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พระสุตตันตปฎก
เลม ๒
ทีฆนิกาย มหาวรรค
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้
๑. มหาปทานสูตร (๑๔)
[๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กุฎี ใกลไมกุมน้ํา ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้น ภิกษุมากรูป ในเวลาปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแลว นั่งประชุมกันใน
โรงกลมใกลไมกุมน้ํา เกิดสนทนาธรรมกันขึ้นเกีย่ วดวยบุพเพนิวาสวา บุพเพนิวาส บุพเพนิวาส
ดังนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคไดทรงสดับถอยคําเจรจาอันนี้ของภิกษุเหลานั้น ดวยพระทิพยโสตธาตุ
อันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จลุกจากอาสนะ เสด็จเขาไปยังโรงกลมใกล ไมกุมน้ํา
ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว พระผูมีพระภาคครั้นประทับนั่ง แลว ถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งประชุมสนทนาอะไรกัน เรื่องอะไรที่พวกเธอพูดคางไว เมื่อตรัส
อยางนี้แลว ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูล พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองค
ในเวลาปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแลว ไดนั่งประชุมกันในโรงกลมใกลไมกุมน้ํา แลวเกิด
สนทนาธรรมกันขึ้นเกี่ยวดวยบุพเพนิวาสวา บุพเพนิวาส บุพเพนิวาส แมดังนี้ ขาแตพระองค
ผูเจริญ เรื่องนี้แลที่พวกขาพระองคพูดคางไว พอดีพระองคเสด็จ มาถึง ฯ
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พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอปรารถนาหรือไม ที่จะฟงธรรมมี
กถาซึ่งเกี่ยวดวยบุพเพนิวาส ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระผูมี พระภาค เปนการสมควร
แลวที่พระผูมพี ระภาคจะพึงทรงกระทําธรรมีกถาซึ่งเกี่ยว ดวยบุพเพนิวาส ขาแตพระสุคต เปนการ
สมควรแลวทีพ่ ระผูมีพระภาคจะพึงทรงกระทําธรรมีกถาซึ่งเกี่ยวดวยบุพเพนิวาส ภิกษุทั้งหลายได
ฟงพระดํารัสของพระผูมี พระภาคแลว จักไดทรงจําไว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ถา อยางนั้นพวกเธอจงฟง จงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับ พระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสพุทธพจนนวี้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย นับแตนไี้ ป ๙๑ กัป พระผูมพี ระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี ไดเสด็จอุบัติขึ้นในโลก นับแตนไี้ ป ๓๑ กัป พระผู
มีพระภาคอรหันตสัมมา สัมพุทธเจา พระนามวาสิขี ไดเสด็จอุบัติขนึ้ ในโลก ในกัปที่ ๓๑ นั่นเอง
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา เวสสภู ไดเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ในภัททกัปนีแ้ หละ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากกุสันธะ
ไดเสด็จอุบัติขนึ้ ในโลก ในภัททกัปนี้แหละ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา
โกนาคมนะ ไดเสด็จอุบัติขนึ้ ในโลกในภัททกัปนี้แหละ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวากัสสปะ ไดเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ในภัททกัปนี้แหละ เราผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ในบัดนี้อุบัตขิ ึ้นแลวในโลก ฯ
[๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี
ไดเปนกษัตริยโ ดยพระชาติ ทรงอุบัติในขัตติยสกุล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาสิขี ไดเปนกษัตริยโดยพระชาติ ทรงอุบัติในขัตติยสกุล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู ไดเปนกษัตริยโดยพระชาติ ทรงอุบัติในขัตติยสกุล พระผูมี
พระภาคอรหันต สัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากกุสันธะ ไดเปนพราหมณโดยพระชาติ ทรงอุบัติ
ในพราหมณสกุล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ ไดเปน
พราหมณโดยพระชาติ ทรงอุบัติในพราหมณสกุล พระผูมีพระภาคอหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวากัสสปะ ไดเปนพราหมณโดยพระชาติ ทรงอุบัติ ในพราหมณสกุล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ ไดเปน กษัตริยโดยชาติ อุบัติในขัตติยสกุล ฯ
[๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปสสี เปนโกณฑัญญโคตร พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาสิขี เปนโกณฑัญญโคตร
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
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พระนามวาเวสสภู เปนโกณฑัญญโคตร พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวากกุสันธะ เปนกัสสปโคตร
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาโกนาคมนะ เปนกัสสปโคตร พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวากัสสปะ เปนกัสสปโคตร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้
เปนโคตมโคตร ฯ
[๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระชนมายุของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปส สี ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ป พระชนมายุของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาสิขี ประมาณ ๗๐,๐๐๐ ป พระชนมายุ ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาเวสสภู ประมาณ ๖๐,๐๐๐ ปพระชนมายุของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวากกุสันธะ ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ป พระชนมายุของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ป พระชนมายุของพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ป ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชนมายุ
ของเราในบัดนี้มีประมาณนอยนิดเดียว ผูท ี่มีชีวิตอยูอยางนาน ก็เพียง ๑๐๐ ป บางทีก็นอยกวาบาง
มากกวาบาง ฯ
[๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปส สี
ตรัสรูที่ควงไมแคฝอย พระผูม ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี ตรัสรูที่ควงไม
กุมบก พระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู ตรัสรูที่ควงไมสาละ
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากกุสนั ธะ ตรัสรูที่ควงไมซึก พระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ ตรัสรูที่ควงไมมะเดือ่ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา สัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ ตรัสรูที่ควงไมไทร ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราผู อรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาในบัดนี้ ตรัสรูที่ควงไมโพธิ์ ฯ
[๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปส สี
มีพระขัณฑะและพระติสสะเปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคูอันเจริญ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี มีพระอภิภู และพระ สัมภวะ เปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคูอัน
เจริญ พระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมา สัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู มีพระโสนะและพระอุตตระ
เปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคูอันเจริญ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา
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กกุสันธะ มีพระวิธูระ และพระสัญชีวะ เปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคูอันเจริญ พระผูมีพระ
ภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ มีพระภิยโยสะ และ พระอุตตระ เปนคู
พระอัครสาวก ซึ่งเปนคูอันเจริญ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา สัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ
มีพระติสสะ และพระภารทวาชะ เปนคู พระอัครสาวก ซึง่ เปนคูอันเจริญ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
เราในบัดนี้ มีสารีบุตร และโมคคัลลานะ เปนคูอัครสาวก ซึ่งเปนคูอนั เจริญ ฯ
[๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประชุมกันแหงสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี ไดมีสามครั้ง ครั้งหนึ่ง มีพระสาวก ประชุมกันเปนจํานวนภิกษุ
หกลานแปดแสนรูป อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุม กันเปนจํานวนภิกษุแสนรูป อีกครั้งหนึ่ง
มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแปดหมื่นรูป สาวกของพระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี ซึ่งไดประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ ลวนเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระ นามวาสิขี ไดมีสามครั้ง ครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแสนรูป อีกครั้งหนึ่ง
มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแปดหมื่นรูป อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเปน
จํานวนภิกษุเจ็ดหมื่นรูป พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี
ซึ่งไดประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ ลวนเปน พระขีณาสพทั้งสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประชุมกัน
แหงพระสาวกของพระผูมี พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู ไดมี ๓ ครั้ง
ครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแปดหมืน่ รูป อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุม
กันเปนจํานวนภิกษุเจ็ดหมืน่ รูป อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุหกหมื่นรูป
พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู ซึ่งไดประชุมกันทั้ง
สามครั้งนี้ ลวนเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประชุมกันแหงพระสาวกของพระ
ผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากกุสันธะ ไดมีครั้งเดียว มีจํานวนภิกษุสี่หมื่นรูป
พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากกุสันธะ ซึ่งไดประชุมกัน
ครั้งเดียวนี้ ลวนเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประชุมกัน แหงพระสาวกของ
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ ไดมีครั้งเดียว มีจาํ นวนภิกษุ
สามหมื่นรูป พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันต สัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ
ซึ่งไดประชุมกันครั้งเดียวนี้ ลวนเปน พระขีณาสพทั้งสิน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประชุมกันแหง
พระสาวกของพระผูมี พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ ไดมีครั้งเดียว มี
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จํานวน ภิกษุสองหมื่นรูป พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา
กัสสปะ ที่ไดประชุมกันครัง้ เดียวนี้ ลวนเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประชุม
กันแหงสาวกของเราในบัดนี้ ไดมีครั้งเดียว มีจํานวน ภิกษุหนึ่งพันสองรอยหาสิบรูป สาวกของเรา
ซึ่งไดประชุมกันครั้งเดียวนี้ ลวนเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ฯ
[๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาอโสกะ เปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี ภิกษุชื่อวาเขมังกระ เปนอัครอุปฏฐากของพระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี ภิกษุชอื่ วาอุปสันตะ เปนอัครอุปฏฐากของ
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู ภิกษุชื่อวาวุฑฒิชะ เปนอัคร
อุปฏฐากของพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากกุสันธะ ภิกษุชอื่ วาโสตถิชะ
เปนอัครอุปฏฐากของพระผูม ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะภิกษุชื่อวา
สัพพมิตตะ เปนอัครอุปฏฐากของพระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูชื่อวาอานนท ไดเปน อัครอุปฏฐากของเราในบัดนี้ ฯ
[๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชาพระนามวาพันธุมา เปนพระชนก พระเทวีพระนามวา
พันธุมดี เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา
วิปสสี พระนครชื่อวาพันธุมดีไดเปนราชธานีของพระเจาพันธุมา พระราชาพระนามวาอรุณะ
เปนพระชนก พระเทวีพระนามวาปภาวดี เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา พระนามวา สิขี พระนครชื่อวาอรุณวดี ไดเปนราชธานีของพระเจาอรุณะ พระราชา
พระนามวาสุปปตีตะ เปนพระชนก พระเทวีพระนามวายสวดี เปนพระชนนีบังเกิดเกลา ของ
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู พระนครชื่อวา อโนมะ ไดเปน
ราชธานีของพระเจาสุปปตีตะ พราหมณชื่อวาอัคคิทัตตะ เปน พระชนก พราหมณีชื่อวาวิสาขา
เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากกุสันธะ ภิกษุ
ทั้งหลาย ก็พระราชาพระนามวาเขมะ ไดมแี ลวโดยสมัยนั้นแล พระนครชื่อวาเขมวดี ไดเปน
ราชธานีของพระเจาเขมะ พราหมณชื่อวายัญญทัตตะ เปนพระชนก พราหมณีชื่อวาอุตตรา
เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ ก็
พระราชาพระนามวาโสภะ ไดมีแลวโดยสมัยนั้นแล พระนครชื่อวาโสภวดี ไดเปนราชธานีของ
พระเจาโสภะ พราหมณชื่อวาพรหมทัตตะ เปน พระชนก พราหมณีชื่อธนวดี เปนพระชนนี
บังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ ก็พระราชาพระนาม
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วากิงกี ไดมแี ลว โดยสมัยนัน้ แล พระนครชื่อวาพาราณสี ไดเปนราชธานีของพระเจากิงกี ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พระราชาพระนามวาสุทโธทนะ เปนพระชนก พระเทวีพระนามวา มายา เปนพระ
ชนนีบังเกิดเกลาของเราในบัดนี้ พระนครชื่อวา กบิลพัสดุ ไดเปนราชธานีของพระเจาสุทโธทนะ
พระผูมีพระภาคตรัสดั่งนีแ้ ลวเสด็จลุกจากอาสนะ เสด็จเขาพระวิหาร ฯ
[๑๐] ครั้งนั้นแล เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน ภิกษุ เหลานั้นได
สนทนากันขึ้นในระหวางนี้วา นาอัศจรรย ผูมีอายุทั้งหลาย ไมเคย มีแลว ผูมีอายุทั้งหลาย
พระตถาคตตองทรงมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก จึงจักทรงระลึกไดถึงพระพุทธเจาทัง้ หลายที่ลวงไป
แลว ซึ่งปรินิพพานแลว ตัดธรรมเครื่อง ทําใหเนิน่ ชาไดแลว มีวัฏฏะอันตัดแลว ลวงสรรพทุกข
แลว แมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม แมโดยพระโคตร แมโดยประมาณแหง พระชนมายุ
แมโดยคูแ หงพระสาวก แมโดยประชุมแหงพระสาวกวา แมดวย เหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานัน้
จึงไดมีพระชาติเชนนี้ แมดวยเหตุนี้ พระผูม ีพระภาคเหลานั้น จึงไดมีพระนามเชนนี้ แมดวย
เหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น จึงไดมีพระโคตรเชนนี้ แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น
จึงไดมีศีลเชนนี้ แมดว ยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้นจึงไดมีธรรมเชนนี้ แมดวยเหตุนี้ พระ
ผูมี พระภาคเหลานั้นจึงไดมีพระปญญาเชนนี้ แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้นจึงไดมีวหิ าร
ธรรมเชนนี้ แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น จึงไดมีวิมุตติเชนนี้ ทานผูมีอายุทั้งหลาย
เปนอยางไรหนอแลพระตถาคตพระองคเดียวจึงทรงแทงตลอดธรรมธาตุนี้เพราะเหตุที่พระตถาคต
ทรงแทงตลอดธรรมธาตุแลว ฉะนัน้ จึงทรงระลึกไดถึงพระพุทธเจาทัง้ หลายที่ลวงไปแลว ซึ่ง
ปรินิพพานแลว ตัดธรรม เครื่องทําใหเนิน่ ชาไดแลว ทรงครอบงําวัฏฏะแลว ลวงสรรพทุกขแลว
แมโดยพระชาติ แมโดยพระโคตร แมโดยประมาณแหงพระชนมายุ แมโดยคูแหงพระสาวก
แมโดยประชุมแหงสาวกวา แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้นจึงไดมีพระชาติเชนนี้ มี
พระนามเชนนี้ มีพระโคตรเชนนี้ มีศีลเชนนี้ มีธรรมเชนนี้ มีพระปญญาเชนนี้ มีวหิ ารธรรม
เชนนี้ มีวิมุตติ เชนนี้ ดังนี้ หรือวา เพราะความขอนี้ พวกเทวดาไดกราบทูลแดพระตถาคต
พระตถาคตจึงทรงระลึกไดถงึ พระพุทธเจาที่ลวงไปแลว ซึ่งปรินิพพานแลว ตัดธรรม เครื่องทําให
เนิ่นชาไดแลว มีวัฏฏะอันตัดแลว ทรงครอบงําวัฏฏะแลว ลวงสรรพทุกขแลว แมโดยพระชาติ
แมโดยพระนาม แมโดยพระโคตร แมโดยประมาณแหงพระชนมายุ แมโดยคูแหงพระสาวก
แมโดยประชุมแหงพระสาวกวา แมดวย เหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้นจึงไดมีพระชาติเชนนี้

พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาที่ 7
มีพระนามเชนนี้ มีพระโคตร เชนนี้ มีศีลเชนนี้ มีธรรมเชนนี้ มีพระปญญาเชนนี้ มีวหิ ารธรรม
เชนนี้ มีวิมุตติ เชนนี้ ก็ภิกษุเหลานั้นยังคางการสนทนากันอยูตรงนี้ ฯ
[๑๑] ลําดับนั้นพระผูมีพระภาค เสด็จออกจากที่ประทับพักผอนในเวลา เย็น เสด็จ
ตรงไปยังโรงใกลหมูไมกุมน้าํ แลวประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว แลวพระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอ นั่งประชุมสนทนาอะไรกัน เรื่องอะไรที่พวก
เธอพูดคางไว เมื่อพระผูมีพระภาค ตรัสถามดังนี้ ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญเมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน พวกขาพระองคไดสนทนา
กันขึ้นใน ระหวางนีว้ า นาอัศจรรย ทานผูม ีอายุทั้งหลาย ไมเคยมีแลว ทานผูมีอายุทั้งหลาย
พระตถาคตจะตองทรงมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก จึงจักทรงระลึกไดถงึ พระพุทธเจาทั้งหลายที่ลวง
ไปแลว ซึ่งปรินิพพานแลว ตัดธรรมที่ทําใหเนิ่นชาไดแลว มีวัฏฏะ อันตัดแลว ทรงครอบงํา
วัฏฏะแลว ลวงสรรพทุกขไดแลว แมโดยพระชาติ แม โดยพระนาม แมโดยพระโคตร แมโดย
ประมาณแหงพระชนมายุ แมโดยคูแหงพระสาวก แมโดยประชุมแหงพระสาวกวา แมดวยเหตุนี้
พระผูมีพระภาคเหลา นั้น จึงไดมีพระชาติเชนนี้ ฯลฯ มีวมิ ุตติเชนนี้ ทานผูมีอายุทั้งหลาย เปน
อยางไร หนอแล พระตถาคตพระองคเดียว จึงทรงแทงตลอดธรรมธาตุนี้ เพราะเหตุที่พระตถาคต
ทรงแทงตลอดธรรมธาตุแลวฉะนัน้ จึงทรงระลึกไดถึงพระพุทธเจา ทัง้ หลายที่ลวงไปแลว ซึ่ง
ปรินิพพานแลว ตัดธรรมเครื่องทําใหเนิน่ ชาไดแลว มีวัฏฏะอันตัดแลว ทรงครอบงําวัฏฏะแลว
ลวงสรรพทุกขแลว แมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม แมโดยพระโคตร แมโดยประมาณแหง
พระชนมายุ แมโดยคู แหงพระสาวก แมโดยประชุมแหงพระสาวกวา แมดวยเหตุนี้ พระผูมี
พระภาคเหลานั้น จึงไดมีพระชาติเชนนี้ มีพระนามเชนนี้ มีพระโคตรเชนนี้ มีศีลเชนนี้
มีธรรมเชนนี้ มีพระปญญาเชนนี้ มีวหิ ารธรรมเชนนี้ มีวมิ ุตติเชนนี้ หรือวาเพราะ ความขอนี้
พวกเทวดาไดกราบทูลแดพระตถาคตพระตถาคตจึงทรงระลึกไดถึงพระพุทธเจาทั้งหลายที่ลวงไป
แลว ซึ่งปรินิพพานแลว ตัดธรรมเครื่องทําใหเนิ่นชาไดแลว มีวัฏฏะอันตัดแลว ครอบงําวัฏฏะแลว
ลวงสรรพทุกขแลว แมโดย พระชาติ แมโดยพระนาม ฯลฯ แมโดยประชุมแหงพระสาวกวา
แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น จึงไดมีพระชาติเชนนี้ มีพระนามเชนนี้ ฯลฯ มี วิมุตติ
เชนนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องนี้แลที่พวกขาพระองคพดู คางไว พอดีพระผูมีพระภาคเสด็จ
มาถึง ฯ
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พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ตถาคตแทงตลอด ธรรมธาตุแลว
ฉะนั้น ตถาคตจึงระลึกไดถึงพระพุทธเจาทีล่ วงไปแลว ซึง่ ปรินิพพานแลว ตัดธรรมเครื่องทําให
เนิ่นชาไดแลว มีวัฏฏะอันตัดแลว ครอบงําวัฏฏะแลว แมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม แม
โดยพระโคตร แมโดยประมาณแหงพระชนมายุ แมโดยคูแหงพระสาวก แมโดยการประชุมกัน
แหงพระสาวกวา แมดว ยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานัน้ จึงไดมีพระชาติเชนนี้มีพระนามเชนนี้
ฯลฯ มีวิมุตติเชนนี้ ความขอนี้ แมพวกเทวดาก็ไดกราบทูลแดตถาคต ตถาคต จึงระลึกได
ถึงพระพุทธเจาทั้งหลายที่ลวงไปแลว ซึ่งปรินิพพานแลว ตัดธรรม เครื่องทําใหเนิน่ ชาไดแลว
มีวัฏฏะอันตัดแลว ครอบงําวัฏฏะแลว ลวงสรรพทุกข แลว แมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม
ฯลฯ แมโดยการประชุมกันแหงพระสาวกวา แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานัน้ จึงไดมี
พระชาติเชนนี้ มีพระนามเชนนี้ มีวิมุตติเชนนี้ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอปรารถนาหรือไมที่จะฟง
ธรรมีกถาซึ่งเกี่ยวดวยบุพเพนิวาสโดยยิ่งกวาประมาณ ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลวาขาแตพระผูมี
พระภาค เปนกาลสมควรแลว ขาแตพระสุคต เปนกาลสมควรแลวที่ พระผูมีพระภาคจะพึง
ทรงกระทําธรรมีกถาซึ่งเกี่ยวดวยบุพเพนิวาส โดยยิ่งกวา ประมาณ ภิกษุทั้งหลายไดฟงพระดํารัส
ของพระผูมีพระภาคแลวจักไดทรงจําไว ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอยางนัน้ พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี
เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนวี้ า
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นับแตนี้ไป ๙๑ กัป พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปส สี เสด็จอุบัติแลวในโลก พระองคเปนกษัตริยโดย พระชาติ เสด็จอุบตั ิแลวใน
ขัตติยสกุล เปนโกณฑัญญโดยพระโคตร มีพระชนมายุ ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ป พระองคไดตรัสรู
ที่ควงไมแคฝอย มีพระขัณฑะ และพระติสสะ เปนคูพระอัครสาวก ซึง่ เปนคูอันเจริญ
การประชุมแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสีไดมีแลว
๓ ครั้ง ครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุหกลานแปดแสนรูป อีกครั้งหนึ่ง
มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแสนรูป อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกัน เปนจํานวน
ภิกษุแปดหมื่นรูปภิกษุทั้งหลายพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา
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วิปสสี ซึ่งไดประชุมกันทั้ง ๓ ครั้งนี้ ลวนเปน พระขีณาสพทั้งสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู
อุปฏฐากชื่อวาอโสกะ ไดเปนอัครอุปฏฐากของพระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม
วาวิปสสี ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชาพระนามวาพันธุมา เปนพระชนก พระเทวีพระนาม
วาพันธุมดี เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระองค พระนครชื่อวาพันธุมดี ไดเปนราชธานีของ
พระเจาพันธุมา ฯ
[๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระโพธิสัตวพระนามวาวิปส สี จุติจากชัน้ ดุสิต
แลว มีพระสติสัมปชัญญะ เสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูด ังนี้ เมื่อใดพระโพธิสัตวจุตจิ าก ชั้นดุสิต เสด็จ
ลงสูพระครรภของพระมารดา เมื่อนั้นในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว
พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย แสง สวางอันยิ่งไมมีประมาณปรากฎในโลก ลวงเทวานุภาพ
ของเทวดาทั้งหลาย ชองวาง ซึ่งอยูที่สุดโลก มิไดถูกอะไรปกปดไว ที่มืดมิดก็ดี สถานที่ที่พระจันทร
และ พระอาทิตยเหลานี้ ซึ่งมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากปานนี้สองแสงไปไมถึงก็ดี ในที่ ทั้งสอง
ชนิดนั้น แสงสวางอันยิ่งไมมีประมาณ ยอมปรากฎลวงเทวานุภาพของเทวดา ทั้งหลาย ถึงสัตว
ทั้งหลายที่เกิดในสถานที่เหลานั้นก็จํากันและกันได ดวยแสงนั้น วา พอเฮย ไดยินวา ถึงสัตว
พวกอืน่ ที่เกิดในนี้ก็มีอยูเหมือนกัน ทั้งหมืน่ โลก ธาตุนี้ ยอมหวั่นไหว สะเทื้อนสะทาน ทั้ง
แสงสวางอันยิง่ ไมมีประมาณยอมปรากฎในโลกลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย ขอนี้เปน
ธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูด ังนี้ ในเวลาทีพ่ ระโพธิสัตวเสด็จ ลงสูพระครรภ
พระมารดา เทวบุตร ๔ องค ยอมเขาไปรักษาทิศทั้ง ๔ โดยตั้งใจวา ใครๆ คือ มนุษย หรือ
อมนุษยก็ตามอยาเบียดเบียนพระโพธิสัตว หรือพระมารดา ของพระโพธิสัตวนั้นได ขอนี้เปน
ธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูด ังนี้ ในเวลาทีพ่ ระโพธิสัตวเสด็จ ลงสูพระครรภ
ของพระมารดา พระมารดาของพระโพธิสัตวโดยปรกติทรงศีล งดเวน จากการฆาสัตว งดเวนจาก
การลักทรัพย งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม งดเวน จากการกลาวเท็จ งดเวนจากการดื่มน้ําเมา
คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความ ประมาท ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
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[๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูด ังนี้ ในเวลาทีพ่ ระโพธิสัตวเสด็จลงสู
พระครรภของพระมารดา พระมารดาของพระโพธิสัตวยอมไมเกิดมานัส ซึ่งเกี่ยวดวยกามคุณใน
บุรุษทั้งหลาย พระมารดาของพระโพธิสัตวยอมเปนหญิงที่บุรุษใดๆ ซึ่งมีจิตกําหนัดแลวจะลวง
เกินไมได ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูด ังนี้ ในเวลาทีพ่ ระโพธิสัตวเสด็จลงสู
พระครรภของพระมารดา พระมารดาของพระโพธิสัตวยอมไดกามคุณ ๕ พระนางเพียบพรอม
พรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ ไดรับบําเรออยู ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูด ังนี้ ในเวลาทีพ่ ระโพธิสัตวเสด็จลงสู
พระครรภของพระมารดา อาพาธใดๆ ยอมไมเกิดแกพระมารดาของ พระโพธิสัตวเลย พระ
มารดาของพระโพธิสัตวยอมทรงสําราญ ไมลําบากพระกาย และพระมารดาของพระโพธิสัตว
ทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตวซึ่งเสด็จอยู ภายในพระครรภมีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรีย
ไมบกพรอง ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เปรียบเหมือนแกวไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์ แปด
เหลี่ยม นายชางเจียรไนดีแลว สุกใสแวววาว สมสวนทุกอยาง มีดาย เขียว เหลือง แดง ขาว
หรือนวล รอยอยูในนั้น บุรุษผูมีจักษุจะพึงหยิบแกวไพฑูรยนนี้ ั้นวางไวในมือแลว
พิจารณาเห็นวา แกวไพฑูรยนี้งาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์ แปดเหลีย่ ม นายชาง เจียรไนดีแลว
สุกใสแวววาว สมสวนทุกอยาง มีดาย เขียว เหลือง แดง ขาว หรือนวล รอยอยูในแกวไพฑูรย
นั้น แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือน กันแล ในเวลาที่พระโพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภ
ของพระมารดา อาพาธใดๆ ยอมไมเกิดแกพระมารดาของพระโพธิสัตวเลย พระมารดาของพระ
โพธิสัตวทรงสําราญ ไมลําบากพระกาย และพระมารดาของพระโพธิสัตวยอมทอดพระเนตรเห็น
พระโพธิสัตวผูเสด็จอยู ณ ภายในพระครรภ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มี อินทรียไมบกพรอง
ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูด ังนี้ ในเมื่อพระโพธิสัตวประสูติ แลวได ๗ วัน
พระมารดาของพระโพธิสัตวยอมทิวงคตเสด็จเขาถึงชั้นดุสิต ขอนี้ เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูด ังนี้ หญิงอื่นๆ บริหารครรภ ๙ เดือนบาง
๑๐ เดือนบาง จึงคลอด พระมารดาของพระโพธิสัตวหาเหมือนอยางนัน้ ไมพระมารดาของพระโพธิ
สัตวบริหารพระโพธิสัตวดวยพระครรภครบ ๑๐ เดือน ถวน จึงประสูติ ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
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[๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูด ังนี้ พระมารดาของพระโพธิสัตว ยอมไม
ประสูติเหมือนหญิงอื่นๆ ซึ่งนั่งหรือนอนคลอด สวนพระมารดาของ พระโพธิสัตวประทับยืน
ประสูติพระโพธิสัตว ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ ในเวลาที่พระโพธิสัตวเสด็จออกจาก
พระครรภพระมารดา พวกเทวดารับกอน พวกมนุษยรับทีหลัง ขอนี้ เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูด ังนี้ ในเวลาทีพ่ ระโพธิสัตวเสด็จ ออกจาก
พระครรภพระมารดาและยังไมทันถึงแผนดิน เทวบุตร ๔ องคประคองรับ พระโพธิสัตวนั้นแลว
วางไวเบื้องหนาพระมารดา กราบทูลวา ขอจงมีพระทัยยินดีเถิดพระเทวี พระโอรสของพระองค
ที่เกิดมีศักดิ์ใหญ นี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูด ังนี้ ในเวลาทีพ่ ระโพธิสัตวเสด็จ ออกจาก
พระครรภพระมารดา เสด็จออกอยางงายดายทีเดียว ไมเปรอะเปอนดวยน้ํา ไมเปรอะเปอนดวย
เสมหะ ไมเปรอะเปอนดวยโลหิต ไมเปรอะเปอนดวยอสุจิ อยางใดอยางหนึ่ง เปนผูบริสุทธิ์
ผุดผอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย แกวมณีอันบุคคล วางลงไวในผากาสิกพัสตร แกวมณียอมไมทําผา
กาสิกพัสตรใหเปรอะเปอนเลย ถึงแมผากาสิกพัสตรก็ไมทําแกวมณีใหเปรอะเปอน เพราะเหตุไร
จึงเปนดังนั้น เพราะสิ่งทั้งสองเปนของบริสุทธิ์ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกัน แล
ในเวลาที่พระโพธิสัตวเสด็จออกจากพระครรภพระมารดา เสด็จออกอยาง งายดายทีเดียว ไม
เปรอะเปอนดวยน้ํา ไมเปรอะเปอนดวยเสมหะ ไมเปรอะเปอน ดวยโลหิต ไมเปรอะเปอนดวย
อสุจิ อยางใดอยางหนึ่ง เปนผูบ ริสุทธิ์ผุดผอง ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูด ังนี้ ในเวลาทีพ่ ระโพธิสัตว เสด็จออกจาก
พระครรภพระมารดา ธารน้ํายอมปรากฏจากอากาศสองธาร เย็นธาร หนึ่ง รอนธารหนึ่ง สําหรับ
กระทําอุทกกิจ แกพระโพธิสัตวและพระมารดา ขอนี้ เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูด ังนี้ พระโพธิสัตวผูประสูติแลว ไดครูห นึง่
ประทับยืนดวยพระบาททั้งสองอันสม่ําเสมอ ผินพระพักตรทางดาน ทิศอุดร เสด็จดําเนินไปเจ็ดกาว
และเมื่อฝูงเทพดากั้นเสวตฉัตรตามเสด็จอยูทรงเหลียวแลดูทั่วทุกทิศ เปลงวาจาวาอันองอาจวา
เราเปนยอดของโลก เราเปนใหญแหงโลก เราเปนผูประเสริฐแหงโลก ความเกิดของเรานี้เปน
ครั้งที่สุด บัดนี้ความเกิดอีกมิได มี ดังนี้ ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
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[๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูด ังนี้ เมื่อใด พระโพธิสัตว เสด็จออกจาก
พระครรภพระมารดา เมื่อนั้น ในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอม
ทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย แสงสวางอันยิ่ง ไมมปี ระมาณ ยอมปรากฏลวงเทวานุภาพของ
เทวดาทั้งหลาย ชองวางซึ่งอยูที่สุด โลกมิไดถูกอะไรปกปด ที่มืดมิดก็ดี สถานที่ที่พระจันทร
และพระอาทิตยเหลานี้ ซึ่งมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากปานนี้สองแสงไปไมถึงก็ดี ในที่ทั้งสอง
ชนิดนั้น แสงสวางอันยิ่งไมมีประมาณ ยอมปรากฏลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย ถึงสัตว
ทั้งหลายที่เกิดในสถานที่เหลานั้นก็จํากันและกันได ดวยแสงสวางนั้นวา พอเฮย ไดยนิ วาถึงสัตว
พวกอืน่ ที่เกิดในนี้ก็มีอยูเหมือนกัน และหมื่นโลกธาตุนี้ ยอมหวั่นไหวสะเทื้อนสะทาน ทั้ง
แสงสวางอันยิง่ ไมมีประมาณ ยอมปรากฏในโลก ลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย ขอนี้เปน
ธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อพระวิปสสีราชกุมารประสูติแลวแล พวกอํามาตยได
กราบทูลแดพระเจาพันธุมาวา ขอเดชะ พระราชโอรสของพระองค ประสูติแลว ขอพระองคจงทอด
พระเนตร พระราชโอรสนั้นเถิด ภิกษุทั้งหลาย พระเจาพันธุมาไดทอดพระเนตรเห็นพระวิปสสี
ราชกุมาร แลวรับสั่งเรียกพวก พราหมณผูรูนิมิตมาแลวตรัสวา ขอพวกพราหมณผูรูนมิ ิตผูเจริญจง
ตรวจดูพระราชกุมารเถิด ภิกษุทั้งหลาย พวกพราหมณผูรูนิมิตไดเห็นพระวิปสสีราชกุมารนั้นแลว
ไดกราบทูลพระเจาพันธุมานั้นดังนี้
ขอเดชะ ขอพระองคจงดีพระทัยเถิด พระราชโอรสของพระองคที่ทรง เกิดแลวมีศักดิ์
ใหญ ขาแตมหาราช เปนลาภของพระองค ผูเปนเจาของสกุล อันเปนที่บงั เกิดแหงพระราชโอรส
เห็นปานดังนี้ ขอเดชะ พระองคไดดีแลว เพราะพระราชกุมารนี้ประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ
๓๒ ซึ่งมีคติเปนสองเทานั้น ไม เปนอยางอื่น คือ ถาครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรง
ธรรม เปนพระราชา โดยธรรม เปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะแลว
มี ราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือ จักรแกว ชางแกว มาแกว แกวมณี
นางแกว คฤหบดีแกว ปริณายกแกว เปนที่ ๗ พระราชบุตรของพระองค มีกวาพัน ลวนกลาหาญ
มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได พระองคทรงชํานะโดยธรรม มิตอ งใช
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อาญา มิตองใชศัสตรา ครอบครองแผนดิน มีสาครเปนขอบเขต ถาเสด็จออกผนวชเปน
บรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมา สัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก ฯ
ขอเดชะ ก็พระราชกุมารนี้ประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ เหลาไหน อันเปนเหตุ
ใหมีคติเปนสองเทานั้น ไมเปนอยางอื่น คือ ถาครองเรือนจักไดเปน พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม
เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดิน มี มหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะแลว
มีพระราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณดวย แกว ๗ ประการ คือ จักรแกว ฯลฯ ครอบครองแผนดินมี
สาคร ๔ เปนขอบเขต ถาเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
มีหลังคา คือกิเลสอันเปดแลวในโลก ฯ
[๒๙] ๑. ขอเดชะ ก็ พระราชกุมารนี้มพี ระบาทประดิษฐานเปนอันดี (เรียบเสมอ)
ขาแตสมมติเทพ การที่พระราชกุมารนี้มีพระบาทประดิษฐานเปนอันดี นี้เปนมหาปุรสิ ลักษณะของ
มหาบุรุษนั้น ฯ
๒. ณ พืน้ ภายใตฝาพระบาททั้ง ๒ ของพระราชกุมารนี้ มีจักรเกิดขึ้น มีซี่กําขางละพัน
มีกง มีดมุ บริบูรณดวยอาการทั้งปวง ขาแตสมมติเทพ แม การที่พื้นภายใตฝาพระบาททั้ง ๒
ของพระราชกุมารนี้มีจักรเกิดขึ้น มีซี่กําขางละพัน มีกง มีดุม บริบูรณดวยอาการทั้งปวง นี้กเ็ ปน
มหาปุริสลักษณะของมหาบุรุษนั้น ฯ
๓. มีสนพระบาทยาว ฯ
๔. มีพระองคุลียาว ฯ
๕. มีฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนนุม ฯ
๖. มีฝาพระหัตถและฝาพระบาทมีลายดุจตาขาย ฯ
๗. มีพระบาทเหมือนสังขคว่ํา ฯ
๘. มีพระชงฆรีเรียวดุจแขงเนื้อทราย ฯ
๙. เสด็จสถิตยืนอยูมิไดนอมลง เอาฝาพระหัตถทั้งสองลูบคลําไดถึง พระชาณุทั้งสอง ฯ
๑๐. มีพระคุยหะเรนอยูใ นฝก ฯ
๑๑. มีพระฉวีวรรณดุจวรรณแหงทองคํา คือ มีพระตจะประดุจหุมดวย ทอง ฯ
๑๒. มีพระฉวีละเอียด เพราะพระฉวีละเอียด ธุลีละอองจึงมิติดอยูใ น พระกายได ฯ
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๑๓. มีพระโลมชาติเสนหนึ่งๆ เกิดในขุมละเสนๆ ฯ
๑๔. มีพระโลมชาติที่มีปลายชอยขึ้นขางบน มีสีเขียว มีสีเหมือนดอก อัญชัญ ขด
เปนกุณฑลทักษิณาวัฏ ฯ
๑๕. มีพระกายตรงเหมือนกายพรหม ฯ
๑๖. มีพระมังสะเต็มในที่ ๗ สถาน ฯ
๑๗. มีกึ่งพระกายทอนบนเหมือนกึ่งกายทอนหนาของสีหะ ฯ
๑๘. มีระหวางพระอังสะเต็ม ฯ
๑๙. มีปริมณฑลดุจไมนิโครธ วาของพระองคเทากับพระกายของพระองค พระกาย
ของพระองคเทากับวาของพระองค ฯ
๒๐. มีลําพระศอกลมเทากัน ฯ
๒๑. มีปลายเสนประสาทสําหรับนํารสอาหารอันดี ฯ
๒๒. มีพระหนุดุจคางราชสีห ฯ
๒๓. มีพระทนต ๔๐ ซี่ ฯ
๒๔. มีพระทนตเรียบเสมอกัน ฯ
๒๕. มีพระทนตไมหาง ฯ
๒๖. มีพระทาฐะขาวงาม ฯ
๒๗. มีพระชิวหาใหญ ฯ
๒๘. มีพระสุรเสียงดุจเสียงแหงพรหม ตรัสมีสําเนียงดังนกการวิก ฯ
๒๙. มีพระเนตรดําสนิท (ดําคม) ฯ
๓๐. มีดวงพระเนตรดุจตาแหงโค ฯ
๓๑. มีพระอุณณาโลมบังเกิด ณ ระหวางแหงขนง มีสีขาวออนควร เปรียบดวยนุน ฯ
๓๒. มีพระเศียรดุจประดับดวยกรอบพระพักตร ขาแตสมมติเทพ แม การที่พระราช
กุมารนี้ มีพระเศียรดุจประดับดวยกรอบพระพักตรนี้ ก็เปนมหาปุริส ลักษณะของมหาบุรุษนั้น ฯ
[๓๐] ขอเดชะ พระราชกุมารนี้ประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ เหลา นี้ ซึ่งมีคติ
เปนสองเทานัน้ ไมเปนอยางอื่น คือ ถาครองเรือนจะไดเปนพระเจา จักรพรรดิผูทรงธรรม เปน
พระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชํานะแลว มีราชอาณา
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จักรมั่นคง สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือ จักรแกว ชางแกว มาแกว แกวมณี นางแกว
คฤหบดีแกว ปริณายาแกว เปนที่ ๗ พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน ลวนกลาหาญ มีรูป
ทรงสมเปน วีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได พระองคทรงชํานะโดยธรรม มิตอง ใช
อาชญา มิตองใชศาตรา ครอบครองแผนดินมีสาครเปนขอบเขต ถาเสด็จออก ผนวชเปนบรรพชิต
จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลส อันเปดแลวในโลก ฯ
[๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมาโปรดใหพวก พราหมณผรู ูนิมิต
นุงหมผาใหมแลว เลี้ยงดูใหอิ่มหนําดวยสิง่ ที่ตองประสงคทุกสิ่ง ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
พระเจาพันธุมารับสั่งตั้งพี่เลี้ยงนางนมแกพระวิปสสี ราชกุมาร หญิงพวกหนึ่งใหเสวยน้ํานม หญิง
พวกหนึ่งใหสรงสนาน หญิงพวกหนึ่ง อุม หญิงพวกหนึ่งใสสะเอว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ราชบุรุษทั้งหลาย ไดกั้นเสวตฉัตรเพื่อพระวิปสสี ราชกุมารผู
ประสูติแลวนัน้ ทั้งกลางวันและกลางคืน ดวยหวังวา หนาว รอน หญา ละออง หรือน้ําคาง อยา
ไดตองพระองค ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็พระวิปสสีราชกุมารผูประสูติมาแล เปนที่รักเปนที่ เจริญใจของชน
เปนอันมาก ดอกอุบล ดอกประทุม หรือดอกปุณฑริก เปนที่รัก เปนที่เจริญใจของชนเปน
อันมาก แมฉันใด พระวิปสสีราชกุมารก็ไดเปนที่รัก เปนที่เจริญใจของชนเปนอันมาก ฉันนั้น
เหมือนกัน ไดยินวา พระวิปส สีราชกุมาร นั้นอันบุคคลผลัดเปลี่ยนกันอุมใสสะเอวอยูเสมอ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย พระวิปสสีราชกุมารผูประสูติมาแล เปนผูมีพระสุระ เสียงกลมเกลี้ยง
ไพเราะ ออนหวาน และเปนที่ตั้งแหงความรัก ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมูนกการวิก บนหิมวันต
บรรพตมีสําเนียงกลมเกลี้ยง ไพเราะ ออนหวาน และเปนที่ตั้งแหงความ ปรีเปรม ฉันใด
พระวิปสสีราชกุมาร ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน เปนผูมีพระสุระเสียง กลมเกลี้ยง ไพเราะ ออนหวาน เปน
ที่ตั้งแหงความรัก ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ทิพยจักษุอันเกิดแตกรรมวิบาก อันเปนเหตุใหเห็นได ไกลโดยรอบ
โยชนหนึ่งทั้งกลางวันและกลางคืน ไดปรากฏแกพระวิปสสีราชกุมาร ผูประสูติแลวแล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็พระวิปสสีราชกุมารผูประสูติมาแล ไมกะพริบ พระเนตรเพงแลดู
ภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาชัน้ ดาวดึงส ไมกะพริบเนตรเพงแลดู แมฉันใด พระวิปสสีราช
กุมาร ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ไมกะพริบพระเนตรเพง แลดู ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สมญาวา วิปสสี ดังนีแ้ ล ไดบังเกิดขึน้ แลวแกพระวิปสสีราชกุมาร
ผูประสูติมาแล ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล พระเจาพันธุมาประทับนั่งในศาลสําหรับ พิพากษาคดี
ใหพระวิปสสีราชกุมารนั่งบนพระเพลาไตสวนคดีอยู ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ไดยินวา พระวิปสสีราชกุมารประทับนั่งบนพระเพลา ของพระชนก
ณ ศาลสําหรับพิพากษาคดีนนั้ ทรงสอดสองพิจารณาคดีแลว ทรงทราบ ไดดว ยพระญาณ พระราช
กุมารสอดสองพิจารณาคดีแลว ยอมทรงทราบไดดว ย พระญาณ ภิกษุทั้งหลาย ครัง้ นั้น สมญาวา
วิปสสี ดังนี้แล ไดบังเกิดขึ้นแลว แกพระวิปสสีราชกุมารนั้น โดยยิ่งกวาประมาณ ลําดับนั้นแล
พระเจาพันธุมา ไดโปรดใหสรางปราสาทสําหรับพระวิปสสีราชกุมาร ๓ หลัง คือ หลังหนึ่งสําหรับ
ประทับในฤดูฝน หลังหนึ่งสําหรับประทับในฤดูหนาว อีกหลังหนึ่งสําหรับประทับ ในฤดูรอน
โปรดใหบํารุงพระราชกุมารดวยเบ็ญจกามคุณ ไดยินวา พระวิปสสีราชกุมารไดรับการบํารุงบําเรอ
ดวยดนตรีไมมีบุรุษปนตลอด ๔ เดือนในปราสาท สําหรับประทับในฤดูฝน ในบรรดาปราสาททั้ง ๓
หลังนั้น มิไดเสด็จลงสูปราสาท ชั้นลางเลย ดังนีแ้ ล ฯ
จบภาณวารที่หนึ่ง
---------------------------[๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล โดยกาลลวงไปหลายป หลาย รอยป หลายพันป
พระวิปสสีราชกุมารไดตรัสเรียกนายสารถีมาสั่งวา นายสารถี ผูสหาย เธอจงเทียมยานที่ดีๆ เรา
จะไปสวนเพื่อชมพื้นที่อันสวยสด ภิกษุทั้งหลาย นายสารถีรับรับสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลว
เทียมยานที่ดีๆ เสร็จแลว จึง กราบทูลแดพระวิปสสีราชกุมารวา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจาได
เทียมยานที่ดีๆ เสร็จแลว บัดนี้ พระองคทรงกําหนดเวลาอันสมควรเถิด ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล พระวิปสสีราชกุมารทรงยานอันดี เสด็จ ประพาสพระ
อุทยาน พรอมกับยานทีด่ ีๆ ทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระวิปสสีราชกุมาร ขณะเมื่อ เสด็จ
ประพาสพระอุทยาน ไดทอดพระเนตรชายชรา มีซี่โครงคดเหมือนกลอน หลังงอ ถือไมเทา
เดินงกๆ เงิน่ ๆ กระสับกระสาย หมดความหนุมแนน ครัน้ ทอดพระเนตรแลว จึงรับสั่งถาม
นายสารถีวา นายสารถีผูสหาย ก็ชายผูน ี้ ถูกใครทําอะไรให แมผมของเขาก็ไมเหมือนของคนอื่นๆ
แมรางกายของเขาก็ไม เหมือนของคนอื่นๆ ฯ
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นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ นีแ้ ลเรียกวา คนชรา ฯ
นายสารถีผูสหาย นี้หรือเรียกวา คนชรา ฯ
ขอเดชะ นีแ้ ลเรียกวา คนชรา บัดนี้ เขาจักพึงมีชวี ิตอยูไดไมนาน ฯ
นายสารถี ถึงตัวเราก็จะตองมีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแก ไปได
หรือ ฯ
ขอเดชะ พระองคและขาพระพุทธเจา ลวนแตจะตองมีความแกเปน ธรรมดา ไมลวง
พนความแกไปได ฯ
นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น วันนี้พอแลวสําหรับภูมภิ าคแหงสวน เธอจงนําเรากลับ
ภายในบุรีจากสวนนี้เถิด ฯ
นายสารถีรับรับสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลว ไดนําเสด็จกลับไปยัง ภายในบุรีจาก
พระอุทยานนัน้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ไดยินวา ครั้งนั้นพระวิปสสีราชกุมารเสด็จถึงภายใน บุรแี ลว ทรง
เปนทุกขเศราพระทัยทรงพระดําริวา ผูเจริญทั้งหลาย ไดยินวา ขึน้ ชื่อ วาความเกิดเปนของ
นารังเกียจ เพราะธรรมดาวา เมื่อความเกิดมีอยู ความแกจกั ปรากฏแกผทู ี่เกิดมาแลว ฯ
[๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมารับสั่งหานายสารถี มาตรัส
ถามวา นายสารถีผูสหาย ราชกุมารไดอภิรมย ในภูมภิ าคแหงสวนแลหรือ นายสารถีผูสหาย
ราชกุมารพอพระทัย ในภูมภิ าคแหงสวนแลหรือ นายสารถี กราบทูลวา ขอเดชะ พระราชกุมาร
มิไดทรงอภิรมยในภูมภิ าคแหงพระอุทยาน ขอเดชะ พระราชกุมารมิไดทรงพอพระทัยในภูมภิ าค
แหงพระอุทยาน ดังนี้ ตรัส ถามตอไปวา ดูกรนายสารถีผูสหาย ก็ราชกุมารขณะเมื่อเสด็จประพาส
สวนได ทอดพระเนตรอะไรเขา ฯ
นายสารถีไดกราบทูลวา ขอเดชะ พระราชกุมารขณะเมื่อเสด็จประพาส พระอุทยาน
ไดทอดพระเนตรชายชรามีซี่โครงคดเหมือนกลอน หลังงอ ถือไมเทา เดินงกๆ เงิ่นๆ กระสับ
กระสาย หมดความหนุมแนน ครั้นไดทอดพระเนตร แลว ไดมีรับสัง่ ถามขาพระพุทธเจาวา
นายสารถีผูสหาย ก็ชายผูนถี้ ูกใครทําอะ ให แมผมของเขาก็ไมเหมือนของคนอื่นๆ แม
รางกายของเขาก็ไมเหมือนของ คนอื่นๆ เมื่อขาพระพุทธเจากราบทูลวา ขอเดชะ นีแ้ ล เรียกวา
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คนชรา พระองค ไดตรัสถามย้ําวา นายสารถีผูสหาย นี้หรือเรียกวา คนชรา เมื่อขาพระพุทธเจา
กราบทูลวา ขอเดชะ นีแ้ ลเรียกวาคนชรา บัดนี้เขาจักพึงมีชีวิตอยูไดไมนาน พระราชกุมารได
ตรัสถามวา นายสารถีผูสหาย ถึงตัวเราก็จะตองมีความแกเปน ธรรมดาไมลวงพนความแกไปได
หรือ เมื่อขาพระพุทธเจากราบทูลวา ขอเดชะ พระองคและขาพระพุทธเจาลวนแตจะตองมี
ความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได พระองคตรัสสั่งวา นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น
วันนีพ้ อแลวสําหรับ ภูมภิ าคแหงสวน เธอจงนําเรากลับไปภายในบุรีจากสวนนี้ ขอเดชะ ขาพระ
พุทธเจา รับรับสั่งของพระวิปสสีราชกุมาร แลวไดนําเสด็จกลับไปภายในบุรีจากพระอุทยานนัน้
ขอเดชะ พระราชกุมารนั้นแล เสด็จถึงภายในบุรีแลว ทรงเปนทุกขเศราพระทัย ทรงพระดําริวา
ผูเจริญทั้งหลาย ไดยินวา ขึ้นชื่อวาความเกิดเปนของ นารังเกียจ เพราะธรรมดาวา เมื่อความเกิด
มีอยู ความแกจักปรากฏแกผูที่เกิด มาแลว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล พระเจาพันธุมา ทรงพระดําริวา วิปสสี ราชกุมาร
อยาไมเสวยราชยเสียเลย วิปส สีราชกุมารอยาออกผนวชเปนบรรพชิตเลย ถอยคําของเนมิตต
พราหมณอยาพึงเปนความจริงเลย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล พระเจาพันธุมารับสั่งใหบํารุงบําเรอพระวิปสสีราช
กุมารดวยกามคุณ ๕ ยิ่งกวาแตกอน โดยอาการที่จะใหพระวิปสสี ราชกุมารเสวยราชย โดยอาการ
ที่จะไมใหพระวิปสสีราชกุมารเสด็จออกผนวช เปนบรรพชิต โดยอาการที่จะใหถอยคําของเนมิตต
พราหมณเปนผิด ภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา ครั้งนั้น พระวิปส สีราชกุมารเพียบพรอมพรัง่ พรอมดวย
กามคุณ ๕ ไดรับ การบํารุงบําเรออยู ฯ
[๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล โดยกาลลวงไปหลายป พระวิปสสีราชกุมาร
ฯลฯ ภิกษุทั้งหลาย พระวิปส สีราชกุมาร ขณะเมื่อเสด็จประพาสพระอุทยาน ไดทอดพระเนตร
คนเจ็บ ถึงความลําบาก เปนไขหนัก นอนจมอยู ในมูตรและกรีสของตน คนอื่นๆ ตองชวย
พยุงใหลุก ผูอื่นตองชวยใหกิน ครั้น ทอดพระเนตรแลว จึงรับสั่งถามนายสารถีวา นายสารถี
ผูสหาย ก็ชายนี้ถูกใคร ทําอะไรให แมตาทั้งสองของเขาก็ไมเหมือนของคนอื่นๆ แมศีรษะของ
เขาก็ไม เหมือนของคนอื่นๆ ฯ
นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ นีแ้ ลเรียกวา คนเจ็บ ฯ
นายสารถีผูสหาย นี้หรือเรียกวา คนเจ็บ ฯ
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ขอเดชะ นีแ้ ลเรียกวา คนเจ็บ ไฉนเลาเขาจะพึงหายจากความเจ็บ นัน้ ได ฯ
นายสารถีผูสหาย ถึงตัวเราก็จะตองมีความเจ็บเปนธรรมดา ไมลวงพน ความเจ็บไปได
หรือ ฯ
ขอเดชะ พระองคและขาพระพุทธเจา ลวนจะตองมีความเจ็บเปนธรรมดา ไมลวงพน
ความเจ็บไปได ฯ
นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น วันนี้พอแลวสําหรับภูมภิ าคแหงสวน เธอจงนําเรากลับ
ไปยังภายในบุรีจากสวนนี้เถิด ฯ
นายสารถีรับรับสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลว ไดนําเสด็จกลับไปยัง ภายในบุรี จาก
พระอุทยานนัน้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ไดยินวา ครั้งนั้น พระวิปสสีราชกุมารเสด็จถึงภายในบุรแี ลว
ทรงเปนทุกขเศราพระทัย ทรงพระดําริวา ผูเจริญทั้งหลาย ไดยินวา ขึ้นชื่อวาความเกิดเปนของ
นารังเกียจ เพราะธรรมดาวา เมื่อความเกิดมีอยู ความ แกจกั ปรากฏ ความเจ็บจักปรากฏ แกผูที่เกิด
มาแลว ฯ
[๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมารับสั่งหานายสารถี มาตรัสถาม
วา นายสารถีผูสหาย ราชกุมารไดอภิรมยในภูมิภาคแหงสวนแลหรือ นายสารถีผูสหาย
ราชกุมารพอพระทัยในภูมภิ าคแหงสวนแลหรือ นายสารถี กราบทูลวา ขอเดชะ พระราชกุมารมิได
ทรงอภิรมยในภูมิภาคแหงพระอุทยาน ขอเดชะ พระราชกุมารมิไดทรงพอพระทัยในภูมภิ าคแหง
พระอุทยานดังนี้ ตรัสถาม ตอไปวา นายสารถีผูสหาย ก็ราชกุมารขณะเมื่อเสด็จประพาสสวนได
ทอดพระเนตร อะไรเขา ฯ
นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ พระราชกุมารขณะเมือ่ เสด็จประพาส พระอุทยาน ได
ทอดพระเนตรคนเจ็บ ถึงความลําบาก เปนไขหนัก นอนจมอยู ในมูตรและกรีสของตน บุคคล
อื่นๆ ตองชวยพยุงใหลุก ผูอื่นตองชวยใหกิน ครั้นทอดพระเนตรแลว ไดรับสั่งถามขาพระ
พุทธเจาวา นายสารถีผูสหาย ชาย คนนี้ถูกใครทําอะไรให แมตาทั้งสองของเขาก็ไมเหมือนของ
คนอื่นๆ แมศีรษะ ของเขาก็ไมเหมือนของคนอื่นๆ เมื่อขาพระพุทธเจากราบทูลวา ขอเดชะ นีแ้ ล
เรียกวา คนเจ็บ พระองคไดตรัสถามย้ําวา นายสารถีผูสหาย นีห้ รือเรียกวา คนเจ็บ เมื่อ
ขาพระพุทธเจากราบทูลวา ขอเดชะ นีแ้ ลเรียกวา คนเจ็บ ไฉน เลาเขาจะพึงหายจากความเจ็บ
นั้นได พระราชกุมารไดตรัสถามวา นายสารถีผูสหาย แมถึงตัวเราก็จะตองมีความเจ็บเปน
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ธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไปไดหรือ แตพอ ขาพระพุทธเจากราบทูลวา ขอเดชะ พระองค
และขาพระพุทธเจาลวนแตจะตองมี ความเจ็บปวยเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บปวยไปได
พระองคตรัสสั่งวา นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น วันนีพ้ อแลวสําหรับภูมิภาคแหงสวน เธอจง
นําเรา กลับไปยังภายในบุรจี ากสวนนี้ ขอเดชะ ขาพระพุทธเจารับรับสั่งของพระวิปสสี ราชกุมาร
แลว ไดนําเสด็จกลับไปภายในบุรีจากพระอุทยานนัน้ ขอเดชะ พระราชกุมารนั้นแล เสด็จถึง
ภายในบุรีแลว ทรงเปนทุกข เศราพระทัย ทรงพระดําริวา ผูเจริญทั้งหลาย ไดยนิ วา ขึ้นชื่อวา
ความเกิดเปนของนารังเกียจ เพราะธรรมดาวา เมื่อความเกิดมีอยู ความแกจกั ปรากฏ ความ
เจ็บปวยจักปรากฏแกผูที่เกิดมาแลว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล พระเจาพันธุมาทรงพระดําริวา วิปสสี ราชกุมาร อยาไม
เสวยราชเสียเลย วิปสสีราชกุมารอยาออกผนวชเปนบรรพชิต เลย ถอยคําของเนมิตตพราหมณ
อยาพึงเปนความจริงเลย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมารับสั่งใหบํารุงบําเรอ พระวิปสสีราชกุมาร
ดวยกามคุณ ๕ ยิ่งกวาแตกอน โดยอาการที่จะใหพระวิปสสีราชกุมารเสวยราชย โดยอาการที่จะ
ไมใหพระวิปส สีราชกุมารเสด็จออกผนวช เปนบรรพชิต โดยอาการทีจ่ ะใหถอยคําของเนมิตต
พราหมณเปนผิด ภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา ครั้งนั้น พระวิปส สีราชกุมารเพียบพรอมพรัง่ พรอมดวย
กามคุณ ๕ ไดรับ การบํารุงบําเรออยู ฯลฯ
[๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระวิปสสีราชกุมารขณะเมื่อเสด็จประพาส พระอุทยานได
ทอดพระเนตรหมูมหาชนประชุมกัน และวอที่ทําดวยผาสีตางๆ ครั้นทอดพระเนตรแลว จึง
รับสั่งถามนายสารถีวา นายสารถีผูสหาย หมูมหาชน เขาประชุมกันทําไม และเขาทําวอดวยผา
สีตางๆ กันทําไม นายสารถีไดกราบทูล วา ขอเดชะ นีแ้ ลเรียกวา คนตาย พระวิปสสี
ราชกุมารไดตรัสสั่งวา นายสารถี ถาเชนนั้น เธอจงขับรถไปทางคนตายนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นายสารถีรับรับสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลว ได ขับรถไปทาง
คนตายนัน้ ภิกษุทั้งหลาย พระวิปสสีราชกุมารไดทอดพระเนตร คนตายไปแลว ไดตรัสเรียกนาย
สารถีมารับสั่งถามวา นายสารถีผูสหาย นี้หรือ เรียกวาคนตาย ฯ
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นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ นีแ้ ลเรียกวาคนตาย บัดนี้ มารดาบิดา หรือญาติสาโล
หิตอื่นๆ จักไมเห็นเขา แมเขาก็จักไมเห็นมารดาบิดาหรือญาติ สาโลหิตอื่นๆ ฯ
นายสารถีผูสหาย ถึงตัวเราก็จะตองมีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพน ความตายไป
ไดหรือ พระเจาแผนดิน พระเทวี หรือพระญาติสาโลหิตอื่นๆ จัก ไมเห็นเราหรือ แมเรา
ก็จักไมเห็นพระเจาแผนดิน พระเทวี หรือพระญาติ สาโลหิตอื่นๆ หรือ ฯ
ขอเดชะ พระองคและขาพระพุทธเจาลวนแตจะตองมีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพน
ความตายไปได พระเจาแผนดิน พระเทวี หรือพระญาติ สาโลหิตอื่นๆ จักไมเห็นพระองค แม
พระองคก็จะไมเห็น พระเจาแผนดิน พระเทวี หรือพระญาติสาโลหิตอื่นๆ นายสารถีผูสหาย ถา
เชนนั้น วันนีพ้ อแลวสําหรับ ภูมิภาคแหงสวน เธอจงนําเรากลับไปภายในบุรีจากสวนนี้เถิด ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นายสารถีรับรับสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลว ไดนํา เสด็จกลับ
ไปภายในบุรี จากพระอุทยานนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ไดยินวา ครั้งนั้น พระวิปสสีราชกุมารเสด็จถึงภายในบุรแี ลว
ทรงเปนทุกขเศราพระทัย ทรงพระดําริวา ผูเจริญทั้งหลาย ไดยินวา ขึ้นชื่อวาความเกิดเปนของ
นารังเกียจ เพราะธรรมดาวา เมื่อความเกิดมีอยู ความแกจกั ปรากฏ ความเจ็บจักปรากฏ ความตาย
จักปรากฏ แกผูที่เกิดมาแลว ฯ
[๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมารับสั่งหานายสารถี มาตรัสถามวา
นายสารถีผูสหาย ราชกุมารไดทรงอภิรมยในภูมภิ าคแหงสวน แลหรือ นายสารถีผูสหาย
ราชกุมารพอพระทัยในภูมภิ าคแหงสวนแลหรือ นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ พระราชกุมาร
มิไดทรงอภิรมยในภูมภิ าคแหง พระอุทยาน ขอเดชะ พระราชกุมารมิไดทรงพอพระทัยในภูมภิ าค
แหงพระอุทยาน ดังนี้ ตรัสถามตอไปวา นายสารถีผูสหาย ก็ราชกุมารขณะเมื่อเสด็จประพาส
สวน ไดทอดพระเนตรอะไรเขา ฯ
นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ พระราชกุมารขณะเมือ่ เสด็จประพาส พระอุทยาน ได
ทอดพระเนตรหมูมหาชนประชุมกันและวอที่ทําดวยผาสีตางๆ แลว ไดตรัสถามขาพระพุทธเจา
วา นายสารถีผูสหาย หมูมหาชนประชุมกันทําไม เขา กระทําวอดวยผาสีตางๆ กันทําไม เมื่อ
ขาพระพุทธเจากราบทูลวา นี้แลเรียกวา คนตาย พระองคไดตรัสสั่งวา นายสารถีผูสหาย ถา
เชนนั้น เธอจงขับรถไปทาง คนตายนัน้ ขอเดชะ ขาพระพุทธเจารับรับสั่งของพระวิปส สีราชกุมาร
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แลว ไดขับรถไปทางคนตายนั้น ขอเดชะ พระราชกุมารไดทอดพระเนตรคนตายเขาแลวไดตรัส
ถามขาพระพุทธเจาวา นายสารถีผูสหาย นี้หรือเรียกวาคนตาย เมื่อขาพระพุทธเจา กราบทูลวา
ขอเดชะ นีแ้ ลเรียกวาคนตาย บัดนี้ มารดาบิดาและญาติสาโลหิตอื่นๆ จักไมเห็นเขา แมเขา
ก็จักไมเห็นมารดาบิดาหรือญาติสาโลหิตอื่นๆ ดังนี้ พระองคไดตรัสถามวา นายสารถีผูสหาย
ถึงตัวเราก็จะตองมีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปไดหรือ พระเจาแผนดิน พระเทวี
หรือพระญาติสาโลหิตอื่นๆ จักไมเห็น เราหรือ แมเราก็จกั ไมเห็นพระเจาแผนดิน พระเทวีหรือ
พระญาติสาโลหิตอื่นๆ หรือ เมื่อขาพระพุทธเจากราบทูลวา ขอเดชะ พระองคและขาพระพุทธเจา
ลวนแตจะตอง มีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได พระเจาแผนดิน พระเทวี หรือ
พระญาติสาโลหิตอื่นๆ จักไมเห็นพระองค แมพระองคกจ็ กั ไมเห็นพระเจาแผนดิน พระเทวี
หรือพระญาติสาโลหิตอื่นๆ ดังนี้ พระองคตรัสสั่งวา นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น วันนี้พอแลว
สําหรับภูมิภาคแหงสวน เธอจงนําเรากลับไปในบุรีจาก สวนนี้ ขอเดชะ ขาพระพุทธเจารับรับสั่ง
ของพระวิปสสีราชกุมารแลว ไดนําเสด็จ กลับไปภายในบุรีจากพระอุทยานนัน้ ขอเดชะ พระราช
กุมารนั้น เสด็จถึงภายในบุรี แลวทรงเปนทุกขเศราพระทัย ทรงพระดําริวา ผูเจริญทั้งหลาย ได
ยินวา ขึน้ ชื่อวา ความเกิดเปนของนารังเกียจ เพราะเมื่อความเกิดมีอยู ความแกจักปรากฏ ความ
เจ็บจักปรากฏ ความตายจักปรากฏ แกผูทเี่ กิดมาแลว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล พระเจาพันธุมาทรงพระดําริวา วิปสสี ราชกุมารอยาไม
พึงเสวยราชยเลย วิปสสีราชกุมารอยาออกผนวชเปนบรรพชิตเลย ถอยคําของเนมิตตพราหมณ
ทั้งหลายอยาเปนความจริงเลย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล พระเจาพันธุมาไดรับสั่งใหบํารุงบําเรอพระวิปสสี
ราชกุมารดวยกามคุณ ๕ ยิ่งกวาแตกอน โดยอาการที่จะใหพระวิปสสีราชกุมารเสวยราชย โดย
อาการที่จะไมใหพระวิปสสีราชกุมารเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต โดยอาการที่จะใหถอยคําของ
เนมิตตพราหมณเปนผิด ภิกษุทั้งหลาย ไดยนิ วา ครั้งนั้น พระวิปสสีราชกุมารเพียบพรอม
พรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ ไดรับการบํารุงบําเรออยู ฯ
[๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล โดยกาลลวงไปหลายป หลาย รอยป หลาย
พันป พระวิปส สีราชกุมารไดตรัสเรียกนายสารถีมาสั่งวา นายสารถี ผูสหาย เธอจงเทียมยานที่ดีๆ
เราจะไปในสวนเพื่อชมพื้นที่อันสวยสด ภิกษุทั้งหลาย นายสารถีรับรับสั่งของพระวิปสสีราชกุมาร
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แลวเทียมยานที่ดีๆ เสร็จ แลว ไดกราบทูลแดพระวิปสสีราชกุมารวา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา
เทียมยาน ที่ดๆี เสร็จแลว บัดนี้ พระองคทรงกําหนดเวลาอันสมควรเถิด ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล พระวิปสสีราชกุมารทรงยานที่ดีเสด็จ ประพาสพระ
อุทยานพรอมกับยานทีด่ ีๆ ทั้งหลาย ภิกษุทงั้ หลาย พระวิปสสีราชกุมาร ขณะเมื่อเสด็จประพาส
พระอุทยาน ไดทอดพระเนตรบุรุษบรรพชิตศีรษะโลน นุง หมผากาสาวพัสตร ครั้นทอดพระเนตร
แลว จึงรับสั่งถามนายสารถีวา นายสารถี ผูสหาย บุรุษนี้ถูกใครทําอะไรให แมศีรษะของเขาก็
ไมเหมือนคนอื่นๆ แมผา ทั้งหลายของเขาก็ไมเหมือนคนอื่นๆ
นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ นีแ้ ลเรียกวาบรรพชิต ฯ
นายสารถีผูสหาย นี้หรือเรียกวา บรรพชิต ฯ
ขอเดชะ นีแ้ ลเรียกวา บรรพชิต การประพฤติธรรมเปนความดี การ ประพฤติสม่ํา
เสมอเปนความดี การประพฤติกุศลเปนความดี การกระทําบุญเปน ความดี การไมเบียดเบียนเปน
ความดี การอนุเคราะหแกหมูสัตวเปนความดี ฯ
นายสารถีผูสหาย ดีละ ที่บุคคลนั้นไดนามวา บรรพชิต การประพฤติ ธรรมเปน
ความดี การประพฤติสม่ําเสมอเปนความดี การประพฤติกศุ ลเปนความดี การกระทําบุญเปนความ
ดี การไมเบียดเบียนเปนความดี การอนุเคราะหแกหมูสัตว เปนความดี นายสารถีผูสหาย ถา
เชนนั้น เธอจงขับรถไปทางบรรพชิตนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นายสารถีรับรับสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลว ขับรถไปทาง
บรรพชิตนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล พระวิปสสีราชกุมารไดตรัสถามบรรพชิต นั้นวา สหาย
ทานถูกใครทําอะไรให แมศรี ษะของทานก็ไมเหมือนของคนอื่นๆ แมผาทั้งหลายของทานก็ไม
เหมือนของคนอื่นๆ ฯ
บรรพชิตนั้นไดทูลวา ขอถวายพระพร อาตมภาพแลชื่อบรรพชิต ฯ
สหาย ก็ทานหรือชื่อบรรพชิต ฯ
ขอถวายพระพร อาตมภาพชื่อบรรพชิต การประพฤติธรรมเปนความดี การประพฤติ
สม่ําเสมอเปนความดี การประพฤติกุศลเปนความดี การกระทําบุญ เปนความดี การไมเบียดเบียน
เปนความดี การอนุเคราะหแกหมูสัตวเปนความดี ฯ
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ดีละสหาย ที่ทานไดนามวาบรรพชิต การประพฤติธรรมเปนความดี การประพฤติ
สม่ําเสมอเปนความดี การประพฤติกุศลเปนความดี การกระทําบุญ เปนความดี การไมเบียดเบียน
เปนความดี การอนุเคราะหแกหมูสัตวเปนความดี ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล พระวิปสสีราชกุมารไดตรัสเรียกนาย สารถีมาสั่งวา
นายสารถีผูสหาย ถาเชนนัน้ เธอจงนํารถกลับไปภายในบุรี จากสวนนี้ สวนเราจักปลงผมและ
หนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปน บรรพชิต ณ สวนนี้แหละ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นายสารถีรับรับสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลว ไดพารถกลับไปยัง
ภายในบุรี จากสวนนั้น สวนพระวิปสสีราชกุมารไดทรงปลงพระเกศา และพระมัสสุ ทรงครองผา
กาสาวพัสตรเสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิตแลว ณ พระอุทยานนั้นเอง ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย หมูมหาชนในพระนครพันธุมดีราชธานีประมาณ ๘๔,๐๐๐ คน ได
สดับขาววา พระวิปสสีราชกุมารไดทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผากาสาวพัสตรเสด็จ
ออกทรงผนวชเปนบรรพชิตเสียแลว ดังนี้ ครั้นแลว มหาชนเหลานัน้ ไดดําริดังนีว้ า ก็พระ
วิปสสีราชกุมารไดทรงปลงพระเกศาและ พระมัสสุ ทรงครองผากาสาวพัสตร เสด็จออกทรงผนวช
เปนบรรพชิตในพระธรรมวินัยใด พระธรรมวินัยนั้นคงไมเลวทรามเปนแน บรรพชานั้นคงไม
เลวทราม เปนแน แตพระวิปส สีราชกุมารยังทรงปลง พระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผา
กาสาวพัสตรเสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิตได พวกเราทําไมจึงจักบวชไมไดเลา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล หมูมหาชนประมาณ ๘๔,๐๐๐ คน ไดพากันโกนผม
และหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิตตามเสด็จพระวิปสสีโพธิสัตวแลว ไดยิน
วาพระวิปสสีโพธิสัตวอันบริษัทนั้นหอมลอม เสด็จเที่ยวจาริก ไปในบาน นิคม ชนบท และ
ราชธานี ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล พระวิปสสีโพธิสัตวเสด็จหลีกออกเรนอยู ในที่ลับ ได
ทรงพระปริวิตกเชนนีว้ า การที่เราเปนผูปะปนอยูเชนนี้ ไมสมควรเลย ไฉนหนอ เราพึงหลีกออก
จากหมูอยูแตผเู ดียว ภิกษุทั้งหลาย ครั้นสมัยตอมา พระวิปสสีโพธิสัตวไดเสด็จหลีกออกจาก
หมูอยูแตพระองคเดียว บรรพชิต ๘๔,๐๐๐ รูป ไดพากันไปทางหนึ่ง พระวิปสสีโพธิสัตวไดเสด็จไป
ทางหนึ่ง ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล พระวิปสสีโพธิสัตวผูเสด็จหลีกออกเรนอยูในที่ลับ
ไดทรงพระปริวิตกเชนนีว้ า โลกนี้ถึงความยาก ยอมเกิด แก ตาย และ เวียนตาย เวียนเกิด
เออก็แหละบุคคลไมรูชัดถึงอุบายเครื่องพนทุกข คือ ชราและ มรณะนี้ การพนทุกข คือ ชราและ
มรณะนี้ จักปรากฏไดเมื่อไรเลา ฯ
[๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตวไดทรงพระดําริวา เมื่ออะไร
มีอยูหนอ ชราและมรณะจึงมี ชราและมรณะมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุ ทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อชาติมีอยู ชราและมรณะจึงมี ชรา และมรณะมีเพราะชาติเปนปจจัย
ดังนี้ ไดมแี ลวแกพระวิปสสีโพธิสัตวเพราะทรง กระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร มีอยูห นอ
ชาติจึงมี ชาติมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัส รูดวยปญญาวา เมื่อภพมี
อยูชาติจึงมี ชาติมีเพราะภพเปนปจจัย ดังนี้ ไดมีแลวแก พระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไว
ในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร มีอยูห นอ
ภพจึงมี ภพมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล การตรัสรู ดวยปญญาวา เมื่อ
อุปาทานมีอยูภ พจึงมี ภพมีเพราะอุปาทานเปนปจจัย ดังนี้ ไดมี แลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว
เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร มีอยูห นอ
อุปาทานจึงมี อุปาทานมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา
เมื่อตัณหามีอยู อุปาทานจึงมี อุปาทานมีเพราะตัณหาเปน ปจจัย ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสี
โพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบาย อันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร มีอยูห นอ
ตัณหาจึงมี ตัณหามีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา
เมื่อเวทนามีอยู ตัณหาจึงมี ตัณหามีเพราะเวทนาเปนปจจัย ดังนี้ ไดมแี ลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว
เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบายอัน แยบคาย ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร มีอยูห นอ
เวทนาจึงมี เวทนามีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา
เมื่อผัสสะมีอยู เวทนาจึงมี เวทนามีเพราะผัสสะเปนปจจัย ดังนี้ ไดมแี ลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว
เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบาย อันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร มีอยูห นอ
ผัสสะจึงมี ผัสสะมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา
เมื่อสฬายตนะมีอยู ผัสสะจึงมี ผัสสะมีเพราะสฬายตนะ เปนปจจัย ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสี
โพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัย โดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร มีอยูห นอ
สฬายตนะจึงมี สฬายตนะมีเพราะอะไรเปนปจจัยภิกษุทงั้ หลายครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา
เมื่อนามรูปมีอยู สฬายตนะจึงมี สฬายตนะมีเพราะนามรูป เปนปจจัย ดังนี้ ไดมแี ลวแกพระวิปสสี
โพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัย โดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร มีอยูห นอ
นามรูปจึงมี นามรูปมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา
เมื่อวิญญาณมีอยู นามรูปจึงมี นามรูปมีเพราะวิญญาณ เปนปจจัย ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสี
โพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัย โดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร มีอยูห นอ
วิญญาณจึงมี วิญญาณมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา
เมื่อนามรูปมีอยู วิญญาณจึงมี วิญญาณมีเพราะนามรูปเปน ปจจัย ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสี
โพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดย อุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา วิญญาณนี้ยอมกลับ
เวียนมาแตนามรูป หาใชอยางอื่นไม โดยความเปนไปเพียงเทานี้ สัตว โลกพึงเกิดบาง พึงแกบาง
พึงตายบาง พึงจุติบาง พึงอุปบัติบาง ความเปนไปนั้นคือ วิญญาณมีเพราะนามรูปเปนปจจัย
นามรูปมีเพราะวิญญาณเปนปจจัย สฬายตนะ มีเพราะนามรูปเปนปจจัย ผัสสะมีเพราะสฬายตนะ
เปนปจจัย เวทนามีเพราะผัสสะเปนปจจัย อุปาทานมีเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพมีเพราะอุปาทาน
เปนปจจัย ชาติมีเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะโสกปริเทวทุกข โทมนัสและอุปายาสยอมมีพรอม
เพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข ทั้งมวลนี้ยอมมีไดดวยประการฉะนี้ ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย จักษุ ญาณ ปรีชา ความรูแจงชัด แสงสวางวา สมุทัยๆ (เหตุ
เกิดขึ้นพรอมๆ ) ดังนี้ ไดเกิดขึ้นแลวแก พระวิปสสีโพธิสัตว ในธรรม ทั้งหลายที่พระองคมิได
สดับมาแลวในกาลกอนเลย ฯ
[๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตว ไดทรงพระดําริวา เมือ่
อะไรไมมีเลาหนอ ชราและมรณะจึงไมมี เพราะอะไรดับ ชราและมรณะ จึงดับ ภิกษุทั้งหลาย
ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อชาติไมมี ชราและ มรณะยอมไมมี เพราะชาติดับ ชรา
และมรณะจึงดับ ดังนี้ ไดมแี ลวแกพระวิปสสี โพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบาย
อันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไรไมมีเลา
หนอ ชาติจึงไมมี เพราะอะไรดับ ชาติจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญา
วา เมื่อภพไมมีชาติยอมไมมี เพราะภพดับ ชาติจึงดับ ดังนี้ ไดมี แลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว
เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไรไมมีเลาหนอ
ภพจึงไมมี เพราะอะไรดับ ภพจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อ
อุปาทานไมมี ภพยอมไมมี เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ดังนี้ ไดมแี ลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว
เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบาย อันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไรไมมี
เลาหนอ อุปาทานจึงไมมี เพราะอะไรดับ อุปาทานจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัสรู
ดวยปญญาวา เมื่อตัณหาไมมี อุปาทานยอมไมมี เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ดังนี้ ไดมีแลว
แกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัย โดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร ไมมี
เลาหนอ ตัณหาจึงไมมี เพราะอะไรดับ ตัณหาจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวย
ปญญาวา เมื่อเวทนาไมมี ตัณหายอมไมมี เพราะเวทนาดับ ตัณหา จึงดับ ดังนี้ ไดมแี ลวแก
พระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร ไมมี
เลาหนอ เวทนาจึงไมมี เพราะอะไรดับ เวทนาจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวย
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ปญญาวา เมื่อผัสสะไมมี เวทนายอมไมมี เพราะผัสสะดับ เวทนา จึงดับ ดังนี้ ไดมแี ลวแก
พระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัย โดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร ไมมี
เลาหนอ ผัสสะจึงไมมี เพราะอะไรดับ ผัสสะจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวย
ปญญาวา เมื่อสฬายตนะไมมี ผัสสะยอมไมมี เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ ดังนี้ ไดมี
แลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัย โดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไรไมมี
เลาหนอ สฬายตนะจึงไมมี เพราะอะไรดับ สฬายตนะจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การ
ตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อนามรูปไมมี สฬายตนะยอมไมมี เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ
ดังนี้ ไดมแี ลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทํา ไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร ไมมีเลาหนอ
นามรูปจึงไมมี เพราะอะไรดับ นามรูปจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา
เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปยอมไมมี เพราะวิญญาณดับ นาม รูปจึงดับ ดังนี้ ไดมีแลวแกพระ
วิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัย โดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไรไมเลาหนอ
วิญญาณจึงไมมี เพราะอะไรดับ วิญญาณจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา
เมื่อนามรูปไมมี วิญญาณยอมไมมี เพราะนามรูปดับ วิญญาณ จึงดับ ดังนี้ ไดมแี ลวแกพระวิปสสี
โพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบาย อันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา หนทาง เพื่อความ
ตรัสรูนี้เราไดบรรลุแลวแล คือเพราะนามรูปดับ วิญญาณจึงดับ เพราะ วิญญาณดับ นามรูปจึงดับ
เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนา
จึงดับ เพราะเวทนาจึงดับ ตัณหาดั เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึง
ดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ
โดย ไมเหลือ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีไดดวยประการฉะนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย จักษุ ญาณ ปรีชา ความรูแจงชัด แสงสวางวา นิโรธๆ
(ความดับๆ ) ดังนี้ ไดเกิดขึน้ แลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว ในธรรมทั้งหลายที่พระองค มิไดสดับ
มาแลวในกาลกอนเลย ฯ
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[๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้นสมัยอื่น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพิจารณา เห็นความ
เกิดขึ้น และความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ ๕ วา ดังนี้รปู ดังนี้เหตุ เกิดแหงรูป ดังนี้ความดับ
แหงรูป ดังนีเ้ วทนา ดังนี้เหตุเกิดแหงเวทนา ดังนี้ ความดับแหงเวทนา ดังนี้สัญญา ดังนี้เหตุ
เกิดแหงสัญญา ดังนี้ความดับแห สัญญา ดังนี้สังขาร ดังนี้เหตุเกิดแหงสังขาร ดังนี้ความดับ
แหงสังขาร ดังนี้ วิญญาณ ดังนี้เหตุเกิดแหงวิญญาณ ดังนี้ความดับแหงวิญญาณ เมือ่ พระองค
ทรงพิจารณาเห็นความเกิดขึน้ และความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ ๕ อยูไมนานนัก จิตก็หลุดพน
จากอาสวะทั้งหลายเพราะไมยึดมั่นแล ฯ
จบภาณวารที่สอง
-----------------------------[๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ เจาพระ
นามวาวิปสสี ไดทรงพระดําริวา ไฉนหนอเราพึงแสดงธรรม ดูกรภิกษุ ทั้งหลายลําดับนั้น พระ
ผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ไดทรง พระดําริวา ธรรมที่เราบรรลุแลวนี้
เปนธรรมลึกซึ้ง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูได
เฉพาะบัณฑิต สวนหมูสัตวนี้ มีอาลัย เปนที่ยินดี ยินดีแลวในอาลัย เบิกบานแลวในอาลัย
ก็อันหมูสัตวผูมีอาลัยเปนที่ ยินดี ยินดีแลวในอาลัย เบิกบานแลวในอาลัย ยากทีจ่ ะเห็นไดซึ่ง
ฐานะนี้ คือ ปจจัย แหงสภาวธรรมอันเปนที่อาศัยกันเกิดขึ้น (ปฏิจจสมุบาท) ยากทีจ่ ะเห็นได
ซึ่งฐานะ แมนคี้ ือพระนิพพาน ซึ่งเปนที่ระงับแหงสังขารทั้งปวง เปนทีส่ ลัดอุปธิทั้งปวง เปนที่
สิ้นไปแหงตัณหา คลายความกําหนัด ดับทุกข ก็และเราพึงแสดงธรรม แตสัตวเหลาอื่นไมพึงรู
ทั่วถึงธรรมของเรา นั้นพึงเปนความลําบากแกเรา นัน้ พึง เปนความเดือดรอนแกเรา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ไดยินวา คาถาทั้งหลายที่นาอัศจรรยยิ่งนักซึ่งพระองค มิไดเคยสดับ
มาแลวแตกอน ไดแจมแจงกะพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ดังนี้
บัดนี้ ไมควรเลยที่จะประกาศธรรมที่เราไดบรรลุ แลวโดยแสนยาก
ธรรมนี้อันสัตวที่ถูกราคะและโทสะครอบงําแลว ไมตรัสรูไดโดย
งาย สัตวทถี่ ูกราคะยอมไว ถูกกองแหงความมืดหุมหอไวแลว
จักเห็นไมไดซึ่งธรรมที่มีปรกติไปทวนกระแส อันละเอียด ลึกซึ้ง
เห็นไดยาก เปนอณู ฯ
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[๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา
วิปสสี พิจารณาเห็นดังนี้ พระทัยก็นอมไปเพื่อความขวนขวายนอย มิไดนอมไปเพื่อจะทรง
แสดงธรรม ฯ
[๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวมหาพรหมองคหนึ่งได ทราบพระ
ปริวิตกในพระทัยของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสีดว ยใจ แลวจึงดําริ
วา ผูเจริญทั้งหลาย โลกจะฉิบหายเสียละหนอ ผูเจริญ ทั้งหลาย โลกจะพินาศเสียละหนอ
เพราะวา พระทัยของพระผูม ีพระภาคอรหันต สัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี ไดนอมไปเพื่อ
ความขวนขวายนอยเสียแลว มิไดนอมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรม ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล ทาวมหาพรหมนั้นหายไปในพรหมโลก มาปรากฏเฉพาะ
พระพักตรพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี เหมือนบุรุษทีม่ ีกําลัง เหยียด
ออกซึ่งแขนทีค่ ูเขาไว หรือคูเ ขาซึ่งแขนที่ ไดเหยียดออกไวฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล ทาวมหาพรหมกระทําผาอุตตราสงค เฉวียงบาขางหนึ่ง
คุกชาณุมณฑลเบื้องขวาลงบนแผนดินประนมมือไปทางที่พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปส สี ประทับอยูแลว ไดกราบทูลกะพระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปส สีวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรม ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอพระสุคต จงทรงแสดงธรรม ในโลกนี้สัตวทมี่ ีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู
เพราะ มิไดฟงธรรม สัตวเหลานั้นจึงเสื่อมเสียไป ผูที่รูทั่วถึงธรรมไดยงั จักมีอยู
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมื่อทาวมหาพรหมนัน้ กราบทูลเชนนี้ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ไดตรัสกะทาวมหาพรหมนั้นวา ดูกรพรหม แมเราก็ไดดําริแลว
เชนนี้วา ไฉนหนอเราพึงแสดงธรรม ดูกรพรหม แตเรานั้นไดคดิ เห็นดังนี้วา ธรรมที่เราบรรลุ
แลวนี้ เปนธรรมลึกซึ้ง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบประณีต จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด
รูไดเฉพาะบัณฑิต สวนหมูสตั วนี้ มีอาลัยเปนที่ยินดี ยินดีแลวในอาลัย เบิกบานแลวในอาลัย
ก็อันหมูสัตวผูมีอาลัยเปนที่ยินดี ยินดีแลวในอาลัย เบิกบานแลวในอาลัย ยาก ที่จะเห็นไดซึ่ง
ฐานะนี้ คือ ปจจัยแหงสภาวะธรรมอันเปนที่อาศัยกันเกิดขึ้น (ปฏิจจสมุบาท) ยากทีจ่ ะเห็นได
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ซึ่งฐานะแมนคี้ ือ พระนิพพาน ซึ่งเปนที่ระงับ แหงสังขารทั้งปวง เปนที่สลัดอุปธิทั้งปวง เปนที่
สิ้นไปแหงตัณหา คลายความ กําหนัด ดับทุกข ก็และเราพึงแสดงธรรม แตสัตวเหลาอื่นไมพึง
รูทั่วถึงธรรม ของเรา นั้นพึงเปนความลําบากแกเรา นั้นพึงเปนความเดือดรอนแกเรา ดูกรพรหม
คาถาที่นาอัศจรรยยิ่งนัก ซึ่งเรามิไดสดับมาแลวแตกอนหรือไดแจมแจงแลวดังนี้ บัดนี้ ไมควร
เลยที่จะประกาศธรรมที่เราไดบรรลุแลวโดยแสนยาก ฯลฯ
ดูกรพรหม เมื่อเราพิจารณาเห็นดังนี้ จิตก็นอมไปเพือ่ ความขวนขวายนอย มิไดนอม
ไปเพื่อจะแสดงธรรม ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย แมครั้งที่สอง ทาวมหาพรหมนั้นก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสีดังนั้น... ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย แมครั้งที่สาม ทาวมหาพรหมนั้นก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสีวา ขาแตพระองคผูเจริญขอพระผู มีพระภาคจงทรงแสดง
ธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรม ในโลกนีส้ ัตวที่มีกิเลสเพียงดังธุลีใน
จักษุเบาบางยังมีอยู เพราะมิไดฟงธรรม สัตวเหลานัน้ จึงเสื่อมเสียไป ผูรูทั่วถึงธรรมได ยังจักมี
อยูดังนี้
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา
วิปสสี ทรงทราบการทูลเชิญของพรหมแลวทรงอาศัยพระกรุณาในหมูส ัตว จึงไดตรวจดูโลกดวย
พุทธจักษุ ภิกษุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปส สี เมื่อทรง
ตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุก็ไดทรงเห็น หมูส ัตว บางพวกมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุนอย บางพวก
มีกิเลสเพียงดังธุลีใน จักษุมาก บางพวกมีอนิ ทรียแกกลา บางพวกมีอนิ ทรียออน บางพวก
มีอาการดี บางพวกมีอาการทราม บางพวกจะพึงใหรูแจงไดงาย บางพวกจะพึงใหรูแจง ไดยาก
บางพวกเปนภัพพสัตว บางพวกเปนอภัพพสัตว บางพวกมักเห็นปรโลก และโทษโดยความ
เปนภัย ฯ
ในกออุบล หรือกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว ดอกอุบล ดอกบัวหลวง หรือ
ดอกบัวขาว เกิดแลวในน้ํา เจริญแลวในน้ํา น้ําเลี้ยงอุปถัมภไว บางเหลา ยังจมอยูภ ายในน้ํา
บางเหลาตั้งอยูเ สมอน้ํา บางเหลาตั้งขึ้นพนน้ํา อันน้ํามิไดติดใบ แมฉนั ใด ภิกษุทั้งหลาย

พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาที่ 32
หมูสัตวที่พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสีทรงตรวจดูดว ยพุทธจักษุ
ทรงเห็นก็ฉันนั้นเหมือนกัน บางพวกมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุนอย บางพวกมีกิเลสเพียงดังธุลี
ในจักษุมาก บางพวกมีอนิ ทรีย แกกลา บางพวกมีอนิ ทรียออน บางพวกมีอาการดี บางพวก
มีอาการทราม บางพวกจะพึงใหรูแจงไดงาย บางพวกจะพึงใหรูแจงไดยาก บางพวกเปนภัพพสัตว
บางพวกเปนอภัพพสัตว บางพวกมักเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล ทาวมหาพรหมทราบพระปริวิตกในพระทัยของพระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ดวยใจ แลวจึง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ดวยคาถาทั้งหลายความวา
[๔๕] ผูทยี่ ืนอยูย อดภูเขาสิลาลวน พึงเห็นประชุมชน ไดโดยรอบ ฉันใด
ทานผูมีเมธาดีมีจักษุโดยรอบก็ฉันนั้นเหมือนกัน ขึ้นสูปราสาทอันสําเร็จ
แลวดวย ธรรม เปนผูปราศจากความเศราโศก ทรงพิจารณา เห็นประชุมชน
ผูเกลื่อนกลนไปดวยความเศราโศกถูกชาติและชราครอบงําแลว ขาแต
พระองคผูกลาผูชนะสงครามแลว เปนนายพวก ปราศจากหนี้ ขอ
พระองคจงเสด็จลุกขึ้น เปดเผยโลก ขอผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรม
ผูที่รูทั่วถึงธรรมได ยังจักมี ฯ
[๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวมหาพรหมนั้นไดกราบทูลแลว ดังนี้ พระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี จึงไดตรัสกะทาวมหาพรหมนั้นดวยพระคาถาวา
เราไดเปดเผยประตูอมตะไวสําหรับทานแลว ผูมีโสต จงปลอยศรัทธามาเถิด
ดูกรพรหม เรารูสึกลําบาก จึงมิไดกลาวธรรมอันประณีตซึง่ เราใหคลอง
แคลวแลว ในหมูมนุษย ดังนี้ ฯ
[๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวมหาพรหมคิดวาเราเปนผูมี โอกาส อัน
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ไดทรง กระทําแลว เพื่อจะทรงแสดง
ธรรม จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา สัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี กระทําประทักษิณ
แลวหายไป ณ ที่นั้นเอง ฯ
[๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปส สี ทรงพระดําริวา เราควรแสดงธรรมแกใครกอน เลาหนอ ใครจะรูทวั่ ถึงธรรมนี้
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ไดเร็วพลันทีเดียว ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผูมีภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม
วาวิปสสี ไดทรงพระดําริวา พระ ราชโอรสพระนามวาขัณฑะ และบุตรปุโรหิตชื่อวา ติสสะ นี้
ผูอาศัยอยูใน พระนครพันธุมดีราชธานี เปนคนฉลาด เฉียบแหลม มีปญ
 ญา มีกิเลสเพียง ดังธุลี
ในจักษุเบาบางสิ้นกาลนาน ไฉนหนอ เราพึงแสดงธรรมแกพระราชโอรส พระนามวาขัณฑะ
และบุตรปุโรหิตชื่อวา ติสสะกอน คนทั้งสองนั้นจักรูทวั่ ถึง ธรรมนี้ไดรวดเร็วทีเดียว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา
วิปสสี ไดหายพระองคที่ควงโพธิพฤกษไปปรากฏพระองค ณ มฤคทายวันชื่อวาเขมะ ในพระ
นครพันธุมดีราชธานี เปรียบเหมือนบุรุษทีก่ ําลังเหยียด ออกซึ่งแขนทีค่ ูเขาไว หรือคูเ ขาซึ่งแขนที่
ไดเหยียดออกไว ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา
วิปสสี ตรัสเรียกคนเฝาสวนมฤคทายวันมาวา มานี่ นายมฤคทายบาล เธอจงเขาไปยังพระนคร
พันธุมดีราชธานี แลวบอกกะพระราชโอรสพระนามวา ขัณฑะ และบุตรปุโรหิตชื่อติสสะ ดังนี้วา
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปส สี ไดเสด็จถึงพระนครพันธุมดีราชธานี
แลว กําลังประทับอยูที่ มฤคทายวันชื่อวาเขมะ พระองคทรงพระประสงคจะพบทานทั้งสอง ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นายมฤคทายบาลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสีแลว เขาไปยังพระนครพันธุมดี แลว แจงขาวกะพระราชโอรส
พระนามวา ขัณฑะ และบุตรปุโรหิตชื่อวา ติสสะ วา พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวา วิปสสี เสด็จถึงพระนคร พันธุมดีราชธานีแลว กําลังประทับอยูที่มฤคทายวันชื่อวา
เขมะ พระองคทรง พระประสงคที่จะพบทานทั้งสอง ฯ
ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระราชโอรสพระนามวาขัณฑะ และบุตร ปุโรหิตชื่อวา
ติสสะ สั่งใหบรุ ุษเทียมยานทีด่ ีๆ แลวขึ้นสูยานที่ดีๆ ออกจาก พระนครพันธุมดีราชธานี
พรอมกับยานดีๆ ทั้งหลาย ขับตรงไปยังมฤคทายวัน ชื่อวาเขมะ ไปดวยยานตลอดภูมิประเทศ
เทาที่ยานจะไปไดแลว ลงจากยานเดินตรง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวา วิปสสี ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม
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วาวิปสสีแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา
วิปสสี ไดตรัสอนุปุพพิกถาแกทานทั้งสองนั้น คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ
ของกามที่ต่ําชา เศราหมอง และอานิสงสในการออกบวช เมื่อพระผูมพี ระภาคไดทรงทราบวา
ทานทั้งสองนั้นมีจิตคลอง มีจิตออน มีจิตปราศ จากนิวรณ มีจิตสูง มีจติ ผองใส จึงไดทรง
ประกาศธรรมเทศนาที่พระพุทธเจา ทั้งหลายทรงยกขึน้ แสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย
นิโรธ มรรค ดวงตา เห็นธรรมอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิดขึ้นแลวแกพระราชโอรส
พระนามวาขัณฑะ และบุตรปุโรหิตชื่อวาติสสะ วา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น เปนธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเปนธรรมดา ณ ที่นั่งนั้นแล เหมือนผาที่ สะอาด ปราศจากมลทินควร
รับน้ํายอมดวยดีฉะนั้น ทานทั้งสองนั้น เห็นธรรม ถึงธรรม รูแจงธรรม หยั่งทราบธรรม ขาม
ความสงสัย ปราศจากความ เคลือบแคลง ถึงความแกลวกลา ไมตองเชือ่ ผูอื่นในสัตถุศาสนา
ได กราบทูลพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี วา ขาแต พระองคผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิต ของพระองคก็แจมแจงนัก
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีป
ในที่มืดดวยคิดวาผูมีจักษุจกั เห็นรูปดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดย
อเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเหลานี้ขอถึงพระผูมีพระภาค
และพระธรรมวาเปน ที่พึ่ง ขอพวกขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอปุ สมบท ในสํานักของพระผูม ี
พระภาค ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย พระราชโอรสพระนามวา ขัณฑะ และบุตรปุโรหิต ชื่อวาติสสะ
ไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา สัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระ นามวา วิปสสี ไดทรงยังทานทั้งสองนั้นใหเห็นแจง
ใหสมาทาน ใหอาจ หาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา แลวประกาศโทษของสังขารอันต่ําชาเศราหมอง
และ อานิสงสในการออกบวช จิตของทานทั้งสองนั้นผูอันพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวา วิปสสี ทรงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถา ไม
นานนัก ก็หลุดพนจากอาสวะ เพราะไมยดึ มั่น ฯ
[๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมูมหาชนชาวพระนครพันธุมดีราชธานี ประมาณ ๘๔,๐๐๐
คน ไดสดับขาววา พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี เสด็จถึงพระนคร
พันธุมดีราชธานีโดยลําดับแลว ประทับอยู ณ มฤคทายวัน ชื่อ เขมะ ขาววาพระราชโอรส
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พระนามวา ขัณฑะ และบุตรปุโรหิตชื่อ ติสสะ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวช
เปนบรรพชิต ณ สํานักของพระ ผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม วิปส สี แลว ดังนี้
คนเหลานั้นครัน้ ไดฟงแลวตางคิดเห็นกันวา ก็พระราชโอรสพระนามวา ขัณฑะและบุตรปุโรหิต
ชื่อ วา ติสสะ ปลงผมและหนวดนุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิตในพระธรรมวินัยใด
พระธรรมวินัยนั้น คงไมต่ําทรามแนนอน บรรพชานั้นคงไมต่ําทราม แตพระราชโอรสพระนามวา
ขัณฑะ และบุตรปุโรหิตชื่อวา ติสสะ ยังปลง ผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวช
เปนบรรพชิตได ไฉนพวกเราจึงจัก ออกบวชเปนบรรพชิตบางไมไดเลา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล หมูมหาชนประมาณ ๘๔,๐๐๐ คนไดชวน กันออกจาก
พระนครพันธุมดีราชธานีเขาไปทางเขมมฤคทายวัน ทีพ่ ระผูมีพระภาค ประทับอยู ครัน้ เขาไปเฝา
แลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา วิปสสี แลวนัง่ ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา สัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี ไดตรัสอนุปุพพิกถา
แกชนเหลานัน้ คือทรงประ กาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษของกามที่ต่ําชาเศราหมอง และ
อานิสงสใน การออกบวช เมื่อพระผูมีพระภาคไดทรงทราบวา ชนเหลานั้น มีจิตคลอง มีจิต ออน
มีจิตปราศจากนิวรณ มีจิตสูง มีจิตผองใส จึงไดทรงประกาศพระธรรม เทศนาที่พระพุทธเจา
ทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรม
อันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิดขึ้นแลว แกหมูม หาชน ๘๔,๐๐๐ คน นั้นวา สิ่งใด
สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่ง นั้นทั้งมวลมีความดับไปเปนธรรมดา ณ ที่นงั่ นั้นแล
เหมือนผาที่สะอาดปราศจาก มลทินควรรับน้ํายอมดวยดีฉะนั้น ชนเหลานั้น เห็นธรรม ถึงธรรม
รูแจงธรรม หยั่งทราบธรรม ขามความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความแกลวกลา
ไมตองเชื่อผูอื่นในสัตถุศาสนา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา
วิปสสี วา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง นักขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิต
ของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงาย ของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคน
หลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวย คิดวา ผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ฉนั ใด พระผูมีพระภาคทรง
ประกาศพระธรรมโดย อเนกปริยาย ฉันนัน้ เหมือนกัน ขาแตพระองคผเู จริญ ขาพระองคเหลานี้
ขอถึง พระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆ วาเปนที่พึ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขา
พระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย หมูมหาชน ๘๔,๐๐๐ คนเหลานั้น ไดบรรพชา ได อุปสมบทใน
สํานักของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี แลว พระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี ไดทรงยัง ภิกษุเหลานั้นใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหรื่นเริง ดวยธรรมี กถาแลว ทรงประกาศโทษของสังขารที่ต่ําชาเศราหมอง และ
อานิสงสในพระนิพพาน จิตของภิกษุเหลานั้น ผูอันพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวา วิปสสี ทรงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่น เริงดวยธรรมีกถา ไม
นานนัก ก็หลุดพนจากอาสวะ เพราะไมยดึ มั่น ฯ
[๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรพชิต ๘๔,๐๐๐ รูปเหลานั้น ไดสดับขาววา พระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี เสด็จถึงพระนครพันธุมดีราชธานีโดยลําดับ
ประทับอยู ณ มฤคทายวันชือ่ วา เขมะ และมี ขาววา กําลังทรงแสดงธรรมอยู ภิกษุทั้งหลาย
ครั้งนั้นแล บรรพชิต ๘๔,๐๐๐ รูปเหลานั้น ไดพากันไปทางพระนครพันธุมดีราชธานีทางมฤค
ทายวันชื่อวา เขมะ ที่พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี ประทับอยู
ครั้น ถึงแลว ไดถวายบังคมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี แลวพากัน
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา วิปส สี ไดตรัส
อนุปุพพิกถาแกบรรพชิตเหลานั้น คือ ทรงประกาศ ทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษของกามที่
ต่ําชาเศราหมอง และอานิสงส ในการออกบวช เมื่อทรงทราบวา บรรพชิตเหลานั้นมีจิตคลอง
มีจิตออน มีจติ ปราศจากนิวรณ มีจิตสูง มีจิตผองใส จึงไดทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่ พระ
พุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึน้ แสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็น
ธรรมที่ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิดขึ้นแลวแกบรรพชิต ๘๔,๐๐๐ รูปนั้นวา สิ่งใด
สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวล มีความดับไปเปนธรรมดา ณ ที่นงั่ นั้นแล เหมือน
ผาที่สะอาดปราศจากมลทินควร รับน้ํายอมดวยดี ฉะนั้น บรรพชิตเหลานั้นเห็นธรรม ถึงธรรม
รูแจงธรรม หยั่ง ทราบธรรม ขามความสงสัย ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความแกลวกลา
ไมตองเชื่อผูอื่นในสัตถุสาสนา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ เจาพระนามวา
วิปสสีวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิต
ของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงาย ของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคน
หลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยคิดวา ผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาคทรง
ประกาศพระธรรมโดยอเนก ปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเหลานี้
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ขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนที่พึ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขา
พระองคพึงไดบรรพชาพึงไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บรรพชิต ๘๔,๐๐๐ รูปเหลานั้นไดบรรพชาได อุปสมบทในสํานัก
ของพระผูมีพระภาค พระนามวาวิปสสีแลว พระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา
วิปสสี ไดทรงยังภิกษุเหลานัน้ ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถา
ทรงประกาศโทษของสังขาร ที่ต่ําชาเศราหมอง และอานิสงสในพระนิพพาน จิตของภิกษุเหลานัน้
ผูอันพระ ผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ทรงใหเห็นแจง ให สมาทาน
ใหอาจหาญ ใหรื่นเริง ดวยธรรมีกถา ไมนานนักก็หลุดพนจากอาสวะ เพราะไมยดึ มั่น ฯ
[๕๑] ก็สมัยนั้น ในพระนครพันธุมดีราชธานี มีภิกษุสงฆอาศัยอยู มากประมาณ
หกลานแปดแสนรูป ภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แลพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม
วาวิปสสี ผูเสด็จเรนอยูในทีล่ ับ เกิดความ รําพึงในพระทัยวา บัดนี้ ในพระนครพันธุมดีราชธานี
มีภิกษุสงฆอาศัยอยูเปน จํานวนมาก ประมาณหกลานแปดแสนรูป ถากระไร เราพึงอนุญาตภิกษุ
ทั้งหลาย วา ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชนแกชนเปนอันมากเพื่อ ความสุข
แกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหสัตวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทพดา
และมนุษยทั้งหลาย แตอยาไดไปทางเดียวกันสองรูป เธอ ทั้งหลายจงแสดงธรรมงามในเบื้องตน
งามในทามกลาง งามในที่สุด จงประกาศ พรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิง ในโลกนี้ สัตวพวกนี้ที่มกี ิเลสเพียงดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู เพราะไมได
ฟงธรรม สัตว พวกนั้นจึงเสื่อมเสียไป ผูที่รูทั่วถึงธรรมไดยังจักมี แตวาโดยหกปๆ ลวงไป
พวกเธอพึงกลับมายังพระนครพันธุมดีราชธานี เพื่อแสดงพระปาติโมกข ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล ทาวมหาพรหมองคหนึง่ ไดทราบความ รําพึงในพระทัย
ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ดวย ใจแลว จึงไดหายตัวที่
พรหมโลก ไปปรากฏอยูเฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระ ภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา
วิปสสี เปรียบเหมือนบุรุษทีม่ ีกําลัง เหยียด ออกซึ่งแขนที่คูเขาไว หรือคูเขาซึ่งแขนที่เหยียด
ออกไว ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ทันใดนั้น ทาวมหาพรหมนั้นกระทําผาอุตตราสงค เฉวียงบาขางหนึ่ง
ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสีประทับอยู ได
กราบทูลพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสีวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนี้
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เปนอยางนัน้ ขาแตพระสุคต ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ในพระนคร
พันธุมดีราชธานีมี ภิกษุสงฆอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ประมาณหกลานแปดแสนรูป ขาแตพระองค
ผู เจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงอนุญาตภิกษุทงั้ หลายเถิดวา ภิกษุทงั้ หลาย พวก เธอจงเที่ยว
จาริกไป เพื่อประโยชนแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอัน มาก เพื่ออนุเคราะหสัตว
โลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก เทพดาและมนุษยทงั้ หลาย แตอยาไดไป
ทางเดียวกันสองรูป ภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลาย จงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในที่สุด จง ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง
ใน โลกนี้ สัตวพวกที่มีกเิ ลสเพียงดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู เพราะไมไดฟงธรรม สัตวพวกนัน้
จึงเสื่อมเสียไป ผูที่รูทั่วถึงธรรมไดยังจักมี ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองคก็จกั กระทําโดย
ที่จะใหภกิ ษุทงั้ หลายกลับมายังพระนครพันธุมดีราช ธานี เพื่อแสดงพระปาติโมกขโดยหกปๆ ลวงไป
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ทาวมหาพรหมนัน้ ไดกราบทูลดังนี้แลวถวายบังคมพระ ผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี กระทําประทักษิณแลว หาย ไป ณ ทีน่ ั้นเอง ฯ
[๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปส สี ในเวลาเย็น เสด็จออกจากที่เรนแลวตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย มาวา ภิกษุ
ทั้งหลาย วันนีเ้ ราไปเรนอยูใ นที่ลับ เกิดความรําพึงในใจวา ใน พระนครพันธุมดีราชธานี มีภิกษุ
สงฆอาศัยอยูเปนจํานวนมากประมาณหกลาน แปดแสนรูป ถากระไรเราพึงอนุญาตภิกษุทั้งหลายวา
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจง เทีย่ วจาริกไปเพือ่ ประโยชนแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปน
อันมาก เพื่ออนุเคราะหสัตวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทพดาและ มนุษย
ทั้งหลาย แตอยาไดไปทางเดียวกันสองรูป เธอทั้งหลายจงแสดงธรรมงาม ในเบื้องตน งามในทาม
กลาง งามในทีส่ ุด จงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้ง อรรถ พรอมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ
สิ้นเชิง ในโลกนี้ สัตวพวกที่มีกิเลส เพียงดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู เพราะไมไดฟงธรรม สัตว
พวกนั้นจึงเสื่อมเสีย ไป ผูที่รูทั่วถึงธรรมไดยังจักมี แตวา โดยหกปๆ ลวงไปพวกเธอพึงกลับมายัง
พระนครพันธุมดีราชธานี เพือ่ แสดงปาติโมกข ภิกษุทั้งหลาย ทันใดนั้นแล ทาว มหาพรหมองคหนึ่ง
ไดทราบความรําพึงในใจของเราดวยใจ แลวจึงไดหายตัวที่ พรหมโลก มาปรากฏเฉพาะหนาเรา
เปรียบเหมือนบุรุษที่มีกําลังเหยียดออกซึ่ง แขนที่คูเขาไว หรือคูเขาซึ่งแขนที่เหยียดออกไว ฉะนั้น
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ภิกษุทั้งหลาย ที่นั้น ทาว มหาพรหมนั้น กระทําผาอุตตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่งประนมอัญชลีมาทาง
เราแลว พูดกะเราวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคต ขอนี้เปนอยาง
นั้น บัดนีใ้ นพระนครพันธุมดีราชธานี มีภกิ ษุสงฆอาศัยอยูเปนจํานวนมากประมาณ หกลานแปดแสน
รูป ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงอนุญาตภิกษุ ทั้งหลายเถิดวา ภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชนแกชนเปน อันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อ
อนุเคราะหสัตวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทพดาและมนุษยทงั้ หลาย
แตอยาไดไปทางเดียวกัน สองรูป ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงแสดงธรรมงามในเบือ้ งตน งามใน
ทามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสทุ ธิ์
บริบูรณสิ้นเชิง ในโลกนี้สัตวพวกที่มีกเิ ลสเพียงดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู เพราะไมไดฟงธรรม
สัตวพวกนั้นจึงเสื่อมเสียไป ผูที่รูทั่วถึงธรรมไดยังจักมี ขาแต พระองคผูเจริญแมขาพระองคก็จกั
กระทําโดยทีจ่ ะใหภิกษุทั้งหลายกลับมายังพระนคร พันธุมดีราชธานี เพือ่ แสดงพระปาติโมกขโดย
หกปๆ ลวงไป ภิกษุทั้งหลาย ทาว มหาพรหมนั้นพูดกะเรา ดังนี้แลวไหวเรา กระทําประทักษิณ
แลวหายไปในที่นั้นเอง ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาต พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน แกชนเปนอันมาก
เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหสัตวโลก เพื่อ ประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความ
สุขแกเทพดาและมนุษยทั้งหลาย แตอยาไดไป ทางเดียวกันสองรูป ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้ง
อรรถ พรอมทั้ง พยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ในโลกนี้ สัตวพวกที่มีกิเลสเพียงดังธุลีใน
จักษุเบาบางยังมีอยู เพราะไมไดฟงธรรมสัตวพวกนั้นจึงเสื่อมเสียไป ผูที่รูทั่วถึง ธรรมไดยังจักมี
แมเราก็จกั กระทํา โดยที่ใหพระนครพันธุมดีเปนสถานทีอ่ ันเธอ ทั้งหลายพึงกลับมาแสดงพระ
ปาติโมกขโดยหกปๆ ลวงไป ดังนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล ภิกษุทั้งหลายไดเที่ยวจาริกไปในชนบท โดยวันเดียว
เทานั้นโดยมาก ฯ
[๕๓] ก็โดยสมัยนัน้ แล ในชมพูทวีปมีอาวาสอยู ๘๔,๐๐๐ อาวาส เมื่อลวงไปได
พรรษาหนึ่งแลว เทพดาทั้งหลายไดรองประกาศวา ขาแตทานผูนิรทุกข ทั้งหลาย ลวงไปพรรษา
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หนึ่งแลว บัดนี้ ยังเหลือหาพรรษา โดยอีกหาพรรษา ลวงไป ทานทัง้ หลายพึงเขาไปยังพระนคร
พันธุมดีราชธานี เพื่อสวดพระปาติโมกข เมื่อลวงไปไดสองพรรษาแลว เทพดาทั้งหลายไดรอง
ประกาศวา ขาแตทานผู นิรทุกขทั้งหลาย ลวงไปสองพรรษาแลว บัดนี้ ยังเหลือสี่พรรษา โดยอีก
สี่พรรษาลวงไป ทานทั้งหลายพึงเขาไปยังพระนครพันธุมดีราชธานีเพือ่ สวดพระปาติโมกข เมื่อ
ลวงไปไดสามพรรษาแลว เทพดาทั้งหลายไดรองประกาศวา ขา แตทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ลวงไป
สามพรรษาแลว บัดนี้ ยังเหลือสามพรรษา โดย อีกสามพรรษาลวงไป ทานทั้งหลายพึงเขาไปยัง
พระนครพันธุมดีราชธานี เพือ่ สวด พระปาติโมกข เมื่อลวงไปไดสพี่ รรษาแลว เทพดาทั้งหลายได
รองประกาศวา ขาแตทานผูน ิรทุกขทั้งหลาย ลวงไปสี่พรรษาแลว บัดนี้ ยังเหลือสองพรรษา โดย
อีกสองพรรษาลวงไป ทานทั้งหลายพึงเขาไปยังพระนครพันธุมดีราชธานี เพื่อ สวดพระปาติโมกข
เมื่อลวงไปไดหาพรรษาแลว เทพดาทั้งหลายไดรองประกาศวา ขาแตทานผูนิรทุกขทั้งหลาย
ลวงไปหาพรรษาแลว บัดนี้ ยังเหลือพรรษาเดียว โดยอีกพรรษาเดียวลวงไป ทานทั้งหลายพึง
เขาไปยังพระนครพันธุมดีราชธานี เพื่อ สวดพระปาติโมกข เมื่อลวงไปไดหกพรรษาแลว เทพดา
ทั้งหลายไดรองประกาศวา ลวงไปหกพรรษาแลว บัดนี้ถึงเวลาละ ทานทั้งหลายพึงเขาไปยัง
พระนครพันธุมดี ราชธานี เพื่อสวดพระปาติโมกข ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล ภิกษุเหลานั้น บางพวกไปดวยอิทธานุภาพของตน
บางพวกไปดวยอิทธานุภาพของเทวดา เขาไปยังพระนครพันธุมดีราชธานี โดยวันเดียวนั้น เพื่อ
สวดพระปาติโมกข ฯ
[๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา ณ ที่นั้น พระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ
เจาพระนามวาวิปสสี ทรงสวดพระปาติโมกขในที่ประชุม พระภิกษุสงฆดังนี้
ขันติคือความทนทานเปนตบะอยางยิ่ง พระพุทธเจาทัง้ หลายตรัสวา
พระนิพพานเปนธรรมอยางยิ่ง ผูทํารายผูอื่นผูเบียดเบียนผูอื่น
ไมชื่อวาเปนบรรพชิต ไมชื่อวาเปนสมณะเลย การไมทําบาปทั้งสิ้น
การยังกุศลใหถึงพรอม การทําจิตของตนใหผองใส นี้เปนคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาทั้งหลาย การไมกลาวราย ๑ การไมทําราย ๑
ความสํารวมในพระปาติโมกข ๑ ความเปนผูรูประมาณในภัตตาหาร ๑
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ที่นอนที่นั่งอันสงัด ๑ การประกอบความเพียรในอธิจิต ๑
หกอยางนี้ เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย ฯ
[๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยหนึ่ง เราอยูที่ควงไมพญาสาลพฤกษ ใน ปาสุภวัน
ใกลอุกกัฏฐนคร ภิกษุทั้งหลายเมื่อเรานั้นไปเรนอยูในที่ลับ เกิดความ รําพึงในใจวา ชัน้ สุทธาวาส
ซึ่งเรามิไดเคยอยูเลย โดยเวลาอันยืดยาวนานนี้ นอกจากเทวดาเหลาสุทธาวาสแลว ไมใช
โอกาสที่ใครๆ จะไดโดยงาย ถา กระไรเราพึงเขาไปหาเทวดาเหลาสุทธาวาสจนถึงที่อยู ภิกษุ
ทั้งหลายทันใดนั้น เรา ไดหายไปที่ควงไมพญาสาลพฤกษ ในปาสุภวันใกลอุกกัฏฐนคร ไปปรากฏ
ในพวกเทพดาเหลาอวิหา เปรียบเหมือนบุรษุ ที่มีกําลัง เหยียดออกซึ่งแขนที่คูเขาไว หรือคูเขาซึ่ง
แขนที่เหยียดออกไว ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเทพดานั้นแล เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก ไดเขา
มาหาเรา ครั้นเขามาหา ไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น เทพดาเหลานั้น
ยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข นับแตนี้ ไป ๙๑ กัป พระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี เสด็จ อุบัติในโลก ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี เปนกษัตริยโดยพระชาติ เสด็จอุบัติในขัตติย
สกุล เปนโกณฑัญญะโดยพระโคตร มีพระชนมายุประมาณแปดหมื่นป พระองคไดตรัสรูที่ควง
ไม แคฝอยมีพระขันฑเถระ และพระติสสเถระ เปนคูพระอัครสาวก ซึง่ เปนคูอันเจริญ ขาแต
พระองคผูนิรทุกข การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม
วา
วิปสสี ไดมีแลวสามครั้ง ครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุหกลานแปดแสนรูป
อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนแสนรูป อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเปน
จํานวนแปดหมื่นรูป พระสาวกของพระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสีที่ได
ประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ ลวนแตเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ขาแตพระองคผูนิรทุกข ภิกษุผูอุปฏฐาก
ชื่ออโสกะ ไดเปนอัครอุปฏฐากของพระผูมพี ระภาคอรหันตสัมพุทธเจาพระนามวาวิปส สี
พระราชาพระนามวาพันธุมา เปนพระชนกพระเทวีพระนามวา พันธุมดีเปนพระชนนีบังเกิดเกลา
ของพระองค พระนครชื่อวาพันธุมดี เปนราชธานีของพระเจาพันธุมา ขาแตพระองคผนู ิรทุกข
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การออกมหาภิเนษกรมณ การบรรพชา การตั้งความเพียร การตรัสรูการประกาศ พระธรรมจักร
ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี เปนอยางนี้ๆ ขาแตพระองค
ผูนิรทุกข พวกขาพระองคนนั้ ประพฤติพรหมจรรย ในพระผูมีพระภาค พระนามวาวิปสสี คลาย
กามฉันทในกามทั้งหลายแลวจึงได บังเกิดในที่นี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก ไดเขา
มาหาเราครั้นเขามาหา ไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น เทพดาเหลานั้น
ยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกขนับ แตนี้ไป ๓๑ กัป พระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี เสด็จ อุบัติในโลก พระองคเปนกษัตริยโดยพระชาติ
เสด็จอุบัติในขัตติยสกุล เปน โกณฑัญญะโดยโคตร มีพระชนมายุประมาณเจ็ดหมื่นป พระองค
ไดตรัสรูที่ควงไม กุมบก มีพระอภิภูเถระและพระสัมภวเถระ เปนคูพ ระอัครสาวก ซึ่งเปนคูอัน
เจริญ การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี ได
มีแลวสามครั้ง ครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแสนรูป อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวก
ประชุมกัน เปนจํานวนภิกษุแปดหมืน่ รูป อีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุ
เจ็ดหมืน่ รูป ขาแตพระองคผนู ิรทุกข พระสาวกของพระผูม ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม
วาสิขี ที่ ไดประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ ลวนแตเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ขาแตพระองคผนู ิรทุกข
ภิกษุผูอุปฏฐาก ชื่อเขมังกระ ไดเปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาสิขี พระราชาพระนามวาอรุณะ เปนพระชนก พระเทวีพระนามวาปภาวดี เปนพระชนนี
บังเกิดเกลาของพระองค พระนครชื่อวาอรุณวดี เปนราชธานีของพระเจาอรุณ ขาแตพระองคผูนิรทุกข
การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ การบรรพชา การตั้งความเพียร การตรัสรู การประกาศพระธรรม
จักร ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี เปนอยางนี้ๆ พวกขา พระองคนั้น
ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี คลายกามฉันท
ในกามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในที่นี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมากไดเขาหา
เรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้น เทวดาเหลานั้นยืนเรียบรอย
แลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกขในกัปที่ ๓๑ นั้นเอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู ได เสด็จอุบัติในโลก พระองคเปนกษัตริยโดยพระชาติ เสด็จอุบัติ
ในขัตติยสกุลเปนโกณฑัญญะโดยพระโคตร มีพระชนมายุประมาณหกหมื่นป พระองคไดตรัสรู
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ที่ควงไมสาลพฤกษ มีพระโสนเถระและพระอุตตรเถระเปนคูพระอัครสาวกซึ่งเปนคูอ ันเจริญ
ขาแตพระองคผูนิรทุกข การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาเวสสภู ไดมีแลวสามครั้ง ครั้งหนึ่ง มีสาวกประชุมกันเปนจํานวนแปดหมื่นรูป
อีกครั้งหนึ่งมีสาวกประชุมกันเปน จํานวนภิกษุเจ็ดหมืน่ รูป อีกครั้งหนึ่งมีสาวกประชุมกันเปนจํานวน
ภิกษุหกหมื่นรูปสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาเวสสภู ที่ได
ประชุม กันทัง้ สามครั้งนี้ ลวนแตเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อวาอุปสันตะ ไดเปน
อัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาเวสสภู พระราชาพระนามวา
สุปปตีตะ เปนพระชนก พระเทวีพระนามวาสวดี เปน พระชนนีบังเกิดเกลาของพระองค พระนคร
ชื่อวาอโนมะ เปนราชธานีของพระเจาสุปปตีตะ ขาแตพระองคผูนิรทุกข การเสด็จออกมหาภิเนษ
กรมณ การบรรพชา การตั้งความเพียร การตรัสรู การประกาศพระธรรมจักร ของพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู เปนอยางนี้ๆ ขาแตพระองคผู นิรทุกข พวกขา
พระองคนั้นประพฤติพรหมจรรยในพระผูม ีพระภาคพระนามวา เวสสภู คลายกามฉันทในกาม
ทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในที่นี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมากไดเขามาหา
เรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นเทพดาเหลานั้นยืนเรียบรอย
แลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ใน ภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาพระนามวา กกุสนั ธะ ได เสด็จอุบัติในโลก พระองคเปนพราหมณโดยพระชาติ เสด็จ
อุบัติในพราหมณสกุล เปนกัสสปะโดยพระโคตร มีพระชนมายุประมาณสี่หมื่นป พระองคได
ตรัสรูที่ ควงไมซีก มีพระวิธรู เถระและพระสัญชีวเถระ เปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคู อันเจริญ
ขาแตพระองคผูนิรทุกข การประชุมกันแหงสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระ
นามวา กกุสันธะ ไดมีแลวครั้งเดียว เปนจํานวนภิกษุสี่หมื่นรูป ขาแตพระองคผูนิรทุกข สาวก
ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากกุสันธะ ทีไ่ ดประชุมกันครั้งเดียวนี้
ลวนแตเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ภิกษุผูอุปฏ ฐากชื่อวา วุฑฒิชะ ไดเปนอัครอุปฏฐากของ พระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากกุสันธะ พราหมณชื่อ อัคคิทัตตะ เปนพระชนก
พราหมณีชื่อวา วิสาขา เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระองค ขาแตพระองคผูนิรทุกข ก็เวลานั้น
พระเจาเขมะ เปนพระเจาแผนดิน พระนครชื่อวา เมมวดี เปนราชธานี ของพระเจาเขมะ การเสด็จ
ออก มหาภิเนษกรมณ การบรรพชา การตั้งความเพียร การตรัสรู การประกาศ พระธรรมจักร
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ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากกุสันธะ เปนอยางนี้ๆ ขาแตพระองค
ผูนิรทุกข พวกขาพระองคนนั้ ประพฤติพรหมจรรย ในพระผูมีพระภาคพระนามวากกุสันธะ คลาย
กามฉันทในกามทั้งหลายแลว จึงได บังเกิดในที่นี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมากไดเขามาหา
เรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นเทวดาเหลานั้นยืนเรียบรอย
แลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ใน ภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาพระนามวา โกนาคมนะ ไดเสด็จอุบัติในโลก พระองคเปนพราหมณโดยพระชาติ เสด็จ
อุบัติในพราหมสกุล เปนกัสสปะโดยพระโคตร มีพระชนมายุประมาณสามหมื่นป พระองคได
ตรัสรูที่ ควงไมมะเดื่อ มีพระภิยโยสเถระ และพระอุตตรเถระ เปนคูพระอัครสาวก ซึง่ เปนคู
อันเจริญ ขาแตพระองคผูนริ ทุกข การประชุมกันแหงสาวกของพระผูม ี พระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาพระนามวา โกนาคมนะ ไดมแี ลวครั้งเดียว เปน จํานวนภิกษุสามหมื่นรูป พระสาวก
ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา โกนาคมนะ ที่ไดประชุมกันครั้งเดียวนี้
ลวนแตเปนพระขีณาสพ ทั้งสิ้น ภิกษุผูอุปฏ ฐากชื่อโสตถิชะ เปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พราหมณชื่อวา
ยัญญทัตตะ เปนพระชนก พราหมณีชื่อวา อุตตรา เปนพระชนนี บังเกิดเกลาของพระองค ก็ครั้งนัน้
พระเจาโสภะเปนพระเจาแผนดิน พระนคร ชื่อวาโสภวดี เปนราชธานีของพระเจาโสภะ ขาแต
พระองคผูนิรทุกข การเสด็จ ออกมหาภิเนษกรมณ การบรรพชา การตั้งความเพียร การตรัสรู
การประกาศ พระธรรมจักร ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาโกนาคมนะ
เปนอยางนี้ๆ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวกขาพระองคนนั้ ประพฤติพรหมจรรย ในพระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา โกนาคมนะ คลายกามฉันทในกามทั้งหลายแลว
จึงไดบังเกิดในที่นี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมากไดเขา
มาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นเทวดาเหลานั้น
ยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ใน ภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กัสสปะ ไดเสด็จอุบัติในโลก พระองคเปนพราหมณโดยพระชาติ
เสด็จอุบัติในพราหมณสกุล เปนกัสสปะโดยพระโคตร มีพระชนมายุประมาณสองหมื่นป
พระองคไดตรัสรู ที่ควงไมไทร มีพระติสสเถระและพระภารทวาชเถระ เปนคูพระอัครสาวก ซึ่ง
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เปนคูอันเจริญ ขาแตพระองคผูนิรทุกข การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กัสสปะ ไดมแี ลวครั้งเดียว เปน จํานวนภิกษุสองหมื่นรูป ขาแต
พระองคผูนิรทุกข พระสาวกของพระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา กัสสปะ ที่
ไดประชุมกันครั้งเดียวนี้ ลวนแตเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อวา สัพพมิตะ ไดเปน
อัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ พราหมณชื่อ
พรหมทัตต เปนพระชนก พราหมณีชื่อ ธนวดี เปนพระชนนี บังเกิดเกลาของพระองค ขาแตพระองค
ผูนิรทุกข ก็ครั้งนั้นพระเจากิงกี เปน พระเจาแผนดิน พระนครพาราณสี เปนราชธานีของพระเจากิงกี
ขาแตพระองค ผูนิรทุกข การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ การบรรพชา การตั้งความเพียร
การตรัสรู การประกาศพระธรรมจักร ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา
กัสสปะ เปนอยางนี้ๆ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวกขาพระองคนั้น ประพฤติพรหมจรรยใน
พระผูมีพระภาคพระนามวา กัสสปะ คลายกามฉันทในกามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในที่นี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมากไดเขามาหา
เรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นเทวดาเหลานั้นยืนเรียบรอย
แลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ใน ภัททกัปนี้เอง บัดนี้ พระผูมีพระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา ไดเสด็จอุบัติ ในโลก พระองคเปนกษัตริยโดยพระชาติ เสด็จอุบตั ิในขัตติยสกุล
เปนโคตมโดย พระโคตร ประมาณพระชนมายุของพระผูมีพระภาคนอยนิดเดียว เร็วพลัน ผูที่มี
ชีวิตอยูน านก็เปนอยูไดเพียงรอยป บางทีกม็ ีชีวิตอยูน อยกวาบาง มากกวาบาง พระผูม ีพระภาค
ตรัสรู ที่ควงไมโพธิ์ มีพระสารีบุตรเถระ และพระโมคคัลลานเถระ เปนคูพระอัครสาวกซึ่งเปน
คูอันเจริญของพระผูมีพระภาค ขาแตพระองค ผูนิรทุกข การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมี
พระภาค ไดมแี ลวครั้งเดียว เปนจํานวนภิกษุหนึ่งพันสองรอยหาสิบรูป ขาแตพระองคผูนิรทุกข
สาวกของ พระผูมีพระภาคที่ไดประชุมกันครั้งเดียวนี้ ลวนแตเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ภิกษุผูอุปฏฐาก
ชื่ออานันทะ ไดเปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผู นิรทุกข พระราชาพระนามวา
สุทโธทนะ เปนพระชนก พระเทวีพระนามวา มายา เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาค
พระนครชื่อกบิลพัสดุ เปน ราชธานี ขาแตพระองคผูนิรทุกข การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ การ
บรรพชา การตั้งความเพียร การตรัสรู การประกาศพระธรรมจักร ของพระผูมีพระภาค เปน
อยางนี้ๆ ขาแตพระองคผูนริ ทุกข พวกขาพระองคนั้นประพฤติพรหมจรรย ในพระผูมีพระภาค
คลายกามฉันทในกามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในที่นี้ ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ครั้งนัน้ แล เราพรอมดวยเทพดาเหลาอวิหาไดเขาไปหา เทพดาเหลา
อตัปปา ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล เราพรอมดวยเทพดาเหลาอวิหาและเหลาอตัปปา ไดเขาไปหา
เทพดาเหลาสุทัสสา ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล เราพรอมดวยเทพดาเหลาอวิหา เหลาอตัปปา
และเหลาสุทัสสา ไดเขาไปหา เทพดาเหลาสุทัสสี ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนัน้ แล เราพรอมดวย
เทพดาเหลาอวิหา เหลาอตัปปา เหลาสุทัสสา และเหลาสุทัสสี ไดเขาไปหาเทพดาเหลา
อกนิฏฐาแลว ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก ไดเขา
มาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นเทพดาเหลานั้น
ยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข นับถอยหลังแตนี้ไปได ๙๑ กัป พระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี เสด็จอุบัติในโลก พระองคเปนกษัตริยโดย
พระชาติ เสด็จอุบัติในขัตติยสกุล เปนโกณฑัญญะโดยพระโคตร มีพระชนมายุประมาณ แปด
หมื่นป พระองคไดตรัสรูที่ควงไมแคฝอย มีพระขัณฑเถระและพระติสสเถระเปนคูพระอัครสาวก
ซึ่งเปนคูอันเจริญ ขาแตพระองคผูนิรทุกข การประชุมกัน แหงพระสาวกของพระผูมพี ระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี ได มีแลว ๓ ครั้ง ครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปน
จํานวนภิกษุหกลานแปดแสนรูป อีกครั้งหนึ่งมีพระสาวก ประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแปดหมืน่ รูป
พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปส สี ที่ไดประชุมกันทั้งหมด
ครั้งนี้ ลวนแตเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ขาแตพระองคผูนิรทุกข ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อ อโสกะ ได
เปนอัครอุปฏฐาก ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี พระราชา
พระนามวา พันธุมา เปนพระชนก พระเทวีพระนามวา พันธุมดี เปน พระชนนีบังเกิดเกลาของ
พระองค พระนครชื่อพันธุมดี เปนราชธานีของพระเจาพันธุมา ขาแตพระองคผูนิรทุกข การเสด็จ
ออกมหาภิเนษกรมณ การบรรพชา การตั้งความเพียร การตรัสรู การประกาศพระธรรมจักร ของ
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปส สี เปนอยางนี้ๆ ขาแตพระองคผู นิรทุกข
พวกขาพระองคนั้น ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวา วิปสสี คลายกามฉันทใน
กามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในที่นี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมากไดเขา
มาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นเทพดาเหลานั้น
ยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข นับถอยหลังแตนี้ไป ๓๑ กัป พระผูมี
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พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา สิขี ไดเสด็จอุบัติในโลก ฯลฯ ขาแตพระองคผู
นิรทุกข พวกขาพระองคนั้น ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวา สิขี คลายกามฉันทในกามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในที่นี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก ไดเขา
มาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นเทพดาเหลานั้น
ยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกขใน กัปที่ ๓๑ นั่นเองแล พระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา เวสสภู ไดเสด็จอุบัติในโลก ฯลฯ ขาแตพระองคผูนิรทุกข
พวกขาพระองคนั้น ประพฤติ พรหมจรรยในพระผูมีพระภาค พระนามวา เวสสภู คลายกามฉันทใน
กามทั้งหลาย แลว จึงไดบังเกิดในทีน่ ี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอย นับพันเปนอันมาก ไดเขา
มาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นเทพดาเหลานั้นยืน
เรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ใน ภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กกุสนั ธะ ไดเสด็จอุบัติในโลก ฯลฯ ขาแตพระองคผูนิรทุกข
พวกขาพระองคประพฤติ พรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวา กกุสันธะ คลายกามฉันท
ในกาม ทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในที่นี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก ไดเขา
มาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นเทพดาเหลานั้น
ยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ใน ภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา โกนาคมนะ ไดเสด็จอุบัติในโลก ฯลฯ ขาแตพระองคผูนิรทุกข
พวกขาพระองค ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวา โกนาคมนะ คลายกาม
ฉันทในกาม ทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในที่นี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก ไดเขา
มาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นเทพดาเหลานั้น
ยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ใน ภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กัสสปะ ได เสด็จอุบัติในโลก ฯลฯ ขาแตพระองคผูนิรทุกข
พวกขาพระองค ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวา กัสสปะ คลายกามฉันท
ในกามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในที่นี้ ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาที่ 48
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก ไดเขา
มาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นเทพดาเหลานั้น
ยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ใน ภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไดเสด็จอุบัติในโลก พระองคเปนกษัตริยโดยพระชาติ เสด็จอุบัติใน
ขัตติยสกุล เปนโคตมะโดย พระโคตร ขาแตพระองคผนู ิรทุกข พระชนมายุของพระผูมีพระภาค
นอยนิดเดียว เร็วพลัน ผูที่มชี ีวิตอยูน านก็เปนอยูไดเพียงรอยป บางทีกน็ อยกวาบาง มากกวา
บาง พระผูมีพระภาคตรัสรูที่ควงไมโพธิ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระสารีบุตรเถระ และพระ
โมคคัลลานเถระเปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคูอันเจริญของพระผูมีพระภาค การประชุมกันแหง
พระสาวกของพระผูมีพระภาคไดมีแลวครั้งเดียว เปนจํานวน ภิกษุหนึ่งพันสองรอยหาสิบรูป ขาแต
พระองคผูนิรทุกข พระสาวกของพระผูมพี ระภาคที่ไดประชุมกันแลวครั้งเดียวนี้ ลวนแตเปน
พระขีณาสพทัง้ สิ้น ขาแต พระองคผูนิรทุกข ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อวา อานันทะ ไดเปนอัครอุปฏฐาก
ของ พระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระราชาพระนามวา สุทโธทนะ เปนพระชนก พระ
เทวีพระนามวา มายา เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาคพระนครชื่อกบิลพัสดุเปน
ราชธานี ขาแตพระองคผูนิรทุกข การเสด็จออก มหาภิเนษกรมณ การบรรพชา การตั้งความเพียร
การตรัสรู การประกาศ พระธรรมจักรของพระผูมีพระภาคเปนอยางนี้ๆ ขาแตพระองคผูนิรทุกข
พวก ขาพระองค ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค คลายความพอใจในกาม ทั้งหลายแลว
จึงไดบังเกิดในที่นี้ ฯ
[๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ธรรมธาตุนี้ ตถาคตแทงตลอดแลวอยางดี
ดวยประการฉะนี้แล ฉะนั้น พระพุทธเจาทีล่ วงไปแลว ปรินิพพานแลว ตัดธรรมเปนเหตุทําใหเนิ่นชา
ไดแลว ตัดวัฏฏะไดแลว ครอบงําวัฏฏะได แลว ลวงสรรพทุกขแลว ตถาคตยอมระลึกถึงได
แมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม แมโดยพระโคตร แมโดยประมาณแหงพระชนมายุ แมโดยคู
แหงพระสาวก แม โดยการประชุมกันแหงพระสาวกวา แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น
จึง มีพระชาติอยางนี้ จึงมีพระนามอยางนี้ จึงมีพระโคตรอยางนี้ จึงมีศีลอยางนี้ จึง มีธรรม
อยางนี้ จึงมีปญ
 ญาอยางนี้ จึงมีวิหารธรรมอยางนี้ จึงมีวิมตุ ิอยางนี้ ฯ
แมพวกเทพดาก็ไดบอกเนื้อความนีแ้ กตถาคต ซึ่งเปนเหตุใหตถาคตระลึกถึงไดซึ่ง
พระพุทธเจาทัง้ หลายที่ลวงไปแลว ปรินิพพานแลว ตัดธรรมเปนเหตุทาํ ใหเนิน่ ชาไดแลว ตัดวัฏฏะ
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ไดแลว ครอบงําวัฏฏะไดแลว ลวงสรรพทุกขแลว แมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม แม
โดยพระโคตร แมโดยประมาณแหง พระชนมายุ แมโดยคูแหงพระสาวก แมโดยการประชุมกัน
แหงพระสาวกวาแมดว ยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น จึงมีพระชาติอยางนี้ จึงมีพระนาม
อยางนี้ จึงมีพระโคตรอยางนี้ จึงมีศีลอยางนี้ จึงมีปญญาอยางนี้ จึงมีวหิ ารธรรมอยางนี้
จึงมีวิมุติอยางนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนแี้ ลว ภิกษุเหลานั้นยินดีชื่นชมภาษิตของพระผูมี
พระภาคแลวแล ฯ
จบมหาปทานสูตร ที่ ๑
----------------------------------
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๒. มหานิทานสูตร (๑๕)
[๕๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาค ประทับอยู ณ กุรุชนบท มีนิคมของชาวกุรุ นามวา กัมมาส
ทัมมะ ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง ที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลวถวาย
อภิวาทพระผูม ีพระภาค แลวนั่ง ณ ที่ควรสวน ขางหนึ่ง ครั้นทานพระอานนทนั่งเรียบรอยแลว
ไดกราบทูลความขอนี้กะ พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมา ขาแต
พระองค ผูเจริญ ปฏิจจสมุบาทนี้ลึกซึ้งสุดประมาณ และปรากฏเปนของลึก ก็แหละถึงจะเปน
เชนนั้น ก็ยังปรากฏแกขาพระองค เหมือนเปนของตื้นนัก ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา เธออยาพูดอยางนั้น อานนท เธออยาพูดอยางนั้น อานนท
ปฏิจจสมุบาทนี้ ลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเปนของลึก ดูกรอานนท เพราะไมรูจริง เพราะ
ไมแทงตลอด ซึ่งธรรมอันนี้ หมูสัตวนี้ จึงเกิดเปนผูย ุงประดุจดายของชางหูก เกิดเปนปม
ประหนึ่งกระจุกดาย เปนผูเกิดมาเหมือนหญามุงกระตายและหญาปลอง จึงไมพนอุบาย ทุคติ
วินิบาต สงสาร ดูกรอานนท เมื่อเธอถูกถามวา ชรามรณะ มีสิ่งเปนปจจัยหรือ เธอพึง
ตอบวา มี ถาเขาถามวา ชรามรณะมีอะไรเปนปจจัย เธอพึงตอบวา มีชาติเปนปจจัย เมื่อ
เธอถูกถามวา ชาติมีสิ่งเปนปจจัยหรือ เธอพึงตอบวา มี ถาเขาถามวา ชาติมีอะไรเปนปจจัย
เธอพึงตอบวา มีภพเปนปจจัย เมื่อเธอถูกถามวา ภพมีสิ่งเปนปจจัยหรือ เธอพึงตอบวา มี
ถาเขาถามวา ภพมีอะไรเปนปจจัย เธอพึงตอบวา มีอุปาทานเปน ปจจัย เมื่อเธอถูกถามวา
อุปาทานมีสิ่งเปนปจจัยหรือ เธอพึงตอบวา มี ถาเขา ถามวา อุปาทานมีอะไรเปนปจจัย
เธอพึงตอบวา มีตัณหาเปนปจจัย เมื่อเธอถูกถามวา ตัณหามีสิ่งเปนปจจัยหรือ เธอพึงตอบวา
มี ถาเขาถามวา ตัณหามี อะไรเปนปจจัย เธอพึงตอบวา มีเวทนาเปนปจจัย เมื่อเธอถูกถามวา
เวทนามี สิง่ เปนปจจัยหรือ เธอพึงตอบวา มี ถาเขาถามวา เวทนามีอะไรเปนปจจัย เธอ
พึงตอบวา มีผสั สะเปนปจจัย เมื่อเธอถูกถามวา ผัสสะมีสิ่งเปนปจจัยหรือ เธอ พึงตอบวา
มี ถาเขาถามวา ผัสสะมีอะไรเปนปจจัย เธอพึงตอบวา มีนามรูป เปนปจจัย เมื่อเธอถูก
ถามวา นามรูปมีสิ่งเปนปจจัยหรือ เธอพึงตอบวา มี ถา เขาถามวา นามรูปมีอะไรเปนปจจัย
เธอพึงตอบวา มีวิญญาณเปนปจจัย เมื่อ เธอถูกถามวา วิญญาณมีสิ่งเปนปจจัยหรือ เธอพึง
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ตอบวา มี ถาเขาถามวา วิญญาณมีอะไรเปนปจจัย เธอพึงตอบวา มีนามรูปเปนปจจัย ดูกร
อานนท เพราะนามรูปเปนปจจัยดังนีแ้ ล จึงเกิดวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงเกิด นามรูป
เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงเกิดผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงเกิด เวทนา เพราะเวทนาเปน
ปจจัยจึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงเกิดอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงเกิดภพ
เพราะภพเปนปจจัยจึงเกิดชาติ เพราะชาติเปน ปจจัย จึงเกิดชรามรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัส
อุปายาส ฯ
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ยอมมีดวยประการฉะนี้ ฯ
[๕๘] ก็คาํ นี้วา เพราะชาติเปนปจจัยจึงเกิดชรามรณะ เรากลาวอธิบาย ดังตอไปนี้
ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได กลาวไววา
เพราะชาติเปนปจจัยจึงเกิดชรามรณะ ดูกรอานนท ก็แลถาชาติมิได มีแกใครๆ ในภพไหนๆ
ทั่วไปทุกแหงหน คือ มิไดมีเพื่อความเปนเทพแหงพวกเทพ เพื่อความเปนคนธรรพแหงพวก
คนธรรพ เพื่อความเปนยักษแหงพวกยักษ เพื่อความเปนภูตแหงพวกภูต เพื่อความเปนมนุษย
แหงพวกมนุษย เพื่อความเปน สัตวสี่เทาแหงพวกสัตวสี่เทา เพื่อความเปนปกษีแหงพวกปกษี
เพื่อความเปน สัตวเลื้อยคลานแหงพวกสัตวเลื้อยคลาน ดูกรอานนท ก็ถา ชาติมิไดมีเพือ่ ความ
เปนอยางนัน้ ๆ แหงสัตวพวกนั้นๆ เมื่อชาติไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะชาติ ดับไป ชรา
และมรณะจะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ
ไมไดเลยพระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงชรามรณะ ก็คือชาติ
นั่นเอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะภพเปนปจจัยจึงเกิดชาติ เรากลาวอธิบายดังตอไปนี้
ดูกรอานนท เธอพึงทราบขอความนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได กลาวไววา
เพราะภพเปนปจจัยจึงเกิดชาติ ดูกรอานนท ก็ถาภพมิไดมแี กใครๆ ในภพไหนๆ ทั่วไปทุก
แหงหน คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เมื่อภพไมมีโดย ประการทั้งปวง เพราะภพดับไป
ชาติจะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงชาติ ก็คอื ภพนัน่ เอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงเกิดภพ เรากลาวอธิบายดัง ตอไปนี้
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ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได กลาวไววา
เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงเกิดภพ ดูกรอานนท ก็ถาอุปาทานมิไดมี แกใครๆ ในภพไหนๆ
ทั่วไปทุกแหงหน คือ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน เมือ่ อุปาทาน
ไมมี โดยประการทั้งปวง เพราะ อุปาทานดับไป ภพจะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงภพ ก็คอื อุปาทานนั่นเอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงเกิดอุปาทาน เรากลาวอธิบายดัง ตอไปนี้
ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได กลาวไววา
เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงเกิดอุปาทาน ดูกรอานนท ก็ถาตัณหามิไดมี แกใครๆ ในภพไหนๆ
ทั่วไปทุกแหงหน คือรูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา
เมื่อตัณหาไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะ ตัณหาดับไป อุปาทานจะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงอุปาทาน ก็คือตัณหา
นั่นเอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงเกิดตัณหา เรากลาวอธิบายไว ดังตอไปนี้
ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได กลาวไววา
เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงเกิดตัณหา ดูกรอานนท ก็ถาเวทนามิไดมี แกใครๆ ในภพไหนๆ ทั่วไป
ทุกแหงหน คือ เวทนาที่เกิดเพราะจักษุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส
มโนสัมผัส เมื่อเวทนาไมมี โดยประการทัง้ ปวง เพราะเวทนาดับไป ตัณหาจะพึงปรากฏได
บางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงตัณหา ก็คือเวทนา
นั่นเอง ฯ
[๕๙] ดูกรอานนท ก็ดว ยประการดังนีแ้ ล คํานี้ คือ เพราะอาศัย เวทนาจึงเกิดตัณหา
เพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหา เพราะอาศัยการแสวงหา จึงเกิดลาภ เพราะอาศัยลาภจึงเกิด
การตกลงใจ เพราะอาศัยการตกลงใจจึงเกิดการ รักใครพงึ ใจ เพราะอาศัยการรักใครพงึ ใจจึงเกิด
การพะวง เพราะอาศัยการพะวง จึงเกิดความยึดถือ เพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดความตระหนี่
เพราะอาศัยความ ตระหนี่จึงเกิดการปองกัน เพราะอาศัยการปองกันจึงเกิดเรื่องในการปองกันขึ้น
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อกุศลธรรมอันชั่วชาลามกมิใชนอย คือการถือไม ถือมีด การทะเลาะ การ แกงแยง การวิวาท
การกลาววา มึง มึง การพูดคําสอเสียด และการพูดเท็จ ยอมเกิดขึ้น คํานี้เรากลาวไวดว ย
ประการฉะนีแ้ ล ดูกรอานนท เธอพึงทราบความ ขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราไดกลาววา
เรื่องในการปองกันอกุศลธรรม อันชั่วชาลามกมิใชนอย คือการถือไม ถือมีด การทะเลาะ การ
แกงแยง การ วิวาท การกลาววา มึง มึง การพูดคําสอเสียด และการพูดเท็จ ยอมเกิดขึน้
ดูกรอานนท ก็ถาการปองกันมิไดมีแกใครๆ ในภพไหนๆ ทั่วไปทุกแหงหน เมื่อไมมีการ
ปองกันโดยประการทั้งปวง เพราะหมดการปองกัน อกุศลธรรมอัน ชั่วชาลามกมิใชนอ ย คือการ
ถือไม ถือมีด การทะเลาะ การแกงแยง การวิวาท การกลาววา มึง มึง การพูดคําสอเสียด
และการพูดเท็จ จะพึงเกิดขึน้ ได บางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงการเกิด ขึ้นแหงอกุศล
ธรรมอันชั่วชาลามกเหลานี้ คือ การถือไม ถือมีด การทะเลาะ การ แกงแยง การวิวาท การ
กลาววา มึง มึง การกลาวคําสอเสียด และการพูดเท็จ ก็คอื การปองกันนั่นเอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะอาศัยความตระหนีจ่ ึงเกิดการปองกัน เรากลาวอธิบาย ดังตอไปนี้
ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได กลาวไววา
เพราะอาศัยความตระหนีจ่ ึงเกิดการปองกัน ดูกรอานนท ก็ถาความ ตระหนี่มไิ ดมีแกใครๆ ในภพ
ไหนๆ ทั่วไปทุกแหงหน เมือ่ ไมมีความตระหนี่ โดยประการทั้งปวง เพราะหมดความตระหนี่
การปองกันจะพึงปรากฏได บางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงการ ปองกัน ก็คือ
ความตระหนีน่ ั่นเอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดความตระหนี่ เรากลาวอธิบาย ดังตอไปนี้
ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได กลาวไววา
เพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดความตระหนี่ ดูกรอานนท ก็ถาความ ยึดถือมิไดมีแกใครๆ ในภาพไหนๆ
ทั่วไปทุกแหงหน เมื่อไมมีความยึดถือโดย ประการทั้งปวง เพราะดับความยึดถือเสียได ความ
ตระหนีจ่ ะพึงปรากฏ ไดบา งไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
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เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงความ ตระหนี่ ก็คือ
ความยึดถือนัน้ เอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะอาศัยการพะวงจึงเกิดความยึดถือ เรากลาวอธิบาย ดังตอไปนี้
ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได กลาวไววา
เพราะอาศัยการพะวงจึงเกิดความยึดถือ ดูกรอานนท ก็ถา การพะวงมิ ไดมีแกใครๆ ในภพไหนๆ
ทั่วไปทุกแหงหน เมื่อไมมกี ารพะวงโดยประการ ทั้งปวง เพราะดับการพะวงเสียได ความยึดถือ
จะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงความ ยึดถือ ก็คือ
การพะวงนั่นเอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะอาศัยความรักใครพึงใจจึงเกิดการพะวง เรากลาวอธิบาย ดังตอไปนี้
ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได กลาวไววา เพราะ
อาศัยความรักใครพึงใจจึงเกิดการพะวง ดูกรอานนท ก็ถา ความ รักใครพึงใจมิไดมีแกใครๆ ใน
ภพไหนๆ ทั่วไปทุกแหงหน เมื่อไมมีความรัก ใครพึงใจโดยประการทั้งปวง เพราะดับความ
รักใครพึงใจเสียได การพะวงจะพึง ปรากฏไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงการพะวง ก็คือความรัก
ใครพึงใจนัน่ เอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะอาศัยความตกลงใจจึงเกิดความรักใครพึงใจ เรากลาว อธิบายดังตอไป
นี้
ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราไดกลาว ไววา เพราะ
อาศัยความตกลงใจจึงเกิดความรักใครพึงใจ ดูกรอานนท ก็ถาความ ตกลงใจมิไดมแี กใครๆ ใน
ภพไหนๆ ทั่วไปทุกแหงหน เมื่อไมมีความตกลงใจ โดยประการทั้งปวง เพราะดับความตกลงใจ
เสียได ความรักใครพึงใจจะพึงปรากฏ ไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยความรักใคร พึงใจ ก็คือ
ความตกลงใจนั่นเอง ฯ
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ก็คํานี้วา เพราะอาศัยลาภจึงเกิดความตกลงใจ เรากลาวอธิบายดังตอไปนี้
ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราไดกลาว ไววา เพราะ
อาศัยลาภจึงเกิดความตกลงใจ ดูกรอานนท ก็ถาลาภมิไดมีแกใครๆ ในภพไหนๆ ทัว่ ไปทุก
แหงหน เมื่อไมมีลาภโดยประการทั้งปวง เพราะหมดลาภ ความตกลงใจจะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงความ ตกลงใจ ก็คือ
ลาภนั่นเอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกิดลาภ เรากลาวอธิบายดังตอ ไปนี้
ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เรา ไดกลาวไววา เพราะ
อาศัยการแสวงหาจึงเกิดลาภ ดูกรอานนท ก็ถาการแสวงหา มิไดมแี กใครๆ ในภพไหนๆ
ทั่วไปทุกแหงหน เมื่อไมมกี ารแสวงหาโดย ประการทั้งปวง เพราะหมดการแสวงหาลาภจะพึง
ปรากฏไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยของลาภ ก็คือ การแสวงหา
นั่นเอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหา เรากลาวอธิบายดังตอ ไปนี้
ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราไดกลาว ไววา เพราะ
อาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหา ดูกรอานนท ก็ถาตัณหามิไดมีแกใครๆ ในภพไหนๆ ทั่วไป
ทุกแหงหน คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา เมื่อ ไมมีตัณหาโดยประการทั้งปวง เพราะ
ดับตัณหาเสียได การแสวงหาจะพึงปรากฏ ไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยของการ แสวงหาก็คือตัณหา
นั่นเอง ฯ
[๖๐] ดูกรอานนท ธรรมทั้งสองเหลานี้ รวมเปนอันเดียวกันกับเวทนา โดยสวนสอง
ดวยประการดังนี้แล ฯ
ก็คํานี้วา เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนา เรากลาวอธิบายดังตอ ไปนี้
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ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราไดกลาว ไววา เพราะ
ผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนา ดูกรอานนท ก็ถาผัสสะมิไดมีแกใครๆ ในภพไหนๆ ทั่วไปทุก
แหงหน คือจักษุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหา สัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส
เมื่อไมมีผัสสะโดยประการทัง้ ปวง เพราะ ดับผัสสะเสียไดเวทนาจะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงเวทนา ก็คือผัสสะ
นั่นเอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงเกิดผัสสะ เรากลาวอธิบายดังตอ ไปนี้
ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราไดกลาว ไววา เพราะ
นามรูปเปนปจจัยจึงเกิดผัสสะ ดูกรอานนท การบัญญัตินามกาย ตองพรอมดวยอาการ เพศ นิมิต
อุเทศ เมื่ออาการ เพศ นิมิต และอุเทศ นั้นๆ ไมมี การสัมผัสเพียงแตชื่อในรูปกายจะพึง
ปรากฏไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท การบัญญัติรูปกาย ตองพรอมดวยอาการ เพศ นิมิต อุเทศ เมื่ออาการ
เพศ นิมิต อุเทศนั้นๆ ไมมี การสัมผัสโดยการกระทบ จะพึง ปรากฏในนามกายไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท การบัญญัตินามก็ดี รูปกายก็ดี ตองพรอมดวยอาการ เพศ นิมิต อุเทศ
เมื่ออาการ เพศ นิมิต อุเทศนั้นๆ ไมมี การสัมผัสเพียงแตชื่อ ก็ดี การสัมผัสโดยการกระทบ
ก็ดี จะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท การบัญญัตินามรูปตองพรอมดวยอาการ เพศ นิมิต อุเทศ เมื่ออาการ
เพศ นิมิต อุเทศนั้นๆ ไมมี ผัสสะจะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงผัสสะ ก็คือนามรูป
นั่นเอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงเกิดนามรูป เรากลาวอธิบายดังตอ ไปนี้
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ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราไดกลาว ไววา เพราะ
วิญญาณเปนปจจัยจึงเกิดนามรูป ดูกรอานนท ก็วิญญาณจักไมหยั่งลง ในทองแหงมารดา นามรูป
จักขาดในทองแหงมารดาไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท ก็ถาวิญญาณหยั่งลงในทองแหงมารดาแลวจักลวงเลยไป นามรูปจักบังเกิด
เพื่อความเปนอยางนี้ไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท ก็ถาวิญญาณ ของกุมารก็ดี ของกุมาริกาก็ดี ผูยังเยาววยั อยู จักขาดความ
สืบตอ นามรูปจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงนามรูป ก็คือวิญญาณ
นั่นเอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงเกิดวิญญาณ เรากลาวอธิบายดังตอ ไปนี้
ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราไดกลาว ไววา เพราะ
นามรูปเปนปจจัยจึงเกิดวิญญาณ ดูกรอานนท ก็ถาวิญญาณจักไมได อาศัยในนามรูปแลว ความ
เกิดขึ้นแหงชาติชรามรณะและกองทุกข พึงปรากฏ ตอไปไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงวิญญาณ ก็คือนามรูป
นั่นเอง ดวยเหตุผลเพียงเทานี้แหละ อานนท วิญญาณและนามรูป จึงยังเกิด แก ตาย จุติ
หรืออุปบัติ ทางแหงชื่อ ทางแหงนิรุติ ทางแหงบัญญัติ ทางที่กําหนดรูดว ยปญญาและวัฏฏสังสาร
ยอมเปนไปดวยเหตุเพียงเทานี้ๆ ความ เปนอยางนี้ ยอมมีเพื่อบัญญัติ คือนามรูปกับวิญญาณ ฯ
[๖๑] ดูกรอานนท บุคคลเมื่อจะบัญญัติอัตตา ยอมบัญญัติดวยเหตุ ประมาณเทาไร
ก็เมื่อบุคคลจะบัญญัติอัตตา มีรูปเปนกามาวจร ยอมบัญญัติวา อัตตาของเรามีรูปเปนกามาวจร
เมื่อบัญญัติอัตตามีรูปหาที่สุดมิได ยอมบัญญัติวา อัตตาของเรามีรูปหาที่สุดมิได เมื่อบัญญัติ
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อัตตาไมมีรูปเปนกามาวจร ยอมบัญญัติวา อัตตาของเราไมมีรูปเปนกามาวจร เมื่อบัญญัติอัตตา
ไมมีรูปหาที่สุดมิได ยอม บัญญัติวา อัตตาของเราไมมีรูปหาที่สุดมิได ฯ
ดูกรอานนท บรรดาความเห็น ๔ อยางนั้น ผูที่บัญญัติอัตตามีรูปเปน กามาวจรนั้น
ยอมบัญญัติในกาลบัดนี้ หรือบัญญัติซึ่งสภาพที่เปนอยางนัน้ หรือ มีความเห็นวา เราจักยังสภาพ
อันไมเที่ยงแทที่มีอยูใหสําเร็จ เพื่อเปนสภาพที่ เที่ยงแท อานนท การลงความเห็นวาอัตตาเปน
กามาวจร ยอมติดสันดานผูมรี ูปที่ เปนอยางนี้ เพราะฉะนัน้ จึงควรกลาวไวดว ย ฯ
ดูกรอานนท บรรดาความเห็น ๔ อยางนั้น ผูมีบัญญัติอัตตามีรูปหาที่สุด มิไดนนั้ ยอม
บัญญัติในกาลบัดนี้ หรือบัญญัติซึ่งสภาพที่เปนอยางนัน้ หรือมี ความเห็นวา เราจักยังสภาพที่ไม
เที่ยงแทอนั มีอยูใหสําเร็จ เพือ่ เปนสภาพที่เที่ยงแท อานนท การลงความเห็นวา อัตตาหาที่สุด
มิได ยอมติดสันดานผูมีรูปที่เปนอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงควรกลาวไวดว ย ฯ
ดูกรอานนท บรรดาความเห็น ๔ อยางนั้น ผูที่บัญญัติอัตตาไมมีรูปเปน กามาวจรนั้น
ยอมบัญญัติในกาลบัดนี้ หรือบัญญัติซึ่งสภาพที่เปนอยางนัน้ หรือ มีความเห็นวา เราจักยังสภาพ
อันไมเที่ยงแทที่มีอยูใหสําเร็จ เพื่อเปนสภาพที่ เที่ยงแท อานนท การลงความเห็นวาอัตตาเปน
กามาวจร ยอมติดสันดานผูมอี รูป ที่เปนอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงควรกลาวไวดว ย ฯ
ดูกรอานนท บรรดาความเห็น ๔ อยางนั้น สวนผูที่บญ
ั ญัติอัตตาไมมีรูป ทั้งหาที่สุดมิ
ไดนั้น ยอมบัญญัติในกาลบัดนี้ หรือบัญญัติซึ่งสภาพที่เปนอยางนัน้ หรือมีความเห็นวา เราจัก
ยังสภาพที่ไมเที่ยงแทอันมีอยูใหสําเร็จ เพือ่ เปนสภาพที่เที่ยงแท อานนท การลงความเห็นวา
อัตตาหาที่สุดมิได ยอมติดสันดาน ผูมีอรูป เพราะฉะนั้น จึงควรกลาวไวดว ย ฯ
ดูกรอานนท บุคคลเมื่อจะบัญญัติอัตตายอมบัญญัติดวยเหตุมีประมาณเทา นีแ้ ล ฯ
[๖๒] ดูกรอานนท บุคคลเมื่อไมบัญญัติอัตตา ยอมไมบัญญัติดวยเหตุ มีประมาณ
เทาไร อานนท ก็เมื่อบุคคลไมบัญญัติอัตตามีรูปเปนกามาวจร ยอมไม บัญญัติวา อัตตาของเรา
มีรูปเปนกามาวจร เมื่อไมบญ
ั ญัติอัตตามีรูปอันหาที่สุดมิได ยอมไมบัญญัติวา อัตตา
ของเรามีรูปหาที่สุดมิได หรือเมื่อไมบัญญัติอัตตาไมมี รูปเปนกามาวจร ยอมไมบัญญัติวา อัตตา
ของเราไมมีรูปเปนกามาจร เมื่อไม บัญญัติอัตตาไมมีรูปหาที่สุดมิได ยอมไมบัญญัติวา อัตตา
ของเราไมมีรูปหาที่สุดมิได อานนท บรรดาความเห็น ๔ อยางนั้น ผูที่ไมบัญญัติอัตตามีรูปเปน
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กามาวจรนั้น ยอมไมบัญญัติในกาลบัดนี้ หรือไมบัญญัติซึ่งสภาพที่เปนอยางนั้น หรือไมมีความ
เห็นวา เราจักยังสภาพอันไมเที่ยงแทที่มีอยูใหสําเร็จ เพือ่ เปนสภาพที่เที่ยงแท อานนท การลง
ความเห็นวา อัตตาเปนกามาวจร ยอมไมตดิ สันดานผูมีรปู ที่เปน อยางนี้ เพราะฉะนัน้ จึงควร
กลาวไวดว ย
อานนท ผูที่ไมบัญญัติอัตตามีรูปหาที่สุดมิไดนั้น ยอมไมบัญญัติในกาลบัดนี้ หรือ ไม
บัญญัติซึ่งสภาพที่เปนอยางนัน้ หรือไมมีความเห็นวา เราจักยังสภาพอัน ไมเที่ยงแทที่มอี ยูใหสําเร็จ
เพื่อเปนสภาพที่เที่ยงแท อานนท การลงความเห็นวา อัตตาหาที่สุดมิได ยอมไมตดิ สันดาน
ผูมีรูปที่เปนอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงควร กลาวไวดวย
สวนผูที่ไมบัญญัติอัตตาไมมีรูปเปนกามาวจรนั้น ยอมไมบัญญัติในกาล บัดนี้ หรือไม
บัญญัติซึ่งสภาพที่เปนอยางนัน้ หรือไมมีความเห็นวา เราจักยังสภาพ อันไมเที่ยงแททมี่ ีอยูให
สําเร็จ เพื่อเปนสภาพที่เทีย่ งแท อานนท การลงความเห็นวา อัตตาเปนกามาวจร ยอมไม
ติดสันดานผูมอี รูปที่เปนอยางนี้ เพราะฉะนัน้ จึงควร กลาวไวดวย
ผูที่ไมบัญญัติอัตตาไมมีรูปหาที่สุดมิไดนั้น ยอมไมบัญญัติในกาลบัดนี้หรือไมบญ
ั ญัติ
ซึ่งสภาพที่เปนอยางนัน้ หรือไมมีความเห็นวา เราจักยังสภาพอัน ไมเที่ยงแทที่มีอยูใ หสําเร็จ เพื่อ
เปนสภาพที่เทีย่ งแท อานนท การลงความเห็นวา อัตตาหาที่สุดมิได ยอมไมติดสันดานผูมีอรูป
ที่เปนอยางนี้ เพราะฉะนัน้ จึงควร กลาวไวดว ย ฯ
ดูกรอานนท บุคคลเมื่อไมบัญญัติอัตตา ยอมไมบัญญัติดวยเหตุมีประมาณ เทานีแ้ ล ฯ
[๖๓] ดูกรอานนท บุคคลเมื่อเล็งเห็นอัตตา ยอมเล็งเห็นดวยเหตุมี ประมาณเทาไร
ก็บุคคลเมื่อเล็งเห็นเวทนาเปนอัตตา ยอมเล็งเห็นวา เวทนาเปน อัตตาของเรา ถาเวทนา
ไมเปนอัตตาของเราแลว อัตตาของเราก็ไมตองเสวยเวทนา อานนท หรือเล็งเห็นอัตตา ดังนี้วา
เวทนาไมเปนอัตตาของเราเลย จะวาอัตตา ของเราไมตองเสวยเวทนาก็ไมใช อัตตาของเรายังตอง
เสวยเวทนาอยู เพราะฉะนั้น อัตตาของเรามีเวทนาเปนธรรมดา อานนท บรรดาความเห็น ๓ อยาง
นั้น ผูที่กลาว อยางนี้วา เวทนาเปนอัตตาของเรา เขาจะพึงถูกซักถามอยางนี้วา อาวุโส เวทนา
มี ๓ อยางนี้ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา บรรดาเวทนา ๓ ประการนี้ ทานเล็ง
เห็นอันไหนโดยความเปนอัตตา อานนท ในสมัยใด อัตตา เสวยสุขเวทนา ในสมัยนั้น ไมไดเสวย
ทุกขเวทนา ไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา คงเสวยแตสุขเวทนาอยางเดียวเทานัน้ อานนท ใน
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สมัยใดอัตตาเสวยทุกขเวทนาไมได เสวยสุขเวทนา ไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา คง
เสวยแตทุกขเวทนาอยางเดียว เทานัน้ ในสมัยใด อัตตาเสวยอทุกขมสุขเวทนา ใน
สมัยนั้นไมไดเสวยสุขเวทนา ไมไดเสวยทุกขเวทนา คงเสวยแตอทุกขมสุขเวทนาอยางเดียวเทานัน้
ดูกรอานนท เวทนาแมที่เปนสุขก็ดี แมที่เปนทุกขกด็ ี แมที่เปนอทุกขม สุขก็ดี
ลวนไมเทีย่ ง เปนเพียงปจจัยปรุงแตงขึ้น มีความสิ้นความเสื่อม ความ คลาย และความดับ
ไปเปนธรรมดา เมื่อเขาเสวยสุขเวทนา ยอมมีความเห็นวา นี้เปนอัตตาของเรา ตอสุขเวทนา
อันนั้นดับไป จึงมีความเห็นวา อัตตาของเรา ดับไปแลว เมื่อเสวยทุกขเวทนา ยอมมีความเห็น
วา นี้เปนอัตตาของเรา ตอ ทุกขเวทนาอันนัน้ แลดับไป จึงมีความเห็นวา อัตตาของเราดับไป
แลว เมื่อเสวย อทุกขมสุขเวทนา ยอมมีความเห็นวา นี้เปนอัตตาของเรา ตออทุกขมสุขเวทนา
อันนั้นแลดับไป จึงมีความเห็นวา อัตตาของเราดับไปแลว ผูที่กลาวอยางนีว้ า เวทนาเปนอัตตา
ของเรานั้น เมือ่ เล็งเห็นอัตตา ยอมเล็งเห็นเวทนาอันไมเทีย่ ง เกลื่อนกลนไปดวยสุขและทุกข
มีความเกิดขึน้ และเสื่อมไปเปนธรรมดา เปน อัตตาในปจจุบันเทานัน้ เพราะเหตุนนั้ แหละ
อานนท ขอนี้จงึ ยังไมควรที่จะ เล็งเห็นวา เวทนาเปนอัตตาของเรา แมดวยคําดังกลาวแลวนี้ ผูที่
กลาวอยางนี้วา ถาเวทนาไมเปนอัตตาของเราแลว อัตตาของเราก็ไมตองเสวยเวทนา เขาจะพึง
ถูกซักอยางนีว้ า ในรูปขันธลวนๆ ก็ยังมิไดมีความเสวยอารมณอยูทั้งหมด ใน รูปขันธนั้น ยัง
จะเกิดอหังการวาเปนเราไดหรือ ฯ
ไมได พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท ขอนี้จึงยังไมควรที่จะเล็งเห็นวา ถาเวทนา ไมเปนอัตตา
ของเราแลว อัตตาของเราก็ไมตองเสวยเวทนา แมดว ยคําดังกลาว แลวนี้ สวนผูที่กลาวอยางนีว้ า
เวทนาไมเปนอัตตาของเราเลย อัตตาของเราไม ตองเสวยเวทนาก็ไมใช อัตตาของเรายังตองเสวย
เวทนาอยู เพราะวา อัตตาของ เรามีเวทนาเปนธรรมดา เขาจะพึงถูกซักอยางนีว้ า อาวุโส ก็
เพราะเวทนาจะตอง ดับไปทั้งหมดทั้งสิ้น ไมเหลือเศษ เมื่อเวทนาไมมโี ดยประการทัง้ ปวง เพราะ
เวทนาดับไป ยังจะเกิดอหังการวา เปนเราไดหรือ ในเมือ่ ขันธนั้นๆ ดับ ไปแลว ฯ
ไมได พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท ขอนี้จึงยังไมควรที่จะเล็งเห็นวา เวทนาไมเปนอัตตา
ของเราแลว อัตตาของเราไมตองเสวยเวทนาเลยก็ไมใช อัตตาของเรายังตองเสวยเวทนาอยู
เพราะวา อัตตาของเรามีเวทนาเปนธรรมดา แมดวยคํา ดังกลาวแลวนี้ ฯ
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[๖๔] ดูกรอานนท คราวใดเลา ภิกษุไมเล็งเห็นเวทนาเปนอัตตา ไม เล็งเห็นอัตตา
วาไมตองเสวยเวทนาก็ไมใช ไมเล็งเห็นวาอัตตายังตองเสวยเวทนา อยู เพราะวา อัตตาของเรามี
เวทนาเปนธรรมดา ภิกษุนั้น เมื่อเล็งเห็นอยูอยางนี้ ยอมไมยึดมัน่ อะไรๆ ในโลก และเมื่อ
ไมยึดมัน่ ยอมไมสะทกสะทาน เมื่อไม สะทกสะทานยอมปรินิพพานไดเฉพาะตน ทั้งรูชัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย อยูจ บแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี
อานนท ผูใดกลาวอยางนี้วา ทิฐิวาเบื้องหนาแตตาย สัตวยังมีอยู วาเบือ้ งหนาแตตาย สัตว
ไมมีอยู วาเบื้องหนาแตตาย สัตวมีอยูดว ย ไมมีอยูดว ย วาเบื้องหนาแตตาย สัตวมีอยูก ็หา
มิได ไมมีอยูก ห็ ามิได ดังนี้ กะภิกษุผูหลุดพนแลวอยางนี้ การกลาวของบุคคลนั้นไมสมควร ฯ
ขอนั้น เพราะเหตุไร
ดูกรอานนท ชื่อ ทางแหงชื่อ ทางแหงนิรุติ บัญญัติ ทางแหงบัญญัติ การแตงตั้ง
ทางที่กําหนดรูดวยปญญา วัฏฏะยังเปนไปอยูตราบใด วัฏฏสงสาร ยังคงหมุนเวียนอยูตราบนั้น
เพราะรูยิ่ง วัฏฏสงสารนั้น ภิกษุจึงหลุดพน ขอที่มี ทิฐิวา ใครๆ ยอมไมรู ยอมไมเห็นภิกษุ
ผูหลุดพน เพราะรูยิ่งวัฏฏสงสารนั้น นั้นไมสมควร ฯ
[๖๕] ดูกรอานนท วิญญาณฐิติ ๗ อายตนะ ๒ เหลานี้ วิญญาณฐิติ ๗ เปนไฉน
คือ
๑. สัตวมีกายตางกัน มีสญ
ั ญาตางกัน ไดแกพวกมนุษย และพวกเทพบางพวก
พวกวินิบาตบางพวก นี้เปนวิญญาณฐิติที่ ๑
๒. สัตวมกี ายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน ไดแกพวกเทพผูน ับเนือ่ งในชั้นพรหม
ผูบังเกิดดวยปฐมฌาน และสัตวผูเกิดในอบาย ๔ นีเ้ ปนวิญญาณ ฐิติที่ ๒
๓. สัตวมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาตางกัน ไดแกพวกเทพชัน้ อาภัสสร นี้เปน
วิญญาณฐิติที่ ๓
๔. สัตวทมี่ ีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน ไดแกพวกเทพ ชั้นสุภกิณหะ
นี้เปนวิญญาณฐิติที่ ๔
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๕. สัตวที่เขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา อากาศหาทีส่ ุด มิได เพราะ
ลวงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆะสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา โดยประการทั้งปวง
นี้เปนวิญญาณฐิติที่ ๕
๖. สัตวที่เขาถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุด มิได เพราะ
ลวงชั้นอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้เปนวิญญาณฐิติที่ ๖
๗. สัตวที่เขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการวา ไมมีอะไร เพราะลวงชัน้
วิญญาณัญจายตนะ โดยประการทั้งปวง นี้เปนวิญญาณฐิติที่ ๗
สวนอายตนะอีก ๒ คือ อสัญญีสัตตายตนะ (ขอที่ ๑) และขอที่ ๒ คือ เนวสัญญานา
สัญญายตนะ
ดูกรอานนท บรรดาวิญญาณฐิติทั้ง ๗ ประการนั้น วิญญาณฐิติขอที่ ๑ มี วา สัตวมี
กายตางกัน มีสัญญาตางกัน ไดแกพวกมนุษยและพวกเทพบางพวก พวกวินิบาตบางพวก
ผูที่รูชัดวิญญาณฐิติขอนั้น รูค วามเกิดและความดับ รูคุณ และโทษ แหงวิญญาณฐิตขิ อนั้น
และรูอุบายเปนเครื่องออกไปจากวิญญาณฐิติ ขอนั้น เขายังจะควรเพื่อเพลิดเพลินวิญญาณฐิติ
นั้นอีกหรือ ฯ
ไมควร พระเจาขา ฯ
ฯลฯ ฯลฯ
วิญญาณฐิติที่ ๗ มีวา สัตวผูเขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการ วา ไมมีอะไร
เพราะลวงชั้นวิญญาณณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง ผูท ี่รูชัด วิญญาณฐิติขอนั้น รูค วาม
เกิดและความดับ รูคุณและโทษ แหงวิญญาณฐิติ ขอนั้น และรูอุบายเปนเครื่องออกไปจาก
วิญญาณฐิติขอนั้น เขายังจะควร เพลิดเพลินวิญญาณฐิตนิ ั้นอีกหรือ ฯ
ไมควร พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท สวนบรรดาอายตนะทั้ง ๒ นั้นเลา ขอที่ ๑ คือ อสัญญี สัตตายตนะ
ผูที่รูชัดอสัญญีสัตตายตนะขอนั้น รูความเกิดและความดับ รูคุณ และโทษ แหงอสัญญีสัตตายตนะ
ขอนั้น และรูอบุ ายเปนเครื่องออกไปจาก อสัญญีสัตตายตนะขอนั้น เขายังจะควรเพื่อเพลิดเพลิน
อสัญญีสัตตายตนะนัน้ อีกหรือ ฯ
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ไมควร พระเจาขา ฯ
สวนขอที่ ๒ คือ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ผูที่รูชัดเนวสัญญานา สัญญายตนะขอนั้น
รูความเกิดและความดับ รูคณ
ุ และโทษแหงเนวสัญญานา สัญญายตนะขอนั้น และรูอ ุบายเปน
เครื่องออกไปจากเนวสัญญานาสัญญายตนะ ขอนั้น เขายังจะควรเพื่อเพลิดเพลินเนวสัญญานา
สัญญายตนะขอนั้นอีกหรือ ฯ
ไมควร พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท เพราะภิกษุมาทราบชัดความเกิดและความดับทั้งคุณและโทษ และอุบาย
เปนเครื่องออกไปจากวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒ เหลานี้ ตามเปน จริงแลว ยอมเปนผูหลุดพน
ได เพราะไมยดึ มั่น อานนท ภิกษุนี้เราเรียกวา ปญญาวิมุตติ ฯ
[๖๖] ดูกรอานนท วิโมกข ๘ ประการเหลานี้ ๘ ประการเปนไฉน คือ
๑. ผูไดรูปฌานยอมเห็นรูป นี้เปนวิโมกขขอที่ ๑
๒. ผูไมมคี วามสําคัญในรูปในภายใน ยอมเห็นรูปในภายนอก นี้เปน วิโมกขขอที่ ๒
๓. ผูที่นอมใจเชื่อวา กสิณเปนของงาม นี้เปนวิโมกขขอที่ ๓
๔. ผูบรรลุอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา อากาศหาที่สุดมิได เพราะลวงรูป
สัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา โดย ประการทั้งปวง นี้เปนวิโมกข
ขอที่ ๔
๕. ผูที่บรรลุวิญญาณัญจายตนะ ดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิได เพราะลวงชัน้
อากาสานัญจายตนะ โดยประการทั้งปวง นี้เปนวิโมกขที่ ๕
๖. ผูที่บรรลุอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการวา ไมมอี ะไร เพราะลวง วิญญาณัญ
จายตนะ โดยประการทั้งปวง นี้เปนวิโมกขขอที่ ๖
๗. ผูที่บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ เพราะลวงอากิญจัญญายตนะ โดยประการ
ทั้งปวง นี้เปนวิโมกขขอที่ ๗
๘. ผูที่บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยประการ
ทั้งปวง นี้เปนวิโมกขขอที่ ๘
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ดูกรอานนท เหลานี้แล วิโมกข ๘ ประการ ภิกษุเขาวิโมกข ๘ ประการ เหลานี้ เปน
อนุโลมบาง เปนปฏิโลมบาง เขาทั้งอนุโลมและปฏิโลมบาง เขาบาง ออกบาง ตามคราวที่
ตองการ ตามสิ่งที่ปรารถนา และตามกําหนดที่ตองประสงค จึงบรรลุเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป เพราะ ทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน
อานนท ภิกษุนี้ เราเรียกวา อุภโตภาควิมุตติ อุภโตภาควิมุตติอื่นจากอุภโตภาควิมตุ ตินี้ที่จะยิ่ง
หรือประณีตไป กวาไมมี พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระอานนทยนิ ดี ชื่นชม
พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแลวแล ฯ
จบมหานิทานสูตร ที่ ๒
------------------------------------
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๓. มหาปรินิพพานสูตร (๑๖)
[๖๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับบนภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห ก็สมัยนัน้
พระเจาแผนดินมคธ พระนามวาอชาตศัตรู เวเทหีบตุ ร ทรงปรารถนาจะเสด็จไปปราบแควนวัชชี
ทาวเธอรับสั่งอยางนี้วา ก็เราจักตัดพวก เจาวัชชีผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก อยางนีๆ้ จักให
แควนวัชชีพนิ าศถึงความ วอดวาย ลําดับนั้น ทาวเธอตรัสเรียกวัสสการพราหมณ อํามาตย
ผูใหญในมคธรัฐ มาตรัสสั่งวา ดูกรพราหมณ ทานจงไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว
จงถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลาตามคําของเรา ทูล ถามถึงอาพาธ
นอย พระโรคเบาบาง ความกระปรี้กระเปรา พระกําลัง การประทับ อยูส ําราญวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ พระเจาแผนดินมคธ พระนามวาอชาตศัตรู เวเทหีบุตร ขอถวายบังคมพระบาททั้งสอง
ของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา ทูล ถามถึงอาพาธนอย พระโรคเบาบาง ความกระปรี้กระเปรา
พระกําลัง การประทับ อยูสาํ ราญ และจงทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาแผนดินมคธ
พระนามวาอชาตศัตรู เวเทหีบุตร ปรารถนาจะเสด็จไปปราบแควนวัชชี ทาวเธอ รับสั่งอยางนี้วา
ก็เราจักตัดพวกเจาวัชชีผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากอยางนี้ๆ จัก ใหแควนวัชชีพินาศถึงความ
วอดวาย ดังนี้ และพระผูมีพระภาคทรงพยากรณแก ทานอยางไร ทานพึงจําขอนั้นมาบอกเรา
พระตถาคตทั้งหลายยอมไมตรัสคําที่ไม จริงเลย ฯ
วัสสการพราหมณ อํามาตยผูใหญในมคธรัฐ รับพระราชดํารัสของพระเจาแผนดินมคธ
พระนามวาอชาตศัตรู เวเทหีบุตร แลวเทียมยานที่ดีๆ ขึ้น ยานออกจากพระนครราชคฤหตรงไป
ยังภูเขาคิชฌกูฏ จนสุดภูมิประเทศเทาที่ยาน จะไปได จึงลงจากยานเดินเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลวไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึก
ถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นวัสสการพราหมณอํามาตยผูใหญในมคธรัฐนั่ง
เรียบรอยแลวทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระเจาแผนดินมคธ พระนามวา อชาตศัตรู เวเทหี
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บุตร ขอถวายบังคมพระบาททั้งสองของทานพระโคดมดวยเศียรเกลา ทูลถามถึงอาพาธนอย
พระโรคเบาบาง ความกระปรี้กระเปรา พระกําลังการประทับอยูสําราญ ขาแตพระโคดมผูเจริญ
พระเจาแผนดินมคธ พระนามวา อชาตศัตรู เวเทหีบุตร ทรงปรารถนาจะเสด็จไปปราบแควนวัชชี
ทาวเธอรับสั่งอยางนี้วา ก็เราจักตัดพวกเจาวัชชีผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากอยางนี้ๆ จักให
แควนวัชชีพนิ าศถึงความวอดวาย ฯ
[๖๘] ก็สมัยนั้น ทานพระอานนท ยืนถวายอยูงานพัดพระผูมีพระภาค อยู ณ เบือ้ ง
พระปฤษฎางค ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เธอไดยิน
มาอยางไร พวกเจาวัชชีหมั่นประชุมกันเนืองๆ หรือ ฯ
ทานพระอานนททูลวา ขาพระองคไดยนิ มาอยางนัน้ พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท พวกเจาวัชชีจักหมัน่ ประชุมกันเนืองๆ อยูเพียงใด พึง หวังไดซึ่งความ
เจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
ดูกรอานนท เธอไดยินมาอยางไร พวกเจาวัชชีพรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกัน
เลิกประชุม และพรอมเพรียงกันทํากิจที่เจาวัชชีพึงกระทําหรือ ฯ
ขาพระองคไดยินมาอยางนั้น พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท พวกเจาวัชชีจักพรอมเพรียงกันประชุม จักพรอมเพรียงกัน เลิกประชุม
และจักพรอมเพรียงกันทํากิจที่เจาวัชชีพึงกระทําอยูเพียงใด พึงหวัง ไดซงึ่ ความเจริญอยางเดียว
ไมมีเสื่อมเพียงนั้น ฯ
ดูกรอานนท เธอไดยินมาอยางไร พวกเจาวัชชีไมไดบญ
ั ญัติสิ่งที่มิได บัญญัติไว ไม
ถอนสิ่งที่ไดบัญญัติไวแลว สมาทานประพฤติอยูในวัชชีธรรมของ เกาตามที่บัญญัติไวแลวหรือ ฯ
ขาพระองคไดยินมาอยางนั้น พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท พวกเจาวัชชีจักไมบัญญัตสิ ิ่งที่มิไดบัญญัติไว จักไมถอน สิ่งที่ไดบญ
ั ญัติไว
แลว จักสมาทานประพฤติอยูในวัชชีธรรมของเกาตามทีบ่ ัญญัติไว แลวอยูเพียงใด พึงหวังได
ซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
ดูกรอานนท เธอไดยินมาอยางไร พวกเจาวัชชีสักการเคารพนับถือบูชา ทานที่เปน
ผูใหญของพวกเจาวัชชี และเชื่อฟงถอยคําของทานเหลานัน้ หรือ ฯ
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ขาพระองคไดยินมาอยางนั้น พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท พวกเจาวัชชีจักสักการะเคารพนับถือบูชาทานที่เปนผูใหญ ของพวกเจา
วัชชี และจักเชือ่ ฟงถอยคําของทานเหลานั้นอยูเพียงใด พึงหวังได ซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมี
เสื่อม เพียงนัน้ ฯ
ดูกรอานนท เธอไดยินมาอยางไร พวกเจาวัชชีไมฉุดคราขืนใจสตรีหรือ กุมารีในสกุล
ใหอยูรว มดวยหรือ ฯ
ขาพระองคไดยินมาอยางนั้น พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท พวกเจาวัชชีจักไมฉุดคราขืนใจสตรีหรือกุมารีในสกุล ให อยูรว มดวยอยู
เพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนั้น ฯ
ดูกรอานนท เธอไดยินมาอยางไร พวกเจาวัชชีสักการะเคารพ นับถือ บูชาเจดียของ
พวกเจาวัชชีทงั้ ภายในภายนอก และไมปลอยใหธรรมิกพลี ที่เคยให ที่เคยกระทํา แกเจดีย
เหลานั้นเสื่อมทรามไปหรือ ฯ
ขาพระองคไดยินมาอยางนั้น พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท พวกเจาวัชชีจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดียของ พวกเจาวัชชี
ทั้งภายในภายนอก และจักไมปลอยใหธรรมิกพลี ที่เคยให ที่เคย กระทํา แกเจดียเหลานั้น
เสื่อมทรามไปอยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญ อยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
ดูกรอานนท เธอไดยินมาอยางไร พวกเจาวัชชีจดั แจงไวดแี ลว ซึ่ง ความอารักขา
ปองกันคุมครองอันเปนธรรมในพระอรหันตทั้งหลาย ดวยตั้งใจวา ไฉนหนอ พระอรหันตที่ยัง
มิไดมา พึงมาสูแวนแควนและที่มาแลว พึงอยูเปน ผาสุกในแวนแควน ดังนีห้ รือ ฯ
ขาพระองคไดยินมาอยางนั้น พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท พวกเจาวัชชีจักจัดแจงไวดแี ลว ซึ่งความอารักขา ปองกัน คุมครองอัน
เปนธรรม ในพระอรหันตทงั้ หลาย ดวยตั้งใจวา ไฉนหนอ พระอรหันต ที่ยังมิไดมา พึงมาสู
แวนแควน และที่มาแลว พึงอยูเปนผาสุกในแวนแควน ดังนี้ อยูเพียงใด พึงหวังได
ซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
[๖๙] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะวัสสการพราหมณ อํามาตย ผูใหญในมคธ
รัฐวา ดูกรพราหมณ สมัยหนึง่ เราอยูที่สารันททเจดียเขตเมือง เวสาลีนี้ ณ ที่นนั้ เราไดแสดง
อปริหานิยธรรมทั้ง ๗ นี้ แกพวกเจาวัชชี ก็อปริหา นิยธรรมทั้ง ๗ นี้ จักตั้งอยูในพวกเจาวัชชี
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และพวกเจาวัชชีจักสนใจในอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ นี้ อยูเพียงใดพราหมณ พึงหวังไดซึ่งความ
เจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
เมื่อพระผูม ีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วัสสการพราหมณ อํามาตยผใู หญ ในมคธรัฐได
ทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พวกเจาวัชชีมาประกอบดวยอปริหานิยธรรม แมขอหนึ่งๆ ก็ยัง
หวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมเี สื่อม จะปวย กลาวไปไยถึงอปรินยิ ธรรมทั้ง ๗ ขอเลา
พระเจาแผนดินมคธ พระนามวาอชาตศัตรู เวเทหีบุตร ไมควรกระทําการรบกับเจาวัชชี นอกจาก
จะปรองดอง นอกจากจะยุ ใหแตกกันเปนพวก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพเจามีกิจมาก มีกรณียะ
มาก จะขอลาไปในบัดนี้ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ทานยอมทราบกาลอัน ควรใน
บัดนี้เถิด ลําดับนั้น วัสสการพราหมณ อํามาตยผูใหญในมคธรัฐ ชื่นชม ยินดีพระภาษิต ของ
พระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะหลีกไปแลว ฯ
[๗๐] ครั้งนั้น เมื่อวัสสการพราหมณอํามาตยผูใหญในมคธรัฐหลีกไป ไมนาน พระผู
มีพระภาครับสั่งกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เธอจงไป จงสั่งใหภกิ ษุทุกรูปซึ่งอยูอาศัย
พระนครราชคฤห ใหมาประชุมกันในอุปฏฐานศาลา ทานพระอานนทรับพระดํารัสของพระผูมี
พระภาคแลว สั่งใหภกิ ษุทุกรูปซึ่งอยูอาศัย พระนครราชคฤหใหประชุมกันในอุปฏฐานศาลา แลว
จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมพระผูม ีพระภาคแลวยืนอยู
ณ ที่ควร สวนขางหนึ่ง ครั้นทานพระอานนทนั่งเรียบรอยแลวไดทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ภิกษุสงฆประชุมกันแลว ขอพระองคทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงลุกจากอาสนะ เสด็จเขาไปยังอุปฏฐาน ศาลา แลว
ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว ครั้นประทับนั่งแลว รับสั่งกะภิกษุ ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราจักแสดงอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ แกพวกเธอ พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมี พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจกั หมั่นประชุมกันเนืองๆ อยูเพียงใด พึงหวังได
ซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อมเพียงนัน้ ฯ
๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจกั พรอมเพรียงกันประชุม จักพรอมเพรียงกันเลิก
ประชุม และจักพรอมเพรียงชวยกันทํากิจที่สงฆพึงกระทํา อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญ
อยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
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๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจกั ไมบญ
ั ญัติสิ่งที่มิไดบัญญัติไวแลว จักไมถอนสิง่
ที่ไดบัญญัติไวแลว จักสมาทานประพฤติอยูในสิกขาบททั้งหลาย ตามที่ไดบัญญัติไวแลว อยูเพียงใด
พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจกั สักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุ ผูเปนเถระ
ผูรัตตัญู บวชนาน เปนสังฆบิดร เปนสังฆปริณายก และจักเชื่อฟง ถอยคําของทานเหลานั้น
อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมเี สื่อม เพียงนัน้ ฯ
๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจกั ไมลอุ ํานาจแกตัณหาอันจะกอใหเกิด ภพใหมซึ่ง
บังเกิดขึ้นแลว อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
๖. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจกั เปนผูยินดีในเสนาสนะปา อยูเพียงใด พึงหวัง
ไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนั้น ฯ
๗. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจกั เขาไปตั้งสติไวในภายในวา ไฉนหนอ เพื่อน
พรหมจรรยผมู ีศีลเปนที่รักที่ยังมิไดมา พึงมาเถิดและทีม่ าแลว พึงอยูเปนผาสุก ดังนี้ อยูเพียงใด
พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อปริหานิยธรรม ทั้ง ๗ นี้ จักตั้งอยูในหมูภกิ ษุ และ หมูภ ิกษุจัก
สนใจในอปริหานิยธรรม ทัง้ ๗ นี้ อยูเพียงใด หมูภ ิกษุพึงหวังไดซึ่ง ความเจริญอยางเดียว ไมมี
เสื่อม เพียงนัน้ ฯ
[๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ อีกหมวดหนึ่ง แกพวกเธอ
พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้น ทูลรับ พระดํารัสของพระผูมีพระภาค
แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจกั ไมเปนผูชอบการงาน ไมยนิ ดีแลว ในการงาน
ไมประกอบตามซึ่งความเปนผูชอบการงาน อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่ง ความเจริญอยางเดียว ไมมี
เสื่อม เพียงนัน้ ฯ
๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจกั ไมเปนผูชอบการคุย ไมยนิ ดีแลว ในการคุย ไม
ประกอบตามซึ่งความเปนผูชอบการคุย อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่ง ความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม
เพียงนัน้ ฯ
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๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจกั ไมเปนผูชอบการนอนหลับ ไมยนิ ดี แลวในการ
นอนหลับ ไมประกอบตามซึ่งความเปนผูชอบการนอนหลับ อยูเพียงใด พึงหวังไดซงึ่ ความเจริญ
อยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจกั ไมเปนผูชอบคลุกคลีดวยหมู ไมยนิ ดี แลวใน
ความคลุกคลีดวยหมู ไมประกอบตามซึ่งความเปนผูชอบความคลุกคลีดวย หมู อยูเพียงใด พึง
หวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมเี สื่อม เพียงนัน้ ฯ
๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจกั ไมเปนผูมีความปรารถนาลามก ไมลุอํานาจแก
ความปรารถนาอันลามก อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนั้น ฯ
๖. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจกั เปนผูไมมีมิตรชั่ว ไมมีสหายชัว่ ไมคบคนชั่ว
อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมเี สื่อม เพียงนัน้ ฯ
๗. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจกั ไมถงึ ความนอนใจในระหวาง เพราะ การบรรลุคุณ
วิเศษเพียงขั้นต่ํา อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสือ่ ม เพียงนัน้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อปริหานิยธรรม ทั้ง ๗ นี้ จักตั้งอยูในหมูภกิ ษุ และ หมูภ ิกษุจัก
สนใจในอปริหานิยธรรม ทัง้ ๗ นี้ อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญ อยางเดียว ไมมีเสื่อม
เพียงนัน้ ฯ
[๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ อีกหมวดหนึ่ง แกพวกเธอ
พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับ พระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๑. พวกภิกษุจกั เปนผูมศี รัทธา... ๒. ...มีใจ
ประกอบดวยหิริ... ๓. ...มีโอตตัปปะ... ๔. ...เปนพหูสูตร... ๕. ...ปรารภความเพียร...
๖. ...มีสติตั้งมั่น... ๗. พวกภิกษุจกั เปนผูมปี ญญา อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยาง
เดียว ไมมีเสือ่ ม เพียงนัน้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อปริหานิยธรรม ทั้ง ๗ นี้ จักตั้งอยูในหมูภกิ ษุ และหมูภ ิกษุจัก
สนใจในอปริหานิยธรรม ทัง้ ๗ นี้ อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญ อยางเดียว ไมมีเสื่อม
เพียงนัน้ ฯ
[๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ อีกหมวดหนึ่ง แกพวกเธอ
พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับ พระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๑. พวกภิกษุจกั เจริญสติสัมโพชฌงค...., ๒. ...พวก
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ภิกษุจักเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค... ๓. ...พวกภิกษุจักเจริญวิริยสัมโพชฌงค... ๔. ... พวกภิก
ษุจักเจริญปติสัมโพชฌงค... ๕. ... พวกภิกษุจักเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ๖.... พวกภิกษุจกั เจริญ
สมาธิสัมโพชฌงค... ๗. พวกภิกษุจกั เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อยู เพียงใด พึงหวังไดซึ่งความ
เจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อปริหานิยธรรม ทั้ง ๗ นี้ จักตั้งอยูในหมูภกิ ษุ และ หมูภ ิกษุจัก
สนใจในอปริหานิยธรรม ทัง้ ๗ นี้ อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความ เจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม
เพียงนัน้ ฯ
[๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ อีกหมวดหนึ่ง แกพวกเธอ
พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับ พระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๑. พวกภิกษุจกั เจริญอนิจจสัญญา... ๒. ... พวก
ภิกษุจักเจริญอนัตตสัญญา... ๓. ... พวกภิกษุจักเจริญอสุภสัญญา... ๔. ... พวกภิกษุจักเจริญอาทีนว
สัญญา... ๕. ... พวกภิกษุจักเจริญปหานสัญญา ๖. ... พวกภิกษุจกั เจริญวิราคสัญญา... ๗. พวก ภิกษุ
จักเจริญนิโรธสัญญา อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อปริหานิยธรรมทั้ง ๗ นี้ จักตั้งอยูในหมูภกิ ษุ และ หมูภ ิกษุจัก
สนใจในอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ นี้ อยูเพียงใด พึงหวังไดซงึ่ ความเจริญ อยางเดียว ไมมีเสื่อม
เพียงนัน้ ฯ
[๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๖ อีกหมวดหนึ่ง แกพวกเธอ
พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสขอ พระผูมีพระภาค
แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจกั เขาไปตั้งกายกรรม ประกอบดวยเมตตา ในเพื่อน
พรหมจรรยทงั้ หลาย ทั้งในที่แจงและที่ลับ อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว
ไมมีเสื่อม เพียงนั้น ฯ
๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจกั เขาไปตั้งวจีกรรมประกอบดวยเมตตา ในเพื่อน
พรหมจรรยทงั้ หลาย ทั้งในที่แจงและที่ลับ อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่ง ความเจริญอยางเดียว ไมมี
เสื่อม เพียงนัน้ ฯ
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๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจกั เขาไปตั้งมโนกรรม ประกอบดวย เมตตาในเพื่อน
พรหมจรรยทงั้ หลาย ทั้งในที่แจงและที่ลับ อยูเพียงใด พึงหวังได ซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมี
เสื่อม เพียงนัน้ ฯ
๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจกั เปนผูแบงปนลาภอันเปนธรรม ที่ได มาโดยธรรม
โดยที่สุดแมมาตรวาอาหารอันนับเนื่องในบาตร คือเฉลี่ยกันบริโภค กับเพื่อนพรหมจรรยผูมีศีล
ทั้งหลาย อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนั้น ฯ
๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจกั มีศีลเสมอกันกับเพือ่ นพรหมจรรย ทั้งหลาย ทัง้ ใน
ที่แจงและที่ลับ ในศีลอันไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอยเปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ
แลว อันตัณหาทิฐิไมลูบคลําแลว เปนไปเพือ่ สมาธิ อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญ
อยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
๖. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจกั เปนผูมีทิฐิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย
ทั้งในที่แจงและที่ลับ ในทิฐิอนั ประเสริฐนําออกไปจากทุกข นําผู ปฏิบัติตามเพื่อความสิ้นทุกข
โดยชอบ อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญ อยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อปริหานิยธรรมทั้ง ๖ นี้ จักตั้งอยูในหมูภกิ ษุ และ หมูภ ิกษุจัก
สนใจในอปริหานิยธรรมทั้ง ๖ นี้ อยูเพียงใด พึงหวังไดซงึ่ ความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม
เพียงนัน้ ฯ
ไดยนิ วา พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤหแมนั้น
ทรงกระทําธรรมีกถาอันนี้แหละเปนอันมากแกพวกภิกษุวา อยางนี้ ศีล อยางนี้สมาธิ อยางนี้
ปญญา สมาธิอันศีลอบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงส ใหญ ปญญาอันสมาธิอบรมแลว
ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ จิตอันปญญาอบรมแลว ยอมหลุดพนอาสวะโดยชอบ คือ
กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ฯ
[๗๖] ครัง้ นั้น พระผูมพี ระภาคประทับอยูตามความพอพระทัยใน พระนครราชคฤห
แลวตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท มาไปกันเถิด เราจักไปยังอัมพลัฏฐิกา
ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคพรอมดวย
ภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึง อัมพลัฏฐิกาแลว ไดยนิ วา พระผูมีพระภาคเสด็จประทับ ณ พระตํา
หนักหลวง ในอัมพลัฏฐิกาแมนั้น ทรงกระทําธรรมีกถาอันนี้แหละเปนอันมากแกพวกภิกษุวา
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อยางนี้ศีล อยางนี้สมาธิ อยางนี้ปญญา สมาธิอันศีลอบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ
จิตอันปญญาอบรมแลว ยอมหลุดพนจากอาสวะโดยชอบ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ฯ
[๗๗] ครัง้ นั้น พระผูมพี ระภาคประทับอยูตามความพอพระทัยในอัมพลัฏฐิกา แลว
ตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท มาไปกันเถิด เราจักไปยังบานนาฬันทคาม
ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคพรอมดวย
ภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงบานนาฬันทคามแลว ไดยินวา พระผูมีพระภาคประทับอยูในปาวาทิก
อัมพวัน ในบานนาฬันทคาม นั้น ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นเขาไปเฝา แลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง เมื่อทานพระสารีบุตร
นั่งเรียบรอยแลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเลื่อมใสในพระผูมี พระภาคอยางนี้
วา สมณะหรือพราหมณผูอื่นซึ่งจะรูเกินไปกวาพระผูมีพระภาค ในทางสัมโพธิญาณมิไดมีแลว จัก
ไมมี และไมมอี ยูในบัดนี้ ฯ
พ. ดูกรสารีบุตร เธอกลาวอาสภิวาจาอันยิ่งนี้ เธอถือเอาสวนเดียว บันลือสีหนาทวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเลื่อมใสในพระผูมีพระภาค อยางนีว้ า สมณะหรือพราหมณผูอื่น
ซึ่งจะรูเกินไปกวาพระผูมีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณมิไดมแี ลว จักไมมี และไมมีอยูในบัดนี้
ดูกรสารีบุตร พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองคซึ่งไดมีแลวในอดีตกาล อัน
เธอ กําหนดซึง่ ใจดวยใจแลวรูวา พระผูมีพระภาคเหลานั้น มีศีลอยางนี้แลว แมเพราะเหตุนี้มี
ธรรมอยางนี้แลว มีปญญาอยางนี้แลว มีวหิ ารธรรมอยางนี้แลว มีวิมุตติ อยางนี้แลว แมเพราะ
เหตุนี้ ดังนี้หรือ ฯ
ส. มิใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
ดูกรสารีบุตร ก็พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองค ซึ่ง จักมีในอนาคต
กาล อันเธอกําหนดซึ่งใจดวยใจแลวรูวา พระผูมีพระภาคเหลานั้น จักเปนผูมีศีลอยางนี้ แม
เพราะเหตุนี้ มีธรรมอยางนี้ มีปญญาอยางนี้ มีวิหารธรรม อยางนี้ มีวิมตุ ติอยางนี้ แมเพราะ
เหตุนี้ ดังนี้หรือ ฯ
มิใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
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ดูกรสารีบุตร ก็เราผูเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ อันเธอกําหนด ซึ่งใจ
ดวยใจแลวรูวา พระผูมีพระภาคมีศีลอยางนี้ แมเพราะเหตุนี้ มีธรรมอยางนี้ มีปญญาอยางนี้
มีวิหารธรรมอยางนี้ มีวิมุตติอยางนี้ แมเพราะเหตุนี้ ดังนีห้ รือ ฯ
มิใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
ดูกรสารีบุตร ก็ในเรื่องนี้ เธอไมมีญาณเพื่อกําหนดรูซึ่งในใจพระอรหันต สัมมาสัมพุทธ
เจาทั้งในอดีต อนาคต และปจจุบัน เมื่อเปนเชนนัน้ ในบัดนี้ อยางไรเลา เธอจึงไดกลาว
อาสภิวาจาอันยิ่งนี้ เธอถือเอาสวนเดียว บันลือสีหนาทวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
เลื่อมใสในพระผูมีพระภาคอยางนีว้ า สมณะหรือ พราหมณผูอื่นซึ่งจะรูเกินไปกวาพระผูมีพระภาค
ในทางพระสัมโพธิญาณ มิไดมีแลว จักไมมี และไมมีอยูในบัดนี้ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมมญ
ี าณเพื่อกําหนดรูซึ่งใจในพระ อรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาทั้งในอดีต อนาคต และปจจุบนั แตวา ขาพระองค รูแนวธรรม ขาแตพระองค
ผูเจริญ ปจจันตนครของพระราชามีประตูมั่นคง มีกําแพงและเสาระเนียดมั่นคง มีประตูชองเดียว
คนเฝาประตูพระนครนั้น เปนคนฉลาด เฉียบแหลมมีปญ
 ญา หามคนที่ไมรูจัก ปลอยคนที่รูจักให
เขาไปได เขาเดินตรวจดูหนทางตามลําดับโดยรอบพระนครนั้น ไมเห็นที่หัวประจบแหงกําแพง
หรือชองกําแพง โดยที่สุดแมเพียงแมวลอดออกได เขาพึงมีความรูสึกวา สัตวที่ตัวโต ทุกชนิด
จะเขาออกนครนี้ ยอมเขาออกโดยประตูนี้ แมฉันใด แนวแหงธรรม ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ขา
พระองครูวา พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ที่ไดมีแลวในอดีตกาลทุกพระองค ทรง
ละนิวรณทั้ง ๕ ซึ่งเปนเครื่องเศราหมอง แหงจิต กระทําปญญาใหทุรพล มีพระทัยตั้งมั่นดีแลว
ในสติปฏฐาน ๔ ทรงเจริญ โพชฌงค ๗ ตามความเปนจริง ตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว
แม พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาที่จักมีในอนาคตกาลทุกพระองค จักทรงละนิวรณ ๕
ซึ่งเปนเครื่องเศราหมองแหงจิต กระทําปญญาใหทุรพล มีพระทัยตั้งมัน่ ดีแลวในสติปฏ ฐาน ๔
ทรงเจริญโพชฌงค ๗ ตามความเปนจริง จักตรัสรู พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ พระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ ก็ทรงละนิวรณ ๕ ซึ่งเปนเครื่องเศราหมองแหงจิต กระทํา
ปญญาใหทุรพล มี พระทัยตั้งมั่นดีแลวในสติปฏฐาน ๔ ทรงเจริญโพชฌงค ๗ ตามความเปนจริง
ตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ฯ
ไดยนิ วา พระผูมีพระภาคประทับอยูในปาวาทิกอัมพวัน ในบานนาฬันทา แมนั้น
ทรงกระทําธรรมีกถานี้แหละเปนอันมากแกพวกภิกษุวา อยางนี้ศีล อยางนี้ สมาธิ อยางนี้ปญญา
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สมาธิอันศีลอบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ ปญญาอันสมาธิอบรมแลว ยอมมีผล
ใหญ มีอานิสงสใหญ จิตอันปญญาอบรมแลว ยอมหลุดพนจากอาสวะโดยชอบ คือกามาสวะ
ภวาสวะ อวิชชาสวะ ฯ
[๗๘] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูตามความพอพระทัย ในบาน นาฬันทคาม
แลวตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท มาไปกันเถิด เราจักไปยังปาฏลิคาม
ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคพรอมดวย
ภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงปาฏลิคามแลวพวกอุบาสกชาวปาฏลิคามไดสดับขาววา พระผูมี
พระภาคเสด็จถึงปาฏลิคามแลว จึงพากันเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว
ถวายบังคม พระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นพวกอุบาสกชาวปาฏลิคามนั่ง เรียบรอย
แลว จึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรง รับเรือนสําหรับพักของพวก
ขาพระองคเถิด พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณีภาพลําดับนั้น พวกอุบาสกชาวปาฏลิคามทราบ
การทรงรับของพระผูมีพระภาคแลว จึงลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณ
กลับไปยังเรือน สําหรับพัก ครั้นเขาไปแลวปูลาดเรือนสําหรับพักอยางเรียบรอยทั่วทุกแหง แตง
ตั้ง อาสนะ ตั้งหมอน้ําไว ตามประทีปไวแลว จึงกลับเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถึงที่ประทับ ครั้น
เขาไปเฝาแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคยืนอยู ณ ที่ควรสวน ขางหนึ่ง ครั้นพวกอุบาสกชาว
ปาฏลิคามยืนเรียบรอยแลว จึงกราบทูลพระผูมี พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองค
ปูลาดเรือนสําหรับพักอยางเรียบรอย ทั่วทุกแหงแลว แตงตั้งอาสนะไว ตั้งหมอน้ําไว ตามประทีป
ไวแลว ขอพระผูมี พระภาคจงทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุง แลว ทรงถือบาตรและจีวร พรอมดวยภิกษุ
สงฆเสด็จไปยังเรือนสําหรับพัก ครั้นเสด็จเขาไปแลว ทรงลาง พระบาทแลว เสด็จเขาไปยังเรือน
สําหรับพัก ประทับนั่งพิงเสากลาง บายพระพักตร ไปทางบูรพทิศ ฝายภิกษุสงฆลางเทาแลว
เขาไปยังเรือนสําหรับพัก นั่งพิงฝาดานหลัง บายหนาไปทางบูรพทิศแวดลอมพระผูม ีพระภาค
สวนพวกอุบาสกชาวปาฏลิคาม ลางเทาแลว เขาไปยังเรือนสําหรับพัก นั่งพิงฝาดานหนา บายหนา
ไปทางปจฉิมทิศแวดลอมพระผูมีพระภาค ฯ
[๗๙] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะพวกอุบาสกชาวปาฏลิคามวา ดูกรคฤหบดี
ทั้งหลาย โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีล ๕ ประการเหลานี้ ๕ ประการ เปนไฉน ฯ
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ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย คนทุศีล มีศีลวิบัติแลวในโลกนี้ ยอมเขาถึง ความเสื่อมแหง
โภคะอยางใหญอันมีความประมาทเปนเหตุ อันนี้เปนโทษขอที่หนึ่งแหงศีลวิบัติของคนทุศีล ฯ
อีกขอหนึ่ง เกียรติศพั ทอันชั่วของคนทุศีล มีศีลวิบัติแลวยอม
กระฉอนไป อันนี้เปนโทษขอที่สองแหงศีลวิบัติของคนทุศีล ฯ
อีกขอหนึ่ง
คนทุศีล มีศีลวิบัติแลว
จะเขาไปสูบริษัทใดๆ
คือ ขัตติย บริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท หรือสมณบริษัท ยอมครั่นคราม เกอเขิน
อันนี้เปนโทษขอที่สามแหงศีลวิบัติของคนทุศีล ฯ
อีกขอหนึ่ง
คนทุศีล มีศีลวิบัติแลว
ยอมหลงกระทํากาละ
อันนี้เปนโทษ ขอที่สี่แหงศีลวิบัติของคนทุศีล ฯ
อีกขอหนึ่ง คนทุศีล มีศีลวิบัติแลว เบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก อันนี้เปนโทษขอที่หาแหงศีลวิบัติของคน ทุศีล ฯ
ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย โทษแหงศีลวิบัตขิ องคนทุศีล ๕ ประการเหลานี้แล ฯ
[๘๐] ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย อานิสงสแหงศีลสมบัติของคนมีศีล ๕ ประการเหลานี้
๕ ประการเปนไฉน
ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย คนมีศีล ถึงพรอมแลวดวยศีล ยอมไดรับ กองโภคะใหญ อัน
มีความไมประมาทเปนเหตุ อันนี้เปนอานิสงสขอที่หนึ่ง แหงศีลสมบัติของคนมีศีล ฯ
อีกขอหนึ่ง เกียรติศัพทอนั งามของคนมีศีล ถึงพรอมแลวดวยศีล ยอม ขจรไป อันนี้
เปนอานิสงสขอที่สอง แหงศีลสมบัติของคนมีศีล ฯ
อีกขอหนึ่ง คนมีศีล ถึงพรอมแลวดวยศีล จะเขาไปสูบริษัทใดๆ คือ ขัตติยบริษัท
พราหมณบริษทั คฤหบดีบริษัท หรือสมณบริษัท ยอมองอาจ ไมเกอเขิน อันนี้เปนอานิสงส
ขอที่สาม แหงศีลสมบัติของคนมีศีล ฯ
อีกขอหนึ่ง คนมีศีล ถึงพรอมแลวดวยศีล ยอมไมหลงทํากาละ อันนี้ เปนอานิสงส
ขอที่สี่ แหงศีลสมบัติของคนมีศีล ฯ
อีกขอหนึ่ง คนมีศีล ถึงพรอมแลวดวยศีล เบื้องหนาแตตายเพราะ กายแตก ยอม
เขาถึงสุคติโลกสวรรค อันนีเ้ ปนอานิสงสขอที่หา แหงศีลสมบัติ ของคนมีศีล ฯ
ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย อานิสงสแหงศีลสมบัติของคนมีศีล ๕ ประการ เหลานี้แล ฯ
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[๘๑] ครัง้ นั้น พระผูมพี ระภาคทรงยังพวกอุบาสกชาวปาฏลิคามใหเห็น แจง ให
สมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถาตลอดราตรีแลว ทรงสง ไปดวยพระดํารัสวา
ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย ราตรีสวางแลว พวกทานจงทราบกาลอันควร ในบัดนี้เถิด พวก
อุบาสกชาวปาฏลิคามทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมี
พระภาคกระทําประทักษิณหลีกไปแลว ลําดับนั้น เมื่ออุบาสกชาวปาฏลิคามหลีกไปแลวไมนาน
พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปสูสุญญา คารแลว ฯ
[๘๒] ก็สมัยนั้น สุนีธะ และวัสสการะ อํามาตยผูใหญในมคธรัฐ สรางเมืองใน
ปาฏลิคามเพื่อปองกันพวกเจาวัชชี ก็สมัยนัน้ เทวดาเปนอันมากนับเปน พันๆ หวงแหนที่ใน
ปาฏลิคาม เทวดาผูมีศักดิ์ใหญหวงแหนทีใ่ นสวนใด จิตของ พระราชาและราชมหาอํามาตยผูมี
ศักดิ์ใหญ ก็นอ มไปเพื่อจะสรางนิเวศนในสวนนั้น เทวดาชั้นกลางหวงแหนทีใ่ นสวนใด จิต
ของพระราชาและพระราชมหาอํามาตย ชัน้ กลาง ก็นอมไปเพื่อสรางนิเวศนในสวนนัน้ เทวดาชั้น
ต่ําหวงแหนทีใ่ นสวนใด จิตของพระราชาและราชมหาอํามาตยชั้นต่ํา ก็นอมไปเพื่อสรางนิเวศน
ในสวนนั้น พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นเทวดาเหลานั้นนับเปนพันๆ หวงแหนทีใ่ นปาฏลิคาม ดวย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จลุกขึ้นในเวลาปจจุสสมัยแหงราตรี ตรัส เรียกพระ
อานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท ใครหนอจะสรางเมืองในปาฏลิคาม ฯ
อ. ขาแตพระองคผูเจริญ สุนีธะและวัสสการะอํามาตยผูใหญในมคธรัฐ จะสรางเมือง
ปาฏลิคาม เพื่อปองกันพวกเจาวัชชี ฯ
ดูกรอานนท สุนีธะและวัสสการะอํามาตยผูใหญในมคธรัฐจะสรางเมือง ในปาฏลิคาม
เพื่อปองกันพวกเจาวัชชี ก็เปรียบเหมือนทาวสักกะทรงปรึกษา กับพวกเทวดาชัน้ ดาวดึงส ในทีน่ ี้
เราไดเห็นเทวดาเปนอันมากนับเปนพันๆ หวงแหนทีใ่ นปาฏลิคามดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวง
จักษุของมนุษย เทวดาผูมี ศักดิ์ใหญหวงแหนทีใ่ นสวนใด จิตของพระราชาและราชมหาอํามาตยผู
มีศักดิ์ใหญ ก็นอมไปเพื่อสรางนิเวศนในสวนนัน้ เทวดาชั้นกลางหวงแหนทีใ่ นสวนใด จิต ของ
พระราชาและราชมหาอํามาตยชั้นกลาง ก็นอมไปเพื่อสรางนิเวศนในสวนนั้น เทวดาชั้นต่ํา
หวงแหนทีใ่ นสวนใด จิตของพระราชาและราชมหาอํามาตยชั้นต่ํา ก็นอมไปเพื่อสรางนิเวศนใน
สวนนั้น ดูกรอานนท ที่นี้จกั เปนที่อยูอนั ประเสริฐ เปนทางคาขาย เปนนครอันเลิศ ชื่อวา
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ปาฏลีบุตร เปนที่แกหอภัณฑะ นครปาฏลีบุตรจักมีอันตราย ๓ ประการ คือ ไฟ น้ํา หรือการ
ยุใหแตกพวก ฯ
[๘๓] ครัง้ นั้น สุนีธะและวัสสการะ อํามาตยผูใหญในมคธรัฐ เขาไป เฝาพระผูมี
พระภาคถึงทีป่ ระทับ ครั้นเขาไปเฝาแลวไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอให
ระลึกถึงกันไปแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอทานพระโคดมพรอมดวยภิกษุสงฆจงทรง รับภัตของขาพระองคเพื่อเสวยในวันนี้ พระผูมีพระ
ภาคทรงรับดวยดุษณีภาพ ลําดับนั้น สุนีธะและวัสสการะอํามาตยผูใหญในมคธรัฐ ทราบวา
พระผูมีพระภาค ทรงรับแลว จึงเขาไปยังที่พักของตนๆ ครั้นแลวจัดแตงของเคี้ยวของฉันอัน
ประณีตในทีพ่ ักของตนๆ แลวใหทูลเวลาแดพระผูมีพระภาควา ขาแตทาน พระโคดมผูเจริญ
ไดเวลาแลวภัตตาหารสําเร็จแลว ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุง แลว ทรงถือบาตรและจีวร พรอมดวย
ภิกษุสงฆเสด็จเขาไปยังทีพ่ กั ของสุนีธะและวัสสการะอํามาตยผูใหญใน มคธรัฐ ประทับนั่งบน
อาสนะที่เขาจัดถวาย สุนีธะและวัสสการะอํามาตยผูใหญ ในมคธรัฐ อังคาสภิกษุสงฆ
มีพระพุทธเจาเปนประมุขใหอิ่มหนํา เพียงพอดวย ของเคี้ยวของฉันอันประณีต ดวยมือของตนๆ
ครั้นพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จ วางพระหัตถจากบาตรแลว สุนีธะและวัสสการะถืออาสนะต่ํา
นั่งเฝาอยู ณ ทีค่ วร สวนขางหนึ่ง เมื่อสุนีธะและวัสสการะอํามาตยผูใหญในมคธรัฐ นั่งเฝาอยู
อยาง นี้แลว พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาดวยคาถาเหลานี้ ความวา
[๘๔] บัณฑิตยชาติสําเร็จการอยูในประเทศใด ยอมเชื้อเชิญทาน ผูมีศีล ผูสํารวม
แลวประพฤติพรหมจรรย ใหบริโภคในประเทศ นั้น ไดอุทิศทักษิณาทานใหแกเทวดาที่มีอยู ณ
ที่นั้น เทวดา เหลานั้นไดรับบูชาแลว ยอมบูชาตอบเขา ไดรับความนับถือ แลว ยอมนับถือตอบ
เขา แตนั้นยอมอนุเคราะหเขา เหมือน มารดาอนุเคราะหบุตรซึ่งเกิดแตอกฉะนั้น บุรุษผูอันเทวดา
อนุเคราะหแลว ยอมเห็นความเจริญทุกเมื่อ ฯ
[๘๕] ครัง้ นั้น พระผูมพี ระภาคทรงอนุโมทนากะสุนีธะและวัสสการะ อํามาตยผูใหญ
ในมคธรัฐดวยพระคาถาเหลานี้แลว เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปแลว ก็สมัยนั้น สุนีธะและ
วัสสการะอํามาตยผูใหญในมคธรัฐ ตางตามเสด็จพระผูมพี ระภาคไปเบือ้ งพระปฤษฎางคดวยคิดวา
วันนีพ้ ระสมณโคดมจักเสด็จออกทาง ประตูใด ประตูนนั้ จักมีนามวาประตูโคดม จักเสด็จขามแมน้ํา
คงคาทางทาใด ทานั้นจักมีนามวาทาโคดม ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จออกทางประตูใด ประตู
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นั้นไดนามวาประตูโคดมแลว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จไปยังแมน้ําคงคา แลว ก็สมัยนัน้
แมน้ําคงคาเต็มเปยมเสมอฝง กาดื่มกินได พวกมนุษยผูประสงคจะขามฟาก บางพวก เที่ยวหา
เรือ บางพวกเที่ยวหาแพ บางพวกผูกทุน ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคกับภิกษุสงฆทรงหายไป ณ
ที่ฝงนี้แหงแมน้ําคงคา ไปปรากฏตน ที่ฝงโนน เหมือนบุรุษผูมีกําลังเหยียดแขนทีค่ ูไว หรือคูแขน
ที่เหยียดออกแลว ฉะนั้น พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรมนุษยเหลานั้น ผูประสงคจะขามฟาก
บางพวกเที่ยวหาเรือ บางพวกเที่ยวหาแพ บางพวกผูกทุน อยู พระองคทรงทราบ เนื้อความนี้แลว
ทรงเปลงพระอุทานนี้ในเวลานั้นวา
เหลาชนที่จะขามสระ คือ ตัณหาอันเวิ้งวาง ตองสรางสะพาน คือ (อริย
มรรค) พนเปอกตม ก็และขณะที่ชนกําลังผูกทุนอยู หมูช นผูมีปญญา
ขามไดแลว ฯ
จบภาณวารที่หนึ่ง ฯ
[๘๖] ครัง้ นั้น พระผูมพี ระภาค ตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท
มาไปกันเถิด เราจักไปโกฏิคาม ทานพระอานนททูลรับพระดํารัส ของพระผูมีพระภาคแลว
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงโกฏิคามแลว ไดยินวา พระ
ผูมีพระภาคประทับอยู ณ โกฏิคามนั้น ณ ที่ นั้น พระผูม ีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เพราะไมรูแจง แทงตลอดอริยสัจ ๔ เราและพวกเธอจึงเรรอนทองเที่ยวไปสิ้นกาล
นานอยางนี้ เพราะไมรูแจงแทงตลอดอริยสัจ ๔ เปนไฉน เพราะไมรแู จงแทงตลอดทุกขอริยสัจ
เราและพวกเธอจึงเรรอนทองเที่ยวไปตลอดกาลนานอยางนี้ เพราะไมรูแจงแทงตลอด ทุกขสมุทัย
อริยสัจ ... ทุกขนิโรธอริยสัจ ... ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเราและพวกเธอจึงเรรอนทองเที่ยว
ไปสิ้นกาลนานอยางนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราไดรูแจงแทงตลอดทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทัยอริยสัจ ทุกขนิโรธ
อริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจแลว ตัณหาในภพ เราถอนเสีย แลว ตัณหาอันจะนําไป
สูภพสิ้นแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดาครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึง ไดตรัสคาถา
ประพันธตอไปอีกวา
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[๘๗] เพราะไมเห็นอริยสัจ ๔ ตามเปนจริง เราและพวกเธอจึงทองเที่ยวไปในชาติ
นั้นๆ สิ้นกาลนานเราไดเห็นอริยสัจ ๔ เหลานั้นแลว เราถอนตัณหาอันจะนําไปสูภพเสียไดแลว
มูลแหงทุกขเราตัดไดขาดแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี ดังนี้ ฯ
[๘๘] ไดยินวา พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ โกฏิคามแมนั้น ทรงกระทําธรรมีกถา
นี้แหละเปนอันมากแกพวกภิกษุวา อยางนี้ศีล อยางนี้สมาธิ อยางนี้ปญ
 ญา สมาธิอันศีลอบรม
แลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ ปญญาอันสมาธิ อบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงส
ใหญ จิตอันปญญาอบรมแลว ยอมหลุดพน จากอาสวะโดยชอบ คือ กามาสวะ ภวาสวะ
อวิชชาสวะ ฯ
[๘๙] ครัง้ นั้น พระผูมพี ระภาคประทับอยูตามความพอพระทัยในโกฏิคาม แลว ตรัส
เรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท มาไปกันเถิด เราจักไป ยังนาทิกคาม ทานพระ
อานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนัน้ พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆ
หมูใหญ เสด็จถึงนาทิกคามแลว ไดยนิ วา พระผูมีพระภาคประทับในที่พักซึ่งกอดวยอิฐทีน่ าทิกคาม
นั้น ทานพระอานนทเขาไป เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลวถวายบังคม
พระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นทานพระอานนทนั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูล
พระผูมี พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุนามวาสาฬหะ มรณภาพแลวในนาทิกคาม คติและ
ภพเบื้องหนาของเธอเปนไฉน ภิกษุณนี ามวา นันทา มรณภาพแลวใน นาทิกคาม คติและภพ
เบื้องหนาของเธอเปนไฉน อุบาสกนามวา สุทัตตะ ... อุบาสิกา นามวา สุชาดา ... อุบาสกนามวา
กกุธะ ... อุบาสกนามวา การฬิมพะ ... อุบาสก นามวา นิกฏะ ... อุบาสกนามวา กฏิสสหะ ... อุบาสก
นามวา ตุฏฐะ ... อุบาสก นามวา สันตุฏฐะ ... อุบาสกนามวา ภฏะ ... อุบาสกนามวา สุภฏะ ทํา
กาละ แลวในนาทิกคาม คติและภพเบื้องหนาของเขาเปนไฉน ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท ภิกษุนามวาสาฬหะ กระทําให แจงซึ่ง
เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญา อันยิ่งของตนเอง
ในปจจุบนั เขาถึงอยู ภิกษุณนี ามวา นันทา เพราะสังโยชน เบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป เปนโอปปาติกะ
ปรินิพพานในภพนัน้ มีอันไมกลับมาจากโลก นั้นเปนธรรมดา อุบาสกนามวา สุทัตตะ เพราะ
สังโยชน ๓ สิ้นไป และเพราะ ราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เปนพระสกทาคามี กลับมายังโลก
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นี้คราวเดียวเทานั้น แลวจักทําที่สุดแหงทุกข อุบาสิกานามวา สุชาดา เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป
เปน พระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง มีอันจะตรัสรูในภายหนา อุบาสกนาม
วา กกุธะ เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป เปนโอปปาติกะ ปรินิพพาน ในภพนั้น มีอนั ไม
กลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา อุบาสกนามวา การฬิมพะ ... อุบาสกนามวา นิกฏะ ... อุบาสกนามวา
กฏิสสหะ ... อุบาสกนามวา ตุฏฐะ ...อุบาสกนามวา สันตุฏฐะ ... อุบาสกนามวา ภฏะ ... อุบาสก
นามวา สุภฏะ เพราะ สังโยชนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป เปนโอปปาติกะ ปรินพิ พานในภพนัน้ มีอัน
ไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา ฯ
ดูกรอานนท พวกอุบาสกในนาทิกคาม อีก ๕๐ คน กระทํากาละแลว เพราะสังโยชน
เบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป เปนโอปปาติกะ ปรินิพพานในภพนัน้ มีอันไม กลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา
พวกอุบาสกในนาทิกคาม ๙๖ คน ทํากาละแลวเพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป และเพราะราคะ
โทสะ โมหะเบาบาง เปนพระสกทาคามี กลับมายังโลกนี้คราวเดียวเทานั้น แลวจักทําที่สุดแหง
ทุกข พวกอุบาสกในนาทิกคาม๕๑๐ คน ทํากาละแลว เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป
เปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง มีอันจะตรัสรูในภายหนา ฯ
ดูกรอานนท ขอที่ผูเกิดมาเปนมนุษยแลวจะพึงทํากาละนั้นไมอัศจรรย เมื่อผูนั้นๆ
ทํากาละแลว พวกเธอจักเขาไปเฝาพระตถาคต แลวทูลถามเนื้อความ นัน้ อันนี้เปนความลําบาก
แกพระตถาคต เพราะฉะนั้น เราจักแสดงธรรมปริยาย ชื่อธรรมาทาส สําหรับที่จะใหอริยสาวกผู
ประกอบแลว เมื่อจํานงอยู พึงพยากรณ ตนดวยตนเองไดวา เรามีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดแหง
สัตวดิรัจฉานสิ้นแลว มีเปรต วิสัยสิ้นแลว มีอบาย ทุคติ วินิบาต สิ้นแลว เราเปนพระโสดาบัน
มีอันไม ตกต่าํ เปนธรรมดา เปนผูเที่ยง มีอนั จะตรัสรูในภายหนาดังนี้ ก็ธรรมปริยายชื่อวา ธรรมา
ทาส นั้น เปนไฉน ดูกรอานนท อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ เปนผูประกอบ ดวยความเลื่อมใสอัน
ไมหวัน่ ไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูม ีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต
ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชา และจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแ จงซึ่งโลก เปนสารถี
ฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่น ยิ่งไปกวา เปนพระศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบาน
แลว เปน ผูจาํ แนกพระธรรม ดังนี้ เปนผูป ระกอบดวยความเลื่อมใส อันไมหวั่นไหวใน พระธรรม
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วา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว อันผูปฏิบัติพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียก
ใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะ ตน ดังนี้ เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหว ในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผู
ปฏิบัติตรง เปนผูปฏิบัติ เปนธรรม เปนผูปฏิบัติชอบ คือคูบุรุษสี่ บุรุษบุคคลแปด นี้พระสงฆ
สาวกของ พระผูมีพระภาค เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรแกทักษิณา เปนผูควรทําอัญชลี เปน
นาบุญของโลกไมมีนาบุญอืน่ ยิ่งกวา ดังนี้ เปนผูประกอบดวยศีลอันพระอริยะ ใครแลว อันไมขาด
ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ แลว อันตัณหาและทิฐไิ มลูบคลํา
แลว เปนไปเพือ่ สมาธิ ฯ
ดูกรอานนท อันนี้แลคือธรรมปริยายชื่อวาธรรมาทาส สําหรับที่จะให อริยสาวก
ผูประกอบแลว เมื่อจํานงอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามีนรก สิ้นแลว มีกําเนิดแหง
สัตวดิรัจฉานสิ้นแลว มีเปรตวิสัยสิ้นแลว มีอบาย ทุคติ วินิบาต สิ้นแลว เราเปนพระโสดาบัน
มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงมี อันจะตรัสรูในภายหนา ฯ
ไดยนิ วา พระผูมีพระภาคประทับในที่พกั ซึ่งกอดวยอิฐในนาทิกคามนั้น ทรงกระทํามีกถา
นี้แหละเปนอันมากแกพวกภิกษุวา อยางนี้ศีล อยางนี้สมาธิ อยางนีป้ ญญา สมาธิอันศีลอบรม
แลวยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ ปญญา อันสมาธิอบรมแลวยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ
จิตอันปญญาอบรมแลว ยอม หลุดพนจากอาสวะโดยชอบ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ฯ
[๙๐] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูตามความพอพระทัยในนาทิกคาม แลว ตรัส
เรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท มาไปกันเถิด เราจักไปยัง เมืองเวสาลี ทาน
พระอานนททลู รับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุ
สงฆหมูใหญเสด็จถึงเมืองเวสาลีแลว ไดยนิ วา พระผูมีพระภาคประทับในอัมพปาลีวัน เขตเมือง
เวสาลีนั้น ณ ที่นั้น พระผูมพี ระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ควรเปนผูมีสติสัมปชัญญะ อยู นี้เปนอนุสาสนีของเราสําหรับเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางไรเลา
ภิกษุจึงจะ ชือ่ วาเปนผูมีสติ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู พิจารณา เห็น
เวทนาในเวทนาอยู พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู เปนผูมีเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยางนี้แล ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีสติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางไรเลา ภิกษุจึงจะชือ่ วาเปนผู ประกอบดวยสัมปชัญญะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
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เปนผูกระทําความรูตัวในการกาว ในการถอย ในการแล ในการเหลียว ในการคูเขา ในการ
เหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ในการฉัน การดื่ม การเคีย้ ว การลิ้ม ในการ
ถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ การตื่น การพูด
การนิ่ง อยางนีแ้ ล ภิกษุจึงจะชื่อวา เปนผูประกอบดวยสัมปชัญญะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ควรเปนผูมีสติสัมปชัญญะอยู นี้เปนอนุสาสนีของเรา สําหรับเธอ ฯ
[๙๑] นางอัมพปาลีคณิกา ไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จถึงเมือง เวสาลี
ประทับอยู ณ อัมพวันของเรา เขตเมืองเวสาลี ครั้งนั้น นางอัมพปาลีคณิกา สั่งใหจดั ยานที่ดีๆ
แลว ขึ้นยานออกจากเมืองเวสาลีตรงไปยังอารามของตน จน ตลอดภูมปิ ระเทศเทาทีย่ านจะไปได
ลงจากยานเดินเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ ประทับ ครั้นแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมี พระภาคทรงยังนางอัมพปาลีคณิกาผูนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งใหเห็น
แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถา นางอัมพปาลีคณิกา อันพระผูมีพระภาค
ทรง ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบทูล พระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆ จงทรงรับภัตของหมอม
ฉันในวันพรุงนี้ พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณีภาพ ลําดับ นั้น นางอัมพปาลีคณิกาทราบวา
พระผูมีพระภาคทรงรับแลว จึงลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคกระทําประทักษิณหลีกไป
แลว ฯ
[๙๒] พวกเจาลิจฉวี เมืองเวสาลี ไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จ ถึงเมือง
เวสาลี ประทับอยู ณ อัมพปาลีวันเขตเมืองเวสาลี ครั้งนั้น พวกเจาลิจฉวี รับสั่งใหจัดยานที่ดีๆ
แลวเสด็จขึน้ ยานออกจากเมืองเวสาลีไปแลว ในพวกเจา ลิจฉวีนั้น บางพวก เขียวลวน คือมี
วรรณะเขียว มีผาเขียว มีเครื่องประดับเขียว บางพวกเหลืองลวน คือมีวรรณะเหลือง มีผาเหลือง
มีเครื่องประดับเหลือง บางพวกแดงลวน คือมีวรรณะแดง มีผาแดง มีเครื่องประดับแดง
บางพวกขาว ลวน คือมีวรรณะขาว มีผาขาว มีเครื่องประดับขาว ครั้งนั้น นางอัมพปาลีคณิกา
ใหเพลารถกระทบเพลารถ ลอรถกระทบลอรถ แอกกระทบแอก ของพวกเจาลิจฉวี หนุมๆ
พวกเจาลิจฉวีไดพูดกะนางอัมพปาลีคณิกาวา แนะนางอัมพปาลี เหตุไร ทานจึงใหเพลารถกระทบ
เพลารถ ลอรถกระทบลอรถ แอกกระทบแอก ของพวก เจาลิจฉวีหนุมๆ ฯ
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อ. ขาแตลูกเจา จริงอยางนั้น หมอมฉันทูลนิมนตพระผูมีพระภาค พรอมดวยภิกษุสงฆ
ใหทรงรับภัตในวันพรุงนี้ ฯ
ล. แนะนางอัมพปาลี เจาจงใหภัตนี้โดยราคาแสนหนึ่งเถิด ฯ
ขาแตลูกเจา ก็พวกทานจักใหเมืองเวสาลีพรอมทั้งชนบทแกหมอมฉัน แมอยางนัน้
หมอมฉันก็จกั ไมใหภัตอันใหญได ฯ
ลําดับนั้น พวกเจาลิจฉวีปรบนิ้วมือวา ดูกรทานทั้งหลาย นางอัมพปาลี ชนะพวกเรา
แลวหนอ พวกเราถูกนางอัมพปาลีลวงแลวหนอ จึงพวกเจาลิจฉวีได ไปยังอัมพปาลีวันแลว
พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นพวกเจาลิจฉวีมาแตไกล ครั้นแลว จึงรับสั่งกะพวกภิกษุวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย พวกภิกษุทยี่ ังไมเคยเห็นพวกเทวดา ชั้นดาวดึงส จงดูพวกเจาลิจฉวี จงจองดูหมูเจาลิจฉวี
จงนําเขาไปเปรียบหมูเจา ลิจฉวี ใหเหมือนกับเทวดาชัน้ ดาวดึงส ฯ
ลําดับนั้น พวกเจาลิจฉวีไปดวยยานจนสุดภูมิประเทศที่ยานจะไปได ลงจากยานเดิน
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคจนถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลวจึงถวาย บังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อพวกเจาลิจฉวีนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคทรงยังพวกเจาลิจฉวี
เหลานั้น ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถา ครั้งนั้นแล พวกเจา
ลิจฉวีอันพระผูมีพระภาคทรงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถาแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆจงทรง
รับภัต ของ พวกขาพระองคในวันพรุงนี้ พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพวกเจาลิจฉวี เราได
รับภัตของนางอัมพปาลีคณิกาไวในวันพรุง นี้เสียแลว ลําดับนั้น พวกเจาลิจฉวี ปรบนิ้วมือวา นาง
อัมพปาลีคณิกาชนะพวกเราแลวหนอ พวกเราถูกนางอัมพปาลี คณิกาลวงแลวหนอ พวกเจาลิจฉวี
ชื่นชมยินดีภาษิตของพระผูม ีพระภาคแลวลุก จากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทํา
ประทักษิณหลีกไปแลว ฯ
ครั้งนั้น นางอัมพปาลีคณิกา ใหตระเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประณีต ในอารามของ
ตนคืนยังรุง เสร็จแลวสั่งใหกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ไดเวลา
แลว ภัตตาหารสําเร็จแลว ฯ
ลําดับนั้น เวลาเชา พระผูม ีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร พรอมดวยภิกษุ
สงฆ เสด็จไปยังที่พักชัว่ คราวของนางอัมพปาลีคณิกา ประทับนั่ง บนอาสนะที่เขาจัดถวาย นาง
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อัมพปาลีคณิกา อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน ประมุข ใหอิ่มหนําเพียงพอดวยของเคี้ยวของ
ฉันอันประณีตดวยมือของตน ครั้น พระผูม ีพระภาคเสวยเสร็จ วางพระหัตถจากบาตรแลว นาง
อัมพปาลีคณิกาถือ อาสนะต่ํานั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันขอมอบอารามนี้แดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน ประมุข พระผูมี
พระภาคทรงรับอารามแลว ทรงยังนางอัมพปาลีคณิกาใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ให
รื่นเริง ดวยธรรมีกถา เสด็จลุกจากอาสนะหลีก ไปแลว ฯ
ไดยนิ วา พระผูมีพระภาคประทับ ณ อัมพปาลีวัน เขตเมืองเวสาลีนั้น ทรงกระทํา
ธรรมีกถานี้แหละเปนอันมากแกพวกภิกษุวา อยางนี้ศีล อยางนี้สมาธิ อยางนี้ปญญา สมาธิอันศีล
อบรมแลวยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ ปญญาอัน สมาธิอบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงส
ใหญ จิตอันปญญาอบรมแลว ยอม หลุดพนจากอาสวะโดยชอบ คือ กามาสวะ ภวาสวะ
อวิชชาสวะ ฯ
[๙๓] ครัน้ นั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูตามความพอพระทัยใน อัมพปาลีวนั แลว
ตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท มาไปกันเถิด เราจักไปยังบานเวฬุวคาม
ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคพรอมภิกษุสงฆหมูใ หญ
เสด็จถึงบานเวฬุวคามแลว ไดยินวา พระผูม ีพระภาคเสด็จประทับอยูใ นบานเวฬุวคามนั้น ณ ทีน่ ั้น
พระผูมีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งวา มาเถิดภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจําพรรษารอบ
เมืองเวสาลี ตามที่เปนมิตรกัน ตามที่เคยเห็นกัน ตามที่เคยคบกันเถิด สวนเรา จะจําพรรษาใน
บานเวฬุวคามนี้แหละ พวกภิกษุทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค แลว จําพรรษารอบเมือง
เวสาลีตามที่เปนมิตรกัน ตามที่เคยเห็นกัน ตามที่เคย คบกัน สวนพระผูม ีพระภาคทรงจําพรรษา
ในบานเวฬุวคามนั้นแหละ ครั้งนั้นเมื่อ พระผูมีพระภาคทรงจําพรรษาแลว ทรงประชวรอยางหนัก
เกิดเวทนาอยางรายแรง ถึงใกลจะปรินิพพาน ไดยินวา ณ ที่นั้น พระผูมพี ระภาคทรงมีพระสติ
สัมปชัญญะ อดกลั้น ไมพรั่นพรึง ทรงพระดําริวา การที่เราจะไมบอกภิกษุผูอุปฏฐาก ไม อําลา
ภิกษุสงฆปรินพิ พานเสียนั้น ไมสมควรแกเราเลย ถากระไร เราพึงใชความ เพียรขับไลอาพาธนี้
ดํารงชีวิตสังขารอยูเถิด ฯ
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ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงใชความเพียรขับไลอาพาธนั้น ทรงดํารง ชีวิตสังขารอยูแลว
อาพาธของพระองคสงบไปแลว พระผูมีพระภาคทรงหาย ประชวร คือหายจากความเปน
คนไขไมนาน เสด็จออกจากวิหารไปประทับนั่ง บนอาสนะที่ภกิ ษุจดั ถวายไวที่เงาวิหาร ฯ
ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขา ไปเฝาแลว
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นทาน พระอานนทนั่งเรียบรอยแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเห็นความอดทน ของพระผูมี
พระภาคแลว ก็แตวา เพราะการประชวรของพระผูมีพระภาค กายของ ขาพระองคประหนึ่งจะงอม
ระงมไป แมทศิ ทั้งหลายก็ไมปรากฏแกขาพระองค แม ธรรมทั้งหลายก็ไมแจมแจงแกขาพระองค
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็แตวา ขาพระองคมามีความเบาใจอยูหนอยหนึ่งวา พระผูมีพระภาคจักยังไม
เสด็จ ปรินิพพาน จนกวาจะไดทรงปรารภภิกษุสงฆ แลวตรัสพระพุทธพจนอยางใด อยางหนึ่ง ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ภิกษุสงฆยังจะหวังอะไรในเราเลา ธรรมอันเรา
ไดแสดงแลว กระทําไมใหมใี นมีนอก กํามืออาจารยในธรรมทั้งหลาย มิไดมีแกตถาคต ผูใดจะพึง
คิดอยางนีว้ า เราจักบริหารภิกษุสงฆ หรือวาภิกษุสงฆ จะเชิดชูเราดังนี้ ผูนั้นจะพึงปรารภภิกษุสงฆ
แลวกลาวคําอยางใดอยางหนึ่งเปนแน ดูกรอานนท ตถาคตมิไดมีความดําริอยางนีว้ า เราจัก
บริหารภิกษุสงฆ หรือวา ภิกษุสงฆจกั เชิดชูเรา ตถาคตจักปรารภภิกษุสงฆแลว กลาวคําอยางใด
อยางหนึ่ง ในคราวหนึ่ง ดูกรอานนท บัดนี้ เราแกเฒาเปนผูใหญลวงกาลผานวัยมาโดย ลําดับแลว
วัยของเราเปนมาถึง ๘๐ ปแลว เกวียนเกายังจะใชไปได เพราะการ ซอมแซมดวยไมไผ แมฉันใด
กายของตถาคต ฉันนั้นเหมือนกัน ยังเปนไปได ก็คลายกับเกวียนเกาที่ซอมแซมดวยไมไผ ฯ
ดูกรอานนท สมัยใด ตถาคตเขาถึงเจโตสมาธิ อันไมมีนิมิต เพราะ ไมทําไวในใจ
ซึ่งนิมิตทั้งปวง เพราะดับเวทนาบางเหลาแลวอยู สมัยนัน้ กายของ ตถาคตยอมผาสุก เพราะ
ฉะนั้น พวกเธอจงมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง มิใช มีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง คือจงมีธรรมเปนเกาะ
มีธรรมเปนที่พึ่ง มิใชมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง อยูเถิด ฯ
ดูกรอานนท อยางไรเลา ภิกษุจึงจะชื่อวา มีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พงึ่ มิใชมีสิ่ง
อื่นเปนที่พึ่ง คือจงมีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง มิใชมีสิ่งอื่นเปน ทีพ่ ึ่งอยู ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู พิจารณาเห็นเวทนา ในเวทนาอยู พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู เปนผูมี เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส
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ในโลก อยางนี้แล อานนท ภิกษุจึงจะชื่อวา มีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พงึ่ มิใชมีสิ่งอื่นเปน
ที่พึ่ง คือมีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง มิใชมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยู ดูกรอานนท ผูใดผูหนึ่ง
ในบัดนีก้ ็ดี โดยที่เราลวงไปแลวก็ดี จักเปนผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปน ที่พึ่ง มิใชมีสิ่งอื่นเปนที่
พึ่ง คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง มิใชมีสิ่ง อื่นเปนที่พึ่งอยู ภิกษุของเราที่เปนผูใคร
ตอการศึกษาจักปรากฏอยูในความเปน ยอดยิ่ง ฯ
จบคามกัณฑในมหาปรินิพพานสูตร ฯ
จบภาณวารที่สอง ฯ
[๙๔] ครัง้ นั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและ จีวรเสด็จเขา
ไปบิณฑบาตยังเมืองเวสาลี ครั้นเสด็จเที่ยวบิณฑบาตแลว เวลา ปจฉาภัตเสด็จกลับ
จากบิณฑบาตแลว ตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท เธอจงถือเอาผานิสีทนะไป
เราจักเขาไปยังปาวาลเจดีย เพื่อพักผอน ตอนกลางวัน ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผู
มีพระภาคแลว ถือเอาผา นิสีทนะตามเสด็จพระผูมีพระภาคไปทางเบื้องพระปฤษฎางค ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังปาวาลเจดีย ครั้นเสด็จเขาไป แลวประทับนั่ง
บนอาสนะที่ทา นพระอานนทปูลาดถวาย ฝายทานพระอานนทถวาย บังคมพระผูมีพระภาคแลว นัง่ ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นทานพระอานนทนงั่ เรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดรับสัง่ กะทานวา
ดูกรอานนท เมืองเวสาลี นารื่นรมย อุเทนเจดีย โคตมเจดีย สัตตัมพเจดีย พหุปุตตเจดีย
สารันทเจดีย ปาวาลเจดีย ตางนารื่นรมย อิทธิบาททั้ง ๔ อันผูใดผูหนึ่งเจริญแลว กระทําให
มากแลว กระทําใหเปนดุจยาน กระทําใหเปนดุจพืน้ ใหตั้งมั่นแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว
ผูนั้นเมื่อจํานงอยู พึงดํารงอยูไ ดตลอดกัป หรือเกินกวากัป ดูกร อานนท อิทธิบาททั้ง ๔ ตถาคต
เจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปน ดุจยาน กระทําใหเปนดุจพื้น ใหตั้งมัน่ แลว สั่งสม
แลว ปรารภดีแลว ตถาคต นั้น เมื่อจํานงอยู จะพึงดํารงอยูไดตลอดกัป หรือเกินกวากัป
แมเมื่อ พระผูม ีพระภาคทรงกระทํานิมิตอันหยาบ โอภาสอันหยาบอยางนี้ ทานพระอานนท ก็มิอาจ
รูทัน จึงมิไดทลู วิงวอนพระผูม ีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงดํารงอยู
ตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัป เพื่อ ประโยชนของชนเปนอันมาก เพื่อความสุข
ของชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะห โลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพือ่ ความสุขของเทวดา
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และมนุษยทั้งหลาย ดังนี้ เพราะถูกมารเขาดลใจแลว แมครั้งที่ ๒ พระผูมีพระภาคก็รบั สั่งกะ
ทาน พระอานนท ฯลฯ แมครั้งที่ ๓ พระผูมีพระภาคก็รบั สั่งกะทานพระอานนท ฯลฯ ทานพระ
อานนทก็มิอาจรูทัน ... เพราะถูกมารเขาดลใจแลว ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะทานพระอานนทวา เธอจงไปเถิด อานนท เธอรูกาล
อันควรในบัดนี้ ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของ พระผูมีพระภาคแลว ลุกจากอาสนะถวาย
บังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณ แลวไปนั่ง ณ โคนไมแหงหนึ่งในที่ไมไกล ฯ
[๙๕] ครัง้ นั้น มารผูมีบาป เมื่อทานพระอานนทหลีกไปแลวไมนาน เขาไปเฝาพระผู
มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ยืนอยู ณ ที่ควรสวน ขางหนึ่ง มารผูมีบาปยืนเรียบรอย
แลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ พระผูมีพระภาคจงปรินพิ พานในบัดนีเ้ ถิด ขอ
พระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาค ก็พระผูมี
พระภาคไดตรัสพระวาจา นีไ้ ววา ดูกรมารผูมีบาป ภิกษุผเู ปนสาวกของเราจักยังไมเฉียบแหลม
ไมไดรับ แนะนํา ไมแกลวกลา ไมเปนพหูสูต ไมทรงธรรม ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไม
ปฏิบัติชอบ ไมประพฤติตามธรรม เรียนกับอาจารยของตนแลว ยังบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง
เปดเผย จําแนก กระทําใหงายไมได ยังแสดง ธรรมมีปาฏิหาริยขมขี่ปรับปวาทที่บังเกิดขึ้นให
เรียบรอยโดยสหธรรมไมได เพียงใด เราจักยังไมปรินพิ พานเพียงนัน้ ขาแตพระองคผูเจริญ
ก็บัดนี้ ภิกษุผูเปนสาวก ของพระผูมีพระภาคเปนผูเฉียบแหลมแลว ไดรับแนะนําแลว แกลวกลา
เปน พหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรม เรียนกับ
อาจารยของตนแลว บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหงายได แสดง
ธรรมมีปาฏิหาริยขมขี่ปรับปวาทที่บังเกิดขึ้นใหเรียบรอย โดยสหธรรมได ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอ พระสุคตจง
ปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เปนเวลาปรินพิ พานของพระผูมีพระภาค ก็พระผูมีพระภาคไดตรัส
พระวาจานี้ไววา ดูกรมารผูมบี าป ภิกษุณีผสู าวิกาของเรา จักยังไมเฉียบแหลม ... ขาแตพระองค
ผูเจริญ ก็บัดนี้ ภิกษุณีผูสาวิกาของ พระผูมีพระภาคเปนผูเฉียบแหลมแลว ... แสดงธรรมมีปาฏิ
หาริยขมขี่ปรับปวาทที่ บังเกิดขึ้นใหเรียบรอยโดยสหธรรมได ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอ พระสุคตจง
ปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เปนเวลาปรินพิ พานของพระผูมีพระภาค ก็พระผูมีพระภาคไดตรัส
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พระวาจานี้ไววา ดูกรมารผูมบี าป อุบาสกผูเปนสาวกของ เรา จักยังไมเฉียบแหลม ... ขาแต
พระองคผูเจริญ ก็บัดนี้ อุบาสกผูเปนสาวก ของพระผูมีพระภาคเปนผูเฉียบแหลมแลว ... แสดง
ธรรมมีปาฏิหาริยขมขี่ปรับปวาท ที่บังเกิดขึ้นใหเรียบรอยโดยสหธรรมได ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอพระสุคตจง
ปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เปนเวลาปรินพิ พานของพระผูมีพระภาค ก็พระผูมีพระภาคไดตรัส
พระวาจานี้ไววา ดูกรมารผูมบี าป อุบาสิกาผูเปนสาวิกา ของเรา จักยังไมเฉียบแหลม ... ขาแต
พระองคผูเจริญ ก็บัดนี้ อุบาสิกาผูเปน สาวิกาของพระผูม ีพระภาค เปนผูเฉียบแหลมแลว ไดรับ
แนะนําแลว แกลวกลา เปนพหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ
ประพฤติตาม ธรรม เรียนกับอาจารยของตนแลว บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก
กระทําใหงายได แสดงธรรม มีปาฏิหาริยข มขี่ปรับปวาทที่บังเกิดขึ้นให เรียบรอยโดยสหธรรมได ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอพระสุคตจง
ปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เปนเวลาปรินพิ พานของพระผูมีพระภาค ก็พระผูมีพระภาคไดตรัส
พระวาจานี้ไววา ดูกรมารผูมบี าป พรหมจรรยของเรานี้ จักยังไมสมบูรณ กวางขวาง แพรหลาย
รูกันโดยมาก เปนปกแผน จนกระทั่ง พวกเทวดาและมนุษยประกาศไดดีแลว เพียงใด เราจัก
ยังไมปรินิพพานเพียงนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บัดนี้ พรหมจรรยของพระผูมีพระภาคนี้สมบูรณ
แลว กวางขวาง แพรหลาย รูกันโดยมาก เปนปกแผน จนกระทั่งพวกเทวดาและ มนุษย
ประกาศไดดีแลว ขอพระผูมีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอพระสุคต จงปรินิพพานในบัดนี้
เถิด บัดนี้ เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมพี ระภาค ฯ
เมื่อมารกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสตอบวา ดูกรมารผู มีบาป ทานจง
มีความขวนขวายนอยเถิด ความปรินิพพานแหงตถาคตจักมีไมชา โดยลวงไปอีกสามเดือนแตนี้
ตถาคตก็จักปรินิพพาน ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค ทรงมีพระสติสัมปชัญญะทรงปลงอายุสังขาร ณ
ปาวาลเจดีย และเมื่อพระผูมพี ระภาคทรงปลงอายุสังขารแลว ไดเกิดแผนดินไหวใหญ และ
ขนพองสยองเกลา นาพึงกลัว ทั้งกลองทิพยก็บันลือลั่น พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแลว
ทรงเปลงพระอุทานนี้ในเวลานั้นวา
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[๙๖] มุนปี ลงเสียไดแลวซึ่งกรรมที่ชั่งได
และกรรมที่ชั่งไมได อันเปนเหตุสมภพ
เปนเครื่องปรุงแตงภพ และไดยนิ ดีในภายใน
มีจิตตั้งมั่น ทําลายกิเลสที่เกิดในตนเสีย เหมือนนักรบ
ทําลายเกราะฉะนัน้ ฯ
[๙๗] ครัง้ นั้น พระอานนทไดมีความคิดอยางนีว้ า นาอัศจรรยจริงหนอ เหตุไมเคย
มีมามีขึ้น แผนดินใหญนี้ไหวได แผนดินใหญนี้ไหวไดจริงๆ ความ ขนพองสยองเกลานาพึงกลัว
ทั้งกลองทิพยก็บันลือลั่น อะไรหนอเปนเหตุ อะไรหนอเปนปจจัยสําหรับใหแผนดินไหวใหญ
ปรากฏ ฯ
ลําดับนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้น เขาไปเฝาแลว
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น ทานพระอานนทนั่งเรียบรอย
แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย เหตุไมเคยมีมามีขึ้น แผนดินใหญนี้ไหว
ได แผนดินใหญนี้ไหวไดจริงๆ ความ ขนพองสยองเกลานาพึงกลัว ทั้งกลองทิพยก็บันลือลั่น
อะไรหนอเปนเหตุ อะไรหนอเปนปจจัย สําหรับใหแผนดินไหวใหญปรากฏ ฯ
[๙๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพระอานนท เหตุ ๘ ประการ ปจจัย ๘
ประการเหลานี้แล เพื่อใหแผนดินไหวใหญปรากฏ ๘ ประการเปนไฉน ฯ
ดูกรอานนท มหาปฐพีนตี้ ั้งอยูบนน้ํา น้าํ ตั้งอยูบนลม ลมตั้งอยูบนอากาศ สมัยทีล่ ม
ใหญพัด เมื่อลมใหญพัดอยูยอ มยังน้ําใหไหว น้ําไหวแลว ยอมยัง แผนดินใหไหว อันนี้เปนเหตุ
เปนปจจัยขอทีห่ นึ่ง เพื่อใหแผนดินไหวใหญ ปรากฏ ฯ
อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณผูมีฤทธิ์ ถึงความเปนผูชํานาญใน ทางจิต หรือ
วาเทวดาผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก เขาเจริญปฐวีสัญญาเพียง เล็กนอย เจริญอาโปสัญญาอยาง
แรงกลา เขายอมยังแผนดินนี้ใหสะเทือนสะทาน หวัน่ ไหวได อันนี้เปนปจจัยขอที่สอง เพื่อให
แผนดินไหวใหญปรากฏ ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระโพธิสัตวจุติจากชัน้ ดุสติ มีสติสัมปชัญญะ ลงสู
พระครรภพระมารดา เมื่อนั้น แผนดินนี้ยอมสะเทือนสะทานหวัน่ ไหว อันนี้ เปนเหตุเปนปจจัย
ขอที่สาม เพื่อใหแผนดินไหวใหญปรากฏ ฯ
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อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระโพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะ ประสูติจาก พระครรภ
พระมารดา เมือ่ นั้น แผนดินนี้ยอมสะเทือนสะทานหวั่นไหว อันนี้ เปนเหตุเปนปจจัยขอที่สี่
เพื่อใหแผนดินไหวใหญปรากฏ ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระตถาคตตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อนัน้
แผนดินนี้ยอมสะเทือนสะทานหวัน่ ไหว อันนี้เปนเหตุเปนปจจัยขอที่หา เพื่อใหแผนดินไหวใหญ
ปรากฏ ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระตถาคตใหอนุตรธรรมจักรเปนไป เมื่อนัน้ แผนดินนี้
ยอมสะเทือนสะทานหวั่นไหว อันนี้เปนเหตุเปนปจจัยขอที่หก เพื่อให แผนดินไหวใหญปรากฏ ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระตถาคตมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงปลงอายุ สังขาร เมื่อนั้น
แผนดินนี้ยอมสะเทือนสะทานหวัน่ ไหว อันนี้เปนเหตุเปน ปจจัยขอที่เจ็ด เพื่อใหแผนดินไหว
ใหญปรากฏ ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสส นิพพานธาตุ เมือ่ นั้น
แผนดินนี้ยอมสะเทือนสะทานหวัน่ ไหว อันนี้เปนเหตุเปน ปจจัยขอที่แปด เพื่อใหแผนดินไหว
ใหญปรากฏ ฯ
ดูกรอานนท เหตุ ๘ ประการ ปจจัย ๘ ประการ เหลานี้แล เพื่อให แผนดินไหว
ใหญปรากฏ ฯ
[๙๙] ดูกรอานนท บริษทั ๘ พวกเหลานี้แล ๘ พวกเปนไฉน คือ ขัตติยบริษัท
พราหมณบริษทั คฤหบดีบริษัท สมณบริษทั จาตุมหาราชิกบริษัท ดาวดึงสบริษัท มารบริษัท
พรหมบริษัท ฯ
ดูกรอานนท เรายังจําไดวา เราเขาไปยังขัตติยบริษัทหลายรอยครั้ง ทั้งเรา เคยนั่งเคย
ปราศรัย เคยเขาสนทนาในขัตติยบริษัทนัน้ วรรณะของพวกนัน้ เปน เชนใด ของเราก็เปน
เชนนั้น เสียงของพวกนั้นเปนเชนใด ของเราก็เปนเชนนัน้ เรายังพวกนั้นใหเห็นแจง ใหสมาทาน ให
อาจหาญ ใหรนื่ เริงดวยธรรมีกถา เมื่อเราพูดอยูกไ็ มมีใครรูวา ผูนี้คือใครหนอพูดอยู
จะเปนเทวดาหรือมนุษย ครั้นเรายังพวกนั้นใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวย
ธรรมีกถา แลวหายไป เมื่อเราหายไปแลว ก็ไมมีใครรูวา ผูนี้คือใครหนอ หายไปแลว จะเปนเ
ทวดาหรือมนุษย ดูกรอานนท เรายังจําไดวา เราเขาไปยังพราหมณบริษทั หลายรอยครั้ง ...
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คฤหบดีบริษทั หลายรอยครัง้ ... สมณบริษทั หลายรอยครัง้ ... จาตุมหาราชิกบริษัทหลายรอยครั้ง ...
ดาวดึงสบริษทั หลายรอยครัง้ ... มารบริษัท หลายรอยครั้ง ... พรหมบริษัทหลายรอยครั้ง ... ทั้งเรา
เคยนั่ง เคยปราศรัย เคยเขาสนทนาในพรหมบริษัทนั้น วรรณะของพวกนัน้ เปนเชนใด ของเรา
ก็เปน เชนนัน้ เสียงของพวกนั้นเปนเชนไร ของเราก็เปนเชนนัน้ เรายังพวกนั้นให เห็นแจง
ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถา เมื่อเราพูดอยูกไ็ มมี ใครรูวา ผูนี้คือใครหนอ
พูดอยู จะเปนเทวดาหรือมนุษย ครั้นเรายังพวกนั้นให เห็นแจง ใหสมาทาน ใชอาจหาญ ให
รื่นเริงดวยธรรมีกถาแลวหายไป เมื่อเรา หายไปแลว ก็ไมมีใครรูวา ผูนคี้ ือใครหนอ หายไปแลว
จะเปนเทวดาหรือมนุษย ดูกรอานนท บริษัท ๘ เหลานี้แล ฯ
[๑๐๐] ดูกรอานนท อภิภายตนะ ๘ ประการ เหลานีแ้ ล ๘ ประการ เปนไฉน
คือ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็กซึ่งมีผิวพรรณดี และมีผวิ พรรณ
ทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้ เปนอภิภายตนะ
ขอที่หนึ่ง ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกทีใ่ หญ ซึ่งมีผิวพรรณดี และมีผิว
พรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลวมีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้ เปนอภิภายตนะ
ขอที่สอง ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็ก ซึ่งมีผิวพรรณดี และมีผิว
พรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้ เปนอภิภายตนะ
ขอที่สาม ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ใหญ ซึ่งมีผิวพรรณ ดีและมีผิว
พรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้ เปนอภิภายตนะ
ขอที่สี่ ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอก อันเขียว มีวรรณะ เขียว เขียว
ลวน มีรัศมีเขียว ดอกผักตบอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว หรือวาผาที่
กําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนทั้งสองเกลี้ยงเขียว มี วรรณะเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว แม
ฉันใด ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียวลวน
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มีรัศมีเขียว ฉันนั้น เหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญวา เรารู เราเห็น อันนี้
เปนอภิภายตนะขอที่หา ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณะเหลือง เหลือง
ลวน มีรัศมีเหลือง ดอกกรรณิการอันเหลือง มีวรรณะเหลือง เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง
หรือวาผาที่กําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนทั้งสอง เกลี้ยงเหลือง มีวรรณะเหลือง เหลืองลวน
มีรัศมีเหลือง แมฉันใด ผูห นึ่ง มีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณะ
เหลือง เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความ สําคัญ
อยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้ เปนอภิภายตนะขอที่หก ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณะแดง แดงลวน
มีรัศมีแดง ดอกหงอนไกอันแดง มีวรรณะแดง แดงลวน มีรัศมีแดง หรือวาผาที่กําเนิดในเมือง
พาราณสีมีสวนทั้งสองเกลี้ยงแดง มีวรรณะแดง แดงลวน มีรัศมีแดง แมฉันใด ผูห นึ่งมีความ
สําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณะแดง แดงลวน มีรัศมีแดง ฉันนั้น
เหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้ เปนอภิภายตนะ
ขอที่เจ็ด ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณะขาว ขาวลวน
มีรัศมีขาว ดาวประกายพฤกษอันขาว มีวรรณะขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว หรือวาผาทีก่ ําเนิดใน
เมืองพาราณสีมีสวนทั้งสองเกลี้ยงขาว มีวรรณะขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว แมฉันใด ผูห นึ่งมี
ความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณะขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว ฉันนัน้
เหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้ เปนอภิภายตนะ
ขอที่แปด ฯ
ดูกรอานนท อภิภายตนะ ๘ ประการ เหลานี้แล ฯ
[๑๐๑] ดูกรอานนท วิโมกข ๘ ประการเหลานี้แล ๘ ประการ เปน ไฉน คือ
ภิกษุเห็นรูป อันนี้เปนวิโมกขขอที่หนึ่ง ฯ
ภิกษุมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอก อันนี้เปนวิโมกข ขอที่สอง ฯ
ภิกษุนอมใจไปวา สิ่งนี้งาม อันนี้ เปนวิโมกขขอที่สาม ฯ
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เพราะลวงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมใสใจ
ซึ่งนานัตตสัญญา ภิกษุเขาถึงอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา อากาศหาที่สุดมิได ดังนี้ อยู
อันนี้เปนวิโมกขขอที่สี่ ฯ
เพราะลวงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง ภิกษุเขาถึง วิญญาณัญจายตนะ
ดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิได ดังนี้ อยู อันนี้เปน วิโมกขขอทีห่ า ฯ
เพราะลวงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง ภิกษุเขาถึง อากิญจัญญายตนะ
ดวยมนสิการวา นอยหนึ่งไมมี ดังนี้ อยู อันนี้เปนวิโมกข ขอที่หก ฯ
เพราะลวงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง ภิกษุเขาถึง เนวสัญญานา
สัญญายตนะอยู อันนี้เปนวิโมกขขอที่เจ็ด ฯ
เพราะลวงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยประการทั้งปวง ภิกษุ เขาถึงสัญญา
เวทยิตนิโรธอยู อันนี้เปนวิโมกขขอที่แปด ฯ
ดูกรอานนท วิโมกข ๘ ประการเหลานีแ้ ล ฯ
[๑๐๒] ดูกรอานนท สมัยหนึ่ง เราแรกตรัสรู พักอยูทตี่ นไม อชปาลนิโครธแทบฝง
แมน้ําเนรัญชรา ในอุรุเวลาประเทศ ครั้งนัน้ มารผูมีบาป ไดเขาไปหาเราถึงที่อยู ครั้นเขาไปหา
แลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นมาร ผูมีบาปยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาค จงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้
เถิด บัดนี้เปนเวลา ปรินิพพานของพระผูมีพระภาค เมื่อมารกลาวอยางนี้แลว เราไดตอบวา ดูกร
มาร ผูมีบาป ภิกษุผูเปนสาวกของเรา จักยังไมเฉียบแหลม ไมไดรับแนะนํา ไม แกลวกลา ไม
เปนพหูสูต ไมทรงธรรม ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไม ปฏิบัติชอบ ไมประพฤติตามธรรม
เรียนกับอาจารยของตนแลว ยังบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหงาย
ไมได ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย ขมขีป่ รับปวาทที่บังเกิดขึ้นใหเรียบรอยโดยสหธรรมไมได
เพียงใด เราจักยังไม ปรินิพพานเพียงนั้น ฯ
ดูกรมารผูมีบาป ภิกษุณผี ูเปนสาวิกาของเรา จักยังไมเฉียบแหลม ... เพียงใด เราจัก
ยังไมปรินิพพานเพียงนั้น ฯ
ดูกรมารผูมีบาป อุบาสกผูเปนสาวกของเรา จักยังไมเฉียบแหลม ... เพียงใด เราจัก
ยังไมปรินิพพานเพียงนั้น ฯ
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ดูกรมารผูมีบาป อุบาสิกาผูเปนสาวิกาของเรา จักยังไมเฉียบแหลม ... เพียงใด เรา
จักยังไมปรินพิ พานเพียงนัน้ ฯ
ดูกรมารผูมีบาป พรหมจรรยของเรานี้จกั ยังไมสมบูรณ กวางขวาง แพรหลาย รูก ัน
โดยมาก เปนปกแผน จนกระทั่งเทวดามนุษยประกาศไดดีแลว เพียงใด เราจักไมปรินิพพาน
เพียงนัน้
ดูกรอานนท วันนี้เมื่อกี้นเี้ อง มารผูมีบาปไดเขามาหาเราที่ปาวาลเจดีย ครั้นเขามาหา
แลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง มารผูมีบาปครั้นยืนเรียบรอย แลวไดกลาวกะ
เราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงปรินพิ พาน ในบัดนี้เถิด ขอพระสุคตจง
ปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เปนเวลาปรินพิ พาน ของพระผูมีพระภาค ก็พระผูมีพระภาคไดตรัส
พระวาจานี้ไววา ดูกรมารผูมบี าป ภิกษุผูเปนสาวกของเราจักยังไมเฉียบแหลม ... เพียงใด ... ภิกษุณี
ผูเปนสาวิกา ของเราจักยังไมเฉียบแหลม ... เพียงใด ... อุบาสกผูเปนสาวกของเราจักยังไมเฉียบ
แหลม ... เพียงใด ... อุบาสิกาผูเปนสาวิกาของเราจักยังไมเฉียบแหลม ... เพียงใด ... พรหมจรรย
ของเรานี้จักยังไมสมบูรณ กวางขวาง แพรหลาย รูกัน โดยมาก เปนปกแผน จนกระทั่งเทวดา
และมนุษยประกาศไดดีแลวเพียงใด เรา จักยังไมปรินพิ พานเพียงนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ
ก็บัดนี้ พรหมจรรยของพระผูมี พระภาคสมบูรณแลว กวางขวาง แพรหลาย รูกันโดยมาก เปน
ปกแผน จนกระทั่งเทวดาและมนุษยประกาศไดดแี ลว ขอพระผูมีพระภาคจงปรินพิ พานใน บัดนี้เถิด
ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เปนเวลาปรินิพพานของ พระผูมีพระภาค ฯ
ดูกรอานนท เมื่อมารกลาวอยางนีแ้ ลว เราไดตอบวา ดูกรมารผูมีบาป ทานจงมีความ
ขวนขวายนอยเถิด ความปรินพิ พานแหงตถาคตจักมีไมชา โดย ลวงไปอีกสามเดือนแตนี้ ตถาคต
ก็จักปรินพิ พาน ดูกรอานนท วันนี้เมื่อกี้นี้ ตถาคตมีสติสัมปชัญญะปลงอายุสังขารแลว ที่ปาวาล
เจดีย ฯ
เมื่อพระผูม ีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกราบทูลวา ขาแต พระองค
ผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงดํารงอยูตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรง ดํารงอยูตลอดกัป เพื่อ
ประโยชนของชนเปนอันมาก เพื่อความสุขของชนเปน อันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ ความสุขของ เทวดาและมนุษยทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท
เวลานี้อยาเลย อยาวิงวอนตถาคตเลย บัดนีม้ ิใชเวลาที่จะวิงวอนตถาคต แมครั้งที่สอง ... แม
ครั้งที่สาม ... ทานพระอานนท ก็ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ พระผูมีพระภาคจงทรง
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ดํารงอยูตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัป เพื่อ ประโยชนของชนเปนอันมาก เพื่อ
ความสุขของชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขของ
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
ดูกรอานนท เธอเชื่อความตรัสรูของตถาคตหรือ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเชื่อ ฯ
ดูกรอานนท เมื่อเชื่อ ไฉนเธอจึงแคนไดตถาคตถึงสามครั้งเลา ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดฟงมาไดรับมา เฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาควา
ดูกรอานนท อิทธิบาททั้ง ๔ อันผูใดผูหนึ่งเจริญแลว กระทํา ใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน
กระทําใหเปนดุจพื้น ใหตั้งมัน่ แลว อบรม แลว ปรารภดีแลว ผูนั้น เมื่อจํานงอยู พึงดํารงอยู
ไดตลอดกัป หรือเกินกวากัป ดูกรอานนท อิทธิบาททั้ง ๔ ตถาคตเจริญแลว กระทําใหมากแลว
กระทําให เปนดุจยาน กระทําใหเปนดุจพื้น ใหตั้งมั่นแลว อบรมแลว ปรารภดีแลว ตถาคตนั้น
เมื่อจํานงอยู จะพึงดํารงอยูไ ดตลอดกัป หรือเกินกวากัป ฯ
ดูกรอานนท เธอเชื่อหรือ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเชื่อ ฯ
ดูกรอานนท เพราะฉะนัน้ เรื่องนี้เปนความผิดพลาดของเธอผูเดียว เพราะวา เมื่อ
ตถาคตทํานิมิตอันหยาบ ทําโอภาสอันหยาบอยางนี้ เธอมิอาจรูทัน จึงมิไดวิงวอนตถาคตวา
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงดํารงอยูตลอดกัป ขอพระสุคต จงทรงดํารงอยูตลอดกัป เพื่อประโยชน
ของชนเปนอันมาก เพื่อความสุขของชน เปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อ
เกื้อกูล เพื่อความสุข ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ถาเธอวิงวอนตถาคต ตถาคตจะพึงหามวาจา
เธอ เสียสองครั้งเทานั้น ครั้นครั้งที่สาม ตถาคตพึงรับ เพราะฉะนัน้ แหละ อานนท เรื่องนี้จึง
เปนความผิดพลาดของเธอผูเดียว ฯ
[๑๐๓] ดูกรอานนท สมัยหนึ่ง เราอยูทภี่ ูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนคร ราชคฤห ณ ที่นนั้
เราเรียกเธอมาบอกวา ดูกรอานนท พระนครราชคฤห นารื่นรมย ภูเขาคิชฌกูฏ นารื่นรมย
อิทธิบาททั้ง ๔ อันผูใดผูหนึ่งเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน กระทําใหเปน
ดุจพื้น ใหตั้งมั่นแลว อบรมแลว ปรารภดีแลว ผูนั้น เมื่อจํานงอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกัป
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หรือ เกินกวากัป ดูกรอานนท อิทธิบาททั้ง ๔ ตถาคตเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําให
เปนดุจยาน กระทําใหเปนดุจพื้น ใหตั้งมั่นแลว อบรมแลว ปรารภดี แลว ตถาคตนั้น เมื่อ
จํานงอยู จะพึงดํารงอยูไดตลอดกัป หรือเกินกวากัป เมื่อ ตถาคตทํานิมิตอันหยาบ โอภาสอัน
หยาบอยางนี้ เธอมิอาจรูทัน จึงมิไดวิงวอน ตถาคตวา ขอพระผูมีพระภาคจงทรงดํารงอยูตลอดกัป
ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยู ตลอดกัป เพื่อประโยชนของชนเปนอันมาก เพื่อความสุขของชนเปน
อันมาก เพือ่ อนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข ของเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ถาเธอวิงวอนตถาคต ตถาคตจะพึงหามวาจาเธอเสียสองครั้ง เทานั้น ครั้นครั้งที่สาม
ตถาคตพึงรับ เพราะฉะนัน้ แหละ อานนท เรื่องนี้ จึงเปนความผิดพลาดของเธอผูเดียว ฯ
[๑๐๔] ดูกรอานนท สมัยหนึ่ง เราอยูทโี่ คตมนิโครธ เขตพระนคร ราชคฤหนั้น ...
เราอยูที่เหวเปนที่ทิ้งโจร เขตพระนครราชคฤหนั้น ... เราอยูที่ถ้ํา สัตตบรรณคูหา ขางภูเขาเวภาร
บรรพต เขตพระนครราชคฤหนั้น ... เราอยูท ี่ กาฬศิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ เขตพระนครราชคฤหนั้น ...
เราอยูที่เงื้อมชือ่ สัปปโสณฑิก ณ สีตวัน เขตพระนครราชคฤหนั้น ... เราอยูที่ตโปทาราม เขต
พระนครราชคฤห นั้น ... เราอยูที่เวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน เขตพระนครราชคฤหนั้น ... เราอยูที่
ชีวกัมพวัน เขตพระนครราชคฤหนั้น ... เราอยูที่มัททกุจฉิมฤคทายวัน เขตพระนคร ราชคฤหนั้น
ณ ที่นั้น เราเรียกเธอมาบอกวา ดูกรอานนท พระนครราชคฤห นารื่นรมย ภูเขาคิชฌกูฏนา
รื่นรมณ โคตมนิโครธ เหวทีท่ ิ้งโจร ถ้ําสัตตบรรณคูหา ขางภูเขาเวภารบรรพต กาฬศิลาขางภูเขา
อิสิคิลิ เงื้อมชื่อวา สัปปโสณฑิกสีตวัน ตโปทาราม เวฬุวนั กลันทกวิวาปสถาน ชีวกัมพวัน
มัททกุจฉิมฤคทายวัน ตางนารื่นรมย อิทธิบาททั้ง ๔ อันผูใดผูหนึ่งเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว กระทํา ใหเปนดุจยาน กระทําใหเปนดุจพืน้ ใหตั้งมั่นแลว อบรมแลว ปรารภดีแลว
ผูนั้น เมื่อจํานงอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกัป หรือเกินกวากัป ดูกรอานนท อิทธิบาท
ทั้ง ๔ ตถาคตเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน กระทําใหเปนดุจพื้น ใหตั้ง
มั่นแลว อบรมแลว ปรารภดีแลว ตถาคตนัน้ เมื่อจํานงอยู พึงดํารงอยูไ ดตลอดกัป หรือเกิน
กวากัป เมื่อตถาคตทํานิมิตอันหยาบ ทําโอภาสอันหยาบอยางนี้ เธอมิอาจรูทัน จึงมิไดวิงวอน
ตถาคตวา ขอพระผูมี พระภาคจงทรงดํารงอยูตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัป เพือ่
ประโยชนของชนเปนอันมาก เพื่อความสุขของชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน
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เพื่อเกื้อกูล เพือ่ ความสุข ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ถาเธอ วิงวอนตถาคต ตถาคตจะพึง
หามวาจาเธอเสีย สองครั้งเทานั้น ครั้นครั้งที่สาม ตถาคตพึงรับ เพราะฉะนั้นแหละ อานนท
เรื่องนี้ เปนความผิดพลาดของเธอ ผูเดียว ฯ
[๑๐๕] ดูกรอานนท สมัยหนึ่ง เราอยูทอี่ ุเทนเจดีย เขตเมืองเวสาลี นี้เอง ณ ที่นนั้
เราเรียกเธอมาบอกวา ดูกรอานนท เมืองเวสาลีนารื่นรมย อุเทนเจดียนารื่นรมย อิทธิบาททั้ง ๔
อันผูใดผูหนึ่งเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน กระทําใหเปนดุจพืน้ ใหตั้งมัน่
แลว อบรมแลว ปรารภดีแลว ผูนั้น เมื่อจํานงอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกัป หรือเกินกวากัป
ดูกรอานนท อิทธิบาททั้ง ๔ ตถาคตเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน กระทํา
ใหเปนดุจพืน้ ใหตั้งมั่นแลว อบรมแลว ปรารภดีแลว ตถาคตนั้น เมื่อจํานงอยู พึงดํารงอยูได
ตลอดกัป หรือเกินกวากัป เมือ่ ตถาคตกระทํานิมิต อันหยาบ ทําโอภาสอันหยาบอยางนี้ เธอมิอาจ
รูทัน จึงมิไดวงิ วอนตถาคตวา ขอพระผูมีพระภาค จงทรงดํารงอยูตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรง
ดํารงอยูตลอดกัป เพื่อประโยชนของชนเปนอันมาก เพือ่ ความสุขของชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะห
โลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ถาเธอวิงวอน
ตถาคต ตถาคตจะพึงหามวาจาเธอเสียสองครั้งเทานั้น ครั้นครั้งที่สาม ตถาคตพึงรับ เพราะฉะนัน้
แหละ อานนท เรื่องนี้ เปนความผิดพลาดของเธอ ผูเดียว ฯ
[๑๐๖] ดูกรอานนท สมัยหนึ่ง เราอยูทโี่ คตมกเจดีย เขตเมืองเวสาลี นี้เอง ... เราอยู
ที่สัตตัมพเจดีย เขตเมืองเวสาลีนี้เอง ... เราอยูที่พหุปุตตเจดีย เขตเมืองเวสาลีนี้เอง ... เราอยูที่
สารันททเจดีย เขตเมืองเวสาลีนี้เอง ... วันนี้ เมื่อกี้นี้เอง เราบอกเธอที่ปาวาลเจดียวา ดูกร
อานนท เมืองเวสาลีนารื่นรมย อุเทน เจดีย โคตมกเจดีย สัตตัมพเจดีย พหุปุตตเจดีย
สารันททเจดีย ปาวาลเจดีย ตางนารื่นรมย อิทธิบาททั้ง ๔ อันผูใดผูหนึ่งเจริญแลว กระทําให
มากแลว กระทําใหเปนดุจยาน กระทําใหเปนดุจพื้น ใหตั้งมั่นแลว อบรมแลว ปรารภดีแลว
ผูนั้น เมื่อจํานงอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกัป หรือเกินกวากัป ดูกรอานนท อิทธิบาททั้ง ๔
ตถาคตเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน กระทําใหเปนดุจพืน้ ใหตั้งมั่นแลว
อบรมแลว ปรารภดีแลว ตถาคตนั้น เมื่อจํานงอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกัป หรือเกินกวากัป
เมื่อตถาคตกระทํานิมิต อันหยาบ ทําโอภาสอันหยาบอยางนี้ เธอมิอาจรูทัน จึงมิไดวิงวอนตถาคต
วา ขอพระผูม ีพระภาคจงทรงดํารงอยูตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัป เพื่อประโยชน
ของชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะห โลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพือ่ ความสุขของเทวดา
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และมนุษยทั้งหลาย ถาเธอวิงวอนตถาคต ตถาคตจะพึงหามวาจาเธอเสียสองครั้งเทานั้น ครั้น
ครั้งที่สาม ตถาคตพึงรับ เพราะฉะนัน้ แหละ อานนท เรื่องนี้ เปนความผิดพลาดของเธอ ผูเดียว ฯ
ดูกรอานนท เราไดบอกเธอไวกอนแลวไมใชหรือวา ความเปนตางๆ ความพลัดพราก
ความเปนอยางอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ตองมี เพราะฉะนัน้ จะพึงไดในของรักของชอบใจ
นี้แตที่ไหน สิง่ ใดเกิดแลว มีแลว ปจจัยปรุงแตง แลว มีความทําลายเปนธรรมดา การปรารถนา
วา ขอสิ่งนั้น อยาทําลายไปเลย ดังนี้ มิใชฐานะจะมีได ก็สิ่งใดที่ตถาคตสละแลว คายแลว
ปลอยแลว ละแลว วางแลว อายุสังขารตถาคตปลงแลว วาจาที่ตถาคตกลาวไวโดยเด็ดขาดวา
ความ ปรินิพพานแหงตถาคตจักมีไมชา โดยลวงไปอีกสามเดือนแตนี้ ตถาคตก็จัก ปรินิพพาน
อันตถาคตจะกลับคืนยังสิ่งนั้น เพราะเหตุแหงชีวิต ดังนี้ มิใชฐานะ ทีจ่ ะมีได มาไปกันเถิด
อานนท เราจักเขาไปยังกุฏาคารสาลาปามหาวัน ทาน พระอานนทรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค
แลว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค พรอมดวยทานพระอานนทเสด็จเขาไปยังกุฏาคารสาลาปามหาวัน
ครั้นแลว รับสั่ง กะทานพระอานนทวา ไปเถิดอานนท เธอจงใหภกิ ษุทุกรูปเทาที่อาศัยเมืองเวสาลี
อยู มาประชุมที่อุปฏฐานศาลา ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมี พระภาคแลว จึงให
ภิกษุทกุ รูปเทาที่อาศัยเมืองเวสาลีอยู มาประชุมที่อุปฏฐานศาลา แลวจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง
ที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคม พระผูมีพระภาคแลว ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นทานพระอานนทยนื เรียบรอยแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุสงฆประชุมกัน
แลว ขอ พระผูมีพระภาคทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ฯ
[๑๐๗] ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคเสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลาประทับนั่ง บนอาสนะที่
เขาจัดถวาย ครั้นพระผูมีพระภาคประทับนั่งแลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม
เหลาใดที่เราแสดงแลวดวยปญญาอันยิ่ง ธรรม เหลานั้น พวกเธอเรียนแลว พึงสองเสพ พึงใหเจริญ
พึงกระทําใหมากดวยดี โดยประการที่พรหมจรรยนจี้ ะพึงยั่งยืน ดํารงอยูไดนาน เพือ่ ประโยชน
ของชน เปนอันมาก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขของเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย
ก็ธรรมที่เราแสดงแลว ดวยปญญาอันยิง่ ... เหลานั้นเปนไฉน คือสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔
อินทรีย ๕ พละ ๕ โภชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แลทีเ่ รา แสดงแลว
ดวยปญญาอันยิ่ง ... ฯ
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ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอ
เตือนพวกเธอ สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเปนธรรมดา พวกเธอจงยัง ความไมประมาทใหถึงพรอม
ความปรินิพพานแหงตถาคต จักมีในไมชา โดย ลวงไปอีกสามเดือนแตนี้ ตถาคตก็จักปรินิพพาน ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงได ตรัสพระคาถา
ประพันธตอไปอีกวา
[๑๐๘] คนเหลาใด ทั้งเด็กทั้งผูใหญ ทั้งพาลทั้งบัณฑิต ทั้งมั่งมี ทั้งขัดสน
ลวนมีความตายเปนเบื้องหนา ภาชนะดินทีน่ ายชาง หมอกระทําแลว ทัง้
เล็กทั้งใหญ ทัง้ สุกทั้งดิบ ทุกชนิด มีความแตกเปนที่สุด ฉันใด ชีวิต
ของสัตวทั้งหลายก็ฉันนัน้ ฯ
พระศาสดาไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา วัยของเรา แกหงอมแลว
ชีวิตของเราเปนของนอย เราจักละ พวกเธอไป เรากระทําที่พึ่งแกตนแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเปนผูไมประมาท มีสติ มีศีล อันดีเถิด จงเปน
ผู มีความดําริตั้งมั่นดีแลว ตามรักษาจิตของตนเถิด ผูใด จักเปน
ผู ไมประมาท อยูในธรรมวินัยนี้ ผูนั้นจักละชาติสงสาร แลวกระทําที่สุด
แหงทุกขได ดังนี้ ฯ
จบภาณวารที่สาม ฯ
[๑๐๙] ครั้งนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตร และจีวร เสด็จ
เขาไปยังเมืองเวสาลีเพื่อบิณฑบาต เสด็จเทีย่ วบิณฑบาตในเมือง เวสาลีแลว เวลาปจฉาภัต เสด็จ
กลับจากบิณฑบาต ทอดพระเนตรเมืองเวสาลี เปนนาคาวโลก แลวรับสั่งกะทานพระอานนทวา
ดูกรอานนท การเห็นเมืองเวสาลี ของตถาคตครั้งนี้ จักเปนครั้งสุดทาย มาไปกันเถิดอานนท
เราจักไปยังบาน ภัณฑคาม ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญเสด็จถึงบานภัณฑคามแลว ไดยินวา พระผูมีพระภาค
ประทับอยู ณ บานภัณฑคามนั้น ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาครับสั่ง กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
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ทั้งหลาย เพราะไมรูแจง แทงตลอดธรรม ๔ ประการ เราและพวกเธอจึงเรรอนทองเที่ยวไปสิ้น
กาลนานอยางนี้ ๔ ประการเปนไฉน เพราะไมรูแจงแทงตลอดศีลอันเปนอริยะ เราและพวก
เธอจึงเรรอนทองเที่ยวไป สิ้นกาลนาน เพราะไมรูแจงแทงตลอดสมาธิอันเปนอริยะ ... ปญญาอัน
เปนอริยะ ... วิมุตติอันเปนอริยะ เราและพวกเธอจึงเรรอ นทองเที่ยวไปสิ้นกาลนานอยางนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราไดรูแจงแทงตลอดศีลอันเปนอริยะสมาธิอันเปน อริยะ ปญญา
อันเปนอริยะ วิมุตติอันเปนอริยะแลว ตัณหาในภพเราถอนเสียแลว ตัณหาอันจะนําไปสูภพสิ้น
แลว บัดนีภ้ พใหมไมมี ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงได ตรัสคาถา
ประพันธตอไปอีกวา
[๑๑๐] ธรรมเหลานี้ คือ ศีล สมาธิ ปญญา และวิมุตติ อันยอดเยี่ยม
อันพระโคดมผูมียศตรัสรูแลว ดังนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสบอกธรรมแก
ภิกษุทั้งหลาย เพื่อความรูยิ่ง พระศาสดา ผูกระทําซึ่งที่สุดแหงทุกข มีพระ
จักษุ ปรินพิ พานแลว ฯ
[๑๑๑] ไดยินวา พระผูม ีพระภาคเมื่อประทับ ณ บานภัณฑคามนัน้ ทรงกระทําธรรมีกถา
นี้แหละเปนอันมากแกพวกภิกษุวา อยางนี้ศีล อยางนี้สมาธิ อยางนีป้ ญญา สมาธิอันศีลอบรม
แลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ ปญญา อันสมาธิอบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ
จิตอันปญญาอบรมแลว ยอมหลุดพนจากอาสวะโดยชอบ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ฯ
[๑๑๒] ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคประทับอยูตามความพอพระทัยในบาน ภัณฑคามแลว
ตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา มาไปกันเถิดอานนท เรา จักไปยังบานหัตถีคาม อัมพคาม
ชัมพุคาม และโภคนคร ทานพระอานนททลู รับ พระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญเสด็จถึงโภคนคร แลว ไดยินวา
พระผูมีพระภาคประทับ ณ อานันทเจดีย ในโภคนครนั้น ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง มหาประเทศ ๔ เหลานี้ พวกเธอจงฟง จงใสใจ
ใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัส
ดังตอไปนี้
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[๑๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกลาวอยางนีว้ า อาวุโส ขอนี้ขาพเจา
ไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนคําสั่งสอน
ของพระศาสดา ดังนี้ พวกเธอไมพึงชื่นชมไมพึงคัดคาน คํากลาวของภิกษุนั้น ครัน้ แลวพึงเรียน
บทและพยัญชนะเหลานั้นใหดี แลวสอบสวน ในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินยั ถาสอบสวนใน
พระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย ลงในพระสูตรไมได เทียบเคียงในพระวินยั ไมได พึงถึงความ
ตกลงในขอนีว้ า นี้มิใชคําของพระผูมีพระภาคแนนอน และภิกษุนจี้ ํามาผิดแลว ดังนั้น พวกเธอ
พึง ทิ้งคํากลาวนั้นเสีย ถาเมื่อสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินยั ลงใน พระสูตรได
เทียบเคียงในพระวินัยได พึงถึงความตกลงในขอนีว้ า นี้เปนคํา สั่งสอนของพระผูมีพระภาค
แนนอน และภิกษุนี้จํามาถูกตองแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงทรงจํามหาประเทศขอที่หนึง่
นี้ไว ฯ
[๑๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ พึงกลาวอยางนี้วา สงฆพรอมทั้ง
พระเถระ พรอมทั้งปาโมกข อยูในอาวาสโนน ขาพเจาไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะหนาสงฆนั้นวา
นี้เปนธรรม นี้เปนวินยั นี้เปนคําสั่งสอนของ พระศาสดา ดังนี้ พวกเธอไมพึงชื่นชมไมพึง
คัดคานคํากลาวของภิกษุนนั้ ครั้นแลว พึงเรียนบทและพยัญชนะเหลานั้นใหดี แลวสอบสวน
ในพระสูตร เทียบเคียง ในพระวินัย ถาเมื่อสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินยั ลงใน
พระสูตร ไมได ลงในพระวินัยไมได พึงถึงความตกลงในขอนีว้ า นี้มใิ ชคําสั่งสอนของ พระผูมี
พระภาคแนนอน และภิกษุสงฆนั้นจํามาผิดแลว ดังนั้น พวกเธอพึงทิง้ คํากลาวนั้นเสีย ถาเมื่อ
สอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินยั ลงในพระ สูตรได เทียบเคียงในพระวินยั ได
พึงถึงความตกลงในขอนี้วา นี้เปนคําสั่งสอนของ พระผูมพี ระภาคแนนอน และภิกษุสงฆนั้นจํามา
ถูกตองแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงทรงจํามหาประเทศขอที่สองนี้ไว ฯ
[๑๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา ภิกษุ ผูเปนเถระ
มากรูปอยูในอาวาสโนน เปนพหูสูต มีอาคมอันมาถึงแลว เปนผูทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา
ขาพเจาไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะหนาพระเถระเหลานั้นวา นี้เปน ธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนคํา
สั่งสอนของพระศาสดา ดังนี้ พวกเธอไมพึงชื่นชม ไมพึง คัดคานคํากลาวของภิกษุนั้น ครั้นแลว
พึงเรียนบทและพยัญชนะเหลานั้นใหดี แลวสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินยั ถา
เมื่อสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย ลงในพระสูตรไมได ลงในพระวินัยไมได
พึงถึงความ ตกลงในขอนีว้ านี้มิใชคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคแนนอน และพระเถระเหลานัน้
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จํามาผิดแลว ดังนั้น พวกเธอพึงทิ้งคํากลาวนั้นเสีย ถาเมือ่ สอบสวนในพระสูตร เทียบเคียง
ในพระวินยั ลงในพระสูตรได เทียบเคียงในพระวินัยได พึงถึงความตกลง ในขอนี้วา นี้เปนคํา
ของพระผูมีพระภาคแนนอน และพระเถระเหลานัน้ จํามาถูก ตองแลว ดูกรภิกษุทงั้ หลาย พวก
เธอพึงทรงจํามหาประเทศขอที่สามนี้ไว ฯ
[๑๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา ภิกษุ ผูเปนเถระ
อยูในอาวาสโนน เปนพหูสตู มีอาคมอันมาถึงแลว เปนผูท รงธรรม ทรง วินยั ทรงมาติกา
ขาพเจาไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะหนาพระเถระนั้นวา นี้เปนธรรม นี้เปนวินยั นี้เปนคําสั่งสอน
ของพระศาสดา ดังนี้ พวกเธอไมพึงชื่นชม ไมพึงคัดคาน คํากลาวของภิกษุนั้น ครั้นแลว พึง
เรียนบทและพยัญชนะเหลานั้นใหดี แลวสอบ สวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินยั ถาเมื่อ
สอบสวนในพระสูตร เทียบเคียง ในพระวินัย ลงในพระสูตรไมได ลงในพระวินยั ไมได พึงถึง
ความตกลงในขอนี้วา นี้มใิ ชคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคแนนอน และพระเถระนั้นจํามาผิดแลว
ดังนั้น พวกเธอพึงทิ้งคํากลาวนั้นเสีย ถาเมื่อสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินยั ลง
ในพระสูตรได เทียบเคียงในพระวินัยได พึงถึงความตกลงในขอนี้วา นี้เปนคําของ พระผูมี
พระภาคแนนอน และพระเถระนั้นจํามาถูกตองแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงทรงจํามหา
ประเทศขอที่สี่นี้ไว ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงทรงจํา มหาประเทศทั้ง ๔ เหลานี้ไว ฉะนี้แล ฯ
ไดยนิ วา พระผูมีพระภาคประทับ ณ อานันทเจดียใ นโภคนครนั้น ทรงกระ ทําธรรมีกถา
นี้แหละเปนอันมากแกพวกภิกษุวา อยางนี้ศีล อยางนี้สมาธิ อยางนี้ ปญญา สมาธิอันศีลอบรม
แลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ ปญญาอันสมาธิ อบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ
จิตอันปญญาอบรมแลว ยอมหลุดพน จากอาสวะโดยชอบ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ฯ
[๑๑๗] ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคประทับอยูในโภคนครตามความพอ พระทัยแลว ตรัส
เรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท มาไปกันเถิด เราจัก ไปยังเมืองปาวา ทานพระ
อานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนัน้ พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆ
หมูใหญ เสด็จถึงเมืองปาวาแลว ไดยนิ วา พระผูมีพระภาคประทับ ณ อัมพวันของนายจุนทกัมมาร
บุตร ในเมืองปาวานั้น ฯ
ครั้งนั้น นายจุนทกัมมารบุตรไดสดับขาววา พระผูมพี ระภาคเสด็จถึง เมืองปาวา
ประทับอยู ณ อัมพวันของเราในเมืองปาวา จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถึงที่ประทับ ครั้นเขาไป
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เฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวน ขางหนึ่ง ครั้นนายจุนทกัมมารบุตรนั่ง
เรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคทรงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถา
ลําดับนั้น นายจุนทกัมมารบุตร อันพระผูมีพระภาคใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ให
รื่นเริงดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาค
พรอม ดวยภิกษุสงฆ จงทรงรับภัตของขาพระองค เพื่อเสวยในวันพรุงนี้ พระผูมีพระภาค ทรงรับ
ดวยดุษณีภาพ ฯ
ลําดับนั้น นายจุนทกัมมารบุตรทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับแลว ลุกจากอาสนะ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณ หลีกไปแลว นายจุนท กัมมารบุตรใหตระเตรียม
ของเคี้ยวของฉันอันประณีต และสุกรมัททวะ เปนอันมาก ในนิเวศนของตน โดยลวงราตรีนั้น
ไป ใหกราบทูลกาลแดพระผูม ีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ไดเวลาแลว ภัตตาหารสําเร็จ
แลว ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุง แลว ทรงถือบาตรและจีวร พรอมดวยภิกษุ
สงฆเสด็จเขาไปยังนิเวศนของนายจุนทกัมมารบุตร ประทับนั่ง บนอาสนะที่เขาจัดถวาย ครั้น
พระผูมีพระภาคประทับนั่งแลวรับสั่งกะนายจุนท กัมมารบุตรวา ดูกรนายจุนทะ ทานจงอังคาสเรา
ดวยสุกรมัททวะที่ทานตระเตรียมไว จงอังคาสภิกษุสงฆดวยของเคีย้ วของฉัน อยางอื่นที่ทาน
ตระเตรียมไว นายจุนท กัมมารบุตรทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว จึงอังคาสพระผูมี
พระภาค ดวยสุกรมัททวะทีต่ นตระเตรียมไว อังคาสภิกษุสงฆดวยของเคี้ยวของฉันอยางอื่น ที่ตน
ตระเตรียมไว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะนายจุนทกัมมารบุตรวา ดูกร นายจุนทะ ทาน
จงฝงสุกรมัททวะทีย่ ังเหลือเสียในหลุม เรายังไมเห็นบุคคลในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและ มนุษยซึ่งบริโภคสุกรมัททวะนัน้ แลว
จะพึงใหยอยไปดวยดีไดนอกจากตถาคต นาย จุนทกัมมารบุตรทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค
แลว จึงฝงสุกรมัททวะทีย่ ังเหลือ เสียในหลุม แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ครั้นเขาไปเฝาแลว
ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคยังนายจุนทกัมมารบุตรผูนั่งเรียบรอยแลว
ใหเห็น แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถา แลวเสด็จลุกจากอาสนะ เสด็จ
หลีกไป ฯ
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ลําดับนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเสวยภัตตาหารของนายจุนทกัมมารบุตรแลว ก็เกิดอาพาธ
อยางรายแรง มีเวทนากลาเกิดแตการประชวรลงพระโลหิต ใกลจะ นิพพาน ไดยินวา พระผูมี
พระภาคทรงมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงอดกลั้นเวทนาเหลานั้นไว มิไดทรงพรั่นพรึง ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา มาไปกันเถิด อานนท เราจักไปยังเมือง
กุสินารา ทานพระอานนททลู รับพระดํารัสของพระผูมี พระภาคแลว ฯ
[๑๑๘] ขาพเจาไดฟงมาวา พระผูมีพระภาคทรงพระปรีชาเสวย ภัตตาหาร
ของนายจุนทกัมมารบุตรแลว ทรงพระประชวรอยาง หนัก ใกลจะนิพพาน
เมื่อพระศาสดาเสวยสุกรมัททวะแลว การประชวรอยางหนักไดบังเกิดขึ้น
พระผูมีพระภาคลงพระบังคน ไดตรัสวาเราจะไปยังเมืองกุสินารา ดังนี้ ฯ
(คาถาเหลานี้ พระสังคีติกาจารยทั้งหลายกลาวไวในเวลาทําสังคายนา)
[๑๑๙] ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคเสด็จแวะจากหนทาง แลวเสด็จเขาไป ยังโคนไมตน
หนึ่ง รับสั่งกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เธอจงชวยปูผาสังฆาฏิซอนกันเปนสีช่ ั้นใหเรา
เราเหน็ดเหนื่อยนัก จักนั่ง ทานพระอานนททูลรับพระดํารัส ของพระผูมีพระภาคแลว ปูผาสังฆาฏิ
ซอนกันเปนสีช่ ั้น พระผูมีพระภาคประทับนั่ง บนอาสนะที่พระอานนทปูถวายแลว ครั้นพระผูมี
พระภาคประทับนั่งแลว จึงรับสั่ง กะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เธอจงชวยนําน้ํามาใหเรา
เราระหาย จักดื่มน้ํา เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกราบทูลวา
ขาแตพระองค ผูเจริญ เมื่อกี้นี้ เกวียนประมาณ ๕๐๐ เลม ขามไปแลวน้ํานั้นนอย ถูกลอเกวียน
บดแลว ขุนมัวไหลไปอยู แมน้ํากกุธานทีนี้อยูไมไกล มีน้ําใสจืด เย็น ขาว มีทาราบเรียบ
นารื่นรมย พระผูมีพระภาคจักทรงดื่มน้ําในแมน้ํานี้ และจักทรง สรงสนานพระองค แมครั้งที่สอง
พระผูมีพระภาคก็ยังรับสั่งกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เธอจงชวยนําน้ําดื่ม มาใหเรา เรา
ระหาย จัดดื่มน้ํา แมครั้งที่สอง ทานพระอานนทก็ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อกี้นี้
เกวียนประมาณ ๕๐๐ เลม ขามไปแลวน้ํานั้นนอยถูกลอเกวียนบดแลว ขุนมัวไหลไปอยู แมน้ํา
กกุธานทีนี้อยูไ มไกล มีน้ําใส จืด เย็น ขาว มีทาราบเรียบ นารื่นรมย พระผูมี พระภาคจักทรง
ดื่มน้ําในแมนา้ํ นี้ แลวจักทรงสรงสนานพระองค แมครั้งที่สาม พระผูมีพระภาคก็ยังรับสั่งกะ
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ทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เธอจงชวยนําน้ํามาใหเรา เราระหาย จักดื่มน้ํา ทานพระอานนท
ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค แลวถือบาตรไปยังแมน้ํานัน้ ครั้งนั้น แมน้ํานัน้ ถูกลอเกวียน
บดแลว มีน้ํานอยขุนมัว ไหลไปอยู เมื่อทานพระอานนทเขาไปใกลกใ็ สสะอาด ไมขุนมัว
ไหลไปอยู ทาน พระอานนท ไดมีความดําริวา นาอัศจรรยหนอเหตุไมเคยเปนมาเปน
แลว ความที่ พระตถาคตเปนผูมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมาก แมน้ํานี้ถูกลอเกวียนบดแลว มีน้ํานอย
ขุนมัว ไหลไปอยู เมื่อเราเขาไปใกลกลับใสสะอาด ไมขุนมัว ไหลไปอยู ฯ
ทานพระอานนทตักน้ํามาดวยบาตรแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ ประทับ ครั้น
เขาไปเฝาแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย เหตุไมเคยเปนมาเปนแลว
ความที่พระตถาคตเปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก เมื่อกีน้ ี้ แมน้ํานั้นถูกลอเกวียนบดแลว
มีน้ํานอยขุนมัวไหลไปอยู เมื่อขา พระองคเขาไปใกล กลับใสสะอาด ไมขุนมัว ไหลไปแลว
ขอพระผูมีพระภาค จงเสวยน้ําเถิด ขอพระสุคตจงเสวยน้ําเถิด ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสวย
น้ําแลว ฯ
[๑๒๐] ก็สมัยนั้น โอรสเจามัลละนามวา ปุกกุสะ เปนสาวกของ อาฬารดาบสกาลาม
โคตร ออกจากเมืองกุสินารา เดินทางไกลไปยังเมืองปาวา ปุกกุสมัลลบุตรไดเห็นพระผูมี
พระภาคประทับอยูที่โคนไมตนหนึ่ง จึงเขาไปเฝา พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อโอรสเจามัลละนามวา ปุกกุสะ
นั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว
พวกบรรพชิต ยอมอยูดว ยวิหารธรรมอันสงบหนอ เรื่องเคยมีมาแลว อาฬารดาบสกาลามโคตร
เดินทางไกล แวะออกจากหนทางนั่งพักกลางวันที่โคนไมตนหนึ่ง ในที่ไมไกล ครั้งนั้น
เกวียนประมาณ ๕๐๐ เลม ไดผานอาฬารดาบสกาลามโคตร ติดกันไป บุรุษคนหนึ่งซึ่งเดินทาง
ตามหลังหมูเกวียนมา เขาไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตร ถึงที่พัก ครั้นเขาไปหาแลวถามทาน
อาฬารดาบสกาลามโคตรวา ขาแตทานผูเจริญ ทานไดเห็นเกวียนประมาณ ๕๐๐ เลมผานไปบาง
หรือ ฯ
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อ. ทานผูมีอายุ เรามิไดเห็น ฯ
บ. ก็ทานไมไดยินเสียงหรือ ฯ
เราไมไดยนิ ฯ
ทานหลับหรือ ฯ
เรามิไดหลับ ฯ
ทานยังมีสัญญาอยูหรือ ฯ
อยางนั้น ทานผูมีอายุ ฯ
ทานยังมีสญ
ั ญา ตื่นอยู ไมไดเห็นเกวียนประมาณ ๕๐๐ เลม ซึ่งผาน ติดๆ กันไป
และไมไดยินเสียง ก็ผาของทานเปรอะเปอ นไปดวยธุลีบางหรือ ฯ
อยางนั้น ทานผูมีอายุ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ลําดับนั้น บุรุษนัน้ ไดมีความคิดอยางนีว้ า นาอัศจรรย หนอ
เหตุไมเคยมีมามีแลว พวกบรรพชิตยอมอยูดวยวิหารธรรมอันสงบหนอ ดังที่ทานผูยังมีสัญญาตื่น
อยู ไมไดเห็นเกวียนประมาณ ๕๐๐ เลม ซึ่งผานติดๆ กันไป และไมไดยินเสียง บุรุษนั้น
ประกาศความเลื่อมใสอยางยิง่ ในอาฬารดาบสกาลามโคตรแลวหลีกไป ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสถามปุกกุสมัลลบุตรวา ดูกรปุกกุสะ ทานจะสําคัญ ความขอนั้นเปน
ไฉน ผูยังมีสัญญาตื่นอยู ไมเห็นเกวียนประมาณ ๕๐๐ เลม ซึ่งผาน ติดๆ กันไป และไมไดยนิ
เสียงอยางหนึง่ ผูที่ยังมีสัญญาตื่นอยู เมื่อฝนกําลังตก ตกอยางหนัก ฟาลั่นอยู ฟาผาอยู มิได
เห็น และไมไดยินเสียง อยางหนึ่ง ทั้งสอง อยางนี้ อยางไหนจะทําไดยากกวากัน หรือใหเกิด
ขึ้นไดยากกวากัน ปุกกุสมัลล บุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เกวียน ๕๐๐ เลม ๖๐๐ เลม
๗๐๐ เลม ๘๐๐ เลม ๙๐๐ เลม ๑,๐๐๐ เลม ฯลฯ ๑๐๐,๐๐๐ เลม จักกระทําอะไรได ผูท ี่ยังมี สัญญา
ตื่นอยู เมื่อฝนกําลังตก ตกอยางหนัก ฟาลัน่ อยู ฟาผาอยู มิไดเห็น และไมไดยินเสียง
อยางนี้แหละ ทําไดยากกวา และใหเกิดขึ้นไดยากกวา ฯ
[๑๒๑] ดูกรปุกกุสะ สมัยหนึ่ง เราอยูในโรงกระเดื่องในเมืองอาตุมา สมัยนั้น
เมื่อฝนกําลังตก ตกอยางหนัก ฟาลั่นอยู ฟาผาอยู ชาวนาสองพี่นอง และโคพลิพัทสี่ตัวถูก
สายฟาฟาด ในที่ใกลโรงกระเดื่อง ลําดับนัน้ หมูมหาชน ในเมืองอาตุมา พากันออกมา แลว
เขาไปหาชาวนาสองพี่นองนั้น และโคพลิพัท สี่ตัว ซึ่งถูกสายฟาฟาด ดูกรปุกกุสะ สมัยนั้นเรา
ออกจากโรงกระเดื่อง จงกรมอยูในทีแ่ จง ใกลประตูโรงกระเดื่อง ครัง้ นั้น บุรุษคนหนึ่ง ออกมา

พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาที่ 108
จากหมูมหาชนนั้น เขามาหาเรา ครั้นเขามาหาแลว อภิวาทเราแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งเ
ราไดกลาวกะบุรุษนั้น วา ดูกรทานผูมีอายุ หมูมหาชนนั้นประชุมกันทําไมหนอ ฯ
บ. ขาแตทานผูเจริญ เมื่อกี้นี้ เมื่อฝนกําลังตก ตกอยางหนัก ฟาลั่นอยู ฟาผาอยู
ชาวนาสองพีน่ อง และโคพลิพัทสี่ตัวถูกสายฟาฟาด หมูม หาชน ประชุมกัน เพราะเหตุนี้ ก็ทาน
อยูในที่ไหนเลา ฯ
เราอยูในทีน่ ี้เอง ฯ
ก็ทานไมเห็นหรือ ฯ
เราไมไดเห็น ฯ
ก็ทานไมไดยนิ เสียงหรือ ฯ
เราไมไดยนิ ฯ
ก็ทานหลับหรือ ฯ
เราไมไดหลับ ฯ
ก็ทานยังมีสญ
ั ญาหรือ ฯ
อยางนั้น ทานผูมีอายุ ฯ
ก็ทานยังมีสัญญาตื่นอยู เมื่อฝนกําลังตก ตกอยางหนัก ฟาลั่นอยู ฟา ผาอยู ไมได
เห็น และ ไมไดยินเสียงหรือ ฯ
อยางนั้น ทานผูมีอายุ ฯ
ดูกรปุกกุสะ ลําดับนั้น บุรุษนั้นไดมีความคิดอยางนีว้ า นาอัศจรรยหนอ เหตุไมเคย
มีมามีแลว พวกบรรพชิตยอมอยูดวยวิหารธรรมอันสงบหนอ ดังที่ทาน ผูยังมีสัญญาตื่นอยู
เมื่อฝนกําลังตก ตกอยางหนัก ฟาลั่นอยู ฟาผาอยู ไมได เห็น และไมไดยินเสียงบุรษุ นั้น
ประกาศความเลื่อมใสอยางยิง่ ในเรา กระทํา ประทักษิณแลวหลีกไป ฯ
เมื่อพระผูม ีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ปุกกุสมัลลบุตรไดกราบทูลพระผูมี พระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคโปรยความเลื่อมใสในอาฬารดาบส กาลามโคตร ลงในพายุใหญ
หรือลอยเสียในแมน้ํามีกระแสอันเชี่ยว ขาแต พระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิต ของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปด
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ของที่ปด บอก ทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยคิดวา ผูมีจักษุจกั เห็นรูป ดังนี้
ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนัน้ เหมือนกัน ขาพระองคนี้
ขอถึงพระผูมีพระภาคพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอ พระผูมีพระภาคจงทรงจําขา
พระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวัน นี้เปนตนไป ฯ
ลําดับนั้น ปุกกุสมัลลบุตรสั่งบุรุษคนหนึ่งวา ดูกรพนาย ทานจงชวยนํา คูผาเนื้อ
ละเอียดมีสีดังทองสิงคี ซึ่งเปนผาทรงของเรามา บุรุษนั้นรับคําปุกกุสมัลล บุตรแลว นําคูผาเนื้อ
ละเอียดมีสีดังทองสิงคี ซึ่งเปนผาทรงของเขามาแลว ปุกกุส มัลลบุตร จึงนอมคูผา
เนื้อละเอียดมีสีดังทองสิงคี ซึ่งเปนผาทรงนั้น เขาไปถวาย แดพระผูม ีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ คูผาเนื้อละเอียดมีสีดงั ทองสิงคีนี้ เปนผาทรง ขอพระผูมีพระภาคจงอาศัยความอนุเคราะห
ทรงรับคูผานั้นของขา พระองคเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรปุกกุสะ ถาเชนนั้นทานจงใหเรา
ครอง ผืนหนึ่ง ใหอานนทครองผืนหนึ่ง ปุกกุสมัลลบุตรรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค แลว
ยังพระผูมีพระภาคใหทรงครองผืนหนึ่ง ใหทานพระอานนทครองผืนหนึ่ง ลําดับนั้น พระผูมี
พระภาคทรงยังปุกกุสมัลลบุตรใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ให รื่นเริงดวยธรรมีกถาแลว
ปุกกุสมัลลบุตร อันพระผูมีพระภาคทรงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริง ดวย
ธรรมีกถาแลวลุกจากอาสนะ ถวาย บังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ฯ
[๑๒๒] ครั้งนั้น ทานพระอานนท เมือ่ ปุกกุสมัลลบุตรหลีกไปแลวไม นาน ไดนอม
คูผาเนื้อละเอียดมีสีดังทองสิงคี ซึ่งเปนผาทรงนั้นเขาไปสูพ ระกาย ของพระผูมีพระภาค ผาที่ทาน
พระอานนทนอ มเขาไปสูพระกายของพระผูมีพระภาค นั้น ยอมปรากฏดังถานไฟที่ปราศจากเปลว
ฉะนั้น ทานพระอานนทไดกราบทูล พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ นา
อัศจรรย เหตุไมเคยมีมามีแลว พระฉวีวรรณของพระตถาคตบริสุทธิ์ผุดผองยิ่งนัก คูผาเนื้อ
ละเอียดมีสีดังทองสิงคี ซึ่งเปนผาทรงนี้ ขาพระองคนอมเขาไปสูพระกายของพระผูมีพระภาค
ยอมปรากฏ ดังถานไฟที่ปราศจากเปลว ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ขอนี้เปนอยางนั้น อานนท ในกาลทั้งสอง กายของตถาคตยอม
บริสุทธิ์ ฉวีวรรณผุดผองยิ่งนัก ในกาลทั้งสองเปนไฉน คือ ในราตรีที่ตถาคตตรัสรูอนุตตร
สัมมาสัมโพธิญาณ ๑ ในราตรีที่ตถาคตปรินิพพาน ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑ ดูกรอานนท
ในกาลทั้งสองนี้แล กายของตถาคตยอมบริสุทธิ์ ฉวีวรรณผุดผองยิ่งนัก ดูกรอานนท ในปจฉิม
ยามแหงราตรีวันนีแ้ ล ความ ปรินิพพานของตถาคตจักมีในระหวางไมสาละทั้งคู ในสาลวันอัน
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เปนที่แวะพัก ของมัลลกษัตริยทั้งหลาย ในเมืองกุสินารา มาไปกันเถิด อานนท เราจักไปยัง
แมน้ํากกุธานที ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ
[๑๒๓] ปุกกุสะนําผาเนื้อละเอียดมีสีดังทองสิงคีเขาไปถวายพระศาสดา ทรงครองคูผา
นั้นแลว มีพระวรรณดังทอง งดงามแลว ฯ
[๑๒๔] ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จ ไปยังแมน้ํา
กกุธานที ครั้นแลวเสด็จลงสูแ มน้ํากกุธานที ทรงสรงแลว เสวย แลว เสด็จขึ้น เสด็จไปยังอัมพวัน
ตรัสเรียกทานพระจุนทกะมารับสั่งวา ดูกร จุนทกะ เธอจงชวยปูผาสังฆาฏิซอนกันเปนสี่ชั้นใหเรา
เราเหน็ดเหนื่อยนัก จัก นอนพัก ทานพระจุนทกะทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ปูผา
สังฆาฏิ ซอนกันเปนสี่ชั้น ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงสําเร็จสีหไสยา โดยพระปรัส เบื้องขวา
ทรงซอนพระบาทเหลื่อมพระบาทมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงมนสิการ อุฏฐานสัญญา สวนทาน
พระจุนทกะนัง่ เฝาอยูเบื้องพระพักตรของพระผูมีพระภาค ในที่นั้นแหละ ฯ
[๑๒๕] พระพุทธเจาผูศ าสดา ผูพระตถาคต หาผูเปรียบมิไดในโลก ทรงเหน็ดเหนื่อย
เสด็จถึงแมน้ํากกุธานที มีน้ําใส จืด สะอาด เสด็จลงแลวทรงสรงและเสวยน้ําแลว อันหมู
ภิกษุแวดลอม เสด็จไปในทามกลาง พระผูมีพระภาคผูศาสดาทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ทรง
เปนไปในธรรมนี้เสด็จถึงอัมพวันแลว รับสั่ง กะภิกษุนามวาจุนทกะวา เธอจงชวยปูผา สังฆาฏิซอน
กันเปน สี่ชั้นใหเรา เราจะนอน พระจุนทกะนัน้ อันพระผูมีพระภาคผู อบรม พระองคทรงเตือน
แลว รีบปูผาสังฆาฏิพับเปนสี่ชั้น ถวาย พระศาสดาทรงบรรทมแลว หายเหน็ดเหนื่อย ฝาย
พระจุนทกะนั่งเฝาอยูเ ฉพาะพระพักตรในที่นั้น ฯ
[๑๒๖] ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท
บางทีใครๆ จะทําความรอนใจใหเกิดแกนายจุนทกัมมารบุตรวา ดูกรนายจุนทะ มิใชลาภของทาน
ทานไดไมดีแลว ที่พระตถาคตเสวยบิณฑบาตของ ทานเปนครั้งสุดทายเสด็จปรินิพพานแลว ดังนี้
เธอพึงชวยบันเทาความรอนใจ ของนายจุนทกัมมารบุตรเสียอยางนี้วา ดูกร นายจุนทะ เปนลาภ
ของทาน ทาน ไดดีแลว ที่พระตถาคตเสวยบิณฑบาตของทานเปนครั้งสุดทาย เสด็จปรินิพพาน
แลว เรื่องนี้เราไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา บิณฑบาต สองคราวนี้ มีผล
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เสมอๆ กัน มีวบิ ากเสมอๆ กัน มีผลใหญกวา มีอานิสงส ใหญกวาบิณฑบาตอื่นๆ ยิ่งนัก
บิณฑบาตสองคราวเปนไฉน คือ ตถาคตเสวย บิณฑบาตใดแลว ตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
อยางหนึ่ง ตถาคตเสวย บิณฑบาตใดแลว เสด็จปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพานธาตุอยางหนึ่ง
บิณฑบาต สองคราวนี้ มีผลเสมอๆ กัน มีวบิ ากเสมอๆ กัน มีผลใหญกวา มีอานิสงส ใหญกวา
บิณฑบาตอื่นๆ ยิ่งนัก กรรมที่นายจุนทกัมมารบุตรกอสรางแลว เปน ไปเพื่ออายุ ... เปนไปเพื่อ
วรรณะ ... เปนไปเพื่อความสุข ... เปนไปเพือ่ ยศ ... เปนไปเพื่อสวรรค ... เปนไปเพื่อความเปน
ใหญยิ่ง ดูกรอานนท เธอพึงชวยบันเทา ความรอนใจของนายจุนทกัมมารบุตร เสียดวยประการ
ฉะนี้ ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความนั้นแลว ทรงเปลงพระอุทานนี้ ในเวลานั้นวา
[๑๒๗] บุญยอมเจริญแกผูให เวรยอมไมกอแกผูสํารวมอยู คนฉลาดเทียว ยอมละ
กรรมอันลามก เขาดับแลวเพราะราคะ โทสะ โมหะ สิ้นไป ฯ
จบภาณวารที่สี่ ฯ
[๑๒๘] ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคสั่งกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท มาไปกันเถิด
เราจักไปยังฝงโนนแหงแมนา้ํ หิรัญวดีเมืองกุสินารา และสาลวัน อันเปนที่แวะพักแหงพวกเจา
มัลละ ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผู มีพระภาคแลว ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคพรอม
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จไปยัง ฝงโนนแหงแมน้ําหิรัญวดี เมืองกุสินารา และสาลวันอันเปน
ที่แวะพักแหงพวก เจามัลละ ครั้นแลวรับสั่งกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เธอจงชวยตั้ง
เตียง ใหเรา หันศีรษะไปทางทิศอุดร ระหวางไมสาละทั้งคู เราเหน็ดเหนื่อยแลว จักนอน
ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ตั้งเตียงหันพระเศียร ไปทางทิศอุดร
ระหวางไมสาละทั้งคู พระผูมีพระภาคทรงสําเร็จสีหไสยาโดยพระปรัส เบื้องขวา ทรงซอนพระบาท
เหลื่อมพระบาท มีพระสติสัมปชัญญะ ฯ
[๑๒๙] สมัยนั้น ไมสาละทั้งคู เผล็จดอกสะพรั่งนอกฤดูกาล ดอกไม เหลานั้นรวง
หลนโปรยปรายลงยังพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชา แมดอก มณฑารพอันเปนของทิพยก็ตกลง
มาจากอากาศ ดอกมณฑารพเหลานั้น รวงหลน โปรยปรายลงยังพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชา
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แมจุณแหงจันทนอันเปนของทิพย ก็ตกลงมาจากอากาศ จุณแหงจันทนเหลานั้น รวงหลน
โปรยปรายลงยัง พระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชา ดนตรีอันเปนทิพยเลาก็ประโคมอยูในอากาศ
เพื่อ บูชาพระตถาคต แมสังคีตอันเปนทิพยก็เปนไปในอากาศ เพื่อบูชาพระตถาคต ฯ
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท ไมสาละ
ทั้งคู เผล็จดอกบานสพรั่งนอกฤดูกาล รวงหลนโปรยปรายลงยังสรีระของ ตถาคตเพื่อบูชา แม
ดอกมณฑารพอันเปนของทิพย ก็ตกลงมาจากอากาศ ดอก มณฑารพเหลานั้น รวงหลนโปรยปราย
ลงยังสรีระของตถาคตเพื่อบูชา แมจุณแหง จันทนอันเปนของทิพย ก็ตกลงมาจากอากาศ จุณแหง
จันทนเหลานัน้ รวงหลน โปรยปรายลงยังสรีระของตถาคตเพื่อบูชา ดนตรีอันเปนทิพยเลาก็
ประโคมอยูใน อากาศ เพือ่ บูชาตถาคต แมสังคีตอันเปนทิพยก็เปนไปในอากาศเพือ่ บูชาตถาคต
ดูกรอานนท ตถาคตจะชื่อวาอันบริษัทสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม ดวยเครื่อง
สักการะประมาณเทานีห้ ามิได ผูใดแล จะเปนภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก หรืออุบาสิกาก็ตาม เปน
ผูปฏิบตั ิธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตาม ธรรมอยู ผูนั้นยอมชื่อวาสักการะ เคารพ
นับถือ บูชาตถาคตดวยการบูชาอยางยอด เพราะเหตุนั้นแหละอานนท พวกเธอพึงสําเหนียก
อยางนี้วา เราจักเปนผูปฏิบัติ ธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรมอยู ดังนี้ ฯ
[๑๓๐] สมัยนั้น ทานพระอุปวาณะยืนถวายงานพัดพระผูมีพระภาค เฉพาะพระพักตร
ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาคทรงขับทานพระอุปวาณะวา ดูกรภิกษุ เธอจงหลีกไป อยายืนตรงหนา
เรา ทานพระอานนทไดมีความดําริวา ทานอุปวาณะ รูปนี้เปนอุปฏฐากอยูใกลชิดพระผู
มีพระภาคมาชานาน ก็และเมือ่ เปนเชนนัน้ ใน กาลครั้งสุดทาย พระผูมีพระภาคทรงขับทาน
อุปวาณะวา ดูกรภิกษุ เธอจงหลีกไป อยายืนตรงหนาเรา ดังนี้ อะไรหนอเปนเหตุ อะไรหนอ
เปนปจจัย ใหพระผูมี พระภาคทรงขับทานอุปวาณะวา ดูกรภิกษุ เธอจงหลีกไป อยายืนตรงหนา
เรา ลําดับนั้น ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานอุปวาณะ
รูปนี้ เปนอุปฏฐากอยูใกลชิดพระผูมีพระภาคมาชานาน ก็แลเมื่อ เปนเชนนั้น ในกาลครั้งสุดทาย
พระผูมีพระภาคยังทรงขับทานอุปวาณะวา ดูกร ภิกษุ เธอจงหลีกไป อยายืนตรงหนาเรา ดังนี้
อะไรหนอเปนเหตุ อะไรหนอ เปนปจจัย ใหพระผูมพี ระภาคทรงขับทานอุปวาณะวา ดูกรภิกษุ
เธอจงหลีกไป อยายืนตรงหนาเรา ฯ
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พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท เทวดาในหมื่นโลกธาตุมา ประชุมกันโดยมาก
เพื่อจะเห็นตถาคต เมืองกุสินารา สาลวัน อันเปนที่แวะพัก แหงพวกเจามัลละเพียงเทาใด โดย
รอบถึง ๑๒ โยชน ตลอดที่เพียงเทานี้ จะหา ประเทศแมมาตรวาเปนที่จรดลงแหงปลายขนทราย
อันเทวดาผูมีศกั ดิ์ใหญไมถูก ตองแลวมิไดมี พวกเทวดายกโทษอยูวา พวกเรามาแตที่ไกลเพื่อจะ
เห็นพระตถาคต พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา จะเสด็จอุบัตใิ นโลก ในบางครั้งบางคราว
ใน ปจฉิมยามแหงราตรีในวันนี้แหละ พระตถาคตจักปรินิพพาน ก็ภกิ ษุผูมีศักดิ์ใหญ รูปนี้ ยืนบัง
อยูเบื้องพระพักตรพระผูมีพระภาค พวกเราไมไดเห็นพระตถาคตใน กาลเปนครั้งสุดทาย ฯ
อ. ขาแตองคผูเจริญ ก็พวกเทวดาเปนอยางไร กระทําไวในใจ เปน ไฉน ฯ
มีอยู อานนท เทวดาบางพวกสําคัญอากาศวาเปนแผนดิน สยายผม ประคองแขน
ทั้งสองคร่ําครวญอยู ลมลงกลิ้งเกลือกไปมา ดุจมีเทาอันขาดแลว รําพันวา พระผูมีพระภาคจะเสด็จ
ปรินิพพานเสียเร็วนัก พระสุคตจะเสด็จปรินิพานเสียเร็วนัก พระองคผูมีพระจักษุใน โลก จัก
อันตรธานเสียเร็วนัก ดังนี้ เทวดาบางพวกสําคัญแผนดินวาเปนแผนดิน สยายผมประคองแขน
ทั้งสองคร่ําครวญอยู ลมลงกลิ้งเกลือกไปมา ดุจมีเทาอันขาด แลว รําพันวา พระผูมีพระภาคจักเสด็จ
ปรินิพพานเสียเร็วนัก พระสุคตจักเสด็จ ปรินิพพานเสียเร็วนัก พระองคผูมีพระจักษุในโลก จัก
อันตรธานเสียเร็วนัก ดังนี้ สวนเทวดาพวกที่ปราศจากราคะแลว มีสติสมั ปชัญญะ อดกลั้น
โดยธรรมสังเวช วา สังขารทั้งหลายไมเที่ยง เพราะฉะนั้น เหลาสัตวจะพึงไดในสังขารนี้แต
ที่ไหน ฯ
[๑๓๑] ขาแตพระองคผเู จริญ เมื่อกอน พวกภิกษุผูอยูจ ําพรรษาใน ทิศทั้งหลายยอม
มาเพื่อเฝาพระตถาคต พวกขาพระองคยอมไดเห็น ไดเขาไปนั่ง ใกลภิกษุเหลานั้นผูใหเจริญใจ
ก็โดยกาลลวงไปแหงพระผูม ีพระภาค พวกขาพระ องคจักไมไดเห็น ไมไดเขาไปนัง่ ใกล พวกภิกษุ
ผูใหเจริญใจ ฯ
ดูกรอานนท สังเวชนียสถาน ๔ แหงเหลานี้ เปนที่ควรเห็นของ กุลบุตรผูมีศรัทธา
สังเวชนียสถาน ๔ แหง เปนไฉน คือ

พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาที่ 114
๑. สังเวชนียสถานอันเปนที่ควรเห็นของกุลบุตรผูมีศรัทธาดวยมาตาม ระลึกวา พระ
ตถาคตประสูติในที่นี้ ฯ
๒. สังเวชนียสถานอันเปนที่ควรเห็นของกุลบุตรผูมีศรัทธาดวยมาตาม ระลึกวา พระ
ตถาคตตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในทีน่ ี้ ฯ
๓. สังเวชนียสถานอันเปนที่ควรเห็นของกุลบุตรผูมีศรัทธาดวยมาตาม ระลึกวา พระ
ตถาคตทรงยังอนุตตรธรรมจักรใหเปนไปในที่นี้ ฯ
๔. สังเวชนียสถานอันเปนที่ควรเห็นของกุลบุตรผูมีศรัทธาดวยมาตาม ระลึกวา พระ
ตถาคตเสด็จปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในที่นี้ สังเวชนียสถาน ๔ แหงนีแ้ ล
เปนที่ควรเห็นของกุลบุตรผูมีศรัทธา ฯ
ดูกรอานนท ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จักมาดวยความเชื่อวา พระตถาคต
ประสูติในที่นกี้ ็ดี พระตถาคตตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ ก็ดี พระตถาคตทรงยัง
อนุตรธรรมจักรใหเปนไปในที่นี้ก็ดี พระตถาคตเสด็จ ปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
ในที่นี้กด็ ี ก็ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง เทีย่ ว จาริกไปยังเจดีย มีจิตเลื่อมใสแลว จักทํากาละลง ชน
เหลานั้นทั้งหมดเบื้องหนา แตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
[๑๓๒] ขาแตพระองคผเู จริญ พวกขาพระองคจะพึงปฏิบัติในมาตุคาม อยางไร ฯ
การไมเห็น อานนท ฯ
ขาแตพระผูมีพระภาค เมือ่ การเห็นมีอยู จะพึงปฏิบัติอยางไร ฯ
การไมเจรจา อานนท ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อตองเจรจา จะพึงปฏิบัติอยางไร ฯ
พึงตั้งสติไว อานนท ฯ
[๑๓๓] ขาแตพระองคผเู จริญ พวกขาพระองค จะพึงปฏิบัติใน พระสรีระของ
พระตถาคตอยางไร ฯ
ดูกรอานนท พวกเธอจงอยาขวนขวาย เพื่อบูชาสรีระตถาคตเลย จงสืบตอพยายาม
ในประโยชนของตนๆ เถิด จงเปนผูไมประมาทในประโยชนของ ตนๆ มีความเพียร มีตนอัน
สงไปแลวอยูเถิด กษัตริยผูเปนบัณฑิตก็ดี พราหมณ ผูเปนบัณฑิตก็ดี คฤหบดีผูเปนบัณฑิตก็ดี
ผูเลื่อมใสยิ่งในตถาคตมีอยู เขา ทั้งหลายจักกระทําการบูชาสรีระตถาคต ฯ
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ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เขาทั้งหลาย จะพึงปฏิบัติในพระสรีระของ ตถาคตอยางไร ฯ
ดูกรอานนท พึงปฏิบัติในสรีระตถาคต เหมือนที่เขาปฏิบัติในพระสรีระ พระเจาจักร
พรรดิ ฯ
ขาแดพระองคผูเจริญ ก็เขาปฏิบัติในพระสรีระพระเจาจักรพรรดิอยางไร ฯ
ดูกรอานนท เขาหอพระสรีระพระเจาจักรพรรดิดวยผาใหมแลวซับดวยสําลี แลวหอ
ดวยผาใหม โดยอุบายนี้ หอพระสรีระพระจักรพรรดิดว ยผา ๕๐๐ คู แลว เชิญพระสรีระลงในร
างเหล็กอันเต็มดวยน้ํามัน ครอบดวยรางเหล็กอื่น แลวกระทํา จิตกาธารดวยไมหอมลวน ถวาย
พระเพลิงพระสรีระพระเจาจักรพรรดิ สรางสถูป ของพระเจาจักรพรรดิไวที่หนทางใหญ ๔ แพรง
เขาปฏิบัติในพระสรีระพระเจา จักรพรรดิ ดวยประการฉะนี้แล พวกกษัตริยผูเปนบัณฑิตเปนตน
พึงปฏิบัติใน สรีระตถาคตเหมือนที่เขาปฏิบัติพระสรีระพระเจาจักรพรรดิ พึงสรางสถูปของ ตถาคต
ไวที่หนทางใหญ ๔ แพรง ชนเหลาใดจักยกขึ้นซึ่งมาลัยของหอมหรือจุณ จักอภิวาท หรือจักยังจิต
ใหเลื่อมใสในสถูปนั้น การกระทําเชนนัน้ จักเปนไป เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข แก
ชนเหลานั้นสิน้ กาลนาน ฯ
[๑๓๔] ดูกรอานนท ถูปารหบุคคล ๔ จําพวก ถูปารหบุคคล ๔ จําพวก เปนไฉน
คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนถูปารหบุคคลจําพวก หนึง่ พระปจเจกสัมพุทธเจา
เปนถูปารหบุคคลจําพวกหนึ่ง สาวกของพระตถาคต เปนถูปารหบุคคลจําพวกหนึง่ พระเจาจักร
พรรดิ เปนถูปารหบุคคลจําพวกหนึ่ง ฯ
ดูกรอานนท เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
จึงเปนถูปารหบุคคล ชนเปนอันมาก ยังจิตใหเลื่อมใสวา นี้ เปนสถูปของพระผูมีพระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้ พวกเขายังจิตให เลื่อมใสในสถูปนั้นแลว เบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลก สวรรค เพราะอาศัยอํานาจประโยชนขอนีแ้ ล พระตถาคตอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา จึงเปนถูปารหบุคคล ฯ
ดูกรอานนท เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร พระปจเจกสัมพุทธเจา จึงเปน
ถูปารหบุคคล ชนเปนอันมากยังจิตใหเลื่อมใสวา นี้เปนสถูปของ พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น พวก
เขายังจิตใหเลือ่ มใสในสถูปนั้นแลว เบื้องหนา แตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
เพราะอาศัยอํานาจประโยชน ขอนี้แล พระปจเจกสัมพุทธเจาจึงเปนถูปารหบุคคล ฯ
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ดูกรอานนท เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร สาวกของพระตถาคต จึงเปนถูปารห
บุคคล ชนเปนอันมากยังจิตใหเลื่อมใสวา นี้เปนสถูปของสาวก ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาพระองคนั้น พวกเขายังจิตใหเลือ่ มใส ในสถูปนั้นแลว เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะอาศัยอํานาจประโยชนขอนี้แล สาวกของพระตถาคตจึงเปน
ถูปารหบุคคล ฯ
ดูกรอานนท เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร พระเจาจักรพรรดิจงึ เปน ถูปารหบุคคล
ชนเปนอันมากยังจิตใหเลื่อมใสวา นี้เปนสถูปของพระธรรมราชา ผูทรงธรรมนั้น พวกเขายังจิต
ใหเลื่อมใสในสถูปนั้นแลว เบื้องหนาแตตายเพราะ กายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะ
อาศัยอํานาจประโยชนขอนีแ้ ล พระเจาจักรพรรดิจึงเปนถูปารหบุคคล ดูกรอานนท ถูปารหบุคคล
๔ จําพวกนีแ้ ล ฯ
[๑๓๕] ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปสูวิหารยืนเหนี่ยวไมคันทวย รองไหอยูวา เรา
ยังเปนเสขบุคคลมีกิจที่จะตองทําอยู แตพระศาสดาของเรา ซึ่ง เปนผูอนุเคราะหเรา ก็จักปรินิพพาน
เสีย ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งถาม พวกภิกษุวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานนทไปไหน
พวกภิกษุกราบทูลวา ขาแต พระองคผูเจริญ ทานอานนทนั้น เขาไปสูว ิหารยืนเหนี่ยวไมคันทวย
รองไหอยูว า เรายังเปนเสขบุคคล มีกิจที่จะตองทําอยู แตพระศาสดาของเรา ซึ่งเปนผู อนุเคราะห
เรา ก็จักปรินพิ พานเสีย พระผูมีพระภาคจึงรับสั่งกะภิกษุรูปหนึ่งวา เธอจงไปเถิดภิกษุ จงบอก
อานนทตามคําของเราวา ทานอานนท พระศาสดา รับสั่งหาทาน ภิกษุนนั้ ทูลรับพระดํารัสของ
พระผูมีพระภาคแลว เขาไปหาทาน พระอานนทถึงที่ใกล ครั้นเขาไปหาแลวบอกวา ทานอานนท
พระศาสดา รับสั่งหาทาน ทานพระอานนทรับคําภิกษุนนั้ แลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ ประทับ
ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ที่ควรสวน ขางหนึ่ง ฯ
ครั้นทานพระอานนทนงั่ เรียบรอยแลว พระผูมีพระภาครับสั่งกะทานวา อยาเลย
อานนท เธออยาเศราโศก ร่ําไรไปเลย เราไดบอกไวกอนแลวไมใช หรือวา ความเปนตางๆ
ความพลัดพราก ความเปนอยางอื่นจากของรักของ ชอบใจทั้งสิ้นตองมี เพราะฉะนัน้ จะพึงไดใน
ของรักของชอบใจนีแ้ ตที่ไหน สิ่ง ใดเกิดแลว มีแลว ปจจัยปรุงแตงแลว มีความทําลายเปน
ธรรมดา การปรารถนา วา ขอสิ่งนั้นอยาทําลายไปเลย ดังนี้ มิใชฐานะทีจ่ ะมีได ดูกรอานนท
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เธอได อุปฏฐากตถาคตดวยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันประกอบดวยเมตตา ซึง่ เปน
ประโยชนเกื้อกูล เปนความสุข ไมมีสอง หาประมาณมิไดมาชานาน เธอ ไดกระทําบุญไวแลว
อานนท จงประกอบความเพียรเถิด เธอจักเปนผูไมมี อาสวะโดยฉับพลัน ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายใด ไดมีแลวในอดีตกาล ภิกษุผเู ปน อุปฏฐากของพระผูมพี ระภาคทั้งหลาย
นั้นอยางยิ่ง ก็เพียงนี้เทานั้น คือเหมือน อานนทของเรา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายใด
จักมีในอนาคตกาล ภิกษุผูเปนอุปฏฐากของพระผูมพี ระภาคทั้งหลายนั้น อยางยิง่ ก็เพียงนี้เทานัน้
คือ เหมือนอานนทของเรา อานนทเปนบัณฑิต ยอมรูวา นี้เปนกาลเพื่อจะเขาเฝา พระตถาคต
นี้เปนกาลของพวกภิกษุ นี้เปนกาลของพวกภิกษุณี นี้เปนกาลของ พวกอุบาสก นีเ้ ปนกาลของ
พวกอุบาสิกา นี้เปนกาลของพระราชา นี้เปนกาล ของราชมหาอํามาตย นี้เปนกาลของพวกเดียรถีย
นี้เปนกาลของพวกสาวก เดียรถีย ฯ
[๑๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อัพภูตธรรมอันนาอัศจรรย ๔ ประการนี้ มี อยูในอานนท
อัพภูตธรรม ๔ ประการ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุ บริษัทเขาไปเพื่อจะเห็นอานนท
ดวยการที่ไดเห็น ภิกษุบริษทั นั้นยอมยินดี ถา อานนทแสดงธรรมในภิกษุบริษัทนัน้ แมดวยการ
แสดงธรรม ภิกษุบริษัทนัน้ ก็ ยินดี ภิกษุบริษัทยังไมอิ่มเลย อานนทยอมนิ่งไปในเวลานั้น ถา
ภิกษุณีบริษัท ... อุบาสกบริษัท ... อุบาสิกาบริษัทเขาไปเพื่อจะเห็นอานนท ดวยการที่ไดเห็น
อุบาสิกาบริษัทนั้นยอมยินดี ถาอานนทแสดงธรรมในอุบาสิกาบริษัทนัน้ แมดว ย การแสดง
อุบาสิกาบริษัทนั้นก็ยินดี อุบาสิกาบริษัทยังไมอิ่มเลย อานนทยอม นิ่งไปในเวลานั้น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อัพภูตธรรมอันนาอัศจรรย ๔ ประการนีแ้ ล มีอยูในอานนท ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อัพภูตธรรมนาอัศจรรย ๔ ประการนี้ มีอยูในพระเจาจักรพรรดิ
ถาขัตติยบริษัทเขาไปเฝาพระเจาจักรพรรดิ ดวยการที่ไดเฝา ขัตติย บริษทั นั้นยอมยินดี ถาพระเจา
จักรพรรดิมีพระราชดํารัสในขัตติยบริษัทนั้น แมดว ย พระราชดํารัส ขัตติยบริษัทนั้นก็ยินดี ขัตติย
บริษัทยังไมอมิ่ เลย พระเจาจักรพรรดิ ยอมทรงนิ่งไปในเวลานัน้ ถาพราหมณบริษทั ... คฤหบดี
บริษัท ... สมณบริษัท เขาไปเฝาพระเจาจักรพรรดิ ดวยการที่ไดเฝา สมณบริษัทนั้นยอมยินดี ถา
พระเจาจักรพรรดิมีพระราชดํารัสในสมณบริษัทนั้น แมดวยพระราชดํารัส สมณ บริษัทนั้นก็ยินดี
สมณบริษัทยังไมอิ่มเลย พระเจาจักรพรรดิยอ มทรงนิ่งไปใน เวลานัน้ ฯ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อัพภูตธรรมอันนาอัศจรรย ๔ ประการ มีอยูใน อานนท ฉันนัน้
เหมือนกัน ถาภิกษุบริษัทเขาไปเพื่อจะเห็นอานนท ดวยการที่ได เห็น ภิกษุบริษัทนัน้ ยอมยินดี
ถาอานนทแสดงธรรมในภิกษุบริษัทนั้น แมดวย การแสดง ภิกษุบริษทั นั้นยอมยินดี ภิกษุบริษัท
ยังไมอิ่มเลย อานนทยอมนิ่งไป ในเวลานัน้ ถาภิกษุณีบริษัท ... อุบาสกบริษัท ... อุบาสิกาบริษัท
เขาไปเพื่อ จะเห็นอานนท ดวยการที่ไดเห็น อุบาสิกาบริษัทนั้น ยอมยินดี ถาอานนท แสดงธรรม
ในอุบาสิกาบริษัทนั้น แมดว ยการแสดง อุบาสิกาบริษัทนั้นก็ยินดี อุบาสิกาบริษัทยังไมอิ่มเลย
อานนทยอมนิง่ ไปในเวลานัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อัพภูตธรรมอันนาอัศจรรย ๔ ประการนี้แล มีอยู
ในอานนท ฯ
[๑๓๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคอยาเสด็จปรินิพพานในเมืองเล็ก เมืองดอน กิ่งเมืองนี้เลย นคร
ใหญเหลาอื่นมีอยู คือ เมืองจัมปา เมืองราชคฤห เมืองสาวัตถี เมืองสาเกต เมืองโกสัมพี
เมืองพาราณสี ขอพระผูมีพระภาคเสด็จ ปรินิพพานในเมืองเหลานี้เถิด กษัตริยมหาศาล พราหมณ
มหาศาล คฤหบดี มหาศาลที่เลื่อมใสอยางยิ่งในพระตถาคต มีอยูมากในเมืองเหลานี้ ทาน
เหลานั้น จักกระทําการบูชาพระสรีระของพระตถาคต ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท เธออยาไดกลาวอยางนี้ เธออยาไดกลาว
อยางนี้วา เมืองเล็ก เมืองดอน กิ่งเมืองดังนีเ้ ลย ดูกรอานนท แตปางกอน มีพระเจาจักรพรรดิ
ทรงพระนามวามหาสุทัสสนะ ผูทรงธรรม เปน พระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดิน มี
มหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรง ชนะแลว มีราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณดว ยแกว ๗ ประการ
เมืองกุสินารานี้ มีนามวา กุสาวดี เปนราชธานีของพระเจามหาสุทัสสนะ โดยยาวดานทิศบูรพา
และทิศประจิม ๑๒ โยชน โดยกวางดานทิศทักษิณและทิศอุดร ๗ โยชน กุสาวดี ราชธานีเปน
เมืองที่มั่งคั่งรุงเรือง มีชนมาก มนุษยหนาแนน และมีภิกษาหาได งาย ดูกรอานนท อาลกมันทา
ราชธานีแหงเทพเจาทั้งหลาย เปนเมืองที่มงั่ คั่ง รุงเรือง มีชนมาก ยักษหนาแนน และมีภิกษาหา
ไดงาย แมฉันใด กุสาวดี ราชธานีก็ฉันนัน้ เหมือนกัน เปนเมืองที่มั่งคั่งรุงเรือง มีชนมาก มนุษย
หนาแนน และมีภิกษาหาไดงา ย กุสาวดีราชธานีมิไดเงียบจากเสียงทั้ง ๑๐ ประการ ทั้ง กลางวัน
และกลางคืน คือ เสียงชาง เสียงมา เสียงรถ เสียงกลอง เสียงตะโพน เสียงพิณ เสียง
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ขับรอง เสียงกังสดาล เสียงประโคม และเสียงเปนที่ ๑๐ วา ทานทั้งหลายจงบริโภค จงดื่ม
จงเคี้ยวกิน จงไปเถิดอานนท เธอจงเขาไปใน เมืองกุสินารา แลวบอกแกพวกเจามัลละเมือง
กุสินาราวา ดูกรวาสิฏฐะทั้งหลาย พระตถาคตจักปรินิพพานในปจฉิมยามแหงราตรีในวันนี้ พวก
ทานจงรีบออกไปกัน เถิดๆ พวกทานอยาไดมีความรอนใจในภายหลังวา พระตถาคตไดปรินิพพาน
ในคามเขตของพวกเรา พวกเราไมไดเฝาพระตถาคตในกาลครั้งสุดทาย ทานพระอานนททูลรับ
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว นุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปในเมืองกุสินาราลําพังผูเดียว
สมัยนั้น พวกเจามัลละเมืองกุสินารา ประชุม กันอยูที่สณ
ั ฐาคารดวยกรณียกิจบางอยาง ลําดับนั้น
ทานพระอานนทเขาไปยัง สัณฐาคารของพวกเจามัลละเมืองกุสินารา ครั้นแลวไดบอกแกพวกเจา
มัลละเมืองกุสินาราวา ดูกรวาสิฏฐะทั้งหลาย พระตถาคตจักเสด็จปรินพิ พานในปจฉิมยาม แหง
ราตรีในวันนี้ พวกทานจงรีบออกไปเถิดๆ พวกทานอยาไดมีความรอนใจใน ภายหลังวา พระ
ตถาคตไดปรินิพพานในคามเขตของพวกเรา พวกเราไมไดเฝา พระตถาคตในกาลเปนครั้งสุดทาย
พวกเจามัลละกับโอรส สุณิสาและปชาบดีได สดับคํานีข้ องทานพระอานนทแลว เปนทุกขเสีย
พระทัย เปย มไปดวยความทุกขใจ บางพวกสยายพระเกศา ประคองหัตถทั้งสองคร่ําครวญอยู
ลมลงกลิ้งเกลือกไปมา ดุจมีบาทอันขาดแลว ทรงรําพันวา พระผูมีพระภาคจักเสด็จปรินิพพาน
เสียเร็วนัก พระสุคตจักเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนัก พระองคผูมีพระจักษุในโลก จักอันตรธานเสีย
เร็วนัก ฯ
ครั้งนั้น พวกเจามัลละกับโอรส สุณิสา ปชาบดี เปนทุกขเสียพระทัย เปย มไป
ดวยความทุกขใจ เสด็จเขาไปยังสาลวันอันเปนที่แวะพักของเจามัลละ ทั้งหลาย เสด็จเขาไปหา
ทานพระอานนท ทานพระอานนทไดมีความดําริวา ถาเราจักใหพวกเจามัลละเมืองกุสินารา
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคทีละองคๆ พวกเจามัลละเมืองกุสินาราจักมิไดถวายบังคมพระผูมีพระ
ภาคทั่วกัน ราตรีนี้จักสวางเสีย ถากระไร เราควรจะจัดใหพวกเจามัลละเมืองกุสินาราถวายบังคม
พระผูมีพระภาคโดยลําดับสกุลๆ ดวยกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เจามัลละมีนามอยางนี้
พรอมดวยโอรส ชายา บริษัทและอํามาตย ขอถวายบังคมพระบาท ทั้งสองของพระผูมีพระภาค
ดวยเศียรเกลา ฯ
ลําดับนั้น ทานพระอานนทจัดใหพวกเจามัลละเมืองกุสินาราถวายบังคม พระผูมี
พระภาคโดยลําดับสกุล ดวยกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เจามัลละ มีนามอยางนี้ พรอม
ดวยโอรส ชายา บริษัท และอํามาตย ขอถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคดวย
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เศียรเกลา โดยอุบายเชนนี้ ทานพระอานนท ยังพวกเจามัลละเมืองกุสินารา ใหถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเสร็จโดยปฐมยามเทานั้น ฯ
[๑๓๘] ก็สมัยนั้น ปริพาชกนามวา สุภทั ทะ อาศัยอยูใ นเมืองกุสินารา สุภัทท
ปริพาชกไดสดับวา พระสมณโคดมจักปรินิพพานในปจฉิมยามแหงราตรี ในวันนี้แหละ สุภัทท
ปริพาชกไดมคี วามคิดอยางนี้วา ก็เราสดับถอยคําของพวก ปริพาชกผูเฒาผูแก ซึ่งเปนอาจารย
และปาจารยกลาวอยูวา พระตถาคตอรหันต สัมมาสัมพุทธเจาจะอุบัตใิ นโลก ในบางครั้งบางคราว
พระสมณโคดมจัก ปรินิพพานในปจฉิมยามแหงราตรีในวันนีแ้ หละ อนึ่ง ธรรมอันเปนที่สงสัยนี้
ซึ่งบังเกิดขึ้นแกเราก็มีอยู เราเลื่อมใสในพระสมณโคดมอยางนี้วา พระสมณโคดม ยอมสามารถ
จะแสดงธรรมแกเรา โดยประการที่เราจะพึงละธรรมอันเปนที่สงสัย นี้ได ฯ
ลําดับนั้น สุภัททปริพาชกเขาไปยังสาลวันอันเปนที่แวะพักของพวกเจา มัลละ เขาไป
หาทานพระอานนท ครั้นแลวไดกลาววา ขาแตทานอานนท ขาพเจาไดสดับถอยคําของพวก
ปริพาชกผูเฒาผูแก ซึ่งเปนอาจารยและปาจารย กลาวอยูว า พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
จะอุบัติในโลก ในบางครั้ง บางคราว พระสมณโคดมจักปรินิพพานในปจฉิมยามแหงราตรีในวันนี้
แหละ อนึ่ง ธรรมอันเปนที่สงสัยนี้ ซึ่งบังเกิดขึ้นแกขาพเจาก็มีอยู ขาพเจาเลื่อมใสในพระสมณ
โคดมอยางนี้วา พระสมณโคดมยอมสามารถจะแสดงธรรมแกขาพเจาโดย ประการที่ขาพเจาจะพึง
ละธรรมอันเปนที่สงสัยนี้ได ขาแตทานอานนท ขอโอกาส เถิด ขาพเจาควรไดเฝาพระสมณโคดม
เมื่อสุภัททปริพาชกกลาวอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกลาวตอบสุภัททปริพาชกวา อยาเลย
สุภัททะ ทานอยา เบียดเบียนพระตถาคตเลย พระผูมีพระภาคทรงลําบากแลว แมครั้งที่สอง
สุภัททปริพาชก ... แมครั้งทีส่ าม สุภัททปริพาชกก็ไดกลาววา ขาแตทานอานนท ขาพเจาไดสดับ
ถอยคําของพวกปริพาชกผูเฒาผูแก ซึ่งเปนอาจารยและปาจารย กลาวอยูวา พระตถาคตอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาจะอุบัตใิ นโลก ในบางครั้งบางคราว พระสมณโคดมจักปรินิพพานในปจฉิมยาม
แหงราตรีในวันนี้แหละอนึ่ง ธรรมเปนที่สงสัยนี้ ซึ่งบังเกิดขึ้นแกขาพเจาก็มีอยู ขาพเจา
เลื่อมใสใน พระสมณโคดมอยางนี้วา พระสมณโคดมยอมสามารถจะแสดงธรรมแกขาพเจาโดย
ประการที่ขาพเจาจะพึงละธรรมอันเปนที่สงสัยนี้ได ขาแตทานพระอานนท ขอโอกาสเถิด
ขาพเจาควรไดเฝาพระสมณโคดม แมครั้งที่สาม ทานพระอานนท ก็ไดกลาวตอบสุภัททปริพาชก

พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาที่ 121
วา อยาเลย สุภทั ทะ ทานอยาเบียดเบียนพระตถาคต เลย พระผูมีพระภาคทรงลําบากแลว พระผูมี
พระภาคทรงไดยินถอยคําทานพระอานนทเจรจากับสุภัททปริพาชก ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค
จึงตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา อยาเลยอานนท เธออยาหามสุภทั ทะ สุภัททะจงไดเฝา
ตถาคต สุภัททะจักถามปญหา อยางใดอยางหนึ่งกะเรา จักมุงเพื่อความรู มิใชมุงความเบียดเบียน
อนึ่ง เราอัน สุภัททะถามแลว จักพยากรณขอความอันใดแกสุภัททะนั้น สุภัททะจักรูทั่วถึงขอ
ความนั้นโดยฉับพลันทีเดียว ฯ
ลําดับนั้น ทานพระอานนทไดบอกสุภทั ทปริพาชกวา ไปเถิดสุภัททะ พระผูมีพระภาค
ทรงทําโอกาสแกทาน สุภัททปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว
ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัย พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ สมณพราหมณเหลานีใ้ ด เปนเจาหมู
เจาคณะ เปนคณาจารยมีชื่อเสียง มียศ เปนเจาลัทธิ ชนเปนอันมาก สมมติวาเปนคนดี
คือบูรณกัสสป มักขลิโคสาล อชิตเกสกัมพล ปกุธกัจจายนะ สัญชัยเวลัฏฐบุตร นิครณฐนาฏ
บุตร สมณพราหมณเหลานัน้ ทั้งหมด ไดตรัสรูตามปฏิญญาของตนๆ หรือวาทั้งหมดไมไดตรัสรู
หรือวาบางพวกไมไดตรัสรู ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา อยาเลย สุภัททะ ที่ขอถามนั้นงดเสียเถิด ดูกรสุภัททะ
เราจักแสดงธรรมแกทาน ทานจงตั้งใจฟงธรรมนั้น จงใสใจใหดีเราจักกลาว สุภัททปริพาชก
ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรสุภัททะ ในธรรมวินัย
ใด ไมมีอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ในธรรมวินัยนัน้ ไมมีสมณะที่ ๑ สมณะที่ ๒ สมณะที่ ๓
หรือสมณะที่ ๔ ในธรรมวินัยใด มีอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ในธรรมวินัยนั้น มีสมณะที่ ๑
ที่ ๒ ที่ ๓ หรือที่ ๔ ดูกรสุภทั ทะ ในธรรมวินัยนี้ มีอริยมรรคประกอบดวย องค ๘ ในธรรม
วินัยนี้เทานัน้ มีสมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ หรือที่ ๔ ลัทธิอื่นๆ วางจากสมณะผูรูทั่วถึง ก็ภกิ ษุ
เหลานี้พึงอยูโดยชอบ โลกจะไมพึงวางจากพระอรหันตทั้งหลาย ฯ
[๑๓๙] ดูกรสุภัททะ เราโดยวัยได ๒๙ ป บวชแลว ตามแสวงหาวา อะไรเปนกุศล
ตั้งแตเราบวชแลว นับได ๕๑ ป แมสมณะผูเปนไปในประเทศแหงธรรมเปนเครื่องนําออก ไมมี
ในภายนอกแตธรรมวินัยนี้ ฯ
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สมณะที่ ๒ สมณะที่ ๓ หรือสมณะที่ ๔ ก็มิไดมี ลัทธิอื่นวางจากสมณะ ผูรูทั่วถึง ก็
ภิกษุเหลานี้พึงอยูโดยชอบ โลกไมพึงวางจากพระอรหันตทั้งหลาย ฯ
[๑๔๐] เมือ่ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สุภัททปริพาชก ไดกราบ ทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปดบอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีป
ในที่มืด ดวยคิดวา ผูมีจักษุจกั เห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดย
อเนกปริยาย ฉันนั้น เหมือน กัน ขาพระองคนี้ ขอถึงพระผูมีพระภาคพระธรรมและพระภิกษุสงฆ
วาเปนสรณะขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสุภัททะ ผูใ ดเคยเปนอัญญเดียรถีย หวังบรรพชา หวัง
อุปสมบท ในธรรมวินัยนี้ ผูน ั้นตองอยูปริวาสสี่เดือน เมือ่ ลวงสี่เดือน ภิกษุ ทั้งหลายเต็มใจแลว
จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบท เพื่อความเปนภิกษุ ก็แตวาเรารูความตางแหงบุคคลในขอนี้ ฯ
สุภัททปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หากผูที่เคยเปนอัญญเดียรถีย หวัง
บรรพชา หวังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ จะตองอยูปริวาสสี่เดือนเมือ่ ลวงสี่เดือน ภิกษุทั้งหลายเต็มใจ
แลว
จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบท เพื่อความ เปนภิกษุไซร ขาพระองคจักอยูป ริวาสสี่ป เมื่อลวงสี่ป
ภิกษุทั้งหลายเต็มใจแลว จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบทเถิด ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท ถาเชน
นั้น เธอจงใหสุภัททปริพาชกบวชเถิด ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของ พระผูมีพระภาคแลว
สุภัททปริพาชกไดกลาวกะทานพระอานนทวา ดูกรทานอานนท ผูมีอายุ เปนลาภ
ของทาน ทานไดดีแลว ที่พระศาสดาทรงอภิเษกดวยอันเตวาสิกา ภิเษก ในที่เฉพาะพระพักตร
ในพระศาสนานี้ สุภัททปริพาชกไดบรรพชา อุปสมบทในสํานักพระผูมพี ระภาค ก็ทานสุภัทท
ปริพาชกไดบรรพชาอุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกไปอยูแตผูเดียว เปนผูไมประมาท มีความ
เพียร มีตนสงไปแลวอยู ไมชานานนัก ก็ทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรย ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ที่
กุลบุตร ทั้งหลายผูมีความตองการ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ ดวยปญญา อันยิ่ง
ดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จ
แลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนี้ มิไดมี ทานสุภัททะไดเปนอรหันตรูปหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันต
ทั้งหลาย ทานเปนสักขิสาวกองค สุดทายของพระผูมีพระภาค ฯ
จบภาณวารที่หา
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[๑๔๑] ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท
บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอยางนีว้ า ปาพจนมีพระศาสดาลวงแลว พระศาสดาของพวกเราไมมี
ก็ขอนี้ พวกเธอไมพึงเห็นอยางนั้น ธรรมและวินยั อันใด เราแสดงแลว บัญญัติแลวแกพวกเธอ
ธรรมและวินัยอันนั้น จักเปน ศาสดาของพวกเธอ โดยกาลลวงไปแหงเรา ดูกรอานนท บัดนี้
พวกภิกษุยัง เรียกกันและกันดวยวาทะวา อาวุโส ฉันใด โดยกาลลวงไปแหงเรา ไมควรเรียกกัน
ฉันนั้น ภิกษุผแู กกวา พึงเรียกภิกษุผูออนกวา โดยชื่อหรือโคตร หรือโดยวาทะวา อาวุโส แต
ภิกษุผูออนกวาพึงเรียกภิกษุผูแกกวาวา ภันเต หรืออายัสมา ดูกรอานนท โดยลวงไปแหงเรา
สงฆจํานงอยู ก็จงถอนสิกขาบทเล็กนอยเสียบางได โดยลวงไป แหงเรา พึงลงพรหมทัณฑแก
ฉันนภิกษุ ทานพระอานนทกราบทูลถามวา ขาแต พระองคผูเจริญ ก็พรหมทัณฑเปนไฉน
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท ฉันนภิกษุพึงพูดไดตามที่ตนปรารถนา ภิกษุทั้งหลาย
ไมพึงวา ไมพงึ กลาว ไมพึง สั่งสอน ฯ
[๑๔๒] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
ความสงสัยเคลือแคลงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ใน มรรค หรือในขอปฏิบัติ จะพึงมี
บางแกภิกษุ แมรูปหนึ่ง พวกเธอจงถามเถิด อยาไดมีความรอนใจภายหลังวา พระศาสดาอยู
เฉพาะหนาเราแลว ยังมิอาจ ทูลถามพระผูมีพระภาคในที่เฉพาะพระพักตร เมื่อพระผูมีพระภาค
ตรัสอยางนี้แลว ภิกษุเหลานั้นพากันนิ่ง แมครั้งที่สอง ... แมครั้งที่สาม พระผูมีพระภาครับสั่ง
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
ในมรรค หรือในขอปฏิบัติจะพึงมีบางแกภกิ ษุแมรูปหนึ่ง พวกเธอจงถามเถิด อยาไดมคี วาม
รอนใจในภายหลังวา พระศาสดาอยูเฉพาะหนาเรา แลว เรายังมิอาจทูลถามพระผูมีพระภาคในที่
เฉพาะพระพักตร แมครั้งที่สามภิกษุ เหลานั้น ก็พากันนิง่ ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บางทีพวกเธอ
ไมถาม แมเพราะความเคารพในพระศาสดา แมภิกษุผูเปนสหาย ก็จงบอกแกภิกษุผูสหายเถิด
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุพวกนัน้ พากันนิ่ง ลําดับนั้น ทานพระอานนทไดกราบ
ทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ขาพระองคเลื่อมใส
ในภิกษุสงฆอยางนีว้ า ความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในมรรค หรือ
ใน ขอปฏิบัติ มิไดมีแกภกิ ษุแมรูปหนึ่ง ในภิกษุสงฆนี้ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร อานนท
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เธอพูดเพราะความเลื่อมใสตถาคตหยั่งรูในขอนี้เหมือนกันวา ความสงสัย เคลือบแคลงใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในมรรค หรือในขอปฏิบัติ มิไดมีแกภกิ ษุแมรูปหนึ่ง ในภิกษุ
สงฆนี้ บรรดาภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ ภิกษุรูปที่ต่ําที่สุด ก็เปนโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปน
ผูเที่ยงมีอันจะตรัสรูในภายหนา ฯ
[๑๔๓] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
เราขอเตือนพวกเธอวา สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา พวกเธอจงยังความไมประมาท
ใหถึงพรอมเถิด ฯ
นี้เปนพระปจฉิมวาจาของพระตถาคต ฯ
[๑๔๔] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงเขาปฐมฌานออกจากปฐมฌาน แลว ทรงเขา
ทุติยฌาน ออกจากทุติยฌานแลว ทรงเขาตติยฌาน ออกจาก ตติยฌานแลว ทรงเขาจตุตถฌาน
ออกจากจตุตถฌานแลว ทรงเขาอากาสนัญจาย ตนะ ออกจากอากาสนัญจายตนสมาบัติแลว ทรง
เขาวิญญาณัญจายตนะ ออกจาก วิญญาณัญจายตนสมาบัติแลว ทรงเขาอากิญจัญญายตนะ ออกจาก
อากิญจัญญายตน สมาบัติแลว ทรงเขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตน
สมาบัติแลว ทรงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ฯ
ครั้งนั้น ทานพระอานนทไดกลาวถามทานพระอนุรทุ ธะวาพระผูมพี ระภาคเสด็จ
ปรินิพพานแลวหรือ ทานพระอนุรุทธะตอบวาอานนทผมู ีอายุ พระผูมพี ระภาคยังไมเสด็จ
ปรินิพพาน ทรงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติแลว ทรง เขาเนวสัญญานา
สัญญายตนะ ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัตแิ ลว ทรงเขาอากิญจัญญายตนะ ออกจาก
อากิญจัญญายตนสมาบัติแลว ทรงเขาวิญญาณัญ จายตนะ ออกจากวิญญานัญจายตนสมาบัติแลว
ทรงเขาอากาสานัญจายตนะ ออกจากอากาสนัญจายตนสมาบัติแลว ทรงเขาจตุตถฌาน ออกจาก
จตุตถฌานแลว ทรงเขาตติยฌาน ออกจากตติยฌานแลว ทรงเขาทุติยฌาน ออกจากทุติยฌาน
แลว ทรงเขาปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานแลว ทรงเขาทุติยฌาน ออกจาก ทุติยฌานแลว ทรง
เขาตติยฌาน ออกจากตติยฌานแลว ทรงเขาจตุตถฌาน พระผูมีพระภาคออกจากจตุตถฌานแลว
เสด็จปรินิพพานในลําดับ (แหงการพิจารณาองคจตุตถฌานนั้น) ฯ
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[๑๔๕] เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานแลว พรอมกับการเสด็จ ปรินิพพาน ได
เกิดแผนดินไหวใหญ เกิดความขนพองสยองเกลานาพึงกลัว ทั้ง กลองทิพยก็บนั ลือขึ้น ฯ
[๑๔๖] เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานแลว พรอมกับการเสด็จ ปรินิพพาน ทาว
สหัมบดีพรหมไดกลาวคาถานี้ ความวา
สัตวทั้งหลายทั้งปวง จักตองทอดทิ้งรางกายไวในโลก แตพระตถาคตผูเปน
ศาสดาเชนนั้น หาบุคคลจะเปรียบเทียบมิไดในโลก เปนพระสัมพุทธเจา
ทรงมีพระกําลัง ยังเสด็จปรินิพพาน ฯ
[๑๔๗] เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานแลว พรอมกับการเสด็จปรินิพพาน
ทาวสักกะจอมเทพ ไดตรัสพระคาถานี้ความวา
สังขารทั้งหลายไมเทีย่ งหนอ มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเปนธรรมดา
บังเกิดขึ้นแลว ยอมดับไป ความเขาไปสงบสังขาร เหลานั้น เปนสุข ฯ
[๑๔๘] เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานแลว พรอมกับการเสด็จปรินิพพาน
ทานพระอนุรทุ ธะ ไดกลาวคาถาเหลานี้ความวา
ลมอัสสาสะปสสาสะของพระมุนีผูมีพระทัยตั้งมั่น คงที่ ไมหวัน่ ไหว ทรง
ปรารภสันติ ทรงทํากาละ มิไดมีแลว พระองคมีพระทัยไมหดหู ทรง
อดกลั้นเวทนาไดแลว ความพนแหงจิต ไดมีแลว เหมือนดวงประทีปดับไป
ฉะนั้น ฯ
[๑๔๙] เมือ่ พระผูมีพระภาคเสด็จปรินพิ พานแลว พรอมกับการเสด็จ ปรินิพพาน
ทานพระอานนทไดกลาวคาถานี้ ความวา
เมื่อพระสัมพุทธเจาผูประกอบดวยอาการอันประเสริฐทัง้ ปวงเสด็จ ปรินิพพาน
แลว ในครั้งนัน้ ไดเกิดความอัศจรรยนาพึงกลัว และเกิดความขนพอง
สยองเกลา ฯ
[๑๕๐] เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานแลว บรรดาภิกษุทั้งหลาย นั้น ภิกษุเหลาใด
ยังมีราคะไมไปปราศแลว ภิกษุเหลานั้น บางพวกประคอง แขนทั้งสองคร่ําครวญอยู ลมลงกลิ้ง
เกลือกไปมาดุจมีเทาอันขาดแลว รําพันวา พระผูมีพระภาคเสด็จปรินพิ พานเสียเร็วนัก พระสุคต
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เสด็จปรินิพพานเสียเร็วนัก พระองคผูมีพระจักษุในโลก อันตรธานเสียเร็วนัก สวนภิกษุเหลาใด
ที่มีราคะไป ปราศแลวภิกษุเหลานั้นมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นโดยธรรมสังเวชวา สังขารทั้งหลาย
ไมเที่ยงหนอ เพราะฉะนั้น เหลาสัตวจะพึงไดในสังขารนีแ้ ตที่ไหน ฯ
[๑๕๑] ครั้งนั้น ทานพระอนุรุทธะเตือนภิกษุทั้งหลายวา อยาเลย อาวุโสทั้งหลาย
พวกทานอยาเศราโศก อยาร่ําไรไปเลย เรื่องนี้พระผูมีพระภาค ตรัสบอกไวกอนแลวไมใชหรือวา
ความเปนตางๆ ความพลัดพราก ความเปน อยางอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นตองมี เพราะ
ฉะนั้น จะพึงไดในของรักของ ชอบใจนีแ้ ตที่ไหน สิ่งใดเกิดแลวมีแลวปจจัยปรุงแตงแลว มี
ความทําลายเปน ธรรมดา การปรารถนาวา ขอสิ่งนั้นอยาทําลายไปเลย ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได
ดูกรอาวุโสทัง้ หลาย พวกเทวดาพากันยกโทษอยู ทานพระอานนทถามวา ทาน อนุรุทธะ พวก
เทวดาเปนอยางไร กระทําไวในใจเปนไฉน ทานพระอนุรทุ ธะ ตอบวา มีอยู อานนทผมู ีอายุ เทวดา
บางพวกสําคัญอากาศวาเปนแผนดิน สยายผมประคองแขนทั้งสองคร่ําครวญอยู ลมลงกลิ้งเกลือก
ไปมาดุจมีเทาอันขาดแลวรําพันวา พระผูมพี ระภาคเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนัก พระสุคตเสด็จ
ปรินิพพานเสียเร็วนัก พระองคผูมีพระจักษุในโลก อันตรธานเสียเร็วนัก ดังนี้ เทวดาบางพวก
สําคัญแผนดินวาเปนแผนดินสยายผมประคองแขนทั้งสองคร่ําครวญอยู ลมลงกลิ้งเกลือกไปมา
ดุจมีเทาอันขาดแลว รําพันวา พระผูมีพระภาคเสด็จปรินพิ พาน เสียเร็วนัก พระองคผมู ีพระจักษุใน
โลกอันตรธานเสียเร็วนัก ดังนี้ สวนเทวดาที่ปราศจากราคะแลว มีสติสัมปชัญญะ อดกลั้น
โดยธรรมสังเวชวา สังขารทัง้ หลายไมเทีย่ ง เพราะฉะนั้น เหลาสัตวจะ พึงไดในสังขารนี้แตที่ไหน ฯ
ครั้งนั้น ทานพระอนุรุทธะและทานพระอานนท ยังกาลใหลวงไปดวย ธรรมีกถาตลอด
ราตรีที่ยังเหลืออยูนั้น ลําดับนั้น ทานพระอนุรุทธะสั่งทานพระอานนทวา ไปเถิด อานนทผูมีอายุ
ทานจงเขาไปเมืองกุสินารา บอกแกพวก เจามัลละเมืองกุสินาราวา ดูกรวาสิฏฐะทั้งหลาย พระผูมี
พระภาคเสด็จปรินิพพาน แลว ขอพวกทานจงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ทานพระอานนทรับคํา
ทานพระ อนุรุทธะแลว เวลาเชานุงแลวถือบาตรและจีวร เขาไปเมืองกุสนิ าราลําพังผูเดียว ฯ
[๑๕๒] สมัยนั้น พวกเจามัลละเมืองกุสินาราประชุมกันอยูที่สณ
ั ฐาคาร ดวยเรื่อง
ปรินิพพานนัน้ อยางเดียว ลําดับนั้น ทานพระอานนท เขาไปยังสัณฐาคาร ของพวกเจามัลละเมือง
กุสินารา ครั้นเขาไปแลว ไดบอกแกพวกเจามัลละเมือง กุสินาราวา ดูกรวาสิฏฐะทั้งหลาย พระ
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ผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานแลว ขอทาน ทั้งหลายจงทราบกาลอันควรในบัดนีเ้ ถิด พวกเจามัลละ
กับโอรส สุณิสาและ ประชาบดี ไดทรงสดับคํานี้ของทานพระอานนทแลว เปนทุกขเสียพระทัย
เปยม ไปดวยความทุกขในใจ บางพวกสยายพระเกศา ประคองหัตถทั้งสองคร่ําครวญอยู ลมลง
กลิ้งเกลือกไปมา ดุจมีบาทอันขาดแลว
ทรงรําพันวา พระผูมีพระภาค
เสด็จ ปรินิพพานเสียเร็วนัก พระสุคตเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนัก พระองคผูมีพระจักษุ ในโลก
อันตรธานเสียเร็วนัก ดังนี้ ลําดับนั้น พวกเจามัลละเมืองกุสินาราตรัสสั่ง พวกบุรษุ วา ดูกร
พนาย ถาอยางนั้น พวกทานจงเตรียมของหอมมาลัยและเครื่องดนตรีทั้งปวง บรรดามีในกรุง
กุสินาราไวใหพรอมเถิด พวกเจามัลละเมืองกุสินารา ทรงถือเอาของหอมมาลัยและ
เครื่องดนตรีทั้งปวงกับผา ๕๐๐ คู เสด็จเขาไปยัง สาลวันอันเปนทีแ่ วะพักแหงพวกเจามัลละ และ
เสด็จเขาไปถึงพระสรีระพระผูมีพระภาค ครั้นเขาไปถึงแลวสักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระสรีระ
พระผูมีพระภาค ดวยการฟอนรํา ขับรอง ประโคม มาลัยและของหอม ดาดเพดานผา ตกแตง
โรงมณฑล ยังวันนัน้ ใหลวงไปดวยประการฉะนี้ ลําดับนัน้ พวกเจามัลละเมืองกุสินาราไดมีความ
ดําริวา การถวายพระเพลิงพระสรีระพระผูม ีพระภาคในวันนี้พลบค่ําเสียแลว พรุงนี้เราจักถวาย
พระเพลิงพระสรีระพระผูมีพระภาค พวกเจามัลละเมืองกุสินาราสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา พระสรีระพระผูม ีพระภาค ดวยการฟอนรํา ขับรอง ประโคม มาลัยและของหอม
ดาดเพดานผา ตกแตง โรงมณฑล ยังวันทีส่ อง ที่สาม ที่สี่ ที่หา ที่หก ใหลวงไป ครั้นถึง
วันที่เจ็ด พวกเจามัลละเมืองกุสินาราไดมีความดําริวา เราสักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระสรีระ
พระผูมีพระภาค ดวยการฟอนรํา ขับรอง ประโคม มาลัยและของหอม จักเชิญไปทางทิศทักษิณ
แหงพระนคร แลวเชิญไปภายนอกพระนคร ถวายพระเพลิง พระสรีระพระผูมีพระภาคทางทิศทักษิณ
แหงพระนครเถิด ฯ
[๑๕๓] สมัยนั้น มัลลปาโมกข ๘ องค สระสรงเกลาแลวทรงนุงผาใหม ดวยตั้ง
พระทัยวา เราจักยกพระสรีระพระผูมีพระภาค ก็มิอาจจะยกขึ้นได ลําดับนั้นพวกเจามัลละ
เมืองกุสินาราไดถามทานพระอนุรุทธะวา ขาแตทานอนุรุทธะ อะไร หนอเปนเหตุ
อะไรหนอเปนปจจัย ใหมัลลปาโมกข ๘ องคนี้ ผูสระสรงเกลาแลว ทรงนุงผาใหม ดวยตั้งใจวา เราจัก
ยก
พระสรีระพระผูมีพระภาคก็มิอาจยกขึ้นได ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาที่ 128
อ. ดูกรวาสิฏฐะทั้งหลาย ความประสงคของพวกทานอยางหนึ่ง ของพวก เทวดา
อยางหนึ่ง ฯ
ม. ขาแตทานผูเจริญ ก็ความประสงคของพวกเทวดาเปนอยางไร ฯ
ดูกรวาสิฏฐะทั้งหลาย ความประสงคของพวกทานวา เราสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
พระสรีระพระผูมีพระภาค ดวยการฟอนรํา ขับรอง ประโคม มาลัย และของหอม จักเชิญไป
ทางทิศทักษิณแหงพระนคร แลวเชิญไปภายนอกพระนคร ถวายพระเพลิงพระสรีระพระผูมีพระ
ภาค
ทางทิศทักษิณแหงพระนคร ความประสงค ของพวกเทวดาวา เราสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
พระสรีระพระผูมีพระภาค ดวยการฟอนรํา ขับรอง ประโคม มาลัยและของหอมอันเปนทิพย
จักเชิญ ไปทางทิศอุดรแหงพระนคร แลวเขาไปสูพระนครโดยทวารทิศอุดร เชิญไปทาม กลาง
พระนคร แลวออกโดยทวารทิศบูรพา แลวถวายพระเพลิงพระสรีระพระผูมี พระภาค ที่มกุฏ
พันธนเจดียของพวกเจามัลละ ทางทิศบูรพาแหงพระนคร ฯ
ขาแตทานผูเจริญ ขอใหเปนไปตามความประสงคของพวกเทวดาเถิด ฯ
สมัยนั้น เมืองกุสินาราเดียรดาษไปดวยดอกมณฑารพโดยถองแถวประมาณ แคเขา
จนตลอดที่ตอแหงเรือน บอของโสโครกและกองหยากเยื่อ ครั้งนั้น พวกเทวดาและพวกเจามัลละ
เมืองกุสินาราสักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระสรีระ พระผูมีพระภาค ดวยการฟอนรํา ขับรอง
ประโคม มาลัยและของหอม ทั้งที่ เปนของทิพย ทั้งทีเ่ ปนของมนุษย เชิญไปทางทิศอุดรแหง
พระนคร แลวเขาไปสู พระนครโดยทวารทิศอุดร เชิญไปทามกลางพระนคร แลวออกโดยทวาร
ทิศบูรพา แลววางพระสรีระพระผูมีพระภาค ณ มกุฏพันธนเจดียของพวกเจามัลละ ทางทิศบูรพา
แหงพระนคร ลําดับนั้น พวกเจามัลละเมืองกุสินาราไดถามทานพระอานนทวา ขาแตทานพระ
อานนท พวกขาพเจาจะปฏิบัติอยางไรในพระสรีระพระผูม ีพระภาค ฯ
อ. ดูกรวาสิฏฐะทั้งหลาย พวกทานพึงปฏิบัติในพระสรีระพระตถาคตเหมือนที่เขา
ปฏิบัติในพระสรีระพระเจาจักรพรรดิฉะนัน้ ฯ
ขาแตทานอานนท ก็เขาปฏิบัติในพระสรีระพระเจาจักรพรรดิอยางไร ฯ
ดูกรวาสิฏฐะทั้งหลาย เขาหอพระสรีระพระเจาจักรพรรดิดวยผาใหม แลว ซับดวยสําลี
แลวหอดวยผาใหม โดยอุบายนี้ หอพระสรีระพระเจาจักรพรรดิดวย ผา ๕๐๐ คูแลว เชิญพระสรีระ
ลงในรางเหล็กอันเต็มดวยน้าํ มัน ครอบดวย รางเหล็กอืน่ แลวกระทําจิตกาธารดวยไมหอมลวน
ถวายพระเพลิงพระสรีระ พระเจาจักรพรรดิแลว สรางสถูปของพระเจาจักรพรรดิไวที่หนทางใหญ
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๔ แพรง เขาปฏิบัติในพระสรีระพระเจาจักรพรรดิดวยประการฉะนีแ้ ล พวกทานพึงปฏิบัติใน
พระสรีระพระตถาคต เหมือนที่เขาปฏิบัติในพระเจาจักรพรรดิ พึงสรางสถูป ของพระตถาคตไวที่
หนทางใหญ ๔ แพรง ชนเหลาใดจักยกขึ้นซึ่งมาลัยของหอมหรือ จุณ จักอภิวาท หรือจักยังจิต
ใหเลื่อมใสในพระสถูปนั้น การกระทําเชนนั้น จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข
แกชนเหลานัน้ สิ้นกาลนาน ฯ
ลําดับนั้น พวกเจามัลละเมืองกุสินาราตรัสสั่งพวกบุรุษวา ดูกรพนาย ถาอยางนั้น
พวกทานจงเตรียมสําลีไวใหพรอมเถิด พวกเจามัลละเมืองกุสินารา หอพระสรีระพระผูมีพระภาค
ดวยผาใหม แลวซับดวยสําลี แลวหอดวยผาใหม โดยอุบายนี้ หอพระสรีระพระผูม ีพระภาค
ดวยผา ๕๐๐ คู แลวเชิญลงในรางเหล็ก อันเต็มดวยน้ํามัน ครอบดวยรางเหล็กอื่น แลวกระทํา
จิตกาธารดวยไมหอมลวน แลวจึงเชิญพระสรีระพระผูมีพระภาคขึ้นสูจ ิตกาธาร ฯ
[๑๕๔] สมัยนั้น ทานพระมหากัสสปพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป
เดินทางไกลจากเมืองปาวามาสูเมืองกุสินารา ลําดับนั้น ทาน พระมหากัสสปแวะออกจากทางแลว
นั่งพักที่โคนตนไมตนหนึ่ง ฯ
สมัยนั้น อาชีวกคนหนึ่ง ถือดอกมณฑารพในเมืองกุสนิ ารา เดินทางไกล มาสูเมือง
ปาวา ทานพระมหากัสสปไดเห็นอาชีวกนัน้ มาแตไกล จึงถามอาชีวกนัน้ วา ดูกรผูมีอายุ ทานยัง
ทราบขาวพระศาสดาของเราบางหรือ อาชีวกตอบวา อยางนั้น ผูมีอายุ เราทราบอยู พระสมณ
โคดมปรินิพพานเสียแลว ได ๗ วันเขาวันนี้ ดอก มณฑารพนี้เราถือมาจากที่นั้น บรรดาภิกษุ
เหลานั้น ภิกษุเหลาใด ยังไมปราศจาก ราคะ ภิกษุเหลานั้น บางพวกประคองแขนทั้งสองคร่ําครวญ
อยู ลมลงกลิ้งเกลือก ไปมาดุจมีเทาอันขาดแลว รําพันวา พระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานเสีย
เร็วนัก พระสุคตเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนัก พระองคผูมีพระจักษุในโลก อันตรธาน เสียเร็วนัก
ดังนี้ สวนภิกษุเหลาใด ปราศจากราคะแลว ภิกษุเหลานัน้ มีสติ สัมปชัญญะ อดกลั้นดวย
ธรรมสังเวชวา สังขารทั้งหลายไมเทีย่ ง เพราะฉะนัน้ เหลาสัตวจะพึงไดในสังขารนี้แตที่ไหน ฯ
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[๑๕๕] สมัยนั้น บรรพชิตผูบวชเมื่อแก นามวาสุภัททะ นั่งอยูใ นบริษัท นั้นดวย
ครั้งนั้น สุภัททวุฒบรรพชิตไดกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา อยาเลยอาวุโส พวกทานอยาเศราโศก
อยาร่ําไรไปเลย พวกเราพนดีแลว ดวยวาพระมหาสมณะนั้น เบียดเบียนพวกเราอยูวา สิ่งนี้ควร
แกเธอ สิ่งนี้ไมควรแกเธอ ก็บัดนี้ พวกเรา ปรารถนาสิ่งใด ก็จักกระทําสิ่งนั้น ไมปรารถนา
สิ่งใด ก็จกั ไมกระทําสิ่งนั้น ฯ
ลําดับนั้น ทานพระมหากัสสปเตือนภิกษุทั้งหลายวา อยาเลยอาวุโส พวกทานอยา
เศราโศก อยาร่ําไรไปเลย พระผูมีพระภาคไดตรัสสอนไวอยางนีก้ อนแลวไมใชหรือวา ความเปน
ตางๆ ความพลัดพราก ความเปนอยางอื่น จากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ตองมี เพราะฉะนัน้ จะพึง
ไดในของรักของชอบใจนี้ แตที่ไหน สิ่งใดเกิดแลว มีแลว ปจจัยปรุงแตงแลว มีความทําลาย
เปนธรรมดา การปรารถนาวา ขอสิ่งนั้นอยาทําลายไปเลย ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๕๖] สมัยนั้น มัลลปาโมกข ๔ องค สระสรงเกลาแลวทรงนุงผาใหม ดวยตั้งใจวา
เราจักยังไฟใหติดจิตกาธารของพระผูมีพระภาค ก็มิอาจใหติดได ลําดับนั้น พวกเจามัลละเมือง
กุสินาราไดถามทานพระอนุรุทธะวา ขาแตทาน อนุรุทธะ อะไรหนอเปนเหตุ อะไรหนอเปนปจจัย
ที่ใหมัลลปาโมกขทั้ง ๔ องคนี้ ผูสระสรงเกลาแลว ทรงนุงผาใหม ดวยตั้งใจวา เราจักยังไฟ
ใหติดจิตกาธาร ก็มิอาจใหตดิ ได ฯ
อ. ดูกรวาสิฏฐะทั้งหลาย ความประสงคของพวกทานอยางหนึ่ง ของพวกเทวดา
อยางหนึ่ง ฯ
ขาแตทานผูเจริญ ก็ความประสงคของพวกเทวดาเปนอยางไร ฯ
ดูกรวาสิฏฐะทั้งหลาย ความประสงคของพวกเทวดาวา ทานพระมหากัสสป นี้ พรอม
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เดินทางไกลจากเมืองปาวามาสู เมืองกุสินารา จิตกาธาน
ของพระผูมีพระภาคจักยังไมลุกโพลงขึ้น จนกวาทาน พระมหากัสสปจะถวายบังคมพระบาททั้งสอง
ของพระผูมีพระภาคดวยมือของตน ฯ
ขาแตทานผูเจริญ ขอใหเปนไปตามความประสงคของพวกเทวดาเถิด ฯ
ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปเขาไปถึงมกุฏพันธนเจดียของพวกเจามัลละ ในเมือง
กุสินารา และถึงจิตกาธารของพระผูมีพระภาค ครั้นแลวกระทําจีวรเฉวียงบา ขางหนึ่ง ประนม
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อัญชลี กระทําประทักษิณจิตกาธาร ๓ รอบ แลวเปดทางพระบาท ถวายบังคมพระบาททั้งสองของ
พระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา แมภิกษุ ๕๐๐ รูปเหลานั้น ก็กระทําจีวรเฉวียงบาขางหนึ่ง
ประนมอัญชลี กระทําประทักษิณ ๓ รอบ แลวถวายบังคมพระบาททัง้ สองของพระผูมีพระภาค
ดวยเศียรเกลา เมื่อทานพระมหา กัสสปและภิกษุ ๕๐๐ รูปนั้นถวายบังคมแลว จิตกาธารของพระ
ผูมีพระภาคก็โพลง ขึ้นเอง เมื่อพระสรีระของพระผูมีพระภาคถูกเพลิงไหมอยู พระอวัยวะ
สวนใด คือ พระฉวี พระจัมมะ พระมังสะ พระนหารู หรือพระลสิกา เถา เขมา แหงพระอวัยวะ
สวนนั้น มิไดปรากฏเลย เหลืออยูแตพระสรีระอยางเดียว เมื่อ เนยใสและน้ํามันถูกไฟไหมอยู
เถา เขมา มิไดปรากฏ ฉันใด เมื่อพระสรีระของพระผูมีพระภาคถูกเพลิงไหมอยู พระอวัยวะ
สวนใด คือ พระฉวี พระจัมมะ พระมังสะ พระนหารู หรือพระลสิกา เถา เขมาแหงพระ
อวัยวะสวนนัน้ มิได ปรากฏเลย เหลืออยูแ ตพระสรีระอยางเดียวฉันนัน้ เหมือนกัน และบรรดา
ผา ๕๐๐ คู เหลานั้น ไฟไหมเพียง ๒ ผืนเทานั้น คือ ผืนในที่สุด กับผืนนอก เมื่อพระสรีระ
พระผูมีพระภาคถูกไฟไหมแลว ทอน้ําก็ไหลหลั่งมาจากอากาศดับจิตกาธารของ พระผูมีพระภาค
น้ําพุงขึ้นแมจากไมสาละ ดับจิตกาธารของพระผูมีพระภาค พวกเจามัลละเมืองกุสินารา ดับจิต
กาธารของพระผูมีพระภาคดวยน้ําหอมลวนๆ ลําดับนั้น พวกเจามัลละเมืองกุสินารากระทําสัตติ
บัญชรในสัณฐาคารแวดลอมดวย ธนูปราการ สักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระสรีระพระผูมี
พระภาคตลอดเจ็ดวัน ดวยการฟอนรํา ดวยการขับ ดวยการประโคม ดวยพวงมาลัย ฯ
[๑๕๗] พระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตศัตรู เวเทหีบตุ รไดทรงสดับ ขาววา
พระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานในเมืองกุสินาราจึงทรงสงทูตไปหาพวกเจามัลละเมืองกุสินาราวา
พระผูมีพระภาคเปนกษัตริย แมเราก็เปนกษัตริย เราควร จะไดสวนพระสรีระพระผูม ีพระภาคบาง
จักไดกระทําพระสถูปและการฉลอง พระสรีระพระผูมีพระภาค พวกกษัตริยลิจฉวีเมืองเวสาลี
ทราบขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานในเมืองกุสินารา จึงสงทูตไปหาพวกเจามัลละเมือง
กุสินาราวา พระผูมีพระภาคเปนกษัตริย แมเราก็เปนกษัตริย เราควรไดสวนพระสรีระพระผูมี
พระภาคบาง แมพวกเราก็จกั ไดทําพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผูมีพระภาค พวกกษัตริย
ศากยะเมืองกบิลพัสดุ ... พระผูมีพระภาคเปนพระญาติอนั ประเสริฐ ของพวกเรา ... พวกกษัตริย
ถูลีเมืองอัลกัปปะ ... พระผูมพี ระภาคเปนกษัตริย แมเราก็เปนกษัตริย ... พวกกษัตริยโ กลิยะ
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เมืองรามคาม ... พระผูมีพระภาคเปน กษัตริย แมเราก็เปนกษัตริย ... พราหมณผูครองเมือง
เวฏฐทีปกะ ... พระผูมี พระภาคเปนกษัตริย แมเราก็เปนพราหมณ ... พวกกษัตริยมัลละเมืองปาวา
ได ทรงสดับขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานในเมืองกุสินารา จึงทรงสงทูต ไปหาพวกเจา
มัลละเมืองกุสนิ าราวา พระผูม ีพระภาคเปนกษัตริย แมเราก็เปนกษัตริย เราควรจะไดสวนพระ
สรีระพระผูมีพระภาคบาง จักไดกระทําพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผูมีพระภาค เมื่อ
กษัตริยแ ละพราหมณวามาดังนี้แลว พวกเจามัลละ เมืองกุสินาราไดตรัสตอบหมูคณะเหลานัน้ วา
พระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานใน คามเขตของพวกเรา พวกเราจักไมใหสวนพระสรีระพระผูมี
พระภาค ฯ
[๑๕๘] เมื่อพวกเจามัลละเมืองกุสินาราตรัสอยางนี้แลว โทณพราหมณ ไดพูดกะ
หมูคณะเหลานั้นวา
ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย ขอพวกทานจงฟงคําอันเอกของขาพเจาพระพุทธ
เจาของเราทั้งหลาย เปนผูกลาวสรรเสริญขันติ การ จะสัมประหารกันเพราะ
สวนพระสรีระของพระพุทธเจาผูเปน อุดมบุคคลเชนนี้ ไมดีเลย ขอเรา
ทั้งหลายทั้งปวง จงยินยอม พรอมใจยินดีแบงพระสรีระออกเปน ๘ สวนเถิด
ขอพระสถูป จงแพรหลายไปในทิศทั้งหลาย ชนผูเลื่อมใสตอพระพุทธเจา
ผูมีพระจักษุมอี ยูมาก ฯ
[๑๕๙] หมูคณะเหลานัน้ ตอบวา ขาแตพราหมณ ถาเชนนั้นขอทาน นั่นแหละจงแบง
พระสรีระพระผูมีพระภาคออกเปน ๘ สวนเทาๆ กัน ใหเรียบรอย เถิด โทณพราหมณรับคําของ
หมูคณะเหลานั้นแลว แบงพระสรีระพระผูม ีพระภาค ออกเปน ๘ สวนเทากันเรียบรอย จึงกลาว
กะหมูคณะเหลานั้นวา ดูกรทานผูเจริญ ทั้งหลาย ขอพวกทานจงใหตมุ พะนีแ้ กขาพเจาเถิด ขาพเจา
จักกระทําพระสถูป และกระทําการฉลองตุมพะบาง ทูตเหลานั้นไดใหตุมพะแกโทณพราหมณ ฯ
[๑๖๐] พวกเจาโมริยะเมืองปปผลิวัน ไดสดับขาววา พระผูมีพระภาค เสด็จปรินพิ พาน
ในเมืองกุสินารา จึงสงทูตไปหาพวกเจามัลละเมืองกุสินาราวา พระผูมีพระภาคเปนกษัตริย แม
เราก็เปนกษัตริย เราควรจะไดสวนพระสรีระ พระผูมพี ระภาคบาง จักไดกระทําพระสถูปและการ
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ฉลองพระสรีระพระผูมีพระภาค พวกเจามัลละเมืองกุสินาราตอบวา สวนพระสรีระพระผูมี
พระภาคไมมี เราได แบงกันเสียแลว พวกทานจงนําพระอังคารไปแตที่นเี่ ถิด พวกทูตนัน้ นํา
พระ อังคารไปจากที่นั้นแลว ฯ
[๑๖๑] ครั้งนั้น พระเจาแผนดินมคธ พระนามวา อชาตศัตรู เวเทหีบุตร ไดกระทํา
พระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผูมีพระภาค ในพระนครราชคฤห พวกกษัตริยล ิจฉวีเมืองเว
สาลี ก็ไดกระทําพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผูม ี พระภาคในเมืองเวสาลี พวกกษัตริย
ศากยะ
เมืองกบิลพัสดุ ก็ไดกระทําพระสถูป และการฉลองพระสรีระพระผูมพี ระภาคในเมืองกบิลพัสดุ
พวกกษัตริยถูลีเมือง อัลกัปปะ ก็ไดกระทําพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผูมพี ระภาคในเมือง
อัลกัปปะ พวกกษัตริยโกลิยะเมืองรามคาม ก็ไดกระทําพระสถูปและการฉลอง พระสรีระพระผูมี
พระภาคในเมืองรามคาม พราหมณผูครองเมืองเวฏฐทีปกะ ก็ได กระทําพระสถูป และการฉลอง
พระสรีระพระผูมีพระภาคในเมืองเวฏฐทีปกะ พวก เจามัลละเมืองปาวา ก็ไดกระทําพระสถูปและ
การฉลองพระสรีระพระผูมีพระภาค ในเมืองปาวา พวกเจามัลละเมืองกุสินารา ก็ไดกระทําพระสถูป
และการ
ฉลอง พระสรีระพระผูมีพระภาคในเมืองกุสินารา โทณพราหมณ ก็ไดกระทําสถูปและ การฉลอง
ตุมพะ พวกกษัตริยโมริยะเมืองปปผลิวัน ก็ไดกระทําพระสถูปและการ ฉลองพระอังคารในเมือง
ปปผลิวัน ฯ
พระสถูปบรรจุพระสรีระมีแปดแหง เปนเกาแหงทั้งสถูปบรรจุตุมพะ เปนสิบแหง
ทั้งพระสถูปบรรจุพระอังคาร ดวยประการฉะนี้ การแจกพระธาตุและ การกอพระสถูปเชนนี้
เปนแบบอยางมาแลว ฯ
[๑๖๒] พระสรีระของพระพุทธเจาผูมพี ระจักษุ แปดทะนาน เจ็ดทะนาน
บูชากันอยูใ นชมพูทวีป สวนพระสรีระอีกทะนาน หนึ่งของพระพุทธเจา
ผูเปนบุรุษที่ประเสริฐอันสูงสุด พวก นาคราชบูชากันอยูใ นรามคาม พระ
เขี้ยวองคหนึ่งเทวดา ชาวไตรทิพยบูชาแลว สวนอีกองคหนึ่ง บูชากันอยูใน
คันธาร บุรี อีกองคหนึ่งบูชากันอยูใ นแควนของพระเจากาลิงคะ อีก องค
หนึ่ง พระยานาคบูชากันอยู ฯ
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ดวยพระเดชแหงพระสรีระพระพุทธเจา นั้นแหละ แผนดินนี้
ชื่อวา ทรงไวซึ่งแกวประดับแลวดวยนักพรตผู ประเสริฐที่สุด พระสรีระ
ของพระพุทธเจาผูมีจักษุนี้ ชือ่ วาอันเขาผูสักการะๆ สักการะดีแลว
พระพุทธเจาพระองคใด อันจอมเทพจอมนาคและจอมนระบูชาแลว อัน
จอมมนุษยผู ประเสริฐสุดบูชาแลวเหมือนกัน ขอทานทั้งหลายจงประนม มือ
ถวายบังคมพระสรีระนั้นๆ ของพระพุทธเจาพระองคนั้นพระพุทธเจา
ทั้งหลายหาไดยากโดยรอยแหงกัป ฯ
พระทนต ๔๐ องค บริบูรณ พระเกศา และ พระโลมาทั้งหมด
พวกเทวดานําไปองคละองคๆ โดยนําตอๆ กันไปในจักรวาล ดังนี้แล ฯ
จบมหาปรินิพพานสูตร ที่ ๓
--------------------------------------
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๔. มหาสุทัสสนสูตร (๑๗)
---------------------[๑๖๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
ในสมัยใกลเสด็จปรินิพพานคราวหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับในระหวาง ไมสาละ
ในสาลวัน อันเปนที่แวะพักของเหลามัลละกษัตริย เขตกรุงกุสินารา ครั้งนั้นแล ทานพระ
อานนท เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝา แลว ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ทานพระอานนทนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคอยาเสด็จ ปรินพิ พาน ในเมืองเล็ก เมืองดอน กิ่งเมืองนี้เลย นคร
ใหญเหลาอื่น มีอยูคือ เมืองจัมปา เมืองราชคฤห เมืองสาวัตถี เมืองสาเกต เมืองโกสัมพี
เมืองพาราณสี ขอพระผูมีพระภาคจงเสด็จปรินิพพานในเมืองเหลานีเ้ ถิด กษัตริยมหาศาล พราหมณ
มหาศาล คฤหบดีมหาศาล ทีเ่ ลื่อมใสพระตถาคตอยางยิ่ง มีอยูมากใน เมืองเหลานี้ ทานเหลานั้น
จักกระทําการบูชาพระสรีระของพระตถาคต ดังนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เธออยาไดกลาวอยางนีว้ า เมืองเล็ก เมืองดอน
กิ่งเมือง ดังนี้เลย ดูกรอานนท แตปางกอน มีพระเจาจักรพรรดิ ทรงพระนามวา มหาสุทัสสนะ
เปนกษัตริยผูไดมูรธาภิเษก เปนใหญในแผนดิน มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะแลว
มีราชอาณาจักรมั่นคง ดูกรอานนท เมืองกุสินารานี้ มีนามวา กุสาวดี เปนราชธานีของพระเจา
มหาสุทัสสนะ โดย ยาวดานทิศบูรพาและทิศประจิม ๑๒ โยชน โดยกวางดานทิศอุดรและทิศ
ทักษิณ ๗ โยชน ดูกรอานนท กุสาวดี ราชธานีเปนเมืองที่มั่งคั่งรุงเรือง มีชนมาก มนุษย
หนาแนนและมีภิกษาหาไดงา ย ดูกรอานนท เมืองอาลกมันทาราชธานี แหง เทพเจาทัง้ หลาย
เปนเมืองที่มั่งคั่งรุงเรือง มีชนมาก ยักษหนาแนน และมีภกิ ษา หาไดงาย แมฉันใด เมือง
กุสาวดีราชธานีก็ฉันนัน้ เหมือนกัน เปนเมืองที่มั่งคั่ง รุงเรือง มีชนมาก มนุษยหนาแนน และ
มีภิกษาหาไดงา ย ดูกรอานนท กุสาวดี ราชธานี มิไดเงียบจากเสียง ๑๐ ประการ ทั้งกลางวัน
และกลางคืน คือ เสียงชาง เสียงมา เสียงรถ เสียงกลอง เสียงตะโพน เสียงพิณ เสียง
ขับรอง เสียงกังสดาล เสียงประโคม และเสียงเปนที่ ๑๐ วา ทานทั้งหลาย จงบริโภค จงดื่ม
จงเคี้ยวกิน ดูกรอานนท กุสาวดีราชธานี แวดลอมดวยกําแพง ๗ ชั้น คือ กําแพงแลวดวย
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ทองชั้น ๑ แลวดวยเงินชั้น ๑ แลวดวยแกวไพฑูรยชนั้ ๑ แลวดวยแกวผลึกชั้น ๑ แลวดวย
แกวโกเมนชัน้ ๑ แลวดวยบุษราคัมชั้น ๑ แลวดวยรัตนะทุกอยางชั้น ๑ ดูกรอานนท เมือง
กุสาวดีราชธานี มีประตูสําหรับวรรณะทั้ง ๔ คือ ประตู ๑ แลวดวยทอง ประตู ๑ แลวดวย
เงิน ประตู ๑ แลวดวยแกวไพฑูรย ประตู ๑ แลวดวยแกวผลึก ในประตู ๑ๆ มีเสาระเนียด
ปกไวประตูละ ๗ เสา ปกลึก ๓ ชั่วบุรุษ โดยสวนสูง ๑๒ ชั่วบุรุษ เสาระเนียดตนหนึ่งแลว
ดวยทอง ตนหนึ่ง แลวดวยเงิน ตนหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย ตนหนึง่ แลวดวยแกวผลึก ตนหนึ่ง
แลวดวยแกวโกเมน ตนหนึง่ แลวดวยบุษราคัม ตนหนึ่งแลวดวยรัตนะทุกอยาง ดูกรอานนท
กุสาวดีราชธานีแวดลอมดวยตนตาล ๗ แถว ตนตาลแถวหนึ่งแลว ดวยทอง แถวหนึ่งแลวดวย
เงิน แถวหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย แถวหนึ่งแลว ดวยแกวผลึก แถวหนึ่งแลวดวยแกวโกเมน
แถวหนึ่งแลวดวยแกวบุษราคัม แถวหนึง่ แลวดวยรัตนะทุกอยาง ตนตาลที่แลวดวยทอง ลําตน
แลวดวยทอง ใบ และผลแลวดวยเงิน ตนตาลที่แลวดวยเงิน ลําตนแลวดวยเงิน ใบและผล
แลว ดวยทอง ตนตาลที่แลวดวยแกวไพฑูรย ลําตนแลวดวยแกวไพฑูรย ใบและผล แลวดวย
แกวผลึก ตนตาลที่แลวดวยแกวผลึก ลําตนแลวดวยแกวผลึก ใบและ ผลแลวดวยแกวไพฑูรย
ตนตาลที่แลวดวยแกวโกเมน ลําตนแลวดวยแกวโกเมน ใบและผลแลวดวยแกวบุษราคัม ตน
ตาลที่แลวดวยแกวบุษราคัม ลําตนแลวดวย แกวบุษราคัม ใบและผลแลวดวยแกวโกเมน ตน
ตาลที่แลวดวยรัตนะทุกอยาง ลําตนแลวดวยรัตนะทุกอยาง ใบและผลแลวดวยรัตนะทุกอยาง
ดูกรอานนท แถวตนตาลเหลานั้น เมื่อตองลมพัดแลว มีเสียงไพเราะยวนใจ ชวนใหฟง
และ ใหเคลิบเคลิ้ม ดูกรอานนท เปรียบเหมือนดนตรีประกอบดวยองค ๕ ที่บุคคลปรับ ดีแลว
ประโคมดีแลว บรรเลงโดยผูเชี่ยวชาญ เสียงยอมไพเราะยวนใจ ชวนให ฟงและใหเคลิบเคลิ้ม
ฉันใด เสียงแหงแถวตนตาลเหลานั้น ที่ตอ งลมพัดแลว ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไพเราะ ยวนใจ
ชวนใหฟง และใหเคลิบเคลิ้ม ดูกรอานนท ก็สมัยนั้น ในกุสาวดีราชธานี มีนักเลง นักเลน
และนักดื่ม พวกเขาบําเรอกัน ดวยเสียงแหงแถวตนตาลทีต่ องลมเหลานั้น ฯ
[๑๖๔] ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ และดวย
ฤทธิ์ ๔ ประการ แกว ๗ ประการ เปนไฉน ฯ
ดูกรอานนท เมื่อพระเจามหาสุทัสสนะทรงสนานพระเศียรในวัน ๑๕ ค่ํา อันเปนวัน
อุโบสถ ทรงรักษาอุโบสถ เสด็จขึ้นบนปราสาทอันประเสริฐ จักรแกว อันเปนทิพย มีซี่พันหนึ่ง
มีกง มีดุม พรอมบริบูรณ โดยอาการทั้งปวง ได ปรากฏขึ้น ทาวเธอทอดพระเนตรเห็น จึง
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ทรงพระดําริวา ก็เราไดสดับเรื่องนี้มา แลววา ผูใดเปนขัตติยราชผูไดมูรธาภิเษกแลว สนาน
พระเศียรในวัน ๑๕ ค่ํา อันเปนวันอุโบสถ ทรงรักษาอุโบสถ เสด็จขึ้นสูปราสาทอันประเสริฐ
จักรแกวอัน เปนทิพย มีซพี่ ันหนึ่ง มีกง มีดุม พรอมบริบูรณ โดยอาการทั้งปวงยอมปรากฏ ขึ้น
พระราชาผูนั้น ยอมเปนพระเจาจักรพรรดิดงั นี้ เราพึงเปนพระเจาจักรพรรดิ หรือหนอ ดูกรอานนท
ลําดับนั้นพระเจามหาสุทัสสนะเสด็จลุกจากอาสนะ ทรง กระทําพระภูษาเฉวียงบา พระหัตถซาย
ทรงจับพระเตาทอง พระหัตถขวาทรงชูจักร แกวขึน้ ตรัสวา จักรแกวอันเจริญ จงเปนไป จักร
แกวอันเจริญ จงชํานะวิเศษยิ่ง ดูกรอานนท ครั้งนั้นแล จักรแกวนัน้ ก็เปนไปทางปุรตั ถิมทิศ
พระเจามหาสุทัสสนะ พรอมดวยจตุรงคเสนา ก็เสด็จตามไป ดูกรอานนท จักรแกวหยุดอยูใ น
ประเทศ ใด พระเจามหาสุทัสสนะ ก็เสด็จเขาพักแรมพรอมดวยจตุรงคเสนา ในประเทศ นั้น
ดูกรอานนท ก็ในปุรัตถิมทิศ พระราชาเหลาใดเปนปฏิปก ษ พระราชา เหลานั้นเขาเฝาพระเจา
มหาสุทัสสนะ แลวกราบทูลอยางนี้วา ขาแตมหาราช ขอ พระองคจงเสด็จมาเถิด พระองค
เสด็จมาดีแลว ราชสมบัติของหมอมฉัน ยอม เปนของพระองค ขอพระองคจงประทานพระบรม
ราโชวาท ฯ
พระเจามหาสุทัสสนะจึงตรัสอยางนี้วา พวกทานไมพึงฆาสัตว ไมพึง ถือเอาของที่
เจาของไมไดให ไมพึงประพฤติผิดในกาม ไมพึงกลาวเท็จ ไมพึงดื่ม น้ําเมา จงบริโภคตามเคย
เถิด ดูกรอานนท ก็ในปุรัตถิมทิศ พระราชาเหลาใด เปนปฏิปกษ พระราชาเหลานัน้ กลับออน
นอม ตอพระเจามหาสุทัสสนะ ดูกร อานนท ลําดับนั้นจักรแกวก็ยางเขาสูสมุทรดานปุรัตถิมทิศ
แลวกลับเวียนไปทาง ทิศทักษิณ ยางเขาสูส มุทรดานทักษิณทิศแลวกลับเวียนไปทางทิศปจจิม
ยางเขา สูสมุทรดานทิศปจจิมแลวกลับเวียนไปทางทิศอุดร พระเจามหาสุทัสสนะทรงติดตามไป
พรอมดวย จตุรงคเสนา ดูกรอานนท ก็จกั รแกวหยุดอยูใ นประเทศใด พระเจามหาสุทัสสนะก็
เสด็จเขาพักแรม พรอมดวยจตุรงคเสนาในประเทศนั้น ดูกรอานนท ก็ในอุตตรทิศ พระราชา
เหลาใดเปนปฏิปกษ พระราชาเหลานั้น เขาเฝาพระเจามหาสุทัสสนะ แลวกราบทูลอยางนี้วา
ขาแตมหาราช ขอพระองคจง เสด็จมาเถิด พระองคเสด็จมาดีแลว ราชสมบัติของหมอมฉันยอม
เปนของ พระองค ขอพระองคจงประทานพระบรมราโชวาท ฯ
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พระเจามหาสุทัสสนะจึงตรัสอยางนี้วา พวกทานไมพึงฆาสัตว ไมพึงถือ เอาของที่
เจาของมิไดให ไมพึงประพฤติผิดในกาม ไมพึงกลาวเท็จ ไมพึงดื่ม น้ําเมา จงบริโภคตามเคยเถิด
ดูกรอานนท ก็ในอุตตรทิศ พระราชาเหลาใดเปน ปฏิปกษ พระราชาเหลานั้นกลับออนนอมตอ
พระเจามหาสุทัสนะ ลําดับนั้น จักรแกวนั้นก็ปราบปรามปฐพีมีสมุทรเปนขอบเขตใหราบคาบ
เสร็จแลวก็กลับมา กุสาวดีราชธานี ปรากฏแกพระเจามหาสุทัสสนะ ที่พระทวารภายในพระราชวัง
ณ มุขสําหรับทําเรื่องราว ยังภายในราชวังของพระเจามหาสุทัสสนะ ใหสวางไสว อยู ดูกรอานนท
จักรแกวเห็นปานนี้ไดปรากฏแกพระเจามหาสุทัสสนะ ฯ
[๑๖๕] ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง ชางแกวไดปรากฏแกพระเจา มหาสุทัสสนะ
เปนชางเผือกลวน เปนที่พึ่งของเหลาสัตวมฤี ทธิ์ ไปในอากาศได เปนพระยาชางสกุลอุโบสถ
พระเจามหาสุทัสสนะทอดพระเนตรแลวทรงพอ พระทัย ดํารัสวา ทานผูเจริญ ยานคือชางอันเจริญ
ถาไดฝกหัด ดูกรอานนท ลําดับนั้น ชางแกวก็เขาถึงการฝกหัดเหมือนอยางชางอาชานัยที่เจริญ
อันเขาฝกหัด เรียบรอยดีแลวตลอดเวลานานฉะนัน้ ดูกรอานนท เรือ่ งเคยมีมาแลว พระเจา
มหาสุทัสสนะ เมื่อจะทรงทดลองชางแกวตัวนั้นแหละ พอเวลาเชาก็เสด็จขึ้นทรง แลวเสด็จ
เลียบไปตลอดปฐพีอันมีสมุทรเปนขอบเขต เสด็จกลับกุสาวดีราชธานี แลวเสวยพระกระยาหาร
เชา ดูกรอานนท ชางแกวเห็นปานนี้ไดปรากฏแก พระเจามหาสุทสั สนะ ฯ
[๑๖๖] ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง มาแกวไดปรากฏแกพระเจา มหาสุทัสสนะ
เปนมาขาวลวน ศีรษะดํา มีผมเปนพวงประดุจหญาปลอง มี ฤทธิ์ ไปในอากาศได ชือ่ วลาหก
อัศวราช ทาวเธอทอดพระเนตรแลวทรงพอ พระหฤทัย ตรัสวา ทานผูเจริญ ยานคือมาอันเจริญ
ถาไดฝกหัด ลําดับนั้น มาแกวนั้นก็เขาถึงการฝกหัดเหมือนอยางมาอาชานัยตัวเจริญ ที่ไดรับการ
ฝกหัด เรียบรอยดีแลวตลอดเวลานาน ฉะนั้น ดูกรอานนท เรื่องเคยมีมาแลว พระเจา มหาสุทัสสนะ
เมื่อจะทรงทดลองมาแกวตัวนั้นแหละ ไดเสด็จขึ้นทรงในเวลาเชา เสด็จเลียบไปตลอดปฐพีอันมี
สมุทรเปนขอบเขต แลวเสด็จกลับมากุสาวดีราชธานี แลวเสวยพระกระยาหารเชา ดูกรอานนท
มาแกวเห็นปานนี้ไดปรากฏแกพระเจา มหาสุทัสสนะ ฯ
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[๑๖๗] ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง แกวมณีไดปรากฏแกพระเจา มหาสุทัสสนะ
เปนแกวไพฑูรยอันงามเกิดเองอยางบริสุทธิ์ แปดเหลี่ยม นาย ชางเจียรไนดีแลว สุกใสแวววาว
สมสวนทุกอยาง ดูกรอานนท แสงสวาง ของแกวมณีนั้น แผไปโดยรอบประมาณโยชนหนึ่ง
ดูกรอานนท เรื่องเคยมี มาแลว พระเจามหาสุทัสสนะเมื่อจะทรงทดลองแกวมณีดวงนั้น ทรงยัง
จตุรงค เสนาใหผูกสอดเครือ่ งรบ ทรงยกแกวมณีไวปลายธง แลวเสด็จไปยืนในที่มดื ในราตรี
กาล ดูกรอานนท ชาวบานทีอ่ ยูโดยรอบ ตางพากันสําคัญวากลางวัน ประกอบการงานดวยแสง
สวางนั้น ดูกรอานนท แกวมณีเห็นปานนี้ ได ปรากฏแกพระเจามหาสุทัสสนะ ฯ
[๑๖๘] ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง นางแกวไดปรากฏแกพระเจา มหาสุทัสสนะ
เปนสตรีรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส กอปรดวยผิวพรรณผุดผอง ยิ่งนัก ไมสูงเกิน ไมต่ําเกิน
ไมผอมเกิน ไมอวนเกิน ไมดําเกิน ไมขาวเกิน เยยวรรณของหญิงมนุษย แตไมถึงวรรณทิพย ดูกร
อานนท
สัมผัสแหงกายของ นางแกวนั้น เห็นปานนี้ คือ เหมือนปุยนุนหรือปุยฝาย นางแกวนัน้ ฤดู
หนาว ตัวอุน ฤดูรอนตัวเย็น กลิน่ จันทรฟุงออกจากกาย กลิ่นอุบลฟุง ออกจากปาก ของนางแกว
นั้น นางแกวนัน้ มีปรกติตื่นกอน มีปรกตินอนภายหลัง คอยฟงวาจะ โปรดใหทําอะไร ประพฤติ
ตองพระทัย เพ็ดทูลดวยถอยคําที่นารัก นางแกวนั้น แมใจก็ไมคดิ นอกพระทัยพระเจามหา
สุทัสสนะ ไหนเลยกายนางจะเปนไดเลา ดูกรอานนท นางแกวเห็นปานนี้ ไดปรากฏแก
พระเจามหาสุทัสสนะ ฯ
[๑๖๙] ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง คฤหบดีแกวไดปรากฏแกพระเจามหาสุทสั สนะ
คฤหบดีแกวนัน้ ปรากฏวามีจกั ษุเปนทิพยซงึ่ เกิดแตผลแหงกรรม อาจเห็นขุมทรัพยทั้งที่มีเจาของ
และไมมีเจาของ คฤหบดีแกวนั้นเขาเฝาพระเจา มหาสุทัสสนะ แลวกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ
พระองคจงมีความขวนขวายนอย ขาพระพุทธเจาจักกระทําหนาทีเ่ รื่องทรัพยดว ยทรัพยของพระองค
ดูกรอานนท เรื่องเคยมีมาแลว พระเจามหาสุทัสสนะเมื่อจะทรงทดลองคฤหบดีแกวนัน้ แหละ
ไดเสด็จลงเรือตัดขามกระแสน้ําไปกลางแมน้ําคงคา แลวตรัสกะคฤหบดีแกววา คฤหบดี เราตอง
การเงินและทอง คฤหบดีแกวกราบทูลวา ขาแตมหาราช ถา เชนนั้น จงเทียบเรือเขาไปริมตลิ่ง
ขางหนึ่ง ดูกรคฤหบดี เราตองการเงินและทอง ที่นี่ ดูกรอานนท ลําดับนั้น คฤหบดีแกวนั้น
เอามือทั้งสองจุมน้ําลงไปยกหมอ อันเต็มดวยเงินและทองขึ้นมา แลวกราบทูลพระเจามหาสุทัสสนะ
วา ขอเดชะ เทานี้พอละ เทานี้เปนอันทําแลว พระเจามหาสุทัสสนะ ตรัสอยางนี้วา คฤหบดี
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เทานี้พอละ เทานี้เปนอันทําแลว เทานีเ้ ปนอันบูชาแลว ดังนี้ ดูกรอานนท คฤหบดีแกว
เห็นปานนี้ไดปรากฏแกพระเจามหาสุทัสสนะ ฯ
[๑๗๐] ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง ปริณายกแกวไดปรากฏแก พระเจามหาสุทัสสนะ
ปริณายกแกวนั้นเปนบัณฑิต เฉียบแหลม มีปญญาสามารถ เพื่อยังพระเจามหาสุทัสสนะ ให
ดําเนินเขาไปยังที่ที่ควรเขาไป ใหหลีกไปยังที่ที่ ควรหลีกไป หรือใหทรงยับยั้ง ในที่ที่ควรยับยั้ง
ปริณายกแกวนั้นเขาเฝาพระเจา มหาสุทัสสนะ แลวกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ ขอพระองคจง
เปนผูขวนขวาย นอย ขาพระพุทธเจาจักปกครองเอง ดูกรอานนท ปริณายกแกวเห็นปานนี้ ได
ปรากฏแกพระเจามหาสุทัสสนะ ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะทรงประกอบดวยแกว ๗
ประการ ฯ
[๑๗๑] ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะทรงประกอบไดดว ยฤทธิ์ ๔ ประการ ฤทธิ์
๔ ประการ เปนไฉน ฯ
ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะ มีพระรูปงามนาดู นาเลื่อมใส กอปรดวยผิวพรรณ
ผุดผองยิ่งนัก เกินกวามนุษยอื่นๆ ดูกรอานนท พระเจามหา สุทัสสนะทรงประกอบดวยฤทธิ์
นี้ เปนที่หนึ่ง ฯ
[๑๗๒] ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง พระเจามหาสุทัสสนะ เปนผูม ี พระชนมยืน
ดํารงอยูสิ้นกาลนานกวามนุษยเหลาอื่นยิ่งนัก ดูกรอานนท พระเจา มหาสุทัสสนะทรงประกอบ
ดวยฤทธิ์นี้เปนที่สอง ฯ
[๑๗๓] ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง พระเจามหาสุทัสสนะทรงมี พระโรคาพาธนอย
มีทุกขนอย ประกอบดวยไฟธาตุ อันเกิดแตวิบากสม่ํา เสมอ ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เกินกวา
มนุษยเหลาอื่น ดูกรอานนท พระเจา มหาสุทัสสนะทรงประกอบดวยฤทธิ์นี้ เปนที่สาม ฯ
[๑๗๔] ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง พระเจามหาสุทัสสนะ เปนที่ รักใคร เปนที่
ชอบใจของพวกพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย เหมือนอยางบิดา ยอมเปนที่รักใคร เปนที่ชอบใจ
ของบุตรทั้งหลายฉันใด พระเจามหาสุทัสสนะก็เปนที่รักใคร เปนที่ชอบใจของพราหมณและ
คฤหบดีทั้งหลาย ฉันนั้น ดูกร อานนท พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย เปนที่รักใคร เปนที่
ชอบใจของ พระเจามหาสุทสั สนะเหมือนอยางบุตร ยอมเปนที่รักใคร เปนที่ชอบใจของบิดา
ฉันใด พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็เปนที่รักใคร เปนที่ชอบใจของพระเจา มหาสุทัสสนะ
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ฉันนั้น ดูกรอานนท เรื่องเคยมีมาแลว พระเจามหาสุทัสสนะ เสด็จออกประพาสพระราช
อุทยานดวยจาตุรงคเสนา ลําดับนั้น พวกพราหมณและ คฤหบดีเขาเฝาพระเจามหาสุทัสสนะ
แลวกราบทูลอยางนีว้ า ขอเดชะ ขอ พระองคอยาดวนเสด็จไป พวกขาพระพุทธเจาจักไดเห็น
พระองคนานๆ ดูกร อานนท ฝายพระเจามหาสุทัสสนะตรัสเตือนสารถีวา จงขับรถชาๆ เราจะ
พึง ไดดพู วกพราหมณและคฤหบดีนานๆ ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะ ทรงประกอบดวย
ฤทธิ์นี้เปนที่สี่ พระเจามหาสุทัสสนะทรงประกอบดวยฤทธิ์ ๔ ประการนี้ ฯ
[๑๗๕] ครั้งนั้นแล อานนท พระเจามหาสุทัสสนะไดทรงพระดําริวา ถากระไร
เราจะพึงขุดสระโบกขรณีระยะหางกันสระละรอยชัว่ ธนู ในระหวาง ตนตาลเหลานี้ ดูกรอานนท
พระเจามหาสุทัสสนะ ใหสรางสระโบกขรณีระยะหาง กันสระละรอยชั่วธนู ในระหวางตนตาล
เหลานั้น สระโบกขรณีเหลานั้น กอดวยอิฐ ๔ ชนิด อิฐชนิดหนึ่งแลวดวยทอง ชนิดหนึ่งแลว
ดวยเงิน ชนิดหนึ่งแลวดวย แกวไพฑูรย ชนิดหนึ่งแลวดวยแกวผลึก ในบรรดาสระโบกขรณี
เหลานั้น สระ หนึ่งมีบันได ๔ ดาน ๔ ชนิด บันไดดานหนึ่งแลวดวยทอง ดานหนึ่งแลวดวยเงิน
ดานหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย ดานหนึ่งแลวดวยแกวผลึก บันไดแลวดวยทอง แมบนั ไดแลว
ดวยทอง ลูกบันไดและพนักแลวดวยเงิน บันไดแลวดวยเงิน แมบันได แลวดวยเงิน ลูกบันได
และพนักแลวดวยทอง บันไดแลวดวยแกวไพฑูรย แมบนั ได แลวดวยแกวไพฑูรย ลูกบันได
และพนักแลวดวยแกวผลึก บันไดแลวดวยแกวผลึก แมบันไดแลวดวยแกวผลึก ลูกบันได
และพนักแลวดวยแกวไพฑูรย ดูกรอานนทระโบกขรณีเหลานั้นแวดลอมดวยเวทีสองชั้น
เวทีชั้นหนึ่งแลวดวยทอง เวที ชั้นหนึ่งแลวดวยเงิน เวทีแลวดวยทอง เสาแลวดวยทอง คั่น
และกรอบแลว ดวยเงิน เวทีแลวดวยเงิน เสาแลวดวยเงิน คั่นและกรอบแลวดวยทอง ฯ
ดูกรอานนท ลําดับนั้น พระเจามหาสุทสั สนะทรงพระดําริวา ถากระไร เราพึงให
ปลูกไมดอกเห็นปานนี้ ในสระโบกขรณีเหลานี้ คืออุบล ปทุม โกมุท บุณฑริก อันเผล็ดดอก
ไดทุกฤดูกาล ไมตองใหปวงชนผูมาตองกลับไปมือเปลา ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะ
รับสั่งใหคนปลูกไมดอกเห็นปานนั้น ในสระ โบกขรณีเหลานัน้ คือ อุบล ปทุม โกมุท บุณฑริก
อันเผล็ดดอกไดทุก ฤดูกาล ไมตองใหชนผูมาตองกลับไปมือเปลา ครั้งนั้นแล อานนท พระเจา
มหาสุทัสสนะ ไดทรงพระดําริวา ถากระไร เราพึงวางบุรุษผูเชิญคนใหอาบน้ํา ไวทฝี่ งสระโบกขรณี
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เหลานี้ จักไดเชิญคนผูมาแลวๆ ใหอาบ ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะ ทรงวางบุรุษผู
เชิญคนใหอาบน้ําไวที่ขอบสระโบกขรณี เหลานั้น สําหรับเชิญคนผูมาแลวๆ ใหอาบ ฯ
ดูกรอานนท ลําดับนั้น พระเจามหาสุทสั สนะไดทรงพระดําริวา ถา กระไร เราพึง
ตั้งทานเห็นปานนี้ไวที่ขอบสระโบกขรณีเหลานี้ คือ ขาวสําหรับ ผูตองการขาว น้ําสําหรับผูตองการ
น้ํา ผาสําหรับผูตองการผา ยานสําหรับผูตอง การยาน ทีน่ อนสําหรับผูตองการที่นอน สตรีสําหรับ
ผูตองการสตรี เงินสําหรับ ผูตองการเงิน และทองสําหรับผูตองการทอง ดูกรอานนท พระเจา
มหาสุทัสสนะ ไดทรงตั้งทานเห็นปานนี้ไวที่ขอบสระโบกขรณีเหลานั้น คือขาวสําหรับผูตองการ
ขาว น้ําสําหรับผูตองการน้ํา ผาสําหรับผูตองการผา ยานสําหรับผูตองการยาน ทีน่ อน สําหรับผู
ตองการที่นอน สตรีสําหรับผูตองการสตรี เงินสําหรับผูตองการเงิน และทองสําหรับผูตองการทอง ฯ
[๑๗๖] ดูกรอานนท ครัง้ นั้นแล พวกพราหมณและคฤหบดี ถือเอาทรัพย สมบัติ
เปนอันมาก เขาไปเฝาพระเจามหาสุทัสสนะ แลวกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ ทรัพยสมบัติเปน
จํานวนมากนี้ พวกขาพระพุทธเจานํามาเฉพาะพระองคเทานั้น ขอพระองคจงทรงรับทรัพยสมบัติ
นั้น มีพระราชดํารัสวา ชางเถอะ พอผูเจริญ ทรัพยสมบัติอันมากมายนี้ พวกทานนํามาเพื่อเรา
โดยพลีอันชอบธรรม จงเปนของ พวกทานเถิด และจงนําเอาไปยิ่งกวานี้ พวกเขาถูกพระราชา
ตรัสหาม ไดหลีก ไปขางหนึ่ง แลวปรึกษากันอยางนี้วา การที่พวกเราจะนําทรัพยสมบัติเหลานี้
กลับคืนไปยังเรือนของตนอีกนั้น ไมสมควรเลย ถากระไร พวกเราจงชวยกัน สรางนิเวศนถวาย
พระเจามหาสุทัสสนะ พวกเขาไดเขาเฝาพระเจามหาสุทสั สนะ กราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ
พวกขาพระพุทธเจาจะชวยกันสรางนิเวศนถวายแด พระองค ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะ
ทรงรับดวยดุษณีภาพ ฯ
[๑๗๗] ดูกรอานนท ครัง้ นั้นแล ทาวสักกะจอมเทพไดทรงทราบ พระดําริของพระเจา
มหาสุทัสสนะ จึงมีเทวโองการตรัสเรียกวิศวกรรมเทพบุตรมา สั่งวา เพือ่ นวิศวกรรม เธอจงมา
นี่เถิด เธอจงไปสรางนิเวศนชื่อวาธรรมปราสาท เพื่อพระเจามหาสุทสั สนะ ดูกรอานนท
วิศวกรรมเทวบุตรรับสนองเทวบัญชาแลว อันตรธานไปจากดาวดึงสเทวโลก ไดปรากฏเฉพาะ
พระพักตรของพระเจามหา สุทัสสนะ เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลัง เหยียดแขนที่คูออกหรือคูแขน
ที่เหยียดเขา ฉะนั้น ดูกรอานนท ลําดับนัน้ วิศวกรรมเทวบุตร ไดกราบทูลพระเจามหาสุทัสสนะ
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วา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจาจักนิรมิตนิเวศนชื่อธรรมปราสาทถวาย พระองค พระเจามหาสุทัสสนะ
ทรงรับดวยดุษณีภาพ ฯ
ดูกรอานนท วิศวกรรมเทวบุตรไดนิรมิตนิเวศนชื่อธรรมปราสาท แด พระเจามหา
สุทัสสนะ ธรรมปราสาทไดมีปริมาณโดยยาวหนึ่งโยชน ดานปุรัตถิม ทิศและปจจิมทิศ โดยกวาง
กึ่งโยชน ดานอุตตรทิศและทักษิณทิศ ดูกรอานนท ธรรมปราสาทมีวัตถุที่กอดวยอิฐ ๔ ชนิด
โดยสวนสูงกวาสามชั่วบุรุษ คือ อิฐ ชนิดหนึ่งแลวดวยทอง ชนิดหนึ่งแลวดวยเงิน ชนิดหนึ่ง
แลวดวยแกวไพฑูรย ชนิดหนึ่งแลวดวยแกวผลึก ธรรมปราสาทมีเสาแปดหมื่นสีพ่ ันตน แบงเปน
สี่ชนิด เสาชนิดหนึ่งแลวดวยทอง ชนิดหนึ่งแลวดวยเงิน ชนิดหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย
ชนิดหนึ่งแลวดวยแกวผลึก ธรรมปราสาทปูลาดดวยแผนกระดาน ๔ ชนิด กระดาน ชนิดหนึ่ง
แลวดวยทอง ชนิดหนึง่ แลวดวยเงิน ชนิดหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย ชนิดหนึ่งแลวดวยแกว
ผลึก ธรรมปราสาทมีบันได ๒๔ บันได แบงเปน ๔ ชนิด บันไดชนิดหนึ่งแลวดวยทอง ชนิด
หนึ่งแลวดวยเงิน ชนิดหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย ชนิดหนึง่ แลวดวยแกวผลึก บันไดที่แลว
ดวยทอง แมบนั ไดแลวดวยทอง ลูก บันไดและพนักแลวดวยเงิน บันไดที่แลวดวยเงิน แม
บันไดแลวดวยเงิน ลูก บันไดและพนักแลวดวยทอง บันไดที่แลวดวยแกวไพฑูรย แมบันได
แลวดวย แกวไพฑูรย ลูกบันไดและพนักแลวดวยแกวผลึก บันไดทีแ่ ลวดวยแกวผลึก แม
บันไดแลวดวยแกวผลึก ลูกบันไดและพนักแลวดวยแกวไพฑูรย ในธรรม ปราสาทมีเรือนยอด
แปดหมืน่ สี่พนั แบงเปน ๔ ชนิด เรือนยอดชนิดหนึ่งแลว ดวยทอง ชนิดหนึ่งแลวดวยเงิน
ชนิดหนึง่ แลวดวยแกวไพฑูรย ชนิดหนึ่งแลว ดวยแกวผลึก ในเรือนยอดแลวดวยทอง แตงตั้ง
บัลลังกเงินไว ในเรือนยอด แลวดวยเงิน แตงตั้งบัลลังกทองไว ในเรือนยอดแลวดวยแกว
ไพฑูรย แตงตัง้ บัลลังกงาไว ในเรือนยอดแลวดวยแกวผลึก แตงตั้งบัลลังกแลวดวยแกว
บุษราคัม ไว ทีป่ ระตูเรือนยอดแลวดวยทอง มีตนตาลแลวดวยเงินตั้งอยู ลําตนของตนตาล
นั้นแลวดวยเงิน ใบและผลแลวดวยทอง ทีป่ ระตูเรือนยอดแลวดวยเงิน มี ตนตาลแลวดวยทอง
ตั้งอยู ลําตนของตนตาลนั้นแลวดวยทอง ใบและผลแลว ดวยเงิน ที่ประตูเรือนยอดแลวดวย
แกวไพฑูรย มีตนตาลแลวดวยแกวผลึกตั้งอยูลําตนของตนตาลนั้นแลวดวยแกวผลึก ใบและ
ผลแลวดวยแกวไพฑูรย ที่ประตู เรือนยอดแลวดวยแกวผลึก มีตนตาลแลวดวยแกวไพฑูรยตั้ง
อยู ลําตนของ ตนตาลนั้นแลวดวยแกวไพฑูรย ใบและผลแลวดวยแกวผลึก ฯ
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[๑๗๘] ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะไดทรงพระดําริวา ถากระไร เราพึงให
สรางสวนตาลแลวดวยทองลวนไวที่ประตูเรือนยอดหลังใหญ สําหรับเรา จักไดนั่งพักกลางวัน
ดูกรอานนท พระเจามหาสุทสั สนะรับสั่งใหสรางสวนตาล แลวดวยทองลวนไวทปี่ ระตูยอดเรือน
หลังใหญ สําหรับทรงนั่งพักกลางวัน ดูกร อานนท ธรรมปราสาทแวดลอมดวยเวที ๒ ชั้น
เวทีชั้นหนึ่งแลวดวยทอง ชัน้ หนึ่งแลวดวยเงิน เวทีแลวดวยทอง มีเสาแลวดวยทอง ขั้นและ
กรอบแลวดวย เงิน เวทีแลวดวยเงิน มีเสาแลวดวยเงิน ขัน้ และกรอบแลวดวยทอง ดูกร
อานนท ธรรมปราสาทแวดลอมดวยขายแหงกระดึงสองชั้น ขายชั้นหนึ่งแลวดวยทอง ชั้นหนึ่ง
แลวดวยเงิน ขายที่แลวดวยทอง มีกระดึงแลวดวยเงิน ขายที่ แลวดวยเงิน มีกระดึงแลวดวย
ทอง ดูกรอานนท ขายแหงกระดึงเหลานัน้ ตอง ลมพัดแลว มีเสียงไพเราะ ยวนใจ ชวนใหฟง
และใหเคลิบเคลิ้ม ดูกรอานนท เปรียบเหมือนดนตรีประกอบดวยองค ๕ ที่บุคคลปรับดีแลว
ประโคมดีแลว บรรเลงโดยผูเชี่ยวชาญ เสียงยอมไพเราะ ยวนใจ ชวนใหฟง และใหเคลิบ
เคลิ้ม แมฉันใด ดูกรอานนท ขายแหงกระดึงเหลานั้นตองลมพัดแลว ก็ฉันนั้น เหมือนกัน
มีเสียงไพเราะ ยวนใจ ชวนใหฟง และใหเคลิบเคลิ้ม ดูกรอานนท ในสมัยนั้น กุสาวดี
ราชธานี มีนักเลง นักเลน และนักดื่ม พวกเขาบําเรอกัน ดวยเสียงแหงกระดึงที่ตองลม
เหลานั้น ดูกรอานนท ธรรมปราสาทที่สําเร็จแลว ยากที่จะดู ทํานัยนตาใหพราพราย ดูกรอานนท
เปรียบเหมือนในสรทกาล คือ ทายเดือนแหงฤดูฝน เมือ่ อากาศแจมใสปราศจากเมฆหมอก
พระอาทิตยสอ ง นภากาศสวางจา ยากที่จะดู ยอมทํานัยนตาใหพราพรายฉันใด ธรรมปราสาท
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยากที่จะดู ยอมทํานัยนตาใหพราพราย ฯ
ดูกรอานนท ลําดับนั้นพระเจามหาสุทสั สนะทรงพระดําริวา ถากระไร เราพึงสราง
สระชื่อธรรมโบกขรณีไวเบื้องหนาธรรมปราสาท ดูกรอานนท พระเจา มหาสุทัสสนะไดทรงสราง
สระชื่อธรรมโบกขรณีไวเบื้องหนาธรรมปราสาท ดูกร อานนท ธรรมโบกขรณีโดยยาว ดานทิศ
บูรพาและทิศปจจิม ๑ โยชน โดยกวาง ดานทิศอุดรและทิศทักษิณ กึ่งโยชน ธรรมโบกขรณีกอ
ดวยอิฐ ๔ ชนิด อิฐชนิด หนึง่ แลวดวยทอง ชนิดหนึ่งแลวดวยเงิน ชนิดหนึ่งแลวดวยแกว
ไพฑูรย ชนิดหนึ่ง แลวดวยแกวผลึก ฯ
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ดูกรอานนท ธรรมโบกขรณีมีบันได ๒๔ บันได แบงเปน ๔ ชนิด บันได ชนิดหนึ่ง
แลวดวยทอง ชนิดหนึง่ แลวดวยเงิน ชนิดหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย ชนิดหนึ่งแลวดวยแกว
ผลึก บันไดที่แลวดวยทอง แมบันไดแลวดวยทอง ลูก บันไดและพนักแลวดวยเงิน บันไดที่
แลวดวยเงิน แมบันไดแลวดวยเงิน ลูก บันไดและพนักแลวดวยทอง บันไดที่แลวดวยแกว
ไพฑูรย แมบนั ไดแลวดวย แกวไพฑูรย ลูกบันไดและพนักแลวดวยแกวผลึก บันไดที่แลวดวย
แกวผลึก แมบันไดแลวดวยแกวผลึก ลูกบันไดและพนักแลวดวยแกวไพฑูรย ฯ
ดูกรอานนท ธรรมโบกขรณีแวดลอมดวยเวทีสองชั้น เวทีชั้นหนึ่งแลว ดวยทอง
ชั้นหนึ่งแลวดวยเงิน เวทีที่แลวดวยทอง มีเสาหนึ่งแลวดวยทอง ขั้น และกรอบแลวดวยเงิน
เวทีที่แลวดวยเงิน มีเสาแลวดวยเงิน ขั้นและกรอบแลว ดวยทอง ฯ
ดูกรอานนท ธรรมโบกขรณีแวดลอมดวยตนตาล ๗ แถว ตนตาลแถว หนึ่งแลวดวย
ทอง แถวหนึ่งแลวดวยเงิน แถวหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย แถวหนึ่ง แลวดวยแกวผลึก แถว
หนึ่งแลวดวยแกวโกเมน แถวหนึ่งแลวดวยแกวบุษราคัม แถวหนึง่ แลวดวยรัตนะทุกอยาง ตนตาล
ที่แลวดวยทอง ลําตนแลวดวยทอง ใบ และผลแลวดวยเงิน ตนตาลที่แลวดวยเงิน ลําตน
แลวดวยเงิน ใบและผลแลว ดวยทอง ตนตาลที่แลวดวยแกวไพฑูรย ลําตนแลวดวยแกว
ไพฑูรย ใบและผล แลวดวยแกวผลึก ตนตาลที่แลวดวยแกวผลึก ลําตนแลวดวยแกวผลึก ใบ
และผล แลวดวยแกวไพฑูรย ตนตาลทีแ่ ลวดวยแกวโกเมน ลําตนแลวดวยแกวโกเมน ใบและ
ผลแลวดวยแกวบุษราคัม ตนตาลที่แลวดวยแกวบุษราคัม ลําตนแลวดวย แกวบุษราคัม ใบ
และผลแลวดวยแกวโกเมน ตนตาลที่แลวดวยรัตนะทุกอยาง ลําตนแลวดวยรัตนะทุกอยาง
ใบและผลแลวดวยรัตนะทุกอยาง ฯ
ดูกรอานนท แถวตนตาลเหลานั้นเมื่อตองลมพัดแลว มีเสียงอันไพเราะ ยวนใจ
ชวนใหฟง และใหเคลิบเคลิ้ม ดูกรอานนท เปรียบเหมือนดนตรีมีองค ๕ ที่บุคคลปรับดีแลว
ประโคมดีแลว บรรเลงโดยผูเชี่ยวชาญ เสียงยอมไพเราะ ยวนใจ ชวนฟง และใหเคลิบเคลิ้ม
แมฉันใด ดูกรอานนท เสียงแหงแถว ตนตาลเหลานัน้ ที่ตองลมพัดแลวก็ฉนั นั้นเหมือนกัน
ไพเราะ ยวนใจ ชวนใหฟง และใหเคลิบเคลิ้ม ดูกรอานนท ก็สมัยนัน้ ในกุสาวดีราชธานี
มีนักเลง นักเลน นักดื่ม พวกเขาบําเรอกันกันดวยเสียงแหงแถวตนตาลที่ตองลมเหลานั้น ดูกร
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อานนท เมื่อธรรมปราสาทสําเร็จแลว และธรรมโบกขรณีสําเร็จแลว พระเจา มหาสุทัสสนะได
ทรงยังสมณพราหมณทั้งหลาย ใหเอิบอิ่มดวยสมณบริขารและ พราหมณบริขาร ที่ตนปรารถนา
ทุกอยาง แลวเสด็จขึ้นสูธรรมปราสาท ฉะนี้แล ฯ
จบภาณวารที่หนึ่ง
-------------------------------[๑๗๙] ดูกรอานนท ครัง้ นั้นแล พระเจามหาสุทัสสนะไดทรงพระดําริวา นี้เปนผล
แหงกรรมอะไรของเราหนอ เปนวิบากแหงกรรมอะไร ที่เปนเหตุใหเรา มีฤทธิ์มากอยางนี้ มี
อานุภาพมากอยางนี้ ในบัดนี้ ดูกรอานนท ลําดับนั้น พระเจามหาสุทัสสนะไดทรงพระดําริวา
นี้เปนผลแหงกรรม ๓ ประการของเรา เปนวิบากแหงกรรม ๓ ประการ ที่เปนเหตุใหเรามีฤทธิ์
มากอยางนี้ มีอานุภาพมาก อยางนี้ ในบัดนี้ กรรม ๓ ประการ คือ ทาน ทมะ สัญญมะ
ดูกรอานนท ลําดับนั้น พระเจามหาสุทัสสนะเสด็จเขาไปยังกุฏาคารหลังใหญ ครั้นเสด็จเขาไป
แลวประทับยืนที่ประตูกุฏาคารหลังใหญ ทรงเปลงพระอุทานวา กามวิตก จงหยุด พยาบาทวิตก
จงหยุด วิหึสาวิตก จงหยุด กามวิตก จงกลับเพียงแคนี้เถิด พยาบาทวิตกจงกลับเพียงแค
นี้เถิด วิหึสาวิตก จงกลับเพียงแคนี้เถิด ดูกรอานนท ลําดับนั้น พระเจามหาสุทัสสนะเสด็จ
เขาไปยังกุฏาคารหลังใหญ ประทับนั่งบน บัลลังกแลวดวยทอง ทรงสงัดจากกาม สงัดจากอกุศล
ธรรม ทรงบรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ และสุขเกิดแตวิเวกอยู ทรงบรรลุทุติยฌาน
มีความผองใส แหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมวี จิ าร เพราะวิตกวิจาร สงบไป
มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เปนผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และ เสวยสุขดวยนามกาย
เพราะปติสิ้นไป ทรงบรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลาย สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา
มีสติอยูเปนสุข ทรงบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละทุกขละสุข และดับโทมนัส
โสมนัสกอนๆ ได มี อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ฯ
[๑๘๐] ดูกรอานนท ครัง้ นั้นแล พระเจามหาสุทัสสนะเสด็จออกจาก กุฏาคารหลังใหญ
เสด็จเขาไปยังกุฏาคารแลวดวยทอง ประทับบนบัลลังกแลวดวย เงิน ทรงมีพระทัยประกอบดวย
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เมตตา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สองที่สามที่สี่ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง
เบื้องขวาง แผไปตลอดโลกทั่ว สัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยพระทัยอันประกอบดวยเมตตา
อันไพบูลย ถึง ความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู มีพระทัย
ประกอบดวยกรุณา ... มีพระทัยประกอบดวยมุทติ า ... มีพระทัยประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอด
ทิศหนึ่งอยู ทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผ
ไปตลอดโลกทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยพระทัย อันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย
ถึงความเปนใหญหาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ฯ
[๑๘๑] ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะ มีพระนครขึ้นแปดหมืน่ สี่พัน มีกุสาวดี
ราชธานีเปนประมุข มีปราสาทแปดหมืน่ สี่พัน มีธรรมปราสาท มีเรือนยอดหลังใหญ
เปนประมุข มีบัลลังก แปดหมื่นสี่พันแลวดวยทอง แลวดวยเงิน แลวดวยงา แลวดวยแกว
บุษราคัม ลาดดวยขนเจียม ลาดดวยสักหลาด ลาดดวยผาปกลวดลาย ลาดดวยหนังกวาง อยางดี
มีพนักอันสูง มีนวมทั้งสองขางแดง มีชางแปดหมืน่ สี่พนั เชือก มีเครื่อง อลังการแลวดวยทอง
มีธงแลวดวยทอง คลุมดวยตาขายแลวดวยทอง มีพระยา ชางสกุลอุโบสถเปนประมุข มีมาแปด
หมื่นสี่พัน มีเครื่องอลังการแลวดวยทอง มีธงแลวดวยทอง คลุมดวยตาขายแลวดวยทอง
มีวลาหกอัศวราชเปนประมุข มี รถแปดหมืน่ สี่พันหุมดวยหนังราชสีห หนังเสือโครง และ
หนังเสือเหลือง หุม ดวยผากัมพลเหลือง มีอลังการแลวดวยทอง มีธงแลวดวยทอง มีตาขาย
ปกคลุม แลวดวยทอง มีรถเวชยันตเปนประมุข มีแกวแปดหมื่นสี่พันดวง มีแกวมณี เปนประมุข
มีสตรีแปดหมื่นสี่พันนาง มีสุภัททาเทวีเปนประมุข มีคฤหบดี แปดหมื่นสี่พันคน มีคฤหบดีแกว
เปนประมุข มีกษัตริยแ ปดหมื่นสี่พันองค ผูสวามิภักดิ์ มีปริณายกแกวเปนประมุข มีโคนมแปด
หมื่นสี่พัน กําลังกําดัด หลั่งน้ํานม กําลังเอาภาชนะรองได มีผาโขมพัสตรอยางเนื้อดี ผาฝาย
อยางเนื้อดี และผาไหมอยางเนื้อดี ผากัมพลอยางเนื้อดี ประมาณแปดหมืน่ สี่พันโกฏิพบั มีพระ
กระยาหารเต็มภาชนะแปดหมื่นสี่พันสํารับ มีคนนํามาถวายทั้งเวลาเชาและ เวลาเย็น ฯ
[๑๘๒] ดูกรอานนท ก็โดยสมัยนัน้ แล ชางแปดหมืน่ สี่พันเชือก มาสูที่เฝาพระเจา
มหาสุทัสสนะ ทั้งเวลาเชาและเวลาเย็น ครั้งนั้น พระเจามหา สุทัสสนะทรงพระดําริวา ชาง
แปดหมืน่ สี่พนั เชือกของเราเหลานี้ ยอมมายังที่เฝา ทั้งเชาทั้งเย็น ถากระไร ชางจํานวนสี่หมื่น
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สองพัน พึงมาสูที่เฝาโดยลวงรอยป ตอครั้ง ดูกรอานนท ลําดับนั้น พระเจามหาสุทัสสนะตรัส
เรียกปริณายกแกวมา ตรัสวา เพื่อนปริณายก ชางแปดหมืน่ สี่พันเหลานี้ มาสูที่เฝาทั้งเชาทั้งเย็น
อยากระนั้นเลย โดยลวงไปรอยป พวกมันจงมาสูที่เฝาคราวละสี่หมื่นสองพันเชือก ดูกรอานนท
ปริณายกแกวรับสนองพระบรมราชโองการของพระเจามหาสุทัสสนะ แลว ฯ
ดูกรอานนท ลําดับนั้น โดยสมัยตอมา ชางมาสูที่เฝาพระเจามหาสุทัสสนะ คราวละ
สี่หมื่นสองพันเชือก โดยลวงรอยปตอครั้ง ดูกรอานนท ครั้งนั้นแล โดยลวงไปหลายป
หลายรอยป หลายพันป พระนางสุภัททาเทวีทรงพระดําริวา เราไดเฝาพระเจามหาสุทัสสนะนาน
มาแลว ถากระไร เราพึงเขาไปเฝาเยี่ยมพระองค ครั้งนั้น พระนางสุภัททาเทวีตรัสเรียกนางสนม
มาตรัสวา พวกทานจงมา จงอาบน้ํา ชําระเกลาเสีย จงหมผาสีเหลือง พวกเราไดเฝาพระเจา
มหาสุทัสสนะนานมาแลว พวกเราจักเขาไปเฝาเยีย่ มพระองค ดูกรอานนท พวกนางสนมรับ
สนองพระราช เสาวนียของพระราชเทวีสภุ ัททา แลวอาบน้ําชําระเกลา หมผาสีเหลือง เขาไปหา
พระนางสุภัททาเทวี ดูกรอานนท ครั้งนั้นแล พระนางสุภัททาเทวีตรัสเรียก ปริณายกแกวมาตรัส
วา พอปริณายกแกว ทานจงจัดจตุรงคเสนา เราไดเฝาพระเจา มหาสุทัสสนะนานมาแลว พวก
เราจักไปเฝาพระองค ปริณายกแกวรับสนอง พระราชเสาวนียแ ลว จัดเตรียมจตุรงคเสนาไว
เรียบรอยแลวไปทูลวา จตุรงคเสนา จัดพรอมแลว ขอพระองคจงทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ฯ
ครั้งนั้นแล พระนางสุภัททาเทวีพรอมดวยจตุรงคเสนาและนางสนมเสด็จ ไปยังธรรม
ปราสาท ครั้นเสด็จเขาไปขึ้นสูธรรมปราสาทแลว เสด็จเขาไปสูเรือน ยอดหลังใหญ แลวประทับ
ยืนเหนี่ยวบานประตูเรือนยอดหลังใหญ พระเจามหา สุทัสสนะไดสดับเสียงทรงพระดําริวา อะไร
หนอ เหมือนเสียงคนหมูมาก จึงเสด็จ ออกจากเรือนยอดหลังใหญ ทอดพระเนตรพระนาง
สุภัททาเทวียืนเหนีย่ วบานประตู ครั้นแลวไดตรัสกะพระนางวา เทวี เธอจงหยุดอยูท ี่นี่แหละ
อยาเขามาเลย ลําดับนั้น พระเจามหาสุทัสสนะตรัสเรียกราชบุรุษคนหนึง่ มาตรัสวา พอผูเจริญ
มานี่แนะ พอจงนําบัลลังกแลวดวยทองจากเรือนยอดหลังใหญไปตั้งในสวนตาลอัน แลวดวยทอง
ลวนราชบุรุษนั้นรับสนองพระราชโองการแลว ยกบัลลังกแลวดวยทอง จากเรือนยอดหลังใหญ
ไปตั้งไวในสวนตาลอันแลวดวยทองลวน ฯ
ลําดับนั้น พระเจามหาสุทัสสนะทรงสําเร็จสีหไสยาดวยพระปรัศวเบื้องขวา ซอน
พระบาทเหลื่อมพระบาท มีพระสติสัมปชัญญะ ฯ
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[๑๘๓] ดูกรอานนท ครัง้ นั้นแล พระนางสุภัททาเทวีไดทรงพระดําริวา พระอินทรีย
ของพระเจามหาสุทัสสนะผองใสยิ่งนัก บริสุทธิ์ พระฉวีวรรณผุดผอง พระเจามหาสุทัสสนะ
อยาไดทรงทํากาลกิริยาเลย พระนางจึงกราบทูลพระเจามหา สุทัสสนะวา เทวะ พระนครแปดหมืน่
สี่พันอันมีกุสาวดีราชธานีเปนประมุขเหลานี้ ของทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกิด
ในพระนครเหลานี้เถิด จง ทําความใยดีในชีวิต เทวะ ปราสาทแปดหมื่นสี่พัน อันมีธรรมปราสาท
เปนประมุข เหลานี้ของทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกิดในปราสาทเหลานี้ ขอจง
ทรงทําความใยดีในชีวิต เทวะ เรือนยอดแปดหมื่นสี่พันหลัง มีเรือนยอด หลังใหญเปนประมุข
เหลานี้ของทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกิด ในเรือนยอดเหลานี้ จงกระทําความ
ใยดีในชีวิต เทวะ บัลลังกแปดหมื่นสี่พัน แลวดวยทอง แลวดวยเงิน แลวดวยงา แลวดวย
แกวบุษราคัม ลาดดวยขนเจียม ลาดดวยสักหลาด ลาดดวยผาปกเปนลวดลาย ลาดดวยหนัง
กวางอยางดี มีพนัก อันสูง มีนวมสีแดงทัง้ สองขางเหลานี้ของทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจง
ยัง ฉันทะใหเกิดในบัลลังกเหลานี้ จงกระทําความไยดีในชีวิต เทวะ ชางแปดหมืน่ สี่พันเชือก
มีเครื่องอลังการแลวดวยทอง มีธงแลวดวยทอง มีตาขายเครื่องปกคลุม แลวดวยทอง มีพระยาชาง
ตระกูลอุโบสถเปนประมุขเหลานี้ของทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกิดในชาง
เหลานี้ จงกระทําความไยดีในชีวิต เทวะ มาแปดหมืน่ สี่พันตัว มีเครือ่ งอลังการแลวดวยทอง
มีธงแลวดวยทอง มีตาขาย เครื่องปกคลุมแลวดวยทอง มีวลาหกอัศวราชเปนประมุขเหลานี้ของทูล
กระหมอม ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกิดในมาเหลานี้ จงกระทําความไยดีในชีวิต เทวะ รถแปด
หมื่นสี่พันคัน หุมดวยหนังราชสีห หนังเสือโครง และหนังเสือเหลือง หุมดวยผากัมพลเหลือง มี
เครื่องอลัง
การแลวดวยทอง มีธงแลวดวยทอง มีตาขาย เครื่องปกคลุมแลวดวยทอง มีรถเวชยันตเปน
ประมุขเหลานีข้ องทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกิดในรถเหลานี้ จงกระทําความ
ไยดีในชีวิต เทวะ แกวแปดหมื่นสี่พันดวง มีแกวมณีเปนประมุขเหลานีข้ องทูลกระหมอม ขอ
ทูล กระหมอมจงยังฉันทะใหเกิดในแกวมณีเหลานี้ จงกระทําความไยดีในชีวิต เทวะ สตรีแปด
หมื่นสี่พันนาง มีนางแกวเปนประมุขเหลานี้ของทูลกระหมอม ขอทูล กระหมอมจงยังฉันทะให
เกิดในสตรีเหลานี้ จงกระทําความไยดีในชีวิต เทวะ คฤหบดีแปดหมืน่ สี่พันคน มีคฤหบดีแกว
เปนประมุขเหลานี้ของทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกิดในคฤหบดีเหลานี้ จง
กระทําความไยดีในชีวิต เทวะ กษัตริยแ ปดหมื่นสี่พันองคผูสวามิภักดิ์ มีปริณายกแกวเปน
ประมุขเหลานี้ ของทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจะยังฉันทะใหเกิดในกษัตริยเหลานี้ จงทําความ
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ไยดีในชีวิต เทวะ โคนมแปดหมื่นสี่พันตัว กําลังกําดัดหลั่งน้ํานม กําลังเอา ภาชนะรองไดเหลานี้
ของทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกิดใน โคนมเหลานี้ จงกระทําความไยดีในชีวติ
เทวะ ผาโขมพัสตรอยางเนื้อดี ผาฝาย อยางเนื้อดี และผาไหมอยางเนือ้ ดี ผากัมพลอยางเนื้อดี
แปดหมืน่ สี่พนั โกฏิพับ เหลานี้ของทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกิดในผาเหลานี้
จง กระทําความไยดีในชีวิต พระกระยาหารเต็มภาชนะแปดหมื่นสี่พันสํารับ มีคนนํามา ถวายทั้ง
เวลาเย็นและเวลาเชาเหลานี้ของทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะ ใหเกิดในพระกระยา
หารเหลานี้ จงกระทําความไยดีในชีวิต ดังนี้ ฯ
ดูกรอานนท เมื่อพระนางกราบทูลอยางนี้แลว พระเจามหาสุทัสสนะได ตรัสตอบ
พระเทวีวา เทวี เธอไดทักทายเราดวยของทีน่ ารัก นาใคร นาพอใจ สิ้นกาลนานแล แตใน
กาลภายหลัง เธอจะทักเราดวยของที่ไมนารัก ไมนาใคร ไมนาพอใจ พระนางกราบทูลวา
หมอมฉันจะกราบทูลพระองคอยางไร เทวี เธอจงทักทายเราอยางนีว้ า ความเปนตางๆ ความ
พลัดพราก ความเปนโดย ประการอื่น จากสิ่งที่นารัก นาพอใจทั้งหลาย ทั้งปวงทีเดียว ยอมมี
ทูลกระหมอม อยาไดมีความอาลัยทํากาลกิริยาเลย กาลกิริยาของผูมีความอาลัยเปนทุกข และ กาล
กิริยาของผูมีความอาลัย บัณฑิตติเตียน ขอทูลกระหมอมจงละความพอพระทัย ในพระนครแปด
หมื่นสี่พัน อันมีกุสาวดีราชธานีเปนประมุขเหลานี้ของทูลกระหมอม เสียเถิด อยาไดกระทําความ
อาลัยในชีวิตเลย ขอทูลกระหมอมจงละความพอพระ ทัยในปราสาทแปดหมืน่ สี่พนั ... ในเรือน
ยอดแปดหมื่นสี่พัน... ในบัลลังก แปดหมื่นสี่พัน... ในชางแปดหมืน่ สี่พัน... ในมาแปดหมืน่
สี่พัน... ในรถ แปดหมืน่ สี่พนั ... ในแกวมณีแปดหมื่นสีพ่ ัน... ในสตรีแปดหมืน่ สี่พนั ... ใน
คฤหบดีแปดหมื่นสี่พัน ... ในกษัตริยแปดหมื่นสี่พัน ... ในโคนมแปดหมื่นสี่พัน ... ในผาโขมพัสตร
อยางเนื้อละเอียด ผาฝายอยางเนื้อดี ผาไหมอยางเนื้อดี ผากัมพล อยางเนื้อดีแปดหมื่นสี่พันโกฏิ
พับ... ในสํารับคาวหวานแปดหมื่นสี่พันที่ ขอทูล กระหมอมจงละความพอพระทัยในสิ่งเหลานี้ๆ
เสียเถิด อยางไดทรงทําความอาลัย ในชีวิตเลย ดังนี้ ดูกรอานนท เมื่อพระเจามหาสุทัสสนะ
ตรัสอยางนี้แลว พระนางสุภัททาเทวีทรงพระกรรแสงหลั่งพระอัสสุชล ฯ
ดูกรอานนท ครั้งนั้นแล พระนางสุภัททาเทวีทรงเช็ดพระอัสสุชลแลว กราบทูลพระเจา
มหาสุทัสสนะวา เทวะ ความเปนตางๆ ความพลัดพราก ความ เปนโดยประการอื่น จากสิ่งที่
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นารัก นาพอใจทั้งปวงทีเดียว ยอมมี ทูลกระหมอม อยาไดมีความอาลัยทํากาลกิริยาเลย กาลกิริยา
ของผูมีความอาลัยเปนทุกข กาล กิริยาของผูมีอาลัย บัณฑิตติเตียน ขอทูลกระหมอมจงละความ
พอพระทัยใน พระนครแปดหมื่นสี่พัน อันมีกุสาวดีราชธานีเปนประมุขเหลานี้ของทูลกระหมอม
เสียเถิด อยาไดทรงทําความอาลัยในชีวิตเลย ขอทูลกระหมอมจงทรงละความพอ พระทัยในปราสาท
แปดหมืน่ สี่พนั ... ในเรือนยอดแปดหมื่นสีพ่ ัน... ในบัลลังก แปดหมื่นสี่พัน ... ในชางแปดหมืน่
สี่พัน ... ในมาแปดหมืน่ สี่พนั ... ในรถ แปดหมืน่ สี่พนั ... ในแกวมณีแปดหมื่นสีพ่ ัน... ในสตรี
แปดหมืน่ สี่พนั ... ใน คฤหบดีแปดหมืน่ สี่พัน ... ในกษัตริยแ ปดหมืน่ สี่พัน ... ในโคนมแปดหมืน่
สี่พัน ... ในผาโขมพัสตรอยางเนื้อดี ผาฝายอยางเนื้อดี ผาไหมอยางเนื้อดี ผากัมพลอยาง เนื้อดี
แปดหมืน่ สี่พนั โกฏิพับ... ในสํารับคาวหวานแปดหมื่นสีพ่ ันที่ ขอทูล กระหมอมจงละความพอ
พระทัยในสิ่งเหลานี้ๆ เสียเถิด อยาทรงกระทําความอาลัย ในชีวิตเลย ดังนี้ ฯ
[๑๘๔] ดูกรอานนท ตอมาไมนาน พระเจามหาสุทัสสนะไดทรง กระทํากาลกิรยิ า
ดูกรอานนท คฤหบดีหรือบุตรแหงคฤหบดี เมื่อบริโภคโภชนะ อันเปนที่ชอบใจ ยอมมึนเมาใน
อาหาร ฉันใด ความเสวยอารมณในเวลาใกลมรณะ ของพระเจามหาสุทัสสนะไดเปนฉันนั้น
เหมือนกัน และพระเจามหาสุทัสสนะ ครั้นเสด็จสวรรคตแลว ทรงเขาถึงสุคติพรหมโลก ดูกร
อานนท พระเจามหา สุทสั สนะทรงเลนอยางเด็กอยูประมาณแปดหมืน่ สี่พันป ทรงดํารงตําแหนง
อุปราช อยูแปดหมืน่ สี่พนั ป ทรงครอบครองราชสมบัติอยูแปดหมื่นสี่พันป ทรงดํารง เพศคฤหัสถ
ประพฤติพรหมจรรยในธรรมปราสาทแปดหมื่นสี่พัน ทาวเธอทรง เจริญพรหมวิหารสี่ เบื้องหนา
แตตายเพราะกายแตก จึงเสด็จเขาถึงพรหมโลก ฯ
[๑๘๕] ดูกรอานนท เธอคงจะคิดอยางนี้วา สมัยนั้น พระเจามหา สุทัสสนะคงจะ
เปนคนอื่นแน ดูกรอานนท ขอนั้นเธอไมพึงเห็นอยางนั้น สมัยนั้น เราไดเปนพระเจามหา
สุทัสสนะ พระนครแปดหมืน่ สี่พันอันมีกสุ าวดี ราชธานีเปนประมุขเหลานั้นของเรา ปราสาทแปด
หมื่นสี่พันอันมีธรรมปราสาทเปน ประมุขเหลานั้น เรือนยอดของเราแปดหมืน่ สี่พนั อันมีเรือนยอด
หลังใหญเปนประมุข เหลานั้นของเรา บัลลังกแปดหมืน่ สี่พันอันแลวดวยทอง แลวดวยเงิน แลว
ดวยงา แลวดวยแกวบุษราคัม ลาดดวยขนเจียม ลาดดวยสักหลาด ลาดดวยผาปกเปน ลวดลาย
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ลาดดวยหนังกวางอยางดี มีพนักอันสูง มีนวมแดงทั้งสองขาง เหลานั้น ของเรา ชางแปดหมืน่
สี่พัน มีเครื่องอลังการแลวดวยทอง มีธงแลวดวยทอง มีตาขายเครื่องปกคลุมแลวดวยทอง
มีพระยาชางตระกูลอุโบสถเปนประมุขเหลานั้น ของเรามาแปดหมืน่ สี่พัน มีเครื่องอลังการแลวดวย
ทอง มีธงแลวดวยทอง มี ตาขายเครื่องปกคลุมแลวดวยทอง มีวลาหกอัศวราชเปนประมุข
เหลานั้นของเรา รถ แปดหมื่นสี่พัน หุมดวยหนังราชสีห หนังเสือโครง หนังเสือเหลือง หุม
ดวย ผากัมพลเหลือง มีเครื่องอลังการแลวดวยทอง มีธงแลวดวยทอง มีตาขายเครื่อง ปกคลุม
แลวดวยทอง มีรถเวชยันตเปนประมุขเหลานั้นของเรา แกวมณีแปดหมื่น สี่พันดวง มีแกวมณี
เปนประมุขเหลานั้นของเรา สตรีแปดหมื่นสี่พันนาง มี สุภัททาเทวีเปนประมุขเหลานัน้ ของเรา
คฤหบดีแปดหมื่นสี่พันคนมีคฤหบดีแกว เปนประมุขเหลานั้นของเรา กษัตริยแ ปดหมื่นสี่พันองค
ผูสวามิภักดิ์ มีปริณายกแกว เปนประมุขเหลานั้นของเรา โคนมแปดหมื่นสี่พันตัว กําลังกําดัด
หลั่งน้ํานม กําลัง เอาภาชนะรองไดเหลานั้นของเรา ผาโขมพัสตรอยางเนื้อดี ผาฝายอยางเนื้อดี
ผาไหมอยางเนื้อดี ผากัมพลอยางเนื้อดี แปดหมื่นสี่พันโกฏิพับเหลานัน้ ของเรา สํารับคาวหวาน
แปดหมืน่ สี่พนั ที่ มีคนใสภตั ตาหารนํามาถวายทั้งเวลาเชาและเวลา เย็น เหลานั้นของเรา ดูกร
อานนท บรรดาพระนครแปดหมื่นสี่พัน พระนครที่ เราอยูครอบครองสมัยนั้น คือกุสาวดีราชธานี
เมืองเดียว บรรดาปราสาทแปดหมื่นสี่พันเหลานั้น คือธรรมปราสาทหลังเดียว เทานั้น บรรดา
เรือนยอดแปดหมื่นสี่พันหลัง เรือนยอดที่เราอยูครอบครองสมัยนั้น คือเรือนยอดหลังใหญหลัง
เดียวเทานัน้ บรรดาบัลลังกแปดหมื่นสี่พันเหลานั้น บัลลังกที่เราใชสอยสมัยนั้น คือบัลลังก
แลวดวยทอง หรือแลวดวยเงิน หรือแลว ดวยงา หรือแลวดวยแกวบุษราคัม บัลลังกเดียว
เทานั้น บรรดาชางแปดหมืน่
สี่พันเชือกเหลานั้น ชางที่เราขึ้นขี่สมัยนั้น คือพระยาชางตระกูล
อุโบสถเชือกเดียว เทานั้น บรรดามาแปดหมื่นสี่พันตัวเหลานั้น มาที่เราขึ้นขี่สมัยนั้น คือวลาหก
อัศวราชตัวเดียวเทานั้น บรรดารถแปดหมืน่ สี่พันคันเหลานั้น รถที่เราขึ้นขี่สมัยนั้น คือรถเวชยันต
คันเดียวเทานัน้ บรรดาสตรีแปดหมืน่ สี่พนั คนเหลานัน้ สตรีซึ่ง บํารุงบําเรอเราสมัยนั้น เปนนาง
กษัตริยห รือแพศยคนเดียวเทานั้น บรรดา ผาแปดหมื่นสี่พันโกฏิพับเหลานั้น ผาที่เรานุงหมสมัย
นั้น เปนผาโขมพัสตรอยาง เนื้อดี หรือผาฝายอยางเนื้อดี หรือผาไหมอยางเนื้อดี หรือผากัมพล
อยางเนื้อดี สํารับเดียวเทานั้น บรรดาสํารับคาวหวานแปดหมื่นสี่พันที่เหลานั้น สํารับที่เรา
บริโภคขาวสุกทะนานหนึ่งเปนอยางยิ่ง และกับพอสมควรแกขาวสุกนัน้ สํารับเดียว เทานั้น ดูกร
อานนท เธอจงดูเถิด สังขารทั้งหลายเหลานัน้ ทั้งหมดลวงไปแลว ดับไปแลว แปรไปแลว
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ดูกรอานนท สังขารทั้งหลายไมเที่ยงอยางนีแ้ ล สังขาร ทั้งหลายไมยั่งยืนอยางนี้แล สังขารทั้งหลาย
ไมนายินดีอยางนี้แล ดูกรอานนท ขอนี้ควรจะเบื่อหนายในสังขารทั้งหลายทั้งปวงทีเดียว ควรที่
จะคลายกําหนัด ควร เพื่อจะหลุดพนไป ดูกรอานนท เรายอมรูที่ทอดทิ้งรางกาย เราทอดทิ้ง
รางกายไว ในประเทศนี้ การที่เราเปนพระเจาจักรพรรดิผทู รงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เปน
ใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ชนะแลว มีอาณาจักรมั่นคง สมบูรณดว ยแกว ๗
ประการ การทอดทิ้งรางกายไวนี้ นับเปนครั้งที่เจ็ด ดูกร อานนท เราไมเล็งเห็นประเทศนั้นๆ
ในโลก ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ที่
ตถาคตจะทอดทิ้งสรีระไวเปน ครั้งที่แปด ดังนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงได ตรัสคาถา
ประพันธตอไปอีกวา
[๑๘๖] สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ มีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเปน ธรรมดา
บังเกิดขึ้นแลวยอมดับไป การเขาไประงับสังขารเหลานั้นเสียได
เปนความสุข ดังนี้ ฯ
จบมหาสุทัสสนสูตร ที่ ๔
--------------------------
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๕. ชนวสภสูตร (๑๘)
-------------------[๑๘๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระตําหนักตึก ในบานนาทิกะ ก็สมัยนั้น
พระผูมีพระภาคทรงพยากรณพวกชนผูบําเรอพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ในชนบทรอบๆ
ซึ่งทํากาละลวงไปนานแลว ในที่เกิดทั้งหลายวา คนโนนเกิด ณ ที่โนน คนโนนเกิด ณ ที่โนน
ในแควนกาสีและโกศล แควน วัชชีและมัลละ แควนเจตีและวังสะ แควนกุรุและปญจาละ
แควนมัจฉะและ สุรเสนะ ชาวบานนาทิกะกวา ๕๐ คน ซึ่งเปนผูบําเรอทํากาละลวงไปนานแลว
เปนโอปปาติกะ เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ อยาง ปรินิพพาน ณ ที่นั้น ไมกลับจากโลกนั้น
เปนธรรมดา ชาวบานนาทิกะกวา ๙๐ คน ซึง่ เปนผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เปนพระ
สกทาคามี เพราะสิ้นสังโยชน ๓ อยาง เพราะ ราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง จะมายังโลกนี้
เพียงครั้งเดียว แลวจักทําที่สุด ทุกขได ชาวบานนาทิกะกวา ๕๐๐ คน ซึ่งเปนผูบําเรอ ทํากาละ
ลวงไปนานแลว เปนพระโสดาบันเพราะสิ้นสังโยชน ๓ อยาง มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปน
ผูเที่ยง มีอันจะตรัสรูเปนเบือ้ งหนา ฯ
[๑๘๘] ชาวบานนาทิกะผูบําเรอ ไดสดับขาวมาวา พระผูมีพระภาคทรง พยากรณพวก
ชนผูบําเรอพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ในชนบทรอบๆ ซึ่งทํากาละลวงไปนานแลว ใน
ที่เกิดทั้งหลายวา คนโนนเกิด ณ ที่โนน คนโนน เกิด ณ ที่โนน ในแควนกาสีและโกศล แควน
วัชชีและมัลละ แควนเจตีและ วังสะ แควนกุรแุ ละปญจาละ แควนมัจฉะและสุรเสนะ ชาวบาน
นาทิกะกวา ๕๐ คน ซึ่งเปนผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เปนโอปปาติกะ เพราะสิ้น โอรัม
ภาคิยสังโยชน ๕ อยาง ปรินพิ พาน ณ ที่นนั้ ไมกลับมาจากโลกนั้นเปน ธรรมดา ชาวบานนาทิกะ
กวา ๙๐ คน ซึง่ เปนผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เปนพระสกทาคามี เพราะสิ้นสังโยชน
๓ อยาง เพราะราคะ โทสะ และโมหะ เบาบาง จะมายังโลกนี้เพียงครั้งเดียว แลวจักทําที่สุด
ทุกขได ชาวบานนาทิกะ กวา ๕๐๐ คน ซึ่งเปนผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เปนพระโสดา
บันเพราะ สิน้ สังโยชน ๓ อยาง มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง มีอันจะตรัสรูเปน เบื้อง
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หนา เพราะเหตุนั้นแล ชาวบานนาทิกะผูบําเรอ จึงปลื้มใจ เบิกบาน เกิด ปติและโสมนัส
เพราะไดฟงคําพยากรณปญหาของพระผูมีพระภาค ฯ
[๑๘๙] ทานพระอานนท ไดสดับขาวมาวา พระผูมพี ระภาคทรงพยากรณ พวกชนผู
บําเรอพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ในชนบทรอบๆ ซึ่งทํากาละ ลวงไปนานแลว ในที่
เกิดทั้งหลายวา คนโนนเกิด ณ ที่โนน คนโนนเกิด ณ ทีโ่ นน ในแควนกาสีและโกศล แควน
วัชชีและมัลละ แควนเจตีและวังสะ แควนกุรุและปญจาละ แควนมัจฉะและสุรเสนะ ชาวบาน
นาทิกะกวา ๕๐ คน ซึ่งเปนผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เปนโอปปาติกะ เพราะสิ้นโอรัม
ภาคิย สังโยชน ๕ อยาง ปรินิพพาน ณ ที่นั้น ไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา ชาวบานนาทิกะ
กวา ๙๐ คน ซึง่ เปนผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เปน พระสกทาคามี เพราะสิ้นสังโยชน
๓ อยาง เพราะราคะ โทสะ และโมหะ เบาบาง จะมายังโลกนี้เพียงครัง้ เดียว แลวจักทําที่สุด
ทุกขได ชาวบานนาทิกะ กวา ๕๐๐ คน ซึ่งเปนผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เปนพระโสดาบัน
เพราะ สิ้นสังโยชน ๓ อยาง มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง มีอนั จะตรัสรูเปน เบื้องหนา
เพราะเหตุนั้นแล ชาวบานนาทิกะผูบําเรอจึงปลื้มใจ เบิกบาน เกิดปติ และโสมนัส เพราะไดฟง
คําพยากรณปญ
 หาของพระผูมีพระภาค ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทมีความดําริวา ก็ชาวมคธผูบําเรอเหลานี้ ทั้งมากมาย ทัง้
เปนคนเกาแก ทํากาละลวงไปนานแลว อังคะและมคธะเห็นจะ วางจากชาวมคธผูบําเรอ ทํากาละ
ลวงไปนานแลว เพราะเหตุนนั้ ชาวมคธนั้นที่ เปนผูเลื่อมใสในพระพุทธเจา เลื่อมใสใน
พระธรรม เลื่อมใสในพระสงฆ กระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย ทํากาละลวงไปนานแลว พระผูมี
พระภาคจึงไม ทรงพยากรณ การพยากรณจะพึงสําเร็จประโยชนแกพวกเขา ชนเปนอันมากจะพึง
เลื่อมใส แตนนั้ จะพึงไปสูสุคติ อนึ่ง พระเจาแผนดินมคธผูเปนจอมเสนา ทรงพระนามวา
พิมพิสาร ทรงดํารงอยูในธรรม เปนราชาผูปกครองโดยธรรม ทรงเกื้อกูลแกพวกพราหมณและ
คฤหบดี ชาวนิคม และชาวชนบท อนึ่ง ขาววา พวกมนุษยพากันสรรเสริญอยูวา พระเจาแผนดิน
มคธนั้น ทรงดํารงอยูในธรรม เปนราชาผูปกครองโดยธรรม ทรงปกครองพวกเราใหเปนสุขอยางนี้
เสด็จสวรรคต เสียแลว พวกเราอยูเปนผาสุกในแวนแควนของพระองค ผูทรงดํารงอยูในธรรม
เปนราชาผูปกครองโดยธรรมอยางนี้ อนึ่ง พระเจาแผนดินมคธนั้น ทรงเลื่อมใส ในพระพุทธเจา
ทรงเลื่อมใสในพระธรรม ทรงเลื่อมใสในพระสงฆ ทรงทําให บริบูรณในศีลทั้งหลาย อนึ่ง ขาววา
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มนุษยทั้งหลายกลาวกันอยางนี้วา แม จนกระทั่งเวลาจะเสด็จสวรรคต พระเจาแผนดินมคธผูเปน
จอมเสนาทรงพระนามวา พิมพิสาร ก็ยังทรงสรรเสริญพระผูมีพระภาค เสด็จสวรรคตแลว พระเจา
แผนดิน มคธนั้นเสด็จสวรรคตลวงไปนานแลว พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ การ พยากรณจะ
พึงสําเร็จประโยชน แมแกพระเจาแผนดินมคธนั้น ชนเปนอันมากจะ พึงเลื่อมใส แตนั้นจะพึง
ไปสูสุคติ ก็พระผูมีพระภาคตรัสรูในแผนดินมคธ ทําไม พระผูมีพระภาคจึงไมทรงพยากรณพวก
ชาวมคธผูบําเรอ ซึ่งทํากาละลวงไปนานแลว ในแผนดินมคธที่พระผูมีพระภาคตรัสรูนั้น ในที่เกิด
ทั้งหลาย ก็ถาพระผูมีพระภาค ไมทรงพยากรณพวกชาวมคธผูบําเรอ ซึ่งทํากาละลวงไปนานแลว
ในที่เกิดทั้งหลาย พวกชาวมคธผูบําเรอจะพึงนอยใจวา อยางไร พระผูมีพระภาคจึงไมทรงพยากรณ
พวกเขา ฯ
ทานพระอานนทปรารภพวกชาวมคธผูบําเรอ พิจารณาเหตุนี้อยูใ นที่ลับแต ผูเดียว ลุกขึ้น
ในเวลาใกลรุงแหงราตรี เขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นทานพระอานนทนงั่ เรียบรอยแลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค ผูเจริญ ขาพระองคไดสดับขาวมาวา พระผูมีพระภาค ทรง
พยากรณพวกชนผู บําเรอพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ในชนบทรอบๆ ซึ่งทํากาละลวงไป
นานแลว ในที่เกิดทั้งหลายวา คนโนนเกิด ณ ที่โนน คนโนนเกิด ณ ที่โนน ในแควนกาสี
และโกศล แควนวัชชีและมัลละ แควนเจตีและวังสะ แควนกุรุ และปญจาละ แควนมัจฉะ
และสุรเสนะ ชาวบานนาทิกะกวา ๕๐ คน ซึ่งเปนผู บําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เปน
โอปปาติกะ เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ อยาง ปรินิพพาน ณ ทีน่ ั้น ไมกลับมาจากโลกนั้น
เปนธรรมดา ชาวบานนาทิกะ กวา ๙๐ คน ซึ่งเปนผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เปนพระ
สกทาคามี เพราะ สิ้นสังโยชน ๓ อยาง เพราะราคะ โทสะ และโมหะ เบาบาง จะมายังโลก
นี้ เพียงครัง้ เดียว แลวจักทําที่สุดทุกขได ชาวบานนาทิกะกวา ๕๐๐ คน ซึ่งเปน ผูบําเรอ ทํากาละ
ลวงไปนานแลว เปนพระโสดาบัน เพราะสิ้นสังโยชน ๓ อยาง มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา
เปนผูเที่ยง มีอนั จะตรัสรูเปนเบื้องหนา เพราะเหตุ นั้นแล ชาวบานนาทิกะ ผูบําเรอ จึงปลื้มใจ
เบิกบาน เกิดปติและโสมนัส เพราะไดฟงคําพยากรณปญหาของพระผูมีพระภาค พระเจาขา ก็
ชาวมคธผูบําเรอ เหลานี้ ทั้งมากมาย ทั้งเปนคนเกาแก ทํากาละลวงไปนานแลว อังคะและมคธะ
เห็นจะวางจากชาวมคธผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เพราะเหตุนั้น ชาวมคธ นั้นที่เปนผู
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เลื่อมใสในพระพุทธเจา เลื่อมใสในพระธรรม เลื่อมใสในพระสงฆ กระทําใหบริบูรณในศีล
ทั้งหลาย ทํากาละลวงไปนานแลว พระผูมีพระภาคจึงไม ทรงพยากรณ การพยากรณจะพึงสําเร็จ
ประโยชนแกพวกเขา ชนเปนอันมากจะ พึงเลื่อมใส แตนั้น จะพึงไปสูสุคติ พระเจาขา พระเจา
แผนดินมคธผูเ ปน จอมเสนา ทรงพระนามวาพิมพิสาร พระองคนี้ ทรงดํารงอยูในธรรม เปน
ราชา ผูปกครองโดยธรรม ทรงเกื้อกูลแกพวกพราหมณและคฤหบดี ชาวนิคมและชาว ชนบท อนึ่ง
ขาววา พวกมนุษยพากันสรรเสริญอยูวา พระเจาแผนดินมคธนั้น ทรงดํารงอยูในธรรม เปนราชาผู
ปกครองโดยธรรม ทรงปกครองพวกเราใหเปนสุข อยางนี้ เสด็จสวรรคตเสียแลว พวกเราอยู
เปนผาสุกในแวนแควนของพระองค ผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนราชาผูปกครองโดยธรรมอยางนี้
พระเจาขา พระเจา แผนดินมคธนั้นทรงเลื่อมใสในพระพุทธเจา ทรงเลื่อมใสในพระธรรม ทรง
เลื่อม ใสในพระสงฆ ทรงทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย อนึ่ง ขาววา มนุษยทั้งหลาย กลาวกัน
อยางนี้วา แมจนกระทั่งเวลาจะเสด็จสวรรคต พระเจาแผนดินมคธผูเปน จอมเสนา ทรงพระนาม
วาพิมพิสาร ก็ยังทรงสรรเสริญพระผูมีพระภาค เสด็จสวรรคตแลว พระเจาแผนดินมคธนั้น
เสด็จสวรรคตลวงไปนานแลว พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ การพยากรณจะพึงสําเร็จประโยชน
แมแกพระเจา แผนดินมคธนั้น ชนเปนอันมากจะพึงเลื่อมใส แตนั้นจะพึงไปสูสุคติ พระเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสรูในแผนดินมคธ ทําไมพระผูมีพระภาคจึงไมทรงพยากรณ ชาวมคธผูบําเรอ
ซึ่งทํากาละลวงไปนานแลว ในแผนดินมคธที่พระผูมีพระภาค ตรัสรูนั้น ในทีเ่ กิดทัง้ หลาย ก็ถา
พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณพวกชาวมคธ ผูซึ่งทํากาละลวงไปนานแลว ในที่เกิดทั้งหลาย
เพราะเหตุนั้น ชาวมคธผูบําเรอ จะพึงนอยใจวา อยางไรพระผูมีพระภาค จึงไมทรงพยากรณ
พวกเขา ฯ
ทานพระอานนทปรารภชาวมคธผูบําเรอนี้ ทูลเลียบเคียงเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค
แลวลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคทําประทักษิณหลีก ไปแลว ฯ
[๑๙๐] ครั้งนั้นแล เมื่อทานพระอานนทหลีกไปไมนาน เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรง
นุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังบาน นาทิกะ เสด็จเที่ยวบิณฑบาตใน
บานนาทิกะ ภายหลังภัต กลับจากบิณฑบาตแลว ทรงลางพระบาทเสด็จเขาพระตําหนักตึกแลว
ทรงปรารภถึงชาวมคธผูบําเรอ ทรง ตั้งพระทัยมนสิการประมวลเหตุทงั้ ปวงดวยพระทัย ประทับนั่ง
บนอาสนะที่เขาปูลาด ไว ดวยทรงพระดําริวา เราจักรูคติ จักรูภพหนาของชาวมคธเหลานั้นวา
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ผูเจริญ เหลานัน้ มีคติอยางไร มีภพหนาเปนอยางไร พระผูม ีพระภาคไดทรงเห็นชาวมคธ ผูบําเรอ
แลววา ผูเจริญเหลานั้น มีคติเปนอยางไร มีภพหนาเปนอยางไร ครั้งนั้น เวลาเย็น พระผูมี
พระภาคทรงออกจากที่เรน เสด็จออกจากที่พระตําหนักตึก ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไวใน
รมเงาวิหาร ฯ
[๑๙๑] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไป
เฝา แลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น ทานพระอานนทนั่งเรียบรอย
แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมี พระภาคทรงปรากฏวาสงบระงับ สีพระพักตร
ของพระผูมีพระภาคผุดผองนักเพราะ พระอินทรียผองใส วันนี้ พระผูมีพระภาคยอมอยูดวยวิหาร
ธรรมอันสงบเปนแน ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ขอที่เธอปรารภชาวมคธผูบําเรอ พูดเลียบเคียง
เฉพาะหนาเราแลวลุกจากอาสนะหลีกไป เพราะขอนั้นเปนเหตุ เรา เที่ยวบิณฑบาตในบานนาทิกะ
ภายหลังภัตกลับจากบิณฑบาตแลว ลางเทาเขาไป ยังตึกทีพ่ ักแลวปรารภชาวมคธผูบําเรอ ตั้งใจ
มนสิการ ประมวลเหตุทั้งปวงดวยใจ นั่งอยูบนอาสนะที่เขาปูลาดไวดวยดําริวา เราจักรูคติ จักรู
ภพหนาของชาวมคธ เหลานั้นวา ผูเจริญเหลานั้น มีคติเปนอยางไร มีภพหนาเปนอยางไร อานนท
เรา ไดเห็นชาวมคธผูบําเรอแลววา ผูเจริญเหลานั้น มีคติเปนอยางไร มีภพหนาเปน อยางไร
อานนท ลําดับนั้น ยักษหายไปเปลงเสียงใหไดยินวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระพุทธเจามี
นามวาชนวสภะ ขาแตพระสุคต ขาพระพุทธเจามีนามวาชนวสภะ อานนทเธอรูหรือไมวา
เธอเคยไดฟงชือ่ วา ชนวสภะเห็นปานนี้ ในกาลกอนแตกาลนี้ ฯ
อ. ขาพระองคไมทราบวา เคยไดฟงชื่อวา ชนวสภะเห็นปานนี้ ในกาล กอนแต
กาลนี้เลย อนึ่ง ขาพระองคขนลุกชูชันเพราะไดฟงชื่อวาชนวสภะ ขาพระ องคน้นั คิดวา ผูที่มี
นามบัญญัติวา ชนวสภะเห็นปานนี้นั้น ไมใชยักษต่ําๆ เปน แน ฯ
อานนท ในระหวางที่มีเสียงปรากฏ ยักษมีผิวพรรณผุดผองยิ่งปรากฏตอ หนาเรา
แมครั้งที่สองก็เปลงเสียงใหไดยินวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระพุทธ เจามีนามวา พิมพิสาร
ขาแตพระสุคต ขาพระพุทธเจามีนามวา พิมพิสาร ครั้ง ที่เจ็ดนี้ ขาพระพุทธเจาเขาถึงความเปน
สหาย ของทาวเวสสวรรณมหาราช ขา พระพุทธเจานัน้ จุติจากนีแ้ ลว สามารถเปนพระราชาในหมู
มนุษย ฯ
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[๑๙๒] ขาพระพุทธเจาเคลื่อนจากเทวโลกนี้เจ็ดครั้ง
จากมนุษยโลกนั้นเจ็ดครั้ง รวมทองเที่ยวอยูสิบสี่ครั้ง
ยอมรูจักภพที่ขาพระพุทธเจาเคยอยูอาศัยในกอน ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจามีความไมตกต่ํา ทราบชัดมานานวัน ถึงความไม
ตกต่ํา อนึ่ง ขาพระพุทธเจาตัง้ ความหวังไวเพื่อความเปนพระสกทาคามี ฯ
อา. ขอที่ทานชนวสภะยักษประกาศวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธ เจามีความ
ไมตกต่ํา ทราบชัดมานานวันถึงความไมตกต่ํา และตั้งความหวังเพื่อ ความเปนพระสกทาคามีนี้
นาอัศจรรย ไมเคยมีมา ก็มีอะไรเปนเหตุ ทาน ชนวสภะยักษ จึงทราบชัดการบรรลุคุณวิเศษ
อันโอฬารเห็นปานนี้เลา ฯ
ภ. ชนวสภะยักษประกาศวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอที่ขาพระพุทธเจา รูการบรรลุ
คุณวิเศษอันโอฬารนี้นั้น ไมเวนจากศาสนาของพระองค ขาแตพระสุคต ไมเวนจากศาสนาของ
พระองค ขาแตพระองคผูเจริญ ตั้งแตวันทีข่ าพระพุทธ เจาเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคอยางยิ่งนัน้
เปนตนมา ขาพระพุทธเจาไมตกต่ํา ทราบชัดมานานวันถึงความไมตกต่ํา อนึ่ง ขาพระพุทธเจาตั้ง
ความหวังไวเพื่อความ เปนพระสกทาคามี ดังจะกราบทูลใหทรงทราบ ขาพระพุทธเจาถูกทาวเวสสวร
รณ
มหาราชสงไปในสํานักของทาววิรฬุ หกมหาราชดวยกรณียกิจบางอยาง ในระหวาง ทาง ขาพระ
พุทธเจาไดเห็นพระผูมีพระภาค ซึ่งเสด็จไปยังพระตําหนักตึก ทรง ปรารภชาวมคธผูบําเรอ ตั้ง
พระทัยมนสิการประมวลเหตุทั้งปวงดวยพระทัยประทับ อยูดวยทรงดําริวา เราจักรูคติ จักรูภพหนา
ของชาวมคธเหลานั้นวา ผูเจริญเหลา นั้น มีคติเปนอยางไร มีภพหนาเปนอยางไร ขอที่ขาพระ
พุทธเจารับคําตอหนา ทาวเวสสวรรณซึ่งกลาวในบริษทั นั้นวา ชาวมคธผูเจริญเหลานั้นมีคติเปนอยาง
ไร
เปนความอัศจรรยเล็กนอย ขาพระพุทธเจาคิดวา เราจักเฝาพระผูมีพระภาค และ จักกราบทูล
ขอนี้แดพระผูมีพระภาค ขาพระพุทธเจามีเหตุ ๒ อยางนีแ้ ล ที่จะได เขาเฝาพระผูมีพระภาค
วันกอนๆ นานมาแลว ในวันอุโบสถที่ ๑๕ ในราตรีวนั เพ็ญวัสสูปนายิกา เทวดาชั้นดาวดึงส
ทั้งสิ้นนั่งประชุมกันในสุธรรมาสภาเทพบริษัท มากมายนั่งอยูโดยรอบ และทาวจาตุมหาราชนั่งอยู
ใน ๔ ทิศ คือในทิศบูรพา ทาวธตรัฏฐมหาราช นั่งผินหนาไปทางทิศปจจิม แวดลอมดวยเทวดา
ทั้งหลาย ใน ทิศทักษิณ ทาววิรุฬหกมหาราช นั่งผินหนาไปทางทิศอุดร แวดลอมดวยเทวดา
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ทั้งหลาย ในทิศปจจิม ทาววิรูปกขมหาราช นั่งผินหนาไปทางทิศบูรพา แวด ลอมดวยเทวดา
ทั้งหลาย ในทิศอุดร ทาวเวสสวรรณมหาราช นั่งผินหนาไปทาง ทิศทักษิณ แวดลอมดวยเทวดา
ทั้งหลาย ก็เมื่อเทวดาชัน้ ดาวดึงสทั้งสิ้นนั่งประชุม กันในสุธรรมาสภา เทพบริษัทมากมายนั่งอยู
โดยรอบ และทาวจาตุมหาราชนั่งอยู ในทิศทั้ง ๔ นี่อาสนะทาวจาตุมหาราช ขางหลังถัดออกมาก็
อาสนะของขาพระพุทธ เจา เทวดาเหลานั้นประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคแลวบังเกิดใน
ภพดาว ดึงสเมือ่ กี้นี้ ยอมไพโรจนลวงเทวดาเหลาอื่นดวยวรรณะและยศ นัยวา เพราะเหตุ นั้น
เทวดาชัน้ ดาวดึงสจึงปลื้มใจ เบิกบาน เกิดปติและโสมนัสวา ทานผูเจริญ ทั้งหลาย ทิพยกายยอม
บริบูรณหนอ อสุรกายยอมเสื่อมไป ฯ
ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพ ทรงทราบความบันเทิงใจของเทวดาชั้น ดาวดึงสแลว
จึงทรงบันเทิงตามดวยคาถาเหลานี้ ความวา
[๑๙๓] ทานผูเจริญทั้งหลาย เทวดาชัน้ ดาวดึงสพรอมกับพระอินทร ยอมบันเทิงใจหนอ
ถวายนมัสการพระตถาคต และความที่พระธรรมเปนธรรมดี เห็นเทวดาผู
ใหมๆ ผูมีวรรณะ มียศ ประพฤติ พรหมจรรยในพระสุคตแลว มา ณ ทีน่ ี้
เทวดาเหลานัน้ เปน สาวกของพระพุทธเจา ผูทรงปญญาอันกวางขวาง บรรลุ
คุณ วิเศษแลว ยอมรุงเรืองลวงเทวดาเหลาอื่น ณ ที่นี้ ดวยวรรณะ ดวยยศ
และอายุ เทวดาชั้นดาวดึงสพรอมกับพระอินทรเห็น เชนนี้ ยอมชืน่ บาน
ถวายนมัสการพระตถาคต และความที่ พระธรรมเปนธรรมดี ฯ
[๑๙๔] ขาแตพระองคผเู จริญ นัยวา เพราะเหตุนนั้ เทวดาชั้นดาวดึงส จึงปลื้มใจ
เบิกบาน เกิดปติและโสมนัสยิ่งกวาประมาณดวยกลาวกันวา ทานผู เจริญทั้งหลาย ทิพยกายยอม
บริบูรณหนอ อสุรกายยอมเสื่อมไป ครั้งนั้น ทาว จาตุมหาราชถึงแมจะมีคําที่เทวดาชั้นดาวดึงส
คิดกันปรึกษากันถึงความประสงค ซึ่ง เปนเหตุใหนั่งประชุมกัน ณ สุธรรมาสภากลาวแลว ก็มใี นขอ
ประสงคนั้น ทาว จาตุมหาราช แมรับคําสั่งกําชับมาแลว ก็มีในขอประสงคนั้น ยืนอยูบนอาสนะ
ของตนๆ ไมหลีกไป ฯ
ทาวมหาราชเหลานั้นผูรบั ถอยคํา รับคําสั่งแลว
มีใจผองใส สงบระงับ ยืนอยูบนอาสนะของตนๆ ดังนี้ ฯ
[๑๙๕] ขาแตพระองคผเู จริญ ครั้งนั้นแล แสงสวางอยางยิ่งเกิดขึ้นใน ทิศอุดร โอภาส
ปรากฏลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายครั้งนั้น ทาวสักกะจอม เทพจึงตรัสเรียกเทวดาชั้นดาวดึงส
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มาวา ดูกรทานผูนิรทุกขทั้งหลาย นิมิตปรากฏ แสงสวางเกิดมี โอภาสปรากฏ พรหมจักเกิด
ฉันใด ขอที่แสงสวางเกิดมี โอภาส ปรากฏนี้เปนบุพพนิมติ เพื่อความเกิดของพรหม ฉันนั้น ฯ
นิมิตปรากฏ พรหมจักเกิด ฉันใด ขอทีโ่ อภาสอันไพบูลย
มากมายปรากฏนี้ เปนบุพพนิมิตของพรหม ฉันนั้น ฯ
[๑๙๖] ขาแตพระองคผเู จริญ ครั้งนั้นแล เทวดาชัน้ ดาวดึงสนั่งอยูบ น อาสนะของ
ตนๆ กลาวกันวา เราทั้งหลายจักรูโอภาสนัน้ วิบากใดจักมี เราทั้งหลาย จักทําใหแจงซึ่งวิบากนั้น
กอนแลวจึงไป แมทาวจาตุมหาราชนั่งอยูบ นอาสนะของ ตนๆ ก็กลาวกันวา เราทัง้ หลายจักรู
โอภาสนั้น วิบากใดจักมี เราทั้งหลายจัก ทําใหแจงซึ่งวิบากนั้นกอนแลวจึงไป เทวดาชั้นดาวดึงส
ฟงความขอนีแ้ ลวนั่งสงบ อารมณอยูดว ยประสงควา เราทั้งหลายจักรูโ อภาสนั้น วิบากใดจักมี
เราทั้งหลาย จักทําใหแจงซึ่งวิบากนัน้ กอนแลวจึงไป เมื่อใดสนังกุมารพรหมปรากฏแกเทวดาชั้น
ดาวดึงส นิรมิตอัตภาพใหญยิ่ง เพศปรกติของพรหมอันเทวดาเหลาอื่นไมพึง ถึง ปรากฏในคลอง
จักษุของเทวดาชั้นดาวดึงส เมื่อใดสนังกุมารพรหมปรากฏแก เทวดาชัน้ ดาวดึงส รุงเรืองลวงเทวดา
เหลาอื่น ดวยวรรณะและยศ ดุจเทวดามีกาย เปนทองคํา ยอมรุงเรืองลวงกายของมนุษยฉะนั้น
เมื่อใดสนังกุมารพรหมปรากฏ แกเทวดาชั้นดาวดึงส เทวดาบางองคในบริษัทนัน้ ไมไหว ไม
ตอนรับ หรือไม เชิญดวยอาสนะ เทวดาทั้งหมดเทียว นั่งประคองอัญชลีอยูบนบัลลังก บัดนี้
สนังกุมารพรหมจักปรารถนาแกเทวดาองคใด จักนั่งบนบัลลังกของเทวดาองคนั้น สนังกุมาร
พรหมนั่งบนบัลลังกของเทวดาองคใด เทวดาองคนั้นยอมไดความยินดี โสมนัสอยางยิ่ง ดุจ
พระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว ครองราชสมบัติใหม ยอมทรงไดความยินดีโสมนัสอยางยิ่ง
ฉะนั้น เมื่อนั้น สนังกุมารพรหมนิรมิต อัตภาพใหญยิ่ง เปนเพศกุมารเชนกับปญจสิขเทพบุตร
ปรากฏแกเทวดาชั้นดาว ดึงส เธอเหาะขึ้นเวหาสนั่งขัดสมาธิในอากาศที่วางเปลา เชนบุรุษผูมี
กําลังนั่งขัด สมาธิบนบัลลังกที่ปูลาดดี หรือบนภูมภิ าคราบเรียบฉะนัน้ ทราบความเบิกบาน ใจของ
เทวดาชัน้ ดาวดึงสแลว ทรงบันเทิงตามดวยคาถาเหลานี้ ความวา
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[๑๙๗] ดูกรทานผูเจริญ เทวดาชัน้ ดาวดึงสพรอมดวยพระอินทร ยอมบันเทิงใจ
ถวายนมัสการพระตถาคต และความที่พระธรรมเปน ธรรมดี เห็นเทวดาผู
ใหมๆ ผูมีวรรณะ มียศ ประพฤติพรหมจรรยในพระสุคตแลวมาในทีน่ ี้
เทวดาเหลานัน้ เปนสาวกของ พระพุทธเจา ผูทรงพระปญญากวางขวาง บรรลุ
คุณวิเศษแลวยอมรุงเรืองลวงเทวดาเหลาอื่น ณ ที่นี้ดว ยวรรณะ ดวยยศ
และอายุ เทวดาชั้นดาวดึงส พรอมดวยพระอินทรเห็นเชนนี้แลว ยอมยินดี
ถวายนมัสการพระตถาคต และความที่พระธรรมเปน ธรรมดี ฯ
[๑๙๘] ขาแตพระองคผเู จริญ สนังกุมารพรหมไดกลาวเนื้อความนี้ เสียง ของสนัง
กุมารพรหมผูก ลาวเนื้อความนี้ ประกอบดวยองค ๘ ประการ คือแจมใส ๑ ชัดเจน ๑ นุมนวล ๑
นาฟง ๑ กลมกลอม ๑ ไมพรา ๑ ลึก ๑ มีกงั วาน ๑ ฯ
ก็สนังกุมารพรหมยอมยังบริษัทเทาใดใหทราบเนื้อความดวยเสียงของตน กระแสเสียง
ก็ไมแพรไปในภายนอกบริษัทเทานั้น ขาแตพระองคผูเจริญ เสียงของ ผูใดประกอบดวยองค ๘
ประการอยางนี้ ผูนั้นทานเรียกวา มีเสียงเพียงดังเสียง พรหม ฯ
ครั้งนั้น สนังกุมารพรหมนิรมิตอัตภาพ ๓๓ อัตภาพ นั่งอยูบนบัลลังก ของเทวดาชั้น
ดาวดึงสทุกๆ บัลลังก แลวเรียกเทวดาชั้นดาวดึงสมากลาววา เทวดา ชัน้ ดาวดึงสผูเจริญ จะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน ก็พระผูมีพระภาคพระองคนี้ ทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก
เพื่อสุขแกชนเปนอันมาก เพือ่ อนุเคราะห โลก เพื่อประโยชน เพื่อเกือ้ กูล เพื่อความสุข
แกเทวดาและมนุษยทั้งหลายเพียงไร ชนเหลาใด นับถือพระพุทธเจาเปนที่พึ่ง นับถือพระธรรม
เปนที่พึ่ง นับถือพระ สงฆเปนที่พึ่ง บําเพ็ญศีลใหบริบูรณ ชนเหลานั้นเบื้องหนา แตตายเพราะ
กายแตก บางพวกถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัดดี บางพวกถึงความเปน สหาย
ของเทวดาชั้นนิมมานรดี บางพวกถึงความเปนสหายของเทวดาชัน้ ดุสิต บาง พวกถึงความเปน
สหายของเทวดาชั้นยามะ บางพวกถึงความเปนสหายของเทวดา ชัน้ ดาวดึงส บางพวกถึงความ
เปนสหายของเทวดาชัน้ จาตุมหาราช เหลาใดยังกาย ใหบริบูรณ เลวกวาเขาหมด เหลานั้นยอม
เพิ่มจํานวนหมูเทพคนธรรพ ฯ
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[๑๙๙] ขาแตพระองคผูเจริญ สนังกุมารพรหมไดกลาวเนื้อความนี้ เมื่อ สนังกุมาร
พรหมกลาวประกาศความขอนี้ เทวดาทั้งหลายสําคัญวา ผูที่นั่งบนบัลลังก ของเรานี้ผูเดียวกลาว
ฉะนั้นพระโบราณจารยจึงกลาววา
เมื่อสนังกุมารพรหมกลาวผูเดียว รูปนิรมิตทั้งหมดก็กลาว เมื่อ สนังกุมาร
พรหมนิ่งผูเดียว รูปนิรมิตเหลานั้นทั้งหมดก็นิ่ง เทวดาชัน้ ดาวดึงสพรอม
ดวยพระอินทร ยอมสําคัญสนังกุมารพรหม นั้นวา ผูทนี่ ั่งบนบัลลังกของ
เรานี้ ผูเดียวเทานั้นกลาว ฯ
[๒๐๐] ขาแตพระองคผเู จริญ ครั้งนั้นแล สนังกุมารพรหมกลับคืนตน เปนผูเดียว
แลวนั่งบนบัลลังกของทาวสักกะจอมเทพ แลวเรียกเหลาเทวดาชัน้ ดาว ดึงสมากลาววา ทานผูเจริญ
ทั้งหลาย เหลาเทวดาชัน้ ดาวดึงสจะสําคัญความขอนั้น เปนไฉน อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อันพระผู
มีพระภาคผูรูผูเห็นเปนพระอรหันตสัมมา สัมพุทธเจาพระองคนั้นทรงบัญญัติไวแลว เพื่อความ
ทําฤทธิ์ใหมาก เพื่อความทํา ฤทธิ์ใหวิเศษ เพื่อแสดงฤทธิ์ได อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ทานผูเจริญ
ทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิ และปธานสังขาร
เจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิ และปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบ ดวยจิตตสมาธิ
และปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิมังสาสมาธิ และ ปธานสังขาร อิทธิบาท ๔ เหลา
นี้แล อันพระผูม ีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้ ทรงบัญญัติ
ไวแลว เพื่อความทําฤทธิ์ใหมาก เพื่อ ความทําฤทธิ์ใหวเิ ศษ เพื่อแสดงฤทธิ์ได สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอดีตกาล แสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ทั้งหมด ทํา ได เพราะเจริญ เพราะใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ ล สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล จักแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง สมณะหรือพราหมณ เหลานั้น
ทั้งหมดจักทําได เพราะเจริญ เพราะทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ ล สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบันกาล แสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด
ทําไดเพราะเจริญ เพราะทําใหมากซึ่ง อิทธิบาท ๔ เหลานี้แล เทวดาชั้นดาวดึงสทั้งหลาย ไมเห็น
อิทธานุภาพเห็นปานนี้ ของเราดอกหรือ ฯ เห็นแลว ทานมหาพรหม ฯ แมเรา มีฤทธิ์มากอยางนี้
มี อานุภาพมากอยางนี้ ก็เพราะเจริญ เพราะทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล ฯ
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[๒๐๑] สนังกุมารพรหมไดกลาวเนื้อความนี้ ครั้นแลวเรียกเทวดาชั้น ดาวดึงสมากลาว
วา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย เทวดาชั้นดาวดึงส จะสําคัญความ ขอนั้นเปนไหน การบรรลุโอกาส
๓ ประการ ทีพ่ ระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปน พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสรู
แลว เพื่อบรรลุถึงความสุข การ บรรลุโอกาส ๓ ประการ เปนไฉน ฯ
[๒๐๒] ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังเกี่ยวของ ดวยกาม
คลุกคลีดวยอกุศลธรรมอยู สมัยอื่น เขาฟงธรรมของพระอริยเจา มนสิการโดยแยบคาย ปฏิบัติ
ธรรมสมควรแกธรรม เขาอาศัยการฟงธรรมของ พระอริยเจาและการมนสิการโดยแยบคาย ปฏิบัติ
ธรรมสมควรแกธรรม ไมเกี่ยวของ ดวยกาม ไมคลุกคลีดวยอกุศลธรรมอยู สุขยอมเกิดแกเขา
ผูไมเกี่ยวของดวยกาม ไมคลุกคลีดวยอกุศลธรรม โสมนัสอันยิ่งกวาสุขก็เกิดขึ้น ดุจความ
ปราโมทย เกิดตอจากความบันเทิงใจฉะนั้น ทานผูเจริญทั้งหลาย การบรรลุโอกาสนี้เปนประการ
ที่ ๑ ที่พระผูมพี ระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสรูแลวเพื่อ
บรรลุถึงความสุข ฯ
[๒๐๓] ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร
สวนหยาบ ของคนบางคนในโลกนี้ ยังไมสงบระงับ สมัยอื่น เขาฟง ธรรมของพระอริยเจา
มนสิการโดยแยบคาย ปฏิบัตธิ รรมสมควรแกธรรม เมื่อเขา อาศัยการฟงธรรมของพระอริยเจา
มนสิการโดยแยบคาย ปฏิบัตธิ รรมสมควรแก ธรรมอยู กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร ที่
หยาบๆ ยอมสงบระงับ เพราะ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร ที่หยาบๆ สงบระงับ สุข
ยอมเกิดแกเขา โสมนัสอันยิ่งกวาสุขก็เกิดขึ้น ดุจความปราโมทย เกิดตอจากความบันเทิงใจ
ฉะนั้น ทานผูเจริญทั้งหลาย การบรรลุโอกาสนี้เปนประการที่ ๒ ที่พระผูมีพระภาค ผูร ู ผูเห็น
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสรูแลว เพื่อบรรลุถึง ความสุข ฯ
[๒๐๔] ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง คนบางคนในโลกนี้ ไมรูชัดตาม
เปนจริงวา นี้กศุ ล นี้อกุศล นี้มีโทษ นี้ไมมีโทษ นี้ควรเสพ นี้ไมควรเสพ นี้เลว นี้ประณีต
นี้เปนสวนธรรมดําและธรรมขาว สมัยอื่น เขาฟงธรรมของพระ อริยเจา มนสิการโดยแยบคาย
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม เขาอาศัยการฟงธรรม ของพระอริยเจา มนสิการโดยแยบคาย ปฏิบัติ
ธรรมสมควรแกธรรม ยอมรูชัด ตามเปนจริงวา นีก้ ุศล นี้อกุศล นี้มีโทษ นี้ไมมีโทษ นี้ควร
เสพ นี้ไมควรเสพ นี้เลว นีป้ ระณีต นีเ้ ปนสวนธรรมดําและธรรมขาว เมื่อเขารูเห็นอยางนี้
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ยอมละอวิชชาไดขาด วิชชายอมเกิดขึน้ เพราะปราศจากอวิชชา เพราะวิชชาเกิดขึ้น สุขยอม
เกิดแกเขา โสมนัสยิ่งกวาสุขก็เกิดขึ้น ดุจความปราโมทยเกิดตอจากความ บันเทิงใจฉะนั้น ดูกร
ทานผูเจริญทั้งหลาย การบรรลุโอกาสนี้เปนประการที่ ๓ ที่พระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น เปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสรู แลวเพื่อบรรลุถึงความสุข ทานผูเจริญทั้งหลาย
การบรรลุโอกาส ๓ ประการ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา พระองคนั้น ตรัสรูแลว เพื่อบรรลุถึงความสุข ฯ
[๒๐๕] ขาแตพระองคผเู จริญ สนังกุมารพรหมไดกลาวเนื้อความนี้แลว เรียกเทวดา
ชั้นดาวดึงสมากลาววา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย เทวดาชัน้ ดาวดึงส จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
สติปฏฐาน ๔ นี้ อันพระผูมพี ระภาค ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ทรงบัญญัติดีแลวเพื่อบรรลุกุศล สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ฯ
ดูกรทานผูเ จริญทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณากายในกาย เปนภายใน มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชญาและโทมนัสในโลกอยู เมื่อภิกษุพิจารณากายใน
กายเปนภายในอยู ยอมตั้งจิตไวโดยชอบ ผองใสโดยชอบ ในกายานุปสสนานั้น เธอตั้งจิตไว
โดยชอบ ผองใสโดยชอบในกายานุปสสนานั้น แลว ยังญาณทัสสนะใหเกิดในกายอื่นในภายนอก
ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาใน เวทนาเปนภายใน มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
และโทมนัส ในโลกอยู เมื่อภิกษุพิจารณาเวทนาในเวทนาเปนภายในอยู ยอมตั้งจิตไวโดยชอบ
ผองใสโดยชอบ เวทนานุปส สนานั้น เธอตั้งจิตไวโดยชอบ ผองใสโดยชอบใน เวทนานุปสสนา
นั้นแลว ยังญาณทัสสนะใหเกิดในเวทนาอืน่ ในภายนอก ภิกษุ พิจารณาจิตในจิตเปนภายใน มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกอยู เมื่อภิกษุพิจารณาจิตใน
จิตเปนภายในอยู ยอมตั้งจิตไวโดย ชอบ ยอมผองใสโดยชอบในจิตตานุปสสนานั้น เธอตั้งจิตไว
โดยชอบ ผองใส โดยชอบในจิตตานุปส สนานั้นแลว ยังญาณทัสสนะใหเกิดในจิตอื่นในภาย
นอก ภิกษุพจิ ารณาธรรมในธรรมเปนภายใน มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด อภิชฌา
และโทมนัสในโลกอยู เมื่อภิกษุพิจารณาธรรมในธรรมเปนภายในอยู ยอมตั้งจิตไวโดยชอบ
ผองใสโดยชอบในธัมมานุปส สนานั้น เธอตั้งจิตไวโดยชอบ ผองใสโดยชอบในธัมมานุปสสนา
นั้นแลว ยังญาณทัสสนะใหเกิดในธรรมอืน่ ในภายนอก ทานผูเจริญทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ นี้
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แล อันพระผูมพี ระภาค ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติ
แลวเพื่อบรรลุกุศล ฯ
[๒๐๖] ขาแตพระองคผเู จริญ สนังกุมารพรหมไดกลาวเนื้อความนี้แลว เรียกเทวดาชั้น
ดาวดึงสมากลาววา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย เทวดาชั้นดาวดึงส จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
บริขารแหงสมาธิ ๗ ประการนี้ อันพระผูมพี ระภาค ผูร ู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ
เจาพระองคนนั้ ทรงบัญญัติดีแลวเพื่อ ความเจริญ เพื่อความบริบูรณแหงสัมมาสมาธิ บริขารแหง
สมาธิ ๗ ประการ เปนไฉน คือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย ความที่จิตตั้งมั่น แวดลอม
ดวยองค ๗ นีแ้ ล พระผูมีพระภาคตรัสวา สัมมาสมาธิอันเปนอริยะมีอปุ นิสัย ดังนีบ้ าง มี
บริขารดังนี้บาง ฯ
ดูกรทานผูเ จริญ สัมมาสังกัปปะยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาทิฐิ สัมมา วาจา
ยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสมั มาสังกัปปะ สัมมากัมมันตะยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาวาจา สัมมา
อาชีวะ ยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมากัมมันตะ สัมมา วายามะยอมเพียงพอแกบุคคลผูมี
สัมมาอาชีวะ สัมมาสติยอมเพียงพอแกบุคคล ผูมีสัมมาวายามะ สัมมาสมาธิยอมเพียงพอแกบุคคลผูมี
สัมมาสติ สัมมาญาณะยอม เพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาสมาธิ สัมมาวิมุตติยอมเพียงพอแกบุคคล
ผูมีสัมมา ญาณะ ฯ
ดูกรทานผูเ จริญ ก็บุคคลเมื่อกลาวถึงขอนั้นโดยชอบ พึงกลาววาพระธรรม อันพระผูมี
พระภาคตรัสดีแลว อันบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียก ใหมาดู ควรนอม
เขามาในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ฉะนั้น ประตูพระนิพพาน เปดเพื่อทานแลว บุคคลเมื่อ
กลาวโดยชอบกะบุคคลผูประกอบดวยความเลื่อมใส อยางแนนแฟนในพระสัมมาสัมพุทธเจา
พึงกลาววา ก็พระธรรม อันพระผูมีพระภาค ตรัสดีแลว อันบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวย
กาล ควรเรียกใหมาดู ควร นอมเขามาในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ฉะนั้น ประตูพระ
นิพพานเปดเพือ่ ทานแลว ฯ
ดูกรทานผูเ จริญ ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ผูป ระกอบดวยความเลื่อมใส อยางแนนแฟน
ในพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจา ชอบใจ ชนเหลานี้เปน
โอปปาติกะ อันพระผูมีพระภาคทรงแนะนําแลวในธรรม ชาวมคธผูบําเรอเกินสองลานสี่แสนคน
ทํากาละลวงไปนานแลว เปนพระโสดาบัน เพราะสิ้นสังโยชน ๓ อยาง มีความไมตกต่ําเปน
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ธรรมดา เปนผูเที่ยง มีอันจะ ตรัสรูในเบื้องหนา ขาพเจากลัวการพูดเท็จ จึงไมอาจคํานวณได
วาในชนเหลานี้มี พระสกทาคามีเทาไร และหมูสัตวนอกนี้บังเกิดดวยสวนบุญ ฯ
[๒๐๗] ขาแตพระองคผเู จริญ สนังกุมารพรหมไดกลาวเนื้อความนี้ เมื่อสนังกุมาร
พรหมกลาวเนือ้ ความนี้อยู ความดําริแหงใจเกิดขึ้นแกทาวเวสสวรรณ มหาราชอยางนี้วา ดูกร
ทานผูเจริญ นาอัศจรรยหนอ ไมเคยมีมาหนอ จักมีพระศาสดา ผูยิ่งเห็นปานนี้ จักมีการแสดง
ธรรมที่ยิ่งเห็นปานนี้ จักปรากฏการบรรลุคุณวิเศษ ที่ยิ่งเห็นปานนี้ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งนั้น สนังกุมารพรหมทราบความดําริแหงใจ ของเทาเวส
วัณมหาราชดวยใจ แลวไดกลาวกะทาวเวสสวรรณมหาราชวา ทานเวสสวรรณมหาราชจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน ในอดีตกาลก็ไดมีพระศาสดา ผูยิ่งเห็นปานนี้ ไดมกี ารแสดงธรรมที่ยิ่งเห็นปานนี้
ปรากฏการ
บรรลุคุณวิเศษที่ ยิ่งเห็นปานนี้มาแลว ถึงในอนาคตกาล ก็จักมีพระศาสดาผูยิ่งเห็นปานนี้ จักมี
การ แสดงธรรมที่ยิ่งเห็นปานนี้ จักปรากฏการบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งเห็นปานนี้ ฯ
[๒๐๘] ขาแตพระองคผเู จริญ สนังกุมารพรหมไดกลาวเนื้อความนี้แกเทวดา ชัน้ ดาว
ดึงส ทาวเวสสวรรณมหาราชตรัสบอกเนื้อความนี้ ที่พระองคสดับมาตอหนา รับมาตอหนาสนังกุมาร
พรหม ผูกลาวแกเทวดาชั้นดาวดึงส ในบริษัทของพระองค ชนวสภะยักษ กราบทูลความนี้ที่
ตนสดับมาตอหนา รับมาตอหนา แหงทาวเวสส วรรณมหาราชผูตรัสในบริษัทของพระองค แกพระผูมี
พระภาค พระผูมีพระภาค ทรงสดับความขอนี้มาตอหนา ทรงรับความขอนี้มาตอหนาชนวสภะยักษ
และทรง ทราบดวยพระองคเอง แลวตรัสบอกแกทานพระอานนท ทานพระอานนท ไดฟง ความ
ขอนี้มาตอพระพักตร รับความขอนี้มาตอพระพักตรพระผูมีพระภาคแลว จึงบอกแกภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา พรหมจรรยนี้นนั้ บริบูรณ แพรหลาย กวางขวาง ชนเปนอันมากทราบชัด
เปนปกแผน จนเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ประกาศดีแลว ดังนี้แล ฯ
จบชนวสภสูตร ที่ ๕
--------------------------
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๖. มหาโควินทสูตร (๑๙)
[๒๐๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น
คนธรรพเทพบุตรนามปญจสิขะ มีผิวพรรณผองใส เมื่อลวงปฐมยามแลว ยังภูเขาคิชฌกูฏทั้งสิ้น
ใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไป เฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาค
แลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น คนธรรพเทพบุตรนามวาปญจสิขะ ยืนเรียบรอย
แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจะขอกราบทูลขอความที่ขา
พระองคสดับมาแลว รับมาแลว ตอหนาพวกเทวดาชัน้ ดาวดึงส แดพระผูมีพระภาค ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา เชิญทานบอกแกพวกเราเถิดปญจสิขะ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ วันกอนๆ นานมาแลวในวันอุโบสถที่ ๑๕ ในราตรี มีพระจันทร
เพ็ญ วันปวารณา เทวดาชั้นดาวดึงสทั้งสิน้ นั่งประชุมกันในสุธรรมาสภา เทวบริษทั เปนอันมาก
นั่งอยูรอบๆ และทาวจาตุมหาราชนั่งอยูใน ๔ ทิศ คือในทิศ บูรพา ทาวธตรฐมหาราช แวดลอม
ดวยเทวดาทั้งหลาย นั่งผินหนาไปทางทิศปจจิม ในทิศทักษิณ ทาววิรฬุ หกมหาราช แวดลอมดวย
เทวดาทั้งหลาย นั่งผินหนาไป ทางทิศอุดร ในทิศปจจิม ทาววิรูปกขมหาราช แวดลอมดวยเทวดา
ทั้งหลาย นัง่ ผินหนาไปทางทิศบูรพา ในทิศอุดร ทาวเวสสวรรณมหาราช แวดลอมดวย เทวดา
ทั้งหลาย นั่งผินหนาไปทางทิศทักษิณ ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อใด เทวดา ชั้นดาวดึงสทั้งสิ้น
นั่งประชุมกันในสุธรรมาสภา เทวบริษัทเปนอันมากนั่งอยู โดยรอบ และทาวจาตุมหาราชนั่งอยูใน ๔
ทิศ ที่อาสนะของทาวจาตุมหาราช เหลานั้น หลังถัดออกมาก็อาสนะของขาพระองค ยังมีเหลา
เทวดาผูประพฤติ พรหมจรรยในพระผูมีพระภาค แลวบังเกิดในหมูเทวดาชั้นดาวดึงสไมนาน
รุงเรือง ลวงเทวดาเหลาอื่นดวยวรรณะและยศ ไดยนิ วา เพราะเหตุนั้น เทวดาชั้นดาวดึงส ทั้งหลาย
ยอมปลื้มใจ เบิกบาน เกิดปติและโสมนัสวา ทานผูเจริญ กายทิพย ยอมบริบูรณหนอ อสุรกาย
ยอมเสื่อมไป ฯ
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ขาแตพระผูเจริญ ครั้งนั้น ทาวสักกะจอมเทพทราบความเบิกบานใจของ เหลาเทวดาชั้น
ดาวดึงส แลวบันเทิงตามดวยคาถาเหลานี้วา
[๒๑๐] ดูกรทานผูเจริญ เทวดาชัน้ ดาวดึงสพรอมดวยพระอินทร ยอม
บันเทิงใจ ถวายนมัสการพระตถาคต และความที่พระธรรมเปนธรรมดี
เห็นเทวดาผูใหมๆ มีวรรณะมียศประพฤติพรหมจรรย ในพระสุคตแลว มา
ในที่นี้ เทวดาเหลานั้นเปนสาวกของ พระพุทธเจา ผูทรงพระปญญากวาง
ขวาง บรรลุคุณวิเศษแลว รุงเรืองลวงเทวดาเหลาอื่น ณ ที่นี้ ดวยวรรณะ
ดวยยศ และอายุ เทวดาชั้นดาวดึงสพรอมดวยพระอินทร เห็นเชนนี้แลว
ยอมยินดี ถวายนมัสการพระตถาคต และความที่พระธรรมเปนธรรมดี ฯ
[๒๑๑] ขาแตพระองคผเู จริญ ไดยนิ วา เพราะเหตุนั้น เทวดาชัน้ ดาวดึงส จึงปลื้มใจ
เบิกบาน เกิดปติและโสมนัสโดยยิ่งกวาประมาณวา ดูกรทานผูเจริญ กายทิพยยอมบริบูรณหนอ
อสุรกายยอมเสื่อมไป ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งนั้น ทาวสักกะจอมเทพทรงทราบความเบิกบาน ใจของเทวดา
ชั้นดาวดึงส แลวตรัสเรียกเทวดาชั้นดาวดึงสมาวา ดูกรทานผูนิรทุกข ทั้งหลาย ทานทั้งหลาย
ปรารถนาจะฟงพระคุณตามที่มีจริง ๘ ประการ ของพระผูมี พระภาคพระองคนั้นหรือ เทวดาชัน้
ดาวดึงสทูลวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขาพระองคทั้งหลายปรารถนาจะฟงพระคุณตามที่มีจริง ๘
ประการ ของพระผูมี พระภาคพระองคนนั้ ฯ
ครั้งนั้น ทาวสักกะจอมเทพทรงยกพระคุณตามที่มีจริง ๘ ประการของ พระผูมีพระภาค
ขึ้นแสดงแกเทวดาชั้นดาวดึงสวา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย เทวดา ชั้นดาวดึงสจะสําคัญความขอนี้
นั้นเปนไฉน พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงปฏิบัติ เพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพือ่ ความสุข
แกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพือ่ ประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและ
มนุษยทั้งหลายเพียงไร เรา ไมเคยเห็นพระศาสดาผูประกอบดวยองคคุณเชนนี้ ผูทรงปฏิบัติเพื่อ
เกื้อกูลแกชน เปนอันมาก เพือ่ ความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน
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เพื่อเกื้อกูล เพือ่ ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย อยางนี้ ในอดีตกาลเลย ถึงในบัดนี้ก็
ไมเห็นนอกจากพระผูมีพระภาคพระองคนนั้ ฯ
อนึ่ง พระธรรมอันพระผูมีพระภาคพระองคนั้นตรัสดีแลว อันบุคคล พึงเห็นเอง ไม
ประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชน พึงรูเฉพาะตน เราไม
เคยเห็นพระศาสดาผูประกอบดวยองคคณ
ุ เชนนี้ ผูทรงแสดง ธรรมอันควรนอมเขามาในตน อยาง
นี้ ในอดีตกาลเลย ถึงบัดนี้ก็ไมเห็น นอกจาก พระผูมีพระภาคพระองคนั้น อนึ่ง พระผูมีพระ
ภาคพระองคนนั้ ทรงบัญญัติไวดีแลววา นี้กุศล นี้มีโทษ นี้ไมมีโทษ นี้ควรเสพ นี้ไมควรเสพ
นี้เลว นี้ประณีต นี้มีสวนเทียบ ดวยธรรมดําและธรรมขาว เราไมเคยเห็นพระศาสดาผูประกอบ
ดวยองคคณ
ุ เชนนี้ ผูทรงบัญญัติธรรมอันเปนกุศล อกุศล มีโทษ ไมมีโทษ ควรเสพ ไมควร
เสพ เลว ประณีต มีสวนเทียบดวยธรรมดําและธรรมขาว อยางนี้ ในอดีตกาลเลย ถึงในบัดนี้
ก็ไมเห็น นอกจากพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯ
อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงบัญญัตนิ ิพพานคามินีปฏิปทา เพื่อพระสาวก
ทั้งหลายไวดีแลว พระนิพพานและปฏิปทายอมเทียบเคียงกันได ดุจน้ําในแมน้ําคงคากับน้ําใน
แมน้ํายมุนา ยอมไหลคลุกคละกันไดฉะนัน้ เราไมเคย เห็นพระศาสดาผูประกอบดวยองคคุณ
เชนนี้ ทรงบัญญัตินิพพานคามินีปฏิปทา อยางนี้ ในอดีตกาลเลย ถึงในบัดนี้ก็ไมเห็น นอกจาก
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯ
อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงไดพระเสขะผูดํารงอยูในปฏิปทา และพระขีณา
สพผูอยูจบพรหมจรรยเปนสหาย เหตุนั้น พระผูมีพระภาคทรงเบา พระทัยประกอบความเปนผูยนิ ดี
อยูพระองคเดียว เราไมเคยเห็นพระศาสดาผู ประกอบดวยองคคุณเชนนี้ ทรงประกอบความเปนผู
ยินดีอยูพระองคเดียวอยางนี้ ในอดีตกาลเลยถึงในบัดนีก้ ็ไมเห็น นอกจากพระผูมีพระภาค
พระองคนั้น ฯ
อนึ่ง ลาภ ความสรรเสริญ เกิดแกพระผูมีพระภาคพระองคนั้นเห็นจะ ตลอดถึง
กษัตริยทั้งหลายที่ยินดีอยู แตพระผูมีพระภาคพระองคนั้นปราศจากความ เมา เสวยพระกระยาหาร
เราไมเคยเห็นพระศาสดาผูประกอบดวยองคคุณเชนนี้ ผูป ราศจากความเมา เสวยพระกระยาหาร
อยางนี้ ในอดีตกาลเลย ถึงในบัดนี้กไ็ ม เห็น นอกจากพระผูมีพระภาคพระองคนนั้ ฯ
อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น มีปรกติตรัสอยางใดทําอยางนั้น ทํา อยางใด ตรัส
อยางนั้น เหตุนั้น พระองคจงึ เชื่อวา ตรัสอยางใด ทําอยางนั้น ทําอยางใด ตรัสอยางนั้น เรา
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ไมเคยเห็นพระศาสดาผูประกอบดวยองคคุณเชนนี้ ทรงปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมอยางนี้ ใน
อดีตกาลเลย ถึงในบัดนีก้ ็ไมเห็น นอก จากพระผูมีพระภาคพระองคนนั้ ฯ
อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงขามความสงสัยไดแลวปราศจาก ความคลางแคลง
มีความดําริถึงที่สุด ดวยพระอัธยาศัยเปนเบือ้ งตนแหงพรหมจรรย เราไมเคยเห็นพระศาสดาผู
ประกอบดวยองคคุณเชนนี้ ผูทรงขามความสงสัยได แลว ปราศจากความคลางแคลง มีความดําริ
ถึงที่สุด ดวยพระอัธยาศัยเปนเบื้อง ตนแหงพรหมจรรยอยางนี้ ในอดีตกาลเลย ถึงในบัดนี้ก็ไม
เห็นนอกจากพระผูมี พระภาคพระองคนั้น
ขาแตพระองคผูเจริญ ทาวสักกะจอมเทพ ทรงยกพระคุณตามที่มีจริง ๘ ประการนี้แล
ของพระผูมีพระภาค ขึ้นแสดงแกเทวดาชัน้ ดาวดึงส ฯ
[๒๑๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ไดยินวา เพราะเหตุนั้น เทวดาชั้น ดาวดึงสไดสดับ
พระคุณตามทีม่ ีจริง ๘ ประการของพระผูมีพระภาคจึงปลืม้ ใจ เบิก บาน เกิดปตแิ ละโสมนัสยิ่งกวา
ประมาณ ในเทวดาเหลานั้น เทวดาบางพวก กลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูนิรทุกขทั้งหลาย โอหนอ
การที่พระสัมมาสัมพุทธเจา ๔ พระองค พึงอุบตั ิในโลก พึงทรงแสดงธรรมเหมือนพระผูมีพระภาค
ขอนั้น พึงเปนไปเพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมากเพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะห
โลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้ง หลาย ฯ
เทวดาบางพวกกลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูนิรทุกขทั้งหลาย พระสัมมาสัมพุทธเจา ๔
พระองค ยกไวเถิด การที่พระสัมมาสัมพุทธเจา ๓ พระองค พึง อุบัติในโลก พึงทรงแสดงธรรม
เหมือนพระผูมีพระภาค ขอนั้นก็จะพึงเปนไป เพื่อเกือ้ กูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชน
เปนอันมาก เพือ่ อนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ฯ
เทวดาบางพวกกลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูนิรทุกขทั้งหลายพระสัมมา สัมพุทธเจา ๓
พระองค ยกไวเถิด การที่พระสัมมาสัมพุทธเจา ๒ พระองค พึง อุบัติในโลก พึงทรงแสดงธรรม
เหมือนพระผูมีพระภาค ขอนั้นก็จะพึงเปนไป เพื่อ เกือ้ กูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชน
เปนอันมาก เพือ่ อนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเทวดาทั้งหลายกลาวอยางนี้ ทาวสักกะจอมเทพ ไดตรัสกะ
เทวดาชัน้ ดาวดึงสวา ดูกรทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ขอที่พระอรหันตสัมมา สัมพุทธเจา ๒ พระองค
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พึงอุบัติในโลกธาตุเดียวกัน ไมกอนไมหลังนี้ ไมใช ฐานะ ไมใชโอกาส ขอนี้ไมใชฐานะที่จะมี
ได ดูกรทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ขอ ใหสมความหวัง ขอพระผูมีพระภาคพระองคนั้น มีพระอาพาธ
นอย มีพระโรคเบา บาง พึงดํารงอยูตลอดกาลนาน ขอนัน้ ก็จะพึงเปนไปเพื่อเกื้อกูลแกชนเปน
อันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อ
ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งนั้น เทวดาชัน้ ดาวดึงส นั่งประชุมกันใน สุธรรมาสภาดวย
ความประสงคอันใด ทาวจาตุมหาราช แมอันเทวดาชัน้ ดาวดึงส คิดความนั้น ปรึกษาความนั้นแลว
ทูลใหทราบก็มีอยูในขอประสงคนั้น แมจะรับ คําสั่งกําชับแลว ก็มีอยูในขอประสงคนั้น
ประทับอยูบนอาสนะของตนๆ ยัง ไมไป ฯ
[๒๑๓] ทาวจาตุมหาราชเหลานั้นรับคําแลว รับคําพร่ําสอนแลว มีใจ ผองใส
ประทับสงบอยูบนอาสนะของตนๆ ฯ
[๒๑๔] ขาแตพระองคผเู จริญ ครั้งนั้น แสงสวางอยางมากปรากฏใน ทิศอุดร โอภาส
ปรากฏลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายลําดับนั้น ทาวสักกะ จอมเทพจึงตรัสเรียกเทวดาชั้นดาว
ดึงสมาวา ดูกรทานผูนิรทุกขทั้งหลาย นิมิต ปรากฏ แสงสวางเกิด โอภาสปรากฏ ฉันใด
พรหมจักปรากฏ ฉันนั้น การ ที่แสงสวางเกิด โอภาสปรากฏนี้ เปนบุพพนิมิตที่พรหมจะปรากฏ ฯ
[๒๑๕] นิมิตปรากฏ ฉันใด พรหมจักปรากฏ ฉันนั้นการที่ โอภาสอัน
ไพบูลยมากปรากฏนี้ เปนบุพพนิมิตที่พรหมจะ ปรากฏ ฯ
[๒๑๖] ขาแตพระองคผเู จริญ ครั้งนั้น เทวดาชัน้ ดาวดึงสนั่งบนอาสนะ ตามที่ของตนๆ
ดวยความหวังวา เราทั้งหลายจักรูโอภาสนี้ วิบากอันใดจักมี เราทั้งหลายจักทําวิบากนัน้ ใหแจง
เสียกอน แลวจึงจะไป แมทา วจาตุมหาราชก็นั่ง อยูบนอาสนะตามทีข่ องตนๆ ดวยความหวังวา
เราทั้งหลายจักรูโอภาสนี้ วิบาก อันใดจักมี เราทั้งหลายจักทําวิบากนัน้ ใหแจงเสียกอน แลวจึงจะ
ไปเทวดาชัน้ ดาวดึงส ฟงความขอนี้แลวไมระส่ําระสาย สงบอยู ดวยหวังกันวา เราทั้งหลาย
รูโอภาสนี้ วิบากอันใดจักมี เราทั้งหลายจักทําวิบากนัน้ ใหแจงเสียกอน แลว จึงจะไป ขาแต
พระองคผูเจริญเมื่อใดสนังกุมารพรหมปรากฏแกเทวดาชัน้ ดาวดึงส เมื่อนั้น สนังกุมารพรหม
นิรมิตอัตตภาพอันยิ่งใหญปรากฏ ก็วรรณปรกติของพรหม อันเทวดาเหลาอื่นไมพึงถึง ปรากฏใน
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คลองจักษุของเทวดาชัน้ ดาวดึงสเมื่อสนังกุมาร พรหมปรากฏแกเทวดาชั้นดาวดึงสนนั้ ยอมรุงเรือง
ลวงเทวดาเหลาอื่นดวยวรรณ และยศ เหมือนกายเทวดายอมรุงเรืองลวงกายมนุษย ฉะนั้น เมื่อ
สนังกุมาร พรหมปรากฏแกเทวดาชั้นดาวดึงส นั้นเทวดาไหนๆ ในบริษัทนั้น ไมไหว ไม ลุกรับ
และไมเชื้อเชิญดวยอาสนะ เทวดาทั้งหมดนั่งประณมมือนิ่งอยูบนบัลลังก ดวยความดําริวา บัดนี้
สนังกุมารพรหมปรารถนาบัลลังกของเทวดาผูใด จักนั่ง บนบัลลังกของเทวดาผูน ั้น ขาแตพระองค
ผูเจริญสนัง กุมารพรหมนั่งบนบัลลังก ของเทวดาใด เทวดาผูนั้นยอมไดความยินดี ไดโสมนัส
อยางยิ่ง ดังพระราชาผู กษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว เสวยราชสมบัติใหมๆ ยอม ไดความยินดี ได
ความ โสมนัสอยางยิ่งฉะนั้น ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งนั้น สนังกุมารพรหมทราบความเบิกบานใจ ของเทวดาชั้น
ดาวดึงสหายไปแลว บันเทิงตามดวยคาถาเหลานี้วา
[๒๑๗] ดูกรทานผูเจริญ เทวดาชัน้ ดาวดึงส พรอมดวยพระอินทร ยอม
บันเทิงใจ ถวายนมัสการพระตถาคตและความที่พระธรรม เปนธรรมดี เห็น
เทวดาผูใหมๆ มีวรรณ มียศ ประพฤติ พรหมจรรยในพระสุคตแลวมา
ในที่นี้ เทวดาเหลานั้นเปนสาวก ของพระพุทธเจา ผูทรงพระปญญากวาง
ขวาง บรรลุคุณวิเศษ แลวยอมรุงเรืองลวงเทวดาเหลาอื่น ณ ที่นี้ ดวยวรรณ
ดวยยศ และอายุ เทวดาชั้นดาวดึงส พรอมดวยพระอินทร เห็นเชนนี้
แลวยอมยินดีถวายนมัสการพระตถาคต และความที่พระธรรม เปนธรรมดี ฯ
[๒๑๘] ขาแตพระองคผเู จริญ ความขอนี้ สนังกุมารพรหมไดกลาว แลว เสียงของ
สนังกุมารพรหมผูกลาวเนื้อความนี้ ประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ แจมใส ๑ ชัดเจน ๑
นุมนวล ๑ นาฟง ๑ กลมกลอม ๑ ไมพรา ๑ ลึก ๑ มีกังวาน ๑ สนังกุมารพรหมยอมให
บริษัทประมาณเทาใดทราบความดวย เสียง กระแสเสียงก็ไมแพรไปในภายนอกบริษัทเทานั้น ก็ผู
ใดมีเสียงประกอบ ดวยองค ๘ ประการอยางนี้ ผูนั้นทานกลาวกันวา มีเสียงดังเสียงพรหม ฯ
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ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งนั้น เทวดาชัน้ ดาวดึงส ไดกลาวกะสนัง กุมารพรหมวา
ขาแตทาวมหาพรหม ขอโอกาสเถิด ขาพเจาทั้งหลายทราบเนื้อความ นัน้ แลว ขอโมทนา มีอยู
พระคุณตามที่เปนจริง ๘ ประการ ของพระผูมีพระภาค พระองคนั้น ที่ทา วสักกะจอมเทพภาษิตแลว
ขาพเจาทั้งหลายทราบแลวขอ โมทนา ฯ
ครั้งนั้น สนังกุมารพรหมไดกลาวกะทาวสักกะจอมเทพวา ดูกรทานผู จอมเทพ ขอ
โอกาสเถิด แมเราทั้งหลายก็พึงฟงพระคุณตามที่มีจริง ๘ ประการ ของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น
ทาวสักกะจอมเทพ รับคําสนังกุมารพรหมแลว ทรงยกพระคุณตามที่มีจริง ๘ ประการ ของพระผู
มีพระภาคขึ้นแสดงวา ทานมหา พรหมจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ก็พระผูมีพระภาคพระองค
นั้น ทรงปฏิบัติ เพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแก
ชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย เพียงไร ขาพเจาไมเคยเห็นพระศาสดาผูประกอบดวยองคคณ
ุ เชนนี้ ผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล
แก ชนเปนอันมากเพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อ
เกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทงั้ หลายอยางนี้ ในอดีตกาลเลย ถึงในบัดนี้ก็ไมเห็น นอก
จาก
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯ
อนึ่ง พระธรรมอันพระผูมีพระภาคพระองคนั้นตรัสดีแลว อันบุคคลพึงเห็นเอง ไม
ประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญู ชนพึงรูเฉพาะตน ขาพเจา
ไมเคยเห็นพระศาสดาผูประกอบดวยองคคุณเชนนี้ ผู ทรงแสดงธรรมอันควรนอมเขามาในตน
อยางนี้ ในอดีตกาลเลย ถึงในบัดนี้กไ็ ม เห็นนอกจากพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯ
อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงบัญญัติไวดีแลววา นีก้ ุศล นี้ อกุศล นี้มีโทษ
นี้ไมมีโทษ นีค้ วรเสพ นี้ไมควรเสพ นี้เลว นี้ประณีต นี้มี สวนเทียบดวยธรรมดําและธรรมขาว
ขาพเจาไมเคยเห็นพระศาสดา ผูประกอบ ดวยองคคณ
ุ เชนนี้ ทรงบัญญัติธรรมอันเปนกุศล อกุศล
มีโทษ ไมมีโทษ ควรเสพ ไมควรเสพ เลว ประณีต มีสวนเทียบดวยธรรมดําและธรรมขาว
อยางนี้ ใน อดีตกาลเลย ถึงในบัดนีก้ ็ไมเห็น นอกจากพระผูมีพระภาคพระองคนนั้ ฯ
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อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงบัญญัตินิพพานคามินีปฏิปทาเพื่อ พระสาวก
ทั้งหลายไวดีแลว พระนิพพานและปฏิปทายอมเทียบเคียงกันได ดุจน้ําใน แมน้ําคงคา กับน้ําใน
แมน้ํายมุนา ยอมไหลคลุกคละกันได ฉะนัน้ ขาพเจาไม เคยเห็นพระศาสดา ผูประกอบองคคุณ
เชนนี้ ทรงบัญญัตินิพพานคามินีปฏิปทา อยางนี้ ในอดีตกาลเลย ถึงในบัดนี้ก็ไมเห็น นอกจาก
พระผูมีพระภาคพระองค นั้น ฯ
อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงไดพระเสขะผูดํารงอยูในปฏิปทา และพระ
ขีณาสพผูอยูจบพรหมจรรยเปนสหาย เหตุนั้นพระผูมีพระภาคทรงเบา พระทัย ประกอบความเปน
ผูยินดีอยูพ ระองคเดียว ขาพเจาไมเคยเห็นพระศาสดา ผูประกอบดวยองคคุณเชนนี้ ทรงประกอบ
ความเปนผูยนิ ดีอยูพระองคเดียวอยางนี้ ในอดีตกาลเลยถึงในบัดนีก้ ็ไมเห็น นอกจากพระผูมี
พระภาคพระองคนั้น ฯ
อนึ่ง ลาภ ความสรรเสริญ เกิดขึ้นแกพระผูมีพระภาคพระองคนั้น เห็นจะตลอดถึง
กษัตริยทั้งหลายที่ยินดีอยู แตพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ปราศ จากความเมา เสวยพระกระยา
หารขาพเจาไมเคยเห็นพระศาสดา ผูประกอบดวยองค คุณเชนนี้ ผูป ราศจากความเมา เสวย
พระกระยาหารอยางนี้ ในอดีตกาลเลยถึงใน บัดนี้กไ็ มเห็น นอกจากพระผูมีพระภาคองคนั้น ฯ
อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น มีปรกติตรัสอยางใด ทําอยางนัน้ ทํา อยางใด ตรัส
อยางนั้น เหตุนั้น พระองคจงึ ชื่อวา ตรัสอยางใด ทําอยางนั้น ทําอยางใด ตรัสอยางนั้น
ขาพเจาไมเคยเห็นพระศาสดาผูประกอบดวยองคคุณ เชนนี้ ทรงปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมอยางนี้
ในอดีตกาลเลย ถึงในบัดนี้กไ็ ม เห็นนอกจากพระผูมพี ระภาคพระองคนั้น ฯ
อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงขามความสงสัยไดแลวปราศจาก ความคลางแคลง
มีความดําริถึงที่สุด ดวยพระอัธยาศัยเปนเบือ้ งตนแหงพรหม จรรย ขาพเจาไมเคยเห็นพระศาสดา
ผูประกอบดวยองคคุณเชนนี้ ทรงขามความ สงสัยไดแลว ปราศจากความคลางแคลง มีความดําริ
ถึงที่สุด ดวยพระอัธยาศัย เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยอยางนี้ ในอดีตกาลเลย ถึงในบัดนีก้ ็ไม
เห็น นอก จากพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ทาวสักกะจอมเทพ ทรงยกพระคุณตามที่มีจริง ๘ ประการนี้แล
ของพระผูมีพระภาค ขึ้นแสดงแกสนังกุมารพรหม ฯ
[๒๑๙] ขาแตพระองคผเู จริญ ไดยนิ วา เพราะเหตุนั้นสนังกุมารพรหม จึงปลื้มใจ
เบิกบาน เกิดปติและโสมนัส เพราะไดสดับพระคุณตามทีม่ ีจริง ๘ ประการ ของพระผูมีพระภาค

พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาที่ 176
ครั้งนั้นสนังกุมารพรหม นิมติ อัตตภาพใหญยิ่ง เปนเพศกุมารีแกละ ๕ แกละ ปรากฏแกเทวดา
ชั้นดาวดึงส สนังกุมารพรหม นั้นเหาะขึ้นยังเวหาส นั่งขัดสมาธิอยูในอากาศทีว่ าง เปรียบดัง
บุรุษผูมีกําลังนั่ง ขัดสมาธิอยูบนบัลลังกที่ขลาดเรียบรอย หรือบนภาคพื้นราบเรียบฉะนั้น แลวเรียก
เทวดาชัน้ ดาวดึงสมาวา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย เทวดาชัน้ ดาวดึงสจะสําคัญความ ขอนั้นเปนไฉน
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนผูมีพระปญญามากไดมมี าแลว สิ้นกาลนานเพียงไร ฯ
ดูกรทานผูเ จริญ เรื่องเคยมีมาแลว พระราชาทรงพระนามวาทิสัมบดี พราหมณนามวา
โควินทะ เปนปุโรหิตของพระเจาทิสัมบดีพระกุมารพระนามวา เรณู เปนโอรสของพระเจา
ทิสัมบดี มาณพมีนามวา โชติปาละ เปนบุตรของ โควินทพราหมณ คน ๘ คนเหลานี้คือ พระราช
โอรสพระนามวา เรณู ๑ โชติ ปาลมาณพ ๑ และกษัตริยอื่นอีก ๖ พระองค เปนสหายกันดังนี้
ครั้งนั้น โดย วันคืนลวงไปๆ โควินทพราหมณไดทํากาละ เมื่อโควินทพราหมณกระทํากาละแลว
พระเจาทิสัมบดีทรงพระรําพันวา สมัยใด เรามอบราชกิจทั้งปวงไวในโควินทพราหมณ แลว
สะพรั่งพรอมดวยเบญจกามคุณ บําเรออยู สมัยนั้น โควินทพราหมณถึง อนิจจกรรมเสียแลว ฯ
เมื่อทาวเธอดํารัสอยางนีแ้ ลว เรณูราชโอรสไดกราบทูลพระเจาทิสมั บดีวา ขอเดชะ
เมื่อทานโควินทพราหมณถึงอนิจจกรรมแลว พระองคอยาทรงกรรแสง นักเลย โชติปาลมาณพบุตร
ของโควินทพราหมณยังมีอยู เขาฉลาดกวาทั้งสามารถ กวาบิดา บิดาของเขาสั่งสอนอรรถเหลาใด
แมอรรถเหลานั้น โชติปาลมาณพก็ สั่งสอนไดเหมือนกัน อยางนัน้ หรือ พอกุมาร อยางนั้น
ขอเดชะ ฯ
ลําดับนั้น พระเจาทิสัมบดีจึงตรัสเรียกบุรุษคนหนึ่งมารับสั่งวา มานี่เถิด บุรุษผูเจริญ
ทานจงเขาไปหาโชติปาลมาณพถึงที่อยู แลวจงบอกกะโชติปาลมาณพ อยางนี้วา ขอความเจริญจง
มีแกทานโชติปาลมาณพเถิด พระเจาทิสัมบดีรับสั่ง ใหทานโชติปาลมาณพเขาไปเฝา พระเจาทิสัมบดี
ทรงมีพระราชประสงคจะทอด พระเนตรทานโชติปาลมาณพ ฯ
บุรุษนั้นทูลรับคําพระเจาทิสัมบดีแลว เขาไปหาโชติปาลมาณพถึงที่อยู แลวไดกลาววา
ขอความเจริญจงมีแกทานโชติปาลมาณพเถิด พระเจาทิสัมบดี รับสั่งใหทานโชติปาลมาณพเขาไปเฝา
ทรงมีพระราชประสงคจะทอดพระเนตร ทานโชติปาลมาณพ ฯ
โชติปาลมาณพรับคําบุรุษนั้น แลวเขาไปเฝาพระเจาทิสัมบดีถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับ
พระเจาทิสัมบดี ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
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พระเจาทิสัมบดีจึงตรัสวา ขอทานโชติปาลมาณพจงสั่ง สอนเรา อยาบอกคืนในการสั่งสอนเราเลย
เราจักแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนบิดา จักอภิเษกในตําแหนงโควินทพราหมณ โชติปาลมาณพทูล
รับสนองพระเจาทิสัมบดี วาอยางนั้น ขอเดชะ ฯ
ครั้งนั้น พระเจาทิสัมบดีทรงอภิเษกโชติปาลมาณพไวในตําแหนง โควินทพราหมณ
ทรงแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนบิดาโชติปาลมาณพผูอันพระเจา ทิสัมบดีทรงอภิเษกในตําแหนง
โควินทพราหมณ ทรงแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงแทน บิดาแลว ก็สั่งสอนอรรถที่บิดาของเขาสั่งสอน
ไมสั่งสอนอรรถที่บิดาของเขา ไมสั่งสอน ยอมจัดแจงการงานที่บิดาของเขาจัด ไมจดั แจงการงาน
ที่บิดาของเขา ไมจัด มนุษยทั้งหลายกลาวกะเขาอยางนีว้ า ดูกรทานผูเจริญ ทานโควินทพราหมณ
หนอ ดูกรทานผูเจริญ ทานมหาโควินทพราหมณหนอ ดูกรทานผูเจริญ โดยปริยายนี้ นามสมญา
วา มหาโควินท นั่นแล จึงเกิดมีแกโชติปาลมาณพ ฯ
[๒๒๐] ดูกรทานผูเจริญ ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณเขาเฝากษัตริย ๖ พระองค
ถึงที่ประทับแลวทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาทิสัมบดีทรง พระชราแกเฒา เปนผูใหญ
ลวงกาลผานวัยแลว ใครจะรูช ีวิต ขอนี้เปนฐานะ ที่จะมีได เมื่อพระเจาทิสัมบดีเสด็จสวรรคต
แลว พวกอํามาตยผูสําเร็จราชการ พึงอภิเษกเรณูราชโอรสเปนพระราชา ทานผูเจริญทั้งหลายจงมา
ไป
เฝาเรณูราชโอรส กันเถิด แลวจงทูลอยางนี้วา ขาพเจาทั้งหลาย เปนสหายที่รักที่เจริญใจ โปรด
ปราน ของทานเรณู ทานมีสุขอยางใด ขาพเจาทั้งหลายก็มีสุขอยางนั้น ทานมีทุกข อยางใด
ขาพเจาทั้งหลายก็มีทุกขอยางนั้น ขาแตทาน พระเจาทิสัมบดีทรงพระ ชราแกเฒา เปนผูใหญ
ลวงกาล ผานวัยแลว ใครจะรูช ีวิต ขอนี้เปนฐานะ ที่จะมีได เมื่อพระเจาทิสัมบดีเสด็จสวรรคต
แลว พวกอํามาตยผูสําเร็จราชการ พึงอภิเษกทานเรณูใหเปนพระราชา ถาทานเรณูพึงไดราชสมบัติ
ขอจงแบงราช สมบัติใหขาพเจาทั้งหลาย ฯ
กษัตริยทั้ง ๖ พระองคนนั้ รับคํามหาโควินทพราหมณแลว เขาไปเฝา เรณูราชโอรสถึง
ที่ประทับ แลวทูลวา ขาพเจาทั้งหลายเปนสหายที่รักที่เจริญใจ โปรดปรานของทานเรณู ทานมีสุข
อยางใด ขาพเจาทั้งหลายก็มสี ุขอยางนั้น ทาน มีทุกขอยางใด ขาพเจาทั้งหลายก็มีทกุ ขอยางนั้น
ดูกรทานผูเจริญ พระเจาทิสมั บดี ทรงพระชราแกเฒา เปนผูใหญ ลวงกาล ผานวัยแลว ใครจะ
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รูชีวิต ขอนี้เปน ฐานะจะมีได เมื่อพระเจาทิสัมบดีเสด็จสวรรคตแลว พวกอํามาตยผูสําเร็จราชการ
พึงอภิเษกทานเรณูเปนพระราชา ถาทานเรณูไดราชสมบัติ ขอจงแบงราชสมบัติใหขาพเจา
ทั้งหลาย ฯ
เรณูราชโอรสตรัสวา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย ในแวนแควนของเรา ใครอื่นจักพึงมี
ความสุขนอกจากทานทั้งหลาย ถาขาพเจาจักไดราชสมบัติ จักแบง ใหทานทั้งหลาย ฯ
ดูกรทานผูเ จริญ ครั้งนั้น เมื่อวันคืนลวงไปๆ พระเจาทิสัมบดีเสด็จ สวรรคต ครั้น
พระเจาทิสัมบดีเสด็จสวรรคตแลว อํามาตยผูสําเร็จราชการทั้งหลาย อภิเษกเรณูราชโอรสเปนพระ
ราชาเรณูไดอภิเษกเปนพระราชาแลว สะพรั่งพรอมไปดวย เบญจกามคุณ บํารุงบําเรออยู
ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณ เขาไปเฝากษัตริย ทั้ง ๖ พระองคนั้นถึงที่ประทับ แลวไดทูลวา
ขาแตทานทั้งหลาย พระเจาทิสัมบดี เสด็จสวรรคตแลว เรณูไดอภิเษกเปนพระราชา สะพรั่ง
พรอมไปดวยเบญจกามคุณ บํารุงบําเรออยู ก็ใครหนอจะรูวา กามารมณทั้งหลายเปนเหตุใหมวั เมา
ทานผูเจริญ ทั้งหลายจงมาไปเฝาพระเจาเรณูกันเถิด แลวจงทูลอยางนีว้ า พระเจาขาทิสัมบดี เสด็จ
สวรรคตแลว ทานเรณูไดรับอภิเษกเปนพระราชาแลว ยังทรงระลึกถึงพระ ดํารัสนั้นไดอยูหรือ ฯ
กษัตริยทั้ง ๖ พระองคนนั้ รับคํามหาโควินทพราหมณ แลวเขาไปเฝา พระเจาเรณูถึงที่
ประทับ แลวไดทูลวา ขาแตทานผูเจริญ พระเจาทิสัมบดีเสด็จ สวรรคตแลว ทานเรณูไดรับ
อภิเษกเปนพระราชาแลว ยังทรงระลึกถึงพระดํารัสนั้น ไดอยูห รือ ฯ
พระเจาเรณูตรัสตอบวา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย เรายังระลึกถึงคํานั้น ไดอยู ฯ
ก. ใครหนอจะสามารถแบงมหาปฐพีนที้ ี่ยาวไปทางทิศอุดร และทักษิณ ออกเปน ๗
สวนเทาๆ กัน ใหเปนดุจทางเกวียน ฯ
ร. ใครอื่นจะสามารถ นอกจากทานมหาโควินทพราหมณ ฯ
ครั้งนั้น พระเจาเรณูตรัสเรียกราชบุรุษคนหนึ่งมารับสั่งวา ดูกรบุรษุ ผูเจริญ ทานจงมา
จงเขาไปหามหาโควินทพราหมณถึงที่อยู แลวจงกลาวอยางนีว้ า ขาแต ทานผูเจริญ พระเจาเรณู
รับสั่งหาทาน ฯ
บุรุษนั้นรับสนองพระราชดํารัสของพระเจาเรณูแลว เขาไปหามหาโควินท พราหมณถึง
ที่อยูแลวไดกลาววา ขาแตทา นผูเจริญ พระเจาเรณูรับสั่งหาทาน ฯ
มหาโควินทพราหมณรับคําของบุรุษนั้นแลว เขาไปเฝาพระเจาเรณูถึงที่ ประทับ ได
ปราศรัยกับพระเจาเรณู ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
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พระเจาเรณูไดตรัสวา ทานโควินททานจงแบงมหาปฐพี นี้ที่ยาวไปทางทิศอุดรและทิศทักษิณ
ออกเปน ๗ สวนเทาๆ กันใหเปนดุจทาง เกวียน ฯ
มหาโควินทพราหมณ รับสนองพระราชดํารัสของพระเจาเรณูแลว แบง มหาปฐพีนี้ที่
ยาวไปทางทิศอุดรและทิศทักษิณออกเปน ๗ สวนเทาๆ กัน ให เปนดุจทางเกวียน ตั้งเนื้อที่
ทั้งหมดใหเปนดุจทางเกวียน ฯ
ไดยนิ วา ในเนื้อที่เหลานัน้ ชนบทของพระเจาเรณูอยูท ามกลาง ฯ
[๒๒๑] ทันตปุรนคร เปนมหานครของแควนกาลิงคะโปตนนคร
เปนมหานครของแควนอัสสกะมาหิสสตินคร เปนมหานคร ของแควนอวันตี
โรรุกนคร เปนมหานครของแควนโสจิระมิถิลา นคร เปนมหานครแหง
แควนวิเทหะ จัมปานครสรางในแควน อังคะ พาราณสีนคร เปนมหานครแหง
แควนกาสี พระนคร เหลานี้ ทานโควินทพราหมณสราง ฯ
[๒๒๒] ครั้งนั้น กษัตริยทั้ง ๖ พระองคนั้น ทรงดีพระทัยมีความดําริ บริบูรณดวย
ลาภของตนๆ วา สิ่งใดที่เราทั้งหลายอยากได หวัง ประสงค ปรารถนายิ่ง เราทั้งหลายก็ได
สิ่งนั้นแลวหนอ ฯ
[๒๒๓] กษัตริยเ หลานัน้ ทรงพระนามวา สัตตภูพระองค ๑ พรหมทัต
พระองค ๑ เวสสภูพระองค ๑ ภรตพระองค ๑ เรณูพระองค ๑ ธตรถ ๒
พระองค รวมพระมหากษัตริยผูทรง พระราชภาระ ๗ พระองค ในกาลนั้น ฯ
จบภาณวารที่หนึ่ง
[๒๒๔] ครั้งนั้น กษัตริยทั้ง ๖ พระองคนั้น เสด็จเขาไปหามหาโควินท พราหมณถึง
ที่อยู แลวตรัสวา ดูกรทานผูเจริญ ขอทานโควินทพราหมณ จงเปน สหายที่รัก ที่เจริญใจ
โปรดปรานของขาพเจาทั้งหลาย ดังทานโควินทเปนสหาย ที่รัก ที่เจริญใจโปรดปราน ของพระเจา
เรณูเถิด ขอจงสั่งสอนขาพเจาทั้งหลาย อยาบอกคืนในการสั่งสอนขาพเจาทั้งหลายเลย มหา
โควินทพราหมณรับสนอง พระดํารัสของกษัตริยทั้ง ๖ พระองคนั้น ผูไดมูรธาภิเษกแลววา
อยางนั้น พระ เจาขา ฯ
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ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณ จึงสอนพระราชาผูกษัตริย ๗ พระองค ผูไดมูรธาภิเษก
แลว ที่ตนพึงสัง่ สอนดวยราชกิจ แลบอกมนตกะพราหมณ มหาศาล ๗ คน และเหลาขา
ราชบริพาร ๗๐๐ ฯ
ครั้งนั้น สมัยตอมา เกียรติศัพทอันงามของมหาโควินทพราหมณ ขจร ไปอยางนี้วา
มหาโควินทพราหมณ อาจเห็นพรหม อาจสนทนา ปราศรัย ปรึกษากับพรหม ครั้งนัน้ มหา
โควินทพราหมณมีความดําริวา เกียรติศัพทอันงาม ของเราขจรไปอยางนีว้ า มหาโควินทพราหมณ
อาจเห็นพรหม อาจสนทนา ปราศรัย ปรึกษากับพรหม ก็เราไมไดเห็นพรหม ไมไดสนทนา
ปราศรัย ปรึกษากับพรหม แตเราไดสดับความขอนี้มาตอพราหมณผูเฒา ผูแก ผูเปนอาจารย
และปาจารย พูดกันวา ผูใดหลีกออกเรนอยู เพงกรุณาฌานอยูตลอด ๔ เดือน ในฤดูฝน ผูนั้น
ยอมเห็นพรหม ยอมสนทนา ปราศรัย ปรึกษากับพรหมได ถากระนั้น เราพึงหลีกออกเรน
เพงกรุณาฌานอยูตลอด ๔ เดือนในฤดูฝนเถิด ฯ
ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณ จึงเขาไปเฝาพระเจาเรณูถึงที่ประทับ แลว กราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ เกียรติศัพทอันงามของขาพระพุทธเจาขจรไป อยางนี้วา มหาโควินท
พราหมณ อาจเห็นพรหม อาจสนทนา ปราศรัย ปรึกษา กับพรหมได ก็ขาพระพุทธเจามิไดเห็น
พรหม มิไดสนทนาปราศรัย ปรึกษากับ พรหม แตวาขาพระพุทธเจาไดสดับความขอนี้มาตอ
พราหมณ ผูเฒา ผูแก ผูเปน อาจารยและปาจารย พูดกันวา ผูใดหลีกออกเรนอยู เพงกรุณา
ฌานอยูตลอด ๔ เดือนในฤดูฝน ผูนั้นยอมเห็นพรหม ยอมสนทนาปราศรัย ปรึกษากับพรหมได
ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะหลีกออกเรน เพงกรุณาฌานตลอด ๔ เดือนในฤดูฝน ใครๆ ไมพึง
เขาไปหาขาพระพุทธเจา นอกจากคนนําอาหารไปใหคนเดียว พระ เจาเรณูรับสั่งวา ทานมหา
โควินทพราหมณยอมสําคัญกาลอันควรในบัดนี้เถิด ฯ
ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณเขาไปเฝากษัตริย ๖ พระองคนั้น แลว กราบทูลวา ขา
แตพระองคผูเจริญ เกียรติศพั ทอันงามของขาพระพุทธเจาขจรไป อยางนีว้ า มหาโควินทพราหมณ
อาจเห็นพรหม อาจสนทนา ปราศรัย ปรึกษา กับพรหมได ก็ขาพระพุทธเจามิไดเห็นพรหม
มิไดสนทนา ปราศรัย ปรึกษา กับพรหม แตวาขาพระพุทธเจาไดสดับความขอนีม้ าตอพราหมณ
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ผูเฒา ผูแก ผูเปนอาจารยและปาจารยพดู กันวา ผูใดหลีกออกเรนอยู เพงกรุณาฌานอยูตลอด
๔ เดือนในฤดูฝน ผูนั้นยอมเห็นพรหม ยอมสนทนา ปราศรัย ปรึกษากับพรหมได ขาพระ
พุทธเจาปรารถนาจะหลีกออกเรน เพงกรุณาฌานอยูตลอด ๔ เดือนในฤดูฝน ใครๆ ไมพึงเขาไป
หาขาพระพุทธเจา นอกจากคนนําอาหารไปใหคนเดียว กษัตริย ทั้ง ๖ พระองคนั้น ตรัสวา ทาน
โควินทพราหมณยอมสําคัญกาลอันควรใน บัดนี้เถิด ฯ
ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณ เขาไปหาพราหมณมหาศาล ๗ คน และ เหลาขาราช
บริพาร ๗๐๐ ถึงที่อยู แลวกลาววา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย เกียรติศพั ท อันงามของขาพเจาขจร
ไปอยางนีว้ า มหาโควินทพราหมณอาจเห็นพรหม อาจ สนทนา ปราศรัย ปรึกษากับพรหมได
ก็ขาพเจามิไดเห็นพรหม มิไดสนทนา ปราศรัย ปรึกษากับพรหม แตวา ขาพเจาไดสดับความ
ขอนี้มาตอพราหมณ ผูเฒา ผูแก ผูเปนอาจารยและปาจารยพูดกันวา ผูใ ดหลีกออกเรนอยู เพงกรุณา
ฌาน
อยู ตลอด ๔ เดือนในฤดูฝน ผูนั้น ยอมเห็นพรหม ยอมสนทนา ปราศรัย ปรึกษา กับพรหมได
ถาอยางนั้น ทานทั้งหลายจงทําการสาธยายมนตตามที่สดับมาแลว ตามทีเ่ รียนมาแลวโดยพิสดาร
และจงบอกมนตใหแกกันและกัน ขาพเจาปรารถนา จะหลีกออกเรน เพงกรุณาฌานอยูตลอด ๔
เดือน ในฤดูฝน ใครๆ ไมพึงเขาไป หาขาพเจา นอกจากคนนําอาหารไปใหคนเดียว พราหมณ
มหาศาลและเหลา ขาราชบริพารเหลานัน้ กลาววา ทานโควินทพราหมณยอมสําคัญกาลอันควรใน
บัดนี้เถิด ฯ
ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณ เขาไปหาภรรยา ๔๐ คน ผูเสมอกันที่อยู แลวกลาววา
ดูกรนางผูเจริญทั้งหลาย เกียรติศัพทอันงามของฉัน ขจรไปอยางนีว้ า มหาโควินทพราหมณอาจ
เห็นพรหม อาจสนทนาปราศรัย ปรึกษากับพรหมได ก็ฉันมิไดเห็นพรหม มิไดสนทนาปราศรัย
ปรึกษากับพรหม แตวา ฉันไดสดับ ความขอนี้มาตอพราหมณ ผูเฒา ผูแก ผูเปนอาจารยและ
ปาจารยพูดกันวา ผูใด หลีกออกเรนอยู เพงกรุณาฌานอยูต ลอด ๔ เดือน ในฤดูฝนผูน ั้นยอมเห็น
พรหม ยอมสนทนาปราศรัย ปรึกษากับพรหมได ฉันปรารถนาจะหลีกออกเรน เพงกรุณา ฌาน
อยูตลอด ๔ เดือน ในฤดูฝน ใครๆ ไมพึงเขาไปหาฉัน นอกจากคนนําอาหาร ไปใหคนเดียว
ภรรยาเหลานัน้ กลาววา ทานโควินทพราหมณยอมสําคัญกาลอันควร ในบัดนีเ้ ถิด ฯ
ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณ จึงใหสรางสัณฐาคารใหมโดยทิศบูรพา แหงนคร แลว
หลีกออกเรนอยู เพงกรุณาฌานอยูตลอด ๔ เดือน ในฤดูฝน ใครๆ ไมเขาไปหา นอกจากคน
นําอาหารไปใหคนเดียว ครั้งนั้น พอลวง ๔ เดือน ในวันนั้นเอง มหาโควินทพราหมณมีความ
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ระอา ความทอใจวา ก็เราไดสดับความ ขอนี้มาตอพราหมณ ผูเฒา ผูแ ก ผูเปนอาจารยและปาจารย
พูดกันวา ผูใดหลีกออก เรนอยู เพงกรุณาฌานอยูตลอด ๔ เดือน ในฤดูฝน ผูนั้นยอมเห็นพรหม
ยอม สนทนา ปราศรัย ปรึกษากับพรหมได แตเราก็มไิ ดเห็นพรหม มิไดสนทนา ปราศรัย
ปรึกษากับพรหม ฯ
ครั้งนั้น สนังกุมารพรหม ทราบความปริวิตกแหงใจของมหาโควินท พราหมณ ดวยใจ
แลว จึงหายไปในพรหมโลก มาปรากฏเฉพาะหนามหาโควินท พราหมณ เหมือนบุรุษมีกําลัง
เหยียดแขนที่คอู อก หรือคูแขนที่เหยียดเขา ฉะนั้น ครั้งนัน้ มหาโควินทพราหมณมีความกลัว
หวาดเสียว ขนลุกชูชัน เพราะเห็น รูปที่ไมเคยเห็น ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณ กลัว
หวาดเสียว ขนลุกชูชัน ไดกลาวกะสนังกุมารพรหมดวยคาถาวา
[๒๒๕] ดูกรทานผูนิรทุกข ทานเปนใครเลา มีวรรณมียศ มีสิริ ขาพเจา
ไมรูจักจึงถามทาน ไฉนขาพเจาจะพึงรูจักทานได ฯ
ส. เทวดาทั้งปวงรูจักเราวา กุมารเกาในพรหมโลก เทวดาทั้ง ปวงรูจักเรา
ดูกรโควินท ทานจงรูจักเราอยางนี้ ฯ
ม. อาสนะ น้ํา น้ํามันทาเทา น้ําผึ้งเคี่ยวไฟ ขาพเจาเชือ้ เชิญ ทานดวย
ของควรคา ขอทานจงรับของควรคาของขาพเจา เถิด ฯ
ส. ดูกรโควินท เรายอมรับของควรคาของทาน ที่ทานพูดถึง นั้น ทาน
ผูที่เราใหโอกาสแลว จงถามความที่ทานปรารถนา เถิด เพื่อประโยชน
เกื้อกูลในปจจุบัน และสุขใน ภพหนา ฯ
[๒๒๖] ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณมีความดําริวา เรามีโอกาสอัน สนังกุมารพรหม
ใหแลว เราจะพึงถามทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน หรือสัมปรายิกัตถ ประโยชน กะสนังกุมารพรหม
ดีหนอ ลําดับนั้น มหาโควินทพราหมณมีความ ดําริวา เราเปนผูฉลาดในทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน
แมชนเหลาอื่นก็ถามทิฏฐธัมมิกัตถ ประโยชนกะเรา ดังนั้น เราพึงถามสัมปรายิกัตถประโยชน
กะสนังกุมาร พรหมเถิด ฯ
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ลําดับนั้น มหาโควินทพราหมณไดกลาวกะสนังกุมารพรหมดวยคาถาวา
[๒๒๗] ขาพเจามีความสงสัย จึงขอถามสนังกุมารพรหม ผูไมมีความ
สงสัย ในปญหาของคนอื่น สัตวตั้งอยูในอะไร ศึกษาในอะไร จึงจะถึง
พรหมโลกอันไมตาย ฯ
ส. ดูกรพราหมณ สัตวละความยึดถือวาเปนของเรา ในสัตว ทั้งหลายที่
เกิดเปนมนุษยแลวอยูโดดเดีย่ ว นอมไปในกรุณา ไมมกี ลิ่นราย เวน
จากเมถุน สัตวตั้งอยูใ นธรรมนี้ และ ศึกษาอยูในธรรมนี้ ยอม
ถึงพรหมโลกอันไมตายได ฯ
[๒๒๘] ม. ขาพเจาทราบตอทานวา ละความยึดถือวาเปนของเรา คน บางคนใน
โลกนี้ ละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและ หนวด นุงหมผากาสาว
พัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต ดังนี้ ชื่อวา ละความ ยึดถือวาเปนของเรา ขาพเจาทราบตอทาน
ดังนี้ ฯ
ขาพเจาทราบตอทานวา อยูโดดเดี่ยว คนบางคนในโลกนี้ยอมเสพ เสนาสนะอันสงัด
คือปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง หลีกออกเรนอยู ดังนี้
ชื่อวา อยูโดดเดี่ยว ขาพเจาทราบตอทาน ดังนี้ ฯ
ขาพเจาทราบตอทานวา นอมไปในกรุณา คนบางคนในโลกนี้มีใจ สหรคตดวยกรุณา
แผไปสูทิศหนึง่ อยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ดวยประการฉะนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา
เบื้องขวาง ในที่ทุกสถาน มีใจสหรคต ดวยกรุณา อันไพบูลย เปนมหัคคตะ ไมมีประมาณ
ไมมีเวร ไมพยาบาท แผไปทัว่ โลก โดยประการทั้งปวง ดังนี้อยู ดังนี้ ชื่อวา นอมไปในกรุณา
ขาพเจาทราบตอทานดังนี้ แตขาพเจาไมทราบคนมีกลิ่นราย ตอทานซึ่งพูดถึงอยู ฯ
[๒๒๙] ม. ขาแตพรหม ในสัตวทั้งหลาย คนเหลาไหนมีกลิ่น ราย
ขาพเจาไมทราบคนกลิ่นรายเหลานี้ ทานนักปราชญ ขอจงบอก ณ ทีน่ เี้ ถิด
หมูสัตวอันอะไรรอยแลว ยอม เหม็นเนาคลุงไปตองไปอบาย มีพรหมโลก
อันปดแลว ฯ
ส. ความโกรธ การพูดเท็จ การโกง ความประทุษรายมิตร ความเปนคน
ตระหนี่ ความเยอหยิ่ง ความริษยา ความมักได ความลังเล การเบียดเบียน
ผูอื่น ความโลภ ความ คิด ประทุษราย ความเมา และความหลง สัตวผู
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ประกอบ ในกิเลสเหลานี้ จัดวาไมหมดกลิ่นรายตองไปอบาย มี พรหมโลก
อันปดแลว ฯ
[๒๓๐] ม. ขาพเจาเพิ่งทราบกลิ่นราย ตอทานซึ่งพูดถึงอยูกลิ่น รายเหลานัน้ อัน
บุคคลผูอยูครองเรือนไมพึงย่ํายีไดงายเลย ขาพเจาจะออกจาก เรือนบวชเปนบรรพชิต ฯ
ส. ทานโควินท ยอมรูก าลอันควรในบัดนี้เถิด ฯ
ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณ เขาไปเฝาพระเจาเรณูถึงที่ประทับ แลว กราบทูลวา
บัดนี้ ขอพระองคจงแสวงหาปุโรหิตคนอื่น ที่จักแนะนําราชกิจตอ พระองคเถิด ขาพระพุทธเจา
ปรารถนาจะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ดวยวา ขาพระพุทธเจาไดสดับ กลิ่นรายมาตอพรหม
ผูพูดถึงอยู กลิน่ รายเหลานัน้ อัน บุคคลผูอยูครองเรือนไมพึงย่ํายีไดโดยงายเลย ขาพระพุทธเจาจึง
จักออกจากเรือน บวชเปนบรรพชิต ฯ
[๒๓๑] ม. ขาพระพุทธเจาขอเชิญพระเจาแผนดิน ทรงพระนามวาเรณู
ขอพระองคทรงรับรูดวยราชกิจเถิด ขาพระพุทธเจา ไมยินดีในความ
เปนปุโรหิต ฯ
เร. ถาทานพรองดวยกามทั้งหลาย เราจะใหทานบริบูรณ อนึ่ง ผูใด
เบียดเบียนทาน เราผูเปนเจาแผนดินจะหามผูนั้น ทานเปนบิดา
ขาพเจาเปนบุตร ดูกรทานโควินท ขอทานอยาสละเราเสียเลย ฯ
ม. ขาพระพุทธเจาไมมคี วามบกพรองดวยกาม ไมมใี ครเบียด เบียน
ขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจาไดฟงคําของทานผูไม ใชมนุษยเหตุ
นั้น จึงไมยินดีในเรือน ฯ
เร. ทานผูไมใชมนุษย มีวรรณอยางไร ไดกลาวขอความอะไร กะทาน
ซึ่งทานฟงแลวจะละเรือนของเรา พวกเรา และ ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น
เลา ฯ
ม. เมื่อขาพระพุทธเจา อยูโดดเดี่ยวเมือ่ กอนประสงคจะเสน สรวง
ไฟสุมดวยใบหญาคาลุกโพลงแลว ขณะนัน้ สนัง กุมารพรหมมา
จากพรหมโลก ปรากฏแกขา พระพุทธเจาพรหมนั้นพยากรณปญหา
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ปญหาแกขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจาฟงปญหานั้นแลว จึงไม
ยินดีในเรือน ฯ
เร. ดูกรทานโควินท ทานพูดคําใด ขาพเจาเชื่อคํานัน้ ตอทาน ทาน
ฟงคําของทานผูไมใชมนุษยแลว จะประพฤติโดย ประการอื่นอยางไร
ขาพเจาทั้งหลายนั้นจักประพฤติตาม ทาน ทานโควินท ทานเปนครู
ของเราทั้งหลาย แกว ไพฑูรย ไมมีฝา ปราศจากราคี งาม ฉันใด
ขาพเจาทั้ง หลายจักเชื่อฟง ประพฤติอยูในคําสั่งสอนของทานโควินท
ฉันนั้น ฯ
[๒๓๒] เร. ถาทานโควินทจักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต แมเรา ทั้งหลายก็จัก
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต อนึ่งคติ อันใดของทาน คตินั้นจัก เปนของขาพเจาทั้งหลายดวย ฯ
ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณ เขาเฝากษัตริยทั้ง ๖ พระองคนั้นถึงที่ประทับ แลวกราบทูล
วา บัดนี้ขอพระองคทั้งหลายจงแสวงหาปุโรหิตคนอื่น ทีจ่ ักแนะนํา ราชกิจตอพระองคทั้งหลายเถิด
ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะออกจากเรือนบวชเปน บรรพชิต ดวยวา ขาพระพุทธเจาไดสดับกลิ่น
รายมาตอพรหมผูพูดถึงอยู กลิ่นราย เหลานัน้ อันบุคคลผูครองเรือนไมพึงย่ํายีไดโดยงายเลย
ขาพระพุทธเจาจึงจักออก จากเรือนบวชเปนบรรพชิต ฯ
ลําดับนั้น กษัตริยทั้ง ๖ พระองคนั้นหลีกเลี่ยงไป ณ ขางหนึ่งแลว คิด รวมกันอยางนี้
วา ธรรมดาพราหมณเหลานีม้ ักโลภทรัพย ถากระไรเราทัง้ หลายจะพึง เกลี้ยกลอมมหาโควินท
พราหมณดวยทรัพย แลวเขาไปหามหาโควินทพราหมณ ตรัสอยางนี้วา ในราชอาณาจักรทั้ง ๗ นี้
มีทรัพยเพียงพอ ทานตองการทรัพย ประมาณเทาใด ขาพเจาทั้งหลายจะใหนํามาเทานั้น ฯ
ม. ขอเดชะ อยาเลย ทรัพยของขาพระพุทธเจานี้มีเพียงพอเหมือน ทรัพยของพระองค
ทั้งหลาย ขาพระพุทธเจาจักละทรัพยทั้งปวงออกจากเรือนบวช เปนบรรพชิต ดวยวาขาพระพุทธเจา
ไดสดับกลิ่นรายมาตอพรหมผูพูดถึงอยู กลิน่ รายเหลานัน้ อันบุคคลผูครองเรือนไมพึงย่ํายีไดโดย
งายเลย ขาพระพุทธเจาจึงจัก ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ฯ
ลําดับนั้น กษัตริยทั้ง ๖ พระองคหลีกไป ณ ขางหนึง่ แลวคิดรวมกัน อยางนี้วา
ธรรมดาพราหมณเหลานี้มกั โลภดวยหญิง ถากระไรเราทัง้ หลายจะพึง เกลี้ยกลอมมหาโควินทพราหมณ
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ดวยหญิง แลวจึงเขาไปหามหาโควินทพราหมณ ตรัสอยางนีว้ า ดูกรทานผูเจริญในราชอาณาจักร
ทั้ง ๗ นี้ มีหญิงมากมาย ทานตอง การหญิงเทาใด ขาพเจาทั้งหลายจะใหนํามาเทานั้น ฯ
ม. ขอเดชะ อยาเลย ภรรยาของขาพระพุทธเจา ซึ่งเปนคนเสมอกัน มีถึง ๔๐ คน
ขาพระพุทธเจาจักละภรรยาเหลานั้นทั้งหมด ออกจากเรือนบวชเปน บรรพชิต ดวยวาขาพระพุทธเจา
ไดสดับกลิ่นรายมาตอพรหมผูพูดถึงอยู กลิน่ ราย เหลานัน้ อันบุคคลผูครองเรือนไมพึงย่ํายีได
โดยงายเลย ขาพระพุทธเจาจึงจัก ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ฯ
ก. ถาทานโควินทจักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต แมขาพเจาทัง้ หลาย ก็จกั ออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิต อนึ่ง คติอันใดของทาน คตินั้นจักเปนของ ขาพเจาทั้งหลายดวย ฯ
[๒๓๓] ม. ถาพระองคทั้งหลายจะละกาม อันเปนทีข่ องของ ปุถุชน ขอจง
ทรงปรารภความเพียรใหมั่น ประกอบดวยกําลังขันติ ทางนี้เปน
ทางตรง ทางนี้ไมมีทาง อื่นยิ่งกวา พระสัทธรรมอันสัตบุรุษ
ทั้งหลายรักษา เพื่อบังเกิดในพรหมโลก ฯ
[๒๓๔] ก. ถาอยางนั้น ขอทานมหาโควินทจงรออยูส ัก ๗ ปกอน พอลวง ๗ ป
แมขาพเจาทั้งหลายก็จกั ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต อนึ่งคติ อันใดของทาน คตินั้นจักเปนของ
ขาพเจาทั้งหลายดวย ฯ
ม. ขอเดชะ ๗ ป ชานัก ขาพระพุทธเจาไมอาจรอพระองค อยูไดถึง ๗ ป ใครจะ
รูชีวิต สัมปรายภพอันบุคคลตองไป อันบัณฑิตควรกําหนดดวย ปญญา พึงทํากุศล พึงประพฤติ
พรหมจรรย สัตวเกิดมาแลวที่จะไมตายไมมี ดวยวาขาพระพุทธเจาไดสดับกลิ่นรายมาตอพรหมผูพูด
ถึงอยู กลิ่นรายเหลานั้น อันบุคคลผูครองเรือน ไมพึงย่ํายีไดโดยงายเลย ขาพระพุทธเจาจึงจัก
ออกจากเรือน บวชเปนบรรพชิต ฯ
ก. ถาอยางนั้น ขอทานโควินทจงรออยูส ัก ๖ ป ... ๕ ป ... ๔ ป ... ๓ ป ... ๒ ป ... ๑ ป พอลวง
๑ ปแลว แมขาพเจาทั้งหลายก็จักออกจากเรือนบวช เปนบรรพชิต อนึ่ง คติอันใดของทาน คตินั้น
จักเปนของขาพเจาทั้งหลายดวย ฯ
ม. ขอเดชะ ๑ ปชานัก ขาพระพุทธเจาไมอาจรอพระองคอยูไดถึง ๑ ป ใครจะรูชวี ิต
สัมปรายภพอันบุคคลตองไป อันบัณฑิตควรกําหนดดวยปญญา พึง ทํากุศล พึงประพฤติ
พรหมจรรย สัตวเกิดมาแลวที่จะไมตายไมมี ดวยวาขา พระพุทธเจาไดสดับกลิ่นรายมาตอพรหม
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ผูพูดถึงอยู กลิน่ รายเหลานัน้ อันบุคคล ผูอยูครองเรือนไมพึงย่ํายีไดโดยงายเลย ขาพระพุทธเจา
จึงจักออกจากเรือนบวช เปนบรรพชิต ฯ
ก. ถาอยางนั้น ขอทานโควินทจงรออยู ๗ เดือนกอน พอลวง ๗ เดือน แลว แม
ขาพเจาทั้งหลายก็จกั ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต อนึ่ง คติอันใดของทาน คตินั้นจักเปนของ
ขาพเจาทั้งหลายดวย ฯ
ม. ขอเดชะ ๗ เดือนชานัก ขาพระพุทธเจาไมอาจรอพระองคไดถึง ๗ เดือน ใครจะ
รูชีวิต สัมปรายภพอันบุคคลตองไป อันบัณฑิตควรกําหนดดวย ปญญา พึงทํากุศล พึงประพฤติ
พรหมจรรย สัตวเกิดมาแลวที่จะไมตายไมมี ดวยวาขาพระพุทธเจาไดสดับกลิ่นรายมาตอพรหม
ผูพูดถึงอยู กลิน่ รายเหลานัน้ อันบุคคลผูอยูครองเรือนไมพึงย่ํายีไดโดยงายเลย ขาพระพุทธเจา
จึงจักออกจาก เรือนบวชเปนบรรพชิต ฯ
ก. ถาอยางนั้น ขอทานโควินท จงรออยูส ัก ๖ เดือน ... ๕ เดือน ... ๔ เดือน ... ๓
เดือน ... ๒ เดือน ... ๑ เดือน ... ครึ่งเดือน พอลวงครึ่งเดือนแมขาพเจา ทัง้ หลายก็จกั ออกเรือนบวช
เปนบรรพชิต อนึ่ง คติอันใดของทาน คตินั้นจัก เปนของขาพเจาทั้งหลายดวย ฯ
ม. ขอเดชะ ครึ่งเดือนชานัก ขาพระพุทธเจาไมอาจรอพระองคไดถึง ครึ่งเดือน ใครจะ
รูชีวิต สัมปรายภพอันบุคคลตองไป อันบัณฑิตควรกําหนดดวย ปญญา พึงทํากุศล พึงประพฤติ
พรหมจรรย สัตวเกิดมาแลวที่จะไมตายไมมี ดวย วาขาพระพุทธเจาไดสดับกลิ่นรายมาตอพรหม
ผูพูดถึงอยู กลิน่ รายเหลานัน้ อันบุคคลผูอยูครองเรือนไมพึงย่ํายีไดโดยงายเลย ขาพระพุทธเจา
จึงจักออกจากเรือน บวชเปนบรรพชิต ฯ
ก. ถาอยางนั้น ขอทานโควินทจงรออยูส ัก ๗ วัน พอใหขาพเจาทั้งหลาย สั่งสอนบุตร
และพี่นองชายของตนๆ ในราชกิจเสียกอน พอลวง ๗ วัน แมขาพเจา ทั้งหลายก็จกั ออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิต อนึ่ง คติอันใดของทานคตินั้นจัก เปนของขาพเจาทั้งหลายดวย ฯ
ม. ขอเดชะ ๗ วัน ไมนาน ขาพระพุทธเจาจักรอพระองคทั้งหลาย ๗ วัน ฯ
ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณ เขาไปหาพราหมณมหาศาล ๗ คน และ เหลาขาราช
บริพาร ๗๐๐ ถึงที่อยู แลวกลาววา บัดนี้ทา นทั้งหลายจงแสวงหา อาจารยอื่น ซึ่งจักสอนมนตแก
ทานทั้งหลายเถิด เราปรารถนาจะออกจากเรือนบวช เปนบรรพชิต ดวยวาเราไดสดับกลิ่นรายมา
ตอพรหมผูพูดถึงอยู กลิ่นรายเหลานั้น อันบุคคลผูอยูครองเรือนไมพงึ ย่ํายีไดโดยงายเลย เราจึง
จักออกจากเรือนบวชเปน บรรพชิต ฯ
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พราหมณและเหลาขาราชบริพารเหลานั้นกลาววา ทานโควินทอยาออก จากเรือนบวช
เปนบรรพชิตเลย บรรพชิตมีศักดิ์นอย มีลาภนอย ความเปน พราหมณมีศักดิ์มาก มีลาภมาก ฯ
ม. ทานทั้งหลายอยาไดพดู อยางนี้ ทานทั้งหลายอยาไดพูดอยางนี้วา บรรพชามีศักดิ์นอย
มีลาภนอย ความเปนพราหมณมีศักดิ์มาก มีลาภมาก ดูกร ทานทั้งหลาย ใครอื่นจะมีศกั ดิ์มาก
มีลาภมากกวาเรา บัดนี้เราเปนเหมือนพระราชา ของพระราชาสามัญทั้งหลาย เปนดังพรหมของ
พราหมณทั้งหลาย เปนดุจเทวดา ของคฤหบดีทั้งหลาย เราจักละสิ่งทั้งปวงนั้นออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิตดวยวา เราไดสดับกลิ่นรายมาตอพรหมผูพูดถึงอยู กลิน่ รายเหลานัน้ อันบุคคลผูอยู
ครอง เรือนไมพึงย่ํายีไดโดยงายเลย เราจึงจักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ฯ
พ. ถาทานโควินทจักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต แมขาพเจาทัง้ หลาย ก็จกั ออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิต อนึ่ง คติอันใดของทาน คตินั้นจักเปนของ ขาพเจาทั้งหลายดวย ฯ
ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณ เขาไปหาภรรยา ๔๐ คน ผูเสมอกัน ถึงที่อยู แลว
กลาววา เธอคนใดปรารถนาจะไปยังสกุลญาติของตน ก็จงไป หรือ ปรารถนาจะแสวงหาสามีอื่น
ก็จงแสวงหา ฉันปรารถนาจะออกจากเรือนบวชเปน บรรพชิตดวยวาฉันไดสดับกลิ่นรายมาตอ
พรหมผูพูดถึงอยู กลิ่นรายเหลานั้น อัน บุคคลผูอยูครองเรือนไมพึงย่ํายีไดโดยงายเลย ฉันจัก
ออกจากเรือนบวชเปน บรรพชิต ฯ
ภ. ทานนัน่ แล เปนญาติของดิฉันทั้งหลายผูตองการญาติ เปนสามีของ ดิฉันทั้งหลาย
ผูตองการสามี ถาทานโควินทจักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต แม ดิฉันทั้งหลาย ก็จักออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิต อนึ่ง คติอันใดของทาน คตินั้นจักเปนของดิฉนั ทั้งหลายดวย ฯ
ครั้งนั้น พอลวง ๗ วันนัน้ ไป มหาโควินทพราหมณปลงผมและหนวด นุงผากาสาว
พัสตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต และเมื่อมหาโควินทพราหมณ บวชแลว พระราชาผูกษัตริย
ซึ่งไดมูรธาภิเษก ๗ พระองค พราหมณมหาศาล ๗ คน เหลาขาราชบริพาร ๗๐๐ คน ภรรยา
๔๐ คน เจาหลายพัน พราหมณหลายพัน คฤหบดีหลายพัน และนางสนมหลายพัน ปลงผม
และหนวด นุงหมผา กาสาวพัสตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตตามมหาโควินทพราหมณ ฯ
ขาววา มหาโควินทพราหมณ แวดลอมดวยบริษัทนัน้ เที่ยวจาริกไปใน บาน นิคม และ
ราชธานีทั้งหลาย สมัยนั้น มหาโควินทพราหมณเขาไปยังบาน หรือนิคมใด ในบานและนิคมนัน้
ทานเปนดังพระราชาของพระราชาทั้งหลาย เปนดังพรหมของพราหมณทั้งหลาย เปนดังเทวดาของ
คฤหบดีทั้งหลาย ฯ
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สมัยนั้น มนุษยเหลาใดพลาดพลั้งหรือลม มนุษยเหลานั้น กลาวอยาง นี้วา ขอนอบ
นอมแดทานมหาโควินทพราหมณ ขอนอบนอมแดทานปุโรหิตของ พระราชา ๗ พระองค มหา
โควินทพราหมณมีใจสหรคตดวยเมตตา ไมมีเวร ไม พยาบาท แผไปตลอดทิศหนึง่ อยู ทิศที่ ๒
ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ดวยประการฉะนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ในที่ทุกสถาน
มีใจสหรคต ดวยเมตตา อันไพบูลย เปนมหัคคตะ ไมมปี ระมาณ ไมมเี วร ไมพยาบาท แผไป
ทั่วโลก โดยประการทั้งปวงอยู มีใจสหรคตดวยกรุณา อันไพบูลย เปน มหัคคตะ ไมมีประมาณ
ไมมีเวร ไมพยาบาท แผไปทัว่ โลก โดยประการ ทั้งปวงอยู มีใจสหรคตดวยมุทิตา อันไพบูลย
เปนมหัคคตะ ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมพยาบาท แผไปทั่วโลก โดยประการทั้งปวงอยู มีใจ
สหรคตดวย อุเบกขา อันไพบูลย เปนมหัคคตะ ไมมีประมาณ ไมมเี วร ไมพยาบาท แผ ไป
ทั่วโลกโดยประการทั้งปวงอยู และแสดงหนทางแหงความเปนสหายกับพรหม ในพรหมโลก แก
สาวกทั้งหลาย สมัยนั้น บรรดาสาวกของมหาโควินทพราหมณ ซึ่งรูคําสั่งสอนทั่วทั้งหมด
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงสุคติ พรหม โลก ผูที่ไมรูคําสั่งสอนทั่วทั้งหมด เบื้องหนา
แตตายเพราะกายแตก บางพวกเขา ถึงความเปนสหายของเทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัตดี บางพวก
เขาถึงความเปนสหาย ของเทวดาชั้นนิมมานรดี บางพวกเขาถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นดุสิต
บาง พวกเขาถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นยามา บางพวกเขาถึงความเปนสหายของ เทวดาชัน้
ดาวดึงส บางพวกเขาถึงความเปนสหายของเทวดาชัน้ จาตุมหาราชิก ผูท ี่ บําเพ็ญกายต่ํากวาเขา
ทั้งหมด ก็ยังกายคนธรรพ ใหบริบูรณได ดวยประการฉะนี้แล บรรพชาของกุลบุตรเหลานั้น
ทั้งหมด ไมเปลา ไมเปนหมัน มีผล มีกําไร ฯ
ป. พระผูมีพระภาคยังทรงระลึกถึงขอนั้นไดอยูห รือ ฯ
ภ. ดูกรปญจสิขะ เรายังระลึกไดอยู สมัยนั้น เราเปนมหาโควินท พราหมณ เรา
แสดงพรหมจรรยนั้นวา เปนหนทางแหงความเปนสหายของพรหม ในพรหมโลก แกสาวกทั้งหลาย
ปญจสิขะ แตวา พรหมจรรยนนั้ ไมเปนไปเพือ่ นิพพิทา วิราคะ นิโรธะ อุปสมะ อภิญญา สัมโพธะ
นิพพานะ ยอมเปนไป เพียงเพื่อบังเกิดในพรหมโลก ดูกรปญจสิขะ สวนพรหมจรรยของเรานี้
ยอม เปนไปเพื่อนิพพิทาโดยสวนเดียว เพือ่ วิราคะ นิโรธะ อุปสมะ อภิญญา สัมโพธะ นิพพานะ
พรหมจรรยเปนไปเพื่อนิพพิทาโดยสวนเดียว เพื่อวิราคะ นิโรธะ อุปสมะ อภิญญา
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สัมโพธะ นิพพานะ นั้นเปนไฉน คืออัฏฐังคิก มรรค เปนอริยะนี้เอง คือสัมมาทิฏฐิ สัมมา
สังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัม มันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
ดูกรปญจสิขะ พรหมจรรยนแี้ ล ยอมเปนไปเพื่อนิพพิทาโดยสวนเดียว เพื่อวิราคะ นิโรธะ อุปสมะ
อภิญญา สัมโพธะ นิพพานะ ดูกรปญจสิขะ ก็บรรดาสาวกของเรา ที่รูคําสั่งสอนทั่วทั้งหมด
ยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะ มิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่ง
ดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู บรรดาสาวกผูไมรูคําสั่งสอนทั่วทั้งหมด บางพวกเปน
โอปปาติกสัตว เพราะสิ้น โอรัมภาคิยสังโยชนทั้ง ๕ ปรินิพพานในภพนัน้ ไมกลับมาจากโลกนัน้
เปนธรรมดา ก็มี บางพวกเปนพระสกทาคามี เพราะสิ้นสังโยชน ๓ อยาง เพราะราคะ โทสะ
และโมหะเบาบาง กลับมายังโลกนี้เพียงครัง้ เดียว แลวจักทําที่สุดทุกขไดก็มี บางพวกเปนพระ
โสดาบัน เพราะสิ้นสังโยชน ๓ อยาง มีความไมตกต่ําเปน ธรรมดา เปนผูเที่ยง มีอนั จะตรัสรู
เปนเบื้องหนาก็มี ฯ
ดูกรปญจสิขะ ดวยประการฉะนี้แล บรรพชาของกุลบุตรเหลานี้ทั้งหมด เทียว ไมเปลา
ไมเปนหมัน มีผล มีกําไร ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ปญจสิขะคันธรรพบุตร ยินดี ชื่นชม
อนุโมทนาภาษิตของพระผูม ีพระภาค ถวายบังคมพระผูม ีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหายไป ณ
ที่นั้นเอง ฉะนีแ้ ล ฯ
จบมหาโควินทสูตร ที่ ๖
----------------------------------
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๗. มหาสมัยสูตร (๒๐)
[๒๓๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปามหาวัน เขตพระนครกบิล พัสดุ ในสักก
ชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป ลวน เปนพระอรหันต ก็พวกเทวดาจาก
โลกธาตุทั้ง ๑๐ ประชุมกันมาก เพื่อทัศนา พระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆ ฯ
ครั้งนั้น เทวดาชั้นสุทธาวาส ๔ องค ไดมีความดําริวา พระผูมีพระภาค พระองคนแี้ ล
ประทับอยู ณ ปามหาวัน เขตพระนครกบิลพัสดุ ในสักกชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ
ประมาณ ๕๐๐ รูป ลวนเปนพระอรหันต ก็พวก เทวดาจากโลกธาตุทั้ง ๑๐ ประชุมกันมาก เพื่อ
ทัศนาพระผูมพี ระภาคและภิกษุ สงฆ ไฉนหนอ แมพวกเราก็ควรเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงที่
ประทับ ครั้นแลว พึงกลาวคาถาเฉพาะองคละคาถา ในสํานักพระผูมพี ระภาค ลําดับนั้น
เทวดา พวกนั้น หายไป ณ เทวโลกชัน้ สุทธาวาสแลวมาปรากฏเบื้องพระพักตรพระผูมี พระภาค
เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คูออก หรือคูแขนที่เหยียดออกเขา ฉะนั้น เทวดาพวก
นั้นถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลวไดยนื อยู ณ ที่ควรสวน ขางหนึ่ง เทวดาองคหนึ่งไดกลาวคาถา
นี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
[๒๓๖] การประชุมใหญในปาใหญ หมูเทวดามาประชุมกันแลวพวกเรา
พากันมาสูธรรมสมัยนี้ เพื่อไดเห็นหมูทานผูชนะมาร ฯ
[๒๓๗] ลําดับนั้น เทวดาอีกองคหนึ่ง ไดกลาวคาถานี้ ในสํานักพระผูมี
พระภาควา
ภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้น มั่นคง กระทําจิตของตนๆ ให ตรง บัณฑิต
ทั้งหลาย ยอมรักษาอินทรีย เหมือนสารถีถือบังเหียนขับมา ฉะนั้น ฯ
[๒๓๘] ลําดับนั้น เทวดาอีกองคหนึ่ง ไดกลาวคาถานี้ ในสํานัก พระผูมีพระภาควา
ภิกษุเหลานั้น ตัดกิเลสดุจตะปู ตัดกิเลสดุจลิ่มสลัก ถอน กิเลสดุจ
เสาเขื่อนไดแลว เปนผูไมหวัน่ ไหว หมดจด ปราศ จากมลทิน เที่ยวไป
ทานเปนหมูน าคหนุม อันพระผูมีพระภาค ผูมีจักษุทรงฝกดีแลว ฯ
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[๒๓๙] ลําดับนั้น เทวดาอีกองคหนึ่ง ไดกลาวคาถานี้ ในสํานัก พระผูมีพระภาควา
ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ถึงพระพุทธเจาวา เปนสรณะ เขาจัก ไมไป
อบายภูมิ ละกายมนุษยแลว จักยังเทวกายใหบริบูรณ ฯ
[๒๔๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแลวตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเทวดาในโลกธาตุทั้ง ๑๐ ประชุมกันมาก เพือ่ ทัศนา ตถาคตและภิกษุสงฆ พวก
เทวดาประมาณเทานีแ้ หละไดประชุมกัน เพื่อทัศนา พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่ง
ไดมีแลวในอดีตกาล เหมือนที่ ประชุมกันเพื่อทัศนาเราในบัดนี้ พวกเทวดาประมาณเทานีแ้ หละ
จักประชุมกันเพื่อ ทัศนาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งจักมีในอนาคตกาล เหมือนที่ประชุมกัน
เพื่อทัศนาเราในบัดนี้ เราจักบอกนามพวกเทวดา เราจักระบุนามพวกเทวดา เราจักแสดงนาม
พวกเทวดา พวกเธอจงฟงเรื่องนั้น จงใสใจใหดี เรา จักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระ
ภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัส พระคาถานี้วา
[๒๔๑] เราจักรอยกรองโศลก ภุมมเทวดาอาศัยอยู ณ ที่ใด พวกภิกษุก็
อาศัยที่นั้น ภิกษุพวกใดอาศัยซอกเขา สงตนไปแลว มีจติ ตั้งมั่น ภิกษุ
พวกนั้น เปนอันมาก เรนอยู เหมือนราชสีห ครอบงําความขนพองสยอง
เกลาเสียได มีใจผุดผอง เปนผู หมดจด ใสสะอาด ไมขุนมัว พระ
ศาสดาทรงทราบภิกษุประมาณ ๕๐๐ เศษ ที่อยู ณ ปามหาวัน เขตพระนคร
กบิล พัสดุ แตนั้นจึงตรัสเรียกสาวกผูยินดีในพระศาสนา ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย หมูเทวดามุงมากันแลว พวกเธอจงรูจักหมูเทวดานัน้ ภิกษุ
เหลานั้นสดับรับสั่งของพระพุทธเจาแลว ได กระทําความเพียร ญาณเปน
เครื่องเห็นพวกอมนุษย ไดปรากฏแก ภิกษุเหลานั้น ภิกษุบางพวก ได
เห็นอมนุษยรอ ยหนึ่ง บางพวก ไดเห็นอมนุษยพันหนึ่ง บางพวกไดเห็น
อมนุษยเจ็ดหมื่น บาง พวกไดเห็นอมนุษยหนึ่งแสน บางพวกไดเห็นไมมี
ที่สุด อมนุษยไดแผไปทัว่ ทิศ พระศาสดาผูมีพระจักษุ ทรงใครครวญ
ทราบเหตุนั้นสิ้นแลว แตนนั้ จึงตรัสเรียกสาวกผูยินดีใน พระศาสนา
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมูเทวดามุงมากันแลว พวกเธอจงรูจักหมู
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เทวดานัน้ เราจักบอกพวกเธอดวยวาจา ตามลําดับ ยักษเจ็ดพันเปนภุมม
เทวดาอาศัยอยูใ นพระนคร กบิลพัสดุ มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ
ยินดี มุงมายัง ปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ ยักษหกพันอยูที่เขาเหมวตา
มี รัศมีตางๆ กัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี มุงมายังปาอันเปน
ที่ประชุมของภิกษุ ยักษสามพันอยูที่เขา สาตาคีรี มีรัศมีตางๆ กัน มีฤทธิ์
มีอานุภาพ มีรศั มี มียศ ยินดี มุงมายังปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ
ยักษเหลานั้นรวม เปนหนึ่งหมื่นหกพัน มีรศั มีตางๆ กัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ
มีรัศมี มียศ ยินดี มุงมายังปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ ยักษ หารอย
อยูที่เขาเวสสามิตตะ มีรัศมีตา งๆ กัน มีฤทธิ์ มี อานุภาพ มีรัศมี มียศ
ยินดี มุงมายังปาอันเปนที่ประชุม ของภิกษุ ยักษชื่อกุมภีระอยูใ นพระนคร
ราชคฤห เขาเวปุลละ เปนที่อยูของยักษนนั้ ยักษแสนเศษแวดลอมยักษ
ชื่อกุมภีระ นั้น ยักษชื่อกุมภีระอยูในพระนครราชคฤหแมนั้น ก็ไดมายัง
ปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ ฯ
[๒๔๒] ทาวธตรัฏฐ อยูดานทิศบูรพา ปกครองทิศนั้นเปนอธิบดีของพวกคนธรรพ
เธอเปนมหาราช มียศ แมบุตรของเธอก็มาก มีนามวา อินท มีกําลังมาก
มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี มุงมายังปาอันเปนทีป่ ระชุมของ
ภิกษุ ทาววิรุฬหกอยูด านทิศทักษิณ ปกครองทิศนั้นเปนอธิบดีของพวก
กุมภัณฑ เธอเปนมหาราช มียศ แมบุตรของเธอก็มาก มีนามวา อินท
มีกําลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี มุงมายัง ปาอันเปนที่
ประชุมของภิกษุ ทาววิรูปกษ อยูดานทิศปจจิม ปก ครองทิศนั้นเปน
อธิบดีของพวกนาค เธอเปนมหาราช มียศ แมบุตรของเธอก็มาก มีนามวา
อินท มีกําลังมาก มีฤทธิ์ มี อานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี มุง มายังปา
อันเปนที่ประชุมของภิกษุ ทาวกุเวรอยูดานทิศอุดร ปกครองทิศนั้น
เปนอธิบดีของพวก ยักษ เธอเปนมหาราช มียศ แมบุตรของเธอก็มาก
มีนามวาอินท มีกําลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี
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มุงมายังปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ ทาวธตรัฏฐเปนใหญทิศ บูรพา ทาว
วิรุฬหก เปนใหญทิศทักษิณ ทาววิรูปกษเปนใหญ ทิศปจจิม ทาวกุเวร
เปนใหญทิศอุดร ทาวมหาราชทั้ง ๔ นั้น ยังทิศทั้ง ๔ โดยรอบใหรุงเรือง
ไดยืนอยูแลวในปาเขตพระ นครกบิลพัสดุ ฯ
[๒๔๓] พวกบาวของทาวมหาราชทั้ง ๔ นั้น มีมายา ลอลวง โออวด เจาเลห มา
ดวยกัน มีชื่อคือกุเฏณฑุ ๑ เวเฏณฑุ ๑ วิฏ ๑ วิฏฏะ ๑ จันทนะ ๑
กามเสฏฐะ ๑ กินนุฆณ
ั ฑุ ๑ นิฆัณฑุ ๑ และทาวเทวราชทั้งหลายผูมีนาม
วาปนาทะ ๑ โอป มัญญะ ๑ เทพสารถีมีนามวา มาตลิ ๑ จิตตเสนะ ผูคน
ธรรพ ๑ นโฬราชะ ๑ ชโนสภะ ๑ ปญจสิขะ ๑ ติมพรู ๑ สุริยวัจฉสา
เทพธิดา ๑ มาทั้งนั้น ราชาและคนธรรพพวกนัน้ และพวกอื่น กับเทวราช
ทั้งหลายยินดี มุงมายังปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุอนึ่งเหลานาคที่อยูใน
สระชื่อนภสะบาง อยูในเมืองเวสาลีบาง พรอมดวยนาคบริษัทเหลาตัจฉกะ
กัมพลนาค และอัสสตรนาคก็มา นาคผูอยูในทา ชื่อปายาคะ กับ
ญาติ ก็มา นาคผูอยูใน แมน้ํายมุนา เกิดในสกุลธตรัฏฐ ผูมียศ ก็มา
เอราวัณเทพบุตรผูเปนชางใหญ แมนั้นก็มายังปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ ฯ
[๒๔๔] ปกษีทวิชาติผูเปนทิพย มีนยั นตาบริสุทธิ์ นํานาคราชไปได โดยพลันนัน้
มาโดยทางอากาศถึงทามกลางปา ชื่อของปกษีนั้นวา จิตรสุบรรณ ใน
เวลานั้น นาคราชทั้งหลาย ไมไดมีความ กลัว พระพุทธเจาไดทรงกระทํา
ใหปลอดภัยจากครุฑ นาคกับ ครุฑเจรจากัน ดวยวาจาอันไพเราะ กระทํา
พระพุทธเจาใหเปนสรณะ พวกอสูรอาศัยสมุทรอยู อันทาววชิรหันถรบ
ชนะแลว เปนพี่นองของทาววาสพ มีฤทธิ์ มียศ เหลานี้คอื พวก กาล
กัญชอสูร มีกายใหญนากลัวก็มา พวกทานเวฆสอสูรก็มา เวปจิตติอสูร
สุจิตติอสูร ปหาราทอสูร และนมุจีพระยามารก็มาดวยกัน บุตรของ
พลิอสูรหนึ่งรอย มีชื่อวาไพโรจนทั้งหมดผูกสอดเครื่องเสนาอันมีกําลัง
เขาไปใกลอสุรินทราหู แลวกลาว วา ดูกรทานผูเจริญ บัดนี้ เปนสมัยที่
จะประชุมกัน ดังนี้แลว เขาไปยังปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ ฯ
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[๒๔๕] ในเวลานั้น เทวดาทั้งหลาย ชื่ออาโป ชื่อปฐวี ชือ่ เตโช ชื่อวาโย ได
พากันมาแลว เทวดา ชื่อวรุณะ ชื่อวารุณะ ชือ่ โสมะ ชื่อยสสะ
ก็มาดวยกัน เทวดาผูบังเกิดในหมูเทวดาดวยเมตตาและกรุณาฌาน เปนผู
มียศ ก็มา หมูเ ทวดา ๑๐ เหลานี้เปน ๑๐ พวก ทั้งหมดลวนมีรัศมีตาง ๆ
กัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี มุงมายังปาอันเปนที่ประชุม
ของภิกษุ เทวดา ชื่อเวณฑู ชือ่ สหลี ชื่ออสมา ชื่อยมะ ทั้งสองพวก
ก็มา เทวดาผูอาศัยพระจันทร กระทําพระจันทรไวในเบื้องหนาก็มา เทวดา
ผูอาศัยพระอาทิตย กระทําพระอาทิตยไวในเบื้องหนาก็มา เทวดากระทํา
นักษัตรไวใน เบื้องหนาก็มา มันทพลาหกเทวดาก็มา แมทาวสักกปุรินท
ทวาสวะ ซึ่งประเสริฐกวาสุเทวดาทั้งหลายก็เสด็จมา หมูเ ทวดา ๑๐
เหลานี้ เปน ๑๐ พวก ทั้งหมดลวนมีรัศมีตา งๆ กัน มีฤทธิ์มีอานุภาพ
มีรัศมี ยินดี มุง มายังปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ อนึ่งเทวดาชื่อสหภู
ผูรุงเรืองดุจเปลวไฟก็มา เทวดาชื่ออริฏฐกะ ชื่อโรชะ มีรัศมีดังสีดอก
ผักตบก็มา เทวดาชื่อวรุณะ ชื่อสหธรรมชื่ออัจจุตะ ชื่ออเนชกะ ชื่อ
สุเลยยะ ชื่อรุจริ ะก็มา เทวดา ชื่อวาสวเนสีก็มา หมูเทวดา ๑๐ เหลานี้
เปน ๑๐ พวก ทั้งหมด ลวนมีรัศมีตางๆ กัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี
มียศ ยินดี มุง มายังปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ เทวดาชือ่ สมานะ ชื่อ
มหาสมานะ ชือ่ มานุสะ ชื่อมานุสุตตมะ ชื่อขิฑฑาปทูสิกะ ก็มา เทวดา
ชื่อมโนปทูสิกะก็มา อนึ่ง เทวดาชื่อหริ เทวดาชื่อโลหิต วาสี ชื่อปารคะ
ชื่อมหาปารคะ ผูมียศ ก็มา หมูเทวดา ๑๐ เหลานี้ เปน ๑๐ พวก
ทั้งหมดลวนมีรัศมีตางๆ กัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี
มุงมายังปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ เทวดา ชื่อสุกกะ ชื่อกรุมหะ ชือ่
อรุณะ ชื่อเวฆนสะก็มาดวยกันเทวดาชื่อโอทาตคัยหะ ผูเปนหัวหนา
เทวดาชื่อวิจักขณะ ก็มา เทวดาชื่อสทามัตตะ ชื่อหารคชะ และชื่อมิสสกะ
ผูมียศ ก็มา ปชุนนเทวบุตร ซึ่งคํารามใหฝนตกทั่วทิศก็มา หมูเทวดา
๑๐ เหลานี้ เปน ๑๐ พวก ทั้งหมดลวนมีรัศมีตางๆ กัน มีฤทธิ์ มี
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อานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี มุง มายังปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ
เทวดาชื่อเขมิยะ เทวดาชั้นดุสิต เทวดาชั้นยามะ และเทวดาชื่อกัฏฐกะ
มียศ เทวดาชื่อลัมพิตกะ ชื่อลามเสฏฐะ ชื่อโชตินามะ ชื่ออาสา และ
เทวดาชัน้ นิมมานรดีก็มา อนึง่ เทวดาชัน้ ปรนิมมิตะก็มา หมูเทวดา ๑๐
เหลานี้ เปน ๑๐ พวก ทั้งหมดลวนมีรัศมีตา งๆ กัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ
มีรัศมี มียศ ยินดี มุงมายังปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ หมูเทวดา ๖๐
เหลานี้ ทั้งหมดลวนมีรัศมีตา งๆ กัน มาแลวโดยกําหนดชื่อ และ เทวดา
เหลาอื่นผูเชนกัน มาพรอมกันดวยคิดวา เราทั้งหลายจัก เห็นพระนาค
ผูปราศจากชาติ ไมมีกิเลสดุจตะปู มีโอฆะอัน ขามแลว ไมมีอาสวะ
ขามพนโอฆะ ผูลวงความยึดถือไดแลว ดุจพระจันทรพน จากเมฆฉะนัน้ . ฯ
[๒๔๖] สุพรหมและปรมัตตพรหม ซึ่งเปนบุตรของพระพุทธเจาผูมี ฤทธิ์ ก็มาดวย
สนังกุมารพรหม และติสสพรหมแมนนั้ ก็มายังปาอันเปนที่ประชุมของ
ภิกษุ ทาวมหาพรหมยอมปกครอง พรหมโลกพันหนึ่ง ทาวมหาพรหมนั้น
บังเกิดแลวในพรหมโลก มีอานุภาพ มีกายใหญโต มียศ ก็มา พรหม
๑๐ พวก ผูเปน อิสระในพวกพรหมพันหนึง่ มีอํานาจเปนไปเฉพาะองค
ละอยางก็มา มหาพรหมชื่อหาริตะ อันบริวารแวดลอมแลว มาในทาม
กลางพรหมเหลานั้น มารเสนา ไดเห็นพวกเทวดา พรอมทั้ง พระอินทร
พระพรหมทั้งหมดนั้น ผูมุงมา ก็มาดวย แลวกลาววาทานจงดูความ
เขลาของมาร พระยามารกลาววา พวกทานจงมาจับ เทวดาเหลานี้ผูกไว
ความผูกดวยราคะ จงมีแกทานทั้งหลาย พวกทานจงลอมไวโดยรอบ อยา
ปลอยใครๆ ไป พระยามารบัง คับเสนามารในที่ประชุมนั้นดังนีแ้ ลว
เอาฝามือตบแผนดิน กระทําเสียงนากลัว เหมือนเมฆยังฝนใหตก คําราม
อยู พรอมทั้ง ฟาแลบ ฉะนัน้ เวลานัน้ พระยามารนัน้ ไมอาจยังใครให
เปนไป ในอํานาจได โกรธจัด กลับไปแลว พระศาสดาผูมีพระจักษุทรง
พิจารณาทราบเหตุนั้นทั้งหมด แตนนั้ จึงตรัสเรียกสาวกผู ยินดีในพระ
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ศาสนาตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มารเสนามาแลว พวกเธอจงรูจักเขา
ภิกษุเหลานั้นสดับพระดํารัสสอนของพระ พุทธเจาแลว ไดกระทําความ
เพียร ม ารและเสนามารหลีกไป จากภิกษุผูปราศจากราคะ ไมยังแมขน
ของทานใหไหว (พระยามารกลาวสรรเสริญวา) พวกสาวกของพระองค
ทั้งหมดชนะ สงครามแลว ลวงความกลัวไดแลว มียศปรากฏในหมูชน
บันเทิงอยูกับดวยพระอริยเจา ผูเกิดแลวในพระศาสนา ดังนี้แล. ฯ
จบมหาสมัยสูตร ที่ ๗
------------------------------
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๘. สักกปญหสูตร (๒๑)
[๒๔๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในถ้ําอินทสาละ ณ เวทิยกบรรพต ดานทิศอุดร
แหงพราหมณคามชื่ออัมพสัณฑ อันตั้งอยูด านทิศปราจีน แหงพระ นครราชคฤห ในแควนมคธ ฯ
ก็สมัยนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพไดบังเกิดความขวนขวาย เพื่อจะเฝา พระผูมีพระภาค
ครั้งนั้น ทาวสักกะจอมเทพไดทรงพระดําริวา บัดนี้ พระผูม ีพระ ภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ประทับอยู ณ ที่ไหนหนอ ทาวสักกะจอมเทพไดทรง เห็นพระผูมีพระภาคประทับอยูในถ้ํา
อินทสาละ ณ เวทิยกบรรพต ดานทิศอุดร แหงพราหมณคามชื่ออัมพสัณฑ อันตั้งอยูด านทิศปราจีน
แหงพระนครราชคฤห ในแควนมคธ ครั้นแลว จึงตรัสเรียกพวกเทวดาชั้นดาวดึงสมาตรัสวา
ดูกรทาน ผูนิรทุกข พระผูมีพระภาคพระองคนี้ ประทับอยูในถ้ําอินทสาละ ณ เวทิยกบรรพต
ดานทิศอุดร แหงพราหมณคาม ชื่ออัมพสัณฑ อันตั้งอยูด านทิศปราจีนแหง พระนครราชคฤห ใน
แควนมคธ ถากระไร พวกเราควรจะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น พวกเทวดาชั้นดาวดึงสทูลรับทาวสักกะจอม เทพแลว ฯ
ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพตรัสเรียกปญจสิขคันธรรพบุตรมาตรัสวา ดูกรพอ
ปญจสิขะ พระผูมีพระภาคพระองคนี้ประทับอยูในถ้ําอินทสาละ ณ เวทิยก บรรพต ดานทิศอุดร
แหงพราหมณคาม ชื่ออัมพสัณฑ อันตั้งอยูด านทิศปราจีน แหงพระนครราชคฤห ในแควนมคธ
พวกเราควรจะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ปญจสิขคันธรรพ
บุตรทูลรับทาวสักกะจอม เทพแลว ถือเอาพิณมีสีเหลืองดังผลมะตูม คอยตามเสด็จทาวสักกะ
จอมเทพ ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพแวดลอมไปดวยพวกเทวดาชัน้ ดาวดึงส มีปญจสิข คัน
ธรรพบุตรนําเสด็จ ไดหายไปในชั้นดาวดึงส มาปรากฏ ณ เวทิยกบรรพต ดาน ทิศอุดรแหง
พราหมณคาม ชื่ออัมพสัณฑ อันตั้งอยูดานทิศปราจีน แหงพระนคร ราชคฤห ในแควนมคธ
เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คูออก หรือคูแขนที่ เหยียดออกเขา ฉะนั้น ฯ
ก็สมัยนั้น เวทิยกบรรพตและพราหมณคามชื่ออัมพสัณฑสวางไสวยิ่งนัก ดวย
เทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย และไดยนิ วาพวกมนุษยในหมูบานโดยรอบพา กันกลาวอยางนีว้ า
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วันนีไ้ ฟติดเวทิยกบรรพตเขาแลว วันนี้ไฟไหมเวทิยกบรรพต วันนี้ เวทิยกบรรพตไฟลุกโพลง
เพราะเหตุไรเลา วันนี้ เวทิยกบรรพตและ พราหมณคาม ชื่ออัมพสัณฑ จึงสวางไสวยิ่งนัก
มนุษยพวกนั้นพากันตกใจ ขน พองสยองเกลา ฯ
ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพรับสั่งกะปญจสิขคันธรรพบุตรวา ดูกรพอ ปญจสิขะ
พระตถาคตทั้งหลาย เปนผูเพงฌาน ทรงยินดีในฌาน ในระหวางนั้น ทรงเรนอยู อันผูเ ชนเรา
ยากที่จะเขาเฝา ถากระไร พอควรจะใหพระผูมีพระภาค ทรงพอพระหฤทัยกอน พอใหพระองค
ทรงพอพระหฤทัยกอนแลว ภายหลัง พวก เราจึงควรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาพระองคนั้น ฯ
ปญจสิขคันธรรพบุตรทูลรับทาวสักกะจอมเทพแลว จึงถือเอาพิณมีสี เหลืองดังผลมะตูม
เขาไปยังถ้ําอินทสาละ ครั้นแลวประมาณดูวา เพียงนี้ พระผูมีพระภาคจะประทับอยูไ มไกล ไม
ใกลเรานัก และจักทรงไดยนิ เสียงเรา แลว ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ปญจสิขคันธรรพบุตร
ยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ถือพิณมีสีเหลืองดังผลมะตูมบรรเลงขึ้น และไดกลาวคาถาเหลานี้
อันเกี่ยวดวย พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ พระอรหันต และกาม วา
[๒๔๘] ดูกรแมภัททาสุริยวัจฉสา ฉันขอไหวทาวติมพรุบิดาเธอ โดยเหตุทเี่ ธอเกิด
เปนนางงาม ปลูกความปลื้มใหแกฉนั เหมือนลม เปนทีป่ รารถนาของผูมี
เหงื่อ หรือน้ําดื่มเปนที่ปรารถนาของผู ระหาย เธอผูจํารัสโฉม เปนที่รัก
ของฉัน คลายกันกับธรรม เปนที่รักของเหลาพระอรหันตฉะนัน้ ขอเธอ
ชวยดับความ เรารอน เหมือนชวยวางยาคนไขผูกระสับกระสาย หรือให
โภชนะแกผูหวิ หรือดับไฟทีล่ ุกอยูดว ยน้ํา ขอใหฉันซบลงจด ณ ถันและ
อุทรของเธอ เหมือนชางผูรอนจัดในหนารอน หยั่งลง สระโบกขรณี มีน้ํา
เย็นประกอบดวยละอองแหงเกสรดอกปทุม ฉะนั้น ฉันมึนเมาแลว
เพราะชวงขาอันสมบูรณดวยลักษณะ ไมรูสึกถึงเหตุการณ เหมือนชาง
เหลือขอ ไมยอมรับรูแหลน และหอกซัด ดวยถือวาตนชนะแลว ฉะนั้น
ฉันมีใจจดจอในเธอ
ฉันไมอาจกลับดวงจิตทีแ่ ปรปรวนไปแลว เหมือนปลา
ที่กลืนเบ็ด เสียแลว ฉะนัน้ นางผูเจริญ ขอเธอเอาขาซายกระหวัดฉันไว
ขอ เธอผูมีดวงตาอันออนหวาน จงกระหวัดฉันไว ขอเธอผูงดงามจง สวม
กอดฉัน นัน่ เปนขอที่ฉันปรารถนายิ่งนัก ความใครของ ฉันในเธอผูมผี ม
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เปนลูกคลื่น ถึงจะมีนอยก็เกิดผลมาก เหมือน ทักษิณาที่ถวายในพระ
อรหันต ฉะนัน้ บุญอันใดทีฉ่ ันไดทําไว แลวในพระอรหันตผูคงที่ มีอยู
ดูกรนางผูงามทั่วสรรพางค ขอบุญอันนั้นของฉัน จงอํานวยผลแกฉัน พรอม
กับดวยเธอ บุญอันใดที่ฉันไดทําไวในปฐพีมณฑลนี้ มีอยู ดูกรนางผูงาม
พรอม ขอบุญอันนั้นของฉันจงอํานวยผลแกฉัน พรอมกับดวยเธอ ดูกร
แมสุริยวัจฉสา ฉันปรารถนาเธอเหมือนพระศากย บุตรพุทธเจา ทรงเขา
ฌานอยูพระองคเดียว มีพระปญญารักษา พระองค ทรงมีพระสติ เปนมุนี
ทรงแสวงหาอมตะ พระผู จอมปราชญไดบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุด
แลว พึงชื่นชม ฉันใด เธอผูงดงาม ถาฉันไดอยูรว มกับเธอ ก็จะพึง
ชื่นชม ฉันนัน้ ถาทาวสักกะผูเปนอิสระของพวกเทวดาชั้นดาวดึงส จะ
ประทานพรแกฉันไซร ฉันจะพึงเลือกเอาเธอเปนแท ความอยากไดของฉัน
มั่นคงถึงเพียงนี้ ดูกรแมผูเฉลียวฉลาด ทาน ผูใดมีธิดาเชนนี้ ฉันขอ
นอมไหวทานผูนั้น ซึ่งเปนบิดาของเธอ ซึ่งเปนประดุจสาลพฤกษเผล็ด
ดอกไมนาน ฉะนั้น ฯ
[๒๔๙] เมื่อปญจสิขคันธรรพบุตรกลาวอยางนีแ้ ลว พระผูมีพระภาคได ตรัสกะปญจ
สิขคันธรรพบุตรวา ดูกรปญจสิขะ เสียงสายของทานเทียบไดกับ เสียงเพลงขับ และเสียงเพลง
ขับของทานเทียบไดกับเสียงสาย ก็เสียงสายของ ทาน ไมเกินเสียงเพลงขับ และเสียงเพลง
ขับ ไมเกินเสียงสาย ก็คาถาเหลานี้ อันเกี่ยวดวยพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ พระอรหันต
และกาม ทาน ประพันธขึ้นเมื่อไร ฯ
ปญจสิขคันธรรพบุตรทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคประพันธ ขึ้นเมื่อสมัยที่
พระผูมีพระภาคแรกตรัสรู ประทับอยูใตตน ไมอชปาลนิโครธ แทบ ฝงแมน้ําเนรัญชรา ในอุรุเวลา
ประเทศ ก็สมัยนั้น ขาพระองคไดรักใครธิดาของ ทาวติมพรุคันธรรพราชผูมีนามวา ภัททาสุริย
วัจฉสา แตนางรักใครกับผูอื่นเสีย คือรักใครบุตรของมาตลีสังคาหกเทวบุตร นามวา สิขัณฑิ
เมื่อขาพระองคไมได นางนั้นโดยปริยายอยางใดอยางหนึ่งแลว จึงถือเอาพิณมีสีเหลืองดังผลมะตูม
เขา ไปยังนิเวศนของทาวติมพรุคันธรรพราช ครั้นแลวจึงถือพิณมีสีเหลืองดังผลมะตูม บรรเลงขึ้น
และไดกลาวคาถาเหลานี้ อันเกี่ยวดวยพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ พระอรหันต และ
กามวา
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ดูกรแมภัททาสุริยวัจฉสา ฉันขอไหวเทาติมพรุบิดาเธอ โดยเหตุ ที่เธอเกิด
เปนนางงาม ปลูกความปลื้มใหแกฉนั ฯลฯ ดูกรแม ผูเฉลียวฉลาด ทาน
ผูใดมีธิดาเชนนี้ ฉันขอนอมไหวทานผูนั้น ซึ่งเปนบิดาของเธอ ซึ่งเปน
ประดุจสาลพฤกษเผล็ดดอกไมนาน ฉะนัน้ ฯ
[๒๕๐] ขาแตพระองคผเู จริญ เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว นางภัททาสุริยวัจฉสา
ไดกลาวกะขาพระองควา ดูกรทานผูนิรทุกข ฉันมิไดเห็น พระผูมีพระภาคพระองคนั้นในทีเ่ ฉพาะ
พระพักตรเลย เปนแตฉันเคยไดยินเมื่อ เขาไปฟอนในสุธรรมาสภาของเทวดาชั้นดาวดึงสเทานัน้
เมื่อทานแสดงพระผูมี พระภาคพระองคนั้นไดแลว วันนี้จงมารวมสมาคมกับพวกเราเถิด ขาแต
พระองค ผูเจริญ ขาพระองคก็ไดรวมสมาคมกับนางนัน้ หลังจากนั้น ขาพระองคมิไดพูด ฯ
ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพไดทรงพระดําริวา ปญจสิขคันธรรพบุตร ไดปราศรัยกับ
พระผูมีพระภาค และพระผูมพี ระภาคก็ทรงปราศรัยกับปญจสิขคันธรรพบุตร ดังนี้แลว ตรัสเรียก
ปญจสิขคันธรรพบุตรมาตรัสวา พอปญจสิขะ พอ จงถวายบังคมพระผูมีพระภาคตามคําของเราวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ทาวสักกะ จอมเทพ พรอมดวยอํามาตยและบริษัท ขอถวายบังคมพระบาท
ของพระผูมีพระภาค ดวยเศียรเกลา ปญจสิขคันธรรพบุตรทูลรับทาวสักกะจอมเทพแลวถวายบังคม
พระผูมีพระภาค แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทาวสักกะจอมเทพ พรอมดวยอํามาตย
และบริษัท ขอถวายบังคมพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรปญจสิขะ ทาวสักกะจอมเทพ พรอมดวย อํามาตยและ
บริษัท จงมีความสุขอยางนั้นเถิด เพราะวาพวกเทวดา มนุษย อสูร นาค คนธรรพ และชน
เปนอันมากเหลาอื่นใด ซึ่งปรารถนาสุขมีอยู ฯ
[๒๕๑] ก็พระตถาคตทั้งหลาย ยอมตรัสประทานพรเทวดาผูมีศักดิใ์ หญ เห็นปานนั้น
อยางนี้แล ทาวสักกะจอมเทพ อันพระผูมพี ระภาคตรัสประทานพร แลว เสด็จเขาไปยังถ้ํา
อินทสาละ ของพระผูมีพระภาค ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวไดประทับยืนอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง แมพวกเทวดาชัน้ ดาวดึงสก็เขาไปยัง ถ้ําอินทสาละ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว
ไดยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ถึงปญจสิขคันธรรพบุตร ก็เขาไปยังถ้ําอินทสาละ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว ไดยนื อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง สมัยนั้น ถ้ําอินทสาละ ซึ่งมีพื้นไมสม่ํา
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เสมอ ก็สม่ําเสมอ ซึ่งคับแคบ ก็กวางขวางขึ้น ความมืดในถ้ําหายไป ความสวางเกิด ขึ้น
ดวยเทวานุภาพของเทวดาทัง้ หลาย ฯ
[๒๕๒] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทาวสักกะจอมเทพวา นี้ เปนของนา
อัศจรรยของทานทาวโกสีย นี้เปนเหตุไมเคยมีของทานทาวโกสีย คือ การที่พระองคผูมีกิจมาก
มีกรณียะมากเสด็จมาในที่นี้ ฯ
ทาวสักกะจอมเทพทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคประสงคจะ มาเฝาเยี่ยม
พระผูมีพระภาคตั้งแตนานมาแลว แตมวั สาละวนดวยกิจกรณียะบาง อยางของพวกเทวดาชั้น
ดาวดึงส จึงมิสามารถมาเฝาเยี่ยมพระผูมีพระภาคได ขาแต พระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง พระผูมี
พระภาคประทับอยู ณ สลฬาคาร ในพระนคร สาวัตถี ครั้งนั้น ขาพระองคไดไปยังพระนคร
สาวัตถี เพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาค แตสมัยนั้น พระผูมพี ระภาคประทับนั่งอยูดว ยสมาธิบางอยาง
นางปริจาริกาของ ทาวเวสวัณมหาราช นามวา ภุชคี เปนผูอุปฏฐากพระผูมีพระภาค นางยืน
ประนมมือนมัสการอยู ขาพระองคไดกลาวกะนางภุชคีวา ดูกรนองหญิง ขอทาน จงถวายบังคม
พระผูมีพระภาคตามคําขอของเราวา ทาวสักกะจอมเทพพรอมดวย อํามาตยและบริษัท ขอถวาย
บังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา เมื่อ ขาพระองคกลาวอยางนี้แลว นางภุชคีได
ตอบขาพระองควา ขาแตทานผูนิรทุกข มิใชเวลาที่จะเฝาพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรง
หลีกเรนเสียแลว ขาพระองค จึงสั่งไววา ดูกรนองหญิง ถาอยางนั้นเมือ่ ใด พระผูมีพระภาค
เสด็จออกจากสมาธิ แลว เมื่อนั้น ทานจงกราบบังคมพระผูมีพระภาคตามคําของเราวา ทาวสักกะ
จอมเทพ พรอมดวยอํามาตยและบริษัท ขอถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาค ดวยเศียรเกลา
ขาแตพระองคผูเจริญ นองหญิงนั้น ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ตามคําของขาพระองคแลหรือ
พระผูมีพระภาคยังทรงระลึกถึงคําของนองหญิงนั้น ไดอยูหรือ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรจอมเทพ นองหญิงนั้น ไหวอาตมภาพ แลว อาตม
ภาพระลึกไดถงึ คําของนองหญิงนั้น และอาตมภาพออกจากสมาธิ เพราะเสียงกงรถของพระองค ฯ
ทาวสักกะจอมเทพทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เทวดาเหลาใดที่เขาถึง หมูเทวดาชั้น
ดาวดึงสกอนพวกขาพระองค ขาพระองคไดยินมา ไดรบั มาตอหนา เทวดาเหลานัน้ วา เมื่อใด
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายเสด็จ อุบัตใิ นโลก เมื่อนัน้ ทิพยกายยอมบริบูรณ
อสุรกายยอมเสื่อมไป ขอนี้ ขาพระองคไดเห็นพยานแลววา เมื่อพระตถาคตอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาเสด็จ อุบัติในโลก ทิพยกายยอมบริบูรณ อสุรกายยอมเสื่อมไป ฯ
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ในเมืองกบิลพัสดุ นี้เอง ไดมีศากยธิดานามวา โคปกา เปนคนเลื่อมใส ในพระพุทธเจา
พระธรรม พระสงฆ บําเพ็ญศีลบริบูรณ นางคลายจิตในความ เปนสตรี อบรมจิตในความเปน
บุรุษ เบื้องหนา แตตายเพราะกายแตก เขาถึง สุคติโลกสวรรค ถึงความอยูรวมกับเทวดาชั้น
ดาวดึงส ถึงความเปนบุตรของ ขาพระองค พวกเทวดาในดาวดึงสนนั้ รูจักเธออยางนีว้ า โคปก
เทวบุตรๆ ขาแต พระองคผูเจริญ ภิกษุอนื่ สามรูป ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เขาถึง
หมูคนธรรพอันต่ํา คนธรรพพวกนั้นเพียบพรอมไปดวยกามคุณ ๕ บําเรออยู มา สูที่บํารุงบําเรอ
ของขาพระองค โคปกเทวบุตรไดตักเตือนคนธรรพพวกนั้นผูมาสูที่ บํารุงบําเรอของขาพระองควา
ดูกรทานผูนิรทุกข เอาหนาไปไวที่ไหน พวกทาน รวบรวมพระธรรมของพระผูมีพระภาคนัน้ ไว
เราเปนแตสตรี เลื่อมใสใน พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ บําเพ็ญศีลบริบูรณ คลายจิตใน
ความเปน สตรี อบรมจิตในความเปนบุรุษ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงสุคติ โลกสวรรค
ถึงความอยูรวมกับเทวดาชั้นดาวดึงส ถึงความเปนบุตรของทาวสักกะ จอมเทพ แมในที่นี้ พวก
เทวดารูจกั เราวา โคปกเทวบุตรๆ สวนพวกทาน ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเขาถึงหมู
คนธรรพอันต่ํา พวกเราไดเห็น สหธรรมิกที่เขาถึงหมูคนธรรพอันต่ํา นับวาไดเห็นรูปที่ไมนาดูแลว
ขาแตพระองค ผูเจริญ เมื่อคนธรรพพวกนั้นถูกโคปกเทวบุตรตักเตือนแลว เทวดาสององคกลับ
ไดสติในปจจุบัน แลวเขาถึงกายอันเปนชั้นพรหมปุโรหิต สวนเทวดาองคหนึ่ง คงตกอยูใน
กามภพ ฯ
[๒๕๓] เราเปนอุบาสิกาของพระพุทธเจาผูมีจักษุ นามของเราไดปรากฏ วา โคปกา
เราเลื่อมใสยิ่งแลวในพระพุทธเจา พระธรรม และมีจิตเลื่อมใสบํารุงพระ
สงฆ เพราะความที่พระธรรมของ พระพุทธเจาพระองคนนั้ แหละ เปน
ธรรมดี เราไดเปนบุตรทาวสักกะ มีอานุภาพมาก มีความรุงเรืองใหญหลวง
เขาถึง ชั้นไตรทิพย แมในที่นี้ พวกเทวดารูจักเราวา โคปกเทวบุตร
เราไดมาเห็นพวกภิกษุทเี่ ปนสาวกของพระโคดม ซึ่งเคยเห็นมา แลว ครั้งที่
เรายังเปนมนุษย และบํารุงดวยขาวน้ํา สงเคราะหดว ยการลางเทาและ
ทาเทาใหในเรือนของตน มาเขาถึงหมูคน ธรรพ อยูในหมูคนธรรพ ทาน
พวกนี้เอาหนาไปไวไหน จึง ไมรับธรรมของพระพุทธเจา ก็ธรรมที่วิญูชน
พึงรูเฉพาะตัว อันพระพุทธเจาผูมีพระจักษุตรัสรูแลว ทรงแสดงดีแลว
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แม เราก็เขาไปหาพวกทาน ไดฟงสุภาษิตของพระอริยะทั้งหลาย เราได
เปนบุตรทาวสักกะ มีอานุภาพมาก มีความรุงเรืองใหญ หลวง เขาถึงชัน้
ไตรทิพย สวนพวกทานเขาไปนั่งใกล พระพุทธเจาผูประเสริฐ ประพฤติ
พรหมจรรยในพระพุทธเจาผู ยอดเยีย่ ม ยังมาเขาถึงกายอันต่ํา การอุปบัติ
ของพวกทานไม สมควร เราไดมาเห็นสหธรรมิกเขาถึงกายอันต่ํา นับวาได
เห็น รูปที่ไมนาดูแลว พวกทานผูเขาถึงหมูคนธรรพ ตองมาสูที่ บําเรอของ
พวกเทวดา ขอใหทานดูความวิเศษอันนี้ของเราผูอยู ในเรือนเถิด เราเปน
สตรี วันนี้เปนเทวบุตร ผูพรอมพรั่งไป ดวยกามอันเปนทิพย คนธรรพ
พวกนั้นมาพบโคปกเทวบุตร อันโคปกเทวบุตร ผูสาวกพระโคดมตักเตือน
แลว ถึงความ สลดใจ คิดวา เอาเถิด พวกเราจะพากเพียรพยายาม
พวกเราจะไมเปนคนใชของผูอื่น บรรดาคนธรรพทั้ง ๓ นั้น คน ธรรพ ๒ คน
ระลึกถึงคําสอนพระโคดมแลว ปรารภความเพียร คลายจิตในภพนี้
ไดเห็นโทษในกามแลว ตัดกาม สังโยชน และเครื่องผูก คือกามอันเปน
บวงของมาร ซึ่งยาก ที่จะลวงไปได กาวลวงเสีย ซึ่งพวกเทวดาชั้นดาวดึงส
เพราะ ตัดเสียได ซึ่งกามคุณอันมีอยู ประดุจชางตัดบวงบาสได ฉะนั้น
เทวดาทั้งหมด พรอมทั้งพระอินทร พรอมทั้งทาวปชาบดี เขาไปนั่ง
ประชุมกันในสภา ชื่อ สุธรรมา ลวนเปน ผูแกลวกลา ปราศจากราคะ
บําเพ็ญวิรชธรรมอยู ก็หากาวลวงเทวดาพวกนัน้ ไม ทาววาสพผูเปนใหญยิ่ง
ของเทวดา ทรง เห็นเทวดาเหลานั้นในทามกลางหมูเทวดาแลว ไดทรงสลด
พระทัยวา ก็เทวดาเหลานี้เขาถึงกายอันต่ํา บัดนี้ กลับกาวลวง พวกเทวดา
ชั้นดาวดึงส เมือ่ ทาวสักกะเกิดสลดพระทัย เพราะ ทรงพิจารณาเทวดา
เหลานั้น โคปกเทวบุตรไดทลู ทาววาสพวา พระพุทธเจาผูเปนจอมชน มี
อยูในม นุษยโลก ทรงครอบงํากาม เสียได ปรากฏพระนามวา พระศากยมุนี
เทวดาพวกนั้นเปน บุตรของพระพุทธเจาพระองคนั้น เปนผูเวนจากสติแลว
อัน ขาพระองคตักเตือน กลับไดสติ บรรดาทานทั้ง ๓ นั้น ทาน ผูหนึง่
คงเขาถึงกายคนธรรพอยูในภพนี้ อีก ๒ ทานดําเนิน ตามทางตรัสรู เปนผู
มีจิตตั้งมั่นแลว จะเยยพวกเทวดาก็ได การประกาศธรรมในพระวินยั นี้
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เปนเชนนี้ บรรดาพระสาวก มิไดมีสาวกรูปไรสงสัยอะไรเลย เราทั้งหลาย
ขอนอบนอม พระชินพุทธเจาผูเปนจอมชน ทรงขามโอฆะไดแลว ทรงตัด
ความสงสัยไดแลว บรรดาคนธรรพทั้ง ๓ นั้น คนธรรพ ๒ คน นั้น รู
ธรรมอันใดของพระองคแลว ถึงความเปนผูวิเศษ เขา ถึงกายอันเปนชัน้
พรหมปุโรหิต บรรลุคุณวิเศษแลว ขาแต พระองคผูนริ ทุกข ขอประทาน
พระวโรกาส ถึงพวกขาพระองค ก็มาเพือ่ บรรลุธรรมนั้น หากพระองคทรง
กระทําโอกาสแลว จะ ขอทูลถามปญหา ฯ
[๒๕๔] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงพระดําริวา ทาวสักกะนี้เปนผู บริสุทธิ์สิ้นเวลา
นาน จักตรัสถามปญหาขอใดขอหนึ่งกะเรา ทาวเธอจักถามปญหา นัน้ ทุกขอ ซึ่งประกอบดวย
ประโยชน จักไมถามปญหาที่ไมประกอบดวยประโยชน อนึ่ง เราอันทาวเธอตรัสถามแลว จัก
พยากรณขอความใด ทาวเธอจักทรงทราบ ขอความนั้นไดพลันทีเดียว ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทาวสักกะจอมเทพดวยพระคาถาวา
ดูกรทาววาสพ พระองคปรารถนาไวในพระทัย เพื่อจะตรัสถาม ปญหา
ขอไร ก็จงตรัสถามปญหาขอนั้นกะอาตมภาพเถิด อาตมภาพ จะกระทํา
ที่สุดแหงปญหานั้นๆ แกพระองค ฯ
จบ ภาณวารที่หนึ่ง
[๒๕๕] ทาวสักกะจอมเทพ อันพระผูมีพระภาคทรงใหโอกาสแลว ได ทูลถามปญหา
ขอแรกกะพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวก เทวดา มนุษย อสูร นาค
คนธรรพ มีอะไรเปนเครื่องผูกพันใจไว อนึง่ ชนเปนอันมากเหลาอื่นนั้น เปนผูไมมเี วร ไมมี
อาชญา ไมมีศัตรู ไมมีความ พยาบาท ยอมปรารถนาวา ขอพวกเราจงเปนผูไมมีเวรอยูเถิด
ก็และพวกเขามี ความปรารถนาอยูดังนี้ ก็ไฉน เขายังเปนผูมีเวร มีอาชญา มีศัตรู มีความพยาบาท
ยังจองเวรกันอยู ทาวสักกะจอมเทพไดทลู ถามปญหากะพระผูมีพระภาคดวยประการ ฉะนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคอันทาวสักกะจอมเทพทูลถามปญหาแลว ทรงพยากรณวา ดูกรจอมเทพ
พวกเทวดา มนุษย อสูร นาค คนธรรพ มีความริษยาและ ความตระหนีเ่ ปนเครื่องผูกพันใจไว
อนึ่ง ชนเปนอันมากเหลาอื่นนั้น เปนผูไมมเี วร ไมมีอาชญา ไมมีศัตรู ไมมีความพยาบาท
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ยอมปรารถนาวา ขอพวกเราจงเปน ผูไมมเี วรอยูเถิด ก็และพวกเขามีความปรารถนาอยูดังนี้ ถึง
อยางนั้น เขาก็ยังเปน ผูมีเวร มีอาชญา มีศัตรู มีความพยาบาท ยังจองเวรกันอยู พระผูมี
พระภาค อันทาวสักกะจอมเทพทูลถามปญหาแลว ทรงพยากรณดว ยประการฉะนี้ ฯ
ทาวสักกะจอมเทพทรงดีพระทัย ชืน่ ชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูม ีพระภาควา ขาแต
พระผูมีพระภาค ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคต ขอนี้เปน อยางนัน้ ในขอนี้ ขาพระองค
ขามความสงสัยแลว ปราศจากถอยคําที่จะพูดวา อยางไรแลว เพราะไดฟงการพยากรณปญหาของ
พระผูมีพระภาค ฯ
[๒๕๖] ทาวสักกะจอมเทพทรงชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาค ในปญหา
พยากรณขอแรกดังนี้แลว จึงไดทูลถามปญหากะพระผูม ีพระภาคยิ่งขึน้ ไป วา ขาแตพระองคผูนริ ทุกข
ก็ความริษยาและความตระหนี่ มีอะไรเปนเหตุ มี อะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไร
เปนแดนเกิด เมื่ออะไรมี ความริษยา และความตระหนี่จึงมี เมื่ออะไรไมมี ความริษยาและ
ความตระหนีจ่ ึงไมมี ฯ
ภ. ดูกรจอมเทพ ความริษยาและความตระหนี่มีอารมณเปนที่รักและ อารมณอันไมเปน
ที่รักเปนเหตุ เปนสมุทัย เปนกําเนิด อันเปนแดนเกิด เมื่อ อารมณอันเปนที่รักและอารมณอัน
ไมเปนที่รักมีอยู ความริษยาและความตระหนี่ จึงมี เมื่ออารมณอันเปนที่รักและอารมณอันไมเปน
ที่รักไมมี ความริษยาและความ ตระหนีจ่ ึงไมมี ฯ
ส. ขาแตพระองคผูนิรทุกข อารมณอันเปนที่รักและอารมณอันไมเปน ที่รัก มีอะไร
เปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด เมื่ออะไรมี อารมณอันเปน
ที่รักและอารมณอันไมเปนทีร่ ักจึงมี เมื่ออะไรไมมี อารมณอันเปนที่รกั และอารมณอนั ไมเปนที่รัก
จึงไมมี ฯ
ดูกรจอมเทพ อารมณอนั เปนที่รักและอารมณอันไมเปนที่รัก มีความพอ ใจเปนเหตุ
เปนสมุทัย เปนกําเนิด เปนแดนเกิด เมื่อความพอใจมี อารมณ อันเปนที่รักและอารมณอันไม
เปนที่รักจึงมี เมื่อความพอใจไมมี อารมณอนั เปน ที่รักและอารมณอันไมเปนที่รักจึงไมมี ฯ
ขาแตพระองคผูนิรทุกข ความพอใจมีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทยั มีอะไรเปน
กําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด เมื่ออะไรมี ความพอใจจึงมี เมื่ออะไร ไมมี ความพอใจจึงไมมี ฯ
ดูกรจอมเทพ ความพอใจมีความตรึกเปนเหตุ เปนสมุทัย เปนกําเนิด เปนแดนเกิด
เมื่อความตรึกมี ความพอใจจึงมี เมื่อความตรึกไมมี ความพอใจ จึงไมมี ฯ
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ขาแตพระองคผูนิรทุกข ความตรึกมีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปน
กําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด เมื่ออะไรมี ความตรึกจึงมี เมือ่ อะไรไมมี ความตรึกจึงไมมี ฯ
ดูกรจอมเทพ ความตรึกมีสวนแหงสัญญาอันประกอบดวยปปญจธรรม เปนเหตุ เปน
สมุทัย เปนกําเนิด เปนแดนเกิด เมื่อสวนแหงสัญญาอันประกอบ ดวยปปญจธรรมมี ความตรึก
จึงมี เมื่อสวนแหงสัญญาอันประกอบดวยปปญจธรรม ไมมี ความตรึกจึงไมมี ฯ
[๒๕๗] ขาแตพระองคผูนิรทุกข ก็ภกิ ษุปฏิบัติอยางไร จึงจะชื่อวา ดําเนินปฏิปทา
อันสมควรที่จะใหถึงความดับสวนแหงสัญญา อันประกอบดวย ปปญจธรรม ฯ
ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวโสมนัส โดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควร เสพก็มี ที่ไมควร
เสพก็มี โทมนัสก็แยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควร เสพก็มี และอุเบกขาก็แยกเปน ๒
คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ดูกร จอมเทพ อาตมภาพกลาวโสมนัสโดยแยกเปน ๒ คือ
ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควร เสพก็มี ก็ที่กลาวถึงโสมนัสดังนี้ กลาวเพราะอาศัยอะไร ในโสมนัส
ทั้ง ๒ นั้น บุคคลพึงทราบโสมนัสอันใดวา เมื่อเราเสพโสมนัสนี้ อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศล
ธรรมเสื่อม โสมนัสเห็นปานนี้ ไมควรเสพ บุคคลพึงทราบโสมนัสอันใด วา เมือ่ เราเสพ
โสมนัสนี้ อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญขึ้น โสมนัสเห็น ปานนั้น ควรเสพ ในโสมนัส
ทั้ง ๒ นั้น ถาโสมนัสอันใดมีวิตก มีวิจาร อันใด ไมมวี ิตก ไมมีวิจาร ใน ๒ อยางนัน้ โสมนัส
ที่ไมมีวิตก ไมมีวิจาร ประณีตกวา ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวโสมนัสโดยแยกเปน ๒ คือ
ที่ควรเสพก็มี ที่ไม ควรเสพก็มี ฉะนีแ้ ล ที่กลาวถึงโสมนัสดังนี้ กลาวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวโทมนัสโดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควร
เสพก็มี ที่กลาวถึงโทมนัสดังนี้ กลาวเพราะอาศัยอะไร ในโทมนัสทั้ง ๒ นั้น บุคคลพึงทราบ
โทมนัสอันใดวา เมื่อเราเสพโทมนัสนี้ อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อม โทมนัสเห็นปานนี้
ไมควรเสพ บุคคลพึงทราบโทมนัสอันใดวา เมื่อเราเสพโทมนัสนี้ อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรม
เจริญขึ้น โทมนัสเห็นปานนัน้ ควรเสพ ในโทมนัสทั้ง ๒ นั้น ถาโทมนัสอันใด มีวิตก มี
วิจาร อันใด ไมมีวิตก ไมมีวิจาร ใน ๒ อยางนั้น โทมนัสที่ไมมีวิตก ไมมีวิจาร ประณีตกวา
ดูกร จอมเทพ อาตมภาพกลาวโทมนัส โดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควร เสพก็มี
ฉะนี้แล ที่กลาวถึงโทมนัสดังนี้ กลาวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวอุเบกขาโดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควร
เสพก็มี ที่กลาวถึงอุเบกขา ดังนี้ กลาวเพราะอาศัยอะไร ในอุเบกขา ทัง้ ๒ นั้น บุคคลพึง

พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาที่ 208
ทราบอุเบกขาอันใดวา เมื่อเราเสพอุเบกขานี้ อกุศลธรรม เจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อม อุเบกขา
เห็นปานนี้ ไมควรเสพ บุคคลพึงทราบอุเบกขา อันใดวา เมื่อเราเสพอุเบกขานี้ อกุศลธรรม
เสื่อม กุศลธรรมเจริญขึ้น อุเบกขา เห็นปานนี้ ควรเสพ ในอุเบกขาทั้ง ๒ นั้น ถาอุเบกขา
อันใด มีวิตก มีวิจาร อันใดไมมีวิตก ไมมวี ิจาร ใน ๒ อยางนั้น อุเบกขาที่ไมวิตก ไมมี
วิจาร ประ ณีตกวา ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวอุเบกขาแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไม
ควรเสพก็มี ฉะนี้แล ที่กลาวถึงอุเบกขาดังนี้ กลาวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ภิกษุผูปฏิบัติอยางนี้แล จึงจะชื่อวา ดําเนินปฏิปทาอันสมควรที่จะใหถึง ความดับแหง
สวนสัญญาอันประกอบดวยปปญจธรรม ฯ
พระผูมีพระภาคอันทาวสักกะจอมเทพทูลถามปญหาแลว ทรงพยากรณดว ยประการฉะนี้ ฯ
ทาวสักกะจอมเทพทรงดีพระทัย ชืน่ ชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูม ีพระภาควา ขาแต
พระผูมีพระภาค ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคต ขอนี้เปน อยางนัน้ ในขอนี้ ขาพระองค
ขามความสงสัยแลว ปราศจากถอยคําที่จะพูดวา อยางไรแลว เพราะไดฟงการพยากรณปญหา
ของพระผูมีพระภาค ฯ
[๒๕๘] ทาวสักกะจอมเทพ ทรงชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคในปญหา
พยากรณขอนี้ ดังนี้แลว จึงไดทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาคยิ่งขึ้น ไปวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข
ก็ภิกษุปฏิบัติอยางไร จึงจะชือ่ วาปฏิบัติแลวเพื่อ ความสํารวมในปาติโมกข ฯ
ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวกายสมาจารโดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพ ก็มี ที่ไมควร
เสพก็มี วจีสมาจารก็แยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพ ก็มี และการแสวงหาก็แยก
เปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ฯ
ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวกายสมาจารโดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพ ก็มี ที่ไม
ควรเสพก็มี ก็ที่กลาวถึงกายสมาจารดังนี้ กลาวเพราะอาศัยอะไร ใน กายสมาจารทัง้ ๒ นั้น บุคคล
พึงทราบกายสมาจารอันใดวา เมื่อเราเสพกายสมา จารนี้ อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อม
กายสมาจารเห็นปานนี้ ไมควรเสพ บุคคลพึงทราบกายสมาจารอันใดวา เมื่อเราเสพกายสมาจาร
นี้ อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญขึ้น กายสมาจารเห็นปานนี้ ควรเสพ ดูกรจอมเทพ
อาตมภาพ กลาวกายสมาจารโดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ฉะนี้แล ที่กลาว
ถึงกายสมาจารดังนี้ กลาวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
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ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาววจีสมาจารโดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพ ก็มี ที่ไมควร
เสพก็มี ก็ที่กลาวถึงวจีสมาจารดังนี้ กลาวเพราะอาศัยอะไร ในวจี สมาจารทั้ง ๒ นั้น บุคคล
พึงทราบวจีสมาจารอันใดวา เมื่อเราเสพวจีสมาจารนี้ อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อม
วจีสมาจารเห็นปานนี้ ไมควรเสพ บุคคล พึงทราบวจีสมาจารอันใดวา เมื่อเราเสพวจีสมาจารนี้
อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรม เจริญขึ้น วจีสมาจารเห็นปานนี้ ควรเสพ ดูกรจอมเทพ อาตมภาพ
กลาววจีสมา จารโดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ฉะนี้แล ที่กลาวถึง
วจีสมาจารดังนี้ กลาวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวการแสวงหาโดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพ ก็มี ที่ไม
ควรเสพก็มี ก็ที่กลาวถึงการแสวงหาดังนี้ กลาวเพราะอาศัยอะไร ใน การแสวงหาทั้ง ๒ นั้น
บุคคลพึงทราบการแสวงหาอันใดวา เมื่อเราเสพการแสวง หานี้ อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรม
เสื่อม การแสวงหาเห็นปานนี้ ไมควรเสพ บุคคลพึงทราบการแสวงหาอันใดวา เมื่อเราเสพ
การแสวงหานี้ อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญขึ้น การแสวงหาเห็นปานนี้ ควรเสพ ดูกร
จอมเทพ อาตมภาพ กลาวการแสวงหาโดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี
ฉะนี้แล ที่กลาวถึงการแสวงหาดังนี้ กลาวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ภิกษุผูปฏิบัติอยางนี้แล จึงจะชื่อวาปฏิบัติแลวเพื่อสํารวมในปาติโมกข ฯ
[๒๕๙] ขาแตพระองคผนู ิรทุกข ก็ภกิ ษุปฏิบัติอยางไร จึงจะชื่อวาปฏิบัติแลวเพือ่ ความ
สํารวมอินทรีย ฯ
ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวรูปที่จะพึงรูแจงดวยนัยนตาโดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควร
เสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี กลาวเสียงที่จะพึงรูแจงดวยหู โดยแยก เปน คือ ที่ควรเสพก็มี
ที่ไมควรเสพก็มี กลาวกลิ่นทีจ่ ะพึงรูแจงดวยจมูก โดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ทีไ่ มควร
เสพก็มี กลาวรสที่จะพึงรูแจงดวยลิน้
โดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี
กลาวโผฏฐัพพะที่จะพึงรู แจงดวยกาย โดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี
กลาวธรรม ที่จะพึงรูแจงดวยใจ โดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ฯ
เมื่อพระผูม ีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทาวสักกะจอมเทพ ไดกราบทูล พระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมทราบเนื้อความแหงภาษิต ที่ตรัสโดยยอนี้ ไดโดยพิสดาร
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อยางนี้วา เมื่อบุคคลเสพรูปที่จะพึงรูแจงดวยนัยนตา เห็นปานใด อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรม
เสื่อม รูปที่จะพึงรูแจงดวยนัยนตา เห็นปานนี้ ไมควรเสพ เมื่อบุคคลเสพรูปที่จะพึงรูแจงดวย
นัยนตา เห็นปานใด อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญขึ้น รูปที่จะพึงรูแจงดวยนัยนตาเห็น
ปานนี้ ควรเสพ เมื่อบุคคลเสพเสียงที่จะพึงรูแจงดวยหู เห็นปานใด ... เมื่อบุคคลเสพ กลิ่นที่จะ
พึงรูแจงดวยจมูก เห็นปานใด ... เมื่อบุคคลเสพรสที่จะพึงรูแจงดวยลิน้ เห็นปานใด ... เมื่อ
บุคคลเสพโผฏฐัพพะที่จะพึงรูแจงดวยกาย เห็นปานใด ... เมื่อ บุคคลเสพธรรมที่จะพึงรูแจงดวยใจ
เห็นปานใด อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรม เสื่อม ธรรมที่จะพึงรูแจงดวยใจ เห็นปานนี้ ไมควร
เสพ เมื่อบุคคลเสพธรรมที่ จะพึงรูแจงดวยใจ เห็นปานใด อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญ
ขึ้น ธรรมที่ จะพึงรูแจงดวยใจเห็นปานนี้ ควรเสพ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทราบ เนื้อความ
แหงภาษิตที่ตรัสโดยยอนี้ไดโดยพิสดารอยางนี้ ในขอนี้ ขาพระองค ขามความสงสัยแลว ปราศจาก
ถอยคําที่จะพูดวาอยางไรแลว เพราะไดฟงการ พยากรณปญหาของพระผูมีพระภาค ฯ
[๒๖๐] ทาวสักกะจอมเทพ ทรงชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูม ี พระภาค ในปญหา
พยากรณขอนี้ ดังนี้แลว จึงไดทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาค ยิ่งขึ้นไปวา ขาแตพระองคผู
นิรทุกข สมณพราหมณทั้งหมด มีวาทะเปนอยางเดียว กัน มีศีลเปนอยางเดียวกัน มีฉนั ทะ
เปนอยางเดียวกัน มีความปรารถนาเปน อยางเดียวกัน หรือหนอ ฯ
ดูกรจอมเทพ สมณพราหมณทั้งหมด มีวาทะเปนอยางเดียวกัน มีศลี เปนอยางเดียว
กัน มีฉันทะเปนอยางเดียวกัน มีความปรารถนาเปนอยางเดียวกัน หามิได ฯ
ก็เพราะเหตุไร สมณพราหมณทั้งหมด จึงไมมีวาทะเปนอยางเดียวกัน ไมมีศีลเปน
อยางเดียวกัน ไมมีฉันทะเปนอยางเดียวกัน ไมมีความปรารถนาเปน อยางเดียวกัน ฯ
โลกมีธาตุเปนอันมาก มีธาตุตางกัน ในโลกที่มีธาตุเปนอันมาก มีธาตุ ตางกันนัน้
สัตวทั้งหลายยึดธาตุใดๆ อยู ยอมยึดมัน่ ธาตุนั้นๆ ดวยเรีย่ วแรงและ ความยึดถือ กลาววา
สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา เพราะเหตุนั้น สมณพราหมณ ทั้งหมด จึงไมมีวาทะเปนอยาง
เดียวกัน ไมมศี ีลเปนอยางเดียวกัน ไมมีฉันทะ เปนอยางเดียวกัน ไมมคี วามปรารถนาเปน
อยางเดียวกัน ... ฯ
[๒๖๑] ขาแตพระองคผนู ิรทุกข สมณพราหมณทั้งหมดมีความสําเร็จ ลวงสวน มี
ความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีทสี่ ุดลวงสวน หรือหนอ ฯ
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ดูกรจอมเทพ สมณพราหมณทั้งหมด มีความสําเร็จลวงสวน มีความ เกษมจากโยคะ
ลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีที่สุดลวงสวน หามิได ฯ
ก็เพราะเหตุไร สมณพราหมณทั้งหมด จึงไมมีความสําเร็จลวงสวน ไมมีความเกษม
จากโยคะลวงสวน ไมมีพรหมจรรยลวงสวน ไมมีที่สุดลวงสวน ฯ
ภิกษุเหลาใดนอมไปแลวในธรรมเปนที่สิ้นตัณหา ภิกษุเหลานั้น มีความสําเร็จลวง
สวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีที่สุด ลวงสวน เพราะเหตุนั้น
สมณพราหมณทั้งหมด จึงไมมีความสําเร็จลวงสวน ไมมี ความเกษมจากโยคะลวงสวน ไมมี
พรหมจรรยลวงสวน ไมมีที่สดุ ลวงสวน ฯ
[๒๖๒] ทาวสักกะ จอมเทพ ทรงชื่นชม อนุโมทนาภาษิตของ พระผูมี พระภาค ใน
ปญหาพยากรณขอนี้ ดังนีแ้ ลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต พระองคผูเจริญ ตัณหาเปน
ดังโรค เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร ยอมฉุดคราบุรุษนี้ไป เพื่อบังเกิดในภพนั้นๆ เพราะฉะนัน้
บุรุษนี้ยอมถึงอาการขึ้นๆ ลงๆ ปญหา เหลาใด ที่ขาพระองคไมไดแมซึ่งการกระทําโอกาสใน
สมณพราหมณเหลาอื่นนอก พระธรรมวินัยนี้ ปญหาเหลานั้น พระผูมีพระภาคผูทรงเห็นกาลไกล
โปรด พยากรณแกขาพระองคแลว และลูกศรคือความสงสัยเคลือบแคลงของขาพระองค พระผูมี
พระภาคทรงถอนขึ้นแลว ฯ
ดูกรจอมเทพ พระองคยงั ทรงจําไดหรือวา เคยตรัสถามปญหาเหลานี้กะ สมณพราหมณ
เหลาอื่น ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยังจําไดวา เคยถามปญหาเหลานีก้ ะ สมณพราหมณ
เหลาอื่น ฯ
ก็สมณพราหมณเหลานัน้ พยากรณอยางไร ถาพระองคไมหนักพระทัย ขอใหตรัสบอก
เถิด ฯ
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ขาพระองคไมมีความหนักใจ ในสถานที่พระองค และทานที่เปนอยาง พระองคประทับ
นั่งอยูแลว ฯ
ถาเชนนั้น จงตรัสบอกเถิด ฯ
ขาพระองคเขาใจสมณพราหมณเหลาใดวา เปนสมณพราหมณผูอยูป า มีเสนาสนะ
อันสงัดแลว ขาพระองคเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้น ถามปญหา เหลานี้ ทานเหลานั้นถูกขา
พระองคถามปญหาแลว ยอมไมสบายใจ เมือ่ ไมสบาย ใจ กลับยอนถามขาพระองควา ทานชื่อไร
ขาพระองคถูกทานเหลานั้นถามแลว จึงตอบวา ขาพเจาคือทาวสักกะจอมเทพ ทานเหลานั้นยัง
สอบถามขาพระองค ตอไปวา ทานกระทํากรรมอะไรจึงลุถึงฐานะอันนี้ ขาพระองคจึงไดแสดงธรรม
ตามที่ไดฟงมา ตามที่ไดเรียนมา แกทานเหลานั้น ทานเหลานั้นดีใจดวยเหตุเพียง เทานี้วา พวก
เราไดเห็นทาวสักกะจอมเทพ และทาวเธอไดตอบปญหาที่พวกเรา ไดถามแลวเปนของแนนอน
ทานเหลานั้นกลับเปนผูรับฟงขาพระองค แต ขาพระองคหาไดเปนผูรับฟงทานเหลานั้นไม ก็ขา
พระองคเปนสาวกของพระองค ชั้นโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง มีอันจะ
ตรัสรูใน เบื้องหนา ฯ
พระองคยงั ทรงจําไดหรือ ถึงการไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัส เห็นปานนี้
กอนแตนี้ ฯ
ขาพระองคยังจําไดถึงการไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัส เห็น ปานนี้ กอน
แตนี้ ฯ
พระองคยงั ทรงจําไดถึงการไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัส เห็น ปานนี้ กอน
แตนี้ อยางไรเลา ฯ
[๒๖๓] ขาแตพระองคผเู จริญ เรื่องเคยมีมาแลว สงครามระหวางเทวดา และอสูร
ไดประชิดกันแลว ก็ในสงครามคราวนั้น พวกเทวดาชนะ พวกอสูรแพ เมื่อขาพระองคชนะ
สงครามนั้นแลว ไดมีความดําริอยางนีว้ า บัดนี้ พวกเทวดาใน เทวโลกนี้จักบริโภคโอชาทั้งสอง
คือ ทิพยโอชา และอสุรโอชา การไดรับความ ยินดี การไดรับความโสมนัสของขาพระองคนั้น
ประกอบไปดวยทางมาแหงอาชญา ประกอบไปดวยทางมาแหงศาตรา ไมเปนไปเพื่อความเบื่อ
หนาย เพื่อความคลาย กําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูย ิ่ง เพื่อความตรัสรู
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เพื่อพระนิพพาน สวนการไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัสของขาพระองค เพราะไดฟง
ธรรมของพระผูมีพระภาคนั้น ไมเปนทางมาแหงอาชญา ไมเปนทางมาแหงศาตรา ยอมเปนไป
เพื่อความเบื่อหนายโดยสวนเดียว เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อ
ความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อพระนิพพาน ฯ
ดูกรจอมเทพ ก็พระองคทรงเห็นอํานาจประโยชนอยางไรเลา จึงทรง ประกาศ การ
ไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัส เห็นปานนี้ ฯ
ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชน ๖ ประการ จึงประกาศการไดรับ ความยินดี การได
รับความโสมนัส เห็นปานนี้ ฯ
[๒๖๔] ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชนประการทีห่ นึ่งอยางนี้วา
เมื่อเราเกิดเปนเทวดาดํารงอยูในภพดาวดึงสนี้ เรากลับ ไดอายุเพิ่มขึ้นอีก ขาแตพระองค
ผูนิรทุกข ขอจงทรงทราบ อยางนี้เถิด ดังนี้ จึงประกาศการไดรับความยินดี การไดรับความ
โสมนัส เห็นปานนี้ ฯ
[๒๖๕] ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชนประการที่สองอยางนี้วา
เราจุติจากทิพยกายแลว ละอายุอันมิใชของมนุษยแลว เปนผูไมหลง จักเขาสูค รรภ
ในตระกูลอันเปนที่พอใจของเรา ดังนี้ จึงประกาศการไดรับความยินดี การไดรบั ความโสมนัส
เห็นปานนี้ ฯ
[๒๖๖] ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชนประการทีส่ ามอยางนี้วา
เรานั้น ยินดีแลว ในศาสนา ของทาน ทีม่ ิไดหลง ปญหา เรามีสัมปชัญญะ มีสติมั่นคง จัก
อยูโดยธรรม ดังนี้ จึงประกาศการไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัส เห็นปานนี้ ฯ
[๒๖๗] ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชนประการที่สี่อยางนี้วา
ถาความตรัสรูจักมีแกเราในภายหนา โดยธรรมไซร เราจักเปนผูรูทวั่ ถึงอยู นั่นแหละ
จักเปนที่สุดของเรา ดังนี้ จึงประกาศการไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัส เห็น
ปานนี้ ฯ
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[๒๖๘] ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชนประการทีห่ าอยางนีว้ า
หากเราจุตจิ ากกายมนุษยแลว ละอายุอนั เปนของ มนุษยแลว จักกลับเปนเทวดาอีก
จักเปนผูสูงสุดในเทวโลก ดังนี้ จึงประกาศการไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัส
เห็นปานนี้ ฯ
[๒๖๙] ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชนประการทีห่ กอยางนี้วา
พวกเทวดาชั้นอกนิฏฐาเหลานั้นเปนผูประณีตกวา มียศ เมื่อภพที่สุดเปนไปอยู นิวาส
นั้นจักเปนของเรา ดังนี้ จึงประกาศการไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัส เห็น
ปานนี้ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชน หกประการนี้แล
จึงประกาศการไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัส เห็นปานนี้ ฯ
[๒๗๐] ขาพระองคมีความดําริยังไมถงึ ที่สุด ยังมีความสงสัย เคลือบแคลง
เที่ยวเสาะแสวงหาพระตถาคตอยูตลอดกาลนาน ขาพระองคสําคัญ
สมณะเหลาใด ซึ่งเปนผูมีปรกติอยูเงียบสงัด เขาใจวาเปนพระสัมพุทธ
เจา ไดเขาไปหาสมณะเหลานัน้ ทาน เหลานั้นถูกขาพระองคถามวา
ความพอใจเปนอยางไร ความไมพอใจเปนอยางไร ก็หาชีแ้ จงในมรรค
และขอปฏิบัติไม ในเวลาที่ทา นเหลานั้นรูขา พระองควา เปนสักกะมา
จากเทวโลก จึงถามขาพระองคทีเดียววา ทานทําอะไรจึงไดลุถึงฐานะนี้
ขาพระองคจึงแสดงธรรมตามที่ฟงมา แกทา นเหลานั้น ใหปรากฏในหมู
ชน ทานเหลานั้นมีความพอใจดวยเหตุเพียงเทานี้วา พวกเราไดเห็น
ทาววาสวะแลว ในเวลาใด ขาพระองคไดเห็น พระสัมพุทธเจา ผูขาม
ความส งสัยไดแลว ในเวลานั้น ขาพระองคเปนผูปราศจากความกลัว
วันนี้ ไดเขามานั่งใกล พระสัมพุทธเจาแลว ขาพระองคขอถวายบังคม
พระพุทธเจา ผูท รงกําจัดเสียไดซึ่งลูกศรคือตัณหา ซึ่งหาบุคคลเปรียบ
มิไดเปน มหา วีระ เปนผูเบิกบานแลว เปนเผาพันธุ พระอาทิตย ขาแต
พระองคผูนิรทุกข ขาพระองคกับพวกเทวดากระทําความนอบนอมอันใด
แกพรหม ตั้งแตวนั นีเ้ ปนตนไป ขาพระองคขอถวาย ความนอบนอมนัน้
แดพระองค ขาพระองคขอทําความนอบนอมแดพระองคดวยตนเอง
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พระองคผูเดียวเปนผูตรัสรูพระนิพพานพระองคเปนศาสดาอยางยอด
เยี่ยมในโลกกับทั้งเทวโลก จะหา บุคคลเปรียบพระองคมิได ฯ
[๒๗๑] ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพ ไดตรัสเรียกปญจสิขคันธรรพ บุตรมาแลว
ตรัสวา พอปญจสิขะ พอเปนผูมีอุปการะแกเรามาก ดวยเหตุที่พอ ใหพระผูมีพระภาคทรงพอ
พระหฤทัยกอน พอใหพระองคทรงพอพระหฤทัยกอนแลว ภายหลังพวกเราจึงไดไปเฝาพระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น เราจักตั้งพอไวในตําแหนงแทนบิดา พอจักเปน
ราชาแหงคนธรรพ และเราจะให นางภัททาสุริยวัจฉสาแกพอ เพราะวา นางนั้น พอปรารถนา
ยิ่งนัก ฯ
ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพเอาพระหัตถตบปฐพี แลวทรงเปลงอุทาน ๓ ครั้งวา
ขอนอบนอมแด พระผูมีพระภาคอรหันต สัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น ขอ
นอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอ
นอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา สัมพุทธเจาพระองคนั้น
[๒๗๒] ก็เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู ดวงตาเห็นธรรม อันปราศจาก
ธุลี ปราศจากมลทิน บังเกิดขึ้นแกทาวสักกะจอมเทพวา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึน้ เปนธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับเปนธรรมดา และบังเกิด ขึ้นแกเทวดาแปดหมื่นพวกอืน่ ปญหาที่
เชื้อเชิญใหถามที่ทาวสักกะจอมเทพทูล ถามนั้น พระผูมีพระภาคทรงพยากรณแลว ดวยประการ
ดังนี้ เพราะฉะนั้น คําวา สักกปญหา จึงเปนชื่อของไวยากรณภาษิตนี้ ฉะนีแ้ ล ฯ
จบสักกปญหสูตร ที่ ๘
------------------------------
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๙. มหาสติปฏฐานสูตร (๒๒)
[๒๗๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในกุรุชนบท มีนิคมของชาวกุรุ ชื่อวา กัมมา
สทัมมะ ณ ทีน่ ั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้น
ทูลรับพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาค ไดตรัสพระพุทธภาษิตนีว้ า ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย หนทางนี้เปนที่ไปอันเอก เพื่อ วามบริสุทธิ์ของเหลาสัตว เพือ่ ลวงความโศกและ
ปริเทวะ เพื่อความดับสูญ แหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกตอง เพื่อทําใหแจงซึ่ง
พระนิพพาน หนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ ประการ ๔ ประการ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสียได ๑ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและ โทมนัสในโลกเสียได ๑ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑ ฯ
จบอุทเทสวารกถา
[๒๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยูอยางไรเลา ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี ไปสูเรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติ
ไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา เมื่อ หายใจออกยาว ก็รูชัดวา เราหายใจ
ออกยาว เมื่อหายใจเขายาว ก็รูชัดวา เรา หายใจเขายาว เมื่อหายใจออกสั้น ก็รูชัดวา เรา
หายใจออกสัน้ เมื่อหายใจเขา สั้น ก็รูชัดวา เราหายใจเขาสั้น ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผู
กําหนดรูตลอด กองลมหายใจทั้งปวงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูตลอด
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กอง ลมหายใจทั้งปวงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขารหายใจออก ยอม
สําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขารหายใจเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายชางกลึงหรือลูกมือของ
นายชางกลึงผูข ยัน เมื่อชักเชือกกลึงยาว ก็รชู ัดวา เราชักยาว เมื่อชักเชือกกลึงสั้น ก็รูชดั วา
เราชักสั้น แมฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้นเหมือนกัน เมื่อหายใจออกยาว ก็รูชัดวา เราหายใจออกยาว
เมื่อหายใจเขายาว ก็รูชัดวา เราหายใจเขายาว เมื่อหายใจออกสั้น ก็รูชัดวา เราหายใจออกสั้น
เมื่อหายใจ เขาสั้น ก็รูชัดวา เราหายใจเขาสั้น ยอมสําเนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูกองลม
ทั้งปวงหายใจออก ยอมสําเนียกวา เราจักเปนผูกําหนดกองลมทั้งปวงหายใจเขา ยอม
สําเนียกวา เราจักระงับกายสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เรา จักระงับกายสังขารหายใจ
เขา ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายใน กายภายในบาง พิจารณาเห็นกายในกาย
ภายนอกบาง พิจารณาเห็นกายในกายทั้ง ภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความ
เกิดขึ้นในกายบาง พิจารณาเห็น ธรรมคือความเสื่อมในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิด
ขึ้นทั้งความเสือ่ ม ในกายบาง ยอมอยู อีกอยางหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา กายมีอยู ก็เพียง
สักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัย อยูแลว และ
ไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล ภิกษุชื่อวา พิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ
จบอานาปานบรรพ
[๒๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึง่ ภิกษุเมื่อเดิน ก็รูชัดวาเราเดิน เมื่อยืน
ก็รูชัดวาเรายืน เมื่อนั่ง ก็รูชัดวาเรานั่ง เมื่อนอนก็รูชัดวาเรานอน หรือ เธอตั้งกายไวดว ยอาการ
อยางใดๆ ก็รูชดั อาการอยางนั้นๆ ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายใน
บาง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบาง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบาง
พิจารณาเห็นธรรม คือความเกิด ขึ้นในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบาง
พิจารณาเห็นธรรมคือ ทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบาง ยอมอยู อีกอยางหนึ่ง สติของเธอ
ที่ตั้งมั่น อยูว า กายมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอ ัน

พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาที่ 218
ตัณหาและทิฐไิ มอาศัยอยูแ ลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อยางนี้แล
ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ
จบอิริยาปถบรรพ
[๒๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึง่ ภิกษุยอมทําความรูสึกตัวในการ กาว ในการ
ถอย ในการแล ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงผาสังฆาฏิบาตรและ
จีวร ในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ใน การถายอุจจาระและปสสาวะ ยอมทําความรูสึก
ตัว ในการเดิน การยืน การนัง่ การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง ดังพรรณนามาฉะนี้
ภิกษุยอมพิจารณาเห็น กายในกายภายในบาง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบาง พิจารณาเห็นกาย
ในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบาง พิจารณาเห็นธรรม
คือความเสื่อมในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้ง ความเสื่อมในกายบาง ยอมอยู
อีกอยางหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา กายมี อยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึก
เทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิ ไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ
จบสัมปชัญญบรรพ
[๒๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึง่ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนี้ แหละ แตพื้น
เทาขึ้นไป แตปลายผมลงมา มีหนังเปนที่สดุ รอบ เต็มดวยของ ไมสะอาดมีประการตางๆ วา มี
อยูในกายนี้ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยือ่ ในกระดูก มาม หัวใจ ตับ
ผังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสทบ อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ
มันขน น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไถมี
ปาก สองขาง เต็มดวยธัญชาติตางชนิดคือ ขาวสาลี ขาวเปลือก ถั่วเขียว ถั่วเหลือง งา ขาว
สาร บุรุษผูมีนัยนตาดีแกไถนั้นแลว พึงเห็นไดวา นี้ขาวสาลี นี้ขาว เปลือก นี้ถั่วเขียว นี้ถวั่
เหลือง นี้งา นีข้ าวสาร ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ เหมือน กัน ยอมพิจารณาเห็นกายนีแ้ หละ แต
พื้นเทาขึ้นไป แตปลายผมลงมา มีหนัง เปนที่สุดรอบ เต็มดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ วา
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มีอยูในกายนี้ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยือ่ ในกระดูก มาม หัวใจ
ตับ ผังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสทบ อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด
เหงื่อ มันขน น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร ดังพรรณนามา ฉะนี้ ภิกษุยอ ม
พิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง พิจารณาเห็นกายในกายภาย นอกบาง พิจารณาเห็นกาย
ในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ ความเกิดขึน้ ในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ
ความเสื่อมในกายบาง พิจารณาเห็น ธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบาง ยอมอยู
อีกอยางหนึ่ง สติของ เธอที่ต้งั มั่นอยูว า กายมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึก
เทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ
จบปฏิกูลมนสิการบรรพ
[๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึง่ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนี้ แหละ ซึ่งตั้งอยู
ตามที่ ตั้งอยูตามปรกติ โดยความเปนธาตุวา มีอยูใ นกายนี้ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม
คนฆาโคหรือลูกมือของคนฆาโคผูขยัน ฆาโค แลว แบงออกเปนสวน นั่งอยูที่หนทางใหญสี่
แพรง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น เหมือนกัน ยอมพิจารณาเห็นกายนีแ้ หละ ซึง่ ตั้งอยูตามที่ ตั้งอยู
ตามปรกติ โดย ความเปนธาตุวา มีอยูใ นกายนี้ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม ดังพรรณนา
มาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง ฯลฯ อยางนีแ้ ล ภิกษุชื่อวา พิจารณา
เห็นกายในกายอยู ฯ
จบธาตุมนสิการบรรพ
[๒๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ ที่เขาทิ้งไวใน
ปาชา ตายแลววันหนึ่งบาง สองวันบาง สามวันบาง ที่ขึ้นพอง มี สีเขียวนาเกลียด มีน้ําเหลือง
ไหลนาเกลียด เธอยอมนอมเขามาสูกายนี้แหละวา ถึงรางกายอันนี้เลา ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา คง
เปนอยางนี้ ไมลวงความเปนอยาง นี้ไปได ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายใน
กายภายในบาง ฯลฯ อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ
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[๒๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ ที่เขาทิ้งไวใน
ปาชา อันฝูงกาจิกกินอยูบาง ฝูงนกตะกรุมจิกกินอยูบาง ฝูงแรงจิก กินอยูบาง หมูสุนขั กัดกิน
อยูบาง หมูสุนขั จิ้งจอกกัดกินอยูบาง หมูสตั วตัวเล็กๆ ตางๆ กัดกินอยูบา ง เธอยอมนอม
เขามาสูกายนีแ้ หละวา ถึงรางกายอันนี้เลาก็มี อยางนี้เปนธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวงความ
เปนอยางนีไ้ ปได ดังพรรณนามา ฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง พิจารณาเห็น
กายในกายภาย นอกบาง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ
ความเกิดขึน้ ในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบาง พิจารณาเห็น ธรรมคือทั้ง
ความเกิดขึน้ ทัง้ ความเสื่อมในกายบาง ยอมอยู อีกอยางหนึ่ง สติของ เธอที่ตั้งมั่นอยูว า กายมีอยู
ก็เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอ ันตัณหา และทิฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่น
อะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยาง นี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ
[๒๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ ที่เขาทิ้งไวใน
ปาชา เปนรางกระดูก ยังมีเนือ้ และเลือด ยังมีเสนเอ็นผูกรัดอยู ฯลฯ
[๒๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึง่ ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ ที่เขาทิ้งไวใน
ปาชา เปนรางกระดูก ปราศจากเนื้อ แตยังเปอนเลือด ยังมีเสนเอ็น ผูกรัดอยู ฯลฯ
[๒๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึง่ ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ ที่เขาทิ้งไว
ในปาชา เปนรางกระดูก ปราศจากเนื้อและเลือดแลว ยังมีเสนเอ็น ผูกรัดอยู ฯลฯ
[๒๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึง่ ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ ที่เขาทิ้งไวใน
ปาชา คือ เปนกระดูก ปราศจากเสนเอ็นผูกรัดแลว เรี่ยรายไปใน ทิศใหญทิศนอย คือ กระดูก
มือไปทางหนึง่ กระดูกเทาไปทางหนึ่ง กระดูกแขง ไปทางหนึ่ง กระดูกขาไปทางหนึ่ง กระดูก
สะเอวไปทางหนึ่ง กระดูกหลังไปทาง หนึ่ง กระดูกสันหลังไปทางหนึ่ง กระดูกสีขางไปทางหนึ่ง
กระดูกหนาอกไปทาง หนึ่ง กระดูกไหลไปทางหนึ่ง กระดูกแขนไปทางหนึ่ง กระดูกคอไปทาง
หนึ่ง กระดูกคางไปทางหนึ่ง กระดูกฟนไปทางหนึ่ง กระโหลกศีรษะไปทางหนึ่ง เธอยอมนอม
เขามาสูกายนีแ้ หละวา ถึงรางกายอันนี้เลา ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลว งความ
เปนอยางนีไ้ ปได ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณา เห็นกายในกายภายในบาง พิจารณาเห็น
กายในกายภายนอกบาง พิจารณาเห็นกาย ในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ
ความเกิดขึน้ ในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้ง
ความเกิดขึน้ ทั้งความเสื่อมในกายบาง ยอมอยู อีกอยางหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูว า กายมี
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อยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและ ทิฐิไมอาศัยอยู
แลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้ แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู ฯ
[๒๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึง่ ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ ที่เขาทิ้งไวใน
ปาชา คือ เปนกระดูกมีสีขาว เปรียบดวยสีสังข ฯลฯ
[๒๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ ที่เขาทิ้งไวใน
ปาชา คือ เปนกระดูกกองเรียงรายอยูแ ลวเกินปหนึ่งขึ้นไป ฯลฯ
[๒๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึง่ ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ ที่เขาทิ้งไวใน
ปาชา คือ เปนกระดูกผุ เปนจุณแลว เธอยอมนอมเขามาสูกายนี้ แหละวา ถึงรางกายอันนี้เลา
ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลว งความ เปนอยางนี้ไปได ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุ
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบาง พิจารณาเห็นกายใน
กายทั้งภายในภายนอก บาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ
ความ เสื่อมในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบาง ยอมอยู
อีกอยางหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา กายมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึก
เทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแลว และไม ถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็น กายในกายอยู ฯ
จบนวสีวถิกาบรรพ
จบกายานุปสสนา
-------------------------[๒๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยูอ ยางไร เลา ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ เสวยสุขเวทนาอยู ก็รูชัดวา เราเสวยสุขเวทนา หรือ เสวยทุกขเวทนา ก็รูชัด
วา เราเสวยทุกขเวทนา หรือ เสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รชู ัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา หรือ
เสวยสุขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา เรา เสวยสุขเวทนามีอามิส หรือ เสวยสุขเวทนาไมมีอามิส
ก็รูชัดวา เราเสวยสุข เวทนาไมมีอามิส หรือเสวยทุกขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยทุกข
เวทนามี อามิส หรือ เสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส หรือ
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เสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส หรือ เสวยอทุกขม
สุขเวทนาไมมอี ามิส ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมี อามิส ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุ
ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบาง พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบาง พิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายใน ทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึน้ ในเวทนาบาง
พิจารณาเห็น ธรรมคือความเสื่อมในเวทนาบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสือ่ ม
ในเวทนาบาง อีกอยางหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา เวทนามีอยู ก็เพียง สักวาความรู เพียง
สักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยู แลว และไมถือมั่นอะไรๆ
ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวา พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ฯ
จบเวทนานุปสสนา
---------------------[๒๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพจิ ารณาเห็นจิตในจิตอยูอยางไรเลา ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ จิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิต ปราศจากราคะ จิตมีโทสะ
ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิต ปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รวู าจิตมีโม
หะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิต ปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู จิตฟุงซาน ก็รูวาจิต
ฟุงซาน จิตเปน มหรคต ก็รวู าจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต
จิต มีจิตอื่นยิง่ กวา ก็รวู าจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวา
จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไม เปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รู
วาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รวู าจิตไมหลุด พน ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณา
เห็นจิตในจิตภายในบาง พิจารณาเห็น จิตในจิตภายนอกบาง พิจารณาเห็นจิตในจิตทัง้ ภายในทั้ง
ภายนอกบาง พิจารณา เห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในจิตบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในจิต
บาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึน้ ทั้งความเสื่อมในจิตบาง ยอมอยู อีกอยาง หนึ่ง สติ
ของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา จิตมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัย ระลึกเทานั้น เธอเปนผู
อันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแ ลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล
ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯ
จบจิตตานุปสสนา
------------------------
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[๒๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพจิ ารณาเห็นธรรมในธรรมอยู อยางไร เลา ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือนิวรณ ๕ ภิกษุพิจารณา เห็นธรรมในธรรมคือ
นิวรณ ๕ อยางไรเลา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อกามฉันท มีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูช ัดวา กาม
ฉันทมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อ กามฉันทไมมอี ยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา กามฉันท
ไมมีอยู ณ ภายในจิต ของเรา อนึ่ง กามฉันทที่ยังไมเกิดจะเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัด
ประการนั้น ดวย กามฉันททเี่ กิดขึ้นแลวจะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย
กามฉันทที่ละไดแลวจะไมเกิดขึ้นตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อีกอยางหนึ่ง
เมื่อพยาบาทมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา พยาบาทมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อพยาบาท
ไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา พยาบาท ไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง พยาบาทที่ยังไม
เกิดจะเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย พยาบาทที่เกิดขึ้นแลวจะละเสียได
ดวยประการใด ยอม รูชัดประการนั้นดวย พยาบาททีล่ ะไดแลวจะไมเกิดขึ้นตอไปดวยประการ
ใด ยอม รูชัดประการนั้นดวย อีกอยางหนึ่ง เมื่อถีนมิทธะมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา ถีน
มิทธะมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อถีนมิทธะไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา ถีนมิทธะ
ไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง ถีนมิทธะที่ยังไมเกิด จะเกิดขึน้ ดวยประการใด ยอมรูชัด
ประการนั้นดวย ถีนมิทธะทีเ่ กิดขึ้นแลว จะ ละเสียไดดว ยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย
ถีนมิทธะที่ละไดแลว จะไม เกิดขึ้นตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อีกอยางหนึ่ง
เมื่อ อุทธัจจกุกกุจจะมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา อุทธัจจกุกกุจจะมีอยู ณ ภายใน จิตของเรา
หรือเมื่ออุทธัจจกุกกุจจะไมมอี ยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา อุทธัจจ กุกกุจจะไมมีอยู ณ ภายในจิต
ของเรา อนึ่ง อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิดจะเกิด ขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัดประการนัน้ ดวย
อุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึน้ แลว จะ ละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อุทธัจจ
กุกกุจจะที่ละไดแลว จะไมเกิดขึ้นตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อีกอยางหนึ่ง
เมื่อ วิจกิ ิจฉามีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา วิจกิ จิ ฉามีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อวิจิกจิ ฉา
ไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา วิจิกจิ ฉาไมมีอยู ณ ภายใน จิตของเรา อนึ่ง วิจกิ ิจฉาที่ยัง
ไมเกิดจะเกิดขึน้ ดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้น ดวย วิจกิ ิจฉาที่เกิดขึ้นแลว จะละเสีย
ไดดว ยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย วิจกิ ิจฉาที่ละไดแลว จะไมเกิดขึ้นตอไปดวยประการ
ใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายใน
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บาง พิจารณาเห็น ธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณา
เห็นธรรมคือความเกิดขึน้ ในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมบาง พิจารณา
เห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึน้ ทั้งความเสื่อมในธรรมบาง ยอมอยู อีกอยาง หนึ่ง สติของเธอที่ตั้ง
มั่นอยูวา ธรรมมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัย ระลึกเทานัน้ เธอเปนผูอันตัณหาและ
ทิฐิไมอาศัยอยูแ ลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวา
พิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือนิวรณ ๕ อยู ฯ
จบนีวรณบรรพ
-------------------[๒๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คืออุปาทาน
ขันธ ๕ ภิกษุพจิ ารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ ๕ อยางไรเลา ภิกษุในธรรมวินัยนี้
พิจารณาเห็นดังนี้วา อยางนี้รปู อยางนี้ความเกิดขึ้นแหงรูป อยางนี้ความดับแหงรูป อยางนี้
เวทนา อยางนีค้ วามเกิดขึน้ แหงเวทนา อยางนี้ ความดับแหงเวทนา อยางนี้สัญญา อยางนี้ความ
เกิดขึ้นแหงสัญญา อยางนี้ความ ดับแหงสัญญา อยางนี้สังขาร อยางนี้ความเกิดขึ้นแหงสังขาร
อยางนี้ความดับ แหงสังขาร อยางนี้วิญญาณ อยางนี้ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณ อยางนีค้ วามดับ
แหงวิญญาณ ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบาง พิจารณา
เห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้ง ภายนอกบาง พิจารณา
เห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรม คือความเสื่อมในธรรมบาง พิจารณา
เห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึน้ ทั้งความเสื่อมใน ธรรมบาง ยอมอยู อีกอยางหนึ่ง สติของเธอที่ตั้ง
มั่นอยูวา ธรรมมีอยู ก็เพียง สักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอ ันตัณหา
และทิฐิไมอาศัย อยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล ภิกษุ
ชื่อวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ ๕ อยู ฯ
จบขันธบรรพ
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[๒๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คืออายตนะ
ภายในและภายนอก ๖ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะ ภายในและภายนอก ๖ อยางไร
เลา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักนัยนตา รูจ ักรูป และรูจกั นัยนตาและรูปทั้ง ๒ นั้น อันเปน
ที่อาศัยบังเกิดของสังโยชน อนึ่ง สังโยชนที่ยังไมเกิดจะเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัด
ประการนั้นดวย สังโยชน ทีเ่ กิดขึ้นแลว จะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย
สังโยชนที่ ละไดแลวจะไมเกิดขึ้นตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย ภิกษุยอม
รูจักหู รูจกั เสียง ... ภิกษุยอมรูจักจมูก รูจกั กลิ่น ... ภิกษุยอมรูจักลิ้น รูจ ักรส ... ภิกษุยอม
รูจักกาย รูจักสิง่ ที่จะพึงถูกตองดวยกาย ... ภิกษุยอมรูจักใจ รูจัก ธรรมารมณ และรูจ ักใจและ
ธรรมารมณทั้ง ๒ นั้น อันเปนที่อาศัยบังเกิดของ สังโยชน อนึ่ง สังโยชนที่ยังไมเกิดจะเกิดขึน้
ดวยประการใด ยอมรูชัดประการ นั้นดวย สังโยชนที่เกิดขึ้นแลวจะละเสียไดดว ยประการใด
ยอมรูชัดประการนั้น ดวย สังโยชนที่ละไดแลวจะไมเกิดขึ้นตอไปดวยประการใด ยอมรูชัด
ประการ นัน้ ดวย ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบาง พิจารณา
เห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้ง ภายนอกบาง พิจารณาเห็น
ธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ ทั้งความเกิดขึน้ ทั้งความเสื่อมในธรรมบาง
ยอมอยู อีกอยางหนึ่ง สติของเธอที่ ตั้งมั่นอยูวา ธรรมมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวา
อาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอ ันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแ ลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก
ดูกร ภิกษุทงั้ หลาย อยางนีแ้ ล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายใน และภาย
นอก ๖ อยู ฯ
จบอายตบรรพ
-------------------[๒๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือโพชฌงค ๗
ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงค ๗ อยางไรเลา ภิกษุ ในธรรมวินัยนี้ เมือ่ สติ
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สัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา สติสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือ
เมื่อสติสัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภาย ในจิต ยอมรูชัดวา สติสัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา
อนึ่ง สติ สัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดจะเกิดขึน้ ดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย สติ
สัมโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว จะเจริญบริบูรณดว ยประการใด ยอมรูชัดประการนั้น ดวย อีกอยาง
หนึ่ง เมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต ฯลฯ อีกอยางหนึ่ง เมื่อวิริยสัมโพชฌงคมีอยู
ณ ภายในจิต ฯลฯ อีกอยางหนึ่ง เมื่อปติสัมโพชฌงค มีอยู ณ ภายในจิต ฯลฯ อีกอยางหนึ่ง
ปสสัทธิสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภาย ในจิต ฯลฯ อีกอยางหนึ่ง เมื่อสมาธิสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภาย
ในจิต ฯลฯ อีกอยางหนึ่ง เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา อุเบกขา
สัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอม
รูชัดวา อุเบกขาสัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด
จะเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อุเบกขาสัมโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว จะเจริญ
บริบูรณดวยประการใด ยอมรูชัด ประการนั้นดวย ดังพรรณนาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมภายในบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายใน
ทั้ง ภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึน้ ในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ ความเสื่อม
ในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมใน ธรรมบาง ยอมอยู อีกอยาง
หนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูว า ธรรมมีอยู ก็เพียง สักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานัน้
เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัย อยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
อยางนี้แล ภิกษุ ชื่อวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงค ๗ อยู ฯ
จบโพชฌงคบรรพ
จบภาณวารที่หนึ่ง
[๒๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คืออริยสัจ ๔
อยู ภิกษุพจิ ารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ ๔ อยู อยางไรเลา ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ยอม
รูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นีท้ ุกขสมุทัย นีท้ ุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ทกุ ขอริยสัจเปนไฉน แมชาติกเ็ ปนทุกข แมชราก็ เปนทุกข
แมมรณะก็เปนทุกข แมโสกะ ปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาส ก็เปน ทุกข แมความประจวบกับ
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สิ่งไมเปนที่รักก็เปนทุกข แมความพลัดพรากจากสิ่ง ที่รกั ก็เปนทุกข ปรารถนาสิ่งใดไมได แม
อันนั้นก็เปนทุกข โดยยอ อุปาทานขันธ ทั้ง ๕ เปนทุกข ฯ
[๒๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชาติเปนไฉน ความเกิด ความบังเกิด ความหยั่ง
ลงเกิด เกิดจําเพาะ ความปรากฏแหงขันธ ความไดอายตนะครบ ใน หมูสัตวนนั้ ๆ ของเหลา
สัตวนั้นๆ อันนี้เรียกวาชาติ ฯ
ก็ชราเปนไฉน ความแก ภาวะของความแก ฟนหลุด ผมหงอก หนัง เปนเกลียว
ความเสื่อมแหงอายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ในหมูส ัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ อันนี้
เรียกวาชรา ฯ
ก็มรณะเปนไฉน ความเคลื่อน ภาวะของความเคลื่อน ความแตกทําลาย ความหาย
ไป มฤตยู ความตาย ความทํากาละ ความทําลายแหงขันธ ความ ทอดทิ้งซากศพไว ความขาด
แหงชีวิตินทรีย จากหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตว นั้นๆ อันนี้เรียกวามรณะ ฯ
ก็โสกะเปนไฉน ความแหงใจ กิริยาที่แหงใจ ภาวะแหงบุคคลผูแหงใจ ความผาก
ณ ภายใน ความแหงผาก ณ ภายใน ของบุคคลผูประกอบดวยความ พิบัติอยางใดอยางหนึ่ง ผู
ถูกธรรมคือทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบแลว อันนี้ เรียกวาโสกะ ฯ
ก็ปริเทวะเปนไฉน ความคร่ําครวญ ความร่ําไรรําพัน กิริยาที่คร่ําครวญ กิริยาที่
ร่ําไรรําพัน ภาวะของบุคคลผูคร่ําครวญ ภาวะของบุคคลผูร่ําไรรําพัน ของ บุคคลผูประกอบดวย
ความพิบตั ิอยางใดอยางหนึ่ง ผูถูกธรรมคือทุกขอยางใดอยาง หนึ่งกระทบแลว อันนีเ้ รียกวาปริเทวะ ฯ
ก็ทุกขเปนไฉน ความลําบากทางกาย ความไมสําราญทางกาย ความ เสวยอารมณ
อันไมดีที่เปนทุกขเกิดแตกายสัมผัส อันนี้เรียกวาทุกข ฯ
ก็โทมนัสเปนไฉน ความทุกขทางจิต ความไมสําราญทางจิต ความเสวยอารมณ
อันไมดีที่เปนทุกขเกิดแตมโนสัมผัส อันนี้เรียกวาโทมนัส ฯ
ก็อุปายาสเปนไฉน ความแคน ความคับแคน ภาวะของบุคคลผูแคน ภาวะของ
บุคคลผูคับแคน ของบุคคลผูประกอบดวยความพิบัติอยางใดอยางหนึ่ง ผูถูกธรรมคือทุกขอยางใด
อยางหนึ่งกระทบแลว อันนีเ้ รียกวาอุปายาส ฯ
ก็ความประจวบกับสิ่งไมเปนที่รัก ก็เปนทุกข เปนไฉน ความประสบ ความพรั่ง
พรอม ความรวม ความระคน ดวยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันไมนาปรารถนา ไม
นาใคร ไมนาพอใจ หรือดวยบุคคลผูปรารถนาสิ่งที่ไมเปน ประโยชน ปรารถนาสิ่งที่ไมเกื้อกูล
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ปรารถนาความไมผาสุก ปรารถนาความไม เกษมจากโยคะ ซึ่งมีแกผูนั้น อันนีเ้ รียกวา ความ
ประจวบกับสิ่งไมเปนที่รัก ก็เปนทุกข ฯ
ก็ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ก็เปนทุกข เปนไฉน ความไมประสบ ความไม
พรั่งพรอม ความไมรวม ความไมระคน ดวยรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ อันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ หรือดวยบุคคลผูปรารถนา ประโยชน ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูล ปรารถนา
ความผาสุก ปรารถนาความเกษมจาก โยคะ คือ มารดา บิดา พี่ชาย นองชาย พี่หญิง นอง
หญิง มิตร อมาตย หรือ ญาติสาโลหิต ซึ่งมีแกผูนั้น อันนี้เรียกวา ความพลัดพรากจากสิง่
ที่รักก็ เปนทุกข ฯ
ก็ปรารถนาสิ่งใดไมได แมอันนั้น ก็เปนทุกข เปนไฉน ความปรารถนา ยอมบังเกิด
แกสัตวผูมีความเกิดเปนธรรมดา อยางนีว้ า โอหนอ ขอเราไมพึงมีความ เกิดเปนธรรมดา ขอ
ความเกิดอยามีมาถึงเราเลย ขอนั้นสัตวไมพึงไดสมความ ปรารถนา แมขอนี้ ก็ชื่อวาปรารถนา
สิ่งใดไมได แมอันนั้นก็เปนทุกข ความ ปรารถนายอมบังเกิดแกสัตวผูมีความแกเปนธรรมดา
อยางนี้วา โอหนอ ขอเรา ไมพึงมีความแกเปนธรรมดา ขอความแกอยามีมาถึงเราเลย ขอนั้น
สัตวไมพึงได สมความปรารถนา แมขอนี้ ก็ชื่อวาปรารถนาสิ่งใดไมได แมอันนั้นก็เปนทุกข
ความปรารถนายอมบังเกิดแกสัตวผูมีความเจ็บเปนธรรมดาอยางนีว้ า โอหนอ ขอเราไมพึงมีความ
เจ็บเปนธรรมดา ขอความเจ็บอยามีมาถึงเราเลย ขอนั้นสัตวไมพึง ไดสมความปรารถนา แมขอนี้
ก็ชื่อวา ปรารถนาสิ่งใดไมได แมอันนั้นก็เปน ทุกข ความปรารถนายอมบังเกิดแกสัตวผูมีความ
ตายเปนธรรมดาอยางนีว้ า โอหนอ ขอเราไมพึงมความตายเปนธรรมดา ขอความตายอยามีมาถึง
เราเลย ขอนั้นสัตว ไมพึงไดสมความปรารถนา แมขอนี้ ก็ชื่อวาปรารถนาสิ่งใดไมได แมอันนั้นก็
เปนทุกข ความปรารถนา ยอมบังเกิดแกสัตวผูมีโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส เปนธรรมดา
อยางนี้วา โอหนอ ขอเราไมพงึ มีโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส เปนธรรมดา ขอโสกปริเทว
ทุกขโทมนัสอุปายาส อยามีมาถึงเราเลย ขอนั้นสัตว ไมพึงไดสมความปรารถนา แมขอนี้ ก็ชื่อ
วาปรารถนาสิ่งใดไมได แมอันนั้น ก็เปนทุกข ฯ
ก็โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข เปนไฉน อุปาทานขันธ คือรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ เหลานี้เรียกวา โดยยอ อุปาทานขันธทั้ง ๕ เปนทุกข ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อันนีเ้ รียกวา ทุกขอริยสัจ ฯ
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[๒๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขสมุทยั อริยสัจ เปนไฉน ตัณหานี้ใด อันมีความ
เกิดอีก ประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน เพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณนั้นๆ
คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ฯ
[๒๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ตณ
ั หานีน้ นั้ เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่ไหน เมื่อจะ
ตั้งอยู ยอมตั้งอยูในที่ไหน ที่ใดเปนที่รกั ที่เจริญใจในโลก ตัณหา นั้น เมื่อจะเกิด ยอมเกิด
ในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยูในทีน่ ี้ อะไรเปนที่รักที่เจริญใจในโลก ฯ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อจะเกิด ยอมเกิด
ที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยู ณ ที่นี้ ฯ
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ เปนที่รักทีเ่ จริญใจใน โลก ตัณหา
เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นี้ เมือ่ จะตั้งอยู ยอมตั้งอยูในทีน่ ี้ ฯ
จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ
เปนที่รักที่เจริญในโลก ตัณหา เมื่อจะเกิด ยอมเกิดขึน้ ในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยูในทีน่ ี้ ฯ
จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโน สัมผัส เปนที่
รักที่เจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยูในทีน่ ี้ ฯ
จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสส
ชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เปนที่รัก ที่เจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อ
จะเกิด ยอมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู ยอมตัง้ อยู ในทีน่ ี้ ฯ
รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา เปน
ที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นี้ เมือ่ จะ ตั้งอยู ยอมตั้งอยูในทีน่ ี้ ฯ
รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา
ธัมมสัญเจตนา เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อจะเกิด ยอม เกิดในที่นี้ เมื่อจะตัง้ อยู
ยอมตั้งอยูในทีน่ ี้ ฯ
รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา เปน
ที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นี้ เมือ่ จะ ตั้งอยู ยอมตั้งอยูในทีน่ ี้ ฯ
รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก เปนที่รักที่เจริญใจ
ในโลก ตัณหา เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นี้ เมือ่ จะตั้งอยู ยอมตั้งอยูในทีน่ ี้ ฯ
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รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธัมมวิจาร เปนที่รักที่เจริญ
ใจในโลก ตัณหา เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในทีน่ ี้ เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยูในทีน่ ี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อันนีเ้ รียกวา ทุกขสมุทัยอริยสัจ ฯ
[๒๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธอริยสัจเปนไฉน ความสํารอก และความดับ
โดยไมเหลือ ความสละ ความสงคืน ความปลอยวาง ความไมมี อาลัย ในตัณหานั้น ก็ตัณหา
นั้น เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในที่ไหน เมื่อจะดับ ยอมดับในที่ไหน ที่ใดเปนทีร่ ักที่
เจริญใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อบุคคล จะละ ยอมละเสียไดในที่นี้ เมื่อจะดับยอมดับในที่นี้
อะไรเปนที่รักที่เจริญใจในโลก ฯ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคล จะละ
ยอมละเสียไดในที่นี้ เมื่อจะดับยอมดับในที่นี้ รูปเสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ
เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในที่นี้
เมื่อจะดับยอมดับในที่นี้ ฯ
จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ
เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสีย ไดในที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับ
ในที่นี้ ฯ
จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส เปนที่
รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับในที่นี้ ฯ
จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสส
ชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เปนที่รัก ที่เจริญใจในโลก ตัณหา
เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับในที่นี้ ฯ
รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา เปนที่
รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสีย ไดในทีน่ ี้ เมือ่ จะดับ ยอมดับในที่นี้ ฯ
รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา
ธัมมสัญเจตนา เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในทีน่ ี้ เมื่อ
จะดับ ยอมดับในที่นี้ ฯ
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รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมม ตัณหา เปนที่
รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับในที่นี้ ฯ
รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก เปนทีร่ ักที่เจริญ
ใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับในที่นี้ ฯ
รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธัมมวิจาร เปนที่รักที่เจริญ
ใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับในที่นี้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อันนีเ้ รียกวา ทุกขนิโรธอริยสัจ ฯ
[๒๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนไฉน นี้คือมรรค
มีองค ๘ อันประเสริฐ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมา
อาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
ก็สัมมาทิฏฐิเปนไฉน ความรูในทุกข ความรูในทุกขสมุทัย ความรูใ น ทุกขนิโรธ
ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา อันนี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิ ฯ
สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน ความดําริในการออกจากกาม ความดําริใน ความไม
พยาบาท ความดําริในอันไมเบียดเบียน อันนี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ ฯ
สัมมาวาจา เปนไฉน การงดเวนจากการพูดเท็จ งดเวนจากการพูดสอเสียด
งดเวนจากการพูดคําหยาบ งดเวนจากการพูดเพอเจอ อันนี้เรียกวา สัมมาวาจา ฯ
สัมมากัมมันตะ เปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว งดเวนจากการถือ เอาสิ่งของ
ที่เขามิไดให งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม อันนีเ้ รียกวา สัมมากัมมันตะ ฯ
สัมมาอาชีวะ เปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ละการเลี้ยงชีพที่ผิดเสีย สําเร็จ
การเลี้ยงชีพดวยการเลี้ยงชีพที่ชอบ อันนี้เรียกวา สัมมาอาชีวะ ฯ
สัมมาวายามะ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เกิดฉันทะพยายาม ปรารภความ
เพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อมิใหอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม เกิดบังเกิดขึน้ เพือ่ ละ
อกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแลว เพื่อใหกุศลธรรมที่ยัง ไมเกิดบังเกิดขึ้น เพื่อความตั้งอยู
ไมเลือนหาย เจริญยิ่ง ไพบูลย มีขึ้น เต็มเปย ม แหงกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแลว อันนี้เรียกวา
สัมมาวายามะ ฯ
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สัมมาสติ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินยั นี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู
ฯลฯ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯลฯ พิจารณา เห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและ โทมนัสในโลกเสียได อันนี้เรียกวา สัมมาสติ ฯ
สัมมาสมาธิ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินยั นี้ สงัดจากกาม สงัดจาก อกุศลธรรม
บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู เธอบรรลุทุติยฌาน มีความ
ผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมวี จิ าร
มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู เธอมี อุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยกาย เพราะ
ปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยทั้งหลาย สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา
มีสติอยูเปนสุข เธอบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัส
โทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู อันนี้เรียกวา สัมมา สมาธิ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อันนีเ้ รียกวา ทุกขนิโรธคามิมีปฏิปทาอริยสัจ ฯ
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบาง พิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ
ความเกิดขึน้ ในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ เสื่อมในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความ
เกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรมบาง ยอมอยู อีกอยางหนึง่ สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูว า ธรรมมีอยู ก็เพียง
สักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแลว และ
ไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็น ธรรมในธรรมอยู ฯ
จบสัจจบรรพ
จบธัมมานุปสสนา
-----------------------[๓๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ผูใดผูห นึง่ พึงเจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ นี้ อยางนี้ ตลอด
๗ ป เขาพึงหวังผล ๒ ประการอยางใดอยางหนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือเมื่อยังมี
อุปาทิเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๑ ๗ ป ยกไว ผูใดผูห นึ่งพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ อยางนี้
ตลอด ๖ ป ... ๕ ป ... ๔ ป ... ๓ ป ... ๒ ป ... ๑ ป เขาพึงหวังผล ๒ ประการอยางใดอยางหนึ่ง คือ
พระอรหัตผลใน ปจจุบนั ๑ หรือเมื่อยังมีอปุ าทิเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๑ ๑ ปยกไว ผูใด
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ผู หนึ่ง พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ อยางนี้ตลอด ๗ เดือน เขาพึงหวังผล ๒ ประการ อยางใดอยาง
หนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๑ ๗ เดือน
ยกไว ผูใดผูห นึ่งเจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ นี้ อยางนี้ ตลอด ๖ เดือน ... ๕ เดือน ... ๔ เดือน ...
๓ เดือน ... ๒ เดือน ... ๑ เดือน ... กึ่ง เดือน เขาพึงหวังผล ๒ ประการอยางใดอยางหนึ่ง คือ
พระอรหัตผลในปจจุบนั ๑ หรือเมื่อยังมีอปุ าทิเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๑ กึ่งเดือนยกไว
ผูใดผูหนึ่ง พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ อยางนีต้ ลอด ๗ วัน เขาพึงหวังผล ๒ ประการอยางใด
อยางหนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปจจุบนั ๑ หรือเมื่อยังมีอปุ าทิเหลืออยู เปน พระอนาคามี ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย หนทางนี้เปนที่ไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของเหลาสัตว เพื่อ
ลวงความโศกและปริเทวะ เพื่อความดับสูญแหงทุกขโทมนัส เพื่อ บรรลุธรรมที่ถูกตอง เพื่อทําให
แจงซึ่งพระนิพพาน หนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ ประการ ฉะนี้แล คําที่เรากลาว ดังพรรณนา
มาฉะนี้ เราอาศัยเอกายนมรรคกลาว แลว พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุ
เหลานั้น ยินดี ชื่นชมภาษิต ของพระผูมีพระภาคแลว ฉะนี้แล ฯ
จบมหาสติปฏฐานสูตร ที่ ๙
----------------------------
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๑๐. ปายาสิราชัญญสูตร (๒๓)
[๓๐๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง ทานพระกุมารกัสสปเที่ยวจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวย ภิกษุสงฆหมู
ใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ลุถึงนครแหงชาวโกศลชื่อเสตัพยะ ไดยิน วา สมัยนั้น ทานพระกุมาร
กัสสปอยู ณ ปาไมสีเสียดดานเหนือนครเสตัพยะ เขตนครเสตัพยะ ฯ
ก็สมัยนั้น เจาปายาสิครองเสตัพยนครซึ่งคับคั่งดวยประชาชน และหมู สัตว สมบูรณ
ดวยหญา ดวยไม ดวยน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร ซึ่งเปนราช สมบัติอันพระเจาปเสนทิโกศล
พระราชทานปูนบําเหน็จใหเปนสวนพรหมไทย สมัย นั้น ทิฐิอันลามกเห็นปานนีบ้ ังเกิดแกเจา
ปายาสิวา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดี
ทําชั่วไมมี ฯ
พราหมณและคฤหบดีชาวนครเสตัพยะ ไดทราบขาววา ทานพระกุมาร กัสสปสาวก
ของพระสมณโคดม เที่ยวจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุ สงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐
รูป ลุถึงนครเสตัพยะแลว อยู ณ ปาไมสีเสียด ดานเหนือนครเสตัพยะ เขตนครเสตัพยะ
เกียรติศัพทอนั งามของทานกุมาร กัสสปองคนั้นขจรไปแลวอยางนีว้ า เปนบัณฑิต เฉียบแหลม
มีปญญา เปนพหูสูต มีถอยคําอันวิจิตร มีปฏิภาณดี เปนทั้งพุทธบุคคล เปนทั้งพระอรหันต
ก็การได เห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานนั้น ยอมเปนการดีแล ดังนี้ ครั้งนั้นพราหมณ และ
คฤหบดีชาวนครเสตัพยะ พากันออกจากนครเสตัพยะเปนหมูๆ บายหนาทางทิศอุดรไปยังปาไม
สีเสียด ฯ
[๓๐๒] สมัยนั้น เจาปายาสิ ทรงพักผอนกลางวันอยู ณ ปราสาทชั้น บน ไดเห็น
พราหมณและคฤหบดีชาวนครเสตัพยะ พากันออกจากนครเสตัพยะ เปนหมูๆ บายหนาไปทาง
ทิศอุดร จึงเรียกนายนักการมาถามวา พอนักการ พราหมณและคฤหบดีชาวนครเสตัพยะ พากัน
ออกจากนครเสตัพยะเปนหมูๆ บาย หนาทางทิศอุดรไปยังปาไมสีเสียดทําไมกัน ฯ
น. มีเรื่องอยูพระองค พระสมณกุมารกัสสป สาวกของพระสมณโคดม เที่ยวจาริก
ไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป ลุถึงนครเสตัพยะแลว อยู
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ณ ปาไมสีเสียดดานเหนือนครเสตัพยะ เขตนครเสตัพยะ เกียรติศัพทอนั งามของทานกุมารกัสสป
องคนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา เปน บัณฑิต เฉียบแหลม มีปญญา เปนพหูสูต มีถอยคําอัน
วิจิตร มีปฏิภาณดี เปน ทั้งพุทธบุคคล เปนทั้งพระอรหันต พราหมณและคฤหบดีเหลานั้นพา
กันเขาไปหา เพื่อดูทานกุมารกัสสปองคนั้น ฯ
ป. ถาเชนนั้น ทานจงเขาไปหาพราหมณและคฤหบดีชาวนครเสตัพยะ บอกเขาอยางนี้
วา ทานทั้งหลาย เจาปายาสิสั่งวา ขอใหทา นทั้งหลายจงรอกอน เจาปายาสิจะเขาไปหาพระสมณ
กุมารกัสสปดวย เมื่อกอน พระกุมารกัสสปไดยังพราหมณและคฤหบดีชาวนครเสตัพยะ ผูเขลา
ไมเฉียบแหลม ใหเขาใจวา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นมีอยู ผลวิบาก
ของกรรมที่สัตวทําดีทําชัว่ มีอยู พอนักการ ความจริงโลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผล
วิบากของกรรมที่สัตวทําดี ทําชั่วไมมี ฯ
นักการรับพระดํารัสของเจาปายาสิแลว เขาไปหาพราหมณและคฤหบดี ชาวนครเสตัพยะ
แลวบอกวา ทานทั้งหลาย เจาปายาสิรับสั่งวา ขอทาน ทัง้ หลายจงรอกอน เจาปายาสิจะเสด็จ
เขาไปหาพระกุมารกัสสปดวย ฯ
ลําดับนั้น เจาปายาสิแวดลอมดวยพราหมณและคฤหบดีชาวนครเสตัพยะ เสด็จเขาไป
หาทานพระกุมารกัสสปยังปาไมสีเสียด ครั้นแลวไดปราศรัยกับทาน พระกุมารกัสสป ครั้นผาน
การปราศรัย พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงประทับนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ฝายพราหมณและ
คฤหบดีชาวนครเสตัพยะ บางพวกก็ ถวายอภิวาท บางพวกก็ปราศรัย บางพวกก็ประนมอัญชลีไป
ทางทานพระกุมาร กัสสป บางพวกก็ประกาศชื่อและโคตร บางพวกก็นิ่งอยู แลวตางก็นั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวเจาปายาสิ ไดตรัสกะทานพระกุมารกัสสปอยางนี้วา ดูกรทานกัสสป
ขาพเจามีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้ า แมเพราะเหตุนี้ โลกหนา ไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไม
มี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
ทานพระกุมารกัสสปถวายพรวา ดูกรบพิตร อาตมภาพไดเห็นแลว หรือ ไดยนิ แลว
ซึ่งบุคคลผูมีวาทะอยางนี้ ผูม ีทิฐิอยางนี้ ดําริวา ไฉนเลา เขาจึงกลาว อยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้
โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบาก ของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ถาเชนนั้น
อาตมภาพจะขอยอนถามบพิตรในขอนี้ บพิตรพึงทรงพยากรณ ตามที่ควรแกบพิตร บพิตรจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระจันทร และพระอาทิตยนี้อยูในโลกนีห้ รือในโลกหนา เปน
เทวดาหรือมนุษย ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาที่ 236
ป. ดูกรทานกัสสป พระจันทรและพระอาทิตยนี้ อยูใ นโลกหนา มิใช โลกนี้ เปน
เทวดา ไมใชมนุษย ฯ
ก. ดูกรบพิตร โดยปริยายของบพิตรนี้แล ตองเปนอยางนีว้ า แมเพราะ เหตุนี้ โลก
หนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นมีอยู ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดี ทําชั่วมีอยู ฯ
[๓๐๓] ป. ทานกัสสปกลาวอยางนั้นก็จริง ถึงอยางนัน้ ในปริยายนี้ ขาพเจายังคง
มีความเห็นอยูอ ยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุด เกิดขึ้นไมมี ผลวิบาก
ของกรรมที่สัตวทําดีทําชัว่ ไมมี ฯ
ก. ดูกรบพิตร ก็ปริยายซึ่งเปนเหตุใหบพิตรยังคงมีความเห็นอยูอยางนี้ วา โลกหนา
ไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึน้ ไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชัว่ ไมมี มีอยูหรือ ฯ
ป. มีอยู ทานกัสสป ฯ
ก. เปรียบเหมือนอะไร บพิตร ฯ
ดูกรทานกัสสป มิตรอํามาตย ญาติสาโลหิต ของขาพเจาในโลกนี้ ที่เปนคนฆาสัตว
ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มากไปดวยความ
เพงเล็ง คิดปองรายผูอื่น มีความเห็นผิด สมัยอื่น คนเหลานั้นปวย ไดรับทุกขเปนไขหนัก
เมื่อใด ขาพเจาทราบวา บัดนี้ คนพวก นี้จกั ไมหายจากปวย เมื่อนั้น ขาพเจาเขาไปหาคนพวกนั้น
แลวกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา
บุคคลที่ ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ
มากไปดวยความเพงเล็ง คิดปองรายผูอื่น มีความเห็นผิด เบื้องหนา แตตายเพราะกายแตก
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก พวกทานเปน คนฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม
พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูด เพอเจอ มากไปดวยความเพงเล็ง คิดปองรายผูอื่น มี
ความเห็นผิด ถาคําของ สมณพราหมณพวกนัน้ เปนจริง พวกทานเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก
จักตอง เขาถึง อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถาเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก พวกทานพึง
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกไซร พึงมาบอกเราดวยวิธีไรวา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู
เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นมีอยู ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมีอยู พวกทานแล พอเปนที่เชื่อถือ
พอเปนที่ไวใจของเราได สิ่งใดที่พวกทานเห็น สิ่งนั้นจักเปนเหมือนดังเราเห็นเอง คนเหลานั้นรับ
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คําขาพเจาแลว หาไดมาบอกไม หาไดสงทูตมาไม ดูกรทานกัสสป ปริยายแมนแี้ ล เปนเหตุให
ขาพเจายังคงมี ความเห็นอยูอยางนีว้ า แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี
ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
[๓๐๔] ก. ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจะขอยอนถามบพิตร ในขอนี้ บพิตร
พึงทรงพยากรณตามที่ควรแกบพิตร บพิตรจะสําคัญความขอนั้น เปนไฉน บุรุษในโลกนี้ จับโจร
ผูประพฤติชั่วหยาบมาแสดงแกบพิตรวา ขาแต พระองค ผูนี้เปนโจรประพฤติชั่วหยาบตอพระองค
พระองคทรงปรารถนาจะลง อาชญาอยางใดแกโจรผูนี้ ขอไดตรัสอาชญานั้นเถิด บพิตรพึงตรัสบอก
บุรุษพวกนั้น อยางนี้วา ถาเชนนั้นพวกทานจงเอาเชือกอยางเหนียว มัดบุรุษนี้ใหมีมือไพลหลัง
อยางมั่นคง แลวโกนศีรษะพาเที่ยวตระเวนไปตามถนนทุกถนน ตามตรอกทุกตรอก ดวยบัณเฑาะว
มีเสียงดัง แลวออกทางประตูดานทักษิณ แลวตัดศีรษะเสียที่ ตะแลงแกง ทางทิศทักษิณแหง
พระนคร บุรุษพวกนั้นรับพระดํารัสแลว พึงเอาเชือก อยางเหนียวมัดบุรุษนั้นใหมีมอื ไพลหลัง
อยางมั่นคง แลวโกนศีรษะพาเที่ยวตระเวน ไปตามถนนทุกถนน ตามตรอกทุกตรอก ดวยบัณเฑาะว
มีเสียงดัง แลวออกโดย ประตูดานทักษิณ แลวใหนั่งที่ตะแลงแกง ทางทิศทักษิณแหงพระนคร
ดูกรบพิตร โจรจะพึงไดรับหรือหนอ ซึ่งความผอนผันในนายเพชฌฆาตวา ขอทานนายเพชฌ
ฆาตจงรอจนกวาขาพเจาจะไดไปแจงแก มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต ในบานหรือนิคมโนนแลว
จะมา หรือวานายเพชฌฆาตจะพึงตัดศีรษะโจรผูกําลังออนวอนอยู ฯ
ป. ดูกรทานกัสสป โจรนั้นจะไมพึงไดรับความผอนผันในนายเพชฌ ฆาตวา ขอทาน
นายเพชฌฆาต จงรอจนกวาขาพเจาจะไดไปแจงแก มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต ในบานหรือ
นิคมโนนแลวจะมา ที่แทนายเพชฌฆาตจะพึงตัดศีรษะโจร นั้นผูกําลังออนวอนอยูทีเดียว ฯ
ก. ดูกรบพิตร โจรนั้นเปนมนุษยยังไมไดรับความผอนผันในนายเพชฌฆาตผูเปน
มนุษยวา ขอทานนายเพชฌฆาตจงรอจนกวา ขาพเจาจะไดไปแจงแก มิตร อํามาตย ญาติ
สาโลหิตในบานหรือนิคมโนนแลวจะมา มิตร อํามาตย ญาติ สาโลหิต ของบพิตร ที่เปนคน
ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผดิ ในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มาก
ไปดวยความเพงเล็ง คิดปองรายผูอื่น มีความเห็นผิด เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรกแลว จักไดความผอนผันในนายนิรยบาลละหรือวา ขอทานนายนิรยบาล
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จงรอจนกวาขาพเจา จะไปบอกแกเจาปายาสิ แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึน้
มีอยู ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชัว่ มีอยู ดูกรบพิตร โดยปริยายของบพิตร นี้แล ตองเปน
อยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้น มีอยู ผลวิบากของกรรมที่สัตว
ทําดีทําชั่วมีอยู ฯ
[๓๐๕] ป. ทานกัสสป กลาวอยางนั้นก็จริง ถึงอยางนัน้ ในปริยายนี้ ขาพเจายังคง
มีความเห็นอยูอ ยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุด เกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของ
กรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
ก. ดูกรบพิตร ก็ปริยายซึ่งเปนเหตุใหบพิตรยังคงมีความเห็นอยูอยางนี้วา โลกหนา
ไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึน้ ไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชัว่ ไมมี มีอยูหรือ ฯ
ป. มีอยู ทานกัสสป ฯ
ก. เปรียบเหมือนอะไร บพิตร ฯ
ดูกรทานกัสสป มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต ของขาพเจาในโลกนี้ ที่เปนคนงดเวน
จากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม งดเวนจากพูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ
พูดเพอเจอ ไมมากไปดวยความเพงเล็ง ไมคิดปองราย ผูอื่น มีความเห็นชอบ สมัยอื่นคน
เหลานั้นปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก เมื่อใด ขาพเจาทราบวา บัดนี้คนพวกนี้จักไมหายจาก
ปวย เมื่อนั้น ขาพเจาไปหาคนพวก นั้นแลวกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย มีสมณพราหมณ
พวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้ า บุคคลที่งดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติ
ผิดในกาม งดเวนจากพูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ไมมากไปดวย ความ
เพงเล็ง ไมคิดปองรายผูอื่น มีความเห็นชอบ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก จะเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค พวกทานเปนคนงดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติ ผิดในกาม งดเวนจาก
พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ไมมากไปดวย ความเพงเล็ง ไมคิดปองรายผูอื่น
มีความเห็นชอบ ถาคําของสมณพราหมณ นั้นเปนจริง พวกทานเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก
จักเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ถาเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก พวกทานพึงเขาถึงสุคติ โลก
สวรรคไซร พึงมาบอกเราดวยวิธีไรวา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้น
มีอยู ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชัว่ มีอยู พวกทานแล เปนที่เชื่อถือ เปนที่ ไวใจของเราได
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สิ่งที่พวกทานเห็น สิ่งนั้นจักเปนเหมือนดังเราเห็นเอง คนเหลานั้น รับคําขาพเจาแลว หาได
มาบอกไม หาไดสงทูตมาไม ดูกรทานกัสสป ปริยายนีแ้ ล เปนเหตุใหขา พเจายังคงมีความเห็น
อยูอยางนีว้ า แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผผู ุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตว
ทําดีทําชั่วไมมี ฯ
[๓๐๖] ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมาจักยกอุปมาถวายบพิตร บุรุษผูเ ปน วิญูชน
ในโลกนี้บางพวก ยอมทราบเนื้อความของคําพูดดวยอุปมา ดูกรบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจม
แลวในหลุมคูถจมมิดศีรษะเมื่อเปนเชนนัน้ บพิตรพึงตรัสสั่ง บุรุษวา ถาเชนนั้น พวกทานจง
ชวยกัน ยกบุรษุ นั้นขึ้นจากหลุมคูถนั้น พวกเขารับพระ ดํารัสของบพิตรแลว จึงชวยกันยก บุรุษ
นั้นขึ้นจากหลุมคูถนั้น บพิตรพึงตรัสบอก พวกเขาอยางนี้วา ถาเชนนัน้ พวกทานจงเอาซี่ไมไผ
ขูดคูถออกจากกายบุรุษนั้น ใหหมดจด พวกเขารับพระดํารัสของบพิตรแลว เอาซี่ไมไผขูดคูถออก
จากกายบุรุษ นั้นหมดจดแลว บพิตรพึงตรัสบอกพวกเขา อยางนี้วา ถาเชนนั้น พวกทานจงเอา
ดิน สีเหลืองขัดสีกายบุรุษนั้นสามครั้ง พวกเขารับพระดํารัสของบพิตรแลว เอาดิน สีเหลืองชัด
สีกายบุรุษนัน้ สามครั้ง บพิตรพึงตรัสสั่งพวกเขาอยางนีว้ า ถาเชนนั้น พวกทานจงเอาน้ํามันชะโลม
บุรุษนั้น แลวกระทําการลูบไลดวยจุณอยางละเอียด ใหผดุ ผองสิ้นสามครั้ง พวกเขาก็เอาน้ํามัน
ชะโลมบุรุษนัน้ แลวกระทําการลูบไล ดวยจุณอยางละเอียดใหผุดผองสิ้นสามครั้ง บพิตรพึงตรัส
บอกพวกเขาอยางนีว้ า ถาเชนนั้น พวกทานจงตัดผมและหนวดของบุรุษนั้น พวกเขาก็ตัดผมและ
หนวดของ บุรุษนั้น บพิตรพึงตรัสบอกพวกเขาอยางนีว้ า ถาเชนนั้น พวกทานจงนําพวงดอกไม
เครื่องลูบไลและผา ซึ่งลวนมีราคามากเขาไปใหแกบุรุษนั้น พวกเขาก็นําพวงดอกไม เครื่องลูบไล
และผา ซึ่งลวนมีราคามากเขาไปใหแกบุรษุ นั้น บพิตรพึงตรัสบอกพวก เขาอยางนีว้ า ถาเชนนั้น
พวกทานจงเชิญบุรุษนั้นขึ้นสูปราสาท แลวบํารุงดวย กามคุณ ๕ พวกเขาก็เชิญบุรุษนั้นขึ้นสูปราสาท
แลวบํารุงดวยกามคุณ ๕ ดูกรบพิตร บพิตรจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อบุรุษนัน้ อาบน้ํา
แลว ลูบไลดีแลว ตัดผมและหนวดแลว ประดับดวยอาภรณ แกวมณีแลว นุงผาขาวสะอาด
ขึ้นสู ปราสาทอยางประเสริฐชั้นบน เพรียบพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรออยู จะพึงมีความประสงค
ที่จะจมลงในหลุมคูถนั้นอีก บางหรือหนอ ฯ
ป. หามิได ทานกัสสป ฯ
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ก. ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ฯ
ป. เพราะหลุมคูถไมสะอาด เปนทั้งไมสะอาด ทั้งนับวาไมสะอาด ทั้งมีกลิ่นเหม็น
ทั้งนับวามีกลิน่ เหม็น ทั้งนาเกลียด ทั้งนับวานาเกลียด ทั้งปฏิกูล ทั้งนับวาปฏิกูล ฯ
ก. ฉันนั้นแหละ บพิตร พวกมนุษยเปนผูไมสะอาด ทั้งนับวาไมสะอาด ทั้งมีกลิน่
เหม็น ทั้งนับวามีกลิ่นเหม็น ทั้งนาเกลียด ทัง้ นับวานาเกลียด ทั้งปฏิกูล ทั้งนับวาปฏิกลู ของ
พวกเทวดา กลิน่ มนุษยยอมฟุง ไปในเทวดาตลอดรอยโยชน ก็มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตของ
บพิตร ที่เปนคนงดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม งดเวนจากการพูดเท็จ
พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ไมมากไปดวยความเพงเล็ง ไมคิดปองรายผูอื่น มีความ
เห็นชอบ เบื้องหนาแตตาย เพราะกายแตก ไปเขาถึงสุคติโลกสวรรคแลว พวกเขาจักมาทูลพระ
องคไดละหรือวา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึน้ มีอยู ผลวิบากของกรรม
ที่สัตวทําดีทําชั่วมีอยู ดูกรบพิตร โดยปริยายของบพิตรนี้แล ตองเปนอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้
โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นมีอยู ผลวิบากของกรรม ที่สัตวทําดีทําชั่วมีอยู ฯ
[๓๐๗] ทานกัสสปกลาวอยางนัน้ ก็จริง ถึงอยางนั้น ในปริยายนี้ ขาพเจายังคงมี
ความเห็นอยูอยางนีว้ า แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิด ขึ้นไมมี ผลวิบากของ
กรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
ดูกรบพิตร ก็ปริยายซึ่งเปนเหตุใหบพิตรยังคงมีความเห็นอยูอยางนีว้ า โลกหนาไมมี
เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี มีอยูหรือ ฯ
มีอยู ทานกัสสป ฯ
เปรียบเหมือนอะไร บพิตร
ดูกรทานกัสสป มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตของขาพเจาในโลกนี้ ที่เปนคนงดเวน
จากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดืม่ น้ําเมา คือสุราและเมรัยอันเปนฐาน
แหงความประมาท สมัยอื่น คนเหลานั้น ปวยไดรับทุกข เปนไขหนัก เมื่อใด ขาพเจา
ทราบวา บัดนี้ คนพวกนี้จกั ไมหายจากปวย เมื่อนั้น ขาพเจาเขาไปหาคนพวกนั้นแลวกลาว
อยางนี้วา ทานทั้งหลาย มีสมณ พราหมณ พวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทฐิ ิอยางนีว้ า บุคคลที่
งดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผดิ ในกาม พูดเท็จ ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปน
ฐานแหง ความประมาท เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ถึงความ
เปนสหายกับเทวดาชั้นดาวดึงส พวกทานเปนคนเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดใน
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กาม พูดเท็จ ดืม่ น้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาท ถาคําของสมณพราหมณ
พวกนั้นเปนความจริง พวกทานเบื้องหนาแตตายเพราะ กายแตก จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค ถึง
ความเปนสหายกับเทวดาชั้นดาวดึงส ถาเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก พวกทานพึงเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค ถึงความ เปนสหายกับเทวดาชั้นดาวดึงสไซร พึงมาบอกเราดวยวิธีไรวา แมเพราะ
เหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นมีอยู ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมีอยู พวก
ทานแล พอเปนที่เชื่อถือ พอเปนที่ไวใจของเราได สิ่งใดที่พวกทานเห็น สิ่งนั้นจักเปนเหมือน
ดังเราเห็นเอง คนเหลานั้นรับคําขาพเจาแลว หาไดมาบอกไม หาไดสงทูตมาไม ดูกรทานกัสสป
ปริยายแมนี้แล เปนเหตุใหขาพเจายังคงมีความ เห็นอยูอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี
เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
[๓๐๘] ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจะขอยอนถามบพิตรในขอนี้ บพิตรพึงทรง
พยากรณตามที่ควรแกบพิตร รอยปของมนุษยเปนวันหนึ่งคืนหนึ่ง ของพวกเทวดาชั้นดาวดึงส
สามสิบราตรี โดยราตรีนั้น เปนเดือนหนึ่ง สิบสอง เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึ่ง พันปทิพย
โดยปนั้น เปนประมาณอายุของพวกเทวดา ชั้นดาวดึงส มิตรอํามาตย ญาติสาโลหิตของบพิตร
ที่เปนคนเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดืม่ น้ําเมาคือสุราและเมรัย
อันเปนฐาน แหงความประมาท เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงสุคติโลกสวรรค ถึงความ
เปนสหายกับพวกเทวดาชัน้ ดาวดึงสแลว ถาพวกเขาจักมีความคิดอยางนี้วา รอเวลาที่พวกเรา
เพรียบพรอมไปดวยกามคุณ ๕ บําเรออยูตลอดสองคืนสองวัน หรือสามคืนสามวันกอน จะพึง
ไปทูลเจาปายาสิวา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึน้ มีอยู ผลวิบากของกรรม
ที่สัตวทําดีทําชั่วมีอยู พวกเขาจะพึง มาทูลวา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิด
ขึ้นมีอยู ผลวิบาก ของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมีอยู บางหรือหนอ ฯ
หามิได ทานกัสสป ดวยวา พวกเราถึงจะทํากาละไปนานแลวก็จริง แตใครเลา
บอกความขอนี้แกทานกัสสปวา พวกเทวดาชั้นดาวดึงสมีอยู หรือวา พวกเทวดาชัน้ ดาวดึงสมีอายุ
ยืนเทานี้ พวกเรามิไดเชื่อตอทานกัสสปวา พวกเทวดา ชัน้ ดาวดึงสมีอยู หรือวาพวกเทวดาชั้น
ดาวดึงสมีอายุยืนเทานี้ ฯ
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ดูกรบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแตกําเนิด ไมพึงเห็นรูปสีดํา สีขาว สีเขียว
สีเหลือง สีแดง สีแดงฝาด รูปที่เรียบและไมเรียบ รูปดาว พระจันทร และพระอาทิตย เขา
จะพึงพูดอยางนี้วา รูปสีดํา สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีแดงฝาด รูปที่เรียบ และไม
เรียบ รูปดาว พระจันทร พระอาทิตย ไมมี ผูที่เห็นรูปสีดํา สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีแดง
สีแดงฝาด รูปที่เรียบและ ไมเรียบ รูปดาว พระจันทร พระอาทิตยก็ไมมี เราไมรูสิ่งนี้ เราไม
เห็นสิ่งนี้ เพราะฉะนัน้ สิ่งนั้นจึงไมมี ดูกรบพิตร บุคคลเมื่อจะพูดใหถูก จะพึงพูดดังนั้น
หรือหนอ ฯ
หามิได ทานกัสสป รูปสีดํา สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีแดงฝาด รูปที่
เรียบและไมเรียบ รูปดาว พระจันทร พระอาทิตยมีอยู ผูที่เห็น รูปสีดํา สีขาว สีเขียว
สีเหลือง สีแดง สีแดงฝาด รูปที่เรียบและไมเรียบ รูปดาว พระจันทร พระอาทิตยกม็ ีอยู
ดูกรทานกัสสป บุคคลนั้น เมื่อจะพูด ใหถกู จะพึงพูดวา เราไมรูสิ่งนี้ เพราะฉะนัน้ สิ่งนั้นจึงไมมี
ดังนี้ หาไดไม ฯ
ฉันนั้นแหละ บพิตร บพิตรยอมปรากฏเหมือนคนตาบอดแตกําเนิด เหตุพระดํารัสที่
ตรัสไวอยางนีว้ า ก็ใครเลาบอกความแกทานกัสสปวา พวกเทวดาชั้น ดาวดึงสมีอยู หรือวาพวก
เทวดาชัน้ ดาวดึงสมีอายุยืนเทานี้ พวกเรามิไดเชื่อตอทาน กัสสปวา พวกเทวดาชัน้ ดาวดึงสมีอยู
หรือวาพวกเทวดาชั้นดาวดึงสมีอายุยืน เทานี้ โลกหนาบุคคลจะพึงเห็นเหมือนดังที่บพิตรทรงทราบ
ดวยมังสจักษุนี้ หามิได ดูกรบพิตร สมณพราหมณพวกใดเสพเสนาสนะอันสงัดซึ่งอยูในปา
สมณพราหมณ พวกนัน้ เปนผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปแลวอยูในเสนาสนะนัน้
ยังทิพยจักษุใหบริสุทธิ์ มีทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษยแลว ยอมแลเห็นทั้งโลกนี้ทั้งโลก
หนา และเหลาสัตวผูผุดเกิดขึน้ ก็โลกหนา บุคคล จะพึงเห็นไดดว ยประการฉะนี้แล หาเหมือนดังที่
บพิตร
ทรงทราบดวยมังสจักษุนี้ไม ดูกรบพิตร โดยปริยายของบพิตรนี้แล ตองเปนอยางนีว้ า
แมเพราะเหตุนี้ โลก หนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึน้ มีอยู ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชัว่
มีอยู ฯ
[๓๐๙] ทานกัสสปกลาวอยางนัน้ ก็จริง ถึงอยางนั้น ในปริยายนี้ ขาพเจา ก็ยังคงมี
ความเห็นอยูอยางนีว้ า แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิด ขึ้นไมมี ผลวิบากของ
กรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
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ดูกรบพิตร ก็ปริยายซึ่งเปนเหตุใหบพิตรยังคงมีความเห็นอยูอยางนีว้ า แมเพราะเหตุนี้
โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรม ที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี มีอยูหรือ ฯ
มีอยู ทานกัสสป ฯ
เปรียบเหมือนอะไร บพิตร ฯ
ดูกรทานกัสสป ขาพเจาไดเห็นสมณพราหมณในโลกนี้ ซึ่งเปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม
ยังประสงคจะมีชีวิตอยู ไมประสงคจะตาย ยังปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข ขาพเจามี
ความคิดเห็นวา ถาทานสมณพราหมณผูมีศลี มี กัลยาณธรรม พวกนีจ้ ะพึงทราบอยางนี้วา เมื่อ
เราตายไปจากโลกนี้แลว คุณงาม ความดีจักมีดังนี้ไซร บัดนี้ ทานสมณพราหมณผูมีศีล มีกัลยาณ
ธรรมพวกนี้ พึงดื่มยาพิษ พึงนํามาซึ่งศาตรา พึงผูกคอตาย หรือพึงโจนลงไปในเหว ก็เพราะ
เหตุที่ทานสมณพราหมณผมู ีศีล มีกัลยาณธรรม พวกนี้ไมทราบอยางนีว้ า เมื่อเรา ตายไปจากโลก
นี้แลว คุณงามความดีจกั มี ฉะนั้น จึงยังประสงคจะมีชวี ิตอยู ไม ประสงคจะตาย ยังปรารถนา
ความสุข เกลียดความทุกข ดูกรทานกัสสป ปริยาย แมนแี้ ล เปนเหตุใหขาพเจายังคงมีความ
เห็นอยูอยางนีว้ า แมเพราะเหตุนี้ โลกหนา ไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึน้ ไมมี ผลวิบากของกรรม
ที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
[๓๑๐] ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักยกอุปมาถวายบพิตร บุรุษ ผูเปนวิญูชน
ในโลกนี้ บางพวกยอมทราบเนื้อความของคําพูดดวยอุปมา เรื่อง เคยมีมาแลว พราหมณคนหนึ่ง
มีภริยาสองคน ภริยาคนหนึ่งมีบุตรอายุได ๑๐ ป หรือมีอายุได ๑๒ ป ภริยาคนหนึ่งตั้งครรภ
จวนจะคลอด ครั้งนั้น พราหมณนั้น ทํากาละแลว จึงมาณพนัน้ ไดพดู กะแมเลี้ยงวา แม ทรัพย
ขาวเปลือก เงิน หรือทอง ทัง้ หมดนัน้ ของฉัน แมหามีสวนอะไรในทรัพยสมบัตินี้ไม ขอแม จง
มอบมรดกซึ่งเปนของบิดาแกฉันเถิด เมื่อเขาพูดอยางนัน้ แลว นางพราหมณี กลาวตอบมาณพนัน้
วา พอ ขอพอจงรอจนกวาแมจะคลอดเถิด ถาลูกที่คลอด ออกมาเปนชาย เขาจักไดรับสวนหนึ่ง
ถาเปนหญิง ก็จักเปนบาทปริจาริกของพอ แมครั้งที่สอง มาณพก็ไดพดู กะแมเลี้ยงอยางนั้น ...
แมครั้งที่สอง นางพราหมณีนั้น ก็ไดพูดกะมาณพนัน้ อยางนั้น ... แมครั้งที่สาม มาณพนัน้ ก็ไดพดู
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กะแมเลี้ยงอยาง นั้นวา แม ทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทองทั้งหมดนัน้ เปนของฉัน แมหามี
สวนอะไรในทรัพยสมบัตินไี้ ม ขอแมจงมอบมรดก ซึ่งเปนของบิดาแกฉันเถิด ลําดับนั้น
นางพราหมณีนั้น ถือมีดเขาไปในหองนอย แหวะทอง เพื่อจะทราบ วาบุตรเปนชายหรือหญิง
นางพราหมณีไดทําลายตน ชีวิต ครรภและทรัพยสมบัติ เพราะนางพราหมณีเปนคนพาล ไม
ฉลาด แสวงหามรดกโดยอุบายไมแยบคาย ไดถึงความพินาศ ฉันใด บพิตรก็ฉันนัน้ เหมือนกัน
เปนคนพาล ไมฉลาด แสวง หาโลกหนาดวยอุบายไมแยบคาย จักถึงความพินาศ เหมือนนาง
พราหมณีผูเปน คนพาล ไมฉลาด แสวงหามรดกโดยอุบายไมแยบคาย ไดถึงความพินาศ ฉะนัน้
ดูกรบพิตร สมณพราหมณผูมีศีล มีกัลยาณธรรม ยอมจะไมบมผลที่ยงั ไมสุกให รีบสุก และ
ผูเปนบัณฑิตยอมรอผลอันสุกเอง อันชีวติ ของสมณพราหมณผูมีศีล มีกัลยาณธรรม แปลกกวา
คนอื่นๆ คือวา สมณพราหมณผูมีศีล มีกัลยาณธรรม ดํารงอยูสิ้นกาลนานเทาใด ทานยอม
ประสพบุญมากเทานั้น และปฏิบัติเพื่อ ประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกคนเปนอันมาก เพื่อ
อนุเคราะหโลก เพื่อ ประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทวดา และมนุษยทั้งหลาย
ดูกรบพิตร โดยปริยายนี้แล ตองเปนอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตว ผูผุดเกิด
ขึ้นมีอยู ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมีอยู ฯ
[๓๑๑] ทานกัสสปกลาวอยางนัน้ ก็จริง ถึงอยางนั้น ในปริยายนี้ ขาพเจา ก็ยังคงมี
ความเห็นอยูอยางนีว้ า แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้น ไมมี ผลวิบากของ
กรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
ดูกรบพิตร ก็ปริยายซึ่งเปนเหตุใหบพิตรยังคงมีความเห็นอยูอยางนีว้ า โลกหนาไมมี
เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี มีอยูหรือ ฯ
มีอยู ทานกัสสป ฯ
เปรียบเหมือนอะไร บพิตร ฯ
ดูกรกัสสป บุรุษของขาพเจาในที่นี้ จับโจรผูประพฤติชั่วหยาบมาแสดง แกขาพเจาวา
ขาแตพระองค โจรผูนี้ประพฤติชั่วหยาบตอพระองค พระองค ทรงปรารถนาจะลงอาชญาอยางใดแก
โจรผูนี้ ขอไดตรัสบอกอาชญานั้นเถิด ขาพเจา บอกบุรุษพวกนั้นอยางนี้วา ถาเชนนั้น พวกทาน
จงใสบุรุษผูนซี้ ึ่งยังมีชีวิตอยูใ นหมอ แลวปดปากหมอเสีย เอาหนังทีย่ งั สดรัด แลวเอาดินเหนียว
พอกเขาใหหนา ยกขึ้นสูเตาแลวติดไฟ บุรษุ พวกนั้นรับคําขาพเจาแลว จึงใสบุรุษนี้ซงึ่ ยังมีชีวิตอยู
เขาในหมอ แลวปดปากหมอ เอาหนังที่ยังสดรัด แลวเอาดินเหนียวพอกเขา ใหหนา ยกขึ้นสูเตา
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แลวติดไฟ เมือ่ ขาพเจาทราบวาบุรุษนัน้ ทํากาละแลว จึงใหยก หมอนัน้ ลง กะเทาะดินออกแลว
เปดปากหมอคอยๆ ตรวจดูวา บางทีจะไดเห็น ชีวะของบุรุษนั้นออกมาบาง พวกเราไมไดเห็นชีวะ
ของเขาออกมาเลย ดูกรทาน กัสสป ปริยายแมนแี้ ล เปนเหตุใหขาพเจายังคงมีความเห็นอยู
อยางนี้วา แมเพราะ เหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตว
ทําดี ทําชั่วไมมี ฯ
ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจะขอยอนถามบพิตรในขอนี้ บพิตร พึงทรงพยากรณ
ตามที่ควรแกบพิตร บพิตรบรรทมกลางวัน ทรงรูสึกฝนเห็นสวน อันนารื่นรมย ปาอันนารื่นรมย
พื้นที่อันนารื่นรมย สระโบกขรณีอันนารื่นรมย บางหรือ ฯ
เคยฝน ทานกัสสป ฯ
ในเวลานัน้ หญิงคอม หญิงเตี้ย นางพนักงานภูษามาลา หรือกุมาริกา คอยรักษา
บพิตรอยูหรือ ฯ
อยางนั้น ทานกัสสป ฯ
คนเหลานัน้ เห็นชีวะของบพิตรเขาหรือออกบางหรือเปลา ฯ
หามิได ทานกัสสป ฯ
ดูกรบพิตร ก็คนเหลานัน้ มีชีวิตอยู ยังมิไดเห็นชีวะของบพิตรผูยังทรงพระชนมอยู
เขาหรือออกอยู ก็ไฉนบพิตรจักไดทอดพระเนตรชีวะของผูที่ทํากาละ ไปแลว เขาหรือออกอยูเลา
ดูกรบพิตร โดยปริยายของบพิตรนี้แล ตองเปน อยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลา
สัตวผูผุดเกิดขึน้ มีอยู ผลวิบาก ของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมีอยู ฯ
[๓๑๒] ทานกัสสปกลาวอยางนัน้ ก็จริง ถึงอยางนั้นในปริยายนี้ ขาพเจา ก็ยังคงมี
ความเห็นอยูอยางนีว้ า แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้น ไมมี ผลวิบากของ
กรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
ดูกรบพิตร ก็ปริยายซึ่งเปนเหตุใหบพิตรยังคงมีความเห็นอยูอยางนีว้ า แมเพราะเหตุนี้
โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรม ที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี มีอยูหรือ ฯ
มีอยู ทานกัสสป ฯ
เปรียบเหมือนอะไร บพิตร ฯ
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ดูกรทานกัสสป บุรุษของขาพเจาในทีน่ ี้ จับโจรผูประพฤติชั่วหยาบมา แสดงแกขา พเจา
วา ขาแตพระองค โจรผูนี้ประพฤติชั่วหยาบตอพระองค พระองค ทรงปรารถนาจะลงอาชญา
อยางใดแกโจรผูนี้ ขอไดตรัสบอกอาชญานั้นเถิด ขาพเจา บอกบุรุษพวกนั้นอยางนี้วา ถาเชนนัน้
พวกทานจงเอาตาชั่ง ชั่งบุรุษนี้ผูยังมีชีวิตอยู แลวเอาเชือกรัดใหขาดใจตาย แลวเอาตาชั่ง ชั่ง
อีกครั้งหนึ่ง บุรุษพวกนั้นรับคํา ขาพเจาแลว เอาตาชั่ง ชั่งบุรุษนั้นผูยังมีชีวิตอยู แลวเอาเชือก
รัดใหขาดใจตาย แลวเอาตาชั่ง ชั่งอีกครั้งหนึ่ง เมื่อบุรุษนั้นยังมีชวี ิตอยูยอมเบากวา ออนกวา
และควรแกการงานกวา แตเมื่อเขาทํากาละแลว ยอมหนักกวา กระดางกวา และ ไมควรแกการ
งานกวา ดูกรทานกัสสป ปริยายแมนี้แล เปนเหตุใหขาพเจายังคงมี ความเห็นอยูอยางนีว้ า แม
เพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
[๓๑๓] ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักยกอุปมาถวายบพิตร บุรุษ ผูเปนวิญูชน
ในโลกนี้ บางพวกยอมทราบเนื้อความของคําพูดดวยอุปมา ดูกร บพิตร เปรียบเหมือนบุรุษเอา
ตาชั่ง ชั่งกอนเหล็กที่เผาไววนั ยังค่ํา ไฟติดทั่ว ลุก โพลงแลว ตอมา เอาตาชั่ง ชั่งเหล็กนั้น
ซึ่งเย็นสนิทแลว เมื่อไรหนอ กอนเหล็ก นั้นจะเบากวา ออนกวา หรือควรแกการงานกวา คือวา
เมื่อไฟติดทัว่ ลุกโพลง อยูแลว หรือวาเมื่อเย็นสนิทแลว ฯ
ดูกรทานกัสสป เมื่อใดกอนเหล็กนัน้ ประกอบดวยไฟ ประกอบดวยลม ไฟติดทั่ว
ลุกโพลงแลว เมื่อนั้น จึงจะเบากวา ออนกวา และควรแกการงานกวา แตเมื่อใดกอนเหล็กนัน้
ไมประกอบดวยไฟ และไมประกอบดวยลม เย็นสนิทแลว เมื่อนั้น จึงจะหนักกวา กระดาง
กวา และไมควรแกการงานกวา ฯ
ฉันนั้นแหละบพิตร เมื่อใด กายนี้ประกอบดวยอายุ ไออุนและวิญญาณ เมื่อนัน้
ยอมเบากวา ออนกวา ควรแกการงานกวา แตวา เมื่อใด กายนี้ ไมประกอบดวยอายุ ไออุน
และวิญญาณ เมื่อนั้น ยอมหนักกวา กระดางกวา ไมควรแกการงานกวา ดูกรบพิตร โดยปริยาย
ของบพิตรนี้แล ตองเปนอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นมีอยู
ผลวิบากของกรรม ที่สัตวทําดีทําชั่วมีอยู ฯ
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[๓๑๔] ทานกัสสปกลาวอยางนัน้ ก็จริง ถึงอยางนั้นในปริยายนี้ ขาพเจา ก็ยังคงมี
ความเห็นอยูอยางนีว้ า แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้น ไมมี ผลวิบากของ
กรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
ดูกรบพิตร ก็ปริยายซึ่งเปนเหตุใหบพิตรยังคงมีความเห็นอยูอยางนีว้ า แม เพราะเหตุนี้
โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตว ทําดีทําชั่วไมมี มีอยูหรือ ฯ
มีอยู ทานกัสสป ฯ
เปรียบเหมือนอะไร บพิตร ฯ
ดูกรทานกัสสป บุรุษของขาพเจาในทีน่ ี้ จับโจรผูประพฤติชั่วหยาบมา แสดงแกขา พเจา
วา ขาแตพระองค โจรผูนี้ประพฤติชั่วหยาบตอพระองค พระองค ทรงปรารถนาจะลงอาชญา
อยางใด แกโจรผูนี้ ขอใหตรัสบอกอาชญานั้นเถิด ขาพเจาบอกบุรุษพวกนั้นอยางนี้วา ถาเชน
นั้น พวกทานจงปลงบุรุษนีจ้ ากชีวิต อยาใหผิวหนัง เนือ้ เอ็น กระดูก และเยื่อในกระดูกชอกช้ํา
บางทีจะไดเห็นชีวะ ของบุรุษนั้นออกมาบาง บุรุษพวกนั้นรับคําของขาพเจาแลว ยอมปลงบุรุษนั้น
จาก ชีวิต มิใหผิวหนัง เนื้อ เอ็น กระดูก และเยื่อในกระดูกชอกช้ํา เมื่อบุรุษนั้น เริ่มจะตาย
ขาพเจาสั่งบุรุษพวกนั้นวา ถาเชนนั้น พวกทานจงผลักบุรุษนี้ให นอนหงาย บางทีจะไดเห็นชีวะ
ของเขาออกมาบาง บุรุษพวกนั้นผลักบุรุษนั้นให นอนหงาย พวกเรามิไดเห็นชีวะของเขาออกมา
เลย ขาพเจาจึงสั่งบุรุษพวกนัน้ วา ถาเชนนั้น พวกทานจงพลิกบุรุษนีใ้ หนอนคว่ําลง จงพลิกให
นอนตะแคงขางหนึ่ง จงพลิกใหนอนตะแคงอีกขางหนึ่ง จงพยุงใหยืนขึ้น จงจับเอาศีรษะลง
จงทุบ ดวยฝามือ ดวยกอนดิน ดวยทอนไม ดวยศาตรา จงลากมาขางนี้ จงลากไป ขางโนน
จงลากไปๆ มาๆ บางทีจะไดเห็นชีวะของบุรุษนั้นออกมาบาง บุรุษ พวกนัน้ ลากบุรษุ นั้นมาขางนี้
ลากไปขางโนน ลากไปๆ มาๆ พวกเรามิไดเห็น ชีวะของเขาออกมาเลย ตาของเขาก็ดวงนั้น
แหละ รูปก็อนั นั้น แตเขารูแ จง รูปายตนะดวยตาไมได หูก็อันนัน้ แหละ เสียงก็อันนั้น แตเขา
รูแจงสัททายตนะ ดวยหูไมได จมูกก็อันนัน้ แหละ กลิ่นก็อันนั้น แตเขารูแจงคันธายตนะดวย
จมูก ไมได ลิ้นก็อันนัน้ แหละ รสก็อันนัน้ แตเขารูแจงรสายตนะดวยลิ้นไมได กาย ก็อันนั้น
แหละ โผฏฐัพพะก็อันนั้น แตเขารูแจงโผฏฐัพพายตนะดวยกายไมได ดูกรทานกัสสป ปริยายนี้
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แล เปนเหตุใหขาพเจายังคงมีความเห็นอยูอยางนีว้ า แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตว
ผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตว ทําดีทําชั่วไมมี ฯ
[๓๑๕] ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักยกอุปมาถวายบพิตร บุรุษ ผูเปนวิญูชน
ในโลกนี้ บางพวก ยอมทราบเนื้อความของคําพูดดวยอุปมา ดูกร บพิตร เรื่องเคยมีมาแลว
คนเปาสังขคนหนึ่ง ถือเอาสังขไปยังปจจันตชนบท เขาเขาไปยังบานแหงหนึ่ง ยืนอยูก ลางบาน
เปาสังขขึ้น ๓ ครั้ง แลววางสังขไวที่ แผนดิน นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ลําดับนั้น พวก
มนุษยในปจจันตชนบท ไดเกิดความตื่นเตนวา ทานทั้งหลาย นั่นเสียงใครหนอ ชางเปนที่พอใจ
ถึงเพียงนี้ ควรแกการงานถึงเพียงนี้ เปนที่ตั้งแหงความเพลิดเพลินถึงเพียงนี้ ชางจับจิตถึง เพียงนี้
ชางไพเราะถึงเพียงนี้ พวกเขาตางมาลอมถามคนเปาสังขนั้นวา พอ นั่น เสียงของใครหนอ ชาง
เปนที่พอใจถึงเพียงนี้ ... ชางไพเราะถึงเพียงนี้ คนเปาสังข ตอบวา ทานทั้งหลาย นั่นคือสังขซึ่ง
มีเสียงเปนที่พอใจถึงเพียงนี้ ... ชางไพเราะ ถึงเพียงนี้ พวกเขาจับสังขนั้นหงายขึ้นแลวบอกวา พูด
ซิพอสังข พูดซิพอสังข สังขนั้นหาไดออกเสียงไม พวกเขาจับสังขนั้นใหคว่ําลง จับใหตะแคง
ขางหนึ่ง จับใหตะแคงอีกขางหนึ่ง ชูใหสูง วางใหต่ํา เคาะดวยฝามือ ดวยกอนดิน ดวย
ทอนไม ดวยศาตรา ลากมาขางนี้ ลากไปขางโนน ลากไปๆ มาๆ แลวบอกวา พูดซิพอสังข
พูดซิพอสังข สังขนั้นหาไดออกเสียงไม ลําดับนั้น คนเปาสังข ไดมีความคิดวา พวกมนุษยปจ
จันตชนบทเหลานี้ ชางโงเหลือเกิน จักแสวงหา เสียงสังขโดยไมถูกทางไดอยางไรกัน เมื่อมนุษย
พวกนั้นกําลังมองดูอยู เขาจึง หยิบสังขขึ้นมาเปา ๓ ครั้ง แลวถือเอาสังขนั้นไป มนุษยปจจันต
ชนบทพวกนัน้ ไดพดู กันวา ทานทั้งหลาย นัยวาเมื่อใด สังขนี้ประกอบดวยคน ความพยายาม
และลม เมื่อนัน้ สังขนี้จึงจะออกเสียง แตวา เมื่อใด สังขนมี้ ิไดประกอบดวยคน ความพยายาม
และลม เมื่อนัน้ สังขนี้ไมออกเสียง ฉันนัน้ เหมือนกัน บพิตร เมื่อใด กายนี้ประกอบดวยอายุ
ไออุนและวิญญาณ เมื่อนั้น กายนีก้ าวไปได ถอยกลับได ยืนได นั่งได สําเร็จการนอนได
เห็นรูปดวยนัยนตาได ฟงเสียง ดวยหูได ดมกลิ่นดวยจมูกได ลิ้มรสดวยลิ้นได ถูกตองโผฏฐัพพะ
ดวยกายได รูธรรมารมณดวยใจได แตวา เมื่อใดกายนี้ไมประกอบดวยอายุ ไออุน และวิญญาณ
เมื่อนั้น กายนีก้ าวไปไมได ถอยกลับไมได ยืนไมได นั่งไมได สําเร็จการนอน ไมได เห็นรูป
ดวยนัยนตาไมได ฟงเสียงดวยหูไมได ดมกลิ่นดวยจมูกไมได ลิ้มรสดวยลิ้นไมได ถูกตอง
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โผฏฐัพพะดวยกายไมได รูธรรมารมณดวยใจไมได ดูกรบพิตร โดยปริยายของบพิตรนี้แล
ตองเปนอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลก หนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นมีอยู ผลวิบากของกรรมที่
สัตวทําดีทําชั่วมีอยู ฯ
จบ ภาณวารที่หนึ่ง
[๓๑๖] ทานกัสสปกลาวอยางนัน้ ก็จริง ถึงอยางนั้น ในปริยายนี้ ขาพเจายังคงมี
ความเห็นอยูอยางนีว้ า แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุด เกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของ
กรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
ดูกรบพิตร ก็ปริยายซึ่งเปนเหตุใหบพิตรยังคงมีความเห็นอยูอยางนีว้ า แมเพราะเหตุนี้
โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่ สัตวทําดีทําชั่วไมมี มีอยูหรือ ฯ
มีอยู ทานกัสสป ฯ
เปรียบเหมือนอะไร บพิตร ฯ
ดูกรทานกัสสป บุรุษของขาพเจาในทีน่ ี้ จับโจรผูประพฤติชั่วหยาบมา แสดงแกขา พเจา
วา ขาแตพระองค โจรผูนี้ประพฤติชั่วหยาบตอพระองค พระองคทรงปรารถนาจะลงอาชญาอยางใด
แกโจรผูนี้ ขอไดตรัสบอกอาชญานั้นเถิด ขาพเจาไดบอกบุรุษพวกนัน้ อยางนีว้ า ถาเชนนั้น พวก
ทานจงเชือดผิวหนังของบุรษุ นี้ บางทีจะไดเห็นชีวะของบุรุษนั้นบาง พวกเขาเชือดผิวหนังของบุรษุ
นั้น พวก เรามิไดเห็นชีวะของเขาเลย ขาพเจาจึงบอกบุรุษพวกนั้นวา ถาเชนนั้น พวกทาน จง
เชือดหนัง เฉือนเนื้อ ตัดเอ็น ตัดกระดูก ตัดเยื่อในกระดูกของบุรุษนี้ บางที จะไดเห็นชีวะ
ของบุรุษนั้นบาง พวกเขาตัดเยื่อในกระดูกของบุรุษนั้น พวกเรามิได เห็นชีวะของเขาเลย ดูกร
ทานกัสสป ปริยายแมนี้แล เปนเหตุใหขาพเจายังคงมี ความเห็นอยูอ ยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้
โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
[๓๑๗] ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักยกอุปมาถวายบพิตร บุรุษ ผูเปน
วิญูชนในโลกนี้ บางพวกยอมทราบเนื้อความของคําพูดดวยอุปมา ดูกร บพิตร เรื่องเคยมีมาแลว
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ชฏิลผูบําเรอไฟผูหนึ่ง อยูใ นกุฎีอันมุงบังดวยใบไม ณ ทีช่ ายปา ครั้งนัน้ ชนบทแหงหนึ่งเปน
ที่พักของหมูเกวียนอยูแ ลว หมูเกวียนนั้น พักอยูราตรีหนึ่ง ในที่ใกลอาศรมชฎิลผูบําเรอไฟนั้น
แลวจึงหลีกไป ลําดับนั้น ชฎิลผูบําเรอไฟนั้นมีความคิดขึ้นวา ถากระไร เราควรจะเขาไปในที่
ที่หมูเกวียน นั้นพัก บางทีจะไดเครื่องอุปกรณอะไรในที่นั้นบาง ชฎิลผูบําเรอไฟลุกขึ้นแตเชา เขา
ไปยังที่ที่หมูเ กวียนนั้นพัก ครั้นแลว ไดเห็นเด็กออนศีรษะโลน เขาทิ้งนอน หงายไวที่ทหี่ มูเกวียน
นั้นพัก ครั้นเห็น ไดเกิดความคิดขึ้นวา เมื่อเราพบเห็น อยู จะปลอยใหมนุษยทํากาละเสียนั้น
ไมสมควรแกเราเลย ถากระไร เราควร จะนําทารกนี้ไปยังอาศรม แลวเลี้ยงดูใหเติบโตขึ้น ชฎิล
ผูบําเรอไฟ นําทารกนั้น ไปยังอาศรมแลว เลี้ยงดูใหเติบโตขึ้นแลว เมื่อทารกนั้นอายุยางเขา ๑๐
ป หรือ ๑๒ ป ชฎิลผูบําเรอไฟ มีกรณียะบางอยางในชนบทเกิดขึ้น เขาไดบอกทารกนัน้ วา
พอ เราปรารถนาจะไปยังชนบท เจาพึงบําเรอไฟ อยาใหไฟของเจาดับ ถา ไฟของเจาดับ นี้มีด
นี้ฟน นีไ้ มสีไฟ เจาพึงกอไฟแลวบําเรอไฟเถิด เขาสั่ง ทารกนั้นอยางนี้แลว ไดไปยังชนบท
เมื่อทารกนั้นมัวเลนเสีย ไฟดับแลว ทารก นั้นนึกขึน้ ไดวา บิดาไดบอกเราไวอยางนีว้ า พอ เจา
พึงบําเรอไฟ อยาใหไฟของ เจาดับ ถาวาไฟของเจาดับ นี้มดี นี้ฟน นี้ไมสไี ฟ เจาพึงกอไฟแลว
บําเรอไฟ เถิด ถากระไร เราควรจะกอไฟแลวบําเรอไฟ ทารกนั้นเอามีดถากไมสีไฟ ดวย เขาใจวา
บางทีจะพบไฟบาง เขาไมพบไฟเลย จึงผาไมสีไฟออกเปน ๒ ซีก แลวผาออกเปน ๓ ซีก ๔ ซีก
๕ ซีก ๑๐ ซีก ๒๐ ซีก แลวเกรียกใหเปนชิน้ เล็กๆ ครั้นแลว จึงโขลกในครก ครั้นโขลกแลวจึง
โปรยในที่มีลมมาก ดวยเขาใจวา บางทีจะพบไฟบาง เขาไมพบไฟเลย ลําดับนั้น ชฎิลผูบําเรอไฟนั้น
ทํากรณียะ นั่น ในชนบทสําเร็จแลว จึงกลับมายังอาศรมของตน ครั้นแลวไดกลาวกะทารก นั้นวา
พอ ไฟของเจาดับเสียแลวหรือ ทารกนั้นตอบวา ขาแตคณ
ุ พอ ขอประทาน โทษเถิด กระผม
มัวเลนเสียไฟจึงดับ กระผมนึกขึ้นไดวา พอไดบอกเราไวอยาง นีว้ า พอ เจาพึงบําเรอไฟ อยาใหไฟ
ของเจาดับ ถาไของเจาดับ นีม้ ีด นี้ฟน นี้ไมสีไฟ เจาพึงกอไฟแลวบําเรอไฟเถิด ถากระไร
เราควรจะกอไฟแลวบําเรอ ทีนั้น กระผมจึงเอามีดถากไมสีไฟดวยเขาใจวาบางทีจะพบไฟบาง
กระผมมิไดพบ ไฟเลย จึงผาไมสีไฟออกเปน ๒ ซีก แลวผาออกเปน ๓ ซีก ๔ ซีก ๕ ซีก ๑๐ ซีก
๒๐ ซีก แลวเกรียกใหเปนชิน้ เล็กๆ ครั้นแลวจึงโขลกในครก ครั้นโขลก แลว เอาโปรยใน
ที่มีลมมากดวยเขาใจวา บางทีจะพบไฟบาง กระผมไมพบไฟ เลย ลําดับนั้น ชฎิลผูบําเรอไฟ
นั้นไดมีความคิดวา ทารกนีช้ างโงเหลือเกิน ไม เฉียบแหลม จักแสวงหาไฟโดยไมถกู ทางได
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อยางไรกัน เมือ่ ทารกนั้นกําลังมองดู อยู ชฎิลนั้นหยิบไมสีไฟมาสีใหเกิดไฟแลว ไดบอกทารก
นั้นวา เขาติดไฟกัน อยางนี้ ไมเหมือนอยางเจาซึ่งยังเขลา ไมเฉียบแหลม แสวงหาไฟโดยไม
ถูกทาง ดูกรบพิตร บพิตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยังทรงเขลา ไมเฉียบแหลม ทรงแสวงหา
ปรโลกโดยไมถูกทาง ขอบพิตรจงทรงสละคืนทิฐิอันลามกนั้นเสียเถิด ขอบพิตร จงปลอยวาง
ทิฐิอันลามกนัน้ เสียเถิด ทิฐิอนั ลามกนั้นอยาไดบังเกิดมีแกบพิตร เพื่อ มิใชประโยชน เพื่อ
ความทุกข สิ้นกาลนานเลย ฯ
[๓๑๘] ทานกัสสปกลาวอยางนัน้ ก็จริง ถึงอยางนั้น ขาพเจายังหาอาจ สละคืนทิฐิ
อันลามกนี้เสียไดไม พระราชาปเสนทิโกศลก็ดี พระราชาภายนอกทั้ง หลายก็ดี ทรงรูจกั ขาพเจาวา
พญาปายาสิมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้ า แมเพราะ เหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิด
ขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทํา ชั่วไมมี ทานกัสสป ถาขาพเจาจะสละคืนทิฐิอันลามกนี้
ก็จักมีผูวา ขาพเจาได วา พญาปายาสิชางโงเขลาเหลือเกิน ไมเฉียบแหลม มีปรกติถือสิ่งที่ผิด
ขาพเจาก็ จักยึดทิฐินนั้ ไว เพราะความโกรธบาง เพราะความลบหลูบ าง เพราะความตีเสมอ บาง ฯ
[๓๑๙] ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักยกอุปมาถวายบพิตร บุรุษ ผูเปนวิญูชน
ในโลกนี้ บางพวก ยอมทราบเนื้อความของคําพูดดวยอุปมา ดูกร บพิตร เรื่องเคยมีมาแลว
พอคาเกวียนหมูใหญ มีเกวียนประมาณพันเลม ได เดินทางจากชนบทอันตั้งอยูในบุรพทิศ ไปยัง
ชนบทอันตั้งอยูในปจจิมทิศ พอคา เกวียนหมูนั้นไปอยู หญา ฟน น้ํา ใบไมสด หมดเปลือง
ไปโดยรวดเร็ว ก็ ในหมูน ั้นมีนายกองเกวียน ๒ คน คนหนึ่งมีพวกเกวียน ๕๐๐ เลม อีกคนหนึง่
มี พวกเกวียน ๕๐๐ เลม ลําดับนั้น นายกองเกวียน ๒ คน นั้นไดปรึกษากันวา หมูเกวียนหมู
ใหญนี้มีเกวียนประมาณพันเลม พวกเราเหลานั้นไปรวมกันอยู หญา ฟน น้ํา ใบไมสด หมด
เปลืองไปโดยรวดเร็ว ถากระไร พวกเราควรจะแยก หมูเกวียนหมูใหญนี้ออกเปน ๒ หมู คือหมูห นึ่งมี
เกวียน ๕๐๐ เลม อีกหมูหนึง่ มีเกวียน ๕๐๐ เลม พอคาเกวียนเหลานัน้ แยกหมูเ กวียนนัน้ ออก
เปน ๒ หมูแลว คือหมู หนึ่งมีเกวียน ๕๐๐ เลม อีกหมูหนึ่งมีเกวียน ๕๐๐ เลม นายกองเกวียน
คนหนึ่ง บรรทุกหญา ฟน และน้ําเปนอันมากแลวขับหมูเกวียนไปกอน เมื่อขับไปไดสอง สามวัน
หมูเกวียนนั้นไดเห็นบุรุษผิวดํา นัยนตาแดง ผูกสอดแลงธนู ทัดดอก กุมุท มีผาเปยก ผมเปยก
แลนรถอันงดงามมีลอเปอนตมสวนทางมา ครั้นแลว จึงไดถามขึ้นวา ดูกรทาน ทานมาจากไหน ฯ
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ขาพเจามาจากชนบทโนน ฯ
ทานจะไปไหน ฯ
ไปยังชนบทโนน ฯ
ในหนทางกันดารขางหนา ฝนตกมากหรือ ฯ
อยางนั้นทาน ในหนทางกันดารขางหนาฝนตกมาก หนทางมีน้ําบริบูรณ หญา ฟน
และน้ํามีมาก พวกทานจงทิง้ หญา ฟน น้ําของเกาเสียเถิด เกวียน เบาจากของหนักจะไปไดรวดเร็ว
วัวเทียมเกวียนก็ไมลําบาก ลําดับนั้น นายกอง เกวียนเรียกพวกเกวียนมาบอกวา บุรุษผูน ี้พูดวา
ในหนทางกันดารขางหนา ฝน ตกมาก หนทางมีน้ําบริบูรณ หญา ฟน และน้ํามีมาก พวกทานจงทิ้ง
หญา ฟน และน้ําของเกาเสียเถิด เกวียนเบาจากของหนักจักไปไดรวดเร็ว วัวเทียม เกวียนก็ไม
ลําบาก ดังนี้ พวกทานจงทิ้งหญา ฟน น้ําของเกาเสียเถิด จงขับหมู เกวียนไปดวยเกวียนเบาเถิด
พวกเกวียนรับคําของนายกองเกวียนแลว ทิง้ หญา ฟน น้าํ ของเกา มีเกวียนเบาจากของหนัก
ขับหมูเกวียนไปแลว พวกเกวียน เหลานัน้ มิไดเห็น หญา ฟน หรือน้าํ ในที่พักหมูเกวียน
ตําบลแรก แมในที่ พักหมูเกวียนตําบลที่สอง ที่สาม ที่สี่ ที่หา ที่หก แมในทีพ่ ักหมูเกวียน
ตําบล ที่เจ็ดก็มิไดเห็น หญา ฟน หรือน้ํา ถึงความวอดวายดวยกันทั้งหมด มนุษยหรือ ปศุสัตว
ที่อยูในหมูเกวียนนัน้ อมนุษยกลาวคือยักษกินเสียทั้งหมด เหลือแต กระดูกเทานั้น เมื่อ
นายกองเกวียนพวกที่สองรูสึกวา บัดนี้ หมูเกวียนแรกนัน้ ออก ไปนานแลว จึงบรรทุกหญา ฟน
และน้ําไปเปนอันมาก แลวขับหมูเกวียนไป เมื่อขับไปไดสองสามวัน พวกเกวียนนั้นเห็นบุรุษ
ผิวดํา นัยนตาแดง ผูกสอดแลง ธนู ทัดดอกกุมุท มีผาเปยก ผมเปยก แลนรถอันงดงามมีลอ
เปอนตมสวนทาง มา ครั้นแลว จึงไดถามขึ้นวา ดูกรทาน ทานมาจากไหน ฯ
ขาพเจามาจากชนบทโนน ฯ
ทานจะไปไหน ฯ
ไปยังชนบทโนน ฯ
ในหนทางกันดารขางหนา ฝนตกมากหรือ ฯ
อยางนั้นทาน ในหนทางกันดารขางหนาฝนตกมาก หนทางมีน้ําบริบูรณ หญา ฟน
และน้ํามีมาก พวกทานจงทิง้ หญา ฟน น้ําของเกาเสียเถิด เกวียน เบาจากของหนักจักไปได
รวดเร็ว วัวเทียมเกวียนก็ไมลําบาก ลําดับนัน้ นายกอง เกวียนเรียกพวกเกวียนมาบอกวา
บุรุษผูนี้พูดวา ในหนทางกันดารขางหนาฝนตกมาก หนทางมีน้ําบริบูรณทั้งหญา ฟน และน้ํา
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มีมาก พวกทานจงทิ้งหญา ฟน น้ําของ เกาเสียเถิด เกวียนเบาจากของหนักจักไปไดรวดเร็ว
วัวเทียมเกวียนก็ไมลําบาก ดังนี้ ดูกรทาน บุรุษนี้มิใชมิตร มิใชญาติสาโลหิตของพวกเรา
พวกเราจักเชื่อ บุรุษนี้ไดอยางไร ทานทั้งหลายไมพึงทิ้งหญา ฟน น้ํา ของเกาเสีย จงขับเกวียน
ไปพรอมทั้งสิ่งของตามที่นํามาแลวเถิด พวกเราจักไมทิ้งของเกาของพวกเรา พวก เกวียนรับคํานาย
กองเกวียนนั้นแลว ขับเกวียนไปพรอมทั้งสิ่งของตามที่ไดนํามา พากเกวียนเหลานั้นมิไดเห็นหญา
ฟน หรือน้ําในที่พักเกวียนตําบลแรก แมในที่ พักเกวียนที่ตําบลที่สอง ที่สาม ที่สี่ ที่หา ที่หก ทีเ่ จ็ด
ก็มิไดเห็นหญา ฟน หรือน้ํา ไดเห็นแตหมูเกวียนที่ไดถึงความวอดวายเทานั้น ไดเห็นแตกระดูก
ของ มนุษยและปศุสัตวที่อยูในหมูเกวียนนั้นเทานัน้ พวกนั้นถูกอมนุษยคือยักษกินแลว ลําดับ
นั้น นายกองเกวียนเรียกพวกเกวียนมาบอกวา นี้คือหมูเกวียนนัน้ ไดถงึ แก ความวอดวายแลว ทั้งนี้
เพราะนายกองเกวียนนัน้ เปนคนโงเขลา ถาอยางนั้น ในหมูเกวียนของพวกเรา สิ่งของชนิดใด
มีสาระนอยจงทิ้งเสีย ในหมูเกวียนหมูน ี้ สิ่งของชนิดใดมีสาระมาก จงขนเอาไปเถิด พวกเกวียน
พวกนั้นรับคํานายกอง เกวียนนัน้ แลว จึงทิ้งสิ่งของชนิดมีสาระนอยในเกวียนของตนๆ ขนเอาไป
แตสิ่ง ของมีสาระมากในเกวียนหมูนั้น ขามทางกันดารนั้นไปไดโดยสวัสดี ทั้งนี้ เพราะ นายกอง
เกวียนนัน้ เปนคนฉลาด ดูกรบพิตร บพิตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยังทรง เขลา ไมเฉียบแหลม ทรง
แสวงหาปรโลกโดยไมถูกทาง จักถึงความวอดวาย เหมือนบุรุษนายกองเกวียนฉะนั้น ชนเหลา
ใดจักสําคัญทิฐิของบพิตรวา เปนสิ่งที่ ควรฟง ควรเชื่อถือ แมชนเหลานั้น ก็จกั ถึงความวอดวาย
เหมือนพอคาเกวียน พวกนั้น ฉะนั้น ขอบพิตรจงทรงสละคืนทิฐิอันลามกนั้นเสียเถิด ขอบพิตรจง
ปลอยวางทิฐอิ ันลามกนั้นเสียเถิด ทิฐิอันลามกนั้นอยาไดมีแกบพิตร เพื่อมิใช ประโยชน เพื่อ
ความทุกข สิ้นกาลนานเลย ฯ
[๓๒๐] ทานกัสสปกลาวอยางนัน้ ก็จริง ถึงอยางนั้น ขาพเจาก็ยังหาอาจ สละคืนทิฐิ
อันลามกนี้เสียไดไม พระราชาปเสนทิโกศลก็ดี พระราชาภายนอกทั้ง หลายก็ดี ทรงรูจกั ขาพเจาวา
พญาปายาสิ มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้ า แม เพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้น
ไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตว ทําดีทําชั่วไมมี ทานกัสสป ถาขาพเจาจะสละคืนทิฐิอันลามกนี้
ก็จักมีผูวา ขาพเจา ไดวา พญาปายาสิ ชางโงเขลาเหลือเกิน ไมเฉียบแหลม มีปรกติถือสิ่งที่ผิด
ขาพเจาก็จกั ยึดทิฐินั้นไว เพราะความโกรธบาง เพราะความลบหลูบาง เพราะ ความตีเสมอบาง ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาที่ 254
[๓๒๑] ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักยกอุปมาถวายบพิตร บุรุษ ผูเปน
วิญูชนในโลกนี้ บางพวกยอมทราบเนื้อความของคําพูดดวยอุปมา ดูกร บพิตร เรื่องเคยมีมาแลว
บุรุษผูเลี้ยงสุกรคนหนึ่งไดออกจากบานของตนไปยังบาน อื่น ไดเห็นคูถแหงเปนอันมากซึ่งเขาทิ้ง
ไวในบานนัน้ ครั้นแลวเขาไดมีความคิดขึน้ วาคูถแหงเปนอันมากซึ่งเขาทิ้งไวนี้ เปนอาหาร
สุกรของเรา ถากระไร เราควรขน คูถแหงไปจากที่นี้ เขาปูผาหมลงแลว โกยเอาคูถแหงเปน
อันมาก แลวผูกใหเปน หอทูนศีรษะเดินไป ในระหวางทาง เขาถูกฝนใหญแลว เขาเปรอะ
เปอนไปดวย คูถตลอดถึงปลายเล็บ พาเอาหอคูถซึ่งลนไหลไปแลว พวกมนุษยเห็นเขาแลว ได
พูดอยางนีว้ า พนาย ทานเปนบาหรือเปลา ทานเสียจริตหรือหนอ ไหนทานจึง เปรอะเปอนไป
ดวยคูถตลอดถึงปลายเล็บ จักนําเอาหอคูถซึ่งลนไหลอยูไ ปทําไม บุรุษนั้นตอบวา พนาย ใน
ขอนี้ พวกทานนั่นแหละเปนบา พวกทานเสียจริต ความจริง สิ่งนี้เปนอาหารสุกรของเรา
ดูกรบพิตร บพิตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน นา จะปรากฏเหมือนบุรุษผูทูนหอคูถ ขอบพิตรจงสละคืน
ทิฐิอันลามกนัน้ เสียเถิด ขอ บพิตรจงปลอยวางทิฐิอนั ลามกนั้นเสียเถิด ทิฐิอันลามกนั้นอยา
ไดมีแกบพิตร เพื่อ มิใชประโยชน เพื่อความทุกข สิ้นกาลนานเลย ฯ
[๓๒๒] ทานกัสสปกลาวอยางนัน้ ก็จริง ถึงอยางนั้น ขาพเจาก็ยังหา อาจสละคืน
ทิฐิอันลามกนี้เสียไดไม พระราชาปเสนทิโกศลก็ดี พระราชาภายนอก ทั้งหลายก็ดี ทรงรูจักขาพเจาวา
พญาปายาสิ มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้ า แม เพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุด
เกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตว ทําดีทําชั่วไมมี ทานกัสสป ถาขาพเจาจักสละคืนทิฐิอัน
ลามกนี้ ก็จกั มีผูวาขาพเจา ไดวา พญาปายาสิ ชางโงเขลาเหลือเกิน ไมเฉียบแหลม มีปรกติ
ถือสิ่งที่ผิด ขาพเจาก็จกั ยึดทิฐินั้นไว เพราะความโกรธบาง เพราะความลบหลูบาง เพราะ ความ
ตีเสมอบาง ฯ
[๓๒๓] ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักยกอุปมาถวายบพิตร บุรุษผูเปน
วิญูชนในโลกนี้บางพวก ยอมทราบเนื้อความของคําพูดดวยอุปมา ดูกร บพิตร เรื่องเคยมีมา
แลว นักเลงสกาสองคนเลนสกากัน คนหนึ่งกลืนกินเบีย้ แพ ทีแ่ ลวๆ มาเสีย นักเลงสกาคน
ที่สองไดเห็นนักเลงสกานั้นกลืนกินเบีย้ แพที่แลวๆ มา ครั้นแลวไดพดู วา ดูกรสหาย ทานชนะ
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ขางเดียว ทานจงใหลูกสกาแกขาพเจา ขาพเจาจักเซนบูชา นักเลงสกาคนนั้นรับคําแลว จึง
มอบลูกสกาใหนักเลงสกานัน้ ลําดับนั้น นักเลงสกา [คนที่สอง] เอายาพิษทาลูกสกาแลวพูด
กะนักเลงสกา [คนที่หนึ่ง] วา มาเถิดสหาย เรามาเลนสกากัน นักเลงสกา [คนที่หนึง่ ]
รับคํา นักเลงสกา [คนที่สอง] แลว นักเลงสกาเหลานัน้ เลนสกากันเปนครั้งที่สอง แมในครั้ง
ที่สองนักเลงสกา [คนที่หนึ่ง] ก็กลืนกินเบี้ยแพที่แลวๆ มาเสีย นักเลง สกาคนที่สอง ไดเห็น
นักเลงสกาคนกลืนกินเบีย้ แพที่แลวๆ มา แมครั้งที่ สอง ครั้นแลวไดพูดวา
[๓๒๔] บุรุษกลืนกินลูกสกาซึ่งอาบดวยยาพิษ มีฤทธิ์กลายังหารู สึกไม
นักเลงชั่วเลวผูนาสงสารกลืนยาพิษเขาไป ความเรารอนจักมีแกทาน ดังนี้ ฯ
[๓๒๕] ดูกรบพิตร บพิตรก็อยางนัน้ เหมือนกัน นาจะปรากฏเหมือน นักเลงสกา
ขอบพิตรจงทรงสละคืนทิฐิอันลามกนั้นเสียเถิด ขอบพิตรจงทรงปลอย วางทิฐิอนั ลามกนั้นเสีย
เถิด ทิฐิอันลามกนั้นอยาไดมีแกบพิตร เพือ่ มิใชประโยชน เพื่อความทุกข สิ้นกาลนานเลย ฯ
[๓๒๖] ทานกัสสปกลาวอยางนัน้ ก็จริง ถึงอยางนั้น ขาพเจาก็ยังหาอาจ สละคืนทิฐิ
อันลามกนี้เสียไดไม พระราชาปเสนทิโกศลก็ดี พระราชาภายนอกทั้ง หลายก็ดี ทรงรูจกั ขาพเจา
วา พญาปายาสิ มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้ า แม เพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผู
ผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตว ทําดีทําชั่วไมมี ทานกัสสป ถาขาพเจาจักสละคืนทิฐิ
อันลามกนี้ ก็จกั มีผูวาขาพเจา ไดวา พญาปายาสิ ชางโงเขลาเหลือเกิน ไมเฉียบแหลม มีปรกติ
ถือสิ่งที่ผิด ขาพเจาก็จกั ยึดทิฐินั้นไว เพราะความโกรธบาง เพราะความลบหลูบาง เพราะ ความ
ตีเสมอบาง ฯ
[๓๒๗] ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักยกอุปมาถวายบพิตร บุรุษผูเปนวิญู
ชนในโลกนี้บางพวก ยอมทราบเนื้อความของคําพูดดวยอุปมา ดูกรบพิตร เรื่องเคยมีมาแลว
ชนบทแหงหนึ่งตั้งขึ้นแลว ครั้งนั้น สหายผูหนึ่ง เรียกสหายมาบอกวา มาไปกันเถิดเพื่อน เรา
จักเขาไปยังชนบทนั้น บางทีจะพึง ไดทรัพยอยางใดอยางหนึ่งในชนบทนั้นบาง สหายคนที่สอง
รับคําของสหาย [คน ทีห่ นึ่ง] แลว เขาทั้งสองเขาไปยังชนบท ถึงถนนในบานแหงหนึ่งแลว
ไดเห็น เปลือกปานที่เขาทิ้งไวมากมายที่ตําบลบานนั้น ครั้นแลวสหาย [คนที่หนึง่ ] ไดบอก
สหาย [คนที่สอง] วา สหาย นี้เปลือกปานเขาทิ้งไวมากมาย ถาเชนนั้น ทานจง ผูกเอาเปลือก
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ปานไปมัดหนึง่ และฉันจักผูกเอาเปลือกปานไปมัดหนึ่ง เราทั้งสอง จักถือเอามัดเปลือกปานไป
สหายคนที่สองรับคําสหายคนที่หนึ่งแลว ผูกเอา เปลือกปานไปมัดหนึง่ สหายทั้งสองนั้นถือเอา
มัดเปลือกปานเขาไปมัดหนึ่ง สหายทั้งสองนั้นถือเอามัดเปลือกปานเขาไปยังถนนในบาน อีกแหง
หนึ่ง
ไดเห็นดายปานที่เขาทิ้งไวมากมาย ในตําบลบานนั้น ครั้นแลวสหาย คนที่หนึ่งจึงบอก
สหายคนที่สองวา สหาย เราจะปรารถนาเปลือกปานเพือ่ ประโยชน อันใด นีด้ ายปาน ซึ่งเขาทิ้งไว
มากมาย ถาเชนนั้น ทานจงทิ้งมัดเปลือกปานเสีย เถิด และฉันก็จักทิง้ มัดเปลือกปานเสีย เรา
ทั้งสองจักถือเอามัดดายปานไป สหาย คนที่สองตอบวา สหาย มัดเปลือกปานนี้ เราเอามาไกล
แลว ทั้งมัดไวดีแลวดวย เราไมเอาละ ขอทานจงทราบเถิด ฯ
ลําดับนั้น สหายคนที่หนึง่ ทิ้งมัดเปลือกปานเสียแลวถือเอามัดดายปานไป สหาย
ทั้งสองนั้นเขาไปยังถนนในบานอีกแหงหนึ่ง ไดเห็นผาปานที่เขาทิ้งไวมาก มายที่ตาํ บลบานนั้น
ครั้นแลวสหายคนที่หนึ่งบอกสหายคนที่สองวา สหาย เราจะปรารถนาเปลือกปานหรือดาย
ปานเพื่อประโยชนอันใด เหลานี้ผาปาน ซึ่งเขาทิ้งไวมากมาย ถาเชนนัน้ ทานจงทิ้งมัดเปลือกปาน
เสียเถิด และฉันก็จัก ทิ้งมัดดายปานเสีย เราทั้งสองจักถือเอามัดผาปานไป สหายคนที่สองตอบ
วา สหาย มัดเปลือกปานนี้เราเอามาไกลแลว ทั้งมัดไวดแี ลวดวย เราไมเอาละ ขอทานจง ทราบ
เถิด ฯ
ลําดับนั้น สหายคนที่หนึง่ นั้น ทิ้งมัดดายปานแลว ถือมัดผาปานไป สหายทั้งสอง
นั้นเขาไปยังถนนในบานอีกแหงหนึ่ง ไดเห็นเปลือกไมโขมะ ไดเห็น ดายเปลือกไมโขมะ ไดเห็น
ผาเปลือกไมโขมะ ไดเห็นลูกฝาย ไดเห็นดายฝาย ได เห็นผาฝาย ไดเห็นเหล็ก ไดเห็นโลหะ
ไดเห็นดีบุก ไดเห็นสําริด ไดเห็นเงิน ไดเห็นทอง ทีเ่ ขาทิ้งไวมากมายในถนนในบานนั้น ครั้น
แลวสหายคนที่หนึ่งจึงบอก สหายคนที่สองวา สหาย เราจะปรารถนาประโยชนอันใดกับ
เปลือกปานหรือดาย ปาน หรือผาปาน หรือเปลือกไมโขมะ หรือดายเปลือกไมโขมะ หรือผา
เปลือกไม โขมะ หรือลูกฝาย หรือดายฝาย หรือผาฝาย หรือเหล็ก หรือโลหะ หรือดีบุก หรือ
สําริด หรือเงิน นี้ทองที่เขาทิ้งไวมากมาย ถาเชนนั้นทานจงทิ้งมัดเปลือกปานเสีย เถิด และฉัน
ก็จักทิ้งหอเงินเสีย เราทั้งสองจักถือเอาหอทองไป สหายคนที่สอง ตอบวา สหาย มัดเปลือก
ปานนี้เราเอามาไกลแลว ทั้งมัดไวดีแลวดวย เราไมเอา ละ ขอทานจงทราบเถิด ฯ
ลําดับนั้น สหายนั้นทิ้งหอเงิน ถือเอาหอทองไป สหายทั้งสองนั้นเขา ไปยังบานของ
ตนๆ แลว ในเขาทั้งสองนั้น สหายผูถือเอามัดเปลือกปานไป มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร
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อํามาตย หาไดพากันยินดีไม และเขาไมไดรับความ สุขโสมนัสซึ่งเกิดจากเหตุที่ไดจากเปลือก
ปานนั้นมา สวนสหายที่ถือเอาหอทองไป นั้น มารดา บิดา บุตร ภริยา มิตร อํามาตย พา
กันยินดี และเขายังไดรับความ สุขโสมนัสซึ่งเกิดจากเหตุที่ถือเอาหอทองนั้นมา ฯ
ดูกรบพิตร บพิตรก็อยางนั้นเหมือนกัน นาจะปรากฏเหมือนบุรุษผูถือ มัดเปลือกปาน
ขอบพิตรจงทรงสละคืนทิฐิอันลามกนั้นเสียเถิด ขอบพิตรจงทรง ปลอยวางทิฐิอันลามกนั้นเสีย
เถิด ทิฐิอันลามกนั้นอยาไดมีแกบพิตร เพือ่ มิใช ประโยชน เพื่อความทุกข สิ้นกาลนานเลย ฯ
[๓๒๘] ดวยขอความอุปมาขอกอนๆ ของทานกัสสป ขาพเจาก็มีความ พอใจยินดี
ยิ่งแลว แตวาขาพเจาใครจะฟงปฏิภาณในการแกปญหาทีว่ ิจิตรเหลานี้ จึงพยายามโตแยงคัดคาน
ทานกัสสปอยางนั้น ขาแตทา นกัสสปผูเจริญ ภาษิตของ ทานแจมแจงนัก ขาแตทานกัสสปผูเจริญ
ภาษิตของทานแจมแจงนัก เปรียบ เหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกผูหลง
ทาง หรือสองประ ทีปในทีม่ ืด ดวยคิดวา ผูมีจักษุจกั เห็นรูป ดังนี้ ฉันใด ทานกัสสปประกาศ
ธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนัน้ เหมือนกัน ขาแตทานกัสสปผูเจริญ ขาพเจานี้ขอ ถึงพระผูมีพระภาค
ผูโคดม พระธรรมและพระสงฆวา เปนสรณะ ขอทานกัสสป จงจําขาพเจาวา เปนอุบาสก ผูถึง
สรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวนั นี้เปนตนไป ขาแตทานกัสสปผูเจริญ ขาพเจาปรารถนาจะบูชา
มหายัญ ขอทานจงชี้แจงวิธีบชู า ยัญ อันจะเปนประโยชนและความสุขแกขาพเจาตลอดกาลนาน ฯ
ดูกรบพิตร ยัญที่ตองฆาโค แพะ แกะ ไก สุกร หรือเหลาสัตวตางๆ ตองไดรับ
ความพินาศ และปฏิคาหก เปนผูมีความเห็นผิด ดําริผิด เจรจาผิด การงานผิด เลี้ยงชีพผิด
พยายามผิด ระลึกผิด ตั้งใจผิด เชนนี้ ยอมไมมีผล ใหญ ไมมีอานิสงสใหญ ไมมีความรุงเรือง
ใหญ ไมแพรหลายใหญ เปรียบ เหมือนชาวนาถือเอาพืชและไถไปสูปา เขาพึงหวานพืชที่หกั
ที่เสีย ถูกลมและ แดดแผดเผาแลว อันไมมีแกน ยังไมแหงสนิท ลงในนาไรอันเลว ซึ่งเปน
พื้น ที่ไมดี มิไดแผวถางตอและหนามใหหมด ทั้งฝนก็มิไดตกชะเชย โดยชอบตามฤดู กาล พืช
เหลานั้นจะพึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยหรือหนอ ชาวนาจะพึงไดรบั ผลอันไพบูลยหรือ ฯ
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หาเปนอยางนั้นไม ทานกัสสป ฯ
ฉันนั้นเหมือนกัน บพิตร ยัญที่ตองฆาโค แพะ แกะ ไก สุกร หรือเหลา สัตว
ตางๆ ตองถึงความพินาศ และปฏิคาหกก็เปนผูมีความเห็นผิด ดําริผิด เจรจา ผิด การงานผิด
เลี้ยงชีพผิด พยายามผิด ระลึกผิด ตั้งใจผิด เชนนี้ ยอมไมมี ผลใหญ ไมมีอานิสงสใหญ
ไมมีความรุงเรืองใหญ ไมแพรหลายใหญ ฯ
ดูกรบพิตร สวนยัญที่มิตอ งฆาโค แพะ แกะ ไก สุกร หรือเหลาสัตว ตางๆ ไม
ตองถึงความพินาศ และปฏิคาหกก็เปนผูมีความเห็นชอบ ดําริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ
เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ เชนนี้ ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ
มีความรุงเรืองใหญ แพรหลายใหญ เปรียบเหมือนชาวนาถือเอาพืชและไถไปสูปา เขาพึงหวาน
พืชที่ไมหัก ไมเสีย ไมถูกลมแดดแผดเผา อันมีแกน แหงสนิท ลงในนาไรอันดี เปนพื้นที่ดี
แผว ถางตอและหนามหมดดีแลว ทั้งฝนก็ตกชะเชยโดยชอบตามฤดูกาล พืชเหลานั้น จะพึงถึง
ความเจริญงอกงามไพบูลยหรือหนอ ชาวนาจะพึงไดรับผลอันไพบูลยหรือ ฯ
เปนอยางนั้น ทานกัสสป ฯ
ฉันนั้นเหมือนกัน บพิตร ยัญที่มิตองฆาโค แพะ แกะ ไก สุกร หรือ เหลาสัตว
ตางๆ ไมตองถึงความพินาศ และปฏิคาหกก็เปนผูมีความเห็นชอบ ดําริ ชอบ เจรจาชอบ การ
งานชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ เชนนี้ ยอมมีผลใหญ มีอานิสงส
ใหญ มีความรุง เรืองใหญ แพรหลายใหญ ฯ
[๓๒๙] ลําดับนั้น เจาปายาสิ เริ่มใหทานแกสมณพราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง
วณิพกและยาจกทั้งหลาย แตในทานนั้นเธอไดใหโภชนะเห็นปานนี้ คือปลายขาว ซึ่งมีน้ํา
ผักดองเปนกับขาว และไดใหผาเนื้อหยาบ มีชายขอดเปน ปมๆ และมาณพชื่ออุตตระ เปน
เจาหนาทีใ่ นทานนั้น เขาใหทานแลวอุทิศอยางนี้วา ดวยทานนี้ ขอใหขาพเจารวมกับเจาปายาสิ
ในโลกนี้เทานัน้ อยาไดรว มกันในโลก หนาเลย เจาปายาสิไดทรงสดับขาวนั้นแลว รับสั่งให
เรียกอุตตรมาณพมาแลว ไดตรัสวา พออุตตระ ไดยินวา เธอใหทานแลวอุทิศอยางนี้ทุกครั้งวา
ดวยทานนี้ ขอใหขาพเจารวมกับเจาปายาสิในโลกนี้เทานั้น อยาไดรวมกันในโลกหนาเลย ดังนี้
หรือ ฯ
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อยางนั้น พระองค ฯ
พออุตตระ ก็เพราะเหตุไร เธอใหทานแลว จึงอุทิศอยางนั้นเลา พออุตตระ พวก
เราตองการบุญ หวังผลแหงทานแทๆ มิใชหรือ ฯ
ในทานของพระองคยังใหโภชนะเห็นปานนี้ คือปลายขาว ซึ่งมีน้ําผักดอง เปนกับขาว
พระองคไมทรงปรารถนาจะถูกตองแมดว ยพระบาท ไฉนจะทรงบริโภค อนึ่งเลา ผาก็เนื้อหยาบ
มีชายขอดเปนปมๆ พระองคไมทรงปรารถนาจะถูกตอง แมดวยพระบาท ไฉนจะทรงนุงหม
พระองคเปนทีร่ ัก เปนที่พอใจของพวก ขาพระพุทธเจา พวกขาพระพุทธเจาจะชักจูงผูซึ่งเปนที่รัก
เปนที่พอใจไปดวยสิ่ง ไมเปนที่พอใจอยางไรได ฯ
พออุตตระ ถาอยางนั้น เราบริโภคโภชนะชนิดใด เธอจงเริ่มตั้งไวซึ่ง โภชนะชนิดนั้น
เปนทาน เรานุง หมผาชนิดใด เธอจงเริ่มตั้งไวซึ่งผาชนิดนั้นเปนทาน อุตตรมาณพ รับพระดํารัส
เจาปายาสิแลว เริ่มตั้งไวซึ่งโภชนะชนิดที่เจาปายาสิเสวย และเริ่มตัง้ ไวซึ่งผาชนิดที่เจาปายาสิ
ทรงนุงหม เพราะเหตุที่เจาปายาสิมิไดทรงให ทานโดยเคารพ มิไดทรงใหทานดวยพระหัตถ
พระองคเอง มิไดทรงใหทานโดย ความนอบนอม ทรงใหทานอยางทิ้งให ครั้นสิ้นพระชนมแลว
เขาถึงความเปน สหายกับพวกเทพชั้นจาตุมหาราช คือ ไดวิมาน ชื่อเสรีสกะอันวางเปลา สวน
อุตตรมาณพซึ่งเปนเจาหนาที่ในทานของเจาปายาสินั้น ใหทานโดยเคารพ ใหทาน ดวยมือของตน
ใหทานโดยความนอบนอม มิไดใหทานอยางทิ้งให เบื้องหนาแต ตายเพราะกายแตก เขาถึงสุคติ
โลกสวรรค คือถึงความเปนสหายกับพวกเทพชั้น ดาวดึงส ฯ
[๓๓๐] ก็โดยสมัยนัน้ ทานพระควัมปติเถระไปพักกลางวันยังเสรีสก วิมานอันวางเปลา
เนืองๆ ลําดับนั้น ปายาสิเทวบุตรเขาไปหาทานควัมปติถึงที่อยู แลวอภิวาท ยืนอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ทานควัมปติไดกลาวถามปายาสิเทว บุตรวา ทานผูมีอายุ ทานเปนใคร ฯ
ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาคือเจาปายาสิ ฯ
ดูกรทานผูม ีอายุ ทานเปนผูมีความเห็นอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนา ไมมี
เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี มิใชหรือ ฯ
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เปนความจริง ทานผูเจริญ ขาพเจาเปนผูมีความเห็นอยางนีว้ า แมเพราะ เหตุนี้ โลก
หนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดี ทําชัว่ ไมมี แตวา พระผูเปน
เจากุมารกัสสปไดไถถอนขาพเจาออกจากทิฐิอันลามก นัน้ แลว ฯ
ดูกรทานผูม ีอายุ ก็อุตตรมาณพซึ่งเปนเจาหนาทีใ่ นทานของทาน ไปเกิด ที่ไหน ฯ
ขาแตทานผูเจริญ อุตตรมาณพซึ่งเปนเจาหนาทีใ่ นทานของขาพเจานั้น ให ทานโดย
เคารพ ใหทานดวยมือของตน ใหทานดวยความนอบนอม มิไดใหทาน อยางทิ้งให เบื้องหนา
แตตายเพราะกายแตก เขาถึงสุคติโลกสวรรค คืออยูรวม กับพวกเทวดาชั้นดาวดึงส สวนขาพเจา
มิไดใหทานโดยเคารพ มิไดใหทานดวย มือของตน มิไดใหทานดวยความนอบนอม ใหทานอยาง
ทิ้งให เบื้องหนาแตตาย เพราะกายแตก ก็เขาถึงซึ่งความอยูรวมกับพวกเทวดาชัน้ จาตุมหาราช คือ
ไดวิมาน ชื่อเสรีสกะอันวางเปลา ทานควัมปติผูเจริญ ถาอยางนั้น ทานไปยังมนุษยโลก แลว
โปรดบอกอยางนี้วา ทานทั้งหลายจงใหทานโดยเคารพ จงใหทานดวยมือของ ตน จงใหทานโดย
ความนอบนอม จงอยาใหทานอยางทิ้งให เจาปายาสิมิไดให ทานโดยเคารพ มิไดใหทานดวยมือ
ของตน มิไดใหทานโดยความนอบนอม ให ทานอยางทิ้งให เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก
เขาถึงความอยูรวมกับพวกเทวดา ชั้นจาตุมหาราช คือไดวิมานชื่อเสรีสกะอันวางเปลา สวนอุตตร
มาณพ ซึ่งเปน เจาหนาทีใ่ นทานของเจาปายาสินั้นใหทานโดยเคารพ ใหทานดวยมือของตน
ให ทานโดยความนอบนอม มิไดใหทานอยางทิ้งให เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงสุคติ
โลกสวรรค คืออยูรวมกับพวกเทวดาชัน้ ดาวดึงส ฯ
ลําดับนั้น ทานควัมปติมาสูมนุษยโลกแลว ไดบอกอยางนีว้ า ทานทั้งหลาย จงใหทาน
โดยเคารพ จงใหทานดวยมือของตน จงใหทานโดยความนอบนอม จง อยาใหทานอยางทิ้งให
เจาปายาสิมิไดใหทานโดยเคารพ มิไดใหทานดวยมือของ ตน มิไดใหทานโดยความนอบนอม ให
ทานอยางทิ้งให เบื้องหนาแตตายเพราะ กายแตก เขาถึงความอยูรวมกับพวกเทพชั้นจาตุมหาราช
คือไดวิมาน ชือ่ เสรีสกะ อันวางเปลา สวนอุตรมาณพซึง่ เปนเจาหนาที่ในทานของเจาปายาสินั้น
ใหทาน โดยความเคารพ ใหทานดวยมือของตน ใหทานโดยความนอบนอม มิไดให ทานอยางทิง้
ให เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงสุคติโลกสวรรค คืออยู รวมกับพวกเทพชั้นดาวดึงส ฯ
จบ ปายาสิราชัญญสูตร ที่ ๑๐

พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาที่ 261
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มหาปทานสูตร
๒. มหานิทานสูตร
๓. มหาปรินิพพานสูตร
๔. มหาสุทัสสนสูตร
๕. ชนวสภสูตร
๖. มหาโควินทสูตร
๗. มหาสมัยสูตร
๘. สักกปณหสูตร
๙. มหาสติปฏฐานสูตร
๑๐. ปายาสิราชัญญสูตร ทั้งหมดนี้
รวมเรียกวามหาวรรค ฯ
จบ มหาวรรค
------------------

