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พระสุตตันตปฎก
ทีฆนิกาย มหาวรรค
เลมที่ ๒
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
๑. มหาปทานสูตร
เรื่องภิกษุหลายรูปประชุมกัน
[๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กุฏี ใกลไมกุมน้ํา ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถปณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี.
ครั้งนั้น ภิกษุมากรูป ในเวลาหลังอาหาร กลับจากบิณฑบาตแลว
นั่งประชุมกันในโรงกลมใกลไมกุมน้ํา เกิดสนทนาธรรมกันขึ้นเกี่ยวดวยบุพเพ
นิวาสวา บุพเพนิวาสแมเพราะเหตุนี้ บุพเพนิวาสแมเพราะเหตุนี้ ดังนี้.
พระผูมีพระภาคไดทรงสดับถอยคําเจรจาอันนี้ของภิกษุเหลานั้น ดวย
พระทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จลุกจากอาสนะ เสด็จเขาไปยังโรง
กลมใกลไมกุมน้ํา ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว พระผูมีพระภาคครั้นประทับ
นั่ง แลวถามภิกษุทั้งหลายวาดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งประชุมสนทนา
อะไรกัน แมเพราะเหตูนี้เรื่องอะไรที่พวกเธอพูดคางไว เมื่อตรัสอยางนี้แลว
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ภิกษุเหลานั้นไดกลาวทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขา
พระองค ในเวลาหลังอาหารกลับจากบิณฑบาตแลว ไดนั่งประชุมกันในโรงกลม
ใกลไมกุมน้ํา แลวเกิดสนทนาธรรมกันขึ้นเกี่ยวดวยบุพเพนิวาสวา. บุพเพนิวาส
แมเพราะเหตุนี้ บุพเพนิวาสแมเพราะเหตุนี้ ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ
เรื่องนี้แลที่พวกขาพระองคพูดคางไว พอดีพระองคเสด็จมาถึง.
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอปรารถนา
หรือไมที่จะฟงธรรมีกถา ซึ่งเกี่ยวดวยบุพเพนิวาส ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา
ขาแตพระผูมีพระภาค เปนการสมควรแลวที่พระผูมีพระภาคจะพึงทรงกระทํา
ธรรมีกถาซึ่งเกี่ยวดวยบุพเพนิวาส ขาแตพระสุคต เปนการสมควรแลวที่พระ
ผูมีพระภาคจะพึงทรงกระทําธรรมีกถาซึ่งเกี่ยวดวยบุพเพนิวาส ภิกษุทั้งหลายได
ฟงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว จักไดทรงจําไว พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอยางนั้นพวกเธอจงฟงจงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาวภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพุทธพจนนี้วา
ดูกรภิกษุทั้งหลายนับแตนี้ไป ๙๑ กัป ที่พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ
เจา พระนามวาวิปสสีไดเสด็จอุบัติขึ้นในโลก นับแตนี้ไป ๓๑ กัป ที่พระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสีขี ไดเสด็จอุบัติขึ้นในโลกใน
กัปที่ ๓๑ นั่นเอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา เวสสภู
ไดเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในภัททกัปนี้แหละ พระผูมีพระ
ภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากกุสันธะ ไดเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
ในภัททกัปนี้แหละ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา
โกนาคมนะ ไดเสด็จอุบบัติขึ้นในโลก ในภัททกัปนี้แหละ พระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ ไดเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ในภัทท
กัปนี้แหละ เราผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้อุบัติขึ้นแลวในโลก.
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[๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมนาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปสสี ไดเปนกษัตริยโดยพระชาติ ทรงอุบัติในขัตติยสกุล พระผู
มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี ไดเปนกษัตริยโดยพระชาติ
ทรงอุบัติในขัตติยสกุล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา
เวสสภู ไดเปนกษัตริยโดยพระชาติ ทรงอุบัติในขัตติยสกุล พระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากกุสันธะ. ไดเปนพราหมณโดยพระชาติ
ทรงอุบัติในพราหมณสกุล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนาม
วาโกนาคมนะ ไดเปนพราหมณโดยพระชาติ ทรงอุบัติในพราหมณสกุล
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ ไดเปนพราหมณ
โดยพระชาติ ทรงอุบัติในพราหมณสกุล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราผูอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ ไดเปนกษัตริยโดยชาติ อุบัติในขัตติยสกุล.
[๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปสสี เปนโกญฑัญญโคตร พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาสิขี เปนโกณฑัญญโคตร พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาเวสสภู เปนโกณฑัญญโคตร พระผูมีพระภาคอรหันตสันมาสัมพุทธเจา พระนามวากกุสันธะ เปนกัสสปโคตร พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ เปนกัสสปโคตร พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ เปนกัสสปโคตร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ เปนโคตมโคตร.
[๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระชนมายุของพระผูมีพระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี ประมา ๘๐,๐๐๐ ป พระชนมายุของ
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี ประมาณ ๗๐,๐๐๐ ป
พระชนมายุของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู
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ประมาณ ๖๐,๐๐๐ ป พระชนมายุของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวากกุสันธะ ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ป พระชนมายุของพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ป
พระชนมายุของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ป ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชนมายุของเราในบัดนี้มีประมาณ
ไมมากคือนอยนิดเดียวผูที่มีชีวิตอยูอยางนานก็เพียง ๑๐๐ ป บางทีก็นอยกวา
บาง มากกวาบาง.
[๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปสสี ตรัสรูที่ควงไมแคฝอย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจา พระนามวาสิขี ตรัสรูที่ควงไมกุมบก พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจา พระนามวาเวสสภู ตรัสรูที่ควงไมสาละ พระผูมีพระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากกุสันธะ ตรัสรูที่ควงไมซึก พระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจัา พระนามวาโกนาคมนะ ตรัสรูที่ควงไมมะเดื่อ พระผู
มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ ตรัสรูที่ควงไมไทร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ ตรัสรูที่ควงไมโพธิ์.
[๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปสสี มีพระขัณฑะและพระติสสะเปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคู
อันเจริญ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี มีพระอภิภู
และพระสัมภวะ เปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคูอันเจริญ พระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู มีพระโสณะและพระอุตตระ เปน
คูพระอัครสาวกซึ่งเปนคูอันเจริญ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวากกุสันธะ มีพระวิธูระ และพระสัญชีวะเปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคู
อันเจริญ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ
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มีพระภิยโยสะ และพระอุตตระ เปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคูเจริญ พระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ มีพระติสสะ และพระภารทวาชะ เปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคูอันเจริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราใน
บัดนี้มีสารีบุตรและโมคคัลลานะ เปนคูอัครสาวก ซึ่งเปนคูอันเจริญ.
[๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประชุมกันแหงสาวกของพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ไดมีสามครั้ง ครั้งหนึ่ง มีพระสาวก
ประชุมกันเปนจํานวนภิกษุหกลานแปดแสนรูป อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแสนรูป อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกัน เปนจํานวน
ภิกษุแปดหมื่นรูป สาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาพุทธเจา พระนามวา
วิปสสี ซึ่งไดประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ ลวนเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมพุทธเจา
พระนามวาสิขี ไดมีสามครั้ง ครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุ
แสนรูป อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแปดหมื่นรูป อีก
ครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุเจ็ดหมื่นรูป ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี ซึ่งได
ประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ ลวนเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย การ
ประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนาม
วาเวสสภู ไดมีสามครั้ง ครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแปด
หมื่นรูป อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุเจ็ดหมื่นรูป อีก
ครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุหกหมื่นรูป ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาเวสสภู ซึ่งได
ประชุมกัน ทั้งสามครั้งนี้ ลวนเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย การ
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ประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนาม
วากกุสันธะ ไดมีครั้งเดียว มีจํานวนภิกษุสี่หมื่นรูป ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระสาวก
ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากุกสันธะ ซึ่งไดประชุมกันครั้งเดียวนี้ ลวนเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประชุม
กันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา
โกนาคมนะไดมีครั้งเดียว มีจํานวนภิกษุสามหมื่นรูป ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาโกนาคมนะ ซึ่ง
ไดประชุมกันครั้งเดียวนี้ ลวนเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย การ
ประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ ไดมีครั้งเดียว มีจํานวนภิกษุสองหมื่นรูป ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ
ที่ไดประชุมกันครั้งเดียวนี้ ลวนเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การประชุมกันแหงสาวกของเราในบัดนี้ ไดมีครั้งเดียว มีจํานวนภิกษุหนึ่งพัน
สองรอยหาสิบรูป ดูกรภิกษุทั้งหลาย สาวกของเราซึ่งไดประชุมกันครั้งเดียวนี้
ลวนเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น.
[๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อวาอโสกะ เปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อวาเขมังกระเปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอุปฏฐาก
ชื่อวาอุปสันตะ เปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาเวสสภู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อวาวุฑฒิชะ เปนอัคร
อุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากกุสันธะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อวาโสตถิชะ เปนอัครอุปฏฐากของพระผูมี

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 7
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูอปฏฐากชื่อวา สัพพมิตตะ เปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอุปฏฐาก
ชื่อวาอานนท ไดเปนอัครอุปฏฐากของเราในบัดนี้.
[๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชาพระนามวาพันธุม เปนพระชนก
พระเทวีพระนามวาพันธุมดี เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี พระนครชื่อวาพันธุมดีไดเปนราชธานี
ของพระเจาพันธุม พระราชาพระนามวาอรุณเปนพระชนก พระเทวิพระนาม
วาปภาวดีเปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี พระนครชื่อวาอรุณวดี ไดเปนราชธานีของพระเจาอรุณะ
พระราชาพระนานวา สุปปตีตะ เปนพระชนก พระเทวีพระนามวายสวดี. เปน
พระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา
เวสสภู พระนครชื่อวาอโนมะ ไดเปนราชธานีของพระเจาสุปปตีตะ พราหมณ
ชื่อวาอัคคิทัตตะ เปนพระชนก พราหมณีชื่อวาวิสาขา เปนพระชนนีบังเกิด
เกลาของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมพุทธเจา พระนามวากกุสันธะ ภิกษุทั้ง
หลาย ก็พระราชาพระนามวาเขมะ ไดมีแลวโดยสมัยนั้นแล พระนครชื่อวา
เขมวดี ไดเปนราชธานีของพระเจาเขมะ พราหมณชื่อวายัญญตัตตะ เปน
พระชนก พราหมณีชื่อวาอุตตราเปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ ก็พระราชาพระนามวาโสภะ
ไดมีแลวโดยสมัยนั้นแล พระนครชื่อวาโสภวดี ไดเปนราชธานีของพระเจา
โสภะ พราหมณชื่อวาพรหมทัตตะ เปนพระชนก พราหมณีชื่อธนวดี เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา
กัสสปะ ก็พระราชาพระนามวากิงกี ไดมีแลวโดยสมัยนั้นแล พระนครชื่อ
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วาพาราณสี ไดเปนราชธานีของพระเจากิงกี ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชาพระ
นามวาสุทโธทนะ เปนพระชนก พระเทวีพระนามวามายา เปนพระชนนี
บังเกิดเกลาของเราในบัดนี้ พระนครชื่อวา กบิลพัสดุไดเปนราชธานีของ
พระเจาสุทโธทนะดวยประการฉะนี้.
พระผูมีพระภาคไดตรัสดั่งนี้แลวจึงเสด็จลุกจากอาสนะ ทรงเขาพระวิหาร.
[๑๐] ครั้งนั้นแล เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน ภิกษุ
เหลานั้นไดสนทนากันขึ้นในระหวางนี้วา นาอัศจรรย ผูมีอายุทั้งหลาย ไมเคย
มีแลว ผูมีอายุทั้งหลาย พระตถาคตตองทรงมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก จึงจัก
ทรงระลึกไดถึงพระพุทธเจาทั้งหลายที่ลวงไปแลว ซึ่งปรินิพพานแลวตัดธรรม
เครื่องทําใหเนิ่นชาไดแลว มีวัฏฏะอันตัดแลว ทรงครอบงําวัฏฏะแลว ลวง
สรรพทุกขแลวแมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม แมโดยพระโคตร แมโดย
ประมาณแหงพระชนมายุ แมโดยคูแหงพระสาวก แมโดยประชุมแหงพระสาวก
วาแมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น จึงไดมีชาติเชนนี้แมดวยเหตุนี้ พระ
ผูมีพระภาคเหลานั้น จึงไดมีพระนามเชนนี้แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาค
เหลานั้น จึงไดมีพระโคตรเชนนี้ แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น
จึงไดมีศีลเชนนี้ แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้นจึงไดมีธรรมเชนนี้
แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น จึงไดมีพระปญญาเชนนี้ แมดวยเหตุนี้
พระผูมีพระภาคเหลานั้นจึงไดมีวิหารธรรมเชนนี้ แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น จึงไดมีวิมุตติเชนนี้ ทานผูมีอายุทั้งหลาย เปนอยางไรหนอแล
พระตถาคตพระองคเดียวจึงทรงแทงตลอดธรรมธาตุนี้ เพราะเหตุที่พระตถาคต
ทรงแทงตลอดธรรมธาตุแลว ฉะนั้นจึงทรงระลึกไดถึงพระพุทธเจาทั้งหลายที่
ลวงไปแลว ซึ่งปรินิพพานแลว ทรงตัดธรรมเครื่องทําใหเนิ่นชาไดแลว
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ทรงตัดความหมุนเวียน (เวียนวายตายเกิด) ไดแลว ทรงครอบงําความหมุน
เวียนแลวทรงลวงทุกขไดทุกชนิดแลว แมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม แม
โดยพระโคตร แมโดยประมาณแหงพระชนมายุ แมโดยคูแหงพระสาวก แม
โดยประชุมแหงสาวกวา แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้นจึงไดมีพระชาติ
เชนนี้ มีพระนามเชนนี้ มีพระโคตรเชนนี้ มีศีลเชนนี้ มีธรรมเชนนี้ มี
พระปญญาเชนนี้ มีวิหารธรรมเชนนี้ มีวิมุตติเชนนี้ ดังนี้ หรือวา เพราะ
ความขอนี้ พวกเทวดาไดกราบทูลแดพระตถาคต พระตถาคตจึงทรงระลึกได
ถึงพระพุทธเจาที่ลวงไปแลว ซึ่งปรินิพพานแลวทรงตัดธรรมเครื่องทําใหเนิ่น
ชาไดแลว ทรงตัดความหมุนเวียนไดแลว ทรงครอบงําความหมุนเวียนไดแลว
ทรงลวงทุกขไดทุกอยางแลว แมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม แมโดยพระโคตร
แมโดยประมาณแหงพระชนมายุ แมโดยคูแหงพระสาวก แมโดยประชุมแหง
พระสาวกวา แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้นจึงไดมีพระชาติเชนนี้
มีพระนามเชนนี้ มีพระโคตรเชนนี้ มีศีลเชนนี้ มีธรรมเชนนี้ มีพระปญญา
เชนนี้ มีวิหารธรรมเชนนี้ มีวิมุตติเชนนี้ ก็ภิกษุเหลานั้นยังคางการสนทนา
กันอยูตรงนี้.
[๑๑] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค เสด็จออกจากที่ประทับพักผอนใน
เวลาเย็น เสด็จตรงไปยังโรงกลมใกลหมูไมกุมน้ํา แลวประทับนั่งบนอาสนะที่
ปูลาดไวแลวพระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนาอะไรกัน เรื่องอะไรที่พวกเธอพูดคางไว เมื่อ
พระผูมีพระภาคตรัสถามดังนี้ ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขา
แตพระองคผูเจริญ เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน พวกขาพระองค
ไดสนทนากันขึ้นในระหวางนี้วา นาอัศจรรย ทานผูมีอายุทั้งหลาย ไมเคยมีแลว
ทานผูมีอายุทั้งหลาย พระตถาคตจะตองทรงมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก จึงจักทรง
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ระลึกไดถึงพระพุทธเจาทั้งหลายที่ลวงไปแลว ซึ่งปรินิพพานแลว ทรงตัด
ธรรมที่ทําใหเนิ่นชาไดแลว ทรงตัดความหมุนเวียนไดแลว ทรงครอบงําความ
หมุนเวียนไดแลว ทรงลวงทุกขไดทุกอยางแลว แมโดยพระชาติ แมโดย
พระนาม แมโดยพระโคตร แมโดยประมาณแหงพระชนมายุ แมโดยคูแหง
พระสาวก แมโดยประชุมแหงพระสาวกวา แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาค
เหลานั้น จึงไดมีพระชาติเชนนี้ ฯลฯ มีวิมุตติเชนนี้ ทานผูมีอายุทั้งหลาย
เปนอยางไรหนอแล พระตถาคตพระองคเดียว จึงทรงแทงตลอดธรรมธาตุนี้
เพราะเหตุที่พระตถาคตทรงแทงตลอดธรรมธาตุแลวฉะนั้น จึงทรงระลึกไดถึง
พระพุทธเจาทั้งหลายที่ลวงไปแลว ซึ่งปรินิพพานแลว ตัดธรรมเครื่องทําให
เนิ่นชาไดแลว ทรงตัดความหมุนเวียนไดแลว ทรงครอบงําความหมุนเวียน
ไดแลว ทรงลวงทุกขไดทุกอยางแลว แมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม
แมโดยพระโคตร แมโดยประมาณแหงพระชนมายุ แมโดยคูแหงพระสาวก
แมโดยประชุมแหงพระสาวกวา แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น จึงได
มีพระชาติเชนนี้ มีพระนามเชนนี้ มีพระโคตรเชนนี้ มีศีลเชนนี้ มีธรรมเชนนี้
มีพระปญญาเชนนี้ มีวิหารธรรมเชนนี้ มีวิมุตติเชนนี้ หรือวาเพราะความขอนี้
พวกเทวดาไดกราบทูลแดพระตถาคต พระตถาคตจึงทรงระลึกไดถึงพระพุทธเจา
ทั้งหลายที่ลวงไปแลว ซึ่งปรินิพพานแลว ตัดธรรมเครื่องทําใหเนิ่นชาไดแลว
ตัดความหนุนเวียนไดแลว ทรงครอบงําความหมุนเวียนไดแลว ทรงลวงความทุกข
ทุกอยางไดแลว แมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม ฯ ล ฯ แมโดยประชุมแหง
พระสาวกวา แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น จึงไดมีพระชาติเชนนี้
มีพระนามเชนนี้ ฯ ล ฯ มีวิมุตติเชนนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องนี้แลที่พวก
ขาพระองคพูดคางไว พอดีพระผูมีพระภาคเสด็จมาถึง.
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พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ตถาคตนี่แหละ
แทงตลอดธรรมธาตุแลว ฉะนั้นตถาคตจึงระลึกไดถึงพระพุทธเจาที่ลวงไปแลว
ซึ่งปรินิพพานแลว ตัดธรรมเครื่องทําใหเนิ่นชาไดแลว มีวัฏฏะอันตัดแลว
ครอบงําวัฏฏะแลว แมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม แมโดยพระโคตร แม
โดยประมาณแหงพระชนมายุ แมโดยคูแหงพระสาวก แมโดยการประชุมกัน
แหงพระสาวกวา แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้นจึงไดมีพระชาติเชนนี้
มีพระนามเชนนี้ ฯลฯ มีวิมุตติเชนนี้ ความขอนี้ แมพวกเทวดาก็ไดกราบทูล
แดตถาคต ตถาคตจึงระลึกได ถึงพระพุทธเจาทั้งหลายที่ลวงไปแลว ซึ่ง
ปรินิพพานแลว ตัดธรรมเครื่องทําใหเนิ่นชาไดแลว มีวัฏฏะอันตัดแลว ครอบ
งําวัฏฏะแลว ลวงสรรพทุกขแลว แมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม ฯ ล ฯ
แมโดยการประชุมกันแหงพระสาวกวา แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น
จึงไดมีพระชาติเชนนี้ มีพระนามเชนนี้ มีวิมุตติเชนนี้ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
ปรารถนาหรือไมที่จะฟงธรรมีกถา ซึ่งเกี่ยวดวยบุพเพนิวาสโดยยิ่งกวาประมาณ
ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค เปนกาลสมควรแลว ขาแต
พระสุคต เปนกาลสมควรแลวที่พระผูมีพระภาคจะพึงทรงการทําธรรมีกถาซึ่ง
เกี่ยวดวยบุพเพนิวาส โดยยิ่งกวาประมาณ ภิกษุทั้งหลายไดฟงพระดํารัสของ
พระผูมีพระภาคแลวจักไดทรงจําไว.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอยางนั้น พวกเธอจงฟง
จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมี
พระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นับแตนี้ไป ๙๑ กัป พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี เสด็จอุบัติแลวในโลก พระองคเปน
กษัตริยโดยพระชาติ เสด็จอุบัติแลวในขัตติยสกุล เปนโกณฑัญญะโดยพระโคตร
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มีพระชนมายุประมาณ ๘๐,๐๐๐ ป พระองคไดตรัสรูที่ควงไมแคฝอย มีพระขัณฑะและพระติสสะ เปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคูอันเจริญ การประชุมแหง
พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ไดมี
แลวสามครั้ง ครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกัน เปนจํานวนภิกษุหกลานแปด
แสนรูป อีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแสนรูป อีก
ครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแปดหมื่นรูป ภิกษุทั้งหลาย
พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ซึ่งได
ประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ ลวนเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ผูอุปฏฐากชื่อวาอโสกะ ไดเปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชาพระนามวาพันธุม
เปนพระชนก พระเทวีพระนามวาพันธุมดี เปนพระชนนี บังเกิดเกลาของ
พระพุทธเจาพระนามวาวิปสสี พระนครชื่อวาพันธุมดี ไดเปนราชธานีของ
พระเจาพันธุม.
วาดวยพระโพธิสัตว
[๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระโพธิสัตวพระนามวาวิปสสี
จุติจากชั้นดุสิตแลว มีพระสติสัมปชัญญะ เสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา
ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้.
[๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ เมื่อใดพระโพธิสัตวจุติ
จากชั้นดุสิต เสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา เมื่อนั้นในโลกพรอมทั้ง
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและ
มนุษย แสงสวางอันยิ่งไมมีประมาณปรากฏในโลก ลวงเทวานุภาพของเทวดา
ทั้งหลาย ชองวางซึ่งอยูที่สุดในโลก มิไดถูกอะไรปกปดไว ที่มืดมิดก็ดี สถานที่
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ที่พระจันทรและพระอาทิตยเหลานี้ ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากปานนี้สองแสง
ไปไมถึงก็ดี ในที่ทั้งสองแหงนั้น แสงสวางอันยิ่งไมมีประมาณ ยอมปรากฏ
ลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย ถึงสัตวทั้งหลายที่เกิดในสถานที่เหลานั้นก็
จํากันและกันได ดวยแสงนั้นวา พอผูเจริญ ไดยินวา ถึงสัตวพวกอื่นที่เกิดในนี้
ก็มีอยูเหมือนกัน ทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ ยอมหวั่นไหวสะเทือนสะทาน ทั้งแสงสวาง
อันยิ่งไมมีประมาณยอมปรากฏในโลกลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายขอนี้
เปนธรรมดาในเรื่องนี้.
[๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ ในเวลาที่พระโพธิสัตว
เสด็จลงสูพระครรภพระมารดา เทวบุตร ๔ องค ยอมเขาไปรักษาทิศทั้ง ๔
โดยตั้งใจวาใคร ๆ คือ มนุษย หรืออมนุษยก็ตาม อยาเบียดเบียนพระโพธิสัตว
หรือพระมารดาของโพธิสัตวนั้นได ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้.
[๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ ในเวลาที่พระโพธิสัตว
เสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา พระมารดาของพระโพธิสัตวโดยปรกติ
ทรงศีล งดเวนจากการฆาสัตว ลดเวนจากการลักทรัพย งดเวนจากการ
ประพฤติผิดในกาม งดเวนจากการกลาวเท็จ งดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ
สุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาท ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้.
[๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ ในเวลาที่พระโพธิสัตวลง
สูพระครรภของพระมารดา พระมารดาของโพธิสัตวยอมไมเกิดมนัสซึ่ง
เกี่ยวดวยกามคุณในบุรุษทั้งหลาย พระมารดาของโพธิสัตวยอมเปนหญิงที่
บุรุษใด ๆ ซึ่งมีจิตกําหนัดแลวจะลวงเกินไมได ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้.
[๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ ในเวลาที่พระโพธิสัตว
เสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา พระมารดาของพระโพธิสัตวยอมไดกามคุณ
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๕ พระนางเพียบพรอมพรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ ไดรับบําเรออยู ขอนี้เปน
ธรรมดาในเรื่องนี้.
[๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ ในเวลาที่พระโพธิสัตว
เสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา อาพาธใด ๆ ยอมไมเกิดแกพระมารดาของ
ของพระโพธิสัตวเลย พระมารดาของพระโพธิสัตวยอมทรงสําราญ ไมลําบาก
กายและพระมารดาของพระโพธิสัตว ทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตวซึ่งเสด็จ
อยูภาย ในพระครรภมีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายเปรียบเหมือนแกวไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์ แปดเหลี่ยมนาย
ชางเจียรไนดีแลว สุกใสแวววาว สมสวนทุกอยาง มีดาย เขียว เหลือง แดง
ขาวหรือนวลรอยอยูในนั้น. บุรุษผูมีจักษุจะพึงหยิบแกวไพฑูรยนี้นั้นวางไวใน
มือแลวพิจารณาเห็นวา แกวไพฑูรยนี้งาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์ แปดเหลี่ยม
นายชางเจียรไนดีแลว สุกใสแวววาว สมสวนแวววาว สมสวนทุกอยาง มีดาย
เขียว เหลือง แดง ขาว หรือนวล รอยอยูในแกวไพฑูรยนั้น แมฉันใด ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ในเวลาที่พระโพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภ
ของพระมารดา อาพาธใด ๆ ยอมไมเกิดแกพระมารดาของพระโพธิสัตวเลย
พระมารดาของพระโพธิสัตวทรงสําราญ ไมลําบากพระกาย และพระมารดาของ
พระโพธิสัตวยอมทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตวผูเสด็จอยู ณ ภายในพระครรภ
มีอวัยวะนอยใหญครบถวนมีอินทรียไมบกพรอง ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้.
[๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ ในเมื่อพระโพธิสัตว
ประสูติแลวได ๗ วัน พระมารดาของพระโพธิสัตวยอมทิวงคตเสด็จเขาถึงชั้น
ดุสิต ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้.
[๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ หญิงอื่น ๆ บริหารครรภ
๙ เดือนบาง ๑๐ เดือนบาง จึงคลอด พระมารดาของพระโพธิสัตวหาเหมือน
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อยางนั้นไม พระมารดาของพระโพธิสัตวบริหารพระโพธิสัตวดวยพระครรภ
ครบ ๑๐ เดือน ถวน จึงประสูติ ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้.
[๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรดามีอยูดังนี้ พระมารดาของพระโพธิสัตวยอมไมประสูติเหมือนหญิงอื่น ๆ ซึ่งนั่งหรือนอนคลอด สวนพระมารดา
ของพระโพธิสัตวประทับยืนประสูติพระโพธิสัตว ขอนี้เปนธรรดาในเรื่องนี้.
[๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ ในเวลาพระโพธิสัตว
เสด็จประสูติจากพระครรภพระมารดา พวกเทวดารับกอน พวกมนุษยรับทีหลัง
ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้.
[๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ ในเวลาที่พระโพธิสัตว
เสด็จประสูติจากพระครรภพระมารดาและยังไมทันถึงแผนดิน เทวบุตร ๔ องค
ประคองรับพระโพธิสัตวนั้นแลววางไวเบื้องหนาพระมารดา กราบทูลวา ขอ
จงมีพระทัยยินดีเถิดพระเทวี พระโอรสของพระองคที่เกิดมีศักดิ์ใหญ นี้เปน
ธรรมดาในเรื่องนี้ .
[๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ ในเวลาที่พระโพธิสัตว
เสด็จประสูติจากพระครรภพระมารดา เสด็จประสูติอยางงายดายทีเดียว ไม
เปรอะเปอนดวยน้ํา ไมเปรอะเปอนดวยเสมหะ ไมเปรอะเปอนดวยโลหิต ไม
เปรอะเปอนดวยสิ่งไมสะอาดอยางใดอยางหนึ่ง เปนผูบริสุทธิ์ผุดผอง ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย แกวมณีอันบุคคลวางลงไวในผากาสิกพัสตร แกวมณียอมไมทํา
ผากาสิกพัสตรใหเปรอะเปอนเลย ถึงแมผากาสิกพัสตรก็ไมทําแกวมณีให
เปรอะเปอน เพราะเหตุไรจึงเปนดังนั้น เพราะสิ่งทั้งสองเปนของบริสุทธิ์แม
ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ในเวลาที่พระโพธิสัตวเสด็จ
ประสูติจากพระครรภพระมารดาก็ประสูติอยางงายดายทีเดียว ไมเปรอะเปอน
ดวยน้ํา ไมเปรอะเปอนดวยเสมหะ ไมเปรอะเปอนดวยโลหิต ไมเปรอะเปอน
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ดวยสิ่งไมสะอาด อยางใดอยางหนึ่ง เปนผูบริสุทธิ์ผุดผองขอนี้เปนธรรมดาใน
เรื่องนี้.
[๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ ในเวลาที่พระโพธิสัตว
เสด็จประสูติจากพระครรภพระมารดา ธารน้ํายอมปรากฏจากอากาศสองธาร
เย็นธารหนึ่ง รอนธารหนึ่ง สําหรับสนานพระโพธิสัตวและพระมารดา ขอนี้
เปนธรรมดาในเรื่องนี้.
[๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ พระโพธิสัตวผูประสูติแลว
ไดครูหนึ่ง ประทับยืนดวยพระบาททั้งสองอันสม่ําเสมอ ผินพระพักตรทางดาน
ทิศอุดร เสด็จดําเนินไปเจ็ดกาว และเมื่อฝูงเทพดากั้นเศวตฉัตรตามเสด็จอยู
ทรงเหลียวแลดูทั่วทุกทิศ เปลงวาจาวา เราเปนยอดของโลก เราเปนใหญแหง
โลก เราเปนผูประเสริฐแหงโลก ความเกิดของเรานี้เปนครั้งที่สุด บัดนี้ความ
เกิดอีกมิไดมี ดังนี้ ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้.
[๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ เมื่อใด พระโพธิสัตวเสด็จ
ประสูติจากพระครรภพระมารดา เมื่อนั้น ในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวาและมนุษย แสงสวางอัน
ยิ่งไมมีประมาณ ยอมปรากฏลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย ชองวางซึ่งอยู
ที่สุดโลกมิไดถูกอะไรปกปด ที่มืดมิดก็ดี สถานที่ที่พระจันทรและพระอาทิตย
เหลานี้ซึ่งมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากปานนี้สองแสงไป ไมถึงก็ดี ในที่ทั้งสอง
แหงนั้นแสงสวางอันยิ่งไมมีประมาณ ยอมปรากฏลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้ง
หลาย ถึงสัตวทั้งหลายที่เกิดในสถานที่เหลานั้นก็จํากันและกันได ดวยแสงสวาง
นั้นวาพอผูเจริญ ไดยินวาถึงสัตวพวกอื่นที่เกิดในนี้ก็มีอยูเหมือนกัน และหมื่น
โลกธาตุนี้ยอมหวั่นไหวสะเทือนสะทาน ทั้งแสงสวางอันยิ่งไมมีประมาณ ยอม
ปรากฏในโลกลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้.
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การพยากรณนิมิต
[๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อพระวิปสสีราชกุมารประสูติแลวแล
พวกอํามาตยไดกราบทูลแดพระเจาพันธุมวา ขอเดชะ พระราชโอรสของพระองคประสูติแลว ขอพระองคจงทอดพระเนตรพระราชโอรสนั้นเถิด ภิกษุ
ทั้งหลาย พระเจาพันธุมไดทอดพระเนตรเห็นพระวิปสสีราชกุมาร แลวรับสั่ง
เรียกพวกพราหมณผูรูนิมิตมาแลวตรัสวา ขอพวกพราหมณผูรูนิมิตผูเจริญจง
ตรวจดูพระราชกุมารเถิด ภิกษุทั้งหลาย พวกพราหมณผูรูนิมิตไดเห็นพระวิปสสีราชกุมารนั้นแลว ไดกราบทูลพระเจาพันธุมนั้นดังนี้วา
ขอเดชะ ขอพระองคจงดีพระทัยเถิด พระราชโอรสของพระองคที่ประสูติ
แลวมีศักดิ์ใหญ ขาแตมหาราช เปนลาภของพระองค ผูเปนเจาของสกุลอันเปน
ที่บังเกิดแหงพระราชโอรส เห็นปานดังนี้ ขอเดชะ พระองคไดดีแลวเพราะ
พระราชกุมารนี้ประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ซึ่งมีคติเปนสองเทา
นั้นไมเปนอยางอื่น คือ ถาครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม
เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรง
ชนะแลว มีราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือ จักรแกว
ชางแกว มาแกว แกวมณี นางแกว คฤหบดีแกว ปริณายกแกว เปนที่ ๗
พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน ลวนกลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย
สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได พระองคทรงชํานะโดยธรรม มิตองใชอาชญา
มิตองใชศาตรา ครอบครองแผนดินมีสาครเปนของเขต ถาเสด็จออกผนวช
เปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงเปดหลังคาคือกิเลส
แลวในโลก.
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ขอเดชะ ก็พระราชกุมารนี้ประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ
เหลาไหน อันเปนเหตุใหมีคติเปนสองเทานั้น ไมเปนอยางอื่น คือ ถาครอง
เรือนจักไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญ
ในแผนดิน มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะแลวมีพระราชอาณาจักร
มั่นคงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือ จักรแกว ฯลฯ ครอบครองแผนดินมี
สาคร ๔ เปนขอบเขต ถาเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก.
วาดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ
[๒๙] ๑. ขอเดชะ ก็พระราชกุมารนี้มีพระบาทประดิษฐาน
เปนอันดี (เรียบเสมอ) ขาแตสมมติเทพ การที่พระราชกุมารนี้มี
พระบาทประดิษฐานเปนอันดีนี้ เปนมหาปุริสลักษณะของมหาบุรุษ
นั้น.
๒. ณ พื้นภายใตฝาพระบาททั้ง ๒ ของพระราชกุมารนี้ มี
จักรเกิดขึ้นมีซี่กําขางละพัน มีกง มีดุม บริบูรณดวยอาการทั้งปวง
ขาแตสมมติเทพ แมการที่พื้นภายใตฝาพระบาททั้ง ๒ ของพระราช
กุมารนี้มีจักรเกิดขึ้น มีซี่กําขางละพัน มีกง มีดุม บริบูรณดวย
อาการทั้งปวง นี้ก็เปนมหาปุริสลักษณะของมหาบุรุษนั้น.
๓. มีสนพระบาทยาว.
๔. มีพระองคุลียาว.
๕. มีฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนนุน.
๖. มีฝาพระหัตถและฝาพระบาทมีลายดุจตาขาย.
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๗. มีพระบาทเหมือนสังขคว่ํา.
๘. มีพระชงฆรีเรียวดุจแขงเนื้อทราย.
๙. เสด็จสถิตยืนอยูมิไดนอมลง เอาฝาพระหัตถทั้งสองลูบ
คลําไดถึงพระชานุทั้งสอง.
๑๐. มีพระคุยหะเรนอยูในฝก.
๑๐. มีพระฉวีววรรณดุจวรรณแหงทองคํา คือ มีพระตจะประดุจหุมดวยทอง.
๑๒. มีพระฉวีละเอียด เพราะพระฉวีละเอียด ธุลีละอองจึงมิ
ติดอยูในพระกายได.
๑๓. มีพระโลมชาติเสนหนึ่ง ๆ เกิดในขุมละเสน ๆ.
๑๔. มีพระโลมชาติที่มีปลายชอยขึ้นขางบน มีสีเขียว มีสี
เหมือนดอกอัญชัน ขดเปนกุณฑลทักษิณาวัฏ.
๑๕. มีพระกายตรงเหมือนกายพรหม.
๑๖. มีพระมังสะเต็มในที่ ๗ สถาน.
๑๗. มีกึ่งพระกายทอนบนเหมือนกึ่งกายทอนหนาของราชสีห.
๑๘. มีระหวางพระอังสะเต็ม.
๑๙. มีปริมณฑลดุจไมนิโครธ วาของพระองคเทากับพระกาย
ของพระองค พระกายของพระองคเทากับวาของพระองค.
๒๐. มีลําพระศอกลมเทากัน.
๒๑. มีปลายเสนประสาทสําหรับนํารสอาหารอันดี.
๒๒. มีพระหนุดุจคางราชสีห.
๒๓. มีพระทนต ๔๐ ซี่.
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๒๔. มีพระทนตเรียบเสมอกัน .
๒๕. มีพระทนตไมหาง.
๒๖. มีพระทาฐะขาวงาม.
๒๗. มีพระชิวหาใหญ.
๒๘. มีพระสุรเสียงดุจเสียงแหงพรหม ตรัสมีสําเนียงดังนก
การเวก.
๒๙. มีพระเนตรดําสนิท.
๓๐. มีดวงพระเนตรดุจตาแหงโค.
๓๑. มีพระอุณณาโลมบังเกิด ณ ระหวางแหงพระขนง มี
สีขาวออนควรเปรียบดวยนุน.
๓๒. มีพระเศียรดุจประดับดวยกรอบพระพักตร ขาแตสมมติ
เทพ แมการที่พระราชกุมารนี้ มีพระเศียรดุจประดับดวยกรอบพระ
พักตรนี้ ก็เปนมหาปุริสลักษณะของมหาบุรุษนั้น.
[๓๐] ขอเดชะ พระราชกุมารนี้ประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒
ประการเหลานี้ ซึ่งมีคติเปนสองเทานั้น ไมเปนอยางอื่น คือ ถาครองเรือนจะ
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญใน
แผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชํานะแลว มีราชาอาณาจักรมั่นคง
สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือ จักรแกว ชางแกว มาแกว แกวมณี นางแกว
คฤหบดีแกว ปริณายกแกว เปนที่ ๗ พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน
ลวนกลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได
พระองคทรงชํานะโดยธรรม มิตองใชอาชญา มิตองใชศาสตรา ครอบครอง
แผนดินมีสาครเปนขอบเขต ถาเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงเปดหลังคาคือกิเลสแลวในโลก.
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เรื่องพระเจาพันธุมราช
[๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมโปรดใหพวก
พราหมณผูรูนิมิตนุงหมผาใหมแลว เลี้ยงดูใหอิ่มหนําดวยสิ่งที่ตองประสงค
ทุกสิ่ง ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมรับสั่งตั้งพี่เลี้ยงนางนมแก
พระวิปสสีราชกุมาร หญิงพวกหนึ่งใหเสวยน้ํานม หญิงพวกหนึ่งใหสรงสนาน
หญิงพวกหนึ่งอุม หญิงพวกหนึ่งใสสะเอว.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ราชบุรุษทั้งหลาย ไดกั้นเศวตฉัตรเพื่อพระวิปสสี
ราชกุมารผูประสูติแลวนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน ดวยหวังวา หนาว รอน
หญา ละออง หรือน้ําคาง อยาไดตองพระองค.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พระวิปสสีราชกุมารูผูประสูติแลวแล เปนที่รักเปน
ที่เจริญใจของชนเปนอันมาก ดอกอุบล ดอกประทุม หรือดอกปุณฑริก เปน
ที่รัก เปนที่เจริญใจของชนเปนอันมาก แมฉันใด พระวิปสสีราชกุมารก็ไดเปน
ที่รัก เปนที่เจริญใจของชนเปนอันมาก ฉันนั้นเหมือนกัน ไดยินวา พระวิปสสีราชกุมารนั้น อันบุคคลผลัดเปลี่ยนกันอุมใสสะเอวอยูเสมอ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระวิปสสีราชกุมารผูประสูติแลวแล เปนผูมีพระ
สุระเสียงกลมเกลี้ยง ไพเราะ ออนหวาน และเปนที่ตั้งแหงความรัก ภิกษุทั้ง
หลาย หมูนกการเวกบนหิมวันตบรรพตมีสําเนียงกลมเกลี้ยง ไพเราะ ออนหวาน
และเปนที่ตั้งแหงความปรีดิ์เปรม ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย พระวิปสสีราชกุมาร
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูมีพระสุระเสียงกลมเกลี้ยง ไพเราะ ออนหวาน เปน
ที่ตั้งแหงความรัก.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทิพยจักษุอันเกิดแตกรรมวิบาก อันเปนเหตุให
เห็นไดไกลโดยรอบโยชนหนึ่งทั้งกลางวันและกลางคืน ไดปรากฏแกพระวิปสสี
ราชกุมารผูประสูติแลวแล.
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พระวิปสสีราชกุมารผูประสูติแลวแล ไมกะพริบ
พระเนตรเพงแลดู ภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาชั้นดาวดึงส ไมกะพริบเนตรเพง
แลดูแมฉันใด พระวิปสสีราชกุมาร ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมกะพริบพระเนตร
เพงแลดู.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมญาวา วิปสสี ดังนี้แล ไดบังเกิดขึ้นแลวแก
พระวิปสสีราชกุมารผูประสูติแลวแล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมประทับนั่งในศาลสําหรับ
พิพากษาคดี ใหพระวิปสสีราชกุมารมานั่งบนพระเพลาไตสวนคดีอยู.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา พระวิปสสีราชกุมารประทับนั่งบนพระ
เพลาของพระชนก ณ ศาลาสําหรับพิพากษาคดีนั้น ทรงสอดสองพิจารณาคดี
แลว ยอมทรงทราบไดดวยพระญาณ. ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น สมญาวา วิปสสี
ดังนี้แล ไดบังเกิดขึ้นแลวแกพระวิปสสีราชกุมารนั้น โดยยิ่งกวาประมาณ ลําดับ
นั้นแล พระเจาพันธุมไดโปรดใหสรางปราสาทสําหรับพระวิปสสีราชกุมาร ๓
หลัง คือ หลังหนึ่งสําหรับประทับในฤดูฝน หลังหนึ่งสําหรับประทับในฤดูหนาว
อีกหลังหนึ่งสําหรับประทับในฤดูรอน โปรดใหบํารุงพระราชกุมารดวยเบญจกามคุณ ไดยินวา พระวิปสสีราชกุมารไดรับการบํารุงบําเรอดวยดนตรีไมมี
บุรุษปนตลอด ๔ เดือนในปราสาทสําหรับประทับในฤดูฝน ในบรรดาปราสาท
ทั้ง ๓ หลังนั้น มิไดเสด็จลงสูปราสาทชั้นลางเลย ดังนี้แล.
จบภาณวารที่หนึ่ง
[๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนี้แล โดยกาลลวงไปหลายป หลายรอย
ป หลายพันป พระวิปสสีราชกุมารไดตรัสเรียกนายสารถีมาสั่งวา นายสารถี
ผูสหาย เธอจงเทียมยานที่ดี ๆ เราจะไปสวนเพื่อชมพื้นที่อันสวยสด ภิกษุ
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ทั้งหลาย นายสารถีรับคําสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลว เทียมยานที่ดี ๆ เสร็จ
แลว จึงกราบทูลแดพระวิปสสีราชกุมารวา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจาไดเทียม
ยานที่ดี ๆ เสร็จแลว บัดนี้ พระองคทรงกําหนดเวลาอันสมควรเถิด.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีราชกุมารทรงยานอันดี เสด็จ
ประพาสพระอุทยานพรอมกับยานที่ดี ๆ ทั้งหลาย พระวิปสสีราชกุมาร ขณะ
เสด็จประพาสพระอุทยาน ไดทอดพระเนตรชายชรา มีซี่โครงคดเหมือนกลอน
หลังงอ ถือไมเทา เดินงก ๆ เงิ่น ๆ กระสับกระสาย หมดความหนุมแนน
ครั้นทอดพระเนตรแลว จึงรับสั่งถามนายสารถีวา นายสารถีผูสหาย ก็ชายผูนี้
ถูกใครทําอะไรให แมผมของเขาก็ไมเหมือนคนอื่น ๆ แมรางกายของเขา
ก็ไมเหมือนของคนอื่น ๆ
นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ นี้แลเรียกวา คนชรา.
นายสารถีผูสหาย นี้หรือเรียกวา คนชรา.
ขอเดชะ นี้แลเรียกวา คนชรา บัดนี้ เขาจักพึงมีชีวิตอยูไดไมนาน.
นายสารถี ถึงตัวเราจะตองมีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแก
ไปไดหรือ.
ขอเดชะ พระองคและขาพระพุทธเจา ลวนแตจะตองมีความแกเปน
ธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได.
นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น วันนี้พอแลวสําหรับภูมิภาคแหงสวน
เธอจงนําเรากลับสูวังจากสวนนี้เถิด.
นายสารถีรับสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลว ไดนําเสด็จกลับไปยัง
ภายในบุรีจากพระอุทายานนั้น ๆ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา ครั้งนั้นพระวิปสสีราชกุมารเสด็จถึงวัง
แลว ทรงเปนทุกขเศราพระทัยทรงพระดําริวา ผูเจริญไดยินวา ขึ้นชื่อวาความ
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เกิดเปนของนารังเกียจ เพราะธรรมดาวาเมื่อความเกิดมีอยู. ความแกจักปรากฏ
แกผูที่เกิดมาแลว.
[๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมรับสั่งหานายสารถี
มาตรัสถามวา นายสารถีผูสหาย ราชกุมารไดอภิรมยในภูมิภาคแหงสวนแลหรือ
นายสารถีผูสหาย ราชกุมารพอพระทัยในภูมิภาคแหงสวนแลหรือ นายสารถี
กราบทูลวา ขอเดชะ พระราชกุมารมิไดทรงอภิรมยในภูมิภาคแหงพระอุทยาน
ขอเดชะ. พระราชกุมารมิไดทรงพอพระทัยในภูมิภาคแหงพระอุทยาน ดังนี้ ตรัส
ถามตอไปวา ดูกรนายสารถีผูสหาย ก็ราชกุมารขณะเมื่อเสด็จประพาสสวนได
ทอดพระเนตรอะไรเขา.
นายสารถีไดกราบทูลวา ขอเดชะ พระราชกุมารขณะเมื่อเสด็จ
ประพาสพระอุทยานไดทอดพระเนตรชายชรามีซี่โครงคดเหมือนกลอน หลังงอ
ถือไมเทาเดินงก ๆ เงิ่น ๆ กระสับกระสาย หมดความหนุมแนน ครั้นไดทอด
พระเนตรแลว ไดมีรับสั่งถามขาพระพุทธเจาวา นายสารถีผูสหาย ก็ชายผูนี้
ถูกใครทําอะไรให แมผมของเขาก็ไมเหมือนของคนอื่น ๆ แมรางกายของเขาก็
ไมเหมือนของคนอื่น ๆ เมื่อขาพระพุทธเจากราบทูลวา ขอเดชะ นี้แล เรียกวา
คนชรา พระองคไดตรัสถามย้ําวานายสารถีผูสหาย นี้หรือเรียกวา คนชรา เมื่อ
ขาพระพุทธเจากราบทูลวา ขอเดชะ นี้แลเรียกวาคนชรา บัดนี้เขาจักพึงมีชีวิต
อยูไดไมนาน พระราชกุมารไดตรัสถามวา นายสารถีผูสหาย ถึงตัวเราก็จะตองมี
ความแกเปนธรรมดาไมลวงพนความแกไปไดหรือ เมื่อขาพระพุทธเจากราบทูล
วาขอเดชะ. พระองคและขาพระพุทธเจาลวนแตจะตองมีความแกเปนธรรมดา
ไมลวงพนความแกไปได พระองคตรัสสั่งวา นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น
วันนี้พอแลวสําหรับภูมิภาคแหงสวน เธอจงนําเรากลับเขาวังจากสวนนี้ ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจารับคําสั่งของพระวิปสสีราชกุมาร แลวไดนําเสด็จกลับเขาวังจาก
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พระอุทยานนั้น ขอเดชะ พระราชกุมารนั้นแล เสด็จถึงวังแลว ทรงเปนทุกข
เศราพระทัยทรงพระดําริวา ผูเจริญทั้งหลาย ไดยินวา ขึ้นชื่อวาความเกิดเปน
ของนารังเกียจ เพราะธรรมดาวาเมื่อความเกิดมีอยู ความแกจักปรากฏแกผูที่
เกิดมาแลว.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมทรงดําริวา วิปสสีราชกุมารไมเสวยราชเสียเลยไมได วิปสสีราชกุมารอยาออกผนวชเปนบรรพชิตเลย
ถอยคําของเนมิตตพราหมณอยาพึงเปนความจริงเลย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมรับสั่งใหบํารุงบําเรอพระ
วิปสสีราชกุมารดวยกามคุณ ๕ ยิ่งกวาแตกอน โดยอาการที่จะใหพระวิปสสี
ราชกุมารเสวยราชย โดยอาการที่จะไมใหพระวิปสสีราชกุมารเสด็จออกผนวช
เปนบรรพชิต โดยอาการที่จะใหถอยคําของเนมิตตพราหมณเปนผิด ภิกษุ
ทั้งหลาย ไดยินวา ครั้งนั้น พระวิปสสีราชกุมารเพียบพรอมพรั่งพรอมดวยกาม
คุณ ๕ ไดรับการบํารุงบําเรออยู.
[๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล โดยกาลลวงไปหลายป พระ
วิปสสีราชกุมาร ฯลฯ ภิกษุทั้งหลาย พระวิปสสีราชกุมาร ขณะเมื่อเสด็จประพาส
พระอุทยาน ไดทอดพระเนตรคนเจ็บ ถึงความลําบาก เปนไขหนัก นอนจม
อยูในมูตรและกรีสของตน คนอื่น ๆ ตองชวยพยุงใหลุก ผูอื่นตองชวยใหกิน
ครั้นทอดพระเนตรแลว จึงรับสั่งถามนายสารถีวา นายสารถีผูสหาย ก็ชายนี้
ถูกใครทําอะไรให แมตาทั้งสองของเขาก็ไมเหมือนของคนอื่น ๆ แมศีรษะของ
เขาก็ไมเหมือนของคนอื่น ๆ.
นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ นี้แลเรียกวา คนเจ็บ.
นายสารถีผูสหาย นี้หรือเรียกวา คนเจ็บ.
ขอเดชะ นี้แลเรียกวา คนเจ็บ ไฉนเลา เขาจะพึงหายจากความเจ็บนั้นได.
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นายสารถีผูสหาย ถึงตัวเราก็จะตองมีความเจ็บเปนธรรมดา ไมลวง
พนความเจ็บไปไดหรือ.
ขอเดชะ พระองคและขาพระพุทธเจา ลวนจะตองมีความเจ็บเปน
ธรรมดาไมลวงพนความเจ็บไปได.
นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น วันนี้พอแลวสําหรับ ภูมิภาคแหงสวน เธอ
จงนําเรากลับ ไปวังจากสวนนี้เถิด.
นายสารถีรับสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลว ไดนําเสด็จกลับไปยังวัง
จากพระอุทยานนั้น ๆ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา ครั้งนั้น พระวิปสสีราชกุมารเสด็จถึงวัง
แลว ทรงเปนทุกขเศราพระทัย ทรงพระดําริวา ผูเจริญ ไดยินวา ขึ้นชื่อวาความ
เกิดเปนของนารังเกียจ เพราะธรรมดาวา เมื่อความเกิดมีอยู ความแกจักปรากฏ
ความเจ็บจักปรากฏ แกผูที่เกิดมาแลว.
[๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมรับสั่งหานาย
สารถีมาตรัสถามวา นายสารถีผูสหาย ราชกุมารไดอภิรมยในภูมิภาคแหงสวนแล
หรือ นายสารถีผูสหาย ราชกุมารพอพระทัยในภูมิภาคแหงสวนแลหรือ นาย
สารถีกราบทูลวา ขอเดชะ พระราชกุมารมิไดทรงอภิรมยในภูมิภาคแหงพระ อุทยาน ขอเดชะ พระราชกุมารมิไดทรงพอพระทัยในภูมิภาคแหงพระอุทยาน
ดังนี้ ตรัสถามตอไปวา นายสารถีผูสหาย ก็ราชกุมารขณะเมื่อเสด็จประพาสสวน
ไดทอดพระเนตรอะไรเขา.
นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ พระราชกุมารขณะเมื่อเสด็จประพาส
พระอุทยาน ไดทอดพระเนตรคนเจ็บ ถึงความลําบาก เปนไขหนัก นอนจม
อยูในมูตรและกรีสของตน บุคคลอื่น ๆ ตองชวยพยุงใหลุก ผูอื่นตองชวยให
กินครั้นทอดพระเนตรแลว ไดรับสั่งถามขาพระพุทธเจาวา นายสารถีผูสหาย
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ชายคนนี้ถูกใครทําอะไรให แมตาทั้งสองของเขาก็ไมเหมือนของคนอื่น ๆ แม
ศรีษะของเขาก็ไมเหมือนของคนอื่น ๆ เมื่อขาพระพุทธะจากราบทูลวา ขอเดชะ
นี้แลเรียกวา คนเจ็บ พระองคไดตรัสถามย้ําวา นายสารถีผูสหาย นี้หรือเรียก
วาคนเจ็บ เมื่อขาพระพุทธเจากราบทูลวา ขอเดชะ นี้แลเรียกวา คนเจ็บไฉน
เลา เขาจะพึงหายจากความเจ็บนั้นได พระราชกุมารไดตรัสถามวา นายสารถีผู
สหาย แมถึงตัวเราก็จะตองมีความเจ็บเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไปได
หรือ แตพอขาพระพุทธเจากราบทูลวา ขอเดชะ พระองคและขาพระพุทธเจา
ลวนแตจะตองมีความเจ็บปวยเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บปวยไปได
พระองคตรัสสั่งวา นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น วันนี้พอแลวสําหรับภูมิภาคแหง
สวน เธอจงนําเรากลับไปวังจากสวนนี้ ขอเดชะ ขาพระพุทธเจารับคําสั่งของ
พระวิปสสีราชกุมารแลว ไดนําเสด็จกลับไปวังจากพระอุทยานนั้น ขอเดชะ
พระราชกุมารนั้นแล เสด็จถึงวังแลว ทรงเปนทุกขเศราพระทัย ทรงพระดําริ
วา ผูเจริญ ไดยินวา ขึ้นชื่อวา ความเกิดเปนของนารังเกียจ เพราะธรรมดาวา
เมื่อความเกิดมีอยู ความแกจักปรากฏ ความเจ็บปวยจักปรากฏแกผูที่เกิดมาแลว .
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมทรงพระดําริวา วิปสสีราชกุมาร อยาไมเสวยราชยเสียเลย วิปสสีราชกุมารอยาออกผนวชเปนบรรพชิต
เลย ถอยคําของเนมิตตพราหมณอยาพึงเปนความจริงเลย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมรับสั่งใหบํารุงบําเรอ
พระวิปสสีราชกุมารดวยกามคุณ ๕ ยิ่งกวาแตกอน โดยอาการที่จะใหพระวิปสสี
ราชกุมารเสวยราชย โดยอาการที่จะไมใหพระวิปสสีราชกุมารเสด็จออกผนวช
เปนบรรพชิต โดยอาการที่จะใหถอยคําของเนมิตตพราหมณเปนผิด ภิกษุทั้ง
หลาย ไดยินวา ครั้งนั้น พระวิปสสีราชกุมารเพียบพรอมดวยกามคุณ ๕ ไดรับ
การบํารุงบําเรออยู ฯลฯ
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พระวิปสสีราชกุมารเห็นเทวทูต
[๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระวิปสสีราชกุมารขณะเมื่อเสด็จประพาส
พระอุทยานไดทอดพระเนตรหมูมหาชนประชุมกัน และวอที่ทําดวยผาสีตาง ๆ
ครั้นทอดพระเนตรแลว จึงรับสั่งถามนายสารถีวา นายสารถีผูสหาย หมูมหาชนเขาประชุมกันทําไม และเขาทําวอดวยผาสีตางๆ กันทําไม นายสารถีไดกราบ
ทูลวา ขอเดชะ นี้แลเรียกวา คนตาย พระวิปสสีราชกุมารไดตรัสสั่งวา นาย
สารถี ถาเชนนั้น เธอจงขับรถไปทางคนตายนั้น.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายสารถีรับคําสั่งของพระปสสีราชกุมารแลว ได
ขับรถไปทางคนตายนั้น ภิกษุทั้งหลาย พระวิปสสีราชกุมารไดทอดพระเนตรคน
ตายไปแลว ไดตรัสเรียกนายสารถีมารับสั่งถามวา นายสารถีผูสหาย นี้หรือ
เรียกวาคนตาย.
นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ นี้แลเรียกวาคนตาย บัดนี้ มารดาบิดา
หรือญาติสาโลหิตอื่น ๆ จักไมเห็นเขา แมเขาก็จักไมเห็นมารดาบิดาหรือญาติ
สาโลหิตอื่น ๆ.
นายสารถีผูสหาย ถึงตัวเราก็จะตองมีความตายเปนธรรดา ไมลวงพน
ความตายไปไดหรือ พระเจาแผนดิน พระเทวี หรือพระญาติสาโลหิตอื่น ๆ
จักไมเห็นเราหรือ แมเราก็จักไมเห็นพระเจาแผนดิน พระเทวี หรือพระญาติ
สาโลหิตอื่น ๆ หรือ.
ขอเดชะ พระองคและขาพระพุทธเจาลวนแตจะตองมีความตายเปน
ธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได พระเจาแผนดิน พระเทวี หรือพระญาติ
สาโลหิตอื่น ๆ จักไมเห็นพระองค แมพระองคก็จะไมเห็น พระเจาแผนดิน
พระเทวีหรือพระญาติสาโลหิตอื่น ๆ นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้นวันนี้พอแลว
สําหรับภูมิภาคแหงสวน เธอจงนําเรากลับไปวังจากสวนนี้เถิด.
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายสารถีรับคําสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลว ได
นําเสด็จกลับไปวังจากอุทยานนั้น.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา ครั้งนั้น พระวิปสสีราชกุมารเสด็จถึงวัง
แลว ทรงเปนทุกขเศราพระทัย ทรงพระดําริวา ผูเจริญ ไดยินวา ขึ้นชื่อวาความ
เกิดเปนของนารังเกียจ เพราะธรรมดาวา เมื่อความเกิดมีอยู ความแกจักปรากฏ
ความเจ็บจักปรากฏ ความตายจักปรากฏแกผูที่เกิดมาแลว .
[๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมรับสั่งหานาย
สารถีมาตรัสถามวา นายสารถีผูสหาย ราชกุมารไดทรงอภิรมยในภูมิภาคแหง
สวนแลหรือ นายสารถีผูสหาย ราชกุมารพอพระทัยในภูมิภาคแหงสวนแลหรือ
นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ พระราชกุมารมิไดทรงอภิรมยในภูมิภาคแหง
พระอุทยาน ขอเดชะ พระราชกุมารมิไดทรงพอพระทัยในภูมิภาคแหงพระอุทยานดังนี้ ตรัสถามตอไปวา นายสารถีผูสหาย ก็ราชกุมารขณะเมื่อเสร็จ
ประพาสสวนไดทอดพระเนตรอะไรเขา.
นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ พระราชกุมารขณะเมื่อเสด็จประพาส
พระอุทยาน ไดทอดพระเนตรหมูมหาชนประชุมกันและวอที่ทําดวยผาสีตาง ๆ
แลวไดตรัสถามขาพระพุทธเจาวา นายสารถีผูสหาย หมูมหาชนประชุมกันทําไม
เขากระทําวอดวยผาสีตาง ๆ กันทําไม เมื่อขาพระพุทธเจากราบทูลวา นี้แล
เรียกวาคนตาย พระองคไดตรัสสั่งวา นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น เธอจง
ขับรถไปทางคนตายนั้น ขอเดชะ. ขาพระพุทธเจารับคําสั่งของพระวิปสสี
ราชกุมารแลว ไดขับรถไปทางคนตายนั้น ขอเดชะ พระราชกุมารไดทอด
พระเนตรคนตายเขาแลวไดตรัสถามขาพระพุทธเจาวา นายสารถีผูสหาย นี้หรือ
เรียกวาคนตาย เมื่อขาพระพุทธเจากราบทูลวา ขอเดชะ นี้แลเรียกวาคนตาย
บัดนี้มารดาบิดาและญาติสาโลหิตอื่น ๆ จักไมเห็นเขา แมเขาก็จักไมเห็นมารดา
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บิดาหรือญาติสาโลหิตอื่น ๆ ดังนี้ พระองคไดตรัสถามวา นายสารถีผูสหาย
ถึงตัวเราก็จะตองมีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปไดหรือ
พระเจาแผนดิน พระเทวี หรือพระญาติสาโลหิตอื่น ๆ จักไมเห็นเราหรือ แมเรา
ก็จักไมเห็นพระเจาแผนดิน พระเทวีหรือพระญาติสาโลหิตอื่น ๆ หรือ เมื่อ
ขาพระพุทธเจากราบทูลวา ขอเดชะ พระองคและขาพระพุทธเจาลวนแตจะ
ตองมีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได พระเจาแผนดิน
พระเทวี หรือพระญาติสาโลหิตอื่น ๆ จักไมเห็นพระองค แมพระองคก็จักไม
เห็นพระเจาแผนดิน พระเทวี หรือพระญาติสาโลหิตอื่น ๆ ดังนี้ พระองคตรัส
สั่งวา นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น วันนี้พอแลวสําหรับภูมิภาคแหงสวน เธอ
จงนําเรากลับไปวังจากสวนนี้ ขอเดชะ ขาพระพุทธเจารับคําสั่งของพระวิปสสี
ราชกุมารแลว ไดนําเสด็จกลับไปวังจากพระอุทยานนั้น ขอเดชะ พระราชกุมาร
นั้นแล เสด็จถึงวังแลวทรงเปนทุกขเศราพระทัย ทรงพระดําริวา ผูเจริญ
ไดยินวา ขึ้นชื่อวา ความเกิดเปนของนารังเกียจ เพราะเมื่อความเกิดมีอยู
ความแกจักปรากฏ ความเจ็บจักปรากฏ ความตายจักปรากฏ แกผูที่เกิดมาแลว.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมทรงพระดําริวา วิปสสี
ราชกุมารอยาไมพึงเสวยราชยเลย วิปสสีราชกุมารอยาออกผนวชเปนบรรพชิต
เลย ถอยคําของเนมิตตพราหมณทั้งหลายอยาเปนความจริงเลย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมไดรับสั่งใหบํารุงบําเรอ
พระวิปสสีราชกุมารดวยกามคุณ ๕ ยิ่งกวาแตกอน โดยอาการที่จะใหพระวิปสสี
ราชกุมารเสวยราชย โดยอาการที่จะไมใหพระวิปสสีราชกุมารเสด็จออกผนวช
เปนบรรพชิต โดยอาการที่จะใหถอยคําของเนมิตตพราหมณเปนผิด ภิกษุ
ทั้งหลาย ไดยินวา ครั้งนั้น พระวิปสสีราชกุมารเพียบพรอม พรั่งพรอมดวย
กามคุณ ๕ ไดรับการบํารุงบําเรออยู.
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[๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล โดยกาลลวงไปหลายป หลาย
รอยป หลายพันป พระวิปสสีราชกุมารไดตรัสเรียกนายสารถีมาสั่งวา นายสารถี
ผูสหาย เธอจงเทียมยานที่ดี ๆ เราจะไปในสวนเพื่อชมพื้นที่อันสวยสด ภิกษุ
ทั้งหลาย นายสารถีรับคําสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลว เทียมยานที่ดี ๆ
เสร็จแลว ไดกราบทูลแดพระวิปสสีราชกุมารวา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา
เทียมยานที่ดี ๆ เสร็จแลว บัดนี้ พระองคทรงกําหนดเวลาอันสมควรเถิด.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีราชกุมารทรงยานที่ดีเสด็จ
ประพาสพระอุทยานพรอมกับยานที่ดี ๆ ทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย พระวิปสสี
ราชกุมารขณะเมื่อเสด็จประพาสพระอุทยานไดทอดพระเนตรบุรุษบรรพชิต
ศีรษะโลนนุงหมผากาสาวพัสตร ครั้นทอดพระเนตรแลว จึงรับสั่งถามนาย
สารถีวา นายสารถีผูสหาย บุรุษนี้ถูกใครทําอะไรให แมศีรษะของเขาก็ไม
เหมือนคนอื่น ๆ แมผาทั้งหลายของเขาก็ไมเหมือนคนอื่น ๆ
นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ นี้แลเรียกวา บรรพชิต.
นายสารถีผูสหาย นี้หรือเรียกวา บรรพชิต.
ขอเดชะ นี้แลเรียกวา บรรพชิต การประพฤติธรรมเปนความดี การ
ประพฤติสม่ําเสมอเปนความดี การพระพฤติกุศลเปนความดี การกระทําบุญ
เปนความดี การไมเบียดเบียนเปนความดี การอนุเคราะหแกหมูสัตวเปน
ความดี.
นายสารถีผูสหาย ดีละ ที่บุคคลนั้นไดนามวา บรรพชิต การประพฤติ
ธรรมเปนความดี การพระพฤติสม่ําเสมอเปนความดี การประพฤติกุศลเปน
ความดี การกระทําบุญเปนความดี การไมเบียดเบียนเปนความดี การอนุเคราะห
แกหมูสัตวเปนความดี นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น เธอจงขับรถไปทาง
บรรพชิตนั้น.
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายสารถีรับคําสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลว
ขับรถไปทางบรรพชิตนั้น.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีราชกุมารไดตรัสถามบรรพชิต
นั้นวา สหาย ทานถูกใครทําอะไรให แมศีรษะของทานก็ไมเหมือนของคนอื่นๆ
แมผาทั้งหลายของทานก็ไมเหมือนของคนอื่น ๆ.
บรรพชิตนั้นไดทูลวา ขอถวายพระพร อาตมภาพแลชื่อบรรพชิต.
สหาย ก็ทานหรือชื่อบรรพชิต.
ขอถวายพระพร อาตมภาพชื่อบรรพชิต การประพฤติธรรมเปน
ความดี การประพฤติสม่ําเสมอเปนความดี การประพฤติกุศลเปนความดี การ
กระทําบุญเปนความดี การไมเบียดเบียนเปนความดี การอนุเคราะหแกหมูสัตว
เปนความดี.
ดีละสหาย ที่ทานไดนามวาบรรพชิต การประพฤติธรรมเปนความดี
การประพฤติสม่ําเสมอเปนความดี การพระพฤติกุศลเปนความดี การกระทําบุญ
เปนความดี การไมเบียดเบียนเปนความดี การอนุเคราะหแกหมูสัตวเปน
ความดี.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีราชกุมารไดตรัสเรียกนาย
สารถีมาสั่งวา นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น เธอจงนํารถกลับไปวังจากสวนนี้
แหละ สวนเราจักปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปน
บรรพชิต ณ สวนนี้แหละ.
พระวิปสสีราชกุมารทรงผนวช
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายสารถีรับคําสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลว
ไดพารถกลับไปยังวังจากสวนนั้น สวนพระวิปสสีราชกุมารไดทรงปลงพระเกศา
และพระมัสสุ ทรงครองผากาสาวพัสตร. เสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิต
แลว ณ พระอุทยานนั้นเอง.
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมูมหาชนในพระนครพันธุมดีราชธานีประมาณ
๘๔,๐๐๐ คน ไดสดับขาววา พระวิปสสีราชกุมารไดทรงปลงพระเกศาและพระ
มัสสุ ทรงครองผากาสาวพัสตร เสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิตเสียแลว ดังนี้
ครั้นแลวมหาชนเหลานั้น ไดดําริดังนี้วา ก็พระวิปสสีราชกุมารไดทรงปลง
พระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผากาสาวพัสตร เสด็จออกทรงผนวชเปน
บรรพชิตในพระธรรมวินัยใด พระธรรมวินัยนั้นคงไมเลวทรามเปนแน
บรรพชานั้นคงไมเลวทรามเปนแน แตพระวิปสสีราชกุมารยังทรงปลงพระเกศา
และพระมัสสุ ทรงครองผากาสาวพัสตร เสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิตได
พวกเราทําไมจึงจะบวชไมไดเลา.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล หมูมหาชนประมาณ ๘๔,๐๐๐ คน
ไดพากันโกนผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิตตาม
เสด็จ พระวิปสสีโพธิสัตวแลว ไดยินวา พระวิปสสีโพธิสัตว อันบริษัทนั้น
หอมลอมเสด็จเที่ยวจาริกไปในคาม นิคม ชนบท และราชธานี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตวเสด็จหลีกออกเรน
อยูในที่ลับ ไดทรงพระปริวิตกเชนนี้วา การที่เราเปนผูปะปนอยูเชนนี้ไมสมควร
ไฉนหนอ เราถึงหลีกออกจากหมูอยูแตผูเดียว ภิกษุทั้งหลาย ครั้นสมัยตอมา
พระวิปสสีโพธิสัตวไดเสด็จหลีกออกจากหมูประทับอยูแตพระองคเดียว บรรพชิต ๘๔,๐๐๐ รูป ไดพากันไปทางหนึ่ง พระวิปสสีโพธิสัตวไดเสด็จไปทางหนึ่ง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตวผูเสด็จหลีกออก
เรนอยูในที่ลับ ไดทรงพระปริวิตกเชนนี้วา โลกนี้ถึงความยาก ยอมเกิด แก
ตาย และเวียนตาย เวียนเกิด เออก็แหละบุคคลไมรูชัดถึงอุบายเครื่องพนทุกข
คือ ชราและมรณะนี้ การพนทุกข คือ ชราและมรณะนี้ จักปรากฏไดเมื่อไรเลา.
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พระวิปสสีทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท
[๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตวไดทรง
พระดําริวา เมื่ออะไรมีอยูหนอ ชราและมรณะจึงมี ชราและมรณะมีเพราะอะไร
เปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อชาติมีอยู
ชราและมรณะจึงมี ชราและมรณะมีเพราะชาติเปนปจจัย ดังนี้ ไดมีแลวแก
พระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา
เมื่ออะไรมีอยูหนอ ชาติจึงมีชาติมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย ครั้ง
นั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อภพมีอยูชาติจึงมี ชาติมีเพราะภพเปนปจจัย
ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบาย
อันแยบคาย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา
เมื่ออะไรมีอยูหนอ ภพจึงมี ภพมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย
ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่ออุปาทานมีอยูภพจึงมี ภพมีเพราะ
อุปาทานเปนปจจัย ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทํา
ไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา
เมื่ออะไรมีอยูหนอ อุปาทานจึงมี อุปทานมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย
ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อตัณหามีอยูอุปาทานจึงมี อุปาทานมี
เพราะตัณหาเปนปจจัย ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรง
การทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา
เมื่ออะไรมีอยูหนอ ตัณหาจึงมี ตัณหามีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย
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ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อเวทนามีอยู ตัณหาจึงมี ตัณหามีเพราะ
เวทนาเปนปจจัย ดังนี้ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวใน
พระทัยโดยอุบายอันแยบคาย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา
เมื่ออะไรมีอยูหนอ เวทนาจึงมี เวทนามีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย
ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อผัสสะมีอยู เวทนาจึงมี เวทนามีเพราะ
ผัสสะเปนปจจัยดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวใน
พระทัยโดยอุบายอันแยบคาย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา
เมื่ออะไรมีอยูหนอ ผัสสะจึงมี ผัสสะมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย
ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อสฬายตนะมีอยู ผัสสะจึงมี ผัสสะมี
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรง
กระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา
เมื่ออะไรมีอยูหนอ สฬายทนะจึงมี สฬายตนะมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุ
ทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อนามรูปมีอยู สฬายตนะจึงมี
สฬายตนะมีเพราะนามรูปเปนปจจัย ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว
เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา
เมื่ออะไรมีอยูหนอ นามรูปจึงมี นามรูปมี เพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย
ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อวิญญาณมีอยู นามรูปจึงมี นามรูป
มีเพราะวิญญาณเปนปจจัย ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรง
กระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย.
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา
เมื่ออะไรมีอยูหนอ วิญญาณจึงมี วิญญาณมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย
ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อนามรูปมีอยู วิญญาณจึงมี วิญญาณ
มีเพราะนามรูปเปนปจจัย ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรง
กระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา
วิญญาณนี้ยอมกลับเวียนมาแตนามรูป หาใชอยางอื่นไม โดยความเปนไป
เพียงเทานี้ สัตวโลกพึงเกิดบาง พึงแกบาง พึงตายบาง พึงจุติบาง พึงอุบัติ
บาง ความเปนไปนั้นคือวิญญาณมีเพราะนามรูปเปนปจจัย นามรูปมีเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย สฬายตนะมีเพราะนามรูปเปนปจจัย ตัณหามีเพราะสฬายตนะ
เปนปจจัย เวทนามีเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหามีเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปทานมีเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพมีเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติมีเพราะ
ภพเปนปจจัย ชรามรณโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสยอมมีพรอมเพราะ
ชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ยอมมีไดดวยประการฉะนี้.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปรีชา ความรูแจงชัด แสงสวางวา
สมุทัย ๆ (เหตุเกิดขึ้นพรอม ๆ) ดังนี้ ไดเกิดขึ้นแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว
ในธรรมทั้งหลายที่พระองคมิไดสดับมาแลวในกาลกอนเลย.
[๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตว ไดทรง
พระดําริวา เมื่ออะไรไมมีเลาหนอ ชราและมรณะจึงไมมี เพราะอะไรดับ
ชราและมรณะจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา
เมื่อชาติไมมี ชราและมรณะยอมไมมี เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ
ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบาย
อันแยบคาย.
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา
เมื่ออะไรไมมีเลาหนอ ชาติจึงไมมี เพราะอะไรดับ ชาติจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย
ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อภพไมมี ชาติยอมไมมี เพราะภพดับ
ชาติจึงดับ ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวใน
พระทัยโดยอุบายอันแยบคาย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่อ
อะไรไมมีเลาหนอ ภพจึงไมมี เพราะอะไรดับ ภพจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น
แล การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่ออุปาทานไมมี ภพยอมไมมี เพราะอุปาทานดับ
ภพจึงดับดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัย
โดยอุบายอันแยบคาย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่อ
อะไรไมมีเลาหนอ อุปาทานจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวย
ปญญาวา เมื่อตัณหาไมมี อุปาทานยอมไมมี เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ
ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบาย
อันแยบคาย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่อ
อะไรไมมีเลาหนอ ตัณหาจึงไมมี เพราะอะไรดับ ตัณหาจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย
ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อเวทนาไมมี ตัณหายอมไมมี เพราะ
เวทนาดับ ตัณหาจึงดับ ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสิโพธิสัตว เพราะทรง
การทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่อ
อะไรไมมีเลาหนอ เวทนาจึงไมมี เพราะอะไรดับ เวทนาจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย
ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อผัสสะไมมี เวทนายอมไมมี เพราะผัสสะ
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ดับ เวทนาจึงดับ ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไว
ในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่อ
อะไรไมมีเลาหนอ ผัสสะจึงไมมี เพราะอะไรดับ ผัสสะจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย
ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อสฬายตนะไมมี ผัสสะยอมไมมี เพราะ
สฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรง
กระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา
เมื่ออะไรไมมีเลาหนอ สฬายตนะจึงไมมี เพราะอะไรดับ สฬายตนะจึงดับ
ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อนามรูปไมมี สฬายตนะ
ยอมไมมี เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสี
โพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา
เมื่ออะไรไมมีเลาหนอ นามรูปจึงไมมี เพราะอะไรดับ นามรูปจึงดับ ภิกษุทั้ง
หลาย ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปยอมไมมี
เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะ
ทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา
เมื่ออะไรไมมีเลาหนอ วิญญาณจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวย
ปญญาวา เมื่อนามรูปไมมี วิญญาณยอมไมมี เพราะนามรูปดับ วิญญาณจึง
ดับ ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสิโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดย
อุบายอันแยบคาย.
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา
หนทางเพื่อความตรัสรูนี้เราไดบรรลุแลวแล คือเพราะนามรูปดับ วิญญาณจึง
ดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ
เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนา
ดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปานทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ
เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรามรณโสกปริเทวทุกขโทมนัสและ
อุปายาสจึงดับโดยไมเหลือ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีไดดวย
ประการฉะนี้.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปรีชา ความรูแจงชัด แสงสวางวา
นิโรธ ๆ (ความดับ ๆ) ดังนี้ไดเกิดขึ้นแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว ในธรรม
ทั้งหลายที่พระองคมิไดสดับมาแลวในกาลกอนเลย.
[๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้นสมัยอื่น พระวิปสสีโพธิสัตวทรง
พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและควานเสื่อมไปในอุปาทานขันธ ๕ วา ดังนี้รูป ดังนี้
เหตุเกิดแหงรูป ดังนี้ความดับแหงรูป ดังนี้เวทนา ดังนี้เหตุเกิดแหงเวทนา
ดังนี้ความดับแหงเวทนา ดังนี้สัญญา ดังนี้เหตุเกิดแหงสัญญา ดังนี้ความดับ
แหงสัญญา ดังนี้สังขาร ดังนี้เหตุเกิดแหงสังขาร ดังนี้ความดับแหงสังขาร
ดังนี้วิญญาณ ดังเหตุเกิดแหงวิญญาณ ดังนี้ความดับแหงวิญญาณ เมื่อ
พระองคทรงพิจารณาเห็นความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ ๕
อยูไมนานนัก จิตก็หลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมยึดมั่นแล.
จบภาณวารที่สอง
พระปริวิตกของพระสัมมาสัมพุทธเจาวิปสสี
[๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ไดทรงพระดําริวา ไฉนหนอ เราพึงแสดงธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม
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วาวิปสสี ไดทรงพระดําริวา ธรรมที่เราบรรลุแลวนี้ เปนธรรมลึกซึ้ง เห็นได
ยาก รูตามไดยาก สงบประณีต จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะ
บัณฑิต สวนหมูสัตวนี้ มีอาลัยเปนที่ยินดี ยินดีแลวในอาลัย เบิกบานแลว
ในอาลัย ก็อันหมูสัตวผูมีอาลัยเปนที่ยินดี ยินดีแลวในอาลัย เบิกบานแลวใน
อาลัย ยากที่จะเห็นไดซึ่งฐานะนี้ คือ ปจจัยแหงสภาวธรรมอันเปนที่อาศัยกัน
เกิดขึ้น (ปฏิจจสมุบาท) ยากที่จะเห็นไดซึ่งฐานะแมนี้คือ พระนิพพาน ซึ่งเปน
ที่ระงับแหงสังขารทั้งปวง เปนที่สลัดอุปธิทั้งปวง เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา คลาย
ความกําหนัด ดับทุกข ก็แหละเราพึงแสดงธรรม แตสัตวเหลาอื่นไมพึงรูทั่ว
ถึงธรรมของเรา นั้นพึงเปนความลําบากแกเรา นั้นพึงเปนความเดือนรอนแก
เรา.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา คาถาทั้งหลายที่ไมอัศจรรยซึ่งพระองค
มิไดเคยสดับมาแลวแตกอน ไดแจมแจงกะพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ดังนี้
บัดนี้ ไมควรเลยที่จะประกาศธรรมที่เราไดบรรลุ
แลวโดยแสนยาก ธรรมนี้อันสัตวที่ถูกราคะและ
โทสะครอบงําแลว ไมตรัสรูไดโดยงาย สัตวที่ถูก
ราคะยอมไว ถูกกองแหงความมืดหุมหอไวแลว
จักเห็นไมไดซึ่งธรรมที่มีปรกติไปทวนกระแสอัน
ละเอียด ลึกซึ้ง เห็นไดยาก เปนอณู.
[๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี พิจารณาเห็นดังนี้ พระทัยก็นอมไปเพื่อความขวนขวาย
นอย มิไดนอมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรม.
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วาดวยการอาราธนาของพรหม
[๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวมหาพรหมองคหนึ่งไดทราบ
พระปริวิตกในพระทัยของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมาสัมพุทธเจาพระนามวา
วิปสสี ดวยใจ แลวจึงดําริวา ผูเจริญทั้งหลาย โลกจะฉิบหายเสียละหนอ ผูเจริญ
ทั้งหลายโลกจะพินาศเสียละหนอ เพราะวาพระทัยของพระผูมีพระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี ไดนอมไปเพื่อความขวนขวายนอยเสีย
แลว มิไดนอมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรม.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวมหาพรหมนั้นหายไปในพรหมโลก
มาปรากฎเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา
วิปสสี เหมือนบุรุษที่มีกําลัง เหยียดออกซึ่งแขนที่คูเขาไว หรือคูเขาซึ่งแขนที่
ไดเหยียดออกไวฉะนั้น.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวมหาพรหมกระทําผาอุตตราสงค
เฉวียงบาขางหนึ่ง คุกชาณุมณฑลเบื้องขวาลงบนแผนดิน ประนมมือไปทางที่
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ประทับอยูแลวได
กราบทูลกะพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสีวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระสคุตจงทรงแสดงธรรม ในโลกนี้สัตวที่มีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุเบาบาง
ยังมีอยู เพราะมิไดฟงธรรม สัตวเหลานั้นจึงเสื่อมเสียไป ผูที่รูทั่วถึงธรรมได
ยังจักมี.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวมหาพรหมนั้นกราบทูลเชนนี้ พระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ไดตรัสกะทาวมหาพรหม
นั้นวา ดูกรพรหม แมเราก็ไดดําริแลวเชนนี้วา ไฉนหนอ เราพึงแสดงธรรม
ดูกรพรหม แตเรานั้นไดคิดเห็นดังนี้วา ธรรมที่เราบรรลุแลวนี้ เปนธรรมลึกซึ้ง
เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบประณีต จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะ
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บัณฑิต สวนหมูสัตวนี้ มีอาลัยเปนที่ยินดี ยินดีแลวในอาลัยเบิกบานแลวใน
อาลัย ก็อันหมูสัตวผูมีอาลัยเปนที่ยินดี ยินดีแลวในอาลัย เบิกบานแลวในอาลัย
ยากที่จะเห็นไดซึ่งฐานะนี้ คือ ปจจัยแหงสภาวธรรมอันเปนที่อาศัยกันเกิดขึ้น
(ปฏิจจสมุบาท) ยากที่จะเห็นไดซึ่งฐานะแมนี้คือ พระนิพพาน ซึ่งเปนที่ระงับ
แหงสังขารทั้งปวง เปนที่สลัดอุปธิทั้งปวง เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา คลายความ
กําหนัด ดับทุกข ก็และเราพึงแสดงธรรม แตสัตวเหลาอื่นไมพึงรูทั่วถึงธรรมของ
เรานั้น พึงเปนความลําบากแกเรา นั้นพึงเปนความเดือนรอนแกเรา ดูกรพรหม
คาถาที่ไมนาอัศจรรย ซึ่งเรามิไดสดับมาแลวแตกอนหรือไดแจมแจงแลวดังนี้
บัดนี้ไมควรเลยที่จะประกาศธรรมที่เราไดบรรลุแลว โดยแสนยาก ฯลฯ
ดูกรพรหม เมื่อเราพิจารณาเห็นดังนี้ จิตก็นอมไปเพื่อความขวนขวาย
นอย มิไดนอมไปเพื่อจะแสดงธรรม.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมครั้งที่สองแล ทาวมหาพรหมนั้น ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมครั้งที่สามแล ทาวมหาพรหมนั้นก็ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสีวา ขาแตพระองคผู
เจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระสุคต
จงทรงแสดงธรรม ในโลกนี้ สัตวที่มีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู
เพราะมิไดฟงธรรม สัตวเหลานั้นจึงเสื่อมเสียไป ผูรูทั่วถึงธรรมได ยังจักมี
อยูดังนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจาวิปสสีทรงตรวจโลก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ทรงทราบการทูลเชิญของพรหมแลว ทรงอาศัยพระกรุณา
ในหมูสัตว จึงไดตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ ภิกษุทั้งหลาย พระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาปสสี เมื่อทรงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ ก็
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ไดทรงเห็นหมูสัตว บางพวกมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุนอย บางพวกมีกิเลส
เพียงดังธุลีในจักษุมาก บางพวกมีอินทรียแกกลา บางพวกมีอินทรียออน บาง
พวกมีอาการดี บางพวกมีอาการทราม บางพวกจะพึงใหรูแจงไดงาย บางพวก
จะพึงใหรูแจงไดยาก บางพวกเปนภัพพสัตว บางพวกเปนอภัพพสัตว บางพวก
มักเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย.
ในกออุบล หรือกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว ดอกอุบล ดอกบัว
หลวงหรือดอกบัวขาว เกิดแลวในน้ํา เจริญแลวในน้ํา น้ําเลี้ยงอุปถัมภไว บาง
เหลายังจมอยูภายในน้ํา บางเหลาตั้งอยูเสมอน้ํา บางเหลาตั้งขึ้นพนน้ํา อันน้ํา
มิไดติดใบ แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย หมูสัตวที่พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาพุทธเจา พระนามวาวิปสสี ทรงตรวจดูดวยพุทธจักษุ ทรงเห็นก็ฉันนั้นเหมือน
กัน บางพวกมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุนอย บางพวกมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุ
มาก บางพวกมีอินทรียแกกลา บางพวกมิอินทรียออน บางพวกมีอาการดี
บางพวกมีอาการทราม บางพวกจะพึงใหรูแจงไดงาย บางพวกจะพึงใหรูแจง
ไดยาก บางพวกเปนภัพพสัตว บางพวกเปนอภัพพสัตว บางพวกมักเห็น
ปรโลกและโทษโดยความเปนภัย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวมหาพรหมทราบพระปริวิตกใน
พระทัยของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ดวยใจ
แลวจึงไดกราบทูลพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี
ดวยคาถาทั้งหลายความวา
[๔๕] ผูที่ยืนอยูยอดเขาสิลาลวน พึงเห็นประชุมชน
โดยรอบ ฉันใด ทานผูมีเมธาดีมีจักษุโดยรอบ
ฉันนั้นเหมือนกัน ขึ้นสูปราสาทอันสําเร็จแลวดวย
ธรรม เปนผูปราศจากความเศราโศก ทรงพิจารณา
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เห็นประชุมชนผูเกลื่อนกลนไปดวยความเศราโศก
ถูกชาติและชราครอบงําแลว ขาแตพระองคผูกลา
ผูชนะสงครามแลว เปนนายพวก ปราศจากหนี้
ขอพระองคจงเสด็จลุกขึ้น เปดเผยโลก
ขอผูมีพระภาคทรงแสดงธรรม
ที่รูที่ทั่วถึงธรรมได ยังจักมี.
[๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวมหาพรหมนั้นไดกราบทูลแลว ดังนี้
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี จึงไดตรัสกะทาวมหา
พรหมนั้นดวยพระคาถาวา
เราไดเปดเผยประตูอมตะไวสําหรับทานแลว ผูมีโสต
จงปลอยศรัทธามาเถิด ดูกรพรหม เรารูสึกลําบาก
จึงมิไดกลาวธรรมอันประณีตซึ่งเราใหคลองแคลวแคลว
ในหมูมนุษย ดังนี้.
[๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวมหาพรหมคิดวา เราเปนผู
มีโอกาส อันพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ได
ทรงกระทําแลว เพื่อจะทรงแสดงธรรม จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี กระทําประทักษิณแลวหายไป ณ ที่นั้นเอง.
[๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี ทรงพระดําริวา เราควรแสดงธรรมแกใครกอน
เลาหนอ ใครจะรูทั่วถึงธรรมนี้ไดเร็วพลันทีเดียว ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
พระผูมีภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ไดทรงพระดําริวา พระราชโอรสพระนามวาขัณฑะ และบุตรปุโรหิตชื่อวา ติสสะนี้ ผูอาศัยอยูใน
พระนครพันธุมดีราชธานีเปนคนฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา มีกิเลสเพียงดัง
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ธุลีในจักษุเบาบางสิ้นกาลนาน ไฉนหนอ เราพึงแสดงธรรมแกพระราชโอรส
พระนามวาขัณฑะ และบุตรปุโรหิตชื่อวา ติสสะกอน คนทั้งสองนั้นจักรูทั่วถึง
ธรรมนี้ไดรวดเร็วทีเดียว.
เรื่องคูพระสาวกขัณฑะและติสสะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันคสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปสสี ไดหายพระองคที่ควงโพธิพฤกษไปปรากฏพระองค ณ
มฤคทายวันชื่อวาเขมะ ในพระนครพันธุมดีราชธานี. เปรียบเหมือนบุรุษที่
มีกําลังเหยียดออกซึ่งแขนที่คูเขาไว หรือคูเขาซึ่งแขนที่ไดเหยียดออกไว ฉะนั้น.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปสสี ตรัสเรียกคนเฝาสวนมฤคทายวันมาวา มานี่ นายมฤคทายบาล เธอจงเขาไปยังพระนครพันธุมดีราชธานีแลวบอกกะพระราชโอรสพระนาม
วาขัณฑะ และบุตรปุโรหิตชื่อติสสะ ดังนี้ วาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ไดเสด็จถึงพระนครพันธุมดีราชธานีแลว กําลัง
ประทับอยูที่มฤคทายวันชื่อวาเขมะ พระองคทรงพระประสงคจะพบทาน
ทั้งสอง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายมฤคทายบาลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสีแลว เขาไปยังพระนครพันธุมดี
แลวแจงขาวกะพระราชโอรสพระนามวา ขัณฑะ และบุตรปุโรหิตชื่อวา ติสสะ
วาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี เสด็จถึงพระนคร
พันธุมดีราชธานีแลว กําลังประทับอยูที่มฤคทายวันชื่อวา เขมะ พระองคทรง
พระประสงคที่จะพบทานทั้งสอง.
ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระราชโอรสพระนามวาขัณฑะ และบุตร
ปุโรหิตชื่อวาติสสะ สั่งใหบุรุษเทียมยานที่ดี ๆ แลวขึ้นสูยานที่ดี ๆ ออกจาก
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พระนครพันธุมดีราชธานี พรอมกับยานดีๆ ทั้งหลาย ขับตรงไปยังมฤคทายวัน
ขอวาเขมะ ไปดวยยานตลอดภูมิประเทศเทาที่ยานจะไปไดแลว ลงจากยาน
เดินตรงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา
วิปสสีแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปสสี ไดตรัสอนุปุพพีกถาแกทานทั้งสองนั้น คือ ทรงประกาศ
ทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษของกามที่ต่ําชา เศราหมอง และอานิสงส
ในการออกบวช เมื่อพระผูมีพระภาคไดทรงทราบวา ทานทั้งสองนั้นมีจิตคลอง
มีจิตออน มีจิตปราศจากนิวรณ มีจิตสูง มีจิตผองใส จึงไดทรงประกาศ
ธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข
สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิด
ขึ้นแลวแกพระราชโอรสพระนามวาขัณฑะ และบุตรปุโรหิตชื่อวาติสสะ วาสิ่งใด
สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเปนธรรมดา ณ
ที่นั่งนั้นแล เหมือนผาที่สะอาด ปราศจากมลทินควรรับน้ํายอมดวยดีฉะนั้น
ทานทั้งสองนั้น เห็นธรรม ถึงธรรม รูแจงธรรม หยั่งทราบธรรม ขามความ
สงสัย ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่นในสัตถุ
ศาลนา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี
วาขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ
ภาษิตของพระองคก็แจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของ
ที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยคิดวาผูมีจักษุจักเห็น
รูปดังนี้ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้น
เหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเหลานี้ขอถึงพระผูมีพระภาคและ
พระธรรมวาเปนที่พึ่ง ขอพวกขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบท ใน
สํานักของพระผูมีพระภาคเจา.
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชโอรสพระนามวา ขัณฑะ และบุตรปุโรหิต
ชื่อวาติสสะ ไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม
วาวิปสสี ไดทรงยังทานทั้งสองนั้นใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ให
ราเริงดวยธรรมีกถา แลวประกาศโทษของสังขารอันต่ําชาเศราหมอง และ
อานิสงสในการออกบวช จิตของทานทั้งสองนั้นผูอันพระผูมีพระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี ทรงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ
ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถา ไมนานนัก ก็หลุดพนจากอาสวะ เพราะไมยึดมั่น.
เรื่องบรรพชิต ๘๔,๐๐๐ รูป
[๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมูมหาชนชาวพระนครพันธุมดีราชธานี
ประมาณ ๘๔,๐๐๐ คน ไดสดับขาววา พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปสสี เสด็จถึงพระนครพันธุมดีราชธานีโดยลําดับแลว ประทับอยู
ณ มฤคทายวันชื่อ เขมะ ขาววา พระราชโอรสพระนามวา ขัณฑะ และบุตร
ปุโรหิตชื่อ ติสสะ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต
ณ สํานักของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวิปสสีแลว ดังนี้
คนเหลานั้นครั้นไดฟงแลวตางคิดเห็นกันวา ก็พระราชโอรสพระนามวา ขัณฑะ
และบุตรปุโรหิตชื่อวา ติสสะ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวช
เปนบรรพชิตในพระธรรมวินัยใด พระธรรมวินัยนั้น คงไมต่ําทรามแนนอน
บรรพชานั้นคงไมต่ําทราม แตพระราชโอรสพระนามวา ขัณฑะ และบุตรปุโรหิต
ชื่อวา ติสสะ ยังปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต
ได ไฉนพวกเราจึงจักออกบวชเปนบรรพชิตบางไมไดเลา.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล หมูมหาชนประมาณ ๘๔,๐๐๐ คนได
ชวนกันออกจากพระนครพันธุมดีราชธานี เขาไปทางเขมมฤคทายวัน ที่พระผูมี
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พระภาคประทับอยู ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี ไดตรัสอนุปุพพีกถาแกชนเหลานั้น
คือทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษของกามที่ต่ําชาเศราหมอง
และอานิสงสในการออกบวช เมื่อพระผูมีพระภาคไดทรงทราบวา ชนเหลานั้น
มีจิตคลอง มีจิตออน มีจิตปราศจากนิวรณ มีจิตสูง มีจิตผองใส จึงไดทรง
ประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง
คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลี ปราศจาก
มลทิน ไดเกิดขึ้นแลวแกหมูมหาชน ๘๔,๐๐๐ คนนั้นวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความ
เกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเปนธรรมดา ณ ที่นั่งนั้นแล
เหมือนผาทีสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ํายอมดวยดีฉะนั้น ชนเหลานั้น
เห็นธรรม ถึงธรรม รูแจงธรรม หยั่งทราบธรรม ขามความสงสัย ปราศจาก
ความเคลือบแคลง ถึงความแกลวกลาไมตองเธอผูอื่นในสัตถุศาสนา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี วาขาแตพระองค
ผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอก
ทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยคิดวา ผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้
ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือน
กัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเหลานี้ขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆ วาเปนที่พึ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองค
พึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมูมหาชน ๘๔,๐๐๐ คนเหลานั้น ไดบรรพชา ได
อุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา
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วิปสสีแลว พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี ได
ทรงยังภิกษุทั้งเหลานั้นใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริง ดวย
ธรรมีกถาแลว ทรงประกาศโทษของสังขารที่ต่ําชาเศราหมอง และอานิสงสใน
พระนิพพาน จิตของภิกษุเหลานั้น ผูอันพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี ทรงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริง
ดวยธรรมีกถา ไมนานนัก ก็หลุดพนจากอาสวะ เพราะไมยืดมั่น.
[๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรพชิต ๘๔,๐๐๐ รูปเหลานั้น ไดสดับ
ขาววา พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี เสด็จถึง
พระนครพันธุมดีราชธานีโดยลําดับ ประทับอยู ณ มฤคทายวันชื่อวา เขมะ
และมีขาววา กําลังทรงแสดงธรรมอยู ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล บรรพชิต
๘๔,๐๐๐ รูปเหลานั้น ไดพากันไปทางพระนครพันธุมดีราชธานีทางมฤคทาย
วันชื่อวา เขมะ ที่พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี
ประทับอยู ครั้นถึงแลว ไดถวายบังคมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี แลวพากันนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ไดตรัสอนุปุพพีกถาแกบรรพชิต
เหลานั้น คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษของกามที่ต่ําชาเศรา
หมอง และอานิลงสในการออกบวช เมื่อทรงทราบวา บรรพชิตเหลานั้นมีจิต
คลอง มีจิตออน มีจิตปราศจากนิวรณ มีจิตสูง มีจิตผองใส จึงไดทรงประกาศ
พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ
ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรมที่ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ได
เกิด นี้แลวแกบรรพชิต ๘๔,๐๐๐ รูปนั้นวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปน
ธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเปนธรรมดา ณ ที่นั่งนั้นแล เหมือนผาที่
สะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ํายอมดวยดี ฉะนั้น บรรพชิตเหลานั้นเห็นธรรม
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ถึงธรรม รูแจงธรรม หยั่งทราบธรรม ขามความสงสัย ปราศจากความเคลือบ
แคลง ถึงความแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่นในสัตถุศาสนา ไดกราบทูลพระ
ผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี วาขาแตพระองคผู
เจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคน
หลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยคิดวา ผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด
พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเหลานี้ ขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและ
พระภิกษุสงฆวา เปนที่พึ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคพึงได
บรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีภาค.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรพชิต ๘๔,๐๐๐ รูปเหลานั้น ไดบรรพชา ได
อุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค พระนามวาวิปสสีแลว พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ไดทรงยังภิกษุเหลานั้นใหเห็น
แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถา ทรงประกาศโทษของ
สังขารที่ต่ําชาเศราหมอง และอานิสงสในพระนิพพาน(๑) จิตของภิกษุเหลานั้น
ผูอันพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ทรงใหเห็นแจง
ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริง ดวยธรรมีกถา ไมนานนัก ก็หลุดพนจาก
อาสวะ เพราะไมยึดมั่น.
[๕๑] ก็สมัยนั้น ในพระนครพันธุมดีราชธานี มีภิกษุสงฆอาศัยอยูมาก
ประมาณหกลานแปดแสนรูป ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ผูเสด็จเรนอยูในที่ลับ เกิดความรําพึงใน
พระทัยวา บัดนี้ ในพระนครพันธุมดีราชธานี มีภิกษุสงฆอาศัยอยูเปนจํานวน
๑. บาลี เนกฺขมฺเม.
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มาก ประมาณหกลานแปดแสนรูป ถากระไร เราพึงอนุญาตภิกษุทั้งหลายวา
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชนแกชนเปนอันมาก เพื่อ
ความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหสัตวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล
เพื่อความสุข แกเทพดาและมนุษยทั้งหลาย แตอยาไดไปทางเดียวกันสองรูป
เธอทั้งหลายจงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด จง
ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถพรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง
ในโลกนี้ สัตวพวกนี้ที่มีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู เพราะไมไดฟง
ธรรม สัตวพวกนั้นจึงเสื่อมเสียไป ผูที่รูทั่วถึงธรรมไดจักมี แตวาโดยหกป ๆ
ลวงไป พวกเธอพึงกลับมายังพระนครพันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงพระปาติโมกข.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวมหาพรหมองคหนึ่ง ไดทราบความ
รําพึงในพระทัยของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี
ดวยใจแลว จึงไดหายตัวที่พรหมโลก ไปปรากฏอยูเฉพาะพระพักตรของพระ
ผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี เปรียบเหมือนบุรุษที่มี
กําลัง เหยียดออกซึ่งแขนที่คูเขาไว หรือคูเขาซึ่งแขนที่เหยียดออกไว ฉะนั้น.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทันใดนั้น ทาวมหาพรหมนั้นกระทําผาอุตตราสงค
เฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปสสีประทับอยู ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคอรหันตมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสีวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระ
สุคต ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ในพระนครพันธุมดีราช
ธานี มีภิกษุสงฆอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ประมาณหกลานแปดแสนรูป ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงอนุญาตภิกษุทั้งหลายเถิดวา ภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชนแกชนเปนอันมาก เพื่อความ
สุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหสัตวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อ
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ความสุข แกเทพดาและมนุษยทั้งหลาย แตอยาไดไปทางเดียวกันสองรูป ภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่
สุด จงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ
สิ้นเชิงในโลกนี้ สัตวพวกที่มีกิเสสเพียงดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู เพราะไม
ไดฟงธรรม สัตวพวกนั้นจึงเสื่อมเสียไป ผูที่รูทั่วถึงธรรมไดยังจักมี ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองคก็จักกระทําโดยที่จะใหภิกษุทั้งหลายกลับมายังพระนคร
พันธุมดีราชธานี เพื่อแสดงพระปาติโมกขโดยหกป ๆ ลวงไป.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวมหาพรหมนั้นไดกราบทูลดังนี้แลวถวายบังคม
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี กระทําประทักษิณ
แลว หายไป ณ ที่นั้นเอง.
สงพระสาวกไปประกาศพระศาสนา
[๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปสสี ในเวลาเย็น เสด็จออกจากที่เรนแลว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
มาวา ภิกษุทั้งหลาย วันนี้ เราไปเรนอยูในที่ลับ เกิดความรําพึงในใจวา ใน
พระนครพันธุมดีราชธานี มีภิกษุสงฆอาศัยอยูเปนจํานวนมากประมาณหกลาน
แปดแสนรูป ถากระไร เราพึงอนุญาตภิกษุทั้งหลายวา ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
จงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชนแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก
เพื่ออนุเคราะหสัตวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทพดาและ
มนุษยทั้งหลาย แตอยาไดไปทางเดียวกันสองรูป เธอทั้งหลายจงแสดงธรรม
งามในเบื้องหนา งามในทามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย พรอม
ทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ในโลกนี้ สัตวพวกนั้น
จึงเสื่อมเสียไป ผูที่รูทั่วถึงธรรมไดยังจักมี แตวาโดยหกป ๆ ลวงไป พวกเธอ
พึงกลับมายังพระนครพันธุมดีราชธานี เพื่อแสดงปาติโมกข ภิกษุทั้งหลาย ทันใด

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 53
นั้นแล ทาวมหาพรหมองคหนึ่ง ไดทราบความรําพึงในใจของเราดวยใจ แลว
จึงไดหายตัวที่พรหมโลก มาปรากฏเฉพาะหนาเรา เปรียบเหมือนบุรุษที่มีกําลัง
เหยียดออกซึ่งแขนที่คูเขาไว หรือคูเขาซึ่งแขนที่เหยียดออกไว ฉะนั้น ภิกษุ
ทั้งหลาย ทีนั้น ทาวมหาพรหมนั้น กระทําผาอุตตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง
ประนมอัญชลีมาทางเราแลวพูดกะเราวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนี้เปนอยาง
นั้น ขาแตพระสุคต ขอนี้เปนอยางนั้น บัดนี้ในพระนครพันธุมดีราชธานี มี
ภิกษุสงฆอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ประมาณหกลานแปดแสนรูป ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงอนุญาตภิกษุทั้งหลายเถิดวา ภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชนแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชน
เปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหสัตวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข
แกเทพดาและมนุษยทั้งหลาย แตอยาไดไปทางเดียวกันสองรูป ภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด จง
ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง
ในโลกนี้ สัตวพวกที่มีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู เพราะไมไดฟง
ธรรม สัตวพวกนั้นจึงเสื่อมเสียไป ผูที่รูทั่วถึงธรรมไดยังจักมี ขาแตพระองค
ผูเจริญ แมขาพระองคก็จักกระทําโดยที่จะใหภิกษุทั้งหลายกลับมายังพระนคร
พันธุมดีราชธานี เพื่อแสดงพระปาฏิโมกขโดยหกป ๆ ลวงไป ภิกษุทั้งหลาย
ทาวมหาพรหมนั้นพูดกะเราดังนี้แลว ไหวเรา กระทําประทักษิณ แลวหายไป
ในที่นั้นเอง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน
แกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหสัตวโลก
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทพดาและมนุษยทั้งหลาย แตอยา
ไดไปทางเดียวกันสองรูป ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงแสดงธรรมงามใน
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เบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ
พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ในโลกนี้ สัตวพวกที่มีกิเลสเพียง
ดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู เพราะไมไดฟงธรรม สัตวพวกนั้นจึงเสื่อมเสียไป
ผูที่รูทั่วถึงธรรมไดยังจักมี แมเราก็จักกระทํา โดยที่ใหพระนครพันธุมดีเปน
สถานที่อันเธอทั้งหลาย พึงกลับมาแสดงพระปาติโมกขโดยหกป ๆลวงไป ดังนี้.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ภิกษุทั้งหลายไดเที่ยวจาริกไปในชนบท
โดยวันเดียวเทานั้นโดยมาก.
[๕๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ในชมพูทวีปมีอาวาสอยู ๘๔,๐๐๐ อาวาส
เมื่อลวงไปไดพรรษาหนึ่งแลว เทพดาทั้งหลายไดรองประกาศวา ขาแตทาน
ผูนิรทุกขทั้งหลาย ลวงไปพรรษาหนึ่งแลว บัดนี้ยังเหลือหาพรรษา โดยอีก
หาพรรษาลวงไป ทานทั้งหลายพึงเขาไปยังพระนครพันธุมดีราชธานี เพื่อสวด
พระปาติโมกข เมื่อลวงไปไดสองพรรษาแลว เทพดาทั้งหลายไดรองประกาศวา
ขาแตทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ลวงไปสองพรรษาแลว บัดนี้ ยังเหลือสี่พรรษา
โดยอีกสี่พรรษาลวงไป ทานทั้งหลายพึงเขาไปยังพระนครพันธุมดีราชธานี เพื่อ
สวดพระปาติโมกข เมื่อลวงไปไดสามพรรษาแลว เทพดาทั้งหลายไดรอง
ประกาศวา ขาแตทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ลวงไปสามพรรษาแลว บัดนี้ ยัง
เหลือสามพรรษา โดยอีกสามพรรษาลวงไป ทานทั้งหลายพึงเขาไปยังพระนคร
พันธุมดีราชธานี เพื่อสวดพระปาติโมกข เมื่อลวงไปไดสี่พรรษาแลว บัดนี้
ยังเหลือสองพรรษา โดยอีกสองพรรษาลวงไป ทานทั้งหลายพึงเขาไปยัง
พระนครพันธุมดีราชธานี เพื่อสวดพระปาติโมกข เมื่อลวงไปไดหาพรรษาแลว
เทพดาทั้งหลายไดรองประกาศวา ขาแตทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ลวงไปหา
พรรษาแลว บัดนี้ ยังเหลือพรรษาเดียว โดยอีกพรรษาเดียวลวงไป ทานทั้งหลาย
พึงเขาไปยังพระนครพันธุมดีราชธานี เพื่อสวดพระปาติโมกข เมื่อลวงไปได
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หกพรรษาแลว เทพดาทั้งหลายไดรองประกาศวาลวงไปหกพรรษาแลว บัดนี้
ถึงเวลาละ ทานทั้งหลายพึงเขาไปยังพระนครพันธุมดีราชธนี เพื่อสวดพระปาติโมกข.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้น บางพวกไปดวยอิทธานุภาพของตน บางพวกไปดวยอิทธานุภาพของเทวดา เขาไปยังพระนครพันธุมดีราชธานี โดยวันเดียวเทานั้น เพื่อสวดพระปาติโมกข
ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข
[๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ทรงสวดพระปาติโมกขในที่ประชุมพระภิกษุ
สงฆดังนี้ขันติคือความทนทานเปนตบะอยางยิ่ง พระพุทธเจาทั้ง
หลายตรัสวา พระนิพพานเปนธรรมอยางยิ่ง ผูทํารายผูอื่น
ผูเบียดเบียนผูอื่น ไมชื่อวาเปนบรรพชิต ไมชื่อวาเปน
สมณะเลย.
การไมทําบาปทั้งสิ้น การยังกุศลใหถึงพรอมการทําจิต
ของตนใหผองใส นี้เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย.
การไมกลาวราย ๑ การไมทําราย ๑ ความสํารวมใน
พระปาติโมกข ๑ ความเปนผูรูประมาณในภัตตาหาร ๑
ที่นอนที่นั่งอันสงัด ๑ การประกอบความเพียรในอธิจิต ๑
หกอยางนี้ เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย.
[๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยหนึ่ง เราอยูที่ควงไมพญาสาลพฤกษ
ในปาสุภวัน ใกลอุกกัฏฐนคร ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรานั้นไปเรนอยูในที่ลับ
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เกิดความรําพึงในใจวา ชั้นสุทธาวาสซึ่งเรามิไดเคยอยูเลย โดยเวลาอันยืดยาว
นานนี้ นอกจากเทวดาเหลาสุทธาวาสแลว ไมใชโอกาสที่ใคร ๆ จะไดโดยงาย
ถากระไร เราพึงเขาไปหาเทวดาเหลาสุทธาวาสจนถึงที่อยู ภิกษุทั้งหลาย ทันใด
นั้น เราไดหายไปที่ควงไมพญาสาลพฤกษ ในปาสุภวันใกลอุกกัฏฐนคร ไป
ปรากฏในพวกเทวดาเหลาอวิหา เปรียบเหมือนบุรุษที่มีกําลัง เหยียดออกซึ่ง
แขนที่คูเขาไว หรือคูเขาซึ่งแขนที่เหยียดออกไว ฉะนั้น.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั้นแล เทพดานับรอยนับพันเปนอัน
มาก ไดเขามาหาเราครั้นเขามาหา ไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นเทพดาเหลานั้นเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข
นับแตนี้ไป ๙๑ กัป พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี
เสด็จอุบัติในโลก ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจาพระนามวาวิปสสี เปนกษัตริยโดยพระชาติ เสด็จอุบัติในขัตติยสกุล
เปนโกณฑัญญะโดยพระโคตร มีพระชนมายุประมาณแปดหมื่นป พระองคได
ตรัสรูที่ควงไมแคฝอย มีคูพระสาวกชื่อวาพระขัณฑเถระ และพระติสสเถระ
ซึ่งเปนคูอันเจริญ ขาแตพระองคผูนิรทุกข การประชุมกันแหงพระสาวกของ
พระผูมีภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ไดมีแลวสามครั้ง ครั้ง
หนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุหกลานแปดแสนรูป อีกครั้งหนึ่ง
มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนแสนรูป อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุม
กันเปนจํานวนแปดหมื่นรูป พระสาวิกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสีที่ ไดประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ ลวนแตเปนพระขีณาสพ
ทั้งสิ้น ขาแตพระองคผูนิรทุกข ภิกษุผูอุปฏฐากชื่ออโสกะ ไดเปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี พระราชา
พระนามวา พันธุม เปนพระชนก พระเทวีพระนามวา พันธุมดี เปนพระชนนี
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บังเกิดเกลาของพระองค พระนครชื่อวาพันธุดี เปนราชธานีของพระเจา
พันธุม ขาแตพระองคผูนิรทุกข การออกมหาภิเนษกรมณ การบรรพชา การ
ตั้งความเพียร การตรัสรู การประกาศพระธรรมจักร ของพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสีเปนอยางนี้ ๆ ขาแตพระองคผูนิร
ทุกข พวกขาพระองคนั้น ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค พระนาม
วาวิปสสี คลายกามฉันทในกามทั้งหลายแลวจึงไดบังเกิดในที่นี้.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปน
อันมาก ไดเขามาหาเรา ครั้นเขามาหา ไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นเทพดาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองค
ผูนิรทุกขนับแตนี้ไป ๓๑ กัป พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม
วาสิขี เสด็จอุบัติในโลก พระองคเปนกษัตริยโดยพระชาติ เสด็จอุบัติใน
ขัตติยสกุล เปนโกณฑัญญะโดยโคตร มีพระชนมายุประมาณเจ็ดหมื่นป พระองค
ไดตรัสรูควงไมกุมบก มีพระอภิภูเถระและพระสัมภวเถระ เปนคูพระอัคร
สาวก ซึ่งเปนคูอันเจริญ การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี ไดมีแลวสามครั้ง ครั้งหนึ่งมีพระสาวก
ประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแสนรูป อีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกัน เปน
จํานวนภิกษุแปดหมื่นรูป อีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุ
เจ็ดหมื่นรูป ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี ที่ไดประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ ลวนแตพระ
ขีณาสพทั้งสิ้น ขาแตพระองคผูนิรทุกขภิกษุผูอุปฏฐาก ชื่อเขมังกระ ไดเปน
อัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี พระ
ราชาพระนามวาอรุณะ เปนพระชนก พระเทวีพระนามวาปภาวดี เปนพระชนนี
บังเกิดเกลาของพระองค พระนครชื่อวาอรุณวดี เปนราชธานีของพระเจาอรุณ
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ขาแตพระองคผูนิรทุกข การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ การบรรพชา การตั้ง
ความเพียร การตรัสรู การประกาศพระธรรมจักร ของพระผูมีพระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี เปนอยางนี้ ๆ พวกขาพระองคนั้น ประพฤติ
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี คลาย
กามฉันทะในกามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในที่นี้.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปน
อันมากไดเขาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นเทวดาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข
ในกัปที่ ๓๑ นั้นเอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา
เวสสภู ไดเสด็จอุบัติในโลก พระองคเปนกษัตริยโดยพระชาติ เสด็จอุบัติใน
ขันติยสกุลเปนโกณฑัญญะโดยพระโคตร มีพระชนมายุประมาณหกหมื่นป
พระองคไดตรัสรูที่ควงไมสาลพฤกษ มีพระโสนเถระและพระอุตตรเถระเปนคู
พระอัครสาวกซึ่งเปนคูอันเจริญ ขาแตพระองคผูนิรทุกข การประชุมกันแหง
พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู ได
มีแลวสามครั้ง ครั้งหนึ่งมีสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแปดหมื่นรูป อีก
ครั้งหนึ่ง มีสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุเจ็ดหมื่นรูป อีกครั้งหนึ่ง มีสาวก
ประชุมกันเปนจํานวนภิกษุหกหมื่นรูปสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาเวสสภู ที่ไดประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ ลวนแตเปนพระ
ขีณาสพทั้งสิ้น ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อวาอุปสันตะไดเปน อัครอุปฏฐากของพระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาเวสสภู พระราชาพระนามวา สุปปตีตะเปนพระชนก พระเทวีพระนามวายสวดี เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของ
พระองค พระนครชื่อวาอโนมะเปนราชธานีของพระเจาสุปปตีตะ ขาแต
พระองคผูนิรทุกข การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ การบรรพชา การตั้งความ
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เพียร การตรัสรู การประกาศพระธรรมจักร ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาพระนามวาเวสสภู เปนอยางนี้ ๆ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวกขา
พระองคนั้นประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวาเวสสภู คลาย
กามฉันทในกามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในที่นี้.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปน
อันมากไดเขามาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นเทพดาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผู
นิรทุกข ในภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา
กกุสันธะ ไดเสด็จอุบัติในโลก พระองคเปนพราหมณโดยพระชาติเสด็จอุบัติ
ในพราหมณสกุลเปนกัสสปะโดยพระโคตร มีพระชนมายุประมาณสี่หมื่นป
พระองคไดตรัสรูที่ควงไมซึก มีพระวิธูรเถระและพระสัญชีวเถระ เปนคู
พระอัครสาวก ซึ่งเปนคูอันเจริญ ขาแตพระองคผูนิรทุกข การประชุมกันแหง
สาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กกุสันธะ ไดมี
แลวครั้งเดียว เปนจํานวนภิกษุสี่หมื่นรูป ขาแตพระองคผูนิรทุกข สาวกของ
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาพุทธเจาพระนามวากกุสันธะ ที่ไดประชุมกันครั้ง
เดียวนี้ ลวนแตเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อวา วุฑฒิชะ ไดเปน
อัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากกุสันธะ
พราหมณชื่ออัคคิทัตตะเปนพระชนก พราหมณีชื่อวา วิสาขา เปนพระชนนี
บังเกิดเกลาของพระองค ขาแตพระองคผูนิรทุกข ก็เวลานั้น พระเจาเขมะ เปน
พระเจาแผนดิน พระนครชื่อวา เขมวดี เปนราชธานี ของพระเจาเขมะ การ
เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ การบรรพชา การตั้งความเพียร การตรัสรู การ
ประกาศพระธรรมจักร ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม
วากกุสันธะเปนอยางนี้ ๆ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวกขาพระองคนั้นประพฤติ
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พรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวากกุสันธะ คลายกามฉันทในกาม
ทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในที่นี้.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปน
อันมากไดเขามาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นเทวดาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผู
นิรทุกข ในภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา
โกนาคมนะไดเสด็จอุบัติในโลก พระองคเปนพราหมณโดยพระชาติ เสด็จอุบัติ
ในพราหมณสกุลเปนกัสสปะโดยพระโคตร มีพระชนมายุประมาณสามหมื่นป
พระองคไดตรัสรูที่ควงไมมะเดื่อ มีพระภิยโยสเถระและพระอุตตรเถระ เปนคู
พระอัครสาวก ซึ่งเปนคุอันเจริญ ขาแตพระองคผูนิรทุกข การประชุมกันแหง
สาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา โกนาคมนะ
ไดมีแลวครั้งเดียว เปนจํานวนภิกษุสามหมื่นรูป พระสาวกของพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา โกนาคมนะ ที่ไดประชุมกันครั้งเดียวนี้
ลวนแตเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อโสตถิชะ เปนอัครอุปฏฐาก
ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ ขาแต
พระองคผูนิรทุกขพราหมณชื่อวา ยัญญทัตตะ เปนพระชนก พราหมณีชื่อวา
อุตตรา เปนพระชนนีบังเกิดกลาของพระองค ก็ครั้งนั้น พระเจาโสภะเปน
พระเจาแผนดิน พระนครชื่อวาโสภวดี เปนราชธานีของพระเจาโสภะ ขาแต
พระองคผูนิรทุกข การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ การบรรพชา การตั้งความ
เพียร การตรัสรู การประกาศพระธรรมจักรของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาโกนาคมนะ เปนอยางนี้ ๆ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวก
ขาพระองคนั้นประพฤติพรหมจรรย ในพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาโกนาคมนะ คลายกามฉันทในกามทั้งหลายจึงไดบังเกิดในที่นี้.
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปน
อันมากไดเขามาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นเทวดาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองค
ผูนิรทุกข ในภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา
กัสสปะ ไดเสด็จอุบัติในโลก พระองคเปนพราหมณโดยพระชาติ เสด็จอุบัติ
ในพราหมณสกุลเปนกัสสปะโดยพระโคตร มีพระชนมายุประมาณสองหมื่นป
พระองคไดตรัสรูที่ควงไมไทร มีพระติสสเถระและพระภารทวาชเถระ เปน
คูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคูอันเจริญ ขาแตพระองคผูนิรทุกข การประชุมกัน
แหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กัสสปะ
ไดมีแลวครั้งเดียว เปนจํานวนภิกษุสองหมื่นรูป ขาแตพระองคผูนิรทุกข
พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา กัสสปะ
ที่ไดประชุมกันครั้งเดียวนี้ ลวนแตเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อวา
สัพพมิตะ ไดเปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวา กัสสปะ พราหมณชื่อพรหมทัตต เปนพระชนก พราหมณีชื่อ
ธนวดี เปนพระชนนี บังเกิดเกลาของพระองค ขาแตพระองคผูนิรทุกข
ก็ครั้งนั้น พระเจากิงกี เปนพระเจาแผนดิน พระนครพาราณสี เปนราชธานี
ของพระเจากิงกี ขาแตพระองคผูนิรทุกข การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ
การบรรพชา การตั้งความเพียร การตรัสรู การประกาศพระธรรมจักร ของ
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ เปนอยางนี้ ๆ
ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวกขาพระองคนั้นประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี
พระภาคพระนามวากัสสปะ คลายกามฉันทในกามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิด
ในที่นี้.
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปน
อันมากไดเขามาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นเทวดาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองค
ผูนิรทุกข ในภัททกัปนี้เอง บัดนี้ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ไดเสด็จอุบัติในโลก พระองคเปนกษัตริยโดยพระชาติ เสด็จอุบัติในขัตติยสกุล
เปนโคตมโดยพระโคตร ประมาณพระชนมายุของพระผูมีพระภาคนอยนิดเดียว
เร็วพลัน ผูที่มีชีวิตอยูนานก็เปนอยูไดเพียงรอยป บางที่ก็มีชีวิตอยูนอยกวาบาง
มากกวาบาง พระผูมีพระภาคตรัสรู ที่ควงไมโพธิ์ มีพระสารีบุตรเถระและ
พระโมคคัลลานเถระ เปนคูพระอัครสาวกซึ่งเปนคูอันเจริญของพระผูมีพระภาค
ขาแตพระองคผูนิรทุกข การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาค
ไดมีแลวครั้งเดียว เปนจํานวนภิกษุหนึ่งพันสองรอยหาสิบรูป ขาแตพระองคผู
นิรทุกข สาวกของพระผูมีพระภาคที่ไดประชุมกันครั้งเดียวนี้ ลวนแตเปน
พระขีณาสพทั้งสิ้น ภิกษุผูอุปฏฐากชื่ออานนทไดเปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระราชาพระนามวา สุทโธทนะ เปน
พระชนก พระเทวีพระนามวามายา เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมี
พระภาค พระนครชื่อกบิลพัสดุ เปนราชธานี ขาแตพระองคผูนิรทุกข การ
เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ การบรรพชา การตั้งความเพียร การตรัสรู การ
ประกาศพระธรรมจักร ของพระผูมีพระภาคเปนอยางนี้ ๆ ขาแตพระองคผู
นิรทุกข พวกขาพระองคนั้นประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค คลาย
กามฉันทในกามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในที่นี้.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล เราพรอมดวยเทพดาเหลาอวิหาไดเขา
ไปหาเทพดาเหลาอตัปปา ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล เราพรอมดวยเทพดา
เหลาอวิหาและเหลาอัตัปปา ไดเขาไปหาเทพดาเหลาสุทัสสา ภิกษุทั้งหลาย
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ครั้งนั้นแล เราพรอมดวยเทพดาเหลาอวิหา เหลาอตัปปา และเหลาสุทัสสาได
เขาไปหาเทพดาเหลาสุทัสสี ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล เราพรอมดวยเทพดา
เหลาอวิหา เหลาอตัปปา เหลาสุทัสสา และเหลาสุทัสสี ไดเขาไปหาเทพดา
เหลาอกนิฏฐาแลว.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั่นเอง เทพดานับรอยนับพันเปน
อันมากไดเขามาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นเทพดาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผู
นิรทุกข นับถอยหลังแตนี้ไปได ๙๑ กัป พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวา วิปสสี เสด็จอุบัติในโลก พระองคเปนกษัตริยโดยพระชาติ เสด็จ
อุบัติในขัตติยสกุลเปนโกณฑัญญะโดยพระโคตร มีพระชนมายุประมาณ
แปดหมื่นป พระองคไดตรัสรูที่ควงไมแคฝอย มีพระขัณฑเถระและพระติสส
เถระเปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคูอันเจริญ ขาแตพระองคผูนิรทุกข การ
ประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม
วาวิปสสี ไดมีแลวสามครั้ง ครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุ
หกลานแปดแสนรูป อีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแสนรูป
อีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแปดหมื่นรูป พระสาวกของ
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ที่ไดประชุมกัน
ทั้งหมดครั้งนี้ ลวนแตเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ขาแตพระองคผูนิรทุกข ภิกษุ
ผูอุปฏฐากชื่อ อโสกะ ไดเปนอัครอุปฏฐาก ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี พระราชาพระนามวา พันธุม เปนพระชนก
พระเทวีพระนามวา พันธุมดี เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระองค พระนคร
ชื่อพันธุมดี เปนราชธานีของพระเจาพันธุม ขาแตพระองคผูนิรทุกข การเสด็จ
ออกมหาภิเนษกรมณ การบรรพชา การตั้งความเพียร การตรัสรู การประกาศ
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พระธรรมจักร ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี
เปนอยางนี้ ๆ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวกขาพระองคนั้น ประพฤติ
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวาวิปสสี คลายกามฉันทในกามทั้งหลาย
แลว จึงไดบังเกิดในที่นี้.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปน
อันมากไดเขามาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นเทพดาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผู
นิรทุกข นับถอยหลังแตนี้ไป ๓๑ กัป พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาสิขี ไดเสด็จอุบัติในโลก ฯลฯ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวกขา
พระองคนั้นประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวา สิขี คลายกามฉันทในกามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในที่นี้.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปน
อันมากไดเขามาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้น เทพดาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผู
นิรทุกข ในกัปที่ ๓๑ นั่นเองแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวา เวสสภู ไดเสด็จอุบัติในโลก ฯลฯ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวก
ขาพระองคนั้น ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค พระนามวา เวสสภู
คลายกามฉันทในกามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในที่นี้.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปน
อันมากไดเขามาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นเทพดาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผู
นิรทุกข ในภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา
กกุสันธะ ไดเสด็จอุบัติในโลก ฯลฯ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวกขาพระองค
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ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวา กกุสันธะ คลายกามฉันท
ในกามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในที่นี้.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปน
อันมากไดเขามหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นเทพดาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข
ในภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา
โกนาคมนะ ไดเสด็จอุบัติในโลก ฯลฯ ขาแตพระองคผูนริทุกข พวกขาพระองค
ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวา โกนาคมนะ คลายกามฉันท
ในกามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในที่นี้.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั่นเอง เทพดานับรอยนับพันเปน
อันมากไดเขามาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้น เทพตาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผู
นิรทุกข ในภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม
วา กัสสปะ ไดเสด็จอุบัติในโลก ฯลฯ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวกขาพระองค ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวา กัสสปะ คลาย
ความพอใจในกามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในที่นี้.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั่นเอง เทพดานับรอยนับพันเปน
อันมากไดเขามาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นเทพดาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผู
นิรทุกข ในภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไดเสด็จ
อุบัติในโลก พระองคเปนกษัตริยโดยพระชาติ เสด็จอุบัติในขัตติยสกุล เปน
โคตมะโดยพระโคตร ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระชนมายุของพระผูมีพระภาค
นอยนิดเดียวเร็วพลัน ผูที่มีชีวิตอยูนานก็เปนอยูไดเพียงรอยป บางทีก็นอย
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กวาบาง มากกวาบาง ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระผูมีพระภาคตรัสรูที่ควง
ไมโพธิ์ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระสารีบุตรเถระและพระโมคคัลลานเถระ
เปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคูอันเจริญของพระผูมีพระภาค ขาแตพระองค
ผูนิรทุกข การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคไดมีแลวครั้งเดียว
เปนจํานวนภิกษุหนึ่งพันสองรอยหาสิบรูป ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระสาวก
ของพระผูมีพระภาคที่ไดประชุมกันแลวครั้งเดียวนี้ ลวนแตเปนพระขีณาสพ
ทั้งสิ้น ขาแตพระองคผูนิรทุกข ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อวา อานันทะ ไดเปนอัคร
อุปฏฐากของพระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระราชาพระนามวา
สุทโธทนะ เปนพระชนก พระเทวีพระนามวา มายา เปนพระชนนีบังเกิดเกลา
ของพระผูมีพระภาค พระนครชื่อกบิลพัสดุ เปนราชธานี ขาแตพระองคผูนิรทุกข
การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ การบรรพชา การตั้งความเพียร การตรัสรู
การประกาศพระธรรมจักษของพระผูมีพระภาคเปนอยางนี้ ๆ ขาแตพระองคผู
นิรทุกข พวกขาพระองค ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค คลายความ
พอใจในกามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในที่นี้.
ธรรมธาตุที่ทรงแทงตลอดดวยดี
[๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ธรรมธาตุนี้ ตถาคตแทงตลอด
แลวอยางดีดวยประการฉะนี้แล ฉะนั้น พระพุทธเจาที่ลวงไปแลว ปรินิพพาน
แลว ทรงตัดธรรมเปนเหตุทําใหเนิ่นชาไดแลว ทรงตัดความเวียนวายตายเกิด
ไดแลว ทรงครอบงําความเวียนวายตายเกิดไดแลว ทรงลวงทุกขไดทุกอยาง
แลว ตถาคตยอมระลึกถึงไดแมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม แมโดยพระ
โคตร แมโดยประมาณแหงพระชนมายุ แมโดยคูแหงพระสาวก แมโดยการ
ประชุมกันแหงพระสาวกวา แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น จึงมี
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พระชาติอยางนี้ จึงมีพระนามอยางนี้ จึงมีพระโคตรอยางนี้ จึงมีศีลอยางนี้
จึงมีธรรมอยางนี้ จึงมีปญญาอยางนี้ จึงมีวิหารธรรมอยางนี้ จึงมีวิมุติอยางนี้.
แมพวกเทพดาก็ไดบอกเนื้อความนี้แกตถาคต ซึ่งเปนเหตุใหตถาคต
ระลึกถึงไดซึ่งพระพุทธเจาทั้งหลายที่ลวงไปแลว ปรินิพพานแลว ตัดธรรม
เปนเหตุทําใหเนิ่นชาไดแลว ทรงตัดความเวียนวายตายเกิดไดแลว ทรงครอบ
งําความเวียนวายตายเกิดไดแลว ทรงลวงทุกขไดทุกอยางแลว แมโดยพระชาติ
แมโดยพระนาม แมโดยพระโคตร แมโดยประมาณแหงพระชนมายุ แมโดย
คูแหงพระสาวก แมโดยการประชุมกันแหงพระสาวกวา แมดวยเหตุนี้ พระผู
มีพระภาคเหลานั้น จึงมีพระชาติอยางนี้ จึงมีพระโคตรอยางนี้ จึงมิศีลอยางนี้
จึงมีปญญาอยางนี้ จึงมีวิหารธรรมอยางนี้ จึงมีวิมุติอยางนี้.
พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นยินดีชื่นชม
ภาษิตของพระผูมีพระภาคแลวแล.
จบมหาปทานสูตร ที่ ๑
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สุมังคลวิลาสีนี
ทีฑนิกาย มหาวรรควรรณนา
อรรถกถามหาปทานสูตร
มหาปทานสูตรมีบทเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ สมัยหนึ่ง
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กเรริกุฏี ณ พระวิหารเชตวันอารามของอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี ในพระนครสาวัตถี.
ตอไปนี้เปนการพรรณนาบทตามลําดับในมหาปทานสูตรนั้น บทวาใน
กเรริในบทวา กเรริกุฏิกาย เปนชื่อของไมกุมน้ํา กเรริมณฑปตั้งอยูใกล
ประตูกุฏีนั้น เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกวากเรริกุฏี เหมือนทานเรียกวาโกสัมพ
กุฏี เพราะตั้งอยูใกลประตูตนเล็บเหยี่ยว.
นัยวาภายในพระวิหารเชตวัน มีเรือนใหญอยู ๔ หลังคือกเรริกุฏี
โกสัมพกุฏี คันธกุฏี สฬลฆระ (เรือนไมสน) หลังหนึ่ง ๆ สําเร็จดวยการ
บริจาคทรัพยหลังละหนึ่งแสน. ใน ๔ หลังนั้นพระเจาปเสนทิทรงสราง
สฬลฆระ. ที่เหลืออนาถบิณฑิกเศรษฐีสราง. เพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจา
จึงประทับอยู ณ กเรริกุฏี โดยที่อนาถบิณฑิกคฤหบดีไดสรางทิพยพฤกษดุจ
เทววิมานไวเบื้องบนเสาทั้งหลาย.
บทวา ปจฺฉาภตฺต ความวา เมื่อภิกษุฉันอาหารมื้อเดียว และมิใชฉัน
ภายหลังอาหาร ฉันแตเชาตรูแมฉันภายในเที่ยงวัน ก็ชื่อวาปจฉาภัตเหมือนกัน
แตในที่นี้ทานประสงคปจฉาภัตรหลังอาหารตามปรกติ. บทวา ปณฺฑปาต-
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ปฏิกฺกนฺตาน ความวา เมื่อภิกษุกลับจากบิณทบาตฉันอาหารเสร็จแลวลุกขึ้น.
บทวา กเรริมณฺฑลมาเล ความวา ณ ศาลานั่งซึ่งสรางไวไมไกลกเรริมณฑป
นั่นเอง.
ไดยินวา กเรริมณฑปนั้นอยูในระหวางคันธกุฎีและศาลา. เพราะฉะนั้น
คันธกุฏีบาง กเรริกุฏีบาง ศาลาบาง ทานเรียกวาโรงกเรริมณฑล.
บทวา ปุพฺเพนิวาสปฏิส ยุตฺตา ความวา ธรรมีกถาประกอบดวย
บุพเพสันนิวาสกลาวคือขันธสันดานที่อาศัยอยูในชาติกอนจําแนกออกอยางนี้ คือ
ชาติหนึ่งบาง สองชาติบางอันเปนไปแลว. บทวา ธมฺมี คือประกอบดวย
ธรรม. บทวา อุทปาทิ ความวา บุพเพนิวาสญาณของพระทศพลนาอัศจรรย
จริง. ถามวา ชื่อวาบุพเพนิวาส ใครระลึกได ใครระลึกไมได ตอบเดียรถีย
ระลึกได พระสาวกพระปจเจกพุทธะระลึกได. เดียรถียพวกไหนระลึกได. เดียรถีย
เหลาใดถึงความเปนผูเลิศเปนกรรมวาที เดียรถียแมเหลานั้นก็ระลึกไดตลอด
๔๐ กัป เทานั้น ยิ่งกวานั้นไมได. พระสาวกระลึกไดแสนกัป. พระอัครสาวก
ทั้งสองระลึกไดอสงไขย และแสนกัป. พระปจเจกพุทธะระลึกไดสองอสงไขย
และแสนกัป. แตพระพุทธเจาทั้งหลายไมมีกําหนดเทานั้นเทานี้. พระพุทธเจาทั้งหลายทรงระลึกเทาที่ทรงหวัง เดียรถียทั้งหลายระลึกไดตามลําดับขันธ
พนลําดับแลวไมสามารถระลึกได. เดียรถียทั้งหลายแมระลึกไดตาม ลําดับก็ถึง
ความเปนผูไมมีความรูสึก ยอมไมเห็นความเปนไปของขันธเหมือนนกตกลง
ไปในตาขาย และคนพิการตกลงไปในหลุม. เขาเหลานั้นตกแลวในที่นั้นยอม
เห็นวาเทานี้เอง ยิ่งกวานี้ไมมี. ดวยเหตุนี้ การระลึกถึงบุพเพสันนิวาสของพวก
เดียรถียยอมเปนเหมือนคนตาบอดเดินไปดวยปลายไมเทา. ธรรมดาคนตาบอด
เมื่อยังมีคนถือปลายไมเทาอยูยอมเดินไปได เมื่อไมมีก็นั่งอยูที่นั้นเองฉันใด
พวกเดียรถียก็ฉันนั้นนั่นแล ยอมสามารถระลึกถึงไดตามลําดับขันธ เวนลําดับ
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เสียแลวยอมไมสามารถระลึกได. แมพระสาวกทั้งหลาย ก็ระลึกถึงตาม
ลําดับขันธได ครั้นถึงความเปนผูไมมีความรูสึก ยอมไมเห็นความ
เปนไปของขันธ. แมเมื่อเปนอยางนี้ ชื่อวากาลอันไมมีแหงขันธทั้งหลาย
ของสัตวผูทองเที่ยวไปสูวัฏฏะเหลานั้นยอมไมมี แตในอสัญญภพยอมเปนไป
๕๐๐ กัป เพราะฉะนั้น สัตวทั้งหลายกาวลวงกาลประมาณเทานี้ ตั้งอยูในคําแนะ
นําอันพระพุทธเจาทั้งหลายทรงประทานแลว ยอมระลึกถึงขางหนาไดเหมือน
ทานโสภิตะฉะนั้น. อนึ่ง พระอัครสาวกทั้งสองและพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
ตรวจดูจุติและปฏิสนธิแลวยอมระลึกถึงได. กิจคือจุติและปฏิสนธิของพระพุทธ
เจาทั้งหลายยอมไมมี. พระพุทธเจาทั้งหลายมีพระประสงคจะทรงเห็นฐานะใด ๆ
ยอมทรงเห็นฐานะนั้น ๆ ทีเดียว. อนึ่ง เดียรถียทั้งหลายเมื่อระลึกถึงบุพเพสัน
นิวาสยอมระลึกถึงสิ่งที่ตนเห็นแลว กระทําแลว ฟงแลวเทานั้น. พระสาวก
ทั้งหลายและพระปจเจกพุทธะทั้งหลายก็เหมือนอยางนั้น. แตพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ยอมทรงระลึกถึงสิ่งทั้งหมดทีเดียวที่พระองคหรือผูอื่นเห็นแลวกระทํา
แลวฟงแลว. บุพเพนิวาสญาณของพวกเดียรถียเปนเชนกับแสงหิ่งหอย ของ
พระสาวกทั้งหลายเปนเชนกับแสงประทีป ของพระอัครสาวก เปนเชนกับแสง
ดาวประกายพฤกษ ของพระปจเจกพุทธะทั้งหลายเปนเชนกับแสงพระจันทร
ของพระพุทธเจาทั้งหลายเปนเชนกับแสงลุริยมณฑลพันดวง. พระพุทธเจานั้น
ไมกําหนดประมาณเทานี้วา รอยชาติ พันชาติ แสนชาติ หรือ รอยกัป
พันกัป แสนกัป เมื่อพระพุทธเจาทรงระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งยอมไมพลาด
ยอมไมขัดของโดยแท ความนึกคิดตอเนื่องกันยอมเปนความตอเนื่องกันดวย
ความหวัง ความไตรตรองและจิตตุบาทนั่นเอง บุพเพนิวาสญาณยอมแลนไป
ไมติดขัดดุจลูกศรเหล็กแลนไปฉับพลันในกองใบไมที่ผุ และดุจอินทวัชระ
ที่ซัดไปบนยอดเขาสิเนรุ.
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บทวา อโห มหนฺตฺ ภควโต ปุพฺเพนิวาสาณ ความวา การ
สนาทนาเกิดขึ้น คือ เปนไปแลวปรารภพระผูมีพระภาคเจาดวย ประการฉะนี้
เพื่อแสดงความทั้งหมดนั้น โดยยอทานจึงกลาวไวในบาลีเพียงวา อิติป ปุพฺเพนิวาโส อิติป ปุพฺเพนิวาโส ในบทเหลานั้นบทวา อิติป แปลวาแมอยางนี้
ขอความใดที่ควรกลาวไวในบาลีนี้วา อสฺโสสิ โข ภควา ฯเปฯ อถ
ภควา อนุปฺปตฺโต ทานกลาวไวแลวในอรรถกถาพรหมชาลสูตรนั้นแล ตอไป
นี้ขอความนั้น เปนความตางกัน. ในสูตรนั้นพระผูมีพระภาคเจาไดสดับโดย
พระสัพพัญุตญาณ. ในสูตรนี้ไดสดับโดยทิพพโสต. อนึ่ง ในสูตรนั้นสนทนา
ถึงคุณและโทษยังคางอยู. ในสูตรนี้สนทนาถึงบุพเพนิวาสญาณ. เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา ภิกษุเหลานี้สรรเสริญคุณปรารภบุพเพนิวาสญาณ
ของเรา แตไมรูความสําเร็จแหงบุพเพนิวาสญาณของเรา ชางเถิด เราจักกลาว
ถึงความสําเร็จแหงบุพเพนิวาสญาณนั้นแลวแสดงแกพวกเธอ จึงเสด็จมาประทับ
นั่ง ณ พุทธอาศนอันประเสริฐซึ่งตามปกติตั้งไวเพื่อพระพุทธเจาประทับนั่ง
แสดงธรรม ซึ่งขณะนั้นภิกษุทั้งหลายปูลาดถวายไวมีพระพุทธประสงคจะทรง
แสดงธรรมกถาเกี่ยวกับบุพเพนิวาสญาณ แกภิกษุเหลานั้นในที่สุดแหงคําถามวา
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอสนทนาเรื่องอะไรกัน และแหงคําตอบตั้งแตตนวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจากลับจากบิณฑบาตแลวในเวลาปจฉาภัต ได
นั่งประชุมกัน ณ โรงกเรริมณฑล แลวเกิดสนทนาธรรมกันขึ้นเกี่ยวกับบุพเพนิวาสญาณวา บุพเพนิวาส บุพเพนิวาส ดังนี้พระเจาขา จึงตรัสคําเปนตนวา
พวกเธอปรารถนาจะฟงหรือไม. ในบทเหลานั้น บทวา อิจฺเฉยฺยาถโน แปลวา
พวกเธอปรารถนาจะฟงหรือไมหนอ.
ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายมีใจรื่นเริงเมื่อจะทูลวิงวอนกะพระผูมีพระภาคเจา จึงกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจาถึงเวลาแลวที่พระองคจะทรงกระทํา
ธรรมกถานี้. ในบทเหลานั้น บทวา เอตสฺส คือ การกระทําธรรมกถานี้.
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ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงรับคําทูลวิงวอนของภิกษุเหลานั้น มี
พระพุทธประสงคจะทรงแสดง จึงทรงชักชวนภิกษุเหลานั้นในการเงี่ยหูฟงและ
ตั้งใจฟงดวยดีดวยพระดํารัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถากระนั้น พวกเธอทั้งหลาย
จงฟงแลว มีพระพุทธประสงคจะประกาศการระลึกถึงทางอันตัดขาดแลว ไมทั่ว
ไปแกชนเหลาอื่น จึงตรัสคําเปนตนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นับแตนี้ไปดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ย วิปสฺสี คือ พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
วิปสสีในกัปใด. แทจริง ย ศัพทนี้ ใชในปฐมาวิภัตติ์ ในบททั้งหลายเปนตนวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอความใดที่ขาพระองคสดับมาแลวรับมาแลวตอหนา
พวกเทวดาชั้นดาวดึงส ขาพระองคจะกราบทูลขอความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. ใชในทุติยาวิภัตติ์ในบททั้งหลายเปนตนวา
ทานอกิตตยิ พวกขาพเจาไดถามขอความอันใดไว พวก
ขาพเจาจะขอถามขอความอันนั้นอื่น ขอเชิญทานจงบอกขอความนั้น
แตขาพเจาทั้งหลายเถิดดังนี้.
ใชในตติยาวิภัตติ์ ในบททั้งหลายเปนตนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่
ไมมีชองวางดวยโลกธาตุหนึ่งไมใชฐานะที่จะเปนได. แตในบทนี้พึงทราบวาใช
ในสัตตมีวิภัตติ์. เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา ยสฺมึ กปฺเป แปลวาในกัปใด.
บทวา อุทปาทิ ความวา ยังหมื่นโลกธาตุใหบันลือเกิดขึ้นแลว. บทวา
ภทฺทกปฺเป ความวา ในสุนทรกัปคือในสาระกัป เพราะมีพระพุทธเจาทรง
อุบัติขึ้น ๕ พระองค ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงยกยองกัปนี้ จึงตรัส
อยางนี้.
ดังไดทราบมาวา ตั้งแตพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายทรงบําเพ็ญ
อภินิหาร ยอมไมมีแมในกัปเดียวในระหวางนั้นที่พระพุทธเจา ๕ พระองคทรง
อุบัติแลว. ก็แตกอนอภินิหารของพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย พระพุทธ-
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เจา ๔ พระองคคือ พระตัณหังกร พระเมธังกร พระสรณังกร พระทีปงกรทรง
อุบัติแลวในกัปเดียว. ในสวนที่เหนือขึ้นไปของพระพุทธเจาเหลานั้น ไดวาง
เปลาพระพุทธเจาไปถึงหนึ่งอสงไขยทีเดียว. ในที่สุดอสงไขยกัป พระพุทธเจา
พระนามวาโกณฑัญญะพระองคเดียวเทานั้น ทรงอุบัติขึ้นในกัปหนึ่ง. แมจากนั้น
ก็ไดวางเปลาพระพุทธเจาไปอีกหนึ่งอสงไขย. ในที่สุดอสงไขยกัป พระพุทธเจา ๔ พระองค คือ พระสุมังคละ พระสุมนะ พระเรวตะ พระโสภิตะ ทรงอุบัติ
ขึ้นในกัปหนึ่ง. แมจากนั้นก็วางเปลาพระพุทธเจาไปอีกหนึ่งอสงไขย ในที่สุด
-อสงไขยกัป ตอไปอีก อสงไขยยิ่งดวยแสนกัป พระพุทธเจา ๓ พระองค
คือ พระอโนมทัสสี พระปทุมะ พระนารทะทรงอุบัติขึ้นในกัปหนึ่ง. แมจาก
นั้นก็ไดวางเปลาพระพุทธเจาไปอีกหนึ่งอสงไขย. ในที่สุดอสงไขยกัป ตอไปอีก
แสนกัป พระผูมีพระภาคพระนามวา พระปทุมุตตระ พระองคเดียวเทานั้น
ทรงอุบัติขึ้นในกัปหนึ่ง. ตอจากนี้ไปอีกสามหมื่นกัป พระพุทธเจาสองพระองค
คือ พระสุเมธะ พระสุชาตะทรงอุบัติขึ้นในกัปหนึ่ง. ในสวนที่เหนือออกไป
จากนั้น ตอไปอีก ๑๘,๐๐๐ กัป พระพุทธเจา ๓ พระองค คือ พระปยทัสสี
พระอัตถทัสสิ พระธัมมทัสสี ทรงอุบัติขึ้นในกัปหนึ่ง. ตอจากนั้นไป ๙๘ กัป
พระพุทธเจาพระนามวา สิทธัตถ ทรงอุบัติขึ้น. ในกัปหนึ่ง ตอจากนั้นไป ๙๒ กัป
พระพุทธเจา ๒ พระองค คือ พระติสสะ พระปุสสะ ทรงอุบัติขึ้นในกัปหนึ่ง.
ตอจากนั้นไป ๙๑ กัป พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสีทรงอุบัติขึ้น. ตอ
จากนั้น ๓๑ กัป พระพุทธเจา ๒ พระองค คือ พระสิขี พระเวสสภู ทรงอุบัติ
ขึ้น. ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจา ๔ พระองค คือ พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ
พระกัสสปะ พระสัมมาสัมพุทธเจาของเราทั้งหลายทรงอุบัติขึ้น พระเมตเตยยะ
จักทรงอุบัติขึ้นภายหลัง. กัปนี้เปนสุนทรกัปเปนสารกัป เพราะมีพระพุทธเจา
ทรงอุบัติขึ้น ๕ พระองคดวยประการฉะนี้ ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรง
ยกยองกัปนี้ จึงตรัสอยางนี้.
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ถามวา ขอที่วาพระพุทธเจาประมาณเทานั้น ทรงอุบัติขึ้นแลวก็ดี จัก
ทรงอุบัติขึ้นก็ดีในกัปนี้ ยอมเปนการปรากฏแกพระพุทธเจาทั้งหลายเทานั้นหรือ
หรือวายอมเปนการปรากฏแมแกผูอื่นดวย. ตอบวา ยอมเปนการปรากฏแมแก
ผูอื่นดวย. ถามวา แกใคร. ตอบวา แกพรหมชั้นสุทธาวาส.
จริงอยูในกาลดํารงอยูแหงกัป เมื่อโลกสันนิวาสดํารงอยูตลอดอสงไขย
หนึ่ง ฝนเริ่มตกเพื่อใหโลกดํารงอยู. ยอมเปนเหมือนหิมะตกในสุดแควนแต
ตนเทียว. จากนั้นก็มีรําขาวประมาณหนึ่ง งบประมาณหนึ่ง ขาวสารประมาณ
หนึ่ง ถั่วเขียวประมาณหนึ่ง ถั่วทองประมาณหนึ่ง พุทรา มะขามปอม
ฟกเหลือง ฟกเขียว น้ําเตา ประมาณหนึ่ง เปนสายน้ํางอกงามขึ้นโดยลําดับ
หนึ่งอุสภะ สองอุสภะ กึ่งคาวุต หนึ่งคาวุต กึ่งโยชน หนึ่งโยชน สองโยชน
สามโยชน สิบโยชน ฯลฯ แสนโยชนเปนประมาณ ตั้งอยูบริบูรณในระหวาง
แสนโกฏิจักรวาลจนถึงอกนิฏฐพรหมโลก. ลําดับนั้น น้ํานั้นตกโดยลําดับ เมื่อ
น้ําตก เทวโลกทั้งหลายยอมดํารงอยูในที่ของเทวโลกเปนปกติ. วิธีสรางเทวโลก
เหลานั้น ทานกลาวไวแลวในบุพเพนิวาสกถา ในวิสุทธิมรรค.
ก็ฐานะของมนุสสโลก เหมือนเมื่อนําเขาไปแลวปดปากธมกรกเสีย
น้ํานั้นก็อยูไดดวยอํานาจของลม. แผนดินยอมตั้งอยูไดเหมือนใบบัวอยูหลังน้ํา.
มหาโพธิบัลลังก เมื่อโลกพินาศ จะพินาศในภายหลัง เมื่อโลกดํารงอยูก็ดํารง
อยูกอน. ณ โพธิบัลลังกนั้น กอบัวกอหนึ่ง ยอมเกิดขึ้นเปนบุพพนิมิตร หาก
วาในกัปนั้นของโพธิบัลลังกนั้น พระพุทธเจาจักทรงอุบัติ ดอกบัวยอมเกิดขึ้น
หากไมทรงอุบัติ ดอกบัวจะไมเกิด. อนึ่ง เมื่อดอกบัวเกิดหากพระพุทธเจาองค
หนึ่งจักทรงอุบัติก็เกิดดอกเดียว. หากพระพุทธเจาจักทรงอุบัติ ๒ องค ๓ องค
๔ องค ๕ องค ดอกบัวก็เกิด ๕ ดอก. อนึ่ง ดอกบัวเหลานั้นเปนดอกมีชอติด
กันในกานเดียวนั่นเอง. ทาวสุทธาวาสพรหมทั้งหลายชวนกันวา ทานผูนิรทุกข
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ทั้งหลาย พวกเรามากันเกิด จักเห็นบุพนิมิตรแลวพากัน มายังมหาโพธิบัลลังก
สถาน ในกัปที่พระพุทธเจาทั้งหลายยังไมทรงอุบัติดอกบัวก็ไมมี. ทวยเทพ
ทั้งหลายเห็นดอกบัวไมมีดอกก็มีความเสียใจวา พอคุณเอย โลกจักมืดมนหนอ
สัตวทั้งหลายถูกความมืดครอบงําจักเห็นในอบาย เทวโลก ๖ พรหมโลก ๙ จัก
วางเปลา ครั้นเห็นดอกบัวในเวลาบานตางดีใจวา เมื่อพระสัพพัญูโพธิสัตว
ทรงกาวลงสูครรภพระมารดา ประสูติ ตรัสรู ยังธรรมจักรใหเปนไป ทรงกระทํา
ยมกปาฏิหาริยหยั่งลงจากเทวโลก ทรงปลงอายุสังขารเสด็จดับขันธปรินิพพาน
พวกเราจักเห็นปาฏิหาริย อันทําใหหมื่นจักรวาลหวั่นไหว และอบายทั้ง ๔ จัก
เสื่อมโทรม เทวโลก ๖ พรหมโลก ๙ จักบริบูรณพากันเปลงอุทานไปสูพรหม
โลกของตนของตน.
อนึ่ง ดอกบัว ๕ ดอกเกิดขึ้นแลว ในกัปนี้. แมทาวสุทธาวาสพรหมทั้ง
หลายครั้นเห็นดอกบัวเหลานั้นก็รูความนี้วา พระพุทธเจา ๔ พระองค ทรง
อุบัติแลว องคที่ ๕ จักทรงอุบัติตอไปดังนี้ ดวยอานุภาพแหงนิมิตรเหลานั้น
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ขอนั้นเปนการปรากฏแมแกผูอื่นดังนี้.
แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงบุพเพนิวาส ดวยสามารถ
กําหนดกัปโดยนัยเปนตนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นับแตนี้ไป ดังนี้แลว บัดนี้เพื่อ
จะทรงแสดงดวยสามารถกําหนดชาติเปนตนของพระพุทธเจาเหลานั้น จึงตรัสคํา
เปนตนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาพระวิปสสีดังนี้.
ในบทเหลานั้นพึงทราบวินิจฉัยในการกําหนดอายุ. บททั้งสองนี้วา
ปริตฺต ลหุก เปนไวพจนของอายุนอยนั้นเอง. ดวยวา อายุใดนอย อายุนั้น
ยอมเปนของนิดหนอยและเยา. บทวา อปฺป วา ภิยฺโย คือ อายุเกินกวา ๑๐๐ ป
มีนอย. ครั้น ยังไมถึง ๑๐๐ ป ยอมเปนอยู ๒๐ ป ๓๐ ป ๔๐ ป ๕๐ ป หรือ
๖๐ ป. แตคนอายุยืนอยางนี้หาไดยากนัก ไดขาววา คนโนนอยูนานอยางนี้
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ควรพากันไปดูในที่นั้น ๆ. บรรดาคนมีอายุยืนนั้น นางวิสาขาอุบาสิกาอยูได
๑๒๐ ป พราหมณโปกขรสาติ พราหมณพรหมายุ พราหมณเสละ พราหมณ
พาวริยะ พระอานนทเถระ พระมหากัสสปเถระ ก็เหมือนกัน แตพระอนุรุทธเถระอยูถึง ๑๕๐ ป พระพากุลเถระอยู ๑๖๐ ป ทานผูนี้มีอายุยืนกวาทั้ง
หมด. แมทานก็อยูไมถึง ๒๐๐ ป.
ก็พระโพธิสัตวทั้งปวงมีพระวิปสสีเปนตน ถือปฏิสนธิในครรภพระ
มารดา ดวยอสังขาริกจิต สหรคตดวยโสมนัสและสัมปยุตดวยญาณ อันเปน
สวนเบื้องตนแหงเมตตา. เมื่อถือปฏิสนธิดวยจิตดวงนั้นจะมีอายุอสงไขยหนึ่ง.
ดวยเหตุนี้ พระพุทธเจาทั้งปวง จึงมีอายุอสงไขยหนึ่ง. ถามวา เพราะเหตุไร
ทานเหลานั้นจึงไมตั้งอยูถึงอสงไขย. ตอบวา เพราะความวิบัติแหงฤดูและ
โภชนะ. จริงอยู อายุยอมเสื่อมบาง ยอมเจริญบางดวยอํานาจแหงฤดูและโภชนะ.
ในขอนั้น เมื่อใดพระราชาทั้งหลายไมเปนผูประกอบดวยธรรม เมื่อนั้น
อุปราช เสนาบดี เศรษฐี สกลนคร สกลรัฐ ก็ยอมไมประกอบดวยธรรม
เหมือนกัน. เมื่อเปนดังนั้น อารักขเทวดาของชนเหลานั้น ภุมมเทวดา ผูเปน
มิตรของเทวดาเหลานั้น อากาสัฏฐกเทวดาผูเปนมิตรของภุมมเทวดา อุณหวลาหกเทวดา ผูเปนมิตรของอากาสัฏฐกเทวดา อัพภวลาหกเทวดา ผูเปนมิตร
ของอุณหวลาหกเทวดาเหลานั้น สีตวลาหกเทวดา ผูเปนมิตรของอัพภวลาหกเทวดาเหลานั้น วัสสวลาหกเทวดา ผูเปนมิตรของสีตวลาหกเทวดาเหลานั้น
จาตุมมหาราชิกาเทวดา ผูเปนมิตรของวัสสวลาหกเทวดาเหลานั้น ดาวดึง
สเทวดา ผูเปนมิตรของจาตุมมหาราชิกาเทวดาเหลานั้น ยามาเทวดา ผูเปน
มิตรของดาวดึงสเทวดาเหลานั้นเปนตน ตราบเทาถึงภวัคคพรหม เวนพระอริยสาวกเทวดาทั้งหมด แมพรหมบริษัท ก็เปนผูไมประกอบดวยธรรม.
พระจันทรพระอาทิตยยอมดําเนินไปลุม ๆ ดอน ๆ เพราะเทวดาเหลานั้นไม
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ประกอบดวยธรรม. ลมยอมไมพัดไปตามทางลม. เมื่อลมไมพัดไปตามทางลม
ยอมทําใหวิมานซึ่งตั้งอยูบนอากาศสะเทือน. เมื่อวิมานสะเทือนพวกเทวดาก็ไม
มีจิตใจจะไปเลนกีฬา เมื่อเทวดาไมมีจิตใจจะไปเลนกีฬา ฤดูหนาว ฤดูรอน
ยอมไมเปนไปตามฤดูกาล. เมื่อฤดูไมเปนไปตามฤดูกาล ฝนยอมไมตกโดยชอบ
บางครั้งตก บางครั้งไมตก ตกในบางทองที่ ไมตกในบางทองที่ ก็เมื่อตกยอมตก
ขณะหวาน ขณะแตกหนอ ขณะแตกกาน ขณะออกรวง ขณะออกน้ํานมเปนตน
ยอมตกโดยประการที่ไมเปนอุปการะแกขาวกลาเลย และแลงไปนาน ดวยเหตุนั้น
ขาวกลาจึงสุกไมพรอมกันปราศจากสมบัติมีกลิ่นสีและรสเปนตน. แมในขาวสาร
ที่ใสในภาชนะเดียวกัน ขาวในสวนหนึ่งดิบ สวนหนึ่งเปยกแฉะ สวนหนึ่งไหม.
บริโภคขาวนั้นเขาไปยอมถึงโดยอาการ ๓ อยางในทอง. สัตวทั้งหลายเปนผูมี
โรคมากและมีอายุนอยดวยเหตุนั้น. อายุยอมเสื่อมดวยอํานาจของฤดูและโภชนะ
ดวยประการฉะนี้โดยแท.
แมทวยเทพทั้งปวงตลอดถึงพรหมโลกยอมเปนผูประกอบดวยธรรม
โดยนัยอันมีในเบื้องตนวา ก็เมื่อใดพระราชาเปนผูประกอบดวยธรรม เมื่อนั้น
แมเสนาบดีและอุปราชก็เปนผูประกอบดวยธรรมดังนี้. เพราะทวยเทพเหลานั้น
ตั้งอยูในธรรม พระจันทรและพระอาทิตยยอมดําเนินไปโดยสม่ําเสมอ. ลมยอม
พัดไปตามทางของลมยอมไมทําใหวิมานที่ตั้งอยูบนอากาศสะเทือน. เมื่อวิมาน
ไมสะเทือนพวกเทวดาก็มีแกใจเลนกีฬา. ฤดูยอมเปนไปตามกาลอยางนี้. ฝน
ยอมตกโดยชอบเกื้อกูลขาวกลาตั้งแตขณะหวาน ตกตามเวลา แลงไปตามเวลา.
ดวยเหตุนั้น ขาวกลาสุกพรอมกัน มีกลิ่นหอม มีสีงาม มีรสอรอย มีโอชะ.
โภชนะที่ปรุงดวยขาวกลานั้นแมบริโภคแลวก็ถึงความยอยงาย สัตวทั้งหลาย
เปนผูไมมีโรคมีอายุยืนดวยเหตุนั้น. อายุยอมเจริญดวยอํานาจฤดูและโภชนะ
ดวยประการฉะนี้.
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ในบรรดาพระผูมีพระภาคเจาเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
วิปสสีทรงอุบัติในขณะที่สัตวมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป พระสิขี ทรงอุบัติในขณะที่
สัตวมีอายุ ๗๐,๐๐๐ ป ดังนั้น ทานกําหนดอายุนี้ไว คลายกับเสื่อมไปโดยลําดับ
แตไมใชเสื่อมอยางนั้น. พึงทราบวาอายุเจริญ เจริญแลวเสื่อม. ถามวา
อยางไร. ตอบวา ในภัทรกัปนี้กอน พระผูมีพระภาคเจาพระนามวากกุสันธะทรง
อุบัติในขณะที่สัตวมีอายุ ๔๐,๐๐๐ ป กําหนดอายุไว ๕ สวน ดํารงอยู
๔ สวน เมื่อถึงสวนที่ ๕ ก็ปรินิพพาน. อายุนั้นเสื่อมถึงกาลกิริยาเมื่อ
อายุ ๑๐ ป แลวเจริญอีกเปนอสงไขย จากนั้นก็เสื่อมดํารงอยูในขณะที่สัตว
มีอายุ ๓๐,๐๐๐ ป. กาลนั้น พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา โกนาคมนะ
ทรงอุบัติ. แมเมื่อพระโกนาคมนะนิพพานแลวอยางนั้น อายุนั้นเสื่อมถึง
กาลกิริยาเมื่ออายุ ๑๐ ป แลวเจริญอีกเปนอสงไขย เสื่อมอีกดํารงอยูในขณะ
ที่สัตวมีอายุ ๒๐,๐๐๐ ป. กาลนั้น พระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ ทรง
อุบัติ. แมเมื่อพระกัสสปะนั้นปรินิพพานอยางนั้นแลว อายุนั้นก็เสื่อมถึงกาล
กิริยาเมื่อมีอายุ ๑๐ ป แลวเจริญอีกเปนอสงไขยเสื่อมอีกถึงกาลกิริยาเมื่อมีอายุ
๑๐๐ ป. ทีนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจาของพวกเราทรงอุบัติ. อายุมิไดเสื่อมลง
โดยลําดับอยางนั้น พึงทราบวาเจริญ เจริญแลวจึงเสื่อม. ในขอนั้นพึงทราบ
วา ขอที่เมื่อมนุษยทั้งหลายมีอายุเจริญ พระพุทธเจายอมทรงอุบัตินั้นแลเปน
กําหนดอายุของพระพุทธเจาเหลานั้น. การกําหนดอายุจบ พึงทราบวินิจฉัยใน
การกําหนดสถานที่ตรัสรู
บทวา ปาฏลิยามูเล คือภายใตตนแคฝอย. ลําตนแคฝอยนั้นโดย
สวนสูงถึง ๑๐๐ ศอก คือ วันนั้นลําตนพุงขึ้นไป ๕๐ ศอกกิ่ง ๕๐ ศอก.
อนึ่ง ตนแคฝอยนั้นในวันนั้นมีดอกดุจติดกับชอปกคลุมเปนอันเดียวกัน
ตั้งแตโคนตน. กลิ่นทิพยฟุงไป. มิใชดอกแคฝอยตนนี้ตนเดียวเทานั้นบาน.
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ตนแคฝอยทั้งหมดในหมื่นจักรวาลก็บาน. มิใชแคฝอยอยางเดียวบาน.
บรรดาตนไมทั้งหมดในหมื่นจักรวาลก็บาน เชน กอปทุมบานที่กอ กานปทุมบาน
ที่กาน สายปทุมบานที่สาย อากาศปทุมบานบนอากาศบัวหลวง ทําลายพื้นดิน
ผุดขึ้น. แมมหาสมุทรก็ดาดาษไปดวย ปทุม ๕ ชนิดและดวยบัวขาบ บัวแดง.
ทั้งหมื่นจักรวาลไดมีกลุมดอกไมคลายธง เกลื่อนกลาดไปดวยพวงดอกไมเนื่อง
กันและกองดอกไมที่รวง ณ ที่นั้น ๆ แพรวพราวไปดวยดอกไมสีตาง ๆ ได
เปนเชนกับสวนนันทวัน จิตรลดาวัน มิสสกวัน และปารุสกวัน. เปนดุจยก
ธงขึ้น ณ ริมขอบจักรวาลดานทิศตะวันออก จด ริมขอบจักรวาลดานทิศตะวัน
ตก. และดุจยกธงขึ้น ณ ริมขอบจักรวาลดานทิศตะวันตก ทิศใต ทิศเหนือ
จด ริมขอบจักรวาลดานทิศใต. ไดเปนจักรวาลอัน สมบูรณดวยสิริของกัน และ
กัน อยางนี้. บทวา อภิสมฺพุทฺโธ ความวา แทงตลอด คุณ ความเจริญ สิริ
อันเปนพุทธะ คือ ตรัสรูยิ่งซึ่งอริยสัจ ๔. แมในบททั้งหลายเปนตนวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาพระนานวา สิขี เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะตรัสรูยิ่งแลว ณ ดวงไมบุณฑริกดังนี้ พึงทราบการพรรณนาโดยนัยนี้
แล.
ก็บทวา ปุณฺฑรีโก ในที่นี้ คือ ตนมะมวงมีรสหวาน. แมตน
มะมวงนั้นก็มีปริมาณนั้นเหมือนกัน. อนึ่งในวันนั้นตนมะมวงนั้นก็ปกคลุมไป
ดวยดอกอันเปนทิพยและมีกลิ่นหอม. ไมใชดอกอยางเดียว. ไดมีผลดกดวย.
มะมวงนั้น ขางหนึ่งผลออน ขางหนึ่งผลปานกลาง ขางหนึ่งผลยังไมแกจัด
ขางหนึ่งผลแกจัดมีรสอรอย มีโอชะดุจใสทิพยโอชะลงไปหอยยอยลง. ตนมะมวงนั้นฉันใด ในหมื่นจักรวาลก็ฉันนั้น ตนไมที่ออกดอกก็ไดประดับดวยดอก
ตนไมที่ออกผลก็ไดประดับดวยผล.
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บทวา สาโล คือตนสาละ. แมตนสาละนั้น ก็มีปริมาณนั้นเหมือนกัน.
พึงทราบดอกสิริความเจริญอยูอยางนั้นเหมือนกัน. แมในตนไมซึกก็นัยนี้เหมือน
กัน ในตนมะเดื่อไมมีดอกความงอกงามของผลในตนมะเดื่อนี้มีนัยกลาวแลวใน
ตนมะมวงนั้นแล. ในตนไทรก็อยางเดียวกันในโพธิ์ใบก็อยางเดียวกัน.
บัลลังกของพระพุทธเจาทุกพระองคอยางเดียวกัน. แตตนไมเปนอยาง
อื่น. ในบรรดาตนไมเหลานั้น พระพุทธเจาทั้งหลายยอมทรงรูแจงถึงการตรัสรู
กลาวคือมรรคญาณ ๔ ณ ควงไมใด ๆ ไมนั้น ๆ ทานเรียกวา โพธิ. นี้ชื่อ
วากําหนดสถานที่ตรัสรู.
พึงทราบวินิจฉัยในการกําหนดสาวก. บทวา ขณฺฑติสฺส คือ
สาวกชื่อวา ขัณฑะและติสสะ. ทานทั้งสองนั้นทานขัณฑะรวมบิดาเดียวกัน
เปนนอง ทานติสสะเปนปุโรหิต. ทานขัณฑะบรรลุที่สุดแหงปญญาบารมี
ทานติสสะบรรลุที่สุดแหงสมาธิบารมี. บทวา อคฺค อธิบายวา เปนผูสูงสุด
เพราะความเปนผูมีคุณไมเหมือนกับ ผูที่เหลือยกเวนพระผูมีพระภาคเจาพระนาม
วา วิปสสี. บทวา ภทฺทยุค อธิบายวา ชื่อวาคูเจริญเพราะความเปนผูเลิศ.
บทวา อภิภูสมฺภว คือ สาวกชื่อวา อภิภู และ สัมภวะ ทานทั้ง
สองนั้น ทานอภิภูบรรลุที่สุดแหงปญญาบารมีไปสูพรหมโลก จากอรุณวดี
กับ พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา สิขี แลวแสดงปาฏิหาริยหลายอยางแกพรหม
บริษัท แสดงธรรมแผไปทั่วหมื่นโลกธาตุใหมืดมิดแลวสองแสงสวางแกผูที่เกิด
สังเวชวานี้อะไรกัน แลวอธิษฐานวา ขอใหชนทั้งปวงจงเห็นรูปของเราและจง
ไดยินเสียงของเราดังนี้ ไดกลาวสองคาถา วาทานทั้งหลายจงเริ่มไดดังนี้เปน
ตน ใหไดยินเสียง. ทานสัมภวะไดบรรลุที่สุดแหงสมาธิบารมี.
บทวา โสณุตฺตร คือพระสาวกชื่อวา โสณะและพระอุตตระ. ในทาน
ทั้งสองนั้น ทานโสณะบรรลุปญญาบารมี ทานอุตตระบรรลุสมาธิบารมี.
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บทวา วิธูรสฺชีว คือ พระสาวกชื่อวา วิธูระ และสัญชีวะ ในทาน
ทั้งสองนั้น ทานวิธุระบรรลุปญญาบารมี. ทานสัญชีวะบรรลุสมาธิบารมี เปน
ผูมักเขาสมาบัติพยายามดวยกําลังสมาบัติในที่พักกลางคืนที่พักกลางวัน กุฎี ถ้ํา
และมณฑปเปนตน เขานิโรธในปาตลอดวัน. พวกทํางานในปาเปนตน
เขาใจวา ทานมรณภาพจึงพากันเผาทาน. ทานสัญชีวะนั้นครั้นออกจากสมาบัติ
ตามกําหนด หมคลุมเขาไปยังบานเพื่อบิณฑบาตร. อาศัยเหตุนั้นแล ชนทั้งหลาย
จึงรูจักทานวา ทานสัญชีวะ ดังนี้.
บทวา ภิยฺโยสุตฺตร คือ พระสาวกชื่อวา ภิยโยสะและอุตตระ. ใน
ทานทั้งสองนั้น ทานภิยโยสะเปนผูเลิศดวยปญญา ทานอุตตระเปนผูเลิศดวย
สมาธิ.
บทวา ติสฺสภารทฺวาช คือ พระสาวกชื่อวาติสสะ และภารัทวาชะ.
ในทานทั้งสองนั้น ทานติสสะไดบรรลุปญญาบารมี ทานภารทวาชะไดบรรลุ
สมาธิบารมี.
บทวา สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาน คือ พระสาวกชื่อวา สารีบุตร และ
โมคคัลลานะ. ในทานทั้งสองนั้น ทานสารีบุตรไดเปนผูเลิศในทางปญญา ทาน
โมคคัลลานะไดเปนผูเลิศในทางสมาธิ. นี้ชื่อวากําหนดคูอัครสาวก.
พึงทราบวินิจฉัยในการกําหนดการประชุมสาวก. การประชุมครั้งแรก
ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปสสีไดประกอบดวยองค ๔. คือภิกษุทั้ง
หมดเปนเอหิภิกษุ ภิกษุทั้งหมดมีบาตรและจีวรบังเกิดดวยฤทธิ์. ภิกษุทั้งหมด
ไมไดนัดหมายกันมา. อนึ่ง ภิกษุเหลานั้นมาประชุมกันในวันอุโบสถขึ้น ๑๕ ค่ํา.
ลําดับนั้น พระศาสดา ประทับนั่งจับพัดยังภิกษุใหลงอุโบสถ. ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓
กันนัยนี้แล. ในการประชุมทั้งหมดของพระพุทธเจาทั้งหลายที่เหลือก็เปนอยาง
นั้น. ก็แตวาพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายไดมีการประชุมในปฐมโพธิกาล
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เทานั้นเพราะเหตุใด, พระสูตรนี้ทานกลาวไวแลวในภาคอื่น เพราะฉะนั้น ทาน
จึงกลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประชุมสาวกของเราในบัดนี้ ใหมีหนเดียว
ดังนั้นการประชุมจึงจบ.
ในบทวา อฑฺฒเตรสานิภิกฺขุสตานิ ความวา ภิกษุ ๑,๒๕๐ รูปคือ
บุราณชฎิล ๑,๐๐๐ รูป ปริวารพระอัครสาวก ๒๕๐ รูป. ในบรรดาภิกษุเหลานั้น
ควรกลาวถึงเรื่องตั้งแตอภินิหารของพระอัครสาวกทั้งสองแลว แสดงถึงการ
บรรพชา. อนึ่ง บรรดาบรรพชิตเหลานั้น พระมหาโมคคลัลานะบรรลุพระอรหัต
ในวันที่เจ็ด. พระธรรมเสนาบดี เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงเวทนาปริคคหสูตรอันเปนธรรมยาคะที่เตรียมไว แกทีฆนขปริพาชก ผูเปนหลาน ณ
ถ้ําสูกรขาตาทามกลางภูเขาคิชฌกูฏ ในวันที่ ๑๕ สงญาณไปเพื่อรูตามโดยระลึก
ไปตามเทศนา ไดบรรลุสาวกบารมีญาณ.
พระผูมีพระเจาทรงทราบถึงการบรรลุพระอรหัตของพระเถระแลว เสด็จ
ขึ้นไปยังเวหาสไปปรากฏ ณ พระวิหารเวฬุวัน. พระเถระรําพึงวาพระผูมีพระเจา
เสด็จไปไหนหนอ ครั้นทราบความที่พระองคประดิษฐานอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน
แมทานเองก็เหาะสูเวหาสไปปรากฏ ณ พระวิหารเวฬุวันเหมือนกัน. ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคเจา ทรงประกาศปาติโมกข (หลักคําสอน) พระผูมีพระภาคเจา
ทรงหมายถึงการประชุมนั้น จึงตรัสวา ภิกษุ ๑,๒๕๐ รูปเปนตน. นี้คือกําหนด
การประชุมของพระสาวก.
พึงทราบวินิจฉัย ในการกําหนดอุปฐากตอไป. บทวา พระอานนท
ทานกลาวหมายถึงความที่พระอานนทเถระ เปนอุปฐากประจํา. เพราะวา ใน
ปฐมโพธิกาล พระผูมีพระภาคเจาไดมีพระอุปฐากไมประจํา. บางคราว พระนาคสมาละถือบาตรและจีวรตามเสด็จ. บางคราวพระนาคิตะ. บางคราวพระอุปวาณะ.
บางคราวพระสุนักขัตตะ. บางคราวจุนทสมณุเทส บางคราวพระสาคตะ บาง
คราวพระเมฆิยะ.
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ในบรรดาทานเหลานั้น บางคราวพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปทางไกล
กับพระนาคสมาลเถระ เสด็จถึงทางสองแพรง. พระเถระหลีกออกจากทางกราบ
ทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคจะไปตามทางนี้. ทีนั้นพระผูมี
พระภาคเจาตรัสกะพระเถระนั้นวา มานี่ภิกษุเราจะไปทางนี้. พระเถระนั้นกราบ
ทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระองครับบาตรและจีวรของพระองคเถิด
ขาพระองคจะไปตามทางนี้แลวก็เตรียมจะวางบาตรและจีวรลงบนพื้น. ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสกะพระเถระนั้นวา นํามาเถิดภิกษุแลวทรงรับบาตรและ
จีวรเสด็จไป. เมื่อภิกษุนั้นไปอีกทางหนึ่ง พวกโจรชิงบาตรแระจีวรไป และ
ศีรษะ. ภิกษุนั้นคิดวา บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเปนที่พึ่งของเรา ไมมีผูอื่น
แลว ไดมาเฝาพระผูมีพระภาคเจาทั้งที่เลือดไหล. เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
นี่อะไร ภิกษุ จึงกราบทูลเรื่องที่เกิดขึ้นนั้น. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัส
กะภิกษุนั้นวา อยาคิดไปเลย ภิกษุ เราหามเธอถึงเหตุนั้นแลวทรงปลอบภิกษุ
นั้น.
ก็บางคราวพระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จไปยังชันตุคามในวังสมฤคทาย
วันดานปาจีน กับพระเมฆิยเถระ. แม ณ ที่นั้นพระเมฆิยะไปบิณฑบาต ใน
ชันตุคาม เห็นสวนมะมวงนาประทับใจ ณ ฝงแมน้ํา กราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระองคทรงรับบาตรและจีวรของพระองคไปเถิด ขาพระองคจะบําเพ็ญสมณธรรมที่สวนมะมวงนั้นแมถูกพระผูมีพระภาคเจาทรงหามถึง
๓ ครั้ง ก็ไปจนได ครั้นถูกอกุศลวิตกครอบงํา จึงกลับมากราบทูลเหตุที่เกิดขึ้นนั้น
ใหทรงทราบ. พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะพระเมฆิยะวา เรากําหนดรูเหตุนี้แก
เธอแลวยังไดหามเธอไว แลวไดเสด็จไปยังพระนครสาวัตถี โดยลําดับ.
ณ พระนครสาวัตถีนั้น พระผูมีพระภาคเจาแวดลอมดวยหมูภิกษุ
ประทับนั่งเหนือพุทธอาสนอันบวรที่ปูไว ณ บริเวณคันธกุฎี ตรัสเรียกภิกษุทั้ง
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หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราเปนผูแก ภิกษุบางรูปเมื่อเราบอกวาเราไป
ตามทางนี้กันเถิด ไดไปเสียทางอื่น บางรูปวางบาตรและจีวรของเราไวบนพื้น
พวกเธอจงเลือกภิกษุรูปหนึ่ง เปนอุปฐากประจําของเรา. ภิกษุทั้งหลายเกิด
ธรรมสังเวช ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคตั้งความปรารถนาไว
กะพระองค บําเพ็ญบารมีตลอดอสงไขยยิ่งดวยแสนกัป ธรรมดาอุปฐากมีปญญา
มากเชนขาพระองคสมควรมิใชหรือ ขาพระองคจักอุปฐากพระองคดังนี้. พระผู
มีพระภาคเจาทรงหามพระสารีบุตรวา อยาเลย สารีบุตร เธออยูในทิศใด ทิศ
นั้นไมวางเปลาทีเดียว โอวาทของเธอเชนเดียวกับโอวาทของพระพุทธเจาทั้ง
หลาย เธอไมตองทําหนาที่อุปฐากเรา. พระมหาสาวก ๘๐ รูป เริ่มแตพระ
มหาโมคคัลลานะเปนตนไดลุกขึ้นโดยทํานองเดียวกัน. พระผูมีพระภาคเจาทรง
หามพระสาวกเหลานั้นทั้งหมด. แตพระอานนนเถระ นั่งนิ่งทีเดียว.
ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายกลาวกะพระอานนทเถระนั้นอยางนี้วา ทาน
อานนท หมูภิกษุกราบทูลขอคําแหนงอุปฐาก แมทานก็จงกราบทูลขอบางดังนี้.
พระอานนทเถระนั้นกลาววา ทานผูมีอายุทั้งหลาย ชื่อวาการอุปฐากที่กราบทูล
ขอแลวไดมาจะเปนเชนไร พระศาสดาไมทรงเห็นเราดอกหรือ หากพระองค
จักพอพระทัย จักทรงบอกวา อานนท จงอุปฐากเราดังนี้. ทีนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานนทไมควรใหผูอื่นสงเสริมจักรูดวยตนเอง
แลวอุปฐากเรา. แตนั้น ภิกษุทั้งหลายกลาววา ทานพระอานนทลุกขึ้นเถิด จง
กราบทูลขอตําแหนงอุปฐากกะพระทศพล. พระเถระลุกขึ้นกราบทูลขอพร ๘
ประการคือ ขอหาม ๔ ขอ ขอขอรอง ๔ ขอ.
พึงทราบขอหาม ๔ ขอ. พระอานนทเถระกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หากพระผูมีพระภาคเจา จักไมประทานจีวรอันประณีตที่พระองค
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ไดมาแกขาพระองค จักไมประทานบิณฑบาต จักไมใหอยูในคันธกุฎีเดียวกัน
รับนิมนตแลวจักไมไปรวมกันดวยประการฉะนี้ ขาพระองคจักอุปฐากพระผูมี
พระภาคเจาดังนี้ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกรอานนท ก็เธอเห็นโทษ
อะไรในขอนี้ กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หากขาพระองคจักไดสิ่งเหลานี้
จักมีผูกลาวหาแกขาพระองควา พระอานนทใชจีวรอันประณีตที่พระทศพลได
แลว ฉันบิณฑบา อยูในคันธกุฎีเดียวกัน ไปสูที่นิมนตรวมกัน เมื่อไดลาภนี้
จึงอุปุฐากพระตถาคต เมื่ออุปฐากอยางนี้จะหนักหนาอะไร. พระอานนทเถระ
กราบทูลขอขอหาม ๔ ขอ เหลานี้.
พึงทราบขอขอรอง ๔ ขอ. พระอานนทเถระ กราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ หากพระผูมีพระภาคเจาจักเสด็จไปสูที่นิมนตที่ขาพระองครับไว
หากขาพระองคจักไดเฝาพระผูมีพระภาคเจาในขณะที่บริษัทมาจากภายนอกแควน
ภายนอกชนบทเพื่อเฝาพระผูมีพระภาคเจามาถึงแลว ขณะใดความสงสัยเกิดขึ้น
แกขาพระองค ขณะนั้นขาพระองคจักไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา พระผูมี
พระภาคเจาทรงแสดงธรรมขอใดลับหลังขาพระองค ครั้นเสด็จกลับมาแลว จัก
ทรงแสดงธรรมขอนั้นแกขาพระองค ดวยประการฉะนี้ ขาพระองคจักอุปฐาก
พระผูมีพระภาคเจาดังนี้ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อานนท เธอเห็น
อานิสงสอะไรในขอนี้ กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ กุลบุตรทั้งหลายผู
มีศรัทธาในพระศาสนานี้ เมื่อไมไดโอกาสของพระผูมีพระภาคเจา ยอมกลาว
กะขาพระองคอยางนี้วา ขาแตทานพระอานนท วันพรุงนี้โปรดรับภิกษาในเรือน
ของพวกกระผมพรอมดวยพระผูมีพระภาคเจา ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ
หากวา พระผูมีพระภาคเจาจักไมเสด็จไป ณ ที่นั้น ขาพระพุทธเจาจักไมได
โอกาสเพื่อชี้แจงกะบริษัทในขณะที่เขาปรารถนาและเพื่อบันเทาความสงสัย
จักมีผูกลาววา อะไรกันพระอานนท อุปฐากพระทศพล แมเพียงเทานี้

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 87
พระผูมีพระภาคเจาก็ไมทรงทําการอนุเคราะหแกพระอานนท ดังนี้ อนึ่ง
ชนทั้งหลายจักถามขาพระพุทธเจาลับหลังพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตทานพระ
อานนท พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงคาถานี้ สูตรนี้ ชาดกนี้ในที่ไหน ดังนี้
หากขาพระองคจักชี้แจงขอนั้นไมได จักมีผูกลาววาแมเพียงเทานี้ ทานก็ยังไมรู
ทานไมละพระผูมีพระภาคเจาดุจเงาเที่ยวไปตลอดกาลนาน เพราะเหตุไรดังนี้
ดวยเหตุนั้น ขาพระองคปรารถนาจะกลาวธรรมแมที่พระองคทรงแสดงลับหลัง
อีกครั้ง. พระอานนทกราบทูลขอขอขอรอง ๔ ขอนี้.
แมพระผูมีพระภาคเจาก็ไดทรงประทานแกพระอานนทนั้น. พระอานนทครั้นรับพร ๘ ประการเหลานี้แลวก็ไดเปนอุปฐากประจําดวยประการ
ฉะนี้. พระอานนทบรรลุผลแหงบารมีที่บําเพ็ญมาตลอด แสนกัปเพื่อตําแหนง
นั้น. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ภิกษุอานนทผูเปน
อุปฐากของเราไดเปนอุปฐากผูเลิศดังนี้
หมายถึงความที่พระอานนทนี้เปน
อุปฐากประจํานั้น. นี้เปนการกําหนดอุปฐาก.
การกําหนดบิดามีความงายอยูแลว.
บทวา วิหาร ปาวิสิ ความวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปสูวิหาร
เพราะเหตุอะไร นัยวา พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสดังนั้นแลวทรงดําริวา
เราบรรลุถึงที่สุดอันหาระหวางมิไดแลวยังไมได กลาวถึงวงศของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ๗ พระองคเลย ก็เมื่อเราเขาไปยังวิหาร ภิกษุเหลานี้ไดปรารภถึง
บุพเพนิวาสญาณโดยประมาณอันยิ่งแลวจักกลาวถึงคุณ เมื่อเปนเชนนั้น เรามา
กลาวถึงพุทธวงศอันหาระหวางมิได ใหภิกษุทั้งหลายบรรลุถึงที่สุดแลว จักแสดง
ดังนี้ ทรงใหโอกาสภิกษุทั้งหลายสนทนากันจึงเสด็จลุกจากอาสนะเขาสูพระวิหาร.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแบบอันใดไว วาระ ๙ เหลานี้มาแลวในแบบแผนนั้น คือ
กําหนดกัป กําหนดชาติ กําหนดโคตร กําหนดอายุ กําหนดการตรัสรู กําหนด
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คูสาวก กําหนดการประชุมสาวก กําหนดอุปฐาก กําหนดบิดา. วาระหลาย
อยางยังไมมาถึงแตจะนํามาแสดง.
จริงอยู เมื่อบุตรสมควรแกตระกูลและวงศหนึ่งของพระโพธิสัตว
ทั้งปวงเกิดแลว ควรออกบวชนี้แลเปนวงศ นี้เปนประเพณี. ถามวาเพราะเหตุไร
ตอบวา เพราะวาตั้งแตการหยั่งลงสูครรภของมารดาของพระโพธิสัตวผูเปน
พระสัพพัญูทั้งหลายมีปาฏิหาริยหลายอยางดังไดกลาวแลวในตอนกอน ผิวา
เมืองเกิดบิดามารดาภรรยาบุตรของพระโพธิสัตวเหลานั้นไมพึงปรากฏ เมือง
เกิดบิดาบุตรของบุคคลนี้ก็ไมปรากฏ.
ผูนี้เห็นจะเปนเทวดา ทาวสักกะมารหรือพรหม และสําคัญวาปาฏิหาริย
เชนนี้ของเทวดาทั้งหลายไมนาอัศจรรย พึงสําคัญถึงปาฏิหาริยอันไมควรฟง
ไมควรเชื่อ. แตนั้นการตรัสรูไมพึงมี เมื่อไมมีการตรัสรู การอุบัติของ
พระพุทธเจาก็ไมมีประโยชน คําสอนก็ไมนําใหพนไปจากทุกข เพราะฉะนั้น
เมื่อบุตรสมควรแกตระกูลและวงศของพระโพธิสัตวทั้งปวงเกิด ควรออกบวช
นี้แลเปนวงศ นี้เปนประเพณี. เพราะฉะนั้น ควรนําวาระหลาย ๆ อยางมาแสดง
ดวยสามารถแหงบุตรเปนตน.
ในสัมพหุลวาระพึงทราบ บุตรทั้ง ๗ ตามลําดับของพระพุทธเจา ๗
พระองคเหลานี้กอน คือ
สมวัตตักขันธะ อตุละ สุปปพุทธะ อุตตระ สัตถวาหะ
วิชิตเสนะ ราหุลเปนที่ ๗, ในบรรดาบุตรเหลานั้น เมื่อเจาชายราหุลประสูติ
พวกราชบุรุษนําหนังสือบอกขาว มาวางไวบนพระหัตถของพระมหาบุรุษ.
ลําดับนั้น ความสิเนหาในพระโอรสทําใหพระวรกายทุกสวนของพระมหาบุรุษ
ซาบซาน. พระมหาบุรุษดําริวา เมื่อบุตรเกิดเพียงคนเดียว ความสิเนหา
ในบุตรยังเปนถึงเพียงนี้ ถาเราจักมีบุตรกวา ๑,๐๐๐ คน ในบุตรเหลานั้น
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เมื่อคนหนึ่งเกิดความผูกพันดวยสิเนหาเพิ่มมากขึ้นอยางนี้ หัวใจจักแตกสลาย
เปนแท เพราะเหตุนั้น พระองคจึงตรัสวา หวงเกิดแลว เครื่องผูกพันเกิด
แลว. ในวันนั้นเองพระมหาบุรุษทรงสละราชสมบัติออกทรงผนวช. ในการเกิด
บุตรของพระโพธิสัตวทุกองคมีนัยนี้แล นี้ การกําหนดบุตร
บุตรแมทั้ง ๗ เหลานั้น ไดมีมารดาเหลานี้คือ
พระนางสุตตนา พระนางสัพพกามา พระนางสุจิตตา พระนางโรจนี พระนางรุจจตินี พระนางสุนันทา และพระนางพิมพาเปน
องคที่ ๗. ก็พระนางพิมพาเทวี เมื่อราหุลกุมารประสูติ ไดปรากฏชื่อวา
ราหุลมารดา. นี้ การกําหนดภรรยา.
ก็พระโพธิสัตว ๒ องคนี้คือ พระวิปสสี พระกกุสันธะ เสด็จขึ้น
รถเทียมดวยมาอาชาไนย เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ. พระโพธิสัตว ๒ องค
คือ พระสิขี พระโกนาคมนะ ประทับบนคอชางประเสริฐออกทรงผนวช.
พระเวสสภูโพธิสัตวประทับนั่งบนวอทองออกทรงผนวช. พระกัสสปะประทับ
นั่งบนพื้นมหาปราสาท ยังอานาปานจตุตถฌานใหเกิด ออกจากฌานแลว
การทําฌานนั้นใหเปนบาท ทรงอธิษฐานวา ปราสาทจงไปหยั่งลง ณ โพธิมณฑล
ปราสาทไปทางอากาศแลวหยั่งลง ณ โพธิมณฑล. แมพระมหาบุรุษลงจาก
ปราสาทนั้น ประทับบนพื้นทรงอธิษฐานวา ปราสาทจงไปตั้งอยู ณ ที่เดิม.
ปราสาทนั้นก็ตองอยูในที่เดิม. แมพระมหาบุรุษก็ทรงประกอบความเพียรตลอด
๗ วัน ประทับนั่ง ณ โพธิบัลลังกไดตรัสรูพระสัพพัญุตญาณ. ก็พระโพธิสัตว
ของเราทั้งหลาย เสด็จประทับมากัณฐกะออกทรงผนวช. นี้ การกําหนดยาน.
วิหารของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี ตั้งอยูในเนื้อที่ประมาณ
โยชนหนึ่ง. ของพระสิขี ๓ คาวุต. ของพระเวสสภูกึ่งโยชน ของพระกกุสันธะ
คาวุตหนึ่ง ของพระโกนาคมนะกึ่งคาวุต ของพระกัสสปะ ๒๐ อุสภะ. วิหาร
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ของพระผูมีพระภาคเจาของเราตั้งอยูในเนื้อที่ ๑๖ กรีส โดยวัดตามปกติ ๘ กรีส
โดยวัดของหลวง. นี้ การกําหนดพระวิหาร.
เศรษฐีทั้งหลายใหชางทําอิฐทองคํา ยาว ๑ ศอก กวาง ๑ คืบ สูง
๘ นิ้ว ปูโดยสวนขวางแลว ซื้อสรางที่อยูถวายแดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
วิปสสี. ปูดวยผาลไมเสาทองคําซื้อถวายแดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา สิขี.
ใหชางทําเทาชางทองคําปูโดยขวาง ซื้อถวายพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
เวสสภู. ปูดวยอิฐทองคํา ตามนัยที่กลาวแลว ซื้อถวายพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวา กกุสันธ. ปูดวยเตาทองคํา ตามนัยกลาวแลว ซื้อถวายแดพระ
ผูมีพระภาคเจาพระนามวา โกนาคมนะ. ปูดวยทองแทง ซื้อถวายแดพระผูมี
พระภาคเจาพระนามวากัสสปะ. และปูโดยขวางแหงกหาปณะอันมีเครื่องหมาย
ซื้อถวายแดพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย. นี้ กําหนดในการถือพื้นที่สราง
วิหาร.
อุปฐากผูที่ซื้อพื้นที่ทําใหเปนวิหารถวายแดพระผูมีพระภาคเจาพระนาม
วาวิปสสีนั้น ชื่อปุนัพพสุมิตตะ. ถวายพระผูมีพระภาคเจาพระนานวา สิขี ชื่อ
สิริวัฑฒ. ถวายพระเวสสภู ชื่อ โสตถิยะ. ถวายพระกกุสันธะ ชื่อ อัจจุตะ.
ถวายพระโกนาคมนะ ชื่อ อุคคะ. ถวายพระกัสสปะ ชื่อ สุมนะ. ถวายพระผูมี
พระภาคเจาของเราทั้งหลาย ชื่อ สุทัตตะ. ก็อุปฐากเหลานั้นทั้งหมดไดเปน
เศรษฐีคหบดีมหาศาล. นี้ กําหนดอุปฏฐาก.
ยังมีสถานที่อื่นอีก ๔ แหง. อันเปนสถานที่ที่จะเวนเสียมิได คือ โพธิ
บัลลังกของพระพุทธเจาทั้งหมด เวนไมไดยอมมีในที่เดียวเทานั้น. การแสดง
พระธรรมจักรในปาอิสิปตนมฤคทายวัน เวนไมไดเลย. การเหยียบพระบาท
ครั้งแรก ณ ประตูสังกัสสนคร ตอนเสด็จลงจากเทวโลก เวนไมไดเลย. ที่ตั้ง
เทาเตียง ๔ ที่ในพระคันธกุฏี ในเชตวันมหาวิหาร เวนไมไดทีเดียว. ก็แตวา
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วิหารมีเล็กบางใหญบาง. แมวิหารก็เวนไมได. แตนครเวนได. กาลใดนคร
อยูดานปาจีน กาลนั้นวิหารอยูดานปจฉิม. กาลใดนครอยูดานทักษิณ กาลนั้น
วิหารอยูดานอุดร. กาลใดนครอยูดานปจฉิม กาลนั้นวิหารอยูดานปาจีน.
กาลใดนครอยูดานอุดร กาลนั้นวิหารอยูดานทักษิณ. ก็บัดนี้ นครอยูดานอุดร
วิหารอยูดานทักษิณ. อนึ่ง พระพุทธเจาทุกพระองคมีความตางกันอยู ๕ อยาง
คือ ตางกันโดยอายุ ตางกันโดยประมาณ ตางกันโดยตระกูล ตางกัน
โดยความเพียร ตางกันโดยรัศมี.
พระพุทธเจาบางพระองคมีพระชนมายุยืน บางพระองคมีพระชนมายุนอย
ชื่อวาตางกันโดยอายุ. เปนความจริงอยางนั้น พระพุทธเจาพระนามวาทีปงกร
ไดมีพระชนมายุประมาณแสนป. พระผูมีพระภาคเจาของพวกเราไดมีพระ
ชนมายุประมาณ ๑๐๐ ป. พระพุทธเจาบางพระองคสูง บางพระองคเตี้ย
ชื่อวาตางกันโดยประมาณ. เปนความจริงอยางนั้น พระทีปงกร สูง ๘๐ ศอก
พระสุมนะ สูง ๙๐ ศอก แตพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย สูง ๑๘ ศอก.
บางพระองคทรงอุบัติในตระกูลกษัตริยบางพระองคทรงอุบัติในตระกูลพราหมณ
ชื่อวาตางกันโดยตระกูล. ความเพียรของบางพระองคมีเวลาสั้น เชน พระผูมีพระ
ภาคเจาพระนามวากัสสปะ ของบางพระองคยาวนานดั่งเชนพระผูมีพระภาคเจา
ของเราทั้งหลาย ชื่อวาตางกันโดยความเพียร. พระรัศมีจากพระวรกายของพระ
ผูมีพระภาคเจา พระนามวา สุมังคละ ประมาณ หมื่นโลกธาตุ. ของพระผูมี
พระภาคเจาของเราประมาณวาหนึ่งโดยรอบ ชื่อวาตางกันโดยรัศมี ในความ
ตางกันนั้น ตางกันโดยรัศมีเกี่ยวกับพระพุทธประสงค. พระพุทธเจาพระองค
ใดทรงมีพระประสงคเทาใด รัศมีจากพระวรกายของพระพุทธเจาพระองคนั้น
ยอมแผไปเทานั้น. รัศมีจากพระวรกายของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
สุมังคละยอมแผไป หมื่นโลกธาตุเปนนิจ ดังนี้ไดเปนพระพุทธประสงค. แต
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ชื่อวาความตางกันในคุณ คือ การตรัสรูไมมี. โบราณกบัณฑิตแสดงเรื่องอื่นอีก
เชนกําหนดสหชาต และกําหนดนักษัตรของพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย.
บุคคลและสิ่งที่เกิดรวมกับพระสัพพัญูโพธิสัตว ๗ เหลานี้ คือ ราหุลมารดา พระอานนทเถร พระฉันนะ มากัณฐกะ หมอขุมทรัพย ตนมหาโพธิ
พระกาฬุทายี. อนึ่ง พระมหาบุรุษทรงปฏิสนธิในพระครรภของพระมารดา
เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ ทรงแสดงพระธรรมจักร ทรงกระทํายมกปาฏิหาริย
ในฤกษอุตตราสาฬหะ ประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน โดยฤกษวิสาขะ.
ประชุมพระสาวก และทรงปลงอายุสังขารโดยฤกษมาฆะ. เสด็จลงจากเทวโลก
โดยฤกษอัสสยุชะ พึงนํามาแสดงเพียงเทานี้. นี้ กําหนดหลายวาระ.
บัดนี้ พึงทราบความในบทวา อถโข เตส ภิกฺขูน เปนตน ภิกษุ
เหลานั้นเกิดความประหลาดใจยิ่งนักวา ทานผูมีอายุ พระผูมีพระภาคเจาทรง
กลาวถึงการเขาสูปฏิสนธิตั้งแตจุติ การสงญาณยอนหลังตั้งแตปฏิสนธิไปถึงจุติ
อันเปนทางของบุพเพนิวาส อันนี้หนักมาก ดุจทรงชี้รอยเทาบนอากาศ แลว
จึงกลาววา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย นาอัศจรรยจริง เมื่อจะแสดงเหตุแมอื่นอีกจึง
กลาววา ยตฺร หิ นาม ตถาคโต ดังนี้
บทวา ยตฺร หิ นาม เปนนิบาตใชในความวานาอัศจรรย. อธิบายวา
พระตถาคต พระองคใดเลา. ในบทวา ฉินฺนปปฺเจ นี้ ความวา กิเลส ๓
อยางเหลานี้ คือ ตัณหา มานะ ทิฐิ ชื่อธรรมทําใหเนินชา. บทวา ฉินฺนวฏเม นี้
ทานกลาววัฏฏะคือกุศลกรรมและอกุศลกรรม วา วฏมะ.บทวา ปริยาทินฺนวฏเฏ
เปนไวพจนของบทวา ฉินฺนวฏเมนั้น นั่นแล. อธิบายวาควบคุมวัฏฏะ คือกรรม
ทั้งหมดไดแลว. บทวา สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต ไดแก ลวงทุกข กลาวคือ
วิปากวัฏฏะ ทั้งหมด.
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บทวา อนุสฺสริสฺสติ นี้เปนคํากลาวถึงอนาคต ดวยอ านาจของนิบาต
วา ยตฺรหิ ดังนี้. ก็ในบทนี้พึงทราบอธิบายดวยสามารถแหงอดีต จริงอยู
พระผูมีพระภาคเจาทรงระลึกถึงพระพุทธเจาทั้งหลายเหลานั้นแลว ไมใชจัก
ระลึกถึงในบัดนี้.
บทวา เอว สีลา ความวา มีศีลอยางนี้โดย มรรคศีล ผลศีล โลกิยศีล
โลกุตตรศีล. บทวา เอว ธมฺมา ความวา ธรรมเปนฝายสมาธินั่นแล ทาน
ประสงคในบทนี้. อธิบายวา มี้สมาธิอยางนี้โดยมรรคสมาธิ ผลสมาธิ โลกิยสมาธิ
โลกุตตรสมาธิ. บทวา เอว ปฺา ความวา มีปญญาอยางนี้ดวยสามารถแหง
มรรคปญญา เปนตน.
บทวา เอว วิหารี อธิบายวา หากมีปญหาวา ก็ในบทนี้ เพราะธรรม
ฝายสมาธิทานยึดถือในภายหลังเปนอันยึดถือวิหารธรรมดวย เพราะเหตุไร จึง
ยึดถือธรรมที่ยึดถืออยูแลวอีกเลา. ตอบวา นี้ไมใชเปนการยึดถือ. เพราะบทนี้
ทานกลาวเพื่อแสดงถึงนิโรธสมาบัติ. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาเหลานั้น
ไดมีธรรมเปนเครื่องอยูคือนิโรธสมาบัติ พึงทราบความในบทนี้อยางนี้.
บทวา เอว วิมุตฺตา ความวา ความพนในบทนี้มี ๕ อยาง คือ
พนดวยขมไว (วิกขัมภนวิมุตติ) พนชั่วคราว (ตทังควิมุตติ) พนเด็ดขาด
(สมุจเฉทวิมุตติ) พนอยางสงบ (ปฏิปสสัทธิวิมุตติ) พนออกไป (นิสสรณวิมุตติ). ในวิมุตติเหลานั้น สมาบัติ ๘ จัดเปนวิกขัมภนวิมุตติ เพราะพนจาก
นิวรณเปนตนที่ขมไวไดเอง. อนุปสสนา ๗ มี อนิจจานุปสัสนา เปนตน
จัดเปน ตทังควิมุตติ เพราะกําหนดดวยสามารถเปนขาศึกของธรรมนั้น ๆ เอง
เพราะพนจากนิจจสัญญาเปนตน เหลานั้น. อริยมรรค จัดเปนสมุจเฉทวิมุตติ
เพราะพนจากกิเลสที่ตัดขาดแลวเอง. สามัญญผล ๔ จัดเปนปฏิปสสัทธิวิมุตติ
เพราะเกิดขึ้นในที่สุดแหงการสงบของกิเลสดวยอานุภาพมรรค. นิพพานจัดเปน
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นิสสรณวิมุตติ เพราะพนคือเพราะปราศจากคือ เพราะตั้งอยูไกลจากกิเลสทั้งปวง
เพราะเหตุนั้นพึงทราบเนื้อความในบทนี้วา พนแลวอยางนี้ดวยสามารถแหง
วิมุตติ ๕ เหลานี้.
บทวา ปฏิสลฺลานา วุฏิโต ความวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออก
จากความเปนผูประทับอยูพระองคเดียว. ถามวา สืบเนื่องกันอยางไรจากบทวา
อิโต โส ภิกฺขเว ดังนี้. ตอบวา ก็พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มดวย
สองบทเหลานี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตไดแทงตลอดธรรมธาตุนี้ และวา
แมทวยเทพก็พากันกราบทูลความนี้แกตถาคตดังนี้. ในบททั้งสองนั้น พระผูมี
พระภาคเจาทรงแสดงบทกราบทูลของเทวดา จักใครครวญถึงโกลาหลของเทวจารึกในตอนจบพระสูตร. พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภเทศนานี้ดวยสามารถ
การสืบเนื่องจากบทธรรมธาตุ.
ในบทเหลานั้น พึงทราบ ๑๑ บท เปนตนวา ขตฺติโย ชาติยา โดยนัย
ที่กลาวไวแลวในนิทานกัณฑ. บทวา วิปสสี ในบทเปนตนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พระโพธิสัตวพระนามวาวิปสสี เปนชื่อของพระโพธิสัตวองคนั้น. อนึ่ง ทานได
ชื่อนั้น เพราะเปนผูฉลาดในการเห็นเนื้อความหลาย ๆ อยาง.
บทวา โพธิสตฺโต คือสัตวผูฉลาด สัตวผูตรัสรู. อีกอยางหนึ่ง สัตวผู
ฝกใฝคือมีใจจดจออยูในมรรค ๔ กลาวคือ โพธิ ชื่อวา โพธิสัตว. ในบทวา
สโต สมฺปชาโน นี้ บทวา สโต คือสตินั้นเอง. บทวา สมฺปชาโน คือญาณ
อธิบายวา พระโพธิสัตวทรงกระทําสติใหมั่น กําหนดดวยญาณเสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา. บทวา โอกฺกมิ ทานแสดงความที่พระโพธิสัตวเสด็จลง
ดวยบทนี้ในบาลีไมไดแสดงถึงลําดับแหงการกาวลง ก็เพราะลําดับแหงการกาว
นั้น ทานยกขึ้นสูอรรถกถา ฉะนั้น พึงทราบอยางนี้.
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จริงอยู พระโพธิสัตวทุกพระองค ทรงบําเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ ทรงบริจาค
มหาบริจาค ๕ ทรงบรรลุที่สุดแหงญาตัตถจริยา โลกัตถจริยา พุทธจริยา
ทรงด ารงอยูในอัตภาพที่ ๓ เชนพระเวสสันดร ทรงใหมหาทาน ๗ ครั้ง
ทรงยังแผนดินใหหวั่นไหว ๗ ครั้ง ทรงกระทํากาละแลวทรงอุบัติในภพดุสิต
ในวาระแหงจิตที่ ๒ แมพระโพธิสัตวพระนามวาวิปสสี ก็ทรงกระทํากาละ
เหมือนอยางนั้นทรงอุบัติในสวรรคชั้นดุสิต ทรงประดิษฐานอยูในสวรรคชั้น
ดุสิตนั้นตลอด ๕๗ โกฏิป ยิ่งดวย ๖ ลานป. ก็ในกาลอื่น พระโพธิสัตวทั้งหลาย
ทรงอุบัติในเทวโลกที่สัตวมีอายุยืน ยอมไมดํารงอยูตราบเทาอายุนั้น. เพราะ
เหตุไร. เพราะทําบารมีใหเต็มไดยากในที่นั้น. พระโพธิสัตวเหลานั้น กระทํา
อธิมุตตกาลกิริยา จึงบังเกิดในถิ่นของมนุษยนั้นแล. ก็บารมีทั้งหลายของ
พระวิปสสีโพธิสัตวนั้น สามารถจะยังพระสัพพัญุตญาณใหเกิดโดยอัตภาพ
เดียวในบัดนี้ได ฉันใด ในครั้งนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวไดดํารงอยูในสวรรคชั้น
ดุสิตนั้นตราบเทาอายุเพราะบารมีเต็มแลวดวยประการทั้งปวง ฉันนั้น. ก็พวก
เทวดาจักจุติโดย ๗ วัน ดวยการคํานวณของพวกมนุษย ดังนั้น บุพนิมิต ๕
ยอมเกิดขึ้น คือ ดอกไมเหี่ยว ผาเศราหมอง เหงื่อไหลจากรักแรทั้งสอง ผิว
พรรณหมอง เทวดาไมตั้งอยูในเทวอาสน.
ในบทเหลานั้น บทวา มาลา ไดแกดอกไมที่ประดับในวันถือปฏิสนธิ.
นัยวาดอกไมเหลานั้นไมเหี่ยวมาตลอด ๕๗ โกฏิป ยิ่งดวย ๖ ลานป แตในตอน
นั้นเหี่ยว. แมในผาทั้งหลายก็มีนัยนี้แหละ. ก็ตลอดกาลประมาณเทานี้ พวก
เทวดา ไมรูสึกหนาว ไมรูสึกรอน. ในกาลนั้นเหงื่อไหลจากสรีระ เปนหยด ๆ
ตลอดกาลประมาณเทานี้ในสรีระของเทวดาเหลานั้น ยอมไมปรากฏวรรณตาง
กันดวยสามารถฟนหักและผมหงอก เปนตน. เทพธิดาปรากฏเหมือนมีอายุ
๑๖ เทพบุตร ปรากฏเหมือนมีอายุ ๒๐. แตในเวลาตาย อัตภาพของเทพบุตร
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เหลานั้นทรุดโทรม. อนึ่ง ตลอดกาลประมาณเทานี้ เทพบุตรเหลานั้น ไมมี
ความกระสันในเทวโลก. แตในเวลาจะตาย หายใจไมออกกระสับกระสาย ไม
ยินดี ในอาสนะของตน.
ก็บุพนิมิต ๕ เหลานี้ ยอมปรากฏแกเทวดาผูมีศักดิ์ใหญเทานั้นไม
ปรากฏแกเทวดาทั้งปวง เหมือนนิมิตมีอุกกาบาตแผนดินไหวและจันทคราส
เปนตน ยอมปรากฏแกพระราชาและอํามาตยของพระราชาเปนตน ผูมีบุญมาก
เทานั้น ไมปรากฏแกคนทั้งปวง ฉะนั้น. เหมือนอยางมีนักโหราศาสตร ยอมรู
บุพนนิมิต ในมนุษยทั้งหลาย คนทั้งปวงไมรู ฉันใด ทวยเทพทั้งปวงยอมไมรู
แมนิมิตเหลานั้น แตบัณฑิตเทานั้นรูไดฉันนั้น. เทพบุตรเหลาใดเกิดใน
เทวโลกนั้นดวยกุศลกรรมนอย เมื่อเทพบุตรเหลานั้นเกิด เขากลัววา บัดนี้ใคร
จะรูพวกเราเกิดที่ไหน เทพบุตรที่มีบุญมากยอมไมกลัววา พวกเราอาศัยทาน
ที่เราให ศีลที่เรารักษา ภาวนาที่เราเจริญ จักเสวยสมบัติในเทวโลกเบื้องบน.
แมพระโพธิสัตวพระนามวาวิปสสี ทรงเห็นบุพนิมิตเหลานั้นแลวไม
ทรงกลัววา บัดนี้เราจักเปนพระพุทธเจาในอัตภาพถัดไป. เมื่อเปนเชนนั้นเมื่อ
นิมิตเหลานั้น ปรากฏแกพระองค ทวยเทพในหมื่นจักรวาฬพากันมาประชุมทูล
วิงวอนวา ขาแตทานผูนิรทุกข พระองคทรงบําเพ็ญบารมี ๑๐ มิไดทรงปรารถนา
สักกสมบัติ มารสมบัติ พรหมสมบัติ สมบัติพระเจาจักรพรรดิ แตพระองค
ทรงปรารถนาความเปนพุทธะ ทรงบําเพ็ญเพื่อถอนสัตวออกจากโลก บัดนี้
กาลนั้นมาถึงพระองคแลว เปนสมัยเพื่อความเปนพุทธะแลว.
ลําดับนั้น พระมหาสัตวมิไดทรงรับปฏิญญาของเทวดาเหลานั้น ทรง
ตรวจดูมหาวิโลกนะ ๕ ประการ ดวยสามารถทรงกําหนด กาล ทวีป ประเทศ
ตระกูล และอายุของพระมารดา. ในมหาวิโลกนะ ๕ นั้น พระมหาสัตวทรงตรวจ
ดูกาลกอนวา ถึงเวลาหรือยัง. กาลเมื่ออายุของสัตวเจริญมากกวาแสนป ก็ยัง
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ไมใชกาล. ถามวาเพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะในกาลนั้น ชาติชราและมรณะ
จะไมปรากฏแกสัตวทั้งหลาย. ชื่อวาพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจาทั้งหลาย
อันจะทําใหพนจากพระไตรลักษณก็จะไมมี. เมื่อพระพุทธเจาทั้งหลาย ตรัสวา
ทุกฺข อนิจฺจ อนตฺตา ดังนี้ สัตวทั้งหลายก็จะพูดวา พระพุทธเจาตรัสอะไร
แลวไมสําคัญเพื่อจะฟง เพื่อจะเชื่อ. แตนั้นก็จะไมมีการตรัสรู เมื่อไมมีการตรัสรู.
คําสอนก็จะไมนําสัตวใหออกจากทุกข เพราะฉะนั้น จึงไมใชกาล แมกาลเมื่อ
สัตวมีอายุถอยลงไปกวา ๑๐๐ ป ก็ไมใชกาล. ถามวาเพราะเหตุไร ตอบวา
เพราะในกาลนั้น สัตวทั้งหลายมีกิเลสหนา. โอวาทที่ใหแกสัตวที่มีกิเลสหนา
ยอมไมดํารงอยูในฐานะเปนโอวาท เหมือนไมเทาขีดลงไปในน้ํายอมหายไปทันที
เพราะฉะนั้น จึงไมใชกาล. กาลเมื่ออายุสัตวตั้งแตแสนป ลงมาถึง ๑๐๐ ป ชื่อ
วากาล. ก็ในกาลนั้น. มนุษยทั้งหลายมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป. ครั้งนั้น พระมหาสัตว
ทรงเห็นวาถึงกาลที่ควรจะเกิดแลว. จากนั้น พระมหาสัตวทรงตรวจดูทวีปทรง
เห็นทวีป ๔ พรอมดวยบริวาร ทรงเห็นวาใน ๓ ทวีป พระพุทธเจาทั้งหลาย
ไมบังเกิด บังเกิดในชมพูทวีปแหงเดียว. ชมพูทวีปเปนทวีปใหประมาณ
๑๐,๐๐๐ โยชน ทรงตรวจดูประเทศตอไปวา พระพุทธเจาทั้งหลายยอมบังเกิดใน
ประเทศไหนหนอ ทรงเห็นมัชฌิมประเทศ. ทานกลาวถึงมัชฌิมประเทศไว
ในวินัยโดยนัยเปนตนวา ดานทิศตะวันออกมีนิคมชื่อกชังคละ ประเทศนั้นโดย
สวนยาวประมาณ ๓๐๐ โยชน โดยสวนกวางประมาณ ๑๕๐ โยชน โดยรอบ
ประมาณ ๙๐๐ โยชน. จริงอยู ในประเทศนั้น พระพุทธเจาทั้งหลาย พระปจเจกพุทธะทั้งหลาย พระอัครสาวก พระมหาสาวก ๘๐ พระเจาจักรพรรดิและ
กษัตริย พราหมณ คหบดี เศรษฐี ผูมีศักดิ์ใหญเหลาอื่นยอมเกิด. อนึ่ง ใน
ประเทศนี้มีนครชื่อพันธุมดี พระมหาสัตวทรงตัดสินพระทัยวา เราควรไปเกิด
ในนครนั้น. จากนั้นทรงตรวจดูตระกูล ทรงเห็นตระกูลแลววา ธรรมดา
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พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมบังเกิดในตระกูลที่ชาวโลกยกยอง ก็บัดนี้ ตระกูล
กษัตริยอันชาวโลกยกยองแลว เราจักเกิดในตระกูลนั้น พระราชาพระนามวา
พันธุมจักเปนพระบิดาของเรา ดังนี้. จากนั้น ทรงตรวจดูมารดา ทรงเห็น
แลววา ธรรมดาพระพุทธมารดาไมเปนหญิงเหลาะแหละ ไมเปนนักเลงสุรา
บําเพ็ญบารมีมาแลวถึง แสนกัป ตั้งแตเกิดมาศีล ๕ ไมขาด ก็หญิง เชนพระนางพันธุมดีเทวีนี้จักเปนมารดาของเรา ดังนี้. ทรงรําพึงวา พระนางพันธุมดีเทวี
จะมีพระชนมายุเทาไร ทรงเห็นแลวจักมีพระชนมายุ ๗ วัน ตอจาก ๑๐ เดือน.
พระโพธิสัตวทรงตรวจดูมหาวิโลกนะ ๕ นี้ตรัสวา ดูกรผูนิรทุกข
ทั้งหลาย เปนกาลอันสมควรของเราเพื่อความเปนพระพุทธเจาแลว เมื่อจะทรง
ทําการสงเคราะหแกทวยเทพประทานปฏิญญา วาพวกทานจงพากันกลับไปเถิด
ทรงสงเทวดาเหลานั้นแลว แวดลอมดวยเทวดาชั้นดุสิตเสด็จเขาไปยังสวน
นันทวันในดุสิตเทวโลก. แมในเทวโลกทั้งหมดก็มีสวนนันทวันเหมือนกัน.
เหลาเทวดาพากันทูลเตือนวา ขอพระองคจงจุติจากเทวโลกนี้ไปสูมนุษยสุคติ
เถิด แลวทูลใหระลึกถึงโอกาสที่ทรงบําเพ็ญกุศลกรรมมาในกาลกอน. พระโพธิสัตวนั้นแวดลอมไปดวยเหลาเทวดาผูใหระลึกถึงกุศลอยางนี้ เสด็จไปอยูในสวน
นันทวันนั้นทรงจุติแลว. ก็ครั้นจุติอยางนี้แลวยอมรูวา เราจุติ ไมรูจุติจิตแมถือ
ปฏิสนธิแลวจึงรู แตไมรูปฏิสนธิจิตอีกนั้นแหละ แตรูอยางนี้วาเราถือปฏิสนธิ
ในที่นี้นั่นเอง. แตพระเถระบางพวกกลาววา ควรไดการนึกคิดโดยปริยาย
พระโพธิสัตวจักรูวารจิตที่สองที่สาม.
แตพระมหาสิวเถระผูทรงพระไตรปฎกกลาววา ปฏิสนธิของพระมหาสัตวไมเหมือนปฏิสนธิของสัตวอื่น ดวยวาสติสัมปชัญญะของพระมหาสัตว
เหลานั้นถึงที่สุดแลว แตเพราะไมสามารถกระทําจิตดวงนั้นดวยจิตดวงนั้นได
ฉะนั้น จึงไมรูจุติจิต แตในขณะจุตินั่นเองยอมรูวาเราจุติไมรูปฏิสนธิจิต รูเพียง
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วาเราไดถือปฏิสนธิ ณ ที่โนนดังนี้. ในกาลนั้นหมื่นโลกธาตุยอมหวั่นไหว.
พระโพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะอยางนี้ เสด็จลงสูครรภมารดาทรงถือปฏิสนธิดวย
มหาวิบากจิต เชนกับกุศลจิตอันเปนอสังขาริกะ สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุต
ดวยญาณอันเปนสวนเบื้องตน แหงเมตตาในปฏิสนธิจิต ๑๙ ดวง. อนึ่ง พระมหาสิวเถระยังกลาววา จิตลหรคตดวยอุเบกขา. พระโพธิสัตวแมพระองคนั้น
ก็ไดถือปฏิสนธิดวยอุฤกษอุตตราสาฬหะในวันเพ็ญเดือน ๘ เหมือนพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายฉะนั้น.
ไดยินวา ในครั้งนั้นจําเดิมแตวันที่ ๗ แหงอาสาฬหะบูรณมี พระมารดา
ของพระโพธิสัตวทรงเลนนักขัตตกีฬา ทรงประดับดวยดอกไมและของหอม
เปนตน ไมมีการดื่มสุราเสด็จลุกแตเขาในวันที่ ๗ ทรงสรงสนานดวยน้ําหอม
ทรงตกแตงดวยเครื่องประดับทุกชนิด เสวยพระกระยาหารเลิศ ทรงอธิษฐาน
องคอุโบสถ เสด็จเขาสูหองสิริบรรทมเหนือพระสิริไสยาศน ทรงเขาสูนิทรา
ไดทอดพระเนตรเห็นพระสุบินนี้.
ในพระสุบินนั้นวา ทาวมหาราชทั้ง ๔ ไดยกพระพุทธมารดาพรอม
ดวยพระที่นําไปยังสระอโนดาด ใหสรงสนาน ใหทรงนุงหมดวยผาทิพย ใหทรง
ลูบไลดวยของหอมทิพย ประดับ ดอกไมทิพย ไมไกลจากนั้นมีภูเขาเงิน ภายใน
ภูเขาเงินนั้นมีวิมานทอง ใหพระพุทธมารดาหันพระเศียรไปทางทิศปาจีน
บรรทม ณ วิมานทองนั้น.
ครั้งนั้น พระโพธิสัตวเปนชางเผือกผอง ไมไกลจากนั้นมีภูเขาทองลูก
หนึ่ง พระโพธิสัตวเสด็จไปที่ภูเขาทอง นั้นแลวเสด็จลงจากภูเขาทอง เสด็จขึ้น
ภูเขาเงินแลวเสด็จเขาไปยังวิมานทอง กระทําประทักษิณพระมารดาแลวไดเปน
คลายแหวกพระปรัศเบื้องขวาเสด็จเขาไปสูพระครรภ. ทันทีนั้น พระเทวีทรงตื่น
กราบทูลพระสุบินนั้นแดพระราชา.
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ครั้นสวางแลว พระราชารับสั่งใหเรียกหัวหนาพราหมณประมาณ ๖๔ คน
ใหลาดอาสนะอันมีคามากบนพื้นฉาบดวยของเขียว กระทํามงคลสักการะดวยขาว
ตอกเปนตน เมื่อพราหมณทั้งหลายนั่ง ณ ที่นั้นแลว ทรงนําถาดทองถาดเงิน
อันเต็มไปดวยขาวปายาสอยางดี ปรุงดวยเนยใสน้ําผึ้งและน้ําตาลกรวดครอบดวย
ถาดทองถาดเงินอีกทีถวาย. ทรงใหพราหมณเหลานั้นอิ่มเอิบดวยวัตถุอยางอื่น
มีผาใหมแมโคแดงและทานเปนตน. พระราชาตรัสบอกพระสุบินนั้นแกพราหมณเหลานั้น ผูเอิบอิ่มดวยสิ่งปรารถนาทั้งปวงแลวรับสั่งถามวา พระสุบิน
นั้นจักเปนอยางไร. พวกพราหมณกราบทูลวา ขอเดชะขาแตมหาราช พระองค
อยาทรงพระวิตกเลย พระเทวีทรงพระครรภแลว พระเจาขา อนึ่ง พระครรภ
นั้นเปนบุรุษไมใชสตรี พระองคจักมีพระโอรส พระโอรสนั้นหากครองเรือน
จักเปนพระเจาจักรพรรดิ ประกอบดวยธรรม เปนธรรมราชา หากออกบวช
จักเปนพระพุทธเจาผูเปดโลก. พึงทราบลําดับการพรรณนาเนื้อความในบทนี้
วา พระโพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภพระมารดาดังนี้กอน. บทวา อยเมตฺถ
ธมฺมตา ความวา ขอนี้ เปนธรรมดาในการเสด็จลงสูพระครรภพระมารดานี้.
ทานอธิบายวานี้เปนความเปนจริง นี้เปนความแนนอนดังนี้.
ชื่อวานิยามนี้มี ๕ อยาง คือ กรรมนิยาม อุตุนิยาม พีชนิยาม จิตตนิยาม ธรรมนิยาม. ในนิยามทั้ง ๕ นั้น การใหผลแหงกุศลที่นาปรารถนา
การใหผลแหงอกุศลที่ไมนาปรารถนา นี้ชื่อกรรมนิยาม. เพื่อแสดงกรรมนิยาม
นั้นควรกลาวถึงเรื่องในคาถาวา น อนฺตลิกฺเข ดังนี้เปนตน. มีเรื่องเลาวา หญิง
คนหนึ่งทะเลาะกับสามีประสงคจะผูกคอตาย จึงสอดคอเขาไปในบวงเชือก. บุรุษ
คนหนึ่งลับมีดอยูเห็นหญิงนั้นประสงคจะตัดเชือก จึงวิ่งไปปลอบหญิงนั้นวา
นองอยากลัว นองอยากลัว. เชือกกลายเปนอสรพิษรัดคอหญิงอยู. บุรุษนั้น
กลัวรีบหนีไป. หญิงนั้นตาย ณ ที่นั้นเอง. ควรแสดงถึงเรื่องทั้งหลายเปนตน
อยางนี้ในที่นี้.
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ในชนบทนั้น ๆ ในกาลนั้น ๆ การเก็บดอกไมและผลไมเปนตนตน โดย
ตัดครั้งเดียวเทานั้น ลมพัด ลมไมพัด แดดกลา แดออน ฝนตก ฝนไม
ตก ดอกบัวกลางวันแยม กลางคืนหุบ อยางนี้เปนตน เปนอุตุนิยาม
ผลขาวสาลียอมเปนผลจากพืชขาวสาลีอยางเดียว รสหวานยอมเปนผล
จากน้ําหวาน รสขมยอมเปนผลจากพืชขม นี้เปนพีชนิยาม.
ธรรมคือจิตและเจตสิกดวงกอน ๆ เปนปจจัย โดยอุปนิสัยปจจัยแหง
ธรรมคือจิตและเจตสิกดวงหลัง ๆ เพราะฉะนั้น การเกิดขึ้นแหงสัมปฏิจฉันนะ
เปนตนในลําดับแหงจักขุวิญญาณเปนตน นี้ เปนจิตตนิยาม.
ความเปนไปแหงความหวั่นไหวในหมื่นโลกธาตุ ในการเสด็จลงสู
พระครรภพระมารดาแหงพระโพธิสัตวทั้งหลาย นี้ชื่อธรรมนิยาม. ในที่นี้ทาน
ประสงคธรรมนิยาม. เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงความนั้น
จึงตรัสคําเปนตนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้เปนเรื่องธรรมดา ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา กุจฺฉึ โอกฺกมติ นี้มีความวา พระโพธิสัตว
เสด็จลงสูพระครรภ. ก็เมื่อพระโพธิสัตวนั้นเสด็จลงแลว ยอมเปนอยางนี้ หาใช
กําลังเสด็จลงไม. บทวา อปฺปมาโณ ความวา มีประมาณเจริญคือไพบูลย บทวา
อุฬาโร เปนไวพจนของบทนั้น . ทานกลาววามีรสอรอยอยางยิ่งในบทเปนตนวา
ชนทั้งหลายยอมเคี้ยวกินของควรเคี้ยวอันมีรสอรอยอยางยิ่ง ทานกลาววา
ประเสริฐอยางยิ่ง. ในบทมีอาทิวา ไดยินมาวาเหลากอแหงวัจฉะผูเจริญยอมสรร
เสริญพระสมณโคดมดวยความสรรเสริญอันยิ่ง. แตในบทนี้ทานประสงคเอา
ความไพบูลย. ในบทวา เทวาน เทวานุภาว นี้ มีความวา อานุภาพของเทวดา
ก็คือ ผานุงมีรัศมีสรานไป ๑๒ โยชน รางกายก็เชนนั้น เครื่องประดับก็เชนนั้น
วิมานก็เชนนั้น พระโพธิสัตวลวงเลยเทวานุภาพนั้นดังนี้.
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บทวา โลกนฺตริกา ความวาชองวางอันหนึ่งๆในระหวางจักรวาลทั้ง
๓ ยอมมีในที่สุดโลก ดุจชองวางในทามกลางลอเกวียน ๓ ลอ หรือแผน ๓
แผนที่วางทับกันฉะนั้น. ก็โลกันตรนรกนั้นโดยสวนกวางถึง ๘,๐๐๐ โยชน.
บทวา อฆา คือ เปดเปนนิจ. บทวา อส วุตา ความวา แมขางลางก็ไมมีตั้งไว.
บทวา อนฺธการา คือ มืดมิด. บทวา อนฺธการติมิสา ความวา ประกอบดวย
หมอกอันทําความมืดพนจากจักขุวิญญาณ. นัยวา จักขุวิญญาณยอมไมเกิด ณ
ที่นั้น. บทวา เอว มหิทฺธิกา ความวา พระจันทรและพระอาทิตยยอมปรากฏใน
๓ ทวีป โดยสองแสงครั้งเดียวเทานั้น อยางนี้ชื่อวา พระจันทรและพระอาทิตย
มีฤทธิ์มาก. พระจันทรและพระอาทิตยกําจัดความมืดตลอดหนึ่งลานแปดแสน
โยชนในทิศหนึ่ง ๆ แลวสองแสงสวาง อยางนี้ชื่อวาพระจันทรและพระอาทิตย
มีอานุภาพมาก. บทวา อาภาย นานุโภนฺติ ความวา แสงสวางของตนไมพอ.
นัยวา พระจันทรและพระอาทิตยเหลานั้นแลนไปทามกลางจักรวาลบรรพต. ก็
โลกันตรนรกเลยจักรวาลบรรพตไป เพราะฉะนั้น พระจันทรและพระอาทิตย
เหลานั้นจึงมีแสงสวางไมพอในที่นั้น.
บทวา เยป ตตฺถ สตฺตา ความวา แมสัตวเหลาใดเกิดแลวในโลกันตร
มหานรกนั้น. ถามวาก็สัตวเหลานั้นกระทํากรรมอะไรไวจึงเกิดในโลกันตรมหา
นรกนั้น. ตอบวาทํากรรมหนักคือหยาบชา. สัตวเหลานั้นกระทําความผิดตอ
มารดาบิดาและสมณพราหมณผูตั้งอยูในธรรมและกรรมรายกาจมีฆาสัตวเปนตน
ทุกวัน ๆ ยอมเกิดในโลกันตรนรกนั้น ดุจอภยโจรและนาคโจรเปนตนในตามพปณณิทวีป รางกายของสัตวเหลานั้นสูง ๓ คาวุต มีเล็บยาวเหมือนเล็บคางคาว สัตวเหลานั้นเกาะอยูบนจักรวาลบรรพตดวยเล็บ เหมือนคางคาวเกาะอยูบน
ตนไมฉะนั้น เมื่อใดสัตวเหลานั้นคลานไปถูกฝามือของกันและกันเขา เมื่อนั้นก็
สําคัญวา เราพบอาหารแลวจึงวิ่งหมุนไปรอบ ๆ แลวก็ตกไปบนน้ําหนุนโลก
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เมื่อลมปะทะก็ขาดตกลงไปในน้ําเหมือนผลมะทราง พอตกลงไปแลวก็ละลาย
เหมือนกอนแปงตกลงไปในน้ําที่เค็มจัด. บทวา อฺเป กิร โภ สนฺติ สตฺตา
ความวา สัตวทั้งหลายยอมเห็นกันในวันนั้นวา โอโฮแมสัตวเหลาอื่นก็เกิดในที่
นี้ เพื่อเสวยทุกขเหมือนอยางพวกเราเสวยทุกขยิ่งใหญฉะนั้น. ก็แสงสวางนี้ไม
ตั้งอยูนาน ตั้งอยูเพียงดื่มขาวยาคูครั้งเดียว เปลงออกเหมือนแสงสายฟาเพียง
ลัดนิ้วมือเดียวเทานั้น เมื่อสัตวทั้งหลายพูดวานี้อะไรก็หายไป. บทวา ส กมฺปติ
คือหวั่นไหวไปโดยรอบ. สองบทตอไปเปนไวพจนของบทกอนนั้นแล. บทวา
ปุน อปฺปมาโณ จ เปนตน ทานกลาวความสรุปตอไป.
บทวา จตฺตาโร ในบทนี้วา เทวบุตร ๔ องค เขาไปรักษาทิศทั้ง ๔
ทานกลาวหมายถึงทาวมหาราช ๔ องค. ก็ในหมื่นจักรวาลแบงเปนอยางละ
๔ ก็เปนสี่หมื่นจักรวาล. ในสี่หมื่นจักรวาลนั้นในจักรวาลนี้ ทาวมหาราช
ถือพระขรรคเขาไปคอยอารักขาพระโพธิสัตว เขาไปสูหองสิริยังหมูยักษเปน
ตนวาพวกปศาจเลนฝุนที่กีดขวาง ตั้งแตประตูหองใหหลีกออกไปแลว ถือการ
อารักขาตลอดจักรวาล.
ก็การรักษานี้เพื่อประโยชนอะไร แมหากวาจําเดิมแตกาลแหงกลละใน
ขณะปฏิสนธิ พวกมารแสนโกฏิ ยกเขาสิเนรุแมแสนโกฏิ พึงมาเพื่อทําอันตราย
พระโพธิสัตว หรือพระมารดาของพระโพธิสัตว อันตรายทั้งหมดพึงหายไปมิใช
หรือ. แมเรื่องนี้พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสไวแลวในทําพระโลหิตใหหอวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่พวกมารจะพึงปลงพระชนมตถาคตดวยความพยายาม
ของผูอื่น ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตทั้งหลายไม
ปรินิพพานดวยความพยายามของผูอื่น ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงไปตามที่อยูเถิด
ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตทั้งหลายไมควรที่จะอารักขา เพราะฉะนั้น อันตรายถึงชีวิต
ของพระตถาคตเหลานั้นยอมไมมีดวยความเพียรของผูอื่นอยางนี้แหละ. พวก
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เทพบุตรไดถืออารักขาเพื่อปองกันภัยก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี อันพึงเกิดแกพระ
มารดาของพระโพธิสัตว เพราะเห็นรูปหรือฟงเสียงของอมนุษยที่มีรูปพิการ
นาเกลียดนากลัวเปนมฤคปกษี. อีกประการหนึ่ง พวกเทพบุตรเกิดความเคารพ
ดวยเดชแหงบุญของพระโพธิสัตว แมไดประกาศความเคารพของตน ๆ ก็ได
กระทําอยางนี้.
ก็ทาวมหาราชทั้ง ๔ เหลานี้ เขาไปยืนภายในหองแสดงตนหรือไม
แสดงตนแกพระมารดาของพระโพธิสัตว. ไมแสดงในเวลาทรงอาบน้ํา ทรงตก
แตงพระวรกาย ทรงบริโภคพระกระยาหารเปนตนและเวลาถาย แตจะแสดงใน
เวลาพระมารดาเสด็จเขาหองสิริแลวบรรทมบนพระที่สิริไสยาศน. ณ ที่นั่นชื่อ
วาการเห็นอมนุษยยอมเปนภัย เฉพาะหนาของมนุษยก็จริง. แตถึงดังนั้น พระ
มารดาของพระโพธิสัตวเห็นอมนุษยเหลานั้นดวยบุญญานุภาพของตน และของ
พระโอรสจึงไมทรงกลัว. พระทัยของพระมารดานั้นยอมเกิดในอมนุษยเหลานั้น
เหมือนผูดูแลภายในพระนครตามปกติ.
บทวา ปกติยา สีลวตี ความวา เปนผูถึงพรอมดวยศีลโดยสภาวะนั่น
เอง. ไดยินวา เมื่อพระพุทธเจายังไมทรงอุบัติพวกมนุษยนั่งกระหยงไหวรับศีล
ในสํานักของพวกดาบสและปริพาชก. แมพระมารดาของพระโพธิสัตวของเรา
ทั้งหลายก็ทรงรับศีลในสํานักของฤษีกาลเทวิล. แตเมื่อพระโพธิสัตวเสด็จสู
พระครรภ ใคร ๆ อื่นไมสามารถจะนั่ง ณ บาทมูลได. แมนั่งรับศีลบนอาสนะ
เสมอกันก็เปนอาการดูหมิ่น เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา พระมารดาพระโพธิสัตวทรงรับศีลดวยพระองคเอง.
บทวา ปุริเสสุ ความวา จิตประสงคในบุรุษ ในมนุษยไรๆ เริ่มดวย
พระบิดาพระโพธิสัตวเปนตน ยอมไมเกิดแกพระมารดาพระโพธิสัตว. คนมี
ศิลปะแมฉลาด ก็ไมสามารถจะวาดรูปพระมารดาพระโพธิสัตวลงในใบลานเปน
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ตนได. อันใครๆ ไมสามารถจะกลาวไดวา เพราะเห็นรูปนั้น ราคะยอมไมเกิด
แกบุรุษ. ก็หากวาบุรุษมีจิตกําหนัดประสงคจะเขาไปหาพระมารดาพระโพธิสัตว
นั้น เทาไมพาไปยอมผูกติดดุจโซทิพย เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวคําเปนตนวา
พระมารดาอันใคร ๆ ลวงเกินไมได.
บทวา ปฺจนฺน กามคุณาน ความวาในบทกอนทานกลาวถึงการหาม
วัตถุดวยสามารถความประสงคในบุรุษดวยบทนี้วา กามคุณูปสฺหิต ในบทนี้
ทานแสดงถึงการไดอารมณ. ไดยินวา ในกาลนั้นพระราชาทั้งหลายโดยรอบสดับ
วา พระโอรสเห็นปานนี้ทรงอุบัติในพระครรภของพระเทวี ทรงสงบรรณาการ
อันเปนที่ตั้งแหงความยินดีในทวารหา ดวยสามารถอาภรณมีคามากและดนตรี
เปนตน. ชื่อวาการกําหนดปริมาณแหงลาภและสักการะไมมีแกพระโพธิสัตว
และแกมารดาของพระโพธิสัตว เพราะสั่งสมกรรมที่ทําไว.
บทวา อกิลนฺตกายา ความวาพระมารดาพระโพธิสัตวนั้นมิไดมีความ
ลําบากไร ๆ อยางที่หญิงทั้งหลายอื่นลําบากดวยหนักครรภ มือและเทายอมถึง
การบวมเปนตน.
บทวา ติโรกุจฺฉิคต คือ เสด็จอยูภายในพระครรภ. บทวา ปฺสสติ
ความวา พระมารดาพระโพธิสัตวครั้นลวงกาลมีกลละเปนตนทรงเห็นพระโพธิสัตวเขาถึงความเปนผูมีอวัยวะนอยใหญ และพระอินทรียสมบูรณเกิดแลว.
ถามวาทรงเห็นเพื่ออะไร. ตอบวาเพื่ออยูอยางสบาย. เหมือนอยางวามารดานั่ง
หรือนอนกับบุตรยกมือหรือเทาของบุตรนั้นหอยลงคิดวา เราจักใหบุตรแข็งแรง
มองดูบุตรเพื่ออยูอยางสบายฉันใด แมพระมารดาของพระโพธิสัตวก็ฉันนั้น
คิดวา ทุกขใดเกิดแกครรภในขณะที่มารดายืนเดินเคลื่อนไปมาและนั่งเปนตน
และในการกลืนอาหารรอนเย็นเค็มขมเปนตนของมารดา ทุกขนั้นจะมีแก
บุตรของเราหรือไมหนอดังนี้ แลวมองดูพระโพธิสัตวเพื่ออยูอยางสบาย ทรง
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เห็นพระโพธิสัตวประทับนั่งขัดสมาธิ. เหมือนอยางวาสัตวเหลาอื่นอยูภายใน
ทองบีบพุงแขวนกะเพาะทําแผนทองไวขางหลัง. อาศัยกระดูกสันหลังวางคางกม
ไวบนกํามือทั้งสอง นั่งเจาเหมืองลิงที่โพรงไมเมื่อฝนตกฉันใด พระโพธิสัตวมิได
เปนอยางนั้น. พระโพธิสัตวกระทํากระดูกสันหลังไวขางหลังนั่งขัดสมาธิ ก็บาย
พระพักตรไปทางทิศตะวันออกดุจพระธรรมกถึกนั่งธรรมาสน. ก็กรรมที่พระองคทรงกระทํามาในกาลกอน จึงทําใหวัตถุของพระโพธิสัตวบริสุทธิ์. เมื่อวัตถุ
บริสุทธิ์ พระลักษณะคือพระฉวีละเอียดยอมบังเกิดขึ้น. พระตโจในพระอุทรไม
สามารถจะปกปดพระฉวีนั้นได. เมื่อพระมารดาทรงแลดูยอมปรากฏเหมือนตั้ง
อยูภายนอก. พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงทําเนื้อความนั้นใหแจมแจงดวย
อุปมา จึงตรัสคําเปนอาทิวา เสยฺยถาป ดังนี้. ก็พระโพธิสัตวประทับอยูภาย
ในพระครรภยอมไมทรงเห็นพระมารดา. เพราะจักขุวิญญาณยอมไมเกิดขึ้น
ภายในทอง.
บทวา กาล กโรติ ความวา มิใชโดยสิ้นอายุเพราะการคลอดเปนปจจัย
ดวยวาที่ที่พระโพธิสัตวประทับอยูเปนเชนกับเจดียและกุฎี ไมควรที่ผูอื่นจะ
รวมใชสอย. อนึ่ง ใคร ๆ ไมสามารถจะนําพระมารดาพระโพธิสัตวไปดํารงใน
ฐานะเปนอัครมเหสีผูอื่นได ดังนั้น พระชนมายุของพระมารดาพระโพธิสัตว
จึงมีประมาณเทานั้น เพราะฉะนั้น พระนางจึงเสด็จทิวงคตในกาลนั้น.
ถามวา ก็พระมารดาพระโพธิสัตวเสด็จทิวงคตในวัยไหน. ตอบวา
ในมัชฌิมวัย. เพราะวาในอัตตภาพของสัตวทั้งหลายในปฐมวัย ฉันทราคะยอม
มีกําลัง. เพราะเหตุนั้น หญิงที่ตั้งครรภในตอนนั้น จึงไมสามารถจะรักษาครรภ
ไวได. ครรภยอมเจ็บมาก. แตครั้นเลยสวนสองของมัชฌิมวัย ในสวนที่สาม
วัตถุยอมเปนของบริสุทธิ์. ทารกที่เกิดในวัตถุบริสุทธิ์ยอมไมมีโรค. เพราะ
ฉะนั้น พระมารดาของพระโพธิสัตวเสวยสมบัติในปฐมวัย ประสูติในสวนที่สาม
ของมัชฌิมวัยแลว เสด็จทิวงคต ดังนั้น ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้.
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วาศัพทในบทนี้วา นว วา ทส วา พึงทราบดวยสามารถเปนเครื่อง
กําหนด พึงทราบการสงเคราะหแมคําเปนตนอยางนี้วา ๗ เดือน ๘ เดือน
๑๑ เดือน หรือ ๑๒ เดือน. ในบทเหลานั้น ทารกเกิดใน ๘ เดือน ยังมีชีวิต
อยูแตทนหนาวและรอนไมได เกิดใน ๗ เดือนยอมไมมีชีวิต ที่เหลือยังมีชีวิต
อยูได.
บทวา เทวา ปม ปฏิคฺคณฺหนฺติ ความวา พรหมชั้นสุทธาวาส
ผูเปนพระขีณาสพยอมรับ. ถามวาอยางไร. ตอบวาอาจารยบางพวกกลาววา รับ
เครื่องแตงตัวในตอนประสูติ. แตขอนั้นถูกคัดคานแลวจึงกลาวขอนี้วา ในกาลนั้น
พระมารดาพระโพธิสัตว ทรงนุงผาประดวยทองคํา เชนกับตาปลามีสองชั้นคลุม
ตลอดพระบาทไดพระทับยืน ขณะนั้น พระมารดาพระโพธิสัตวไดประสูติพระโอรสคลองเชนกับน้ําไหลออกจากธมกรก ลําดับนั้น เหลาเทวดามีเพศเปนพรหม
ตามปกติเขาไปรับดวยขายทองคํากอน ทาวมหาราชทั้ง ๔ ไดเอาเครื่องลาด
ทําดวยหนังเสือเหลืองรับจากหัตถของพรหมเหลานั้น จากนั้นพวกมนุษยจึงรับ
ดวยผารองสองชั้น เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววาเทวดาทั้งหลายรับกอน พวก
มนุษยรับภายหลัง ดังนี้.
บทวา จตฺตาโร น เทวปุตฺตา ความวา มหาราช ๔ องค. บทวา
ปฏิคฺคเหตฺวา ความวา รับดวยเครื่องลาดทําดวยหนังเสือเหลือง. บทวา
มเหสกฺโข ความวา มีเดชมาก มียศมาก ถึงพรอมดวยลักษณะ.
บทวา วิสุทฺโธว นิกฺขมติ ความวา ไมเสด็จออกเหมือนสัตวเหลาอื่น
มักติดอยูที่ชองคลอดขมแลวขมอีกจึงคลอด. อธิบายวา เสด็จออกไมติดขัด.
บทวา อุทฺเทน แปลวา ดวยน้ํา. บทวา เกนจิ อสุจินา ความวา พระโพธิสัตวมิเปนเหมือนสัตวเหลาอื่น ถูกลมเบงซัดมีเทาขึ้น มีหัวลงที่ชองคลอด
เหมือนตกลงไปสูเหวนรกชั่ว ๑๐๐ บุรุษ เหมือนชางถูกฉุดออกจากชองดาล เสวย
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ทุกขใหญ เปรอะเปอนดวยอสุจิตาง ๆ แลวคลอด ฉะนั้น. จริงอยู ลมเบงไม
สามารถทําพระโพธิสัตวใหมีเทาขึ้น มีหัวลงได พระโพธิสัตวนั้นเหมือนพระธรรมกถึกลงจากธรรมาศน และเหมือนบุรุษลงจากบันได ทรงเหยียด
พระหัตถทั้งสองและพระบาททั้งสอง ประทับยืนไมเปรอะเปอนดวยอสุจิอยางใด
อยางหนึ่งอันมีอยูในพระครรภของพระมารดาเสด็จออก.
บทวา อุทกธารา คือสายน้ํา. ในสายน้ํานั้น น้ําเย็นไหลจากหมอทอง
น้ํารอนไหลจากหมอเงิน. อนึ่ง ทานกลาวบทนี้เพื่อแสดงน้ําดื่มและน้ําบริโภค
และสายน้ําเปนที่เลนไมทั่วไปดวยน้ําเหลาอื่นของสายน้ําเหลานั้น อันไมเปรอะเปอนดวยอสุจิอยางใดอยางหนึ่งบนพื้นดิน. ไมมีการกําหนดน้ําที่นํามาดวยหมอ
ทองและเงินอื่นและน้ําที่ไหลไปสูสระโบกขรณีมีหังสวฏกะ เปนตน.
บทวา สมฺปติชาโต คือประสูติไดครูหนึ่ง. แตในบาลีทานแสดงดู
เหมือนพอเสด็จออกจากพระครรภของพระมารดา แตก็ไมควรเห็นเปนอยางนั้น.
เพราะพรหมทั้งหลายรับพระโพธิสัตวนั้นพอเสด็จออกดวยขายทองคํากอน. ทาว
มหาราชทั้ง ๔ รับดวยเครื่องลาดทําดวยหนังเสือเหลืองจากหัตถของพรหมเหลา
นั้น. มนุษยทั้งหลายรับดวยผารองสองชั้นจากหัตถของทาวมหาราชทั้ง ๔.
พระโพธิสัตวพนจากมือมนุษยทั้งหลายแลวประดิษฐานบนแผนดิน. บทวา
เสตมฺหิ ฉตฺเต อนุธาริยมาเน ความวา เมื่อเทวดากั้นเศวตฉัตรทิพยตาม
เสด็จอยู. ในบทนี้แมเครื่องราชกกุธภัณฑ ๕ มีพระขรรค เปนตน อันเปน
บริวารของฉัตรนั้นก็ปรากฏขึ้นทันที. แตในบาลีทานกลาวถึงฉัตรดุจพระราชา
ในขณะเสด็จพระราชดําเนิน. ในเบญจราชกุกกุฏภัณฑนั้น ฉัตรเทานั้นปรากฏ
คนถือฉัตรไมปรากฏ. เชนเดียวกัน พระขรรค พัดใบตาล แซหางนกยูง พัด
วาลวิชนี และกรอบพระพักตรยอมปรากฏ คนถือไมปรากฏ นัยวาเทวดาทั้ง
หลาย ไมปรากฏรูปถือสิ่งเหลานั้นทั้งหมด. แมขอนี้ทานก็กลาวไววา
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พวกเทวดากั้นฉัตรมีกานไมนอย มีมณฑลพัน
หนึ่งบนอากาศ ไมเทาทองคํา พัดจามรโบกสะบัดไปมา
แตไมเห็นคนถือพัดจามรและฉัตร ดังนี้.
บทวา สพฺพา จ ทิสา นี้ ทานกลาวดุจพระโพธิสัตวประทับยืนหลัง
จากเสด็จยางพระบาท ๗ กาวแลว ทรงเหลียวมองดูทิศทั้งหมด ไมควรเห็นอยาง
นั้นเลย. ความจริง พระโพธิสัตวทรงพนจากมือของพวกมนุษยแลวประดิษฐาน
บนแผนดิน ทรงแลดูทิศตะวันออก. หลายพันจักรวาลไดเปนเนินเดียวกัน. ณ
ที่นั้น พวกเทวดาและมนุษยตางบูชาดวยของหอมและดอกไม เปนตน พากัน
กลาววา ขาแตพระมหาบุรุษ ในโลกนี้แมคนเชนพระองคก็ไมมี จะหาคนยิ่งกวา
พระองคไดแตไหน. พระโพธิสัตวทรงเหลียวแลดู ทิศใหญ ๔ ทิศนอย ๔ ทิศ
เบื้องลางเบื้องบน ไมทรงเห็นแมคนเชนพระองคทรงดําริวา นี้ทิศเหนือ แลว
ทรงบายพระพักตรไปทางเหนือไดเสด็จโดยอยางพระบาท ๗ กาว. พึงทราบความ
ในบทนี้อยางนี้. บทวา อาสภึ คือ สูงสุด. บทวา อคฺโค คือ เปนที่หนึ่งของชน
ทั้งหมดดวยคุณธรรมทั้งหลาย. อีก ๒ บท เปนไวพจนของบทนี้. พระโพธิสัตวทรงพยากรณพระอรหัตอันพระองคพึงบรรลุในอัตตภาพนี้ดวยบททั้งสองวา
นี้เปนชาติสุดทายของเรา บัดนี้ภพใหมของเราไมมีอีกแลว ดังนี้.
ก็ในบทนี้พึงทราบวา การประดิษฐานบนแผนดินดวยพระบาท
เสมอกัน เปนบุพนิมิต แหงการไดอิทธิบาท ๔ การบายพระพักตรไปทางทิศ
เหนือ เปนบุพนิมิต แหงการเสด็จไปครอบงําปราบปรามมหาชน การเสด็จ
ยางพระบาท ๗ กาว เปนบุพนิมิต แหงการไดรตนะคือโพชฌงค ๗ การกั้นเศวตฉัตรทิพยเปนบุพนิมิต แหงการไดฉัตรประเสริฐคือวิมุติ การไดราชกุกกุฏภัณฑ
๕ เปนบุพนิมิต แหงการพนดวยวิมุติ ๕ การเหลียวแลดูทิศเปนบุพนิมิต แหง
การไดอนาวรณญาณ การเปลงอาสภิวาจา เปนบุพนิมิต แหงการเปนไปแหง
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ธรรมจักรที่ยังไมไดเปนไป การเปลงสีหนาทวา นี้เปนชาติสุดทายของเรา เปน
บุพนิมิต แหงการปรินิพพานโดยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ดังนี้. วาระเหลานี้มา
แลวในบาลี. แตหลายวาระยังไมมา ควรนํามาแสดง.
จริงอยูในวันพระมหาบุรุษประสูติ หมื่นโลกธาตุหวั่นไหว เทวดาใน
หมื่นโลกธาตุ พากันมาประชุมในจักรวาลเดียวกัน. เทวดารับกอน. พวก
มนุษยรับภายหลัง. พิณที่ขึงสาย กลองที่ขึงหนัง ไมมีใครประโคมก็ประโคม
ขึ้นเอง. ปอมและที่กักขัง เปนตน ของพวกมนุษยพังเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย. โรค
ทั้งปวงสงบหมดไปเหมือนสนิมทองแดงที่ลางดวยของเปรี้ยว. คนตาบอดโดย
กําเนิด เห็นรูป. คนหนวกโดยกําเนิดไดยินเสียง. คนพิการไดมีกําลังสมบูรณ.
สติของตนแมเลวโดยชาติ คนบาน้ําลาย ก็ตั้งมั่นได. เรือที่แลนไปตางประเทศ
ถึงทาสะดวก. รตนะที่ตั้งอยูบนอากาศและตั้งอยูบนพื้น ไดสองแสงดวยความ
ยิ่งใหญของตนเอง. พวกมีเวรก็ไดเมตตาจิตตอกัน. ไฟในอเวจีดับ. แสงสวาง
ในโลกันตรนรกก็เกิดขึ้น น้ําในแมน้ําไมไหล. ในมหาสมุทรไดมีน้ําหวาน.
ลมไมพัด. นกที่บินไปบนอากาศที่อยูบนภูเขาและตนไมไดตก-ลงไปบนพื้นดิน.
พระจันทรสวางยิ่งนัก. พระอาทิตยไมรอนไมเย็นปราศจากมลทินไดสมบูรณ
ตามฤดู. พวกเทวดาประดิษฐานอยู ณ ประตูวิมานของตน ๆ เลนกีฬาอยาง
สนุกสนาน ดวยการปรบมือ ผิวปาก โบกผา เปนตน. แมฝนจากทิศทั้ง ๔ ก็
ไดตกลงมา. ความหิว ความกระหาย มิไดบีบคั้นมหาชน. ประตูและหนาตาง
ทั้งหลายเปดเอง. ไมดอกไมผล ก็ออกดอกออกผล หมื่นโลกธาตุไดมีธงดอกไม
เปนอันเดียวกัน.
แมในขอนี้พึงทราบดังนี้ หมื่นโลกธาตุหวั่นไหว เปนบุพนิมิตของการ
ไดสัพพัญุตญาณของพระมหาบุรุษนั้น การประชุมในจักรวาฬเดียวกันของ
เทวดาทั้งหลาย เปนบุพนิมิตแหงการประชุมโดยทํานองเดียวนี้แลในกาลยัง
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ธรรมจักรใหเปนไปแลวรับพระธรรม การรับของพวกเทวดาครั้งแรก เปน
บุพนิมิตแหงการไดรูปาวจรฌาณ ๔ การรับของพวกมนุษยภายหลังเปนบุพนิมิตแหงการไดอรูปฌาน ๔ พิณที่ขึงสายดีดเอง เปนบุพนิมิตแหงการได
อนุปุพพวิหารธรรม กลองที่ขึงหนังดังเอง เปนบุพนิมิตแหงการไดยินธรรมเภรี
อันใหญหลวง ปอมและที่กักขังเปนตนพังเปนบุพนิมิต แหงการตัดขาดอัสมีมานะ มหาชนหายจากโรคเปนบุพนิมิต แหงการไดอริยสัจ ๔ คนตาบอดโดย
กําเนิดเห็นรูปเปนบุพนิมิตแหงการไดทิพจักษุ คนหูหนวกไดยินเสียงเปน
บุพนิมิตแหงการไดทิพโสต คนพิการมีกําลังเปนบุพนิมิตแหงการไดอิทธิบาท
๔ คนใบแตกําเนิดพูดไดเปนบุพนิมิตแหงการไดสติปฏิฐาน ๙ เรือแลนไป
ตางประเทศถึงทาโดยสะดวกเปนบุพนิมิตแหงการบรรลุปฏิสัมภิทา ๔ ความที่
รตนะสองแสงดวยความยิ่งใหญของตนเอง เปนบุพนิมิตแหงแสงธรรมที่พระโพธิสัตวจักประกาศแกโลก ผูมีเวรกันไดเมตตาจิตตอกันเปนบุพนิมิตของการ
ไดพรหมวิหาร ๔ ไฟในอเวจีดับ เปนบุพนิมิตของการดับไฟ ๑๑ ดวง โลกันตรนรกสวาง เปนบุพนิมิตแหงการกําจัดความมืดคืออวิชชา แลวเห็นความสวาง
แหงญาณ น้ําในแมน้ําไมไหล เปนบุพนิมิตแหงการไดเวสารัชชธรรม ๔ มหาสมุทรมีรสหวาน เปนบุพนิมิตแหงความมีรสเปนอันหนึ่งดวยรสคือนิพพานการ
ที่ลมไมพัด เปนบุพนิมิตแหงการทําลายทิฐิ ๖๒ นกทั้งหลายไปบนดิน เปนบุพนิมิตแหงมหาชนผูฟงโอวาทแลวถึงสรณะดวยชีวิต การที่พระจันทรสวางไสว
ยิ่ง เปนบุพนิมิตแหงความงามของตนเปนอันมาก การที่พระอาทิตยเวนความ
รอนและความเย็น เปนบุพนิมิตแหงการเกิดสุขทางกายและทางใจ เพราะฤดู
สบาย การที่พวกเทวดาประดิษฐานอยู ณ ประตูวิมานรื่นเริงดวยการปรบมือ
เปนตน เปนบุพนิมิตแหงการถึงความเปนพระพุทธเจาแลวทรงเปลงอุทาน
การที่ฝนตกทั้ง ๔ ทิศ เปนบุพนิมิตแหงการตกของฝนคือพระธรรมอันใหญ
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หลวง การไมมีความหิวบีบคั้น เปนบุพนิมิตแหงการไดน้ําอมฤตคือกายคตาสติ
การไมมีความกระหายบีบคั้น เปนบุพนิมิตแหงความเปนผูถึงความสุขดวยวิมุตติสุข การที่ประตูและหนาตางเปดเอง เปนบุพนิมิตแหงการเปดประตูคือมรรคมี
องค ๘ การที่ตนไมออกดอกและผล เปนบุพนิมิตของดอกไมคือวิมุติบาน และ
ความเปนผูเต็มดวยภาระคือสามัญญผล การที่หมื่นโลกธาตุมีธงดอกไมเปน
อันเดียว เปนบุพนิมิตแหงความเปนผูมีธงดอกไมคืออริยะ. นี้ชื่อสัมพหุลวาระ.
ในเรื่องนี้ชนทั้งหลายถามปญหาวา ตอนที่พระมหาบุรุษประทับยืนบน
แผนดินแลว ทรงบายพระพักตรไปทางทิศเหนือ เสด็จไปไดทรงเปลงอาสภิวาจา
เสด็จไปบนแผนดินหรือ หรือวาเสด็จไปทางอากาศ ทรงปรากฏพระองคเสด็จไป
หรือไมปรากฏ เสด็จเปลือยพระองคไปหรือตกแตงพระองค เสด็จไปเปนหนุม
หรือเปนคนแก แมภายหลังก็ไดเปนเชนนั้นหรือ หรือวาเปนทารกออนอีก. ก็
ปญหานี้ตั้งขึ้นภายใตโลหปราสาท พระจูฬาภยเถระผูทรงพระไตรปฎกไดแก
ไวแลว.
มีเรื่องเลามาวา ในเรื่องนี้พระเถระกลาวถึงขอนั้นไวมาก ดวยสามารถ
การกลาวถึงโชคดีโชคราย กรรมเกาและการไมถือวาเพราะความเปนใหญแลว
ในที่สุดไดพยากรณอยางนี้วา พระมหาบุรุษเสด็จไปบนแผนดิน แตไดปรากฏ
แกมหาชนเหมือนเสด็จไปทางอากาศ พระองคเสด็จไปแตเหมือนไมปรากฏแก
มหาชน เสด็จเปลือยพระองคไปแตปรากฏแกมหาชนเหมือนตกแตงพระองค
เสด็จไปเปนคนหนุมแตปรากฏแกมหาชนเหมือนมีพระชนม ๑๖ พระพรรษา
แตภายหลังไดเปนทารกออนตามเดิม ไมเปนหนุมอยูอยางนั้นดังนี้. อนึ่ง บริษัท
ของพระเถระนั้นไดพากันชอบใจวา พระเถระแกปญหาดีเหมือนพระพุทธเจา.
โลกันตริกวาระมีนัยดังที่ไดกลาวไวแลวแล. ก็แลธรรมดานี้ทานกลาวไวแลว
ตั้งแตตน. พึงทราบวา ธรรมดาทั้งหมดยอมมีแดพระโพธิสัตวทุกพระองค.
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บทวา อทฺทสาโข ความวา พระราชาพันธุมไดทอดพระเนตรเห็นพระกุมารที่นางสนมใหบรรทมบนเครื่องรองสองชั้นนํามาเฝา. บทวา มหาปุริสสฺส
ความวา แหงบุรุษผูยิ่งใหญดวยสามารถ ชาติ โคตร ตระกูลประเทศเปนตน.
บทวา เทฺว คติโย คือความสําเร็จสองอยาง. ก็ศัพทวาคตินี้ยอมเปนไปในคติ
อันสัตวทั้งหลายพึงไปโดยประเภทมีนรกเปนตน ในบาลีนี้วา ดูกรสารีบุตร คติ
๕ เหลานี้แลดังนี้. ยอมเปนไปในอัธยาศัยในบาลีนี้วา เราไมรูอคติหรืออัธยาศัย
ของภิกษุทั้งหลายผูศีลมีกัลยาณธรรมเหลานี้ไดเลย. ยอมเปนไปในที่พึงอาศัย
ในบาลีนี้วา พระนิพพานเปนที่พึงอาศัยของพระอรหัตต. อีกอยางหนึ่งยอมเปน
ไปในความสําเร็จในบาลีนี้วา ดูกอนพรหม เรายอมรูความสําเร็จจุติและอุปติ
ของทาน ทานเปนทาวพกพรหมผูมีฤทธิ์มากอยางนี้. พึงทราบคติศัพทนั้นแม
ในบทนี้วายอมเปนไปในความสําเร็จ. บทวาอนฺา ความวา ชื่อวาความ
สําเร็จในคติอื่นยอมไมมี. บทวา ธมฺมิโก ความวา เปนผูประกอบดวยกุศล
ธรรม ๑๐ เวนการถึงอคติ. บทวา ธมฺมราชา นี้เปนไวพจนของบทกอนนั้น
แล. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาเปนพระธรรมราชา เพราะไดราชสมบัติโดยธรรม.
บทวา จาตุรนฺโต ความวา ความเปนผูมีอิสระในผืนแผนดินมีมหาสมุทร ๔
เปนขอบเขตดวยสามารถสมุทร ๔ มีสมุทรดานทิศตะวันออกเปนตน. บทวา
วิชิตาวี คือมีชัยชนะสงคราม. อธิบายวา ชนบทถึงความเปนชนบทที่ยั่งยืน
มั่นคง เพราะฉะนั้น พระกุมารจึงถึงความเปนผูมีพระราชอาณาจักรมั่นคง. จริง
อยู เมื่อพระราชาดุรายเบียดเบียนโลกดวยเสียภาษีและลงอาชญาเปนตน พวก
มนุษยพากันละทิ้งมัชฌิมชนบทไปอาศัยอยูตามภูเขาและฝงสมุทรเปนตน เลี้ยง
ชีพอยูที่ชายแดน. พวกมนุษยถูกโจรใจรายเบียดเบียนดวยการปลนประชาชน
จึงพากันละชายแดน ไปหาเลี้ยงชีพ ณ ทามกลางชนบทของมนุษยผูออนโยน.
ชนบทในการปกครองเห็นปานนี้ยอมไมถึงความมั่นคง. ก็เมื่อพระกุมารนี้เสวย
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ราชสมบัติ ชนบทของพระองคจักมั่นคงเหมือนวางแผนหินไวหลังแผนดินแลว
ลอมดวยแผนเหล็ก พรหมณผูทํานายทั้งหลายเมื่อชี้แจงดังนี้ จึงกลาววา พระกุมารจึงถึงความเปนผูมีพระราชอาณาจักรมั่นคงดังนี้. รตนะในบทวาประกอบ
ดวยรตนะ ๗ นี้ โดยอรรถคือยังความยินดีใหเกิด. อีกอยางหนึ่ง
รตนะทําความชื่นชม มีคามากหาเปรียบมิได
หาดูไดยาก เปนของใชของสัตวผูรูวิเศษ เพราะฉะนั้น
จึงเรียกวารตนะ.
อนึ่ง จําเดิมแตกาลที่จักรรตนะเกิด ไมมีเทวสถานอื่น ชนทั้งปวงยอม
ทําการบูชาจักรรตนะนั้นนั่นแล ดวยของหอมและดอกไมเปนตน และกระทํา
การกราบไหวเปนตน เพราะฉะนั้นรตนะจึงเปนไปโดยอรรถวานาชื่นชม.
การตีราคาวาชื่อวาทรัพยมีประมาณเทานี้ ยอมเปนคาของจักรรตนะนั้น
แลดังนี้ไมมี เพราะฉะนั้น รตนะจึงเปนไปแมโดยอรรถวามีคามาก.
อนึ่งจักรแกวไมเหมือนรตนะอยางอื่นที่มีอยูในโลก เพราะฉะนั้น รตนะ
จึงเปนไปแมโดยอรรถวาหาเปรียบมิได.
ก็เพราะพระเจาจักรพรรดิอุบัติในกัปที่พระพุทธเจาทั้งหลายอุบัติ. ก็
แตวาพระพุทธเจาทั้งหลายอุบัติในบางครั้งบางคราว ฉะนั้น รตนะจึงเปนไปแม
โดยอรรถวาหาดูไดยาก.
รตนะนั้นยอมเกิดแกสัตวผูวิเศษ ยิ่งดวยชาติรูปตระกูลและความเปน
ใหญเปนตน ไมเกิดแกผูอื่น เพราะฉะนั้น รตนะจึงเปนไปแมโดยอรรถคือเปน
ของใชของสัตวผูวิเศษ.
อนึ่ง แมรตนะที่เหลือก็เหมือนจักรแกวนั่นแล พระมหาบุรุษทรงประกอบดวยรตนะ ๗ เหลานี้ โดยความเปนของสมทบและโดยความเปนอุปกรณ
แหงโภคะทั้งปวง เพราะฉะนั้น พระมหาบุรุษจึงชื่อวาทรงสมบูรณดวยรตนะ ๗.
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บัดนี้ เพื่อแสดงรตนะเหลานั้นโดยสรุปจึงตรัสวา ตสฺสิมานิ เปนตน.
ในรตนะเหลานั้นนี้เปนอธิบายโดยยอ ในบทวา จักรแกวเปนตน
จักรแกวยอมปรากฏสามารถยึดสิริสมบัติของทวีปใหญทั้ง ๔ มี ทวีป ๒,๐๐๐
เปนบริวารได. ชางแกวเหาะไปบนเวหาสามารถดิ่งลงสูแผนดินมีสาครเปนที่สุด
กอนอาหารทีเดียว. มาแกวก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน. เมื่อความมืดประกอบดวย
องค ๔ แกวมณีสามารถกําจัดความมืดประมาณโยชนหนึ่งแลวเห็นแสงสวางได.
นางแกวผูมีความประพฤติเปนที่พอใจเวนโทษ ๖ อยาง. คหบดีแกวสามารถ
เห็นขุมทรัพยที่อยูภายในแผนดินประมาณโยชนหนึ่งได. ปริณายกแกวกลาวคือ
บุตรผูเจริญที่สุด สามารถเกิดในพระครรภของพระอัครมเหสีแลวครองราช
สมบัติไดทั้งหมด ยอมปรากฏ.
บทวา ปโรสหสฺส คือ พันกวา. บทวา สุรา คือ กลาหาญ. บทวา
วีรงฺครูปา คือมีรูปทรงสมเปนวีรบุรุษ. บทนี้ เปนชื่อของความเพียร. ชื่อ
วีรงฺครูปา เพราะมีรูปทรงสมเปนวีรบุรุษ. มีรูปทรงสมเปนวีรบุรุษ คือมี
ความเพียรเปนที่เกิด มีความเพียรเปนสภาวะ สําเร็จดวยความเพียร เปนผูไม
เกียจคราน. ทานอธิบายวา แมรบตลอดวันก็ไมเหนื่อย.
บทวา สาครปริยนฺต ความวา มีมหาสมุทรเปนที่สุดกระทําภูเขา
จักรวาลใหเปนเขตแดนตั้งอยู. บทวา อทณฺเฑน ความวา ผูใดปรับผูไมได
ทําความผิด ๑๐๐ บาง ๑,๐๐๐ บาง ผูนั้นชื่อวาใชอํานาจดวยอาชญาคือทรัพย.
ผูใดออกคําสั่งใหประหารและทิ่มแทง ผูนั้นชื่อวา ใชอํานาจดวยอาชญาคือ
ศัสตรา. แตพระราชาพระองคนี้ทรงละอาชญาแมทั้งสองนั้น ทรงปกครองไมตอง
ใชอาชญา. บทวา อสตฺเถน ความวา ผูใดใชศัสตรามีคมขางเดียวเปนตน
เบียดเบียนผูอื่น ผูนั้นชื่อวาใชอํานาจดวยศัสตรา. แตก็พระราชาพระองคนี้
ไมทรงทําโลหิตของใคร ๆ เพียงแมลงวันตัวเล็กดื่มไดใหเกิดขึ้นดวยศัสตรา
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ทรงไดรับการตอนรับจากพระราชาผูเปนศัตรูอยางนี้วา ขาแตมหาราช ขอพระองคจงเสด็จมาโดยธรรมเถิดดังนี้. อธิบายวา ทรงยึดแผนดินดังกลาวแลว ทรง
ปกครอง ทรงปราบปราม จนไดเปนเจาของครอบครอง. ครั้นบอกถึงความ
สําเร็จอยางที่หนึ่งอยางนี้แลว เพื่อจะบอกความสําเร็จอยางที่สอง จึงกลาวคํา
เปนอาทิวา สเจ โข ปน ดังนี้. ในบทเหลานั้น บทวา พระกุมารนี้มีหลังคา
คือ กิเลสเปดแลว เพราะมีเครื่องปกปดกีดขวาง กลาวคือ ราคะ โทสะ โมหะ
มานะทิฐิ กิเลสตัณหาเปดแลว คือกําจัดไดแลว. ปาฐะวา วิวฏฏจฺฉโท ดังนี้
บาง. อธิบายอยางนี้เหมือนกัน. ครั้นบอกความสําเร็จอยางที่สองอยางนี้แลว
เพื่อแสดงลักษณะอันเปนนิมิตแหงคติเหลานั้น จึงกลาวคําเปนอาทิวา อยฺหิ
เทว กุมาโร ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา สุปติฏิตปาโท ความวา พระกุมารไมเปน
เหมือนคนอื่น เมื่อคนอื่นวางเทาลงบนแผนดิน ปลายฝาเทา สนเทา หรือขางเทา
ยอมจดกอน ก็แตวายังปรากฏชองในตอนกลาง แมเมื่อยกขึ้นสวนหนึ่งในปลาย
ฝาเทาเปนตนนั่นแหละก็ยกขึ้นกอน. ฝาพระบาททั้งสิ้นของพระกุมารนั้น ยอม
จดพื้นโดยทรงเหยียบพระบาทครั้งหนึ่ง ดุจพื้นรองเทาทองคําฉะนั้น ทรงยก
พระบาทขึ้นจากพื้นก็โดยทํานองเดียวกันนั่นแหละ เพราะฉะนั้น พระกุมารนี้
จึงเปนผูมีพระบาทเรียบเสมอกัน.
บทวา จกฺกานิ ทานกลาวไวในบาลีวา ณ พื้นพระบาททั้ง ๒ มีจักร
๒ เกิดขึ้น จักรเหลานั้นมีซี่มีกงและดุม. ก็พึงทราบความวิเศษนี้ดวยบทนี้วา
บริบูรณดวยอาการทั้งปวง. ไดยินวา ดุมของจักรเหลานั้นปรากฏ ณ ทามกลาง
พื้นพระบาท. ลวดลายวงกลมกําหนดดวยดุมยอมปรากฏ วงกลมลอมหนาดุม
ปรากฏ ทอน้ําปรากฏ ซี่ปรากฏ ลวดลายวงกลมในซี่ทั้งหลายปรากฏ กงปรากฏ
กงแกวมณีปรากฏ. นี้มาในบาลีกอนแลว. แตสัมพหุลวาระยังไมมา. สัมพหุ-
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วาระนั้น พึงทราบอยางนี้. รูปหอก รูปแวนสองพระฉาย รูปดอกพุดซอน
รูปสายสรอย รูปสังวาล รูปถาดทอง รูปมัจฉาคู รูปตั่ง รูปขอ รูปปราสาท
รูปเสาระเนียด รูปเศวตฉัตร รูปพระขรรค รูปพัดใบตาล รูปหางนกยูง
รูปพัดวาลวิชนี รูปมงกุฎ รูปแกวมณี รูปบาตร รูปพวงดอกมะลิ รูปดอก
บัวขาบ รูปดอกบัวแดง รูปดอกบัวขาว รูปดอกปทุม รูปดอกบุณฑริก รูป
หมอเต็มดวยน้ํา รูปถาดเต็มดวยน้ํา รูปมหาสมุทร รูปเขาจักรวาล รูปปา
หิมพานต รูปเขาสิเนรุ รูปพระจันทรพระอาทิตย รูปดาวนักษัตร รูปทวีป
ใหญทั้ง ๔ รูปทวีปนอย ๒,๐๐๐ ทั้งหมด โดยที่สุดหมายถึงบริวารของพระเจา
จักรพรรดิดวย เปนบริวารขุองจักรลักษณะนั่นเอง.
บทวา อายตปณฺหิ ความวา มีสนพระบาทยาวคือ มีสนพระบาท
บริบูรณ. อธิบายวา สนพระบาทของพระมหาบุรุษไมเปนเหมือนปลายเทาของ
คนอื่นที่ยาว ลําแขงตั้งอยูสุดสนเทาเปนเหมือนตัดสนเทาตั้งอยู ฉะนั้น. แตของ
พระมหาบุรุษ พระบาทมี ๔ สวน ปลายพระบาทมี ๒ สวน ลําพระชงฆตั้งอยู
ในสวนที่ ๓ สนพระบาทในสวนที่ ๔ เปนเชนกับลูกคลีหนัง ทําดวยผากัมพล
สีแดง ดุจมวนดวยปลายเข็มแลวตั้งไว.
บทวา ทีฆงฺคุลิ ความวา นิ้วพระหัตถของพระมหาบุรุษไมเปนเหมือน
นิ้วของคนอื่นที่บางนิ้วยาว บางนิ้วสั้น. แตของพระมหาบุรุษนิ้วพระหัตถและ
พระบาทยาวเหมือนของวานร ขางโคนใหญแลวเรียวไปโดยลําดับ ถึงปลายนิ้ว
เชนเดียวกับแทงหรดาลที่ขยําดวยน้ํามันยางแลวปนไว. เพราะฉะนั้น ทานจึง
กลาววา มีนิ้วพระหัตถยาวดังนี้.
บทวา มุทุตลุนหตฺถปาโท ความวา มีพระหัตถและพระบาทออน
ดุจปุยฝายที่ยีได ๑๐๐ ครั้ง เอารวมตั้งไวในเนยใส. แมในเวลาพระชนมเจริญ
พระหัตถและพระบาทก็จักออนนุมเหมือนเมื่อพอประสูติ. พระหัตถและพระ-
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บาทของพระโพธิสัตวนุม ออนนุม เพราะฉะนั้น พระโพธิสัตวจึงมีพระหัตถและ
พระบาทออนนุม.
บทวา ชาลหตฺถปาโท ความวา ระหวางพระองคุลีหนังไมติดกัน.
เพราะผูมีมือติดกันเปนพืดเชนนี้ ถูกกําจัดโดยบุรุษโทษ แมบวชก็ไมได.
ก็พระมหาบุรุษมีนิ้วพระหัตถ ๔ นิ้ว พระบาท ๕ ชิดสนิทเปนอันเดียวกัน.
ก็เพราะพระองคุลีทั้งหลายชิดสนิทเปนอันเดียวกัน พระองคุลีทั้งหลายจึงติดกัน
และกัน มีลักษณะเปนขาวเหนียวตั้งอยู. พระหัตถและพระบาทของพระโพธิสัตว
นั้นเปนเชนกับหนาตางตาขายอันชางผูฉลาดดีประกอบแลว. เพราะฉะนั้น ทาน
จึงกลาววา มีฝาพระหัตถและฝาพระบาทมีลายดุจตาขาย.
เพราะขอพระบาทตั้งอยูเบื้องบน พระบาทของพระโพธิสัตวนั้น จึง
เหมือนสังขคว่ํา เพราะฉะนั้น พระโพธิสัตวจึงมีพระบาทเหมือนสังขคว่ํา.
จริงอยู ขอเทาของคนอื่นอยูที่หลังเทา เพราะฉะนั้น เทาของคนเหลานั้นจึงติดกัน
เหมือนติดดวยสลักกลับกลอกไมไดตามสะดวก เมื่อเดินไปฝาเทาไมปรากฏ.
แตขอพระบาทของพระมหาบุรุษขึ้นไปตั้งอยูเบื้องบน. เพราะฉะนั้น พระวรกาย
ทอนบนของพระมหาบุรุษ ตั้งแตพระนาภีขึ้นไปจึงมิไดหวั่นไหวเลย ดุจพระ
สุวรรณปฏิมาประดิษฐานอยูในเรือ. พระวรกายทอนเบื้องลางยอมไหว. พระบาทกลอกกลับไดสะดวก. เมื่อชนทั้งหลายยืนอยูขางหนาบาง ขางหลังบาง
แมในขางทั้งสองก็เห็น ฝาพระบาทยอมปรากฏ. แตไมปรากฏเหมือนยืนอยู
ขางหลังชาง.
บทวา เอณิชงฺโฆ คือ มีพระชงฆเรียวดุจเนื้อทราย. อธิบายวา
มีพระชงฆบริบูรณดวยหุมพระมังสะเต็ม ไมใชเนื้อตะโพกติดโดยความเปนอัน
เดียว ประกอบดวยพระชงฆเชนกับทองขาวสาลีทองขาวเหนียว อันมังสะที่ตั้ง
อยูเสมอกันโดยรอบลอมอยูแลวกลมกลอมดีแลว.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 119
บทวา อโนนมนฺโต คือไมนอมลง. ทานแสดงความที่พระมหาบุรุษ
นั้นไมคอมไมแคระดวยบทนี้. ก็คนที่เหลือเปนคนคอมหรือเปนคนแคระ.
คนคอมกายสวนบนไมบริบูรณ คนแคระกายสวนลางไมบริบูรณ คนเหลานั้น
เพราะกายไมบริบูรณเมื่อกมลงจึงไมสามารถลูบคลําเขาได. แตพระมหาบุรุษ
เพราะพระวรกายทั้งสวนบนสวนลางบริบูรณ จึงสามารถลูบคลําได.
บทวา โกโสหิตวตฺถคุยฺโห ความวา พระมหาบุรุษมีพระคุยหะซอน
อยูในฝก ดุจฝกบัวทอง ดุจคุยหะแหงโคและชางเปนตน เพราะเหตุนั้น พระมหาบุรุษจึงมีพระคุยหะเรนอยูในฝก. บทวา วตฺถคุยฺห ทานกลาวองคชาต
ควรปกปดดวยผา.
บทวา สุวณฺณวณฺโณ ความวา พระมหาบุรุษเชนกับรูปทองแทงที่
คลุกเคลาดวยสีแดงชาดแลวขัดดวยเขี้ยวเสือ แลวระบายดวยดินสอแดงตั้งไว.
ดวยบทนี้เพื่อแสดงความที่พระวรกายของพระมหาบุรุษนั้น แนนสนิทละเอียด
แลวจึงแสดงพระฉวีวรรณ ทานจึงกลาววา พระมหาบุรุษมีพระฉวีคลายกับทอง
คําดังนี้. อีกอยางหนึ่งบทนี้เปนไวพจนของบทกอน.
บทวา รโชชลฺล คือ ธุลีหรือมลทิน. บทวา น อุปลิมฺปติ ความ
วาไมติด คือ กลิ้งเหมือนหยาดน้ํากลิ้งจากใบบัว. ก็พระพุทธเจาทั้งปวงทรงกระทํา
การชําระพระหัตถเปนตน เพื่อกําหนดฤดูและเพื่อผลบุญของพวกทายก. อนึ่ง
ทรงกระทําแมโดยหลักปฏิบัตินั้นเอง. ขอนี้ทานกลาวไววา ก็ภิกษุผูจะเขาไปสู
เสนาสนะควรชําระเทาแลวจึงเขาไป.
บทวา อุทฺธคฺคโลโม ความวา พระมหาบุรุษมีพระโลมชาติมีปลาย
ชอยขึ้นเบื้องบน ตอนปลายเวียนเปนทักษิณาวัฏ ตั้งอยูมองดูพระพักตรงาม
เพราะฉะนั้น พระมหาบุรุษมีพระโลมชาติมีปลายชอนขึ้นเบื้องบน.
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บทวา พฺรหฺมุชุคตฺโต ความวา พระมหาบุรุษมีพระวรกายตรงเหมือน
กายพรหม คือจักมีพระวรกายสูงตรงขึ้นไปทีเดียว. ความจริงโดยมากสัตวทั้ง
หลายยอมนอมไปในที่ทั้งสามคือที่คอที่สะเอวที่เขาทั้งสอง. สัตวเหลานั้นเมื่อ
นอมไปที่สะเอวยอมไปขางหลัง. ในที่ทั้งสองพวกนั้นยอมนอมไปขางหนา. ก็
สัตวบางพวกมีรางกายสูง มีขางคดบางพวกแหงนหนาเที่ยวไปเหมือนจะนับ
ดวงดาว. บางพวกมีเนื้อและเลือดนอยเปนเชนคนเปนโรคเสียดทอง. บางพวก
งอมไปขางหนาเดินตัวสั่น. อาจารยทั้งหลายกลาววา ก็พระมหาบุรุษนี้ทรง
ดําเนินพระวรกายตรงทีเดียวมีประมาณเทาสวนสูง จักเปนดุจเสาทองที่ยกขึ้น
ในเทพนคร. อนึ่ง พึงทราบวาขอนี้ทานกลาวหมายถึงขอที่มหาปุริสลักษณะของ
พระมหาบุรุษ ซึ่งพอประสูติยังไมบริบูรณดวยประการทั้งปวงจะเจริญในโอกาส
ตอไป.
บทวา สตฺตุสฺสโท ความวา พระมหาบุรุษมีพระมังสะฟูบริบูรณดวย
ดีในที่ ๗ สถาน คือ หลังพระหัตถทั้งสอง หลังพระบาททั้งสอง จะงอยพระ
อังสาทั้งสอง และพระศอ เพราะฉะนั้น พระมหาบุรุษจึงชื่อวามีพระมังสะเต็ม
ในที่ ๗ สถาน. แตของคนเหลาอื่นที่หลังมือและหลังเทาเปนตน ปรากฏเสน
เลือดเปนตาขายที่จะงอยบาและคอปรากฏปลายกระดูก. มนุษยเหลานั้นยอม
ปรากฏเหมือนเปรต. พระมหาบุรุษไมปรากฏเหมือนอยางนั้น. ก็พระมหาบุรุษ
มีพระศอเชนกับกลองทองคําที่เขากลึงดวยหลังพระหัตถเปนตน มีเสนเลือด
เปนตาขายซอนไวเพราะมีพระมังสาฟูบริบูรณในที่ ๗ สถาน ยอมปรากฏเหมือน
รูปศิลาและรูปปน.
บทวา สีหปุพฺพฑฺฒกาโย ความวา พระมหาบุรุษมีกึ่งกายทอนบน
เหมือนกึ่งกายทอนหนาของราชสีห เพราะฉะนั้น พระมหาบุรุษจึงชื่อวามีสวน
พระวรกายเบื้องหนาเหมือนกึ่งกายเบื้องหนาแหงราชสีห เพราะวากายเบื้องหนา
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ของราชสีหบริบูรณ กายเบื้องหลังไมบริบูรณ. ก็พระวรกายทั้งหมดของพระ
มหาบุรุษบริบูรณดุจกายเบื้องหนาของราชสีห. แมพระวรกายของมหาบุรุษก็
เหมือนกายของราชสีหยอมไมตั้งอยูสูง ๆ ต่ํา ๆ ดวยสามารถแหงความฟูและ
แฟบเปนตน แตยาวในที่ควรยาวยอมเปนอยางนั้น ในที่ควรสั้น ควรล่ํา ควร
เรียว ควรกวาง ควรกลมเปนตน. ดังที่พระองคตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พระมหาบุรุษทรงปลื้มพระทัยนักแล เมื่อผลกรรมปรากฏทรงงดงามเพราะอวัยวะ
สวนใดยาว อวัยวะสวนนั้นยอมตั้งอยูยาว ทรงงดงามเพราะอวัยวะสวนใดสั้น
อวัยวะสวนนั้นยอมตั้งอยูสั้น ทรงงดงามเพราะอวัยวะสวนใดล่ํา อวัยวะสวน
นั้นยอมตั้งอยูล่ํา ทรงงดงามเพราะอวัยวะสวนใดเรียว อวัยวะสวนนั้นยอมตั้ง
อยูเรียว ทรงงดงามเพราะอวัยวะสวนใดกวาง อวัยวะสวนนั้นยอมตั้งอยูกวาง
ทรงงดงามเพราะอวัยวะสวนใดกลม อวัยวะสวนนั้นยอมตั้งอยูกลมดังนี้. อัตตภาพ
ของพระมหาบุรุษสะสมไวดวยทานจิต บุญจิต ตระเตรียมไวดวยบารมี ๑๐
ดวยประการฉะนี้. ศิลปนทั้งปวงหรือผูมีฤทธิ์ทั้งปวงในโลก ไมสามารถสราง
รูปเปรียบได.
บทวา ปตนฺตร โส ความวา ในระหวางสวนทั้งสองทานกลาววา
อนฺตร โส. พระมหาบุรุษมีพระอังสาเต็มคือบริบูรณ เพราะเหตุนั้น พระมหา
บุรุษจึงมีระหวางพระอังสาเต็ม. อันที่จริงฐานะนั้นของคนพวกอื่นบุม หลังและ
ทองทั้งสองปรากฏเฉพาะตัว. แตของพระมหาบุรุษพื้นพระมังสาตั้งแตบั้น
พระองคจนถึงพระศอขึ้นไปปดพระปฤษฎางศ ตั้งอยูเหมือนแผนกระดานทองที่
ยกขึ้นตั้งไว.
บทวา นิโครฺธปริมณฺฑโล คือ พระมหาบุรุษมีปริมณฑลดุจตน
นิโครธ. อธิบายวาพระมหาบุรุษแมโดยพระวรกาย แมโดยพยามประมาณเทา
กันดุจตนนิโครธลําตนและกิ่งเสมอกัน เพราะจะเปน ๕๐ ศอกก็ตาม ๑๐๐
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ศอกก็ตาม ยอมมีประมาณเทากันทั้งสวนยาวทั้งสวนกวาง. กายหรือวาของคน
อื่นยาวไมเทากัน เพราะฉะนั้นแล ทานจึงกลาววา ยาวตกฺวสฺส กาโย เปน
อาทิ. ยาวตกฺวสฺส ตัดบทเปน ยาวตโก อสฺส ความวา พระวรกายของ
พระมหาบุรุษเทากับวาของพระมหาบุรุษเทากับกายของพระมหาบุรุษ.
บทวา สมวฏฎกฺขนฺโธ คือพระมหาบุรุษมีลําพระศอเทากัน. คน
บางคนมีลําคอยาว คด หนา เหมือนนกกะเรียน เหมือนนกยาง เหมือนหมู
เวลาพูด เอ็นเปนตาขายยอมปรากฏเสียงออกมาแหบฉันใด ของพระมหาบุรุษไม
เหมือนอยางนั้น. ก็ลําพระศอของพระมหาบุรุษเปนเชนกับกลองทองที่เขากลึง
ดีแลว ในเวลาตรัส เอ็นเปนตาขายไมปรากฏพระสุรเสียงดังกองดุจเสียงเมฆ
กระหึ่ม.
ในบทวา รสคฺคสคฺคี มีวิเคราะหวา เสนประสาทนําไปซึ่งรสชื่อวา
รสัคคสา. บทนี้เปนชื่อของเสนประสาทนํารสอาหารไป. เสนประสาทนํารส
อาหารของพระมหาบุรุษนั้นเลิศ เพราะเหตุนั้น พระมหาบุรุษจึงเปนผูมีปลาย
เสนประสาทสําหรับนํารสอาหารอันเลิศ. ไดยินวา พระมหาบุรุษมีเสนประสาท
สําหรับนํารสอาหารประมาณ ๗๐๐๐ เสน มีปลายขึ้นเบื้องบนแลวรวมเขาที่ลํา
พระศอนั่นเอง. พระกระยาหารแมเพียงเมล็ดงาตั้งอยู ณ ปลายพระชิวหายอม
แผไปทั่วพระวรกายทุกสวน. ดวยเหตุนั้นแล เมื่อพระมหาบุรุษทรงเริ่มตั้งความ
เพียรอันยิ่งใหญ ไดยังพระวรกายใหเปนไปอยูได ดวยขาวสารเมล็ดเดียวเปนตน
บาง ดวยเพียงผักดองฟายมือหนึ่งบาง. แตของคนอื่นเพราะไมมีอยางนั้น รส
โอชาจึงไมแผไปทั่วกาย. เพราะเหตุนั้น ชนเหลานั้นจึงมีโรคมาก.
บทวา สีหหนุ มีวิเคราะหวา พระหนุของพระมหาบุรุษดุจคางของ
ราชสีห เพราะเหตุนั้น พระมหาบุรุษจึงมีพระหนุดุจคางราชสีห. ในบทนั้น
อธิบายวา ราชสีหมีคางทอนลางบริบูรณทอนบนไมบริบูรณ. แตพระมหาบุรุษ
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บริบูรณแมทั้งสองดุจคางเบื้องลางของราชสีห เปนเชนกันพระจันทรในวันขึ้น
๑๒ ค่ํา. ลําดับนั้น พราหมณผูพยากรณทั้งหลายมองดูปลายพระหนุสังเกตวาที่
พระหนุเหลานี้ พระทนต ๔๐ องคคือ ขางลาง ๒๐ ขางบน ๒๐ จักตั้งอยู
เสมอกันไมหาง จึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูประเสริฐ พระกุมารนี้มีพระทนต
๔๐ องค พระเจาขา ดังนี้เปนตน. ในบทนั้นมีอธิบายดังตอไปนี้. คนเหลาอื่น
แมมีฟนครบบริบูรณก็มี ๓๒ ซี่. แตพระกุมารนี้จักมี ๔๐ องค อนึ่ง ของคน
เหลาอื่น ฟนบางซี่สูง บางซีต่ํา บางซี่ไมเสมอกัน. แตของพระกุมารนี้จักเสมอ
กันดุจเครื่องหุมสังขที่ชางเหล็กตัดฉะนั้น. ฟนของพวกคนอื่นหางเหมือนฟน
จรเข เมื่อเคี้ยวปลาและเนื้อยอมเต็มระหวางฟนหมด. แตพระทนตของพระกุมาร
นี้ จักไมหางดุจแถวแกววิเชียรที่เขาตั้งไวบนแผนกระดานทอง จักเปนดุจตอน
ที่เขาแสดงดวยดินสอสี อนึ่ง ฟนของคนพวกอื่น เปนฟนเสียขึ้น เพราะเหตุนั้น
เขี้ยวบางซี่ดําบาง ไมมีสีบาง. แตพระกุมารนี้ มีพระทาฒะขาวสะอาด จักเปน
พระทาฒะประกอบดวยรัศมีรุงเรืองยิ่งกวาแมดาวประกายพฤกษ.
บทวา ปหุตชิวฺโห คือพระกุมารมีพระชิวหาใหญ. อธิบายวา ลิ้นของ
คนเหลาอื่น หนาบาง เล็กบาง สั้นบาง กระดางบาง ไมเสมอบาง. แตพระชิวหา
ของพระมหาบุรุษ ออน ยาว ใหญ สมบูรณดวยสี. พระกุมารนั้นเพื่อปลดเปลื้อง
ความสงสัยของผูที่มาเพื่อแสวงหาลักษณะนั้น เพราะพระชิวหาออนจึงทรงแลบ
พระชิวหานั้นดุจของแข็งที่สะอาดแลวลูบชองพระนาสิกทั้งสองได เพราะพระชิวหายาวจึงทรงลบชองพระกรรณทั้งสองได เพราะพระชิวหาใหญจึงทรงปด
พระนลาฏแมทั้งสิ้นถึงสุดปลายพระเกษา ทรงประกาศความที่พระชิวหานั้น
ออน ยาว และใหญอยางนี้ จึงทรงปลดเปลื้องความสงสัยของพราหมณผูพยากรณ
เหลานั้นได. บทวา ปหุตชิโวฺห ทานกลาวหมายถึงพระชิวหาที่สมบูรณดวย
ลักษณะทั้ง ๓ อยางนี้.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 124
บทวา พฺรหฺมสฺสโร ความวา แมคนพวกอื่นยอมมีเสียงขาดบาง แตก
บาง. เสียงเหมือนกาบาง. แตพระกุมารนี้จักทรงประกอบดวยเสียงเชนกับเสียง
ของทาวมหาพรหม. ดวยวา ทาวมหาพรหมมีเสียแจมใสเพราะไมกลั้วดวยน้ําดี
และเสมหะ. กรรมแมอันพระมหาบุรุษทรงกระทําแลวยอมชําระวัตถุของเสียง
นั้น. เพราะวัตถุบริสุทธิ์เสียงปรากฏขึ้นตั้งแตพระนาภีเปนเสียงบริสุทธิ์ ประกอบดวยองค ๘ ยอมปรากฏชัด. พระกุมารตรัสดุจเสียงนกการเวก เพราะเหตุ
นั้น พระกุมารจึงตรัสมีสําเนียงดุจเสียงนกการเวก. อธิบายวา พระกุมารมีพระ
สุรเสียงกองไพเราะดุจเสียงนกการเวกอันนาชื่นชม.
บทวา อภินีลเนตฺโต ความวา พระกุมารมีพระเนตรไมดําทั้งหมด.
พระเนตรของพระกุมารนั้นประกอบดวยสีเขียวบริสุทธิ์ยิ่งนัก เชนกับดอกสาม
หาวในที่ที่ควรเขียว. ในที่ที่ควรเหลืองก็มีสีเหลือง เชนกับดอกกรรณิกา. ในที่
ที่ควรแดงก็มีสีแดงเชนกับดอกชบา. ในที่ที่ควรขาวก็มีสีเชนกับดาวประกาย
พฤกษ ในที่ควรดําก็มีสีดําเชนกับลูกประคําดีควาย พระเนตรยอมปรากฏ เชน
กับสีหบัญชรแกวอันเผยออกแลวในวิมานทอง.
บทวา ปขุม ในบทวา โคปขุโม นี้ ทานประสงคดวงพระเนตร
ทั้งหมด. ดวงตานั้นของลูกโคดําเปนธาตุหนา ของลูกโคแดงผองใส อธิบายวา
พระกุมารมีดวงเนตรเชนกับพระโคแดงออนซึ่งเกิดไดครูเดียว. จริงอยู ดวงตา
ของคนอื่นไมบริบูรณ ประกอบดวยตาถลนออกมาบางลึกลงไปบาง เชนกับตา
สัตวมีชางและหนู เปนตน. แตพระเนตรของพระมหาบุรุษสะสมไวดวยความ
ออนสนิทดําละเอียดดุจแกวมณีกลมที่เขาลางแลวขัดตั้งไว.
บทวา อุณฺณา คือ พระอุณณาโลม. บทวา ภมุกนฺตเร ความวา
พระอุณณาโลม เกิดในที่สุดพระนาสิกทามกลางพระขนงทั้งสองและก็ขึ้นไปเกิด
ในทามกลางพระนลาฏ. บทวา โอทาตา ความวา บริสุทธิ์คือมีสีเสมอดวยดาว
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ประกายพฤกษ. บทวา มุทุ ความวา พระอุณณาโลมเชนกับไยฝายที่ช*ี ได
๑๐๐ ครั้ง ซึ่งเขาใสลงไปในเนยใสตั้งไว. บทวา ตูลสนฺนิภา คือ เสมอดวย
นุนไมงิ้วและนุนเคลือ. นี้เปนขอเปรียบเพราะความขาวของนุน. ก็เมื่อจับปลาย
เสนพระโลมาแลวดึงออกจะไดประมาณครึ่งพระพาหา ครั้นปลอยเสนพระโลมา
ก็จะมวนเปนทักษิณาวัฏมีปลายในเบื้องบนตั้งอยู พระอุณณาโลมนั้น ยอม
รุงเรืองไปดวยสิริเปนที่จับใจยิ่งนักดุจฟองน้ําเงินตั้งอยู ณ ทามกลางแผนกระดานทอง ดุจสายน้ํานมไหลออกจากหมอทองและดุจดาวประกายพฤกษบน
ทองฟายอมดวยแสงอรุณ.
บทวา อุณฺหีสสีโส นี้ทานกลาวอาศัยอํานาจประโยชน ๒ อยาง คือ
ความที่พระนลาฏบริบูรณและความที่พระเศียรบริบูรณ. อธิบายวา เพราะวาพื้น
พระมังสะของพระมหาบุรุษนูนขึ้นตั้งเเตหมวกพระกรรณเบื้องขวาปกพระนลาฏ
ทั้งสิ้นเต็มบริบรูณไปจดหมวกพระกรรณเบื้องซาย. งดงามเหมือนแผนอุณหิส
เครื่องประดับของพระราชา. ไดยินวา ชนทั้งหลายเห็นลักษณะนี้ของพระมหาบุรุษไดกระทําทําแผนพระอุณหิสสําหรับพระราชาทั้งหลาย. นี้เปนใจความ
ขอหนึ่งกอน. ก็ชนเหลาอื่นมีศีรษะไมบริบูรณ. บางคนมีศีรษะเหมือนลิง
บางคนมีศรีษะเหมือนผลไม บางคนมีศีรษะเหมือนชาง บางคนมีศีรษะ
เหมือนหมอ บางคนมีศีรษะเหมือนเงื้อมภูเขา. แตพระมหาบุรุษมีพระเศียร
เชนกับฟองน้ําบริบูรณดีดุจมวนดวยปลายเข็มตั้งไว. ในสองนัยนั้น ในนัยแรก
พระกุมารมีพระเศียรดุจพระเศียรประดับดวยกรอบพระพักตร เพราะเหตุนั้น
พระกุมารจึงชื่อวามีพระเศียรดุจประดับดวยกรอบพระพักตร. ในนัยที่สอง
พระกุมารมีพระเศียรเปนปริมณฑลในที่ทั้งปวงดุจอุณหีส เพราะเหตุนั้นจึงชื่อ
วามีพระเศียรเปนปริมณฑลดุจอุณหีส.
* ชี หมายถึง ทําสิ่งของที่เปนปุย เชน สําลีใหกระจายออก.
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บทวา สพฺพกาเมหิ นี้ ทานกลาวเหมือนวาพระราชาพันธุมใหพวก
พราหมณดูลักษณะแลวเลี้ยงดูในภายหลัง. แตไมควรเห็นอยางนั้น. พึงทราบ
วาพระราชาพันธุมโปรดเลี้ยงดูพวกพราหมณพยากรณ จนอิ่มหนํากอนแลวจึง
ใหตรวจลักษณะภายหลัง. ความพิสดารของเรื่องนั้นทานกลาวไวแลวในการกาว
ลงสูพระครรภ. บทวา ปาเยนฺติ คือใหดื่มน้ํานม. ไดยินวา พระราชาพันธุม
โปรดใหนางนม ๖๐ นาง ปรุงน้ํานมมีรสหวานปราศจากโทษบํารุงพระโพธิสัตว.
แมนางนมที่เหลือลวนเปนผูฉลาดในการงานนั้น ๆ ก็แผนกละหกสิบเหมือนกัน.
โปรดใหชาย ๖๐ คน ทําหนาที่รับใชนางนมเหลานั้น. โปรดใหตั้งอมาตย
๖๐ คน คอยดูการกระทําและไมกระทําของชายนั้น ๆ. ดวยประการฉะนี้
ไดมีแกอุปฐาก ๓๖๐ คน คือของหญิง ๒๔๐ คน ของชาย ๑๒๐ คน.
บทวา เสตจฺฉตฺต คือ ทิพยเศวตฉัตร. ก็ทิพยเศวตฉัตรเปนของที่ตระกูลให
ตั้งอยูในหองสิรินั้นแล. พึงทราบความวา อยาครอบงําเลย ในบทเปนตนวา
มา น สีต วา ดังนี้.
บทวา สฺวาสฺสุสุท ตัดบทเปน โส อสฺสุ สุท บทวา องฺเกเนว
องฺก ความวา พระกุมารนั้นอันบุคคลผลัดเปลี่ยนกันอุมผลัดเปลี่ยนกันแบก.
บทวา ปริหริยติ ความวา นําไป คือ อุมไป.
บทวา มฺชุสฺสโร คือพระกุมารมีพระสุรเสียงไมกระดาง. บทวา
วคฺคุสฺสโร คือพระกุมารมีพระสุรเสียงเต็มไปดวยความฉลาด. บทวา มธุรสฺสโร คือพระกุมารมีพระสุรเสียงนาพอใจ. บทวา เปมนียสฺสโร คือพระกุมาร
มีพระสุรเสียงทําใหเกิดความรัก. ขอนี้เปนอธิบายในบทนั้น เพราะนกการเวก
มีเสียงเพราะ ไดยินมาวา เมื่อนกการเวกจิกมะมวงสุกมีรสอรอยดวยจะงอยปาก
แลวดื่มรสที่ไหลออกมาแลวกระพือปกรอง บรรดาสัตว ๔ เทา เริ่มเยื้องยาง
เหมือนเมา. บรรดาสัตว ๔ เทา แมกําลังหาอาหารก็ทิ้งหญาที่เขาไปในปากฟง
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เสียงนั้น. บรรดาเนื้อรายที่กําลังติดตามพวกเนื้อนอย ๆ ก็ไมวางเทาที่ยกขึ้นยืน
นิ่งอยู. และบรรดาเนื้อที่ถูกติดตามก็ละความกลัวตายยืนนิ่ง. แมบรรดานก
กําลังบินไปบนอากาศก็เหยียดปกหยุดฟงเสียง. แมบรรดาปลาในน้ํากระดิกแผน
หูหยุดฟงเสียงนั้น. นกการเวกมีเสียงเพราะถึงอยางนี้. แมพระนางอสันธิมิตตา
พระเทวีของพระเจาธรรมาโศกราช ก็ยังตรัสถามพระสงฆวา พระคุณเจา
เสียงของใคร ๆ เชนกับเสียงของพระพุทธเจายังมีอยูหรือหนอ. พระสงฆถวาย
พระพรวา ถวายพระพรมีเสียงของนกการเวก. พระคุณเจานกเหลานั้นอยูที่ไหน
เจาคะ ถวายพระพรวาอยูในปาหิมพานต พระเทวีทูลพระราชาวา ขาแตเทวะ
หมอมฉันประสงคจะเห็นนกการเวกเพคะ. พระราชาทรงอธิษฐานวา นกการเวก
จงมาเกาะในกรงนี้แลวปลอยกรงทองไป. กรงทองไดไปตั้งอยูขางหนานกการเวกตัวหนึ่ง. นกการเวกนั้นคิดวา กรงทองมาตามพระดํารัสสั่งของพระราชา
ไมอาจขัดขืนไดแลวจับเฉยอยู ณ ที่นั้น. กรงทองไดมาตั้งอยูเบื้องพระพักตร
ของพระราชา อํามาตยทั้งหลายไมสามารถใหนกการเวกทําเสียงได. ลําดับนั้น
พระราชาตรัสวา ดูกอนพระนายทั้งหลาย นกการเวกเหลานี้ทําเสียงอยางไร.
พวกอมาตยกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ นกการเวกเหลานี้เห็นพวกญาติจึงจะ
ทําเสียง. ลําดับนั้น พระราชารับสั่งใหเอากระจกลอมนกการเวกนั้น. นกการเวก
นั้นครั้นเห็นเงาของตนสําคัญวา ญาติของเรามาแลว จึงกระพือปกรองดุจเปา
แกวมณีวงศดวยเสียงอันออน. พวกมนุษยในสกลนครเยื้องกรายดุจคนเมา
พระนางอสันธิมิตตาดําริวา เสียงของสัตวเดียรัจฉานนี้ยังเพราะถึงอยางนี้ พระ
สุรเสียงของพระผูมีพระภาคเจาผูทรงบรรลุสิริ คือ พระสัพพัญุตญาณจะเปน
เชนไรหนอ ยังพระปติใหเกิดไมทรงละพระปตินั้น ทรงดํารงอยูในโสดาปตติผล
พรอมดวยบริวาร ๗๐๐ พึงทราบวาเสียงนกการเวกยังเพราะถึงอยางนี้ แต
พระสุรเสียงของพระวิปสสีราชกุมารไดไพเราะกวานั้นรอยสวนพันสวน.
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บทวา กมฺมวิปากช คือไมสําเร็จดวยภาวนา. ก็มังสจักขุไดเปน
เชนกับจักษุของเทวดาทั้งหลายดวยอํานาจผลของกรรม โดยที่แมเมล็ดงาเมล็ด
เดียวทําเครื่องหมายไวแลว ใสลงไปในหมองาก็สามารถยกขึ้นใหไดฉะนี้.
ในบทวา วิปสฺสี นี้ เปนอรรถของคําพูด. ชื่อวาวิปสสีเพราะเห็น
ชัดเจนโดยเวนจากการหลับตา ความจําและความมืดและเห็นดวยตาที่ลืม. ใน
วาระที่สอง. ชื่อวิปสสีเพราะเลือกดู. อธิบายวาสอดสองดู. บทวา อตฺเถปนายติ
ความวา รูเห็นแนะนําหรือพิจารณาอรรถคดี. ไดยินวา วันหนึ่ง เมื่อพระราชา
ประทับนั่งบนศาลสําหรับวินิจฉัยทรงสอดสองพิจารณาคดี แมนมนําพระมหาบุรุษซึ่งประดับตกแตงพระองคแลวมาวางไวบนพระหัตถ เมื่อพระราชานั้นทรง
รับพระกุมารวางบนพระเพลาแลวทรงกอดจูบ พวกผูพิจารณาไดตัดสินคนที่
เปนเจาของไมใหเปนเจาของ พระโพธิสัตวทรงเปลงพระสุรเสียงแสดงความไม
พอพระทัย. พระราชาตรัสวา พวกเจาพิจารณาคดีนี้อยางไร. พวกอํามาตย
มองดูไมเห็นคนอื่นเพราะตนวินิจฉัยคดีผิด คิดวา เราจักตัดสินอยางนี้. พวก
ผูพิพากษาตัดสินผูเปนเจาของโดยแทใหเปนเจาของใหมแลว พิจารณาดูวา
พระกุมารทรงทราบหรือไมหนอ จึงทรงกระทําอยางนี้ ไดตัดสินผูเปนเจาของ
ไมใหเปนเจาของอีก. พระโพธิสัตวทรงเปลงพระสุรเสียงอยางนั้นอีก. ทีนั้น
พระราชาทรงดําริวา พระกุมารผูเปนมหาบุรุษยอมรู ตั้งแตนั้นมามิไดทรง
ประมาทเลย. ทานกลาววาพระกุมารทรงสอดสองพิจารณาคดี หมายถึงขอนี้.
ในบทวา วสฺสิก เปนตน ความวา สถานที่เพื่ออยูอยางมีความสุข
ในฤดูฝน ชื่อวา วสฺสิก. ปราสาทสําหรับประทับในฤดูฝนนอกนี้มีนัยนี้
เหมือนกัน. ก็ขอนี้ในบทนี้มีอรรถเปนคําพูด. การอยูในฤดูฝนชื่อ วัสสะ
ผูสมควรซึ่งฤดูฝนนั้นชื่อ วัสสิกะ. แมในบทนอกนี้ก็มีนัยนี้แล. ในปราสาท ๓
หลังนั้น ปราสาทที่ประทับใหฤดูฝน ไมสูงนัก ไมต่ํานัก แมประตูและ
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หนาตางของปราสาทนั้น ก็ไมมากนัก ไมนอยนัก. อนึ่ง เครื่องปูพื้น เครื่อง
ลาดของเคี้ยวและของบริโภคในปราสาทนี้ควรรวมกัน. ในปราสาทสําหรับ
ประทับในฤดูหนาว แมเสา แมฝา ก็ต่ํา. แมประตูและหนาตางนอยก็มีชอง
สะดวก. เพื่อเขาไปหาความอบอุนควรนําฝาและหิ้งออก ก็ในปราสาทหลังนี้
เครื่องปูพื้น เครื่องลาดพื้น ผานุง ผาหม ควรเปนผากัมพลเปนตน ชวยให
เกิดความอบอุน. ของเคี้ยวและของบริโภคอรอยและเจือเผ็ด. ในปราสาท
สําหรับประทับในฤดูรอน แมเสาแมฝาก็สูง. ก็ในปราสาทหลังนี้ประตูและ
หนาตางมีตาขายมากมาย. เครื่องลาดพื้นเปนตนควรสําเร็จดวยผาสองชั้น. ของ
เคี้ยวและของบริโภคควรเปนของเย็นมีรสอรอย. อนึ่ง ในปราสาทหลังนี้ ชน
ทั้งหลายตั้งตุมใหมไวในที่ใกลหนาตาง ใสน้ําจนเต็มแลวปลูกบัวเขียวเปนตน.
สายน้ําไหลเหมือนฝนตกโดยทองที่ที่ชนทั้งหลายทําทอน้ําไว. บทวา นิปฺปุริเสหิ คือไมมีผูชาย. อธิบายวา ก็ที่ปราสาทนี้มิใชดนตรีอยางเดียวเทานั้นที่
ไมมีผูชาย. แมสถานที่ทั้งหมดก็ไมมีผูชายเหมือนกัน. แมคนเฝาประตูก็เปน
ผูหญิง. แมคนทําบริการมีอาบน้ําเปนตน ก็เปนผูหญิงทั้งนั้น. ไดยินวา
พระราชาทรงดําริวา ความรังเกียจบุรุษ เพราะเห็นบุรุษยอมเกิดขึ้นแกผูเสวย
อิสริยสมบัติและสุขสมบัติเห็นปานนั้น ความรังเกียจบุรุษนั้นอยาไดมีแกบุตร
ของเราเลยดังนี้ จึงทรงตั้งสตรีเทานั้นในกิจการทั้งหมด.
จบอรรถกถาภาณวารที่หนึ่ง
พึงทราบในภาณวารที่สอง. บทวา โคปานสิวงฺก คือมีซี่โครงคด
ดุจกลอน. บทวา ภคฺค ความวา มีหลังงอในที่ทั้ง ๓ คือที่ลําคอ สะเอว
และเขาทั้ง ๒. บทวา ทณฺฑปรายน คือ ไปดวยไมเทา มีไมเทาเปนที่พึ่ง.
บทวา อาตุร คือ กระสับกระสายเพราะชรา. บทวา คตโยพฺพน คือ ลวง
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วัยหนุม ตั้งอยูในปจฉิมวัย. บทวา ทิสฺวา ความวา พระกุมารแวดลอมดวย
หมูพลประมาณกึ่งโยชนไดจัดอารักขาเปนอยางดี เสด็จไปทอดพระเนตรเห็น
บุรุษนั้นอันพรหมชั้นสุทธาวาส และพรหมผูเปนขีณาสพแสดงปรากฏขางหนา
รถดวยอานุภาพของพระองคในโอกาสที่รถอยูขางหนาหมูพลอยูขางหลัง. นัยวา
มหาพรหมชั้นสุทธาวาสดําริวา พระมหาบุรุษทรงติดในกามคุณทั้ง ๕ ดุจชาง
ติดหลม เราจักยังสติใหเกิดแกพระมหาบุรุษนั้นดังนี้ จึงไดแสดงบุรุษนั้น.
อนึ่ง ทั้งพระโพธิสัตวและสารถีก็ทอดพระเนตรเห็นและเห็นบุรุษที่ทาวมหาพรหมแสดงไวแลวอยางนี้นั้น. จริงอยู แมพรหมทั้งหลายไดแสดงบุรุษนั้นก็เพื่อ
ความไมประมาทของพระโพธิสัตว และเพื่อการสนทนาของสารถี. พระกุมาร
ตรัสถามวา ก็คนนี้เปนอะไร. สารถีทูลวา คนนี้เปนคนแกพระเจาขา ทาน
กลาวไวอยางไร. พระกุมารตรัสถามวา นี้แนเราไมเคยเห็นบุรุษเห็นปานนี้
มากอนเลย. บทวา เตนหิ ความวา ถาเชนนั้น แมเราก็จะพึงมีผมเห็นปานนี้
มีกายเห็นปานนี้. หลายบทวา ถาเชนนั้นสหายสารถี วันนี้พอแลวสําหรับภาค
พื้นสวน ความวา พระกุมารตรัสวา วันนี้เราพอแลวสําหรับภาคพื้นสวนที่เรา
เห็น เรากลับกันเถิดดังนี้ ทรงสลดพระทัยตรัสอนุรูปแกความสังเวช. บทวา
อนฺเตปุร คโต ความวา พระกุมารทรงสละสตรีประทับนั่งพระองคเดียวใน
หองสิริ. บทวา ยตฺร หิ นาม ความวา เมื่อมีชาติ ชรายอมปรากฏ จงตําหนิ
เกลียดชังชาติ ชาติ ชื่อวาเปนสิ่งนี้เกลียด เพราะเหตุนั้น พระกุมารประทับนั่ง
ขุดรากของชาติ ดุจถูกศรลูกแรกแทงพระทัยฉะนั้น.
บทวา สารถึ อามนฺตาเปตฺวา ความวา นัยวา พระราชาตั้งแตพวก
พราหมณนักพยากรณกราบทูล ทรงเงี่ยพระโสตสดับอยูตลอดเวลา. พระราชา
ทรงสดับวา พระกุมารนั้นเสด็จประพาสพระอุทยาน เสด็จกลับในระหวางทาง
จึงรับสั่งใหเรียกสารถีมา. ในบทวา มาเหวโข เปนตน ความวา พระราชาทรง
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ดําริอยางนี้วา กุมารโอรสของเรา จงครองราชสมบัติ จงอยาบวช ถอยคํา
ของพวกพราหมณจงอยาเปนจริงดังนี้.
บทวา อทฺทสา โข ความวา กุมารไดทอดพระเนตรเห็นบุรุษที่ทาว
สุทธาวาสมหาพรหมแสดงโดยนัยที่กลาวแลวในตอนตนนั้นแล. บทวา อาพาธิก
ความวา มีความเจ็บปวยดวยอาพาธตางกันอันทําลายอิริยาบถ. บทวา ทุกฺขิต คือ
ถึงทุกขดวยทุกขคือโรค. บทวา พาฬฺหคิลาน คือไขหนัก. บทวา ปลิปนฺน
คือจม. แมในบทนี้วาชราจักปรากฏ พยาธิจักปรากฏ ความวา เมื่อมีชาติ ชรา
พยาธิทั้งสองนี้ยอมปรากฏ ชาตินารังเกียจไมมีชาติจะปลอดโปรง เพราะเหตุ
นั้น พระกุมารประทับนั่งขุดรากของชาติ ดุจถูกศรลูกที่สองแทง.
บทวา วิลาต คือวอ. บทวา เปต คือละไปจากโลกนี้. บทวา กาลกต
คือตาย. อธิบายวาอันคนเรากระทําสิ่งทั้งปวงตลอดกาล ที่เปนอยู ครั้นเสร็จแลว
ก็ตาย. พรหมทั้งหลายแสดงแมเรื่องนี้แกพระกุมารโดยนัยกอนนั้นแล. แมใน
บทวา ยตฺร หิ นาม นี้ก็มีอธิบายวา เมื่อมีชาติ ชราพยาธิมรณะทั้ง ๓ นี้ ยอม
ปรากฏ ชาติเปนสิ่งนารังเกียจ เมื่อไมมีชาติก็ปลอดโปรง เพราะเหตุนั้น
พระกุมารประทับนั่งขุดรากของชาติดุจถูกศรลูกที่ ๓ แทง.
บทวา ภณฺฑุ คือโลน. พรหมทั้งหลายแสดงแมเรื่องนี้แกพระกุมาร
โดยนัยกอนนั้นแล.
ในบทวา สาธุ ธมฺมจริยา เปนตน ความวา สารถีทูลพระกุมารวา
ขาแตเทวะ ความเปนผูประพฤติธรรมนี้เปนความดีดังนี้ พึงทราบการประกอบ
บทหนึ่ง ๆ อยางนี้วา ปพฺพชิโต ดังนี้. อนึ่งบททั้งหมดนี้เปนไวพจนของกุศล
กรรมบถ ๑๐ นั้นเอง. ก็ในที่สุดบทวา อวิหึสา เปนสวนเบื้องตนของกรุณา.
บทวา อนุกมฺปา เปนสวนเบื้องตนของเมตตา. บทวา เตนหิ เปนนิบาตใน
ความวาเรงเรา. เพราะพระกุมารทอดพระเนตรเห็นบรรพชิตแลวมีพระทัยนอม
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ไปในบรรพชา. ลําดับนั้น พระกุมารมีพระประสงคจะตรัสกับสารถีนั้น เมื่อจะ
ทรงสงสารถีกลับจึงตรัสคําเปนอาทิวา เตนหิ ดังนี้.
บทวา อถโข ภิกฺขเว ความวา พระกุมารีทรงสดับคําเปนตนวา การ
ประพฤติธรรมเปนความดีของบรรพชิต และคําอื่นอีกมากอันเปนธรรมกถา
ประกอบดวยโทษของผูอยูครองเรือนอันคับแคบดวยบุตรและภรรยาที่หมูมหาชนรักษาอยูและประกอบดวยอานิสงสแหงวิเวก ของบรรพชิตผูอยูในปาตาม
สบาย มีใจเปนเชนมฤคแลวมีพระประสงคจะบรรพชา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้ง
นั้นแล วิปสสีกุมารจึงไดเรียกสารถีมา. ชื่อวาการเห็นเทวทูตทั้ง ๒ เหลานี้
แลวบวชเปนวงศ เปนแบบแผน เปนประเพณีของพระโพธิสัตวทุกพระองค.
อนึ่งพระโพธิสัตวแมเหลาอื่นก็ยอมเห็นสิ้นกาลนานเหมือนพระวิปสสีกุมารพระองคนี้ทรงเห็นแลวตลอดกาลนาน. แตพระโพธิสัตวของเราทั้งหลายทรงเห็น
เทวทูตทั้ง ๔ วันเดียวเทานั้น ก็เสด็จออกมหาภิเนษกรมณทรงบรรพชาที่ฝง
แมน้ําอโนมา จากนั้นเสด็จถึงกรุงราชคฤห ณ ที่นั้นพระราชาพิมพิสารทูลถาม
วา ทานบัณฑิต ทานบวชเพื่ออะไร ตรัสวา
มหาพิตรอาตมาเห็นคนแกคนเจ็บ
ไดรับทุกข และคนตายถึงอายุขัย
กับไดเห็นบรรพชิตนุงหมผากาสายะ
เพราะฉะนั้นจึงบวช ถวายพระพร
บทวา สุตฺวาน เตส ความวา มหาชน ๘๔,๐๐๐ คนนั้น ไดสดับแลว
ไดมีดําริดังนี้. บทวา โอรโก คือพรอง ลามก. บทวา อนุปพฺพชึสุ คือ
บวชตาม. ก็เพราะเหตุใดในที่นี้ทานจึงไมกลาวเหมือนที่ทานกลาวไวขางตนวา
พระกุมารเสด็จออกจากราชธานีพันธุมดี โดยทานขัณฑะและทานติสสะออก
บวชตาม. เพราะออกไปแลวจึงไดสดับ. ไดยินวา มหาชนแมทั้งหมดเหลานี้
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เปนบุรุษอุปฐากของพระวิปสสีกุมาร. มหาชนเหลานั้นมาอุปฐากแตเชาตรู
ครั้นไมเห็นพระกุมาร จึงพากันกินอาหารเชา ครั้นกินอาหารเชาเสร็จแลวจึงมา
ถามวา พระกุมารไปไหน ครั้นสดับวาพระกุมารเสด็จไปพระอุทยานจึงพากัน
ออกไปดวยคิดวา พวกเราจักเฝาพระกุมารในพระอุทยานนั้น ครั้นเห็นสารถีกลับ
ไดสดับคําของสารถีนั้นวา พระกุมารทรงบรรพชาแลวจึงเปลื้องอาภรณทุก
อยางไวในที่ที่ไดสดับแลวนั่นเอง ใหคนนําผากาสายะสีเหลืองจากตลาดมาแลว
ปลงผมและหนวดบวชแลว. ดวยเหตุดังนี้ ในที่นี้จึงไมกลาววาออกจากราชธานี
พันธุมดี เพราะออกจากนครแลวจึงไดสดับนอกนคร.
บทวา จาริก จรติ ความวา พระวิปสสีโพธิสัตวสรางมณฑปใหญ
ในที่ที่ไปแลว ตระเตรียมทานมารับนิมนตในวันรุงขึ้นรับภิกษาที่มหาชนขอ
รองไว เที่ยวจาริกไปตลอด ๔ เดือน. บทวา อากิณฺโณ คือถูกแวดลอมดวย
คณะนี้. ก็ความวิตกนี้เกิดขึ้นแกพระโพธิสัตวเมื่อไร. ในวันขึ้น ๑๔ ค่ํา เพราะ
วันพรุงนี้จักเปนวันเพ็ญเดือน ๖. ไดยินวา ครั้งนั้นพระโพธิสัตวทรงดําริวา
พวกนี้เมื่อกอนแวดลอมเราผูเปนคฤหัสถเที่ยวไปอยางใด แมเดี๋ยวนี้ก็เปน
อยางนั้นอยูอีก ประโยชนอะไรดวยคณะนี้ ทรงรังเกียจดวยการปะปนอยูกับคณะ
ทรงดําริวา เราจะไปวันนี้แหละ แลวทรงดําริตอไปวา วันนี้ยังไมถึงเวลา หาก
เราจักไปเดี๋ยวนี้ พวกนี้ทั้งหมดก็จะรู เราจักไปวันพรุงนี้. อนึ่ง ในวันนั้น
ชาวบานในหมูบานเชนกับหมูบานอุรุเวลาไดนิมนตพระโพธิสัตวเพื่อฉันในวัน
รุงขึ้น. ชาวบานเหลานั้นตระเตรียมขาวปายาสสําหรับบรรพชิต ๘๔,๐๐๐ รูป
และสําหรับพระมหาบุรุษ. ขณะนั้น พระมหาบุรุษไดฉันอาหารกับบรรพชิต
เหลานั้นในบานนั้น ในวันรุงขึ้นแลวไดไปที่อยู. ณ ที่นั้นพวกบรรพชิตได
ปรนนิบัติพระมหาบุรุษเสร็จแลวเขาไปที่พักกลางคืนและกลางวันของตน ๆ.
แมพระโพธิสัตวก็เสด็จเขาไปประทับนั่ง ณ บรรณศาลา ทรงรําพึงวา
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เมื่อถึงเวลาเที่ยง นกทั้งหลายมารวมกัน
ปาใหญจะมีเสียงอึกกะทึก ภัยนั้นจะสองถึงเรา
ในคราวมีภัยแกผูยินดีในความสงัด ในคราวมีความวุนวายแกสัตว
ทั้งปวง เห็นปานนี้ พระโพธิสัตวทรงดําริวา นี้ถึงเวลาแลวจึงเสด็จออกปดประตู
บรรณศาลา บายพระพักตรสูโพธิมัณฑะ. แมในกาลอื่นพระโพธิสัตวเที่ยวไปใน
ที่นั้น ทรงเห็นโพธิมัณฑ. แตพระทัยพระโพธิสัตวนั้นไมเคยนอมไปเพื่อประทับ
นั่งเลย. แตวันนั้นพระญาณของพระโพธิสัตวถึงความแกกลา เพราะฉะนั้น
เกิดจิตเพื่อทอดพระเนตรโพธิมัณฑะที่ตกแตงแลวเสด็จขึ้นไป. พระโพธิสัตวนั้น
เสด็จเขาไปโดยสวนทิศใตทรงกระทําปทักษิณปูบัลลังกกวาง ๑๔ ศอกในสวน
ทิศตะวันออก ทรงอธิษฐานความเพียรประกอบดวยองค ๔ ประทับนั่งทรงตั้ง
ปฏิญญาวา เราจะไมลุกจากที่นี้ตลอดเวลาที่เรายังมิไดเปนพุทธะ. ทานกลาว
บทนี้วา พระโพธิสัตวพระองคเดียวหลีกออกจากคณะอยู หมายถึงการหลีก
ออกจากพระโพธิสัตวพระองคนี้.
บทวา อฺเเนว ตานิ ความวา นัยวา บรรพชิตเหลานั้นมาอุปฐาก
พระโพธิสัตวตอนเย็นแลวนั่งลอมบรรณศาลากลาววา เกินเวลาไปมากแลว
พวกทานจงเขาไปสังเกตการณ ครั้นเปดบรรณศาลา แมเมื่อไมเห็นพระโพธิสัตวนั้น ก็มิไดติดตามใหรูวา พระโพธิสัตวเสด็จไปไหน. พวกบรรพชิตคิดวา
พระมหาบุรุษทรงเบื่อในการอยูรวมคณะ เห็นจะมีพระประสงคจะประทับอยู
พระองคเดียว พวกเราจักเห็นพระโพธิสัตวตอนไดเปนพระพุทธเจาแลวนั่น
แหละ แลวพากันมุงหนาไปภายในชมพูทวีปหลีกออกจาริกไป.
บทวา วาสูปคตสฺส ความวา เขาไปอยูราตรีหนึ่ง ณ โพธิมัณฑะ.
บทวา รโหคตสฺส คือไปในที่ลับ. บทวา ปฏิสลฺลีนสฺส คือเรนอยูดวย
สามารถแหงความเปนผูเดียว. บทวา กิจฺฉ คือ ยาก. ก็ทั้งสองบทนี้คือ จวติ จ
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อุปปชฺชสิ จ ทานกลาวหมายถึงจุติและปฏิสนธิตอ ๆ ไป. ในบทวา ชรามรณสฺส นี้ความวา เพราะพระโพธิสัตวเมื่อทรงผนวชทอดพระเนตรเห็น คน
แก คนเจ็บ และคนตายนั่นแลจึงทรงผนวช ฉะนั้น ชราและมรณะนั้นแลยอม
ปรากฏแกพระโพธิสัตวนั้น. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา ชรา
มรณสฺส ดังนี้.
ดวยประการดังนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ความปริวิตกนี้ได
มีแกพระวิปสสีโพธิสัตวผูกระทําชราและมรณะ ใหเปนขอมูลตั้งมั่นเฉพาะแลว
ดุจหยั่งลงจากภวัคคพรหม. บทวา โยนิโสมนสิการา ความวา กระทําไวใน
ใจโดยอุบาย คือ ทําทางไวในใจ. อธิบายวา จริงอยู เมื่อกระทําไวในใจซึ่ง
ลักษณะมีความไมเที่ยง เปนตน โดยลักษณะมีความไมเที่ยง เปนตน ชื่อวา
ผูกระทําไวในใจโดยอุบายแยบคาย. อนึ่ง โยนิโสมนสิการ นี้ยอมเปนอยางใด
อยางหนึ่งของบรรดาอภิสมัยเหลานั้น เพราะความเปนไปดวยสามารถแหงปรีชา
คํานึงเห็นทั้งความเกิดทั้งความดับวา เมื่ออะไรหนอมีอยู ชาติเปนตนยอมมี เมื่อ
อะไรไมมีชาติ เปนตนยอมไมมีดังนี้ เพราะฉะนั้น การตรัสรูดวยปญญาไดมีแก
พระโพธิสัตวนั้น เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคายจากนี้ คือดวยการกระทําไว
ในใจโดยอุบายนี้ ดังนั้นเมื่อสิ่งใดมี ชรามรณะยอมมี การรวมกันเขากับเหตุ คือ
ชราและมรณะนั้นไดมีดวยพระปญญาของพระโพธิสัตว. ก็ชราและมรณะนั้นมี
เพราะอะไร. เพราะชาติ. เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวาเมื่อชาติมี
ชรามรณะจึงมีการรวมกันเขากับปญญากําหนดเหตุแหงชราและมรณะไดมีแก
พระโพธิสัตวนี้เปนอธิบายในขอนี้. พึงทราบบททั้งหมดโดยทํานองนี้.
ก็ในบทวา เมื่อนามรูปมีวิญญาณจึงมีนี้ ความวา ควรจะกลาววา เมื่อ
สังขารมี วิญญาณจึงมี และเมื่ออวิชชามี สังขารจึงมี แมทั้งสองนั้น เชื่อถือไมได.
เพราะอะไร. เพราะอวิชชากับสังขารเปนอดีตภพ. วิปสสนานี้ไมตอกับ อวิชชา
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และสังขารเหลานั้น. จริงอยู พระมหาบุรุษทรงตั้งมั่นอยูแลวดวยสามารถแหง
ปจจุบัน. อันผูไมเห็นอวิชชาและสังขารไมอาจเปนพระพุทธเจาไดมิใชหรือ.
จริงไมอาจเปนได. แตธรรมเหลานั้น อันพระมหาบุรุษนี้เห็นแลวดวย สามารถ
แหงภพ อุปาทานและตัณหา. ก็ในที่นี้ควรกลาวถึงปฏิจจสมุปบาทโดยพิสดาร.
ปฏิจจสมุปบาทนั้นทานกลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค.
บทวา ปจฺจุทาวตฺตติ คือกลับเวียนมา. ก็ในบทนี้วิญญาณกลับเวียน
มาเปนไฉน. วิญญาณนั้นไดแก ปฏิสนธิวิญญาณบาง วิปสสนา. วิญญาณบาง
ในวิญญาณทั้งสองนั้น ปฏิสนธิวิญญาณกลับเวียนมาแตปจจัย. วิปสสนาวิญญาณ
กลับเวียนมาแตอารมณ. แมทั้งสองก็ไมพนนามรูป อื่นจากนามรูปยอมไปไมได.
ในบททั้งหลายมีอาทิวา เอตฺตาวตา ชาเยถ วา ความวา ทานแสดงบททั้ง
๕ พรอมดวยจุติและปฏิสนธิอื่นๆ อยางที่วา เมื่อวิญญาณเปนปจจัย แกนามรูป
และเมื่อนามรูปเปนปจจัย แกวิญญาณ แมเมื่อทั้งสองก็เปนปจจัยของกันและกัน
ดวยเหตุเพียงเทานี้ สัตวโลกพึงเกิดบาง พึงแกบาง พึงตายบาง พึงจุติบาง พังอุบัติ
บาง ก็นอกจากนี้อยางอื่นยังมีอีกหรือ สัตวพึงเกิดบาง ฯลฯ พึงอุบัติบาง นี้
เทานั้นมิใชหรือสัตวยอมเกิด ฯลฯ และยอมอุบัติ เมื่อจะขยายความที่ทานกลาว
คํานั้นอีกวา เอตฺตาวตา จึงกลาววา เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ
เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีรูปนาม ตอจากนั้นเพื่อจะแสดงชาติชราและมรณะ
แมตอไป อันมีนามรูปเปนรากเหงา เพราะวิญญาณเปนปจจัย ดวยสามารถ
ปจจยาการโดยอนุโลม จึงกลาวคําเปนอาทิวา เพราะนามรูปเชนปจจัย จึงมี
สฬายตนะ. ในบททั้งหลายเหลานั้น บทวา เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ความวา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลมีประเภทเปนตนวา ชาติ
ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข โทมนัสและอุปายาส ยอมมีได. พระมหาบุรุษได
เห็นความเกิดแหงวัฏฏทุกข ทั้งมวลดวยประการฉะนี้.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 137
บทวา สมุทโย สมุทโยติ โข ความวา เกิดขึ้นเกิดขึ้นดังนี้แล. บทวา
อนนุสฺสุเตสุ ความวา ไมไดสดับมาแลวคือไมเคยฟงมาแลว. ในบททั้งหลาย
วา จักษุเกิดขึ้นแลว เปนตน ความวา ก็ปญญาเห็นความเกิดนี้ทานกลาววา
เปนจักษุ ดวยอรรถวาเห็น เปนญาณดวยอรรถวาทําใหรู เปนปญญาดวยอรรถ
วารูทั่ว เปนวิชชาดวยอรรถวารูแจง แทงตลอดเกิดขึ้นแลว เปนอาโลกะ ดวย
อรรถวาเปนแสงสวางดังนี้. เหมือนอยางทานกลาวแลววา จักษุเกิดขึ้นแลว
โดยอรรถวาเห็นญาณเกิดขึ้นแลวโดยอรรถวารูแลว ปญญาเกิดขึ้นแลวโดยอรรถ
วารูทั่ว วิชชาเกิดขึ้นแลวโดยอรรถวา แทงตลอด อาโลกะเกิดขึ้นแลวโดยอรรถ
วาแสงสวาง จักษุเปนเหตุ อรรถวาเห็นเปนผล ญาณเปนเหตุ อรรถวา รูแลว
เปนผล ปญญาเปนเหตุ อรรถวารูชัดเปนผล วิชชาเปนเหตุ อรรถวาแทง
ตลอดเปนผล อาโลกะเปนเหตุ อรรถวาแสงสวางเปนผลดังนี้. ทานกลาวดวย
บทเพียงเทานี้หรือ. ทานกลาวเพียงใหกําหนดรูปจจัยวา เมื่อสิ่งนี้มีอยู สิ่งนี้ยอม
มีดังนี้. อีกอยางหนึ่ง. ทานกลาวถึง ตรุณวิปสสนา อันเปนแนวทางปฏิบัติ.
บทวา อธิคโต โข มยาย ความวา มรรคนี้อันเราบรรลุแลว. บท
วา มคฺโค คือ วิปสสนามรรค. บทวา โพธาย ความวา เพื่อรูอริยสัจ ๔ หรือ
เพื่อรูนิพพาน. อีกอยางหนึ่ง ชื่อ โพธิเพราะรู. นี้เปนชื่อของอริยมรรค.
เปนอันทานกลาววาเพื่อประโยชนแกอริยมรรคนั้นบาง. เพราะอริยมรรคมี
วิปสสามรรคเปนมูล. บัดนี้เมื่อจะขยายความมรรคนั้นจึงกลาวคําเปนอาทิวา
ยทิท นามรูปนิโรธา ดังนี้. อนึ่งในบทนี้ทานกลาวถึงนิพพานเทานั้นดวยบท
ปฐมาวิภัตติ์วา วิฺาณนิโรโธ เปนตน ดวยประการฉะนี้ พระมหาบุรุษ
ไดทรงเห็นการดับคือความไมเกิดขึ้นแหงวัฏฏทุกขทั้งมวล.
บทวา นิโรโธ นิโรโธติ โข ความวา ไมเกิด ไมเกิดแล. บทวา
จกฺขุ เปนตน มีความอันทานกลาวไวแลวนั่นแล. แตในที่นี้ ดวยบททั้งหมดนี้
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ทานกลาวเพียงใหรูถึงความดับเทานั้นวา เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ ยอมไมมี ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง. ทานกลาวถึงวิปสสนาแกกลาอันจะใหถึงความพนไป.
บทวา อปเรน สมเยน ความวา พระโพธิสัตวทรงรูปจจัยและความ
ดับแหงปจจัยอยางนี้ในสมัยอื่นจากนั้น. บทวา อุปาทานกฺขนเธสุ คือในขันธ
อันเปนปจจัยแหงอุปาทาน. บทวา อุทยพฺพยานุปสฺสี ความวา พิจารณาเห็น
ความเกิดและความเสื่อมที่เห็นแลวครั้งแรกนั่นแหละ. บทวา วิหาสิ ความวา
พระโพธิสัตวทรงเจริญวิปสสนาอันเปนเหตุใหถึงความพนสุดยอดอยู. ทาน
กลาวขอนี้ไวเพราะเหตุไร. เพราะพระโพธิสัตวทั้งหลายทั้งปวงทรงบําเพ็ญบารมี
ในปจฉิมภพเสด็จออกมหาภิเนษกรมณในวันพระโอรสประสูติทรงผนวชทรง
ประกอบความเพียรเสด็จขึ้นโพธิบัลลังกทรงกําจัดมารและเสนามารในยามตนทรง
ระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัยใจภพกอน ในยามที่สองทรงชําระทิพยจักขุ ในยามที่
สามทรงพิจารณาปจจยาการ ทรงออกจากจตุตถฌานกําหนดลมหายใจเขาออก
ทรงเพงพินิจในขันธ ๕ ทรงเห็นลักษณะ ๕๐ ถวน ดวยสามารถความเกิดและความ
เสื่อมทรงเจริญวิปสสนา จนกระทั่งถึงโคตรภูญาณแลวทรงแทงตลอดพุทธคุณ
ทั้งสิ้นดวยอริยมรรค. อนึ่ง พระมหาบุรุษแมพระองคนี้ก็ไดบําเพ็ญบารมีแลว.
พระองคทรงกระทําตามลําดับ ทั้งหมดดังที่กลาวแลวในปจฉิมยาม ทรงออกจาก
จตุตถฌานกําหนดลมหายใจเขาออก ทรงเพงพินิจในขันธ ๕ ทรงปรารภการ
เห็นแจงความเกิดและความเสื่อมมีประการดังที่กลาวแลว. ทานกลาวถึงความ
เห็นแจงอันจะใหถึงความพนนี้ เพื่อแสดงถึงความเห็นแจงความเกิดและความ
เสื่อมนั้น.
ในบทเหลานั้น บทวา อิติรูป ความวา รูปนี้ รูปมีประมาณเทานี้
รูปเบื้องบนจากนี้ยอมไมมี เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวถึงการกําหนดรูปอันไมมี
สวนเหลือดวยสามารถแหงลักษณะรสปจจุปฏฐานและปทัฏฐาน กระทําสภาวะ
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แหงการสลายไป และประเภทแหงการอาศัยเกิดเปนอาทิ. ทานกลาวความเห็น
เหตุเกิดแหงรูปที่กําหนดไวอยางนี้ ดวยบทนี้วา อิติ รูปสฺส สมุทโย ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา อิติ ความวา อยางนี้เปนเหตุเกิด. พึงทราบความ
พิสดารของบท สมุทโย นั้นอยางนี้วา เพราะอวิชชาเกิด รูปจึงเกิด เพราะ
ตัณหาเกิด รูปจึงเกิด เพราะกรรมเกิด รูปจึงเกิด เพราะอาหารเกิด รูปจึงเกิด
เพราะเหตุนั้น แมเห็นลักษณะแหงการเกิดอยูก็ยอมเห็นเหตุเกิดของรูปขันธ.
แมในความดับก็พึงทราบความพิสดารอยางนี้วา เพราะอวิชชาดับ รูปจึงดับ
ฯลฯ แมเห็นลักษณะแหงความเปลี่ยนแปลงอยูก็ยอมเห็นความดับแหงรูปขันธ.
แมในบททั้งหลายวา อิติ เวทนา เปนตน ก็มีความวา เวทนานี้ เวทนามี
ประมาณเทานี้ เวทนาเบื้องบนจากนี้ยอมไมมี สัญญานี้ สังขารเหลานี้ วิญญาณนี้
วิญญาณมีประมาณเทานี้ วิญญาณเบื้องบนจากนี้ยอมไมมีดังนี้ ทานกลาว
กําหนด เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณไมเหลือดวยสามารถแหงลักษณะรส
ปจจุปฎฐานและปทัฎฐานกระทําสภาพแหงความเสวยอารมณ ความรูสึก การปรุง
และความเขาใจ และประเภทแหงสุขเปนตน รูปสัญญาเปนตน ผัสสะเปนตน
จักขุวิญญาณเปนตน ใหเปนอาทิ. ก็แตวาทานกลาวถึงความเห็นเหตุเกิดแหง
เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณทั้งหลายที่กําหนดไวอยางนี้ดวยบทวา อิติ
เวทนาย สมุทโย เปนตน. บทวา อิติ แมในบทนั้นก็มีความวา อยางนี้เปน
เหตุเกิดดังนี้. ความพิสดารแมของบทเหลานั้นวา เพราะอวิชชาเกิด เวทนาจึง
เกิด พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในรูปนั้นและ. แตมีความแปลกออกไปดังนี้.
ในขันธ ๓ ไมควรกลาววา เพราะอาหารเกิด ควรกลาววา เพราะผัสสะเกิด.
ในวิญญาณขันธ ควรกลาววา เพราะนามรูปเกิด. แมบทวาความดับพึง
ประกอบดวยสามารถแหงบทเหลานั้นนั่นแล. นี้เปนสังเขปในบทนี้. ขอวินิจฉัย
ความเกิดและความเสื่อมอยางพิสดารบริบูรณดวยประการทั้งปวง ทานกลาวไว
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แลวในวิสุทธิมรรค. บทวา เมื่อพระโพธิสัตวนั้นทรงพิจารณาเห็นความเกิด
และความเสื่อมในอุปาทานขันธ ๕ อยู ความวา เมื่อพระวิปสสีโพธิสัตวนั้น
พิจารณาเห็นความเกิดและความเสื่อมดวยสามารถลักษณะ ๕๐ ถวน ในอุปาทานขันธ ๕ มีรูปเปนตนเหลานี้อยู เมื่อวิปสสนาญาณเจริญแลวตามลําดับ
จิตไมยึดมั่นเพราะไมเกิด ยอมพนจากกิเลสทั้งหลายกลาวคือ อาสวะดับสนิท
ดวยอนุปาทนิโรธ. จิตนั้นชื่อวายอมพนในขณะมรรค ชื่อวาพนแลวในขณะผล
หรือวาพนแลวและจะพนในขณะมรรค เปนอันพนแลวในขณะผลนั่นเอง.
ดวยเหตุเพียงเทานี้แล พระมหาบุรุษทรงพนแลวจากเครื่องผูกมัดทั้งปวง มีพระสันดานเบิกบานดุจประทุมตองแสงอาทิตยฉะนั้น มีพระดําริบริบูรณประทับนั่ง
ณ โพธิบัลลังก ทรงกระทํามรรคญาณ ๔ ผลญาณ ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ ญาณ
กําหนดกําเนิด ๔ ญาณกําหนด ๕ อสาธารณญาณ ๖ และพระพุทธคุณ
ทั้งมวลใหอยูในเงื้อมพระหัตถ. ทรงกระทําไวในพระทัยอยางนี้วา
เราแลนไปสิ้นสงสารหลายชาติ แสวงหา
ชางทําเรือนไมพบ การเกิดบอย ๆ เปนทุกข
ดูกอนชางทําเรือน เราพบทานแลว ทาน
จะไมทําเรือนอีก เราหักซี่โครงของทานหมดแลว
เรารื้อเรือนยอดเสียแลว จิตของเราไมได
ปรุงแตงแลว เราไดบรรลุความสิ้นตัณหาแลว
ไมมีคติเพื่อประกาศแกผูที่พนโดยชอบ
ผูขามโอฆะอันผูกมัดดวยกาม ผูบรรลุ
สุขอันไมหวั่นไหว เหมือนอันใคร ๆ ไมรู
คติของผูทําลายทอนเหล็กอันรุงเรือง
ดวยพระเวท เปนผูสงบโดยลําดับฉะนั้น
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ทรงรุงเรืองดุจพระอาทิตยในสารทกาลและดุจพระจันทรในวันเพ็ญ.
จบภาณวารกถาที่ ๒
พึงทราบในภาณวารที่ ๓. บทวา ยนฺนูนาห ธมฺม เทเสยฺย ความวา
ไฉนหนอ เราจะพึงแสดงธรรม. ก็วิตกนี้เกิดขึ้นแลวเมื่อไร. เกิดขึ้นในสัปดาห
ที่ ๘ ของผูเปนพระพุทธเจา.
ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจา พระนามวา วิปสสีนั้นเปนพระพุทธเจา
แลวประทับนั่ง ณ โพธิบัลลังกตลอดสัปดาห ประทับยืนเพงดูโพธิบัลลังกตลอด
สัปดาห เสด็จจงกรม ณ เรือนแกวตลอดสัปดาห ประทับนั่งเฟนพระธรรม
ณ เรือนแกวตลอดสัปดาห ประทับนั่ง ณ อชปาลนิโครธตลอดสัปดาห ประทับ
นั่ง ณ โคนมุจลินทตลอดสัปดาห ประทับนั่ง ณ ราชายตนะตลอดสัปดาห
เสด็จลุกจากราชายตนะนั้น พอพระองคเสด็จมาในสัปดาหที่ ๘ ประทับนั่ง ณ
อชปาลนิโครธอีก ความวิตกนี้และความวิตกนอกเหนือจากนี้ที่พระพุทธเจา
ประพฤติและพระพฤติมาอยางสม่ําเสมอเกิดขึ้นแลวแกพระพุทธเจาทั้งปวง.
ในบททั้งหลายเหลานั้น บทวา อธิคโต คือแทงตลอดแลว. บทวา
ธมฺโม ไดแก ธรรมคืออริยสัจ ๔. บทวา คมฺภีโร นี้ เปนชื่อของการปฏิเสธ
ความเปนของตื้น. บทวา ทุทฺทโส ความวา เปนธรรมที่เห็นไดยาก คือเปน
ธรรมอันบุคคลเห็นโดยยาก คือไมสามารถเห็นงาย เพราะเปนธรรมลึกซึ้ง.
เพราะเปนธรรมที่เห็นไดยาก จึงเปนธรรมที่รูตามยากอันบุคคลพึงตรัสรูโดยยาก
คือไมสามารถตรัสรูไดโดยงาย. บทวา สนฺโต คือดับสนิทแลว. บทวา
ปณีโต คือไมเรารอน ทั้งสองบทนี้ทานกลาวหมายถึง โลกุตตระนั่นเอง.
บทวา อตกฺกาวจโร ความวา ไมควรคาดคะเน คือไมควรหยั่งลงดวยการ
ตรึก ควรคาดคะเนดวยญาณเทานั้น. บทวา นิปุโณ คือละเอียด. บทวา
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ปณฺฑิตเวทนีโย ความวา อันบัณฑิตผูปฏิบัติปฏิปทาชอบพึงรูได. บทวา
อาลยรามา ความวา สัตวทั้งหลายยอมติดในกามคุณ ๕ เพราะฉะนั้น สัตว
เหลานั้นทานกลาววา อาลยา. สัตวทั้งหลายยอมอยูกับความพัวพันวิปริตของ
ตัณหา ๑๐๘ เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา อาลยา. สัตวทั้งหลายยอมยินดีดวย
อาลัยเหลานั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อาลยรามา คือมีอาลัยเปนที่ยินดี. สัตว
ทั้งหลายยินดีแลวในอาลัย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อาลยรตา คือยินดีแลวใน
อาลัย. สัตวทั้งหลายเบิกบานแลวดวยดีในอาลัยทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
อาลยสมฺมุทิตา คือเบิกบานแลวในอาลัย. สัตวทั้งหลายยอมยินดีดวยอาลัย
ในกามและอาลัยในตัณหาแมเหลานี้ เปนผูเบิกบานกระสันในสังสารวัฏอยู
เหมือนพระราชาเสด็จประพาสพระราชอุทยาน อันสมบูรณดวยรุกขชาติที่เต็ม
ไปดวยดอกและผลเปนตน ซึ่งตกแตงไวเปนอยางดี ทรงรื่นรมยเบิกบานชื่นชม
เพลิดเพลินดวยสมบัตินั้น ๆ ไมทรงเบื่อหนาย ไมทรงพระประสงคจะเสด็จกลับ
แมเย็นแลวฉะนั้น. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงความอาลัย
แม ๒ อยาง ดุจภาคพื้นอุทยานแกสัตวเหลานั้น จึงตรัสวา อาลยรามา คือ
มีอาลัยเปนที่ยินดีดังนี้เปนตน. บทวา ยทิท เปนนิบาต. พึงทราบความอยางนี้
วา บทวา ย อิท หมายถึงฐานะของบทนั้น. บทวา โย อย หมายถึง
ปฏิจุจสมุปบาท. ปจจัยของบททั้งสองนี้วา อิทปฺปจฺจยตา ปฏิจฺจสมุปฺปาโท
ชื่อ อิทัปปจจยา คือสิ่งนี้เปนปจจัยของสิ่งนี้. ชื่อวา อิทปฺปจฺจยตา และ
ปฏิจฺจสมุปฺปาโท เพราะความที่สิ่งนี้เปนปจจัยของสิ่งนี้ และปจจัยอันเปนที่
อาศัยกันเกิดขึ้น. บทนี้เปนชื่อของ อวิชฺชา เปนตน อันเปนปจจัยแหงสังขาร
เปนตน. บททั้งหมดวา สพฺพสงฺขารสมโถ เปนตน เปนนิพพานอยางเดียว.
เพราะความดิ้นรนของสังขารทั้งปวงอาศัยนิพพานนั้นยอมสงบยอมระงับ ฉะนั้น
ทานจึงกลาววา สพฺพสงฺขารสมโถ คือ เปนที่ระงับแหงสังขารทั้งปวงดังนี้.
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อนึ่ง เพราะกิเลสทั้งปวงเปนอันสลัดทิ้งไปได ตัณหาทั้งปวงสิ้นไป กิเลสราคะ
ทั้งปวงคลายไป ทุกขทั้งปวงดับไป เพราะอาศัยนิพพานนั้น ฉะนั้น ทานจึง
กลาววา สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค คือ เปนที่สลัดกิเลสทั้งปวง ตณฺหกฺขโย
เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา วิราโค คลายความกําหนัด นิโรโธ ดับทุกข ดังนี้.
ก็ตัณหานั้นยอมนําไป คือรอยรัดภพดวยภพหรือกรรมกับดวยผลกรรม เพราะ
ฉะนั้น ทานจึงกลาววา ตัณหาการทําการรอยรัด. ชื่อนิพพานเพราะออกจาก
เครื่องรอยรัดนั้น บทวา โส มมสฺส กิลมโถ ความวา การแสดงธรรมแก
ผูไมรูพึงเปนความลําบากของเรา. เปนอันทานกลาววา พึงเปนความลําบาก
ทางกาย และพึงเปนการเบียดเบียนทางกาย. ก็แตวาทั้งสองนี้มิไดมีในดวงจิต
ของพระพุทธเจาทั้งหลาย.
บทวา อปสฺสุ เปนนิบาตในอรรถวา พอกพูน. นิบาตนั้น แสดงวา
มิใชไดมีความวิตกนี้อยางเดียว แมคาถาเหลานี้ก็แจมแจงแลว. ในบททั้งหลาย
วา วิปสฺสึ เปนอาทิความวา พระวิปสสีพระผูมีพระภาค เปนพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา.
บทวา อนจฺฉริยา คือ อัศจรรยนอย. บทวา ปฏิภ สุ ความวา
ธรรมเปนโคจรทั้งหลายไดเกิดแกญาณกลาวคือปฏิภาน ถึงซึ่งความเปนธรรม
พึงปริวิตก.
บทวา กิจฺเฉน ความวา โดยยาก คือ มิใชเพื่อปฏิบัติยาก. เพราะ
แมมรรค ๔ ก็ยอมเปนขอปฏิบัติงายของพระพุทธเจาทั้งหลาย. บทนี้ทานกลาว
หมายถึงการปฏิบัติเพื่อไดคุณวิเศษมาของทานที่ยังมีราคะ มีโทสะ และมีโมหะ
ในเวลาบําเพ็ญบารมีนั้นเองใหสิ่งเปนตน อยางนี้ คือ ตัดศรีษะที่ประดับ
ตกแตงแลว เอาเลือดออกจากคอ ควักดวงตาทั้งสองขางที่หยอดยาไวอยางดี
สละบุตรผูจะดํารงวงศตระกูล สละภรรยา ผูมีความประพฤติเปนที่พอใจ แก
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ผูขอทั้งหลายที่พากันมา และถึงอยางอื่นมีการตัดและทําลายในอัตภาพ เชน กับ
ขันติวาทีดาบสเปนตน. ห อักษรในบทวา หล นี้เปนเพียงนิบาต แปลวา ควร.
บทวา ปกาสิตุ คือเพื่อแสดง คือเมื่อคนบรรลุธรรมไดยากอยางนี้ ก็ไม
ควรแสดง คือควรแสดงกับคนฉลาด ทานอธิบายวา ประโยชนอะไรดวยการ
แสดง. บทวา ราคโทสปเรเตหิ คือถูกราคะโทสะครอบงํา หรือราคะโทสะ
ติดตามไป. บทวา ปฏิโสตคามึ ความวาสัจจธรรม ๔ อันถึงแลวอยางนี้วา
เปนธรรมทวนกระแสแหงความเที่ยงเปนตน คือ ความไมเที่ยงเปนทุกขไม
มีตัวตนและไมงาม. บทวา ราครตฺตา ความวา ถูกกามราคะ ภวราคะและ
ทิฐิราคะยอมไว. บทวา น ทกฺขนฺติ ความวา สัตวทั้งหลายจักไมเห็น
ตามความเปนจริงนี้วา เปนของไมเที่ยง เปนทุกข ไมมีตัวตนไมงามดังนี้
ใครเลาจักอาจเพื่อใหผูที่ไมเห็นเหลานั้น ถือเอาอยางนี้ได. บทวา ตโมกฺขนฺ
เธน อาวุฏา ความวา ถูกกองอวิชชาหุมหอไว.
บทวา อปฺโปสฺสุกฺกตาย ความวา เพราะไมประสงคจะทรงแสดง
โดยความเปนผูไมมีความขวนขวาย. ก็เพราะเหตุไร พระทัยของพระองคจึงนอม
ไปอยางนี้เลา พระองคทรงการทําความปรารถนาไววา เรานั่นพนแลว
จักปลดเปลื้องสัตว เราขามไดแลวจักใหสัตวขามบาง
จะไดประโยชนอะไร ดวยเราผูรูแจงธรรมในโลกนี้แลวจะ
ไมใหผูอื่นรูบาง เราบรรลุสัพพัญุตญาณแลว จักยังสัตวพรอมดวย
เทวดาใหขามพนไป ดังนี้ มิใชหรือ แลวทรงบําเพ็ญบารมีจนไดบรรลุ
พระสัพพัญุตญาณ. ขอนั้นเปนความจริง แตจิตของพระองคทรงนอมไป
อยางนั้นดวยอานุภาพแหงการพิจารณา. จริงอยูเมื่อพระองคบรรลุสัพพัญุตญาณ
แลว ทรงพิจารณาถึงความที่สัตวทั้งหลายยังยึดกิเลสอยู และความที่พระธรรม
เปนธรรมลึกซึ้ง ความที่สัตวทั้งหลายยังยึดถือกิเลสอยู และความที่พระธรรม
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เปนธรรมลึกซึ้ง ปรากฏโดยอาการทั้งปวง. เมื่อเปนเชนนั้น เมื่อพระองค
ทรงดําริวา สัตวเหลานี้แลเต็มไปดวยกิเลสเศราหมองยิ่งหนัก ถูกราคะยอม ถูก
โทสะครอบงํา ลุมหลงไปดวยโมหะ ดุจน้ําเตาเต็มไปดวยน้ําสม ดุจถาดเต็มไป
ดวยเปรียง ดุจผืนผาขี้ริ้วชุมไปดวยมันเหลวและน้ํามัน ดุจมือเปอนไปดวยยา
หยอดตา เขาเหลานั้นจักรูแจงแทงตลอดไปไดอยางไร ดังนี้ จิตจึงนอมไป
อยางนั้น ดวยอานุภาพแหงการยึดถือกิเลสและการพิจารณา. อนึ่ง พระธรรมนี้
ลึกซึ้งดุจลําน้ําหนุนแผนดินไว เห็นไดยาก ดุจเมล็ดผักกาดที่ถูกภูเขากําบังไว
ตั้งอยู และรูตามไดยาก ดุจการแยกปลายดวยปลายของขนสัตวที่ผาออก ๑๐๐
สวน. จริงอยู เราพยายามเพื่อรูแจงแทงตลอด ธรรมนี้ไมมีทานที่ไมไดให
ไมมีศีลที่ไมไดรักษา ไมมีบารมีที่ไมไดบําเพ็ญมิใชหรือ แมเมื่อเรากําจัดมาร
และเสนามารดุจไรความอุตสาหะ แผนดินก็ไมหวั่นไหว แมเมื่อเราระลึกถึง
ขันธที่เคยอยูอาศัยในชาติกอนในปฐมยามไดก็ไมหวั่นไหว แมเมื่อเราชําระ
ทิพพจักษุในมัชฌิมยาม ก็ไมหวั่นไหว แตเมื่อเรารูแจงแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทในปจฉิมยาม แผนดินหมื่นโลกธาตุไดหวั่นไหวแลว ดวยประการดังนี้
แมชนเชนเรายังรูแจงแทงตลอดธรรมนี้ดวยญาณอันกลาไดโดยยากถึงเพียงนี้
แลว มหาชนชาวโลกจักรูแจงแทงตลอด ธรรมนั้นไดอยางไร เพราะเหตุนั้น
พึงทราบวา จิตของพระองคนอมไปแลวอยางนั้น แมดวยอานุภาพแหงความที่
พระธรรมเปนธรรมลึกซึ้งและดวยการพิจารณาดังนี้. อีกอยางหนึ่ง เมื่อพระพรหมทูลวิงวอน จิตของพระองคก็นอมไปอยางนี้ เพราะมีพระประสงคจะแสดง.
จริงอยู พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบวา เมื่อจิตของเรานอมไปเพราะความที่
เราเปนผูมีความปรารถนานอย มหาพรหมวิงวอนเราเพื่อขอใหแสดงธรรม
ก็สัตวเหลานี้เปนผูเคารพพรหม เมื่อรูวามีขาววา พระศาสดาไมมีพระประสงค
จะแสดงธรรมแกพวกเรา ทีนั้น มหาพรหมทูลวิงวอนพระองคใหแสดงแลว
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ผูเจริญทั้งหลาย พระธรรมสงบหนอ ประณีตหนอดังนี้ จักตั้งใจฟง ดังนี้.
พึงทราบวา อาศัยเหตุนี้ จิตของพระองคจึงนอมไป เพื่อความที่พระองคเปน
ผูมีความขวนขวายนอย ไมนอมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรม.
ในบทวา อฺตรสฺส นี้ ทาวกลาววา อฺตโร ก็จริง ถึงดังนั้น
พึงทราบวา นั่นคือมหาพรหมผูใหญในจักรวาลนี้. บทวา นสฺสติ วต โภ โลโก
ความวา นัยวามหาพรหมนั้นเปลงเสียงนี้ โดยที่หมูพรมใน หมื่นโลกธาตุ
สดับแลว ทั้งหมดประชุมกัน. บทวา ยตฺร หิ นาม คือในโลกชื่อใด. บทวา
ปุรโต ปาตุรโหสิ ความวา มหาพรหมไดปรากฏพรอมกับพรหมหนึ่งหมื่น
เหลานั้น. บทวา อปฺปรชกฺขชาติกา ความวา ธุรี คือราคะโทสะและโมหะ
เบาบาง คือนิดหนอย ในดวงตาอันสําเร็จดวยปญญา สภาพอยางนี้ของสัตว
ทั้งหลายเหลานั้นยังมีอยู เพราะเหตุนั้น สัตวทั้งหลายชื่อวา อปฺปรชกฺขชาติกา
คือ มีกิเลศเพียงดังธุลีในจักษุเบาบาง. บทวา อสฺสวนตา คือเพราะมิไดฟง.
บทวา ภวิสฺสนฺติ ความวา ทานแสดงวา สัตวทั้งหลายผูสรางสมบุญไวแลว
ถึงความแกกลาในพระพุทธเจาองคกอน ดวยสามารถบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ หวัง
พระธรรมเทศนาอยางเดียวเหมือนประทุมชาติหวังแสงอาทิตย เปนผูควรหยั่ง
ลงสูอริยภูมิ ในเมื่อจบคาถา ๔ บท ไมใชคนเดียว ไมใชสองคน มีหลายแสน
จักเปนผูรูธรรม ดังนี้.
บทวา อชฺเฌสน คือวิงวอนอยางนี้ ๓ ครั้ง. บทวา พุทฺธจกฺขุนา
ความวา ดวยปรีชากําหนดรูความหยอนและยิ่ง แหงอินทรียของสัตวทั้งหลาย
และดวยอาสยานุสยญาณ. บทวา พุทฺธจกฺขุ เปนชื่อแหงญาณทั้งสองนี้. บทวา
สมนฺตจกฺขุ เปนชื่อแหงพระสัพพัญุตญาณ. บทวา ธมฺมจกฺขุ เปนชื่อแหง
มรรคญาณ ๓. ในบทวา อปฺปรชกฺเข เปนตน ความวา สัตวที่มีธุลีมีราคะ
เปนตน ในปญญาจักษุนอยโดยนัยที่กลาวนั้นแล. ชื่อวา อปฺปรชกฺขา คือมี
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กิเลสเพียงดังธุลีในจักษุนอย. สัตวที่มีธุลีมีราคะเปนตนนั้นในปญญาจักษุมาก
ชื่อวามหารชกฺขา คือมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุมาก. สัตวที่มีอินทรียมีศรัทธา
เปนตน แกกลา ชื่อวา ติกฺขินฺทฺริยา คือ มีอินทรียแกกลา. สัตวที่มีอินทรีย
เหลานั้นออน ชื่อวา มุทุนฺทฺริยา คือ มีอินทรียออน. สัตวที่มีอาการมีศรัทธา
เปนตน เหลานั้นดี ชื่อ สฺวาการา คือมีอาการดี. สัตวที่กําหนดเหตุที่กลาว
สามารถใหรูไดงาย ชื่อวา สุวิฺาปยา คือใหรูแจงไดงาย. สัตวที่เห็นปรโลก
และโทษโดยความเปนภัยชื่อวา ปรโลกวชฺชภยทสิสาวิโน คือมักเห็นปรโลก
และโทษโดยความเปนภัย.
ก็ในเรื่องที่มีบาลีดังนี้ บุคคลที่มีศรัทธามีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุนอย
บุคคลผูไมมีศรัทธามีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุมาก บุคคลผูปรารภความเพียรมี
กิเลสเพียงดังธุลีในจักษุนอย บุคคลผูเกียจครานมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุมาก
บุคคลผูมีสติตั้งมั่นมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุนอย บุคคลผูมีสติลุมหลง มีกิเลส
เพียงดังธุลีในจักษุมาก บุคคลผูมีจิตตั้งมั่น มีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุนอย บุคคล
ผูมีจิตไมตั้งมั่นมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุมาก บุคคลผูมีปญญามีกิเลสเพียงดังธุลี
ในจักษุนอย บุคคลผูมีปญญาทราบมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุมาก เชนเดียวกัน
บุคคลผูมีศรัทธามีอินทรียแกกลา ฯลฯ บุคคลผูมีปญญามักเห็นโลกอื่นและโทษ
ดวยความเปนภัย บุคคลผูมีปญญาทรามมักไมเห็นโลกอื่นและโทษโดยความ
เปนภัย.
บทวา โลโก ไดแก ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก สมบัติภวโลก
วิบัติภวโลก สมบัติและวิบัติภวโลก วิบัติสัมปติภวโลก โลกหนึ่ง คือ สัตว
ทั้งหลายทั้งปวงอยูไดดวยอาหาร โลก ๒ คือ นามและรูป โลก ๓ คือ เวทนา ๓
โลก ๔ คืออาหาร ๔ โลก ๕ คือ อุปาทานขันธ ๕ โลก ๖ คืออายตนะภายใน
๖ โลก ๗ คือภูมิเปนที่ตั้งแหงวิญญาณ ๗ โลก ๘ คือ โลกธรรม ๘ โลก ๙ คือ
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ภพเปนที่อยูของสัตว ๙ โลก ๑๐ คือ อายตนะ ๑๐ โลก ๑๒ คือ อายตนะ ๑๒
โลก ๑๘ คือ ธาตุ ๑๘.
บทวา วชฺช ไดแก กิเลสทุกชนิด เปนโทษทุจริตทุกชนิดเปนโทษ
อภิสังขารทุกชนิดเปนโทษ กรรมคือการไปสูภพทุกชนิดเปนโทษ ดวยประการ
ฉะนี้ ทั้งในโลกนี้ทั้งโทษนี้ เปนอันปรากฏความหมายรูโดยความเปนภัยอยาง
แรงกลาเหมือนเพชฌฆาตเงื้อดาบ พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี ทรงรู
ทรงเห็น ทรงรูยิ่ง ทรงแทงตลอดอินทรีย ๕ เหลานี้ ดวยอาการ ๕๐ เหลานี้
นี้เปนพระปรีชากําหนดรูความหยอนและยิ่งของอินทรียทั้งหลายของพระตถาคต.
บทวา อุปฺปลินิย คือ ในกอบัว. แมในบทนอกนี้ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
บทวา อนฺโตนิมุคฺคโปสีนิ คือ ดอกบัวแมเหลาอื่นใดจมอยูในน้ําอันน้ําเลี้ยงไว.
บทวา อุทก อจฺจุคฺคมฺม ติฏนฺติ คือบัวบางเหลาตั้งขึ้นพนน้ํา. ในบทนั้น
อธิบายวา บัวบางเหลาที่ตั้งขึ้นพนน้ําคอยรอสัมผัสแสงอาทิตยแลวบานใน
วันนี้. บางเหลาตั้งอยูเสมอน้ําจักบานในวันพรุงนี้. บางเหลายังจมอยูภายในน้ํา
อันน้ําเลี้ยงไวจักบานในวันที่ ๓. แตวายังมีดอกบัวเปนตนที่มีโรคแมเหลาอื่น
ไมขึ้นพนจากน้ําแลว ดอกบัวเหลาใด จักไมบาน จักเปนภักษาแหงปลาและเตา
อยางเดียว ดอกบัวเหลานั้น ทานไมควรนําขึ้นสูบาลีไดแสดงไวชัดแลว.
บุคคล ๔ จําพวก คือ อุคฆฏิตัญู วิปจิตัญู เนยยะ ปทปรมะ
ก็เปรียบเหมือนดอกบัว ๔ เหลานั้นแล.
ในบุคคล ๔ จําพวกนั้น บุคคลที่ตรัสรูธรรมพรอมกับเวลาที่ทานยก
ขึ้นแสดง ชื่อ อุคฆฏิตัญู. บุคคลที่ตรัสรูธรรมเมื่อทานแจกความแหงคํายอ
โดยพิสดาร ชื่อวา วิปจิตัญู. บุคคลที่ตรัสรูธรรมโดยลําดับดวยความ
พากเพียรทองจํา ดวยการไตถาม ดวยทําไวในใจโดยแยบคาย ดวยคบหา
สมาคมกับกัลยาณมิตร ชื่อวา เนยยะ. บุคคลที่ไมตรัสรูธรรมไดในชาตินั้น
แมเรียนมาก ทรงไวมาก สอนเขามาก ชื่อวา ปทปรมะ.
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ในบทนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดู หมื่นโลกธาตุ เชนกับ
ดอกบัว เปนตน ไดทรงเห็นแลววา บุคคลจําพวก อุคฆฏิตัญู ดุจดอกบัว
จะบานในวันนี้ บุคคลจําพวก วิปจิตัญู ดุจดอกบัวจักบานในวันพรุงนี้
บุคคลจําพวกเนยยะ ดุจดอกบัวจักบานในวันที่ ๓ บุคคลจําพวกปทปรมะ ดุจ
ดอกบัวอันเปนภักษาแหงปลาและเตา. อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงตรวจดู
ไดทรงเห็นโดยอาการทั้งปวงอยางนี้วา สัตวมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุนอย มี
ประมาณเทานี้ สัตวมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุมากมีประมาณเทานี้ แมในสัตว
เหลานั้นจําพวกที่เปน อุคฆฏิตัญู มีประมาณเทานี้ ดังนี้. ในสัตว ๔ จําพวก
นั้น การแสดงธรรมของพระผูมีพระภาคเจา ยอมสําเร็จประโยชนแกบุคคล ๓
จําพวกในอัตภาพนี้แล. พวกปทปรมะจะมีวาสนาเพื่อประโยชนในอนาคต.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศพระธรรมเทศนา อันนํามา
ซึ่งประโยชนแกบุคคล ๔ จําพวกเหลานี้แลว ยังความเปนผูมีพระประสงคจะ
ทรงแสดงใหเกิดขึ้น ไดทรงจัด สัตวแมทั้งปวงในภพ ๓ ใหม ใหเปนสองสวน
ดวยสามารถแหงภัพสัตว และอภัพสัตว สัตวที่ทานกลาวหมายถึงนั้นคือ
สัตวเหลาใดประกอบดวย กัมมาวรณะ วิปากาวรณะ กิเลสาวรณะ ไมมี
ศรัทธา ไมมีความพยายาม มีปญญาทราม เปนผูไมควรกาวลงสูความชอบ
ในธรรมทั้งหลาย ที่เปนกุศลอยางแนนอน สัตวทั้งหลายเหลานี้นั้นเปนอภัพสัตว
ภัพสัตวเปนไฉน สัตวเหลาใดไมประกอบดวย กัมมาวรณะ ฯลฯ สัตวทั้งหลาย
เหลานี้นั้นเปนภัพสัตว ดังนี้. ในบทนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงละ อภัพบุคคล
แมทั้งหมด ทรงกําหนดภัพบุคคลอยางเดียวดวยพระญาณ ไดทรงจัดใหเปน
๖ สวน คือ สัตวจําพวกราคจริตประมาณเทานี้ สัตวจําพวกโทสจริต โมหจริต
วิตักกจริต ศรัทธาจริต พุทธิจริต มีประมาณเทานี้. ครั้นทรงจัดอยางนี้แลว
จึงทรงพระดําริวา เราจักแสดงธรรม ดังนี้.
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พรหมครั้นทราบดังนั้นแลว เกิดโสมนัส ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาหลายคาถา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อถโข โส ภิกฺขเว มหาพฺรหฺมา
เปนตน ทรงหมายถึงขอนี้. ในบทเหลานั้น บทวา อชฺฌภาสิ ตัดบทเปนอธิ
อภาสิ. อธิบายวา ไดกราบทูลปรารภยิ่งในรูป.
บทวา เสเล ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏิโต คือเหมือนคนยืนอยูบน
ภูเขาหินลวน. จริงอยู เมื่อคนยืนอยูบนยอดภูเขานั้นก็ไมมีกิจเปนตนวา ยก และ
ยึดคอ แมเพื่อจะดู. บทวา ตถูปม ความวา เปรียบดวยสิ่งนั้น คือ เปรียบ
ดวยภูเขาหินลวน. ก็ความสังเขปในเรื่องนี้มีดังนี้. บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบน
ยอดเขาหินลวนพึงเห็นหมูชนโดยรอบฉันใด ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระองค
เปนผูมีปญญาดี มีจักษุโดยรอบดวยพระสัพพัญุตญาณก็ฉันนั้น เสด็จขึ้นสู
ปราสาทสําเร็จดวยธรรมสําเร็จดวยปญญา เปนผูปราศจากความโศกดวยพระองค
เอง ทรงพิจารณา ทรงใครครวญ ทรงตรวจตรา หมูชนผูเกลือกกลั้วไปดวย
ความโศก ถูกชาติชราครอบงําแลว.
ในบทนี้มีอธิบายดังนี้ เหมือนอยางวา มนุษยทั้งหลาย กระทําที่ดิน
ผืนใหญโดยรอบเชิงภูเขา แลวปลูกกระทอมในแนวพื้นที่เหมาะแกการเพาะปลูก
ณ ที่ดินผืนนั้น จุดไฟในเวลากลางคืน อนึ่ง ที่ดินนั้นพึงมีความมืดประกอบ
ดวยองค ๔ ขณะนั้น เมื่อบุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนยอดภูเขานั้น มองดูพื้นที่
ที่ดิน ไมปรากฏ แนวพื้นที่เพาะปลูก ไมปรากฏ กระทอม ไมปรากฏ
พวกมนุษยที่นอนในกระทอมนั้น ไมปรากฏ แตปรากฏเพียงเปลวไฟในกระทอม
ทั้งหลาย เทานั้น ฉันใด เมื่อพระตถาคตเสด็จขึ้นสูธรรมปราสาททรงตรวจดู
หมูสัตว สัตวทั้งหลายที่ไมไดทําความดี แมนั่ง ณ ขางพระชานุเบื้องขวา ใน
ในที่อยูแหงเดียวกัน ก็ฉันนั้น ก็ไมมาถึงคลองแหงพุทธจักษุ ยอมเปนเหมือน
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ลูกศรที่ซัดไปในเวลากลางคืน แตสัตวทั้งหลายที่ทําความดี เปนเวไนยบุคคล
แมยืนอยูไกลพระตถาคตนั้น ยอมมาสูคลองได. สัตวเหลานั้นยอมเปนดุจไฟ
และดุจภูเขาหิมพานต. สมดังที่ทานกลาวไววา
สัตบุรุษทั้งหลายยอมปรากฏ ที่ไกล
เหมือนภูเขาหิมพานต อสัตบุรุษทั้งหลาย
ยอมไมปรากฏ ณ ที่นี้ เหมือนลูกศร
ที่เขาซัดไปในเวลากลางคืน ฉะนั้น.
บทวา อุฏเหิ ความวา พรหมกราบทูลวิงวอนถึงการเสด็จจาริก
เพื่อโปรดแสดงธรรมของพระผูมีพระภาคเจา. พึงทราบในบทวา วีร เปนตนวา
พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา วีระ เพราะพระองคมีความเพียร ชื่อวาเปนผูชนะ
สงครามเพราะพระองคทรงชนะ เทวบุตรมาร มัจจุมาร และกิเลสมาร ชื่อวา
เปนผูนําพวก เพระพระองคทรงขามชาติกันดารเปนตนได คือ เพราะพระองค
สามารถแนะนําแลวนําพวกไปได ชื่อวา เปนผูไมมีหนี้ เพราะไมมีหนี้ คือ
กามฉันทะ ดังนี้.
บทวา อปารุตา คือ เปดเผย. บทวา ประตูอมตะ ไดแก
อริยมรรค. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไววา เพราะเราไดเปดประตูนิพพาน
กลาวคือ อมตะ ตั้งไวแลว. บทวา ปมฺุจนฺต สทฺธ ความวา ผูมีโสต
ทั้งปวง จงปลอย คือ สละศรัทธาของตนเถิด. ในสองบทหลังมีเนื้อความวา
ดวยวา เราเปนผูมีความรูสึกลําบากดวยกายและวาจา จึงมิไดกลาวธรรมอันประณีต คือสูงสุดนี้ ซึ่งตนทําใหคลองแคลว คือ เปนไปดวยดีแลว ก็บัดนี้
ชนทั้งปวง จงนอมนําภาชนะคือศรัทธาเขาไปเถิด เราจักยังความดําริของชน
เหลานั้นใหบริบูรณ ดังนี้.
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บทวา โพธิรุกฺขมูเล ความวา พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
วิปสสี ไดหายพระองคที่ตนอชปาลนิโครธไมไกลโพธิพฤกษ. บทวา เขเม
มิคทาเย ความวา อิสิปตนมฤคทายวัน โดยสมัยนั้นเปนสวนชื่อวา เขมะ
ก็สวนนั้นทานใหชื่อวา มฤคทายวัน เพราะเปนที่ที่ทานใหเพื่ออยูโดยปลอดภัย
แกเนื้อทั้งหลาย. ทานกลาววา เขเม มิคทาเย หมายถึงสวนนั้น.
แมพระพุทธเจาพระองคอื่น ๆ ก็เหมือนพระผูมีพระภาคเจาพระนาม
วิปสสี เสด็จไปเพื่อทรงแสดงธรรมเปนครั้งแรก ไดเสด็จไปทางอากาศแลว
เสด็จลง ณ ที่นั้นเหมือนกัน. แตพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย ทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยของอุปกาชีวก ทรงทราบวา อุปกะเดินมาทางนี้ เห็นเรา
จักสนทนากับเราแลวไป แตแลวอุปกะเบื่อหนายจักมาหาเราอีก แลวจักทําให
แจงซึ่งพระอรหัต ดังนี้ ไดเสด็จดวยพระบาทเปลาสิ้นทาง ๑๘ โยชน.
บทวา พระผูมีพระภาคเจา ตรัสเรียกคนเฝามฤคทายวัน ความวา
พระผูมีพระภาคเจา ทอดพระเนตรดูคนเฝาสวนมฤคทายวันหลายครั้งแลว
ตรัสเรียกใหเขาไปหา ตรัสสั่งใหไปบอกขัณฑราชบุตรและติสสบุตรปุโรหิตวา
ทานผูเจริญ พระผูเปนเจาของเราทั้งหลายเสด็จมาแลว.
บทวา อนุปุพฺพีกถ ความวา พระผูมีพระภาคเจา ตรัสกถาตาม
ลําดับอยางนี้ คือ ทานกถา ศีล ในลําดับทาน สวรรค ในลําดับศีล มรรค
ในลําดับสวรรค. กถาปฏิสังยุตดวยคุณของทานมีอาทิอยางนี้วา ในบทเหลานั้น
บทวา ทานกถ ความวา ชื่อวา ทานนี้เปนเหตุของความสุขทั้งหลาย เปน
บอเกิดแหงสมบัติทั้งหลาย เปนที่ตั้งแหงโภคะทั้งหลาย เปนความตานทานเปน
ที่อาศัย เปนคติ เปนเครื่องค้ําจุนของผูที่ถึงความสงบวิเศษ ที่พึ่ง ที่ตั้งอารมณ
ความตานทาน ที่อาศัยคติการค้ําจุน เชนกับทานยอมไมมีในโลกนี้ และใน
โลกหนา. จริงอยู ทานนี้ชื่อวา เชนกับ สีหาศน สําเร็จดวยแกวเพราะอรรถวา
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เปนที่พึ่ง ชื่อวา เชนกับ แผนดินใหญ เพราะอรรถวาเปนที่ตั้ง ชื่อวา เชนกับ
เชือกรัด เพราะอรรถวา เปนเครื่องยึดเหนี่ยว ชื่อวา เชนกับ เรือ เพราะ
อรรถวา ขามไปจากทุกข ชื่อวา เชนกับ ความกลาในสงคราม เพราะอรรถวา
เปนเครื่องปลอบใจ ชื่อวา เชนกับ นครที่ปรับปรุงดีแลวเพราะอรรถวา
ปองกันภัย ชื่อวา เชนกับ ประทุม เพราะอรรถวา ไมติดดวยมลทิน คือ
ความตระหนี่เปนตน ชื่อวา เชนกับ ไฟ เพราะอรรถวา เผากิเลสเหลานั้น
ชื่อวา เชนกัน อสรพิษ เพราะอรรถวา เขาไปใกลไดยาก ชื่อวา เชนกับ
สีหะ เพราะอรรถวา ไมสะดุง ชื่อวา เชนกับ ชาง เพราะอรรถวา มีกําลัง
ชื่อวา เชนกับ วัวผูเผือก เพราะอรรถวา เห็นเปนมงคลยิ่ง ชื่อวา เชนกับ
พญามาวลาหก เพราะอรรถวา ใหถึงภาคพื้นแหงความปลอดภัย จริงอยู
ทานยอมใหสักกสมบัติในโลก ยอมใหมารสมบัติ พรหมสมบัติ จักรพรรดิสมบัติ สาวกปารมีญาณ ปจเจกโพธิญาณ อภิสัมโพธิญาณ. ก็เพราะเมื่อให
ทาน จึงสามารถสมาทานศีลได ฉะนั้น พระองคจึงตรัส สีลกถา ในลําดับ
ทานนั้น.
บทวา สีลกถ ความวา กถาปฏิสังยุต ดวยคุณของศีล มีอาทิ
อยางนี้วา ชื่อวาศีลนี้ เปนที่พึ่ง เปนที่ตั้ง เปนอารมณ เปนเครื่องปองกัน
เปนที่อาศัย เปนคติ เปนเครื่องค้ําจุน จริงอยู ที่พึ่ง ที่ตั้ง อารมณ เครื่อง
ปองกัน ที่อาศัย คติ เครื่องค้ําจุน เชนกับศีล ยอมไมมี แกสมบัติในโลก
นี้และโลกหนา เครื่องประดับเชนกับศีล ยอมไมมี ดอกไม เชนกับ ดอกไม
คือศีล ยอมไมมี กลิ่น เชนกับกลิ่นศีล ยอมไมมี จริงอยู โลกพรอมดวย
เทวโลก แลดูการประดับดวยเครื่องประดับคือศีล การตกแตงดวยดอกไม
คือศีล การลูบไลดวยกลิ่นคือศีล ยอมไมถึงความอิ่ม. เพื่อจะแสดงวา คนได
สวรรค เพราะอาศัยศีลนี้ พระองคจึงตรัส สัคคกถา ในลําดับศีล.
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บทวา สคฺคกถ ความวา กถาปฏิสังยุต ดวยสวรรคมีอาทิอยาง
นี้วา ชื่อวา สวรรคนี้ นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ กีฬาอันเปนทิพยสมบัติ ยอมไดในสวรรคนี้เปนนิจ เหลาเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกา ยอมได
ทิพยสุขและทิพยสมบัติตลอดเกาลานป เหลาเทวดาชั้นดาวดึงส ยอมไดทิพยสุข
และทิพยสมบัติตลอดสามโกฏิป และหกลานป. จริงอยู เมื่อพระพุทธเจา
ทั้งหลายตรัสถึงสมบัติสวรรคยังไมพอปาก. ดังที่พระองคตรัสไววา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราพึงกลาว สัคคกถา โดยปริยายไมนอยแล ดังนี้เปนตน. พระผูมี
พระภาคเจาทรงลอดวยตรัสถึงสวรรคอยางนี้แลว เพื่อทรงแสดงวา แมสวรรคนี้
ก็ไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมควรทําความกําหนัดดวยความพอใจในสวรรคนี้ เหมือน
ประดับชางแลวตัดงวงชางนั้น จึงตรัสถึงโทษ ความเลวทราม ความเศราหมอง
ของกามทั้งหลาย โดยนัยเปนตนวา กามทั้งหลายมีความชื่นชมนอย มีทุกขมาก
มีความดับใจมาก โทษในกามนี้ยอดยิ่งนัก ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา อาทีนโว คือ โทษ. บทวา โอกาโร คือ
ความเลวทราม ความลามก. บทวา ส กิเลโส ความวา ความเศราหมอง
ในสงสารของสัตวทั้งหลาย มีขึ้นดวยกามทั้งหลายนั้น. เหมือนอยางที่ทาน
กลาววา ผูเจริญทั้งหลาย สัตวทั้งหลายจักเศราหมอง ดังนี้. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงคุกคามดวยโทษของกามอยางนี้แลว ทรงประกาศอานิสงสในเนกขัมมะ
อธิบายวา ทรงประกาศคุณของบรรพชา. บทที่เหลือมีดังกลาวแลวใน
อรรถกถาอัมพัฎฐสูตร และมีใจความงาย.
บทวา อลตฺถุ คือ ไดแลวอยางไร. ไดแลวโดยความเปนเอหิภิกขุ.
ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูการสั่งสมบาตรและจีวรสําเร็จดวยฤทธิ์
ทรงเห็นการถวายจีวรเปนตน ในชาติไมนอยของหมูชนเหลานั้นจึงตรัสคําเปน
อาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จงมาเถิด ดังนี้. หมูชนเหลานั้นมีศีรษะโลน

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 155
นุงหมผากาสายะ มีภิกขุบริขาร ๘ สวมในรางกาย นั่งถวายนมัสการพระผูมี
พระภาคเจาดุจพระเถระมีพรรษา ๒๐.
ในบทวา สนฺทสฺเสสิ เปนตน ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงถึงประโยชนในโลกนี้และประโยชนในโลกหนา. เมื่อทรงแสดงถึงประโยชนในโลกนี้ทรงแสดงวา อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา ดังนี้ ทรงแสดง ขันธ
ทั้งหลาย ธาตุทั้งหลาย อายตนะทั้งหลายปฏิจจสมุปบาท เมื่อทรงแสดงความ
เกิดขึ้นแหงรูปขันธทรงแสดงถึงลักษณะ ๕ เมื่อทรงแสดงความเสื่อมแหงเวทนา
ขันธเปนตน ก็อยางนั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงลักษณะ
๕๐ ดวยสามารถความเกิดขึ้นและความเสื่อม. เมื่อทรงแสดงถึงประโยชนใน
โลกหนา ทรงแสดงถึงนรกกําเนิดเดียรัจฉาน เปรตวิสัย อสุรกาย ทรงแสดง
อันเปนวิบากแหงกุศล ๓ อยาง สมบัติแหงเทวโลก ๖ ชั้น พรหมโลก ๙ ชั้น.
บทวา สมาทเปสิ ความวา ใหถือกัลยาณธรรมมีปาริสุทธิศีล ๔ ธุดงค
กถาวัตถุ ๑๐ เปนตน.
บทวา สมุตฺเตเชสิ คือ ใหอาจหาญดวยดี ใหอุตสาหะยิ่ง ๆ ขึ้น.
พระผูมีพระภาคเจาทรงใหหวาดสะดุงใหหวาดกลัวประโยชนในโลกนี้และประโยชนในโลกหนาตรัสทําดุจบรรลุแลว. ก็เมื่อพระพุทธเจาผูมีพระภาคทรงทํา
ใหสัตวหวาดสะดุงหวาดกลัวแลวตรัสถึงประโยชนโลกนี้ อันมีประเภท เชน
กัมมกรณ ๓๒ และมหาภัย ๒๕ ยอมทําใหเกิดความหวาดสะดุง ดุจถูกมัดแขน
ไพลหลังจนแนนแลวโบย ๑๐๐ ครั้ง ที่ทาง ๔ แพรง นําออกไปทางประตู
ทิศใต ดุจวางศีรษะที่ระฆังสําหรับประหาร ดุจเสียบบนหลาวและดุจถูกชาง
ซับมันเหยียบ. และเมื่อทรงกลาวถึงประโยชนในโลกหนายอมเปนดุจเกิดใน
นรกเปนตนและดุจเสวยสมบัติในเทวโลก.
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บทวา สมฺปห เสติ คือใหรื่นเริงดวยคุณที่ตนไดแลว. อธิบายวา ทรง
กลาวทําใหมีอานิสงสมาก.
บทวา ส ขาราน อาทีนว ความวา ตรัสถึงโทษของกามทั้งหลายเพื่อ
บรรลุปฐมมรรคขึ้นต่ํา. แตในบทนี้เพื่อบรรลุมรรคเบื้องสูงพระองคจึงทรง
ประกาศโทษของสังขารทั้งหลาย และความที่สังขารทั้งหลายลามกและความ
ลําบากอันมีสังขารเปนปจจัยโดยนัยเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังขาร
ทั้งหลาย ไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมปลอดโปรง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อันนี้เพียงพอ
เพื่อความเบื่อหนายในสังขารทั้งหลาย เพียงพอเพื่อคลายกําหนัด เพียงพอเพื่อ
ความหลุดพนดังนี้. ทรงประกาศอานิสงสในนิพพานโดยนัยเปนตนวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวานิพพานนี้มีอยูในเนกขัมมะเหมือนกัน เปนสิ่งประณีต
เปนเครื่องปองกัน เปนที่อาศัยดังนี้.
บทวา มหาชนกาโย ความวา หมูมหาชนผูเปนอุปฐากของกุมาร
ทั้งสองนั้นนั่นแล. บทวา ขาพเจาทั้งหลายขอถึงพระผูมีพระภาคเจาและพระธรรมเปนที่พึ่งดังนี้ ความวา หมูชนเหลานั้นไดกลาววาจาสองหน [คือกลาว
ถึงพระพุทธเจาหนหนึ่งพระธรรมหนหนึ่ง] เปนสรณะ เพราะยังไมครบพระสงฆ. บทวา อลตฺถุ คือ ไดแลวโดยความเปนเอหิภิกขุ โดยนัยที่กลาวแลว
ในตอนกอน. แมในคราวที่บวชแลวในลําดับจากนี้ก็มีนัยนี้แล.
บทวา ปริวิตกฺโก อุทปาทิ ความวา ความปริวิตกเกิดขึ้นเมื่อไร.
เกิดขึ้นเมื่อลวง ๗ ป ๗ เดือน ๗ วัน จากการตรัสรู.
ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําการสงเคราะหพระชนกอยู
แลว. แมพระราชาก็ทรงดําริวา โอรสคนโตของเราออกบวชเปนพระพุทธเจา
แลว โอรสคนที่สองของเราออกบวชเปนอัครสาวก บุตรปุโรหิตเปนสาวกรูปที่
สอง อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายที่เหลือเหลานี้แมในเวลาเปนคฤหัสถก็ไดแวดลอมโอรส
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ของเราเที่ยวไป ภิกษุเหลานั้น เมื่อกอนเปนภาระของเราแมเดี๋ยวนี้ก็ยังเปนภาระ
ของเราอยูนั่นเอง เราจักบํารุงภิกษุเหลานั้นดวยปจจัย ๔ เราจักไมใหโอกาส
แกผูอื่นดังนี้. พระราชารับสั่งใหสรางกําแพงทําดวยไมตะเคียนทั้งสองขางตั้งแต
ซุมประตูพระวิหารจนถึงพระทวารเมืองราชคฤห คลุมดวยเสื่อลําแพนมุงดวยผา
และปกปดในเบื้องบนทรงใหทําเพดานมีพวงดอกไมหลายชนิดประมาณเทาลําตาล
หอยยอยลงมาวิจิตรดวยดวงทอง ขางลางพื้นลาดดวยเครื่องลาดอันสวยงาม รับ
สั่งใหจัดดอกไมในลําดับกลิ่น และกลิ่นในลําดับดอกจนเต็มหมอน้ํา ในสวนดอก
ไม ในขางทั้งสองภายในเพื่อใหอยูในทางเดียวกันทั้งสิ้น แลวรับสั่งใหกราบทูล
เวลาแดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาแวดลอมดวยหมูภิกษุเสด็จไป
เมืองราชคฤห ภายในมานนั่นเองเสวยพระอาหารเสร็จแลวเสด็จกลับพระวิหาร.
ใคร ๆ อื่น ยอมไมไดแมแตเห็น ก็การถวายภิกษาก็ดี การทําการบูชาก็ดี การ
ฟงธรรมก็ดีจะมีแตไหนเลา. ชาวเมืองคิดกันวา วันนี้เมื่อพระศาสดาทรงอุบัติ
ขึ้นในโลกแลว พวกเราไมไดแมเพื่อเห็นตลอด ๗ ป ๗ เดือน จะกลาวไปไยถึง
การถวายภิกษา การทําการบูชา หรือการฟงธรรม พระราชาทรงรักใครหวงแหน
วา พระพุทธเจาของเราผูเดียว พระธรรมของเราผูเดียว พระสงฆของเราผู
เดียวแลว ทรงบํารุงเพียงองคเดียวก็พระศาสดาเมื่อทรงอุบัติไดอุบัติเพื่อประโยชนเพื่อเกื้อกูลแกโลกพรอมทั้งเทวโลก จริง อยูนรกของพระราชาไมพึงรอน
ของคนเหลาอื่นเชนกับกอบัวขาบ เพราะฉะนั้น พวกเราจะกราบทูลพระราชา
หากพระราชาไมทรงใหพระศาสดาแกพวกเรา ก็ดีละ หากไมทรงให
พวกเราแมตองรบกับพระราชาก็จะพาสงฆไปแลวทําบุญมีทาน เปนตน แตชาว
เมืองผูบริสุทธิ์คงไมอาจทําอยางนั้น พวกเราจะยึดถือบุรุษผูเจริญคนหนึ่งดังนี้.
ชาวเมืองเหลานั้นเขาไปหาเสนาบดีบอกความนั้นแกเสนาบดีแลว กลาววา นาย
ฝายของพวกเรายังมีอยูหรือ หรือจะมีแดพระราชา. เสนาบดีนั้นกลาววา เรา
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เปนฝายของพวกทาน ก็แตวา วันแรกควรใหเรากอน ภายหลังจึงถึงวาระของ
พวกทาน. พวกชาวเมืองเหลานั้นรับคํา. เสนาบดีนั้นเขาไปเฝาพระราชาทูลวา
ขาแตพระองค ชาวเมืองเขาพากันโกรธพระองค พระเจาขา. พระราชาตรัสถาม
วา โกรธเรื่องอะไรเลาพอ. กราบทูลวา นัยวา พระองคเทานั้นทรงบํารุงพระศาสดา พวกขาพระพุทธเจาไมไดเลย หากวาชาวเมืองไดในบัดนี้บาง พวก
เขาก็จะไมโกรธ เมื่อไมไดพวกเขาประสงคจะรบกับพระองค พระเจาขา. ตรัสวา
นี่แนเจา เราจะรบ เราจะไมใหหมูสงฆ. ทูลวา ขาแตพระองค ชาวเมืองเปน
ทาสของพระองค พวกขาพระองคจะรบกับพระองค. ตรัสวา พวกเจาจักจับใครรบ.
เจาเปนเสนาบดีมิใชหรือ. กราบทูลวา ขาแตพระองค ขาพระองคเวนชาวเมือง
เสียแลวไมสามารถจะรบได พระเจาขา. แตนั้น พระราชาทรงทราบวา ชาวเมือง
มีกําลังมากแมเสนาบดีก็เปนฝายพวกชาวเมืองเสียแลว แลวตรัสวา พวกชาว
เมืองจงใหหมูภิกษุแกเราตลอด ๗ ป ๗ เดือนตอไป พวกชาวเมืองไมยอมรับ
พระราชาทรงลดมา ๖ ป ๕ ป ๓ ป ๒ ป ๑ ป. แมใหลดอยางนี้ชาวเมือง
ก็ไมยอมรับ. พระราชาทรงขอ ๗ วันอื่น. พวกชาวเมืองคิดกันวา บัดนี้พวก
เราไมควรทําความรุนแรงกับพระราชาจึงอนุญาต. พระราชาทรงตระเตรียม
ทานมุขที่พระองคตระเตรียมไวแลวถึง ๗ ป ๗ เดือน เหลือเพียง ๗ วันเทานั้น
ตลอด ๖ วัน ทรงใหทานแกคนบางพวกผูยังไมเห็นเทานั้น ในวันที่ ๗ ตรัส
เรียกชาวเมืองมาตรัสวา พวกทานจักสามารถใหทานเห็นปานนี้ไดหรือ. แม
พวกชาวเมืองก็พากันกราบทูลวา ทานนั้นอาศัยพวกขาพระองคนั่นแหละจึงเกิด
ขึ้นแดพระองคแลวมิใชหรือ กราบทูลวา พวกขาพระองคจักสามารถพระเจาขา.
พระราชาทรงเช็ดพระอัสสุชลดวยหลังพระหัตถ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
แลวทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดแลววา ขาพระองคจักไมทํา
ภิกษุหกลานแปดแสนรูปใหเปนภาระของผูอื่น จักบํารุงดวยปจจัย ๔ จนตลอด
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ชีวิต บัดนี้ ขาพระองคอนุญาตแกชาวเมืองแลว เพราะชาวเมืองพากันโกรธวา
พวกเราไมไดเพื่อถวายทาน ตั้งแตวันพรุงนี้ พวกพระคุณเจาทั้งหลายจงกระทํา
อนุเคราะหแกชาวเมืองเหลานั้นเกิด. ครั้นถึงวันที่สอง เสนาบดีตระเตรียมมหาทาน
แลวกลาววา วันนี้พวกทานจงรักษาโดยที่คนอื่นบางคนจะไมถวายแมภิกษา
อยางเดียวได ไดตั้งบุรุษไวโดยรอบ. ในวันนั้นภรรยาเศรษฐีรองใหพูดกะลูก
สาววา ลูกเอย หากบิดาของลูกยังมีชีวิตอยู วันนี้แมคงจะยังพระทศพลใหเสวย
กอน. ลูกสาวพูดกะแมวา แมจาอยาคิดไปเลย ลูกจักกระทําโดยที่หมูภิกษุมี
พระพุทธเจาเปนประมุขจักเสวยภิกษาของพวกเรากอน. แตนั้นในถาดทองคํามี
คาประมาณหนึ่งแสน เต็มไปดวยขาวปายาสไมมีน้ํา นางไดปรุงเนยใสน้ําผึ้ง
น้ําตาลกรวดเปนตน เอาถาดใบอื่นครอบถาดทองคําลอมถาดนั้นดวยสายพวง
ดอกมะลิกระทําคลายเชือกรอยดอกไม ในเวลาพระผูมีพระภาคเสด็จเขาสูบาน
นางยกขึ้นเอง แวดลอมดวยหมูพี่เลี้ยงออกจากเรือน. ในระหวางทางพวกคนใช
ของเสนาบดีกลาววา ดูกอนแมนาง เจาอยามาทางนี้. ธรรมดาหญิงผูมีบุญมาก
ยอมมีคําพูดนาพอใจ. เมื่อคนใชของเสนาบดีเหลานั้นพูดบอย ๆ ก็ไมอาจหาม
ถอยคําของนางได. นางกลาววา อาจา ลุงจา นาจา เพราะเหตุไร พวกทานจึง
ไมใหฉันไปเลา. คนรับใชเหลานั้นกลาววา เสนาบดีตั้งเราไววา พวกทานจง
อยาใหใคร ๆ อื่นถวายของเคี้ยวของบริโภคได. นางกลาววา ก็พวกทานเห็น
ของเคี้ยวของบริโภคในมือของฉันหรือ. คนใชตอบวา พวกเราเห็นพวงดอกไม.
นางถามวา เสนาบดีของพวกทานไมใหเพื่อทําแมการบูชาดวยพวงดอกไมดอก
หรือ. คนใชตอบวา ใหซิแมนาง. นางกลาววา ถาเชนนั้นพวกทานจงหลีกไป
เถิด แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจากราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
ขอพระองคทรงใหรับพวงดอกไมนี้เถิด พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาทรงแล
ดูคนใชของเสนาบดีคนหนึ่งใหรับพวงดอกไม. นางถวายบังคมพระผูมีพระภาค
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เจาแลว ตั้งความปรารถนาวา เมื่อขาพเจามีอันตองเกิดในภพนอยภพใหญ ขอจง
อยามีชีวิตหวาดสะดุงเลย ขอใหขาพเจาจงเปนที่รัก เปนที่ชอบใจ และขอใหชื่อ
วาสุมนาในที่ที่เกิด ดุจพวงดอกมะลิเถิด แลวพระศาสดาตรัสวา ขอนางจงมี
ความสุขเถิด แลวนางถวายบังคมกระทําประทักษิณหลีกไป. พระผูมีพระภาค
เจาเสด็จไปเรือนเสนาบดีประทับนั่ง ณ อาศนะที่เขาปูไว เสนาบดีถือขาวยาคู
เขาไปถวาย. พระศาสดาทรงปดบาตร. เสนาบดีกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ หมูภิกษุนั่งแลว พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา พวกเรามีบิณฑบาตอยาง
หนึ่งซึ่งไดในระหวาง. เสนาบดีนําพวงดอกไมออก ไดเห็นบิณฑบาตแลว จุฬุปฐากกลาววา มาตุคามกลาวกะขาพเจาวา นาย ดอกไมไดหลอกลวงเสียแลว. ขาว
ปายาสเพียงพอแกภิกษุทั้งหมด ตั้งแตพระผูมีพระภาคเจาเปนตน. แมเสนาบดี
ก็ไดถวายไทยธรรมของตน. พระศาสดาเสวยภัตตาหารเสร็จแลว ตรัสมงคล
เสด็จกลับ. เสนาบดีถามวา หญิงถวายบิณฑบาตนั้นชื่ออะไร. เปนลูกสาว
เศรษฐีจะนาย. เสนาบดีคิดวา หญิงนั้นมีปญญา เมื่อหญิงเห็นปานนี้อยูในเรือน
ชื่อวาสมบัติคือสวรรคของบุรุษจะหาไดไมยาก จึงนําหญิงนั้นมาตั้งไวในตําแหนง
พี่ใหญ.
วันรุงขึ้น ชาวเมืองพากันถวายทาน ไดปรารภเพื่อถวายโดยสลับกันไป
อยางนี้ วาแมพระราชาก็จะทรงถวายในวันรุงขึ้น. พระราชาทรงตั้งจารบุรุษ
ไวแลว ทรงถวายใหยิ่งกวาทานที่ชาวเมืองถวาย. แมชาวเมืองก็กระทําอยางนั้น
เหมือนกัน ถวายยิ่งกวาทานที่พระราชาทรงถวาย.
หญิงฟอนทั้งหลายในเมืองราชคฤห กลาวกะสามเณรหนุมวา พอสามเณรทั้งหลาย นิมนตรับทานที่ไมไดกระทําดวยมือที่เช็ดที่ผาเช็ดตัวของคฤหบดี
ทั้งหลายแลวชําระลางน้ําลายและน้ํามูกเปนตนของเด็กออน กระทําใหเปนทาน
สะอาดประณีต. วันรุงขึ้น แมชาวเมืองทั้งหลายก็กลาวกะสามเณรหนุมทั้งหลาย
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วา พอสามเณรทั้งหลาย นิมนตรับทาน ที่ไมทําดวยขาวสารน้ํานมน้ําสมและเนย
ใสที่ครามาในเมืองในบานและนิคมเปนตน ไมไดทําดวยการทําลายแขงศีรษะ
และหลังของผูอื่นแลวนํามาถวาย กระทําดวยเนยใสและน้ํานมอยางแทเปนตน
ทีเดียว. ครั้นเมื่อลวงไป ๗ ป ๗ เดือนและ ๗ วัน อยางนี้แลว ทีนั้นความ
วิตกนี้ไดเกิดขึ้นแกพระผูมีพระภาคเจา. ดังที่ทานกลาวไววา ลวงไป ๗ ป ๗
เดือน ๗ วัน จากวันตรัสรู ความวิตกไดเกิดขึ้นแลวดังนี้.
บทวา อฺตโร มหาพฺรหฺมา ความวา พรหมทูลวิงวอนใหทรง
แสดงธรรม. บทวา จตุราสีติ อาวาสสหสฺสานิ คือ วิหาร ๘๔,๐๐๐ หลัง.
วิหารเหลานั้นทั้งหมดเปนวิหารใหญรับภิกษุไดถึงหนึ่งลานสองแสนรูป ไดเปน
เชนกับมหาวิหารอภัยคีรี เจดียบรรพตและจิตตลบรรพต.
บทวา ขนฺตี ปรม ตโป ความวา ขันติคือความอดกลั้นเปนตบะ
อยางยิ่ง. บทวา ตีติกฺขา เปนไวพจนของขันตินั้นแหละ. อธิบายวา อธิวาสนขันติ กลาวคือความอดกลั้นเปนตบะอยางสูงสุด. บทวา นิพฺพาน ปรม ความ
วา พระพุทธเจาทั้งหลายตรัสวา นิพพานเปนธรรมอยางยิ่งโดยอาการทั้งปวง.
บทวา น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี ความวา ผูใดเขาไปทํารายรบกวนและ
เบียดเบียนผูอื่น เพราะเวนจากอธิวาสนขันติ ผูนั้นไมชื่อวาเปนบรรพชิต.
ก็บาทที่ ๔ เปนไวพจนของบทนั้นนั่นเอง. บทวา น สมโณ โหติ เปนไวพจน
ของบทนี้วา น หิ ปพฺพชิโต. บทวา ปร วิเหยนฺโต เปนไวพจนของบท
นี้วา ปรุปฆาตี. อีกอยางหนึ่ง บทวา ปรูปฆาตี คือ ทําลายศีล. เพราะ
ศีลทานกลาววา ปร โดยอรรถวาสูงสุด อธิบายวา ก็ผูใดเปนสมณะเบียด
เบียนสัตวอื่นอยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวา เขาไปทํารายผูอื่น คือ ทําศีลของตนให
พินาศ ผูนั้นไมชื่อวาเปนบรรพชิต. อีกอยางหนึ่ง ผูใดเขาไปทํารายผูอื่น เพราะ
ไมมีอธิวาสนขันติฆาสัตวอื่นโดยที่สุดแมเหลือบและยุง ผูนั้นไมชื่อวาเปน
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บรรพชิต. เพราะเหตุไร. เพราะยังเวนมลทินไมได. ดังที่ทานกลาวไววา
เพราะเวนมลทินของตนได เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววาบรรพชิตดังนี้ นี้คือ
ลักษณะของบรรพชิต.
แมผูใด ไมทําราย ไมฆา แตเบียดเบียนดวยอาชญาเปนตน ผูนั้นยัง
เบียดเบียนผูอื่นอยู ไมชื่อวาเปนสมณะ. เพราะเหตุไร. เพราะไมสงบจากการ
เบียดเบียน. ดังที่ทานกลาววา ผูที่เรียกวา สมณะ เพราะบาปสงบดังนี้ นี้คือ
ลักษณะของสมณะ.
พึงทราบในคาถาที่สอง. บทวา สพฺพปาปสฺส ไดแกอกุศลทุกชนิด.
บทวา อกรณ คือไมใหเกิดขึ้น. บทวา กุสลสฺส ไดแกกุศลอันมีในภูมิ ๔.
บทวา อุปสมฺปทา คือไดเฉพาะ. บทวา สจิตฺตปริโยทปน คือยังจิตของ
ตนใหสวาง. ก็บทนั้นยอมมีไดโดยความเปนพระอรหันต ดวยประการดังนี้
บรรพชิตควรละบาปทั้งปวงดวยศีลสังวร ยังกุศลใหถึงพรอมดวยสมถะและ
วิปสสนาทั้งหลาย ยังจิตใหผองแผวดวยอรหัตผล นี้เปนคําสอน คือ เปนโอวาท
คือ เปนคําตักเตือนของพระพุทธเจาทั้งหลาย.
พึงทราบในคาถาที่สาม บทวา อนูปวาโท คือ ไมเขาไปกลาวราย
แกใคร ๆ ดวยวาจา. บทวา อนูปฆาโต คือไมทํารายดวยกาย. บทวา
ปาฏิโมกฺเข แยกศัพทเปน ป อติ โมกฺข แปลวา การพนทั่วยิ่ง คือศีลสูงสุด
ยอมรักษาดวยความวิเศษคือสุคติและยอมใหพนจากภัยคือทุคติ หรือยอม
รักษาสุคติ ยอมใหพนทุคติ เพราะฉะนั้น ศีลนั้นทานเรียกวา ปาฏิโมกฺข
ผูสํารวมในปาฏิโมกขนั้น.
บทวา มตฺตฺุตา คือ รูประมาณดวยสามารถการรับและการบริโภค.
บทวา ปนฺตฺจ สยนาสน ความวา เวนการเบียดเสียดที่นอนและที่นั่ง. ใน
บทนั้นพึงทราบวา เปนอันทานแสดงถึงความสันโดษในปจจัย ดวยปจจัย ๒
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เทานั้น. บทวา เอต พุทฺธาน สาสน ความวา การไมเขาไปวาราย ไมเขาไป
ทํารายผูอื่น การสํารวมในปาฏิโมกข ความเปนผูรูจัก ประมาณในการรับและ
การบริโภค การเสพเสนาสนะอันสงัด เพราะความเปนผูชํานาญในสมบัติ ๘ นี้
เปนคําสอน เปนโอวาท เปนคําตักเตือนของพระพุทธเจาทั้งหลาย. ก็พึงทราบ
คาถาเหลานี้เปนคาถาแสดงหัวขอธรรมของพระพุทธเจาทั้งหลายทั้งปวง. ก็ดวย
เหตุมีประมาณเทานี้ เพื่อทรงประกาศถึงความที่พระองคทรงรูแจงแทงตลอด
ธรรมธาตุ ที่พระองคตรัสไวอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตรูแจงแทง
ตลอดธรรมธาตุนี้แลวดังนี้แลว จึงทรงประกาศการวิงวอนของเทวดาที่ทาน
กลาวไววา บัดนี้ แมเทวดาทั้งหลายก็ไดกราบทูลความนี้แดพระตถาคตดังนี้
จึงตรัสคําเปนอาทิวา เอกมิทาห ดังนี้ โดยกลาวพิสดารตามความเปนไปของ
เรื่องราว ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสีนี้.
ในบทเหลานั้นบทวา สุภวเน ในปาชื่ออยางนั้น. บทวา สาลราชมูเล ไดแกควงไมใหญเปนไมเจาปา. คําวา คลายความพอใจในกาม
ความวา คลายดวยสามารถถอนรากออกดวยอนาคามิมรรค ก็พวกเทวดาผูประพฤติธรรมอันประเสริฐอยูแลวในพระศาสนาไดพากันกราบทูล แมแกพระ
พุทธเจาที่เหลือเหมือนกราบทูลแดพระวิปสสี. แตบาลีมาดวยสามารถแหงพระ
วิปสสี และแหงพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย.
ในเทวดาเหลานั้น เทวดาชื่อวา อาวิหา เพราะไมละ คือไมเสื่อมจาก
สมบัติของตน. เทวดาชื่อ อตัปปา เพราะไมเผาสัตวไร ๆ. ชื่อ สุทัสสา
เพราะดูงามสวยนาเลื่อมใส. ชื่อวา สุทัสสี เพราะนาดูของผูพบเห็น. ชื่อ
อกนิฏฐา เพราะเปนใหญดวยคุณทั้งปวงและดวยสมบัติในภพ ไมมีความนอย
ในภพนี้. ควรประชุมภาณวารทั้งหลายไวในที่นี้. ก็ในสูตรนี้ทานกลาว ๓
ภาณวารดวยสามารถเรื่องราวของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี ทาน
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กลาวดวยสามารถเรื่องราว แมของพระสิขีเปนตน, ก็เหมือนของพระวิปสสี.
แตบาลียอไป. พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายตรัส ๒๑ ภาณวาร ดวย
สามารถพระพุทธเจา ๗ พระองคดวยประการฉะนี้ เทวดาชั้นอวิหา อตัปปา
สุทัสสา สุทัสสี อกนิฏฐา ก็กลาวเหมือนอยางนั้น. แมทั้งหมดก็เปน ๒๖๐๐
ภาณวาร. พระสูตรอื่นในพุทธวจนะอันเปนไตรปฎก ไมมีจํานวน ๒๖๐๐
ภาณวาร. พึงทราบวา พระสูตรนี้ชื่อวาสุตตันตราชสูตร. พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อจะทรงกําหนดแมอนุสนธิทั้งสองตอจากนี้ จึงตรัสวา อิติโข ภิกฺขเว ดังนี้
เปนอาทิ. บททั้งหมดนั้นมีใจความงายอยูแลว.
จบอรรถกถามหาปทานสูตรในทีฆนิกาย ซึ่ง สุมังคลวิลาสินีดวย
ประการฉะนี้.
จบสูตรที่ ๑
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๒. มหานิทานสูตร
เรื่อง พระอานนทเถระ
[๕๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาค ประทับอยู ณ กุรุชนบท มีนิคมของชาว
กุรุนามวา กัมมาสทัมมะ ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นทานพระอานนทนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลความขอนี้
กะพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมา ขาแต
พระองคผูเจริญ ปฏิจจสมุบาทนี้ลึกซึ้งสุดประมาณ และปรากฏเปนของลึก ก็
แหละถึงจะเปนเชนนั้นก็ยังปรากฏแกขาพระองค เหมือนเปนของตื้นนัก.
ปฏิจจสมุปปาทกถา
พระผูมีพระภาคตรัสวา เธออยาพูดอยางนั้น อานนท เธออยาพูด
อยางนั้น อานนท ปฏิจจสมุบาทนี้ ลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเปนของลึก ดูกร
อานนท เพราะไมรูจริง เพราะไมแทงตลอด ซึ่งธรรมอันนี้ หมูสัตวนี้ จึงเกิด
เปนผูยุงประดุจดายของชางหูก เกิดเปนปมประหนึ่งกระจุกดาย เปนผูเกิดมา
เหมือนหญามุงกระตายและหญาปลอง จึงไมพนอบาย ทุคติ วินิบาต สงสาร
ดูกรอานนท เมื่อเธอถูกถามวา ชรามรณะ มีสิ่งนี้เปนปจจัยหรือ เธอพึงตอบ
วา มี ถาเขาถามวา ชรามรณะมีอะไรเปนปจจัย เธอพึงตอบวา มีชาติเปน
ปจจัย เมื่อเธอถูกถามวา ชาติมีสิ่งนี้เปนปจจัยหรือ เธอพึงตอบวา มี ถาเขา
ถามวา ชาติมีอะไรเปนปจจัย เธอพึงตอบวา มีภพเปนปจจัย เมื่อเธอถูกถามวา
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ภพมีสิ่งนี้เปนปจจัยหรือ เธอพึงตอบวา มี ถาเขาถามวา ภพมีอะไรเปนปจจัย
เธอพึงตอบวา มีอุปาทานเปนปจจัย เมื่อเธอถูกถามวา อุปาทานมีสิ่งนี้เปน
ปจจัยหรือ เธอพึงตอบวา มี ถาเขาถามวา อุปาทานมีอะไรเปนปจจัย เธอพึง
ตอบวา มีตัณหาเปนปจจัย เมื่อเธอถูกถามวา ตัณหามีสิ่งนี้เปนปจจัยหรือ เธอ
พึงตอบวา มี ถาเขาถามวา ตัณหามีอะไรเปนปจจัย เธอพึงตอบวา มีเวทนา
เปนปจจัย เมื่อเธอถูกถามวา เวทนามีสิ่งนี้เปนปจจัยหรือ เธอพึงตอบวา มี
ถาเขาถามวา เวทนามีอะไรเปนปจจัย เธอพึงตอบวา มี พึงตอบวา มีผัสสะเปน
ปจจัย เมื่อเธอถูกถามวา ผัสสะมีสิ่งนี้เปนปจจัยหรือ เธอพึงตอบวา มี ถา
เขาถามวา ผัสสะมีอะไรเปนปจจัย เธอพึงตอบวา มีนามรูปเปนปจจัย เมื่อ
เธอถูกถามวา นามรูปมีสิ่งนี้เปนปจจัยหรือ เธอพึงตอบวา มี ถาเขาถามวา
นามรูปมีอะไรเปนปจจัย เธอพึงตอบวา มีวิญญาณเปนปจจัย เมื่อเธอถูกถาม
วา วิญญาณมีสิ่งนี้เปนปจจัยหรือ เธอพึงตอบวา มี ถาเขาถามวา วิญญาณมี
อะไรเปนปจจัย เธอพึงตอบวา มีนามรูปเปนปจจัย ดูกรอานนท เพราะนาม
รูปเปนปจจัยดังนี้แล จึงเกิดวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงเกิดนามรูป
เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงเกิดผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา
เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดอุปทาน
เพราะอุปทานเปนปจจัย จึงเกิดภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดชาติ เพราะชาติ
เปนปจจัย จึงเกิดชรามรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส.
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ยอมมีดวยประการฉะนี้.
[๕๘] ก็คํานี้วา เพราะชาติเปนปจจัยจึงเกิดชรามรณะ เรากลาว
อธิบายดังตอไปนี้ :ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เรา
ไดกลาวไววา เพราะชาติเปนปจจัย จึงเกิดชรามรณะ ดูกรอานนท ก็แลถาชาติ
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มิไดมีแกใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทั่วไปทุกแหงหน คือ มิไดมีเพื่อความเปนเทพ
แหงพวกเทพ เพื่อความเปนคนธรรพแหงพวกคนธรรพ เพื่อความเปนยักษ
แหงพวกยักษ เพื่อความเปนภูตแหงพวกภูต เพื่อความเปนมนุษยแหงพวก
มนุษย เพื่อความเปนสัตวสี่เทาแหงพวกสัตวสี่เทา เพื่อความเปนปกษีแหงพวก
ปกษี เพื่อความเปนสัตวเลื้อยคลานแหงพวกสัตวเลื้อยคลาน ดูกรอานนท ก็
ถาชาติมิไดมีเพื่อความเปนอยางนั้น ๆ แหงสัตวพวกนั้น ๆ เมื่อชาติไมมีโดย
ประการทั้งปวง เพราะชาติดับไป ชราและมรณะจะพึงปรากฏไดบางไหม.
ไมไดเลยพระเจาขา.
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงชรามรณะ
ก็คือชาตินั่นเอง.
ก็คํานี้วา เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดชาตื เรากลาวอธิบายดังตอไปนี้.ดูกรอานนท เธอพึงทราบขอความนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เรา
ไดกลาวไววาเพราะภพเปนปจจัยจึงเกิดชาติ ดูกรอานนท ก็ถาภพมิไดมีแกใครๆ
ในภพไหนๆ ทั่วไปทุกแหงหน คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เมื่อภพไมมีโดย
ประการทั้งปวง เพราะภพดับไป ชาติจะพึงปรากฏไดบางไหม.
ไมไดเลย พระเจาขา.
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงชาติ ก็
คือภพนั่นเอง.
ก็คํานี้วา เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงเกิดภพ เรากลาวอธิบายดังตอ
ไปนี้ :ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เรา
ไดกลาวไววา เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงเกิดภพ ดูกรอานนท ก็ถาอุปาทานมิ
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ไดมีแกใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทั่วไปทุกแหงหน คือ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน
สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน เมื่ออุปาทานไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะ
อุปาทานดับไป ภพจะพึงปรากฏไดบางไหม.
ไมไดเลย พระเจาขา.
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงภพก็คือ
อุปาทานนั่งเอง.
ก็คํานี้วา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดอุปทาน เรากลาวอธิบายดังตอ
ไปนี้ :ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได
กลาวไววา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงเกิดอุปาทาน ดูกรอานนท ก็ถาตัณหามิได
มีแกใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทั่วไปทุกแหงหน คือรูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา เมื่อตัณหาไมมีโดยประการทั้ง
ปวง เพราะตัณหาดับไป อุปาทานจะพึงปรากฏไดบางไหม.
ไมไดเลย พระเจาขา.
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงอุปาทาน
ก็คือตัณหานั่นเอง.
ก็คํานี้วา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เรากลาวอธิบายไวดัง
ตอไปนี้ :ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เรา
ไดกลาวไววา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา ดูกรอานนท ก็ถาเวทนา
มิไดมีแกใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทั่วไปทุกแหงหน คือ เวทนาที่เกิดเพราะจักษุ
สัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส เมื่อเวทนา
ไมมี โดยประการทั้งปวง เพราะเวทนาดับไป ตัณหาจะพึงปรากฏไดบางไหม.
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ไมไดเลย พระเจาขา.
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงตัณหาก็
คือเวทนานั่นเอง.
[๕๙] ดูกรอานนท ก็ดวยประการดังนี้แล คํานี้ คือ เพราะอาศัย
เวทนาจึงเกิดตัณหา เพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหา เพราะอาศัยการแสวง
หาจึงเกิดลาภ เพราะอาศัยลาภจึงเกิดการตกลงใจ เพราะอาศัยการตกลงใจจึง
เกิดการรักใครพึงใจ เพราะอาศัยการรักใครพึงใจ จึงเกิดการพะวง เพราะ
อาศัยการพะวงจึงเกิดความยึดถือ เพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดความตระหนี่
เพราะอาศัยความตระหนี่จึงเกิดการปองกัน เพราะอาศัยการปองกันจึงเกิดเรื่อง
ในการปองกันขึ้น อกุศลธรรมอันชั่วชาลามกมิใชนอย คือการถือไม ถือมีด
การทะเลาะ การแกงแยง การวิวาท การกลาววา มึง มึง การพูดคําสอเสียด
และการพูดเท็จ ยอมเกิดขึ้น คํานี้เรากลาวไวดวยประการฉะนี้แล ดูกรอานนท
เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราไดกลาววา เรื่องในการ
ปองกันอกุศลธรรมอันชั่วชาลามกมิใชนอย คือการถือไม ถือมีด การทะเลาะ
การแกงแยง การวิวาท การกลาววา มึง มึง การพูดคําสอเสียด และการ
พูดเท็จ ยอมเกิดขึ้น ดูกรอานนท ก็ถาการปองกันมิไดมีแกใครๆ ในภพไหนๆ
ทั่วไปทุกแหงหนเมื่อไมมีการปองกันโดยประการทั้งปวง เพราะหมดการปอง
กัน อกุศลธรรนอันชั่วชาลามกมิใชนอย คือการถือไม ถือมีด การทะเลาะ
การแกงแยง การวิวาท การกลาววา มึง มึง การพูดคําสอเสียด และการ
พูดเท็จ จะพึงเกิดขึ้นไดบางไหม.
ไมไดเลย พระเจาขา.
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงการ
เกิดขึ้นแหงอกุศลธรรมอันชั่วชาลามกเหลานี้ คือ การถือไม ถือมีด การ

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 170
ทะเลาะ การแกงแยง การวิวาท การกลาววา มึง มึง การกลาวคําสอเสียด
และการพูดเท็จก็คือการปองกันนั่นเอง.
ก็คํานี้วา เพราะอาศัยความตระหนี่จึงเกิดการปองกัน เรากลาวอธิบาย
ดังตอไปนี้ :ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เรา
ไดกลาวไววา เพราะอาศัยความตระหนี่จึงเกิดการปองกัน ดูกรอานนท ก็ถา
ความตระหนี่มิไดมีแกใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทั่วไปทุกแหงหน เมื่อไมมีความ
ตระหนี่โดยประการทั้งปวง เพราะหมดความตระหนี่ การปองกันจะพึงปรากฏ
ไดบางไหม.
ไมไดเลย พระเจาขา.
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงการ
ปองกัน ก็คือความตระหนี่นั่นเอง.
ก็คํานี้วา เพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดความตระหนี่ เรากลาวอธิบาย
ดังตอไปนี้ :ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เรา
ไดกลาวไววา เพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดความตระหนี่ ดูกรอานนท ก็ถา
ความยึดถือมิไดมีแกใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทั่วไปทุกแหงหน เมื่อไมมีความยึด
ถือโดยประการทั้งปวง เพราะดับความยึดถือเสียได ความตระหนี่จะพึงปรากฏได
บางไหม.
ไมไดเลย พระเจาขา.
เพราะเหตุนั่นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงความ
ตระหนี่ ก็คือความยึดถือนั้นเอง.
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ก็คํานี้วา เพราะอาศัยการพะวงจึงเกิดความยึดถือ เรากลาวอธิบายดัง
ตอไปนี้ :ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เรา
ไดกลาวไววา เพราะอาศัยการพะวงจึงเกิดความยึดถือ ดูกรอานนท ก็ถาการ
พะวงมิไดมีแกใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทั่วไปทุกแหงหน เมื่อไมมีการพะวงโดย
ประการทั้งปวง เพราะดับการพะวงเสียได ความยึดถือจะพึงปรากฏไดบางไหม.
ไมไดเลย พระเจาขา.
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงความ
ยึดถือ ก็คือการพะวงนั่นเอง.
ก็คํานี้วา เพราะอาศัยความรักใครพึงใจจึงเกิดการพะวง เรากลาว
อธิบายดังตอไปนี้ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได
กลาวไววา เพราะอาศัยความรักใครพึงใจจึงเกิดการพะวง ดูกรอานนท ก็ถา
ความรักใครพึงใจมิไดมีแกใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทั่วไปทุกแหงหน เมื่อไมมี
ความรักใครพึงใจโดยประการทั้งปวง เพราะดับความรักใครพึงใจเสียได การ
พะวงจะพึงปรากฏไดบางไหม.
ไมไดเลย พระเจาขา.
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงการ
พะวงก็คือความรักใครพึงใจนั่นเอง.
ก็คํานี้วา เพราะอาศัยความตกลงใจจึงเกิดความรักใครพึงใจ เรากลาว
อธิบายดังตอไปนี้ :ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได
กลาวไววาเพราะอาศัยความตกลงใจจึงเกิดความรักใครพึงใจ ดูกรอานนท ก็
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ถาความตกลงใจมิไดมีแกใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทั่วไปทุกแหงหน เมื่อไมมี
ความตกลงใจโดยประการทั้งปวง เพราะดับความตกลงใจเสียไดความรักใคร
พึงใจจะพึงปรากฏไดบางไหม.
ไมไดเลย พระเจาขา.
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยความรัก
ใคร พึงใจ ก็คือความตกลงใจนั่นเอง.
ก็คํานี้วา เพราะอาศัยลาภจึงเกิดความตกลงใจ เรากลาวอธิบายดังตอ
ไปนี้ :ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได
กลาวไววา เพราะอาศัยลาภจึงเกิดความตกลงใจ ดูกรอานนท ก็ถาลาภมิไดมี
แกใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทั่วไปทุกแหงหน เมื่อไมมีลาภโดยประการทั้งปวง
เพราะหมดลาภ ความตกลงใจจะพึงปรากฏไดบางไหม.
ไมไดเลย พระเจาขา.
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงความ
ตกลงใจ ก็คือลาภนั่นเอง.
ก็คํานี้วา เพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกิดลาภ เรากลาวอธิบายดังตอ
ไปนี้ :ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เรา
ไดกลาวไววา เพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกิดลาภ ดูกรอานนท ก็ถาการแสวง
หามิไดมีแกใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทั่วไปทุกแหงหน เมื่อไมมีการแสวงหาโดย
ประการทั้งปวง เพราะหมดการแสวงหา ลาภจะพึงปรากฏไดบางไหม.
ไมไดเลย พระเจาขา.
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เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยของลาภ
ก็คือ การแสวงหานั่นเอง.
ก็คํานี้วา เพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหา เรากลาวอธิบายดัง
ตอไปนี้ :ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี้ เหมือนเราได
กลาวไววา เพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหา ดูกรอานนท ก็ถาตัณหามิ
ไดมีแกใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทั่วไปทุกแหงหน คือ กามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา เมื่อไมมีตัณหาโดยประการทั้งปวง เพราะดับตัณหาโดยประการทั้ง
ปวง เพราะดับตัณหาเสียได การแสวงหาจะพึงปรากฏไดบางไหม.
ไมได พระเจาขา.
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยของการแสวง
หาก็คือตัณหานั่นเอง.
[๖๐] ดูกรอานนท ธรรมทั้งสองเหลานี้ รวมเปนอันเดียวกันกับ
เวทนาโดยสวนสองดวยประการดังนี้แล.
ก็คํานี้วา เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนา เรากลาวอธิบายดังตอ
ไปนี้ :ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได
กลาวไววา เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนา ดูกรอานนท ก็ถาผัสสะมิได
มีแกใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทั่วไปทุกแหงหน คือจักษุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส เมื่อไมมีผัสสะโดยประการทั้งปวง
เพราะดับผัสสะเสียได เวทนาจะพึงปรากฏไดบางไหม.
ไมไดเลย พระเจาขา.
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เพราะเหตุนั่นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงเวทนาก็
คือผัสสะนั่นเอง.
ก็คํานี้วา เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงเกิดผัสสะ เรากลาวอธิบายดังตอ
ไปนี้ :ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได
กลาวไววา เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงเกิดผัสสะ ดูกรอานนท การบัญญัตินาม
กายตองพรอมดวยอาการ เพศ นิมิต อุเทศ เมื่ออาการ เพศ นิมิต และอุเทศ
นั้น ๆ ไมมี การสัมผัสเพียงแตชื่อในรูปกายจะพึงปรากฏไดบางไหม.
ไมไดเลย พระเจาขา.
ดูกรอานนท การบัญญัติรูปกาย ตองพรอมดวยอาการ เพศ นิมิต
อุเทศ เมื่ออาการ เพศ นิมิต อุเทศนั้น ๆ ไมมี การสัมผัสโดยการกระทบ จะ
พึงปรากฏในนามกายไดบางไหม.
ไมไดเลย พระเจาขา.
ดูกรอานนท การบัญญัตินามก็ดี รูปกายก็ดี ตองพรอมดวยอาการ
เพศ นิมิต อุเทศ เมื่ออาการ เพศ นิมิต อุเทศนั้น ๆ ไมมี การสัมผัสเพียงแต
ชื่อก็ดี การสัมผัสโดยการกระทบก็ดี จะพึงปรากฏไดบางไหม.
ไมไดเลย พระเจาขา.
ดูกรอานนท การบัญญัตินามรูปตองพรอมดวยอาการ เพศ นิมิต
อุเทศ เมื่ออาการ เพศ นิมิต อุเทศนั้น ๆ ไมมี ผัสสะจะพึงปรากฏไดบาง
ไหม.
ไมไดเลย พระเจาขา.
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงผัสสะก็
คือนามรูปนั่นเอง.
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ก็คํานี้วา เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงเกิดนามรูป เรากลาวอธิบายดัง
ตอไปนี้ :ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได
กลาวไววา เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงเกิดนามรูป ดูกรอานนท ก็วิญญาณ
จักไมหยั่งลงในทองแหงมารดา นามรูปจักขาดในทองแหงมารดาไดบางไหม.
ไมไดเลย พระเจาขา
ดูกรอานนท ก็ถาวิญญาณหยั่งลงในทองแหงมารดาแลวจักลวงเลยไป
นามรูปจักบังเกิดเพื่อความเปนอยางนี้ไดบางไหม.
ไมไดเลย พระเจาขา.
ดูกรอานนท ก็ถาวิญญาณ ของกุมารก็ดี ของกุมาริกาก็ดี ผูยังเยาว
วัยอยูจักขาดความสืบตอ นามรูปจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ไดบางไหม.
ไมไดเลย พระเจาขา.
เพราะเหตุนั่นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงนามรูป
ก็คือวิญญาณนั่นเอง.
ก็คํานี้วา เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงเกิดวิญญาณ เรากลาวอธิบาย
ดังตอไปนี้ :ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได
กลาวไววา เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงเกิดวิญญาณ ดูกรอานนท ก็ถาวิญญาณ
จักไมไดอาศัยในนามรูปแลว ความเกิดขึ้นแหงชาติชรามรณะและกองทุกข พึง
ปรากฏตอไปไดบางไหม.
ไมไดเลย พระเจาขา.
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงวิญญาณ
ก็คือนามรูปนั่นเองดวยเหตุผลเพียงเทานี้แหละ อานนท วิญญาณและนามรูปจึง
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ยิ่งเกิด. แก ตาย จุติ หรืออุบัติทางแหงชื่อ ทางแหงนิรุตติ ทางแหงบัญญัติ
ทางทีกําหนดรูดวยปญญาและวัฏฏสังขาร ยอมเปนไปดวยเหตุเพียงเทานี้ ๆ
ความเปนอยางนี้ ยอมมีเพื่อบัญญัติ คือนามรูปกับวิญญาณ.
อัตตบัญญัติกถา
[๖๑] ดูกรอานนท บุคคลเมื่อจะบัญญัติอัตตา ยอมบัญญัติดวยเหตุ
ประมาณเทาไร ก็เมื่อบุคคลจะบัญญัติอัตตามีรูปเปนกามาวจร ยอมบัญญัติวา
อัตตาของเรามีรูปเปนกามาวจร เมื่อบัญญัติอัตตามีรูปหาที่สุดมิได ยอมบัญญัติ
วา อัตตาของเรามีรูปหาที่สุดมิได เมื่อบัญญัติอัตตาไมมีรูปเปนกามาจีวร ยอม
บัญญัติวา อัตตาของเราไมมีรูปเปนกามาวจร เมื่อบัญญัติอัตตาไมมีรูปหาที่สุด
มิได ยอมบัญญัติวา อัตตาของเราไมมีรูปหาที่สุดมิได.
ดูกรอานนท บรรดาความเห็น ๔ อยางนั้น ผูที่บัญญัติอัตตามีรูปเปน
กามาวจรนั้น. ยอมบัญญัติในกาลบัดนี้ หรือบัญญัติซึ่งสภาพที่เปนอยางนั้น
หรือมีความเห็นวา เราจักยังสภาพอันไมเที่ยงแทที่มีอยูใหสําเร็จ เพื่อเปนสภาพ
ที่เที่ยงแท อานนท การลงความเห็นวาอัตตาเปนกามาวจร ยอมติดสันดานผู
มีรูปที่เปนอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงควรกลาวไวดวย.
ดูกรอานนท บรรดาความเห็น ๔ อยางนั้น ผูมีบัญญัติอัตตามีรูปหา
ที่สุดมิไดนั้น ยอมบัญญัติในกาลบัดนี้ หรือบัญญัติซึ่งสภาพที่เปนอยางนั้น
หรือมีความเห็นวา เราจักยังสภาพที่ไมเที่ยงแทอันมีอยูใหสําเร็จ เพื่อเปน
สภาพที่เที่ยงแท อานนท การลงความเห็นวา อัตตาหาที่สุดมิได ยอมติดสันดาน
ผูมีรูปที่เปนอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงควรกลาวไวดวย.
ดูกรอานนท บรรดาความเห็น ๔ อยางนั้น ผูที่บัญญัติอัตตาไมมีรูป
เปนกามาวจรนั้น ยอมบัญญัติในกาลบัดนี้ หรือบัญญัติสภาพที่เปนอยางนั้น
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หรือมีความเห็นวา เราจักยังสภาพอันไมเที่ยงแทที่มีอยูใหสําเร็จ เพื่อเปน
สภาพที่เที่ยงแท อานนท การลงความเห็นวา อัตตาเปนกามาวจร ยอมติด
สันดานผูมีอรูปที่เปนอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงควรกลาวไวดวย.
ดูกรอานนท บรรดาความเห็น ๔ อยางนั้น สวนผูที่บัญญัติอัตตาไมมี
รูปทั้งหาที่สุดมิไดนั้น ยอมบัญญัติในกาลบัดนี้ หรือบัญญัติซึ่งสภาพที่เปนอยาง
นั้น หรือมีความเห็นวา เราจักยังสภาพที่ไมเที่ยงแทอัน มีอยูใหสําเร็จ เพื่อเปน
สภาพที่เทียงแท อานนท การลงความเห็นวา อัตตาหาที่สุดมิได ยอมติดสันดาน
ผูมีอรูป เพราะฉะนั้น จึงควรกลาวไวดวย.
ดูกรอานนท บุคคลเมื่อจะบัญญัติอัตตา ยอมบัญญัติดวยเหตุมีประมาณ
เทานี้แล.
กถาวาดวยการไมบัญญัติอัตตา
[๖๒] ดูกรอานนท บุคคลเมื่อไมบัญญัติอัตตา ยอมไมบัญญัติดวย
เหตุมีประมาณเทาไร อานนท ก็เมื่อบุคคลไมบัญญัติอัตตามีรูปเปนกามาวจร
ยอมไมบัญญัติวา อัตตาของเรามีรูปเปนกามาวจร เมื่อไมบัญญัติอัตตามีรูปอัน
หาที่สุดมิไดยอมไมบัญญัติวา อัตตาของเรามีรูปหาที่สุดมิได หรือเมื่อไมบัญญัติ
อัตตาไมมีรูปเปนกามาวจร ยอมไมบัญญัติวา อัตตาของเราไมมีรูปเปนกามาวจร
เมื่อไมบัญญัติอัตตาไมมีรูปหาที่สุดมิได ยอมไมบัญญัติวา อัตตาของเราไมมี
รูปหาที่สุดมิได อานนท บรรดาความเห็น ๔ อยางนั้น ผูที่ไมบัญญัติอัตตามี
รูปเปนกามาวจรนั้น ยอมไมบัญญัติในกาลบัดนี้ หรือไมบัญญัติซึ่งสภาพที่เปน
อยางนั้น หรือไมมีความเห็นวา เราจักยังสภาพอันไมเที่ยงแทที่มีอยูใหสําเร็จ
เพื่อเปนสภาพที่เที่ยงแท อานนท การลงความเห็นวา อัตตาเปนกามาวจร ยอม
ไมติดสันดานผูมีรูปที่เปนอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงควรกลาวไวดวย.
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ผูที่ไมบัญญัติอัตตามีรูปหาที่สุดมิไดนั้น ยอมไมบัญญัติในกาลบัดนี้
หรือไมบัญญัติซึ่งสภาพที่เปนอยางนั้น หรือไมมีความเห็นวา เราจักยังสภาพ
อันไมเที่ยงแทที่มีอยูใหสําเร็จ เพื่อเปนสภาพที่เที่ยงแท อานนท การลงความ
เห็นวาอัตตาหาที่สุดมิได ยอมไมติดสันดานผูมีรูปที่เปนอยางนี้ เพราะฉะนั้น
จึงควรกลาวไวดวย.
สวนผูที่ไมบัญญัติอัตตาไมมีรูปเปนกามาวจรนั้น ยอมไมบัญญัติใน
กาลบัดนี้ หรือไมบัญญัติซึ่งสภาพที่เปนอยางนั้น หรือไมมีความเห็นวา เรา
จักยังสภาพอันไมเที่ยงแทที่มีอยูใหสําเร็จ เพื่อเปนสภาพที่เที่ยงแท อานนท
การลงความเห็นวาอัตตาเปนกามาวจร ยอมไมติดสันดานผูมีอรูปที่เปนอยางนี้
เพราะฉะนั้น จึงควรกลาวไวดวย.
ผูที่ไมบัญญัติอัตตาไมมีรูปหาที่สุดมิไดนั้น ยอมไมบัญญัติในกาลบัดนี้
หรือไมบัญญัติซึ่งสภาพที่เปนอยางนั้น หรือไมมีความเห็นวา เราจักยังสภาพ
อันไมเที่ยงแทที่มีอยูใหสําเร็จ เพื่อเปนสภาพที่เที่ยงแท อานนท การลงความ
เห็นวาอัตตาหาที่สุดมิได ยอมไมติดสันดานผูมีอรูปที่เปนอยางนี้ เพราะฉะนั้น
จึงควรกลาวไวดวย.
ดูกรอานนท บุคคลเมื่อไมบัญญัติอัตตา ยอมไมบัญญัติดวยเหตุมี
ประมาณเทานี้แล.
อัตตสมนุปสสนากถา
[๖๓] ดูกรอานนท บุคคลเมื่อเล็งเห็นอัตตา ยอมเล็งเห็นดวยเหตุมี
ประมาณเทาไร ก็บุคคลเมื่อเล็งเห็นเวทนาเปนอัตตา ยอมเล็งเห็นวา เวทนา
เปนอัตตาของเรา ถาเวทนาไมเปนอัตตาของเราแลว อัตตาของเราก็ไมตองเสวย
เวทนา อานนท หรือเล็งเห็นอัตตา ดังนี้วา เวทนาไมเปนอัตตาของเราเลย
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จะวาอัตตาของเราไมตองเสวยเวทนาก็ไมใช อัตตาของเรายังตองเสวยเวทนาอยู
เพราะฉะนั้น อัตตาของเรามีเวทนาเปนธรรมดา อานนท บรรดาความเห็น ๓
อยางนั้น ผูที่กลาวอยางนี้วา เวทนาเปนอัตตาของเรา เขาจะพึงถูกซักถาม
อยางนี้วา อาวุโส เวทนามี ๓ อยางนี้ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา บรรดาเวทนา ๓ ประการนี้ ทานเล็งเห็นอันไหนโดยความเปน
อัตตา อานนท ในสมัยใด อัตตาเสวยสุขเวทนา ในสมัยนั้น ไมไดเสวย
ทุกขเวทนา ไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา คงเสวยแตสุขเวทนาอยางเดียวเทานั้น
ในสมัยใด อัตตาเสวยทุกขเวทนาไมไดเสวยสุขเวทนา ไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา
คงเสวยแตทุกขเวทนาอยางเดียวเทานั้น ในสมัยใด อัตตาเสวยอทุกขมสุขเวทนา
ในสมัยนั้นไมไดเสวยสุขเวทนาไมไดเสวยทุกขเวทนาเลย เสวยแตอทุกขมสุขเวทนาอยางเดียวเทานั้น.
ดูกรอานนท เวทนาแมที่เปนสุขก็ดี แมที่เปนทุกขก็ดี แมที่เปน
อทุกขมสุขก็ดี ลวนไมเที่ยงปจจัยปรุงแตงขึ้น เกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัย มี
ความสิ้นความเสื่อม ความคลาย และความดับไปเปนธรรมดา เมื่อเขาเสวย
สุขเวทนา ยอมมีความเห็นวานี้เปนอัตตาของเรา ตอสุขเวทนาอันนั้นดับไป
จึงมีความเห็นวา อัตตาของเราดับไปแลว เมื่อเสวยทุกขเวทนา ยอมมีความ
เห็นวา นี้เปนอัตตาของเรา ตอทุกขเวทนาอันนั้นแลดับไป จึงมีความเห็นวา
อัตตาของเราดับไปแลว เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา ยอมมีความเห็นวา นี้
เปนอัตตาของเรา ตออทุกขมสุขเวทนาอันนั้นแลดับไป จึงมีความเห็นวา
อัตตาของเราดับไปแลว ผูที่กลาวอยางนี้วา เวทนาเปนอัตตาของเรานั้น เมื่อ
เล็งเห็นอัตตา ยอมเล็งเห็นเวทนาอันไมเที่ยงเกลื่อนกลนไปดวยสุขและทุกข มี
ความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเปนธรรมดา เปนอัตตาในปจจุบันเทานั้น เพราะเหตุ
นั้นแหละ อานนท ขอนี้จึงยังไมควรที่จะเล็งเห็นวา เวทนาเปนอัตตาของเรา
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แมดวยคําดังกลาวแลวนี้ ผูที่กลาวอยางนี้วา ถาเวทนาไมเปนอัตตาของเราแลว
อัตตาของเราก็ไมตองเสวยเวทนา เขาจะพึงถูกซักอยางนี้วา ในรูปขันธลวน ๆ
ก็ยังมิไดมีความเสวยอารมณอยูทั้งหมด ในรูปขันธนั้น ยังจะเกิดอหังการวา
เปนเราไดหรือ.
ไมได พระเจาขา.
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท ขอนี้จึงยังไมควรที่จะเล็งเห็นวา ถา
เวทนาไมเปนอัตตาของเราแลว อัตตาของเราก็ไมตองเสวยเวทนา แมดวยคํา
ดังกลาวแลวนี้ สวนผูที่กลาวอยางนี้วา เวทนาไมเปนอัตตาของเราเลย อัตตา
ของเราไมตองเสวยเวทนาก็ไมใช อัตตาของเรายังตองเสวยเวทนาอยู เพราะวา
อัตตาของเรามีเวทนาเปนธรรมดา เขาจะพึงถูกซักอยางนี้วา อาวุโส ก็เพราะ
เวทนาจะตองดับไปทั้งหมดทั้งสิ้น ไมเหลือเศษ เมื่อเวทนาไมมีโดยประการ
ทั้งปวง เพราะเวทนาดับไปยังจะเกิดอหังการวา เปนเราไดหรือ ในเมื่อขันธ
นั้น ๆ ดับไปแลว.
ไมได พระเจาขา.
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท ขอนี้จึงยังไมควรที่จะเล็งเห็นวา เวทนา
ไมเปนอัตตาของเราแลว อัตตาของเราไมตองเสวยเวทนาเลยก็ไมใช อัตตา
ของเรายังตองเสวยเวทนาอยู เพราะวาอัตตาของเรามีเวทนาเปนธรรมดา แม
ดวยคําดังกลาวแลวนี้.
วิมุตตจิตตตา
[๖๔] ดูกรอานนท คราวใดเลา ภิกษุไมเล็งเห็นเวทนาเปนอัตตา
ไมเล็งเห็นอัตตาวาไมตองเสวยเวทนาก็ไมใช ไมเล็งเห็นวาอัตตายังตองเสวย
เวทนาอยู เพราะวา อัตตาของเรามีเวทนาเปนธรรมดา ภิกษุนั้น เมื่อเล็ง
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เห็นอยูอยางนี้ยอมไมยึดมั่นอะไร ๆ ในโลก และเมื่อไมยึดมั่น ยอมไมสะทก
สะทาน เมื่อไมสะทกสะทานยอมปรินิพพานไดเฉพาะตน ทั้งรูชัดวา ชาติสิ้น
แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี อานนท ผูใดกลาวอยางนี้วา ทิฐิวาเบื้องหนาแตตาย สัตวยังมี
อยู วาเบื้องหนาแตตายสัตวไมมีอยู วาเบื้องหนาแตตาย สัตวมีอยูดวย ไมมี
อยูดวย วาเบื้องหนาแตตาย สัตวมีอยูก็หามิได ไมมีอยูก็หามิได ดังนี้ กะ
ภิกษุผูหลุดพนแลวอยางนี้ การกลาวของบุคคลนั้นไมสมควร.
ขอนั้น เพราะเหตุไร.
ดูกรอานนท ชื่อ ทางแหงชื่อ ทางแหงนิรุตติ บัญญัติ ทางแหง
บัญญัติการแตงตั้ง ทางที่กําหนดรูดวยปญญา วัฏฏะยังเปนไปอยูตราบใด
วัฏฏสงสารยังคงหมุนเวียนอยูตราบนั้น เพราะรูยิ่ง วัฏฏสงสารนั้น ภิกษุจึง
หลุดพน ขอที่มีทิฐิวา ใคร ๆ ยอมไมรู ยอมไมเห็นภิกษุผูหลุดพน เพราะ
รูยิ่งวัฏฏสงสารนั้น ขอนั้นไมสมควร.
สัตตวัญญาณัฎฐิกถา ทวายตนกถา
[๖๕] ดูกรอานนท วิญญาณฐิติ ๗ อายตนะ ๒ เหลานี้ วิญญาณฐิติ
๗ เปนไฉน คือ๑. สัตวมีกายตางกัน มีสัญญาตางกัน ไดแกพวกมนุษย และพวก
เทพบางพวก พวกวินิบาตบางพวก นี้เปนวิญญาณฐิติที่ ๑
๒. สัตวมีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน ไดแกพวกเทพผูนับเนื่อง
ในชั้นพรหมผูบังเกิดดวยปฐมฌาน และสัตวผูเกิดในอบาย ๔ นี้เปนวิญญาณฐิติที่ ๒
๓. สัตวมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาตางกัน ไดแกพวกเทพชั้น
อาภัสสร นี้เปนวิญญาณฐิติที่ ๓
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๔. สัตวที่มีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน ไดแกพวกเทพ
ชั้นสุภกิณหะ นี้เปนวิญญาณฐิติที่ ๔
๕. สัตวที่เขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา อากาศหาที่
สุดมิได เพราะลวงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวง นี้เปนวิญญาณฐิติที่ ๕
๖. สัตวที่เขาถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่
สุดมิได เพราะลวงชั้นอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้เปนวิญญาณฐิติที่ ๖
๗. สัตวที่เขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการวา ไมมีอะไร
เพราะลวงชั้นวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้เปนวิญญาณฐิติที่ ๗
สวนอายตนะอีก ๒ คือ อสัญญีสัตตายตนะ (ขอที่ ๑) และขอที่ ๒ คือ
เนวสัญญานาสัญญายตนะ
ดูกรอานนท บรรดาวิญญาณฐิติทั้ง ๗ ประการนั้น วิญญาณฐิติขอที่
๑ มีวา สัตวมีกายตางกันมีสัญญาตางกัน ไดแกพวกมนุษยและพวกเทพบาง
พวก พวกวินิบาตบางพวก ผูที่รูชัดวิญญาณฐิติขอนั้น รูความเกิดและความ
ดับ รูคุณและโทษ แหงวิญญาณฐิติขอนั้น และรูอุบายเปนเครื่องออกไปจาก
วิญญาณฐิติขอนั้น เขายังจะควรเพื่อเพลิดเพลินวิญญาณฐิตินั้นอีกหรือ.
ไมควร พระเจาขา. ฯลฯ
วิญญาณฐิติที่ ๗ มีวา สัตวผูเขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการวา ไมมีอะไร เพราะลวงชั้นวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง ผูที่
รูชัดวิญญาณฐิติขอนั้น รูความเกิดและความดับ รูคุณและโทษ แหงวิญญาณฐิติขอนั้น และรูอุบายเปนเครื่องออกไปจากวิญญาณฐิติขอนั้น เขายังจะควร
เพลิดเพลินวิญญาณฐิตินั้นอีกหรือ.
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ไมควร พระเจาขา.
ดูกรอานนท สวนบรรดาอายตนะทั้ง ๒ นั้นเลา ขอที่ ๑ คือ อสัญญีสัตตายตนะ ผูที่รูชัดอสัญญีสัตตายตนะขอนั้น รูความเกิดและความดับ รูคุณ
และโทษ แหงอสัญญีสัตตายตนะขอนั้น และรูอุบายเปนเครื่องออกไปจาก
อสัญญีสัตตายตนะขอนั้น เขายังจะควรเพื่อเพลิดเพลินอสัญญีสัตตยตนะนั้นอีก
หรือ.
ไมควร พระเจาขา.
สวนขอที่ ๒ คือ เนวสัญญานาสูญญายตนะ ผูที่รูชัดเนวสัญญานา
สัญญายตนะขอนั้น รูความเกิดและความดับ รูคุณและโทษแหงเนวสัญญานา
สัญญายตนะขอนั้น และรูอุบายเปนเครื่องออกไปจากเนวสัญญานาสัญญายตนะ
ขอนั้น เขายังจะควรเพื่อเพลิดเพลินเนวสัญญานาสัญญายตนะขอนั้นอีกหรือ.
ไมควร พระเจาขา.
ดูกรอานนท เพราะภิกษุมาทราบชัดความเกิดและความดับทั้งคุณและ
โทษและอุบายเปนเครื่องออกไปจากวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒ เหลานี้ ตาม
เปนจริงแลว ยอมเปนผูหลุดพนได เพราะไมยึดมั่น อานนท ภิกษุนี้เราเรียก
วา ปญญาวิมุตติ.
อัฏฐวิโมกขกถา
[๖๖] ดูกรอานนท วิโมกข ๘ ประการเหลานี้ ๘ ประการเปนไฉน คือ
๑. ผูไดรูปฌานยอมเห็นรูป นี้เปนวิโมกขขอที่ ๑
๒. ผูไมมีความสําคัญในรูปในภายใน ยอมเห็นรูปในภายนอก นี้
เปนวิโมกขขอที่ ๒
๓. ผูที่นอมใจเชื่อวา กสิณเปนของงาม นี้เปนวิโมกขขอที่ ๓

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 184
๔. ผูบรรลุอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา อากาศหาที่สุดมิได
เพราะลวงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงมานัตตสัญญา
โดยประการทั้งปวง นี้เปนวิโมกขขอที่ ๔
๕. ผูที่บรรลุวิญญาณัญจายตนะ ดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิ
ไดเพราะลวงชั้นอากาสานัญจายตนะ โดยประการทั้งปวง นี้เปนวิโมกขขอที่ ๕
๖. ผูที่บรรลุอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการวา ไมมีอะไร เพราะ
ลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้เปนวิโมกขขอที่ ๖
๗. ผูที่บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ เพราะลวงอากิญจัญญายตนะ
โดยประการทั้งปวง นี้เปนวิโมกขขอที่ ๗
๘. ผูที่บรรลุสัญญาวเทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะ
โดยประการทั้งปวง นี้เปนวิโมกขขอที่ ๘
ดูกรอานนท เหลานี้แล วิโมกข ๘ ประการ ภิกษุเขาวิโมกข ๘
เปนอนุโลมบาง เปนปฏิโลมบาง เขาทั้งอนุโลมและปฏิโลมบาง เขาบางออก
บาง ตามคราวที่ตองการตามสิ่งที่ปรารถนา และตามกําหนดที่ตองประสงค
จึงบรรลุเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะสิ้นไป เพราะ
ทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน อานนท ภิกษุนี้ เราเรียกวา
อุภโตภาควิมุตติ อุภโตภาควิมุตติอื่นจากอุภโตภาควิมุตตินี้ที่จะยิ่งหรือประณีต
ไปกวาไมมี พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระอานนทยินดี
ชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคแลวแล.
จบมหานิทานสูตรที่ ๒
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อรรถกถามหานิทานสูตร
มหานิทานสูตรมีบทเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้วา สมัยหนึ่ง
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กุรุชนบท ดังนี้.
ตอไปนี้เปนการพรรณนาบทที่ยากในพระสูตรนั้น บทวา กุรูสุ วิหรติ
ความวา พระราชกุมารชาวชนบท ชื่อวา กุรุ ที่ประทับของพระราชกุมารนั้น
เปนชนบทหนึ่ง ทานกลาววา กุรูสุ ดวยศัพทที่เพิ่มขึ้นมา ในชนบทชื่อกุรูสุนั้น
ก็พระอรรถกถาจารยทั้งหลายกลาวไววา ในรัชกาลพระเจามันธาตุ พวกมนุษย
ใน ๓ ทวีปไดยินมาวา ชมพูทวีปเปนที่เกิดของบุรุษผูสูงสุด นับแตพระพุทธเจา
พระปจเจกพุทธเจา พระมหาสาวก และพระเจาจักรพรรดิ เปนทวีปอุดม
นารื่นรมยยิ่งนัก จึงพากันมากับพระเจาจักรพรรดิมันธาตุราช ผูปลอยจักรแกว
แลวมุงติดตามไปยังทวีปทั้ง ๔ ลําดับนั้น พระราชาตรัสถามปริณายกแกววา
ยังมีที่รื่นรมยกวามนุษยโลกหรือไหมหนอ ปริณายกแกวกราบทูลวา ขาแต
พระองค เพราะเหตุไร พระองคจึงตรัสอยางนั้นเลา พระเจาขา พระองคไมทรง
เห็นอานุภาพของพระจันทรและพระอาทิตย หรือ ฐานะของพระจันทร และ
พระอาทิตยเหลานั้น นารื่นรมยกวานี้มิใชหรือ พระเจาขา พระราชาไดทรง
ปลอยจักรแกวไป ณ ที่นั้น.
ทาวมหาราชทั้ง ๔ ไดสดับวา พระเจามันธาตุราชเสด็จมาแลว คิดวา
พระราชาทรงฤทธิ์มาก เราไมสามารถจะหามการรบได จึงมอบราชสมบัติของตน
ให พระเจามันธาตุราชทรงรับราชสมบัตินั้นแลวตรัสถามตอไปวา ยังมีที่นา
รื่นรมยยิ่งกวานี้อีกไหม ลําดับนั้น ทาวมหาราชเหลานั้น กราบทูลถึงภพดาวดึงส
แกพระองควา ขาแตพระองค ภพดาวดึงสนารื่นรมยกวานี้ มหาราชทั้ง ๔
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เหลานี้เปนผูรับใชของทาวสักกเทวราช ณ พิภพนั้น ยืนอยู ณ พื้นของผูรักษา
ประตู ทาวสักกเทวราชมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ทาวสักกเทวราชนั้นมีสถานที่
สําหรับบํารุงบําเรอเหลานี้ คือ เวชยันตปราสาทสูง ๑,๐๐๐ โยชน เทวสภา
ชื่อสุธัมมาสูง ๕๐๐ โยชน เวชยันตรถสูง ๑๕๐ โยชน ชางเอราวัณก็เหมือนกัน
สวนนันทวัน จิตรลดาวัน ปารุสกวัน มิสสกวันประดับดวยตนไมทิพย ๑,๐๐๐ ตน
ตนทองหลาง ตนทองกวาวสูง ๑๐๐ โยชน ภายใตตนไมนั้นมีแทนปณฑุกัมพล
ศิลาอาสนยาว ๖๐ โยชน กวาง ๕๐ โยชน สูง ๑๕ โยชน มีสีเหมือนดอก
ชัยพฤกษ เพราะความออนของบัณฑุกัมพลศิลาอาสนนั้น เมื่อทาวสักกะประทับ
นั่ง พระวรกายครึ่งหนึ่งฟุบลงไป พระราชาทรงสดับดังนั้นแลว มีพระประสงค
จะเสด็จไป ณ สักกเทวโลกนั้น จักรแกวไดพุงขึ้นไปแลว จักรแกวนั้นตั้งอยู
บนอากาศพรอมกับเสนาประกอบดวยองค ๔ ตอแตนั้น จักรแกวก็ไดลง
ทามกลางเทวโลกทั้งสอง ประดิษฐานอยูบนแผนดิน พรอมกับเสนาประกอบ
ดวยองค ๔ มีปริณายกแกวเปนหัวหนา พระราชาพระองคเดียวเทานั้นไดเสด็จ
ไปสูภพดาวดึงส.
ทาวสักกเทวราชสดับวา พระเจามันธาตุราชเสด็จมาแลว กระทําการ
ตอนรับพระเจามันธาตุราชนั้น ตรัสวา ขาแตมหาราช พระองคเสด็จมาดีแลว
ขาแตมหาราช สมบัติเปนของพระองค ขาแตมหาราช ขอพระองคจงทรง
ปกครองเถิด แลวทรงแบงราชสมบัติพรอมดวยนางระบําใหเปนสองสวน ได
ประทานใหสวนหนึ่ง เมื่อพระราชามันธาตุราชพอเสด็จประทับอยูบนภพดาวดึงสเทานั้น ความเปนมนุษยไดหายไปแลว ความเปนเทพไดปรากฏทันที
ไดยินวา เมื่อพระราชาประทับนั่ง ณ บัณฑุกัมพลศิลาอาสนกับทาวสักกะ
พวกเทวดามิไดสังเกตพระราชานั้นวา ความตางกันยอมปรากฏโดยเพียงหลับตา
ยอมหลงลืมในความตางกันของทาวสักกะ และของพระราชานั้น พระราชา-
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มันธาตุราชทรงเสวยทิพยสมบัติ ณ ภพดาวดึงสนั้นทรงครองราชสมบัติ จน
ทาวสักกะทรงอุบัติแลวจุติแลวถึง ๓๖ องค ไมทรงอิ่มดวยกาม ครั้นจุติจาก
ภพดาวดึงสแลวตกลงในพระอุทยานของพระองค พระวรกายถูกลมและแดด
สัมผัสไดเสด็จสวรรคตเสียแลว.
ก็เมื่อจักรแกวตั้งอยูบนแผนดิน ปริณายกแกวใหเขียนรองพระบาท
ของพระเจามันธาตุราชที่แผนทองคํา แลวประกาศราชสมบัติวา นี่คือราชสมบัติ
ของพระเจามันธาตุราช แมพวกมนุษยที่มาจากทวีปทั้ง ๓ เหลานั้น ก็ไม
สามารถจะกลับไปได จึงเขาไปหาปริณายกแกววิงวอนวา ขาแตทาน พวกขาพเจา
มาดวยอานุภาพของพระราชา บัดนี้ไมสามารถกลับไปได ขอทานไดโปรดให
ที่อยูแกพวกขาพเจาเถิด ปริณายกแกวไดใหชนบทหนึ่ง ๆ แกมนุษยเหลานั้น
ในประเทศเหลานั้น ประเทศที่พวกมนุษยมาจากบุพพวิเทหะทวีปอาศัยอยูได
ชื่อวา วิเทหรัฐ ตามความหมายเดิมนั้นนั่นเอง ประเทศที่พวกมนุษยมาจาก
อมรโดยานทวีปอาศัยอยูไดชื่อวา อปรันตชนบท ประเทศที่พวกมนุษยมาจาก
อุตตรกุรุทวีปไดชื่อวา กุรุรัฐ ทานกลาวโดยเปนพหูพจนประสงคเอาบานและ
นิคมเปนตนมาก เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาว กุรูสุ วิหรติ ประทับอยู ณ
กุรูชนบท.
ในบทวา กมฺมาสธมฺม นี้ อาจารยบางพวกพรรณนาความดวยแปลง
ธ เปน ท. ชื่อวา กมฺมาสธมฺม เพราะ กัมมาสะ ถูกทรมานในเพราะ
เหตุนี้. บทวา กมฺมาโส ทานกลาววา กมฺมาสบาท เปนมนุษยกินคน.
เลากันมาวา แผลพุขึ้นที่เทาของกัมมาสบาทนั้น ในที่ที่ถูกตอตําไดพุขึ้นเปน
เชนกับไมเจตมูลเพลิง เพราะฉะนั้น กัมมาสะไดปรากฏชื่อวา กมฺมาสบาท.
ก็กัมมาสบาทถูกทรมานในโอกาสนั้น จึงไดเลิกจากการเปนมนุษยกินคน. ใคร
ทรมาน. พระมหาสัตว. กลาวไวในชาดกไหน. อาจารยบางพวกกลาววาใน
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มหาสุตตโสมชาดก. แตพระเถระเหลานี้กลาววา ในชยทิสชาดก. ก็ครั้งนั้น
กัมมาสบาทไดถูกพระมหาสัตวทรมาน ดังที่พระโพธิสัตวตรัสไววา
เราเปนโอรสของพระเจาชยทิสะผูเปนใหญ
ในแควนปญจาล เราไดสละชีวิตใหกัมมาสบาทปลอยพระชนก และเราไดใหแมกัมมาสบาทเลื่อมใสแลว ดังนี้.
แตอาจารยบางพวกพรรณนาดวย ธ อักษรเทานั้น ไดยินวา กุรุธรรม
ของชาวแควนกุรุ เกิดดางพรอยขึ้นแลวในแควนนั้น เพราะฉะนั้น ที่นั้นเปน
ที่มีธรรมดางพรอยเกิดขึ้นแลว ทานจึงเรียกวา กัมมาสธัมมะ กัมมาสธัมมะ
นี้เปนชื่อของนิคมที่ชาวกุรุอาศัยอยู ณ ที่นั้น เพราะเหตุไร ทานจึงไมกลาว
ดวยสัตตมีวิภัตติ์ เพราะไมใชโอกาสเปนที่อยู นัยวา โอกาสเปนที่อยูในนิคมนั้น
ของพระผูมีพระภาคเจามิไดเปนพระวิหารแตอยางไร แตถอยออกไปจากนิคม
ไดมีดงปาใหญ ในภาคพื้นอันนารื่นรมยสมบูรณดวยนาอยางใดอยางหนึ่ง
พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ ที่นั้นทรงกระทํานิคมนั้นใหเปนโคจรคาม
เพราะฉะนั้น พึงทราบความในบทนี้อยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู
ณ กุรุชนบท มีนิคมของชาวกุรุ ชื่อวา กัมมาสธัมมะ ทรงกระทํานิคมนั้นให
เปนโคจรคาม.
บทวา อายสฺมา นี้ เปนคํากลาวดวยความรัก เปนคํากลาวดวย
ความเคารพ. บทวา อานนฺโท เปนชื่อของพระเถระเจาองคนั้น. บทวา
เอกมนฺต แสดงถึงความเปนนปุงสกลิงค ดุจในบทมีอาทิวา พระจันทรและ
พระอาทิตยทั้งหลายยอมเดินไมสม่ําเสมอดังนี้ เพราะฉะนั้น พึงทราบความใน
บทนี้อยางนี้วา พระอานนท นั่งแลว โดยอาการที่พระอานนทนั่ง ยอมเปน
นั่งแลว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง หรือวา บทนี้เปนทุติยาวิภัตติ์ลงในอรรถแหง
สัตตมีวิภัตติ์.
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บทวา นิสีทิ คือเขาไปอยูแลว จริงอยู บัณฑิตทั้งหลายเขาไปหาผูที่อยู
ในฐานะอันเปนที่เคารพ ยอมนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เพราะความเปนผู
ฉลาดในการนั่ง ก็พระอานนทนี้เปนบัณฑิตรูปหนึ่งของบรรดาบัณฑิตเหลานั้น
เพราะฉะนั้น จึงนั่งแลว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ก็นั่งอยางไรจึงเปนอันนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง นั่งเวนโทษของการนั่ง ๖ อยาง คือ ไกลเกินไป ๑
ใกลเกินไป ๑ เหนือลม ๑ สูงไป ๑ ตรงหนาเกินไป ๑ หลังเกินไป ๑
เพราะนั่งไกลเกินไป หากประสงคจะถาม ก็จะตองพูดดวยเสียงดัง นั่งใกลเกิน
ไปก็จะเบียดเสียด นั่งเหนือลมยอมรบกวนดวยกลิ่นตัว นั่งสูงไปยอมแสดง
ความไมเคารพ นั่งตรงหนาเกินไป หากประสงคจะมองดู ยอมเปนการจองตา
ตอตาดูกัน นั่งหลังเกินไป หากประสงคจะมองดู ก็จะตองยืดคอดู เพราะฉะนั้น
แมพระอานนทนี้ ก็กระทําประทักษิณพระผูมีพระภาคเจา ๓ ครั้ง แลวถวาย
บังคมดวยความเคารพเวนโทษของการนั่ง ๖ อยางเหลานี้ เขาไปภายในของ
พระพุทธรัศมี มีวรรณ ๖ อยาง ในที่เฉพาะเบื้องหนาของมณฑลพระชานุขาง
ขวา ทานพระอานนทผูเปนภัณฑาคาริกของพระธรรมไดนั่งแลว ดุจลงสูรส
ครั่งที่ผองใส ดุจหมแผนทองคํา และดุจเขาไปสูทามกลางเพดานแหงดอกอุบล
สีแดง เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา พระอานนทนั่งแลว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ก็พระอานนทนี้เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาในเวลาไร ดวยเหตุไร ในเวลาเย็น
ดวยเหตุคือการถามปญหาเรื่องปจจยาการ ในวันนั้น ทานพระอานนทเที่ยวไปยัง
บานกัมมาธัมมะเพื่อบิณฑบาต ดุจเขาไปสูบานอันมีภัณฑะ ๑,๐๐๐ ณ ประตู
เรือนเพื่อสงเคราะหตระกูลกลับจากบิณฑบาตแลว ดูแลปรนนิบัติพระศาสดา
เมื่อพระศาสดาเสด็จเขาไปยังพระคันธกุฏี ถวายบังคมพระศาสดาแลวไปสูที่พัก
กลางวันของตน เมื่อลูกศิษยทั้งหลายดูแลปรนนิบัติแลวกลับไปแลว ไดกวาด
ที่พักกลางวันปูแผนหนัง ตักน้ําจากตุมน้ําเอาน้ําชําระมือและเทาใหเย็นนั่งขัด
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สมาธิ เขาสมาบัติขั้นโสดาปตติผล ครั้นออกจากสมาบัติตามกาลเวลาที่กําหนดไวแลว
หยั่งลงสูญาณในปจจยาการ.
พระอานนทนั้น ถึงบทที่สุดตั้งแตบทตนวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย
มีสังขารดังนี้ บทตนตั้งแตบทที่สุด บททามกลางตั้งแตบทที่สุดทั้งสอง บทที่
สุดทั้งสองตั้งแตบททามกลาง พิจารณาปจจยาการ ๑๒ บท ๓ ครั้ง เมื่อพิจารณา
อยูอยางนี้ ปจจยาการแจมแจงยิ่งนัก ปรากฏดุจงายแสนงาย จากนั้นพระอานนท
ดําริวา ปจจยาการนี้พระพุทธเจาทั้งปวงตรัสวาลึกซึ้งและปรากฏเปนของลึกซึ้ง
ก็เมื่อเราผูเปนสาวกตั้งอยูแลวในความรูเรื่อง พื้นที่ความงายยังปรากฏชัดแจง
ความงายนั้นเปนความงายปรากฏแกเราเทานั้นหรือ หรือแมแกผูอื่นดวย ลําดับ
นั้น พระเถระไดมีความดําริวา ถากระไร เราจะนําปญหานี้ไปทูลถามพระผูมีพระ
ภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาจักทรงทําเรื่องนี้เปนเหตุเกิดขึ้นแลว จักตรัสพระ
สุตตันตหมวดหนึ่ง จักทรงแสดงแกเราแนนอนดุจทรงยกเขาสาลินทสิเนรุขึ้น
ฉะนั้น จริงอยู พระญาณที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงถึงฐานะ ๔ อยางเหลานี้
คือ การบัญญัติพระวินัย ลําดับพื้นที่ ปจจยาการ ลําดับสมัยเปนญาณที่กึกกอง
โกลาหลยิ่งใหญ พระผูมีพระภาคเจาทรงเขาถึงพระญาณ ยอมปรากฏความ
เปนพุทธญาณอันยิ่งใหญ เทศนาเปนความลึกซึ้งกําจัดดวยพระไตรลักษณ
ปฏิสังยุตดวยความเปนของสูญดังนี้ พระอานนทนั้นตามปกติในวันหนึ่งเมื่อ
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ๑๐๐ ครั้งบาง ๑,๐๐๐ บาง ก็จริง ยอมไมเขาไป
เฝาโดยไมมีเหตุการณ แตวันนั้น พระอานนทนําปญหานี้ไปแลวคิดวา เราจัก
นั่งใกลพระพุทธเจาดุจคันธหัตถี แลวฟงพระสุรเสียงกึกกองดวยพระญาณ
จักนั่งใกลพระพุทธเจาดุจสีหะ ฟงการบันลือพระสุรเสียงดุจสีหะดวยพระญาณ
จักนั่งใกลพระพุทธเจาดุจสินธพ แลวจักเห็นการกาวไปสูทางแหงพระญาณดังนี้
แลวลุกจากที่พักกลางวันพับแผนหนัง ถือไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาในเวลาเย็น
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เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา พระอานนทเขาไปเฝาดวยเหตุคือการถามปญหา
เกี่ยวกับปจจยาการในเวลาเย็นดังนี้.
ยาวศัพทในบทวา ยาว คมฺภีโร นี้ เปนไปในความวา เกินประมาณ
อธิบายวา ลวงประมาณ ลึกซึ้งยิ่งนัก. บทวา คมฺภีราวภาโส ความวา
ปรากฏคือเห็นเปนของลึก เพราะวาขอหนึ่งงายโดยแทแตเปนของลึกซึ้ง เหมือน
น้ําเกามีสีดําดวยอํานาจรสของใบไมเนา ก็น้ํานั้นแมแคเขา ก็ปรากฏดุจ ๑๐๐
ชั่วคน บทหนึ่งลึกซึ้งปรากฏเปนของงายดุจน้ําใสในมณิคงคา ดวยวาน้ํานั้น
แมชั่ว ๑๐๐ บุรุษ ก็ปรากฏเหมือนแคเขา บทหนึ่งงายปรากฏเปนของงายเหมือน
น้ําในภาชนะมีตุมเปนตน บทหนึ่งงายปรากฏเปนของลึกซึ้ง ยอมเห็นเหมือน
น้ําในมหาสมุทรเชิงเขาสิเนรุ น้ํานั่นแหละยอมไดชื่อ ๔ อยาง อยางนี้ แตขอ
นี้ไมมีในปฏิจจสมุปบาท เพราะปฏิจจสมุปบาทนี้ยอมไดชื่ออยางเดียวเทานั้นวา
ลึกซึ้ง และปรากฏเปนของลึกซึ้งดังนี้ ปฏิจจสมุปบาทแมมีอยูเห็นปานนี้ ก็
แตวาปรากฏแกเราเหมือนงายแสนงาย พระอานนทเมื่อจะประกาศความประหลาดใจของตนอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระองคผู
เจริญ ไมเคยมีมากอน ดังนี้ จึงทูลถามปญหาแลวนั่งนิ่ง.
พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับคําของพระอานนทนั้นแลวทรงดําริวา
อานนทกลาวปญหาอันเปนพุทธวิสัยวาเปนของงายของตน ดุจเหยียดมือเพื่อ
จับภวัคคพรหม ดุจพยายามเพื่อทําลายเขาสิเนรุแลวนําเยื่อออก ดุจประสงค
จะขามมหาสมุทรโดยไมมีเรือ และดุจพยายามพลิกแผนดินถือเอาโอชะของ
แผนดินดังนี้ แลวตรัสวา มา เหว เปนอาทิ ห อักษรในบทวา มา เหว นั้น
เปนเพียงนิบาต อธิบายวา เธออยากลาวอยางนั้น อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเมื่อ
จะยังทานพระอานนทใหเลิกละบาง ใหหมดความพอใจบาง จึงตรัสวา มา เหว
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ดังนี้ ในบทนั้น พระผูมีพระภาคเจาแมเมื่อจะยังพระอานนทใหเลิกละจึงตรัสวา
ดูกอนอานนท เธอเปนผูมีปญญามากมีความฉลาด เพราะเหตุนั้นปฏิจจสมุปบาท
ลึกซึ้งและปรากฏเปนของลึกซึ่ง เธอไมควรเขาใจวา ปฏิจจสมุปบาทแมลึกซึ้ง
ก็ปรากฏเปนของงายแกเธอ ทั้งเปนของงายแกผูอื่นดวยดังนี้.
ในเรื่องนั้นอาจารยทั้งหลายยอมกลาวถึงอุปมา ๔ ขอ ชนทั้งหลายมองดู
หินของนักมวยปล้ํา ในระหวางนักมวยปล้ําใหญผูสูงใหญ ผูสัมผัสกับรสอาหาร
ที่ดีตลอด ๖ เดือน กระทําการออกกําลังสะสมหินของนักมวยปล้ําซึ่งแสดง
คราวมีมหรสพ ผูไปสูยุทธภูมินักมวยปล้ํากลาววา นี่อะไร หินของนักมวยปล้ํา
พวกทานจงนําหินนั้นมา เมื่อชนทั้งหลายพูดวา พวกเราไมสามารยกขึ้นได เขาไป
ดวยตนเอง กลาววาที่หนักของหินนี้อยูที่ไหน แลวยกหิน ๒ แผนขึ้นดวยมือ
ทั้ง ๒ แลวเหวี่ยงไปดุจเลนลูกกลมแลวก็ไป ในเรื่องนั้นควรพูดไดวา หินของ
นักมวยปล้ํา เปนของเบาแกนักมวยปล้ําไมเบาแกคนพวกอื่น จริงอยู ทานพระอานนทถึงพรอมแลวดวยอภินิหารตลอดแสนกัป ดุจนักมวยปล้ําผูสัมผัสกับรส
อาหารที่ดีตลอด ๖ เดือน หินของนักมวยปล้ําเปนของเบาเพราะนักมวยปล้ํา
เปนผูมีกําลังมากฉันใด ปฏิจจสมุปบาทเปนของงาย เพราะพระเถระเปนผูมี
ปญญามากฉันนั้น ไมควรกลาววาปฏิจจสมุปบาทงายแกคนเหลาอื่นดวย.
อนึ่ง ในมหาสมุทร ปลาชื่อติมิใหญ ๒๐๐ โยชน ชื่อติมิงคลใหญ ๓๐๐
โยชน ชื่อติมิติมิงคลใหญ ๔๐๐ โยชน ชื่อติมิรมิงคลใหญ ๕๐๐ โยชน ปลา
๔ ชนิดนี้คือ ปลาอานันทะ ปลาติมินทะ ปลาอัชฌาโรหะ ปลามหาติมิใหญ
๑,๐๐๐ โยชน ในบทนั้น อาจารยทั้งหลายแสดงถึงปลาชื่อติมิรมิงคละอยางเดียว
เลามาวา เมื่อปลาติมิรมิงคละนั้นกระดิกหูขวา น้ํากระเพื่อมไปถึง ๕๐๐ โยชน
กระดิกหูซาย หาง หัว ก็เหมือนกัน แตถาปลาชื่อติมิรมิงคละนั้นกระดิกหู
ทั้งสองขาง เอาหางฟาดน้ํา สายหัวไปมาปรารภเพื่อจะเลนน้ําในที่ ๗-๘ รอย
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โยชน ยอมเดือดพลานเหมือนน้ําที่ใสในภาชนะแลวยกขึ้นบนเตา ฉะนั้น น้ํา
ในที่ประมาณ ๓๐๐ โยชน ไมสามารถจะทวมหลังได เขาพึงกลาวอยางนี้วา
ชนทั้งหลายพากันพูดวา มหาสมุทรนี้ ลึก ลึก แตไหนแตไรมา พวกเรา
ไมไดน้ํา แมแคทวมหลัง เพราะมหาสมุทรนั้นลึกมาก ในขอนั้นควรกลาววา
สําหรับปลาชื่อติมิรมิงคละจมไปทั้งตัว มหาสมุทรตื้น สําหรับปลาเล็ก ๆ เหลา
อื่น มหาสมุทรไมตื้น ควรกลาววา สําหรับ พระเถระผูเขาถึงญาณปฏิจจสมุปบาท
เปนของตื้น สําหรับคนเหลาอื่นไมตื้น อยางนั้นเหมือนกัน.
อนึ่ง พญาครุฑ ใหญประมาณ ๑๕๐ โยชน ปกขวาของพญาครุฑ
ประมาณ ๕๐ โยชน ปกซายกะเหมือนกัน แผนหางประมาณ ๖๐ โยชน คอ
ประมาณ ๓๐ โยชน ปาก ๙ โยชน เทาทั้งสองประมาณ ๑๒ โยชน เมื่อ
พญาครุฑนั้นแสดงลมของพญาครุฑ ที่ ๗-๘ รอยโยชนไมเพียงพอ เขาพึง
กลาวอยางนี้วา เขาทั้งหลายพูดกันวา อากาศนี้ไมมีที่สุด อากาศนี้ไมมีที่สุด
แตไหนแตไรมา พวกเราไมได แมโอกาสที่จะกระพือปก เพราะอากาศนั้นไมมี
ที่สุด ในขอนั้นพึงกลาววา อากาศของพญาครุฑตัวเขาไปถึงทั้งตัวนิดหนอย ของ
นกเล็ก ๆ เหลาอื่น ไมนิดหนอย พึงกลาววา ปฏิจจสมุปบาทของพระเถระ
ผูเขาถึงญาณนั่นแล ตื้น แมของพวกอื่นไมตื้นอยางนั้นเหมือนกัน.
อนึ่ง อสุรินทราหู จากเสนผมถึงปลายเทา ๔,๘๐๐ โยชน ระหวาง
แขนทั้งสองขางของอสุรินทราหู ๑,๒๐๐ โยชน โดยสวนหนา ๖๐๐ โยชน ฝามือ
ฝาเทาโดยสวนหนา ๒๐๐ โยชน จมูก ๓๐๐ โยชน ปากก็เหมือนกัน ขอนิ้ว
มือขอหนึ่ง ๆ ๕๐ โยชน ระหวางคิ้วก็เหมือนกัน หนาผาก ๓๐๐ โยชน
ศีรษะ ๙๐๐ โยชน เมื่ออสุรินทราหูนั้นหยั่งลงไปสูมหาสมุทร น้ําลึกประมาณ
แคเขา เขาพึงกลาวอยางนี้วา ชนทั้งหลายพากันกลาววา มหาสมุทรนี้ลึก ลึก
แตไหนแตไรมา พวกเราไมไดน้ําแมแคปดเขา เพราะมหาสมุทรนั้นลึกสําหรับ
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ราหูผูลงไปทั้งตัว ในมหาสมุทรนั้นตื้น สําหรับคนเหลาอื่นไมตื้น พึงกลาววา
ปฏิจจสมุปบาทของพระเถระผูเขาถึงญาณเปนของงาย แมของคนอื่นไมงาย
ดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท เธออยาไดกลาวนั้น ดูกอน
อานนท เธออยาไดกลาวอยางนั้น ดังนี้ ทรงหมายถึงความนั้น.
จริงอยู ปฏิจจสมุปบาท แมลึกซึ้งปรากฏวาเปนของงายแกพระเถระ
ดวยเหตุ ๔ ประการ เหตุ ๔ ประการเปนไฉน ดวยการถึงพรอมดวยอุปนิสัย
ในชาติกอน ดวยการอยูในสํานักครู ดวยความเปนพระโสดาบัน ดวยความเปน
พหูสูต ไดยินวา จากนี้ไปแสนกัป พระศาสดาพระนามวา ปทุมุตตระ ทรงอุบัติ
ขึ้นในโลก ไดมีนครของพระองคชื่อหังสวดี พระราชบิดาพระนามวาอานันทะ
พระราชมารดาพระนามวา สุเมธาเทวี พระโพธิสัตวไดมีพระนามวาอุตตรกุมาร
พระโพธิสัตวนั้นในวันที่พระโอรสประสูติเสด็จออกมหาภิเนษกรมณทรงผนวช
ทรงประกอบความเพียรบรรลุพระสัพพัญุตญาณโดยลําดับ ทรงเปลงอุทานวา
อเนชาติส สาร ดังนี้เปนตน ยังสัปดาหหนึ่งใหลวงไป ณ โพธิบัลลังกแลว
ทรงดําริวา เราจักเหยียบบนแผนดินดังนี้แลวทรงยางพระบาท ทันใดนั้น
ประทุมใหญทําลายแผนดินผุดขึ้นแลว กลีบของประทุมนั้น ๙๐ ศอก เกสร ๓๐
ศอก ฝกบัว ๑๒ ศอก ละอองประมาณ ๙ หมอน้ํา ก็พระศาสดาไดมีโดย
สวนสูง ๕๘ ศอก ระหวางพระพาหาทั้งสองของพระองค ๑๘ ศอก พระนลาฏ
๕ ศอก พระหัตถและพระบาท ทั้งสอง ๑๑ ศอก เมื่อพระศาสดาพอทรง
เหยียบที่ฝกบัว ๑๒ ศอก ดวยพระบาท ๑๑ ศอก ละอองประมาณ ๙ หมอน้ํา
ผุดพุงขึ้นสูที่อยูประมาณ ๕๘ ศอก เรี่ยรายดังผงของมโนสิลาที่เรี่ยราย อาศัย
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงปรากฏพระนามวา พระปทุมุตตระ.
พระองคไดมีอัครสาวก ๒ รูป คือ พระเทวิละและพระสุชาตะ อัครสาวิกา ๒ คือ นางอมิตาและนางอสมา อุปฐากชื่อ พระสุมนะ พระผูมีพระ-
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ภาคเจา พระนามวาปทุมุตตระ มีภิกษุแสนรูป เปนบริวาร ทรงกระทําการ
สงเคราะหพระชนกประทับอยู ณ ราชธานีหังสวดี.
สวนพระกนิฏฐาของพระปทุมุตตระนั้น พระนามวา สุมนกุมาร พระ
ราชาไดพระราชทานบานสวยแกพระราชกุมาร ในทองที่ประมาณ ๒,๐๐๐ โยชน
จากหังสวดีนคร พระสุมนกุมารนั้น บางครั้งบางคราวเสด็จมาเฝาพระชนก
และศาสดา อยูมาวันหนึ่ง ชายแดนกําเริบ สุมนกุมารทรงสงขาวใหพระราชบิดา
ทรงทราบวา ชายแดนกําเริบ พระราชบิดาทรงสงกลับไปวา เราตั้งเธอไว ณ
ที่นั้นเพราะอะไร พระราชกุมารนั้นเสด็จออกปราบโจรจนสงบ แลวจึงทรงสง
ขาวใหพระราชบิดาทรงทราบวา โจรสงบแลว พระเจาขา พระราชบิดาทรง
พอพระทัย ตรัสวา โอรสของเราจงมาโดยเร็วเถิด พระโอรสนั้นไดมีอํามาตย
ประมาณ ๑,๐๐๐ ในระหวางทาง พระองคไดทรงปรึกษากับอํามาตยเหลานั้นวา
พระชนกของเราทรงพอพระทัย หากพระชนกจะพระราชประทานพรแกเรา
เราจะเอาอะไรดี ลําดับนั้น อํามาตยบางพวกทูลวา ขอพระองคจงรับ ชาง มา
ชนบท แกว ๗ ประการเถิด อีกพวกหนึ่งทูลวา พระองคเปนโอรสของผู
เปนใหญในแผนดิน ทรัพยของพระองคก็หาไดไมยาก อนึ่ง แมพระองคได
ทรัพยแลวก็ควรสละทรัพยทั้งหมดนั้นไป พระองคควรทรงถือเอาบุญเทานั้น
ไป เพราะฉะนั้น เมื่อพระราชาพระราชประทานพร ขอพระองคจงทรงรับพร
เพื่อบํารุงพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา ปทุมุตตระ ตลอด ๓ เดือนเถิด
พระเจาขา พระราชกุมารนั้น ตรัสวา พวกทานเปนกัลยาณมิตรของเรา
เรามิไดมีความคิดนี้เลย ก็พวกทานทําใหเราเกิดความคิด เราจักทําอยางนั้น
แลวเสด็จไปกราบบังคมพระชนก พระชนกทรงกอด แลวจุมพิตที่พระเศียร
ตรัสวา ลูกรัก พอจะใหพรแกลูก ดังนี้ ทูลวา ขาแตพระทูลกระหมอมดีแลว
พระเจาขา ขาพระองคจะบํารุงพระผูมีพระภาคเจาดวยปจจัย ๔ ตลอด ๓ เดือน
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ปรารถนากระทําชีวิตไมใหเปนหมัน ขอพระองคจงพระราชประทานพรนี้แก
ขาพระองคเถิด พระเจาขา พระราชบิดาตรัสวา พอไมอาจใหพรนั้นไดดอกลูก
พอจะใหพรอื่น พระสุมนราชกุมารทูลวา ขาแตพระบิดา ธรรมดากษัตริย
ทั้งหลาย ไมมีพระดํารัสเปนสอง ขอทูลกระหมอมพระราชทานพรนั้นแก
ขาพระองคเถิด พระเจาขา ขาพระองค ไมตองการพรอยางอื่น พระราชบิดา
ตรัสวา ลูกรัก ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลายมีพระทัยรูไดยาก หากพระผูมี
พระภาคเจาจักไมทรงปรารถนา แมเราใหพรจักมีไดอยางไร พระสุมนราชกุมาร
นั้นทูลวา ขาแตพระบิดา ดีละ ขาพระองค จักทราบพระทัยของพระผูมีพระภาคเจา ดังนี้ แลวเสด็จไปสูพระวิหาร.
ก็โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจา ครั้นเสวยพระกระยาหารแลวได
เสด็จเขาคันธกุฏี พระสุมนราชกุมารนั้นไดไปยังสํานักของภิกษุทั้งหลาย ซึ่งนั่ง
อยู ณ ปะรํา ภิกษุเหลานั้นกลาวกะพระสุมนราชกุมารวา ทานราชบุตร
พระองคเสด็จมาเพื่ออะไร พระสุมนราชกุมารตรัสวา เพื่อเฝาพระผูมีพระภาค
เจา ขอพระคุณเจาทั้งหลาย จงแสดงพระผูมีพระภาคเจาแกขาพเจาเถิด ภิกษุ
ทั้งหลายกลาววา ทานราชบุตร พวกอาตมาไมไดเห็นพระศาสดา ในขณะที่
ปรารถนาแลวปรารถนาอีก พระสุมนราชกุมารตรัสวา พระคุณเจา ก็ใครเลาได
เพื่อจะเห็น ภิกษุทั้งหลายกลาววา ทานราชบุตร พระสุมนเถระไดเพื่อจะเห็น
พระสุมนราชกุมารตรัสถามวา พระคุณเจา พระเถระอยูที่ไหนขอรับ แลวตรัส
ถามถึงที่พระเถระนั่งไดเสด็จไปไหว แลวตรัสวา พระคุณเจาขอรับ ขาพเจา
ปรารถนาจะเฝาพระผูมีพระภาคเจา ขอพระคุณเจาโปรดแสดงแกขาพเจาเถิด
พระเถระกลาววา มาเถิด ทานราชบุตร แลวพาพระสุมนราชกุมารไปพัก
ที่บริเวณพระคันธกุฎี ตัวทานขึ้นไปสูพระคันธกุฏี ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา สุมนะ เธอมาเพราะอะไร กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
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ราชโอรสมาเฝาพระองค พระเจาขาตรัสวา ดูกอนภิกษุ ถาเชนนั้นเธอจงปูอาสนะ
เถิด พระเถระไดปูอาสนะแลว พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะที่ปู
แลว พระราชโอรสถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ทรงไดกระทําการปฏิสันถาร พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา เธอมาเมื่อไรเลา ราชบุตรกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อพระองคเสด็จเขาคันธกุฏี แตภิกษุทั้งหลายกลาววา
พวกเราก็ไมไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา ในขณะที่ปรารถนาแลวปรารถนาอีก
แลว สงขาพระองคไปหาพระเถระ แตพระเถระไดชี้แจงเพียงคําเดียวเทานั้น
ขาแตพระองคผูเจริญ พระเถระเห็นจะเปนผูโปรดปรานในศาสนาของพระองค
กระมัง พระเจาขา ตรัสวา ถูกแลว กุมาร ภิกษุนั้น เปนผูโปรดปรานในศาสนา
ของเรา กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุทั้งหลายกระทําอะไร จึงเปน
ผูโปรดปรานในศาสนาของพระพุทธเจาทั้งหลาย ตรัสวา ราชกุมาร บุคคลใหทาน
สมาทานศีล รักษาอุโบสถ จะเปนผูโปรดปรานในศาสนาของพระพุทธเจาทั้งหลาย
กราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคประสงคจะเปนผูโปรดปราน
ในพระพุทธศาสนาดุจพระเถระ ขอพระองคจงทรงรับนิมนตอยูจําพรรษา
ตลอด ๓ เดือน แกขาพระพุทธเจาเถิด พระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาทรง
ตรวจดูวา การไป ณ ที่นั้นจะมีประโยชนหรือหนอ ทรงเห็นวามี จึงตรัสวา
ราชกุมาร พระตถาคตทั้งหลายยอมยินดีในสุญญาคาร พระกุมารกราบทูลวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคทราบแลว ขาแตพระสุคต ขาพระองค
ทราบแลว. แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจะกลับไปกอน
แลวสรางที่ประทับ เมื่อขาพระองคสงขาวมาแลว ขอพระองคจงเสด็จมาพรอม
ดวยภิกษุแสนรูป ครั้นรับปฏิญญาแลวจึงเสด็จไปเฝาพระชนกกราบทูลวา
ขาแตพระบิดา พระผูมีพระภาคเจาทรงใหปฏิญญาแกขาพระองคแลว เมื่อขา
พระองคสงขาวมา ขอพระบิดาพึงสงพระผูมีพระภาคเจาไปเถิด พระเจาขา ดังนี้
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แลวถวายบังคมพระชนกเสด็จออกไปสรางพระวิหารในที่โยชนหนึ่ง โยชนหนึ่ง
เสด็จไปทางไกลถึง ๒,๐๐๐ โยชน ทรงเลือกสถานที่สรางวิหารในพระนครของ
พระองค ทอดพระเนตรเห็นสวนของกุฏมพีชื่อโสภะ ทรงซื้อหนึ่งแสน ทรงสละ
หนึ่งแสน สรางพระวิหาร ณ พระวิหารนั้น พระสุมนราชกุมารทรงสราง
คันธกุฏีแดพระผูมีพระภาคเจา และกุฏิที่เรนลับและมณฑป เพื่อเปนที่พัก
กลางคืนและกลางวันของภิกษุที่เหลือทํากําแพงลอม และสรางซุมประตูสําเร็จ
แลว จึงสงขาวใหพระชนกทรงทราบวา กิจของขาพระองคสําเร็จแลว ขอพระ
บิดาจงทรงสงพระศาสดาไปเถิด พระเจาขา.
พระราชาทรงอังคาสพระผูมีพระภาคเจาแลวกราบทูลวา ขาแตพระผูมี
พระภาคเจา กิจของสุมนะสําเร็จแลว เธอหวังการเสด็จไปของพระองคดังนี้
พระผูมีพระภาคเจามีภิกษุหนึ่งแสนเปนบริวาร ประทับอยูในพระวิหารทั้งหลาย
ในที่โยชนหนึ่ง โยชนหนึ่งไดเสด็จไปแลว พระกุมารทรงสดับวาพระศาสดา
กําลังเสด็จมา จึงเสด็จไปตอนรับสิ้นทางโยชนหนึ่ง ทรงบูชาดวยของหอมและ
ดอกไมเปนตน ทูลอัญเชิญพระผูมีพระภาคเจาใหเสด็จเขาไปสูพระวิหารแลว
กราบทูลวา
ขาแตพระมหามุนี ขอพระองคจงทรงรับ
สวนชื่อโสภนะ ซึ่งขาพระองคซื้อมาดวยทรัพย
หนึ่งแสน สรางอีกดวยทรัพยหนึ่งแสน พระเจาขา
แลวถวายมอบพระวิหาร.
สุมนราชกุมารนั้น ในวันเขาพรรษาถวายทานแลว ตรัสเรียก
โอรสและชายาของพระองค และอํามาตยทั้งหลายมาแลว ตรัสวาพระศาสดา
พระองคนี้มาสูสํานักของเราแตไกลทีเดียว อนึ่ง ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลาย
เปนผูหนักในธรรมไมเพงตออามิส เพราะฉะนั้น เราจะนุงหมผาสาฏก ๒ ผืน
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สมาทานศีลแลวอยู ณ ที่นี้แหละตลอด ๓ เดือนนี้ พวกทานทั้งหลายจงถวาย
ทาน แกพระขีณาสพหนึ่งแสนรูป โดยทํานองนี้แลตลอด ๓ เดือน.
สุมนราชกุมารนั้น ประทับนั่งอยู ณ ที่อันมีสวนเสมอกันกับที่อยูของ
พระสุมนเถระ ทรงเห็นขอวัตรปฏิบัติที่พระเถระกระทําแดพระผูมีพระภาค
ทั้งหมด จึงทรงดําริวา พระเถระนี้เปนผูโปรดปรานโดยสวนเดียวในที่นี้ ณ ที่
ควรปรารถนาฐานันดรของพระเถระนี้เถิด เมื่อใกลถึงวันปวารณาเสด็จเขาไป
สูบานทรงบริจาคทานใหญตลอด ๗ วัน ในวันที่ ๗ ทรงตั้งไตรจีวรไว ณ ที่
ใกลเทาของภิกษุหนึ่งแสนรูป ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ บุญอันใดที่ขาพระองคกระทําแลว จําเดิมแตการสรางพระ
วิหาร อันมีในระหวางโยชนหนึ่ง ๆ ในหนทางบุญอันนั้น ขาพระองคมิได
ปรารถนา สัคคสมบัติ มารสมบัติ และพรหมสมบัติ แตปรารถนาความเปน
อุปฐากของพระพุทธเจาจึงไดกระทํา เพราะฉะนั้น จึงกราบทูลวา ขาแตพระผู
มีพระภาคเจา แมขาพระองคก็จะพึงเปนอุปฏฐากของพระพุทธเจา ในอนาคต
ดุจพระสุมนเถระ แลวหมอบถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ พระผูมีพระ
ภาคเจาทรงตรวจดูวา จิตยิ่งใหญของกุลบุตรจักสําเร็จหรือไมหนอ ทรงทราบวา
ในอนาคตในกัปที่แสนจากนี้ไป พระพุทธเจาพระนามวาโคดมจักทรงอุบัติ
สุมนะนี้จักเปนอุปฐากของพระพุทธเจาพระองคนั้น จึงทรงประทานพรวา
ขอความปรารถนาที่ตั้งไวนั้นทั้งหมดแล
จงสําเร็จแกทาน ขอความดําริทั้งหลายทั้ง
ปวงจงเต็ม เหมือนดวงจันทรในวันเพ็ญ
ฉะนั้นเถิด ดังนี้.
พระกุมารทรงสดับดังนั้นจึงดําริวา ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลายยอม
มีพระดํารัสไมเปนสองดังนี้ ในวันที่สองนั่นเอง ทรงรับบาตรและจีวรของพระ
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ผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นแลว ไดทําเปนดุจทรงดําเนินไปขางหลัง ๆ พระ
กุมารนั้นถวายทานในพุทธุปบาทนั้นตลอดหนึ่งแสนป ทรงไปบังเกิดในสวรรค
แมในครั้งศาสนาของพระพุทธกัสสปก็ไดถวายผาสาฎกเนื้อดี เพื่อรับบาตรของ
พระเถระผูเที่ยวไปบิณฑบาตแลวไดทรงทําการบูชา ไดไปบังเกิดบนสวรรคอีก
จุติจากนั้นแลวไดเปนพระเจาพาราณสี ทรงสรางบรรณศาลาแดพระปจเจก
พุทธเจา ๘ องค ตั้งหมอน้ําใสดุจแกวมณีไว ไดทรงกระทําการบํารุงดวย
ปจจัย ๔ ตลอดหมื่นป เหตุเหลานี้เปนที่ปรากฏชัดแลว.
ก็พระสุมนราชกุมารนั้นทรงบริจาคทานอยางเดียว ตลอดหนึ่งแสนกัป
ทรงบังเกิดในภพดุสิตพรอมกับพระโพธิสัตวของเรา ครั้นจุติจากภพดุสิตนั้น
ไดถือปฏิสนธิในพระตําหนักของเจาศากยะพระนามวา อมิโตทนะ. เมื่อพระผูมี
พระภาคเจาเสด็จออกทรงผนวชโดยลําดับ ไดบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแลว
เสด็จสูกรุงกบิลพัสดุโดยเสด็จไปเปนครั้งแรก แลวเสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ
เมื่อพระราชกุมารทั้งหลายพากันทรงผนวช เพื่อเปนบริวารของพระผูมีพระ
ภาคเจาไดเสด็จออกพรอมกับเจาศากยะทั้งหลายมีทานภัททิยะเปนตน ทรง
ผนวชในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาไมนานนัก ไดสดับธรรมกถาในสํานัก
ของทานปุณณมันตานีบุตรแลวตั้งอยูในโสดาปตติผล ทานพระเถระนี้เปนผูถึง
พรอมดวยอุปนิสัยในชาติกอนดวยประการฉะนี้ ปฏิจจสมุปบาทแมลึกซึ้งก็
ปรากฏดุจเปนของงาย เพราะความถึงพรอมดวยอุปนิสัยในชาติกอนของพระเถระ
นั้น.
เกจิอาจารยกลาวถึงการเรียน การฟง การสอบถาม และการทรงไวใน
สํานักครูทั้งหลายบอย ๆ ดวยบทวา ติตฺถวาโส คือการอยูในสํานักครู การอยู
ในสํานักครูนั้นของพระเถระบริสุทธิ์อยางยิ่ง แมดวยเหตุนั้น ปฏิจจสมุปบาทนี้
แมลึกซึ้ง ก็ปรากฏแกพระเถระเปนดุจเปนของงาย อนึ่ง ปจจยาการปรากฏ
เปนของงายของผูเปนโสดาบัน ก็พระเถระนี้ไดเปนพระโสดาบันแลว.
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การกําหนดนามรูป ยอมปรากฏแกทานผูเปนพหูสูตดุจเตียงและตั่งยอม
ปรากฏ เมื่อดวงประทีปสองสวางในหองนอนประมาณ ๔ ศอก ก็ทานพระเถระ
นี้เปนผูเลิศของผูเปนพหูสูตทั้งหลาย ปจจยาการแมลึกซึ้งก็ปรากฏแกพระเถระ
นั้น ดุจเปนของงายดวยอานุภาพแหงความเปนพหูสูตดวยประการฉะนี้.
ในความงายและความลึกซึ้งของปฏิจจสมุปบาทนั้น ปฏิจจสมุปบาท
ชื่อวาเปนของลึกซึ้งดวยอาการ ๔ อยางคือ ดวยความลึกซึ้งโดยอรรถ ดวย
ความลึกซึ้งโดยธรรม ดวยความลึกซึ้งโดยเทศนา ดวยความลึกซึ้งโดยปฏิเวธ
ในความลึกซึ้ง ๔ อยางนั้น ปฏิจจสมุปบาทเปนของลึกซึ้ง มีอรรถวา มีและ
เกิดขึ้น เพราะชาติเปนปจจัยแหงชราและมรณะเปนของลึกซึ้ง มีอรรถวา มีและ
เกิดขึ้นเพราะอวิชชาเปนปจจัยแหงสังขารทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น นี้คือความที่
ปฏิจจสมุปบาทมีความลึกซึ้ง โดยอรรถปฏิจจสมุปบาทเปนของลึกซึ้ง มีอรรถคือ
อวิชชาเปนปจจัยแหงสังขารทั้งหลาย เปนของลึกซึ้ง มีอรรถคือชาติเปนปจจัย
แหงชราและมรณะ เพราะเหตุนั้น นี้ชื่อวาความที่ปฏิจจสมุปบาทมีความลึกซึ้ง
โดยธรรม ในบางสูตรทานแสดงปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม ในบางสูตรโดย
ปฏิโลม ในบางสูตรทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลม ในบางสูตรโดยอนุโลมหรือโดย
ปฏิโลมตั้งแตตอนกลาง ในบางสูตรโดยอนุโลมหรือโดยปฏิโลมตั้งแตตอนทาย
ในบางสูตรมีสนธิ ๓ สังเขป ๔ ในบางสูตรมีสนธิ ๒ สังเขป ๓ ในบางสูตร
มีสนธิ ๑ สังเขป ๒ เพราะเหตุนั้น นี้ชื่อวาความที่ปฏิจจสมุปบาทมีความลึกซึ้ง
โดยเทศนา อนึ่ง ปฏิจจสมุปบาทเปนของลึกซึ้ง มีอรรถวา ไมรู ไมเห็น ไมแทง
ตลอดสัจจธรรมแหงอวิชชา เปนของลึกซึ้ง มีอรรถวา ปรุงแตงรวบรวมสังขาร
ทั้งหลายมีกําหนัดและคลายความกําหนัด มีอรรถวา ความเปนของสูญ ความไม
ขวนขวาย ความไมเคลื่อนที่และความปรากฏแหงปฏิสนธิของวิญญาณ มีอรรถ
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วา เกิดหนเดียว การแยกกัน การไมแยกกัน การนอมไป การทําลายของนาม
รูป มีอรรถวา เปนใหญเปนทวาร และเขตของโลก และความเปนธรรมมี
อารมณของอายตนะ ๖ มีอรรถวา สัมผัส เสียดสีไปรวมและประชุมของผัสสะ
มีอรรถวา การเสวยอารมณและรส และการเสวยสิ่งไรชีวิตคือความเปนสุข เปน
ทุกขและกลางๆ ของเวทนา มีอรรถวา ยินดียิ่ง พะวงยิ่ง สายน้ํา แมน้ําคือตัณหา
มหาสมุทรคือตัณหา เต็มไดยากของตัณหา มีอรรถวา ถือรับยึดถูกตองลวงไป
ไดยากของอุปาทาน มีอรรถวา ประมวลปรุงแตงการซัดไปใน โยนิ คติ ฐิติ
และนิวาสสถานทั้งหลายของภพ มีอรรถวา ความปรากฏชาติสัญชาติความกาว
ลงการเกิดขึ้นของชาติ มีอรรถวา สิ้นไป เสื่อมไป แตกไป และแปรปรวน ของ
ชราและมรณะดวยประการอยางนี้ สภาวะแหงอวิชชาเปนตนใด ธรรมทั้งหลาย
มีอวิชชาเปนตน เปนอันรูแจงแทงตลอดโดยลักษณะอันมีรสดวยปฏิเวธใด
สภาวะและปฏิเวธนั้นเปนของลึกซึ้ง เพราะเหตุนั้น พึงทราบวานี้คือความที่
ปฏิจจสมุปบาท มีความลึกซึ้งโดยปฏิเวธ.
ปฏิจจสมุปบาทแมทั้งหมดนั้น ปรากฏแกพระเถระดุจเปนของงาย
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะยังทานพระอานนทใหคลายความคิด
จึงตรัสวา มา เหว ดังนี้เปนตน ก็ในขอนี้มีอธิบายวา ดูกอนอานนท เธอเปน
ผูมีปญญามาก มีปญญาเฉลียวฉลาด ดวยเหตุนั้น ปฏิจจสมุปบาท แมเปนของ
ลึกซึ้งยอมปรากฏแกเธอดุจเปนของงาย เพราะฉะนั้น เธออยาไดกลาวอยางนี้วา
ปฏิจจสมุปบาทนี้ปรากฏเปนของงายแกเราเทานั้นหรือ หรือวาแมแกผูอื่นดวย
ในบทที่ทานกลาววา อปสาเทนฺโต นั้นมีอธิบายวา ดูกอนอานนท เธออยา
ไดกลาวอยางนี้วา ก็เมื่อเปนเชนนั้น ปฏิจจสมุปบาทนี้ยอมปรากฏแกเราดุจเปน
ของงาย ๆ ก็ผิวาปฏิจจสมุปบาทนี้ ยอมปรากฏแกเธอดุจเปนของงาย ๆ ไซร
เพราะเหตุไร เธอจึงมิไดเปนโสดาบันตามธรรมดาของตน เธอตั้งอยูในนัยที่เรา
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ใหแลวจึงบรรลุโสดาปตติมรรค ดูกอนอานนท นิพพานนี้เทานั้นเปนของลึกซึ้ง
แตปจจยาการเปนของงายของทาน เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร เธอถอน
กิเลส ๔ เหลานี้คือ กามราคสังโยชน (การผูกจิตดวยกามราคะ) ปฏิฆสังโยชน (การผูกจิตดวยความแคน) อยางหยาบ กามราคานุสัย (กิเลสอันนอน
เนื่องอยูในสันดานคือกามราคะ) ปฏิฆานุสัยอยางหยาบ (กิเลสอันนอนเนื่อง
อยูในสันดานคือความแคน) ไดแลว จึงไมทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล เธอถอน
กิเลส ๔ อันเกี่ยวเนื่องเหตุนั้นไดแลว ไมทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล เธอถอน
กิเลส ๘ อยางเหลานี้คือ สังโยชน ๕ มีรูปราคะ (ความกําหนัดในรูป) เปนตน
ภวราคานุสัย (กิเลสอันนอนเนื่องในสันดานคือความกําหนัดในภพ) มานานุสัย
(กิเลสอันนอนเนื่องในสันดานคือมานะ) อวิชชานุสัย (กิเลสอันนอนเนื่องใน
สันดานคืออวิชชา) ไดแลว ไมทําใหแจงซึ่งพระอรหัต อนึ่ง เพราะเหตุไร
เธอจึงไมบรรลุสาวกปารมีญาณ ดุจพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะผูบําเพ็ญ
บารมีตลอดอสงไขยยิ่งดวยแสนกัป และเธอไมบรรลุปจเจกโพธิญาณดุจพระ
ปจเจกพุทธเจาทั้งหลายผูบําเพ็ญบารมีตลอด ๒ อสงไขยยิ่งดวยแสนกัป ก็หรือ
ผิวาปฏิจจสมุปบาทนั้นปรากฏเปนของงาย โดยประการทั้งปวงแกเธอ เมื่อเปน
เชนนั้น เพราะเหตุไร เธอจึงไมทําใหแจงซึ่งพระสัพพัญุตญาณ ดุจพระพุทธเจาทั้งหลายผูบําเพ็ญบารมีมาแลวตลอด ๔ อสงไขย ๘ อสงไขยหรือ ๑๖ อสงไขยยิ่งดวยแสนกัป เธอเปนผูไมมีประโยชนอะไรดวยการบรรลุคุณวิเศษ
เหลานี้ เธอจงมองดูความผิดพลาดของเธอโดยตลอด สาวกเชนเธอตั้งอยูใน
ความรูพื้น ๆ ยอมพูดถึงปจจยาการอันลึกซึ้งยิ่งนักวาปรากฏเปนของงายแกเรา
ดังนี้ คําพูดนี้ของเธอนั้นเปนคําพูดตรงกันขามกับพระดํารัสของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ถอยคําอันภิกษุเชนเธอจะพึงกลาวตรงกันขามกับพระดํารัสของพระ
พุทธเจาทั้งหลายไมสมควรดังนี้ ดูกอนอานนท เมื่อเราเพียรเพื่อบรรลุปจจยา-
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การนี้ลวงไปถึง ๔ อสงไขยยิ่งดวยแสนกัป ก็และชื่อวาทานอันเราไมใหแลว
เพื่อบรรลุปจจยาการไมมี ชื่อวาบารมีอันเราไมบําเพ็ญแลวไมมี ก็และเมื่อเรา
กําจัดมารและเสนามาร ดุจไมหายใจดวยคิดวา วันนี้เราจักบรรลุปจจยาการ
แผนดินผืนใหญนี้ ไมหวั่นไหวแมแค ๒ นิ้ว เมื่อเราบรรลุบุพเพนิวาส (ขันธปญจกที่อยูอาศัยในชาติกอน) ในปฐมยาม บรรลุทิพยจักษุในมัชฌิมยามก็เหมือน
กัน แตในปจฉิมยามตอนใกลรุง พอเราเห็นวาอวิชชาเปนปจจัยของสังขาร
ทั้งหลายโดยอาการ ๙ อยางดังนี้เทานั้น หมื่นโลกธาตุเปลงเสียงรองกองกังวาน
เปนพัน ๆ เสียง ดุจกังสดาลถูกเคาะดวยทอนเหล็ก หวั่นไหวดุจหยาดน้ําที่
ใบบัวเมื่อตองลมฉะนั้น ดูกอนอานนท ก็ปฏิจจสมุปบาทนี้ เปนของลึกซึ้งถึง
อยางนี้และปรากฏวาเปนของลึกซึ้ง ดูกอนอานนท การไมรูตาม ไมบรรลุ
ธรรมนี้ ยอมไมลวงพนสงสารไปไดดังนี้.
บทวา เอตสฺส ธมฺมสฺส คือแหงปจจยธรรมนั้น. บทวา อนนุโพธา
คือไมรูตาม ดวยสามารถญาตปริญญา (การกําหนดรูวารูแลว). บทวา
อปฏิเวธา คือไมแทงตลอดดวยสามารถแหงการพิจารณาการละและการกําหนด
รู. บทวา ตนฺตากุลกชาตา คือเกิดเปนผูยุงดุจดาย อธิบายวา สัตวทั้งหลาย
พลาดในปจจยาการนี้ ยอมเปนผูวุนวายยุงเหยิง ไมอาจทําปจจยาการใหตรง
ไดเหมือนดายของชางหูกเก็บไวไมดีถูกหนูกัด ยอมยุงในที่นั้น ๆ จึงเปนการ
ยากที่จะทําปลายใหเสมอปลาย ทําตนใหเสมอตนได เพราะไมรูนี้ปลายนี้ตน
ฉะนั้น ในความยุงของดายนั้นบุคคลวางดายไวในการงานของบุรุษเฉพาะตัว
ก็พึงสามารถทําใหตรงได ก็สัตวทั้งหลายอื่นเวนพระโพธิสัตวทั้งสองเสียชื่อวา
สามารถจะกระทําปจจยาการใหตรงไดตามธรรมดาของตนยอมไมมี สัตวทั้ง
หลายเหลานี้พลาดในปจจัยทั้งหลายไมสามารถทําปจจัยใหตรงได ยอมยุงเหยิง
ผูกเปนปมดวยสามารถทิฐิ ๖๒ เหมือนดายยุงผสมน้ําขาวบุคคลทุบดวยหวาย ยอม
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มะเกลือผูกเปนปมในที่นั้นๆ ฉะนั้น ก็สัตวพวกใดพวกหนึ่ง อาศัยทิฐิทั้งหลาย
ทั้งหมด ไมสามารถทําปจจยาการใหตรงไดแนแท. บทวา คุณคณฺิกชาตา
คือดายผสมน้ําขาวของชางหูก ทานกลาววา เปนปมดุจกลุมดาย อาจารย
พวกหนึ่งกลาววา รังของสกุณีนั้นชื่อคุณะ (เครื่องผูก) ดังนี้บาง ของยุงแม
ทั้งสองอยางนั้นพึงประกอบโดยนัยกอนนั้นแลวา เปนการยากที่จะทําปลายให
เสมอปสาย ทานใหเสมอตนได ดังนี้. บทวา มฺุชปพฺพชภูตา คือ เปน
ดุจหญามุงกระตายและดุจหญาปลอง หมูสัตวนี้ไมสามารถทําปจจยาการใหตรงได
เปนผูมีปมดวยอํานาจของทิฐิ ยอมไมพน อบาย ทุคติ วินิบาต สงสาร เหมือน
ถือเชือกที่เขาทุบหญาเหลานั้นแลวทําเปนเชือก ครั้นถึงคราวเชือกเกาก็จะตกลง
ในที่ไหนๆ จึงเปนการยากที่จะทําใหปลายเสมอปลาย ทําโคนใหเสมอโคนได
เพราะไมรูวา นี้ปลาย นี้โคน ของเชือกเหลานั้น ฉะนั้น บุคคลวางเชือก
แมนั้นไวในการงานของบุรุษเฉพาะตัว พึงสามารถทําใหตรงได ก็สัตวเหลาอื่น
เวนพระโพธิสัตวทั้งสององคเสีย ชื่อวาสามารถจะทําปจจยาการใหตรงตาม
ธรรมดาของตน ยอมไมมี.
ในบทเหลานั้น บทวา อปาโย ไดแก นรก กําเนิดเดียรัจฉาน
เปรตวิสัย และอสูรกายทั้งหลาย จริงอยู แมทั้งหมดเหลานั้นทานกลาววา อบาย
เพราะไมมีความเจริญกลาวคือ วุฒิ อนึ่ง ชื่อวาทุคติ เพราะเปนทางไปแหงทุกข
ชื่อวาวินิบาต เพราะตกจากการตั้งขึ้นแหงความสุข. สวนทานนอกนี้กลาววา
ลําดับแหงขันธ ธาตุ และอายตนะ
ยังเปนไปไมขาดสาย ทานกลาววา สงสาร.
หมูสัตวยอมไมพน คือไมกาวลวง แมทั้งหมดนั้น ลําดับนั้นแล
หมูสัตว ถือจุติและปฏิสนธิบอยๆ อยางนี้ คือ จากจุติ ถึง ปฏิสนธิ จากปฏิ
สนธิถึงจุติ ยอมหมุนเวียนเปลี่ยนไปในภพทั้งหลาย ๓ ในกําเนิดทั้งหลาย ๔
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ในคติทั้งหลาย ๕ ในวิญญานฐิติทั้งหลาย ๗ ในสัตตาวาสทั้งหลาย ๙ ดุจเรือ
ถูกลมซัดไปในมหาสมุทรและดุจโคที่ถูกเทียมในเครื่องยนต ดวยประการดังนี้
พึงทราบทั้งหมดนี้วา พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะยังทานพระอานนทใหคลาย
ความคิดจึงตรัสแลว.
บัดนี้ เพราะสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มดวยบททั้งสองนี้แลวา
ดูกอนอานนท ปฏิจจสมุปบาทนี้เปนของลึกซึ้งและสัตวทั้งหลายเกิดเปนผูยุง
ดุจดายของชางหูก ดังนี้ ฉะนั้น เมื่อทรงปรารภเทศนาเพื่อเห็นความลึกซึ้งของ
ปจจยาการโดยสืบเนื่องนี้กอนวา ดูกอนอานนท ปฏิจจสมุปบาทนี้เปนของลึกซึ้ง
จึงตรัสคําเปนอาทิวา ชราและมรณะมีสิ่งนี้เปนปจจัยดังนี้.
ปจจัยแหงชราและมรณะนี้ ชื่อ อิทัปปจจัย (มีสิ่งนี้เปนปจจัย)
เพราะฉะนั้น ชราและมรณะจึงมีสิ่งนี้เปนปจจัย ดูกอนอานนท มีบุคคลผูเปน
บัณฑิตถามแลวอยางนี้วา ปจจัยของชราและมรณะมีอยูหรือ ชราและมรณะ
พึงมีสิ่งใดเปนปจจัย ไมควรปฏิบัติโดยอาการที่พึงเปนผูนิ่งตอปญหา เพราะ
เมื่อมีผูกลาววา นั่นชีวะ นั่นสรีระ แลวควรกําหนดไว หรือควรจะกลาววา
ขอนี้พระตถาคตไมทรงพยากรณ ดังนี้ ฉะนั้น ควรกลาวแกเขาวา มีโดยสวน
เดียวเทานั้น เหมือนอยางเมื่อมีผูกลาววา จักษุเที่ยง หรือไมเที่ยง ควรกลาว
โดยสวนเดียวเทานั้นวาไมเที่ยง เมื่อมีผูกลาวอีกวา ชราและมรณะมีอะไรเปน
ปจจัย ชราและมรณะ ยอมมีเพราะปจจัยอะไร ดังนี้ ควรกลาวแกเขาดังนี้วา
ชราและมรณะมีชาติเปนปจจัย อธิบายวา ควรกลาวอยางนี้ ในบททั้งหมด
มีนัยอยางนี้ ก็บทนี้วา ผัสสะ มีนามรูปเปนปจจัย เพราะเมื่อกลาววามี
สฬายตนะเปนปจจัย เปนอันรับสัมผัสอันเปนผล ๖ มีจักษุสัมผัส เปนตน แต
ในที่นี้ พระผูมีพระภาคเจามีพระประสงคจะแสดงความวิเศษของปจจัยที่เกิดขึ้น
รับบาง ไมรับบาง ดวยบทนี้วามี สฬายตนะ เปนปจจัย ดังนี้ และปจจัย
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อันวิเศษ แมอยางอื่นของผัสสะ มากเกินกวา สฬายตนะ ฉะนั้น พึงทราบวา
พระองคตรัสไวแลว ถามวา ก็ดวยวาระนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสอะไรไว
ตอบวา ตรัสเหตุแหงปจจัยทั้งหลายไว จริงอยู พระสูตรนี้ทานกลาววา มหานิทาน เพราะกระทําปจจัยทั้งหลาย ใหไมมีปจจัย ไมใหมีความพัวพัน ไม
ใหมีกอแลว จึงกลาวไว บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงความเปนปจจัยเหลานั้น เปน
ปจจัยแทจริง ไมเปนอยางอื่น จึงตรัสคําเปนอาทิวา ชราและมรณะ มีชาติ
เปนปจจัย เรากลาวอธิบายคํานี้ไวดวยประการดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ปริยาเยน คือโดยเหตุ. บทวา สพฺเพน สพฺพ
สพฺพถา สพฺพ (ทั่วทุกหนแหง) ทั้งสองบทนี้เปนนิบาต อธิบายบทนั้นวา
ผิวา ชื่อวาชาติทั้งหมด ไมพึงมีโดยอาการทั้งหมด ไมพึงมีโดยสภาวะทั้งหมด
ดังนี้ แมในภพเปนตน พึงทราบโดยนัยนี้แล. บทวา กสฺสจิ นี้ เปนคํา
ไมแนนอน คือ แกใครๆ ในเทวโลกเปนตน แมบทนี้วา กิมฺหิจิ ก็เปนคํา
ไมแนนอนเหมือนกัน คือ ในที่ไหน ๆ ในภพทั้ง ๙ มี กามภพเปนตน. บทวา
เสยฺยถีท เปนนิบาต ในอรรถวา กําหนดในความไมแนนอน และขยาย
ความยอออกไป บทนั้นมีอธิบายวา เราจักขยายความแหงบทที่เรากลาวไวแก
ใครๆ ในที่ไหนๆ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงขยายความนั้น จึงตรัสคําเปน
อาทิวา เพื่อความเปนเทวดาแหงพวกเทวดา.
ในบทเหลานั้น บทวา เพื่อความเปนเทวดาแหงเทวดาทั้งหลาย พวก
เทวดาทานกลาววา เทวา โดยกําเนิดของขันธเพื่อความเปนเทวดาแหงเทวดา
ทั้งหลาย พึงทราบความในบททั้งปวงโดยนัยนี้แลวา ก็หากวา ชาติจักไมมี
ทั่วไปทุกหนแหง ดังนี้ ก็ในบทเหลานี้บทวา เทวา คืออุปปตติเทพ (ผุด
เกิดขึ้น). บทวา คนฺธพฺพา คือเทวดาที่สิ่งอยูตามโคนไมและตนไม เปนตน.
บทวา ยกฺขา คือ พวกอมนุษย. บทวา ภูตา คือสัตวที่เกิดแลว พวกใด
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พวกหนึ่ง. บทวา ปกฺขิโน คือ นกพวกใดพวกหนึ่ง มีกระดูกเปนปกก็ดี
มีหนังเปนปกก็ดี มีขนเปนปกก็ดี. บทวา สิรึสปา คือสัตวพวกใดพวกหนึ่ง
เลื้อยคลานไปบนแผนดิน. บทวา เตส เตส คือ บรรดาเทวดาและคนธรรพ
เปนตนเหลานั้นๆ. บทวา ตถตฺตาย คือ เพื่อความเปนเทวดาและคนธรรพ
เปนตน. บทวา ชาตินิโรธา ความวา เพราะปราศจากชาติ เพราะไมมีชาติ.
แมบททั้งหมดมีอาทิวา เหตุดังนี้เปนไวพจนของเหตุนั้นแล จริงอยู
เพราะเหตุ ยอมปรารถนา ยอมเปนไป เพื่อตองการผลของตน ฉะนั้น ทานจึง
กลาววา เหตุดังนี้ เพราะมอบผลนั้นใหดุจมอบใหดวยคําวา ทานทั้งหลายจงรับ
ผลนี้นั้นเถิด ดังนี้ ฉะนั้น ทานจึงกลาวนิทาน เพราะผลยอมตั้งขึ้น คือ ยอม
เกิดขึ้นจากเหตุนั้นและอาศัยเหตุนั้น ยอมถึง คือ ยอมเปนไป ฉะนั้น ทานจึง
กลาววา สมุทัย และ ปจจัย ดังนี้ ในบททั้งหมดมีนัยนี้ อีกอยางหนึ่ง บทวา
ยทิท ในบทนี้วา ยทิท ชาติ ดังนี้เปนนิบาต พึงทราบความแหงนิบาตนั้น
โดยอนุรูปแกลิงคในบททั้งหมด ก็ในที่นี้มีอธิบายบทนี้อยางที่วา ยา เอสา
ดังนี้ จริงอยู ความเกิดแหงชราและมรณะ ยอมเปนปจจัยแหงที่สุดของอุปนิสัย
ทานกระทําการกําหนดโอกาสในบทแหงภพดวยบทนี้วา กิมฺหิจิ (ในภพ
ไหน ๆ) ในบทนั้นพึงทราบวา กามภพ ในภายใน กระทําที่สุดอเวจีใน
เบื้องต่ํา กระทําเทวโลกชั้นปรนิมมิตวสวัตตีในเบื้องบน ในอุปปตติภพก็มีนัยนี้
แตในบทนี้ควรเปนกรรมภพ
เพราะกรรมภพนั้นเปนปจจัยแหงที่สุดของ
อุปนิสัยของชาติ แมในบทแหงอุปาทานเปนตน พึงทราบวาทานกระทําการ
กําหนดโอกาสดวยบทนี้วา กิมฺหิจิ ดังนี้
ในบทวา เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพนี้ ความวา กามุปาทาน
เปนปจจัยแหงกรรมภพ ๓ และอุปปตติภพ ๓ แมบทที่เหลือก็อยางนั้น พึง
ทราบภพ ๒๔ มีอุปาทานเปนปจจัย กรรมภพ ๑๒ ยอมไดในบทนี้โดยตรง
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อุปาทานแหงกรรมภพเหลานั้น เปนปจจัยแหงที่สุดของสหชาตบาง แหงที่สุด
ของอุปนิสัยบาง.
บทวา รูปตณฺหา คือความอยากในรูปารมณ ในสัททตัณหาเปนตน
ก็มีนัยนี้ ก็ตัณหานี้นั้นยอมเปนปจจัย แหงที่สุดของสหชาตบาง แหงที่สุดของ
อุปนิสัยบาง ของอุปาทาน.
ในบทวา ปจจัยแหงตัณหา ก็คือเวทนานี้ ความวา วิบากเวทนา ยอม
เปนปจจัยแหงที่สุดของอุปนิสัยของตัณหา เวทนาอยางอื่นก็เปนปจจัยแมโดย
ประการอื่น.
ก็ดวยเหตุเพียงเทานี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงตัณหาเบื้องตนอัน
มีวัฏฏะเปนมูล บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงถึงตัณหาอันเปนความฟุงซาน ดวยบท
ทั้งหลาย ๙ ดุจบุคคลทุบที่หลัง หรือจับที่ผมแลวผลักคนที่กําลังรองขอชีวิต
ออกจากทาง จึงตรัสคําเปนอาทิวา ดูกอนอานนท ก็ดวยประการดังนี้แล คํานี้
คือเพราะอาศัยเวทนาจึงเกิดตัณหาดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ตณฺหา ความวาตัณหามี ๒ อยางคือ เอสนาตัณหา
และ เอสิตตัณหา บุคคลเดินไปสูทางแพะและทางขวากเปนตนแลว เสาะแสวง
หาโภคะทั้งหลายดวยตัณหาใด ตัณหานี้ชื่อเอสนาตัณหา ตัณหาใดแมเมื่อ
บุคคลเสาะแสวงหาไดแลว ตัณหานี้ก็ชื่อวาเอสิตตัณหา แมทั้งสองคํานั้นก็เปนชื่อ
ของตัณหาอันเปนความฟุงซานนั้นเอง เพราะฉะนั้น ตัณหา ๒ อยางนี้ อาศัย
เวทนาจึงชื่อวาเกิดตัณหา. บทวา ปริเยสนา คือการแสวงหาอารมณมีรูปเปน
ตน เพราะวาการแสวงหานั้นยอมเปนการระลึกถึงตัณหา. บทวา ลาโภ คือ
การไดอารมณมีรูปเปนตน เพราะวาการไดนั้นยอมเปนการระลึกดวยการแสวง
หา.
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วินิจฉัยมี ๔ อยางคือ ญาณ ตัณหา ทิฐิและวิตก. ในวินิจฉัยเหลานั้น
พึงรูวินิจฉัย อันเปนความสุข ครั้นรูวินิจฉัย อันเปนสุขแลวพึงเพียรหาความสุข
ในภายใน นี้คือญาณวินิจฉัย. ความวิปริตแหงตัณหา ๑๐๘ มาแลวอยางนี้วา
บทวาวินิจฉัย ไดแกวินิจฉัย ๒ อยางคือตัณหาวินิจฉัยและทิฐิวินิจฉัย ชื่อวา
ตัณหาวินิจฉัย. ทิฐิ ๖๒ ชื่อวาทิฏฐิวินิจฉัย. วิตกที่ทานกลาววาวินิจฉัย ในที่นี้มา
แลวในสักกปญหสูตรนี้วา ดูกอนทานผูเปนใหญกวาทวยเทพ ฉันทะ คือความ
พอใจแล มีวิตกเปนเหตุดังนี้ ก็คนทั้งหลายไดลาภแลวยอมตัดสินวา นาพอใจ
และไมนาพอใจ ดีและไมดีดวยวิตกอยางเดียว บุคคลดําริวา เราจักมีลาภเทานี้
เพื่อตองการรูปารมณ เราจักมีลาภเทานี้เพื่ออารมณมีสัททารมณเปนตน จักมี
แกเราเทานี้ จักมีแกผูอื่นเทานี้ เราจักใชสอยเทานี้ เราจักเก็บเทานี้ดังนี้
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา อาศัยลาภ จึงตัดสิน.
บทวา ฉนฺทราโค ความวา ราคะอยางออนและราคะอยางแรง ยอม
เกิดขึ้นในวัตถุที่ตรึกแลว ดวยอกุศลวิตกก็บทนี้เปนตัณหาในที่นี้. บทวา
ฉนฺโท เปนชื่อของราคะอยางออน. บทวา อชฺโฌสาน คือการลงความ
เห็นอยางแรงวา เราของเราดังนี้. บทวา ปริคฺคโห คือทําการยึดถือดวยสามารถ
ตัณหาและทิฐิ. บทวา มจฺฉริย ความวา เพราะทนไมไดตอความเปนของ
ทั่วไปดวยคนอื่น ดวยเหตุนั้นนั่นเอง ทานโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวอรรถ
แหงคําของบทนั้นอยางนี้วา ทานกลาววา มจฺฉริย เพราะความที่ตั้งใจวาสิ่ง
อัศจรรยนี้จงเปนของเราผูเดียว จงอยาเปนของผูอื่นเลยดังนี้. บทวา อารกฺโข
คือ การปองกัน อยางดีดวยสามารถการปดประตูและใสไวในหีบเปนตน.
ชื่อวาอธิกรณาเพราะอรรถวาทําใหยิ่ง บทนี้เปนชื่อของเหตุ. บทวา
อารกฺขาธิกรณ (เรื่องราวในการปองกัน) เปนภาวนปุงสกะ (ไมมีเพศ)
อธิบายวา เหตุแหงการปองกัน ในการถือไมเปนตน การถือทอนไม เพื่อหาม
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ผูอื่น ชื่อ ทณฺฑาทาน การถือมีดมีคมขางเดียวเปนตน ชื่อ สตฺถาทาน . บทวา
กลโห คือทะเลาะทางกายบาง ทะเลาะทางวาจาบาง ความพิโรธมีมากอน ๆ
ชื่อวา วิคคหะ (ความทะเลาะกัน) มีมาตอนหลัง ๆ ชื่อ วิวาท (การโตเถียง
กัน). บทวา ตุว ตุว เปนคําไมเคารพ คือพูด มึงมึง.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเพื่อทรงแสดงตัณหาอันเปนความฟุงเฟอนั้น
แมโดยนัยปฏิโลมจึงทรงปรารภ บทวา อารกฺขาธิกรณ (เหตุแหงการปอง
กัน) ทรงกลับการแสดง. ในบทเหลานั้น บทวา กามตณฺหา ไดแกความอยาก
ในรูปเปนตน อันเกิดขึ้นแลวดวยสามารถราคะอันประกอบดวยกามคุณ ๕.
บทวา ภวตณฺหา คือราคะสหรคต ดวยสัสสตทิฐิ (ความเห็นวาเที่ยง). บทวา
วิภวตณฺหา คือราคะสหรคตดวยอุจเฉททิฐิ (ความเห็นวาสูญ).
บทวา อิเม เทฺว ธมฺมา คือธรรม ๒ อยางเหลานี้ คือ ตัณหามีวัฏฏะ
เปนราก และตัณหาอันฟุงเฟอ. บทวา ทฺวเยน ความวา ธรรม ๒ อยางเหลานี้
แมถึงความเปนอันเดียวกันโดยลักษณะของตัณหา ก็ยอมเปนการรวมเปน
อันเดียวกันกับเวทนา โดยสวน ๒ ดวยสามารถตัณหามีวัฏฏะเปนราก และ
ตัณหาอันฟุงเฟอ อธิบายวา ธรรมทั้งหลายเหลานี้มีปจจัยรวมกันโดยมีเวทนา
เปนปจจัย จริงอยู การรวมกันมี ๓ อยางคือ การประชุมรวมกัน การรวมสหชาต
การรวมปจจัย ในบทเหลานั้น บทนี้วา ครั้งนั้นแล การรวมชาวบานเหลานั้น
ทั้งหมดยอมมีขึ้นดังนี้ ชื่อวา การประชุมรวมกัน ถอยคํานี้วา ทานผูมีอายุทั้งหลาย
ธรรมเหลานี้ มีฉันทะเปนราก มีผัสสะเปนที่เกิด มีเวทนาเปนที่รวม ชื่อรวม
สหชาต ก็พึงทราบบทนี้วา การรวมเปนอันเดียวกันกับเวทนาโดย ๒ สวน ชื่อ
วารวมปจจัย.
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ผัสสะทั้งหมดมีจักขุสัมผัสเปนตน เปนผัสสะอันเปนผลอยางเดียวใน
ผัสสะเหลานั้น เวนผัสสะอันเปนผลแหงโลกุตตระ ๔ ที่เหลือยอมเปนผัสสะ
๓๒ ก็ในบทวา ยทิท ผสฺโส นี้ โดยมากผัสสะยอมเปนปจจัยแหงเวทนา.
ทานกลาวอาการทั้งหลาย ในบทวา เยหิ อานนฺท อากาเรหิ เปน
ตน เปนสภาพไมใชเชนเดียวกัน และกันแหงเวทนาเปนตน ทานแสดงอาการ
เหลานั้นไวดวยดี ชื่อวาลิงค (เพศ) เพราะถึงความเสื่อมโทรม ชื่อวานิมิต
เพราะเหตุคือรูเรื่องนั้น ๆ ชื่ออุทเทส เพราะควรแสดงอยางนั้น ๆ เพราะฉะนั้น
ในบทนี้มีอธิบายดังตอไปนี้ ดูกอนอานนท การบัญญัตินามกาย อันเปนที่ประชุม
ของนามยอมมีไดดวยอาการเพศ นิมิต อุเทศ เมื่อมีอุเทศแหงเวทนาวาเวทนา
ในอาการรูสึก ในเพศรูสึก ในนิมิตรูสึก เมื่อมีอุเทศแหงสัญญาวา สัญญาใน
อาการรูพรอม ในเพศรูพรอม ในนิมิตรูพรอม เมื่อมีอุเทศแหงสังขารทั้ง
หลายวา เจตนาแหงสังขารทั้งหลาย ในอาการแหงเจตนา ในเพศแหงเจตนา
ในนิมิตแหงเจตนา เมื่อมีอุเทศแหงวิญญาณวา วิญญาณในอาการรูแจง ใน
เพศรูแจง ในนิมิตรูแจงดังนี้ ยอมเปนการบัญญัตินามกายวานี้เปนนามกาย
เมื่อไมมีอาการเปนตน ในเวทนาเปนตน อันเปนเหตุใหบัญญัตินามกาย การ
สัมผัสเพียงแตชื่อในรูปกาย จึงพึงปรากฏไดบางไหม มโนสัมผัสอันใดที่เปน
ไวพจนของการสัมผัสเพียงแตชื่อในมโนทวาร กระทําขันธ ๔ ใหเปนวัตถุแลว
จึงเกิดขึ้น มโนสัมผัสนั้นจะพึงปรากฏในรูปกาย พึงกระทําประสาททั้ง ๕ ให
เปนวัตถุแลวพึงเกิดขึ้นไดบางไหมดังนี้ ลําดับนั้น ทานพระอานนทเมื่อไมยอม
รับการเกิดขึ้นแหงสัมผัสนั้นจากรูปกาย ดุจเมื่อไมมีตนมะมวงก็ไมรับการเกิดขึ้น
ของผลมะมวงสุกจากตนชมพู ฉะนั้น จึงกราบทูลวา โน เหต ภนฺเต ดังนี้.
ในปญหาที่ ๒ พึงทราบความแหงอาการเปนตน ดวยสามารถอาการ
แหงความสลาย เพศแหงความสลาย นิมิตแหงความสลาย และดวยสามารถ
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แหงการยกขึ้นวารูปดังนี้. บทวา ปฏิฆสมฺผสฺโส คือ การสัมผัสการทํารูป
ขันธอันเปนไปกับดวยความกระทบใหเปนวัตถุแลวเกิดขึ้น แมในบทนี้พระเถระ
เมื่อไมรับการเกิดขึ้นแหงสัมผัสนั้นจากนามกาย ดุจเมื่อไมมีตนชมพูก็ไมรับการ
เกิดขึ้นแหงผลชมพุสุก จากตนมะมวง ฉะนั้น จึงกราบทูลวา โน เหต ภนฺเต
ดังนี้.
ในปญหาที่ ๓ ทานกลาวไวเหมือนปญหาทั้งสองนั่นแล ในปญหาที่
๓ นั้น พระเถระเมื่อจะไมรับความเกิดขึ้นแหงผัสสะแมทั้งสอง ในความไมมี
แหงนามรูป ดุจไมรับการเกิดขึ้นของผลมะมวงสุก และผลชมพูสุกบนอากาศ
ฉะนั้น จึงกราบทูลวา โน เหต ภนฺเต ดังนี้ พระผูมีพระภาคทรงแสดงปจจัย
แตละอยาง ๆ แหงผัสสะทั้งสองอยางนี้ บัดนี้ เพื่อทรงแสดงความที่ผัสสะแม
ทั้งสองเหลานั้น เปนปจจัยแหงนามรูปโดยไมตางกัน จึงทรงปรารภปญหาที่ ๔
วา เยหิ อานนฺท อากาเรหิ (ดูกอนอานนทดวยอาการเหลาใด) ดังนี้.
บทวา ยทิท นามรูป คือ นามรูปนี้ใด อธิบายวา นามรูปในทวาร
แมทั้ง ๖ นี้ใด นี้แล เปนเหตุ นี้แล เปนปจจัย ดังนี้ จริงอยู จักษุเปนตน
และรูปารมณเปนตน ในจักขุทวารเปนตน เปนรูป ธรรมที่ประกอบกันเปน
นาม ผัสสะนั้นแม ๕ อยาง อยางนี้ดวยประการดังนี้ เพราะนามรูปเปนปจจัย
จึงมีผัสสะ แมในมโนทวาร หทยวัตถุและรูปยอมเปนอารมณเปนรูป สัมปยุตธรรม และสิ่งไมมีรูปยอมเปนอารมณเปนนาม ดวยประการฉะนี้อยางนี้
แมมโนสัมผัสก็พึงทราบวา เพราะมีนามรูปเปนปจจัย จึงเกิดสัมผัส ก็แตวา
นามรูปโดยมากยอมเปนปจจัยแหงผัสสะนั้น.
บทวา น โอกฺกมิสฺสถ ความวา วิญญาณจักไมเปนไปดวยสามารถ
แหงปฏิสนธิ ดุจเขาไปแลวเปนไปอยู. บทวา สมุจฺฉิสฺสถ ความวา เมื่อ
ปฏิสนธิวิญญาณไมมี นามรูปสวนที่เหลือบริสุทธิ์เปนนามรูปที่ตัดขาดเจือปน
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จักเปนไปดวยความเปนกลละเปนตน ภายในทองของมารดาไดบางไหม. บทวา
โอกฺกมิตฺวา โอกฺกมิสฺสถ ความวา วิญญาณจักหยั่งลงดวยสามารถปฏิสนธิ
แลวลวงเลยไปคือดับไปดวยสามารถจุติ. ก็ความดับแหงวิญญาณนั้น ยอมไมมี
ดวยความดับแหงจิตนั่นแล จากนั้นวิญญาณยอมไมมีดวยความดับแหงจิตดวง
ที่ ๒ และที่ ๓. จริงอยู กรรมชรูป ครบ ๓๐ อันตั้งขึ้นพรอมกับปฏิสนธิจิตยอม
เกิด เมื่อกรรมชรูปเหลานั้นตั้งอยูนั่นเอง ภวังคจิต ๑๖ เกิดขึ้นแลวยอมดับไป.
ไมมีอันตรายแกทารกผูถือปฏิสนธิในระหวางนั้น หรือแกมารดาของทารกนั้น
เพราะอันตรายนี้ชื่อวายังไมมีโอกาส. ก็หากวารูปที่ปรากฏขึ้นพรอมกับปฏิสนธิจิต
สามารถเพื่อใหปจจัยแกภวังคจิตดวงที่ ๑๗ ได ความเปนไปยอมดําเนินตอไป
ประเวณียอมสืบตอ. ก็หากวาไมสามารถ ความเปนไปยอมไมดําเนินตอไป
ประเวณียอมไมสืบตอ ชื่อวาลวงเลยไป. ทานหมายถึง การลวงเลยไปนั้น จึง
กลาววา โอกฺกมิตฺวา โอกฺกมิสฺสถ (หยั่งลงแลวลวงเลยไป) ดังนี้. บทวา
อิตฺถตฺตาย คือเพื่อความเปนอยางนี้ อธิบายวา เมื่อความเปนขันธ ๕
บริบูรณแลวอยางนี้.
บทวา ทหรสฺเสว สโต คือยังออนนั่นเอง. บทวา โวจฺฉิชฺชิสฺสติ
คือขาดความสืบตอ. บทวา วุฑฺฒึ วิรุฬฺหึ เวปุลฺล (ความเจริญงอกงาม
ไพบูลย) ความวา เมื่อวิญญาณขาดความสืบตอ นามรูปบริสุทธิ์จักตั้งขึ้น
แลวถึงความเจริญในปฐมวัย ความงอกงามในมัชฌิมวัย ความไพบูลยใน
ปจฉิมวัยบางไดไหม อธิบายวา นามรูปจักถึงความเจริญ ความงอกงาม ความ
ไพบูลย โดยมีอายุถึง ๑๐ ป ๒๐ ป ฯลฯ ๑,๐๐๐ ป ไดบางไหม.
บทวา ตสฺมาติหานนฺท ความวา เพราะวิญญาณนั้นแลเปนปจจัย
แหงนามรูปนั้น ในการถือปฏิสนธิในทองมารดาบาง ในขณะอยูในทองบาง
ในขณะออกจากทองบาง ในเวลามีอายุ ๑๐ ป ในการเปนไปบาง ฉะนั้น
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นี้เปนเหตุ. นี้เปนปจจัยแหงนามรูป คือ วิญญาณ วิญญาณยอมเปนปจจัย
แหงนามรูป ดุจบุคคลกลาวถึงนามรูปอยางนี้โดยความวา ทานชื่อนาม ทานชื่อ
รูป ทานชื่อนามรูปดังนี้ ใครทํานามรูปนั้น เราทํามิใชหรือ ก็หากวา เมื่อเรา
เปนปุเรจาริกไมถือปฏิสนธิในทองของมารดา ทานพึงเปนนาม พึงเปนรูป
หรือพึงเปนนามรูป พวกเราพึงรูกําลังของทานเหมือนอยางวา พระราชาเมื่อ
จะทรงขมขูบริษัทของพระองค พึงตรัสวา เจาเปนอุปราช เจาเปนเสนาบดี
ดังนี้ ใครตั้งเจา เราตั้งเจามิใชหรือ ก็หากวาเมื่อเราไมตั้งเจา เจาจะพึงเปน
อุปราชหรือพึงเปนเสนาบดี ตามธรรมดาของตน เราพึงรูกําลังของเจา ฉะนั้น
ก็วิญญาณนี้นั้นโดยมากยอมเปนปจจัยแหงนามรูป.
บทวา ทุกฺขสมุทยสมฺภโว คือความเกิดขึ้นแหงกองทุกข. บทวา
ยทิท นามรูป ความวา นามรูปนี้ใด นี้เปนเหตุ นี้เปนปจจัย แมนามรูป
ก็ดุจบุคคลกลาวถึงวิญญาณอยางนี้โดยความวา ทานเปนปฏิสนธิวิญญาณ ใคร
ทําปฏิสนธิวิญญาณ เราทํามิใชหรือ ก็หากทานไมอาศัยขันธ ๓ และหทยวัตถุ
จะพึงชื่อวาปฏิสนธิวิญญาณ เราพึงเห็นความที่ทานเปนปฏิสนธิวิญญาณ ดังนี้
เหมือนอยางวา ราชบุรุษทั้งหลายพึงทูลกะพระราชาผูทรงขมขูวา พระองคเปน
พระราชา ใครตั้งพระองค พวกขาพระพุทธเจาพระองคมิใชหรือ ก็หากวา
เมื่อขาพระพุทธเจาไมดํารงอยูในตําแหนงอุปราช ในตําแหนงเสนาบดี
พระองคพึงเปนพระราชาพระองคเดียวเทานั้น พวกขาพระพุทธเจาพึงเห็นความ
เปนพระราชาของพระองค ดังนี้ ฉะนั้น ก็และนามรูปนี้นั้น โดยมากยอม
เปนปจจัยแหงวิญญาณ. บทวา เอตฺตาวตา โข ความวา เมื่อวิญญาณเปน
ปจจัยแหงนามรูป เมื่อนามรูปเปนปจจัยแหงวิญญาณ เมื่อทั้งสองเปนไปดวย
สามารถแหงความเปนปจจัยของกันและกัน ดวยเหตุเพียงเทานี้ วิญญาณและ
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นามรูป จึงยังเกิด แต ตาย จุติหรืออุบัติ ชาติเปนตน หรือจุติปฏิสนธิอื่นๆ
พึงปรากฏ.
บทวา อธิวจนปโถ (ทางแหงชื่อ) ความวา ทางแหงโวหาร ซึ่งไม
เห็นความของคําเปนตนวา สิริวัฑฒกะ ธนวัฑฒกะ ตั้งขึ้นไวเพียงเรียก
ชื่อเทานั้น. บทวา นิรุตฺติปโถ (ทางแหงนิรุติ) ความวา เปนทางแหง
โวหารซึ่งเปนไปดวยสามารถการอางเหตุแหงคําเปนตนวา ผูมีสติเพราะระลึกได
ผูมีสัมปชัญญะเพราะรูตัว. บทวา ปฺตฺติปโถ (ทางแหงบัญญัติ) ความวา
ทางแหงโวหารซึ่งเปนไปดวยสามารถแหงการใหรูโดยประการตาง ๆ ของคําเปน
อาทิวา ผูรู ผูฉลาด ผูมีปญญา ผูชํานาญ ผูคัดคาน แมขันธทั้งหลาย
อันเปนวัตถุแหงชื่อเปนตน ทานก็กลาวดวยบททั้ง ๓ ดวยประการฉะนี้. บทวา
ปฺาวจร (การคาดคะเนดวยปญญา) ความวา พึงคาดคะเนคือพึงรู. บทวา
ปญญา. บทวา วฏฏ วฏฏติ คือ สังสารวัฏ ยอมเปนไป. บทวา อิตฺถตฺต
คือความเปนอยางนี้ คํานี้เปนชื่อของขันธบัญจก (หมวด ๕ แหงขันธ). บทวา
ปฺาปนาย คือเพื่อบัญญัติ ชื่อ อธิบายวา แมขันธปญจกก็ยอมปรากฏ
ดวยเหตุเพียงเทานี้ เพื่อตองการบัญญัตินาม ดวยบทวา เวทนา สฺา
เปนตน. บทวา ยทิท นามรูป สหวิฺาเณน ความวา นี้คือนามรูปกับ
วิญญาณยอมเปนไป เพราะเปนปจจัยของกันและกัน ทานอธิบายวาดวยเหตุ
เพียงเทานี้ดังนี้ นี้เปนคําที่ถูกนําออกไปในบทนี้.
ดวยประการดังนี้ พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงอนุสนธิแหงบทวา
ดูกอนอานนท ก็ปฏิจจสมุปบาทนี้เปนของลึกซึ้ง และปรากฏเปนของลึกซึ้ง ดังนี้
แลว บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงอนุสนธิแหงบทวา ตนฺตากุลกชาตา (ยุงดุจดาย
ของชางหูก) ดังนี้ ทรงปรารภเทศนามีอาทิวา กิตฺตาวตา จ (ดวยเหตุมี
ประมาณเทาใด) ดังนี้ ในบทเหลานั้น ในบทวา รูป วา หิ อานนฺท ปริตฺต

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 217
อตฺตาน ดังนี้ ความวา ผูที่บัญญัติอัตตามีรูปนิดหนอย ยอมถือวา กสิณนิมิต
ที่ยังไมเจริญเปนอัตตา ดังนี้ อนึ่ง ผูที่บัญญัติอัตตานั้นวา บางคราวเขียว
บางคราวเหลือง ดังนี้ ยอมเปนผูมีปกติไดกสิณตาง ๆ ผูที่บัญญัติอัตตามี
รูปหาที่สุดมิได ยอมถือวา กสิณนิมิต ที่เจริญแลวเปนอัตตา ดังนี้ ก็หรือ
ผูที่บัญญัติอัตตาไมมีรูปนิดหนวย เพิกถอนกสิณนิมิตที่ยังไมเจริญแลวถือโอกาส
ที่นิมิตสัมผัสแลว หรือขันธ ๔ อันเปนไปในนิมิตนั้น หรือเพียงวิญญาณใน
ขันธ ๔ เหลานั้นเทานั้นวา เปนอัตตาดังนี้ ผูที่บัญญัติอัตตาไมมีรูปไมมีที่สุด
เพิกถอนกสิณนิมิตที่เจริญแลว ยอมถือโอกาสที่นิมิตสัมผัสแลว หรือขันธอัน
เปนไปในนิมิตนั้น หรือเพียงวิญญาณในขันธ ๔ เหลานั้นเทานั้น วาเปนอัตตา
ดังนี้.
บทวา ตตฺร ในบทวา ตตฺรานนฺท นี้ คือในทิฏฐิ ๔ อยางนั้น. บท
วา เอตรหิวา คือ ในบัดนี้มิใชอื่นจากนี้ ทานกลาวคํานี้ดวยสามารถอุจเฉท
ทิฏฐิ. บทวา ตถาภาวึ วา คือสภาพที่เปนอยูในโลกที่อยูอยางนั้น ทานกลาว
คํานี้ดวยสามารถสัสสตทิฏฐิ. บทวา อตถ วา ปน สนฺต คือ หรือสภาวะอัน
ไมเที่ยงแท มีอยู มีอยู. บทวา ตถตฺตาย คือเพื่อความเที่ยงแท. บทวา อุปกปฺเปสฺสามิ คือเราจักใหถึงพรอม พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงการแยง
แมดวยบทนี้ เพราะผูมีวาทะวา สูญ คิดแลววา เราจักยังอัตตาที่ไมเที่ยงแท
แมความจริงไมสูญของผูมีวาทะวาเที่ยงใหสําเร็จ เพื่อเปนสภาพที่เที่ยงแท คือ
มีสภาพสูญ เเละเราจักใหผูมีวาทะวาเที่ยงรูแลวจักใหเขาถือวาทะวาสูญอยาง
เดียว แมผูมีวาทะวาเที่ยงก็คิดแลววาเราจักยังอัตตาอันไมเที่ยงแท แมความ
จริงไมเที่ยงใหสําเร็จเพื่อเปนสภาพที่แท คือเพื่อความเปนสภาพที่เที่ยง และ
จักยังผูมีวาทะวาสูญใหรูแลวใหเขาถือวาทะวาเที่ยงอยางเดียวดังนี้. บทวา เอว สนฺต โข ความวา ใหบัญญัติอัตตาอันมีรูปนิดหนอยมีอยูอยางนี้. บทวา รูป

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 218
คือมีปกติ ไดรูปเปนกสิณ. บทวา ปริตฺตตฺตานุทิฏิ อนุเสติ ความวา
ความเห็นนี้วาอัตตานิดหนอย ยอมนอนเนื่องในสันดาน ก็พึงทราบความเห็น
นั้นวา ความเห็นนั้นยอมไมนอนเนื่องดุจเถาวัลยและลดา คือชื่อวายอมนอน
เนื่องในสันดานโดยอรรถวาละไมได. บทวา อิจฺจาล วจนาย ความวา ควร
เพื่อจะกลาววาความเห็นเห็นปานนี้ ยอมนอนเนื่องในบุคคลนั้น ในบททั้งหมด
มีนัยนี้ ก็ในบทวา อรูป นี้ คือมีปกติ ไดอรูปเปนกสิณ พึงทราบความอยาง
นี้วา หรือมีอรูปขันธเปนโคจร.
ดวยเหตุเพียงเทานี้ เปนอันทานแสดงพวกถือทิฐิ ๑๖ จําพวกโดยเนื้อ
ความวา พวกมีลาภ ๔ พวกลูกศิษยของผูมีลาภ ๔ พวกมีความเห็นผิด ๔ ลูก
ศิษยของพวกมีความเห็นผิด ๔ พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงถึงผูที่
บัญญัติอัตตาอยางนี้แลว บัดนี้เพื่อทรงแสดงถึงผูที่ไมบัญญัติอัตตาจึงตรัสคํา
เปนอาทิวา กิตฺตาวตา จ อานนฺท ดังนี้ ถามวา ก็พวกไหนไมบัญญัติ ตอบวา
โดยที่แทพระอริยบุคคลทั้งหมดเทานั้นไมบัญญัติ อนึ่ง พระอริยบุคคลผูที่
เปนพหูสูต ทรง ๓ ปฎก ๒ ปฎก ๑ ปฎก โดยที่สุดวินิจฉัยแมนิกายเดียว
ดวยดี บุคคลผูแสดงธรรมตามที่ไดเรียนบาง ผูปรารภวิปสสนาบาง ยอมไม
บัญญัติ เพราะทานเหลานั้นมีสัญญาอยูวา กสิณที่มีสวนเปรียบเทียบในกสิณที่
มีสวนเปรียบเทียบดังนี้ อธิบายวา อรูปขันธในอรูปขันธนั้นแล พระผูมีพระ
ภาคเจาทรงแสดงถึงผูที่ไมบัญญัติอยางนี้แลวบัดนี้ เพราะผูที่พิจารณาเห็นดวย
อํานาจทิฐิยอมบัญญัติ ก็การพิจารณาเห็นนี้นั้นยอมมีได เพราะยังไมละสักกาย
ทิฐิมีวัตถุ ๒๐ ฉะนั้นเพื่อทรงแสดงถึงสักกายทิฐิมีวัตถุ ๒๐ นั้น จึงตรัสอีกวา
กตฺตาวตา จ อานนฺท ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้นทานกลาวสักกายทิฐิอันมีเวทนาขันธเปนวัตถุ ดวยบทวา
วา เวทน วา หิ ดังนี้.
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ทานกลาวสักกายทิฐิอันมีรูปขันธเปนวัตถุดวยบทนี้วา อปฺปฏิส เวทโน เม อตฺตา อัตตาของเราไมตองเสวยเวทนา ๆ ดังนี้ ทานกลาวสักกาย
ทิฐิอันมี สัญญาสังขารวิญญาณเปนวัตถุดวยบทนี้วา อัตตาของเรายังเสวยเวทนา
อยูเพราะอัตตาของเรามีเวทนาเปนธรรมดาดังนี้ ก็ขันธทั้ง ๓ หมวดนี้ยังเสวย
เวทนาอยูเพราะสัมปยุตดวยเวทนา อนึ่ง อัตตามีเวทนาเปนธรรมดาคือ ไมมี
การประกอบเปนสภาวะยอมมีแกขันธทั้ง ๓ นั้น บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อ
จะทรงแสดงโทษ ในความเห็นเหลานั้น จึงตรัสดําเปนอาทิวา ตตฺรานนฺท
ดังนี้.
บทวา ตตฺถ ตตฺร คือในทิฐิ ๓๐ เหลานั้น ทานกลาวบทเปนตนวา
ยสฺมึ อานนฺท สมเย ดังนี้ เพื่อชี้โทษเปนตนอยางนี้วา บางครั้งมี บางครั้ง
ไมมี แหงอัตตาของผูที่พิจารณาเห็นวาเวทนาเปนอัตตา.
ในบทวา อนิจฺจา เปนตน ความวา เวทนาชื่อวาเปนของไมเที่ยง
เพราะมีแลวไมมี ชื่อวาอันปจจัยปรุงแตง เพราะปรุงแตงขึ้นดวยเหตุนั้น ๆ ชื่อ
วาอาศัยกันเกิดขึ้น เพราะอาศัยปจจัยนั้น ๆ แลวเกิดขึ้นดวยเหตุอันชอบ บท
ทั้งหมดมีอาทิวา ขโย เปนไวพจนของการทําลาย จริงอยูสิ่งใดยอมแตก สิ่งนั้น
ยอมสิ้นไปบาง เสื่อมไปบาง คลายไปบาง ดับไปบาง เพราะฉะนั้น ทานจึง
กลาวคําเปนอาทิวา ขยธมฺมา ดังนี้. บทวา พฺยคา เม อธิบายวา อัตตาของ
เราถึงความเสื่อมโทรม คือ ปราศจากไปดับไปดังนี้.
พุทธพจนวา นั่นตนของเรายอมมีแกคนคนเดียวเทานั้น ในกาลแม
ทั้ง ๓ หรือ จักไมมีแกคนที่มีทิฐิหรือ เพราะธรรมดาเถาวัลยยอมไมมีเปน
นิจแกตอไมที่เขาเก็บไวในกองแกลบ ดุจลิงปายอมถือเอาสิ่งอื่นยอมปลอยสิ่ง
อื่น. บทวา อนิจฺจ สุข ทุกฺข โวกิณฺณ ความวา บุคคลเมื่อพิจารณาเห็น
เวทนานั้น ๆ โดยวิเศษวาเปนอัตตา ยอมพิจารณาเห็นอัตตาไมเที่ยงเปนสุข
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และเปนทุกข เมื่อพิจารณาเห็นเวทนาโดยไมวิเศษวาเปนอัตตายอมพิจารณา
เห็นอัตตาเกลื่อนกลนมีเกิดขึ้นและเสื่อมไปเปนธรรมดา จริงอยู เวทนามี ๓
อยางและมีเกิดขึ้นมีเสื่อมไปเปนธรรมดา ก็เขายอมพิจารณาเห็นเวทนานั้นวา
เปนอัตตา ดวยประการฉะนี้ อัตตาของเขาจึงไมเที่ยง และความเกิดขึ้นแหง
เวทนาทั้งหลายมากยอมถึงในขณะเดียวกัน แตเขายอมรูตามอัตตานั้นแลวาไม
เที่ยง ไมมีเวทนาเปนอันมากเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน พระผูมีพระภาคเจาทรง
หมายถึงความนี้จึงตรัสวา เพราะเหตุนั้นแหละ ขอนี้จึงยังไมควรที่จะพิจารณา
เห็นวาเวทนาเปนอัตตาของเราแมดวยคําดังกลาวแลวนี้ดังนี้.
บทวา ยตฺถ ปนาวุโส ความวา ในรูปขันธลวนก็ยังไมมีการเสวย
อารมณดวยประการทั้งปวง. บทวา อปนุ โขตตฺถ ความวา ในรูปขันธนั้นคือ
ในตนตาล หรือในหนาตางอันเวนเวทนาแลว ยังจะพึงเกิดอหังการวาเปนเรา
อยางนี้อีกหรือ. บทวา ตสฺมาติหานนฺท ความวา เพราะรูปขันธลวนตั้งขึ้น
แลวยังไมกลาววาเปนเรา ฉะนั้น ขอนี้จึงไมควรที่จะพิจารณาเห็นวาเวทนา
เปนอัตตาของเรา แมดวยคําดังกลาวแลวนี้ ในรูปขันธยังจะเกิดอหังการวานี้
เปนเราไดหรือ เพราะฉะนั้น ในเวทนาเหลานั้นในขันธ ๓ เเมขันธเดียวควร
จะกลาวอยางนี้วา ชื่อนี้เปนเราดังนี้ไดหรือ อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา เมื่อ
ขันธ ๓ เหลานั้นดับ พรอมกับเวทนาเพราะเวทนาดับ จะพึงเกิดอหังการวา
นี้เปนเราหรือเราเปนนี้ ดังนี้ไดหรือ ลําดับนั้น ทานพระอานนทเมื่อจะไม
ยอมรับขอนั้น ดุจบุคคลไมยอมรับความคมกริบของเขากระตาย ฉะนั้น
จึงกราบทูลวา โนเหต ภนฺเต ดังนี้.
ดวยเหตุเพียงเทานี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงอะไร ตรัสถึงวัฏฏะ
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะตรัสถึงเรื่องวัฏฏะ ในบางแหงตรัสหัวขอ
อวิชชา บางแหงตรัสหัวขอตัณหา บางแหงตรัสหัวขอทิฐิ ในหัวขอเหลานั้น
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ตรัสหัวขออวิชชาอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ที่สุดของอวิชชาไมปรากฏมา
กอน กอนจากนี้อวิชชามิไดมี แตวาไดเกิดมีแลวในภายหลัง เพราะเหตุนั้น
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตกลาวถึงหัวขออวิชชานี้อยางนี้ ครั้นแลวอวิชชา
ยอมปรากฏ เพราะสิ่งนี้เปนปจจัย จึงมีอวิชชา. ตรัสหัวขอตัณหาอยางนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ที่สุดของภวตัณหายอมไมปรากฏมากอน กอนจากนี้
ภวตัณหามิไดมี แตวาไดเกิดมีแลวในภายหลัง เพราะเหตุนั้น ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ตถาคตกลาวถึงหัวขอตัณหานี้ไวอยางนี้ ครั้นแลวตัณหายอมปรากฏ
เพราะสิ่งนี้เปนปจจัย จึงมีตัณหา ตรัสหัวขอทิฐิไวอยางนี้วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ที่สุดแหงภวทิฐิไมปรากฏมากอน กอนจากนี้ภวทิฐิมิไดมี แตวาไดเกิด
มีแลวในภายหลัง เพราะเหตุนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลายตถาคต กลาวถึงภวทิฐินี้
อยางนี้ ครั้นแลว ภวทิฐิยอมปรากฏ เพราะสิ่งนี้เปนปจจัย จึงมีภวทิฐิ ดังนี้
แมในภวทิฐินี้ก็เปนอันตรัสดวยหัวขอทิฐิเหมือนกัน จริงอยู ผูมีทิฐิถือวาเวทนา
มีสุขเวทนาเปนตน เปนอัตตา ครั้นจุติจากภพนั้น ๆ ในภพ กําเนิด คติ
วิญญาณัฎฐิติ และสัตตาวาสทั้งปวง ดวยสามารถการยึดถือวาเรา วาของเรา
แลวไปเกิดในภพนั้นๆ ยอมหมุนไปสูภูมิเนืองๆ ดุจเรือถูกลมซัดในมหาสมุทร
ไมสามารถยกศีรษะขึ้นจากวัฏฏะไดเลย.
ดวยประการฉะนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงวัฏฏะดวยกถามรรคเพียง
เทานี้แกผูมีทิฐิหลงในปจจยาการแลว บัดนี้ เมื่อจะตรัสถึงพระนิพพาน จึงตรัส
คํามีอาทิวา ยโต โข อานนฺท ภิกฺขุ ดังนี้.
ก็และพระผูมีพระภาคเจา เพราะพระองคเปนผูฉลาดในเทศนา ไมทรง
แตะตองวิวัฏฏกถา (เรื่องนิพพาน) กะบุคคลผูฟุงซานดวยสามารถนวกรรม
เปนตน ผูทอดทิ้งกรรมฐาน แลวเมื่อจะทรงปรารภดวยสามารถบุคคลผูมี
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ปกติอยูดวยสติปฏฐาน ผูเปนการกบุคคล จึงตรัสคําเปนอาทิวา ภิกษุยอมไม
พิจารณาเห็นเวทนาวาเปนอัตตา ดังนี้.
จริงอยู ภิกษุเห็นปานนี้ยอมไมพิจารณาเห็นเวทนาวาเปนอัตตา ยอมไม
พิจารณาเห็นธรรมเหลาอื่น เพราะความที่เปนไปในธรรมทั้งปวง ดวยสามารถ
แหงสัมมสนญาณที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวโดยนัยมีอาทิวา รูปอยางใด
อยางหนึ่งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ในภายในหรือในภายนอก หยาบ
หรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล ภิกษุยอมกําหนดรูปทั้งปวง
โดยความเปนของไมเที่ยง พิจารณาครั้ง ๑ ยอมกําหนดโดยความเปนทุกข
พิจารณาครั้ง ๑ ยอมกําหนดโดยความเปนอนัตตา พิจารณาครั้ง ๑ ดังนี้ ภิกษุ
นั้น เมื่อไมพิจารณาอยูเสมออยางนี้ วาอะไรๆ ในโลกไมนายึดมั่นดังนี้ อะไร ๆ
แมธรรมขอหนึ่งในธรรมทั้งหลายมีรูปเปนตน ในโลก อันตางดวยขันธโลก
เปนตน ไมนายึดมั่นวาเปนอัตตาหรือเกิดในอัตตา ดังนี้. บทวา อนุปาทิย
จ น ปริตสฺสต ความวา ภิกษุเมื่อไมยึดมั่น ยอมไมสะดุง แมดวยความ
สะดุงคือ ตัณหา ทิฐิและมานะ. บทวา อปริตสฺส คือ เมื่อไมสะดุง. บทวา
ปจฺจตฺตฺเว ปรินิพฺพายติ ความวา ยอมปรินิพพานดวยการดับกิเลส
ดวยตนเอง. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ขีณา ชาติ ดังนี้เปนตน เพื่อทรง
แสดงถึงความเปนไปแหงปจจเวกขณะของผูปรินิพพานแลวอยางนี้.
บทวา อิติ สา ทิฏิ ความวา ทิฐิของพระอรหันตผูหลุดพนแลว
อยางนั้นชื่อวาทิฏฐิอยางนี้ บาลีวา อิติสฺส ทิฏิ ดังนี้บาง. อธิบายวา ผูนั้น
เปนผูไกลจากกิเลสเปนผูหลุดพนแลวอยางนั่น พึงมีทิฐิอยางนี้. บทวา ตทกลฺล
คือ ขอนั้นไมสมควร. เพราะเหตุไร. เพราะเมื่อเปนอยางนั้นควรกลาววา
พระอรหันตยอมไมรูอะไร ๆ ครั้นรูอยางนี้แลวไมควรกลาวกะพระอรหันต
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ผูหลุดพนแลววาไมรูอะไร ๆ. ดวยเหตุนั้นแล ในที่สุดแหงนัย แม ๘ อยาง
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ต กิสฺส เหตุ ดังนี้.
บทวา ยาวตานนฺท อธิวจน ความวา มีโวหาร กลาวคือชื่อ
ตราบใด. บทวา ยาวตา อธิวจนปโถ คือเปนทางแหงชื่อเปนไปอยูตราบใด.
ขันธ อายตนะ หรือธาตุ ยังมีอยู. ในที่ทั้งหมดมีนัยนี้. บทวา ปฺญาวจร
คือขันธบัญจกที่กําหนดรูดวยปญญา. บทวา ตทภิฺา คือเพราะรูยิ่งวัฏฏะ
นั้น. ดวยเหตุเพียงเทานี้พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอะไร. ทรงแสดงอนุสนธิ
ของบทวาดวยความยุงดุจดายของชางหูก.
บัดนี้ ผูที่ทานกลาววา ไมบัญญัติ เพราะไปอยู ๆชื่อวาหลุดพนจาก
สวนทั้งสอง อนึ่ง ผูที่ทานกลาววาไมพิจารณาเห็นเพราะไปอยู ๆ ชื่อวาพน
ดวยปญญา ฉะนั้น เพื่อทรงแสดงบทสรุปและชื่อของภิกษุทั้ง ๒ พวกที่กลาว
แลวเหลานั้นจึงตรัสคําเปนอาทิวา ดูกอนอานนท วิญญาณฐิติเหลานี้ ๗ อยาง.
ในบทเหลานั้น บทวา สตฺตา ทานกลาวดวยสามารถปฏิสนธิ.
วิญญาณฐิติ ๔ ทานกลาวไวดวยสามารถแหงอารมณ จักมาในสังคีติสูตร.
ชื่อวาวิญญาณฐิติ เพราะมีวิญญาณตั้งอยู. บทวา วิฺาณิติ นี้เปนชื่อของ
ที่ตั้งอยูแหงวิญญาณ. บทวา เทฺว อายตนานิ คือ ที่อยูอาศัยและที่ตั้ง ๒.
ก็บทวา อายตนะ ในที่นี้ทานประสงคเอาที่อยูอาศัย. ดวยเหตุนั้นแล ทาน
จักกลาวถึงอายตนะ ๒ คือ อสัญญีสัตตายตนะ ที่อยูของสัตวผูไมมีสัญญา
เนวสัญญานาสัญายตนะ ที่อยูของสัตวมีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใช.
ถามวา ก็เพราะเหตุไรทานจึงถือเอาอายตนะนี้ทั้งหมด. ตอบวา เพื่อควบคุม
วัฏฏะ. จริงอยูวัฏฏะยอมไมถึงการควบคุมดวยสามารถวิญญาณฐิติอันบริสุทธิ์
หรือดวยสามารถอายตนะบริสุทธิ์ แตยอมถึงการควบคุมดวยสามารถภพกําเนิด
คติและสัตตาวาส เพราะฉะนั้น ทานจึงถือเอาอายตนะนี้ทั้งหมด. บัดนี้ พระ
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ศาสดาเมื่อจะทรงจําแนกความนั้นโดยลําดับจึงตรัสคําเปนอาทิวา กตมา สตฺต
ดังนี้เปนตน.
ในบทวานั้น บทวา เสยฺยถาป เปนนิบาตในอรรถวาตัวอยาง.
อธิบายวา เหมือนอยางมนุษยดังนี้. จริงอยูในจักรวาลอันหาประมาณมิได
เชนกับหนึ่งไมมีสอง ดวยสามารถแหงวรรณและสัณฐานเปนตนของมนุษย
อันหาประมาณมิได. ความแปลกกันดวยอาการเปนตนวา การมองดู การเหลียว
ดู การพูด การหัวเราะ การเดินและการยืน ยอมมีแคนี้ นองฝาแฝดในที่ไหน ๆ
ยอมเปนเชนเดียวกันโดยวรรณะหรือโดยทรวดทรง เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาว
วา นานตฺตกายา. แตปฏิสนธิวิญญาณของสัตวเหลานั้นมี ๓ เหตุบาง มี ๒
เหตุบาง ไมมีเหตุบาง เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววามีสัญญาตางกัน.
บทวา เอกจฺเจ จ เทวา คือเทวดาชั้นฉกามาพจร. ก็ในเทวดาเหลานั้น
บางพวกมีตัวเขียว บางพวกมีวรรณะเหลืองเปนตน. แตสัญญาของเทวดา
เหลานั้น มี ๒ เหตุบาง มี ๓ เหตุบาง ไมมีเหตุบาง.
บทวา เอกจฺเจ จ วินิปาติกา ความวา เวมานิกเปรต มีอาทิอยางนี้
วา ยักษิณี ชื่อ อุตตรมาตา ปยังกรมาตา ปุสสมิตตา ธรรมคุตตา ผูจมอยู
ในอบาย ๔ ก็กายของเปรตเหลานั้นมีตาง ๆ กัน ดวยสามารถสีมีสีเหลือง สีขาว
สีดํา สีทอง สีคร่ําเปนตน และดวยสามารถ ความผอม ความอวน สูงและต่ํา.
แมสัญญาก็มีดวยสามารถ ทวิเหตุกะ ติเหตุกะ และอเหตุกะ เหมือนของมนุษย
ทั้งหลาย. ก็เปรตเหลานั้นไมมีศักดิ์ใหญเหมือนเทวดา มีศักดิ์นอยเหมือนคน
กําพรา ของกิน เสื้อผาหาไดยาก ถูกทุกขบีบคั้นอยู. บางพวกไดรับทุกขใน
ขางแรมไดรับสุขในขางขึ้น เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา วินิปาติกะ เพราะ
ความเปนผูตกไปจาการสะสมความสุข. ก็ในเปรตเหลานี้ แมการตรัสรูธรรม
ก็ยอมมีไดแกเปรตจําพวกติเหตุกะ. ก็ยักษิณีชื่อปยังกรมาตาไดสดับพระอนุรุทธ
เถระผูสาธยายธรรมอยูในเวลาใกลรุง ตักเตือนบุตรนอยอยางนี้วา
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เจาปยังกรอยาเอ็ดไป ภิกษุกําลังกลาว
บทธรรม อีกอยาง เรารูบทธรรมแลว จะปฏิบัติ
เพื่อประโยชนของเรา ขอนั้นพึงมี เราพึง
สํารวมในสัตวทั้งหลายไมพึงกลาวเท็จ ทั้ง ๆ รู
พึงศึกษาความเปนผูมีศีลของตน เราก็จะพน
จากกําเนิดปศาจ ดังนี้
แลวไดบรรลุโสดาปตติผลในวันนั้นเอง.
บทวา พฺรหฺมกายิกา ไดแก พรหมปาริสัชชะ พรหมปุโรหิต
มหาพรหม. บทวา ปมาภินิพฺพตฺตา ไดแกพวกเทพทั้งหมดเหลานั้น
เกิดดวยปฐมฌาน. ก็ในบรรดาเทพเหลานั้น เทพพรหมปาริสัชชะ เกิดแลว
ดวยคุณเล็กนอย. เทพพรหมปาริสัชชะเหลานั้น อายุประมาณ ๓ สวนของกัป
เทพพรหมปุโรหิต เกิดแลวดวยคุณปานกลาง. อายุประมาณกึ่งกัปและกายของ
พราหมปุโรหิตนั้น ผึ่งผายกวา. เทพมหาพรหมเกิดดวยคุณอันประณีต. อายุ
ประมาณ ๑ กัป. กายของเทพเหลานั้นผึ่งผายยิ่งนัก. ดวยประการดังนี้
พึงทราบวา เทพเหลานั้นมีกายตางกันมีสัญญาอยางเดียวกัน เพราะกายตางกัน
เพราะสัญญาอยางเดียวกันดวยสามารถปฐมฌาณ. สัตวทั้งหลายในอบาย ๔ ก็
เหมือนเทพเหลานั้น.
ก็ในนรกอัตภาพของสัตวบางพวก คาวุตหนึ่ง บางพวกกึ่งโยชน บาง
พวกโยชนหนึ่ง. แตของพระเทวทัต ๑๐๐ โยชน. แมในเดียรัจฉานทั้งหลาย
บางพวกก็เล็ก บางพวกก็ใหญ. ในเปรตวิสัย บางพวก ๖๐ ศอก บางพวก
๗๐ ศอก บางพวก ๘๐ ศอก บางพวกผิวงาม บางพวกผิวไมงาม. กาลัญชิกาสูรก็เหมือนอยางนั้น. อีกอยางหนึ่ง ในบรรดาเปรตเหลานี้ ทีฆปฏฐิก
เปรตสูงถึง ๖๐ โยชน. แตสัญญาของเปรตแมทั้งหมดเปนอเหตุกะฝายอกุศล-
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วิบาก. ดวยประการดังนี้ แมสัตวในอบายยอมนับไดวา มีกายตางกันมีสัญญา
อยางเดียวกันดังนี้.
บทวา อาภสฺสรา ความวา รัศมีจากสรีระของเทพเหลานั้น ดุจ
เปลวคบเพลิงเปนลํา สรานออกดุจขาด ๆ แลวตก เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา
อาภัสสรา. ในเทพเหลานั้น เทพผูเจริญคุณนิดหนอย มี๒ ฌานคือ ทุติยฌาน
และตติยฌานในจตุกนัย และปญจกนัย เกิดขึ้นแลว ชื่อวา เทพปริตตาภา.
ประมาณอายุของเทพปริตตาภา เหลานั้น ๒ กัป. เทพผูเจริญคุณปานกลาง
เกิดขึ้นแลวชื่อวาเทพอัปปมาณาภา. ประมาณอายุของเทพอัปปมาณาภาเหลานั้น
๔ กัป. เทพผูเจริญคุณประณีตแทเกิดขึ้นแลว ชื่อ เทพอาภัสสรา. ประมาณ
อายุของเทพอาภัสสราเหลานั้น ๘ กัป. ก็ในที่นี้ทานกําหนดเอาเทพเหลานั้น
ทั้งหมด ดวยสามารถการกําหนดอยางอุกกฤษฏ. กายของเทพเหลานั้น แม
ทั้งหมดมีความผึ่งผายเปนอยางเดียวกันแท. แตสัญญาเพียงไมมีวิตก แตมีวิจาร
หรือไมมีทั้งวิตก ไมมีทั้งวิจาร เพราะเหตุนั้น จึงตางกัน.
บทวา สุภกิณฺหา คือ กระจัดกระจายเกลื่อนกลนไปดวยความงาม.
อธิบายวา มีความแนนหนาเปนอันเดียวดวยแสงแหงรัศมีในสรีระอันงาม ก็
แตวา รัศมีแหงเทพสุภกิณหาเหลานั้นไมขาด ๆ แลวพุงไปเหมือนรัศมีของ
เทพอาภัสสรา. แตในปญจกนัย เทพบังเกิดเปนเทพปริตตสุภา. เทพอัปปมาณ
สุภา. เทพสุภกิณหา มีอายุ ๑๖ กัป ๓๒ กัป ๖๐ กัป ดวยสามารถ จตุตถฌานนิดหนอย ทามกลางและประณีต. ดวยประการดังนี้ เทพเหลานั้นแม
ทั้งหมด พึงทราบวา มีกายอยางเดียวกัน และมีสัญญาอยางเดียวกันดวย
สัญญาแหงจตุตถฌาน ดังนี้. อนึ่ง แมเทพเวหัปผลาก็รวมเขากับวิญญาณฐิติ
ที่ ๔ เหมือนกัน. สัตวไมมีสัญญา เพราะไมมีวิญญาณ ไมสงเคราะหเขาใน
วิญญาณฐิตินี้ แตสงเคราะหเขาในสัตตาวาส. แมเทพสุทธาวาส ดํารงอยูใน
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ฝายวิวัฏฏะ ไมกําหนดกาลทั้งปวงก็ไมเกิดในโลกที่วางพระพุทธเจาแสนกัปบาง
หนึ่งอสงไขยบาง เมื่อพระพุทธเจาทรงอุบัติในระหวาง ๑๖,๐๐๐ กัปนั้นแล
จึงเกิดยอมเปนเชนเดียวกับที่ตั้งคายของพระผูมีพระภาคเจา ผูยังธรรมจักรให
เปนไปแลว เพราะฉะนั้น เทพสุทธาวาสจึงไมรวมเขากับวิญญาณฐิติ ไมรวม
เขากับสัตตาวาส. แตพระมหาสิวเถระกลาววา แมเทพสุทธาวาสก็ยังรวมเขากับ
วิญญาณฐิติที่ ๔ สัตตาวาสที่ ๔ นั้นแล ดวยพระสูตรนี้วา ขาแตพระสารีบุตร
สัตตาวาสที่กระผมไมเคยอยูดวยกาลยาวนานนี้เวนเทพสุทธาวาส ไมเปนสิ่งที่
หาไดงายดังนี้. เห็นดวยกับพระสูตรนั้น เพราะพระสูตรทานไมหามไว.
ความแหงบทเปนอาทิวา สพฺพโส รูปสฺาณ ทานกลาวไวแลว
ในวิสุทธิมรรค. ก็เนวสัญญานาสัญญายตนะ มีวิญญาณก็ไมใช ไมมีวิญญาณ
ก็ไมใช เพราะแมวิญญาณละเอียดเหมือนความละเอียดของสัญญา เพราะฉะนั้น
ทานจึงไมกลาวในวิญญาณฐิติแลวกลาวไวใน อายตนะ.
บทวา ตตฺร คือในวิญญาณฐิติเหลานั้น. บทวา ตฺจ ปชานาติ
คือยอมรูวิญญาณฐิตินั้น. บทวา ตสฺสา จ สมุทย ความวา ยอมรูความเกิด
ขึ้นแหงวิญญาณฐิตินั้นโดยนัยเปนอาทิวา เพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดดังนี้.
บทวา ตสฺสา จ อตฺถงฺคม ความวา ยอมรูความดับแหงวิญญาณฐิตินั้นโดย
นัยเปนอาทิวา เพราะอวิชชาดับรูปจึงดับดังนี้. บทวา อสฺสาท ความวา
ยอมรูความพอใจของวิญญาณฐิตินั้นอยางนี้วา ความสุข ความโสมนัสยอมเกิด
ขึ้นเพราะอาศัย รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใด นี้คือความพอใจแหง
วิญญาณ. บทวา อาทีนว ความวา ยอมรูโทษแหงวิญญาณฐิตินั้นอยางนี้วา
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวน
ไปเปนธรรมดานี้ คือโทษแหงวิญญาณ. บทวา นิสฺสรณ ความวา การนํา
ออกซึ่งฉันทราคะการละฉันทราคะ ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณใด
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นี้คืออุบายเปนเครื่องนําออกไปแหงวิญญาณดังนั้น ยอมรูวิญญาณฐิตินั้นอยาง
นี้. บทวา กลฺล น เตน ความวา ภิกษุนั้นยังควรเพื่อเพลิดเพลิน วิญญาณ
ฐิตินั้นวาเราวาของเรา ดวยอํานาจแหงตัณหามานะและทิฐิอีกหรือ. พึงทราบ
ความในที่ทั้งปวงโดยอุบายนี้. ก็แตวาพึงประกอบสมุทัยเปนตน ดวยสามารถ
แหงขันธทั้งหลาย ๔ ในที่ที่ไมมีรูป ดวยสามารถแหงขันธหนึ่งในที่ที่ไมมี
วิญญาณ. ในที่นี้ อนึ่งไมพึงประกอบบทนี้วา เพราะอาหารเกิด เพราะอาหาร
ดับ ดังนี้.
บทวา ยโต โข อานนฺท ภิกฺขุ ความวา ดูกอนอานนท เมื่อใดแล
ภิกษุ. บทวา อนุปาทา วิมุตฺโต ความวา เปนผูหลุดพนเพราะไมยึดมั่น
ดวยอุปาทาน ๔. บทวา ปฺาวิมุตฺโต ความวา เปนผูหลุดพนดวยปญญา.
อธิบายวา ไมทําใหแจงซึ่งวิโมกข ๘ แลวทํานามกายและรูปกายใหเปนไปไม
ไดดวยกําลังปญญานั้นแล ชื่อวาเปนผูหลุดพนแลว. ภิกษุผูหลุดพนแลวนั้นมี
๕ อยางคือ เปนสุกขวิปสสกและตั้งอยูในปฐมฌานเปนตน อยางใดอยางหนึ่ง
แลวบรรลุพระอรหัต ดังที่ทานกลาวขอนี้ไววา ก็บุคคลพวกไหนเปนปญญาวิมุตติ บุคคลบางคนในโลกนี้ไมสัมผัสวิโมกข ๘ ดวยกายอยู อาสวะทั้งหลาย
ของเขาเปนอันสิ้นไป เพราะเห็นดวยปญญา บุคคลนี้ทานกลาววาเปนปญญาวิมุตติดังนี้. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงบทสรุปและนามของภิกษุรูปหนึ่ง
อยางนี้แลว เพื่อทรงแสดงแกภิกษุนอกนี้จึงตรัสวา อฏ โข อิเม ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา วิโมกฺโข ถามวา ชื่อวาวิโมกขดวยอรรถวา
กระไร ตอบวา ดวยอรรถวาพน ถามวา วิโมกขนี้มีอรรถวาพนเปนอยางไร
ตอบวา มีอรรถวาพนดวยดีจากธรรมเปนขาศึก และพนดวยดีดวยอํานาจความ
ยินดีในอารมณ. ทานอธิบายวา วิโมกขยอมเปนไปในอารมณ เพราะหมด
ความสงสัยดวยความไมยึดถือ ดุจทารกผูปลอยอวัยวะนอยใหญนอนบนตักของ
บิดา. ก็ความนี้มิไดมีในวิโมกขตอนหลัง แตมีในตอนตนทั้งหมด.
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ในบทวา รูป รูปานิ ปสฺสติ นี้มีความวา รูปเปนรูปฌานที่ทําให
เกิดขึ้นดวยอํานาจนีลกสิณเปนตน ในผมเปนตนในภายในชื่อวารูป. เพราะมี
รูปฌานดวยบทนี้ ทานแสดงรูปาวจรฌาน ๔ แกบุคคลผูที่ทําฌานใหเกิด ใน
กสิณทั้งหลายอันมีวัตถุในภายใน.
บทวา อชฺฌตฺต อรูปสฺ คือ ไมมีความสําคัญในรูปในภายใน.
ความวา ไมทํารูปาวจรฌานใหเกิดในอาการ ๓๒ มีผมเปนตนของตน. บทวา
พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ความวา ยอมเห็นรูปมีนิลกสิณเปนตน แมในภาย
นอกดวยญาณจักษุ. ดวยบทนี้ทานกระทําบริกรรมในภายนอกแลวแสดงรูปาวจรฌาน ๔ แหงฌานที่ทําใหเกิดแลวในภายนอก.
ทานแสดงฌานในวัณณกสิณมีสีเขียวเปนตน อันบริสุทธิ์ดีแลวดวย
บทนี้วา สุภนฺเตว อธิมุตฺโตโหติ ดังนี้. ในบทนั้นไมมีความผูกใจวางามใน
อัปปนาในภายในก็จริง. แตถึงดังนั้น เพราะผูที่กระทํากสิณอันงามบริสุทธิ์ดี
แลวอยู ยอมถึงความเปนผูควรกลาวไดวา ผูที่นอมใจเชื่อวากสิณเปนของงาม
ดังนี้ ฉะนั้นทานจึงแสดงอยางนี้. แตในปฏิสัมภิทามรรคทานกลาววา วิโมกข
ในบทวาผูที่นอมใจเชื่อวากสิณงามเปนอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีจิตสหรคต
ดวยเมตตาแผไปยังทิศหนึ่งอยู ฯลฯ เพราะเปนผูเจริญเมตตาสัตวทั้งหลายจึง
ไมเปนผูนาเกลียดมีจิตสหรคตดวยกรุณามุทิตาอุเบกขา แผไปยังทิศหนึ่งอยู
ฯลฯ เพราะเปนผูเจริญอุเบกขาสัตวทั้งหลายจึงเปนผูไมนาเกลียด วิโมกขใน
บทวา ผูที่นอมใจเชื่อวากสิณเปนของงามเปนอยางนี้ดังนี้.
ในบทวา สพฺพโส รูปสฺาน เปนตน บททั้งหมดที่ควรกลาว
ทานกลาวไวแลวในวิสุทธิมรรคนั้นแล. บทวา อย อฏโม วิโมกฺโข ความ
วา นี้ชื่อวิโมกขอันสูงสุดขอที่ ๘ เพราะความที่ขันธ ๔ บริสุทธิ์โดยประการ
ทั้งปวง เพราะความที่พนแลว. บทวา อนุโลม คือตั้งแตบทตนจนถึงบท

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 230
สุดทาย. บทวา ปฏิโลม คือตั้งแตบทสุดทายจนถึงบทตน. บทวา อนุโลม
ปฏิโลม นี้ ทานกลาวดวยสามารถแหงการที่สมาบัติไมตั้งมั่น เพราะคลอง
เกินไปวนไปทางโนนวนไปทางนี้. บทวา ยตฺถิจฺฉก คือแสดงถึงโอกาส.
ความวาปรารถนาในโอกาสใด ๆ. บุทวา ยทิจฺฉก คือแสดงถึงสมาบัติไดแก
ปรารถนาสมาบัติใดๆ. บทวา ยาวติจฺฉก คือแสดงถึงกําหนดทางไกล. ไดแก
ปรารถนาทางไกลประมาณเพียงใด. บทวา สมาปชฺชติ คือเขาสูสมาบัติ
นั้น ๆ. บทวา วุฏาติ คืออออกจากสมาบัตินั้นแลวตั้งอยู.
บทวา อุภโตภาควิมุตฺโต ความวา พนโดยสวนสอง คือพนจากรูป
กายดวยอรูปสมาบัติ พนจากนามกายดวยมรรค. ดังที่ทานกลาวไววา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอุปสีวะ
มุนีพนแลวจากนามกาย ยอมถึงซึ่งการตั้งอยู
ไมได ยอมไมเขาถึงซึ่งการนับ เหมือนเปลวไฟ
ถูกกําลังลมพัดไป ยอมถึงซึ่งการตั้งอยูไมได
ยอมไมเขาถึงซึ่งการนับ ดังนี้.
ก็ภิกษุนี้นั้น พนแลวโดยสวนสองออกจากอากาสานัญจายตนะเปนตน
อยางใดอยางหนึ่งแลวบรรลุพระอรหัต และเปนอนาคามีออกจากนิโรธแลว
บรรลุพระอรหัต รวมเปน ๕ อยาง. แตอาจารยบางพวกกลาววา เพราะแม
รูปาวจรจตุตถฌาน ก็สหรคตดวยอุเบกขามีองคสอง แมอรูปาวจรฌานก็เปน
เชนนั้นเหมือนกัน ฉะนั้น ภิกษุออกจากรูปาวจรจตุตถฌาน แมบรรลุพระ
อรหัตก็ชื่อวาอุภโตภาควิมุตดังนี้. ก็ปญหาอุภโตภาควิมุตนี้ตั้งขึ้นแมในภายใต
โลหปราสาทอาศัยการพรรณนาของพระจุลลสุมนเถระ ผูทรงพระไตรปฎกใช
เวลานาน จึงถึงการชี้ขาด.
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มีเรื่องวาในคิริวิหารอันเตวาสิกของพระเถระสดับปญหานั้น จากปาก
ของภิกษุผูถือปณฑปาติกวัตรรูปหนึ่งแลวกลาววา ดูกอนอาวุโส เมื่ออาจารยของ
เราอธิบายธรรม ณ ภายใตโลหปราสาทอันใคร ๆ ไมเคยฟงแลว พวกภิกษุจึง
ถามวา ทานผูเจริญก็พระเถระไดกลาวอยางไร อันเตวาสิกตอบวา ดูกอนอาวุโส
พระเถระไดกลาววา รูปาวจรจตุตถฌานสหรคตดวยอุเบกขามีองคสองยอมขม
กิเลสไดก็จริง แตถึงอยางนั้นรูปาวจรจตุตถฌานยอมกําเริบในฐานะแหง
รูปารมณ แมเปนฝายใกลแหงกิเลสทั้งหลาย เพราะธรรมดากิเลสเหลานี้เขา
ไปอาศัยอารมณในนีลกสิณเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง ในภพชั้นต่ําทั้ง ๕ ยอม
กําเริบ อนึ่ง รูปาวจรฌานยอมไมกาวไปสูอารมณนั้น เพราะฉะนั้น ภิกษุเปลี่ยน
รูปโดยประการทั้งปวง แลวขมกิเลสดวยอํานาจอรูปฌานแลวจึงบรรลุพระอรหัต
เปนอุภโตภาควิมุตติดังนี้ ก็และพระเถระครั้นกลาวคํานี้แลวจึงนําสูตรนี้มาวา
ก็บุคคลพวกไหนเปนอุภโตภาควิมุตติ บุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมกข ๘
ดวยกายแลวอยู และอาสวะของบุคคลนั้นเปนอันสิ้นไป เพราะเห็นดวยปญญา
บุคคลนี้ ทานกลาววาเปนอุภโตภาควิมุตติดังนี้. บทวา อานนฺท อิมาย จ
อุภโตภาควิมุตฺติยา ความวา ดูกอนอานนท อุภโตภาควิมุตติอื่นจากอุภโตภาควิมุตตินี้. บทที่เหลือมีความงายในที่ทั้งปวง.
ิ
จบอรรถกถามหานิทานสูตร ที่ ๒
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๓. มหาปรินิพพานสูตร
เรื่อง พระเจาอชาตศัตรูประสงคปราบแควนวัชชี
[๖๗] ขาพเจา ไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา เสด็จอยูบนภูเขาคิชฌกูฏ ใกลกรุงราชคฤห. ก็สมัยนั้นแล พระราชาอชาตศัตรู ผูเปนใหญในแควนมคธ พระ
โอรสของพระนางเวเทหี มีพระราชประสงคจะเสด็จไปปราบปรามแควนวัชชี๑
พระองคตรัสอยางนี้วา เพราะพวกเจาวัชชีทั้งหลายเหลานี้ มีฤทธิ์มากอยางนั้น
มีอานุภาพมากอยางนั้น เราจักถอนทําลายแควนวัชชีเสีย จักทําแควนวัชชีให
พินาศ จักทําแควนวัชชีใหถึงความยอยยับ.
ครั้งนั้นแล พระราชาอชาตศัตรู ผูเปนใหญในแควนมคธ พระโอรส
ของพระนางเวเทหี ตรัสกะวัสสการพราหมณ ผูเปนมหาอํามาตยของแควนมคธ
วา ขอเชิญทานพราหมณจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา แลวถวายบังคมพระ
ยุคลบาทพระผูมีพระภาคเจา ดวยเศียรเกลา กราบทูลถามถึงความไรพระ
โรคาพาธ ความคลองพระองค พระกําลัง การทรงพระสําราญตามคําของ
เราวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระราชาอชาตศัตรูผูเปนใหญในแควนมคธ
พระโอรสของพระนางเวเทหี ถวายบังคมพระยุคลบาทพระผูมีพระภาคเจา ดวย
เศียรเกลา ทูลถามถึงความไรพระโรคาพาธ ความคลองพระองค พระกําลัง
การทรงพระสําราญ และทานจงกราบทูลอยางนี้ดวยวา พระราชาอชาตศัตรู
ผูเปนใหญในแควนมคธ พระโอรสพระนางเวเทหี มีพระราชประสงคจะเสด็จ
๑. ดู- อ สตฺตก. ๒๓/๑๗ - ๒๕
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ไปปราบปรามแควนวัชชี พระองคมีพระดํารัสอยางนี้วา เพราะพวกเจาวัชชี
ทั้งหลายเหลานี้ มีฤทธิ์มากอยางนั้น มีอานุภาพมากอยางนั้น เราจักถอนทํา
ลายแควนวัชชีเสีย จักทําแควนวัชชีใหพินาศ จักทําแควนวัชชีใหถึงความยอย
ยับ และพระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณแกทานอยางใด ทานจงจําเอาคํา
พยากรณนั้นใหดี แลวมาบอกแกเรา เพราะวา พระตถาคตเจาทั้งหลาย หาตรัส
สิ่งที่ปราศจากความจริงไม วัสสการพราหมณ มหาอํามาตยของแควนมคธ
กราบทูลรับพระดํารัสพระราชาอชาตศัตรู ผูเปนใหญในแควนมคธ พระโอรส
พระนางเวเทหีวา อยางนั้นพระเจาขา แลวเทียมยานทั้งหลายที่ใหญ ๆ แลว
ขึ้นยานใหญ ๆ๑ (คันหนึ่ง) ออกจากกรุงราชคฤห ดวยยานทั้งหลายที่ใหญๆ
ไปถึงภูเขาคิชฌกูฏ ไปดวยยานตลอดพื้นที่ยานไปได แลวลงจากยาน เดินเทา
ขึ้นไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นชื่นชมกับพระผูมีพระภาคเจา กลาวถอยคํา
นาชื่นชมควรรําลึกถึงกันแลวจึงนั่งอยู ณ ดานหนึ่ง วัสสการพราหมณ มหา
อํามาตยของแควนมคธ ผูนั่งแลว ณ ดานหนึ่ง ไดกราบทูลคําตอไปนี้กะพระ
ผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระราชาอชาตศัตรู ผูเปนใหญ
ในแควนมคธ พระโอรสของพระนางเวเทหี ถวายบังคมพระยุคลบาทพระ
โคดมผูเจริญดวยพระเศียรเกลา ทูลถามถึงความไรพระโรคาพาธ ความคลอง
พระองค พระกําลัง การทรงพระสําราญ ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระราชา
อชาตศัตรู ผูเปนใหญในแควนมคธ พระโอรสของพระนางเวเทหี มีพระราช
ประสงคจะเสด็จไปปราบปรามแควนวัชชี พระองคตรัสอยางนี้วา เพราะพวก
เจาวัชชีทั้งหลายเหลานี้ มีฤทธิ์มากอยางนั้น มีอานุภาพมากอยางนั้น เราจัก
๑. ยาน หมายถึงรถ มี ๒ ชนิด คือ โยธรถ- รถศึก สัณฐาน ๔ เหลี่ยม ไมใหญมากจุ
คน
ได ๒ หรือ ๓ คน ชนิด ๑. อลังการรถ - รถประดับ ใหญ ยาวและกวาง จุคน ๘-๑๐ คน
สามารถยืนหรือนั่ง หรือนอนไปบนรถไดสบาย ชนิด ๑. ที่วา ยานใหญ ๆ คงหมายถึง
อลังการรถ (ปปญจสูทนี ทุติย ๒๖๑)
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ถอนทําลายแควนวัชชีเสีย จักทําแควนวัชชีใหพินาศ จักทําแควนวัชชีใหถึง
ความยอยยับ ดังนี้.
กถาวาดวยอปริหานิยธรรมของเจาวัชชี ๗
[๖๘] สมัยนั้นแล ทานพระอานนท ยืนถวายงานพัดอยูเบื้องพระ
ปฤษฏางคของพระผูมีพระภาคเจา ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ตรัสกะทาน
พระอานนทวา
(๑) ดูกอนอานนท เธอไดยินวาอยางไร เจาวัชชีทั้งหลายยังประชุม
กันเนือง ๆ ยังประชุมกันมากอยูหรือ
อา. ขอนี้ขาพระองคไดยินวา เจาวัชชีทั้งหลาย ประชุมกันเนือง ๆ
ประชุมกันมาก พระเจาขา
พ. ดูกอนอานนท ก็เจาวัชชีทั้งหลาย ยังจักประชุมกันเนือง ๆ ยัง
จักประชุมกันอยูมากตลอดกาลเพียงไร ดูกอนอานนท เจาวัชชีทั้งหลายพึงหวัง
ความเจริญอยางเดียว หาความเสื่อมมิได
พ. (๒) ดูกอนอานนท เธอไดยินวาอยางไร เจาวัชชีทั้งหลายยัง
พรอมเพียงกันประชุมพรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกันทํากิจที่พวก
เจาวัชชีพึงทําอยูหรือ.
อา. ขอนี้ ขาพระองคไดยินวา เจาวัชชีทั้งหลาย ยังพรอมเพรียงกัน
ประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกันทํากิจที่พวกเจาวัชชีพึง
ทํา พระเจาขา.
พ. ดูกอนอานนท ก็เจาวัชชีทั้งหลาย ยังจักพรอมเพรียงกันประชุม
พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกันทํากิจที่พวกเจาวัชชีพึงทําอยูตลอด
กาลเพียงไร ดูกอนอานนท เจาวัชชีทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว หา
ความเสื่อมมิได.
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พ. (๓) ดูกอนอานนท เธอไดยินวาอยางไร เจาวัชชีทั้งหลายยัง
ไมบัญญัติขอที่ไมเคยบัญญัติไว ไมเพิกถอนขอที่บัญญัติไวแลว ยังสมาทาน
วัชชีธรรมแบบโบราณ ตามที่บัญญัติไวแลว ประพฤติกันอยูหรือ.
อา. ขอนี้ ขาพระองคไดยินวา เจาวัชชีทั้งหลายยังไมบัญญัติขอที่ไม
เคยบัญญัติไว ไมเพิกถอนขอที่บัญญัติไวแลว ยังสมาทานวัชชีธรรมแบบ
โบราณตามที่บัญญัติไวแลว ประพฤติกันอยู พระเจาขา.
พ. ดูกอนอานนท ก็เจาวัชชีทั้งหลาย ยงจักไมบัญญัติขอที่ไมเคย
บัญญัติไว ไมเพิกถอนขอที่บัญญัติไวแลว ยังจักสมาทานวัชชีธรรมแบบโบราณ
ตามที่บัญญัติไวแลว ประพฤติกันอยู ตลอดกาลเพียงไร ดูกอนอานนท เจา
วัชชีทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว หาความเสื่อมมิได.
พ. (๔) ดูกอนอานนท เธอไดยินวาอยางไร เจาวัชชีทั้งหลาย ยัง
สักการะ เคารพนับถือบูชา เจาวัชชีผูใหญผูเฒาของเจาวัชชีทั้งหลายและยัง
เชื่อถือถอยคําที่ควรฟงของเจาวัชชีผูใหญผูเฒาทั้งหลายเหลานั้นอยูหรือ.
อา. ขอนี้ ขาพระองคไดยินวา เจาวัชชีทั้งหลาย ยังสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา เจาวัชชีผูใหญผูเฒาของเจาวัชชีทั้งหลายและยังเชื่อถอยคําที่ควร
ฟงของเจาวัชชีผูใหญ ผูเฒาทั้งหลายเหลานั้นอยู พระเจาขา.
พ. ดูกอนอานนท ก็เจาวัชชีทั้งหลาย ยังสักการะ เคารพนับถือ
บูชา เจาวัชชีผูใหญผูเฒาของเจาวัชชีทั้งหลาย และยังเชื่อถือถอยคําที่ควรฟง
ของเจาวัชชีผูใหญ ผูเฒาทั้งหลายเหลานั้นอยู ตลอดกาลเพียงไร ดูกอนอานนท
เจาวัชชีทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว หาความเสื่อมมิได.
พ. (๕) ดูกอนอานนท เธอไดยินอยางไร เจาวัชชีทั้งหลาย ไมฉุด
ครา ขมเหง กักขังกุลสตรีทั้งหลาย (และ) กุมารีของสกุลทั้งหลายอยูหรือ.
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อา. ขอนี้ ขาพระองคไดยินวา เจาวัชชีทั้งหลายไมฉุดครา ขมเหง
กักขังกุลสตรีทั้งหลาย (และ) กุมารีของสกุลทั้งหลาย พระเจาขา.
พ. ดูกอนอานนท เจาวัชชีทั้งหลาย ไมฉุดครา ขมเหงกักขังกุลสตรี
ทั้งหลาย (และ) กุมารีของสกุลทั้งหลาย ตลอดกาลเพียงไร ดูกอนอานนท
เจาวัชชีทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว หาความเสื่อมมิได.
พ. (๖) ดูกอนอานนท เธอไดยินวาอยางไร เจาวัชชีทั้งหลายยัง
สักการะ เคารพนับถือบูชาเจดีย วัชชีทั้งหลายทั้งภายในและภายนอก(พระนคร)
ของเจาวัชชีทั้งหลาย และยังไมลดพลีประกอบดวยธรรมที่เคยถวายแลว เคย
ทําแลวแกเจดียวัชชีทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกเหลานั้นอยูหรือ.
อา. ขอนี้ ขาพระองคไดยินวา เจาวัชชีทั้งหลายยังสักการะ เคารพ
นับถือ บูชาเจดีย วัชชี ทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกของเจาวัชชีทั้งหลาย
และยังไมมีลดหยอนพลีประกอบดวยธรรมที่เคยถวายแลว เคยทําแลว แกเจดีย
วัชชีทั้งหลายภายในและภายนอกเหลานั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอนอานนท ก็เจาวัชชีทั้งหลายยังจักสักการะ เคารพนับถือ
บูชาเจดียวัชชีทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกของเจาวัชชีทั้งหลายและจักยังไม
ลดหยอนพลีประกอบดวยธรรมที่เคยถวายแลว เคยทําแลว แกเจดียวัชชีทั้ง
หลายทั้งภายในและภายนอกเหลานั้น ตลอดกาลเพียงไร ดูกอนอานนท เจา
วัชชีทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว หาความเสื่อมมิได.
พ. (๗) ดูกอนอานนท เธอไดยินวาอยางไร เจาวัชชีทั้งหลายยัง
จัดอารักขา ปองกันและคุมครองประกอบดวยธรรมดวยดีในพระอรหันตทั้งหลาย ดวยตั้งใจวาทําอยางไร พระอรหันตทั้งหลายที่ยังไมมา พึงมาสูแควน
และพระอรหันตทั้งหลายที่มาแลว ขอใหอยูสบายในแควน ดังนี้ หรือ.
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อา. ขอนี้ ขาพระองคไดยินวา เจาวัชชีทั้งหลายยังจัดอารักขา ปองกัน
และคุมครองประกอบดวยธรรมดวยดีในพระอรหันตทั้งหลาย ดวยตั้งใจวา
ทําอยางไร. พระอรหันตทั้งหลายที่ยังไมมา พึงมาสูแควน และพระอรหันต
ทั้งหลายที่มาแลว ขอใหอยูสบายในแควนดังนี้ พระเจาขา.
พ. ดูกอนอานนท ก็เจาวัชชีทั้งหลายยังจักเปนผูจัดอารักชา ปองกัน
และคุมครองประกอบดวยธรรมดวยดีในพระอรหันตทั้งหลาย ดวยตั้งใจวา
ทําอยางไร พระอรหันตทั้งหลายที่ยังไมมา พึงมาสูแควน และพระอรหันต
ทั้งหลายที่มาแลว ขอใหอยูสบายในแควน ดังนี้ ตลอดกาลเพียงไร ดูกอน
อานนท เจาวัชชีทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว หาความเสื่อมมิได
ฉะนี้แล.
[๖๙] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ตรัสกะวัสสการพรหมณมหา
อํามาตยของแควนมคธวา ดูกอนทานพราหมณ สมัยหนึ่ง ตถาคตอยู ณ
วิหารสารันททะเจดียในนครเวสาลี ณ ที่นั้น ตถาคตไดแสดงอปริหานิยธรรม
๗ ประการเหลานี้แกเจาวัชชีทั้งหลาย ดูกอนทานพราหมณ ก็อปริหานิยธรรม
๗ ประการเหลานี้ยังจักตั้งอยูในเจาวัชชีทั้งหลายและเจาวัชชีทั้งหลายยังจักเห็นดี
รวมกัน ในอปริหานิยธรรม ๗ ประการเหลานี้ ตลอดกาลเพียงไร ดูกอน
พราหมณ เจาวัชชีทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว หาความเสื่อมมิได.๑
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว วัสสการพราหมณ มหา
อํามาตยของแควนมคธไดกราบทูลคํานี้ กะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ เจาวัชชีทั้งหลายประกอบดวยอปริหานิยธรรมแมเพียงขอหนึ่งขอเดียว
ก็พึงหวังความเจริญไดโดยแท หาความเสื่อมมิได แตวาจะกลาวอะไร ถึงเจา
วัชชีทั้งหลายประกอบดวยอปริหานิยธรรม ๗ ประการ ขาแตพระโคดมผูเจริญ
๑. ทรงหมายถึง สารันททสูตร วัชชีวัคค, ดู - อ สตฺตก. ๒๓/๑๕-๑๗
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และพระราชาอชาตศัตรู ผูเปนใหญในแควนมคธ พระโอรสพระนางเวเทหี
ไมควรทํากะเจาวัชชีทั้งหลายดวยการรบ นอกจากเจรจาปรองดอง นอกจาก
ทําใหแตกกันและกัน ขาแตพระโคดมผูเจริญสมควรแลว ขาพระองคจะไป
บัดนี้ ขาพระองคมีกิจมาก มีเรื่องจะพึงทํามาก.
(พระผูมีพระภาคเจา) ดูกอนทานพราหมณ บัดนี้ ทานจงพิจารณา
เห็นเปนกาลสมควรเถิด.
ครั้งนั้นแล วัสสการพราหมณ มหาอํามาตยของแควนมคธชื่นชมอนุโมทนาพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา แลวลุกจากอาสนะกลับไป.
ภิกขุอปริหานิยธรรม ๗
[๗๐] ครั้งนั้นแล เมื่อวัสสการพราหมณ มหาอํามาตยของแควนมคธ
กลับไปแลวไมนาน พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกอน
อานนท เธอจงไป ภิกษุทั้งหลายมีจํานวนเทาใดอยูอาศัยกรุงราชคฤห เธอจง
ใหภิกษุเหลานั้นทั้งหมดประชุมกันในอุปฏฐานศาลา ทานพระอานนทกราบทูล
รับแดพระผูมีพระภาคเจาวา อยางนั้นพระเจาขา แลวใหพระภิกษุตามจํานวน
ที่อาศัยกรุงราชคฤหอยูทั้งหมดประชุมกันในอุปฏฐานศาลา แลวเขาไปเฝาพระ
ผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมแลว ยืนอยู ณ ดานหนึ่ง ทานพระอานนทผูยืน
อยูแลว ณ ดานหนึ่งแล ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ พระภิกษุสงฆประชุมกันแลว บัดนี้ เปนเวลาซึ่งทรงเห็นเปนกาล
สมควร พระเจาขา. ครั้นนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงลุกจากอาสนะเสด็จ
ดําเนินเขาอุปฏฐานศาลา ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไวแลว ครั้นประทับนั่งแลว
พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตจัก
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แสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงทําไว
ในใจใหดี ตถาคตจักกลาวดังนี้ ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น กราบทูลแดพระผูมี
พระภาคเจาวา พรอมแลว พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาไดทรงพระดํารัส
ตอไปนี้.
(๑) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายยังจักประชุมกันเนือง ๆ จัก
ประชุมกันอยูมาก ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว
หาความเสื่อมมิได.
(๒) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลาย ยังจักพรอมเพรียงกัน
ประชุม จักพรอมเพรียงกันเลิกประชุม จักพรอมเพรียงกันทํากิจที่สงฆพึงทํา
ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว หาความเสื่อม
มิได.
(๓) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลาย ยังจักไมบัญญัติสิ่งที่
ตถาคตมิไดบัญญัติไว จักไมเพิกถอนสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไวแลว ยังจักสมาทาน
ประพฤติอยูในสิกขาบทั้งหลายตามที่ตถาคตบัญญัติไวแลว ตลอดกาลเพียงไร
ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว หาความเสื่อมมิได.
(๔) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลาย ยังจักสักการะและเคารพ
นับถือ บูชา พระภิกษุทั้งหลายผูเปนพระเถระผูรูกาลนาน ผูบวชมาแลวนาน
ผูเปนบิดาของสงฆ เปนปริณายกของสงฆ และยังจักเชื่อถือโอวาทที่พึงฟงของ
ทานดวย ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว หา
ความเสื่อมมิได.
(๕) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลาย ยังจักไมลุอํานาจของ
ตัณหา อันมีปกติใหเกิดในภพใหม ที่เกิดขึ้นตลอดกาลเพียรไร ภิกษุทั้งหลาย
พึงหวังความเจริญอยางเดียว หาความเสื่อมมิได.
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(๖) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลาย ยังเปนผูมีความหวงใย
ในเสนาสนะตามราวปา ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญ
อยางเดียว หาความเสื่อมมิได.
(๗) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายยังจักเขาไปตั้งสติไว
เฉพาะตนวา ทําอยางไร เพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ผูมีศีลเปนที่รัก ที่ยังไม
มาขอใหมาและเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รัก ที่มาแลว ขอใหอยู
สบาย ดังนี้ ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว
หาความเสื่อมมิได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเหลานี้ ยังจักตั้งอยู
ในภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายยังจักเห็นดีรวมกันในอปริหานิยธรรม ๗
ประการเหลานี้ ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว
หาความเสื่อมมิได.
อปริหานิยธรรมอีก ๗ ประการ
[๗๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗
ประการ อีกหมวดหนึ่งแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงทําในใจใหดี
ตถาคตจักกลาว. ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น กราบทูลรับวา พรอมแลว พระเจาขา
พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระดํารัสตอไปนี้ .(๑) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายยังจักไมเปนผูมีการงานเปน
ที่มายินดี จักไมยินดีในการงาน ไมประกอบเนือง ๆ ซึ่งความมีการงานเปนที่
มายินดี ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว หาความ
เสื่อมมิได.
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(๒) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลาย ยังจักไมมีการพูดคุย
กันเปนที่มายินดี จักไมยินดีในการพูดคุยกัน ไมประกอบเนือง ๆ ซึ่งการพูด
คุยกัน ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว หาความ
เสื่อมมิได.
(๓) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลาย ยังจักไมมีการหลับเปน
ที่มายินดี จักไมยินดีในการหลับ จักไมประกอบเนือง ๆ ซึ่งความหลับ
ตลอดการเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว หาความเสื่อมมิได.
(๔) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายยังจักไมมีการคลุกคลีดวย
หมูคณะเปนที่มายินดี จักไมยินดีในการคลุกคลีดวยหมูคณะ จักไมประกอบ
เนือง ๆ ในความคลุกคลีดวยหมูคณะ ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวัง
ความเจริญอยางเดียว หาความเสื่อมมิได.
(๕) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายยังจักไมเปนผูมีความ
ปรารถนาลามก จักไมลุอํานาจของความปรารถนาลามก ตลอดกาลเพียงไร
ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว หาความเสื่อมมิได.
(๖) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายยังจักไมมีคนชั่วเปนมิตร
จักไมมีคนชั่วเปนสหาย จักไมมีคนชั่วเปนเพื่อน ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุ
ทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว หาความเสื่อมมิได.
(๗) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายยังจักไมหยุดเสียในระหวาง
ดวยการบรรลุธรรมวิเศษเพียงขั้นต่ํา ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวัง
ความเจริญ อยางเดียว หาความเสื่อมมิได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเหลานี้ ยังจักตั้งอยูใน
ภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายจักเห็นดีรวมกันในอปริหานิยธรรม ๗ ประการ
เหลานี้ ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว หาความ
เสื่อมมิได.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 243
อปริหานิยธรรมอีก ๗ ประการ
[๗๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗
ประการอีกหมวดหนึ่ง แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงทําในใจใหดี
ตถาคตจักกลาวดังนี้. ภิกษุทั้งหลายเหลานั้นกราบทูลรับวา พรอมแลว พระเจา
ขา. พระผูมีพระภาคเจา ทรงมีพระดํารัสตอไปนี้
(๑) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายยังจักเปนผูมีศรัทธา ตลอด
กาลเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว หาความเสื่อมมิได.
(๒) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายยังจักเปนผูมีใจมีหิริ. . .(๑)
(๓) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. . . ยังจักเปนผูมีโอตตัปปะ. . .
(๔) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. . .ยังจักเปนผูเปนพหูสูตร. . .
(๕) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. . . ยังจักเปนผูปรารภความเพียร. . .
(๖) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. . .ยังจักเปนผูมีสติเขาไปตั้งไว. . .
(๗) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. . .ยังจักเปนผูมีปญญา ตลอดกาลเพียงไร
ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว หาความเสื่อมมิได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเหลานี้ ยังจักตั้ง
อยูในภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายจักเห็นดีรวมกันในอปริหานิยธรรม ๗
ประการเหลานั้น ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว
หาความเสื่อมมิได.
อปริหานิยธรรมอีก ๗ ประการ
[๗๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗
ประการอีกหมวดหนึ่ง แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงทําในใจใหดี
๑. ในพระสูตรนี้ บาลีวา "หิริมนา" แตในที่อื่นวา " หิริมนฺโต-ผูมีหีริ" อ . สตฺตก ๒๓/๒๓.
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ตถาคตจักกลาวดังนี้. ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น กราบทูลรับวา พรอมแลว
พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระดํารัสตอไปนี้ .(๑) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายยังจักเจริญสติสัมโพชฌงค
ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว หาความเสื่อมมิได.
(๒) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายยังจักเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค.....
(๓) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. . .ยังจักเจริญวิริยสัมโพชฌงค. . .
(๔) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. . .ยังจักเจริญปติสัมโพชฌงค. . .
(๕) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. . .ยังจักเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค. . .
(๖) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. . .ยังจักเจริญสมาธิสัมโพชฌงค. . .
(๗) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายยังจักเจริญอุเบกขา
สัมโพชฌงค ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว
หาความเสื่อมมิได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเหลานี้ ยังจักตั้ง
อยูในภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายยังจักเห็นดีรวมกันในอปริหานิยธรรม ๗
ประการเหลานี้ ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว
หาความเสื่อมมิได.
อปริหานิยมธรรมอีก ๗ ประการ
[๗๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗
ประการอีกหมวดหนึ่ง แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงทําไวในใจใหดี
ตถาคตจักกลาวดังนี้. ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น กราบทูลรับวา พรอมแลว
พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระดํารัสตอไปนี้ .-
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(๑) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายยังจักเจริญอนิจจสัญญา
(ความหมายรูสังขารไมเที่ยง) ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความ
เจริญอยางเดียว หาความเสื่อมมิได.
(๒) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายยังจักเจริญอนัตตสัญญา. . .
(๓) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. . .ยังจักเจริญอสุภสัญญา. . .
(๔) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. . .ยังจักเจริญอาทีนวสัญญา. . .
(๕) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. . .ยังจักเจริญปหานสัญญา. . .
(๖) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย . . .ยังจักเจริญวิราคสัญญา. . .
(๗) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายยังจักเจริญนิโรธสัญญา
(ความหมายรูวานิพพานเปนที่ดับ) ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวัง
ความเจริญอยางเดียว หาความเสื่อมมิได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเหลานี้ ยังจักตั้ง
อยูในภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายยังจักเห็นดีรวมกันในอปริหานิยธรรม ๗
ประการเหลานี้ ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว
หาความเสื่อมมิได.
อปริหานิยธรรมอีก ๖ ประการ
[๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตจักแสดงอปริหานิยธรรม ๖
ประการอีกหมวดหนึ่ง* แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงทําไวในใจ
ใหดี ตถาคตจักกลาวดังนี้. ภิกษุทั้งหลายเหลานั้นกราบทูลรับวา พรอมแลว
พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระดํารัสตอไปนี้.๑. ดู- สารณียธรรม ๖ ใน อ . ฉกฺก. ๒๒/๓๒๒
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(๑) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายยังจักเขาไปทั้งกายกรรมมี
เมตตาในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในที่แจงและในที่ลับ ตลอดกาลเพียงไร
ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว หาความเสื่อมมิได.
(๒) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายยังจักเขาไปตั้งวจีกรรมมี
เมตตาในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในที่แจงและในที่ลับ ตลอดกาลเพียงไร
ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว หาความเสื่อมมิได.
(๓) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายยังจักเขาไปตั้งมโนกรรม
มีเมตตาในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในที่แจงและในที่ลับ ตลอดกาลเพียงไร
ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว หาความเสื่อมมิได.
(๔) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายยังจักเปนผูบริโภคปจจัยที่
แบงปนกันโดยลาภทั้งหลายที่เกิดขึ้นโดยชอบธรรม(๑) ไดมาโดยชอบธรรม
โดยที่สุดแมเพียงภิกษานับเนื่องในบาตร เปนผูบริโภครวมกันกับเพื่อนพรหม
จารีทั้งหลายผูมีศีล ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยาง
เดียว หาความเสื่อมมิได.
(๕) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และศีลทั้งหลาย ที่ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง
ไมพรอย เปนไทย ทานผูรูสรรเสริญ ตัณหาและทิฏฐิไมแปดเปอน นําไปสู
สมาธิ ภิกษุทั้งหลายยังจักถึงความเปนผูเสมอกัน กับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย
อยูในศีลเห็นปานนั้น ทั้งในที่แจงและในที่ลับ ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุทั้ง
หลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว หาความเสื่อมมิได.
(๖) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย และทิฏฐิที่เปนอริยะเปนเครื่องนําออกจาก
ทุกข ภิกษุทั้งหลายยังจักถึงความเปนผูเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย
ดวยทิฏฐิเห็นปานนั้น ทั้งในที่แจงและในที่ลับเพื่อความสิ้นไปแหงทุกขทั้งปวง
๑. บาลีในพระสูตรนี้ "....น อปฺปฏิวิภตฺตโภคี...." แตใน อ . ฉกฺก. ๒๒/๓๒๒ ไมมี "น".
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ของผูกระทํานั้น ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยาง
เดียวหาความเสื่อมมิได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๖ ประการเหลานี้ ยังจักตั้ง
อยูในภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายยังจักเห็นดีรวมกัน ในอปริหานิยธรรม
๖ ประการเหลานี้ ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยาง
เดียว หาความเสื่อมมิได ฉะนี้แล.
เลากันวา พระผูมีพระภาคเจา เมื่อเสด็จอยูบนภูเขาคิชฌกูฏใกล
กรุงราชคฤห กระทําธรรมีกถานี้แลเปนอันมากแกภิกษุทั้งหลายดวยพระดํารัสวา ศีล มีอยูดวยประการฉะนี้, สมาธิ มีอยูดวยประการฉะนี้, ปญญา
มีอยูดวยการฉะนี้, สมาธิอันศีลอบรมแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก, ปญญาอัน
สมาธิอบรมแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก, จิตอันปญญาอบรมแลว ก็หลุดพน
ดวยดีโดยแทจากอาสวะทั้งหลาย กลาวคือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ
ดังนี้.
พระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกา
[๗๖] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยูในกรุงราชคฤห ตาม
พระอัธยาศัยแลว จึงตรัสกะทานพระอานนทวา มาเถิด อานนท เราจักเขา
ไปพระราชอุทานอัมพลัฏฐิกา ทานพระอานนทกราบทูลรับแดพระผูมีพระภาคเจาวา พระเจาขา. ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา พรอมดวยภิกษุสงฆ
หมูใหญเสด็จถึงพระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกาแลว เลากันวา ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคเจา ประทับที่พระตําหนักในพระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกา ทราบวา
แมเมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยู ณ พระตําหนักในสวนอัมพลัฏฐิกานั้น ก็
ทรงทําธรรมีกถานี้แล เปนอันมากแกภิกษุทั้งหลายวา ศีล มีอยูแมดวยประ-
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การฉะนี้ สมาธิ มีอยูแมดวยประการฉะนี้ ปญญา มีอยูแมดวยประการฉะนี้
สมาธิอันศีลอบรมแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก ปญญาอันสมาธิอบรมแลว
มีผลมาก มีอานิสงสมาก จิตอันปญญาอบรมแลวก็หลุดพนดวยดีโดยแท จาก
อาสวะทั้งหลายกลาวคือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ดังนี้.
เมืองนาลันทา
[๗๗] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา เสด็จอยูในพระราชอุทยาน
อัมพลัฏฐิกา ตามพระอัธยาศัยแลว จึงตรัสกะทานพระอานนทวา มาเถิด
อานนท เราจักเขาไปเมืองนาลันทา ทานพระอานนทกราบทูลรับแดพระผูมี
พระภาคเจาวา พระเจาขา. ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา พรอมดวยภิกษุ
สงฆหมูใหญ เสด็จถึงเมืองนาลันทา เลากันวา ในเมืองนาลันทานั้น พระผูมี
พระภาคเจาเสด็จอยูในปาวาริกัมพวัน.(๑)
พระสารีบุตรมาเฝา
ครั้งนั้นแล(๒) ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ดานหนึ่ง ทานพระสารีบุตรไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา อยางนี้วา สมณะหรือพราหมณอื่น ผูมีปญญารูยิ่ง ยิ่งกวา
พระผูมีพระภาคเจา ในพระสัมโพธิญาณ ไมเคยมีมาแลว (ในอดีต) และจักไมมี
(ในอนาคต ) อีกทั้งไมมีอยูในปจจุบันนี้.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนสารีบุตร วาจาอันอาจหาญโอฬาร
นี้ บันลือสีหนาทที่เชื่อถือโดยแทวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเลื่อมใส
๑. ใน ส . มหาวาร. ๑๙/-๒๑๑ วา วา เสด็จอยูในปาวาริกัมพวัน-สวนมะมวงของทุสสปาวา
ริก
เศรษฐีดู. สารตฺถปปกาสินี. ตติภาค. น. ๓๐๕.
๒. บาลีพระสูตรตอไปนี้ มีกลาวไวเบื้องตนของสัมปสาทนียสูตร ที. ปา. ๑๑/๑๐๘-๑๑๐
และ ส .
มหาวาร. ๑๙/ ๒๑๑-๒๔๑.
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ในพระผูมีพระภาคเจา อยางนี้วา สมณะหรือพราหมณอื่น ผูมีปญญารูยิ่ง
ยิ่งกวาพระผูมีพระภาคเจา ในพระสัมโพธิญาณ ไมเคยมีแลว (ในอดีต) และ
จักไมมี (ในอนาคต) อีกทั้งไมมีอยูในปจจุบันนี้ นี้เธอกลาวแลว ดูกอนสารีบุตร พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายเหลานั้นใด ไดมีแลวในอดีตกาล
เธอกําหนดใจรูแลวดวยใจ ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายเหลานั้น ทุกพระองค
วา พระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายเหลานั้น ไดเปนผูมีศีลอยางนี้ แมดวยประการฉะนี้ มีธรรมอยางนี้ แมดวยประการฉะนี้ เปนผูมีปญญาอยางนี้ แมดวย
ประการฉะนี้ เปนผูมีธรรมเปนเครื่องอยูอยางนี้ แมดวยประการฉะนี้ เปนผู
พนพิเศษแลวอยางนี้ แมดวยประการฉะนี้ ดังนี้หรือหนอ.
พระสารีบุตรกราบทูลวา ขอนี้ หามิได พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา ดูกอนสารีบุตร แตพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาทั้งหลายเหลานั้นใด จักมีในอนาคตกาล เธอกําหนดใจรูแลวดวยใจ
ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายเหลานั้น ทุกพระองควา พระผูมีพระภาคเจา
ทั้งหลายเหลานั้น จักเปนผูมีศีลอยางนี้ แมดวยประการฉะนั้น เปนผูมีธรรม
อยางนี้ แมดวยประการฉะนี้ เปนผูมีปญญาอยางนี้ แมดวยประการฉะนี้
เปนผูมีธรรมเปนเครื่องอยูอยางนี้ แมดวยประการฉะนี้ เปนผูพนพิเศษแลว
อยางนี้ แมดวยประการฉะนี้ ดังนี้หรือ.
พระสารีบุตร. . . ขอนี้ หามิได พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจา . . . ดูกอนสารีบุตร แตเธอกําหนดใจรูแลวดวยใจ
ซึ่งเรา(ตถาคต)ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ในกาลบัดนี้วา พระผูมีพระภาคเจา
เปนผูมีศีลอยางนี้ แมดวยประการฉะนี้ เปนผูมีธรรมอยางนี้ แมดวยประการ
ฉะนี้ เปนผูมีปญญาอยางนี้ แมดวยประการฉะนี้ เปนผูมีธรรมเปนเครื่องอยู
อยางนี้ แมดวยประการฉะนี้ พระผูมีพระภาคเจา เปนผูพนพิเศษแลวอยางนี้
แมดวยประการฉะนี้ ดังนี้หรือ.
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พระสารีบุตร. . . ขอนี้ หามิได พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจา. . . ดูกอนสารีบุตร และเพราะเธอไมมีญาณเพื่อ
กําหนดรูดวยใจในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ในอดีต ในอนาคต และใน
ปจจุบันนี้ และเมื่อเปนอยางนั้น เหตุไร เธอจึงกลาววาจาอันอาจหาญโอฬารนี้
บันลือสีหนาทที่เชื่อถือไดโดยแท ในบัดนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
เสื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา สมณะหรือพราหมณอื่น ผูมีปญญา
รูยิ่ง ยิ่งกวาพระผูมีพระภาคเจาในพระสัมโพธิญาณ ไมเคยมีแลว (ในอดีต)
และจักไมมี (ในอนาคต) อีกทั้งไมมีอยูในปจจุบันนี้ ดังนี้.
พระสารีบุตร. . . ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมมีญาณเพื่อกําหนด
รูดวยใจในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ในอดีต ในอนาคต และในปจจุบัน
ก็แตวาขาพระองครูวาการดําเนิน (โดยอนุมาน) ไปตามทางธรรม พระเจาขา
ขาแตพระองคผูเจริญ เปรียบเหมือน นครที่ตั้งอยูชายแดนของพระราชา มี
ประตูมั่นคง มีกําแพงและเสาคายแนนหนา มีประตูเดียว นายประตูของเมือง
นั้น เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา คอยหามคนทั้งหลายที่ตนไมรูจัก อนุญาต
คนทั้งหลายที่ตนรูจักใหเขาไปในเมืองนั้น นายประตูนั้นเดินไปตามทางโดย
เที่ยวสํารวจไปโดยรอบนครนั้น ไมเห็นรอยตอของกําแพง หรือชองวางของ
กําแพง แมเพียงโดยที่สุดแมวลอดออกได นายประตูนั้น จึงมีความคิดอยางนี้
วา สัตวมีชีวิตขนาดเขื่องไร ๆ เหลาใดแล เขามาในเมืองนี้ก็ดี ออกไปก็ดี
สัตวมีชีวิตเหลานั้นทั้งหมด เขาหรือออกโดยประตูนี้ ดังนี้ แมฉันใด ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองค ก็ฉันนั้นนั่นแล รูการดําเนินไปตามทางธรรมวา
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายเหลานั้นใด ไดมีแลวในอดีตกาล พระผู
มีพระภาคเจาทั้งหลายเหลานั้น ทุกพระองคทรงละนีวรณ ๕ ประการ ซึ่งเปน
อุปกิเลสของใจ เปนเครื่องทําปญญาใหทุรพล เปนผูมีจิตเขาไปตั้งอยูดวยดีใน

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 251
สติปฏฐาน ๔ ทรงเจริญโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง ไดตรัสรูยิ่งแลวซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม ขาแตพระองคผูเจริญ แมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายเหลานั้นใด จักมีในอนาคตกาล พระผูมีพระภาคเจา
เหลานั้น ทุกพระองค จักทรงละนีวรณ ๕ ประการ ซึ่งเปนอุปกิเลสของใจ
เปนเครื่องทําปญญาใหทุรพล เปนผูมีจิตเขาไปตั้งมั่นดวยดีในสติปฏฐาน ๔
ทรงเจริญโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง จักตรัสรูยิ่งซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณอัน
ยอดเยี่ยม ขาแตพระองคผูเจริญ แมพระผูมีพระภาคเจา องคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ ก็ทรงละแลวซึ่งนีวรณ ๕ ประการ ซึ่งเปนอุปกิเลสของ
ของใจ เปนเครื่องทําปญญาใหทุรพล เปนผูมีจิตเขาไปตั้งอยูดวยดีในสติ
ปฏฐาน ๔ ทรงเจริญโพชฌงค ๗ คามเปนจริง ตรัสรูยิ่งแลว ซึ่งพระสัมมา
สัมโพธิญาณ อันยอดเยี่ยม ดังนี้ (๑)
กลาวกันวา แมเมื่อพระผูมีพระภาคเจา เสด็จอยู ณ ปาวาริกัมพวัน
ในเมืองนาลันทานั้น ก็ทรงทําธรรมมีกถานี้แล เปนอันมากแกภิกษุทั้งหลายวา
ศีลมีอยูดวยประการฉะนี้ สมาธิ มีอยูดวยประการฉะนี้ ปญญามีอยูดวย
ประการฉะนี้ สมาธิอันศีลอบรมแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก ปญญาอัน
สมาธิอบรมแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก จิตอันปญญาอบรมแลว ก็หลุดพน
ดวยดี โดยแทจากอาสวะทั้งหลาย กลาวคือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ
ดังนี้.
ปาฏลิคาม
[๗๘] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา เสด็จอยูในเมืองนาลันทา
ตามพระอัธยาศัยแลว ตรัสกะพระอานนทวา มาเถิด อานนท เราจักเขาไปหมู
๑. มีเรื่องเลาถึงเหตุที่ทานพระสารีบุตรเถระมาเฝพระผูมีพระภาคเจาและกราบทูลเรื่องนี้ไว
ใน
สัมปสาทนียสูตร ใน ทีฆนิกาย ปาฏิกวัคค ๑๑/๑๐๘-๑๑๐ และดู-สุมงฺคลวิลานินี, ตติย
ภาค, น. ๗๔-๘๖
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บานปาฏลิคาม. ทานพระอานนทกราบทูลรับแดพระผูมีพระภาคเจาวา พระ
เจาขา.
(๑)
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ
เสด็จดําเนินถึงหมูบานปาฏลิคามนั้นแลว (๒)อุบาสกทั้งหลายชาวบานปาฏลิคาม
ไดยินวา ขาววา พระผูมีพระภาคเจา เสด็จดําเนินถึงปาฏลิคามแลว ครั้ง
นั้นแล อุบาสกทั้งหลายชาวบานปาฏลิคาม เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ดานหนึ่ง อุบาสกทั้งหลายชาวบาน
ปาฏลิคามไดกราบทูล พระผูมีพระภาคเจา ดังนี้วา ขอพระผูมีพระภาคเจา
โปรดทรงรับอาคารรับรองเถิด พระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาทรงรับดวย
ดุษณีภาพ ครั้งนั้นแล อุบาสกทั้งหลายชาวบานปาฏลิคามทราบวา พระผูมีพระ
ภาคเจาทรงรับแลว จึงลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวกระทํา
ประทักษิณ แลวเขาสูอาคารรับรอง ปูลาดสถานที่ปูลาดไวทุกแหง แลวปูอาสนะ
ทั้งหลายไว จัดตั้งหมอน้ํา ยกประทีปน้ํามันขึ้นตั้งไว แลวเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจา ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวยืนอยู ณ ดานหนึ่ง อุบาสก
ทั้งหลายชาวบานปาฏลิคาม ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา ดังนี้วา ขาแต
พระองคผูเจริญ อาคารรับรอง ขาพระองคทั้งหลายไดปูลาดสถานที่ปูลาดไว
ทุกแหงแลว ปูอาสนะทั้งหลายไวแลว จัดตั้งหมอน้ําไวแลว ยกประทีปน้ํามัน
ขึ้นตั้งไว บัดนี้ เปนเวลาที่พระผูมีพระภาคเจาโปรดพิจารณากาลสมควร
พระเจาขา ดังนี้.
ครั้งนั้นแล ในเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจา ทรงนุงสบง ทรงถือบาตร
และจีวรเสด็จดําเนินไปยังอาคารรับรอง พรอมดวยพระภิกษุสงฆ ทรงลาง
๑. บาลีพระสูตรแตนี้ไปมีกลาวถึงใน วินย.มหาวคฺค. ทุติย. ๕/๘๖-๙๔.
๒. บาลีพระสูตร แตนี้ไป มีกลาวถึงใน ขุ.อุ. ๒๕/๒๑๕-๒๒๒.
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พระบาทแลว เสด็จเขาอาคารรับรอง ประทับนั่งพิงเสากลาง ทรงผินพระพักตร
ไปทางทิศบูรพา แมพระภิกษุสงฆก็ลางเทาแลวเขาสูอาคารรับรองแลว นั่งพิง
ผนังดานตะวันตก หันหนาไปทางทิศตะวันออก คือ หันหนาไปทางพระผูมี
พระภาคเจานั้นเอง แมอุบาสกทั้งหลายชาวบานปาฏลิคาม ก็พากันลางเทาแลว
เขาสูอาคารรับรอง แลวนั่งพิงผนังดานตะวันออก หันหนาไปทางทิศตะวันตก
คือ หันหนาไปทางพระผูมีพระภาคเจา เชนกัน.
โทษ ๕ ประการของศีลวิบัต
[๗๙] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ตรัสกะอุบาสกทั้งหลายชาว
บานปาฏลิคามวา
ดูกอนคหบดีทั้งหลาย โทษของศีลวิบัติของบุคคลทุศีลมี ๕ ประการ
๕ ประการเปนไฉน
(๑) ดูกอนคหบดีทั้งหลาย บุคคลทุศีล ผูปราศจากศีลในโลกนี้
ประสบความเสื่อมโภคะเปนอันมาก เพราะมีความประมาทเปนเหตุ นี้เปนโทษ
ขอที่ ๑ ของศีลวิบัติของบุคคลทุศีล.
(๒) ดูกอนคหบดีทั้งหลาย และยังมีขออื่นอีก กิตติศัพทชั่วของ
บุคคลทุศีล ผูปราศจากศีลก็อื้อฉาวไป นี้เปนโทษขอที่ ๒ ของศีลวิบัติ ของ
บุคคลทุศีล.
(๓) ดูกอนคหบดีทั้งหลาย และยังมีขออื่นอีก บุคคลทุศีล ผูปราศจาก
ศีล เขาสูบริษัทใด ๆ คือขัตติยบริษัทก็ดี พราหมณบริษัทก็ดี คหบดีบริษัท
ก็ดี สมณบริษัทก็ดี เปนผูไมองอาจ ขวยเขิน เขาไป นี้เปนโทษขอที่ ๓
ของศีลวิบัติ ของบุคคลทุศีล.
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(๔) ดูกอนคหบดีทั้งหลาย และยังมีขออื่นอีก บุคคลทุศีล ผูปราศจากศีล เปนคนหลง ทํากาละ (ตาย) นี้เปนโทษขอที่ ๔ ของศีลวิบัติ ของ
บุคคลผูทุศีล
(๕) ดูกอนคหบดีทั้งหลาย และยังมีขออื่นอีก บุคคลทุศีล ผูปราศจากศีล ครั้นรางกายแตกภายหลังมรณะ จะเขาไปถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก
นี้เปนโทษขอที่ ๕ ของศีลวิบัติ ของบุคคลผูทุศีล
ดูกอนคหบดีทั้งหลาย โทษ ๕ ประการของบุคคลผูทุศีล ผูปราศจาก
ศีล เหลานี้แล.
อานิสงส ๕ ประการของศีลสัมปทา
[๘๐] ดูกอนคหบดีทั้งหลาย อานิสงสของความถึงพรอมดวยศีล ของ
ผูมีศีล มี ๕ ประการ ๕ ประการเปนไฉน
(๑) ดูกอนคหบดีทั้งหลาย บุคคลผูมีศีล ผูถึงพรอมดวยศีลในโลกนี้
ไดประสบโภคะกองใหญเพราะมีความไมประมาทเปนเหตุ นี้เปนอานิสงสขอที่
๑ ของความถึงพรอมดวยศีล ของบุคคลผูมีศีล
(๒) ดูกอนคหบดีทั้งหลาย และยังมีขออื่นอีก กิตติศัพทอันดีงาม
ของบุคคลผูมีศีล ผูถึงพรอมดวยศีล กระฉอนไป นี้เปนอานิสงสขอที่ ๒
ของความถึงพรอมดวยศีล ของบุคคลผูมีศีล
(๓) ดูกอนคหบดีทั้งหลาย และยังมีขออื่นอีก บุคคลผูมีศีล ผูถึง
พรอมดวยศีล เขาสูบริษัทใด ๆ คือ ขัตติยบริษัทก็ดี พราหมณบริษัทก็ดี
คหบดีบริษัทก็ดี สมณบริษัทก็ดี เปนผูองอาจไมขวยเขินเขาไป นี้เปนอานิสงส
ขอที่ ๓ ของความถึงพรอมดวยศีล ของบุคคลผูมีศีล

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 255
(๔) ดูกอนคหบดีทั้งหลาย และยังมีขออื่นอีก บุคคลผูมีศีล ผูถึง
พรอมดวยศีล เปนผูไมหลงทํากาละ (ตาย) นี้เปนอานิสงสขอที่ ๔ ของความ
ถึงพรอมดวยศีล ของบุคคลผูมีศีล
(๕) ดูกอนคหบดีทั้งหลาย และยังมีขออื่นอีก บุคคลผูมีศีล ผูถึง
พรอมดวยศีล ครั้นรางกายแตกภายหลังมรณะ จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค นี้เปน
อานิสงสขอที่ ๕ ของความถึงพรอมดวยศีล ของบุคคลผูมีศีล
ดูกอนคหบดีทั้งหลาย อานิสงส ๕ ประการของความถึงพรอมดวยศีล
ของบุคคลผูมีศีล เหลานี้แล.
[๘๑] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงยิ่งอุบาสกทั้งหลาย ชาว
บานปาฏลิคามใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถา ผานราตรีไปเปนสวนมากแลว ทรงสงกลับ ดวยพระดํารัสวา ดูกอน
คหบดีทั้งหลาย ราตรีผานไปมากแลวแล บัดนี้ ทานทั้งหลายจงพิจารณาเห็น
เปนกาลสมควรเถิด อุบาสกทั้งหลาย ชาวบานปาฏลิคาม กราบทูลรับแดพระ
ผูมีพระภาคเจาวา อยางนั้น พระเจาขา แลวพากันลุกจากที่นั่ง ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจา กระทําประทักษิณแลว พากันกลับไป ครั้งนั้นแล เมื่อ
อุบาสกทั้งหลาย ชาวบานปาฏลิคามกลับไปแลวไมนาน พระผูมีพระภาคเจา
ก็เสด็จเขาสุญญาคาร.
บานปาฏลิคาม
[๘๒] ก็สมัยนั้นแล พราหมณสุนีธะและวัสสการะ มหาอํามาตยของ
แควนมคธกําลังใหสรางเมืองอยูในหมูบานปาฏลิคาม เพื่อปองกันเจาวัชชีทั้ง
หลาย. แตทวา สมัยนั้นแล เทวดาทั้งหลายเปนอันมากจํานวนพัน ๆ พากัน
หวงแหนพื้นที่ในหมูบานปาฏลิคาม. ในภูมิประเทศใด เทวดาทั้งหลายผูมี
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ศักดิ์ใหญหวงแหนพื้นที่ จิตก็นอมไปเพื่อใหสรางนิเวศนทั้งหลาย แกราชาและ
ราชมหาอํามาตยทั้งหลาย ผูมีศักดิ์ใหญ ในภูมิประเทศนั้น ในภูมิประเทศใด
เทวดาทั้งหลายชั้นกลางๆ พากันหวงแหนพื้นที่ จิตก็นอมไปเพื่อใหสรางนิเวศน
ทั้งหลาย แกราชาและราชมหาอํามาตยทั้งหลายชั้นกลาง ๆ ในภูมิประเทศนั้น
ในภูมิประเทศใด เทวดาทั้งหลายชั้นต่ําพากันหวงแหนพื้นที่ จิตก็นอมไปเพื่อ
ใหสรางนิเวศนทั้งหลาย แกราชาและราชมหาอํามาตยทั้งหลายชั้นต่ํา ในภูมิประเทศนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นเทวดาทั้งหลายเหลานั้น
จํานวนพัน ๆ ตางหวงแหนพื้นที่ในหมูบานปาฏลิคาม ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
เหนือดวงตามนุษย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จลุกขึ้นในเวลาใกลรุง
แหงราตรี แลวตรัสแกพระอานนทวา ดูกอนอานนท ใครหนอใหสรางเมือง
อยูในหมูบานปาฏลิคาม.
พระอานนทกราบทูลวา พราหมณสุนีธะและวัสสการะ มหาอํามาตย
ของแควนมคธ กําลังใหสรางเมืองอยูในหมูบานปาฏลิคาม เพื่อปองกันเจา
วัชชีทั้งหลาย พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจา. . ดูกอนอานนท พราหมณสุนีธะและวัสสการะ
มหาอํามาตยของแควนมคธใหสรางเมืองในหมูบานปาฏลิคาม เพื่อปองกันเจา
วัชชีทั้งหลาย เหมือนอยางทาวสักกะทรงปรึกษาหารือกับเทวดาทั้งหลายชั้น
ดาวดึงส ดูกอนอานนท ณ ที่นี้ ตถาคตไดเห็นเทวดาทั้งหลายเปนอันมาก
จํานวนพัน ๆ ตางหวงแหนพื้นที่ในหมูบานปาฏลิคาม ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์
เหนือดวงตามนุษย ในภูมิประเทศใด เทวดาทั้งหลายผูมีศักดิ์ใหญพากัน
หวงแหนพื้นที่ จิตก็นอมไปเพื่อใหสรางนิเวศนทั้งหลาย แกราชาและราช
มหาอํามาตยทั้งหลาย ในภูมิประเทศนั้น ในภูมิประเทศใด เทวดาทั้งหลาย
ชั้นกลาง ๆ พากันหวงแหนพื้นที่ จิตก็นอมไปเพื่อใหสรางนิเวศนทั้งหลาย แก
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ราชาและแกราชมหาอํามาตยทั้งหลายชั้นกลาง ๆ ในภูมิประเทศนั้น ในภูมิ
ประเทศใด เทวดาทั้งหลายชั้นต่ํา พากันหวงแหนพื้นที่ จิตก็นอมไปเพื่อให
สรางนิเวศนทั้งหลาย แกราชาและแกราชมหาอํามาตยทั้งหลาย ในภูมิประเทศ
นั้น ดูกอนอานนท เมืองนี้ยังเปนที่ชุมนุมชนอารยะอยูตราบใด ยังเปนทาง
ผานของพอคาอยูตราบใด จักเปนนครชั้นเลิศ ชื่อปาฏลิบุตร(๑) เปนที่แกหอ
สินคา ดูกอนอานนท นครปาฏลิบุตร จักมีอันตราย ๓ ประการ คือ จากไฟ ๑
จากน้ํา ๑ หรือดวยแตกสามัคคี ๑
พราหมณสุนีธะและวัสสการะถวายภัตตาหาร
[๘๓] ครั้งนั้นแล พราหมณสุนีธะและวัสสการะ มหาอํามาตยของ
แควนมคธ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นชื่นชมกับพระผูมีพระภาคเจา
กลาวถอยคํานาชื่นชมควรรําลึกถึงกันแลว จึงนั่งอยู ณ ดานหนึ่ง พราหมณ
สุนีธะและวัสสการะ มหาอํามาตยของแควนมคธ ผูนั่งอยู ณ ดานหนึ่งแล ได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจา ดังนี้วา ขอพระโคดมผูเจริญ พรอมดวยภิกษุสงฆ โปรดรับภัตตาหาร สําหรับวันนี้เถิด พระเจาขา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงรับดวยดุษณีภาพ พราหมณสุนีธะและวัสสการะมหาอํามาตยของแควนมคธ
ครั้นทราบวาพระผูมีพระภาคเจาทรงรับแลว จึงเขาไปยังเรือนรับรองของตน
แลวสั่งใหตกแตงของควรเคี้ยวของควรบริโภคอยางประณีตไวในเรือนรับรอง
ของตน แลวใหกราบทูลกาลเวลาแดพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ ไดเวลาแลว ภัตตาหารเสร็จแลว.
ครั้งนั้นแล ในเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจา ทรงนุงสบง ทรงถือ
บาตรและจีวร พรอมดวยภิกษุสงฆ เสด็จดําเนินเขาไปเรือนรับรองของ
๑. นครปาฏลิบุตรนี้ ตอมาเปนราชธานีของอาณาจักรมคธ ในรัชสมัยของพระเจากาลา
โสก
หรือในรัชสมัยของพระเจาอุเทน พระราชโอรสของพระเจาอชาตศัตรูและเปนนครหลวงที่
เจริญรุงเรืองที่สุดในรัชสมัยของพระเจาอโศก ธรรมาธิราช และสมัยราชวงศคุปตะ.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 258
พราหมณสุนีธะแสะวัสสการะ มหาอํามาตยของแควนมคธแลวประทับนั่งบน
อาสนะที่เขาปูไว ครั้งนั้นแล พราหมณสุนีธะและวัสสการะ มหาอํามาตยของ
แควนมคธอังคาส เลี้ยงดูภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขดวยของควรเคี้ยว
ควรบริโภคอยางประณีตดวยมือของตน ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสวยเสร็จ
ทรงวางพระหัตถลงจากบาตร พราหมณสุนีธะและวัสสการะมหาอํามาตยของ
แควนมคธ ถือเอาอาสนะต่ําที่ใดที่หนึ่งแลวนั่งอยู ณ ดานหนึ่ง พระผูมี
พระภาคเจาทรงอนุโมทนากะพราหมณสุนีธะและวัสสการะ มหาอํามาตยของ
แควนมคธผูนั่งอยู ณ ดานหนึ่ง ดวยพระคาถาเหลานี้ วา
[๘๔] บุรุษผูมีเชื้อชาติบัณฑิต เขาไปอยูใน
ประเทศใด พึงเชิญทานพรหมจารี
ทั้งหลายผูมีศีล ผูสํารวมใหบริโภคใน
ประเทศนั้น แลวอุทิศทักษิณาใหแก
เทวดาทั้งหลาย ซึ่งมีอยูในประเทศนั้น
เทวดาทั้งหลายเหลานั้น อันบุรุษนั้นบูชา
แลว ยอมบูชาตอบ นับถือแลว ยอม
นับถือตอบ ซึ่งบุรุษนั้น เพราะเหตุนั้น
เทวดาทั้งหลายจะอนุเคราะหบุรุษเชื้อชาติ
บัณฑิตนั้น เหมือนมารดาอนุเคราะหบุตร
ของตน บุรุษผูซึ่งเทวดาอนุเคราะหแลว
จะประสบแตสิ่งเจริญทั้งหลายในกาล
ทุกเมื่อ.
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โคตมทวาร
[๘๕] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงอนุโมทนาพราหมณ
สุนีธะและวัสสการมหาอํามาตยของแควนมคธ ดวยพระคาถาเหลานี้แลว เสด็จ
กลับ ก็สมัยนั้นแล พราหมณสุนีธะและวัสสการะ มหาอํามาตยของแควนมคธ
ตามเสด็จพระผูมีพระภาคเจา ตามเสด็จไปโดยเบื้องพระปฤษฏางค ดวย
คิดวา วันนี้ พระสมณโคดมจักเสด็จออกทางประตูใด ประตูนั้นจักมีชื่อวา
โคตมทวาร จักเสด็จขามแมน้ําคงคา โดยทาใด ทานั้นจักมีชื่อวา โคตมติตถะ(๑)
ครั้งนั้นแล ประตูที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออก ไดมีนามวา โคตมทวาร
ครั้นแลวพระผูมีพระภาคเจาเสด็จดําเนินไปยังแมน้ําคงคา ก็สมัยนั้นแล แมน้ํา
คงคา น้ําเต็มฝงเสมอขอบฝง กาดื่มกินได มนุษยทั้งหลายผูปรารถนาขามจาก
ฝงหนึ่งไปยังอีกฝงหนึ่ง บางพวกก็ใชเรือ บางพวกก็ใชแพ บางพวกก็ผูกทุน
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ทรงหายพระองคบนฝงขางนี้ของ
แมน้ําคงคาแลวประทับยืนเฉพาะอยูบนฝงขางโนน เหมือนบุรุษผูมีกําลังพึง
เหยียดแขนที่คูไวออกไป หรือคูแขนที่เหยียดไวเขามา ผูปรารถนาขามจากฝง
หนึ่งไปยังฝงหนึ่ง บางพวกก็ใชเรือ บางพวกก็ใชแพ บางพวกก็ผูกทุน
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความหมายนั้นแลว ทรงเปลงอุทานนี้ ใน
เวลานั้นวา
ชนทั้งหลายเหลาใด จะขามสระ คือ
หวงน้ํา (แมน้ํา) ชนเหลานั้น ตองทํา
สะพานผานเปอกตมขามไป ประชาชน
๑. โคตมติตถะ ไมมี เพราะมิไดเสด็จลงทา.
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ยังผูกทุนกันอยู แตชนทั้งหลายผูมีปญญา
ขามกันไปไมตองผูกทุน(๑)
จบภาณวารที่ ๑(๒)
โกฏิคาม
[๘๖] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทานพระอานนทวา
มาเถิด อานนท เราจักเขาไปหมูบานโกฏิคามกันเถิด ทานพระอานนทกราบทูล
รับแดพระผูมีพระภาคเจาวา พระเจาขา.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญเสด็จ
ดําเนินถึงหมูบานโกฏิคามนั้นแลว เลากันวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยูใน
หมูบานโกฏิคามนั้น ในหมูบานโกฏิคามนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะ
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะมิไดตรัสรู เพราะมิไดแทงตลอด
อริยสัจ ๔ เราตถาคตและเธอทั้งหลายดวย จึงโลดแลนไป เรรอนไป
ตลอดกาลยาวนานนี้ อยางนี้ อริยสัจ ๔ เปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เพราะมิไดตรัสรู เพราะมิไดแทงตลอดอริยสัจ คือ ทุกข เราตถาคตและเธอ
ทั้งหลายดวย จึงโลดแลนไป เรรอนไป ตลอดกาลยาวนานนี้ อยางนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะมิไดตรัสรู เพราะมิไดแทงตลอดอริยสัจ คือ
เหตุเปนแดนเกิดแหงทุกข เราตถาคตและเธอทั้งหลายดวย จึงโลดแลนไป
เรรอนไปตลอดกาลยาวนานนี้ อยางนี้. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะมิไดตรัสรู
เพราะมิไดแทงตลอดอริยสัจ คือ ความดับทุกข เราตถาคตและเธอทั้งหลาย
๑. ดู- ขุ อุ. ๒๕/๒๒๒ ดวย
๒. ภาณวารแปลวา วาระแหงการสวด ตามธรรมดา ๑ ภาณวาร ประกอบดวยคาถา ๒๕๐
คาถา
๑ คาถา มี ๔ บาท มี ๘ อักษร รวม ๑ คาถา มี ๓๒ อักษร เพราะฉะนั้น ๒๕๐ คาถา
จึงเทากับ ๘,๐๐๐ อักษร (หรือ ๘,๐๐๐ พยางค) เปน ๑ ภาณวาร.
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ดวย จึงโลดแลนไป เรรอนไปตลอดกาลยาวนานนี้ อยางนี้. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะมิไดตรัสรู เพราะมิไดแทงตลอด อริยสัจ คือ ทางปฏิบัติ
ไปสูความดับทุกข เราตถาคตและเธอทั้งหลายดวย จึงโลดแลนไป เรรอน
ไปตลอดกาลยาวนานนี้ อยางนี้. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ คือ ทุกขนี้นั้น
เราตถาคตตรัสรูแลว แทงตลอดแลว อริยสัจ คือ เหตุเปนแดนเกิดแหงทุกข
เราตถาคตตรัสรูแลว แทงตลอดแลว อริยสัจ คือ ความดับทุกข เราตถาคต
ตรัสรูแลว แทงตลอดแลว อริยสัจ คือทางปฏิบัติไปสูความดับทุกข
เราตถาคตตรัสรูแลว แทงตลอดแลว ตัณหาในภพ เราตถาคตถอนขึ้นแลว
ตัณหานําไปสูภพสิ้นไปแลว บัดนี้ภพตอไปไมมี พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
ไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงตรัสบทประพันธ ตอไปวา . [๘๗] เพราะไมเห็นอริยสัจ ๔ ตามความเปน
จริง เราตถาคตและเธอทั้งหลายจึงเรรอน
ไปในชาติทั้งหลายเหลานั้น นั่นแล
ตลอดกาลยาวนาน.
บัดนี้อริยสัจ ๔ นี้นั้น เราตถาคต
เห็นแลว ตัณหานําไปสูภพ เราก็ถอน
ไดแลว รากเหงาของทุกขเราก็ถอนทิ้ง
แลว บัดนี้ จะไมมีเกิดอีกตอไป.(๑)
[๘๘] ทราบวา แมเมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยูในหมูบานโกฏิคาม
นั้น ก็ทรงทําธรรมมีกถานี้แลเปนอันมากแกภิกษุทั้งหลายวา ศีล มีอยูดวย
ประการฉะนี้ สมาธิมีอยูดวยประการฉะนี้ ปญญามีอยูดวยประการฉะนี้ สมาธิ
อันศีลอบรมแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ปญญาอันสมาธิอบรมแลว
๑. ดู. วินย. มหาวัคค, ทุติยภาค ๕/๙๓-๙๔
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ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก จิตอันปญญาอบรมแลว ก็หลุดพนดวยดี โดย
แทจากอาสวะทั้งหลาย กลาวคือ กามาสวะ ภวาสวะอวิชชาสวะ ดังนี้.
หมูบานนาทิกะ(๑)

[๘๙] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยูในบานโกฏิคาม ตาม
พระอัธยาศัยแลว ตรัสกะทานพระอานนทวา มาเถิด อานนท เราจะเขาไป
ยังหมูบานนาทิกะกันเถิด ทานพระอานนทกราบทูลรับแดพระผูมีพระภาคเจาวา
พระเจาขา ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ
เสด็จดําเนินถึงหมูบานนาทิกะแลว เลากันวา ในหมูบานนาทิกะนั้น พระผูมี
พระภาคเจาเสด็จอยูในเรือนรับรองกอดวยอิฐ.
ครั้งนั้นแล(๒) ทานพระอานนท เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวนั่งอยู ณ ดานหนึ่ง ทานพระอานนทผูนั่ง
อยู ณ ดานหนึ่งแล ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา ดังนี้วา.คติภายหนาของผูทํากาละแลว
ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุชื่อวาสาฬหะ ทํากาละแลวในหมูบาน
นาทิกะ เขามีคติอยางไร มีภพไปถึงภายหนาอยางไร.
ภิกษุณี ชื่อวา นันทา ทํากาละแลว ในหมูบานนาทิกะ เขามีคติ
อยางไร มีภพไปถึงภายหนาอยางไร พระเจาขา.
อุบาสก ชื่อวา สุทัตตะ. . .
อุบาสิกา ชื่อวา สุชาดา. . .
๑. ในส . มหาวาร. ๑๙/๔๔๖. . .ระบุวา "ญาติเก-ในหมูบานญาติกะ"
๒. บาลีพระสูตร แตนี้ไป มีกลาวถึงใน ส . มหาวาร. ๑๙/๔๔๗-๔๕๑ แตละนามบุคคล
แผก
เพี้ยนเพิ่มเติมบาง และมีละเอียดออกไปบาง.
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อุบาสก ชื่อวา กกุธะ. . .
อุบาสก ชื่อวา การฬิมภะ. . .
อุบาสก ชื่อวา นิกฏะ. . .
อุบาสก ชื่อวา กฏิสสหะ . . .
อุบาสก ชื่อวา ตุฏฐะ. . .
อุบาสก ชื่อวา สันตุฏฐะ. . .
อุบาสก ชื่อวา ภฏะ. . .
อุบาสกชื่อ สุภฏะ ทํากาละแลวในหมูบานนาทิกะ เขามีคติอยางไร มีภพไป
ถึงภายหนาอยางไร พระเจาขา.
แวนธรรม
พระผูมีพระภาคเจา ทรงมีพระดํารัสวา ดูกอนอานนท ภิกษุสาฬหะ
ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ หาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ดวยปญญารูยิ่งดวยตนเองแลว เขาถึงอยูในทิฏฐธรรมแลวแล
ดูกอนอานนท ภิกษุณีชื่อนันทา เพราะสัญโญชน อันเปนสวนเบื้อง
ต่ํา ๕ สิ้นไป เปนผูผุดเกิดขึ้น ปรินิพพาน ในชั้นสุทธาวาสนั้น เปนผูไม
กลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา.
ดูกอนอานนท อุบาสกสุทัตตะ เพราะสัญโญชน ๓ อยางสิ้นไป
เพราะราคะ โทสะและโมหะทั้งหลายบางเบา เปนสกทาคามี จักมาสูโลกนี้
อีก ครั้งเดียวเทานั้น แลวจักทําที่สุดทุกข
ดูกอนอานนท อุบาสิกาสุชาดา เพราะสัญโญชน ๓ อยางสิ้นไป เปน
โสดาบัน เปนผูไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูแนนอนแลว จะตรัสรูในภายหนา
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ดูกอนอานนท อุบาสกกกุธะ เพราะ (เขา) สิ้นสัญโญชนสวนเบื้อง
ต่ํา ๕ อยาง เปนผูผุดเกิดขึ้น ปรินิพพานในชั้นสุทธาวาสนี้ เปนผูไมกลับ
มาจากโลกนั้นเปนธรรมดา
ดูกอนอานนท อุบาสกการฬิมภะ. . .
ดูกอนอานนท อุบาสกนิกฏะ. . .
ดูกอนอานนท อุบาสก กฏิสสหะ. . .
ดูกอนอานนท อุบาสก ตุฏฐะ. . .
ดูกอนอานนท อุบาสก สันตุฏฐ. . .
ดูกอนอานนท อุบาสก ภฏะ. . .
ดูกอนอานนท อุบาสก สุภฏะ เพราะ (เขา) สิ้นสัญโญชนสวน
เบื้องต่ํา ๕ อยาง เปนผูผุดเกิดขึ้น ปรินิพพานในชั้นสุทธาวาสนั้น เปนผูไม
กลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา
ดูกอนอานนท อุบาสกทั้งหลาย ในหมูบานนาทิกะกวา ๕๐ คน ทํา
กาละแลว เพราะ (เขา) สิ้นสัญโญชนสวนเบื้องต่ํา ๕ อยาง เปนผูผุดเกิดขึ้น
ปรินิพพานในชั้นสุทธาวาสนั้น เปนผูไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา
ดูกอนอานนท อุบาสกทั้งหลายในหมูบานนาทิกะ ๙๖ คน ทํากาละ
แลว เพราะสัญโญชน ๓ อยางในรูป เพราะราคะ โทสะและโมหะบางเบา
เปนสกทาคามี จักมาสูโลกนี้อีกครั้งเดียวเทานั้น แลวจักทําที่สุดทุกข
ดูกอนอานนท อุบาสกทั้งหลาย ในหมูบานนาทิกะ ๕๑๐ คน ทํา
กาละแลว เพราะสัญโญชน ๓ อยางสิ้นไป เปนโสดาบันเปนผูไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูแนนอน เปนผูจะตรัสรูในภพหนา ขอนั้นไมเปนสิ่งอัศจรรย
เปนมนุษยพึงทํากาละ เมื่อบุคคลนั้น ๆ ทํากาละแลว เธอทั้งหลายก็จักเขามาหา
ตถาคต แลวถามเนื้อความนี้วา ดูกอนอานนท ขอนี้เปนการเบียดเบียนแก
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ตถาคตโดยแท ดูกอนอานนท เพราะเหตุนั้นแหละเรา ตถคตจักแสดงธรรม
บรรยายชื่อวาแวนธรรมไว ซึ่งอริยสาวกผูประกอบดวยธรรมบรรยายชื่อวาแวน
ธรรมแลว เมื่อปรารถนาพึงพยากรณตนดวยตนเองวา ฉันมีนรกสิ้นแลว มี
กําเนิดสัตวดิรัจฉานสิ้นแลว มีวิสัยแหงเปรตสิ้นแลว เปนผูมีอบายทุคติและ
วินิบาตสิ้นแลว ฉันเปนพระโสดาบัน เปนผูไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผู
แนนอนแลว จะตรัสรูในภายหนา.
ดูกอนอานนท ก็ธรรมบรรยาย ชื่อวา แวนธรรม ซึ่งอริยสาวก ผู
ประกอบดวยธรรมบรรยายชื่อวาแวนธรรมแลว เมื่อปรารถนาพึงพยากรณตน
ดวยตนเองวา ฉันมีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตวดิรัจฉานสิ้นแลว มีวิสัยแหง
เปรตสิ้นแลว เปนผูมีอบายทุคติและวินิบาตสิ้นแลว ฉันเปนพระโสดาบัน
เปนผูไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูแนนอนแลว จะตรัสรูในภายหนานั้นเปน
ไฉน
ดูกอนอานนท อริยสาวกในพระศาสนานี้
(๑) เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา
แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต เปนผู
ตรัสรูโดยชอบดวยพระองคเอง เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เปนผู
เสด็จไปดีแลว เปนผูรูโลก เปนสารถีผูฝกคนที่ควรฝกไมมีผูขอนี้ยิ่งกวา เปน
พระศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูตื่นแลว เปนผูทรงจําแนก
ธรรม ดังนี้.
(๒) เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในพระธรรมวา
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสรูดีแลว ผูบรรลุพึงเห็นดวยตนเอง ไม
ประกอบดวยกาล เรียกคนอื่นมาดูได นอมเขามาในตน อันวิญูชนทั้งหลาย
พึงรูเฉพาะตน ดังนี้.
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(๓) เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสไมหวั่นไหวในพระสงฆวา
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูปฏิบัติดี เปนผูปฏิบัติตรง เปนผู
ปฏิบัติเพื่อรู เปนผูปฏิบัติสมควร พระสงฆสาวกนี้ คือ ใคร คูแหงบุรุษ ๔
คู บุรุษบุคคล ๘ ทาน นี้คือพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูควร
แกของนํามาคํานับ เปนผูควรแกของตอนรับ เปนผูควรแกของทําบุญ เปน
ผูควรแกการทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ดังนี้.
(๔) เปนผูประกอบดวยอริยกันตศีลทั้งหลาย ที่ไมขาด ไมทะลุ
ไมดาง ไมพรอย เปนไท อันวิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฏฐิไม
แปดเปอน ดําเนินไปเพื่อไดสมาธิ ดูกอนอานนท ธรรมบรรยายชื่อวาแวน
ธรรมนี้แล ซึ่งพระอริยาสาวกผูประกอบดวยธรรมบรรยายชื่อวาแวนธรรมแลว
เมื่อปรารถนาพึงพยากรณตนไดดวยตนเองวา ฉันมีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตว
ดิรัจฉานสิ้นแลว มีวิสัยแหงเปรตสิ้นแลว เปนผูมีอบาย ทุคคติและวินิบาต
สิ้นแลว ฉันเปนพระโลดาบัน เปนผูไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูแนนอน
แลว จะตรัสรูในภายหนา ดังนี้.
ไดยินวา แมเมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยู ณ เรือนรับรองกอดวย
อิฐในหมูบานนาทิกะนั้น ก็ทรงทําธรรมีกถานี้แลเปนอันมาก แกภิกษุทั้งหลาย
วา ศีล มีอยูดวยประการฉะนี้ สมาธิ มีอยูดวยประการฉะนี้ ปญญา มีอยู
ดวยประการฉะนี้ สมาธิอันศีลอบรมแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก ปญญา
อันสมาธิอบรมแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก จิตอันปญญาอบรมแลว ก็หลุดพน
ดวยดีโดยแทจากอาสวะทั้งหลาย กลาวคือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ
ดังนี้.
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นครเวสาลี
[๙๐] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา เสด็จอยูในหมูบานนาทิกะ
ตามพระอัธยาศัยแลวตรัสกะทานพระอานนทวา มาเถอะ อานนท เราจะเขา
ไปนครเวสาลีกันเถิด. ทานพระอานนท กราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจาวา
พระเจาขา. ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ
เสด็จดําเนินถึงนครเวสาลีนั้นแลว. ทราบวาในนครเวสาลีนั้น พระผูมีพระภาคเจา เสด็จประทับในอัมพปาลิวัน.
สติปฏฐาน-อนุสาสนี
ในอัมพปาลิวันนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเปนผูมีสติ มีสัมปชัญญะอยู นี้เปน
อนุสาสนีของเรา (มอบให) แกเธอ (ทั้งหลาย)*
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีสติอยางไร.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระศาสนานี้พิจารณากายในกายเปนผูมี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติอยู กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระศาสนานี้ พิจารณาเวทนาใน
เวทนา . . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระศาสนานี้ พิจารณาจิตในจิต. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระศาสนานี้ พิจารณาธรรมในธรรม
มีสัมปชัญญะ มีสติอยู กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีสติอยูอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีสัมปชัญญะเปนอยางไร.
๑. ตรงนี้ เปน เต - แกเธอ แตขางหนา เปน โว - แกเธอทั้งหลาย
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระศาสนานี้ เปนผูทําความรูตัวอยู
เสมอ ในการกาวไปขางหนา ในการถอยกลับ
เปนผูทําความรูตัวอยูเสมอ ในการแลดู ในการเหลียวดู
เปนผูทําความรูอยูเสมอ ในการคูเขา ในการเหยียดออก
เปนผูทําความรูตัวอยูเสมอ ในการทรงไว ซึ่งสังฆาฏิ บาตรและจีวร
เปนผูทําความรูตัวอยูเสมอ ในการกิน ในการดื่ม ในการเคี้ยว ใน
การลิ้ม
เปนผูทําความรูตัวอยูเสมอ ในการถายอุจจาระและปสสาวะ
เปนผูทําความรูตัวอยูเสมอ ในการเดิน ในการยืน ในการนั่ง ใน
การหลับ ในการตื่น ในการพูด ในการนิ่ง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีสัมปชัญญะอยูอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเปนผูมีสติ มีสัมปชัญญะอยู นี้เปน
อนุสาสนีของเรา แกเธอทั้งหลาย ฉะนั้นแล.
นางอัมพปาลีคณิกามาเฝา
[๙๑] นางอัมพปาลี(๑) คณิกา ไดยินแลวแลวา เขาวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จดําเนินถึงนครเวสาลีแลว เสด็จประทับอยูในสวนมะมวงของเรา
ใกลนครเวสาลี ครั้งนั้นแล นางอัมพปาลี คณิกา สั่งใหเทียมยานทั้งหลาย
ที่ดี ๆ แลว ตนเอง ขึ้นยานดี ๆ คันหนึ่ง ออกจากนครเวสาลีดวยยาน
ทั้งหลายคันดี ๆ เขาไปยังสวนของตน ไปดวยยานตลอดพื้นที่ยานไปได
แลวลงจากยาน เดินเทาไป เขาไปเฝาพระผูมีภาคเจา ถวายบังคมพระผูมี
พระภาคเจาแลว นั่งอยู ณ ดานหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ยังนางอัมพปาลี
คณิกา ผูนั่งอยู ณ ดานหนึ่ง ใหเห็นแจง ใหรื่นเริง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ
๑. บาลีพระสูตรแตนี้ไป มีกลาวถึงใน วินย. มหาวัคค, ทุติยภาค ๕/๙๔-๙๗.
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ดวยธรรมีกถา ครั้งนั้นแล นางอัมพปาลีคณิกา ผูซึ่งพระผูมีพระภาคเจา ให
เห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริง ดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบ
ทูลพระผูมีพระภาคเจา ดังนี้วา ขอพระผูมีพระภาคเจา พรอมดวยภิกษุสงฆ
โปรดรับภัตตาหารของหมอมฉัน สําหรับวันพรุงนี้ดวยเถิด พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาทรงรับดวยดุษณีภาพ. ครั้งนั้นแล นางอัมพปาลีคณิกา ครั้น
ทราบวาพระผูมีพระภาคเจาทรงรับแลว ก็ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมี
พระภาคเจา ทําประทักษิณแลวกลับไป.
[๙๒] เจาลิจฉวีทั้งหลายชาวเมืองเวสาลี ไดยินแลวแลวา เขาวา
พระผูมีพระภาคเจา เสด็จดําเนินถึงเมืองเวสาลีแลว เสด็จประทับอยูในอัมพปาลิวัน ใกลเมืองเวสาลี. ครั้งนั้นแล เจาลิจฉวีทั้งหลายเหลานั้น สั่งให
เทียมยานทั้งหลายคันใหญ ๆ แลวตางก็ขึ้นยานใหญ ๆ ออกจากนครเวสาลี
ดวยานทั้งหลายใหญ ๆ ในบรรดาเจาลิจฉวีทั้งหลายเหลานั้น เจาลิจฉวีบาง
พวกสีนิล มีวรรณสีนิล มีผานุงหมสีนิล เครื่องประดับสีนิล เจาลิจฉวีบาง
พวกสีหลือง มีวรรณสีเหลือง มีผานุงสีเหลือง เครื่องประดับสีเหลือง เจาลิจฉวีบางพวกสีแดง มีวรรณสีแดง มีผานุงหมสีแดง เครื่องประดับสีแดง
เจาลิจฉวีบางพวกสีขาว มีวรรณสีขาว มีผานุงหมสีขาว เครื่องประดับสีขาว.
ครั้งนั้นแล นางอัมพปาลีคณิกา ใหเพลา กระทบกับเพลา ใหลอ
กระทบกับลอ ใหแอกกระทบกับแอก ของเจาลิจฉวีทั้งหลายหนุมๆ. ครั้นแลว
เจาลิจฉวีทั้งหลายเหลานั้น ไดกลาวกะนางอัมพปาลีคณิกาวา แมอัมพปาลี
เหตุไร เจาจึงใหเพลากระทบเพลา ลอกระทบลอ แอกกระทบแอก ของเจา
ลิจฉวีทั้งหลายที่หนุมๆ เลา. นางอัมพปาลีคณิกา ตอบวา จริงอยางนั้นเจาคะ
ขาแตลูกทาน หมอมฉันไดกราบทูลนิมนตพระผูมีพระภาคเจา พรอมดวย
ภิกษุสงฆทรงรับภัตตาหารสําหรับวันพรุงนี้ไวแลว. เจาลิจฉวีทั้งหลาย นี่แน
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แมอัมพปาลี โปรดยกภัตตาหารมื้อนี้ให แกเรา ดวยคาหนึ่งแสนเถิด. อัมพปาลี
คณิกาตอบวา ขาแตลูกทาน หากเปนจริง จักทรงประทานนครเวสาลีรวม
ทั้งรายไดในชนบทแกหมอมฉัน แมถึงอยางนั้น หมอมฉันก็จักไมยกภัตตาหาร
ยิ่งใหญถวาย. ครั้งนั้นแล เจาลิจฉวีทั้งหลายเหลานั้น ตางสายองคุลีกลาววา
ทานผูเจริญเอย พวกเราพายแพนางอัมพปาลีคณิกาเสียแลว ทานผูเจริญเอย
พวกเราถูกนางอัมพปาลีคณิกาลวงเสียแลว. ครั้งนั้นแล เจาลิจฉวีทั้งหลายเหลา
นั้น ก็เขาไปยังอัมพปาลีวัน.
พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นเจาลิจฉวีทั้งหลายมาแตไกล
จึงตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายเหลาใด ไมเคย
เห็นเทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงส ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะดูบริษัท
ของเจาลิจฉวี เหลียวดูบริษัทของเจาลิจฉวีจงเปรียบเทียบบริษัทของเจาลีจฉวี
เหมือนเชนเทวดาชั้นดาวดึงส. ครั้งนั้นแล เจาลิจฉวีทั้งหลายเหลานั้นไปดวย
ยานตลอดพื้นที่ยานไปไดแลวลงจากยาน ดําเนินไป เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
เจา ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่งอยู ณ ดานหนึ่ง พระผูมีพระภาค
เจาทรงยังเจาลิจฉวีทั้งหลายเหลานั้น ซึ่งนั่งอยู ณ ดานหนึ่ง ใหเห็นแจง
ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริง ดวยธรรมีกถา. ครั้งนั้นแล เจาลิจฉวี
ทั้งหลายเหลานั้น ผูอันพระผูมีพระเจาทรงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ
ใหรื่นเริงแลวดวยธรรมีกถา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขอพระผูมี
พระภาคเจา พรอมดวยพระภิกษุสงฆโปรดรับภัตตาหารของหมอมฉันทั้งหลาย
สําหรับวันพรุงนี้เถิด พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนลิจฉวี
ทั้งหลาย ตถาคตรับภัตตาหารของนางอัมพปาลีคณิกา สําหรับวันพรุงนี้ไว
แลวแล. ครั้งนั้นแล เจาลิจฉวีทั้งหลายเหลานั้น ตางสายองคุลีกลาววา ทาน
ผูเจริญเอย พวกเราพายแพนางอัมพปาลีคณิกาเสียแลว. ทานผูเจริญเอย พวก
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เราถูกนางอัมพปาลีคณิกาลวงเสียแลว. ครั้งนั้นแล เจาลิจฉวีทั้งหลายเหลานั้น
ชื่นชมอนุโมทนาพระพุทธภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา แลวลุกจากอาสนะ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณ แลวหลีกไป.
ครั้งนั้นแล นางอัมพปาลีคณิกา สั่งใหเตรียมของควรเคี้ยว ของควร
บริโภคอันประณีต ในสวนของตนจนสิ้นราตรีนั้น แลวใหกราบทูลกาลเวลา
แดพระผูมีพระภาคเจาวา ไดเวลาแลว พระเจาขา ภัตตาหารเสร็จแลว. ครั้ง
นั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ทรงนุงสบง ทรงถือบาตรและจีวร ในเวลาเชา
พรอมดวยภิกษุสงฆ เสด็จเขาไปสูที่อังคาสของนางอัมพปาลีคณิกา ครั้นแลว
ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว. ครั้งนั้นแล นางอัมพปาลีคณิกา อังคาสเลี้ยงดู
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนองคประมุข ดวยของควรเคี้ยว ของควรบริโภค
อันประณีตดวยมือของตน. ครั้งนั้นแล ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสวยแลว
ทรงวางพระหัตถลงจากบาตรแลว(๑) นางอัมพปาลีคณิกา ถือเอาอาสนะต่ํา นั่ง
อยู ณ ดานหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา ดังนี้วา หมอมฉันขอถวาย
อาราม(๑) นี้ แดภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนองคประมุข พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับพระอารามแลว. ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ยังนางอัมพปาลีคณิกาใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวย
ธรรมีกถาแลว ทรงลุกจากอาสนะ เสด็จกลับไป.(๓)
๑. ในที่นี้ แปลคําทุติยาวิภัตติ เปนสัตตมีวิภัตติ แตในวินัย. มหาวัคค ทุติยภาค ๕/๙๗ มี
ฟุตโนตวา "อภิวาเทตฺวา-ถวายบังคม" ตอคําวา "โอนีตปตฺตปาณี-วางพระหัตถลงจาก
บาตรแลว" ถาอยางนี้ เปนทุติยาวิภัตติ
๒. ใน วินย. มหาวัคค ทุติยภาค ๕/๙๗ วา "อมฺพปาลีวน - สวนนางอัมพปาลี"
๓. ใน วินย. มหาวัคค ทุติยภาค ๕/๙๗ วา "อุฏฐายาสนา เยน มหาวน เตนุปสงฺกมิ.
ตตฺร สุท ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน กูฏาคารสาลาย -ทรงลุกจากอาสนะ เสด็จเขา
ไปปามหาวัน ทราบวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จประทับ ณ กูฏาคารศาลา ในปามหาวัน
ใกลนครเวสาลีนั้น"
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ไดยินวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจา เสด็จอยู ณ อัมพปาลีวัน ใกล
นครเวสาลีนั้น ก็ทรงทําธรรมีกถานี้แลเปนอันมาก แกภิกษุทั้งหลายวา ศีล
มีอยูดวยประการฉะนี้ สมาธิ มีอยูดวยประการฉะนี้ ปญญา มีอยูดวยประการ
ฉะนี้ สมาธิอันศีลอบรมแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก ปญญาอันสมาธิอบรม
แลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก จิตอันปญญาอบรมแลว ก็หลุดพนดวยดี
โดยแทจากอาสวะทั้งหลาย กลาวคือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ดังนี้.
เวฬุวคาม(๑)

[๙๓] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยูในอัมพปาลีวัน ตาม
พระอัธยาศัยแลว ตรัสกะทานพระอานนทวา มาเถอะ อานนท เราจักเขาไป
ยังหมูบานเวฬุวคามกันเถิด. ทานพระอานนททูลรับแดพระผูมีพระภาคเจาวา
พระเจาขา. ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ
เสด็จดําเนินถึงหมูบานเวฬุวคามนั้น. ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู
ณ หมูบานเวฬุวคามนั้น.
(๒)
ในหมูบานเวฬุวคามนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงไปเถิด จงไปจําพรรษาตามมิตรสหาย
ตามบุคคลที่เคยพบเห็นกัน ตามบุคคลที่เคยคบหากัน โดยรอบนครเวสาลีเถิด
สวนเรา ตถาคตจะเขาจําพรรษาในหมูบานเวฬุวคามนี้แล. ภิกษุทั้งหลายเหลา
นั้น กราบทูลรับแดพระผูมีพระภาคเจาวา พระเจาขา. แลวไปจําพรรษาตาม
มิตรสหาย ตามบุคคลที่เคยพบเห็นกัน ตามบุคคลที่เคยคบหากัน โดยรอบ
นครเวสาลี. สวนพระผูมีพระภาคเจา ทรงเขาจําพระวัสสา(๓) ในหมูบาน
เวฬุวคามนั้นเอง.
๑. บางแหงเปน "เวลุวคามก" และเปน "เพลุวคามก" ก็มี
๒. บาลีพระสูตรแตนี้ไป มีกลาวถึงใน ส . มหาวาร. ๑๙/๒๐๓-๒๐๖
๓. พระพรรรษาที่ ๔๕ เปนพรรษาสุดทาย
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พระผูมีพระภาคเจาทรงพระประชวร
ครั้งนั้นแล เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงเขาจําพระวัสสาแลว ก็เกิด
ทรงพระอาพาธแรงกลา มีเวทนาหนักเปนใกลสิ้นพระชนม. กลาวกันวา
พระผูมีพระภาคเจามีพระสติสัมปชัญญะ ทรงอดกลั้นเวทนานั้น มิไดทรง
กระวนกระวาย. ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดมีพระดําริวา การที่เราไม
บอกกลาวกะผูเปนอุปฏฐาก ไมบอกลาภิกษุสงฆแลวปรินิพพานนั้น เปนการ
ไมสมควรแกเรา อยางไรก็ตาม เราควรขับไลอาพาธนี้ใหถอยไป ดวยพระวิริยะ
แลวอธิษฐานชีวิตสังขารดํารงอยู. ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงขับไล
พระโรคาพาธนั้นใหถอยไปดวยพระวิริยะแลว ทรงอธิษฐานชีวิตสังขารดํารง
พระชนมอยู. ครั้นแลวพระโรคาพาธนั้นของพระผูมีพระภาคเจาก็สงบไป.(๑)
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงหายจากพระประชวรแลว ทรง
หายจากพระประชวรแลวไมนาน เสด็จออกจากวิหารไปประทับนั่งบนอาสนะ
ที่เขาปูไวในรมดานหลังวิหาร. ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝา
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวนั่งอยู ณ ดานหนึ่ง ทานพระอานนทได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดเห็น
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระสําราญแลว ขาพระองคไดเห็นความอดทนของ
พระผูมีพระภาคเจาแลว พระเจาขา และแมกระนั้น รางกายของขาพระองค
ประดุจหนักอึ้ง ทิศทั้งหลายก็ไมปรากฏแกขาพระองค อีกทั้งธรรมทั้งหลายก็
มิแจมแจงกะขาพระองค เพราะพระอาการทรงประชวรของพระผูมีพระภาคเจา
ก็แตวา ขาพระองคไดมีความเบาใจบางประการวา ตราบเทาที่พระองคยังไม
๑. ในอรรถกถา (ทั้งสุมงฺคลวิลาสินี, ทุติยภาค, น. ๑๙๑ และสารตฺถปฺปกาสินี, ตติยภาค,
น. ๓๐๐) วา พระพุทธองคทรงเขาผลสมาบัติขมเวทนาขับไลพระโรคาพาธใหสงบ ไมเกิดขึ้น
ตลอด ๑๐ เดือน จนเสด็จปรินิพพาน แสดงวาทรงพระประชวรครั้งนี้ ราวปลายเดือน ๘
หรือ ตนเดือน ๙.
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ทรงปรารภภิกษุสงฆแลวทรงมีพระดํารัสอยางใดอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา
จักยังไมเสด็จดับขันธปรินิพพาน ดังนี้ พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท ก็ภิกษุสงฆยังหวังอะไร
ในเราตถาคตเลา ดูกอนอานนท ธรรมที่ตถาคตแสดงแลว ไดทํามิใหมีใน
มิใหมีนอก ดูกอนอานนท ตถาคตมิไดมีกํามืออาจารย (ปดบังซอนเรน)
ในธรรมทั้งหลาย ดูกอนอานนท ผูใดพึงมีความดําริอยางนี้วาฉันจักบริหาร
ภิกษุสงฆ ดังนี้ก็ดี หรือวา ภิกษุสงฆพึงยกยองฉัน ดังนี้ก็ดี ดูกอนอานนท
แนนอน เขาผูนั้นพึงปรารภภิกษุสงฆแลว กลาวถอยคําบางประการ. ดูกอน
อานนท ตถาคตมิไดมีความดําริอยางนี้วา เราแลจักบริหารภิกษุสงฆหรือวา
ภิกษุสงฆพึงยกยองเรา ตถาคต ดังนี้. ดูกอนอานนท ตถาคตนั้น ยังจักปรารภ
ภิกษุสงฆแลวกลาวถอยคําไร ๆ คราวเดียว. ดูกอนอานนท ก็ในกาลบัดนี้ เรา
ตถาคตแกเฒาแลว เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยโดยลําดับแลว วัยของตถาคต
ก็กําลังดําเนินเขาเปน ๘๐ ปอยู. ดูกอนอานนท เกวียนคร่ําคราเดินไปไดดวย
การแซมดวยไมไผแมฉันใด รางกายของตถาคตก็ดําเนินไปได เหมือนดวย
การแซมดวยไมไผ ฉันนั้นนั่นแล ดูกอนอานนท ในสมัยใด ตถาคตเขาถึง
เจโตสมาธิ หานิมิตมิไดอยู เพราะไมมนสิการนิมิตทั้งปวง เพราะเวทนา
ทั้งหลายบางอยางดับไป ในสมัยนั้น รางกายของตถาคตมีความผาสุกยิ่ง.(๑)
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เธอทั้งหลายจงมีตนเปนเกาะ มีตนเปนสรณะ
อยูเถิด อยามีสิ่งอื่นเปนสรณะ จงมีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนสรณะ อยามี
สิ่งอื่นเปนสรณะเลย
ทรงแสดงเรื่องมีตนเปนเกาะมีตนเปนสรณะ
ดูกอนอานนท ก็ภิกษุเปนผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปนสรณะอยู ไมมี
สิ่งอื่นเปนสรณะ เปนผูมีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนสรณะอยู ไมมีสิ่งอื่นเปน
สรณะ อยางไร.
๑. แตนี้ถึงจบภาณวารที่ ๒ ตรงกับ ส . มหาวาร. ๑๙/ ๒๑๗
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ดูกอนอานนท ภิกษุในพระศาสนานี้พิจารณากายในกาย เปนผูมี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติอยู กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
พิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย . . .
พิจารณาจิตในจิต. . .
พิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติอยู
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
ดูกอนอานนท ภิกษุเปนผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปนสรณะ ไมมีสิ่ง
อื่นเปนสรณะ เปนผูมีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนสรณะอยู ไมมีสิ่งอื่นเปน
สรณะ ดวยอาการอยางนี้แล.
ดูกอนอานนท เพราะวา ในกาลบัดนี้ก็ดี โดยการที่เราตถาคต
ลวงลับไปแลวก็ดี ภิกษุทั้งหลายพวกใดพวกหนึ่ง จักเปนผูมีตนเปนเกาะ มี
ตนเปนสรณะอยู ไมเปนผูมีสิ่งอื่นเปนสรณะ จักมีธรรมเปนเกาะมีธรรมเปน
สรณะอยู ไมเปนผูมีสิ่งอื่นเปนสรณะ ภิกษุทั้งหลายพวกใดพวกหนึ่ง ซึ่งเปน
ผูใครในการศึกษาเหลานี้นั้น จักเปนผูประเสริฐสุดยอด ดังนี้แล.
จบ คามกัณฑ ในมหาปรินิพพานสูตร
จบภาณวารที่ ๒
วาดวยอานุภาพของอิทธิบาท ๔
(๑)

[๙๔] ครั้งนั้นแล ในเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจา ทรงนุงสบง
ทรงถือบาตรและจีวรแลว เสด็จดําเนินเขานครเวสาลี เพื่อบิณฑบาต(๒) ครั้น
เสด็จดําเนินเพื่อบิณฑบาตในนครเวสาลีแลว เสด็จกลับจากบิณฑบาตในเวลา
๑. บาลีพระสูตรตอไปนี้ มีกลาวไวใน ส . มหาวาร. ๑๙/๓๐๒ อธ. อฏก. ๒๓/๓๑๘
-๓๒๔, ขุ.อุ. ๒๕/๑๗๖.
๒. ความในมหาปรินิพพานสูตร ตามที่กลาวไวในคัมภีรอรรถกถา สุมงฺคลวิสาสินี, ทุติยภาค,
น. ๙๓๑-๒๐๑ และสารตฺถปฺปกาสินี, ตติยภาค, น. ๓๑๒-๓๒๘.
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ปจฉาภัตร ทรงมีพระดํารัสกะทานพระอานนทวา ดูกอนอานนท เธอจงถือ
นิสีทนะ (ที่รองนั่ง) เราจักเขาไปยังปาวาลเจดียกันเถิด ทานพระอานนท
กราบทูลรับวา พระเจาขา แลวถือนิสีทนะตามเสด็จพระผูมีพระภาคเจาไป
โดยเบื้องพระปฤษฏางค. ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จดําเนินเขาไปยัง
ปาวาลเจดีย แลวประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไวแลว แมทานพระอานนท ก็ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวนั่งอยู ณ ดานหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ได
ตรัสกะทานพระอานนท ซึ่งนั่งอยู ณ ดานหนึ่ง ดังนี้วา ดูกอนอานนท
นครเวสาลี เปนที่รื่นรมย อุเทนเจดียก็เปนที่รื่นรมย โคตมกเจดีย ก็เปนที่
รื่นรมย สัตตัมพเจดียก็เปนที่รื่นรมย พหุปุตตเจดียก็เปนที่รื่นรมย สารันททเจดีย ก็เปนที่รื่นรมย ปาวาลเจดีย ก็เปนที่รื่นรมย ดูกอนอานนท ผูหนึ่ง
ผูใดเจริญอิทธิบาท ๔ ทําใหมาก ทําใหเปนประหนึ่งยาน ทําใหเปนประหนึ่ง
วัตถุที่ตั้ง ตั้งไวเนื่อง ๆ อบรมไว ปรารภดวยดี โดยชอบ ดูกอนอานนท
ผูนั้น เมื่อปรารถนา ก็พึงดํารง (ชนมชีพ ) อยูไดตลอดกัป เกินกวากัป
ดูกอนอานนท ตถาคตแลไดเจริญอิทธิบาท ๔ แลว ไดทําใหมาก แลว
ไดทําใหเปนประหนึ่งยานแลว ไดทําใหเปนประหนึ่งวัตถุที่ตั้งแลว ตั้งไว
เนือง ๆ แลว อบรมแลว ปรารภดวยดี โดยชอบแลว ดูกอนอานนท ตถาคต
นั้น เมื่อปรารถนา ก็พึงดํารง (ชนมชีพ) อยูได ตลอดกัป หรือเกินกวากัป
ดังนี้.
แมเมื่อพระผูมีพระภาคเจา ทรงทํานิมิตหยาบ ทรงทําโอภาสหยาบ
อยางนี้แล ทานพระอานนท ก็มิสามารถรูได มิไดกราบทูลอาราธนาพระผูมี
พระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงดํารงอยูตลอด
กัปเถิด ขอพระสุคตเจาจงดํารงอยูตลอดกัปเถิด เพื่อเกื้อกูลแกชนจํานวน
มาก เพื่อความสุขแกชนจํานวนมาก เพื่ออนุเคราะหแกชาวโลก เพื่อประโยชน
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เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดังนี้ คลายกับทานมีจิต
ถูกมารสิงไว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระอานนท แมครั้งที่ ๒ แลฯลฯ
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระอานนท แมครั้งที่ ๓ แล ดังนี้วา ดูกอน
อานนท นครเวสาลี เปนที่รื่นรมย อุเทนเจดียก็เปนที่รื่นรมย โคตมกเจดีย
ก็เปนที่รื่นรมย สัตตัมพเจดียก็เปนที่รื่นรมย พหุปุตตเจดียก็เปนที่รื่นรมย
สารันททเจดียก็เปนที่รื่นรมย ปาวาลเจดียก็เปนที่รื่นรมย(๑) ดูกอนอานนท
ผูหนึ่งผูใด เจริญอิทธิบาท ๔ ทําใหมาก ทําใหเปนประหนึ่งยาน ทําใหเปน
ประหนึ่งวัตถุที่ตั้ง ตั้งไวเนือง ๆ อบรมไว ปรารภดวยดี โดยชอบ ผูนั้น
เมื่อปรารถนา ก็พึงดํารง (ชนมชีพ) อยูได ตลอดกัป หรือเกินกวากัป
ดูกอนอานนท ตถาคตแลไดเจริญอิทธิบาท ๔ แลว ไดทําใหมากแลว
ไดทําใหเปนประหนึ่งยานแลว ไดทําใหเปนประหนึ่งวัตถุที่ตั้งแลว สั่งสมแลว
ปรารภเสมอแลวดวยดี ดูกอนอานนท ตถาคตนั้นเมื่อปรารถนา ก็พึงดํารง
อยูไดตลอดกัป หรือเกินกวากัป ดังนี้ แมพระผูมีพระภาคเจาทรงทํานิมิตหยาบ
ทรงทําโอภาสหยาบ อยางนี้แล ทานพระอานนทก็มิสามารถรู มิไดกราบทูล
อาราธนาพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา
จงดํารงอยูตลอดกัปเถิด ขอพระสุคตเจาจงดํารงอยูตลอดกัปเถิด เพื่อเกื้อกูลแก
ชนจํานวนมาก เพื่อความสุขแกชนจํานวนมาก เพื่ออนุเคราะหแกชนจํานวนมาก
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดังนี้.
คลายกับทานมีจิตถูกมารสิงไว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก
ทานพระอานนทมีพระดํารัสวา ดูกอนอานนท เธอจงไป บัดนี้ เธอจงสําคัญ
กาลอันควรเถิด. ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาวา
พระเจาขา ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว กระทําประทักษิณนั่งแลวที่โคนตนไมตนหนึ่งในที่ไมไกล.
๑. ดูประวัติยอ ๆ ของเจดียเหลานี้ ใน ปรมตฺถทีปนี อุทานวณฺณนา, น. ๔๐๘.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 278
มารทูลขอใหปรินิพพาน
[๙๕] ครั้งนั้นแล มารผูมีบาป เมื่อทานพระอานนทหลีกไปไมนาน
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ไดกราบทูลพระผูมี
พระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงปรินิพพาน
ขอพระสุคตจงปรินิพพาน ในบัดนี้เถิด บัดนี้เปนเวลาปรินิพพานของพระ
ผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนมารผูมีบาป ภิกษุผูเปน
สาวกของเรา จักยังไมฉลาด ไมไดรับแนะนํา ยังไมแกลวกลา ไมเปนพหุสูต
ไมทรงธรรม ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไมปฏิบัติชอบ ไมประพฤติ
ตามธรรม เรียนกับอาจารยของตน จักบอก จักแสดง จักบัญญัติ จักแตงตั้ง
จักเปดเผย จักจําแนก จักทําใหตื้น จักแสดงธรรมมีปาฏิหาริย ขมขี่ปรับปวาทที่เกิดขึ้นใหเรียบรอยโดยสหธรรมไมได เพียงใด ดูกอนมารผูมีบาป เรา
จักยังไมปรินิพพานเพียงนั้น ก็บัดนี้ ภิกษุผูเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา
เปนผูฉลาด ไดรับแนะนําดีแลว เปนผูแกลวกลา เปนพหูสูต เปนผูทรง
ธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม เปนผูปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรม
เรียนกับอาจารยของตนแลวจักบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก
กระทําใหตื้น แสดงธรรมมีปาฏิหาริย ขมขี่ปรัปปวาทที่เกิดขึ้นโดยสหธรรม
เรียบรอย ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงปรินิพพาน
ขอพระสุคตจงปรินิพพาน ในบัดนี้เถิด บัดนี้เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมี
พระภาคเจา ก็แล พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกอนมารผูมีบาป ภิกษุณี
ผูเปนสาวิกาของเราจักยังไมฉลาด. . . ก็บัดนี้ ภิกษุณี ผูเปนสาวิกาของพระ
ผูมีพระภาคเจา เปนผูฉลาด. . .จักแสดงธรรมมีปาฏิหาริย ขมขี่ปรัปปวาท
ที่เกิดขึ้นใหเรียบรอยโดยสหธรรมได ขาแตพระองคผูเจริญ ของพระผูมีพระ
ภาคเจาปรินิพพาน ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้เปนเวลา
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ปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา ก็พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา ดูกอนมาร
ผูมีบาป อุบาสกผูเปนสาวกของเราจักยังไมฉลาด . . . ขาแตพระองคผูเจริญ ก็
บัดนี้ อุบาสกผูเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูเปนฉลาดแลว. . .
แสดงธรรมมีปาฎิหาริยขมขี่ปรัปปวาทที่เกิดขึ้นเรียบรอยโดยสหธรรมได ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงปรินิพพาน ขอพระสุคตจงปรินิพพาน
ในบัดนี้เถิด บัดนี้เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา ก็พระผูมีพระ
ภาคเจาไดตรัสไววา อุบาสิกาผูเปนสาวิกาของเรายังไมฉลาด. . . ขาแตพระ
องคผูเจริญ ก็บัดนี้ อุบาสิกา ผูเปนสาวิกาของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูฉลาด
แลว ไดรับแนะนําดีแลว เปนผูแกลวกลา เปนพหุสูต ทรงธรรมปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรม เปนผูปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรม เรียนกับอาจารยของ
ตนแลว บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหตื้น
แสดงธรรมมีปาฏิหาริย ขมขี่ปรัปปวาทที่เกิดขึ้นเรียบรอย โดยสหธรรมได
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงปรินิพพาน ขอพระสุคตจง
ปรินิพานในบัดนี้เถิด บัดนี้เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา ก็แล
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ดูกอนมารผูมีบาป พรหมจรรยนี้ของเรา
จักยังไมสมบูรณ แพรหลาย กวางขวาง ชนรูกันโดยมากเปนปกแผน ตราบ
เทาที่พวกเทวดาและมนุษยประกาศไดดีแลว เพียงใด เราจักไมปรินิพพาน
เพียงนั้น ก็บัดนี้พรหมจรรยนี้ของพระผูมีพระภาคเจาสมบูรณแลว. . . ขอพระ
ผูมีพระภาคเจาจงปรินิพพาน ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้
เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา.
ทรงปลงอายุสังขาร
เมื่อมารกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสกะมารผูมี
บาปวา ดูกอนมารผูมีบาป ทานเปนผูขวนขวายนอยเถิด ไมชาพระตถาคตจัก
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ปรินิพาน จากนี้ลวงไปสามเดือน ตถาคตจักปรินิพพาน.ลําดับนั้น พระผูมี
พระภาคเจา มีพระสติสัมปชัญญะ ทรงปลดอายุสังขาร ณ ปาวาลเจดีย. เมื่อ
พระผูมีพระภาคทรงปลดสมาธิแลว ไดเกิดแผนดินไหวใหญ นากลัว
ขนพอง สยองเกลา กลองทิพก็บันลือลั่น. พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบ
ความนั้น ทรงเปลงอุทานนี้ ในเวลานั้นวา
[๙๖] พระมุนีไดปลงเสีย ซึ่งกรรมอันชั่ว
และกรรมอันไมชั่วได อันเปนเหตุใหเกิด
ปรุงแตงภพ ยินดีในภายใน ตั่งมั่นได
ทําลายกิเลสที่เกิดขึ้นในตนเสีย เหมือน
ทําลายเกราะฉะนั้น.
[๙๗] ลําดับนั้น ทานอานนทคิดวา นาอัศจรรยจริงหนอ สิ่ง
ที่ไมเคยมีก็เกิดขึ้น แผนดินใหญนี้ไหวไดหนอ แผนดินใหญนี้ไหวไดจริงหนอ
นากลัว ขนพองสยองเกลา ทั้งกลองทิพก็บันลือลั่น อะไรหนอเปนเหตุ
อะไรหนอเปนปจจัย ทําใหแผนดินไหวปรากฏได. ลําดับนั้น ทานพระ
อานนท เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมพระ
ผูมีพระภาคเจา นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นทานพระอานนทนั่งแลว ได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย เหตุไม
เคยมีก็มีขึ้น แผนดินใหญนี้ไหวไดหนอ แผนดินนี้ไหวไดจริงหนอ นากลัว
ขนพองสยองเกลา ทั้งกลองทิพก็บันลือลั่น อะไรหนอเปนเหตุ อะไรหนอเปน
ปจจัย ทําใหแผนดินไหวได.
เหตุทําใหแผนดินไหว ๘ อยาง
[๙๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท เหตุ ๘ อยาง
ปจจัย ๘ อยาง ทําใหแผนดินไหวได. เหตุ ๘ อยาง ปจจัย ๘ อยาง
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เปนไฉน. ดูกอนอานนท แผนดินใหญตั้งอยูบนน้ํา น้ําตั้งอยูบนลม ลมตั้ง
อยูบนอากาศ สมัยที่ลมใหญพัด เมื่อลมใหญพัด ยอมทําน้ําใหไหว ครั้น
น้ําไหวแลว ทําใหแผนดินไหว นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอที่หนึ่ง ทําใหแผนดินใหญไหวได.
ดูกอนอานนท ยังมีอีกขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณผูมีฤทธิ์ถึงความ
ชํานาญทางจิต หรือเทวดาผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก เขาเจริญปฐวีสัญญา
เล็กนอย เจริญอาโปสัญญามาก เราทําแผนดินใหไหว สะเทือน กําเริบ
หวั่นไหว นี้เปนเหตุเปนปจจัย ขอที่สอง ทําใหแผนดินใหญไหวได.
ยังมีอีกขอหนึ่ง เมื่อใดพระโพธิสัตวเคลื่อนจากดุสิต มีสติสัมปชัญญะ
กาวลงสูพระครรภพระมารดา เมื่อนั้นแผนดินนี้ ยอมไหว สะเทือน กําเริบ
หวั่นไหว นี้เปนเหตุ เปนปจจัยขอที่สามทําใหแผนดินใหญไหวได.
ยังมีอีกขอหนึ่ง เมื่อใดพระโพธิสัตว มีสติสัมปชัญญะ ประสูติจาก
พระครรภพระมารดา เมื่อนั้น แผนดินนี้ ยอมไหว สะเทือน กําเริบ หวั่นไหว
นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอที่สี่ ทําใหแผนดินใหญไหวได.
ยังมีอีกขอหนึ่ง เมื่อใด ตถาคตตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
เมื่อนั้น แผนดินนี้ ยอมไหว สะเทือน กําเริบ หวั่นไหว นี้เปนเหตุเปน
ปจจัย ขอที่หา ทําใหแผนดินใหญไหวได.
ยังมีอีกขอหนึ่ง เมื่อใดตถาคต ยังธรรมจักรอันยอดเยี่ยมใหเปนไป
เมื่อนั้นแผนดินนี้ ยอมไหว สะเทือน กําเริบ หวั่นไหว นี้เปนเหตุเปน
ปจจัยขอที่หก ทําใหแผนดินใหญไหวได.
ยังมีอีกขอหนึ่ง เมื่อใดตถาคต มีสติสัมปชัญญะ ปลงอายุสังขาร
เมื่อนั้น แผนดินนี้ ยอมไหว สะเทือน กําเริบ หวั่นไหว นี้เปนเหตุเปน
ปจจัย ขอที่เจ็ด ทําใหแผนดินใหญไหวได.
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ยังมีอีกขอหนึ่ง เมื่อใด ตถาคตยอมปรินิพพานดวยอนุปาทิเสส
นิพพานธาตุ เมื่อนั้น แผนดินนี้ ยอมไหว สะเทือน กําเริบ หวั่นไหว
นี้เปนเหตุเปนปจจัย ขอที่แปด ทําใหแผนดินใหญไหวได.
บริษัท ๘
[๙๙] ดูกอนอานนท บริษัท ๘ เหลานี้เปนไฉน. คือ ขัตติยบริษัท
พราหมณบริษัท คหปติบริษัท สมณบริษัท จาตุมมหาราชิกบริษัท ดาวดึงส
บริษัท มารบริษัท พรหมบริษัท. เรายังจําไดวา เราเขาไปหาขัตติยบริษัทหลาย
รอยครั้ง ณ ที่ขัตติยบริษัทนั้น เราเคยนั่งรวม เคยปราศรัย เคยสนทนา. วรรณะ
ของพวกนั้นเปนเชนใด ของเราเปนเชนนั้น เสียงของพวกนั้นเปนเชนใด
ของเราเปนเชนนั้น. เราใหพวกนั้นเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง
ดวยธรรมีกถา พวกนั้นไมรูจักเราผูพูดวา ผูนี้ใครหนอพูดอยูจะเปนเทวดา
หรือมนุษย. ครั้นเราใหพวกนั้นเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง
แลวก็หายไป พวกนั้นไมรูจักเราหายไปแลววา นี้ใครหนอหายไปแลวจะเปน
เทวดาหรือมนุษยดังนี้.
ดูกอนอานนท เรายังจําไดวา เราเขาไปหาพราหมณบริษัทหลายรอย
ครั้ง. . .คหบดีบริษัท. . . สมณบริษัท. . . จาตุมมหาราชิกบริษัท. . . ดาวดึงส
บริษัท. . . มารบริษัท . . . พรหมบริษัทหลายรอยครั้ง. แมในบริษัทนั้นเรา
ก็เคยฟงรวม เคยปราศรัย เคยสนทนา. วรรณะของพวกเขาเปนเชนใด ของ
เราก็เปนเชนนั้น . . . ผูนี้ใครหนอแล หายไปแลวจะเปนเทวดาหรือมนุษยดังนี้
อานนท บริษัท ๘ เหลานี้แล.

ื
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อภิภายตนะ ๘ อยาง

[๑๐๐] ดูกอนอานนท อภิภายตนะ ๘ อยางเหลานี้แล เปนไฉน. คือ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็กมีผิวพรรณดี และมีผิว
พรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารูเราเห็น นี้
เปนอภิภายตนะขอที่หนึ่ง. ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายในเห็นรูปภายนอกใหญ
มีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นมีความสําคัญอยางนี้วา
เรารูเราเห็น นี้เปนอภิภายตนะขอที่สอง. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกเล็กมีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นมี
ความสําคัญอยางนี้วาเรารูเราเห็น นี้เปนอภิภายตนะขอที่สาม. ผูหนึ่งมีความ
สําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกใหญมีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณทราม
ครอบงํารูปเหลานั้น มีความสําคัญอยางนี้วาเรารูเราเห็น นี้เปนอภิภายตนะขอที่
สี่.ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกเขียว สีเขียว แสงเขียว รัศมี
เขียว ดอกผักตบเขียว สีเขียว แสงเขียว มีรัศมีเขียว หรือผาที่ทําในกรุงพาราณสี
มีเนื้อเกลี้ยงทั้งสองขางเขียว สีเขียว แสงเขียว รัศมีเขียวแมฉันใด ผูหนึ่ง
มีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอก เขียว สีเขียว แสงเขียว รัศมี
เขียว ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้น มีความสําคัญอยางนี้วาเรารูเรา
เห็น นี้เปนอภิภายตนะขอที่หา. ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูป
ภายนอกเหลือง สีเหลือง แสงเหลือง มีรัศมีเหลือง ดอกกรรณิการเหลือง
สีเหลือง แสงเหลือง มีรัศมีเหลือง หรือวาผาทําในกรุงพาราณสี มีเนื้อเกลี้ยง
ทั้งสองขางเหลือง สีเหลือง แสงเหลือง มีรัศมีเหลือง แมฉันใด ผูหนึ่งมี
ความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกเหลือง สีเหลือง แสงเหลือง มีรัศมี
เหลือง ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้น มีความสําคัญอยางนี้วาเรารู
เราเห็น นี้เปนอภิภายตนะขอที่หก. ผูหนึ่งมีความสําคัญ ในอรูปภายใน เห็นรูป
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ภายนอกแดง สีแดง แสงแดง มีรัศมีแดง ดอกชะบาแดง สีแดง แสงแดง
มีรัศมีแดง หรือวาผาทําในกรุงพาราณสี มีเนื้อเกลี้ยงทั้งสองขางแดง สีแดง
แสงแดง มีรัศมีแดง แมฉันใด ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูป
ภายนอกแดง สีแดง แสงแดง มีรัศมีแดง ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูป
เหลานั้น มีความสําคัญอยางนี้วาเรารูเราเห็น นี้เปนอภิภายตนะขอที่เจ็ด.
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกขาว สีขาว แสงขาว มีรัศมี
ขาว ดาวประกายพรึกขาว สีขาว แสงขาว มีรัศมีขาว หรือวาผาทําในกรุง
พาราณสี มีเนื้อเกลี้ยงทั้งสองขางขาว สีขาว แสงขาว มีรัศมีขาว แมฉันใด
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกขาว สีขาว แสงขาว มี
รัศมีขาว ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้น มีความสําคัญอยางนี้วาเรา
รูเราเห็น นี้เปนอภิภายตนะขอที่แปด. อานนท อภิภายตนะ ๘ อยางเหลานี้แล.
วิโมกข ๘ อยาง
[๑๐๑] ดูกอนอานนท วิโมกข ๘ อยางเหลานี้เปนไฉน. คือภิกษุ
มีรูป ยอมเห็นรูป นี้เปนวิโมกขขอที่หนึ่ง. ภิกษุมีความสําคัญในอรูปภายใน
ยอมเห็นรูปภายนอก นี้เปนวิโมกขขอที่สอง. ภิกษุนอมใจไปวา นี้งาม นี้เปน
วิโมกขขอที่สาม. เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง ดังปฏิฆสัญญา ไม
กระทํานานัตตสัญญาไวในใจ ภิกษุเขาถึงอากาสานัญจายตนะวาอากาศ ไมมีที่
สุดอยู นี้เปนวิโมกขขอที่สี่. ลวงอากาสานัญจายตนะ โดยประการทั้งปวง
เขาถึงวิญญาณัญจายตนะวา วิญญาณไมมีที่สุดอยู นี้เปนวิโมกขขอที่หา. ลวง
วิญญาณัญจายตนะ โดยประการทั้งปวง เขาถึงอากิญจัญญายตนะวา ไมมีอะไร
อยู นี้เปนวิโมกขขอที่หก. ลวงอากิญจัญญายตนะ โดยประการทั้งปวง เขาถึง
เนวสัญญานาสัญญายตนะอยู นี้เปนวิโมกขขอที่เจ็ด. ลวงเนวสัญญานาสัญญา-
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ยตนะ โดยประการทั้งปวง เขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู นี้เปนวิโมกขขอที่
แปด. อานนท วิโมกข ๘ อยางเหลานี้แล.
เรื่องมาร
[๑๐๒] ดูกอนอานนท สมัยหนึ่ง เราแรกตรัสรู พักอยูที่ตนไม
อชปาลนิโครธ ฝงแมน้ําเนรัญชรา ในอุรุเวลาประเทศ. ครั้งนั้น มารผูมีบาป
ไดเขาไปหาเรา ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. มารผูมีบาปไดกลาวกะเราวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงปรินิพพาน ขอพระสุคตจง
ปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา เมื่อ
มารกลาวอยางนี้แลว เราไดกลาวกะมารผูมีบาปนั้นวา มารผูมีบาป ภิกษุผู
เปนสาวกของเรา จักเปนผูฉลาดไดรับแนะนํา แกลวกลา พหูสูต ทรงธรรม
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม เปนผูปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรม เรียนกับ
อาจารยของตนแลว จักบอก แสดงบัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหตื้น
ไดแสดงธรรมมีปาฏิหาริยขมขี่ปรับปวาทที่เกิดขึ้นใหเรียบรอย โดยสหธรรม
ยังไมไดเพียงใด เราจักยังไมปรินิพพานเพียงนั้น. ภิกษุณีผูเปนสาวิกาของเรา
. . . อุบาสกผูเปนสาวกของเรา . . . อุบาสิกาผูเปนสาวิกาของเรา . . . จักยังไม
ฉลาด . . .เพียงใด เราจักยังไมปรินิพพานเพียงนั้น.
มารผูมีบาป พรหมจรรยนี้ของเรา จักยังไมบริบรูณกวางขวางแพร
หลายรูกันโดยมาก เปนปกแผนตราบเทาที่พวกเทวดาและมนุษยประกาศไดดี
แลวเพียงใด เราจักยังไมปรินิพพานเพียงนั้น.
พุทธบริษัท ๔
อานนท วันนี้เดี๋ยวนี้แล มารผูมีบาปเขาไปหาเราที่ปาวาลเจดีย ได
ยืนอยู ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง. ไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ
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ขอพระผูมีพระภาคเจาจงปรินิพพาน ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด
บัดนี้เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา
มารผูมีบาป ภิกษุผูเปนสาวกของเรา. . . ภิกษุณีผูเปนสาวิกาของเรา . . . อุบาสก
ผูเปนสาวกของเรา . . . อุบาสิกาผูเปนสาวิกาของเรา . . . จักยังไมฉลาด . . .
...พรหมจรรยของเรานี้ จักไมบริบรูณ กวางขวางแพรหลาย รูกันมากเปน
ปกแผตราบเทาที่พวกเทวดาเละมนุษยประกาศไดดีแลวยังไมไดเพียงใด เรา
จักยังไมปรินิพพานเพียงนั้น. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ในกาลบัดนี้ พรหมจรรย
ของพระผูมีพระภาคเจาสมบูรณแลว กวางขวางแพรหลายรูกันโดยมาก เปน
ปกแผนตราบเทาที่พวกเทวดาและมนุษยประกาศไดดีแลว ขาแตพระองคผู
เจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจะปรินิพพาน ขอพระสุคตจงปรินิพพานในกาล
บัดนี้เถิด บัดนี้เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา. เมื่อมารกลาว
อยางนี้แลว เราไดกลาวกะมารผูมีบาปนั้นวา มารผูมีบาป ทานจงมีความขวน
ขวายนอยเถิด ไมนานตถาคตจักปรินิพพาน จากนี้ลวงไปสามเดือน ตถาคต
จักปรินิพพาน อานนท ในวันนี้เดี๋ยวนี้แล ตถาคตมีสติสัมปชัญญะปลงอายุ
สังขารที่ปาวาลเจดีย.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนท ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรง
ดํารงอยูตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัป เพื่อประโยชนแกชน
เปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและนนุษย. พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา อยาเลย อานนท อยาวิงวอนตถาคตเลย บัดนี้ไมใชเวลาที่จะวิงวอน
ตถาคต. แมครั้งที่สอง. . . แมครั้งที่สาม. . . ทานพระอานนทยังกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงดํารงอยูตลอดกัป. . .เพื่อ
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ความสุขแกเทวดาและมนุษย. อานนท เธอเชื่อความตรัสรูของตถาคตหรือ.
ขาพระองคเชื่อ. เมื่อเชื่อ ไฉนจึงไดรบเราตถาคตถึงสามครั้งเลา.
ขาพระองคไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา
อานนท อิทธิบาท ๔ อันผูใดผูหนึ่งเจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจ
ยาน ทําใหเปนที่ตั้ง ใหตั้งมั่นแลวอบรมปรารภดีแลว ตถาคตนั้น เมื่อจํานงอยู
จะพึงดํารงอยูไดตลอดกัป หรือเกินกวากัป. อานนท อิทธิบาท ๔ ตถาคต
เจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนที่ตั้ง ใหตั้งมั่นแลว
อบรมแลว ปรารภดีแลว อานนท ตถาคตเมื่อจํานงอยู พึงดํารงอยูไดตลอด
กัป หรือเกินกวากัป. อานนท เธอเชื่อหรือ. ขาพระองคเชื่อ.
อานนท เพราะฉะนั้น เรื่องนี้เปนการทําไมดีเปนความผิดพลาดของ
เธอผูเดียว เพราะเมื่อตถาคตทํานิมิตอันหยาบ ทําโอภาสอันหยาบอยางนี้ เธอ
ไมสามารถรูเทาทันได จึงมิไดวิงวอนตถาคตวา ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรง
ดํารงอยูตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัป เพื่อประโยชน เพื่อ
ความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลเพื่อความสุขแก
เทวดาและมนุษย. ถาเธอวิงวอนตถาคต ตถาคตจะพึงหามวาจาเธอสองครั้ง
เทานั้น ครั้งที่สามตถาคตพึงรับ เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เรื่องนี้เปน
การทําไมดีเปนความผิดพลาดของเธอผูเดียว.
อิทธิบาทภาวนา
[๑๐๓] ดูกอนอานนท สมัยหนึ่ง เราอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลกรุงราชคฤห. แมที่นั้นเราเรียกเธอมาบอกวา อานนท กรุงราชคฤหนารื่นรมย ภูเขา
คิชฌกูฏนารื่นรมย. . .เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เรื่องนี้เปนการทําไมดี
เปนความผิดพลาดของเธอผูเดียว.
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[๑๐๔] อานนท เราอยูที่โคตมนิโครธ ในกรุงราชคฤหนั้น. . .เรา
อยูที่เหวเปนที่ทิ้งโจร . . . เราอยูที่ถ้ําสัตตบรรณคูหา ขางภูเขาเวภารบรรพต
. . .เราอยูที่กาฬสิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ. . . เราอยูที่เงื้อมชื่อสัปปโสณฑิก ณ
สีตวัน . . . เราอยูที่ตโปทาราม . . . เราอยูที่เวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน. . . เรา
อยูที่ชีวกัมพวัน. . . เราอยูที่มัททกุจฉิมฤคทายวัน ในกรุงราชคฤหนั้น. ณ
ที่นั้นเราเรียกเธอมาบอกวา อานนท กรุงราชคฤห นารื่นรมย ภูเขาคิมฌกูฏ
โคตมนิโครธ เหวที่ทิ้งโจร ถาสัตตบรรณคูหา ขางภูเขาเวภารบรรพต กาฬสิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ เงื้อมชื่อวาสัปปโสณฑิกสีตวัน ตโปทาราม เวฬุวัน
กลันทกนิวาปสถาน ชีวกัมพวัน มัททกุจฉิมฤคทายวัน ตางนารื่นรมย อิทธิ
บาท ๔ อันผูใดผูหนึ่งเจริญแลว . . . เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เรื่องนี้เปน
การทําไมดีเปนความผิดพลาดของเธอผูเดียว.
[๑๐๕] ดูกอนอานนท สมัยหนึ่ง เราอยูที่อุเทนเจดีย ในกรุงเวสาลีนี้
ณ ที่นั้นเราเรียกเธอมาบอกวา กรุงเวสาลีนารื่นรมย อุเทนเจดียนารื่นรมย
. . .อานนท อิทธิบาท ๔ อันผูใดผูหนึ่งเจริญแลว. . . เพราะเหตุนั้นแหละ
อานนท เรื่องนี้เปนการทําไมดีเปนความผิดพลาดของเธอผูเดียว.
สังเวชนียกถา
[๑๐๖] ดูกอนอานนท สมัยหนึ่ง. เราอยูที่โคตมกเจดียในกรุงเวสาลี
นี้. . . เราอยูที่สัตตัมพเจดีย. . . เราอยูที่พหุปุตตเจดีย. . . เราอยูที่สารันททเจดีย ในกรุงเวสาลีนี้. ในวันนี้เอง เราบอกเธอที่ปาวาลเจดียวา กรุงเวสาลี
นารื่นรมย อุเทนเจดีย โคตมกเจดีย สัตตัมพเจดีย พหูปุตตเจดีย สารันทท
เจดีย ปาวาลเจดีย ตางนารื่นรมย อิทธิบาท ๔ อันผูใดผูหนึ่งเจริญแลว
ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนที่ตั้ง ใหตั้งมั่นแลว อบรมแลว
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ปรารภดีแลว ผูนั้นเมื่อจํานงอยู พึงดํารงอยูตลอดกัป หรือเกินกวากัป.
อิทธิบาท ๔ ตถาคตเจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนที่ตั้ง
ใหตั้งมั่นแลว อบรมแลว ปรารภดีแลว ตถาคตนั้นเมื่อหวังอยู พึงดํารงอยู
ไดตลอดกัปหรือเกินกวากัป อานนท ตถาคตทํานิมิตอันหยาบ ทําโอภาสอัน
หยาบ แมอยางนี้แล เธอไมสามารถรูเทาทันได จึงมิไดวิงวอนตถาคตวา
ขอพระผูมีพระภาคเจา จงทรงดํารงอยูตลอดกัปเถิด ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยู
ตลอดกัปเถิด เพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหโลก
เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกพวกเทวดาและมนุษย. อานนท ถาเธอพึง
วิงวอนตถาคต ตถาคตจะพึงหามวาจาเธอเสียสองครั้งเทานั้น ครั้งที่สามตถาคต
พึงรับ เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เรื่องนี้เปนการทําไมดีเปนความผิดพลาด
ของเธอผูเดียว.
เราไดบอกกอนแลวไมใชหรือวา ความเปนตาง ๆ กัน ความพลัด
พราก ความเปนอยางอื่น จากสิ่งและบุคคลเปนที่รักและที่ชอบใจทั้งหมดนั้นแล
มีอยู เพราะฉะนั้น จะหาไดในสิ่งและบุคคลนั้นแตที่ไหน สิ่งใดเกิดแลวเปนแลว
ปรุงแตงแลว มีความทําลายเปนธรรมดา ความปรารถนาวาขอสิ่งนั้นอยาทําลาย
ไปเลย นั่นไมเปนฐานะที่จะมีได. ก็สิ่งใดที่ตถาคตสละแลวคายแลว พนแลว
ละแลว วางแลว อายุสังขารตถาคตปลงแลว วาจาที่ตถาคตกลาวไวแลวโดย
สวนเดียววา ไมชาตถาคตจักปรินิพพาน จากนี้ลวงไปสามเดือน ตถาคตจัก
ปรินิพพาน ตถาคตจักกลับคืนสิ่งนั้น เพราะเหตุชีวิตอีก นั้นไมเปนฐานะที่จะ
มีได. มาเถิด อานนท เราจักเขาไปยังกูฏาคารศาลาปามหาวัน. ทานพระอานนท
ทูลรับ พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา
พรอมกับทานพระอานนท เขาไปยังกูฏาคารศาลาปามหาวัน ครั้นแลวตรัส
กะทานพระอานนทวา ไปเถิด อานนท เธอจงใหพวกภิกษุที่อาศัยกรุงเวสาลีอยู
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ทั้งหมดประชุมกันที่อุปฏฐานศาลา. ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว จึงใหภิกษุที่อาศัยกรุงเวสาลีอยูทั้งหมดประชุมกันแลวที่
อุปฏฐานศาลาแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมยืน ณ ที่สมควร
สวนขางหนึ่ง. ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุสงฆประชุมพรอม
กันแลว ขอพระองคทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด.
อภิญญาเทสิตธรรกถา
[๑๐๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เสด็จไปยังอุปฏฐานศาลา
ประทับนั่งบนอาสนะที่จัดถวาย. ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรมเหลาใดที่เราแสดงแลวเพื่อความรูยิ่ง ธรรมเหลานั้นพวกเธอเรียนแลว
พึงสองเสพ พึงเจริญ พึงกระทําใหมากดวยดี โดยที่พรหมจรรยนี้ พึงยั่งยืน
พึงดํารงอยูไดนาน เพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุ
เคราะหโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลายธรรม ที่เราแสดงแลวเพื่อความรูยิ่งเปนไฉน. . . คือ สติปฏฐาน
๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพซฌงค ๗ อริยมรรค
มีองค ๘. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้ที่เราแสดงแลวเพื่อความรูยิ่งแก
พวกเธอ. . . ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายวา ภิกษุทั้ง
หลาย บัดนี้เราขอเตือนพวกเธอ สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเปนธรรมดา ขอ
ทานทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด. ไมชาตถาคตจักปรินิพพาน
จากนี้ลวงไปสามเดือนตถาคตจักปรินิพพาน. พระผูมีพระภาคเจาสุคตศาสดา
ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
[๑๐๘] คนเหลาใด ทั้งเด็กผูใหญ ทั้งพาล ทั้ง
บัณฑิต ทั้งมั่งมีทั้งขัดสน ลวนมีความ
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ตายเปนเบื้องหนา. ภาชนะดิน ที่ชาง
หมอทํา ทั้งเล็กทั้งใหญ ทั้งสุกทั้งดิบ
ทุกชนิดมีความแตกเปนที่สุดฉันใด ชีวิต
ของสัตวทั้งหลาย ก็ฉันนั้น.
พระศาสดาไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
วัยของเราแกหงอมแลว ชีวิตของเรา
เปนของนอย เราจักละพวกเธอไป เรา
ทําที่พึ่งแกตนแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงไม
ประมาทมีสติ มีศีลดวยดีเถิด จงเปนผูมี
ความดําริตั้งมั่นดวยดี จงตามรักษาจิต
ของตนเถิด.
ผูใดจักเปนผูไมประมาทอยูในธรรม
วินัยนี้ ผูนั้นจักละชาติสงสาร แลวการทํา
ที่สุดทุกขได.
จบตติยภาณวาร
จตุราริยธรรมกถา
[๑๐๙] ครั้งนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว ทรงถือ
บาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบิณฑบาต เสด็จเที่ยวบิณฑบาต
ในกรุงเวสาลี ภายหลังภัต เสด็จกลับจากบิณฑบาต ทอดพระเนตรกรุงเวสาลี
เปนนาคาวโลกแลว ตรัสกะทานพระอานนทวา อานนท การเห็นกรุงเวสาลี
ของตถาคตครั้งนี้ จักเปนครั้งสุดทาย มากันเถิด อานนท เราจักไปยังบานภัณฑ-
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คาม. ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว. ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคเจา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงบานภัณฑคามแลว.
ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ บานภัณฑคามนั้น. ณ ที่นั่นแล
พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ภิกษุทั้งหลาย เพราะไมรูแจง
แทงตลอดธรรม ๔ ประการ เราและพวกเธอเรรอนเที่ยวไปสิ้นกาลนานอยางนี้.
๔ ประการเปนไฉน. เพราะไมรูแจงแทงตลอดศีลอันเปนอริยะ เราและพวก
เธอเรรอนเที่ยวไปสิ้นกาลนาน เพราะไมรูแจงแทงตลอดสมาธิอันเปนอริยะ. . .
ปญญาอันเปนอริยะ . . . วิมุตติอันเปนอริยะ เราและพวกเธอ จึงเรรอนเที่ยว
ไปสิ้นกาลนานอยางนี้. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไดรูแจงแทงตลอด ศีลอัน
เปนอริยะ สมาธิ ปญญา วิมุตติ อันเปนอริยะแลว ภวตัณหาเราถอนเลียแลว
ตัณหาอันจะนําไปสูภพสิ้นแลว บัดนี้ภพใหมไมมี. พระผูมีพระภาคเจาผูสุคต
ศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
[๑๑๐] ธรรมเหลานี้คือ ศีล สมาธิ ปญญา
วิมุตติอันยอดเยี่ยม อันพระโคดมผูมียศ
ตรัสรูแลว ดังนั้นพระพุทธเจาทรงบอก
ธรรมแกภิกษุทั้งหลาย เพื่อความรูยิ่ง
พระศาสดาผูกระทํา ซึ่งที่สุดแหงทุกข
มีพระจักษุปรินิพพานแลว.
[๑๑๑] ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาเมื่อประทับ ณ บานภัณฑคามนั้น
ทรงกระทําธรรมีกถานี้แหละเปนอันมากแกภิกษุทั้งหลายวา อยางนี้ศีล อยาง
นี้สมาธิ อยางนี้ปญญา สมาธิอันศีลอบรมแลวมีผลมาก มีอานิสงสมาก
ปญญาอันสมาธิอบรมแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก จิตอันปญญาอบรมแลว
ยอมหลุดพนจากอาสวะ โดยชอบคือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ.
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[๑๑๒] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูตามความพอพระทัย
ในบานภัณฑคามแลว ตรัสกะทานพระอานนทวา มาเถิด อานนท เราจักไปยัง
บานหัตถีคาม อัมพคาม ชัมพุคาม และโภคนคร. ทานพระอานนททูลรับ
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว.
เรื่องมหาปเทส ๔ อยาง
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จ
ถึงโภคนครแลว. ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาประทับ ณ อานันทเจดียใน
โภคนครนั้น. ณ ที่นั้นพระผูมีพระภาคเจา ตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมหาปเทส ๔ เหลานี้ พวกเธอจงฟง จงตั้งใจ
ฟงใหดี เราจักกลาว. ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา
แลว. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังตอไปนี้.
[๑๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้
วา ผูมีอายุทั้งหลาย ขอนี้ขาพเจาไดสดับมา ไดรับมาเฉพาะพระพักตร พระ
ผูมีพระภาคเจาวา นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนคําสอนของพระศาสดา
พวกเธอไมพึงชื่นชม ไมพึงคัดคานคํากลาวของภิกษุนั้น. ครั้นไมชื่นชม ไม
คัดคานแลว พึงเรียนบทพยัญชนะเหลานั้นใหดีแลว สอบสวนในพระสูตร
เทียบเคียงในพระวินัย. ถาสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย ลง
ในพระสูตรไมได เทียบเคียงในพระวินัยไมได. พึงถึงความตกลงใจในขอนี้วา
นี้ไมใชคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น และภิกษุนี้จํามาผิดแลว
แนนอน ดังนั้น พวกเธอพึงทิ้งคํากลาวนั้นเสีย. ถาเมื่อสอบสวนในพระสูตร
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เทียบเคียงในพระวินัย ลงในพระสูตรได เทียบเคียงในพระวินัยได. พึงถึง
ความตกลงใจในขอนี้วา นี้คําสอนของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น และ
ภิกษุนี้จํามาถูกตองแลวแนนอน ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงทรงจํามหาปเทส
ขอที่หนึ่งนี้ไว.
[๑๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา
สงฆพรอมทั้งพระเถระ พรอมทั้งปาโมกขอยูในอาวาสโนน ขาพเจาไดสดับมา
ไดรับมาเฉพาะหนาของสงฆนั้นวา นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนคําสอน
ของพระศาสดาดังนี้ พวกเธอไมพึงชื่นชม ไมพึงคัดคาน คํากลาวของภิกษุ
นั้น. ครั้นไมชื่นชม ไมคัดคานแลว พึงเรียนบทพยัญชนะเหลานั้นใหดี
สอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย. ถาเมื่อสอบสวนในพระสูตร
เทียบเคียงในพระวินัย ลงในพระสูตรไมได เทียบเคียงในพระวินัยไมได.
พึงถึงความตกลงใจในขอนี้วา นี้ไมใชคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาพระองค
นั้น และภิกษุสงฆจํามาผิดแลวแนนอน ดังนั้น พวกเธอพึงทิ้งคํากลาวนั้นเสีย.
ถาบทพยัญชนะเหลานั้น สอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย ลงใน
พระสูตรได เทียบเคียงในพระวินัยได. พึงถึงความตกลงใจในขอนี้วา นี้เปน
คําสอนของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น และภิกษุสงฆนั้นจํามาถูกตองแลว
แนนอน ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงทรงจํามหาปเทสขอที่สองนี้ไว.
[๑๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา
ภิกษุเปนพระเถระมากรูปอยูในอาวาสโนน เปนพหูสูต มีอาคมอันมาถึงแลว
เปนผูทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ขาพเจาไดสดับมาไดรับมาเฉพาะหนา
พระเถระเหลานั้นวา นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนคําสอนของพระศาสดา
ดังนี้ พวกเธอไมพึงชื่นชม. . .เทียบเคียงในพระวินัยไมได. พึงถึงความ
ตกลงใจในขอนี้วา นี้ไมใชคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น และ
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พระเถระเหลานั้นจํามาผิดแลวแนนอน ดังนั้น พวกเธอพึงทิ้งคํากลาวนั้นเสีย.
ถาบทพยัญชนะเหลานั้นสอบสวนในพระสูตร. . . เทียบเคียงในพระวินัยได.
พึงถึงความตกลงใจในขอนี้วา เปนคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
และพระเถระเหลานั้น จํามาถูกตองแลวแนนอน ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึง
ทรงจํามหาปเทสขอที่สามนี้ไว.
[๑๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา
ภิกษุผูเปนเถระอยูในอาวาสโนน เปนพหูสูต มีอาคมอันมาถึงแลว ทรงธรรม
ทรงวินัย ทรงมาติกา ขาพเจาไดสดับมา ไดรับมาเฉพาะหนาพระเถระนั้นวา
นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนคําสอนของพระผูมีพระภาคเจา ดังนี้ พวกเธอ
ไมพึงชื่นชม ไมพึงคัดคานคํากลาวของภิกษุนั้น. ครั้นไมชื่นชม ไมคัดคาน
แลว เรียนบทพยัญชนะเหลานั้นใหดีแลว สอบสวนในพระสูตร เทียบเคียง
ในพระวินัย. ถาบทพยัญชนะเหลานั้นสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงใน
พระวินัย ลงในพระสูตรไมได เทียบเคียงในพระวินัยไมได. พึงถึงความตกลงใจ
ในขอนี้วา. . . นี้คําสอนของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น และพระเถระ
นั้นจํามาถูกตองแลวแนนอน ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงทรงจํามหาปเทส
ขอที่สี่นี้ไว. พวกเธอพึงทรงจํามหาปเทส ๔ เหลานั้นไว ดวยประการฉะนี้.
ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ อานันทเจดียในโภคนครนั้น
ทรงกระทําธรรมีกถานี้แหละเปนอันมากแกภิกษุทั้งหลายวา อยางนี้ศีล อยางนี้
สมาธิ อยางนี้ปญญา สมาธิอันศีลอบรมแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก
ปญญาอันสมาธิอบรมแลว มีผลมาก มีอานิสงสมาก จิตอันปญญาอบรมแลว
ยอมหลุดพนจากอาสวะโดยชอบคือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ.
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เรื่องนายจุนทกัมมารบุตร
[๑๑๗] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยูในโภคนครตามความ
พอพระทัยแลวตรัสกะทานพระอานนทวา มาเถิด อานนท เราจักไปยังปาวานคร.
ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว. ลําดับนั้น พระ
ผูมีพระภาคเจา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงปาวานครแลว. ไดยิน
วา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ อัมพวันของนายจุนทกัมมารบุตร ใน
เมืองปาวานั้น.
นายจุนทกัมมารบุตรไดสดับวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึงเมืองปาวา
ประทับอยู ณ อัมพวันของเราในเมืองปาวา จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจานั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
พระผูมีพระภาคเจาทรงยังนายจุนทกัมมารบุตร ผูนั่งเรียบรอยแลวใหเห็นแจง
ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถา. ลําดับนั้น นายจุนทกัมมารบุตร อันพระผูมีพระภาคเจา ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ
ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยภิกษุสงฆ จงทรงรับภัตของขาพระ
องค เพื่อเสวยในวันพรุงนี้เถิด. พระผูมีพระภาคเจา ทรงรับดวยดุษณีภาพ.
ลําดับนั้น นายจุนทกัมมารบุตรทราบการรับของพระผูมีพระภาคเจา
แลวลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา กระทําประทักษิณแลวหลีก
ไป. นายจุนทกัมมารบุตรใหตระเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประณีต และสูกร
มัททวะเปนอันมากในนิเวศนของตน โดยลวงราตรีนั้นไปใหกราบทลกาล แด
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแดพระองคผูเจริญไดเวลาแลว ภัตตาหารสําเร็จแลว.
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ถวายสูกรมัททวบิณฑบาต
ครั้งนั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและ
จีวร พรอมดวยภิกษุสงฆเสด็จเขา ไปยังนิเวศนของนายจุนทกัมมารบุตร
ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย. ตรัสกะนายจุนทกัมมารบุตรวา ดูกอนจุนท
ทานจงอังคาสเราดวยสูกรมัททวะที่ทานตระเตรียมไว จงอังคาสภิกษุสงฆดวย
ของเคี้ยวของฉันอยางอื่นที่ทานตระเตรียมไว. นายจุนทกัมมารบุตรทูลรับ
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว จึงอังคาสพระผูมีพระภาคเจา ดวยสูกร
มัททวะที่ตนตระเตรียมไว อังคาสภิกษุสงฆดวยของเคี้ยวของฉันอยางอื่นที่ตน
ตระเตรียมไว. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะนายจุนทกัมมารบุตรวา
จุนท ทานจงฝงสูกรมัททวะที่เหลือเสียในหลุม เรายังไมเห็นบุคคลในโลกพรอม
ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดา
และมนุษย ซึ่งบริโภคสูกรมัททวะนั้นแลว จะพึงใหยอยไปดวยดีนอกจาก
ตถาคต. นายจุนทกัมมารบุตรทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว
ฝงสูกรมัททวะที่ยังเหลือในหลุมเสีย เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นเขา
ไปเฝาถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคเจา ทรงยังนาย
จุนทกัมมารบุตรผูนั่งเรียบรอยแลวใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ให
รื่นเริงดวยธรรมีกถาแลว เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป.
ลําดับนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสวยภัตตาหารของนายจุนทกัมมารบุตร เกิดอาพาธอยางแรงกลา มีเวทนากลาเกิดแตการประชวรลงพระโลหิต
ใกลนิพพาน. ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสติสัมปชัญญะ ทรงอดกลั้น
เวทนาเหลานั้นไว มิไดทรงพรั่นพรึง. รับสั่งกะทานพระอานนทวา มาเถิด
อานนท เราจักไปกรุงกุสินารา. พระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว.
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เรื่องโลหิตปกขันทิกาพาธ
[๑๑๘] ขาพเจาไดฟงมาแลววา พระผูมีพระภาคเจาเสวยภัตตาหารของนายจุนทกัมมาร
บุตรทรงอาพาธหนักใกลนิพพาน.
เมื่อพระศาสดาเสวยสูกรมัททวะแลวเกิด
อาพาธหนัก พระผูมีพระภาคเจาลงพระบังคน ไดตรัสวาเราจะไปเมืองกุสินารา
คาถาเหลานี้ พระสังคีติกาจารยกลาวไวในเวลาสังคายนา.
[๑๑๙] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงหลีกออกจากทาง เสด็จ
เขาไปยังโคนตนไมตนหนึ่ง ตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกอนอานนท เธอจง
ชวยปูผาสังฆาฏิพับเปน ๔ ชั้นใหเรา เราเหนื่อยจักนั่ง. ทานพระอานนท
ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว จึงปูผาสังฆาฏิพับเปน ๔ ชั้น
พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะที่จัดถวายแลว. พระผูมีพระภาคเจา
ประทับนั่งแลว ตรัสกะทานพระอานนทวา อานนท เธอจงนําน้ํามาใหเราดื่ม
เรากระหายจักดื่มน้ํา. เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อกี้นี้เกวียน ๕๐๐ เลมขามไป
น้ํานั้นมีนอยถูกลอเกวียนบดขุนมัวไหลไปอยู แมน้ํากกุธานทีอยูไมไกล มีน้ํา
ใส จืด เย็น ขาว มีทาเรียบนารื่นรมย พระองคทรงดื่มน้ําและทรงสรงพระองคในแมน้ํานั้น. แมครั้งที่สองพระผูมีพระภาคเจา ก็ตรัสกะทานพระอานนท. . . แมครั้งที่สาม. . . ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมี
พระภาคเจาแลว ถือบาตรไปยังแมน้ํานั้น. ครั้งนั้น แมน้ํานั้นมีน้ํานอย ถูกลอ
เกวียนบดขุนมัวไหลไปอยู เมื่อทานพระอานนทเขาไปใกล น้ําก็กลับใสสะอาด
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ไมขุนมัวไหลไป. ทานพระอานนทไดมีความดําริวา นาอัศจรรยหนอ เหตุไม
เคยมีก็มีมาแลว ความที่พระตถาคตมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ความจริง แมน้ํา
นี้นั้นมีน้ํานอย ถูกลอเกวียนบดขุนมัวไหลไปอยู เมื่อเราเขาไปใกลกลับใส
สะอาดไมขุนมัวไหลไปอยู ตักน้ําดวยบาตรแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
กราบทูลวา นาอัศจรรยหนอ เหตุไมเคยมี ก็มีมาแลวความที่พระตถาคตมีฤทธิ์
มาก มีอานุภาพมาก. เมื่อกี้นี้แมน้ํานั้นมีน้ํานอย ถูกเกวียนบดขุนมัวไหลไป
อยู เมื่อขาพระองคเขาไปใกลกลับใสสะอาดไมขุนมัวไหลไปอยู ขอพระผูมี
พระภาคเจาจงทรงดื่มน้ํา ขอพระสุคตจงทรงดื่มน้ําเถิด พระเจาขา. ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงดื่มน้ําแลว.
ปุกกุสมัลลบุตร
[๑๒๐] สมัยนั้นแล ปุกกุสมัลลบุตร เปนสาวกของอาฬารดาบสกาลามโคตร ออกจากเมืองกุสินาราเดินทางไปยังเมืองปาวา. ไดเห็นพระผูมี
พระภาคเจาประทับนั่ง ณ. โคนตนไมตนหนึ่ง จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง. ไดกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ นาอัศจรรย เหตุไมเคยมี ก็มีมาแลว พวกบรรพชิตยอมอยูดวยวิหาร
ธรรมอันสงบหนอ เรื่องเคยมีมาแลวอาฬารดาบสกาลามโคตรเดินทางหลีก
ออกจากทาง นั่งพักกลางวันที่โคนตนไมตนหนึ่งในที่ไมไกล ครั้งนั้นเกวียน
ประมาณ ๕๐๐ เลม ติดกันไดผานอาฬารดาบสกาลามโคตรไปแลว บุรุษคน
หนึ่งเดินตามหลังหมูเกวียนมา จึงเขาไปหาอาฬารดาบสกาลามโคตร ไดถามวา
ทานไดเห็นเกวียนประมาณ ๕๐๐ เลม ผานไปบางหรือ. เราไมเห็นเลย. ไดยิน
เสียงบางหรือ. เราไมไดยิน ทานหลับไปหรือ. เราไมไดหลับ . ทานมีสัญญา
อยูหรือ. เปนอยางนั้น ทานนั้นมีสัญญาตื่นอยู ไมเห็นเกวียนประมาณ ๕๐๐
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เลม ผานติดกันไป ทั้งไมไดยินเสียง ก็ผาสังฆาฏิของทานเปอนดวยธุลีบาง
หรือ. เปนอยางนั้น.
ขาแตพระองคผูเจริญ ลําดับนั้น บุรุษนั้นไดมีความคิดวานาอัศจรรย
หนอ เหตุไมเคยเปนก็ไดเปนแลว พวกบรรพชิตอยูดวยวิหารธรรมอันสงบ
หนอ อาฬารดาบสกาลามโคตรมีสัญญาตื่นอยู ยอมไมเห็นเกวียนประมาณ
๕๐๐ เลม ผานติดกันไป ทั้งไมไดยินเสียง บุรุษนั้นประกาศความเลื่อมใสอันยิ่ง
ในอาฬารดาบสกาลามโคตรแลวหลีกไป. พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะปุกกุสมัลลบุตรวา ดูกอนปุกกุสะ ทานจะสําคัญขอนั้นเปนไฉน ผูมีสัญญาตื่นอยูไมพึงเห็น
เกวียนประมาณ ๕๐๐ เลม ผานติดกันไป ทั้งไมไดยินเสียงอยางหนึ่ง ผูมีสัญญา
ตื่นอยูเมื่อฝนกําลังตก ตกอยางหนักฟาแลบ ฟาผาอยูไมพึงเห็น ทั้งไมพึงไดยิน
เสียงอยางหนึ่ง อยางไฉนจะทําไดยากกวากัน หรือทําใหเกิดยากกวากัน. ปุกกุสมัลลบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เกวียน ๕๐๐ เลม ๖๐๐ เลม
๗๐๐ เลม ๘๐๐ เลม ๙๐๐ เลม ๑,๐๐๐ เลม. . .แสนเลม จักทําอะไรได ผูมี
สัญญาตื่นอยูเมื่อฝนกําลังตก ตกหนัก ฟาแลบ ฟาผาอยูไมพึงเห็น ทั้งไมพึง
ไดยินเสียงอยางนี้แหละ ทําไดยากกวาและทําใหเกิดยากกวา.
อัพภูตธรรมกถา
[๑๒๑] ดูกอนปุกกุสะ สมัยหนึ่ง เราอยูในโรงกระเดื่องในเมืองอาตุมา.
สมัยนั้น เมื่อฝนกําลังตก ตกอยูอยางหนัก ฟาแลบ ฟาผาอยู ชาวนาสองพี่
นองและโคผู ๔ ตัว ถูกสายฟาฟาดในที่ใกลโรงกระเดื่อง. ปุกกุสะ ลําดับนั้น
หมูมหาชนในเมืองอาตุมาออกมาแลว เขาไปหาชาวนาสองพี่นองนั้นและโคผู
๔ ตัว ถูกสายฟาฟาด. สมัยนั้น เราออกจากโรงกระเดื่อง จงกรมอยูในที่แจง
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ใกลประตูโรงกระเดื่อง. ครั้งนั้น บุรุษคนหนึ่งออกจากหมูมหาชนนั้น เขามา
หาเรา อภิวาทเราแลว ยื่นอยู ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง. เราไดกลาวกะบุรุษ
นั้นวา ดูกอนผูมีอายุ หมูมหาชนนั้น ประชุมกันทําไมหนอ.
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อกี้นี้ เมื่อฝนกําลังตก ก็อยางหนัก ฟาแลบ ฟาผาอยู ชาวนาสองพี่นองและโคผู ๔ ตัว ถูกสายฟาฟาด หมูมหาชน
ประชุมกันแลวในที่นี้ ก็พระองคอยูในที่ไหนเลา. เราอยูในที่นี้เอง. ก็พระองค
ไดเห็นอะไรหรือ. เราไมไดเห็น. ก็พระองคไดยินเสียงอะไรหรือ. เราไมได
ยิน. ก็พระองคหลับหรือ. เราไมไดหลับ. ก็พระองคยังมีสัญญาอยูหรือ.
อยางนั้นทานผูมีอายุ. ก็พระองคมีสัญญาตื่นอยูเมื่อฝนกําลังตก ตกอยางหนัก
ฟาแลบอยู ฟาผาอยู ไมไดเห็นทั้งไมไดยินเสียงหรือ. อยางนั้น ทานผูมีอายุ.
ดูกอนปุกกุสะ บุรุษนั้นไดมีความคิดอยางนี้วา นาอัศจรรยหนอ เหตุ
ไมเคยมี ก็มีมาแลว พวกบรรพชิตยอมอยูดวยวิหารธรรมอันสงบหนอ ดังผู
มีสัญญาตื่นอยู เมื่อฝนกําลังตก ตกอยางหนัก ฟาแลบอยู ฟาผาอยู ไมไดเห็น
ไมไดยินเสียง. ประกาศความเลื่อมใสอยางยิ่งในเรา กระทําประทักษิณแลว
หลีกไป.
ปุกกุสมัลลบุตรเปนอุบาสก
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ปุกกุสมัลลบุตรไดกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคโปรยความเลื่อมใสในอาฬารดาบสกาลามโคตร ลงในพายุใหญ หรือลอยเสียในแมน้ํามีกระแสเชี่ยว ขาแตพระองคผู
เจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก บุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลง
ทาง หรือสองประทีบในที่มืด ผูมีจักษุจักเห็นรูปแมฉันใด พระผูมีพระภาคเจา
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ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกัน ขาพระองคนี้ ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา พระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคเจา
จงทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
ลําดับนั้น ปุกกุสมัลลบุตร สั่งบุรุษคนหนึ่งวา ดูกอนพนายทานจง
ชวยนําคูผาเนื้อเกลี้ยง มีสีดังทองสิงคีซึ่งเปนผาทรงของเรา. บุรุษนั้นรับคํา
ของปุกกุสมัลลบุตรแลว นําคูผาเนื้อเกลี้ยงมีสีดังทองสิงคี ซึ่งเปนผาทรงมา
แลว. ปุกกุสมัลลบุตรนอมคูผาเนื้อเกลี้ยงมีสีดังทองสิงคี ซึ่งเปนผาทรงนั้น
เขาไปถวายแดพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ คูผาเนื้อเกลี้ยงนี้
มีสีดังทองสิงคี เปนผาทรง ขอพระผูมีพระภาคเจาจงอาศัยความอนุเคราะห
ทรงรับคูผานั้นของขาพระองคเถิด. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนปุกกุสะ
ถาเชนนั้น ทานจงใหเราครองผืนหนึ่ง ใหอานนทครองผืนหนึ่ง.ปุกกุสมัลลบุตรทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาแลว นอมถวายพระผูมีพระภาคเจา
ทรงครองผืนหนึ่ง ถวายทานพระอานนทครองผืนหนึ่ง. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงยังปุกกุสมัลลบุตรใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวย
ธรรมีกถาแลว ปุกกุสมัลลบุตรอันพระผูมีพระภาคเจา ใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหรื่นเริง ดวยธรรมีกถาแลวลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมี
พระภาคเจากระทําประทักษิณแลวหลีกไป.
ผิวกายพระตถาคตผองใสยิ่งใน ๒ กาล
[๑๒๒] ครั้งนั้น ทานพระอานนท เมื่อปุกกุสมัลลบุตรหลีกไปแลวไม
นาน ไดนอมคูผาเนื้อเกลี้ยงมีสีดังทองสิงดี ซึ่งเปนผาทรงนั้น เขาไปสูพระกาย
ของพระผูมีพระภาคเจา. ผาที่พระอานนทนอมเขาไปสูพระกายของพระมีพระภาคเจานั้น ยอมปรากฏดังถานไฟที่ปราศจากเปลวฉะนั้น. ทานพระอานนท
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ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย เหตุไม
เคยมี ก็มีมาแลว พระฉวีวรรณของพระตถาคตบริสุทธิ์ผุดผองยิ่งนัก คูผา
เนื้อเกลี้ยงมีสีดังทองสิงคี ซึ่งเปนผาทรงนี้ ขาพระองคนอมเขาไปสูพระกายของ
พระผูมีพระภาคเจาแลว ยอมปรากฏดังถานในที่ปราศจากเปลวฉะนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ขอนี้เปนอยางนั้น อานนทในกาลทั้ง ๒
กายของตถาคต ยอมบริสุทธิ์ ฉวีวรรณผุดผองยิ่งนัก ในกาลทั้ง ๒ เปนไฉน
คือ ในเวลาราตรีที่ตถาคตตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ๑ ในเวลาราตรีที่
ตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนีพพานธาตุ ๑ ในกาลทั้ง ๒ นี้แล กายของ
ตถาคต ยอมบริสุทธิ์ ฉวีวรรณผุดผองยิ่งนัก ดูกอนอานนท ในปจฉิมยามแหง
ราตรีวันนี้แล ตถาคตจักปรินิพพานในระหวางไมสาละทั้งคู ในสาลวันแหง
มัลลกษัตริยทั้งหลาย เปนที่แวะเวียนไป ณ เมืองกุสินารา มาเถิด อานนท เรา
จักไปยังแมน้ํากกุธานที. ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว.
[๑๒๓] ปุกกุสะนําคูผาเนื้อเกลี้ยงมีสีดังทองสิงคี
เขาไปถวาย พระศาสดาทรงครองคูผานั้น
แลวมีวรรณดังทอง งดงามแลว.
แมน้ํากกุธานที
[๑๒๔] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญไป
ยังแมน้ํากกุธานที เสด็จลงสูแมน้ํากกุธานที ทรงสรงแลว ทรงดื่มแลว เสด็จขึ้น
เสด็จไปยังอัมพวันตรัสกะทานพระจุนทกะวา ดูกอนจุนทกะ ทานจงชวยปูผา
สังฆาฏิพับเปน ๔ ชั้นใหเรา เราเหนื่อยนัก จักนอน. ทานพระจุนทกะทูลรับ
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว ปูผาสังฆาฏิพับเปน ๔ ชั้น. ลําดับนั้น
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พระผูมีพระภาคเจาทรงสําเร็จสีหไสยา โดยพระปรัศวเบื้องขวา ทรงซอนพระบาทดวยพระบาท มีสติสัมปชัญญะ ทรงมนสิการอุฏฐานสัญญา สวนทาน
พระจุนทกะนั่งเฝาอยูเบื้องพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจาในที่นั้นแหละ.
[๑๒๕] พระพุทธเจาผูศาสดา ผูพระตถาคตหา
ผูเปรียบมิไดในโลก ทรงเหนื่อยเสด็จถึง
แมน้ํากกุธานที มีน้ําใสจืด สะอาด เสด็จ
ลงแลว.
ทรงสรงและทรงดื่มน้ําแลว อันหมู
ภิกษุแวดลอมเสด็จไปในทามกลาง พระผูมีพระภาคเจาผูศาสดา ทรงแสวงหาคุณ
อันยิ่งใหญ ทรงเปนไปในธรรมนี้ เสด็จถึง
อัมพวันแลว.
ตรัสกะภิกษุชื่อจุนทกะวา เธอจง
ชวยปูลาดผาสังฆาฏิพับเปน ๔ ชั้นใหเรา
เราจะนอน พระจุนทกะนั้นมีตนอบรมแลว
อันพระองคทรงเตือนแลว รีบปูลาดผา
สังฆาฏิพับเปน ๔ ชั้นถวาย พระศาสดา
ทรงบรรทมแลว หายเหนื่อย แมพระจุนทกะก็นั่งเฝาอยูเฉพาะพระพักตรในที่
นั้น.
บิณฑบาตทาน ๒ คราวมีผลเสมอกัน
[๑๒๖] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะทานพระอานนทวา
ดูกอนอานนท บางทีใคร ๆ จะทําความรอนใจใหเกิดแกนายจุนทกัมมารบุตรวา
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ดูกอนจุนทกะ ไมเปนลาภของทาน ทานไดไมดีแลว พระตถาคตไดบริโภค
บิณฑบาตของทานเปนครั้งสุดทายแลว เสด็จปรินิพพานดังนี้ เธอพึงชวยบันเทา
ความเดือดรอนของนายจุนทกัมมารบุตรเสียอยางนี้วา จุนทกะเปนลาภของทาน
ทานไดดีแลว พระตถาคตไดบริโภคบิณฑบาตของทานเปนครั้งสุดทายแลว
เสด็จปรินิพพาน เรื่องนี้เราไดยินมาไดรับมาเฉพาะพระพักตรของพระผูมี
พระภาคเจาวา บิณฑบาตสองคราวนี้ มีผลสม่ําเสมอกัน มีวิบากสม่ําเสมอกัน
มีผลใหญกวาและมีอานิสงสใหญกวาบิณฑบาตอื่น ๆ ยิ่งนัก. บิญฑบาตสอง
คราวเปนไฉน. คือ พระตถาคตบริโภคบิณฑบาตใดแลว ตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอยางหนึ่ง พระตถาคตบริโภคบิณฑบาตใดแลว เสด็จปรินิพพาน
ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุอยางหนึ่ง บิณฑบาตสองคราวนี้ มีผลสม่ําเสมอกัน
มีวิบากสม่ําเสมอกัน มีผลใหญกวาและมีอานิสงสใหญกวาบิณฑบาตอื่น ๆ ยิ่ง
นัก กรรมที่นายจุนทกัมมารบุตรสั่งสมกอสรางแลวเปนไปเพื่ออายุ. . .วรรณะ
. . .สุขะ. . . ยศ . . . สวรรค. . . และเปนไปเพื่อความเปนใหญยิ่ง ดูกอน
อานนท เธอพึงชวยบันเทาความรอนใจของนายจุนทกัมมารบุตรเสียดวยประการ
ฉะนี้.
พุทธอุทาน
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความนั้นแลว ทรงเปลง
พระอุทานนี้ในเวลานั้นวา
[๑๒๗] บุญยอมเจริญแกผูให เวรยอมไมกอแกผู
สํารวมอยู คนฉลาดเทียว ยอมละกรรมอัน
ลามก เขาดับแลวเพราะราคะ โทสะ โมสะ
สิ้นไป.
จบภาณวารที่ ๔
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บรรทมอนุฏฐานไสยา
[๑๒๘] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทานพระอานนทวา
มาเถิด อานนท เราจักไปยังฝงโนนแหงแมน้ําหิรัญวดี เมืองกุสินาราและสาลวัน
อันเปนที่แวะพักแหงมัลลกษัตริย. ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา พรอมดวยภิกษุสงฆหมู
ใหญ เสด็จไปยังฝงโนนแหงแมน้ําหิรัญวดี เมืองกุสินาราและสาลวันอันเปน
ที่แวะพักแหงมัลลกษัตริย รับสั่งกะทานพระอานนทวา เธอจงชวยตั้งเตียงให
เรา หันศีรษะไปทางทิศอุดรระหวางไมสาละทั้งคู เราเหนื่อยแลวจักนอน.
ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว ตั้งเตียงหันพระเศียรไปทางทิศอุดรระหวางไมสาละทั้งคู. พระผูมีพระภาคเจาทรงสําเร็จสีหไสยา
โดยปรัศวเบื้องขวา ทรงซอนพระบาทดวยพระบาท มีพระสติสัมปชัญญะ.
ทรงปรารถสักการบูชา
[๑๒๙] สมัยนั้น ไมสาละทั้งคูเผล็ดดอกบานสะพรั่งนอกฤดูกาล
ดอกไมเหลานั้น รวงหลนโปรยปรายลงยังพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชา
พระตถาคต. แมดอกมณฑารพอันเปนของทิพยก็ตกลงมาจากอากาศ ดอก
มณฑารพเหลานั้น รวงหลนโปรยปรายลงยังพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชา
พระตถาคต. แมจุณแหงจันทนอันเปนของทิพย ก็ตกลงจากอากาศ จุณแหง
จันทนเหลานั้นรวงหลนโปรยปรายลงยังพระสรีระของพระตถาคต เพื่อบูชา
พระตถาคต. ดนตรีอันเปนทิพยเลา ก็ประโคมอยูในอากาศ เพื่อบูชาพระตถาคต. แมสังคีตอันเปนทิพย ก็เปนไปในอากาศ เพื่อบูชาพระตถาคต.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะทานพระอานนทวาดูกอนอานนท
ไมสาละทั้งคู เผล็ดดอกบานสะพรั่งนอกฤดูกาล รวงหลนโปรยปรายลงยังพระ-
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สรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาพระตถาคต. แมดอกมณฑารพอันเปนของทิพย
. . . แมจุณแหงจันทนอันเปนของทิพย. . . แมดนตรีอันเปนทิพยเลา. . . แม
สังคีตอันเปนทิพย ยอมเปนไปในอากาศ เพื่อบูชาพระตถาคต ดูกอนอานนท
พระตถาคตจะชื่อวาอันบริษัทสักการะ เคารพ นับถือ บูชานอบนอมดวยเครื่อง
สักการะประมาณเทานี้หามิได ผูใดแลจะเปนภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก หรืออุบาสิกา
ก็ตาม เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ พระพฤติตามธรรมอยู
ผูนั้นยอมชื่อวาสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ดวยการบูชาอยางยิ่ง เพราะเหตุ
นั้นแหละ อานนท พวกเธอพึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักเปนผูปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรมอยู.
เรื่องอุปวาณเถระ
[๑๓๐] สมัยนั้น ทานอุปวาณะยืนถวายงานพัดพระผูมีพระภาคเจา
เฉพาะพระพักตร. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงขับทานพระอุปวาณะวา
ดูกอนภิกษุ เธอจงหลีกไป อยายืนตรงหนาเรา. ทานพระอานนทไดมีความดําริ
วา ทานอุปวาณะรูปนี้เปนอุปฏฐากอยูใกลชิด พระผูมีพระภาคเจามาชานาน
ก็แหละเมื่อเปนเชนนั้นในกาลครั้งสุดทาย พระผูมีพระภาคเจาทรงขับทาน
อุปวาณะวา ดูกอนภิกษุ เธอจงหลีกไป อยายืนตรงหนาเราดังนี้ อะไรหนอ
เปนเหตุ อะไรหนอเปนปจจัย ใหพระผูมีพระภาคเจาทรงขับทานอุปวาณะวา
ดูกอนภิกษุ เธอจงหลีกไป อยายืนตรงหนาเรา. ทานพระอานนทไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานอุปวาณะรูปนี้ เปนอุปฏฐาก
อยูใกลชิดพระผูมีพระภาคเจามาชานาน. . .พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
อานนท เทวดาในหมื่นโลกธาตุมาประชุมกันโดยมากเพื่อจะเห็นตถาคต เมือง
กุสินาราสาลวันอันเปนที่แวะพักแหงมัลลกษัตริยเพียงเทาใด โดยรอบถึง ๑๒
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ตลอดที่เพียงเทานี้ จะหาประเทศแมมาตรวาเปนจรดลงแหงปลายขนทรายอัน
เทวดาผูมีศักดิ์ใหญ มิไดถูกตองแลวมิไดมี พวกเทวดายกโทษอยูวา เรามา
แตที่ไกลเพื่อจะเห็นพระตถาคต พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา จะเสด็จ
อุบัติในโลก ในบางครั้งบางคราว ในปจฉิมยามแหงราตรีวันนี้แหละ พระตถาคตจักปรินิพพาน ภิกษุผูมีศักดิ์ใหญรูปนี้ ยืนบังอยูเบื้องพระพักตรพระผู
มีพระภาคเจา เราไมไดเพื่อเห็นพระตถาคตในกาลเปนครั้งสุดทาย. ขาแต
พระองคผูเจริญ ก็พวกเทวดา กระทําไวในใจเปนอยางไร อานนท มีเทวดา
บางพวกสําคัญอากาศวาเปนแผนดิน สยายผมประคองแขนทั้งสองคร่ําครวญอยู
ลมลงกลิ้งเกลือกไปมา เหมือนเทาขาดแลว รําพันวา พระผูมีพระภาคเจาจัก
ปรินิพพานเสียเร็วนัก พระสุคตจักปรินิพพานเสียเร็วนัก พระองคผูมีพระจักษุ
ในโลกจักอันตรธานเสียเร็วนักดังนี้ เทวดาบางพวกสําคัญแผนดินวาเปนแผนดิน. . . พระองคผูมีพระจักษุในโลกจักอันตรธานเสียเร็วนักดังนี้ สวนเทวดา
ที่ปราศจากราคะแลว มีสติสัมปชัญญะ อดกลั้นโดยธรรมสังเวชวา สังขารทั้ง
หลายไมเที่ยง ขอนั้น จะหาไดในสังขารนี้แตที่ไหน.
สังเวชนียสถาน ๔ ตําบล
[๑๓๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ในกาลกอน พวกภิกษุอยูจําพรรษา
ในทิศทั้งหลายพากันมาเพื่อเห็นพระตถาคต พวกขาพระองค ยอมไดเห็น
ไดเขาไปนั่งใกล ภิกษุผูใหเจริญใจเหลานั้น พวกขาพระองค โดยลวงไปแหง
พระผูมีพระภาคเจา จักไมไดเห็น จักไมไดเขาไปนั่งใกลภิกษุผูใหเจริญใจ.
ดูกอนอานนท สังเวชนียสถาน ๔ แหงเหลานี้ เปนที่ควรเห็นของ
กุลบุตรผูมีศรัทธา. สังเวชนียสถาน ๔ เปนไฉน. สังเวชนียสถานเปนที่ควร
เห็นของกุลบุตรผูมีศรัทธาดวยระลึกวา พระตถาคตประสูติในที่นี่ ๑ สังเวชนีย-
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สถานเปนที่ควรเห็นของกุลบุตรผูมีศรัทธาดวยระลึกวา พระตถาคตตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ ๑ สังเวชนียสถานเปนที่ควรเห็นของกุลบุตรผูมี
ศรัทธาดวยระลึกวา พระตถาคตยังธรรมจักรอันยวดยิ่งใหเปนไปแลวในที่นี้ ๑
สังเวชนียสถานเปนที่ควรเห็นของกุลบุตรผูมีศรัทธาดวยระลึกวา พระตถาคต
เสด็จปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ ๑ อานนท สังเวชนียสถาน
๔ แหงเหลานั้นแล เปนที่ควรเห็นของกุลบุตรผูมีศรัทธา ภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา ผูมีศรัทธาจักมาดวยระลึกถึงวา พระตถาคตประสูติในที่นี้
บาง พระตถาคตตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้บาง พระตถาคตยัง
ธรรมจักรอันยวดยิ่งใหเปนไปในที่นี้บาง พระตถาคตเสร็จปรินิพพานแลวดวย
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้บาง ดูกอนอานนท ชนเหลาใดเที่ยวจาริกไปยัง
เจดียมีจิตเลื่อมใส จักกระทํากาละ ชนเหลานั้นทั้งหมดเบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค.
วิธีปฏิบัติในสตรี และพระพุทธสรีระ
[๑๓๒] ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคจะปฏิบัติในมาตุคาม
อยางไร. ไมดู อานนท. เมื่อมีการดูจะพึงปฏิบัติอยางไร. ไมพูดดวยอานนท.
เมื่อมีการพูดจะพึงปฏิบัติอยางไร. พึงตั้งสติไว อานนท.
[๑๓๓] ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคจะปฏิบัติในพระสรีระ
ของพระตถาคตอยางไร. อานนทพวกเธออยาขวนขวายเพื่อบูชาสรีระของพระตถาคตเลย พวกเธอจงสืบตอในประโยชนตน ประกอบตามในประโยชนตน
ไมประมาทในประโยชนตน มีตนสงไปแลวอยูเถิด อานนท กษัตริยผูเปน
บัณฑิตบาง พราหมณผูเปนบัณฑิตบาง คฤหบดีผูเปนบัณฑิตบาง เลื่อมใส
ในพระตถาคตมีอยู เขาเหลานั้น จักกระทําการบูชาสรีระของพระตถาคตเอง.
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ก็ขาแตพระองคผูเจริญ พึงปฏิบัติในพระสรีระของพระตถาคตอยางไร.
พึงปฏิบัติในพระสรีระของพระตถาคต เหมือนที่เขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจาจักรพรรดิ. เขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจาจักรพรรดิเปนอยางไร.
อานนท เขาหอพระสรีระของพระเจาจักรพรรดิดวยผาใหม ครั้นหอแลวซับดวย
สําลี ครั้นซับดวยสําลีแลว หอดวยผาใหม โดยอุบายนี้ หอพระสรีระของ
พระเจาจักรพรรดิดวยผา ๕๐๐ คู เชิญลงในรางเหล็กอันเต็มดวยน้ํามัน ครอบ
ดวยรางเหล็กอื่น กระทําจิตกาธานดวยของหอมทุกชนิด ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระเจาจักรพรรดิ สรางพระสถูปของพระเจาจักรพรรดิไวในทางใหญ
๔ แพรง อานนท เขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจาจักรพรรดิอยางนี้แลว พึง
ปฏิบัติในพระสรีระของพระตถาคตเหมือนเขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจา
จักรพรรดิฉะนั้น พึงสรางพระสถูปของพระตถาคตไวในทางใหญ ๔ แพรง
ชนเหลาใด จักยกขึ้นซึ่งมาลัยของหอมหรือจุณ จักอภิวาท หรือยังจิตใหเลื่อม
ใสในพระสถูปนั้น ขอนั้นจักเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกชนเหลานั้น
ตลอดกาลนาน.
ถูปารหบุคคล ๔
[๑๓๔] ดูกอนอานนท ถูปารหบุคคล ๔ เหลานี้. ถูปารหบุคคล ๔
เปนไฉน. คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระปจเจกสัมพุทธเจา ๑
สาวกของพระตถาคต ๑ พระเจาจักรพรรดิ ๑.
ดูกอนอานนท เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา จึงเปนถูปารหบุคคล. ชนเปนอันมาก ยอมยังจิตใหเลื่อมใส
วา นี้เปนพระสถูปของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น ชนเหลา
นั้น ยังจิตใหเลื่อมใสพระสถูปนั้นแลว เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอม
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เขาถึงสุคติโลกสวรรค อานนท เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล พระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา จึงเปนถูปารหบุคคล.
ดูกอนอานนท เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร ๆ พระปจเจกสัมพุทธเจา จึงเปนถูปารหบุคคล ชนเปนอันมาก ยังจิตใหเลื่อมใสวา นี้เปน
สถูปของพระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชนเหลานั้นยังจิตใหเลื่อมใสในสถูปนั้นแลว
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตกยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค อานนท เพราะ
อาศัยอํานาจประโยชนนี้แล พระปจเจกสัมพุทธาเจาจึงเปนถูปารหบุคคล.
ดูกอนอานนท เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร สาวกของพระตถาคตจึงเปนถูปารหบุคคล. ชนเปนอันมาก ยังจิตใหเลื่อมใสวา นี้เปนสถูป
สาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ชนเหลานั้น
ยังจิตใหเลื่อมใสในสถูปนั้นแลว เบื้องหนาแตตาย เพราะกายตาย ยอมเขาถึง
สุคติโลกสวรรค อานนท เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล สาวกของพระตถาคตจึงเปนถูปารหบุคคล.
ดูกอนอานนท เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร พระเจาจักรพรรดิ
จึงเปนถูปารหบุคคล. ชนเปนอันมาก ยังจิตใหเลื่อมใสวา นี้เปนพระสถูป
ของพระธรรมราชา ผูทรงธรรมพระองคนั้น ชนเหลานั้น ยังจิตใหเลื่อมใส
ในพระสถูปนั้นแลว เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
อานนท เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล พระเจาจักรพรรดิจึงเปนถูปารหบุคคล อานนท ถูปารหบุคคล ๔ เหลานี้แล.
ประทานโอวาทแกพระอานนท
[๑๓๕] ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปสูวิหาร ยืนเหนี่ยวสลักเพชร
รองไหอยูวา เรายังเปนเสขบุคคลมีกิจที่จะตองทําอยู แตพระศาสดาของเรา
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ซึ่งเปนผูอนุเคราะหเรา ก็จักปรินิพพานเสีย ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา
รับสั่งถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานนทอยูที่ไหน. พวกภิกษุ
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระอานนทนั่นเขาไปสูวิหาร
ยืนเหนี่ยวสลักเพชร รองไหอยูวาเรายังเปนเสขบุคคลมีกิจที่จะตองทําอยู แต
พระศาสดาของเรา ซึ่งเปนผูอนุเคราะหเราก็จักปรินิพพานเสีย. ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคเจา จึงรับสั่งกะภิกษุรูปหนึ่งวา เธอจงไปเถิด ภิกษุ จงบอก
อานนทตามคําของเราวา ทานอานนทพระศาสดารับสั่งหาทาน. ภิกษุนั้นทูล
รับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว เขาไปหาทานพระอานนท ครั้นเขา
ไปหาแลว บอกทานพระอานนทวา ทานอานนท พระศาสดารับสั่งหาทาน.
ทานพระอานนทรับคําภิกษุนั้นแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นเขาไป
เฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งกะทานพระอานนทผูนั่งเรียบรอยแลววา
อยาเลย อานนท เธออยาเศราโศกร่ําไรไปเลย เราไดบอกไวกอนแลวไมใชหรือ
วา ความเปนตาง ๆ ความพลัดพราก ความเปนอยางอื่นจากของรักของชอบ
ใจทั้งสิ้นตองมี ขอนั้นจะหาไดในของรักของชอบใจนี้แตที่ไหนเลา สิ่งใดเกิด
แลว มีแลว ปจจัยปรุงแตงแลว มีความทําลายเปนธรรมดา ความปรารถนา
วา ขอสิ่งนั้นอยาทําลายไปเลยดังนี้ นั่นไมเปนฐานะที่จะมีได อานนท เธอ
ไดเปนอุปฏฐากตถาคต ดวยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันประกอบดวย
เมตตา เปนประโยชนเกื้อกูล เปนความสุขไมมีสอง หาประมาณมิไดมาชานาน
เธอไดกระทําบุญไวแลว อานนท จงประกอบความเพียรเถิด เธอจักเปนผูไม
มีอาสวะโดยฉับพลัน.
ตรัสสรรเสริญพระอานนท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย แมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายใด ไดมีแลว.
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ในอดีต ภิกษุผูอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคเจานั้นเปนอยางยิ่ง เหมือน
อานนทผูเปนอุปฏฐากแหงเรา แมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายใดจักมี
ในอนาคตกาล ภิกษุผูอุปฏฐากของผูพระมีพระภาคเจานั้นเปนอยางยิ่ง เหมือน
อานนทผูเปนอุปฏฐากแหงเรา อานนทเปนบัณฑิต ยอมรูวานี้เปนกาลเพื่อจะ
เขาเฝาพระตถาคต นี้เปนกาลของพวกภิกษุ นี้เปนกาลของพวกภิกษุณี นี้เปน
กาลของพวกอุบาสก นี้เปนกาลของพวกอุบาสิกา นี้เปนกาลของพระราชา
นี้เปนกาลของพระราชมหาอํามาตย นี้เปนกาลของพวกเดียรถีย นี้เปนกาลของ
สาวกเดียรถีย.
อัพภูตธรรม ๔
[๑๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อัพภูตธรรมนาอัศจรรย ๔ อยางเหลานี้
มีอยูในพระอานนท. อัพภูตธรรม ๔ อยางเปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ถาภิกษุบริษัท เขาไปใกลเพื่อจะเห็นอานนท ภิกษุบริษัทนั้น ยอมยินดีดวย
การที่ไดเห็น ถาอานนทแสดงธรรมในภิกษุบริษัทนั้น ภิกษุบริษัทนั้น ก็ยอม
ยินดี แมดวยธรรมที่แสดงแลว ภิกษุบริษัทยังไมอิ่มเลย อานนทยอมนิ่งไป
ในเวลานั้น ถาภิกษุณีบริษัท. . .อุบาสกบริษัท. . .อุบาสิกาบริษัท เขาไปใกล
เพื่อจะเห็นอานนท อุบาสิกาบริษัทนั้น ยอมยินดีดวยการที่ไดเห็น ถาอานนท
แสดงธรรมในอุบาสิกาบริษัทนั้น อุบาสิกาบริษัทนั้น ก็ยินดีแมดวยธรรมที่
แสดงแลว อุบาสิกบริษัทยังไมอิ่มเลย อานนทยอมนิ่งไปในเวลานั้น ภิกษุ
ทั้งหลาย อัพภูตธรรมนาอัศจรรย ๔ อยางเหลานี้แล มีอยูในอานนท.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อัพภูตธรรมนาอัศจรรย ๔ อยางเหลานี้ มีอยู
ในพระเจาจักรพรรดิ. ถาขัตติยบริษัทเขาไปเฝาพระเจาจักรพรรดิ ขัตติยบริษัท
นั้น ยอมยินดีดวยการที่ไดเขาเฝา ถาพระเจาจักรพรรดิมีพระดํารัสในขัตติย-
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บริษัทนั้น ขัตติยบริษัทนั้น ก็ยินดีแมดวยพระดํารัส ขัตติยบริษัทยังไมอิ่ม
เลย พระเจาจักรพรรดิยอมทรงนิ่งในเวลานั้น. ถาพราหมณบริษัท. . .คฤหบดีบริษัท. . . สมณบริษัท เขาไปเฝาพระเจาจักรพรรดิ สมณบริษัทนั้น
ยอมยินดีดวยการที่ไดเขาเฝา ถาพระเจาจักรพรรดิมีพระดํารัสในสมณบริษัท
นั้น สมณบริษัทนั้นก็ยินดี. แมดวยพระดํารัส สมณบริษัทนั้นยังไมอิ่มเลย
พระจักรพรรดิยอมทรงนิ่งไปในเวลานั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อัพภูตธรรมนาอัศจรรย ๔ อยาง มิอยูในอานนท
ฉันนั้นเหมือนกัน ถาภิกษุบริษัทเขาไปใกลเพื่อจะเห็นอานนท ภิกษุบริษัทนั้น
ยอมยินดีดวยการที่ไดเห็น ถาอานนทแสดงธรรมในภิกษุบริษัทนั้น ภิกษุ
บริษัทนั้นยอมยินดี แมดวยธรรมที่แสดงแลว ภิกษุบริษัทยังไมอิ่มเลย
อานนทยอมนิ่งไปในเวลานั้น. ถาภิกษุณีบริษัท. . .อุบาสกบริษัท. . .อุบาสิกา
บริษัทเขาไปหาไดเห็นอานนท อุบาสิกาบริษัทนั้น ยอมยินดีดวยการที่ไดเห็น
ถาอานนทแสดงธรรมในอุบาสิกาบริษัทนั้น อุบาสิกาบริษัทนั้น ก็ยินดีแมดวย
ธรรมที่แสดงแลว อุบาสิกาบริษัทยังไมอิ่มเลย อานนทยอมนิ่งไปในเวลานั้น.
ภิกษุทั้งหลาย อัพภูตธรรมนาอัศจรรย ๔ อยางเหลานี้แล มีอยูในอานนท.
ตรัสเรื่องเมืองกุสินารา
[๑๓๗] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนท
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจา
อยาเสด็จปรินิพพานในเมืองเล็ก เมืองดอน กิ่งเมืองนี้เลย เมืองใหญเหลาอื่น
มีอยูคือ เมืองจัมปา เมืองราชคฤห เมืองสาวัตถี เมืองสาเกต เมืองโกสัมพี
เมืองพาราณสี
ขอพระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพานในเมืองเหลานี้เถิด
กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาลที่เลื่อมใสในพระตถาคต
มีอยูมากในเมืองเหลานี้ ทานเหลานั้นจักกระทําสักการะบูชาสรีระของพระตถาคต.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท เธออยาไดกลาวอยางนี้
เธออยาไดกลาวอยางนี้วา เมืองเล็ก เมืองดอน กิ่งเมืองดังนี้เลย แตปางกอน
มีพระเจาจักรพรรดิ ทรงพระนามวามหาสุทัสสนะ ผูทรงธรรมเปนพระราชา
โดยธรรมเปนใหญในแผนดิน มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะแลว
มีพระราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ เมืองกุสินารานี้ มี
นามวา กุสาวดี เปนราชธานีของพระเจามหาสุทัสสนะ โดยยาวดานทิศบูรพา
และทิศประจิม ๑๒ โยชน โดยกวางดานทิศอุดรและทิศทักษิณ ๗ โยชน
กุสาวดีเปนราชธานี เปนเมืองที่มั่งคั่งรุงเรืองมีชนมาก มนุษยหนาแนน และ
มีภิกษาหาไดงาย ดูกอนอานนท อาลกมันทาราชธานีแหงเทพเจาทั้งหลาย
เปนเมืองที่มั่งคั่งรุงเรืองมีชนมาก ยักษหนาแนน และมีภิกษาหาไดงาย แม
ฉันใด กุสาวดีราชธานีก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนเมืองที่มั่งคั่งรุงเรืองมีชนมาก
มนุษยหนาแนน และมีภิกษาหาไดงาย กุสาวดีราชธานีมิไดเงียบจากเสียงทั้ง
๑๐ ทั้งกลางวันและกลางคืน คือ เสียงชาง เสียงมา เสียงรถ เสียงกลอง เสียง
ตะโพน เสียงพิณ เสียงขับรอง เสียงกังสดาล เสียงประโคมและเสียงเปนที่ ๑๐
วา ทานทั้งหลายจงบริโภค จงดื่ม จงเคี้ยวกิน จงไปเถิด อานนท เธอจงเขา
ไปในเมืองกุสินาราแลว บอกแกพวกมัลลกษัตริยเมืองกุสินาราวา ดูกอน
วาสิฏฐทั้งหลาย พระตถาคตจักปรินิพพานในปจฉิมยามแหงราตรีในวันนี้ พวก
ทานจงรีบออกไปเถิด พวกทานอยาไดมีความรอนใจในภายหลังวา พระตถาคตไดปรินิพพานในคามเขตของพวกเรา พวกเราไมไดเขาไปเฝา พระตถาคต
ในกาลครั้งสุดทาย. ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา
แลว นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปในเมืองกุสินารา ลําพังผูเดียว.
แจงขาวมัลลกษัตริย
สมัยนั้น มัลลกษัตริยเมืองกุสินาราประชุมกันอยูที่สัณฐาคาร
ดวยกรณียกิจบางอยาง. ลําดับนั้น ทานพระอานนทเขาไปยังสัณฐาคารของ
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มัลลกษัตริยเมืองกุสินารา ไดบอกแกพวกมัลลกษัตริยเมืองกุสินาราวา ดูกอน
วาสิฏฐทั้งหลาย พระตถาคตจักปรินิพพานในปจฉิมยามแหงราตรีในวันนี้แหละ
พวกทานจงรีบออกไปเถิด พวกทานอยาไดมีความรอนใจในภายหลังวา พระ
ตถาคตไดปรินิพพานในคามเขตของพวกเรา พวกเราไมไดเฝาตถาคตในกาล
ครั้งสุดทาย. พวกมัลลกษัตริย พระโอรส สุณิสาและปชาบดีไดสดับคํานี้ของ
ทานพระอานนทแลว เปนทุกขเสียพระทัย เปยมไปดวยความทุกขใจ บาง
พวกสยายพระเกศา ประคองหัตถทั้งสองคร่ําครวญอยู ลมลงกลิ้งเกลือกไปมา
เหมือนมีพระบาทอันขาดแลว ทรงรําพันวา พระผูมีพระภาคเจาจักปรินิพพาน
เร็วนัก พระสุคตจักปรินิพพานเร็วนัก พระองคผูมีพระจักษุในโลก จักอันตรธาน
เสียเร็วนัก.
ครั้งนั้น พวกมัลลกษัตริย พระโอรส สุณิสาและปชาบดีเปนทุกข
เสียพระทัย เปยมไปดวยความทุกขใจ เสด็จเขาไปยังสาลวัน อันเปนที่แวะพัก
ของพวกมัลลกษัตริย เสด็จเขาไปหาทานพระอานนท. ทานพระอานนทไดมี
ความดําริวา ถาเราใหพวกมัลลกษัตริยเมืองกุสินาราถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาทีละองค ๆ พวกมัลลกษัตริยเมืองกุสินาราจักมิไดถวายบังคมพระ
ผูมีพระภาคเจาทั่วกัน ราตรีนี้จักสวางเสีย ถากระไรเราควรจัดใหพวกมัลลกษัตริยเมืองกุสินาราถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาโดยลําดับสกุล ๆ ดวย กราบ
ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ มัลลกษัตริยมีนามอยางนี้ พรอมดวยโอรส
ชายา บริษัทและอํามาตยถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคเจา
ดวยเศียรเกลา. โดยอุบายเชนนี้ทานพระอานนท ยังพวกมัลลกษัตริยเมือง
กุสินาราใหถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาเสร็จโดยปฐมยามเทานั้น.
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เรื่องสุภัททปริพาชก
[๑๓๘] สมัยนั้น สุภัททปริพาชก อาศัยอยูในเมืองกุสินารา. สุภัทท
ปริพาชกไดฟงวา พระสมณโคดม จักปรินิพพานในปจฉิมยามแหงราตรีนั้น
วันนี้. ลําดับนั้น สุภัททปริพาชกไดมีความดําริวา เราไดฟงคํานั้นของพวก
ปริพาชกผูเฒาผูแก ซึ่งเปนอาจารยและปาจารย กลาวอยูวา พระตถาคตอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา ยอมอุบัติขึ้นในโลกในบางครั้งบางคราว พระสมณโคดมจัก
ปรินิพพานในปจฉิมยามแหงราตรีวันนี้แหละ อนึ่ง ธรรมอันเปนที่สงสัยนี้
ซึ่งบังเกิดขึ้นแกเราก็มีอยู เราเลื่อมใสในพระสมณโคดมอยางนี้วา พระสมณโคดม ยอมสามารถเพื่อแสดงธรรมแกเรา ที่เราจะพึงละธรรมอันเปนที่สงสัย
นี้ได.
ลําดับนั้น สุภัททปริพาชก เขาไปหาทานพระอานนทที่สาลวันอันเปน
ที่แวะพักของพวกมัลลกษัตริย ครั้นเขาไปหาแลว จึงไดกลาวกะทานพระ
อานนทวา ทานอานนท ขาพเจาไดฟงคําของพวกปริพาชก...ที่เราจะพึงละธรรม
อันเปนที่สงสัยนี้ได ทานอานนท ขาพเจานั้น ขอไดเฝาพระสมณโคดม.
เมื่อสุภัททปริพาชกกลาวอยางนี้แลว ทานพระอานนทกลาววา อยาเลยสุภัททะ
อยาเบียดเบียนพระตถาคตเลย พระผูมีพระภาคเจาทรงเหน็ดเหนื่อย. แมครั้ง
ที่สอง...แมครั้งที่สามสุภัททปริพาชกก็กลาวกะทานพระอานนทวา. . .
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงสดับคําเจรจาของทานพระอานนทกับสุภัทท
ปริพาชกแลว. จึงตรัสกะทานพระอานนทวา อยาเลย อานนท อยาหามสุภัททะ
เลย สุภัททะจงไดเฝาพระตถาคตเถิด สุภัททะจักถามปญหาอยางใดอยางหนึ่ง
กะเรา มุงเพื่อความรู มิใชมุงเพื่อความเบียดเบียน อนึ่ง เราอันสุภัททะถาม
แลวจักพยากรณขอความแกสุภัททนะนั้นได เขาจักรูขอความนั้นไดโดยฉับพลัน.
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ทานพระอานนทไดกลาวกะทานสุภัททปริพาชกวา ไปเถิด สุภัททะ
พระผูมีพระภาคเจาประทานโอกาสแกทาน. สุภัททปริพาชกจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ชื่นชมกับพระผูมีพระภาคเจา ใหถอยคําเปนที่ชื่นชมใหระลึก
ถึงกันผานพนไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. สุภัททปริพาชกกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ สมณพราหมณเหลาใด เปน
เจาหมู เปนเจาคณะ เปนคณาจารย มีชื่อเสียง มียศ เปนเจาลัทธิ ชนเปน
อันมากสมมติวาเปนคนดี คือ บูรณกัสสปะ มักขลิโคสาละ อชิตเกสกัมพละ
ปกุธกัจจายนะ สัญชยเวลัฎฐบุตร นิครณฐนาฎบุตร สมณพราหมณเหลานั้น
ทั้งหมดตรัสรูแลว ตามปฏิญญาของตน หรือทั้งหมดไมไดตรัสรู หรือวาบาง
พวกไมไดตรัสรู. อยาเลยสุภัททะขอนั้นหยุดไวกอน. . .
ทรงแสดงธรรมแกสุภัททะ
เราจะแสดงธรรมแกทาน ทานจงฟงธรรมนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาว.
สุภัททปริพาชกทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนสุภัททะ. อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ หาไมไดในธรรม
วินัยใด แมสมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็หาไมไดในธรรมวินัยนั้น
สุภัททะ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ หาไดในธรรมวินัยใด แมสมณะที่ ๑
ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ หาไดในธรรมวินัยนั้น สุภัททะ อริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ หาไดในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็มีอยูในธรรม
วินัยนี้ ลัทธิอื่น ๆ วางจากสมณะผูรู สุภัททะ ก็ภิกษุเหลานี้ พึงอยูโดยชอบ
โลกจะไมพึงวางจากพระอรหันตทั้งหลาย.
[๑๓๙] ดูกอนสุภัททะเรามีวัย ๒๙ ปบวชแลว
แสวงหาวาอะไรเปนกุศล ตั้งแตเราบวชแลว
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นับได ๕๑ ป แมสมณะเปนไปในประเทศแหง
ธรรมเปนเครื่องนําออก ไมมีในภายนอกแต
ธรรมวินัยนี้.
สมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ไมมี ลัทธิอื่นวางจากสมณะผูรู. สุภัททะ
ภิกษุเหลานั้นพึงอยูโดยชอบ โลกไมพึงวางจากพระอรหันตทั้งหลาย.
ติตถิยปริวาส
[๑๔๐] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว สุภัททปริพาชก
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจม
แจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก บุคคลหงาย
ของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืด
ผูมีจักษุจักเห็นรูปฉันใด พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธรรม โดยอเนก
ปริยายฉันนั้นเหมือนกัน ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา พระธรรม
พระภิกษุสงฆวา เปนสรณะ ขาพระองคพึงไดบรรพชา อุปสมบทในสํานักของ
พระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนสุภัททะ ผูใดเคยเปนอัญญเดียรถีย
หวังบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ ผูนั้นตองอยูปริวาส ๔ เดือน. ตอลวง ๔
เดือนแลว ภิกษุทั้งหลายมีจิตยินดีแลว จึงใหบรรพชาอุปสมบทเพื่อความเปน
ภิกษุ แตวาเรารูบุคคลตางกันในขอนี้. สุภัททปริพาชกกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ หากผูเคยเปนอัญญเดียรถีย หวังบรรพชาอุปสมบทในธรรม
วินัยนี้ จะตองอยูปริวาส ๔ เดือน ตอลวง ๔ เดือนแลว ภิกษุทั้งหลายมีจิต
ยินดีแลว จึงใหบรรพชาอุปสมบทเพื่อความเปนภิกษุ ขาพระองคจักอยูปริวาส
๔ ป ตอลวง ๔ ปแลว ขอภิกษุทั้งหลายมีจิตยินดีแลว จงใหบรรพชาอุปสมบทเพื่อความเปนภิกษุเถิด.
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สุภัททสําเร็จอรหัต
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกอน
อานนท ถาเชนนั้น เธอจงใหสุภัททปริพาชกบวชเถิด. ทานพระอานนททูลรับ
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว. สุภัททปริพาชกไดกลาวกะทานพระอานนทวา ดูกอนทานอานนทผูมีอายุ ลาภของทาน ทานไดดีแลว ที่พระศาสดา
ทรงอภิเษกดวยอันเตวาสิกาภิเษก ที่เฉพาะพระพักตรในพระศาสนานี้. สุภัททปริพาชก ไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว. ก็ทาน
สุภัททะอุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกไปอยูแตผูเดียวเปนผูไมประมาท มี
ความเพียร มีตนสงไปแลวอยูไมชานานนัก ทําใหแจงที่สุดพรหมจรรยอัน
ยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลาย ผูมีความตองการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
โดยชอบดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในทิฏฐธรรมเขาถึงอยู รูชัดวาชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจเพื่อความเปนอยางนี้ มิได
มี. ทานสุภัททะรูปหนึ่งไดเปนพระอรหันต. ทานเปนสักขิสาวกองคสุดทาย
ของพระผูมีพระภาคเจา.
จบภาณวารที่ ๕
ประทานโอวาทแกภิกษุสงฆ
[๑๔๑] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะทานพระอานนทวา
ดูกอนอานนท บางที่พวกเธอจะพึงมีความคิดอยางนี้วา ปาพจนมีพระศาสดาลวง
แลว พระศาสดาของพวกเราไมมี ขอนี้พวกเธอไมพึงเห็นอยางนั้น ธรรมก็ดี
วินัยก็ดีอันใดอันเราแสดงแลว ไดบัญญัติไวแลวแกพวกเธอ ธรรมและวินัย
อันนั้นจักเปนศาสดาแหงพวกเธอ โดยกาลลวงไปแหงเราดูกอนอานนท บัดนี้
พวกภิกษุเรียกกันและกันดวยวาทะวา อาวุโสฉันใด โดยลวงไปแหงเรา ไมควร
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เรียกกันฉันนั้น ภิกษุผูแกกวา พึงเรียกภิกษุผูออนกวาโดยชื่อหรือโดยโคตร
หรือโดยวาทะวาอาวุโส ภิกษุผูออนกวา พึงเรียกภิกษุผูแกกวาวา ภนฺเต หรือ
อายสฺมา ดูกอนอานนท ถาสงฆปรารถนาจะถอนสิกขาบทเล็กนอยเสียบางจง
ถอนเถิด โดยลวงไปแหงเรา พึงลงพรหมทัณฑแกฉันนภิกษุ โดยลวงไปแหง
เรา. ทานพระอานนทกราบทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พรหมทัณฑ
เปนไฉน. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ฉันนภิกษุพึงพูดไดตามที่ตนปรารถนา
ภิกษุทั้งหลายไมพึงวา ไมพึงโอวาท ไมพึงสั่งสอน.
[๑๔๒] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
มรรค หรือในขอปฏิบัติจะพึงมีแกภิกษุแมรูปหนึ่ง พวกเธอจงถามเถิด อยาไดมี
ความรอนใจภายหลังวา พระศาสดาอยูเฉพาะหนาเราแลว เรายังมิอาจทูลถาม
พระผูมีพระภาคเจาที่เฉพาะพระพักตร. เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว
พวกภิกษุเหลานั้นก็พากันนิ่งอยู. แมครั้งที่สอง. . . แมครั้งที่สามภิกษุเหลานั้น
ก็พากันนิ่งอยู.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ภิกษุทั้งหลาย
บางทีพวกเธอไมถามแมเพราะความเคารพในพระศาสดา แมภิกษุผูเปนสหาย
จงบอกแกภิกษุผูสหายเถิด. เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้ แลวพวกภิกษุ
เหลานั้นก็พากันนิ่งอยู ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ขาพระองคเลื่อมใสในภิกษุ
สงฆอยางนี้วา ความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มรรค
หรือในขอปฏิบัติไมมีแมแกภิกษุรูปหนึ่ง ในภิกษุสงฆหมูนี้. ดูกอนอานนท
เธอพูดเพราะความเลื่อมใส ตถาคตหยั่งรูในขอนี้เหมือนกันวา ความสงสัย
เคลือบแคลงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มรรค หรือขอปฏิบัติไมมีแม
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แกภิกษุรูปหนึ่ง ในภิกษุสงฆหมูนี้. บรรดาภิกษุ ๕๐๐ รูปเหลานี้ ภิกษุรูปที่
ต่ําที่สุด ก็เปนโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง มีอันจะตรัสรูใน
ภายหนา.
พระปจฉิมวาจา
[๑๔๓] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอวา สังขารทั้งหลายมีความเสื่อม
ไปเปนธรรมดา พวกเธอจงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด. นี้เปนพระปจฉิมวาจาของพระตถาคต.
ปรินิพพาน
[๑๔๔] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงเขาปฐมฌาน ออกจาก
ปฐมฌานแลว เขาทุติยฌาน ออกจากทุติยฌานแลว เขาตติยฌาน ออกจาก
ตติยฌานแลว เขาจตุตถฌาน ออกจากจตุตถฌานแลว ทรงเขาอากาสานัญจายตนะ ออกจากอากาสานัญจายตสมาบัติแลว เขาวิญญาณัญจายตนะ ออกจาก
วิญญาณัญจายตนสมาบัติแลว เขาอากิญจัญญายตนะ ออกจากอากิญจัญญายตนะสมาบัติแลว เขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมบัติแลว ทรงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ.
ครั้งนั้น ทานพระอานนทไดถามทานพระอนุรุทธะวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพานแลวหรือ ทานพระอนุรุทธะกลาววา อานนทผูมีอายุ
พระผูมีพระภาคเจายังไมเสด็จปรินิพพานทรงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ
แลว เขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติแลว
เขาอากิญจัญญายตนะ ออกจากอากิญจัญญายตนะสมาบัติแลว เขาวิญญาณัญจา-
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ยตนะ ออกจากวิญญาณัญจายตนสมาบัติแลว เขาอากาสานัญจายตนะ ออก
จากอากาสานัญจายตนสมาบัติแลว เขาจตุตถฌาน ออกจากจตุตถฌานแลว
เขาตติยฌาน ออกจากตติยฌานแลว เขาทุติยฌาน ออกจากทุติยฌานแลว
เขาปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานแลว เขาทุติยฌาน ออกจากทุติยฌานแลว
เขาตติยฌาน ออกจากตติยฌานแลว เขาจตุตถฌาน. พระผูมีพระภาคเจาทรง
ออกจากจตุตถฌานแลว เสด็จปรินิพพานในลําดับ (แหงการพิจารณาองค
จตุตถฌานนั้น).
[๑๘๕] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว พรอมกับการปรินิพานไดเกิดแผนดินไหวใหญ เกิดความขนพองสยองเกลานาพึงกลัว ทั้งกลอง
ทิพยก็บันลือขึ้น.
พรหมกลาวสังเวคธรรม
[๑๔๖] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว พรอมกับปรินิพพาน
ทาวสหัมบดีพรหมไดกลาวคาถานี้วา
สัตวทั้งหลายทั้งปวง จักตองทอดทิ้งรางกายไวในโลก แตพระตถาคตผูเปน
ศาสดาเชนนั้น หาบุคคลจะเปรียบเทียบ
มิไดในโลก เปนพระสัมพุทธเจา ทรงมี
พระกําลัง ยังเสด็จปรินิพพาน.
[๑๔๗] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว พรอมกับปรินิพพาน ทาวลักกจอมเทพ ไดตรัสพระคาถาวา
สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ มีความ
เกิดขึ้นและเสื่อมไปเปนธรรมดา ยอมเกิด
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ขึ้นและดับไป ความเขาไปสงบสังขารเหลา
นั้นไดเปนสุข.
[๑๔๘] . . .ทานพระอนุรุทธะ ไดกลาวคาถาเหลานี้วา
ลมอัสสาสะปสสาสะของพระมุนีผูมี
พระทัยตั้งมั่น คงที่ ไมหวั่นไหว ปรารภ
สันติทํากาละมิไดมีแลว.
พระองคมีพระทัยไมหดหู ทรงอดกลั้นเวทนาไดแลว ความพนแหงจิตไดมี
แลว เหมือนดวงประทีปดับไปฉะนี้.
[๑๔๙] . . .ทานพระอานนท ไดกลาวคาถานี้วา
เมื่อพระสัมพุทธเจา ประกอบดวย
อาการอันประเสริฐทั้งปวง ปรินิพพาน
แลว ในครั้งนั้นไดเกิดอัศจรรย นาพึงกลัว
และเกิดความขนพองสยองเกลา.
[๑๕๐] เมื่อพระผูมีภาคเจาปรินิพพานแลว บรรดาภิกษุเหลานั้น
พวกภิกษุยังมีราคะไมไปปราศแลว บางพวกประคองแขนทั้งสองคร่ําครวญอยู
ลมลงกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนเทาขาด รําพันวาพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพาน
เร็วนัก พระสุคตปรินิพพานเร็วนัก พระองคผูมีพระจักษุในโลกอันตรธาน
เร็วนัก. สวนพวกภิกษุที่มีราคะไปปราศแลว มีสติสัมปชัญญะอดกลั้นอยูวา
สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ ขอนั้น จะหาไดในสังขารนี้แตที่ไหน.
[๑๕๑] ครั้งนั้น ทานพระอนุรุทธะเตือนภิกษุทั้งหลายวา อยาเลยผูมี
อายุทั้งหลาย พวกทานอยาเศราโศกอยาร่ําไรไปเลย เรื่องนี้พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสบอกไวกอนแลวไมใชหรือวา ความเปนตาง ๆ ความพลัดพราก ความ
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เปนอยางอื่นจากสิ่งและบุคคลอันเปนที่รักที่ชอบใจทั้งสิ้นตองมี ขอนั้น จะหาได
ไดในสิ่งและบุคคลอันเปนที่รักที่ชอบใจนี้แตที่ไหน สิ่งใดเกิดแลวมีแลวปจจัย
ปรุงแตงแลว มีความทําลายเปนธรรมดา ความปรารถนาวา ขอสิ่งนั้นอยาทํา
ลายไปเลยดังนี้ ไมเปนฐานที่จะมีได พวกเทวดาพากันยกโทษอยู. ทานพระอานนทถามวา ทานอนุรุทธะ พวกเทวดาการทําไวในใจเปนอยางไร. พระ
อนุรุทธะตอบวา อานนท มีเทวดาบางพวกสําคัญอากาศวาเปนแผนดิน สยายผม
ประคองแขนทั้งสองคร่ําครวญอยู ลมลงกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนเทาขาดแลว
รําพันวาพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานเร็วนัก พระสุคตปรินิพพานเร็วนัก
พระองคผูมีพระจักษุในโลกอันตรธานเร็วนัก มีเทวดาบางพวกสําคัญแผนดินวา
เปนแผนดินสยายผมคร่ําครวญอยู. . .อันตรธานเร็วนัก. สวนเทวดาที่ปราศ
จากราคะแลว มีสติสัมปชัญญะอดกลั้นอยูวา สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ
ขอนั้นจะหาไดในสังขารนี้แตที่ไหน.
ลําดับนั้น ทานอนุรุทธะและทานพระอานนทยังราตรีที่เหลือนั้น ให
ลวงไปดวยธรรมีกถา. ทานพระอนุรุทธะสั่งทานพระอานนทวา ไปเถิด อานนท
ทานจงเขาไปเมืองกุสินารา บอกแกพวกมัลลกษัตริยเมืองกุสินาราวา ดูกอน
วาสิฏฐะทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว ขอพวกทานจงทราบกาล
อันควรในบัดนี้เถิด. ทานพระอานนทรับคําทานพระอนุรุทธะแลว เวลา
เชานุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปเมืองกุสินาราลําพังผูเดียว.
แจงขาวปรินิพพาน
[๑๕๒] สมัยนั้น พวกเจามัลละเมืองกุสินารา ประชุมกันที่สัณฐคาร
ดวยเรื่องพระนิพพานนั้น. ลําดับนั้น ทานพระอานนทไปยังสัณฐาคารของเจา
มัลละเมืองกุสินารา ไดบอกแกเจามัลละเมืองกุสินาราวา ดูกอนวาสิฏฐะทั้งหลาย
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พระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพานแลว ขอทานทั้งหลายจงสําคัญกาลอันควร
ในบัดนี้เถิด. เจามัลละ โอรส สุณิสา และปชาบดีฟงคํานี้ของทานพระอานนท
แลว มีความทุกข เสียพระทัยเปยมดวยทุกขใจ บางพวกสยายผมประคอง
พระหัตถทั้งสองคร่ําครวญ ลมลงกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนมีพระบาทขาดแลว
ทรงรําพันวา พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานเร็วนัก พระสุคตปรินิพพานเร็วนัก
พระองคผูมีจักษุในโลกอันตรธานเร็วนัก.
ครั้งนั้น เจามัลละเมืองกุสินารารับสั่งกะพวกบุรุษวา พวกทานจง
เตรียมของหอมดอกไม และเครื่องดนตรีทุกชนิดในเมืองกุสินาราใหพรอม.
เจามัลละเมืองกุสินารา ถือเอาของหอมดอกไมเครื่องดนตรีทุกชนิดและผา
๕๐๐ คู เสด็จไปยังสาลวันอันเปนที่แวะพักของพวกเจามัลละ เสด็จเขาถึงสรีระ
ของพระผูมีพระภาคเจา สักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระสรีระของพระผูมี
พระภาคเจาดวยการฟอนรํา ขับรอง ประโคม ของหอม ดอกไม ดาดเพดานผา
ตกแตงโรงมณฑล ยังวันนั้นใหลวงไปดวยประการอยางนี้. พวกเจามัลละมี
พระดําริวา การถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจาในวันนี้หมด
เวลาเสียแลว พรุงนี้พวกเราจักถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจา.
พวกเจามัลละเมืองกุสินารา สักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระสรีระของพระ
ผูมีพระภาคเจาดวยการฟอนรํา ขับรองประโคม ของหอมดอกไม ดาดเพดานผา
ตกแตงโรงมณฑล ยังวันแมที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ที่ ๖ ใหลวงไปแลว
ครั้นถึงวันที่ ๗ พวกเจามัลละเมืองกุสินารามีพระดําริวา พวกเราสักการะ
เคารพ นับถือ บูชาพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจาดวยการฟอนรําขับรอง
ประโคม ของหอมดอกไม จักเชิญไปทางทิศทักษิณแหงพระนครเชิญไปภาย
นอกพระนคร ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจา ทางทิศทักษิณ
แหงพระนคร.
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มัลลปาโมกข ๘
[๑๕๓] สมัยนั้น มัลลปาโมกข ๘ องค สระสรงเกลาแลวทรงนุงผา
ใหมดวยทรงดําริวา เราจักยกพระสรีระพระผูมีพระภาคเจา ยอมไมอาจจะยก
ขึ้นได. พวกเจามัลละเมืองกุสินราไดถามทานพระอนุรุทธะวา ทานอนุรุทธะ
อะไรหนอเปนเหตุ อะไรหนอเปนปจจัย มัลลปาโมกข ๘ องคนี้ ผูสระสรง
เกลาแลว ทรงนุงผาใหมดวยดําริวา เราจักยกพระสรีระของพระผูมีพระภาคจา
ยอมไมอาจยกขึ้นได. พระอนุรุทธะกลาววา ดูกอนวาสิฏฐะทั้งหลาย พวกทาน
มีความประสงคอยางหนึ่ง พวกเทวดามีความประสงคอยางหนึ่ง. เจามัลละกาม
วา ขาแตทานผูเจริญ พวกเทวดามีความประสงคอยางไร.
พระอนุรุทธะกลาววา ดูกอนวาสิฏฐะทั้งหลาย พวกทานมีความประสงค
วา เราสักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระสรีระพระผูมีพระภาคเจา ดวยการ
ฟอนรํา ขับรอง ประโคม ดอกไม ของหอม จักเชิญไปทางทิศทักษิณแหงพระ
นคร แลวเชิญไปภายนอกพระนคร ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผูมีพระ
ภาคเจา ทางทิศทัณษิณแหงพระนคร เทวดามีความประสงควา เราสักการะ
เคารพ นับถือ บูชาพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจา ดวยการฟอนรํา ขับรอง
ประโคม ดอกไม ของหอม อันเปนทิพยจักเชิญไปทางทิศอุดรแหงพระนคร
แลวเขาสูพระนครโดยทวารทิศอุดร เชิญไปทามกลางพระนคร แลวออกโดย
ทวารทิศบูรพา แลวถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจา ที่มกุฏพันธนเจดียของพวกเจามัลละ ทางทิศบูรพาแหงพระนคร. เจามัลละกลาววา
ขอใหเปนไปตามความประสงคของพวกเทวดาเถิด.
สมัยนั้น เมืองกุสินาราดารดาษไปดวยดอกมณฑารพ โดยถองแถวประมาณ
แคเขา จนตลอดที่ตอแหงเรือนบอของโสโครกและกองหยากเยื่อ ครั้งนั้น
พวกเทวดาและพวกเจามัลละเมืองกุสินารา สักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระ
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สรีระของพระผูมีพระภาคเจา ดวยการฟอนรํา ขับรอง ประโคม ดอกไม ของ
หอม ทั้งที่เปนทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย เชิญไปทางทิศอุดรแหงพระนคร
แลวเชิญไปสูพระนครโดยทวารทิศอุดร เชิญไปทามกลางพระนคร แลวออก
ไปโดยทวารทิศบูรพา แลววางพระสรีระพระผูมีพระภาคเจา ณ มกุฏพันธน
เจดียของพวกเจามัลละ ทางทิศบูรพาแหงพระนคร. ลําดับนั้น พวกเจามัลละ
ไดถามทานพระอานนทวา พวกขาพเจาจะพึงปฏิบัติในพระสรีระของพระตถาคต
อยางไร. ทานพระอานนทกลาววา ดูกอนวาสิฏฐะทั้งหลาย พวกทานพึงปฏิบัติ
ในพระสรีระพระตถาคต เหมือนที่เขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจาจักรพรรดิ
ฉะนั้น. เขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจาจักรพรรดิเปนอยางไรเลา.
ดูกอนวาสิฏฐะทั้งหลาย เขาหอพระสรีระของพระเจาจักรพรรดิดวย
ผาใหม แลวซับดวยสําลี แลวหอดวยผาใหม โดยอุบายนี้หอพระสรีระของ
พระเจาจักรพรรดิดวยผา ๕๐๐ คูแลว เชิญพระสรีระลงในรางเหล็กอันเต็ม
ดวยน้ํามันครอบดวยรางเหล็กอื่น แลวกระทําจิตกาธานดวยไมหอมทุกชนิด
ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระเจาจักรพรรดิแลว สรางพระสถูปของพระเจา
จักรพรรดิไวที่ที่ทางใหญ ๔ แพรง เขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจาจักรพรรดิ
ดวยประการฉะนี้แล พวกทานพึงปฏิบัติในพระสรีระพระตถาคต เหมือนที่เขา
ปฏิบัติในพระสรีระของพระเจาจักรพรรดิฉะนั้น พึงสรางพระสถูปพระตถาคต
ไวในหนทางใหญ ๔ แพรง ชนเหลาใดจักยกขึ้นซึ่งพวงมาลัยของหอมหรือจุณ
จักอภิวาท หรือจักยังจิตใหเลื่อมใสในพระสถูปนั้น ขอนั้นจักเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเหลานั้นตลอดกาลนาน.
ลําดับนั้น พวกเจามัลละเมืองกุสินารารับสั่งกะพวกบุรุษวา ดูกอน
พนาย ถาอยางนั้น พวกทานจงเตรียมสําลีไวพรอมเถิด. พวกเจามัลละเมือง
กุสินาราหอพระสรีระพระผูมีพระภาคเจาดวยผาใหม แลวซับดวยสําลี แลวหอ
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ดวยผาใหมโดยอุบายนี้ หอพระสรีระพระผูมีพระภาคเจาดวยผา ๕๐๐ คู แลว
เชิญลงในรางเหล็กอันเต็มดวยน้ํามัน ครอบดวยรางเหล็กอื่น แลวกระทําจิต
กาธานดวยไมหอมทุกชนิด แลวจึงเชิญพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจาขึ้นสู
จิตกาธาน.
เรื่องพระมหากัสสปเถระ
[๑๕๔] สมัยนั้น พระมหากัสสปะพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เดินทางจากเมืองปาวาสูเมืองกุสินารา. ลําดับนั้น ทานมหา
กัสสปะแวะออกจากทางแลวนั่งพักที่โคนไมตนหนึ่ง.
สมัยนั้น อาชีวกคนหนึ่ง ถือดอกมณฑารพในเมืองกุสินาราเดินทางไกล
มาสูเมืองปาวา. ทานมหากัสสปะไดเห็นอาชีวกนั้นมาแตไกล จึงถามอาชีวก
นั้นวา ดูกอนผูมีอายุ ทานยังทราบขาวพระศาสดาของเราบางหรือ. อาชีวกตอบ
วา เราทราบอยู พระสมณโคดมปรินิพพานได ๗ วัน เขาวันนี้ นี้ดอกมณฑารพ
เราถือมาแตที่นั้น บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุเหลาใดยังไมปราศจากราคะ
ภิกษุเหลานั้นบางพวกประคองแขนทั้งสองคร่ําครวญอยู ลมลงกลิ้งเกลือกไปมา
เหมือนเทาขาดแลว รําพันวา พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานเร็วนัก พระสุคต
ปรินิพพานเร็วนัก พระองคผูมีพระจักษุในโลกอันตรธานเร็วนัก. สวนภิกษุ
เหลาใดปราศจากราคะ ภิกษุเหลานั้นมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นอยูวา สังขาร
ทั้งหลายไมเที่ยงหนอ ขอนั้นจะหาไดในสังขารนี้แตที่ไหน.
เรื่องสุภัททวุฑฒบรรพชิต
[๑๕๕] สมัยนั้น บรรพชิตผูบวชเมื่อแกชื่อสุภัททะ นั่งอยูในบริษัท
นั้น. สุภัททวุฑฒบรรพชิตไดกลาวกะพวกภิกษุวา อยาเลยผูมีอายุ พวกทาน
อยาเศราโศก อยาร่ําไรไปเลย เราพนดีแลว ดวยวาพระมหาสมณะนั้นเบียด
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เบียนพวกเราอยูวา สิ่งนี้ควรแกเธอ สิ่งนี้ไมควรแกเธอ ก็บัดนี้พวกเรา
ปรารภในสิ่งใด ก็จักกระทําสิ่งนั้น ไมปรารถนาสิ่งใด ก็จักไมกระทําสิ่งนั้น.
ลําดับนั้น พระมหากัสสปะเตือนภิกษุทั้งหลายวา อยาเลยผูมีอายุ พวก
ทานอยาเศราโศก อยาร่ําไรไปเลย พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสสอนไวอยางนี้
กอนแลวไมใชหรือวา ความเปนตาง ๆ ความพลัดพราก ความเปนอยางอื่น
จากสิ่งและบุคคลเปนที่รักที่ชอบทั้งหมดตองมี ขอนั้นจะหาไดในสิ่งและบุคคล
ที่รักที่ชอบใจนี้แตที่ไหน สิ่งใดเกิดแลว มีแลว ปจจัยปรุงแตงแลว มีความ
ทําลายเปนธรรมดา ความปรารถนาวาขอสิ่งนี้ อยาทําลายไปเลยดังนี้ ไมเปน
ฐานะที่จะมีได.
มัลลปาโมกข ๔
[๑๕๖] สมัยนั้น มัลลปาโมกข ๔ องค สระสรงเกลาแลวทรงนุงผา
ใหมดวยดําริวา เราจักยังไฟใหติดจิตกาธารของพระผูมีพระภาคเจา ก็ยอมไม
อาจใหติดได. ลําดับนั้น พวกเจามัลละเมืองกุสินาราไดถามทานพระอนุรุทธะ
วา ทานอนุรุทธะอะไรหนอเปนเหตุ อะไรหนอเปนปจจัย ที่มัลลปาโมกข
๔ องคเหลานี้ ผูสระสรงเกลาแลวทรงนุงผาใหมดวยดําริวา เราจักยังไฟให
ติดจิตกาธาร ยอมไมอาจใหติดได. ทานพระอนุรุทธะกลาววา ดูกอนวาสิฏฐะ
ทั้งหลาย พวกเทวดามีความประสงคอยางหนึ่ง. มัลลปาโมกขถามวา ขาแตทาน
ผูเจริญ พวกเทวดามีความประสงคอยางไร. ทานพระอนุรุทธะตอบวา
พวกเทวดามีความประสงควา ทานพระมหากัสสปะนี้ พรอมดวยภิกษุ
สงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เดินทางไกลจากเมืองปาวามาสูเมืองกุสินารา
จิตกาธารของพระผูมีพระภาคเจาจักยังไมลุกโพลงขึ้น จนกวาทานพระมหา
กัสสปะจะถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคเจาดวยมือของตน.
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มัลลปาโมกขกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ขอใหเปนไปตามความประสงคของ
พวกเทวดาเถิด.
ถวายพระเพลิง
ลําดับนั้น ทานพระมหากัสสปะเขาไปถึงมกุฏพันธนเจดียของพวกเจา
มัลละในเมืองกุสินารา และถึงจิตกาธานของพระผูมีพระภาคเจาแลว ครั้นเขา
ไปแลว กระทําจีวรเฉวียงบาขางหนึ่งประนมอัญชลี กระทําประทักษิณจิต
กาธาน ๓ รอบ แลวเปดทางพระบาท ถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผูมี
พระภาคเจาดวยเศียรเกลา. แมภิกษุ ๕๐๐ รูปเหลานั้น กระทําจีวรเฉวียงบา
ประนมอัญชลี กระทําประทักษิณ ๓ รอบแลว ถวายบังคมพระบาททั้งสอง
ของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา. เมื่อทานพระมาหากัสสปะและภิกษุ ๕๐๐
รูปนั้นถวายบังคมแลว จิตกาธานของพระผูมีพระภาคเจาก็โพลงขึ้นเอง. เมื่อ
พระสรีระของพระผูมีพระภาคเจาถูกเพลิงไหมอยู พระอวัยวะสวนใด คือ
พระฉวี พระจัมมะ พระมังสะ พระนหารุ หรือพระลสิกา เถาเขมาแหงพระ
อวัยวะสวนนั้น มิไดปรากฏเลย เหลืออยูแตพระสรีระอยางเดียว. เมื่อเนยใส
และน้ํามันถูกเพลิงไหมอยู เถาเขมามิไดปรากฏฉันใด เมื่อพระสรีระของพระ
ผูมีพระภาคเจาถูกเพลิงไหมอยู. . .เหลืออยูแตพระสรีระอยางเดียวฉันนั้นเหมือน
กัน. บรรดาผา ๕๐๐ คู เหลานั้น เพลิงไหมเพียง ๒ ผืนเทานั้น คือผืนในที่
สุดกับผืนนอก. เมื่อพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจาถูกเพลิงไหมแลว ทอน้ํา
ก็ไหลหลั่งมาจากอากาศดับจิตกาธานของพระผูมีพระภาคเจา. น้ําพุงขึ้นแมจาก
ไมสาละ ดับจิตกาธานของพระผูมีพระภาคเจา. พวกเจามัลละเมืองกุสินารา
ดับจิตกาธานของพระผูมีพระภาคเจา ดวยน้ําหอมทุกชนิด. ลําดับนั้น พวกเจา
มัลละเมืองกุสินารา ทําสัตติบัญชร ในสัณฐาคาร แวดลอมดวยธนูปราการ
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจาตลอด ๗ วัน
ดวยการฟอนรํา ขับรอง ประโคม ดอกไม ของหอม.
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เรื่องพระเจาอชาตศัตรูเปนตน
[๑๕๗] พระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตศัตรู เวเทหิบุตรได
ทรงสดับแลววา พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว ในเมืองกุสินารา จึงทรง
สงทูตไปหาพวกเจามัลละเมืองกุสินาราวา พระผูมีพระภาคเจาก็เปนกษัตริย แม
เราก็เปนกษัตริย เราควรจะไดสวนพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจาบาง จักได
ทําพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผูมีพระภาคเจา. พวกกษัตริยลิจฉวี
เมืองเวสาลีไดทราบวา พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลวในเมืองกุสินารา.
จึงทรงสงทูตไปหาพวกเจามัลละเมืองกุสินาราวา พระผูมีพระภาคเจากษัตริย
แมเราก็เปนกษัตริย เราควรจะไดสวนพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจาบาง เรา
ก็จักไดทําพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผูมีพระภาคเจา. พวกกษัตริย
ศากยะกบิลพัสดุไดสดับวา พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานในเมืองกุสินารา
จึงทรงสงทูตไปหาพวกเจามัลละเมืองกุสินาราวา พระผูมีพระภาคเจาเปนพระ
ญาติอันประเสริฐของพวกเรา. . . พวกกษัตริยถูลีเมืองอัลลกัปปะ. . . พระผูมี
พระภาคเจาเปนกษัตริย . . . แมเราก็เปนกษัตริย. . . พวกกษัตริยโกลิยะเมือง
รามคาม . . .พระผูมีพระภาคเจาเปนกษัตริย แมเราก็เปนกษัตริย. . .พราหมณ
ผูครองเมืองเวฏฐทีปะ . . . พระผูมีพระภาคเจาก็เปนกษัตริย แมเราก็เปน
พราหมณ. . . พวกกษัตริยมัลละเมืองปาวา ไดทรงสดับแลววาพระผูมีพระ
ภาคเจา ปรินิพพานในเมืองกุสินารา จึงทรงสงทูตไปหาพวกเจามัลละเมือง
กุสินาราวา พระผูมีพระภาคเจาก็เปนกษัตริย แมเราก็เปนกษัตริย เราควร
จะไดสวนพระสรีระผูมีพระภาคเจาบาง จักไดกระทําพระสถูปและการฉลอง
พระสรีระพระผูมีพระภาคเจา เมื่อกษัตริยและพราหมณกลาวแลวอยางนี้ พวก
เจามัลละเมืองกุสินาราไดตรัสกะหมู คณะเหลานั้นวา พระผูมีพระภาคเจา
ปรินิพพานในคามเขตของพวกเรา พวกเราจักไมใหสวนพระสรีระพระผูมีพระ
ภาคเจา.
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เรื่องโทณพราหมณ
[๑๕๘] เมื่อพวกเจามัลละเมืองกุสินาราตรัสอยางนี้แลว
พราหมณไดพูดกะหมูคณะเหลานั้นวา
ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย ขอพวก
ทานจงฟงคําอันเอกของขาพเจา พระพุทธ
เจาของเราทั้งหลาย เปนผูกลาวสรรเสริญ
ขันติ การจะสัมปหารกันเพราะสวนพระ
สรีระธาตุของพระพุทธเจา ผูเปนอุดม
บุคคลเชนนี้ ไมดีเลย.
ขอเราทั้งหลายทั้งปวง จงยินยอม
พรอมใจยินดีแบงพระสรีระออกเปน ๘
สวนเถิด ขอพระสถูปจงแพรหลายไปใน
ทิศทั้งหลาย ชนผูเลื่อมใสตอพระพุทธเจา
ผูมีพระจักษุมีอยูมาก.

โทณ-

การแบงพระสรีระธาตุ
[๑๕๙] หมูคณะเหลานี้กลาววา ขาแตพราหมณ ถาเชนนั้นขอทาน
นั่นแหละ. จงแบงพระสรีระธาตุพระผูมีพระภาคเจาออกเปน ๘ สวนเทา ๆ กัน
ใหเรียบรอยเถิด. โทณพราหมณรับคําของหมูคณะเหลานั้นแลว แบงพระสรีระธาตุพระผูมีพระภาคเจาออกเปน ๘ สวนเทากันเรียบรอย จึงกลาวกะหมูคณะ
เหลานั้นวา ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย ขอพวกทานจงใหทะนานนี้แกขาพเจา
เถิด ขาพเจาจักการทําพระสถูปและการฉลองทะนานบาง. ทูตเหลานั้นไดให
ทะนานแกโทณพราหมณ.
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[๑๖๐] พวกเจาโมริยะเมืองปปผลิวันไดสดับวา พระผูมีพระภาคเจา
ปรินิพพานในเมืองกุสินารา จึงทรงสงทูตไปหาพวกเจามัลละเมืองกุสินาราวา
พระผูมีพระภาคเจาก็เปนกษัตริย แมเราก็เปนกษัตริย เราควรจะไดสวนพระ
สรีระธาตุพระผูมีพระภาคเจาบาง จักไดกระทําพระสถูปและการฉลองพระสรีระ
ธาตุพระผูมีพระภาคเจา. พวกเจามัลละเมืองกุสินารากลาววา สวนพระสรีระ
ธาตุพระผูมีพระภาคเจาไมมี เราไดแบงพระสรีระธาตุของพระผูมีพระภาคเจา
เสียแลว ขอพวกทานจงนําพระอังคารไปแตที่นี้เถิด. พวกทูตนั้นนําพระอังคาร
ไปจากที่นั้นแลว.
[๑๖๑] ครั้งนั้น พระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตศัตรูเวเทหิบุตร ไดกระทําพระสถูปและการฉลองพระสรีระธาตุพระผูมีพระภาคเจาในกรุง
ราชคฤห. พวกกษัตริยลิจฉวีเมืองเวสาลี ไดกระทําพระสถูป . . . ในเมือง
เวสาลี. พวกกษัตริยศากยะเมืองกบิลพัสดุ ไดกระทําพระสถูป. . . ในเมือง
กบิลพัสดุ. พวกกษัตริยถูลีเมืองอัลลกัปปะ ไดกระทําพระสถูป. . . ในเมือง
อัลลกัปปะ. พวกกษัตริยโกลิยะเมืองรามคาม ไดกระทําพระสถูป. . .ในเมือง
รามคาม. พราหมณผูครองเมืองเวฏฐทีปะ ไดกระทําพระสถูป. . .ในเมือง
เวฏฐทีปะ. พวกเจามัลละเมืองปาวา ไดกระทําพระสถูป. . .ในเมืองปาวา. พวก
เจามัสละเมืองกุสินารา ไดกระทําพระสถูป . . .ในเมืองกุสินารา. โทณพราหมณไดกระทําพระสถูปและการฉลองทะนาน. พวกกษัตริยโมริยะเมืองปปผลิวัน ไดกระทําพระสถูปและการฉลองพระอังคารในเมืองปปผลิวัน.
พระสถูปบรรจุพระสรีระธาตุมี ๘ แหง เปน ๙ แหงทั้งบรรจุทะนาน
เปน ๑๐ แหงทั้งพระสถูปบรรจุพระอังคารดวยประการฉะนี้ การแจกพระธาตุ
และการกอพระสถูปเชนนี้ เปนแบบอยางมาแลว.
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พุทธสารีริกธาตุ
[๑๖๒]

พระสรีรธาตุของพระพุทธเจาผูมี
พระจักษุ ๘ ทะนาน ๗ ทะนาน บูชากัน
อยูในชมพูทวีป สวนพระสรีรธาตุอีก
ทะนานหนึ่งของพระพุทธเจา ผูเปนบุรุษ
ที่ประเสริฐอันสูงสุด พวกนาคราชบูชากัน
อยูในรามคาม.
พระเขี้ยวแกวองคหนึ่งเทวดาชั้นดาว
ดึงสบูชาแลว สวนอีกองคหนึ่ง บูชากันอยู
ในคันธารปุระ อีกองคหนึ่งบูชากันอยูใน
แควนของพระเจากาลิงคะ อีกองคหนึ่ง
พระยานาคบูชากันอยู.
ดวยพระเดชแหงพระสรีรธาตุนั่น
แหละ แผนดินประดับแลวดวยนักพรตผู
ประเสริฐที่สุด พระสรีรธาตุของพุทธเจาผูมีจักษุนี้ ชื่อวาอันเขาสักการะ ๆ สักการะดีแลว.
พระพุทธเจาพระองคใดอันจอมเทพ
พญานาคและจอมนระ บูชาแลว อันจอม
มนุษยผูประเสริฐสุดบูชาแลวเหมือนกัน
ขอทานทั้งหลายจงประนมมือถวายบังคม

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 336
พระสรีรธาตุนั้น ๆ ของพระพุทธเจาพระ
องคนั้น พระพุทธเจาทั้งหลายหาไดยาก
โดยรอยแหงกัป.
พระทนต ๔๐ องคบริบูรณ พระ
เกศา และพระโลมาทั้งหมด พวกเทวดา
นําไปองคละองคนําสืบตอกันในจักรวาล
ดังนี้แล.
จบมหาปรินิพพานสูตรที่ ๓
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อรรถกถามหาปรินิพพานสูตร
มหาปรินิพพานสูตร เริ่มตนวา ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้.
พรรณนาความตามลําดับบทในมหาปรินิพพานสูตรนั้น ดังตอไปนี้.
บทวา คิชฺฌกูเฏ ความวา บนภูเขาชื่อวา คิชฌกูฏ เพราะมีฝูงแรงอยูบนยอด
หรือมียอดคลายแรง. บทวา อภิยาตุกาโม ไดแกมีพระประสงคจะเสด็จยาตราทัพยึดแควนวัชชี. บทวา วชฺชี ไดแกเหลาเจาวัชชี. บทวา เอว มหิทฺธิเก
ไดแกประกอบดวยราชฤทธิ์ใหญอยางนี้. พระเจาอชาตศัตรู ตรัสถึงภาวะที่
เจาวัชชีเหลานั้นสามัคคีกัน ดวยพระดํารัสนี้. บทวา เอว มหานุภาเว ไดแก
ประกอบดวยอานุภาพมากอยางนี้. พระเจาอชาตศัตรูตรัสถึงภาวะที่เจาวัชชี
เหลานั้น ทรงศึกษาหัตถศิลปะเปนตน ที่ทานหมายเอากลาวไววา พวกเจา
ลิจฉวีราชกุมารเหลานี้ศึกษาฝกฝนชํานาญดีแลวหนอ ที่สามารถยิงลูกศร เขา
ทางชองดาลถี่ ๆ ได ลูกศรที่ติดพูทั้งใหญทั้งเล็กไมผิดพลาดเปาเลย. บทวา
อุจฺเฉชฺชามิ แปลวา จักตัดขาด. บทวา วินาเสสฺสามิ แปลวา จักทําใหถึง
ความไมปรากฏ. ในคําวา อนยพฺยสน นี้ ความเจริญหามิไดเหตุนั้นจึงชื่อวา
อนยะ. คําวา อนยะ นี้ เปนชื่อของความไมเจริญ ความไมเจริญนั้น ยอม
ขจัดทิ้งซึ่งประโยชนเกื้อกูลและความสุข เหตุนั้นจึงชื่อวา พยสนะ. คําวา
พยสนะ นี้ เปนชื่อของความเสื่อมมีเสื่อมญาติเปนตน. บทวา อาปาเทสฺสามิ
แปลวา จักใหถึง.
ไดยินวา พระเจาอชาตศัตรูนั้น ตรัสเฉพาะการยุทธอยางนี้ ในอิริยาบถมียืนและนั่งเปนตน จึงสั่งกองทัพอยางนี้วา พวกเจาจงเตรียมยาตราทัพ.
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เพราะเหตุไร. ไดยินวาตรงตําบลปฏฏนคามตําบลหนึ่งแหงแมน้ําคงคา พระเจา
อชาตศัตรูทรงมีอํานาจกึ่งโยชน พวกเจาลิจฉวีมีอํานาจกึ่งโยชน. อธิบายวา
ก็ในตําบลนี้เปนสถานที่ที่ตกอยูภายใตอํานาจปกครอง. อีกอยางหนึ่งในที่นั้น
สิ่งที่มีคามากตกจากเชิงเขา. เมื่อพระเจาอชาตศัตรูทรงทราบดังนั้นแลว ทรง
พระดําริวา ไปวันนี้ ไปพรุงนี้ จึงตระเตรียมทันที เหลาเจาลิจฉวีทรงสมัคร
สมานกันอยู จึงพากันไปกอนยึดของมีคามากเอาไวหมด. พระเจาอชาตศัตรู
เสด็จไปทีหลัง ทรงทราบเรื่องนั้น แลวทรงกริ้ว เสด็จไป. เจาลิจฉวีเหลานั้น
ก็กระทําอยางนั้นแหละแมในปตอมา. ดังนั้นพระเจาอชาตศัตรูจึงทรงอาฆาต
อยางรุนแรง ไดทรงการทําอยางนั้นในคราวนั้น. แตนั้นทรงดําริวา ชื่อวาการ
ตอยุทธกับคณะเจาเปนเรื่องหนัก ชื่อวาการตอตีที่ไรประโยชนแมครั้งเดียวก็
มีไมได แตเมื่อปรึกษากับบัณฑิตสักคนหนึ่งยอมไมพลาด. ก็บัณฑิตเชนพระ
ศาสดา ไมมี ทั้งพระศาสดาก็ประทับอยูในวิหารใกล ๆ นี่เอง. เอาเถิด เราจะ
สงคนไปทูลถาม ถาเราไปเอง จักมีประโยชนอะไร พระศาสดาก็จักทรงดุษณี
ภาพ ก็เมื่อไมเปนประโยชนเชนนี้ พระศาสดาจักตรัสวา พระราชาเสด็จไป
ในที่นั้น จะมีประโยชนอะไร. ทาวเธอจึงสงวัสสการพราหมณไป. พราหมณ
ไปแลวก็กราบทูลความขอนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาว
วา อถ โข ราชา ฯ เป ฯ อาปาเทสฺสามิ วชฺชึ ดังนี้.
บทวา ภควนฺต วีชยมาโน ความวา พระเถระยืนถวายงานพัดพระ
ผูมีพระภาคเจาตามธรรมเนียม แตพระผูมีพระภาคเจาจะทรงหนาวหรือทรงรอน
ก็หามิได. พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับคําของพราหมณแลว ไมทรงปรึกษา
กับพราหมณนั้น กลับมีประสงคจะปรึกษากับพระเถระ จึงตรัสคําวา กินฺติ เต
อานนฺท สุต ดังนี้เปนอาทิ.
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บทวา อภิณฺหสนฺนิปาตา ความวา ประชุมกันวันละ ๓ ครั้งบาง
ประชุมกันเปนระยะบาง ชื่อวา ประชุมกันเนือง ๆ. บทวา สนฺนิปาตพหุลา
ความวา เมื่อไมหยุดพักวาเมื่อวาน ก็ประชุมกันแลว ทั้งวันกอนก็ประชุมกัน
แลว วันนี้จะประชุมกันทําไมอีก ชื่อวา มากดวยการประชุม. บทวา ยาวกีวฺจ แปลวา ตลอดกาลเพียงใด. บทวา วุฑฺฒิเยว อานนฺท วชฺชีน
ปาฏิกงฺขาโน ปริหานิ ความวา เพราะเมื่อไมประชุมกันเนือง ๆ ไมฟงขาว
ที่มาแตทุกทิศทุกทางก็ไมรูเรื่องวุนวายที่เกิดขึ้น จากเขตบานหรือเขตนิคมโนน
หรือโจรมั่วสุมในที่โนน. แมเหลาโจรรูวา พวกเจาพากันประมาท จึงปลนบาน
และนิคมเปนตน ทําชนบทใหพินาศ. พวกเจายอมเสื่อมดวยประการฉะนี้.
แตเมื่อประชุมกันเนือง ๆ รูขาวนั้น ๆ แตนั้นก็จะสงกําลังไปปราบฝายที่ไมใช
มิตร แมโจรทั้งหลายรูวาพวกเจาไมประมาท พวกเราก็ไมอาจจะคุมกันเปน
หมูเที่ยวไปได แลวก็แตกหนีไป. เจาทั้งหลายยอมเจริญดวยประการฉะนี้.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ชาววัชชีพึงหวังความเจริญถายเดียว
ไมเสื่อมเลย. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาฏิกงฺขา แปลวา พึงปรารถนา
อธิบายวา พึงเห็นอยางนี้วา ความเจริญจักมีแนแท.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา สมคฺคา เปนตน ดังนี้.
เมื่อกลองเรียกประชุมลั่นขึ้น พวกเจาลิจฉวีการทําการบายเบี่ยงวา
วันนี้เรามีกิจ วันนี้ มงคล ดังนี้ ชื่อวาไมพรอมเพรียงกันประชุม. แตพอได
ยินเสียงกลอง กําลังกินก็ดี กําลังแตงตัวก็ดี กําลังนุงผาก็ดี กินไดครึ่งหนึ่งบาง
แตงตัวไดครึ่งหนึ่งบาง กําลังนุงผาบาง ก็เขาประชุม ชื่อวา พรอมเพรียงกัน
ประชุม. สวนเขาประชุมแลว ก็คิดก็ปรึกษากัน ทํากิจที่ควรทํา ไมเลิกพรอม
กัน ชื่อวา ไมพรอมเพรียงกันเลิกประชุม. ก็เมื่อเลิกประชุมกันอยางนี้แลว
พวกที่ไปกอนมีความคิดอยางนี้วา พวกเราไดยินแตพูดกันนอกเรื่อง บัดนี้ จะ
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พูดแตเรื่องที่มีขอยุติ. แตเมื่อเลิกพรอมกัน ก็ชื่อวาพรอมเพรียงกันเลิก. อนึ่ง
ไดยินวา ความวุนวาย หรือโจรมั่วสุมกัน แตเขตบานหรือเขตนิคม ในที่โนน
เมื่อไตถามกันวา ใครจักไปกระทําการปราบฝายที่ไมใชมิตรเลา ตางชิงกัน
อาสาพูดวา ขากอน ขากอน แลวพากันไปก็ดี ชื่อวาพรอมเพรียงกันเลิก.
แตเมื่อการงานของเจาองคหนึ่ง ตองงดไป เหลาเจาที่เหลือก็สงบุตรและพี่นอง
ไปชวยการงาน ของเจาองคนั้นก็ไมพูดกะเจาผูเปนอาคันตุกะวา โปรดเสด็จ
ไปวังของเจาองคโนนเถิด หากสงเคราะหพรอมกันทั้งหมดก็ดี และเมื่องาน
มงคล โรค หรือสุขทุกขเชนนั้น อยางอื่น เกิดขึ้นแกเจาองคนั้น ก็พากันไป
ชวยเหลือในเรื่องนั้น ทั้งหมดก็ดี ชื่อวาพรอมเพรียงกัน กระทํากิจที่ชาววัชชี
พึงทํา.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา อปฺตฺต เปนตนดั่งนี้. ไมตั้งภาษีอากร
หรือ พลี หรืออาชญาที่ไมเคยทํา ชื่อวา ไมบัญญัติขอที่ยังไมบัญญัติ. สวนใช
ขอที่มาโดยโบราณประเพณี ชื่อวา ไมถอนขอที่ทานบัญญัติไวแลว. เมื่อบุคคล
ถูกเขาจับมาแสดงวาเปนโจร. ไมยอมวินิจฉัย สั่งลงโทษโดยเด็ดขาดเลย ชื่อวา
ไมถือวัชชีธรรมโบราณประพฤติ. เมื่อเจาเหลานั้นบัญญัติขอที่ยังไมบัญญัติ
พวกผูคนที่ถูกบีบคั้นดวยภาษีใหมเอี่ยมเปนตน รูสึกวาเราถูกบีบคั้น ใครจักอยู
ในแควนของเจาเหลานี้ได แลวก็พากันไปชายแดนเปนโจรบาง เปนพรรคพวก
ของโจรบาง ปลนชนบท. เมื่อพวกเจาเลิกถอนขอที่บัญญัติไว ไมเก็บภาษี
เปนตน ที่มีมาตามประเพณีเรือนคลังก็เสื่อมเสีย แตนั้นกองทัพ ชาง มาและ
ไพรพล เมื่อไมไดวัตถุเนืองนิตยเหมือนพนักงานตนหองเปนตน ก็จะเสื่อมทาง
กําลังใจกําลังกาย พวกเขาก็ไมควรจะรบ ไมควรจะบํารุงได. เมื่อไมยึดถือวัชชีธรรมโบราณประพฤติ ผูคนในแวนแควน ก็จะพากันโกรธวา พวกเจาทําบุตรบิดา
พี่นองของเราผูไมเปนโจรวาเปนโจรตัดทําลายกัน แลวพากันไปชายแดน เปน
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โจรบาง เปนพรรคพวกของโจรบาง โจมตีชนบท. พวกเจายอมเสื่อมดวยอาการ
อยางนี้. แตเมื่อพวกเจาบัญญัติขอที่บัญญัติแลว พวกผูคนก็จะ พากันราเริงยินดี
วาพวกเจากระทําแตขอที่มาตามประเพณี ดังนี้แลว ตางก็จะทําการงาน มีกสิกรรมและพาณิชยกรรมเปนตนใหเกิดผลสมบูรณ. เมื่อไมเพิกถอนขอที่บัญญัติ
ไวแลวเก็บภาษีเปนตน ที่มีมาตามประเพณี เรือนคลังก็เจริญ แตนั้นทัพชาง
มาและไพรพล เมื่อไดวัตถุเนืองนิตย เหมือนพนักงานตนหอง สมบูรณดวย
กําลังใจ กําลังกายแลว ควรรบได ควรบํารุงได.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา โปราณ วชฺชิธมฺม นี้ดังตอไปนี้เขาวา
พวกเจาวัชชีแตกอน ไมตรัสวา เมื่อตนถูกเขานํามาแสดงวาผูนี้เปนโจร พวก
ทานจงจับโจรนั้น แลวมอบใหมหาอํามาตยฝายสอบสวน. ฝายอํามาตยเหลานั้น
สอบสวนแลว ถาหากวาไมใชโจรก็ปลอยไป ถาเปนโจรก็ไมพูดอะไร ๆ ดวย
ตนเอง แลวมอบใหมหาอํามาตยฝายผูพิพากษา. มหาอํามาตยผูพิพากษาวินิจฉัย
แลว ถาไมใชโจรก็ปลอยตัวไป ถาเปนโจร ก็มอบใหแกมหาอํามาตยฝายที่
ชื่อวาลูกขุน. ลูกขุนเหลานั้นวินิจฉัยแลว หากไมใชโจรก็ปลอยตัวไป หาก
เปนโจร ก็มอบใหมหาอํามาตย ๘ ตระกูล. มหาอํามาตย ๘ ตระกูลนั้น ก็
กระทําอยางนั้นเหมือนกัน แลวมอบใหเสนาบดี. เสนาบดีก็มอบใหแกอุปราช
อุปราชก็มอบถวายแดพระราชา. พระราชา วินิจฉัยแลว หากวาไมใชโจรก็
ปลอยตัวไป หากวาเปนโจร ก็จะโปรดใหเจาหนาที่อานคัมภีร กฏหมาย
ประเพณี. ในคัมภีรกฏหมายประเพณีนั้นเขียนไววา ผูใดทําความผิดชื่อนี้
ผูนั้นจะตองมีโทษชื่อนี้. พระราชา ทรงนําการกระทําของผูนั้นมาเทียบกับตัว
บทกฏหมายนั้นแลว ทรงลงโทษตามสมควรแกความผิดนั้น ดังนั้นเมื่อพวกเจา
ยึดถือวัชชีธรรมโบราณประพฤติ ผูคนทั้งหลายยอมไมติเตียน. พวกเจาทั้งหลาย
ยอมทํางาน ตามประเพณีโบราณ เจาเหลานั้นยอมไมมีโทษ ยอมมีโทษ
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แตเราเทานั้น เพราะฉะนั้น เขาจึงไมประมาททําการงาน. เจาทั้งหลายยอม
เจริญดวยอาการอยางนี้. ดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา อานนท
พวกเจาวัชชี พึงหวังความเจริญถายเดียว ไมมีความเสื่อมเลย.
บทวา สกฺกโรนฺติ ไดแก เมื่อกระทําสักการะแกเจาวัชชีเหลานั้น
อยางใดอยางหนึ่ง ยอมกระทําแตดี ๆ เทานั้น. บทวา ครุกโรนฺติ ไดแก
กระทําการเชิดชูความเปนผูควรเคารพ. บทวา มาเนนฺติไดแก รักดวยใจ.
บทวา ปูเชนฺติ ไดแก แสดงการนอบนอม. บทวา โสตพฺพ มฺญนฺติ
ไดแก ไปปรนนิบัติวันละ ๒-๓ ครั้ง ยอมสําคัญถอยคําของเจาวัชชีเหลานั้น
วาควรฟงควรเชื่อ. พึงทราบวินิจฉัยในขอนั้น ดังนี้. ชนเหลาใด ไมทําสักการะ
แกเจาผูเฒา ผูแกอยางนี้ และไมไปปรนนิบัติเจาเหลานั้น เพื่อฟงโอวาท
ชนเหลานั้นถูกเจาเหลานั้นสลัดทิ้งไมโอวาท ใฝใจแตการเลน ก็ยอมเสื่อมจาก
ความเปนพระราชา. สวนเจาเหลาใด ปฏิบัติตามอยางนั้น เจาผูเฒาผูแก
ยอมสอนประเพณีโบราณแกเจาเหลานั้นวา สิ่งนี้ ควรทํา สิ่งนี้ไมควรทํา แมถึง
สมัยทําสงคราม ก็ยอมแสดงอุบายวา ควรเขาไปอยางนี้ ควรออกไปอยางนี้.
เจาเหลานั้นรับโอวาท ปฏิบัติตามโอวาท ยอมสามารถดํารงราชประเพณีไวได.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา อานนท เหลาเจาวัชชี พึงหวัง
ความเจริญถายเดียวไมเสื่อมเลย.
บทวา กุลิตฺถิโย ไดแกหญิงแมเรือนของตระกูล. บทวา กุลกุมาริโย ไดแกธิดาของหญิงแมเรือนเหลานั้น ผูยังไมเปนอิสสระ. ในคําวา
โอกฺกสฺส ปสยฺห นี้คําวา โอกฺกสฺส ก็ดี ปสยฺห ก็ดีนี้เปนชื่อของอาการ
ขมขืน. ศาสนิกชนสวดวา อุกฺกสฺส ดังนี้ก็มี. ในบทเหลานั้น บทวา โอกฺกสฺส
แปลวา ฉุดครา. บทวา ปสยฺห แปลวา ขมขืน. ก็เมื่อเจาเหลานั้น กระทํา
อยางนี้ พวกผูคนในแวนแควน ก็พากันโกรธวา พวกเจาเหลานี้ จับบุตร
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และมารดา ในเรือนของเราบาง จับธิดาที่เรา เอาปากดูดน้ําลายน้ํามูกเปนตน
เลี้ยงเติบโตมา โดยพลการใหอยู ในเรือนของตนบาง แลวเขาไปในปลายแดน
เปนโจรบาง เปนพรรคพวกโจรบาง โจมตีชนบท. แตเมื่อไมกระทําอยางนั้น
พวกผูคนในแวนแควน ก็ขวนขวายนอย ทําการงานของตน ยอมทําคลังหลวง
ใหเจริญ พึงทราบความเจริญและความเสื่อมในขอนี้ ดวยประการฉะนี้.
บทวา วชฺชีน วชฺชิเจติยานิ ความวา สถานที่ยักษ ไดนามวาเจดีย
เพราะอรรถวาเขาทําไวอยางงดงาม ในแวนแควน คือรัฐของพวกเจาวัชชี.
บทวา อพฺภนฺตรานิ คือตั้งอยูภายในพระนคร. บทวา พาหิรานิ คือตั้ง
อยูภายนอกพระนคร. บทวา ทินฺนปุพฺพ แปลวา ที่เขาเคยให. บทวา
กตปุพฺพ คือ ที่เขาเคยทํา. บทวา โน ปริหาเปสฺสนฺติ ความวา จักไมให
ลดลง กระทําตามเดิมนั่นเอง. จริงอยู เมื่อเจาวัชชีลดพลีกรรมที่ชอบธรรมเสีย
เหลาเทพยดายอมไมกระทําอารักขาที่จัดไวอยางดี ทั้งไมสามารถที่จะยังทุกขที่
ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ทําโรคไอโรคในศรีษะเปนตน ที่เกิดขึ้นแลวใหกําเริบ
เมื่อมีสงครามก็ไมชวย แตเมื่อพวกเจาวัชชีไมลดพลีกรรม เทพยดาทั้งหลาย
ยอมการทําอารักขาที่จัดไวเปนอันดี ถึงไมสามารถทําสุขที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น
แตก็กําจัดโรคไอโรคในศีรษะเปนตน ที่เกิดขึ้นแลวได ทั้งจะชวยในยามสงคราม
ดวยพึงทราบความเจริญ และความเสื่อมในขอนี้ ดังกลาวมานี้ .
พึงทราบวินิจฉัยในบทวา ธมฺมิกา รกฺขาวรณคุตฺติ ดังตอไปนี้
ชื่อวา อาวรณะ เพราะปองกันโดยประการที่ สิ่งซึ่งไมนาปรารถนา ยังไมมาถึง.
ชื่อวาคุตติ เพราะคุมครองโดยประการที่ สิ่งซึ่งปรารถนามีอยูแลว ยังไม
เสียหาย ชื่อวารักขาเหมือนกัน. ในคํานั้น การลอมรักษาดวยกองเพลิง ไม
ชื่อวา ธัมมิการักขาวรณคุตติ เพื่อบรรพชิต แตการกระทําโดยที่ไมตัดตนไม
ในปาใกลวิหาร ไมจับเนื้อดวยตาขาย ไมจับปลาในสระโปกขรณี ชื่อวา
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ธัมมิการักขาวรรณคุตติ. ก็ดวยคําวา กินฺติ อนาคตา จ นี้ ทานถามความ
ในใจของเจาวัชชีเหลานั้นวา มีจิตสันดานปรากฏอยางนี้. พึงทราบวินิจฉัย
ในคํานั้น ดังตอไปนี้. เจาวัชชีเหลาใด ไมปรารถนาการมาของพระอรหันต
ทั้งหลายที่ยังไมมา เจาวัชชีเหลานั้น ชื่อวา เปนผูไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใส
เมื่อบรรพชิต มาถึงแลว ก็ไมไปตอนรับ ไมไปเยี่ยม ไมกระทําปฏิสันถาร
ไมถามปญหา ไมฟงธรรม ไมใหทาน ไมฟงอนุโมทนา ไมจัดที่อยูอาศัย
เมื่อเปนเชนนั้น เสียงติเตียนเจาวัชชีเหลานั้น ก็จะกระฉอนไปวา เจาชื่อโนน
ไมเชื่อ ไมเลื่อมใส เมื่อบรรพชิตมาถึงก็ไมตอนรับ ฯลฯ ไมจัดที่อยูอาศัย.
เหลาบรรพชิตฟงเรื่องนั้นแลว แมผานทางประตูพระนคร ของเจาองคนั้น
ก็ไมเขาไปยังพระนคร. เหลาพระอรหันตที่ยังไมมา ก็ยอมไมมาดวยประการ
ฉะนี้. เมื่อที่อยูอยางผาสุก สําหรับพระอรหันตที่มาแลวไมมี. แมเหลาพระอรหันตที่ไมรูมาถึง ก็คิดวากอนอื่น เราคิดจะมาอยู แตใครเลาจักอยูได
โดยความไมไยดี ของเจาเหลานี้ ดังนี้แลวก็พากันออกไปเสีย. โดยประการ
ดังกลาวมานี้ เมื่อเหลาพระอรหันตที่ยังไมมา ก็ไมมา ที่มาแลวก็อยูลําบาก
ถิ่นนั้นยอมไมใชเปนที่อยูสําหรับบรรพชิต. แตนั้นการอารักขาของเทวดา ก็
ยอมไมมี เมื่อเปนดังนั้น เหลาอมนุษยก็ไดโอกาส. เหลาอมนุษยก็แนนหนา
ยอมทําความปวยไขที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น. บุญอันมีที่ตั้ง เชนการเห็นการถาม
ปญหา เหลาทานผูมีศีลเปนตน ก็ไมมาถึง. แตเมื่อวาโดยปริยายกลับกัน
บุญอันเปนฝายขาว ที่ตรงกันขามกับบาปฝายดํา ตามที่กลาวแลวยอมเกิดพรอม
พึงทราบความเจริญและความเสื่อมในขอนี้ ดังกลาวมาฉะนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคํานี้วา เอกมิทาห ก็เพื่อทรงประกาศภาวะ
แหงวัชชีสูตรนี้ ที่ทรงแสดงไวแลว แกเหลาเจาวัชชีในกาลกอน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สารนฺทเท เจติเย คือ วิหารที่มีชื่ออยาง
นี้ ไดยินวา เมื่อพระพุทธเจายังไมอุบัติ สถานที่อยูของ สารันททยักษ ในที่
นั้น ไดเปนเจดีย. ครั้งนั้นเหลาเจาวัชชี ใหสรางวิหารถวายแดพระผูมีพระ
ภาคเจาลงในที่นั้น. วิหารนั้นก็นับไดวา สารันททเจดียนั่นเอง เพราะทรง
สรางไวตรงที่สารันททเจดีย.
บทวา อกรณียา แปลวา ไมพึงกระทํา อธิบายวาไมควรยึดถือ. คําวา
ยทิท เปนเพียงนิบาต. บทวา ยุทฺธสฺส เปนฉัฏฐีวิภัติ ลงในอรรถตติยาวิภัติ.
ความวาใคร ๆ ไมอาจเผชิญหนาตอยุทธได. บทวา อฺตฺร อุปลาปนาย
ไดแก นอกจากการเจรจากัน. อธิบายวา การสงเครื่องบรรณาการมี ชาง
มา รถ เงิน และทองเปนตน สงเคราะหกัน ดวยกลาววา พอกันทีสําหรับ
การขัดแยงกัน พวกเราสามัคคีกันเดี๋ยวนี้เถิด ดังนี้ ชื่อวาการเจรจากัน. กระทํา
การสงเคราะหกันอยางนี้ ก็อาจยึดเหนี่ยวกันไวได ดวยความสนิทสนมอยาง
เดียว. บทวา อฺตฺร มิถุเภทาย ไดแก นอกจากทําใหแตกกันเปนสองฝาย
ดวยคํานี้ ทานแสดงวา แมกระทําการแตกซึ่งกันและกัน ก็อาจจับเหลาเจา
วัชชีเหลานั้นได. พราหมณไดนัย แหงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา
แลว จึงกลาวคํานี้. ถามวา ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวาพราหมณไดนัย
แหงพระดํารัสนี้หรือ. ตอบวาทรงทราบสิ. ถามวา เมื่อทรงทราบ เหตุไร
จึงตรัส. ตอบวา เพราะทรงอนุเคราะห. ไดยินวาพระผูมีพระภาคเจานั้น ทรง
พระดําริวา แมเมื่อเราไมกลาว ๒ -๓ วัน พราหมณจักไปจับเจาวัชชีเหลานั้น
แตเมื่อเรากลาว พราหมณ เมื่อจะทําลายสามัคคี ก็ตองใชเวลาถึง ๓ ป จักมี
ชีวิตอยูเพียงเทานี้ก็ประเสริฐแลว ดวยวาเหลาเจาวัชชีเปนอยูไดเพียงนี้ ก็จัก
ทําบุญเปนที่พึ่งของตนกันได. บทวา อภินนฺทิตฺวา แปลวา บรรเทิงจิต.
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บทวา อนุโมทิตฺวา ไดแกอนุโมทนาดวยวาจาวา ทานพระโคดม คํานี้เปน
วาจาสุภาษิตแท. บทวา ปกฺกามิ ไดแกไปยังราชสํานัก.
ลําดับนั้น พระราชา (อชาตศัตรู) ตรัสถามพราหมณนั้นวา อาจารย
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวากระไร. พราหมณทูลวา พระดํารัสของทานพระสมณโคดม บงชี้วา ใคร ๆ ไมอาจจับเหลาเจาวัชชีได แตวา อาจจับไดดวยการ
เจรจา ๑ ดวยการทําใหแตกสามัคคี ๑. พระราชาตรัสถามพราหมณนั้นวา
ชาง มา เปนตนของเรา จักพินาศดวยการเจรจา เราจักจับเหลาเจาวัชชี
ดวยการทําลายสามัคคีเทานั้น เราจักทําอยางไร. พราหมณทูลวา พระมหาราชเจา ถาอยางนั้น ขอไดโปรดปรารภแควนวัชชี ยกเรื่องขึ้นตรัสในที่ประชุม
แตนั้น ขาพระองคจักทูลวาพระมหาราชเจา พระองคจะทรงประสงคอะไรดวย
สมบัติของเจาเหลานั้น เจาเหลานั้น จงทํากสิกรรมและพานิชยกรรมเปนตน
เลี้ยงชีพอยูเถิด แลวทําทีจะหลบหนีไป ตอนั้น พระองคพึงตรัสวา เหตุไรหนอ
ทานพราหมณผูนี้ จึงคัดคานเรื่องแควนวัชชีที่ปรารภกัน. ตอนกลางวันขา
พระองคจักสงเครื่องบรรณาการไปถวายเจาวัชชีเหลานั้น แมพระองคก็จงให
จับขาพระองคนั้น ยกโทษของขาพระองค ไมทําการจองจําและเฆี่ยนตีเปนตน
หากแตโกนหัวอยางเดียว เนรเทศออกไปจากพระนคร เมื่อเปนดั่งนั้น ขาพระ
องคจักกลาววา ขาพระองคใหสรางกําแพงและคูในพระนครของพระองค
ขาพระองคจะรูถึงสถานที่มั่นคงและออนแอ และสถานที่ตื้นและลึกบัดนี้
ขาพระองคจักทําพระนครนั้นใหตรงไมนานเลย พระองคฟงคํานั้น พึงตรัส
สั่งไลใหไปดังนี้. พระราชาก็ไดทําทุกประการ.
เหลาเจาลิจฉวี ทรงสดับการเนรเทศพราหมณนั้นแลวตรัสวา
พราหมณโออวด ทานทั้งหลายอยาใหพราหมณนั้นขามแมน้ําคงคาไปได.
บรรดาเจาลิจฉวีเหลานั้น เมื่อเจาลิจฉวีบางพวกกลาววา เขาวาพราหมณนั้น
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ถูกเขาทําอยางนี้ เพราะเขาพูดปรารภพวกเรา เจาวัชชีอีกพวกหนึ่งกลาววา
พนาย ทานอยาไดใหพราหมณเขามา. พราหมณนั้นไปพบพวกเจาลิจฉวีถูก
ถามวา ทานไดทําผิดอะไรจึงเลาเรื่องนั้น. พวกเจาลิจฉวี กลาววาพราหมณ
ทําผิดเล็กนอย ไมควรลงโทษหนักอยางนี้แลวจึงถามวา ในนครนั้นทานมี
ตําแหนงอะไร. พราหมณตอบวา ขาพระองคเปนอํามาตยฝายวินิจฉัย. เจา
ลิจฉวี ตรัสวาทานจงดํารงตําแหนงนั้นนั่นแล. พราหมณนั้นก็ทําหนาที่วินิจฉัย
เปนอันดี. ราชกุมารทั้งหลายพากันศึกษาศิลปะในสํานักของพราหมณนั้น.
พราหมณนั้นทรงคุณ วันหนึ่งพาเจาลิจฉวีองคหนึ่งไปที่แหงหนึ่ง ถามวาเด็ก ๆ
ทํานากันหรือ. เจาลิจฉวีองคหนึ่ง ตอบวา เออ ทํานา ถามวา เทียมโคคูหรือ.
ตอบวา เออ เทียมโคคู. พราหมณกลาวอยางนี้แลวก็กลับไป. ตอนั้น เจาลิจฉวีองคอื่น จึงถามเจาลิจฉวีองคนั้นวา อาจารยพูดกระไรไมเชื่อคําเจาลิจฉวี
องคนั้นบอก คิดวาเจาลิจฉวีองคนั้นไมบอกเราตามเปนจริง ก็แตกกับเจา
ลิจฉวีองคนั้น. แมในวันอื่น ๆ พราหมณก็พาเจาลิจฉวีองคหนึ่ง ไปที่แหงหนึ่ง
ถามวา ทานเสวยกับอะไรแลวก็กลับ. เจาลิจฉวีองคอื่นไมเชื่อก็แตกกันอยางนั้น
เหมือนกัน. แมในวันตอ ๆ มา พราหมณก็พาเจาลิจฉวีอีกองคหนึ่ง ไปที่แหง
หนึ่งแลวถามวา เขาวาทานจนนักหรือ. ยอนถามวาใครพูดอยางนี้. พราหมณ
ตอบวา เจาลิจฉวีชื่อโนน. พราหมณก็พาเจาลิจฉวีองคอื่น ๆ ไปที่แหงหนึ่ง
แลวถามวา เขาวาทานขลาดนักหรือ. ยอนถามวาใครพูดอยางนั้น. ตอบวา
เจาลิจฉวีชื่อโนน. พราหมณกลาว ถอยคําที่เจาลิจฉวีอีกองคหนึ่ง มิไดกลาว
ตอเจาลิจฉวีอีกองคหนึ่งดวยอาการอยางนี้ ๓ ป จึงแยกเจาลิจฉวีเหลานั้นออก
จากกัน แลวกระทําโดยประการที่เจาลิจฉวีทั้ง ๒ ฝาย ไมเดินทางเดียวกันจึง
ใหตีกลองเรียกประชุม. พวกเจาลิจฉวีกลาวกันวา ผูเปนใหญจงประชุมกัน
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ผูกลัวจงประชุมกันเถิด แลวก็ไมประชุมกัน. พราหมณจึงสงขาวถวายพระ
ราชาวาบัดนี้ถึงเวลาแลว โปรดรีบเสด็จมาเถิด.
พระราชาชาสดับแลว ก็โปรดใหตีกลองเรียกไพรพล เสด็จกรีธาทัพออกไป.
ชาวเมืองเวสาลี ก็ตีกลองประกาศวา พวกเราจักไมยอมใหพระราชาเสด็จขาม
แมน้ําคงคา. ชาวเมืองเวสาลี ฟงประกาศนั้นแลว ก็พูดวาคนเปนใหญจงไป
กันเถิด ดังนี้เปนตน แลวก็ไมไปประชุมกัน. ชาวเมืองเวสาลี ก็ตีกลองประกาศ
วา พวกเราจักไมใหพระราชาเสด็จเขาพระนครจะปดประตูอยูเสีย ไมไปประชุมแมแตคนเดียว. พระราชาเสด็จเขาทางประตูตามที่เปดไว ทรงทําเหลาเจา
วัชชีทั้งหมดใหถึงความยอยยับแลวเสด็จไป.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา อถโข ภควา อจิรปกฺกนฺเต เปนตน ดังตอ
ไปนี้. บทวา สนฺนิปาเตตฺวา ความวา พระอานนทเรียกประชุมวา ทานผูมี
อายุทั้งหลาย จงสงทานผูมีฤทธิ์ไปที่วิหารไกล ๆ จงไปประชุมกันเอง ที่วิหาร
ใกล ๆ พระผูมีพระภาคเจามีพระประสงคจะประชุมพวกทาน. บทวา อปริหานิเย ความวา ไมกระทําเหตุแหงความเจริญใหเสื่อม. บทวา ธมฺเม เทเสสฺสามิ
ความวา เราจักกลาวใหแจมชัด ประหนึ่งยกพระจันทรพันดวง พระอาทิตย
พันดวงขึ้น ประหนึ่งตามประทีปน้ํามันพันดวงที่สี่มุมเรือน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภิณฺหสนฺนิปาตา นี้ ก็เชนเดียวกับ
ที่กลาวไวแลว ในการประชุมของเจาวัชชี นั่นเอง. อนึ่ง เพราะเหตุที่ไม
ประชุมกันเนือง ๆ ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ไมไดยินขาวที่มาในทิศตาง ๆ
แตนั้น สีมาของวัดโนนก็วุนวาย อุโบสถและปวารณาก็งด ภิกษุทั้งหลายใน
ที่โนนกระทําอเนสนกรรมมีเวชชกรรมและทูตกรรมเปนตน เปนผูมากดวย
วิญญัติ ไมรูจักกิจเปนตนวาเลี้ยงชีวิตดวยอเนสนกรรมมีการใหดอกไมเขา
เปนตน. แมภิกษุชั่วทั้งหลายรูวาสงฆเผลอ รวมกันเปนกลุมกอน ยอมทํา
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ศาสนาใหเสื่อมถอย. แตเพราะประชุมกันเนือง ๆ ภิกษุทั้งหลายยอมไดยินเรื่อง
นั้น ๆ. แตนั้นก็สงภิกษุสงฆ ไปกระทําสีมาใหตรง ทําอุโบสถและปวารณา
เปนตน ใหเปนไป. สงภิกษุผูนับเนื่องในอริยวงศไปในที่ ๆ เหลาภิกษุมิจฉาชีพ
หนาแนน ใหกลาวอริยวงศ ใหเหลาพระวินัยธร กระทํานิคคหะภิกษุชั่ว
ทั้งหลาย แมภิกษุชั่วทั้งหลายรูวาสงฆไมเผลอ พวกเราไมอาจรวมเปนหมูเปน
กลุมกันได ก็แตกหนีไป. พึงทราบความเสื่อมและความเจริญ ในขอนี้ดวย
ประการฉะนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา สมคฺคา เปนตนดังตอไปนี้ เมื่อเขาตีกลอง
หรือเคาะระฆังประกาศวา สงฆจงประชุมกัน เพราะประสงคจะแจง วัตตกติกา
เพราะประสงคจะใหโอวาท เพื่อปฏิบัติพระเจดีย ปฏิบัติลานโพธิ์ หรือ เพื่อ
มุงโรงอุโบสถ กระทําการหลีกเลี่ยงวา ผมมีกิจดวยจีวร ผมสุมบาตร ผมมี
การกอสราง ชื่อวาไมพรอมเพรียงกันกระทํา. สวนภิกษุทั้งหลายเวนกิจการนั้น
ทั้งหมด ประชุมกันโดยการปาวรองครั้งเดียวเทานั้นดวยความสนใจวา ผมกอน
ผมกอน ชื่อวาพรอมเพรียงกันประชุม. อนึ่งประชุมกันแลว คิดปรึกษากัน
กระทํากิจที่ควรทําไมเลิกพรอมกัน ไมชื่อวาพรอมเพรียงกันเลิก. ก็บรรดาภิกษุ
ทั้งหลายผูเลิกกันแลวอยางนี้ พวกภิกษุที่ไปกอนคิดอยางนี้วา พวกเราฟงแต
เรื่องนอกเรื่อง บัดนี้จักพูดกันแตขอที่ยุตติ. แตเมื่อเลิกโดยพรอมเพรียงกัน
ก็ชื่อวาพรอมเพรียงกันเลิก อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายสดับวา สีมาของวิหารในที่ชื่อ
โนนวุนวายอุโบสถ และปวารณาก็งด ภิกษุชั่ว ผูกระทําอเนสนกรรมมีเวชชกรรม
เปนตน ในที่ชื่อโนนมีหนาแนน เมื่อภิกษุเหลานั้น กลาววา ใครจะไปทําการ
นิคคหะภิกษุเหลานั้น จึงพูดรับอาสาวา ผมกอน ผมกอน แลวก็ไปชื่อวาพรอม
เพรียงกันเลิก. ก็ภิกษุทั้งหลายพบภิกษุอาคันตุกะ ไมพูดอะไรวา จงไปบริเวณนี้
จงไปบริเวณนั้นทั้งหมดแมกระทําวัตรอยูก็ดี พบภิกษุผูมีบาตรจีวรเกาแสวงหา
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บาตรจีวรดวยภิกษุจารวัตร เพื่อภิกษุนั้นก็ดี แสวงหาคิลานเภสัช (ยา) เพื่อ
ภิกษุไขก็ดี ไมพูดกะภิกษุไขผูไมมีที่พึ่งวา จงไปบริเวณโนนซิ จงไปบริเวณ
โนนซิก็ดี ปฏิบัติในบริเวณของตน ๆ อยูก็ดี มีคัมภีรเหลืออยูคัมภีรหนึ่ง ก็
สงเคราะหภิกษุ ผูมีปญญาใหภิกษุนั้นยกคัมภีรนั้นขึ้นก็ดี ชื่อวาพรอมเพรียง
กันกระทํากิจของสงฆที่พึงกระทํา. พึงทราบวินิจฉัยในคําวา อปฺตฺต ดังนี้
เปนตน ดังตอไปนี้. ภิกษุทั้งหลายแตงวัตตกติกา หรือ สิกขาบทที่ไมชอบธรรม
ขึ้นใหม ชื่อวาบัญญัติขอที่พระพุทธเจา ไมไดบัญญัติ เหมือนพวกภิกษุ เมือง
สาวัตถี ในเรื่องหลอสันถัตเกา. พวกภิกษุที่แสดงคําสั่งสอนนอกธรรม นอก
วินัย ชื่อวาถอดถอนขอที่ พระพุทธเจาทรงบัญญัติแลว เหมือนพวกภิกษุ
วัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานได ๑๐๐ ป. สวนพวก
ภิกษุจงใจลวงละเมิด อาบัติเล็ก ๆนอย ๆชื่อวาไมสมาทานพระพฤติ ในสิกขาบท
ทั้งหลาย ตามที่ทรงบัญญัติไว เหมือนอยาง ภิกษุอัสสชิปุนัพพสุกะ. สวน
ภิกษุทั้งหลายไมแตงวัตตกติกา หรือสิกขาบทขึ้นใหม แสดงคําสั่งสอนจาก
ธรรมวินัย ไมถอดถอนสิกขาบท เล็กๆ นอย ๆ ชื่อวาไมบัญญัติ ขอที่ไมทรง
บัญญัติ ไมถอดถอนขอที่ทรงบัญญัติไวแลว สมาทานประพฤติในสิกขาบท
ตามที่ทรงบัญญัติไว เหมือนทานพระอุปเสนะ ทานพระยสกากัณฑกบุตร และ
ทานพระมหากัสสปะ ผูตั้งแบบแผนนี้วา ทานผูมีอายุ ขอสงฆจงฟงขาพเจา
สิกขาบททั้งหลายของพวกเรา เปนสวนของคฤหัสถมีอยู แมคฤหัสถทั้งหลาย
ก็รูวา สิ่งนี้ควรแกสมณะศากยบุตรของพวกทาน สิ่งนี้ไมควรแกพวกทาน ก็
ถาพวกเราจักถอดถอนสิกขาบทเล็ก ๆ นอย ๆ กันไซร ก็จักมีผูวากลาวเอาได
วา สิกขาบทที่พระสมณโคดมบัญญัติแกสาวกทั้งหลาย อยูไดชั่วควันไฟ สาวก
เหลานี้ ศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย ตราบเทาที่ศาสดา ของสาวกเหลานี้ยังดํารง
อยู เพราะศาสดาของสาวกเหลานี้ปรินิพพานเสียแลว บัดนี้ สาวกเหลานี้ก็ไม
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ยอมศึกษา ในสิกขาบททั้งหลาย ดังนี้ ผิวาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว
สงฆไมพึงบัญญัติขอที่ไมไดทรงบัญญัติไว ไมพึงถอดถอนขอที่ทรงบัญญัติไว
แลว พึงสมาทานประพฤติ ในสิกขาบททั้งหลาย ตามที่ทรงบัญญัติไว. บทวา
วุฑฺฒิเยว ไดแก ความเจริญดวยคุณมีศีลเปนตน ไมเสื่อมเลย.
บทวา เถรา ไดแกผูถึงความเปนผูมั่นคง คือประกอบดวยคุณอัน
กระทําความมั่นคง. ชื่อวา รัตตัญู เพราะรูราตรีมาก. ชื่อวา จิรปพฺพชิตา
เพราะบวชมานาน. ชื่อวา สงฺฆปตโร เพราะตั้งอยูในฐานะเปนบิดาของสงฆ.
ชื่อวา สงฺฆปริณายกา เพราะปริหารสงฆเหตุตั้งอยูในฐานะเปนบิดา เปน
หวหนาปฏิบัติในบทคือสิกขา ๓. ภิกษุเหลาใด ไมกระทําสักการะเปนตนแก
พระเถระเหลานั้น ไมไปปรนนิบัติวันละ ๒-๓ ครั้ง เพื่อรับโอวาท พระเถระ
แมเหลานั้นยอมไมใหโอวาท ไมกลาวเรื่องประเพณี ไมใหศึกษาธรรมบรรยาย
อันเปนสาระแกภิกษุเหลานั้น. ภิกษุเหลานั้น ถูกพระเถระเหลานั้นสลัดเสียแลว
ยอมเสื่อมจากคุณทั้งหลาย มีอาทิอยางนี้คือ จากธรรมขันธ มีศีลขันธเปนตน
และจากอริยทรัพย ๗. สวนภิกษุเหลาใดกระทําสักการะเปนตนไปปรนนิบัติ
พระเถระเหลานั้น พระเถระแมเหลานั้นยอมใหโอวาทแกภิกษุเหลานั้นวา เธอ
พึงกาวไปอยางนี้ พึงถอยกลับอยางนี้ พึงแลอยางนี้ พึงเหลียวอยางนี้ พึงคูเขา
อยางนี้ พึงเหยียดออกอยางนี้ พึงทรงบาตร และจีวรอยางนี้ ยอมสอนเรื่อง
ประเพณี ยอมใหศึกษาธรรมบรรยายที่เปนสาระ พร่ําสอนดวยธุดงค ๑๓
กถาวัตถุ ๑๐. ภิกษุเหลานั้นอยูในโอวาทของพระเถระเหลานั้นเจริญดวยคุณ
มีศีลเปนตน ยอมบรรลุสามัญญผลโดยลําดับ. พึงทราบความเสื่อมและความ
เจริญในขอนี้ดวยประการฉะนี้.
การใหการเกิดอีกชื่อวาภพใหม ภพใหมนั้นเปนปกติของตัณหานั้น
เหตุนั้น ตัณหานั้น จึงชื่อวา โปโนพฺภวิกา. อธิบายวาใหเกิดอีก. แหงตัณหา
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ผูใหภพใหมนั้น. พึงทราบวินิจฉัยในคําวา น วส คจฺฉิสฺสนฺติ ดังตอไปนี้
ภิกษุเหลาใดรับบิณฑบาตของอุปฏฐากแลว จากบานหนึ่งไปบานหนึ่ง เพราะ
เหตุแหงปจจัย ๔ ภิกษุเหลานั้นชื่อวา อยูในอํานาจของตัณหานั้น. ฝายภิกษุ
ผูไมปฏิบัติอยางนั้น ชื่อวา ไมอยูในอํานาจแหงตัณหา. ความเสื่อมและความ
เจริญในขอนั้นปรากฏชัดแลว.
บทวา อารฺเกสุ ไดแกปาชั่ว ๕๐๐ ธนูเปนที่สุด. บทวา สาเปกฺขา
ไดแกมีตัณหา มีอาลัย. ภิกษุแมยังไมบรรลุฌานในเสนาสนะใกลบาน พอ
ออกจากฌานนั้น ไดยินเสียงหญิง ชาย และเด็กหญิงเปนตน เปนเหตุเสื่อม
คุณวิเศษที่ภิกษุนั้นบรรลุแลว แตเธอนอนในปา พอตื่นขึ้น ก็ไดยินแตเสียง
ราชสีห เสือ และนกยูงเปนตน อยางที่เธอไดปติในปา แลวพิจารณาปตินั้น
นั่นแล ตั้งอยูในผลอันเลิศ. ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงสรรเสริญภิกษุ
ผูหลับอยูในปาเทานั้น ยิ่งกวาภิกษุผูไมบรรลุฌานอยูในเสนาสนะใกลบาน.
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงอาศัยอํานาจประโยชนนั้นนั่นแล จึง
ตรัสวา จักเปนผูอาลัยในเสนาสนะปา.
บทวา ปจฺจตฺต เยว สตึ อุปฏเปสฺสนฺติ ไดแกจักไปตั้งสติไว
ภายในของตน. บทวา เปสลา แปลวา ผูนารัก. เหลาภิกษุเจาถิ่นไมปรารถนา
ใหเพื่อนสพรหมจารีมาในที่นี้ เปนผูไมศรัทธาไมเลื่อมใส ยอมไมทําสามี
กิจกรรม มีไปตอนรับ รับบาตร จีวร ปูอาสนะ พัดดวยพัดใบตาลเปนตน
แกเหลาภิกษุผูมาถึงแลว. ครั้งนั้น เสียงติเตียนภิกษุเหลานั้น ก็กระพือไปวา
เหลาภิกษุวัดโนน ไมมีศรัทธาไมเลื่อมใส ไมทําวัดปฏิบัติ แกเหลาภิกษุ
ผูเขาไปวัด. บรรพชิตทั้งหลายพึงเรื่องนั้นแลว ก็ผานประตูวัด ไมยอมเขาวัด.
เหลาภิกษุที่ยังไมมา ยอมไมมา ดวยประการฉะนี้. สวนสําหรับเหลาภิกษุที่
มาแลว เมื่อไมมีวัดอยูผาสุก เหลาภิกษุที่ไมรูมาแลว ก็คิดกอนวาจะอยู แตก็
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ตองออกไปเสีย ดวยเห็นวาพวกเรามากันแลว แตดวยความไมนําพานี้ ของ
ภิกษุเจาถิ่นเหลานี้ ใครจักอยูได. เมื่อเปนดังนั้น วัดนั้น ภิกษุอื่น ๆ ก็มาอยู
ไมได. แตนั้น เหลาภิกษุเจาถิ่นเมื่อไมไดพบเหลาภิกษุผูมีศีล ก็พลอยไมได
ภิกษุผูชวยบรรเทาความสงสัย หรือผูใหศึกษาธรรมบรรยาย หรือฟงธรรม
อันไพเราะ ภิกษุเจาถิ่นเหลานั้น ก็เปนอันไมไดรับธรรมที่ยังไมไดรับ ไมได
กระทําการสาธยายธรรมที่รับไวแลว. ดังนั้น ภิกษุเจาถิ่นเหลานั้นจึงมีแตความ
เสื่อมถายเดียว ไมมีความเจริญเลย. สวนภิกษุเหลาใด ปรารถนาจะใหเพื่อน
สพรหมจารีมา ภิกษุเหลานั้น มีศรัทธามีความเลื่อมใส กระทําการตอนรับ
เปนตนแกเพื่อนสพรหมจารีที่มากันแลว จัดเสนาสนะให พาเขาไปภิกษาจาร
บรรเทาความสงสัย ไดฟงธรรมอันไพเราะ เมื่อเปนเชนนั้น กิตติศัพทของ
ภิกษุเหลานั้น ก็ฟุงขจรไปวาเหลาภิกษุในวัดโนน มีศรัทธา เลื่อมใส ถึงพรอม
ดวยวัตร สงเคราะหอยางนี้ ภิกษุทั้งหลายไดฟงเรื่องนั่นแลว แมไกลก็พากันไป
เหลาภิกษุเจาถิ่นกระทําวัตรแกภิกษุอาคันตุกะเหลานั้น มาใกล ๆ แลวไหว
อาคันตุกะผูแกกวาแลวนั่ง ถืออาสนะนั่งใกล ๆ อาคันตุกะผูออนกวา แลว
ถามวา พวกทานจักอยูในวัดนี้หรือจักไป เมื่ออาคันตุกะ ตอบวาจักไป ก็
กลาววา เสนาสนะสบาย ภิกษาก็หาไดงาย ไมยอมใหไป. ถาอาคันตุกะเปน
วินัยธร ก็สาธยายวินัยในสํานักของพระวินัยธร ถาอาคันตุกะทรงพระสูตร
เปนตน ก็สาธยายธรรมนั้น ๆ ในสํานักของพระธรรมธรนั้น อยูในโอวาทของ
พระอาคันตุกะ ผูเปนพระเถระ ยอมบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา.
เหลาพระอาคันตุกะคิดจะอยูสักวัน ๒ วันจึงกลาววา พวกเรามากันแลวก็จะอยู
สัก ๑๐-๑๒ วัน เพราะภิกษุเหลานี้ มีการอยูรวมอยางสบาย. พึงทราบความ
เจริญและความเสื่อม ดวยประการฉะนี้.
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พึงทราบวินิจฉัยในสัตตกะที่ ๒ ดังตอไปนี้. ภิกษุชื่อวากัมมารามะ
เพราะมีการงานเปนที่ยินดี. ชื่อวา กัมมรตะ เพราะยินดีในการงาน. บทวา
กมฺมารามต อนุยุตฺตา ความวา ประกอบแลว ประกอบทั่วแลว ประกอบตาม
แลว. ในบทเหลานั้นงานที่จะพึงทําเรียกวากรรม. คืออะไรบาง. คือ เชน
จัดจีวร กระทําจีวร ชวยเขาทําวัตถุมีกลองเข็ม ถลกบาตร สายโยคประคด
เอว เชิงรองบาตร เขียงเทา และไมกวาดเปนตน. จริงอยู ภิกษุบางรูปเมื่อ
กระทํากิจเหลานั้น ยอมกระทํากันทั้งวันทีเดียว. ทานหมายเอาขอนั้นจึงหามไว
ดังนี้. สวนภิกษุใดกระทํากิจเหลานั้น ในเวลาทํากิจเหลานั้นเทานั้น ในเวลา
อุเทศก็เรียนอุเทศ ในเวลาสาธยาย ก็สาธยาย เวลากวาดลานพระเจดียก็ทําวัตร
ที่ลานพระเจดีย ในเวลามนสิการ ก็ทํามนสิการ ภิกษุนั้นไมชื่อวามีการงาน
เปนที่ยินดี.
พึงทราบวินิจฉัย ในคําวา น ภสฺสารามา นี้ดังตอไปนี้ ภิกษุใด
เมื่อกระทําการเจรจาปราศัย ดวยเรื่องเพศหญิงเพศชายเปนตน หมดเวลาไป
ทั้งกลางวันและกลางคืน คุยเชนนี้ไมจบ ภิกษุนี้ชื่อวา มีการคุยเปนที่มายินดี.
สวนภิกษุใด พูดธรรม แกปญหา ชื่อวา ไมมีการคุยเปนที่มายินดี ภิกษุนี้ชื่อวา
คุยนอยคุยจบทีเดียว. เพราะเหตุไร เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววาภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอผูประชุมกันมีกรณียะ ๒ อยาง คือ พูดธรรม หรือนิ่งอยาง
อริยะ.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา น นิทฺทารามา นี้ดังตอไปนี้ ภิกษุใดเดิน
ก็ดี นั่งก็ดี นอนก็ดี ถูกถิ่นมิทธะครอบงําแลวก็หลับไดทั้งนั้น ภิกษุนี้ชื่อวา
มีการหลับเปนที่มายินดีสวนภิกษุใดมีจิตหยั่งลงในภวังค เพราะความเจ็บปวย
ทางกรัชกาย เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนอัคคิเวสสนะ
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เรารูยิ่งวา ปลายเดือนฤดูรอนภายหลังกลับจากบิณฑบาต ปูสังฆาฏิ ๔ ชั้น
มีสติสัมปชัญญะ กาวลงสูความหลับโดยตะแคงขางขวา.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา น สงฺคณิการามา นี้ดังตอไปนี้ ภิกษุใด
มีเพื่อน ๑ รูป ๒ รูป ๓ รูป ๔ รูป คลุกคลีอยูอยางนี้ ไมไดรับความยินดีแต
ผูเดียว ภิกษุนี้ชื่อวามีการคลุกคลีเปนที่มายินดี. สวนภิกษุใดไดความยินดีใน
อิริยาบถ ทั้ง ๔ แตผูเดียว ภิกษุนี้พึงทราบวามิใชผูมีความคลุกคลีเปนที่มา
ยินดี.
เหลาภิกษุผูประกอบดวยปรารถนา ความยกยองคุณที่ไมมีอยูเปนผูทุศีล
ชื่อวาเปนผูปรารถนาลามกในคําวา น ปาปจฺฉา นี้.
พึงทราบวินิจฉัยในปาปมิตรเปนตนดังตอไปนี้. ชื่อวา ปาปมิตร เพราะ
มีมิตรชั่ว ชื่อวา ปาปสหาย เพราะมีสหายชั่ว เหตุไปดวยกันในอิริยาบถทั้ง ๔.
ชื่อวา ปาปสัมปวังกะ เพราะเปนเพื่อนในหมูภิกษุชั่ว เหตุเปนผูโอนออน
ผอนตามภิกษุชั่วนั้น.
บทวา โอรมตฺคเกน ไดแก มีประมาณต่ํามีประมาณนอย. บทวา
อนฺตรา ไดแกในระหวางยังไมบรรลุพระอรหันตนั้น. บทวา โอสาน ไดแก
งดความเพียร ทอถอยวาพอละดวยเหตุเพียงเทานี้ไดแกหยุดกิจ. ทานอธิบาย
ไวดังนี้วา ภิกษุทั้งหลายไมถึงที่สุด ดวยผลเพียงมีศีลบริสุทธิ์เพียงวิปสสนา
เพียงฌาน เพียงเปนพระโสดาบันเพียงเปนพระสกทาคามี หรือเพียงเปนพระอนาคามีเพียงใด ภิกษุทั้งหลายพึงหวังแตความเจริญอยางเดียวไมเสื่อมเลย.
พึงทราบวินิจฉัยในสัตตกะที่ ๓ ดังตอไปนี้. บทวา สทฺธา ไดแก
ถึงพรอมดวยศรัทธา. ในความวา สทฺธา นั้น ศรัทธามี ๔ คือ อาคมนียศรัทธา อธิคมศรัทธา ปสาทศรัทธา โอกัปปนศรัทธา. บรรดาศรัทธา
ทั้ง ๔ นั้นอาคมนียศรัทธา ยอมมีแกพระโพธิสัตวผูสัพพัญู. อธิคมปสาท
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ศรัทธา ยอมมีแกพระอริยบุคคลทั้งหลาย สวนเมื่อเขาวา พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ
ก็เลื่อมใส ชื่อวา ปสาทศรัทธา. สวนความปกใจเชื่อ ชื่อวา โอกัปปนศรัทธา. ความเชื่อทั้ง ๒ นั้น ทานประสงคเอาในที่นี้. จริงอยู ภิกษุผูประกอบ
ดวยศรัทธานั้น เปนผูนอมไปในศรัทธาก็เปนเชนเดียวกับพระวักกลิเถระ.
ความจริง พระวักกลิเถระเปนอันทําเจติยังคณวัตร หรือวา โพธิยังคณวัตร.
บําเพ็ญวัตรทุกอยาง มีอุปชฌายวัตรและอาจริยวัตรเปนตน. บทวา หิริมนา
ไดแกผูมีจิตประกอบดวย หิริ อันมีลักษณะเกลียดบาป. บทวา โอตฺตปฺป
ไดแกผูประกอบดวยโอตตัปปะอันมีลักษณะเกรงกลัวแตบาป.
ก็ในบทวา พหุสฺสุตา นี้ พหุสุตะ มี ๒ คือ ปริยัตติพหุสุตะ
ปฏิเวธพหุสุตะ. ปฏก ๓ ชื่อวา ปริยัติ. การแทงตลอดสัจจะ ชื่อวาปฏิเวธ.
ก็ในที่นี้ ทานประสงคเอาปริยัติ. ภิกษุผูมีสุตะมาก ชื่อวา พหุสุตะ. ก็ภิกษุ
พหุสุตะนี้นั้น มี ๔ คือ นิสัยมุตตกะ ปริสูปฎฐาปกะ ภิกขุโนวาทกะ
สัพพัตถพหุสุตะ. ใน ๔ จําพวกนั้น. พหุสุตะ ๓ จําพวก พึงถือเอาได
ตามนัยที่ทานกลาวไวแลวในโอวาทวรรค ในอรรถกถาวินัย ชื่อ สมันตปาสาทิกา. จําพวกสัพพัตถพหุสุตะ. ก็คลายกับพระอานนทเถระ. จําพวกสัพพัตถ
พหุสุตะนั้น ทานประสงคเอาในที่นี้. ชื่อวา อารัทธวิริยา ไดแกเหลาภิกษุที่
ปรารภความเพียรทางกายและทางใจ. ในภิกษุเหลานั้น ภิกษุเหลาใด บรรเทา
ความคลุกคลีดวยหมูอยูผูเดียว ในอิริยาบถทั้ง ๔ โดยอารัมภวัตถุ ๘ ภิกษุ
เหลานั้น ชื่อวาปรารภความเพียรทางกาย. ภิกษุเหลาใดบรรเทาความคลุกคลี
ทางจิตอยูผูเดียว โดยสมาบัติ ๘ ไมยอมยืนเมื่อกิเลสที่เกิดในขณะเดินอยู ไม
ยอมนั่งเมื่อกิเลสที่เกิดในขณะยืนอยู ไมยอมนอนเมื่อกิเลสที่เกิดในขณะนั่งอยู
ขมกิเลสที่เกิดขึ้นแลวเกิดขึ้นอีก ภิกษุเหลานั้น ชื่อวาปรารภความเพียรทางจิต.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 357
บทวา อุปฏิตสติ ไดแกระลึกถึง ตามระลึกถึงกิจที่ทําไวแลวแม
นานเปนตน เหมือนพระมหาคติมพอภัยเถระ พระทีฆกอภัยเถระ และพระติปฏกจุฬาภยเถระ ไดยินวา พระมหาคติมพอภัยเถระ เห็นนกกากําลังยื่นจงอย
ปากไปที่ขาวมธุปายาสที่เปนมงคล ในวันที่ ๕ นับแตตนเกิด ก็รองเสียง ฮู ฮู.
ตอมา เมื่อเปนพระเถระ ถูกพวกภิกษุถามวา ทานขอรับ ทานระลึกไดแต
เมื่อไร จึงกลาววา ผูมีอายุ ตั้งแตรองขึ้น ในวันที่ ๕ นับแตตนเกิด. มารดา
ของพระทีฆกอภัยเถระ นอมตัวลงหมายจะจุมพิต ตั้งแตวันที่ ๙ นับแตพระเถระเกิด. มวยผมของนางก็สยาย. ตอนั้นดอกมะลิประมาณทนานหนึ่ง ก็ตก
ไปที่อกของทารกทําใหเกิดทุกข. เมื่อเปนพระเถระทานถูกพวกภิกษุถามวา
ทานขอรับ ระลึกไดตั้งแตเมื่อไรตอบวา ตั้งแตวันที่ ๙ นับแตตนเกิด. พระติปฏกจูฬาภัยเถระ เลาวาเราปดประตู ๓ ดาน ในอนุราธบุรี ใหผูคนออก
ประตูเดียวแลวถามวาทานชื่อไร ทานชื่อไร ถึงตอนเย็นก็ไมถามซ้ําสามารถ
ระบุชื่อของผูคนเหลานั้นได. ก็ทานหมายเอาภิกษุเห็นปานนั้น จึงกลาววา
อุปฏิตสติ. บทวา ปฺวนฺโต ไดแกประกอบดวยปญญา กําหนดความ
เกิดดับของปญจขันธเปนอารมณ. อีกอยางหนึ่ง ดวยสองบทนี้ ทานกลาวถึง
สัมมาสติและวิปสสนาปญญา อันเปนเหตุอุคหนุนวิปสสนาของเหลาภิกษุผูเจริญ
วิปสสนา.
พึงทราบวินิจฉัยในสัตตกะที่ ๔ ดังตอไปนี้. สัมโพชฌงคคือสติชื่อวา
สติสัมโพชฌงค. ในทุกบท ก็นัยนี้. ในสัมโพชฌงค สติสัมโพชฌงค มีความ
ปรากฏเปนลักษณะ ธัมมวิจยสัมโพชฌงศมีการเลือกเฟนเปนลักษณะ วิริยะสัมโพชฌงคมีการประคองจิตเปนลักษณะ ปติสัมโพชฌงคมีการซาบซานไป
เปนลักษณะ ปสสัทธิสัมโพชฌงคมีความสงบเปนลักษณะ สมาธิสัมโพชฌงค
มีความไมฟุงซานเปนลักษณะ อุเปกขาสัมโพชฌงคมีการพิจารณาเปนลักษณะ.
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บทวา ภาเวสฺสนฺติ ความวา ภิกษุทั้งหลายตั้งสติสัมโพชฌงค ดวยเหตุ ๔
ตั้งธัมมวิจัยสัมโพชฌงค ดวยเหตุ ๖ ตั้งวิริยสัมโพชฌงค ดวยเหตุ ๙ ตั้ง
ปติสัมโพชฌงค ดวยเหตุ ๑๐ ตั้งปสสัทธิสัมโพชฌงค ดวยเหตุ ๗ ตั้ง
สมาธิสัมโพชฌงค ดวยเหตุ ๑๐ ตั้งอุเปกขาสัมโพชฌงค ดวยเหตุ ๕ จักทําให
เจริญ. ทานกลาวสัมโพชฌงคคละกันทั้งโลกิยะทั้งโลกุตตระประกอบดวยวิปสสนา
และมรรคผลดวยบทนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในสัตตกะที่ ๕ ดังตอไปนี้. สัญญาที่เกิดขึ้นพรอมกับ
อนิจจานุปสสนา ชื่อวา อนิจจสัญญา. แมในอนัตตสัญญาเปนตน ก็นัยนี้เหมือน
กัน. พึงทราบวาสัญญา ๗ นี้ เปนโลกิยวิปสสนาก็มี สัญญา ๒ ในที่นี้ เปน
โลกุตตรวิปสสนาก็มี โดยบาลีที่มาวานิพพานนี้สงบประณีต คือ ธรรมที่ระงับ
สังขารทั้งปวง ฯลฯ นิโรธ.
พึงทราบวินิจฉัยในฉักกะดังตอไปนี้. บทวา เมตฺต กายกมฺม ไดแก
กายกรรมที่พึงทําดวยเมตตาจิต. แมในวจีกรรมและมโนกรรมก็นัยนี้เหมือนกัน.
ก็กรรมทั้ง ๓ นี้มาโดยเปนของเหลาภิกษุ แมในเหลาคฤหัสถก็ใชได จริงอยู
สําหรับเหลาภิกษุ การบําเพ็ญธรรมคือ อภิสมาจารดวยเมตตาจิต ชื่อวา เมตตา
กายกรรม. สําหรับคฤหัสถกิจมีเปนตนอยางนี้ คือการไปไหวพระเจดีย ไหว
ตนโพธิ์ นิมนตสงฆ การพบเหลาภิกษุเขาบานไปบิณฑบาตแลวตอนรับรับบาตร
ปูอาสนะ เดินตาม ทาน้ํามัน ชื่อวา เมตตากายกรรม. สําหรับเหลาภิกษุ
การสอนอาจาระ บัญญัติสิกขาบท และกัมมัฏฐาน การแสดงธรรม แมพระไตรปฎก พุทธวจนะ ดวยเมตตาจิต ชื่อวาเมตตาวจีกรรม. สําหรับคฤหัสถ
ในเวลากลาวเปนตนวา พวกเราไปไหวพระเจดีย ไปไหวตนโพธิ์ กระทําการ
ฟงธรรม ใหทําการบูชาดวยดอกไมธูปเทียน สมาทานประพฤติสุจริต ๓ ถวาย
สลากภัตเปนตน ถวายผาอาบน้ําฝน วันนี้ถวายปจจัย ๔ แกสงฆ นิมนตสงฆ
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จัดถวายของเคี้ยวเปนตน ปูอาสนะ ตั้งน้ําฉันตอนรับสงฆนํามาใหนั่งเหนือ
อาสนะที่ปูไว เกิดฉันทะ อุตสาหะ ทําการขวนขวาย ชื่อวาเมตตาวจีกรรม.
สําหรับภิกษุลุกขึ้นแตเชาตรู ปฏิบัติสรีระ และทําวัตรที่ลานพระเจดียเปนตน
นั่งเหนืออาสนะอันสงัดคิดวา ขอภิกษุทั้งหลายในวัดนี้ จงมีสุข ไมมีเวร ไม
เบียดเบียนกันเปนตน ชื่อวาเมตตามโนกรรม. สําหรับคฤหัสถคิดวา ขอพระผูเปนเจา จงมีสุข ไมมีเวร ไมเบียดเบียนกัน ชื่อวาเมตตามโนกรรม.
บทวา อาวิ เจว รโห จ ไดแกในที่ตอหนาและลับหลัง. ในบทนั้น
การรวมกันในจีวรกรรมเปนตน สําหรับภิกษุทั้งหลาย ชื่อวาเมตตากายกรรม
ตอหนา. แตสําหรับพระเถระ สามีจิกรรมทั้งหมด แมตางโดยการลางเทาและ
พัดวีเปนตน ก็ชื่อวาเมตตากายกรรมตอหนา. ไมทําการดูหมิ่นในภิกษุเหลานั้น
แลวเก็บงําสิ่งของมีเครื่องไมเปนตน ที่แมภิกษุ ๒ ฝายเก็บไวไมดี เหมือนอยาง
ที่ตนเก็บไวไมดี ชื่อวาเมตตากายกรรมลับหลัง. การกลาวยกยองอยางนี้วา
ทานพระเทวเถระ พระติสสเถระ. ชื่อวาเมตตาวจีกรรมตอหนา. การที่ภิกษุ
สอบถามถึงผูที่ไมมีอยูในวัด กลาวถอยคําที่นารักวา พระเถระไปไหน พระ
ติสสเถระไปไหน เมื่อไรจักมาดังนี้ ชื่อวาเมตตาวจีกรรมลับหลัง การลืมตา
ที่ผองใสดวยความหวังดีและความหวงใย มองดูดวยหนาที่ผองใส ชื่อวาเมตตา
มโนกรรมตอหนา. การตั้งใจวา ขอทานพระเทวเถระ พระติสสเถระ จงเปน
ผูไมมีโรค ไมมีอาพาธ ชื่อวาเมตตามในกรรมลับหลัง.
บทวา ลาภา ไดแกปจจัยที่ไดมา มีจีวรเปนตน. บทวา ธมฺมิกา
ความวา เวนมิจฉาชีพตางดวยการหลอกลวงเปนตน เกิดดวยภิกขาจารวัตร
โดยธรรมโดยเสมอ. บทวา อนฺตมโส ปตฺตปริยาปนฺนมตฺตมฺป ความวา
โดยอยางต่ําที่สุด แมเพียงภิกษา ๒-๓ ทัพพีที่เนื่องในบาตร คือที่อยูภายใน
บาตร. ในคําวา อปฺปฏิวิภตฺตโภคี นี้ ปฏิวิภัตตะ มี ๒ อยาง คือ อามิส-
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ปฏิวิภัตต บุคคลปฏิวิภัตต. ใน ๒ อยางนั้นการแบงดวยจิตคิดอยางนี้วา เราจัก
ใหเทานี้ จักไมใหเทานี้ ชื่อวาอามิสปฏิวิภัตต. การแบงดวยจิตคิดอยางนี้วา
เราจักใหองคโนน ไมใหแกองคโนนดังนี้ ชื่อวาบุคคลปฏิวิภัตต. ภิกษุไม
กระทําแมทั้ง ๒ อยาง บริโภคปจจัยที่ยังไมไดแบง ชื่อวาอปฏิวิภัตตโภคี.
ในคําวา สีลวนฺเตหิ สพฺรหฺมจารีหิ สาธรณโภคี นี้ เปนลักษณะของภิกษุ
ผูบริโภคทั่วไป. ภิกษุไดลาภใด ๆ อันประณีตใหลาภนั้น แกพวกคฤหัสถโดยมุข
คือการตอลาภดวยลาภก็หามิได บริโภคดวยตนเองก็หามิได. เมื่อรับก็ถือวาจง
ทั่วไปกับสงฆ เห็นลาภที่เขาเคาะระฆังแลวบริโภคเหมือนของสงฆ. ถามวา
ใคร ๆบําเพ็ญ ใครไมบําเพ็ญสาราณียธรรมนี้. ตอบวา ภิกษุผูทุศีลไมบําเพ็ญ.
เพราะภิกษุผูมีศีลไมยอมรับของๆ ภิกษุนั้น. สวนภิกษุผูมีศีลบริสุทธิ์ บําเพ็ญ
วัตรไมขาด. วัตรในขอนั้นมีอุทาหรณดั่งนี้
เรื่อง สารณียธรรมแตก
ก็ภิกษุใด เจาะจงใหแกมารดาบิดาหรืออาจารยและอุปชฌายเปนตน
ภิกษุนั้นยอมใหสิ่งที่ควรให ภิกษุนั้นไมมีสาราณียธรรม ชื่อวาปฏิบัติดวย
ความกังวล. จริงอยูสาราณียธรรมยอมควรแกบุคคลผูพนความกังวลเทานั้น.
ก็ภิกษุนั้นเมื่อใหเจาะจงพึงใหแกภิกษุไข ภิกษุพยาบาลภิกษุไขแกภิกษุผูจรมา
ภิกษุผูเตรียมจะไปและภิกษุบวชใหม ผูไมรูการรับสังฆาฏิและบาตร. ควรให
แกชนเหลานั้น สวนที่เหลือไมใหนอย ๆ ตั้งแตเถรอาสน แลวพึงใหเทาที่
ภิกษุจะรับได. เมื่อสวนที่เหลือไมมี ไปเที่ยวบิณฑบาตอีก ใหสิ่งที่ประณีต ๆ
ตั้งแตเถรอาสน แลวบริโภคสวนที่เหลือ. ไมควรใหแกภิกษุทุศีลเพราะพระบาลีวา สีลวนฺเตหิ ดังนี้. ก็สาราณียธรรมนี้ บําเพ็ญยากสําหรับบริษัทผูยัง
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ไมศึกษา บําเพ็ญไมยากสําหรับบริษัทผูที่ศึกษาแลว. ภิกษุใดไดของโดยทางอื่น
ภิกษุนั้นยอมไมถือเอา.
แมเมื่อไมไดโดยทางอื่นก็รับแตควรแกประมาณเทานั้น ไมรับใหเกิน
ไป. ก็สาราณียธรรมนี้ ๑๒ ป จึงจะบริบูรณ สําหรับภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต
บอย ๆ แลวใหของที่ไดมา ๆ ดวยประการฉะนี้ ไมต่ําไปกวานั้น. ก็ถาภิกษุ
บําเพ็ญสาราณียธรรมครบปที่ ๑๒ วางบาตรที่เต็มดวยอาหารไวในโรงฉันแลว
ไปสรงน้ํา พระสังฆเถระถามวา นั่นบาตรของใคร เมื่อภิกษุอื่นตอบวา ของ
ภิกษุผูบําเพ็ญสาราณียธรรม จึงกลาววานําบาตรนั้นมาซิแลวแจกจายอาหารใน
บาตรทั้งหมดแลวฉัน วางแตบาตรเปลาไวที่นั้น ภิกษุนั้นเห็นบาตรเปลาเกิด
ความเสียใจวา ภิกษุทั้งหลายฉันไมเหลือไวใหเราเลย สาราณียธรรมก็แตก.
ตองบําเพ็ญ ๑๒ ปใหม. ก็สาราณียธรรม ก็เหมือนติตถิยปริวาส เมื่อขาด
ครั้งหนึ่ง ก็ตองบําเพ็ญใหม. สวนภิกษุใดเกิดความดีใจวา เปนลาภของเรา
หนอ เราไดดีแลวหนอ ที่เราไมตองบอกกลาวถึงสิ่งที่อยูในบาตร เพื่อน
สพรหมจารีก็พากันฉัน เปนอันชื่อวา สาราณียธรรมนั้นเต็มแลว. ก็ภิกษุผู
มีสาราณียธรรมเต็มอยางนี้แลว ยอมไมมีความริษยา ไมมีความตระหนี่.
ภิกษุนั้นยอมเปนที่รักของคนทั้งหลาย และยอมมีปจจัยหาไดงาย. ของที่อยู
ในบาตรที่เขาถวายแกภิกษุนั้น ยอมไมสิ้นไป. เธอยอมไดแตของที่เลิศในที่ ๆ
เขาแจกของ. เมื่อประสบภัยหรือความหิว เหลาเทวดาก็ชวยขวนขวาย. ใน
ขอนั้นมีเรื่องนี้เปนอุทาหรณ.
เรื่องสาราณียธรรมเต็ม
เขาเลาวา พระติสสเถระผูอยู ณ เลณศิริ อาศัยมหาศิริคามอยู.
พระมหาเถระ ๕๐ รูป ไปยังนาคทวีป ประสงคจะไหวพระเจดีย เที่ยวบิณฑ-
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บาตในสิริคาม ไมไดอะไร ๆ เลย ก็พากันออกไป. ก็พระเถระเมื่อเขาไป
พบพระเถระเหลานั้นแลวถามวา ทานไดอาหารแลวหรือขอรับ. ตอบวา พวก
เราจะจาริกกันไปแลวละผูมีอายุ. พระเถระรูวา พระเถระเหลานั้นไมไดอาหาร
จึงกลาววา ทานขอรับ โปรดรออยูที่นี่แหละ จนกวาผมจะมา. ตอบวา เรามีถึง
๕๐ รูปนะ ไมไดแมเพียงน้ําชื้นบาตร. พระเถระพูดวา ทานขอรับ ธรรมดาวา
ภิกษุประจําถิ่น ยอมเปนผูสามารถแมเมื่อไมไดก็รูจักภิกษุผูเปนเพื่อนทาง
ภิกษาจาร. พระเถระทั้งหลายมากันแลว. พระเถระก็เขามาบาน. มหาอุบาสิกา
ในบานใกล ๆ ก็จัดน้ํานมและอาหารคอยพระเถระพอพระเถระมาถึงประตูบาน
ก็ถวายเต็มบาตร. พระติสสเถระนั้นก็นําบิณฑบาตไปยังสํานักพระเถระทั้งหลาย
กลาวกะพระสังฆเถระวาโปรดรับเถิดขอรับ. พระเถระมองดูหนาพระเถระอื่นๆ
ดวยคิดวา พวกเราถึงเทานั้นไมไดอะไรเลย แตพระเถระรูปนี้ไปเดี๋ยวเดียวก็
กลับมา อะไรกันหนอ. พระติสสเถระรูดวยอาการที่มองดูเทานั้นกลาววา ทาน
ขอรับ พวกทานอยารําคาญใจไปเลย โปรดรับบิณฑบาตที่ไดมาโดยสม่ําเสมอ
เถิด แลวก็ถวายอาหารจนพอแกความตองการแกพระเถระทุกรูปตั้งแตตน แม
ตนเองก็ฉันพอตองการ. เมื่อฉันเสร็จ พระเถระทั้งหลายก็ถามพระติสสเถระ
นั้นวา ผูมีอายุ บรรลุโลกุตตรธรรมเมื่อไร. พระติสสเถระ ตอบวา โลกุตตร
ธรรมของผมไมมีดอกขอรับ. ถามวา ผูมีอาวุโสทานไดฌานหรือ. ตอบวา แม
อยางนี้ก็ไมมี ขอรับ. ถามวา ผูมีอายุนาอัศจรรยจริงหนอ. ตอบวา ทานขอรับ
ผมบําเพ็ญสาราณียธรรมนะ ตั้งแตเวลาที่สาราณียธรรมของผมนั้นเต็มแลว
แมถามีภิกษุแสนรูป ของที่อยูในบาตรก็ไมหมดไป. พระเถระเหลานั้นฟงแลว
ก็พากันกลาววา สาธุ สาธุ ทานสัตบุรุษ ขอนี้ของทานเหมาะจริง. ในคําวา
ปตฺตคต น ขียติ ของที่อยูในบาตรไมหมดไปนี้ มีเรื่องเทานี้กอน
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อนึ่ง พระเถระองคนี้นี่แหละ ไปยังสถานที่ใหทาน ดวยคิริภัณฑมหาบูชา ที่เจติยบรรพต ถามวา ในทานนี้อะไรเปนของเลิศ. ตอบวา ผาสาฎก
๒ ผืนขอรับ. พระเถระพูดวา ผาสาฎก ๒ ผืนเหลานั้นจักตองถึงเรา. อํามาตย
ไดฟงดังนั้นแลวจึงกราบทูลแกพระราชาวา ภิกษุหนุมรูปหนึ่งพูดอยางนี้. พระราชาตรัสวา ภิกษุหนุมมีจิตคิดอยางนี้ แตผาสาฎกเนื้อละเอียดควรแก
พระมหาเถระทั้งหลายจึงตั้งไวดวยหมายจะถวายพระเถระทั้งหลาย. พระราชา
เมื่อจะถวายอันเมื่อภิกษุสงฆยืนเรียงกัน ผาสาฎก ๒ ผืนที่วางไวใกล ๆ ก็ไม
ขึ้นสูพระหัตถ ขึ้นแตผาผืนอื่น ๆ แตในเวลาที่ถวายภิกษุหนุม ผาสาฎก ๒ ผืน
นั้นขึ้นสูพระหัตถของพระราชา. ทาวเธอทรงวางไวในมือของภิกษุหนุมนั้น
มองหนาของอํามาตยใหภิกษุหนุมนั่งถวายทาน ทรงละสงฆแลวประทับนั่งใกล
ภิกษุหนุม ตรัสวา ทานเจาขา ทานบรรลุธรรมเมื่อไร. ภิกษุหนุมนั้นไมทูล
ถึงคุณที่ไมมีอยูแมทางออม ทูลวา ถวายพระพร โลกุตตรธรรมของอาตมภาพ
ไมมีดอก. ตรัสวา ทานเจาขา แตกอนทานไดพูดไวมิใชหรือ. ทูลวา ถวายพระพรจริง อาตมภาพบําเพ็ญสาราณียธรรม ตั้งแตเวลาที่ธรรมนั้นของอาตมภาพ
เต็มแลว สิ่งของอันเลิศก็มาถึงในสถานที่แจก. พระราชาตรัสวา สาธุ สาธุ
ทานเจาขา คุณขอนี้ของพระคุณทานเหมาะจริงแลวเสด็จกลับ. ในคําวา ภาชนียฏาเน อคฺคภณฺฑ ปาณาติ สิ่งของอันเลิศถึงในสถานที่แจกจายนี้ มี
เรื่องดังกลาวมานี้.
อนึ่ง ชาวภาตรคาม ในพราหมณติสสภัยนคร ไมบอกกลาวแกพระนาคเถรี พากันหนีไป. เวลาใกลรุง พระเถรีพูดกะเหลาภิกษุณีสาววา หมูบาน
ชางเงียบเหลือเกินชวยกันดูสิ. ภิกษุณีสาวเหลานั้นไปตรวจดู ก็รูวา ชาวบาน
พากันอพยพไปหมดแลว จึงมาบอกแกพระเถรี. พระเถรีนั้นฟงแลวก็กลาว
วา พวกทานอยาคิดวาชาวบานเหลานั้นอพยพไปกันเลย จงทําความเพียรใน
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การเลาเรียนบาลีอรรถกถาและโยนิโสมนสิการของตนเทานั้น เวลาภิกษาจารก็
หมผา รวมดวยกัน ๑๒ รูปทั้งตนเอง แมยืนกันอยูที่โคนตนไทรใกลประตู
บาน เทวดาที่สิงอยูที่ตนไม ก็ถวายบิณฑบาตแกภิกษุณี ๑๒ รูป แลวกลาววา
พระแมเจา อยาไปที่อื่นเลยโปรดอยูที่นี้เปนนิตยเถิด. แตพระเถรีมีนองชาย
ชื่อพระนาคเถระ พระเถระคิดวา มีภัยใหญเราไมอาจอยูในที่นี้ได จักไปฝงโนน
มีภิกษุ ๑๒ ทั้งตน ออกจากสถานที่อยูของตนมายังภาตรคามดวยหมายใจจะ
พบพระเถรีแลวจึงจักไป. พระเถรีทราบวา เหลาพระเถระมากันแลว จึงไป
สํานักของพระเถระเหลานั้น ถามวา อะไรกัน พระผูเปนเจา. พระเถระก็บอก
เรื่องนั้น. พระเถรีบอกวา วันนี้พวกทานจงอยูในวัดนี้เสียวันหนึ่ง พรุงนี้ คอย
ไป. พระเถระทั้งหลายก็พากันไปยังวัด. รุงขึ้นพระเถรีเที่ยวบิณฑบาตที่โคน
ไมเขาไปหาพระเถระพูดวา ทานฉันบิณฑบาตนี้เถิด. พระเถระกลาววา จัก
ควรหรือพระเถรีแลวก็ยืนนิ่ง. พระเถรีกลาววา พอเอย บิณฑบาตนี้ ไดมา
ดวยธรรมอยารังเกียจโปรดฉันเถิด. พระเถระพูดวา ควรหรือพระเถรี. พระ
เถรีจับบาตรไดก็โยนไปในอากาศ. บาตรก็ตั้งอยูในอากาศ. พระเถระก็กลาว
วา พระเถรี ภัตแมตั้งอยูในที่ ๗ ชั่วลําตาล ก็เปนภัตสําหรับภิกษุณีนั่นเอง
แลวกลาวอีกวา ชื่อวาภัยไมใชมีทุกเวลา เมื่อภัยสงบ เราก็กลาวถึงอริยวงศ
ถูกทานตักเตือนดวยจิตวา ดูกอนทานผูถือบิณฑปาติกธุดงค พวกทานโปรด
ฉันอาหารของภิกษุณีเห็นปานนี้ อยูเรื่อยไปเถิดดังนี้ ขาพเจาไมอาจชวยได
ทานภิกษุณีทั้งหลาย พวกทานจงเปนผูไมประมาทเถิด แลวออกเดินทาง. แม
รุกขเทวดาก็คิดวา ถาพระเถระฉันบิณฑบาตจากมือพระเถรี เราจักไมนําพระ
เถระนั้นกลับ ถาพระเถระไมฉันก็จักนํากลับ ยืนเห็นพระเถระไปลงจากตนไม
พูดวา โปรดใหบาตรเถิดเจาขา แลวรับบาตรนําพระเถระมาที่โคนไมนั้นแล
ปูอาสนะถวายบิณฑบาต ใหพระเถระผูฉันเสร็จแลวปฏิญาณ บํารุงภิกษุณี
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๑๒ รูป ภิกษุ ๑๒ รูป ๗ ป ในขอนี้วา เทวตา อุสฺสุกฺก อาปชฺชนฺติ
เทวดายอมชวยเหลือนี้มีเรื่องดังกลาวมานี้ . จริงอยู ในขอนั้นพระเถรีก็ไดเปน
ผูบําเพ็ญสาราณียธรรม.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา อขณฺฑานิ เปนตน ดังตอไปนี้ ภิกษุใด
มีสิกขาบทขาดในเบื้องตนหรือที่สุดในกองอาบัติทั้ง ๗ ศีลของภิกษุนั้นชื่อวา
เหมือนผาขาดที่ชาย. อนึ่ง ภิกษุใดมีสิกขาบทขาดตรงกลางศีลของภิกษุนั้น
ชื่อวาทะลุ เหมือนผาทะลุกลางผืน. สวนภิกษุใดมีสิกขาบทขาด ๒-๓ สิกขาบท
ตามลําดับ ศีลของภิกษุนั้นชื่อวาตาง เหมือนแมโคสีดําสีแดงเปนตนอยางใด
อยางหนึ่งโดยสีที่ตางกัน อยูตรงหลังบาง ทองบาง. ภิกษุใดมีสิกขาบทขาด
ในระหวาง ๆ ศีลของภิกษุนั้นชื่อวาพรอย เหมือนแมโคมีลายจุดตาง ๆ ใน
ระหวาง ๆ. สวนภิกษุใดมีสิกขบทไมขาดเลย ศีลเหลานั้นของภิกษุนั้นชี่อวา
ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย. ก็ศีลนั้น ๆ ชื่อวาเปนไท เพราะ
กระทําใหพนจากความเปนทาสตัณหา กลับเปนไท ชื่อวาวิญูชนสรรเลริญแลว
เพราะวิญูชนมีพระพุทธเจาเปนตนทรงสรรเสริญแลว ชื่อวาอันกิเลสไมถูก
ตองแลวเพราะตัณหาและทิฏฐิไมถูกตองแลว และเพราะอันใคร ๆ ไมอาจ
ปรามาสวา ทานเคยตองอาบัติชื่อนี้. ทานเรียกวา เปนไปเพื่อสมาธิ เพราะ
ยังอุปจารสมาธิ หรือ อัปปนาสมาธิใหเปนไป. บทวา สีลสามฺคตา
วิหริสฺสนติ ไดแกจักมีศีลเสมอกับภิกษุ ผูอยูในทิศาภาคนั้น ๆ อยู. จริงอยู
ศีลของพระโสดาบันเปนตน ยอมเสมอกับศีลของพระโสดาบันเปนตนเหลาอื่น
ผูอยูในระหวางสมุทรก็ดี ในเทวโลกก็ดี. ความแตกตางกันในศีลที่ประกอบ
ดวยมรรคผลไมมี. ทานหมายเอาขอนั้น จึงกลาวคํานี้.
บทวา ยาย ทิฏิ ไดแกสัมมาทิฏฐิที่สัมปยุตดวยมรรค. บทวา
อริยา ไดแก ไมมีโทษ บทวา นิยฺยาติ ไดแก นําทุกขออกไป. บทวา
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ตกฺกรสฺส ไดแก ผูกระทําอยางนั้น. บทวา สพฺพทุกฺขกฺขยาย ไดแก เพื่อ
ความสิ้นทุกขในวัฏฏะทั้งปวง. บทวา ทิฏิสามฺคตา ความวา จักเปน
ผูเขาถึงความเปนผูมีทิฏฐิเสมอกันอยู. บทวา วุฑฺฒิเยว ความวา ภิกษุผูอยู
อยางนี้ พึงหวังความเจริญถายเดียว ไมเสื่อมเลย.
บทวา เอตเทว พหุล ความวา พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงโอวาท
ภิกษุทั้งหลายจึงทรงทําธรรมีกถาอยางนี้นี่แหละบอย ๆ เพราะใกลปรินิพพาน.
บทวา อิติ สีล แปลวา ศีลอยางนี้ ศีลเทานี้. ในขอนั้น พึงทราบวา
จตุปาริสุทธิศีล ชื่อวาศีล. จิตเตกัคคตา ชื่อวาสมาธิ. วิปสสนา ชื่อวาปญญา.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา สีลปริภาวิโต ดังนี้ ภิกษุทั้งหลายทั้งอยูในศีลอันใด
ยอมบังเกิดสมาธิที่สัมปยุตดวยมรรค สมาธิที่สัมปยุตดวยผลสมาธินั้น อันศีล
นั้นอบรมแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก. ภิกษุทั้งหลายตั้งอยูในสมาธิใด
ยอมบังเกิดปญญาที่สัมปยุตดวยมรรค ปญญาที่สัมปยุตดวยผลปญญานั้น อัน
สมาธินั้นอบรมแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก. ภิกษุทั้งหลายตั้งอยูใน
ปญญาอันใด ยอมบังเกิดมรรคจิต. ผลจิต จิตนั้นอันปญญานั้นอบรมแลว
ยอมหลุดพนจากอาสวะทั้งหลายโดยชอบทีเดียว. บทวา ยถาภิรนฺต ความวา
ชื่อวา ความไมยินดียิ่ง ความหวาดสะดุงของพระพุทธเจาเปนตน ไมมี. แต
ทานอธิบายวา ตามความชอบใจ ตามอัธยาศัย. บทวา อายาม แปลวา
มาไปกันเถิด ปาฐะวา อยาม ก็มี. อธิบายวา ไปกันเถิด. พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกพระอานนทผูติดตามไปใกล ๆ วา อานนท. ฝายพระเถระบอกภิกษุ
ทั้งหลายวา ผูมีอายุ จงเตรียมถือบาตร จีวร พระผูมีพระภาคเจาทรงพระประสงคจะเสด็จไปที่โนน . เรื่องการเสด็จมาอัมพลัฏฐิกาวัน งายทั้งนั้น. คําวา
อถ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตร ดังนี้เปนตน
ทานกลาวไวพิสดารแลวในสัมปสาทนียสูตร.
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บทวา ปาฏลิคาเม อาวสถาคาร ไดแก เรือนพักสําหรับคนจรมา.
เขาวาในปาฏลิคาม สหายของพระราชาสองพระองคมากันเปนนิจ พาครอบครัว
ออกจากบานมาพักกันเดือนหนึ่งบาง ครึ่งเดือนบาง. มนุษยเหลานั้นถูกรบกวน
เสมอ คิดกันวา ในเวลาที่คนเหลานั้นมากันก็มีที่อยู ดังนี้แลวจึงสรางศาลาใหญ
กลางพระนคร สรางที่เก็บสิ่งของไวสวนหนึ่ง สรางที่อยูอาศัยไวสวนหนึ่งของ
ศาลานั้น. ผูคนเหลานั้นไดทราบวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแลว ก็มองเห็น
ประโยชนอยางนี้วา แมพวกเราก็พึงไปนําพระผูมีพระภาคเจามา พระองคเสด็จ
มาถึงสถานที่อยูของพวกเราดวยพระองคเองแลว วันนี้พวกเราจักอาราธนา
พระผูมีพระภาคเจาใหตรัสมงคลในที่พัก เพราะฉะนั้นจึงกลาวกันอยางนี้.
บทวา เยนาวสถาคาร ความวา ไดยินวา ผูคนเหลานั้น ไมรูพระทัยของ
พระผูมีพระภาคเจาวา ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลาย มีพระอัธยาศัยชอบปา
ยินดีปา จะทรงประสงคหรือไมประสงคประทับอยูในบาน จึงไมจัดแจงเรือนพัก
พากันมาคิดกันวา บัดนี้พวกเรารูพระทัยของพระผูมีพระภาคเจาแลว จักพา
กันไปจัดแจงเสียกอนดังนั้น จึงพากันไปยังเรือนพัก. บทวา สพฺพสนฺถริต
แปลวา ปูลาดไวทุกสิ่งทุกอยาง.
บทวา ทุสฺสีโล ไดแกผูไมมีศีล. บทวา สีลวิปนฺโน ไดแกมีศีล
วิบัติ มีสังวรสลาย. บทวา ปมาทาธิกรณ ไดแกเพราะความประมาทเปนเหตุ.
ก็พระสูตรนี้ ใชสําหรับคฤหัสถ แมบรรพชิตก็ใชได. จริงอยู คฤหัสถเลี้ยงชีพ
ดวยการหมั่นศึกษาศิลปะไมวาจะเปนกสิกรรมวณิชกรรมพลั้งเผลอไปดวยการทํา
ปาณาติบาตเปนตน ก็ไมสามารถจะทําศิลปะนั้น ๆ ใหสําเร็จตามกาล เมื่อเปน
เชนนั้น รากฐานของเขาก็พินาศ. แตในเวลาคับแคน กระทําปาณาติบาต
และอทินนาทาน ยอมเสื่อมโภคะอยางใหญเพราะอํานาจโทษ. ฝายบรรพชิต
ทุศีล ยอมถึงความเสื่อมจากศีล จากพุทธวจนะ จากฌาน และจากอริยทรัพย
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๗ เพราะความประมาทเปนเหตุ. สําหรับคฤหัสถนั้น เกียรติศัพทอันชั่ว ยอม
อื้อฉาวไปในทามกลางบริษัท วาคนโนนเกิดในตระกูลโนน ทุศีล มีบาป
ธรรม สละทั้งโลกนี้โลกหนา ไมถวายทานแมเพียงสลากภัต. หรือสําหรับ
บรรพชิต เกียรติศัพทอันชั่วก็ฟุงไปอยางนี้วา ภิกษุชื่อโนน ไมสามารถรักษา
ศีลได ไมสามารถจะเรียนพระพุทธพจนไดเลี้ยงชีพดวยอเนสนกรรม มีเวชชกรรมเปนตน ประกอบดวยอคารวะ ๖. บทวา อวิสารโท ความวา คฤหัสถ
มีความกลัววา กอนอื่น คนบางพวกจักรูเรื่องกรรมของเรา ดังนั้นก็จักขมเรา
หรือแสดงตัวตอราชสกุล ในที่ประชุมคนจํานวนมากแนแท จึงเขาไปหา
ประหมา คอตก หนาคว่ํา นั่งเอาหัวแมมือไถพื้น ถึงเปนคนกลา ก็ไมอาจ
พูดจาได. ฝายบรรพชิตมีความกลัววาภิกษุเปนอันมากประชุมกัน บางรูป
จักรูกรรมของเราแน ดั่งนั้น จักงดอุโบสถบาง ปวารณาบางแกเรา จักครา
เราใหเคลื่อนจากเพศสมณะจึงเขาไปหา ถึงเปนคนกลาก็ไมอาจพูดจาได. สวน
ภิกษุบางรูป แมทุศีลก็เที่ยวไปประดุจผูไมทุศีล แมภิกษุนั้น ก็ยอมเปนผู
เกอเขินโดยอัธยาศัยทีเดียว. บทวา สมฺมุโฬฺห กาล กโรติ ความวา ก็เมื่อ
ภิกษุผูทุศีลนั้น นอนบนเตียงเปนที่ตาย สถานที่ที่ยึดถือพระพฤติในกรรมคือ
ทุศีล ยอมมาปรากฏ. ภิกษุทุศีลนั้น ลืมตาก็เห็นโลกนี้ หลับตาก็เห็นปรโลก
อบาย ๔ ก็ปรากฏ แกภิกษุทุศีลนั้น. ภิกษุทุศีลนั้นก็เปนประหนึ่งถูกหอก
๑๐๐ เลม แทงที่ศีรษะ เธอจะรองวา หามที หามที มรณะไป. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา สมฺมุโฬห กาล กโรติ หลงตาย ดังนี้. บทที่ ๕
ก็งายเหมือนกัน. เรื่องอานิสงส ก็พึงทราบโดยปริยายตรงกันขามกับที่กลาว
ไวแลว.
บทวา พหฺเทว รตฺตึ ธมฺมิยา กถาย ความวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงใหอิ่มเอิบแลว ใหเห็นแจงแลว ใหสมาทานแลว ใหอาจหาญแลว ให
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เขาถึงความสิ้นและความเสื่อมแลว ตลอดราตรีเปนอันมาก แลวทรงสงไปดวย
ธรรมกถาที่พนจากบาลีอยางอื่น และดวยกถาอนุโมทนา การถวายเรือนพัก
ประหนึ่ง ทรงพาขามอากาศคงคา ประหนึ่ง ทรงคั้นผึ้งรวงใหญ ขนาด
โยชนหนึ่งแลว ใหมหาชนดื่มน้ําผึ้งฉะนั้น. บทวา อภิกฺกนฺตา ไดแกลวงไป
แลว สิ้นไปแลว. บทวา สฺุาคาร ความวา ขึ้นชื่อวา เรือนวาง ที่แยก
เปนสวนหนึ่งตางหากไมมี. แตในที่นั้นนั่นแหละ เหลาชาวบานปาฏลิคาม
ลอมไวดวยกําแพงคือมานไวขางหนึ่ง แลวจัดเตียงไวดวยประสงควา พระศาสดาจักทรงพักผอนในที่นี้. พระผูมีพระภาคเจา ทรงสําเร็จสีหไสยา บน
เตียงนั้นดวยมีพระพุทธประสงควา เรือนพักนี้ ตถาคต ใชสอยแลวดวยอิริยาบถ
แมทั้ง ๔ กุศลนั้น จักมีผลมากแกชาวปาฏลิคามเหลานั้น ดังนี้. ทานหมายเอา
เรือนพักนั้น จึงกลาววา สฺุาคาร ปาวิสิ. เสด็จเขาไปสูเรือนวางดังนี้.
บทวา สุนีธวสฺสการา ไดแกพราหมณ ๒ คน คือ สุนีธะคนหนึ่ง
วัสสการะคนหนึ่ง. บทวา มหามตฺตา ไดแกมหามัตตะ คือมหาอํามาตย
ของพระเจากรุงมคธ อีกอยางหนึ่ง ชื่อวามหาอํามาตยแควนมคธ ก็เพราะ
มหาอํามาตยในแควนมคธ ประกอบดวยมาตรคืออิสริยยศยิ่งใหญ. บทวา
ปาฏลิคาเม นคร ไดแกสรางปาฏลิคามทําใหเปนบาตร. บทวา วชฺชีน
ปฏิพาหาย ไดแก เพื่อตัดทางขยายตัวของราชวงศแควนวัชชี.
บทวา สหสฺเสว ไดแกแตละพวกนับเปนพัน ๆ. บทวา วตฺถูนิ
ไดแกที่ปลูกเรือน. บทวา จิตฺตานิ นมนฺติ นิเวสนาหิ มาเปต ความวา
จิตของมหาอํามาตยผูทํานายวิชาดูพื้นที่นอมไปเพื่อสรางคฤหาสนสําหรับพระราชาและมหาอํามาตยของพระราชา. เลากันวา มหาอํามาตยเหลานั้นใชอานุภาพ
แหงศิลปะของตนมองเห็นภายใตแผนดินประมาณ ๖๐ ศอก วาที่นี้นาคยึดไว ที่นี้
ยักษสิง ที่นี้ภูตสิง มีหินหรือตอ. เวลานั้น อํามาตยเหลานั้นรายศิลปะ
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สรางขึ้นไดเหมือนปรึกษากับเทวดาทั้งหลาย. อีกอยางหนึ่ง เทวดาสิงอยูในราง
ของอํามาตยเหลานั้น นอมจิตไปเพื่อสรางคฤหาสนในที่นั้น ๆ พอเขาตอกหลัก
ลงใน ๔ มุม เทวดาเหลานั้นจึงเขาสิงพื้นที่. เทวดาผูมีศรัทธา ทําอยางนั้นแก
ตระกูลผูมีศรัทธา เทวดาผูไมมีศรัทธาก็ทําอยางนั้นแกตระกูลผูไมมีศรัทธา.
เพราะเหตุไร. เพราะผูมีศรัทธามีความคิดอยางนี้วา คนทั้งหลายในโลกนี้
ครั้นสรางบานเรือนแลว ชั้นแรกนิมนตภิกษุสงฆใหนั่ง ใหกลาวแตมงคล
เมื่อเปนเชนนี้. พวกเราก็จักไดเห็นผูมีศีล ฟงธรรมกถา การแกปญหาและ
อนุโมทนา ผูคนใหทานแลวจักใหสวนบุญแกเรา.
บทวา ตาวตึเสหิ ความวา เสียงขจรไปวา พวกมนุษยในตระกูล
โนน อาศัยมนุษยผูเปนบัณฑิตผูหนึ่งในตระกูลหนึ่ง ยอมเปนบัณฑิต หรือ
ภิกษุในวิหารโนน อาศัยภิกษุผูเปนพหูสูตรูปหนึ่งในวิหารหนึ่ง ยอมเปน
พหูสูตรูปหนึ่งในวิหารหนึ่ง ยอมเปนพหุสูตฉันใด. เสียงขจรไปวา เทวดา
ชั้นดาวดึงส อาศัยทาวสักกเทวราช และวิษณุกรรมเทพบุตรยอมเปนบัณฑิต
ฉันนั้นเหมือนกัน . เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ตาวตึเสหิ.
อธิบายวา ยอมสรางเหมือนปรึกษากับเทวดาชั้นดาวดึงส. บทวา ยาวตา
อริย อายตน ความวา ชื่อวาที่เปนที่ประชุมของมนุษย เผาอริยกะมีประมาณ
เทาใด. บทวา ยาวตา วณิปฺปโถ ความวา ชื่อวาสถานที่เปนที่ซื้อขายโดย
กองสิ่งของที่พวกพอคานํามา หรือสถานที่เปนที่อยูของพวกพอคาทั้งหลายมี
ประมาณเทาใด. บทวา อิท อคฺคนคร ความวา อัครนครนี้จักเปนเมือง
เจริญ เปนเมืองใหญ สําหรับพวกอริยกะและพวกพอคานั้น ๆ. บทวา ปุฏเภทน ไดแก ที่แกหอสินคา. ทานอธิบายวา เปนที่ปลอยสินคาของเจาของ
สินคาตาง ๆ. อธิบายวา ก็ชนทั้งหลายแมไมไดสิ่งของในสกลชมพูทวีป ก็จัก
ไดในที่นี้นี่แหละ แมผูไมไปคาขายในที่อื่น ก็จักไปในที่นี้ เพราะฉะนั้น พวก
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เขาจักแกหอสินคาในที่นี้เทานั้น. ทานแสดงวา จริงอยูทุก ๆ วัน มูลคาจัก
เกิดขึ้น หาแสน อยางนี้คือ ที่ประตูพระนครทั้งสี่ดานสี่แสน ที่ทามกลางพระนครหนึ่งแสน.
วา ศัพทในบทวา อคฺคิโต วา มีอรรถเทากับ จ ความวา จักพินาศ
ดวยไฟ ดวยน้ํา หรือดวยการแตกกันเปน ๒ ฝาย อธิบายวา สวนหนึ่งพินาศ
ดวยไฟ ไมสามารถจะดับได สวนหนึ่งแมน้ําคงคาพัดไป สวนหนึ่งจักพินาศ
ไป โดยความแตกแหงกันและกันของพวกมนุษย ผูแตกกัน ดวยอํานาจ ปสุณวาจาที่กลาววา คนนี้ไมพูดกะคนโนน คนโนนไมพูดกะคนนี้.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสดังนี้แลว เวลาใกลรุงเสด็จไปยังฝงแมน้ํา
คงคา ทรงชําระพระพักตรแลว ประทับนั่งรอเวลาภิกขาจารอยู. ฝายมหา
อํามาตย มคธชื่อสุนีธะและวัสสการะคิดวา พระราชาของพวกเราเปนอุปฏฐาก
ของพระสมณโคดม พระองคจักตรัสถามพวกเราวา ไดยินวา พระศาสดาได
เสด็จไปปาฏลิคาม พวกทานไดเขาเฝาพระองคหรือเปลา เมื่อกราบทูลวา
ขาพระองคเขาเฝาจึงตรัสถามอีกวา พวกทานไดนิมนตหรือเปลา เมื่อกราบทูล
วา ไมไดนิมนต จักยกโทษนิคคหะพวกเรา อนึ่งเลาพวกเราก็จะสรางพระนคร
ในที่ที่ยังไมไดสรางก็ในที่ที่พระสมณโคดมเสด็จไปแลว ๆ พวกสัตวกาลกิณีจัก
ถอยกลับไป จึงคิดวาพวกเราจักใหพระองคตรัสสิ่งที่เปนมงคลแกพระนครดังนี้
แลว จึงเขาไปเฝาพระศาสดา ทูลอาราธนา เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา อถโข สุนีธวสฺสการา เปนตน. บทวา ปุพฺพณฺหสมย แปลวา ในเวลาเชา.
บทวา นิวาเสตฺวา แปลวา ทรงอันตรวาสกคาดประคดตามธรรมเนียมเขา
บาน. บทวา ปตฺตจีวรมาทาย แปลวา ทรงถือบาตรและจีวรแนบพระองค.
บทวา สีลวนฺเตตฺถ ตัดเปน สีลวนฺเต เอตฺถ. บทวา สฺเต
ไดแก ผูสํารวมดวยกายวาจาใจ. บทวา ตาส ทกฺขิณมาทิเส ความวา พึง
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อุทิศปจจัยสี่ที่ถวายสงฆคือพึงใหสวนบุญแกเทวดาประจําเรือนเหลานั้น. บทวา
ปูชิตา ปูชยนฺติ ความวา เทวดายอมอารักขาดวยดี ดวยสั่งวาผูคนเหลานี้
แมไมใชญาติของเรา ก็ยังใหสวนบุญแกพวกเราถึงอยางนี้ เพราะฉะนั้น พวก
ทานจงจัดการอารักขาดวยดี. บทวา มานิตา มานยนฺติ ความวา เทวดา
ทั้งหลายที่เหลาผูคนนับถือดวยการทําพลีกรรมตามกาลสมควร จึงนับถือ คือ
กําจัดอันตรายที่เกิดขึ้น ดวยเห็นวาผูคนเหลานี้ แมไมใชญาติของพวกเราก็ยัง
ทําพลีกรรมแกพวกเราในชวงสี่เดือนหกเดือน. บทวา ตโต น ไดแก แตนั้น
เทวดาก็ยอมอนุเคราะหคนผูบัณฑิตนั้น. บทวา โอรส ไดแก วางไวที่อกให
เจริญเติบโต. อธิบายวา ยอมอนุเคราะหเหมือนมารดาอนุเคราะหบุตรผูเกิด
แตอก พยายามกําจัดอันตรายที่เกิดขึ้นฉะนั้น. บทวา ภนฺรานิ ปสฺสติ
แปลวา เห็นสิ่งที่ดี.
บทวา อุลุมฺป ไดแกพาหนะที่เขาตอกลิ่มสรางไวเพื่อไปฝงโนน (แพ).
บทวา กุลฺล ไดแกพาหนะที่เขาใชเถาวัลยเปนตนมัดไว (ทุน).
คําวา อณฺณว ในคาถาวา เย ตรนฺติ อณฺณว นี้ เปนชื่อแหงสถาน
ที่น้ําลึกและกวางโดยกําหนดอยางต่ําที่สุดประมาณโยชนหนึ่ง. ในบทวา สร นี้
ทานประสงคเอาแมน้ํา. มีคําอธิบายวา ผูที่ขามสระคือตัณหาที่ทั้งลึกทั้งกวาง
สรางสะพานกลาวคืออริยมรรค ละเปอกตมคือที่ลุมเต็มดวยน้ําแตะตองไมได
ขามไป สวนคนผูนี้แมตองการจะขามแมน้ําแมนิดหนอยนี้ ก็ตองผูกแพ สวนผู
มีปญญา คือพระพุทธเจาและสาวกของพระพุทธเจาไมตองใชแพก็ขามได.
จบกถาพรรณนาปฐมภาณวาร
บทวา โกฏิคาโม ไดแกบานที่สรางไวทายปราสาทของพระเจามหา
ปนาทะ. บทวา อริยสจฺจาน ไดแก สัจจะที่กระทําใหเปนพระอริยะ. บทวา
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อนนุโพธา ไดแกเพราะไมตรัสรู คือ ไมรู. บทวา อปฏิเวธา แปลวา
เพราะไมแทงตลอด. บทวา สนฺธาวิต ไดแก แลนไปโดยไปจากภพสูภพ.
บทวา ส สริต ไดแกทองเทียวไปโดยไป ๆ มา ๆ ร่ําไป. บทวา มม เจวตุมฺหากฺจ แปลวา อันเราและพวกทาน. อีกนัยหนึ่ง พึงทราบความในขอนี้
อยางนี้วา บทวา สนฺธาวิต ส สริต แปลวา ความแลนไป ทองเที่ยวไป.
ไดมีแลว ทั้งแกเราและพวกทาน.
บทวา ส สริตพฺพ แปลวา ทองเที่ยวไป. บทวา ภวเนตฺติ สมูหตา
ไดแก เชือกคือตัณหาอันสามารถนําสัตวจากภพไปสูภพ อันเราและพวกทาน
กําจัดแลว ตัดแลว ทําใหไมเปนไปแลวดวยดี.
บทวา นาทิกา ไดแกบานสองตําบล ของบุตรของอาและลุงทั้งสอง
อาศัยสระเดียวกัน. บทวา นาทิเก ไดแกหมูบานญาติตําบลหนึ่ง. บทวา
คิฺชกาวสเถ ไดแก ที่พักกอดวยอิฐ. บทวา โอรมฺภาคิยาน ไดแก สวนเบื้อง
ต่ํา อธิบายวา ทําใหถือปฏิสนธิในกามภพเทานั้น. อีกอยางหนึ่ง โอรัมภาคิย
สังโยชน ที่พึงละดวยมรรคทั้งสามที่ไดชื่อวา โอร . ในสังโยชนเหลานั้น
สังโยชนสองนี้ คือ กามฉันทะ พยาบาท ที่ขมไมไดดวยสมาบัติ หรือตัดไมได
ดวยมรรค ไมใหไปสูรูปภพและอรูปภพเบื้องสูง. สังโยชนสามมี สักกายทิฏฐิ
เปนตน นําสัตว แมที่บังเกิดในภพนั้น ใหมาบังเกิดในภพนี้อีก เพราะฉะนั้น
สังโยชนหมดทั้งสาม จึงชื่อวาโอรัมภาคิยสังโยชน. บทวา อนาวตฺติธมฺมา
ไดแก มีการไมกลับมาโดยปฏิสนธิเปนสภาวะ. ในคําวา ราคโทสโมหาน
ตนุตฺตา นี้ พึงทราบความที่ ราคะโทสะโมหะเบาบางลง โดยอาการทั้งสอง
อยาง คือดวยการเกิดขึ้นในบางครั้งบางคราวและมีปริยุฏฐานกิเลสนอย. กิเลส
มีราคะเปนตน ยอมไมเกิดขึ้นเนือง ๆ แกพระสกทาคามี เหมือนปุถุชน แต
เกิดในบางครั้งบางคราว แตเมื่อเกิดขึ้น ไมเกิดขึ้นมากๆ เหมือนปุถุชน เกิดขึ้น
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บาง ๆ เหมือนภาชนะใสปลา แตพระมหาสิวเถระผูรจนาคัมภีรทีฆนิกายกลาว
วา เพราะพระสกทาคามียังมีบุตรธิดา และยังมีคนสนิท ฉะนั้นจึงยังมีกิเลสหนา
แตคํานี้ทานกลาวถึงกิเลสในภพเบาบาง. คํานั้น ในอรรถกถาทานคัดคานไว
เพราะทานกลาวไววา พระโสดาบันเวนภพเจ็ดเสีย กิเลสที่เบาบางในภพที่
แปดไมมี สําหรับพระสกทาคามี เวนภพสองเสีย ไมมีกิเลสเบาบางในภพ
ทั้งหา สําหรับพระอนาคามีเวนรูปภพอรูปภพ ไมมีกิเลสเบาบางในกามภพ
พระขีณาสพไมมีกิเลสเบาบางในภพไหน ๆ เลย. คําวา อิม โลก นี้ ทาน
หมายเอากามาวจรโลก. ก็ในขอนี้มีอธิบายดังตอไปนี้ ก็ถาพระอริยบุคคลผู
บรรลุสกทาคามิผลในมนุษยโลก แลวบังเกิดในเทวโลกยอมทําใหแจงซึ่งพระอรหัต ขอนี้ดีอยางนี้ แตเมื่อสามารถกลับมาสูมนุษยโลกแลว ยอมทําใหแจง
ซึ่งพระอรหัต ฝายพระอริยบุคคลผูบรรลุสกทาคามิผลในเทวโลก ถามาเกิดใน
มนุษยโลกยอมทําใหแจงซึ่งพระอรหัตได ขอนี้ดีอยางนี้ แตเมื่อสามารถไปสู
เทวโลก ยอมทําใหแจงซึ่งพระอรหัตเปนแน. ความตกไปโดยไมเหลือ ชื่อวา
วินิบาต ในคําวา อวินิปาตธมฺโม นี้ อธิบายวา ความตกไปโดยไมเหลือของ
พระโสดาบันนั้นเปนธรรมหามิได เหตุนั้น พระโสดาบันนั้น ชื่อวา มีอันไม
ตกต่ําเปนธรรมดา คือมีอันไมตกไปโดยไมเหลือในอบายสี่เปนสภาวะ. บทวา
นิยโต ไดแก แนนอน โดยกําหนดแหงธรรม. บทวา สมฺโพธิปรายโน
ความวา สัมโพธิกลาวคือ มรรคสามในเบื้องบน เปนที่ไป เปนที่ดําเนิน เปนที่
พึงอาศัยของบุคคลนั้น คือ อันบุคคลนั้นพึงบรรลุแนแทเปนเบื้องหนา เหตุนั้น
บุคคลนั้นชื่อวา มีสัมโพธิเปนที่ไปในเบื้องหนา. ดวยบทวา วิเหสาเวสา ทรง
แสดงวา ดูกอนอานนท นั่นเปนความลําบากกายของตถาคต ผูตรวจดูญาณคติ
ญาณอุปบัติ ญาณอภิสัมปรายะ ของเหลาสัตวนั้น ๆ. แตความลําบากจิตไมมีแก
พระพุทธเจาทั้งหลาย.
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บทวา ธมฺมาทาส ไดแก แวน คือธรรม. บทวา เยน ไดแกผูประกอบดวยแวนธรรมอื่นใด. บทวา ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต นี้ ทานกลาว
โดยไวพจนของนรกเปนตนเทานั้น. จริงอยู นรกเปนตน ชื่อวาอบาย เพราะ
ปราศจากอยะ คือความเจริญ ชื่อวา ทุคติ เพราะเปนที่ดําเนินไป เปนที่พึ่ง
อาศัยแหงทุกข ชื่อวา วินิบาต เพราะเปนที่ตกไปโดยไมเหลือของเหลาชนผูทํา
ชั่ว. บทวา อเวจฺจปฺปสาเทน ไดแก ดวยความเสื่อมใสอันไมหวั่นไมไหว
เพราะรูถึงพระพุทธคุณตามเปนจริงนั่นแล. แมในสองบทขางตนก็นัยนี้เหมือน
กัน. สวนความพิสดารของคําวา อิติป โส ภควา เปนตน กลาวไวแลวใน
คัมภีรวิสุทธิมรรค. บทวา อริยกนฺเตหิ ไดแกเปนที่ใคร เปนที่รัก เปนที่
ชอบใจ ของพระอริยะทั้งหลาย. ศีลหา ชื่อวา เปนที่ใคร ของพระอริยะทั้งหลาย
เพราะทานไมละแมในภพอื่น. ทานหมายถึงศีลหานั้นจึงกลาวคํานี้ไว. แตใน
ที่นี้ไดแกสังวรทั้งหมด. คําวา โสตาปนฺโนหมสฺสิ นี้ เปนหัวขอเทศนา
เทานั้น. แตแมพระสกทาคามีเปนตน ยอมพยากรณโดยนัยมีอาทิวา สกทาคา
มีหมสฺมิ เราเปนสกทาคามีดังนี้แล. การพยากรณแหงพระอริยสาวกทั้งปวงใน
ฐานะที่ควรโดยไมผิดสิกขาบท (วินัย) เปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต
แลวแล.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา เวสาลิย วิหรติ นี้ ดังตอไปนี้. พึงทราบ
ความที่เมืองเวสาลีเปนนครสมบูรณ. โดยนัยที่กลาวแลวขันธกวินัยวา
เตน โข ปน สมเยน เวสาลี อิทฺธาเจว โหติ ผีตา จ ดังนี้. บทวา
อมฺพปาลิวเน ไดแก ในปามะมวงอันเปนสวนของนางอัมพปาลีคณิกา. บทวา
สโต ภิกฺขเว ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มสติปฏฐานเทศนาในที่นี้
โดยพิเศษเพื่อใหสติปรากฏในการทรงทอดทัศนาอัมพปาลีวัน. ในบทเหลานั้น
ชื่อวา สโต เพราะระลึกได ชื่อวา สมฺปชาโน เพราะรูตัว อธิบายวา

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 376
พึงเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะอยู. ขาพเจาจักกลาวคําที่ควรกลาวในคํา
เปนตนวา กาเย กายานุปสฺสี ไวในมหาสติปฏฐานสูตร.
คําวา นีลา เปนตนนี้ กลาวรวมสีทั้งหมด. สวนคําวา นีลวณฺณา
เปนตน เปนการแสดงจําแนกสีนั้นนั่นแหละ. ก็ในคํานั้น ทานกลาวคํานี้ไว
เพราะสีเหลานั้น มิใชสีเขียวปกติ หากผสมดวยสีเขียว. บทวา นีลวตฺถา
ความวา ผาธรรมดาผาเปลือกไมและผาไหมเปนตน ชื่อวาเขียวสําหรับผา
เหลานั้น. บทวา นีลาลงฺการา ไดแกประดับดวยมณีเขียว ดอกไมเขียว.
แมรถของเจาลิจฉวีเหลานั้น ก็ขจิตดวยมณีเขียว ขลิบดวยผาเขียว มีธงเขียว
ประกอบดวยทหารสวมเกราะเขียว อาภรณเขียวเทียมดวยมาเขียว แมดามแส
ก็เขียวเหมือนกันแล. เนื้อความในทุกบทก็พึงทราบโดยนัยนี้.
บทวา ปฏิวฏเฏสิ แปลวา ตี. คําวา เช ในคําวา กึ เช อมฺพปาลิิ
เปนคํารองเรียก. ทานอธิบายวา แมอัมพปาลี เหตุไรจะ ? ปาฐะวา กิฺจิ
ก็มี. ในคํานี้ ความก็อยางนี้เหมือนกัน. บทวา สาหาร ไดแก พรอมดวย
ชนบท. บทวา องฺคุลึ โผเฏสุ ไดแก สั่นนิ้วมือ. บทวา อมฺพกาย ไดแก
มายาหญิง. คําวา เยส เปนฉัฏฐีวิภัตติ ลงในอรรถตติยาวิภัตติ. ทานอธิบาย
วา อันภิกษุเหลาใดไมเห็นแลว. บทวา โอโลเกถ ไดแกจงดูเสีย. บทวา
อวโลเกถ ไดแกจงดูบอย ๆ. บทวา อุปส หรถ ไดแกนอมเขามา. อธิบายวา
พวกเธอจงนอมนํามาเปรียบเทียบบริษัทของเจาลิจฉวีนี้ เชนกับเทวดาชั้น
ดาวดึงสดวยจิตของพวกเธอ จงดูเทียบกับเหลาเทวดาชั้นดาวดึงสวา แมเจา
ลิจฉวีเหลานี้ก็เหมือนเหลาเทวดาชั้นดาวดึงสที่สะสวยนาเลื่อมใส มีวรรณะตางๆ
กัน มีวรรณะเขียวเปนตน ฉะนั้น. ถามวา ก็เหตุไรพระผูมีพระภาคเจาจึง
ทรงหามอายตนะภายในมีจักษุเปนตนยึดถือนิมิตในอายตนะภายนอกมีรูปเปนตน
ดวยสูตรหลายรอยสูตร ในสูตรนี้กลับทรงประกอบภิกษุไวในการยึดถือนิมิต
ดวยอุตสาหะอยางใหญ. ตอบวา เพราะทรงมุงประโยชนเกื้อกูล.
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ดังไดยินมา ภิกษุบางพวกในเมืองเวสาลีนั้น ยอหยอนความเพียร.
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงใชสมบัติของเทวดาชั้นดาวดึงสปลอบประโลมจึง
ตรัสเพื่อใหภิกษุเหลานั้นเกิดอุตสาหะในสมณธรรมวา เมื่อภิกษุกระทําสมณ
ธรรมดวยความไมประมาท ก็ไดอิสริยสมบัติเห็นปานนี้งาย. พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้ เพื่อความแจมแจงแหงอนิจจลักษณะก็ได. ความจริงอีกไมนาน
เลยเจาลิจฉวีเหลานี้แมทั้งหมด ก็จักถึงความพินาศ ดวยอํานาจของพระเจา
อชาตศัตรู. ครั้งนั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสเพื่อความแจมแจงแหงอนิจจลักษณะ
ดวยพระพุทธประสงควา เหลาภิกษุที่ยืนดูสิริราชสมบัติของเจาลิจฉวีเหลานั้น
จักเจริญอนิจจลักษณะวา ความพินาศแหงสิริสมบัติเห็นปานนั้นจักปรากฏ แลว
จักบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา. ในบทวา อธิวาเสตุ ถามวา เหตุไร
พวกเจาลิจฉวี ทั้งที่รูวาพระผูมีพระภาคเจารับนิมนตนางอัมพปาลีไวแลว จึง
นิมนตเลา. แกวาเพราะไมทรงเชื่อ และเพราะเปนธรรมเนียม. ก็พวกเจา
ลิจฉวีเหลานั้นคิดวา หญิงนักเลงนั้นไมนิมนต พูดวานิมนต. ก็ชื่อวาการไป
นิมนตในเวลาไปฟงธรรมเปนธรรมเนียมของมนุษยนั่นเอง.
บทวา เวฬุวคามโก ไดแก บานปาฏลิคามใกลกรุงเวสาลี. มิตร
ก็คือมิตรในคําวา ยถามิตฺต เปนตน. บทวา สมฺภตฺตา มิตรที่เพียงพบ
เห็นกันในที่นั้น ๆ ชื่อวา มิตรที่เคยเห็นกันมิใชมิตรมั่นคง. บทวา สนฺทิฏา
ไดแกมิตรที่คบกันมาดวยดีเปนมิตรมั่นคง. อธิบายวาพวกเธอจงเขาไปจําพรรษา
ในที่ ๆ พวกภิกษุเห็นปานนั้นมีอยู. เพราะเหตุไรพระผูมีพระภาคเจาจงตรัส
อยางนี้. เพราะมีพระพุทธประสงคใหภิกษุเหลานั้นอยูเปนผาสุก. ความจริง
เสนาสนะ. ในเวฬุวคาม ไมเพียงพอแกภิกษุเหลานั้นทั้งภิกษามีนอย สวน
รอบกรุงเวสาลีเสนาสนะก็มีมาก ทั้งภิกษาก็หาไดงาย เพราะฉะนั้น พระองค
จึงตรัสอยางนี้. เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร จึงไมตรัสตอบวา พวกทานคง
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ไปสบาย. เพื่อทรงอนุเคราะหภิกษุเหลานั้น. ไดยินวา พระองคทรงพระดําริวา
เราอยูไดเพียง ๑๐ เดือนก็จักปรินิพพาน. ถาภิกษุเหลานั้นจักไปไกล ก็ไมอาจ
เห็นเราในเวลาปรินิพพาน เมื่อเปนดังนั้น ภิกษุเหลานั้นก็จะเกิดความรอนใจ
วาพระศาสดาเมื่อปรินิพพานก็ไมประทานแมเพียงสติแกเรา ถาพวกเรารูเสียก็
จะไมพึงอยูไกลอยางนี้ ไมตรัสตอบวา ก็ภิกษุทั้งหลายอยูรอบเมืองเวสาลี ก็จัก
มาฟงธรรมไดเดือนละ ๘ ครั้ง จักไดรับโอวาทของพระผูมีพระภาคเจา.
บทวา ขโร แปลวา หยาบ. บทวา อาพาโธ ไดแกโรคที่เปน
ขาศึกกัน. บทวา พาฬฺหา แปลวา รุนแรง. บทวา มรณนฺติกา ไดแก
สามารถใหถึงปางตาย คือใกลตอความตาย. บทวา สโต สมฺปชาโน
อธิวาเสสิ ความวา ไดแกตั้งสติใหมั่นกําหนดดวยญาณอดกลั้น. บทวา
อวิหฺมาโน ไดแกไมกระทําอาการกระสับกระสายโดยคลอยตามเวทนาไม
ถูกเวทนาเบียดเบียน ไมทรงทุกขรอนเลย อดกลั้นได. บทวา อนามนฺเตตฺวา
ไดแกไมทรงใหอุปฏฐากรู. บทวา อนปฺโลเกตฺวา แปลวา ไมทรงบอกลา
ภิกษุสงฆ. ทานอธิบายวา ไมประทานโอวาทานุสาสนี. บทวา วิริเยน ไดแก
ดวยความเพียรเบื้องตน และดวยความเพียรที่สัมปยุตดวยผลสมาบัติ. บทวา
ปฏิปฺฌาเมตฺวา แปลวา ขับไล. แมชีวิตก็ชื่อวาชีวิตสังขารในคําวา ชีวิต
สังขารนี้. ชีวิตอันธรรมใดปรุงแตงถึงขาดก็สืบตอตั้งอยู แมธรรมที่เปนผล
สมาบัตินั้นก็ชื่อวาชีวิตสังขาร. ธรรมคือผลสมาบัตินั้นทานประสงคเอาในที่นี้.
บทวา อธิฏาย ไดแกอธิฏฐานใหเปนไปแลว. ความสังเขปในขอนี้มีดังนี้
วา เราพึงเขาผลสมาบัติที่สามารถดํารงชีวิตอยูได.
ถามวา ก็พระผูมีพระภาคเจาไมทรงเขาผลสมาบัติในกาลกอนแตนี้
หรือ. ตอบวา เขาซี. แตวา ผลสมาบัตินั้น เปนขณิกสมาบัติ. จริงอยูขณิก
สมาบัติ ยอมขมเวทนาเฉพาะในภายในสมาบัติไดทีเดียว. พอออกจากสมาบัติ
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เวทนายอมครอบงํารางกายอีกเหมือนสาหรายที่ขาดเพราะไมหรือกระเบื้องตกลง
ไปกลับคลุมน้ําตามเดิม. อนึ่ง สมาบัติของผูกระทําหมวด ๗ แหงรูปและหมวด
๗ แหงอรูปใหหมดพุมหมดรกแลวเขาดวยอํานาจแหงมหาวิปสสนา ชื่อวายอม
ขมไดดวยดี. เปรียบเหมือนสาหรายที่บุรุษลงน้ําแลวเอามือและเทาแหวกใหดี
ตอเวลานานจึงจะคลุมน้ํา ฉันใด ผูที่ออกจากผลสมาบัตินั้น ตอเวลานาน
เวทนาจึงจะเกิดขึ้น ฉันนั้น. ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงเปนเสมือนทรงตั้ง
วิปสสนาใหมเอี่ยม ณ พระมหาโพธิบัลลังกในวันนั้น ทรงจอมลงดวยอาการ
๑๔ กระทําหมวด ๗ แหงรูป หมวด ๗ แหงอรูป ไมใหเปนพุม ไมใหรก
แลวทรงไมเสวยเวทนา ดวยมหาวิปสสนา เขาสมาบัติดวยทรงประสงควา
ขอเวทนาอยาเกิดตลอด ๑๐ เดือน. เวทนาที่ทรงขมดวยสมาบัติ จึงไมเกิด
ตลอดเวลา ๑๐ เดือนเลย. เวทนาที่ทรงขมดวยสมาบัติ จึงไมเกิดตลอดเวลา.
บทวา คิลานา วุฏิโต ไดแกประชวรแลวหายอีก. บทวา มธุรก
ชาโตวิย ไดแกเหมือนุบุรุษนอนหงายบนหลาว ที่เกิดภาวะเกร็งหนักและแข็ง.
บทวา น ปกฺขายนฺติ ไดแกไมแจง คือไมปรากฏโดยวาจาตาง ๆ. ดวย
บทวา ธมฺมาป น นปฺปฏิภนฺติ ทานแสดงวาแมธรรม คือ สติปฏฐานไม
ปรากฏแกเรา. แตธรรมคือพระบาลี พระเถระคลองแคลวดีแลว. บทวา
อุทาหรติ ไดแกไมประทานปจฉิมโอวาท. ทานพระอานนทหมายเอาปจฉิม
โอวาทนั้น.
บทวา อนนฺตร อพาหร ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา
เราไมกระทํา ๒ อยาง โดยธรรมหรือบุคคล แลวจักแสดงธรรมเทานี้แกบุคคล
อื่นก็หาไม ชื่อวาทรงกระทําธรรมใหเปนภายใน. ทรงพระดําริวาเราจักแสดง
ธรรมเทานี้แกบุคคลอื่น ชื่อวาทรงกระทําธรรมภายนอก. อนึ่ง ทรงพระดําริ
วาเราจักแสดงแกบุคคลนี้ ชื่อวาทรงกระทําบุคคลภายใน. เมื่อทรงพระดําริวา
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เราจักไมแสดงแกบุคคลนี้ ชื่อวาทรงกระทําบุคคลภายนอก. อธิบายวาไมทรง
ทําอยางนั้นแสดง. ดวยบทวา อาจริยมุฏิ ทรงแสดงวา ชื่อวา กํามือของ
อาจารยยอมมีแกศาสดาภายนอกพระพุทธศาสนา. เหลาศาสดาภายนอก ไม
กลาวแกใคร ๆ ในเวลาเปนหนุม นอนบนเตียงสําหรับตายในเวลาปจฉิมวัย
ก็กลาวแกอันเตวาสิก (ศิษย) ที่รักที่พอใจ โดยวิธีใด กิจกรรมอะไรที่เราบริหาร
ตั้งไวทําเปนกํามือวา เราจักกลาวขอนี้ในเวลาแกเฒา ในเวลาปจฉิมวัย ยอม
ไมมีแกตถาคต โดยวิธีนั้น. บทวา อห ภิกฺขุสงฺฆ ความวา เราเทานั้นจัก
บริหารภิกษุสงฆ. บทวา มมุทฺเทสิโก ความวา เราเปนที่พํานักของภิกษุสงฆ
นั้น เพราะอรรถวา ภิกษุสงฆพึงอางเรา เหตุนั้น ภิกษุสงฆนั้น ชื่อวามีเราเปน
ที่พํานัก. อธิบายวา ภิกษุสงฆจงยกเราเทานั้น จํานงเฉพาะเรา เมื่อเราลวงลับ
ไปหรือไมมีเหลาภิกษุแลว หรือมีอันเปนไป ก็หรือวาภิกษุสงฆไร ๆ จะมี
ความคิดอยางที่กลาวมานี้. บทวา น เอว โหติ ความวา ขอนั้นไมเปนอยางนั้น
เพราะความริษยาและความตระหนี่ เรากําจัดเสียแลว ณ โพธิบัลลังกนั่นเอง.
บทวา สกึ ตัดเปน โส กึ. บทวา อสีติโก แปลวามีอายะ ๘๐ พรรษา. คํานี้
ตรัสเมื่อทรงแสดงภาวะที่ถึงปจฉิมวัยโดยลําดับ. บทวา เวฬุมิสฺสเกน ไดแก
ดามดวยไมไผสําหรับซอมมีผูกเทาแขนผูกลอเปนตน. บทวา มฺเ ไดแก
ยังอัตภาพใหเปนไปเหมือนเกวียนเกาไปไดดวยไมไผดาม. ทานแสดงวา
พระตถาคตสําเร็จอิริยาบถ ๔ ดวยเครื่องผูก คือ พระอรหัตผล. บัดนี้ เมื่อจะ
ทรงแสดงความขอนั้น จึงตรัสวา ยสฺมึ อานนฺท สมเย เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพนิมิตฺตาน ไดแก กลาปะ มีรูปนิมิต
เปนตน. บทวา เอกจฺจาน เวทนาน ไดแก เวทนาที่เปนโลกิยะ. ดวยบทวา
ตสฺมาติหานนฺท ทรงแสดงวา เพราะเหตุที่ความผาสุก ยอมมีดวยผลสมาบัติ
วิหาร ฉะนั้น แมพวกเธอก็จงอยูอยางนี้ เพื่อประโยชนแกความผาสุกเถิด.
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บทวา อตฺตทีปา ความวา พวกเธอจงทําตนใหเปนที่พึ่งอาศัยเหมือนเกาะ
ทามกลางมหาสมุทรอยูเถิด. บทวา อตฺตสรณา ไดแก จงเปนผูมีตนเปนคติ
เทานั้น อยามีอยางอื่นเปนคติเลย. แมในบทวา ธมฺมทีปา ธมฺมสรณา ก็นัยนี้
เหมือนกัน. บทวา ตมฺตคฺเค แปลวามีธรรมนั้นเปนเลิศ ต อักษรตรงกลาง
ทานกลาวดวยบทสนธิ. ทานกลาวอธิบายวา ดูกอนอานนท เหลาภิกษุของเรา
นั้น ตัดการประกอบดวยความสูงสุดทั้งหมดอยางนี้วา พวกภิกษุเหลานี้ก็สูงสุด
เหลานี้ก็สูงสุด แลวจักมีอยูในธรรมอันเลิศอยางยิ่ง คือในภาวะสูงสุด ไดแก
จักมีธรรมอันสูงสุดอยางยิ่งสําหรับภิกษุเหลานั้น ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนผู
ใครศึกษา คือภิกษุเหลานั้นทั้งหมด มีสติปฏฐาน ๔ เปนอารมณ จักมีใน
ธรรมอันเลิศ. ทรงสรุปเทศนา ดวยอดคือ พระอรหัตแล.
จบกถาพรรณนาทุติยภาณวาร.
บทวา เวสาลึ ปณฺฑาย ปาวิสิ เสด็จเขาเมืองเวสาลีเพื่อบิณฑบาต
ถามวา เสด็จเขาไปเมื่อไหร. ตอบวา ในเวลาเสด็จออกจากอุกกเวลคามไปยัง
เมืองเวสาลี. ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาทรงจําพรรษาแลว ออกจากเวฬุวคาม
แลวเสด็จกลับโดยทางที่เสด็จมาแลว ดวยพุทธประสงควา จะเสด็จไปยังกรุง
สาวัตถี ถึงกรุงสาวัตถีโดยลําดับ เสด็จเขาสูพระเชตวัน.
พระธรรมเสนาบดี ทําวัตรแกพระผูมีพระภาคเจาแลวเขาสูที่พักกลาง
วัน. เมื่อเหลาอันเตวาสิกทําวัตรในพระเชตวันนั้นกลับไปแลว ทานก็ปดกวาด
ที่พักกลางวัน ปูแผนหนัง ลางเทา นั่งขัดสมาธิเขาผลสมาบัติ. ครั้นทานออก
จากผลสมาบัตินั้นตามกําหนดแลว เกิดปริวิตกอยางนี้วา พระพุทธเจาทั้งหลาย
ปรินิพพานกอนหรือพระอัครสาวกหนอ. ก็รูวาอัครสาวกกอน. จึงสํารวจดูอายุ
สังขารของตน. ก็รูวาอายุสังขารของตนจักเปนไปไดเพียง ๗ วันเทานั้น จึง.
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ดําริวา จักปรินิพพานที่ไหนหนอ. คิดอยูร่ําไปวา ทานราหุลปรินิพพานในดาว
ดึงส ทานพระอัญญาโกญฑัญญะ ในสระฉัททันต เราเลาจะปรินิพพาน ณ
ที่ไหน. ก็เกิดสติปรารภมารดาขึ้นวา มารดาของเราแมเปนมารดาของพระ
อรหันต ๗ รูป ก็ไมเลื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ มารดานั้น
มีอุปนิสัยหรือไมหนอ ระลึกไดแลวก็เห็นอุปนิสัยแหงโสดาปตติมรรค พิจารณา
วามารดาจักบรรลุดวยเทศนาของใคร ก็รูวาจักบรรลุดวยเทศนาของเรา ไมใช
ของผูอื่น ก็ถาหากวาเราพึงเปนผูขวนขวายนอยเสียไซร คนทั้งหลายก็จักวา
กลาวเราเอาไดวา พระสารีบุตรเปนที่พึ่งไดแมแกชนอื่น ๆ จริงอยางนั้น ในวัน
เทศนาสมจิตตสูตรของทาน เทวดาแสนโกฏิก็บรรลุพระอรหัต เทวดาที่บรรลุ
มรรค ๓ นับไมถวน และในที่อื่นปรากฏวามีการบรรลุกันมากมาย อนึ่งเลา
เพราะทําจิตใหเลื่อมใสในพระเถระ ตระกูลถึง ๘๐,๐๐๐ ตระกูล บังเกิดใน
สวรรค บัดนี้ พระเถระไมอาจเพื่อกําจัดแมเพียงความเห็นผิดของมารดาได
เพราะฉะนั้น จึงตกลงใจวา เราจักเปลื้องมารดาออกจากมิจฉาทิฏฐิ แลวจัก
ปรินิพพานในหองนอยที่เกิด ดําริตอไปวา เราจักทูลลาพระผูมีพระภาคไปใน
วันนี้นี่แหละ จึงเรียกพระจุนทะเถระมาวา มาไปกันเถิดทานจุนทะ ทานจงบอก
ภิกษุบริษัท ๕๐๐ รูปของเราวา อาวุโส ทานจงถือบาตรและจีวร พระธรรม
เสนาบดี ประสงคจะไปนาลกคาม. พระเถระไดทําอยางนั้น. ภิกษุเก็บเสนาสนะถือบาตรจีวรมายังสํานักพระเถระ.
พระเถระก็เก็บเสนาสนะ. ปดกวาดที่พักกลางวัน ยืนอยูที่ประตูมองดู
ที่พักกลางวัน ดําริวา บัดนี้ นี้เปนการเห็นครั้งสุดทาย ไมมีการกลับมา ผูอัน
ภิกษุ ๕๐๐ รูป แวดลอมแลว จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมแลว
กราบทูลเปนคํารอยกรองกะพระผูมีพระภาคเจาวา
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ฉินฺโนทานิ ภวิสฺสามิ
โลกนาถ มหามุนิ
คมนาคมน นตฺถิ
ปจฺฉมา วนทนา อย
ชีวิต อปฺปก มยฺห
อิโต สตฺตาหมจฺจเย
นิกฺขิเปยฺยามห เทห
ภารโวโรปน ยถา
อนุชานาตุ เม ภนฺเต (ภควา) อนุชานาตุ สุคโต
ปรินิพฺพานกาโล เม
โอสฺสฏโ อายุสงฺขโร
ขาแตพระมหามุนีโลกนาถเจา บัดนี้ ขา
พระองคตัดสิ้นแลว ไมมีการไปการมานี้เปนการ
ถวายบังคมลาครั้งสุดทาย ชีวิตของขาพระองค
นอย ตอไปนี้ลวงไป ๗ วัน ขาพระองคจะทอด
ทิ้งเรือนราง เหมือนวางภาระลง ขอพระผูมี
พระภาคเจาโปรดอนุญาต ขอพระสุคตโปรด
อนุญาต แกขาพระองคดวยเถิด นี้เปนเวลาปรินิพพาน
ขาพระองคปลงอายุสังขารแลว
พระเจาขา.
ก็เพราะเหตุที่พวกมิจฉาทิฏฐิ ชอบยกโทษวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา จงปรินิพพานเถิด ก็จะกลายเปนวา พรรณนาคุณของความตายไป
เมื่อตรัสวาอยาปรินิพพานเลย ก็จะกลายเปนกลาวคุณของวัฏฏสงสารไป เพราะ
ฉะนั้น พระพุทธเจาทั้งหลายจึงไมตรัสแมคําทั้งสอง. ดวยเหตุนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสกะทานวา สารีบุตร เธอจักปรินิพพานที่ไหน. เมื่อทาน
กราบทูลวา หองนอย ในนาลกคาม แควนมคธมีอยู ขาพระองคจักปรินิพพาน
ในหองนั้น พระเจาขา. จึงตรัสวา สารีบุตร บัดนี้ เธอสําคัญกาลอันควรเถิด
เวลานี้ การเห็นภิกษุเชนนั้น สําหรับพี่นองของเธอจักหาไดยาก เพราะฉะนั้น
เธอจงแสดงธรรมแกพี่นองเหลานั้นเถิด.
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พระเถระรูวา พระศาสดาทรงมีพระประสงคจะใหเราแสดงฤทธิ์ตาง ๆ
เสียกอนแสดงธรรม จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวโลดสูง ๗ ชั่วตน
ตาล กลับลงมาถวายบังคมแลวยืนอยูทามกลางอากาศชั่ว ๗ ตนตาล แสดง
ฤทธิ์ตาง ๆ อยาง แลวแสดงธรรม. ชาวนครทั้งสิ้นประชุมกัน. พระเถระลงมา
แลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา กราบทูลวา ถึงเวลาไปของขาพระองคแลว
พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งเหนือธรรมาสน ทรงพระดําริวา
จักใหสารีบุตรแสดงฤทธิ์แลวจึงลุกจากธรรมาสน เสด็จบายพระพักตรไปยัง
พระคันธกุฏี แลวประทับยืนบนบัลลังกแกวมณี. พระเถระกระทําประทักษิณ
(เวียน ๓) ๓ ครั้ง แลวถวายบังคมในที่ ๔ แหง กราบทูลวา เหนือขึ้นไปแต
กัปนี้ ได ๑ อสงไขย กําไรแสนกัป ขาพระองคหมอบอยูแทบบาทมูลของ
พระอโนมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจา ปรารถนาจะพบพระองค ความปรารถนานั้น
ของขาพระองคสําเร็จแลว ขาพระองคเห็นพระองคแลว นั่นเปนการเห็นครั้ง
แรก นี้เปนการเห็นครั้งสุดทาย จะไมมีการเห็นพระองคอีก แลวประคอง
อัญชลีอันรุงเรืองดวยทศนขสโมธาน แลวกลับบายหนาไปจนพนทัศนวิสัย ตั้งแต
บัดนี้ไป ขึ้นชื่อวาการไปการมาในฐานะไร ๆ โดยอํานาจจุติปฏิสนธิไมมีดังนี้
แลวจึงถวายบังคมลาไป. แผนมหาปฐพีก็ไหวจนถึงน้ํารองแผนดิน. พระผูมี
พระภาคเจาก็ตรัสกะเหลาภิกษุผูยืนลอมอยูวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจง
ตามไปสงพี่ชายของพวกเธอเถิด. ภิกษุทั้งหลายพากันไปจนถึงซุมประตู. พระ
เถระกลาววา หยุดเถิดผูมีอายุ พวกเธอจงเปนผูไมประมาทเถิด แลวใหภิกษุ
เหลานั้นกลับไป ตนเองก็ไปพรอมกับบริษัท.
พวกผูคนก็พากันติดตามร่ําไรรําพันวา แตกอนพระผูเปนเจา จาริกไป
ก็กลับมา แตครั้งนี้ไปลับไมกลับมา. พระเถระกลาววา ผูมีอายุ พวกทานอยา
ประมาท สังขารทั้งหลายก็เปนอยางนี้แหละ แลวใหผูคนเหลานั้นกลับไป.
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ครั้งนั้น พระสารีบุตร อนุเคราะหผูคนตลอด ๗ วัน ในระหวางหนทาง ถึง
นาลกคามในเวลาเย็น แลวหยุดพักอยูที่โคนตนไทร ใกลประตูบาน.
ครั้งนั้น หลานชายของพระเถระชื่อวา อุปเรวตะ ไปนอกบานพบ
พระเถระเขาไปหาแลวไหวยืนอยู. พระเถระพูดกะหลานชายวา ยาของเจาอยู
ในเรือนหรือ. หลานชายก็ตอบวา ขอรับกระผม. พระเถระบอกวา เจาจงไป
บอกวาเรามาที่นี้แลว และเมื่อเขาถามวาเพราะเหตุไรจงบอกวา ไดยินวา ทาน
จะพักอยูในบานนี้วันเดียวจงจัดหองนอยที่เราเกิด และจัดที่อยูสําหรับภิกษุ
๕๐๐ รูป. หลานไปบอกวา ยา จา ลุงฉันมาแลว. ยา ถามวา เดี๋ยวนี้อยูที่
ไหนละ. ตอบวาอยูใกลประตูบาน ก็ถามวามาองคเดียวหรือวามีภิกษุอื่นมาดวย.
หลานก็ตอบวามีภิกษุ ๕๐๐ รูปมาดวย. เมื่อถามวามาทําไม. หลานก็บอกเรื่อง
นั้น. นางพราหมณีคิดวา ทําไมหนอจึงตองสั่งใหจัดสถานที่อยูสําหรับภิกษุถึง
เพียงนั้น เขาบวชเมื่อหนุมอยากเปนคฤหัสถเมื่อแก จึงใหจัดหองที่เกิด ใหทํา
ที่อยูสําหรับภิกษุ ๕๐๐ รูป ตามประทีปไวตอนรับพระเถระ.
พระเถระกับภิกษุทั้งหลายขึ้นไปยังปราสาทเขาไปสูหองที่เกิดแลวนั่ง
ครั้นแลวก็สงภิกษุทั้งหลายไปดวยกลาววาจงไปที่อยูของพวกทานกันเถิด. พอภิกษุ
ทั้งหลายไปแลว อาพาธกลาก็เกิดขึ้นแกพระเถระ. โรคลงโลหิตเกิดเวทนาใกล
ตาย. ภาชนะหนึ่งรอง ภาชนะหนึ่งชักออก. นางพราหมณีคิดวา ความไปแหง
บุตรของเราไมเปนที่ชอบใจ ยืนพิงประตูหองที่อยูของตน. ทาวมหาราชทั้ง ๔
ตรวจดูวาพระธรรมเสนาบดีอยูที่ไหน ก็รูวานอนบนเตียงที่ปรินิพพานในหอง
นอยที่เกิดในนาลกคาม เราจักไปดูเปนปจฉิมทัสสนะ แลวพากันมาไหวยืนอยู
แลว. พระเถระถามวาทานเปนใคร ตอบวา พวกเราเปนทาวมหาราชเจาขา.
ถามวามาทําไม. ตอบวามาเปนคิลานุปฏฐาก. พระเถระสงไปดวยกลาววาชาง
เถิด คิลานุปฏฐากมีอยูไปเสียเถิดทาน. ครั้นทาวมหาราชไปแลวทาวสักกะ
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จอมเทพก็มาโดยนัยนั้นเหมือนกัน. เมื่อทาวสักกะเสด็จไปแลว ทาวสุยามะ
เปนตน และทาวมหาพรหมก็พากันมา. พระเถระสงเทพและพรหมเหลานั้นไป
อยางนั้นเหมือนกัน.
นางพราหมณีเห็นพวกเทวดามาและไป คิดวาพวกเหลานั้นเปนใคร
หนอ จึงมาไหวแลวไหวอีกซึ่งบุตรของเราแลวก็ไป จึงไปยังประตูหองของ
พระเถระ ถามวาเปนอยางไร พอจุนทะพระเถระบอกเรื่องนั้นแลว กลาววา
มหาอุบาสิกามาแลวขอรับ. พระเถระถามวาทําไมจึงมาผิดเวลา. นางพราหมณี
ตอบวา มาเยี่ยมเจาซิลูก แลวถามวาพวกใครมากอนพอ. พระเถระตอบวา
ทาวมหาราชทั้ง ๔ อุบาสิกา. นางพราหมณีถามวา พอ เจาเปนใหญกวาทาว
มหาราชทั้ง ๔ หรือ. ตอบวาอุบาสิกา ทาวมหาราชเหลานั้นก็เหมือนคนวัด
ทรงถือพระขรรคอารักขา ตั้งแตพระศาสดาของเราทรงถือปฏิสนธิ. ถามวา
ครั้นทาวมหาราชเหลานั้นกลับไปแลว ใครมาอีกละลูก. ตอบวาทาวสุกกะ
จอมเทพ. ถามวาเจาเปนใหญกวาทาวเทวราชหรือลูก. ตอบวาอุบาสิกา ทาว
สักกะนั้นก็เหมือนสามเณรถือของ เมื่อพระศาสดาของเราลงจากดาวดึงส ก็ทรง
ถือบาตรและจีวรลงมา. ถามวา ครั้นทาวสักกะนั้นเสด็จกลับแลว ใครสวางจา
มาละลูก. ตอบวาอุบาสิกาผูนั้นชื่อทาวมหาพรหม ชั้นสุทธาวาส เปนทั้งผูมี
บุญคุณ ทั้งครูของแม จะ. ถามวาเจายังเปนใหญกวาทาวมหาพรหมอีกหรือ.
ตอบวา จะ อุบาสิกา. ไดยินวา ในวันที่พระศาสดาของเราประสูติ ทาวมหาพรหมทั้ง ๔ ชื่อนี้ ใชขายทองมารับพระมหาบุรุษ ครั้งนั้น เมื่อนางพราหมณี
คิดวา บุตรของเรายังมีอานุภาพถึงเพียงนี้ พระผูมีพระภาคเจาศาสดาของบุตร
เรา จะมีอานุภาพสักเพียงไหน. ปติ ๕ อยางเกิดขึ้นแผไปทั่วเรือนรางอยาง
ฉับพลัน.
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พระเถระคิดวา มารดาของเราเกิดปติโสมนัส บัดนี้เปนเวลาเหมาะที่
จะแสดงธรรมจึงกลาววา จะคิดไปทําไมมหาอุบาสิกา. นางพราหมณีกลาววา
บุตรของเรามีคุณถึงเพียงนี้ พระศาสดาของบุตรเราจักมีคุณสักเพียงไหน ดังนั้น
แมจึงคิดอยางนี้นะลูก. พระเถระกลาววา ทานมหาอุบาสิกา สมัยพระศาสดา
ของเราประสูติ ออกมหาภิเนษกรมณตรัสรู และประกาศพระธรรมจักร หมื่นโลก
ธาตุก็หวั่นไหว ขึ้นชื่อวาผูเสมอดวยศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติญาณทัสสนะไมมี
แลวกลาวพระธรรมเทศนาอันประกอบดวยพระพุทธคุณอยางพิสดาร วาแม
เพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนตน. เวลาจบพระธรรมเทศนา
ของบุตรที่รัก นางพราหมณีก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล แลวกลาวกะบุตรวา
พออุปติสสะ เหตุไร เจาจึงไดกระทําอยางนี้ละลูก เจาไมใหอมตธรรมชื่อนี้
แกแม ตลอดเวลาถึงเพียงนี้.
พระเถระคิดวา บัดนี้คาน้ํานมขาวปอน ที่นางสารีพราหมณีมารดา
ของเราใหไว ก็ไดรับชดใชดวยเหตุเพียงเทานี้ จึงสงนางพราหมณีไปดวย
กลาววาไปเถิดมหาอุบาสิกา แลวถามวาจวนสวางหรือยัง. ตอบวาจวนสวาง
แลวขอรับ. สั่งวาถาอยางนั้น จงประชุมพระภิกษุสงฆเถิด. ตอบวาพระสงฆ
ประชุมกันแลวขอรับ. สั่งวายกเราขึ้นนั่งทีซิ. พระจุนทะ ก็ยกขึ้นใหนั่ง.
พระเถระเรียกภิกษุทั้งหลายวาผูมีอายุ พวกทานอยูกับเรามาถึง ๔๔ ป ไมชอบ
ใจกรรมทางกาย หรือกรรมทางวาจาของเราอันใด ผูมีอายุจงงดโทษนั้นเสีย
เถิด. ภิกษุทั้งหลายกลาววาทานขอรับ พวกเราเที่ยวไปไมละทานเหมือนเงา
ชื่อวากรรมที่ไมชอบใจถึงเพียงนี้ยอมไมมีแกพวกเรา แตขอทานโปรดงดโทษ
แกพวกเราเสียดวย. ครั้นแสงอรุณปรากฏ พระเถระยังมหาปฐพีใหเลื่อนลั่น
แลวปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ. เทพดาและมนุษยเปนอันมาก
พากันกระทําสักการะในสถานที่ปรินิพพาน.
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ทานพระจุนทะถือบาตรและจีวรและผาหอพระธาคุไปยังพระเชตุวันพา
พระอานนทเถระเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาทรงถือผา
กรองน้ําหอพระธาตุกลาวคุณของพระเถระดวยคาถา ๕๐๐ คาถา โปรดใหสราง
พระธาตุเจดีย ไดประทานสัญญาแกพระอานนทเถระเพื่อเสด็จไปยังกรุงราชคฤห. พระเถระก็บอกภิกษุทั้งหลาย.
ฝายพระผูมีพระภาคเจามีภิกษุสงฆเปนบริวาร ไดเสด็จไปยังกรุง
ราชคฤห. ในเวลาเสด็จไปยังกรุงราชคฤหนั้น. พระมหาโมคคัลลานเถระก็
ปรินิพพาน. พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาพระธาตุของพระมหาโมคคัลลานะ
แมนั้น โปรดใหสรางเจดียแลวออกจากกรุงราชคฤห บายพระพักตรไปทาง
แมน้ําคงคา เสด็จถึงบานอุกกเวลคามโดยลําดับ . ณ ริมฝงแมน้ําคงคาในอุกกเวลคามนั้นทรงมีพระภิกษุสงฆเปนบริวารประทับนั่ง ณ ที่นั้นทรงแสดงพระ
สูตรที่เกี่ยวดวยการปรินิพพานของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ออกจาก
อุกกเวลคามเสด็จถึงกรุงเวสาลี. เมื่อเสด็จเขาไปอยางนั้น ครั้งนั้นพระผูมีพระ
ภาคเจา ในเวลาเชาทรงอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยัง
กรุงเวสาลี. กถาแสดงตามลําดับในเรื่องนี้มีดังกลาวมาฉะนี้.
ในบทวา นิสีทน นี้ ทานประสงคเอาแผนหนัง. บทวา อุเทนเจติย
ทานกลาวถึงวัดที่สรางตรงที่เจดียของอุเทนยักษ. แมในโคตมกเจดียเปนตน
ก็นัยนี้เหมือนกัน . บทวา ภาวิตา แปลวา เจริญแลว. บทวา พหุลีกตา
แปลวา ทําบอย ๆ. บทวา ยานีกตา แปลวา กระทําเหมือนยานที่เทียมแลว.
บทวา วตฺถุกตา แปลวา ทําเหมือนพื้นที่ เพราะอรรถวาเปนที่ตั้ง. บทวา
อนุฏิตา แปลวา ตั้งไวแลว. บทวา ปริจิตา แปลวา กอไวโดยรอบ คือทํา
ใหเจริญดวยดี. บทวา สุสมารทฺธา แปลวา ริเริ่มดวยดี. พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสโดยไมจํากัดดังกลาวมาฉะนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงไมจํากัดอีกจึง
ตรัสวา ตถาคตสฺส โข เปนตน.
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พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องนี้ตอไปนี้. บทวา กปฺป ไดแกอายุกัป.
พระตถาคตเมื่อกระทําอายุประมาณของเหลามนุษยในกาลนั้น ๆ ใหบริบูรณพึง
ดํารงอยู. บทวา กปฺปาวเสส วา ไดแก เกินกวารอยป ที่ตรัสไววา อปฺป
วา ภิยฺโย นอยกวารอยปหรือเกินกวานั้น. สวนพระมหาสิวเถระกลาววา
ชื่อวาการบันลือในฐานะที่ไมสมควรของพระพุทธเจาทั้งหลายไมมี. จริงอยู
พระองคทรงขมเวทนาปางตายที่เกิดขึ้นในเวฬุวคามถึงสิบเดือนไดฉันใด ก็ทรง
เขาสมาบัตินั้นบอย ๆ ทรงขมเวทนาไดถึงสิบเดือนก็พึงทรงดํารงอยูไดตลอด
ภัททกัปนี้ไดฉันนั้น. ถามวาก็เพราะเหตุไร พระองคจึงไมทรงดํารงอยู.
ตอบวา เพราะขึ้นชื่อวาสรีระที่มีใจครอง ถูกวิโ รธิปจจัยมีฟนหักเปนตนครอบ
งําอยู. ความจริงพระพุทธะทั้งหลาย ยังไมถึงภาวะแหงวิโรธิปจจัย มีฟนหัก
เปนตนยอมปรินิพพานเสียในเวลาที่ทรงเปนที่รักที่ชอบใจของมหาชนทีเดียว.
อนึ่ง เมื่อพระมหาสาวกผูตรัสรูตามพระพุทธเจาปรินิพพานแลว ก็พึงดํารงอยู
เหมือนตอแตละอัน ๆ แตพระองคเสด็จไปกับภิกษุหนุมและสามเณรเปนบริวาร
ก็พึงถูกเขาดูหมิ่นวาโอโฮ บริษัทของพระพุทธะทั้งหลาย. เพราะฉะนั้น จึงไม
ทรงดํารงอยู. แมเมื่อถูกกลาวอยางนี้พระองคก็จะทรงชอบพระทัย. คําวา
อายุกปฺโป นี้ ทานนิยามไวในอรรถกถาแลว.
ในคําวา ยถา ต มาเรน ปริยุฏิตจิตฺโต นี้ คําวา ต เปนเพียง
นิบาต. อธิบายวา ปุถุชนคนไรแมอื่น ถูกมารยึดจิต ครอบงําจิต ไมพึงอาจ
จะรูแจงแทงตลอดไดฉันใด ทานพระอานนทก็ไมอาจรูแจงแทงตลอดฉันนั้น
เหมือนกัน. ความจริงมารยอมยึดจิตของผูที่ยังละวิปลลาส ๔ ไมไดทุก ๆ
ประการ. พระเถระก็ยังละวิปลลาส ไมได ดวยเหตุนั้น มารจึงยึดครองจิต
ทานไว. ถามวา ก็มารนั้น เมื่อยึดจิต กระทําอยางไร. ตอบวา มารแสดงอารมณ
คือรูปหรือใหไดยินอารมณคือเสียงที่นากลัว แตนั้น เหลาสัตวเห็นรูปหรือได
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ยินเสียงนั้นแลว ก็ละสติแลว อาปาก. มารก็สอดมือเขาทางปากของสัตวเหลานั้น
แลวบีบหทัย. แตนั้น เหลาสัตวก็จะสลบสนิท. แตสําหรับพระเถระ ไฉนมาร
จักสามารถสอดมือเขาทางปากพระเถระได ไดแตแสดงอารมณที่นากลัว. พระ
เถระเห็นมารนั้น ก็ไมรูแจงโอภาสคือนิมิต. ถามวา พระผูมีพระภาคเจาเมื่อ
ทรงทราบตรัสเรียกถึง ๓ ครั้ง เพื่อประโยชนอะไร. ตอบวา เพื่อทรงบรรเทา
ความโศกดวยการยกโทษไวเบื้องหนาวา เมื่อเราถูกเธอออนวอนวา พระผูมี
พระภาคเจาโปรดดํารงอยูเถิดพระเจาขา. เธอทําไมดีอยางนั้น เธอทําผิดอยางนี้.
ชื่อวา มารในคําวา มาโร ปาปมา นี้ ชื่อวามาร เพราะประกอบสัตว
ไวในความพินาศทําใหตาย. บทวา ปาปมา เปนไวพจนของคําวา มารนั้น
นั่นเอง. จริงอยู มารนั้น ทานเรียกวา มารเพราะประกอบดวยบาปธรรม.
แมคําวา กัณหะ อันตกะ นมุจิ ปมัตตพันธุก็เปนชื่อของมารนั้นเหมือนกัน.
บทวา ภาสิตา โข ปเนสา ความวา ก็มารนี้ ติดตามมาที่โพธิมัณฑสถาน
ในสัปดาหที่ ๘ นับแตพระผูมีพระภาคเจาทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ กลาววา
พระผูมีพระภาคเจา ทรงบรรลุประโยชนของพระองค ที่พระองคทรงบําเพ็ญ
พระบารมีมาโดยลําดับแลว ทรงแทงตลอดพระสัมพุทธญาณแลว พระองคจะ
ทรงตรวจดูโลกไปทําไม จึงทูลวิงวอนวา บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรด
ปรินิพพานเสีย เหมือนในวันนี้พระเจาขา. แตพระผูมีพระภาคเจาตรัสปฏิเสธ
แกมารนั้นวา เราจะไมปรินิพพานกอนดังนี้เปนตน. มารหมายเอาขอนั้นจึง
กลาววา ภาสิตา โข ปเนสา ภนฺเต เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิยตฺตา ไดแกฉลาดโดยมรรค. ภิกษุ
ทั้งหลายถูกแนะนําอยางนั้นเหมือนกัน แกลวกลาก็อยางนั้น. บทวา พหุสฺสุตา
ชื่อวา พหูสูต เพราะมีสุตะมาก โดยพระไตรปฎก. ชื่อวา ธรรมธร เพราะ
ทรงธรรมนั่นแล. อีกอยางหนึ่ง พึงทราบความในขอนี้อยางนี้วา เปนพหูสูต
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โดยประยัติ ๑ เปนพหุสูตโดยปฏเสธ ๑ ชื่อวา ธรรมธร เพราะทรงธรรม คือ
ปริยัติและปฏิเวธนั่นแล. บทวา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา ไดแก ปฏิบัติ
วิปสสนาธรรม อันสมควรแกอริยธรรม. บทวา สามีจิปฏิปนฺนา ไดแก
ปฏิบัติปฏิปทาอันเหมาะ. บทวา อนุธมฺมจาริโน แปลวา มีปกติประพฤติ
ธรรมอันสมควร. บทวา สก อาจริยก ไดแก วาทะอาจารยของตน. คํา
ทั้งหมดมีวา อาจิกฺขนฺติ เปนตน เปนไวพจนของกันและกัน. บทวา สห
ธมฺเนน ไดแก ถอยคําอันมีเหตุมีการณ. บทวา สปฺปาฏิหาริย ความวา
จักแสดงธรรม จนถึงธรรมอันนําสัตวออกจากทุกข. บทวา พฺรหฺมจริย
ไดแก ศาสนพรหมจรรยทั้งสิ้น อันสงเคราะหดวยสิกขา ๓. บทวา อิทฺธ
ไดแก สําเร็จดวยอํานาจฌานเปนตน. บทวา ผีต ไดแก ถึงความเจริญ
โดยถึงพรอมดวยอภิญญา เหมือนดอกไมที่บานเต็มที่แลวเปนตน. บทวา
วิตฺถาริก ความวา ไดแก แผไปโดยประดิษฐานอยูในทิสาภาคนั้น ๆ. บทวา
พาหุชฺ ไดแก ชนเปนอันมากรูแจงแทงตลอดโดยตรัสรูของมหาชน.
บทวา ปถุภูต ไดแก ถึงความแนนหนาโดยอาการทั้งปวง. แนนหนาอยางไร.
แนนหนาจนกวาเทพยดาและมนุษยประกาศดวยดีแลว อธิบายวา เทวดาและ
มนุษยผูเปนวิญูชนมีอยูประมาณเพียงไร เทวดาและมนุษยทั้งหมดนั้นประกาศ
ดีแลว.
บทวา อปฺโปสฺสุกฺโก ไดแก ปราศจากความอาลัย. พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวา ดูกอนมารผูมีบาป ตั้งแตสัปดาหที่ ๘ ทานเทียวไปเทียวมา
ร่ํารองวา ขอพระผูมีพระภาคเจา ขอพระสุคตโปรดปรินิพพานเสียบัดนี้เถิด
พระเจาขา. บัดนี้ ตั้งแตวันนี้ไป ทานจงเลิกอุตสาหะ อยาพยายามใหเรา
ปรินิพพานเลย. บทวา สโต สมฺปชาโน อายุสงฺขาร โอสฺสชฺชิ ความวา
พระผูมีพระภาคเจา ทรงทําสติตั้งมั่นดวยดี กําหนดดวยพระญาณ ปลงสละ
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อายุสังขาร. ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงปลงอายุสังขาร เหมือนเอา
มือทิ้งกอนดิน. ทรงเกิดจิตคิดวา จักทรงเขาสมาบัติไมขาดระยะเพียง ๓ เดือน
เทานั้น ตอแตนั้นจักไมเขา. ทานหมายเอาขอนั้น จึงกลาววา โอสฺสชฺชิ
ปาฐะวา อุสฺสชฺชิ ดังนี้ก็มี.
บทวา มหาภูมิจาโล ไดแก มหาปฐพีหวั่นไหว. ไดยินวาครั้งนั้น
หมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหว. บทวา ภึสนโก ไดแกเกิดความนากลัว. บทวา
เทวทุนฺทภิโยว ผลึสุ ไดแก เหลากองทิพยก็บันลือลั่น เมฆฝนก็กระหึ่ม
ครึมครางดั่งฤดูแลง สายฟามิใชฤดูกาลก็แลบแปลบปลาบ. ทานอธิบายวา
ฝนตกชั่วขณะ.
ในคําวา อุทาน อุทาเนสิ ถามวา ทรงอุทานเพราะเหตุไร. ตอบวา
เพราะไดยินวา ชื่อวาใคร ๆ จะพึงพูดวา พระผูมีพระภาคเขา ถูกมารติดตามไป
ขางหลัง ๆ ออนวอนรบกวนวา โปรดปรินิพพานเถิด พระเจาขา ๆ ทรงปลง
อายุสังขารเพราะกลัว จึงทรงเปลงพระอุทานที่เปลงดวยกําลังปติ เพื่อแสดง
ความขอนี้วา ชื่อวาคําอุทานยอมไมมีแกผูกลัววา ขอมารอยามีโอกาสเลย.
ในอุทานนั้น ชื่อวา ตุละ เพราะชั่งกําหนดโดยภาวะที่ประจักษของสัตว
มีสุนัขบาน สุนัขจิ้งจอกเปนตนทั้งหมด. กรรมที่ชั่งไดนั้นเปนอยางไร. ไดแก
กรรมฝายกามาวจร. ชื่อวา ตุละ เพราะชั่งไมได. หรือ โลกิยกรรมอยางอื่น
ที่เทียม ที่เหมือนกับกามาวจรกรรมนั้นไมมี. กรรมที่ชั่งไมไดนั้นเปนอยางไร.
ไดแก กรรมฝายมหัคคตะ. อีกอยางหนึ่ง กามาวจรกรรม รูปาวจรกรรม
จัดเปนตุละ อรูปาวจรกรรม จัดเปนอตุละ. อีกอยางหนึ่งกรรมที่มีวิบากนอย
ชื่อวา ตุละ ที่มีวิบากมาก ชื่อวา อตุละ. บทวา สมฺภว ไดแกกรรมที่กระทํา
เปนกอน อธิบายวา กระทําเปนกองอันเปนเหตุเกิด. บทวา ภวสงฺขาร ไดแก
กรรมที่แตงภพใหม. บทวา อวสฺสชฺชิ ไดแก ปลง. บทวา มุนี ไดแก
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พระมุนี คือ พระพุทธเจา. บทวา อชฺฌตฺตรโต คือ ยินดีภายในแนนอน.
บทวา สมาหิโต คือ ตั้งมั่นแลว ดวยอุปจารสมาธิ และ อัปปนาสมาธิ.
บทวา อภินฺทิ กวจมิว ไดแกทําลายกิเลส ดุจเกาะ. บทวา อตฺตสมฺภว
ไดแกกิเลสที่เกิดแลวในตน. ทานอธิบายไววา พระมุนีทรงปลดปลอยโลกิยกรรม กลาวคือตุลกรรมและอตุลกรรม ที่ไดชื่อวา สัมภวะ เพราะอรรถวามี
วิบาก วาภวสังขาร เพราะอรรถวา ปรุงแตงภพและทรงยินดีภายใน ตั้งมั่น
แลว ทําลายกิเลสที่เกิดในตน เหมือนนักรบใหญในสนามรบทําลายเกาะ
ฉะนั้น.
อีกนัยหนึ่ง บทวา ตุล ไดแก ชั่งคือ พิจารณา. บทวา อตุลฺจ
สมฺภว ไดแก พระนิพพานและภพ. บทวา ภวสงฺขาร ไดแกกรรมที่ไปสู
ภพ. บทวา อวสฺสชฺชิ มุนี ความวา พระมุนีคือพระพุทธเจาทรงพิจารณา
โดยนัยเปนอาทิวา ปญจขันธไมเที่ยง ความดับปญจขันธคือ นิพพานเปนของ
เที่ยงแลว ทรงเห็นโทษในภพ และอานิสงสในนิพพานแลวทรงปลดปลอยดวย
อริยมรรค อันกระทําความสิ้นกรรมที่ทานกลาวไวอยางนี้วา กรรมเครื่องปรุง
แตงภพ อันเปนมูลแหงขันธทั้งหลายนั้น เปนไปเพื่อความสิ้นกรรมดังนี้.
พระองคทรงยินดีในภายใน ตั้งมั่นแลว ทรงทําลายกิเลสที่เกิดในตน เหมือน
เกราะไดอยางไร. ความจริง พระมุนีนั้น ทรงยินดีในภายใน ดวยอํานาจ
วิปสสนา ทรงตั้งมั่นดวยอํานาจสมถะ รวมความวา พระองคทรงทําลายขาย
คือกิเลสทั้งหมด ที่ตั้งรึงรัดอัตภาพดุจเกราะ ที่ไดชื่อวา อัตตสัมภวะ เพราะ
เกิดในตนดวยกําลังสมถะและวิปสสนา ตั้งแตเบื้องตน และละกรรมดวยการ
ละกิเลสอยางนี้วา กรรมที่ทําโดยไมมีกิเลส ชื่อวายังเหลืออยู เพราะไมมีปฏิสนธิ.
พึงทราบวา ชื่อวาความกลัวของผูละกิเลสไดแลวไมมี เพราะฉะนั้น พระมุนีไม
ทรงกลัวแลว จึงทรงปลงอายุสังขาร เพราะเหตุนั้น จึงทรงเปลงอุทาน เพื่อ
ใหรูวาไมทรงกลัว.
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บทวา ย มหาวาตา ความวา โดยสมัยใด หรือในสมัยใด ลมใหญ
ยอมพัด. บทวา มหาวาตา วายนฺตา ไดแกธรรมดาวา ลมอุกเขปกะเมื่อ
เกิดขึ้น ก็พัดตัดลมที่อุมน้ําหนา ๙๖๐,๐๐๐ โยชนขาดสะบั้น แตนั้นน้ําก็ตกลง
ในอากาศ เมื่อน้ําตกลงแผนดินก็ตกลง. ลมก็หอบรับน้ําไวอีกดวยกําลังของตน
เหมือนน้ําภายในธมกรก. แตน้ํานั้นก็พุงขึ้น. เมื่อนําพุงขึ้นแผนดินก็พุงขึ้น
น้ําไหวแลวก็ทําใหแผนดินไหวอยางนี้. การไหวของน้ําและแผนดินยอมมีมา
จนตราบเทาทุกวันนี้ดวยประการฉะนี้. แตความพุงลงและพุงขึ้นยอมไมปรากฏ
เพราะเปนของหนา.
บทวา มหิทฺธิโก มหานุภาโว ความวา สมณะหรือพราหมณชื่อวา
ผูมีฤทธิ์มาก เพราะมีความสําเร็จมาก ชื่อวา ผูมีอานุภาพมากเพราะสิ่งที่จะได
รับมาก. บทวา ปริตฺตา แปลวา มีกําลังนอย. บทวา อปฺปมาณา ไดแก
ผูมีกําลัง. บทวา โส อิม ปวึ กปฺเปติ ความวา ทานทําฤทธิ์ใหเกิดแลว
เกิดความสังเวช เหมือนพระมหาโมคคัลลานะ หรือเมื่อทรงทดลอง ยอม
ทําใหแผนดินไหว เหมือนสังฆรักขิตสามเณรหลานพระมหานาคเถระ.
ไดยินวา สามเณรนั้นขณะโกนผมเทานั้น ก็บรรลุพระอรหัต คิดวามี
ภิกษุไรๆ ไหมหนอ ที่เคยบรรลุพระอรหัตในวันที่บวชนั่นเอง แลวทําเวชยันต
ปราสาทใหไหว. แตนั้นก็รูวา ไมมีใคร จึงคิดวา เราจะทําใหไหวยืนอยูบน
ยอดเวชยันตปราสาทแลวใชเทากระทืบก็ไมอาจทําใหไหวดวยกําลังแหงอภิญญา.
ครั้งนั้น เหลานางรําของทาวสักกะ ก็กลาวกะสามเณรนั้นวา ลูกสังฆรักขิต
เธอประสงคจะทําเวชยันตปราสาทใหไหวดวยศรีษะที่มีกลิ่นเหม็นเทานั้นพอเอย
ปราสาทมีโอกาสตั้งอยูดีแลว ทานอาจทําใหไหวอยางไรได. สามเณรรําลึกวา
เทวดาเหลานี้ เยยหยันกับเรา แตเรายังไมไดอาจารย พระมหานาคเถระผูอยู
ประจําสมุทรอาจารยของเราอยูไหนหนอ รูวาอาจารยสรางที่เรนในน้ําไวในมหา-
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สมุทรนั่งพักผอนกลางวัน จึงไปในที่นั้นไหวพระเถระแลวยืนอยู. แตนั้นพระ
เถระพูดกะสามเณรนั้นวา พอ สังฆรักขิต เจายังไมไดศึกษา จะเขาไปตอยุทธิ์
หรือแลวถามวา พอเจาไมสามารถทําใหเวชยันตปราสาทใหไหวหรือ. ตอบวา
ผมยังไมไดอาจารยนี้ขอรับ. ลําดับนั้น พระเถระจึงกลาวกะสามเณรนั้นวา
พอเอย เมื่อคนเชนเจาใหไหวไมได คนอื่นคือใครเลาจักใหไหวได เจาเคย
เห็นกอนโคมัยลอยอยูเหนือหลังน้ําไหมละพอ แลวกลาวตอไปวา พอเอย คน
ทั้งหลายเขาทําขนมเบื้อง เขาไมตัดที่ปลายดอก เจาจงรูดวยอุปมานี้. สามเณร
กลาววาปราสาทนั้น จักหมุนดวยอาการเพียงเทานี้ขอรับ แลวอธิษฐานวา
ขอน้ําจงมีตลอดโอกาสที่ปราสาทตั้งอยู บายหนาไปยังเวชยันตปราสาท. เหลา
เทพธิดาเห็นสามเณรแลว พูดกันวา สามเณรอับอายไปครั้งหนึ่งแลว ยังมาแลว
มาอีก. ทาวสักกเทวราช ตรัสวา พวกเจาอยาพูดกับบุตรของเราเลย บัดนี้
เธอไดอาจารยแลว ชั่วขณะ เธอจักทําปราสาทใหไหวได. สามเณรใชนิ้วเทา
เกี่ยวยอดปราสาท. ปราสาทก็โอเอนไปทั้ง ๔ ทิศ. เหลาเทวดารองลั่น วา
พอเอย โปรดใหปราสาทคงตั้งอยูเถิด ๆ. สามเณรวางปราสาทไวที่เดิมแลว
ยืนบนยอดปราสาทเปลงอุทานวา
เราบวชวันนี้ ก็บรรลุอาสวักขัยวันนี้
เราทําปราสาทใหไหววันนี้ โอพระพุทธเจา ทรงมีพระคุณมโหฬาร. เราบวช
วันนี้ก็บรรลุอาสวักขัยวันนี้ เราทําปราสาท
ใหไหววันนี้ โอพระธรรมมีพระคุณ
มโหฬาร. เราบวชวันนี้ก็บรรลุอาสวักขัย
วันนี้ เราทําปราสาทใหไหววันนี้ โอพระสงฆมีพระคุณมโหฬาร.
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คําที่จะพึงกลาวในเรื่องแผนดินไหว ๖ ประการนอกจากนี้ ทานกลาวไวแลวใน
มหาปาทานสูตร.
ในเหตุเกิดแผนดินไหว ๘ ประการนี้ ดังกลาวมานี้ ครั้งที่ ๑ ไหว
ดวยธาตุกําเริบ ครั้งที่ ๒ ไหวดวยอานุภาพของผูมีฤทธิ์ ครั้งที่ ๓ และครั้งที่ ๔
ไหวดวยเดชแหงบุญ ครั้งที่ ๕ ไหวดวยอํานาจแหงญาณ ครั้งที่ ๖ ไหว
ดวยอํานาจสาธุการ ครั้งที่ ๗ ไหวดวยอํานาจความเปนผูมีกรุณา ครั้งที่ ๘
ไหวดวยการรองไห. ครั้งเมื่อพระมหาสัตวลงสูพระครรภพระมารดาและออก
จากพระครรภนั้น แผนดินไหวดวยอํานาจแหงบุญของพระองค. ครั้งตรัสรู
อภิสัมโพธิญาณ แผนดินไหวดวยอํานาจพระญาณ ครั้งประกาศพระธรรมจักร
แผนดินก็ผงาดขึ้นใหสาธุการไหว ครั้งปลงอายุสังขาร แผนดินผงาดขึ้นดวย
ความกรุณา ทนความเคลื่อนไหวแหงจิตไมไดก็ไหว. ครั้งปรินิพพานแผนดิน
ก็ถูกกระหน่ําดวยกําลังการรองไหก็ไหว. ก็ความนี้พึงทราบดวยอํานาจเทวดา
ประจําแผนดิน. แตขอนี้ไมมีแกปฐวีธาตุ ที่เปนมหาภูตรูป เพราะไมมีเจตนาแล
บทวา อิเม ในคําวา อิเม โข อานนฺท อฏ เหตู นี้เปนการ
ชี้ขอที่ทรงแสดงมาแลว. ก็แลดวยเหตุเพียงเทานี้ ทานพระอานนท กําหนดวา
พระผูมีพระภาคเจา ทรงปลงอายุสังขารวันนี้แนแท. สวนพระผูมีพระภาคเจา
แมทรงทราบวาพระอานนทกําหนดได ก็ไมประทานโอกาส ทรงประมวลเหตุ
ทั้ง ๘ แมอยางอื่นเขาไวดวย จึงตรัสวา อฏ โข อิมา ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อเนกสต ขตฺติยปริส ไดแก บริษัท
เชน สมาคมพระเจาพิมพิสาร สมาคมพระญาติ และสมาคมเจาลิจฉวีเปนอาทิ.
คํานี้ใชไดแมในจักรวาลอื่น ๆ. บทวา สลฺลปตปุพฺพ ไดแก เคยกระทํา
การสนทนาปราศรัย. บทวา สากจฺฉา ไดแก เคยเขารวมแมแตการสนทนา
ธรรม. บทวา ยาทิสโก เตส วณฺโณ ความวา สมณพราหมณเหลานั้น
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ผิวขาวบาง ผิวดําบาง ผิวสองสีบาง พระศาสดามีพระฉวีเหลืองดังทองคํา. ก็คํานี้
ทานกลาวอาศัยทรวดทรง. ก็แมทรวดทรงของสมณพราหมณเหลานั้น ปรากฏ
เพียงอยางเดียวเทานั้น. สวนพระผูมีพระภาคเจามิใชเหมือนชนชาติมิลักขะ
ทั้งไมทรงสวมมณีกุณฑลประทับนั่งโดยเพศของพระพุทธเจาเทานั้น. ก็สมณพราหมณเหลานั้นยอมเห็นวาพระพุทธองคมีทรวดทรงเสมอกับตน. บทวา
ยาทิสโก เตส สโร ความวา สมณพราหมณเหลานั้น มีเสียงขาดบาง มีเสียง
ดังไมคอนบาง มีเสียงเหมือนกาบาง พระศาสดามีพระสุระเสียงดังพรหมเทานั้น.
แตคํานี้ทานกลาวหมายถึงภาษาอื่น. ความจริง แมหากวา ในบริษัทนั้น พระศาสดาประทับนั่งตรัสบนราชอาสน สมณพราหมณเหลานั้นก็จะเขาใจวา วันนี้
พระราชาตรัสดวยพระสุรเสียงอันไพเราะ. แตเมื่อพระผูมีพระภาคเจา ตรัสแลว
เสด็จหลีกไป สมณพราหมณเหลานั้นเห็นพระราชาเสด็จกลับมาอีกก็จะเกิดการ
พิจารณาทบทวนวา ผูนี้เปนใครกันหนอ. บรรดาบทเหลานั้น บทวา โก นุ โข
อย ความวา สมณพราหมณเหลานั้น แมพิจารณาทบทวนอยางนี้ก็ไมรูวา ผูนี้
เปนใครกันหนอ ตรัสดวยภาษามคธ ภาษาสีหล ดวยอาการละมุนละไม ในที่นี้
เดี๋ยวนี้ ก็หายวับไป เปนเทวดาหรือมนุษย. ถามวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงธรรมแกเหลาชนผูไมรูอยางนี้ เพื่อประโยชนอะไร. ตอบวา เพื่อ
ตองการจะอบรม จริงอยู เมื่อเปนเชนนี้ ธรรมที่แมเขาฟงแลว ก็จะเปน
ปจจัยในอนาคตทีเดียว เพราะเหตุนั้น ทรงมุงถึงอนาคตจึงทรงแสดง. พึงทราบ
เหตุเกิดแหงบริษัททั้งหลายมีพราหมณบริษัทหลายรอยเปนตน โดยอํานาจ
โสณทัณฑสมาคมและกูฏทันตสมาคมเปนตน และดวยอํานาจจักรวาลอื่น.
ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงนําบริษัท ๘ นี้มาเพื่ออะไร ? เพื่อแสดง
ความเปนผูไมกลัว. ไดยินวา พระองคนําบริษัทเหลานั้นมาตรัสอยางนี้วา
อานนท ความกลัว หรือ ความกลา ไมมีแกตถาคตผูเขาไปหาบริษัท ๘
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เหลานี้แลวแสดงธรรม แตใครเลาควรจะใหเกิดความเขาใจอยางนี้วา ตถาคต
เห็นมารแตละตนแลวพึงกลัว อานนท ตถาคต ไมกลัว ไมหวาด มีสติสัมปชัญญะปลงอายุสังขาร ดังนี้.
บทวา อภิภายตนานิ แปลวา เหตุครอบงํา. ครอบงําอะไร ครอบงํา
ธรรมที่เปนขาศึกบาง อารมณบาง. ความจริงเหตุเหลานั้นยอมครอบงําธรรม
ที่เปนขาศึก เพราะภาวะที่เปนปฏิปกษครอบอารมณเพราะเปนบุคคลที่ยิ่งดวย
ญาณ.
ก็ในคําวา อชฺฌตฺต รูปสฺี ดังนี้เปนตน บุคคลชื่อวามีสัญญา
ในรูปภายในดวยอํานาจบริกรรมในรูปภายใน. จริงอยู บุคคลเมื่อกระทํา
บริกรรมนีลกสิณในรูปภายใน ยอมกระทําที่ผมที่ดีหรือที่ดวงตา เมื่อกระทํา
บริกรรมในปตกสิณ ยอมกระทําที่มันขน ที่ผิว ที่หลังมือ หลังเทา หรือที่
สีเหลืองของดวงตา. เมื่อกระทําบริกรรมในโลหิตกสิณ กระทําที่เนื้อ เลือด
ลิ้น หรือที่สีแดงของดวงตา. เมื่อกระทําบริกรรมในโอทาตกสิณ ยอมกระทํา
ที่กระดูก ฟน เล็บ หรือที่สีขาวของดวงตา แตบริกรรมนั้น เขียวดี เหลีองดี
แดงดี ขาวดี ก็หาไม ยังไมบริสุทธิ์ทั้งนั้น.
บทวา เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ความวา บริกรรมนั้นของ
บุคคลใด เกิดขึ้นภายใน แตนิมิตเกิดในภายนอก. บุคคลนั้นมีความสําคัญวา
รูปในภายใน ดวยอํานาจบริกรรมในภายในและอัปปนาในภายนอกอยางนี้
เรียกวา เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ผูเดียวเห็นรูปภายนอก.
บทวา ปริตฺตานิ ไดแก ไมเติบโต. บทวา สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ แปลวา มีวรรณะดีหรือวรรณะทราม. อภิภายตนะนี้ พึงทราบวา
พึงทราบวา ทานกลาวไวดวยอํานาจปริตตารมณ. บทวา ตานิ อภิภุยฺย
ความวา คนมีทองไสดีไดขาวเพียงทัพพีเดียวจึงมาคิดวา จะพอกินหรือกระทํา
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เปนคําเดียว ฉันใด บุคคลผูยิ่งดวยญาณมีญาณกลา คิดวาจะพึงเขาสมาบัติใน
อารมณเล็กนอยเทานี้จะพอหรือ. นี้ไมหนักสําหรับเรา แลวครอบงํารูปเหลา
นั้นเขาสมาบัติ. อธิบายวา ยอมใหถึงอัปปนาในอภิภายตนะนั้น พรอมกับทํา
นิมิตใหเกิดขึ้นทีเดียว. ก็ดวยบทวา ชานามิ ปสฺสามิ นี้ ทานกลาวถึง
ความคํานึงแหงบุคคลนั้น. ก็แล เมื่อออกจากสมาบัติ ความคํานึงนั้นก็ไมมี
ภายในสมาบัติ. บทวา เอว สฺี โหติ ความวา มีสัญญาอยางนี้ ดวย
สัญญาในความคํานึงบาง ดวยสัญญาในฌานบาง. จริงอยู สัญญา เปนเครื่อง
ครอบงํายอมมีแกบุคคลนั้น แมภายในสมาบัติ. สวนสัญญาในความคํานึงยอม
มีเมื่อออกจากสมาบัติเทานั้น.
บทวา อปฺปมาณานิ ความวา มีประมาณที่เจริญแลว คือ ใหญ.
สวนในบทวา อภิภุยฺย นี้ เปรียบเหมือนบุรุษกินจุไดขาวพูนชาม ก็ยังคิดวา
ของอยางอื่นจงยกไว ขาวนี้จักพอแกเราหรือไม ไมเห็นขาวนั้นวามากฉันใด
บุคคลผูยิ่งดวยญาณ มีญาณแกกลาก็ฉันนั้นเหมือนกัน คิดวา จะเขาฌานใน
อารมณนี้ไดหรือ อารมณนี้ไมมีประมาณก็หาไม จึงครอบงําอารมณเหลานั้น
เขาฌานดวยคิดวา ในการกระทําเอกัคคตาจิตไมหนักแกเราเลย. อธิบายวา
ใหถึงอัปปนาในอารมณนั้น พรอมกับจิตตุปบาทนั่นแล.
บทวา อชฺฌตฺต รูปสฺี ความวา เวนจากบริกรรมสัญญาในรูป
ภายใน เพราะยังไมไดหรือเพราะไมตองการ. บทวา เอโก พหิทฺธา
รูปานิ ปสฺสติ ความวา ทั้งบริกรรมทั้งนิมิตของผูใดเกิดขึ้นในภายนอก
อยางเดียว ผูนั้นมีความสําคัญวาอรูปในภายใน ดวยอํานาจบริกรรมและอัปปนา
ในภายนอกอยางนี้ เรียกวา เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ผูเดียวเห็น
รูปในภายนอก. ขอที่เหลือในคํานั้นมีนัยกลาวแลว ในอภิภายตนะที่ ๔ ทั้ง
นั้น.
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ก็ในอภิภายตนะ ๔ เหลานี้ ปริตตอภิภายตนะมาดวยอํานาจวิตกจริต
อัปปมาณอภิภายตนะมาดวยอํานาจโมหจริต สุวรรณอภิภายตนะมาดวยอํานาจ
โทสจริต ทุพพรรณอภิภายตนะมาดวยอํานาจราคจริต. จริงอยู อภิภายตนะ
เหลานี้ เปนสัปปายะของผูมีจริตเหลานี้. แมความที่อภิภายตนะเปนสัปปายะ
นั้น กลาวไวพิสดารแลวในจริตนิเทสในวิสุทธิมรรค.
พึงทราบวินัยในอภิภายตนะที่ ๕ เปนตนดังตอไปนี้ บทวา นีลานิ
ทานกลาวไวโดยรวมทั้งหมด. บทวา นีลวณฺณานิ ทานกลาวโดยวรรณะ.บทวา
นีลนิทสฺสนานิ ทานกลาวโดยตัวอยาง ทานอธิบายวาวรรณะที่ไมเจือกันที่
ไมปรากฏชองวาง ปรากฏวามีสีเขียวเปนอันเดียวกัน . สวนคําวา นีลนิภาสานิ
นี้ ทานกลาวไวโดยอํานาจโอภาส. อธิบายวา มีแสงสีเขียวคือประกอบดวย
รัศมีเขียว. ดวยบทนี้ทานแสดงความที่วรรณะเหลานั้นบริสุทธิ์. จริงอยู ทาน
กลาววาอภิภายตนะ ๔ เหลานี้ไวโดยวรรณบริสุทธิ์เทานั้น. บทวา อุมฺมารปุปฺผ ความวา จริงอยูดอกไมนี้สนิทออนนุม แมที่เห็น ๆ กัน อยู ก็สีเขียว
ทั้งนั้น สวนดอกกัณณิกาเขาเปนตน ที่เห็น ๆ กันอยูก็ขาว เพราะฉะนั้นทาน
จึงถือเอาดอกผักตบนี้เทานั้น ดอกกัณณิกาเขาทานหาถือเอาไม. บทวา
พาราณเสยฺยก แปลวา ที่เกิดในกรุงพาราณสีไดยินวาในกรุงพาราณสีนั้น ทั้ง
ฝายก็ออน ทั้งคนกรอดาย ทั้งชางทอก็ฉลาด. แมน้ําก็สะอาดสนิท เพราะ
ฉะนั้นผานั้นจึงเกลี้ยงทั้งสองขาง คือในขางทั้งสองก็เกลี้ยงปรากฏวาออนสนิท.
แมในคําวา ปตานิ เปนตน ก็พึงทราบเนื้อความโดยนัยนี้แล. เมื่อจะกําหนด
นีลกสิณ ยอมกําหนดนิมิตในสีเขียว. ก็การกระทํากสิณก็ดี การบริกรรมก็ดี
อัปปนาวิธีก็ดี ในที่นี้มีอาทิวา ปุปฺผสฺมึ วา วตฺถสฺมึ วา วณฺณธาตุยาอ วา
ทั้งหมดมีนัยที่กลาวไวโดยพิสดารแลวในวิสุทธิมรรค.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 401
อภิภายตนะ ๘ เหลานี้ ทานนํามาก็เพื่อแสดงความเปนผูไมกลัว.
ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสอภิภายตนะแมเหลานี้ แลวจึงตรัสอยาง
นี้วา อานนท ความกลัว หรือความกลาไมมีแกตถาคตผูกําลังเขาสมาบัติแม
เหลานี้ และกําลังออก ใครเลาควรจะเกิดความเขาใจอยางนี้วา ตถาคตเห็น
มารผูเดียวพึงกลัว อานนท ตถาคตไมกลัว ไมขลาด มีสติสัมปชัญญะปลงอายุ
สังขาร.
กถาวาดวยเรื่องวิโมกข มีความงายทั้งนั้น. วิโมกข ๘ เหลานี้ ทาน
นํามา เพื่อความเปนผูไมกลัวเหมือนกัน. ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาครั้น
ตรัสวิโมกขแมเหลานี้แลว จึงตรัสอยางนี้วา ดูกอนอานนท ความกลัวหรือ
ความกลาไมมีแกตถาคตผูกําลังเขาสมาบัติแมเหลานี้ และกําลังออก ฯลฯ ปลง
อายุสังขาร. แมบัดนี้พระผูมีพระภาคเจาก็ไมประทานโอกาสแกพระอานนทเถระ
เลย ทรงเริ่มเทศนาแมอยางอื่นอีก โดยนัยมีวา เอกมิทาห เปนตน. บรรดาบท
เหลานั้น บทวา ปมาภิสมฺพุทฺโธ ไดแกเปนผูตรัสรูครั้งแรกทีเดียว คือใน
สัปดาหที่ ๘. บทวา โอสฺสฏโ แปลวา ปลอยสละ. ไดยินวา ครั้นกลาว
อยางนี้ จึงกลาววา เพราะเหตุนั้น หมื่นโลกธาตุจึงไหว.
คําวา อล นี้ เปนคําปฏิเสธ. บทวา โพธึ ไดแกแทงตลอดดวย
มรรคญาณ ๔. ดวยบทวา สทฺทหสิ ตฺว ทานกลาววา เธอเชื่อวาตถาคต
กลาวอยางนี้ไหม. ดวยบทวา ตสฺมาติหานนฺท พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
วา เพราะเหตุที่เธอเชื่อคํานี้ ฉะนั้นขอนี้จึงเปนการทําไมดีของเธอเอง พระผูมี
พระภาคเจาเริ่มคําวา เอกมิทาห เปนตน เพื่อจะยกโทษของพระเถระแตผู
เดียวโดยประการตาง ๆ เพื่อจะบรรเทาความโศกอยางนี้วา เรามิไดเรียกเธอ
มาในที่นี้อยางเดียวเทานั้นดอก. แมในเวลาอื่น ๆ เราก็เรียกมาทํานิมิตอยาง
หยาบ เธอก็มิไดลวงรูนิมิตแมนั้น อันนี้ก็เปนความผิดพลาดของเธอผูเดียว.
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บทวา ปเยหิ มนาเปหิ ความเปนตาง ๆ โดยชาติ ความละเวนเพราะมรณะ
ความเปนอยางอื่นเพราะภพ (พลัดพราก) จากมารดา บิดา พี่ชาย พี่หญิง
เปนตน. คําวา ต ในคําวา ต กุเตตฺถ ลพฺภา แปลวา เพราะฉะนั้น.
อธิบายวา เพราะจะตองพลัดพรากจากสัตวและสังขารอันเปนที่รักที่พอใจทั้ง
สิ้นแล ฉะนั้น ตถาคตบําเพ็ญบารมี ๑๐ ก็ดี บรรลุสัมโพธิญาณก็ดี ประกาศ
ธรรมจักรก็ดี แสดงยมกปาฏิหาริยก็ดี ลงจากเทวโลกก็ดี สรีระนั้นใดที่เกิดแลว
เปนแลว ถูกปรุงแตงแลวมีความสลายไปเปนธรรมดาขอสรีระแมแหงพระ
ตถาคตนั้นอยาสลายไปเลยหนอ. นั่นไมใชฐานะที่จะมีได ทั้งผูรองไหทั้งผู
คร่ําครวญก็สามารถจะไดฐานะอันนั้น. บทวา ปุน ปจฺจาคมิสฺสติ ความวา
สิ่งที่ตถาคตสละแลว ตายแลว สิ่งนั้นก็จักกลับปรากฏอีกไมไดดอก.
บทวา ยถยิท พฺรหฺมจริย แปลวา คือสาสนพรหมจรรยที่สงเคราะห
ดวยสิกขา ๓. บทวา อทฺธนีย แปลวา ทนอยูนาน. บทวา จิรฏิติก
ไดแก ตั้งอยูนานดวยอํานาจเปนนาน. บทวา จตฺตาโร สติปฏานา เปน
อาทิ ทั้งหมดทานกลาวโดยเปนโลกิยะและโลกุตตระ. สวนการวินิจฉัยในโพธิ
ปกขิยธรรมเหลานี้ ทานกลาวไวในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิทเทส ในวิสุทธิ
มรรคโดยอาการทั้งปวง. คําที่เหลือในที่นี้งายทั้งนั้นแล.
จบกถาพรรณนาตติยภาณวาร
บทวา นาคาวโลกิต ความวา เหมือนอยางวากระดูกของมหาชนเอา
ปลายจดปลายตั้งอยูเหมือนอัฏฐิของพระปจเจกพุทธเจา ที่เกี่ยวกันเหมือนขอ
ชาง ฉันใด อัฏฐิของพระพุทธเจาหาเหมือนฉันนั้นไม. ดวยวาอัฏฐิของพระ
พุทธเจาคิดเปนอันเดียวกัน เหมือนแทงทองคํา เพราะฉะนั้น ในเวลาเหลียว
หลัง จึงไมสามารถเอี้ยวพระศอได ก็พระยาชาง ประสงค จะเหลียวดูชาง
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หลังตองเอี้ยวไปทั้งตัวฉันใด พระผูมีพระภาคเจาก็ตองทรงเอี้ยวพระวรกายไป
ฉันนั้น. แตพอพระผูมีพระภาคเจาประทับยืนที่ประตูพระนคร ก็ทรงเกิดความ
คิดวา จะทอดทัศนากรุงเวสาลี แผนมหาปฐพีนี้เหมือนจะกราบทูลวา ขาแต
พระผูมีพระภาคเจา พระองคทรงบําเพ็ญบารมีมาหลายแสนโกฏิกัป มิไดทรง
กระทํา คือเอี้ยวพระศอแลดู จึงเปรียบเหมือนลอดิน กระทําพระผูมี
พระภาคเจาใหบายพระพักตรมุงไปทางกรุงเวสาลี. ทานหมายเอาขอนั้น จึง
กลาววา นาคาวโลกิต นี้.
ถามวา การทอดทัศนากรุงเวสาลี มิใชเปนปจฉิมทัศนะอยางเดียว
การทอดทัศนาแมในกรุงสาวัตถี กรุงราชคฤห เมืองนาลันทา บานปาฏลิคาม
โกฏิคาม และนาทิกคาม เวลาเสด็จออกจากที่นั้น ๆ ทั้งหมดนั้น ก็เปนปจฉิม
ทัศนะทั้งนั้นมิใชหรือ เหตุไรในที่นั้นๆ จึงไมเปนการทอดทัศนาเปนนาคาวโลก
(คือเปนปจฉิมทัศนะ). ตอบวา เพราะไมเปนอัศจรรย. จริงอยู พระผูมีพระ
ภาคเจากลับมาเหลียวดูในที่นั้น ขอนั้นไมนาอัศจรรย เพราะฉะนั้น จึงไมชื่อวา
ทรงเอี้ยวพระวรกายแลดู. อนึ่ง เหลาเจาลิจฉวี กรุงเวสาลีใกลพินาศ จักพินาศ
ไปใน ๓ ปขางหนา เพราะฉะนั้น เจาลิจฉวีเหลานั้น จึงสรางเจดียชื่อวา
นาคาปโลกิตเจดีย ใกลประตูพระนคร จักบูชาเจดียนั้นดวยสกัการะมีของหอม
และดอกไมเปนตน ขอนั้นก็จะมีเพื่อประโยชนเกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาล
นาน เพราะฉะนั้น จึงเอี้ยวพระวรกายแลดูเพื่ออนุเคราะหเจาลิจฉวีเหลานั้น.
บทวา ทุกฺขสฺสนฺตกโร ไดแกกระทําที่สุดแหววัฏฏทุกข. บทวา
จกฺขุมา ไดแกผูมีจักษุดวยจักษุ ๕. บทวา ปรินิพฺพุโต ไดแกปรินิพพาน
ดวยกิเลสปรินิพพาน.
บทวา มหาปเทเส ไดแกโอกาสใหญ หรือในขออางใหญ
อธิบายวา เหตุใหญที่ทานกลาวอางผูใหญ เชนพระพุทธเจาเปนตน. บทวา
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อนถินนฺทิตพฺพ คืออันผูราเริงยินดีใหสาธุการควรฟงกอนหามิได. จริงอยูเมื่อ
กระทําอยูอยางนี้ แมภายหลังถูกตอวา วาขอนี้ไมเหมาะสม ก็โตตอบไดวา
เมื่อกอนขอนี้เปนธรรมเดี๋ยวนี้ไมเปนธรรมหรือ ชื่อวาไมสละลัทธิ. บทวา
น ปฏิกฺโกสิตพฺพ ความวา ไมพึงกลาวกอนอยางนี้วา คนพาลผูนี้พูดอะไร.
ก็เมื่อถูกตอวา จักไมพูดแมแตคําที่ควรจะพูด. ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา อนภินนฺทิตฺวา อปฏิกฺโกสิตฺวา. บทวา ปทพฺยฺชนานิ ไดแก
พยัญชนะกลาวคือบท. บทวา สาธุก อุคฺคเหตฺวา ไดแก ถือเอาดวยดีวา
ทานกลาวบาลีไวในที่นี้ กลาวความไวในที่นี้ กลาวเบื้องตนและเบื้องปลายไว
ในที่นี้. บทวา สุตฺเต โอตาเรตพฺพานิ ไดแกพึงสอบสวนในพระสูตร.
บทวา วินเย สนฺทสฺเสตพฺพานิ ไดแกเทียบเคียงในพระวินัย.
ก็ในที่นี้ ที่ชื่อวาสูตรไดแกวินัย. เหมือนที่ทานกลาวไววา หามไว
ในที่ไหน หามไวในเมืองสาวัตถี หามไวในสุตตวิภังค (สุต ในที่นี้หมายถึง
วินัย) ที่ชื่อวินัย ไดแกขันธกะ เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา โกสมฺพิย
วินยาติสาเร ในเรื่องละเมิดพระวินัย (วินัย ในที่นี้หมายถึงขันธกะ) ในเมือง
โกสัมพี. เมื่อเปนเชนนี้ชื่อวาไมยึดถือวินัยปฎก. ชื่อวายึดถือพระวินัยอยาง
นี้คือ อุภโตวิภังคชื่อวาสุตร ขันธกปริวาร ชื่อวาวินัย. อีกนัยหนึ่ง ยึดถือปฎก
ทั้ง ๒ อยางนี้คือ สุตตันตปฎก ชื่อวาพระสูตร วินัยปฎก ชื่อวา วินัย. อีก
อยางหนึ่ง กอนอื่น ไมยึดถือปฎกทั้ง ๓ แมอยางนี้ สุตตันตปฎก อภิธัมมปฎก
ชื่อวา สูตร วินัยปฎก ชื่อวา วินัย. ธรรมดาพุทธพจนไร ๆ ที่ชื่อวาไมใชสูตร
ก็มีอยู คือ ชาดก ปฏิสัมภิทา นิทเทส สุตตนิบาต ธรรมบท อุทาน อิติวุตตกะ
วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา อปทาน.
ก็พระสุทินนเถระ คัดคานคํานี้ทั้งหมดวา พระพุทธวจนะ ชื่อวาไมใช
สูตรมีอยูหรือดังนี้แลวกลาววา ปฎก ๓ ชื่อวาสูตร สวนวินัยชื่อวาเหตุ. แตนั้น
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เมื่อจะแสดงเหตุนั้น จึงนําสูตรนี้มาอางวา ดูกอนโคตมี เธอพึงรูธรรมเหลานั้น
อันใดวา ธรรมเหลานี้เปนไปเพื่อมีราคะ ไมเปนไปเพื่อปราศจากราคะ เปนไป
เพื่อประกอบทุกข ไมเปนไปเพื่อปราศจากทุกข เปนไปเพื่อมีอุปาทานไมเปนไป
เพื่อปราศจากอุปาทาน เปนไปเพื่อความมักมาก ไมเปนไปเพื่อความมักนอย
เปนไปเพื่อความไมสันโดษ ไมเปนไปเพื่อความสันโดษ เปนไปเพื่อความ
เกียจคราน ไมเปนไปเพื่อปรารภความเพียร เปนไปเพื่อความคลุกคลีดวยหมู
ไมเปนไปเพื่อความสงัด เปนไปเพื่อความสะสม ไมเปนไปเพื่อปราศจาก
ความสะสม. เธอพึงรูโดยสวนเดียววา นั่นไมใชธรรม นั่นไมใชวินัย นั่น
ไมใชคําสั่งสอนของพระศาสดา. ดูกอนโคตมี เธอพึงรูธรรมเหลานั้นอันใดวา
ธรรมเหลานี้เปนไปเพื่อปราศจากราคะ ไมเปนไปเพื่อราคะ เปนไปเพื่อปราศ
จากความประกอบทุกข ไมเปนไปเพื่อความประกอบทุกข เปนไปเพื่อปราศ
จากอุปาทาน ไมเปนไปเพื่อมีอุปาทาน เปนไปเพื่อความมักนอย ไมเปนไป
เพื่อความมักมาก เปนไปเพื่อความสันโดษ ไมเปนไปเพื่อไมสันโดษ เปนไป
เพื่อปรารภความเพียร ไมเปนไปเพื่อความเกียจคราน เปนไปเพื่อความสงัด
ไมเปนไปเพื่อความคลุกคลีดวยหมู เปนไปเพื่อปราศจากความสะสม ไมเปน
ไปเพื่อความสะสม เธอพึงรูโดยสวนเดียววา นั่นเปนธรรม นั่นเปนวินัย
นั่นเปนคําสั่งสอนของพระศาสดา. เพราะฉะนั้น พึงสอบสวนในพระไตรปฎก
พุทธวจนะ. ที่ชื่อวาสูตร พึงเทียบเคียงในเหตุคือวินัยมีราคะเปนตน ที่ชื่อวา
วินัย ความในขอนี้มีดังกลาวมาฉะนี้.
บทวา น เจว สุตฺเต โอตรนฺติ ความวา บทพยัญชนะเหลานั้นไมมา
ในที่ไหนๆ ตามลําดับสูตร ยกแตสะเก็ดมาจาก คุฬหเวสสันตระ คุฬหอุมมัคคะ
คุฬหวินัย เวทัลละ และปฎก ปรากฏอยู. จริงอยู บทพยัญชนะที่มาอยางนี้
แตไมปรากฏในการกําจัดกิเลสมีราคะเปนตน ก็พึงทิ้งเสีย. ดวยเหตุนั้นพระผูมี
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พระภาคเจาจึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ดังนั้น เธอพึงทิ้งขอนั้นเสีย. พึงทราบความ
ในที่ทุกแหงดวยอุบายนี้. คําวา อิท ภิกฺขเว จตุตฺถ มหาปเทส ธาเรยฺยาถ
ความวา เธอพึงทรงจําโอกาสเปนที่ประดิษฐานแหงธรรมขอที่ ๔ นี้ไว.
ก็ในที่นี้พึงทราบปกิณณกะดังนี้วา ในพระสูตร มีมหาปเทส ๔ ใน
ขันธกะ มีมหาปเทส ๔ ปญหาพยากรณ ๔ สุตตะ ๑ สุตตานุโลม ๑ อาจาริยวาท ๑ อัตตโนมติ ๑ สังคีติ ๓.
ในปกิณณกะเหลานั้น เมื่อถึงการวินิจฉัยธรรมวานี้ธรรมนี้วินัย มหา
ปเทส ๔ เหลานี้ถือเอาเปนประมาณ ขอใดสมในมหาปเทส ๔ เหลานี้ ขอ
นั้นควรถือเอา ขอนอกนี้แมของผูถือผิด ก็ไมควรถือเอา. เมื่อถึงการวินิจฉัย
ขอที่ควรและไมควรวา สิ่งนี้ควร สิ่งนี้ไมควร มหาปเทส ๔ ที่ตรัสไวใน
ขันธกะโดยนัยวา ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่เราไมไดหามไววา สิ่งนี้ไมควร
หากวาสิ่งนั้นเขากันกับสิ่งที่ไมควร ขัดกันกับสิ่งที่ควร สิ่งนั้นไมควรแกเธอ
ทั้งหลาย ดังนี้เปนตน ถือเอาเปนประมาณ. กถาวินิจฉัยมหาปเทสเหลานั้น
กลาวไว ในอรรถกถาพระวินัยชื่อวา สมันตปาสาทิกาโดยนัยที่กลาวไวในที่นั้น
พึงทําสันนิษฐานอยางนี้วา สิ่งใดที่เขากันไดกับสิ่งที่ควร สิ่งนั้นควร นอกนั้น
ไมควร.
เอกังสพยากรณียปญหา ๑ วิภัชชพยากรณียปญหา ๑ ปฏิปุจฉาพยากรณียปญหา ๑ ฐปนียปญหา ๑ เหลานั้นชื่อวา ปญหาพยากรณ ๔. ในปญหา
พยากรณ ๔ นั้น ถูกถามวาจักษุไมเที่ยงหรือ พึงพยากรณกอนโดยสวนเดียว
วาไมเที่ยงขอรับ. ในโสตะ เปนตนก็มีนัยนี้. นี้ชื่อวา เอกังสกรณียปญหา.
ถูกถามวา จักษุหรือชื่อวาไมเที่ยง. พึงแจกแลวพยากรณอยางนี้วา ไมใช
จักษุเทานั้น แมแตโสตะ ก็ไมเที่ยง แมฆานะ ก็ไมเที่ยง. นี้ชื่อวา วิภัชชพยากรณียปญหา. ถูกถามวา จักษุฉันใด โสตะ ก็ฉันนั้น โสตะฉันใด จักษุ
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ก็ฉันนั้นเปนตน. จึงยอนถามวา ทานถามดวยอรรถวาอะไร เมื่อเขาตอบวา
ถามดวยอรรถวาเห็น จึงพยากรณวา ไมใช. เมื่อเขาตอบวา ถามดวย
อรรถวาไมเที่ยง จึงพยากรณวา ใช. นี้ชื่อวา ปฏิปุจฉาพยากรณียปญหา.
แตถูกถามวา นั้นก็ชีวะ นั้นก็สรีระ เปนตน พึงหยุดเสียดวยกลาววา ขอนี้
พระผูมีพระภาคเจาไมพยากรณ. ปญหานี้ไมพึงพยากรณ. นี้ชื่อวาปฐนียปญหา.
ดังนั้น เมื่อปญหามาถึงโดยอาการนั้น ปญหาพยากรณ ๔ เหลานี้ ถือเอาเปน
ประมาณได. พึงพยากรณปญหานั้นดวยอํานาจปญหาพยากรณ ๔ นี้.
ก็ปฎก ๓ ที่ยกขึ้นสูสังคีติ ๓ ชื่อวา สุตตะ ในปกิณณกะมีสุตตะเปน
ตน. ขอที่เขากันไดกับกัปปยะชื่อวา สุตตานุโลม. อรรถกถาชื่อวา อาจริยวาท.
ปฏิภาณของตน ตามความคาดหมายตามความรู ชื่อวา อัตตโนมัติ. ในปกิณณกะ
เหลานั้น สุตตะ ใคร ๆ คัดคานไมได เมื่อคัดคานสุตตะนั้น ก็เทากับคัดคาน
พระพุทธเจาดวย. สวนขอที่เขากับไดกับกัปปยะ ควรถือเอาเฉพาะขอที่สมกับ
สุตตะเทานั้น นอกนั้นไมควรถือเอา. แมอาจริยวาทเลา ก็ควรถือเอาแตที่สมกับ
สุตตะเทานั้น นอกนั้นไมควรถือเอา. สวนอัตตโนมัติ เพลากวาเขาทั้งหมด.
แมอัตตโนมัตินั้น ก็ควรถือเอาแตที่สมกับสุตตะเทานั้น นอกนั้นไมควรถือเอา.
ก็สังคีติมี ๓ เหลานี้คือ ปญจสติกสังคีติ (สังคายนาครั้งที่ ๑) สัตตสติก
สังคีติ (ครั้งที่ ๒) สหัสสิกสังคีติ (ครั้งที่ ๓). แมสุตตะ. เฉพาะที่มาในสังคีติ
๓ นั้น ควรถือเอาเปนประมาณ. นอกนั้นเปนที่ทานตําหนิ ไมควรถือเอา.
จริงอยู บทพยัญชนะแมที่ลงกันไดในสุตตะนั้น พึงทราบวา ลงกันไมไดใน
พระสูตรและเทียบกันไมไดในพระวินัย.
บทวา กมฺมารปุตฺตสฺส ไดแกบุตรของนายชางทอง เลากันมาวา
บุตรของนายชางทองนั้น เปนกุฏมพีใหผูมั่งคั่ง เปนโสดาบัน เพราะเห็นพระผูมี
พระภาคเจาครั้งแรกเทานั้น ก็สรางวัดในสวนมะมวงของตนมอบถวาย. ทาน
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หมายเอาสวนมะมวงนั้น จึงกลาววา อมฺพวเน. บทวา สูกรมทฺทว ไดแก
ปวัตตมังสะ ของสุกรที่ใหญที่สุดตัวหนึ่ง ไมหนุมนัก ไมแกนัก. นัยวา
ปวัตตมังสะนั้นนุมสนิท. อธิบายวา ใหจัดปวัตตมังสะนั้น ทําใหสุกอยางดี.
อาจารยพวกหนึ่งกลาววา ก็คําวาสูกรมัททวะนี้เปนชื่อของขาวสุกออน ที่จัด
ปรุงดวยปญจโครส (ขีร นมสด ทธิ นมสม ฆต เนยใส ตกฺก เปรียง และ
โนนีต เนยแข็ง) และถั่ว เหมือนของสุกชื่อวา ควปานะ ขนมผสมน้ํานมโค.
อาจารยบางพวกกลาววา วิธีปรุงรส ชื่อวาสูกรมัททวะ ก็สูกรมัททวะนั้นมาใน
รสายนศาสตร. สูกรมัททวะนั้น นายจุนทะตบแตงตามรสายนวิธี ดวย
ประสงควาการปรินิพพานจะยังไมพึงมีแกพระผูมีพระภาคเจา. แตเหลาเทวดา
ในมหาทวีปทั้ง ๔ ซึ่งมีทวีปนอย ๒,๐๐๐ ทวีปเปนบริวาร ใสโอชะลงในสูกร
มัททวะนั้น. พระผูมีพระภาคเจาทรงบันลือสีหนาทนี้วา นาหนฺต เพื่ออะไร.
เพื่อทรงเปลื้องคําวารายของคนอื่น. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา สดับคําของ
พวกที่ตองการจะกลาววา พระผูมีพระภาคเจาไมประทานสูกรมัททวะที่พระองค
เสวยเหลือ ทั้งแกภิกษุ ทั้งแกผูคนทั้งหลาย โปรดใหฝงเสียในหลุม ทําใหเสียหาย
ดังนี้ จึงทรงบันลือสีหนาท เพื่อเปลื้องคําวารายของชนเหลาอื่น ดวยพระ
ประสงควา จักไมมีโอกาสกลาวรายได.
บทวา ภุตฺตสฺส สูกรมทฺทเวน ความวา ความอาพาธอยางแรงกลา
เกิดขึ้นแกพระองคผูเสวย แตไมใชเกิดเพราะสูกรมัททวะที่เสวยเปนปจจัย.
ก็ผิวา พระองคไมเสวยก็จักเกิดอาพาธได และเปนอาพาธอันแรงกลาเสียดวย.
แตเพราะเสวยโภชนะอันสนิท พระองคจึงมีทุกขเวทนาเบาบาง. ดวยเหตุนั้น
นั่นแล พระองคจึงเสด็จพุทธดําเนินไปได. บทวา วิเรจมาโน ไดแกพระ
องคทรงออกพระโลหิตอยูเนือง ๆ. ทานกลาวอยางนี้วา อโวจ ก็เพื่อประโยชนแกปรินิพพานในสถานที่ที่พระองคมีพระพุทธประสงค. พึงทราบความวา
ก็พระธรรมสังคาหกเถระตั้งคาถาเหลานี้ไว.
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ศัพทวา อิงฺฆ เปนนิบาตลงในอรรถวาตักเตือน. บทวา อจฺโฉทกา
แปลวา มีน้ําใส. บทวา สาโตทกา แปลวา มีน้ําอรอย. บทวา สีโตทกา
แปลวา น้ําเย็นสนิท. บทวา เสโตทกา แปลวา ปราศจากเปอกตม. บทวา
สุปติฏา แปลวา มีทาดี.
บทวา ปุกฺกุโส เปนชื่อของบุตรเจามัลละนั้น. บทวา มลฺลปุตฺโต
แปลวา บุตรของเจามัลละ. ไดยินวา พวกเจามัลละผลัดเปลี่ยนกันครองราช
สมบัติ. ตราบใดวาระของเจามัลละเหลาใดยังไมมาถึง ตราบนั้นเจามัลละ
เหลานั้นก็กระทําการคาขายไป. เจาปุกุสะแมนี้ ก็ทําการคาขายอยูนั่นแล
จัดเกวียน ๕๐๐ เลม เมื่อลมพัดมาขางหนาก็ไปขางหนา เมื่อลมพัดมาขางหลัง
ก็สงหมูเกวียนไปขางหนาตนเองไปขางหลัง. ในคราวนั้น ลมพัดไปขางหลัง
เพราะฉะนั้น เขาจึงสงหมูเกวียนไปขางหนา นั่งบนยานบรรทุกรัตนะทั้งหมด
ออกจากเมืองกุสินารา เดินทางไป หมายจะไปเมืองปาวา. ดวยเหตุนี้นั้นทาน
จึงกลาววา เดินทางไกลจากเมืองกุสินาราสูเมืองปาวา.
บทวา อาฬาโร เปนชื่อของดาบสนั้น. ไดยินวา ดาบสนั้นมีราง
สูงและเหลือง เพราะเหตุนั้น ทานจึงมีชื่อวา อาฬาระ. คําวา กาลาโม
ไดแกโคตร. คําวา ยตฺร หิ นาม เทากับ โยหิ นาม. บทวา เนว ทกฺขติ
แปลวา ไมเห็น. แตทานกลาวคํานี้ไวเปนอนาคตกาล เพราะประกอบกับ ยตฺร
ศัพท. จริงอยู คําเห็นปานนี้ เปนลักษณะศัพทในฐานะเชนนี้. บทวา
นิจฺฉรนฺตีสุ แปลวาร่ํารอง. บทวา อสนิยา ผลนฺติยา ไดแกรองไห
โฮใหญ เหมือนฟาฝาแยกออก ๙ สาย.
ความจริง ฟาผามี ๙ สาย คือ อสัญญา วิจักกา สเตรา คัคครา
กปสีสา มัจฉวิโลลิกา กุกกุฏกา ทัณฑมณิกา และ สุกขาสนิ. บรรดาฟาผา
๙ นั้น ฟาผา ที่ชื่อวาอสัญญา กระทําโดยไมหมายรู. ที่ชื่อวาวิจักกา กระทํา
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ลออันเดียว. ที่ชื่อวา สเตรา ตกไปเชนกับใบเรือ. ที่ชื่อวาคัคครา ออกเสียง
ดุจไมคอนตกไป. ที่ชื่อวา กปสีสา เปนเหมือนลิงยักคิ้ว. ที่ชื่อวามัจฉวิโลลิกา
เปนเหมือนปลาน้ําตาไหล. ที่ชื่อกุกกุฏกา ตกเหมือนไก. ที่ชื่อวา ทัณฑมณิกา
ตกเชนกับทางไถ. ที่ชื่อวา สุกขาสนิ เพิกสถานที่ที่ตกขึ้น (ผาขึ้น). บทวา
เทเว วสฺสนฺเต ไดแกคํารามกระหึ่มแหง ๆ เมื่อฝนตกเปนระยะ ๆ.
บทวา อาตุมาย ความวาไดอาศัยเมืองอาตุมาอยู. บทวา ภูสาคาเร
ไดแกโรงลานขาว. บทวา เอตฺถ โส ไดแก หมูมหาชนที่ชุมนุมกัน เพราะ
เหตุนี้. บทวา กฺว อโหสิ เปน กุหึ อโหสิ. บทวา โส ต ภนฺเต เปน
โส ตฺว ภนฺเต. บทวา สิงฺคิวณฺณ ไดแกมีสีเหมือนทองสิงคี. บทวา
ยุคมฏ แปลวา เกลี้ยงทั้งคู. อธิบายวา คูผาเนื้อละเอียด. บทวา ธารณีย
ไดแก พึงทรงไว อธิบายวา พึงหม เปนระยะ ๆ. เจาปุกกุสะนั้น ใช
เฉพาะในวันมหรศพเห็นปานนั้นเทานั้น ในเวลาอื่นก็ทิ้งไป. ทานหมายเอาคู
ผามงคลสูงสุด จึงกลาวไวอยางนี้. บทวา อนุกมฺป อุปาทาย ไดแกอาศัย
ความเอ็นดูในเรา. บทวา อจฺฉาเทหิ นี้เปนคําละเมียดละไม. อธิบายวา
จงใหแกเราหนึ่งผืน อานนทหนึ่งผืน.
ถามวา ก็พระเถระรับผานั้นหรือ. ตอบวา รับสิ. เพราะเหตุไร.
เพราะมีกิจถึงที่สุดแลว. ความจริง ทานพระอานนทนั้น หามลาภเห็นปานนั้น
ปฏิบัติหนาที่อุปฏฐากก็จริงอยู แตหนาที่อุปฏฐากของทานนั้น ถึงที่สุดแลว
เพราะฉะนั้นทานจึงไดรับ. ก็หรือวา ชนเหลาใดพึงพูดอยางนี้วา พระอานนท
ที่จะไมยินดี ทานอุปฏฐากมาถึง ๒๕ ป ไมเคยไดอะไรจากสํานักของพระผูมี
พระภาคเจาเลย. เพราะฉะนั้น ทานจึงไดรับเพื่อตัดโอกาสของชนเหลานั้น.
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ก็ทรงทราบวา อานนทแมรับก็จักไมใชดวยตนเอง
คงจักบูชาเราเทานั้น แตบุตรของเจามัลละ เมื่อบูชาอานนท ก็จักเทากับบูชา

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 411
พระสงฆดวย เมื่อเปนเชนนี้ กองบุญใหญก็จักมีแกบุตรเจามัลละนั้น
เพราะฉะนั้น จึงโปรดใหถวายพระเถระผืนหนึ่ง. ฝายพระเถระจึงไดรับเพราะ
เหตุนั้นเหมือนกัน. บทวา ธมฺมิยา กถาย ไดแกกถากลาวอนุโมทนาวัตถุทาน
บทวา ภควโต กาย อุปนามิต ไดแกคลองไวโดยทํานองนุงหม.
แมพระผูมีพระภาคเจาทรงนุงผืนหนึ่ง หมผืนหนึ่งจากคูผานั้น. บทวา หตจฺจิก
วิย ความวา ถานเพลิงที่ปราศจากเปลว ยอมโชติชวงขางใน ๆ เทานั้น แต
แสงแหงถานเพลิงนั้นไมมีขางนอกฉันใด คูผาก็ฉันนั้นเหมือนกัน ปรากฏวา
ขาดแสงภายนอก.
ถามวา ในคําวา อิเมสุ โข อานนฺท ทฺวีสุ กาเลสุ เหตุไร
กายของพระตถาคตจึงบริสุทธิ์อยางยิ่งอยางนี้ในกาลทั้ง ๒ นี้. ตอบวา เพราะ
ความวิเศษแหงอาหารอยางหนึ่ง เพราะโสมนัสมีกําลังอยางหนึ่ง. ในกาลทั้ง ๒
นี้ เหลาเทวดาในสากลจักรวาล ใสโอชะลงในอาหาร. ก็โภชนะนั้นตกถึงทอง
ก็กอปสันนรูป. อินทรียที่มีใจเปนที่ ๖ ก็รุงเรืองยิ่งนัก เพราะมีรูปที่มีอาหาร
เปนสมุฏฐานสดใส. ในวันที่พระองคตรัสรู ทรงระลึกวา กองกิเลสที่เราสั่ง
สมมาหลายแสนโกฏิกัป วันนี้เราละไดแลวหนอ จึงเกิดโสมนัสมีกําลังขึ้น.
จิตก็ใส. เมื่อจิตใส โลหิตก็ใส. เมื่อโลหิตใส อินทรียมีใจเปนที่ ๖ ก็รุงเรือง
อยางยิ่ง. ในวันปรินิพพาน ทรงรําลึกวา วันนี้เดี๋ยวนี้ เราจะเขาไปสูนคร
อมตมหาปรินิพพาน ที่พระพุทธเจาหลายแสนพระองคเขาไปแลว ดังนี้ จึง
เกิดโสมนัสมีกําลังขึ้น. จิตก็ใส เมื่อจิตใส โลหิตก็ใส เมื่อโลหิตใส อินทรีย
มีใจเปนที่ ๖ ก็รุงเรืองอยางยิ่ง. พึงทราบวา พระวรกายของพระตถาคต
บริสุทธิ์อยางยิ่ง มีในกาลทั้ง ๒ นี้ ดวยอาหารและโสมนัสมีกําลังดวยประการ
ฉะนี้.
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บทวา อุปวตฺตเน ไดแก ในสาลวันทรงโคงดานทิศตะวันออก.
บทวา อนฺตเร ยมกสาลาน แปลวา ระหวางตนสาละคู. คาถาวา สิงฺคิวณฺณ
เปนตน ทานวางไวครั้งสังคายนา. พึงทราบวินิจฉัยในคาถาวา นฺหาตฺวา จ
ปวิตฺวา จ เปนตนดังตอไปนี้. ไดยินวา ในกาลนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ลงสรงสนาน เตาปลาภายในแมน้ํา และแนวปาริมฝงทั้ง ๒ ขาง ทั้งหมดก็มีสี
เปนทองทั้งนั้น. บทวา อมฺพวน ไดแกสวนมะมวงริมฝงแมน้ํานั้นนั่นแล.
บทวา อายสฺมนฺต จุนฺทก ความวา ไดยินวา ในขณะนั้น พระอานนทเถระ
บิดผาสรงน้ําเหลือไว. พระจุนทะเถระก็อยูในที่ใกล. พระผูมีพระภาคตรัส
เรียกพระจุนทะมาแลว.
แมคาถานี้วา คนฺตวาน พุทฺโธ นทิก กกุฏ ทานวางไวในคราว
สังคีตินั่นเอง. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปวตฺตา ภควา อิธ ธมฺเม
ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศพระธรรมในศาสนานี้ อธิบายวา ทรง
ประกาศธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ. บทวา ปมุเข นิสีทิ ไดแก นั่ง
ตรงพระพักตรพระศาสดา. ก็ดวยคําเพียงเทานี้ พระเถระมาถึงแลว. ครั้งนั้น
แล พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทานพระอานนทผูมาถึงแลวอยางนี้.
บทวา เต อลาภา ไดแก ลาภกลาวคืออานิสงสทานเปนลาภของ
คนอื่น ไมใชลาภของเธอ. บทวา ทุลฺลทฺธ ไดแก การไดอัตตภาพเปน
มนุษยแมดวยบุญวิเศษก็จัดวาหาไดยาก. บทวา ยสฺสเต เทากับ ยสฺส ตว
ทานใด. นอกจากขาวสารหรือสิ่งเศราหมองอยางยิ่ง ใครจะรูได พระตถาคต
เสวยบิณฑบาตครั้งหลังแมเชนไร แลวเสด็จปรินิพพาน ทานอยางใดอยางหนึ่ง
จักเปนอันเธอใหแนแท. บทวา ลาภา ไดแก เปนลาภคืออานิสงสในการ
ใหทานที่มีในปจจุบันหรือเปนไปในสัมปรายภพ. บทวา สุลทฺธ ไดแก การ
ไดอัตตภาพเปนมนุษย เปนอันเธอไดมาดีแลว. บทวา สมสมผลา แปลวา
มีผลเทา ๆ กันโดยอาการทั้งปวง.
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ถามวา พระตถาคตสรรเสริญบิณฑบาตใด ที่นางสุชาดาถวายแลว
ตรัสรู บิณฑบาตนั้นพระองคเสวยในเวลาที่ยังมีราคะ โทสะ และโมหะ แต
บิณฑบาตนี้ที่นายจุนทะถวายแลว
พระองคเสวยในเวลาที่ปราศจากราคะ
โทสะ โมหะ มิใชหรือ แตไฉนบิณฑบาตทั้งสองนี้จึงมีผลเทา ๆ กัน แกวา
เพราะเสมอกันโดยการปรินิพพาน เสมอกันโดยการเขาสมาบัติ และเสมอกัน
โดยการระลึกถึง. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาเสวยบิณฑบาตที่นางสุชาดา
ถวายแลว. เสด็จปรินิพพานดวยอุปาทิเสสนิพพานธาตุ และเสวยบิณฑบาตที่
นายจุนทะถวายแลว เสด็จปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ รวมความวา
มีผลเสมอกันโดยการปรินิพพาน. ก็ในวันที่พระองคตรัสรู พระองคทรงเขา
สมาบัตินับไดสองลานสี่แสนโกฏิ แมในวันเสด็จปรินิพพาน พระองคก็ทรง
เขาสมาบัติเหลานั้นทั้งหมด. รวมความวา มีผลเสมอกันโดยเสมอกันดวย
สมาบัติ. ในกาลตอมา นางสุชาดา ไดทราบวา เลากันมาวา ผูที่เราเห็นนั้น
ไมใชรุกขเทวดา เปนพระโพธิสัตว ไดยินวาพระโพธิสัตวนั้นฉันบิณฑบาต
นั้นแลว ตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ พระองคดํารงอยูไดดวยบิณฑบาต
นั้น ๗ สัปดาห. เมื่อนางไดฟงดังนั้น ก็ระลึกไดวา เปนลาภของเราหนอ
จึงเกิดปติโสมนัสอยางแรง. ครั้นตอมา นายจุนทะไดสดับวา ไดยินวา
บิณฑบาตครั้งสุดทายที่เราถวาย เราไดยอดธรรมแลว ไดยินวา พระศาสดา
เสวยบิณฑบาตของเราเสด็จปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ หวนระลึก
ไดวา เปนลาภของเราหนอ จึงเกิดโสมนัสอยางแรง พึงทราบวามีผลเสมอกัน
แมโดยการเสมอกันแหงการระลึกถึงอยางนี้ดวยประการฉะนี้.
บทวา ยสส วตฺตนิก ไดแก เปนไปเพื่อบริวาร. บทวา อธิปเตยฺยส วตฺตนิก ไดแก เปนไปเพื่อความเปนใหญ.
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บทวา สฺมโต ไดแก ผูมีความสํารวมดวยความสํารวมในศีล.
อธิบายวา ตั้งอยูในสังวร. บทวา เวร น จียติ ไดแก ไมกอเวรหา. บทวา
กุสโล จ ชหาติ ปารปก ความวา ก็บุคคลผูฉลาดผูสมบูรณดวยปญญายอม
ละบาปอกุศลอันลามก โดยไมเหลือดวยอริยมรรค. บทวา ราคโทสโมหกฺขยา นิพฺพุโต ความวา ผูฉลาดนั้นละอกุศลอันลามกนี้แลวนิพพานดวย
กิเลสนิพพาน เพราะสิ้นกิเลสมีราคะเปนตน. ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อ
ทรงพิจารณาเห็นทักษิณาของนายจุนทะและทักขิไณยสมบัติของพระองคจึงทรง
เปลงพระอุทาน ดวยประการดังนี้.
จบกถาพรรณนาจตุตถภาณวาร
ในคําวา มหตา ภิกฺขุส เฆน สทฺธึ นี้ จํานวนของภิกษุทั้งหลาย
กําหนดแนไมได. พอไดทราบวา จําเดิมแตพระองคทรงขมเวทนาที่เวฬุวคาม
ไมนานนัก พระผูมีพระภาคเจาก็จักปรินิพพาน บรรดาภิกษุที่มาแตที่นั้นๆไมมี
แมแตภิกษุรูปเดียวที่ชื่อวาหลีกไป เพราะฉะนั้น พระสงฆจึงมีจํานวนนับไมได.
บทวา อุปวตฺตน มลฺลาน สาลวน ความวา พระผูมีพระภาคเจา
เสด็จจากฝงขางโนนแหงแมน้ําหิรัญวดีสูสาลวโนทยาน เหมือนออกจากฝงแมน้ํา
กลัมพนที ไปยังถูปารามไปทางประตูวัดของพระราชมารดา. สาลวันนั้นอยูที่
กรุงกุสินารา เหมือนถูปารามของกรุงอนุราธปุระ. ทางเขาพระนครโดยทาง
ประตูทักษิณแตถูปาราม บายหนาไปทางทิศตะวันออก แลวเลี้ยวไปทางทิศอุดร
ฉันใด สาลวันจากพระราชอุทยานบายหนาไปทางทิศตะวันออกแลวเลี้ยวไปทาง
ทิศอุดร ฉันนั้น เพราะฉะนั้น สาลวันนั้น ทานจึงเรียกวา อุปวัตตนะทางโคง.
บทวา อนฺตเร ยมกสาลาน อุตฺตรสีสก ความวา ไดยินวา ตน
สาละแถวหนึ่งอยูทางหัวพระแทน แถวหนึ่งอยูทางทายพระแทน ในแถวตน
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สาละนั้น ตนสาละรุนตนหนึ่งอยูใกลทางสวนพระเศียรตนหนึ่งอยูใกลพระบาท.
อีกอยางหนึ่ง ทานกลาววา ตนสาละที่ยืนตนประชิดกันและกันดวยรากลําตน
คาคบและใบ ชื่อวา ยมกสาละ. ดวยบทวา มฺจก ปฺเปหิ ทานกลาววา
ไดยินวา พระแทนบรรทมในพระราชอุทยานนั้นมีอยู ทรงหมายถึงพระแทนนั้น
ทรงรับสั่งใหปู. แมพระเถระก็จัดพระแทนนั้นถวาย. บทวา กิลนฺโตสฺมิ
อานนฺท นิปชฺชิสฺสามิ ความวา ความจริง ในคํานี้วา
ตระกูลชางชื่อ โคจรี กลาปะ คังเคยยะ ปงคละ ปพพเตยยกะ
เหมวตะ ตัมพะ มันทากินี อุโบสถ ฉัททันตะ เปนที่ครบ ๑๐ เหลานี้
เปนยอดของชางทั้งหลาย กําลังอันใดของพระตถาคต เปนกําลังเทากับ
กําลังของชางปกติพันโกฏิ โดยนัยเพิ่มดวยคูณ ๑๐ อยางนี้ คือกําลังของชาง
ปกติที่เรียกวา โคจรี ๑๐ เชือก เทากับกําลังของชางตระกูลกลาปะ ๑ เชือก
เปนตน กําลังนั้นทั้งหมด ก็หมดสิ้นไปเหมือนน้ําที่ใสลงในหมอกรองน้ํา ตั้งแต
เวลาที่เสวยบิณฑบาตของนายจุนทะ ตั้งแตนครปาวาถึงนครกุสินารา ระยะทาง
๓ คาวุต. ในระหวางนี้ พระผูมีพระภาคเจาตองประทับนั่งพักถึง ๒๕ แหง
เสด็จมาดวยอุตสาหะใหญ เสด็จเขาสาลวันในเวลาเย็นพระอาทิตยตก. พระโรค
ก็มาลบลางความไมมีโรคเสียสิ้นดวยประการฉะนี้. เหมือนอยางทรงแสดงความ
ขอนี้ เมื่อตรัสพระวาจาใหเกิดความสังเวชแกสัตวโลกทั้งปวง จีงตรัสวา
กิลนฺโตสฺมิ อานนฺท นิปชฺชิสฺสามิ อานนท ตถาคตลําบากนัก จักนอน
ละดังนี้.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจา จึงเสด็จมาในที่นี้ดวย
อุตสาหะใหญ ไมอาจไปปรินิพพานในที่อื่นหรือ. ตอบวา ไมอาจไปปริพพาน
ในที่อื่นที่หามิได แตเสด็จมาในที่นี้ดวยเหตุ ๓ ประการ. จริงอยู พระผูมี
พระภาคเจาทรงทราบความขอนี้วา เมื่อเราตถาคตปรินิพพานเสียในที่อื่น
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อัตถุปปตติ เหตุเกิดเรื่องของมหาสุทัสสนสูตรจักไมมี แตเมื่อปรินิพพานใน
นครกุสินารา ตลอดจนแสดงสมบัติที่ตถาคตพึงเสวยในเทวโลก ซึ่งเสวยแลว
ในมนุษยโลก ประดับดวยภาณวาร ๒ ภาณวาร ชนเปนอันมากฟงธรรมของ
ตถาคตแลว จักสําคัญกุศลวาควรกระทํา. อนึ่ง ทรงเห็นความขออื่นอีกวา
เมื่อตถาคตปรินิพพานเสียในที่อื่น สุภัททะจักไมไดเขาเฝา ดวยสุภัททะนั้น
เปนเวไนยของพระพุทธเจา ไมใชเปนเวไนยของพระสาวก สาวกทั้งหลายไม
อาจแนะนําสุภัททะนั้นได. แตตถาคตปรินิพพานเสียที่นครกุสินารา สุภัททะนั้น
ก็จักเขาเฝาถามปญหาได และที่สุดการตอบปญหาเขาก็จักตั้งอยูในสรณะ ได
บรรพชาอุปสมบทในสํานักเรา รับกัมมัฏฐานแลวจักบรรลุพระอรหัตเปน
ปจฉิมสาวก ตอเมื่อเรายังมีชีวิตอยู. ทรงเห็นความอีกขอหนึ่งวา เมื่อเราตถาคต
ปรินิพพานเสียในที่อื่น จะเกิดทะเลาะวิวาทกันยกใหญในเวลาแจกพระธาตุ
แมน้ําก็จะหลั่งไหลเปนสายเลือด แตเมื่อเราตถาคตปรินิพพานเสียที่นครกุสินารา
โทณพราหมณจักระงับการวิวาทนั้นแลวแจกพระธาตุทั้งหลาย. พึงทราบวา
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาในที่นี้ดวยพระอุตสาหะใหญอยางนี้ ก็ดวยเหตุ ๓
ประการนี้.
ในคําวา สีหเสยฺย มีเสยยา การนอน ๔ คือ กามโภคิเสยยา
เปตเสยยา สีหเสยยา ตถาคตเสยยา.
ในเสยยาทั้ง ๔ นั้น เสยยาที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตว
ผูบริโภคกาม โดยมากนอนตะแคงซาย นี้ชื่อวา กามโภคิเสยยา ดวยวาสัตว
ผูบริโภคกาม ชื่อวานอนตะแคงขวาโดยมากไมมี.
เสยฺยา ที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โดยมากพวกเปรตนอนหงาย
นี้ชื่อวาเปตเสยยา ดวยวา เพราะมีเนื้อและเลือดนอย พวกเปรตถูกรางกระดูก
รั้งไว ไมอาจนอนตะแคงขางเดียวได จึงนอนหงายอยางเดียว.
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เสยยาที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ราชสีห ราชาแหงมฤค
นอนตะแคงขวา ฯลฯ มีใจยินดี นี้ชื่อวาสีหเสยยา. ดวยวาเพราะเปนสัตวมี
อํานาจมาก สีหะ ราชาแหงมฤค นอนวาง ๒ เทาหนาไวที่หนึ่ง วาง ๒ เทาหลัง
ไวที่หนึ่ง สอดหางไวที่โคนขา กําหนดที่วางเทาหนาหลังและหางไว วางศีรษะ
ไวเหนือ ๒ เทาหนา แมนอนกลางวัน เมื่อตื่นก็ไมสะดุงตื่น แตชะเงอศีรษะ
สํารวจที่วางเทาหนาเปนตน ถาวางผิดที่หนอยหนึ่ง ก็เสียใจวา นี่ไมเหมาะแก
ชาติและความแกลวกลาของเจา ก็นอนเสียในที่นั้นนั่นแหละไมออกลาเหยื่อ แต
เมื่อวางไมผิดที่ก็จะดีใจวา นี้เหมาะแกชาติและความแกลวกลาของเจา แลวลุก
ขึ้นสะบัดแบบราชสีห สลัดสรอยคอ แผดสีหนาท ๓ ครั้ง แลวออกลาเหยื่อ.
สวนไสยาในฌานที่ ๔ ทานเรียกวา ตถาคตไสยา ในไสยาเหลานั้น
ในที่นี้มาแตสีหเสยยา ดวยวา สีหไสยานี้เปนยอดไสยา เพราะเปนอิริยาบถ
มากดวยอํานาจ.
บทวา ปาเทน ปาท ไดแกเอาเทาซายทับเทาขวา. บทวา อจฺจาธาย ไดแก เหลื่อมกันคือวางเลยกันไปเล็กนอย. เมื่อเอาขอเทาทับขอเทา
หรือเอาเขาทับเขา จะเกิดเวทนาขึ้นเนืองนิตย จิตจะไมมีอารมณเปนหนึ่ง
การนอนไมสบาย แตเมื่อวางเหลื่อมกัน โดยไมใหทับกันเวทนาจะไมเกิด
จิตมีอารมณเปนหนึ่ง การนอนจะสบาย เพราะฉะนั้น จึงนอนอยางนี้. แตใน
ที่นี้เพราะทรงเขาถึงอนุฎฐานไสยา ทานจึงไมกลาววา ทรงมนสิการถึงอุฏฐาน
สัญญา. ก็ในที่นี้ พึงทราบอนุฏฐาน การไมลุกขึ้นดวยอํานาจพระวรกาย. แตพระ
ผูมีพระภาคเจามิไดทรงมีโอกาสแหงภวังคจิตมอยหลับตลอดราตรีนั้นเลย จริง
อยู ในปฐมยาม ไดมีการแสดงธรรมโปรดเหลาเจามัลละ ในมัชฌิมยาม โปรด
สุภัททะ. ในปจฉิมยามทรงโอวาทภิกษุสงฆ ในเวลาใกลรุงเสด็จปรินิพพาน.
บทวา สพฺพผาลิผุลฺลา ความวา ตนสาละทั้งคูบานสะพรั่งดารดาษไป
ตั้งแตโคนตนจนถึงยอดมิใชมีตนสาละทั้งคูอยางเดียวเทานั้น ตนไมแมทั้งหมด
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ก็ผลิตดอกออกสะพรั่งเหมือนกันไปหมด. มิใชแตในสวนนั้นอยางเดียวเทานั้น
แมในหมื่นจักรวาลทั้งสิ้น ไมดอกก็ผลิดอก ไมผลก็ออกผล. ในลําตนของ
ตนไมทุกตนมีขันธปทุมบานที่ลําตน สาขาปทุมบานที่กิ่งทั้งหลาย วัลลิปทุม
บานที่เถาว อากาสปทุมบานที่อากาศ ทัณฑปทุมแทรกพื้นแผนดินขึ้นมาบาน.
มหาสมุทรทั้งหมดดารดาษไปดวยบัว ๕ สี ปาหิมพานตกวาง ๓,๐๐๐ โยชน
ไดเปนที่รื่นรมยยิ่งนัก เหมือนลําแพนหางนกยูงที่มัดติดกันเปนพืด เหมือนพวง
และชอดอกไมติดกันไมมีระหวาง เหมือนดอกไมประดับศีรษะ ที่ผูกเบียดกัน
เปนอันดี และเหมือนผอบที่มีดอกไมเต็ม. บทวา เต ตถาคตสฺส สรีร
โอกิรนฺติ สาละคูเหลานั้น ถูกภุมมเทวดาเขยาตนกิ่งและดาคบ โปรยลงสู
พระสรีระของพระตถาคต คือโรยดอกลงบนพระสรีระ. บทวา อชฺโชกิรนฺติ
หลนเกลื่อนดังประหนึ่งจะทวม. บทวา อภิปฺปกิรนฺติ ไดแก หลนเกลื่อน
เนือง ๆ คือบอย ๆ.
บทวา ทิพฺพานิ ไดแก ที่เกิด ณ นันทโปกขรณี ดอกมณฑารพ
เหลานั้น มีสีดั่งทอง มีใบประมาณเทาฉัตรใบไม. ติดเรณูประมาณทะนานใหญ
มิใชดอกมณฑารพอยางเดียวเทานั้นที่เปนทิพย แมอยางอื่นก็เปนทิพย เชน
ดอกปาริฉัตรและดอกทองหลางเปนตน บรรจุผอบทองเต็ม อันเทวดาผูอยูที่ขอบ
ปากจักรวาลก็ดี ชั้นไตรทศก็ดี ในพรหมโลกก็ดี นําเขาไปยอมตกลงจากอวกาศ.
บทวา ตถาคตสฺส สรีร ความวา ไมกระจัดกระจายเสียในระหวาง
มาโปรยปรายเฉพาะพระสรีระของพระตถาคตดวยกลีบเกษรและละอองเรณู.
บทวา ทิพฺพานิป จนฺทนจุณณานิ ไดแก ผงจันทน ที่สําเร็จรูป
ของเหลาเทวดา. มิใชผงจันทนที่สําเร็จรูปของเทวดาเทานั้น เปนของนาค
สุบรรณและมนุษยดวย. มิใชผงจันทนอยางเดียวเทานั้น ยังมีผงคันธชาตอัน
เปนทิพยทั้งหมดเชน กฤษณาและจันทนแดงเปนตน ผงหรดาลแรพลวงเงิน
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และทอง ชนิดที่อบดวยกลิ่นทิพยทั้งหมดบรรจุเต็มหีบเงินและทองเปนตน
ที่เทวดาผูอยู ณ ขอบปากจักรวาลเปนตน นําเขาไปไมเรี่ยราดเสียในระหวาง
โปรยลงสูพระสรีระของพระตถาคตเหมือนกัน.
บทวา ทิพฺพานิป ตุริยานิ ไดแกดุริยางคสําเร็จของเหลาเทวดา.
มิใชดุริยางคเหลานั้นอยางเดียว ยังมีดุริยางคของเหลาเทวดาในหมื่นจักรวาล
และนาค ครุฑ มนุษย ตางโดยชนิดขึงสาย หุมหนัง ทึบ และโพรง ทุก
ชนิด พึงทราบวาประชุมกันในจักรวาลอันเดียว บรรเลงกันในอากาศ.
บทวา ทิพฺพานิป สงฺคีตานิ ความวา ไดยินวา เหลาเทวดาผูมี
อายุยืน ชื่อวา วรุณ เทพวารุณ เหลานั้น ทราบวา พระมหาบุรุษบังเกิดใน
ถิ่นมนุษย จักเปนพระพุทธเจา แลวเริ่มรอยมาลัยดวยหมายใจวาจักถือไปใน
วันปฏิสนธิ. และเทวดานั้น กําลังรอยมาลัย ทราบวา พระมหาบุรุษบังเกิด
ในครรภของมารดา ถูกถามวา พวกทานรอยมาลัยเพื่อใคร ตอบวา ยังไม
เสร็จ แลวบอกวา พวกเรารอยเสร็จแลวจักเอาไปในวันเสด็จออกจากพระ
ครรภ แลวทราบวาออกเสียแลว คิดวา จะไปในวันเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ
ทราบแมวา พระมหาบุรุษทรงครองเรือน ๒๙ พรรษาแลววันนี้ ก็เสด็จออก
มหาภิเนษกรมณเสียแลว คิดวาจักไปในวันตรัสรู ก็ทราบวาทรงทําความเพียร
ใหญตลอด ๖ พรรษา วันนี้ก็ตรัสรูเสียแลว คิดวาจักไปในวันประกาศธรรมจักร
ทราบแมอีกวาประทับที่โพธิมัณฑสถาน ๗ สัปดาห เสด็จไปยังอิสิปตนมฤคทายวัน ประกาศพระธรรมจักร คิดวาจักไปวันทรงแสดงยมกปาฏิหารย ก็ทราบ
วาวันนี้ ทรงทํายมกปาฏิหารยเสียแลว คิดวา จักไปในวันเสด็จลงจากเทวโลก
ทราบวาวันนี้ก็เสด็จลงจากเทวโลกเสียแลว คิดวาจักไปวันทรงปลงอายุสังขาร
ทราบวาวันนี้ ก็ทรงปลงอายุสังขารเสียแลว คิดวายังทําไมเสร็จ ก็จักไปในวัน
ปรินิพพาน ทราบวาวันนี้ พระผูมีพระภาคเจาบรรทมสีหไสยาตะแคงขวา ณ

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 420
ระหวางสาละคู มีพระสติสัมปชัญญะ จักปรินิพพานเวลาจวนรุง แตแววเสียง
ถามวา พวกทานรอยมาลัยเพื่อใคร กลาววา นี่อะไรกันหนอ วันนี้นี่เอง พระมหาบุรุษทรงถือปฏิสนธิในพระครรภของพระมารดา วันนี้ก็ออกจากพระครรภ
ของมารดา วันนี้ก็เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ วันนี้ก็เปนพระพุทธเจา วันนี้ก็
ประกาศพระธรรมจักร วันนี้ก็แสดงยมกปาฏิหาริย วันนี้ก็เสด็จลงจากเทวโลก
วันนี้ก็ทรงปลงอายุสังขาร ทราบวา วันนี้ก็จักเสด็จปรินิพพาน พระองคพึงทรง
ดํารงอยูชั่วดื่มยาคู ในวันที่ ๒ หรือไมหนอ ขอนี้ไมสมควรแกพระองค ผูทรง
บําเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศ แลวบรรลุความเปนพระพุทธเจา จําเราจักถือเอาพวง
มาลัยที่ยังไมเสร็จมา เมื่อไมไดโอกาสภายในจักรวาล ก็จักคลองที่ขอบปาก
จักรวาลวิ่งแลนไปตามขอบปากจักรวาล เอาหัตถเกี่ยวหัตถเรียงศอสลอน ขับ
กลอมปรารภพระรัตนตรัย ปรารภมหาปุริสลักษณะ ๓๒ พระฉัพพัณรังสี
ทสบารมี ชาดก ๕๕๐ พระพุทธญาณ ๑๔ ในที่สุดแหงพระพุทธคุณนั้น ๆ ก็
ตองละไป ๆ. ทานอาศัยสังคีตะนั้น จึงกลาวคํานี้วา ทิพฺพานิป สงฺคีตานิ
อนฺตลิกฺเข วชฺชนฺติ ตถาคตสฺส ปูชาย ทั้งสังคีตที่เปนทิพย ก็บรรเลง
ในอากาศ เพื่อบูชาพระตถาคต ดังนี้.
ก็แล พระผูมีพระภาคเจา บรรทมตะแคงขางขวา ระหวางตนสาละคู
ทรงเห็นความอุตสาหะอยางใหญ ของบริษัทที่ประชุมกันตั้งแตปฐพีจดขอบปาก
จักรวาล และตั้งแตขอบปากจักรวาลจดพรหมโลก จึงตรัสบอกทานพระอานนท.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อถโข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท ฯเปฯ
ตถาคคสฺส ปูชาย. ครั้นทรงแสดงมหาสักการะอยางนี้แลว เมื่อจะทรงแสดง
ความที่พระองคเปนผูอันบริษัทไมสักการะดวยมหาสักการะแมนั้น จึงตรัสวา
น โข อานนฺท เอตฺตาวตา เปนตน.
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ทานอธิบายไวอยางนี้วา ดูกอนอานนท เราตถาคตหมอบอยูแทบบาท
มูลของพระพุทธเจาพระนามวาทีปงกร ประชุมธรรม ๘ ประการ เมื่อจะ
กระทําอภินิหาร มิใชกระทําอภินิหาร เพื่อประโยชนแกพวงมาลัยของหอม
และดุริยางคสังคีต มิใชบําเพ็ญบารมีทั้งหลาย เพื่อประโยชนแกสิ่งเหลานั้น
เพราะฉะนั้น เราตถาคตไมชื่อวา เขาบูชาแลวดวยการบูชาอันนี้เลย.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาทรงสรรเสริญวิบาก ที่แม
พระพุทธญาณก็กําหนดไมไดของการบูชา ที่บุคคลถือเพียงดอกฝายดอกเดียว
ระลึกถึงพระพุทธคุณบูชาแลวไวในที่อื่น ในที่นี้กลับทรงคัดคานการบูชาใหญ
อยางนี้. ตอบวา เพราะเพื่อจะทรงอนุเคราะหบริษัทอยางหนึ่ง เพื่อประสงค
จะใหพระศาสนาดํารงยั่งยืนอยางหนึ่ง.
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา ไมพึงคัดคานอยางนั้นไซร ตอไปใน
อนาคต พุทธบริษัทก็ไมตองบําเพ็ญศีลในฐานะที่ศีลมาถึง จักไมใหสมาธิ
บริบูรณในฐานะที่สมาธิมาถึง ไมใหถือหองคือวิปสสนาในฐานะที่วิปสสนา
มาถึง ชักชวนแลวชักชวนอีก ซึ่งอุปฏฐากกระทําการบูชาอยางเดียวอยู. จริงอยู
ชื่อวาอามิสบูชานั้น ไมสามารถจะดํารงพระศาสนาแมในวันหนึ่งบาง แมชั่วดื่ม
ขาวยาคูครั้งหนึ่งบาง. จริงอยู วิหารพันแหงเชนมหาวิหาร เจดียพันเจดีย เชน
มหาเจดีย ก็ดํารงพระศาสนาไวไมได. บุูผูใด ทําไวก็เปนของผูนั้นผูเดียว.
สวนสัมมาปฏิบัติ ชื่อวาเปนบูชาที่สมควรแกพระตถาคต. เปนความจริงปฏิบัติ
บูชานั้นชื่อวาดํารงอยูแลว สามารถดํารงพระศาสนาไวไดดวย เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงปฏิบัติบูชานั้น จึงตรัสวา โย โข อานนฺท
เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน ไดแก ปฏิบัติ
ปุพพภาคปฏิปทา อันเปนธรรมสมควร. ก็ปฏิปทานั่นแล ทานเรียกวาสามีจิ
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ชอบยิ่ง เพราะเปนปฏิปทาอันสมควร. ชื่อวา สามีจิปฏิปนฺโน เพราะปฏิบัติ
ธรรมอันชอบยิ่ง. ชื่อวา อนุธมฺมจารี เพราะประพฤติบําเพ็ญธรรมอันสมควร
กลาวคือ บุพพภาคปฏิปทานั้นนั่นแล. ก็ศีล อาจารบัญญัติการสมาทานธุดงค
สัมมาปทาถึงโคตรภูญาณ พึงทราบวา ปุพพภาคปฏิปทา. เพราะฉะนั้น ภิกษุ
ตั้งอยูในอคารวะ ๖ ละเมิดพระบัญญัติ เลี้ยงชีวิตดวยอเนสนา ภิกษุนี้ชื่อวา
ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม สวนภิกษุใดไมละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติแลวแกตน
ทั้งหมดที่ขีดคั่นเขตแดนและเสนบรรทัดของพระชินเจาแมมีประมาณนอย
ภิกษุนี้ ชื่อวาปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม. แมในภิกษุณี ก็นัยนี้เหมือนกัน.
ก็อุบาสกใดยึดเวร ๕ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประพฤติไวแนบแนน อุบาสกนี้ชื่อวา
ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม. สวนอุบาสกปฏิบัติใหสมบูรณในสรณะ ๓
ศีล ๕ ศีล ๑๐ รักษาอุโบสถเดือนละ ๘ ครั้ง ถวายทาน บูชาดวยของหอม
บูชาดวยมาลา บํารุงมารดาบิดา บํารุงสมณพราหมณ อุบาสกผูนี้ ชื่อวาเปน
ผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม แมในอุบาสิกา ก็นัยนี้เหมือนกัน.
บทวา ปรมาย ปูชาย แปลวา ดวยบูชาสูงสุด. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงไววา แทจริง ชื่อวา นิรามิสบูชานี้ สามารถดํารงพระศาสนาของเรา
ไวได. จริงอยู บริษัท ๔ นี้จักบูชาเราดวยการบูชานี้ เพียงใด ศาสนาของเราก็จะ
รุงเรืองดุจจันทรเพ็ญลอยเดนกลางทองฟาฉะนั้น.
บทวา อปสาเทสิ แปลวา จงออกไป. บทวา อเปหิ แปลวา จง
หลีกไป. ดวยพระดํารัสคําเดียวเทานั้น พระเถระก็วางพัดใบตาลแลวยืน ณ
สวนขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคเจา ทรงหมายเอาความที่พระองคไมมีอุปฏฐาก
ประจําในปฐมโพธิกาลจึงตรัสคํานี้วา อุปฏาโก เปนตน. เมื่อพระเถระทูล
อยางนี้วา นี้ทานอุปวาณะเจาขา. พระอานนทกําหนดความที่พระอุปวาณะมี
ความผิดวา เอาเถอะ เราจักกราบทูลความที่พระอุปวาณะนั้นไมมีความผิด
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พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เยภุยฺเยน อานนฺท เปนตน. บรรดาคําเหลานั้น
คําวา เยถุยฺเยน นี้ ทานกลาวหมายเอาอสัญญีสัตวและอรูปเทวดาถูกเมินเฉย.
บทวา อปฺผุโฏ ไดแก ไมสัมผัส หรือไมแตะตอง.
ไดยินวา ในสวนที่ใกลชิดพระผูมีพระภาคเจา เทวดาผูมีศักดาใหญ
เนรมิตอัตตภาพอันละเอียดในโอกาสเทาปลายขนทราย ๑๐ องคๆ. ขางหนาแหง
เทวดา ๑๐ องค ๆ นั้น มีเทวดา ๒๐ องค ๆ. ขางหนาเทวดา ๒๐ องค ๆ
มีเทวดา ๓๐ องค ๆ ขางหนาเทวดา ๓๐ องค ๆ มีเทวดา ๔๐ องค ๆ ขางหนา
เทวดา ๔๐ องค ๆ มีเทวดา ๕๐ องคๆ ขางหนาเทวดา ๕๐ องค ๆ มีเทวดา
ยืนเฝาอยู ๖๐ องค ๆ เทวดาเหลานั้นไมเบียดกันและกันดวยมือเทาหรือผา. ไม
มีเหตุที่จะพึงกลาววา ออกไปอยาเบียดเสียดเรา. เทวดาทั้งหลายก็เปนเชน
กับที่ตรัสไววา สารีบุตร เทวดาเหลานั้นแล ๑๐ องคบาง ๒๐ องคบาง ๓๐
องคบาง ๔๐ องคบาง ๕๐ องคบาง ๖๐ องคบาง ยืนในโอกาสแมเพียงปลาย
เหล็กแหลมจรดกัน ไมเบียดซึ่งกันและกันเลย.
บทวา โอธาเรนฺโต แปลวา ยืนบัง. ไดยินวา พระเถระรางใหญ
เชนกับลูกชาง หมผาบังสุกุลจีวร ก็ดูเหมือนใหญมาก.
บทวา ตถาคตสฺส ทสฺสนาย ความวา เทวดาทั้งหลาย เมื่อไม
ไดเห็นพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาจึงติเตียนอยางนี้. ถามวา ก็เทวดาเหลานั้น
ไมสามารถมองทะลุพระเถระหรือ. ตอบวา ไมสามารถสิ. ดวยวา เหลาเทวดา
สามารถมองทะลุเหลาปุถุชนได แตมองทะลุเหลาพระขีณาสพไมได ทั้งไมอาจ
เขาไปใกลดวย. เพราะพระเถระมีอานุภาพมาก มีอํานาจมาก. ถามวา ก็เพราะ
เหตุไรพระเถระจึงมีอํานาจมาก ผูอื่นไมเปนพระอรหันตหรือ. ตอบวา เพราะ
ทานเปนอารักขเทวดาในเจดียของพระกัสสปพุทธเจาอยู. เลากันวา เมื่อพระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจาปรินิพพานแลว ชนทั้งหลายไดพากันสรางพระเจดีย
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องคหนึ่ง บรรจุพระสารีริกธาตุสรีระอันเปนเชนกับแทงทองคําทึบ. จริงอยู
พระพุทธเจาผูมีพระชนมายุยืน ยอมมีพระเจดียองคเดียวเทานั้น คนทั้งหลาย
ใชแผนอิฐทองยาว ๑ ศอก กวางหนึ่งคืบ หนา ๘ นิ้ว กอพระเจดียนั้น
ประสานดวยหรดาลและมโนศิลาแทนดิน ชะโลมดวยน้ํามันงาแทนน้ํา แลว
สถาปนาประมาณโยชนหนึ่ง. ตอนั้น ภุมมเทวดาก็โยชนหนึ่ง จากนั้น ก็
อาสัฏฐกเทวดา จากนั้น ก็อุณหวลาหกเทวดา จากนั้น ก็อัพภวลาหกเทวดา
จากนั้น ก็เทวดาชั้นจาตุมมหาราช จากนั้น เทวดาชั้นดาวดึงสสถาปนาโยชน
หนึ่ง. พระเจดียจึงมี ๗ โยชน ดวยประการฉะนี้.
เมื่อผูคนถือเอามาลัยของหอมและผาเปนตนมา อารักขเทวดาทั้งหลาย
ก็พากันถือดอกไมมาบูชาพระเจดียทั้งที่ผูคนเหลานั้นเห็นอยู. ครั้งนั้น พระ
เถระนี้เปนพราหมณมหาศาล ถือผาเหลืองผืนหนึ่งไป. เทวดาก็รับผาจากมือ
พราหมณนั้นไปบูชาพระเจดีย. พราหมณเห็นดังนั้น ก็มีจิตเลื่อมใสตั้งความ
ปรารถนาวา ในอนาคตกาล แมเราก็จักเปนอารักขเทวดาในพระเจดียของ
พระพุทธเจา เห็นปานนี้ ดังนี้แลว จุติ จากอัตภาพนั้น ก็ไปบังเกิดใน
เทวโลก. เมื่อพราหมณนั้นทองเที่ยวอยูในมนุษยโลกและเทวโลก พระกัสสปะ
ผูมีพระภาคเจา เสด็จอุบัติในโลกแลวปรินิพพาน. พระธาตุสรีระของพระองค
ก็มีแหงเดียวเทานั้น. ผูคนทั้งหลายนําพระธาตุสรีระนั้น สรางพระเจดียโยชน
หนึ่ง. พราหมณเปนอารักขเทวดาในพระเจดียนั้น เมื่อพระศาสดาอันตรธาน
ไป. ก็บังเกิดในสวรรคในกาลของพระผูมีพระภาคเจาของเราจุติจากสวรรคนั้น
แลว ถือปฏิสนธิในตระกูลใหญ ออกบวชแลว บรรลุพระอรหัต. พึงทราบ
พระเถระมีอํานาจมากเพราะเปนอารักขเทวดาในพระเจดียมาแลว ดวยประการ
ฉะนี้.
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ดวยบทวา เทวตา อานนฺท อุชฺฌายนฺติ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงวา ดูกอนอานนท เหลาเทวดาติเตียน มิใชบุตรเรามีความผิดอะไรอื่น.
เพราะเหตุไร ทานพระอานนท จึงทูลวา พระเจาขา เหลาเทวดาเปนอยางไร
จึงใสใจ. ทูลถามวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระองคตรัสวา เหลาเทวดา
ติเตียน ก็เหลาเทวดานั้นเปนอยางไร จึงใสใจพระองคจะยับยั้งการปรินิพพาน
ของพระองคหรือ. เมื่อเปนดังนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงภาวะที่
เหลาเทวดาเหลานั้นยับยั้งไมไดวา เราไมกลาวเหตุแหงการยับยั้ง จึงตรัสวา
สนฺตานนฺท เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อากาเส ปวีสฺนิโย ไดแก เนรมิต
แผนดินในอากาศมีความสําคัญในอากาศนั้นวาเปนแผนดิน. บทวา กนฺทนติ
แปลวา รองไห. บทวา ฉินฺนปาท วิย ปปตนฺติ ไดแก ลมฟาดลงดังขาด
กลางตัว. บทวา วิวฏฏนฺติ ไดแก ลมลงกลิ้งไป. อีกอยางหนึ่ง ลมกลิ้งไป
ขางหนาที ขางหลังที ขางซายที ขางขวาที เรียกกันวากลิ้งเกลือก. บทวา
สนฺตานนฺท เทวตา ปวีย ปวีสฺนิโย ความวา ไดยินวา เหลาเทวดา
ไมอาจทรงตัวอยูได เหนือแผนดินปกติ. เหลาเทวดายอมจมลงในแผนดินนั้น
เหมือนหัตถกพรหม. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนหัตถกะ
ทานจงเนรมิตอัตภาพอยางหยาบ. เพราะฉะนั้น ทานหมายเอาเหลาเทวดาที่
เนรมิตแผนดินในแผนดิน จงกลาววา เหลาเทวดามีความสําคัญในแผนดินวา
เปนแผนดิน. บทวา วีตราคา ไดแก เหลาเทวดาที่เปนพระอนาคามีและ
ขีณาสพที่มีโทมนัสอันละไดแลวเชนเดียวกับเสาหิน.
บทวา วสฺส วุฏา ความวา ไดยินวา ครั้งพุทธกาล ภิกษุประชุมกัน
๒ เวลา คือ จวนเขาพรรษาเพื่อรับกัมมัฏฐาน ๑ ออกพรรษาแลวเพื่อบอก
กลาวคุณวิเศษที่บังเกิดเพราะการประกอบเนืองๆซึ่งพระกัมมัฏฐานที่รับมาแลว ๑.
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ครั้งพระพุทธกาลฉันใด แมในเกาะสีหลก็ฉันนั้น. ภิกษุที่อยูฝงแมน้ําคงคาขาง
โนนประชุมกันที่โลหประสาท ภิกษุที่อยูฝงแมน้ําคงคาอีกฝงหนึ่ง ก็ประชุมกัน
ที่ติสสมหาวิหาร. ในภิกษุ ๒ พวกนั้น ภิกษุพวกที่อยูฝงแมน้ําคงคาฝงโนน
ถือเอาไมกวาดสําหรับกวาดขยะทิ้งแลวประชุมกันที่มหาวิหาร โบกปูนพระเจดีย
ออกพรรษาแลวก็มาประชุมกันที่โลหประสาท ทําวัตรอยูในที่อันผาสุก ออก
พรรษาแลวก็มาสวดบาลีและอรรถกถาที่ตนช่ําชองแลวที่โรงเรียนนิกายทั้ง ๕
ในโลหปราสาท. พิจารณาถึงภิกษุที่เรียนบาลีหรืออรรถกถาผิดพลาด วาทาน
เรียนในสํานักใครใหยึดถือไวใหตรง. ฝายภิกษุที่อยูในแมน้ําคงคาอีกฝายหนึ่ง
ก็ประชุมกันในติสสมหาวิหาร บรรดาภิกษุที่ประชุม ๒ เวลาอยางนี้ ภิกษุ
เหลาใดเรียนกัมมัฏฐานกอนเขาพรรษาไปแลวกลับมาบอกคุณวิเศษ ทานหมาย
เอาภิกษุเห็นปานนั้นจึงกลาววา ปุพฺเพ ภนฺเต วสฺส วุตฺถา เปนตน.
บทวา มโนภาวนีเย ไดแกใหเจริญแลวอบรมแลวดวยใจ อธิบายวา
ภิกษุเหลาใดเจริญเพิ่มพูนมโนมนะ ลอยกิเลสดุจธุลีมีราคะเปนตนเสีย ภิกษุ
เห็นปานนั้น. ไดยินวา พระเถระถึงพรอมดวยวัตรพบภิกษุแกก็แข็งไมยอมนั่ง
ออกไปตอนรับ รับรม บาตรจีวรและเคาะตั่งถวาย เมื่อทานนั่งในที่นั้นแลว
ก็ทําวัตรจัดเสนาสนะถวาย พบภิกษุใหมก็นิ่งยังไมนั่ง เขาไปหาใกล ๆ พระเถระนั้นปราศจากความไมเสื่อมแหงวัตรปฏิบัตินั้น จึงไดกลาวอยางนี้. ครั้งนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา อานนท คิดวาเราจักไมไดพบภิกษุที่นา
เจริญใจ เอาเถอะ เราจักบอกสถานที่จะพบภิกษุผูนาเจริญใจแกเธอ ที่เธอ
อยูไมตองเทียวไปเทียวมา ก็จักไดพบเหลาภิกษุที่นาเจริญใจได ดังนี้ แลวจึง
ตรัสวา จตฺตาริมานิ เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สทฺธสฺส ความวา วัตรทั้งหมดมีเจติยังคณวัตร เปนตน ที่เธอทําตั้งแตเชายอมปรากฏแกกุลบุตรผูมีจิตเลื่อมใสใน
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พระพุทธเจาเปนตน ผูสมบูรณดวยวัตร. บทวา ทสฺสนียานิ ไดแก ควรจะ
เห็น คือ ควรไปเพื่อจะเห็น. บทวา ส เวชนียานิ ไดแก ใหเกิดสลดใจ. บทวา
านานิ ไดแกเหตุหรือถิ่นสถาน. คําวา เย หิ เกจิ นี้ ทานกลาวเพื่อแสดง
ถึงการจาริกไปในเจดียมีประโยชน. บรรดาบทเหลานั้นดวยบทวา เจติยจาริก
อาหิณฺฑนฺตา ทานแสดงวากอนอื่นภิกษุเหลาใด กวาดลานพระเจดียในที่นั้นๆ
ชําระอาสนะ รดน้ําที่ตนโพธิ์แลวเที่ยวไป ในภิกษุเหลานั้นไมจําตองกลาวถึง
เลย. เหลาภิกษุที่ออกไปจากวัดดวยคิดวา จักไปไหวพระเจดียในวัดโนน มีจิต
เลื่อมใส แมกระทํากาละในระหวางๆก็จักบังเกิดในสวรรคโดยไมมีอันตรายเลย.
ดวยบทวา อทสฺสน อานนฺท ทรงแสดงวา การไมเห็นมาตุคามเสีย
ไดเลย เปนขอปฏิบัติธรรมอันสมควรในขอนี้ จริงอยู ภิกษุเปดประตูนั่งบน
เสนาสนะ ตราบใดที่ไมเห็นมาตุคามที่มายืนอยูที่ประตู ตราบนั้น ภิกษุนั้น
ยอมไมเกิดโลภ จิตไมหวั่นไหวโดยสวนเดียวเทานั้น. แตเมื่อยังเห็นอยูแมทั้ง
๒ อยางนั้นก็พึงมี. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา อทสฺสน
อานนฺท ดวยบทวา ทสฺสเน ปน ภควา สติ กถ พระอานนททูลถามวา
เมื่อการเห็นในที่ ๆ ภิกษุเขาไปรับภิกษาเปนตน ภิกษุจะพึงปฏิบัติอยางไร.
ครั้งนั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา บุรุษผูยืนถือมีดดวยกลาววา ถาทานพูดกับ
เรา ๆ จะตัดศีรษะทานเสียในที่นี้แหละ หรือนางยักษิณียืนพูดวา ถาทานพูด
กับเรา ๆ จะแลเนื้อทานเคี้ยวกินเสียในที่นี้ นี่แหละยังจะดีกวา เพราะความ
พินาศเหตุมีขอนั้นเปนปจจัย ยอมมีไดอัตตภาพเดียวเทานั้น ไมตองเสวยทุกข
ที่กําหนดไมไดในอบายทั้งหลาย สวนเมื่อมีการเจรจาปราศรัยกับมาตุคามอยู
ความคุนก็มี เมื่อมีความคุน ชองทางก็มี ภิกษุผูมีจิตถูกราคะครอบงําก็ถึงความ
พินาศแหงศีล ตองไปเต็มอยูในอบาย เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวา อนาลาโป ดังนี้. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา
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บุคคลพึงพูดกับบุคคลผูมีดาบในมือกับปศาจ
นั่งชิดกับอสรพิษ ผูที่ถูกคนมีดาบ ปศาจ อสรพิษ
ถัดแลวยอมไมมีชีวิต ภิกษุพูดกับมาตุคามสองตอ
สอง ก็ไมมีชีวิตเหมือนกัน.
บทวา อาลปนฺเน ปน ความวา ถามาตุคามถามวันขอศีล ใครฟง
ธรรม ถามปญหา ก็หรือมีกิจกรรมที่บรรพชิตจะพึงทําแกมาตุคามนั้น มาตุคาม
นั้น ก็จะพูดกะภิกษุผูไมพูดในเวลาเห็นปานนี้วา ภิกษุองคนี้เปนใบ หูหนวก
ฉันแลวก็นั่งปากแข็ง เพราะฉะนั้น ภิกษุพึงพูดโดยแท. ทานพระอานนททูล
ถามวา พระเจาขา ภิกษุเมื่อพูดอยางนี้ จะพึงปฏิบัติอยางไร. ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาพระโอวาทที่วา มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอจงตั้งจิตคิดวามารดาในสตรีปูนมารดา ตั้งจิตคิดวาพี่สาวในสตรีปูนพี่สาว
ตั้งจิตคิดวาลูกสาวในสตรีปูนลูกสาวจึงตรัสวา อานนท พึงตั้งสติไว.
บทวา อพฺยาวฏา ไดแกไมเกี่ยวพัน ไมขวนขวาย. บทวา สทตฺเถ
ฆฏถ ไดแกพยายามในพระอรหัตอันเปนประโยชนสูงสุด. บทวา อนุยฺุชถ
ไดแกจงประกอบเนือง ๆ เพื่อบรรลุพระอรหัตนั้น . บทวา อปฺปมตฺตา ไดแก
ไมอยูปราศจากสติ. ชื่อวาผูมีเพียร เพราะประกอบดวยธรรมเครื่องยางกิเลส
คือความเพียร ชื่อวามีตนสงไป คือมีจิตสงไปอยู เพราะเปนผูไมอาลัยใน
กายและชีวิต. ดวยบทวา กถ ปน ภนฺเต ทานพระอานนททูลถามวา ชน
เหลานั้นมีกษัตริยบัณฑิตเปนตน จะพึงปฏิบัติอยางไร เขาจักสอบถามขา
พระองคแนแทวา ทานอานนท เราจะพึงปฏิบัติในพระสรีระของพระตถาคต
อยางไร ขาพระองคจะใหคําตอบแกเขาอยางไร. บทวา อหเตน วตฺเถน ได
แกผาใหมที่ทําในแควนกาสี ไมซึมน้ํามัน เพราะเนื้อละเอียด แตผาสําลีซึม
เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา วิหเตน กปฺปาเสน. บทวา อยสาย ไดแก
รางทอง. ก็รางทอง ทานประสงคเอาวา อยส ในที่นี้.
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ถามวา ในคําวา ราชา จกฺกวตฺติ เหตุไร พระผูมีพระภาคเจา จึง
ทรงอนุญาตการสรางสถูปแกพระราชาผูอยูกลางเรือนสวรรคตแลว ไมทรง
อนุญาตสําหรับภิกษุผูมีศีล. ตอบวา เพราะไมอัศจรรย. แทจริง เมื่อทรง
อนุญาตสถูป สําหรับภิกษุปุถุชน ก็ไมพึงมีโอกาสสําหรับสถูปทั้งหลายในเกาะ
สีหล ถึงในที่อื่น ๆ ก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้น สถูปเหลานั้น ไมอัศจรรย
เพราะเหตุนั้น จึงไมทรงอนุญาต. พระเจาจักรพรรดิบังเกิดพระองคเดียวเทานั้น
ดวยเหตุนั้น สถูปของพระองคจึงอัศจรรย. สวนสําหรับภิกษุปุถุชนผูมีศีล จะ
ทําสักการะแมอยางใหญ อยางภิกษุผูปรินิพพานก็ควรเหมือนกัน.
สวนโรงกลม ทานประสงคเอาวาวิหารในคําวา วิหาร นี้. เขาไปสู
วิหารนั้น. บทวา กปสีส ไดแก ไมกลอนที่ตั้งอยูในที่ปลายเทาแขนประตู.
บทวา โรทมาโน อฏาสิ ความวา ไดยินวา ทานพระอานนทคิดวา พระ
ศาสดาตรัสสถานที่อยูซึ่งใหเกิดความสังเวชแกเรา ตรัสการจาริกไปในเจดียวา
มีประโยชน ตรัสตอบปญหาเรื่องที่จะพึงปฏิบัติในมาตุคาม ตรัสบอกการปฏิบัติ
ในสรีระของพระองค ตรัสถูปารหบุคคล ๘ จําพวก วันนี้พระผูมีพระภาคเจา
ปรินิพพานแน. เมื่อทานคิดอยางนี้แลวก็เกิดโทมนัสอยางรุนแรง. ครั้งนั้น ทาน
ปริวิตกอยางนี้วา ชื่อวา การรองไหในที่ใกลพระผูมีพระภาคเจาไมผาสุก เรา
จักไปในที่สวนหนึ่ง บรรเทาความโศกใหเบาบาง. ทานไดทําเหมือนอยางนั้น.
ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา พระอานนทยืนรองไห. บทวา อทฺจ วตมฺหิ
ตัดเปน อหฺจ วต อมฺหิ. ปาฐะวา อห วตมฺหิ ดังนี้ก็มี. บทวา โย มม
อนุกมฺปโก แปลวา ผูใด อนุเคราะหสั่งสอนเรา. พูดกันมาวา ตั้งแตวันพรุง
นี้ เดี๋ยวนี้ เราจักถวายน้ําสําหรับลางพระพักตรแกใคร จะลางพระบาทแกใคร
จักปฏิบัติเสนาสนะแกใคร จักรับบาตรและจีวรของใคร จาริกไป.
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บทวา อามนฺเตสุ ไดแก ไมเห็นพระเถระในระหวางจึงตรัสเรียก.
บทวา เมตฺเตน กายกมฺเมน ไดแก ดวยกายกรรม มีอันถวายน้ําลางพระ
พักตรเปนตน ที่ปฏิบัติไปดวยอํานาจจิตมีเมตตา. บทวา หิเตน ไดแก อัน
กระทําไปเพื่อความเจริญแหงประโยชนเกื้อกูล. บทวา สุเขน ไดแก อันกระ
ทําไปดวยอํานาจสุขกาย สุขใจ. อธิบายวา ไมมีทุกขกายทุกขใจ. บทวา
อทฺวเยน ไดแกไมกระทําใหเปน ๒ สวน. ทานอธิบายวา ทําตอหนาไมทําลับ
หลังอยางหนึ่ง ทําลับหลังไมทําตอหนาอยางหนึ่ง ทําไมแบงแยกอยางนั้น.
บทวา อปฺปมาเณน ไดแกเวนจากประมาณ. ทรงแสดงวา จริงอยู แมจักร
วาลคับแคบนัก แมภวัคคพรหมก็ต่ํานัก เพราะกายกรรมที่ทานทํามา. บทวา
เมตฺเตน วจีกมฺเมน ไดแกวจีกรรม มีบอกเวลาลางพระพักตรเปนตน ที่
ปฏิบัติไปดวยอํานาจจิตมีเมตตา. อีกอยางหนึ่ง แมฟงโอวาทแลวทูลวา
สาธุ ภนฺเต ดีละ พระเจาขา. จัดเปนเมตตาวจีกรรมเหมือนกัน. บทวา
เมตฺเตน มโนกมฺเมน ความวา ดวยมโนกรรมที่ปฏิบัติแตเชาตรู แลวนั่ง
บนอาสนะอันสงัดแลวปฏิบัติอยางนี้วา ขอพระศาสดา จงเปนผูไมมีโรค ไมมี
ทุกขเบียดเบียน จงเปนสุขเถิด. ดวยคําวา กตปฺุโสิ ทรงแสดงวา ทาน
เปนผูถึงพรอมดวยอภินิหาร (บุญเกา) ตลอดแสนกัป. ดวยบทวา กตปฺุโมฺหิ ทรงแสดงวา ดวยเหตุเพียงเทานี้ เธออยาวางใจประมาท โดยที่แทจง
ประกอบความเพียรเนือง ๆ เธอประกอบความเพียรเนือง ๆ อยางนี้แลว จัก
เปนผูไมมีอาสวะโดยฉับพลัน จักบรรลุพระอรหัตในเวลาสังคายนาธรรม ก็
การปรนนิบัติที่เธอกระทําแกพระพุทธเจาเชนเราชื่อวาไรผลหามิได. ก็แลครั้น
ตรัสอยางนี้แลว ทรงเริ่มพรรณนาคุณของพระอานนทประหนึ่งแผไปทั่วมหา
ปฐพี ประหนึ่งแผไปทั่วอวกาศ ประหนึ่งยกสูยอดจักรวาลคีรี ประหนึ่งยก
สิเนรุบรรพต ประหนึ่งจับตนหวาใหญเขยา ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย.
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ในพระบาลีนั้น เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสวา เยป
เต ภิกฺขเว เอตรหิ. เพราะพระพุทธเจาพระองคอื่น ๆ ไมมี. แตพึงทราบ
คํานั้น โดยพระบาลีนี้วา พระพุทธเจาองคอื่น ๆ แมในระหวางแหงจักรวาล
ไมมีฉันใด. บทวา ปณฺฑิโต แปลวา เฉียบแหลม. บทวา กุลโล ไดแก
ฉลาด ในธรรมมีขันธธาตุ และ อายตนะ เปนตน.
บทวา ภิกฺขุปริสา อานนฺท ทสฺสนาย ความวา ชนเหลาใด ประสงคจะเฝาพระผูมีพระภาคเจา เขาไปหาพระเถระ และชนเหลาใดมาไดยิน
คุณของพระเถระวา ไดยินวา ทานพระอานนทนาเลื่อมใสรอบดาน งามนาชม
เปนพหุสูต ผูงามในสงฆ ทานหมายเอาชนเหลานั้นจึงกลาววา ภิกษุบริษัท
เขาไปพบพระอานนท. ในบททั้งปวงก็มีนัยนี้. บทวา อตฺตมนา ชื่อวา มีใจ
เปนของตน คือมีจิตยินดีเพราะเห็นสมดวยการฟงมา. บทวา ธมฺม ไดแก
ธรรมคือปฏิสันถารเห็นปานนี้วาผูมีอายุ พอทนไดหรือ พอเปนไปไดหรือ
เธอจงทํากิจในโยนิโสมนสิการ จงบําเพ็ญอาจาริยวัตรและอุปชฌายวัตร. ใน
ธรรมคือปฏิสันถารนั้น มีการกระทําที่ตางกันในภิกษุณีทั้งหลายดังนี้วา ภิกษุณี
ทั้งหลาย ๔ พวก ทานสมาทานประพฤติครุธรรม ๘ บางละหรือ. เมื่ออุบาสก
ทั้งหลายมาไมกระทําปฏิสันถารอยางนี้วา ทานไมเจ็บปวดศีรษะหรืออวัยวะบาง
หรือ. แตจะกระทําปฏิสันถารอยางนี้วา ทานอุบาสกทั้งหลาย สรณะ ๓ เปน
อยางไร ทานรักษาศีล ๕ รักษาศีลอุโบสถเดือน ๘ ครั้ง จงกระทําวัตรคือ
การบํารุงมารดาบิดา จงปฏิบัติสมณพราหมณผูตั้งอยูในธรรม. ในอุบาสิกา
ทั้งหลายก็นัยนี้เหมือนกัน.
บัดนี้ เมื่อจะทรงกระทําขอเปรียบเทียบกับพระเจาจักรพรรดิสําหรับ
พระอานนทเถระ. จึงตรัสวา จตฺตาโรเม ภิกฺขเว เปนตน. บรรดาบทเหลา
นั้น บทวา ขตฺติยา ไดแกชาติกษัตริยผูไดรับมุรธาภิเษก และมิไดรับมุรธา
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ภิเษก. ไดยินวา กษัตริยเหลานั้น สดับคําพรรณนาคุณของจักรพรรดินั้นวา
ธรรมดาวาพระเจาจักรพรรดิงาม นาชม นาเลื่อมใส สัญจรไปไดทางอากาศ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงธรรม เปนธรรมราชาดังนี้ยอมดีใจ ในเมื่อไดเห็น
สมดวยไดยินพระคุณ. บทวา ภาสติ ไดแก ทรงกระทําปฏิสันถารวา พอเอย
อยางไรเรียกวาบําเพ็ญราชธรรม อยางไรเรียกวารักษาประเพณี. แตใน
พราหมณทั้งหลาย ทรงกระทําปฏิสันถารอยางนี้วา ทานอาจารยอยางไร ชื่อวา
สอนมนต เหลาศิษยก็เรียนมนต พวกทานจงทําทักษิณา ผา หรือโคแดง.
ในคฤหบดีทั้งหลาย ทรงทําปฏิสันถารอยางนี้วา พอเอย พวกทานไมถูกเบียด
เบียนดวยอาชญา หรือดวยภาษีอากรจากพระราชามีบางหรือ ฝนตกตองตาม
ฤดูกาลไหม ขาวกลาสมบูรณไหม. ในสมณะทั้งหลายก็ทรงทําปฏิสันถารอยาง
นี้วา ทานเจาขา บริขารสําหรับบรรพชิตหาไดงายไหม พวกทานอยาประมาท
ในสมณธรรม.
บทวา ขุทฺทกนครเก ไดแกนครเล็ก ที่คับแคบ เปนนครที่ยังตอง
พัฒนา. บทวา อุชฺชงฺคลนครเก ไดแก นครที่มีพื้นไมเรียบ. บทวา
สาขนครเก ไดแกนครเล็กเสมือนกิ่งของนครใหญอื่น เหมือนกิ่งเล็ก ๆ ของ
ตนไมทั้งหลายฉะนั้น. บทวา ขตฺติยมหาสาลา ไดแก พระมหากษัตริยผูเปน
ขัตติยมหาศาล. ในบททั้งปวงก็นัยนี้. บรรดามหาศาลเหลานั้น ที่ชื่อวาขัตติยมหาศาลไดแกเหลากษัตริยที่เก็บทรัพยไวรอยโกฏิบาง พันโกฏิบาง จายกหาปณ
ประจําวันออกไปวันละ ๑ เลมเกวียน ตกเย็นกหาปณะรับเขาวันละ ๒ เลม
เกวียน. ที่ชื่อวาพราหมณมหาศาล ไดแกเหลาพราหมณที่เก็บทรัพยไวแปด
สิบโกฏิ จายกหาปณะไปวันละ ๑ กุมภะ ตกเย็นรับเขาวันละ ๑ เลมเกวียน.
ที่ชื่อวาคฤหบดีมหาศาล ไดแกเหลาคฤหบดีที่เก็บทรัพยสมบัติไว ๔๐ โกฏิ
จายกหปณะประจําวัน ๆ ละ ๕ อัมพณะ ตกเย็นรับเขาวันละ ๑ กุมภะ.
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บทวา มา เหว อานนฺท อวจ ไดแก อานนท เธออยาพูดอยางนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เธอไมควรพูดวา นี่นครเล็ก ความจริง เรา
ตถาคตมาที่นครนี้ ดวยความอุตสาหะอยางใหญ ดวยความบากบั่นอยางใหญ
ยืน นั่ง หลายครั้ง ก็เพื่อจะกลาวถึงสมบัติของนครนี้โดยแท แลวจึงตรัสวา
ภูตปุพฺพ เปนตน.
บทวา สุภิกฺขา ไดแก สมบูรณดวยของเคี้ยวและของกิน. บทวา
หตฺถิสทฺเทน ความวา เมื่อชางเชือกหนึ่งรองขึ้น ชาง ๘๔,๐๐๐ เชือกก็รอง
ตาม ดังนั้น กุสาวดีราชธานี จึงไมสงัดจากเสียงชาง. จากเสียงมาก็เหมือนกัน.
ก็สัตวทั้งหลายในราชธานีนี้มีบุญ มีรถที่เทียมดวยมาสินธพ ๔ ตัว ตามกัน
และกันสัญจรไปในระหวางถนน ฉะนั้น จึงชื่อวาไมสงัดดวยเสียงรถ. อนึ่ง
ดุริยางค มีกลองเปนตน ในนครนั้นก็ย่ํากันอยูเปนนิตย. ดังนั้น จึงชื่อวาไม
สงัดจากเสียงกลองเปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมฺมสทฺโท ไดแก
เสียงกังสดาล. บทวา ตาลสทฺโท ไดแก เสียงตาลที่เคาะดวยมือและตาลราง
สี่เหลียน. บางอาจารย กลาววา กูฏเภริสทฺโท เสียงกลองกูฏ ดังนี้ก็มี. บทวา
อสถ ปวถ ขาทถ แปลวา จงกิน จงดื่ม จงเคี้ยว. ก็ในเรื่องนี้มีความสังเขป
ดังนี้. กุสาวดีราชธานี ไมสงัดจากเสียงที่สิบนี้วา เชิญบริโภคเถิด ทานผู
เจริญ มีเสียงไมขาดเลย. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา ในนครอื่น ๆ มี
เสียงเห็นปานนี้วา พวกเจาจงทิ้งหยากเยื่อ จงถือจอบ จงถือกระเชา เราจัก
ไปแรมคืน พวกเจาจงถือหอขาวสาร จงถือหอขาวสุก จงใหจัดโลและอาวุธ
ดังนี้ฉันใด ในกุสาวดีนี้หามีเสียงเห็นปานนี้ฉันนั้นไม. ก็แลครั้นตรัสวาจาก
เสียงที่สิบ ดังนี้แลว ทรงจบมหาสุทัสสนสูตรทั้งหมดวา ดูกอนอานนท
กุสาวดีราชธานีลอมรอบดวยกําแพง ๗ ชั้นแลว จึงตรัสวา คจฺฉ ตฺว อานนฺท
ดังนี้เปนตน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภิกฺกมถ ความวา พวกทาน จงกาว
มาขางหนา. ถามวา ก็พวกเจามัลละแหงกรุงกุสินารา ไมทรงทราบวาพระผูมี
พระภาคเจาเสด็จมา ดอกหรือ. ตอบวาทรงทราบ. ธรรมดาวา ในสถานที่ๆ
พระพุทธเจาทั้งหลายเสด็จไป ๆ ยอมโกลาหลมากทั้งที่ยังไมเสด็จมา ก็เพราะ
ทรงประชุมกันดวยกรณียะบางอยาง. พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวาพวกเจา
มัลละเหลานั้น มาแลวจักตองจัดโอกาสที่ยืนที่นั่งถวายแกภิกษุสงฆ จึงสง
พระอานนทไปที่สํานักของเจามัลละเหลานั้น แมในเวลาอันไมควร. โน อักษร
ในคําวา อมฺหาก จ โน นี้ เปนเพียงนิบาต. บทวา อฆาวิโน ไดแก กุลทุกข. บทวา เจโตทุกฺขสมปฺปโต ไดแกผูเปยมดวยโทมนัส. บทวา กุลปริวตฺตโส กุลปริวตฺตโส เปตฺวา ความวา พวกเจามัลละเปนตระกูล ๆ
คือสังเขปวา ตระกูล เปนสวน ๆ โดยอยูถนนเดียวกันและตรอกเดียวกัน.
บทวา สุภทฺโท นาม ปริพฺพาชโก ไดแก ปริพพาชกผูนุงหมผา
จากตระกลอุทิจจพราหมณมหาศาล. บทวา กงฺขาธมฺโม ไดแกธรรมคือ
ความเคลือบแคลง. ถามวาก็เพราะเหตุไร สุภัททปริพพาชกนั้นจึงมีความคิด
อยางนี้ในวันนี้. ตอบวา เพราะมีอุปนิสัยอยางนั้น. ไดยินวา แตกอนไดมีพี่
นอง ๒ คน ในการบําเพ็ญบุญ. พี่นอง ๒ คนนั้น ไดกระทําขาวกลารวมกัน
ใน ๒ คนนั้น พี่ชายคิดวาเราจักถวายทานขาวกลาอันเลิศปละ ๙ ครั้ง. ฤดู
หวาน ถวายเมล็ดอันเลิศ. ในฤดูขาวตั้งทองปรึกษากับนองชายวา จักผา
ทองกลาถวาย. นองชายบอกวา พี่ตองการจะใหขาวกลาออนพินาศไปหรือ.
พี่ชายรูวานองชายไมยินยอม จึงแบงนากัน ผาทองขาวจากสวนของตน คั้นน้ํา
นม ปรุงดวยเนยใสและน้ําออย. ในฤดูเปนขาวเมาก็ใหกระทําขาวเมาถวาย.
ในเวลาเกี่ยวก็ใหถวายขาวอันเลิศ. ในเวลามัดขะเน็ด ก็ไดถวายขาวอันเลิศ
ในเวลาทําขะเน็ด. ในเวลาทําเปนฟอนเปนตน ก็ไดถวายขาวอันเลิศเวลาทํา
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ฟอน ขาวอันเลิศขณะขนไวในลาน ขาวอันเลิศขณะนวด ขาวอันเลิศในขณะ
อยูในฉาง. ไดถวายทานเลิศในขาวกลาปละ ๙ ครั้ง ดังกลาวมาฉะนี้. สวน
นองชายเสร็จทํานาแลวจึงจะถวาย. ในพี่นอง ๒ คนนั้น พี่ชายเกิดเปนพระ
อัญญาโกณฑัญญเถระ. พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูวา เราจะพึงแสดงธรรม
โปรดแกใครกอนหนอ จึงทรงพระดําริวา พระอัญญาโกณฑัญญะ ไดถวาย
ทานอันเลิศในขาวกลาปละ ๙ ครั้ง เราจักแสดงธรรมอันเลิศนี้แกเขา จึงทรง
แสดงโปรดกอนคนอื่นทั้งหมด. ทานดํารงอยูในโสดาปตติผล พรอมกับพรหม
๑๘ โกฏิ. สวนนองชายลาชาคิดไดอยางนี้ในเวลาพระศาสดาปรินิพพานเพราะ
ถวายทานในภายหลัง จึงไดเปนผูมีความประสงคจะเฝาพระศาสดา.
บทวา มา ภควนฺต วิเหเสิ ความวา ไดยินวา พระเถระเขาใจวา
ขึ้นชื่อวา อัญญเดียรถียเหลานั้น เห็นแกตัวทั้งนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัส
มาก ๆ เพื่อประโยชนแกการแกปญหานั้น ก็จักทรงลําบากทั้งทางกายและวาจา
ดวยวา โดยปกติพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงลําบากอยูแลวจึงกลาวอยางนี้.
ปริพพาชก ก็ตามใจพระเถระดวยคิดวา ภิกษุรูปนี้ ไมใหโอกาสแกเราผูตอง
การประโยชน ก็ไดแตตามใจ จึงกลาว ๒-๓ ครั้ง. บทวา อสฺโสสิ โข
ความวา เมื่อพระเถระยืนพูดอยูใกลประตูมาน พระผูมีพระภาคเจาทรงไดยิน
ดวยพระโสตตามปกติ. ก็แลครั้น แลวจึงตรัสวา อล อานนฺท เปนตน เพราะ
พระองคเสด็จมาดวยอุตสาหะอันใหญ เพื่อโปรดสุภัททะนั่นแล. ศัพทวา อล
ในคําวา อล อานนฺท นั้น เปนนิบาต. ไดในอรรถวา ปฏิเสธ. บทวา
อฺาเปกฺโข ว แปลวา เปนผูใครจะรู.
บทวา อพฺภฺีสุ ไดเเก รูอยางที่เจาลัทธิเหลานั้นปฏิญญา. ทาน
อธิบายวา ปฏิญญานั้นของเจาลัทธิเหลานั้น เปนนิยยานิกะไซร พวกเขาทั้ง
หมด ก็รูทั่วถึง ถาปฏิญญาของพวกเขาไมเปนนิยยานิกะไซร พวกเขาก็ไมรู
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เพราะฉะนั้น ปฏิญญาของเจาลัทธิเหลานั้น เปนนิยยานิกะหรือไมเปนนิยยานิกะ.
ใจความของปญหานั้น มีอยางนี้เทานั้น. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรง
ปฏิเสธวา อยาเลย เพราะไมเปนฐานะอยางหนึ่ง เพราะไมมีโอกาสอยางหนึ่ง
ดวยการตรัสถึงความที่ปฏิญญาของเจาลัทธิเหลานั้น ไมเปนนิยยานิกะ จึงทรง
แสดงธรรมอยางเดียว. พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาดวยพระพุทธประสงควา
จักทรงแสดงธรรมโปรดพวกเจามัลละตอนปฐมยาม แสดงธรรมโปรดสุภัททะ
ตอนมัชฌิมยาม สอนภิกษุสงฆตอนปจฉิมยาม เสด็จปรินิพพานในเวลาใกลรุง.
บทวา สมโณป ตตฺถ น อุปลพฺภติ ความวา ในธรรมวินัยนั้น
ไมมีแมสมณะที่ ๑ คือพระโสดาบัน แมสมณะที่ ๒ คือพระสกทาคามี แม
สมณะที่ ๓ คือพระอนาคามี แมสมณะที่ ๔ คือพระอรหันต ก็ไมมีในธรรม
วินัยนั้น. พระผูมีพระภาคเจา ตรัสโดยไมกําหนดเทศนาเบื้องตน บัดนี้ เมื่อ
ทรงกําหนดศาสนาของพระองคจึงตรัสวา อิมสฺมึ โข เปนตน. บทวา สฺุาปรปฺปวาทา สมเณภิ ความวา ปรัปปวาท (ลัทธิของเจาลัทธิอื่น) สูญวาง
เปลา จากสมณะ ๑๒ จําพวก คือผูเริ่มวิปสสนาเพื่อประโยชนแกมรรค ๔ รวม
๔ จําพวก ผูตั้งอยูในมรรค ๔ จําพวก ผูตั้งอยูในผล ๔ จําพวก. บทวา
อิเม จ สุภทฺท ความวา ภิกษุ ๑๒ จําพวกเหลานี้. ในคําวา สมฺมา วิหเรยฺยุ
พระโสดาบันบอกฐานะที่ตนบรรลุแกผูอื่นทําผูอื่นนั้นใหเปนโสดาบัน ชื่อวาอยู
โดยชอบ. ในพระสกทาคามีเปนตนก็นัยนี้. พระผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค
กระทําแมผูอื่นใหเปนผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรคก็ชื่อวา อยูโดยชอบ. ในพระ
ผูตั้งอยูในมรรคที่เหลือก็นัยนี้. พระผูเริ่มวิปสสนา เพื่อโสดาปตติมรรค
กําหนดกัมมัฏฐานที่ตนคลองแคลว กระทําแมผูอื่นใหเปนผูเริ่มวิปสสนาเพื่อ
โสดาปตติมรรคก็ชื่อวาอยูโดยชอบ. ในพระผูเริ่มวิปสสนาเพื่อมรรคที่เหลือก็
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นัยนี้. ทานหมายเอาความขอนี้จึงกลาววา สมฺมา วิหเรยฺย . บทวา อสฺุโ
โลโก อรหนฺเตหิ อสฺส ความวา พึงไมวางเวนเหมือนปาไมออ ปาไมแขม.
บทวา เอกูนตึส วยสา ไดแก ทรงมีพระชนมายุ ๒๙ พรรษาโดย
วัย. คําวา ย ในคําวา ย ปริพฺพชฺชึ นี้ เปนเพียงนิบาต. บทวา กึ กุสลานุเอสี ไดแก ทรงเสาะแสวงวาอะไรเปนกุศลทานประสงคสัพพัญุตญาณ วา
กุศลคืออะไร ในคําวา กึ กุสลานุเอสี นั้น อธิบายวา ทรงแสวงหาสัพพัญตญาณนั้น. ดวยบทวา ยโต อหึ ทรงแสดงวา จําเดิมแตกาลใด แตระหวาง
นี้เราบวชมาเกิน ๕๐ พรรษา. บทวา ายสฺส ธมฺมสฺส ไดแก ธรรมคือ
อริยมรรค. บทวา ปเทสวตฺติ เปนไปในประเทศคือ แมในทางแหงวิปสสนา.
บทวา อิโต พหิทฺธา ภายนอกศาสนาของเรา. บทวา สมโณป นตฺถิ แม
สมณะผูบําเพ็ญวิปสสนา ผูอยูในทางแหงวิปสสนาไมมี ทานอธิบายวา สมณะ
ที่ ๑ แมที่เปนโสดาบันไมมี.
บทวา เย เอตฺถ ความวา เธอเหลาใดอันพระศาสดาอภิเษกโดยอัน
เตวาสิกาภิเสก เฉพาะพระพักตรในพระศาสนานี้ เปนลาภของเธอเหลานั้น เธอ
เหลานั้นไดดีแลว. ไดยินวา ในลัทธิภายนอก อาจารยพูดกับอันเตวาสิกผูใดวา
จงบรรพชาผูนี้ จงโอวาทสั่งสอนผูนี้ อันเตวาสิกผูนั้นยอมเปนอันอาจารยตั้ง
ไวในฐานะของตน เพราะฉะนั้น ขอเหลานี้วา จงบวชผูนี้ จงโอวาทสั่งสอน
ผูนี้ เปนลาภของอันเตวาสิกผูนั้น. สุภัททปริพาชกถือลัทธิภายนอกนั้นนั่น
แหละ จึงกลาวแมกะพระเถระอยางนี้.
บทวา อลตฺถ โข แปลวา ไดแลวอยางไร. ไดยินวา พระเถระ
นําสุภัททะนั้นไปในที่แหงหนึ่งเอาน้ําจากคณโฑรดศีรษะบอกตจปญจกกัมมัฏฐาน ปลงผมและหนวด ใหครองผากาสายะแลวใหสรณะแลวนําไปยังสํานัก
พระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจา ใหอุปสมบทแลว ตรัสบอกกัมมัฏ-
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ฐาน. เธอรับกัมมัฏฐานไวแลว อธิษฐานจงกรมในที่สวนหนึ่งแหงอุทยาน
พากเพียรพยายามชําระวิปสสนาบรรลุอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาแลวมาถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคเจา นั่งลง. ทานหมายเอาอุปสมบทกรรมนั้นจึงกลาววา
อจิรูปสมฺปนฺโน โข ปน เปนตน. ก็ทานพระสุภัททะนั้น ไดเปนปจฉิมสักขี
สาวกของพระผูมีพระภาคเจาแล. คําของพระสังคีติกาจารยวา ในบรรดาสาวก
เหลานั้น รูปใดบรรพชาเมื่อพระผูมีพระภาคเจายังทรงพระชนมอยู ภายหลัง
ไดอุปสมบทเรียนกัมมัฏฐานบรรลุพระอรหัตก็ดี ไดแมอุปสมบท เมื่อพระผูมี
พระภาคเจายังทรงพระชนมอยู ภายหลังเรียนกัมมัฏฐานบรรลุอรหัตก็ดี เรียน
แมกัมมัฏฐานเมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงพระชนมอยู ภายหลังบรรลุอรหัตก็ดี
แมทุกรูปนั้น ก็ชื่อวาปจฉิมสักขีสาวก. สวนทานสุภัททะนี้ บรรพชาอุปสมบท
เรียนกัมมัฏฐานบรรลุพระอรหัต เมื่อพระผูมีพระภาคเจายังทรงพระชนมอยู.
จบกถาพรรณนาปญจมภาณวาร.
บัดนี้ เพื่อจะแสดงการประทานพระโอวาทแกภิกษุสงฆ ที่ทรงเริ่มไว
นั้นจึงกลาวคําวา อถ โข ภควา เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
เทสิโต ปฺตฺโต ความวา ทั้งธรรมก็ทรงแสดงแลวบัญญัติแลว ทั้งวินัย
ก็ทรงแสดงบัญญัติแลว. อธิบายวา ชื่อวาทรงบัญญัติ ไดแกทรงแตงตั้งแลว.
บทวา โส โว มมจฺจเยน ไดแก ธรรมและวินัยนั้นจะเปนศาสดาของทานทั้ง
หลายโดยที่เราลวงไป.
จริงอยู เรายังเปนอยูนี้แลแสดงอุภโตวิภังควินัย พรอมทั้งขันธก
บริวารแกเธอทั้งหลาย ในวัตถุที่จัดไวดวยอํานาจกองอาบัติทั้ง ๗ วา นี้อาบัติ
เบา นี้อาบัติหนัก นี้อาบัติที่แกไขได นี้อาบัติที่แกไขไมได นี้อาบัติที่เปน
โลกวัชชะ นี้เปนปณณัติวัชชะ นี้อาบัติออกไดในสํานักบุคคล นี้อาบัติออก
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ไดในสํานักคณะ นี้อาบัติออกไดในสํานักสงฆ. วินัยปฎกแมทั้งสิ้นนั้น เมื่อ
เราปรินิพพานแลวจักทํากิจของศาสดาของพวกทานใหสําเร็จ. อนึ่ง เรายังเปน
อยูนี้แหละ ก็จําแนกแยกแยะธรรมเหลานี้แสดงสุตตันตปฎกดวยอาการนั้นวา
เหลานี้สติปฏฐาน ๔ สัมมัปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค
๗ อริยมรรคมีองค ๘ สุตตันตปฎกแมทั้งสิ้นนั้นจักทํากิจแหงศาสดาของทาน
ทั้งหลายใหสําเร็จ. อนึ่ง เรายังดํารงอยูนี้แหละ จําแนกแยกแยะธรรมเหลานี้
คือ ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สัจจะ ๔ อินทรีย ๒๒ เหตุ ๙ อาหาร ๔
ผัสสะ ๗ เวทนา ๗ สัญญา ๗ สัญเจตนา ๗ จิตต ๗ แมในจิตนั้น ธรรม
เทานี้ เปนกามาวจร เทานี้เปนรูปาวจร เทานี้เปนอรูปาวจร เทานี้เปนธรรม
เนื่องกัน เทานี้เปนธรรมไมเนื่องกัน เทานี้เปนโลกิยะ เทานี้เปนโลกุตตระ
แลวแสดงอภิธรรมปฎก เปนสมันตปฏฐาน ๒๔ ประดับมหาปฏฐานอนันตนัย
อภิธรรมปฎกแมทั้งสิ้น เมื่อเราปรินิพพานแลว จักทํากิจแหงศาสดาของเธอ
ทั้งหลายใหสําเร็จ.
อนึ่ง พระพุทธวจนะนี้ทั้งหมด ที่เราภาษิตแลว กลาวแลว ตั้งแต
ตรัสรู จนถึงปรินิพพานมีมากประเภทอยางนี้ คือ ปฎก ๓ นิกาย ๕ องค ๙
แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ. พระธรรมขันธแปดหมื่นสี่พันเหลานี้ดํารงอยู
ดวยประการฉะนี้. พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงเหตุเปนอันมากอยางนี้วา
เราจักปรินิพพานผูเดียว อนึ่ง เราบัดนี้ก็โอวาทสั่งสอนผูเดียวเหมือนกัน เมื่อ
เราปรินิพพานแลว พระธรรมขันธแปดหมื่นสี่พันเหลานี้ก็จักโอวาทสั่งสอน
ทานทั้งหลาย ทรงโอวาทวาธรรม วินัย นั้นจักเปนศาสดาของทานทั้งหลาย
เมื่อเราลวงไป แลวเมื่อทรงย้ําแสดงจารีตในอนาคตกาล จึงตรัสวา ยถา โข
ปน เปนตน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมุทาจรนฺติ ไดแก ยอมกลาวยอมรอง
เรียก. บทวา นาเมน วา โคตฺเตน วา ไดแก นวกะพึงรองเรียกโดยชื่อ
อยางนี้วา ติสสะ นาคะ หรือโดยโคตรอยางนี้วา กัสสปโคตร หรือโดยวาทะ
วา อาวุโส อยางนี้วา อาวุโสติสสะ อาวุโสกัสสปะ บทวา ภนฺเตติวา
อายสฺมาติวา ไดแก พึงเรียกอยางนี้วา ภนฺเต ติสสะ อายฺสมา ติสสะ.
บทวา สมูหนตุ ไคัแก เมื่อจํานงอยู จงถอน. อธิบายวา ผิวา
ปรารถนา. ก็พึงถอนเสีย. ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจา ไม
ตรัสโดยสวนเดียววา จงถอนเสีย แตตรัสดวยคําเปนวิกัป. ตอบวา เพราะ
ทรงเห็นกําลังของมหากัสสปะ. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจายอมทรงเห็นวา
เมื่อตรัสวา จงถอนเสีย พระมหากัสสปะจักไมถอนในเวลาทําสังคายนา เพราะ
ฉะนั้น จึงตรัสไวดวยคําเปนวิกัป นั่นและ เรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ มาใน
ปญจสติกสังคีติโดยนัยเปนตนวา บรรดาพระเถระเหลานั้นพระเถระบางเหลา
กลาวอยางนี้วา เวนปาราชิก ๔ เสีย นอกนั้นก็เปนอาบัติเล็กนอย ๆ. ก็การ
วินิจฉัยในเรื่องอาบัติเล็ก ๆ นอย ๆ นี้กลาวไวแลวในอรรถกถาชื่อสมันตปาสาททิกา.
ก็อาจารยบางพวกกลาววา พระนาคเสนรูจักอาบัติเล็ก ๆ นอย เพราะ
ถูกพระเจามิลินทตรัสถามวา ทานพระนาคเสน อาบัติเล็กเปนอยางไร อาบัติ
นอยเปนอยางไร ? ทูลตอบวา มหาบพิตร ทุกกฏเปนอาบัติเล็ก ทุพภาษิตเปน
อาบัตินอย. สวนพระมหากัสสปะเถระ เมื่อไมรูอาบัติเล็ก อาบัตินอยนั้นจึง
ประกาศวา ผูมีอายุทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา สิกขาบททั้งหลายของพวก
เราที่เปนสวนของคฤหัสถก็มีอยู แมคฤหัสถทั้งหลายก็รูวา ขอนี้ควรแกทาน
ทั้งหลายที่เปนสมณสักยบุตร ขอนี้ไมควรแกทานทั้งหลายที่เปนสมณสักยบุตร
ถาเราจะถอนสิกขาบทเล็ก ๆ นอย ๆ เสีย ผูคนทั้งหลายก็จักวากลาวเอาไดวา
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สิกขาบทที่พระสมณโคดมบัญญัติเอาไวแกสาวกทั้งหลายอยูไดชั่วควันไฟ สาวก
เหลานี้ศึกษาในสิกขาบททั้งหลายตราบเทาที่ศาสดายังดํารงอยู เพราะศาสดา
ของสาวกเหลานี้ปรินิพพานเสียแลว สงฆไมพึงบัญญัติในขอที่ไมทรงบัญญัติ
ไมพึงถอนในขอที่ทรงบัญญัติไวแลว พึงสมาทานประพฤติในสิกขาบททั้งหลาย
ที่ทรงบัญญัติไวแลว นี้เปนญัตติ. ทานประกาศกรรมวาจาดังกลาวมานี้. ขอนั้น
ไมควรถืออยางนี้ ก็ทานพระนาคเสนกลาวไวอยางนั้น ดวยประสงคจะไมให
ปรวาที (ฝายตรงกันขาม) มีโอกาส. ทานพระมหากัสสปเถระ ประกาศ
กรรมวาจานี้ก็ดวยประสงคจะไมเพิกถอนอาบัติเล็ก ๆ นอย ๆ แล. แมเรื่อง
พรหมทัณฑทานก็วินิจฉัยไวแลวในอรรถกถาวินัยชื่อสมันตปาสาทิกา เพราะ
มาแลวในบาลีสังคีติ.
บทวา กงฺขา คือ ทางสองแพรง. บทวา วิมติ คือ ไมสามารถจะ
วินิจฉัยได. ความสังเขปในขอนี้อยางนี้วา ผูใดพึงบังเกิดความสงสัยวา เปน
พระพุทธเจาหรือไมใชพระพุทธเจาหนอ เปนพระธรรมหรือไมใชพระธรรม
หนอ เปนพระสงฆหรือไมใชพระสงฆหนอ เปนมรรคหรือมิใชมรรคหนอ
เปนปฏิปทาหรือไมใชปฏิปทาหนอ เราจะกลาวขอนั้นแกเธอทั้งหลาย ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เธอจงถามดังนี้. บทวา สตฺถุคารเวนาป น ปุจฺเฉยฺยาก
ความวา ถาพวกเธอไมถามดวยความเคารพในศาสดาอยางนี้วา พวกเราบวช
ในสํานักของพระศาสดา แมปจจัย ๙ ก็เปนของพระศาสดาของพวกเราเหลา
นั้น ก็ไมควรจะทําความสงสัยตลอดกาลมีประมาณเทานี้ในวันนี้ ไมควรจะทํา
ความสงสัยในกาลภาคหลัง. บทวา สหายโกป ภิกฺขเว สหายกสฺส อาโรเจตุ ทรงแสดงวา บรรดาทานทั้งหลาย ผูใดเห็นคบกันแลวกับภิกษุใด ผืนนั้น
จงบอกภิกษุนั้นวา ขาพเจาจะบอกแกภิกษุรูปหนึ่ง ทานทั้งหลายฟงคําภิกษุนั้น
แลวจักหมดความสงสัยทุกรูป. บทวา เอว ปสนฺโน ความวา ขาพเจาเชื่ออยาง
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นี้. บทวา าณเมว ความวา กระทําความเปนผูหมดความสงสัยใหประจักษ
ชื่อวา ความรูนั่นแลของตถาคตในขอนี้ มิใชเพียงความเชื่อ. บทวา อิเมสฺหิ
อานนฺท ความวาบรรดาภิกษุ ๕๐๐ รูป ที่นั่งอยูภายในมานเหลานี้. บทวา โย
ปจฺฉิมโก ความวา ภิกษุใดต่ําสุดโดยคุณ. ทานกลาวหมายถึงพระอานนท
เถระเทานั้น. บทวา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ ความวา จงยังกิจทั้งปวงให
สําเร็จดวยความไมไปปราศจากสติ. ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงบรรทม
ที่เตียงปรินิพพาน ประทานพระโอวาทที่ประทานมา ๔๕ พรรษา รวมลงใน
บทคือความไมประมาทอยางเดียวเทานั้น. ก็คํานี้วา ปจฺฉิม วาจา เปนคํา
ของพระสังคีติกาจารยทั้งหลาย ตอแตนี้ไป เพื่อจะแสดงขอที่พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําบริกรรมในพระปรินิพพาน จึงกลาวคํามีอาทิวา อถ โข ภควา
ปมชฺฌาน .
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปรินิพฺพุโต ภนฺเต ความวา ทาน
พระอานนท เห็นพระผูมีพระภาคเจาเขานิโรธสมาบัติไมมีอัสสาสปสสาสะ จึง
ถามวา พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลวหรือ. ทานพระอนุรุทธตอบวา ยัง
ผูมีอายุ. พระเถระทราบเรื่อง. ไดยินวา พระเถระเขาสมาบัตินั้น ๆ พรอมกับ
พระศาสดานั่นแล จึงรูวา พระผูมีพระภาคเจาออกจากเนวสัญญานาสัญญา
ยตนะ แลวดําเนินไป บัดนี้ เขานิโรธสมาบัติ ชื่อวาการทํากาละในภายใน
นิโรธสมาบัติไมมี.
ในพระบาลีนี้วา ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ทรงออกจากสัญญา
เวทยิตนิโรธเขาเนวสัญญานาสัญญาตนะ ฯลฯ ออกจากตติยฌาน เขาจตุตถฌาน พระผูมีพระภาคเจาทรงเขาปฐมฌานในฐานะ ๒๔ ทุติยฌานในฐานะ ๑๓
ตติยฌานก็เหมือนกัน เขาจตุตถฌานในฐานะ ๑๕. เขาอยางไร. คือเขาปฐม
ฌานในฐานะ ๒๔ เหลานี้ มีอสุภะ ๑๐ อาการ ๓๒ กสิณ ๘ เมตตา กรุณา
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มุติตา อานาปานสติปริจเฉทากาส เปนตน. แตเวนอาการ ๓๒ และอสุภะ
๑๐ เขาทุติยฌานในฐานะที่เหลือ ๑๓ และเขาตติยฌานในฐานะ ๑๓ นั้นเหมือน
กัน. อนึ่ง เขาจตุตถฌานในฐานะ ๑๕ เหลานี้ คือกสิณ ๘ อุเบกขาพรหม
วิหาร อานาปานสติ ปริจเฉทากาส อรูป ๔. กลาวโดยสังเขปเทานี้. แต
พระผูมีพระภาคเจาผูธรรมสามี เสด็จเขาพระนครคือปรินิพพาน เสด็จเขา
สมาบัติทั้งหมดนับได ยี่สิบสี่แสนโกฏิ แลวเขาเสวยสุขในสนาบัติทั้งหมด
เหมือนคนไปตางประเทศ กอดคนที่เปนญาติฉะนั้น.
ในคํานี้วา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากจตุตถฌานในลําดับมา
เสด็จปรินิพพาน คือ ในลําดับทั้ง ๒ คือ ในลําดับแหงฌาน ในลําดับแหง
ปจจเวกขณญาณ. พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากฌานแลว หยั่งลงสูภวังค
แลวปรินิพพานในระหวางนั้น ชื่อวาระหวางฌาน ในลําดับ ๒ นั้น. พระผู
มีพระภาคเจาเสด็จออกจากฌานแลวพิจารณาองคฌานอีก หยั่งลงสูภวังค แลว
ปรินิพพานในระหวางนั้นนั่นแหละ ชื่อวาระหวางปจจเวกขณญาณ. แมทั้ง ๒
นี้ก็ชื่อวาระหวางทั้งนั้น. ก็พระผูมีพระภาคเจาเขาฌานเสด็จออกจากฌาน
พิจารณาองคฌานแลวปรินิพพานดวยภวังคจิตที่เปนอัพยากฤตเปนทุกขสัจจะ.
สัตวเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมวาพระพุทธเจาหรือพระสาวก อยางต่ํา มดดํา มดแดง
ตองกระทํากาละดวยภวังคจิตที่เปนอัพยากฤตเปนทุกขสัจทั้งนั้นแล. เรื่องแผน
ดินใหญไหวเปนตน มีนัยดังกลาวไวแลวแล.
บทวา ภูตา ไดแก สัตวทั้งหลาย บทวา อปฺปฏิปุคฺคโล ไดแก
ปราศจากบุคคลที่เปรียบเทียบได. บทวา พลปฺปตฺโต คือ ผูถึงพลญาณ ๑๐.
บทวา อุปฺปาทวยธมฺมิโน ไดแก มีอันเกิดและดับเปนสภาวะ. บทวา เตส
วูปสโม ความวา ความระงับสังขารเหลานั้น ก็คือพระนิพพานอันไมมี
ปจจัยปรุงแตงแทจริง เปนสุข. บทวา นาหุ อสฺสาสปสฺสาโส คือไมเกิด
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อัสสาสปสสาสะ. บทวา อเนโช ชื่อวา อเนชะ เพราะไมมีกิเลสเปนเครื่อง
ไหวคือตัณหา. บทวา สนฺติมารพฺภ ไดแก ปรารภอาศัยหมายเอาอนุปาทิเสสนิพพาน บทวา ย กาลมกริ ผูใดไดกระทํากาละ. ทานอธิบายวา ผูมี
อายุ พระพุทธมุนี คือศาสดาของเราพระองคใด ทรงปรารภสันติวา เราจัก
ถึงสันติไดทรงทํากาละแลว บัดนี้พระพุทธมุนีพระองคนั้น มีจิตทั้งมั่นคงที่
ไมเกิดอัสสาสปสสาสะ คือไมมีไมเปนไป. บทวา อสลฺลีเนน คือดวยจิตไม
หดหู เบิกบานดีแลวแล. บทวา เวทน อชฺฌาวสยิ ทรงอดกลั้นเวทนาแลว
คือไมกระสับกระสาย เปนไปตามอํานาจของเวทนา. บทวา วิโมกฺโข ไดแก
หลุดพนไมติดขัดดวยธรรมอะไร ๆ ถึงความไมมีบัญญัติ โดยประการทั้งปวง
เปนเชนเดียวกับความดับของไฟที่โพลงแลว. ทานกลาววา ตทาสิ หมายเอา
แผนดินไหวที่ทานกลาวไวในหนหลังอยางนี้วา แผนดินใหญไหวพรอมกับ
ปรินิพพาน. จริงอยูความไหวแหงแผนดินนั้น ทําใหเกิดขนลุก และนาสะพรึง
กลัว. บทวา สพฺพาการวรูเปเต แปลวา เขาถึงเหตุอันประเสริฐทั้งปวง.
บทวา อวีตราคา ไดแก ปุถุชน พระโสดาบัน และพระสกทาคามี.
จริงอยู ปุถุชน พระโสดาบันและพระสกทาคามีเหลานั้นยังละโทมนัสไมได.
เพราะฉะนั้น ทานแมเหลานั้นประคองแขนทั้งสองคร่ําครวญ วางมือทั้งสอง
ไวเหนือศีรษะรองไห. เรื่องทั้งหมดพึงทราบโดยนัยกอนนั่นแหละ.
บทวา อุชฺฌายนฺติ คือ เทวดายกโทษกลาวอยูวา พระผูเปนเจาทั้ง
หลายไมอาจอดกลั้นแมดวยตนเองได จักปลอบโยนชนที่เหลือไดอยางไร.
บทวา กถ ภูตา ปน ภนฺเต อนุรุทฺธ ความวา ทานผูเจริญ พวกเทวดา
เปนอยางไร. พระอนุรุทธะกําหนดวา เทวดาเหลานั้นจะยับยั้งการปรินิพพาน
ของพระศาสดาไดหรือ. ตอมา เพื่อจะแสดงความเปนไปของเทวดาเหลานั้น
พระเถระจึงกลาววา สนฺตาวุโส เปนตน. คํานั้นมีขอความที่กลาวไวแลวทั้ง
นั้น.
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บทวา รตฺตาวเสส คือราตรีที่ยังเหลือระยะเวลาเล็กนอยเพราะ
ปรินิพพานในเวลาใกลรุง. บทวา ธมฺมิยา กถาย คือไมมีธรรมกถาที่แยก
ออกไปเปนอยางอื่น. แตวา พระเถระเจาทั้งสองยังเวลาใหลวงไปดวยกถาที่
เกี่ยวดวยมรณะเห็นปานนี้วา ผูมีอายุทั้งหลาย พระยามัจจุราชนี้ ไมละอาย
ตอพระศาสดาผูไมมีบุคคลเปรียบในโลกพรอมทั้งเทวโลก ก็จะปวยกลาวไปใย
วาจะละอายตอโลกิยมหาชน. ก็เมื่อพระเถระทั้งสองกลาวกถาอยูนั้น อรุณก็
ขึ้นโดยครูเดียวเทานั้น. บทวา อถโข ความวา เมื่ออรุณขึ้น พระเถระก็
กลาวตอพระเถระ.
บทวา เตน กรณีเยน ความวา กรณียะอันใดอยางนี้ คือจะพึงจัด
สักการะมีดอกไมและของหอมเปนตน ในที่ปรินิพพานเชนไรหนอ. จะพึงจัด
ที่นั่งสําหรับภิกษุสงฆเชนไร. จะพึงจัดขาทนียะ โภชนียะ เชนไร. อันผูรู
เรื่องพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลวจะพึงกระทํา พวกเจามัลละประชุมกัน
ดวยกรณียะเชนนั้น. บทวา สพฺพฺจ ตาลาวจร ไดแก เครื่องดุริยางค
ทุกชนิด. บทวา สนฺนิปาเตถ ความวา ตีกลองเรียกประชุม. เจามัลละ
เหลานั้น ไดกระทํากันอยางนั้น. บทวา มณฺฑลมาเล ไดแก นํามาลัยวง
ดวยผา. บทวา ปฏิยาเทนฺตา แปลวา จัด. บทวา ทกฺขิเณน ทกฺขณ
คือ ทิศาภาคดานทักษิณแหงพระนคร. บทวา พาหิเรน พาหิร ไดแก ไมเขา
ไปภายในพระนคร นําไปขางนอก โดยขางนอกพระนครนั่นแหละ. บทวา
ทกฺขิณโต นครสฺส ความวา ตั้งไวในสถานที่เชนเดียวกับประตูดานทักษิณ
ของกรุงอนุราธปุระ กระทําสักการะสัมมานะแลวจักทําฌาปนกิจในสถานที่
เชนเดียวกับพระเชตวัน.
บทวา อฏ มลฺลปาโมกฺขา ไดแก พวกเจามัสละรุนมัชฌิมวัย
สมบูรณดวยเรี่ยวแรง. บทวา สีส นฺหาตฺวา ไดแก ชําระศีรษะอาบน้ําแลว.
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บทวา อายสฺมนฺต เถร ความวา พระเถระผูเดียวปรากฏวาเปนผูมีทิพยจักษุ
เพราะฉะนั้น เมื่อพระเถระองคอื่น ๆ แมมีอายุ พวกเจามัลละเหลานั้น ก็
เรียนถามเฉพาะพระเถระ ดวยประสงควา ทานพระอนุรุทธเถระนี้ จักบอกแก
พวกเราไดชัดเจน. บทวา กถ ปน ภนฺเต เทวตาน อธิปฺปาโย ความวา
พวกเจามัลละเรียนถามวา ทานเจาขา กอนอื่น พวกเรารูความประสงคของ
พวกเรา แตความประสงคของเหลาเทวดาเปนอยางไร. พระเถระเมื่อจะแสดง
ความประสงคของพวกเจามิลละเทานั้น จึงกลาววา ตุมฺหาก โข เปนตน.
คําวา เจดียของพวกเจามัลละ ชื่อวา มกุฏพันธนะนี้ เปนชื่อของศาลา
มงคลเปนที่แตงพระองคของพวกเจามัลละ. ก็ศาลานี้ ทานเรียกวาเจดีย เพราะ
อรรถวา ทานสรางไวอยางงดงาม. ในคําวา ยาว สนฺธิสมลสงฺกฏิรา นี้
ที่ตอเรือน ชื่อวาสันธิ บอกําจัดกองคูถ (บอคูถ) ชื่อวา สมละ ที่เทขยะ
ชื่อวา สังกฏิระ. บทวา ทิพฺเพหิ จ มานุสเกหิ จ นจฺเจหิ ความวา การ
ฟอนรําของเหลาเทวดามี ณ เบื้องบน ของเหลามนุษยมี ณ เบื้องลาง. ในการ
ขับรองเปนตน ก็นัยนี้. อนึ่ง ในระหวางเหลาเทวดา ก็มีเหลามนุษย ใน
ระหวางเหลามนุษยก็มีเทวดา ทั้งเทวดาและมนุษยไดพากันไปสักการะบูชา
แมดวยประการดังกลาวมานี้.
บทวา มชฺเฌน มชฺฌ นครสฺส หริตฺวา ความวา เมื่อพระสรีระ
ของพระผูมีพระภาคเจาถูกเขานํามาอยางนี้ ภรรยาของพันธุลเสนาบดี ชื่อวา
มัลลิกา ทราบวา เขานําพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจามา ก็คิดวาเราจัก
ใหเขานําเครื่องประดับชื่อมหาลดาประสาธน เชนเดียวกับเครื่องประดับของนาง
วิสาขา ซึ่งเราเก็บไวไมไดใชสอยมาตั้งแตสามีของตนตายไป จักบูชาพระศาสดา
ดวยมหาลดาประสาธนนี้ ดังนี้แลว ใหทําความสะอาดมหาลดาประสาธนนั้น
ชําระดวยน้ําหอมแลววางไวใกลประตู. เขาวา เครื่องประดับนั้น มีอยูในสถาน
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ที่ ๓ แหง คือ ที่เรือนของสตรีทั้งสองนั้น (นางวิสาขา และนางมัลลิกา) และ
เรือนของโจรชื่อวา เทวนานิยะ. ก็นางมัลลิกานั้น กลาววา เมื่อพระสรีระของ
พระศาสดามาถึงประตูแลว พอทั้งหลาย จงวางพระสรีระของพระศาสดา
ลงแลว สวมเครื่องประดับนี้ที่พระสรีระของพระศาสดา. เครื่องประดับ
นั้น สวมตั้งแตพระเศียรจนจรดพื้นพระบาท พระสรีระของพระผูมีพระภาคเจา
ซึ่งมีพระฉวีวรรณเหมือนทองคํา ประดับดวยมหาลดาประสาธน ที่ทําดวยรัตนะ
๗ ประการ ก็รุงเรืองยิ่งนัก. นางมัลลิกานั้นเห็นดังนั้นแลว ก็มีจิตผองใส
ทําความปรารถนาวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองค จักโลดแลนอยูใน
วัฏฏสงสารตราบใด ตราบนั้น กิจดวยเครื่องประดับ จงอยาแยกจากขาพระองค ขอสรีระจงเปนเชนเดียวกับเครื่องประดับที่สวมใสอยูเปนนิตยเถิด. ครั้งนั้น
พวกเจามัลลปาโมกข ยกพระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยเครื่องมหาลดาประสาธน ที่ทําดวยรัตนะ ๗ ประการ ออกทางประตูทิศบูรพา วางพระสรีระของ
พระผูมีพระภาคเจาลง ณ มกุฏพันธนะเจดียของพวกเจามัลละทางเบื้องทิศบูรพา
แหงพระนคร.
บทวา ปาวาย กุสินาร ความวา ทานพระมหากัสสปะ เดินทางไกล
ดวยหมายใจวา จักเที่ยวไปบิณฑบาตในนครปาวาแลวจักไปยังนครกุสินารา.
ในคําวา นั่ง ณ โคนไมนี้ เหตุไร ทานจึงไมกลาววาพักกลางวัน. เพราะทาน
ไมนั่งเพื่อตองการจะพักกลางวัน. ความจริง เหลาภิกษุบริวารของพระเถระ
ลวนแตจําเริญสุข มีบุญมาก ทานเดินทางดวยเทาบนแผนดินที่เสมือนแผนหิน
อันรอนในเวลาเที่ยง พากันลําบาก. พระเถระเห็นภิกษุเหลานั้น ก็คิดวา
ภิกษุทั้งหลายพากันลําบาก ทั้งสถานที่ ๆ จะไปก็ยังอยูไกล จักพักเสียเล็กนอย
ระงับความลําบาก ตอนเย็น ถึงนครกุสินาราจักเขาเฝาพระทศพล จึงแวะลง
จากทาง ปูสังฆาฏิที่โคนไมแหงหนึ่ง แลวเอาน้ําจากคณโฑน้ําลูบมือและเทา
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ใหเย็นแลวนั่งลง. แมเหลาภิกษุบริวารของทาน ก็นั่ง ณ โคนไม ใชโยนิ
โสมนสิการทํากัมมัฏฐาน นั่งสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย. ดังนั้น ทานจึงไม
กลาววาพักกลางวัน. เพราะนั่งเพื่อตองการบรรเทาความเมื่อยลา.
บทวา มนฺทารวปุปฺผ คเหตฺวา ไดแก เอาไมเสียบดอกมณฑารพ
ขนาดถาดใหญถือมาดังรม. บทวา อทฺทสา โข ไดแก เห็นอาชีวกเดินมา
แตไกล. ก็แลครั้นเห็นแลว พระเถระคิดวา นั่นดอกมณฑารพปรากฏอยูในมือ
ของอาชีวกนี่ ก็ดอกมณฑารพนั้น ไมปรากฏในถิ่นมนุษยเสมอ ๆ จะมีก็ตอเมื่อ
ผูมีฤทธิ์บางทานแผลงฤทธิ์ และตอเมื่อพระสัพพัญูโพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภ
ของพระมารดาเปนตน แตวันนี้ ผูมีฤทธิ์ไร ๆ ก็ไมไดแสดงฤทธิ์นี่ พระศาสดา
ของเราก็ไมเสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา ไมไดเสด็จออกจากพระครรภ
ทั้งวันนี้พระองคก็มิไดตรัสรู ไมไดประกาศพระธรรมจักร ไมไดแสดงยมก
ปาฏิหาริย ไมไดเสด็จลงจากเทวโลก ไมไดทรงปลงอายุสังขาร แตพระศาสดา
ของเราทรงพระชรา จักเสด็จปรินิพพานเสียเปนแนแลว. ลําดับนั้น พระเถระ
เกิดจิตคิดวา จักถามเขา จึงดําริวา ก็ถาเรานั่งถาม ก็จักเปนการกระทําความ
ไมเคารพในพระศาสดา ดังนี้แลวจึงลุกขึ้น หมบังสุกุลจีวรสีเมฆที่พระทศพล
ประทาน ประหนึ่งพญาชางฉัททันต หลีกออกจากที่ยืน คลุมหนังแกวมณี
ฉะนั้น ยกอัญชลีอันรุงเรืองดวยทศนัขสโมทานไวเหนือเกลา ผินหนาตรงตอ
อาชีวกดวยคารวะที่ทําในพระศาสดา กลาวถามวา ผูมีอายุ ทานทราบขาวพระ
ศาสดาของเราบางไหม.
ถามวา ก็ทานพระมหากัสสปะ รูการปริพพานของพระศาสดา หรือ
ไมรูจึงถาม. อาจารยพวกหนึ่งกลาววา การรูของพระขีณาสพทั้งหลาย ตองเนื่อง
ดวยอาวัชชนะ ความนึก ก็ทานพระมหากัสสปะนี้ไมรู จึงถาม เพราะทาน
ไมไดนึกไว. พระเถระมากดวยสมาบัติ ยังชีวิตใหเปนไปดวยการมากไปดวย
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สมาบัติเปนนิตย ในที่อยูกลางคืน ที่พักกลางวัน ที่เรนและที่มณฑปเปนตน
เขาบานของตระกูลก็เขาสมาบัติทุกประตูเรือน ออกจากสมาบัติแลวจึงรับภิกษา
เขาวา พระกระทําความตั้งใจอยางนี้วา ดวยอัตภาพสุดทายนี้ เราจักอนุเคราะห
มหาชน ชนเหลาใด ถวายภิกษาหรือทําสักการะดวยของหอม... และดอกไม
เปนตนแกเรา ทานนั้นของชนเหลานั้นจงมีผลมาก ดังนี้ เพราะฉะนั้น ทาน
จึงไมรูเพราะมากไปดวยสมาบัติ. ดังนั้น อาจารยพวกหนึ่งจึงกลาววา ทานไมรู
จึงถาม. คํานั้น ไมควรถือเอา. เพราะวาไมมีเหตุที่จะไมรูในขอนั้น. การ
ปรินิพพานของพระศาสดา ไดเปนการกําหนดไวชัดแลวดวยนิมิตทั้งหลาย
มีหมื่นโลกธาตุไหวเปนตน พระเถระผูรูอยูจึงถามเพื่อใหเกิดสติแกภิกษุทั้งหลาย
ดวยคิดวา ก็ในบริษัทของพระเถระ ภิกษุบางเหลาก็เคยเห็นพระผูมีพระภาคเจา
บางเหลาก็ไมเคยเห็น บรรดาภิกษุเหลานั้น แมภิกษุเหลาใดเคยเห็นแลว
ภิกษุแมเหลานั้นก็ยังอยากจะเห็น แมภิกษุเหลาใดไมเคยเห็น แมภิกษุเหลานั้น
ก็ยากจะเห็นเหมือนกัน บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุเหลาใดไมเคยเห็น ภิกษุ
เหลานั้นก็ไปเพราะกระหายที่จะเห็นยิ่งนัก ถามวา พระผูมีพระภาคเจาอยูไหน
ทราบวาปรินิพพานเสียแลว ก็จะไมอาจจะดํารงตัวอยูได ทิ้งบาตรจีวร นุงผา
ผืนเดียวบาง นุงไมดีบาง หมไมดีบาง ทุบอกร่ํารองไห ในที่นั้น ผูคนทั้งหลาย
จักแสดงโทษของเราวา เหลาภิกษุผูถือบังสุกุลจีวริกังคธุดงค ที่มากับพระมหา
กัสสปะรองไหเสียเองเหมือนสตรี ภิกษุเหลานั้นจักปลอบโยนพวกเราไดอยางไร
ก็ปาใหญนคงจะวางเปลา เมื่อภิกษุทั้งหลายรองไหเหมือนในที่นี้ ขึ้นชื่อวา
โทษคงจะไมมี เพราะรูเรื่องเสียกอน แมความโศกเศราก็คงจะเบาบางดังนี้.
บทวา อชฺช สตฺตาห ปรินิพฺพุโต สมโณ โคตโม แปลวา
นับถึงวันนี้ พระสมณโคดมปรินิพพานได ๗ วันแลว. บทวา ตโต เม อิท
ไดแก ดอกมณทารพนี้ ขาพเจาเก็บมาแลวแตสถานที่ปรินิพพานของพระสมณ
โคดมนั้น.
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บทวา สุภทฺโท นาม วุฑฺฒปพฺพชิโต ความวา คําวา สุภัททะ
เปนชื่อของภิกษุนั้น แตเพราะภิกษุนั้น บวชในเวลาเปนคนแก ทานจึงเรียกวา
วุฑฒบรรพชิต. ก็เพราะเหตุไร สุภัททะภิกษุนั้นจึงกลาวอยางนี้. เพราะ
อาฆาตในพระผูมีพระภาคเจา. ไดยินวา สุภัททะภิกษุนี้นั้น เคยเปนชางตัดผม
ในเมืองอาตุมานคร ที่มาในขันธกะ บวชเมื่อแก ทราบวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
เสด็จออกจากนครกุสินาราไปยังอาตุมานครพรอมกับภิกษุ ๒๕๐ รูป. พระผูมี
พระภาคเจากําลังเสด็จมา จึงคิดวาจักกระทํายาคูทานถวายในเวลาเสด็จมา จึง
เรียกบุตร ๒ คน ซึ่งเตรียมตัวจะเปนสามเณร บอกวา พอเอย เขาวา พระผูมี
พระภาคเจาเสด็จมายังอาตุมานคร พรอมกับภิกษุหมูใหญประมาณ ๒๕๐ รูป
ไปเถิดพอ จงถือเครื่องมีดโกนพรอมกับทะนานและถังไปทุกลําดับบานเรือน
จงรวบรวมเกลือบาง น้ํามันบาง ขาวสารบาง ของเคี้ยวบาง เราจักกระทํายาคู
ทานถวายแดพระผูมีพระภาคเจาผูเสด็จมา. บุตร ๒ คนนั้นก็ไดกระทําอยางนั้น.
ผูคนเห็นเด็กเหลานั้นมีเสียงเพราะ มีไหวพริบ บางประสงคจักให
กระทํา บางประสงคจะไมใหกระทํา แตก็ใหกระทําทั้งนั้น ถามวา พอเอยเจา
จักรับไปในเวลาทําหรือ. เด็ก ๒ คนนั้นบอกวา พวกขาไมตองการอะไรอื่น
แตพอของเราประสงคจะถวายยาคูทาน ในเวลาที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมา.
ผูคนไดฟงดังนั้นแลวก็ไมคอยนําพา ยอมใหสิ่งที่เด็กทั้ง ๒ นั้น อาจนําไปได
หมด ที่ไมอาจนําไปไดก็สงคนไป. ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมายังอาตุมานครก็เขาไปยังโรงลานขาว ตกเย็น สุภัททะภิกษุก็ไปยังประตูบาน เรียก
มนุษยมากลาววา อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ขาพเจาไมไดรับอะไร ๆ อยางอื่น
จากสํานักของทานทั้งหลาย ขาวสารเปนตนที่เด็กของขาพเจานํามาเพียงพอแก
สงฆ พวกทานจงใหเพียงงานฝมือเถิด. ถามวา พวกขาพเจาจะทําอยางไรเจาขา.
สุภัททะภิกษุพูดวา พวกทานจงถือเอาสิ่งนี้ ๆ แลวใหถือเครื่องอุปกรณทั้งหมด
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ใหสรางเตาไฟที่วิหาร ตนเองนุงกาสาวะดําผืนหนึ่ง หมผืนหนึ่ง แลวสั่งวา
จงทําสิ่งนี้ ครุนคิดอยู ตลอดทั้งคืน สละทรัพยหนึ่งแสนใหเขาจัดยาคูสําหรับ
ดื่มกิน และน้ําผึ้ง น้ําออยงบ. ยาคูที่พึงกินแลวดื่ม ชื่อวายาคูสําหรับกินดื่ม.
ของมีเนยใส น้ําผึ้ง น้ําออย ปลา เนื้อ ดอกไม ผลไม และรสเปนตน
อยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวาของเคี้ยว ใสของเคี้ยวทั้งหมดลงในยาคูนั้น. คันธชาติ
ที่หอม ที่เขาใชทาศีรษะสําหรับผูตองการเลนกีฬาก็มี.
ครั้นเวลาเชาตรู พระผูมีพระภาคเจา ปฏิบัติพระสรีรกิจแลว มีภิกษุ
สงฆแวดลอม เสด็จบายพระพักตรเขาไปยังอาตุมานครเพื่อเที่ยวบิณฑบาต.
ผูคนทั้งหลายก็บอกแกสุภัททะภิกษุนั้นวา พระผูมีพระภาคเจากําลังเสด็จเขา
บานบิณฑบาต ทานจัดยาคูไวเพื่อใคร. พระสุภัททะภิกษุนั้น นุงหมผากาสาวะดํา
เหลานั้น เอามือขางหนึ่งจับทัพพีและกระบวย คุกเขาขางขวาลงที่พื้นดิน ถวาย
บังคมดุจพรหมทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา โปรดทรง
รับยาคูของขาพระองคเถิด. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามและทรงฟง
คํานั้นแลว ทรงติเตียนพระสุภัททะวุฑฒบรรพชิตนั้น. เพราะเรื่องนั้น ทรง
บัญญัติ ๒ สิกขาบทคือ สิกขาบทวาดวยการชักชวนในสิ่งเปนอกัปปยะ และ
สิกขาบทวา ดวยการรักษาเครื่องมีดโกน โดยนัยที่มาในขันธกะวา พระตถาคต
แมทรงทราบ ก็ทรงถามดังนี้เปนตน แลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหลา
ภิกษุผูแสวงหาโภชนะลวงไปถึงหลายโกฏิกัป พวกเธอบริโภคโภชนะที่เปน
อกัปปยะของพวกเธอ อันเกิดขึ้นโดยไมชอบธรรม จักตองไปบังเกิดในอบาย
ทั้งหลาย หลายแสนอัตภาพ จงหลีกไป อยามายุดยื้อ ดังนี้แลว ไดเสด็จ
บายพระพักตรไปเที่ยวภิกษุ แมภิกษุรูปหนึ่ง ก็ไมรับอะไร ๆ เลย.
พระสุภัททะเสียใจ ก็ผูกอาฆาตในพระผูมีพระภาคเจาวา พระผูมี
พระภาคเจานี้เขาใจวาเรารูทุกสิ่งจึงเที่ยวไป ถาไมทรงประสงคจะรับ ก็ควรสง
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คนไปบอก ขึ้นชื่อวา อาหารที่สุกแลวนี้ เมื่อจะตั้งอยูนานตลอดไป พึงตั้งอยู
ไดเพียง ๗ วัน แทจริง ของนี้จะพึงเปนของที่เราจัด ไวตลอดชีวิต พระองค
ก็ทรงทําใหพินาศเสียสิ้น พระผูมีพระภาคเจานี้ไมทรงหวังดีตอเราเสียเลย.
เมื่อพระทศพลยังทรงพระชนมอยู จึงไมอาจกลาวอะไร ๆ ได. ไดยินวา พระ
สุภัททะนั้นคิดอยางนี้วา พระมหาบุรุษนี้ บวชจากตระกูลสูง ถาเราพูดอะไรไป
ก็จักทรงคุกคามเราผูเดียว. พอไดฟงวา พระผูมีพระภาคเจาผูนี้นั้น ปรินิพพาน
แลวในวันนี้ ก็ราเริงยินดีประดุจไดลมหายใจ จึงกลาวอยางนี้. พระเถระฟงคํา
นั้นแลว มิไดสําคัญวาประหนึ่งถูกประหารที่หทัย ประหนึ่งฟาปราศจากเมฆ
ผาลงบนกระหมอม. แตพระเถระเกิดธรรมสังเวช. พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพาน
ไดเพียง ๗ วัน แมวันนี้ พระสรีระของพระองค มีพระฉวีวรรณดังทองคํา
ก็ยังดํารงอยูทีเดียว. กากบาปเสี้ยนหนามอันใหญเกิดขึ้นเร็วอยางนี้ในพระศาสนา
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงนํามาดวยทุกขยาก ก็คนบาปนี้ นี้เมื่อเติบโต ไดคน
อื่นเห็นบาปนั้นเปนพรรคพวก ก็อาจจะทําพระศาสนาใหเสื่อมถอยได.
ลําดับนั้น พระเถระคิดวา ก็ถาเราจักใหหลวงตาผูนี้นุงผาเกา เอาขี้เถา
โรยศีรษะ ขับไลไป. ผูคนทั้งหลายก็จะพากันยกโทษพวกเราวา เมื่อพระสรีระ
ของพระสมณโคดมยังคงอยู เหลาสาวกก็วิวาทกัน เพราะฉะนั้น เราจึงอดกลั้น
ไวกอน ก็ธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว ก็เสมือนกองดอกไมที่ยังไมได
ควบคุม ในธรรมที่ทรงแสดงแลวนั้น เปรียบเหมือนดอกไมทั้งหลายที่ตองลม
ยอมกระจัดกระจายไป ฉันใด สิกขาบท ๑-๒ สิกขาบทในวินัยก็จักพินาศ
ปญหาวาระ ๑-๒ วาระ ในสูตรก็จักพินาศ ภูมิอื่น ๑-๒ ภูมิ ในอภิธรรม
ก็จักพินาศ ในเมื่อเวลาลวงไป ๆ ดวยอํานาจบุคคลชั่วเห็นบาปนี้ ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน. เมื่อมูลรากพินาศไปอยางนี้ พวกเราก็จักเปนเสมือนปศาจ. เพราะ
ฉะนั้น เราจําจักตองสังคายนาธรรมวินัย เมื่องเปนดังนี้ ธรรมนี้ วินัยนี้ ก็จัก

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 453
มั่นคงเหมือนดอกไมที่คุมไวดวยดายเหนียว ก็เพื่อประโยชนอยางนี้ พระผูมี
พระภาคเจาจึงเสด็จตอนรับเรา ตลอดทาง ๓ คาวุต (๓๐๐ เสน) ประทาน
อุปสมบทดวยโอวาท ๓ ประการ ทรงเปลี่ยนจีวรจากพระวรกาย ตรัสปฏิปทา
เปรียบดวยดวงจันทร ประหนึ่งสั่นมือในอากาศ ทรงยกยองเราเปนกายสักขี
(มีวิหารธรรมเสมอดวยพระองค) ทรงมอบความเปนสกลศาสนทายาท ๓ ครั้ง
วา เมื่อภิกษุเชนเรายังดํารงอยู ภิกษุชั่วผูนี้จักไมไดความเจริญในพระศาสนา.
อธรรมยังไมรุงเรือง ธรรมก็จะไมเสื่อมถอย อวินัยยังไมรุงเรือง วินัยก็จะไม
เสื่อมถอย ฝายอธรรมวาทียังไมมีกําลัง ฝายธรรมวาทีก็จะไมออนกําลัง ฝาย
อวินัยวาทียังไมมีกําลัง ฝายวินัยวาทีก็จะไมออนกําลัง เพียงใด เราก็จักสังคายนา
ธรรมและวินัยเพียงนั้น. แตนั้น เหลาภิกษุรวบรวมภิกษุที่เปนสภาคกัน เพียง
พอแกตน ๆ ก็จักกลาวสิ่งที่ควรและไมควรได เมื่อเปนดังนี้ ภิกษุชั่วผูนี้ตนเอง
ก็ประสบนิคคหะ ไมอาจเงยศีรษะไดอีก พระศาสนาก็จักมั่นคงและแพรหลาย.
พระเถระคิดวา เราเกิดจิตคิดอยางนี้แลว ยังไมอาจบอกใครๆ ไดแตปลอบโยน
ภิกษุสุงฆ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป
ฯเปฯ เนต าน วิชฺชติ ดังนี้.
บทวา จิตก ไดแก จิตกาธาน ที่ทําดวยไมจันทนประดับดวยรัตนะ
สองพัน. บทวา อาลิมฺเปสฺสาม ไดแก ชวยกันจุดไฟ. บทวา น สกฺโกนฺติ
คือ ชนทั้งหลาย ๘ คนบาง ๑๖ คนบาง ถือคบไฟเปนคู ๆ เพื่อติดไฟ พัดดวย
ใบตาล เปาดวยสูบ แมกระทําการณนั้น ๆ ก็ไมอาจทําใหไฟติดได. พึงทราบ
วินิจฉัยในคําวา เทวตาน อธิปฺปาโย นี้ดังนี้. ไดยินวา เทวดาเหลานั้น เปน
เทวดาอุปฏฐากของพระเถระนั่นเอง. ความจริง เพราะจิตเลื่อมใสพระอสีติ
มหาสาวก อุปฏฐาก ๘๐,๐๐๐ ตระกูล ของพระมหาสาวกเหลานั้น ก็ไปบังเกิด
ในสวรรค. ลําดับนั้น เหลาเทวดาผูมีจิตเลื่อมใสในพระเถระแลวบังเกิดใน
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สวรรค ไมเห็นพระเถระในสมาคมนั้น คิดวา พระเถระประจําตระกูลของ
พวกเราไปเสียที่ไหนหนอ ก็เห็นทานเดินอยูระหวางทาง จึงพากันอธิษฐานวา
เมื่อพระเถระประจําตระกูลของพวกเรายังไมไดถวายบังคมพระสรีระของพระผูมี
พระภาคเจา ขอจิตกาธานอยาเพิ่งติดไฟ ดังนี้. เหลาผูคนฟงเรื่องนั้นแลวคิดวา
เขาวาพระมหากัสสปะ กลาววา ดูกอนทานภิกษุ เราจักถวายบังคมพระบาท
ของพระทศพล พรอมกับภิกษุ ๕๐๐ รูป ดังนี้แลวจึงมา เมื่อยังมาไมถึง
จิตกาธานก็จักไมติดไฟ ผูเจริญ ภิกษุนั้นเปนเชนไร ดํา ขาว สูง เตี้ย
เมื่อภิกษุเชนนี้ยังดํารงอยู ทําไมพระทศพลจึงปรินิพพาน ดังนี้แลว บางพวก
ถือของหอมและดอกไมเปนตนเดินสวนทาง บางพวกทําถนนใหสวยงาม ยืน
สํารวจทางที่จะมา.
คําวา อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป เยน กุสินารา ฯเปฯ สิรสา
วนฺทิ ความวา ไดยินวา พระเถระกระทําประทักษิณจิตกาธาร พลางรําลึก
กําหนดวา ตรงนี้พระเศียร ตรงนี้พระบาท. แตนั้น พระเถระก็ยืนใกลพระบาท
ทั้งสอง เขาจตุตถฌาน อันเปนบาทแหงอภิญญา ออกจากฌานแลวอธิษฐานวา
ขอพระยุคลบาทของพระทศพล ที่มีลักษณะจักรอันประกอบดวยซี่ ๑,๐๐๐ ซี่
ประดิษฐานแลว จงชําแรกคูผา ๕๐๐ คู พรอมกับชั้นสําลี รางทอง และ
จิตกาธานไมจันทนออกเปน ๒ ชอง ประดิษฐานเหนือเศียรเกลาของขาพระองค
ดวยเถิด. พรอมดวยจิตอธิษฐาน พระยุคลบาท ก็ชําแรกคูผา ๕๐๐ คู เปนตน
เหลานั้นโผลออกมา ประหนึ่งจันทรเพ็ญออกจากระหวางพลาหกฉะนั้น. พระ
เถระเหยียดมือทั้ง ๒ เสมือนดอกปทุมแดงที่คลี่บานแลว จับพระยุคลบาทของ
พระศาสดา อันมีพระฉวีวรรณดังทองคําจนถึงขอพระบาทไวมั่นแลว ประดิษฐานไวเหนือเศียรเกลาอันประเสริฐของตน. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เผย
พระบาทถวายบังคมพระบาทของผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา.
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มหาชน เห็นความอัศจรรยดังนั้นแลว บันลือสีหนาทกระหึ่มขึ้น
พรอมกัน บูชาดวยของหอมและดอกไมเปนตนแลวไหวตามความพอใจ. ก็แล
พอพระเถระ มหาชน และภิกษุ ๕๐๐ รูปเหลานั้น ถวายบังคมแลว ก็ไมมี
กิจที่จะตองอธิษฐานอีก. ดวยอํานาจการอธิษฐานตามปกติเทานั้น ฝาพระยุคล
บาทของพระผูมีพระภาคเจามีวรรณะดังน้ําครั่ง พนจากมือของพระเถระแลว
ไมกระทําไมจันทนเปนตนอะไรใหไหว ประดิษฐานอยูในที่เดิม. จริงอยู
เมื่อพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาออกมาหรือเขาไป ใยสําลีก็ดี เสนผา
ก็ดี หยาดน้ํามันก็ดี ชิ้นไมก็ดี ไมเคลื่อนจากที่เลย. ทั้งหมดตั้งอยูตามเดิม
นั่นแล. แตเมื่อพระยุคลบาทของพระตถาคตตั้งขึ้นแลวก็หายวับไป เหมือน
พระจันทรและพระอาทิตยอัสดงคต มหาชนพากันรองไหยกใหญ. นากรุณา
ยิ่งกวาครั้งปรินิพพานเสียอีก.
ก็คําวา สมเยว ภควโต จิตโก ปชฺชลิ นี้ ทานกลาวดวยอํานาจ
มองไมเห็นใคร ๆ ผูพยายามจะติดไฟ. ก็จิตกาธานนั้นติดไฟพรึบเดียวโดยรอบ
ดวยอานุภาพของเทวดา. บทวา สรีราเนว อวสิสฺสึสุ ความวา เมื่อกอนได
ชื่อวา สรีระ ก็เพราะตั้งอยูดวยโครงรางอันเดียวกัน บัดนี้ทานกลาววาสรีระ
ทั้งหมดกระจัดกระจายไปแลว. อธิบายวา พระธาตุทั้งหลาย ก็เสมือนดอก
มะลิตูม เสมือนแกวมุกดาที่เจียรนัยแลว และเสมือนจุณทองคํายังเหลืออยู.
จริงอยู สรีระของพระพุทธเจาผูมีพระชนมายุยืนทั้งหลาย ยอมติดกันเปนพืด
เชนกับแทงทองคํา. สวนพระผูมีพระภาคเจาทรงอธิษฐานพระธาตุใหกระจาย
วา เราอยูไดไมนานก็จะปรินิพพาน ศาสนาของเรายังไมแพรหลายไปในที่ทั้ง
ปวงกอน เพราะฉะนั้น เมื่อเราแมปรินิพพานแลว มหาชนถือเอาพระธาตุแม
ขนาดเทาเมล็ดพันธุผักกาดทําเจดียในที่อยูของตน ๆ ปรนนิบัติ จงมีสวรรค
เปนที่ไปในเบื้องหนา. ถามวา พระธาตุอยางไหนของพระองคกระจัดกระจาย
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อยางไหนไมกระจัดกระจาย. ตอบวา พระธาตุ ๗ เหลานี้คือ พระเขี้ยวแกว
๔ พระรากขวัญ ๒ พระอุณหิส ๑ ไมกระจัดกระจาย นอกนั้นกระจัดกระจาย.
บรรดาพระธาตุเหลานั้น พระธาตุเล็ก ๆ ทั้งหมดไดมีขนาดเทาเมล็ดพันธุ
ผักกาด พระธาตุใหญขนาดเทาเมล็ดขาวสารหักกลาง พระธาตุขนาดใหญยิ่ง
มีขนาดเทาเมล็ดถั่วเขียวหักกลาง.
บทวา อุทกธารา ความวา ทอน้ําขนาดปลายเทาแขนก็ดี ขนาดแขง
ก็ดี ขนาดลําตาลก็ดี ตกจากอากาศดับไป. คําวา อุทก สาลโตป นี้ ทาน
กลาวหมายตนสาละที่ยืนตนลอมอยู. ทอน้ําออกจากระหวางลําตน และระหวาง
ดาคบของตนสาละเหลานั้นดับไฟ. จิตกาธานของพระผูมีพระภาคเจาขนาดใหญ.
เกลียวน้ําขนาดเทางอนไถ แมชําแรกดินโดยรอบ เชนเดียวกับพวงแกวผลึก
ผุดขึ้นจับจิตกาธาร. บทวา คนฺโธทเกน ไดแก น้ําหอมนานาชนิด ที่เขา
บรรจุหมอทอง หมอเงินใหเต็มนํามา. บทวา นิพฺพาเปสุ ความวา เหลาเจา
มัลละดับจิตกาธานเกลี่ยดวยไม ๘ อัน ที่ทําดวยทองและเงิน. ก็เมื่อไฟกําลังไหม
จิตกาธานนั้นอยู เปลวไฟก็พุงขึ้นจากระหวางกิ่ง คาคบและใบของตนสาละที่
ยืนตนลอมอยู. ใบ กิ่ง หรือ ดอกไมไหมเลย. ทั้งมดแดง ทั้งลิง ทั้งสัตว
เล็ก ๆ เที่ยวไปโดยระหวางเปลวไฟ. ธรรมดาในทอน้ําที่ตกจากอากาศก็ดี ใน
ทอน้ําที่ออกจากตนสาละก็ดี ในทอน้ําที่ชําแรกแผนดินออกไปก็ดี ควรถือเอา
เปนประมาณ.
ก็แลครั้นดับจิตกาธานอยางนี้แลว เหลาเจามัลละก็ใหประพรมดวย
คันธชาติ ๔ ชนิด ที่สัณฐาคาร โปรยดอกไมมีขาวตอกเปนที่คํารบหา ติด
เพดานผาไวเบื้องบน ขจิตดวยดาวทองเปนตน หอยพวงของหอมพวงมาลัย
และพวงแกว ใหลอมมานและเสื่อลําแพนไวสองขางตั้งแตสัณฐาคารจนถึงมงคล
ศาลาที่ประดับศีรษะ กลาวคือมกุฏพันธน แลวติดเพดานผาไวเบื้องบน จิต
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ดวยดาวทองเปนตน หอยพวงของหอมพวงมาลัยและพวงแกวแมในที่นั้น ให
ยกธง ๕ สี โดยสีกานมณีและไมไผ ลอมธงชัยและธงปฏากไวโดยรอบ ตั้งตน
กลวยและหมอบรรจุน้ําไวเต็ม ที่ถนนทั้งหลาย อันรดน้ําและเกลี้ยงเกลาก็ตาม
ประทีปมีดาม วางรางทองพรอมดวยพระธาตุทั้งหลายไวบนคอชางที่ประดับ
แลว บูชาดวยมาลัยและของหอมเปนตน เลนสาธุกีฬา นําเขาไปภายในพระ
นคร วางไวบนบัลลังกที่ทําดวยรัตนะ ๗ ประการ ณ สัณฐาคาร กั้นเฉวตฉัตร
ไวเบื้องบน. ครั้นกระทําดังนี้แลว ครั้งนั้น เหลาเจามัลละชาวนครกุสินารา
ใหทหารถือหอกเปนลูกกรง ใหทหารถือธนูเปนกําแพงลอมที่สัณฐาคาร บูชา
พระสรีระของพระผูมีพระภาคเจา ดวยการฟอนรํา การขับรอง การประโคม
ดวยมาลัย ของหอม ตลอด ๗ วัน บัณฑิตพึงทราบดังกลาวมาฉะนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สตฺติปฺชร กริตฺวา ไดแก จัดเหลา
บุรุษถือหอกลอมไว. บทวา ธนุปาการ ไดแก จัดเหลาชางเรียงลําดับกระพอง
ตอกันลอมไวกอน .จากนั้น จัดเหลามาเรียงลําดับคอตอกัน ตอนั้น จัดเหลา
รถเรียงลําดับปลายลิ่มลอรถตอกัน ตอนั้น จัดเหลาราบยืนเรียงลําดับแขนตอ
กัน ปลายรอบแถวทหารเหลานั้น จัดเหลาธนูเรียงลําดับตอกันลอมไว. เหลา
เจามัลละจัดอารักขาตลอดที่ประมาณโยชนหนึ่ง โดยรอบ ๗ วัน ทําประหนึ่ง
ลูกโคสวมเกราะ ดวยประการฉะนี้.
ทานหมายเอาขอนั้นจึงกลาววา ธนุปาการ ปริขิปาเปตฺวา ดังนี้.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร เหลาเจามัลละเหลานั้น จึงไดกระทําดังนั้น. ตอบวา
ใน ๒ สัปดาหแรกจากนี้ เจามัลละเหลานั้น กระทําโอกาสที่ยืนและนั่ง
สําหรับภิกษุสงฆ จัดแจงของเคี้ยวของฉันถวาย ไมไดโอกาสที่จะเลนสาธุกีฬา.
แตนั้น เจามัลละเหลานั้นดําริกันวา พวกเราจักเลนสาธุกีฬาตลอดสัปดาหนี้.
ขอที่ใคร ๆ รูวาพวกเราประมาท แลวมายึดเอาพระธาตุทั้งหลายไปเสีย มีฐานะ
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ที่จะเปนไปได เพราะฉะนั้น พวกเราจักตองตั้งกองรักษาการณไวแลวเลน
กีฬากัน. ดวยเหตุนั้น เจามัลละเหลานั้นจึงไดกระทําดังนั้น.
บทวา อสฺโสสิ โข ราชา ความวา พระเจาอาชาตศัตรูทรงทราบ
เรื่องแลว. ไดยินวา เหลาอํามาตยของทาวเธอ ครั้งแรกทีเดียวคิดวา ธรรมดา
วาพระศาสดาปรินิพพานแลว ใคร ๆ ก็ไมอาจนําพระองคมาไดอีก แตไมมีผู
เสมอเหมือนพระราชาของเรา ดวยศรัทธาของปุถุชน ถาพระราชาพระองคนี้
จักทรงสดับโดยทํานองนี้ หฤทัยของทาวเธอจักตองแตก แตพวกเราควรระวัง
รักษาพระราชาไวดังนี้. อํามาตยเหลานั้นจึงนํารางทอง ๓ ราง บรรจุของ
อรอย ๆ ไวเต็มนําไปยังราชสํานัก กราบทูลวา ขาแตเทวะ พวกขาพระองค
ฝนไป พระองคควรทรงผาเปลือกไมสองชั้นแลวบรรทมในรางที่เต็มดวยของ
อรอย ๆ ๔ อยาง พอที่ชองพระนาสิกโผล เพื่อขจัดความฝนนั้นเสียพระราชา
สดับคําของเหลาอํามาตยผูหวังดี ทรงรับสั่งวา เอาสิพอ แลวไดทรงกระทํา
อยางนั้น. ลําดับนั้นอํามาตยผูหนึ่ง เปลื้องเครื่องประดับแลวสยายผม ผินหนา
ไปทางทิศที่พระศาสดาปรินิพพาน ประคองอัญชลีทูลพระราชาวา พระเจาขา
ขึ้นชื่อวาสัตวผูหลุดพนจากความตาย หามีไม พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
ทรงเปนผูเจริญชนมายุ เปนเจติยสถาน เปนบุญเขต เปนพระแทนอภิเษก
เปนศาสดาของเราทั้งหลาย ปรินิพพานแลว ณ นครกุสินารา พระราชาทรง
สดับแลว ก็ถึงวิสัญญีภาพ (สลบ) ปลอยไออุนในรางอันเต็มดวยของอรอย
๔ อยาง ลําดับนั้น เหลาอํามาตยก็ยกพระองคขึ้นจากรางที่ ๑ นั้น ใหบรรทม
ณ รางที่ ๒. ทาวเธอกลับฟนขึ้นมาตรัสถามวา พอเอย พวกเจาพูดอะไรนะ.
กราบทูลวา พระมหาราชเจา พระศาสดาปรินิพพานแลว เจาขา. พระราชา
ก็กลับทรงวิสัญญีภาพอีก ปลอยไออุนลงในรางของอรอย ๔ อยาง. ลําดับนั้น
เหลาอํามาตยชวยกันยกทาวเธอขึ้นจากรางที่ ๒ นั้นแลว ใหบรรทมในรางที่ ๓.
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ทาวเธอทรงกลับพื้นขึ้นมาตรัสถามวา พอเอย พวกเจาพูดอะไรนะ. กราบทูล
วา พระศาสดาปรินิพพานแลว พระเจาขา. พระราชาก็ทรงวิสัญญีภาพอีก.
ครั้งนั้น เหลาอํามาตยชวยกันยกพระองคขึ้นใหสรงสนาน เอาหมอน้ํารดน้ํา
ลงบนพระเศียร.
พระราชาทรงจําไดแลว ลุกจากที่ประทับนั่งสยายพระเกศา ที่มีวรรณะ
ดั่งแกวมณีอบดวยของหอมทอดพระปฤษฏางค ที่มีวรรณะดังแผนทองคํา
เอาฝาพระหัตถตบพระอุระ จับพระอุระที่มีวรรณะดังผลตําลึงทองคํา ประหนึ่ง
วาจะเสียบดวยนิ้วพระหัตถอันกลมกลึง ที่มีวรรณะดุจหนอแกวประพาฬ ทรง
คร่ําครวญ เสด็จลงไปในระหวางถนน ดวยเพศของคนวิกลจริต ทาวเธอมี
นางรําที่แตงตัวแลวเปนบริวาร เสด็จออกจากพระนครไปยังสวนมะมวงของ
หมอชีวกทอดพระเนตรสถานที่ ๆ พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งแสดงธรรม
พร่ําปริเทวนาการซ้ํา ๆ วา พระผูมีพระภาคเจา ผูสัพพัญูประทับนั่งแสดง
ธรรมที่นี้ มิใชหรือ ? ทรงบรรเทาความโศกศัลยของขาพระองค พระองค
ทรงนําความโศกศัลยของขาพระองคออกไป ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขา
พระองคมายังสํานักของพระองคแลว แตบัดนี้ พระองคไมประทานแมคําโต
ตอบแกขาพระองค และตรัสคําเปนตนอยางนี้วา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
ขาพระองคสดับมาในเวลาอื่น มิใชหรือ ? วาในเวลาเห็นปานนั้น พระองค
มีภิกษุสงฆหมูใหญเปนบริวาร เสด็จจาริกไป ณ ภาคพื้นชมพูทวีป แตบัดนี้
ขาพระองคก็ไดแตฟงเรื่องอันไมเหมาะ. ไมควร แกพระองคเลย แลวทรง
รําลึกพระคุณของพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาประมาณ ๖๐ คาถา ทรงพระ
ดําริวา อะไร ๆ ยอมไมสําเร็จไดดวยปริเทวนาการของเรา จําเราจักใหนํา
พระบรมธาตุของพระทศพลมา. ทรงสดับมาอยางนี้แลว ครั้นแลว เมื่อทรง
หายวิสัญญีภาพเปนตนแลว ก็โปรดสงทูตไป. ทานหมายเอาเรื่องนั้น จึงกลาว
วา อถ โข ราชา เปนอาทิ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทูต ปาเหสิ ไดแก ทรงสงทูตและ
บรรณาคารไป. พระเจาอชาตศัตรูทรงพระดําริวา ถาพวกเจามัลละจักให ก็เปน
การดี ถาเขาไมให ก็จําเราจักตองนํามาดวยอุบาย นํามาใหไดดังนี้แลว ทรง
จัดกองทัพ ๔ เหลา เสด็จออกไปดวยพระองคเอง. แมเหลาเจาลิจฉวีเปนตน
ก็สงทูตไป เสด็จออกไปดวยพระองคเอง พรอมดวยกองทัพ ๔ เหลาเหมือน
พระเจาอชาตศัตรูฉะนั้น. ถามีคําถามวา บรรดาเจาเหลานั้น เจามัลละชาวนคร
ปาวา มีระยะใกลกวาเขาทั้งหมด อยูในนครปาวาระยะ ๓ คาวุต แตนครกุสินารา แมพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขานครปาวาแลว ก็ยังเสด็จไปนครกุสินารา
เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร พวกเจามัลละนครปาวา จึงไมเสด็จมาเสียกอน.
ตอบวา เพราะวาพวกเจาเหลานั้น มีบริวารมาก เมื่อทํากิจกะปริวารที่มาก
จึงมาภายหลัง. บทวา เต สงฺเฆ คเณ เอตทโวจุ ความวา พวกเจาและ
พราหมณทั้งหมดเหลานั้น รวมเปนชาวนคร ๗ นคร พากันมาแลว ยื่นคํา
ขาดวา เหลาเจามัลละจะใหพระบรมธาตุแกพวกเราหรือจะรบ. แลวตั้งทัพลอม
นครกุสินาราไว เหลาเจามัลละก็ไดกลาวคําโตตอบไปวา พระผูมีพระภาคเจา
เสด็จปรินิพพานในคามเขตของพวกเรานี่.
ไดยินวา เจาเหลานั้น ตรัสอยางนี้วา พวกเราไมไดสงขาวของพระ
ศาสดา พวกเราไปก็ไมไดนําขาวมา แตพระศาสดาเสด็จมาเอง ทรงสงขาวไป
รับสั่งใหเรียกพวกเรา แตแมพวกทานก็ไมใหพระรัตนะที่เกิดในคามเขตของ
พวกทานแกพวกเรา ธรรมดาวา พระรัตนะที่เสมอดวยพระพุทธรัตนะไมมีใน
โลก พรอมทั้งเทวโลก พวกเราไดพระรัตนะอันสูงสุดเห็นปานนี้ จักไมยอมให
ก็พวกทานเทานั้นดื่มน้ํานมจากถันของมารดา พวกเราไมไดดื่มก็หาไม. พวก
ทานเทานั้นเปนลูกผูชาย พวกเราไมไดเปนลูกผูชายหรือ เปนไรก็เปนกัน ตาง
ทําอหังการสงสาสนโตตอบกัน ใชมานะขูคํารามตอกันและกัน. ก็เมื่อมีการรบ
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กัน ฝายเหลาเจามัลละกรุงกุสินารา นาไดชัยชนะ. เพราะเหตุไร ? เพราะเหลา
เทวดาที่พากันมาเพื่อบูชาพระบรมธาตุ ตองเปนฝายของเจามัลละกรุงกุสินารา
เหลานั้นแน. แตในพระบาลีมาเพียงเทานี้วา เหลาเจามัลละกรุงกุสินารากลาววา
พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานในคามเขตของพวกเรา พวกเราจักไมยอมให
สวนแบงแหงพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจา ดังนี้.
บทวา เอว วุตฺเต โทโณ พฺราหฺมโณ ความวา โทณพราหมณ
สดับเรื่องการวิวาทของกษัตริยพราหมณเหลานั้นแลว ดําริวา พวกเจาเหลานี้
กอวิวาทกันในสถานที่พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพาน เปนการไมสมควร การ
ทะเลาะกันนี้ ควรจะพอกันที จําเราจักระงับการวิวาทกันนั้นเสียดังนี้แลว ก็ไป
กลาวขอความนี้ แกหมูคณะ เจาเหลานั้น. กลาววาอยางไร ? โทณพราหมณ
ยืนในที่ดอน (สูง) ไดกลาวคาถาที่ชื่อวา โทณครรชิต (การบันลือของโทณพราหมณ) ประมาณ ๒ ภาณวาร. บรรดาภาณวารทั้ง ๒ นั้น กอนอื่น
พวกเจาเหลานั้นไมรูแมแตบทเดียว. จบภาณวารที่ ๒ พวกเจาทั้งหมดพูดกันวา
ผูเจริญนั้นดูเหมือนเสียงของทานอาจารยนี่ ๆ แลวก็พากันเงียบเสียง. เขาวา
ในภาคพื้นชมพูทวีป คนที่เกิดในเรือนของตระกูลโดยมาก ชื่อวา ไมเปนศิษย
ของโทณพราหมณนั้นไมมีเลย. ครั้งนั้น โทณพราหมณรูวา เจาเหลานั้น ฟง
คําของตนแลวเงียบเสียง นิ่งอยู จึงไดกลาวซ้ํา ไดกลาว ๒ คาถานี้วา สุณนฺตุ
โภนฺโต เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อมฺหาก พุทฺโธ แปลวา พระพุทธเจา
ของพวกเรา. บทวา อหุ ขนฺติวาโท ความวา พระองคแมไมบรรลุพุทธภูมิ
ทรงบําเพ็ญบารมีทั้งหลาย ไมทรงทําความโกรธในคนอื่น ๆ ไดกระทําแตขันติ
อยางเดียว ทรงสรรเสริญขันติอยางเดียว สมัยเสวยพระชาติเปนขันติวาทีดาบส
สมัยเปนธรรมปาลกุมาร สมัยเปนพระยาชางฉัททันต สมัยเปนพญานาคชื่อ
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ภูริทัตตะ สมัยเปนพญานาคชื่อจัมเปยยกะ สมัยเปนพญานาคชื่อสังขปาละ สมัย
เปนกระบี่ใหญ และในชาดกอื่น ๆ เปนอันมาก. จะปวยกลาวไปใย บัดนี้
พระพุทธเจาของพวกเรา ทรงบรรลุลักษณะความเปนผูคงที่ในอิฏฐารมณและ
อนิฏฐารมณไดมีพระวาทะเรื่องขันติ. การที่พวกเราจะมาประหัตประหารกัน
ในเหตุเรื่องสวนแบงพระสรีระของพระองคผูเปนบุคคลสูงสุด อยางเชนกลาว
มานี้นั้น ไมดีเลย. คําวา น หิ สาธุย ตัดบทวา น หิ สาธุ อย . บทวา
สรีรภาเค แปลวา นิมิตแหงสวนของพระสรีระ อธิบายวา เหตุสวนแหงพระบรมธาตุ. บทวา สิย สมฺปหาโร ทานอธิบายวา การสัมปหารกันดวยอาวุธ
ไมพึงดีเลย. บทวา สพฺเพว โภนฺโต สหิตา ความวา ดูกอนทานผูเจริญ
ทั้งหลาย พวกทานทั้งหมด จงเกื้อกูลกันอยาแตกกันเลย. บทวา สมคฺคา
ไดแก จงเปนผูประชุมพรอมกัน พูดคําเดียวกัน สามัคคีกัน ทางกายและทาง
วาจาเถิด. บทวา สมฺโมทมานา ไดแก จงเปนผูบรรเทิงตอกันและกัน แม
ทางจิตเถิด. บทวา กโรมฏ ภาเค ความวา จงแบงพระสรีระของพระ
ผูมีพระภาคเจาเปนสวน. บทวา จกฺขุมโต ไดแกพระพุทธเจาผูมีจักษุดวย
จักษุ ๕. โทณพราหมณไดกลาวเหตุเปนอันมากใหเขาใจกันวา มิใชพวกทาน
พวกเดียวที่เลื่อมใส แมมหาชนก็เลื่อมใส ในชนเหลานั้น ผูชื่อวา ไมควรจะ
ไดสวนแบงพระสรีระไมมีแมแตคนเดียว.
บทวา เตส สงฺฆาน คณาน ปฏิสฺสุณิตฺวา ความวา เพราะหมูคณะ
ที่มาประชุมกันจากที่นั้น ๆ เหลานั้น รับฟง (ยินยอม) โทณพราหมณจึงแบง
พระสรีระของพระผูมีพระภาคเจาเปน ๘ สวน เทา ๆ กัน. ลําดับความในเรื่อง
นั้น มีดังนี้.
เลากันวา เพราะเจาเหลานั้นยินยอม โทณพราหมณจึงสั่งใหเปดรางทอง.
เจาทั้งหลายก็มายืนที่รางทองนั่นแล ตางแลเห็นพระบรมธาตุทั้งหลายมีวรรณะ
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ดั่งทองคํา พากันรําพันวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจาสัพพัญู แตกอนขา
พระองคทั้งหลาย ไดเห็นพระสรีระของพระองคมีวรรณะดังทองคํา ประดับ
ดวยพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ จิตดวยพระพุทธรัศมีมีวรรณะ ๖
ประการ งามรุงเรืองดวยพระอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ แตบัดนี้ ก็เหลือแต
พระบรมธาตุ มีวรรณะดั่งทองคํา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา การณนี้ไมสมควร
แกพระองคเลย. สมัยนั้น แมโทณพราหมณรูวาเจาเหลานั้นเผลอก็ฉวยพระเขี้ยวแกวเบื้องขวา เก็บไวในระหวางผาโพก. ตอมาภายหลังจึงแบงเปน ๘ สวน
เทา ๆ กัน พระบรมธาตุทั้งหมด รวมได ๑๖ ทะนาน โดยทะนานตามปกติ
เจานครแตละพระองคไดไปองคละ ๒ ทะนานพอดี.
สวนเมื่อโทณพราหมณกําลังแบงพระบรมธาตุอยูนั้นแล. ทาวสักกะ
จอมเทพสํารวจดูวา ใครหนอฉกเอาพระเขี้ยวแกวเบื้องขวาของพระผูมีพระภาคเจา ซึ่งเปนปจจัยแหงการตรัสเรื่องสัจจะ เพื่อทรงประสงคตัดความสงสัย
ของโลกพรอมทั้งเทวโลกไป ก็ทรงเห็นวา พราหมณฉกเอาไป. ทรงดําริวา
แมพราหมณก็ไมอาจทําสักการะอันควรแกพระเขี้ยวแกวได จําเราจะถือเอา
พระเขี้ยวแกวนั้นไปเสีย แลวทรงถือเอาจากระหวางผาโพก บรรจุไวในผอบ
ทองคํา นําไปยังเทวโลกประดิษฐานไว ณ พระจุฬามณีเจดีย. ฝายพราหมณ
ครั้นแบงพระบรมธาตุแลว ไมเห็นพระเขี้ยวแกว แตเพราะตนฉกเอาโดยกิริยา
ของขะโมย จึงไมอาจแมแตจะถามวา ใครฉกเอาพระเขี้ยวแกวของเราไป.
เห็นแตการยกโทษลงในตนเองวา เจาเทานั้นแบงพระบรมธาตุมิใชหรือ ทําไม
เจาไมรูวา พระบรมธาตุของตนมีอยูกอนเลา. ลําดับนั้น พราหมณคิดวา
ทะนานทองคํานี้ ก็มีคติดังพระบรมธาตุ เราจักทําทะนานทองคําที่ตวงพระบรมธาตุของพระตถาคตเปนสถูป แลวจึงทูลวา ทานผูเจริญทั้งหลายโปรดประทาน
ทะนานลูกนี้แกขาพระเจาเถิด. แมเหลาเจาโมริยะ เมืองปปผลิวัน ก็สงทูตไป
ตระเตรียมการรบ ยกออกไปเหมือนพระเจาอชาตศัตรูเปนตน.
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พระเจาอชาตศัตรู ไดทรงสรางพระสถูปบรรจุพระสรีระของพระผูมี
พระภาคเจาและงานมหกรรมในกรุงราชคฤห. ถามวา ไดทรงทําอยางไร ?
ตอบวา ไดทรงทําการมหกรรมตั้งแตกรุงกุสินาราจนถึงกรุงราชคฤหเปนระยะ
ทาง ๒๕ โยชน. ในระหวางนั้น ทรงใหทําทางกวาง ๘ อุสภะปราบพื้นเรียบ
สั่งใหทําการบูชาในทางแม ๒๕ โยชน เชนที่เหลาเจามัลละสั่งใหทําการบูชา
ระหวางมกุฏพันธนเจดียและสัณฐาคาร ทรงขยายไปในระหวางตลาดในที่ทุก
แหง เพื่ออนุเคราะหแกชาวโลก ทรงใหลอมพระบรมธาตุที่บรรจุไวในราง
ทองคํา ดวยลูกกรงหอก ใหผูคนชุมนุมกันเปนปริมณฑล ๕๐๐ โยชน ใน
แควนของพระองค. ผูคนเหลานั้นรับพระบรมธาตุ เลนสาธุกีฬา ออกจาก
กรุงกุสินารา พบเห็นดอกไมมีสีดั่งทองคําในที่ใด ๆ ก็เก็บดอกไมเหลานั้น
ในที่นั้น ๆ บูชาพระบรมธาตุในระหวางหอก เวลาดอกไมเหลานั้นหมดแลว
ก็เดินตอไป เมื่อถึงฐานแอกแหงรถในคันหลัง ก็พากันเลนสาธุกีฬาแหงละ ๗
วัน ๆ เมื่อผูคนรับพระบรมธาตุมากันดวยอาการอยางนี้ เวลาก็ลวงไป ๗ ป
๗ เดือน ๗ วัน. เหลามิจฉาทิฏฐิพากันติเตียนวา ตั้งแตพระสมณโคดมปรินิพพาน
พวกเราก็วุนวาย ดวยการเลนสาธุกีฬา โดยพลการ การงานของพวกเราเสียหาย
หมด แลวก็ขุนเคืองใจ ไปบังเกิดในอบายประมาณ ๘๖,๐๐๐ คน.
เหลาพระขีณาสพ ระลึกแลวเห็นวา มหาชนขุนเคืองใจ พากันบังเกิด
ในอบาย แลวดําริวา พวกเราจักใหทาวสักกะเทวราชทรงทําอุบายนําพระบรม
ธาตุมา ดังนี้ จึงพากันไปยังสํานักทาวสักกะเทวราชนั้น ทูลบอกเรื่องนั้นแลว
ทูลวา ทานมหาราช ขอไดโปรดทรงทําอุบายนําพระบรมธาตุมาเถิด. ทาว
สักกะตรัสวา ทานเจาขา ขึ้นชื่อวา ปุถุชนที่มีศรัทธาเสมอดวยพระเจาอชาต
ศัตรูไมมี พระองคไมทรงเชื่อเราดอก ก็แตวา ขาพเจาจักแสดงสิ่งที่นาสะพรึง
กลัว. เสมือนมารที่นาสะพรึงกลัว จักประกาศเสียงดังลั่น จักทําเปนคนไขสั่น
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ระรัว เหมือนคนผีเขา ขอพระคุณเจาทูลวา มหาบพิตร พวกอมนุษยเขา
โกรธเคือง ไดโปรดใหนําพระบรมธาตุไปโดยเร็ว ดวยอุบายอยางนี้ ทาวเธอ
ก็จักทรงใหนําพระบรมธาตุไป. ครั้งนั้นแล ทาวสักกะ ก็ไดทรงทําทุกสิ่งทุก
อยางดังกลาวนั้น ฝายพระเถระทั้งหลายก็เขาไปเฝาพระราชาทูลวา ถวายพระพร
พวกอมนุษยเขาโกรธเคือง โปรดใหนําพระบรมธาตุไปเถิด. พระราชาตรัสวา
ทานเจาขา จิตของโยมยังไมยินดีกอน แตเมื่อเปนเชนนั้น ก็จะใหเขานําพระ
บรมธาตุไป. ในวันที่ ๗ ผูคนทั้งหลายก็นําพระบรมธาตุมาถึง. ทาวเธอทรง
รับพระบรมธาตุที่มาดวยอาการอยางนั้น ทรงสรางพระสถูปไว ณ กรุงราชคฤห
และทรงทํามหกรรม แมเหลาเจาพวกอื่น ๆ ก็นําไปตามสมควรแกกําลังของ
ตน ๆ สรางพระสถูปไว ณ สถานของตน ๆ แลวทํามหกรรม. บทวา เอวเมต
ภูตปุพฺพ ความวา การแบงพระบรมธาตุ และการสรางพระสถูป ๑๐ แหงนี้
เคยมีมาแลวในชมพูทวีปดวยประการฉะนี้. ภายหลัง พระสังคีติกาจารยทั้งหลาย
จึงกลาวไว.
เมื่อสถาปนาพระสถูปกันดั่งนี้แลว พระมหากัสสปเถระเห็นอันตราย
ของพระบรมธาตุทั้งหลาย จึงเขาไปเฝาพระเจาอชาตศัตรูทูลวา ถวายพระพร
ควรเก็บพระบรมธาตุไวอยางนี่แหละ พระเจาอชาตศัตรูตรัสวา ดีละทานเจาขา
กิจดวยการเก็บพระบรมธาตุของโยม จงยกไวกอน แตโยมจะนําพระบรมธาตุ
ที่เหลือมาไดอยางไร. ทูลวา ถวายพระพร การนําพระบรมธาตุมา ไมใช
ภาระของมหาบพิตร แตเปนภาระของพวกอาตมภาพ. ตรัสวา ดีละทานเจาขา
ขอพระคุณเจาโปรดนําพระบรมธาตุมาเถิด โยมจะเก็บไว. พระเถระเวนไว
เพียงที่ราชตระกูลนั้น ๆ ปกปดไวพระบรมธาตุสวนที่เหลือ ก็นํามา. สวนพระ
บรมธาตุทั้งหลายในรามคาม เหลานาค เก็บรักษาไว. พระเถระดําริวา อันตราย
ของพระบรมธาตุเหลานั้นไมมี ตอไปในอนาคตกาล คนทั้งหลาย จักเก็บไว
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ในพระมหาเจดีย ในมหาวิหาร ลังกาทวีปดังนี้ แลวไมนําพระบรมธาตุเหลา
นั้นมา นํามาจากนครทั้ง ๗ ที่เหลือประดิษฐานไว ณ ทิศตะวันออกและทิศใต
แหงกรุงราชคฤห อธิษฐานวา หินอันใดมีอยูในที่นี้ หินอันนั้นจงอันตรธาน
ไป ขอฝุนจงสะอาดดวยดี ขอน้ําอยาขึ้นถึงดังนี้.
พระราชา สั่งใหขุดที่นั้น คุยฝุนออกจากที่นั้นกออิฐแทน โปรดให
สรางเจดียสําหรับพระอสีติมหาสาวก. อาจารยบางพวกกลาววา แมเมื่อมีคน
ถามวา พระราชา โปรดใหสรางอะไรไวในที่นี้ ตอบวา ใหสรางพระเจดีย
สําหรับพระมหาสาวกทั้งหลาย. แตในที่นั้นลึก ๘๐ ศอก โปรดใหปูเครื่องลาด
โลหะไวภายใต สรางผอบที่ทําดวยไมจันทนเหลืองเปนตน และพระสถูปไว
อยางละ ๘ ๆ. ครั้งนั้น พระราชาใสพระบรมธาตุของพระผูมีพระภาคเจาไว
ในผอบจันทนเหลือง ทรงใสผอบจันทนเหลืองแมนั้น ลงในผอบจันทนเหลือง
อีกใบหนึ่ง แลวทรงใสผอบจันทนเหลืองแมนั้น ลงในผอบจันทนเหลืองอีกใบ
หนึ่ง ดังกลาวมาฉะนี้ เปนอันทรงรวมผอบ ๘ ใบไวในใบเดียวกัน ดวยอุบาย
อยางนั้นแล ทรงใสผอบทั้ง ๘ ผอบนั้นลงในพระสถูปจันทนเหลือง ๘ สถูป
ทรงใสสถูปจันทนเหลืองทั้ง ๘ สถูปลงในผอบจันทนแดง ๘ ผอบ ทรงใสผอบ
จันทนแดงทั้ง ๘ ผอบลงในพระสถูปจันทนแดง ๘ สถูป ทรงใสถูปจันทน
แดงทั้ง ๘ สถูปลงในผอบงา ทรงใสผอบงาตั้ง ๘ ผอบลงในสถูปงา ๘ สถูป
แลวทรงใสสถูปงาทั้ง ๘ สถูปลงในผอบรัตนะลวน ๘ ผอบ ทรงใสผอบรัตนะ
ลวน ๘ ผอบลงในสถูปรัตนะลวน ๘ สถูป ทรงใสสถูปรัตนะลวน ๘ สถูป
ลงในผอบทองคํา ๘ ผอบ ทรงใสผอบทองคํา ๘ ผอบลงในสถูปทองคํา ๘
สถูป ทรงใสสถูปทองคํา ๘ สถูปลงในผอบเงิน ๘ ผอบ ทรงใสผอบเงิน ๘
ผอบลงในสถูปเงิน ๘ สถูป ทรงใสสถูปเงิน ๘ สถูปลงในผอบมณี ๘ ผอบ
ทรงใสผอบมณี ๘ ผอบลงในสถูปมณี ๘ สถูป ทรงใสสถูปมณี ๘ สถูปลงใน
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ผอบทับทิม ๘ ผอบ แลวทรงใสผอบทับทิมลงในสถูปทับทิม ๘ สถูป ทรง
ใสสถูปทับทิม ๘ สถูปลงในผอบแกวลาย ๘ ผอบ แลวทรงใสผอบแกวลาย ๘
ผอบลงในสถูปแกวลาย ๘ สถูป ทรงใสสถูปแกวลาย ๘ สถูปลงในผอบแกว
ผลึก ๘ ผอบ แลวทรงใสผอบแกว ผลึกลงในสถูปแกวผลึก ๘ สถูป.
เจดียแกวผลึกมีกอนเจดียทั้งหมด ถือเอาเปนประมาณแหงเจดียใน
ถูปาราม. บนเจดียแกวผลึกนั้น โปรดใหสรางเรือนทําดวยรัตนะลวน. บน
เรือนรัตนะนั้น ใหสรางเรือนทําดวยทองคําไว บนเรือนทองคํานั้น ใหสราง
เรือนดวยเงินไว บนเรือนเงินนั้น ใหสรางเรือนทําดวยทองแดงไว บนเรือน
ทองแดงนั้น โรยเมล็ดทรายทําดวยรัตนะทั้งหมด เกลี่ยดอกไมน้ํา ดอกไมบก
ไว ๑,๐๐๐ ดอก โปรดใหสรางชาดก ๕๕๐ ชาดก พระอสีติมหาเถระ พระเจา
สุทโธทนมหาราช พระนางมหามายาเทวี สหชาติทั้ง ๗ ทั้งหมดดังกลาวมานี้
ทําดวยทองคําทั้งสิ้น. โปรดใหตั้งหมอน้ําเต็ม ที่ทําดวยทองและเงินอยางละ ๕๐๐
หมอ ใหยกธงทอง ๕๐๐ ธง ใหทําประทีปทอง ๕๐๐ ดวง ประทีปเงิน ๕๐๐ ดวง
ทรงใสไสผาเปลือกไมไวในประทีปเหลานั้น บรรจุน้ํามันหอม. ครั้งนั้น ทาน
พระมหากัสสปะ อธิษฐานวา พวงมาลัยอยาเหี่ยว กลิ่นหอมอยาหาย ประทีป
อยาไหม แลวใหจารึกอักษรไว ที่แผนทองวา แมในอนาคตกาลครั้งพระกุมาร
พระนามวา อโศก จักเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระเจาอโศกมหาราช ทาวเธอจัก
ทรงกระทําพระบรมธาตุเหลานี้ใหแพรหลายไป ดังนี้. พระราชาทรงเอาเครื่อง
ประดับทั้งหมดบูชา ทรงปดประตูแลวเสด็จออกไปตั้งแตแรก. ทาวเธอครั้น
ปดประตูทองแดงแลว ทรงคลองตรากุญแจไวที่เชือกผูก ทรงวางแทงแกวมณี
แทงใหญไวที่ตรงนั้นนั่นเอง โปรดใหจารึกอักษรไววา ในอนาคตกาล เจา
แผนดินที่ยากจน จงถือเอาแกวมณีแทงนี้ กระทําสักการะพระบรมธาตุทั้ง
หลายเทอญ.
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ทาวสักกะเทวราช เรียกวิสสุกรรมเทพบุตรมาทรงสงไปดวยพระดํารัส
สั่งวา พอเอย พระเจาอชาตศัตรูทรงเก็บพระบรมธาตุแลว เจาจงตั้งกองรักษา
การณไวที่นั้น. วิสสุกรรมเทพบุตรมาประกอบหุนยนตมีโครงรางราย รูปไม
(หุนยนต) ถือพระขรรคสีแกวผลึก ในหองพระบรมธาตุ เคลื่อนตัวไดเร็ว
เสมือนลม. วิสสุกรรมเทพบุตรประกอบหุนยนตแลว ติดลิ่มสลักไวอันเดียว
เทานั้น เอาสิลาลอมไวโดยรอบ โดยอาการเสมือนเรือนสรางดวยอิฐ ขางบน
ปดดวยสิลาแผนเดียว ใสฝุนแลวทําพื้นใหเรียบ แลวประดิษฐานสถูปหินไว
บนที่นั้น. เมื่อการเก็บพระบรมธาตุเสร็จเรียบรอยอยางนี้แลว แมพระเถระ
ดํารงอยูจนตลอดอายุก็ปรินิพพาน แมพระราชาก็เสด็จไปตามยถากรรม พวก
มนุษยแมเหลานั้น ก็ตายกันไป.
ตอมาภายหลัง เมื่อครั้งอโศกกุมารเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระธรรม
ราชาพระนามวาอโศก ทรงรับพระบรมธาตุเหลานั้นไวแลว ไดทรงกระทําให
แพรหลาย. ทรงกระทําใหแพรหลายอยางไร ? พระเจาอโศกนั้น อาศัยนิโครธ
สามเณร ทรงไดความเลื่อมใสในพระศาสนา โปรดใหสรางวิหาร ๘๔,๐๐๐
วิหารแลว ตรัสถามภิกษุสงฆวา โยมใหสรางวิหาร ๘๔,๐๐๐ วิหารแลว จัก
ไดพระบรมธาตุมาจากไหนเลาทานเจาขา. ภิกษุสงฆทูลวา ถวายพระพร
พวกอาตมภาพฟงมาวา ชื่อวาที่เก็บพระบรมธาตุมีอยู แตไมทราบวาอยูที่ไหน.
พระราชาใหรื้อพระเจดียในกรุงราชคฤห ก็ไมพบ ทรงใหทําพระเจดียคืนดี
อยางเดิมแลว ทรงพาบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไปยัง
กรุงเวสาลี แมในที่นั้น ก็ไมได ก็ไปยังกรุงกบิลพัสดุ แมในที่นั้น ก็ไมได
แลวไปยังรามคาม เหลานาคในรามคาม ก็ไมยอมใหรื้อพระเจดีย. จอบที่ตก
ตองพระเจดีย ก็หักเปนทอนเล็กทอนนอย. ดวยอาการอยางนี้ แมในที่นั้น
ก็ไมได ก็ไปยังเมืองอัลลกัปปะเวฏฐทีปะ ปาวา กุสินารา ในที่ทุกแหงดั่งกลาว
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มานี้ รื้อพระเจดียแลวก็ไมไดพระบรมธาตุเลย ครั้นทําเจดียเหลานั้นใหคืนดี
ดั่งเดิมแลว ก็กลับไปยังกรุงราชคฤหอีก ทรงประชุมบริษัท ๔ แลวตรัสถามวา
ใครเคยไดยินวา ที่เก็บพระบรมธาตุ ในที่ชื่อโนน มีบางไหม. ในที่ประชุมนั้น
พระเถระรูปหนึ่ง อายุ ๑๒๐ ป กลาววา อาตมาภาพก็ไมรูวา ที่เก็บพระบรมธาตุ
อยูที่โนน แตพระมหาเถระบิดาอาตมภาพ ใหอาตมภาพครั้งอายุ ๗ ขวบ
ถือหีบมาลัย กลาววา มานี่ สามเณร ระหวางกอไมตรงโนน มีสถูปหินอยู
เราไปกันที่นั้นเถิด แลวไปบูชา ทานพูดวา สามเณร ควรพิจารณาที่ตรงนี้.
ถวายพระพร อาคมภาพรูเทานี้ พระราชาตรัสวา ที่นั่นแหละ แลวสั่งใหตัด
กอไม แลวนําสถูปหินและฝุนออก ก็ทรงเห็นพื้นโบกปูนอยู แตนั้นทรงทําลาย
ปูนโบกและแผนอิฐแลวเสด็จสูบริเวณตามลําดับ ทอดพระเนตรเห็นทรายรัตนะ
๗ ประการ และรูปไม (หุนยนต) ถือดาบ เดินวนเวียนอยู ทาวเธอรับสั่งให
เหลาคนผูถือผีมา แมใหทําการเชนสรวงแลว ก็ไมเห็นที่สุดโตงสุดยอดเลย
จึงทรงนมัสการเทวดาทั้งหลายแลวตรัสวา ขาพเจารับพระบรมธาตุเหลานี้แลว
บรรจุไวในวิหาร ๘๔,๐๐๐ วิหาร จะทําสักการะ ขอเทวดาอยาทําอันตรายแก
ขาพเจาเลย.
ทาวสักกะเทวราช เสด็จจาริกไปทรงเห็นพระเจาอโศกนั้นแลว เรียก
วิสสุกรรมเทพบุตรมาสั่งวา พอเอย พระธรรมราชาอโศก จักทรงนําพระบรมธาตุไป เพราะฉะนั้น เจาจงลงสูบริเวณไปทําลายรูปไม(หุนยนต) เสีย วิสสุกรรม
เทพบุตรนั้น ก็แปลงเพศเปนเด็กชาวบานไวจุก ๕ แหยม ยืนถือธนูตรง
พระพักตรของพระราชาแลว ทูลวา ขาจะนําไป มหาราชเจา. พระราชาตรัสวา
นําไปสิพอ. วิสสุกรรมเทพบุตรจับศรยิงตรงที่ผูกหุนยนตนั้นแล ทําใหทุกอยาง
กระจัดกระจายไป. ครั้งนั้น พระราชาทรงถือตรากุญแจ ที่ติดอยูที่เชือกผูก
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ทอดพระเนตรเห็นแทงแกวมณีและเห็นอักษรจารึกวา ในอนาคตกาล เจา
แผนดินที่ยากจนถือเอาแกวมณีแทงนี้แลว จงทําสักการะพระบรมธาตุทั้งหลาย
ทรงกริ้ววา ไมควรพูดหมิ่นพระราชาเชนเราวา เจาแผนดินยากจน ดังนี้แลว
ทรงเคาะซ้ํา ๆ กันใหเปดประตู เสด็จเขาไปภายในเรือนประทีปที่ตามไว เมื่อ
๒๑๘ ป ก็โพลงอยูอยางนั้นนั่นเอง ดอกบัวขาบก็เหมือนนํามาวางไวขณะนั้น
เอง เครื่องลาดดอกไมก็เหมือนลาดไวขณะนั้นเอง เครื่องหอมก็เหมือนเขาบด
วางไวเมื่อครูนี้เอง. พระราชาทรงถือแผนทอง ทรงอานวา ตอไปในอนาคต
กาล ครั้งกุมารพระนามวา อโศก จักเถลิงถวัลยราชสมบัติ เปนพระธรรมราชา
พระนามวา อโศก ทาวเธอจักทรงกระทําพระบรมธาตุเหลานี้ใหแพรหลาย
ดังนี้ แลวตรัสวา ทานผูเจริญ พระผูเปนเจา มหากัสสปเถระเห็นตัวเราแลว
ทรงคูพระหัตถซายปรบกับพระหัตถขวา. ทาวเธอเวนเพียงพระบรมธาตุที่ปก
ปดไวในที่นั้น ทรงนําพระบรมธาตุที่เหลือทั้งหมดมาแลว ปดเรือนพระบรมธาตุไวเหมือนอยางเดิม ทรงทําที่ทุกแหงเปนปกติอยางเกาแลว โปรดให
ประดิษฐานปาสาณเจดียไวขางบนบรรจุพระบรมธาตุไวในวิหาร ๘๔,๐๐๐ วิหาร
ทรงไหวพระมหาเถระแลว ตรัสถามวา ทานเจาขา โยมเปนทายาทในพระพุทธ
ศาสนาไดไหม พระมหาเถระทูลวา ถวายพระพร มหาบพิตรยังเปนคน
ภายนอกของพระศาสนา จะเปนทายาทของอะไรเลา. ตรัสถามวา ก็โยมบริจาค
ทรัพยถึง ๙๖ โกฏิ ใหสรางวิหารไวถึง ๘๔,๐๐๐ วิหาร ยังไมเปนทายาท
คนอื่นใครเลาจะเปนทายาท. พูดวา ขอถวายพระพร มหาบพิตร ไดชื่อวาเปน
ปจจยทายก ก็ผูใดบวชบุตรหรือธิดาของตน ผูนี้จึงจะชื่อวา เปนทายาทของ
พระศาสนา. ทาวเธอจึงใหบวชพระโอรสและพระธิดา. ครั้งนั้น พระเถระ
ทั้งหลายทูลพระองควา ขอถวายพระพร บัดนี้ มหาบพิตรเปนทายาทในพระ
ศาสนาแลว.
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บทวา เอวเมต ภูตปุพุพ ความวา แมการเก็บพระบรมธาตุในอดีต
กาลนี้ เคยมีมาแลวในภาคพื้นชมพูทวีป ดวยประการฉะนี้. แมการกสงฆผูทํา
สังคายนาครั้งที่ ๓ ก็วางบทนี้ไว. ก็คาถาเปนตนวา อฏโทณ จกฺขุมโต
สรีร เปนตนนี้ พระเถระชาวสีหลทวีป กลาวไวแลวแล.
จบอรรถกถามหาปรินิพพานสูตรที่ ๓
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๔. มหาสุทัสสนสูตร
เรื่องพระอานนทเถระ
[๑๖๓] ขาพเจาฟงมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง อันเปนสมัยแหงการปรินิพพาน พระผูมีพระภาคเจา
ประทับที่ปาสาละตรงที่แวะพักผอน ของพวกเจามัลละ ระหวางคูสาละใกล
กรุงกุสินารา. ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ถวายอภิวาท พระผูมีพระภาคเจาแลว นั่งในที่ควรสวนขางหนึ่งแลว.
ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ขอ
พระผูมีพระภาคเจาอยาไดปรินิพพานในเมืองเล็กเมืองดอน เมืองกิ่งนครนี้
พระพุทธเจาขา นครใหญอื่น เชนเมืองจําปา ราชคฤห สาวัตถี สาเกต
โกสัมพี พาราณสี ก็ยังมีอยู ขอพระผูมีพระภาคเจาจงเสด็จไปปรินิพพานใน
เมืองเหลานั้นเถิด ในเมืองเหลานั้น กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล
คหบดีมหาศาล จํานวนมากเลื่อมใสในพระตถาคตเจา พวกทานเหลานั้นจัก
กระทําการบูชาพระสรีระของพระตถาคตเจา.
เรื่องพระเจาจักพรรดิมหาสุทัสสนะ
อานนท เธออยาไดกลาวอยางนี้วา กุสินาราเปนเมืองเล็กเมืองดอน
เมืองกิ่งนครเลย. อานนท เรื่องเคยมีมาแลว พระราชาพระนามวา
มหาสุทัสสนะเปนกษัตริยไดรับมุรธาภิเษก มีอาณาเขตปกครองจรด ๔ มหาสมุทร เปนผูพิชิต ทรงปกครองบานเมืองอยางมั่นคง. อานนท เมืองกุสินารา
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นี้ เปนราชธานีชื่อกุสาวดีของพระเจามหาสุทัสสนะ. โดยสวนยาวทางทิศ
ตะวันออก และทิศตะวันตก ๑๒ โยชน โดยสวนกวางทางทิศเหนือ และ
ทิศใต ๗ โยชน. อานนท กุสาวดีราชธานี เปนเมืองมั่งคั่งอุดมสมบูรณ มี
คนมากเกลื่อนกลนไปดวยคน และหาอาหารไดงาย. อานนท ราชธานีชื่อ
อาลกมันทาของพวกเทวดาเปนเมืองมั่งคั่งอุดมสมบูรณมีชนมาก เกลื่อนกลน
ไปดวยหมูยักษ และหาอาหารไดงาย แมฉันใด อานนท กุสาวดีราชธานี
เปนเมืองมั่งคั่งอุดมสมบูรณ มีคนมาก มีคนพลุกพลานและอาหารก็หาไดงาย
ฉันนั้นนั่นแหละ อานนท กุสาวดีราชธานีเปนราชธานีที่ไมเงียบจากเสียง ๑๐
อยาง ทั้งกลางวันและกลางคืน คือเสียงชาง เสียงมา เสียงรถ เสียงกลอง
เสียงตะโพน เสียงพิณ เสียงขับรอง เสียงกังสดาล เสียงประโคม และเสียง
เรียกกันวา จงกิน จงดื่ม จงเคี้ยว เปนที่ ๑๐. อานนท กุสาวดีราชธานีมี
กําแพงลอมรอบ ๗ ชั้น กําแพง ๑ สรางดวยทองคํา กําแพง ๑๐ สรางดวยเงิน
กําแพง ๑ สรางดวยไพฑูรย กําแพง ๑ สรางดวยแกวผลึก กําแพง ๑
สรางดวยแกวทับทิม กําแพง ๑ สรางดวยบุษราคัมและอีกกําแพง ๑ สรางดวย
แกวทุกอยางมารวมกัน. อานนท กุสาวดีราชธานี มีประตู ๔ ชนิด คือ
เปนประตูทองคํา ๑ ประตูเงิน ๑ ประตูแกวไพฑูรย ๑ ประตูแกวผลึก ๑ ใน
แตละประตูปกเสาระเนียดไว ๗ ตน แตละตนปกลึก ๓ ชั่วคน เหนือพื้นดิน
ขึ้นมาสูง ๑๒ ชั่วคน เสาทองตน ๑ เสาเงินตน ๑ เสาแกวไพฑูรยตน ๑ เสา
แกวผลึกตน ๑ เสาแกวทับทิมตน ๑ เสาบุษราคัมตน ๑ และเสาที่เอาแกวทุก
อยางมาสรางรวมกันอีกตน ๑ อานนท กุสาวดีราชธานี มีแถวตาลลอม ๗ แถว
คือ แถวตาลทอง ๑ แถวเงิน ๑ แถวไพฑูรย ๑ แถวแกวผลึก ๑ แถวแกว
ทับทิม ๑ แถวบุษราคัม ๑ แถวที่สําเร็จดวยแกวทุกอยางอีก ๑. แถวตาลทอง
ลําตนแลว ไปดวยทอง ใบและผลแลวไปดวยเงิน แถวตาลเงินลําตนเปนเงิน ใบ
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และผลเปนทอง. แถวตาลแกวไพฑูรยลําตนเปนแกวไพฑูรย ใบและผลเปน
แกวผลึก. แถวตาลแกวผลึกลําตนเปนแกวผลึก ใบและผลเปนแกวไพฑูรย.
แถวตาลแกวทับทิม ลําตนเปนบุษราคัม ใบและผลเปนแกวทับทิม. แถวตาลที่
เปนแกวทุกอยางปนกัน ลําตนก็เปนแกวทุกอยาง ใบและผลเปนแกวทุก
ชนิด. ก็แลอานนท แถวตาลเหลานั้นที่ถูกลมพัด มีเสียงไพเราะ ยวนใจ
ชวนใหฟง และนาเคลิบเคลิ้ม. อานนทเสียงแหงดนตรีที่ประกอบดวยองคหา
ที่นักดนตรีผูฉลาดปรับดีแลว ประโคมดีแลว บรรเลงดีแลว ยอมเปนเสียง
ไพเราะ ยวนใจ ชวนใหฟง และใหเคลิบเคลิ้ม แมฉันใด อานนท เสียง
แถวตาลเหลานั้น ที่ถูกลมพัดก็เปนเสียงไพเราะ ยวนใจ ชวนใหฟง และให
เคลิบเคลิ้มฉันนั้นนั่นแล. อานนท โดยสมัยนั้น พวกนักเลง พวกนักเลง
พวกนักดื่ม แหงกรุงกุสาวดี ก็คลอเสียงประสาน กับเสียงแถวตาลที่ถูกลมพัด
เหลานั้น.
กถาวาดวยการปรากฏแหงจักรรัตนะ
[๑๖๔] อานนท พระเจามหาสุทัสสนะ ทรงมีแกว ๗ อยาง และ
ฤทธิ์ ๔ อยาง. แกว ๗ อยางอะไรบาง.
อานนท ในแกว ๗ ประการนี้ คือ
จักรแกว เปนทิพย ประกอบดวย กํา กง ดุม บริบูรณดวยอาการ
ทุกอยาง ปรากฏแกพระเจามหาสุทัสสนะ ผูเสด็จสนานพระเศียร รักษาอุโบสถ
ประทับอยูบนปราสาทชั้นบนอันประเสริฐ ในวันอุโบสถขึ้น ๑๕ ค่ํานั้น เมื่อ
พระเจามหาสุทัสสนะทอดพระเนตรเห็น ก็ทรงพระดําริวา ก็แลขอนี้ เราเคย
ฟงมาวา พระราชาผูเปนกษัตริย มุรธาภิเษกองคใด สนานพระเศียรแลวทรง
พระอุโบสถอยูบนปราสาทอันประเสริฐ ในวันอุโบสถขึ้น ๑๕ ค่ํา นั้น ปรากฏ
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จักรแกวอันเปนทิพย มีกํากงดุมบริบูรณดวยรายละเอียดทุกอยางขึ้นมา พระราชาองคนั้น ยอมเปนจักรพรรดิ เราเห็นจะตองเปนพระเจาจักรพรรดิหรือ.
อานนท ทีนั้นพระเจามหาสุทัสสนะ เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับทรงผาสะไบเฉวียงบา และทรงใชพระหัตถซายจับพระเตาทอง พระหัตถขวาทรงชูจักรขึ้น
ตรัสวา โอจักรแกวจงหมุนไปเถิด โอจักรแกวจงพิชิตเถิด. อานนท ทันใด
นั้นจักรแกวก็หมุนไปทิศตะวันออก. พระเจามหาสุทัสสนะ พรอมกับกองทัพ ๔
เหลาก็ตามติดไป. ก็แหละอานนท จักรแกวไปหยุดในประเทศใด พระเจา
มหาสุทัสสนะ พรอมกับกองทัพ ๔ เหลา ก็เสด็จเขาไปพักในประเทศนั้น.
เหลาพระราชาฝายตรงขาม (อริราชศัตรู) ทางทิศตะวันออก ก็เขามาเฝา
พระเจามหาสุทัสสนะ กราบทูลวา มหาราช เชิญเสด็จพระราชดําเนินมาเถิด
มหาราช ขาพระพุทธเจาขอถวายการตอนรับมหาราช ราชสมบัติของหมอมฉัน
ขอยกถวายแกพระองค มหาราช ขอพระองคจงพระราชทานพระบรมราโชวาท.
พระเจามหาสุทัสสนะมีพระราชดํารัสอยางนี้วา อยาฆาสัตว อยาลักทรัพย อยา
ประพฤติผิดในกาม อยากลาวเท็จ อยาดื่มน้ําเมา และจงเสวยสมบัติตามที่เคย
เสวยเถิด. อานนท ก็แล เหลาพระราชาฝายตรงกันขาม ทางทิศตะวันออก
ไดเปนบริวารของพระเจามหาสุทัสสนะแลว. อานนท ครั้งนั้นแล จักรแกว
นั้นก็ยางเขาสูทะเลทิศตะวันออก หมุนไปทางทิศใต ยางเขาสูทะเลทาง
ทิศใตหมุนไปทางทิศตะวันตก ยางเขาสูทะเลตะวันตกหมุนไปทางทิศเหนือ.
พระเจามหาสุทัสสนะ พรอมกับกองทัพ ๔ เหลาก็เสด็จตามติดไป. ดูกอน
อานนท ก็จักรแกวหยุดอยูในประเทศใด พระเจามหาสุทัสสนะพรอมดวย
จตุรงคเสนาก็เสด็จเขาไปประทับในประเทศนั้น. อานนทก็แล เหลาพระราชา
ฝายตรงขามในทิศเหนือก็เสด็จมาเฝาพระเจามหาสุทัสสนะ แลวกราบทูลอยางนี้
วา มหาราช ขอจงเสด็จพระราชดําเนินมาเถิด พระองคเสด็จมาดีแลว
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ราชสมบัติของหมอมฉันยอมเปนของพระองค ขอพระองคจงประทานพระบรมราโชวาท. พระเจามหาสุทัสสนะจึงตรัสอยางนี้วา พวกทานไมพึงฆาสัตว
ไมพึงถือเอาของที่เจาของมิไดให ไมพึงประพฤติผิดในกาม ไมพึงกลาวเท็จ
ไมพึงดื่มน้ําเมา และจงเสวยสมบัติตามที่เคยเสวยเถิด. อานนท ก็แลเหลา
พระราชาฝายตรงขามทางทิศเหนือ ตางยอมเปนบริวารของพระเจามหาสุทัสสนะ
แลว. อานนท ครั้งนั้นแล จักรแกวนั้น ครั้นพิชิตแผนดินจรดขอบทะเล
แลว ก็กลับมาสูกรุงกุสาวดีหยุดอยูกับที่เหมือนถอดเพลาออก ตรงหนามุขศาล
ใกลประตูพระราชวัง ของพระเจามหาสุทัสสนะ ทําใหพระราชวังของพระเจา มหาสุทัสสนะ สงางาม. อานนท จักรแกวเห็นปานนี้ไดปรากฏแกพระเจา
มหาสุทัสสนะแลว.
กถาวาดวยการปรากฏของหัตถิรัตนะเปนตน
[๑๖๕] อานนท ขออื่นยังมีอีก ชางแกว ไดปรากฏแลวแกพระเจา
มหาสุทัสสนะ เปนพระยาชางชื่ออุโบสถขาวปลอด เปนที่ตั้งแหงคชลักษณ
ครบ ๗ ประการ มีฤทธิ์เหาะได. พระเจามหาสุทัสสนะทอดพระเนตรเห็นชาง
นั้น ก็ทรงเลื่อมใสตรัสวา ผูเจริญ ยานชางนี้ถาพึงฝกหัดก็จะดี. อานนท
ทันทีนั้น ชางแกวนั้นก็ถึงการฝกหัดเหมือนชางแสนรูตัวเจริญที่ไดรับการฝก
อยางดีมาแลวสิ้นกาลนานฉะนั้น. อานนท เลากันมาวา พระเจามหาสุทัสสนะ
เมื่อจะทรงทดลองชางแกวนั้นเอง ตอนเชา เสด็จขึ้นเลียบไปทั่วแผนดินจม
จรดขอบทะเล แลวเสด็จกลับมาสูกรุงกุสาวดี เสวยพระกระยาหารเชา. อานนท
ชางแกวเห็นปานนี้ ปรากฏแกพระเจามหาสุทัสสนะแลว.
[๑๖๖] อานนท ยังมีขออื่นอีก มาแกวไดปรากฏขึ้นแกพระเจามหา
สุทัสสนะ เปนพญามาชื่อวลาหก สีขาวลวน ศีรษะดําเหมือนกา มีผมเปนพวง
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เหมือนหญาปลอง มีฤทธิ์เหาะได. พระเจามหาสุทัสสนะทอดพระเนตรเห็น
ก็ทรงเลื่อมใส ตรัสวา ผูเจริญ ยานคือมาถาฝกหัดได ก็จะเปนยานมาที่ดี.
ทันใดนั้น อานนท มาแกวนั้นก็เขาถึงการฝกหัดเหมือนมาอาชาไนยชั้นดี ได
รับการฝกมาเปนอยางดีสิ้นกาลนาน. อานนท เลากันมาวา พระเจามหาสุทัสสนะจะทรงพิสูจนมาแกวนั้นเอง ตอนเชาก็เสด็จขึ้นทรงแลว ควบไปทั่ว
แผนดินจนจรดขอบทะเล แลวเสด็จกลับกรุงกุสาวดี เสวยพระกระยาหารเชา.
อานนท พระเจามหาสุทัสสนะ ทรงมีมาแกวเห็นปานนี้แลว.
[๑๖๗] อานนท ขออื่นยังมีอีก พระเจามหาสุทัสสนะทรงมีแกวมณี
เปนแกวมณีชนิดไพฑูรย ชั้นงาม มีกําเนิด แปดเหลี่ยม เจียระไนอยางดี
สุกใสแวววาว มีอาการสมบูรณทุกอยาง. อานนท ก็แหละ แกวมณีนั้นแล
มีรัศมีแผไปตั้งโยชนหนึ่งโดยรอบ. อานนท เคยมีเรื่องเลาวา พระเจามหาสุทัสสนะ จะทรงทดลองแกวมณีดวงนั้นเอง ทรงเตรียมกองทัพสี่เหลาแลว
เอาแกวมณีวางบนยอดธงเสด็จออกไปในกลางคืนที่มืดมิด. อานนท ก็แลพวก
ชาวบานโดยรอบตางเขาใจวา เปนกลางวัน จึงพากันประกอบการงานดวยแสง
นั้น. อานนท พระเจามหาสุทัสสนะไดทรงมีแกวมณีเห็นปานนี้แลว.
[๑๖๘] อานนท ยังมีขออื่นอีก นางแกวไดปรากฏขึ้นแกพระเจา
มหาสุทัสสนะเปนหญิงมีรูปงาม นาชม นาเลื่อมใส ถึงพรอมดวยผิวพรรณที่
งดงามอยางยิ่ง ไมสูงนัก ไมเตี้ยนัก ไมผอมนัก ไมอวนนัก ไมดํานัก ไม
ชาวนัก ไมถึงกับเปนผิวทิพย แตก็ลวงผิวหญิงมนุษย. อานนท ก็แหละ
สัมผัสทางกายของนางแกวนั้นแล เปนดังนี้ คือเปนเหมือนปุยนุนหรือปุยฝาย.
ก็แลอานนท เมื่ออากาศเย็น ตัวนางแกวนั้นเอง ก็รอน เมื่ออากาศรอน ก็
เย็น. อานนท ก็แล กลิ่นจันทรฟุงจากกาย กลิ่นอุบลฟุงจากปากของนาง
แกวนั้นแหละ. อานนท ก็แลนางแกวนั้นแล ตื่นกอนนอนหลังพระเจามหา-
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สุทัสสนะเสมอ คอยฟงรับสั่ง ประพฤติชอบพระหฤทัยเพ็ดทูลดวยคําที่นารัก.
อานนท ก็แล นางแกวนั้นเอง แมแตทางใจ ก็ไมประพฤตินอกพระหฤทัย
พระเจามหาสุทัสสนะ แลวทางกายจะพึงมีแตไหนเลา. อานนท ก็แล พระเจา
มหาสุทัสสนะ ทรงมีนางแกวเห็นปานนี้แลว.
[๑๖๙] อานนท ยังมีขออื่นอีก คฤหบดีแกว ไดปรากฏแลวแก
พระเจามหาสุทัสสนะ เขามีตาทิพยที่เกิดแตผลกรรมที่เปนเหตุใหเขาเห็นขุม
ทรัพยทั้งที่มีเจาของ ทั้งที่หาเจาของมิได. เขาเขาเฝาพระเจามหาสุทัสสนะ
แลวกราบทูลวา ขอเดชะ พระองค ไมตองทรงเปนหวง ขาพระพุทธเจาจัก
กระทําหนาที่เรื่องพระราชทรัพยดวยทรัพยแกพระองค. อานนท มีเรื่องเลากัน
มาวา พระเจามหาสุทัสสนะ จะทรงทดลองคฤหบดีแกวนั้นแล จึงเสด็จขึ้น
ประทับเรือ หยั่งลงสูกระแสกลางแมคงคา มีรับสั่งกับคฤหบดีแกวอยางนี้วา
คฤหบดี ฉันตองการเงินทอง.
คฤหบดี. . มหาราชเจา ถากระนั้น โปรดเทียบเรือเขาไปริมตลิ่ง.
พระราชา. . คฤหบดี ตรงนี้แหละ ฉันตองการเงินทองจริง ๆ.
อานนท ทันใดนั้น คฤหบดีแกวนั้น ก็เอามือทั้งสองขางจุมลงน้ํา
แลวก็ยกเอาหมอที่เต็มไปดวยเงินทอง พลางกราบทูลพระเจามหาสุทัสสนะวา
มหาราชเจา เทานี้พอหรือยัง ทําเทานี้หรือ มหาราชเจา พระเจามหาสุทัสสนะตรัสอยางนี้วา คฤหบดี เทานี้ก็พอแลว ทําเพียงเทานี้เถิด คฤหบดี
เทานี้ก็เปนอันทานบูชาแลว อานนท พระเจามหาสุทัสสนะ ทรงมีคฤหบดีแกว
เห็นปานนี้แลว.
[๑๗๐] อานนท ขออื่นยังมีอีก พระเจามหาสุทัสสนะทรงมีปริณายก
แกว ซึ่งเปนบัณฑิต มีความสามารถ เปนนักปราชญ เขมแข็ง เพื่อจะให
พระเจามหาสุทัสสนะเสด็จเขาไปยังที่ที่ควรเขาไป ใหหลีกไปยังที่ที่ควรหลีก
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ทรงยับยั้งสิ่งที่ควรยับยั้ง เขาเขาเฝาพระเจามหาสุทัสสนะ แลวกราบทูลอยาง
นี้วา ขอเดชะ ขอพระองค ไมตองทรงเปนหวง ขาพระพุทธเจาจักปกครอง.
อานนท ปริณายกแกว เห็นปานนี้ ไดปรากฏแกพระเจามหาสุทัสสนะแลว.
อานนท พระเจามหาสุทัสสนะ ไดทรงถึงพรอมดวยแกว ๗ ประการเหลานี้.
กถาวาดวยฤทธิ ๔
[๑๗๑] อานนท พระเจามหาสุทัสสนะ ทรงมีพระฤทธิ์ ๔ ประการ
๔ ประการ เปนไฉน.
อานนท พระเจามหาสุทัสสนะ ทรงมีพระรูปงาม นาชม นาเลื่อมใส
ทรงมีพระฉวีวรรณผองใสยิ่งกวามนุษยเหลาอื่นในโลกนี้. อานนท พระเจา
มหาสุทัสสนะไดทรงมีพระฤทธิ์ นี้เปนที่หนึ่ง.
[๑๗๒] อานนท ขออื่นยังมีอีก พระเจามหาสุทัสสนะ ไดทรงมี
พระชนมายุยืนนาน ทรงดํารงพระชนมยืนนานยิ่งกวา พวกมนุษยเหลาอื่น.
อานนท พระเจามหาสุทัสสนะไดทรงมีพระฤทธิ์ นี้เปนที่สอง.
[๑๗๓] อานนท ขออื่นยังมีอีก พระเจามหาสุทัสสนะ ไดทรงเปนผู
มีอาพาธนอย มีพระโรคนอย ทรงมีพระเตโชธาตุอันเกิดแตกรรมอันมีวิบาก
เสมอกัน ไมเย็นจัด และไมรอนจัด ยิ่งกวาพวกมนุษยเหลาอื่น. อานนท
พระเจามหาสุทัสสนะ. ไดทรงมีพระฤทธิ์ นี้เปนที่สาม.
[๑๗๔] อานนท ขออื่นยังมีอีก พระเจามหาสุทัสสนะ. ไดทรงเปน
ที่รัก ที่ชอบใจของพวกพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย. อานนท พระเจามหาสุทัสสนะ ไดทรงเปนที่รัก ที่ชอบใจของพราหมณ และคฤหบดีทั้งหลาย
เหมือนบิดาเปนที่รักที่ชอบใจของบุตรทั้งหลายฉะนั้น. อานนท ก็พวกพราหณ
และคฤหบดีไดเปนที่รักที่โปรดปรานของพระเจามหาสุทัสสนะ. อานนท
พวกพราหมณและคฤหบดี ไดเปนที่รักที่โปรดปรานแมของพระเจามหา-
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สุทัสสนะ เหมือนบุตรเปนที่รักที่โปรดปรานของบิดานั่นเทียว. อานนท เรื่อง
เคยมีแลว พระเจามหาสุทัสสนะ เสด็จไปพระราชอุทยานกับกองทัพ ๔
เหลา. อานนท ครั้งนั้นแล พวกพราหมณและคฤหบดี เขาไปเฝาพระเจามหาสุทัสสนะ พลางกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ ขอพระองคอยาดวนเสด็จไป
จนกวาพวกขาพระองค พึงเฝาพระองคไดนาน ๆ. อานนท ฝายพระเจามหา
สุทัสสนะ ก็ตรัสกับสารถีวา สารถี เธออยาดวนขับรถไป จนกวาเราจะพึงเห็น
พวกพราหมณ และคฤหบดีไดนาน ๆ. อานนท พระเจามหาสุทัสสนะ ได
ทรงมีพระฤทธิ์ นี้เปนที่ ๔. อานนท พระเจามหาสุทัสสนะ ไดทรงมีพระฤทธิ์
๔ ประการนี้.
การสรางสระโบกขรณี
[๑๗๕] อานนท ครั้งนั้นแล พระเจามหาสุทัสสนะ ไดทรงดําริวา
ถากระไร เราพึงขุดสระโบกขรณีหางกันเปนระยะรอยชั่วธนู ในระหวางตน
ตาลเหลานี้. อานนท พระเจามหาสุทัสสนะทรงใหขุดสระโบกขรณีหางกันเปน
ระยะรอยชั่วธนู ระหวางตนตาลเหลานั้น. อานนท ก็แล สระโบกขรณี
เหลานั้น กอดวยอิฐ ๔ ชนิด คือ อิฐชนิดหนึ่งเปนทอง ชนิดหนึ่งเปนเงิน
ชนิดหนึ่งเปนแกวไพฑูรย ชนิดหนึ่งเปนแกวผลึก. อานนท ก็แลบรรดาสระ
เหลานั้นแตละสระไดมีบันไดสระละ ๔ ชนิด คือ บันไดหนึ่งเปนทอง บันได
หนึ่งเปนเงิน บันไดหนึ่งเปนแกวไพฑูรย บันไดหนึ่งเปนแกวผลึก. บันได
ทองไดมีเสาทอง ลูกบันไดและพนักเปนเงิน. บันไดเงินไดมีเสาเงิน ลูกบันได
และพนักเปนทอง. บันไดแกวไพฑูรยมีเสาแกวไพฑูรย ลูกบันไดและพนัก
เปนแกวผลึก. บันไดแกวผลึก เสาก็เปนแกวผลึก ลูกบันไดและพนักเปน
แกวไพฑูรย. อานนท ก็แลสระโบกขรณีเหลานั้น มีเวทีสองชั้น แวดลอม
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คือ เวทีชั้นหนึ่งเปน. ชั้นหนึ่งเปนเงิน. เวทีทองไดมีแมบันไดเปนทอง
ลูกพนักเปนเงิน. เวทีเงินมีแมบันไดเปนเงิน ลูกและพนักเปนทอง. อานนท
ครั้งนั้นแล พระเจามหาสุทัสสนะไดทรงพระดําริวา ถากระไร เราพึงใหปลูก
ดอกไมเห็นปานนี้ คือ อุบล ปทุม โกมุท บุณฑริก. อันผลิดอกในทุกฤดู
ไมใหชนทั้งหมดที่มาแลวกลับไปมือเปลา ที่สระโบกขรณีเหลานี้. อานนท
พระเจามหาสุทัสสนะทรงใหปลูกดอกไมเห็นปานนี้คือ อุบล ปทุมโกมุท ปุณฑริก
อันผลิดอกในทุกฤดู ไมใหชนทั้งหมด มีมือเปลากลับไปที่สระโบกขรณี
เหลานั้น. อานนท ครั้งนั้นแล พระเจามหาสุทัสสนะ ทรงพระดําริวา ถา
กระไร เราพึงวางคนสําหรับเชิญคนใหอาบน้ําที่ฝงสระโบกขรณีเหลานี้ จะได
เชิญคนผูมาแลว ๆ ใหอาบ. อานนท พระเจามหาสุทัสสนะ จึงทรงวางคน
สําหรับเชิญคนใหอาบน้ําที่ฝงสระโบกขรณีเหลานั้น สําหรับเชิญคนผูมาแลว ๆ
ใหอาบ. อานนท ครั้งนั้นแล พระเจามหาสุทัสสนะ ทรงดําริวา ถากระไร
เราพึงตั้งโรงทานเห็นปานนี้ คือ ขาวสําหรับผูตองการขาว น้ําสําหรับผูตอง
การน้ํา ผาสําหรับผูตองการผา ยานสําหรับผูตองการยาน ที่นอนสําหรับผู
ตองการที่นอน สตรีสําหรับผูตองการสตรี เงินสําหรับผูตองการเงิน และ
ทองสําหรับผูตองการทองใกลฝงสระโบกขรณีเหลานั้น. อานนท พระเจามหา
สุทัสสนะ ไดทรงตั้งโรงทานเห็นปานนั้นคือ ขาวสําหรับผูตองการขาว น้ํา
สําหรับผูตองการน้ํา ผาสําหรับผูตองการผา ยานสําหรบผูตองการยาน ที่นอน
สําหรับผูตองการที่นอน สตรีสําหรับผูตองการสตรี เงินสําหรับผูตองการเงิน
และทองสําหรับผูตองการทอง ใกลฝงสระโบกขรณีเหลานั้น.
[๑๗๖] อานนท ครั้งนั้นแล พวกพราหมณ และคฤหบดี นําเอา
ทรัพยจํานวนมาก
เขาไปเฝาพระเจามหาสุทัสสนะแลวกราบทูลอยางนี้วา
ขอเดชะ ทรัพยจํานวนมากนี้ พวกขาพระพุทธเจาเจาะจงนํามาถวายแดพระ
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องคผูเดียว ขอพระองคทรงรับเอาทรัพยนั้นไวเถิด. พระเจาสุทัสสนะตรัสตอบ
วา อยาเลยทาน สมบัติของฉันนี้ ที่เก็บภาษีอยางเปนธรรมมามากพอแลว
ทรัพยนั้นจงเปนของพวกทานเถิด และขอใหพวกทานชวยนําเอาออกจากนี้
คนละมาก ๆ ไปดวย. พวกเขาถูกพระราชาทรงปฏิเสธแลว ก็พากันหลีกไป
หาที่สวนหนึ่ง ปรึกษากันอยางนี้วา การที่พวกเราขนเอาสมบัติเหลานั้นกลับ
ไปเรือนของตนอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ ไมเหมาะแกพวกเราเลย เอาอยางนี้เถิด
คือพวกเราชวยกันสราง พระราชวังถวายพระเจามหาสุทัสสนะเถิด. แลวพวก
นั้นก็เขาเฝาพระเจามหาสุทัสสนะ กราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ พวกขาพระพุทธเจาตองใหสรางพระราชวังถวายแดพระองค. อานนท พระเจามหา
สุทัสสนะ ทรงรับดวยความนิ่งแลวแล.
เรื่องทาวสักกะใหสรางปราสาทประทับ
[๑๗๗] อานนท ครั้งนั้นแล ทาวสักกะ จอมทวยเทพ ทรงทราบ
ความดําริในพระหฤทัยของพระเจามหาสุทัสสนะ ดวยพระหฤทัย แลวทรง
เรียกวิศวกรรมเทพบุตรมาสั่งวา เออ นี่ วิศวกรรมจงมา เธอจงไปสราง
พระราชวัง ชื่อ ธรรมปราสาท ถวายแดพระเจามหาสุทัสสนะเถิด อานนท
วิศวกรรมเทพบุตรรับเทวบัญชาของทาวสักกะจอมทวยเทพวา อยางนั้น ขอ
ความเจริญจงมีแดพระองคเถิด แลวก็หายจากหมูเทพชั้นดาวดึงส มาปรากฏ
เฉพาะพระพักตรของพระเจามหาสุทัสสนะ รวดเร็วเหมือนคนมีกําลังเหยียด
แขนที่คูเขาออก หรือคูแขนเหยียดออกเขาฉะนั้น. อานนท ทีนั้น วิศวกรรม
เทพบุตร ไดกราบทูลพระเจามหาสุทัสสนะอยางนี้วา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา
จักสรางพระราชวังชื่อธรรมปราสาทแดพระองค. อานนท พระเจามหาสุทัสสนะทรงรับดวยการนิ่งแลวแล. อานนท วิศวกรรมเทพบุตร สราง
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ธรรมปราสาทถวายแดพระเจามหาสุทัสสนะแลว. อานนท ธรรมปราสาทยาว
ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก หนึ่งโยชน กวางไปทางทิศเหนือ และ
ทิศใต กึ่งโยชน. อานนท วัสดุที่เอามากอสรางธรรมปราสาทสูงกวา ๓ ชั่วคน
ดวยอิฐ ๔ ชนิด คือเปนอิฐทองพวกหนึ่ง อิฐเงินพวกหนึ่ง อิฐไพฑูรยพวก
หนึ่ง อิฐผลึกพวกหนึ่ง. อานนท ธรรมปราสาทมีเสา ๘๔,๐๐๐ ตน แบง
เปน ๔ ชนิด คือ เปนเสาทองชนิดหนึ่ง เสาเงินชนิดหนึ่ง เสาไพฑูรยชนิด
หนึ่ง เสาผลึกชนิดหนึ่ง. อานนท ธรรมปราสาทปูกระดาน ๔ สี คือ กระดาน
ทองสีหนึ่ง กระดานเงินสีหนึ่ง กระดานไพฑูรยหนึ่ง กระดานผลึกสีหนึ่ง.
อานนท ธรรมปราสาทมี ๒๔ บันได แบงเปน ๔ ชนิด คือบันไดทองหนึ่ง
บันไดเงินหนึ่ง บันไดไพฑูรยหนึ่ง บันไดผลึกหนึ่ง. สําหรับบันไดทองมีแม
บันไดสําเร็จไปดวยทอง ลูกบันได และพนัก แลวไปดวยเงิน. บันไดเงินมี
แมบันไดเปนเงิน ขั้นและพนักบันไดเปนทอง. บันไดไพฑูรยมีแมบันไดลวน
แลวไปดวยไพฑูรย ขั้นและพนักบันไดเปนผลึก. บันไดผลึกมีแมบันไดเปน
ผลึก ขั้นและพนักบันไดลวนแลวไปดวยไพฑูรย. อานนท ในธรรมปราสาท
มีเรือนยอด ๘๔,๐๐๐ ยอด แบงเปน ๔ ชนิด คือ ยอดหนึ่งเปนทอง ยอด
หนึ่งเปนเงิน ยอดหนึ่งเปนไพฑูรย ยอดหนึ่งเปนผลึก. ที่เรือนยอดทอง
ตั้งบัลลังกเงินไว. บัลลังกทอง ตั้งไวที่เรือนยอดเงิน. ที่เรือนยอดไพฑูรย
ตั้งบัลลังกงาชางไว. บัลลังกบุษราคํา ตั้งไวที่เรือนยอดผลึก. ใกลประตูเรือน
ยอดทอง ประดิษฐานตาลเงินไว ลําตนแลวไปดวยเงิน ใบและผลเปนทอง.
ใกลประตูเรือนยอดเงิน ประดิษฐานตาลทองไวลําตนแลวไปดวยทอง ใบและ
ผลเปนเงิน. ใกลประตูเรือนยอดไพฑูรย ประดิษฐานตาลผลึกไว ลําตนแลว
ไปดวยผลึก ใบและผลเปนไพฑูรย. ใกลประตูเรือนยอดผลึก ประดิษฐาน
ตาลไพฑูรยไว ลําตนลวนแลวไปดวยไพฑูรย ใบและผลเปนผลึก.
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กถาวาดวยการสรางธรรมปราสาท
[๑๗๘] อานนท ครั้งนั้นแล พระเจามหาสุทัสสนะ ทรงมีพระดําริ
อยางนี้วา ถากระไร เราพึงใหสรางปาตาลที่แลวไปดวยทองทั้งหมด ใกล
ประตูเรือนยอดหลังใหญ ซึ่งเปนที่ที่เรานั่งพักผอนตอนกลางวัน. อานนท
พระเจามหาสุทัสสนะ ทรงใหสรางปาตาลที่แลวไปดวยทองทั้งหมด ใกลประตู
เรือนยอดหลังใหญ ซึ่งเปนที่ที่พระองคประทับนั่งพักผอนตอนกลางวันแลว.
อานนท ธรรมปราสาทแวดลอมไปดวยไพทีสองชั้น คือชั้นหนึ่งแลวไปดวย
ทอง อีกชั้นหนึ่ง แลวไปดวยเงิน. แมบันไดของไพทีที่แลวไปดวยทอง
ก็สําเร็จไปดวยทอง ขั้นและพนักสําเร็จไปดวยเงิน. แมบันไดของไพทีที่แลวไป
ดวยเงิน ก็สําเร็จไปดวยเงิน ขั้นและพนักเอาทองมาทํา. อานนท ธรรมปราสาท
แวดลอมไปดวยขาย ลูกกระพรวนสองขาย คือขายหนึ่งเปนขายทอง อีกขาย
หนึ่งเปนขายเงิน. ขายทอง แขวนกระดึงเงิน. ขายเงิน แขวนกระดึงทอง.
อานนท เมื่อขายกระดึง เหลานั้นแล ถูกลมพัด ก็มีเสียงไพเราะนาใคร
ทําใหคึกคักและนาหลงใหลดวย. อานนท เสียงดนตรีมีองค ๕ ที่นักดนตรี
ผูฉลาดปรับดีแลว ประโคมดีแลว บรรเลงดีแลว เปนเสียงไพเราะนาใคร
ทําใหคึกคัก และชักใหหลงใหล แมฉันใด อานนท เมื่อขายกระดึง เหลา
นั้นแลถูกลมพัด ก็มีเสียงไพเราะนาใคร ทําใหคึกคักและชักใหหลงใหล
ฉันนั้นเหมือนกัน. อานนท ก็สวนพวกนักเลง นักเลน พวกนักดื่มคอเหลา
แหงกรุงกุสาวดี สมัยนั้น ตางพากันคลอเสียงตามเสียงขายกระดึง ที่ถูกลมพัด
เหลานั้น. อานนท ธรรมปราสาทที่สรางแลวนั่นแล เพงดูไมได ทําให
ตาพรา. เหมือนพระอาทิตยที่กําลังขึ้นสูนภาบนทองฟาที่ปราศจากเมฆฝน
บริสุทธิ์ สองจาในสรทสมัยเดือนทายฤดูฝน เพงดูไมไดทําใหตาพรา ฉันใด
ธรรมปราสาทก็ฉะนั้นเหมือนกัน ยากที่จะดู ยอมทํานัยนตาใหพราพราย.
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กถาวาดวยการสรางธรรมาโบกขรณี
อานนท ตอมา พระเจามหาสุทัสสนะทรงพระดําริอยางนี้วา ไฉนหนอ
เราจะพึงใหสรางสระชื่อธรรมาโบกขรณี ขางหนาธรรมปราสาท. อานนท
แลวก็พระเจามหาสุทัสสนะ ทรงใหสรางสระชื่อธรรมาโบกขรณีไวขางหนา
ธรรมปราสาท. อานนท ธรรมาโบกขรณี ยาวไปทางทิศตะวันออก และ
ตะวันตกหนึ่งโยชน กวางไปทางทิศเหนือ และทิศใตกึ่งโยชน. อานนท
ธรรมาโบกขรณีใชอิฐสี่ชนิดกอ คือ อิฐชนิดหนึ่งแลวไปดวยทอง ชนิดหนึ่ง
แลวไปดวยเงิน ชนิดหนึ่งแลวไปดวยไพฑูรย ชนิดหนึ่งแลวไปดวยผลึก.
อานนท ก็แล ธรรมาโบกขรณี มี ๒๔ บันได แบงเปน ๔ ชนิด บันไดชนิด
หนึ่งแลวไปดวยทอง. บันไดชนิดหนึ่งแลวไปดวยเงิน. บันไดชนิดหนึ่งแลว
ไปดวยไพฑูรย. บันไดชนิดหนึ่งแลวไปดวยผลึก. บันไดทองเอาทองมาทํา
เปนแมบันได ลูกและพนักบันไดเปนเงิน. บันไดเงิน เอาเงินมาทําเปนแม
บันได ลูกและพนักบันไดเปนทอง. บันไดไพฑูรย เอาไพฑูรยมาทําเปนแม
บันได ลูกและพนักบันไดเปนผลึก. บันไดผลึก เอาผลึกมาทําเปนแมบันได
ลูกและพนักบันไดเปนไพฑูรย. อานนท ธรรมาโบกขรณีมีไพที่ลอมสองชั้น
คือ ไพทีทองหนึ่ง ไพทีเงินหนึ่ง. ไพทีทองเอาทองมาทําเปนแมบันได ลูก
และพนักบันไดเปนเงิน. ไพทีเงินเอาเงินมาทําเปนแมบันได ลูกและพนัก
เปนทอง. อานนท ธรรมาโบกขรณี มีแถวตาลลอมไว ๗ แถว คือ แถวตาล
ทอง ๑ แถวตาลเงิน ๑ แถวตาลไพฑูรย ๑ แถวตาลผลึก ๑ แถวตาลทับทิม ๑
แถวตาลบุษราคัม ๑ แถวตาลผสมแกวทุกชนิด ๑. ตาลทองมีลําตนเปนทอง
ใบและผลเปนเงิน. ตาลเงินมีลําตนเปนเงินใบและผลเปนทอง. ตาลไพฑูรย
มีลําตนเปนไพฑูรยใบและผลเปนผลึก. ตาลผลึกมีลําตนเปนผลึกใบและผล
เปนไพฑูรย. ตาลทับทิมมีลําตนเปนโกเมนใบและผลเปนบุษราคัม. ตาล
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บุษราคัมมีลําตนเปนบุษราคัมใบและผลเปนโกเมน. ทับทิมตาลผสมแกวทุก
ชนิด เอาแกวทุกชนิดมาทําเปนลําตนใบและผลก็ผสมแกวทุกชนิด. อานนท
ก็แล เมื่อแถวตาลเหลานั้นถูกลมพัดก็มีเสียงไพเราะ นาใคร ทําใหใจคึกคัก
และชักใหหลงใหล. เหมือนกับเสียงดนตรีมีองค ๕ ที่นักดนตรีผูชํานาญปรับ
ดีแลว ประโคมแลว บรรเลงดีแลว เปนเสียงที่ไพเราะ นาใคร ทําใหใจคึกคัก
และชักใหหลงใหลแมฉันใด ดูกอนอานนท เสียงแหงแถวตนตาลเหลานั้น
ตองลมพัดก็ฉันนั้นเหมือนกัน. สวนพวกนักเลง นักเลน นักดื่ม แหงกรุง
กุสาวดีสมัยนั้น ตางก็พากันคลอเสียงตามเสียงแถวตาลที่ถูกลมพัด. อานนท
ก็แหละ ครั้นเมื่อเสร็จธรรมปราสาท และธรรมาโบกขรณีแลว พระเจามหาสุทัสสนะ ก็โปรดใหเลี้ยงดูพวกสมณะที่รูกันทั่วไปวาเปนสมณะ หรือพวก
พราหมณที่ยอมรับกันวาเปนพราหมณในสมัยนั้นใหอิ่มหนําสําราญดวยของนา
ใครทุกชนิด เสด็จขึ้นสูธรรมปราสาท ดวยประการฉะนี้.
จบ ภาณวารที่หนึ่ง
การเขาปฐมฌานเปนตน
[๑๗๙] อานนท ลําดับนั้น พระเจามหาสุทัสสนะไดทรงพระดําริ
อยางนี้วา นี้เปนผลของกรรมอะไรของเราหนอ เปนวิบากของกรรมอะไรที่
เปนเหตุใหเรามีฤทธิ์อยางนี้ มีอานุภาพใหญอยางนี้ ในบัดนี้. อานนท ครั้งนั้น
แล พระเจามหาสุทัสสนะ ไดทรงมีพระดําริอยางนี้วา นี้เปนผลของกรรม
สามอยางของเรา เปนวิบากของกรรมสามอยางที่เปนเหตุใหเรามีฤทธิ์ใหญ
อยางนี้ มีอานุภาพใหญอยางนี้ในบัดนี้ คือเปนผลเปนวิบากแหงทาน ทมะ
สัญญมะ อานนท ที่นั้น พระเจามหาสุทัสสนะ เสด็จเขาเรือนยอดหลังใหญ
แลวประทับยืนที่ประตูเรือนยอดหลังใหญ ทรงเปลงพระอุทานวา หยุดกาม
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วิตก หยุดพยาบาทวิตก หยุดวิหิงสาวิตก เทานี้พอละ กามวิตก เทานี้พอละ
พยาบาทวิตก เทานี้พอละ วิหิงสาวิตก. อานนท ทีนั้น พระเจามหาสุทัสสนะ
เสด็จเขาสูเรือนยอดหลังใหญ ประทับบนบัลลังกที่แลวไปดวยทองทรงสงัดจาก
กาม สงัดจากอกุศลธรรม ทรงเขาถึงฌาน ที่ ๑ ซึ่งมีวิตก มีวิจาร มีปติและ
สุขเกิดแตวิเวกอยู เพราะระงับวิตก วิจาร จึงทรงเขาถึงฌานที่ ๒ ซึ่งมีความ
ผองใสแหงใจในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและ
สุขที่เกิดแตสมาธิอยู เพราะคลายปติเสียได เปนผูมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยความสุขทางกาย เขาถึงฌานที่ ๓ ที่พวกอาจารยตางพูดวา
เปนผูมีอุเบกขา มีสติ มีปรกติอยูเปนสุขอยู เพราะละสุขและทุกขได เพราะ
ดับโสมนัสและโทมนัสกอน ๆ จึงเขาถึงฌานที่ ๔ ที่ไมใชทุกขไมใชสุข มี
อุเบกขาและสติบริสุทธิ์อยู.
การเจริญพรหมวิหาร
[๑๘๐] อานนท ลําดับนั้น พระเจามหาสุทัสสนะ เสด็จออกจาก
เรือนยอดหลังใหญแลวทรงเขาสูเรือนยอดที่แลวไปดวยทอง ประทับบนบัลลังก
ที่แลวไปดวยเงิน ทรงแผไปตลอดทิศหนึ่งดวยพระหฤทัยที่สหรคตดวยเมตตา
แลวอยู ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น ทิศที่ ๓ ก็อยางนั้น ทิศที่ ๔ ก็อยางนั้น. ดวย
ประการฉะนี้ ทรงแผไปทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง ทุกหนทุกแหง
จนสิ้นหมดทั้งโลก ดวยพระหฤทัยที่สหรคตดวยเมตตา อันไพบูลยถึงความ
เปนใหญหาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีพยาบาทอยู ดวยพระหฤทัยที่สหรคต
ดวยกรุณา. ดวยพระหฤทัยสหรคตดวยมุทิตา. ทรงแผไปตลอดทิศหนึ่ง ดวย
พระหฤทัยที่สหรคตดวยอุเบกขาอยู ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น ทิศที่ ๓ ก็อยางนั้น
ทิศที่ ๔ ก็อยางนั้น ดวยประการฉะนี้ ทรงแผไปทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง
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ทุกหนทุกแหงจบสิ้นหมดทั้งโลก ดวยพระหฤทัยที่สหรคตดวยอุเบกขาอันไพบูลย
ถึงความเปนใหญไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีพยาบาทอยู.
[๑๘๑] อานนท พระเจามหาสุทัสสนะ ทรงมีพระนคร ๘๔,๐๐๐ แหง
มีกุสาวดีราชธานีเปนประมุข มีปราสาท ๘๔,๐๐๐ องค มีธรรมปราสาทเปน
ประมุข มีเรือนยอด ๘๔,๐๐๐ หลัง มีเรือนยอดหลังใหญเปนประมุข มีบัลลังก
๘๔,๐๐๐ ที่ เปนบัลลังกแลวดวยทอง แลวดวยเงิน แลวดวยงาชาง แลว
ดวยบุษราคัม ลาดดวยขนเจียม ลาดดวยสักหลาด ลาดดวยผาปกลวดลาย
ลาดดวยหนังกวาง อยางดี มีพนักสูงมีนวมแดงสองขาง มีชาง ๘๔,๐๐๐ เชือก
มีเครื่องแตงเปนทอง ปกธงทอง หุมดวยตาขายทอง มีพญาชางอุโบสถเปน
ประมุข มีมา ๘๔,๐๐๐ ตัว มีเครื่องแตงเปนทอง ปกธงทอง หุมดวยตาขาย
ทอง มีพญามาวลาหกเปนประมุข มีรถ ๘๔,๐๐๐ คัน หุมดวยหนังราชสีห
หุมดวยหนังเสือโครง หุมดวยหนังเสือเหลือง หุมดวยผาขนสัตวสีเหลือง มี
เครื่องแตงเปนทอง ปกธงทอง หุมดวยตาขายทอง มีรถไพชยันตเปนประมุข
มีมณี ๘๔,๐๐๐ ดวง มีแกวมณีเปนประมุข มีสตรี ๘๔,๐๐๐ นาง มีพระนาง
สุภัททาเทวีเปนประมุข มีคหบดี ๘๔,๐๐๐ คน มีคหบดีแกวประมุข มีกษัตริย
ผูสวามิภักดิ์ ๘๔,๐๐๐ องค มีปริณายกแกวเปนประมุข มีแมโคนม ๘๔,๐๐๐ ตัว
กําลังใหนม กําลังเอาถาดทองสัมฤทธิ์รองรับ มีผา ๘๔,๐๐๐ โกฏิพับ เปน
ผาเปลือกไมอยางดี ผาฝายอยางดี ผาไหมอยางดี และผาขนสัตวอยางดี.
อานนท พระเจามหาสุทัสสนะ ทรงมีพระกระยาหารเต็มภาชนะ ๘๔,๐๐๐ สํารับ
มีคนนํามาถวายทั้งเวลาเชาและเวลาเย็น.
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กถาวาดวยพระนางสุภัททาเทวี
[๑๘๒] อานนท ก็สมัยนั้นแล ชาง ๘๔,๐๐๐ เชือก มาสูที่เฝาพระเจามหาทัสสนะ ทุกเชา ทุกเย็น. อานนท ครั้งนั้น พระเจามหาสุทัสสนะทรง
มีพระดําริอยางนี้วา พวกชาง ๘๔,๐๐๐ เชือกเหลานี้แล มาสูที่เฝาเราทั้งเชา
เย็น ถาไฉน ชาง ๔๒,๐๐๐ เชือกพึงมาสูที่เฝาโดยลวงไปรอยป ตอครั้ง.
อานนท ทีนั้น พระเจามหาสุทัสสนะรับสั่งเรียกปริณายกแกว มาตรัสสั่งวา ดู
กอน ปริณายกแกว พวกชาง ตั้ง ๘๔,๐๐๐ เชือกเหลานี้ มาสูที่เฝาเราทั้งเชา
และเย็น อยากระนั้นเลย ชางเพียง ๔๒,๐๐๐ เชือกจงมาสูที่เฝาแตละครั้งโดย
ลวงไปทุก ๆ รอยป. ปริณายกแกวรับพระราชโองการของพระเจามหาสุทัสสนะ
วา อยางนั้น ขอเดชะ. อานนท ครั้งนั้นโดยสมัยอื่น ชางจึงมาสูที่เฝาพระมหาสุทัสสนะคราวละสี่หมื่นสองพันเชือก โดยลวงไปทุก ๆรอยป. อานนท ครั้ง
นั้นแล พระนางสุภัททาเทวี โดยลวงไปหลายป หลายรอยป หลายพันป ทรง
พระดําริวา เราไดเฝาพระเจามหาทัสสนะมานานแลว ถากระไร เราพึงเขาไป
เฝาพระเจามหาสุทัสสนะเถิด. อานนท ครั้งนั้นแล พระนางสุภัททาเทวี รับ
สั่งเรียกนางสนมมาตรัสวา พวกทานในที่นี้ จงสระหัว จงหมผาสีเหลือง
พวกเราไดเฝาพระเจามหาทัสสนะนานแลว พวกเราพึงเขาไปเฝาพระเจามหาสุทัสสนะ. พวกนางสนมรับสนองพระเสาวนีย ของพระนางสุภัททาเทวีวา
อยางนั้น. พระแมเจา แลวก็สระหัวหมผาสีเหลือง เขาไปเฝาพระนางสุภัททา
เทวีถึงที่ประทับ. อานนท ครั้งนั้นแล พระนางสุภัททาเทวีรับสั่งกับปริณายก
แกววา พอปริณายกแกว ทานจงจัดกองทัพ ๔ เหลา พวกเราไดเฝาพระเจา
มหาสุทัสสนะนานมาแลว พวกเราพึงเขาไปเฝาพระเจามหาสุทัสสนะ. อานนท
ปริณายกแกวรับพระเสาวนียของพระนางสุภัททาเทวีวา อยางนั้น พระเทวีเจา แลวจัดกองทัพ ๔ เหลา เสร็จแลวกราบทูลพระนางสุภัททาเทวีวา พระ-
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เทวีเจา ขาพระพุทธเจา จัดกองทัพ ๔ เหลาสําหรับพระองคเสร็จแลว ขอพระเทวี
เจาโปรดทรงสําคัญเวลาอันสมควรเถิด. อานนท ครั้งนั้นแล พระนางสุภัททา
เทวี พรอมกับนางสนมเสด็จเขาไปจนถึงธรรมปราสาทดวยกองทัพ ๔ เหลา
เสด็จขึ้นธรรมปราสาทแลวเสด็จเขาไปจนถึงเรือนยอดหลังใหญ แลวประทับ
ยืนเหนี่ยวบานประตูแหงเรือนยอดหลังใหญ. อานนท ลําดับนั้น พระเจา
มหาสุทัสสนะ ทรงไดยินเสียงทรงดําริวา อะไรหนอ นั้นเหมือนเสียงคน
จํานวนมาก แลวเสด็จออกจากเรือนยอดหลังใหญ ไดทอดพระเนตรเห็น
พระนางภัททาเทวีประทับยืนยึดประตู แลวตรัสกับพระนางสุภัททาเทวีอยางนี้
วา เทวี หยุดตรงนั้นแหละ อยาเขามา. อานนท ลําดับนั้น พระเจามหาสุทัสสนะ
รับสั่งกะบุรุษคนใดคนหนึ่งวา แนพอ เธอจงมาชวยกันยกบัลลังกทองจากเรือน
ยอดหลังใหญ เอาไปตั้งที่สวนตาลที่แลวไปดวยทองทุกอยาง. บุรุษนั้นก็สนอง
พระดํารัสของพระเจามหาสุทัสสนะวา อยางนั้น ขอเดชะ. แลวก็ไปยกบัลลังก
ทองจากเรือนยอดหลังใหญ เอาไปตั้งที่สวนตาลที่แลวไปดวยทองทุกอยาง.
อานนท ลําดับนั้น พระเจามหาสุทัสสนะทรงสําเร็จสีหไสยาสนดวยพระปรัศว
เบื้องขวา ซอนพระบาทเหลื่อมพระบาทมีพระสติสัมปชัญญะ.
[๑๘๓] อานนท ลําดับนั้น พระนางสุภัททาเทวี ไดทรงมีพระดําริ
อยางนี้วา พระอินทรียของพระเจามหาสุทัสสนะบริสุทธิ์ผองใส พระฉวีวรรณ
ขาวผอง ขอใหพระเจามหาสุทัสสนะอยาไดเสด็จสวรรคตเลย. แลวไดตรัส
อยางนี้กับพระเจามหาสุทัสสนะวา ขอเดชะ เหลานี้เปนพระนคร ๘๔,๐๐๐ นคร
มีกุสาวดีราชธานีเปนประมุขของพระองค ขอเดชะ ขอพระองคจงบังเกิดความ
พอพระหฤทัยในพระนครเหลานั้นเถิด จงทรงหวงใยในพระชนมชีพเถิด ขอ
เดชะ เหลานี้คือปราสาทแปดหมื่นสี่พันองคของพระองค มีธรรมปราสาทเปน
ประมุข ขอเดชะ ขอพระองคจงบังเกิดความพอพระหฤทัยในปราสาทเหลานั้น
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เถิด จงทรงหวงใยในพระชนมชีพเถิด ขอเดชะ เหลานี้คือเรือนยอดแปดหมื่น
สี่พันหลังของพระองค มีเรือนยอดหลังใหญเปนประมุข ขอเดชะ ขอพระองค
จงบังเกิดความพอพระหฤทัยในเรือนยอดเหลานั้นเถิด จงทรงหวงใยในพระชนมชีพเถิด ขอเดชะ เหลานี้คือบัลลังกแปดหมื่นสี่พันที่ของพระองคทําดวย
ทอง เงิน งาชาง บุษราคัม ลาดดวยขนเจียม ลาดดวยสักหลาด ลาดดวย
ผาปกลวดลาย ลาดดวยหนังกวางอยางดี มีพนักสูง มีนวมแดงสองขาง ขอ
เดชะ ขอพระองคจงบังเกิดความพอพระหฤทัยในบัลลังกเหลานั้นเถิด จงทรง
หวงใยในพระชนมชีพเถิด ขอเดชะ เหลานี้คือ ชางแปดหมื่นสี่พันเชือกของ
พระองค มีเครื่องแตงเปนทอง ปกธงทอง หุมดวยตาขายทอง มีพญาชาง
อุโบสถเปนประมุข ขอเดชะ ขอพระองคจงบังเกิดความพอพระหฤทัยในชาง
เหลานั้นเถิด จงทรงหวงใยในพระชนมชีพเถิด ขอเดชะ เหลานี้คือ มา
แปดหมื่นสี่พันตัวของพระองค มีเครื่องแตงเปนทอง ปกธงทอง หุมดวย
ตาขายทอง มีพญามาวลาหกเปนประมุข ขอเดชะ ขอพระองคจงบังเกิดความ
พอพระราชหฤทัยในมาเหลานั้นเถิด จงทรงหวงใยในพระชนมชีพเถิด ขอเดชะ
เหลานี้คือรถแปดหมื่นสี่พันคันของพระองค หุมดวยหนังราชสีห หุมดวยหนัง
เสือโครง หุมดวยหนังเสือเหลือง หุมดวยผาขนสัตวสีเหลือง มีเครื่องแตงเปน
ทอง ปกธงทอง หุมดวยตาขายทอง มีรถไพชยันตเปนประมุข ขอเดชะ
ขอพระองคจงบังเกิดความพอพระหฤทัยในรถเหลานั้นเถิด ขอจงทรงหวงใยใน
พระชนมชีพเถิด ขอเดชะ เหลานี้คือแกวแปดหมื่นสี่พันดวงของพระองคมี
แกวมณีเปนประมุข ขอเดชะ ขอพระองคจงทรงบังเกิดความพอพระหฤทัยใน
แกวเหลานั้นเถิด ขอจงทรงหวงใยในพระชนมชีพเถิด ขอเดชะ เหลานี้คือ
สตรีแปดหมื่นสี่พันนางของพระองคมีหญิงแกวเปนประมุข ขอเดชะ ขอพระองคจงทรงบังเกิดความพอพระหฤทัยในสตรีเหลานั้นเถิด ขอจงทรงหวงใยใน
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พระชนมชีพเถิด ขอเดชะ เหลานี้คือ คฤหบดี ๘๘,๐๐๐ คน ของพระองค
มีคฤหบดีแกวเปนประมุข ขอเดชะ ขอพระองคจงทรงบังเกิดความพอพระหฤทัยในคฤหบดีเหลานั้นเถิด ขอจงทรงหวงใยในพระชนมชีพเถิด ขอเดชะ
เหลานั้นคือกษัตริย ๘๔,๐๐๐ พระองค ผูจงรักภักดีตอพระองคมีปริณายกแกว
เปนประมุข ขอเดชะ. ขอพระองคจงทรงบังเกิดความพอพระหฤทัยในกษัตริย
เหลานั้นเถิด จงทรงหวงใยในพระชนมชีพเถิด ขอเดชะ เหลานี้คือ แมโคนม
๘๔,๐๐๐ ตัว ของพระองค ซึ่งกําลังหลั่งน้ํานม กําลังเอาถาดสําริดไปรอง
ขอเดชะ ขอพระองคจงทรงบังเกิดความพอพระหฤทัยในแมโคนมเหลานั้นเถิด
ขอจงทรงหวงใยในพระชนมชีพเถิด ขอเดชะ เหลานี้คือ ผา ๘๔,๐๐๐ โกฏิ
พับของพระองค เปนผาเปลือกไมอยางดี ผาฝายอยางดี ผาไหมอยางดี ผา
ขนสัตวอยางดี ขอเดชะ ขอพระองคจงทรงบังเกิดความพอพระหฤทัยในผา
เหลานั้นเถิด จงทรงหวงใยในพระชนมชีพเถิด ขอเดชะ เหลานี้คือ ถาด
พระกระยาหาร ๘๔,๐๐๐ สํารับ ของพระองคซึ่งมีคนนํามาถวายในเวลาเชา และ
เวลาเย็น ขอเดชะ ขอพระองคจงทรงบังเกิดความพอพระหฤทัยในถาดพระกระยาหารเหลานั้นเถิด ขอจงทรงหวงใยในพระชนมชีพเถิด.
วาดวยความสลดพระทัยของพระเจามหาสุทัสสนะ
เมื่อพระนางกราบทูลอยางนี้แลว อานนท พระเจามหาสุทัสสนะไดตรัส
อยางนี้กับพระนางสุภัททาเทวีวา เทวี เธอไดทักทายเราดวยของนารัก นา
ใคร นาพอใจ มานานแลว ก็แตในเวลาภายหลัง เธอจะทักเรา ดวยของที่
ไมนารัก ไมนาใคร ไมนาพอใจ. ขอเดชะ ก็แลพระองคจะใหหมอมฉันทัก
ทายพระองคอยางไร. เทวี เธอจงทักทายเราดังนี้วาความเปนตาง ๆ ความ
พลัดพราก ความเปนอยางอื่นจากของนารัก นาพอใจทั้งหมดทีเดียว ยอมมี
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ขอเดชะ ขอพระองคอยาทรงมีความหวงใยในสวรรคต การตายของผูมีความหวง
ใยเปนทุกข และความตายของผูมีความหวงใยยอมถูกติเตียน ขอเดชะ เหลา
นี้คือ นคร ๘๔,๐๐๐ ของทูลกระหมอมมีกุสาวดีราชธานีเปนประมุข ขอเดชะ
ขอพระองคจงละความพอพระหฤทัยในนครเหลานั้นเสียเถิด อยาทรงหวงใย
พระชนมชีพ ขอเดชะ เหลานี้คือ ปราสาท ๘๔,๐๐๐ องค ของทูลกระหมอม
ฯลฯ ขอทูลกระหมอมอยาทรงหวงใยในพระชนมชีพ ขอเดชะ เหลานี้เปน
เรือนยอด ๘๔,๐๐๐ หลังของทูลกระหมอม ฯลฯ ขอทูลกระหมอมอยาทรงหวง
ใยในพระชนมชีพ ขอเดชะ เหลานี้เปนบัลลังก ๘๔,๐๐๐ ที่ของทูลกระหมอม
เปนบัลลังกที่ทําดวยทอง ดวยเงิน ดวยงา ดวยบุษราคัม ลาดดวยขนแกะ
ลาดดวยสักหลาด ลาดดวยผาปกลวดลาย ลาดดวยหนังกวางอยางดี มีพนัก
สูง มีนวมแดงทั้งสองขาง ขอเดชะ ขอทูลกระหมอมจงละความพอพระทัย
ในบัลลังกเหลานั้นเสีย ขอทูลกระหมอมอยาทรงหวงใยในพระชนมชีพ ขอเดชะ
เหลานี้เปนชาง ๘๔,๐๐๐ เชือกของทูลกระหมอม มีเครื่องแตงเปนทอง ปก
ธงทอง คลุมดวยตาขายทอง มีพญาชางอุโบสถเปนประมุข ขอเดชะ ขอทูล
กระหมอมจงละความพอพระหฤทัยในชางเหลานั้นเสียเถิด ขอทูลกระหมอม
อยาไดหวงใยพระชนมชีพ ขอเดชะ เหลานี้เปนมา ๘๔,๐๐๐ ตัวของทูลกระหมอม มีเครื่องแตงเปนทอง ปกธงทอง มีตาขายทองคลุม มีพญามาวลาหก
เปนประมุข ขอเดชะ ขอทูลกระหมอมจงละความพอพระหฤทัยในมาเหลานั้น
เสียเถิด ขอทูลกระหมอมอยาทรงหวงใยในพระชนมชีพ ขอเดชะ เหลานี้เปน
รถ ๘๔,๐๐๐ คันของพระองค หุมดวยหนังราชสีห หุมดวยหนังเสือโครง
หุมดวยหนังเสือเหลือง หุมดวยผาขนสัตวสีเหลือง มีเครื่องแตงเปนทอง
ปกธงทอง คลุมดวยตาขายทอง มีรถไพชยันต เปนประมุข ขอเดชะ ขอ
ทูลกระหมอมจงทรงละความพอพระหฤทัยในรถเหลานั้นเสียเถิด ขอทูลกระ-
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หมอมอยาไดทรงหวงใยในพระชนมชีพ ขอเดชะ เหลานี้เปนมณี ๘๔,๐๐๐
ดวงของทูลกระหมอม มีแกวมณีเปนประมุข ขอเดชะ ขอทูลกระหมอมจง
ทรงละความพอพระทัยในมณีเหลานั้นเสียเถิด ขอทูลกระหมอมอยาไดทรงหวง
ใยในพระชนมชีพ ขอเดชะ เหลานี้สตรี ๘๔,๐๐๐ นางของทูลกระหมอม
มีพระนางสุภัททาเทวีเปนประมุข ขอเดชะ ขอทูลกระหมอมจงทรงละความ
พอพระทัยในสตรีเหลานั้นเสียเถิด ขอทูลกระหมอมอยาไดทรงหวงใยในพระชนมชีพ ขอเดชะ เหลานี้คือ คฤหบดี ๘๔,๐๐๐ คน ของทูลกระหมอม
มีคฤหบดีแกวเปนประมุข ขอเดชะ ขอทูลกระหมอมจงทรงละความพอพระทัย
ในคฤหบดีเหลานั้นเสียเถิด ขอทูลกระหมอมอยาไดทรงหวงใยในพระชนมชีพ
ขอเดชะ เหลานี้คือ กษัตริย ๘๔,๐๐๐ พระองค ผูจงรักภักดีของทูลกระหมอม
มีปริณายกแกวเปนประมุข ขอเดชะ ขอทูลกระหมอมจงทรงละความพอพระหฤทัยในกษัตริยเหลานั้นเสียเถิด ขอทูลกระหมอมอยาไดทรงหวงใยในพระชนมชีพ ขอเดชะ เหลานี้เปนแมโคนม ๘๔,๐๐๐ ตัว ของทูลกระหมอม
ซึ่งกําลังกําดัดหลั่งนม กําลังเอาถาดสําริดไปรองรับ ขอเดชะ ขอทูลกระหมอม
จงทรงละความพอพระหฤทัยในแมโคนมเหลานั้นเสียเถิด ขอทูลกระหมอม
อยาไดทรงหวงใยในพระชนมชีพ ขอเดชะ เหลานี้เปนผา ๘๔,๐๐๐ โกฏิพับ
เปนผาเปลือกไมอยางดี ผาฝายอยางดี ผาไหมอยางดี ผาขนสัตวอยางดี ขอ
เดชะ ขอทูลกระหมอมจงทรงละความพอพระหฤทัยในผาเหลานั้นเสียเถิด ขอ
ทูลกระหมอมอยาอาลัยในพระชนมชีพ ขอเดชะ พระกระยาหาร ๘๔,๐๐๐ สํารับ
มีคนนํามาถวายทั้งเวลาเชาและเย็น เหลานี้ของทูลกระหมอม ขอเดชะ ขอทูล
กระหมอมจงทรงละความพอพระหฤทัยในพระกระยาหารนั้น อยาไดอาลัยใน
พระชนมชีพ.
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อานนท เมื่อพระเทวีกราบทูลอยางนี้ พระเทวีสุภัททาทรงกันแสง
หลั่งพระอัสสุชล. อานนท ครั้งนั้นแล พระนางสุภัททาเทวีทรงซับน้ําพระเนตรแลว ไดกราบทูลอยางนี้ กับพระเจามหาสุทัสสนะวา ขอเดชะ ความ
เปนตาง ๆ กัน ความพลัดพราก ความเปนอยางอื่นจากสิ่งที่นารักนาชอบใจ
ทั้งปวงยอมมี ขอเดชะ ขอทูลกระหมอมอยาทรงมีความอาลัยสวรรคตเลย
กาลกิริยาของผูมีอาลัยเปนทุกข กาลกิริยาของผูอาลัยบัณฑิตติเตียน ขอเดชะ
พระนคร ๘๔,๐๐๐ เหลานี้แล มีพระนครกุสาวดี ของทูลกระหมอมเปน
ประมุข ขอเดชะ ทูลกระหมอมจงทรงละความพอพระทัยในนครเหลานั้น
อยาทรงอาลัยในพระชนมชีพเลย ขอเดชะ ปราสาท ๘๔,๐๐๐ เหลานี้มีธรรม
ปราสาทของทูลกระหมอมเปนประมุข ขอเดชะ ขอทูลกระหมอมจงทรงละความ
พอพระทัยในปราสาทเหลานั้น อยาไดอาลัยในพระชนมชีพเลย ขอเดชะ
เรือนยอด ๘๔,๐๐๐ มีเรือนยอดหลังใหญเปนประมุข ของทูลกระหมอมเหลา
นั้น ขอเดชะ ขอทูลกระหมอมจงทรงละความพอพระทัยในเรือนยอดเหลานั้น
อยาไดทรงอาลัยในพระชนมชีพเลย ขอเดชะ บัลลังก ๘๔,๐๐๐ ที่เหลานี้ของ
ทูลกระหมอม เปนทอง เปนเงิน ทําดวยงา ลวนดวยแกวบุษราคัม บุลาด
ดวยขนเจียม ดวยสักหลาด ดวยผาปกเปนลวดลาย บุลาดดวยหนังกวางอยาง
ดี มีพนักสูง มีนวมสีแดง ทั้งสองขาง ขอเดชะ ขอทูลกระหมอม จงทรง
ละความพอพระทัยในบัลลังกเหลานั้น อยาไดอาลัยในพระชนมชีพ ขอเดชะ
ชาง ๘๔,๐๐๐ เชือกมีเครื่องแตง ทําดวยทอง ปกธงทอง คลุมดวยตาขาย
ทอง ของทูลกระหมอม เหลานี้มีชางตระกูลอุโบสถเปนประมุข ขอเดชะ ขอ
ทูลกระหมอมจงทรงละความพอพระทัยในชางเหลานั้น อยาไดทรงมีอาลัยใน
พระชนมชีพ ขอเดชะ มา ๘๔,๐๐๐ เหลานี้ของทูลกระหมอมมีเครื่องแตงทํา
ดวยทอง ปกธงทอง ปกปดดวยตาขายทอง มีพระยามาวลาหกเปนประมุข
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ขอเดชะ ขอทูลกระหมอมจงทรงละความพอพระทัยในมาเหลานั้น ขออยาได
ทรงอาลัยในพระชนมชีพ ขอเดชะ รถ ๘๔,๐๐๐ เหลานี้ของทูลกระหมอม
หุมดวยหนังราชสีห หนังเสือโครง หนังเสือเหลือง หุมดวยผาขนสัตวสีเหลือง
มีเครื่องแตงทําดวยทอง ปกธงทอง คลุมดวยตาขายทอง มีรถไพชยันตเปน
ประมุข ขอเดชะ ขอทูลกระหมอมจงทรงละความพอพระทัยในรถเหลานั้น
อยาไดอาลัยในพระชนมชีพ ขอเดชะ แกว ๘๔,๐๐๐ ดวงเหลานั้น ของทูล
กระหมอม มีแกวมณีเปนประมุข ขอเดชะ ขอทูลกระหมอมจงทรงละความ
พอพระทัยในแกวเหลานั้น อยาไดทรงอาลัยในพระชนมชีพ ขอเดชะ หญิง
๘๔,๐๐๐ คนเหลานี้ของทูลกระหมอม มีนางแกวเปนประมุข ขอเดชะ ขอทูล
กระหมอมจงทรงละความพอพระทัยในหญิงเหลานั้น อยาไดทรงอาลัยในพระ
ชนมชีพ ขอเดช ะ คฤหบดี ๘๔,๐๐๐ คนเหลานี้ของทูลกระหมอม มีคฤหบดี
แกวเปนประมุข ขอเดชะ ขอทูลกระหมอมทรงละความพอพระทัยในคฤหบดี
เหลานั้น อยาไดทรงอาลัยในพระชนมชีพ ขอเดชะ กษัตริย ๘๔,๐๐๐ พระ
องคเหลานี้ของทูลกระหมอมผูจงรักภักดี มีปริณายกแกวเปนประมุข ขอเดชะ
ขอทูลกระหมอมจงทรงละความพอพระทัยในกษัตริยเหลานั้น อยาไดทรงอาลัย
ในพระชนมชีพ ขอเดชะ แมโคนม ๘๔,๐๐๐ ตัวเหลานี้ของทูลกระหมอม
กําลังกําดัดหลั่งน้ํานม กําลังเอาถาดรองรับ ขอเดชะ ขอทูลกระหมอมจงทรง
ละความพอพระทัยในแมโคนมเหลานั้น อยาไดทรงอาลัยในพระชนมชีพ
ขอเดชะ ผาเปลือกไมอยางดี ผาฝายอยางดี ผาไหมอยางเนื้อดี และผาขน
สัตวอยางดี ๘๔,๐๐๐ โกฏิพับเหลานี้ ของทูลกระหมอม ขอเดชะ ขอทูล
กระหมอมจงทรงละความพอพระทัยในผาเหลานั้น อยาไดอาลัยในพระชนมชีพ
ขอเดชะ ถาดพระกระยาหาร ๘๔,๐๐๐ สํารับเหลานี้ มีคนนํามาถวายทั้งเวลาเชา
และเวลาเย็น ของทูลกระหมอม ขอเดชะ ทูลกระหมอมจงทรงละความพอ
พระทัยในพระกระยาหารเหลานั้น อยาไดทรงอาลัยในพระชนมชีพ.
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พระเจามหาสุทัสสนะสวรรคต
[๑๘๔] อานนท ครั้งนั้นแล พระเจามหาสุทัสสนะไดเสด็จสวรรคต
แลว ตอกาลไมนาน อานนท คฤหบดี หรือ บุตรคฤหบดี บริโภคโภชนะที่
ชอบใจ ยอมเมาในอาหารฉันใด อานนท พระเจามหาสุทัสสนะไดเสวยเวทนา
ที่มีการสวรรคตเปนที่สุด ฉันนั้นนั่นแล. อานนท ก็แลพระเจามหาสุทัสสนะ
สวรรคตแลว ทรงเขาถึงสุคติพรหมโลก. อานนท พระเจามหาสุทัสสนะทรง
เลน อยางพระกุมารอยู ๘๔,๐๐๐ ป ทรงดํารงตําแหนงอุปราชอยู ๘๔,๐๐๐ ป
ทรงครองราชสมบัติอยู ๘๔,๐๐๐ ป ทรงดํารงเพศคฤหัสถประพฤติพรหม
จรรยในธรรมประสาท ๘๔,๐๐๐ ป. พระเจามหาสุทัสสนะทรงเจริญพรหม
วิหารธรรมสี่ หลังจากสวรรคตเพราะพระกายแตก ไดเสด็จเขาถึงพรหมโลก
แลว.
กถาวาดวยความสังเวช
[๑๘๕] อานนท เธอคงจะคิดอยางนี้วา สมัยนั้น พระเจามหา
สุทัสสนะไดเปนคนอื่น อานนท ขอนั้นเธอไมพึงเห็นอยางนั้น สมัยนั้น เรา
ไดเปนพระเจามหาสุทัสสนะ พระนคร ๘๔,๐๐๐ ของเรานั้น มีกรุงกุสาวดี
ราชธานีเปนประมุข ปราสาท ๘๔,๐๐๐ เหลานั้น ของเรามีธรรมปราสาทเปน
ประมุข เรือนยอด ๘๔,๐๐๐ เหลานั้น ของเรามีเรือนยอดหลังใหญเปนประมุข
บัลลังก ๘๔,๐๐๐ เหลานั้นของเรา ทําดวยทอง เงิน งา บุษราคัม บุลาด
ดวยขนเจียม ลาดดวยสักหลาด ลาดดวยผาอยางดี ปกเปนลวดลาย บุลาด
ดวยหนังกวางอยางดี มีพนักสูงอยางดี มีนวมแดงสองขาง ชาง ๘๔,๐๐๐
เชือกเหลานั้นของเรา มีเครื่องแตงทําดวยทอง ปกธงทอง คลุมดวยตาขาย
ทอง มีพระยาชางตระกูลอุโบสถเปนประมุข มา ๘๔,๐๐๐ ตัวของเราเหลานั้น
มีเครื่องแตงเปนทอง ปกธงทอง คลุมดวยตาขายทอง มีพระยามาวลาหกเปน
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ประมุข รถ ๘๔,๐๐๐ เหลานั้นของเรา หุมดวยหนังราชสีห เสือโครง เสือ
เหลือง และผาขนสัตวสีเหลือง มีเครื่องแตงทําดวยทอง มีธงทอง คลุมดวย
ตาขายทอง มีรถไพชยันตเปนประมุข แกว ๘๔,๐๐๐ ดวงเหลานั้นของเรา มี
แกวมณีเปนประมุข หญิง ๘๔,๐๐๐ คนเหลานั้นของเรา มีพระนางสุภัททาเทวี
เปนประมุข คฤหบดี ๘๔,๐๐๐ คนเหลานั้นของเรา มีคฤหบดีแกวเปนประมุข
กษัตริย ๘๔,๐๐๐ พระองคเหลานั้นของเรา ผูจงรักภักดีมีปริณายกแกวเปน
ประมุข แมโคนม ๘๔,๐๐๐ ตัวเหลานั้นของเรา กําลังกําดัดหลั่งน้ํามัน กําลัง
เอาภาชนะสําริดรองรับ ผาเปลือกไมอยางเนื้อดี ผาฝายอยางเนื้อดี ผาไหมอยาง
เนื้อดี ผาขนสัตวอยางเนื้อดีของเรา มี ๘๔,๐๐๐ โกฏิพับ ถาดพระกระยาหาร
๘๔,๐๐๐ สํารับเหลานั้นของเรา มีคนใสอาหารนํามาถวายทั้งเวลาเชาและ เย็น
อานนท ก็แล บรรดาพระนคร ๘๔,๐๐๐ เหลานั้น พระนครที่เราอยูครอบ
ครอง สมัยนั้น คือกุสาวดีราชธานี พระนครเดียวเทานั้น อานนท ก็แล
บรรดาประสาท ๘๔,๐๐๐ เหลานั้น ปราสาทที่เราอยูครอบครอง สมัยนั้น คือ
ธรรมปราสาท หลังเดียวเทานั้น อานนท ก็แล บรรดาเรือนยอด ๘๔,๐๐๐
เหลานั้น เรือนยอดที่เราอยูครอบครอง สมัยนั้น คือเรือนยอดหลังใหญหลัง
เดียวเทานั้น อานนท ก็แล บรรดาบัลลังก ๘๔,๐๐๐ เหลานั้น บัลลังกที่เรา
ใชเสวยสมัยนั้น จะเปนบัลลังกทอง เงิน งา หรือบุษราคัมนั้นก็ตาม บัลลังก
เดียวเทานั้น อานนท ก็แล บรรดาชาง ๘๔,๐๐๐ เชือกเหลานั้น ชางที่เราขี่
สมัยนั้น คือพระยาชางตระกูลอุโบสถ เชือกเดียวเทานั้น อานนท ก็แล บรรดา
มา ๘๔,๐๐๐ ตัวเหลานั้น มาที่เราขี่คือ พระยามาวลาหกตัวเดียวเทานั้นอานนท
ก็แล บรรดารถ ๘๔,๐๐๐ เหลานั้น รถคันที่เราขี่สมัยนั้น คือรถไพชยันต
คันเดียวเทานั้น อานนท ก็แล บรรดาหญิง ๘๔,๐๐๐ เหลานั้น หญิงที่บํารุง
เราสมัยนั้น จะเปนนางกษัตริยหรือวาเปนหญิงแพศย หญิงคนเดียวเทานั้น
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อานนท ก็แล บรรดาผา ๘๔,๐๐๐ โกฏิพับเหลานั้น ผาที่เรานุงหมสมัยนั้น จะ
เปนผาเปลือกไมอยางดี ผาฝายอยางดี ผาไหมอยางดี หรือเปนผาขนสัตวอยางดี
ก็ตาม ผาคูเดียวเทานั้น อานนท ก็แล บรรดาถาดพระกระยาหาร ๘๔,๐๐๐ สํารับ
เหลานั้น ถาดพระกระยาหารที่เราบริโภคคําขาวสุกทนา หนึ่งเปนอยางยิ่ง และ
กับพอสมควรแกขาวสุกนั้น ถาดพระกระยาหารเดียวเทานั้น อานนท เธอจงดูซิ
สังขารเหลานั้นลวงไป ดับไป แปรไปหมดแลว อานนท สังขารทั้งหลาย
ไมเที่ยง อยางนี้ อานนท สังขารทั้งหลายไมยั่งยืนอยางนี้แล อานนท สังขาร
ทั้งหลายไมนายินดีอยางนี้แล อานนท ขอนี้ควรจะเบื่อ หนายในสังขารทั้งปวง
เทียว ควรจะคลายกําหนัด ควรละหลุดพน อานนท ก็แล เรายอมรูที่ทอด
ทิ้งรางกาย เราทิ้งรางกายในประเทศนี้ การที่เราเปนพระเจาจักรพรรดิทรง
ความเปนธรรมราชา เปนใหญในแผนดินมีสมุทรทั้ง ๔ เปนขอบเขต เปนผู
พิชิตมีชนบทมั่นคง สมบูรณดวยรัตนะเจ็ดประการ ทิ้งรางกายนี้เปนที่เจ็ด
อานนท ก็แล เราไมเล็งเห็นประเทศนั้นในโลกทั้งเทวโลก มารโลก พรหม
โลก ในหมูสัตวทั้งสมณะพราหมณพรอมทั้งเทวดา และมนุษยที่พระตถาคต
จะทอดทิ้งรางกายเปนครั้งที่แปด ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ผูพระสุคตตรัสคํานี้แลว ลําดับนั้น พระศาสดา
ไดตรัสคาถาประพันธนี้อื่นอีกวา
[๑๘๖] สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ มีอันเกิด
ขึ้นและเสื่อมไปเปนธรรมดา เกิดขึ้นแลว
ยอมดับไป การเขาไประงับสังขารเหลานั้น
เปนความสุข ดังนี้.
จบมหาสุทัสสนสูตรที่ ๔
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อรรถถกถามหาสุทัสสนสูตร
มหาสุทัสสนสูตรขึ้นตนวา ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้. การพรรณนา
ตามลําดับบทในมหาสุทัสสนสูตรนั้น มีดังนี้ ในคําวา เอาแกวทุกอยางมา
สรางปนกัน นั้น อิฐกอนหนึ่งทําดวยทอง กอนหนึ่งทําดวยเงิน กอนหนึ่ง
ทําดวยแกวไพฑูรย กอนหนึ่งทําดวยแกวผลึก กอนหนึ่งทําดวยโกเมน กอนหนึ่ง
ทําดวยบุษราคัม กอนหนึ่งทําดวยรัตนะทุกอยาง. กําแพงนี้อยูภายในกําแพง
ทั้งหมด สูงประมาณ ๖๐ ศอก. แตพระเถระพวกหนึ่งกลาววา ชื่อวานคร เมื่อ
คนยืนอยูภายในแลดูก็จะมีสัณฐานกลม เพราะฉะนั้น กําแพงที่อยูขางนอกทั้งหมด
จึงสูง ๖๐ ศอก กําแพงที่เหลือจึงต่ําโดยลําดับ. พวกหนึ่งกลาววา นครนี้ เมื่อคน
ยืนอยูภายนอกแลดู ก็จะมีสัณฐานกลม เพราะฉะนั้น กําแพงในที่สุด จึงสูง ๖๐
ศอก กําแพงที่เหลือจึงต่ําโดยลําดับ. พวกหนึ่งกลาววา นครนี้ เมื่อคนยืนอยู
ภายในและภายนอกแลดู ก็จะมีสัณฐานกลม เพราะฉะนั้น กําแพงในทามกลาว
จึงสูง ๖๐ ศอก กําแพงภายใน ๓ แหง และภายนอก ๓ แหง จึงต่ําโดยลําดับ.
บทวา เอกสิกา คือ เสาระเนียด. บทวา ติโปริสงฺคา ความวา
แขนบุรุษคนหนึ่งพันแขนกัน ๓ คน รวมกันเปน ๑๕ แขน. ก็เสาระเนียด
เหลานั้น ตั้งอยูอยางไร. โดยขางนอกพระนคร ใกลปกพระทวารใหญ
แตละแหง มีเสาระเนียดแหงละ ๑ ตน ใกลปกพระทวารเล็กแตละแหง มี
เสาระเนียดแหงละ ๑ ตน ระหวางพระทวารใหญ และพระทวารเล็กแหงละ
๓ ตน.
บรรดาตนตาลที่ทําดวยรัตนะทั้งหมดในแถวตาลทั้งหลาย ตาลตนหนึ่ง
ทําดวยทอง เพราะฉะนั้น พึงทราบลักษณะที่กลาวแลวในกําแพงนั่นเทียว.
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แมในใบและผลทั้งหลาย ก็มีนัยเชนเดียวกัน. ก็แถวตาลเหลานั้น สูง ๘๐ ศอก
ตั้งอยูในระหวางกําแพงแหงละ ๑ แถว ในพื้นที่ราบเรียบซึ่งเกลี่ยดวยทราย. บทวา
วคฺคู แปลวา ฉลาดดี. บทวา รชนีโย แปลวา สามารถเพื่อกําหนัด. บทวา
กมนีโย แปลวา เมื่อฟงแมตลอดวัน ก็ไมเบื่อ. บทวา มทนีโย แปลวา
ทําใหเกิดเมาใจ เมาคน. บทวา ปฺจงฺคิกสฺส ความวา ประกอบดวยองค
๕ ประการ คือ อาตฏะ วิตฏะ อาตฏวิตฏะ สุริระ ฆนะ. ในองค ๕
ประการนั้น ดุริยางค ที่หุมหนังหนาเดียว ในบรรดากลองเปนตน ซึ่งหุม
ดวยหนัง ชื่อวา อาตฏะ ดุริยางคที่หุมทั้ง ๒ หนา ชื่อวา วิตฏะ ดุริยางค
ที่หุมทั้งหมด ชื่อวา อาตฏวิตฏะ. ปแลสังขเปนตน ชื่อวา สุสิระ. สัมมตาลเปนตน ชื่อวา ฆนะ. บทวา สุวินีตสฺส ความวาขึงดีแลว ดวยทําให
หยอนเปนตน. บทวา สุปฏิตาพิตสฺส ความวา ตีเทียบดีแลว เพื่อใหรูวา
พอดี. บทวา กุสเลหิ สมนฺนาหตสฺส ความวา บรรเลงโดยผูเชี่ยวชาญ
ซึ่งสามารถที่จะบรรเลง. บทวา ธุตฺตา แปลวา นักเลงการพนัน. บทวา
โสณฺฑา ความวา นักเลงสุรา. นักเลงสุราเหลานั้นเทียว ชื่อวา นักดื่ม
ดวยความสามารถดื่มไดบอย ๆ. บทวา ปริจาเรสุ แปลวา ถือจังหวะมือ
จังหวะเทาฟอนเลน. บทวา สีสนฺหาตสฺส แปลวา ทรงอาบดวยน้ํากลิ่นหอม
ทั่วพระเศียร.
บทวา อุโปสถิกสฺส ความวา ทรงสมาทานองคอุโบสถ. บทวา
อุปริปาสาทวรคตสฺส ความวา เสด็จขึ้นปราสาทอันประเสริฐ ทรงเสวย
พระกระยาหารแลว เสด็จเขาไปยังหองศิริ เบื้องบน คือ บนพื้นใหญ
แหงพระปราสาทอันประเสริฐ แลวทรงระลึกถึงศีล. ไดยินวา ครั้งนั้น
พระราชาทรงแกปญหาตั้งแสน ตั้งแตเชาตรูแลว ทรงถวายมหาทาน ทรง
ชําระพระเศียร ดวยน้ําหอม ๑๖ หมอ เสวยพระกระยาหารเชา ทรงสพักสไบ
อันบริสุทธิ์ ประทับนั่งสมาธิในหองบรรทมบนพระปราสาทอันประเสริฐ ทรง
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ระลึกถึงเหตุแหงบุญ ซึ่งสําเร็จดวยทาน ทมะ และสัญญมะ ของพระองค. นี้
เปนธรรมดาของพระเจาจักรพรรดิทั้งปวง. เมื่อพระเจาจักรพรรดิเหลานั้น
ทรงระลึกถึงศีลอยางนั้น จักรรัตนะอันเปนทิพย เชนกับกอนแกวมณีสีเขียว
อันมีสมุฏฐานจากบุญกรรม ปจจัยและฤดูดังกลาวแลว ยอมปรากฏเหมือน
พื้นน้ําสมุทรดานปราจีน ถูกคลื่นพัด เหมือนอากาศอันประดับประดาแลว
ฉะนั้น. จักรรัตนะนั้น ไดปรากฏแกพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิราช
ฉันนั้นเหมือนกัน.
จักรรัตนะนี้นั้น ทานกลาววาเปนทิพย เพราะประกอบดวยอานุภาพอัน
เปนทิพย. จักรรัตนะมีกําตั้งพัน จึงชื่อวา สหสฺสาร . มีกงและมีดุม จึงชื่อ
วา สเนมิก สนาภิก . บริบูรณดวย อาการทั้งปวง จึงชื่อวา สพฺพาการปริปูร .
จักรในมหาสุทัสสนสูตร นั้นดวย เปนรัตนะดวย เพราะอรรถวา ให
เกิดความยินดี เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา จักรรัตนะ. ก็จักรรัตนะทานกลาววา
สนาภิก ดวยดุมใด ดุมนั้น ทําดวยแกวมณีสีเขียว. ก็ทามกลางแหงดุม ซึ่ง
ทําดวยเงินแท รุงโรจนเหมือนเบียดเสียดดวยระเบียบฟนที่ขาวสนิท. ลอมดวย
แผนเงินทั้งภายนอกและภายใน ทั้งสอง เหมือนมณฑลแหงจันทรที่มีจุดใน
ทามกลางฉะนั้น. ก็ลวดลายที่แกะสลักในที่อันสมควรในแผนลอมดุม และซี่
นั้น ปรากฏวาจัดแบงไวเปนอยางดี. ความบริบูรณดวยอาการทั้งปวงแหงดุม
แหงจักรรัตนเพียงเทานี้กอน. จักรรัตนะนั้นทานกลาววา สหสฺสาร ดวย
กําเหลาใด กําเหลานั้นทําดวยรัตนะเจ็ดประการ ถึงพรอมดวยแสงสวาง
เหมือนรัศมีแหงพระอาทิตยฉะนั้น. อาการมีลวดลายสลักดวยกอนแกวแหงกํา
แมเหลานี้ ปรากฏเปนจักร แบงเปนอยางดีทีเดียว. นี้เปนความสมบูรณโดย
อาการทั้งปวงแหงกําแหงจักรรัตนะนั้น. อนึ่ง จักรรัตนะนั้น ทานกลาววา
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สเนมิก ดวยกงใด กงนั้นทําดวยแกวประพาฬอันแดงจัด บริสุทธิ์สนิท เหมือน
กับจะเยาะเยยศิริแหงกลุมรัศมีพระอาทิตยออน ๆ ฉะนั้น. ก็ในที่ตอแหงกงนั้น
ลวดลายที่สลักกลม มีศิริเปนกอนขาวแดงบริสุทธิ์ดี ดาดาษดวยชมพูนุทสีแดง
ปรากฏเปนอันจัดแบงไวเปนอยางดี. นี้คือ ความบริบูรณ โดยอาการทั้งปวง
แหงกงจักรรัตนะนั้น. ก็ในระหวางกํา ทั้งสิบ แหงจักรรัตนะนั้น ใน
เบื้องหลังแหงบริเวณกง มีกอนแกวประพาฬจับลม แกะสลักเปนศีรษะภายใน
เหมือนกลุมควันฉะนั้น.
จักรรัตนะใดที่ตองลมแลว มีเสียงไพเราะ ยวนใจ ชวนใหฟง ให
เคลิบเคลิ้มเหมือนเสียงดนตรีที่ประกอบดวยองค หา ที่บรรเลงโดยผูชํานาญ
ดีแลวฉะนั้น ก็จักรรัตนะนั้น ในเบื้องบนแหงคัน แกวประพาฬมีฉัตรขาว
ในขางทั้งสอง มีแถวลวดลายดอกทองคํารวมกันเปนสองแถว ภายในดุมและ
ซี่แมทั้งสอง ลอมกงซึ่งงามพรอมดวยคันแกวประพาฬรอยคัน ทรงฉัตรขาวตั้ง
รอย มีแถวลวดลายดอกทองคําที่รวมประชุมสองรอยอยางนี้เปนบริวาร มี
มุขสีหะสองมุข มีพวงแกวมุกดาประมาณเทาลําตาล ๒ พวง อันสวยงามเหมือน
ประกายแสะพระจันทรเพ็ญ ดาดาษดวยผากัมพลสีแดงเสมอเหมือนดวงพระอาทิตยออน ๆ รอน ๆ จะเยอความงามที่แผกระจายในอากาศ และแมน้ําคงคา
ฉะนั้น หอยระยาอยู มีวงจักร ๓ วง พรอมกับจักรรัตนะปรากฏเหมือนหมุน
ในอากาศ พรอมกันฉะนั้น นี้ ความบริสุทธิ์ทุกอยางโดยประการทั้งปวงแหง
จักรรัตนะนั้น.
ก็จักรรัตนะนี้นั้น สมบูรณดวยอาการทั้งปวงดังนี้ เหมือนกับมวล
มนุษยบริโภคอาหารเย็นตามปกติ นั่งบนอาสนะที่ปูลาด ที่ประตูบานของตน ๆ
สนทนากัน เด็ก ๆ กําลังเลนในทางสี่แพรง เปนตน ใหอากาศไมสูงนัก
ไมต่ํานัก ประมาณปลายไมใหสวางไสวอยู เหมือนใหไดยินเสียงสัตวทั้งหลาย
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ดวยเสียงไพเราะซึ่งฟงไดตั้งแตปลายกิ่งไม ถึงสิบสองโยชน ทําใหนัยนตา
มองเห็นดวยสีอันรุงเรืองดวยแสงตาง ๆ ถึงโยชน เหมือนกับโฆษณา บุญญานุภาพแหงพระเจาจักรพรรดิ กลับมายังราชธานี. ลําดับนั้น ดวยการฟงเสียง
จักรรัตนะนั่นเอง มวลมนุษยที่แลดูทิศตะวันออก มีจิตจดจอวา นี้เปนเสียง
ของใครจากที่ไหนหนอ ตางก็กลาวกะกันวา ทานผูเจริญ ดูอัศจรรยจริง
แตกาลกอนพระจันทรเพ็ญขึ้นเพียงดวงเดียว แตวันนี้ ไฉนจึงขึ้นเปน ๒ ดวง
ก็นั่นเปนพระจันทรเพ็ญคูเหมือนราชหงษคูประดับทองฟา เหมือนอยางแต
กาลกอน. คนอื่นก็กลาวกะคนนั่นวา พูดอะไรเพื่อน ทานเคยเห็นพระจันทร
๒ ดวงขึ้นพรอมกันแตที่ไหน นั่นเปนพระอาทิตยทรงกลดมิใชหรือ. คนอื่น
ยิ้มแลวกลาวกะคนนั้นวา ทานเปนบาหรือ พระอาทิตยพึงตกเดี๋ยวนี้มิใชหรือ
พระอาทิตยนั้น จักขึ้นตามพระจันทรเพ็ญนี้อยางไร ก็นั่นจักเปนวิมานของผูมี
บุญคนหนึ่ง ซึ่งรุงโรจนดวยแสงรัตนะ แนแท. มนุษยแมทั้งหมด
เหลานั้น ตางไมเชื่อกัน ก็กลาวกะคนเหลาอื่นอยางนี้วา ทานผูเจริญ พูดมาก
ไปทําไม นี้ไมใชพระจันทรเพ็ญ ไมใชพระอาทิตย ไมใชวิมานของเทพ และ
ไมใชศิริสมบัติของเหลาเทพปานนี้ แตพึงเปนจักรรัตนะอยางหนึ่งแนนอน.
เมื่อชนนั้นสนทนากันอยางนี้แลว จักรรัตนะนั้น ก็ละเสียซึ่งมณฑลแหงพระ
จันทรมุงตรงตอราชธานี.
แตนั้น ถาพูดวา จักรรัตนะนี้ เกิดแกใครหนอ ก็จะมีคนพูดวา
จักรรัตนะนั่นไมเกิดแกใครอื่น แตเกิดแกพระเจามหาจักรพรรดิผูมีพระบารมี
บริบูรณของพวกเรามิใชหรือ. ลําดับนั้น มหาชนนั้นและชนผูอื่น ๆ ทั้งหมด
ก็ติดตามจักรรัตนะนั่นเทียว. จักรรัตนะแมนั้น เหมือนประสงคจะใหรูถึง
ภาวะเปนไปแหงตนเพื่อประโยชนแกพระเจาจักรพรรดิ วนเลียบพระนครสูง
ประมาณกําแพงถึง ๗ ครั้ง ทําประทักษิณพระนครของพระเจาจักรพรรดิแลว
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ประดิษฐานอยูในที่เชนสีหบัญชรดานเหนือ ภายในแหงราชธานี ปรากฏเหมือน
ใหมหาชนสะดวกแกการบูชา ดวยของหอมและดอกไมเปนตนฉะนั้น. ก็เมื่อ
จักรรัตนะนั้นตั้งอยูอยางนี้แลว ก็จะมีพระราชาพระองคผูประสงคจะทอดพระเนตรดูจักรรัตนะซึ่งมีกลุมแสงทําใหภายในปราสาทสวางไสวดวยแสงรัตนะหลาก
สี ซึ่งพุงออกมาทางชองบานหนาตาง. แมปริชนผูมากับพระราชานั้น ก็ปรารภ
ถึงคํานารักแหงจักรรัตนะนั้น จึงประกาศเนื้อความนั้น.
ลําดับนั้น พระราชาทรงมีพระสรีระ ผุดผองดวยพระปติ และ
ปราโมทยเปนกําลัง ทรงเลิกสมาธิเสด็จลุกขึ้นจากพระราชอาสน เสด็จไปใกล
สีหบัญชร ทรงเห็นจักรรัตนะนั้น ทรงพระดําริวา ก็จักรรัตนะนั้น เราไดฟง
แลว ดังนี้เปนตน. จักรรัตนะนั้นทั้งหมดไดเปนอยางนั้น แกพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิราช. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา รฺโ มหา
สุทสฺสนสฺส ฯเปฯ อสฺส นุโข อห ราชา จกฺกวตฺติ. ในบทนั้นมีอรรถ
วา พระราชาพระองคนั้น เปนพระเจาจักรพรรดิ. ถามวา เปนพระเจา
จักรพรรดิ ดวยเหตุมีประมาณเทาใด.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นจักรรัตนะพุงขึ้นไปสูอากาศ แมเพียงหนึ่ง
องคุลีสององคุลี ทรงแสดงกิจจะพึงกระทํา เพื่อยังจักรรัตนะนั้นเปนไป ณ
บัดนี้ จึงตรัสวา อถโข อานนฺท เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา อุฏายาสนา ความวา เสด็จลุกจากพระราชอาสนะที่ประทับแลว เสด็จมาใกลจักรรัตนะ. บทวา สุวณฺณภิงฺคาร คเหตฺวา
ความวา ทรงยกพระสุวรรณภิงคารมีทะนานเชนงวงชาง.
บทวา อนฺวเทว ราชา มหาสุทสฺสโน สทฺธึ จตุรงฺคินิยา เสนาย
ความวา ก็พระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิราช นั้น ทรงพระนามวา จักรพรรดิ
ชั่วกาลใกลเคียงกับจักรรัตนะพุงขึ้นเวหาใกลเคียงกับพระเจาพรรดิทั้งหลาย
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ทรงรินน้ําแลวตรัสวา ขอจักรรัตนะจงอภิชิตจักรภพ. ก็ครั้นจักรรัตนะเปนไป
แลว พระเจาจักรพรรดิเสด็จติดตามจักรรัตนะนั้น เสด็จไปยังยานอันประเสริฐ
แลว พุงขึ้นสูเวหาส. ลําดับนั้น ปริชนและอันใดชนของพระราชานั้น ถือ
ฉัตรและจามรเปนตน ตอจากนั้น หมูอุปราชและเสนาบดีพรอมกับพลกําลัง
ประดับประดาดวยเสื้อผาเกราะเปนตน รุงเรืองดวยแสงอาภรณตาง ๆ ตกแตง
ดวยธงปฏากอันสวยงาม พุงขึ้นสูเวหาสแวดลอมพระราชา. ก็บรรดาเภรีราชยุต
ก็ใหตีเที่ยวไปในถนนพระนคร เพื่อสงเคราะหชนวา ดูกอนพอทั้งหลาย จักร
รัตนะไดบังเกิดแกพระราชาของพวกเราแลว ทานทั้งหลายจงตกแตงประดับ
ประดา ตามสมควรแกทรัพยของตน ๆ แลวมาประชุม. และแมมหาชนละกิจ
ทั้งปวงตามปกติดวยเสียงจักรรัตนะนั่นเทียว ถือของหอมและดอกไมเปนตน
ประชุมกันแลว. มหาชนแมนั้นทั้งหมด เหาะขึ้นเวหาสแวดลอมพระราชานั่น
เทียว. ก็มหาชนใด ๆ ประสงคจะไปกับพระราชา มหาชนนั้น ๆ ก็ไปสูอากาศ
เทียว. บริษัทยาวกวางประมาณสิบสองโยชนอยางนี้. ในบริษัทนั้น แมคน
หนึ่ง จะมีสรีระขาดแตก หรือผาเปอนก็ไมมี. จริงอยู พระเจาจักรพรรดิทรง
มีราชบริวารอันสะอาด. ขึ้นชื่อวา บริษัทของพระเจาจักรพรรดิ เหาะได
เหมือนวิทยาธร เปนเชนกับแกวมณีที่เกลื่อนกลนในทองฟาสีเขียว. บริษัทแม
ของพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิราช ก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา อนฺวเทว ราชา มหาสุทสฺสโน สทฺธึ จตุรงฺคินิยา เสนาย.
ก็จักรรัตนะนั้น ยอมพุงไปบนทองฟาเหนือยอดไมโดยไมสูงนัก ไม
ต่ํานัก เหมือนคนตองการดอกผล และเถาวัลย ของตนไม ก็อาจจับดอกผล
เหลานั้นไดงาย และเหมือนคนยืนอยูบนแผนดิน ก็อาจจะสังเกตวา นั่นพระราชา นั่นอุปราช นั่นเสนาบดี. ก็ในบรรดาอิริยาบถมียืนเปนตน ผูใดตอง
การอิริยาบถใด ผูนั้นก็ดําเนินไปดวยอิริยาบถนั้นได. ก็ในที่นี้ผูขวนขวาย
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ศิลปะมีจิตรกรรมเปนตน เมื่อทํากิจของตน ๆ ไป กิจทั้งปวงของชนเหลานั้น
ก็ยอมสําเร็จในอากาศนั้นเทียวเหมือนแผนดิน จักรรัตนะนั้น พาบริษัท
พระเจาจักรพรรดิไปดวยอาการอยางนี้ และละเขาพระสุเมรุทางเบื้องซายไปสู
ปุพพวิเทหประเทศ ประมาณแปดพันโยชนในสวนเบื้องบนแหงมหาสมุทร.
ในที่นั้น ภูมิภาคใดสวนกวางลอมรอบได ๑๒ โยชน ควรแกการอยูอาศัยของ
บริษัท ๑๖ โยชน มีอาหารเครื่องอุปกรณหาไดงาย สมบูรณดวยรมเงาและน้ํา
มีภาคพื้นสะอาดสม่ําเสมอ นารื่นรมย จักรรัตนะนั้น ตั้งอยูเหมือนไมหวั่นไหว
ในสวนเบื้องบนแหงภูมิภาคนั้น ๆ ลําดับนั้น ดวยสัญญาณนั้น มหาชนนั้นก็ลง
ทํากิจทั้งปวงมีการอาบและการกินเปนตน ตามใจชอบ สําเร็จการอยู. จักรรัตนะ
ทั้งปวงไดเปนเชนนั้น แมของพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิก็เปนเชนนั้น ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา ดูกอนอานนท ก็จักรรัตนประดิษฐอยูในประเทศใด
พระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิ ก็เสด็จเขาไปประทับอยูในประเทศนั้น พรอม
ดวยจตุรงคเสนา.
ครั้นพระเจาจักรพรรดิประทับอยูอยางนี้แลว พระราชาทั้งหลายใน
ประเทศนั้น แมไดฟงแลววา จักรมาแลว ก็ยอมไมประชุมกําลังพลเตรียมรบ.
เพราะในระหวางอุบัติขึ้นแหงจักรรัตนะ ธรรมดาสัตวที่จะพยายามยกอาวุธตอ
พระราชานั้น ดวยสําคัญวาเปนศัตรูไมมีเลย. นี้เปนอานุภาพแหงจักรรัตนะ.
ก็ขาศึกศัตรูที่เหลือของพระราชานั้น ยอมเขาถึงการฝกดวยอานุภาพแหงจักร.
ธรรมดาการฝกศัตรูเปนหนาที่ของพระราชาผูเปนใหญแหงคน ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาวถึงจักรของพระราชานั้น. เพราะฉะนั้น พระราชาเหลานั้นแมทั้ง
หมดทรงถือบรรณาการอันสมควรแกราชศิริสมบัติของตน ๆ เสด็จเขาเฝา
พระราชานั้น ทรงนอมพระเศียร ทําการบูชาพระบาทแหงพระราชานั้น ดวย
อภิเษกแหงรัศมีแกวมณีพระโมลีของตนถึงซึ่งการตอนรับพระราชานั้นดวยพระ
วจนะวา ขาแตพระมหาราช ขอพระองคจงเสด็จมาดังนี้เปนตน. พระราชา
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ทั้งหลายก็ไดกระทําอยางนั้น แกพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิราชเหมือนกัน.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เย โข ปนานนฺท ปุรตฺถิมาย ทิสาย ฯเปฯ
อนุสาส มหาราช ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สฺวาคต แปลวา เสด็จมาดีแลว. ทาน
กลาววา ก็ครั้นพระราชาองคหนึ่งเสด็จมา ราชศัตรูก็เศราโศก ครั้นเสด็จไป
ก็ทรงเพลิดเพลิน ครั้นพระราชาบางองคเสด็จมา ราชศัตรูก็ทรงเพลิดเพลิน
ครั้นเสด็จไป ก็ทรงเศราโศก พระองคก็เปนเชนนั้น ทรงเสด็จมาเพลิดเพลิน
เสด็จไปเศราโศก เพราะฉะนั้น การเสด็จมาของพระองค จึงเปนการเสด็จมา
ดี ก็ครั้นกลาวอยางนี้แลว พระเจาจักรพรรดิจะไมตรัสวา ทานทั้งหลายจง
นําพลีอันสมควร มีประมาณเทานี้ใหแกเราบาง จะไมตัดเอาโภคะของพระราชา
องคอื่นไป พระราชทานแกพระราชาอีกองคบาง แตจะทรงหยิบยกคําวา
ปาณาติปาตา เปนตน ขึ้นกลาวดวยปญญาอันสมควร แกความที่พระองค
เปนธรรมราชา ทรงแสดงพระธรรมดวยพระวจนะอันเปนที่รัก อันละเอียด
ออน โดยนัยเปนอาทิวา ดูกรพอทั้งหลาย ทานจงดู ขึ้นชื่อวา การฆาสัตว
นั่น อันเสพแลว เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อนรก ยอมพระ
ราชทานพระโอวาทเปนอาทิวา ไมพึงฆาสัตวดังนี้. แมพระเจามหาสุทัสสนจักร
พรรดิ ก็ทรงกระทําอยางนี้เหมือนกัน. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา พระเจา
มหาสุทัสสนจักรพรรดิตรัสอยางนี้วา ทานไมพึงฆาสัตว ฯลฯ และทานพึง
บริโภคตามสมควร.
ถามวา ก็พระราชาแมทั้งหมด ทรงถือเอาพระโอวาทนี้ของพระราชา
หรือไม. ตอบวา พระราชาแมทั้งหมด ยังไมถือเอาพระโอวาทแมของพระ
พุทธเจา จักถือเอาพระโอวาทของพระราชาไดอยางไร. เพราะฉะนั้น พระ
ราชาเหลาใด ทรงเปนบัณฑิต เฉลียวฉลาด มีปญญา พระราชาเหลานั้น
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ก็จะทรงถือเอา. แตพระราชาทั้งหมดทรงตามเสด็จ เพราะฉะนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสวา เยโข ปนานนฺท ดังนี้เปนตน.
ลําดับนั้น จักรรัตนะนั้น ครั้นพระราชาใหพระโอวาทแกชาวบุพพวิเทหะ อยางนี้แลว ก็พุงขึ้นสูเวหาสพรอมกับกําลังของจักรพรรดิที่ไดรับ
ประทานอาหารเชาเสร็จแลว ก็ยางเขาสูสมุทรดานปุรัตถิมทิศผานคลื่นอันกวาง
ขวาง เหมือนนาคราชไดกลิ่นงูแลวแผพังพานฉะนั้น บินเหนือน้ํามหาสมุทร
ประมาณหนึ่งโยชนตั้งอยูภายในมหาสมุทรประดุจระเบียบแกวไพฑูรย ฉะนั้น.
และในขณะนั้น รัตนนานาชนิดเกลื่อนกลนในพื้นมหาสมุทร ดุจประสงคจะเห็น
บุญศิริของพระราชาพระองคนั้น มาจากที่นั้นๆ เต็มประเทศนั้น ๆ ลําดับนั้น
บริษัทแหงพระราชานั้น เห็นพื้นมหาสมุทรเต็มดวยรัตนนานาชนิดนั้น ก็ถือ
เอาดวยกอบเปนตนตามใจชอบ. ก็เมื่อบริษัทไดถือเอารัตนะตามชอบ จักร
รัตนะนั้น ก็กลับ. ก็ครั้นจักรรัตนะนั้นกลับ บริษัทไมไดไป พระราชาอยูใน
ทามกลาง จักรรัตนะอยูในที่สุด. จักรรัตนะนั้นกระทบรอบ ๆ กงโดยการแยกนั้น
เหมือนกระทบพื้นน้ําทะเล และเหมือนขมดวยจักรรัตนศิริเขาไปชั่วนิรันดร.
พระเจาจักรพรรดิทรงชํานะ ปุพพวิเทหประเทศ ซึ่งมีมหาสมุทรดานทิศตะวัน
ออกเปนขอบเขตอยางนี้แลว ทรงประสงคจะชํานะชมพูทวีป ซึ่งมีสมุทรดาน
ทิศใตเปนขอบเขต เสด็จไปมุงตรงตอสมุทรดานทิศใต ตามทางที่จักรรัตนะ
แสดงนําไป. แมพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิก็เสด็จไปเชนนั้นเหมือนกัน.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ดูกอนอานนท ลําดับนั้นแล จักรรัตนะนั้นขาม
ไปยังสมุทรทิศตะวันออกแลว กลับไปยังทิศใตดังนี้.
ก็เมื่อจักรรัตนะนั้นเปนไปอยางนี้ คําวา วิธีกลับ การพักอยูแหง
เสนา การเสด็จมาแหงพระอริราช การพระราชทานอนุสาสนีแกเหลาพระ
อริราชนั้น ๆ การขามไปยังสมุทรดานทิศใต การขึ้นไปเหนือน้ําสมุทร การ
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ถือเอารัตนนานาชนิดทั้งหมด พึงทราบโดยนัยกอนนั้นเทียว. ก็ทรงชํานะ
ชมพูทวีปประมาณหนึ่งโยชนนั้นแลว กลับจากสมุทรทางทิศใต เสด็จไปโดย
นัยกลาวแลวในบทกอน เพื่อชํานะอมรโดยานมีเจ็ดพันโยชน เปนประมาณ
ทรงชนะอมรโดยานแมนั้น ซึ่งมีสมุทรเปนขอบเขตอยางนั้น เสด็จขามไปจาก
สมุทรทางทิศตะวันตกเสด็จไปอยางนั้น เพื่อชํานะอุตรกุรุ ซึ่งมีแปดพันโยชน
เปนประมาณ ทรงชนะอุตรกุรุแมนั้น ซึ่งมีสมุทรเปนขอบเขตเชนกัน แลว
เสด็จกลับจากสมุทรทางทิศเหนือ. พระจาจักรพรรดิทรงบรรลุความเปนผูยิ่ง
ใหญแหงปฐพี ซึ่งมีมหาสมุทรทั้งสี่เปนขอบเขต ดวยประการฉะนี้.
พระราชาพระองคนั้น ทรงชนะวิเศษดวยอันชํานะแลวอยางนี้ มีบริษัท
เพื่อแสดงถึงศิริราชสมบัติของพระองค ทรงแหงนดูทองฟาเบื้องบน ทรงแลดู
มหาทวีปสี่ ซึ่งมีเกาะเล็กประมาณ ๕๐๐ ๆ เปนบริวาร เหมือนสระเกิดขึ้นเอง
ทั้งสี่ ที่วิจิตรดวยปาปทุม อุบล กุมุท และบุณฑริก ที่บานแยมดีแลวฉะนั้น
เสด็จกลับไปสูราชธานี ของพระองคตามลําดับ ตามทางที่จักรรัตนะแสดงแลว
นั่นเทียว. ลําดับนั้น จักรรัตนะนั้นก็ตั้งอยูเหมือนยังภายในประตูแหงบุรีให
งดงามฉะนั้น. ก็ครั้นจักรรัตนะนั้นประดิษฐานอยูอยางนี้แลว กิจอันจะพึงกระทํา
บางอยางดวยคบเพลิง หรือดวยประทีปภายในราชบุรี ก็ไมมี. แสงสวางแหง
จักรรัตนะนั่นเทียว ยอมกําจัดความมืดแหงราตรี. แตบุคคลเหลาใด ตอง
การความมืด ความมืดนั่นเทียวก็ยอมมีแกบุคคลเหลานั้น. จักรรัตนะนั้นทั้งหมด
ไดมีแลวอยางนี้ แมแกพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิ. ดวยเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา ทกฺขิณสมุทฺท อชฺโฌคาเหตฺวา ฯเปฯ เอวรูป จกฺกรตน ปาตุรโหสิ.
อํามาตยทั้งหลาย ของพระเจาจักรพรรดิผูมีจักรรัตนะปรากฏอยางนี้
ก็ใหกระทําสถานที่อยูของชางมงคลปกติใหเปนภูมิภาคสม่ําเสมอบริสุทธิ์สะอาด
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ประพรมดวยกลิ่นสุรภี มีจันทนแดงเปนตน ตบแตงใหสวยงามเหมือนวิมาน
เทพภายใตเกลื่อนกลนดวยดอกสุรภีดอกกุสุมอันมีสีวิจิตร เบื้องบนมีเพดาน
ประดับประดาดวยลายกุสุมอันพึงพอใจรวบรวมภายในดวงดาวทองแลวทูลวา
ขาแตสมติเทพ ขอพระองคจงพระดําริการมาแหงหัตถีรัตนะมีรูปปานนี้.
พระราชานั้นก็ทรงถวายมหาทาน โดยนัยที่กลาวแลวในกาลกอน และทรง
สมาทานศีลแลวประทับนั่งระลึกถึงบุญสมบัตินั้น. ลําดับนั้น ชางประเสริฐอัน
อานุภาพแหงบุญของพระราชานั้น เตือนแลว เหมือนจะครอบงําสักการะพิเศษ
นั้นจากตระกูลฉัททันต หรือจากตระกูลอุโบสถ มีสรีระขาวปลอดตกแตงการ
เดิน คอและปากมีสีแดงดุจมณฑลแหงพระอาทิตยออน ๆ มีที่ประดิษฐ
เจ็ดประการ มีรูปรางอวัยวะนอยใหญตั้งไวอยางดี มีนม เล็บ และปลายงวง
แดงแยม สามารถเหาะไดเหมือนโยคีผูมีฤทธิ์ ใหญขาว เหมือนบริเวณที่
ยอมดวยจุณแหงมโนสิลา มายืนอยูในประเทศนั้น. ชางนั้นมาจากตระกูลชาง
ฉัททันต ยอมเล็กกวา ชางทั้งหมด. ชางที่มาจากตระกูลชางอุโบสถ ยอม
ใหญกวา ชางทั้งปวง. แตในบาลี ยอมมาวา นาคราชชื่อ อุโบสถ ดังนี้.
ทานกลาวไวในอรรถกถาทั้งหลายวา ขึ้นชื่อวาชางนาคราช ไมคูควรแกใครๆ
เปนชางเล็กกวาชางทั้งหมด ยอมมาดังนี้. ชางนี้นั้นยอมมาแกพระเจาจักรพรรดิ
ผูมีวัตรแหงจักรพรรดิ ทรงดําริโดยนัยกลาวแลวนั่นเทียว. ก็ชางนาคราชมา
สูโรงชางมงคลปกติเองไมกําจัดชางมงคล ยืนอยูในที่นั้น. ดวยเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา ปุน จปร อานนฺท ฯเปฯ นาคราช ดังนี้.
ก็บุคคลทั้งหลายมีคนเลี้ยงชางเปนตน เห็นหัตถีรัตนะที่ปรากฏอยาง
นั้นแลว รื่นเริงดีใจรีบไปทูลแดพระราชา. พระราชารีบเสด็จมาดู หัตถีรัตนะนั้น ทรงมีพระราชหฤทัยผองใส ทรงคิดวา หัตถียานประเสริฐหนอ
ถาสมควรนําเขาฝก ดังนี้. ทรงเหยียดพระหัตถ ลําดับนั้น ชางนั้นเหมือน
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กับชางแมนม สยายหูแสดงเสียงรองเขาไปเฝาพระราชา. พระราชาทรงใครจะ
เสด็จขึ้นประทับชางนั้น. ลําดับนั้น ปริชนของพระราชานั้นรูพระประสงค ทํา
ธงทอง เครื่องประดับทองคลุมดวยขายทองนําเขาหาหัตถีรัตนะนั้น. พระราชา
ไมใหประทับนั่งชางนั้น เสด็จขึ้นบันไดที่ทําดวยรัตนะเจ็ดประการ มีพระราช
หฤทัยนอมไปในอากาศ. พรอมดวยจิตตุบาท ของพระราชานั้น หัตถินาคราชนั้น ก็ลอยขึ้นสูทองฟาที่รุงเรืองดวยแสงแกวอินทนิล และแกวมณี เหมือน
ราชหงษฉะนั้น. ตอจากนั้น บริษัทของพระราชาทั้งหมดก็เหาะขึ้นโดยนัยอัน
กลาวแลวในจักกจาริกานั่นเทียว. พระราชาพรอมกับบริษัทขึ้นชมปฐวีทั้งสิ้น
ก็กลับราชธานีภายในอาหารเชา ดวยประการฉะนี้. หัตถีรัตนะแมของพระเจา
มหาสุทัสสนจักรพรรดิราชก็เปนเชนนั่นเทียว. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
หิสฺวา รฺโ ฯเปฯ ปาตุรโหสิ ดังนี้.
ก็อํามาตยทั้งหลาย ของพระเจาจักรพรรดิผูมีหัตถีรัตนะปรากฏอยาง
นี้แลว ใหกระทําและประดับประดา โรงมามงคลตามปกติ ใหมีพื้นสะอาดราบ
เรียบ ยังพระอุตสาหะใหเกิดขึ้นแกพระราชา เพื่อทรงคิดการมาแหงมานั้น
โดยนัยกอนนั่นเทียว. พระราชานั้น ทรงมีสักการะนอมในทานที่ทรงกระทํา
แลวโดยนัยกอนนั่นเทียว ทรงสมาทานศีลและวัตร ประทับนั่งสําราญบนพื้น
ปราสาททรงระลึกบุญสมบัติ. ลําดับนั้น อัศวราช ชื่อวา วลาหก จากตระกูล
มาสินธพ อันอานุภาพแหงบุญของพระราชานั้น เตือนแลว มีศิริแหงกลุมเมฆ
ขาวในสรทกาลที่ตองสายฟา มีเทาแดง มีกลีบเทาแดง มีรูปรางแข็งแรง
บริสุทธิ์สนิท เชนกับกลุมรัศมีแหงพระจันทร มีศีรษะดํา เพราะถึงพรอมดวย
ขนตั้งตรงวงกลมละเอียดสีขาวเชนหญาปลองที่สําเร็จดวยดีตั้งไวแลว สามารถ
เหาะไดมาอยูในโรงนั้น. ก็อัศวราชนั้น มาแลวแกพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิ
เหมือนหัตถีรัตนะฉะนั้น. บททั้งปวงที่เหลือ พึงทราบโดยนัยกลาวแลวใน
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หัตถีรัตนะนั่นแหละ. พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงอัสสรัตนะอยางนั้น จึง
ตรัสวา ปุน จปร ดังนี้เปนตน.
ก็มณีรัตนะจากวิบุลบรรพตยาวสี่ศอก มีรูปทรงงดงาม ประดับประดา
ดวยทองและปทุมทั้งสอง มีกลีบเปนมุกดา อันบริสุทธิ์เปลงออกจากสองกอน
ในที่สุดสองขางมีมณีแปดหมื่นสี่พันเปนบริวาร ราวจะแผไปกระทบศิริแหง
พระจันทรเพ็ญ ที่หมูดาวลอมรอบ มาแกพระเจาจักรพรรดิ ผูมีอัสสรัตนะ
ปรากฏแลวอยางนี้. เมื่อมณีรัตนะนั้นมาแลวอยางนี้ อันบุคคลวางไวในขาย
มุกดา ยกขึ้นสูอากาศประมาณหกสิบศอก เพียงยอดไมไผ แสงสวางจะแผไป
สูโอกาส ประมาณหนึ่งโยชนโดยรอบ อันเปนเหตุใหโอกาสนั้นทั้งหมด เกิด
แสงสวางเหมือนในเวลาอรุณขึ้นฉะนั้น. แตนั้น ชาวนาก็ประกอบกสิกรรม
พอคาก็ประกอบการซื้อขาย ศีลปนนั้น ๆ ก็ประกอบการงานนั้นๆ สําคัญวาเปน
กลางวัน. มณีรัตนะนั้นทั้งหมดไดมีแลวอยางนั้น แมแกพระเจามหาสุทัสสน
จักรพรรดินั่นเทียว. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ปุน จปร
อานนฺท ฯเปฯ มณิรตน ปาตุรโหสิ ดังนี้.
อิตถีรัตนะมีการณพิเศษปรากฏแกพระเจาจักพรรดิผูทรงมีสุขวิสัยพิเศษ
มีมณีรัตนะปรากฏแลวอยางนี้. ก็พระญาติทั้งหลาย ยอมนําอิตถีรัตนะนั้นจาก
มัทรราชตระกูลมาเปนอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดินั้น. หรือมาจากอุตตรกุรุประเทศดวยบุญญานุภาพ. ก็สมบัติแหงอิตถีรัตนะนั้น ที่เหลือมาแลวใน
บาลีนั่นเทียว โดยนัยมีอาทิวา ดูกรพระอานนท อีกประการหนึ่ง อิตถีรัตนะซึ่ง
มีรูปสุดสวย นาดู. ปรากฏแลวแกพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิราช. ใน
บรรดาสมบัตินั้น ชื่อวา อภิรูปา เพราะอิตถีรัตนะนั้น มีรูปสวยงาม บริบูรณ
ดวยทรวดทรง. และ ชื่อวา ทัสสนียา เพราะเมื่อดูก็ถูกตา แมตองเลิกธุรกิจ
อยางอื่น มองดู. ชื่อวา ปาสาทิกา เพราะเมื่อดูก็ยังใหเลื่อมใสดวยอํานาจ
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โสมนัส. บทวา ปรมาย ความวา อุดมเพราะนํามาซึ่งความเลื่อมใสอยางนี้.
บทวา วณฺณโปกฺขรตาย ความวา เพราะวรรณงาม. บทวา สมนฺนาคตา
ความวา เขาถึงแลว. อีกประการหนึ่ง ชื่อวา อภิรูปา เพราะไมสูงนัก ไม
เตี้ยนัก. ชื่อวา ทัสสนียา เพราะไมผอมนัก ไมอวนนัก. ชื่อวา ปาสาทิกา
เพราะไมดํานักไมขาวนัก. ชื่อวา ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคตา
เพราะกาวลวงวรรณมนุษย แตไมถึงวรรณทิพย. จริงอยู แสงสวางวรรณะของ
พวกมนุษย ยอมไมเปลงออกภายนอก. แตของเทพทั้งหลาย ยอมเปลงไปแมไกล.
สวนแสงสวางสรีระแหงอิตถีรัตนะนั้น ยอมยังประเทศประมาณสิบสองศอกให
สวางได. ก็ในบรรดาสมบัติมีไมสูงนักเปนตน ของอิตถีรัตนะนั้น ทานกลาว
อาโรหสมบัติ ดวยคูที่หนึ่ง กลาวปริณาหสมบัติ ดวยคูที่สอง กลาววรรณสมบัติดวยคูที่สาม กลาวความที่กายวิบัติดวยกายวิบัติดวยอาการหกประการนั่น.
กลาวกายสมบัติดวยบทนี้วา อติกฺกนฺตา มานุสวณฺณ . บทวา ตูลปจุโน วา
กปฺปาสปจุโน วา ความวา ดุจปุยนุน หรือ ปุยฝาย แหงกายสัมผัส ซึ่ง
เอาไปวางไวบนกอนเนยใส แลวแยกออกเจ็ดสวน. บทวา สีเต ความวา
อบอุน ในการที่พระราชาเย็น. บทวา อุณฺเห ความวา เย็น ในเวลาที่
พระราชารอน. บทวา จนฺทนคนฺโธ ความวา กลิ่นจันทนแดงอันประกอบดวย
ชาติสี่ชนิด ยังใหมบดละเอียดดีตลอดกาล ยอมระเหยออกจากกาย. บทวา
อุปฺปลคนฺโธ ความวา กลิ่นหอมอยางยิ่งแหงนีลุบล ซึ่งบานแยมขณะนั้น
ยอมพุงออกจากปากในเวลาไอหรือพูด. ก็เพื่อทรงแสดงอาจาระ อันสมควร
แหงสรีรสมบัติ ประกอบดวยสัมผัสสมบัติและคันธสมบัติอยางนี้ จึงตรัสวา ต
โข ปน เปนตน. ในอาจาระนั้น อิตถีรัตนะเห็นพระราชาแลวลุกขึ้นกอนทีเดียว
จากอาสนะที่นั่ง เหมือนคนถูกไฟไหม เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ปุพฺพุฏายิน
ครั้นพระราชานั้นประทับนั่งแลว อิตถีรัตนะกระทํากิจมีพัดดวยใบตาลเปนตน
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แกพระราชานั้น แลวจึงพัก คือนั่งที่หลัง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ปจฉานิปาตินี. อิตถีรัตนะยอมขวนขวายกิจอันพึงทําดวยวาจาวา ขาแตเทวะ หมอม
ฉันจะทําอะไรแกพระองค เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา กึการปฏิสาวีนี. อิตถีรัตนะ
ยอมพระพฤติ ยอมกระทําสิ่งที่พอพระราชหฤทัย ของพระราชาเทานั้น เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา มนาปจารินี. อิตถีรัตนะ ยอมกลาวคําที่นารักแกพระราชา
เทานั้น เพราะฉะนั้น. จึงชื่อวา ปยวาทินี. บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ต โข ปน เปนตน เพื่อทรงแสดงวา อาจาระของอิตถีรัตนะนี้นั้น บริสุทธิ์ถาย
เดียว โดยไมมีสาไถยะเลย. บรรดาบทเหลานั้น บทวา โน อติจารี ความวา
ไมประพฤติลวงเกิน. ทานกลาววา อิตถีรัตนะไมปรารถนาชายอื่น แมดวยจิต
นอกจากพระราชา. ในบทนั้น อาจาระเหลาใดของอิตถีรัตนะนั้น ทานกลาว
วา อภิรูปา เปนตน ในเบื้องตน และกลาววา ปุพพุฏฐายินีในที่สุด อาจาระ
เหลานั้น เปนคุณโดยปกติเทานั้นเอง. ก็สมบัติเปนตนวา อติกฺกนฺตา มานุสวณฺณ พึงทราบวา บังเกิดขึ้นแลว ดวยอานุภาพกรรมเกา ตั้งแต
จักรรัตนะปรากฏขึ้น เพราะอาศัยบุญของพระเจาจักรพรรดิ. หรือ สมบัติวา
อภิรูปตา เปนตน เกิดบริบูรณดวยอาการทั้งปวง ตั้งแตจักรรัตนะปรากฏแลว.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา เอวรูป อิตฺถีรตน ปาตุรโหสิ
ดังนี้.
ก็คหบดีรัตนะ เพื่อใหกิจทั้งหลายที่พึงกระทําดวยทรัพย เปนไปโดย
สะดวก ยอมปรากฏแกพระเจาจักรพรรดิ ผูมีอิตถีรัตนะ ปรากฏแลวอยางนี้.
คหบดีนั้น โดยปกติมีโภคะมากเกิดในตระกูลมีโภคะมาก เจริญดวยกองทรัพย
ของพระราชา เปนเศรษฐีคหบดี. ก็ทิพยจักษุอันเปนเหตุเห็นขุมทรัพยภายใน
หนึ่งโยชนแมในภายในปฐพี ซึ่งเกิดแตผลกรรม สงเคราะหดวยอานุภาพ
จักรรัตนะ ยอมปรากฏแกคหบดีรัตนะนั้น คหบดีรัตนะนั้น เห็นสมบัตินั้น
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แลว ดีใจ ไปปวารณาพระราชาดวยทรัพย รับทํากิจทั้งหลาย ที่จะพึงทําดวย
ทรัพยทั้งหมดใหสําเร็จ. คหบดีรัตนะแมของพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิ ก็
ยังกิจอันพึงทําทรัพยใหสําเร็จอยางนั้น เหมือนกัน. ดวยเหตุนั้น พระผูมี
พระภาคเจา จึงตรัสวา ปุน จปร อานนฺท ฯ เป ฯ เอวรูป คหปติรตน
ปาตุรโหสิ ดังนี้.
ก็ปริณายกรัตนะ ซึ่งสามารถจัดแจงสรรพกิจ ยอมปรากฏแกพระเจาจักรพรรดิผูมีคหบดีรัตนะ ปรากฏแลวอยางนี้. ปริณายกรัตนะนั้น เปน
พระราชโอรสองคใหญของพระราชานั่นเทียว. โดยปกติทีเดียว ปริณายกรัตนะ
นั้นเปนบัณฑิต เฉลียวฉลาด มีปญญาอาศัยบุญญานุภาพของพระราชา ยอม
เขาถึงญาณรูจิตของบุคคลอื่นดวยอานุภาพแหงกรรมของตน ซึ่งเปนเหตุใหรู
วาระจิตแหงบริษัท ประมาณสิบสองโยชน สามารถกําหนดรูหิตะประโยชน
และอหิตะประโยชน แกพระราชาได. ปริณายกรัตนะแมนั้น เห็นอานุภาพของ
ตนนั้น ดีใจปวารณาพระราชาดวยการบริหารกิจทั้งหมด. ปริณายกรัตนะ
ปวารณาแมพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิอยางนั้นเหมือนกัน. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา ปุนจปร อานนฺสท ฯ เป ฯ ปริณายกรตน
ปาตุรโหสิ ดังนี้. ในบทเหลานั้น บทวา เปตพฺพ เปตุ ความวา
เพื่อตั้งใหดํารงในฐานันดรนั้น ๆ.
บทวา สมเวปากินิยา ความวา อันเกิดแตผลกรรมอันสม่ําเสมอ.
บทวา คหณิยา ความวา ดวยเตโชธาตอันเกิดแกกรรม. ในบทนี้ อาหาร
สักวา เสวยแลวของพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิ ยอมยอย ก็หรือยอมตั้งอยู
อยางนั้นเหมือนภัต ที่เสวย ถึงพรอมดวยเตโชธาตุอันเกิดแตวิบากอันสม่ําเสมอ
แมทั้งสองนั้น. ก็ความพอพระราชหฤทัยในพระกระยาหารในกาลแหงภัต ยอม
บังเกิดขึ้นแกพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิใด พระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิราชนี้ ทรงถึงพรอมดวยเตโชธาตุอันเกิดแตวิบากอันสม่ําเสมอ ดังนี้.
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บทวา มาเปสิโข ความวา ทรงใหตีกลองประกาศในพระนคร
ทรงใหฝูงชนกระทําการสราง. ก็สระโบกขรณี ๘๔,๐๐๐ แหงก็ผุดขึ้นพรอมกับ
ความเกิดขึ้นแหงพระราชดําริ ของพระราชา. บทวา มาเปสิโข นั่น พระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงสระโบกขรณีเหลานั้น. บทวา ทฺวีหิ เวทิกาหิ
ความวา ลอมดวยอิฐกอนหนึ่งในที่สุดแหงอิฐทั้งหลาย ลอมดวยอิฐกอนหนึ่ง
ในที่สุดกําหนดบริเวณ.
บทวา เอตทโหสิ ความวา ไดมีแลวเพราะอะไร.
ไดยินวา ในวันหนึ่ง มหาบุรุษมองดูมหาชนไปอาบ และดื่ม คิดวา
ชนเหลานั้น ยอมไปดวยเพศคนบา ถาพึงมีดอกไมประดับในสระนั่นแกชน
เหลานั้น ก็จะเปนการดี ลําดับนั้น พระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดินั้น ไดมี
พระราชดําริ ดังนี้. ในบทเหลานั้น บทวา สพฺโพตุก ความวา พระเจา
มหาสุทัสสนจักรพรรดิทรงดําริวา ธรรมดาดอกไมยอมบานในฤดูเดียวเทานั้น
ก็เราจักทําโดยประการที่ดอกไมจักบาน ในทุกฤดู. บทวา โรปาเปสิ
ความวา ทรงใหนําพืชอุบลนานาชนิดเปนตน จากที่นั้น ๆ ทรงใหปลูก.
ดอกไมทั้งหมด ก็สําเร็จพรอมกับการเกิดขึ้นแหงพระราชดําริของพระเจามหา
สุทัสสนจักรพรรดินั้น. ชาวโลกเขาใจวา ดอกไมนั้นพระราชาทรงใหปลูก.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา โรปาเปสิ ดังนี้. ตั้งแตนั้นมา
มหาชนไดประดับดอกไมที่เกิดจากน้ําและเกิดจากบนบกนานับประการไป
เหมือนเลนนักขัตฤกษฉะนั้น.
ลําดับนั้น พระราชาทรงมีพระราชประสงคที่จะทําชนใหถึงพรอมดวย
ความสุขยิ่งกวานั้น จึงทรงคิดจัดหาความสุขแกชนดวยบทวา ยนฺนูนาห
อิมาส โปกฺขรณีน ตีเร เปนตน แลวทรงกระทํากิจทั้งปวง. ในบรรดาบท
เหลานั้น บทวา นฺหาเปสุ ความวา คนอื่นชําระรางกาย คนอื่นประกอบ

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 519
จุณทั้งหลาย คนอื่นนําน้ํามาใหแกผูอาบน้ําที่ขอบสระโบกขรณี คนอื่นรับผา
และใหผา. บทวา ปฏเปสิ ความวา ทรงตั้งอยางไร. ทรงตั้งพนักงาน
ประดับประดาอันสมควรแกสตรี และบุรุษทั้งหลาย ทรงตั้งเพียงสตรีเทานั้น
ดวยสามารถบําเรอในที่นั้น ๆ ทรงตั้งกิจทั้งหมดที่เหลือดวยสามารถการบริจาค
ทรงใหตีกลองประกาศวา พระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิทรงถวายทาน ทาน
ทั้งหลายจงบริโภคทานนั้น.
มหาชนมาสูขอบสระโบกขรณีอาบน้ํา เปลี่ยนผา ลูบไลดวยของหอม
ตาง ๆ ประดับประดาอันวิจิตร ไปโรงทาน กินและดื่มสิ่งที่ตองการในบรรดา
ยาคู ภัต และขบเคี้ยวหลายประการ และเครื่องดื่ม ๘ อยาง นุงหมผาฝาย
อันละเอียดออน มีสีตาง ๆ เสวยสมบัติละบุคคลผูมีของเชนนั้นไป. คนที่
ไมมีของเชนนั้น ถือเอาแลวจากไป. บุคคลที่นั่งในชาง มา และยานเปนตน
เที่ยวไปนิดหนอย ไมตองการก็จากไป ตองการก็ถือเอาไป. บุคคลที่นอนแม
ในที่นอนอันประเสริฐ เสวยสมบัติแลว ไมตองการก็จากไป ตองการก็รับไป.
ผูที่เสวยสมบัติกับสตรีทั้งหลาย ไมตองการก็จากไป ตองการก็รับเอาไป.
ผูประดับประดาเครื่องรัตนะเจ็ดชนิด เสวยสมบัติแลว ไมตองการก็จากไป
ตองการก็รับเอาไป. ทานแมนั้น พระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิทรงลุกขึ้นแลว
ก็ทรงถวาย. การงานอยางอื่นของชาวชมพูทวีปทั้งหลายไมมี. ชาวชมพูทวีป
เที่ยวบริโภคทานของพระราชาเทานั้น.
ลําดับนั้น พราหมณคหบดีทั้งหลายคิดวา พระราชานี้ แมเมื่อจะ
ถวายทานปานนี้ ก็ไมทรงใหนําอะไรมาวา ทานทั้งหลายจงใหขาวสารเปนตน
หรือใหน้ํานมเปนตนแกเรา ก็ขอนั้นไมสมควรที่จะนิ่งดูดายวา พระราชาของ
พวกเรา ไมทรงใหนํามา. พราหมณคหบดีเหลานั้น ก็รวบรวมทรัพยสมบัติ
จํานวนมากนําไปทูลถวายแดพระราชา. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา อถโข อานนฺท พฺราหฺมณคหปติกา ดังนี้เปนตน.
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บทวา เอว สมจินฺเตสุ ความวา คิดบอย ๆ อยางนี้ เพราะ
เหตุอะไร. เพราะพราหมณคหบดีทั้งหลาย คิดบอย ๆ อยางนี้วา บางคนนํา
ทรัพยสมบัติจากเรือนนอย บางคนนํามามาก เมื่อทรัพยสมบัติกําลังรวบรวม
แมเสียงอึกกระทึกก็จะพึงเกิดขึ้นวา ทําไมทานเทานั้นนําทรัพยสมบัติจากเรือน
ดี เรานํามาจากเรือนไมดี ทําไมทานเทานั้นนําทรัพยสมบัติจากเรือนมาก
เราไมมาก ดังนี้ เสียงอึกกระทึกนั้น อยาพึงเกิดขึ้นเลย.
บทวา เอหิ ตฺว สมฺม ความวา ดูกอนผูมียศ ทานจงมา. บทวา
ธมฺม นาม ปาสาท ความวา ยกขึ้นแลวทรงตั้งชื่อ ปราสาท. ก็วิศวกรรมเทวบุตรรับทูลวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ปราสาทจะใหญเทาไร ครั้น
ตรัสวา ปราสาทนั้น ยาวหนึ่งโยชน กวางครึ่งโยชน สรางดวยรัตนะทั้งปวง
ทูลรับพระดํารัสพระราชาวา จงสําเร็จดังนั้น พระดํารัสของพระองคดี ลําดับ
นั้นทูลให พระ.ธรรมราชาทรงรับทราบแลว ก็สราง.
ในบทเหลานั้น บทวา เอว ภทฺท ตวาติ โข อานนฺท ความวา
ดูกอนพระอานนท (วิศวกรรม เทพบุตร ทูลรับสนอง) วา พระดํารัสของ
พระองคอยางนี้ดี. บทวา ปฏิสฺสุณิตฺวา ความวา รับทราบแลว คือ
กราบทูลแลว. บทวา ตุณฺหีภาเวน ความวา พระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิ
ทรงปรารถนาวา เราจักมีโอกาสกระทําการปฏิบัติสมณธรรม ทรงรับดวยการ
ทรงนิ่ง.
บทวา สารมโย ความวา สําเร็จดวยแกนจันทร. ในบทวา ทฺวีหิ
เวทิกาหิ นั่น เวทีหนึ่งมีในยอดอุณหิส เวทีหนึ่งมีในที่สุดกําหนดภายใต.
บทวา ทุกฺทิกฺโข โหติ ความวา เห็นไดยาก คือ เห็นไดลําบาก เพราะ
สมบัติแหงแสงสวาง. บทวา มุสติ คือ นําไป ใหสําเร็จ คือ ไมใหเพื่อ
ตั้งอยู โดยสภาพเปนนิตย บทวา อุปวิทฺเธ ความวา มั่นคง คือ อยูไกล
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เพราะปราศจากเมฆ. บทวา เทเว ความวา ในอากาศ. บทวา มาเปสิ โข
ความวา วิศวกรรมเทพบุตรไมกระทําอยางนี้วา เราจะสรางสระโบกขรณีในที่นี้
ทานทั้งหลายจงทําลายบานเรือนของทาน ดังนี้แลว สราง. ก็สระโบกขรณี
เห็นปานนั้น ไดผุดขึ้นแลวดวยสามารถแหงจิตตุปปาทของพระเจามหาสุทัสสน
จักรพรรดินั้น. บทวา เต สพฺพกาเมหิ ความวา ทรงเลี้ยงสมณะทั้งหลาย
ดวยวัตถุที่ตองการทั้งปวง คือ ดวยสมณบริขาร ทรงเลี้ยงพราหมณทั้งหลาย
ดวยพราหมณบริขาร.
จบ ปฐมภาณวารวรรณนา
บทวา มหิทฺธิโก ความวา ทรงถึงพรอมดวยอิทธิฤทธิ์มาก กลาว
คือ ความสําเร็จแหงสระโบกขรณีจํานวน ๘๔,๐๐๐ สระ ดวยอํานาจแหงจิตตุบบาทเทานั้น. บทวา มหานุภาโว ความวาถึงพรอมดวยอานุภาพใหญ
เพราะความที่กรรมอันพึงเสวยเหลานั้น มีมาก. บทวา เสยฺยถีท ความวา
เปนนิบาต. อรรถแหงนิบาตนั้นวา กรรม ๓ ประการ เปนไฉน. บทวา
ทานสฺส ไดแก บริจาคสมบัติ. บทวา ทมสฺส ความวา ปญญามาวา
ทมะ ในอาฬวกสูตร. ในบทนี้ เราฝกตนเอง รักษาอุโบสถกรรม. บทวา
สฺมสฺส ไดเเกศีล. ก็พึงทราบบุรพโยค ของพระราชาที่ดํารงอยูในศีลนี้
นั้น.
ไดยินวา ในกาลกอน พระราชาทรงสมภพในตระกูลคหบดี. ก็โดย
สมัยนั้น พระเถระรูปหนึ่งในพระศาสนาของพระพุทธเจากัสสปะ ทรงพระชนม
อยู จําพรรษาในปา. พระโพธิสัตวเขาปาดวยการงานของตน เห็นพระเถระ
แลว เขาไปเฝา ไหวแลว แลดูที่นั่งและที่จงกรมเปนตน ของพระเถระ จึง
ถามวา ขาแตทานผูเจริญ พระผูเปนเจาอยูในที่นั้นหรือ. ไดฟงวา อยางนั่น
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อุบาสก จึงคิดวา สมควรที่จะสรางบรรณศาลาถวายพระผูเปนเจาในที่นี้แลว
เลิกการงานของตนขนทัพพสัมภาระ ทําบรรณศาลา ฉาบ โบกฝาดวยดินเหนียว
ติดประตู ทําพนักนั่ง นั่ง ณ ที่ควรสวนสุดขางหนึ่ง ดวยคิดวา พระผูเปน
เจาจักทําการบริโภค หรือไมหนอ.
พระเถระมาจากภายในบาน เขาไปสูบรรณศาลา แลวนั่งที่พนัก.
แมอุบาสกมาแลวไหวนั่ง ณ ที่ใกลแลว ถามวา ขาแตทานผูเจริญ บรรณ
ศาลาผาสุกไหม. ผาสุก สมควรแกบรรพชิต. ทานจักอยูที่นี้หรือ. อยางนั้น
อุบาสก. อุบาสกนั้นรูแลววา พระเถระจักอยูโดยอาการรับใหพระเถระทราบวา
ทานพึงไปสูประตูเรือนของกระผมเปนนิตยแลวเรียนวา ขาแตทานผูเจริญขอ
ทานจงใหพรอยางหนึ่ง แกกระผมเถิด. ดูกอนอุบาสก บรรพชิตกาวลวงแลว.
ขาแตทานผูเจริญ เปนพรที่ควรและไมมีโทษ. อุบาสก จงบอก. ขาแตทาน
ผูเจริญ มนุษยทั้งหลายในที่เปนที่อยูประจํา ยอมปรารถนาการมาในมงคล
หรือ อมงคล ยอมโกรธแกพระเถระผูไมมา เพราะฉะนั้น ทานแมไปสูที่
นิมนตอื่นแลว เขาไปสูเรือนของกระผมแลว พึงทําภัตกิจ. พระเถระรับแลว.
ก็โพธิสัตวนั้น ปูเสื่อลําแพนในศาลาตั้งเตียงตั่ง วางพนักพิงวางที่
เช็ดเทา ขุดสระ ทําที่จงกรมเกลี่ยทราย เห็นสัตวมาทําลายฝา ทําดินเหนียว
ใหตก ก็ลอมรั้วหนาม เห็นสัตวลงสระทําน้ําใหขุนก็กอบันไดภายใน ลอมรั้ว
หนามภายนอก ปลูกแถวตาลในที่สุดรั้วภายใน เห็นสัตวทําสกปรกที่อันลมควร
ในมหาจงกรม ก็ลอมที่จงกรมดวยรั้ว ปลูกแถวตาลในที่สุดรั้วภายใน ยังอาวาส
ใหสําเร็จอยางนี้ ถวายไตรจีวร บิณฑบาต ยา ภาชนบริโภค เหยือกน้ํา
กรรไกร มีดตัดเล็บ เข็ม ไมเทา รองเทา ตุมน้ํา รม คบเพลิง ไมแคะ
มูลหู บาตร ถลกบาตร ผากรองน้ํา ที่กรองน้ํา ก็หรือ สิ่งที่บรรพชิตควร
บริโภคอื่นแดพระเถระ ชื่อวา บริขารที่พระโพธิสัตวไมถวายแกพระเถระไมมี.
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พระโพธิสัตวนั้น รักษาศีล รักษาอุโบสถ บํารุงพระเถระตลอดชีวิต. พระเถระอยูในอาวาสนั้นเทียว บรรลุพระอรหัตแลวนิพพาน. ฝายพระโพธิสัตว
ทําบุญตลอดอายุแลวไปเกิดในเทวโลก จุติจากเทวโลกนั้น มาสูมนุษยโลกไป
เกิดเปนพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิในราชธานี ชื่อวา กุสาวดี.
บุญแมอันไมใหญยิ่งไดกระทําแลวในศาสนาของทานอยางนี้
มหาวิบาก จึงมี เพราะฉะนั้น ผูมีปญญาพึงทําบุญนั้น.
บทวา มหาวิยูห ความวา มหากูฏาคารอันทําดวยเงิน. ทรงพระประสงคที่จะประทับอยูในกูฏาคารนั้น จึงไดเสด็จไป. บทวา เอตฺตาวตา
กามวิตกฺก ความวา พระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิ ทรงขมวิตกทั้งสามที่ประตู
กูฏาคารนั่นเทียวอยางนี้วา.ดูกอนกามวิตก ทานพึงกลับเพียงเทานี้ เบื้องหนาแตนี้ไป ทานไมมี
ที่อยู นี้ชื่อวา ฌาณาคาร ฌาณาคารนี้ ไมใชที่อยูรวมกับทาน.
ในบทวา ปมชฺฌาน เปนตน ชื่อวา กสิณบริกรรมกิจยอมไมมีตาง
หาก ครั้นมีความตองการนีลกสิณ นิลมณีก็ยอมมี ครั้นมีความตองการดวย
ปตกกสิณ สุวัณณะก็ยอมมี ครั้นมีความตองการดวยโลหิตกสิณ รัชตะมณี ก็
ยอมมี ครั้นมีความตองการดวยโอทาตกสิณ รัชตะก็ยอมมี ทานบัญญัติกสิณ
ในฐานะที่แลดูแลว ๆ อยางนี้ในบทวา เมตฺตาสหคเตน เปนตน คําที่จะพึง
กลาวแมทั้งหมด ไดกลาวแลวในวิสุทธิมรรคนั้นแล. ทานกลาวฌานสี่
อัปปมัญญาสี่ในบาลีดวยประการฉะนี้. ก็มหาบุรุษยังสมาบัติแปดทั้งหมด
อภิญญาหาใหเกิดแลวเขาสมาบัติโดยอาการสิบสี่ดวยสามารถอนุโลม ปฏิโลม
เปนอาทิ ใหเปนไปดวยความสุข ในสมาบัตินั้นเทียว เหมือนภมรเขารวงผึ้ง
เปนอยูดวยมธุรส ฉะนั้น.
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บทวา กุสาวติราชธานี ความวา กุสาวดีราชธานี เปนประมุข คือ
เปนใหญทั้งหมดแหงพระนครเหลานั้น. บทวา ภตฺตาภิหาโร ความวา ภัต
อันจะพึงนําไปเฉพาะ. บทวา วสฺสสตสฺส วสฺสสตสฺส ความวา ทานคิด
อยางนี้ เพราะเหตุไร. เพราะรําคาญดวยเสียงบุคคลเหลานั้น. ก็ทานกลาววา
เสียงยอมรบกวนผูเขาสมาบัติ เพราะฉะนั้น มหาบุรุษจึงรําคาญดวยเสียง. ถา
เชนนั้น ทําไมจึงไมบอกวา พวกทานจงอยามา. เดี๋ยวนี้พระราชาไมเห็น
เพราะฉนั้น จึงไมกลาววา จักไมไดวัตรเปนนิตย วัตรนั้นของชนเหลานั้น
จงอยาขาดไป.
บทวา เอตทโหสิ ความวา ความคิดนั้นไดมีแลวเมื่อไร. ในวันกาล
กิริยาของพระราชา. ไดยินวา ในกาลนั้น เทพดาทั้งหลายคิดวา พระราชาจง
อยาทรงกระทํากาลกิริยาอยางอนาถา จงมีธิดา บุตรทั้งหลายที่รองไหแวดลอม
กระทํากาลกิริยาเถิด. ลําดับนั้น นึกถึงเทวียังจิตแหงเทวีเกิดขึ้นอยางนี้. บทวา
ปตานิ วตฺถานิ ความวา ไดยินวา ผาเหลืองเหลานั้น เปนที่พึงพอพระราชหฤทัยของพระราชาโดยปกติ เพราะฉะนั้น พระนางสุภัททาเทวี จึงตรัส
วา ทานทั้งหลายจงหมผาเหลือง. บทวา เอตฺเถว เทวิ เทวิ ติฏ ความวา
ชื่อวา ฌานาคารนี้ ไมใชสถานอยูรวมกับทานทั้งหลาย ชื่อวา สถานที่ได
ความยินดีในฌานทานอยาเขามาในที่นี้.
บทวา เอตทโหสิ ความวา ธรรมดาสัตวทั้งหลายในโลกยอมรุงโรจน
ยิ่งในกาลสมัยใกลตาย ดวยเหตุนั้น พระนางเทวีนั้น ทรงเห็นความที่พระราชา
ทรงมีพระอินทรียผองใส จึงมีพระดํารัสอยางนั้น.
แตนั้น พระนางเทวีไมทรงปรารถนากาลกิริยาของพระราชาชั้นวา
ขอกาลกิริยาอยาไดมีแดพระราชา ตรัสถึงคุณสมบัติของพระราชานั้น ทรงคิด
วา เราจักทําอาการใหทรงมีพระชนมอยูจึงทูลวา อิมานิ เต เทว เปนตน.
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ในบทเหลานั้น บทวา ฉนฺท ชเนหิ ความวา จงทรงยังความรัก
ใหเกิดขึ้น คือ จงทรงกระทําปติ. บทวา ชีวิเต ปน อเปกฺข ความวา
พระองคจงทรงทําความอาลัย คือ ความอยากในชีวิต. บทวา เอว โข ม ตฺว
เทวิ ความวา ครั้นพระนางเทวีสําคัญพระราชาวา พระราชานี้เปนบรรพชิต
จึงทูลวา ขาแตเทวะ หมอมฉันเปนหญิงยอมไมรูจักถอยคําอันควรแกบรรพชิต
หมอมฉันจะกลาวอยางไร มหาราช พระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิจึงตรัสวา
เอว โข ม ตฺว เทวิ สมุทาจาร ดังนี้. บทวา ครหิตา ความวา สเปกขกาลกิริยา อันพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระสาวกและบรรพชิตเหลา
อื่น ผูเปนพหุสูตติเตียนแลว. เพราะเหตุอะไร. เพราะกาลกิริยาที่มีความ
หวงใย เปนเหตุใหเกิดเปนยักษ สุนัข แพะ โค กระบือ หนู ไก และ
นกเปนตน ในเรือนของตนเทานั้น.
บทวา อถโข อานนฺท ความวา พระนางเทวี ไปในที่ควรสวนสุด
ขางหนึ่งแลว ทรงพระกันแสง ทรงเช็ดพระอัสสุชล จึงตรัสดังนั้น. บทวา
คหปติสฺส วา ความวา ทําไมพระผูมีพระภาคเจา จึงตรัส. ไดยินวา สมบัติ
อันมากยอมมีแกชนเหลานั้นเหมือนมีแกบุตรของโสณเศรษฐีเปนตน ฉะนั้น.
ไดยินวา ถาดแหงภัตใบหนึ่งของโสณเศรษฐีบุตร มีราคาตั้งสองแสน เมื่อ
ชนเหลานั้นบริโภคภัตเชนนั้น ชั่วครูก็เกิดความเมาในภัต ทําใหอึดอัด ลําบาก
เพราะภัต ดวยประการฉะนี้. บทวา ย เตน สมเยน อชฺฌาวสามิ ความ
วา นครที่เราอยูมีเพียงนครเดียวเทานั้น. บุตรธิดาเปนตนและทาสมนุษยทั้ง
หลายอยูในนครที่เหลือ. แมในปราสาทและกูฏาคารทั้งหลาย ก็มีนัยเชนเดียว
กัน.
ในบัลลังกเปนตน ก็ทรงใชบัลลังกเดียวเทานั้น. บัลลังกที่เหลือ เปน
ของใชสําหรับ บุตรเปนตน. แมในสตรีทั้งหลาย สตรีคนเดียวเทานั้น บํารุง
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สตรีที่เหลือเปนเพียงบริวาร. บทวา ปริทหามิ ความวา เรานุงผาคูเดียวเทา
นั้น. ผาคูที่เหลือยอมมีแกบุรุษ ๑๖ แสน ๘๐ พันคนผูขอเที่ยวไป. บทวา
ภฺุชามิ แสดงวา เราบริโภคขาวสุกเพียงหนึ่งทะนาน โดยปตถะเปนประมาณ
ที่เหลือไดแกบุรุษ ๘ แสน ๔๐ พัน ที่ขอเที่ยวไป. จริงอยู สํารับหนึ่ง พอ
แกชนสิบคน. ไดยินวา พระนคร ๘๔,๐๐๐ แหง ปราสาทพันหลัง และ
กูฏาคารหนึ่งพัน เกิดขึ้นเพราะผลบุญไหลมาแหงบรรณศาลาหลังเดียว. บัลลังก
๘๔,๐๐๐ หลังเกิดขึ้น ดวยผลบุญไหลมาแหงเตียงที่ถวายเพื่อประโยชนแกการ
นอน. ชาง ๘๔,๐๐๐ เชือก มา ๑,๐๐๐ ตัว รถ ๑,๐๐๐ คัน เกิดขึ้นดวย
ผลบุญที่ใหลมาแหงตั่งที่ถวาย เพื่อประโยชนแกการนั่ง. แกวมณี ๘๔,๐๐๐
ดวง เกิดขึ้นดวยผลบุญที่ไหลมาแหงประทีปหนึ่งดวง. สระโบกขรณี ๘๔,๐๐๐
สระ เกิดขึ้นดวยผลบุญที่ไหลมาแหงสระโบกขรณีหนึ่งสระ. สตรี ๘๔,๐๐๐ นาง
บุตร ๑,๐๐๐ คน คหบดี ๑,๐๐๐ คน เกิดขึ้นดวยผลบุญที่ไหลมาแหงการ
ถวายบริโภคภาชนะ บาตร ถลกบาตร ธรมกรก ผากรองน้ํา หมอน้ํา
กรรไกร มีดตัดเล็บ เข็ม กุญแจ ไมแคะมูลหู ผาเช็ดเทา รองเทา รม และ
ไมเทา. แมโคนม ๘๔,๐๐๐ ตัว เกิดขึ้นดวยผลบุญที่ไหลมาแหงทานโครส.
ผา ๘๔,๐๐๐ โกฏิพับเกิดขึ้นดวยผลบุญอันไหลมาแหงทานผานุงผาหม. สํารับ
ใส พระกระยาหาร ๘๔,๐๐๐ สํารับ พึงทราบวา เกิดขึ้นดวยผลบุญที่ไหลมา
แหงทานโภชนา. พระผูมีพระภาคเจา ตรัสถึงสมบัติของพระเจามหาสุทัสสน
จักรพรรดิตั้งแตตนโดยพิสดาร ดังนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงสมบัตินั้นทั้งหมด
เหมือนแสดงโรงเลนฝุนแกเด็กทั้งหลาย บรรทมบนพระแทนเปนที่ดับขันธ
ปรินิพานแลวตรัสวา ดูกรอานนท เธอจงดู ดังนี้เปนอาทิ.
ในบทเหลานั้น บทวา วิปริณตา ความวา ถึงซึ่งความแปรปรวน
เหมือนประทีปดับ โดยละปกติไปฉะนั้น. บทวา เอว อนิจฺจาโข อานนฺท
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ส ขารา ความวา ชื่อวา ไมเที่ยง เพราะอรรถวามีแลว กลับไมมีอยางนี้.
บุรุษผูกพะองในตนไมจําปาสูงรอยศอก ขึ้นแลว ถือเอาดอกไมจําปาแกพะอง
ลงมาฉันใด พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทรงยก ซึ่งสมบัติของพระ
เจามหาสุทัสสนจักรพรรดิ สูงถึงแสนโกฏิป ไมใชนอย เหมือนผูกพะอง ทรงถือ
เอา อนิจลักษณะที่ตั้งอยูในที่สุดแหงสมบัติ กาวลงเหมือนแกพะอง ดวย
ประการฉะนี้. ดวยเหตุนั้น ในกาลกอน พระเจา วสภะ ทรงสดับพระสูตรนี้
ที่พระทีฆภาณกเถระสาธยายในอัมพลัฏฐิกา ดานทิศตะวันออกแหงโลหะ
ปราสาทแลวทรง คิดวา พระผูเปนเจาของเรากลาวอะไรในที่นี้ พระผูเปนเจา
กลาวเฉพาะ สมบัติในฐานที่ตนไดกินไดดื่มเทานั้น ทรงเหยียดพระหัตถซาย
ประสานดวยพระหัตถขวาวา ทานมีจักษุดวยจักษุหาประการ เห็นสูตรนี้แลว
กลาวอยางนี้ ในกาลที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท สังขารทั้งหลาย
ไมเที่ยงอยางนี้แล. ทรงมีพระหฤทัยยินดีวา สาธุ สาธุ ทรงใหสาธุการ.
บทวา เอว อธุวา ความวา ปราศจากความแนนอน เหมือนคลื่น
น้ําเปนตนอยางนี้. บทวา เอว อนสฺสาสิกา ความวา ปราศจากลมอัสสาสะ
เหมือนน้ําที่ดื่มแลว และเหมือนจันทรที่ลูบไลในความฝนอยางนี้. บทวา
สรีร นิกฺขิเปยฺย ความวา ทิ้งสรีระ. บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
อานนท การทิ้งหรือการปฏิบัติสรีระอื่น ยอมไมมีแกพระตถาคต. ก็แลครั้น
ตรัสอยางนี้แลว จึงตรัสเรียกพระเถระอีกวา ธรรมดาอานุภาพแหงพระเจา
จักรพรรดิ ยอมอันตรธานในวันที่เจ็ดแหงการบวช. สวนสมบัติทั้งหมด นี้คือ
กําแพงรัตนะเจ็ดขึ้น ตาลรัตนะ สระโบกขรณี ๘๔,๐๐๐ สระ ธรรมปราสาท
ธรรมาโบกขรณี จักรรัตนะ อันตรธานแลวในวันที่เจ็ด แตกาลกิริยาแหง
พระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิ. ในชางเปนตน ก็ธรรมดาอยางนี้. ที่หมดอายุขัย
ก็ทํากาลกิริยาไป. ครั้นอายุยังเหลืออยู หัตถีรัตนะ ก็จะไปสูตระกูลอุโบสถ
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อัสสรัตนะ ก็จะไปสูตระกูลวลาหก มณีรัตนะก็จะไปสู วิบุลบรรพตเทานั้นเอง.
อานุภาพแหงอิตถีรัตนะ ยอมอันตรธานไป. จักษุของคหบดีรัตนะก็จะกลับ
เปนปกติ. การขวนขวายของปริณายกรัตนะ ก็ยอมพินาศ.
บทวา อิทมโวจ ภควา ความวา พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสบทนี้
ทั้งหมดที่มาแลวและไมมาแลวในพระบาลี. บทที่เหลือมีเนื้อความงายทั้งนั้น
ดังนี้.
จบ อรรถกถามหาสุทัสสนสูตรที่ ๔
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๕. ชนวสภสูตร
คติพยากรณ เรื่องผูบํารุงชาวบานนาทิกะ
[๑๘๗] ขาพเจา ไดสดับมาดังนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระตําหนักคิญชกาวสถะ
ในบานนาทิกะ. ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณ ถึงชนผูบํารุง
ซึ่งทํากาละลวงไปนานแลวในการอุบัติในชนบทใกลเคียง คือ กาสี โกศล วัชชี
มัลละ เจติ วังสะ กุรุ ปญจาละ มัจฉะ สุรเสน วา คนโนนเกิด ณ ที่โนน
คนโนนเกิด ณ ที่โนน ชนผูบํารุงชาวบานนาทิกะกวา ๕๐ คน ทํากาละลวง
ไปนานแลวเปนโอปปาติกะ เพราะสิ้นไปซึ่งสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ อยาง ปรินิพพาน ณ ที่นั่น ไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา ชนผูบํารุงชาวบานนาทิกะ
กวา ๙๐ คน ทํากาละลวงไปนานแลวเปนพระสกทาคามี เพราะสิ้นสังโยชน
๓ อยาง เพราะราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง จะกลับมาสูโลกนี้เพียงครั้งเดียว
แลวทําซึ่งที่สุดแหงทุกขได ชนผูบํารุงชาวบานนาทิกะกวา ๕๐๐ คน ทํากาละ
ลวงไปนานแลว เปนพระโสดาบัน เพราะสิ้นสังโยชน ๓ อยาง มีอันไมตกต่ํา
เปนธรรมดา เปนผูเที่ยงมีสัมโพธิญาณเปนเบื้องหนา.
[๑๘๘] ชนผูบํารุงชาวบานนาทิกะ ไดสดับขาวมาวา พระผูมีพระภาค
เจาทรงพยากรณถึงชนผูบํารุงทํากาละลวงไปนานแลวในการอุบัติในชนบทใกลเคียง คือ กาสี โกศล วัชชี มัลละ เจติ กุรุ ปญจาละ มัจฉะ สุรเสน
วา คนโนนเกิด ณ ที่โนน คนโนนเกิด ณ ที่โนน ชนผูบํารุงชาวบานนาทิกะ
กวา ๕๐ คน ทํากาละลวงไปนานแลว เปนโอปปาติกะ เพราะสิ้นไปซึ่งสังโยชน
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เบื้องต่ํา ๕ อยาง ปรินิพพาน ณ ที่นั้น ไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา ชน
ผูบํารุงชาวบานนาทิกะกวา ๙๐ คน ทํากาละลวงไปนานแลว เปนพระสกทาคามี
เพราะสิ้นสังโยชน ๓ อยาง เพราะราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง จะกลับมาสูโลกนี้
เพียงครั้งเดียว แลวจักทําซึ่งที่สุดแหงทุกขได ชนผูบํารุงชาวบานนาทิกะกวา
๕๐๐ คน ทํากาละลวงไปนานแลว เปนพระโสดาบัน เพราะสิ้นสังโยชน ๓
อยาง มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงมีสัมโพธิญาณเปนเบื้องหนา.
เพราะเหตุนั้นแล ชนผูบํารุงชาวบานนาทิกะ ไดฟงปญหาพยากรณของพระผู
มีพระภาคเจาแลวดีใจ เบิกบาน เกิดปติโสมนัส.
ปริวิตกของพระอานนทเถระ
[๑๘๙] พระอานนทผูมีอายุไดสดับขาวมาวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
พยากรณถึงชนผูบํารุงทํากาละลวงไปนานแลวในการอุบัติในชนบทใกลเคียงทั้ง
หลาย คือ กาลี โกศล วัชชี มัลละ เจติ วังสะ กุรุ ปญจาละ มัจฉะ
สุรเสน วา คนโนนเกิด ณ ที่โนน คนโนนเกิด ณ ที่โนน ชนผูบํารุงชาวบาน
นาทิกะกวา ๕๐ คน ทํากาละลวงไปนานแลว เปนโอปปาติกะ เพราะสิ้นไป
ซึ่งสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ อยาง ปรินิพพาน ณ ที่นั้น ไมกลับจากโลกนั้นเปน
ธรรมดา ชนผูบํารุงชาวบานนาทิกะกวา ๙๐ คน ทํากาละลวงไปนานแลว
เปนพระสกทาคามี เพราะสิ้นสังโยชน ๓ อยาง เพราะราคะ โทสะ โมหะ
เบาบาง จะกลับมาสูโลกนี้เพียงครั้งเดียว แลวจักทําซึ่งที่สุดแหงทุกขได ชน
ผูบํารุงชาวบานนาทิกะกวา ๕๐๐ คน ทํากาละลวงไปนานแลว เปนพระโสดาบัน
เพราะสิ้นสังโยชน ๓ อยาง มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงมีสัมโพธิ
ญาณเปนเบื้องหนา เพราะเหตุนั้นแล ชนผูบํารุงชาวบานนาทิกะไดฟงปญหา
พยากรณของพระผูมีพระภาคเจาแลวดีใจ เบิกบานเกิดปติโสมนัส.
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ครั้งนั้นแล พระอานนทผูมีอายุมีปริวิตกวา ก็ชนผูบํารุงชาวมคธเหลา
นี้ มีมากและเปนรัตตัญู ทํากาละลวงไปนานแลว อังคะและมคธ เห็นจะ
วางเปลาจากชนผูบํารุงชาวมคธซึ่งทํากาละลวงไปนานแลว ก็ดวยเหตุนั้นแล
ชาวมคธทั้งหลายเปนผูเลื่อมใสในพระพุทธเจา เลื่อมใสในพระธรรม เลื่อมใส
ในพระสงฆ กระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย ชาวมคธเหลานั้น ทํากาละลวงไป
นานแลว พระผูมีพระภาคเจาไมทรงพยากรณ การพยากรณจะพึงสําเร็จประโยชน
แมแกพวกเขา ชนมากจะพึงเลื่อมใส แตนั้น จะพึงไปสูสุคติ อนึ่ง พระเจา
พิมพิสาร จอมเสนี พระเจาแผนดินแหงมคธพระองคนี้ ทรงดํารงอยูในธรรม
เปนพระราชาปกครองโดยธรรม ทรงเกื้อกูลแกพราหมณคหบดี ชาวนิคมและ
ชาวชนบททั้งหลาย อนึ่ง ไดยินวา พวกมนุษยพากันสรรเสริญวา พระเจาแผนดินมคธนั้น ทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระราชาปกครองโดยธรรม ทรง
ปกครองใหพวกเราเปนสุขอยางนี้ เสด็จสวรรคตเสียแลว พวกเรา อยูเปนผาสุก
ในแวนแควนของพระองคผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระราชาปกครองโดย
ธรรมอยางนี้ แมอนึ่ง พระเจาแผนดินมคธนั้นแล ทรงเลื่อมใสในพระพุทธเจา
ทรงเลื่อมใสในพระธรรม ทรงเลื่อมใสในพระสงฆ ทรงทําใหบริบูรณในศีล
ทั้งหลาย ไดยินวา พวกมนุษยไดกลาวอยางนี้วา แมจนกระทั่งเวลาจะเสด็จ
สวรรคต พระเจาพิมพิสาร จอมเสนีพระเจาแผนดินมคธ ก็ยังทรงสรรเสริญ
พระผูมีพระภาคเจา เสด็จสวรรคตแลว พระเจาแผนดินมคธนั้นเสด็จสวรรคต
ลวงไปนานแลว พระผูมีพระภาคเจาไมทรงพยากรณ การพยากรณจะพึงสําเร็จ
ประโยชนแมแกพระเจาแผนดินมคธนั้น ชนมากจะพึงเลื่อมใส แตนั้นจะพึงไป
สูสุคติก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูในแผนดินมคธ เหตุไฉน พระผูมีพระภาคเจา
จึงไมทรงพยากรณถึงชนผูบํารุงชาวมคธ ซึ่งทํากาละลวงไปนานแลวในแผนดิน
มคธที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูนั้น ในการอุบัติทั้งหลายเลา ก็ถาพระผูมีพระ-
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ภาคเจา ไมทรงพยากรณถึงชนผูบํารุงชาวมคธทั้งหลายที่ทํากาละลวงไปนานแลว
ในการอุบัติทั้งหลาย ก็จะเปนเหตุใหชนผูบํารุงชาวมคธทั้งหลายจะพึงเสียใจวา
ไฉนพระผูมีพระภาคเจา จึงไมทรงพยากรณถึงพวกเขา. พระอานนทผูมีอายุ
ปรารภถึงชนผูบํารุงชาวมคธนี้ ทูลเลียบเคียงเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา
แลวลุกจากอาสนะะถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาทําประทักษิณหลีกไปแลว.
[๑๙๐] ครั้งนั้นแล เมื่อพระอานนทผูมีอายุหลีกไปไมนาน ในปุพพัณหสมัยเวลาใกลรุง พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงสบง ทรงบาตรและจีวรเสด็จ
เขาไปบิณฑบาตยังบานนาทิกะ เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในบานนาทิกะ ภายหลัง
ภัต เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว ทรงลางพระบาทเสด็จเขาพระตําหนัก คิญชกาวสถะ ทรงปรารภถึงชนผูบํารุงชาวมคธทรงตั้งพระทัยมนสิการประมวลเหตุ
ทั้งปวงดวยพระทัย ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว ดวยทรงพระดําริวา ผู
เจริญเหลานั้นมีคติอยางใด มีภพหนาอยางใด เราจักรูคติ จักรูภพหนานั้น
ของชนผูบํารุงชาวมคธเหลานั้น . พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นชนผูบํารุงชาวมคธ
วาผูเจริญเหลานั้นมีคติเปนอยางไร มีภพหนาเปนอยางไร. ครั้งนั้นแล ใน
สายัณหสมัยเวลาใกลเย็น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากที่เรนเสด็จออกจาก
พระตําหนัก คิญชกาวสถะ ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไวในรมเงาวิหาร.
วาดวยชนวสภะ
[๑๙๑] ครั้งนั้นแล พระอานนทผูมีอายุเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภิวาทแดพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง
ณ ที่ควรสวนสุดขางหนึ่ง พระอานนทผูมีอายุนั่ง ณ ที่ควรสวนสุดขางหนึ่ง ได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาทรง
มีพระอิริยาบถสงบยิ่ง ทรงมีพระฉวีวรรณแหงพระพักตรเปลงปลั่งยิ่งนัก เพราะ
พระอินทรียทั้งหลายผองใสวันนี้ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูดวยวิหารธรรม
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อันสงบแน. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกรอานนท ขอที่เธอปรารภชนผูบํารุง
ชาวมคธพูดเลียบเคียงเฉพาะหนาเราแลว ลุกจากอาสนะหลีกไป เพราะขอ
นั้นเปนเหตุ เราเที่ยวบิณฑบาตในบานนาทิกะ ภายหลังภัต กลับจากบิณฑบาต
แลวลางเทาเขาไปยังที่พัก คิญชกาวสถะแลว ปรารภถึงชนผูบํารุงชาวมคธ ตั้งใจ
มนสิการประมวลเหตุทั้งปวงดวยใจ นั่งอยูบนอาสนะที่ปูลาดไวดวยดําริวา เรา
จักรูคติ จักรูภพหนาของชาวมคธเหลานั้นวา ผูเจริญเหลานั้น มีคติเปน
อยางไร มีภพหนาเปนอยางไร อานนท เราไดเห็นชนผูบํารุงชาวมคธแลววา
ผูเจริญเหลานั้นมีคติเปนอยางไร มีภพหนาเปนอยางไร ครั้งนั้นยักษ หายไป
เปลงเสียงใหไดยินวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจาขาพระพุทธเจาชื่อวา ชนวสภะ
ขาแตพระสุคต ขาพระพุทธเจาชื่อวาชนวสภะ อานนท เธอรูหรือไมวา เธอเคย
ฟงชื่อวา ชนวสภะ เห็นปานนี้ ในกาลกอนแตกาลนี้. พระอานนทกราบทูล
วา ขาพระองคไมรูเลยวา เคยไดฟงชื่อวา ชนวสภะ เห็นปานนี้ ในกาลกอน
แตกาลนี้ อนึ่ง ขาพระองคไดฟงชื่อวา ชนวสภะ ทําใหขนลุกชูชัน ทําใหเกิด
ความคิดวา ยักษที่มีชื่อวา ชนวสภะ ไมใชยักษชั้นต่ําเปนแนๆ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกรอานนท ในระหวางนั้น เสียงไดปรากฏขึ้น ยักษมีผิวพรรณ
อันงามยิ่งไดปรากฏตอหนาเรา ไดเปลงเสียงใหไดยินแมเปนครั้งที่สองวา ขา
แตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระพุทธเจาชื่อวา พิมพิสาร ขาแตพระสุคต ขาพระพุทธเจาชื่อ พิมพิสาร ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาเขาถึงความเปน
สหายของทาวเวสวัณมหาราชเปนครั้งที่ ๗ นี้ ขาพระพุทธเจานั้นจุติจากนี้แลว
สามารถเปนราชาในหมูมนุษย.
[๑๙๒] ขาพระพุทธเจาทองเที่ยวจากเทวโลกนี้
เจ็ดครั้ง จากมนุษยโลกนั้นเจ็ดครั้ง รวม
สิบสี่ครั้ง ยอมรูจักภพที่ขาพระพุทธเจาเคย
อยูอาศัยในกาลกอน.
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ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจามีความไมตกต่ํา ทราบชัดถึง
ความไมตกต่ําเปนเวลานาน อนึ่งความหวังเพื่อความเปนพระสกทาคามีของ
ขาพระพุทธเจายังคงมีอยู. พระอานนทกราบทูลวา ขอที่ ชนวสภยักษ
ประกาศวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจามีความไมตกต่ําทราบชัดถึง
ความไมตกต่ําเปนเวลานาน และประกาศวา ความหวังเพื่อความเปนพระสกทาคามีของขาพระพุทธเจายังคงมีอยูนี้ นาอัศจรรยสําหรับทานชนวสภยักษ
ไมเคยมีมาสําหรับทานชนวสภยักษ ก็ทานชนวสภยักษ ทราบชัดถึงการบรรลุ
คุณวิเศษ อันโอฬารเห็นปานนี้จากอะไรเปนเหตุเลา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ชนวสภยักษประกาศวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา นอกจากพระศาสนาของ
พระองค ขาพระพุทธเจาไมรูจักการบรรลุคุณวิเศษอันโอฬาร ขาแตพระสุคต
นอกจากพระศาสนาของพระองค ขาพระพุทธเจาไมรูจักการบรรลุคุณวิเศษอัน
โอฬาร ขาแตพระองคผูเจริญ ตั้งแตวันที่ขาพระพุทธเจาเลื่อมใสอยางยิ่งใน
พระผูมีพระภาคเจาเปนตนมา ขาพระพุทธเจาไมตกต่ํา ทราบชัดถึงความ
ไมตกต่ําเปนเวลานาน และความหวังเพื่อความเปนพระสกทาคามีของขาพระพุทธเจายังคงมีอยู. ขาพระพุทธเจาถูกทาวเวสวัณมหาราชสงไปในสํานักของ
ทาววิรูฬกมหาราชดวยกรณียกิจบางอยาง ในระหวางทางไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา ซึ่งเสด็จเขาไปสูพระตําหนักคิญชกาวสถะ ทรงปรารภถึงชนผูบํารุง
ชาวมคธ ตั้งพระทัยมนสิการประมวลเหตุทั้งปวงดวยพระทัยประทับอยูดวยทรง
ดําริวา เรารูจักคติ รูจักภพหนาของชาวมคธเหลานั้นวา ผูเจริญเหลานั้นมีคติ
เปนอยางไร มีภพหนาเปนอยางไร ขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่ขาพระพุทธเจารับคําตอหนาทาวเวสวัณซึ่งกลาวในบริษัทนั้นวา ผูเจริญเหลานั้นมีคติเปน
อยางไร มีภพหนาเปนอยางไร เปนความอัศจรรยเล็กนอย ขาพระพุทธเจา
คิดวา เราจะเฝาพระผูมีพระภาคเจา และจักกราบทูลขอนี้แดพระผูมีพระภาคเจา
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ขาพระพุทธเจามีเหตุ ๒ อยางนี้แล เพื่อที่จะไดเฝาพระผูมีพระภาคเจา วันกอนๆ
นานมาแลว ในวันอุโบสถที่ ๑๕ แหงราตรีวันเพ็ญวัสสูปนายิกา เทวดาชั้น
ดาวดึงสทั้งสิ้นนั่งประชุมในสุธรรมาสภา เทพบริษัทมากมายนั่งอยูโดยรอบ
และทาวมหาราชทั้งสี่นั่งอยูใน ๔ ทิศ คือ ในทิศบูรพา ทาวธตรัฏฐมหาราช
นั่งผินหนาไปทางทิศปจฉิมแวดลอมดวยเทวดาทั้งหลาย ในทิศทักษิณ ทาว
วิรุฬกมหาราชนั่งผินหนาไปทางทิศอุดร แวดลอมดวยเทวดาทั้งหลาย ในทิศ
ปจฉิม ทาววิรูปกขมหาราช นั่งผินหนาไปทางทิศบูรพา แวดลอมดวยเทวดา
ทั้งหลาย ในทิศอุดร ทาวเวสวัณมหาราช นั่งผินหนาไปทางทิศทักษิณ
แวดลอมดวยเทวดาทั้งหลาย ก็เมื่อเทวดาชั้นดาวดึงสทั้งสิ้นนั่งประชุมใน
สุธรรมาสภา เทพบริษัทมากมายนั่งอยูโดยรอบ และทาวมหาราชทั้งสี่นั่งอยู
ในทิศทั้ง ๔ นี้ อาสนะของมหาราชทั้งสี่นั้น ขางหลังถัดออกมาก็เปนอาสนะ
ของขาพระพุทธเจา เหลาเทพที่ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจาแลว
บังเกิดในดาวดึงสเมื่อกี้นี้ ยอมไพโรจนลวงเทวดาเหลาอื่นดวยวรรณะและยศ
ดวยเหตุนั้น เทวดาชั้นดาวดึงสจึงดีใจ เบิกบาน เกิดปติและโสมนัสวา ผูเจริญ
ทั้งหลาย ทิพยกายยอมบริบูรณหนอ อสุรกายยอมเสื่อมไป ครั้งนั้นแล ทาว
สักกะจอมเทพ ทรงทราบความบันเทิงของเทวดาชั้นดาวดึงสแลว จึงทรง
บันเทิงตามดวยคาถาเหลานี้ ความวา
[๑๙๓] ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย ทวยเทพชั้น
ดาวดึงสพรอมกับพระอินทร ถวายนมัสการพระตถาคตและความที่พระธรรมเปน
ธรรมดี เห็นทวยเทพใหม ๆ มีวรรณะ มี
ยศ ประพฤติพรหมจรรยในพระสุคตมา
ประชุม ณ สุธรรมาสภานี้ ยอมบันเทิงหนอ.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 536
ทวยเทพชั้นดาวดึงส ผูเปนสาวกของ
พระสุคตผูทรงภูริปญญา บรรลุคุณธรรม
วิเศษแลวในสุธรรมาสภานี้ ไพโรจนลวง
เทพเหลาอื่นดวยวรรณะ ดวยยศและอายุ.
ทวยเทพ ชั้น ดาวดึงส พรอมกับ พระอินทรถวายนมัสการพระตถาคตและความ
ที่พระธรรมเปนธรรมดี เห็นเหตุนี้แลวยอม
บันเทิง ดังนี้.
[๑๙๔] ขาแตพระองคผูเจริญ ทราบวา เพราะเหตุนั้น เทวดาชั้น
ดาวดึงส จึงดีใจเกิดปติและโสมนัสยิ่งประมาณวา ทิพยกายบริบูรณหนอ
อสุรกายยอมเสื่อมไป ครั้งนั้น ทาวมหาราชทั้งสี่ ถึงแมจะมีคําที่เทวดาชั้นดาวดึงสคิดกันปรึกษากันถึงความประสงค ซึ่งเปนเหตุใหนั่งประชุม ณ สุธรรมา
สภากลาวแลว ก็มีในขอประสงคนั้น ทาวมหาราชทั้งสี่แมรับคําสั่งกําชับมาแลว
ก็มีในขอประสงคนั้น ยืนอยูบนอาสนะของตน ๆ ไมหลีกไป.
ทาวมหาราชเหลานั้นผูรับถอยคํา รับ
คําสั่งแลว มีใจผองใส สงบระงับ ยืนอยู
บนอาสนะของตน ๆ ดังนี้.
[๑๙๕] ครั้งนั้นแล ในทิศอุดร แสงสวางอยางยิ่งเกิดขึ้น โอภาส
ปรากฏลวงซึ่งเทวานุภาพแหงเทพทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพ จึง
ตรัสเรียกทวยเทพชั้นดาวดึงสวา ดูกอนทานผูนิรทุกข นิมิตปรากฏ แสงสวาง
เกิดขึ้น โอภาสปรากฏ พรหมจักเกิดฉันใด ขอที่วาแสงสวางเกิดขึ้น โอภาส
ปรากฏนั่น เปนบุพพนิมิตเพื่อเกิดของพรหม ฉันนั้น.
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นิมิตปรากฏ พรหมจักเกิดฉันใด ขอ
ที่วาโอภาสรุงเรืองใหญนั่น เปนบุพพนิมิต
ของพรหม ฉันนั้น.
วาดวยสนังกุมารพรหม
[๑๙๖] ครั้งนั้นแล เทวดาชั้นดาวดึงส นั่งบนอาสนะของตน ๆ ดวย
คิดวา พวกเราจักรูโอภาสนั่น วิบากใดจักมี พวกเราจักทําใหแจงซึ่งวิบากนั่น
กอนแลวจึงไป. ทาวมหาราชแมทั้งสี่นั่งบนอาสนะของตน ๆ ดวยคิดวา พวก
เราจักรูโอภาสนั่น วิบากใดจักมี พวกเราจักทําใหแจง ซึ่งวิบากนั้นกอนแลว
จึงไป. เทวดาชั้นดาวดึงสฟงขอความนี้แลวเขาสงบอารมณวา พวกเราจักรู
โอภาสนั่น วิบากใดจักมี พวกเราจักกระทําใหแจงซึ่งวิบากนั้นกอนแลว
จึงไป ในเวลาใด สนังกุมารพรหมปรากฏแกเทวดาชั้นดาวดึงส ก็นิรมิต
อัตภาพใหญยิ่ง เพศปรกติของพรหมอันเทพเหลาอื่นไมพึงมองเห็น ก็ปรากฏ
ในสายตาของเทวดาชั้นดาวดึงส ในเวลาใดที่สนังกุมารพรหมปรากฏแกเทวดา
ชั้นดาวดึงส ยอมรุงเรืองลวงเทวดาเหลาอื่นดวยวรรณะและยศ เทวดามีกาย
เปนทองคํา ยอมรุงเรืองลวงกายมนุษยแมฉันใด ในเวลาที่สนังกุมารพรหม
ปรากฏแกเทวดาชั้นดาวดึงส ยอมรุงเรืองลวงเทพเหลาอื่นดวยวรรณะและยศ
ฉันนั้นเหมือนกัน ในเวลาใด สนังกุมารพรหมปรากฏแกเทวดาชั้นดาวดึงส
เทพบางองคในบริษัทนั้น ไมไหว ไมตอนรับ หรือไมเชิญดวยอาสนะ
เทพทั้งหมดเทียว นั่งนิ่งประคองอัญชลีอยูบนบัลลังก บัดนี้ สนังกุมารพรหม
จักปรารถนาตอเทพองคใด ก็จักนั่งบนบัลลังกของเทพองคนั้น สนังกุมารพรหมนั่งบนบัลลังกของเทพองคใดแล เทพองคนั้นยอมไดความยินดีอยางยิ่ง
ยอมไดความโสมนัสอยางยิ่ง พระราชาผูกษัตริยไดมุรธาภิเษกแลว ทรง
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ครองราชสมบัติใหม ยอมทรงไดความยินดีอยางยิ่ง ยอมทรงไดความโสมนัส
อยางยิ่ง แมฉันใด สนังกุมารพรหม นั่งบนบัลลังกของเทพองคใด เทพ
องคนั้นยอมไดความยินดีอยางยิ่ง ยอมไดความโสมนัสอยางยิ่ง ฉันนั้นเหมือนกัน
ในเวลานั้น สนังกุมารพรหมนิรมิตอัตภาพใหญยิ่ง เปนเพศกุมารเชนกับปญจสิขเทพบุตรปรากฏแกเทวดาชั้นดาวดึงส เธอเหาะขึ้นเวหาสนั่งขัดสมาธิในอากาศ
ที่วางเปลา. บุรุษผูมีกําลังนั่งขัดสมาธิบนบัลลังกที่ปูลาดดี หรือ บนภูมิภาค
ราบเรียบแมฉันใด สนังกุมารพรหมก็ฉันนั้นเหมือนกัน เหาะขึ้นเวหาสนั่งขัด
สมาธิในอากาศที่วางเปลา ทราบความเบิกบานใจของเทวดาชั้นดาวดึงสแลว
บันเทิง ดวยคาถาเหลานี้ ความวา
คาถาอนุโมทนา
[๑๙๗] ดูกอนผูเจริญทั้งหลาย ทวยเทพชั้นดาว
ดึงสพรอมกับพระอินทร ถวายนมัสการ
พระตถาคตและความที่พระธรรมเปน
ธรรมดี เห็นทวยเทพใหม ๆ มีวรรณะ
มียศ ประพฤติพรหมจรรยในพระสุคตมา
ประชุม ณ สุธรรมาสภานี้ ยอมบันเทิง
หนอ.
ทวยเทพชั้นดาวดึงส ผูเปนสาวกของ
พระสุคตผูทรงภูริปญญา บรรลุคุณธรรม
วิเศษแลวในสุธรรมาสภานี้ ไพโรจนลวง
เทพเหลาอื่นดวยวรรณะ ดวยยศ และอายุ.
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ทวยเทพชั้นดาวดึงส พรอมกับพระอินทรีถวายนมัสการพระตถาคตและความ
ที่พระธรรมเปนธรรมดีเห็นเหตุนี้แลว
ยอมบันเทิง ดังนี้.
[๑๙๘] ขาแตพระองคผูเจริญ สนังกุมารพรหมไดกลาวเนื้อความนี้
เสียงของสนังกุมารพรหมผูกลาวเนื้อความนี้ประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ
แจมใส ๑ ชัดเจน ๑ นุมนวล ๑ นาฟง ๑ กลมกลอม ๑ ไมพรา ๑ ลึก ๑ มี
กังวาน ๑. ก็สนังกุมารพรหม ยอมยังบริษัทเทาใดใหทราบเนื้อความดวยเสียง
ของตน กระแสเสียงก็ไมแพรไปในภายนอกบริษัทเทานั้น. เสียงของผูใด
ประกอบดวยองค ๘ ประการอยางนี้ ผูนั้นทานเรียกวา มีเสียงเพียงดังเสียง
พรหม. ครั้งนั้นแล สนังกุมารพรหม นิรมิตอัตภาพ ๓๓ อัตภาพ นั่งอยูบน
บัลลังกของเทวดาชั้นดาวดึงสทุก. ๆ บัลลังกแลว เรียกเทวดาชั้นดาวดึงสมา
กลาววา เทวดาชั้นดาวดึงส จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ก็พระผูมีพระภาค
พระองคนี้ ทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแกชนมาก เพื่อสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะห
โลก เพื่อประโยชนเพื่อเกื้อกูล เพื่อสุข แกเทวดาและมนุษยทั้งหลายเพียงไร.
ชนเหลาใดถึงพระพุทธเจาเปนที่พึ่ง ถึงพระธรรมเปนที่พึ่ง ถึงพระสงฆเปน
ที่พึ่ง กระทําบริบูรณในศีลทั้งหลาย ชนเหลานั้นเบื้องหนาแตตายเพราะกาย
แตก บางพวกเขาถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี บางพวก
เขาถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นนิมมานรดี บางพวกเขาถึงความเปนสหาย
ของเทวดาชั้นดุสิต บางพวกเขาถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นยามา บางพวก
เขาถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นดาวดึงส บางพวกเขาถึงความเปนสหายของ
เทวดาชั้นจาตุมมหาราช พวกที่ยังกายที่เลวกวาเขาทั้งหมดใหบริบูรณ ยอมไป
เพิ่มจํานวนหมูเทพคนธรรพ ดังนี้.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 540
[๑๙๙] ขาแตพระองคผูเจริญ สนังกุมารพรหมไดกลาวเนื้อความนี้.
กระแสเสียงของสนังกุมารพรหมกลาวเนื้อความนี้เทานั้น เทวดาทั้งหลายสําคัญ
วา ผูที่นั่งอยูบนบัลลังกของเรานี้ผูเดียวกลาว ฉะนั้น พระโบราณาจารย จึง
กลาววา
เมื่อสนังกุมารพรหมกลาวผูเดียว รูป
นิรมิตทั้งหมดก็กลาว เมื่อสนังกุมารพรหม
นิ่งผูเดียว รูปนิมิตเหลานั้นทั้งหมดก็นิ่ง.
เทวดาชั้นดาวดึงสพรอมดวยพระอินทร ยอมสําคัญสนังกุมารพรหมนั้นวา
ผูที่นั่งบนบัลลังกของเรานี้ผูเดียวเทานั้น
กลาว.
วาดวยอานิสงสแหงอิทธิบาท
[๒๐๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งนั้นแล สนังกุมารพรหมกลับคืน
คนเปนผูเดียวแลว นั่งบนบัลลังกของทาวสักกะจอมเทพ เรียกเหลาเทวดาชั้น
ดาวดึงสมากลาววา ทานผูเจริญทั้งหลาย เหลาเทวดาชั้นดาวดึงสจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อันพระผูมีพระภาคเจาผูรู ผูเห็น
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติไวแลว เพื่อความ
ทําฤทธิ์ใหมาก เพื่อความทําฤทธิ์ใหวิเศษ เพื่อแสดงฤทธิ์ได อิทธิบาท ๔
เปนไฉน ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิ
และปธานสังขาร
เจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร
เจริญอิทธิบาทประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบ
ดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร อิทธิบาท ๔ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาคเจา
ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติไวแลว
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เพื่อความทําฤทธิ์ใหมาก เพื่อความทําฤทธิ์ใหวิเศษ เพื่อแสดงฤทธิ์ได สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล แสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด แสดงฤทธิ์ไดเพราะความที่อิทธิบาททั้ง ๔
เหลานี้เจริญแลว ทําใหมากแลว อนึ่ง สมณะหรือพราหนณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ในอนาคตกาล จักแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้ง
หมดจะแสดงฤทธิ์ได เพราะความที่อิทธิบาททั้ง ๔ อยางเหลานี้เจริญแลว ทําให
มากแลว อนึ่ง สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบันกาล ยอม
แสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมดแสดงฤทธิ์ได
เพราะความที่อิทธิบาททั้ง ๔ อยางเหลานี้แหละเจริญแลว ทําใหมากแลว เทวดา
ชั้นดาวดึงสเห็นอิทธานุภาพเห็นปานนี้ของเราหรือไม. เห็นแลว ทานมหาพรหม. แมเรามีฤทธิ์มากอยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ ก็เพราะความมี
อิทธิบาททั้ง ๔ อยางนี้แลไดเจริญแลว ทําใหมากแลว ดังนี้.
วาดวยการบรรลุโอกาส ๓
[๒๑๑] ขาแตพระองคผูเจริญ สนังกุมารพรหมไดกลาวเนื้อความนี้
แลว เรียกเทวดาชั้นดาวดึงสมากลาววา เทวดาชั้นดาวดึงสจะสําคัญความขอ
นั้นเปนไฉน การบรรลุโอกาส ๓ ประการที่พระผูมีพระภาคเจา ผูรู ผูเห็น
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นตรัสรูแลว เพื่อบรรลุถึงความสุข.
การบรรลุโอกาส ๓ ประการ คืออะไรบาง.
[๒๐๒] บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังเกี่ยวของดวยกาม คลุกคลีดวย
อกุศลธรรมอยู. โดยสมัยอื่น เขาฟงธรรมของพระอริยเจา มนสิการโดยแยบคาย
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม. เขาอาศัยการฟงธรรมของพระอริยเจา มนสิการ
โดยแยบคาย ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไมเกี่ยวของดวยกาม ไมคลุกคลี
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ดวยอกุศลธรรมอยู. ความสุข ความโสมนัสอันยิ่งกวาสุขยอมเกิดขึ้นแกผูไม
เกี่ยวของดวยกาม ไมคลุกคลีดวยอกุศลธรรมนั้น. ความปราโมทยเกิดตอจาก
ความบันเทิง แมฉันใด ความสุข ความโสมนัสอันยิ่งกวาสุขยอมเกิดแกผูไม
เกี่ยวของดวยกาม ไมคลุกคลีดวยอกุศลธรรม ฉันนั้นเหมือนกันแล. การ
บรรลุโอกาสนี้เปนประการที่ ๑ ที่พระผูมีพระภาคเจา ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นตรัสรูแลว เพื่อบรรลุถึงความสุข.
[๒๐๓] อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังมีกายสังขารหยาบ
ไมสงบระงับ มีวจีสังขารหยาบไมสงบระงับ มีจิตตสังขารหยาบไมสงบระงับ.
โดยสมัยอื่น เขาฟงธรรมของพระอริยเจา กระทําในใจโดยแยบคาย ปฏิบัติ
ธรรมสมควรแกธรรม. เมื่อเขาอาศัยการฟงธรรมของพระอริยเจา มนสิการ
โดยแยบคาย ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม กายสังขารที่หยาบยอมสงบระงับ
วจีสังขารที่หยาบยอมสงบระงับ จิตตสังขารที่หยาบยอมสงบระงับ. ความสุข
ความโสมนัสอันยิ่งกวาสุขยอมเกิดขึ้นแกเขา เพราะกายสังขารที่หยาบสงบระงับ
เพราะวจีสังขารที่หยาบสงบระงับ เพราะจิตตสังขารที่หยาบสงบระงับ. ความ
ปราโมทยเกิดตอจากความบันเทิงแมฉันใด ความสุข ความโสมนัสอันยิ่งกวา
สุขยอมเกิดขึ้น เพราะกายสังขารที่หยาบสงบระงับ เพราะวจีสังขารที่หยาบ
สงบระงับ เพราะจิตตสังขารหยาบสงบระงับฉันนั้นเหมือนกัน. การบรรลุโอกาส
นี้เปนที่ ๒ ที่พระผูมีพระภาคเจา ผูรูผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้นตรัสรูแลว เพื่อบรรลุถึงความสุข.
[๒๐๔] อีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ยอมไมรูตามความ
เปนจริงวา นี้กุศล ยอมไมรูตามความเปนจริงวา นี้อกุศล ยอมไมรูตามความ
เปนจริงวา นี้มีโทษ ยอมไมรูตามความเปนจริงวา นี้ไมมีโทษ ยอมไมรูตาม
ความเปนจริงวา นี้ควรเสพ ยอมไมรูตามความเปนจริงวา นี้ไมควรเสพ
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ยอมไมรูตามความเปนจริงวา นี้เลว ยอมไมรูตามความเปนจริงวา นี้ประณีต
ยอมไมรูตามความเปนจริงวา นี้เปนสวนธรรมดําและธรรมขาว. โดยสมัยอื่น
เขาฟงธรรมของพระอริยเจา กระทําในใจโดยแยบคาย ปฏิบัติธรรมสมควรแก
ธรรม ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้กุศล ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้อกุศล
ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้มีโทษ ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ไมมีโทษ
ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ควรเสพ ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ไมควร
เสพ ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้เลว ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ประณีต
ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้เปนสวนธรรมดําและธรรมขาว. เมื่อเขารูอยางนี้
เห็นอยางนี้ อวิชชายอมละได วิชชายอมเกิดขึ้น. ความสุข โสมนัสอันยิ่งกวา
สุข ยอมเกิดขึ้นแกเขา เพราะปราศจากอวิชา เพราะวิชาเกิดขึ้น. ความ
ปราโมทยเกิดตอจากความบันเทิงแมฉันใด ความสุข โสมนัสอันยิ่งกวาสุขยอม
เกิดขึ้น เพราะปราศจากอวิชา เพราะวิชาเกิดขึ้นฉันนั้นเหมือนกัน. การ
บรรลุโอกาสนี้เปนประการที่ ๓ ที่พระผูมีพระภาคเจา ผูรู ผูเห็น เปนพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นตรัสรูแลว เพื่อบรรลุถึงความสุข. การ
บรรลุโอกาส ๓ ประการเหลานี้แล อันพระผูมีพระภาคเจา ผูรู ผูเห็น เปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นตรัสรูแลว เพื่อบรรลุถึงความสุข.
วาดวยสติปฏฐาน
[๒๐๕] ขาแตพระองคผูเจริญ สนังกุมารพรหมไดกลาวเนื้อความนี้
แลว เรียกเทวดาชั้นดาวดึงสมากลาววา เทวดาชั้นดาวดึงสจะสําคัญความขอ
นั้นเปนไฉน สติปฏฐาน ๔ นี้ อันพระผูมีพระภาคเจา ผูรู ผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติดีแลว เพื่อบรรลุกุศล สติปฏฐาน
๔ มีอะไรบาง ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณากายในกาย เปนภายใน มี
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ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู เมื่อ
ภิกษุพิจารณากายในกาย เปนภายในอยู ยอมตั้งจิตไวโดยชอบ ผองใสโดย
ชอบในกายานุปสสนานั้น. เธอตั้งจิตไวโดยชอบในกายานุปสสนานั้นแลว ยัง
ญาณทัสสนะใหเกิดในกายอื่นในภายนอก. ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
เปนภายในมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู
เมื่อภิกษุพิจารณาเวทนาในเวทนาเปนภายในอยู ยอมตั้งจิตไวโดยชอบ ผองใส
โดยชอบในเวทนานุปสสนานั้น เธอตั้งจิตไวโดยชอบ ผองใสโดยชอบในเวทนา
นุปสสนานั้นแลว ยังญาณทัสสนะใหเกิดในเวทนาอื่นภายนอก ภิกษุพิจารณาจิต
ในจิตเปนภายใน มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกอยู เมื่อภิกษุพิจารณาจิตในจิตเปนภายในอยู ยอมตั้งจิตไวโดยชอบ ยอม
ผองใสโดยชอบในจิตตานุปสสนานั้น. เธอตั้งจิตไวโดยชอบ ผองใสโดยชอบ
ในจิตตานุปสสนานั้นแลว ยังญาณทัสสนะใหเกิดในจิตอื่นในภายนอก. ภิกษุ
พิจารณาธรรมในธรรมเปนภายใน มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู เมื่อภิกษุพิจารณาธรรมในธรรมเปนภายในอยู
ยอมตั้งจิตไวโดยชอบ ผองใสโดยชอบในธัมมานุปสสนานั้น. เธอตั้งจิตไวโดย
ชอบ ผองใสโดยชอบในธัมมานุปสสนานั้นแลว ยังญาณทัสสนะใหเกิดใน
ธรรมอื่นในภายนอก. สติปฏฐาน ๔ อยางนี้แล อันพระผูมีพระภาคเจา ผูรู
ผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นทรงบัญญัติแลว เพื่อบรรลุคุณ
วาดวยบริขารแหงสมาธิ
[๒๐๖] ขาแตพระองคผูเจริญ สนังกุมารพรหม ไดกลาวเนื้อความ
นี้แลว ไดเรียกเทวดาชั้นดาวดึงสมากลาววา ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย เทวดา
ชั้วดาวดึงสจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บริขารแหงสมาธิ ๗ ประการนี้ อัน
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พระผูมีพระภาคเจา ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ทรงบัญญัติแลว เพื่อความเจริญแหงสัมมาสมาธิเพื่อความบริบูรณแหงสัมมา
สมาธิ บริขารแหงสมาธิ ๗ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ. ความที่
จิตมั่นแวดลอมดวยองค ๗ นี้แล เรียกวา สัมมาสมาธิอันเปนอริยะ มีอุปนิสัย
ดังนี้บาง มีบริขารดังนี้บาง สัมมาสังกัปปะยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาทิฏฐิ
สัมมาวาจายอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาสังกัปปะ สัมมากัมมันตะยอมเพียงพอ
แกบุคคลผูมีสัมมาวาจา สัมมาอาชีวะยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมากัมมันตะ
สัมมาวายามะยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาอาชีวะ สัมมาสติยอมเพียงพอ
แกบุคคลผูมีสัมมาวายามะ สัมมาสมาธิ ยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาสติ
สัมมาญาณะยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสมาธิ สัมมาวิมุตติ ยอมเพียงพอแกบุคคล
ผูมีสัมมาญาณะ ก็บุคคลเมื่อกลาวโดยชอบถึงความขอนั้น พึงกลาววา
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว อันบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบ
ดวยกาลควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน
เพราะฉะนั้น ประตูแหงพระนิพพานเปดเพื่อทานแลว. บุคคลเมื่อกลาว
โดยชอบถึงความนี้เทียวกะบุคคลนั้นผูประกอบดวยความเลื่อมใสอยางแนนแฟน
ในพระสัมมาสัมพุทธเจา พึงกลาววา ก็พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสดีแลว อันบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอม
เขามา. อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ประตุแหงพระนิพพานเปดเพื่อทานแลว.
ก็ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ผูประกอบดวยความเลื่อมใสอยางแนนแฟนในพระพุทธเจา ประกอบดวยความเลื่อมใสอยางแนนแฟนในพระธรรม ประกอบ
ดวยความเลื่อมใสอยางแนนแฟนในพระสงฆ ประกอบดวยศีลทั้งหลายที่พระ
อริยเจาชอบใจ. ชนเหลานี้เปนโอปปาติกะ นํามาแลวในพระธรรม ชนผูบํารุง
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ชาวมคธเกินสองลานสี่แสนคน ทํากาละลวงไปนานแลวเปนพระโสดาบัน
เพราะสิ้นสังโยชน ๓ อยาง มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง มีอันจะ
ตรัสรูในเบื้องหนา. ขาพเจากลัวการพูดเท็จ จึงไมอาจคํานวณไดวาในชน
เหลานี้ มีพระสกทาคามีเทาไร และหมูสัตวนอกนี้บังเกิดดวยสวนบุญ.
ปริวิตกของทาวเวสวัณมหาราช
[๒๐๗] ขาแตพระองคผูเจริญ สนังกุมารพรหมไดกลาวเนื้อความนี้
แลว. เมื่อสนังกุมารพรหมกลาวเนื้อความนี้อยู ทาวเวสวัณมหาราชเกิดความ
ดําริแหงใจอยางนี้วา ดูกอนทานผูเจริญ นาอัศจรรยหนอ ไมเคยมีมาหนอ
จักมีพระศาสดาผูยิ่งเห็นปานนี้ จักมีการแสดงธรรมที่ยิ่งเห็นปานนี้ จักปรากฏ
การบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งเห็นปานนี้. ครั้งนั้น สนังกุมารพรหมไดทราบความ
ดําริในใจของทาวเวสวัณมหาราชดวยใจแลว ไดกลาวกะทาวเวสวัณมหาราช
ดังนี้วา ทานเวสวัณมหาราชจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในอดีตกาล ก็ไดมี
พระศาสดาผูยิ่งเห็นปานนี้ ไดมีการแสดงธรรมที่ยิ่งเห็นปานนี้ ไดปรากฏการ
บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งเห็นปานนี้ แมในอนาคตกาล ก็จักมีพระศาสดาผูยิ่งเห็น
ปานนี้จักมีการแสดงธรรมที่ยิ่งเห็นปานนี้ จักปรากฏการบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่ง
เห็นปานนี้.
[๒๐๘] ขาแตพระองคผูเจริญ สนังกุมารพรหม ไดกลาวเนื้อความนี้
แกทวยเทพชั้นดาวดึงสแลว. ทาวเวสวัณมหาราชไดบอกเนื้อความนี้ที่ไดสดับ
ตอหนา ไดรับตอหนาสนังกุมารพรหมผูกลาวแกทวยเทพชั้นดาวดึงสในบริษัท
ของตน. ชนวสภยักษกราบทูลความนี้ที่ไดสดับตอหนา ที่ไดรับตอหนาทาว
เวสวัณมหาราชผูกลาวในบริษัทของตนแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาค
เจาทรงสดับตอหนา ทรงรับตอหนาชนวสภยักษและทรงทราบไดเองไดตรัส
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บอกเนื้อความนี้แกทานพระอานนท. พระอานนทผูมีอายุไดฟงมาตอพระพักตร
ไดรับมาตอพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา ไดกลาวบอกความขอนี้แกภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา. พรหมจรรยนี้นั้น บริบูรณ แพรหลาย กวาง
ขวาง ชนเปนอันมากทราบชัด เปนปกแผน จนเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ประกาศดีแลว ดังนี้แล.
จบ ชนวสภสูตรที่ ๕
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อรรถกถาชนวสภสูตร
ชนวสภสูตร มีคําวาเริ่มตนวา ขาพเจาไดฟงมาอยางนี้ :การพรรณนาบทไมตื้นในชนวสภสูตร ดังนี้. บทวา ปริโต ปริโต
ชนปเทสุ ความวา ในชนบทใกลเคียง. บทวา ปริจารเก ความวา ผูบํารุง
พระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ. บทวา อุปปตฺตีสุ ความวา ในการอุบัติ
แหงญาณคติ และบุญ. บทวา กาสีโกสเลสุ ความวา ในแควนกาสีและโกศล.
อธิบายวา ในกาสีรัฐ และโกศลรัฐ. ในบททั้งปวงก็มีนัยเชนเดียวกัน. แตไม
ทรงพยากรณในรัฐทั้ง ๖ คือ อังคะ มคธ โยนก กัมโพช อัสสกะ และ
อวันตี. ก็ทรงพยากรณในชนบทสิบกอนแหงมหาชนบทสิบหกนี้.
บทวา นาทิกิยา ความวา ชาวบานนาทิกะ. บทวา เตน จ ความ
วา ดวยความเปนพระอนาคานี้ เปนตนนั้น. บทวา สุตฺวา ความวา ไดฟง
พยากรณปญหาของพระผูมีพระภาคเจา ทรงกําหนดดวยพระสัพพัุตญาณ
พยากรณอยู ก็จะถึงที่สุด ในความเปนพระอนาคามี เปนตน ของชนเหลา
นั้น ก็จะมีใจเปนของตนดวยความเปนพระอนาคามีเปนตนนั้น. แตในอรรถกถา
ทานกลาววา บทวา เตน คือ ชาวบานนาทิกะเหลานั้น. จริงอยู อักษร น
ในอรรถนั่น เปนเพียงนิบาต.
บทวา ภควนฺต กิตฺตยมานรูโป ความวา พระเจาพิมพิสาร ทรง
บริกรรมอยางนี้วา โอหนอพระพุทธเจา โอหนอพระธรรม โอหนอพระสงฆ
โอหนอพระธรรมที่ตรัสดี แลวสวรรคต. บทวา พหุชโน ปสีเทยฺย ความ
วา ชนมากถึงความเลื่อมใสอยางนี้วา บิดา มารดา พี่ชาย พี่สาว บุตร ธิดา
สหาย ของพวกเรา พวกเราเคยกินรวม นอนรวมกับทานนั้น พวกเราจะทํา
สิ่งที่นาพอใจอยางนี้ และอยางนี้แกทานนั้น ไดยินวา ทานนั้นเปนอนาคามี
สกทาคามี โสดาบัน โอหนอ เปนการดี โอหนอเปนการชอบ.
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บทวา คตึ คือ ญาณคติ. บทวา อภิสมฺปราย ความวา มีญาณ
เปนไปเบื้องหนา. บทวา อทฺทสา โข ความวา ไดเห็นชนประมาณ
เทาใด. ประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ คน. บทวา อุปสนฺตปติสฺโส ความ ทรง
มีทัศนสงบแลว. บทวา ภาติริว ความวา เปลงปลั่งยิ่ง คือ รุงโรจนยิ่ง.
บทวา อินฺทฺริยาน ความวา พระอินทรียซึ่งมีพระหฤทัยเปนที่หก. บทวา
อทฺทส โข อห อานนฺท ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เราไดเห็นชาว
มคธผูบํารุง ไมใชจํานวนสิบ จํานวนยี่สิบ จํานวนรอย จํานวนพัน แต
จํานวนไมต่ํากวา ๒,๔๐๐,๐๐๐ คน. แตชนมีประมาณเทานี้ เห็นเราแลว
อาศัยเราพนจากทุกขแลว โสมนัสมีกําลังเกิดขึ้นแลว จิตเลื่อมใส เพราะจิต
เลื่อมใส โลหิตซึ่งมีจิตเปนสมุฏฐานก็ผองใส เพราะโลหิตผองใส อินทรียทั้ง
หลายซึ่งมีมนะเปนที่หก ก็ผองใส ครั้นตรัสดังนี้แลว จึงตรัสวา อถโข
อานนฺท เปนตน. พระเจาพิมพิสารพระองคนั้น ทรงสดับธรรมกถาของสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจา ณ ที่นั้น เปนใหญแหงชนหนึ่งแสนยิ่งดวยสิบพัน บรรลุ
เปนพระโสดาบัน เพราะฉะนั้น พระองคจึงมีพระนามวา ชนวสภะ.
บทวา อิโต สตฺต ความวา จุติจากเทวโลกนี้เจ็ดครั้ง. บทวา ตโต
สตฺต ความวา จุติจากมนุษยโลกนั้นเจ็ดครั้ง. บทวา ส สรามิ จตุทฺทส
ความวา ตามลําดับขันธทั้งหมด สิบสี่ครั้ง. บทวา นิวาสมภิชานามิ ความ
วา เรารูนิวาสดวยอํานาจแหงชาติ. บทวา ยตฺถ เม วุสิต ปุเร ความวา เรา
เขาถึงความเปนสหายแหงเวสวัณในเทวโลก และเปนราชาในมนุษยโลกอยูแลว
ในกาลกอน แตอัตภาพนี้ และเพราะไดอยูอยางนี้แลว บัดนี้ไดเปนโสดาบัน
กระทําบุญมากในวัตถุทั้ง ๓ แมสามารถบังเกิดเบื้องสูงดวยอานุภาพแหงบุญนั้น
จึงไดเกิดแลวในที่นี้เทียว เพราะกําลังแหงความใครในสถานที่อยูตลอดกาลนาน.
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ดวยบทวา อาสา จ ปน เม สนฺติฏติ นี้ ทานแสดงวา เราไม
หลับประมาทวา เราเปนโสดาบัน ยังกาลใหลวงแลว ก็เราไดเจริญวิปสสนา
เพื่อประโยชนแกพระสกทาคามี อยูอยางมีความหวังวา เราจะบรรลุในวันนี้ ๆ.
บทวา ยทคฺเค ความวา ทานกลาวมุงถึงวันบรรลุพระโสดาบันในปฐมทัศนที่
สวนลัฏฐิวัน. บทวา ตทคฺเค อห ภนฺเต ทีฆรตฺต อวินิปาโต อวินิปาต
สฺชานามิ ความวา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาไดทําวันนั้นเปนตนเหตุ ไม
ตกต่ําเปนเวลานาน นับได ๑๔ อัตภาพกอน ไดจําธรรมที่ไมยังตนใหตกต่ําที่
บรรลุแลว ดวยอํานาจโสดาปตติมรรค ที่สวนลัฏฐิวัน. บทวา อนจฺฉริย ความ
วาอัศจรรยเนืองๆ. การที่เราไปดวยกรณียกิจบางอยาง ไดเห็นพระผูมีพระภาค
เจาในระหวางทาง เปนการอัศจรรยที่คิดถึงบอยๆ และธรรมที่เราไดฟงเฉพาะ
พระพักตรของพระผูมีพระภาคเจาตรัสใหบริษัทของมหาราชเวสวัณนั้น แมขอนี้
ก็เปนการอัศจรรย. บทวา เทฺว ปจฺจยา ความวา ภาพที่เห็นในระหวางทาง
และความใครที่จะบอกธรรมที่ไดฟงตอหนาทาวเวสวัณ. บทวา สนฺนิปติตา
ความวา ประชุม เพราะเหตุอะไร. ไดยินวา เทพเหลานั้น ประชุมดวยเหตุ
๔ ประการ คือ เพื่อสงเคราะหวันวัสสูปนายิกา เพื่อสงเคราะหวันปวารณา
เพื่อฟงธรรม เพื่อเลนปาริฉัตรกีฬา. ในเหตุการณเหลานั้น ในวันอาสาฬหปุณมี เหลาเทพในเทวโลกทั้งสอง ประชุมในเทวสภา ชื่อ สุธัมมา วา พรุง
นี้เปนวันวัสสูปนายิกา แลวปรึกษากันวา ในวิหารโนน มีพระภิกษุเขาพรรษา
หนึ่งรูป ในวิหารโนน มีพระภิกษุเขาพรรษา ๒ รูป ๓ รูป ๔ รูป ๕ รูป ๑๐ รูป
๒๐ รูป ๓๐ รูป ๔๐ รูป ๕๐ รูป ๑๐๐ รูป ๑,๐๐๐ รูป ทานทั้งหลายจงทําการ
รักษาอารามในที่นั้น ๆใหดี. การสงเคราะหวัสสูปนายิกา ทวยเทพไดทําแลว
ดังนี้. แมในกาลนั้น ทวยเทพไดประชุมแลว ดวยการณนั่นเทียว. บทวา
อิท เตส โหติ อาสนสฺมึ ความวา อาสวะนี้ เปนของมหาราชทั้งสีเหลานั้น
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ครั้นมหาราชแมเหลานั้น ไดนั่งอยางนี้แลว ตอมาภายหลัง อาสนะจึงมีแกเรา.
บทวา เยนตฺเถน ความวา ดวยประโยชนแหงวัสสะปนายิกาใด. บทวา ต
อตฺถ จินฺตยิตฺวา ความวา คิดการอารักขาพระภิกษุสงฆที่อยูปานั้นแลว
ปรึกษากับมหาราชทั้งสี่วา ทานทั้งหลายจงจัดแจงอารักขาพระภิกษุสงฆผูอยูใน
ปานั้น ๆ. บทวา วุตฺตวจนาป ต ความวา เทวบุตร ๓๓ องค ยอมกลาว
ออกชื่อวา มหาราช. เทวบุตร ๓๓ องค ยอมพร่ําเรียกอยางนั้น. มหาราช
นอกนี้ ก็ระบุชื่อรอง ๆ ลงมา. ก็บทวา ต แมในบททั้งสองเปนเพียงนิบาต
เทานั้น. บทวา อปกฺกนฺตา ความวา ไมหลีกไปแลว.
บทวา อุฬาโร คือ ไพบูลย ใหญ. บทวา เทวานุภาว ความวา
แสงสวางแหงผา เครื่องประดับ วิมาน และสรีระของเทวดาทั้งปวง ยอมแผ
ไปไกล ๑๒ โยชน สวนแสงสวางแหงสรีระของเทวดาผูมีบุญมากแผไปไกล
๑๐๐ โยชน กาวลวง ซึ่งเทวานุภาพนั้น. บทวา พฺรหฺมุโน เหต ปุพฺพนิมิตฺต ความวา ทานแสดงวา แสงอรุณเปนบุพพังคมะ เปนบุพนิมิตแหง
พระอาทิตยอุทัยฉันใด นั่นเปนบุรพนิมิต แมแหงพรหมฉันนั้นเหมือนกัน. บทวา
อนภิสมฺภวนิโย ความวา ไมพึงถึง. ความวา ทวยเทพชั้นดาวดึงส ยอม
ไมเห็นพรหมนั้น. บทวา จกฺขุปถสฺมึ ความวา ในประสาทจักษุ หรือ
คลองจักษุ. วรรณะนั้น ไมพึงเห็นหรือไมพึงถึงในคลองจักษุของเทพทั้งหลาย.
บทวา นาภิภวติ ความวา ไดกลาวแลว. จริงอยู เทวดาชั้นต่ํา ๆ ยอมอาจ
เห็นอัตภาพที่สรางอยางไพบูลยของเทวดาชั้นสูง ๆ. บทวา เวทปฏิลาภ ความ
วา กลับไดความยินดี. บทวา อธุนาภิสิตฺโต รชฺเชน ความวา ทรงอภิเษก
ดวยสมบัติ. ก็อรรถนี้ พึงแสดงเรื่องทุฏฐคามณีอภัย.
ไดยินวา พระเจาทุฏฐคามณีอภัยนั้น ทรงชนะกษัตริยทมิฬถึง ๓๒
พระองค ทรงถึงอภิเษกในกรุงอนุราธบุรี ดวยพระหฤทัยโสมนัสยินดี แตไม
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ไดความหลับ ตรัสบอกพระภิกษุสงฆวา ขาแตพระผูเปนเจา ตั้งแตนั้นมา
หมอมฉันไมไดหลับเลย. พระภิกษุสงฆทูลวา ขาแตมหาบพิตร ถาอยางนั้น
ขอพระองคทรงอธิฐานพระอุโบสถศีลในวันนี้ และพระองคทรงอธิษฐานพระอุโบสถศีลแลว. พระสงฆไปสงพระภิกษุผูบําเพ็ญพระอภิธรรม ๘ รูป วา ขอ
ใหทานสาธยายจิตตยมก. พระภิกษุเหลานั้น ไปแลวทูลวา ขาแตมหาบพิตร
ขอพระองคทรงบรรทมหลับ แลวเริ่มสาธยาย. พระราชาทรงสดับการสาธยาย
อยูก็ทรงกาวไปสูความหลับ. พระเถระทั้งหลายคิดวา อยาปลุกพระราชา แลว
หลีกไป ในวันที่สอง พระราชาทรงตื่นขึ้น เมื่อพระอาทิตยอุทัย เมื่อไมทรง
เห็นพระเถระ. จึงตรัสถามวา พระผูเปนเจาไปไหน. ทรงไดรับคํากราบทูลวา
พระเถระรูวา พระองคกาวสูความหลับแลวไป. พระราชตรัสวา พระผูเปน
เจายอมรู. แมเภสัชคือความหลับ ตราบใด ชื่อวาเภสัช คือความไมรูของ
เด็กทั้งหลาย ยอมไมมีแกพระผูเปนเจาของเรา ตราบนั้น.
บทวา ปฺจสิโข ความวา เปนเชนกับปญจสิชคนธรรพ. ไดยินวา
เทวบุตรทั้งหมดไดนิรมิตอัตภาพของเทพบุตร ปญจสิขคนธรรพ เพราะฉะนั้น
แมพรหมก็ไดนิรมิตอัตภาพเชนนั้น ปรากฏแลวเชนกัน . บทวา ปลฺลงฺเกน
นิสีทิ ความวา นั่งขัดสมาธิ.
บทวา วิสฏโ ความวา ละเอียดดีคือไมกระดาง. บทวา วิฺเยฺโย
ความวาใหรูประโยชน. บทวา มฺชุ คือ ออนหวานกลมกลอม. บทวา
สวนิโย คือ ควรฟง ไดแก เสนาะโสต. บทวา พินฺทุ ความวา กอน
เดียว. บทวา อวิสารี ความวา สละสลวย ไมแตกพรา. บทวา คมฺภีโร
ความวา เกิดลึกตั้งแตมูลนาภี. ไมไดเกิดกระทบเพียงลิ้น ฟน ริมฝปาก หรือ
เพดาน. ดวยวา เสียงที่เกิดเพียงนี้ จะไมออนหวาน และไมดังไปไกล.
บทวา นินฺนาที ความวา กึกกองเหมือนเสียงคํารามของมหาเมฆ และเสียง
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ตะโพน. อนึ่ง บนหลัง ๆ ในที่นี้ พึงทราบวา เปนประโยชนของบทกอน ๆ.
บทวา ยถาปริส ความวา ใหบริษัทรูทั่วถึงกัน. เสียงแหงพรหมนั้น ยอม
ดังภายในบริษัทเทานั้น ยอมไมดังออกไปภายนอก.
บทวา เย หิ เกจิ เปนตน บงบอก เพื่อแสดงการปฏิบัติ เพื่อ
ประโยชนแกชนมาก. บทวา สรณ คตา ความวา ทานไมกลาวถึงผูถึง
สรณตามมีตามเกิด แตกลาวหมายถึงสรณที่ถือไมผิด. บทวา คนฺธพฺพกาย
ปริปูเรติ ความวา เพิ่มคณะแหงคันธัพเทพใหบริบูรณ. ทานกลาววา
เทวโลก ๖ ชั้น จําเดิมแตกาลที่พระศาสดาของพวกเราไดอุบัติในโลกแลว
เกิดไมมีระหวาง เหมือนทะนานที่ทุบแปงบริบูรณ และเหมือนปาศร ปาออ
จึงชื่อวา มาริสา.
บทวา ยาว สุปฺญตฺตาป เม เตน ภควตา ความวา พระ
ผูมีพระภาคผูเปนศาสดาของเราทรงบัญญัติดีแลว คือ ตรัสดีแลว. ในบทวา
อิทฺธิปาทา นั่น พึงทราบวา อิทธิ ดวยอรรถวาสําเร็จ พึงทราบวา บาท
ดวยอรรถวาเปนที่ตั้ง. บทวา อิทฺธิ พหุลีกตาย ความวา เพราะความที่
อิทธิมีเพียงพอ. บทวา อิทฺธิวิเสวิตาย ความวา เพราะมีอิทธิเปนพิเศษ
ทานกลาววา จิณฺณวสิตาย ดวยสามารถเสพบอย ๆ. บทวา อิทฺธิวกุพฺพนตาย ความวา เพราะความที่เจริญอิทธิบอย ๆ เพื่อประโยชนที่จะแสดง
กระทําโดยประการตางๆ. ในบทวา ฉนฺทสมาธิปธานสําขารสมนฺนาคต
เปนตนมีอรรถดังนี้. สมาธิซึ่งมีฉันทะเปนเหตุ หรือมีฉันทะเปนหลัก ชื่อวา
ฉันทสมาธิ. บทวา ฉนฺทสมาธิ นั่น เปนชื่อแหงสมาธิซึ่งไดมาเพราะกระทํา
ฉันทะ ซึ่งมีความใครที่จะกระทําเปนใหญ. สังขารที่เปนปธาน ชื่อวา ปธาน
สังขาร. บทวา ปธานส ขารา นั่น เปนชื่อของสัมมัปปธานวิริยะอันยังกิจ ๔
ประการใหสําเร็จ. บทวา สมนฺนาคต ความวา เขาถึงแลวดวยฉันทสมาธิ
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และปธานสังขาร. บทวา อิทฺธิปาท ความวา กองแหงจิตที่เหลือ หรือ
เจตสิก เปนบาทดวยอรรถวา ตั้งมั่นแหงฉันทสมาธิ และปธานสังขาร
อันประกอบพรอมดวยอภิญญาจิต ซึ่งถึงอันนับวา อิทธิ โดยปริยายวา สําเร็จ
หรือโดยปริยายนี้วา เปนเหตุใหสัตวทั้งหลายสําเร็จดวยอรรถวา สําเร็จ คือ
เปนผูสําเร็จแลว สมบูรณแลว ถึงที่สุดแลว. เพราะคําวา อิทธิบาท ทาน
กลาววา เวทนาขันธ แหงความเปนจริงใด ฯลฯ วิญญาณขันธ. พึงทราบอรรถ
แมในบทที่เหลือโดยนัยนี้. เพราะสมาธิที่ทําฉันทะเปนใหญ จึงไดมา ทาน
เรียกวา ฉันทสมาธิฉันใด สมาธิที่ทําวิริยจิต วิมังสาเปนใหญไดมา เรียกวา
วิมังสาสมาธิ ฉันนั้น.
อนึ่ง พึงทราบอรรถในคํานี้วา บาทในสวนตนวา อุปจารฌาน
เปนบาท ปฐมฌานเปนอิทธิ ปฐมฌานเปนบาท ทุติยฌานเปนอิทธิ เปน
อิทธิในสวนปลาย. ก็อิทธิบาทกถา ทานกลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค และใน
วิภังคอรรถกถา โดยพิสดาร. แตเกจิอาจารย กลาววา อิทธิที่สําเร็จแลว
เปนอิทธิที่ยังไมสําเร็จ. เพื่อประโยชนแหงการพูดถึงวาทะแหงเกจิอาจารยเหลา
นั้น ชื่อวา อุตรจูฬิกวาร มาแลวในอภิธรรมวา อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทิทธิบาท วิริยิทธิบาท จิตติทธิบาท วิมัสิทธิบาท ในอิทธิบาททั้ง ๔ นั้น
ฉันทิทธิบาทเปนไฉน ภิกษุในศาสนานี้ ในสมัยใด เจริญโลกุตรฌาน
อันเปนเครื่องออกจากทุกข อันเปนอปจยคามี เพื่อละทิฐิ เพื่อบรรลุปฐมภูมิ
สงัดจากกามทั้งหลาย ฯลฯ เขาถึงปฐมฌาน อันเปนทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญาอยู ในสมัยนั้น ธัมมฉันทะใด ชื่อวาฉันทะ เพราะไดกระทําฉันทะแลว
ชื่อวา กุศลเพราะใครที่จะกระทํา นี้เรียกวา ฉันทิทธิบาท ธรรมที่เหลือ
สัมประยุตดวยฉันทิทธิบาท. ก็ธรรมเหลานี้ มาแลวดวยอํานาจแหงโลกุตตร.
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ในที่นี้ รัฐบาลเถระทําฉันทะเปนธุระ ยังโลกุตตรธรรมใหเกิดแลว
โสณเถระ กระทําวิริยเปนธุระ สัมภูตเถระ กระทําจิตเปนธุระ ทานโมฆราชผูมี
อายุทําวิมังสาเปนธุระ ยังโลกุตตรธรรมใหเกิดขึ้น. ในขอนี้ ครั้นบุตรอํามาตย
ทั้ง ๔ คน ปรารถนาฐานันดร เขาไปอาศัยพระราชาอยู คนหนึ่งเกิดความ
พอใจในการบํารุงรูอัธยาศัย และความชอบพระทัยของพระราชา คอยบํารุง
ทั้งกลางวัน และกลางคืน ยังพระราชาใหพอพระราชหฤทัย แลวไดฐานันดร
ฉันใด พึงทราบพระภิกษุผูยังโลกุตตรธรรมใหเกิดขึ้นดวยฉันทธุระฉันนั้น.
สวนคนหนึ่ง คิดวา ใครจะสามารถเพื่อบํารุงทุกวัน ๆ ได เมื่อกิจเกิดขึ้นเราจะ
ยังพระราชาใหพอพระทัยดวยความพยายาม ครั้นปจจันตชนบท เกิดจลาจลถูก
พระราชาสงไปปราบศัตรูดวยความพยายาม ถึงแลวซึ่งฐานันดรฉันใด ภิกษุนั้น
ใหโลกุตตรธรรมเกิดขึ้นดวยวิริยธุระ พึงทราบฉันนั้น. คนหนึ่ง คิดวา แมการ
บํารุงทุกวัน ๆ เปนภาระหนัก เหมือนลูกศรเสียบอกทีเดียว เราจะยังพระราชา
ใหพอพระทัยดวยอํานาจมนต จึงยังพระราชาใหพอพระหฤทัยดวยการรายมนต
เพราะวิชาภูมิศาสตรไดอบรมไวแลว ถึงฐานันดรฉันใด ภิกษุนั้น ผูยังโลกุตตร
ธรรมใหเกิดขึ้นดวยจิตธุระ พึงทราบฉันนั้น. บุตรอํามาตยคนอื่นคิดวา ชื่อวา
พระราชายอมพระราชทานฐานันดรแกผูถึงพรอมดวยชาติ ดวยการบํารุงเปนตน
เหลานี้ เมื่อทรงพระราชทานแกบุคคลเชนนั้น ก็จะทรงพระราชทานแกเรา
อาศัยชาติสัมปทาอยางเดียว ก็ถึงซึ่งฐานันดร ฉันใด ภิกษุนั้น อาศัยวิมังสา
อันบริสุทธิ์ดี ยังโลกุตตรธรรมเกิดขึ้นดวยวิมังสาธุระ พึงทราบฉันนั้น.
บทวา อเนกวิหิต ความวา วิธีไมใชหนึ่ง. บทวา อิทฺธิวิธ
ความวา สวนของอิทธิ.
บทวา สุขสฺสาธิคมาย ความวา เพื่อบรรลุถึงฌานสุข มรรคสุข
และผลสุข. บทวา ส สฏโ ความวา จิตตสัมปยุต. บทวา อริยธมฺม
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ความวา ธรรมอันพระอริยะ. พระผูมีพระภาค คือ พระพุทธเจาทรงแสดงแลว.
บทวา สุณาติ ความวา ธรรมที่ภิกษุและภิกษุณีเปนตน แสดงตอพระพักตร
พระศาสดา ชื่อวาฟงอยู. บทวา โยนิโสมนสิกโรติ ความวา กระทําในใจ
โดยอุบาย โดยคัลลอง โดยเหตุการณ ดวยอํานาจ เปนตน วา ไมเที่ยง.
อธิบายวา ภิกษุปรารภกรรมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย ที่ทานกลาว
อยางนี้วา ชื่อวา โยนิโสมนสิการ คือ การกระทําไวในใจโดยอุบาย
การกระทําไวในใจโดยคัลลอง หรือ การระลึก การผูก การรวบรวมพรอม
แหงจิต การกระทําไวในใจ โดยอนุโลมสัจจะ ในความไมเที่ยงวา ไมเที่ยง
ในความไมสวยงามวา ไมสวยงาม ในทุกขวา ทุกข ในความเปนอนัตตาวา
เปนอนัตตา นี้เรียกวา โยนิโสมนสิการ. บทวา อส สฏโ ความวา ไม
คลุกคลีอยูกับวัตถุกามบาง กิเลสกามบาง. บทวา อุปฺปชฺชติ สุข ความวา
ปฐมฌานสุข ยอมเกิดขึ้น. บทวา สุขา ภิยฺโย โสมนสฺส ความวา
โสมนัสอื่น ๆ เพราะฌานสุขเปนปจจัยยอมเกิดขึ้นแกผูออกจากสมาบัติ. บทวา
ปมุทา คือ ปติ ซึ่งมีกําลังนอย กวาอาการของตุฏฐี. คําวา ปาโมชฺช
คือ ปติและโสมนัสมีกําลัง. บทวา ปโม โอกาสาธิคโม ความวา ปฐม
ฌาน ขมนิวรณหา ถือโอกาสของตนดํารงอยู เพราะฉะนั้น ทานจงกลาววา
ปโม โอกาสาธิคโม (การบรรลุโอกาสอันแรก).
ในบทวา โอฬาริกา นั่น กายสังขารและวจีสังขารยังหยาบ จิตตสังขาร
จะหยาบอยางไร. เพราะจิตตสังขารยังไมละ. ก็กายสังขารยอมละดวยจตุถฌาน.
วจีสังขารละดวยทุติยฌาน. จิตตสังขารละดวยนิโรธสมาบัติ. ครั้นกายสังขาร
แลวจีสังขารแมละแลว จิตตสังขารทั้งหลายนั้น ก็ตั้งอยูดวยประการฉะนี้
จึงเปนโอฬาริกะ เพราะยังละไมได โดยยึดกายสังขารวจีสังขารที่ละไดแลว.
บทวา สุข ความวา ผลสมาบัติสุขอันเกิดแตจตุตถฌาน ซึ่งเกิดแกผูออกจาก
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นิโรธ. บทวา สุขา ภิยฺโย โสมนสฺส ความวา โสมนัสอื่น ๆ แกผูออก
แลว จากผลสมาบัติ. บทวา ทุติโย โอกาสาธิคโม ความวา จตุถฌาน
ขมสุขทุกข ถือโอกาสตนตั้งอยู เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา ทุติโย โอกาสาธิคโม. สวนทุติยฌาน และตติยฌาน ทานถือเอาแลวใน จตุถฌานนั่น
เพราะฉะนั้น ทานจึงไมกลาวแยกตางหาก.
ในบทวา อิท กุสล เปนตน มีอรรถาธิบาย ดังนี้. กุสลกรรมบถสิบ
ชื่อวา กุสล. บทวา อกุสล ไดแกอกุศลกรรมบถสิบ. แมสาวัชชทุกเปนตน
พึงทราบดวย สามารถแหงอกุศลกรรมบถสิบเหลานั้นเทียว. ก็นั่นทั้งหมดเปน
กัณหะ สุกะ และ สปฏิภาค จึงชื่อวา กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาค . ก็นิพพานเทานั้น
เปนอัปปฏิภาค. บทวา อวิชฺชา ปหียติ ความวา อวิชชา ซึ่งปกปดวัฏฏะ ยอม
ละได. บทวา วิชฺชา อุปฺปชฺชติ ความวา อรหัตตมรรควิชชา ยอมเกิดขึ้น. บทวา
สุข คือ สุขอันเกิดแตอรหัตตมรรคและผล. บทวา สุขา ภิยฺโย โสมนสฺส
ความวา โสมนัสอื่น ๆ ของผูออกแลวจากผลสมาบัติ. บทวา ตติโย โอกาสาธิคโม ความวา อรหัตตมรรค ขมกิเลสทั้งหมด ถือโอกาสตนแลวตั้งอยู
เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา ตติโย โอกาสาธิคโม. สวนมรรคที่เหลือ
เมื่ออรหัตตมรรคถือเอาแลว ก็ประมวลเขากันได จึงไมกลาวแยกตางหาก.
สวน โอกาสาธิคม ๓ ประการนี้ พึงกลาวอยางพิสดาร ดวยสามารถ
อารมณ ๓๘ ประการ. อยางไร. ทานกําหนดอารมณทั้งหมดดวยสามารถอุปจาร
และอัปปนา โดยนัยที่กลาวแลวในวิสุทธิมรรคนั่นเทียว กลาวถึงปฐมฌานใน
ฐานะ ๒๔ ประการวา ปโม โอกาสาธิคโม. ทานกําหนดทุติยฌาน และ
ตติยฌาน ในฐานะ ๑๓ ประการ และจตุตถฌาน ในฐานะ ๑๕ ประการใหถึง
นิโรธสมาบัติกลาววา ทุติโย โอกาสาธิคโม. สวน อุปจารฌาน ๑๐ ประการ
เปนปทัฏฐาน แหงมรรครวมเขากับโอกาสาธิคมที่ ๓. อนึ่ง พึงกลาวแมดวย
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อํานาจสิกขา อยางนี้ ในสิกขา ๓ ประการ อธิสีลสิกขา รวมเขากับปฐมโอกาสาธิคมะ อธิจิตตสิกขา รวมเขากับ ทุติยโอกาสาธิคมะ อธิปญญาสิกขา
รวมเขากับตติยโอกาสาธิคมะ. แมในสามัญญผล ทานกลาวแมดวยสามารถ
แหงสามัญญผลสูตร อยางนี้วา ตั้งแตจุลศีล จนถึงปฐมฌาน เปน
โอกาสาธิคมที่ ๑ ตั้งแตทุติยฌานจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนโอกาสาธิคมะที่ ๒ ตั้งแตวิปสสนาจนถึงอรหัตต เปนโอกาสาธิคมะที่ ๓ สวนในปฎก
๓ ประการ พึงกลาว แมดวยสามารถปฎกอยางนี้วา วินัยปฎก บวกเขากับ
ปฐมโอกาสาธิคมะ สุตตันตปฎก บวกเขากับทุติยโอกาสาธิคมะ อภิธรรมปฎก
บวกเขากับตติยโอกาสาธิคมะ.
ไดยินวา พระมหาเถระในกาลกอน ยอมตั้งพระสูตรนี้เทานั้นในวัน
วัสสูปนายิกา. เพราะเหตุไร. เพราะพวกเราจักจําแนกปฎก ๓ กลาว. เพราะ
เมื่อรวมพระไตรปฎกกลาว พระสูตรก็กลาวไดยาก เพราะฉะนั้น ใคร ๆ ก็ไม
อาจ กลาวได. สูตรนี้ที่จําแนกไตรปฎกกลาว ก็จะกลาวไดงาย.
บทวา กุสลสฺสาธิคมาย ความวา เพื่อประโยชนบรรลุมรรคกุศลและ
ผลกุศล. จริงอยู ทั้งสองอยางนั่น ชื่อวา เปนกุศล ดวยอรรถวา ไมมีโทษ
หรือดวยอรรถวา เกษม. บทวา ตตฺถ สมฺมา สมาธิยติ ความวา ภิกษุตั้ง
มั่นชอบ ในกายภายในนั้น ก็จะเปนเอกัคคตาจิต. บทวา พหิทฺธา ปรกาเย
าณทสฺสน อภินิพฺพตฺเตติ ความวา สงญาณอันมุงตอกายคนอื่น จาก
กายตน. ในบททั้งปวงก็มีนัยนี้. พึงทราบสติที่กําหนดกายเปนตน ดวยบทวา
สติมา ในบททั้งปวง. พึงทราบกายเปนตนเทียว กําหนดแลวดวยบทวา โลเก.
ก็สติปฏฐานทั้ง ๔ นั่น พึงทราบวา ทานกลาวเจือดวยโลกกิยะ และโลกุตตระ.
บริขาร ในบทนี้วา สมาธิปริกขารา มี ๓ อยาง. เครื่องประดับใน
บทนี้วา รถมีสีขาวเปนบริขาร มีฌานเปนเพลา มีวิริยะเปนลอ ชื่อวา บริขาร.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาที่ 559
ปริวารในบทนี้วา ลอมดวยดีแลวดวยนครปริกขาร ๗ ประการ ชื่อวา ปริขาร.
สัมภาระในบทนี้วา คิลานปจฺจยชีวิตปริกฺขารา ชื่อวา ปริขาร. ก็ในที่นี้
ทานกลาววา สมาธิปริกขาร ๗ ประการ ดวยสามารถปริวารและปริขาร.
ปริวาริกะ ชื่อวา ปริขาร. บทวา อย วุจฺจติ โภ อริโย สมฺมาสมาธิ
ความวา นี้เรียกวา สัมมาสมาธิอริยอันลอมองค ๗ เหมือนจักรพรรดิลอม
ดวยรัตนะ ๗ ประการ ฉะนั้น. บทวา สอุปนิโส อิติป ความวา ทาน
เรียกวา สอุปนิสัย แมดวยประการนี้. บทวา สปริวาโรเยว ไดกลาว
แลว. บทวา สมฺมาทิฎิสฺส ความวา ผูตั้งอยูในสัมมาทิฏฐิ. บทวา
สมฺมาส กปฺโป จ โหติ ความวา สัมมาสังกัปปะ ยอมเปนไป. ในบท
ทั้งปวงก็มีนัยเชนกัน. ก็อรรถนี้ พึงทราบดวยอํานาจมรรคบาง ดวยอํานาจ
ผลบาง. อยางไร. มรรคสัมมาสังกัปปะ ยอมมีแกภิกษุผูตั้งอยูในมรรคสัมมาทิฏฐิ
ฯลฯ และมรรควิมุติ ยอมมีแกภิกษุผูตั้งอยูในมรรคญาณ อนึ่ง ผลสัมมาสังกัปปะ ยอมมีแกภิกษุผูตั้งอยูในผลสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ และผลวิมุติ ยอมมีแก
ภิกษุผูตั้งอยูในผลสัมมาญาณ. บทวา สฺวากฺขาโต เปนตน ทานพรรณนา
ไวแลวในวิสุทธิมรรค. บทวา อปารุตา ความวา เปดแลว. บทวา อมตสฺส
ความวา นิพพาน. บทวา ทฺวารา ความวา ทางเขา. บทวา อเวจฺจปฺปสาเทน ความวา ความเสื่อมใสไมหวั่นไหว. บทวา ธมฺเม วีนีตา ความ
วา แนนอนแลวดวยธรรมนิยาม. บทวา อถาย อิตรา ปชา ความวา
ทานกลาวหมายถึงพระอนาคามี. บทวา อนาคามิโน อตฺถี ทานกลาวแลว.
บทวา ปฺุภาคา ความวา เกิดแลวดวยสวนแหงบุญ. บทวา โอตฺตปฺป
ความวา มีใจเกรงกลัว. ถาอยางนั้น มุสา พึงมีในกาลไหน เพราะฉะนั้น
เราไมอาจนับโดยภัยมุสาวาทได แตไมไดแสดงวา กําลังนับของเราไมมี. สนังกุมารพรหมถามเวสวัณอยางเดียว ดวยบทนี้วา ต กึ มฺต ภว . แต
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สนังกุมารพรหมนั้น ไมมีลัทธิวา พระศาสดาอยางนั้น ไมมีแลว หรือจักไมมี.
จริงอยู ในอภิสมัยของพระพุทธเจา ทั้งปวงไมมีพิเศษ. บทวา สาย ปริสาย
ความวา ในบริษัท ของตน.
บทวา ตยิท พฺรหฺมจริย ความวา ไตรสิกขาทั้งสิ้นนี้นั้น คือ
พรหมจรรย. บทที่เหลืองายทั้งนั้น. สวนบทเหลานี้อันพระธรรมสังคาหกเถระ
ทั้งหลาย ไดตั้งไวแลว ดังนี้.
จบ อรรถกถาชนวสภสูตรที่ ๕
รวมพระสูตรในเลมนี้
๑. มหาปทานสูตร
๒. มหานิทานสูตร
๓. มหาปรินิพพานสูตร
๔. มหาสุทัสสนสูตร
๕. ชนวสภสูตร
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