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                                       พระสุตตันตปฎก   
 
                                    ทฆีนิกาย    มหาวรรค 
 
                                           เลมท่ี     ๒ 
  ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้   
 
                                   ๑.  มหาปทานสูตร 
 
                           เรื่องภิกษุหลายรูปประชุมกัน  
 
           [๑]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กุฏ ี ใกลไมกุมนํ้า ณ  พระ- 
วิหารเชตวัน อารามของทานอนาถปณฑิกเศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี. 
         ครั้งน้ัน  ภิกษุมากรูป     ในเวลาหลังอาหาร    กลับจากบิณฑบาตแลว 
นั่งประชุมกันในโรงกลมใกลไมกุมนํ้า   เกิดสนทนาธรรมกันข้ึนเกี่ยวดวยบุพเพ 
นิวาสวา  บุพเพนิวาสแมเพราะเหตุนี้   บุพเพนิวาสแมเพราะเหตุนี้    ดังน้ี. 
         พระผูมีพระภาคไดทรงสดับถอยคําเจรจาอันนี้ของภิกษุเหลาน้ัน   ดวย 
พระทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์    ลวงโสตของมนุษย. 
         ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจาเสด็จลุกจากอาสนะ    เสด็จเขาไปยังโรง 
กลมใกลไมกุมน้ํา ประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดไว  พระผูมีพระภาคครั้นประทับ 
นั่ง แลวถามภิกษุทั้งหลายวาดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้  พวกเธอนั่งประชุมสนทนา 
อะไรกัน  แมเพราะเหตูนี้เรื่องอะไรท่ีพวกเธอพูดคางไว     เมื่อตรัสอยางนี้แลว  
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ภิกษุเหลาน้ันไดกลาวทูลพระผูมีพระภาควา    ขาแตพระองคผูเจริญ    พวกขา  
พระองค ในเวลาหลังอาหารกลับจากบิณฑบาตแลว ไดนั่งประชุมกันในโรงกลม 
ใกลไมกุมน้าํ  แลวเกิดสนทนาธรรมกันข้ึนเกี่ยวดวยบุพเพนิวาสวา.  บุพเพนิวาส 
แมเพราะเหตุนี้       บุพเพนิวาสแมเพราะเหตุนี้   ดังน้ี      ขาแตพระองคผูเจริญ 
เรื่องนี้แลท่ีพวกขาพระองคพูดคางไว   พอดีพระองคเสด็จมาถึง. 
           พระผูมีพระภาคตรัสถามวา    ดูกรภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอปรารถนา 
หรือไมที่จะฟงธรรมีกถา  ซึ่งเกี่ยวดวยบุพเพนิวาส     ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา 
ขาแตพระผูมีพระภาค     เปนการสมควรแลวท่ีพระผูมีพระภาคจะพึงทรงกระทํา 
ธรรมีกถาซึ่งเกี่ยวดวยบุพเพนิวาส   ขาแตพระสุคต     เปนการสมควรแลวท่ีพระ 
ผูมีพระภาคจะพึงทรงกระทําธรรมีกถาซึ่งเกี่ยวดวยบุพเพนิวาส ภิกษุทั้งหลายได 
ฟงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว   จักไดทรงจําไว  พระผูมีพระภาคตรัสวา 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย     ถาอยางนั้นพวกเธอจงฟงจงใสใจใหดีเถิด      เราจักกลาว-  
ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคแลว   พระผูมีพระภาคไดตรัสพุทธพจนนี้วา 
ดูกรภิกษุทั้งหลายนับแตนี้ไป ๙๑ กัป    ที่พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ 
เจา   พระนามวาวิปสสีไดเสด็จอุบัติข้ึนในโลก  นบัแตนี้ไป ๓๑ กัป    ที่พระผูมี 
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวาสีขี  ไดเสด็จอุบัติข้ึนในโลกใน 
กัปที่  ๓๑ นัน่เอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา เวสสภู 
ไดเสด็จอุบัติข้ึนในโลก  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ในภัททกัปนี้แหละ    พระผูมพีระ 
ภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    พระนามวากกุสันธะ    ไดเสด็จอุบัติข้ึนในโลก 
ในภัททกัปนี้แหละ    พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    พระนามวา 
โกนาคมนะ   ไดเสด็จอุบบัติข้ึนในโลก    ในภัททกัปนี้แหละ    พระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวากัสสปะ ไดเสด็จอุบัติข้ึนในโลก  ในภัทท 
กัปนี้แหละ  เราผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้อุบัติข้ึนแลวในโลก.  
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           [๒]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย     พระผูมีพระภาคอรหันตสัมนาสัมพุทธเจา  
พระนามวาวิปสสี  ไดเปนกษัตริยโดยพระชาติ  ทรงอุบัติในขัตติยสกุล  พระผู 
มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวาสิขี  ไดเปนกษัตริยโดยพระชาติ 
ทรงอุบัติในขัตติยสกุล  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   พระนามวา 
เวสสภู ไดเปนกษัตริยโดยพระชาติ  ทรงอุบัติในขัตติยสกุล    พระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   พระนามวากกุสันธะ.   ไดเปนพราหมณโดยพระชาติ 
ทรงอุบัติในพราหมณสกุล  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระนาม 
วาโกนาคมนะ    ไดเปนพราหมณโดยพระชาติ    ทรงอุบัติในพราหมณสกุล 
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวากัสสปะ ไดเปนพราหมณ 
โดยพระชาติ   ทรงอุบัติในพราหมณสกุล  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   เราผูอรหันต  
สัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้  ไดเปนกษัตริยโดยชาติ  อุบัติในขัตติยสกุล. 
          [๓]  ดกูรภิกษุทั้งหลาย      พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวาวิปสสี เปนโกญฑัญญโคตร  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวาสิขี  เปนโกณฑัญญโคตร   พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวาเวสสภู    เปนโกณฑัญญโคตร    พระผูมีพระภาคอรหันตสันมาสัม- 
พุทธเจา  พระนามวากกุสันธะ เปนกัสสปโคตร  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจา   พระนามวาโกนาคมนะ เปนกัสสปโคตร  พระผูมีพระภาคอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจา    พระนามวากัสสปะ   เปนกัสสปโคตร     ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้   เปนโคตมโคตร. 
           [๔]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย     พระชนมายุของพระผูมีพระภาคอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจา   พระนามวาวิปสสี  ประมา  ๘๐,๐๐๐  ป   พระชนมายุของ 
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวาสิขี   ประมาณ  ๗๐,๐๐๐ ป 
พระชนมายุของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    พระนามวาเวสสภู  
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ประมาณ  ๖๐,๐๐๐  ป  พระชนมายุของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
พระนามวากกุสันธะ   ประมาณ  ๔๐,๐๐๐  ป    พระชนมายุของพระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    พระนามวาโกนาคมนะ    ประมาณ ๓๐,๐๐๐  ป 
พระชนมายุของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    พระนามวากัสสปะ 
ประมาณ  ๒๐,๐๐๐  ป    ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ชนมายุของเราในบัดนี้มีประมาณ 
ไมมากคือนอยนิดเดียวผูที่มีชีวิตอยูอยางนานก็เพียง  ๑๐๐   ป     บางทีก็นอยกวา 
บาง   มากกวาบาง. 
           [๕]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวาวิปสสี    ตรัสรูที่ควงไมแคฝอย    พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัม 
พุทธเจา พระนามวาสิขี  ตรัสรูที่ควงไมกุมบก  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัม 
พุทธเจา    พระนามวาเวสสภู  ตรัสรูที่ควงไมสาละ    พระผูมีพระภาคอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจา   พระนามวากกุสันธะ   ตรัสรูทีค่วงไมซึก    พระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจัา  พระนามวาโกนาคมนะ   ตรัสรูที่ควงไมมะเดื่อ  พระผู 
มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    พระนามวากัสสปะ    ตรัสรูที่ควงไมไทร 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้  ตรัสรูที่ควงไมโพธิ์. 
           [๖]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวาวิปสสี   มีพระขัณฑะและพระติสสะเปนคูพระอัครสาวก    ซึ่งเปนคู 
อันเจริญ    พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี  มีพระอภิภู 
และพระสัมภวะ   เปนคูพระอัครสาวก    ซึ่งเปนคูอันเจริญ    พระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   พระนามวาเวสสภู  มีพระโสณะและพระอุตตระ  เปน 
คูพระอัครสาวกซึ่งเปนคูอันเจริญ      พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวากกุสันธะ มีพระวิธูระ  และพระสัญชีวะเปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคู 
อันเจริญ    พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    พระนามวาโกนาคมนะ  
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มีพระภิยโยสะ  และพระอุตตระ  เปนคูพระอัครสาวก  ซึ่งเปนคูเจริญ  พระผูมี  
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวากัสสปะ  มีพระติสสะ  และพระ- 
ภารทวาชะ  เปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคูอันเจริญ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราใน 
บัดนี้มีสารีบุตรและโมคคัลลานะ  เปนคูอัครสาวก  ซึ่งเปนคูอันเจริญ. 
            [๗]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประชุมกันแหงสาวกของพระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี  ไดมีสามครั้ง  ครั้งหนึ่ง มีพระสาวก 
ประชุมกันเปนจํานวนภิกษุหกลานแปดแสนรูป  อีกครั้งหนึ่ง  มีพระสาวกประ- 
ชุมกันเปนจํานวนภิกษุแสนรูป อีกครั้งหนึ่ง  มีพระสาวกประชุมกัน เปนจํานวน 
ภิกษุแปดหม่ืนรูป สาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาพุทธเจา พระนามวา 
วิปสสี  ซึ่งไดประชุมกันทั้งสามครั้งนี้   ลวนเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น   ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย    การประชุมกนัแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมพุทธเจา 
พระนามวาสิขี  ไดมีสามครั้ง ครั้งหนึ่ง  มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุ 
แสนรูป  อีกครั้งหนึ่ง  มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแปดหม่ืนรูป อีก 
ครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุเจ็ดหม่ืนรูป ดกูรภิกษุทั้งหลาย 
พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี     ซึ่งได 
ประชุมกันทัง้สามครั้งน้ี   ลวนเปนพระขีณาสพทั้งส้ิน  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การ 
ประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนาม 
วาเวสสภู   ไดมีสามครั้ง   ครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแปด 
หม่ืนรูป อีกครั้งหนึ่ง  มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุเจ็ดหม่ืนรูป  อีก 
ครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุหกหม่ืนรูป    ดกูรภิกษุทั้งหลาย 
พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาเวสสภู ซึ่งได 
ประชุมกัน ทั้งสามครั้งนี้   ลวนเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การ  
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ประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนาม  
วากกุสันธะ ไดมีครั้งเดียว มีจํานวนภิกษุสี่หม่ืนรูป ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระสาวก 
ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวากุกสันธะ  ซึ่งไดประ- 
ชุมกันครั้งเดียวน้ี   ลวนเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การประชุม 
กันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา       พระนามวา 
โกนาคมนะไดมีครั้งเดียว  มีจํานวนภิกษุสามหม่ืนรูป   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พระ- 
สาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาโกนาคมนะ    ซึ่ง 
ไดประชุมกนัครั้งเดียวน้ี    ลวนเปนพระขีณาสพท้ังส้ิน  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การ 
ประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา     พระ- 
นามวากัสสปะ  ไดมีครั้งเดียว  มีจํานวนภิกษุสองหมื่นรูป   ดกูรภิกษุทั้งหลาย 
พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา     พระนามวากัสสปะ 
ที่ไดประชุมกันครั้งเดียวนี้      ลวนเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น    ดกูรภิกษุทั้งหลาย 
การประชุมกนัแหงสาวกของเราในบัดนี้  ไดมีครั้งเดียว  มีจํานวนภิกษุหน่ึงพัน 
สองรอยหาสิบรูป   ดูกรภิกษุทั้งหลาย   สาวกของเราซ่ึงไดประชุมกันครั้งเดียวน้ี  
ลวนเปนพระขีณาสพทั้งส้ิน. 
           [๘]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อวาอโสกะ  เปนอัครอุปฏ- 
ฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวาวิปสสี  ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อวาเขมังกระเปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาค- 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   พระนามวาสิขี  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูอุปฏฐาก 
ชื่อวาอุปสันตะ  เปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวาเวสสภู  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อวาวุฑฒิชะ  เปนอัคร 
อุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา      พระนามวากกุสันธะ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อวาโสตถิชะ  เปนอัครอุปฏฐากของพระผูมี  
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พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   พระนามวาโกนาคมนะ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย   
ภิกษุผูอปฏฐากชื่อวา   สพัพมิตตะ    เปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอร- 
หันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวากัสสปะ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูอุปฏฐาก 
ชื่อวาอานนท  ไดเปนอัครอุปฏฐากของเราในบัดนี้. 
           [๙]  ดกูรภิกษุทั้งหลาย   พระราชาพระนามวาพันธุม   เปนพระชนก 
พระเทวีพระนามวาพันธุมดี   เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาคอร- 
หันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี  พระนครชื่อวาพันธุมดีไดเปนราชธานี 
ของพระเจาพันธุม   พระราชาพระนามวาอรุณเปนพระชนก  พระเทวิพระนาม 
วาปภาวดีเปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ- 
เจาพระนามวาสิขี    พระนครชื่อวาอรุณวดี    ไดเปนราชธานีของพระเจาอรุณะ 
พระราชาพระนานวา  สุปปตีตะ  เปนพระชนก  พระเทวีพระนามวายสวดี. เปน 
พระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวา 
เวสสภู  พระนครชื่อวาอโนมะ  ไดเปนราชธานีของพระเจาสุปปตีตะ  พราหมณ 
ชื่อวาอัคคิทัตตะ   เปนพระชนก   พราหมณีชื่อวาวิสาขา   เปนพระชนนีบังเกิด 
เกลาของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมพุทธเจา    พระนามวากกุสันธะ    ภิกษุทั้ง 
หลาย   ก็พระราชาพระนามวาเขมะ    ไดมีแลวโดยสมัยนั้นแล     พระนครชือ่วา 
เขมวดี    ไดเปนราชธานีของพระเจาเขมะ   พราหมณชื่อวายัญญตัตตะ    เปน 
พระชนก  พราหมณีชื่อวาอุตตราเปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาค- 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวาโกนาคมนะ  ก็พระราชาพระนามวาโสภะ 
ไดมีแลวโดยสมัยนั้นแล     พระนครชือ่วาโสภวดี    ไดเปนราชธานีของพระเจา 
โสภะ พราหมณชื่อวาพรหมทัตตะ เปนพระชนก พราหมณีชื่อธนวดี   เปนพระ- 
ชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    พระนามวา 
กสัสปะ    กพ็ระราชาพระนามวากิงกี    ไดมีแลวโดยสมัยนั้นแล   พระนครชื่อ  
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วาพาราณสี ไดเปนราชธานีของพระเจากิงกี   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พระราชาพระ  
นามวาสุทโธทนะ    เปนพระชนก    พระเทวีพระนามวามายา    เปนพระชนนี 
บังเกิดเกลาของเราในบัดน้ี     พระนครชื่อวา      กบิลพัสดุไดเปนราชธานีของ 
พระเจาสุทโธทนะดวยประการฉะน้ี. 
            พระผูมีพระภาคไดตรัสดั่งน้ีแลวจึงเสด็จลุกจากอาสนะ   ทรงเขาพระ- 
วิหาร. 
           [๑๐]  ครั้งน้ันแล  เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน ภิกษุ 
เหลาน้ันไดสนทนากันข้ึนในระหวางนี้วา  นาอัศจรรย ผูมีอายทุั้งหลาย  ไมเคย 
มีแลว  ผูมีอายุทั้งหลาย  พระตถาคตตองทรงมีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมาก  จึงจัก 
ทรงระลึกไดถึงพระพุทธเจาท้ังหลายที่ลวงไปแลว   ซึ่งปรินิพพานแลวตัดธรรม 
เครื่องทําใหเนิ่นชาไดแลว   มีวัฏฏะอันตัดแลว   ทรงครอบงําวัฏฏะแลว   ลวง 
สรรพทุกขแลวแมโดยพระชาติ    แมโดยพระนาม    แมโดยพระโคตร   แมโดย 
ประมาณแหงพระชนมายุ  แมโดยคูแหงพระสาวก  แมโดยประชุมแหงพระสาวก 
วาแมดวยเหตุนี้   พระผูมพีระภาคเหลาน้ัน จึงไดมีชาติเชนนี้แมดวยเหตุนี้  พระ 
ผูมีพระภาคเหลาน้ัน    จึงไดมีพระนามเชนนี้แมดวยเหตุนี้     พระผูมีพระภาค 
เหลาน้ัน    จึงไดมีพระโคตรเชนนี้    แมดวยเหตุนี้     พระผูมีพระภาคเหลาน้ัน 
จึงไดมีศีลเชนนี้    แมดวยเหตุนี้    พระผูมีพระภาคเหลาน้ันจึงไดมีธรรมเชนนี้ 
แมดวยเหตุนี้  พระผูมีพระภาคเหลาน้ัน  จึงไดมีพระปญญาเชนนี้   แมดวยเหตุนี้  
พระผูมีพระภาคเหลาน้ันจึงไดมีวิหารธรรมเชนนี้    แมดวยเหตุนี้   พระผูมีพระ- 
ภาคเหลาน้ัน จึงไดมีวิมุตติเชนนี้      ทานผูมีอายุทั้งหลาย    เปนอยางไรหนอแล 
พระตถาคตพระองคเดียวจึงทรงแทงตลอดธรรมธาตุนี้    เพราะเหตุที่พระตถาคต 
ทรงแทงตลอดธรรมธาตุแลว  ฉะนั้นจึงทรงระลึกไดถึงพระพุทธเจาท้ังหลายท่ี 
ลวงไปแลว     ซึ่งปรินิพพานแลว       ทรงตัดธรรมเครื่องทําใหเน่ินชาไดแลว  
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ทรงตัดความหมุนเวียน   (เวียนวายตายเกิด)   ไดแลว   ทรงครอบงําความหมุน  
เวียนแลวทรงลวงทุกขไดทุกชนิดแลว   แมโดยพระชาติ   แมโดยพระนาม   แม 
โดยพระโคตร    แมโดยประมาณแหงพระชนมายุ   แมโดยคูแหงพระสาวก   แม 
โดยประชุมแหงสาวกวา  แมดวยเหตุนี้   พระผูมีพระภาคเหลานั้นจึงไดมีพระชาติ 
เชนนี้   มีพระนามเชนนี้   มีพระโคตรเชนนี้    มีศีลเชนนี้     มีธรรมเชนนี้   ม ี
พระปญญาเชนนี้   มีวิหารธรรมเชนนี ้   มีวิมุตติเชนนี้    ดังน้ี   หรือวา  เพราะ 
ความขอน้ี   พวกเทวดาไดกราบทูลแดพระตถาคต     พระตถาคตจึงทรงระลึกได 
ถึงพระพุทธเจาท่ีลวงไปแลว    ซึ่งปรนิิพพานแลวทรงตัดธรรมเครื่องทําใหเนิ่น 
ชาไดแลว  ทรงตัดความหมุนเวียนไดแลว   ทรงครอบงําความหมุนเวียนไดแลว 
ทรงลวงทุกขไดทุกอยางแลว  แมโดยพระชาติ  แมโดยพระนาม  แมโดยพระโคตร 
แมโดยประมาณแหงพระชนมายุ    แมโดยคูแหงพระสาวก     แมโดยประชุมแหง 
พระสาวกวา    แมดวยเหตุนี้  พระผูมีพระภาคเหลาน้ันจึงไดมีพระชาติเชนนี้  
มีพระนามเชนนี้   มีพระโคตรเชนนี้   มีศีลเชนนี้   มีธรรมเชนนี ้  มีพระปญญา 
เชนนี้   มีวิหารธรรมเชนนี้    มีวิมุตติเชนนี้     ก็ภิกษุเหลาน้ันยังคางการสนทนา 
กันอยูตรงนี้.  
           [๑๑]  ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค   เสด็จออกจากที่ประทับพักผอนใน 
เวลาเย็น   เสด็จตรงไปยังโรงกลมใกลหมูไมกุมน้ํา   แลวประทับนั่งบนอาสนะท่ี 
ปูลาดไวแลวพระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา    ดกูรภิกษุทั้งหลาย 
บัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนาอะไรกัน    เรื่องอะไรท่ีพวกเธอพูดคางไว   เมื่อ 
พระผูมีพระภาคตรัสถามดังน้ี  ภิกษุเหลาน้ันไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  ขา 
แตพระองคผูเจริญ  เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน พวกขาพระองค 
ไดสนทนากันข้ึนในระหวางนี้วา นาอัศจรรย  ทานผูมีอายุทั้งหลาย  ไมเคยมีแลว 
ทานผูมีอายุทั้งหลาย พระตถาคตจะตองทรงมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก จึงจักทรง  
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ระลึกไดถึงพระพุทธเจาท้ังหลายท่ีลวงไปแลว     ซึง่ปรินิพพานแลว      ทรงตัด  
ธรรมที่ทําใหเนิ่นชาไดแลว  ทรงตัดความหมุนเวียนไดแลว  ทรงครอบงําความ 
หมุนเวียนไดแลว      ทรงลวงทุกขไดทุกอยางแลว     แมโดยพระชาติ     แมโดย 
พระนาม   แมโดยพระโคตร    แมโดยประมาณแหงพระชนมายุ    แมโดยคูแหง 
พระสาวก    แมโดยประชุมแหงพระสาวกวา    แมดวยเหตุนี้    พระผูมีพระภาค 
เหลาน้ัน   จึงไดมีพระชาติเชนนี้  ฯลฯ    มีวิมุตติเชนนี้     ทานผูมีอายุทั้งหลาย 
เปนอยางไรหนอแล    พระตถาคตพระองคเดียว    จึงทรงแทงตลอดธรรมธาตุนี้ 
เพราะเหตุที่พระตถาคตทรงแทงตลอดธรรมธาตุแลวฉะนั้น   จึงทรงระลึกไดถึง 
พระพุทธเจาทั้งหลายท่ีลวงไปแลว   ซึ่งปรินิพพานแลว   ตัดธรรมเครื่องทําให 
เนิ่นชาไดแลว    ทรงตัดความหมุนเวียนไดแลว    ทรงครอบงําความหมุนเวียน 
ไดแลว      ทรงลวงทุกขไดทุกอยางแลว      แมโดยพระชาติ      แมโดยพระนาม 
แมโดยพระโคตร     แมโดยประมาณแหงพระชนมายุ      แมโดยคูแหงพระสาวก 
แมโดยประชุมแหงพระสาวกวา  แมดวยเหตุนี้   พระผูมีพระภาคเหลาน้ัน   จึงได 
มีพระชาติเชนนี้  มีพระนามเชนนี้  มพีระโคตรเชนนี้   มีศีลเชนนี้   มีธรรมเชนนี้ 
มีพระปญญาเชนนี้  มีวิหารธรรมเชนนี ้  มีวิมุตติเชนนี้   หรือวาเพราะความขอน้ี  
พวกเทวดาไดกราบทูลแดพระตถาคต  พระตถาคตจึงทรงระลึกไดถึงพระพุทธเจา 
ทั้งหลายท่ีลวงไปแลว   ซึ่งปรินิพพานแลว   ตัดธรรมเครื่องทําใหเน่ินชาไดแลว 
ตัดความหนุนเวียนไดแลว ทรงครอบงําความหมุนเวียนไดแลว ทรงลวงความทุกข 
ทุกอยางไดแลว   แมโดยพระชาติ   แมโดยพระนาม ฯ ล ฯ   แมโดยประชมุแหง 
พระสาวกวา   แมดวยเหตุนี้    พระผูมีพระภาคเหลาน้ัน   จึงไดมีพระชาติเชนนี ้
มีพระนามเชนนี้  ฯ ล ฯ   มีวิมุตติเชนน้ี   ขาแตพระองคผูเจริญ  เรื่องนี้แลท่ีพวก 
ขาพระองคพูดคางไว  พอดีพระผูมีพระภาคเสด็จมาถึง.  
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          พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุที่ตถาคตนี่แหละ  
แทงตลอดธรรมธาตุแลว   ฉะน้ันตถาคตจึงระลึกไดถึงพระพุทธเจาท่ีลวงไปแลว  
ซึ่งปรินิพพานแลว    ตัดธรรมเครื่องทําใหเน่ินชาไดแลว     มวัีฏฏะอันตัดแลว 
ครอบงําวัฏฏะแลว   แมโดยพระชาติ   แมโดยพระนาม   แมโดยพระโคตร   แม 
โดยประมาณแหงพระชนมายุ    แมโดยคูแหงพระสาวก    แมโดยการประชุมกัน 
แหงพระสาวกวา  แมดวยเหตุนี้   พระผูมีพระภาคเหลาน้ันจึงไดมีพระชาติเชนนี ้
มีพระนามเชนนี้ ฯลฯ   มวิีมุตติเชนนี้  ความขอน้ี    แมพวกเทวดาก็ไดกราบทูล 
แดตถาคต     ตถาคตจึงระลึกได     ถงึพระพุทธเจาท้ังหลายท่ีลวงไปแลว     ซึ่ง 
ปรินิพพานแลว  ตัดธรรมเครื่องทําใหเนิ่นชาไดแลว  มีวัฏฏะอันตัดแลว  ครอบ 
งําวัฏฏะแลว    ลวงสรรพทุกขแลว    แมโดยพระชาติ    แมโดยพระนาม ฯ ล ฯ 
แมโดยการประชุมกันแหงพระสาวกวา  แมดวยเหตุนี้   พระผูมพีระภาคเหลาน้ัน 
จึงไดมีพระชาติเชนนี้  มีพระนามเชนนี้  มีวิมุตติเชนนี้  ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอ 
ปรารถนาหรอืไมที่จะฟงธรรมีกถา  ซึง่เกี่ยวดวยบุพเพนิวาสโดยย่ิงกวาประมาณ 
ภิกษุเหลาน้ันไดกราบทูลวา   ขาแตพระผูมีพระภาค  เปนกาลสมควรแลว  ขาแต 
พระสุคต    เปนกาลสมควรแลวที่พระผูมีพระภาคจะพึงทรงการทําธรรมีกถาซึ่ง 
เกี่ยวดวยบุพเพนิวาส   โดยย่ิงกวาประมาณ    ภิกษุทั้งหลายไดฟงพระดํารัสของ 
พระผูมีพระภาคแลวจักไดทรงจําไว. 
           พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอยางนั้น  พวกเธอจงฟง 
จงใสใจใหดี   เราจักกลาว   ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคแลว    พระผูมี 
พระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา 
            ดูกรภิกษุทั้งหลาย    นับแตนีไ้ป ๙๑ กัป     พระผูมีพระภาคอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจา    พระนามวาวิปสสี    เสด็จอุบัติแลวในโลก    พระองคเปน 
กษัตริยโดยพระชาติ   เสด็จอุบัติแลวในขัตติยสกุล เปนโกณฑัญญะโดยพระโคตร  
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มีพระชนมายุประมาณ  ๘๐,๐๐๐  ป  พระองคไดตรัสรูที่ควงไมแคฝอย   มพีระ-  
ขัณฑะและพระติสสะ  เปนคูพระอัครสาวก  ซึ่งเปนคูอันเจริญ  การประชุมแหง 
พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี   ไดมี 
แลวสามครั้ง    ครั้งหนึ่ง    มีพระสาวกประชุมกัน เปนจํานวนภิกษุหกลานแปด 
แสนรูป     อีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแสนรูป    อีก 
ครั้งหนึ่ง   มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแปดหม่ืนรูป   ภิกษุทั้งหลาย 
พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี  ซึ่งได 
ประชุมกันทัง้สามครั้งน้ี   ลวนเปนพระขีณาสพทั้งส้ิน  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ 
ผูอุปฏฐากชื่อวาอโสกะ   ไดเปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี   ดูกรภิกษุทั้งหลาย    พระราชาพระนามวาพันธุม 
เปนพระชนก    พระเทวีพระนามวาพันธุมดี   เปนพระชนนี   บังเกิดเกลาของ 
พระพุทธเจาพระนามวาวิปสสี    พระนครชื่อวาพันธุมดี    ไดเปนราชธานีของ 
พระเจาพันธุม. 
 
                                     วาดวยพระโพธิสัตว 
 
           [๑๒]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล  พระโพธิสัตวพระนามวาวิปสสี 
จุติจากชั้นดุสิตแลว   มีพระสติสัมปชัญญะ    เสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา 
ขอน้ีเปนธรรมดาในเรื่องนี้. 
           [๑๓]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมดามีอยูดังน้ี   เมื่อใดพระโพธิสัตวจุติ 
จากชั้นดุสิต     เสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา     เมื่อน้ันในโลกพรอมทั้ง 
เทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ   เทวดาและ 
มนุษย   แสงสวางอันยิ่งไมมีประมาณปรากฏในโลก   ลวงเทวานุภาพของเทวดา 
ทั้งหลาย  ชองวางซึ่งอยูที่สุดในโลก  มิไดถูกอะไรปกปดไว  ทีม่ืดมิดก็ดี สถานที่  
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ที่พระจันทรและพระอาทิตยเหลาน้ี  ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากปานน้ีสองแสง  
ไปไมถึงก็ดี  ในที่ทั้งสองแหงน้ัน  แสงสวางอันยิ่งไมมีประมาณ  ยอมปรากฏ 
ลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย  ถงึสัตวทั้งหลายที่เกิดในสถานที่เหลาน้ันก็ 
จํากันและกันได  ดวยแสงนั้นวา  พอผูเจริญ  ไดยินวา  ถึงสัตวพวกอ่ืนที่เกิดในนี้ 
ก็มีอยูเหมือนกัน  ทั้งหม่ืนโลกธาตุนี้  ยอมหวั่นไหวสะเทือนสะทาน  ทั้งแสงสวาง 
อันยิ่งไมมีประมาณยอมปรากฏในโลกลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายขอน้ี 
เปนธรรมดาในเรื่องน้ี. 
           [๑๔]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมดามีอยูดังน้ี  ในเวลาท่ีพระโพธิสัตว 
เสด็จลงสูพระครรภพระมารดา  เทวบุตร  ๔  องค  ยอมเขาไปรักษาทิศทั้ง  ๔ 
โดยต้ังใจวาใคร ๆ คือ  มนุษย  หรืออมนุษยก็ตาม  อยาเบียดเบียนพระโพธิสัตว 
หรือพระมารดาของโพธิสัตวนั้นได  ขอน้ีเปนธรรมดาในเรื่องนี้. 
           [๑๕]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมดามีอยูดังน้ี  ในเวลาท่ีพระโพธิสัตว 
เสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา  พระมารดาของพระโพธิสัตวโดยปรกติ 
ทรงศีล  งดเวนจากการฆาสัตว  ลดเวนจากการลักทรัพย  งดเวนจากการ 
ประพฤติผิดในกาม  งดเวนจากการกลาวเท็จ  งดเวนจากการด่ืมน้ําเมา  คือ 
สุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาท  ขอน้ีเปนธรรมดาในเรื่องนี้. 
           [๑๖]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมดามีอยูดังน้ี  ในเวลาท่ีพระโพธิสัตวลง 
สูพระครรภของพระมารดา  พระมารดาของโพธิสัตวยอมไมเกิดมนัสซึ่ง 
เกี่ยวดวยกามคุณในบุรุษท้ังหลาย  พระมารดาของโพธิสัตวยอมเปนหญิงท่ี 
บุรุษใด ๆ ซึง่มีจิตกําหนัดแลวจะลวงเกินไมได  ขอน้ีเปนธรรมดาในเรื่องน้ี. 
           [๑๗]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมดามีอยูดังน้ี  ในเวลาท่ีพระโพธิสัตว 
เสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา  พระมารดาของพระโพธิสัตวยอมไดกามคุณ  
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๕ พระนางเพียบพรอมพรั่งพรอมดวยกามคุณ  ๕ ไดรับบําเรออยู    ขอน้ีเปน  
ธรรมดาในเรื่องนี้. 
           [๑๘]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมดามีอยูดังน้ี    ในเวลาท่ีพระโพธิสัตว 
เสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา  อาพาธใด ๆ  ยอมไมเกิดแกพระมารดาของ 
ของพระโพธิสัตวเลย  พระมารดาของพระโพธิสัตวยอมทรงสําราญ   ไมลําบาก 
กายและพระมารดาของพระโพธิสัตว   ทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตวซึ่งเสด็จ 
อยูภาย ในพระครรภมีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง  ดกูรภิกษุ 
ทั้งหลายเปรียบเหมือนแกวไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์  แปดเหลี่ยมนาย 
ชางเจียรไนดีแลว  สุกใสแวววาว   สมสวนทุกอยาง   มีดาย   เขียว  เหลือง  แดง 
ขาวหรือนวลรอยอยูในน้ัน.   บุรุษผูมีจักษุจะพึงหยิบแกวไพฑูรยนี้นั้นวางไวใน 
มือแลวพิจารณาเห็นวา   แกวไพฑูรยนี้งาม   เกิดเองอยางบริสุทธิ์    แปดเหลี่ยม 
นายชางเจียรไนดีแลว   สกุใสแวววาว  สมสวนแวววาว  สมสวนทุกอยาง  มีดาย 
เขียว เหลือง  แดง  ขาว  หรือนวล   รอยอยูในแกวไพฑูรยนั้น  แมฉันใด  ดกูร 
ภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ในเวลาท่ีพระโพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภ 
ของพระมารดา   อาพาธใด ๆ   ยอมไมเกิดแกพระมารดาของพระโพธิสัตวเลย 
พระมารดาของพระโพธิสัตวทรงสําราญ  ไมลําบากพระกาย และพระมารดาของ 
พระโพธิสัตวยอมทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตวผูเสด็จอยู ณ ภายในพระครรภ 
มีอวัยวะนอยใหญครบถวนมีอินทรียไมบกพรอง    ขอน้ีเปนธรรมดาในเรือ่งนี้. 
           [๑๙]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ธรรมดามีอยูดังนี้     ในเมื่อพระโพธิสัตว 
ประสูติแลวได  ๗ วัน  พระมารดาของพระโพธิสัตวยอมทิวงคตเสด็จเขาถึงชั้น 
ดุสิต  ขอน้ีเปนธรรมดาในเรื่องนี้. 
           [๒๐]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดังน้ี  หญิงอ่ืน ๆ บริหารครรภ 
๙ เดือนบาง ๑๐  เดือนบาง  จึงคลอด    พระมารดาของพระโพธิสัตวหาเหมือน  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 15 

อยางนั้นไม     พระมารดาของพระโพธิสัตวบริหารพระโพธิสัตวดวยพระครรภ  
ครบ ๑๐  เดือน ถวน  จึงประสูติ   ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องน้ี. 
           [๒๑]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรดามีอยูดังน้ี   พระมารดาของพระโพธิ- 
สัตวยอมไมประสูติเหมือนหญิงอ่ืน ๆ ซึ่งน่ังหรือนอนคลอด    สวนพระมารดา 
ของพระโพธิสัตวประทับยืนประสูติพระโพธิสัตว   ขอน้ีเปนธรรดาในเรือ่งนี้. 
           [๒๒]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ธรรมดามีอยูดังนี้    ในเวลาพระโพธิสัตว 
เสด็จประสูติจากพระครรภพระมารดา  พวกเทวดารับกอน พวกมนุษยรับทีหลัง 
ขอน้ีเปนธรรมดาในเรื่องนี้. 
            [๒๓]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมดามีอยูดังนี้    ในเวลาท่ีพระโพธิสัตว 
เสด็จประสูติจากพระครรภพระมารดาและยังไมทันถึงแผนดิน  เทวบุตร ๔ องค 
ประคองรับพระโพธิสัตวนั้นแลววางไวเบ้ืองหนาพระมารดา   กราบทูลวา    ขอ 
จงมีพระทัยยินดีเถิดพระเทวี    พระโอรสของพระองคที่เกิดมีศักดิ์ใหญ  นี้เปน 
ธรรมดาในเรื่องนี้ . 
            [๒๔]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมดามีอยูดังนี้   ในเวลาท่ีพระโพธิสัตว 
เสด็จประสูติจากพระครรภพระมารดา     เสด็จประสูติอยางงายดายทีเดียว  ไม 
เปรอะเปอนดวยนํ้า   ไมเปรอะเปอนดวยเสมหะ  ไมเปรอะเปอนดวยโลหติ  ไม 
เปรอะเปอนดวยส่ิงไมสะอาดอยางใดอยางหน่ึง  เปนผูบริสุทธิ์ผุดผอง  ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย  แกวมณีอันบุคคลวางลงไวในผากาสิกพัสตร  แกวมณียอมไมทํา 
ผากาสิกพัสตรใหเปรอะเปอนเลย     ถึงแมผากาสิกพัสตรก็ไมทําแกวมณีให 
เปรอะเปอน   เพราะเหตุไรจึงเปนดังน้ัน    เพราะสิ่งท้ังสองเปนของบริสุทธิ์แม 
ฉันใด  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกันแล   ในเวลาท่ีพระโพธิสัตวเสด็จ 
ประสูติจากพระครรภพระมารดาก็ประสูติอยางงายดายทีเดียว    ไมเปรอะเปอน 
ดวยนํ้า   ไมเปรอะเปอนดวยเสมหะ ไมเปรอะเปอนดวยโลหติ  ไมเปรอะเปอน  
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ดวยส่ิงไมสะอาด  อยางใดอยางหน่ึง   เปนผูบริสุทธิ์ผุดผองขอนี้เปนธรรมดาใน  
เรื่องนี้. 
           [๒๕]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมดามีอยูดังนี้  ในเวลาท่ีพระโพธิสัตว 
เสด็จประสูติจากพระครรภพระมารดา     ธารนํ้ายอมปรากฏจากอากาศสองธาร 
เย็นธารหน่ึง  รอนธารหน่ึง   สําหรับสนานพระโพธิสัตวและพระมารดา   ขอน้ี  
เปนธรรมดาในเรื่องน้ี. 
           [๒๖]   ดูกรภิกษุทัง้หลาย ธรรมดามีอยูดังนี้  พระโพธสิัตวผูประสูติแลว 
ไดครูหน่ึง  ประทับยืนดวยพระบาททั้งสองอันสม่ําเสมอ  ผินพระพักตรทางดาน 
ทิศอุดร    เสด็จดําเนินไปเจ็ดกาว    และเมื่อฝูงเทพดากั้นเศวตฉัตรตามเสด็จอยู 
ทรงเหลียวแลดูทั่วทุกทิศ  เปลงวาจาวา  เราเปนยอดของโลก   เราเปนใหญแหง 
โลก  เราเปนผูประเสริฐแหงโลก   ความเกิดของเรานี้เปนครั้งท่ีสุด   บัดนี้ความ 
เกิดอีกมิไดมี  ดังนี้   ขอน้ีเปนธรรมดาในเรื่องน้ี. 
         [๒๗]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดังน้ี เมื่อใด  พระโพธิสัตวเสด็จ 
ประสูติจากพระครรภพระมารดา   เม่ือน้ัน  ในโลกพรอมท้ังเทวโลก   มารโลก 
พรหมโลก  ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวาและมนุษย  แสงสวางอัน 
ยิ่งไมมีประมาณ  ยอมปรากฏลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย   ชองวางซึ่งอยู 
ที่สุดโลกมิไดถูกอะไรปกปด  ที่มืดมดิก็ดี   สถานที่ที่พระจันทรและพระอาทิตย 
เหลาน้ีซึ่งมีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมากปานน้ีสองแสงไป  ไมถึงก็ดี   ในที่ทั้งสอง 
แหงนั้นแสงสวางอันยิ่งไมมีประมาณ    ยอมปรากฏลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้ง 
หลาย  ถึงสัตวทั้งหลายท่ีเกิดในสถานที่เหลาน้ันก็จํากันและกันได  ดวยแสงสวาง 
นั้นวาพอผูเจริญ  ไดยินวาถึงสัตวพวกอ่ืนที่เกิดในนี้ก็มีอยูเหมือนกัน  และหมื่น 
โลกธาตุนี้ยอมหว่ันไหวสะเทือนสะทาน   ทั้งแสงสวางอันยิ่งไมมีประมาณ  ยอม 
ปรากฏในโลกลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย  ขอน้ีเปนธรรมดาในเรื่องน้ี.  
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                                 การพยากรณนิมติ  
 
            [๒๘]    ดูกรภิกษุทั้งหลาย     ก็เม่ือพระวิปสสีราชกุมารประสูติแลวแล 
พวกอํามาตยไดกราบทูลแดพระเจาพันธุมวา  ขอเดชะ   พระราชโอรสของพระ- 
องคประสูติแลว     ขอพระองคจงทอดพระเนตรพระราชโอรสนั้นเถิด     ภิกษุ 
ทั้งหลาย  พระเจาพันธุมไดทอดพระเนตรเห็นพระวิปสสีราชกุมาร  แลวรบัสั่ง 
เรียกพวกพราหมณผูรูนิมิตมาแลวตรัสวา    ขอพวกพราหมณผูรูนิมิตผูเจริญจง 
ตรวจดูพระราชกุมารเถิด  ภิกษุทั้งหลาย   พวกพราหมณผูรูนิมิตไดเห็นพระวิ- 
ปสสีราชกุมารน้ันแลว   ไดกราบทูลพระเจาพันธุมนั้นดังน้ีวา 
         ขอเดชะ  ขอพระองคจงดีพระทัยเถิด พระราชโอรสของพระองคที่ประสูติ 
แลวมีศักดิ์ใหญ ขาแตมหาราช  เปนลาภของพระองค  ผูเปนเจาของสกุลอันเปน 
ที่บังเกิดแหงพระราชโอรส   เห็นปานดังนี้    ขอเดชะ   พระองคไดดีแลวเพราะ 
พระราชกุมารน้ีประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒  ประการ ซึ่งมีคติเปนสองเทา 
นั้นไมเปนอยางอ่ืน  คือ   ถาครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม 
เปนพระราชาโดยธรรม  เปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต   ทรง 
ชนะแลว    มีราชอาณาจักรมั่นคง  สมบูรณดวยแกว  ๗  ประการ  คือ  จักรแกว 
ชางแกว  มาแกว  แกวมณี  นางแกว  คฤหบดีแกว  ปริณายกแกว  เปนที่  ๗ 
พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน  ลวนกลาหาญ  มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย 
สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได  พระองคทรงชํานะโดยธรรม  มิตองใชอาชญา 
มิตองใชศาตรา  ครอบครองแผนดินมีสาครเปนของเขต  ถาเสด็จออกผนวช 
เปนบรรพชติ  จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงเปดหลังคาคือกิเลส 
แลวในโลก.  
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      ขอเดชะ ก็พระราชกุมารน้ีประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ  
เหลาไหน  อันเปนเหตุใหมีคติเปนสองเทาน้ัน   ไมเปนอยางอ่ืน คือ  ถาครอง 
เรือนจักไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม  เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญ 
ในแผนดิน  มีมหาสมุทร  ๔  เปนขอบเขต     ทรงชนะแลวมีพระราชอาณาจักร 
มั่นคงสมบูรณดวยแกว  ๗  ประการ  คือ  จักรแกว  ฯลฯ   ครอบครองแผนดินมี 
สาคร   ๔   เปนขอบเขต  ถาเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต  จะไดเปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจา   มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก. 
 
                 วาดวยมหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการ 
 
        [๒๙]  ๑. ขอเดชะ  กพ็ระราชกุมารน้ีมีพระบาทประดิษฐาน 
เปนอันดี  (เรยีบเสมอ)  ขาแตสมมติเทพ    การท่ีพระราชกุมารนี้ม ี
พระบาทประดิษฐานเปนอันดีนี้  เปนมหาปุริสลักษณะของมหาบุรุษ 
นั้น. 
         ๒.  ณ พ้ืนภายใตฝาพระบาททั้ง  ๒ ของพระราชกุมารน้ี   ม ี 
จักรเกิดขึ้นมซีี่กําขางละพัน  มีกง มีดุม  บริบูรณดวยอาการทั้งปวง 
ขาแตสมมติเทพ  แมการที่พ้ืนภายใตฝาพระบาททั้ง  ๒  ของพระราช  
กุมารน้ีมีจักรเกิดขึ้น   มซีี่กําขางละพัน  มีกง  มีดุม   บริบูรณดวย 
อาการท้ังปวง  นี้ก็เปนมหาปุริสลักษณะของมหาบุรุษน้ัน. 
         ๓.  มีสนพระบาทยาว.         
         ๔.  มีพระองคุลียาว. 
         ๕.  มีฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนนุน. 
         ๖.  มีฝาพระหัตถและฝาพระบาทมีลายดุจตาขาย.  
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          ๗.  มพีระบาทเหมือนสังขควํ่า.  
          ๘.  มพีระชงฆรีเรยีวดุจแขงเนื้อทราย. 
          ๙.  เสด็จสถิตยืนอยูมิไดนอมลง   เอาฝาพระหัตถทั้งสองลูบ 
คลําไดถึงพระชานุทั้งสอง. 
       ๑๐.   มพีระคุยหะเรนอยูในฝก. 
       ๑๐.   มพีระฉวีววรรณดุจวรรณแหงทองคํา   คือ มีพระตจะประ- 
ดุจหุมดวยทอง. 
       ๑๒.  มพีระฉวีละเอียด  เพราะพระฉวีละเอียด   ธุลลีะอองจึงมิ 
ติดอยูในพระกายได. 
       ๑๓.  มพีระโลมชาติเสนหน่ึง ๆ เกิดในขุมละเสน  ๆ. 
       ๑๔.  มพีระโลมชาติที่มีปลายชอยขึ้นขางบน   มีสีเขียว   มีส ี
เหมือนดอกอัญชัน  ขดเปนกุณฑลทักษิณาวัฏ. 
       ๑๕.  มพีระกายตรงเหมือนกายพรหม. 
       ๑๖.  มีพระมังสะเต็มในท่ี  ๗  สถาน. 
       ๑๗.  มีกึง่พระกายทอนบนเหมือนกึ่งกายทอนหนาของราช- 
สีห. 
       ๑๘.  มรีะหวางพระอังสะเต็ม. 
       ๑๙.  มีปริมณฑลดุจไมนิโครธ  วาของพระองคเทากับพระกาย 
ของพระองค   พระกายของพระองคเทากับวาของพระองค. 
       ๒๐.  มีลาํพระศอกลมเทากัน. 
       ๒๑.  มปีลายเสนประสาทสําหรับนํารสอาหารอันดี. 
       ๒๒.  มพีระหนุดุจคางราชสีห. 
       ๒๓.  มพีระทนต   ๔๐  ซี.่  
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         ๒๔.  มีพระทนตเรียบเสมอกนั .  
         ๒๕.  มีพระทนตไมหาง. 
         ๒๖.  มพีระทาฐะขาวงาม. 
         ๒๗.  มีพระชิวหาใหญ. 
         ๒๘.  มีพระสุรเสียงดุจเสียงแหงพรหม   ตรสัมีสําเนียงดังนก 
การเวก. 
         ๒๙.  มพีระเนตรดําสนิท. 
         ๓๐.  มดีวงพระเนตรดุจตาแหงโค. 
         ๓๑.  มพีระอุณณาโลมบังเกิด ณ ระหวางแหงพระขนง     ม ี
สีขาวออนควรเปรียบดวยนุน. 
         ๓๒.  มีพระเศียรดุจประดับดวยกรอบพระพักตร  ขาแตสมมติ 
เทพ  แมการที่พระราชกุมารน้ี  มีพระเศียรดุจประดับดวยกรอบพระ 
พักตรนี้  ก็เปนมหาปุริสลักษณะของมหาบุรษุน้ัน. 
         [๓๐]  ขอเดชะ    พระราชกุมารนี้ประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ 
ประการเหลาน้ี   ซึ่งมีคติเปนสองเทานั้น ไมเปนอยางอ่ืน คือ ถาครองเรือนจะ 
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม    เปนพระราชาโดยธรรม    เปนใหญใน 
แผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต  ทรงชํานะแลว    มีราชาอาณาจักรมั่นคง 
สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือ จักรแกว ชางแกว มาแกว แกวมณี นางแกว 
คฤหบดีแกว  ปริณายกแกว  เปนที่  ๗ พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน 
ลวนกลาหาญ     มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย     สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได 
พระองคทรงชํานะโดยธรรม  มิตองใชอาชญา   มิตองใชศาสตรา  ครอบครอง 
แผนดินมีสาครเปนขอบเขต    ถาเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต     จะไดเปนพระ 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงเปดหลงัคาคือกิเลสแลวในโลก.  
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                               เรื่องพระเจาพันธุมราช  
 
            [๓๐]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล    พระเจาพันธุมโปรดใหพวก 
พราหมณผูรูนิมิตนุงหมผาใหมแลว     เลี้ยงดูใหอ่ิมหนําดวยส่ิงท่ีตองประสงค 
ทุกสิ่ง   ภิกษุทั้งหลาย     ครั้งน้ันแล    พระเจาพันธุมรับสั่งต้ังพ่ีเลี้ยงนางนมแก 
พระวิปสสีราชกุมาร  หญิงพวกหน่ึงใหเสวยนํ้านม  หญิงพวกหน่ึงใหสรงสนาน 
หญิงพวกหน่ึงอุม   หญิงพวกหน่ึงใสสะเอว. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ราชบุรุษท้ังหลาย   ไดกัน้เศวตฉัตรเพ่ือพระวิปสสี 
ราชกุมารผูประสูติแลวน้ันทั้งกลางวันและกลางคืน  ดวยหวังวา    หนาว  รอน 
หญา   ละออง   หรือนํ้าคาง   อยาไดตองพระองค. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พระวิปสสีราชกุมารูผูประสูติแลวแล  เปนที่รักเปน 
ที่เจริญใจของชนเปนอันมาก  ดอกอุบล  ดอกประทุม  หรือดอกปุณฑริก เปน 
ที่รัก  เปนที่เจริญใจของชนเปนอันมาก  แมฉันใด    พระวิปสสีราชกุมารก็ไดเปน 
ที่รัก  เปนที่เจริญใจของชนเปนอันมาก   ฉันนั้นเหมือนกัน    ไดยินวา  พระ- 
วิปสสีราชกุมารน้ัน  อันบุคคลผลัดเปลี่ยนกันอุมใสสะเอวอยูเสมอ.                
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย   พระวิปสสรีาชกุมารผูประสูติแลวแล   เปนผูมีพระ 
สุระเสียงกลมเกลี้ยง  ไพเราะ   ออนหวาน    และเปนที่ต้ังแหงความรัก   ภิกษุทั้ง 
หลาย   หมูนกการเวกบนหิมวันตบรรพตมีสําเนียงกลมเกลี้ยง ไพเราะ ออนหวาน 
และเปนที่ต้ังแหงความปรีดิ์เปรม     ฉันใด  ภิกษุทัง้หลาย  พระวิปสสีราชกุมาร 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  เปนผูมีพระสุระเสียงกลมเกลีย้ง   ไพเราะ  ออนหวาน  เปน 
ที่ต้ังแหงความรัก. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ทิพยจักษุอันเกิดแตกรรมวิบาก    อันเปนเหตุให 
เห็นไดไกลโดยรอบโยชนหน่ึงทั้งกลางวันและกลางคืน  ไดปรากฏแกพระวิปสสี 
ราชกุมารผูประสูติแลวแล.  
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         ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ก็พระวิปสสีราชกุมารผูประสูติแลวแล  ไมกะพริบ  
พระเนตรเพงแลดู  ภิกษุทั้งหลาย   พวกเทวดาชั้นดาวดึงส  ไมกะพริบเนตรเพง 
แลดูแมฉันใด  พระวิปสสีราชกุมาร  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ไมกะพริบพระเนตร 
เพงแลดู. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย   สมญาวา  วิปสสี  ดังน้ีแล   ไดบังเกิดข้ึนแลวแก 
พระวิปสสีราชกุมารผูประสูติแลวแล. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งน้ันแล  พระเจาพันธุมประทับนั่งในศาลสําหรับ 
พิพากษาคดี  ใหพระวิปสสีราชกุมารมานั่งบนพระเพลาไตสวนคดีอยู. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ไดยินวา    พระวิปสสีราชกุมารประทับนั่งบนพระ 
เพลาของพระชนก  ณ  ศาลาสําหรับพิพากษาคดีนั้น   ทรงสอดสองพิจารณาคดี 
แลว  ยอมทรงทราบไดดวยพระญาณ.  ภิกษุทั้งหลาย ครั้งน้ัน สมญาวา  วิปสสี 
ดังน้ีแล ไดบังเกิดข้ึนแลวแกพระวิปสสีราชกุมารน้ัน โดยยิ่งกวาประมาณ ลําดับ 
นั้นแล    พระเจาพันธุมไดโปรดใหสรางปราสาทสําหรับพระวิปสสีราชกุมาร ๓ 
หลัง คือ หลงัหนึ่งสําหรับประทับในฤดูฝน หลังหนึ่งสําหรับประทับในฤดูหนาว 
อีกหลังหนึ่งสําหรับประทับในฤดูรอน    โปรดใหบํารุงพระราชกุมารดวยเบญจ- 
กามคุณ   ไดยินวา    พระวิปสสีราชกุมารไดรับการบํารุงบําเรอดวยดนตรีไมมี 
บุรุษปนตลอด ๔ เดือนในปราสาทสําหรับประทับในฤดูฝน  ในบรรดาปราสาท 
ทั้ง ๓ หลังน้ัน  มิไดเสด็จลงสูปราสาทชั้นลางเลย  ดังน้ีแล. 
                                            จบภาณวารท่ีหน่ึง 
            [๓๒]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งน้ีแล  โดยกาลลวงไปหลายป  หลายรอย 
ป   หลายพันป    พระวิปสสีราชกุมารไดตรัสเรียกนายสารถีมาส่ังวา นายสารถ ี
ผูสหาย    เธอจงเทียมยานที่ดี ๆ  เราจะไปสวนเพ่ือชมพ้ืนที่อันสวยสด    ภิกษุ  
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ทั้งหลาย  นายสารถีรับคําส่ังของพระวิปสสีราชกุมารแลว เทียมยานท่ีดี ๆ เสร็จ  
แลว   จึงกราบทูลแดพระวิปสสีราชกุมารวา   ขอเดชะ  ขาพระพุทธเจาไดเทียม 
ยานท่ีดี ๆ เสร็จแลว บัดนี ้   พระองคทรงกําหนดเวลาอันสมควรเถิด. 
           ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล พระวิปสสีราชกุมารทรงยานอันดี   เสด็จ 
ประพาสพระอุทยานพรอมกับยานท่ีดี ๆ ทั้งหลาย  พระวิปสสรีาชกุมาร   ขณะ 
เสด็จประพาสพระอุทยาน  ไดทอดพระเนตรชายชรา  มีซีโ่ครงคดเหมือนกลอน 
หลังงอ   ถือไมเทา   เดินงก ๆ เง่ิน ๆ  กระสับกระสาย    หมดความหนุมแนน 
ครั้นทอดพระเนตรแลว  จึงรับสั่งถามนายสารถีวา  นายสารถีผูสหาย  ก็ชายผูนี้ 
ถูกใครทําอะไรให แมผมของเขาก็ไมเหมือนคนอ่ืน ๆ แมรางกายของเขา 
ก็ไมเหมือนของคนอ่ืน ๆ 
        นายสารถีกราบทูลวา  ขอเดชะ  นี้แลเรียกวา  คนชรา. 
        นายสารถีผูสหาย  นี้หรือเรียกวา  คนชรา. 
        ขอเดชะ  นี้แลเรียกวา  คนชรา  บัดนี้  เขาจักพึงมีชีวิตอยูไดไมนาน. 
        นายสารถี  ถึงตัวเราจะตองมีความแกเปนธรรมดา  ไมลวงพนความแก 
ไปไดหรือ. 
        ขอเดชะ  พระองคและขาพระพุทธเจา  ลวนแตจะตองมีความแกเปน 
ธรรมดา  ไมลวงพนความแกไปได. 
        นายสารถีผูสหาย  ถาเชนนั้น  วันนี้พอแลวสําหรับภูมิภาคแหงสวน 
เธอจงนําเรากลับสูวังจากสวนนี้เถิด. 
        นายสารถีรับสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลว  ไดนําเสด็จกลับไปยัง 
ภายในบุรีจากพระอุทายานนั้น ๆ 
        ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ไดยินวา  ครั้งน้ันพระวิปสสีราชกุมารเสด็จถึงวัง 
แลว  ทรงเปนทุกขเศราพระทัยทรงพระดําริวา  ผูเจริญไดยินวา  ข้ึนชื่อวาความ  
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เกิดเปนของนารังเกียจ   เพราะธรรมดาวาเม่ือความเกิดมีอยู.  ความแกจักปรากฏ  
แกผูที่เกิดมาแลว. 
           [๓๓]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งน้ันแล พระเจาพันธุมรับส่ังหานายสารถ ี
มาตรัสถามวา นายสารถีผูสหาย  ราชกุมารไดอภิรมยในภูมิภาคแหงสวนแลหรือ 
นายสารถีผูสหาย   ราชกมุารพอพระทัยในภูมิภาคแหงสวนแลหรือ    นายสารถี 
กราบทูลวา  ขอเดชะ  พระราชกุมารมิไดทรงอภิรมยในภูมิภาคแหงพระอุทยาน 
ขอเดชะ. พระราชกุมารมิไดทรงพอพระทัยในภูมิภาคแหงพระอุทยาน ดังนี้  ตรัส 
ถามตอไปวา  ดูกรนายสารถีผูสหาย  กร็าชกุมารขณะเม่ือเสด็จประพาสสวนได 
ทอดพระเนตรอะไรเขา. 
            นายสารถีไดกราบทูลวา      ขอเดชะ    พระราชกุมารขณะเม่ือเสด็จ 
ประพาสพระอุทยานไดทอดพระเนตรชายชรามีซี่โครงคดเหมือนกลอน  หลังงอ 
ถือไมเทาเดินงก ๆ เง่ิน ๆ กระสับกระสาย  หมดความหนุมแนน  ครั้นไดทอด 
พระเนตรแลว    ไดมีรับสัง่ถามขาพระพุทธเจาวา  นายสารถีผูสหาย  ก็ชายผูนี้  
ถูกใครทําอะไรให   แมผมของเขาก็ไมเหมือนของคนอ่ืน ๆ แมรางกายของเขาก็ 
ไมเหมือนของคนอ่ืน ๆ เมื่อขาพระพุทธเจากราบทูลวา ขอเดชะ นี้แล  เรียกวา 
คนชรา  พระองคไดตรัสถามย้ําวานายสารถีผูสหาย นี้หรือเรียกวา คนชรา เมื่อ 
ขาพระพุทธเจากราบทูลวา  ขอเดชะ  นี้แลเรียกวาคนชรา   บัดนี้เขาจักพึงมีชีวิต 
อยูไดไมนาน พระราชกมุารไดตรัสถามวา นายสารถีผูสหาย ถงึตัวเราก็จะตองมี 
ความแกเปนธรรมดาไมลวงพนความแกไปไดหรือ   เมื่อขาพระพุทธเจากราบทูล 
วาขอเดชะ.  พระองคและขาพระพุทธเจาลวนแตจะตองมีความแกเปนธรรมดา 
ไมลวงพนความแกไปได    พระองคตรัสสั่งวา  นายสารถีผูสหาย   ถาเชนนัน้ 
วันนี้พอแลวสําหรับภูมิภาคแหงสวน   เธอจงนําเรากลับเขาวังจากสวนน้ี   ขอเดชะ 
ขาพระพุทธเจารับคําส่ังของพระวิปสสีราชกุมาร   แลวไดนําเสด็จกลับเขาวังจาก  
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พระอุทยานนั้น  ขอเดชะ  พระราชกุมารน้ันแล  เสด็จถึงวังแลว  ทรงเปนทุกข    
เศราพระทัยทรงพระดําริวา  ผูเจริญท้ังหลาย ไดยินวา  ข้ึนชื่อวาความเกิดเปน 
ของนารังเกียจ   เพราะธรรมดาวาเมื่อความเกิดมีอยู    ความแกจักปรากฏแกผูที่ 
เกิดมาแลว. 
           ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล พระเจาพันธุมทรงดําริวา  วิปสสีราช- 
กุมารไมเสวยราชเสียเลยไมได   วิปสสีราชกุมารอยาออกผนวชเปนบรรพชิตเลย 
ถอยคําของเนมิตตพราหมณอยาพึงเปนความจริงเลย. 
           ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล  พระเจาพันธุมรับสั่งใหบํารุงบําเรอพระ 
วิปสสีราชกุมารดวยกามคุณ ๕ ยิ่งกวาแตกอน     โดยอาการที่จะใหพระวิปสสี 
ราชกุมารเสวยราชย    โดยอาการท่ีจะไมใหพระวิปสสีราชกุมารเสด็จออกผนวช 
เปนบรรพชติ    โดยอาการที่จะใหถอยคําของเนมิตตพราหมณเปนผิด    ภิกษุ 
ทั้งหลาย ไดยินวา ครั้งน้ัน  พระวิปสสีราชกุมารเพียบพรอมพรั่งพรอมดวยกาม 
คุณ  ๕  ไดรบัการบํารุงบําเรออยู. 
            [๓๔]   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ครัง้น้ันแล   โดยกาลลวงไปหลายป  พระ 
วิปสสีราชกุมาร ฯลฯ ภิกษุทั้งหลาย  พระวิปสสีราชกุมาร  ขณะเม่ือเสด็จประพาส 
พระอุทยาน  ไดทอดพระเนตรคนเจ็บ  ถึงความลําบาก  เปนไขหนัก นอนจม 
อยูในมูตรและกรีสของตน  คนอ่ืน ๆ  ตองชวยพยุงใหลุก  ผูอ่ืนตองชวยใหกิน 
ครั้นทอดพระเนตรแลว   จึงรับสั่งถามนายสารถีวา   นายสารถีผูสหาย   กช็ายน้ี 
ถูกใครทําอะไรให  แมตาทั้งสองของเขาก็ไมเหมือนของคนอ่ืน ๆ แมศีรษะของ 
เขาก็ไมเหมือนของคนอ่ืน ๆ. 
            นายสารถีกราบทลูวา   ขอเดชะ  นี้แลเรียกวา คนเจ็บ. 
            นายสารถีผูสหาย นี้หรือเรียกวา คนเจ็บ.  
            ขอเดชะ  นี้แลเรียกวา คนเจ็บ ไฉนเลา เขาจะพึงหายจากความเจ็บนั้นได.  
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         นายสารถีผูสหาย    ถึงตัวเราก็จะตองมีความเจ็บเปนธรรมดา    ไมลวง  
พนความเจ็บไปไดหรือ. 
         ขอเดชะ   พระองคและขาพระพุทธเจา   ลวนจะตองมีความเจ็บเปน 
ธรรมดาไมลวงพนความเจ็บไปได. 
         นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น วันนี้พอแลวสําหรับ ภูมิภาคแหงสวน เธอ 
จงนําเรากลับ ไปวังจากสวนน้ีเถิด. 
         นายสารถีรับสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลว    ไดนําเสด็จกลับไปยังวัง 
จากพระอุทยานนั้น ๆ 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ไดยินวา   ครั้งน้ัน  พระวิปสสีราชกุมารเสด็จถึงวัง 
แลว ทรงเปนทุกขเศราพระทัย ทรงพระดําริวา ผูเจริญ ไดยินวา  ข้ึนชื่อวาความ 
เกิดเปนของนารังเกียจ  เพราะธรรมดาวา  เมื่อความเกิดมีอยู  ความแกจักปรากฏ 
ความเจ็บจักปรากฏ   แกผูที่เกิดมาแลว. 
         [๓๕]   ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ครั้งน้ันแล   พระเจาพันธุมรับสั่งหานาย 
สารถีมาตรัสถามวา นายสารถีผูสหาย ราชกุมารไดอภิรมยในภูมิภาคแหงสวนแล 
หรือ   นายสารถีผูสหาย   ราชกุมารพอพระทัยในภูมิภาคแหงสวนแลหรือ   นาย 
สารถีกราบทลูวา ขอเดชะ  พระราชกุมารมิไดทรงอภิรมยในภูมิภาคแหงพระ - 
อุทยาน  ขอเดชะ   พระราชกุมารมิไดทรงพอพระทัยในภูมิภาคแหงพระอุทยาน 
ดังน้ี  ตรัสถามตอไปวา  นายสารถีผูสหาย  ก็ราชกมุารขณะเม่ือเสด็จประพาสสวน 
ไดทอดพระเนตรอะไรเขา. 
         นายสารถีกราบทูลวา   ขอเดชะ   พระราชกุมารขณะเม่ือเสด็จประพาส 
พระอุทยาน  ไดทอดพระเนตรคนเจ็บ  ถึงความลําบาก  เปนไขหนัก  นอนจม 
อยูในมูตรและกรีสของตน  บุคคลอ่ืน ๆ  ตองชวยพยุงใหลุก   ผูอ่ืนตองชวยให 
กินครั้นทอดพระเนตรแลว    ไดรับสั่งถามขาพระพุทธเจาวา    นายสารถีผูสหาย  
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ชายคนน้ีถูกใครทําอะไรให    แมตาทั้งสองของเขาก็ไมเหมือนของคนอ่ืน ๆ แม  
ศรีษะของเขาก็ไมเหมือนของคนอ่ืน ๆ เมื่อขาพระพุทธะจากราบทูลวา   ขอเดชะ 
นี้แลเรียกวา  คนเจ็บ  พระองคไดตรัสถามย้ําวา   นายสารถีผูสหาย  นี้หรือเรยีก 
วาคนเจ็บ   เมื่อขาพระพุทธเจากราบทูลวา   ขอเดชะ  นี้แลเรียกวา  คนเจ็บไฉน 
เลา  เขาจะพึงหายจากความเจ็บนั้นได   พระราชกมุารไดตรัสถามวา  นายสารถีผู 
สหาย  แมถึงตัวเราก็จะตองมีความเจ็บเปนธรรมดา  ไมลวงพนความเจ็บไปได 
หรือ   แตพอขาพระพุทธเจากราบทูลวา  ขอเดชะ  พระองคและขาพระพุทธเจา 
ลวนแตจะตองมีความเจ็บปวยเปนธรรมดา    ไมลวงพนความเจ็บปวยไปได 
พระองคตรัสสั่งวา นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น วันนี้พอแลวสําหรับภูมิภาคแหง 
สวน  เธอจงนําเรากลับไปวังจากสวนน้ี    ขอเดชะ   ขาพระพุทธเจารับคําส่ังของ 
พระวิปสสีราชกุมารแลว    ไดนําเสด็จกลับไปวังจากพระอุทยานนั้น     ขอเดชะ 
พระราชกุมารน้ันแล   เสด็จถึงวังแลว   ทรงเปนทุกขเศราพระทัย  ทรงพระดําริ 
วา  ผูเจริญ    ไดยินวา    ข้ึนชื่อวา  ความเกิดเปนของนารังเกียจ  เพราะธรรมดาวา 
เมื่อความเกิดมีอยู   ความแกจักปรากฏ  ความเจ็บปวยจักปรากฏแกผูที่เกิดมาแลว . 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล  พระเจาพันธุมทรงพระดําริวา  วิปสส-ี 
ราชกุมาร   อยาไมเสวยราชยเสียเลย  วิปสสีราชกุมารอยาออกผนวชเปนบรรพชิต 
เลย   ถอยคําของเนมิตตพราหมณอยาพึงเปนความจริงเลย. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ครั้งน้ันแล   พระเจาพันธุมรับสั่งใหบํารุงบําเรอ 
พระวิปสสีราชกุมารดวยกามคุณ  ๕  ยิ่งกวาแตกอน โดยอาการที่จะใหพระวิปสสี 
ราชกุมารเสวยราชย    โดยอาการท่ีจะไมใหพระวิปสสีราชกุมารเสด็จออกผนวช 
เปนบรรพชติ   โดยอาการที่จะใหถอยคําของเนมิตตพราหมณเปนผิด   ภิกษุทั้ง 
หลาย  ไดยินวา ครั้งน้ัน พระวิปสสีราชกุมารเพียบพรอมดวยกามคุณ ๕ ไดรับ 
การบํารุงบําเรออยู  ฯลฯ  
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                              พระวปิสสีราชกุมารเห็นเทวทูต  
 
              [๓๖]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   พระวิปสสีราชกุมารขณะเม่ือเสด็จประพาส 
พระอุทยานไดทอดพระเนตรหมูมหาชนประชุมกนั   และวอท่ีทําดวยผาสีตาง ๆ 
ครั้นทอดพระเนตรแลว  จึงรับสั่งถามนายสารถีวา   นายสารถีผูสหาย  หมูมหา- 
ชนเขาประชุมกันทําไม และเขาทําวอดวยผาสีตางๆ กันทําไม นายสารถีไดกราบ 
ทูลวา  ขอเดชะ  นี้แลเรียกวา   คนตาย   พระวิปสสีราชกุมารไดตรัสสั่งวา  นาย 
สารถี  ถาเชนนั้น  เธอจงขับรถไปทางคนตายน้ัน. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย   นายสารถีรบัคําส่ังของพระปสสีราชกุมารแลว   ได 
ขับรถไปทางคนตายน้ัน ภิกษุทั้งหลาย  พระวิปสสีราชกุมารไดทอดพระเนตรคน 
ตายไปแลว    ไดตรัสเรียกนายสารถีมารับสั่งถามวา   นายสารถผูีสหาย    นีห้รือ 
เรียกวาคนตาย.  
         นายสารถีกราบทูลวา  ขอเดชะ  นี้แลเรียกวาคนตาย    บัดน้ี  มารดาบิดา 
หรือญาติสาโลหิตอ่ืน ๆ จักไมเห็นเขา    แมเขาก็จักไมเห็นมารดาบิดาหรือญาติ 
สาโลหิตอ่ืน ๆ. 
         นายสารถีผูสหาย   ถึงตัวเราก็จะตองมีความตายเปนธรรดา  ไมลวงพน 
ความตายไปไดหรือ   พระเจาแผนดิน   พระเทวี   หรือพระญาติสาโลหิตอ่ืน ๆ 
จักไมเห็นเราหรือ   แมเราก็จักไมเห็นพระเจาแผนดิน  พระเทวี  หรือพระญาติ 
สาโลหิตอ่ืน ๆ หรือ. 
         ขอเดชะ     พระองคและขาพระพุทธเจาลวนแตจะตองมีความตายเปน 
ธรรมดา  ไมลวงพนความตายไปได  พระเจาแผนดิน  พระเทวี  หรือพระญาติ 
สาโลหิตอ่ืน ๆ จักไมเห็นพระองค    แมพระองคก็จะไมเห็น    พระเจาแผนดิน 
พระเทวีหรือพระญาติสาโลหิตอ่ืน ๆ นายสารถีผูสหาย   ถาเชนนั้นวันนี้พอแลว 
สําหรับภูมิภาคแหงสวน   เธอจงนําเรากลับไปวังจากสวนน้ีเถิด.  
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         ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายสารถีรับคําส่ังของพระวิปสสีราชกุมารแลว  ได  
นําเสด็จกลับไปวังจากอุทยานนั้น. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ไดยินวา  ครั้งน้ัน   พระวิปสสีราชกุมารเสด็จถึงวัง 
แลว ทรงเปนทุกขเศราพระทัย ทรงพระดําริวา ผูเจริญ ไดยินวา ข้ึนชื่อวาความ 
เกิดเปนของนารังเกียจ เพราะธรรมดาวา เมื่อความเกิดมีอยู ความแกจักปรากฏ 
ความเจ็บจักปรากฏ  ความตายจักปรากฏแกผูที่เกิดมาแลว . 
         [๓๗]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ครั้งน้ันแล    พระเจาพันธุมรับสั่งหานาย 
สารถีมาตรัสถามวา   นายสารถีผูสหาย   ราชกุมารไดทรงอภิรมยในภูมิภาคแหง 
สวนแลหรือ  นายสารถีผูสหาย  ราชกุมารพอพระทัยในภูมิภาคแหงสวนแลหรือ 
นายสารถีกราบทูลวา    ขอเดชะ  พระราชกุมารมิไดทรงอภิรมยในภูมิภาคแหง 
พระอุทยาน   ขอเดชะ   พระราชกุมารมิไดทรงพอพระทัยในภูมิภาคแหงพระ- 
อุทยานดังนี้    ตรัสถามตอไปวา   นายสารถีผูสหาย   ก็ราชกุมารขณะเมื่อเสร็จ 
ประพาสสวนไดทอดพระเนตรอะไรเขา.  
         นายสารถีกราบทูลวา    ขอเดชะ   พระราชกุมารขณะเมื่อเสด็จประพาส 
พระอุทยาน   ไดทอดพระเนตรหมูมหาชนประชุมกันและวอที่ทําดวยผาสีตาง ๆ 
แลวไดตรัสถามขาพระพุทธเจาวา  นายสารถีผูสหาย  หมูมหาชนประชุมกันทําไม 
เขากระทําวอดวยผาสีตาง ๆ กันทําไม    เมื่อขาพระพุทธเจากราบทูลวา   นี้แล 
เรียกวาคนตาย   พระองคไดตรัสสั่งวา  นายสารถีผูสหาย   ถาเชนนั้น   เธอจง 
ขับรถไปทางคนตายน้ัน   ขอเดชะ.   ขาพระพุทธเจารับคําส่ังของพระวิปสสี 
ราชกุมารแลว    ไดขับรถไปทางคนตายน้ัน    ขอเดชะ   พระราชกุมารไดทอด 
พระเนตรคนตายเขาแลวไดตรัสถามขาพระพุทธเจาวา นายสารถีผูสหาย  นี้หรือ 
เรียกวาคนตาย   เมื่อขาพระพุทธเจากราบทูลวา   ขอเดชะ   นีแ้ลเรียกวาคนตาย 
บัดนี้มารดาบิดาและญาติสาโลหิตอ่ืน ๆ จักไมเห็นเขา   แมเขาก็จักไมเห็นมารดา  
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บิดาหรือญาติสาโลหิตอ่ืน ๆ ดังน้ี     พระองคไดตรัสถามวา    นายสารถีผูสหาย  
ถึงตัวเราก็จะตองมีความตายเปนธรรมดา       ไมลวงพนความตายไปไดหรือ 
พระเจาแผนดิน พระเทวี หรือพระญาติสาโลหิตอ่ืน ๆ จักไมเห็นเราหรือ  แมเรา 
ก็จักไมเห็นพระเจาแผนดิน  พระเทวีหรือพระญาติสาโลหิตอ่ืน ๆ  หรือ   เมื่อ 
ขาพระพุทธเจากราบทูลวา   ขอเดชะ   พระองคและขาพระพุทธเจาลวนแตจะ 
ตองมีความตายเปนธรรมดา    ไมลวงพนความตายไปได     พระเจาแผนดิน 
พระเทวี  หรอืพระญาติสาโลหิตอ่ืน ๆ จักไมเห็นพระองค   แมพระองคก็จักไม 
เห็นพระเจาแผนดิน พระเทวี  หรือพระญาติสาโลหิตอ่ืน ๆ ดังน้ี  พระองคตรัส 
สั่งวา   นายสารถีผูสหาย  ถาเชนนั้น  วันนี้พอแลวสําหรับภูมิภาคแหงสวน  เธอ 
จงนําเรากลับไปวังจากสวนนี้   ขอเดชะ   ขาพระพุทธเจารับคําส่ังของพระวิปสสี 
ราชกุมารแลว  ไดนําเสด็จกลับไปวังจากพระอุทยานนั้น   ขอเดชะ  พระราชกุมาร 
นั้นแล     เสด็จถึงวังแลวทรงเปนทุกขเศราพระทัย    ทรงพระดําริวา    ผูเจริญ 
ไดยินวา    ข้ึนชื่อวา    ความเกิดเปนของนารังเกียจ    เพราะเม่ือความเกิดมีอยู 
ความแกจักปรากฏ  ความเจ็บจักปรากฏ  ความตายจักปรากฏ  แกผูที่เกิดมาแลว. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล   พระเจาพันธุมทรงพระดําริวา  วิปสส ี
ราชกุมารอยาไมพึงเสวยราชยเลย    วิปสสีราชกุมารอยาออกผนวชเปนบรรพชิต 
เลย   ถอยคําของเนมิตตพราหมณทั้งหลายอยาเปนความจริงเลย.  
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล  พระเจาพันธุมไดรับสั่งใหบํารุงบําเรอ 
พระวิปสสีราชกุมารดวยกามคุณ  ๕ ยิ่งกวาแตกอน โดยอาการที่จะใหพระวิปสสี 
ราชกุมารเสวยราชย    โดยอาการท่ีจะไมใหพระวิปสสีราชกุมารเสด็จออกผนวช 
เปนบรรพชติ     โดยอาการที่จะใหถอยคําของเนมิตตพราหมณเปนผิด    ภิกษุ 
ทั้งหลาย  ไดยินวา  ครั้งน้ัน  พระวิปสสีราชกุมารเพียบพรอม  พรั่งพรอมดวย 
กามคุณ ๕ ไดรับการบํารุงบําเรออยู.  
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         [๓๘]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล  โดยกาลลวงไปหลายป   หลาย  
รอยป หลายพันป  พระวิปสสีราชกุมารไดตรัสเรียกนายสารถีมาส่ังวา นายสารถี 
ผูสหาย  เธอจงเทียมยานท่ีดี ๆ   เราจะไปในสวนเพ่ือชมพ้ืนที่อันสวยสด  ภิกษุ 
ทั้งหลาย    นายสารถีรับคําส่ังของพระวิปสสีราชกุมารแลว    เทียมยานท่ีดี  ๆ 
เสร็จแลว     ไดกราบทูลแดพระวิปสสีราชกุมารวา   ขอเดชะ   ขาพระพุทธเจา 
เทียมยานท่ีดี ๆ เสร็จแลว   บัดนี ้  พระองคทรงกําหนดเวลาอันสมควรเถิด. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ครั้งน้ันแล   พระวิปสสีราชกุมารทรงยานท่ีดีเสด็จ 
ประพาสพระอุทยานพรอมกับยานท่ีดี ๆ ทั้งหลาย   ภิกษุทั้งหลาย   พระวิปสสี 
ราชกุมารขณะเม่ือเสด็จประพาสพระอุทยานไดทอดพระเนตรบุรุษบรรพชติ 
ศีรษะโลนนุงหมผากาสาวพัสตร    ครัน้ทอดพระเนตรแลว    จึงรับสั่งถามนาย 
สารถีวา   นายสารถีผูสหาย   บุรุษน้ีถูกใครทําอะไรให   แมศีรษะของเขาก็ไม 
เหมือนคนอ่ืน ๆ แมผาทั้งหลายของเขาก็ไมเหมือนคนอ่ืน ๆ 
         นายสารถีกราบทูลวา   ขอเดชะ  นี้แลเรียกวา  บรรพชิต. 
         นายสารถีผูสหาย  นี้หรือเรียกวา  บรรพชิต. 
         ขอเดชะ  นี้แลเรียกวา บรรพชิต การประพฤติธรรมเปนความดี  การ 
ประพฤติสม่ําเสมอเปนความดี   การพระพฤติกุศลเปนความดี   การกระทําบุญ 
เปนความดี     การไมเบียดเบียนเปนความดี     การอนุเคราะหแกหมูสัตวเปน 
ความดี. 
         นายสารถีผูสหาย  ดลีะ  ที่บุคคลนั้นไดนามวา  บรรพชิต การประพฤติ 
ธรรมเปนความดี  การพระพฤติสม่ําเสมอเปนความดี    การประพฤติกุศลเปน 
ความดี  การกระทําบุญเปนความดี  การไมเบียดเบียนเปนความดี  การอนุเคราะห 
แกหมูสัตวเปนความดี    นายสารถีผูสหาย   ถาเชนนั้น   เธอจงขับรถไปทาง 
บรรพชิตน้ัน.  
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         ดูกรภิกษุทั้งหลาย     นายสารถรีับคําส่ังของพระวิปสสีราชกุมารแลว  
ขับรถไปทางบรรพชิตน้ัน. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล  พระวิปสสีราชกุมารไดตรัสถามบรรพชิต  
นั้นวา  สหาย  ทานถูกใครทําอะไรให  แมศีรษะของทานก็ไมเหมือนของคนอ่ืนๆ 
แมผาทั้งหลายของทานก็ไมเหมือนของคนอ่ืน ๆ. 
         บรรพชิตน้ันไดทูลวา   ขอถวายพระพร  อาตมภาพแลช่ือบรรพชิต. 
         สหาย  ก็ทานหรือชื่อบรรพชิต. 
         ขอถวายพระพร     อาตมภาพชื่อบรรพชิต     การประพฤติธรรมเปน 
ความดี  การประพฤติสม่ําเสมอเปนความดี  การประพฤติกุศลเปนความดี  การ 
กระทําบุญเปนความดี  การไมเบียดเบียนเปนความดี  การอนุเคราะหแกหมูสัตว 
เปนความดี. 
         ดีละสหาย  ที่ทานไดนามวาบรรพชิต   การประพฤติธรรมเปนความดี 
การประพฤติสม่ําเสมอเปนความดี  การพระพฤติกุศลเปนความดี  การกระทําบุญ 
เปนความดี     การไมเบียดเบียนเปนความดี     การอนุเคราะหแกหมูสัตวเปน 
ความดี. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ครั้งน้ันแล   พระวิปสสีราชกุมารไดตรัสเรียกนาย 
สารถีมาสั่งวา  นายสารถผูีสหาย  ถาเชนนั้น   เธอจงนํารถกลับไปวังจากสวนน้ี  
แหละ    สวนเราจักปลงผมและหนวด    นุงหมผากาสาวพัสตร    ออกบวชเปน 
บรรพชิต ณ สวนน้ีแหละ. 
 
                            พระวิปสสีราชกุมารทรงผนวช 
 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย    นายสารถีรบัคําส่ังของพระวิปสสีราชกุมารแลว 
ไดพารถกลบัไปยังวังจากสวนน้ัน  สวนพระวิปสสีราชกุมารไดทรงปลงพระเกศา 
และพระมัสสุ    ทรงครองผากาสาวพัสตร.   เสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิต 



แลว  ณ   พระอุทยานน้ันเอง.  
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         ดูกรภิกษุทั้งหลาย    หมูมหาชนในพระนครพันธุมดีราชธานีประมาณ  
๘๔,๐๐๐  คน  ไดสดับขาววา  พระวิปสสีราชกุมารไดทรงปลงพระเกศาและพระ 
มัสสุ ทรงครองผากาสาวพัสตร  เสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิตเสียแลว ดังน้ี 
ครั้นแลวมหาชนเหลาน้ัน    ไดดําริดังน้ีวา  ก็พระวิปสสีราชกุมารไดทรงปลง 
พระเกศาและพระมัสสุ     ทรงครองผากาสาวพัสตร     เสด็จออกทรงผนวชเปน 
บรรพชิตในพระธรรมวินัยใด     พระธรรมวินัยนั้นคงไมเลวทรามเปนแน 
บรรพชานั้นคงไมเลวทรามเปนแน  แตพระวิปสสีราชกุมารยังทรงปลงพระเกศา 
และพระมัสสุ  ทรงครองผากาสาวพัสตร   เสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิตได 
พวกเราทําไมจึงจะบวชไมไดเลา. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ครั้งน้ันแล    หมูมหาชนประมาณ  ๘๔,๐๐๐  คน 
ไดพากันโกนผมและหนวด  นุงหมผากาสาวพัสตร  ออกบวชเปนบรรพชิตตาม 
เสด็จ พระวิปสสีโพธิสัตวแลว   ไดยินวา  พระวิปสสีโพธิสัตว   อันบริษัทนั้น 
หอมลอมเสด็จเที่ยวจาริกไปในคาม  นิคม  ชนบท  และราชธานี 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล   พระวิปสสีโพธิสัตวเสด็จหลีกออกเรน 
อยูในที่ลับ  ไดทรงพระปริวิตกเชนนี้วา การท่ีเราเปนผูปะปนอยูเชนนี้ไมสมควร 
ไฉนหนอ   เราถึงหลีกออกจากหมูอยูแตผูเดียว  ภิกษุทั้งหลาย  ครั้นสมัยตอมา 
พระวิปสสีโพธิสัตวไดเสด็จหลีกออกจากหมูประทับอยูแตพระองคเดียว  บรรพ- 
ชิต  ๘๔,๐๐๐  รูป  ไดพากันไปทางหน่ึง  พระวิปสสีโพธิสัตวไดเสด็จไปทางหน่ึง. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล  พระวิปสสีโพธิสัตวผูเสด็จหลีกออก 
เรนอยูในที่ลบั  ไดทรงพระปริวิตกเชนนี้วา  โลกนี้ถึงความยาก  ยอมเกิด  แก 
ตาย  และเวียนตาย  เวียนเกิด  เออก็แหละบุคคลไมรูชัดถึงอุบายเครื่องพนทุกข 
คือ  ชราและมรณะน้ี  การพนทุกข  คือ  ชราและมรณะน้ี  จักปรากฏไดเมื่อไรเลา.  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 34 

                      พระวิปสสทีรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท  
 
         [๓๙]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ครั้งน้ันแล    พระวิปสสีโพธิสัตวไดทรง 
พระดําริวา  เมื่ออะไรมีอยูหนอ  ชราและมรณะจึงมี  ชราและมรณะมีเพราะอะไร 
เปนปจจัย  ภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล  การตรัสรูดวยปญญาวา   เมื่อชาติมีอยู 
ชราและมรณะจึงมี   ชราและมรณะมีเพราะชาติเปนปจจัย     ดังน้ี   ไดมีแลวแก 
พระวิปสสโีพธิสัตว  เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ตอแตนั้น     พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา 
เมื่ออะไรมีอยูหนอ  ชาติจึงมีชาติมีเพราะอะไรเปนปจจัย  ภิกษุทั้งหลาย   ครั้ง 
นั้นแล  การตรัสรูดวยปญญาวา  เมื่อภพมีอยูชาติจึงมี  ชาติมีเพราะภพเปนปจจัย 
ดังน้ี   ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว   เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบาย 
อันแยบคาย. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ตอแตนั้น     พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา 
เมื่ออะไรมีอยูหนอ    ภพจึงมี    ภพมีเพราะอะไรเปนปจจัย    ภิกษุทั้งหลาย 
ครั้งน้ันแล    การตรัสรูดวยปญญาวา    เมื่ออุปาทานมีอยูภพจึงมี   ภพมีเพราะ 
อุปาทานเปนปจจัย   ดังนี้    ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว   เพราะทรงกระทํา 
ไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย     ตอแตนั้น    พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา 
เมื่ออะไรมีอยูหนอ อุปาทานจึงมี อุปทานมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย 
ครั้งน้ันแล   การตรัสรูดวยปญญาวา   เมื่อตัณหามีอยูอุปาทานจึงมี   อุปาทานมี 
เพราะตัณหาเปนปจจัย    ดังน้ี     ไดมแีลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว    เพราะทรง 
การทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย     ตอแตนั้น     พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา 
เมื่ออะไรมีอยูหนอ  ตัณหาจึงมี   ตัณหามีเพราะอะไรเปนปจจัย   ภิกษุทั้งหลาย  
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ครั้งน้ันแล   การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อเวทนามีอยู   ตัณหาจึงมี   ตัณหามีเพราะ  
เวทนาเปนปจจัย   ดังนี้ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว  เพราะทรงกระทําไวใน 
พระทัยโดยอุบายอันแยบคาย. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ตอแตนั้น    พระวิปสสโีพธิสัตวทรงพระดําริวา 
เมื่ออะไรมีอยูหนอ   เวทนาจึงมี   เวทนามีเพราะอะไรเปนปจจัย   ภิกษุทั้งหลาย 
ครั้งน้ันแล  การตรัสรูดวยปญญาวา  เมื่อผัสสะมีอยู   เวทนาจึงมี  เวทนามีเพราะ 
ผัสสะเปนปจจัยดังน้ี   ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว   เพราะทรงกระทําไวใน 
พระทัยโดยอุบายอันแยบคาย. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ตอแตนั้น     พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา 
เมื่ออะไรมีอยูหนอ   ผัสสะจึงมี    ผัสสะมีเพราะอะไรเปนปจจัย   ภิกษุทั้งหลาย 
ครั้งน้ันแล   การตรัสรูดวยปญญาวา    เมื่อสฬายตนะมีอยู   ผัสสะจึงมี   ผัสสะมี 
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย  ดังนี้    ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว   เพราะทรง 
กระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย     ตอแตนั้น     พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา 
เมื่ออะไรมีอยูหนอ   สฬายทนะจึงมี   สฬายตนะมีเพราะอะไรเปนปจจัย  ภิกษุ 
ทั้งหลาย   ครั้งน้ันแล   การตรัสรูดวยปญญาวา  เมื่อนามรูปมีอยู  สฬายตนะจึงมี 
สฬายตนะมีเพราะนามรูปเปนปจจัย      ดังน้ี   ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว 
เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ตอแตนั้น    พระวิปสสโีพธิสัตวทรงพระดําริวา 
เมื่ออะไรมีอยูหนอ นามรูปจึงมี  นามรูปมี  เพราะอะไรเปนปจจัย   ภิกษุทั้งหลาย 
ครั้งน้ันแล   การตรัสรูดวยปญญาวา  เมื่อวิญญาณมีอยู   นามรปูจึงมี   นามรูป 
มีเพราะวิญญาณเปนปจจัย   ดังนี้    ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว  เพราะทรง 
กระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย.  
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         ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ตอแตนั้น     พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา  
เมื่ออะไรมีอยูหนอ  วิญญาณจึงมี   วิญญาณมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย 
ครั้งน้ันแล   การตรัสรูดวยปญญาวา  เมื่อนามรูปมีอยู   วิญญาณจึงมี  วิญญาณ 
มีเพราะนามรูปเปนปจจัย   ดังน้ี   ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว   เพราะทรง 
กระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ตอแตนั้น      พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา 
วิญญาณนี้ยอมกลับเวียนมาแตนามรูป     หาใชอยางอ่ืนไม      โดยความเปนไป 
เพียงเทาน้ี    สัตวโลกพึงเกิดบาง   พึงแกบาง   พึงตายบาง   พึงจุติบาง  พึงอุบัติ 
บาง    ความเปนไปน้ันคือวิญญาณมีเพราะนามรูปเปนปจจัย     นามรูปมีเพราะ 
วิญญาณเปนปจจัย สฬายตนะมีเพราะนามรูปเปนปจจัย  ตัณหามีเพราะสฬายตนะ 
เปนปจจัย    เวทนามีเพราะผัสสะเปนปจจัย     ตัณหามีเพราะเวทนาเปนปจจัย 
อุปทานมีเพราะตัณหาเปนปจจัย   ภพมีเพราะอุปาทานเปนปจจัย   ชาติมีเพราะ 
ภพเปนปจจัย    ชรามรณโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสยอมมีพรอมเพราะ 
ชาติเปนปจจัย  ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ียอมมีไดดวยประการฉะน้ี. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย   จักษุ   ญาณ   ปรีชา   ความรูแจงชัด  แสงสวางวา 
สมุทัย ๆ   (เหตุเกิดข้ึนพรอม ๆ)   ดังน้ี   ไดเกิดข้ึนแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว 
ในธรรมท้ังหลายที่พระองคมิไดสดับมาแลวในกาลกอนเลย. 
         [๔๐]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ครั้งน้ันแล    พระวิปสสีโพธิสัตว   ไดทรง 
พระดําริวา     เมื่ออะไรไมมีเลาหนอ    ชราและมรณะจึงไมมี    เพราะอะไรดับ 
ชราและมรณะจึงดับ     ภิกษุทั้งหลาย     ครั้งน้ันแล     การตรสัรูดวยปญญาวา 
เมื่อชาติไมมี    ชราและมรณะยอมไมมี    เพราะชาติดับ    ชราและมรณะจึงดับ 
ดังน้ี   ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว  เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบาย 
อันแยบคาย.  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 37 

         ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ตอแตนั้น     พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา  
เมื่ออะไรไมมีเลาหนอ   ชาติจึงไมมี   เพราะอะไรดับ   ชาติจึงดับ  ภิกษุทั้งหลาย 
ครั้งน้ันแล   การตรัสรูดวยปญญาวา  เมื่อภพไมมี ชาติยอมไมมี  เพราะภพดับ 
ชาติจึงดับ    ดังน้ี     ไดมแีลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว    เพราะทรงกระทําไวใน 
พระทัยโดยอุบายอันแยบคาย. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ตอแตนั้น  พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา  เมื่อ 
อะไรไมมีเลาหนอ ภพจึงไมมี เพราะอะไรดับ ภพจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย ครั้งน้ัน 
แล  การตรัสรูดวยปญญาวา  เมื่ออุปาทานไมมี  ภพยอมไมมี  เพราะอุปาทานดับ 
ภพจึงดับดังนี้   ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว  เพราะทรงกระทําไวในพระทัย 
โดยอุบายอันแยบคาย. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา  เมื่อ 
อะไรไมมีเลาหนอ  อุปาทานจึงดับ  ภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล    การตรัสรูดวย 
ปญญาวา  เมื่อตัณหาไมมี  อุปาทานยอมไมมี  เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ 
ดังน้ี  ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว  เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบาย 
อันแยบคาย. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ตอแตนั้น  พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่อ 
อะไรไมมีเลาหนอ  ตัณหาจึงไมมี  เพราะอะไรดับ     ตัณหาจึงดับ   ภิกษุทั้งหลาย 
ครั้งน้ันแล   การตรัสรูดวยปญญาวา  เมื่อเวทนาไมมี   ตัณหายอมไมมี  เพราะ 
เวทนาดับ    ตัณหาจึงดับ    ดังน้ี   ไดมีแลวแกพระวิปสสิโพธิสัตว   เพราะทรง 
การทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ตอแตนั้น   พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา  เมื่อ 
อะไรไมมีเลาหนอ  เวทนาจึงไมมี  เพราะอะไรดับ  เวทนาจึงดับ   ภิกษุทั้งหลาย 
ครั้งน้ันแล การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อผัสสะไมมี เวทนายอมไมมี เพราะผัสสะ  
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ดับ    เวทนาจึงดับ   ดังน้ี   ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว  เพราะทรงกระทําไว  
ในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ตอแตนั้น  พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา  เมื่อ 
อะไรไมมีเลาหนอ  ผัสสะจึงไมมี   เพราะอะไรดับ   ผัสสะจึงดับ   ภิกษุทั้งหลาย 
ครั้งน้ันแล  การตรัสรูดวยปญญาวา  เมื่อสฬายตนะไมมี  ผัสสะยอมไมมี  เพราะ 
สฬายตนะดับ  ผัสสะจึงดับ   ดังน้ี   ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว   เพราะทรง 
กระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ตอแตนั้น    พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา 
เมื่ออะไรไมมีเลาหนอ  สฬายตนะจึงไมมี    เพราะอะไรดับ   สฬายตนะจึงดับ 
ภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล   การตรัสรูดวยปญญาวา  เมื่อนามรูปไมมี  สฬายตนะ 
ยอมไมมี     เพราะนามรูปดับ    สฬายตนะจึงดับ   ดังน้ี   ไดมีแลวแกพระวิปสสี 
โพธิสัตว  เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ตอแตนั้น     พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา 
เมื่ออะไรไมมีเลาหนอ  นามรูปจึงไมมี   เพราะอะไรดับ  นามรปูจึงดับ ภิกษุทั้ง 
หลาย  ครั้งน้ันแล  การตรสัรูดวยปญญาวา  เมื่อวิญญาณไมมี  นามรูปยอมไมมี 
เพราะวิญญาณดับ  นามรปูจึงดับ    ดังนี้    ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว  เพราะ 
ทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ตอแตนั้น     พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา 
เมื่ออะไรไมมีเลาหนอ  วิญญาณจึงดับ  ภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล การตรัสรูดวย 
ปญญาวา  เมื่อนามรูปไมมี  วิญญาณยอมไมมี   เพราะนามรูปดับ   วิญญาณจึง 
ดับ  ดังนี้  ไดมีแลวแกพระวิปสสิโพธิสัตว   เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดย 
อุบายอันแยบคาย.  
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         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ตอแตนั้น   พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา  
หนทางเพ่ือความตรัสรูนี้เราไดบรรลุแลวแล   คือเพราะนามรูปดับ   วิญญาณจึง 
ดับ  เพราะวิญญาณดับ   นามรูปจึงดับ    เพราะนามรูปดับ    สฬายตนะจึงดับ 
เพราะสฬายตนะดับ   ผัสสะจึงดับ   เพราะผัสสะดับ  เวทนาจึงดับ  เพราะเวทนา 
ดับ  ตัณหาจึงดับ  เพราะตัณหาดับ อุปานทานจึงดับ  เพราะอุปาทานดับ   ภพจึงดับ 
เพราะภพดับ  ชาติจึงดับ   เพราะชาติดับ   ชรามรณโสกปริเทวทุกขโทมนัสและ 
อุปายาสจึงดับโดยไมเหลือ     ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี      ยอมมีไดดวย 
ประการฉะน้ี. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  จักษุ  ญาณ   ปรีชา   ความรูแจงชัด   แสงสวางวา 
นิโรธ  ๆ  (ความดับ  ๆ)  ดังน้ีไดเกิดข้ึนแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว   ในธรรม 
ทั้งหลายท่ีพระองคมิไดสดับมาแลวในกาลกอนเลย. 
         [๔๑]   ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ครั้นสมัยอ่ืน     พระวิปสสีโพธิสัตวทรง 
พิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและควานเสื่อมไปในอุปาทานขันธ  ๕  วา ดังน้ีรูป ดังน้ี  
เหตุเกิดแหงรูป   ดังน้ีความดับแหงรูป   ดังน้ีเวทนา    ดังน้ีเหตุเกิดแหงเวทนา 
ดังน้ีความดับแหงเวทนา  ดังนี้สัญญา  ดังนี้เหตุเกิดแหงสัญญา   ดังน้ีความดับ 
แหงสัญญา   ดังน้ีสังขาร    ดังน้ีเหตุเกิดแหงสังขาร     ดังน้ีความดับแหงสังขาร 
ดังน้ีวิญญาณ    ดังเหตุเกิดแหงวิญญาณ    ดังน้ีความดับแหงวิญญาณ    เม่ือ 
พระองคทรงพิจารณาเห็นความเกิดข้ึน    และความเส่ือมไปในอุปาทานขันธ  ๕ 
อยูไมนานนัก  จิตก็หลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมยึดมั่นแล. 
                                      จบภาณวารท่ีสอง 
 
                   พระปริวิตกของพระสัมมาสัมพุทธเจาวิปสสี 
 
         [๔๒]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี  ไดทรงพระดําริวา  ไฉนหนอ  เราพึงแสดงธรรม 



ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม  
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วาวิปสสี  ไดทรงพระดําริวา  ธรรมที่เราบรรลุแลวน้ี    เปนธรรมลึกซึ้ง  เห็นได  
ยาก  รูตามไดยาก   สงบประณีต   จะคาดคะเนเอาไมได   ละเอียด   รูไดเฉพาะ 
บัณฑิต  สวนหมูสัตวนี้   มีอาลัยเปนที่ยินดี   ยินดแีลวในอาลัย   เบิกบานแลว 
ในอาลัย  ก็อันหมูสัตวผูมีอาลัยเปนที่ยินดี  ยินดีแลวในอาลัย   เบิกบานแลวใน 
อาลัย    ยากที่จะเห็นไดซึ่งฐานะนี้   คือ  ปจจัยแหงสภาวธรรมอันเปนที่อาศัยกัน 
เกิดข้ึน (ปฏิจจสมุบาท) ยากท่ีจะเห็นไดซึ่งฐานะแมนี้คือ พระนิพพาน  ซึ่งเปน 
ที่ระงับแหงสังขารทั้งปวง  เปนที่สลัดอุปธิทั้งปวง  เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา คลาย 
ความกําหนัด   ดับทุกข  ก็แหละเราพึงแสดงธรรม   แตสัตวเหลาอ่ืนไมพึงรูทั่ว 
ถึงธรรมของเรา   นั้นพึงเปนความลําบากแกเรา   นั้นพึงเปนความเดือนรอนแก 
เรา. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ไดยินวา    คาถาท้ังหลายที่ไมอัศจรรยซึ่งพระองค 
มิไดเคยสดับมาแลวแตกอน     ไดแจมแจงกะพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัม- 
พุทธเจาพระนามวาวิปสสี  ดังนี ้
                  บัดน้ี   ไมควรเลยท่ีจะประกาศธรรมทีเ่ราไดบรรลุ 
                  แลวโดยแสนยาก      ธรรมนี้อันสัตวที่ถูกราคะและ 
                  โทสะครอบงําแลว  ไมตรัสรูไดโดยงาย สัตวที่ถูก 
                  ราคะยอมไว     ถูกกองแหงความมืดหุมหอไวแลว 
                  จกัเห็นไมไดซึ่งธรรมท่ีมีปรกติไปทวนกระแสอัน 
                  ละเอียด     ลึกซึ้ง  เห็นไดยาก    เปนอณ.ู 
         [๔๓]   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ- 
เจาพระนามวาวิปสสี  พิจารณาเห็นดังน้ี   พระทัยก็นอมไปเพื่อความขวนขวาย 
นอย  มิไดนอมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรม.  
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                             วาดวยการอาราธนาของพรหม 
  
         [๔๔]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งน้ันแล ทาวมหาพรหมองคหน่ึงไดทราบ 
พระปริวิตกในพระทัยของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมาสัมพุทธเจาพระนามวา 
วิปสสี ดวยใจ แลวจึงดําริวา  ผูเจริญท้ังหลาย โลกจะฉิบหายเสียละหนอ  ผูเจริญ 
ทั้งหลายโลกจะพินาศเสียละหนอ    เพราะวาพระทัยของพระผูมีพระภาคอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจา    พระนามวาวิปสสี    ไดนอมไปเพ่ือความขวนขวายนอยเสีย 
แลว   มิไดนอมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรม. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล  ทาวมหาพรหมน้ันหายไปในพรหมโลก 
มาปรากฎเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา 
วิปสสี   เหมอืนบุรุษที่มีกําลัง   เหยียดออกซ่ึงแขนท่ีคูเขาไว หรือคูเขาซ่ึงแขนท่ี 
ไดเหยียดออกไวฉะน้ัน. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล    ทาวมหาพรหมกระทําผาอุตตราสงค 
เฉวียงบาขางหน่ึง  คุกชาณุมณฑลเบื้องขวาลงบนแผนดิน  ประนมมือไปทางที่ 
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี    ประทับอยูแลวได 
กราบทูลกะพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสีวา  ขาแต 
พระองคผูเจริญ   ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรม    ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขอพระสคุตจงทรงแสดงธรรม  ในโลกน้ีสัตวที่มีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุเบาบาง 
ยังมีอยู   เพราะมิไดฟงธรรม  สัตวเหลานั้นจึงเสื่อมเสียไป  ผูที่รูทั่วถึงธรรมได 
ยังจักมี. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย    เมื่อทาวมหาพรหมน้ันกราบทูลเชนนี้     พระผูมี 
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี     ไดตรัสกะทาวมหาพรหม 
นั้นวา  ดูกรพรหม   แมเราก็ไดดําริแลวเชนนี้วา   ไฉนหนอ  เราพึงแสดงธรรม 
ดูกรพรหม  แตเรานั้นไดคิดเห็นดังนี้วา ธรรมที่เราบรรลุแลวน้ี  เปนธรรมลกึซึ้ง 
เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบประณีต  จะคาดคะเนเอาไมได   ละเอียด  รูไดเฉพาะ  
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บัณฑิต   สวนหมูสัตวนี้   มีอาลัยเปนที่ยินดี   ยินดแีลวในอาลัยเบิกบานแลวใน  
อาลัย  ก็อันหมูสัตวผูมีอาลัยเปนที่ยินดี  ยินดีแลวในอาลัย  เบิกบานแลวในอาลัย 
ยากท่ีจะเห็นไดซึ่งฐานะน้ี   คือ  ปจจัยแหงสภาวธรรมอันเปนที่อาศัยกันเกิดข้ึน 
(ปฏิจจสมุบาท)  ยากท่ีจะเห็นไดซึ่งฐานะแมนี้คือ  พระนิพพาน  ซึ่งเปนที่ระงับ 
แหงสังขารทั้งปวง  เปนที่สลัดอุปธิทั้งปวง   เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา คลายความ 
กําหนัด  ดับทุกข   ก็และเราพึงแสดงธรรม  แตสัตวเหลาอ่ืนไมพึงรูทั่วถึงธรรมของ 
เรานั้น   พึงเปนความลําบากแกเรา  นั้นพึงเปนความเดือนรอนแกเรา  ดูกรพรหม 
คาถาท่ีไมนาอัศจรรย    ซึง่เรามิไดสดับมาแลวแตกอนหรือไดแจมแจงแลวดังน้ี  
บัดนี้ไมควรเลยที่จะประกาศธรรมท่ีเราไดบรรลุแลว โดยแสนยาก ฯลฯ 
         ดูกรพรหม เมื่อเราพิจารณาเห็นดังน้ี   จิตก็นอมไปเพื่อความขวนขวาย 
นอย  มิไดนอมไปเพื่อจะแสดงธรรม. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมครั้งท่ีสองแล   ทาวมหาพรหมน้ัน  ฯลฯ 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมครั้งท่ีสามแล   ทาวมหาพรหมน้ันก็ไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสีวา    ขาแตพระองคผู 
เจริญ  ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรม  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระสุคต 
จงทรงแสดงธรรม    ในโลกน้ี     สัตวที่มีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู 
เพราะมิไดฟงธรรม   สัตวเหลาน้ันจึงเสื่อมเสียไป   ผูรูทั่วถึงธรรมได   ยังจักมี 
อยูดังน้ี  
                     พระสัมมาสัมพุทธเจาวิปสสีทรงตรวจโลก 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ- 
เจาพระนามวาวิปสสี  ทรงทราบการทูลเชิญของพรหมแลว ทรงอาศัยพระกรุณา 
ในหมูสัตว   จึงไดตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ  ภิกษุทั้งหลาย  พระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาปสสี  เม่ือทรงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ ก็  
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ไดทรงเห็นหมูสัตว    บางพวกมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุนอย    บางพวกมีกิเลส  
เพียงดังธุลีในจักษุมาก  บางพวกมีอินทรียแกกลา   บางพวกมีอินทรียออน  บาง 
พวกมีอาการดี  บางพวกมีอาการทราม  บางพวกจะพึงใหรูแจงไดงาย  บางพวก 
จะพึงใหรูแจงไดยาก  บางพวกเปนภัพพสัตว บางพวกเปนอภัพพสัตว บางพวก 
มักเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย. 
         ในกออุบล  หรือกอบัวหลวง  หรือในกอบัวขาว  ดอกอุบล   ดอกบัว 
หลวงหรือดอกบัวขาว  เกิดแลวในน้าํ  เจริญแลวในนํ้า  น้ําเลี้ยงอุปถัมภไว  บาง 
เหลายังจมอยูภายในนํ้า   บางเหลาต้ังอยูเสมอนํ้า   บางเหลาต้ังข้ึนพนน้ํา  อันน้ํา 
มิไดติดใบ  แมฉันใด  ภิกษุทั้งหลาย  หมูสัตวที่พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา- 
พุทธเจา  พระนามวาวิปสสี  ทรงตรวจดูดวยพุทธจักษุ  ทรงเห็นก็ฉันนั้นเหมือน 
กัน  บางพวกมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุนอย   บางพวกมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุ 
มาก    บางพวกมีอินทรียแกกลา    บางพวกมิอินทรียออน    บางพวกมีอาการดี 
บางพวกมีอาการทราม   บางพวกจะพึงใหรูแจงไดงาย   บางพวกจะพึงใหรูแจง 
ไดยาก    บางพวกเปนภัพพสัตว    บางพวกเปนอภัพพสัตว    บางพวกมักเห็น 
ปรโลกและโทษโดยความเปนภัย. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ครั้งน้ันแล    ทาวมหาพรหมทราบพระปริวิตกใน 
พระทัยของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี   ดวยใจ 
แลวจึงไดกราบทูลพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี 
ดวยคาถาทั้งหลายความวา 
                  [๔๕]  ผูที่ยืนอยูยอดเขาสิลาลวน  พึงเห็นประชุมชน 
                  โดยรอบ   ฉันใด  ทานผูมีเมธาดีมีจักษุโดยรอบ 
                  ฉนันั้นเหมือนกัน  ขึ้นสูปราสาทอันสําเร็จแลวดวย 
                  ธรรม  เปนผูปราศจากความเศราโศก   ทรงพิจารณา  
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         เห็นประชุมชนผูเกลือ่นกลนไปดวยความเศราโศก  
         ถูกชาติและชราครอบงําแลว   ขาแตพระองคผูกลา 
         ผูชนะสงครามแลว  เปนนายพวก   ปราศจากหน้ี 
         ขอพระองคจงเสด็จลุกขึ้น  เปดเผยโลก 
         ขอผูมพีระภาคทรงแสดงธรรม 
         ที่รูที่ทัว่ถึงธรรมได   ยังจักมี. 
         [๔๖]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อทาวมหาพรหมน้ันไดกราบทูลแลว  ดงัน้ี 
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี  จึงไดตรัสกะทาวมหา 
พรหมนั้นดวยพระคาถาวา 
         เราไดเปดเผยประตูอมตะไวสําหรับทานแลว  ผูมีโสต 
         จงปลอยศรัทธามาเถิด  ดูกรพรหม  เรารูสึกลําบาก 
         จึงมิไดกลาวธรรมอนัประณีตซ่ึงเราใหคลองแคลวแคลว 
         ในหมูมนุษย   ดังน้ี. 
         [๔๗]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล  ทาวมหาพรหมคิดวา เราเปนผู 
มีโอกาส    อันพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี   ได 
ทรงกระทําแลว  เพ่ือจะทรงแสดงธรรม  จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคอรหันต-  
สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี  กระทําประทักษิณแลวหายไป  ณ  ที่นั้นเอง. 
         [๔๘]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจาพระนามวา  วิปสสี ทรงพระดําริวา  เราควรแสดงธรรมแกใครกอน 
เลาหนอ     ใครจะรูทั่วถึงธรรมน้ีไดเรว็พลันทีเดียว ภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล 
พระผูมีภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ไดทรงพระดําริวา พระ- 
ราชโอรสพระนามวาขัณฑะ   และบุตรปุโรหิตชื่อวา  ติสสะน้ี     ผูอาศัยอยูใน 
พระนครพันธุมดีราชธานีเปนคนฉลาด  เฉียบแหลม  มีปญญา  มีกิเลสเพียงดัง  
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ธุลีในจักษุเบาบางสิ้นกาลนาน  ไฉนหนอ     เราพึงแสดงธรรมแกพระราชโอรส  
พระนามวาขัณฑะ   และบุตรปุโรหิตชื่อวา  ติสสะกอน  คนทั้งสองน้ันจักรูทั่วถึง 
ธรรมนี้ไดรวดเร็วทีเดียว. 
 
                        เรื่องคูพระสาวกขัณฑะและติสสะ 
 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคอรหันคสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวาวิปสสี     ไดหายพระองคที่ควงโพธิพฤกษไปปรากฏพระองค  ณ 
มฤคทายวันชื่อวาเขมะ   ในพระนครพันธุมดีราชธานี.     เปรยีบเหมือนบุรุษที่ 
มีกําลังเหยียดออกซึ่งแขนท่ีคูเขาไว   หรือคูเขาซ่ึงแขนที่ไดเหยียดออกไว  ฉะน้ัน. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวาวิปสสี    ตรัสเรียกคนเฝาสวนมฤคทายวันมาวา  มาน่ี  นายมฤคทาย- 
บาล  เธอจงเขาไปยังพระนครพันธุมดีราชธานีแลวบอกกะพระราชโอรสพระนาม 
วาขัณฑะ    และบุตรปุโรหิตชื่อติสสะ  ดังนี้    วาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี   ไดเสด็จถึงพระนครพันธุมดีราชธานีแลว  กําลัง 
ประทับอยูที่มฤคทายวันชื่อวาเขมะ    พระองคทรงพระประสงคจะพบทาน 
ทั้งสอง. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นายมฤคทายบาลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสีแลว     เขาไปยังพระนครพันธุมดี 
แลวแจงขาวกะพระราชโอรสพระนามวา ขัณฑะ  และบุตรปุโรหิตชื่อวา  ติสสะ 
วาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี  เสด็จถึงพระนคร 
พันธุมดีราชธานีแลว   กาํลังประทับอยูที่มฤคทายวันชื่อวา  เขมะ  พระองคทรง 
พระประสงคที่จะพบทานทั้งสอง. 
         ภิกษุทั้งหลาย ครั้งน้ันแล  พระราชโอรสพระนามวาขัณฑะ   และบุตร 
ปุโรหิตชื่อวาติสสะ    สั่งใหบุรุษเทียมยานท่ีดี ๆ  แลวข้ึนสูยานท่ีดี ๆ ออกจาก  
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พระนครพันธุมดีราชธานี พรอมกับยานดีๆ ทั้งหลาย  ขับตรงไปยังมฤคทายวัน  
ขอวาเขมะ     ไปดวยยานตลอดภูมิประเทศเทาท่ียานจะไปไดแลว     ลงจากยาน 
เดินตรงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี 
ถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา 
วิปสสีแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวาวิปสสี    ไดตรัสอนุปุพพีกถาแกทานทั้งสองน้ัน  คือ   ทรงประกาศ 
ทานกถา   สลีกถา   สัคคกถา   โทษของกามท่ีตํ่าชา   เศราหมอง   และอานิสงส 
ในการออกบวช  เมื่อพระผูมีพระภาคไดทรงทราบวา ทานท้ังสองน้ันมีจิตคลอง 
มีจิตออน    มีจิตปราศจากนิวรณ   มีจิตสูง   มีจิตผองใส   จึงไดทรงประกาศ 
ธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง  คือ  ทุกข 
สมุทัย  นโิรธ  มรรค  ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลี  ปราศจากมลทิน ไดเกิด 
ข้ึนแลวแกพระราชโอรสพระนามวาขัณฑะ  และบุตรปุโรหิตชือ่วาติสสะ วาสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา  สิง่น้ันทั้งมวลมีความดับไปเปนธรรมดา  ณ 
ที่นั่งน้ันแล    เหมือนผาท่ีสะอาด    ปราศจากมลทินควรรับน้ํายอมดวยดีฉะนั้น 
ทานท้ังสองนั้น  เห็นธรรม  ถึงธรรม  รูแจงธรรม  หยั่งทราบธรรม ขามความ 
สงสัย  ปราศจากความเคลือบแคลง  ถึงความแกลวกลา   ไมตองเชื่อผูอ่ืนในสัตถุ 
ศาลนา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี  
วาขาแตพระองคผูเจริญ  ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก    ขาแตพระองคผูเจริญ 
ภาษิตของพระองคก็แจมแจงนัก  เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า  เปดของ 
ที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยคิดวาผูมีจักษุจักเห็น 
รูปดังน้ีฉันใด   พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้น 
เหมือนกัน   ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคเหลาน้ีขอถึงพระผูมีพระภาคและ 
พระธรรมวาเปนที่พ่ึง  ขอพวกขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบท  ใน 
สํานักของพระผูมีพระภาคเจา.  
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         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พระราชโอรสพระนามวา  ขัณฑะ และบุตรปุโรหิต   
ชื่อวาติสสะ  ไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม 
วาวิปสสี  ไดทรงยังทานท้ังสองน้ันใหเห็นแจง   ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ  ให 
ราเริงดวยธรรมีกถา      แลวประกาศโทษของสังขารอันตํ่าชาเศราหมอง     และ 
อานิสงสในการออกบวช     จิตของทานทั้งสองนั้นผูอันพระผูมีพระภาคอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี  ทรงใหเห็นแจง  ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ 
ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถา  ไมนานนัก    ก็หลุดพนจากอาสวะ   เพราะไมยึดมั่น. 
 
                             เรื่องบรรพชิต  ๘๔,๐๐๐  รูป 
 
         [๔๙]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย    หมูมหาชนชาวพระนครพันธุมดีราชธานี 
ประมาณ  ๘๔,๐๐๐  คน ไดสดับขาววา พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวาวิปสสี  เสด็จถึงพระนครพันธุมดีราชธานีโดยลําดับแลว  ประทับอยู 
ณ  มฤคทายวันชื่อ  เขมะ ขาววา พระราชโอรสพระนามวา  ขัณฑะ  และบุตร 
ปุโรหิตชื่อ ติสสะ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต 
ณ สํานักของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวิปสสีแลว ดังน้ี  
คนเหลาน้ันครั้นไดฟงแลวตางคิดเห็นกันวา  ก็พระราชโอรสพระนามวา ขัณฑะ 
และบุตรปุโรหิตชื่อวา  ติสสะ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวช 
เปนบรรพชติในพระธรรมวินัยใด   พระธรรมวินัยนั้น   คงไมตํ่าทรามแนนอน 
บรรพชานั้นคงไมตํ่าทราม  แตพระราชโอรสพระนามวา  ขัณฑะ และบุตรปุโรหิต 
ชื่อวา  ติสสะ ยังปลงผมและหนวด   นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต 
ได  ไฉนพวกเราจึงจักออกบวชเปนบรรพชิตบางไมไดเลา. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล  หมูมหาชนประมาณ  ๘๔,๐๐๐ คนได 
ชวนกันออกจากพระนครพันธุมดีราชธานี   เขาไปทางเขมมฤคทายวัน ที่พระผูมี  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 48 

พระภาคประทับอยู  ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา  
สัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี  แลวน่ัง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  พระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา  วิปสสี ไดตรัสอนุปุพพีกถาแกชนเหลาน้ัน 
คือทรงประกาศทานกถา   สีลกถา   สคัคกถา   โทษของกามท่ีตํ่าชาเศราหมอง 
และอานิสงสในการออกบวช  เมื่อพระผูมีพระภาคไดทรงทราบวา   ชนเหลาน้ัน 
มีจิตคลอง  มีจิตออน  มีจิตปราศจากนิวรณ  มีจิตสูง  มีจิตผองใส  จึงไดทรง 
ประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง 
คือ  ทุกข  สมุทัย  นโิรธ  มรรค  ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลี  ปราศจาก 
มลทิน  ไดเกิดข้ึนแลวแกหมูมหาชน  ๘๔,๐๐๐  คนนั้นวา   สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความ 
เกิดข้ึนเปนธรรมดา  สิ่งนัน้ทั้งมวลมีความดับไปเปนธรรมดา   ณ  ที่นั่งนั้นแล 
เหมือนผาทีสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ํายอมดวยดีฉะนั้น    ชนเหลาน้ัน 
เห็นธรรม   ถึงธรรม  รูแจงธรรม  หยัง่ทราบธรรม   ขามความสงสัย  ปราศจาก 
ความเคลือบแคลง  ถึงความแกลวกลาไมตองเธอผูอ่ืนในสัตถุศาสนา   ไดกราบ- 
ทูลพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี  วาขาแตพระองค 
ผูเจริญ    ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก     ขาแตพระองคผูเจริญ    ภาษิตของ 
พระองคแจมแจงนัก   เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า   เปดของท่ีปด  บอก 
ทางแกคนหลงทาง  หรือสองประทีปในที่มืดดวยคิดวา  ผูมีจักษุจักเห็นรูป  ดังนี้ 
ฉันใด  พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย   ฉันนั้นเหมือน 
กัน     ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคเหลาน้ีขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระ- 
ธรรมและพระภิกษุสงฆ   วาเปนที่พึ่ง    ขาแตพระองคผูเจริญ   พวกขาพระองค 
พึงไดบรรพชา  พึงไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  หมูมหาชน  ๘๔,๐๐๐   คนเหลาน้ัน ไดบรรพชา  ได 
อุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา  
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วิปสสีแลว    พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี  ได  
ทรงยังภิกษุทั้งเหลาน้ันใหเห็นแจง  ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ   ใหรื่นเริง  ดวย 
ธรรมีกถาแลว   ทรงประกาศโทษของสังขารที่ตํ่าชาเศราหมอง   และอานิสงสใน 
พระนิพพาน  จิตของภิกษุเหลาน้ัน    ผูอันพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ- 
เจาพระนามวา   วิปสสี   ทรงใหเห็นแจง   ใหสมาทาน ใหอาจหาญ  ใหรื่นเริง 
ดวยธรรมีกถา  ไมนานนัก  ก็หลุดพนจากอาสวะ  เพราะไมยืดมั่น. 
         [๕๐]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  บรรพชิต ๘๔,๐๐๐  รูปเหลาน้ัน  ไดสดับ 
ขาววา  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา  วิปสสี   เสด็จถึง 
พระนครพันธุมดีราชธานีโดยลําดับ    ประทับอยู   ณ  มฤคทายวันชื่อวา   เขมะ 
และมีขาววา  กําลังทรงแสดงธรรมอยู   ภิกษุทั้งหลาย   ครั้งน้ันแล   บรรพชติ 
๘๔,๐๐๐  รปูเหลาน้ัน     ไดพากันไปทางพระนครพันธุมดีราชธานีทางมฤคทาย 
วันชื่อวา  เขมะ ที่พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา  วิปสสี 
ประทับอยู   ครั้นถึงแลว   ไดถวายบังคมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ- 
เจาพระนามวา  วิปสสี  แลวพากันนั่ง ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง พระผูมีพระภาค- 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี   ไดตรัสอนุปุพพีกถาแกบรรพชิต 
เหลาน้ัน คือ  ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษของกามท่ีตํ่าชาเศรา 
หมอง  และอานิลงสในการออกบวช  เมื่อทรงทราบวา  บรรพชิตเหลาน้ันมีจิต 
คลอง   มีจิตออน มีจิตปราศจากนิวรณ  มีจิตสูง  มีจิตผองใส  จึงไดทรงประกาศ 
พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง  คือ 
ทุกข  สมุทัย  นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรมท่ีปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ได 
เกิด  นี้แลวแกบรรพชิต  ๘๔,๐๐๐ รูปนั้นวา  สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปน 
ธรรมดา  สิ่งน้ันทั้งมวลมีความดับไปเปนธรรมดา ณ ที่นั่งน้ันแล   เหมือนผาท่ี 
สะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ํายอมดวยดี  ฉะนั้น  บรรพชิตเหลาน้ันเห็นธรรม  
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ถึงธรรม  รูแจงธรรม  หยัง่ทราบธรรม   ขามความสงสัย  ปราศจากความเคลือบ  
แคลง    ถึงความแกลวกลา    ไมตองเชื่อผูอ่ืนในสัตถุศาสนา    ไดกราบทูลพระ 
ผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา    วิปสสี    วาขาแตพระองคผู 
เจริญ  ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก   ขาแตพระองคผูเจริญ  ภาษิตของพระองค 
แจมแจงนัก  เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า  เปดของท่ีปด  บอกทางแกคน 
หลงทาง   หรือสองประทีปในที่มืดดวยคิดวา ผูมีจักษุจักเห็นรูป  ดังนี้  ฉันใด 
พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย  ฉันนัน้เหมือนกัน  ขา- 
แตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคเหลานี้   ขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและ 
พระภิกษุสงฆวา    เปนทีพ่ึ่ง     ขาแตพระองคผูเจริญ    พวกขาพระองคพึงได 
บรรพชา  พึงไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีภาค. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย   บรรพชิต  ๘๔,๐๐๐  รปูเหลาน้ัน  ไดบรรพชา  ได 
อุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค    พระนามวาวิปสสีแลว    พระผูมีพระ- 
ภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี   ไดทรงยังภิกษุเหลาน้ันใหเห็น 
แจง  ใหสมาทาน   ใหอาจหาญ   ใหรืน่เริงดวยธรรมีกถา  ทรงประกาศโทษของ 
สังขารที่ตํ่าชาเศราหมอง  และอานิสงสในพระนิพพาน(๑)   จิตของภิกษุเหลานั้น 
ผูอันพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ทรงใหเห็นแจง 
ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ  ใหรื่นเริง  ดวยธรรมีกถา ไมนานนัก  ก็หลุดพนจาก 
อาสวะ   เพราะไมยึดมั่น. 
         [๕๑] ก็สมัยนั้น  ในพระนครพันธุมดีราชธานี  มีภิกษุสงฆอาศัยอยูมาก 
ประมาณหกลานแปดแสนรูป  ภิกษุทัง้หลาย  ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี   ผูเสด็จเรนอยูในที่ลับ   เกิดความรําพึงใน 
พระทัยวา  บัดนี้  ในพระนครพันธุมดีราชธานี  มีภิกษุสงฆอาศัยอยูเปนจํานวน 
  ๑.  บาลี  เนกขฺมฺเม.  
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มาก   ประมาณหกลานแปดแสนรูป   ถากระไร   เราพึงอนุญาตภิกษุทั้งหลายวา 
ภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป  เพ่ือประโยชนแกชนเปนอันมาก  เพ่ือ  
ความสุขแกชนเปนอันมาก  เพ่ืออนุเคราะหสัตวโลก  เพ่ือประโยชน  เพ่ือเกื้อกูล 
เพ่ือความสุข   แกเทพดาและมนุษยทั้งหลาย    แตอยาไดไปทางเดียวกันสองรูป 
เธอทั้งหลายจงแสดงธรรมงามในเบื้องตน    งามในทามกลาง   งามในท่ีสุด    จง 
ประกาศพรหมจรรย   พรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยัญชนะ บริสทุธิ์บริบูรณสิน้เชิง 
ในโลกน้ี  สตัวพวกน้ีที่มีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู   เพราะไมไดฟง 
ธรรม  สัตวพวกน้ันจึงเสื่อมเสียไป  ผูที่รูทั่วถึงธรรมไดจักมี  แตวาโดยหกป ๆ 
ลวงไป พวกเธอพึงกลับมายังพระนครพันธุมดีราชธานีเพ่ือแสดงพระปาติโมกข. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งน้ันแล ทาวมหาพรหมองคหน่ึง ไดทราบความ 
รําพึงในพระทัยของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี 
ดวยใจแลว   จึงไดหายตัวที่พรหมโลก   ไปปรากฏอยูเฉพาะพระพักตรของพระ 
ผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี    เปรียบเหมือนบุรุษที่มี 
กําลัง    เหยียดออกซ่ึงแขนที่คูเขาไว   หรือคูเขาซ่ึงแขนที่เหยียดออกไว   ฉะนั้น.  
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ทันใดน้ัน ทาวมหาพรหมน้ันกระทําผาอุตตราสงค 
เฉวียงบาขางหนึ่ง  ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวาวิปสสีประทับอยู  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคอรหันตมมาสัมพุทธ- 
เจาพระนามวาวิปสสีวา    ขาแตพระผูมีพระภาค    ขอน้ีเปนอยางนั้น   ขาแตพระ 
สุคต   ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ  บัดน้ี  ในพระนครพันธุมดีราช 
ธานี  มีภิกษุสงฆอาศัยอยูเปนจํานวนมาก  ประมาณหกลานแปดแสนรูป    ขาแต 
พระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาคจงทรงอนุญาตภิกษุทั้งหลายเถิดวา    ภิกษุ 
ทั้งหลาย   พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป  เพ่ือประโยชนแกชนเปนอันมาก   เพ่ือความ 
สุขแกชนเปนอันมาก   เพ่ืออนุเคราะหสัตวโลก  เพ่ือประโยชน  เพ่ือเกื้อกูล  เพ่ือ  
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ความสุข   แกเทพดาและมนุษยทั้งหลาย  แตอยาไดไปทางเดียวกันสองรูป ภิกษุ  
ทั้งหลาย  เธอท้ังหลาย  จงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง  งามในท่ี 
สุด จงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบรูณ 
สิ้นเชิงในโลกน้ี   สัตวพวกท่ีมีกิเสสเพียงดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู  เพราะไม 
ไดฟงธรรม สัตวพวกน้ันจึงเสื่อมเสียไป  ผูที่รูทั่วถงึธรรมไดยังจักมี  ขาแตพระ- 
องคผูเจริญ แมขาพระองคก็จักกระทําโดยท่ีจะใหภิกษุทั้งหลายกลับมายังพระนคร 
พันธุมดีราชธานี  เพ่ือแสดงพระปาติโมกขโดยหกป  ๆ ลวงไป. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ทาวมหาพรหมน้ันไดกราบทูลดังน้ีแลวถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี   กระทําประทักษิณ 
แลว   หายไป ณ ที่นั้นเอง. 
 
                      สงพระสาวกไปประกาศพระศาสนา 
 
         [๕๒]   ดูกรภิกษุทั้งหลาย   พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวาวิปสสี  ในเวลาเย็น เสด็จออกจากท่ีเรนแลว  ตรัสเรยีกภิกษุทั้งหลาย 
มาวา  ภิกษุทั้งหลาย  วันนี้   เราไปเรนอยูในที่ลับ  เกิดความรําพึงในใจวา  ใน 
พระนครพันธุมดีราชธานี  มีภิกษุสงฆอาศัยอยูเปนจํานวนมากประมาณหกลาน 
แปดแสนรูป   ถากระไร   เราพึงอนุญาตภิกษุทั้งหลายวา  ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอ 
จงเท่ียวจาริกไปเพ่ือประโยชนแกชนเปนอันมาก  เพ่ือความสุขแกชนเปนอันมาก 
เพ่ืออนุเคราะหสัตวโลก  เพ่ือประโยชน  เพ่ือเกื้อกูล  เพ่ือความสุขแกเทพดาและ 
มนุษยทั้งหลาย    แตอยาไดไปทางเดียวกันสองรูป    เธอทั้งหลายจงแสดงธรรม 
งามในเบื้องหนา  งามในทามกลาง  งามในท่ีสุด  จงประกาศพรหมจรรย   พรอม 
ทั้งอรรถ  พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธิบ์ริบูรณสิ้นเชิง  ในโลกน้ี  สัตวพวกน้ัน 
จึงเสื่อมเสียไป   ผูที่รูทั่วถงึธรรมไดยังจักมี  แตวาโดยหกป ๆ ลวงไป พวกเธอ 
พึงกลับมายังพระนครพันธุมดีราชธานี  เพ่ือแสดงปาติโมกข  ภิกษุทั้งหลาย ทันใด  
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นั้นแล  ทาวมหาพรหมองคหน่ึง  ไดทราบความรําพึงในใจของเราดวยใจ  แลว  
จึงไดหายตัวที่พรหมโลก  มาปรากฏเฉพาะหนาเรา  เปรียบเหมือนบุรุษที่มีกําลัง 
เหยียดออกซ่ึงแขนท่ีคูเขาไว   หรือคูเขาซึ่งแขนที่เหยียดออกไว   ฉะน้ัน  ภิกษุ 
ทั้งหลาย  ทนีั้น   ทาวมหาพรหมน้ัน   กระทําผาอุตตราสงคเฉวียงบาขางหน่ึง 
ประนมอัญชลีมาทางเราแลวพูดกะเราวา   ขาแตพระผูมีพระภาค  ขอน้ีเปนอยาง 
นั้น   ขาแตพระสุคต  ขอนี้เปนอยางนั้น  บัดนี้ในพระนครพันธุมดีราชธานี   ม ี
ภิกษุสงฆอาศัยอยูเปนจํานวนมาก  ประมาณหกลานแปดแสนรูป   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาคจงทรงอนุญาตภิกษุทั้งหลายเถิดวา    ภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอจงเท่ียวจาริกไป  เพ่ือประโยชนแกชนเปนอันมาก   เพ่ือความสุขแกชน 
เปนอันมาก   เพ่ืออนุเคราะหสัตวโลก  เพ่ือประโยชน  เพ่ือเกื้อกูล  เพ่ือความสุข 
แกเทพดาและมนุษยทั้งหลาย   แตอยาไดไปทางเดียวกันสองรูป   ภิกษุทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายจงแสดงธรรมงามในเบื้องตน    งามในทามกลาง   งามในท่ีสุด    จง 
ประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสทุธิ์บริบูรณสิน้เชิง 
ในโลกน้ี    สัตวพวกท่ีมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู   เพราะไมไดฟง 
ธรรม  สัตวพวกน้ันจึงเสื่อมเสียไป  ผูที่รูทั่วถึงธรรมไดยังจักมี  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   แมขาพระองคก็จักกระทําโดยที่จะใหภิกษุทั้งหลายกลับมายังพระนคร 
พันธุมดีราชธานี    เพ่ือแสดงพระปาฏิโมกขโดยหกป  ๆ ลวงไป   ภิกษุทั้งหลาย 
ทาวมหาพรหมน้ันพูดกะเราดังนี้แลว  ไหวเรา  กระทําประทักษิณ  แลวหายไป 
ในที่นั้นเอง. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต  พวกเธอจงเท่ียวจาริกไป  เพ่ือประโยชน 
แกชนเปนอันมาก    เพ่ือความสุขแกชนเปนอันมาก    เพ่ืออนุเคราะหสัตวโลก 
เพ่ือประโยชน   เพ่ือเกื้อกูล   เพ่ือความสุขแกเทพดาและมนุษยทั้งหลาย  แตอยา 
ไดไปทางเดียวกันสองรูป     ภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจงแสดงธรรมงามใน  
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เบื้องตน   งามในทามกลาง  งามในท่ีสุด  จงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ  
พรอมท้ังพยัญชนะ  บริสทุธิ์บริบูรณสิน้เชิง  ในโลกน้ี  สัตวพวกท่ีมีกิเลสเพียง 
ดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู   เพราะไมไดฟงธรรม  สัตวพวกน้ันจึงเสื่อมเสียไป 
ผูที่รูทั่วถึงธรรมไดยังจักมี   แมเราก็จักกระทํา  โดยท่ีใหพระนครพันธุมดีเปน 
สถานที่อันเธอทั้งหลาย  พึงกลับมาแสดงพระปาติโมกขโดยหกป  ๆลวงไป  ดังนี้. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล  ภิกษุทั้งหลายไดเท่ียวจาริกไปในชนบท 
โดยวันเดียวเทาน้ันโดยมาก. 
         [๕๓]  ก็โดยสมัยนัน้แล     ในชมพูทวีปมีอาวาสอยู    ๘๔,๐๐๐  อาวาส 
เมื่อลวงไปไดพรรษาหน่ึงแลว    เทพดาทั้งหลายไดรองประกาศวา    ขาแตทาน 
ผูนิรทุกขทั้งหลาย  ลวงไปพรรษาหน่ึงแลว  บัดนีย้ังเหลือหาพรรษา    โดยอีก 
หาพรรษาลวงไป  ทานทั้งหลายพึงเขาไปยังพระนครพันธุมดีราชธานี  เพ่ือสวด 
พระปาติโมกข  เมื่อลวงไปไดสองพรรษาแลว  เทพดาท้ังหลายไดรองประกาศวา 
ขาแตทานผูนิรทุกขทั้งหลาย   ลวงไปสองพรรษาแลว   บัดนี้    ยังเหลือส่ีพรรษา 
โดยอีกสี่พรรษาลวงไป  ทานทั้งหลายพึงเขาไปยังพระนครพันธุมดีราชธานี  เพ่ือ 
สวดพระปาติโมกข    เมือ่ลวงไปไดสามพรรษาแลว     เทพดาทั้งหลายไดรอง 
ประกาศวา   ขาแตทานผูนิรทุกขทั้งหลาย    ลวงไปสามพรรษาแลว   บัดนี ้ ยัง 
เหลือสามพรรษา  โดยอีกสามพรรษาลวงไป  ทานทั้งหลายพึงเขาไปยังพระนคร 
พันธุมดีราชธานี   เพ่ือสวดพระปาติโมกข    เมื่อลวงไปไดสี่พรรษาแลว   บัดนี้  
ยังเหลือสองพรรษา     โดยอีกสองพรรษาลวงไป     ทานท้ังหลายพึงเขาไปยัง 
พระนครพันธุมดีราชธานี  เพ่ือสวดพระปาติโมกข เมื่อลวงไปไดหาพรรษาแลว 
เทพดาทั้งหลายไดรองประกาศวา    ขาแตทานผูนิรทุกขทั้งหลาย     ลวงไปหา 
พรรษาแลว บัดนี้  ยังเหลอืพรรษาเดียว โดยอีกพรรษาเดียวลวงไป ทานท้ังหลาย  
พึงเขาไปยังพระนครพันธุมดีราชธานี   เพ่ือสวดพระปาติโมกข    เมื่อลวงไปได  
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หกพรรษาแลว   เทพดาทั้งหลายไดรองประกาศวาลวงไปหกพรรษาแลว   บัดนี้   
ถึงเวลาละ    ทานท้ังหลายพึงเขาไปยังพระนครพันธุมดีราชธนี    เพ่ือสวดพระ- 
ปาติโมกข. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล  ภิกษุเหลาน้ัน บางพวกไปดวยอิทธา- 
นุภาพของตน บางพวกไปดวยอิทธานุภาพของเทวดา   เขาไปยังพระนครพันธุม- 
ดีราชธานี  โดยวันเดียวเทาน้ัน  เพ่ือสวดพระปาติโมกข 
 
                           ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข 
 
         [๕๔]    ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคอรหันต  
สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี   ทรงสวดพระปาติโมกขในท่ีประชุมพระภิกษุ 
สงฆดังนี้- 
                 ขนัติคือความทนทานเปนตบะอยางย่ิง    พระพุทธเจาท้ัง 
             หลายตรัสวา   พระนิพพานเปนธรรมอยางย่ิง   ผูทํารายผูอื่น 
             ผูเบยีดเบียนผูอื่น     ไมชื่อวาเปนบรรพชิต      ไมชื่อวาเปน 
             สมณะเลย.  
                 การไมทําบาปท้ังส้ิน    การยังกุศลใหถึงพรอมการทําจิต 
            ของตนใหผองใส  นี้เปนคําส่ังสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย. 
                 การไมกลาวราย ๑   การไมทําราย   ๑   ความสํารวมใน 
            พระปาติโมกข  ๑      ความเปนผูรูประมาณในภัตตาหาร   ๑ 
            ที่นอนท่ีนั่งอันสงัด   ๑    การประกอบความเพียรในอธิจติ  ๑ 
            หกอยางน้ี  เปนคําส่ังสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย. 
         [๕๕]   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สมัยหนึ่ง   เราอยูที่ควงไมพญาสาลพฤกษ 
ในปาสุภวัน   ใกลอุกกฏัฐนคร    ภิกษุทั้งหลาย   เมื่อเรานั้นไปเรนอยูในที่ลบั  
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เกิดความรําพึงในใจวา   ชั้นสุทธาวาสซ่ึงเรามิไดเคยอยูเลย   โดยเวลาอันยืดยาว  
นานน้ี  นอกจากเทวดาเหลาสุทธาวาสแลว   ไมใชโอกาสที่ใคร ๆ  จะไดโดยงาย 
ถากระไร เราพึงเขาไปหาเทวดาเหลาสุทธาวาสจนถึงท่ีอยู  ภิกษุทั้งหลาย  ทันใด 
นั้น   เราไดหายไปท่ีควงไมพญาสาลพฤกษ   ในปาสุภวันใกลอุกกัฏฐนคร  ไป 
ปรากฏในพวกเทวดาเหลาอวิหา   เปรียบเหมือนบุรุษที่มีกําลัง   เหยียดออกซ่ึง 
แขนท่ีคูเขาไว   หรือคูเขาซ่ึงแขนที่เหยียดออกไว   ฉะน้ัน. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ในหมูเทพดานั้นแล  เทพดานับรอยนับพันเปนอัน 
มาก ไดเขามาหาเราครั้นเขามาหา  ไหวเราแลว ไดยืนอยู  ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง 
ครั้นเทพดาเหลาน้ันเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา   ขาแตพระองคผูนิรทุกข 
นับแตนี้ไป  ๙๑  กัป พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี 
เสด็จอุบัติในโลก  ขาแตพระองคผูนิรทุกข    พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัม 
พุทธเจาพระนามวาวิปสสี   เปนกษัตริยโดยพระชาติ    เสด็จอุบัติในขัตติยสกุล 
เปนโกณฑัญญะโดยพระโคตร  มีพระชนมายุประมาณแปดหม่ืนป  พระองคได 
ตรัสรูที่ควงไมแคฝอย   มคูีพระสาวกช่ือวาพระขัณฑเถระ    และพระติสสเถระ 
ซึ่งเปนคูอันเจริญ   ขาแตพระองคผูนิรทุกข    การประชุมกันแหงพระสาวกของ 
พระผูมีภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี  ไดมีแลวสามครั้ง   ครั้ง 
หน่ึง  มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุหกลานแปดแสนรูป   อีกครัง้หนึ่ง 
มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนแสนรูป    อีกครั้งหนึ่ง     มีพระสาวกประชุม 
กันเปนจํานวนแปดหมื่นรูป    พระสาวิกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัม- 
พุทธเจาพระนามวาวิปสสีที่ ไดประชมุกันทั้งสามครั้งน้ี  ลวนแตเปนพระขีณาสพ 
ทั้งส้ิน  ขาแตพระองคผูนิรทุกข  ภิกษุผูอุปฏฐากชื่ออโสกะ   ไดเปนอัครอุปฏ- 
ฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี    พระราชา 
พระนามวา พันธุม  เปนพระชนก  พระเทวีพระนามวา  พันธุมดี   เปนพระชนนี  
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บังเกิดเกลาของพระองค    พระนครชือ่วาพันธุดี    เปนราชธานีของพระเจา  
พันธุม  ขาแตพระองคผูนิรทุกข   การออกมหาภิเนษกรมณ  การบรรพชา  การ 
ต้ังความเพียร  การตรัสรู    การประกาศพระธรรมจักร    ของพระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสีเปนอยางนี้  ๆ  ขาแตพระองคผูนิร 
ทุกข  พวกขาพระองคนั้น  ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค  พระนาม 
วาวิปสสี   คลายกามฉันทในกามทั้งหลายแลวจึงไดบังเกิดในท่ีนี้. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ในหมูเทพดานั้นเอง    เทพดานับรอยนับพันเปน 
อันมาก  ไดเขามาหาเรา  ครั้นเขามาหา  ไหวเราแลว  ไดยืนอยู   ณ  ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง   ครั้นเทพดาเหลาน้ันยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา  ขาแตพระองค 
ผูนิรทุกขนับแตนี้ไป ๓๑ กัป  พระผูมพีระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม 
วาสิขี    เสด็จอุบัติในโลก    พระองคเปนกษัตริยโดยพระชาติ    เสด็จอุบัติใน 
ขัตติยสกุล เปนโกณฑัญญะโดยโคตร มีพระชนมายุประมาณเจ็ดหม่ืนป พระองค 
ไดตรัสรูควงไมกุมบก    มีพระอภิภูเถระและพระสัมภวเถระ    เปนคูพระอัคร 
สาวก  ซึ่งเปนคูอันเจริญ  การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอร- 
หันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวาสิขี   ไดมีแลวสามครั้ง   ครั้งหนึ่งมีพระสาวก 
ประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแสนรูป    อีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกัน     เปน 
จํานวนภิกษุแปดหม่ืนรูป     อีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกนัเปนจํานวนภิกษุ 
เจ็ดหม่ืนรูป  ขาแตพระองคผูนิรทุกข  พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี    ที่ไดประชุมกันทั้งสามครั้งนี้      ลวนแตพระ 
ขีณาสพท้ังส้ิน  ขาแตพระองคผูนิรทุกขภิกษุผูอุปฏฐาก  ชื่อเขมังกระ   ไดเปน 
อัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี   พระ 
ราชาพระนามวาอรุณะ  เปนพระชนก  พระเทวีพระนามวาปภาวดี เปนพระชนน ี
บังเกิดเกลาของพระองค พระนครชื่อวาอรุณวดี  เปนราชธานีของพระเจาอรุณ  
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ขาแตพระองคผูนิรทุกข   การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ   การบรรพชา  การต้ัง  
ความเพียร  การตรัสรู การประกาศพระธรรมจักร   ของพระผูมีพระภาคอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี  เปนอยางนี้ ๆ  พวกขาพระองคนั้น   ประพฤติ 
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   พระนามวาสิขี  คลาย 
กามฉันทะในกามทั้งหลายแลว   จึงไดบังเกิดในที่นี้. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย     ในหมูเทพดาน้ันเอง  เทพดานับรอยนับพันเปน 
อันมากไดเขาหาเรา  ครั้นเขามาหาไหวเราแลว  ไดยืนอยู  ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง 
ครั้นเทวดาเหลาน้ันยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา    ขาแตพระองคผูนิรทุกข 
ในกัปที่   ๓๑  นั้นเอง  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    พระนามวา 
เวสสภู  ไดเสด็จอุบัติในโลก    พระองคเปนกษัตริยโดยพระชาติ  เสด็จอุบัติใน 
ขันติยสกุลเปนโกณฑัญญะโดยพระโคตร     มีพระชนมายุประมาณหกหม่ืนป 
พระองคไดตรัสรูที่ควงไมสาลพฤกษ   มีพระโสนเถระและพระอุตตรเถระเปนคู 
พระอัครสาวกซึ่งเปนคูอันเจริญ   ขาแตพระองคผูนิรทุกข    การประชุมกันแหง 
พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวาเวสสภู   ได 
มีแลวสามคร้ัง  ครั้งหนึ่งมีสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแปดหมื่นรูป    อีก 
ครั้งหนึ่ง  มีสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุเจ็ดหม่ืนรูป   อีกครั้งหนึ่ง   มีสาวก 
ประชุมกันเปนจํานวนภิกษุหกหม่ืนรูปสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจาพระนามวาเวสสภู    ที่ไดประชุมกันทั้งสามครั้งนี้    ลวนแตเปนพระ 
ขีณาสพท้ังส้ิน    ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อวาอุปสันตะไดเปน  อัครอุปฏฐากของพระผูมี 
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาเวสสภู   พระราชาพระนามวา สุปป- 
ตีตะเปนพระชนก   พระเทวีพระนามวายสวดี     เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของ 
พระองค    พระนครชื่อวาอโนมะเปนราชธานีของพระเจาสุปปตีตะ    ขาแต 
พระองคผูนิรทุกข  การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ   การบรรพชา  การต้ังความ  
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เพียร   การตรัสรู  การประกาศพระธรรมจักร  ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา  
สัมพุทธเจาพระนามวาเวสสภู  เปนอยางนี้  ๆ  ขาแตพระองคผูนิรทุกข     พวกขา 
พระองคนั้นประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวาเวสสภู     คลาย 
กามฉันทในกามทั้งหลายแลว   จึงไดบังเกิดในที่นี้. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ในหมูเทพดานั้นเอง    เทพดานับรอยนับพันเปน 
อันมากไดเขามาหาเรา  ครั้นเขามาหาไหวเราแลว   ไดยืนอยู  ณ  ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง   ครั้นเทพดาเหลาน้ันยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา   ขาแตพระองคผู 
นิรทุกข  ในภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา 
กกุสันธะ  ไดเสด็จอุบัติในโลก    พระองคเปนพราหมณโดยพระชาติเสด็จอุบัติ 
ในพราหมณสกุลเปนกัสสปะโดยพระโคตร    มีพระชนมายุประมาณส่ีหม่ืนป 
พระองคไดตรัสรูที่ควงไมซึก    มีพระวิธูรเถระและพระสัญชวีเถระ    เปนคู 
พระอัครสาวก  ซึ่งเปนคูอันเจริญ  ขาแตพระองคผูนิรทุกข  การประชุมกันแหง 
สาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา  กกุสันธะ  ไดมี 
แลวครั้งเดียว   เปนจํานวนภิกษุสี่หม่ืนรูป   ขาแตพระองคผูนิรทุกข   สาวกของ 
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาพุทธเจาพระนามวากกุสันธะ   ทีไ่ดประชุมกนัครั้ง 
เดียวน้ี   ลวนแตเปนพระขีณาสพทั้งส้ิน ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อวา วุฑฒิชะ ไดเปน 
อัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากกุสันธะ 
พราหมณชื่ออัคคิทัตตะเปนพระชนก  พราหมณีชือ่วา  วิสาขา   เปนพระชนนี 
บังเกิดเกลาของพระองค  ขาแตพระองคผูนิรทุกข  ก็เวลาน้ัน พระเจาเขมะ เปน 
พระเจาแผนดิน  พระนครชื่อวา  เขมวดี  เปนราชธานี   ของพระเจาเขมะ   การ 
เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ  การบรรพชา  การต้ังความเพียร  การตรัสรู  การ 
ประกาศพระธรรมจักร   ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม 
วากกุสันธะเปนอยางนี้  ๆ ขาแตพระองคผูนิรทุกข   พวกขาพระองคนั้นประพฤติ  
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พรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวากกุสันธะ      คลายกามฉันทในกาม  
ทั้งหลายแลว  จึงไดบังเกิดในที่นี้. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ในหมูเทพดานั้นเอง    เทพดานับรอยนับพันเปน 
อันมากไดเขามาหาเรา   ครั้นเขามาหาไหวเราแลว  ไดยืนอยู  ณ ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง  ครั้นเทวดาเหลาน้ันยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา     ขาแตพระองคผู 
นิรทุกข  ในภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา 
โกนาคมนะไดเสด็จอุบัติในโลก พระองคเปนพราหมณโดยพระชาติ เสด็จอุบัติ 
ในพราหมณสกุลเปนกัสสปะโดยพระโคตร     มพีระชนมายุประมาณสามหม่ืนป 
พระองคไดตรัสรูที่ควงไมมะเด่ือ   มพีระภิยโยสเถระและพระอุตตรเถระ  เปนคู 
พระอัครสาวก  ซึ่งเปนคุอันเจริญ    ขาแตพระองคผูนิรทุกข การประชุมกันแหง 
สาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา  โกนาคมนะ 
ไดมีแลวครั้งเดียว  เปนจํานวนภิกษุสามหม่ืนรูป พระสาวกของพระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา  โกนาคมนะ    ที่ไดประชมุกันครั้งเดียวนี้  
ลวนแตเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น  ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อโสตถิชะ   เปนอัครอุปฏฐาก 
ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    พระนามวาโกนาคมนะ   ขาแต 
พระองคผูนิรทุกขพราหมณชื่อวา  ยญัญทัตตะ  เปนพระชนก  พราหมณีชือ่วา 
อุตตรา    เปนพระชนนีบังเกิดกลาของพระองค   ก็ครั้งน้ัน  พระเจาโสภะเปน 
พระเจาแผนดิน   พระนครชื่อวาโสภวดี  เปนราชธานีของพระเจาโสภะ   ขาแต 
พระองคผูนิรทุกข  การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ   การบรรพชา  การต้ังความ 
เพียร  การตรัสรู   การประกาศพระธรรมจักรของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจาพระนามวาโกนาคมนะ  เปนอยางนี้  ๆ ขาแตพระองคผูนิรทุกข  พวก 
ขาพระองคนั้นประพฤติพรหมจรรย  ในพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวาโกนาคมนะ  คลายกามฉันทในกามทั้งหลายจึงไดบังเกิดในที่นี้.  
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         ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ในหมูเทพดานั้นเอง    เทพดานับรอยนับพันเปน   
อันมากไดเขามาหาเรา  ครั้นเขามาหาไหวเราแลว   ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง   ครั้นเทวดาเหลาน้ันยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา    ขาแตพระองค 
ผูนิรทุกข ในภัททกัปนี้เอง   พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา 
กัสสปะ  ไดเสด็จอุบัติในโลก   พระองคเปนพราหมณโดยพระชาติ  เสด็จอุบัติ 
ในพราหมณสกุลเปนกัสสปะโดยพระโคตร    มีพระชนมายุประมาณสองหม่ืนป 
พระองคไดตรัสรูที่ควงไมไทร    มีพระติสสเถระและพระภารทวาชเถระ   เปน 
คูพระอัครสาวก   ซึ่งเปนคูอันเจริญ  ขาแตพระองคผูนิรทุกข   การประชุมกนั 
แหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา  กัสสปะ 
ไดมีแลวครั้งเดียว     เปนจํานวนภิกษุสองหม่ืนรูป     ขาแตพระองคผูนิรทุกข 
พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   พระนามวา   กสัสปะ 
ที่ไดประชุมกันครั้งเดียวนี้ ลวนแตเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อวา 
สัพพมิตะ     ไดเปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวา กัสสปะ   พราหมณชื่อพรหมทัตต   เปนพระชนก   พราหมณีชื่อ 
ธนวดี    เปนพระชนนี    บังเกิดเกลาของพระองค    ขาแตพระองคผูนิรทุกข 
ก็ครั้งน้ัน  พระเจากิงกี  เปนพระเจาแผนดิน  พระนครพาราณสี  เปนราชธานี 
ของพระเจากิงกี      ขาแตพระองคผูนิรทุกข   การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ 
การบรรพชา  การต้ังความเพียร   การตรัสรู  การประกาศพระธรรมจักร   ของ 
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    พระนามวากัสสปะ   เปนอยางนี้  ๆ 
ขาแตพระองคผูนิรทุกข     พวกขาพระองคนั้นประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี 
พระภาคพระนามวากัสสปะ   คลายกามฉันทในกามทั้งหลายแลว   จึงไดบังเกิด 
ในที่นี้.  
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         ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ในหมูเทพดานั้นเอง    เทพดานับรอยนับพันเปน  
อันมากไดเขามาหาเรา    ครั้นเขามาหาไหวเราแลว     ไดยืนอยู  ณ  ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง  ครั้นเทวดาเหลาน้ันยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา   ขาแตพระองค 
ผูนิรทุกข   ในภัททกัปนี้เอง  บัดนี้   พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
ไดเสด็จอุบัติในโลก  พระองคเปนกษัตริยโดยพระชาติ   เสด็จอุบัติในขัตติยสกุล 
เปนโคตมโดยพระโคตร  ประมาณพระชนมายุของพระผูมีพระภาคนอยนิดเดียว 
เร็วพลัน ผูที่มีชีวิตอยูนานก็เปนอยูไดเพียงรอยป  บางที่ก็มีชีวิตอยูนอยกวาบาง 
มากกวาบาง   พระผูมีพระภาคตรัสรู    ที่ควงไมโพธิ์    มีพระสารีบุตรเถระและ 
พระโมคคัลลานเถระ เปนคูพระอัครสาวกซึ่งเปนคูอันเจริญของพระผูมีพระภาค 
ขาแตพระองคผูนิรทุกข     การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาค 
ไดมีแลวครั้งเดียว  เปนจํานวนภิกษุหนึ่งพันสองรอยหาสิบรูป   ขาแตพระองคผู 
นิรทุกข   สาวกของพระผูมีพระภาคท่ีไดประชุมกันครั้งเดียวนี้     ลวนแตเปน 
พระขีณาสพทั้งสิ้น     ภิกษุผูอุปฏฐากชื่ออานนทไดเปนอัครอุปฏฐากของพระ- 
ผูมีพระภาค  ขาแตพระองคผูนิรทุกข  พระราชาพระนามวา  สุทโธทนะ  เปน 
พระชนก     พระเทวีพระนามวามายา     เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมี 
พระภาค   พระนครชื่อกบิลพัสดุ  เปนราชธานี  ขาแตพระองคผูนิรทุกข  การ 
 เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ  การบรรพชา  การต้ังความเพียร   การตรัสรู  การ 
ประกาศพระธรรมจักร     ของพระผูมีพระภาคเปนอยางนี้  ๆ  ขาแตพระองคผู 
นิรทุกข    พวกขาพระองคนั้นประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค    คลาย 
กามฉันทในกามทั้งหลายแลว  จึงไดบังเกิดในที่นี้. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ครั้งน้ันแล   เราพรอมดวยเทพดาเหลาอวิหาไดเขา 
ไปหาเทพดาเหลาอตัปปา    ภิกษุทั้งหลาย   ครั้งน้ันแล    เราพรอมดวยเทพดา 
เหลาอวิหาและเหลาอัตัปปา    ไดเขาไปหาเทพดาเหลาสุทัสสา     ภิกษุทั้งหลาย  
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ครั้งน้ันแล  เราพรอมดวยเทพดาเหลาอวิหา   เหลาอตัปปา   และเหลาสุทัสสาได  
เขาไปหาเทพดาเหลาสุทัสสี     ภิกษุทั้งหลาย   ครั้งน้ันแล  เราพรอมดวยเทพดา 
เหลาอวิหา   เหลาอตัปปา   เหลาสุทัสสา   และเหลาสุทัสสี   ไดเขาไปหาเทพดา 
เหลาอกนิฏฐาแลว. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ในหมูเทพดานั่นเอง   เทพดานับรอยนับพันเปน 
อันมากไดเขามาหาเรา   ครั้นเขามาหาไหวเราแลว   ไดยืนอยู  ณ ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง   ครั้นเทพดาเหลาน้ันยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา   ขาแตพระองคผู 
นิรทุกข   นบัถอยหลังแตนี้ไปได  ๙๑ กัป พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวา วิปสสี เสด็จอุบัติในโลก   พระองคเปนกษัตริยโดยพระชาติ   เสด็จ 
อุบัติในขัตติยสกุลเปนโกณฑัญญะโดยพระโคตร      มีพระชนมายุประมาณ 
แปดหม่ืนป   พระองคไดตรัสรูที่ควงไมแคฝอย   มพีระขัณฑเถระและพระติสส 
เถระเปนคูพระอัครสาวก   ซึ่งเปนคูอันเจริญ     ขาแตพระองคผูนิรทุกข  การ 
ประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม 
วาวิปสสี    ไดมีแลวสามครั้ง    ครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกนัเปนจํานวนภิกษุ 
หกลานแปดแสนรูป  อีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแสนรูป 
อีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแปดหม่ืนรูป   พระสาวกของ 
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี      ที่ไดประชมุกัน 
ทั้งหมดครั้งนี้   ลวนแตเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น  ขาแตพระองคผูนิรทุกข  ภิกษุ 
ผูอุปฏฐากชื่อ  อโสกะ ไดเปนอัครอุปฏฐาก  ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาพระนามวา  วิปสสี  พระราชาพระนามวา  พันธุม  เปนพระชนก 
พระเทวีพระนามวา  พันธุมดี   เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระองค  พระนคร 
ชื่อพันธุมดี เปนราชธานีของพระเจาพันธุม  ขาแตพระองคผูนิรทุกข การเสด็จ 
ออกมหาภิเนษกรมณ การบรรพชา  การต้ังความเพียร การตรัสรู  การประกาศ  
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พระธรรมจักร   ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี  
เปนอยางนี้  ๆ  ขาแตพระองคผูนิรทุกข    พวกขาพระองคนั้น     ประพฤติ 
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวาวิปสสี  คลายกามฉันทในกามทั้งหลาย 
แลว  จึงไดบังเกิดในที่นี้. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ในหมูเทพดานั้นเอง    เทพดานับรอยนับพันเปน 
อันมากไดเขามาหาเรา   ครั้นเขามาหาไหวเราแลว   ไดยืนอยู  ณ ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง   ครั้นเทพดาเหลาน้ันยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา    ขาแตพระองคผู 
นิรทุกข นับถอยหลังแตนี้ไป ๓๑  กปั  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวาสิขี  ไดเสด็จอุบัติในโลก ฯลฯ    ขาแตพระองคผูนิรทุกข    พวกขา 
พระองคนั้นประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวา สิขี  คลายกามฉันทในกามทั้งหลายแลว  จึงไดบังเกิดในที่นี้. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย    ในหมูเทพดานั้นเอง    เทพดานับรอยนับพันเปน 
อันมากไดเขามาหาเรา   ครั้นเขามาหาไหวเราแลว   ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง  ครั้น  เทพดาเหลาน้ันยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา    ขาแตพระองคผู 
นิรทุกข  ในกัปที่ ๓๑ นัน่เองแล     พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวา เวสสภู  ไดเสด็จอุบัติในโลก ฯลฯ   ขาแตพระองคผูนิรทุกข   พวก 
ขาพระองคนั้น  ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค  พระนามวา  เวสสภู 
คลายกามฉันทในกามทั้งหลายแลว  จึงไดบังเกิดในที่นี้. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ในหมูเทพดานั้นเอง    เทพดานับรอยนับพันเปน 
อันมากไดเขามาหาเรา   ครั้นเขามาหาไหวเราแลว   ไดยืนอยู  ณ  ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง  ครั้นเทพดาเหลาน้ันยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา    ขาแตพระองคผู 
นิรทุกข   ในภัททกัปนี้เอง  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา 
กกุสันธะ ไดเสด็จอุบัติในโลก ฯลฯ   ขาแตพระองคผูนิรทุกข  พวกขาพระองค  
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ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวา  กกุสันธะ   คลายกามฉันท  
ในกามทั้งหลายแลว   จึงไดบังเกิดในท่ีนี้. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ในหมูเทพดานั้นเอง    เทพดานับรอยนับพันเปน 
อันมากไดเขามหาเรา  ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นเทพดาเหลาน้ันยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา   ขาแตพระองคผูนิรทุกข 
ในภัททกัปนี้เอง     พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา 
โกนาคมนะ  ไดเสด็จอุบัติในโลก ฯลฯ ขาแตพระองคผูนริทุกข พวกขาพระองค 
ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวา โกนาคมนะ คลายกามฉันท 
ในกามทั้งหลายแลว   จึงไดบังเกิดในท่ีนี้. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ในหมูเทพดานั่นเอง    เทพดานับรอยนับพันเปน 
อันมากไดเขามาหาเรา  ครั้นเขามาหาไหวเราแลว   ไดยืนอยู  ณ  ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง   ครั้น  เทพตาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา   ขาแตพระองคผู 
นิรทุกข  ในภัททกัปนี้เอง    พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม 
วา  กัสสปะ     ไดเสด็จอุบัติในโลก ฯลฯ    ขาแตพระองคผูนิรทุกข  พวกขา- 
พระองค  ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวา  กัสสปะ   คลาย 
ความพอใจในกามท้ังหลายแลว  จึงไดบังเกิดในที่นี้. 
         ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ในหมูเทพดานั่นเอง     เทพดานับรอยนับพันเปน 
อันมากไดเขามาหาเรา  ครั้นเขามาหาไหวเราแลว   ไดยืนอยู  ณ  ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง   ครั้นเทพดาเหลาน้ันยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา    ขาแตพระองคผู 
นิรทุกข    ในภัททกัปนี้เอง    พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไดเสด็จ 
อุบัติในโลก  พระองคเปนกษัตริยโดยพระชาติ   เสด็จอุบัติในขัตติยสกุล   เปน 
โคตมะโดยพระโคตร  ขาแตพระองคผูนิรทุกข  พระชนมายุของพระผูมีพระภาค 
นอยนิดเดียวเร็วพลัน    ผูที่มีชีวิตอยูนานก็เปนอยูไดเพียงรอยป    บางทีก็นอย  
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กวาบาง   มากกวาบาง   ขาแตพระองคผูนิรทุกข    พระผูมีพระภาคตรัสรูที่ควง  
ไมโพธิ์    ขาแตพระองคผูนิรทุกข    พระสารีบุตรเถระและพระโมคคัลลานเถระ 
เปนคูพระอัครสาวก     ซึ่งเปนคูอันเจริญของพระผูมีพระภาค    ขาแตพระองค 
ผูนิรทุกข    การประชุมกนัแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคไดมีแลวครั้งเดียว 
เปนจํานวนภิกษุหน่ึงพันสองรอยหาสิบรูป  ขาแตพระองคผูนิรทุกข   พระสาวก 
ของพระผูมีพระภาคที่ไดประชุมกันแลวครั้งเดียวนี้       ลวนแตเปนพระขีณาสพ 
ทั้งส้ิน  ขาแตพระองคผูนิรทุกข  ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อวา  อานันทะ   ไดเปนอัคร 
อุปฏฐากของพระผูมีพระภาค    ขาแตพระองคผูนิรทุกข    พระราชาพระนามวา 
สุทโธทนะ  เปนพระชนก  พระเทวีพระนามวา มายา  เปนพระชนนีบังเกิดเกลา 
ของพระผูมีพระภาค พระนครชื่อกบิลพัสดุ  เปนราชธานี ขาแตพระองคผูนิรทุกข 
การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ     การบรรพชา  การต้ังความเพียร  การตรสัรู 
การประกาศพระธรรมจักษของพระผูมีพระภาคเปนอยางนี้ ๆ  ขาแตพระองคผู 
นิรทุกข  พวกขาพระองค  ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค  คลายความ 
พอใจในกามท้ังหลายแลว   จึงไดบังเกิดในที่นี้. 
 
                        ธรรมธาตุที่ทรงแทงตลอดดวยดี 
 
         [๕๖]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุที่ธรรมธาตุนี้  ตถาคตแทงตลอด 
แลวอยางดีดวยประการฉะน้ีแล  ฉะนั้น พระพุทธเจาท่ีลวงไปแลว   ปรินิพพาน 
แลว   ทรงตัดธรรมเปนเหตุทําใหเน่ินชาไดแลว   ทรงตัดความเวียนวายตายเกิด 
ไดแลว   ทรงครอบงําความเวียนวายตายเกิดไดแลว     ทรงลวงทุกขไดทุกอยาง 
แลว    ตถาคตยอมระลึกถึงไดแมโดยพระชาติ    แมโดยพระนาม     แมโดยพระ 
โคตร   แมโดยประมาณแหงพระชนมายุ   แมโดยคูแหงพระสาวก    แมโดยการ 
ประชุมกันแหงพระสาวกวา     แมดวยเหตุนี้     พระผูมีพระภาคเหลาน้ัน   จึงมี  
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พระชาติอยางนี้   จึงมีพระนามอยางนี้      จึงมีพระโคตรอยางนี้      จึงมีศีลอยางน้ี   
จึงมีธรรมอยางนี้     จึงมีปญญาอยางนี้   จึงมีวิหารธรรมอยางนี้   จึงมีวิมุติอยางนี้. 
         แมพวกเทพดาก็ไดบอกเน้ือความนี้แกตถาคต     ซึ่งเปนเหตุใหตถาคต 
ระลึกถึงไดซึง่พระพุทธเจาท้ังหลายท่ีลวงไปแลว    ปรินิพพานแลว   ตัดธรรม 
เปนเหตุทําใหเน่ินชาไดแลว    ทรงตัดความเวียนวายตายเกิดไดแลว   ทรงครอบ 
งําความเวียนวายตายเกิดไดแลว   ทรงลวงทุกขไดทุกอยางแลว  แมโดยพระชาติ 
แมโดยพระนาม   แมโดยพระโคตร   แมโดยประมาณแหงพระชนมายุ    แมโดย 
คูแหงพระสาวก   แมโดยการประชุมกันแหงพระสาวกวา   แมดวยเหตุนี้   พระผู 
มีพระภาคเหลาน้ัน   จึงมีพระชาติอยางนี้   จึงมีพระโคตรอยางนี้   จึงมิศีลอยางน้ี 
จึงมีปญญาอยางนี้   จึงมีวิหารธรรมอยางนี้    จึงมีวิมุติอยางนี้. 
         พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว     ภิกษุเหลาน้ันยินดีชื่นชม 
ภาษิตของพระผูมีพระภาคแลวแล. 
                                  จบมหาปทานสูตร ที่  ๑  
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                                     สมุังคลวิลาสีนี  
 
                         ทีฑนิกาย มหาวรรควรรณนา 
 
                                อรรถกถามหาปทานสูตร 
 
         มหาปทานสูตรมีบทเริ่มตนวา   ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้     สมัยหน่ึง 
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  กเรริกฏุี ณ พระวิหารเชตวันอารามของอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี  ในพระนครสาวัตถี. 
         ตอไปนี้เปนการพรรณนาบทตามลําดับในมหาปทานสูตรนั้น บทวาใน 
กเรริในบทวา   กเรริกุฏิกาย  เปนชื่อของไมกุมน้ํา     กเรริมณฑปต้ังอยูใกล 
ประตูกุฏีนั้น   เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกวากเรริกุฏี  เหมือนทานเรียกวาโกสัมพ 
กุฏี  เพราะต้ังอยูใกลประตูตนเล็บเหยี่ยว. 
         นัยวาภายในพระวิหารเชตวัน     มีเรือนใหญอยู  ๔  หลังคือกเรริกุฏ ี
โกสัมพกุฏ ี  คันธกุฏี   สฬลฆระ   (เรอืนไมสน)   หลังหนึ่ง ๆ สําเร็จดวยการ 
บริจาคทรัพยหลังละหน่ึงแสน.      ใน  ๔  หลังน้ันพระเจาปเสนทิทรงสราง 
สฬลฆระ.  ที่เหลืออนาถบิณฑิกเศรษฐีสราง.   เพราะเหตุนี้   พระผูมีพระภาคเจา 
จึงประทับอยู  ณ กเรริกฏุี     โดยท่ีอนาถบิณฑิกคฤหบดีไดสรางทิพยพฤกษดุจ 
เทววิมานไวเบื้องบนเสาทั้งหลาย.                                       
         บทวา ปจฺฉาภตฺต  ความวา เมื่อภิกษุฉันอาหารมื้อเดียว และมิใชฉัน 
ภายหลังอาหาร ฉันแตเชาตรูแมฉันภายในเที่ยงวัน ก็ชื่อวาปจฉาภัตเหมือนกัน   
แตในที่นี้ทานประสงคปจฉาภัตรหลังอาหารตามปรกติ.     บทวา  ปณฺฑปาต-  
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ปฏิกฺกนฺตาน  ความวา  เมื่อภิกษุกลับจากบิณทบาตฉันอาหารเสร็จแลวลุกข้ึน.  
บทวา กเรริมณฺฑลมาเล  ความวา ณ ศาลาน่ังซึ่งสรางไวไมไกลกเรริมณฑป 
นั่นเอง. 
         ไดยินวา กเรริมณฑปน้ันอยูในระหวางคันธกุฎีและศาลา. เพราะฉะนั้น 
คันธกุฏีบาง   กเรริกุฏีบาง   ศาลาบาง   ทานเรียกวาโรงกเรริมณฑล. 
         บทวา ปุพฺเพนิวาสปฏิสยุตฺตา   ความวา   ธรรมีกถาประกอบดวย 
บุพเพสันนิวาสกลาวคือขันธสันดานท่ีอาศัยอยูในชาติกอนจําแนกออกอยางนี้  คือ 
ชาติหน่ึงบาง   สองชาติบางอันเปนไปแลว.      บทวา   ธมมฺี  คือประกอบดวย 
ธรรม.  บทวา อุทปาทิ  ความวา บุพเพนิวาสญาณของพระทศพลนาอัศจรรย 
จริง.   ถามวา  ชื่อวาบุพเพนิวาส   ใครระลึกได   ใครระลึกไมได    ตอบเดียรถีย 
ระลึกได  พระสาวกพระปจเจกพุทธะระลึกได.  เดียรถียพวกไหนระลึกได. เดียรถีย 
เหลาใดถึงความเปนผูเลิศเปนกรรมวาที     เดียรถยีแมเหลาน้ันก็ระลึกไดตลอด 
๔๐ กัป เทาน้ัน  ยิ่งกวาน้ันไมได.   พระสาวกระลึกไดแสนกัป.    พระอัครสาวก 
ทั้งสองระลึกไดอสงไขย   และแสนกปั.     พระปจเจกพุทธะระลึกไดสองอสงไขย 
และแสนกัป.     แตพระพุทธเจาท้ังหลายไมมีกําหนดเทาน้ันเทาน้ี.     พระพุทธ- 
เจาท้ังหลายทรงระลึกเทาที่ทรงหวัง     เดียรถียทั้งหลายระลึกไดตามลําดับขันธ 
พนลําดับแลวไมสามารถระลึกได.    เดียรถียทั้งหลายแมระลึกไดตาม ลําดับก็ถึง 
ความเปนผูไมมีความรูสึก     ยอมไมเห็นความเปนไปของขันธเหมือนนกตกลง 
ไปในตาขาย   และคนพิการตกลงไปในหลุม.   เขาเหลาน้ันตกแลวในที่นั้นยอม 
เห็นวาเทาน้ีเอง  ยิ่งกวาน้ีไมมี.  ดวยเหตุนี้  การระลกึถึงบุพเพสันนิวาสของพวก 
เดียรถียยอมเปนเหมือนคนตาบอดเดินไปดวยปลายไมเทา.   ธรรมดาคนตาบอด 
เมื่อยังมีคนถือปลายไมเทาอยูยอมเดินไปได       เมือ่ไมมีก็นั่งอยูที่นั้นเองฉันใด 
พวกเดียรถียก็ฉันนั้นนั่นแล  ยอมสามารถระลึกถึงไดตามลําดับขันธ  เวนลําดับ  
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เสียแลวยอมไมสามารถระลึกได.      แมพระสาวกทั้งหลาย      กร็ะลึกถึงตาม   
ลําดับขันธได     ครั้นถึงความเปนผูไมมีความรูสึก      ยอมไมเห็นความ 
เปนไปของขันธ.      แมเม่ือเปนอยางนี้    ชื่อวากาลอันไมมีแหงขันธทั้งหลาย 
ของสัตวผูทองเท่ียวไปสูวัฏฏะเหลาน้ันยอมไมมี    แตในอสัญญภพยอมเปนไป 
๕๐๐  กัป  เพราะฉะนั้น สัตวทั้งหลายกาวลวงกาลประมาณเทาน้ี  ต้ังอยูในคําแนะ 
นําอันพระพุทธเจาท้ังหลายทรงประทานแลว     ยอมระลึกถึงขางหนาไดเหมือน 
ทานโสภิตะฉะน้ัน.   อน่ึง พระอัครสาวกท้ังสองและพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย 
ตรวจดูจุติและปฏิสนธิแลวยอมระลึกถงึได.   กิจคือจุติและปฏิสนธิของพระพุทธ 
เจาท้ังหลายยอมไมมี.   พระพุทธเจาท้ังหลายมีพระประสงคจะทรงเห็นฐานะใด ๆ 
ยอมทรงเห็นฐานะนั้น  ๆ  ทีเดียว.   อน่ึง  เดียรถียทั้งหลายเมื่อระลึกถึงบุพเพสัน 
นิวาสยอมระลึกถึงส่ิงท่ีตนเห็นแลว   กระทําแลว   ฟงแลวเทานั้น.      พระสาวก 
ทั้งหลายและพระปจเจกพุทธะทั้งหลายก็เหมือนอยางนั้น.      แตพระพุทธเจา 
ทั้งหลาย   ยอมทรงระลึกถึงส่ิงท้ังหมดทีเดียวท่ีพระองคหรือผูอ่ืนเห็นแลวกระทํา 
แลวฟงแลว.   บุพเพนิวาสญาณของพวกเดียรถียเปนเชนกับแสงห่ิงหอย     ของ 
พระสาวกท้ังหลายเปนเชนกับแสงประทีป  ของพระอัครสาวก   เปนเชนกับแสง 
ดาวประกายพฤกษ     ของพระปจเจกพุทธะทั้งหลายเปนเชนกับแสงพระจันทร 
ของพระพุทธเจาท้ังหลายเปนเชนกับแสงลุริยมณฑลพันดวง.   พระพุทธเจาน้ัน 
ไมกําหนดประมาณเทาน้ีวา  รอยชาติ  พันชาติ  แสนชาติ  หรือ  รอยกัป 
พันกัป  แสนกัป       เมื่อพระพุทธเจาทรงระลึกถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงยอมไมพลาด 
ยอมไมขัดของโดยแท     ความนึกคิดตอเนื่องกันยอมเปนความตอเน่ืองกันดวย 
ความหวัง   ความไตรตรองและจิตตุบาทน่ันเอง    บุพเพนิวาสญาณยอมแลนไป 
ไมติดขัดดุจลูกศรเหล็กแลนไปฉับพลันในกองใบไมที่ผุ     และดุจอินทวัชระ 
ที่ซัดไปบนยอดเขาสิเนรุ.  
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         บทวา อโห  มหนฺตฺ   ภควโต  ปุพฺเพนิวาสาณ  ความวา การ 
สนาทนาเกิดข้ึน    คือ   เปนไปแลวปรารภพระผูมีพระภาคเจาดวย ประการฉะน้ี  
เพ่ือแสดงความท้ังหมดน้ัน โดยยอทานจึงกลาวไวในบาลีเพียงวา อิติป  ปุพฺเพ- 
นิวาโส อิติป  ปุพฺเพนิวาโส  ในบทเหลาน้ันบทวา อิติป  แปลวาแมอยางนี้ 
         ขอความใดที่ควรกลาวไวในบาลีนี้วา อสฺโสสิ  โข ภควา  ฯเปฯ  อถ 
ภควา อนุปฺปตฺโต  ทานกลาวไวแลวในอรรถกถาพรหมชาลสูตรนั้นแล  ตอไป 
นี้ขอความน้ัน  เปนความตางกัน.    ในสูตรนั้นพระผูมีพระภาคเจาไดสดับโดย 
พระสัพพัญุตญาณ. ในสูตรนี้ไดสดับโดยทิพพโสต.  อน่ึง ในสูตรนั้นสนทนา 
ถึงคุณและโทษยังคางอยู.   ในสูตรนีส้นทนาถึงบุพเพนิวาสญาณ.  เพราะฉะนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา  ภิกษุเหลาน้ีสรรเสริญคุณปรารภบุพเพนิวาสญาณ 
 ของเรา   แตไมรูความสําเร็จแหงบุพเพนิวาสญาณของเรา  ชางเถิด  เราจักกลาว 
ถึงความสําเร็จแหงบุพเพนิวาสญาณน้ันแลวแสดงแกพวกเธอ  จึงเสด็จมาประทับ 
นั่ง  ณ  พุทธอาศนอันประเสริฐซึ่งตามปกติต้ังไวเพ่ือพระพุทธเจาประทับนั่ง 
แสดงธรรม    ซึ่งขณะน้ันภิกษุทั้งหลายปูลาดถวายไวมีพระพุทธประสงคจะทรง 
แสดงธรรมกถาเกี่ยวกับบุพเพนิวาสญาณ  แกภิกษุเหลาน้ันในที่สุดแหงคําถามวา 
ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอสนทนาเรื่องอะไรกัน   และแหงคําตอบต้ังแตตนวา  ขาแต 
พระองคผูเจริญ    ขาพระพุทธเจากลับจากบิณฑบาตแลวในเวลาปจฉาภัต   ได 
นั่งประชุมกัน ณ โรงกเรริมณฑล   แลวเกิดสนทนาธรรมกันข้ึนเกี่ยวกับบุพเพ- 
นิวาสญาณวา  บุพเพนิวาส  บุพเพนิวาส  ดังนี้พระเจาขา  จึงตรัสคําเปนตนวา 
พวกเธอปรารถนาจะฟงหรือไม. ในบทเหลาน้ัน  บทวา อิจฺเฉยฺยาถโน แปลวา 
พวกเธอปรารถนาจะฟงหรือไมหนอ. 
         ลําดับนั้น  ภิกษุทั้งหลายมีใจรื่นเริงเมื่อจะทูลวิงวอนกะพระผูมีพระภาค- 
เจา  จึงกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจาถึงเวลาแลวท่ีพระองคจะทรงกระทํา 
ธรรมกถานี้.   ในบทเหลาน้ัน  บทวา  เอตสฺส  คือ  การกระทําธรรมกถาน้ี.  
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         ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงรับคําทูลวิงวอนของภิกษุเหลาน้ัน มี  
พระพุทธประสงคจะทรงแสดง  จึงทรงชักชวนภิกษุเหลาน้ันในการเงี่ยหูฟงและ 
ต้ังใจฟงดวยดีดวยพระดํารัสวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ถากระน้ัน พวกเธอทั้งหลาย 
จงฟงแลว มีพระพุทธประสงคจะประกาศการระลึกถึงทางอันตัดขาดแลว  ไมทั่ว 
ไปแกชนเหลาอ่ืน  จึงตรัสคําเปนตนวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   นบัแตนี้ไปดังนี้. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา ย วิปสฺสี   คือ พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
วิปสสีในกัปใด.  แทจริง ย   ศัพทนี้  ใชในปฐมาวิภัตต์ิ   ในบทท้ังหลายเปนตนวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอความใดท่ีขาพระองคสดับมาแลวรับมาแลวตอหนา 
พวกเทวดาชั้นดาวดึงส  ขาพระองคจะกราบทูลขอความน้ันแดพระผูมีพระภาค- 
เจา.  ใชในทติุยาวิภัตต์ิในบททั้งหลายเปนตนวา 
         ทานอกิตตยิ   พวกขาพเจาไดถามขอความอันใดไว    พวก 
ขาพเจาจะขอถามขอความอันนั้นอื่น   ขอเชิญทานจงบอกขอความน้ัน  
แตขาพเจาท้ังหลายเถิดดังน้ี. 
         ใชในตติยาวิภัตต์ิ   ในบทท้ังหลายเปนตนวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ขอท่ี 
ไมมีชองวางดวยโลกธาตุหน่ึงไมใชฐานะท่ีจะเปนได.  แตในบทนี้พึงทราบวาใช 
ในสัตตมีวิภัตต์ิ.   เพราะฉะน้ัน  ทานจึงกลาววา ยสฺมึ   กปฺเป แปลวาในกัปใด. 
บทวา  อุทปาทิ  ความวา  ยังหมื่นโลกธาตุใหบันลือเกิดข้ึนแลว.    บทวา 
ภทฺทกปฺเป    ความวา   ในสุนทรกัปคือในสาระกัป    เพราะมีพระพุทธเจาทรง 
อุบัติข้ึน ๕ พระองค  ดังนั้น  พระผูมพีระภาคเจาเมื่อจะทรงยกยองกัปนี้  จึงตรัส 
อยางนี้. 
         ดังไดทราบมาวา  ต้ังแตพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายทรงบําเพ็ญ  
อภินิหาร  ยอมไมมีแมในกัปเดียวในระหวางนั้นท่ีพระพุทธเจา  ๕ พระองคทรง 
อุบัติแลว.   ก็แตกอนอภินิหารของพระผูมีพระภาคเจาของเราท้ังหลาย พระพุทธ-  
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เจา  ๔  พระองคคือ  พระตัณหังกร พระเมธังกร  พระสรณังกร  พระทีปงกรทรง  
อุบัติแลวในกัปเดียว.   ในสวนท่ีเหนือข้ึนไปของพระพุทธเจาเหลาน้ัน    ไดวาง 
เปลาพระพุทธเจาไปถึงหน่ึงอสงไขยทีเดียว.   ในท่ีสุดอสงไขยกัป   พระพุทธเจา 
พระนามวาโกณฑัญญะพระองคเดียวเทาน้ัน ทรงอุบัติข้ึนในกัปหน่ึง. แมจากน้ัน 
ก็ไดวางเปลาพระพุทธเจาไปอีกหนึ่งอสงไขย.   ในที่สุดอสงไขยกัป    พระพุทธ- 
เจา  ๔   พระองค คือ พระสุมังคละ พระสุมนะ  พระเรวตะ พระโสภิตะ  ทรงอุบัติ 
ข้ึนในกัปหน่ึง.   แมจากน้ันก็วางเปลาพระพุทธเจาไปอีกหนึ่งอสงไขย   ในท่ีสุด 
-อสงไขยกัป    ตอไปอีก   อสงไขยยิ่งดวยแสนกัป     พระพุทธเจา ๓ พระองค 
คือ  พระอโนมทัสสี   พระปทุมะ  พระนารทะทรงอุบัติข้ึนในกัปหน่ึง.   แมจาก 
นั้นก็ไดวางเปลาพระพุทธเจาไปอีกหนึ่งอสงไขย.  ในที่สุดอสงไขยกัป  ตอไปอีก 
แสนกัป   พระผูมีพระภาคพระนามวา   พระปทุมุตตระ   พระองคเดียวเทาน้ัน 
ทรงอุบัติข้ึนในกัปหน่ึง.  ตอจากนี้ไปอีกสามหม่ืนกัป  พระพุทธเจาสองพระองค 
คือ พระสุเมธะ  พระสุชาตะทรงอุบัติข้ึนในกัปหน่ึง.     ในสวนที่เหนือออกไป 
จากน้ัน    ตอไปอีก   ๑๘,๐๐๐  กัป    พระพุทธเจา  ๓  พระองค คือ พระปยทัสสี 
พระอัตถทัสสิ  พระธัมมทัสสี  ทรงอบุัติข้ึนในกัปหน่ึง.  ตอจากน้ันไป  ๙๘  กัป 
พระพุทธเจาพระนามวา สิทธัตถ ทรงอุบัติข้ึน. ในกัปหน่ึง  ตอจากนั้นไป  ๙๒ กัป 
พระพุทธเจา  ๒  พระองค คือ พระติสสะ  พระปุสสะ   ทรงอุบัติข้ึนในกัปหน่ึง. 
ตอจากนั้นไป  ๙๑  กัป   พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสีทรงอุบัติข้ึน.  ตอ 
จากน้ัน  ๓๑  กัป   พระพทุธเจา  ๒  พระองค คือ พระสิขี  พระเวสสภู  ทรงอุบัติ 
ข้ึน.  ในภัทรกัปนี้   พระพุทธเจา  ๔  พระองค คือ พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ 
พระกัสสปะ   พระสัมมาสัมพุทธเจาของเราทั้งหลายทรงอุบัติข้ึน  พระเมตเตยยะ 
จักทรงอุบัติข้ึนภายหลัง.  กัปนี้เปนสุนทรกัปเปนสารกัป   เพราะมีพระพุทธเจา 
ทรงอุบัติข้ึน  ๕  พระองคดวยประการฉะน้ี    ดังนัน้  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรง 
ยกยองกัปนี้  จึงตรัสอยางนี้.  
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         ถามวา ขอท่ีวาพระพุทธเจาประมาณเทาน้ัน   ทรงอุบัติข้ึนแลวก็ดี จัก  
ทรงอุบัติข้ึนก็ดีในกัปนี้   ยอมเปนการปรากฏแกพระพุทธเจาท้ังหลายเทานั้นหรือ 
หรือวายอมเปนการปรากฏแมแกผูอ่ืนดวย.   ตอบวา  ยอมเปนการปรากฏแมแก 
ผูอ่ืนดวย.   ถามวา  แกใคร.   ตอบวา   แกพรหมชั้นสุทธาวาส. 
         จริงอยูในกาลดํารงอยูแหงกัป   เม่ือโลกสันนวิาสดํารงอยูตลอดอสงไขย 
หน่ึง   ฝนเริม่ตกเพ่ือใหโลกดํารงอยู.    ยอมเปนเหมือนหิมะตกในสุดแควนแต 
ตนเทียว.  จากน้ันก็มีรําขาวประมาณหน่ึง  งบประมาณหน่ึง   ขาวสารประมาณ 
หน่ึง  ถั่วเขียวประมาณหน่ึง     ถั่วทองประมาณหน่ึง    พุทรา    มะขามปอม 
ฟกเหลือง  ฟกเขียว  น้ําเตา   ประมาณหน่ึง   เปนสายนํ้างอกงามข้ึนโดยลําดับ 
หน่ึงอุสภะ  สองอุสภะ  กึ่งคาวุต  หน่ึงคาวุต   กึ่งโยชน หน่ึงโยชน สองโยชน 
สามโยชน  สิบโยชน ฯลฯ   แสนโยชนเปนประมาณ  ต้ังอยูบริบูรณในระหวาง 
แสนโกฏิจักรวาลจนถึงอกนิฏฐพรหมโลก.  ลําดับนั้น น้ําน้ันตกโดยลําดับ  เม่ือ 
น้ําตก เทวโลกทั้งหลายยอมดํารงอยูในท่ีของเทวโลกเปนปกติ. วิธีสรางเทวโลก 
เหลาน้ัน    ทานกลาวไวแลวในบุพเพนิวาสกถา   ในวิสุทธิมรรค. 
         ก็ฐานะของมนุสสโลก      เหมือนเมื่อนําเขาไปแลวปดปากธมกรกเสีย 
น้ําน้ันก็อยูไดดวยอํานาจของลม.   แผนดินยอมต้ังอยูไดเหมือนใบบัวอยูหลังนํ้า. 
มหาโพธิบัลลังก  เมื่อโลกพินาศ   จะพินาศในภายหลัง   เมื่อโลกดํารงอยูก็ดํารง 
อยูกอน.  ณ  โพธิบัลลังกนั้น   กอบัวกอหนึ่ง   ยอมเกิดข้ึนเปนบุพพนิมิตร  หาก 
วาในกัปนั้นของโพธิบัลลังกนั้น  พระพุทธเจาจักทรงอุบัติ   ดอกบัวยอมเกิดข้ึน 
หากไมทรงอุบัติ  ดอกบัวจะไมเกิด.   อน่ึง  เมื่อดอกบัวเกิดหากพระพุทธเจาองค 
หน่ึงจักทรงอุบัติก็เกิดดอกเดียว.  หากพระพุทธเจาจักทรงอุบัติ  ๒ องค ๓ องค 
๔ องค ๕ องค ดอกบัวก็เกิด ๕ ดอก.  อน่ึง ดอกบัวเหลาน้ันเปนดอกมีชอติด 
กันในกานเดียวน่ันเอง.  ทาวสุทธาวาสพรหมทั้งหลายชวนกันวา ทานผูนิรทุกข  
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ทั้งหลาย   พวกเรามากันเกิด   จักเห็นบุพนิมิตรแลวพากัน มายังมหาโพธิบัลลังก  
สถาน   ในกปัที่พระพุทธเจาท้ังหลายยังไมทรงอุบัติดอกบัวก็ไมมี.     ทวยเทพ 
ทั้งหลายเห็นดอกบัวไมมีดอกก็มีความเสียใจวา  พอคุณเอย  โลกจักมืดมนหนอ 
สัตวทั้งหลายถูกความมืดครอบงําจักเห็นในอบาย   เทวโลก ๖ พรหมโลก ๙ จัก 
วางเปลา  ครั้นเห็นดอกบัวในเวลาบานตางดีใจวา   เมื่อพระสัพพัญูโพธิสัตว 
ทรงกาวลงสูครรภพระมารดา ประสูติ ตรัสรู ยังธรรมจักรใหเปนไป ทรงกระทํา 
ยมกปาฏิหาริยหยั่งลงจากเทวโลก    ทรงปลงอายุสังขารเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
พวกเราจักเห็นปาฏิหาริย  อันทําใหหม่ืนจักรวาลหวั่นไหว  และอบายท้ัง ๔ จัก 
เสื่อมโทรม  เทวโลก ๖ พรหมโลก ๙ จักบริบูรณพากันเปลงอุทานไปสูพรหม 
โลกของตนของตน. 
         อน่ึง ดอกบัว ๕ ดอกเกิดข้ึนแลว ในกัปนี้.   แมทาวสุทธาวาสพรหมทั้ง 
หลายครั้นเห็นดอกบัวเหลาน้ันก็รูความน้ีวา     พระพุทธเจา ๔ พระองค  ทรง 
อุบัติแลว  องคที่ ๕ จักทรงอุบัติตอไปดังน้ี    ดวยอานุภาพแหงนิมิตรเหลาน้ัน 
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ขอน้ันเปนการปรากฏแมแกผูอ่ืนดังนี้.   
         แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงบุพเพนิวาส ดวยสามารถ 
กําหนดกัปโดยนัยเปนตนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นับแตนี้ไป ดังนี้แลว บัดนี้เพ่ือ 
จะทรงแสดงดวยสามารถกําหนดชาติเปนตนของพระพุทธเจาเหลาน้ัน จึงตรัสคํา 
เปนตนวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาพระวิปสสีดังน้ี.  
         ในบทเหลาน้ันพึงทราบวินิจฉัยในการกําหนดอายุ.     บททั้งสองน้ีวา 
ปริตฺต ลหุก  เปนไวพจนของอายุนอยนั้นเอง.   ดวยวา อายุใดนอย  อายุนั้น  
ยอมเปนของนิดหนอยและเยา. บทวา อปฺปวา ภิยฺโย คือ อายุเกินกวา ๑๐๐ ป 
มีนอย.  ครั้น ยังไมถึง  ๑๐๐ ป   ยอมเปนอยู ๒๐ ป  ๓๐ ป ๔๐ ป ๕๐ ป  หรอื 
๖๐ ป.    แตคนอายุยืนอยางนี้หาไดยากนัก  ไดขาววา   คนโนนอยูนานอยางนี้  
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ควรพากันไปดูในท่ีนั้น ๆ.  บรรดาคนมีอายุยืนนั้น    นางวิสาขาอุบาสิกาอยูได  
๑๒๐ ป  พราหมณโปกขรสาติ  พราหมณพรหมายุ   พราหมณเสละ พราหมณ 
พาวริยะ  พระอานนทเถระ    พระมหากัสสปเถระ   ก็เหมือนกัน  แตพระอนุ- 
รุทธเถระอยูถึง ๑๕๐ ป   พระพากุลเถระอยู ๑๖๐ ป   ทานผูนี้มีอายุยืนกวาท้ัง 
หมด.  แมทานก็อยูไมถึง ๒๐๐ ป. 
         ก็พระโพธิสัตวทั้งปวงมีพระวิปสสีเปนตน  ถือปฏิสนธิในครรภพระ 
มารดา  ดวยอสังขาริกจิต  สหรคตดวยโสมนัสและสัมปยุตดวยญาณ    อันเปน 
สวนเบื้องตนแหงเมตตา.    เมื่อถือปฏิสนธิดวยจิตดวงนั้นจะมีอายุอสงไขยหนึ่ง. 
ดวยเหตุนี้  พระพุทธเจาท้ังปวง  จึงมีอายุอสงไขยหน่ึง.   ถามวา   เพราะเหตุไร 
ทานเหลาน้ันจึงไมต้ังอยูถึงอสงไขย.     ตอบวา     เพราะความวิบัติแหงฤดูและ 
โภชนะ. จริงอยู  อายุยอมเสื่อมบาง  ยอมเจริญบางดวยอํานาจแหงฤดูและโภชนะ. 
         ในขอน้ัน เมื่อใดพระราชาท้ังหลายไมเปนผูประกอบดวยธรรม เมื่อนั้น 
อุปราช  เสนาบดี  เศรษฐี  สกลนคร   สกลรัฐ   กย็อมไมประกอบดวยธรรม 
เหมือนกัน.  เมื่อเปนดังน้ัน อารักขเทวดาของชนเหลาน้ัน ภุมมเทวดา  ผูเปน 
มิตรของเทวดาเหลาน้ัน อากาสัฏฐกเทวดาผูเปนมิตรของภุมมเทวดา อุณหวลา- 
หกเทวดา   ผูเปนมิตรของอากาสัฏฐกเทวดา   อัพภวลาหกเทวดา    ผูเปนมิตร 
ของอุณหวลาหกเทวดาเหลาน้ัน    สตีวลาหกเทวดา    ผูเปนมิตรของอัพภวลา- 
หกเทวดาเหลาน้ัน  วัสสวลาหกเทวดา ผูเปนมิตรของสีตวลาหกเทวดาเหลาน้ัน 
จาตุมมหาราชิกาเทวดา      ผูเปนมิตรของวัสสวลาหกเทวดาเหลาน้ัน     ดาวดึง 
สเทวดา   ผูเปนมิตรของจาตุมมหาราชิกาเทวดาเหลานั้น   ยามาเทวดา    ผูเปน 
มิตรของดาวดึงสเทวดาเหลาน้ันเปนตน    ตราบเทาถึงภวัคคพรหม    เวนพระ- 
อริยสาวกเทวดาท้ังหมด     แมพรหมบริษัท      ก็เปนผูไมประกอบดวยธรรม. 
พระจันทรพระอาทิตยยอมดําเนินไปลุม ๆ  ดอน ๆ    เพราะเทวดาเหลาน้ันไม  
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ประกอบดวยธรรม.  ลมยอมไมพัดไปตามทางลม.  เมื่อลมไมพัดไปตามทางลม  
ยอมทําใหวิมานซ่ึงต้ังอยูบนอากาศสะเทือน.  เมื่อวิมานสะเทือนพวกเทวดาก็ไม 
มีจิตใจจะไปเลนกีฬา  เมือ่เทวดาไมมีจิตใจจะไปเลนกีฬา  ฤดหูนาว     ฤดรูอน 
ยอมไมเปนไปตามฤดูกาล.  เม่ือฤดูไมเปนไปตามฤดูกาล  ฝนยอมไมตกโดยชอบ 
บางครั้งตก  บางครั้งไมตก ตกในบางทองที่ ไมตกในบางทองที่ ก็เม่ือตกยอมตก 
ขณะหวาน ขณะแตกหนอ ขณะแตกกาน  ขณะออกรวง   ขณะออกน้ํานมเปนตน 
ยอมตกโดยประการท่ีไมเปนอุปการะแกขาวกลาเลย  และแลงไปนาน ดวยเหตุนั้น 
ขาวกลาจึงสุกไมพรอมกันปราศจากสมบัติมีกลิ่นสีและรสเปนตน. แมในขาวสาร 
ที่ใสในภาชนะเดียวกัน ขาวในสวนหนึ่งดิบ สวนหนึ่งเปยกแฉะ  สวนหน่ึงไหม. 
บริโภคขาวน้ันเขาไปยอมถึงโดยอาการ ๓ อยางในทอง.    สัตวทั้งหลายเปนผูมี 
โรคมากและมีอายุนอยดวยเหตุนั้น.  อายุยอมเสื่อมดวยอํานาจของฤดูและโภชนะ 
ดวยประการฉะน้ีโดยแท. 
         แมทวยเทพท้ังปวงตลอดถึงพรหมโลกยอมเปนผูประกอบดวยธรรม 
โดยนัยอันมีในเบื้องตนวา  ก็เมื่อใดพระราชาเปนผูประกอบดวยธรรม  เมื่อน้ัน 
แมเสนาบดีและอุปราชก็เปนผูประกอบดวยธรรมดังน้ี.  เพราะทวยเทพเหลาน้ัน 
ต้ังอยูในธรรม พระจันทรและพระอาทิตยยอมดําเนินไปโดยสมํ่าเสมอ.  ลมยอม 
พัดไปตามทางของลมยอมไมทําใหวิมานท่ีต้ังอยูบนอากาศสะเทือน.    เมื่อวิมาน 
ไมสะเทือนพวกเทวดาก็มีแกใจเลนกีฬา.  ฤดูยอมเปนไปตามกาลอยางนี้.     ฝน 
ยอมตกโดยชอบเกื้อกูลขาวกลาต้ังแตขณะหวาน   ตกตามเวลา แลงไปตามเวลา. 
ดวยเหตุนั้น    ขาวกลาสุกพรอมกัน   มกีลิ่นหอม  มสีีงาม  มีรสอรอย  มโีอชะ. 
โภชนะที่ปรงุดวยขาวกลาน้ันแมบริโภคแลวก็ถึงความยอยงาย       สัตวทั้งหลาย 
เปนผูไมมีโรคมีอายุยืนดวยเหตุนั้น.      อายุยอมเจริญดวยอํานาจฤดูและโภชนะ 
ดวยประการฉะน้ี.  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 79 

         ในบรรดาพระผูมีพระภาคเจาเหลาน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  
วิปสสีทรงอุบัติในขณะที่สัตวมีอายุ   ๘๐,๐๐๐   ป   พระสิขี    ทรงอุบัติในขณะที่ 
สัตวมีอายุ  ๗๐,๐๐๐ ป  ดังน้ัน   ทานกําหนดอายุนี้ไว  คลายกบัเสื่อมไปโดยลําดับ 
แตไมใชเสื่อมอยางนั้น.     พึงทราบวาอายุเจริญ     เจริญแลวเส่ือม.     ถามวา 
อยางไร.  ตอบวา ในภัทรกัปนี้กอน พระผูมีพระภาคเจาพระนามวากกุสันธะทรง 
อุบัติในขณะท่ีสัตวมีอายุ   ๔๐,๐๐๐  ป    กําหนดอายุไว  ๕  สวน    ดํารงอยู 
๔  สวน     เมื่อถึงสวนท่ี   ๕  ก็ปรินิพพาน.      อายุนั้นเสื่อมถึงกาลกิริยาเมื่อ    
อายุ  ๑๐ ป    แลวเจริญอีกเปนอสงไขย     จากน้ันก็เสื่อมดํารงอยูในขณะที่สัตว 
มีอายุ   ๓๐,๐๐๐  ป.     กาลน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา โกนาคมนะ 
ทรงอุบัติ.    แมเม่ือพระโกนาคมนะนิพพานแลวอยางนั้น    อายุนั้นเสื่อมถึง 
กาลกิริยาเมื่ออายุ  ๑๐  ป   แลวเจริญอีกเปนอสงไขย  เสื่อมอีกดํารงอยูในขณะ 
ที่สัตวมีอายุ   ๒๐,๐๐๐ ป.  กาลน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ ทรง 
อุบัติ.   แมเม่ือพระกัสสปะนั้นปรินิพพานอยางนั้นแลว    อายนุั้นก็เส่ือมถึงกาล 
กิริยาเมื่อมีอายุ   ๑๐ ป แลวเจริญอีกเปนอสงไขยเสื่อมอีกถึงกาลกิริยาเมื่อมีอายุ 
๑๐๐ ป.  ทีนัน้  พระสัมมาสัมพุทธเจาของพวกเราทรงอุบัติ.  อายุมิไดเสื่อมลง 
โดยลําดับอยางนั้น    พึงทราบวาเจริญ   เจริญแลวจึงเส่ือม.   ในขอนั้นพึงทราบ 
วา  ขอท่ีเมื่อมนุษยทั้งหลายมีอายุเจริญ    พระพุทธเจายอมทรงอุบัตินั้นแลเปน 
กําหนดอายุของพระพุทธเจาเหลาน้ัน.   การกําหนดอายุจบ  พึงทราบวินิจฉัยใน 
การกําหนดสถานท่ีตรัสรู  
         บทวา  ปาฏลิยามูเล  คือภายใตตนแคฝอย.    ลําตนแคฝอยนั้นโดย 
สวนสูงถึง  ๑๐๐  ศอก    คือ วันนั้นลําตนพุงข้ึนไป  ๕๐  ศอกกิง่ ๕๐  ศอก. 
อน่ึง    ตนแคฝอยนั้นในวันนั้นมีดอกดุจติดกับชอปกคลุมเปนอันเดียวกัน 
ต้ังแตโคนตน.    กลิ่นทพิยฟุงไป.    มิใชดอกแคฝอยตนนี้ตนเดียวเทาน้ันบาน.  
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ตนแคฝอยท้ังหมดในหม่ืนจักรวาลก็บาน.      มิใชแคฝอยอยางเดียวบาน.  
บรรดาตนไมทั้งหมดในหม่ืนจักรวาลก็บาน เชน กอปทุมบานท่ีกอ กานปทุมบาน 
ที่กาน  สายปทุมบานท่ีสาย  อากาศปทุมบานบนอากาศบัวหลวง  ทําลายพ้ืนดิน 
ผุดข้ึน.  แมมหาสมุทรก็ดาดาษไปดวย  ปทุม  ๕  ชนิดและดวยบัวขาบ  บัวแดง. 
ทั้งหมื่นจักรวาลไดมีกลุมดอกไมคลายธง  เกลื่อนกลาดไปดวยพวงดอกไมเนื่อง 
กันและกองดอกไมที่รวง ณ  ที่นั้น   ๆ  แพรวพราวไปดวยดอกไมสีตาง  ๆ  ได 
เปนเชนกับสวนนันทวัน  จิตรลดาวัน    มิสสกวัน    และปารุสกวัน.   เปนดุจยก 
ธงข้ึน ณ ริมขอบจักรวาลดานทิศตะวันออก จด รมิขอบจักรวาลดานทิศตะวัน 
ตก.  และดุจยกธงข้ึน ณ ริมขอบจักรวาลดานทิศตะวันตก  ทิศใต   ทิศเหนือ 
จด  ริมขอบจักรวาลดานทิศใต.   ไดเปนจักรวาลอัน สมบูรณดวยสิริของกัน และ 
กัน อยางนี้.  บทวา อภิสมพฺุทฺโธ  ความวา  แทงตลอด  คุณ  ความเจริญ สิร ิ
อันเปนพุทธะ คือ ตรัสรูยิง่ซ่ึงอริยสัจ  ๔.  แมในบทท้ังหลายเปนตนวา  ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย    พระผูมพีระภาคเจาพระนานวา  สิขี    เปนพระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธะตรัสรูยิ่งแลว  ณ ดวงไมบุณฑริกดังน้ี  พึงทราบการพรรณนาโดยนัยนี้  
แล. 
         ก็บทวา   ปุณฺฑรีโก  ในที่นี ้  คือ    ตนมะมวงมีรสหวาน.   แมตน 
มะมวงนั้นก็มีปริมาณน้ันเหมือนกัน.   อน่ึงในวันนั้นตนมะมวงนั้นก็ปกคลุมไป 
ดวยดอกอันเปนทิพยและมีกลิ่นหอม.   ไมใชดอกอยางเดียว.    ไดมีผลดกดวย. 
มะมวงนั้น   ขางหน่ึงผลออน   ขางหน่ึงผลปานกลาง     ขางหน่ึงผลยังไมแกจัด 
ขางหน่ึงผลแกจัดมีรสอรอย  มีโอชะดุจใสทิพยโอชะลงไปหอยยอยลง.   ตนมะ- 
มวงนั้นฉันใด  ในหมื่นจักรวาลก็ฉันนั้น ตนไมที่ออกดอกก็ไดประดับดวยดอก 
ตนไมที่ออกผลก็ไดประดับดวยผล.  
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         บทวา สาโล คือตนสาละ.  แมตนสาละนั้น  ก็มีปริมาณน้ันเหมือนกัน. 
พึงทราบดอกสิริความเจริญอยูอยางนั้นเหมือนกัน.    แมในตนไมซึกก็นัยนี้เหมือน 
กัน  ในตนมะเดื่อไมมีดอกความงอกงามของผลในตนมะเด่ือนี้มีนัยกลาวแลวใน 
ตนมะมวงนั้นแล.   ในตนไทรก็อยางเดียวกันในโพธิ์ใบก็อยางเดียวกัน. 
         บัลลังกของพระพุทธเจาทุกพระองคอยางเดียวกัน.  แตตนไมเปนอยาง 
อ่ืน.  ในบรรดาตนไมเหลาน้ัน   พระพทุธเจาท้ังหลายยอมทรงรูแจงถึงการตรัสรู 
กลาวคือมรรคญาณ  ๔  ณ  ควงไมใด ๆ  ไมนั้น ๆ ทานเรียกวา  โพธิ.  นีช้ื่อ 
วากําหนดสถานท่ีตรัสรู. 
         พึงทราบวินิจฉัยในการกําหนดสาวก.   บทวา  ขณฺฑติสฺส  คือ 
สาวกชื่อวา  ขัณฑะและติสสะ.      ทานทั้งสองน้ันทานขัณฑะรวมบิดาเดียวกัน 
เปนนอง   ทานติสสะเปนปุโรหิต.       ทานขัณฑะบรรลุที่สุดแหงปญญาบารมี 
ทานติสสะบรรลุที่สุดแหงสมาธิบารมี.  บทวา  อคฺค   อธิบายวา   เปนผูสูงสุด 
เพราะความเปนผูมีคุณไมเหมือนกับ ผูที่เหลือยกเวนพระผูมีพระภาคเจาพระนาม 
วา วิปสสี.  บทวา  ภทฺทยุค อธิบายวา ชื่อวาคูเจริญเพราะความเปนผูเลิศ. 
         บทวา  อภิภูสมฺภว  คือ สาวกชื่อวา  อภิภู  และ สัมภวะ  ทานทั้ง 
สองนั้น     ทานอภิภูบรรลุที่สุดแหงปญญาบารมีไปสูพรหมโลก     จากอรุณวดี 
กับ พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา สิขี  แลวแสดงปาฏิหาริยหลายอยางแกพรหม 
บริษัท แสดงธรรมแผไปท่ัวหมื่นโลกธาตุใหมืดมิดแลวสองแสงสวางแกผูที่เกิด 
สังเวชวานี้อะไรกัน   แลวอธิษฐานวา   ขอใหชนทัง้ปวงจงเห็นรูปของเราและจง 
ไดยินเสียงของเราดังน้ี    ไดกลาวสองคาถา    วาทานท้ังหลายจงเริ่มไดดังนี้เปน 
ตน   ใหไดยนิเสียง.  ทานสัมภวะไดบรรลุที่สุดแหงสมาธิบารมี. 
         บทวา โสณุตฺตร คือพระสาวกชื่อวา โสณะและพระอุตตระ.  ในทาน 
ทั้งสองนั้น   ทานโสณะบรรลุปญญาบารมี  ทานอุตตระบรรลุสมาธิบารมี.  
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         บทวา วิธูรสฺชีว    คือ พระสาวกชื่อวา วิธูระ  และสัญชวีะ ในทาน  
ทั้งสองนั้น  ทานวิธุระบรรลุปญญาบารมี.  ทานสัญชีวะบรรลสุมาธิบารมี  เปน 
ผูมักเขาสมาบัติพยายามดวยกําลังสมาบัติในที่พักกลางคืนที่พักกลางวัน   กฎุี  ถ้ํา 
และมณฑปเปนตน    เขานิโรธในปาตลอดวัน.      พวกทํางานในปาเปนตน 
เขาใจวา  ทานมรณภาพจึงพากันเผาทาน.   ทานสัญชีวะนั้นครั้นออกจากสมาบัติ 
ตามกําหนด หมคลุมเขาไปยังบานเพ่ือบิณฑบาตร. อาศัยเหตุนั้นแล  ชนทั้งหลาย 
จึงรูจักทานวา ทานสัญชีวะ   ดังน้ี. 
         บทวา ภิยฺโยสุตฺตร  คือ พระสาวกชื่อวา  ภิยโยสะและอุตตระ.   ใน 
ทานท้ังสองนั้น     ทานภิยโยสะเปนผูเลิศดวยปญญา  ทานอุตตระเปนผูเลิศดวย 
สมาธิ. 
         บทวา ติสฺสภารทฺวาช  คือ  พระสาวกชื่อวาติสสะ   และภารัทวาชะ. 
ในทานท้ังสองน้ัน   ทานติสสะไดบรรลุปญญาบารมี   ทานภารทวาชะไดบรรล ุ
สมาธิบารมี. 
         บทวา สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาน   คือ พระสาวกชื่อวา   สารบีุตร   และ 
โมคคัลลานะ. ในทานท้ังสองน้ัน    ทานสารีบุตรไดเปนผูเลิศในทางปญญา ทาน 
โมคคัลลานะไดเปนผูเลิศในทางสมาธิ.  นี้ชื่อวากําหนดคูอัครสาวก. 
         พึงทราบวินิจฉัยในการกําหนดการประชุมสาวก.   การประชุมครั้งแรก 
ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปสสีไดประกอบดวยองค  ๔.  คือภิกษุทั้ง 
หมดเปนเอหิภิกษุ  ภิกษุทั้งหมดมีบาตรและจีวรบังเกิดดวยฤทธิ์.  ภิกษุทั้งหมด 
ไมไดนัดหมายกันมา.  อนึ่ง ภิกษุเหลาน้ันมาประชุมกันในวันอุโบสถข้ึน ๑๕ คํ่า. 
ลําดับนั้น  พระศาสดา ประทับนั่งจับพัดยังภิกษุใหลงอุโบสถ.  ครั้งท่ี  ๒ ครั้งท่ี ๓ 
กันนัยนี้แล.    ในการประชุมทั้งหมดของพระพุทธเจาท้ังหลายที่เหลือก็เปนอยาง 
นั้น.  ก็แตวาพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายไดมีการประชมุในปฐมโพธิกาล  
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เทาน้ันเพราะเหตุใด,  พระสูตรนี้ทานกลาวไวแลวในภาคอ่ืน เพราะฉะนั้น ทาน  
จึงกลาววา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   การประชุมสาวกของเราในบัดนี้    ใหมหีนเดียว 
ดังน้ันการประชุมจึงจบ. 
         ในบทวา  อฑฺฒเตรสานิภิกฺขุสตานิ  ความวา ภิกษุ ๑,๒๕๐ รูปคือ 
บุราณชฎิล   ๑,๐๐๐  รูป  ปริวารพระอัครสาวก ๒๕๐  รูป.  ในบรรดาภิกษุเหลาน้ัน 
ควรกลาวถึงเรื่องต้ังแตอภินิหารของพระอัครสาวกทั้งสองแลว   แสดงถึงการ 
บรรพชา. อน่ึง บรรดาบรรพชิตเหลาน้ัน พระมหาโมคคลัลานะบรรลุพระอรหัต 
ในวันที่เจ็ด.    พระธรรมเสนาบดี    เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงเวทนา- 
ปริคคหสูตรอันเปนธรรมยาคะท่ีเตรียมไว  แกทฆีนขปริพาชก  ผูเปนหลาน ณ 
ถ้ําสูกรขาตาทามกลางภูเขาคิชฌกูฏ    ในวันที่ ๑๕ สงญาณไปเพ่ือรูตามโดยระลึก 
ไปตามเทศนา  ไดบรรลุสาวกบารมีญาณ. 
         พระผูมีพระเจาทรงทราบถึงการบรรลุพระอรหัตของพระเถระแลว เสด็จ 
ข้ึนไปยังเวหาสไปปรากฏ ณ พระวิหารเวฬุวัน. พระเถระรําพึงวาพระผูมีพระเจา 
เสด็จไปไหนหนอ ครั้นทราบความท่ีพระองคประดิษฐานอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน 
แมทานเองก็เหาะสูเวหาสไปปรากฏ ณ พระวิหารเวฬุวันเหมือนกัน.   ลําดับนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา  ทรงประกาศปาติโมกข  (หลักคําสอน)  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงหมายถึงการประชุมนั้น    จึงตรัสวา ภิกษุ  ๑,๒๕๐ รูปเปนตน.  นี้คือกําหนด 
การประชุมของพระสาวก. 
         พึงทราบวินิจฉัย   ในการกําหนดอุปฐากตอไป.  บทวา   พระอานนท 
ทานกลาวหมายถึงความท่ีพระอานนทเถระ   เปนอุปฐากประจํา.   เพราะวา   ใน 
ปฐมโพธิกาล พระผูมีพระภาคเจาไดมีพระอุปฐากไมประจํา. บางคราว พระนาค- 
สมาละถือบาตรและจีวรตามเสด็จ. บางคราวพระนาคิตะ. บางคราวพระอุปวาณะ.  
บางคราวพระสุนักขัตตะ.  บางคราวจุนทสมณุเทส   บางคราวพระสาคตะ   บาง 
คราวพระเมฆิยะ.  
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         ในบรรดาทานเหลานั้น     บางคราวพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปทางไกล  
กับพระนาคสมาลเถระ  เสด็จถึงทางสองแพรง.  พระเถระหลีกออกจากทางกราบ 
ทูลวา    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   ขาพระองคจะไปตามทางน้ี.    ทีนั้นพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสกะพระเถระน้ันวา  มาน่ีภิกษุเราจะไปทางนี้.  พระเถระนั้นกราบ 
ทูลวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  ขอพระองครับบาตรและจีวรของพระองคเถิด 
ขาพระองคจะไปตามทางน้ีแลวก็เตรียมจะวางบาตรและจีวรลงบนพ้ืน. ลําดับนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสกะพระเถระน้ันวา  นํามาเถิดภิกษุแลวทรงรับบาตรและ 
จีวรเสด็จไป.   เมื่อภิกษุนั้นไปอีกทางหนึ่ง   พวกโจรชิงบาตรแระจีวรไป   และ 
ศีรษะ.  ภิกษุนั้นคิดวา   บัดนี้  พระผูมพีระภาคเจาเปนที่พ่ึงของเรา ไมมีผูอ่ืน 
แลว ไดมาเฝาพระผูมีพระภาคเจาท้ังที่เลือดไหล.  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
นี่อะไร ภิกษุ จึงกราบทูลเรื่องที่เกิดข้ึนน้ัน.  ลําดับนัน้ พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
กะภิกษุนั้นวา   อยาคิดไปเลย   ภิกษุ  เราหามเธอถึงเหตุนั้นแลวทรงปลอบภิกษุ 
นั้น. 
         ก็บางคราวพระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จไปยังชันตุคามในวังสมฤคทาย 
วันดานปาจีน   กับพระเมฆิยเถระ.   แม ณ ที่นั้นพระเมฆิยะไปบิณฑบาต ใน 
ชันตุคาม    เห็นสวนมะมวงนาประทับใจ ณ  ฝงแมน้ํา   กราบทูลวา  ขาแตพระ- 
ผูมีพระภาคเจา   ขอพระองคทรงรับบาตรและจีวรของพระองคไปเถิด   ขาพระ- 
องคจะบําเพ็ญสมณธรรมท่ีสวนมะมวงน้ันแมถูกพระผูมีพระภาคเจาทรงหามถึง 
๓ ครั้ง  ก็ไปจนได  ครั้นถูกอกุศลวิตกครอบงํา  จึงกลับมากราบทูลเหตุที่เกิดข้ึนนั้น 
ใหทรงทราบ.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะพระเมฆิยะวา   เรากําหนดรูเหตุนี้แก 
เธอแลวยังไดหามเธอไว   แลวไดเสด็จไปยังพระนครสาวัตถี   โดยลําดับ. 
         ณ  พระนครสาวัตถีนั้น      พระผูมีพระภาคเจาแวดลอมดวยหมูภิกษุ 
ประทับนั่งเหนือพุทธอาสนอันบวรที่ปูไว  ณ  บริเวณคันธกุฎี   ตรัสเรียกภิกษุทั้ง  
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หลายวา   ดกูรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราเปนผูแก  ภิกษุบางรูปเมื่อเราบอกวาเราไป  
ตามทางน้ีกันเถิด   ไดไปเสียทางอ่ืน   บางรูปวางบาตรและจีวรของเราไวบนพ้ืน 
พวกเธอจงเลือกภิกษุรูปหน่ึง    เปนอุปฐากประจําของเรา.     ภิกษุทั้งหลายเกิด 
ธรรมสังเวช  ลําดับนั้น  ทานพระสารีบุตรลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลว กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคต้ังความปรารถนาไว 
กะพระองค  บําเพ็ญบารมีตลอดอสงไขยยิ่งดวยแสนกัป ธรรมดาอุปฐากมีปญญา 
มากเชนขาพระองคสมควรมิใชหรือ  ขาพระองคจักอุปฐากพระองคดังน้ี.  พระผู 
มีพระภาคเจาทรงหามพระสารีบุตรวา  อยาเลย  สารีบุตร  เธออยูในทิศใด   ทิศ 
นั้นไมวางเปลาทีเดียว     โอวาทของเธอเชนเดียวกับโอวาทของพระพุทธเจาท้ัง 
หลาย    เธอไมตองทําหนาท่ีอุปฐากเรา.    พระมหาสาวก ๘๐  รูป    เริ่มแตพระ 
มหาโมคคัลลานะเปนตนไดลุกข้ึนโดยทํานองเดียวกัน.   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
หามพระสาวกเหลาน้ันทั้งหมด.   แตพระอานนนเถระ  นั่งนิง่ทีเดียว. 
         ลําดับนั้น  ภิกษุทั้งหลายกลาวกะพระอานนทเถระน้ันอยางนี้วา   ทาน 
อานนท หมูภิกษุกราบทูลขอคําแหนงอุปฐาก  แมทานก็จงกราบทูลขอบางดังน้ี. 
พระอานนทเถระนั้นกลาววา  ทานผูมีอายุทั้งหลาย  ชื่อวาการอุปฐากที่กราบทูล 
ขอแลวไดมาจะเปนเชนไร   พระศาสดาไมทรงเห็นเราดอกหรือ   หากพระองค 
จักพอพระทัย จักทรงบอกวา อานนท จงอุปฐากเราดังน้ี. ทีนั้น พระผูมีพระภาค- 
เจาตรัสวา   ดูกรภิกษุทั้งหลาย    อานนทไมควรใหผูอ่ืนสงเสริมจักรูดวยตนเอง 
แลวอุปฐากเรา.   แตนั้น ภิกษุทั้งหลายกลาววา ทานพระอานนทลุกข้ึนเถิด   จง 
กราบทูลขอตําแหนงอุปฐากกะพระทศพล.     พระเถระลุกข้ึนกราบทูลขอพร ๘ 
ประการคือ  ขอหาม ๔  ขอ  ขอขอรอง ๔ ขอ. 
         พึงทราบขอหาม ๔ ขอ.  พระอานนทเถระกราบทูลวา      ขาแตพระ- 
องคผูเจริญ  หากพระผูมีพระภาคเจา   จักไมประทานจีวรอันประณีตท่ีพระองค  
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ไดมาแกขาพระองค   จักไมประทานบิณฑบาต   จักไมใหอยูในคันธกุฎีเดียวกัน  
รับนิมนตแลวจักไมไปรวมกันดวยประการฉะน้ี     ขาพระองคจักอุปฐากพระผูมี 
พระภาคเจาดังน้ี   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกรอานนท  ก็เธอเห็นโทษ 
อะไรในขอนี้   กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ  หากขาพระองคจักไดสิ่งเหลาน้ี 
จักมีผูกลาวหาแกขาพระองควา     พระอานนทใชจีวรอันประณีตท่ีพระทศพลได 
แลว  ฉันบิณฑบา   อยูในคันธกุฎีเดียวกัน ไปสูที่นมินตรวมกัน  เมื่อไดลาภนี้ 
จึงอุปุฐากพระตถาคต    เมื่ออุปฐากอยางนี้จะหนักหนาอะไร.   พระอานนทเถระ 
กราบทูลขอขอหาม ๔ ขอ   เหลาน้ี. 
         พึงทราบขอขอรอง ๔ ขอ.    พระอานนทเถระ    กราบทูลวา    ขาแต 
พระองคผูเจริญ หากพระผูมีพระภาคเจาจักเสด็จไปสูที่นิมนตที่ขาพระองครับไว 
หากขาพระองคจักไดเฝาพระผูมีพระภาคเจาในขณะท่ีบริษัทมาจากภายนอกแควน 
ภายนอกชนบทเพ่ือเฝาพระผูมีพระภาคเจามาถึงแลว   ขณะใดความสงสัยเกิดข้ึน 
แกขาพระองค   ขณะนั้นขาพระองคจักไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมี 
พระภาคเจาทรงแสดงธรรมขอใดลับหลังขาพระองค  ครั้นเสด็จกลับมาแลว  จัก 
ทรงแสดงธรรมขอน้ันแกขาพระองค   ดวยประการฉะน้ี    ขาพระองคจักอุปฐาก 
พระผูมีพระภาคเจาดังนี้      เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   อานนท   เธอเห็น 
อานิสงสอะไรในขอน้ี    กราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   กลุบุตรทั้งหลายผู 
มีศรัทธาในพระศาสนาน้ี     เมื่อไมไดโอกาสของพระผูมีพระภาคเจา   ยอมกลาว 
กะขาพระองคอยางนี้วา ขาแตทานพระอานนท วันพรุงนี้โปรดรับภิกษาในเรือน 
ของพวกกระผมพรอมดวยพระผูมีพระภาคเจา     ดังน้ี   ขาแตพระองคผูเจริญ 
หากวา พระผูมีพระภาคเจาจักไมเสด็จไป  ณ  ที่นัน้     ขาพระพุทธเจาจักไมได 
โอกาสเพ่ือชี้แจงกะบริษัทในขณะท่ีเขาปรารถนาและเพ่ือบันเทาความสงสัย 
จักมีผูกลาววา     อะไรกันพระอานนท     อุปฐากพระทศพล      แมเพียงเทานี้   
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พระผูมีพระภาคเจาก็ไมทรงทําการอนุเคราะหแกพระอานนท     ดังน้ี   อน่ึง  
ชนทั้งหลายจักถามขาพระพุทธเจาลับหลังพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตทานพระ 
อานนท   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงคาถาน้ี  สูตรนี้   ชาดกน้ีในที่ไหน  ดังน้ี  
หากขาพระองคจักชี้แจงขอน้ันไมได   จักมีผูกลาววาแมเพียงเทานี้   ทานก็ยังไมรู 
ทานไมละพระผูมีพระภาคเจาดุจเงาเที่ยวไปตลอดกาลนาน      เพราะเหตุไรดังนี้  
ดวยเหตุนั้น   ขาพระองคปรารถนาจะกลาวธรรมแมที่พระองคทรงแสดงลับหลัง 
อีกครั้ง.   พระอานนทกราบทูลขอขอขอรอง  ๔  ขอนี้. 
         แมพระผูมีพระภาคเจาก็ไดทรงประทานแกพระอานนทนั้น.      พระ- 
อานนทครั้นรับพร  ๘  ประการเหลาน้ีแลวก็ไดเปนอุปฐากประจําดวยประการ 
ฉะน้ี.  พระอานนทบรรลผุลแหงบารมีที่บําเพ็ญมาตลอด   แสนกัปเพ่ือตําแหนง 
นั้น.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้ภิกษุอานนทผูเปน 
อุปฐากของเราไดเปนอุปฐากผูเลิศดังนี้          หมายถึงความท่ีพระอานนทนี้เปน 
อุปฐากประจําน้ัน.   นี้เปนการกําหนดอุปฐาก. 
         การกําหนดบิดามีความงายอยูแลว. 
         บทวา วิหาร  ปาวิสิ   ความวา  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปสูวิหาร 
เพราะเหตุอะไร     นัยวา     พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสดังน้ันแลวทรงดําริวา 
เราบรรลุถึงท่ีสุดอันหาระหวางมิไดแลวยังไมได   กลาวถึงวงศของพระพุทธเจา 
ทั้งหลาย   ๗  พระองคเลย     ก็เม่ือเราเขาไปยังวิหาร     ภิกษุเหลาน้ีไดปรารภถึง 
บุพเพนิวาสญาณโดยประมาณอันยิ่งแลวจักกลาวถึงคุณ   เมื่อเปนเชนนั้น เรามา 
กลาวถึงพุทธวงศอันหาระหวางมิได   ใหภิกษุทั้งหลายบรรลถุึงท่ีสุดแลว จักแสดง 
ดังน้ี  ทรงใหโอกาสภิกษุทั้งหลายสนทนากันจึงเสด็จลุกจากอาสนะเขาสูพระวิหาร. 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแบบอันใดไว  วาระ  ๙  เหลาน้ีมาแลวในแบบแผนน้ัน คือ 
กําหนดกัป  กําหนดชาติ  กําหนดโคตร กําหนดอายุ  กําหนดการตรัสรู  กําหนด  
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คูสาวก    กําหนดการประชุมสาวก   กําหนดอุปฐาก   กําหนดบิดา.    วาระหลาย  
อยางยังไมมาถึงแตจะนํามาแสดง. 
         จริงอยู   เมื่อบุตรสมควรแกตระกูลและวงศหน่ึงของพระโพธิสัตว 
ทั้งปวงเกิดแลว ควรออกบวชน้ีแลเปนวงศ นี้เปนประเพณี. ถามวาเพราะเหตุไร  
ตอบวา   เพราะวาต้ังแตการหย่ังลงสูครรภของมารดาของพระโพธิสัตวผูเปน 
พระสัพพัญูทั้งหลายมีปาฏิหาริยหลายอยางดังไดกลาวแลวในตอนกอน     ผิวา 
เมืองเกิดบิดามารดาภรรยาบุตรของพระโพธิสัตวเหลาน้ันไมพึงปรากฏ      เมือง 
เกิดบิดาบุตรของบุคคลน้ีก็ไมปรากฏ. 
         ผูนี้เห็นจะเปนเทวดา  ทาวสักกะมารหรือพรหม และสําคัญวาปาฏิหาริย 
เชนนี้ของเทวดาท้ังหลายไมนาอัศจรรย       พึงสําคัญถึงปาฏิหาริยอันไมควรฟง 
ไมควรเชื่อ.     แตนั้นการตรัสรูไมพึงมี     เมื่อไมมีการตรัสรู     การอุบัติของ 
พระพุทธเจาก็ไมมีประโยชน  คําสอนก็ไมนําใหพนไปจากทุกข     เพราะฉะนั้น 
เมื่อบุตรสมควรแกตระกูลและวงศของพระโพธิสัตวทั้งปวงเกิด     ควรออกบวช 
นี้แลเปนวงศ  นี้เปนประเพณี.  เพราะฉะนั้น  ควรนําวาระหลาย ๆ อยางมาแสดง 
ดวยสามารถแหงบุตรเปนตน. 
         ในสัมพหุลวาระพึงทราบ    บุตรทั้ง   ๗  ตามลําดับของพระพุทธเจา ๗ 
พระองคเหลาน้ีกอน  คือ 
         สมวัตตักขันธะ   อตุละ   สุปปพุทธะ   อุตตระ   สัตถวาหะ 
วิชิตเสนะ  ราหุลเปนที่  ๗,  ในบรรดาบุตรเหลาน้ัน   เมื่อเจาชายราหุลประสูติ 
พวกราชบุรษุนําหนังสือบอกขาว      มาวางไวบนพระหัตถของพระมหาบุรุษ.  
ลําดับนั้น    ความสิเนหาในพระโอรสทําใหพระวรกายทุกสวนของพระมหาบุรุษ 
ซาบซาน.    พระมหาบุรุษดําริวา    เม่ือบุตรเกิดเพียงคนเดียว    ความสิเนหา 
ในบุตรยังเปนถึงเพียงนี้      ถาเราจักมีบุตรกวา  ๑,๐๐๐  คน      ในบุตรเหลาน้ัน  
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เมื่อคนหนึ่งเกิดความผูกพันดวยสิเนหาเพ่ิมมากข้ึนอยางนี้     หัวใจจักแตกสลาย  
เปนแท  เพราะเหตุนั้น   พระองคจึงตรัสวา หวงเกิดแลว  เครื่องผูกพันเกิด  
แลว.  ในวันนั้นเองพระมหาบุรุษทรงสละราชสมบัติออกทรงผนวช.  ในการเกิด 
บุตรของพระโพธิสัตวทุกองคมีนัยนี้แล  นี ้การกําหนดบุตร 
         บุตรแมทั้ง  ๗  เหลาน้ัน    ไดมีมารดาเหลานี้คือ 
         พระนางสุตตนา พระนางสัพพกามา  พระนางสุจิตตา  พระ- 
นางโรจนี  พระนางรุจจตินี   พระนางสุนันทา และพระนางพิมพาเปน 
องคที่ ๗.    ก็พระนางพิมพาเทวี    เม่ือราหุลกุมารประสูติ    ไดปรากฏชื่อวา 
ราหุลมารดา.  นี ้ การกําหนดภรรยา. 
         ก็พระโพธิสัตว ๒  องคนี้คือ    พระวิปสสี   พระกกุสันธะ  เสด็จข้ึน 
รถเทียมดวยมาอาชาไนย    เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ.   พระโพธิสัตว ๒ องค 
คือ  พระสิขี    พระโกนาคมนะ     ประทับบนคอชางประเสริฐออกทรงผนวช.  
พระเวสสภูโพธิสัตวประทับนั่งบนวอทองออกทรงผนวช.    พระกัสสปะประทับ 
นั่งบนพ้ืนมหาปราสาท     ยังอานาปานจตุตถฌานใหเกิด      ออกจากฌานแลว 
การทําฌานนั้นใหเปนบาท  ทรงอธิษฐานวา  ปราสาทจงไปหย่ังลง ณ โพธิมณฑล 
ปราสาทไปทางอากาศแลวหยั่งลง ณ โพธิมณฑล.       แมพระมหาบุรุษลงจาก 
ปราสาทน้ัน   ประทับบนพ้ืนทรงอธิษฐานวา    ปราสาทจงไปต้ังอยู  ณ  ที่เดมิ.  
ปราสาทน้ันก็ตองอยูในท่ีเดิม.  แมพระมหาบุรุษก็ทรงประกอบความเพียรตลอด 
๗ วัน ประทบันั่ง ณ โพธบิัลลังกไดตรัสรูพระสัพพัญุตญาณ.  ก็พระโพธสิัตว 
ของเราท้ังหลาย  เสด็จประทับมากัณฐกะออกทรงผนวช.   นี้    การกําหนดยาน.  
         วิหารของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี  ต้ังอยูในเนื้อท่ีประมาณ 
โยชนหน่ึง.   ของพระสิขี  ๓  คาวุต.   ของพระเวสสภูกึ่งโยชน  ของพระกกุสันธะ 
คาวุตหนึ่ง   ของพระโกนาคมนะก่ึงคาวุต   ของพระกัสสปะ ๒๐  อุสภะ.  วิหาร  
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ของพระผูมีพระภาคเจาของเราต้ังอยูในเนื้อท่ี ๑๖ กรีส    โดยวัดตามปกติ  ๘  กรีส  
โดยวัดของหลวง.  นี ้ การกําหนดพระวิหาร. 
         เศรษฐีทั้งหลายใหชางทําอิฐทองคํา   ยาว ๑ ศอก   กวาง ๑ คืบ   สูง 
๘  นิ้ว  ปโูดยสวนขวางแลว ซื้อสรางที่อยูถวายแดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
วิปสสี.   ปูดวยผาลไมเสาทองคําซ้ือถวายแดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  สิขี. 
ใหชางทําเทาชางทองคําปูโดยขวาง      ซื้อถวายพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
เวสสภู.   ปูดวยอิฐทองคํา    ตามนัยที่กลาวแลว    ซื้อถวายพระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวา   กกุสันธ.  ปดูวยเตาทองคํา   ตามนัยกลาวแลว  ซือ้ถวายแดพระ 
ผูมีพระภาคเจาพระนามวา   โกนาคมนะ.    ปูดวยทองแทง   ซื้อถวายแดพระผูมี 
พระภาคเจาพระนามวากัสสปะ.    และปูโดยขวางแหงกหาปณะอันมีเครื่องหมาย 
ซื้อถวายแดพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย.  นี้  กําหนดในการถือพ้ืนที่สราง 
วิหาร. 
         อุปฐากผูที่ซื้อพ้ืนที่ทําใหเปนวิหารถวายแดพระผูมีพระภาคเจาพระนาม 
วาวิปสสีนั้น  ชื่อปุนัพพสุมิตตะ.  ถวายพระผูมีพระภาคเจาพระนานวา สิขี  ชื่อ 
สิริวัฑฒ.    ถวายพระเวสสภู ชื่อ โสตถิยะ.     ถวายพระกกุสันธะ ชื่อ อัจจุตะ. 
ถวายพระโกนาคมนะ  ชื่อ อุคคะ.   ถวายพระกัสสปะ ชื่อ สุมนะ.   ถวายพระผูมี 
พระภาคเจาของเราทั้งหลาย  ชื่อ  สุทตัตะ.       ก็อุปฐากเหลาน้ันทั้งหมดไดเปน 
เศรษฐีคหบดีมหาศาล.  นี้   กําหนดอุปฏฐาก. 
         ยังมีสถานที่อ่ืนอีก  ๔ แหง.  อันเปนสถานที่ที่จะเวนเสียมิได  คือ  โพธ ิ
บัลลังกของพระพุทธเจาทั้งหมด   เวนไมไดยอมมีในที่เดียวเทาน้ัน.   การแสดง 
พระธรรมจักรในปาอิสิปตนมฤคทายวัน  เวนไมไดเลย.    การเหยียบพระบาท 
ครั้งแรก  ณ  ประตูสังกัสสนคร   ตอนเสด็จลงจากเทวโลก  เวนไมไดเลย.   ที่ต้ัง 
เทาเตียง  ๔  ที่ในพระคันธกุฏี   ในเชตวันมหาวิหาร   เวนไมไดทีเดียว.  ก็แตวา  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 91 

วิหารมีเล็กบางใหญบาง.   แมวิหารก็เวนไมได.   แตนครเวนได.    กาลใดนคร  
อยูดานปาจีน  กาลน้ันวิหารอยูดานปจฉิม.   กาลใดนครอยูดานทักษิณ กาลน้ัน 
วิหารอยูดานอุดร.      กาลใดนครอยูดานปจฉิม     กาลน้ันวิหารอยูดานปาจีน. 
กาลใดนครอยูดานอุดร กาลน้ันวิหารอยูดานทักษิณ.   ก็บัดนี ้ นครอยูดานอุดร 
วิหารอยูดานทักษิณ.   อน่ึง พระพุทธเจาทุกพระองคมีความตางกันอยู ๕ อยาง 
คือ ตางกันโดยอายุ ตางกันโดยประมาณ ตางกันโดยตระกูล ตางกัน 
โดยความเพียร ตางกันโดยรัศมี.     
         พระพุทธเจาบางพระองคมีพระชนมายุยืน บางพระองคมีพระชนมายุนอย  
ชื่อวาตางกันโดยอายุ.   เปนความจริงอยางน้ัน  พระพุทธเจาพระนามวาทีปงกร 
ไดมีพระชนมายุประมาณแสนป.     พระผูมีพระภาคเจาของพวกเราไดมีพระ 
ชนมายุประมาณ ๑๐๐ ป.     พระพุทธเจาบางพระองคสูง    บางพระองคเต้ีย 
ชื่อวาตางกันโดยประมาณ.   เปนความจริงอยางนั้น   พระทีปงกร  สูง  ๘๐ ศอก 
พระสุมนะ สูง ๙๐ ศอก   แตพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย  สูง ๑๘ ศอก. 
บางพระองคทรงอุบัติในตระกูลกษัตริยบางพระองคทรงอุบัติในตระกูลพราหมณ 
ชื่อวาตางกันโดยตระกูล. ความเพียรของบางพระองคมีเวลาส้ัน เชน พระผูมีพระ 
ภาคเจาพระนามวากัสสปะ    ของบางพระองคยาวนานดั่งเชนพระผูมีพระภาคเจา 
ของเราท้ังหลาย ชื่อวาตางกันโดยความเพียร.  พระรัศมีจากพระวรกายของพระ 
ผูมีพระภาคเจา  พระนามวา  สุมังคละ  ประมาณ หม่ืนโลกธาตุ.   ของพระผูมี 
พระภาคเจาของเราประมาณวาหนึ่งโดยรอบ ชื่อวาตางกันโดยรัศมี     ในความ 
ตางกันนั้น  ตางกันโดยรัศมีเกี่ยวกับพระพุทธประสงค.    พระพุทธเจาพระองค 
ใดทรงมีพระประสงคเทาใด     รัศมีจากพระวรกายของพระพุทธเจาพระองคนั้น 
ยอมแผไปเทาน้ัน.         รศัมีจากพระวรกายของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
สุมังคละยอมแผไป  หม่ืนโลกธาตุเปนนิจ   ดังน้ีไดเปนพระพุทธประสงค.   แต  
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ชื่อวาความตางกันในคุณ คือ การตรัสรูไมมี.  โบราณกบัณฑิตแสดงเรื่องอ่ืนอีก  
เชนกําหนดสหชาต  และกําหนดนักษัตรของพระผูมีพระภาคเจาของเราท้ังหลาย. 
         บุคคลและสิ่งท่ีเกิดรวมกับพระสัพพัญูโพธิสัตว ๗ เหลาน้ี  คือ ราหุล- 
มารดา  พระอานนทเถร  พระฉันนะ มากัณฐกะ หมอขุมทรัพย  ตนมหาโพธิ 
พระกาฬุทายี.      อน่ึง  พระมหาบุรุษทรงปฏิสนธิในพระครรภของพระมารดา 
เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ  ทรงแสดงพระธรรมจักร  ทรงกระทํายมกปาฏิหาริย 
ในฤกษอุตตราสาฬหะ   ประสูติ    ตรสัรู    และปรนิิพพาน    โดยฤกษวิสาขะ. 
ประชุมพระสาวก   และทรงปลงอายุสังขารโดยฤกษมาฆะ.   เสด็จลงจากเทวโลก 
โดยฤกษอัสสยุชะ  พึงนํามาแสดงเพียงเทาน้ี.   นี้    กําหนดหลายวาระ. 
         บัดนี้ พึงทราบความในบทวา  อถโข เตส ภิกฺขูน  เปนตน    ภิกษุ 
เหลาน้ันเกิดความประหลาดใจย่ิงนักวา   ทานผูมีอายุ    พระผูมีพระภาคเจาทรง 
กลาวถึงการเขาสูปฏิสนธิต้ังแตจุติ    การสงญาณยอนหลังต้ังแตปฏิสนธิไปถึงจุติ 
อันเปนทางของบุพเพนิวาส  อันนี้หนักมาก   ดุจทรงชี้รอยเทาบนอากาศ   แลว 
จึงกลาววา   ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย นาอัศจรรยจริง   เมื่อจะแสดงเหตุแมอ่ืนอีกจึง 
กลาววา  ยตฺร  หิ  นาม    ตถาคโต  ดังนี้ 
         บทวา ยตฺร หิ  นาม  เปนนิบาตใชในความวานาอัศจรรย.  อธิบายวา 
พระตถาคต  พระองคใดเลา.  ในบทวา  ฉินฺนปปฺเจ  นี้   ความวา กิเลส ๓ 
อยางเหลาน้ี คือ ตัณหา มานะ ทิฐิ ชื่อธรรมทําใหเนินชา. บทวา ฉินฺนวฏเม นี้  
ทานกลาววัฏฏะคือกุศลกรรมและอกศุลกรรม วา วฏมะ.บทวา ปริยาทินฺนวฏเฏ 
เปนไวพจนของบทวา ฉินฺนวฏเมนั้น  นั่นแล. อธบิายวาควบคุมวัฏฏะ คือกรรม 
ทั้งหมดไดแลว.   บทวา  สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต   ไดแก   ลวงทุกข  กลาวคือ 
วิปากวัฏฏะ  ทั้งหมด.  
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         บทวา อนุสฺสริสฺสติ นี้เปนคํากลาวถึงอนาคต   ดวยอานาจของนิบาต 
วา  ยตฺรหิ  ดงัน้ี.   ก็ในบทน้ีพึงทราบอธิบายดวยสามารถแหงอดีต   จริงอยู  
 พระผูมีพระภาคเจาทรงระลึกถึงพระพุทธเจาท้ังหลายเหลาน้ันแลว       ไมใชจัก 
ระลึกถึงในบัดนี้. 
         บทวา  เอวสีลา  ความวา มีศีลอยางน้ีโดย มรรคศีล ผลศลี  โลกิยศลี 
โลกุตตรศีล.   บทวา   เอวธมฺมา  ความวา   ธรรมเปนฝายสมาธินั่นแล   ทาน 
ประสงคในบทนี้. อธิบายวา มี้สมาธิอยางนี้โดยมรรคสมาธิ ผลสมาธิ โลกยิสมาธิ 
โลกุตตรสมาธิ.   บทวา เอวปฺา   ความวา มีปญญาอยางน้ีดวยสามารถแหง 
มรรคปญญา   เปนตน. 
         บทวา เอววิหารี  อธิบายวา หากมีปญหาวา  ก็ในบทนี้   เพราะธรรม 
ฝายสมาธิทานยึดถือในภายหลังเปนอันยึดถือวิหารธรรมดวย  เพราะเหตุไร  จึง 
ยึดถือธรรมท่ียึดถืออยูแลวอีกเลา.   ตอบวา นี้ไมใชเปนการยดึถือ.   เพราะบทน้ี 
ทานกลาวเพ่ือแสดงถึงนิโรธสมาบัติ.  เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาเหลาน้ัน 
ไดมีธรรมเปนเครื่องอยูคือนิโรธสมาบัติ   พึงทราบความในบทน้ีอยางนี้. 
         บทวา  เอว  วิมุตฺตา    ความวา ความพนในบทนี้มี ๕ อยาง   คือ 
พนดวยขมไว  (วิกขัมภนวิมุตติ)    พนชั่วคราว  (ตทังควิมุตติ)    พนเด็ดขาด 
(สมุจเฉทวิมุตติ)    พนอยางสงบ (ปฏิปสสัทธิวิมุตติ)    พนออกไป (นิสสรณ- 
วิมุตติ).  ในวิมุตติเหลาน้ัน    สมาบัติ ๘ จัดเปนวิกขัมภนวิมุตติ  เพราะพนจาก 
นิวรณเปนตนที่ขมไวไดเอง.     อนุปสสนา ๗ มี    อนิจจานุปสัสนา  เปนตน 
จัดเปน ตทังควิมุตติ   เพราะกําหนดดวยสามารถเปนขาศึกของธรรมน้ัน ๆ เอง 
เพราะพนจากนิจจสัญญาเปนตน เหลาน้ัน.  อริยมรรค   จัดเปนสมุจเฉทวิมุตติ 
เพราะพนจากกิเลสที่ตัดขาดแลวเอง.  สามัญญผล ๔  จัดเปนปฏิปสสัทธิวิมุตติ 
เพราะเกิดข้ึนในที่สุดแหงการสงบของกิเลสดวยอานุภาพมรรค.  นิพพานจัดเปน  
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นิสสรณวิมุตติ เพราะพนคือเพราะปราศจากคือ เพราะต้ังอยูไกลจากกิเลสทั้งปวง  
เพราะเหตุนั้นพึงทราบเน้ือความในบทนี้วา       พนแลวอยางนี้ดวยสามารถแหง 
วิมุตติ ๕ เหลาน้ี. 
         บทวา ปฏิสลฺลานา วุฏ ิโต   ความวา  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออก 
จากความเปนผูประทับอยูพระองคเดียว.   ถามวา  สืบเนื่องกันอยางไรจากบทวา 
อิโต  โส ภิกขฺเว ดังน้ี.   ตอบวา ก็พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มดวย 
สองบทเหลาน้ีวา   ดูกรภกิษุทั้งหลาย  ตถาคตไดแทงตลอดธรรมธาตุนี้  และวา 
แมทวยเทพก็พากันกราบทูลความน้ีแกตถาคตดังนี้.   ในบททัง้สองน้ัน  พระผูมี 
พระภาคเจาทรงแสดงบทกราบทูลของเทวดา   จักใครครวญถึงโกลาหลของเทว- 
จารึกในตอนจบพระสูตร.   พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภเทศนาน้ีดวยสามารถ 
การสืบเนื่องจากบทธรรมธาตุ. 
         ในบทเหลาน้ัน  พึงทราบ ๑๑ บท เปนตนวา ขตฺติโย ชาติยา โดยนัย 
ที่กลาวไวแลวในนิทานกัณฑ. บทวา วิปสสี ในบทเปนตนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
พระโพธิสัตวพระนามวาวิปสสี  เปนชื่อของพระโพธิสัตวองคนั้น.  อน่ึง ทานได 
ชื่อน้ัน   เพราะเปนผูฉลาดในการเห็นเนื้อความหลาย ๆ อยาง. 
         บทวา โพธิสตฺโต  คือสัตวผูฉลาด สัตวผูตรัสรู. อีกอยางหนึ่ง  สัตวผู 
ฝกใฝคือมีใจจดจออยูในมรรค ๔ กลาวคือ  โพธิ  ชื่อวา โพธิสัตว.  ในบทวา 
สโต สมฺปชาโน นี้  บทวา สโต คือสตินั้นเอง. บทวา สมฺปชาโน คือญาณ 
อธิบายวา  พระโพธิสัตวทรงกระทําสติใหมั่น   กําหนดดวยญาณเสด็จลงสูพระ- 
ครรภของพระมารดา.  บทวา โอกฺกมิ ทานแสดงความท่ีพระโพธิสัตวเสด็จลง  
ดวยบทน้ีในบาลีไมไดแสดงถึงลําดับแหงการกาวลง    ก็เพราะลําดับแหงการกาว 
นั้น   ทานยกข้ึนสูอรรถกถา  ฉะนั้น พึงทราบอยางนี้.  
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         จริงอยู พระโพธิสัตวทุกพระองค ทรงบําเพ็ญบารมี  ๓๐ ทัศ ทรงบรจิาค  
มหาบริจาค  ๕     ทรงบรรลุที่สุดแหงญาตัตถจริยา   โลกัตถจรยิา   พุทธจรยิา 
ทรงดารงอยูในอัตภาพท่ี  ๓   เชนพระเวสสันดร     ทรงใหมหาทาน  ๗  ครัง้ 
ทรงยังแผนดินใหหว่ันไหว ๗ ครั้ง    ทรงกระทํากาละแลวทรงอุบัติในภพดุสิต 
ในวาระแหงจิตท่ี ๒   แมพระโพธิสัตวพระนามวาวิปสสี    ก็ทรงกระทํากาละ 
เหมือนอยางน้ันทรงอุบัติในสวรรคชัน้ดุสิต    ทรงประดิษฐานอยูในสวรรคชั้น 
ดุสิตน้ันตลอด ๕๗ โกฏิป ยิ่งดวย ๖ ลานป. ก็ในกาลอ่ืน พระโพธิสัตวทั้งหลาย 
ทรงอุบัติในเทวโลกที่สัตวมีอายุยืน    ยอมไมดํารงอยูตราบเทาอายุนั้น.    เพราะ 
เหตุไร.  เพราะทําบารมีใหเต็มไดยากในที่นั้น.  พระโพธิสัตวเหลาน้ัน  กระทํา 
อธิมุตตกาลกิริยา     จึงบังเกิดในถิ่นของมนุษยนั้นแล.      ก็บารมีทั้งหลายของ 
พระวิปสสีโพธิสัตวนั้น     สามารถจะยังพระสัพพัญุตญาณใหเกิดโดยอัตภาพ 
เดียวในบัดนี้ได ฉันใด  ในครั้งน้ัน  พระวิปสสีโพธิสัตวไดดํารงอยูในสวรรคชั้น 
ดุสิตน้ันตราบเทาอายุเพราะบารมีเต็มแลวดวยประการทั้งปวง ฉันนั้น.    กพ็วก 
เทวดาจักจุติโดย ๗ วัน    ดวยการคํานวณของพวกมนุษย ดังน้ัน  บุพนิมิต ๕ 
ยอมเกิดข้ึน คือ ดอกไมเหี่ยว   ผาเศราหมอง   เหง่ือไหลจากรักแรทั้งสอง  ผิว 
พรรณหมอง  เทวดาไมต้ังอยูในเทวอาสน. 
         ในบทเหลาน้ัน บทวา มาลา ไดแกดอกไมที่ประดับในวันถือปฏิสนธ.ิ 
นัยวาดอกไมเหลาน้ันไมเหี่ยวมาตลอด ๕๗ โกฏิป ยิ่งดวย ๖ ลานป  แตในตอน 
นั้นเห่ียว.   แมในผาท้ังหลายก็มีนัยนี้แหละ.   ก็ตลอดกาลประมาณเทาน้ี   พวก 
เทวดา ไมรูสึกหนาว ไมรูสึกรอน.  ในกาลน้ันเหง่ือไหลจากสรีระ เปนหยด ๆ 
ตลอดกาลประมาณเทาน้ีในสรีระของเทวดาเหลานั้น     ยอมไมปรากฏวรรณตาง 
กันดวยสามารถฟนหักและผมหงอก  เปนตน.    เทพธิดาปรากฏเหมือนมีอายุ 
๑๖ เทพบุตร  ปรากฏเหมือนมีอายุ  ๒๐.  แตในเวลาตาย  อัตภาพของเทพบุตร  
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เหลาน้ันทรุดโทรม.   อนึ่ง ตลอดกาลประมาณเทาน้ี   เทพบุตรเหลาน้ัน  ไมมี  
ความกระสันในเทวโลก.   แตในเวลาจะตาย  หายใจไมออกกระสับกระสาย  ไม 
ยินดี  ในอาสนะของตน.  
         ก็บุพนิมิต  ๕  เหลาน้ี     ยอมปรากฏแกเทวดาผูมีศักดิ์ใหญเทาน้ันไม 
ปรากฏแกเทวดาทั้งปวง      เหมือนนิมิตมีอุกกาบาตแผนดินไหวและจันทคราส 
เปนตน   ยอมปรากฏแกพระราชาและอํามาตยของพระราชาเปนตน  ผูมีบุญมาก 
เทาน้ัน    ไมปรากฏแกคนทั้งปวง ฉะนั้น.  เหมือนอยางมีนักโหราศาสตร ยอมรู 
บุพนนิมิต  ในมนุษยทั้งหลาย  คนทั้งปวงไมรู ฉันใด  ทวยเทพทั้งปวงยอมไมรู 
แมนิมิตเหลานั้น     แตบัณฑิตเทาน้ันรูไดฉันนั้น.    เทพบุตรเหลาใดเกิดใน 
เทวโลกนั้นดวยกุศลกรรมนอย   เมื่อเทพบุตรเหลาน้ันเกิด   เขากลัววา บัดนี้ใคร 
จะรูพวกเราเกิดที่ไหน  เทพบุตรที่มีบุญมากยอมไมกลัววา   พวกเราอาศัยทาน 
ที่เราให   ศลีท่ีเรารักษา  ภาวนาที่เราเจริญ  จักเสวยสมบัติในเทวโลกเบื้องบน.  
         แมพระโพธิสัตวพระนามวาวิปสสี    ทรงเห็นบุพนิมิตเหลาน้ันแลวไม 
ทรงกลัววา  บัดนี้เราจักเปนพระพุทธเจาในอัตภาพถัดไป.  เมื่อเปนเชนนั้นเมื่อ 
นิมิตเหลาน้ัน  ปรากฏแกพระองค ทวยเทพในหม่ืนจักรวาฬพากันมาประชุมทูล 
วิงวอนวา  ขาแตทานผูนิรทุกข พระองคทรงบําเพ็ญบารมี ๑๐ มิไดทรงปรารถนา 
สักกสมบัติ   มารสมบัติ   พรหมสมบัติ   สมบัติพระเจาจักรพรรดิ   แตพระองค 
ทรงปรารถนาความเปนพุทธะ    ทรงบาํเพ็ญเพ่ือถอนสัตวออกจากโลก   บัดนี้  
กาลน้ันมาถึงพระองคแลว   เปนสมัยเพ่ือความเปนพุทธะแลว. 
         ลําดับนั้น  พระมหาสัตวมิไดทรงรับปฏิญญาของเทวดาเหลาน้ัน   ทรง 
ตรวจดูมหาวิโลกนะ  ๕ ประการ ดวยสามารถทรงกําหนด  กาล  ทวีป  ประเทศ 
ตระกูล  และอายุของพระมารดา. ในมหาวิโลกนะ ๕ นั้น พระมหาสัตวทรงตรวจ 
ดูกาลกอนวา   ถึงเวลาหรือยัง.   กาลเม่ืออายุของสัตวเจริญมากกวาแสนป    ก็ยัง  
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ไมใชกาล.   ถามวาเพราะเหตุไร.  ตอบวา  เพราะในกาลนั้น  ชาติชราและมรณะ  
จะไมปรากฏแกสัตวทั้งหลาย.     ชื่อวาพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
อันจะทําใหพนจากพระไตรลักษณก็จะไมมี.   เม่ือพระพุทธเจาท้ังหลาย  ตรัสวา 
ทุกฺข   อนิจฺจ  อนตฺตา   ดงัน้ี    สัตวทั้งหลายก็จะพูดวา  พระพุทธเจาตรัสอะไร 
แลวไมสําคัญเพ่ือจะฟง เพ่ือจะเชื่อ. แตนั้นก็จะไมมีการตรัสรู  เม่ือไมมีการตรัสรู.  
คําสอนก็จะไมนําสัตวใหออกจากทุกข   เพราะฉะนั้น   จึงไมใชกาล    แมกาลเม่ือ 
สัตวมีอายุถอยลงไปกวา ๑๐๐  ป  ก็ไมใชกาล.   ถามวาเพราะเหตุไร     ตอบวา 
เพราะในกาลนั้น    สัตวทั้งหลายมีกิเลสหนา.     โอวาทท่ีใหแกสัตวที่มีกิเลสหนา 
ยอมไมดํารงอยูในฐานะเปนโอวาท เหมือนไมเทาขีดลงไปในน้ํายอมหายไปทันที 
เพราะฉะนั้น จึงไมใชกาล.    กาลเม่ืออายุสัตวต้ังแตแสนป ลงมาถึง ๑๐๐  ป ชื่อ 
วากาล.  ก็ในกาลน้ัน.   มนุษยทั้งหลายมีอายุ ๘๐,๐๐๐  ป.  ครัง้น้ัน พระมหาสัตว 
ทรงเห็นวาถึงกาลท่ีควรจะเกิดแลว.  จากนั้น  พระมหาสัตวทรงตรวจดูทวีปทรง 
เห็นทวีป ๔ พรอมดวยบริวาร   ทรงเห็นวาใน ๓ ทวีป  พระพุทธเจาท้ังหลาย 
ไมบังเกิด     บังเกิดในชมพูทวีปแหงเดียว.    ชมพูทวีปเปนทวีปใหประมาณ 
๑๐,๐๐๐ โยชน ทรงตรวจดูประเทศตอไปวา พระพุทธเจาท้ังหลายยอมบังเกิดใน 
ประเทศไหนหนอ    ทรงเห็นมัชฌิมประเทศ.   ทานกลาวถึงมัชฌิมประเทศไว 
ในวินัยโดยนัยเปนตนวา   ดานทิศตะวันออกมีนิคมชื่อกชังคละ  ประเทศน้ันโดย 
สวนยาวประมาณ  ๓๐๐  โยชน  โดยสวนกวางประมาณ ๑๕๐ โยชน   โดยรอบ 
ประมาณ   ๙๐๐  โยชน.  จริงอยู   ในประเทศน้ัน  พระพุทธเจาทั้งหลาย  พระปจ- 
เจกพุทธะทั้งหลาย   พระอัครสาวก  พระมหาสาวก  ๘๐   พระเจาจักรพรรดิและ 
กษัตริย  พราหมณ  คหบดี เศรษฐี   ผูมีศักด์ิใหญเหลาอ่ืนยอมเกิด.  อน่ึง  ใน 
ประเทศน้ีมีนครชื่อพันธุมดี  พระมหาสัตวทรงตัดสินพระทัยวา  เราควรไปเกิด 
ในนครน้ัน.    จากน้ันทรงตรวจดูตระกูล    ทรงเห็นตระกูลแลววา    ธรรมดา  
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พระพุทธเจาทั้งหลาย   ยอมบังเกิดในตระกูลที่ชาวโลกยกยอง     ก็บัดนี้  ตระกูล  
กษัตริยอันชาวโลกยกยองแลว   เราจักเกิดในตระกูลนั้น    พระราชาพระนามวา 
พันธุมจักเปนพระบิดาของเรา ดังน้ี.     จากน้ัน   ทรงตรวจดูมารดา   ทรงเห็น 
แลววา   ธรรมดาพระพุทธมารดาไมเปนหญิงเหลาะแหละ     ไมเปนนักเลงสุรา 
บําเพ็ญบารมีมาแลวถึง แสนกัป  ต้ังแตเกิดมาศีล  ๕ ไมขาด   ก็หญิง  เชนพระ- 
นางพันธุมดีเทวีนี้จักเปนมารดาของเรา ดังน้ี.   ทรงรําพึงวา พระนางพันธุมดีเทวี 
จะมีพระชนมายุเทาไร  ทรงเห็นแลวจักมีพระชนมายุ ๗ วัน ตอจาก ๑๐  เดือน. 
         พระโพธิสัตวทรงตรวจดูมหาวิโลกนะ ๕  นี้ตรัสวา     ดูกรผูนิรทุกข 
ทั้งหลาย เปนกาลอันสมควรของเราเพ่ือความเปนพระพุทธเจาแลว   เมื่อจะทรง 
ทําการสงเคราะหแกทวยเทพประทานปฏิญญา   วาพวกทานจงพากันกลับไปเถิด 
ทรงสงเทวดาเหลาน้ันแลว   แวดลอมดวยเทวดาชั้นดุสิตเสด็จเขาไปยังสวน 
นันทวันในดุสิตเทวโลก.     แมในเทวโลกท้ังหมดก็มีสวนนันทวันเหมือนกัน. 
เหลาเทวดาพากันทูลเตือนวา   ขอพระองคจงจุติจากเทวโลกน้ีไปสูมนุษยสุคติ 
เถิด แลวทูลใหระลึกถึงโอกาสที่ทรงบําเพ็ญกุศลกรรมมาในกาลกอน.   พระโพธิ-  
สัตวนั้นแวดลอมไปดวยเหลาเทวดาผูใหระลึกถึงกศุลอยางนี้   เสด็จไปอยูในสวน 
นันทวันนั้นทรงจุติแลว.  ก็ครั้นจุติอยางนี้แลวยอมรูวา  เราจุติ  ไมรูจุติจิตแมถือ 
ปฏิสนธิแลวจึงรู   แตไมรูปฏิสนธิจิตอีกน้ันแหละ   แตรูอยางนี้วาเราถือปฏิสนธิ 
ในที่นี้นั่นเอง.       แตพระเถระบางพวกกลาววา   ควรไดการนึกคิดโดยปรยิาย 
พระโพธิสัตวจักรูวารจิตท่ีสองที่สาม. 
         แตพระมหาสิวเถระผูทรงพระไตรปฎกกลาววา  ปฏิสนธิของพระมหา- 
สัตวไมเหมือนปฏิสนธิของสัตวอ่ืน     ดวยวาสติสัมปชัญญะของพระมหาสัตว 
เหลาน้ันถึงท่ีสุดแลว     แตเพราะไมสามารถกระทําจิตดวงน้ันดวยจิตดวงน้ันได 
ฉะน้ัน จึงไมรูจุติจิต  แตในขณะจุตินั่นเองยอมรูวาเราจุติไมรูปฏิสนธิจิต  รูเพียง  
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วาเราไดถือปฏิสนธิ  ณ  ที่โนนดังน้ี.     ในกาลน้ันหม่ืนโลกธาตุยอมหว่ันไหว.   
พระโพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะอยางนี้    เสด็จลงสูครรภมารดาทรงถือปฏิสนธิดวย 
มหาวิบากจิต   เชนกับกศุลจิตอันเปนอสังขาริกะ   สหรคตดวยโสมนัส   สมัปยุต 
ดวยญาณอันเปนสวนเบื้องตน  แหงเมตตาในปฏิสนธิจิต ๑๙ ดวง.  อน่ึง พระ- 
มหาสิวเถระยังกลาววา   จิตลหรคตดวยอุเบกขา.   พระโพธิสัตวแมพระองคนั้น 
ก็ไดถือปฏิสนธิดวยอุฤกษอุตตราสาฬหะในวันเพ็ญเดือน ๘ เหมือนพระผูมีพระ- 
ภาคเจาของเราทั้งหลายฉะนั้น. 
         ไดยินวา ในครั้งน้ันจําเดิมแตวันที่  ๗  แหงอาสาฬหะบูรณมี พระมารดา 
ของพระโพธิสัตวทรงเลนนักขัตตกีฬา     ทรงประดับดวยดอกไมและของหอม 
เปนตน     ไมมีการด่ืมสุราเสด็จลุกแตเขาในวันที่ ๗ ทรงสรงสนานดวยนํ้าหอม 
ทรงตกแตงดวยเครื่องประดับทุกชนิด   เสวยพระกระยาหารเลิศ   ทรงอธิษฐาน 
องคอุโบสถ   เสด็จเขาสูหองสิริบรรทมเหนือพระสิริไสยาศน     ทรงเขาสูนิทรา 
ไดทอดพระเนตรเห็นพระสุบินนี้. 
         ในพระสุบินนั้นวา     ทาวมหาราชท้ัง  ๔ ไดยกพระพุทธมารดาพรอม 
ดวยพระที่นําไปยังสระอโนดาด ใหสรงสนาน ใหทรงนุงหมดวยผาทิพย ใหทรง 
ลูบไลดวยของหอมทิพย ประดับ ดอกไมทิพย  ไมไกลจากน้ันมีภูเขาเงิน ภายใน 
ภูเขาเงินนั้นมีวิมานทอง     ใหพระพทุธมารดาหันพระเศียรไปทางทิศปาจีน 
บรรทม  ณ วิมานทองนั้น. 
         ครั้งน้ัน พระโพธสิัตวเปนชางเผือกผอง  ไมไกลจากน้ันมีภูเขาทองลูก 
หน่ึง  พระโพธิสัตวเสด็จไปที่ภูเขาทอง  นั้นแลวเสด็จลงจากภูเขาทอง  เสด็จข้ึน 
ภูเขาเงินแลวเสด็จเขาไปยังวิมานทอง   กระทําประทักษิณพระมารดาแลวไดเปน 
คลายแหวกพระปรัศเบ้ืองขวาเสด็จเขาไปสูพระครรภ.  ทันทนีั้น  พระเทวีทรงตื่น 
กราบทูลพระสุบินนั้นแดพระราชา.  
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         ครั้นสวางแลว พระราชารับสั่งใหเรียกหัวหนาพราหมณประมาณ ๖๔ คน  
ใหลาดอาสนะอันมีคามากบนพ้ืนฉาบดวยของเขียว กระทํามงคลสักการะดวยขาว 
ตอกเปนตน      เมื่อพราหมณทั้งหลายนั่ง ณ  ที่นั้นแลว  ทรงนําถาดทองถาดเงิน 
อันเต็มไปดวยขาวปายาสอยางดี  ปรุงดวยเนยใสนํ้าผ้ึงและนํ้าตาลกรวดครอบดวย 
ถาดทองถาดเงินอีกทีถวาย.   ทรงใหพราหมณเหลานั้นอ่ิมเอิบดวยวัตถุอยางอ่ืน 
มีผาใหมแมโคแดงและทานเปนตน.   พระราชาตรัสบอกพระสุบินนั้นแกพรา- 
หมณเหลาน้ัน     ผูเอิบอ่ิมดวยส่ิงปรารถนาท้ังปวงแลวรับสั่งถามวา    พระสุบิน 
นั้นจักเปนอยางไร.  พวกพราหมณกราบทูลวา  ขอเดชะขาแตมหาราช  พระองค 
อยาทรงพระวิตกเลย   พระเทวีทรงพระครรภแลว  พระเจาขา   อน่ึง พระครรภ 
นั้นเปนบุรุษไมใชสตรี  พระองคจักมีพระโอรส   พระโอรสนั้นหากครองเรือน 
จักเปนพระเจาจักรพรรดิ   ประกอบดวยธรรม   เปนธรรมราชา   หากออกบวช 
จักเปนพระพุทธเจาผูเปดโลก.    พึงทราบลําดับการพรรณนาเนื้อความในบทนี้  
วา  พระโพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภพระมารดาดังน้ีกอน.     บทวา  อยเมตฺถ 
ธมฺมตา  ความวา ขอน้ี เปนธรรมดาในการเสด็จลงสูพระครรภพระมารดาน้ี. 
ทานอธิบายวาน้ีเปนความเปนจริง  นี้เปนความแนนอนดังนี้. 
         ชื่อวานิยามน้ีมี ๕ อยาง คือ กรรมนิยาม   อุตุนิยาม  พีชนยิาม  จิตต- 
นิยาม  ธรรมนิยาม.  ในนยิามท้ัง ๕ นั้น     การใหผลแหงกุศลที่นาปรารถนา 
การใหผลแหงอกุศลที่ไมนาปรารถนา  นี้ชื่อกรรมนิยาม.  เพ่ือแสดงกรรมนิยาม 
นั้นควรกลาวถึงเรื่องในคาถาวา น อนฺตลิกฺเข  ดังน้ีเปนตน. มีเรื่องเลาวา  หญิง 
คนหน่ึงทะเลาะกับสามีประสงคจะผูกคอตาย จึงสอดคอเขาไปในบวงเชือก. บรุุษ 
คนหน่ึงลับมีดอยูเห็นหญิงน้ันประสงคจะตัดเชือก      จึงว่ิงไปปลอบหญิงน้ันวา 
นองอยากลัว  นองอยากลัว.  เชือกกลายเปนอสรพิษรัดคอหญิงอยู.     บุรุษนั้น 
กลัวรีบหนีไป.  หญิงน้ันตาย ณ  ที่นัน้เอง.   ควรแสดงถึงเรื่องทั้งหลายเปนตน 
อยางนี้ในที่นี้.  
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         ในชนบทน้ัน ๆ ในกาลน้ัน ๆ การเก็บดอกไมและผลไมเปนตนตน   โดย  
ตัดครั้งเดียวเทาน้ัน   ลมพัด   ลมไมพัด    แดดกลา   แดออน   ฝนตก   ฝนไม 
ตก   ดอกบัวกลางวันแยม   กลางคืนหุบ   อยางนี้เปนตน    เปนอุตุนิยาม  
         ผลขาวสาลียอมเปนผลจากพืชขาวสาลีอยางเดียว   รสหวานยอมเปนผล 
จากนํ้าหวาน  รสขมยอมเปนผลจากพืชขม  นี้เปนพีชนิยาม. 
         ธรรมคือจิตและเจตสิกดวงกอน ๆ เปนปจจัย    โดยอุปนิสยัปจจัยแหง 
ธรรมคือจิตและเจตสิกดวงหลัง ๆ   เพราะฉะนั้น  การเกิดข้ึนแหงสัมปฏิจฉันนะ 
เปนตนในลําดับแหงจักขุวิญญาณเปนตน  นี้  เปนจิตตนิยาม. 
         ความเปนไปแหงความหว่ันไหวในหมื่นโลกธาตุ     ในการเสด็จลงสู 
พระครรภพระมารดาแหงพระโพธิสัตวทั้งหลาย  นี้ชื่อธรรมนยิาม.   ในที่นีท้าน 
ประสงคธรรมนิยาม. เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงความน้ัน 
จึงตรัสคําเปนตนวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   เรือ่งน้ีเปนเรื่องธรรมดา ดังน้ี. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา กุจฺฉึ  โอกกฺมติ   นี้มีความวา  พระโพธิสัตว 
เสด็จลงสูพระครรภ.  ก็เม่ือพระโพธิสัตวนั้นเสด็จลงแลว  ยอมเปนอยางนี้  หาใช 
กําลังเสด็จลงไม. บทวา อปฺปมาโณ ความวา มีประมาณเจริญคือไพบูลย  บทวา 
อุฬาโร   เปนไวพจนของบทนั้น . ทานกลาววามีรสอรอยอยางยิ่งในบทเปนตนวา 
ชนทั้งหลายยอมเค้ียวกินของควรเค้ียวอันมีรสอรอยอยางยิ่ง      ทานกลาววา 
ประเสริฐอยางยิ่ง. ในบทมีอาทิวา  ไดยินมาวาเหลากอแหงวัจฉะผูเจริญยอมสรร 
เสริญพระสมณโคดมดวยความสรรเสริญอันยิ่ง.     แตในบทนี้ทานประสงคเอา 
ความไพบูลย.   ในบทวา  เทวาน เทวานุภาว   นี ้  มีความวา อานุภาพของเทวดา 
ก็คือ   ผานุงมีรัศมีสรานไป  ๑๒  โยชน รางกายก็เชนนั้น เครื่องประดับก็เชนนั้น 
วิมานก็เชนนั้น  พระโพธสิัตวลวงเลยเทวานุภาพนั้นดังนี้.  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 102 

         บทวา โลกนฺตริกา ความวาชองวางอันหน่ึงๆในระหวางจักรวาลท้ัง 
๓  ยอมมีในที่สุดโลก     ดุจชองวางในทามกลางลอเกวียน ๓ ลอ   หรือแผน ๓ 
แผนที่วางทับกันฉะน้ัน.   กโ็ลกันตรนรกน้ันโดยสวนกวางถึง  ๘,๐๐๐  โยชน. 
บทวา อฆา  คือ เปดเปนนิจ.  บทวา  อสวุตา  ความวา แมขางลางก็ไมมีต้ังไว. 
บทวา อนฺธการา คือ มืดมิด.  บทวา อนฺธการติมิสา  ความวา ประกอบดวย 
หมอกอันทําความมืดพนจากจักขุวิญญาณ.    นัยวา จักขุวิญญาณยอมไมเกิด  ณ 
ที่นั้น. บทวา เอวมหิทฺธิกา  ความวา  พระจันทรและพระอาทิตยยอมปรากฏใน 
๓ ทวีป  โดยสองแสงครั้งเดียวเทาน้ัน  อยางนี้ชื่อวา  พระจันทรและพระอาทิตย 
มีฤทธิ์มาก.    พระจันทรและพระอาทิตยกําจัดความมืดตลอดหนึ่งลานแปดแสน 
โยชนในทิศหน่ึง ๆ แลวสองแสงสวาง  อยางนี้ชื่อวาพระจันทรและพระอาทิตย 
มีอานุภาพมาก.  บทวา อาภาย  นานุโภนฺติ  ความวา แสงสวางของตนไมพอ. 
นัยวา พระจันทรและพระอาทิตยเหลาน้ันแลนไปทามกลางจักรวาลบรรพต.   ก ็
โลกันตรนรกเลยจักรวาลบรรพตไป   เพราะฉะนั้น พระจันทรและพระอาทิตย 
เหลาน้ันจึงมีแสงสวางไมพอในท่ีนั้น. 
         บทวา  เยป  ตตฺถ  สตฺตา  ความวา แมสัตวเหลาใดเกิดแลวในโลกันตร 
มหานรกนั้น.  ถามวาก็สัตวเหลาน้ันกระทํากรรมอะไรไวจึงเกิดในโลกันตรมหา 
นรกน้ัน.  ตอบวาทํากรรมหนักคือหยาบชา.    สัตวเหลาน้ันกระทําความผิดตอ 
มารดาบิดาและสมณพราหมณผูต้ังอยูในธรรมและกรรมรายกาจมีฆาสัตวเปนตน 
ทุกวัน ๆ ยอมเกิดในโลกันตรนรกน้ัน  ดุจอภยโจรและนาคโจรเปนตนในตาม-  
พปณณิทวีป  รางกายของสัตวเหลาน้ันสูง ๓ คาวุต   มีเล็บยาวเหมือนเล็บคาง-  
คาว  สัตวเหลาน้ันเกาะอยูบนจักรวาลบรรพตดวยเล็บ  เหมือนคางคาวเกาะอยูบน 
ตนไมฉะนั้น  เมื่อใดสัตวเหลาน้ันคลานไปถูกฝามือของกันและกันเขา  เมื่อนั้นก็ 
สําคัญวา     เราพบอาหารแลวจึงว่ิงหมุนไปรอบ ๆ แลวก็ตกไปบนนํ้าหนุนโลก  
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เมื่อลมปะทะก็ขาดตกลงไปในน้ําเหมือนผลมะทราง      พอตกลงไปแลวก็ละลาย   
เหมือนกอนแปงตกลงไปในน้ําท่ีเค็มจัด. บทวา  อฺเป  กิร  โภ  สนฺติ  สตฺตา 
ความวา สัตวทั้งหลายยอมเห็นกันในวันนั้นวา   โอโฮแมสัตวเหลาอ่ืนก็เกิดในที่ 
นี้   เพ่ือเสวยทุกขเหมือนอยางพวกเราเสวยทุกขยิ่งใหญฉะน้ัน.   ก็แสงสวางนี้ไม 
ต้ังอยูนาน  ต้ังอยูเพียงด่ืมขาวยาคูครั้งเดียว  เปลงออกเหมือนแสงสายฟาเพียง 
ลัดนิ้วมือเดียวเทาน้ัน  เมื่อสัตวทั้งหลายพูดวาน้ีอะไรก็หายไป.  บทวา  สกมฺปติ 
คือหว่ันไหวไปโดยรอบ.  สองบทตอไปเปนไวพจนของบทกอนนั้นแล.  บทวา 
ปุน  อปฺปมาโณ จ  เปนตน ทานกลาวความสรุปตอไป. 
         บทวา  จตฺตาโร  ในบทนี้วา เทวบุตร ๔ องค  เขาไปรักษาทิศทั้ง ๔ 
ทานกลาวหมายถึงทาวมหาราช ๔ องค.       ก็ในหมื่นจักรวาลแบงเปนอยางละ 
๔ ก็เปนสี่หม่ืนจักรวาล.     ในสี่หม่ืนจักรวาลน้ันในจักรวาลน้ี    ทาวมหาราช 
ถือพระขรรคเขาไปคอยอารักขาพระโพธิสัตว      เขาไปสูหองสิริยังหมูยักษเปน 
ตนวาพวกปศาจเลนฝุนที่กีดขวาง  ต้ังแตประตูหองใหหลีกออกไปแลว   ถอืการ 
อารักขาตลอดจักรวาล. 
         ก็การรกัษานี้เพ่ือประโยชนอะไร  แมหากวาจําเดิมแตกาลแหงกลละใน 
ขณะปฏิสนธิ  พวกมารแสนโกฏ ิ ยกเขาสิเนรุแมแสนโกฏ ิ พึงมาเพ่ือทําอันตราย 
พระโพธิสัตว  หรือพระมารดาของพระโพธิสัตว อันตรายท้ังหมดพึงหายไปมิใช 
หรือ.      แมเรื่องนี้พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสไวแลวในทําพระโลหิตใหหอวา 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย     ขอท่ีพวกมารจะพึงปลงพระชนมตถาคตดวยความพยายาม 
ของผูอ่ืน  ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส   ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตท้ังหลายไม 
ปรินิพพานดวยความพยายามของผูอ่ืน ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงไปตามท่ีอยูเถิด 
ภิกษุทั้งหลาย  ตถาคตทั้งหลายไมควรท่ีจะอารักขา เพราะฉะนั้น อันตรายถงึชีวิต 
ของพระตถาคตเหลาน้ันยอมไมมีดวยความเพียรของผูอ่ืนอยางนี้แหละ.   พวก  
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เทพบุตรไดถืออารักขาเพ่ือปองกันภัยก็ดี  ความหวาดสะดุงก็ดี  อันพึงเกิดแกพระ   
มารดาของพระโพธิสัตว      เพราะเห็นรูปหรือฟงเสียงของอมนุษยที่มีรูปพิการ 
นาเกลียดนากลัวเปนมฤคปกษี.  อีกประการหน่ึง พวกเทพบุตรเกิดความเคารพ 
ดวยเดชแหงบุญของพระโพธิสัตว     แมไดประกาศความเคารพของตน ๆ ก็ได 
กระทําอยางนี้.                                                                
         ก็ทาวมหาราชทั้ง  ๔ เหลาน้ี       เขาไปยืนภายในหองแสดงตนหรือไม 
แสดงตนแกพระมารดาของพระโพธิสัตว.   ไมแสดงในเวลาทรงอาบนํ้า  ทรงตก 
แตงพระวรกาย   ทรงบริโภคพระกระยาหารเปนตนและเวลาถาย  แตจะแสดงใน 
เวลาพระมารดาเสด็จเขาหองสิริแลวบรรทมบนพระที่สิริไสยาศน.   ณ  ที่นัน่ชื่อ 
วาการเห็นอมนุษยยอมเปนภัย  เฉพาะหนาของมนุษยก็จริง.  แตถึงดังน้ัน  พระ 
มารดาของพระโพธิสัตวเห็นอมนุษยเหลาน้ันดวยบุญญานุภาพของตน  และของ 
พระโอรสจึงไมทรงกลัว. พระทัยของพระมารดาน้ันยอมเกิดในอมนุษยเหลานั้น 
เหมือนผูดูแลภายในพระนครตามปกติ.      
         บทวา  ปกติยา  สีลวตี  ความวา เปนผูถึงพรอมดวยศีลโดยสภาวะนั่น 
เอง.  ไดยินวา เมื่อพระพุทธเจายังไมทรงอุบัติพวกมนุษยนั่งกระหยงไหวรับศีล 
ในสํานักของพวกดาบสและปริพาชก.    แมพระมารดาของพระโพธิสัตวของเรา 
ทั้งหลายก็ทรงรับศีลในสํานักของฤษีกาลเทวิล.       แตเมื่อพระโพธิสัตวเสด็จสู 
พระครรภ   ใคร ๆ อ่ืนไมสามารถจะนั่ง  ณ  บาทมูลได.  แมนัง่รับศีลบนอาสนะ 
เสมอกันก็เปนอาการดูหมิ่น เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา พระมารดาพระโพธิ- 
สัตวทรงรับศีลดวยพระองคเอง. 
         บทวา ปุริเสสุ  ความวา จิตประสงคในบุรุษ ในมนุษยไรๆ เริ่มดวย 
พระบิดาพระโพธิสัตวเปนตน  ยอมไมเกิดแกพระมารดาพระโพธิสัตว.    คนมี 
ศิลปะแมฉลาด  ก็ไมสามารถจะวาดรูปพระมารดาพระโพธิสัตวลงในใบลานเปน  
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ตนได.  อันใครๆ ไมสามารถจะกลาวไดวา เพราะเห็นรูปนั้น ราคะยอมไมเกิด  
แกบุรุษ. ก็หากวาบุรุษมีจิตกําหนัดประสงคจะเขาไปหาพระมารดาพระโพธิสัตว 
นั้น  เทาไมพาไปยอมผูกติดดุจโซทิพย  เพราะฉะน้ัน ทานจึงกลาวคําเปนตนวา 
พระมารดาอันใคร ๆ ลวงเกินไมได. 
         บทวา ปฺจนฺน  กามคุณาน ความวาในบทกอนทานกลาวถึงการหาม 
วัตถุดวยสามารถความประสงคในบุรุษดวยบทน้ีวา กามคุณูปสฺหิต  ในบทน้ี 
ทานแสดงถึงการไดอารมณ. ไดยินวา ในกาลน้ันพระราชาท้ังหลายโดยรอบสดับ 
วา  พระโอรสเห็นปานน้ีทรงอุบัติในพระครรภของพระเทวี  ทรงสงบรรณาการ 
อันเปนที่ต้ังแหงความยินดีในทวารหา    ดวยสามารถอาภรณมีคามากและดนตรี 
เปนตน.     ชือ่วาการกําหนดปริมาณแหงลาภและสักการะไมมีแกพระโพธิสัตว 
และแกมารดาของพระโพธิสัตว   เพราะสั่งสมกรรมท่ีทําไว. 
         บทวา  อกิลนฺตกายา  ความวาพระมารดาพระโพธิสัตวนั้นมิไดมีความ 
ลําบากไร ๆ อยางที่หญิงทั้งหลายอ่ืนลําบากดวยหนักครรภ    มือและเทายอมถึง 
การบวมเปนตน.    
         บทวา  ติโรกุจฺฉิคต  คือ เสด็จอยูภายในพระครรภ.  บทวา  ปฺสสติ 
ความวา พระมารดาพระโพธิสัตวครั้นลวงกาลมีกลละเปนตนทรงเห็นพระโพธิ- 
สัตวเขาถึงความเปนผูมีอวัยวะนอยใหญ      และพระอินทรียสมบูรณเกิดแลว. 
ถามวาทรงเห็นเพ่ืออะไร.   ตอบวาเพ่ืออยูอยางสบาย.   เหมือนอยางวามารดานั่ง 
หรือนอนกับบุตรยกมือหรือเทาของบุตรนั้นหอยลงคิดวา เราจักใหบุตรแข็งแรง 
มองดูบุตรเพ่ืออยูอยางสบายฉันใด       แมพระมารดาของพระโพธิสัตวก็ฉันนั้น 
คิดวา ทุกขใดเกิดแกครรภในขณะที่มารดายืนเดินเคลื่อนไปมาและนั่งเปนตน 
และในการกลืนอาหารรอนเย็นเค็มขมเปนตนของมารดา  ทุกขนั้นจะมีแก 
บุตรของเราหรือไมหนอดังน้ี    แลวมองดูพระโพธิสัตวเพ่ืออยูอยางสบาย  ทรง  
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เห็นพระโพธิสัตวประทับนั่งขัดสมาธิ.     เหมือนอยางวาสัตวเหลาอ่ืนอยูภายใน 
ทองบีบพุงแขวนกะเพาะทําแผนทองไวขางหลัง.    อาศัยกระดูกสันหลังวางคางกม 
ไวบนกํามือทั้งสอง นั่งเจาเหมืองลิงท่ีโพรงไมเมื่อฝนตกฉันใด พระโพธิสัตวมิได 
เปนอยางนั้น.  พระโพธิสตัวกระทํากระดูกสันหลังไวขางหลังน่ังขัดสมาธิ ก็บาย 
พระพักตรไปทางทิศตะวันออกดุจพระธรรมกถึกน่ังธรรมาสน.   ก็กรรมท่ีพระ- 
องคทรงกระทํามาในกาลกอน จึงทําใหวัตถุของพระโพธิสัตวบริสุทธิ์.  เมือ่วัตถุ 
บริสุทธิ์  พระลักษณะคือพระฉวีละเอียดยอมบังเกิดข้ึน. พระตโจในพระอุทรไม 
สามารถจะปกปดพระฉวีนั้นได.   เมื่อพระมารดาทรงแลดูยอมปรากฏเหมือนต้ัง 
อยูภายนอก.   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงทําเนื้อความน้ันใหแจมแจงดวย 
อุปมา  จึงตรัสคําเปนอาทิวา  เสยฺยถาป ดังน้ี.   ก็พระโพธิสัตวประทับอยูภาย 
ในพระครรภยอมไมทรงเห็นพระมารดา.     เพราะจักขุวิญญาณยอมไมเกิดข้ึน 
ภายในทอง. 
         บทวา  กาล  กโรติ  ความวา มิใชโดยสิ้นอายุเพราะการคลอดเปนปจจัย 
ดวยวาท่ีที่พระโพธิสัตวประทับอยูเปนเชนกับเจดียและกุฎี      ไมควรท่ีผูอ่ืนจะ 
รวมใชสอย.   อน่ึง  ใคร  ๆ ไมสามารถจะนําพระมารดาพระโพธิสัตวไปดํารงใน 
ฐานะเปนอัครมเหสีผูอ่ืนได  ดังนั้น    พระชนมายุของพระมารดาพระโพธิสัตว 
จึงมีประมาณเทาน้ัน  เพราะฉะนั้น พระนางจึงเสด็จทิวงคตในกาลน้ัน. 
         ถามวา  ก็พระมารดาพระโพธิสัตวเสด็จทิวงคตในวัยไหน.       ตอบวา 
ในมัชฌิมวัย.  เพราะวาในอัตตภาพของสัตวทั้งหลายในปฐมวัย  ฉันทราคะยอม 
มีกําลัง.  เพราะเหตุนั้น หญิงท่ีต้ังครรภในตอนน้ัน จึงไมสามารถจะรักษาครรภ 
ไวได.  ครรภยอมเจ็บมาก.   แตครั้นเลยสวนสองของมัชฌิมวัย   ในสวนท่ีสาม 
วัตถุยอมเปนของบริสุทธิ์.    ทารกที่เกดิในวัตถุบรสิุทธิ์ยอมไมมีโรค.    เพราะ 
ฉะน้ัน พระมารดาของพระโพธิสัตวเสวยสมบัติในปฐมวัย   ประสูติในสวนท่ีสาม 
ของมัชฌิมวัยแลว  เสด็จทิวงคต  ดังน้ัน ขอน้ีเปนธรรมดาในเรื่องนี้.  
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         วาศัพทในบทนี้วา  นว  วา  ทส วา  พึงทราบดวยสามารถเปนเครื่อง  
กําหนด     พึงทราบการสงเคราะหแมคําเปนตนอยางนี้วา  ๗  เดือน  ๘  เดือน 
๑๑ เดือน หรือ ๑๒ เดือน.   ในบทเหลาน้ัน  ทารกเกิดใน ๘ เดือน   ยังมีชีวิต 
อยูแตทนหนาวและรอนไมได   เกิดใน ๗ เดือนยอมไมมีชีวิต  ที่เหลือยังมีชีวิต 
อยูได. 
         บทวา เทวา  ปม  ปฏิคฺคณฺหนฺติ   ความวา  พรหมชั้นสทุธาวาส 
ผูเปนพระขีณาสพยอมรับ. ถามวาอยางไร. ตอบวาอาจารยบางพวกกลาววา รับ 
เครื่องแตงตัวในตอนประสูติ. แตขอน้ันถูกคัดคานแลวจึงกลาวขอน้ีวา  ในกาลน้ัน 
พระมารดาพระโพธิสัตว  ทรงนุงผาประดวยทองคํา  เชนกับตาปลามีสองชั้นคลุม 
ตลอดพระบาทไดพระทับยืน  ขณะนั้น พระมารดาพระโพธิสัตวไดประสูติพระ- 
โอรสคลองเชนกับน้ําไหลออกจากธมกรก  ลําดับนั้น เหลาเทวดามีเพศเปนพรหม 
ตามปกติเขาไปรับดวยขายทองคํากอน    ทาวมหาราชทั้ง ๔    ไดเอาเครื่องลาด 
ทําดวยหนังเสือเหลืองรับจากหัตถของพรหมเหลาน้ัน   จากน้ันพวกมนุษยจึงรับ 
ดวยผารองสองชั้น    เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาววาเทวดาท้ังหลายรับกอน   พวก 
มนุษยรับภายหลัง  ดังนี้.  
         บทวา  จตฺตาโร  น  เทวปุตฺตา  ความวา มหาราช ๔ องค. บทวา 
ปฏิคฺคเหตฺวา  ความวา   รบัดวยเครื่องลาดทําดวยหนังเสือเหลือง.    บทวา 
มเหสกฺโข   ความวา  มีเดชมาก มียศมาก ถึงพรอมดวยลักษณะ. 
         บทวา วิสุทฺโธว  นิกขฺมติ ความวา ไมเสด็จออกเหมือนสัตวเหลาอ่ืน 
มักติดอยูที่ชองคลอดขมแลวขมอีกจึงคลอด.    อธิบายวา   เสด็จออกไมติดขัด. 
บทวา  อุทฺเทน  แปลวา  ดวยนํ้า.  บทวา เกนจิ  อสุจนิา  ความวา  พระ- 
โพธิสัตวมิเปนเหมือนสัตวเหลาอ่ืน  ถูกลมเบงซัดมีเทาข้ึน  มีหัวลงที่ชองคลอด 
เหมือนตกลงไปสูเหวนรกชั่ว ๑๐๐ บรุุษ เหมือนชางถูกฉุดออกจากชองดาล  เสวย  
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ทุกขใหญ    เปรอะเปอนดวยอสุจิตาง ๆ แลวคลอด   ฉะน้ัน. จริงอยู  ลมเบงไม  
สามารถทําพระโพธิสัตวใหมีเทาข้ึน  มีหัวลงได   พระโพธิสัตวนั้นเหมือนพระ- 
ธรรมกถึกลงจากธรรมาศน     และเหมือนบุรุษลงจากบันได      ทรงเหยียด 
พระหัตถทั้งสองและพระบาทท้ังสอง ประทับยืนไมเปรอะเปอนดวยอสุจิอยางใด 
อยางหน่ึงอันมีอยูในพระครรภของพระมารดาเสด็จออก. 
         บทวา  อุทกธารา คือสายนํ้า.  ในสายนํ้าน้ัน  น้ําเย็นไหลจากหมอทอง 
น้ํารอนไหลจากหมอเงิน.    อน่ึง ทานกลาวบทน้ีเพ่ือแสดงนํ้าดื่มและนํ้าบริโภค 
และสายนํ้าเปนที่เลนไมทั่วไปดวยนํ้าเหลาอ่ืนของสายนํ้าเหลาน้ัน  อันไมเปรอะ- 
เปอนดวยอสุจิอยางใดอยางหน่ึงบนพ้ืนดิน.  ไมมีการกําหนดนํ้าที่นํามาดวยหมอ 
ทองและเงินอ่ืนและน้ําท่ีไหลไปสูสระโบกขรณีมีหังสวฏกะ เปนตน.  
         บทวา  สมฺปติชาโต  คือประสูติไดครูหน่ึง.   แตในบาลีทานแสดงดู 
เหมือนพอเสด็จออกจากพระครรภของพระมารดา  แตก็ไมควรเห็นเปนอยางนั้น.   
เพราะพรหมท้ังหลายรับพระโพธิสัตวนั้นพอเสด็จออกดวยขายทองคํากอน.  ทาว 
มหาราชท้ัง ๔  รับดวยเครื่องลาดทําดวยหนังเสือเหลืองจากหัตถของพรหมเหลา 
นั้น.     มนุษยทั้งหลายรับดวยผารองสองชั้นจากหัตถของทาวมหาราชท้ัง ๔. 
พระโพธิสัตวพนจากมือมนุษยทั้งหลายแลวประดิษฐานบนแผนดิน.     บทวา 
เสตมฺหิ  ฉตฺเต  อนุธาริยมาเน    ความวา  เมื่อเทวดาก้ันเศวตฉัตรทิพยตาม 
เสด็จอยู.    ในบทน้ีแมเครื่องราชกกุธภัณฑ  ๕  มพีระขรรค เปนตน  อันเปน 
บริวารของฉัตรนั้นก็ปรากฏข้ึนทันที.    แตในบาลีทานกลาวถึงฉัตรดุจพระราชา 
ในขณะเสด็จพระราชดําเนิน.   ในเบญจราชกุกกฏุภัณฑนั้น ฉัตรเทาน้ันปรากฏ 
คนถือฉัตรไมปรากฏ.  เชนเดียวกัน พระขรรค พัดใบตาล   แซหางนกยูง   พัด 
วาลวิชนี และกรอบพระพักตรยอมปรากฏ   คนถอืไมปรากฏ    นัยวาเทวดาทั้ง 
หลาย  ไมปรากฏรูปถือส่ิงเหลาน้ันทั้งหมด.   แมขอนี้ทานก็กลาวไววา  
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               พวกเทวดากั้นฉัตรมีกานไมนอย    มีมณฑลพัน 
               หน่ึงบนอากาศ  ไมเทาทองคํา  พัดจามรโบกสะบัดไปมา  
               แตไมเห็นคนถือพัดจามรและฉัตร ดังน้ี. 
         บทวา สพฺพา จ ทิสา นี้   ทานกลาวดุจพระโพธิสัตวประทับยืนหลัง 
จากเสด็จยางพระบาท ๗ กาวแลว ทรงเหลียวมองดูทิศทั้งหมด ไมควรเห็นอยาง 
นั้นเลย.  ความจริง พระโพธิสัตวทรงพนจากมือของพวกมนุษยแลวประดิษฐาน 
บนแผนดิน ทรงแลดูทิศตะวันออก.  หลายพันจักรวาลไดเปนเนินเดียวกัน. ณ 
ที่นั้น  พวกเทวดาและมนุษยตางบูชาดวยของหอมและดอกไม  เปนตน    พากัน 
กลาววา   ขาแตพระมหาบุรุษ ในโลกนี้แมคนเชนพระองคก็ไมมี จะหาคนย่ิงกวา 
พระองคไดแตไหน.  พระโพธิสัตวทรงเหลียวแลดู ทิศใหญ ๔ ทิศนอย ๔ ทศิ 
เบื้องลางเบื้องบน   ไมทรงเห็นแมคนเชนพระองคทรงดําริวา  นี้ทิศเหนือ  แลว 
ทรงบายพระพักตรไปทางเหนือไดเสด็จโดยอยางพระบาท ๗ กาว. พึงทราบความ 
ในบทนี้อยางนี้. บทวา อาสภึ  คือ สูงสุด. บทวา อคฺโค คือ เปนท่ีหน่ึงของชน 
ทั้งหมดดวยคุณธรรมทั้งหลาย.  อีก ๒ บท เปนไวพจนของบทนี้.   พระโพธิ- 
สัตวทรงพยากรณพระอรหัตอันพระองคพึงบรรลุในอัตตภาพน้ีดวยบทท้ังสองวา 
นี้เปนชาติสุดทายของเรา  บัดนี้ภพใหมของเราไมมีอีกแลว ดังน้ี. 
         ก็ในบทน้ีพึงทราบวา     การประดิษฐานบนแผนดินดวยพระบาท 
เสมอกัน    เปนบุพนิมิต  แหงการไดอิทธิบาท  ๔   การบายพระพักตรไปทางทิศ 
เหนือ  เปนบุพนิมิต    แหงการเสด็จไปครอบงําปราบปรามมหาชน   การเสด็จ 
ยางพระบาท ๗ กาว เปนบุพนิมิต  แหงการไดรตนะคือโพชฌงค ๗ การก้ันเศวต- 
ฉัตรทิพยเปนบุพนิมิต  แหงการไดฉัตรประเสริฐคือวิมุติ  การไดราชกุกกฏุภัณฑ 
๕ เปนบุพนิมิต   แหงการพนดวยวิมุติ  ๕   การเหลียวแลดูทศิเปนบุพนิมิต  แหง 
การไดอนาวรณญาณ  การเปลงอาสภิวาจา  เปนบุพนิมิต   แหงการเปนไปแหง  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 110 

ธรรมจักรที่ยงัไมไดเปนไป  การเปลงสีหนาทวา  นี้เปนชาติสุดทายของเรา เปน  
บุพนิมิต  แหงการปรินิพพานโดยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ดังนี้.  วาระเหลาน้ีมา 
แลวในบาลี.   แตหลายวาระยังไมมา   ควรนํามาแสดง. 
         จริงอยูในวันพระมหาบุรุษประสูติ  หม่ืนโลกธาตุหว่ันไหว   เทวดาใน 
หม่ืนโลกธาตุ      พากันมาประชุมในจักรวาลเดียวกัน.    เทวดารับกอน.   พวก 
มนุษยรับภายหลัง.  พิณท่ีขึงสาย  กลองที่ขึงหนัง   ไมมีใครประโคมก็ประโคม 
ข้ึนเอง.   ปอมและที่กักขัง  เปนตน   ของพวกมนุษยพังเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย. โรค 
ทั้งปวงสงบหมดไปเหมือนสนิมทองแดงที่ลางดวยของเปรี้ยว.     คนตาบอดโดย 
กําเนิด  เห็นรูป.  คนหนวกโดยกําเนิดไดยินเสียง. คนพิการไดมีกําลังสมบูรณ. 
สติของตนแมเลวโดยชาติ  คนบานํ้าลาย  ก็ต้ังม่ันได.   เรือท่ีแลนไปตางประเทศ 
ถึงทาสะดวก.   รตนะท่ีต้ังอยูบนอากาศและต้ังอยูบนพ้ืน    ไดสองแสงดวยความ 
ยิ่งใหญของตนเอง.   พวกมีเวรก็ไดเมตตาจิตตอกัน.  ไฟในอเวจีดับ.  แสงสวาง 
ในโลกันตรนรกก็เกิดข้ึน    น้ําในแมน้ําไมไหล.     ในมหาสมุทรไดมีน้ําหวาน. 
ลมไมพัด. นกที่บินไปบนอากาศท่ีอยูบนภูเขาและตนไมไดตก-ลงไปบนพ้ืนดิน. 
พระจันทรสวางยิ่งนัก.     พระอาทิตยไมรอนไมเย็นปราศจากมลทินไดสมบูรณ 
ตามฤดู.    พวกเทวดาประดิษฐานอยู  ณ  ประตูวิมานของตน ๆ เลนกีฬาอยาง 
สนุกสนาน  ดวยการปรบมือ  ผิวปาก โบกผา เปนตน.  แมฝนจากทิศทั้ง ๔ ก็ 
ไดตกลงมา.  ความหิว ความกระหาย  มิไดบีบค้ันมหาชน.   ประตูและหนาตาง 
ทั้งหลายเปดเอง.  ไมดอกไมผล  ก็ออกดอกออกผล  หม่ืนโลกธาตุไดมีธงดอกไม 
เปนอันเดียวกัน. 
         แมในขอนี้พึงทราบดังน้ี  หม่ืนโลกธาตุหว่ันไหว  เปนบุพนิมิตของการ 
ไดสัพพัญุตญาณของพระมหาบุรุษน้ัน   การประชุมในจักรวาฬเดียวกันของ 
เทวดาทั้งหลาย     เปนบพุนิมิตแหงการประชุมโดยทํานองเดียวนี้แลในกาลยัง  
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ธรรมจักรใหเปนไปแลวรับพระธรรม     การรับของพวกเทวดาครั้งแรก    เปน  
บุพนิมิตแหงการไดรูปาวจรฌาณ  ๔     การรับของพวกมนุษยภายหลังเปนบุพ- 
นิมิตแหงการไดอรูปฌาน ๔    พิณท่ีขึงสายดีดเอง    เปนบุพนิมิตแหงการได 
อนุปุพพวิหารธรรม กลองที่ขึงหนังดังเอง  เปนบุพนิมิตแหงการไดยินธรรมเภรี 
อันใหญหลวง   ปอมและที่กักขังเปนตนพังเปนบุพนิมิต   แหงการตัดขาดอัสมี- 
มานะ  มหาชนหายจากโรคเปนบุพนิมิต    แหงการไดอริยสัจ ๔ คนตาบอดโดย 
กําเนิดเห็นรูปเปนบุพนิมิตแหงการไดทิพจักษุ      คนหูหนวกไดยินเสียงเปน 
บุพนิมิตแหงการไดทิพโสต     คนพิการมีกําลังเปนบุพนิมิตแหงการไดอิทธิบาท 
๔  คนใบแตกําเนิดพูดไดเปนบุพนิมิตแหงการไดสติปฏิฐาน  ๙      เรือแลนไป 
ตางประเทศถึงทาโดยสะดวกเปนบุพนิมิตแหงการบรรลุปฏิสมัภิทา  ๔   ความท่ี 
รตนะสองแสงดวยความยิ่งใหญของตนเอง    เปนบุพนิมิตแหงแสงธรรมท่ีพระ- 
โพธิสัตวจักประกาศแกโลก    ผูมีเวรกันไดเมตตาจิตตอกันเปนบุพนิมิตของการ 
ไดพรหมวิหาร ๔ ไฟในอเวจีดับ เปนบุพนิมิตของการดับไฟ ๑๑ ดวง  โลกนั- 
ตรนรกสวาง เปนบุพนิมิตแหงการกําจัดความมืดคืออวิชชา แลวเห็นความสวาง 
แหงญาณ  น้ําในแมน้ําไมไหล   เปนบุพนิมิตแหงการไดเวสารัชชธรรม ๔  มหา- 
สมุทรมีรสหวาน เปนบุพนิมิตแหงความมีรสเปนอันหน่ึงดวยรสคือนิพพานการ 
ที่ลมไมพัด  เปนบุพนิมิตแหงการทําลายทิฐิ ๖๒ นกทั้งหลายไปบนดิน เปนบุพ- 
นิมิตแหงมหาชนผูฟงโอวาทแลวถึงสรณะดวยชีวิต    การท่ีพระจันทรสวางไสว 
ยิ่ง  เปนบุพนิมิตแหงความงามของตนเปนอันมาก  การท่ีพระอาทิตยเวนความ 
รอนและความเย็น   เปนบุพนิมิตแหงการเกิดสุขทางกายและทางใจ   เพราะฤด ู
สบาย    การที่พวกเทวดาประดิษฐานอยู  ณ ประตูวิมานรื่นเริงดวยการปรบมือ 
เปนตน      เปนบุพนิมิตแหงการถึงความเปนพระพุทธเจาแลวทรงเปลงอุทาน 
การท่ีฝนตกท้ัง ๔ ทิศ     เปนบุพนิมิตแหงการตกของฝนคือพระธรรมอันใหญ  
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หลวง การไมมีความหิวบีบค้ัน  เปนบุพนิมิตแหงการไดน้ําอมฤตคือกายคตาสติ  
การไมมีความกระหายบีบค้ัน เปนบุพนิมิตแหงความเปนผูถึงความสุขดวยวิมุตติ- 
สุข    การท่ีประตูและหนาตางเปดเอง เปนบุพนิมิตแหงการเปดประตูคือมรรคมี 
องค ๘ การท่ีตนไมออกดอกและผล เปนบุพนิมิตของดอกไมคือวิมุติบาน และ 
ความเปนผูเต็มดวยภาระคือสามัญญผล       การท่ีหม่ืนโลกธาตุมีธงดอกไมเปน 
อันเดียว เปนบุพนิมิตแหงความเปนผูมีธงดอกไมคืออริยะ.  นีช้ือ่สัมพหุลวาระ.  
           ในเรือ่งนี้ชนทั้งหลายถามปญหาวา  ตอนท่ีพระมหาบุรุษประทับยืนบน 
แผนดินแลว ทรงบายพระพักตรไปทางทิศเหนือ เสด็จไปไดทรงเปลงอาสภิวาจา 
เสด็จไปบนแผนดินหรือ หรือวาเสด็จไปทางอากาศ  ทรงปรากฏพระองคเสด็จไป 
หรือไมปรากฏ  เสด็จเปลือยพระองคไปหรือตกแตงพระองค เสด็จไปเปนหนุม 
หรือเปนคนแก  แมภายหลังก็ไดเปนเชนนั้นหรือ หรือวาเปนทารกออนอีก.  ก ็
ปญหานี้ต้ังข้ึนภายใตโลหปราสาท     พระจูฬาภยเถระผูทรงพระไตรปฎกไดแก 
ไวแลว. 
            มีเรื่องเลามาวา  ในเรื่องนี้พระเถระกลาวถึงขอน้ันไวมาก  ดวยสามารถ 
การกลาวถึงโชคดีโชคราย   กรรมเกาและการไมถือวาเพราะความเปนใหญแลว 
ในที่สุดไดพยากรณอยางนี้วา  พระมหาบุรุษเสด็จไปบนแผนดิน  แตไดปรากฏ 
แกมหาชนเหมือนเสด็จไปทางอากาศ   พระองคเสด็จไปแตเหมือนไมปรากฏแก 
มหาชน     เสด็จเปลือยพระองคไปแตปรากฏแกมหาชนเหมือนตกแตงพระองค 
เสด็จไปเปนคนหนุมแตปรากฏแกมหาชนเหมือนมีพระชนม  ๑๖  พระพรรษา 
แตภายหลังไดเปนทารกออนตามเดิม ไมเปนหนุมอยูอยางนั้นดังน้ี.  อน่ึง บรษัิท 
ของพระเถระน้ันไดพากันชอบใจวา   พระเถระแกปญหาดีเหมือนพระพุทธเจา. 
โลกันตริกวาระมีนัยดังท่ีไดกลาวไวแลวแล.      กแ็ลธรรมดานีท้านกลาวไวแลว 
ต้ังแตตน.  พึงทราบวา   ธรรมดาทั้งหมดยอมมีแดพระโพธิสัตวทุกพระองค.  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 113 

           บทวา  อทฺทสาโข ความวา พระราชาพันธุมไดทอดพระเนตรเห็นพระ- 
กุมารท่ีนางสนมใหบรรทมบนเครื่องรองสองชั้นนํามาเฝา. บทวา  มหาปุริสสฺส 
ความวา  แหงบุรุษผูยิ่งใหญดวยสามารถ  ชาติ  โคตร   ตระกูลประเทศเปนตน.  
บทวา  เทฺว   คติโย  คือความสําเร็จสองอยาง.  ก็ศัพทวาคตินี้ยอมเปนไปในคติ 
อันสัตวทั้งหลายพึงไปโดยประเภทมีนรกเปนตน   ในบาลีนี้วา ดูกรสารีบุตร  คติ 
๕ เหลาน้ีแลดังน้ี.  ยอมเปนไปในอัธยาศัยในบาลีนี้วา  เราไมรูอคติหรืออัธยาศัย 
ของภิกษุทั้งหลายผูศีลมีกัลยาณธรรมเหลาน้ีไดเลย.     ยอมเปนไปในที่พึงอาศัย 
ในบาลีนี้วา พระนิพพานเปนที่พึงอาศัยของพระอรหัตต.  อีกอยางหน่ึงยอมเปน 
ไปในความสําเร็จในบาลีนี้วา   ดกูอนพรหม  เรายอมรูความสําเร็จจุติและอุปติ 
ของทาน  ทานเปนทาวพกพรหมผูมีฤทธ์ิมากอยางนี้.  พึงทราบคติศัพทนั้นแม 
ในบทนี้วายอมเปนไปในความสําเร็จ.  บทวาอนฺา  ความวา  ชื่อวาความ 
สําเร็จในคติอ่ืนยอมไมมี.    บทวา   ธมฺมิโก   ความวา  เปนผูประกอบดวยกุศล 
ธรรม ๑๐ เวนการถึงอคติ.  บทวา    ธมฺมราชา   นี้เปนไวพจนของบทกอนน้ัน 
แล.     อีกอยางหน่ึง ชื่อวาเปนพระธรรมราชา   เพราะไดราชสมบัติโดยธรรม. 
บทวา  จาตุรนฺโต      ความวา ความเปนผูมีอิสระในผืนแผนดินมีมหาสมุทร  ๔ 
เปนขอบเขตดวยสามารถสมุทร  ๔  มสีมุทรดานทิศตะวันออกเปนตน.  บทวา 
วิชิตาวี   คือมีชัยชนะสงคราม.  อธิบายวา  ชนบทถึงความเปนชนบทที่ยั่งยืน 
มั่นคง  เพราะฉะนั้น พระกุมารจึงถึงความเปนผูมีพระราชอาณาจักรมั่นคง.  จริง 
อยู   เมื่อพระราชาดุรายเบียดเบียนโลกดวยเสียภาษีและลงอาชญาเปนตน    พวก 
มนุษยพากันละทิ้งมัชฌิมชนบทไปอาศัยอยูตามภูเขาและฝงสมุทรเปนตน    เลี้ยง 
ชีพอยูที่ชายแดน.     พวกมนุษยถูกโจรใจรายเบียดเบียนดวยการปลนประชาชน 
จึงพากันละชายแดน   ไปหาเลี้ยงชีพ  ณ ทามกลางชนบทของมนุษยผูออนโยน. 
ชนบทในการปกครองเห็นปานน้ียอมไมถึงความม่ันคง.   ก็เม่ือพระกุมารน้ีเสวย  
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ราชสมบัติ  ชนบทของพระองคจักม่ันคงเหมือนวางแผนหินไวหลังแผนดินแลว  
ลอมดวยแผนเหล็ก   พรหมณผูทํานายทั้งหลายเม่ือชี้แจงดังน้ี  จึงกลาววา    พระ- 
กุมารจึงถึงความเปนผูมีพระราชอาณาจักรมั่นคงดังน้ี.   รตนะในบทวาประกอบ 
ดวยรตนะ ๗ นี้   โดยอรรถคือยังความยินดีใหเกิด.  อีกอยางหนึ่ง 
                         รตนะทําความช่ืนชม    มีคามากหาเปรียบมิได 
                 หาดูไดยาก  เปนของใชของสัตวผูรูวิเศษ เพราะฉะน้ัน 
                 จงึเรียกวารตนะ. 
         อน่ึง  จําเดิมแตกาลที่จักรรตนะเกิด ไมมีเทวสถานอ่ืน ชนท้ังปวงยอม 
ทําการบูชาจักรรตนะนั้นนั่นแล  ดวยของหอมและดอกไมเปนตน    และกระทํา 
การกราบไหวเปนตน    เพราะฉะน้ันรตนะจึงเปนไปโดยอรรถวานาชื่นชม. 
         การตีราคาวาชื่อวาทรัพยมีประมาณเทาน้ี   ยอมเปนคาของจักรรตนะน้ัน 
แลดังน้ีไมมี   เพราะฉะนั้น  รตนะจึงเปนไปแมโดยอรรถวามีคามาก. 
         อน่ึงจักรแกวไมเหมือนรตนะอยางอ่ืนที่มีอยูในโลก  เพราะฉะนั้น  รตนะ 
จึงเปนไปแมโดยอรรถวาหาเปรียบมิได. 
         ก็เพราะพระเจาจักรพรรดิอุบัติในกัปที่พระพุทธเจาท้ังหลายอุบัติ.    ก็ 
แตวาพระพุทธเจาท้ังหลายอุบัติในบางครั้งบางคราว  ฉะนั้น รตนะจึงเปนไปแม 
โดยอรรถวาหาดูไดยาก. 
         รตนะน้ันยอมเกิดแกสัตวผูวิเศษ   ยิ่งดวยชาติรูปตระกูลและความเปน 
ใหญเปนตน   ไมเกิดแกผูอ่ืน เพราะฉะนั้น รตนะจึงเปนไปแมโดยอรรถคือเปน 
ของใชของสัตวผูวิเศษ. 
         อน่ึง  แมรตนะท่ีเหลือก็เหมือนจักรแกวน่ันแล   พระมหาบุรุษทรงประ- 
กอบดวยรตนะ ๗ เหลาน้ี    โดยความเปนของสมทบและโดยความเปนอุปกรณ 
แหงโภคะทั้งปวง เพราะฉะนั้น พระมหาบุรุษจึงชื่อวาทรงสมบูรณดวยรตนะ ๗.  
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         บัดนี้  เพ่ือแสดงรตนะเหลาน้ันโดยสรุปจึงตรัสวา   ตสฺสิมานิ  เปนตน.  
         ในรตนะเหลาน้ันน้ีเปนอธิบายโดยยอ    ในบทวา  จักรแกวเปนตน 
จักรแกวยอมปรากฏสามารถยึดสิริสมบัติของทวีปใหญทั้ง  ๔  มี   ทวีป  ๒,๐๐๐ 
เปนบริวารได.  ชางแกวเหาะไปบนเวหาสามารถดิ่งลงสูแผนดินมีสาครเปนที่สุด 
กอนอาหารทีเดียว. มาแกวก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน.  เมื่อความมืดประกอบดวย 
องค ๔  แกวมณีสามารถกําจัดความมืดประมาณโยชนหน่ึงแลวเห็นแสงสวางได.  
นางแกวผูมีความประพฤติเปนที่พอใจเวนโทษ  ๖  อยาง.    คหบดีแกวสามารถ 
เห็นขุมทรัพยที่อยูภายในแผนดินประมาณโยชนหน่ึงได.  ปริณายกแกวกลาวคือ 
บุตรผูเจริญท่ีสุด      สามารถเกิดในพระครรภของพระอัครมเหสีแลวครองราช 
สมบัติไดทั้งหมด  ยอมปรากฏ. 
         บทวา  ปโรสหสฺส  คือ  พันกวา.  บทวา  สุรา คือ กลาหาญ.  บทวา  
วีรงฺครูปา  คือมีรูปทรงสมเปนวีรบุรุษ.  บทนี ้ เปนชื่อของความเพียร.    ชื่อ 
วีรงฺครูปา   เพราะมีรูปทรงสมเปนวีรบุรุษ.    มีรูปทรงสมเปนวีรบุรุษ   คือมี 
ความเพียรเปนที่เกิด  มีความเพียรเปนสภาวะ   สําเร็จดวยความเพียร  เปนผูไม 
เกียจคราน.   ทานอธิบายวา   แมรบตลอดวันก็ไมเหนื่อย. 
         บทวา  สาครปริยนฺต   ความวา  มีมหาสมุทรเปนที่สุดกระทําภูเขา 
จักรวาลใหเปนเขตแดนต้ังอยู.   บทวา  อทณฺเฑน   ความวา  ผูใดปรับผูไมได 
ทําความผิด  ๑๐๐ บาง ๑,๐๐๐  บาง    ผูนั้นชื่อวาใชอํานาจดวยอาชญาคือทรัพย.  
ผูใดออกคําส่ังใหประหารและทิ่มแทง    ผูนั้นชื่อวา  ใชอํานาจดวยอาชญาคือ 
ศัสตรา. แตพระราชาพระองคนี้ทรงละอาชญาแมทั้งสองนั้น  ทรงปกครองไมตอง 
ใชอาชญา.   บทวา  อสตฺเถน   ความวา  ผูใดใชศัสตรามีคมขางเดียวเปนตน 
เบียดเบียนผูอ่ืน    ผูนั้นชือ่วาใชอํานาจดวยศัสตรา.    แตก็พระราชาพระองคนี้  
ไมทรงทําโลหิตของใคร ๆ   เพียงแมลงวันตัวเล็กดื่มไดใหเกิดข้ึนดวยศัสตรา  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 116 

ทรงไดรับการตอนรับจากพระราชาผูเปนศัตรูอยางนี้วา ขาแตมหาราช  ขอพระ-  
องคจงเสด็จมาโดยธรรมเถิดดังน้ี.   อธิบายวา ทรงยึดแผนดินดังกลาวแลว  ทรง 
ปกครอง  ทรงปราบปราม  จนไดเปนเจาของครอบครอง.   ครัน้บอกถึงความ 
สําเร็จอยางที่หน่ึงอยางนี้แลว    เพ่ือจะบอกความสําเร็จอยางที่สอง    จึงกลาวคํา 
เปนอาทิวา  สเจ โข ปน  ดังน้ี.  ในบทเหลาน้ัน    บทวา พระกุมารน้ีมีหลังคา 
คือ กิเลสเปดแลว   เพราะมีเครื่องปกปดกีดขวาง   กลาวคือ ราคะ โทสะ โมหะ 
มานะทิฐิ กิเลสตัณหาเปดแลว  คือกําจัดไดแลว.  ปาฐะวา  วิวฏฏจฺฉโท  ดงัน้ี 
บาง.    อธิบายอยางนี้เหมือนกัน.    ครัน้บอกความสําเร็จอยางที่สองอยางนี้แลว 
เพ่ือแสดงลักษณะอันเปนนิมิตแหงคติเหลาน้ัน   จึงกลาวคําเปนอาทิวา อยฺหิ 
เทว  กุมาโร ดังน้ี. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา สุปติฏ ิตปาโท  ความวา พระกุมารไมเปน 
เหมือนคนอ่ืน เมื่อคนอ่ืนวางเทาลงบนแผนดิน ปลายฝาเทา สนเทา หรือขางเทา 
ยอมจดกอน  ก็แตวายังปรากฏชองในตอนกลาง  แมเมื่อยกข้ึนสวนหนึ่งในปลาย 
ฝาเทาเปนตนนั่นแหละก็ยกข้ึนกอน.   ฝาพระบาทท้ังส้ินของพระกุมารน้ัน  ยอม 
จดพ้ืนโดยทรงเหยียบพระบาทครั้งหน่ึง   ดุจพ้ืนรองเทาทองคําฉะน้ัน    ทรงยก 
พระบาทข้ึนจากพ้ืนก็โดยทํานองเดียวกันนั่นแหละ    เพราะฉะนั้น  พระกมุารน้ี  
จึงเปนผูมีพระบาทเรียบเสมอกัน. 
         บทวา  จกฺกานิ  ทานกลาวไวในบาลีวา  ณ พ้ืนพระบาทท้ัง ๒ มีจักร 
๒ เกิดข้ึน   จักรเหลาน้ันมีซี่มีกงและดุม.   ก็พึงทราบความวิเศษน้ีดวยบทน้ีวา 
บริบูรณดวยอาการท้ังปวง.  ไดยินวา   ดุมของจักรเหลาน้ันปรากฏ ณ ทามกลาง 
พ้ืนพระบาท.   ลวดลายวงกลมกําหนดดวยดุมยอมปรากฏ   วงกลมลอมหนาดุม 
ปรากฏ  ทอนํ้าปรากฏ ซีป่รากฏ  ลวดลายวงกลมในซ่ีทั้งหลายปรากฏ  กงปรากฏ 
กงแกวมณีปรากฏ.   นี้มาในบาลีกอนแลว.   แตสมัพหุลวาระยังไมมา.  สัมพหุ-  
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วาระนั้น  พึงทราบอยางนี้.  รูปหอก  รปูแวนสองพระฉาย   รูปดอกพุดซอน  
รูปสายสรอย   รูปสังวาล   รูปถาดทอง  รูปมัจฉาคู   รูปต่ัง  รูปขอ  รูปปราสาท 
รูปเสาระเนียด   รูปเศวตฉัตร    รูปพระขรรค    รปูพัดใบตาล    รูปหางนกยูง 
รูปพัดวาลวิชนี  รูปมงกฎุ   รูปแกวมณี  รูปบาตร   รูปพวงดอกมะลิ   รูปดอก 
บัวขาบ  รูปดอกบัวแดง  รูปดอกบัวขาว  รูปดอกปทุม  รูปดอกบุณฑริก  รูป 
หมอเต็มดวยน้ํา   รูปถาดเต็มดวยนํ้า   รูปมหาสมุทร   รูปเขาจักรวาล   รูปปา 
หิมพานต  รูปเขาสิเนรุ  รปูพระจันทรพระอาทิตย   รูปดาวนักษัตร   รูปทวีป 
ใหญทั้ง ๔ รปูทวีปนอย ๒,๐๐๐ ทั้งหมด   โดยที่สดุหมายถึงบริวารของพระเจา 
จักรพรรดิดวย   เปนบริวารขุองจักรลักษณะน่ันเอง. 
         บทวา  อายตปณฺหิ  ความวา มีสนพระบาทยาวคือ  มีสนพระบาท 
บริบูรณ.  อธบิายวา สนพระบาทของพระมหาบุรุษไมเปนเหมือนปลายเทาของ 
คนอ่ืนที่ยาว ลําแขงต้ังอยูสุดสนเทาเปนเหมือนตัดสนเทาต้ังอยู  ฉะนั้น.  แตของ 
พระมหาบุรุษ  พระบาทมี ๔ สวน ปลายพระบาทมี ๒ สวน  ลาํพระชงฆต้ังอยู 
ในสวนท่ี ๓ สนพระบาทในสวนท่ี  ๔    เปนเชนกบัลูกคลีหนัง  ทําดวยผากัมพล 
สีแดง   ดุจมวนดวยปลายเข็มแลวต้ังไว.                
         บทวา ทีฆงฺคุลิ  ความวา นิ้วพระหัตถของพระมหาบุรุษไมเปนเหมือน 
นิ้วของคนอ่ืนที่บางนิ้วยาว  บางนิ้วส้ัน.   แตของพระมหาบุรุษน้ิวพระหัตถและ 
พระบาทยาวเหมือนของวานร  ขางโคนใหญแลวเรยีวไปโดยลําดับ  ถึงปลายน้ิว 
เชนเดียวกับแทงหรดาลท่ีขยําดวยนํ้ามันยางแลวปนไว.    เพราะฉะนั้น  ทานจึง 
กลาววา  มีนิ้วพระหัตถยาวดังนี้.                                     
         บทวา  มุทุตลุนหตฺถปาโท   ความวา  มีพระหัตถและพระบาทออน 
ดุจปุยฝายที่ยีได  ๑๐๐  ครัง้   เอารวมต้ังไวในเนยใส.   แมในเวลาพระชนมเจริญ 
พระหัตถและพระบาทก็จักออนนุมเหมือนเมื่อพอประสูติ.    พระหัตถและพระ-  
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บาทของพระโพธิสัตวนุม  ออนนุม  เพราะฉะนั้น พระโพธิสัตวจึงมีพระหัตถและ  
พระบาทออนนุม. 
         บทวา   ชาลหตฺถปาโท   ความวา  ระหวางพระองคุลีหนังไมติดกัน. 
เพราะผูมีมือติดกันเปนพืดเชนนี้    ถูกกําจัดโดยบุรุษโทษ    แมบวชก็ไมได. 
ก็พระมหาบุรุษมีนิ้วพระหัตถ  ๔  นิ้ว   พระบาท   ๕  ชิดสนิทเปนอันเดียวกัน. 
ก็เพราะพระองคุลีทั้งหลายชิดสนิทเปนอันเดียวกัน  พระองคุลีทั้งหลายจึงติดกัน 
และกัน มีลักษณะเปนขาวเหนียวต้ังอยู. พระหัตถและพระบาทของพระโพธิสัตว 
นั้นเปนเชนกับหนาตางตาขายอันชางผูฉลาดดีประกอบแลว.  เพราะฉะน้ัน  ทาน 
จึงกลาววา  มีฝาพระหัตถและฝาพระบาทมีลายดุจตาขาย.    
         เพราะขอพระบาทต้ังอยูเบื้องบน   พระบาทของพระโพธิสัตวนั้น    จึง 
เหมือนสังขควํ่า      เพราะฉะนั้น  พระโพธิสัตวจึงมีพระบาทเหมือนสังขคว่ํา. 
จริงอยู  ขอเทาของคนอ่ืนอยูที่หลังเทา เพราะฉะน้ัน เทาของคนเหลาน้ันจึงติดกัน 
เหมือนติดดวยสลักกลับกลอกไมไดตามสะดวก      เมื่อเดินไปฝาเทาไมปรากฏ. 
แตขอพระบาทของพระมหาบุรุษข้ึนไปต้ังอยูเบื้องบน.  เพราะฉะนั้น พระวรกาย 
ทอนบนของพระมหาบุรุษ  ต้ังแตพระนาภีข้ึนไปจึงมิไดหว่ันไหวเลย   ดุจพระ 
สุวรรณปฏิมาประดิษฐานอยูในเรือ.  พระวรกายทอนเบื้องลางยอมไหว.  พระ- 
บาทกลอกกลับไดสะดวก.    เมื่อชนทั้งหลายยืนอยูขางหนาบาง     ขางหลังบาง 
แมในขางทั้งสองก็เห็น    ฝาพระบาทยอมปรากฏ.     แตไมปรากฏเหมือนยืนอยู 
ขางหลังชาง. 
         บทวา  เอณิชงฺโฆ  คือ  มีพระชงฆเรียวดุจเนื้อทราย.     อธิบายวา 
มีพระชงฆบริบูรณดวยหุมพระมังสะเต็ม  ไมใชเนือ้ตะโพกติดโดยความเปนอัน 
เดียว  ประกอบดวยพระชงฆเชนกับทองขาวสาลีทองขาวเหนียว  อันมังสะที่ต้ัง 
อยูเสมอกันโดยรอบลอมอยูแลวกลมกลอมดีแลว.  
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         บทวา อโนนมนฺโต  คือไมนอมลง.  ทานแสดงความท่ีพระมหาบุรุษ  
นั้นไมคอมไมแคระดวยบทนี้.    ก็คนท่ีเหลือเปนคนคอมหรือเปนคนแคระ.  
คนคอมกายสวนบนไมบริบูรณ  คนแคระกายสวนลางไมบริบูรณ   คนเหลาน้ัน 
เพราะกายไมบริบูรณเมื่อกมลงจึงไมสามารถลูบคลาํเขาได.     แตพระมหาบุรุษ 
เพราะพระวรกายท้ังสวนบนสวนลางบริบูรณ  จึงสามารถลูบคลําได. 
         บทวา  โกโสหิตวตฺถคุยฺโห ความวา  พระมหาบุรุษมีพระคุยหะซอน 
อยูในฝก  ดุจฝกบัวทอง  ดุจคุยหะแหงโคและชางเปนตน  เพราะเหตุนั้น  พระ- 
มหาบุรุษจึงมีพระคุยหะเรนอยูในฝก.  บทวา  วตฺถคุยฺห    ทานกลาวองคชาต 
ควรปกปดดวยผา.                                                                 
         บทวา  สุวณฺณวณฺโณ   ความวา พระมหาบุรุษเชนกับรูปทองแทงที่ 
คลุกเคลาดวยสีแดงชาดแลวขัดดวยเข้ียวเสือ  แลวระบายดวยดินสอแดงต้ังไว. 
ดวยบทน้ีเพ่ือแสดงความท่ีพระวรกายของพระมหาบุรุษน้ัน    แนนสนิทละเอียด 
แลวจึงแสดงพระฉวีวรรณ ทานจึงกลาววา พระมหาบุรุษมีพระฉวีคลายกับทอง 
คําดังน้ี.  อีกอยางหนึ่งบทนี้เปนไวพจนของบทกอน. 
         บทวา  รโชชลฺล  คือ ธุลีหรือมลทิน.  บทวา น  อุปลิมฺปติ   ความ 
วาไมติด คือ กลิ้งเหมือนหยาดนํ้ากลิ้งจากใบบัว.  ก็พระพุทธเจาท้ังปวงทรงกระทํา 
การชําระพระหัตถเปนตน    เพ่ือกําหนดฤดูและเพ่ือผลบุญของพวกทายก.  อน่ึง 
ทรงกระทําแมโดยหลักปฏิบัตินั้นเอง.    ขอน้ีทานกลาวไววา  ก็ภิกษุผูจะเขาไปสู 
เสนาสนะควรชําระเทาแลวจึงเขาไป. 
         บทวา  อุทฺธคฺคโลโม   ความวา พระมหาบุรุษมีพระโลมชาติมีปลาย 
ชอยข้ึนเบื้องบน   ตอนปลายเวียนเปนทักษิณาวัฏ    ต้ังอยูมองดูพระพักตรงาม 
เพราะฉะนั้น พระมหาบุรุษมีพระโลมชาติมีปลายชอนข้ึนเบื้องบน.  
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         บทวา  พฺรหฺมุชุคตฺโต  ความวา พระมหาบุรุษมีพระวรกายตรงเหมือน  
กายพรหม  คือจักมีพระวรกายสูงตรงข้ึนไปทีเดียว.    ความจริงโดยมากสัตวทั้ง 
หลายยอมนอมไปในท่ีทั้งสามคือท่ีคอท่ีสะเอวท่ีเขาท้ังสอง.      สัตวเหลาน้ันเมื่อ 
นอมไปท่ีสะเอวยอมไปขางหลัง.   ในที่ทั้งสองพวกน้ันยอมนอมไปขางหนา.  ก ็
สัตวบางพวกมีรางกายสูง     มีขางคดบางพวกแหงนหนาเท่ียวไปเหมือนจะนับ 
ดวงดาว.   บางพวกมีเนื้อและเลือดนอยเปนเชนคนเปนโรคเสียดทอง.  บางพวก 
งอมไปขางหนาเดินตัวส่ัน.     อาจารยทั้งหลายกลาววา    ก็พระมหาบุรุษน้ีทรง 
ดําเนินพระวรกายตรงทีเดียวมีประมาณเทาสวนสูง    จักเปนดุจเสาทองที่ยกข้ึน 
ในเทพนคร.  อน่ึง พึงทราบวาขอน้ีทานกลาวหมายถึงขอท่ีมหาปุริสลักษณะของ 
พระมหาบุรุษ ซึ่งพอประสูติยังไมบริบูรณดวยประการท้ังปวงจะเจริญในโอกาส 
ตอไป.                                                                      
         บทวา  สตฺตุสฺสโท ความวา พระมหาบุรุษมีพระมังสะฟูบริบูรณดวย 
ดีในที่ ๗ สถาน  คือ หลังพระหัตถทั้งสอง    หลังพระบาทท้ังสอง จะงอยพระ 
อังสาทั้งสอง  และพระศอ   เพราะฉะนั้น พระมหาบุรุษจึงชื่อวามีพระมังสะเต็ม 
ในที่ ๗ สถาน.   แตของคนเหลาอ่ืนที่หลังมือและหลังเทาเปนตน     ปรากฏเสน 
เลือดเปนตาขายที่จะงอยบาและคอปรากฏปลายกระดูก.       มนุษยเหลาน้ันยอม 
ปรากฏเหมือนเปรต.  พระมหาบุรุษไมปรากฏเหมือนอยางนั้น. ก็พระมหาบุรุษ 
มีพระศอเชนกับกลองทองคําท่ีเขากลึงดวยหลังพระหัตถเปนตน      มีเสนเลือด 
เปนตาขายซอนไวเพราะมีพระมังสาฟูบริบูรณในท่ี ๗ สถาน ยอมปรากฏเหมือน 
รูปศิลาและรปูปน. 
         บทวา  สีหปุพฺพฑฺฒกาโย  ความวา พระมหาบุรุษมีกึ่งกายทอนบน 
เหมือนกึ่งกายทอนหนาของราชสีห  เพราะฉะนั้น   พระมหาบุรุษจึงชื่อวามีสวน 
พระวรกายเบ้ืองหนาเหมือนกึ่งกายเบ้ืองหนาแหงราชสีห  เพราะวากายเบื้องหนา   
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ของราชสีหบริบูรณ  กายเบ้ืองหลังไมบริบูรณ.    ก็พระวรกายท้ังหมดของพระ  
มหาบุรุษบริบูรณดุจกายเบ้ืองหนาของราชสีห.     แมพระวรกายของมหาบุรุษก็ 
เหมือนกายของราชสีหยอมไมต้ังอยูสูง ๆ  ตํ่า ๆ ดวยสามารถแหงความฟูและ 
แฟบเปนตน    แตยาวในท่ีควรยาวยอมเปนอยางนั้น ในที่ควรส้ัน  ควรล่ํา  ควร 
เรียว ควรกวาง  ควรกลมเปนตน.  ดังที่พระองคตรัสไววา   ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
พระมหาบุรุษทรงปลื้มพระทัยนักแล เมื่อผลกรรมปรากฏทรงงดงามเพราะอวัยวะ 
สวนใดยาว    อวัยวะสวนน้ันยอมต้ังอยูยาว   ทรงงดงามเพราะอวัยวะสวนใดส้ัน 
อวัยวะสวนนั้นยอมต้ังอยูสั้น   ทรงงดงามเพราะอวัยวะสวนใดล่ํา    อวัยวะสวน 
นั้นยอมต้ังอยูล่ํา  ทรงงดงามเพราะอวัยวะสวนใดเรียว    อวัยวะสวนน้ันยอมต้ัง 
อยูเรียว   ทรงงดงามเพราะอวัยวะสวนใดกวาง    อวัยวะสวนนั้นยอมต้ังอยูกวาง 
ทรงงดงามเพราะอวัยวะสวนใดกลม อวัยวะสวนนั้นยอมต้ังอยูกลมดังนี้. อัตตภาพ 
ของพระมหาบุรุษสะสมไวดวยทานจิต  บุญจิต     ตระเตรียมไวดวยบารมี ๑๐ 
ดวยประการฉะน้ี.  ศิลปนทั้งปวงหรือผูมีฤทธ์ิทั้งปวงในโลก    ไมสามารถสราง 
รูปเปรียบได. 
         บทวา   ปตนฺตรโส     ความวา ในระหวางสวนทั้งสองทานกลาววา 
อนฺตรโส.  พระมหาบุรุษมีพระอังสาเต็มคือบริบูรณ  เพราะเหตุนั้น  พระมหา 
บุรุษจึงมีระหวางพระอังสาเต็ม.  อันที่จริงฐานะน้ันของคนพวกอ่ืนบุม หลงัและ 
ทองทั้งสองปรากฏเฉพาะตัว.       แตของพระมหาบุรุษพ้ืนพระมังสาต้ังแตบั้น 
พระองคจนถึงพระศอข้ึนไปปดพระปฤษฎางศ  ต้ังอยูเหมือนแผนกระดานทองที่ 
ยกข้ึนต้ังไว. 
         บทวา  นิโครฺธปริมณฺฑโล  คือ  พระมหาบุรุษมีปริมณฑลดุจตน 
นิโครธ.    อธิบายวาพระมหาบุรุษแมโดยพระวรกาย   แมโดยพยามประมาณเทา 
กันดุจตนนิโครธลําตนและกิ่งเสมอกัน  เพราะจะเปน  ๕๐  ศอกก็ตาม  ๑๐๐  
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ศอกก็ตาม  ยอมมีประมาณเทากันทั้งสวนยาวท้ังสวนกวาง.   กายหรือวาของคน  
อ่ืนยาวไมเทากัน   เพราะฉะนั้นแล  ทานจึงกลาววา   ยาวตกฺวสฺส  กาโย  เปน 
อาทิ.  ยาวตกฺวสฺส     ตัดบทเปน ยาวตโก  อสฺส   ความวา พระวรกายของ 
พระมหาบุรุษเทากับวาของพระมหาบุรุษเทากับกายของพระมหาบุรุษ. 
         บทวา  สมวฏฎกฺขนโฺธ   คือพระมหาบุรุษมีลําพระศอเทากัน.    คน 
บางคนมีลําคอยาว  คด  หนา  เหมือนนกกะเรียน  เหมือนนกยาง  เหมือนหมู 
เวลาพูด  เอ็นเปนตาขายยอมปรากฏเสียงออกมาแหบฉันใด  ของพระมหาบุรุษไม 
เหมือนอยางน้ัน.    ก็ลําพระศอของพระมหาบุรุษเปนเชนกับกลองทองท่ีเขากลึง 
ดีแลว   ในเวลาตรัส   เอ็นเปนตาขายไมปรากฏพระสุรเสียงดังกองดุจเสียงเมฆ 
กระหึ่ม. 
         ในบทวา  รสคฺคสคฺคี  มีวิเคราะหวา  เสนประสาทนําไปซ่ึงรสชื่อวา 
รสัคคสา.  บทนี้เปนชื่อของเสนประสาทนํารสอาหารไป.    เสนประสาทนํารส 
อาหารของพระมหาบุรุษนั้นเลิศ    เพราะเหตุนั้น  พระมหาบุรุษจึงเปนผูมีปลาย 
เสนประสาทสําหรับนํารสอาหารอันเลิศ.   ไดยินวา พระมหาบุรุษมีเสนประสาท 
สําหรับนํารสอาหารประมาณ  ๗๐๐๐ เสน    มีปลายข้ึนเบื้องบนแลวรวมเขาที่ลํา 
พระศอน่ันเอง.   พระกระยาหารแมเพียงเมล็ดงาต้ังอยู  ณ  ปลายพระชิวหายอม 
แผไปท่ัวพระวรกายทุกสวน.  ดวยเหตุนั้นแล เมื่อพระมหาบุรุษทรงเริ่มต้ังความ 
เพียรอันยิ่งใหญ ไดยังพระวรกายใหเปนไปอยูได  ดวยขาวสารเมล็ดเดียวเปนตน 
บาง  ดวยเพียงผักดองฟายมือหนึ่งบาง.   แตของคนอ่ืนเพราะไมมีอยางนั้น   รส 
โอชาจึงไมแผไปท่ัวกาย.   เพราะเหตุนั้น  ชนเหลาน้ันจึงมีโรคมาก. 
         บทวา  สีหหนุ  มีวิเคราะหวา    พระหนุของพระมหาบุรุษดุจคางของ 
ราชสีห    เพราะเหตุนั้น  พระมหาบุรุษจึงมีพระหนุดุจคางราชสีห.    ในบทน้ัน 
อธิบายวา ราชสีหมีคางทอนลางบริบูรณทอนบนไมบริบูรณ.  แตพระมหาบุรุษ  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 123 

บริบูรณแมทัง้สองดุจคางเบ้ืองลางของราชสีห   เปนเชนกันพระจันทรในวันข้ึน  
๑๒ คํ่า.  ลําดับนั้น  พราหมณผูพยากรณทั้งหลายมองดูปลายพระหนุสังเกตวาท่ี 
พระหนุเหลานี้   พระทนต  ๔๐  องคคือ  ขางลาง  ๒๐  ขางบน  ๒๐  จักต้ังอยู 
เสมอกันไมหาง จึงกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูประเสริฐ พระกุมารน้ีมีพระทนต 
๔๐ องค   พระเจาขา  ดังนี้เปนตน.  ในบทน้ันมีอธิบายดังตอไปนี้.  คนเหลาอ่ืน 
แมมีฟนครบบริบูรณก็มี ๓๒ ซี่.   แตพระกุมารน้ีจักมี  ๔๐ องค  อนึ่ง  ของคน 
เหลาอ่ืน  ฟนบางซี่สูง บางซีตํ่า  บางซ่ีไมเสมอกัน.  แตของพระกุมารน้ีจักเสมอ 
กันดุจเครื่องหุมสังขที่ชางเหล็กตัดฉะน้ัน.     ฟนของพวกคนอ่ืนหางเหมือนฟน 
จรเข เมื่อเค้ียวปลาและเนื้อยอมเต็มระหวางฟนหมด. แตพระทนตของพระกุมาร 
นี้    จักไมหางดุจแถวแกววิเชียรที่เขาต้ังไวบนแผนกระดานทอง  จักเปนดุจตอน 
ที่เขาแสดงดวยดินสอสี  อน่ึง  ฟนของคนพวกอ่ืน เปนฟนเสียข้ึน เพราะเหตุนั้น 
เข้ียวบางซี่ดําบาง  ไมมีสีบาง.  แตพระกุมารน้ี   มพีระทาฒะขาวสะอาด   จักเปน 
พระทาฒะประกอบดวยรัศมีรุงเรืองยิ่งกวาแมดาวประกายพฤกษ. 
         บทวา ปหุตชิวฺโห  คือพระกุมารมีพระชิวหาใหญ. อธิบายวา ลิ้นของ 
คนเหลาอ่ืน  หนาบาง  เลก็บาง  สั้นบาง  กระดางบาง ไมเสมอบาง.  แตพระชิวหา 
ของพระมหาบุรุษ ออน  ยาว  ใหญ  สมบูรณดวยสี.  พระกุมารน้ันเพ่ือปลดเปลื้อง 
ความสงสัยของผูที่มาเพ่ือแสวงหาลักษณะนั้น    เพราะพระชิวหาออนจึงทรงแลบ 
พระชิวหานั้นดุจของแข็งท่ีสะอาดแลวลูบชองพระนาสิกทั้งสองได    เพราะพระ- 
ชิวหายาวจึงทรงลบชองพระกรรณทัง้สองได     เพราะพระชิวหาใหญจึงทรงปด 
พระนลาฏแมทั้งส้ินถึงสุดปลายพระเกษา       ทรงประกาศความท่ีพระชิวหานั้น  
ออน  ยาว และใหญอยางนี้  จึงทรงปลดเปลื้องความสงสัยของพราหมณผูพยากรณ 
เหลาน้ันได.  บทวา  ปหุตชิโวฺห   ทานกลาวหมายถึงพระชิวหาท่ีสมบูรณดวย 
ลักษณะท้ัง  ๓ อยางนี้.  
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         บทวา  พฺรหฺมสฺสโร ความวา แมคนพวกอ่ืนยอมมีเสียงขาดบาง แตก  
บาง.  เสียงเหมือนกาบาง.   แตพระกุมารน้ีจักทรงประกอบดวยเสียงเชนกับเสียง 
ของทาวมหาพรหม.  ดวยวา ทาวมหาพรหมมีเสียแจมใสเพราะไมกลั้วดวยนํ้าดี 
และเสมหะ.     กรรมแมอันพระมหาบุรุษทรงกระทําแลวยอมชําระวัตถุของเสียง 
นั้น.  เพราะวัตถุบริสุทธิ์เสียงปรากฏข้ึนต้ังแตพระนาภีเปนเสียงบริสุทธิ์   ประ- 
กอบดวยองค ๘ ยอมปรากฏชัด.   พระกุมารตรัสดุจเสียงนกการเวก  เพราะเหตุ 
นั้น  พระกุมารจึงตรัสมีสําเนียงดุจเสียงนกการเวก.   อธิบายวา พระกุมารมีพระ 
สุรเสียงกองไพเราะดุจเสียงนกการเวกอันนาชื่นชม. 
         บทวา  อภินีลเนตฺโต  ความวา พระกุมารมีพระเนตรไมดําทั้งหมด. 
พระเนตรของพระกุมารน้ันประกอบดวยสีเขียวบริสุทธิ์ยิ่งนัก    เชนกับดอกสาม 
หาวในท่ีที่ควรเขียว.  ในท่ีที่ควรเหลืองก็มีสีเหลือง เชนกับดอกกรรณิกา.    ในที ่
ที่ควรแดงก็มีสีแดงเชนกับดอกชบา.     ในที่ที่ควรขาวก็มีสีเชนกับดาวประกาย 
พฤกษ  ในท่ีควรดําก็มีสีดําเชนกับลูกประคําดีควาย  พระเนตรยอมปรากฏ เชน 
กับสีหบัญชรแกวอันเผยออกแลวในวิมานทอง. 
         บทวา ปขุม  ในบทวา   โคปขุโม  นี ้   ทานประสงคดวงพระเนตร 
ทั้งหมด.   ดวงตาน้ันของลูกโคดําเปนธาตุหนา   ของลูกโคแดงผองใส อธิบายวา 
พระกุมารมีดวงเนตรเชนกับพระโคแดงออนซ่ึงเกิดไดครูเดียว.  จริงอยู  ดวงตา 
ของคนอ่ืนไมบริบูรณ  ประกอบดวยตาถลนออกมาบางลึกลงไปบาง  เชนกับตา 
สัตวมีชางและหนู เปนตน.  แตพระเนตรของพระมหาบุรุษสะสมไวดวยความ 
ออนสนิทดําละเอียดดุจแกวมณีกลมทีเ่ขาลางแลวขัดต้ังไว. 
         บทวา อุณฺณา  คือ พระอุณณาโลม.  บทวา ภมุกนฺตเร  ความวา 
พระอุณณาโลม  เกิดในทีสุ่ดพระนาสิกทามกลางพระขนงทั้งสองและก็ข้ึนไปเกิด 
ในทามกลางพระนลาฏ. บทวา  โอทาตา ความวา บริสุทธิ์คือมีสีเสมอดวยดาว  
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ประกายพฤกษ.  บทวา  มุทุ  ความวา   พระอุณณาโลมเชนกับไยฝายที่ชี* ได 
๑๐๐ ครั้ง  ซึง่เขาใสลงไปในเนยใสต้ังไว.   บทวา  ตูลสนฺนิภา คือ เสมอดวย 
นุนไมง้ิวและนุนเคลือ.  นี้เปนขอเปรียบเพราะความขาวของนุน.  ก็เม่ือจับปลาย  
เสนพระโลมาแลวดึงออกจะไดประมาณครึ่งพระพาหา  ครั้นปลอยเสนพระโลมา 
ก็จะมวนเปนทักษิณาวัฏมีปลายในเบื้องบนต้ังอยู     พระอุณณาโลมนั้น     ยอม 
รุงเรืองไปดวยสิริเปนที่จับใจยิ่งนักดุจฟองน้ําเงินต้ังอยู  ณ  ทามกลางแผนกระ- 
ดานทอง      ดุจสายนํ้านมไหลออกจากหมอทองและดุจดาวประกายพฤกษบน 
ทองฟายอมดวยแสงอรุณ. 
         บทวา อุณฺหีสสีโส  นี้ทานกลาวอาศัยอํานาจประโยชน ๒ อยาง  คือ 
ความท่ีพระนลาฏบริบูรณและความท่ีพระเศียรบริบูรณ. อธิบายวา เพราะวาพ้ืน 
พระมังสะของพระมหาบุรุษนูนข้ึนต้ังเเตหมวกพระกรรณเบื้องขวาปกพระนลาฏ 
ทั้งส้ินเต็มบริบรูณไปจดหมวกพระกรรณเบื้องซาย.    งดงามเหมือนแผนอุณหิส 
เครื่องประดับของพระราชา.   ไดยินวา ชนทั้งหลายเห็นลักษณะน้ีของพระมหา-  
บุรุษไดกระทําทําแผนพระอุณหิสสําหรับพระราชาท้ังหลาย.       นี้เปนใจความ 
ขอหนึ่งกอน.     กช็นเหลาอ่ืนมีศีรษะไมบริบูรณ.     บางคนมีศีรษะเหมือนลิง 
บางคนมีศรีษะเหมือนผลไม     บางคนมีศีรษะเหมือนชาง     บางคนมีศีรษะ 
เหมือนหมอ    บางคนมีศีรษะเหมือนเง้ือมภูเขา.    แตพระมหาบุรุษมีพระเศียร 
เชนกับฟองน้ําบริบูรณดีดุจมวนดวยปลายเข็มต้ังไว.  ในสองนัยนั้น   ในนัยแรก 
พระกุมารมีพระเศียรดุจพระเศียรประดับดวยกรอบพระพักตร     เพราะเหตุนั้น 
พระกุมารจึงชื่อวามีพระเศียรดุจประดับดวยกรอบพระพักตร.       ในนัยที่สอง 
พระกุมารมีพระเศียรเปนปริมณฑลในท่ีทั้งปวงดุจอุณหีส    เพราะเหตุนั้นจึงชื่อ 
วามีพระเศียรเปนปริมณฑลดุจอุณหีส. 
  * ชี  หมายถึง  ทําส่ิงของท่ีเปนปุย  เชน  สําลีใหกระจายออก.  
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         บทวา  สพฺพกาเมหิ  นี้  ทานกลาวเหมือนวาพระราชาพันธุมใหพวก 
พราหมณดูลักษณะแลวเลี้ยงดูในภายหลัง.   แตไมควรเห็นอยางนั้น.   พึงทราบ 
วาพระราชาพันธุมโปรดเลี้ยงดูพวกพราหมณพยากรณ  จนอ่ิมหนํากอนแลวจึง 
ใหตรวจลักษณะภายหลัง. ความพิสดารของเรื่องนั้นทานกลาวไวแลวในการกาว 
ลงสูพระครรภ.  บทวา ปาเยนฺติ  คือใหดื่มน้ํานม. ไดยินวา พระราชาพันธุม 
โปรดใหนางนม ๖๐ นาง ปรุงน้ํานมมีรสหวานปราศจากโทษบํารุงพระโพธิสัตว. 
แมนางนมท่ีเหลือลวนเปนผูฉลาดในการงานน้ัน  ๆ ก็แผนกละหกสิบเหมือนกัน. 
โปรดใหชาย   ๖๐  คน    ทําหนาท่ีรับใชนางนมเหลาน้ัน.    โปรดใหต้ังอมาตย 
๖๐  คน     คอยดูการกระทําและไมกระทําของชายน้ัน ๆ.  ดวยประการฉะน้ี 
ไดมีแกอุปฐาก  ๓๖๐  คน    คือของหญิง  ๒๔๐  คน    ของชาย  ๑๒๐  คน. 
บทวา  เสตจฺฉตฺต  คือ  ทพิยเศวตฉัตร.  ก็ทิพยเศวตฉัตรเปนของท่ีตระกูลให 
ต้ังอยูในหองสิรินั้นแล.  พึงทราบความวา  อยาครอบงําเลย   ในบทเปนตนวา 
มา  น  สีต  วา  ดังนี้. 
         บทวา  สฺวาสฺสุสุท  ตัดบทเปน  โส  อสฺส ุ สุท  บทวา  องฺเกเนว 
องฺก   ความวา   พระกุมารนั้นอันบุคคลผลัดเปลี่ยนกันอุมผลัดเปลี่ยนกันแบก. 
บทวา  ปริหริยติ ความวา  นําไป  คือ อุมไป. 
         บทวา  มฺชุสฺสโร   คือพระกุมารมีพระสุรเสียงไมกระดาง.    บทวา 
วคฺคุสฺสโร  คือพระกุมารมีพระสุรเสียงเต็มไปดวยความฉลาด. บทวา  มธุรสฺ- 
สโร คือพระกุมารมีพระสุรเสียงนาพอใจ. บทวา เปมนียสฺสโร คือพระกุมาร 
มีพระสุรเสียงทําใหเกิดความรัก.   ขอน้ีเปนอธิบายในบทนั้น  เพราะนกการเวก 
มีเสียงเพราะ   ไดยินมาวา  เมื่อนกการเวกจิกมะมวงสุกมีรสอรอยดวยจะงอยปาก 
แลวด่ืมรสทีไ่หลออกมาแลวกระพือปกรอง   บรรดาสัตว  ๔  เทา    เริ่มเยื้องยาง 
เหมือนเมา.   บรรดาสัตว  ๔ เทา  แมกาํลังหาอาหารก็ทิ้งหญาท่ีเขาไปในปากฟง  
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เสียงนั้น.   บรรดาเน้ือรายที่กําลังติดตามพวกเน้ือนอย ๆ ก็ไมวางเทาท่ียกข้ึนยืน  
นิ่งอยู.     และบรรดาเน้ือที่ถูกติดตามก็ละความกลัวตายยืนนิ่ง.     แมบรรดานก 
กําลังบินไปบนอากาศก็เหยียดปกหยุดฟงเสียง.  แมบรรดาปลาในนํ้ากระดิกแผน 
หูหยุดฟงเสียงน้ัน.  นกการเวกมีเสียงเพราะถึงอยางนี้.   แมพระนางอสันธิมิตตา 
พระเทวีของพระเจาธรรมาโศกราช     ก็ยังตรัสถามพระสงฆวา      พระคุณเจา 
เสียงของใคร  ๆ เชนกับเสียงของพระพุทธเจายังมีอยูหรือหนอ.   พระสงฆถวาย 
พระพรวา ถวายพระพรมีเสียงของนกการเวก. พระคุณเจานกเหลาน้ันอยูที่ไหน 
เจาคะ   ถวายพระพรวาอยูในปาหิมพานต   พระเทวีทูลพระราชาวา   ขาแตเทวะ 
หมอมฉันประสงคจะเห็นนกการเวกเพคะ. พระราชาทรงอธิษฐานวา นกการเวก 
จงมาเกาะในกรงน้ีแลวปลอยกรงทองไป.    กรงทองไดไปต้ังอยูขางหนานกการ- 
เวกตัวหนึ่ง.     นกการเวกนั้นคิดวา  กรงทองมาตามพระดํารัสสั่งของพระราชา 
ไมอาจขัดขืนไดแลวจับเฉยอยู ณ ที่นั้น.    กรงทองไดมาต้ังอยูเบื้องพระพักตร 
ของพระราชา   อํามาตยทั้งหลายไมสามารถใหนกการเวกทําเสียงได.   ลําดับนั้น 
พระราชาตรัสวา   ดูกอนพระนายทั้งหลาย     นกการเวกเหลานี้ทําเสียงอยางไร. 
พวกอมาตยกราบทูลวา  ขาแตสมมติเทพ   นกการเวกเหลาน้ีเห็นพวกญาติจึงจะ 
ทําเสียง. ลําดับนั้น พระราชารับสั่งใหเอากระจกลอมนกการเวกน้ัน. นกการเวก 
นั้นครั้นเห็นเงาของตนสําคัญวา   ญาติของเรามาแลว   จึงกระพือปกรองดุจเปา 
แกวมณีวงศดวยเสียงอันออน.     พวกมนุษยในสกลนครเยื้องกรายดุจคนเมา 
พระนางอสันธิมิตตาดําริวา   เสียงของสัตวเดียรัจฉานน้ียังเพราะถึงอยางนี้   พระ 
สุรเสียงของพระผูมีพระภาคเจาผูทรงบรรลุสริิ คือ  พระสัพพัญุตญาณจะเปน 
เชนไรหนอ ยังพระปติใหเกิดไมทรงละพระปตินั้น  ทรงดํารงอยูในโสดาปตติผล 
พรอมดวยบริวาร ๗๐๐    พึงทราบวาเสียงนกการเวกยังเพราะถึงอยางนี้     แต 
พระสุรเสียงของพระวิปสสีราชกุมารไดไพเราะกวาน้ันรอยสวนพันสวน.  
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         บทวา   กมมฺวิปากช    คือไมสําเร็จดวยภาวนา.     ก็มังสจักขุไดเปน  
เชนกับจักษุของเทวดาท้ังหลายดวยอํานาจผลของกรรม   โดยที่แมเมล็ดงาเมล็ด 
เดียวทําเครื่องหมายไวแลว  ใสลงไปในหมองาก็สามารถยกข้ึนใหไดฉะน้ี. 
         ในบทวา วิปสฺสี  นี้    เปนอรรถของคําพูด.   ชื่อวาวิปสสีเพราะเห็น 
ชัดเจนโดยเวนจากการหลับตา   ความจําและความมืดและเห็นดวยตาท่ีลืม.   ใน 
วาระที่สอง. ชื่อวิปสสีเพราะเลือกดู.  อธิบายวาสอดสองดู. บทวา   อตฺเถปนายติ 
ความวา รูเห็นแนะนําหรือพิจารณาอรรถคดี. ไดยินวา  วันหน่ึง  เมื่อพระราชา 
ประทับนั่งบนศาลสําหรับวินิจฉัยทรงสอดสองพิจารณาคดี   แมนมนําพระมหา- 
บุรุษซ่ึงประดับตกแตงพระองคแลวมาวางไวบนพระหัตถ เมื่อพระราชาน้ันทรง 
รับพระกุมารวางบนพระเพลาแลวทรงกอดจูบ  พวกผูพิจารณาไดตัดสินคนท่ี 
เปนเจาของไมใหเปนเจาของ  พระโพธิสัตวทรงเปลงพระสุรเสียงแสดงความไม 
พอพระทัย.    พระราชาตรัสวา  พวกเจาพิจารณาคดีนี้อยางไร.    พวกอํามาตย 
มองดูไมเห็นคนอ่ืนเพราะตนวินิจฉัยคดีผิด  คิดวา เราจักตัดสินอยางนี้.  พวก 
ผูพิพากษาตัดสินผูเปนเจาของโดยแทใหเปนเจาของใหมแลว        พิจารณาดูวา 
พระกุมารทรงทราบหรือไมหนอ  จึงทรงกระทําอยางนี้   ไดตัดสินผูเปนเจาของ 
ไมใหเปนเจาของอีก.  พระโพธิสัตวทรงเปลงพระสุรเสียงอยางนั้นอีก.    ทีนั้น  
พระราชาทรงดําริวา  พระกุมารผูเปนมหาบุรุษยอมรู      ต้ังแตนั้นมามิไดทรง 
ประมาทเลย.  ทานกลาววาพระกุมารทรงสอดสองพิจารณาคดี  หมายถึงขอนี้. 
         ในบทวา  วสฺสิก  เปนตน   ความวา  สถานที่เพ่ืออยูอยางมีความสุข 
ในฤดูฝน    ชื่อวา   วสฺสกิ.     ปราสาทสําหรับประทับในฤดูฝนนอกน้ีมีนัยนี้ 
เหมือนกัน.     ก็ขอน้ีในบทนี้มีอรรถเปนคําพูด.     การอยูในฤดูฝนชื่อ  วัสสะ 
ผูสมควรซ่ึงฤดูฝนนั้นชื่อ วัสสิกะ.  แมในบทนอกน้ีก็มีนัยนี้แล.  ในปราสาท ๓ 
หลังน้ัน   ปราสาทท่ีประทับใหฤดูฝน   ไมสูงนัก   ไมตํ่านัก     แมประตูและ  
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หนาตางของปราสาทนั้น   ก็ไมมากนัก  ไมนอยนัก.   อน่ึง  เครื่องปูพ้ืน เครื่อง  
ลาดของเค้ียวและของบริโภคในปราสาทน้ีควรรวมกัน.     ในปราสาทสําหรับ 
ประทับในฤดูหนาว   แมเสา   แมฝา   ก็ตํ่า.    แมประตูและหนาตางนอยก็มีชอง 
สะดวก.    เพ่ือเขาไปหาความอบอุนควรนําฝาและห้ิงออก   ก็ในปราสาทหลังน้ี  
เครื่องปูพ้ืน    เครื่องลาดพ้ืน ผานุง  ผาหม   ควรเปนผากัมพลเปนตน   ชวยให 
เกิดความอบอุน.  ของเค้ียวและของบริโภคอรอยและเจือเผ็ด.      ในปราสาท 
สําหรับประทับในฤดูรอน     แมเสาแมฝาก็สูง.     ก็ในปราสาทหลังน้ีประตูและ 
หนาตางมีตาขายมากมาย.  เครื่องลาดพ้ืนเปนตนควรสําเร็จดวยผาสองชั้น.   ของ   
เค้ียวและของบริโภคควรเปนของเย็นมีรสอรอย.   อน่ึง ในปราสาทหลังน้ี   ชน 
ทั้งหลายต้ังตุมใหมไวในที่ใกลหนาตาง    ใสน้ําจนเต็มแลวปลูกบัวเขียวเปนตน. 
สายนํ้าไหลเหมือนฝนตกโดยทองที่ที่ชนทั้งหลายทําทอนํ้าไว.  บทวา  นิปฺปุริ- 
เสหิ  คือไมมีผูชาย.     อธิบายวา  ก็ที่ปราสาทน้ีมิใชดนตรีอยางเดียวเทาน้ันที่ 
ไมมีผูชาย.    แมสถานที่ทั้งหมดก็ไมมีผูชายเหมือนกัน.   แมคนเฝาประตูก็เปน 
ผูหญิง.    แมคนทําบริการมีอาบนํ้าเปนตน     ก็เปนผูหญิงท้ังน้ัน.     ไดยินวา 
พระราชาทรงดําริวา  ความรังเกียจบุรุษ    เพราะเห็นบุรุษยอมเกิดข้ึนแกผูเสวย 
อิสริยสมบัติและสุขสมบัติเห็นปานน้ัน      ความรังเกียจบุรุษน้ันอยาไดมีแกบุตร 
ของเราเลยดังน้ี    จึงทรงต้ังสตรีเทาน้ันในกิจการท้ังหมด. 
                                      จบอรรถกถาภาณวารท่ีหน่ึง 
           พึงทราบในภาณวารท่ีสอง.  บทวา โคปานสิวงฺก  คือมีซี่โครงคด 
ดุจกลอน.  บทวา  ภคฺค   ความวา  มีหลังงอในท่ีทั้ง  ๓  คือที่ลําคอ  สะเอว 
และเขาท้ัง ๒.  บทวา  ทณฺฑปรายน  คือ ไปดวยไมเทา   มีไมเทาเปนที่พ่ึง. 
บทวา อาตุร  คือ กระสับกระสายเพราะชรา.  บทวา  คตโยพฺพน  คือ ลวง  
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วัยหนุม  ต้ังอยูในปจฉิมวัย.  บทวา ทสิฺวา  ความวา  พระกุมารแวดลอมดวย  
หมูพลประมาณกึ่งโยชนไดจัดอารักขาเปนอยางดี    เสด็จไปทอดพระเนตรเห็น 
บุรุษน้ันอันพรหมชั้นสทุธาวาส   และพรหมผูเปนขีณาสพแสดงปรากฏขางหนา 
รถดวยอานุภาพของพระองคในโอกาสที่รถอยูขางหนาหมูพลอยูขางหลัง.  นัยวา 
มหาพรหมชั้นสุทธาวาสดําริวา   พระมหาบุรุษทรงติดในกามคุณท้ัง ๕  ดุจชาง 
ติดหลม    เราจักยังสติใหเกิดแกพระมหาบุรุษนั้นดังน้ี      จึงไดแสดงบุรุษน้ัน. 
อน่ึง  ทั้งพระโพธิสัตวและสารถีก็ทอดพระเนตรเห็นและเห็นบุรุษท่ีทาวมหา- 
พรหมแสดงไวแลวอยางนี้นั้น. จริงอยู  แมพรหมทั้งหลายไดแสดงบุรุษน้ันก็เพ่ือ 
ความไมประมาทของพระโพธิสัตว   และเพ่ือการสนทนาของสารถี.   พระกุมาร 
ตรัสถามวา  ก็คนนี้เปนอะไร.   สารถทีูลวา  คนนี้เปนคนแกพระเจาขา   ทาน 
กลาวไวอยางไร.      พระกุมารตรัสถามวา   นี้แนเราไมเคยเห็นบุรุษเห็นปานนี้  
มากอนเลย.  บทวา เตนหิ  ความวา ถาเชนนั้น   แมเราก็จะพึงมีผมเห็นปานน้ี  
มีกายเห็นปานนี้.  หลายบทวา ถาเชนนั้นสหายสารถี   วันนี้พอแลวสําหรับภาค 
พ้ืนสวน   ความวา  พระกุมารตรัสวา  วันนี้เราพอแลวสําหรับภาคพ้ืนสวนท่ีเรา 
เห็น เรากลับกันเถิดดังน้ี   ทรงสลดพระทัยตรัสอนุรูปแกความสังเวช.   บทวา 
อนฺเตปุร  คโต   ความวา  พระกุมารทรงสละสตรีประทับนั่งพระองคเดียวใน 
หองสิริ.  บทวา  ยตฺร  หิ  นาม ความวา เมื่อมีชาติ  ชรายอมปรากฏ   จงตําหนิ 
เกลียดชังชาติ  ชาติ  ชื่อวาเปนสิ่งน้ีเกลียด   เพราะเหตุนั้น พระกุมารประทับนั่ง 
ขุดรากของชาติ  ดุจถูกศรลูกแรกแทงพระทัยฉะนั้น. 
         บทวา  สารถึ  อามนฺตาเปตฺวา ความวา  นัยวา  พระราชาต้ังแตพวก 
พราหมณนักพยากรณกราบทูล  ทรงเง่ียพระโสตสดับอยูตลอดเวลา.  พระราชา 
ทรงสดับวา  พระกุมารน้ันเสด็จประพาสพระอุทยาน   เสด็จกลับในระหวางทาง 
จึงรับสั่งใหเรียกสารถีมา. ในบทวา มาเหวโข   เปนตน ความวา พระราชาทรง  
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ดําริอยางนี้วา   กุมารโอรสของเรา    จงครองราชสมบัติ    จงอยาบวช    ถอยคํา  
ของพวกพราหมณจงอยาเปนจริงดังน้ี. 
         บทวา  อทฺทสา โข   ความวา กุมารไดทอดพระเนตรเห็นบุรุษที่ทาว 
สุทธาวาสมหาพรหมแสดงโดยนัยที่กลาวแลวในตอนตนนั้นแล. บทวา  อาพาธิก 
ความวา มีความเจ็บปวยดวยอาพาธตางกันอันทําลายอิริยาบถ.   บทวา  ทุกขฺิต  คือ 
ถึงทุกขดวยทุกขคือโรค.  บทวา พาฬฺหคิลาน  คือไขหนัก. บทวา  ปลิปนฺน 
คือจม.   แมในบทน้ีวาชราจักปรากฏ  พยาธิจักปรากฏ   ความวา เมื่อมีชาติ ชรา 
พยาธิทั้งสองนี้ยอมปรากฏ   ชาตินารังเกียจไมมีชาติจะปลอดโปรง    เพราะเหตุ 
นั้น พระกุมารประทับนั่งขุดรากของชาติ  ดุจถูกศรลูกที่สองแทง. 
         บทวา  วิลาต คือวอ.  บทวา  เปต  คือละไปจากโลกน้ี.  บทวา  กาลกต 
คือตาย. อธิบายวาอันคนเรากระทําส่ิงทั้งปวงตลอดกาล ที่เปนอยู ครั้นเสร็จแลว 
ก็ตาย.   พรหมทั้งหลายแสดงแมเรื่องนี้แกพระกุมารโดยนัยกอนนั้นแล.    แมใน 
บทวา  ยตฺร หิ นาม  นี้กม็ีอธิบายวา  เม่ือมีชาติ  ชราพยาธิมรณะทั้ง ๓ นี้  ยอม 
ปรากฏ    ชาติเปนสิ่งนารังเกียจ     เมื่อไมมีชาติก็ปลอดโปรง   เพราะเหตุนั้น 
พระกุมารประทับนั่งขุดรากของชาติดุจถูกศรลูกท่ี ๓ แทง. 
         บทวา  ภณฺฑุ  คือโลน.    พรหมทั้งหลายแสดงแมเรื่องนี้แกพระกุมาร 
โดยนัยกอนนั้นแล. 
         ในบทวา  สาธุ  ธมมฺจริยา  เปนตน  ความวา  สารถีทลูพระกุมารวา 
ขาแตเทวะ ความเปนผูประพฤติธรรมนี้เปนความดีดังนี้  พึงทราบการประกอบ 
บทหน่ึง ๆ อยางนี้วา  ปพฺพชิโต ดังน้ี.  อน่ึงบทท้ังหมดนี้เปนไวพจนของกุศล 
กรรมบถ ๑๐ นั้นเอง.    กใ็นที่สุดบทวา  อวิหึสา  เปนสวนเบื้องตนของกรุณา. 
บทวา อนุกมปฺา เปนสวนเบ้ืองตนของเมตตา.   บทวา เตนหิ  เปนนิบาตใน 
ความวาเรงเรา.  เพราะพระกุมารทอดพระเนตรเห็นบรรพชิตแลวมีพระทัยนอม  
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ไปในบรรพชา.  ลําดับนัน้  พระกุมารมีพระประสงคจะตรัสกับสารถีนั้น  เมื่อจะ  
ทรงสงสารถีกลับจึงตรัสคําเปนอาทิวา เตนหิ  ดังนี้. 
         บทวา อถโข  ภิกขฺเว  ความวา พระกุมารีทรงสดับคําเปนตนวา  การ 
ประพฤติธรรมเปนความดีของบรรพชิต      และคําอ่ืนอีกมากอันเปนธรรมกถา 
ประกอบดวยโทษของผูอยูครองเรือนอันคับแคบดวยบุตรและภรรยาที่หมูมหา-  
ชนรักษาอยูและประกอบดวยอานิสงสแหงวิเวก      ของบรรพชิตผูอยูในปาตาม 
สบาย มีใจเปนเชนมฤคแลวมีพระประสงคจะบรรพชา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ครั้ง 
นั้นแล  วิปสสีกุมารจึงไดเรียกสารถีมา.     ชื่อวาการเห็นเทวทูตท้ัง ๒ เหลาน้ี  
แลวบวชเปนวงศ  เปนแบบแผน   เปนประเพณีของพระโพธิสัตวทุกพระองค. 
อน่ึงพระโพธิสัตวแมเหลาอ่ืนก็ยอมเห็นสิ้นกาลนานเหมือนพระวิปสสีกุมารพระ- 
องคนี้ทรงเห็นแลวตลอดกาลนาน.     แตพระโพธิสัตวของเราท้ังหลายทรงเห็น 
เทวทูตท้ัง ๔ วันเดียวเทานั้น     ก็เสด็จออกมหาภิเนษกรมณทรงบรรพชาท่ีฝง 
แมน้ําอโนมา   จากน้ันเสด็จถึงกรุงราชคฤห ณ ทีน่ั้นพระราชาพิมพิสารทูลถาม 
วา  ทานบัณฑิต   ทานบวชเพ่ืออะไร  ตรัสวา 
                         มหาพิตรอาตมาเห็นคนแกคนเจ็บ 
                  ไดรับทุกข  และคนตายถึงอายุขัย 
                  กบัไดเห็นบรรพชิตนุงหมผากาสายะ 
                  เพราะฉะน้ันจึงบวช    ถวายพระพร 
         บทวา  สุตฺวาน  เตส  ความวา  มหาชน  ๘๔,๐๐๐  คนนั้น  ไดสดับแลว 
ไดมีดําริดังน้ี.   บทวา โอรโก   คือพรอง ลามก.    บทวา อนุปพฺพชึสุ  คือ 
บวชตาม.   กเ็พราะเหตุใดในท่ีนี้ทานจึงไมกลาวเหมือนท่ีทานกลาวไวขางตนวา 
พระกุมารเสด็จออกจากราชธานีพันธุมดี      โดยทานขัณฑะและทานติสสะออก 
บวชตาม.    เพราะออกไปแลวจึงไดสดับ.  ไดยินวา  มหาชนแมทั้งหมดเหลาน้ี  
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เปนบุรุษอุปฐากของพระวิปสสีกุมาร.        มหาชนเหลาน้ันมาอุปฐากแตเชาตรู  
ครั้นไมเห็นพระกุมาร จึงพากันกินอาหารเชา   ครั้นกินอาหารเชาเสร็จแลวจึงมา 
ถามวา พระกุมารไปไหน    ครั้นสดบัวาพระกุมารเสด็จไปพระอุทยานจึงพากัน 
ออกไปดวยคิดวา พวกเราจักเฝาพระกุมารในพระอุทยานน้ัน  ครั้นเห็นสารถีกลับ 
ไดสดับคําของสารถีนั้นวา        พระกุมารทรงบรรพชาแลวจึงเปลื้องอาภรณทุก 
อยางไวในที่ที่ไดสดับแลวน่ันเอง    ใหคนนําผากาสายะสีเหลืองจากตลาดมาแลว 
ปลงผมและหนวดบวชแลว.  ดวยเหตุดังน้ี  ในท่ีนีจึ้งไมกลาววาออกจากราชธานี 
พันธุมดี  เพราะออกจากนครแลวจึงไดสดับนอกนคร. 
         บทวา จาริก  จรติ     ความวา พระวิปสสีโพธิสัตวสรางมณฑปใหญ 
ในที่ที่ไปแลว       ตระเตรียมทานมารับนิมนตในวันรุงข้ึนรับภิกษาที่มหาชนขอ 
รองไว  เที่ยวจาริกไปตลอด ๔  เดือน. บทวา อากิณฺโณ  คือถูกแวดลอมดวย 
คณะนี้. ก็ความวิตกน้ีเกิดข้ึนแกพระโพธิสัตวเมื่อไร.  ในวันข้ึน  ๑๔ คํ่า  เพราะ 
วันพรุงน้ีจักเปนวันเพ็ญเดือน  ๖.     ไดยินวา  ครั้งน้ันพระโพธิสัตวทรงดําริวา 
พวกน้ีเมื่อกอนแวดลอมเราผูเปนคฤหัสถเที่ยวไปอยางใด      แมเดี๋ยวน้ีก็เปน 
อยางนั้นอยูอีก ประโยชนอะไรดวยคณะนี้  ทรงรงัเกียจดวยการปะปนอยูกับคณะ 
ทรงดําริวา เราจะไปวันนี้แหละ   แลวทรงดําริตอไปวา วันนี้ยังไมถึงเวลา  หาก 
เราจักไปเด๋ียวน้ี    พวกน้ีทั้งหมดก็จะรู   เราจักไปวันพรุงน้ี.    อน่ึง  ในวันนั้น 
ชาวบานในหมูบานเชนกับหมูบานอุรุเวลาไดนิมนตพระโพธิสัตวเพ่ือฉันในวัน 
รุงข้ึน.   ชาวบานเหลาน้ันตระเตรียมขาวปายาสสําหรับบรรพชิต  ๘๔,๐๐๐  รูป 
และสําหรับพระมหาบุรุษ.    ขณะนั้น  พระมหาบุรุษไดฉันอาหารกับบรรพชิต 
เหลาน้ันในบานน้ัน      ในวันรุงข้ึนแลวไดไปท่ีอยู.  ณ  ที่นั้นพวกบรรพชติได 
ปรนนิบัติพระมหาบุรุษเสร็จแลวเขาไปที่พักกลางคืนและกลางวันของตน ๆ. 
แมพระโพธิสัตวก็เสด็จเขาไปประทับนั่ง  ณ บรรณศาลา  ทรงรําพึงวา  
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         เมื่อถึงเวลาเท่ียง  นกท้ังหลายมารวมกัน 
         ปาใหญจะมีเสียงอึกกะทึก  ภัยนั้นจะสองถึงเรา  
         ในคราวมีภัยแกผูยินดีในความสงัด        ในคราวมีความวุนวายแกสัตว 
ทั้งปวง  เห็นปานนี้  พระโพธิสัตวทรงดําริวา นี้ถึงเวลาแลวจึงเสด็จออกปดประตู 
บรรณศาลา บายพระพักตรสูโพธิมัณฑะ. แมในกาลอ่ืนพระโพธิสัตวเที่ยวไปใน 
ที่นั้น ทรงเห็นโพธิมัณฑ. แตพระทัยพระโพธิสัตวนั้นไมเคยนอมไปเพื่อประทับ 
นั่งเลย.     แตวันนั้นพระญาณของพระโพธิสัตวถึงความแกกลา     เพราะฉะนั้น 
เกิดจิตเพ่ือทอดพระเนตรโพธิมัณฑะที่ตกแตงแลวเสด็จข้ึนไป. พระโพธิสตัวนั้น 
เสด็จเขาไปโดยสวนทิศใตทรงกระทําปทักษิณปูบัลลังกกวาง  ๑๔  ศอกในสวน 
ทิศตะวันออก  ทรงอธิษฐานความเพียรประกอบดวยองค  ๔  ประทับนั่งทรงต้ัง 
ปฏิญญาวา   เราจะไมลุกจากท่ีนี้ตลอดเวลาท่ีเรายังมิไดเปนพุทธะ.     ทานกลาว 
บทนี้วา  พระโพธิสัตวพระองคเดียวหลีกออกจากคณะอยู      หมายถึงการหลีก 
ออกจากพระโพธิสัตวพระองคนี้. 
         บทวา  อฺเเนว  ตานิ  ความวา นัยวา บรรพชิตเหลาน้ันมาอุปฐาก 
พระโพธิสัตวตอนเย็นแลวน่ังลอมบรรณศาลากลาววา   เกินเวลาไปมากแลว 
พวกทานจงเขาไปสังเกตการณ   ครั้นเปดบรรณศาลา   แมเม่ือไมเห็นพระโพธิ- 
สัตวนั้น ก็มิไดติดตามใหรูวา พระโพธิสัตวเสด็จไปไหน.   พวกบรรพชิตคิดวา 
พระมหาบุรุษทรงเบื่อในการอยูรวมคณะ     เห็นจะมีพระประสงคจะประทับอยู 
พระองคเดียว      พวกเราจักเห็นพระโพธิสัตวตอนไดเปนพระพุทธเจาแลวน่ัน  
แหละ  แลวพากันมุงหนาไปภายในชมพูทวีปหลีกออกจาริกไป. 
         บทวา  วาสูปคตสฺส  ความวา  เขาไปอยูราตรีหน่ึง  ณ  โพธิมัณฑะ. 
บทวา  รโหคตสฺส    คือไปในท่ีลับ.  บทวา  ปฏิสลฺลีนสฺส  คือเรนอยูดวย 
สามารถแหงความเปนผูเดียว. บทวา  กิจฺฉ  คือ ยาก. ก็ทั้งสองบทน้ีคือ จวติ  จ  
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อุปปชฺชสิ  จ  ทานกลาวหมายถึงจุติและปฏิสนธิตอ ๆ ไป.    ในบทวา  ชรา- 
มรณสฺส  นี้ความวา  เพราะพระโพธิสัตวเม่ือทรงผนวชทอดพระเนตรเห็น  คน 
แก  คนเจ็บ  และคนตายนั่นแลจึงทรงผนวช   ฉะน้ัน  ชราและมรณะน้ันแลยอม 
ปรากฏแกพระโพธิสัตวนั้น.  ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา  ชรา  
มรณสฺส  ดังน้ี. 
         ดวยประการดังนี้   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ครั้งน้ันแล  ความปริวิตกน้ีได 
มีแกพระวิปสสีโพธิสัตวผูกระทําชราและมรณะ   ใหเปนขอมูลต้ังม่ันเฉพาะแลว 
ดุจหยั่งลงจากภวัคคพรหม.  บทวา  โยนิโสมนสิการา  ความวา  กระทําไวใน 
ใจโดยอุบาย   คือ   ทําทางไวในใจ.    อธิบายวา  จริงอยู  เมื่อกระทําไวในใจซ่ึง 
ลักษณะมีความไมเที่ยง  เปนตน   โดยลักษณะมีความไมเที่ยง เปนตน    ชื่อวา 
ผูกระทําไวในใจโดยอุบายแยบคาย. อน่ึง โยนิโสมนสิการ นี้ยอมเปนอยางใด 
อยางหน่ึงของบรรดาอภิสมัยเหลาน้ัน  เพราะความเปนไปดวยสามารถแหงปรีชา 
คํานึงเห็นทั้งความเกิดทั้งความดับวา เมื่ออะไรหนอมีอยู  ชาติเปนตนยอมมี  เมื่อ 
อะไรไมมีชาติ เปนตนยอมไมมีดังน้ี  เพราะฉะนั้น การตรัสรูดวยปญญาไดมีแก 
พระโพธิสัตวนั้น  เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคายจากน้ี   คือดวยการกระทําไว 
ในใจโดยอุบายน้ี  ดังน้ันเมื่อส่ิงใดมี  ชรามรณะยอมมี การรวมกันเขากับเหตุ  คือ 
ชราและมรณะน้ันไดมีดวยพระปญญาของพระโพธิสัตว.   ก็ชราและมรณะน้ันมี 
เพราะอะไร.  เพราะชาติ.     เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวาเมื่อชาติมี 
ชรามรณะจึงมีการรวมกนัเขากับปญญากําหนดเหตุแหงชราและมรณะไดมีแก 
พระโพธิสัตวนี้เปนอธิบายในขอน้ี.  พึงทราบบทท้ังหมดโดยทํานองน้ี.       
         ก็ในบทวา  เมื่อนามรูปมีวิญญาณจึงมีนี้  ความวา ควรจะกลาววา  เมื่อ 
สังขารมี  วิญญาณจึงมี  และเม่ืออวิชชามี  สังขารจึงมี  แมทั้งสองนั้น  เชื่อถอืไมได. 
เพราะอะไร.  เพราะอวิชชากับสังขารเปนอดีตภพ.  วิปสสนานี้ไมตอกับ  อวิชชา  
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และสังขารเหลาน้ัน.   จริงอยู   พระมหาบุรุษทรงต้ังม่ันอยูแลวดวยสามารถแหง  
ปจจุบัน.    อันผูไมเห็นอวิชชาและสังขารไมอาจเปนพระพุทธเจาไดมิใชหรือ.  
จริงไมอาจเปนได.  แตธรรมเหลาน้ัน  อันพระมหาบุรุษน้ีเห็นแลวดวย  สามารถ 
แหงภพ  อุปาทานและตัณหา.  ก็ในท่ีนี้ควรกลาวถึงปฏิจจสมุปบาทโดยพิสดาร.  
ปฏิจจสมุปบาทน้ันทานกลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค. 
         บทวา  ปจฺจุทาวตฺตติ   คือกลับเวียนมา.  ก็ในบทน้ีวิญญาณกลับเวียน 
มาเปนไฉน.  วิญญาณนั้นไดแก ปฏิสนธิวิญญาณบาง  วิปสสนา.  วิญญาณบาง 
ในวิญญาณทั้งสองน้ัน ปฏิสนธิวิญญาณกลับเวียนมาแตปจจัย. วิปสสนาวิญญาณ 
กลับเวียนมาแตอารมณ. แมทั้งสองก็ไมพนนามรูป  อ่ืนจากนามรูปยอมไปไมได.  
ในบททั้งหลายมีอาทิวา  เอตฺตาวตา  ชาเยถ  วา  ความวา  ทานแสดงบททั้ง 
๕ พรอมดวยจุติและปฏิสนธิอ่ืนๆ อยางที่วา  เมื่อวิญญาณเปนปจจัย  แกนามรูป 
และเม่ือนามรูปเปนปจจัย  แกวิญญาณ  แมเมื่อท้ังสองก็เปนปจจัยของกันและกัน 
ดวยเหตุเพียงเทาน้ี  สัตวโลกพึงเกิดบาง  พึงแกบาง  พึงตายบาง  พึงจุติบาง  พังอุบัติ 
บาง  ก็นอกจากน้ีอยางอ่ืนยังมีอีกหรือ  สัตวพึงเกิดบาง ฯลฯ  พึงอุบัติบาง  นี้ 
เทาน้ันมิใชหรือสัตวยอมเกิด ฯลฯ และยอมอุบัติ   เม่ือจะขยายความท่ีทานกลาว 
คําน้ันอีกวา  เอตฺตาวตา  จึงกลาววา   เพราะนามรูปเปนปจจัย   จึงมีวิญญาณ 
เพราะวิญญาณเปนปจจัย  จึงมีรูปนาม  ตอจากนั้นเพ่ือจะแสดงชาติชราและมรณะ 
แมตอไป   อันมีนามรูปเปนรากเหงา    เพราะวิญญาณเปนปจจัย  ดวยสามารถ 
ปจจยาการโดยอนุโลม    จึงกลาวคําเปนอาทิวา  เพราะนามรูปเชนปจจัย  จึงมี 
สฬายตนะ.  ในบททั้งหลายเหลาน้ัน  บทวา  เกวลสฺส  ทุกขฺกฺขนฺธสฺส  สมุท- 
โย  โหติ  ความวา  ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลมีประเภทเปนตนวา  ชาติ 
ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข  โทมนสัและอุปายาส  ยอมมีได.   พระมหาบุรุษได 
เห็นความเกิดแหงวัฏฏทุกข  ทั้งมวลดวยประการฉะน้ี.  
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         บทวา สมุทโย สมุทโยติ  โข ความวา เกิดข้ึนเกิดข้ึนดังน้ีแล. บทวา  
อนนุสฺสุเตสุ   ความวา ไมไดสดับมาแลวคือไมเคยฟงมาแลว. ในบททั้งหลาย 
วา   จักษุเกิดข้ึนแลว  เปนตน   ความวา  ก็ปญญาเห็นความเกิดนี้ทานกลาววา 
เปนจักษุ ดวยอรรถวาเห็น  เปนญาณดวยอรรถวาทําใหรู  เปนปญญาดวยอรรถ 
วารูทั่ว   เปนวิชชาดวยอรรถวารูแจง  แทงตลอดเกิดข้ึนแลว  เปนอาโลกะ  ดวย 
อรรถวาเปนแสงสวางดังน้ี.     เหมือนอยางทานกลาวแลววา    จักษุเกิดข้ึนแลว 
โดยอรรถวาเห็นญาณเกิดข้ึนแลวโดยอรรถวารูแลว   ปญญาเกิดข้ึนแลวโดยอรรถ 
วารูทั่ว  วิชชาเกิดข้ึนแลวโดยอรรถวา แทงตลอด  อาโลกะเกิดข้ึนแลวโดยอรรถ 
วาแสงสวาง   จักษุเปนเหตุ อรรถวาเห็นเปนผล  ญาณเปนเหตุ  อรรถวา  รูแลว 
เปนผล   ปญญาเปนเหตุ   อรรถวารูชดัเปนผล    วิชชาเปนเหตุ   อรรถวาแทง 
ตลอดเปนผล   อาโลกะเปนเหตุ  อรรถวาแสงสวางเปนผลดังน้ี.   ทานกลาวดวย 
บทเพียงเทานี้หรือ.  ทานกลาวเพียงใหกําหนดรูปจจัยวา เมื่อส่ิงน้ีมีอยู  สิ่งนี้ยอม 
มีดังน้ี.  อีกอยางหน่ึง.  ทานกลาวถึง  ตรุณวิปสสนา  อันเปนแนวทางปฏิบัติ. 
         บทวา  อธิคโต  โข  มยาย  ความวา  มรรคนี้อันเราบรรลุแลว.  บท 
วา  มคฺโค  คือ  วิปสสนามรรค. บทวา โพธาย  ความวา  เพ่ือรูอริยสัจ  ๔  หรือ 
เพ่ือรูนิพพาน.   อีกอยางหนึ่ง  ชื่อ  โพธิเพราะรู.  นี้เปนชื่อของอริยมรรค. 
เปนอันทานกลาววาเพ่ือประโยชนแกอริยมรรคน้ันบาง.        เพราะอริยมรรคมี 
วิปสสามรรคเปนมูล.    บัดนี้เมื่อจะขยายความมรรคนั้นจึงกลาวคําเปนอาทิวา 
ยทิท  นามรูปนิโรธา ดังน้ี.  อน่ึงในบทน้ีทานกลาวถึงนิพพานเทาน้ันดวยบท 
ปฐมาวิภัตต์ิวา  วิฺาณนิโรโธ  เปนตน  ดวยประการฉะน้ี   พระมหาบุรุษ 
ไดทรงเห็นการดับคือความไมเกิดข้ึนแหงวัฏฏทุกขทั้งมวล. 
         บทวา  นิโรโธ  นิโรโธติ  โข  ความวา  ไมเกิด  ไมเกิดแล.  บทวา 
จกฺขุ  เปนตน  มีความอันทานกลาวไวแลวน่ันแล.  แตในที่นี ้ ดวยบทท้ังหมดน้ี  
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ทานกลาวเพียงใหรูถึงความดับเทาน้ันวา    เม่ือส่ิงน้ีไมมี  สิ่งนี้   ยอมไมมี  ดงัน้ี.  
อีกอยางหนึ่ง.  ทานกลาวถึงวิปสสนาแกกลาอันจะใหถึงความพนไป. 
         บทวา  อปเรน สมเยน ความวา  พระโพธิสัตวทรงรูปจจัยและความ 
ดับแหงปจจัยอยางนี้ในสมัยอ่ืนจากน้ัน.  บทวา อุปาทานกฺขนเธสุ คือในขันธ 
อันเปนปจจัยแหงอุปาทาน. บทวา อุทยพฺพยานุปสฺสี  ความวา พิจารณาเห็น 
ความเกิดและความเสื่อมที่เห็นแลวครั้งแรกนั่นแหละ.   บทวา  วิหาสิ  ความวา 
พระโพธิสัตวทรงเจริญวิปสสนาอันเปนเหตุใหถึงความพนสุดยอดอยู.    ทาน 
กลาวขอนี้ไวเพราะเหตุไร.  เพราะพระโพธิสัตวทั้งหลายทั้งปวงทรงบําเพ็ญบารมี 
ในปจฉิมภพเสด็จออกมหาภิเนษกรมณในวันพระโอรสประสติูทรงผนวชทรง 
ประกอบความเพียรเสด็จข้ึนโพธิบัลลงักทรงกําจัดมารและเสนามารในยามตนทรง 
ระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัยใจภพกอน ในยามท่ีสองทรงชําระทิพยจักขุ  ในยามท่ี 
สามทรงพิจารณาปจจยาการ    ทรงออกจากจตุตถฌานกําหนดลมหายใจเขาออก 
ทรงเพงพินิจในขันธ ๕ ทรงเห็นลักษณะ ๕๐ ถวน  ดวยสามารถความเกิดและความ 
เสื่อมทรงเจริญวิปสสนา   จนกระทั่งถึงโคตรภูญาณแลวทรงแทงตลอดพุทธคุณ 
ทั้งส้ินดวยอริยมรรค.    อนึ่ง พระมหาบุรุษแมพระองคนี้ก็ไดบําเพ็ญบารมีแลว.  
พระองคทรงกระทําตามลําดับ ทั้งหมดดังท่ีกลาวแลวในปจฉิมยาม ทรงออกจาก 
จตุตถฌานกําหนดลมหายใจเขาออก  ทรงเพงพินิจในขันธ ๕   ทรงปรารภการ 
เห็นแจงความเกิดและความเสื่อมมีประการดังท่ีกลาวแลว.     ทานกลาวถึงความ 
เห็นแจงอันจะใหถึงความพนนี้     เพ่ือแสดงถึงความเห็นแจงความเกิดและความ 
เสื่อมน้ัน. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อิติรูป   ความวา  รูปนี้   รูปมีประมาณเทาน้ี  
รูปเบื้องบนจากน้ียอมไมมี  เพราะเหตุนั้น   ทานจึงกลาวถึงการกําหนดรูปอันไมมี 
สวนเหลือดวยสามารถแหงลักษณะรสปจจุปฏฐานและปทัฏฐาน  กระทําสภาวะ  
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แหงการสลายไป  และประเภทแหงการอาศัยเกิดเปนอาทิ.   ทานกลาวความเห็น  
เหตุเกิดแหงรูปที่กําหนดไวอยางนี้     ดวยบทน้ีวา   อิติ  รูปสฺส  สมุทโย  ดังน้ี. 
ในบทเหลาน้ัน    บทวา  อิติ    ความวา  อยางนี้เปนเหตุเกิด.   พึงทราบความ 
พิสดารของบท  สมุทโย  นั้นอยางนี้วา   เพราะอวิชชาเกิด   รูปจึงเกิด   เพราะ 
ตัณหาเกิด  รูปจึงเกิด  เพราะกรรมเกิด  รูปจึงเกิด  เพราะอาหารเกิด  รูปจึงเกิด 
เพราะเหตุนั้น   แมเห็นลักษณะแหงการเกิดอยูก็ยอมเห็นเหตุเกิดของรูปขันธ. 
แมในความดับก็พึงทราบความพิสดารอยางนี้วา    เพราะอวิชชาดับ    รูปจึงดับ 
ฯลฯ   แมเห็นลักษณะแหงความเปลี่ยนแปลงอยูก็ยอมเห็นความดับแหงรูปขันธ. 
แมในบททั้งหลายวา  อิติ   เวทนา  เปนตน    ก็มีความวา  เวทนานี้   เวทนามี 
ประมาณเทานี้  เวทนาเบื้องบนจากน้ียอมไมมี สัญญาน้ี  สังขารเหลาน้ี  วิญญาณนี้ 
วิญญาณมีประมาณเทาน้ี      วิญญาณเบื้องบนจากน้ียอมไมมีดังน้ี     ทานกลาว 
กําหนด  เวทนา  สัญญา  สังขารและวิญญาณไมเหลือดวยสามารถแหงลักษณะรส 
ปจจุปฎฐานและปทัฎฐานกระทําสภาพแหงความเสวยอารมณ ความรูสึก  การปรุง 
และความเขาใจ   และประเภทแหงสุขเปนตน   รูปสัญญาเปนตน  ผัสสะเปนตน 
จักขุวิญญาณเปนตน   ใหเปนอาทิ.    กแ็ตวาทานกลาวถึงความเห็นเหตุเกิดแหง 
เวทนา   สัญญา   สังขารและวิญญาณทั้งหลายที่กําหนดไวอยางน้ีดวยบทวา  อิติ 
เวทนาย สมทุโย เปนตน.  บทวา  อิติ  แมในบทนั้นก็มีความวา อยางนี้เปน 
เหตุเกิดดังน้ี.   ความพิสดารแมของบทเหลาน้ันวา  เพราะอวิชชาเกิด  เวทนาจึง 
เกิด   พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในรปูนั้นและ.     แตมีความแปลกออกไปดังนี้. 
ในขันธ ๓  ไมควรกลาววา   เพราะอาหารเกิด   ควรกลาววา   เพราะผัสสะเกิด.  
ในวิญญาณขันธ     ควรกลาววา   เพราะนามรูปเกิด.      แมบทวาความดับพึง 
ประกอบดวยสามารถแหงบทเหลาน้ันนั่นแล.  นี้เปนสังเขปในบทนี้.  ขอวินิจฉัย 
ความเกิดและความเสื่อมอยางพิสดารบริบูรณดวยประการท้ังปวง   ทานกลาวไว  
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แลวในวิสุทธิมรรค.    บทวา  เมื่อพระโพธิสัตวนั้นทรงพิจารณาเห็นความเกิด  
และความเส่ือมในอุปาทานขันธ  ๕  อยู    ความวา  เมื่อพระวิปสสีโพธิสัตวนั้น 
พิจารณาเห็นความเกิดและความเสื่อมดวยสามารถลักษณะ ๕๐ ถวน    ในอุปา- 
ทานขันธ  ๕  มีรูปเปนตนเหลาน้ีอยู  เมื่อวิปสสนาญาณเจริญแลวตามลําดับ 
จิตไมยึดมั่นเพราะไมเกิด     ยอมพนจากกิเลสทั้งหลายกลาวคือ  อาสวะดับสนิท 
ดวยอนุปาทนิโรธ. จิตน้ันชื่อวายอมพนในขณะมรรค  ชื่อวาพนแลวในขณะผล 
หรือวาพนแลวและจะพนในขณะมรรค        เปนอันพนแลวในขณะผลน่ันเอง. 
ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล พระมหาบุรุษทรงพนแลวจากเครื่องผูกมัดทั้งปวง มีพระ- 
สันดานเบิกบานดุจประทุมตองแสงอาทิตยฉะนั้น  มีพระดํารบิริบูรณประทับนั่ง 
ณ โพธิบัลลงัก  ทรงกระทํามรรคญาณ ๔  ผลญาณ ๔  ปฏิสัมภิทา  ๔  ญาณ 
กําหนดกําเนิด  ๔  ญาณกําหนด  ๕   อสาธารณญาณ ๖   และพระพุทธคุณ 
ทั้งมวลใหอยูในเง้ือมพระหัตถ.  ทรงกระทําไวในพระทัยอยางนี้วา 
                             เราแลนไปสิ้นสงสารหลายชาติ  แสวงหา 
        ชางทําเรือนไมพบ การเกิดบอย ๆ  เปนทุกข 
        ดูกอนชางทําเรือน  เราพบทานแลว  ทาน 
        จะไมทาํเรือนอีก  เราหักซี่โครงของทานหมดแลว 
        เรารื้อเรอืนยอดเสียแลว จิตของเราไมได 
        ปรุงแตงแลว  เราไดบรรลุความส้ินตัณหาแลว 
        ไมมีคติเพ่ือประกาศแกผูที่พนโดยชอบ 
        ผูขามโอฆะอันผูกมดัดวยกาม  ผูบรรล ุ
        สขุอันไมหว่ันไหว  เหมือนอันใคร ๆ ไมรู 
        คติของผูทําลายทอนเหล็กอันรุงเรือง 
        ดวยพระเวท  เปนผูสงบโดยลําดับฉะนั้น           
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         ทรงรุงเรืองดุจพระอาทิตยในสารทกาลและดุจพระจันทรในวันเพ็ญ.  
                                 จบภาณวารกถาที่  ๒ 
         พึงทราบในภาณวารท่ี ๓.  บทวา  ยนฺนูนาห  ธมมฺ  เทเสยฺย  ความวา 
ไฉนหนอ  เราจะพึงแสดงธรรม.  ก็วิตกน้ีเกิดข้ึนแลวเมื่อไร.  เกิดข้ึนในสัปดาห 
ที่ ๘ ของผูเปนพระพุทธเจา. 
         ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจา พระนามวา  วิปสสีนั้นเปนพระพุทธเจา 
แลวประทับนั่ง ณ โพธิบลัลังกตลอดสัปดาห  ประทับยืนเพงดูโพธิบัลลังกตลอด 
สัปดาห   เสด็จจงกรม  ณ  เรือนแกวตลอดสัปดาห   ประทับนั่งเฟนพระธรรม 
ณ เรือนแกวตลอดสัปดาห  ประทับนัง่ ณ อชปาลนิโครธตลอดสัปดาห  ประทับ 
นั่ง  ณ  โคนมุจลินทตลอดสัปดาห     ประทับนั่ง  ณ  ราชายตนะตลอดสัปดาห 
เสด็จลุกจากราชายตนะนั้น    พอพระองคเสด็จมาในสัปดาหที่  ๘ ประทับนั่ง ณ 
อชปาลนิโครธอีก       ความวิตกน้ีและความวิตกนอกเหนือจากน้ีที่พระพุทธเจา 
ประพฤติและพระพฤติมาอยางสม่ําเสมอเกิดข้ึนแลวแกพระพุทธเจาท้ังปวง. 
         ในบทท้ังหลายเหลาน้ัน   บทวา  อธิคโต   คือแทงตลอดแลว.   บทวา 
ธมฺโม  ไดแก ธรรมคืออรยิสัจ ๔.  บทวา คมฺภีโร นี ้ เปนชื่อของการปฏิเสธ 
ความเปนของต้ืน.  บทวา  ทุทฺทโส ความวา เปนธรรมท่ีเห็นไดยาก  คือเปน 
ธรรมอันบุคคลเห็นโดยยาก    คือไมสามารถเห็นงาย     เพราะเปนธรรมลกึซ้ึง. 
เพราะเปนธรรมท่ีเห็นไดยาก จึงเปนธรรมท่ีรูตามยากอันบุคคลพึงตรัสรูโดยยาก 
คือไมสามารถตรัสรูไดโดยงาย.    บทวา  สนฺโต    คือดับสนิทแลว.    บทวา 
ปณีโต     คือไมเรารอน     ทั้งสองบทน้ีทานกลาวหมายถึง  โลกุตตระนั่นเอง. 
บทวา  อตกฺกาวจโร  ความวา  ไมควรคาดคะเน    คือไมควรหยั่งลงดวยการ 
ตรึก    ควรคาดคะเนดวยญาณเทาน้ัน.  บทวา  นิปุโณ  คือละเอียด.   บทวา  
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ปณฺฑิตเวทนีโย  ความวา อันบัณฑิตผูปฏิบัติปฏิปทาชอบพึงรูได.   บทวา  
อาลยรามา   ความวา  สัตวทั้งหลายยอมติดในกามคุณ ๕   เพราะฉะนั้น  สัตว 
เหลาน้ันทานกลาววา   อาลยา.    สัตวทั้งหลายยอมอยูกับความพัวพันวิปริตของ 
ตัณหา ๑๐๘   เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา อาลยา.  สัตวทั้งหลายยอมยินดีดวย 
อาลัยเหลาน้ัน   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา อาลยรามา   คือมีอาลัยเปนที่ยินดี.  สตัว 
ทั้งหลายยินดีแลวในอาลัย   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  อาลยรตา    คือยินดีแลวใน 
อาลัย.  สัตวทั้งหลายเบิกบานแลวดวยดีในอาลัยทั้งหลาย   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
อาลยสมฺมุทติา   คือเบิกบานแลวในอาลัย.   สัตวทั้งหลายยอมยินดีดวยอาลัย 
ในกามและอาลัยในตัณหาแมเหลาน้ี         เปนผูเบิกบานกระสันในสังสารวัฏอยู 
เหมือนพระราชาเสด็จประพาสพระราชอุทยาน    อันสมบูรณดวยรุกขชาติที่เต็ม 
ไปดวยดอกและผลเปนตน ซึ่งตกแตงไวเปนอยางดี  ทรงรื่นรมยเบิกบานชื่นชม 
เพลิดเพลินดวยสมบัตินั้น   ๆ ไมทรงเบ่ือหนาย  ไมทรงพระประสงคจะเสด็จกลับ 
แมเย็นแลวฉะนั้น.  ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงความอาลัย 
แม ๒ อยาง   ดุจภาคพ้ืนอุทยานแกสัตวเหลาน้ัน  จึงตรัสวา อาลยรามา   คือ 
มีอาลัยเปนที่ยินดีดังนี้เปนตน.  บทวา ยทิท  เปนนบิาต. พึงทราบความอยางนี้  
วา  บทวา  ย  อิท   หมายถงึฐานะของบทน้ัน.  บทวา  โย   อย  หมายถึง 
ปฏิจุจสมุปบาท. ปจจัยของบททั้งสองน้ีวา  อิทปฺปจฺจยตา  ปฏจิฺจสมุปฺปาโท 
ชื่อ อิทัปปจจยา      คือส่ิงน้ีเปนปจจัยของสิ่งน้ี.    ชื่อวา  อิทปฺปจฺจยตา  และ 
ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  เพราะความท่ีสิ่งนี้เปนปจจัยของสิ่งน้ี  และปจจัยอันเปนท่ี 
อาศัยกันเกิดข้ึน.   บทนี้เปนชื่อของ อวิชฺชา เปนตน  อันเปนปจจัยแหงสังขาร 
เปนตน.  บททั้งหมดวา  สพฺพสงฺขารสมโถ  เปนตน  เปนนิพพานอยางเดียว. 
เพราะความด้ินรนของสังขารทั้งปวงอาศัยนิพพานนั้นยอมสงบยอมระงับ  ฉะนั้น  
ทานจึงกลาววา  สพฺพสงฺขารสมโถ   คือ  เปนที่ระงับแหงสังขารท้ังปวงดังน้ี.  
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อน่ึง เพราะกิเลสทั้งปวงเปนอันสลัดทิ้งไปได   ตัณหาทั้งปวงสิ้นไป   กิเลสราคะ   
ทั้งปวงคลายไป  ทุกขทั้งปวงดับไป  เพราะอาศัยนิพพานน้ัน    ฉะน้ัน  ทานจึง 
กลาววา  สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค   คือ  เปนที่สลัดกิเลสทั้งปวง  ตณฺหกฺขโย 
เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา วิราโค  คลายความกําหนัด  นิโรโธ   ดบัทุกข  ดังนี้. 
ก็ตัณหานั้นยอมนําไป  คือรอยรัดภพดวยภพหรือกรรมกับดวยผลกรรม  เพราะ 
ฉะน้ัน    ทานจึงกลาววา  ตัณหาการทําการรอยรัด.   ชื่อนิพพานเพราะออกจาก 
เครื่องรอยรัดนั้น   บทวา  โส  มมสฺส  กิลมโถ  ความวา  การแสดงธรรมแก 
ผูไมรูพึงเปนความลําบากของเรา.     เปนอันทานกลาววา  พึงเปนความลําบาก 
ทางกาย   และพึงเปนการเบียดเบียนทางกาย.   ก็แตวาทั้งสองน้ีมิไดมีในดวงจิต 
ของพระพุทธเจาท้ังหลาย. 
         บทวา  อปสฺสุ  เปนนิบาตในอรรถวา  พอกพูน.  นิบาตนั้น  แสดงวา 
มิใชไดมีความวิตกน้ีอยางเดียว   แมคาถาเหลาน้ีก็แจมแจงแลว.   ในบททั้งหลาย 
วา วิปสฺสึ  เปนอาทิความวา    พระวิปสสีพระผูมีพระภาค    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจา. 
         บทวา  อนจฺฉริยา  คือ  อัศจรรยนอย.  บทวา  ปฏิภสุ  ความวา 
ธรรมเปนโคจรท้ังหลายไดเกิดแกญาณกลาวคือปฏิภาน    ถึงซ่ึงความเปนธรรม 
พึงปริวิตก.        
         บทวา   กิจฺเฉน  ความวา  โดยยาก คือ มิใชเพ่ือปฏิบัติยาก.    เพราะ 
แมมรรค ๔  ก็ยอมเปนขอปฏิบัติงายของพระพุทธเจาท้ังหลาย.  บทนี้ทานกลาว 
หมายถึงการปฏิบัติเพ่ือไดคุณวิเศษมาของทานท่ียังมีราคะ  มีโทสะ  และมีโมหะ 
ในเวลาบําเพ็ญบารมีนั้นเองใหสิ่งเปนตน     อยางนี้    คือ    ตัดศรีษะที่ประดับ 
ตกแตงแลว  เอาเลือดออกจากคอ    ควักดวงตาทั้งสองขางที่หยอดยาไวอยางดี 
สละบุตรผูจะดํารงวงศตระกูล  สละภรรยา  ผูมีความประพฤติเปนที่พอใจ   แก  
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ผูขอท้ังหลายที่พากันมา    และถึงอยางอ่ืนมีการตัดและทําลายในอัตภาพ เชน  กับ  
ขันติวาทีดาบสเปนตน.   ห  อักษรในบทวา หล  นีเ้ปนเพียงนิบาต  แปลวา  ควร. 
บทวา  ปกาสิตุ   คือเพ่ือแสดง   คือเมื่อคนบรรลุธรรมไดยากอยางนี้     ก็ไม 
ควรแสดง  คือควรแสดงกับคนฉลาด   ทานอธิบายวา   ประโยชนอะไรดวยการ 
แสดง.  บทวา  ราคโทสปเรเตหิ  คือถูกราคะโทสะครอบงํา  หรือราคะโทสะ 
ติดตามไป.   บทวา  ปฏิโสตคามึ  ความวาสัจจธรรม ๔ อันถึงแลวอยางนี้วา 
เปนธรรมทวนกระแสแหงความเท่ียงเปนตน      คือ   ความไมเที่ยงเปนทุกขไม 
มีตัวตนและไมงาม.   บทวา  ราครตฺตา  ความวา   ถูกกามราคะ   ภวราคะและ 
ทิฐิราคะยอมไว.    บทวา  น  ทกขฺนฺติ    ความวา   สัตวทั้งหลายจักไมเห็น   
ตามความเปนจริงน้ีวา    เปนของไมเที่ยง     เปนทุกข    ไมมีตัวตนไมงามดังนี้  
ใครเลาจักอาจเพ่ือใหผูที่ไมเห็นเหลาน้ัน  ถือเอาอยางนี้ได.  บทวา   ตโมกฺขนฺ 
เธน  อาวุฏา  ความวา  ถูกกองอวิชชาหุมหอไว. 
         บทวา  อปฺโปสฺสุกฺกตาย   ความวา  เพราะไมประสงคจะทรงแสดง 
โดยความเปนผูไมมีความขวนขวาย. ก็เพราะเหตุไร พระทัยของพระองคจึงนอม 
ไปอยางนี้เลา      พระองคทรงการทําความปรารถนาไววา      เรานั่นพนแลว 
จักปลดเปลื้องสัตว     เราขามไดแลวจักใหสัตวขามบาง 
         จะไดประโยชนอะไร    ดวยเราผูรูแจงธรรมในโลกน้ีแลวจะ 
ไมใหผูอื่นรูบาง  เราบรรลุสัพพัญุตญาณแลว  จกัยังสัตวพรอมดวย 
เทวดาใหขามพนไป   ดังน้ี  มิใชหรือ  แลวทรงบําเพ็ญบารมีจนไดบรรล ุ
พระสัพพัญุตญาณ.     ขอน้ันเปนความจริง   แตจิตของพระองคทรงนอมไป 
อยางนั้นดวยอานุภาพแหงการพิจารณา. จริงอยูเมื่อพระองคบรรลุสัพพัญุตญาณ 
แลว  ทรงพิจารณาถึงความท่ีสัตวทั้งหลายยังยึดกิเลสอยู   และความที่พระธรรม 
เปนธรรมลึกซ้ึง  ความที่สัตวทั้งหลายยังยึดถือกิเลสอยู    และความที่พระธรรม  
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เปนธรรมลึกซ้ึง     ปรากฏโดยอาการท้ังปวง.  เมื่อเปนเชนนั้น    เมื่อพระองค  
ทรงดําริวา  สัตวเหลาน้ีแลเต็มไปดวยกิเลสเศราหมองยิ่งหนัก  ถูกราคะยอม  ถูก 
โทสะครอบงํา  ลุมหลงไปดวยโมหะ ดุจนํ้าเตาเต็มไปดวยนํ้าสม  ดุจถาดเต็มไป 
ดวยเปรียง   ดุจผืนผาข้ีริ้วชุมไปดวยมันเหลวและนํ้ามัน   ดุจมือเปอนไปดวยยา 
หยอดตา    เขาเหลาน้ันจักรูแจงแทงตลอดไปไดอยางไร     ดังนี้   จิตจึงนอมไป 
อยางนั้น  ดวยอานุภาพแหงการยึดถือกิเลสและการพิจารณา. อนึ่ง  พระธรรมน้ี  
ลึกซ้ึงดุจลํานํ้าหนุนแผนดินไว   เห็นไดยาก    ดุจเมล็ดผักกาดที่ถูกภูเขากําบังไว 
ต้ังอยู    และรูตามไดยาก   ดุจการแยกปลายดวยปลายของขนสัตวที่ผาออก ๑๐๐ 
สวน.    จริงอยู    เราพยายามเพ่ือรูแจงแทงตลอด   ธรรมนี้ไมมทีานท่ีไมไดให 
ไมมีศีลที่ไมไดรักษา   ไมมีบารมีที่ไมไดบําเพ็ญมิใชหรือ   แมเมื่อเรากําจัดมาร 
และเสนามารดุจไรความอุตสาหะ    แผนดินก็ไมหว่ันไหว     แมเมื่อเราระลึกถึง 
ขันธที่เคยอยูอาศัยในชาติกอนในปฐมยามไดก็ไมหว่ันไหว       แมเม่ือเราชําระ 
ทิพพจักษุในมัชฌิมยาม  ก็ไมหว่ันไหว   แตเมื่อเรารูแจงแทงตลอดปฏิจจสมุป- 
บาทในปจฉิมยาม     แผนดินหม่ืนโลกธาตุไดหว่ันไหวแลว   ดวยประการดังน้ี  
แมชนเชนเรายังรูแจงแทงตลอดธรรมนี้ดวยญาณอันกลาไดโดยยากถึงเพียงนี้  
แลว    มหาชนชาวโลกจักรูแจงแทงตลอด   ธรรมน้ันไดอยางไร   เพราะเหตุนั้น  
พึงทราบวา  จิตของพระองคนอมไปแลวอยางนั้น  แมดวยอานุภาพแหงความท่ี 
พระธรรมเปนธรรมลกึซึง้และดวยการพิจารณาดังนี้.   อีกอยางหนึ่ง  เมื่อพระ- 
พรหมทูลวิงวอน จิตของพระองคก็นอมไปอยางนี้  เพราะมีพระประสงคจะแสดง. 
จริงอยู   พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบวา   เมื่อจิตของเรานอมไปเพราะความที่ 
เราเปนผูมีความปรารถนานอย        มหาพรหมวิงวอนเราเพ่ือขอใหแสดงธรรม 
ก็สัตวเหลาน้ีเปนผูเคารพพรหม   เมื่อรูวามีขาววา พระศาสดาไมมีพระประสงค 
จะแสดงธรรมแกพวกเรา     ทีนั้น    มหาพรหมทูลวิงวอนพระองคใหแสดงแลว  
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ผูเจริญท้ังหลาย   พระธรรมสงบหนอ   ประณีตหนอดังนี้  จักต้ังใจฟง  ดังนี้.  
พึงทราบวา  อาศัยเหตุนี้   จิตของพระองคจึงนอมไป  เพ่ือความท่ีพระองคเปน 
ผูมีความขวนขวายนอย  ไมนอมไปเพ่ือจะทรงแสดงธรรม. 
         ในบทวา  อฺตรสฺส  นี ้ ทาวกลาววา อฺตโร  ก็จริง  ถึงดังน้ัน 
พึงทราบวา นั่นคือมหาพรหมผูใหญในจักรวาลน้ี.  บทวา  นสฺสติ  วต  โภ  โลโก 
ความวา    นยัวามหาพรหมนั้นเปลงเสียงน้ี     โดยท่ีหมูพรมใน   หม่ืนโลกธาตุ 
สดับแลว  ทัง้หมดประชุมกัน.  บทวา  ยตฺร  ห ินาม  คือในโลกชื่อใด.   บทวา 
ปุรโต ปาตุรโหสิ   ความวา  มหาพรหมไดปรากฏพรอมกับพรหมหนึ่งหมื่น 
เหลาน้ัน.  บทวา อปฺปรชกฺขชาติกา     ความวา ธุรี คือราคะโทสะและโมหะ 
เบาบาง   คือนิดหนอย   ในดวงตาอันสําเร็จดวยปญญา   สภาพอยางนี้ของสัตว 
ทั้งหลายเหลาน้ันยังมีอยู เพราะเหตุนั้น สัตวทั้งหลายชื่อวา  อปฺปรชกฺขชาติกา 
คือ  มีกิเลศเพียงดังธุลีในจักษุเบาบาง.  บทวา อสฺสวนตา คือเพราะมิไดฟง. 
บทวา  ภวิสฺสนฺติ  ความวา  ทานแสดงวา  สัตวทั้งหลายผูสรางสมบุญไวแลว 
ถึงความแกกลาในพระพุทธเจาองคกอน     ดวยสามารถบุญกริิยาวัตถุ  ๑๐ หวัง 
พระธรรมเทศนาอยางเดียวเหมือนประทุมชาติหวังแสงอาทิตย     เปนผูควรหยั่ง 
ลงสูอริยภูมิ  ในเมื่อจบคาถา ๔  บท ไมใชคนเดียว  ไมใชสองคน มีหลายแสน 
จักเปนผูรูธรรม  ดังนี้. 
         บทวา อชฺเฌสน  คือวิงวอนอยางนี้  ๓ ครั้ง.  บทวา  พุทฺธจกฺขุนา 
ความวา  ดวยปรีชากําหนดรูความหยอนและยิ่ง    แหงอินทรยีของสัตวทั้งหลาย 
และดวยอาสยานุสยญาณ.  บทวา พุทฺธจกฺขุ เปนชื่อแหงญาณท้ังสองน้ี.  บทวา 
สมนฺตจกฺขุ  เปนชื่อแหงพระสัพพัญุตญาณ.  บทวา  ธมฺมจกฺข ุ เปนชื่อแหง 
มรรคญาณ ๓.  ในบทวา  อปฺปรชกฺเข  เปนตน ความวา   สัตวที่มีธุลีมีราคะ 
เปนตน  ในปญญาจักษุนอยโดยนัยที่กลาวนั้นแล.  ชื่อวา  อปฺปรชกฺขา  คือมี  
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กิเลสเพียงดังธุลีในจักษุนอย.    สัตวทีม่ีธุลีมีราคะเปนตนนั้นในปญญาจักษุมาก  
ชื่อวามหารชกฺขา   คือมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุมาก. สัตวที่มีอินทรียมีศรัทธา 
เปนตน แกกลา  ชื่อวา ติกฺขินฺทฺริยา คือ มีอินทรียแกกลา.   สัตวที่มีอินทรีย 
เหลาน้ันออน ชื่อวา  มุทนฺุทฺริยา  คือ มีอินทรียออน.  สัตวที่มีอาการมีศรัทธา 
เปนตน    เหลาน้ันดี   ชื่อ  สฺวาการา  คือมีอาการดี.  สัตวที่กําหนดเหตุที่กลาว 
สามารถใหรูไดงาย ชื่อวา สุวิฺาปยา  คือใหรูแจงไดงาย.  สัตวที่เห็นปรโลก 
และโทษโดยความเปนภัยชื่อวา ปรโลกวชฺชภยทสิสาวิโน  คือมักเห็นปรโลก 
และโทษโดยความเปนภัย. 
         ก็ในเรือ่งที่มีบาลีดังน้ี   บุคคลท่ีมีศรัทธามีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุนอย 
บุคคลผูไมมีศรัทธามีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุมาก    บุคคลผูปรารภความเพียรม ี
กิเลสเพียงดังธุลีในจักษุนอย    บุคคลผูเกียจครานมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุมาก 
บุคคลผูมีสติต้ังมั่นมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุนอย  บุคคลผูมีสติลุมหลง  มกีิเลส 
เพียงดังธุลีในจักษุมาก บุคคลผูมีจิตต้ังม่ัน  มีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุนอย บุคคล 
ผูมีจิตไมต้ังมั่นมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุมาก  บุคคลผูมีปญญามีกิเลสเพียงดังธุลี 
ในจักษุนอย  บุคคลผูมีปญญาทราบมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุมาก  เชนเดียวกัน 
บุคคลผูมีศรัทธามีอินทรียแกกลา ฯลฯ  บุคคลผูมีปญญามักเห็นโลกอ่ืนและโทษ 
ดวยความเปนภัย      บุคคลผูมีปญญาทรามมักไมเห็นโลกอ่ืนและโทษโดยความ 
เปนภัย. 
         บทวา โลโก  ไดแก  ขันธโลก ธาตุโลก อายตนโลก  สมบติัภวโลก         
วิบัติภวโลก  สมบัติและวิบัติภวโลก  วิบัติสัมปติภวโลก  โลกหนึ่ง  คือ สัตว 
ทั้งหลายท้ังปวงอยูไดดวยอาหาร  โลก ๒ คือ นามและรูป โลก ๓ คือ เวทนา ๓ 
โลก  ๔  คืออาหาร  ๔  โลก  ๕  คือ  อุปาทานขันธ  ๕  โลก  ๖  คืออายตนะภายใน 
๖ โลก ๗ คือภูมิเปนที่ต้ังแหงวิญญาณ ๗ โลก ๘ คือ โลกธรรม ๘ โลก ๙ คือ  
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ภพเปนที่อยูของสัตว ๙  โลก ๑๐  คือ อายตนะ  ๑๐  โลก ๑๒ คือ อายตนะ ๑๒  
โลก ๑๘ คือ  ธาตุ ๑๘. 
         บทวา  วชฺช  ไดแก กิเลสทุกชนิด    เปนโทษทุจริตทุกชนิดเปนโทษ 
อภิสังขารทุกชนิดเปนโทษ กรรมคือการไปสูภพทุกชนิดเปนโทษ  ดวยประการ 
ฉะน้ี ทั้งในโลกนี้ทั้งโทษน้ี      เปนอันปรากฏความหมายรูโดยความเปนภัยอยาง 
แรงกลาเหมือนเพชฌฆาตเง้ือดาบ   พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี  ทรงรู 
ทรงเห็น  ทรงรูยิ่ง   ทรงแทงตลอดอินทรีย ๕ เหลาน้ี    ดวยอาการ ๕๐ เหลาน้ี 
นี้เปนพระปรีชากําหนดรูความหยอนและยิ่งของอินทรียทั้งหลายของพระตถาคต. 
         บทวา  อุปฺปลินิย  คือ ในกอบัว. แมในบทนอกน้ีก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
บทวา  อนฺโตนิมุคฺคโปสีนิ คือ ดอกบัวแมเหลาอ่ืนใดจมอยูในน้ําอันน้ําเลี้ยงไว. 
บทวา อุทก  อจฺจุคฺคมฺม  ติฏนฺติ  คือบัวบางเหลาต้ังข้ึนพนน้ํา.  ในบทนั้น 
อธิบายวา    บัวบางเหลาที่ต้ังข้ึนพนน้ําคอยรอสัมผัสแสงอาทิตยแลวบานใน 
วันนี้.  บางเหลาต้ังอยูเสมอนํ้าจักบานในวันพรุงน้ี.  บางเหลายังจมอยูภายในน้ํา 
อันน้ําเลี้ยงไวจักบานในวันที่ ๓.     แตวายังมีดอกบัวเปนตนที่มีโรคแมเหลาอ่ืน 
ไมข้ึนพนจากนํ้าแลว  ดอกบัวเหลาใด จักไมบาน  จักเปนภักษาแหงปลาและเตา 
อยางเดียว   ดอกบัวเหลานั้น  ทานไมควรนําข้ึนสูบาลีไดแสดงไวชัดแลว. 
         บุคคล ๔ จําพวก คือ อุคฆฏิตัญู  วิปจิตัญู  เนยยะ   ปทปรมะ 
ก็เปรียบเหมือนดอกบัว  ๔ เหลาน้ันแล. 
         ในบุคคล ๔  จําพวกนั้น   บุคคลท่ีตรัสรูธรรมพรอมกับเวลาที่ทานยก 
ข้ึนแสดง ชื่อ อุคฆฏิตัญู.    บุคคลท่ีตรัสรูธรรมเมื่อทานแจกความแหงคํายอ 
โดยพิสดาร     ชื่อวา  วิปจิตัญู.   บุคคลที่ตรัสรูธรรมโดยลําดับดวยความ 
พากเพียรทองจํา    ดวยการไตถาม  ดวยทําไวในใจโดยแยบคาย  ดวยคบหา 
สมาคมกับกัลยาณมิตร   ชื่อวา  เนยยะ.     บุคคลที่ไมตรัสรูธรรมไดในชาตินั้น 
แมเรียนมาก   ทรงไวมาก   สอนเขามาก   ชื่อวา   ปทปรมะ.  
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         ในบทน้ันพระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดู     หม่ืนโลกธาตุ     เชนกับ  
ดอกบัว เปนตน   ไดทรงเห็นแลววา  บุคคลจําพวก อุคฆฏิตัญู  ดุจดอกบัว 
จะบานในวันนี้     บุคคลจําพวก   วิปจิตัญ ู  ดุจดอกบัวจักบานในวันพรุงน้ี  
บุคคลจําพวกเนยยะ  ดุจดอกบัวจักบานในวันที่ ๓  บุคคลจําพวกปทปรมะ  ดุจ 
ดอกบัวอันเปนภักษาแหงปลาและเตา.  อน่ึง พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงตรวจดู 
ไดทรงเห็นโดยอาการท้ังปวงอยางนี้วา    สัตวมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุนอย  ม ี
ประมาณเทานี้   สัตวมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุมากมีประมาณเทาน้ี    แมในสัตว 
เหลาน้ันจําพวกที่เปน อุคฆฏิตัญู มีประมาณเทานี้  ดังนี้.  ในสัตว  ๔ จําพวก 
นั้น    การแสดงธรรมของพระผูมีพระภาคเจา   ยอมสําเร็จประโยชนแกบุคคล ๓ 
จําพวกในอัตภาพนี้แล.  พวกปทปรมะจะมีวาสนาเพ่ือประโยชนในอนาคต. 
         ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศพระธรรมเทศนา  อันนํามา 
ซึ่งประโยชนแกบุคคล ๔ จําพวกเหลาน้ีแลว      ยังความเปนผูมีพระประสงคจะ 
ทรงแสดงใหเกิดข้ึน ไดทรงจัด สัตวแมทั้งปวงในภพ ๓ ใหม  ใหเปนสองสวน 
ดวยสามารถแหงภัพสัตว     และอภัพสัตว      สัตวที่ทานกลาวหมายถึงน้ันคือ 
สัตวเหลาใดประกอบดวย  กมัมาวรณะ  วิปากาวรณะ  กิเลสาวรณะ  ไมม ี
ศรัทธา   ไมมีความพยายาม   มีปญญาทราม   เปนผูไมควรกาวลงสูความชอบ 
ในธรรมท้ังหลาย  ที่เปนกุศลอยางแนนอน  สัตวทั้งหลายเหลานี้นั้นเปนอภัพสัตว 
ภัพสัตวเปนไฉน สัตวเหลาใดไมประกอบดวย  กมัมาวรณะ  ฯลฯ  สัตวทั้งหลาย 
เหลาน้ีนั้นเปนภัพสัตว ดังน้ี.  ในบทนัน้ พระผูมีพระภาคเจาทรงละ อภัพบุคคล 
แมทั้งหมด   ทรงกําหนดภัพบุคคลอยางเดียวดวยพระญาณ  ไดทรงจัดใหเปน 
๖ สวน คือ สตัวจําพวกราคจริตประมาณเทานี้    สัตวจําพวกโทสจริต โมหจริต 
วิตักกจริต  ศรัทธาจริต  พุทธิจริต  มีประมาณเทาน้ี.   ครั้นทรงจัดอยางนี้แลว 
จึงทรงพระดําริวา   เราจักแสดงธรรม   ดังน้ี.  
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         พรหมครั้นทราบดังนั้นแลว    เกิดโสมนัส    ไดกราบทูลพระผูมีพระ-   
ภาคเจาดวยคาถาหลายคาถา. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   อถโข  โส  ภิกขฺเว  มหาพฺรหมฺา 
เปนตน ทรงหมายถึงขอนี้.  ในบทเหลาน้ัน บทวา  อชฺฌภาส ิ ตัดบทเปนอธิ 
อภาสิ.  อธิบายวา  ไดกราบทูลปรารภย่ิงในรูป. 
         บทวา  เสเล  ยถา  ปพฺพตมุทฺธนิฏ ิโต   คือเหมือนคนยืนอยูบน 
ภูเขาหินลวน. จริงอยู เมื่อคนยืนอยูบนยอดภูเขานั้นก็ไมมีกิจเปนตนวา  ยก และ 
ยึดคอ  แมเพ่ือจะดู.   บทวา  ตถูปม  ความวา เปรียบดวยส่ิงนั้น  คือ  เปรียบ 
ดวยภูเขาหินลวน.     ก็ความสังเขปในเร่ืองนี้มีดังน้ี.     บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบน 
ยอดเขาหินลวนพึงเห็นหมูชนโดยรอบฉันใด ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระองค 
เปนผูมีปญญาดี    มีจักษุโดยรอบดวยพระสัพพัญุตญาณก็ฉันนั้น   เสด็จข้ึนสู 
ปราสาทสําเร็จดวยธรรมสําเร็จดวยปญญา เปนผูปราศจากความโศกดวยพระองค 
เอง  ทรงพิจารณา  ทรงใครครวญ  ทรงตรวจตรา  หมูชนผูเกลอืกกลั้วไปดวย 
ความโศก   ถูกชาติชราครอบงําแลว. 
         ในบทน้ีมีอธิบายดังน้ี   เหมือนอยางวา มนุษยทั้งหลาย    กระทําท่ีดิน 
ผืนใหญโดยรอบเชิงภูเขา   แลวปลูกกระทอมในแนวพ้ืนที่เหมาะแกการเพาะปลูก 
ณ ที่ดินผืนนั้น   จุดไฟในเวลากลางคืน   อน่ึง  ที่ดนินั้นพึงมีความมืดประกอบ 
ดวยองค ๔    ขณะนั้น  เมื่อบุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนยอดภูเขานั้น    มองดูพ้ืนที่ 
ที่ดิน  ไมปรากฏ    แนวพื้นที่เพาะปลูก  ไมปรากฏ    กระทอม   ไมปรากฏ 
พวกมนุษยที่นอนในกระทอมน้ัน ไมปรากฏ  แตปรากฏเพียงเปลวไฟในกระทอม 
ทั้งหลาย  เทาน้ัน  ฉันใด  เมื่อพระตถาคตเสด็จข้ึนสูธรรมปราสาททรงตรวจดู 
หมูสัตว  สัตวทั้งหลายที่ไมไดทําความดี  แมนั่ง ณ ขางพระชานุเบื้องขวา  ใน 
ในที่อยูแหงเดียวกัน   ก็ฉันนั้น  ก็ไมมาถึงคลองแหงพุทธจักษุ  ยอมเปนเหมือน  
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ลูกศรท่ีซัดไปในเวลากลางคืน    แตสัตวทั้งหลายท่ีทําความดี   เปนเวไนยบุคคล  
แมยืนอยูไกลพระตถาคตนั้น  ยอมมาสูคลองได.    สัตวเหลาน้ันยอมเปนดุจไฟ 
และดุจภูเขาหิมพานต.   สมดังท่ีทานกลาวไววา 
                 สตับุรุษท้ังหลายยอมปรากฏ   ที่ไกล 
                 เหมือนภูเขาหิมพานต   อสัตบุรุษท้ังหลาย 
                 ยอมไมปรากฏ  ณ  ที่นี ้ เหมือนลูกศร 
                 ที่เขาซัดไปในเวลากลางคืน  ฉะนั้น. 
         บทวา อุฏเหิ  ความวา   พรหมกราบทูลวิงวอนถึงการเสด็จจาริก 
เพ่ือโปรดแสดงธรรมของพระผูมีพระภาคเจา. พึงทราบในบทวา  วีร เปนตนวา 
พระผูมีพระภาคเจา  ชื่อวา วีระ  เพราะพระองคมีความเพียร  ชื่อวาเปนผูชนะ 
สงครามเพราะพระองคทรงชนะ   เทวบุตรมาร   มจัจุมาร และกิเลสมาร   ชือ่วา 
เปนผูนําพวก  เพระพระองคทรงขามชาติกันดารเปนตนได คือ เพราะพระองค 
สามารถแนะนําแลวนําพวกไปได    ชือ่วา เปนผูไมมีหน้ี    เพราะไมมีหน้ี  คือ 
กามฉันทะ  ดังนี้. 
         บทวา  อปารุตา   คือ   เปดเผย.     บทวา   ประตูอมตะ   ไดแก 
อริยมรรค. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไววา  เพราะเราไดเปดประตูนิพพาน 
กลาวคือ  อมตะ  ต้ังไวแลว.  บทวา  ปมฺุจนฺต  สทฺธ  ความวา ผูมีโสต 
ทั้งปวง  จงปลอย คือ สละศรัทธาของตนเถิด.     ในสองบทหลังมีเนื้อความวา 
ดวยวา    เราเปนผูมีความรูสึกลําบากดวยกายและวาจา    จึงมิไดกลาวธรรมอัน- 
ประณีต  คือสูงสุดนี้    ซึง่ตนทําใหคลองแคลว  คือ เปนไปดวยดีแลว   ก็บดันี้  
ชนทั้งปวง    จงนอมนําภาชนะคือศรัทธาเขาไปเถิด    เราจักยังความดําริของชน 
เหลาน้ันใหบริบูรณ  ดังน้ี.  
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         บทวา   โพธิรุกฺขมูเล      ความวา    พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  
วิปสสี  ไดหายพระองคที่ตนอชปาลนิโครธไมไกลโพธิพฤกษ.    บทวา   เขเม  
มิคทาเย  ความวา  อิสิปตนมฤคทายวัน    โดยสมัยน้ันเปนสวนชื่อวา เขมะ 
ก็สวนน้ันทานใหชื่อวา  มฤคทายวัน    เพราะเปนท่ีที่ทานใหเพ่ืออยูโดยปลอดภัย 
แกเนื้อท้ังหลาย.   ทานกลาววา   เขเม   มิคทาเย   หมายถึงสวนน้ัน. 
         แมพระพุทธเจาพระองคอ่ืน ๆ ก็เหมือนพระผูมีพระภาคเจาพระนาม 
วิปสสี    เสด็จไปเพ่ือทรงแสดงธรรมเปนครั้งแรก    ไดเสด็จไปทางอากาศแลว 
เสด็จลง ณ ที่นั้นเหมือนกัน.      แตพระผูมีพระภาคเจาของเราท้ังหลาย   ทอด- 
พระเนตรเห็นอุปนิสัยของอุปกาชีวก  ทรงทราบวา  อุปกะเดินมาทางนี้  เห็นเรา 
จักสนทนากับเราแลวไป    แตแลวอุปกะเบ่ือหนายจักมาหาเราอีก   แลวจักทาํให 
แจงซ่ึงพระอรหัต    ดังน้ี    ไดเสด็จดวยพระบาทเปลาส้ินทาง ๑๘ โยชน. 
         บทวา   พระผูมีพระภาคเจา     ตรัสเรียกคนเฝามฤคทายวัน     ความวา 
พระผูมีพระภาคเจา      ทอดพระเนตรดูคนเฝาสวนมฤคทายวันหลายครั้งแลว 
ตรัสเรียกใหเขาไปหา       ตรัสสั่งใหไปบอกขัณฑราชบุตรและติสสบุตรปุโรหิตวา 
ทานผูเจริญ   พระผูเปนเจาของเราทั้งหลายเสด็จมาแลว.          
         บทวา  อนุปุพฺพีกถ    ความวา   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสกถาตาม 
ลําดับอยางนี้   คือ ทานกถา  ศีล  ในลาํดับทาน  สวรรค   ในลําดับศีล มรรค 
ในลําดับสวรรค.   กถาปฏิสังยุตดวยคุณของทานมีอาทิอยางนี้วา ในบทเหลาน้ัน 
บทวา  ทานกถ  ความวา  ชื่อวา  ทานนี้เปนเหตุของความสุขทั้งหลาย  เปน 
บอเกิดแหงสมบัติทั้งหลาย  เปนที่ต้ังแหงโภคะทั้งหลาย  เปนความตานทานเปน 
ที่อาศัย เปนคติ  เปนเครื่องคํ้าจุนของผูที่ถึงความสงบวิเศษ  ที่พ่ึง  ที่ต้ังอารมณ 
ความตานทาน   ที่อาศัยคติการคํ้าจุน   เชนกับทานยอมไมมีในโลกน้ี    และใน 
โลกหนา.   จริงอยู  ทานน้ีชื่อวา เชนกับ  สีหาศน  สําเร็จดวยแกวเพราะอรรถวา  
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เปนที่พ่ึง  ชื่อวา  เชนกับ  แผนดินใหญ  เพราะอรรถวาเปนที่ต้ัง  ชื่อวา  เชนกับ  
เชือกรัด   เพราะอรรถวา   เปนเครื่องยึดเหน่ียว  ชื่อวา   เชนกับ   เรือ  เพราะ 
อรรถวา   ขามไปจากทุกข  ชื่อวา  เชนกับ   ความกลาในสงคราม  เพราะอรรถวา 
เปนเครื่องปลอบใจ     ชือ่วา    เชนกบั    นครท่ีปรับปรุงดีแลวเพราะอรรถวา 
ปองกันภัย  ชื่อวา  เชนกบั  ประทุม  เพราะอรรถวา  ไมติดดวยมลทิน  คือ 
ความตระหน่ีเปนตน  ชือ่วา  เชนกับ   ไฟ  เพราะอรรถวา  เผากิเลสเหลาน้ัน 
ชื่อวา  เชนกนั  อสรพิษ    เพราะอรรถวา  เขาไปใกลไดยาก  ชื่อวา  เชนกับ 
สีหะ   เพราะอรรถวา   ไมสะดุง  ชื่อวา   เชนกับ ชาง   เพราะอรรถวา  มีกําลงั 
ชื่อวา  เชนกบั   วัวผูเผือก  เพราะอรรถวา  เห็นเปนมงคลย่ิง  ชือ่วา  เชนกับ 
พญามาวลาหก     เพราะอรรถวา    ใหถึงภาคพ้ืนแหงความปลอดภัย    จรงิอยู 
ทานยอมใหสักกสมบัติในโลก   ยอมใหมารสมบัติ   พรหมสมบัติ  จักรพรรดิ- 
สมบัติ   สาวกปารมีญาณ   ปจเจกโพธิญาณ  อภิสัมโพธิญาณ.   ก็เพราะเม่ือให 
ทาน   จึงสามารถสมาทานศีลได  ฉะน้ัน     พระองคจึงตรัส  สีลกถา  ในลําดับ 
ทานน้ัน. 
         บทวา  สีลกถ  ความวา  กถาปฏิสังยุต  ดวยคุณของศีล  มีอาทิ 
อยางนี้วา  ชือ่วาศีลนี้   เปนที่พ่ึง  เปนที่ต้ัง  เปนอารมณ   เปนเครื่องปองกัน 
เปนที่อาศัย   เปนคติ  เปนเครื่องคํ้าจุน  จริงอยู  ทีพ่ึ่ง ที่ต้ัง  อารมณ  เครื่อง 
ปองกัน  ที่อาศัย   คติ  เครื่องคํ้าจุน  เชนกับศีล  ยอมไมมี  แกสมบัติในโลก 
นี้และโลกหนา   เครื่องประดับเชนกับศีล   ยอมไมมี   ดอกไม  เชนกับ  ดอกไม 
คือศีล  ยอมไมมี  กลิ่น  เชนกับกลิ่นศีล  ยอมไมมี   จริงอยู   โลกพรอมดวย 
เทวโลก     แลดูการประดบัดวยเครื่องประดับคือศีล     การตกแตงดวยดอกไม 
คือศีล  การลบูไลดวยกลิน่คือศีล   ยอมไมถึงความอ่ิม.    เพ่ือจะแสดงวา  คนได 
สวรรค  เพราะอาศัยศีลน้ี   พระองคจึงตรัส  สัคคกถา  ในลําดับศีล.  
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         บทวา  สคฺคกถ  ความวา  กถาปฏิสังยุต   ดวยสวรรคมีอาทิอยาง  
นี้วา   ชื่อวา  สวรรคนี้    นาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ   กฬีาอันเปนทิพย- 
สมบัติ   ยอมไดในสวรรคนี้เปนนิจ   เหลาเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกา   ยอมได 
ทิพยสุขและทิพยสมบัติตลอดเกาลานป  เหลาเทวดาชั้นดาวดึงส  ยอมไดทพิยสุข  
และทิพยสมบัติตลอดสามโกฏิป   และหกลานป.        จริงอยู   เมื่อพระพุทธเจา 
ทั้งหลายตรัสถึงสมบัติสวรรคยังไมพอปาก.   ดังท่ีพระองคตรัสไววา ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราพึงกลาว สัคคกถา โดยปริยายไมนอยแล ดังน้ีเปนตน.   พระผูมี 
พระภาคเจาทรงลอดวยตรัสถึงสวรรคอยางนี้แลว  เพ่ือทรงแสดงวา  แมสวรรคนี้  
ก็ไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมควรทําความกําหนัดดวยความพอใจในสวรรคนี้  เหมือน 
ประดับชางแลวตัดงวงชางนั้น  จึงตรัสถึงโทษ  ความเลวทราม  ความเศราหมอง 
ของกามท้ังหลาย โดยนยัเปนตนวา  กามท้ังหลายมีความชื่นชมนอย  มีทุกขมาก 
มีความดับใจมาก  โทษในกามน้ียอดย่ิงนัก  ดังนี้. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อาทีนโว  คือ  โทษ.  บทวา  โอกาโร คือ 
ความเลวทราม   ความลามก.     บทวา   สกิเลโส   ความวา   ความเศราหมอง 
ในสงสารของสัตวทั้งหลาย    มีข้ึนดวยกามท้ังหลายนั้น.       เหมือนอยางที่ทาน  
กลาววา ผูเจริญท้ังหลาย   สัตวทั้งหลายจักเศราหมอง ดังน้ี.  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงคุกคามดวยโทษของกามอยางนี้แลว     ทรงประกาศอานิสงสในเนกขัมมะ 
อธิบายวา     ทรงประกาศคุณของบรรพชา.      บทที่เหลือมีดังกลาวแลวใน 
อรรถกถาอัมพัฎฐสูตร  และมีใจความงาย. 
         บทวา  อลตฺถุ คือ  ไดแลวอยางไร.    ไดแลวโดยความเปนเอหิภิกขุ. 
ไดยินวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูการส่ังสมบาตรและจีวรสําเร็จดวยฤทธิ์  
ทรงเห็นการถวายจีวรเปนตน   ในชาติไมนอยของหมูชนเหลาน้ันจึงตรัสคําเปน 
อาทิวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  จงมาเถิด  ดังนี้.     หมูชนเหลานั้นมีศีรษะโลน  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 155 

นุงหมผากาสายะ  มีภิกขุบริขาร ๘  สวมในรางกาย    นั่งถวายนมัสการพระผูมี 
พระภาคเจาดุจพระเถระมีพรรษา  ๒๐.  
         ในบทวา   สนฺทสฺเสสิ  เปนตน     ความวา  พระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงถึงประโยชนในโลกน้ีและประโยชนในโลกหนา.     เมื่อทรงแสดงถึงประ- 
โยชนในโลกน้ีทรงแสดงวา  อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตา  ดังนี้  ทรงแสดง  ขันธ 
ทั้งหลาย   ธาตุทั้งหลาย   อายตนะทั้งหลายปฏิจจสมุปบาท   เมื่อทรงแสดงความ 
เกิดข้ึนแหงรูปขันธทรงแสดงถึงลักษณะ ๕ เมื่อทรงแสดงความเสื่อมแหงเวทนา 
ขันธเปนตน ก็อยางนั้น  เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงลักษณะ 
๕๐   ดวยสามารถความเกิดข้ึนและความเสื่อม.    เมื่อทรงแสดงถึงประโยชนใน 
โลกหนา  ทรงแสดงถึงนรกกําเนิดเดียรัจฉาน   เปรตวิสัย   อสุรกาย   ทรงแสดง 
อันเปนวิบากแหงกุศล ๓ อยาง  สมบัติแหงเทวโลก ๖ ชั้น   พรหมโลก ๙  ชัน้. 
         บทวา สมาทเปสิ ความวา ใหถือกัลยาณธรรมมีปาริสุทธิศีล  ๔ ธุดงค 
กถาวัตถุ  ๑๐ เปนตน. 
         บทวา   สมุตฺเตเชสิ คือ  ใหอาจหาญดวยดี  ใหอุตสาหะยิ่ง ๆ ข้ึน.  
พระผูมีพระภาคเจาทรงใหหวาดสะดุงใหหวาดกลัวประโยชนในโลกน้ีและประ- 
โยชนในโลกหนาตรัสทําดุจบรรลุแลว.   ก็เม่ือพระพุทธเจาผูมีพระภาคทรงทํา 
ใหสัตวหวาดสะดุงหวาดกลัวแลวตรัสถึงประโยชนโลกนี้    อันมีประเภท    เชน 
กัมมกรณ ๓๒ และมหาภัย ๒๕   ยอมทําใหเกิดความหวาดสะดุง  ดุจถูกมัดแขน 
ไพลหลังจนแนนแลวโบย  ๑๐๐  ครั้ง    ที่ทาง ๔ แพรง   นําออกไปทางประตู 
ทิศใต   ดุจวางศีรษะที่ระฆังสําหรับประหาร    ดุจเสียบบนหลาวและดุจถูกชาง 
ซับมันเหยียบ.      และเม่ือทรงกลาวถึงประโยชนในโลกหนายอมเปนดุจเกิดใน 
นรกเปนตนและดุจเสวยสมบัติในเทวโลก.  
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         บทวา สมฺปหเสติ  คือใหรื่นเริงดวยคุณท่ีตนไดแลว. อธบิายวา  ทรง  
กลาวทําใหมีอานิสงสมาก. 
         บทวา สขาราน  อาทีนว  ความวา ตรัสถึงโทษของกามท้ังหลายเพ่ือ 
บรรลุปฐมมรรคข้ึนตํ่า.      แตในบทนี้เพ่ือบรรลุมรรคเบื้องสูงพระองคจึงทรง 
ประกาศโทษของสังขารท้ังหลาย      และความท่ีสังขารทั้งหลายลามกและความ 
ลําบากอันมีสังขารเปนปจจัยโดยนัยเปนตนวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สังขาร 
ทั้งหลาย ไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมปลอดโปรง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อันนี้เพียงพอ 
เพ่ือความเบ่ือหนายในสังขารท้ังหลาย   เพียงพอเพ่ือคลายกําหนัด   เพียงพอเพ่ือ 
ความหลุดพนดังนี้.    ทรงประกาศอานิสงสในนิพพานโดยนัยเปนตนวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    ชื่อวานิพพานน้ีมีอยูในเนกขัมมะเหมือนกัน      เปนสิ่งประณีต  
เปนเครื่องปองกัน    เปนที่อาศัยดังนี้. 
         บทวา  มหาชนกาโย   ความวา    หมูมหาชนผูเปนอุปฐากของกุมาร 
ทั้งสองนั้นนั่นแล.    บทวา   ขาพเจาทั้งหลายขอถึงพระผูมีพระภาคเจาและพระ- 
ธรรมเปนที่พ่ึงดังน้ี   ความวา หมูชนเหลานั้นไดกลาววาจาสองหน    [คือกลาว 
ถึงพระพุทธเจาหนหนึ่งพระธรรมหนหนึ่ง]  เปนสรณะ   เพราะยังไมครบพระ- 
สงฆ.   บทวา อลตฺถุ  คือ  ไดแลวโดยความเปนเอหิภิกขุ    โดยนัยที่กลาวแลว 
ในตอนกอน.      แมในคราวท่ีบวชแลวในลําดับจากน้ีก็มีนัยนี้แล.  
         บทวา  ปริวิตกฺโก  อทุปาทิ    ความวา ความปริวิตกเกิดข้ึนเมื่อไร.  
เกิดข้ึนเมื่อลวง ๗ ป  ๗ เดือน  ๗ วัน   จากการตรัสรู. 
        ไดยินวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําการสงเคราะหพระชนกอยู 
แลว.   แมพระราชาก็ทรงดําริวา    โอรสคนโตของเราออกบวชเปนพระพุทธเจา 
แลว โอรสคนที่สองของเราออกบวชเปนอัครสาวก  บุตรปโุรหิตเปนสาวกรูปที ่
สอง อน่ึง ภิกษุทั้งหลายที่เหลือเหลานี้แมในเวลาเปนคฤหัสถกไ็ดแวดลอมโอรส  
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ของเราเที่ยวไป   ภิกษุเหลาน้ัน  เมื่อกอนเปนภาระของเราแมเดี๋ยวน้ีก็ยังเปนภาระ  
ของเราอยูนั่นเอง     เราจักบํารุงภิกษุเหลาน้ันดวยปจจัย ๔   เราจักไมใหโอกาส 
แกผูอ่ืนดังนี้.  พระราชารบัสั่งใหสรางกําแพงทําดวยไมตะเคียนทั้งสองขางต้ังแต 
ซุมประตูพระวิหารจนถึงพระทวารเมืองราชคฤห คลุมดวยเสื่อลําแพนมุงดวยผา 
และปกปดในเบ้ืองบนทรงใหทําเพดานมีพวงดอกไมหลายชนิดประมาณเทาลําตาล 
หอยยอยลงมาวิจิตรดวยดวงทอง  ขางลางพ้ืนลาดดวยเครื่องลาดอันสวยงาม  รับ 
สั่งใหจัดดอกไมในลําดับกลิ่น และกลิ่นในลําดับดอกจนเต็มหมอนํ้า ในสวนดอก 
ไม  ในขางทั้งสองภายในเพ่ือใหอยูในทางเดียวกันท้ังส้ิน   แลวรับสั่งใหกราบทูล 
เวลาแดพระผูมีพระภาคเจา.    พระผูมีพระภาคเจาแวดลอมดวยหมูภิกษุเสด็จไป 
เมืองราชคฤห  ภายในมานนั่นเองเสวยพระอาหารเสร็จแลวเสด็จกลับพระวิหาร. 
ใคร ๆ อ่ืน  ยอมไมไดแมแตเห็น  ก็การถวายภิกษาก็ดี  การทําการบูชาก็ดี  การ 
ฟงธรรมก็ดีจะมีแตไหนเลา.  ชาวเมืองคิดกันวา   วันนี้เมื่อพระศาสดาทรงอุบัติ 
ข้ึนในโลกแลว พวกเราไมไดแมเพ่ือเห็นตลอด ๗  ป ๗ เดือน  จะกลาวไปไยถึง 
การถวายภิกษา การทําการบูชา หรือการฟงธรรม พระราชาทรงรักใครหวงแหน 
วา   พระพุทธเจาของเราผูเดียว   พระธรรมของเราผูเดียว     พระสงฆของเราผู 
เดียวแลว     ทรงบํารุงเพียงองคเดียวก็พระศาสดาเมื่อทรงอุบัติไดอุบัติเพ่ือประ- 
โยชนเพ่ือเกื้อกูลแกโลกพรอมท้ังเทวโลก  จริง  อยูนรกของพระราชาไมพึงรอน 
ของคนเหลาอ่ืนเชนกับกอบัวขาบ   เพราะฉะนั้น  พวกเราจะกราบทูลพระราชา 
หากพระราชาไมทรงใหพระศาสดาแกพวกเรา       ก็ดีละ  หากไมทรงให 
พวกเราแมตองรบกับพระราชาก็จะพาสงฆไปแลวทําบุญมีทาน เปนตน   แตชาว 
เมืองผูบริสุทธิ์คงไมอาจทําอยางนั้น   พวกเราจะยึดถือบุรุษผูเจริญคนหน่ึงดังน้ี. 
ชาวเมืองเหลาน้ันเขาไปหาเสนาบดีบอกความนั้นแกเสนาบดีแลว กลาววา   นาย 
ฝายของพวกเรายังมีอยูหรือ  หรือจะมีแดพระราชา.  เสนาบดีนั้นกลาววา   เรา  
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เปนฝายของพวกทาน   กแ็ตวา  วันแรกควรใหเรากอน  ภายหลังจึงถึงวาระของ  
พวกทาน.   พวกชาวเมืองเหลาน้ันรับคํา.   เสนาบดีนั้นเขาไปเฝาพระราชาทูลวา 
ขาแตพระองค ชาวเมืองเขาพากันโกรธพระองค  พระเจาขา.  พระราชาตรัสถาม 
วา โกรธเรื่องอะไรเลาพอ.   กราบทูลวา   นัยวา พระองคเทาน้ันทรงบํารุงพระ- 
ศาสดา  พวกขาพระพุทธเจาไมไดเลย    หากวาชาวเมืองไดในบัดนี้บาง   พวก 
เขาก็จะไมโกรธ  เมื่อไมไดพวกเขาประสงคจะรบกับพระองค พระเจาขา. ตรัสวา 
นี่แนเจา   เราจะรบ   เราจะไมใหหมูสงฆ.   ทลูวา  ขาแตพระองค ชาวเมืองเปน 
ทาสของพระองค  พวกขาพระองคจะรบกับพระองค. ตรัสวา พวกเจาจักจับใครรบ. 
เจาเปนเสนาบดีมิใชหรือ. กราบทูลวา   ขาแตพระองค  ขาพระองคเวนชาวเมือง 
เสียแลวไมสามารถจะรบได  พระเจาขา.  แตนั้น  พระราชาทรงทราบวา  ชาวเมือง 
มีกําลังมากแมเสนาบดีก็เปนฝายพวกชาวเมืองเสียแลว    แลวตรัสวา   พวกชาว 
เมืองจงใหหมูภิกษุแกเราตลอด ๗ ป ๗ เดือนตอไป    พวกชาวเมืองไมยอมรับ 
พระราชาทรงลดมา  ๖  ป  ๕ ป ๓ ป ๒ ป  ๑ ป.  แมใหลดอยางนี้ชาวเมือง 
ก็ไมยอมรับ.  พระราชาทรงขอ ๗ วันอ่ืน.   พวกชาวเมืองคิดกันวา   บัดนี้พวก 
เราไมควรทําความรุนแรงกับพระราชาจึงอนุญาต.      พระราชาทรงตระเตรียม 
ทานมุขท่ีพระองคตระเตรียมไวแลวถงึ ๗ ป ๗ เดอืน เหลือเพียง ๗ วันเทาน้ัน  
ตลอด ๖ วัน    ทรงใหทานแกคนบางพวกผูยังไมเห็นเทาน้ัน  ในวันที่  ๗ ตรัส 
เรียกชาวเมืองมาตรัสวา    พวกทานจักสามารถใหทานเห็นปานน้ีไดหรือ.     แม 
พวกชาวเมืองก็พากันกราบทูลวา  ทานน้ันอาศัยพวกขาพระองคนั่นแหละจึงเกิด 
ข้ึนแดพระองคแลวมิใชหรือ  กราบทูลวา  พวกขาพระองคจักสามารถพระเจาขา. 
พระราชาทรงเช็ดพระอัสสุชลดวยหลงัพระหัตถ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
แลวทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคคิดแลววา    ขาพระองคจักไมทํา 
ภิกษุหกลานแปดแสนรูปใหเปนภาระของผูอ่ืน  จักบํารุงดวยปจจัย ๔   จนตลอด  
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ชีวิต   บัดนี้  ขาพระองคอนุญาตแกชาวเมืองแลว   เพราะชาวเมืองพากันโกรธวา  
พวกเราไมไดเพ่ือถวายทาน   ต้ังแตวันพรุงน้ี   พวกพระคุณเจาทั้งหลายจงกระทํา 
อนุเคราะหแกชาวเมืองเหลาน้ันเกิด. ครั้นถึงวันที่สอง  เสนาบดีตระเตรียมมหาทาน 
แลวกลาววา     วันนี้พวกทานจงรักษาโดยท่ีคนอ่ืนบางคนจะไมถวายแมภิกษา 
อยางเดียวได   ไดต้ังบุรุษไวโดยรอบ.   ในวันนั้นภรรยาเศรษฐีรองใหพูดกะลูก 
สาววา  ลูกเอย  หากบิดาของลูกยังมีชีวิตอยู   วันนี้แมคงจะยังพระทศพลใหเสวย 
กอน.   ลูกสาวพูดกะแมวา  แมจาอยาคิดไปเลย      ลูกจักกระทําโดยที่หมูภิกษุมี 
พระพุทธเจาเปนประมุขจักเสวยภิกษาของพวกเรากอน.  แตนั้นในถาดทองคํามี 
คาประมาณหนึ่งแสน    เต็มไปดวยขาวปายาสไมมีน้ํา    นางไดปรุงเนยใสน้ําผ้ึง 
น้ําตาลกรวดเปนตน     เอาถาดใบอ่ืนครอบถาดทองคําลอมถาดน้ันดวยสายพวง 
ดอกมะลิกระทําคลายเชือกรอยดอกไม    ในเวลาพระผูมีพระภาคเสด็จเขาสูบาน 
นางยกข้ึนเอง  แวดลอมดวยหมูพ่ีเลี้ยงออกจากเรือน.  ในระหวางทางพวกคนใช 
ของเสนาบดีกลาววา  ดูกอนแมนาง  เจาอยามาทางน้ี.  ธรรมดาหญิงผูมีบุญมาก 
ยอมมีคําพูดนาพอใจ.   เม่ือคนใชของเสนาบดีเหลาน้ันพูดบอย ๆ ก็ไมอาจหาม 
ถอยคําของนางได.   นางกลาววา อาจา  ลุงจา   นาจา  เพราะเหตุไร พวกทานจึง 
ไมใหฉันไปเลา.   คนรับใชเหลาน้ันกลาววา  เสนาบดีต้ังเราไววา  พวกทานจง 
อยาใหใคร ๆ อ่ืนถวายของเค้ียวของบริโภคได.   นางกลาววา  ก็พวกทานเห็น 
ของเค้ียวของบริโภคในมือของฉันหรือ.  คนใชตอบวา พวกเราเห็นพวงดอกไม. 
นางถามวา   เสนาบดีของพวกทานไมใหเพ่ือทําแมการบูชาดวยพวงดอกไมดอก 
หรือ.  คนใชตอบวา ใหซิแมนาง.  นางกลาววา ถาเชนนั้นพวกทานจงหลีกไป 
เถิด   แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจากราบทูลวา    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา 
ขอพระองคทรงใหรับพวงดอกไมนี้เถิด พระเจาขา.    พระผูมพีระภาคเจาทรงแล 
ดูคนใชของเสนาบดีคนหน่ึงใหรับพวงดอกไม.  นางถวายบังคมพระผูมีพระภาค  
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เจาแลว  ต้ังความปรารถนาวา เมื่อขาพเจามีอันตองเกิดในภพนอยภพใหญ ขอจง  
อยามีชีวิตหวาดสะดุงเลย ขอใหขาพเจาจงเปนที่รัก เปนที่ชอบใจ  และขอใหชื่อ 
วาสุมนาในที่ที่เกิด  ดุจพวงดอกมะลิเถิด  แลวพระศาสดาตรัสวา  ขอนางจงมี 
ความสุขเถิด   แลวนางถวายบังคมกระทําประทักษิณหลีกไป.   พระผูมีพระภาค 
เจาเสด็จไปเรือนเสนาบดีประทับนั่ง ณ อาศนะที่เขาปูไว     เสนาบดีถือขาวยาคู 
เขาไปถวาย.   พระศาสดาทรงปดบาตร.    เสนาบดีกราบทูลวา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ หมูภิกษุนั่งแลว  พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา  พวกเรามีบิณฑบาตอยาง 
หน่ึงซึ่งไดในระหวาง. เสนาบดีนําพวงดอกไมออก ไดเห็นบิณฑบาตแลว  จุฬุป- 
ฐากกลาววา มาตุคามกลาวกะขาพเจาวา นาย  ดอกไมไดหลอกลวงเสียแลว.  ขาว 
ปายาสเพียงพอแกภิกษุทั้งหมด   ต้ังแตพระผูมีพระภาคเจาเปนตน.  แมเสนาบดี 
ก็ไดถวายไทยธรรมของตน.      พระศาสดาเสวยภัตตาหารเสร็จแลว  ตรัสมงคล 
เสด็จกลับ.    เสนาบดีถามวา  หญิงถวายบิณฑบาตน้ันชื่ออะไร.      เปนลูกสาว 
เศรษฐีจะนาย.  เสนาบดีคิดวา หญิงน้ันมีปญญา เมื่อหญิงเห็นปานน้ีอยูในเรือน 
ชื่อวาสมบัติคือสวรรคของบุรุษจะหาไดไมยาก  จึงนําหญิงน้ันมาตั้งไวในตําแหนง 
พ่ีใหญ. 
         วันรุงข้ึน ชาวเมืองพากันถวายทาน  ไดปรารภเพ่ือถวายโดยสลับกันไป 
อยางนี้   วาแมพระราชาก็จะทรงถวายในวันรุงข้ึน.      พระราชาทรงต้ังจารบุรุษ 
ไวแลว  ทรงถวายใหยิ่งกวาทานที่ชาวเมืองถวาย.   แมชาวเมืองก็กระทําอยางนั้น  
เหมือนกัน   ถวายย่ิงกวาทานท่ีพระราชาทรงถวาย.  
         หญิงฟอนท้ังหลายในเมืองราชคฤห  กลาวกะสามเณรหนุมวา พอสาม- 
เณรท้ังหลาย  นิมนตรับทานท่ีไมไดกระทําดวยมือที่เช็ดที่ผาเช็ดตัวของคฤหบดี 
ทั้งหลายแลวชําระลางน้ําลายและน้ํามูกเปนตนของเด็กออน   กระทําใหเปนทาน 
สะอาดประณีต.  วันรุงข้ึน  แมชาวเมืองทั้งหลายก็กลาวกะสามเณรหนุมทั้งหลาย  
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วา  พอสามเณรท้ังหลาย  นิมนตรับทาน ที่ไมทําดวยขาวสารนํ้านมนํ้าสมและเนย    
ใสที่ครามาในเมืองในบานและนิคมเปนตน     ไมไดทําดวยการทําลายแขงศีรษะ 
และหลังของผูอ่ืนแลวนํามาถวาย    กระทําดวยเนยใสและน้ํานมอยางแทเปนตน 
ทีเดียว.   ครัน้เมื่อลวงไป ๗  ป ๗ เดือนและ ๗ วัน   อยางนี้แลว   ทีนั้นความ 
วิตกน้ีไดเกิดข้ึนแกพระผูมีพระภาคเจา.  ดังท่ีทานกลาวไววา   ลวงไป ๗ ป ๗ 
เดือน ๗ วัน    จากวันตรัสรู  ความวิตกไดเกิดข้ึนแลวดังน้ี. 
         บทวา  อฺตโร  มหาพฺรหฺมา  ความวา พรหมทูลวิงวอนใหทรง 
แสดงธรรม. บทวา  จตุราสีติ  อาวาสสหสฺสานิ  คือ  วิหาร  ๘๔,๐๐๐  หลัง. 
วิหารเหลาน้ันทั้งหมดเปนวิหารใหญรับภิกษุไดถึงหนึ่งลานสองแสนรูป  ไดเปน 
เชนกับมหาวิหารอภัยคีรี  เจดียบรรพตและจิตตลบรรพต. 
         บทวา  ขนฺตี  ปรม  ตโป   ความวา   ขันติคือความอดกลั้นเปนตบะ 
อยางยิ่ง.  บทวา  ตีติกฺขา  เปนไวพจนของขันตินั้นแหละ.  อธิบายวา  อธิวาสน- 
ขันติ  กลาวคือความอดกลั้นเปนตบะอยางสูงสุด.  บทวา นิพฺพาน  ปรม  ความ 
วา พระพุทธเจาทั้งหลายตรัสวา    นิพพานเปนธรรมอยางยิ่งโดยอาการท้ังปวง.  
บทวา  น  หิ  ปพฺพชิโต  ปรูปฆาตี  ความวา  ผูใดเขาไปทํารายรบกวนและ 
เบียดเบียนผูอ่ืน    เพราะเวนจากอธิวาสนขันติ    ผูนั้นไมชื่อวาเปนบรรพชิต. 
ก็บาทท่ี ๔ เปนไวพจนของบทนั้นนั่นเอง. บทวา น  สมโณ  โหติ เปนไวพจน 
ของบทน้ีวา  น  หิ  ปพฺพชิโต.  บทวา  ปรวิเหยนฺโต  เปนไวพจนของบท 
นี้วา  ปรุปฆาตี.  อีกอยางหนึ่ง  บทวา  ปรูปฆาตี  คือ ทําลายศีล.   เพราะ 
ศีลทานกลาววา  ปร       โดยอรรถวาสูงสุด  อธิบายวา ก็ผูใดเปนสมณะเบียด 
เบียนสัตวอ่ืนอยางใดอยางหน่ึง  ชื่อวา  เขาไปทํารายผูอ่ืน คือ  ทําศีลของตนให 
พินาศ  ผูนั้นไมชื่อวาเปนบรรพชิต. อีกอยางหนึ่ง ผูใดเขาไปทํารายผูอ่ืน  เพราะ 
ไมมีอธิวาสนขันติฆาสัตวอ่ืนโดยที่สุดแมเหลือบและยุง   ผูนัน้ไมชื่อวาเปน  
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บรรพชิต.   เพราะเหตุไร.    เพราะยังเวนมลทินไมได.    ดังท่ีทานกลาวไววา  
เพราะเวนมลทินของตนได  เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาววาบรรพชิตดังน้ี    นี้คือ 
ลักษณะของบรรพชิต. 
         แมผูใด ไมทําราย  ไมฆา   แตเบียดเบียนดวยอาชญาเปนตน  ผูนั้นยัง 
เบียดเบียนผูอ่ืนอยู   ไมชือ่วาเปนสมณะ.   เพราะเหตุไร.   เพราะไมสงบจากการ 
เบียดเบียน.    ดังท่ีทานกลาววา  ผูที่เรียกวา สมณะ เพราะบาปสงบดังนี้    นีคื้อ 
ลักษณะของสมณะ. 
         พึงทราบในคาถาที่สอง.  บทวา สพฺพปาปสฺส  ไดแกอกศุลทุกชนิด. 
บทวา อกรณ  คือไมใหเกิดข้ึน.  บทวา กุสลสฺส    ไดแกกุศลอันมีในภูมิ ๔. 
บทวา อุปสมฺปทา คือไดเฉพาะ.    บทวา  สจิตฺตปริโยทปน  คือยังจิตของ 
ตนใหสวาง.    ก็บทนั้นยอมมีไดโดยความเปนพระอรหันต    ดวยประการดังน้ี 
บรรพชิตควรละบาปท้ังปวงดวยศีลสังวร     ยังกศุลใหถึงพรอมดวยสมถะและ 
วิปสสนาทั้งหลาย  ยังจิตใหผองแผวดวยอรหัตผล นี้เปนคําสอน คือ เปนโอวาท 
คือ เปนคําตักเตือนของพระพุทธเจาท้ังหลาย. 
         พึงทราบในคาถาที่สาม  บทวา อนูปวาโท   คือ  ไมเขาไปกลาวราย 
แกใคร ๆ ดวยวาจา.     บทวา  อนูปฆาโต  คือไมทํารายดวยกาย.  บทวา 
ปาฏิโมกฺเข    แยกศัพทเปน  ป  อติ  โมกฺข  แปลวา  การพนทั่วยิ่ง  คือศีลสูงสุด 
ยอมรักษาดวยความวิเศษคือสุคติและยอมใหพนจากภัยคือทุคติ      หรือยอม 
รักษาสุคติ    ยอมใหพนทุคติ  เพราะฉะนั้น  ศีลนั้นทานเรียกวา  ปาฏิโมกฺข   
ผูสํารวมในปาฏิโมกขนั้น. 
         บทวา  มตฺตฺุตา คือ  รูประมาณดวยสามารถการรับและการบริโภค. 
บทวา ปนฺตฺจ  สยนาสน ความวา เวนการเบียดเสียดที่นอนและท่ีนั่ง.  ใน 
บทนั้นพึงทราบวา  เปนอันทานแสดงถึงความสันโดษในปจจัย   ดวยปจจัย ๒  
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เทาน้ัน.   บทวา เอตพุทฺธาน สาสน  ความวา การไมเขาไปวาราย ไมเขาไป  
ทํารายผูอ่ืน   การสํารวมในปาฏิโมกข     ความเปนผูรูจัก ประมาณในการรับและ 
การบริโภค   การเสพเสนาสนะอันสงัด   เพราะความเปนผูชํานาญในสมบัติ ๘ นี ้
เปนคําสอน  เปนโอวาท  เปนคําตักเตือนของพระพุทธเจาท้ังหลาย.  ก็พึงทราบ 
คาถาเหลาน้ีเปนคาถาแสดงหัวขอธรรมของพระพุทธเจาท้ังหลายท้ังปวง.  กด็วย 
เหตุมีประมาณเทาน้ี      เพ่ือทรงประกาศถึงความท่ีพระองคทรงรูแจงแทงตลอด 
ธรรมธาตุ   ที่พระองคตรัสไวอยางนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตถาคตรูแจงแทง 
ตลอดธรรมธาตุนี้แลวดังนี้แลว       จึงทรงประกาศการวิงวอนของเทวดาท่ีทาน 
กลาวไววา   บัดนี้  แมเทวดาทั้งหลายก็ไดกราบทูลความน้ีแดพระตถาคตดังนี้ 
จึงตรัสคําเปนอาทิวา  เอกมิทาห ดังน้ี   โดยกลาวพิสดารตามความเปนไปของ 
เรื่องราว ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสีนี้. 
         ในบทเหลาน้ันบทวา สุภวเน  ในปาชื่ออยางนั้น.   บทวา สาลราช- 
มูเล      ไดแกควงไมใหญเปนไมเจาปา.  คําวา   คลายความพอใจในกาม 
ความวา คลายดวยสามารถถอนรากออกดวยอนาคามิมรรค  กพ็วกเทวดาผูประ- 
พฤติธรรมอันประเสริฐอยูแลวในพระศาสนาไดพากันกราบทูล      แมแกพระ 
พุทธเจาท่ีเหลือเหมือนกราบทูลแดพระวิปสสี.    แตบาลีมาดวยสามารถแหงพระ 
วิปสสี   และแหงพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย. 
         ในเทวดาเหลาน้ัน เทวดาชื่อวา อาวิหา เพราะไมละ  คือไมเสื่อมจาก 
สมบัติของตน.    เทวดาชื่อ  อตัปปา   เพราะไมเผาสัตวไร ๆ.    ชื่อ สุทัสสา 
เพราะดูงามสวยนาเลื่อมใส.  ชื่อวา  สุทัสสี  เพราะนาดูของผูพบเห็น.  ชื่อ  
อกนิฏฐา  เพราะเปนใหญดวยคุณท้ังปวงและดวยสมบัติในภพ  ไมมีความนอย 
ในภพน้ี.     ควรประชุมภาณวารท้ังหลายไวในที่นี้.    ก็ในสูตรนี้ทานกลาว ๓ 
ภาณวารดวยสามารถเรื่องราวของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี     ทาน  
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กลาวดวยสามารถเรื่องราว   แมของพระสิขีเปนตน,     ก็เหมือนของพระวิปสสี. 
แตบาลียอไป.     พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายตรัส ๒๑ ภาณวาร   ดวย  
สามารถพระพุทธเจา ๗ พระองคดวยประการฉะนี้     เทวดาชั้นอวิหา   อตัปปา 
สุทัสสา  สุทสัสี  อกนฏิฐา   ก็กลาวเหมือนอยางนั้น.    แมทั้งหมดก็เปน ๒๖๐๐ 
ภาณวาร.     พระสูตรอ่ืนในพุทธวจนะอันเปนไตรปฎก    ไมมจํีานวน ๒๖๐๐ 
ภาณวาร. พึงทราบวา  พระสูตรนี้ชื่อวาสุตตันตราชสูตร.  พระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อจะทรงกําหนดแมอนุสนธิทั้งสองตอจากนี้   จึงตรัสวา  อิติโข  ภิกขฺเว  ดังนี้ 
เปนอาทิ.  บททั้งหมดน้ันมีใจความงายอยูแลว. 
           จบอรรถกถามหาปทานสูตรในทีฆนิกาย      ซึ่ง  สุมังคลวิลาสินีดวย 
ประการฉะน้ี. 
                                          จบสูตรที่  ๑  
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                                           ๒.  มหานทิานสูตร 
 
                                         เรื่อง  พระอานนทเถระ 
 
         [๕๗]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาค  ประทับอยู ณ กุรชุนบท  มีนิคมของชาว 
กุรุนามวา กัมมาสทัมมะ ครั้งน้ัน  ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
ประทับ    ครั้นเขาไปเฝาแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค    แลวน่ัง ณ ที่ควร 
สวนขางหน่ึง    ครั้นทานพระอานนทนั่งเรียบรอยแลว    ไดกราบทูลความขอน้ี 
กะพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ   นาอัศจรรย   ไมเคยมีมา  ขาแต 
พระองคผูเจริญ  ปฏิจจสมุบาทน้ีลึกซ้ึงสุดประมาณ  และปรากฏเปนของลึก  ก ็
แหละถึงจะเปนเชนนั้นก็ยังปรากฏแกขาพระองค  เหมือนเปนของต้ืนนัก. 
 
                                       ปฏิจจสมุปปาทกถา 
 
         พระผูมีพระภาคตรัสวา   เธออยาพูดอยางนั้น    อานนท   เธออยาพูด 
อยางนั้น   อานนท ปฏิจจสมุบาทน้ี  ลกึซึ้งสุดประมาณและปรากฏเปนของลึก  ดูกร 
อานนท  เพราะไมรูจริง  เพราะไมแทงตลอด ซึ่งธรรมอันนี้   หมูสัตวนี้  จึงเกิด 
เปนผูยุงประดุจดายของชางหูก   เกิดเปนปมประหนึ่งกระจุกดาย    เปนผูเกิดมา 
เหมือนหญามุงกระตายและหญาปลอง  จึงไมพนอบาย  ทุคติ  วินิบาต  สงสาร 
ดูกรอานนท  เมื่อเธอถูกถามวา  ชรามรณะ  มีสิ่งนี้เปนปจจัยหรือ  เธอพึงตอบ 
วา มี  ถาเขาถามวา   ชรามรณะมีอะไรเปนปจจัย   เธอพึงตอบวา   มีชาติเปน 
ปจจัย   เมื่อเธอถูกถามวา  ชาติมีสิ่งน้ีเปนปจจัยหรือ  เธอพึงตอบวา  มี ถาเขา 
ถามวา ชาติมีอะไรเปนปจจัย เธอพึงตอบวา มีภพเปนปจจัย เมื่อเธอถูกถามวา  
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ภพมีสิ่งน้ีเปนปจจัยหรือ  เธอพึงตอบวา  มี  ถาเขาถามวา  ภพมีอะไรเปนปจจัย  
เธอพึงตอบวา   มีอุปาทานเปนปจจัย   เมื่อเธอถูกถามวา   อุปาทานมีสิ่งน้ีเปน 
ปจจัยหรือ  เธอพึงตอบวา  มี  ถาเขาถามวา  อุปาทานมีอะไรเปนปจจัย  เธอพึง 
ตอบวา มีตัณหาเปนปจจัย  เมื่อเธอถูกถามวา   ตัณหามีสิ่งน้ีเปนปจจัยหรือ  เธอ 
พึงตอบวา  มี  ถาเขาถามวา    ตัณหามีอะไรเปนปจจัย   เธอพึงตอบวา  มีเวทนา 
เปนปจจัย   เมื่อเธอถูกถามวา   เวทนามีสิ่งนี้เปนปจจัยหรือ  เธอพึงตอบวา มี 
ถาเขาถามวา เวทนามีอะไรเปนปจจัย  เธอพึงตอบวา  มี  พึงตอบวา มีผัสสะเปน 
ปจจัย   เมื่อเธอถูกถามวา   ผัสสะมีสิ่งน้ีเปนปจจัยหรือ   เธอพึงตอบวา  มี  ถา 
เขาถามวา  ผัสสะมีอะไรเปนปจจัย   เธอพึงตอบวา   มีนามรูปเปนปจจัย   เมื่อ 
เธอถูกถามวา   นามรูปมสีิ่งน้ีเปนปจจัยหรือ    เธอพึงตอบวา มี  ถาเขาถามวา 
นามรูปมีอะไรเปนปจจัย  เธอพึงตอบวา   มีวิญญาณเปนปจจัย  เมื่อเธอถูกถาม 
วา   วิญญาณมีสิ่งน้ีเปนปจจัยหรือ  เธอพึงตอบวา มี  ถาเขาถามวา วิญญาณมี  
อะไรเปนปจจัย   เธอพึงตอบวา  มีนามรูปเปนปจจัย  ดูกรอานนท เพราะนาม 
รูปเปนปจจัยดังน้ีแล   จึงเกิดวิญญาณ  เพราะวิญญาณเปนปจจัย  จึงเกิดนามรูป 
เพราะนามรูปเปนปจจัย    จึงเกิดผัสสะ   เพราะผัสสะเปนปจจัย   จึงเกิดเวทนา 
เพราะเวทนาเปนปจจัย  จึงเกิดตัณหา  เพราะตัณหาเปนปจจัย  จึงเกิดอุปทาน 
เพราะอุปทานเปนปจจัย จึงเกิดภพ  เพราะภพเปนปจจัย  จึงเกิดชาติ  เพราะชาติ 
เปนปจจัย   จึงเกิดชรามรณะ  โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส. 
         ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ยอมมีดวยประการฉะน้ี. 
         [๕๘]   ก็คําน้ีวา    เพราะชาติเปนปจจัยจึงเกิดชรามรณะ    เรากลาว 
อธิบายดังตอไปนี้ :- 
         ดูกรอานนท  เธอพึงทราบความขอน้ี    โดยปริยายแมนี้   เหมือนท่ีเรา 
ไดกลาวไววา  เพราะชาติเปนปจจัย  จึงเกิดชรามรณะ ดูกรอานนท  ก็แลถาชาติ  
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มิไดมีแกใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทั่วไปทุกแหงหน  คือ  มิไดมีเพ่ือความเปนเทพ  
แหงพวกเทพ    เพ่ือความเปนคนธรรพแหงพวกคนธรรพ   เพ่ือความเปนยักษ 
แหงพวกยักษ    เพ่ือความเปนภูตแหงพวกภูต    เพ่ือความเปนมนุษยแหงพวก 
มนุษย  เพ่ือความเปนสัตวสี่เทาแหงพวกสัตวสี่เทา เพ่ือความเปนปกษีแหงพวก 
ปกษี   เพ่ือความเปนสัตวเลื้อยคลานแหงพวกสัตวเลื้อยคลาน   ดูกรอานนท   ก ็
ถาชาติมิไดมีเพ่ือความเปนอยางนั้น ๆ แหงสัตวพวกนั้น ๆ เมื่อชาติไมมีโดย 
ประการทั้งปวง    เพราะชาติดับไป   ชราและมรณะจะพึงปรากฏไดบางไหม. 
         ไมไดเลยพระเจาขา. 
         เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงชรามรณะ 
ก็คือชาตินั่นเอง. 
         ก็คําน้ีวา เพราะภพเปนปจจัย  จึงเกิดชาตื  เรากลาวอธิบายดังตอไปนี้.- 
         ดูกรอานนท   เธอพึงทราบขอความนี้    โดยปริยายแมนี้    เหมือนท่ีเรา 
ไดกลาวไววาเพราะภพเปนปจจัยจึงเกิดชาติ  ดูกรอานนท  ก็ถาภพมิไดมีแกใครๆ 
ในภพไหนๆ ทั่วไปทุกแหงหน คือ  กามภพ รูปภพ  อรูปภพ เม่ือภพไมมีโดย 
ประการทั้งปวง  เพราะภพดับไป  ชาติจะพึงปรากฏไดบางไหม. 
         ไมไดเลย   พระเจาขา. 
         เพราะเหตุนั้นแหละ  อานนท  เหตุ  นิทาน  สมุทัย  ปจจัยแหงชาติ  ก็ 
คือภพนั่นเอง. 
         ก็คําน้ีวา  เพราะอุปาทานเปนปจจัย  จึงเกิดภพ   เรากลาวอธิบายดังตอ 
ไปน้ี :- 
         ดูกรอานนท  เธอพึงทราบความขอน้ี   โดยปริยายแมนี้    เหมือนท่ีเรา 
ไดกลาวไววา เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงเกิดภพ  ดูกรอานนท  กถ็าอุปาทานมิ  
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ไดมีแกใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทั่วไปทุกแหงหน   คือ  กามุปาทาน ทิฏุปาทาน  
สีลัพพตุปาทาน  อัตตวาทุปาทาน  เมื่ออุปาทานไมมีโดยประการท้ังปวง  เพราะ 
อุปาทานดับไป ภพจะพึงปรากฏไดบางไหม. 
         ไมไดเลย  พระเจาขา. 
         เพราะเหตุนั้นแหละ  อานนท  เหตุ นิทาน สมุทัย  ปจจัยแหงภพก็คือ 
อุปาทานน่ังเอง. 
         ก็คําน้ีวา  เพราะตัณหาเปนปจจัย  จึงเกิดอุปทาน เรากลาวอธิบายดังตอ 
ไปน้ี :- 
         ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอน้ี   โดยปรยิายแมนี้  เหมือนท่ีเราได 
กลาวไววา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงเกิดอุปาทาน ดูกรอานนท ก็ถาตัณหามิได 
มีแกใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทั่วไปทุกแหงหน คือรูปตัณหา  สัททตัณหา  คันธ- 
ตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา เมื่อตัณหาไมมีโดยประการท้ัง 
ปวง  เพราะตัณหาดับไป  อุปาทานจะพึงปรากฏไดบางไหม. 
         ไมไดเลย  พระเจาขา. 
         เพราะเหตุนั้นแหละ  อานนท  เหตุ  นิทาน สมทุัย ปจจัยแหงอุปาทาน 
ก็คือตัณหาน่ันเอง. 
         ก็คําน้ีวา  เพราะเวทนาเปนปจจัย  จึงเกิดตัณหา  เรากลาวอธิบายไวดัง 
ตอไปนี้ :- 
         ดูกรอานนท  เธอพึงทราบความขอน้ี   โดยปริยายแมนี้    เหมือนท่ีเรา 
ไดกลาวไววา  เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา  ดูกรอานนท  กถ็าเวทนา 
มิไดมีแกใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทั่วไปทุกแหงหน  คือ  เวทนาท่ีเกิดเพราะจักษุ 
สัมผัส โสตสัมผัส  ฆานสัมผัส  ชิวหาสัมผัส  กายสัมผัส  มโนสัมผัส  เมื่อเวทนา 
ไมมี  โดยประการท้ังปวง  เพราะเวทนาดับไป   ตัณหาจะพึงปรากฏไดบางไหม.  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 169 

         ไมไดเลย  พระเจาขา.  
         เพราะเหตุนั้นแหละ  อานนท  เหตุ  นิทาน  สมุทัย  ปจจัยแหงตัณหาก็ 
คือเวทนาน่ันเอง. 
         [๕๙]   ดูกรอานนท   ก็ดวยประการดังน้ีแล  คําน้ี   คือ  เพราะอาศัย 
เวทนาจึงเกิดตัณหา เพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหา  เพราะอาศัยการแสวง 
หาจึงเกิดลาภ    เพราะอาศัยลาภจึงเกิดการตกลงใจ    เพราะอาศัยการตกลงใจจึง 
เกิดการรักใครพึงใจ    เพราะอาศัยการรักใครพึงใจ    จึงเกิดการพะวง    เพราะ 
อาศัยการพะวงจึงเกิดความยึดถือ     เพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดความตระหน่ี 
เพราะอาศัยความตระหน่ีจึงเกิดการปองกัน    เพราะอาศัยการปองกันจึงเกิดเรื่อง 
ในการปองกันข้ึน   อกุศลธรรมอันชั่วชาลามกมิใชนอย  คือการถือไม   ถือมีด 
การทะเลาะ   การแกงแยง   การวิวาท   การกลาววา  มึง  มึง  การพูดคําสอเสียด 
และการพูดเท็จ  ยอมเกิดข้ึน  คําน้ีเรากลาวไวดวยประการฉะน้ีแล   ดูกรอานนท 
เธอพึงทราบความขอน้ี    โดยปริยายแมนี้    เหมือนท่ีเราไดกลาววา   เรื่องในการ 
ปองกันอกุศลธรรมอันชัว่ชาลามกมิใชนอย  คือการถือไม  ถือมีด  การทะเลาะ 
การแกงแยง   การวิวาท   การกลาววา   มึง   มึง   การพูดคําสอเสียด    และการ 
พูดเท็จ ยอมเกิดข้ึน ดูกรอานนท  ก็ถาการปองกันมิไดมีแกใครๆ ในภพไหนๆ 
ทั่วไปทุกแหงหนเมื่อไมมีการปองกันโดยประการทั้งปวง     เพราะหมดการปอง 
กัน    อกุศลธรรนอันชั่วชาลามกมิใชนอย   คือการถือไม   ถือมีด   การทะเลาะ 
การแกงแยง   การวิวาท   การกลาววา   มึง   มึง   การพูดคําสอเสียด    และการ 
พูดเท็จ  จะพึงเกิดข้ึนไดบางไหม. 
         ไมไดเลย   พระเจาขา. 
         เพราะเหตุนั้นแหละ   อานนท   เหตุ    นิทาน  สมุทัย   ปจจัยแหงการ 
เกิดข้ึนแหงอกุศลธรรมอันชั่วชาลามกเหลาน้ี     คือ    การถือไม    ถือมีด   การ  
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ทะเลาะ   การแกงแยง   การวิวาท   การกลาววา   มงึ  มึง   การกลาวคําสอเสียด  
และการพูดเท็จก็คือการปองกันนั่นเอง. 
         ก็คําน้ีวา  เพราะอาศัยความตระหน่ีจึงเกิดการปองกัน  เรากลาวอธิบาย 
ดังตอไปนี้ :- 
         ดูกรอานนท   เธอพึงทราบความขอน้ี   โดยปริยายแมนี้   เหมือนท่ีเรา 
ไดกลาวไววา   เพราะอาศัยความตระหนี่จึงเกิดการปองกัน    ดูกรอานนท   กถ็า 
ความตระหนี่มิไดมีแกใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทั่วไปทุกแหงหน    เมื่อไมมีความ 
ตระหน่ีโดยประการท้ังปวง  เพราะหมดความตระหน่ี  การปองกันจะพึงปรากฏ 
ไดบางไหม. 
         ไมไดเลย   พระเจาขา. 
         เพราะเหตุนั้นแหละ   อานนท   เหตุ   นิทาน   สมุทัย   ปจจัยแหงการ 
ปองกัน   ก็คือความตระหนี่นั่นเอง. 
         ก็คําน้ีวา  เพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดความตระหนี่   เรากลาวอธิบาย 
ดังตอไปนี้ :- 
         ดูกรอานนท   เธอพึงทราบความขอน้ี    โดยปริยายแมนี้    เหมือนท่ีเรา 
ไดกลาวไววา   เพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดความตระหน่ี   ดกูรอานนท   ก็ถา 
ความยึดถือมิไดมีแกใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทั่วไปทุกแหงหน   เม่ือไมมีความยึด 
ถือโดยประการท้ังปวง เพราะดับความยึดถือเสียได  ความตระหน่ีจะพึงปรากฏได 
บางไหม. 
         ไมไดเลย   พระเจาขา. 
         เพราะเหตุนั่นแหละ   อานนท   เหตุ  นิทาน  สมุทัย  ปจจัยแหงความ 
ตระหน่ี  ก็คือความยึดถือนั้นเอง.  
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         ก็คําน้ีวา   เพราะอาศัยการพะวงจึงเกิดความยึดถือ   เรากลาวอธิบายดัง  
ตอไปนี้ :- 
         ดูกรอานนท   เธอพึงทราบความขอน้ี   โดยปริยายแมนี้    เหมือนท่ีเรา 
ไดกลาวไววา   เพราะอาศัยการพะวงจึงเกิดความยึดถือ   ดูกรอานนท   กถ็าการ 
พะวงมิไดมีแกใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทัว่ไปทุกแหงหน    เมื่อไมมีการพะวงโดย 
ประการทั้งปวง เพราะดับการพะวงเสียได  ความยึดถือจะพึงปรากฏไดบางไหม. 
         ไมไดเลย   พระเจาขา. 
         เพราะเหตุนั้นแหละ   อานนท   เหตุ   นิทาน  สมุทัย  ปจจัยแหงความ 
ยึดถือ  ก็คือการพะวงน่ันเอง. 
         ก็คําน้ีวา     เพราะอาศัยความรักใครพึงใจจึงเกิดการพะวง      เรากลาว 
อธิบายดังตอไปนี้- 
         ดูกรอานนท   เธอพึงทราบความขอน้ีโดยปริยายแมนี้    เหมือนท่ีเราได 
กลาวไววา   เพราะอาศัยความรักใครพึงใจจึงเกิดการพะวง  ดูกรอานนท   ก็ถา 
ความรักใครพึงใจมิไดมีแกใคร ๆ ในภพไหน ๆ  ทัว่ไปทุกแหงหน    เมื่อไมมี 
ความรักใครพึงใจโดยประการท้ังปวง   เพราะดับความรักใครพึงใจเสียได  การ 
พะวงจะพึงปรากฏไดบางไหม. 
         ไมไดเลย   พระเจาขา. 
         เพราะเหตุนั้นแหละ   อานนท   เหตุ   นิทาน   สมุทัย   ปจจัยแหงการ 
พะวงก็คือความรักใครพึงใจนั่นเอง. 
         ก็คําน้ีวา   เพราะอาศัยความตกลงใจจึงเกิดความรักใครพึงใจ  เรากลาว 
อธิบายดังตอไปนี้ :- 
         ดูกรอานนท   เธอพึงทราบความขอน้ีโดยปริยายแมนี้   เหมือนท่ีเราได 
กลาวไววาเพราะอาศัยความตกลงใจจึงเกิดความรักใครพึงใจ   ดูกรอานนท   ก ็ 
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ถาความตกลงใจมิไดมีแกใคร ๆ  ในภพไหน  ๆ  ทัว่ไปทุกแหงหน    เมื่อไมมี  
ความตกลงใจโดยประการท้ังปวง     เพราะดับความตกลงใจเสียไดความรักใคร 
พึงใจจะพึงปรากฏไดบางไหม. 
         ไมไดเลย   พระเจาขา. 
         เพราะเหตุนั้นแหละ  อานนท  เหตุ  นิทาน  สมุทัย    ปจจัยความรัก 
ใคร  พึงใจ  ก็คือความตกลงใจนั่นเอง. 
         ก็คําน้ีวา  เพราะอาศัยลาภจึงเกิดความตกลงใจ  เรากลาวอธิบายดังตอ  
ไปนี้ :- 
         ดูกรอานนท  เธอพึงทราบความขอน้ีโดยปริยายแมนี้  เหมือนท่ีเราได 
กลาวไววา  เพราะอาศัยลาภจึงเกิดความตกลงใจ  ดกูรอานนท   ก็ถาลาภมิไดมี 
แกใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทัว่ไปทุกแหงหน     เมื่อไมมีลาภโดยประการทั้งปวง 
เพราะหมดลาภ  ความตกลงใจจะพึงปรากฏไดบางไหม.  
         ไมไดเลย   พระเจาขา. 
         เพราะเหตุนั้นแหละ  อานนท  เหตุ  นิทาน  สมุทัย  ปจจัยแหงความ 
ตกลงใจ   กคื็อลาภน่ันเอง.  
         ก็คําน้ีวา   เพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกิดลาภ  เรากลาวอธิบายดังตอ 
ไปน้ี :- 
         ดูกรอานนท  เธอพึงทราบความขอน้ี   โดยปริยายแมนี้   เหมือนท่ีเรา 
ไดกลาวไววา   เพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกิดลาภ   ดกูรอานนท  กถ็าการแสวง 
หามิไดมีแกใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทั่วไปทุกแหงหน    เมื่อไมมีการแสวงหาโดย 
ประการทั้งปวง   เพราะหมดการแสวงหา   ลาภจะพึงปรากฏไดบางไหม.  
         ไมไดเลย   พระเจาขา.  
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         เพราะเหตุนั้นแหละ   อานนท  เหตุ   นิทาน   สมุทัย    ปจจัยของลาภ   
ก็คือ   การแสวงหานั่นเอง. 
         ก็คําน้ีวา      เพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหา     เรากลาวอธิบายดัง 
ตอไปนี้ :- 
         ดูกรอานนท   เธอพึงทราบความขอน้ีโดยปริยายแมนี้      เหมือนเราได 
กลาวไววา   เพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหา   ดูกรอานนท    กถ็าตัณหามิ 
ไดมีแกใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทั่วไปทุกแหงหน    คือ  กามตัณหา    ภวตัณหา 
วิภวตัณหา  เมื่อไมมีตัณหาโดยประการท้ังปวง  เพราะดับตัณหาโดยประการท้ัง 
ปวง   เพราะดับตัณหาเสียได   การแสวงหาจะพึงปรากฏไดบางไหม. 
         ไมได  พระเจาขา. 
         เพราะเหตุนั้นแหละ  อานนท  เหตุ  นิทาน สมทุัย  ปจจัยของการแสวง 
หาก็คือตัณหานั่นเอง. 
         [๖๐]  ดูกรอานนท    ธรรมทั้งสองเหลาน้ี     รวมเปนอันเดียวกันกับ 
เวทนาโดยสวนสองดวยประการดังน้ีแล. 
         ก็คําน้ีวา   เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนา    เรากลาวอธิบายดังตอ 
ไปน้ี :- 
         ดูกรอานนท  เธอพึงทราบความขอน้ีโดยปริยายแมนี้   เหมือนท่ีเราได 
กลาวไววา   เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนา   ดูกรอานนท   กถ็าผัสสะมิได 
มีแกใคร ๆ ในภพไหน ๆ ทั่วไปทุกแหงหน  คือจักษุสัมผัส   โสตสัมผัส  ฆาน- 
สัมผัส  ชิวหาสัมผัส  กายสัมผัส  มโนสัมผัส  เมื่อไมมีผัสสะโดยประการท้ังปวง 
เพราะดับผัสสะเสียได  เวทนาจะพึงปรากฏไดบางไหม. 
         ไมไดเลย  พระเจาขา.  
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         เพราะเหตุนั่นแหละ  อานนท  เหตุ  นิทาน  สมุทัย  ปจจัยแหงเวทนาก็  
คือผัสสะน่ันเอง. 
         ก็คําน้ีวา   เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงเกิดผัสสะ   เรากลาวอธิบายดังตอ 
ไปน้ี :- 
         ดูกรอานนท  เธอพึงทราบความขอน้ีโดยปริยายแมนี้    เหมือนท่ีเราได 
กลาวไววา  เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงเกิดผัสสะ  ดูกรอานนท  การบัญญัตินาม 
กายตองพรอมดวยอาการ  เพศ  นิมิต  อุเทศ  เมื่ออาการ  เพศ  นมิิต   และอุเทศ 
นั้น ๆ ไมมี  การสัมผัสเพียงแตชื่อในรูปกายจะพึงปรากฏไดบางไหม. 
         ไมไดเลย  พระเจาขา. 
         ดูกรอานนท  การบัญญัติรูปกาย   ตองพรอมดวยอาการ   เพศ   นิมิต 
อุเทศ  เมื่ออาการ  เพศ  นมิิต อุเทศน้ัน ๆ ไมมี  การสัมผัสโดยการกระทบ  จะ 
พึงปรากฏในนามกายไดบางไหม. 
         ไมไดเลย  พระเจาขา. 
         ดูกรอานนท   การบัญญัตินามก็ดี   รูปกายก็ดี   ตองพรอมดวยอาการ 
เพศ นิมิต อุเทศ  เมื่ออาการ  เพศ  นิมติ อุเทศน้ัน ๆ ไมมี การสัมผัสเพียงแต 
ชื่อก็ดี  การสัมผัสโดยการกระทบก็ดี  จะพึงปรากฏไดบางไหม. 
         ไมไดเลย  พระเจาขา. 
         ดูกรอานนท  การบัญญัตินามรูปตองพรอมดวยอาการ   เพศ  นิมิต 
อุเทศ  เมื่ออาการ  เพศ   นมิิต    อุเทศน้ัน  ๆ ไมมี   ผัสสะจะพึงปรากฏไดบาง 
ไหม. 
         ไมไดเลย  พระเจาขา. 
         เพราะเหตุนั้นแหละ  อานนท  เหตุ  นิทาน  สมุทัย  ปจจัยแหงผัสสะก็ 
คือนามรูปนั่นเอง.   
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         ก็คําน้ีวา   เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงเกิดนามรูป   เรากลาวอธิบายดัง  
ตอไปนี้ :- 
         ดูกรอานนท  เธอพึงทราบความขอน้ีโดยปริยายแมนี้   เหมือนท่ีเราได 
กลาวไววา   เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงเกิดนามรูป   ดูกรอานนท   ก็วิญญาณ  
จักไมหยั่งลงในทองแหงมารดา   นามรูปจักขาดในทองแหงมารดาไดบางไหม. 
         ไมไดเลย  พระเจาขา 
         ดูกรอานนท  กถ็าวิญญาณหยั่งลงในทองแหงมารดาแลวจักลวงเลยไป 
นามรูปจักบังเกิดเพ่ือความเปนอยางนี้ไดบางไหม.   
         ไมไดเลย  พระเจาขา. 
         ดูกรอานนท  กถ็าวิญญาณ  ของกุมารก็ดี  ของกุมาริกาก็ดี  ผูยังเยาว 
วัยอยูจักขาดความสืบตอ นามรูปจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย  ไดบางไหม. 
         ไมไดเลย  พระเจาขา. 
         เพราะเหตุนั่นแหละ  อานนท  เหตุ นิทาน  สมทุัย  ปจจัยแหงนามรูป 
ก็คือวิญญาณนั่นเอง. 
         ก็คําน้ีวา    เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงเกิดวิญญาณ    เรากลาวอธิบาย 
ดังตอไปนี้ :- 
         ดูกรอานนท  เธอพึงทราบความขอน้ีโดยปริยายแมนี้   เหมือนท่ีเราได 
กลาวไววา  เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงเกิดวิญญาณ  ดูกรอานนท  กถ็าวิญญาณ 
จักไมไดอาศัยในนามรูปแลว  ความเกิดข้ึนแหงชาติชรามรณะและกองทุกข  พึง 
ปรากฏตอไปไดบางไหม. 
         ไมไดเลย  พระเจาขา. 
         เพราะเหตุนั้นแหละ  อานนท  เหตุ  นิทาน สมทุัย ปจจัยแหงวิญญาณ  
ก็คือนามรูปนั่นเองดวยเหตุผลเพียงเทาน้ีแหละ อานนท วิญญาณและนามรูปจึง  
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ยิ่งเกิด.   แก   ตาย  จุติ   หรืออุบัติทางแหงชื่อ   ทางแหงนิรุตติ    ทางแหงบัญญัติ  
ทางทีกําหนดรูดวยปญญาและวัฏฏสังขาร    ยอมเปนไปดวยเหตุเพียงเทานี้  ๆ 
ความเปนอยางนี้  ยอมมีเพื่อบัญญัติ  คือนามรูปกับวิญญาณ. 
 
                                   อัตตบัญญัติกถา 
 
         [๖๑]  ดูกรอานนท  บุคคลเมื่อจะบัญญัติอัตตา  ยอมบัญญัติดวยเหตุ 
ประมาณเทาไร   ก็เม่ือบุคคลจะบัญญัติอัตตามีรูปเปนกามาวจร   ยอมบัญญัติวา 
อัตตาของเรามีรูปเปนกามาวจร  เมื่อบัญญัติอัตตามีรูปหาที่สุดมิได  ยอมบัญญัติ 
วา  อัตตาของเรามีรูปหาท่ีสุดมิได  เมื่อบัญญัติอัตตาไมมีรูปเปนกามาจีวร  ยอม 
บัญญัติวา  อัตตาของเราไมมีรูปเปนกามาวจร   เมื่อบัญญัติอัตตาไมมีรูปหาที่สุด 
มิได   ยอมบัญญัติวา  อัตตาของเราไมมีรูปหาที่สุดมิได.               
         ดูกรอานนท  บรรดาความเห็น ๔ อยางนั้น ผูที่บัญญัติอัตตามีรูปเปน 
กามาวจรน้ัน.      ยอมบัญญัติในกาลบัดนี้     หรือบัญญัติซึ่งสภาพท่ีเปนอยางน้ัน 
หรือมีความเห็นวา  เราจักยังสภาพอันไมเที่ยงแทที่มีอยูใหสําเร็จ เพ่ือเปนสภาพ 
ที่เที่ยงแท  อานนท   การลงความเห็นวาอัตตาเปนกามาวจร   ยอมติดสันดานผู 
มีรูปที่เปนอยางนี้    เพราะฉะน้ัน  จึงควรกลาวไวดวย.                             
         ดูกรอานนท  บรรดาความเห็น  ๔ อยางนั้น   ผูมีบัญญัติอัตตามีรูปหา 
ที่สุดมิไดนั้น    ยอมบัญญติัในกาลบัดนี้     หรือบัญญัติซึ่งสภาพท่ีเปนอยางน้ัน 
หรือมีความเห็นวา     เราจักยังสภาพท่ีไมเที่ยงแทอันมีอยูใหสําเร็จ     เพ่ือเปน 
สภาพที่เที่ยงแท อานนท การลงความเห็นวา อัตตาหาที่สุดมิได ยอมติดสันดาน 
ผูมีรูปที่เปนอยางนี้   เพราะฉะนั้น  จึงควรกลาวไวดวย. 
         ดูกรอานนท  บรรดาความเห็น ๔ อยางนั้น   ผูที่บัญญัติอัตตาไมมีรูป 
เปนกามาวจรน้ัน  ยอมบัญญัติในกาลบัดนี้  หรือบัญญัติสภาพที่เปนอยางนั้น  
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หรือมีความเห็นวา     เราจักยังสภาพอันไมเที่ยงแทที่มีอยูใหสําเร็จ      เพ่ือเปน  
สภาพที่เที่ยงแท    อานนท   การลงความเห็นวา  อัตตาเปนกามาวจร   ยอมติด 
สันดานผูมีอรูปที่เปนอยางนี้   เพราะฉะนั้น  จึงควรกลาวไวดวย. 
         ดูกรอานนท  บรรดาความเห็น ๔ อยางนั้น  สวนผูที่บัญญัติอัตตาไมมี 
รูปทั้งหาที่สุดมิไดนั้น   ยอมบัญญัติในกาลบัดนี้  หรือบัญญัติซึ่งสภาพท่ีเปนอยาง 
นั้น หรือมีความเห็นวา  เราจักยังสภาพท่ีไมเที่ยงแทอัน มีอยูใหสําเร็จ   เพ่ือเปน 
สภาพที่เทียงแท อานนท การลงความเห็นวา  อัตตาหาท่ีสุดมิได  ยอมติดสันดาน 
ผูมีอรูป  เพราะฉะนั้น   จึงควรกลาวไวดวย. 
         ดูกรอานนท บุคคลเมื่อจะบัญญัติอัตตา  ยอมบัญญัติดวยเหตุมีประมาณ 
เทาน้ีแล. 
 
                              กถาวาดวยการไมบญัญัติอัตตา 
 
         [๖๒]  ดูกรอานนท  บุคคลเมื่อไมบัญญัติอัตตา    ยอมไมบัญญัติดวย 
เหตุมีประมาณเทาไร  อานนท   ก็เม่ือบุคคลไมบัญญัติอัตตามีรูปเปนกามาวจร 
ยอมไมบัญญัติวา  อัตตาของเรามีรูปเปนกามาวจร  เมื่อไมบัญญัติอัตตามีรูปอัน 
หาที่สุดมิไดยอมไมบัญญัติวา อัตตาของเรามีรูปหาที่สุดมิได หรือเมื่อไมบัญญัติ 
อัตตาไมมีรูปเปนกามาวจร ยอมไมบัญญัติวา  อัตตาของเราไมมีรูปเปนกามาวจร 
เมื่อไมบัญญัติอัตตาไมมีรูปหาที่สุดมิได  ยอมไมบญัญัติวา    อัตตาของเราไมมี 
รูปหาที่สุดมิได  อานนท  บรรดาความเห็น ๔ อยางนั้น  ผูที่ไมบัญญัติอัตตามี 
รูปเปนกามาวจรนั้น  ยอมไมบัญญัติในกาลบัดนี้  หรือไมบัญญัติซึ่งสภาพท่ีเปน 
อยางนั้น     หรือไมมีความเห็นวา    เราจักยังสภาพอันไมเท่ียงแทที่มีอยูใหสําเร็จ 
เพ่ือเปนสภาพที่เที่ยงแท  อานนท  การลงความเห็นวา  อัตตาเปนกามาวจร ยอม 
ไมติดสันดานผูมีรูปที่เปนอยางนี้  เพราะฉะนั้น     จึงควรกลาวไวดวย.  
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         ผูที่ไมบัญญัติอัตตามีรูปหาที่สุดมิไดนั้น     ยอมไมบัญญัติในกาลบัดนี้   
หรือไมบัญญัติซึ่งสภาพท่ีเปนอยางนั้น  หรือไมมคีวามเห็นวา    เราจักยังสภาพ 
อันไมเที่ยงแทที่มีอยูใหสําเร็จ   เพ่ือเปนสภาพที่เที่ยงแท อานนท   การลงความ 
เห็นวาอัตตาหาท่ีสุดมิได  ยอมไมติดสันดานผูมีรูปที่เปนอยางนี้     เพราะฉะน้ัน 
จึงควรกลาวไวดวย. 
         สวนผูที่ไมบัญญัติอัตตาไมมีรูปเปนกามาวจรนั้น     ยอมไมบัญญัติใน 
กาลบัดนี้  หรือไมบัญญัติซึ่งสภาพท่ีเปนอยางนั้น  หรือไมมีความเห็นวา   เรา 
จักยังสภาพอันไมเที่ยงแทที่มีอยูใหสําเร็จ   เพ่ือเปนสภาพที่เที่ยงแท     อานนท 
การลงความเห็นวาอัตตาเปนกามาวจร    ยอมไมติดสันดานผูมีอรูปที่เปนอยางนี้ 
เพราะฉะนั้น  จึงควรกลาวไวดวย. 
         ผูที่ไมบัญญัติอัตตาไมมีรูปหาที่สุดมิไดนั้น ยอมไมบัญญัติในกาลบัดนี้  
หรือไมบัญญัติซึ่งสภาพท่ีเปนอยางนั้น   หรือไมมีความเห็นวา    เราจักยังสภาพ 
อันไมเที่ยงแทที่มีอยูใหสําเร็จ  เพ่ือเปนสภาพที่เที่ยงแท  อานนท   การลงความ 
เห็นวาอัตตาหาท่ีสุดมิได  ยอมไมติดสันดานผูมีอรูปที่เปนอยางนี้   เพราะฉะน้ัน 
จึงควรกลาวไวดวย. 
         ดูกรอานนท    บุคคลเมื่อไมบัญญัติอัตตา    ยอมไมบัญญัติดวยเหตุมี 
ประมาณเทานี้แล. 
 
                               อัตตสมนุปสสนากถา 
 
         [๖๓]  ดูกรอานนท  บุคคลเมื่อเล็งเห็นอัตตา   ยอมเล็งเห็นดวยเหตุมี 
ประมาณเทาไร  ก็บุคคลเมื่อเล็งเห็นเวทนาเปนอัตตา   ยอมเล็งเห็นวา   เวทนา 
เปนอัตตาของเรา ถาเวทนาไมเปนอัตตาของเราแลว  อัตตาของเราก็ไมตองเสวย 
เวทนา  อานนท  หรือเล็งเห็นอัตตา  ดังนี้วา    เวทนาไมเปนอัตตาของเราเลย  
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จะวาอัตตาของเราไมตองเสวยเวทนาก็ไมใช   อัตตาของเรายังตองเสวยเวทนาอยู 
เพราะฉะนั้น อัตตาของเรามีเวทนาเปนธรรมดา  อานนท   บรรดาความเห็น  ๓  
อยางนั้น   ผูที่กลาวอยางนี้วา     เวทนาเปนอัตตาของเรา     เขาจะพึงถูกซักถาม 
อยางนี้วา   อาวุโส   เวทนามี  ๓  อยางนี้    คือ   สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  อทุก- 
ขมสุขเวทนา   บรรดาเวทนา  ๓  ประการน้ี   ทานเล็งเห็นอันไหนโดยความเปน 
อัตตา   อานนท   ในสมัยใด   อัตตาเสวยสุขเวทนา     ในสมัยนัน้    ไมไดเสวย 
ทุกขเวทนา  ไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา คงเสวยแตสุขเวทนาอยางเดียวเทาน้ัน 
ในสมัยใด อัตตาเสวยทุกขเวทนาไมไดเสวยสุขเวทนา ไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา 
คงเสวยแตทุกขเวทนาอยางเดียวเทาน้ัน ในสมัยใด  อัตตาเสวยอทุกขมสุขเวทนา 
ในสมัยนั้นไมไดเสวยสุขเวทนาไมไดเสวยทุกขเวทนาเลย   เสวยแตอทุกขมสุข- 
เวทนาอยางเดียวเทาน้ัน.                                                                       
         ดูกรอานนท    เวทนาแมที่เปนสุขก็ดี     แมที่เปนทุกขก็ดี    แมที่เปน 
อทุกขมสุขก็ดี   ลวนไมเที่ยงปจจัยปรุงแตงข้ึน    เกิดข้ึนเพราะอาศัยปจจัย     ม ี
ความส้ินความเสื่อม   ความคลาย   และความดับไปเปนธรรมดา     เมื่อเขาเสวย 
สุขเวทนา    ยอมมีความเห็นวานี้เปนอัตตาของเรา    ตอสุขเวทนาอันนั้นดับไป 
จึงมีความเห็นวา   อัตตาของเราดับไปแลว    เมื่อเสวยทุกขเวทนา    ยอมมีความ 
เห็นวา  นี้เปนอัตตาของเรา   ตอทุกขเวทนาอันนั้นแลดับไป   จึงมีความเห็นวา 
อัตตาของเราดับไปแลว   เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา     ยอมมีความเห็นวา    นี ้
เปนอัตตาของเรา      ตออทุกขมสุขเวทนาอันนั้นแลดับไป     จึงมีความเห็นวา 
อัตตาของเราดับไปแลว   ผูที่กลาวอยางนี้วา   เวทนาเปนอัตตาของเรานั้น   เมื่อ 
เล็งเห็นอัตตา   ยอมเล็งเห็นเวทนาอันไมเที่ยงเกลื่อนกลนไปดวยสุขและทุกข   ม ี
ความเกิดข้ึนและเสื่อมไปเปนธรรมดา   เปนอัตตาในปจจุบันเทาน้ัน  เพราะเหตุ 
นั้นแหละ   อานนท   ขอน้ีจึงยังไมควรที่จะเล็งเห็นวา   เวทนาเปนอัตตาของเรา  
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แมดวยคําดังกลาวแลวน้ี    ผูที่กลาวอยางนี้วา ถาเวทนาไมเปนอัตตาของเราแลว  
อัตตาของเราก็ไมตองเสวยเวทนา   เขาจะพึงถูกซักอยางนี้วา ในรูปขันธลวน ๆ 
ก็ยังมิไดมีความเสวยอารมณอยูทั้งหมด   ในรูปขันธนั้น    ยังจะเกิดอหังการวา 
เปนเราไดหรือ. 
         ไมได   พระเจาขา. 
         เพราะเหตุนั้นแหละ   อานนท   ขอน้ีจึงยังไมควรท่ีจะเล็งเห็นวา     ถา 
เวทนาไมเปนอัตตาของเราแลว    อัตตาของเราก็ไมตองเสวยเวทนา   แมดวยคํา 
ดังกลาวแลวน้ี   สวนผูที่กลาวอยางนี้วา  เวทนาไมเปนอัตตาของเราเลย  อัตตา 
ของเราไมตองเสวยเวทนาก็ไมใช  อัตตาของเรายังตองเสวยเวทนาอยู   เพราะวา 
อัตตาของเรามีเวทนาเปนธรรมดา   เขาจะพึงถูกซักอยางนี้วา   อาวุโส   ก็เพราะ 
เวทนาจะตองดับไปท้ังหมดทั้งส้ิน    ไมเหลือเศษ   เมื่อเวทนาไมมีโดยประการ 
ทั้งปวง   เพราะเวทนาดับไปยังจะเกิดอหังการวา   เปนเราไดหรือ   ในเมื่อขันธ 
นั้น ๆ  ดับไปแลว. 
         ไมได  พระเจาขา. 
         เพราะเหตุนั้นแหละ  อานนท   ขอน้ีจึงยังไมควรท่ีจะเล็งเห็นวา  เวทนา 
ไมเปนอัตตาของเราแลว    อัตตาของเราไมตองเสวยเวทนาเลยก็ไมใช    อัตตา 
ของเรายังตองเสวยเวทนาอยู   เพราะวาอัตตาของเรามีเวทนาเปนธรรมดา    แม 
ดวยคําดังกลาวแลวน้ี. 
 
                                    วมิุตตจิตตตา 
 
         [๖๔]  ดูกรอานนท   คราวใดเลา    ภิกษุไมเลง็เห็นเวทนาเปนอัตตา 
ไมเล็งเห็นอัตตาวาไมตองเสวยเวทนาก็ไมใช      ไมเล็งเห็นวาอัตตายังตองเสวย 
เวทนาอยู   เพราะวา  อัตตาของเรามีเวทนาเปนธรรมดา    ภิกษุนั้น     เมื่อเล็ง  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 181 

เห็นอยูอยางน้ียอมไมยึดมั่นอะไร ๆ ในโลก   และเม่ือไมยึดมั่น    ยอมไมสะทก  
สะทาน   เมื่อไมสะทกสะทานยอมปรินิพพานไดเฉพาะตน  ทั้งรูชัดวา  ชาติสิ้น 
แลว    พรหมจรรยอยูจบแลว     กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว    กิจอ่ืนเพ่ือความเปน 
อยางนี้มิไดมี   อานนท  ผูใดกลาวอยางนี้วา   ทิฐิวาเบ้ืองหนาแตตาย   สัตวยังมี 
อยู   วาเบื้องหนาแตตายสัตวไมมีอยู   วาเบื้องหนาแตตาย   สตัวมีอยูดวย   ไมมี 
อยูดวย   วาเบื้องหนาแตตาย   สัตวมีอยูก็หามิได   ไมมีอยูก็หามิได  ดังนี้    กะ 
ภิกษุผูหลุดพนแลวอยางนี้   การกลาวของบุคคลน้ันไมสมควร. 
         ขอน้ัน  เพราะเหตุไร. 
         ดูกรอานนท   ชื่อ    ทางแหงชื่อ    ทางแหงนิรุตติ   บัญญัติ  ทางแหง 
บัญญัติการแตงต้ัง     ทางที่กําหนดรูดวยปญญา     วัฏฏะยังเปนไปอยูตราบใด 
วัฏฏสงสารยังคงหมุนเวียนอยูตราบน้ัน   เพราะรูยิ่ง   วัฏฏสงสารน้ัน    ภิกษุจึง 
หลุดพน   ขอท่ีมีทิฐิวา  ใคร ๆ ยอมไมรู   ยอมไมเห็นภิกษุผูหลุดพน   เพราะ 
รูยิ่งวัฏฏสงสารนั้น   ขอน้ันไมสมควร. 
 
                      สัตตวัญญาณัฎฐิกถา  ทวายตนกถา 
 
         [๖๕]  ดูกรอานนท  วิญญาณฐิติ  ๗ อายตนะ ๒ เหลาน้ี   วิญญาณฐิติ 
๗ เปนไฉน คือ- 
         ๑.  สัตวมีกายตางกัน    มีสัญญาตางกัน    ไดแกพวกมนุษย   และพวก 
เทพบางพวก  พวกวินิบาตบางพวก  นี้เปนวิญญาณฐิติที่  ๑ 
         ๒.   สตัวมีกายตางกัน  มีสญัญาอยางเดียวกัน  ไดแกพวกเทพผูนับเนื่อง 
ในชั้นพรหมผูบังเกิดดวยปฐมฌาน   และสัตวผูเกิดในอบาย ๔  นี้เปนวิญญาณ- 
ฐิติที่ ๒                                                                  
         ๓.  สัตวมีกายอยางเดียวกัน   มีสญัญาตางกัน    ไดแกพวกเทพชั้น 
อาภัสสร  นี้เปนวิญญาณฐิติที่  ๓  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 182 

         ๔.   สตัวที่มีกายอยางเดียวกัน    มีสัญญาอยางเดียวกัน  ไดแกพวกเทพ  
ชั้นสุภกิณหะ  นี้เปนวิญญาณฐิติที่  ๔ 
         ๕.  สัตวที่เขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา    อากาศหาที่ 
สุดมิได  เพราะลวงรูปสัญญา   เพราะดับปฏิฆสัญญา  เพราะไมใสใจถึงนานัตต- 
สัญญาโดยประการท้ังปวง  นี้เปนวิญญาณฐิติที่ ๕ 
         ๖.  สัตวที่เขาถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา   วิญญาณหาที่ 
สุดมิได  เพราะลวงชั้นอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง   นี้เปนวิญญาณ-  
ฐิติที่ ๖ 
         ๗.  สัตวที่เขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ   ดวยมนสิการวา    ไมมีอะไร 
เพราะลวงชั้นวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง  นี้เปนวิญญาณฐิติที่  ๗ 
         สวนอายตนะอีก ๒ คือ อสัญญสีัตตายตนะ (ขอท่ี ๑) และขอที่  ๒  คือ 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ 
         ดูกรอานนท  บรรดาวิญญาณฐิติทั้ง ๗ ประการน้ัน  วิญญาณฐิติขอท่ี 
๑ มีวา    สัตวมีกายตางกันมีสัญญาตางกัน     ไดแกพวกมนุษยและพวกเทพบาง 
พวก   พวกวินิบาตบางพวก   ผูที่รูชัดวิญญาณฐิติขอน้ัน   รูความเกิดและความ 
ดับ  รูคุณและโทษ  แหงวิญญาณฐิติขอน้ัน  และรูอุบายเปนเครื่องออกไปจาก 
วิญญาณฐิติขอน้ัน  เขายังจะควรเพ่ือเพลิดเพลินวิญญาณฐิตินั้นอีกหรือ. 
         ไมควร  พระเจาขา.   ฯลฯ 
         วิญญาณฐิติที่  ๗  มวีา สัตวผูเขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ   ดวยมนสิ- 
การวา   ไมมอีะไร   เพราะลวงชั้นวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง   ผูที่ 
รูชัดวิญญาณฐิติขอน้ัน  รูความเกิดและความดับ  รูคุณและโทษ  แหงวิญญาณ- 
ฐิติขอน้ัน  และรูอุบายเปนเครื่องออกไปจากวิญญาณฐิติขอนั้น  เขายังจะควร 
เพลิดเพลินวิญญาณฐิตินั้นอีกหรือ.  
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         ไมควร พระเจาขา.  
         ดูกรอานนท  สวนบรรดาอายตนะท้ัง ๒ นั้นเลา ขอท่ี ๑ คือ อสัญญ-ี 
สัตตายตนะ  ผูที่รูชัดอสัญญีสัตตายตนะขอน้ัน   รูความเกิดและความดับ  รูคุณ 
และโทษ     แหงอสัญญีสัตตายตนะขอน้ัน        และรูอุบายเปนเครื่องออกไปจาก 
อสัญญีสัตตายตนะขอน้ัน  เขายังจะควรเพ่ือเพลิดเพลินอสัญญสีัตตยตนะนั้นอีก 
หรือ. 
         ไมควร  พระเจาขา. 
         สวนขอท่ี ๒ คือ    เนวสัญญานาสูญญายตนะ    ผูที่รูชัดเนวสัญญานา 
สัญญายตนะขอน้ัน   รูความเกิดและความดับ   รูคุณและโทษแหงเนวสัญญานา 
สัญญายตนะขอน้ัน  และรูอุบายเปนเครื่องออกไปจากเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
ขอน้ัน  เขายังจะควรเพ่ือเพลิดเพลินเนวสัญญานาสัญญายตนะขอน้ันอีกหรือ. 
         ไมควร  พระเจาขา.                    
         ดูกรอานนท  เพราะภิกษุมาทราบชัดความเกิดและความดับทั้งคุณและ 
โทษและอุบายเปนเครื่องออกไปจากวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒ เหลาน้ี  ตาม 
เปนจริงแลว  ยอมเปนผูหลุดพนได  เพราะไมยึดมั่น อานนท  ภิกษุนี้เราเรียก 
วา     ปญญาวิมุตติ. 
 
                                   อัฏฐวิโมกขกถา 
 
         [๖๖]  ดูกรอานนท  วิโมกข ๘ ประการเหลาน้ี  ๘ ประการเปนไฉน คือ 
         ๑.   ผูไดรูปฌานยอมเห็นรูป  นี้เปนวิโมกขขอท่ี ๑ 
         ๒.   ผูไมมีความสําคัญในรูปในภายใน    ยอมเห็นรูปในภายนอก    นี้ 
เปนวิโมกขขอท่ี ๒ 
         ๓.   ผูที่นอมใจเชื่อวา  กสิณเปนของงาม  นี้เปนวิโมกขขอท่ี  ๓  
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         ๔.   ผูบรรลุอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา     อากาศหาที่สุดมิได 
เพราะลวงรูปสัญญา    เพราะดับปฏิฆสัญญา    เพราะไมใสใจถึงมานัตตสัญญา  
โดยประการทั้งปวง  นี้เปนวิโมกขขอท่ี  ๔ 
         ๕.   ผูที่บรรลุวิญญาณัญจายตนะ  ดวยมนสิการวา  วิญญาณหาที่สุดมิ 
ไดเพราะลวงชั้นอากาสานัญจายตนะ  โดยประการท้ังปวง นี้เปนวิโมกขขอท่ี ๕ 
         ๖.   ผูที่บรรลุอากญิจัญญายตนะ   ดวยมนสิการวา  ไมมีอะไร  เพราะ 
ลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง  นี้เปนวิโมกขขอท่ี  ๖ 
         ๗.   ผูที่บรรลุเนวสญัญานาสัญญายตนะ  เพราะลวงอากิญจัญญายตนะ 
โดยประการทั้งปวง   นี้เปนวิโมกขขอท่ี  ๗ 
         ๘.   ผูที่บรรลุสญัญาวเทยิตนิโรธ  เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
โดยประการทั้งปวง  นี้เปนวิโมกขขอท่ี  ๘ 
         ดูกรอานนท    เหลาน้ีแล    วิโมกข ๘ ประการ    ภิกษุเขาวิโมกข ๘ 
เปนอนุโลมบาง   เปนปฏิโลมบาง   เขาท้ังอนุโลมและปฏิโลมบาง   เขาบางออก 
บาง     ตามคราวที่ตองการตามส่ิงท่ีปรารถนา    และตามกําหนดท่ีตองประสงค 
จึงบรรลุเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะส้ินไป  เพราะ 
ทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน  อานนท  ภิกษุนี้  เราเรียกวา 
อุภโตภาควิมุตติ  อุภโตภาควิมุตติอ่ืนจากอุภโตภาควิมุตตินี้ที่จะยิ่งหรือประณีต 
ไปกวาไมมี   พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว    ทานพระอานนทยินดี 
ชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคแลวแล. 
                                      จบมหานิทานสูตรที่  ๒  
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                              อรรถกถามหานิทานสูตร 
 
         มหานิทานสูตรมีบทเริ่มตนวา   ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้วา  สมัยหน่ึง  
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กุรชุนบท  ดังน้ี. 
         ตอไปนี้เปนการพรรณนาบทที่ยากในพระสูตรนั้น  บทวา  กุรูสุ  วิหรติ 
ความวา  พระราชกุมารชาวชนบท   ชือ่วา กุรุ ที่ประทับของพระราชกุมารน้ัน 
เปนชนบทหนึ่ง ทานกลาววา กุรูสุ ดวยศัพทที่เพ่ิมข้ึนมา  ในชนบทชื่อกุรูสนุั้น 
ก็พระอรรถกถาจารยทั้งหลายกลาวไววา  ในรัชกาลพระเจามันธาตุ  พวกมนุษย 
ใน ๓ ทวีปไดยินมาวา  ชมพูทวีปเปนท่ีเกิดของบุรุษผูสูงสุด นับแตพระพุทธเจา 
พระปจเจกพุทธเจา    พระมหาสาวก    และพระเจาจักรพรรดิ    เปนทวีปอุดม 
นารื่นรมยยิ่งนัก  จึงพากันมากับพระเจาจักรพรรดิมันธาตุราช  ผูปลอยจักรแกว 
แลวมุงติดตามไปยังทวีปทั้ง ๔ ลําดับนั้น     พระราชาตรัสถามปริณายกแกววา 
ยังมีที่รื่นรมยกวามนุษยโลกหรือไหมหนอ      ปรณิายกแกวกราบทูลวา  ขาแต 
พระองค  เพราะเหตุไร พระองคจึงตรัสอยางนั้นเลา พระเจาขา พระองคไมทรง 
เห็นอานุภาพของพระจันทรและพระอาทิตย   หรอื  ฐานะของพระจันทร   และ 
พระอาทิตยเหลาน้ัน  นารื่นรมยกวาน้ีมิใชหรือ  พระเจาขา    พระราชาไดทรง 
ปลอยจักรแกวไป ณ ที่นัน้. 
         ทาวมหาราชทั้ง ๔ ไดสดับวา   พระเจามันธาตุราชเสด็จมาแลว  คิดวา 
พระราชาทรงฤทธิ์มาก เราไมสามารถจะหามการรบได  จึงมอบราชสมบัติของตน 
ให   พระเจามันธาตุราชทรงรับราชสมบัตินั้นแลวตรัสถามตอไปวา    ยังมทีี่นา 
รื่นรมยยิ่งกวาน้ีอีกไหม ลําดับนั้น ทาวมหาราชเหลาน้ัน กราบทูลถึงภพดาวดึงส 
แกพระองควา   ขาแตพระองค   ภพดาวดึงสนารื่นรมยกวาน้ี    มหาราชทั้ง  ๔  
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เหลาน้ีเปนผูรับใชของทาวสักกเทวราช ณ พิภพนัน้  ยืนอยู ณ พ้ืนของผูรักษา  
ประตู ทาวสักกเทวราชมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ทาวสักกเทวราชน้ันมีสถานที่ 
สําหรับบํารุงบําเรอเหลานี้    คือ   เวชยันตปราสาทสูง  ๑,๐๐๐ โยชน     เทวสภา 
ชื่อสุธัมมาสูง  ๕๐๐ โยชน  เวชยันตรถสูง ๑๕๐ โยชน  ชางเอราวัณก็เหมือนกัน 
สวนนันทวัน จิตรลดาวัน  ปารุสกวัน มิสสกวันประดับดวยตนไมทิพย ๑,๐๐๐  ตน 
ตนทองหลาง   ตนทองกวาวสูง ๑๐๐ โยชน   ภายใตตนไมนั้นมีแทนปณฑุกัมพล 
ศิลาอาสนยาว  ๖๐ โยชน  กวาง ๕๐ โยชน  สูง ๑๕ โยชน     มีสเีหมือนดอก 
ชัยพฤกษ เพราะความออนของบัณฑุกัมพลศิลาอาสนนั้น เมื่อทาวสักกะประทับ 
นั่ง พระวรกายครึ่งหนึ่งฟุบลงไป พระราชาทรงสดับดังน้ันแลว มีพระประสงค 
จะเสด็จไป ณ สักกเทวโลกนั้น   จักรแกวไดพุงข้ึนไปแลว    จักรแกวน้ันต้ังอยู 
บนอากาศพรอมกับเสนาประกอบดวยองค ๔     ตอแตนั้น     จักรแกวก็ไดลง 
ทามกลางเทวโลกท้ังสอง  ประดิษฐานอยูบนแผนดิน    พรอมกับเสนาประกอบ 
ดวยองค ๔  มีปริณายกแกวเปนหัวหนา   พระราชาพระองคเดียวเทาน้ันไดเสด็จ 
ไปสูภพดาวดึงส. 
         ทาวสักกเทวราชสดับวา   พระเจามันธาตุราชเสด็จมาแลว    กระทําการ 
ตอนรับพระเจามันธาตุราชนั้น  ตรัสวา   ขาแตมหาราช  พระองคเสด็จมาดีแลว 
ขาแตมหาราช   สมบัติเปนของพระองค      ขาแตมหาราช    ขอพระองคจงทรง 
ปกครองเถิด    แลวทรงแบงราชสมบัติพรอมดวยนางระบําใหเปนสองสวน  ได 
ประทานใหสวนหนึ่ง    เมื่อพระราชามันธาตุราชพอเสด็จประทับอยูบนภพดาว- 
ดึงสเทาน้ัน     ความเปนมนุษยไดหายไปแลว     ความเปนเทพไดปรากฏทันที 
ไดยินวา       เมื่อพระราชาประทับนั่ง  ณ บัณฑุกัมพลศิลาอาสนกับทาวสักกะ 
พวกเทวดามิไดสังเกตพระราชานั้นวา  ความตางกันยอมปรากฏโดยเพียงหลับตา 
ยอมหลงลืมในความตางกันของทาวสักกะ   และของพระราชานั้น     พระราชา-  
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มันธาตุราชทรงเสวยทิพยสมบัติ ณ ภพดาวดึงสนั้นทรงครองราชสมบัติ      จน  
ทาวสักกะทรงอุบัติแลวจุติแลวถึง ๓๖ องค    ไมทรงอ่ิมดวยกาม   ครั้นจุติจาก 
ภพดาวดึงสแลวตกลงในพระอุทยานของพระองค      พระวรกายถูกลมและแดด 
สัมผัสไดเสด็จสวรรคตเสียแลว. 
         ก็เม่ือจักรแกวต้ังอยูบนแผนดิน      ปริณายกแกวใหเขียนรองพระบาท 
ของพระเจามันธาตุราชที่แผนทองคํา แลวประกาศราชสมบัติวา  นี่คือราชสมบัติ 
ของพระเจามันธาตุราช     แมพวกมนุษยที่มาจากทวีปทั้ง ๓ เหลาน้ัน     กไ็ม 
สามารถจะกลับไปได  จึงเขาไปหาปริณายกแกววิงวอนวา ขาแตทาน พวกขาพเจา 
มาดวยอานุภาพของพระราชา  บัดนี้ไมสามารถกลับไปได    ขอทานไดโปรดให 
ที่อยูแกพวกขาพเจาเถิด    ปริณายกแกวไดใหชนบทหนึ่ง ๆ แกมนุษยเหลาน้ัน 
ในประเทศเหลาน้ัน     ประเทศท่ีพวกมนุษยมาจากบุพพวิเทหะทวีปอาศัยอยูได 
ชื่อวา  วิเทหรัฐ   ตามความหมายเดิมนั้นนั่นเอง    ประเทศท่ีพวกมนุษยมาจาก 
อมรโดยานทวีปอาศัยอยูไดชื่อวา   อปรันตชนบท   ประเทศท่ีพวกมนุษยมาจาก 
อุตตรกุรุทวีปไดชื่อวา  กรุุรัฐ  ทานกลาวโดยเปนพหูพจนประสงคเอาบานและ 
นิคมเปนตนมาก  เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาว  กุรูสุ  วิหรติ  ประทับอยู  ณ 
กุรูชนบท. 
         ในบทวา  กมฺมาสธมฺม  นี ้  อาจารยบางพวกพรรณนาความดวยแปลง 
ธ เปน ท.  ชือ่วา  กมฺมาสธมฺม     เพราะ  กัมมาสะ   ถูกทรมานในเพราะ 
เหตุนี้.     บทวา   กมมฺาโส  ทานกลาววา  กมมฺาสบาท  เปนมนุษยกินคน. 
เลากันมาวา   แผลพุข้ึนที่เทาของกัมมาสบาทน้ัน  ในที่ที่ถูกตอตําไดพุข้ึนเปน 
เชนกับไมเจตมูลเพลิง  เพราะฉะนั้น   กัมมาสะไดปรากฏชื่อวา  กมฺมาสบาท. 
ก็กมัมาสบาทถูกทรมานในโอกาสน้ัน   จึงไดเลิกจากการเปนมนุษยกินคน. ใคร 
ทรมาน.   พระมหาสัตว.   กลาวไวในชาดกไหน.   อาจารยบางพวกกลาววาใน  
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มหาสุตตโสมชาดก.    แตพระเถระเหลาน้ีกลาววา   ในชยทิสชาดก.   ก็ครัง้น้ัน  
กัมมาสบาทไดถูกพระมหาสัตวทรมาน  ดังที่พระโพธิสัตวตรัสไววา 
                 เราเปนโอรสของพระเจาชยทิสะผูเปนใหญ 
                 ในแควนปญจาล   เราไดสละชีวิตใหกมัมาส- 
                 บาทปลอยพระชนก    และเราไดใหแมกมัมาส- 
                 บาทเลื่อมใสแลว   ดังน้ี. 
         แตอาจารยบางพวกพรรณนาดวย  ธ  อักษรเทาน้ัน  ไดยินวา  กุรุธรรม 
ของชาวแควนกุรุ  เกิดดางพรอยข้ึนแลวในแควนนั้น  เพราะฉะนั้น  ที่นั้นเปน  
ที่มีธรรมดางพรอยเกิดข้ึนแลว  ทานจึงเรียกวา  กัมมาสธัมมะ  กัมมาสธัมมะ 
นี้เปนชื่อของนิคมท่ีชาวกุรุอาศัยอยู ณ ที่นั้น     เพราะเหตุไร  ทานจึงไมกลาว 
ดวยสัตตมีวิภัตต์ิ  เพราะไมใชโอกาสเปนที่อยู นัยวา โอกาสเปนที่อยูในนิคมน้ัน 
ของพระผูมีพระภาคเจามิไดเปนพระวิหารแตอยางไร    แตถอยออกไปจากนิคม 
ไดมีดงปาใหญ         ในภาคพ้ืนอันนารื่นรมยสมบรูณดวยนาอยางใดอยางหนึ่ง 
พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ ทีน่ั้นทรงกระทํานิคมน้ันใหเปนโคจรคาม 
เพราะฉะนั้น  พึงทราบความในบทน้ีอยางนี้วา    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู 
ณ กุรุชนบท   มีนิคมของชาวกุรุ ชื่อวา กัมมาสธัมมะ ทรงกระทํานิคมน้ันให 
เปนโคจรคาม. 
         บทวา  อายสฺมา  นี ้    เปนคํากลาวดวยความรัก   เปนคํากลาวดวย 
ความเคารพ.    บทวา  อานนฺโท  เปนชื่อของพระเถระเจาองคนั้น.    บทวา 
เอกมนฺต  แสดงถึงความเปนนปุงสกลิงค   ดุจในบทมีอาทิวา  พระจันทรและ 
พระอาทิตยทั้งหลายยอมเดินไมสม่ําเสมอดังนี้   เพราะฉะนั้น  พึงทราบความใน 
บทนี้อยางนี้วา  พระอานนท  นั่งแลว  โดยอาการที่พระอานนทนั่ง   ยอมเปน 
นั่งแลว ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง   หรือวา   บทนี้เปนทุติยาวิภัตต์ิลงในอรรถแหง 
สัตตมีวิภัตต์ิ.  
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         บทวา  นิสีทิ คือเขาไปอยูแลว   จริงอยู  บัณฑิตท้ังหลายเขาไปหาผูที่อยู  
ในฐานะอันเปนที่เคารพ   ยอมน่ัง ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง    เพราะความเปนผู 
ฉลาดในการน่ัง  ก็พระอานนทนี้เปนบัณฑิตรูปหน่ึงของบรรดาบัณฑิตเหลานั้น 
เพราะฉะนั้น จึงนั่งแลว  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ก็นั่งอยางไรจึงเปนอันนั่ง ณ ที ่
ควรสวนขางหนึ่ง     นั่งเวนโทษของการน่ัง  ๖  อยาง      คือ  ไกลเกินไป  ๑ 
ใกลเกินไป ๑    เหนือลม  ๑  สูงไป ๑    ตรงหนาเกินไป  ๑    หลังเกินไป ๑ 
เพราะนั่งไกลเกินไป  หากประสงคจะถาม   ก็จะตองพูดดวยเสียงดัง  นั่งใกลเกิน 
ไปก็จะเบียดเสียด   นั่งเหนือลมยอมรบกวนดวยกลิ่นตัว     นั่งสูงไปยอมแสดง 
ความไมเคารพ   นั่งตรงหนาเกินไป  หากประสงคจะมองดู   ยอมเปนการจองตา 
ตอตาดูกัน นั่งหลังเกินไป  หากประสงคจะมองดู ก็จะตองยืดคอดู  เพราะฉะน้ัน 
แมพระอานนทนี้    ก็กระทําประทักษิณพระผูมีพระภาคเจา ๓ ครั้ง   แลวถวาย 
บังคมดวยความเคารพเวนโทษของการน่ัง ๖ อยางเหลาน้ี       เขาไปภายในของ 
พระพุทธรัศมี มีวรรณ ๖ อยาง    ในที่เฉพาะเบ้ืองหนาของมณฑลพระชานุขาง 
ขวา  ทานพระอานนทผูเปนภัณฑาคาริกของพระธรรมไดนั่งแลว      ดุจลงสูรส 
ครั่งท่ีผองใส  ดุจหมแผนทองคํา   และดุจเขาไปสูทามกลางเพดานแหงดอกอุบล 
สีแดง  เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา พระอานนทนั่งแลว ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง 
ก็พระอานนทนี้เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาในเวลาไร  ดวยเหตุไร ในเวลาเย็น 
ดวยเหตุคือการถามปญหาเรื่องปจจยาการ ในวันนัน้  ทานพระอานนทเที่ยวไปยัง 
บานกัมมาธัมมะเพ่ือบิณฑบาต    ดุจเขาไปสูบานอันมีภัณฑะ  ๑,๐๐๐ ณ ประตู 
เรือนเพ่ือสงเคราะหตระกูลกลับจากบิณฑบาตแลว     ดูแลปรนนิบัติพระศาสดา 
เมื่อพระศาสดาเสด็จเขาไปยังพระคันธกุฏี   ถวายบังคมพระศาสดาแลวไปสูที่พัก 
กลางวันของตน  เมื่อลูกศษิยทั้งหลายดูแลปรนนิบติัแลวกลับไปแลว   ไดกวาด 
ที่พักกลางวันปูแผนหนัง    ตักน้ําจากตุมน้ําเอานํ้าชําระมือและเทาใหเย็นนั่งขัด  
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สมาธิ  เขาสมาบัติข้ันโสดาปตติผล  ครั้นออกจากสมาบัติตามกาลเวลาท่ีกําหนดไวแลว 
หยั่งลงสูญาณในปจจยาการ.                     
         พระอานนทนั้น    ถงึบทท่ีสุดต้ังแตบทตนวา  เพราะอวิชชาเปนปจจัย  
มีสังขารดังน้ี   บทตนต้ังแตบทที่สุด  บททามกลางต้ังแตบทที่สุดท้ังสอง   บทที่ 
สุดทั้งสองต้ังแตบททามกลาง  พิจารณาปจจยาการ ๑๒ บท ๓ ครั้ง เมื่อพิจารณา 
อยูอยางนี้  ปจจยาการแจมแจงยิ่งนัก ปรากฏดุจงายแสนงาย  จากน้ันพระอานนท 
ดําริวา  ปจจยาการน้ีพระพุทธเจาท้ังปวงตรัสวาลึกซ้ึงและปรากฏเปนของลึกซึ้ง 
ก็เม่ือเราผูเปนสาวกต้ังอยูแลวในความรูเรื่อง  พ้ืนทีค่วามงายยังปรากฏชัดแจง 
ความงายนั้นเปนความงายปรากฏแกเราเทานั้นหรือ  หรือแมแกผูอ่ืนดวย ลาํดับ 
นั้น พระเถระไดมีความดําริวา ถากระไร เราจะนําปญหานี้ไปทูลถามพระผูมีพระ 
ภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจาจักทรงทําเรื่องนี้เปนเหตุเกิดข้ึนแลว   จักตรสัพระ 
สุตตันตหมวดหนึ่ง     จักทรงแสดงแกเราแนนอนดุจทรงยกเขาสาลินทสิเนรุข้ึน 
ฉะน้ัน  จริงอยู   พระญาณที่พระพุทธเจาท้ังหลายทรงถึงฐานะ  ๔    อยางเหลาน้ี  
คือ การบัญญัติพระวินัย  ลําดับพ้ืนที่  ปจจยาการ  ลําดับสมัยเปนญาณท่ีกึกกอง 
โกลาหลยิ่งใหญ    พระผูมีพระภาคเจาทรงเขาถึงพระญาณ     ยอมปรากฏความ 
เปนพุทธญาณอันยิ่งใหญ     เทศนาเปนความลึกซึ้งกําจัดดวยพระไตรลักษณ 
ปฏิสังยุตดวยความเปนของสูญดังน้ี     พระอานนทนั้นตามปกติในวันหน่ึงเมื่อ 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ๑๐๐  ครั้งบาง  ๑,๐๐๐  บาง  ก็จริง  ยอมไมเขาไป 
เฝาโดยไมมีเหตุการณ   แตวันนั้น   พระอานนทนําปญหานี้ไปแลวคิดวา   เราจัก 
นั่งใกลพระพุทธเจาดุจคันธหัตถี     แลวฟงพระสุรเสียงกึกกองดวยพระญาณ 
จักนั่งใกลพระพุทธเจาดุจสีหะ    ฟงการบันลือพระสุรเสียงดุจสีหะดวยพระญาณ 
จักนั่งใกลพระพุทธเจาดุจสินธพ  แลวจักเห็นการกาวไปสูทางแหงพระญาณดังน้ี  
แลวลุกจากท่ีพักกลางวันพับแผนหนัง  ถือไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาในเวลาเย็น  
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เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา  พระอานนทเขาไปเฝาดวยเหตุคือการถามปญหา  
เกี่ยวกับปจจยาการในเวลาเย็นดังน้ี. 
         ยาวศัพทในบทวา ยาว  คมฺภีโร นี้  เปนไปในความวา เกินประมาณ 
อธิบายวา ลวงประมาณ ลึกซ้ึงยิ่งนัก.   บทวา  คมฺภรีาวภาโส  ความวา   
ปรากฏคือเห็นเปนของลึก เพราะวาขอหนึ่งงายโดยแทแตเปนของลึกซึ้ง เหมือน 
น้ําเกามีสีดําดวยอํานาจรสของใบไมเนา   ก็น้ําน้ันแมแคเขา     ก็ปรากฏดุจ  ๑๐๐ 
ชั่วคน  บทหนึ่งลึกซึ้งปรากฏเปนของงายดุจนํ้าใสในมณิคงคา     ดวยวานํ้าน้ัน 
แมชั่ว ๑๐๐ บุรุษ ก็ปรากฏเหมือนแคเขา บทหน่ึงงายปรากฏเปนของงายเหมือน 
น้ําในภาชนะมีตุมเปนตน   บทหน่ึงงายปรากฏเปนของลึกซึ้ง   ยอมเห็นเหมือน 
น้ําในมหาสมุทรเชิงเขาสิเนรุ  น้ํานั่นแหละยอมไดชื่อ  ๔  อยาง  อยางนี้  แตขอ 
นี้ไมมีในปฏจิจสมุปบาท   เพราะปฏิจจสมุปบาทน้ียอมไดชื่ออยางเดียวเทานั้นวา 
ลึกซ้ึง  และปรากฏเปนของลึกซึ้งดังนี้      ปฏิจจสมุปบาทแมมีอยูเห็นปานนี้  ก ็
แตวาปรากฏแกเราเหมือนงายแสนงาย     พระอานนทเมื่อจะประกาศความประ- 
หลาดใจของตนอยางนี้วา   ขาแตพระองคผูเจริญ  นาอัศจรรย  ขาแตพระองคผู 
เจริญ  ไมเคยมีมากอน  ดงัน้ี   จึงทูลถามปญหาแลวน่ังน่ิง. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับคําของพระอานนทนั้นแลวทรงดําริวา 
อานนทกลาวปญหาอันเปนพุทธวิสัยวาเปนของงายของตน     ดุจเหยียดมือเพ่ือ 
จับภวัคคพรหม  ดุจพยายามเพ่ือทําลายเขาสิเนรุแลวนําเย่ือออก     ดุจประสงค 
จะขามมหาสมุทรโดยไมมีเรือ     และดุจพยายามพลิกแผนดินถือเอาโอชะของ 
แผนดินดังน้ี  แลวตรัสวา  มา  เหว  เปนอาทิ  ห  อักษรในบทวา  มา  เหว  นั้น 
เปนเพียงนิบาต อธิบายวา เธออยากลาวอยางนั้น อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเม่ือ 
จะยังทานพระอานนทใหเลิกละบาง ใหหมดความพอใจบาง จึงตรัสวา  มา  เหว  
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ดังน้ี  ในบทน้ัน  พระผูมพีระภาคเจาแมเมื่อจะยังพระอานนทใหเลิกละจึงตรัสวา  
ดูกอนอานนท เธอเปนผูมีปญญามากมีความฉลาด เพราะเหตุนั้นปฏิจจสมุปบาท 
ลึกซ้ึงและปรากฏเปนของลึกซึ่ง  เธอไมควรเขาใจวา   ปฏิจจสมุปบาทแมลึกซ้ึง 
ก็ปรากฏเปนของงายแกเธอ  ทั้งเปนของงายแกผูอ่ืนดวยดังนี้. 
         ในเรื่องน้ันอาจารยทั้งหลายยอมกลาวถึงอุปมา ๔  ขอ  ชนท้ังหลายมองดู 
หินของนักมวยปล้ํา  ในระหวางนักมวยปล้ําใหญผูสูงใหญ  ผูสมัผัสกับรสอาหาร 
ที่ดีตลอด ๖ เดือน     กระทําการออกกําลังสะสมหินของนักมวยปล้ําซ่ึงแสดง 
คราวมีมหรสพ  ผูไปสูยุทธภูมินักมวยปล้ํากลาววา นี่อะไร  หนิของนักมวยปล้ํา 
พวกทานจงนําหินนั้นมา  เมื่อชนทั้งหลายพูดวา  พวกเราไมสามารยกข้ึนได   เขาไป 
ดวยตนเอง  กลาววาท่ีหนักของหินนี้อยูที่ไหน    แลวยกหิน ๒ แผนข้ึนดวยมือ 
ทั้ง ๒ แลวเหว่ียงไปดุจเลนลูกกลมแลวก็ไป   ในเรื่องนั้นควรพูดไดวา  หินของ 
นักมวยปล้ํา  เปนของเบาแกนักมวยปล้ําไมเบาแกคนพวกอ่ืน  จริงอยู ทานพระ- 
อานนทถึงพรอมแลวดวยอภินิหารตลอดแสนกัป   ดุจนักมวยปล้ําผูสัมผัสกับรส 
อาหารท่ีดีตลอด ๖ เดือน      หินของนักมวยปล้ําเปนของเบาเพราะนักมวยปล้ํา 
เปนผูมีกําลังมากฉันใด     ปฏิจจสมุปบาทเปนของงาย  เพราะพระเถระเปนผูมี 
ปญญามากฉันนั้น  ไมควรกลาววาปฏิจจสมุปบาทงายแกคนเหลาอ่ืนดวย.   
         อน่ึง ในมหาสมุทร  ปลาชื่อติมิใหญ  ๒๐๐  โยชน  ชื่อติมงิคลใหญ  ๓๐๐ 
โยชน  ชื่อติมิติมิงคลใหญ  ๔๐๐  โยชน  ชื่อติมิรมิงคลใหญ  ๕๐๐  โยชน ปลา 
๔ ชนิดนี้คือ  ปลาอานันทะ  ปลาติมินทะ  ปลาอัชฌาโรหะ  ปลามหาติมิใหญ 
๑,๐๐๐ โยชน  ในบทนั้น   อาจารยทั้งหลายแสดงถึงปลาชื่อติมิรมิงคละอยางเดียว 
เลามาวา เมื่อปลาติมิรมิงคละน้ันกระดิกหูขวา    น้ํากระเพื่อมไปถึง ๕๐๐ โยชน 
กระดิกหูซาย  หาง  หัว  ก็เหมือนกัน  แตถาปลาชือ่ติมิรมิงคละน้ันกระดิกหู 
ทั้งสองขาง  เอาหางฟาดนํ้า  สายหัวไปมาปรารภเพ่ือจะเลนน้ําในท่ี  ๗-๘  รอย  
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โยชน  ยอมเดือดพลานเหมือนนํ้าที่ใสในภาชนะแลวยกข้ึนบนเตา  ฉะนั้น    น้ํา 
ในที่ประมาณ  ๓๐๐ โยชน    ไมสามารถจะทวมหลังได    เขาพึงกลาวอยางนี้วา  
ชนทั้งหลายพากันพูดวา    มหาสมุทรนี้   ลึก  ลึก  แตไหนแตไรมา   พวกเรา 
ไมไดน้ํา  แมแคทวมหลัง  เพราะมหาสมุทรน้ันลึกมาก   ในขอน้ันควรกลาววา 
สําหรับปลาชื่อติมิรมิงคละจมไปท้ังตัว มหาสมุทรต้ืน     สําหรับปลาเล็ก  ๆ เหลา 
อ่ืน มหาสมุทรไมต้ืน ควรกลาววา สําหรับ พระเถระผูเขาถึงญาณปฏิจจสมุปบาท 
เปนของต้ืน  สําหรับคนเหลาอ่ืนไมต้ืน  อยางนั้นเหมือนกัน. 
         อน่ึง  พญาครุฑ  ใหญประมาณ ๑๕๐ โยชน    ปกขวาของพญาครุฑ 
ประมาณ  ๕๐ โยชน   ปกซายกะเหมือนกัน   แผนหางประมาณ ๖๐ โยชน  คอ 
ประมาณ  ๓๐ โยชน   ปาก ๙ โยชน   เทาท้ังสองประมาณ ๑๒ โยชน     เมื่อ 
พญาครุฑน้ันแสดงลมของพญาครุฑ   ที ่๗-๘ รอยโยชนไมเพียงพอ    เขาพึง 
กลาวอยางนี้วา   เขาทั้งหลายพูดกันวา   อากาศน้ีไมมีที่สุด   อากาศน้ีไมมีที่สุด 
แตไหนแตไรมา  พวกเราไมได  แมโอกาสท่ีจะกระพือปก  เพราะอากาศน้ันไมมี 
ที่สุด ในขอน้ันพึงกลาววา  อากาศของพญาครุฑตัวเขาไปถึงทั้งตัวนิดหนอย ของ 
นกเล็ก ๆ เหลาอ่ืน   ไมนดิหนอย    พึงกลาววา   ปฏิจจสมุปบาทของพระเถระ 
ผูเขาถึงญาณนั่นแล  ต้ืน  แมของพวกอ่ืนไมต้ืนอยางนั้นเหมือนกัน. 
         อน่ึง  อสุรินทราหู   จากเสนผมถึงปลายเทา ๔,๘๐๐ โยชน   ระหวาง 
แขนท้ังสองขางของอสุรินทราหู  ๑,๒๐๐ โยชน  โดยสวนหนา ๖๐๐ โยชน  ฝามือ 
ฝาเทาโดยสวนหนา  ๒๐๐ โยชน  จมูก  ๓๐๐ โยชน  ปากก็เหมือนกัน     ขอน้ิว 
มือขอหนึ่ง ๆ ๕๐ โยชน      ระหวางค้ิวก็เหมือนกัน       หนาผาก ๓๐๐ โยชน 
ศีรษะ  ๙๐๐ โยชน   เมื่ออสุรินทราหูนั้นหยั่งลงไปสูมหาสมุทร  น้ําลกึประมาณ 
แคเขา   เขาพึงกลาวอยางนี้วา   ชนทัง้หลายพากันกลาววา  มหาสมุทรนี้ลึก  ลึก 
แตไหนแตไรมา  พวกเราไมไดน้ําแมแคปดเขา  เพราะมหาสมุทรน้ันลึกสําหรับ  
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ราหูผูลงไปท้ังตัว  ในมหาสมุทรน้ันต้ืน  สําหรับคนเหลาอ่ืนไมต้ืน   พึงกลาววา  
ปฏิจจสมุปบาทของพระเถระผูเขาถึงญาณเปนของงาย       แมของคนอ่ืนไมงาย 
ดังน้ี  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอานนท   เธออยาไดกลาวนั้น  ดูกอน 
อานนท  เธออยาไดกลาวอยางนั้น  ดังนี้   ทรงหมายถึงความน้ัน. 
         จริงอยู   ปฏิจจสมุปบาท    แมลกึซึ้งปรากฏวาเปนของงายแกพระเถระ 
ดวยเหตุ  ๔ ประการ  เหตุ ๔ ประการเปนไฉน   ดวยการถึงพรอมดวยอุปนิสัย 
ในชาติกอน  ดวยการอยูในสํานักครู  ดวยความเปนพระโสดาบัน  ดวยความเปน 
พหูสูต ไดยินวา จากน้ีไปแสนกัป พระศาสดาพระนามวา ปทุมุตตระ ทรงอุบัติ  
ข้ึนในโลก  ไดมีนครของพระองคชื่อหังสวดี  พระราชบิดาพระนามวาอานันทะ 
พระราชมารดาพระนามวา สุเมธาเทวี พระโพธิสัตวไดมีพระนามวาอุตตรกุมาร 
พระโพธิสัตวนั้นในวันที่พระโอรสประสูติเสด็จออกมหาภิเนษกรมณทรงผนวช 
ทรงประกอบความเพียรบรรลุพระสัพพัญุตญาณโดยลําดับ  ทรงเปลงอุทานวา 
อเนชาติสสาร  ดังนี้เปนตน  ยังสัปดาหหน่ึงใหลวงไป  ณ โพธบิัลลังกแลว 
ทรงดําริวา     เราจักเหยียบบนแผนดินดังน้ีแลวทรงยางพระบาท     ทันใดนั้น 
ประทุมใหญทําลายแผนดินผุดข้ึนแลว  กลีบของประทุมนั้น  ๙๐ ศอก  เกสร  ๓๐ 
ศอก   ฝกบัว ๑๒ ศอก   ละอองประมาณ  ๙ หมอน้าํ     ก็พระศาสดาไดมีโดย 
สวนสูง ๕๘ ศอก  ระหวางพระพาหาท้ังสองของพระองค ๑๘ ศอก  พระนลาฏ 
๕ ศอก    พระหัตถและพระบาท   ทั้งสอง  ๑๑ ศอก     เมื่อพระศาสดาพอทรง 
เหยียบที่ฝกบัว ๑๒ ศอก  ดวยพระบาท ๑๑ ศอก  ละอองประมาณ ๙ หมอน้ํา 
ผุดพุงข้ึนสูที่อยูประมาณ  ๕๘  ศอก  เรี่ยรายดังผงของมโนสิลาที่เรี่ยราย  อาศัย 
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา   จึงทรงปรากฏพระนามวา  พระปทุมุตตระ. 
         พระองคไดมีอัครสาวก  ๒  รูป  คือ  พระเทวิละและพระสุชาตะ  อัคร- 
สาวิกา  ๒ คือ นางอมิตาและนางอสมา  อุปฐากชื่อ  พระสุมนะ  พระผูมีพระ-  
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ภาคเจา    พระนามวาปทุมุตตระ   มีภิกษุแสนรูป   เปนบริวาร   ทรงกระทําการ  
สงเคราะหพระชนกประทับอยู  ณ ราชธานีหังสวดี. 
         สวนพระกนิฏฐาของพระปทุมุตตระนั้น   พระนามวา  สุมนกุมาร   พระ 
ราชาไดพระราชทานบานสวยแกพระราชกุมาร  ในทองที่ประมาณ  ๒,๐๐๐  โยชน 
จากหังสวดีนคร    พระสุมนกุมารน้ัน    บางครั้งบางคราวเสด็จมาเฝาพระชนก 
และศาสดา  อยูมาวันหน่ึง ชายแดนกําเริบ สุมนกุมารทรงสงขาวใหพระราชบิดา 
ทรงทราบวา   ชายแดนกาํเริบ   พระราชบิดาทรงสงกลับไปวา   เราต้ังเธอไว  ณ 
ที่นั้นเพราะอะไร   พระราชกุมารน้ันเสด็จออกปราบโจรจนสงบ   แลวจึงทรงสง 
ขาวใหพระราชบิดาทรงทราบวา   โจรสงบแลว   พระเจาขา   พระราชบิดาทรง 
พอพระทัย   ตรัสวา   โอรสของเราจงมาโดยเร็วเถิด   พระโอรสน้ันไดมีอํามาตย 
ประมาณ  ๑,๐๐๐  ในระหวางทาง  พระองคไดทรงปรึกษากับอํามาตยเหลาน้ันวา 
พระชนกของเราทรงพอพระทัย       หากพระชนกจะพระราชประทานพรแกเรา 
เราจะเอาอะไรดี   ลําดับนั้น  อํามาตยบางพวกทูลวา  ขอพระองคจงรับ  ชาง  มา 
ชนบท   แกว ๗ ประการเถิด   อีกพวกหน่ึงทูลวา      พระองคเปนโอรสของผู 
เปนใหญในแผนดิน    ทรัพยของพระองคก็หาไดไมยาก  อนึ่ง  แมพระองคได 
ทรัพยแลวกค็วรสละทรัพยทั้งหมดน้ันไป     พระองคควรทรงถือเอาบุญเทาน้ัน 
ไป  เพราะฉะนั้น  เมื่อพระราชาพระราชประทานพร ขอพระองคจงทรงรับพร 
เพื่อบํารุงพระผูมีพระภาคเจา     พระนามวา  ปทุมุตตระ    ตลอด ๓ เดือนเถิด 
พระเจาขา     พระราชกุมารน้ัน       ตรัสวา     พวกทานเปนกัลยาณมิตรของเรา 
เรามิไดมีความคิดนี้เลย   ก็พวกทานทําใหเราเกิดความคิด    เราจักทําอยางนั้น 
แลวเสด็จไปกราบบังคมพระชนก     พระชนกทรงกอด  แลวจุมพิตท่ีพระเศียร 
ตรัสวา  ลูกรกั  พอจะใหพรแกลูก  ดงัน้ี   ทลูวา ขาแตพระทูลกระหมอมดีแลว 
พระเจาขา   ขาพระองคจะบํารุงพระผูมีพระภาคเจาดวยปจจัย ๔   ตลอด ๓ เดือน  
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ปรารถนากระทําชีวิตไมใหเปนหมัน       ขอพระองคจงพระราชประทานพรนี้แก  
ขาพระองคเถิด พระเจาขา พระราชบิดาตรัสวา  พอไมอาจใหพรนั้นไดดอกลูก 
พอจะใหพรอ่ืน   พระสุมนราชกุมารทูลวา    ขาแตพระบิดา    ธรรมดากษัตริย  
ทั้งหลาย     ไมมีพระดํารัสเปนสอง     ขอทูลกระหมอมพระราชทานพรน้ันแก 
ขาพระองคเถิด  พระเจาขา  ขาพระองค  ไมตองการพรอยางอ่ืน   พระราชบิดา 
ตรัสวา  ลูกรกั  ธรรมดาพระพุทธเจาท้ังหลายมีพระทัยรูไดยาก    หากพระผูมี 
พระภาคเจาจักไมทรงปรารถนา  แมเราใหพรจักมีไดอยางไร พระสุมนราชกุมาร 
นั้นทูลวา  ขาแตพระบิดา  ดลีะ ขาพระองค   จักทราบพระทัยของพระผูมีพระ- 
ภาคเจา  ดังนี้    แลวเสด็จไปสูพระวิหาร. 
         ก็โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคเจา    ครั้นเสวยพระกระยาหารแลวได 
เสด็จเขาคันธกุฏี  พระสมุนราชกุมารนั้นไดไปยังสํานักของภิกษุทั้งหลาย  ซึ่งนั่ง 
อยู ณ ปะรํา      ภิกษุเหลาน้ันกลาวกะพระสุมนราชกุมารวา      ทานราชบุตร 
พระองคเสด็จมาเพ่ืออะไร  พระสุมนราชกุมารตรสัวา  เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาค 
เจา   ขอพระคุณเจาท้ังหลาย   จงแสดงพระผูมีพระภาคเจาแกขาพเจาเถิด   ภิกษุ 
ทั้งหลายกลาววา   ทานราชบุตร   พวกอาตมาไมไดเห็นพระศาสดา   ในขณะที่ 
ปรารถนาแลวปรารถนาอีก  พระสุมนราชกุมารตรสัวา  พระคุณเจา  ก็ใครเลาได 
เพ่ือจะเห็น  ภิกษุทั้งหลายกลาววา  ทานราชบุตร  พระสุมนเถระไดเพื่อจะเห็น 
พระสุมนราชกุมารตรัสถามวา   พระคุณเจา  พระเถระอยูที่ไหนขอรับ  แลวตรัส 
ถามถึงท่ีพระเถระนั่งไดเสด็จไปไหว   แลวตรัสวา   พระคุณเจาขอรับ   ขาพเจา 
ปรารถนาจะเฝาพระผูมีพระภาคเจา     ขอพระคุณเจาโปรดแสดงแกขาพเจาเถิด 
พระเถระกลาววา    มาเถิด    ทานราชบุตร     แลวพาพระสุมนราชกุมารไปพัก 
ที่บริเวณพระคันธกุฎี  ตัวทานข้ึนไปสูพระคันธกุฏี ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค- 
เจาตรัสถามวา   สุมนะ  เธอมาเพราะอะไร    กราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  
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ราชโอรสมาเฝาพระองค พระเจาขาตรัสวา ดูกอนภิกษุ  ถาเชนนัน้เธอจงปูอาสนะ   
เถิด  พระเถระไดปูอาสนะแลว      พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะท่ีปู 
แลว   พระราชโอรสถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว    ทรงไดกระทําการปฏิ- 
สันถาร   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา   เธอมาเม่ือไรเลา  ราชบุตรกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อพระองคเสด็จเขาคันธกุฏี   แตภิกษุทั้งหลายกลาววา 
พวกเราก็ไมไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา     ในขณะที่ปรารถนาแลวปรารถนาอีก 
แลว   สงขาพระองคไปหาพระเถระ   แตพระเถระไดชี้แจงเพียงคําเดียวเทาน้ัน 
ขาแตพระองคผูเจริญ  พระเถระเห็นจะเปนผูโปรดปรานในศาสนาของพระองค 
กระมัง พระเจาขา  ตรัสวา ถูกแลว  กมุาร  ภิกษุนัน้ เปนผูโปรดปรานในศาสนา 
ของเรา  กราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ภิกษุทัง้หลายกระทําอะไร  จึงเปน 
ผูโปรดปรานในศาสนาของพระพุทธเจาท้ังหลาย  ตรัสวา ราชกุมาร บุคคลใหทาน 
สมาทานศีล รักษาอุโบสถ  จะเปนผูโปรดปรานในศาสนาของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
กราบทูลวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   ขาพระองคประสงคจะเปนผูโปรดปราน 
ในพระพุทธศาสนาดุจพระเถระ     ขอพระองคจงทรงรับนิมนตอยูจําพรรษา 
ตลอด ๓ เดือน    แกขาพระพุทธเจาเถิด   พระเจาขา   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ตรวจดูวา     การไป  ณ ทีน่ั้นจะมีประโยชนหรือหนอ ทรงเห็นวามี  จึงตรัสวา 
ราชกุมาร   พระตถาคตท้ังหลายยอมยินดีในสุญญาคาร  พระกุมารกราบทูลวา 
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  ขาพระองคทราบแลว  ขาแตพระสุคต  ขาพระองค 
ทราบแลว. แลวกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคจะกลับไปกอน 
แลวสรางที่ประทับ    เมื่อขาพระองคสงขาวมาแลว  ขอพระองคจงเสด็จมาพรอม 
ดวยภิกษุแสนรูป      ครัน้รับปฏิญญาแลวจึงเสด็จไปเฝาพระชนกกราบทลูวา 
ขาแตพระบิดา  พระผูมีพระภาคเจาทรงใหปฏิญญาแกขาพระองคแลว  เมื่อขา 
พระองคสงขาวมา  ขอพระบิดาพึงสงพระผูมีพระภาคเจาไปเถิด  พระเจาขา  ดังนี้  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 198 

แลวถวายบังคมพระชนกเสด็จออกไปสรางพระวิหารในที่โยชนหน่ึง  โยชนหน่ึง  
เสด็จไปทางไกลถึง  ๒,๐๐๐  โยชน  ทรงเลือกสถานท่ีสรางวิหารในพระนครของ 
พระองค ทอดพระเนตรเห็นสวนของกุฏมพีชื่อโสภะ  ทรงซื้อหนึ่งแสน  ทรงสละ 
หน่ึงแสน     สรางพระวิหาร ณ พระวิหารน้ัน     พระสุมนราชกุมารทรงสราง 
คันธกุฏีแดพระผูมีพระภาคเจา    และกุฏิที่เรนลับและมณฑป   เพ่ือเปนที่พัก 
กลางคืนและกลางวันของภิกษุที่เหลือทํากําแพงลอม  และสรางซุมประตูสําเร็จ 
แลว    จึงสงขาวใหพระชนกทรงทราบวา  กิจของขาพระองคสําเร็จแลว  ขอพระ 
บิดาจงทรงสงพระศาสดาไปเถิด   พระเจาขา. 
         พระราชาทรงอังคาสพระผูมีพระภาคเจาแลวกราบทูลวา  ขาแตพระผูมี 
พระภาคเจา   กิจของสุมนะสําเร็จแลว   เธอหวังการเสด็จไปของพระองคดังนี้ 
พระผูมีพระภาคเจามีภิกษุหน่ึงแสนเปนบริวาร  ประทับอยูในพระวิหารท้ังหลาย 
ในที่โยชนหน่ึง  โยชนหน่ึงไดเสด็จไปแลว    พระกุมารทรงสดับวาพระศาสดา 
กําลังเสด็จมา  จึงเสด็จไปตอนรับสิ้นทางโยชนหน่ึง  ทรงบูชาดวยของหอมและ 
ดอกไมเปนตน     ทลูอัญเชิญพระผูมีพระภาคเจาใหเสด็จเขาไปสูพระวิหารแลว 
กราบทูลวา 
                      ขาแตพระมหามุน ี  ขอพระองคจงทรงรับ 
                สวนช่ือโสภนะ  ซึ่งขาพระองคซื้อมาดวยทรัพย 
                หน่ึงแสน สรางอีกดวยทรัพยหนึ่งแสน  พระเจาขา 
แลวถวายมอบพระวิหาร.                                                
         สุมนราชกุมารน้ัน     ในวันเขาพรรษาถวายทานแลว       ตรัสเรียก 
โอรสและชายาของพระองค   และอํามาตยทั้งหลายมาแลว    ตรัสวาพระศาสดา 
พระองคนี้มาสูสํานักของเราแตไกลทีเดียว   อน่ึง  ธรรมดาพระพุทธเจาท้ังหลาย 
เปนผูหนักในธรรมไมเพงตออามิส   เพราะฉะนั้น   เราจะนุงหมผาสาฏก ๒ ผืน  
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สมาทานศีลแลวอยู  ณ ทีน่ี้แหละตลอด ๓ เดือนน้ี       พวกทานทั้งหลายจงถวาย  
ทาน  แกพระขีณาสพหนึ่งแสนรูป   โดยทํานองนี้แลตลอด  ๓  เดือน. 
         สุมนราชกุมารน้ัน   ประทับนั่งอยู  ณ ที่อันมสีวนเสมอกันกับที่อยูของ 
พระสุมนเถระ      ทรงเห็นขอวัตรปฏิบัติที่พระเถระกระทําแดพระผูมีพระภาค 
ทั้งหมด   จึงทรงดําริวา พระเถระนี้เปนผูโปรดปรานโดยสวนเดียวในที่นี้  ณ  ที ่
ควรปรารถนาฐานันดรของพระเถระนี้เถิด     เมื่อใกลถึงวันปวารณาเสด็จเขาไป  
สูบานทรงบริจาคทานใหญตลอด  ๗  วัน  ในวันที่  ๗  ทรงตั้งไตรจีวรไว  ณ  ที ่
ใกลเทาของภิกษุหน่ึงแสนรูป      ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  บญุอันใดที่ขาพระองคกระทําแลว  จําเดิมแตการสรางพระ 
วิหาร    อันมีในระหวางโยชนหน่ึง  ๆ ในหนทางบุญอันนั้น    ขาพระองคมิได 
ปรารถนา    สัคคสมบัติ   มารสมบัติ  และพรหมสมบัติ     แตปรารถนาความเปน 
อุปฐากของพระพุทธเจาจึงไดกระทํา   เพราะฉะนั้น  จึงกราบทูลวา   ขาแตพระผู 
มีพระภาคเจา   แมขาพระองคก็จะพึงเปนอุปฏฐากของพระพุทธเจา    ในอนาคต 
ดุจพระสุมนเถระ   แลวหมอบถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ   พระผูมีพระ 
ภาคเจาทรงตรวจดูวา จิตย่ิงใหญของกุลบุตรจักสําเร็จหรือไมหนอ ทรงทราบวา 
ในอนาคตในกัปที่แสนจากน้ีไป     พระพุทธเจาพระนามวาโคดมจักทรงอุบัติ 
สุมนะนี้จักเปนอุปฐากของพระพุทธเจาพระองคนั้น  จึงทรงประทานพรวา 
                        ขอความปรารถนาท่ีต้ังไวนั้นทั้งหมดแล 
                  จงสําเร็จแกทาน     ขอความดําริทั้งหลายท้ัง 
                  ปวงจงเต็ม      เหมือนดวงจันทรในวันเพ็ญ 
                  ฉะน้ันเถิด  ดังน้ี. 
         พระกมุารทรงสดับดังน้ันจึงดําริวา  ธรรมดาพระพุทธเจาท้ังหลายยอม 
มีพระดํารัสไมเปนสองดังนี้   ในวันทีส่องนั่นเอง  ทรงรับบาตรและจีวรของพระ  
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ผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นแลว     ไดทําเปนดุจทรงดําเนินไปขางหลัง ๆ พระ  
กุมารน้ันถวายทานในพุทธุปบาทน้ันตลอดหน่ึงแสนป  ทรงไปบังเกิดในสวรรค 
แมในครั้งศาสนาของพระพุทธกัสสปก็ไดถวายผาสาฎกเน้ือดี   เพ่ือรับบาตรของ 
พระเถระผูเที่ยวไปบิณฑบาตแลวไดทรงทําการบูชา  ไดไปบังเกิดบนสวรรคอีก 
จุติจากน้ันแลวไดเปนพระเจาพาราณสี      ทรงสรางบรรณศาลาแดพระปจเจก 
พุทธเจา ๘ องค      ต้ังหมอนํ้าใสดุจแกวมณีไว     ไดทรงกระทําการบํารุงดวย 
ปจจัย  ๔ ตลอดหม่ืนป  เหตุเหลาน้ีเปนที่ปรากฏชดัแลว. 
         ก็พระสุมนราชกุมารน้ันทรงบริจาคทานอยางเดียว    ตลอดหน่ึงแสนกัป 
ทรงบังเกิดในภพดุสิตพรอมกับพระโพธิสัตวของเรา     ครั้นจุติจากภพดุสิตน้ัน 
ไดถือปฏิสนธิในพระตําหนักของเจาศากยะพระนามวา อมิโตทนะ.   เมื่อพระผูมี 
พระภาคเจาเสด็จออกทรงผนวชโดยลาํดับ      ไดบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแลว 
เสด็จสูกรุงกบิลพัสดุโดยเสด็จไปเปนครั้งแรก    แลวเสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ 
เมื่อพระราชกุมารท้ังหลายพากันทรงผนวช     เพ่ือเปนบริวารของพระผูมีพระ 
ภาคเจาไดเสด็จออกพรอมกับเจาศากยะทั้งหลายมีทานภัททิยะเปนตน   ทรง 
ผนวชในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาไมนานนัก     ไดสดับธรรมกถาในสํานัก 
ของทานปุณณมันตานีบุตรแลวต้ังอยูในโสดาปตติผล  ทานพระเถระนี้เปนผูถึง 
พรอมดวยอุปนิสัยในชาติกอนดวยประการฉะน้ี     ปฏิจจสมุปบาทแมลึกซ้ึงก็ 
ปรากฏดุจเปนของงาย เพราะความถึงพรอมดวยอุปนิสัยในชาติกอนของพระเถระ 
นั้น. 
         เกจิอาจารยกลาวถึงการเรียน การฟง การสอบถาม   และการทรงไวใน 
สํานักครูทั้งหลายบอย ๆ ดวยบทวา   ติตฺถวาโส  คือการอยูในสํานักครู  การอยู 
ในสํานักครูนั้นของพระเถระบริสุทธิอ์ยางยิ่ง  แมดวยเหตุนั้น  ปฏิจจสมุปบาทน้ี 
แมลึกซ้ึง    กป็รากฏแกพระเถระเปนดุจเปนของงาย    อน่ึง ปจจยาการปรากฏ 
เปนของงายของผูเปนโสดาบัน  ก็พระเถระน้ีไดเปนพระโสดาบันแลว.  
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         การกําหนดนามรูป ยอมปรากฏแกทานผูเปนพหูสูตดุจเตียงและต่ังยอม  
ปรากฏ  เมื่อดวงประทีปสองสวางในหองนอนประมาณ ๔ ศอก ก็ทานพระเถระ 
นี้เปนผูเลิศของผูเปนพหูสูตท้ังหลาย  ปจจยาการแมลึกซ้ึงก็ปรากฏแกพระเถระ 
นั้น   ดุจเปนของงายดวยอานุภาพแหงความเปนพหูสูตดวยประการฉะน้ี. 
         ในความงายและความลึกซึ้งของปฏิจจสมุปบาทน้ัน  ปฏิจจสมุปบาท 
ชื่อวาเปนของลึกซึ้งดวยอาการ ๔ อยางคือ    ดวยความลึกซึ้งโดยอรรถ    ดวย 
ความลึกซึ้งโดยธรรม   ดวยความลึกซึ้งโดยเทศนา   ดวยความลึกซึ้งโดยปฏิเวธ 
ในความลึกซึ้ง  ๔ อยางนั้น    ปฏิจจสมุปบาทเปนของลึกซึ้ง  มีอรรถวา มีและ 
เกิดข้ึน เพราะชาติเปนปจจัยแหงชราและมรณะเปนของลึกซึ้ง มีอรรถวา  มแีละ 
เกิดข้ึนเพราะอวิชชาเปนปจจัยแหงสังขารทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้น  นี้คือความท่ี 
ปฏิจจสมุปบาทมีความลึกซ้ึง โดยอรรถปฏิจจสมุปบาทเปนของลึกซึ้ง มีอรรถคือ 
อวิชชาเปนปจจัยแหงสังขารท้ังหลาย  เปนของลึกซึ้ง  มีอรรถคือชาติเปนปจจัย 
แหงชราและมรณะ  เพราะเหตุนั้น    นี้ชื่อวาความท่ีปฏิจจสมุปบาทมีความลึกซึ้ง 
โดยธรรม    ในบางสูตรทานแสดงปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม   ในบางสูตรโดย 
ปฏิโลม  ในบางสูตรทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลม  ในบางสูตรโดยอนุโลมหรือโดย 
ปฏิโลมต้ังแตตอนกลาง   ในบางสูตรโดยอนุโลมหรือโดยปฏโิลมต้ังแตตอนทาย 
ในบางสูตรมีสนธิ  ๓ สงัเขป  ๔  ในบางสูตรมีสนธิ  ๒  สังเขป  ๓  ในบางสูตร 
มีสนธิ ๑ สังเขป ๒  เพราะเหตุนั้น  นี้ชื่อวาความท่ีปฏิจจสมุปบาทมีความลึกซ้ึง 
โดยเทศนา อน่ึง ปฏิจจสมุปบาทเปนของลึกซึ้ง มีอรรถวา ไมรู  ไมเห็น ไมแทง 
ตลอดสัจจธรรมแหงอวิชชา  เปนของลึกซึ้ง  มีอรรถวา  ปรุงแตงรวบรวมสังขาร 
ทั้งหลายมีกําหนัดและคลายความกําหนัด   มีอรรถวา ความเปนของสูญ  ความไม 
ขวนขวาย  ความไมเคลื่อนท่ีและความปรากฏแหงปฏิสนธิของวิญญาณ   มีอรรถ  
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วา เกิดหนเดียว การแยกกนั   การไมแยกกัน   การนอมไป  การทําลายของนาม  
รูป   มีอรรถวา  เปนใหญเปนทวาร   และเขตของโลก     และความเปนธรรมมี 
อารมณของอายตนะ ๖  มีอรรถวา สมัผัส  เสียดสีไปรวมและประชุมของผัสสะ 
มีอรรถวา การเสวยอารมณและรส  และการเสวยสิ่งไรชีวิตคือความเปนสุข เปน 
ทุกขและกลางๆ  ของเวทนา มีอรรถวา ยินดียิ่ง พะวงยิ่ง สายนํ้า แมน้ําคือตัณหา 
มหาสมุทรคือตัณหา  เต็มไดยากของตัณหา  มีอรรถวา  ถือรับยดึถูกตองลวงไป 
ไดยากของอุปาทาน  มีอรรถวา  ประมวลปรุงแตงการซัดไปใน โยนิ  คติ  ฐิติ 
และนิวาสสถานท้ังหลายของภพ   มีอรรถวา   ความปรากฏชาติสัญชาติความกาว 
ลงการเกิดข้ึนของชาติ  มีอรรถวา  สิ้นไป เสื่อมไป  แตกไป  และแปรปรวน   ของ 
ชราและมรณะดวยประการอยางนี้    สภาวะแหงอวิชชาเปนตนใด  ธรรมท้ังหลาย 
มีอวิชชาเปนตน        เปนอันรูแจงแทงตลอดโดยลกัษณะอันมีรสดวยปฏิเวธใด 
สภาวะและปฏิเวธน้ันเปนของลึกซึ้ง    เพราะเหตุนั้น    พึงทราบวาน้ีคือความท่ี 
ปฏิจจสมุปบาท  มีความลึกซึ้งโดยปฏิเวธ. 
         ปฏิจจสมุปบาทแมทั้งหมดน้ัน      ปรากฏแกพระเถระดุจเปนของงาย 
ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะยังทานพระอานนทใหคลายความคิด 
จึงตรัสวา มา เหว  ดังนี้เปนตน   กใ็นขอน้ีมีอธิบายวา ดูกอนอานนท เธอเปน 
ผูมีปญญามาก  มีปญญาเฉลียวฉลาด ดวยเหตุนั้น ปฏิจจสมุปบาท    แมเปนของ 
ลึกซ้ึงยอมปรากฏแกเธอดุจเปนของงาย  เพราะฉะน้ัน  เธออยาไดกลาวอยางนี้วา 
ปฏิจจสมุปบาทน้ีปรากฏเปนของงายแกเราเทานั้นหรือ    หรือวาแมแกผูอ่ืนดวย 
ในบทที่ทานกลาววา  อปสาเทนฺโต  นั้นมีอธิบายวา  ดกูอนอานนท  เธออยา 
ไดกลาวอยางนี้วา ก็เม่ือเปนเชนนั้น  ปฏิจจสมุปบาทน้ียอมปรากฏแกเราดุจเปน 
ของงาย ๆ กผิ็วาปฏิจจสมุปบาทน้ี      ยอมปรากฏแกเธอดุจเปนของงาย ๆ ไซร 
เพราะเหตุไร  เธอจึงมิไดเปนโสดาบันตามธรรมดาของตน  เธอต้ังอยูในนัยที่เรา  
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ใหแลวจึงบรรลุโสดาปตติมรรค  ดูกอนอานนท  นิพพานน้ีเทาน้ันเปนของลึกซึ้ง 
แตปจจยาการเปนของงายของทาน   เมื่อเปนเชนนั้น   เพราะเหตุไร   เธอถอน  
กิเลส ๔ เหลาน้ีคือ   กามราคสังโยชน   (การผูกจิตดวยกามราคะ)    ปฏิฆสัง- 
โยชน  (การผูกจิตดวยความแคน)  อยางหยาบ  กามราคานุสัย (กิเลสอันนอน 
เนื่องอยูในสันดานคือกามราคะ)    ปฏิฆานุสัยอยางหยาบ   (กิเลสอันนอนเน่ือง 
อยูในสันดานคือความแคน) ไดแลว   จึงไมทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล   เธอถอน 
กิเลส ๔ อันเกี่ยวเนื่องเหตุนั้นไดแลว   ไมทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล     เธอถอน 
กิเลส ๘ อยางเหลาน้ีคือ  สังโยชน ๕ มีรูปราคะ (ความกําหนัดในรูป) เปนตน 
ภวราคานุสัย  (กิเลสอันนอนเนื่องในสันดานคือความกําหนัดในภพ) มานานุสัย 
(กิเลสอันนอนเน่ืองในสันดานคือมานะ)   อวิชชานุสัย   (กิเลสอันนอนเน่ืองใน 
สันดานคืออวิชชา) ไดแลว    ไมทําใหแจงซ่ึงพระอรหัต    อน่ึง   เพราะเหตุไร 
เธอจึงไมบรรลุสาวกปารมีญาณ  ดุจพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะผูบําเพ็ญ 
บารมีตลอดอสงไขยยิ่งดวยแสนกัป       และเธอไมบรรลุปจเจกโพธิญาณดุจพระ 
ปจเจกพุทธเจาท้ังหลายผูบําเพ็ญบารมีตลอด ๒ อสงไขยยิ่งดวยแสนกัป   กห็รือ 
ผิวาปฏิจจสมุปบาทน้ันปรากฏเปนของงาย   โดยประการท้ังปวงแกเธอ เมื่อเปน 
เชนนั้น เพราะเหตุไร เธอจึงไมทําใหแจงซ่ึงพระสัพพัญุตญาณ  ดุจพระพุทธ- 
เจาท้ังหลายผูบําเพ็ญบารมีมาแลวตลอด ๔ อสงไขย ๘  อสงไขยหรือ ๑๖ อสง- 
ไขยย่ิงดวยแสนกัป       เธอเปนผูไมมีประโยชนอะไรดวยการบรรลุคุณวิเศษ 
เหลาน้ี     เธอจงมองดูความผิดพลาดของเธอโดยตลอด   สาวกเชนเธอต้ังอยูใน 
ความรูพ้ืน ๆ ยอมพูดถึงปจจยาการอันลึกซ้ึงยิ่งนักวาปรากฏเปนของงายแกเรา 
ดังน้ี      คําพูดนี้ของเธอน้ันเปนคําพูดตรงกันขามกับพระดํารัสของพระพุทธเจา 
ทั้งหลาย     ถอยคําอันภิกษุเชนเธอจะพึงกลาวตรงกันขามกับพระดํารัสของพระ 
พุทธเจาท้ังหลายไมสมควรดังน้ี   ดกูอนอานนท  เม่ือเราเพียรเพ่ือบรรลุปจจยา-  
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การน้ีลวงไปถึง  ๔  อสงไขยยิ่งดวยแสนกัป      ก็และชื่อวาทานอันเราไมใหแลว  
เพ่ือบรรลุปจจยาการไมมี   ชื่อวาบารมีอันเราไมบําเพ็ญแลวไมมี   ก็และเม่ือเรา 
กําจัดมารและเสนามาร    ดุจไมหายใจดวยคิดวา    วันนี้เราจักบรรลุปจจยาการ 
แผนดินผืนใหญนี้   ไมหว่ันไหวแมแค  ๒ นิ้ว  เมื่อเราบรรลุบพุเพนิวาส (ขันธ-  
ปญจกท่ีอยูอาศัยในชาติกอน) ในปฐมยาม  บรรลุทพิยจักษุในมัชฌิมยามก็เหมือน 
กัน   แตในปจฉิมยามตอนใกลรุง     พอเราเห็นวาอวิชชาเปนปจจัยของสังขาร 
ทั้งหลายโดยอาการ ๙ อยางดังน้ีเทาน้ัน   หม่ืนโลกธาตุเปลงเสียงรองกองกังวาน 
เปนพัน ๆ เสยีง   ดุจกังสดาลถูกเคาะดวยทอนเหล็ก     หว่ันไหวดุจหยาดนํ้าท่ี 
ใบบัวเมื่อตองลมฉะนั้น   ดูกอนอานนท ก็ปฏิจจสมุปบาทน้ี    เปนของลึกซึ้งถึง 
อยางนี้และปรากฏวาเปนของลึกซึ้ง   ดูกอนอานนท   การไมรูตาม    ไมบรรล ุ
ธรรมนี้   ยอมไมลวงพนสงสารไปไดดังนี้. 
         บทวา เอตสฺส ธมฺมสฺส คือแหงปจจยธรรมนั้น.  บทวา อนนุโพธา  
คือไมรูตาม     ดวยสามารถญาตปริญญา     (การกําหนดรูวารูแลว).    บทวา 
อปฏิเวธา  คือไมแทงตลอดดวยสามารถแหงการพิจารณาการละและการกําหนด 
รู. บทวา  ตนฺตากุลกชาตา  คือเกิดเปนผูยุงดุจดาย  อธิบายวา สัตวทั้งหลาย 
พลาดในปจจยาการน้ี    ยอมเปนผูวุนวายยุงเหยิง    ไมอาจทําปจจยาการใหตรง 
ไดเหมือนดายของชางหูกเก็บไวไมดีถูกหนูกัด  ยอมยุงในท่ีนั้น ๆ  จึงเปนการ 
ยากท่ีจะทําปลายใหเสมอปลาย  ทําตนใหเสมอตนได  เพราะไมรูนี้ปลายนี้ตน 
ฉะน้ัน     ในความยุงของดายนั้นบุคคลวางดายไวในการงานของบุรุษเฉพาะตัว 
ก็พึงสามารถทําใหตรงได    ก็สัตวทั้งหลายอ่ืนเวนพระโพธิสัตวทั้งสองเสียชื่อวา 
สามารถจะกระทําปจจยาการใหตรงไดตามธรรมดาของตนยอมไมมี     สัตวทั้ง 
หลายเหลาน้ีพลาดในปจจัยทั้งหลายไมสามารถทําปจจัยใหตรงได    ยอมยุงเหยิง 
ผูกเปนปมดวยสามารถทิฐิ ๖๒ เหมือนดายยุงผสมน้ําขาวบุคคลทุบดวยหวาย  ยอม  
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มะเกลือผูกเปนปมในที่นั้นๆ  ฉะน้ัน ก็สัตวพวกใดพวกหนึ่ง อาศัยทิฐิทั้งหลาย  
ทั้งหมด  ไมสามารถทําปจจยาการใหตรงไดแนแท.  บทวา  คุณคณฺ ิกชาตา 
คือดายผสมนํ้าขาวของชางหูก    ทานกลาววา    เปนปมดุจกลุมดาย     อาจารย 
พวกหน่ึงกลาววา    รังของสกุณีนั้นชื่อคุณะ (เครื่องผูก) ดังน้ีบาง     ของยุงแม 
ทั้งสองอยางนั้นพึงประกอบโดยนัยกอนน้ันแลวา     เปนการยากท่ีจะทําปลายให 
เสมอปสาย  ทานใหเสมอตนได  ดังนี้.  บทวา   มุชฺปพฺพชภูตา  คือ เปน 
ดุจหญามุงกระตายและดุจหญาปลอง หมูสัตวนี้ไมสามารถทําปจจยาการใหตรงได 
เปนผูมีปมดวยอํานาจของทิฐิ  ยอมไมพน  อบาย ทคุติ  วินิบาต  สงสาร เหมือน 
ถือเชือกที่เขาทุบหญาเหลาน้ันแลวทําเปนเชือก  ครั้นถึงคราวเชือกเกาก็จะตกลง 
ในที่ไหนๆ  จึงเปนการยากท่ีจะทําใหปลายเสมอปลาย  ทําโคนใหเสมอโคนได 
เพราะไมรูวา  นี้ปลาย  นีโ้คน   ของเชือกเหลาน้ัน     ฉะน้ัน  บุคคลวางเชือก 
แมนั้นไวในการงานของบุรุษเฉพาะตัว  พึงสามารถทําใหตรงได  ก็สัตวเหลาอ่ืน 
เวนพระโพธิสัตวทั้งสององคเสีย        ชื่อวาสามารถจะทําปจจยาการใหตรงตาม 
ธรรมดาของตน  ยอมไมมี. 
         ในบทเหลาน้ัน    บทวา  อปาโย   ไดแก  นรก   กําเนิดเดียรัจฉาน 
เปรตวิสัย  และอสูรกายทั้งหลาย  จริงอยู  แมทั้งหมดเหลาน้ันทานกลาววา  อบาย 
เพราะไมมีความเจริญกลาวคือ วุฒิ อนึ่ง ชื่อวาทุคติ  เพราะเปนทางไปแหงทุกข 
ชื่อวาวินิบาต   เพราะตกจากการต้ังข้ึนแหงความสุข.  สวนทานนอกนี้กลาววา 
                 ลาํดับแหงขันธ  ธาตุ  และอายตนะ 
                 ยงัเปนไปไมขาดสาย  ทานกลาววา  สงสาร. 
         หมูสัตวยอมไมพน    คือไมกาวลวง    แมทั้งหมดน้ัน    ลาํดับนั้นแล 
หมูสัตว   ถือจุติและปฏิสนธิบอยๆ อยางนี้   คือ  จากจุติ  ถึง ปฏสินธิ  จากปฏ ิ
สนธิถึงจุติ     ยอมหมุนเวียนเปลี่ยนไปในภพท้ังหลาย ๓  ในกาํเนิดทั้งหลาย ๔  
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ในคติทั้งหลาย ๕   ในวิญญานฐิติทั้งหลาย  ๗  ในสัตตาวาสท้ังหลาย  ๙  ดุจเรือ  
ถูกลมซัดไปในมหาสมุทรและดุจโคท่ีถูกเทียมในเครื่องยนต    ดวยประการดังนี้  
พึงทราบท้ังหมดนี้วา       พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะยังทานพระอานนทใหคลาย 
ความคิดจึงตรัสแลว.                
         บัดนี้   เพราะสูตรนี้   พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มดวยบทท้ังสองนี้แลวา 
ดูกอนอานนท   ปฏิจจสมุปบาทน้ีเปนของลึกซึ้งและสัตวทั้งหลายเกิดเปนผูยุง 
ดุจดายของชางหูก ดังน้ี   ฉะน้ัน เมื่อทรงปรารภเทศนาเพื่อเห็นความลึกซึ้งของ 
ปจจยาการโดยสืบเนื่องนี้กอนวา ดูกอนอานนท ปฏิจจสมุปบาทน้ีเปนของลึกซึ้ง 
จึงตรัสคําเปนอาทิวา   ชราและมรณะมีสิ่งน้ีเปนปจจัยดังน้ี. 
         ปจจัยแหงชราและมรณะนี้    ชื่อ   อิทัปปจจัย     (มีสิ่งนี้เปนปจจัย) 
เพราะฉะนั้น  ชราและมรณะจึงมีสิ่งน้ีเปนปจจัย  ดูกอนอานนท  มบีุคคลผูเปน 
บัณฑิตถามแลวอยางนี้วา   ปจจัยของชราและมรณะมีอยูหรือ    ชราและมรณะ 
พึงมีสิ่งใดเปนปจจัย    ไมควรปฏิบัติโดยอาการที่พึงเปนผูนิ่งตอปญหา   เพราะ 
เมื่อมีผูกลาววา  นั่นชีวะ  นั่นสรีระ   แลวควรกําหนดไว  หรือควรจะกลาววา 
ขอน้ีพระตถาคตไมทรงพยากรณ ดังน้ี   ฉะน้ัน   ควรกลาวแกเขาวา  มีโดยสวน 
เดียวเทาน้ัน    เหมือนอยางเม่ือมีผูกลาววา   จักษุเที่ยง   หรือไมเที่ยง  ควรกลาว 
โดยสวนเดียวเทาน้ันวาไมเที่ยง   เมื่อมีผูกลาวอีกวา   ชราและมรณะมีอะไรเปน 
ปจจัย  ชราและมรณะ   ยอมมีเพราะปจจัยอะไร  ดงัน้ี   ควรกลาวแกเขาดังนี้วา 
ชราและมรณะมีชาติเปนปจจัย   อธิบายวา   ควรกลาวอยางนี้     ในบททั้งหมด 
มีนัยอยางนี้     ก็บทนี้วา  ผัสสะ  มีนามรูปเปนปจจัย      เพราะเม่ือกลาววามี 
สฬายตนะเปนปจจัย  เปนอันรับสัมผัสอันเปนผล ๖ มีจักษุสัมผัส  เปนตน   แต 
ในที่นี้ พระผูมีพระภาคเจามีพระประสงคจะแสดงความวิเศษของปจจัยที่เกิดข้ึน 
รับบาง  ไมรบับาง  ดวยบทน้ีวามี  สฬายตนะ เปนปจจัย  ดังนี้   และปจจัย  
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อันวิเศษ แมอยางอ่ืนของผัสสะ มากเกินกวา สฬายตนะ ฉะน้ัน พึงทราบวา  
พระองคตรัสไวแลว    ถามวา   ก็ดวยวาระน้ี     พระผูมีพระภาคเจาตรัสอะไรไว 
ตอบวา  ตรัสเหตุแหงปจจัยทั้งหลายไว  จริงอยู  พระสูตรนี้ทานกลาววา  มหา- 
นิทาน   เพราะกระทําปจจัยทั้งหลาย  ใหไมมีปจจัย  ไมใหมีความพัวพัน   ไม 
ใหมีกอแลว  จึงกลาวไว  บัดนี้    เพ่ือจะทรงแสดงความเปนปจจัยเหลาน้ัน   เปน 
ปจจัยแทจริง  ไมเปนอยางอ่ืน   จึงตรัสคําเปนอาทิวา   ชราและมรณะ   มชีาติ 
เปนปจจัย   เรากลาวอธิบายคําน้ีไวดวยประการดังน้ี. 
         ในบทเหลาน้ัน บทวา ปริยาเยน  คือโดยเหตุ.  บทวา  สพฺเพน สพฺพ 
สพฺพถา สพฺพ  (ทั่วทุกหนแหง)  ทั้งสองบทน้ีเปนนิบาต   อธิบายบทน้ันวา 
ผิวา ชื่อวาชาติทั้งหมด  ไมพึงมีโดยอาการท้ังหมด   ไมพึงมีโดยสภาวะท้ังหมด 
ดังน้ี    แมในภพเปนตน   พึงทราบโดยนัยนี้แล.    บทวา  กสฺสจิ  นี้     เปนคํา 
ไมแนนอน  คือ  แกใครๆ ในเทวโลกเปนตน    แมบทนี้วา  กิมหฺิจิ  ก็เปนคํา 
ไมแนนอนเหมือนกัน  คือ ในที่ไหน ๆ ในภพท้ัง  ๙ มี  กามภพเปนตน.  บทวา 
เสยฺยถีท  เปนนิบาต     ในอรรถวา  กาํหนดในความไมแนนอน   และขยาย 
ความยอออกไป    บทนั้นมีอธิบายวา   เราจักขยายความแหงบทท่ีเรากลาวไวแก 
ใครๆ  ในที่ไหนๆ  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงขยายความน้ัน  จึงตรัสคําเปน 
อาทิวา   เพ่ือความเปนเทวดาแหงพวกเทวดา. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา เพ่ือความเปนเทวดาแหงเทวดาท้ังหลาย   พวก 
เทวดาทานกลาววา   เทวา   โดยกําเนิดของขันธเพ่ือความเปนเทวดาแหงเทวดา 
ทั้งหลาย     พึงทราบความในบทท้ังปวงโดยนัยนี้แลวา  ก็หากวา   ชาติจักไมมี 
ทั่วไปทุกหนแหง  ดังนี้   ก็ในบทเหลาน้ีบทวา   เทวา  คืออุปปตติเทพ  (ผุด 
เกิดข้ึน).  บทวา  คนฺธพฺพา  คือเทวดาท่ีสิ่งอยูตามโคนไมและตนไม เปนตน. 
บทวา  ยกฺขา  คือ  พวกอมนุษย.  บทวา  ภูตา  คือสัตวที่เกิดแลว  พวกใด  
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พวกหนึ่ง.     บทวา  ปกฺขโิน  คือ นกพวกใดพวกหน่ึง  มีกระดกูเปนปกก็ดี 
มีหนังเปนปกก็ดี  มีขนเปนปกก็ดี.  บทวา สิรึสปา  คือสัตวพวกใดพวกหนึ่ง 
เลื้อยคลานไปบนแผนดิน.  บทวา เตส  เตส  คือ  บรรดาเทวดาและคนธรรพ 
เปนตนเหลานั้นๆ.  บทวา  ตถตฺตาย  คือ  เพ่ือความเปนเทวดาและคนธรรพ  
เปนตน.  บทวา  ชาตินิโรธา  ความวา เพราะปราศจากชาติ  เพราะไมมีชาติ. 
         แมบททั้งหมดมีอาทิวา  เหตุดังน้ีเปนไวพจนของเหตุนั้นแล    จริงอยู 
เพราะเหตุ  ยอมปรารถนา ยอมเปนไป  เพื่อตองการผลของตน  ฉะนั้น ทานจึง 
กลาววา เหตุดังนี้  เพราะมอบผลนั้นใหดุจมอบใหดวยคําวา  ทานทั้งหลายจงรับ 
ผลนี้นั้นเถิด  ดังน้ี   ฉะน้ัน ทานจึงกลาวนิทาน  เพราะผลยอมต้ังข้ึน คือ  ยอม 
เกิดข้ึนจากเหตุนั้นและอาศัยเหตุนั้น    ยอมถึง  คือ  ยอมเปนไป  ฉะนั้น ทานจึง 
กลาววา  สมุทัย  และ ปจจัย  ดังนี้   ในบทท้ังหมดมีนัยนี้   อีกอยางหน่ึง  บทวา 
ยทิท   ในบทน้ีวา  ยทิท   ชาติ  ดังน้ีเปนนิบาต  พึงทราบความแหงนิบาตน้ัน 
โดยอนุรูปแกลิงคในบททั้งหมด    กใ็นที่นี้มีอธิบายบทน้ีอยางที่วา  ยา  เอสา 
ดังน้ี  จริงอยู ความเกิดแหงชราและมรณะ  ยอมเปนปจจัยแหงที่สุดของอุปนิสัย 
         ทานกระทําการกําหนดโอกาสในบทแหงภพดวยบทน้ีวา กิมฺหิจ ิ  (ในภพ 
ไหน ๆ)    ในบทน้ันพึงทราบวา   กามภพ    ในภายใน   กระทําท่ีสุดอเวจีใน 
เบื้องตํ่า  กระทําเทวโลกชั้นปรนิมมิตวสวัตตีในเบื้องบน ในอุปปตติภพก็มีนัยนี้  
แตในบทนี้ควรเปนกรรมภพ          เพราะกรรมภพนั้นเปนปจจัยแหงท่ีสุดของ 
อุปนิสัยของชาติ    แมในบทแหงอุปาทานเปนตน     พึงทราบวาทานกระทําการ 
กําหนดโอกาสดวยบทน้ีวา กิมฺหิจิ  ดงัน้ี 
         ในบทวา เพราะอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพน้ี  ความวา  กามุปาทาน 
เปนปจจัยแหงกรรมภพ ๓  และอุปปตติภพ ๓   แมบทที่เหลือก็อยางนั้น   พึง 
ทราบภพ  ๒๔   มีอุปาทานเปนปจจัย    กรรมภพ ๑๒  ยอมไดในบทน้ีโดยตรง  
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อุปาทานแหงกรรมภพเหลาน้ัน  เปนปจจัยแหงท่ีสุดของสหชาตบาง   แหงที่สุด 
ของอุปนิสัยบาง.                                                
         บทวา รูปตณฺหา  คือความอยากในรูปารมณ  ในสัททตัณหาเปนตน  
ก็มีนัยนี้  ก็ตัณหานี้นั้นยอมเปนปจจัย  แหงที่สุดของสหชาตบาง  แหงท่ีสุดของ 
อุปนิสัยบาง   ของอุปาทาน.     
         ในบทวา ปจจัยแหงตัณหา  ก็คือเวทนาน้ี  ความวา วิบากเวทนา ยอม 
เปนปจจัยแหงท่ีสุดของอุปนิสัยของตัณหา     เวทนาอยางอ่ืนก็เปนปจจัยแมโดย 
ประการอ่ืน. 
         ก็ดวยเหตุเพียงเทานี้    พระผูมพีระภาคเจาทรงแสดงตัณหาเบื้องตนอัน 
มีวัฏฏะเปนมูล  บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงถึงตัณหาอันเปนความฟุงซาน  ดวยบท 
ทั้งหลาย ๙ ดุจบุคคลทุบที่หลัง     หรือจับที่ผมแลวผลักคนท่ีกําลังรองขอชีวิต 
ออกจากทาง จึงตรัสคําเปนอาทิวา  ดูกอนอานนท  ก็ดวยประการดังน้ีแล  คําน้ี  
 คือเพราะอาศัยเวทนาจึงเกิดตัณหาดังนี้. 
         ในบทเหลาน้ัน บทวา  ตณฺหา  ความวาตัณหามี  ๒  อยางคือ  เอสนาตัณหา 
และ  เอสิตตัณหา   บุคคลเดินไปสูทางแพะและทางขวากเปนตนแลว  เสาะแสวง 
หาโภคะทั้งหลายดวยตัณหาใด  ตัณหานี้ชื่อเอสนาตัณหา  ตัณหาใดแมเมื่อ 
บุคคลเสาะแสวงหาไดแลว  ตัณหานี้ก็ชื่อวาเอสิตตัณหา  แมทั้งสองคําน้ันก็เปนชื่อ 
ของตัณหาอันเปนความฟุงซานน้ันเอง  เพราะฉะนั้น     ตัณหา  ๒  อยางนี้  อาศัย 
เวทนาจึงชื่อวาเกิดตัณหา.  บทวา ปริเยสนา  คือการแสวงหาอารมณมีรูปเปน 
ตน   เพราะวาการแสวงหาน้ันยอมเปนการระลึกถงึตัณหา.  บทวา  ลาโภ  คือ 
การไดอารมณมีรูปเปนตน    เพราะวาการไดนั้นยอมเปนการระลึกดวยการแสวง 
หา.  
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         วินิจฉัยมี  ๔  อยางคือ ญาณ  ตัณหา  ทิฐิและวิตก.  ในวินิจฉัยเหลาน้ัน  
พึงรูวินิจฉัย  อันเปนความสุข ครั้นรูวินิจฉัย อันเปนสุขแลวพึงเพียรหาความสุข 
ในภายใน  นีคื้อญาณวินิจฉัย.    ความวิปริตแหงตัณหา  ๑๐๘ มาแลวอยางนี้วา 
บทวาวินิจฉัย   ไดแกวินิจฉัย ๒ อยางคือตัณหาวินิจฉัยและทิฐิวินิจฉัย    ชื่อวา 
ตัณหาวินิจฉัย. ทิฐิ ๖๒ ชือ่วาทิฏฐิวินิจฉัย. วิตกท่ีทานกลาววาวินิจฉัย ในที่นี้มา 
แลวในสักกปญหสูตรนี้วา  ดูกอนทานผูเปนใหญกวาทวยเทพ  ฉันทะ  คือความ 
พอใจแล  มีวิตกเปนเหตุดังน้ี   ก็คนท้ังหลายไดลาภแลวยอมตัดสินวา  นาพอใจ 
และไมนาพอใจ   ดีและไมดีดวยวิตกอยางเดียว  บุคคลดําริวา เราจักมีลาภเทานี้ 
เพ่ือตองการรูปารมณ  เราจักมีลาภเทาน้ีเพ่ืออารมณมีสัททารมณเปนตน   จักมี 
แกเราเทานี้   จักมีแกผูอ่ืนเทาน้ี      เราจักใชสอยเทานี้      เราจักเก็บเทาน้ีดังนี้ 
ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  อาศัยลาภ  จึงตัดสิน. 
         บทวา  ฉนฺทราโค  ความวา   ราคะอยางออนและราคะอยางแรง   ยอม 
เกิดข้ึนในวัตถุที่ตรึกแลว     ดวยอกุศลวิตกก็บทนี้เปนตัณหาในท่ีนี้.  บทวา 
ฉนฺโท  เปนชือ่ของราคะอยางออน.    บทวา  อชฺโฌสาน   คือการลงความ 
เห็นอยางแรงวา  เราของเราดังน้ี.  บทวา ปริคฺคโห  คือทําการยึดถือดวยสามารถ 
ตัณหาและทิฐิ.   บทวา  มจฺฉริย    ความวา  เพราะทนไมไดตอความเปนของ 
ทั่วไปดวยคนอ่ืน  ดวยเหตุนั้นนั่นเอง ทานโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาวอรรถ 
แหงคําของบทน้ันอยางนี้วา  ทานกลาววา มจฺฉริย   เพราะความท่ีต้ังใจวาส่ิง 
อัศจรรยนี้จงเปนของเราผูเดียว  จงอยาเปนของผูอ่ืนเลยดังน้ี.  บทวา  อารกฺโข 
 คือ การปองกัน อยางดีดวยสามารถการปดประตูและใสไวในหีบเปนตน. 
         ชื่อวาอธิกรณาเพราะอรรถวาทําใหยิ่ง   บทนีเ้ปนชื่อของเหตุ.  บทวา 
อารกฺขาธิกรณ    (เรื่องราวในการปองกัน)     เปนภาวนปุงสกะ  (ไมมีเพศ) 
อธิบายวา  เหตุแหงการปองกัน  ในการถือไมเปนตน  การถอืทอนไม เพ่ือหาม  
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ผูอ่ืน  ชื่อ  ทณฺฑาทาน  การถือมีดมีคมขางเดียวเปนตน  ชื่อ  สตฺถาทาน.  บทวา  
กลโห   คือทะเลาะทางกายบาง  ทะเลาะทางวาจาบาง   ความพิโรธมีมากอน ๆ 
ชื่อวา วิคคหะ  (ความทะเลาะกัน)   มมีาตอนหลัง ๆ ชื่อ วิวาท (การโตเถียง 
กัน).  บทวา ตุว  ตุว เปนคําไมเคารพ  คือพูด มึงมึง. 
         บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจาเพ่ือทรงแสดงตัณหาอันเปนความฟุงเฟอน้ัน 
แมโดยนัยปฏิโลมจึงทรงปรารภ    บทวา  อารกฺขาธิกรณ  (เหตุแหงการปอง 
กัน) ทรงกลบัการแสดง. ในบทเหลาน้ัน บทวา กามตณฺหา  ไดแกความอยาก 
ในรูปเปนตน      อันเกิดข้ึนแลวดวยสามารถราคะอันประกอบดวยกามคุณ ๕. 
บทวา ภวตณฺหา  คือราคะสหรคต  ดวยสัสสตทิฐิ  (ความเห็นวาเที่ยง).  บทวา 
วิภวตณฺหา  คือราคะสหรคตดวยอุจเฉททิฐิ (ความเห็นวาสูญ). 
         บทวา  อิเม  เทฺว  ธมฺมา    คือธรรม ๒ อยางเหลาน้ี คือ ตัณหามีวัฏฏะ 
เปนราก  และตัณหาอันฟุงเฟอ.  บทวา ทฺวเยน ความวา ธรรม ๒ อยางเหลานี้  
แมถึงความเปนอันเดียวกันโดยลักษณะของตัณหา        ก็ยอมเปนการรวมเปน 
อันเดียวกันกับเวทนา    โดยสวน ๒ ดวยสามารถตัณหามีวัฏฏะเปนราก    และ 
ตัณหาอันฟุงเฟอ  อธิบายวา  ธรรมทั้งหลายเหลาน้ีมีปจจัยรวมกันโดยมีเวทนา 
เปนปจจัย จริงอยู การรวมกันมี ๓ อยางคือ การประชุมรวมกัน การรวมสหชาต 
การรวมปจจัย  ในบทเหลาน้ัน  บทนี้วา ครั้งน้ันแล  การรวมชาวบานเหลาน้ัน 
ทั้งหมดยอมมีข้ึนดังน้ี  ชือ่วา การประชุมรวมกัน ถอยคําน้ีวา ทานผูมีอายุทั้งหลาย 
ธรรมเหลาน้ี   มีฉันทะเปนราก   มีผัสสะเปนที่เกิด  มีเวทนาเปนที่รวม  ชื่อรวม 
สหชาต  ก็พึงทราบบทน้ีวา  การรวมเปนอันเดียวกันกับเวทนาโดย  ๒ สวน ชื่อ 
วารวมปจจัย.  
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         ผัสสะท้ังหมดมีจักขุสัมผัสเปนตน     เปนผัสสะอันเปนผลอยางเดียวใน  
ผัสสะเหลาน้ัน     เวนผัสสะอันเปนผลแหงโลกุตตระ  ๔  ที่เหลือยอมเปนผัสสะ 
๓๒ ก็ในบทวา  ยทิท  ผสฺโส  นี้   โดยมากผัสสะยอมเปนปจจัยแหงเวทนา. 
         ทานกลาวอาการท้ังหลาย    ในบทวา เยหิ  อานนฺท  อากาเรหิ  เปน 
ตน  เปนสภาพไมใชเชนเดียวกัน และกันแหงเวทนาเปนตน    ทานแสดงอาการ 
เหลาน้ันไวดวยดี     ชื่อวาลิงค  (เพศ)  เพราะถึงความเส่ือมโทรม  ชื่อวานิมิต 
เพราะเหตุคือรูเรื่องนั้น ๆ  ชื่ออุทเทส เพราะควรแสดงอยางนั้น  ๆ เพราะฉะนั้น 
ในบทนี้มีอธิบายดังตอไปน้ี  ดูกอนอานนท การบัญญัตินามกาย อันเปนที่ประชุม 
ของนามยอมมีไดดวยอาการเพศ นิมิต อุเทศ   เมือ่มีอุเทศแหงเวทนาวาเวทนา 
ในอาการรูสึก  ในเพศรูสกึ  ในนิมิตรูสึก  เมื่อมีอุเทศแหงสัญญาวา สัญญาใน 
อาการรูพรอม   ในเพศรูพรอม    ในนิมิตรูพรอม    เมื่อมีอุเทศแหงสังขารทั้ง 
หลายวา   เจตนาแหงสังขารทั้งหลาย   ในอาการแหงเจตนา    ในเพศแหงเจตนา 
ในนิมิตแหงเจตนา  เมื่อมีอุเทศแหงวิญญาณวา  วิญญาณในอาการรูแจง    ใน 
เพศรูแจง  ในนิมิตรูแจงดังน้ี      ยอมเปนการบัญญัตินามกายวาน้ีเปนนามกาย 
เมื่อไมมีอาการเปนตน  ในเวทนาเปนตน  อันเปนเหตุใหบัญญติันามกาย  การ 
สัมผัสเพียงแตชื่อในรูปกาย  จึงพึงปรากฏไดบางไหม  มโนสัมผัสอันใดที่เปน 
ไวพจนของการสัมผัสเพียงแตชื่อในมโนทวาร  กระทําขันธ ๔ ใหเปนวัตถุแลว 
จึงเกิดข้ึน  มโนสัมผัสนั้นจะพึงปรากฏในรูปกาย   พึงกระทําประสาทท้ัง ๕ ให 
เปนวัตถุแลวพึงเกิดข้ึนไดบางไหมดังนี้   ลําดับนั้น ทานพระอานนทเม่ือไมยอม 
รับการเกิดข้ึนแหงสัมผัสน้ันจากรูปกาย  ดุจเม่ือไมมีตนมะมวงก็ไมรับการเกิดข้ึน 
ของผลมะมวงสุกจากตนชมพู  ฉะนั้น   จึงกราบทูลวา  โน  เหต  ภนฺเต  ดังน้ี. 
         ในปญหาที่ ๒ พึงทราบความแหงอาการเปนตน   ดวยสามารถอาการ 
แหงความสลาย   เพศแหงความสลาย    นิมิตแหงความสลาย    และดวยสามารถ  
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แหงการยกข้ึนวารูปดังน้ี.   บทวา  ปฏฆิสมฺผสฺโส  คือ  การสัมผัสการทํารูป 
ขันธอันเปนไปกับดวยความกระทบใหเปนวัตถุแลวเกิดข้ึน แมในบทนี้พระเถระ   
เมื่อไมรับการเกิดข้ึนแหงสัมผัสนั้นจากนามกาย  ดจุเมื่อไมมีตนชมพูก็ไมรับการ 
เกิดข้ึนแหงผลชมพุสุก  จากตนมะมวง  ฉะนั้น  จึงกราบทูลวา  โน  เหต  ภนเฺต 
ดังน้ี. 
         ในปญหาที่ ๓  ทานกลาวไวเหมือนปญหาทั้งสองน่ันแล   ในปญหาที่ 
๓ นั้น  พระเถระเม่ือจะไมรับความเกิดข้ึนแหงผัสสะแมทั้งสอง    ในความไมมี 
แหงนามรูป   ดุจไมรับการเกิดข้ึนของผลมะมวงสุก    และผลชมพูสุกบนอากาศ 
ฉะน้ัน   จึงกราบทูลวา  โน เหต ภนฺเต ดังน้ี   พระผูมีพระภาคทรงแสดงปจจัย 
แตละอยาง ๆ แหงผัสสะท้ังสองอยางนี้     บัดนี้   เพ่ือทรงแสดงความที่ผัสสะแม 
ทั้งสองเหลานั้น  เปนปจจัยแหงนามรูปโดยไมตางกัน จึงทรงปรารภปญหาที่ ๔ 
วา  เยหิ  อานนฺท  อากาเรหิ  (ดูกอนอานนทดวยอาการเหลาใด)  ดังนี้. 
         บทวา  ยทิท นามรูป  คือ นามรูปนี้ใด  อธิบายวา  นามรูปในทวาร 
แมทั้ง ๖ นี้ใด  นี้แล   เปนเหตุ  นี้แล   เปนปจจัย   ดังน้ี    จริงอยู  จักษุเปนตน 
และรูปารมณเปนตน   ในจักขุทวารเปนตน    เปนรูป   ธรรมที่ประกอบกันเปน 
นาม  ผัสสะน้ันแม  ๕ อยาง  อยางนี้ดวยประการดังนี้  เพราะนามรูปเปนปจจัย 
จึงมีผัสสะ  แมในมโนทวาร   หทยวัตถุและรูปยอมเปนอารมณเปนรูป   สมัป- 
ยุตธรรม    และส่ิงไมมีรูปยอมเปนอารมณเปนนาม    ดวยประการฉะน้ีอยางนี้ 
แมมโนสัมผัสก็พึงทราบวา   เพราะมีนามรูปเปนปจจัย   จึงเกิดสัมผัส    กแ็ตวา 
นามรูปโดยมากยอมเปนปจจัยแหงผัสสะน้ัน. 
         บทวา  น  โอกฺกมิสสฺถ   ความวา วิญญาณจักไมเปนไปดวยสามารถ 
แหงปฏิสนธิ  ดุจเขาไปแลวเปนไปอยู.  บทวา  สมจฺุฉิสฺสถ  ความวา  เมื่อ 
ปฏิสนธิวิญญาณไมมี   นามรูปสวนท่ีเหลือบริสุทธิ์เปนนามรูปที่ตัดขาดเจือปน  
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จักเปนไปดวยความเปนกลละเปนตน ภายในทองของมารดาไดบางไหม. บทวา   
โอกฺกมิตฺวา  โอกฺกมิสฺสถ   ความวา  วิญญาณจักหยั่งลงดวยสามารถปฏิสนธิ 
แลวลวงเลยไปคือดับไปดวยสามารถจุติ.  ก็ความดับแหงวิญญาณนั้น   ยอมไมมี 
ดวยความดับแหงจิตนั่นแล     จากน้ันวิญญาณยอมไมมีดวยความดับแหงจิตดวง 
ที่ ๒ และที่  ๓.  จริงอยู กรรมชรูป  ครบ ๓๐ อันต้ังข้ึนพรอมกับปฏิสนธิจิตยอม 
เกิด  เมื่อกรรมชรูปเหลาน้ันต้ังอยูนั่นเอง   ภวังคจิต ๑๖ เกิดข้ึนแลวยอมดับไป. 
ไมมีอันตรายแกทารกผูถือปฏิสนธิในระหวางนั้น    หรือแกมารดาของทารกน้ัน 
เพราะอันตรายนี้ชื่อวายังไมมีโอกาส. ก็หากวารูปที่ปรากฏข้ึนพรอมกับปฏสินธิจิต 
สามารถเพ่ือใหปจจัยแกภวังคจิตดวงท่ี ๑๗ ได   ความเปนไปยอมดําเนินตอไป 
ประเวณียอมสืบตอ.    ก็หากวาไมสามารถ    ความเปนไปยอมไมดําเนินตอไป 
ประเวณียอมไมสืบตอ  ชือ่วาลวงเลยไป.  ทานหมายถึง การลวงเลยไปน้ัน  จึง 
กลาววา   โอกฺกมิตฺวา  โอกฺกมิสฺสถ  (หยั่งลงแลวลวงเลยไป) ดังน้ี.  บทวา 
อิตฺถตฺตาย    คือเพ่ือความเปนอยางนี้      อธิบายวา     เมื่อความเปนขันธ ๕ 
บริบูรณแลวอยางนี้. 
         บทวา  ทหรสฺเสว  สโต  คือยังออนนั่นเอง.  บทวา  โวจฺฉิชฺชิสฺสติ 
คือขาดความสืบตอ.    บทวา  วุฑฺฒึ  วริุฬฺหึ  เวปุลลฺ   (ความเจริญงอกงาม 
ไพบูลย)    ความวา   เมื่อวิญญาณขาดความสืบตอ    นามรูปบรสิุทธิ์จักต้ังข้ึน 
แลวถึงความเจริญในปฐมวัย     ความงอกงามในมัชฌิมวัย     ความไพบูลยใน 
ปจฉิมวัยบางไดไหม  อธิบายวา  นามรูปจักถึงความเจริญ  ความงอกงาม  ความ     
ไพบูลย  โดยมีอายุถึง ๑๐ ป  ๒๐ ป ฯลฯ ๑,๐๐๐ ป  ไดบางไหม.                 
         บทวา   ตสฺมาติหานนฺท  ความวา   เพราะวิญญาณนั้นแลเปนปจจัย 
แหงนามรูปน้ัน    ในการถือปฏิสนธิในทองมารดาบาง    ในขณะอยูในทองบาง 
ในขณะออกจากทองบาง     ในเวลามีอายุ  ๑๐ ป   ในการเปนไปบาง    ฉะนั้น  
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นี้เปนเหตุ.  นี้เปนปจจัยแหงนามรูป  คือ  วิญญาณ      วิญญาณยอมเปนปจจัย  
แหงนามรูป  ดุจบุคคลกลาวถึงนามรูปอยางนี้โดยความวา ทานชื่อนาม ทานชื่อ 
รูป  ทานชื่อนามรูปดังน้ี   ใครทํานามรูปนั้น  เราทาํมิใชหรือ  กห็ากวา   เมื่อเรา 
เปนปุเรจาริกไมถือปฏิสนธิในทองของมารดา    ทานพึงเปนนาม   พึงเปนรูป 
หรือพึงเปนนามรูป   พวกเราพึงรูกําลังของทานเหมือนอยางวา  พระราชาเม่ือ 
จะทรงขมขูบริษัทของพระองค   พึงตรัสวา  เจาเปนอุปราช   เจาเปนเสนาบดี 
ดังน้ี    ใครต้ังเจา   เราต้ังเจามิใชหรือ   ก็หากวาเมื่อเราไมต้ังเจา   เจาจะพึงเปน 
อุปราชหรือพึงเปนเสนาบดี  ตามธรรมดาของตน  เราพึงรูกําลังของเจา ฉะนั้น 
ก็วิญญาณนี้นั้นโดยมากยอมเปนปจจัยแหงนามรูป. 
         บทวา  ทุกฺขสมุทยสมฺภโว   คือความเกิดข้ึนแหงกองทุกข.    บทวา 
ยทิท  นามรูป  ความวา  นามรูปนี้ใด  นี้เปนเหตุ  นี้เปนปจจัย  แมนามรูป 
ก็ดุจบุคคลกลาวถึงวิญญาณอยางนี้โดยความวา  ทานเปนปฏิสนธิวิญญาณ  ใคร 
ทําปฏิสนธิวิญญาณ  เราทํามิใชหรือ  ก็หากทานไมอาศัยขันธ ๓ และหทยวัตถุ 
จะพึงชื่อวาปฏิสนธิวิญญาณ  เราพึงเห็นความท่ีทานเปนปฏิสนธิวิญญาณ  ดงัน้ี  
เหมือนอยางวา  ราชบุรุษทั้งหลายพึงทูลกะพระราชาผูทรงขมขูวา  พระองคเปน 
พระราชา  ใครต้ังพระองค  พวกขาพระพุทธเจาพระองคมิใชหรือ  ก็หากวา 
เมื่อขาพระพุทธเจาไมดํารงอยูในตําแหนงอุปราช        ในตําแหนงเสนาบดี 
พระองคพึงเปนพระราชาพระองคเดียวเทาน้ัน พวกขาพระพุทธเจาพึงเห็นความ 
เปนพระราชาของพระองค  ดังนี้     ฉะน้ัน  ก็และนามรูปนี้นั้น  โดยมากยอม 
เปนปจจัยแหงวิญญาณ.  บทวา  เอตฺตาวตา  โข  ความวา  เมื่อวิญญาณเปน 
ปจจัยแหงนามรูป   เมื่อนามรูปเปนปจจัยแหงวิญญาณ   เมื่อท้ังสองเปนไปดวย 
สามารถแหงความเปนปจจัยของกันและกัน   ดวยเหตุเพียงเทานี้    วิญญาณและ  
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นามรูป  จึงยังเกิด  แต ตาย จุติหรืออุบัติ  ชาติเปนตน  หรือจุติปฏิสนธิอ่ืนๆ  
พึงปรากฏ. 
         บทวา  อธิวจนปโถ  (ทางแหงชื่อ)  ความวา  ทางแหงโวหาร  ซึ่งไม 
เห็นความของคําเปนตนวา   สิริวฑัฒกะ  ธนวัฑฒกะ   ต้ังข้ึนไวเพียงเรียก 
ชื่อเทาน้ัน.     บทวา   นิรตฺุติปโถ  (ทางแหงนิรุติ)  ความวา  เปนทางแหง 
โวหารซ่ึงเปนไปดวยสามารถการอางเหตุแหงคําเปนตนวา   ผูมีสติเพราะระลึกได 
ผูมีสัมปชัญญะเพราะรูตัว.  บทวา  ปฺตฺติปโถ (ทางแหงบัญญัติ)  ความวา 
ทางแหงโวหารซึ่งเปนไปดวยสามารถแหงการใหรูโดยประการตาง ๆ ของคําเปน 
อาทิวา   ผูรู   ผูฉลาด   ผูมปีญญา   ผูชํานาญ   ผูคัดคาน  แมขันธทั้งหลาย 
อันเปนวัตถุแหงชื่อเปนตน    ทานก็กลาวดวยบทท้ัง ๓ ดวยประการฉะน้ี.  บทวา 
ปฺาวจร (การคาดคะเนดวยปญญา)  ความวา  พึงคาดคะเนคือพึงรู.   บทวา   
ปญญา.  บทวา  วฏฏ  วฏฏติ  คือ  สังสารวัฏ  ยอมเปนไป.  บทวา อิตฺถตฺต 
คือความเปนอยางนี้   คําน้ีเปนชื่อของขันธบัญจก (หมวด ๕ แหงขันธ).  บทวา 
ปฺาปนาย  คือเพ่ือบัญญัติ  ชื่อ  อธบิายวา  แมขันธปญจกก็ยอมปรากฏ 
ดวยเหตุเพียงเทาน้ี     เพ่ือตองการบัญญัตินาม     ดวยบทวา  เวทนา  สฺา 
เปนตน.  บทวา  ยทิท  นามรูป  สหวิฺาเณน ความวา  นี้คือนามรูปกับ 
วิญญาณยอมเปนไป   เพราะเปนปจจัยของกันและกัน    ทานอธิบายวาดวยเหตุ 
เพียงเทาน้ีดังนี้   นี้เปนคําท่ีถูกนําออกไปในบทน้ี. 
         ดวยประการดังนี้  พระผูมีพระภาคเจา  ครั้นทรงแสดงอนุสนธิแหงบทวา 
ดูกอนอานนท  ก็ปฏิจจสมุปบาทน้ีเปนของลึกซึ้ง และปรากฏเปนของลึกซึ้ง   ดังน้ี  
แลว  บัดนี้เม่ือจะทรงแสดงอนุสนธิแหงบทวา  ตนฺตากุลกชาตา  (ยุงดุจดาย 
ของชางหูก)  ดังนี้    ทรงปรารภเทศนามีอาทิวา  กิตฺตาวตา  จ   (ดวยเหตุมี 
ประมาณเทาใด)  ดังนี้  ในบทเหลาน้ัน  ในบทวา  รูป  วา  หิ  อานนฺท  ปรตฺิต  
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อตฺตาน ดังน้ี  ความวา ผูที่บัญญัติอัตตามีรูปนิดหนอย ยอมถือวา กสิณนิมติ  
ที่ยังไมเจริญเปนอัตตา  ดังนี้      อน่ึง  ผูที่บัญญัติอัตตาน้ันวา  บางคราวเขียว  
บางคราวเหลือง  ดังนี้     ยอมเปนผูมีปกติไดกสิณตาง ๆ     ผูทีบ่ัญญัติอัตตามี 
รูปหาที่สุดมิได   ยอมถือวา กสิณนิมติ ที่เจริญแลวเปนอัตตา  ดังนี้   ก็หรือ 
ผูที่บัญญัติอัตตาไมมีรูปนิดหนวย เพิกถอนกสิณนิมิตท่ียังไมเจริญแลวถือโอกาส 
ที่นิมิตสัมผัสแลว  หรือขันธ ๔ อันเปนไปในนิมิตน้ัน     หรือเพียงวิญญาณใน 
ขันธ  ๔ เหลาน้ันเทาน้ันวา  เปนอัตตาดังน้ี   ผูที่บญัญัติอัตตาไมมีรูปไมมีที่สุด 
เพิกถอนกสิณนิมิตที่เจริญแลว   ยอมถือโอกาสท่ีนิมิตสัมผัสแลว   หรือขันธอัน 
เปนไปในนิมิตน้ัน  หรือเพียงวิญญาณในขันธ ๔ เหลาน้ันเทานั้น   วาเปนอัตตา 
ดังน้ี.                                                          
         บทวา  ตตฺร  ในบทวา  ตตฺรานนฺท  นี้  คือในทิฏฐิ  ๔  อยางนั้น.  บท 
วา เอตรหิวา  คือ ในบัดนีม้ิใชอ่ืนจากน้ี      ทานกลาวคํานี้ดวยสามารถอุจเฉท 
ทิฏฐิ.  บทวา  ตถาภาวึ  วา  คือสภาพท่ีเปนอยูในโลกท่ีอยูอยางนั้น  ทานกลาว 
คําน้ีดวยสามารถสัสสตทิฏฐิ. บทวา อตถ  วา  ปน  สนฺต  คือ หรอืสภาวะอัน 
ไมเที่ยงแท  มีอยู   มีอยู.  บทวา   ตถตฺตาย  คือเพ่ือความเท่ียงแท.  บทวา  อปุ- 
กปฺเปสฺสามิ   คือเราจักใหถึงพรอม    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงการแยง 
แมดวยบทน้ี    เพราะผูมีวาทะวา   สญู   คิดแลววา   เราจักยังอัตตาท่ีไมเที่ยงแท 
แมความจริงไมสูญของผูมีวาทะวาเที่ยงใหสําเร็จ   เพ่ือเปนสภาพที่เที่ยงแท  คือ 
มีสภาพสูญ     เเละเราจักใหผูมีวาทะวาเที่ยงรูแลวจักใหเขาถือวาทะวาสูญอยาง 
เดียว   แมผูมวีาทะวาเที่ยงก็คิดแลววาเราจักยังอัตตาอันไมเที่ยงแท     แมความ 
จริงไมเที่ยงใหสําเร็จเพ่ือเปนสภาพที่แท    คือเพ่ือความเปนสภาพที่เที่ยง   และ 
จักยังผูมีวาทะวาสูญใหรูแลวใหเขาถือวาทะวาเที่ยงอยางเดียวดังน้ี.  บทวา  เอว- 
สนฺตโข  ความวา  ใหบัญญัติอัตตาอันมีรูปนิดหนอยมีอยูอยางนี้.  บทวา  รูป  
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คือมีปกติ  ไดรูปเปนกสิณ.    บทวา  ปริตฺตตฺตานุทิฏ ิ  อนุเสติ  ความวา 
ความเห็นนี้วาอัตตานิดหนอย  ยอมนอนเนื่องในสันดาน   ก็พึงทราบความเห็น  
นั้นวา  ความเห็นนั้นยอมไมนอนเน่ืองดุจเถาวัลยและลดา    คือชื่อวายอมนอน 
เนื่องในสันดานโดยอรรถวาละไมได.  บทวา อิจฺจาล   วจนาย   ความวา  ควร 
เพ่ือจะกลาววาความเห็นเห็นปานน้ี   ยอมนอนเน่ืองในบุคคลน้ัน   ในบทท้ังหมด 
มีนัยนี้  กใ็นบทวา อรูป  นี้ คือมีปกติ  ไดอรูปเปนกสิณ  พึงทราบความอยาง 
นี้วา  หรือมีอรูปขันธเปนโคจร.                 
         ดวยเหตุเพียงเทาน้ี    เปนอันทานแสดงพวกถือทิฐิ ๑๖ จําพวกโดยเนื้อ 
ความวา   พวกมีลาภ ๔ พวกลูกศิษยของผูมีลาภ ๔ พวกมีความเห็นผิด ๔ ลกู 
ศิษยของพวกมีความเห็นผิด  ๔  พระผูมีพระภาคเจา      ครั้นทรงแสดงถึงผูที่  
บัญญัติอัตตาอยางนี้แลว     บัดนี้เพ่ือทรงแสดงถึงผูที่ไมบัญญัติอัตตาจึงตรัสคํา 
เปนอาทิวา กิตฺตาวตา  จ  อานนฺท  ดังน้ี  ถามวา ก็พวกไหนไมบัญญัติ  ตอบวา 
โดยที่แทพระอริยบุคคลท้ังหมดเทานั้นไมบัญญติั       อน่ึง  พระอริยบุคคลผูที่ 
เปนพหูสูต  ทรง ๓ ปฎก ๒  ปฎก ๑ ปฎก     โดยทีสุ่ดวินิจฉัยแมนิกายเดียว 
ดวยดี  บุคคลผูแสดงธรรมตามท่ีไดเรียนบาง  ผูปรารภวิปสสนาบาง    ยอมไม 
บัญญัติ   เพราะทานเหลาน้ันมีสัญญาอยูวา  กสิณท่ีมีสวนเปรียบเทียบในกสิณท่ี 
มีสวนเปรียบเทียบดังน้ี   อธิบายวา  อรูปขันธในอรูปขันธนั้นแล   พระผูมีพระ 
ภาคเจาทรงแสดงถึงผูที่ไมบัญญัติอยางนี้แลวบัดนี้   เพราะผูที่พิจารณาเห็นดวย 
อํานาจทิฐิยอมบัญญัติ  กก็ารพิจารณาเห็นนี้นั้นยอมมีได  เพราะยังไมละสักกาย 
ทิฐิมีวัตถุ ๒๐   ฉะน้ันเพ่ือทรงแสดงถึงสักกายทิฐิมีวัตถุ  ๒๐ นั้น    จึงตรัสอีกวา 
กตฺตาวตา  จ  อานนฺท  ดังน้ีเปนตน. 
         ในบทเหลาน้ันทานกลาวสักกายทิฐิอันมีเวทนาขันธเปนวัตถุ  ดวยบทวา 
วา เวทน วา  หิ ดังน้ี.  
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         ทานกลาวสักกายทิฐิอันมีรูปขันธเปนวัตถุดวยบทนี้วา  อปฺปฏิสเวท-  
โน เม  อตฺตา   อัตตาของเราไมตองเสวยเวทนา ๆ ดังน้ี     ทานกลาวสักกาย 
ทิฐิอันมี สัญญาสังขารวิญญาณเปนวัตถุดวยบทน้ีวา อัตตาของเรายังเสวยเวทนา 
อยูเพราะอัตตาของเรามีเวทนาเปนธรรมดาดังน้ี     ก็ขันธทั้ง ๓ หมวดน้ียังเสวย 
เวทนาอยูเพราะสัมปยุตดวยเวทนา   อน่ึง  อัตตามีเวทนาเปนธรรมดาคือ   ไมมี 
การประกอบเปนสภาวะยอมมีแกขันธทั้ง ๓ นั้น  บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อ 
จะทรงแสดงโทษ  ในความเห็นเหลาน้ัน   จึงตรัสดําเปนอาทิวา   ตตฺรานนฺท 
ดังน้ี. 
         บทวา  ตตฺถ  ตตฺร  คือในทิฐิ  ๓๐ เหลาน้ัน    ทานกลาวบทเปนตนวา 
ยสฺมึ  อานนฺท  สมเย  ดังน้ี  เพ่ือชี้โทษเปนตนอยางนี้วา  บางครั้งมี  บางครั้ง 
ไมมี   แหงอัตตาของผูที่พิจารณาเห็นวาเวทนาเปนอัตตา. 
         ในบทวา  อนิจฺจา เปนตน     ความวา  เวทนาชื่อวาเปนของไมเที่ยง 
เพราะมีแลวไมมี  ชื่อวาอันปจจัยปรุงแตง  เพราะปรุงแตงข้ึนดวยเหตุนั้น ๆ ชื่อ 
วาอาศัยกันเกิดข้ึน  เพราะอาศัยปจจัยนั้น ๆ แลวเกดิข้ึนดวยเหตุอันชอบ    บท 
ทั้งหมดมีอาทิวา ขโย เปนไวพจนของการทําลาย จริงอยูสิ่งใดยอมแตก สิ่งน้ัน 
ยอมส้ินไปบาง  เสื่อมไปบาง  คลายไปบาง  ดับไปบาง  เพราะฉะนั้น  ทานจึง 
กลาวคําเปนอาทิวา ขยธมฺมา  ดังน้ี.   บทวา พฺยคา  เม  อธิบายวา อัตตาของ 
เราถึงความเส่ือมโทรม คือ ปราศจากไปดับไปดังน้ี. 
         พุทธพจนวา    นั่นตนของเรายอมมีแกคนคนเดียวเทาน้ัน  ในกาลแม 
ทั้ง ๓ หรือ   จักไมมีแกคนท่ีมีทิฐิหรือ     เพราะธรรมดาเถาวัลยยอมไมมีเปน 
นิจแกตอไมที่เขาเก็บไวในกองแกลบ     ดุจลิงปายอมถือเอาสิ่งอ่ืนยอมปลอยส่ิง 
อ่ืน.  บทวา  อนิจฺจ  สขุ  ทุกฺข  โวกิณฺณ  ความวา  บุคคลเมื่อพิจารณาเห็น 
เวทนาน้ัน ๆ โดยวิเศษวาเปนอัตตา      ยอมพิจารณาเห็นอัตตาไมเที่ยงเปนสุข  
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และเปนทุกข     เมื่อพิจารณาเห็นเวทนาโดยไมวิเศษวาเปนอัตตายอมพิจารณา  
เห็นอัตตาเกล่ือนกลนมีเกิดข้ึนและเสื่อมไปเปนธรรมดา     จริงอยู  เวทนามี ๓ 
อยางและมีเกิดข้ึนมีเสื่อมไปเปนธรรมดา     ก็เขายอมพิจารณาเห็นเวทนาน้ันวา 
เปนอัตตา    ดวยประการฉะน้ี    อัตตาของเขาจึงไมเที่ยง   และความเกิดข้ึนแหง 
เวทนาท้ังหลายมากยอมถึงในขณะเดียวกัน      แตเขายอมรูตามอัตตาน้ันแลวาไม 
เที่ยง  ไมมีเวทนาเปนอันมากเกิดข้ึนในขณะเดียวกัน    พระผูมพีระภาคเจาทรง 
หมายถึงความน้ีจึงตรัสวา  เพราะเหตุนั้นแหละ  ขอน้ีจึงยังไมควรท่ีจะพิจารณา 
เห็นวาเวทนาเปนอัตตาของเราแมดวยคําดังกลาวแลวน้ีดังน้ี. 
         บทวา  ยตฺถ  ปนาวุโส    ความวา ในรูปขันธลวนก็ยังไมมีการเสวย 
อารมณดวยประการทั้งปวง.  บทวา  อปนุ โขตตฺถ  ความวา  ในรูปขันธนั้นคือ 
ในตนตาล   หรือในหนาตางอันเวนเวทนาแลว   ยงัจะพึงเกิดอหังการวาเปนเรา 
อยางนี้อีกหรือ.  บทวา  ตสฺมาติหานนฺท   ความวา เพราะรูปขันธลวนต้ังข้ึน 
แลวยังไมกลาววาเปนเรา     ฉะนั้น     ขอน้ีจึงไมควรท่ีจะพิจารณาเห็นวาเวทนา 
เปนอัตตาของเรา   แมดวยคําดังกลาวแลวน้ี     ในรูปขันธยังจะเกิดอหังการวาน้ี  
เปนเราไดหรือ  เพราะฉะนั้น ในเวทนาเหลาน้ันในขันธ ๓   เเมขันธเดียวควร 
จะกลาวอยางนี้วา  ชื่อน้ีเปนเราดังนี้ไดหรือ  อีกอยางหน่ึง   อธิบายวา    เม่ือ 
ขันธ ๓ เหลาน้ันดับ     พรอมกับเวทนาเพราะเวทนาดับ    จะพึงเกิดอหังการวา 
นี้เปนเราหรือเราเปนนี้  ดังนี้ไดหรือ     ลําดับนั้น   ทานพระอานนทเมื่อจะไม 
ยอมรับขอน้ัน      ดุจบุคคลไมยอมรับความคมกริบของเขากระตาย      ฉะน้ัน 
จึงกราบทูลวา  โนเหต  ภนฺเต  ดังนี้.   
         ดวยเหตุเพียงเทาน้ี  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงอะไร   ตรสัถึงวัฏฏะ 
จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะตรัสถึงเรื่องวัฏฏะ  ในบางแหงตรัสหัวขอ 
อวิชชา  บางแหงตรัสหัวขอตัณหา  บางแหงตรัสหัวขอทิฐิ  ในหัวขอเหลาน้ัน  
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ตรัสหัวขออวิชชาอยางนี้วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ที่สุดของอวิชชาไมปรากฏมา  
กอน  กอนจากน้ีอวิชชามิไดมี   แตวาไดเกิดมีแลวในภายหลัง     เพราะเหตุนั้น 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตถาคตกลาวถึงหัวขออวิชชานี้อยางนี้       ครั้นแลวอวิชชา 
ยอมปรากฏ   เพราะสิ่งน้ีเปนปจจัย  จึงมีอวิชชา.     ตรัสหัวขอตัณหาอยางนี้วา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ทีสุ่ดของภวตัณหายอมไมปรากฏมากอน     กอนจากน้ี  
ภวตัณหามิไดมี    แตวาไดเกิดมีแลวในภายหลัง    เพราะเหตุนั้น   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ตถาคตกลาวถึงหัวขอตัณหานี้ไวอยางนี้  ครั้นแลวตัณหายอมปรากฏ 
เพราะสิ่งน้ีเปนปจจัย    จึงมีตัณหา    ตรัสหัวขอทิฐิไวอยางนี้วา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย ที่สุดแหงภวทิฐิไมปรากฏมากอน กอนจากน้ีภวทิฐิมิไดมี  แตวาไดเกิด 
มีแลวในภายหลัง  เพราะเหตุนั้น  ดูกอนภิกษุทั้งหลายตถาคต  กลาวถึงภวทิฐินี้  
อยางนี้  ครั้นแลว   ภวทิฐิยอมปรากฏ  เพราะสิ่งน้ีเปนปจจัย  จึงมีภวทิฐิ  ดังนี้  
แมในภวทิฐินี้ก็เปนอันตรัสดวยหัวขอทิฐิเหมือนกัน  จริงอยู  ผูมีทิฐิถือวาเวทนา 
มีสุขเวทนาเปนตน     เปนอัตตา   ครั้นจุติจากภพน้ัน ๆ  ในภพ  กําเนิด  คติ 
วิญญาณัฎฐิติ   และสัตตาวาสท้ังปวง    ดวยสามารถการยึดถือวาเรา  วาของเรา 
แลวไปเกิดในภพน้ันๆ ยอมหมุนไปสูภูมิเนืองๆ  ดุจเรือถูกลมซดัในมหาสมุทร 
ไมสามารถยกศีรษะข้ึนจากวัฏฏะไดเลย. 
         ดวยประการฉะน้ี   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงวัฏฏะดวยกถามรรคเพียง 
เทาน้ีแกผูมีทิฐิหลงในปจจยาการแลว  บัดนี้  เมื่อจะตรัสถึงพระนิพพาน จึงตรัส 
คํามีอาทิวา  ยโต  โข  อานนฺท  ภิกขฺุ  ดังนี้. 
         ก็และพระผูมีพระภาคเจา เพราะพระองคเปนผูฉลาดในเทศนา ไมทรง 
แตะตองวิวัฏฏกถา  (เรื่องนิพพาน)  กะบุคคลผูฟุงซานดวยสามารถนวกรรม 
เปนตน  ผูทอดท้ิงกรรมฐาน        แลวเมื่อจะทรงปรารภดวยสามารถบุคคลผูมี  
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ปกติอยูดวยสติปฏฐาน  ผูเปนการกบุคคล   จึงตรัสคําเปนอาทิวา  ภิกษุยอมไม 
พิจารณาเห็นเวทนาวาเปนอัตตา  ดังนี้.  
         จริงอยู  ภิกษุเห็นปานนี้ยอมไมพิจารณาเห็นเวทนาวาเปนอัตตา  ยอมไม 
พิจารณาเห็นธรรมเหลาอ่ืน   เพราะความท่ีเปนไปในธรรมท้ังปวง  ดวยสามารถ 
แหงสัมมสนญาณที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวโดยนัยมีอาทิวา    รูปอยางใด 
อยางหน่ึงท่ีเปนอดีต   อนาคต และปจจุบัน  ในภายในหรือในภายนอก  หยาบ 
หรือละเอียด    เลวหรือประณีต    ไกลหรือใกล     ภิกษุยอมกําหนดรูปทั้งปวง 
โดยความเปนของไมเที่ยง    พิจารณาครั้ง ๑     ยอมกําหนดโดยความเปนทุกข 
พิจารณาครั้ง ๑  ยอมกําหนดโดยความเปนอนัตตา  พิจารณาครั้ง ๑ ดังน้ี  ภิกษุ 
นั้น เมื่อไมพิจารณาอยูเสมออยางนี้   วาอะไรๆ ในโลกไมนายึดมั่นดังน้ี   อะไร ๆ 
แมธรรมขอหนึ่งในธรรมท้ังหลายมีรูปเปนตน     ในโลก  อันตางดวยขันธโลก 
เปนตน  ไมนายึดมั่นวาเปนอัตตาหรือเกิดในอัตตา  ดังนี้.  บทวา  อนุปาทิย 
จ  น ปริตสฺสต     ความวา  ภิกษุเมื่อไมยึดมั่น   ยอมไมสะดุง  แมดวยความ 
สะดุงคือ ตัณหา  ทิฐิและมานะ.  บทวา  อปริตสฺส  คือ  เมื่อไมสะดุง.   บทวา   
ปจฺจตฺตฺเว  ปรินิพฺพายติ    ความวา  ยอมปรินพิพานดวยการดับกิเลส 
ดวยตนเอง.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ขีณา  ชาติ  ดังนี้เปนตน  เพื่อทรง 
แสดงถึงความเปนไปแหงปจจเวกขณะของผูปรินิพพานแลวอยางนี้. 
         บทวา  อิติ  สา  ทิฏ ิ   ความวา  ทิฐิของพระอรหันตผูหลุดพนแลว 
อยางนั้นชื่อวาทิฏฐิอยางนี้  บาลีวา  อิติสฺส  ทิฏ ิ  ดงัน้ีบาง.  อธิบายวา  ผูนั้น 
เปนผูไกลจากกิเลสเปนผูหลุดพนแลวอยางนั่น  พึงมีทิฐิอยางนี้. บทวา ตทกลฺล 
คือ   ขอน้ันไมสมควร.    เพราะเหตุไร.    เพราะเม่ือเปนอยางนั้นควรกลาววา 
พระอรหันตยอมไมรูอะไร ๆ    ครั้นรูอยางนี้แลวไมควรกลาวกะพระอรหันต  
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ผูหลุดพนแลววาไมรูอะไร ๆ.    ดวยเหตุนั้นแล   ในท่ีสุดแหงนัย   แม ๘ อยาง  
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ต  กิสฺส  เหตุ  ดังน้ี.  
         บทวา    ยาวตานนฺท  อธิวจน     ความวา   มีโวหาร กลาวคือชื่อ 
ตราบใด.  บทวา ยาวตา อธิวจนปโถ คือเปนทางแหงชื่อเปนไปอยูตราบใด. 
ขันธ อายตนะ หรือธาตุ  ยังมีอยู.  ในที่ทั้งหมดมีนัยนี้.   บทวา  ปฺญาวจร 
คือขันธบัญจกที่กําหนดรูดวยปญญา.  บทวา  ตทภิฺา  คือเพราะรูยิ่งวัฏฏะ 
นั้น.  ดวยเหตุเพียงเทาน้ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอะไร. ทรงแสดงอนุสนธิ 
ของบทวาดวยความยุงดุจดายของชางหูก. 
         บัดนี้   ผูที่ทานกลาววา  ไมบัญญัติ   เพราะไปอยู ๆชื่อวาหลุดพนจาก 
สวนท้ังสอง     อนึ่ง  ผูทีท่านกลาววาไมพิจารณาเห็นเพราะไปอยู ๆ ชื่อวาพน 
ดวยปญญา  ฉะน้ัน  เพ่ือทรงแสดงบทสรุปและชือ่ของภิกษุทั้ง ๒  พวกท่ีกลาว 
แลวเหลาน้ันจึงตรัสคําเปนอาทิวา  ดูกอนอานนท  วิญญาณฐิติเหลาน้ี  ๗ อยาง. 
         ในบทเหลาน้ัน     บทวา  สตฺตา     ทานกลาวดวยสามารถปฏิสนธิ. 
วิญญาณฐิติ ๔     ทานกลาวไวดวยสามารถแหงอารมณ     จักมาในสังคีติสูตร. 
ชื่อวาวิญญาณฐิติ  เพราะมีวิญญาณต้ังอยู.  บทวา วิฺาณ ิติ นี้เปนชื่อของ 
ที่ต้ังอยูแหงวิญญาณ.    บทวา  เทฺว อายตนานิ  คือ  ที่อยูอาศัยและที่ต้ัง ๒. 
ก็บทวา  อายตนะ  ในที่นีท้านประสงคเอาท่ีอยูอาศัย.    ดวยเหตุนั้นแล  ทาน 
จักกลาวถึงอายตนะ ๒    คือ  อสัญญสีัตตายตนะ     ที่อยูของสัตวผูไมมีสัญญา 
เนวสัญญานาสัญายตนะ       ที่อยูของสัตวมีสัญญาก็ไมใชไมมสีัญญาก็ไมใช. 
ถามวา  ก็เพราะเหตุไรทานจึงถือเอาอายตนะน้ีทั้งหมด.   ตอบวา  เพ่ือควบคุม 
วัฏฏะ.     จรงิอยูวัฏฏะยอมไมถึงการควบคุมดวยสามารถวิญญาณฐิติอันบริสุทธิ์ 
หรือดวยสามารถอายตนะบริสุทธิ์   แตยอมถึงการควบคุมดวยสามารถภพกําเนิด 
คติและสัตตาวาส  เพราะฉะนั้น  ทานจึงถือเอาอายตนะน้ีทั้งหมด.   บัดนี ้  พระ  
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ศาสดาเม่ือจะทรงจําแนกความน้ันโดยลําดับจึงตรัสคําเปนอาทิวา  กตมา  สตฺต 
ดังน้ีเปนตน. 
         ในบทวาน้ัน    บทวา  เสยฺยถาป   เปนนิบาตในอรรถวาตัวอยาง. 
อธิบายวา    เหมือนอยางมนุษยดังน้ี.     จริงอยูในจักรวาลอันหาประมาณมิได 
เชนกับหน่ึงไมมีสอง      ดวยสามารถแหงวรรณและสัณฐานเปนตนของมนุษย 
อันหาประมาณมิได. ความแปลกกันดวยอาการเปนตนวา  การมองดู  การเหลียว 
ดู  การพูด การหัวเราะ การเดินและการยืน  ยอมมีแคนี้   นองฝาแฝดในท่ีไหน ๆ 
ยอมเปนเชนเดียวกันโดยวรรณะหรือโดยทรวดทรง  เพราะฉะน้ัน ทานจึงกลาว 
วา  นานตฺตกายา.  แตปฏสินธิวิญญาณของสัตวเหลาน้ันมี ๓ เหตุบาง  มี ๒ 
เหตุบาง  ไมมีเหตุบาง  เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาววามีสัญญาตางกัน. 
         บทวา เอกจฺเจ  จ  เทวา คือเทวดาชั้นฉกามาพจร.  ก็ในเทวดาเหลาน้ัน 
บางพวกมีตัวเขียว     บางพวกมีวรรณะเหลืองเปนตน.     แตสัญญาของเทวดา 
เหลาน้ัน  มี ๒ เหตุบาง  มี ๓ เหตุบาง   ไมมีเหตุบาง. 
         บทวา  เอกจฺเจ  จ  วนิิปาติกา  ความวา  เวมานิกเปรต  มีอาทิอยางนี้ 
วา  ยักษิณี  ชื่อ อุตตรมาตา  ปยังกรมาตา  ปุสสมิตตา  ธรรมคุตตา   ผูจมอยู 
ในอบาย ๔  ก็กายของเปรตเหลาน้ันมีตาง ๆ กัน  ดวยสามารถสีมีสีเหลือง สีขาว 
สีดํา   สีทอง  สีคร่ําเปนตน   และดวยสามารถ  ความผอม  ความอวน สูงและตํ่า. 
แมสัญญาก็มีดวยสามารถ  ทวิเหตุกะ  ติเหตุกะ  และอเหตุกะ  เหมือนของมนุษย 
ทั้งหลาย.   กเ็ปรตเหลาน้ันไมมีศักดิ์ใหญเหมือนเทวดา    มีศกัด์ินอยเหมือนคน 
กําพรา   ของกิน  เสื้อผาหาไดยาก  ถูกทุกขบีบค้ันอยู.  บางพวกไดรับทุกขใน   
ขางแรมไดรับสุขในขางข้ึน  เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาววา  วินิปาติกะ  เพราะ 
ความเปนผูตกไปจาการสะสมความสุข.   ก็ในเปรตเหลาน้ี     แมการตรัสรูธรรม 
ก็ยอมมีไดแกเปรตจําพวกติเหตุกะ.  ก็ยักษิณีชื่อปยังกรมาตาไดสดับพระอนุรุทธ 
เถระผูสาธยายธรรมอยูในเวลาใกลรุง   ตักเตือนบุตรนอยอยางนี้วา  
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                  เจาปยังกรอยาเอ็ดไป  ภิกษุกําลังกลาว 
               บทธรรม อีกอยาง  เรารูบทธรรมแลว จะปฏิบัติ  
               เพ่ือประโยชนของเรา    ขอนั้นพึงมี     เราพึง 
               สํารวมในสัตวทั้งหลายไมพึงกลาวเท็จ  ทั้ง ๆ รู 
               พึงศึกษาความเปนผูมีศีลของตน    เราก็จะพน 
               จากกําเนิดปศาจ  ดังน้ี 
แลวไดบรรลโุสดาปตติผลในวันนั้นเอง. 
         บทวา  พฺรหฺมกายิกา   ไดแก   พรหมปาริสัชชะ    พรหมปุโรหิต 
มหาพรหม.     บทวา  ปมาภินิพฺพตฺตา   ไดแกพวกเทพทั้งหมดเหลาน้ัน 
เกิดดวยปฐมฌาน.    กใ็นบรรดาเทพเหลาน้ัน   เทพพรหมปาริสัชชะ   เกิดแลว 
ดวยคุณเล็กนอย.   เทพพรหมปาริสัชชะเหลาน้ัน  อายุประมาณ ๓ สวนของกัป 
เทพพรหมปุโรหิต   เกิดแลวดวยคุณปานกลาง.   อายุประมาณกึ่งกัปและกายของ 
พราหมปุโรหิตน้ัน   ผ่ึงผายกวา.  เทพมหาพรหมเกิดดวยคุณอันประณีต.   อายุ 
ประมาณ ๑ กัป.       กายของเทพเหลาน้ันผ่ึงผายยิ่งนัก.       ดวยประการดังนี้  
พึงทราบวา   เทพเหลาน้ันมีกายตางกันมีสัญญาอยางเดียวกัน    เพราะกายตางกัน 
เพราะสัญญาอยางเดียวกันดวยสามารถปฐมฌาณ.    สัตวทั้งหลายในอบาย ๔ ก ็
เหมือนเทพเหลาน้ัน. 
         ก็ในนรกอัตภาพของสัตวบางพวก  คาวุตหน่ึง บางพวกกึ่งโยชน  บาง 
พวกโยชนหน่ึง.   แตของพระเทวทัต  ๑๐๐ โยชน.      แมในเดียรัจฉานท้ังหลาย 
บางพวกก็เล็ก  บางพวกก็ใหญ.    ในเปรตวิสัย  บางพวก  ๖๐ ศอก  บางพวก 
๗๐ ศอก   บางพวก ๘๐ ศอก  บางพวกผิวงาม   บางพวกผิวไมงาม.    กาลญั- 
ชิกาสูรก็เหมือนอยางนั้น.     อีกอยางหน่ึง   ในบรรดาเปรตเหลาน้ี   ทีฆปฏฐิก 
เปรตสูงถึง ๖๐ โยชน.     แตสัญญาของเปรตแมทั้งหมดเปนอเหตุกะฝายอกุศล-  
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วิบาก.   ดวยประการดังน้ี   แมสัตวในอบายยอมนับไดวา  มีกายตางกันมีสัญญา  
อยางเดียวกันดังน้ี. 
         บทวา  อาภสฺสรา    ความวา   รัศมีจากสรีระของเทพเหลานั้น  ดุจ 
เปลวคบเพลิงเปนลํา    สรานออกดุจขาด ๆ แลวตก   เพราะเหตุนั้น    จึงชื่อวา 
อาภัสสรา.  ในเทพเหลาน้ัน    เทพผูเจริญคุณนิดหนอย  มี๒ ฌานคือ ทุติยฌาน 
และตติยฌานในจตุกนัย    และปญจกนัย   เกิดข้ึนแลว  ชื่อวา   เทพปริตตาภา. 
ประมาณอายุของเทพปริตตาภา   เหลาน้ัน ๒ กัป.     เทพผูเจริญคุณปานกลาง 
เกิดข้ึนแลวชื่อวาเทพอัปปมาณาภา. ประมาณอายุของเทพอัปปมาณาภาเหลาน้ัน 
๔ กัป.   เทพผูเจริญคุณประณีตแทเกิดข้ึนแลว  ชือ่  เทพอาภัสสรา.  ประมาณ 
อายุของเทพอาภัสสราเหลาน้ัน ๘ กัป.      ก็ในท่ีนีท้านกําหนดเอาเทพเหลานั้น 
ทั้งหมด   ดวยสามารถการกําหนดอยางอุกกฤษฏ.     กายของเทพเหลาน้ัน   แม 
ทั้งหมดมีความผ่ึงผายเปนอยางเดียวกันแท.  แตสัญญาเพียงไมมีวิตก  แตมีวิจาร 
หรือไมมีทั้งวิตก   ไมมีทัง้วิจาร   เพราะเหตุนั้น  จึงตางกัน. 
         บทวา  สุภกิณฺหา  คือ  กระจัดกระจายเกลื่อนกลนไปดวยความงาม. 
อธิบายวา    มีความแนนหนาเปนอันเดียวดวยแสงแหงรัศมีในสรีระอันงาม     ก ็
แตวา      รัศมีแหงเทพสุภกิณหาเหลานั้นไมขาด  ๆ แลวพุงไปเหมือนรัศมีของ 
เทพอาภัสสรา.  แตในปญจกนัย  เทพบังเกิดเปนเทพปริตตสุภา.  เทพอัปปมาณ 
สุภา.    เทพสุภกิณหา  มีอายุ  ๑๖ กัป ๓๒ กัป  ๖๐ กัป   ดวยสามารถ  จตุตถ- 
ฌานนิดหนอย  ทามกลางและประณีต.     ดวยประการดังนี้   เทพเหลาน้ันแม 
ทั้งหมด    พึงทราบวา    มีกายอยางเดียวกัน     และมีสัญญาอยางเดียวกันดวย 
สัญญาแหงจตุตถฌาน  ดงัน้ี.    อน่ึง  แมเทพเวหัปผลาก็รวมเขากับวิญญาณฐิติ 
ที่ ๔ เหมือนกัน.   สัตวไมมีสัญญา   เพราะไมมีวิญญาณ   ไมสงเคราะหเขาใน 
วิญญาณฐิตินี้    แตสงเคราะหเขาในสัตตาวาส.   แมเทพสุทธาวาส   ดํารงอยูใน  
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ฝายวิวัฏฏะ   ไมกําหนดกาลท้ังปวงก็ไมเกิดในโลกที่วางพระพุทธเจาแสนกัปบาง  
หน่ึงอสงไขยบาง      เมื่อพระพุทธเจาทรงอุบัติในระหวาง  ๑๖,๐๐๐  กัปนัน้แล 
จึงเกิดยอมเปนเชนเดียวกับที่ต้ังคายของพระผูมีพระภาคเจา   ผูยังธรรมจักรให 
เปนไปแลว   เพราะฉะนั้น เทพสุทธาวาสจึงไมรวมเขากับวิญญาณฐิติ    ไมรวม 
เขากับสัตตาวาส.   แตพระมหาสิวเถระกลาววา แมเทพสุทธาวาสก็ยังรวมเขากับ 
วิญญาณฐิติที่  ๔  สัตตาวาสท่ี ๔ นั้นแล ดวยพระสูตรนี้วา  ขาแตพระสารีบุตร 
สัตตาวาสท่ีกระผมไมเคยอยูดวยกาลยาวนานน้ีเวนเทพสุทธาวาส      ไมเปนสิ่งท่ี 
หาไดงายดังนี้.  เห็นดวยกับพระสูตรนั้น  เพราะพระสูตรทานไมหามไว. 
         ความแหงบทเปนอาทิวา  สพฺพโส  รูปสฺาณ   ทานกลาวไวแลว 
ในวิสุทธิมรรค.  ก็เนวสัญญานาสัญญายตนะ  มีวิญญาณก็ไมใช  ไมมีวิญญาณ 
ก็ไมใช   เพราะแมวิญญาณละเอียดเหมือนความละเอียดของสัญญา เพราะฉะนั้น 
ทานจึงไมกลาวในวิญญาณฐิติแลวกลาวไวใน  อายตนะ. 
         บทวา ตตฺร    คือในวิญญาณฐิติเหลาน้ัน.  บทวา ตฺจ ปชานาติ 
คือยอมรูวิญญาณฐิตินั้น.  บทวา  ตสฺสา  จ  สมุทย  ความวา ยอมรูความเกิด 
ข้ึนแหงวิญญาณฐิตินั้นโดยนัยเปนอาทิวา       เพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดดังน้ี. 
บทวา  ตสฺสา  จ  อตฺถงฺคม    ความวา  ยอมรูความดับแหงวิญญาณฐิตินั้นโดย 
นัยเปนอาทิวา  เพราะอวิชชาดับรูปจึงดับดังนี้.    บทวา อสฺสาท    ความวา 
ยอมรูความพอใจของวิญญาณฐิตินั้นอยางนี้วา  ความสุข  ความโสมนัสยอมเกิด 
ข้ึนเพราะอาศัย     รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใด     นี้คือความพอใจแหง 
วิญญาณ.  บทวา อาทีนว    ความวา  ยอมรูโทษแหงวิญญาณฐิตินั้นอยางนี้วา 
รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณใดไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวน 
ไปเปนธรรมดาน้ี   คือโทษแหงวิญญาณ.  บทวา  นสิฺสรณ  ความวา  การนํา 
ออกซ่ึงฉันทราคะการละฉันทราคะ   ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร  วิญญาณใด  
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นี้คืออุบายเปนเครื่องนําออกไปแหงวิญญาณดังนั้น    ยอมรูวิญญาณฐิตินั้นอยาง  
นี้.  บทวา  กลฺล  น  เตน  ความวา ภิกษุนั้นยังควรเพ่ือเพลิดเพลิน วิญญาณ 
ฐิตินั้นวาเราวาของเรา    ดวยอํานาจแหงตัณหามานะและทิฐิอีกหรือ.   พึงทราบ 
ความในท่ีทั้งปวงโดยอุบายนี้.   ก็แตวาพึงประกอบสมุทัยเปนตน    ดวยสามารถ 
แหงขันธทั้งหลาย ๔ ในท่ีที่ไมมีรูป      ดวยสามารถแหงขันธหนึ่งในท่ีที่ไมมี 
วิญญาณ.  ในท่ีนี้  อนึ่งไมพึงประกอบบทนี้วา  เพราะอาหารเกิด  เพราะอาหาร 
ดับ  ดังนี้. 
         บทวา  ยโต  โข  อานนฺท  ภิกขฺุ    ความวา ดูกอนอานนท   เมื่อใดแล 
ภิกษุ.  บทวา อนุปาทา  วมิุตฺโต     ความวา  เปนผูหลุดพนเพราะไมยึดมั่น 
ดวยอุปาทาน ๔.  บทวา  ป ฺาวิมุตฺโต  ความวา เปนผูหลุดพนดวยปญญา. 
อธิบายวา     ไมทําใหแจงซึ่งวิโมกข ๘ แลวทํานามกายและรูปกายใหเปนไปไม 
ไดดวยกําลังปญญาน้ันแล  ชื่อวาเปนผูหลุดพนแลว.   ภิกษุผูหลุดพนแลวน้ันมี 
๕ อยางคือ   เปนสุกขวิปสสกและตั้งอยูในปฐมฌานเปนตน    อยางใดอยางหนึ่ง 
แลวบรรลุพระอรหัต    ดงัท่ีทานกลาวขอน้ีไววา   ก็บุคคลพวกไหนเปนปญญา- 
วิมุตติ  บุคคลบางคนในโลกน้ีไมสัมผัสวิโมกข ๘ ดวยกายอยู    อาสวะทั้งหลาย 
ของเขาเปนอันสิ้นไป   เพราะเห็นดวยปญญา  บุคคลน้ีทานกลาววาเปนปญญา- 
วิมุตติดังนี้.       พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงบทสรุปและนามของภิกษุรูปหน่ึง 
อยางนี้แลว  เพ่ือทรงแสดงแกภิกษุนอกนี้จึงตรัสวา  อฏ  โข  อเิม  ดังนี้เปนตน. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา วิโมกฺโข  ถามวา ชื่อวาวิโมกขดวยอรรถวา 
กระไร   ตอบวา  ดวยอรรถวาพน  ถามวา  วิโมกขนี้มีอรรถวาพนเปนอยางไร 
ตอบวา  มีอรรถวาพนดวยดีจากธรรมเปนขาศึก  และพนดวยดีดวยอํานาจความ 
ยินดีในอารมณ.    ทานอธบิายวา  วิโมกขยอมเปนไปในอารมณ     เพราะหมด 
ความสงสัยดวยความไมยึดถือ   ดุจทารกผูปลอยอวัยวะนอยใหญนอนบนตักของ 
บิดา.  ก็ความน้ีมิไดมีในวิโมกขตอนหลัง   แตมีในตอนตนทั้งหมด.  
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         ในบทวา  รูป  รูปานิ  ปสฺสติ  นีม้ีความวา รูปเปนรูปฌานท่ีทําให 
เกิดข้ึนดวยอํานาจนีลกสิณเปนตน  ในผมเปนตนในภายในชื่อวารูป.   เพราะมี  
รูปฌานดวยบทน้ี    ทานแสดงรูปาวจรฌาน  ๔ แกบุคคลผูที่ทําฌานใหเกิด   ใน 
กสิณท้ังหลายอันมีวัตถุในภายใน.                                      
         บทวา  อชฺฌตฺต  อรปูสฺ คือ  ไมมีความสําคัญในรูปในภายใน. 
ความวา ไมทํารูปาวจรฌานใหเกิดในอาการ ๓๒ มีผมเปนตนของตน.    บทวา 
พหิทฺธา รูปานิ  ปสฺสติ   ความวา  ยอมเห็นรูปมีนิลกสิณเปนตน   แมในภาย 
นอกดวยญาณจักษุ.  ดวยบทน้ีทานกระทําบริกรรมในภายนอกแลวแสดงรูปาว- 
จรฌาน  ๔ แหงฌานที่ทําใหเกิดแลวในภายนอก. 
         ทานแสดงฌานในวัณณกสิณมีสีเขียวเปนตน     อันบริสทุธิ์ดีแลวดวย 
บทนี้วา  สุภนฺเตว  อธิมุตฺโตโหติ  ดังนี้.  ในบทนั้นไมมีความผูกใจวางามใน 
อัปปนาในภายในก็จริง.   แตถึงดังน้ัน    เพราะผูที่กระทํากสิณอันงามบริสุทธิ์ดี 
แลวอยู   ยอมถึงความเปนผูควรกลาวไดวา   ผูที่นอมใจเชื่อวากสิณเปนของงาม 
ดังน้ี   ฉะน้ันทานจึงแสดงอยางนี้.  แตในปฏิสัมภิทามรรคทานกลาววา  วิโมกข 
ในบทวาผูที่นอมใจเชื่อวากสิณงามเปนอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีจิตสหรคต  
ดวยเมตตาแผไปยังทิศหน่ึงอยู  ฯลฯ     เพราะเปนผูเจริญเมตตาสัตวทั้งหลายจึง 
ไมเปนผูนาเกลียดมีจิตสหรคตดวยกรุณามุทิตาอุเบกขา     แผไปยังทิศหน่ึงอยู 
ฯลฯ   เพราะเปนผูเจริญอุเบกขาสัตวทั้งหลายจึงเปนผูไมนาเกลียด    วิโมกขใน 
บทวา ผูที่นอมใจเชื่อวากสิณเปนของงามเปนอยางนี้ดังน้ี. 
         ในบทวา  สพฺพโส  รูปสฺาน เปนตน      บททั้งหมดท่ีควรกลาว 
ทานกลาวไวแลวในวิสุทธิมรรคนั้นแล.  บทวา   อย  อฏโม  วโิมกฺโข  ความ 
วา นี้ชื่อวิโมกขอันสูงสุดขอท่ี ๘  เพราะความท่ีขันธ  ๔  บริสุทธิ์โดยประการ 
ทั้งปวง  เพราะความท่ีพนแลว.   บทวา  อนุโลม     คือต้ังแตบทตนจนถึงบท  
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สุดทาย.  บทวา ปฏิโลม  คือต้ังแตบทสุดทายจนถึงบทตน.  บทวา อนุโลม  
ปฏิโลม  นี ้    ทานกลาวดวยสามารถแหงการท่ีสมาบัติไมต้ังม่ัน      เพราะคลอง 
เกินไปวนไปทางโนนวนไปทางนี้.     บทวา  ยตฺถิจฺฉก    คือแสดงถึงโอกาส. 
ความวาปรารถนาในโอกาสใด ๆ.   บทุวา  ยทิจฺฉก  คือแสดงถึงสมาบัติไดแก 
ปรารถนาสมาบัติใดๆ.  บทวา ยาวติจฺฉก  คือแสดงถึงกําหนดทางไกล.  ไดแก 
ปรารถนาทางไกลประมาณเพียงใด.     บทวา  สมาปชฺชติ    คือเขาสูสมาบัติ 
นั้น ๆ.  บทวา วุฏาติ  คืออออกจากสมาบัตินั้นแลวต้ังอยู. 
     บทวา  อภุโตภาควิมุตฺโต  ความวา พนโดยสวนสอง คือพนจากรูป 
กายดวยอรูปสมาบัติ   พนจากนามกายดวยมรรค.  ดังท่ีทานกลาวไววา 
                    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนอปุสีวะ 
         มุนีพนแลวจากนามกาย      ยอมถึงซ่ึงการต้ังอยู 
         ไมได   ยอมไมเขาถึงซ่ึงการนับ    เหมือนเปลวไฟ 
         ถูกกําลังลมพัดไป      ยอมถึงซ่ึงการต้ังอยูไมได 
         ยอมไมเขาถึงซ่ึงการนับ   ดังน้ี.                
     ก็ภิกษุนี้นั้น   พนแลวโดยสวนสองออกจากอากาสานัญจายตนะเปนตน 
อยางใดอยางหนึ่งแลวบรรลุพระอรหัต        และเปนอนาคามีออกจากนิโรธแลว 
บรรลุพระอรหัต  รวมเปน ๕ อยาง.   แตอาจารยบางพวกกลาววา    เพราะแม 
รูปาวจรจตุตถฌาน  ก็สหรคตดวยอุเบกขามีองคสอง    แมอรูปาวจรฌานก็เปน 
เชนนั้นเหมือนกัน    ฉะน้ัน ภิกษุออกจากรูปาวจรจตุตถฌาน     แมบรรลุพระ 
อรหัตก็ชื่อวาอุภโตภาควิมุตดังน้ี.    กป็ญหาอุภโตภาควิมุตน้ีต้ังข้ึนแมในภายใต 
โลหปราสาทอาศัยการพรรณนาของพระจุลลสุมนเถระ     ผูทรงพระไตรปฎกใช 
เวลานาน   จึงถึงการชี้ขาด.  
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         มีเรื่องวาในคิริวิหารอันเตวาสิกของพระเถระสดับปญหาน้ัน   จากปาก 
ของภิกษุผูถือปณฑปาติกวัตรรูปหน่ึงแลวกลาววา  ดูกอนอาวุโส เมื่ออาจารยของ  
เราอธิบายธรรม ณ ภายใตโลหปราสาทอันใคร ๆ  ไมเคยฟงแลว   พวกภิกษุจึง 
ถามวา  ทานผูเจริญก็พระเถระไดกลาวอยางไร อันเตวาสิกตอบวา ดูกอนอาวุโส 
พระเถระไดกลาววา    รปูาวจรจตุตถฌานสหรคตดวยอุเบกขามีองคสองยอมขม 
กิเลสไดก็จริง      แตถึงอยางนั้นรูปาวจรจตุตถฌานยอมกําเริบในฐานะแหง 
รูปารมณ   แมเปนฝายใกลแหงกิเลสทั้งหลาย      เพราะธรรมดากิเลสเหลานี้เขา 
ไปอาศัยอารมณในนีลกสิณเปนตนอยางใดอยางหน่ึง    ในภพชั้นตํ่าท้ัง ๕ ยอม 
กําเริบ  อนึ่ง รูปาวจรฌานยอมไมกาวไปสูอารมณนั้น เพราะฉะน้ัน ภิกษุเปลี่ยน 
รูปโดยประการท้ังปวง  แลวขมกิเลสดวยอํานาจอรูปฌานแลวจึงบรรลุพระอรหัต 
เปนอุภโตภาควิมุตติดังน้ี         ก็และพระเถระครั้นกลาวคํานี้แลวจึงนําสูตรนี้มาวา 
ก็บุคคลพวกไหนเปนอุภโตภาควิมุตติ     บุคคลบางคนในโลกน้ีสัมผัสวิโมกข  ๘ 
ดวยกายแลวอยู   และอาสวะของบุคคลน้ันเปนอันสิ้นไป   เพราะเห็นดวยปญญา 
บุคคลน้ี    ทานกลาววาเปนอุภโตภาควิมุตติดังน้ี.    บทวา  อานนฺท  อมิาย  จ 
อุภโตภาควิมุตฺติยา  ความวา  ดูกอนอานนท  อุภโตภาควิมุตติอ่ืนจากอุภโต- 
ภาควิมุตตินี้.  บทที่เหลือมีความงายในท่ีทั้งปวง. 
 ิ                                  จบอรรถกถามหานิทานสูตร   ที่  ๒  
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                                    ๓.  มหาปรินิพพานสูตร 
 
               เรื่อง  พระเจาอชาตศัตรูประสงคปราบแควนวัชชี 
 
         [๖๗]   ขาพเจา   ไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
         สมัยหนึ่ง   พระผูมพีระภาคเจา    เสด็จอยูบนภูเขาคิชฌกูฏ  ใกลกรุง-  
ราชคฤห.  กส็มัยนั้นแล  พระราชาอชาตศัตรู  ผูเปนใหญในแควนมคธ  พระ 
โอรสของพระนางเวเทหี  มีพระราชประสงคจะเสด็จไปปราบปรามแควนวัชชี๑ 
พระองคตรัสอยางนี้วา   เพราะพวกเจาวัชชีทั้งหลายเหลาน้ี    มฤีทธิ์มากอยางนั้น 
มีอานุภาพมากอยางนั้น   เราจักถอนทําลายแควนวัชชีเสีย    จักทําแควนวัชชีให 
พินาศ  จักทําแควนวัชชีใหถึงความยอยยับ. 
         ครั้งน้ันแล   พระราชาอชาตศัตรู  ผูเปนใหญในแควนมคธ พระโอรส 
ของพระนางเวเทหี  ตรัสกะวัสสการพราหมณ  ผูเปนมหาอํามาตยของแควนมคธ 
วา   ขอเชิญทานพราหมณจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  แลวถวายบังคมพระ 
ยุคลบาทพระผูมีพระภาคเจา      ดวยเศียรเกลา     กราบทูลถามถึงความไรพระ 
โรคาพาธ   ความคลองพระองค     พระกําลัง     การทรงพระสําราญตามคําของ 
เราวา    ขาแตพระองคผูเจริญ     พระราชาอชาตศัตรูผูเปนใหญในแควนมคธ 
พระโอรสของพระนางเวเทหี  ถวายบังคมพระยุคลบาทพระผูมีพระภาคเจา  ดวย 
เศียรเกลา     ทูลถามถึงความไรพระโรคาพาธ   ความคลองพระองค  พระกําลัง 
การทรงพระสําราญ    และทานจงกราบทูลอยางน้ีดวยวา    พระราชาอชาตศัตรู 
ผูเปนใหญในแควนมคธ  พระโอรสพระนางเวเทหี   มีพระราชประสงคจะเสด็จ 
 ๑.  ด-ู อ  สตฺตก.  ๒๓/๑๗ - ๒๕  
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ไปปราบปรามแควนวัชชี   พระองคมีพระดํารัสอยางนี้วา      เพราะพวกเจาวัชช ี  
ทั้งหลายเหลาน้ี   มฤีทธิ์มากอยางนั้น   มีอานุภาพมากอยางนั้น      เราจักถอนทํา 
ลายแควนวัชชีเสีย   จักทําแควนวัชชีใหพินาศ   จักทําแควนวัชชีใหถึงความยอย 
ยับ      และพระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณแกทานอยางใด      ทานจงจําเอาคํา 
พยากรณนั้นใหดี  แลวมาบอกแกเรา  เพราะวา  พระตถาคตเจาทั้งหลาย  หาตรัส 
สิ่งท่ีปราศจากความจริงไม     วัสสการพราหมณ     มหาอํามาตยของแควนมคธ 
กราบทูลรับพระดํารัสพระราชาอชาตศัตรู   ผูเปนใหญในแควนมคธ  พระโอรส 
พระนางเวเทหีวา   อยางนั้นพระเจาขา     แลวเทียมยานท้ังหลายที่ใหญ  ๆ แลว 
ข้ึนยานใหญ ๆ๑   (คันหน่ึง)  ออกจากกรุงราชคฤห ดวยยานท้ังหลายที่ใหญๆ  
ไปถึงภูเขาคิชฌกูฏ   ไปดวยยานตลอดพ้ืนที่ยานไปได   แลวลงจากยาน  เดินเทา 
ข้ึนไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ครั้นชืน่ชมกับพระผูมีพระภาคเจา   กลาวถอยคํา 
นาชื่นชมควรรําลึกถึงกันแลวจึงน่ังอยู  ณ ดานหน่ึง     วัสสการพราหมณ  มหา 
อํามาตยของแควนมคธ   ผูนั่งแลว ณ  ดานหน่ึง   ไดกราบทูลคําตอไปนี้กะพระ 
ผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ    พระราชาอชาตศัตรู  ผูเปนใหญ 
ในแควนมคธ    พระโอรสของพระนางเวเทหี      ถวายบังคมพระยุคลบาทพระ 
โคดมผูเจริญดวยพระเศียรเกลา   ทูลถามถึงความไรพระโรคาพาธ   ความคลอง 
พระองค   พระกําลัง   การทรงพระสําราญ   ขาแตพระโคดมผูเจริญ    พระราชา 
อชาตศัตรู  ผูเปนใหญในแควนมคธ  พระโอรสของพระนางเวเทหี  มีพระราช 
ประสงคจะเสด็จไปปราบปรามแควนวัชชี   พระองคตรัสอยางนี้วา    เพราะพวก 
เจาวัชชีทั้งหลายเหลาน้ี    มีฤทธิ์มากอยางนั้น   มีอานุภาพมากอยางนั้น     เราจัก 
 ๑.   ยาน    หมายถึงรถ  มี ๒ ชนิด   คือ   โยธรถ- รถศึก   สัณฐาน ๔ เหล่ียม     ไมใหญมากจุคน 
 ได ๒ หรือ ๓ คน  ชนิด ๑.  อลังการรถ - รถประดับ   ใหญ  ยาวและกวาง  จุคน ๘-๑๐  คน 
 สามารถยืนหรือนั่ง     หรือนอนไปบนรถไดสบาย  ชนดิ ๑.  ท่ีวา    ยานใหญ ๆ  คงหมายถึง 
 อลังการรถ  (ปปญจสูทนี  ทุติย  ๒๖๑)  
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ถอนทําลายแควนวัชชีเสีย   จักทําแควนวัชชีใหพินาศ     จักทําแควนวัชชีใหถึง  
ความยอยยับ ดังน้ี. 
 
                กถาวาดวยอปริหานิยธรรมของเจาวัชชี  ๗ 
 
         [๖๘]  สมัยนั้นแล  ทานพระอานนท     ยืนถวายงานพัดอยูเบื้องพระ 
ปฤษฏางคของพระผูมีพระภาคเจา  ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสกะทาน 
พระอานนทวา 
         (๑)   ดกูอนอานนท   เธอไดยินวาอยางไร   เจาวัชชีทั้งหลายยังประชุม 
กันเนือง ๆ ยงัประชุมกันมากอยูหรือ 
         อา.  ขอน้ีขาพระองคไดยินวา   เจาวัชชีทั้งหลาย   ประชมุกันเนือง ๆ 
ประชุมกันมาก   พระเจาขา 
         พ.  ดูกอนอานนท    ก็เจาวัชชีทั้งหลาย  ยังจักประชุมกันเนือง ๆ ยัง 
จักประชุมกันอยูมากตลอดกาลเพียงไร  ดูกอนอานนท  เจาวัชชทีั้งหลายพึงหวัง 
ความเจริญอยางเดียว   หาความเสื่อมมิได 
         พ.   (๒)   ดูกอนอานนท   เธอไดยินวาอยางไร     เจาวัชชีทั้งหลายยัง 
พรอมเพียงกันประชุมพรอมเพรียงกันเลิกประชุม    พรอมเพรียงกันทํากิจท่ีพวก 
เจาวัชชีพึงทําอยูหรือ. 
         อา.  ขอน้ี    ขาพระองคไดยินวา   เจาวัชชีทั้งหลาย  ยังพรอมเพรียงกัน 
ประชุม   พรอมเพรียงกันเลิกประชุม     พรอมเพรียงกันทํากิจที่พวกเจาวัชชีพึง 
ทํา   พระเจาขา. 
         พ.  ดูกอนอานนท  ก็เจาวัชชีทั้งหลาย  ยังจักพรอมเพรียงกันประชุม 
พรอมเพรียงกันเลิกประชมุ   พรอมเพรียงกันทํากิจที่พวกเจาวัชชีพึงทําอยูตลอด 
กาลเพียงไร   ดูกอนอานนท  เจาวัชชีทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว    หา 
ความเสื่อมมิได.  
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         พ.  (๓)   ดูกอนอานนท   เธอไดยินวาอยางไร     เจาวัชชีทั้งหลายยัง  
ไมบัญญัติขอท่ีไมเคยบัญญัติไว    ไมเพิกถอนขอท่ีบัญญัติไวแลว    ยังสมาทาน 
วัชชีธรรมแบบโบราณ  ตามท่ีบัญญัติไวแลว  ประพฤติกันอยูหรือ. 
         อา.  ขอน้ี   ขาพระองคไดยินวา  เจาวัชชีทั้งหลายยังไมบัญญัติขอท่ีไม 
เคยบัญญัติไว     ไมเพิกถอนขอท่ีบัญญัติไวแลว      ยังสมาทานวัชชีธรรมแบบ 
โบราณตามท่ีบัญญัติไวแลว   ประพฤติกันอยู   พระเจาขา.  
         พ.  ดูกอนอานนท    ก็เจาวัชชีทั้งหลาย    ยงจักไมบัญญัติขอท่ีไมเคย 
บัญญัติไว  ไมเพิกถอนขอท่ีบัญญัติไวแลว  ยังจักสมาทานวัชชีธรรมแบบโบราณ 
ตามท่ีบัญญัติไวแลว  ประพฤติกันอยู    ตลอดกาลเพียงไร  ดูกอนอานนท  เจา 
วัชชีทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว   หาความเสื่อมมิได. 
         พ.   (๔)  ดูกอนอานนท  เธอไดยินวาอยางไร  เจาวัชชีทั้งหลาย  ยัง 
สักการะ   เคารพนับถือบูชา     เจาวัชชีผูใหญผูเฒาของเจาวัชชีทั้งหลายและยัง 
เชื่อถือถอยคําท่ีควรฟงของเจาวัชชีผูใหญผูเฒาทั้งหลายเหลาน้ันอยูหรือ. 
         อา.   ขอน้ี    ขาพระองคไดยินวา   เจาวัชชีทั้งหลาย  ยังสักการะ เคารพ 
นับถือ บูชา    เจาวัชชีผูใหญผูเฒาของเจาวัชชีทั้งหลายและยังเชื่อถอยคําท่ีควร 
ฟงของเจาวัชชีผูใหญ  ผูเฒาท้ังหลายเหลาน้ันอยู  พระเจาขา. 
         พ.  ดูกอนอานนท  ก็เจาวัชชีทั้งหลาย    ยังสกัการะ    เคารพนับถือ 
บูชา   เจาวัชชีผูใหญผูเฒาของเจาวัชชีทั้งหลาย    และยังเชื่อถือถอยคําท่ีควรฟง 
ของเจาวัชชีผูใหญ  ผูเฒาทั้งหลายเหลาน้ันอยู  ตลอดกาลเพียงไร ดูกอนอานนท 
เจาวัชชีทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว   หาความเสื่อมมิได. 
         พ.  (๕)  ดูกอนอานนท   เธอไดยินอยางไร เจาวัชชีทั้งหลาย  ไมฉุด 
ครา   ขมเหง   กักขังกุลสตรีทั้งหลาย  (และ)  กุมารขีองสกุลทั้งหลายอยูหรือ.  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 237 

         อา.   ขอน้ี    ขาพระองคไดยินวา   เจาวัชชีทั้งหลายไมฉุดครา   ขมเหง  
กักขังกุลสตรีทั้งหลาย  (และ)  กุมารขีองสกุลทั้งหลาย   พระเจาขา. 
         พ.  ดูกอนอานนท  เจาวัชชีทั้งหลาย  ไมฉุดครา ขมเหงกักขังกุลสตรี 
ทั้งหลาย (และ) กุมารีของสกุลทั้งหลาย     ตลอดกาลเพียงไร      ดูกอนอานนท 
เจาวัชชีทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว   หาความเสื่อมมิได. 
         พ.   (๖)   ดูกอนอานนท    เธอไดยินวาอยางไร    เจาวัชชทีั้งหลายยัง 
สักการะ เคารพนับถือบูชาเจดีย  วัชชทีั้งหลายท้ังภายในและภายนอก(พระนคร) 
ของเจาวัชชีทั้งหลาย     และยังไมลดพลีประกอบดวยธรรมท่ีเคยถวายแลว    เคย 
ทําแลวแกเจดียวัชชีทั้งหลายท้ังภายในและภายนอกเหลาน้ันอยูหรือ. 
         อา.   ขอน้ี    ขาพระองคไดยินวา   เจาวัชชีทั้งหลายยังสักการะ   เคารพ 
นับถือ     บูชาเจดีย     วัชชี  ทั้งหลายท้ังภายในและภายนอกของเจาวัชชีทั้งหลาย 
และยังไมมีลดหยอนพลีประกอบดวยธรรมท่ีเคยถวายแลว  เคยทําแลว  แกเจดีย 
วัชชีทั้งหลายภายในและภายนอกเหลาน้ัน  พระเจาขา. 
         พ.  ดูกอนอานนท    ก็เจาวัชชีทั้งหลายยังจักสักการะ    เคารพนับถือ 
บูชาเจดียวัชชีทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกของเจาวัชชีทั้งหลายและจักยังไม 
ลดหยอนพลปีระกอบดวยธรรมท่ีเคยถวายแลว    เคยทําแลว     แกเจดียวัชชทีั้ง 
หลายทั้งภายในและภายนอกเหลาน้ัน   ตลอดกาลเพียงไร    ดูกอนอานนท   เจา 
วัชชีทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว   หาความเสื่อมมิได. 
         พ.   (๗)   ดูกอนอานนท    เธอไดยินวาอยางไร   เจาวัชชีทั้งหลายยัง 
จัดอารักขา      ปองกันและคุมครองประกอบดวยธรรมดวยดีในพระอรหันตทั้ง- 
หลาย  ดวยต้ังใจวาทําอยางไร   พระอรหันตทั้งหลายที่ยังไมมา   พึงมาสูแควน 
และพระอรหันตทั้งหลายที่มาแลว   ขอใหอยูสบายในแควน  ดังนี้   หรือ.  
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         อา.  ขอน้ี  ขาพระองคไดยินวา  เจาวัชชีทั้งหลายยังจัดอารักขา  ปองกัน  
และคุมครองประกอบดวยธรรมดวยดีในพระอรหันตทั้งหลาย        ดวยต้ังใจวา 
ทําอยางไร.   พระอรหันตทั้งหลายท่ียังไมมา   พึงมาสูแควน     และพระอรหันต 
ทั้งหลายท่ีมาแลว   ขอใหอยูสบายในแควนดังน้ี   พระเจาขา.   
         พ.  ดูกอนอานนท   ก็เจาวัชชีทั้งหลายยังจักเปนผูจัดอารักชา    ปองกนั 
และคุมครองประกอบดวยธรรมดวยดีในพระอรหันตทั้งหลาย      ดวยต้ังใจวา 
ทําอยางไร    พระอรหันตทั้งหลายท่ียังไมมา   พึงมาสูแควน    และพระอรหันต 
ทั้งหลายท่ีมาแลว   ขอใหอยูสบายในแควน     ดังน้ี  ตลอดกาลเพียงไร  ดูกอน 
อานนท      เจาวัชชีทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว     หาความเส่ือมมิได 
ฉะน้ีแล. 
         [๖๙]  ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสกะวัสสการพรหมณมหา 
อํามาตยของแควนมคธวา    ดูกอนทานพราหมณ    สมัยหน่ึง    ตถาคตอยู  ณ 
วิหารสารันททะเจดียในนครเวสาลี ณ ที่นั้น    ตถาคตไดแสดงอปริหานิยธรรม 
๗ ประการเหลาน้ีแกเจาวัชชีทั้งหลาย  ดูกอนทานพราหมณ  ก็อปริหานิยธรรม 
๗  ประการเหลาน้ียังจักต้ังอยูในเจาวัชชีทั้งหลายและเจาวัชชีทั้งหลายยังจักเห็นดี 
รวมกัน ในอปริหานิยธรรม ๗ ประการเหลาน้ี       ตลอดกาลเพียงไร     ดกูอน 
พราหมณ  เจาวัชชีทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว   หาความเสื่อมมิได.๑ 

         ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว     วัสสการพราหมณ      มหา 
อํามาตยของแควนมคธไดกราบทูลคําน้ี  กะพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระโคดม 
ผูเจริญ    เจาวัชชีทั้งหลายประกอบดวยอปริหานิยธรรมแมเพียงขอหนึ่งขอเดียว 
ก็พึงหวังความเจริญไดโดยแท   หาความเสื่อมมิได    แตวาจะกลาวอะไร   ถงึเจา 
วัชชีทั้งหลายประกอบดวยอปริหานิยธรรม ๗ ประการ  ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
 ๑.  ทรงหมายถึง  สารันททสูตร  วัชชีวัคค, ดู - อ สตฺตก. ๒๓/๑๕-๑๗  
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และพระราชาอชาตศัตรู    ผูเปนใหญในแควนมคธ    พระโอรสพระนางเวเทหี 
ไมควรทํากะเจาวัชชีทั้งหลายดวยการรบ  นอกจากเจรจาปรองดอง  นอกจาก  
ทําใหแตกกันและกัน     ขาแตพระโคดมผูเจริญสมควรแลว     ขาพระองคจะไป 
บัดนี้   ขาพระองคมีกิจมาก  มีเรื่องจะพึงทํามาก. 
         (พระผูมีพระภาคเจา)   ดูกอนทานพราหมณ   บัดนี้  ทานจงพิจารณา 
เห็นเปนกาลสมควรเถิด. 
         ครั้งน้ันแล  วัสสการพราหมณ   มหาอํามาตยของแควนมคธชื่นชมอนุ- 
โมทนาพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา   แลวลกุจากอาสนะกลับไป. 
 
                               ภิกขอุปริหานิยธรรม  ๗ 
 
         [๗๐]   ครั้งน้ันแล  เมื่อวัสสการพราหมณ  มหาอํามาตยของแควนมคธ 
กลับไปแลวไมนาน    พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทานพระอานนทวา     ดกูอน 
อานนท   เธอจงไป   ภิกษุทั้งหลายมีจํานวนเทาใดอยูอาศัยกรุงราชคฤห   เธอจง 
ใหภิกษุเหลานั้นทั้งหมดประชุมกันในอุปฏฐานศาลา   ทานพระอานนทกราบทูล 
รับแดพระผูมีพระภาคเจาวา   อยางนั้นพระเจาขา    แลวใหพระภิกษุตามจํานวน 
ที่อาศัยกรุงราชคฤหอยูทั้งหมดประชุมกันในอุปฏฐานศาลา    แลวเขาไปเฝาพระ 
ผูมีพระภาคเจา   ถวายบังคมแลว  ยืนอยู ณ   ดานหน่ึง    ทานพระอานนทผูยืน 
อยูแลว ณ ดานหน่ึงแล      ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองค 
ผูเจริญ    พระภิกษุสงฆประชุมกันแลว       บัดนี ้   เปนเวลาซึ่งทรงเห็นเปนกาล 
สมควร   พระเจาขา.    ครั้นนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาทรงลุกจากอาสนะเสด็จ 
ดําเนินเขาอุปฏฐานศาลา  ประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูไวแลว   ครั้นประทับนั่งแลว 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ตถาคตจัก  
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แสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการแกเธอทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงฟง   จงทําไว  
ในใจใหดี   ตถาคตจักกลาวดังน้ี    ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน   กราบทูลแดพระผูมี 
พระภาคเจาวา   พรอมแลว    พระเจาขา.    พระผูมีพระภาคเจาไดทรงพระดํารัส 
ตอไปนี้. 
         (๑)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุทั้งหลายยังจักประชุมกันเนือง ๆ จัก 
ประชุมกันอยูมาก  ตลอดกาลเพียงไร  ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว 
หาความเสื่อมมิได. 
         (๒)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   และภิกษุทั้งหลาย    ยังจักพรอมเพรียงกัน 
ประชุม    จักพรอมเพรียงกันเลิกประชมุ    จักพรอมเพรียงกันทํากิจท่ีสงฆพึงทํา 
ตลอดกาลเพียงไร    ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว    หาความเส่ือม 
มิได. 
         (๓)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    และภิกษุทั้งหลาย    ยังจักไมบัญญัติสิ่งที่ 
ตถาคตมิไดบัญญัติไว  จักไมเพิกถอนสิ่งท่ีตถาคตบัญญัติไวแลว   ยังจักสมาทาน 
ประพฤติอยูในสิกขาบทั้งหลายตามท่ีตถาคตบัญญัติไวแลว     ตลอดกาลเพียงไร 
ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว   หาความเสื่อมมิได. 
         (๔)   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลาย  ยังจักสักการะและเคารพ 
นับถือ  บชูา  พระภิกษุทั้งหลายผูเปนพระเถระผูรูกาลนาน  ผูบวชมาแลวนาน 
ผูเปนบิดาของสงฆ   เปนปริณายกของสงฆ  และยังจักเชื่อถือโอวาทท่ีพึงฟงของ 
ทานดวย   ตลอดกาลเพียงไร    ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว   หา 
ความเสื่อมมิได. 
         (๕)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    และภิกษุทั้งหลาย    ยังจักไมลุอํานาจของ 
ตัณหา อันมีปกติใหเกิดในภพใหม  ทีเ่กิดข้ึนตลอดกาลเพียรไร  ภิกษุทั้งหลาย 
พึงหวังความเจริญอยางเดียว   หาความเสื่อมมิได.  
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         (๖)   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   และภิกษุทั้งหลาย    ยังเปนผูมีความหวงใย  
ในเสนาสนะตามราวปา     ตลอดกาลเพียงไร    ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญ 
อยางเดียว   หาความเสื่อมมิได. 
         (๗)   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย         และภิกษุทั้งหลายยังจักเขาไปต้ังสติไว 
เฉพาะตนวา  ทําอยางไร  เพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย    ผูมีศีลเปนที่รัก  ที่ยังไม 
มาขอใหมาและเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รัก    ที่มาแลว     ขอใหอยู 
สบาย   ดังน้ี   ตลอดกาลเพียงไร     ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว 
หาความเสื่อมมิได. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเหลาน้ี   ยังจักต้ังอยู 
ในภิกษุทั้งหลาย      และภิกษุทั้งหลายยังจักเห็นดีรวมกันในอปริหานิยธรรม ๗ 
ประการเหลาน้ี     ตลอดกาลเพียงไร   ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว 
หาความเสื่อมมิได.                                                             
 
                          อปรหิานิยธรรมอีก  ๗  ประการ 
 
         [๗๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย         ตถาคตจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ 
ประการ  อีกหมวดหนึ่งแกเธอทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจงฟง    จงทําในใจใหดี 
ตถาคตจักกลาว.  ภิกษุทัง้หลายเหลานั้น  กราบทูลรับวา พรอมแลว  พระเจาขา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระดํารัสตอไปนี้ .- 
         (๑)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุทั้งหลายยังจักไมเปนผูมีการงานเปน 
ที่มายินดี   จักไมยินดีในการงาน  ไมประกอบเนือง ๆ ซึ่งความมีการงานเปนที่ 
มายินดี ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว  หาความ 
เสื่อมมิได.  
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         (๒)   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     และภิกษุทั้งหลาย     ยังจักไมมีการพูดคุย  
กันเปนที่มายินดี   จักไมยินดีในการพูดคุยกัน   ไมประกอบเนือง ๆ ซึ่งการพูด 
คุยกัน   ตลอดกาลเพียงไร  ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว  หาความ 
เสื่อมมิได. 
         (๓)   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   และภิกษุทั้งหลาย  ยังจักไมมีการหลับเปน 
ที่มายินดี    จักไมยินดีในการหลับ    จักไมประกอบเนือง ๆ ซึ่งความหลับ 
ตลอดการเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว หาความเสื่อมมิได. 
         (๔)   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  และภิกษุทั้งหลายยังจักไมมีการคลุกคลีดวย 
หมูคณะเปนท่ีมายินดี    จักไมยินดีในการคลุกคลีดวยหมูคณะ    จักไมประกอบ 
เนือง ๆ ในความคลุกคลีดวยหมูคณะ   ตลอดกาลเพียงไร  ภิกษุทั้งหลายพึงหวัง 
ความเจริญอยางเดียว   หาความเสื่อมมิได. 
         (๕)   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย       และภิกษุทั้งหลายยังจักไมเปนผูมีความ 
ปรารถนาลามก     จักไมลุอํานาจของความปรารถนาลามก     ตลอดกาลเพียงไร 
ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว   หาความเสื่อมมิได. 
         (๖)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   และภิกษุทั้งหลายยังจักไมมีคนชั่วเปนมิตร 
จักไมมีคนชั่วเปนสหาย    จักไมมีคนชั่วเปนเพ่ือน    ตลอดกาลเพียงไร   ภิกษุ 
ทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว   หาความเส่ือมมิได. 
         (๗)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายยังจักไมหยุดเสียในระหวาง 
ดวยการบรรลุธรรมวิเศษเพียงข้ันตํ่า   ตลอดกาลเพียงไร  ภิกษุทัง้หลายพึงหวัง 
ความเจริญ   อยางเดียว   หาความเสื่อมมิได. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเหลาน้ี ยังจักต้ังอยูใน 
ภิกษุทั้งหลาย  และภิกษุทั้งหลายจักเห็นดีรวมกันในอปริหานิยธรรม ๗ ประการ 
เหลาน้ี   ตลอดกาลเพียงไร  ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว  หาความ 
เสื่อมมิได.  
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                          อปรหิานิยธรรมอีก  ๗  ประการ  
 
         [๗๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ตถาคตจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ 
ประการอีกหมวดหน่ึง    แกเธอทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงฟง    จงทําในใจใหดี 
ตถาคตจักกลาวดังน้ี.  ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ันกราบทูลรับวา  พรอมแลว พระเจา 
ขา.  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงมีพระดํารัสตอไปนี้  
         (๑)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุทั้งหลายยังจักเปนผูมีศรัทธา  ตลอด 
กาลเพียงไร   ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว   หาความเสื่อมมิได.  
         (๒) ดกูอนภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายยังจักเปนผูมีใจมีหิริ. . .(๑)  
         (๓)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย. . . ยังจักเปนผูมีโอตตัปปะ. . . 
         (๔)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย. . .ยังจักเปนผูเปนพหูสูตร. . .  
         (๕)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย. . .  ยังจักเปนผูปรารภความเพียร. . .  
         (๖)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย. . .ยังจักเปนผูมีสติเขาไปต้ังไว. . .  
         (๗)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย. . .ยังจักเปนผูมีปญญา  ตลอดกาลเพียงไร 
ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว   หาความเสื่อมมิได. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเหลาน้ี     ยังจักต้ัง 
อยูในภิกษุทั้งหลาย     และภิกษุทั้งหลายจักเห็นดีรวมกันในอปริหานิยธรรม ๗ 
ประการเหลาน้ัน   ตลอดกาลเพียงไร   ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว 
หาความเสื่อมมิได. 
 
                            อปรหิานิยธรรมอีก  ๗  ประการ 
 
         [๗๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตถาคตจักแสดงอปริหานิยธรรม  ๗ 
ประการอีกหมวดหน่ึง    แกเธอทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงฟง    จงทําในใจใหดี 
๑.  ในพระสูตรนี้  บาลีวา "หริิมนา"  แตในท่ีอ่ืนวา " หิริมนฺโต-ผูมีหีริ" อ.  สตฺตก  ๒๓/๒๓.  
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ตถาคตจักกลาวดังน้ี.     ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน      กราบทูลรับวา   พรอมแลว  
พระเจาขา.  พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระดํารัสตอไปนี้ .- 
         (๑)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุทั้งหลายยังจักเจริญสติสัมโพชฌงค 
ตลอดกาลเพียงไร ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว หาความเสื่อมมิได. 
         (๒)   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   และภิกษุทั้งหลายยังจักเจริญธรรมวิจยสัม- 
โพชฌงค..... 
         (๓)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย. . .ยังจักเจริญวิริยสัมโพชฌงค. . . 
         (๔)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย. . .ยังจักเจริญปติสัมโพชฌงค. . . 
         (๕)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย. . .ยังจักเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค. . . 
         (๖)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย. . .ยังจักเจริญสมาธิสัมโพชฌงค. . . 
         (๗)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย      และภิกษุทั้งหลายยังจักเจริญอุเบกขา 
สัมโพชฌงค    ตลอดกาลเพียงไร    ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว 
หาความเสื่อมมิได. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเหลาน้ี     ยังจักต้ัง 
อยูในภิกษุทั้งหลาย  และภิกษุทั้งหลายยังจักเห็นดีรวมกันในอปริหานิยธรรม ๗ 
ประการเหลาน้ี    ตลอดกาลเพียงไร   ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว 
หาความเสื่อมมิได. 
 
                       อปริหานิยมธรรมอีก ๗ ประการ 
 
         [๗๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย        ตถาคตจักแสดงอปริหานิยธรรม  ๗ 
ประการอีกหมวดหน่ึง   แกเธอทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงฟง   จงทําไวในใจใหดี 
ตถาคตจักกลาวดังน้ี.     ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน     กราบทูลรับวา   พรอมแลว 
พระเจาขา.  พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระดํารัสตอไปนี้ .-  
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         (๑)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุทั้งหลายยังจักเจริญอนิจจสัญญา   
(ความหมายรูสังขารไมเที่ยง)    ตลอดกาลเพียงไร    ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความ 
เจริญอยางเดียว   หาความเสื่อมมิได. 
         (๒)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายยังจักเจริญอนัตตสัญญา. . . 
         (๓)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย. . .ยังจักเจริญอสุภสัญญา. . . 
         (๔)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย. . .ยังจักเจริญอาทีนวสัญญา. . . 
         (๕)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย. . .ยังจักเจริญปหานสัญญา. . . 
         (๖)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย . . .ยังจักเจริญวิราคสัญญา. . . 
         (๗)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    และภิกษุทั้งหลายยังจักเจริญนิโรธสัญญา 
(ความหมายรูวานิพพานเปนที่ดับ)   ตลอดกาลเพียงไร     ภิกษุทั้งหลายพึงหวัง 
ความเจริญอยางเดียว   หาความเสื่อมมิได. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กอ็ปริหานิยธรรม ๗ ประการเหลาน้ี   ยังจักต้ัง 
อยูในภิกษุทั้งหลาย  และภิกษุทั้งหลายยังจักเห็นดีรวมกันในอปริหานิยธรรม  ๗ 
ประการเหลาน้ี    ตลอดกาลเพียงไร    ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว 
หาความเสื่อมมิได. 
 
                         อปริหานยิธรรมอีก  ๖  ประการ 
 
         [๗๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตถาคตจักแสดงอปริหานิยธรรม ๖ 
ประการอีกหมวดหน่ึง*   แกเธอทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงฟง    จงทําไวในใจ 
ใหดี   ตถาคตจักกลาวดังนี้.    ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ันกราบทูลรบัวา   พรอมแลว 
พระเจาขา.  พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระดํารัสตอไปนี้.- 
  ๑.  ด-ู สารณียธรรม ๖ ใน อ.  ฉกฺก.  ๒๒/๓๒๒  
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         (๑)   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุทั้งหลายยังจักเขาไปท้ังกายกรรมมี  
เมตตาในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย   ทั้งในท่ีแจงและในท่ีลับ   ตลอดกาลเพียงไร 
ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว   หาความเสื่อมมิได. 
         (๒)   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   และภิกษุทั้งหลายยังจักเขาไปต้ังวจีกรรมมี 
เมตตาในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย   ทั้งในท่ีแจงและในท่ีลับ   ตลอดกาลเพียงไร 
ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว  หาความเสื่อมมิได. 
         (๓)   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   และภิกษุทั้งหลายยังจักเขาไปต้ังมโนกรรม 
มีเมตตาในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย  ทั้งในท่ีแจงและในท่ีลับ  ตลอดกาลเพียงไร 
ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว   หาความเสื่อมมิได. 
         (๔)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายยังจักเปนผูบริโภคปจจัยท่ี 
แบงปนกันโดยลาภทั้งหลายที่เกิดข้ึนโดยชอบธรรม(๑)      ไดมาโดยชอบธรรม 
โดยที่สุดแมเพียงภิกษานับเนื่องในบาตร    เปนผูบริโภครวมกนักับเพ่ือนพรหม 
จารีทั้งหลายผูมีศีล   ตลอดกาลเพียงไร      ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยาง 
เดียว  หาความเสื่อมมิได. 
         (๕)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  และศลีทั้งหลาย  ที่ไมขาด  ไมทะลุ ไมดาง 
ไมพรอย  เปนไทย   ทานผูรูสรรเสริญ  ตัณหาและทิฏฐิไมแปดเปอน  นําไปสู 
สมาธิ     ภิกษุทั้งหลายยังจักถึงความเปนผูเสมอกัน กับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย 
อยูในศีลเห็นปานน้ัน     ทัง้ในท่ีแจงและในท่ีลับ  ตลอดกาลเพียงไร  ภิกษุทั้ง 
หลายพึงหวังความเจริญอยางเดียว  หาความเสื่อมมิได. 
         (๖)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  และทฏิฐิที่เปนอริยะเปนเครื่องนําออกจาก 
ทุกข      ภิกษุทั้งหลายยังจักถึงความเปนผูเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย 
ดวยทิฏฐิเห็นปานน้ัน   ทั้งในท่ีแจงและในท่ีลับเพ่ือความส้ินไปแหงทุกขทั้งปวง 
   ๑. บาลีในพระสูตรนี้ "....น  อปฺปฏิวิภตฺตโภคี...." แตใน  อ.  ฉกฺก.  ๒๒/๓๒๒  ไมมี "น".  
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ของผูกระทํานั้น      ตลอดกาลเพียงไร      ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยาง  
เดียวหาความเสื่อมมิได. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็อปริหานิยธรรม ๖ ประการเหลาน้ี     ยังจักต้ัง 
อยูในภิกษุทั้งหลาย  และภิกษุทั้งหลายยังจักเห็นดีรวมกัน  ในอปริหานิยธรรม 
๖  ประการเหลาน้ี  ตลอดกาลเพียงไร  ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอยาง 
เดียว  หาความเสื่อมมิได  ฉะนี้แล. 
         เลากันวา   พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อเสด็จอยูบนภูเขาคิชฌกูฏใกล 
กรุงราชคฤห  กระทําธรรมีกถานี้แลเปนอันมากแกภิกษุทั้งหลายดวยพระ- 
ดํารัสวา  ศีล  มีอยูดวยประการฉะน้ี, สมาธิ  มีอยูดวยประการฉะน้ี,  ปญญา 
มีอยูดวยการฉะนี้, สมาธิอันศีลอบรมแลว  มีผลมาก  มีอานิสงสมาก, ปญญาอัน 
สมาธิอบรมแลว  มีผลมาก  มีอานิสงสมาก,  จิตอันปญญาอบรมแลว  ก็หลุดพน 
ดวยดีโดยแทจากอาสวะท้ังหลาย   กลาวคือ   กามาสวะ    ภวาสวะ    อวิชชาสวะ      
ดังน้ี. 
 
                        พระราชอทุยานอัมพลัฏฐิกา 
 
         [๗๖]   ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยูในกรุงราชคฤห  ตาม 
พระอัธยาศัยแลว  จึงตรัสกะทานพระอานนทวา  มาเถิด  อานนท  เราจักเขา 
ไปพระราชอุทานอัมพลัฏฐิกา ทานพระอานนทกราบทูลรับแดพระผูมีพระภาค- 
เจาวา  พระเจาขา.  ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจา   พรอมดวยภิกษุสงฆ 
หมูใหญเสด็จถึงพระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกาแลว  เลากันวา  ณ  ที่นั้น  พระผูมี- 
พระภาคเจา  ประทับที่พระตําหนักในพระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกา   ทราบวา 
แมเม่ือพระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยู  ณ  พระตําหนักในสวนอัมพลัฏฐิกาน้ัน  ก ็
ทรงทําธรรมีกถานี้แล   เปนอันมากแกภิกษุทั้งหลายวา    ศีล   มีอยูแมดวยประ-  
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การฉะนี้   สมาธิ  มีอยูแมดวยประการฉะน้ี   ปญญา    มีอยูแมดวยประการฉะน้ี   
สมาธิอันศีลอบรมแลว   มีผลมาก   มอีานิสงสมาก   ปญญาอันสมาธิอบรมแลว 
มีผลมาก  มอีานิสงสมาก  จิตอันปญญาอบรมแลวก็หลุดพนดวยดีโดยแท  จาก 
อาสวะทั้งหลายกลาวคือ   กามาสวะ   ภวาสวะ   อวิชชาสวะ  ดงัน้ี. 
 
                                         เมืองนาลันทา 
 
         [๗๗]  ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจา    เสด็จอยูในพระราชอุทยาน 
อัมพลัฏฐิกา    ตามพระอัธยาศัยแลว    จึงตรัสกะทานพระอานนทวา    มาเถิด 
อานนท   เราจักเขาไปเมืองนาลันทา    ทานพระอานนทกราบทูลรับแดพระผูมี 
พระภาคเจาวา   พระเจาขา.   ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจา   พรอมดวยภิกษุ 
สงฆหมูใหญ   เสด็จถึงเมืองนาลันทา  เลากันวา  ในเมืองนาลันทาน้ัน  พระผูมี 
พระภาคเจาเสด็จอยูในปาวาริกัมพวัน.(๑)  
 
                                  พระสารีบุตรมาเฝา 
 
              ครั้งน้ันแล(๒)   ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง  ณ  ดานหน่ึง    ทานพระสารีบุตรไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคเลื่อมใสในพระ- 
ผูมีพระภาคเจา   อยางนี้วา   สมณะหรอืพราหมณอ่ืน   ผูมีปญญารูยิ่ง    ยิ่งกวา 
พระผูมีพระภาคเจา ในพระสัมโพธิญาณ ไมเคยมีมาแลว (ในอดีต) และจักไมมี 
(ในอนาคต ) อีกทั้งไมมีอยูในปจจุบันน้ี. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนสารีบุตร    วาจาอันอาจหาญโอฬาร 
นี้  บันลือสีหนาทท่ีเชื่อถือโดยแทวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคเลื่อมใส 
๑.  ใน  ส.  มหาวาร.  ๑๙/-๒๑๑  วา  วา  เสด็จอยูในปาวาริกัมพวัน-สวนมะมวงของทุสสปาวาริก  



   เศรษฐีดู.  สารตฺถปปกาสินี.  ตติภาค.  น.  ๓๐๕. 
 ๒. บาลีพระสูตรตอไปนี้  มีกลาวไวเบ้ืองตนของสัมปสาทนียสูตร  ที. ปา. ๑๑/๑๐๘-๑๑๐  และ ส. 
  มหาวาร.  ๑๙/ ๒๑๑-๒๔๑.  
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ในพระผูมีพระภาคเจา    อยางนี้วา  สมณะหรือพราหมณอ่ืน    ผูมีปญญารูยิง่  
ยิ่งกวาพระผูมีพระภาคเจา   ในพระสมัโพธิญาณ  ไมเคยมีแลว  (ในอดีต)  และ 
จักไมมี (ในอนาคต) อีกทั้งไมมีอยูในปจจุบันนี้   นี้เธอกลาวแลว  ดกูอนสารี-  
บุตร  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายเหลาน้ันใด    ไดมีแลวในอดีตกาล 
เธอกําหนดใจรูแลวดวยใจ ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายเหลาน้ัน  ทุกพระองค 
วา   พระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายเหลาน้ัน   ไดเปนผูมีศีลอยางนี้      แมดวยประ- 
การฉะนี้    มธีรรมอยางนี้    แมดวยประการฉะนี้   เปนผูมีปญญาอยางนี้  แมดวย 
ประการฉะน้ี    เปนผูมีธรรมเปนเครื่องอยูอยางนี้   แมดวยประการฉะน้ี    เปนผู 
พนพิเศษแลวอยางนี้  แมดวยประการฉะน้ี   ดังน้ีหรือหนอ. 
         พระสารีบุตรกราบทูลวา  ขอน้ี   หามิได  พระเจาขา. 
         พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสวา   ดูกอนสารีบุตร  แตพระอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาทั้งหลายเหลาน้ันใด จักมีในอนาคตกาล   เธอกําหนดใจรูแลวดวยใจ 
ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาท้ังหลายเหลาน้ัน    ทุกพระองควา    พระผูมีพระภาคเจา 
ทั้งหลายเหลาน้ัน    จักเปนผูมีศีลอยางนี้  แมดวยประการฉะน้ัน   เปนผูมีธรรม 
อยางนี้   แมดวยประการฉะน้ี        เปนผูมีปญญาอยางน้ี     แมดวยประการฉะน้ี  
เปนผูมีธรรมเปนเครื่องอยูอยางนี้    แมดวยประการฉะน้ี     เปนผูพนพิเศษแลว 
อยางนี้  แมดวยประการฉะน้ี   ดังน้ีหรอื. 
         พระสารีบุตร. . . ขอนี้  หามิได พระเจาขา. 
         พระผูมีพระภาคเจา . . . ดูกอนสารีบุตร  แตเธอกําหนดใจรูแลวดวยใจ 
ซึ่งเรา(ตถาคต)ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ในกาลบัดนี้วา  พระผูมีพระภาคเจา 
เปนผูมีศีลอยางน้ี  แมดวยประการฉะนี้     เปนผูมีธรรมอยางนี้  แมดวยประการ 
ฉะน้ี  เปนผูมีปญญาอยางน้ี  แมดวยประการฉะนี้  เปนผูมีธรรมเปนเครื่องอยู 
อยางนี้    แมดวยประการฉะน้ี    พระผูมีพระภาคเจา   เปนผูพนพิเศษแลวอยางนี้ 
แมดวยประการฉะน้ี   ดงัน้ีหรือ.  
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         พระสารีบุตร. . .    ขอน้ี   หามิได   พระเจาขา.  
         พระผูมีพระภาคเจา. . . ดูกอนสารีบุตร  และเพราะเธอไมมีญาณเพ่ือ 
กําหนดรูดวยใจในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ในอดีต  ในอนาคต  และใน 
ปจจุบันนี้   และเม่ือเปนอยางนั้น  เหตุไร   เธอจึงกลาววาจาอันอาจหาญโอฬารน้ี  
บันลือสีหนาทท่ีเชื่อถือไดโดยแท  ในบัดนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค 
เสื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา    สมณะหรือพราหมณอ่ืน   ผูมีปญญา 
รูยิ่ง    ยิ่งกวาพระผูมีพระภาคเจาในพระสัมโพธิญาณ     ไมเคยมีแลว (ในอดีต) 
และจักไมมี (ในอนาคต) อีกทั้งไมมีอยูในปจจุบันน้ี  ดังนี้. 
         พระสารีบุตร. . .  ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมมีญาณเพ่ือกําหนด 
รูดวยใจในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ในอดีต  ในอนาคต  และในปจจุบัน 
ก็แตวาขาพระองครูวาการดําเนิน   (โดยอนุมาน)  ไปตามทางธรรม     พระเจาขา 
ขาแตพระองคผูเจริญ     เปรียบเหมือน    นครท่ีต้ังอยูชายแดนของพระราชา  ม ี
ประตูมั่นคง   มีกําแพงและเสาคายแนนหนา   มีประตูเดียว   นายประตูของเมือง 
นั้น  เปนบัณฑิต  ฉลาด มปีญญา  คอยหามคนท้ังหลายที่ตนไมรูจัก  อนุญาต 
คนทั้งหลายที่ตนรูจักใหเขาไปในเมืองนั้น  นายประตูนั้นเดินไปตามทางโดย 
เที่ยวสํารวจไปโดยรอบนครน้ัน   ไมเห็นรอยตอของกําแพง    หรือชองวางของ 
กําแพง   แมเพียงโดยที่สุดแมวลอดออกได   นายประตูนั้น    จึงมีความคิดอยางนี้  
วา  สัตวมีชีวิตขนาดเข่ืองไร ๆ เหลาใดแล    เขามาในเมืองนี้ก็ดี    ออกไปกด็ี 
สัตวมีชีวิตเหลาน้ันทั้งหมด  เขาหรือออกโดยประตูนี้  ดังนี้  แมฉันใด  ขาแต 
พระองคผูเจริญ  ขาพระองค  ก็ฉันนั้นนั่นแล   รูการดําเนินไปตามทางธรรมวา 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายเหลาน้ันใด  ไดมีแลวในอดีตกาล  พระผู 
มีพระภาคเจาท้ังหลายเหลาน้ัน    ทุกพระองคทรงละนีวรณ ๕ ประการ   ซึง่เปน 
อุปกิเลสของใจ  เปนเครื่องทําปญญาใหทุรพล  เปนผูมีจิตเขาไปต้ังอยูดวยดีใน  
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สติปฏฐาน  ๔  ทรงเจริญโพชฌงค  ๗  ตามเปนจริง  ไดตรัสรูยิง่แลวซ่ึงพระ-  
สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม   ขาแตพระองคผูเจริญ    แมพระอรหันตสัมมา-  
สัมพุทธเจาทั้งหลายเหลาน้ันใด      จักมีในอนาคตกาล      พระผูมีพระภาคเจา 
เหลาน้ัน  ทุกพระองค   จักทรงละนีวรณ ๕ ประการ    ซึ่งเปนอุปกิเลสของใจ 
เปนเครื่องทําปญญาใหทุรพล        เปนผูมีจิตเขาไปต้ังม่ันดวยดีในสติปฏฐาน  ๔ 
ทรงเจริญโพชฌงค ๗   ตามเปนจริง  จักตรัสรูยิ่งซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณอัน 
ยอดเยี่ยม   ขาแตพระองคผูเจริญ  แมพระผูมีพระภาคเจา    องคอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจาในบัดนี้    ก็ทรงละแลวซ่ึงนีวรณ  ๕  ประการ  ซึ่งเปนอุปกิเลสของ 
ของใจ     เปนเครื่องทําปญญาใหทุรพล      เปนผูมีจิตเขาไปต้ังอยูดวยดีในสติ 
ปฏฐาน ๔   ทรงเจริญโพชฌงค ๗   คามเปนจริง   ตรัสรูยิ่งแลว  ซึ่งพระสัมมา 
สัมโพธิญาณ  อันยอดเยี่ยม  ดังนี้ (๑) 

         กลาวกนัวา   แมเมื่อพระผูมีพระภาคเจา    เสด็จอยู ณ ปาวาริกัมพวัน 
ในเมืองนาลันทาน้ัน     กท็รงทําธรรมมีกถานี้แล   เปนอันมากแกภิกษุทั้งหลายวา 
ศีลมีอยูดวยประการฉะน้ี      สมาธิ    มีอยูดวยประการฉะน้ี     ปญญามีอยูดวย 
ประการฉะน้ี      สมาธิอันศีลอบรมแลว  มีผลมาก   มีอานิสงสมาก   ปญญาอัน 
สมาธิอบรมแลว  มีผลมาก  มีอานิสงสมาก   จิตอันปญญาอบรมแลว  ก็หลุดพน 
ดวยดี   โดยแทจากอาสวะทั้งหลาย  กลาวคือ   กามาสวะ   ภวาสวะ   อวิชชาสวะ       
ดังน้ี. 
 
                                           ปาฏลิคาม 
 
         [๗๘]   ครั้งน้ันแล     พระผูมีพระภาคเจา    เสด็จอยูในเมืองนาลันทา 
ตามพระอัธยาศัยแลว   ตรสักะพระอานนทวา  มาเถิด  อานนท   เราจักเขาไปหมู 
 ๑.   มีเร่ืองเลาถึงเหตุท่ีทานพระสารีบุตรเถระมาเฝพระผูมีพระภาคเจาและกราบทูลเร่ืองนี้ไวใน 
 สัมปสาทนียสูตร  ใน  ทีฆนิกาย   ปาฏิกวัคค  ๑๑/๑๐๘-๑๑๐  และด-ูสุมงฺคลวิลานินี, ตติย 
 ภาค,  น. ๗๔-๘๖  
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บานปาฏลิคาม.     ทานพระอานนทกราบทูลรับแดพระผูมีพระภาคเจาวา   พระ  
เจาขา. 
         (๑)ครั้งน้ันแล    พระผูมีพระภาคเจา      พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ 
เสด็จดําเนินถึงหมูบานปาฏลิคามน้ันแลว   (๒)อุบาสกท้ังหลายชาวบานปาฏลิคาม 
ไดยินวา   ขาววา   พระผูมีพระภาคเจา     เสด็จดําเนินถึงปาฏลคิามแลว    ครั้ง 
นั้นแล     อุบาสกทั้งหลายชาวบานปาฏลิคาม       เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว  นั่ง ณ  ดานหน่ึง  อุบาสกท้ังหลายชาวบาน 
ปาฏลิคามไดกราบทูล  พระผูมีพระภาคเจา    ดังนี้วา    ขอพระผูมีพระภาคเจา 
โปรดทรงรบัอาคารรับรองเถิด    พระเจาขา     พระผูมีพระภาคเจาทรงรับดวย 
ดุษณีภาพ   ครั้งน้ันแล อุบาสกท้ังหลายชาวบานปาฏลิคามทราบวา พระผูมีพระ 
ภาคเจาทรงรับแลว      จึงลุกจากท่ีนั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวกระทํา 
ประทักษิณ แลวเขาสูอาคารรับรอง ปูลาดสถานที่ปูลาดไวทุกแหง แลวปูอาสนะ 
ทั้งหลายไว  จัดต้ังหมอนํ้า  ยกประทีปน้ํามันข้ึนต้ังไว  แลวเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคเจา   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวยืนอยู  ณ  ดานหน่ึง    อุบาสก 
ทั้งหลายชาวบานปาฏลิคาม     ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา   ดังน้ีวา  ขาแต 
พระองคผูเจริญ    อาคารรับรอง    ขาพระองคทั้งหลายไดปูลาดสถานที่ปูลาดไว 
ทุกแหงแลว  ปูอาสนะทั้งหลายไวแลว   จัดต้ังหมอน้ําไวแลว   ยกประทีปน้ํามัน 
ข้ึนต้ังไว บัดนี้        เปนเวลาที่พระผูมีพระภาคเจาโปรดพิจารณากาลสมควร 
พระเจาขา   ดังน้ี. 
         ครั้งน้ันแล  ในเวลาเชา  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงนุงสบง  ทรงถือบาตร 
และจีวรเสด็จดําเนินไปยังอาคารรับรอง      พรอมดวยพระภิกษุสงฆ    ทรงลาง 
๑.  บาลีพระสูตรแตนี้ไปมีกลาวถึงใน  วนิย.มหาวคฺค.  ทุติย. ๕/๘๖-๙๔. 
๒.  บาลีพระสูตร แตนี้ไป  มีกลาวถึงใน  ขุ.อุ. ๒๕/๒๑๕-๒๒๒.  
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พระบาทแลว  เสด็จเขาอาคารรับรอง  ประทับนั่งพิงเสากลาง ทรงผินพระพักตร 
ไปทางทิศบูรพา    แมพระภิกษุสงฆก็ลางเทาแลวเขาสูอาคารรับรองแลว  นั่งพิง  
ผนังดานตะวันตก    หันหนาไปทางทิศตะวันออก  คือ  หันหนาไปทางพระผูมี 
พระภาคเจานั้นเอง   แมอุบาสกท้ังหลายชาวบานปาฏลิคาม   ก็พากันลางเทาแลว 
เขาสูอาคารรับรอง   แลวน่ังพิงผนังดานตะวันออก  หันหนาไปทางทิศตะวันตก 
คือ หันหนาไปทางพระผูมีพระภาคเจา  เชนกัน. 
 
                      โทษ ๕ ประการของศีลวิบัต 
 
         [๗๙]   ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจา    ตรสักะอุบาสกทั้งหลายชาว 
บานปาฏลิคามวา 
         ดูกอนคหบดีทั้งหลาย    โทษของศีลวิบัติของบุคคลทุศีลมี ๕ ประการ 
๕ ประการเปนไฉน 
         (๑)  ดกูอนคหบดีทั้งหลาย     บุคคลทุศีล     ผูปราศจากศีลในโลกนี ้
ประสบความเส่ือมโภคะเปนอันมาก  เพราะมีความประมาทเปนเหตุ  นี้เปนโทษ 
ขอท่ี ๑ ของศีลวิบัติของบุคคลทุศีล. 
         (๒)  ดกูอนคหบดีทั้งหลาย    และยังมีขออ่ืนอีก     กิตติศัพทชั่วของ 
บุคคลทุศีล  ผูปราศจากศีลก็อ้ือฉาวไป  นี้เปนโทษขอท่ี  ๒  ของศีลวิบัติ  ของ 
บุคคลทุศีล. 
         (๓)  ดกูอนคหบดีทั้งหลาย และยังมีขออ่ืนอีก บุคคลทุศีล ผูปราศจาก 
ศีล  เขาสูบริษัทใด ๆ คือขัตติยบริษัทก็ดี  พราหมณบริษัทก็ดี  คหบดีบริษัท 
ก็ดี   สมณบริษัทก็ดี   เปนผูไมองอาจ  ขวยเขิน  เขาไป   นี้เปนโทษขอท่ี  ๓ 
ของศีลวิบัติ   ของบุคคลทุศีล.  
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         (๔)   ดกูอนคหบดีทั้งหลาย   และยังมีขออ่ืนอีก   บุคคลทุศีล  ผูปราศ-  
จากศีล   เปนคนหลง  ทํากาละ  (ตาย)  นี้เปนโทษขอท่ี ๔ ของศีลวิบัติ     ของ 
บุคคลผูทุศีล 
         (๕)   ดกูอนคหบดีทั้งหลาย   และยังมีขออ่ืนอีก   บุคคลทุศีล  ผูปราศ- 
จากศีล  ครั้นรางกายแตกภายหลังมรณะ  จะเขาไปถึงอบาย ทุคคติ  วินิบาต นรก 
นี้เปนโทษขอท่ี  ๕  ของศีลวิบัติ   ของบุคคลผูทุศีล 
         ดูกอนคหบดีทั้งหลาย  โทษ ๕ ประการของบุคคลผูทุศีล   ผูปราศจาก 
ศีล   เหลาน้ีแล. 
 
                       อานิสงส  ๕  ประการของศีลสัมปทา 
 
         [๘๐]  ดูกอนคหบดีทั้งหลาย  อานิสงสของความถึงพรอมดวยศีล ของ 
ผูมีศีล   มี ๕ ประการ ๕ ประการเปนไฉน 
         (๑)  ดกูอนคหบดีทั้งหลาย  บคุคลผูมีศีล  ผูถึงพรอมดวยศีลในโลกน้ี 
ไดประสบโภคะกองใหญเพราะมีความไมประมาทเปนเหตุ   นี้เปนอานิสงสขอท่ี 
๑ ของความถึงพรอมดวยศีล   ของบุคคลผูมีศีล 
         (๒)  ดกูอนคหบดีทั้งหลาย    และยังมีขออ่ืนอีก    กิตติศัพทอันดีงาม 
ของบุคคลผูมีศีล    ผูถึงพรอมดวยศีล   กระฉอนไป     นี้เปนอานิสงสขอที่  ๒ 
ของความถึงพรอมดวยศีล   ของบุคคลผูมีศีล 
         (๓)  ดกูอนคหบดีทั้งหลาย    และยังมีขออ่ืนอีก   บุคคลผูมีศีล  ผูถึง 
พรอมดวยศีล  เขาสูบริษัทใด  ๆ    คือ  ขัตติยบริษัทก็ดี   พราหมณบริษัทก็ดี 
คหบดีบริษัทก็ดี  สมณบรษัิทก็ดี  เปนผูองอาจไมขวยเขินเขาไป  นี้เปนอานิสงส 
ขอท่ี ๓   ของความถึงพรอมดวยศีล  ของบุคคลผูมีศีล  
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         (๔)   ดกูอนคหบดีทั้งหลาย   และยังมีขออ่ืนอีก    บุคคลผูมีศีล  ผูถงึ  
พรอมดวยศีล    เปนผูไมหลงทํากาละ (ตาย) นี้เปนอานิสงสขอที่  ๔  ของความ 
ถึงพรอมดวยศีล   ของบุคคลผูมีศีล 
         (๕)   ดกูอนคหบดีทั้งหลาย   และยังมีขออ่ืนอีก  บุคคลผูมีศีล  ผูถึง 
พรอมดวยศีล  ครั้นรางกายแตกภายหลังมรณะ  จะเขาถึงสุคติโลกสวรรค  นี้เปน 
อานิสงสขอที่  ๕ ของความถึงพรอมดวยศีล  ของบุคคลผูมีศีล 
         ดูกอนคหบดีทั้งหลาย  อานิสงส  ๕  ประการของความถึงพรอมดวยศีล 
ของบุคคลผูมีศีล   เหลาน้ีแล. 
         [๘๑]   ครั้งน้ันแล     พระผูมีพระภาคเจาทรงยิ่งอุบาสกท้ังหลาย   ชาว 
บานปาฏลิคามใหเห็นแจง  ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ  ใหรื่นเริงดวยธรรมี- 
กถา   ผานราตรีไปเปนสวนมากแลว  ทรงสงกลับ    ดวยพระดํารัสวา    ดูกอน 
คหบดีทั้งหลาย    ราตรีผานไปมากแลวแล  บัดนี ้  ทานท้ังหลายจงพิจารณาเห็น 
เปนกาลสมควรเถิด   อุบาสกทั้งหลาย   ชาวบานปาฏลิคาม   กราบทูลรับแดพระ 
ผูมีพระภาคเจาวา   อยางนั้น   พระเจาขา   แลวพากันลุกจากท่ีนั่ง    ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคเจา   กระทําประทักษิณแลว    พากันกลับไป  ครั้งน้ันแล   เมื่อ 
อุบาสกท้ังหลาย     ชาวบานปาฏลิคามกลับไปแลวไมนาน   พระผูมีพระภาคเจา 
ก็เสด็จเขาสุญญาคาร. 
 
                                     บานปาฏลิคาม 
 
         [๘๒]   ก็สมัยนั้นแล   พราหมณสุนีธะและวัสสการะ  มหาอํามาตยของ 
แควนมคธกําลังใหสรางเมืองอยูในหมูบานปาฏลิคาม      เพ่ือปองกันเจาวัชชีทั้ง 
หลาย.   แตทวา   สมัยนั้นแล    เทวดาทั้งหลายเปนอันมากจํานวนพัน  ๆ พากัน 
หวงแหนพ้ืนท่ีในหมูบานปาฏลิคาม.    ในภูมิประเทศใด     เทวดาทั้งหลายผูมี  
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ศักดิ์ใหญหวงแหนพ้ืนที่   จิตก็นอมไปเพื่อใหสรางนิเวศนทั้งหลาย แกราชาและ  
ราชมหาอํามาตยทั้งหลาย  ผูมีศักดิ์ใหญ   ในภูมิประเทศน้ัน   ในภูมิประเทศใด 
เทวดาทั้งหลายชั้นกลางๆ   พากันหวงแหนพ้ืนที่  จิตก็นอมไปเพ่ือใหสรางนิเวศน 
ทั้งหลาย   แกราชาและราชมหาอํามาตยทั้งหลายชั้นกลาง ๆ   ในภูมิประเทศน้ัน 
ในภูมิประเทศใด  เทวดาทั้งหลายชั้นตํ่าพากันหวงแหนพื้นที่   จิตก็นอมไปเพื่อ 
ใหสรางนิเวศนทั้งหลาย  แกราชาและราชมหาอํามาตยทั้งหลายชั้นตํ่า  ในภูมิประ- 
เทศน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นเทวดาท้ังหลายเหลาน้ัน 
จํานวนพัน ๆ  ตางหวงแหนพ้ืนที่ในหมูบานปาฏลิคาม  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ 
เหนือดวงตามนุษย   ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จลุกข้ึนในเวลาใกลรุง 
แหงราตรี   แลวตรัสแกพระอานนทวา   ดูกอนอานนท   ใครหนอใหสรางเมือง 
อยูในหมูบานปาฏลิคาม. 
         พระอานนทกราบทูลวา   พราหมณสุนีธะและวัสสการะ  มหาอํามาตย 
ของแควนมคธ     กําลังใหสรางเมืองอยูในหมูบานปาฏลิคาม    เพ่ือปองกันเจา 
วัชชีทั้งหลาย   พระเจาขา. 
         พระผูมีพระภาคเจา. .     ดูกอนอานนท พราหมณสุนีธะและวัสสการะ 
มหาอํามาตยของแควนมคธใหสรางเมืองในหมูบานปาฏลิคาม    เพ่ือปองกันเจา 
วัชชีทั้งหลาย     เหมือนอยางทาวสักกะทรงปรึกษาหารือกับเทวดาทั้งหลายชั้น 
ดาวดึงส     ดูกอนอานนท ณ ที่นี้     ตถาคตไดเห็นเทวดาท้ังหลายเปนอันมาก 
จํานวนพัน ๆ ตางหวงแหนพ้ืนที่ในหมูบานปาฏลิคาม  ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์  
เหนือดวงตามนุษย     ในภูมิประเทศใด    เทวดาทั้งหลายผูมีศักดิ์ใหญพากัน 
หวงแหนพ้ืนท่ี     จิตก็นอมไปเพื่อใหสรางนิเวศนทั้งหลาย      แกราชาและราช 
มหาอํามาตยทั้งหลาย  ในภูมิประเทศน้ัน    ในภูมปิระเทศใด    เทวดาทั้งหลาย 
ชั้นกลาง ๆ พากันหวงแหนพ้ืนที่  จิตก็นอมไปเพื่อใหสรางนิเวศนทั้งหลาย  แก  
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ราชาและแกราชมหาอํามาตยทั้งหลายชั้นกลาง ๆ ในภูมิประเทศน้ัน     ในภูมิ  
ประเทศใด  เทวดาทั้งหลายชั้นตํ่า  พากันหวงแหนพ้ืนที่  จิตก็นอมไปเพื่อให 
สรางนิเวศนทั้งหลาย   แกราชาและแกราชมหาอํามาตยทั้งหลาย   ในภูมิประเทศ 
นั้น    ดูกอนอานนท   เมืองนี้ยังเปนที่ชุมนุมชนอารยะอยูตราบใด    ยังเปนทาง 
ผานของพอคาอยูตราบใด  จักเปนนครชั้นเลิศ  ชือ่ปาฏลิบุตร(๑) เปนที่แกหอ 
สินคา  ดูกอนอานนท นครปาฏลิบุตร จักมีอันตราย ๓ ประการ  คือ  จากไฟ  ๑ 
จากนํ้า ๑   หรือดวยแตกสามัคคี  ๑ 
 
             พราหมณสุนีธะและวัสสการะถวายภัตตาหาร 
 
         [๘๓]   ครั้งน้ันแล  พราหมณสุนีธะและวัสสการะ  มหาอํามาตยของ 
แควนมคธ   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา     ครั้นชื่นชมกับพระผูมีพระภาคเจา 
กลาวถอยคํานาชื่นชมควรรําลึกถึงกันแลว    จึงนั่งอยู ณ  ดานหนึ่ง    พราหมณ 
สุนีธะและวัสสการะ  มหาอํามาตยของแควนมคธ   ผูนั่งอยู ณ ดานหน่ึงแล   ได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจา   ดังน้ีวา  ขอพระโคดมผูเจริญ   พรอมดวยภิกษุ- 
สงฆ  โปรดรับภัตตาหาร  สําหรับวันนี้เถิด  พระเจาขา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงรับดวยดุษณีภาพ  พราหมณสุนีธะและวัสสการะมหาอํามาตยของแควนมคธ 
ครั้นทราบวาพระผูมีพระภาคเจาทรงรับแลว     จึงเขาไปยังเรือนรับรองของตน 
แลวส่ังใหตกแตงของควรเค้ียวของควรบริโภคอยางประณีตไวในเรือนรับรอง 
ของตน    แลวใหกราบทูลกาลเวลาแดพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระโคดม 
ผูเจริญ   ไดเวลาแลว    ภัตตาหารเสร็จแลว. 
         ครั้งน้ันแล   ในเวลาเชา   พระผูมีพระภาคเจา   ทรงนุงสบง   ทรงถือ 
บาตรและจีวร     พรอมดวยภิกษุสงฆ      เสด็จดําเนินเขาไปเรือนรับรองของ 
 ๑.  นครปาฏลิบุตรนี้      ตอมาเปนราชธานีของอาณาจักรมคธ       ในรัชสมัยของพระเจากาลาโสก 
หรือในรัชสมัยของพระเจาอุเทน      พระราชโอรสของพระเจาอชาตศัตรูและเปนนครหลวงที ่
เจริญรุงเรืองท่ีสุดในรัชสมัยของพระเจาอโศก   ธรรมาธิราช  และสมัยราชวงศคุปตะ.  
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พราหมณสุนีธะแสะวัสสการะ     มหาอํามาตยของแควนมคธแลวประทับนั่งบน   
อาสนะท่ีเขาปูไว  ครั้งน้ันแล   พราหมณสุนีธะและวัสสการะ   มหาอํามาตยของ 
แควนมคธอังคาส   เลี้ยงดูภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขดวยของควรเค้ียว 
ควรบริโภคอยางประณีตดวยมือของตน     ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสวยเสร็จ 
ทรงวางพระหัตถลงจากบาตร      พราหมณสุนีธะและวัสสการะมหาอํามาตยของ 
แควนมคธ      ถือเอาอาสนะตํ่าท่ีใดที่หน่ึงแลวน่ังอยู  ณ ดานหนึ่ง      พระผูมี 
พระภาคเจาทรงอนุโมทนากะพราหมณสุนีธะและวัสสการะ      มหาอํามาตยของ 
แควนมคธผูนั่งอยู ณ ดานหน่ึง  ดวยพระคาถาเหลาน้ี    วา 
         [๘๔]     บุรษุผูมีเช้ือชาติบัณฑิต  เขาไปอยูใน 
                   ประเทศใด     พึงเชิญทานพรหมจาร ี
                   ทั้งหลายผูมีศีล     ผูสํารวมใหบริโภคใน 
                   ประเทศน้ัน       แลวอุทิศทักษิณาใหแก 
                   เทวดาท้ังหลาย     ซึ่งมีอยูในประเทศน้ัน 
                   เทวดาท้ังหลายเหลาน้ัน  อนับุรุษนั้นบชูา 
                   แลว   ยอมบชูาตอบ   นับถือแลว  ยอม 
                   นับถือตอบ  ซึ่งบุรุษน้ัน  เพราะเหตุนั้น 
                   เทวดาท้ังหลายจะอนุเคราะหบุรษุเชื้อชาติ 
                   บัณฑิตนั้น  เหมือนมารดาอนุเคราะหบุตร 
                   ของตน   บุรษุผูซึ่งเทวดาอนุเคราะหแลว 
                   จะประสบแตสิ่งเจริญท้ังหลายในกาล 
                   ทุกเมื่อ.  
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                                       โคตมทวาร 
 
         [๘๕]  ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจา  ครั้นทรงอนุโมทนาพราหมณ  
สุนีธะและวัสสการมหาอํามาตยของแควนมคธ  ดวยพระคาถาเหลาน้ีแลว    เสด็จ 
กลับ   ก็สมยันั้นแล  พราหมณสุนีธะและวัสสการะ   มหาอํามาตยของแควนมคธ 
ตามเสด็จพระผูมีพระภาคเจา     ตามเสด็จไปโดยเบ้ืองพระปฤษฏางค     ดวย 
คิดวา  วันนี้    พระสมณโคดมจักเสด็จออกทางประตูใด     ประตูนั้นจักมีชื่อวา 
โคตมทวาร จักเสด็จขามแมน้ําคงคา  โดยทาใด  ทาน้ันจักมีชื่อวา  โคตมติตถะ(๑) 

ครั้งน้ันแล    ประตูที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออก    ไดมีนามวา    โคตมทวาร 
ครั้นแลวพระผูมีพระภาคเจาเสด็จดําเนินไปยังแมน้ําคงคา   ก็สมัยนั้นแล  แมน้ํา 
คงคา  น้ําเต็มฝงเสมอขอบฝง  กาด่ืมกินได  มนุษยทั้งหลายผูปรารถนาขามจาก 
ฝงหน่ึงไปยังอีกฝงหนึ่ง  บางพวกก็ใชเรือ  บางพวกก็ใชแพ  บางพวกก็ผูกทุน 
         ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจา     ทรงหายพระองคบนฝงขางนี้ของ 
แมน้ําคงคาแลวประทับยืนเฉพาะอยูบนฝงขางโนน        เหมือนบุรุษผูมีกําลังพึง 
เหยียดแขนท่ีคูไวออกไป   หรือคูแขนท่ีเหยียดไวเขามา   ผูปรารถนาขามจากฝง 
หน่ึงไปยังฝงหน่ึง    บางพวกก็ใชเรือ    บางพวกก็ใชแพ     บางพวกก็ผูกทุน 
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความหมายน้ันแลว    ทรงเปลงอุทานน้ี  ใน 
เวลาน้ันวา 
                           ชนท้ังหลายเหลาใด  จะขามสระ  คือ 
                     หวงนํ้า  (แมน้ํา)   ชนเหลาน้ัน      ตองทํา 
                     สะพานผานเปอกตมขามไป ประชาชน 
  ๑.  โคตมติตถะ  ไมมี  เพราะมิไดเสดจ็ลงทา.  
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                     ยังผูกทุนกันอยู  แตชนทัง้หลายผูมีปญญา  
                     ขามกันไปไมตองผูกทุน(๑) 

                                        จบภาณวารที่  ๑(๒) 

 
                                  โกฏคิาม 
 
         [๘๖]  ครั้งน้ันแล     พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทานพระอานนทวา 
มาเถิด  อานนท  เราจักเขาไปหมูบานโกฏิคามกันเถิด  ทานพระอานนทกราบทูล 
รับแดพระผูมีพระภาคเจาวา   พระเจาขา. 
         ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจา      พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญเสด็จ 
ดําเนินถึงหมูบานโกฏิคามน้ันแลว    เลากันวา    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยูใน 
หมูบานโกฏคิามน้ัน     ในหมูบานโกฏิคามน้ันแล     พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะ 
ภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะมิไดตรัสรู   เพราะมิไดแทงตลอด 
อริยสัจ   ๔       เราตถาคตและเธอทั้งหลายดวย     จึงโลดแลนไป     เรรอนไป 
ตลอดกาลยาวนานน้ี    อยางนี้    อริยสัจ ๔ เปนไฉน.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เพราะมิไดตรัสรู   เพราะมิไดแทงตลอดอริยสัจ  คือ ทุกข   เราตถาคตและเธอ 
ทั้งหลายดวย    จึงโลดแลนไป    เรรอนไป     ตลอดกาลยาวนานน้ี      อยางนี้. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะมิไดตรัสรู    เพราะมิไดแทงตลอดอริยสัจ   คือ 
เหตุเปนแดนเกิดแหงทุกข     เราตถาคตและเธอท้ังหลายดวย     จึงโลดแลนไป 
เรรอนไปตลอดกาลยาวนานน้ี   อยางนี้.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะมิไดตรัสรู 
เพราะมิไดแทงตลอดอริยสัจ คือ ความดับทุกข     เราตถาคตและเธอทั้งหลาย 
 ๑.  ด-ู ขุ   อุ.  ๒๕/๒๒๒ ดวย 
๒.  ภาณวารแปลวา  วาระแหงการสวด   ตามธรรมดา  ๑  ภาณวาร  ประกอบดวยคาถา  ๒๕๐  คาถา 
๑ คาถา  มี  ๔ บาท  มี  ๘  อักษร  รวม  ๑  คาถา  มี  ๓๒  อักษร  เพราะฉะน้ัน  ๒๕๐  คาถา  
จึงเทากับ  ๘,๐๐๐   อักษร (หรือ ๘,๐๐๐  พยางค) เปน  ๑ ภาณวาร.  
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ดวย   จึงโลดแลนไป  เรรอนไปตลอดกาลยาวนานน้ี  อยางนี้.     ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย   เพราะมิไดตรัสรู   เพราะมิไดแทงตลอด    อริยสัจ  คือ  ทางปฏิบัติ 
ไปสูความดับทุกข      เราตถาคตและเธอท้ังหลายดวย   จึงโลดแลนไป   เรรอน 
ไปตลอดกาลยาวนานน้ี  อยางนี้.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสัจ คือ ทุกขนี้นั้น  
เราตถาคตตรัสรูแลว    แทงตลอดแลว    อริยสัจ  คือ เหตุเปนแดนเกิดแหงทุกข 
เราตถาคตตรัสรูแลว  แทงตลอดแลว   อริยสัจ   คือ ความดับทุกข  เราตถาคต 
ตรัสรูแลว      แทงตลอดแลว      อรยิสัจ      คือทางปฏิบัติไปสูความดับทุกข 
เราตถาคตตรัสรูแลว    แทงตลอดแลว    ตัณหาในภพ     เราตถาคตถอนข้ึนแลว 
ตัณหานําไปสูภพสิ้นไปแลว  บัดนี้ภพตอไปไมมี  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
ไวยากรณภาษิตน้ีแลว   จึงตรัสบทประพันธ  ตอไปวา . - 
          [๘๗]      เพราะไมเห็นอริยสัจ ๔ ตามความเปน 
                       จริง   เราตถาคตและเธอท้ังหลายจึงเรรอน 
                       ไปในชาติทั้งหลายเหลาน้ัน  นั่นแล 
                       ตลอดกาลยาวนาน. 
                           บัดน้ีอรยิสัจ  ๔  นี้นัน้  เราตถาคต 
                       เห็นแลว   ตัณหานําไปสูภพ    เรากถ็อน 
                       ไดแลว     รากเหงาของทุกขเราก็ถอนท้ิง 
                       แลว  บัดน้ี  จะไมมีเกิดอีกตอไป.(๑) 

         [๘๘]   ทราบวา แมเม่ือพระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยูในหมูบานโกฏิคาม 
นั้น       ก็ทรงทําธรรมมีกถานี้แลเปนอันมากแกภิกษุทั้งหลายวา  ศลี   มีอยูดวย 
ประการฉะน้ี   สมาธิมีอยูดวยประการฉะน้ี   ปญญามีอยูดวยประการฉะน้ี   สมาธิ 
อันศีลอบรมแลว    ยอมมีผลมาก   มีอานิสงสมาก   ปญญาอันสมาธิอบรมแลว 
  ๑.  ดู.  วนิย.  มหาวัคค,  ทุติยภาค  ๕/๙๓-๙๔  
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ยอมมีผลมาก   มีอานิสงสมาก  จิตอันปญญาอบรมแลว  ก็หลุดพนดวยดี  โดย  
แทจากอาสวะทั้งหลาย  กลาวคือ  กามาสวะ  ภวาสวะอวิชชาสวะ   ดังน้ี. 
 
                      หมูบานนาทิกะ(๑) 

 
 
         [๘๙]  ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยูในบานโกฏิคาม   ตาม 
พระอัธยาศัยแลว   ตรัสกะทานพระอานนทวา   มาเถิด   อานนท   เราจะเขาไป 
ยังหมูบานนาทิกะกันเถิด ทานพระอานนทกราบทูลรับแดพระผูมีพระภาคเจาวา 
พระเจาขา     ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจา    พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ 
เสด็จดําเนินถึงหมูบานนาทิกะแลว   เลากันวา  ในหมูบานนาทิกะน้ัน  พระผูมี 
พระภาคเจาเสด็จอยูในเรือนรับรองกอดวยอิฐ. 
         ครั้งน้ันแล(๒)  ทานพระอานนท  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   แลวน่ังอยู  ณ  ดานหน่ึง ทานพระอานนทผูนั่ง 
อยู ณ  ดานหนึ่งแล   ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา  ดังนี้วา.- 
 
                         คติภายหนาของผูทํากาละแลว 
 
         ขาแตพระองคผูเจริญ    ภิกษุชื่อวาสาฬหะ     ทํากาละแลวในหมูบาน 
นาทิกะ  เขามีคติอยางไร   มีภพไปถึงภายหนาอยางไร. 
         ภิกษุณี   ชื่อวา นันทา    ทํากาละแลว    ในหมูบานนาทิกะ    เขามีคติ 
อยางไร  มีภพไปถึงภายหนาอยางไร  พระเจาขา. 
อุบาสก  ชื่อวา  สุทัตตะ. . . 
อุบาสิกา  ชื่อวา   สุชาดา. . . 
๑.  ในส.  มหาวาร.  ๑๙/๔๔๖. . .ระบุวา "ญาติเก-ในหมูบานญาติกะ" 



๒.  บาลีพระสูตร  แตนี้ไป  มีกลาวถึงใน ส.  มหาวาร.  ๑๙/๔๔๗-๔๕๑  แตละนามบุคคลแผก 
เพี้ยนเพ่ิมเติมบาง  และมีละเอียดออกไปบาง.  
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อุบาสก  ชื่อวา   กกุธะ. . .  
อุบาสก  ชื่อวา   การฬิมภะ. . . 
อุบาสก  ชื่อวา   นิกฏะ. . . 
อุบาสก  ชื่อวา   กฏิสสหะ . . . 
อุบาสก  ชื่อวา   ตุฏฐะ. . . 
อุบาสก  ชื่อวา   สันตุฏฐะ. . . 
อุบาสก  ชื่อวา   ภฏะ. . . 
อุบาสกชื่อ  สุภฏะ   ทํากาละแลวในหมูบานนาทิกะ   เขามีคติอยางไร   มีภพไป 
ถึงภายหนาอยางไร   พระเจาขา. 
 
                                    แวนธรรม 
 
         พระผูมีพระภาคเจา   ทรงมีพระดํารัสวา  ดูกอนอานนท  ภิกษุสาฬหะ 
ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ   หาอาสวะมิได    เพราะอาสวะท้ังหลาย 
สิ้นไป   ดวยปญญารูยิ่งดวยตนเองแลว   เขาถึงอยูในทิฏฐธรรมแลวแล 
         ดูกอนอานนท  ภิกษุณีชื่อนันทา  เพราะสัญโญชน  อันเปนสวนเบื้อง 
ตํ่า  ๕  สิ้นไป  เปนผูผุดเกิดข้ึน  ปรินพิพาน  ในชัน้สุทธาวาสน้ัน  เปนผูไม 
กลับมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา. 
         ดูกอนอานนท     อุบาสกสุทัตตะ     เพราะสัญโญชน ๓  อยางสิ้นไป 
เพราะราคะ   โทสะและโมหะทั้งหลายบางเบา    เปนสกทาคามี    จักมาสูโลกน้ี  
อีก   ครั้งเดียวเทาน้ัน  แลวจักทําท่ีสุดทุกข 
         ดูกอนอานนท   อุบาสิกาสุชาดา  เพราะสัญโญชน  ๓  อยางสิ้นไป  เปน 
โสดาบัน   เปนผูไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูแนนอนแลว  จะตรัสรูในภายหนา  
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         ดูกอนอานนท  อุบาสกกกุธะ   เพราะ  (เขา)  สิ้นสัญโญชนสวนเบื้อง  
ตํ่า ๕ อยาง  เปนผูผุดเกิดข้ึน  ปรินิพพานในชั้นสุทธาวาสน้ี    เปนผูไมกลับ 
มาจากโลกน้ันเปนธรรมดา                                              
         ดูกอนอานนท  อุบาสกการฬิมภะ. . . 
         ดูกอนอานนท  อุบาสกนิกฏะ. . . 
         ดูกอนอานนท  อุบาสก กฏิสสหะ. . . 
         ดูกอนอานนท  อุบาสก  ตุฏฐะ. . . 
         ดูกอนอานนท  อุบาสก  สันตุฏฐ. . . 
         ดูกอนอานนท  อุบาสก  ภฏะ. . . 
         ดูกอนอานนท  อุบาสก     สุภฏะ    เพราะ  (เขา) สิ้นสัญโญชนสวน 
เบื้องตํ่า ๕ อยาง  เปนผูผุดเกิดข้ึน  ปรนิิพพานในชั้นสุทธาวาสน้ัน  เปนผูไม 
กลับมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา 
         ดูกอนอานนท  อุบาสกท้ังหลาย  ในหมูบานนาทิกะกวา ๕๐ คน  ทํา 
กาละแลว   เพราะ  (เขา)  สิ้นสญัโญชนสวนเบื้องตํ่า  ๕ อยาง  เปนผูผุดเกิดข้ึน 
ปรินิพพานในชั้นสุทธาวาสน้ัน   เปนผูไมกลับมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา 
         ดูกอนอานนท   อุบาสกท้ังหลายในหมูบานนาทิกะ ๙๖ คน  ทํากาละ 
แลว   เพราะสัญโญชน ๓ อยางในรูป    เพราะราคะ     โทสะและโมหะบางเบา 
เปนสกทาคามี   จักมาสูโลกนี้อีกครั้งเดียวเทาน้ัน  แลวจักทําท่ีสุดทุกข 
         ดูกอนอานนท   อุบาสกท้ังหลาย    ในหมูบานนาทิกะ ๕๑๐ คน  ทํา 
กาละแลว  เพราะสัญโญชน ๓ อยางสิ้นไป     เปนโสดาบันเปนผูไมตกตํ่าเปน 
ธรรมดา  เปนผูแนนอน  เปนผูจะตรัสรูในภพหนา  ขอน้ันไมเปนสิ่งอัศจรรย 
เปนมนุษยพึงทํากาละ เมื่อบุคคลน้ัน  ๆ ทํากาละแลว  เธอท้ังหลายก็จักเขามาหา 
ตถาคต  แลวถามเนื้อความน้ีวา   ดูกอนอานนท     ขอน้ีเปนการเบียดเบียนแก  
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ตถาคตโดยแท  ดูกอนอานนท   เพราะเหตุนั้นแหละเรา  ตถคตจักแสดงธรรม  
บรรยายชื่อวาแวนธรรมไว  ซึ่งอริยสาวกผูประกอบดวยธรรมบรรยายชื่อวาแวน 
ธรรมแลว   เมื่อปรารถนาพึงพยากรณตนดวยตนเองวา   ฉันมีนรกสิ้นแลว    ม ี
กําเนิดสัตวดิรัจฉานสิ้นแลว   มีวิสัยแหงเปรตส้ินแลว    เปนผูมีอบายทุคติและ 
วินิบาตสิ้นแลว    ฉันเปนพระโสดาบัน     เปนผูไมตกตํ่าเปนธรรมดา    เปนผู 
แนนอนแลว   จะตรัสรูในภายหนา. 
         ดูกอนอานนท  ก็ธรรมบรรยาย  ชื่อวา  แวนธรรม ซึ่งอรยิสาวก    ผู 
ประกอบดวยธรรมบรรยายชื่อวาแวนธรรมแลว    เมื่อปรารถนาพึงพยากรณตน 
ดวยตนเองวา   ฉันมีนรกสิ้นแลว     มกีําเนิดสัตวดิรัจฉานส้ินแลว     มีวิสัยแหง 
เปรตส้ินแลว    เปนผูมีอบายทุคติและวินิบาตสิ้นแลว    ฉันเปนพระโสดาบัน 
เปนผูไมตกตํ่าเปนธรรมดา    เปนผูแนนอนแลว   จะตรัสรูในภายหนานั้นเปน 
ไฉน 
         ดูกอนอานนท  อรยิสาวกในพระศาสนานี้        
         (๑)  เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา 
แมดวยเหตุนี้    พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น      เปนพระอรหันต     เปนผู 
ตรัสรูโดยชอบดวยพระองคเอง    เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ    เปนผู 
เสด็จไปดีแลว   เปนผูรูโลก   เปนสารถีผูฝกคนท่ีควรฝกไมมีผูขอน้ียิ่งกวา  เปน 
พระศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   เปนผูต่ืนแลว      เปนผูทรงจําแนก 
ธรรม  ดังน้ี. 
         (๒)  เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสไมหว่ันไหวในพระธรรมวา 
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสรูดีแลว     ผูบรรลุพึงเห็นดวยตนเอง  ไม 
ประกอบดวยกาล  เรียกคนอ่ืนมาดูได  นอมเขามาในตน  อันวิญูชนทั้งหลาย 
พึงรูเฉพาะตน  ดังนี้.  
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         (๓)   เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสไมหว่ันไหวในพระสงฆวา  
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูปฏิบัติดี   เปนผูปฏิบัติตรง   เปนผู 
ปฏิบัติเพ่ือรู  เปนผูปฏิบัติสมควร  พระสงฆสาวกน้ี  คือ  ใคร   คูแหงบุรุษ  ๔ 
คู   บรุุษบุคคล ๘ ทาน  นีคื้อพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  เปนผูควร 
แกของนํามาคํานับ   เปนผูควรแกของตอนรับ    เปนผูควรแกของทําบุญ   เปน 
ผูควรแกการทําอัญชลี   เปนนาบุญของโลก  ไมมนีาบุญอ่ืนยิ่งกวา  ดังนี้. 
         (๔)   เปนผูประกอบดวยอริยกันตศีลทั้งหลาย    ที่ไมขาด     ไมทะลุ 
ไมดาง  ไมพรอย   เปนไท    อันวิญูชนสรรเสรญิ     อันตัณหาและทิฏฐิไม 
แปดเปอน    ดําเนินไปเพ่ือไดสมาธิ  ดูกอนอานนท   ธรรมบรรยายชื่อวาแวน 
ธรรมนี้แล  ซึ่งพระอริยาสาวกผูประกอบดวยธรรมบรรยายชื่อวาแวนธรรมแลว 
เมื่อปรารถนาพึงพยากรณตนไดดวยตนเองวา   ฉันมีนรกสิ้นแลว  มกีําเนิดสัตว 
ดิรัจฉานสิ้นแลว   มีวิสัยแหงเปรตสิ้นแลว   เปนผูมีอบาย    ทคุคติและวินิบาต 
สิ้นแลว  ฉันเปนพระโลดาบัน    เปนผูไมตกตํ่าเปนธรรมดา    เปนผูแนนอน 
แลว  จะตรัสรูในภายหนา   ดังน้ี. 
         ไดยินวา   แมเมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยู  ณ เรือนรับรองกอดวย 
อิฐในหมูบานนาทิกะน้ัน     ก็ทรงทําธรรมีกถานี้แลเปนอันมาก  แกภิกษุทัง้หลาย 
วา  ศีล  มีอยูดวยประการฉะน้ี    สมาธิ  มีอยูดวยประการฉะน้ี     ปญญา    มีอยู 
ดวยประการฉะน้ี    สมาธิอันศีลอบรมแลว  มีผลมาก  มีอานิสงสมาก    ปญญา 
อันสมาธิอบรมแลว  มีผลมาก มีอานิสงสมาก จิตอันปญญาอบรมแลว  กห็ลุดพน 
ดวยดีโดยแทจากอาสวะท้ังหลาย      กลาวคือ   กามาสวะ   ภวาสวะ  อวิชชาสวะ 
ดังน้ี.  
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                                            นครเวสาลี 
 
         [๙๐]   ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจา     เสด็จอยูในหมูบานนาทิกะ  
ตามพระอัธยาศัยแลวตรัสกะทานพระอานนทวา  มาเถอะ  อานนท   เราจะเขา 
ไปนครเวสาลีกันเถิด.    ทานพระอานนท    กราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจาวา 
พระเจาขา.  ครั้งน้ันแล    พระผูมีพระภาคเจา     พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ 
เสด็จดําเนินถึงนครเวสาลีนั้นแลว.  ทราบวาในนครเวสาลีนั้น พระผูมีพระภาค- 
เจา   เสด็จประทับในอัมพปาลิวัน. 
 
                                      สติปฏฐาน-อนุสาสนี 
 
         ในอัมพปาลิวันนั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุพึงเปนผูมีสติ    มสีัมปชัญญะอยู    นี้เปน 
อนุสาสนีของเรา  (มอบให)  แกเธอ  (ทั้งหลาย)* 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเปนผูมีสติอยางไร. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในพระศาสนาน้ีพิจารณากายในกายเปนผูมี 
ความเพียร  มีสัมปชัญญะ    มีสติอยู   กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุในพระศาสนาน้ี      พิจารณาเวทนาใน 
เวทนา . . . 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในพระศาสนาน้ี   พิจารณาจิตในจิต. . . 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในพระศาสนาน้ี     พิจารณาธรรมในธรรม 
มีสัมปชัญญะ  มีสติอยู  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเปนผูมีสติอยูอยางนี้แล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุเปนผูมีสัมปชัญญะเปนอยางไร. 
 ๑.  ตรงนี้  เปน  เต - แกเธอ  แตขางหนา  เปน โว - แกเธอท้ังหลาย  
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         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในพระศาสนาน้ี      เปนผูทําความรูตัวอยู  
เสมอ   ในการกาวไปขางหนา   ในการถอยกลับ 
         เปนผูทําความรูตัวอยูเสมอ   ในการแลดู   ในการเหลียวดู 
         เปนผูทําความรูอยูเสมอ  ในการคูเขา   ในการเหยียดออก 
         เปนผูทําความรูตัวอยูเสมอ   ในการทรงไว  ซึ่งสังฆาฏิ  บาตรและจีวร 
         เปนผูทําความรูตัวอยูเสมอ  ในการกิน  ในการด่ืม  ในการเค้ียว ใน 
การลิ้ม 
         เปนผูทําความรูตัวอยูเสมอ   ในการถายอุจจาระและปสสาวะ 
         เปนผูทําความรูตัวอยูเสมอ  ในการเดิน   ในการยืน  ในการน่ัง   ใน 
การหลับ   ในการต่ืน  ในการพูด  ในการน่ิง. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเปนผูมีสัมปชัญญะอยูอยางนี้แล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุพึงเปนผูมีสติ  มีสัมปชัญญะอยู  นี้เปน 
อนุสาสนีของเรา   แกเธอทั้งหลาย   ฉะนั้นแล. 
 
                          นางอัมพปาลีคณิกามาเฝา 
 
         [๙๑]   นางอัมพปาลี(๑)  คณิกา  ไดยินแลวแลวา เขาวา พระผูมีพระ- 
ภาคเจาเสด็จดําเนินถึงนครเวสาลีแลว      เสด็จประทับอยูในสวนมะมวงของเรา 
ใกลนครเวสาลี  ครั้งน้ันแล    นางอัมพปาลี  คณิกา  สั่งใหเทียมยานทั้งหลาย 
ที่ดี ๆ แลว  ตนเอง  ข้ึนยานดี ๆ คันหน่ึง  ออกจากนครเวสาลีดวยยาน 
ทั้งหลายคันดี ๆ  เขาไปยังสวนของตน    ไปดวยยานตลอดพ้ืนท่ียานไปได 
แลวลงจากยาน  เดินเทาไป     เขาไปเฝาพระผูมีภาคเจา   ถวายบังคมพระผูมี 
พระภาคเจาแลว  นั่งอยู  ณ  ดานหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจา  ยังนางอัมพปาล ี
คณิกา  ผูนั่งอยู ณ  ดานหนึ่ง ใหเห็นแจง  ใหรื่นเริง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ 
๑.  บาลีพระสูตรแตนี้ไป  มีกลาวถึงใน วนิย.  มหาวัคค,  ทุติยภาค  ๕/๙๔-๙๗.  
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ดวยธรรมีกถา  ครั้งน้ันแล  นางอัมพปาลีคณิกา  ผูซึ่งพระผูมีพระภาคเจา  ให 
เห็นแจง    ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ  ใหรื่นเริง  ดวยธรรมีกถาแลว   ไดกราบ 
ทูลพระผูมีพระภาคเจา   ดังน้ีวา  ขอพระผูมีพระภาคเจา   พรอมดวยภิกษุสงฆ  
โปรดรับภัตตาหารของหมอมฉัน   สําหรับวันพรุงน้ีดวยเถิด  พระเจาขา.  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงรับดวยดุษณีภาพ.  ครั้งน้ันแล  นางอัมพปาลีคณิกา  ครัน้ 
ทราบวาพระผูมีพระภาคเจาทรงรับแลว      กล็ุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมี 
พระภาคเจา ทําประทักษิณแลวกลับไป. 
         [๙๒]   เจาลิจฉวีทั้งหลายชาวเมืองเวสาลี      ไดยินแลวแลวา    เขาวา 
พระผูมีพระภาคเจา   เสด็จดําเนินถึงเมืองเวสาลีแลว    เสด็จประทับอยูในอัมพ- 
ปาลิวัน    ใกลเมืองเวสาลี.    ครั้งน้ันแล    เจาลิจฉวีทั้งหลายเหลาน้ัน    สั่งให 
เทียมยานท้ังหลายคันใหญ ๆ  แลวตางก็ข้ึนยานใหญ ๆ ออกจากนครเวสาลี 
ดวยานท้ังหลายใหญ ๆ ในบรรดาเจาลิจฉวีทั้งหลายเหลาน้ัน      เจาลิจฉวีบาง 
พวกสีนิล  มวีรรณสีนิล  มีผานุงหมสีนิล    เครื่องประดับสีนิล   เจาลิจฉวีบาง 
พวกสีหลือง   มีวรรณสีเหลือง  มีผานุงสีเหลือง  เครื่องประดับสีเหลือง  เจา- 
ลิจฉวีบางพวกสีแดง   มีวรรณสีแดง    มีผานุงหมสีแดง    เครื่องประดับสีแดง 
เจาลิจฉวีบางพวกสีขาว  มีวรรณสีขาว  มีผานุงหมสีขาว  เครื่องประดับสีขาว. 
         ครั้งน้ันแล  นางอัมพปาลีคณิกา  ใหเพลา  กระทบกับเพลา    ใหลอ 
กระทบกับลอ  ใหแอกกระทบกับแอก  ของเจาลิจฉวีทั้งหลายหนุมๆ. ครั้นแลว 
เจาลิจฉวีทั้งหลายเหลาน้ัน ไดกลาวกะนางอัมพปาลีคณิกาวา     แมอัมพปาล ี
เหตุไร   เจาจึงใหเพลากระทบเพลา  ลอกระทบลอ   แอกกระทบแอก   ของเจา 
ลิจฉวีทั้งหลายท่ีหนุมๆ เลา.  นางอัมพปาลีคณิกา  ตอบวา จริงอยางน้ันเจาคะ 
ขาแตลูกทาน    หมอมฉันไดกราบทูลนิมนตพระผูมีพระภาคเจา    พรอมดวย 
ภิกษุสงฆทรงรับภัตตาหารสําหรับวันพรุงน้ีไวแลว.   เจาลิจฉวีทั้งหลาย   นีแ่น  
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แมอัมพปาลี โปรดยกภัตตาหารม้ือน้ีให แกเรา  ดวยคาหนึ่งแสนเถิด. อัมพปาลี  
คณิกาตอบวา   ขาแตลูกทาน   หากเปนจริง     จักทรงประทานนครเวสาลีรวม 
ทั้งรายไดในชนบทแกหมอมฉัน  แมถึงอยางนั้น   หมอมฉันก็จักไมยกภัตตาหาร 
ยิ่งใหญถวาย.   ครั้งน้ันแล   เจาลิจฉวีทั้งหลายเหลานั้น     ตางสายองคุลีกลาววา 
ทานผูเจริญเอย   พวกเราพายแพนางอัมพปาลีคณิกาเสียแลว      ทานผูเจริญเอย 
พวกเราถูกนางอัมพปาลีคณิกาลวงเสียแลว.   ครั้งน้ันแล เจาลิจฉวีทั้งหลายเหลา 
นั้น  ก็เขาไปยังอัมพปาลีวัน. 
         พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นเจาลิจฉวีทั้งหลายมาแตไกล 
จึงตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุทั้งหลายเหลาใด  ไมเคย 
เห็นเทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงส  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจะดูบริษัท 
ของเจาลิจฉวี   เหลียวดูบริษัทของเจาลิจฉวีจงเปรียบเทียบบรษัิทของเจาลีจฉวี 
เหมือนเชนเทวดาชั้นดาวดึงส.  ครั้งน้ันแล    เจาลจิฉวีทั้งหลายเหลาน้ันไปดวย 
ยานตลอดพ้ืนที่ยานไปไดแลวลงจากยาน  ดําเนินไป  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
เจา   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว  นั่งอยู  ณ ดานหน่ึง  พระผูมีพระภาค 
เจาทรงยังเจาลิจฉวีทั้งหลายเหลาน้ัน      ซึ่งน่ังอยู  ณ  ดานหน่ึง     ใหเห็นแจง 
ใหสมาทาน   ใหอาจหาญ  ใหรื่นเริง   ดวยธรรมีกถา.  ครั้งน้ันแล   เจาลิจฉวี 
ทั้งหลายเหลาน้ัน  ผูอันพระผูมีพระเจาทรงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ 
ใหรื่นเริงแลวดวยธรรมีกถา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขอพระผูมี 
พระภาคเจา   พรอมดวยพระภิกษุสงฆโปรดรับภัตตาหารของหมอมฉันทั้งหลาย 
สําหรับวันพรุงนี้เถิด    พระเจาขา.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนลจิฉวี 
ทั้งหลาย     ตถาคตรับภัตตาหารของนางอัมพปาลีคณิกา  สําหรับวันพรุงน้ีไว 
แลวแล.   ครัง้น้ันแล   เจาลิจฉวีทั้งหลายเหลาน้ัน   ตางสายองคุลีกลาววา   ทาน 
ผูเจริญเอย  พวกเราพายแพนางอัมพปาลีคณิกาเสียแลว.  ทานผูเจริญเอย  พวก  
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เราถูกนางอัมพปาลีคณิกาลวงเสียแลว.  ครั้งน้ันแล   เจาลิจฉวีทั้งหลายเหลาน้ัน  
ชื่นชมอนุโมทนาพระพุทธภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา      แลวลุกจากอาสนะ 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  ทําประทักษิณ  แลวหลีกไป. 
         ครั้งน้ันแล  นางอัมพปาลีคณิกา   สั่งใหเตรียมของควรเค้ียว   ของควร 
บริโภคอันประณีต   ในสวนของตนจนส้ินราตรีนั้น   แลวใหกราบทูลกาลเวลา        
แดพระผูมีพระภาคเจาวา  ไดเวลาแลว   พระเจาขา   ภัตตาหารเสร็จแลว.   ครัง้ 
นั้นแล   พระผูมีพระภาคเจา   ทรงนุงสบง    ทรงถอืบาตรและจีวร    ในเวลาเชา 
พรอมดวยภิกษุสงฆ  เสด็จเขาไปสูที่อังคาสของนางอัมพปาลีคณิกา    ครั้นแลว 
ประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูไว.   ครั้งน้ันแล   นางอัมพปาลีคณิกา    อังคาสเลี้ยงดู 
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนองคประมุข   ดวยของควรเค้ียว   ของควรบริโภค 
อันประณีตดวยมือของตน.     ครั้งน้ันแล     ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสวยแลว 
ทรงวางพระหัตถลงจากบาตรแลว(๑) นางอัมพปาลีคณิกา  ถือเอาอาสนะตํ่า  นั่ง 
อยู ณ  ดานหนึ่ง  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา   ดังน้ีวา  หมอมฉันขอถวาย 
อาราม(๑)   นี ้    แดภิกษุสงฆ    มีพระพุทธเจาเปนองคประมุข    พระเจาขา. 
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับพระอารามแลว.   ครั้งน้ันแล    พระผูมีพระภาคเจา 
ยังนางอัมพปาลีคณิกาใหเห็นแจง   ใหสมาทาน    ใหอาจหาญ    ใหรื่นเริงดวย 
ธรรมีกถาแลว   ทรงลุกจากอาสนะ  เสด็จกลับไป.(๓) 
๑. ในท่ีนี้  แปลคําทุติยาวิภัตติ  เปนสัตตมีวภิัตติ  แตในวนิัย.  มหาวัคค  ทุติยภาค ๕/๙๗ มี 
ฟุตโนตวา "อภิวาเทตฺวา-ถวายบังคม" ตอคําวา "โอนีตปตฺตปาณ-ีวางพระหัตถลงจาก 
 บาตรแลว"  ถาอยางนี้  เปนทุติยาวภิัตติ 
๒. ใน  วินย.  มหาวัคค  ทุตยิภาค ๕/๙๗  วา "อมฺพปาลีวน- สวนนางอัมพปาลี" 
๓.  ใน  วนิย. มหาวัคค  ทุตยิภาค ๕/๙๗ วา "อุฏฐายาสนา  เยน  มหาวน  เตนุปสงฺกมิ. 
ตตฺร  สุท  ภควา  เวสาลิย  วหิรติ  มหาวเน  กูฏาคารสาลาย-ทรงลุกจากอาสนะ  เสด็จเขา 
ไปปามหาวนั  ทราบวา  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จประทับ  ณ  กูฏาคารศาลา  ในปามหาวัน 
ใกลนครเวสาลีนั้น"   
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         ไดยินวา  เมื่อพระผูมีพระภาคเจา     เสด็จอยู ณ อัมพปาลีวัน     ใกล  
นครเวสาลีนั้น    ก็ทรงทําธรรมีกถานี้แลเปนอันมาก  แกภิกษุทัง้หลายวา    ศีล 
มีอยูดวยประการฉะน้ี   สมาธิ  มีอยูดวยประการฉะน้ี   ปญญา  มีอยูดวยประการ 
ฉะน้ี   สมาธิอันศีลอบรมแลว   มีผลมาก   มีอานิสงสมาก  ปญญาอันสมาธิอบรม 
แลว   มีผลมาก   มีอานิสงสมาก    จิตอันปญญาอบรมแลว    กห็ลุดพนดวยดี 
โดยแทจากอาสวะท้ังหลาย   กลาวคือ   กามาสวะ   ภวาสวะ   อวิชชาสวะ   ดังน้ี. 
 
                          เวฬุวคาม(๑) 

 
 
         [๙๓]  ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยูในอัมพปาลีวัน  ตาม 
พระอัธยาศัยแลว  ตรัสกะทานพระอานนทวา  มาเถอะ  อานนท  เราจักเขาไป 
ยังหมูบานเวฬุวคามกันเถิด.    ทานพระอานนททูลรับแดพระผูมีพระภาคเจาวา 
พระเจาขา.     ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจา    พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ 
เสด็จดําเนินถึงหมูบานเวฬุวคามน้ัน.    ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู 
ณ หมูบานเวฬุวคามน้ัน. 
         (๒) ในหมูบานเวฬุวคามน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอท้ังหลายจงไปเถิด     จงไปจําพรรษาตามมิตรสหาย 
ตามบุคคลท่ีเคยพบเห็นกัน   ตามบุคคลท่ีเคยคบหากัน   โดยรอบนครเวสาลีเถิด 
สวนเรา  ตถาคตจะเขาจําพรรษาในหมูบานเวฬุวคามนี้แล.  ภิกษุทั้งหลายเหลา 
นั้น  กราบทูลรับแดพระผูมีพระภาคเจาวา  พระเจาขา.  แลวไปจําพรรษาตาม 
มิตรสหาย  ตามบุคคลท่ีเคยพบเห็นกัน    ตามบุคคลท่ีเคยคบหากัน     โดยรอบ 
นครเวสาลี.    สวนพระผูมีพระภาคเจา    ทรงเขาจําพระวัสสา(๓)  ในหมูบาน 
เวฬุวคามน้ันเอง. 
๑.  บางแหงเปน  "เวลุวคามก"  และเปน  "เพลุวคามก" กมี็ 



๒.  บาลีพระสูตรแตนี้ไป มีกลาวถึงใน ส.  มหาวาร. ๑๙/๒๐๓-๒๐๖ 
๓.  พระพรรรษาท่ี  ๔๕  เปนพรรษาสุดทาย  
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                  พระผูมีพระภาคเจาทรงพระประชวร 
  
         ครั้งน้ันแล   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงเขาจําพระวัสสาแลว     ก็เกิด 
ทรงพระอาพาธแรงกลา    มีเวทนาหนักเปนใกลสิ้นพระชนม.   กลาวกันวา 
พระผูมีพระภาคเจามีพระสติสัมปชัญญะ     ทรงอดกลั้นเวทนาน้ัน       มไิดทรง 
กระวนกระวาย.   ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาไดมีพระดําริวา   การท่ีเราไม 
บอกกลาวกะผูเปนอุปฏฐาก  ไมบอกลาภิกษุสงฆแลวปรินิพพานน้ัน    เปนการ 
ไมสมควรแกเรา อยางไรก็ตาม เราควรขับไลอาพาธน้ีใหถอยไป ดวยพระวิริยะ 
แลวอธิษฐานชีวิตสังขารดํารงอยู.   ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาทรงขับไล 
พระโรคาพาธนั้นใหถอยไปดวยพระวิริยะแลว     ทรงอธิษฐานชีวิตสังขารดํารง 
พระชนมอยู.  ครั้นแลวพระโรคาพาธนั้นของพระผูมีพระภาคเจาก็สงบไป.(๑) 

         ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาทรงหายจากพระประชวรแลว     ทรง 
หายจากพระประชวรแลวไมนาน    เสด็จออกจากวิหารไปประทับนั่งบนอาสนะ 
ที่เขาปูไวในรมดานหลังวิหาร.      ครัง้น้ันแล    ทานพระอานนทไดเขาไปเฝา 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   แลวน่ังอยู ณ  ดานหน่ึง   ทานพระอานนทได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา    ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคไดเห็น 
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระสําราญแลว       ขาพระองคไดเห็นความอดทนของ 
พระผูมีพระภาคเจาแลว   พระเจาขา    และแมกระนั้น     รางกายของขาพระองค 
ประดุจหนักอ้ึง  ทิศทั้งหลายก็ไมปรากฏแกขาพระองค    อีกทัง้ธรรมทั้งหลายก็ 
มิแจมแจงกะขาพระองค   เพราะพระอาการทรงประชวรของพระผูมีพระภาคเจา 
ก็แตวา   ขาพระองคไดมีความเบาใจบางประการวา     ตราบเทาท่ีพระองคยังไม 
๑.  ในอรรถกถา  (ท้ังสุมงฺคลวิลาสินี, ทุติยภาค, น.  ๑๙๑  และสารตฺถปฺปกาสินี,  ตติยภาค, 
น. ๓๐๐) วา  พระพุทธองคทรงเขาผลสมาบัติขมเวทนาขับไลพระโรคาพาธใหสงบ  ไมเกิดข้ึน 
ตลอด  ๑๐  เดอืน  จนเสดจ็ปรินิพพาน  แสดงวาทรงพระประชวรคร้ังนี ้ ราวปลายเดือน  ๘ 
หรือ  ตนเดือน  ๙.  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 274 

ทรงปรารภภิกษุสงฆแลวทรงมีพระดํารัสอยางใดอยางหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจา  
จักยังไมเสด็จดับขันธปรินิพพาน  ดังนี้  พระเจาขา. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนอานนท    ก็ภิกษุสงฆยังหวังอะไร 
ในเราตถาคตเลา   ดูกอนอานนท    ธรรมท่ีตถาคตแสดงแลว    ไดทํามิใหมีใน 
มิใหมีนอก  ดูกอนอานนท  ตถาคตมิไดมีกํามืออาจารย  (ปดบงัซอนเรน) 
ในธรรมท้ังหลาย    ดูกอนอานนท    ผูใดพึงมีความดําริอยางนี้วาฉันจักบริหาร 
ภิกษุสงฆ  ดังน้ีก็ดี  หรือวา  ภิกษุสงฆพึงยกยองฉัน   ดังน้ีก็ด ี ดูกอนอานนท 
แนนอน   เขาผูนั้นพึงปรารภภิกษุสงฆแลว     กลาวถอยคําบางประการ.  ดกูอน 
อานนท    ตถาคตมิไดมีความดําริอยางนี้วา    เราแลจักบริหารภิกษุสงฆหรือวา 
ภิกษุสงฆพึงยกยองเรา  ตถาคต  ดังนี้.  ดูกอนอานนท  ตถาคตนั้น  ยังจักปรารภ 
ภิกษุสงฆแลวกลาวถอยคําไร ๆ คราวเดียว. ดูกอนอานนท  ก็ในกาลบัดนี้  เรา 
ตถาคตแกเฒาแลว    เปนผูใหญ   ลวงกาลผานวัยโดยลําดับแลว   วัยของตถาคต 
ก็กําลังดําเนินเขาเปน  ๘๐ ปอยู.   ดูกอนอานนท   เกวียนคร่ําคราเดินไปไดดวย 
การแซมดวยไมไผแมฉันใด    รางกายของตถาคตก็ดําเนินไปได    เหมือนดวย 
การแซมดวยไมไผ   ฉันนั้นนั่นแล    ดกูอนอานนท  ในสมัยใด  ตถาคตเขาถึง 
เจโตสมาธิ    หานิมิตมิไดอยู     เพราะไมมนสิการนิมิตท้ังปวง      เพราะเวทนา 
ทั้งหลายบางอยางดับไป    ในสมัยนั้น   รางกายของตถาคตมีความผาสุกย่ิง.(๑) 

เพราะเหตุนั้นแหละ    อานนท   เธอทั้งหลายจงมีตนเปนเกาะ    มีตนเปนสรณะ 
อยูเถิด  อยามีสิ่งอ่ืนเปนสรณะ  จงมีธรรมเปนเกาะ  มีธรรมเปนสรณะ  อยามี 
สิ่งอ่ืนเปนสรณะเลย  
 
                 ทรงแสดงเรื่องมีตนเปนเกาะมีตนเปนสรณะ 
 
         ดูกอนอานนท  ก็ภิกษุเปนผูมีตนเปนเกาะ  มีตนเปนสรณะอยู   ไมม ี
สิ่งอ่ืนเปนสรณะ  เปนผูมีธรรมเปนเกาะ  มีธรรมเปนสรณะอยู  ไมมีสิ่งอ่ืนเปน 



สรณะ  อยางไร. 
๑.  แตนี้ถึงจบภาณวารท่ี  ๒  ตรงกับ   ส.  มหาวาร.  ๑๙/ ๒๑๗  
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         ดูกอนอานนท     ภิกษุในพระศาสนาน้ีพิจารณากายในกาย    เปนผูมี  
ความเพียร  มีสัมปชัญญะ   มีสติอยู   กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได. 
         พิจารณาเวทนาในเวทนาท้ังหลาย . . . 
         พิจารณาจิตในจิต. . . 
         พิจารณาธรรมในธรรมท้ังหลาย  มีความเพียร  มีสัมปชญัญะ  มีสติอยู 
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.                                                 
         ดูกอนอานนท  ภิกษุเปนผูมีตนเปนเกาะ    มตีนเปนสรณะ    ไมมีสิ่ง 
อ่ืนเปนสรณะ  เปนผูมีธรรมเปนเกาะ   มีธรรมเปนสรณะอยู    ไมมีสิ่งอ่ืนเปน 
สรณะ   ดวยอาการอยางน้ีแล. 
         ดูกอนอานนท    เพราะวา  ในกาลบัดนี้ก็ดี       โดยการท่ีเราตถาคต 
ลวงลับไปแลวก็ดี  ภิกษุทั้งหลายพวกใดพวกหนึ่ง    จักเปนผูมีตนเปนเกาะ  ม ี
ตนเปนสรณะอยู   ไมเปนผูมีสิ่งอ่ืนเปนสรณะ  จักมีธรรมเปนเกาะมีธรรมเปน 
สรณะอยู  ไมเปนผูมีสิ่งอ่ืนเปนสรณะ  ภิกษุทั้งหลายพวกใดพวกหน่ึง  ซึ่งเปน 
ผูใครในการศึกษาเหลาน้ีนั้น  จักเปนผูประเสริฐสุดยอด   ดังน้ีแล. 
                      จบ  คามกัณฑ  ในมหาปรินิพพานสูตร 
                                    จบภาณวารท่ี  ๒ 
 
                          วาดวยอานุภาพของอิทธิบาท  ๔ 
 
         (๑)[๙๔]   ครั้งน้ันแล   ในเวลาเชา   พระผูมีพระภาคเจา  ทรงนุงสบง 
ทรงถือบาตรและจีวรแลว   เสด็จดําเนินเขานครเวสาลี  เพ่ือบิณฑบาต(๒) ครั้น 
เสด็จดําเนินเพ่ือบิณฑบาตในนครเวสาลีแลว  เสด็จกลับจากบิณฑบาตในเวลา 
๑. บาลีพระสูตรตอไปนี้  มีกลาวไวใน  ส.  มหาวาร. ๑๙/๓๐๒  อธ.  อฏก.  ๒๓/๓๑๘ 
-๓๒๔, ขุ.อุ.  ๒๕/๑๗๖. 
๒. ความในมหาปรินิพพานสูตร  ตามท่ีกลาวไวในคัมภรีอรรถกถา  สุมงฺคลวิสาสินี,  ทุติยภาค, 
น.  ๙๓๑-๒๐๑  และสารตฺถปฺปกาสินี, ตติยภาค, น. ๓๑๒-๓๒๘.  
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ปจฉาภัตร  ทรงมีพระดํารัสกะทานพระอานนทวา    ดูกอนอานนท  เธอจงถือ  
นิสีทนะ   (ทีร่องนั่ง)   เราจักเขาไปยังปาวาลเจดียกันเถิด      ทานพระอานนท 
กราบทูลรับวา   พระเจาขา       แลวถอืนิสีทนะตามเสด็จพระผูมีพระภาคเจาไป 
โดยเบื้องพระปฤษฏางค.   ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จดําเนินเขาไปยัง 
ปาวาลเจดีย   แลวประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูไวแลว   แมทานพระอานนท  ก็ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคเจา   แลวน่ังอยู  ณ  ดานหน่ึง   พระผูมพีระภาคเจา   ได 
ตรัสกะทานพระอานนท    ซึ่งน่ังอยู ณ ดานหน่ึง    ดังน้ีวา     ดูกอนอานนท 
นครเวสาลี   เปนที่รื่นรมย  อุเทนเจดียก็เปนที่รื่นรมย   โคตมกเจดีย  ก็เปนที่ 
รื่นรมย   สัตตัมพเจดียก็เปนที่รื่นรมย   พหุปุตตเจดียก็เปนที่รื่นรมย   สารนั- 
ททเจดีย ก็เปนที่รื่นรมย  ปาวาลเจดีย   ก็เปนที่รื่นรมย   ดูกอนอานนท   ผูหน่ึง 
ผูใดเจริญอิทธิบาท ๔ ทําใหมาก    ทําใหเปนประหน่ึงยาน   ทาํใหเปนประหน่ึง 
วัตถุที่ต้ัง  ต้ังไวเนื่อง ๆ อบรมไว  ปรารภดวยดี  โดยชอบ  ดกูอนอานนท 
ผูนั้น   เมื่อปรารถนา   กพึ็งดํารง  (ชนมชีพ )  อยูไดตลอดกัป    เกินกวากัป 
ดูกอนอานนท   ตถาคตแลไดเจริญอิทธิบาท ๔ แลว        ไดทําใหมาก   แลว 
ไดทําใหเปนประหนึ่งยานแลว    ไดทําใหเปนประหน่ึงวัตถุที่ต้ังแลว      ต้ังไว 
เนือง ๆ แลว  อบรมแลว  ปรารภดวยดี   โดยชอบแลว   ดูกอนอานนท  ตถาคต 
นั้น   เมื่อปรารถนา   ก็พึงดํารง (ชนมชีพ) อยูได  ตลอดกัป  หรือเกินกวากัป 
ดังน้ี. 
         แมเม่ือพระผูมีพระภาคเจา    ทรงทํานิมิตหยาบ    ทรงทําโอภาสหยาบ 
อยางนี้แล  ทานพระอานนท  ก็มิสามารถรูได    มไิดกราบทูลอาราธนาพระผูมี 
พระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอพระผูมีพระภาคเจาจงดํารงอยูตลอด 
กัปเถิด    ขอพระสุคตเจาจงดํารงอยูตลอดกัปเถิด      เพ่ือเกื้อกูลแกชนจํานวน 
มาก   เพ่ือความสุขแกชนจํานวนมาก เพ่ืออนุเคราะหแกชาวโลก  เพ่ือประโยชน  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 277 

เพ่ือเกื้อกูล    เพ่ือความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  ดังน้ี   คลายกับทานมีจิต  
ถูกมารสิงไว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระอานนท แมครั้งท่ี ๒ แลฯลฯ 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระอานนท  แมครั้งท่ี ๓ แล ดังน้ีวา  ดกูอน 
อานนท  นครเวสาลี   เปนที่รื่นรมย   อุเทนเจดียก็เปนที่รื่นรมย   โคตมกเจดีย 
ก็เปนที่รื่นรมย   สัตตัมพเจดียก็เปนที่รื่นรมย     พหุปุตตเจดียก็เปนที่รื่นรมย 
สารันททเจดียก็เปนที่รื่นรมย   ปาวาลเจดียก็เปนที่รื่นรมย(๑)    ดูกอนอานนท 
ผูหน่ึงผูใด เจริญอิทธิบาท ๔ ทําใหมาก   ทําใหเปนประหน่ึงยาน   ทําใหเปน 
ประหน่ึงวัตถุที่ต้ัง   ต้ังไวเนือง ๆ อบรมไว    ปรารภดวยดี  โดยชอบ  ผูนั้น 
เมื่อปรารถนา   ก็พึงดํารง   (ชนมชีพ)   อยูได  ตลอดกัป  หรือเกินกวากัป 
ดูกอนอานนท        ตถาคตแลไดเจริญอิทธิบาท  ๔ แลว  ไดทําใหมากแลว 
ไดทําใหเปนประหนึ่งยานแลว   ไดทาํใหเปนประหน่ึงวัตถุที่ต้ังแลว  สั่งสมแลว 
ปรารภเสมอแลวดวยดี   ดูกอนอานนท     ตถาคตนั้นเมื่อปรารถนา   ก็พึงดํารง 
อยูไดตลอดกัป  หรือเกินกวากัป ดังน้ี  แมพระผูมีพระภาคเจาทรงทํานิมิตหยาบ 
ทรงทําโอภาสหยาบ  อยางนี้แล  ทานพระอานนทก็มิสามารถรู   มิไดกราบทูล 
อาราธนาพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอพระผูมีพระภาคเจา 
จงดํารงอยูตลอดกัปเถิด  ขอพระสุคตเจาจงดํารงอยูตลอดกัปเถิด  เพ่ือเกื้อกูลแก 
ชนจํานวนมาก เพ่ือความสุขแกชนจํานวนมาก เพ่ืออนุเคราะหแกชนจํานวนมาก 
เพ่ือประโยชน   เพ่ือเกื้อกูล  เพ่ือความสุข  แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   ดงัน้ี. 
         คลายกับทานมีจิตถูกมารสิงไว ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก 
ทานพระอานนทมีพระดํารัสวา  ดูกอนอานนท เธอจงไป  บัดนี้  เธอจงสําคัญ 
กาลอันควรเถิด.     ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาวา 
พระเจาขา   ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว   กระทําประทัก- 
ษิณน่ังแลวท่ีโคนตนไมตนหน่ึงในท่ีไมไกล. 
 ๑. ดูประวัติยอ ๆ ของเจดียเหลานี้  ใน  ปรมตฺถทีปนี  อุทานวณฺณนา, น.  ๔๐๘.  
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                               มารทูลขอใหปรินพิพาน 
 
         [๙๕]  ครั้งน้ันแล  มารผูมีบาป   เมื่อทานพระอานนทหลีกไปไมนาน  
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ยืน ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง.   ไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอพระผูมีพระภาคเจาจงปรินิพพาน 
ขอพระสุคตจงปรินิพพาน     ในบัดนีเ้ถิด    บัดนี้เปนเวลาปรินิพพานของพระ 
ผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอนมารผูมีบาป  ภิกษุผูเปน 
สาวกของเรา  จักยังไมฉลาด  ไมไดรับแนะนํา  ยังไมแกลวกลา     ไมเปนพหุสูต 
ไมทรงธรรม  ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม    ไมปฏิบัติชอบ    ไมประพฤติ 
ตามธรรม   เรียนกับอาจารยของตน   จักบอก  จักแสดง  จักบัญญัติ  จักแตงต้ัง 
จักเปดเผย   จักจําแนก   จักทําใหต้ืน   จักแสดงธรรมมีปาฏิหาริย    ขมข่ีปรับ-   
ปวาทที่เกิดข้ึนใหเรียบรอยโดยสหธรรมไมได  เพียงใด  ดูกอนมารผูมีบาป  เรา 
จักยังไมปรินิพพานเพียงนั้น    ก็บัดน้ี   ภิกษุผูเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  
เปนผูฉลาด  ไดรับแนะนําดีแลว    เปนผูแกลวกลา    เปนพหูสูต    เปนผูทรง 
ธรรม   ปฏิบติัธรรมสมควรแกธรรม    เปนผูปฏิบติัชอบ    ประพฤติตามธรรม 
เรียนกับอาจารยของตนแลวจักบอก  แสดง   บัญญัติ   แตงต้ัง  เปดเผย  จําแนก 
กระทําใหต้ืน    แสดงธรรมมีปาฏิหาริย    ขมข่ีปรัปปวาทที่เกิดข้ึนโดยสหธรรม 
เรียบรอย       ขาแตพระองคผูเจริญ       ขอพระผูมีพระภาคเจาจงปรินิพพาน 
ขอพระสุคตจงปรินิพพาน  ในบัดนี้เถิด  บัดนี้เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมี 
พระภาคเจา   ก็แล  พระผูมีพระภาคไดตรัสวา    ดกูอนมารผูมีบาป    ภิกษุณี 
ผูเปนสาวิกาของเราจักยังไมฉลาด. . . ก็บัดนี้    ภิกษุณี    ผูเปนสาวิกาของพระ 
ผูมีพระภาคเจา     เปนผูฉลาด. . .จักแสดงธรรมมีปาฏิหาริย    ขมข่ีปรัปปวาท 
ที่เกิดข้ึนใหเรียบรอยโดยสหธรรมได   ขาแตพระองคผูเจริญ   ของพระผูมีพระ 
ภาคเจาปรินิพพาน     ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด      บัดนี้เปนเวลา  
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ปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา   ก็พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา  ดูกอนมาร  
ผูมีบาป    อุบาสกผูเปนสาวกของเราจักยังไมฉลาด . . . ขาแตพระองคผูเจริญ  ก ็
บัดนี้       อุบาสกผูเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูเปนฉลาดแลว. . . 
แสดงธรรมมีปาฎิหาริยขมข่ีปรัปปวาทที่เกิดข้ึนเรียบรอยโดยสหธรรมได  ขาแต 
พระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงปรินิพพาน ขอพระสุคตจงปรินิพพาน 
ในบัดนี้เถิด  บัดนี้เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา   ก็พระผูมีพระ 
ภาคเจาไดตรัสไววา       อุบาสิกาผูเปนสาวิกาของเรายังไมฉลาด. . .  ขาแตพระ 
องคผูเจริญ   ก็บัดนี้    อุบาสิกา  ผูเปนสาวิกาของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูฉลาด 
แลว   ไดรับแนะนําดีแลว  เปนผูแกลวกลา  เปนพหุสูต  ทรงธรรมปฏิบัติธรรม 
สมควรแกธรรม  เปนผูปฏิบัติชอบ  ประพฤติตามธรรม   เรียนกับอาจารยของ 
ตนแลว   บอก    แสดง   บัญญัติ    แตงต้ัง    เปดเผย   จําแนก    กระทําใหต้ืน 
แสดงธรรมมีปาฏิหาริย    ขมข่ีปรัปปวาทท่ีเกิดข้ึนเรียบรอย    โดยสหธรรมได 
ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอพระผูมีพระภาคเจาจงปรินิพพาน    ขอพระสุคตจง 
ปรินิพานในบัดนี้เถิด   บดันี้เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา   ก็แล 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา     ดกูอนมารผูมีบาป    พรหมจรรยนี้ของเรา 
จักยังไมสมบูรณ   แพรหลาย   กวางขวาง   ชนรูกันโดยมากเปนปกแผน  ตราบ 
เทาท่ีพวกเทวดาและมนุษยประกาศไดดีแลว   เพียงใด      เราจักไมปรินิพพาน 
เพียงนั้น  ก็บัดนี้พรหมจรรยนี้ของพระผูมีพระภาคเจาสมบูรณแลว. . . ขอพระ 
ผูมีพระภาคเจาจงปรินิพพาน     ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด   บัดนี้  
เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา. 
 
                                   ทรงปลงอายุสังขาร 
 
         เมื่อมารกราบทูลอยางนี้แลว   พระผูมีพระภาคเจา   ไดตรสักะมารผูมี 
บาปวา  ดูกอนมารผูมีบาป  ทานเปนผูขวนขวายนอยเถิด   ไมชาพระตถาคตจัก  
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ปรินิพาน  จากน้ีลวงไปสามเดือน ตถาคตจักปรินิพพาน.ลําดับนั้น พระผูมี 
พระภาคเจา มีพระสติสัมปชัญญะ  ทรงปลดอายุสังขาร ณ ปาวาลเจดีย. เมื่อ 
พระผูมีพระภาคทรงปลดสมาธิแลว ไดเกิดแผนดินไหวใหญ  นากลัว  
ขนพอง  สยองเกลา  กลองทิพก็บันลือลั่น.  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงทราบ 
ความน้ัน  ทรงเปลงอุทานนี้    ในเวลาน้ันวา 
         [๙๖]  พระมุนีไดปลงเสีย   ซึ่งกรรมอันชั่ว 
                     และกรรมอันไมชั่วได   อันเปนเหตุใหเกิด 
                     ปรุงแตงภพ   ยินดีในภายใน   ต่ังมั่นได 
                     ทําลายกิเลสท่ีเกิดขึ้นในตนเสีย  เหมือน 
                     ทําลายเกราะฉะนั้น. 
         [๙๗] ลําดับนั้น  ทานอานนทคิดวา  นาอัศจรรยจริงหนอ  สิ่ง 
ที่ไมเคยมีก็เกิดข้ึน  แผนดินใหญนี้ไหวไดหนอ  แผนดินใหญนี้ไหวไดจริงหนอ 
นากลัว  ขนพองสยองเกลา  ทั้งกลองทิพก็บันลือลัน่  อะไรหนอเปนเหตุ 
อะไรหนอเปนปจจัย  ทําใหแผนดินไหวปรากฏได.  ลําดับนั้น  ทานพระ 
อานนท  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาครั้นเขาไปเฝาแลว  ถวายบังคมพระ 
ผูมีพระภาคเจา  นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.  ครั้นทานพระอานนทนั่งแลว  ได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  นาอัศจรรย  เหตุไม 
เคยมีก็มีข้ึน  แผนดินใหญนี้ไหวไดหนอ  แผนดินนี้ไหวไดจริงหนอ  นากลัว 
ขนพองสยองเกลา  ทั้งกลองทิพก็บันลือลั่น  อะไรหนอเปนเหตุ  อะไรหนอเปน 
ปจจัย  ทําใหแผนดินไหวได. 
 
                         เหตุทําใหแผนดินไหว ๘ อยาง 
 
         [๙๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอานนท  เหตุ ๘ อยาง 
ปจจัย ๘ อยาง  ทําใหแผนดินไหวได. เหตุ ๘ อยาง  ปจจัย ๘ อยาง  
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เปนไฉน.  ดกูอนอานนท  แผนดินใหญต้ังอยูบนน้ํา   น้ําต้ังอยูบนลม   ลมต้ัง  
อยูบนอากาศ  สมัยทีล่มใหญพัด    เมือ่ลมใหญพัด    ยอมทําน้ําใหไหว   ครัน้ 
น้ําไหวแลว   ทําใหแผนดินไหว   นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอท่ีหน่ึง   ทําใหแผน- 
ดินใหญไหวได. 
         ดูกอนอานนท  ยังมีอีกขอหนึ่ง  สมณะหรือพราหมณผูมีฤทธิ์ถึงความ 
ชํานาญทางจิต  หรือเทวดาผูมีฤทธ์ิมาก    มีอานุภาพมาก   เขาเจริญปฐวีสัญญา 
เล็กนอย    เจริญอาโปสัญญามาก    เราทําแผนดินใหไหว    สะเทือน   กําเริบ 
หว่ันไหว  นี้เปนเหตุเปนปจจัย  ขอท่ีสอง  ทําใหแผนดินใหญไหวได.  
         ยังมีอีกขอหนึ่ง  เมื่อใดพระโพธิสัตวเคลื่อนจากดุสิต  มีสติสัมปชัญญะ 
กาวลงสูพระครรภพระมารดา  เมื่อน้ันแผนดินนี้  ยอมไหว  สะเทือน  กําเริบ 
หว่ันไหว  นี้เปนเหตุ  เปนปจจัยขอท่ีสามทําใหแผนดินใหญไหวได. 
         ยังมีอีกขอหนึ่ง  เมื่อใดพระโพธิสัตว  มีสติสัมปชัญญะ  ประสูติจาก 
พระครรภพระมารดา  เมื่อน้ัน   แผนดินนี้  ยอมไหว  สะเทือน กําเริบ  หว่ันไหว 
นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอท่ีสี่  ทําใหแผนดินใหญไหวได. 
         ยังมีอีกขอหนึ่ง    เม่ือใด       ตถาคตตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
เมื่อน้ัน  แผนดินนี้   ยอมไหว   สะเทือน  กําเริบ  หว่ันไหว    นี้เปนเหตุเปน 
ปจจัย  ขอท่ีหา  ทําใหแผนดินใหญไหวได. 
         ยังมีอีกขอหนึ่ง  เมื่อใดตถาคต    ยังธรรมจักรอันยอดเยี่ยมใหเปนไป 
เมื่อน้ันแผนดินนี้   ยอมไหว  สะเทือน  กําเริบ  หว่ันไหว     นีเ้ปนเหตุเปน 
ปจจัยขอท่ีหก  ทําใหแผนดินใหญไหวได. 
         ยังมีอีกขอหนึ่ง  เมื่อใดตถาคต  มีสติสัมปชัญญะ  ปลงอายุสังขาร 
เมื่อน้ัน  แผนดินนี้  ยอมไหว  สะเทือน กําเริบ  หว่ันไหว  นี้เปนเหตุเปน 
ปจจัย  ขอท่ีเจ็ด   ทําใหแผนดินใหญไหวได.  
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         ยังมีอีกขอหนึ่ง       เม่ือใด     ตถาคตยอมปรินิพพานดวยอนุปาทิเสส  
นิพพานธาตุ   เมื่อน้ัน   แผนดินนี้   ยอมไหว    สะเทือน    กําเรบิ    หว่ันไหว 
นี้เปนเหตุเปนปจจัย   ขอที่แปด   ทําใหแผนดินใหญไหวได.             
 
                                       บริษัท  ๘ 
 
         [๙๙]  ดูกอนอานนท  บริษัท  ๘  เหลาน้ีเปนไฉน.  คือ  ขัตติยบริษัท 
พราหมณบริษัท คหปติบริษัท  สมณบริษัท  จาตุมมหาราชิกบริษัท  ดาวดึงส  
บริษัท มารบริษัท  พรหมบริษัท. เรายงัจําไดวา  เราเขาไปหาขัตติยบริษัทหลาย 
รอยครั้ง ณ ที่ขัตติยบริษัทนั้น เราเคยน่ังรวม เคยปราศรัย  เคยสนทนา. วรรณะ 
ของพวกนั้นเปนเชนใด     ของเราเปนเชนนั้น     เสยีงของพวกนั้นเปนเชนใด 
ของเราเปนเชนนั้น. เราใหพวกน้ันเห็นแจง  ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ ใหราเริง 
ดวยธรรมีกถา     พวกน้ันไมรูจักเราผูพูดวา   ผูนี้ใครหนอพูดอยูจะเปนเทวดา 
หรือมนุษย.   ครั้นเราใหพวกน้ันเห็นแจง    ใหสมาทาน   ใหอาจหาญ ใหราเริง 
แลวก็หายไป   พวกน้ันไมรูจักเราหายไปแลววา    นีใ้ครหนอหายไปแลวจะเปน 
เทวดาหรือมนุษยดังน้ี. 
         ดูกอนอานนท   เรายังจําไดวา  เราเขาไปหาพราหมณบริษัทหลายรอย 
ครั้ง. . .คหบดีบริษัท. . .  สมณบริษัท. . . จาตุมมหาราชิกบริษัท. . .  ดาวดึงส 
บริษัท. . .  มารบริษัท . . .  พรหมบริษัทหลายรอยครั้ง.    แมในบริษัทนั้นเรา 
ก็เคยฟงรวม   เคยปราศรัย   เคยสนทนา.  วรรณะของพวกเขาเปนเชนใด  ของ 
เราก็เปนเชนน้ัน . . . ผูนี้ใครหนอแล   หายไปแลวจะเปนเทวดาหรือมนุษยดังน้ี  
อานนท   บรษัิท ๘ เหลาน้ีแล.  
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 ื                             อภิภายตนะ  ๘  อยาง  
 
         [๑๐๐]  ดูกอนอานนท  อภิภายตนะ  ๘ อยางเหลาน้ีแล  เปนไฉน. คือ 
ผูหน่ึงมีความสําคัญในรูปภายใน  เห็นรูปภายนอกท่ีเล็กมีผิวพรรณดี  และมีผิว 
พรรณทราม   ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว  มีความสําคัญอยางน้ีวา เรารูเราเห็น นี้ 
เปนอภิภายตนะขอท่ีหน่ึง. ผูหน่ึงมีความสําคัญในรูปภายในเห็นรูปภายนอกใหญ 
มีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณทราม   ครอบงํารูปเหลาน้ันมีความสําคัญอยางน้ีวา 
เรารูเราเห็น   นี้เปนอภิภายตนะขอท่ีสอง.    ผูหน่ึงมีความสําคัญในอรูปภายใน 
เห็นรูปภายนอกเล็กมีผิวพรรณดีและมผิีวพรรณทราม     ครอบงํารูปเหลาน้ันมี 
ความสําคัญอยางนี้วาเรารูเราเห็น   นี้เปนอภิภายตนะขอท่ีสาม.   ผูหน่ึงมีความ 
สําคัญในอรูปภายใน     เห็นรูปภายนอกใหญมีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณทราม 
ครอบงํารูปเหลาน้ัน มีความสําคัญอยางนี้วาเรารูเราเห็น  นี้เปนอภิภายตนะขอท่ี 
สี่.ผูหน่ึงมีความสําคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกเขียว สีเขียว  แสงเขียว  รัศม ี
เขียว ดอกผักตบเขียว สีเขียว  แสงเขียว   มรีัศมีเขียว หรือผาที่ทําในกรุงพาราณสี 
มีเนื้อเกลี้ยงท้ังสองขางเขียว  สีเขียว   แสงเขียว    รัศมีเขียวแมฉันใด     ผูหน่ึง 
มีความสําคัญในอรูปภายใน   เห็นรปูภายนอก  เขียว   สีเขียว   แสงเขียว  รัศมี 
เขียว   ฉันนั้นเหมือนกัน  ครอบงํารูปเหลาน้ัน   มีความสําคัญอยางน้ีวาเรารูเรา 
เห็น   นี้เปนอภิภายตนะขอท่ีหา.  ผูหน่ึงมีความสําคัญในอรูปภายใน    เห็นรูป 
ภายนอกเหลือง   สีเหลือง   แสงเหลือง   มีรัศมีเหลอืง   ดอกกรรณิการเหลือง 
สีเหลือง แสงเหลือง   มีรศัมีเหลือง  หรือวาผาทําในกรุงพาราณสี  มีเนื้อเกลี้ยง 
ทั้งสองขางเหลือง   สีเหลือง   แสงเหลือง   มรีัศมีเหลือง  แมฉันใด     ผูหน่ึงมี 
ความสําคัญในอรูปภายใน   เห็นรูปภายนอกเหลือง  สีเหลือง  แสงเหลือง มีรัศมี 
เหลือง  ฉันนั้นเหมือนกัน    ครอบงํารูปเหลาน้ัน   มีความสําคัญอยางน้ีวาเรารู 
เราเห็น   นี้เปนอภิภายตนะขอท่ีหก.  ผูหน่ึงมีความสําคัญ ในอรูปภายใน  เห็นรูป  
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ภายนอกแดง   สีแดง   แสงแดง   มีรัศมีแดง   ดอกชะบาแดง   สีแดง   แสงแดง  
มีรัศมีแดง   หรือวาผาทําในกรุงพาราณสี    มีเนื้อเกลี้ยงทั้งสองขางแดง   สีแดง 
แสงแดง   มีรัศมีแดง   แมฉันใด   ผูหน่ึงมีความสําคัญในอรูปภายใน    เห็นรูป 
ภายนอกแดง   สีแดง   แสงแดง   มีรัศมีแดง    ฉันน้ันเหมือนกัน   ครอบงํารูป 
เหลาน้ัน       มีความสําคัญอยางนี้วาเรารูเราเห็น     นี้เปนอภิภายตนะขอท่ีเจ็ด.   
ผูหน่ึงมีความสําคัญในอรูปภายใน   เห็นรูปภายนอกขาว  สีขาว แสงขาว  มีรัศมี 
ขาว   ดาวประกายพรึกขาว   สีขาว   แสงขาว   มีรศัมีขาว   หรอืวาผาทําในกรุง 
พาราณสี   มเีนื้อเกลี้ยงทั้งสองขางขาว   สีขาว   แสงขาว   มีรัศมีขาว  แมฉันใด 
ผูหน่ึงมีความสําคัญในอรูปภายใน   เห็นรูปภายนอกขาว   สีขาว    แสงขาว   ม ี
รัศมีขาว  ฉันนั้นเหมือนกัน   ครอบงํารูปเหลาน้ัน  มีความสําคัญอยางน้ีวาเรา 
รูเราเห็น  นี้เปนอภิภายตนะขอท่ีแปด.  อานนท  อภิภายตนะ ๘ อยางเหลาน้ีแล.  
 
                                    วิโมกข  ๘  อยาง 
 
         [๑๐๑]  ดูกอนอานนท   วิโมกข ๘ อยางเหลาน้ีเปนไฉน.    คือภิกษุ 
มีรูป ยอมเห็นรูป   นี้เปนวิโมกขขอท่ีหน่ึง.   ภิกษุมีความสําคัญในอรูปภายใน 
ยอมเห็นรูปภายนอก  นี้เปนวิโมกขขอท่ีสอง.  ภิกษุนอมใจไปวา  นี้งาม   นีเ้ปน 
วิโมกขขอท่ีสาม.   เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง  ดังปฏิฆสัญญา  ไม 
กระทํานานัตตสัญญาไวในใจ  ภิกษุเขาถึงอากาสานัญจายตนะวาอากาศ  ไมมีที่ 
สุดอยู     นี้เปนวิโมกขขอท่ีสี่.    ลวงอากาสานัญจายตนะ   โดยประการท้ังปวง 
เขาถึงวิญญาณัญจายตนะวา  วิญญาณไมมีที่สุดอยู   นี้เปนวิโมกขขอท่ีหา.  ลวง 
วิญญาณัญจายตนะ  โดยประการท้ังปวง  เขาถึงอากิญจัญญายตนะวา  ไมมีอะไร 
อยู   นี้เปนวิโมกขขอท่ีหก.  ลวงอากิญจัญญายตนะ โดยประการท้ังปวง  เขาถึง 
เนวสัญญานาสัญญายตนะอยู   นี้เปนวิโมกขขอท่ีเจ็ด.  ลวงเนวสัญญานาสัญญา-  
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ยตนะ  โดยประการท้ังปวง   เขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู    นีเ้ปนวิโมกขขอท่ี 
แปด.   อานนท   วิโมกข ๘ อยางเหลาน้ีแล.  
 
                                              เรื่องมาร 
 
         [๑๐๒]  ดูกอนอานนท  สมัยหน่ึง   เราแรกตรัสรู     พักอยูที่ตนไม 
อชปาลนิโครธ   ฝงแมน้ําเนรัญชรา  ในอุรุเวลาประเทศ.  ครั้งน้ัน   มารผูมีบาป 
ไดเขาไปหาเรา   ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง.    มารผูมีบาปไดกลาวกะเราวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอพระผูมีพระภาคเจาจงปรินิพพาน    ขอพระสุคตจง 
ปรินิพพานในบัดนี้เถิด  บัดนี้เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา เมื่อ 
มารกลาวอยางนี้แลว    เราไดกลาวกะมารผูมีบาปน้ันวา   มารผูมีบาป   ภิกษุผู 
เปนสาวกของเรา   จักเปนผูฉลาดไดรับแนะนํา   แกลวกลา  พหูสูต   ทรงธรรม 
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม   เปนผูปฏิบัติชอบ  ประพฤติตามธรรม  เรียนกับ 
อาจารยของตนแลว  จักบอก แสดงบัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย  จําแนก กระทําใหต้ืน 
ไดแสดงธรรมมีปาฏิหาริยขมข่ีปรับปวาทที่เกิดข้ึนใหเรียบรอย     โดยสหธรรม 
ยังไมไดเพียงใด   เราจักยงัไมปรินิพพานเพียงนั้น.  ภิกษุณีผูเปนสาวิกาของเรา 
. . . อุบาสกผูเปนสาวกของเรา . . .  อุบาสิกาผูเปนสาวิกาของเรา . . .  จักยังไม 
ฉลาด . . .เพียงใด  เราจักยังไมปรินิพพานเพียงนั้น. 
         มารผูมีบาป   พรหมจรรยนี้ของเรา    จักยังไมบริบรูณกวางขวางแพร 
หลายรูกันโดยมาก    เปนปกแผนตราบเทาที่พวกเทวดาและมนุษยประกาศไดดี 
แลวเพียงใด   เราจักยังไมปรินิพพานเพียงนั้น. 
 
                                       พุทธบริษัท  ๔ 
 
         อานนท   วันนี้เดี๋ยวน้ีแล   มารผูมีบาปเขาไปหาเราท่ีปาวาลเจดีย   ได 



ยืนอยู ณ ที่สมควรสวนขางหน่ึง.   ไดกลาวกะเราวา     ขาแตพระองคผูเจริญ  
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ขอพระผูมีพระภาคเจาจงปรินิพพาน      ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด  
บัดนี้เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา 
มารผูมีบาป ภิกษุผูเปนสาวกของเรา. . . ภิกษุณีผูเปนสาวิกาของเรา . . . อุบาสก 
ผูเปนสาวกของเรา . . .  อุบาสิกาผูเปนสาวิกาของเรา . . .  จักยังไมฉลาด . . . 
...พรหมจรรยของเรานี้     จักไมบริบรณู   กวางขวางแพรหลาย   รูกันมากเปน 
ปกแผตราบเทาท่ีพวกเทวดาเละมนุษยประกาศไดดีแลวยังไมไดเพียงใด   เรา 
จักยังไมปรินิพพานเพียงนั้น.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็ในกาลบัดนี้  พรหมจรรย 
ของพระผูมีพระภาคเจาสมบูรณแลว   กวางขวางแพรหลายรูกนัโดยมาก   เปน 
ปกแผนตราบเทาท่ีพวกเทวดาและมนุษยประกาศไดดีแลว      ขาแตพระองคผู 
เจริญ  ขอพระผูมีพระภาคเจาจะปรินิพพาน    ขอพระสุคตจงปรินิพพานในกาล 
บัดนี้เถิด   บดันี้เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา.      เมื่อมารกลาว 
อยางนี้แลว   เราไดกลาวกะมารผูมีบาปนั้นวา  มารผูมีบาป  ทานจงมีความขวน 
ขวายนอยเถิด  ไมนานตถาคตจักปรินิพพาน    จากนี้ลวงไปสามเดือน  ตถาคต 
จักปรินิพพาน  อานนท   ในวันนี้เดี๋ยวน้ีแล  ตถาคตมีสติสัมปชัญญะปลงอายุ 
สังขารที่ปาวาลเจดีย. 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว  ทานพระอานนท  ไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรง 
ดํารงอยูตลอดกัป   ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัป    เพ่ือประโยชนแกชน 
เปนอันมาก    เพ่ือความสุขแกชนเปนอันมาก   เพ่ืออนุเคราะหโลก    เพ่ือประ- 
โยชน   เพ่ือเกื้อกูล    เพ่ือความสุขแกเทวดาและนนุษย.    พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา   อยาเลย  อานนท   อยาวิงวอนตถาคตเลย   บัดนี้ไมใชเวลาท่ีจะวิงวอน 
ตถาคต.    แมครั้งท่ีสอง. . .  แมครั้งท่ีสาม. . . ทานพระอานนทยังกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงดํารงอยูตลอดกัป. . .เพ่ือ  
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ความสุขแกเทวดาและมนุษย.     อานนท  เธอเชื่อความตรัสรูของตถาคตหรือ.  
ขาพระองคเชื่อ.   เมื่อเชื่อ   ไฉนจึงไดรบเราตถาคตถึงสามครั้งเลา. 
         ขาพระองคไดฟงมา    ไดรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา 
อานนท อิทธิบาท ๔ อันผูใดผูหน่ึงเจริญแลว   ทําใหมากแลว    ทําใหเปนดุจ 
ยาน  ทําใหเปนที่ต้ัง  ใหต้ังม่ันแลวอบรมปรารภดีแลว  ตถาคตน้ัน  เมื่อจํานงอยู 
จะพึงดํารงอยูไดตลอดกัป     หรือเกินกวากัป.  อานนท   อิทธบิาท  ๔ ตถาคต  
เจริญแลว    ทําใหมากแลว   ทําใหเปนดุจยาน   ทาํใหเปนที่ต้ัง     ใหต้ังม่ันแลว 
อบรมแลว  ปรารภดีแลว   อานนท   ตถาคตเม่ือจํานงอยู    พึงดํารงอยูไดตลอด 
กัป  หรือเกินกวากัป.  อานนท  เธอเชือ่หรือ.  ขาพระองคเชื่อ. 
         อานนท  เพราะฉะน้ัน   เรื่องนี้เปนการทําไมดีเปนความผิดพลาดของ 
เธอผูเดียว   เพราะเมื่อตถาคตทํานิมิตอันหยาบ   ทาํโอภาสอันหยาบอยางนี้  เธอ 
ไมสามารถรูเทาทันได   จึงมิไดวิงวอนตถาคตวา  ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรง 
ดํารงอยูตลอดกัป   ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัป   เพ่ือประโยชน   เพ่ือ 
ความสุขแกชนมาก   เพ่ืออนุเคราะหโลก   เพ่ือประโยชนเกื้อกูลเพ่ือความสุขแก 
เทวดาและมนุษย.   ถาเธอวิงวอนตถาคต      ตถาคตจะพึงหามวาจาเธอสองครั้ง 
เทาน้ัน    ครัง้ท่ีสามตถาคตพึงรับ    เพราะเหตุนั้นแหละ   อานนท  เรื่องนี้เปน 
การทําไมดีเปนความผิดพลาดของเธอผูเดียว. 
 
                                      อทิธิบาทภาวนา 
 
         [๑๐๓]  ดูกอนอานนท สมัยหน่ึง เราอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลกรุงราช- 
คฤห.   แมทีน่ั้นเราเรียกเธอมาบอกวา  อานนท  กรุงราชคฤหนารื่นรมย   ภูเขา 
คิชฌกูฏนารืน่รมย. . .เพราะเหตุนั้นแหละ    อานนท   เรื่องนี้เปนการทําไมดี 
เปนความผิดพลาดของเธอผูเดียว.  
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         [๑๐๔]  อานนท   เราอยูที่โคตมนิโครธ  ในกรุงราชคฤหนั้น. . .เรา  
อยูที่เหวเปนท่ีทิ้งโจร . . . เราอยูที่ถ้ําสัตตบรรณคูหา     ขางภูเขาเวภารบรรพต 
. . .เราอยูที่กาฬสิลา        ขางภูเขาอิสิคิลิ. . . เราอยูที่เง้ือมชื่อสัปปโสณฑิก  ณ 
สีตวัน  . . .  เราอยูที่ตโปทาราม . . .  เราอยูที่เวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน. . . เรา 
อยูที่ชีวกัมพวัน. . .  เราอยูที่มัททกุจฉิมฤคทายวัน      ในกรุงราชคฤหนั้น.   ณ 
ที่นั้นเราเรียกเธอมาบอกวา  อานนท  กรุงราชคฤห  นารื่นรมย  ภูเขาคิมฌกูฏ 
โคตมนิโครธ  เหวที่ทิ้งโจร  ถาสัตตบรรณคูหา  ขางภูเขาเวภารบรรพต   กาฬ- 
สิลา  ขางภูเขาอิสิคิลิ   เง้ือมชื่อวาสัปปโสณฑิกสีตวัน     ตโปทาราม    เวฬุวัน 
กลันทกนิวาปสถาน  ชีวกัมพวัน   มทัทกุจฉิมฤคทายวัน   ตางนารื่นรมย  อิทธิ 
บาท ๔ อันผูใดผูหน่ึงเจริญแลว . . . เพราะเหตุนั้นแหละ   อานนท  เรื่องนี้เปน 
การทําไมดีเปนความผิดพลาดของเธอผูเดียว. 
         [๑๐๕]  ดูกอนอานนท สมัยหน่ึง เราอยูที่อุเทนเจดีย  ในกรุงเวสาลีนี้  
ณ ที่นั้นเราเรียกเธอมาบอกวา    กรุงเวสาลีนารื่นรมย     อุเทนเจดียนารื่นรมย 
. . .อานนท    อิทธิบาท  ๔  อันผูใดผูหน่ึงเจริญแลว. . . เพราะเหตุนั้นแหละ 
อานนท   เรือ่งนี้เปนการทําไมดีเปนความผิดพลาดของเธอผูเดียว. 
 
                                          สังเวชนียกถา 
 
         [๑๐๖] ดูกอนอานนท  สมัยหน่ึง. เราอยูที่โคตมกเจดียในกรุงเวสาลี 
นี้. . . เราอยูที่สัตตัมพเจดีย. . . เราอยูที่พหุปุตตเจดีย. . . เราอยูที่สารันทท- 
เจดีย   ในกรงุเวสาลีนี้.   ในวันนี้เอง   เราบอกเธอท่ีปาวาลเจดียวา   กรุงเวสาล ี
นารื่นรมย  อุเทนเจดีย  โคตมกเจดีย   สัตตัมพเจดีย   พหูปุตตเจดีย  สารันทท 
เจดีย    ปาวาลเจดีย     ตางนารื่นรมย      อิทธิบาท ๔ อันผูใดผูหน่ึงเจริญแลว 
ทําใหมากแลว   ทําใหเปนดุจยาน   ทาํใหเปนที่ต้ัง    ใหต้ังม่ันแลว    อบรมแลว  
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ปรารภดีแลว    ผูนั้นเมื่อจํานงอยู      พึงดํารงอยูตลอดกัป      หรือเกินกวากัป.  
อิทธิบาท ๔ ตถาคตเจริญแลว  ทําใหมากแลว  ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนที่ต้ัง 
ใหต้ังม่ันแลว    อบรมแลว    ปรารภดแีลว    ตถาคตน้ันเมื่อหวังอยู   พึงดํารงอยู 
ไดตลอดกัปหรือเกินกวากัป   อานนท  ตถาคตทํานิมิตอันหยาบ   ทําโอภาสอัน 
หยาบ    แมอยางนี้แล     เธอไมสามารถรูเทาทันได     จึงมิไดวิงวอนตถาคตวา 
ขอพระผูมีพระภาคเจา  จงทรงดํารงอยูตลอดกัปเถิด  ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยู 
ตลอดกัปเถิด   เพ่ือประโยชน    เพ่ือความสุขแกชนมาก    เพ่ืออนุเคราะหโลก 
เพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพ่ือความสุขแกพวกเทวดาและมนุษย.  อานนท  ถาเธอพึง 
วิงวอนตถาคต   ตถาคตจะพึงหามวาจาเธอเสียสองครั้งเทาน้ัน   ครั้งท่ีสามตถาคต 
พึงรับ   เพราะเหตุนั้นแหละ  อานนท  เรื่องนี้เปนการทําไมดีเปนความผิดพลาด 
ของเธอผูเดียว. 
         เราไดบอกกอนแลวไมใชหรือวา    ความเปนตาง ๆ กัน    ความพลัด 
พราก ความเปนอยางอ่ืน จากส่ิงและบุคคลเปนที่รักและที่ชอบใจทั้งหมดน้ันแล 
มีอยู  เพราะฉะนั้น จะหาไดในสิ่งและบุคคลน้ันแตที่ไหน สิ่งใดเกิดแลวเปนแลว 
ปรุงแตงแลว  มีความทําลายเปนธรรมดา  ความปรารถนาวาขอส่ิงน้ันอยาทําลาย 
ไปเลย   นั่นไมเปนฐานะท่ีจะมีได.   กส่ิ็งใดท่ีตถาคตสละแลวคายแลว   พนแลว 
ละแลว วางแลว   อายุสังขารตถาคตปลงแลว      วาจาท่ีตถาคตกลาวไวแลวโดย 
สวนเดียววา   ไมชาตถาคตจักปรินิพพาน  จากน้ีลวงไปสามเดือน  ตถาคตจัก 
ปรินิพพาน  ตถาคตจักกลับคืนสิ่งน้ัน เพราะเหตุชีวิตอีก   นั้นไมเปนฐานะท่ีจะ 
มีได. มาเถิด อานนท เราจักเขาไปยังกูฏาคารศาลาปามหาวัน. ทานพระอานนท 
ทูลรับ พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว.    ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจา 
พรอมกับทานพระอานนท    เขาไปยังกูฏาคารศาลาปามหาวัน    ครั้นแลวตรัส 
กะทานพระอานนทวา  ไปเถิด  อานนท  เธอจงใหพวกภิกษุที่อาศัยกรุงเวสาลีอยู  
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ทั้งหมดประชุมกันที่อุปฏฐานศาลา.  ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระ-  
ผูมีพระภาคเจาแลว      จึงใหภิกษุที่อาศัยกรุงเวสาลีอยูทั้งหมดประชุมกันแลวท่ี  
อุปฏฐานศาลาแลว   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ถวายบังคมยืน ณ ที่สมควร 
สวนขางหน่ึง.  ไดกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ภิกษุสงฆประชุมพรอม 
กันแลว  ขอพระองคทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด. 
 
                               อภิญญาเทสิตธรรกถา 
 
         [๑๐๗]   ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจา    เสด็จไปยังอุปฏฐานศาลา 
ประทับนั่งบนอาสนะท่ีจัดถวาย.  ตรสัเรียกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ธรรมเหลาใดท่ีเราแสดงแลวเพ่ือความรูยิ่ง      ธรรมเหลาน้ันพวกเธอเรียนแลว 
พึงสองเสพ  พึงเจริญ   พึงกระทําใหมากดวยดี   โดยท่ีพรหมจรรยนี้    พึงยั่งยืน 
พึงดํารงอยูไดนาน   เพ่ือประโยชน   เพ่ือความสุขแกชนเปนอันมาก    เพ่ืออนุ 
เคราะหโลก   เพ่ือประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือความสุขแกเทวดาและมนุษย.   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลายธรรม   ที่เราแสดงแลวเพ่ือความรูยิ่งเปนไฉน. . . คือ  สติปฏฐาน 
๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรยี ๕  พละ ๕ โพซฌงค ๗  อริยมรรค 
มีองค ๘.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรมเหลาน้ีที่เราแสดงแลวเพ่ือความรูยิ่งแก 
พวกเธอ. . . ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายวา  ภิกษุทั้ง 
หลาย บัดนี้เราขอเตือนพวกเธอ   สังขารทั้งหลายมีความเส่ือมเปนธรรมดา   ขอ 
ทานท้ังหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด. ไมชาตถาคตจักปรินิพพาน 
จากน้ีลวงไปสามเดือนตถาคตจักปรินิพพาน.     พระผูมีพระภาคเจาสุคตศาสดา 
ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ีแลว  จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
         [๑๐๘]       คนเหลาใด  ทั้งเด็กผูใหญ  ทั้งพาล  ทั้ง 
                  บัณฑิต   ทั้งมั่งมีทั้งขัดสน  ลวนมีความ  
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                        ตายเปนเบื้องหนา.   ภาชนะดิน    ที่ชาง  
                        หมอทํา    ทั้งเล็กท้ังใหญ   ทั้งสุกทั้งดิบ 
                        ทุกชนิดมคีวามแตกเปนที่สุดฉันใด  ชีวิต 
                        ของสัตวทั้งหลาย   กฉ็ันนั้น. 
         พระศาสดาไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
                             วัยของเราแกหงอมแลว   ชีวิตของเรา 
                        เปนของนอย    เราจักละพวกเธอไป    เรา 
                        ทําท่ีพ่ึงแกตนแลว. 
                             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     พวกเธอจงไม 
                        ประมาทมสีติ  มีศีลดวยดีเถิด   จงเปนผูมี 
                        ความดํารต้ัิงมั่นดวยดี      จงตามรักษาจิต 
                        ของตนเถิด. 
                             ผูใดจักเปนผูไมประมาทอยูในธรรม 
                        วินัยน้ี   ผูนั้นจักละชาติสงสาร   แลวการทํา 
                        ที่สุดทุกขได. 
                                  จบตติยภาณวาร 
 
                                 จตุราริยธรรมกถา 
 
         [๑๐๙]   ครั้งน้ัน  เวลาเชา   พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว   ทรงถือ 
บาตรและจีวร   เสด็จเขาไปยังกรุงเวสาลีเพ่ือบิณฑบาต     เสด็จเที่ยวบิณฑบาต 
ในกรุงเวสาลี   ภายหลังภัต  เสด็จกลับจากบิณฑบาต ทอดพระเนตรกรุงเวสาลี 
เปนนาคาวโลกแลว    ตรสักะทานพระอานนทวา   อานนท   การเห็นกรุงเวสาลี 
ของตถาคตคร้ังน้ี  จักเปนครั้งสุดทาย มากันเถิด อานนท  เราจักไปยังบานภัณฑ-  
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คาม.  ทานพระอานนททูลรับพระดํารสัของพระผูมีพระภาคเจาแลว.  ลําดับนั้น  
พระผูมีพระภาคเจา   พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ   เสด็จถึงบานภัณฑคามแลว. 
ไดยินวา  พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู  ณ  บานภัณฑคามน้ัน.   ณ  ที่นั่นแล 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา      ภิกษุทั้งหลาย      เพราะไมรูแจง 
แทงตลอดธรรม ๔ ประการ  เราและพวกเธอเรรอนเที่ยวไปส้ินกาลนานอยางน้ี. 
๔ ประการเปนไฉน.   เพราะไมรูแจงแทงตลอดศีลอันเปนอริยะ     เราและพวก 
เธอเรรอนเที่ยวไปส้ินกาลนาน  เพราะไมรูแจงแทงตลอดสมาธิอันเปนอริยะ. . .  
ปญญาอันเปนอริยะ . . . วิมุตติอันเปนอริยะ   เราและพวกเธอ    จึงเรรอนเที่ยว 
ไปส้ินกาลนานอยางนี้.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราไดรูแจงแทงตลอด   ศีลอัน 
เปนอริยะ  สมาธิ  ปญญา  วิมุตติ    อันเปนอริยะแลว    ภวตัณหาเราถอนเลียแลว 
ตัณหาอันจะนําไปสูภพสิ้นแลว  บัดนีภ้พใหมไมมี.   พระผูมีพระภาคเจาผูสุคต 
ศาสดา   ครัน้ไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ีแลว   จึงตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
         [๑๑๐]     ธรรมเหลานี้คือ  ศีล  สมาธิ   ปญญา 
                     วิมุตติอันยอดเยี่ยม  อันพระโคดมผูมียศ 
                     ตรัสรูแลว    ดังน้ันพระพุทธเจาทรงบอก 
                     ธรรมแกภิกษุทั้งหลาย       เพ่ือความรูยิ่ง 
                     พระศาสดาผูกระทํา     ซึ่งท่ีสุดแหงทุกข 
                     มีพระจักษปุรินิพพานแลว. 
         [๑๑๑] ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาเมื่อประทับ ณ  บานภัณฑคามน้ัน 
ทรงกระทําธรรมีกถานี้แหละเปนอันมากแกภิกษุทั้งหลายวา    อยางนี้ศีล   อยาง 
นี้สมาธิ     อยางนี้ปญญา      สมาธิอันศีลอบรมแลวมีผลมาก     มีอานิสงสมาก 
ปญญาอันสมาธิอบรมแลว   มีผลมาก   มีอานิสงสมาก   จิตอันปญญาอบรมแลว 
ยอมหลุดพนจากอาสวะ  โดยชอบคือ   กามาสวะ   ภวาสวะ   อวิชชาสวะ.  
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         [๑๑๒]  ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูตามความพอพระทัย 
ในบานภัณฑคามแลว  ตรัสกะทานพระอานนทวา  มาเถิด  อานนท  เราจักไปยัง  
บานหัตถีคาม  อัมพคาม   ชัมพุคาม   และโภคนคร.   ทานพระอานนททูลรับ 
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว. 
 
                           เรื่องมหาปเทส  ๔  อยาง 
 
         ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจา  พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ     เสด็จ 
ถึงโภคนครแลว.     ไดยนิวา  พระผูมีพระภาคเจาประทับ  ณ อานันทเจดียใน 
โภคนครน้ัน.   ณ ที่นั้นพระผูมีพระภาคเจา    ตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เราจักแสดงมหาปเทส ๔ เหลาน้ี     พวกเธอจงฟง    จงต้ังใจ 
ฟงใหดี  เราจักกลาว.     ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา 
แลว.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังตอไปนี้. 
         [๑๑๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    พึงกลาวอยางนี้  
วา  ผูมีอายุทั้งหลาย  ขอน้ีขาพเจาไดสดับมา  ไดรบัมาเฉพาะพระพักตร  พระ 
ผูมีพระภาคเจาวา    นี้เปนธรรม    นี้เปนวินัย    นี้เปนคําสอนของพระศาสดา 
พวกเธอไมพึงชื่นชม  ไมพึงคัดคานคํากลาวของภิกษุนั้น.   ครั้นไมชื่นชม  ไม 
คัดคานแลว    พึงเรียนบทพยัญชนะเหลาน้ันใหดีแลว    สอบสวนในพระสูตร 
เทียบเคียงในพระวินัย.   ถาสอบสวนในพระสูตร   เทียบเคียงในพระวินัย  ลง 
ในพระสูตรไมได  เทียบเคียงในพระวินัยไมได.  พึงถึงความตกลงใจในขอน้ีวา 
นี้ไมใชคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น       และภิกษุนี้จํามาผิดแลว 
แนนอน  ดังนั้น  พวกเธอพึงท้ิงคํากลาวน้ันเสีย.   ถาเมื่อสอบสวนในพระสูตร  
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เทียบเคียงในพระวินัย     ลงในพระสูตรได     เทียบเคียงในพระวินัยได.   พึงถึง  
ความตกลงใจในขอน้ีวา    นี้คําสอนของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    และ 
ภิกษุนี้จํามาถูกตองแลวแนนอน  ภิกษทุั้งหลาย  พวกเธอพึงทรงจํามหาปเทส 
ขอท่ีหน่ึงนี้ไว. 
         [๑๑๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   พึงกลาวอยางนี้วา 
สงฆพรอมท้ังพระเถระ   พรอมท้ังปาโมกขอยูในอาวาสโนน   ขาพเจาไดสดับมา 
ไดรับมาเฉพาะหนาของสงฆนั้นวา  นี้เปนธรรม  นี้เปนวินัย  นี้เปนคําสอน 
ของพระศาสดาดังน้ี   พวกเธอไมพึงชื่นชม    ไมพึงคัดคาน    คํากลาวของภิกษุ 
นั้น.    ครั้นไมชื่นชม    ไมคัดคานแลว      พึงเรียนบทพยัญชนะเหลาน้ันใหดี 
สอบสวนในพระสูตร     เทียบเคียงในพระวินัย.     ถาเมื่อสอบสวนในพระสูตร 
เทียบเคียงในพระวินัย     ลงในพระสูตรไมได     เทียบเคียงในพระวินัยไมได. 
พึงถึงความตกลงใจในขอน้ีวา    นี้ไมใชคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาพระองค 
นั้น   และภิกษุสงฆจํามาผิดแลวแนนอน   ดังนั้น พวกเธอพึงทิ้งคํากลาวนั้นเสีย. 
ถาบทพยัญชนะเหลาน้ัน    สอบสวนในพระสูตร  เทียบเคียงในพระวินัย  ลงใน 
พระสูตรได   เทียบเคียงในพระวินัยได.   พึงถึงความตกลงใจในขอน้ีวา   นี้เปน 
คําสอนของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น      และภิกษุสงฆนั้นจํามาถูกตองแลว 
แนนอน   ภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอพึงทรงจํามหาปเทสขอท่ีสองนี้ไว. 
         [๑๑๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้  พึงกลาวอยางนี้วา 
ภิกษุเปนพระเถระมากรูปอยูในอาวาสโนน   เปนพหูสูต    มีอาคมอันมาถึงแลว 
เปนผูทรงธรรม   ทรงวินยั   ทรงมาติกา   ขาพเจาไดสดับมาไดรับมาเฉพาะหนา 
พระเถระเหลาน้ันวา   นี้เปนธรรม   นีเ้ปนวินัย   นี้เปนคําสอนของพระศาสดา 
ดังน้ี  พวกเธอไมพึงชื่นชม. . .เทียบเคียงในพระวินัยไมได.   พึงถึงความ 
ตกลงใจในขอน้ีวา    นี้ไมใชคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     และ  
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พระเถระเหลาน้ันจํามาผิดแลวแนนอน    ดังน้ัน  พวกเธอพึงทิ้งคํากลาวนั้นเสีย. 
ถาบทพยัญชนะเหลาน้ันสอบสวนในพระสูตร. . .  เทียบเคียงในพระวินัยได.  
พึงถึงความตกลงใจในขอน้ีวา  เปนคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
และพระเถระเหลาน้ัน  จํามาถูกตองแลวแนนอน    ภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอพึง 
ทรงจํามหาปเทสขอท่ีสามนี้ไว. 
         [๑๑๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  พึงกลาวอยางนี้วา 
ภิกษุผูเปนเถระอยูในอาวาสโนน    เปนพหูสูต  มีอาคมอันมาถึงแลว  ทรงธรรม 
ทรงวินัย   ทรงมาติกา   ขาพเจาไดสดับมา   ไดรับมาเฉพาะหนาพระเถระน้ันวา 
นี้เปนธรรม  นี้เปนวินัย   นี้เปนคําสอนของพระผูมีพระภาคเจา  ดังนี้  พวกเธอ  
ไมพึงชื่นชม  ไมพึงคัดคานคํากลาวของภิกษุนั้น.    ครั้นไมชื่นชม  ไมคัดคาน 
แลว   เรียนบทพยัญชนะเหลาน้ันใหดีแลว    สอบสวนในพระสูตร   เทียบเคียง 
ในพระวินัย.     ถาบทพยัญชนะเหลาน้ันสอบสวนในพระสูตร     เทียบเคียงใน 
พระวินัย ลงในพระสูตรไมได  เทียบเคียงในพระวินัยไมได.  พึงถึงความตกลงใจ 
ในขอน้ีวา. . .  นี้คําสอนของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น      และพระเถระ 
นั้นจํามาถูกตองแลวแนนอน    ภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอพึงทรงจํามหาปเทส 
ขอท่ีสี่นี้ไว.  พวกเธอพึงทรงจํามหาปเทส ๔ เหลาน้ันไว   ดวยประการฉะน้ี. 
         ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ อานันทเจดียในโภคนครน้ัน 
ทรงกระทําธรรมีกถานี้แหละเปนอันมากแกภิกษุทั้งหลายวา  อยางนี้ศีล  อยางนี้  
สมาธิ    อยางนี้ปญญา    สมาธิอันศีลอบรมแลว    มีผลมาก    มอีานิสงสมาก 
ปญญาอันสมาธิอบรมแลว  มีผลมาก  มีอานิสงสมาก   จิตอันปญญาอบรมแลว 
ยอมหลุดพนจากอาสวะโดยชอบคือ   กามาสวะ  ภวาสวะ  อวิชชาสวะ.  
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                            เรื่องนายจุนทกัมมารบุตร 
 
         [๑๑๗]  ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยูในโภคนครตามความ 
พอพระทัยแลวตรัสกะทานพระอานนทวา มาเถิด  อานนท เราจักไปยังปาวานคร. 
ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว.   ลําดับนัน้   พระ 
ผูมีพระภาคเจา   พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ   เสด็จถึงปาวานครแลว.  ไดยิน 
วา     พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ อัมพวันของนายจุนทกัมมารบุตร   ใน 
เมืองปาวาน้ัน. 
         นายจุนทกัมมารบุตรไดสดับวา  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึงเมืองปาวา 
ประทับอยู  ณ  อัมพวันของเราในเมืองปาวา  จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นเขาไปเฝาแลว    ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
พระผูมีพระภาคเจาทรงยังนายจุนทกัมมารบุตร   ผูนั่งเรียบรอยแลวใหเห็นแจง  
ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ  ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถา.   ลําดับนั้น    นายจุนทกัม- 
มารบุตร     อันพระผูมีพระภาคเจา    ใหเห็นแจง   ใหสมาทาน   ใหอาจหาญ 
ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถาแลว   ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   ขอพระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยภิกษุสงฆ  จงทรงรับภัตของขาพระ 
องค   เพ่ือเสวยในวันพรุงน้ีเถิด.   พระผูมีพระภาคเจา   ทรงรับดวยดุษณีภาพ. 
         ลําดับนั้น   นายจุนทกัมมารบุตรทราบการรบัของพระผูมีพระภาคเจา 
แลวลุกจากอาสนะ   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  กระทําประทักษิณแลวหลีก 
ไป.   นายจุนทกัมมารบุตรใหตระเตรียมของเค้ียวของฉันอันประณีต   และสูกร 
มัททวะเปนอันมากในนิเวศนของตน   โดยลวงราตรีนั้นไปใหกราบทลกาล  แด 
พระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแดพระองคผูเจริญไดเวลาแลว  ภัตตาหารสําเร็จแลว.  
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                          ถวายสูกรมัททวบิณฑบาต 
  
         ครั้งน้ันเวลาเชา   พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว    ทรงถือบาตรและ 
จีวร     พรอมดวยภิกษุสงฆเสด็จเขา ไปยังนิเวศนของนายจุนทกัมมารบุตร 
ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย.  ตรัสกะนายจุนทกัมมารบุตรวา  ดูกอนจุนท 
ทานจงอังคาสเราดวยสูกรมัททวะที่ทานตระเตรียมไว    จงอังคาสภิกษุสงฆดวย 
ของเค้ียวของฉันอยางอ่ืนท่ีทานตระเตรียมไว.        นายจุนทกัมมารบุตรทูลรับ 
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว   จึงอังคาสพระผูมีพระภาคเจา  ดวยสูกร 
มัททวะที่ตนตระเตรียมไว  อังคาสภิกษุสงฆดวยของเค้ียวของฉันอยางอ่ืนท่ีตน 
ตระเตรียมไว.  ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะนายจุนทกัมมารบุตรวา 
จุนท ทานจงฝงสูกรมัททวะที่เหลือเสียในหลุม เรายังไมเห็นบุคคลในโลกพรอม 
ทั้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ในหมูสัตว  พรอมท้ังสมณพราหมณ  เทวดา 
และมนุษย    ซึ่งบริโภคสูกรมัททวะนั้นแลว      จะพึงใหยอยไปดวยดีนอกจาก 
ตถาคต.      นายจุนทกัมมารบุตรทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว 
ฝงสูกรมัททวะที่ยังเหลือในหลุมเสีย  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา     ครั้นเขา 
ไปเฝาถวายบังคมน่ัง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง.  พระผูมีพระภาคเจา   ทรงยงันาย 
จุนทกัมมารบุตรผูนั่งเรียบรอยแลวใหเห็นแจง  ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ  ให 
รื่นเริงดวยธรรมีกถาแลว   เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป. 
         ลําดับนั้น   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสวยภัตตาหารของนายจุนทกัมมาร- 
บุตร  เกิดอาพาธอยางแรงกลา     มีเวทนากลาเกิดแตการประชวรลงพระโลหิต 
ใกลนิพพาน.  ไดยินวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงมีสติสัมปชัญญะ   ทรงอดกลั้น 
เวทนาเหลานั้นไว   มิไดทรงพรั่นพรึง.    รับสั่งกะทานพระอานนทวา  มาเถิด 
อานนท  เราจักไปกรุงกุสินารา.  พระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลว.  
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                                  เรื่องโลหิตปกขันทิกาพาธ 
 
         [๑๑๘]   ขาพเจาไดฟงมาแลววา  พระผูมีพระ- 
                   ภาคเจาเสวยภัตตาหารของนายจุนทกัมมาร  
                   บุตรทรงอาพาธหนักใกลนิพพาน. 
                             เมื่อพระศาสดาเสวยสูกรมัททวะแลวเกิด 
                   อาพาธหนัก    พระผูมีพระภาคเจาลงพระ- 
                   บังคน  ไดตรัสวาเราจะไปเมืองกุสินารา 
         คาถาเหลาน้ี     พระสังคีติกาจารยกลาวไวในเวลาสังคายนา. 
         [๑๑๙]   ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจา   ทรงหลีกออกจากทาง  เสด็จ 
เขาไปยังโคนตนไมตนหนึ่ง  ตรัสกะทานพระอานนทวา  ดูกอนอานนท  เธอจง 
ชวยปูผาสังฆาฏิพับเปน ๔ ชั้นใหเรา    เราเหน่ือยจักนั่ง.     ทานพระอานนท 
ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว       จึงปูผาสังฆาฏิพับเปน ๔ ชัน้ 
พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะท่ีจัดถวายแลว.     พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับนั่งแลว   ตรัสกะทานพระอานนทวา   อานนท  เธอจงนําน้ํามาใหเราดื่ม 
เรากระหายจักดื่มน้ํา.      เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว      ทานพระ- 
อานนทกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ      เมื่อกี้นี้เกวียน  ๕๐๐   เลมขามไป 
น้ําน้ันมีนอยถูกลอเกวียนบดขุนมัวไหลไปอยู  แมน้ํากกุธานทีอยูไมไกล  มนี้ํา 
ใส  จืด  เย็น  ขาว   มีทาเรียบนารื่นรมย  พระองคทรงดื่มน้ําและทรงสรงพระ- 
องคในแมน้ําน้ัน.       แมครั้งท่ีสองพระผูมีพระภาคเจา      ก็ตรสักะทานพระ- 
อานนท. . . แมครั้งท่ีสาม. . . ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมี 
พระภาคเจาแลว  ถือบาตรไปยังแมน้ํานั้น.  ครั้งน้ัน  แมน้ําน้ันมีน้ํานอย  ถูกลอ 
เกวียนบดขุนมัวไหลไปอยู   เมื่อทานพระอานนทเขาไปใกล   น้ําก็กลับใสสะอาด  
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ไมขุนมัวไหลไป.  ทานพระอานนทไดมีความดําริวา  นาอัศจรรยหนอ เหตุไม  
เคยมีก็มีมาแลว  ความที่พระตถาคตมีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมาก ความจริง  แมน้ํา 
นี้นั้นมีน้ํานอย     ถูกลอเกวียนบดขุนมัวไหลไปอยู     เมื่อเราเขาไปใกลกลับใส 
สะอาดไมขุนมัวไหลไปอยู   ตักน้ําดวยบาตรแลว   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
กราบทูลวา  นาอัศจรรยหนอ เหตุไมเคยมี   ก็มีมาแลวความท่ีพระตถาคตมีฤทธิ์ 
มาก  มีอานุภาพมาก.  เมื่อกี้นี้แมน้ํานั้นมีน้ํานอย   ถกูเกวียนบดขุนมัวไหลไป 
อยู    เมื่อขาพระองคเขาไปใกลกลับใสสะอาดไมขุนมัวไหลไปอยู      ขอพระผูมี 
พระภาคเจาจงทรงด่ืมน้ํา   ขอพระสุคตจงทรงด่ืมนํ้าเถิด  พระเจาขา.  ลําดับนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงดื่มน้ําแลว. 
 
                                        ปุกกุสมัลลบตุร 
 
         [๑๒๐]   สมัยนั้นแล   ปุกกุสมัลลบุตร     เปนสาวกของอาฬารดาบส- 
กาลามโคตร   ออกจากเมืองกุสินาราเดินทางไปยังเมืองปาวา.     ไดเห็นพระผูมี 
พระภาคเจาประทับนั่ง  ณ.   โคนตนไมตนหน่ึง  จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่สมควรสวนขางหน่ึง.   ไดกราบทูลวา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  นาอัศจรรย  เหตุไมเคยมี  ก็มีมาแลว   พวกบรรพชิตยอมอยูดวยวิหาร 
ธรรมอันสงบหนอ      เรือ่งเคยมีมาแลวอาฬารดาบสกาลามโคตรเดินทางหลีก 
ออกจากทาง  นั่งพักกลางวันที่โคนตนไมตนหน่ึงในท่ีไมไกล    ครั้งน้ันเกวียน 
ประมาณ  ๕๐๐ เลม  ติดกันไดผานอาฬารดาบสกาลามโคตรไปแลว    บรุษุคน 
หน่ึงเดินตามหลังหมูเกวียนมา  จึงเขาไปหาอาฬารดาบสกาลามโคตร ไดถามวา 
ทานไดเห็นเกวียนประมาณ  ๕๐๐ เลม ผานไปบางหรือ.  เราไมเห็นเลย. ไดยิน 
เสียงบางหรือ.  เราไมไดยิน   ทานหลบัไปหรือ.  เราไมไดหลับ .  ทานมีสญัญา 
อยูหรือ.  เปนอยางนั้น   ทานน้ันมีสัญญาต่ืนอยู  ไมเห็นเกวียนประมาณ ๕๐๐  
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เลม  ผานติดกันไป  ทั้งไมไดยินเสียง  ก็ผาสังฆาฏิของทานเปอนดวยธุลีบาง  
หรือ.  เปนอยางนั้น.                                                          
         ขาแตพระองคผูเจริญ   ลําดับนัน้   บุรุษน้ันไดมีความคิดวานาอัศจรรย   
หนอ   เหตุไมเคยเปนก็ไดเปนแลว     พวกบรรพชติอยูดวยวิหารธรรมอันสงบ 
หนอ     อาฬารดาบสกาลามโคตรมีสัญญาต่ืนอยู  ยอมไมเห็นเกวียนประมาณ 
๕๐๐  เลม  ผานติดกันไป  ทั้งไมไดยินเสียง  บุรุษนัน้ประกาศความเลื่อมใสอันยิ่ง 
ในอาฬารดาบสกาลามโคตรแลวหลีกไป.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะปุกกุสมัลล- 
บุตรวา   ดูกอนปุกกุสะ  ทานจะสําคัญขอน้ันเปนไฉน  ผูมีสัญญาต่ืนอยูไมพึงเห็น 
เกวียนประมาณ  ๕๐๐ เลม  ผานติดกันไป  ทั้งไมไดยินเสียงอยางหน่ึง  ผูมีสัญญา 
ต่ืนอยูเมื่อฝนกําลังตก  ตกอยางหนักฟาแลบ  ฟาผาอยูไมพึงเห็น  ทั้งไมพึงไดยิน 
เสียงอยางหน่ึง  อยางไฉนจะทําไดยากกวากัน  หรือทําใหเกิดยากกวากัน.  ปุกกุส- 
มัลลบุตรกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  เกวียน  ๕๐๐  เลม  ๖๐๐  เลม 
๗๐๐ เลม  ๘๐๐  เลม  ๙๐๐ เลม  ๑,๐๐๐  เลม. . .แสนเลม  จักทําอะไรได  ผูมี 
สัญญาต่ืนอยูเมื่อฝนกําลังตก   ตกหนัก  ฟาแลบ  ฟาผาอยูไมพึงเห็น  ทั้งไมพึง 
ไดยินเสียงอยางนี้แหละ  ทําไดยากกวาและทําใหเกิดยากกวา. 
 
                                      อพัภูตธรรมกถา 
 
         [๑๒๑]  ดูกอนปุกกสุะ  สมัยหน่ึง  เราอยูในโรงกระเดื่องในเมืองอาตุมา. 
สมัยนั้น  เม่ือฝนกําลังตก  ตกอยูอยางหนัก  ฟาแลบ  ฟาผาอยู  ชาวนาสองพ่ี 
นองและโคผู  ๔  ตัว  ถกูสายฟาฟาดในท่ีใกลโรงกระเด่ือง.  ปกุกุสะ  ลําดับนั้น 
หมูมหาชนในเมืองอาตุมาออกมาแลว  เขาไปหาชาวนาสองพี่นองนั้นและโคผู 
๔  ตัว   ถูกสายฟาฟาด.  สมัยนั้น  เราออกจากโรงกระเด่ือง  จงกรมอยูในท่ีแจง  
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ใกลประตูโรงกระเดื่อง.  ครั้งน้ัน บุรุษคนหนึ่งออกจากหมูมหาชนนั้น   เขามา  
หาเรา   อภิวาทเราแลว  ยื่นอยู ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง.   เราไดกลาวกะบุรุษ 
นั้นวา  ดูกอนผูมีอายุ  หมูมหาชนน้ัน  ประชุมกันทําไมหนอ. 
         ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อกี้นี้   เมื่อฝนกําลังตก    ก็อยางหนัก  ฟา- 
แลบ  ฟาผาอยู   ชาวนาสองพ่ีนองและโคผู ๔ ตัว   ถูกสายฟาฟาด  หมูมหาชน 
ประชุมกันแลวในที่นี้   กพ็ระองคอยูในท่ีไหนเลา.  เราอยูในที่นี้เอง.  ก็พระองค 
ไดเห็นอะไรหรือ.  เราไมไดเห็น.  ก็พระองคไดยินเสียงอะไรหรือ.   เราไมได 
ยิน.   ก็พระองคหลับหรือ.     เราไมไดหลับ.     กพ็ระองคยังมีสัญญาอยูหรอื. 
อยางนั้นทานผูมีอายุ.  กพ็ระองคมีสัญญาต่ืนอยูเมื่อฝนกําลังตก  ตกอยางหนัก 
ฟาแลบอยู   ฟาผาอยู   ไมไดเห็นทั้งไมไดยินเสียงหรือ. อยางนั้น  ทานผูมีอายุ. 
         ดูกอนปุกกุสะ  บุรษุน้ันไดมีความคิดอยางนี้วา นาอัศจรรยหนอ  เหตุ 
ไมเคยมี  ก็มีมาแลว   พวกบรรพชิตยอมอยูดวยวิหารธรรมอันสงบหนอ   ดังผู 
มีสัญญาต่ืนอยู   เมื่อฝนกําลังตก  ตกอยางหนัก   ฟาแลบอยู  ฟาผาอยู  ไมไดเห็น 
ไมไดยินเสียง.   ประกาศความเลื่อมใสอยางยิ่งในเรา     กระทําประทักษิณแลว 
หลีกไป. 
 
                             ปุกกุสมัลลบุตรเปนอุบาสก 
 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว  ปุกกุสมัลลบุตรไดกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคโปรยความเลื่อมใสในอาฬารดาบสกาลาม- 
โคตร   ลงในพายุใหญ   หรือลอยเสียในแมน้ํามีกระแสเชี่ยว     ขาแตพระองคผู 
เจริญ     ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก      ขาแตพระองคผูเจริญ    ภาษิตของ 
พระองคแจมแจงนัก   บคุคลหงายของที่ควํ่า  เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลง 
ทาง  หรือสองประทีบในที่มืด  ผูมีจักษุจักเห็นรูปแมฉันใด  พระผูมีพระภาคเจา  
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ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกัน  ขาพระองคนี้  ขอถึงพระ-   
ผูมีพระภาคเจา    พระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ   ขอพระผูมีพระภาคเจา 
จงทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิตต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
         ลําดับนั้น   ปุกกุสมัลลบุตร  สัง่บุรุษคนหนึ่งวา    ดูกอนพนายทานจง 
ชวยนําคูผาเนื้อเกลี้ยง   มสีีดังทองสิงคีซึ่งเปนผาทรงของเรา.     บุรุษน้ันรับคํา 
ของปุกกุสมัลลบุตรแลว    นําคูผาเน้ือเกลี้ยงมีสีดังทองสิงคี   ซึง่เปนผาทรงมา 
แลว.    ปุกกสุมัลลบุตรนอมคูผาเน้ือเกลี้ยงมีสีดังทองสิงคี    ซึ่งเปนผาทรงน้ัน 
เขาไปถวายแดพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   คูผาเนื้อเกลี้ยงนี้  
มีสีดังทองสิงคี    เปนผาทรง    ขอพระผูมีพระภาคเจาจงอาศัยความอนุเคราะห 
ทรงรับคูผาน้ันของขาพระองคเถิด.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนปุกกุสะ 
ถาเชนนั้น  ทานจงใหเราครองผืนหน่ึง  ใหอานนทครองผืนหน่ึง.ปุกกุสมัลล- 
บุตรทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาแลว      นอมถวายพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงครองผืนหน่ึง  ถวายทานพระอานนทครองผืนหน่ึง.    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงยังปุกกุสมัลลบุตรใหเห็นแจง   ใหสมาทาน    ใหอาจหาญ   ใหรื่นเริงดวย 
ธรรมีกถาแลว   ปกุกุสมัลลบุตรอันพระผูมีพระภาคเจา ใหเห็นแจง ใหสมาทาน 
ใหอาจหาญ  ใหรื่นเริง  ดวยธรรมีกถาแลวลุกจากอาสนะ   ถวายบังคมพระผูมี 
พระภาคเจากระทําประทักษิณแลวหลีกไป.                                        
 
                       ผิวกายพระตถาคตผองใสยิ่งใน  ๒ กาล 
 
         [๑๒๒]  ครั้งน้ัน  ทานพระอานนท  เมื่อปุกกุสมัลลบุตรหลีกไปแลวไม 
นาน  ไดนอมคูผาเน้ือเกลี้ยงมีสีดังทองสิงดี  ซึ่งเปนผาทรงน้ัน    เขาไปสูพระกาย 
ของพระผูมีพระภาคเจา.  ผาท่ีพระอานนทนอมเขาไปสูพระกายของพระมีพระ- 
ภาคเจาน้ัน   ยอมปรากฏดังถานไฟที่ปราศจากเปลวฉะน้ัน.     ทานพระอานนท  
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ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  นาอัศจรรย  เหตุไม  
เคยมี   ก็มีมาแลว      พระฉวีวรรณของพระตถาคตบริสุทธิ์ผุดผองยิ่งนัก   คูผา 
เนื้อเกลี้ยงมีสีดังทองสิงคี  ซึ่งเปนผาทรงน้ี  ขาพระองคนอมเขาไปสูพระกายของ 
พระผูมีพระภาคเจาแลว   ยอมปรากฏดังถานในท่ีปราศจากเปลวฉะน้ัน. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ขอน้ีเปนอยางนั้น   อานนทในกาลท้ัง ๒ 
กายของตถาคต  ยอมบรสิุทธิ์  ฉวีวรรณผุดผองยิ่งนัก     ในกาลท้ัง ๒ เปนไฉน 
คือ ในเวลาราตรีที่ตถาคตตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ๑     ในเวลาราตรีที่ 
ตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนีพพานธาตุ  ๑ ในกาลท้ัง  ๒  นี้แล  กายของ 
ตถาคต ยอมบริสุทธิ์    ฉวีวรรณผุดผองยิ่งนัก  ดูกอนอานนท ในปจฉิมยามแหง 
ราตรีวันนี้แล      ตถาคตจักปรินิพพานในระหวางไมสาละท้ังคู   ในสาลวันแหง 
มัลลกษัตริยทั้งหลาย  เปนที่แวะเวียนไป ณ เมืองกุสินารา มาเถิด อานนท  เรา 
จักไปยังแมน้ํากกุธานที.    ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลว. 
         [๑๒๓]     ปุกกุสะนาํคูผาเนื้อเกลี้ยงมีสีดังทองสิงคี 
                        เขาไปถวาย  พระศาสดาทรงครองคูผาน้ัน 
                        แลวมีวรรณดังทอง  งดงามแลว. 
 
                                    แมน้ํากกุธานที 
 
         [๑๒๔]  ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคเจา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญไป 
ยังแมน้ํากกุธานที  เสด็จลงสูแมน้ํากกุธานที ทรงสรงแลว ทรงดื่มแลว  เสด็จข้ึน 
เสด็จไปยังอัมพวันตรัสกะทานพระจุนทกะวา  ดูกอนจุนทกะ  ทานจงชวยปูผา 
สังฆาฏิพับเปน ๔ ชั้นใหเรา  เราเหน่ือยนัก  จักนอน.   ทานพระจุนทกะทูลรับ 
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว  ปูผาสังฆาฏิพับเปน ๔  ชั้น.    ลําดับนั้น  
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พระผูมีพระภาคเจาทรงสําเร็จสีหไสยา   โดยพระปรัศวเบื้องขวา   ทรงซอนพระ- 
บาทดวยพระบาท  มีสติสัมปชัญญะ     ทรงมนสกิารอุฏฐานสัญญา     สวนทาน 
พระจุนทกะน่ังเฝาอยูเบื้องพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจาในท่ีนั้นแหละ.   
         [๑๒๕]   พระพุทธเจาผูศาสดา ผูพระตถาคตหา 
                     ผูเปรียบมิไดในโลก    ทรงเหน่ือยเสด็จถึง 
                     แมน้ํากกุธานที  มีน้ําใสจืด  สะอาด  เสด็จ 
                     ลงแลว. 
                             ทรงสรงและทรงด่ืมน้ําแลว   อันหมู 
                     ภิกษุแวดลอมเสด็จไปในทามกลาง   พระ- 
                     ผูมีพระภาคเจาผูศาสดา   ทรงแสวงหาคุณ 
                     อันยิ่งใหญ  ทรงเปนไปในธรรมนี ้ เสด็จถึง 
                     อัมพวันแลว. 
                             ตรัสกะภิกษุชื่อจุนทกะวา     เธอจง 
                     ชวยปูลาดผาสังฆาฏิพับเปน  ๔  ชั้นใหเรา 
                     เราจะนอน พระจุนทกะน้ันมีตนอบรมแลว 
                     อันพระองคทรงเตือนแลว     รีบปูลาดผา 
                     สังฆาฏิพับเปน ๔  ชั้นถวาย   พระศาสดา 
                     ทรงบรรทมแลว    หายเหน่ือย    แมพระ-  
                     จุนทกะก็นั่งเฝาอยูเฉพาะพระพักตรในท่ี 
                     นั้น. 
 
                    บิณฑบาตทาน  ๒  คราวมีผลเสมอกนั 
 
         [๑๒๖]  ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะทานพระอานนทวา 
ดูกอนอานนท บางทีใคร ๆ จะทําความรอนใจใหเกิดแกนายจุนทกัมมารบุตรวา  
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ดูกอนจุนทกะ  ไมเปนลาภของทาน    ทานไดไมดีแลว   พระตถาคตไดบริโภค  
บิณฑบาตของทานเปนครั้งสุดทายแลว เสด็จปรินิพพานดังน้ี  เธอพึงชวยบันเทา 
ความเดือดรอนของนายจุนทกัมมารบุตรเสียอยางนี้วา  จุนทกะเปนลาภของทาน 
ทานไดดีแลว      พระตถาคตไดบริโภคบิณฑบาตของทานเปนครั้งสุดทายแลว 
เสด็จปรินิพพาน     เรื่องนี้เราไดยินมาไดรับมาเฉพาะพระพักตรของพระผูมี 
พระภาคเจาวา  บิณฑบาตสองคราวนี้   มีผลสม่ําเสมอกัน    มวิีบากสมํ่าเสมอกัน 
มีผลใหญกวาและมีอานิสงสใหญกวาบิณฑบาตอ่ืน ๆ ยิ่งนัก.      บิญฑบาตสอง 
คราวเปนไฉน.  คือ พระตถาคตบริโภคบิณฑบาตใดแลว  ตรสัรูอนุตตรสัมมา- 
สัมโพธิญาณอยางหน่ึง  พระตถาคตบริโภคบิณฑบาตใดแลว  เสด็จปรินิพพาน 
ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุอยางหน่ึง  บิณฑบาตสองคราวน้ี  มีผลสม่ําเสมอกัน 
มีวิบากสมํ่าเสมอกัน      มีผลใหญกวาและมีอานิสงสใหญกวาบิณฑบาตอ่ืน ๆ ยิ่ง 
นัก   กรรมทีน่ายจุนทกัมมารบุตรสั่งสมกอสรางแลวเปนไปเพ่ืออายุ. . .วรรณะ 
. . .สุขะ. . . ยศ . . . สวรรค. . . และเปนไปเพ่ือความเปนใหญยิ่ง  ดูกอน 
อานนท เธอพึงชวยบันเทาความรอนใจของนายจุนทกัมมารบุตรเสียดวยประการ 
ฉะน้ี. 
 
                                       พุทธอุทาน 
 
         ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความน้ันแลว     ทรงเปลง 
พระอุทานนี้ในเวลาน้ันวา 
         [๑๒๗]   บุญยอมเจริญแกผูให   เวรยอมไมกอแกผู 
                     สํารวมอยู   คนฉลาดเทียว     ยอมละกรรมอัน 
                     ลามก  เขาดับแลวเพราะราคะ  โทสะ  โมสะ 
                     สิ้นไป. 
                                      จบภาณวารท่ี  ๔  
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                                บรรทมอนุฏฐานไสยา 
 
         [๑๒๘]  ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทานพระอานนทวา  
มาเถิด อานนท เราจักไปยังฝงโนนแหงแมน้ําหิรัญวดี  เมืองกุสินาราและสาลวัน 
อันเปนที่แวะพักแหงมัลลกษัตริย.    ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระ- 
ผูมีพระภาคเจาแลว.  ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจา    พรอมดวยภิกษุสงฆหมู 
ใหญ   เสด็จไปยังฝงโนนแหงแมน้ําหิรัญวดี     เมืองกุสินาราและสาลวันอันเปน 
ที่แวะพักแหงมัลลกษัตรยิ  รับสั่งกะทานพระอานนทวา   เธอจงชวยต้ังเตียงให 
เรา     หันศีรษะไปทางทิศอุดรระหวางไมสาละท้ังคู       เราเหน่ือยแลวจักนอน. 
ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว   ต้ังเตียงหันพระ- 
เศียรไปทางทิศอุดรระหวางไมสาละท้ังคู. พระผูมีพระภาคเจาทรงสําเร็จสีหไสยา 
โดยปรัศวเบื้องขวา  ทรงซอนพระบาทดวยพระบาท  มีพระสติสัมปชัญญะ. 
 
                                  ทรงปรารถสักการบูชา 
 
         [๑๒๙]  สมัยนั้น      ไมสาละท้ังคูเผล็ดดอกบานสะพรั่งนอกฤดูกาล 
ดอกไมเหลานั้น     รวงหลนโปรยปรายลงยังพระสรีระของพระตถาคตเพ่ือบูชา 
พระตถาคต.     แมดอกมณฑารพอันเปนของทิพยก็ตกลงมาจากอากาศ    ดอก 
มณฑารพเหลาน้ัน  รวงหลนโปรยปรายลงยังพระสรีระของพระตถาคตเพ่ือบูชา 
พระตถาคต.  แมจุณแหงจันทนอันเปนของทิพย  ก็ตกลงจากอากาศ   จุณแหง 
จันทนเหลานั้นรวงหลนโปรยปรายลงยังพระสรีระของพระตถาคต     เพ่ือบูชา 
พระตถาคต.  ดนตรีอันเปนทิพยเลา    ก็ประโคมอยูในอากาศ  เพ่ือบูชาพระ- 
ตถาคต.  แมสังคีตอันเปนทิพย  ก็เปนไปในอากาศ  เพ่ือบูชาพระตถาคต. 
         ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะทานพระอานนทวาดูกอนอานนท 
ไมสาละท้ังคู  เผล็ดดอกบานสะพรั่งนอกฤดูกาล  รวงหลนโปรยปรายลงยังพระ-  
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สรีระของพระตถาคตเพ่ือบูชาพระตถาคต.    แมดอกมณฑารพอันเปนของทิพย 
. . . แมจุณแหงจันทนอันเปนของทิพย. . . แมดนตรีอันเปนทิพยเลา. . .    แม 
สังคีตอันเปนทิพย  ยอมเปนไปในอากาศ  เพ่ือบูชาพระตถาคต   ดูกอนอานนท  
พระตถาคตจะชื่อวาอันบริษัทสักการะ เคารพ  นับถือ บูชานอบนอมดวยเครื่อง 
สักการะประมาณเทาน้ีหามิได  ผูใดแลจะเปนภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก หรืออุบาสิกา 
ก็ตาม  เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ  พระพฤติตามธรรมอยู 
ผูนั้นยอมชื่อวาสักการะ เคารพ  นับถอื บูชา   ดวยการบูชาอยางยิ่ง    เพราะเหตุ 
นั้นแหละ   อานนท   พวกเธอพึงสําเหนียกอยางนี้วา     เราจักเปนผูปฏิบัติธรรม 
สมควรแกธรรม   ปฏิบัติชอบ   ประพฤติตามธรรมอยู.              
 
                                      เรื่องอุปวาณเถระ 
 
         [๑๓๐]  สมัยนั้น      ทานอุปวาณะยืนถวายงานพัดพระผูมีพระภาคเจา 
เฉพาะพระพักตร.     ครั้งน้ัน  พระผูมพีระภาคเจาทรงขับทานพระอุปวาณะวา 
ดูกอนภิกษุ  เธอจงหลีกไป อยายืนตรงหนาเรา.  ทานพระอานนทไดมีความดําริ 
วา     ทานอุปวาณะรูปนี้เปนอุปฏฐากอยูใกลชิด พระผูมีพระภาคเจามาชานาน 
ก็แหละเมื่อเปนเชนนั้นในกาลครั้งสุดทาย     พระผูมีพระภาคเจาทรงขับทาน 
อุปวาณะวา  ดูกอนภิกษุ   เธอจงหลีกไป  อยายืนตรงหนาเราดังนี้   อะไรหนอ 
เปนเหตุ   อะไรหนอเปนปจจัย   ใหพระผูมีพระภาคเจาทรงขับทานอุปวาณะวา 
ดูกอนภิกษุ  เธอจงหลีกไป อยายืนตรงหนาเรา.    ทานพระอานนทไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ ทานอุปวาณะรูปนี้  เปนอุปฏฐาก 
อยูใกลชิดพระผูมีพระภาคเจามาชานาน. . .พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอน 
อานนท  เทวดาในหม่ืนโลกธาตุมาประชุมกันโดยมากเพ่ือจะเห็นตถาคต  เมือง 
กุสินาราสาลวันอันเปนที่แวะพักแหงมัลลกษัตริยเพียงเทาใด     โดยรอบถึง ๑๒  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 308 

ตลอดที่เพียงเทาน้ี      จะหาประเทศแมมาตรวาเปนจรดลงแหงปลายขนทรายอัน  
เทวดาผูมีศักดิ์ใหญ   มิไดถูกตองแลวมิไดมี     พวกเทวดายกโทษอยูวา   เรามา 
แตที่ไกลเพ่ือจะเห็นพระตถาคต   พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  จะเสด็จ 
อุบัติในโลก   ในบางครั้งบางคราว    ในปจฉิมยามแหงราตรีวันนี้แหละ   พระ-  
ตถาคตจักปรินิพพาน  ภิกษุผูมีศักดิ์ใหญรูปนี้    ยนืบังอยูเบื้องพระพักตรพระผู  
มีพระภาคเจา     เราไมไดเพ่ือเห็นพระตถาคตในกาลเปนครั้งสุดทาย.    ขาแต  
พระองคผูเจริญ  ก็พวกเทวดา  กระทาํไวในใจเปนอยางไร   อานนท  มีเทวดา 
บางพวกสําคัญอากาศวาเปนแผนดิน  สยายผมประคองแขนท้ังสองคร่ําครวญอยู 
ลมลงกลิ้งเกลือกไปมา   เหมือนเทาขาดแลว   รําพันวา   พระผูมีพระภาคเจาจัก 
ปรินิพพานเสียเร็วนัก  พระสุคตจักปรินิพพานเสียเร็วนัก พระองคผูมีพระจักษุ 
ในโลกจักอันตรธานเสียเร็วนักดังน้ี    เทวดาบางพวกสําคัญแผนดินวาเปนแผน- 
ดิน. . .  พระองคผูมีพระจักษุในโลกจักอันตรธานเสียเร็วนักดังน้ี    สวนเทวดา 
ที่ปราศจากราคะแลว   มีสติสัมปชัญญะ    อดกลัน้โดยธรรมสังเวชวา  สังขารทั้ง 
หลายไมเที่ยง  ขอน้ัน   จะหาไดในสังขารนี้แตที่ไหน. 
 
                              สังเวชนียสถาน  ๔  ตําบล 
 
         [๑๓๑] ขาแตพระองคผูเจริญ    ในกาลกอน    พวกภิกษุอยูจําพรรษา 
ในทิศทั้งหลายพากันมาเพ่ือเห็นพระตถาคต      พวกขาพระองค     ยอมไดเห็น 
ไดเขาไปนั่งใกล  ภิกษุผูใหเจริญใจเหลาน้ัน  พวกขาพระองค  โดยลวงไปแหง 
พระผูมีพระภาคเจา   จักไมไดเห็น จักไมไดเขาไปนั่งใกลภิกษุผูใหเจริญใจ. 
         ดูกอนอานนท  สังเวชนียสถาน  ๔ แหงเหลาน้ี      เปนที่ควรเห็นของ 
กุลบุตรผูมีศรัทธา.  สังเวชนียสถาน ๔ เปนไฉน.     สังเวชนียสถานเปนที่ควร 
เห็นของกุลบุตรผูมีศรัทธาดวยระลึกวา  พระตถาคตประสูติในท่ีนี่  ๑ สังเวชนีย-  
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สถานเปนที่ควรเห็นของกุลบุตรผูมีศรัทธาดวยระลึกวา  พระตถาคตตรัสรูอนุต-  
ตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้   ๑    สังเวชนียสถานเปนที่ควรเห็นของกุลบุตรผูมี 
ศรัทธาดวยระลึกวา  พระตถาคตยังธรรมจักรอันยวดย่ิงใหเปนไปแลวในที่นี้  ๑  
สังเวชนียสถานเปนที่ควรเห็นของกุลบุตรผูมีศรัทธาดวยระลึกวา    พระตถาคต 
เสด็จปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในท่ีนี้  ๑  อานนท สังเวชนียสถาน 
๔ แหงเหลาน้ันแล     เปนที่ควรเห็นของกุลบุตรผูมีศรัทธา     ภิกษุ   ภิกษุณี 
อุบาสก  อุบาสิกา  ผูมีศรัทธาจักมาดวยระลึกถึงวา    พระตถาคตประสูติในที่นี้  
บาง    พระตถาคตตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้บาง    พระตถาคตยัง 
ธรรมจักรอันยวดย่ิงใหเปนไปในที่นี้บาง   พระตถาคตเสร็จปรินิพพานแลวดวย 
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้บาง  ดูกอนอานนท  ชนเหลาใดเท่ียวจาริกไปยัง 
เจดียมีจิตเลื่อมใส     จักกระทํากาละ     ชนเหลาน้ันทั้งหมดเบ้ืองหนาแตตาย 
เพราะกายแตก   จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค. 
 
                      วิธีปฏบิัติในสตรี  และพระพุทธสรีระ 
 
         [๑๓๒]  ขาแตพระองคผูเจริญ   พวกขาพระองคจะปฏิบัติในมาตุคาม 
อยางไร.  ไมดู  อานนท.   เมื่อมีการดูจะพึงปฏิบัติอยางไร.  ไมพูดดวยอานนท. 
เมื่อมีการพูดจะพึงปฏิบัติอยางไร.  พึงต้ังสติไว  อานนท. 
         [๑๓๓]  ขาแตพระองคผูเจริญ  พวกขาพระองคจะปฏิบัติในพระสรีระ 
ของพระตถาคตอยางไร.  อานนทพวกเธออยาขวนขวายเพ่ือบูชาสรีระของพระ- 
ตถาคตเลย  พวกเธอจงสืบตอในประโยชนตน    ประกอบตามในประโยชนตน 
ไมประมาทในประโยชนตน    มีตนสงไปแลวอยูเถิด     อานนท กษัตริยผูเปน 
บัณฑิตบาง  พราหมณผูเปนบัณฑิตบาง   คฤหบดผูีเปนบัณฑิตบาง  เลื่อมใส 
ในพระตถาคตมีอยู   เขาเหลาน้ัน จักกระทําการบูชาสรีระของพระตถาคตเอง.  
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         ก็ขาแตพระองคผูเจริญ พึงปฏิบติัในพระสรีระของพระตถาคตอยางไร.  
พึงปฏิบัติในพระสรีระของพระตถาคต เหมือนท่ีเขาปฏิบัติในพระสรีระของพระ- 
เจาจักรพรรดิ.     เขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจาจักรพรรดิเปนอยางไร.  
อานนท เขาหอพระสรีระของพระเจาจักรพรรดิดวยผาใหม ครั้นหอแลวซับดวย 
สําลี   ครั้นซบัดวยสําลีแลว    หอดวยผาใหม    โดยอุบายน้ี    หอพระสรีระของ 
พระเจาจักรพรรดิดวยผา ๕๐๐ คู   เชญิลงในรางเหล็กอันเต็มดวยนํ้ามัน   ครอบ 
ดวยรางเหล็กอ่ืน   กระทาํจิตกาธานดวยของหอมทุกชนิด    ถวายพระเพลิงพระ- 
สรีระของพระเจาจักรพรรดิ  สรางพระสถูปของพระเจาจักรพรรดิไวในทางใหญ 
๔ แพรง อานนท เขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจาจักรพรรดิอยางนี้แลว  พึง  
ปฏิบัติในพระสรีระของพระตถาคตเหมือนเขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจา 
จักรพรรดิฉะน้ัน     พึงสรางพระสถูปของพระตถาคตไวในทางใหญ ๔ แพรง 
ชนเหลาใด  จักยกข้ึนซึ่งมาลัยของหอมหรือจุณ  จักอภิวาท หรือยังจิตใหเลื่อม 
ใสในพระสถูปนั้น    ขอน้ันจักเปนไปเพ่ือประโยชน  เพ่ือความสุขแกชนเหลาน้ัน 
ตลอดกาลนาน. 
 
                                      ถูปารหบุคคล  ๔ 
 
         [๑๓๔]  ดูกอนอานนท   ถูปารหบุคคล  ๔ เหลาน้ี.  ถูปารหบุคคล  ๔ 
เปนไฉน.  คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระปจเจกสัมพุทธเจา  ๑ 
สาวกของพระตถาคต ๑   พระเจาจักรพรรดิ ๑. 
         ดูกอนอานนท  เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร  พระตถาคตอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจา  จึงเปนถูปารหบุคคล.  ชนเปนอันมาก  ยอมยงัจิตใหเลื่อมใส 
วา  นี้เปนพระสถูปของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน    ชนเหลา 
นั้น   ยังจิตใหเลื่อมใสพระสถูปนั้นแลว   เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก   ยอม  
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เขาถึงสุคติโลกสวรรค  อานนท  เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล  พระตถาคต  
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  จึงเปนถูปารหบุคคล. 
         ดูกอนอานนท  เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร ๆ พระปจเจกสัม- 
พุทธเจา  จึงเปนถูปารหบุคคล  ชนเปนอันมาก  ยังจิตใหเลื่อมใสวา  นี้เปน 
สถูปของพระปจเจกสัมพุทธเจาน้ัน  ชนเหลาน้ันยังจิตใหเลื่อมใสในสถูปนั้นแลว 
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตกยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค   อานนท  เพราะ 
อาศัยอํานาจประโยชนนีแ้ล  พระปจเจกสัมพุทธาเจาจึงเปนถูปารหบุคคล. 
         ดูกอนอานนท  เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร  สาวกของพระ- 
ตถาคตจึงเปนถูปารหบุคคล.  ชนเปนอันมาก  ยังจิตใหเลื่อมใสวา  นี้เปนสถูป 
สาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ชนเหลาน้ัน 
ยังจิตใหเลื่อมใสในสถูปนั้นแลว  เบื้องหนาแตตาย  เพราะกายตาย  ยอมเขาถึง 
สุคติโลกสวรรค  อานนท  เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล  สาวกของพระ- 
ตถาคตจึงเปนถูปารหบุคคล. 
         ดูกอนอานนท  เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร  พระเจาจักรพรรดิ 
จึงเปนถูปารหบุคคล.  ชนเปนอันมาก  ยังจิตใหเลื่อมใสวา  นีเ้ปนพระสถูป 
ของพระธรรมราชา  ผูทรงธรรมพระองคนั้น  ชนเหลาน้ัน  ยังจิตใหเลื่อมใส 
ในพระสถูปน้ันแลว  เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค   
อานนท  เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล  พระเจาจักรพรรดิจึงเปนถูปารห- 
บุคคล  อานนท  ถูปารหบุคคล  ๔  เหลาน้ีแล. 
 
                           ประทานโอวาทแกพระอานนท 
 
         [๑๓๕]  ครั้งน้ัน  ทานพระอานนทเขาไปสูวิหาร  ยืนเหน่ียวสลักเพชร                 
รองไหอยูวา    เรายังเปนเสขบุคคลมีกิจท่ีจะตองทําอยู  แตพระศาสดาของเรา  
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ซึ่งเปนผูอนุเคราะหเรา  ก็จักปรินิพพานเสีย    ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจา  
รับสั่งถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อานนทอยูที่ไหน.   พวกภิกษุ 
กราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ      ทานพระอานนทนั่นเขาไปสูวิหาร 
ยืนเหน่ียวสลักเพชร    รองไหอยูวาเรายังเปนเสขบุคคลมีกิจท่ีจะตองทําอยู   แต 
พระศาสดาของเรา     ซึ่งเปนผูอนุเคราะหเราก็จักปรินิพพานเสีย.     ลําดับนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา   จึงรับสั่งกะภิกษุรูปหน่ึงวา  เธอจงไปเถิด  ภิกษุ  จงบอก 
อานนทตามคําของเราวา  ทานอานนทพระศาสดารับสั่งหาทาน.    ภิกษุนั้นทลู 
รับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว  เขาไปหาทานพระอานนท   ครัน้เขา 
ไปหาแลว  บอกทานพระอานนทวา   ทานอานนท    พระศาสดารับสั่งหาทาน. 
ทานพระอานนทรับคําภิกษุนั้นแลว  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ครั้นเขาไป 
เฝาแลว   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   นั่ง ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง. 
         พระผูมีพระภาคเจา      รับสั่งกะทานพระอานนทผูนั่งเรียบรอยแลววา 
อยาเลย อานนท  เธออยาเศราโศกร่ําไรไปเลย  เราไดบอกไวกอนแลวไมใชหรือ 
วา  ความเปนตาง ๆ  ความพลัดพราก  ความเปนอยางอ่ืนจากของรักของชอบ 
ใจท้ังส้ินตองมี  ขอน้ันจะหาไดในของรักของชอบใจนี้แตที่ไหนเลา  สิ่งใดเกิด 
แลว   มีแลว  ปจจัยปรุงแตงแลว   มีความทําลายเปนธรรมดา   ความปรารถนา 
วา   ขอสิ่งน้ันอยาทําลายไปเลยดังน้ี   นั่นไมเปนฐานะที่จะมีได   อานนท  เธอ 
ไดเปนอุปฏฐากตถาคต  ดวยกายกรรม   วจีกรรม  มโนกรรม  อันประกอบดวย 
เมตตา เปนประโยชนเกื้อกูล  เปนความสุขไมมีสอง  หาประมาณมิไดมาชานาน 
เธอไดกระทําบุญไวแลว   อานนท  จงประกอบความเพียรเถิด  เธอจักเปนผูไม 
มีอาสวะโดยฉับพลัน.                                                             
 
                                 ตรัสสรรเสริญพระอานนท 
 
         ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุ 



ทั้งหลาย  แมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายใด  ไดมีแลว.  
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         ในอดตี ภิกษุผูอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคเจาน้ันเปนอยางยิ่ง  เหมือน  
อานนทผูเปนอุปฏฐากแหงเรา  แมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายใดจักมี 
ในอนาคตกาล  ภิกษุผูอุปฏฐากของผูพระมีพระภาคเจาน้ันเปนอยางยิ่ง  เหมือน 
อานนทผูเปนอุปฏฐากแหงเรา  อานนทเปนบัณฑิต   ยอมรูวาน้ีเปนกาลเพ่ือจะ 
เขาเฝาพระตถาคต  นี้เปนกาลของพวกภิกษุ  นี้เปนกาลของพวกภิกษุณี  นี้เปน 
กาลของพวกอุบาสก     นีเ้ปนกาลของพวกอุบาสิกา     นี้เปนกาลของพระราชา 
นี้เปนกาลของพระราชมหาอํามาตย  นี้เปนกาลของพวกเดียรถีย   นี้เปนกาลของ 
สาวกเดียรถีย. 
 
                                    อพัภูตธรรม  ๔ 
 
         [๑๓๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อัพภูตธรรมนาอัศจรรย ๔ อยางเหลาน้ี  
มีอยูในพระอานนท.     อัพภูตธรรม ๔ อยางเปนไฉน.     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ถาภิกษุบริษัท  เขาไปใกลเพ่ือจะเห็นอานนท   ภิกษุบริษัทนั้น    ยอมยินดีดวย 
การท่ีไดเห็น  ถาอานนทแสดงธรรมในภิกษุบริษัทนั้น   ภิกษุบริษัทนั้น  ก็ยอม 
ยินดี  แมดวยธรรมท่ีแสดงแลว   ภิกษุบริษัทยังไมอ่ิมเลย   อานนทยอมน่ิงไป 
ในเวลาน้ัน  ถาภิกษุณีบริษัท. . .อุบาสกบริษัท. . .อุบาสิกาบริษัท  เขาไปใกล 
เพ่ือจะเห็นอานนท  อุบาสิกาบริษัทนั้น   ยอมยินดดีวยการท่ีไดเห็น ถาอานนท 
แสดงธรรมในอุบาสิกาบริษัทนั้น     อุบาสิกาบริษัทนั้น     ก็ยินดีแมดวยธรรมท่ี 
แสดงแลว    อุบาสิกบริษัทยังไมอ่ิมเลย    อานนทยอมน่ิงไปในเวลานั้น  ภิกษุ 
ทั้งหลาย  อัพภูตธรรมนาอัศจรรย  ๔  อยางเหลานี้แล  มีอยูในอานนท. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อัพภูตธรรมนาอัศจรรย  ๔  อยางเหลาน้ี     มีอยู 
ในพระเจาจักรพรรดิ.  ถาขัตติยบริษัทเขาไปเฝาพระเจาจักรพรรดิ  ขัตติยบรษัิท 
นั้น  ยอมยินดีดวยการท่ีไดเขาเฝา    ถาพระเจาจักรพรรดิมีพระดํารัสในขัตติย-  
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บริษัทนั้น  ขัตติยบริษัทนั้น   ก็ยินดีแมดวยพระดํารัส     ขัตติยบริษัทยังไมอ่ิม 
เลย   พระเจาจักรพรรดิยอมทรงน่ิงในเวลานั้น.    ถาพราหมณบริษัท. . .คฤห-  
บดีบริษัท. . . สมณบริษัท      เขาไปเฝาพระเจาจักรพรรดิ      สมณบริษัทนั้น 
ยอมยินดีดวยการท่ีไดเขาเฝา     ถาพระเจาจักรพรรดิมีพระดํารัสในสมณบริษัท 
นั้น      สมณบริษัทนั้นก็ยินดี.   แมดวยพระดํารัส  สมณบริษัทนั้นยังไมอ่ิมเลย 
พระจักรพรรดิยอมทรงนิ่งไปในเวลาน้ัน. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อัพภูตธรรมนาอัศจรรย ๔ อยาง  มิอยูในอานนท 
ฉันนั้นเหมือนกัน    ถาภิกษุบริษัทเขาไปใกลเพ่ือจะเห็นอานนท  ภิกษุบริษัทนั้น 
ยอมยินดีดวยการท่ีไดเห็น   ถาอานนทแสดงธรรมในภิกษุบริษัทนั้น      ภิกษุ 
บริษัทนั้นยอมยินดี      แมดวยธรรมที่แสดงแลว       ภิกษุบริษัทยังไมอ่ิมเลย 
อานนทยอมนิ่งไปในเวลานั้น.  ถาภิกษุณีบริษัท. . .อุบาสกบริษัท. . .อุบาสิกา 
บริษัทเขาไปหาไดเห็นอานนท  อุบาสิกาบริษัทนั้น  ยอมยินดีดวยการท่ีไดเห็น 
ถาอานนทแสดงธรรมในอุบาสิกาบริษัทนั้น  อุบาสิกาบริษัทนั้น    ก็ยินดีแมดวย 
ธรรมที่แสดงแลว  อุบาสิกาบริษัทยังไมอิ่มเลย   อานนทยอมน่ิงไปในเวลานั้น. 
ภิกษุทั้งหลาย  อัพภูตธรรมนาอัศจรรย  ๔  อยางเหลาน้ีแล  มีอยูในอานนท. 
 
                                 ตรัสเรื่องเมืองกุสินารา 
 
         [๑๓๗]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว     ทานพระอานนท 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    พระผูมีพระภาคเจา 
อยาเสด็จปรินิพพานในเมืองเล็ก   เมอืงดอน  กิ่งเมืองนี้เลย   เมืองใหญเหลาอ่ืน 
มีอยูคือ   เมืองจัมปา   เมืองราชคฤห   เมืองสาวัตถี   เมืองสาเกต    เมืองโกสัมพี 
เมืองพาราณสี          ขอพระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพานในเมืองเหลาน้ีเถิด 
กษัตริยมหาศาล   พราหมณมหาศาล  คฤหบดีมหาศาลท่ีเลื่อมใสในพระตถาคต  
มีอยูมากในเมืองเหลาน้ี  ทานเหลาน้ันจักกระทําสักการะบูชาสรีระของพระตถาคต.  
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         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดกูอนอานนท     เธออยาไดกลาวอยางนี้   
เธออยาไดกลาวอยางนี้วา  เมืองเล็ก   เมืองดอน   กิ่งเมืองดังน้ีเลย   แตปางกอน 
มีพระเจาจักรพรรด ิ  ทรงพระนามวามหาสุทัสสนะ    ผูทรงธรรมเปนพระราชา 
โดยธรรมเปนใหญในแผนดิน    มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต     ทรงชนะแลว 
มีพระราชอาณาจักรมั่นคง   สมบูรณดวยแกว  ๗  ประการ  เมอืงกุสินาราน้ี  ม ี
นามวา  กุสาวดี เปนราชธานีของพระเจามหาสุทัสสนะ      โดยยาวดานทิศบูรพา 
และทิศประจิม  ๑๒ โยชน        โดยกวางดานทิศอุดรและทิศทักษิณ  ๗  โยชน 
กุสาวดีเปนราชธานี   เปนเมืองที่มั่งค่ังรุงเรืองมีชนมาก  มนุษยหนาแนน  และ 
มีภิกษาหาไดงาย     ดูกอนอานนท     อาลกมันทาราชธานีแหงเทพเจาท้ังหลาย 
เปนเมืองที่มั่งค่ังรุงเรืองมีชนมาก   ยักษหนาแนน     และมีภิกษาหาไดงาย   แม 
ฉันใด   กุสาวดีราชธานีก็ฉันนั้นเหมือนกัน     เปนเมืองที่มั่งค่ังรุงเรืองมีชนมาก 
มนุษยหนาแนน    และมภิีกษาหาไดงาย    กุสาวดีราชธานีมิไดเงียบจากเสียงทั้ง 
๑๐ ทั้งกลางวันและกลางคืน   คือ  เสียงชาง  เสียงมา   เสียงรถ เสียงกลอง เสียง 
ตะโพน เสียงพิณ  เสียงขับรอง  เสียงกังสดาล  เสียงประโคมและเสียงเปนท่ี  ๑๐ 
วา   ทานท้ังหลายจงบริโภค  จงดื่ม  จงเค้ียวกิน  จงไปเถิด  อานนท  เธอจงเขา 
ไปในเมืองกุสินาราแลว      บอกแกพวกมัลลกษัตริยเมืองกุสินาราวา      ดูกอน 
วาสิฏฐทั้งหลาย  พระตถาคตจักปรินิพพานในปจฉิมยามแหงราตรีในวันนี้   พวก 
ทานจงรีบออกไปเถิด     พวกทานอยาไดมีความรอนใจในภายหลังวา     พระ- 
ตถาคตไดปรินิพพานในคามเขตของพวกเรา พวกเราไมไดเขาไปเฝา  พระตถาคต 
ในกาลครั้งสุดทาย.     ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา 
แลว   นุงแลว   ถือบาตรและจีวรเขาไปในเมืองกุสินารา  ลําพังผูเดียว. 
 
                                  แจงขาวมัลลกษตัริย 
 
         สมัยนัน้       มัลลกษัตริยเมืองกุสินาราประชุมกันอยูที่สัณฐาคาร 



ดวยกรณียกจิบางอยาง.     ลําดับนั้น    ทานพระอานนทเขาไปยังสัณฐาคารของ  
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มัลลกษัตริยเมืองกุสินารา   ไดบอกแกพวกมัลลกษัตริยเมืองกุสินาราวา  ดูกอน  
วาสิฏฐทั้งหลาย  พระตถาคตจักปรินิพพานในปจฉิมยามแหงราตรีในวันนี้แหละ 
พวกทานจงรีบออกไปเถิด   พวกทานอยาไดมีความรอนใจในภายหลังวา   พระ 
ตถาคตไดปรินิพพานในคามเขตของพวกเรา     พวกเราไมไดเฝาตถาคตในกาล 
ครั้งสุดทาย.  พวกมัลลกษัตริย  พระโอรส  สุณิสาและปชาบดีไดสดับคําน้ีของ 
ทานพระอานนทแลว   เปนทุกขเสียพระทัย    เปยมไปดวยความทุกขใจ   บาง 
พวกสยายพระเกศา   ประคองหัตถทั้งสองคร่ําครวญอยู   ลมลงกลิ้งเกลือกไปมา 
เหมือนมีพระบาทอันขาดแลว  ทรงราํพันวา พระผูมีพระภาคเจาจักปรินิพพาน 
เร็วนัก  พระสุคตจักปรินิพพานเร็วนัก  พระองคผูมีพระจักษุในโลก จักอันตรธาน 
เสียเร็วนัก. 
         ครั้งน้ัน  พวกมัลลกษัตริย   พระโอรส    สณิุสาและปชาบดีเปนทุกข 
เสียพระทัย   เปยมไปดวยความทุกขใจ  เสด็จเขาไปยังสาลวัน  อันเปนที่แวะพัก 
ของพวกมัลลกษัตริย  เสด็จเขาไปหาทานพระอานนท.    ทานพระอานนทไดมี 
ความดําริวา     ถาเราใหพวกมัลลกษัตริยเมืองกุสินาราถวายบังคมพระผูมี-  
พระภาคเจาทีละองค ๆ   พวกมัลลกษัตริยเมืองกุสินาราจักมิไดถวายบังคมพระ 
ผูมีพระภาคเจาท่ัวกัน    ราตรีนี้จักสวางเสีย    ถากระไรเราควรจัดใหพวกมัลล- 
กษัตริยเมืองกุสินาราถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาโดยลําดับสกุล ๆ ดวย กราบ 
ทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ     มลัลกษัตริยมีนามอยางน้ี      พรอมดวยโอรส 
ชายา     บริษัทและอํามาตยถวายบังคมพระบาทท้ังสองของพระผูมีพระภาคเจา 
ดวยเศียรเกลา.    โดยอุบายเชนนี้ทานพระอานนท    ยังพวกมัลลกษัตริยเมือง 
กุสินาราใหถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาเสร็จโดยปฐมยามเทาน้ัน.  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 317 

                              เรื่องสุภัททปริพาชก 
 
         [๑๓๘]  สมัยนั้น สภัุททปริพาชก  อาศัยอยูในเมืองกุสินารา.  สุภัทท  
ปริพาชกไดฟงวา    พระสมณโคดม   จักปรินิพพานในปจฉิมยามแหงราตรีนั้น 
วันนี้.    ลําดับนั้น  สุภัททปริพาชกไดมีความดําริวา  เราไดฟงคําน้ันของพวก 
ปริพาชกผูเฒาผูแก  ซึ่งเปนอาจารยและปาจารย  กลาวอยูวา พระตถาคตอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจา   ยอมอุบัติข้ึนในโลกในบางครั้งบางคราว  พระสมณโคดมจัก 
ปรินิพพานในปจฉิมยามแหงราตรีวันนี้แหละ      อน่ึง  ธรรมอันเปนที่สงสัยนี้  
ซึ่งบังเกิดข้ึนแกเราก็มีอยู    เราเลื่อมใสในพระสมณโคดมอยางนี้วา  พระสมณ- 
โคดม    ยอมสามารถเพื่อแสดงธรรมแกเรา   ที่เราจะพึงละธรรมอันเปนที่สงสัย 
นี้ได. 
         ลําดับนั้น สุภัททปริพาชก  เขาไปหาทานพระอานนทที่สาลวันอันเปน 
ที่แวะพักของพวกมัลลกษัตริย     ครัน้เขาไปหาแลว     จึงไดกลาวกะทานพระ 
อานนทวา ทานอานนท ขาพเจาไดฟงคําของพวกปริพาชก...ทีเ่ราจะพึงละธรรม 
อันเปนที่สงสัยนี้ได     ทานอานนท   ขาพเจาน้ัน    ขอไดเฝาพระสมณโคดม. 
เมื่อสุภัททปริพาชกกลาวอยางนี้แลว  ทานพระอานนทกลาววา  อยาเลยสุภัททะ 
อยาเบียดเบียนพระตถาคตเลย   พระผูมีพระภาคเจาทรงเหน็ดเหนื่อย.   แมครั้ง 
ที่สอง...แมครั้งท่ีสามสุภัททปริพาชกก็กลาวกะทานพระอานนทวา. . . 
         พระผูมีพระภาคเจาไดทรงสดับคําเจรจาของทานพระอานนทกับสุภัทท 
ปริพาชกแลว. จึงตรัสกะทานพระอานนทวา อยาเลย อานนท อยาหามสุภัททะ 
เลย   สุภัททะจงไดเฝาพระตถาคตเถิด   สุภัททะจักถามปญหาอยางใดอยางหนึ่ง 
กะเรา  มุงเพ่ือความรู  มิใชมุงเพ่ือความเบียดเบียน  อน่ึง  เราอันสุภัททะถาม 
แลวจักพยากรณขอความแกสุภัททนะน้ันได   เขาจักรูขอความน้ันไดโดยฉับพลัน.  
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         ทานพระอานนทไดกลาวกะทานสุภัททปริพาชกวา  ไปเถิด  สุภัททะ  
พระผูมีพระภาคเจาประทานโอกาสแกทาน.    สภัุททปริพาชกจึงเขาไปเฝาพระ-  
ผูมีพระภาคเจา   ชื่นชมกบัพระผูมีพระภาคเจา  ใหถอยคําเปนที่ชื่นชมใหระลึก 
ถึงกันผานพนไปแลว  นัง่ ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง.     สุภัททปรพิาชกกราบทูล 
พระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ   สมณพราหมณเหลาใด    เปน 
เจาหมู  เปนเจาคณะ  เปนคณาจารย    มีชื่อเสียง  มยีศ   เปนเจาลัทธิ    ชนเปน 
อันมากสมมติวาเปนคนดี   คือ  บูรณกสัสปะ  มักขลิโคสาละ    อชิตเกสกัมพละ 
ปกุธกัจจายนะ  สัญชยเวลัฎฐบุตร  นคิรณฐนาฎบุตร  สมณพราหมณเหลานั้น 
ทั้งหมดตรัสรูแลว   ตามปฏิญญาของตน  หรือท้ังหมดไมไดตรัสรู  หรือวาบาง 
พวกไมไดตรัสรู.   อยาเลยสุภัททะขอนั้นหยุดไวกอน. . . 
 
                           ทรงแสดงธรรมแกสภุัททะ 
 
         เราจะแสดงธรรมแกทาน ทานจงฟงธรรมนั้น  จงใสใจใหดี  เราจักกลาว. 
สุภัททปริพาชกทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว.  พระผูมีพระภาค- 
เจาตรัสวา ดูกอนสุภัททะ.   อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ หาไมไดในธรรม 
วินัยใด       แมสมณะที่  ๑  ที ่ ๒  ที่  ๓  ที ่ ๔  ก็หาไมไดในธรรมวินัยนั้น 
สุภัททะ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ หาไดในธรรมวินัยใด  แมสมณะที่ ๑ 
ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔   หาไดในธรรมวินัยนัน้  สุภัททะ  อริยมรรคอันประกอบดวย 
องค  ๘ หาไดในธรรมวินัยนี้    สมณะท่ี ๑ ที่ ๒ ที ่ ๓  ที ่๔  กม็ีอยูในธรรม 
วินัยนี้  ลัทธอ่ืิน ๆ วางจากสมณะผูรู  สุภัททะ ก็ภิกษุเหลาน้ี   พึงอยูโดยชอบ 
โลกจะไมพึงวางจากพระอรหันตทั้งหลาย.                       
         [๑๓๙]      ดูกอนสุภทัทะเรามีวัย  ๒๙  ปบวชแลว 
                 แสวงหาวาอะไรเปนกุศล    ต้ังแตเราบวชแลว  
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                   นับได  ๕๑ ป  แมสมณะเปนไปในประเทศแหง  
                   ธรรมเปนเครื่องนําออก  ไมมีในภายนอกแต 
                   ธรรมวินัยน้ี. 
         สมณะที่  ๑ ที ่ ๒ ที ่๓ ที ่๔  ไมมี  ลัทธิอ่ืนวางจากสมณะผูรู.  สุภัททะ 
ภิกษุเหลาน้ันพึงอยูโดยชอบ  โลกไมพึงวางจากพระอรหันตทั้งหลาย. 
 
                                ติตถิยปริวาส 
 
         [๑๔๐]   เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว      สุภัททปริพาชก 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ภาษิตของพระองคแจม 
แจงนัก   ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก      บุคคลหงาย 
ของท่ีควํ่า    เปดของท่ีปด    บอกทางแกคนหลงทาง   หรือสองประทีปในที่มืด 
ผูมีจักษุจักเห็นรูปฉันใด     พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธรรม    โดยอเนก 
ปริยายฉันนั้นเหมือนกัน     ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา  พระธรรม 
พระภิกษุสงฆวา  เปนสรณะ  ขาพระองคพึงไดบรรพชา  อุปสมบทในสํานักของ 
พระผูมีพระภาคเจา. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนสุภัททะ  ผูใดเคยเปนอัญญเดียรถยี 
หวังบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้  ผูนั้นตองอยูปริวาส ๔ เดือน. ตอลวง ๔ 
เดือนแลว   ภิกษุทั้งหลายมีจิตยินดีแลว  จึงใหบรรพชาอุปสมบทเพื่อความเปน 
ภิกษุ   แตวาเรารูบุคคลตางกันในขอน้ี.    สุภัททปรพิาชกกราบทูลวา    ขาแต 
พระองคผูเจริญ   หากผูเคยเปนอัญญเดียรถีย  หวังบรรพชาอุปสมบทในธรรม 
วินัยนี้   จะตองอยูปริวาส ๔  เดือน  ตอลวง ๔ เดือนแลว    ภิกษุทั้งหลายมีจิต 
ยินดีแลว  จึงใหบรรพชาอุปสมบทเพ่ือความเปนภิกษุ  ขาพระองคจักอยูปริวาส 
๔ ป  ตอลวง  ๔  ปแลว    ขอภิกษุทั้งหลายมีจิตยินดีแลว  จงใหบรรพชาอุปสม- 
บทเพ่ือความเปนภิกษุเถิด.  
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                                     สภุัททสําเร็จอรหัต 
 
         ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทานพระอานนทวา     ดูกอน 
อานนท ถาเชนนั้น เธอจงใหสุภัททปริพาชกบวชเถิด.  ทานพระอานนททูลรับ  
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว.      สุภัททปริพาชกไดกลาวกะทานพระ- 
อานนทวา ดูกอนทานอานนทผูมีอายุ ลาภของทาน ทานไดดีแลว ที่พระศาสดา 
ทรงอภิเษกดวยอันเตวาสิกาภิเษก ที่เฉพาะพระพักตรในพระศาสนาน้ี.  สุภัทท- 
ปริพาชก  ไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว.    ก็ทาน 
สุภัททะอุปสมบทแลวไมนาน     หลกีออกไปอยูแตผูเดียวเปนผูไมประมาท   ม ี
ความเพียร    มีตนสงไปแลวอยูไมชานานนัก      ทําใหแจงท่ีสุดพรหมจรรยอัน 
ยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลาย    ผูมีความตองการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต 
โดยชอบดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในทิฏฐธรรมเขาถึงอยู  รูชัดวาชาติสิ้นแลว 
พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว    กิจเพ่ือความเปนอยางนี้  มิได 
มี.  ทานสุภัททะรูปหน่ึงไดเปนพระอรหันต.     ทานเปนสักขิสาวกองคสุดทาย 
ของพระผูมีพระภาคเจา. 
                                        จบภาณวารที่  ๕ 
 
                              ประทานโอวาทแกภิกษุสงฆ 
 
         [๑๔๑]  ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะทานพระอานนทวา 
ดูกอนอานนท บางที่พวกเธอจะพึงมีความคิดอยางนี้วา ปาพจนมีพระศาสดาลวง 
แลว   พระศาสดาของพวกเราไมมี  ขอนี้พวกเธอไมพึงเห็นอยางนั้น  ธรรมก็ดี 
วินัยก็ดีอันใดอันเราแสดงแลว   ไดบญัญัติไวแลวแกพวกเธอ     ธรรมและวินัย 
อันนั้นจักเปนศาสดาแหงพวกเธอ โดยกาลลวงไปแหงเราดูกอนอานนท บัดนี้  
พวกภิกษุเรียกกันและกันดวยวาทะวา อาวุโสฉันใด โดยลวงไปแหงเรา ไมควร  
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เรียกกันฉันนั้น  ภิกษุผูแกกวา     พึงเรียกภิกษุผูออนกวาโดยชื่อหรือโดยโคตร 
หรือโดยวาทะวาอาวุโส  ภิกษุผูออนกวา  พึงเรียกภิกษุผูแกกวาวา ภนฺเต  หรือ  
อายสฺมา     ดกูอนอานนท  ถาสงฆปรารถนาจะถอนสิกขาบทเล็กนอยเสียบางจง 
ถอนเถิด  โดยลวงไปแหงเรา  พึงลงพรหมทัณฑแกฉันนภิกษุ โดยลวงไปแหง 
เรา.  ทานพระอานนทกราบทูลถามวา  ขาแตพระองคผูเจริญ    ก็พรหมทัณฑ 
เปนไฉน.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ฉันนภิกษุพึงพูดไดตามที่ตนปรารถนา 
ภิกษุทั้งหลายไมพึงวา  ไมพึงโอวาท  ไมพึงสั่งสอน. 
         [๑๔๒]  ลําดับนั้น      พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธ  พระธรรม พระสงฆ 
มรรค หรือในขอปฏิบัติจะพึงมีแกภิกษุแมรูปหนึ่ง  พวกเธอจงถามเถิด อยาไดมี 
ความรอนใจภายหลังวา  พระศาสดาอยูเฉพาะหนาเราแลว   เรายังมิอาจทูลถาม 
พระผูมีพระภาคเจาท่ีเฉพาะพระพักตร.  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว 
พวกภิกษุเหลาน้ันก็พากันนิ่งอยู.    แมครั้งท่ีสอง. . . แมครั้งท่ีสามภิกษุเหลานั้น 
ก็พากันนิ่งอยู. 
         ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ภิกษุทั้งหลาย 
บางทีพวกเธอไมถามแมเพราะความเคารพในพระศาสดา    แมภิกษุผูเปนสหาย 
จงบอกแกภิกษุผูสหายเถิด.   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ี  แลวพวกภิกษุ 
เหลาน้ันก็พากันนิ่งอยู     ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  นาอัศจรรย  ไมเคยมีมาแลว  ขาพระองคเลื่อมใสในภิกษุ 
สงฆอยางนี้วา ความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มรรค 
หรือในขอปฏิบัติไมมีแมแกภิกษุรูปหน่ึง  ในภิกษุสงฆหมูนี้.     ดูกอนอานนท 
เธอพูดเพราะความเลื่อมใส       ตถาคตหยั่งรูในขอน้ีเหมือนกันวา   ความสงสัย 
เคลือบแคลงในพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  มรรค  หรือขอปฏิบัติไมมีแม  
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แกภิกษุรูปหน่ึง  ในภิกษุสงฆหมูนี้.  บรรดาภิกษุ ๕๐๐ รูปเหลาน้ี   ภิกษุรูปที่  
ตํ่าท่ีสุด ก็เปนโสดาบัน มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง มีอันจะตรัสรูใน 
ภายหนา. 
 
                                   พระปจฉิมวาจา 
 
         [๑๔๓]  ลําดับนั้น       พระผูมีพระภาคเจารับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอวา  สังขารท้ังหลายมีความเส่ือม 
ไปเปนธรรมดา  พวกเธอจงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด.    นี้เปนพระ- 
ปจฉิมวาจาของพระตถาคต. 
 
                                    ปรินิพพาน 
 
         [๑๔๔]  ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงเขาปฐมฌาน   ออกจาก 
ปฐมฌานแลว   เขาทุติยฌาน   ออกจากทุติยฌานแลว   เขาตติยฌาน    ออกจาก 
ตติยฌานแลว   เขาจตุตถฌาน   ออกจากจตุตถฌานแลว     ทรงเขาอากาสานัญ- 
จายตนะ  ออกจากอากาสานัญจายตสมาบัติแลว  เขาวิญญาณัญจายตนะ  ออกจาก 
วิญญาณัญจายตนสมาบัติแลว    เขาอากิญจัญญายตนะ    ออกจากอากิญจัญญา- 
ยตนะสมาบัติแลว  เขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ  ออกจากเนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนสมบัติแลว   ทรงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ. 
         ครั้งน้ัน ทานพระอานนทไดถามทานพระอนุรุทธะวา    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาเสด็จปรินิพพานแลวหรือ    ทานพระอนุรุทธะกลาววา  อานนทผูมีอายุ 
พระผูมีพระภาคเจายังไมเสด็จปรินิพพานทรงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ. 
         ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจาทรงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ 
แลว  เขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติแลว 



เขาอากิญจัญญายตนะ  ออกจากอากิญจัญญายตนะสมาบัติแลว  เขาวิญญาณัญจา-  
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ยตนะ  ออกจากวิญญาณัญจายตนสมาบัติแลว    เขาอากาสานัญจายตนะ    ออก 
จากอากาสานัญจายตนสมาบัติแลว     เขาจตุตถฌาน     ออกจากจตุตถฌานแลว 
เขาตติยฌาน   ออกจากตติยฌานแลว     เขาทุติยฌาน     ออกจากทุติยฌานแลว  
เขาปฐมฌาน   ออกจากปฐมฌานแลว    เขาทุติยฌาน    ออกจากทุติยฌานแลว 
เขาตติยฌาน   ออกจากตติยฌานแลว   เขาจตุตถฌาน.   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ออกจากจตุตถฌานแลว     เสด็จปรินิพพานในลําดับ     (แหงการพิจารณาองค 
จตุตถฌานนั้น). 
         [๑๘๕]  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว    พรอมกับการปร-ิ 
นิพานไดเกิดแผนดินไหวใหญ  เกิดความขนพองสยองเกลานาพึงกลัว ทั้งกลอง 
ทิพยก็บันลือข้ึน. 
 
                             พรหมกลาวสังเวคธรรม 
 
         [๑๔๖]  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว  พรอมกบัปรินิพพาน 
ทาวสหัมบดีพรหมไดกลาวคาถาน้ีวา 
                        สัตวทั้งหลายท้ังปวง   จักตองทอด- 
                   ทิ้งรางกายไวในโลก  แตพระตถาคตผูเปน 
                   ศาสดาเชนนั้น     หาบุคคลจะเปรียบเทียบ  
                   มิไดในโลก    เปนพระสัมพุทธเจา  ทรงมี 
                   พระกําลัง    ยังเสด็จปรินิพพาน. 
         [๑๔๗]  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว    พรอมกับปรินิพ-  
พาน  ทาวลักกจอมเทพ  ไดตรัสพระคาถาวา 
                        สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ มีความ 
                   เกิดขึ้นและเสื่อมไปเปนธรรมดา   ยอมเกิด   
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                   ขึ้นและดับไป  ความเขาไปสงบสังขารเหลา 
                   นั้นไดเปนสุข. 
         [๑๔๘]  . . .ทานพระอนุรุทธะ  ไดกลาวคาถาเหลาน้ีวา  
                        ลมอัสสาสะปสสาสะของพระมุนีผูม ี
                   พระทัยต้ังมั่น  คงท่ี  ไมหว่ันไหว  ปรารภ 
                   สันติทํากาละมิไดมีแลว. 
                        พระองคมพีระทัยไมหดหู   ทรงอด- 
                   กลั้นเวทนาไดแลว   ความพนแหงจิตไดมี 
                   แลว  เหมือนดวงประทีปดับไปฉะนี้. 
         [๑๔๙]  . . .ทานพระอานนท   ไดกลาวคาถาน้ีวา 
                        เมื่อพระสัมพุทธเจา    ประกอบดวย 
                   อาการอันประเสริฐท้ังปวง      ปรินิพพาน 
                   แลว ในครั้งนั้นไดเกิดอัศจรรย  นาพึงกลัว 
                   และเกิดความขนพองสยองเกลา. 
         [๑๕๐]  เม่ือพระผูมีภาคเจาปรินิพพานแลว     บรรดาภิกษุเหลาน้ัน 
พวกภิกษุยังมีราคะไมไปปราศแลว    บางพวกประคองแขนท้ังสองคร่ําครวญอยู 
ลมลงกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนเทาขาด    รําพันวาพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพาน 
เร็วนัก  พระสุคตปรินิพพานเร็วนัก     พระองคผูมีพระจักษุในโลกอันตรธาน 
เร็วนัก.    สวนพวกภิกษุที่มีราคะไปปราศแลว    มีสติสัมปชัญญะอดกลั้นอยูวา 
สังขารทั้งหลายไมเท่ียงหนอ ขอน้ัน    จะหาไดในสังขารนี้แตที่ไหน. 
         [๑๕๑]  ครั้งน้ัน ทานพระอนุรุทธะเตือนภิกษุทั้งหลายวา   อยาเลยผูมี 
อายุทั้งหลาย   พวกทานอยาเศราโศกอยาร่ําไรไปเลย  เรื่องนี้พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสบอกไวกอนแลวไมใชหรือวา    ความเปนตาง ๆ ความพลัดพราก    ความ  
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เปนอยางอ่ืนจากสิ่งและบุคคลอันเปนท่ีรักที่ชอบใจทั้งส้ินตองมี  ขอน้ัน  จะหาได 
ไดในสิ่งและบุคคลอันเปนที่รักที่ชอบใจนี้แตที่ไหน   สิ่งใดเกิดแลวมีแลวปจจัย 
ปรุงแตงแลว   มีความทําลายเปนธรรมดา  ความปรารถนาวา   ขอสิ่งน้ันอยาทํา 
ลายไปเลยดังนี้   ไมเปนฐานท่ีจะมีได พวกเทวดาพากันยกโทษอยู.   ทานพระ-  
อานนทถามวา    ทานอนรุุทธะ พวกเทวดาการทําไวในใจเปนอยางไร.  พระ 
อนุรุทธะตอบวา อานนท มีเทวดาบางพวกสําคัญอากาศวาเปนแผนดิน สยายผม 
ประคองแขนท้ังสองคร่ําครวญอยู      ลมลงกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนเทาขาดแลว 
รําพันวาพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานเร็วนัก     พระสุคตปรินิพพานเร็วนัก 
พระองคผูมีพระจักษุในโลกอันตรธานเร็วนัก มีเทวดาบางพวกสําคัญแผนดินวา 
เปนแผนดินสยายผมคร่ําครวญอยู. . .อันตรธานเร็วนัก.      สวนเทวดาที่ปราศ 
จากราคะแลว     มีสติสัมปชัญญะอดกล้ันอยูวา     สังขารทั้งหลายไมเท่ียงหนอ 
ขอน้ันจะหาไดในสังขารนี้แตที่ไหน. 
         ลําดับนั้น   ทานอนุรุทธะและทานพระอานนทยังราตรีที่เหลือน้ัน   ให 
ลวงไปดวยธรรมีกถา. ทานพระอนุรุทธะสั่งทานพระอานนทวา ไปเถิด  อานนท 
ทานจงเขาไปเมืองกุสินารา    บอกแกพวกมัลลกษัตริยเมืองกุสินาราวา    ดกูอน 
วาสิฏฐะทั้งหลาย  พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว  ขอพวกทานจงทราบกาล 
อันควรในบัดนี้เถิด.     ทานพระอานนทรับคําทานพระอนุรุทธะแลว      เวลา 
เชานุงแลว   ถือบาตรและจีวรเขาไปเมืองกุสินาราลําพังผูเดียว. 
 
                                   แจงขาวปรินิพพาน 
 
         [๑๕๒]  สมัยนั้น   พวกเจามัลละเมืองกุสินารา  ประชุมกนัที่สัณฐคาร 
ดวยเรื่องพระนิพพานน้ัน.   ลําดับนั้น    ทานพระอานนทไปยังสัณฐาคารของเจา 
มัลละเมืองกุสินารา  ไดบอกแกเจามัลละเมืองกุสินาราวา ดูกอนวาสิฏฐะท้ังหลาย  
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พระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพานแลว    ขอทานท้ังหลายจงสําคัญกาลอันควร 
ในบัดนี้เถิด.   เจามัลละ โอรส  สุณิสา  และปชาบดฟีงคําน้ีของทานพระอานนท 
แลว   มีความทุกข    เสียพระทัยเปยมดวยทุกขใจ      บางพวกสยายผมประคอง  
พระหัตถทั้งสองคร่ําครวญ     ลมลงกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนมีพระบาทขาดแลว 
ทรงรําพันวา พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานเร็วนัก พระสุคตปรินิพพานเร็วนัก 
พระองคผูมีจักษุในโลกอันตรธานเร็วนัก. 
         ครั้งน้ัน     เจามัลละเมืองกุสินารารับสั่งกะพวกบุรุษวา     พวกทานจง 
เตรียมของหอมดอกไม      และเครื่องดนตรีทุกชนิดในเมืองกุสินาราใหพรอม. 
เจามัลละเมืองกุสินารา        ถือเอาของหอมดอกไมเครื่องดนตรีทุกชนิดและผา 
๕๐๐  คู เสด็จไปยังสาลวันอันเปนที่แวะพักของพวกเจามัลละ  เสด็จเขาถึงสรีระ 
ของพระผูมีพระภาคเจา  สักการะ   เคารพ  นับถือ    บูชาพระสรีระของพระผูมี 
พระภาคเจาดวยการฟอนรํา ขับรอง ประโคม ของหอม  ดอกไม  ดาดเพดานผา 
ตกแตงโรงมณฑล    ยังวันนั้นใหลวงไปดวยประการอยางนี้.    พวกเจามัลละมี 
พระดําริวา    การถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจาในวันนี้หมด 
เวลาเสียแลว  พรุงน้ีพวกเราจักถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจา. 
พวกเจามัลละเมืองกุสินารา  สักการะ  เคารพ   นับถือ    บชูาพระสรีระของพระ 
ผูมีพระภาคเจาดวยการฟอนรํา ขับรองประโคม ของหอมดอกไม  ดาดเพดานผา 
ตกแตงโรงมณฑล  ยังวันแมที่  ๒  ที่  ๓  ที ่ ๔  ที ่ ๕  ที่  ๖  ใหลวงไปแลว 
ครั้นถึงวันที่  ๗      พวกเจามัลละเมืองกุสินารามีพระดําริวา      พวกเราสักการะ 
เคารพ  นับถือ    บูชาพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจาดวยการฟอนรําขับรอง 
ประโคม  ของหอมดอกไม    จักเชิญไปทางทิศทักษิณแหงพระนครเชิญไปภาย 
นอกพระนคร  ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจา ทางทิศทักษิณ 
แหงพระนคร.  
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                                    มลัลปาโมกข  ๘  
 
         [๑๕๓]   สมัยนั้น   มัลลปาโมกข ๘ องค  สระสรงเกลาแลวทรงนุงผา 
ใหมดวยทรงดําริวา   เราจักยกพระสรรีะพระผูมีพระภาคเจา    ยอมไมอาจจะยก 
ข้ึนได.  พวกเจามัลละเมืองกุสินราไดถามทานพระอนุรุทธะวา    ทานอนุรุทธะ 
อะไรหนอเปนเหตุ  อะไรหนอเปนปจจัย  มัลลปาโมกข  ๘ องคนี้     ผูสระสรง 
เกลาแลว   ทรงนุงผาใหมดวยดําริวา เราจักยกพระสรีระของพระผูมีพระภาคจา 
ยอมไมอาจยกข้ึนได.  พระอนุรุทธะกลาววา  ดูกอนวาสิฏฐะทั้งหลาย  พวกทาน 
มีความประสงคอยางหน่ึง   พวกเทวดามีความประสงคอยางหนึ่ง.  เจามัลละกาม 
วา  ขาแตทานผูเจริญ พวกเทวดามีความประสงคอยางไร. 
         พระอนุรุทธะกลาววา  ดูกอนวาสิฏฐะทั้งหลาย พวกทานมีความประสงค 
วา   เราสักการะ   เคารพ   นับถือ บูชาพระสรีระพระผูมีพระภาคเจา   ดวยการ 
ฟอนรํา  ขับรอง  ประโคม ดอกไม  ของหอม  จักเชิญไปทางทิศทักษิณแหงพระ 
นคร  แลวเชญิไปภายนอกพระนคร   ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผูมีพระ 
ภาคเจา  ทางทิศทัณษิณแหงพระนคร   เทวดามีความประสงควา    เราสักการะ 
เคารพ  นับถือ บูชาพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจา  ดวยการฟอนรํา  ขับรอง 
ประโคม  ดอกไม   ของหอม     อันเปนทิพยจักเชิญไปทางทิศอุดรแหงพระนคร 
แลวเขาสูพระนครโดยทวารทิศอุดร  เชิญไปทามกลางพระนคร    แลวออกโดย 
ทวารทิศบูรพา  แลวถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจา   ที่มกุฏ- 
พันธนเจดียของพวกเจามัลละ  ทางทิศบูรพาแหงพระนคร.   เจามัลละกลาววา 
ขอใหเปนไปตามความประสงคของพวกเทวดาเถิด. 
         สมัยนัน้ เมืองกุสินาราดารดาษไปดวยดอกมณฑารพ โดยถองแถวประมาณ 
แคเขา      จนตลอดท่ีตอแหงเรือนบอของโสโครกและกองหยากเยื่อ     ครั้งน้ัน 
พวกเทวดาและพวกเจามัลละเมืองกุสินารา  สักการะ  เคารพ  นับถือ  บชูาพระ  
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สรีระของพระผูมีพระภาคเจา    ดวยการฟอนรํา  ขับรอง ประโคม ดอกไม  ของ 
หอม  ทั้งที่เปนทิพย  ทั้งที่เปนของมนุษย    เชิญไปทางทิศอุดรแหงพระนคร 
แลวเชิญไปสูพระนครโดยทวารทิศอุดร   เชิญไปทามกลางพระนคร    แลวออก 
ไปโดยทวารทิศบูรพา     แลววางพระสรีระพระผูมีพระภาคเจา ณ มกุฏพันธน  
เจดียของพวกเจามัลละ   ทางทิศบูรพาแหงพระนคร.   ลําดับนั้น  พวกเจามัลละ 
ไดถามทานพระอานนทวา พวกขาพเจาจะพึงปฏิบัติในพระสรีระของพระตถาคต 
อยางไร.  ทานพระอานนทกลาววา  ดูกอนวาสิฏฐะทั้งหลาย  พวกทานพึงปฏิบัติ  
ในพระสรีระพระตถาคต  เหมือนท่ีเขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจาจักรพรรดิ 
ฉะน้ัน.   เขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจาจักรพรรดิเปนอยางไรเลา. 
         ดูกอนวาสิฏฐะทั้งหลาย     เขาหอพระสรีระของพระเจาจักรพรรดิดวย 
ผาใหม   แลวซับดวยสําลี   แลวหอดวยผาใหม     โดยอุบายน้ีหอพระสรีระของ 
พระเจาจักรพรรดิดวยผา   ๕๐๐  คูแลว     เชญิพระสรีระลงในรางเหล็กอันเต็ม 
ดวยนํ้ามันครอบดวยรางเหล็กอ่ืน       แลวกระทําจิตกาธานดวยไมหอมทุกชนิด 
ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระเจาจักรพรรดิแลว    สรางพระสถูปของพระเจา 
จักรพรรดิไวที่ที่ทางใหญ  ๔  แพรง เขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจาจักรพรรดิ 
ดวยประการฉะน้ีแล   พวกทานพึงปฏิบัติในพระสรีระพระตถาคต  เหมือนท่ีเขา 
ปฏิบัติในพระสรีระของพระเจาจักรพรรดิฉะน้ัน    พึงสรางพระสถูปพระตถาคต 
ไวในหนทางใหญ ๔ แพรง ชนเหลาใดจักยกข้ึนซึ่งพวงมาลัยของหอมหรือจุณ 
จักอภิวาท     หรือจักยังจิตใหเลื่อมใสในพระสถูปนั้น       ขอน้ันจักเปนไปเพ่ือ 
ประโยชนเกือ้กูล   เพ่ือความสุขแกชนเหลาน้ันตลอดกาลนาน. 
         ลําดับนั้น      พวกเจามัลละเมืองกุสินารารับสั่งกะพวกบุรุษวา    ดกูอน 
พนาย  ถาอยางนั้น    พวกทานจงเตรียมสําลีไวพรอมเถิด.   พวกเจามัลละเมือง 
กุสินาราหอพระสรีระพระผูมีพระภาคเจาดวยผาใหม  แลวซับดวยสําลี  แลวหอ  
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ดวยผาใหมโดยอุบายน้ี   หอพระสรีระพระผูมีพระภาคเจาดวยผา  ๕๐๐ คู   แลว  
เชิญลงในรางเหล็กอันเต็มดวยนํ้ามัน    ครอบดวยรางเหล็กอ่ืน    แลวกระทาํจิต 
กาธานดวยไมหอมทุกชนิด    แลวจึงเชิญพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจาข้ึนสู 
จิตกาธาน. 
 
                              เรื่องพระมหากัสสปเถระ 
 
         [๑๕๔]  สมัยนั้น   พระมหากัสสปะพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประ- 
มาณ  ๕๐๐ รปู   เดินทางจากเมืองปาวาสูเมืองกุสินารา.    ลําดับนั้น  ทานมหา 
กัสสปะแวะออกจากทางแลวน่ังพักที่โคนไมตนหน่ึง. 
         สมัยนัน้  อาชีวกคนหน่ึง ถือดอกมณฑารพในเมืองกุสินาราเดินทางไกล 
มาสูเมืองปาวา.     ทานมหากัสสปะไดเห็นอาชีวกน้ันมาแตไกล   จึงถามอาชีวก 
นั้นวา ดูกอนผูมีอายุ  ทานยังทราบขาวพระศาสดาของเราบางหรือ. อาชีวกตอบ 
วา เราทราบอยู  พระสมณโคดมปรินิพพานได ๗ วัน เขาวันนี้  นี้ดอกมณฑารพ 
เราถือมาแตที่นั้น       บรรดาภิกษุเหลาน้ัน    ภิกษุเหลาใดยังไมปราศจากราคะ 
ภิกษุเหลาน้ันบางพวกประคองแขนท้ังสองคร่ําครวญอยู   ลมลงกลิ้งเกลือกไปมา 
เหมือนเทาขาดแลว  รําพันวา  พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานเร็วนัก   พระสุคต 
ปรินิพพานเร็วนัก   พระองคผูมีพระจักษุในโลกอันตรธานเร็วนัก.    สวนภิกษุ 
เหลาใดปราศจากราคะ    ภิกษุเหลาน้ันมีสติสัมปชัญญะอดกลัน้อยูวา    สังขาร 
ทั้งหลายไมเที่ยงหนอ  ขอน้ันจะหาไดในสังขารนี้แตที่ไหน. 
 
                                 เรื่องสุภัททวุฑฒบรรพชิต 
 
         [๑๕๕]  สมัยนั้น   บรรพชิตผูบวชเม่ือแกชื่อสุภัททะ  นั่งอยูในบริษัท 
นั้น.    สุภัททวุฑฒบรรพชิตไดกลาวกะพวกภิกษุวา  อยาเลยผูมีอายุ พวกทาน 



อยาเศราโศก   อยาร่ําไรไปเลย   เราพนดีแลว      ดวยวาพระมหาสมณะน้ันเบียด  
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เบียนพวกเราอยูวา     สิ่งน้ีควรแกเธอ     สิ่งน้ีไมควรแกเธอ     ก็บัดนี้พวกเรา 
ปรารภในสิ่งใด   ก็จักกระทําส่ิงน้ัน  ไมปรารถนาสิ่งใด   ก็จักไมกระทําส่ิงนั้น. 
         ลําดับนั้น พระมหากัสสปะเตือนภิกษุทั้งหลายวา  อยาเลยผูมีอายุ  พวก  
ทานอยาเศราโศก   อยาร่ําไรไปเลย    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสสอนไวอยางนี้  
กอนแลวไมใชหรือวา   ความเปนตาง  ๆ ความพลัดพราก      ความเปนอยางอ่ืน 
จากส่ิงและบุคคลเปนที่รักที่ชอบทั้งหมดตองมี    ขอน้ันจะหาไดในส่ิงและบุคคล 
ที่รักที่ชอบใจนี้แตที่ไหน   สิ่งใดเกิดแลว   มีแลว  ปจจัยปรุงแตงแลว    มีความ 
ทําลายเปนธรรมดา  ความปรารถนาวาขอส่ิงน้ี  อยาทําลายไปเลยดังน้ี  ไมเปน 
ฐานะที่จะมีได. 
 
                                   มัลลปาโมกข   ๔ 
 
         [๑๕๖]   สมัยนั้น    มัลลปาโมกข ๔ องค   สระสรงเกลาแลวทรงนุงผา 
ใหมดวยดําริวา   เราจักยังไฟใหติดจิตกาธารของพระผูมีพระภาคเจา    กย็อมไม 
อาจใหติดได.    ลําดับนั้น  พวกเจามัลละเมืองกุสินาราไดถามทานพระอนุรุทธะ 
วา  ทานอนุรุทธะอะไรหนอเปนเหตุ    อะไรหนอเปนปจจัย    ที่มัลลปาโมกข 
๔ องคเหลานี้     ผูสระสรงเกลาแลวทรงนุงผาใหมดวยดําริวา     เราจักยังไฟให 
ติดจิตกาธาร  ยอมไมอาจใหติดได.  ทานพระอนุรุทธะกลาววา  ดูกอนวาสิฏฐะ 
ทั้งหลาย  พวกเทวดามีความประสงคอยางหน่ึง.  มัลลปาโมกขถามวา  ขาแตทาน 
ผูเจริญ     พวกเทวดามีความประสงคอยางไร.     ทานพระอนุรุทธะตอบวา 
พวกเทวดามีความประสงควา     ทานพระมหากัสสปะน้ี        พรอมดวยภิกษุ 
สงฆหมูใหญประมาณ  ๕๐๐ รูป     เดินทางไกลจากเมืองปาวามาสูเมืองกุสินารา 
จิตกาธารของพระผูมีพระภาคเจาจักยังไมลุกโพลงขึ้น      จนกวาทานพระมหา 
กัสสปะจะถวายบังคมพระบาทท้ังสองของพระผูมีพระภาคเจาดวยมือของตน.  
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มัลลปาโมกขกลาววา  ขาแตทานผูเจริญ     ขอใหเปนไปตามความประสงคของ  
พวกเทวดาเถิด. 
 
                                 ถวายพระเพลิง 
 
         ลําดับนั้น  ทานพระมหากัสสปะเขาไปถึงมกุฏพันธนเจดียของพวกเจา 
มัลละในเมืองกุสินารา   และถึงจิตกาธานของพระผูมีพระภาคเจาแลว     ครัน้เขา 
ไปแลว    กระทําจีวรเฉวียงบาขางหน่ึงประนมอัญชล ี    กระทาํประทักษิณจิต 
กาธาน ๓ รอบ แลวเปดทางพระบาท    ถวายบังคมพระบาทท้ังสองของพระผูมี 
พระภาคเจาดวยเศียรเกลา.   แมภิกษุ  ๕๐๐ รูปเหลาน้ัน     กระทําจีวรเฉวียงบา 
ประนมอัญชลี   กระทําประทักษิณ ๓ รอบแลว      ถวายบังคมพระบาทท้ังสอง 
ของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา.  เมื่อทานพระมาหากัสสปะและภิกษุ ๕๐๐ 
รูปนั้นถวายบังคมแลว  จิตกาธานของพระผูมีพระภาคเจาก็โพลงข้ึนเอง.  เมื่อ 
พระสรีระของพระผูมีพระภาคเจาถูกเพลิงไหมอยู       พระอวัยวะสวนใด  คือ 
พระฉวี   พระจัมมะ   พระมังสะ พระนหารุ   หรือพระลสิกา   เถาเขมาแหงพระ 
อวัยวะสวนนั้น   มิไดปรากฏเลย   เหลืออยูแตพระสรีระอยางเดียว.   เมื่อเนยใส  
และน้ํามันถูกเพลิงไหมอยู   เถาเขมามิไดปรากฏฉันใด    เมื่อพระสรีระของพระ 
ผูมีพระภาคเจาถูกเพลิงไหมอยู. . .เหลืออยูแตพระสรีระอยางเดียวฉันนั้นเหมือน 
กัน.  บรรดาผา  ๕๐๐  คู เหลาน้ัน  เพลิงไหมเพียง ๒ ผืนเทาน้ัน  คือผืนในที่  
สุดกับผืนนอก.  เมื่อพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจาถูกเพลิงไหมแลว   ทอนํ้า 
ก็ไหลหลั่งมาจากอากาศดับจิตกาธานของพระผูมีพระภาคเจา.   น้ําพุงข้ึนแมจาก 
ไมสาละ   ดบัจิตกาธานของพระผูมีพระภาคเจา.     พวกเจามัลละเมืองกุสินารา 
ดับจิตกาธานของพระผูมีพระภาคเจา ดวยนํ้าหอมทุกชนิด.  ลําดับนั้น พวกเจา 
มัลละเมืองกุสินารา  ทําสัตติบัญชร  ในสัณฐาคาร     แวดลอมดวยธนูปราการ 
สักการะ  เคารพ  นับถือ    บูชาพระสรรีะของพระผูมีพระภาคเจาตลอด ๗ วัน 



ดวยการฟอนรํา  ขับรอง  ประโคม  ดอกไม  ของหอม.  
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                              เรื่องพระเจาอชาตศัตรูเปนตน 
 
         [๑๕๗]   พระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตศัตรู      เวเทหิบุตรได 
ทรงสดับแลววา  พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว   ในเมืองกุสินารา   จึงทรง 
สงทูตไปหาพวกเจามัลละเมืองกุสินาราวา  พระผูมีพระภาคเจาก็เปนกษัตริย  แม 
เราก็เปนกษัตริย  เราควรจะไดสวนพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจาบาง  จักได 
ทําพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผูมีพระภาคเจา.    พวกกษัตริยลจิฉวี 
เมืองเวสาลีไดทราบวา       พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลวในเมืองกุสินารา.  
จึงทรงสงทูตไปหาพวกเจามัลละเมืองกุสินาราวา   พระผูมีพระภาคเจากษัตริย 
แมเราก็เปนกษัตริย  เราควรจะไดสวนพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจาบาง  เรา 
ก็จักไดทําพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผูมีพระภาคเจา.      พวกกษัตริย 
ศากยะกบิลพัสดุไดสดับวา  พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานในเมืองกุสินารา 
จึงทรงสงทูตไปหาพวกเจามัลละเมืองกุสินาราวา     พระผูมีพระภาคเจาเปนพระ 
ญาติอันประเสริฐของพวกเรา. . .   พวกกษัตริยถูลีเมืองอัลลกัปปะ. . . พระผูมี 
พระภาคเจาเปนกษัตริย . . .  แมเราก็เปนกษัตริย. . . พวกกษัตริยโกลิยะเมือง 
รามคาม . . .พระผูมีพระภาคเจาเปนกษัตริย   แมเราก็เปนกษัตริย. . .พราหมณ 
ผูครองเมืองเวฏฐทีปะ . . .   พระผูมีพระภาคเจาก็เปนกษัตริย      แมเราก็เปน 
พราหมณ. . . พวกกษัตริยมัลละเมืองปาวา      ไดทรงสดับแลววาพระผูมีพระ 
ภาคเจา  ปรินิพพานในเมืองกุสินารา      จึงทรงสงทูตไปหาพวกเจามัลละเมือง 
กุสินาราวา   พระผูมีพระภาคเจาก็เปนกษัตริย    แมเราก็เปนกษัตริย    เราควร 
จะไดสวนพระสรีระผูมีพระภาคเจาบาง      จักไดกระทําพระสถูปและการฉลอง 
พระสรีระพระผูมีพระภาคเจา  เมื่อกษัตริยและพราหมณกลาวแลวอยางนี้    พวก 
เจามัลละเมืองกุสินาราไดตรัสกะหมู คณะเหลาน้ันวา      พระผูมีพระภาคเจา 
ปรินิพพานในคามเขตของพวกเรา  พวกเราจักไมใหสวนพระสรีระพระผูมีพระ 
ภาคเจา.  
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                                 เรื่องโทณพราหมณ 
 
         [๑๕๘]   เมื่อพวกเจามัลละเมืองกุสินาราตรัสอยางนี้แลว       โทณ-  
พราหมณไดพูดกะหมูคณะเหลาน้ันวา 
                             ดูกอนทานผูเจริญท้ังหลาย  ขอพวก  
                    ทานจงฟงคําอันเอกของขาพเจา พระพุทธ 
                    เจาของเราทั้งหลาย  เปนผูกลาวสรรเสริญ 
                    ขันติ  การจะสัมปหารกันเพราะสวนพระ 
                    สรีระธาตุของพระพุทธเจา  ผูเปนอุดม 
                    บุคคลเชนนี้  ไมดีเลย. 
                             ขอเราท้ังหลายท้ังปวง     จงยินยอม  
                    พรอมใจยินดีแบงพระสรีระออกเปน  ๘ 
                    สวนเถิด   ขอพระสถูปจงแพรหลายไปใน 
                    ทิศท้ังหลาย   ชนผูเลื่อมใสตอพระพุทธเจา 
                    ผูมีพระจักษมุีอยูมาก. 
 
                                   การแบงพระสรีระธาตุ 
 
         [๑๕๙]  หมูคณะเหลาน้ีกลาววา  ขาแตพราหมณ  ถาเชนนั้นขอทาน 
นั่นแหละ.  จงแบงพระสรีระธาตุพระผูมีพระภาคเจาออกเปน ๘  สวนเทา ๆ กัน  
ใหเรียบรอยเถิด. โทณพราหมณรับคําของหมูคณะเหลาน้ันแลว แบงพระสรีระ- 
ธาตุพระผูมีพระภาคเจาออกเปน ๘   สวนเทากันเรียบรอย    จึงกลาวกะหมูคณะ  
เหลาน้ันวา    ดูกอนทานผูเจริญท้ังหลาย  ขอพวกทานจงใหทะนานน้ีแกขาพเจา 
เถิด   ขาพเจาจักการทําพระสถูปและการฉลองทะนานบาง.    ทูตเหลาน้ันไดให 
ทะนานแกโทณพราหมณ.  
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         [๑๖๐]   พวกเจาโมริยะเมืองปปผลิวันไดสดับวา   พระผูมีพระภาคเจา   
ปรินิพพานในเมืองกุสินารา     จึงทรงสงทูตไปหาพวกเจามัลละเมืองกุสินาราวา 
พระผูมีพระภาคเจาก็เปนกษัตริย    แมเราก็เปนกษัตริย เราควรจะไดสวนพระ 
สรีระธาตุพระผูมีพระภาคเจาบาง  จักไดกระทําพระสถูปและการฉลองพระสรีระ 
ธาตุพระผูมีพระภาคเจา.   พวกเจามัลละเมืองกุสินารากลาววา    สวนพระสรีระ 
ธาตุพระผูมีพระภาคเจาไมมี    เราไดแบงพระสรีระธาตุของพระผูมีพระภาคเจา 
เสียแลว   ขอพวกทานจงนําพระอังคารไปแตที่นี้เถิด.  พวกทูตน้ันนําพระอังคาร 
ไปจากท่ีนั้นแลว. 
         [๑๖๑]   ครั้งน้ัน       พระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตศัตรูเวเทหิ- 
บุตร  ไดกระทําพระสถูปและการฉลองพระสรีระธาตุพระผูมีพระภาคเจาในกรุง 
ราชคฤห.     พวกกษัตริยลิจฉวีเมืองเวสาลี     ไดกระทําพระสถูป . . . ในเมอืง 
เวสาลี.   พวกกษัตริยศากยะเมืองกบิลพัสดุ      ไดกระทําพระสถูป. . . ในเมือง 
กบิลพัสดุ.   พวกกษัตริยถูลีเมืองอัลลกัปปะ     ไดกระทําพระสถูป. . . ในเมือง 
อัลลกัปปะ.   พวกกษัตริยโกลิยะเมืองรามคาม  ไดกระทําพระสถูป. . .ในเมือง 
รามคาม.     พราหมณผูครองเมืองเวฏฐทีปะ    ไดกระทําพระสถูป. . .ในเมือง 
เวฏฐทีปะ.  พวกเจามัลละเมืองปาวา  ไดกระทําพระสถูป. . .ในเมืองปาวา.  พวก 
เจามัสละเมืองกุสินารา    ไดกระทําพระสถูป . . .ในเมืองกุสินารา.    โทณพรา- 
หมณไดกระทําพระสถูปและการฉลองทะนาน.   พวกกษัตริยโมริยะเมืองปปผลิ- 
วัน    ไดกระทําพระสถูปและการฉลองพระอังคารในเมืองปปผลิวัน.   
         พระสถูปบรรจุพระสรีระธาตุมี ๘ แหง   เปน ๙ แหงทั้งบรรจุทะนาน 
เปน  ๑๐  แหงท้ังพระสถูปบรรจุพระอังคารดวยประการฉะน้ี  การแจกพระธาตุ 
และการกอพระสถูปเชนนี้   เปนแบบอยางมาแลว.  
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                                   พุทธสารีริกธาตุ 
  
         [๑๖๒]            พระสรีรธาตุของพระพุทธเจาผูมี  
                        พระจักษุ ๘ ทะนาน  ๗ ทะนาน   บูชากัน 
                        อยูในชมพูทวีป      สวนพระสรีรธาตุอีก 
                        ทะนานหน่ึงของพระพุทธเจา   ผูเปนบุรุษ 
                        ที่ประเสรฐิอันสูงสุด  พวกนาคราชบูชากัน 
                        อยูในรามคาม. 
                               พระเขี้ยวแกวองคหน่ึงเทวดาชั้นดาว 
                        ดึงสบูชาแลว  สวนอีกองคหนึ่ง  บชูากันอยู 
                        ในคันธารปุระ  อีกองคหน่ึงบูชากันอยูใน 
                        แควนของพระเจากาลิงคะ  อีกองคหน่ึง 
                        พระยานาคบูชากันอยู. 
                               ดวยพระเดชแหงพระสรีรธาตุนั่น 
                        แหละ  แผนดินประดับแลวดวยนักพรตผู 
                        ประเสริฐท่ีสุด   พระสรีรธาตุของพุทธ- 
                        เจาผูมีจักษุนี้  ชื่อวาอนัเขาสักการะ ๆ  สัก- 
                        การะดีแลว. 
                               พระพุทธเจาพระองคใดอันจอมเทพ 
                        พญานาคและจอมนระ  บชูาแลว  อันจอม 
                        มนุษยผูประเสริฐสุดบชูาแลวเหมือนกัน 
                        ขอทานท้ังหลายจงประนมมือถวายบังคม  
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                        พระสรรีธาตุนั้น ๆ ของพระพุทธเจาพระ 
                        องคนั้น  พระพุทธเจาท้ังหลายหาไดยาก 
                        โดยรอยแหงกัป. 
                                พระทนต  ๔๐  องคบริบูรณ     พระ 
                        เกศา  และพระโลมาท้ังหมด   พวกเทวดา 
                        นําไปองคละองคนําสืบตอกันในจกัรวาล 
                        ดังน้ีแล. 
                                 จบมหาปรินิพพานสูตรที่  ๓  
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                                 อรรถกถามหาปรินิพพานสูตร 
 
         มหาปรินิพพานสูตร  เริ่มตนวา  ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้.  
         พรรณนาความตามลําดับบทในมหาปรินิพพานสูตรนั้น     ดังตอไปนี้. 
บทวา  คิชฺฌกูเฏ  ความวา บนภูเขาชื่อวา คิชฌกูฏ เพราะมีฝูงแรงอยูบนยอด 
หรือมียอดคลายแรง. บทวา  อภิยาตุกาโม  ไดแกมพีระประสงคจะเสด็จยาตรา- 
ทัพยึดแควนวัชชี.  บทวา  วชฺชี  ไดแกเหลาเจาวัชชี.  บทวา  เอว  มหิทฺธิเก  
ไดแกประกอบดวยราชฤทธ์ิใหญอยางนี้.    พระเจาอชาตศัตรู  ตรัสถึงภาวะท่ี 
เจาวัชชีเหลาน้ันสามัคคีกัน ดวยพระดํารัสนี้.  บทวา เอว มหานภุาเว ไดแก 
ประกอบดวยอานุภาพมากอยางนี้.   พระเจาอชาตศัตรูตรัสถึงภาวะที่เจาวัชชี 
เหลาน้ัน  ทรงศึกษาหัตถศิลปะเปนตน     ที่ทานหมายเอากลาวไววา    พวกเจา 
ลิจฉวีราชกุมารเหลาน้ีศึกษาฝกฝนชํานาญดีแลวหนอ   ที่สามารถยิงลูกศร   เขา 
ทางชองดาลถี่  ๆ ได    ลกูศรท่ีติดพูทั้งใหญทั้งเล็กไมผิดพลาดเปาเลย.   บทวา 
อุจฺเฉชฺชามิ  แปลวา  จักตัดขาด.  บทวา  วินาเสสฺสามิ  แปลวา  จักทําใหถึง 
ความไมปรากฏ.  ในคําวา อนยพฺยสน   นี ้  ความเจริญหามิไดเหตุนั้นจึงชื่อวา 
อนยะ.  คําวา อนยะ นี ้ เปนชื่อของความไมเจริญ   ความไมเจริญน้ัน ยอม 
ขจัดทิ้งซ่ึงประโยชนเกื้อกูลและความสุข     เหตุนั้นจึงชื่อวา พยสนะ.  คําวา 
พยสนะ นี้  เปนชื่อของความเสื่อมมีเสื่อมญาติเปนตน.  บทวา  อาปาเทสฺสามิ 
แปลวา จักใหถึง. 
         ไดยินวา พระเจาอชาตศัตรูนั้น  ตรัสเฉพาะการยุทธอยางนี้  ในอิรยิา- 
บถมียืนและนั่งเปนตน     จึงสั่งกองทัพอยางนี้วา    พวกเจาจงเตรียมยาตราทัพ.  
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เพราะเหตุไร.   ไดยินวาตรงตําบลปฏฏนคามตําบลหน่ึงแหงแมน้ําคงคา  พระเจา  
อชาตศัตรูทรงมีอํานาจกึ่งโยชน    พวกเจาลิจฉวีมีอํานาจกึ่งโยชน.    อธิบายวา 
ก็ในตําบลน้ีเปนสถานที่ที่ตกอยูภายใตอํานาจปกครอง.     อีกอยางหน่ึงในท่ีนั้น 
สิ่งท่ีมีคามากตกจากเชิงเขา.    เมื่อพระเจาอชาตศัตรูทรงทราบดังนั้นแลว   ทรง 
พระดําริวา  ไปวันนี้  ไปพรุงน้ี   จึงตระเตรียมทันที   เหลาเจาลิจฉวีทรงสมัคร 
สมานกันอยู   จึงพากันไปกอนยึดของมีคามากเอาไวหมด.   พระเจาอชาตศัตรู 
เสด็จไปทีหลัง   ทรงทราบเรื่องนั้น แลวทรงกริ้ว  เสด็จไป.   เจาลิจฉวีเหลานั้น 
ก็กระทําอยางนั้นแหละแมในปตอมา.     ดังน้ันพระเจาอชาตศัตรูจึงทรงอาฆาต  
อยางรุนแรง  ไดทรงการทําอยางนั้นในคราวน้ัน.   แตนั้นทรงดําริวา ชื่อวาการ 
ตอยุทธกับคณะเจาเปนเรื่องหนัก     ชือ่วาการตอตีที่ไรประโยชนแมครั้งเดียวก็ 
มีไมได  แตเมื่อปรึกษากับบัณฑิตสักคนหน่ึงยอมไมพลาด.   กบ็ัณฑิตเชนพระ 
ศาสดา   ไมมี  ทั้งพระศาสดาก็ประทับอยูในวิหารใกล ๆ นี่เอง.  เอาเถิด  เราจะ 
สงคนไปทูลถาม  ถาเราไปเอง  จักมีประโยชนอะไร  พระศาสดาก็จักทรงดุษณี 
ภาพ  ก็เมื่อไมเปนประโยชนเชนนี้    พระศาสดาจักตรัสวา    พระราชาเสด็จไป 
ในที่นั้น  จะมีประโยชนอะไร.  ทาวเธอจึงสงวัสสการพราหมณไป.  พราหมณ 
ไปแลวก็กราบทูลความขอน้ันแดพระผูมีพระภาคเจา.   ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาว 
วา  อถ  โข  ราชา  ฯ เป ฯ  อาปาเทสฺสามิ  วชฺชึ  ดงัน้ี. 
         บทวา  ภควนฺต  วีชยมาโน  ความวา พระเถระยืนถวายงานพัดพระ 
ผูมีพระภาคเจาตามธรรมเนียม แตพระผูมีพระภาคเจาจะทรงหนาวหรือทรงรอน 
ก็หามิได.    พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับคําของพราหมณแลว   ไมทรงปรึกษา 
กับพราหมณนั้น กลับมีประสงคจะปรึกษากับพระเถระ  จึงตรัสคําวา กินฺติ  เต 
อานนฺท  สุต ดังน้ีเปนอาทิ.  
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         บทวา อภิณฺหสนฺนปิาตา    ความวา  ประชุมกันวันละ ๓ ครั้งบาง  
ประชุมกันเปนระยะบาง  ชื่อวา ประชุมกันเนือง ๆ.   บทวา  สนฺนิปาตพหุลา 
ความวา เมื่อไมหยุดพักวาเมื่อวาน  ก็ประชุมกันแลว    ทั้งวันกอนก็ประชุมกัน 
แลว    วันนีจ้ะประชุมกันทําไมอีก  ชื่อวา มากดวยการประชมุ.    บทวา ยาว- 
กีวฺจ  แปลวา    ตลอดกาลเพียงใด.     บทวา  วฑุฒิฺเยว  อานนฺท  วชฺชีน 
ปาฏิกงฺขาโน  ปรหิานิ  ความวา  เพราะเม่ือไมประชุมกันเนือง ๆ ไมฟงขาว 
ที่มาแตทุกทิศทุกทางก็ไมรูเรื่องวุนวายท่ีเกิดข้ึน  จากเขตบานหรือเขตนิคมโนน 
หรือโจรมั่วสุมในที่โนน.   แมเหลาโจรรูวา  พวกเจาพากันประมาท จึงปลนบาน 
และนิคมเปนตน     ทําชนบทใหพินาศ.     พวกเจายอมเสื่อมดวยประการฉะนี้. 
แตเมื่อประชุมกันเนือง ๆ รูขาวนั้น ๆ แตนั้นก็จะสงกําลังไปปราบฝายที่ไมใช 
มิตร  แมโจรทั้งหลายรูวาพวกเจาไมประมาท     พวกเราก็ไมอาจจะคุมกันเปน 
หมูเที่ยวไปได     แลวก็แตกหนีไป.    เจาท้ังหลายยอมเจริญดวยประการฉะน้ี.  
ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ชาววัชชีพึงหวังความเจริญถายเดียว 
ไมเสื่อมเลย.   บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา ปาฏิกงฺขา  แปลวา พึงปรารถนา 
อธิบายวา  พึงเห็นอยางนี้วา   ความเจริญจักมีแนแท. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคําวา สมคฺคา เปนตน   ดงัน้ี. 
         เมื่อกลองเรียกประชุมลั่นข้ึน     พวกเจาลิจฉวีการทําการบายเบี่ยงวา 
วันนี้เรามีกิจ วันนี้  มงคล ดังน้ี  ชื่อวาไมพรอมเพรียงกันประชุม.    แตพอได 
ยินเสียงกลอง กําลังกินก็ดี  กําลังแตงตัวก็ดี  กําลังนุงผาก็ดี  กินไดครึ่งหนึ่งบาง 
แตงตัวไดครึ่งหนึ่งบาง  กําลังนุงผาบาง  ก็เขาประชุม  ชื่อวา  พรอมเพรียงกัน 
ประชุม.  สวนเขาประชุมแลว   ก็คิดกป็รึกษากัน   ทํากิจท่ีควรทํา ไมเลิกพรอม 
กัน  ชื่อวา  ไมพรอมเพรียงกันเลิกประชุม.     ก็เม่ือเลิกประชุมกนัอยางนี้แลว 
พวกท่ีไปกอนมีความคิดอยางนี้วา  พวกเราไดยินแตพูดกันนอกเรื่อง  บัดนี ้จะ  
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พูดแตเรื่องที่มีขอยุติ.   แตเมื่อเลิกพรอมกัน   ก็ชื่อวาพรอมเพรียงกันเลิก.  อน่ึง  
ไดยินวา   ความวุนวาย หรือโจรมั่วสุมกัน  แตเขตบานหรือเขตนิคม  ในท่ีโนน 
เมื่อไตถามกันวา      ใครจักไปกระทําการปราบฝายท่ีไมใชมิตรเลา    ตางชิงกัน 
อาสาพูดวา   ขากอน  ขากอน   แลวพากันไปก็ดี     ชื่อวาพรอมเพรียงกันเลิก. 
แตเมื่อการงานของเจาองคหน่ึง   ตองงดไป  เหลาเจาท่ีเหลือก็สงบุตรและพ่ีนอง 
ไปชวยการงาน     ของเจาองคนั้นก็ไมพูดกะเจาผูเปนอาคันตุกะวา   โปรดเสด็จ 
ไปวังของเจาองคโนนเถิด    หากสงเคราะหพรอมกันทั้งหมดก็ดี    และเม่ืองาน 
มงคล   โรค  หรือสุขทุกขเชนนั้น    อยางอ่ืน   เกิดข้ึนแกเจาองคนั้น  ก็พากันไป 
ชวยเหลือในเรื่องนั้น  ทั้งหมดก็ดี   ชื่อวาพรอมเพรียงกัน  กระทาํกิจท่ีชาววัชช ี
พึงทํา. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  อปฺตฺต  เปนตนดั่งน้ี.  ไมต้ังภาษีอากร 
หรือ  พล ี หรืออาชญาที่ไมเคยทํา ชื่อวา ไมบัญญัติขอท่ียังไมบัญญัติ.  สวนใช 
ขอท่ีมาโดยโบราณประเพณี ชื่อวา ไมถอนขอท่ีทานบัญญัติไวแลว.   เมื่อบุคคล 
ถูกเขาจับมาแสดงวาเปนโจร.   ไมยอมวินิจฉัย  สั่งลงโทษโดยเด็ดขาดเลย  ชื่อวา 
ไมถือวัชชีธรรมโบราณประพฤติ.      เมื่อเจาเหลานั้นบัญญัติขอท่ียังไมบัญญัติ 
พวกผูคนที่ถูกบีบค้ันดวยภาษีใหมเอ่ียมเปนตน รูสึกวาเราถูกบีบค้ัน  ใครจักอยู 
ในแควนของเจาเหลาน้ีได  แลวก็พากนัไปชายแดนเปนโจรบาง  เปนพรรคพวก 
ของโจรบาง   ปลนชนบท.   เมื่อพวกเจาเลิกถอนขอท่ีบัญญัติไว    ไมเก็บภาษี 
เปนตน    ทีม่ีมาตามประเพณีเรือนคลังก็เสื่อมเสีย   แตนั้นกองทัพ   ชาง  มาและ 
ไพรพล  เมื่อไมไดวัตถุเนืองนิตยเหมือนพนักงานตนหองเปนตน   ก็จะเส่ือมทาง 
กําลังใจกําลังกาย  พวกเขาก็ไมควรจะรบ  ไมควรจะบํารุงได.  เมื่อไมยึดถือวัชช-ี 
ธรรมโบราณประพฤติ  ผูคนในแวนแควน ก็จะพากันโกรธวา พวกเจาทําบุตรบิดา 
พ่ีนองของเราผูไมเปนโจรวาเปนโจรตัดทําลายกัน  แลวพากนัไปชายแดน  เปน  
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โจรบาง เปนพรรคพวกของโจรบาง โจมตีชนบท.  พวกเจายอมเสื่อมดวยอาการ   
อยางนี้.   แตเมื่อพวกเจาบัญญัติขอท่ีบัญญัติแลว  พวกผูคนก็จะ พากันราเริงยินดี 
วาพวกเจากระทําแตขอที่มาตามประเพณี  ดังนี้แลว   ตางก็จะทําการงาน   มีกสิ- 
กรรมและพาณิชยกรรมเปนตนใหเกิดผลสมบูรณ.   เมื่อไมเพิกถอนขอท่ีบัญญัติ 
ไวแลวเก็บภาษีเปนตน  ที่มีมาตามประเพณี   เรือนคลังก็เจริญ   แตนั้นทัพชาง 
มาและไพรพล   เมื่อไดวัตถุเนืองนิตย  เหมือนพนักงานตนหอง  สมบูรณดวย 
กําลังใจ   กําลังกายแลว    ควรรบได   ควรบํารุงได. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  โปราณ  วชฺชิธมฺม  นี้ดังตอไปนี้เขาวา 
พวกเจาวัชชีแตกอน   ไมตรัสวา   เมื่อตนถูกเขานํามาแสดงวาผูนี้เปนโจร   พวก 
ทานจงจับโจรน้ัน   แลวมอบใหมหาอํามาตยฝายสอบสวน.  ฝายอํามาตยเหลาน้ัน 
สอบสวนแลว   ถาหากวาไมใชโจรก็ปลอยไป   ถาเปนโจรก็ไมพูดอะไร ๆ  ดวย 
ตนเอง แลวมอบใหมหาอํามาตยฝายผูพิพากษา.  มหาอํามาตยผูพิพากษาวินิจฉัย 
แลว   ถาไมใชโจรก็ปลอยตัวไป   ถาเปนโจร   ก็มอบใหแกมหาอํามาตยฝายท่ี 
ชื่อวาลูกขุน.   ลูกขุนเหลาน้ันวินิจฉัยแลว    หากไมใชโจรก็ปลอยตัวไป   หาก 
เปนโจร    กม็อบใหมหาอํามาตย ๘ ตระกูล.    มหาอํามาตย ๘ ตระกูลนั้น   ก็ 
กระทําอยางนั้นเหมือนกัน  แลวมอบใหเสนาบดี.   เสนาบดีก็มอบใหแกอุปราช 
อุปราชก็มอบถวายแดพระราชา.   พระราชา   วินิจฉัยแลว    หากวาไมใชโจรก ็
ปลอยตัวไป    หากวาเปนโจร    ก็จะโปรดใหเจาหนาท่ีอานคัมภีร    กฏหมาย 
ประเพณี.     ในคัมภีรกฏหมายประเพณีนั้นเขียนไววา     ผูใดทาํความผิดชื่อนี้  
ผูนั้นจะตองมีโทษชื่อน้ี.   พระราชา  ทรงนําการกระทําของผูนั้นมาเทียบกับตัว 
บทกฏหมายนั้นแลว  ทรงลงโทษตามสมควรแกความผิดนั้น   ดังน้ันเมื่อพวกเจา 
ยึดถือวัชชีธรรมโบราณประพฤติ  ผูคนทั้งหลายยอมไมติเตียน.  พวกเจาทั้งหลาย 
ยอมทํางาน     ตามประเพณีโบราณ    เจาเหลาน้ันยอมไมมีโทษ    ยอมมีโทษ  
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แตเราเทาน้ัน    เพราะฉะน้ัน     เขาจึงไมประมาททําการงาน.    เจาทั้งหลายยอม  
เจริญดวยอาการอยางน้ี.   ดวยเหตุนี้   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    อานนท 
พวกเจาวัชชี   พึงหวังความเจริญถายเดียว  ไมมีความเสื่อมเลย. 
         บทวา  สกฺกโรนฺติ   ไดแก    เมื่อกระทําสักการะแกเจาวัชชีเหลาน้ัน 
อยางใดอยางหนึ่ง  ยอมกระทําแตดี ๆ เทาน้ัน.    บทวา  ครุกโรนฺติ    ไดแก 
กระทําการเชิดชูความเปนผูควรเคารพ.  บทวา  มาเนนฺติไดแก  รกัดวยใจ. 
บทวา  ปูเชนฺติ  ไดแก  แสดงการนอบนอม.  บทวา  โสตพฺพ  มฺญนฺติ 
ไดแก ไปปรนนิบัติวันละ ๒-๓ ครั้ง   ยอมสําคัญถอยคําของเจาวัชชีเหลาน้ัน 
วาควรฟงควรเชื่อ.  พึงทราบวินิจฉัยในขอน้ัน ดังนี้.  ชนเหลาใด  ไมทําสักการะ 
แกเจาผูเฒา    ผูแกอยางนี้     และไมไปปรนนิบัติเจาเหลาน้ัน     เพ่ือฟงโอวาท 
ชนเหลาน้ันถูกเจาเหลาน้ันสลัดทิ้งไมโอวาท   ใฝใจแตการเลน  ก็ยอมเสื่อมจาก 
ความเปนพระราชา.    สวนเจาเหลาใด    ปฏิบัติตามอยางน้ัน    เจาผูเฒาผูแก 
ยอมสอนประเพณีโบราณแกเจาเหลาน้ันวา สิ่งน้ี ควรทํา สิ่งน้ีไมควรทํา  แมถึง 
สมัยทําสงคราม   ก็ยอมแสดงอุบายวา   ควรเขาไปอยางน้ี    ควรออกไปอยางนี้. 
เจาเหลาน้ันรับโอวาท  ปฏิบัติตามโอวาท  ยอมสามารถดํารงราชประเพณีไวได. 
ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  อานนท  เหลาเจาวัชช ี พึงหวัง 
ความเจริญถายเดียวไมเสื่อมเลย. 
         บทวา กุลิตฺถิโย   ไดแกหญิงแมเรือนของตระกูล.  บทวา  กุลกุมา- 
ริโย   ไดแกธิดาของหญิงแมเรือนเหลาน้ัน   ผูยังไมเปนอิสสระ.    ในคําวา 
โอกฺกสฺส  ปสยฺห  นี้คําวา  โอกฺกสฺส  กด็ี  ปสยฺห  กด็ีนี้เปนชื่อของอาการ 
ขมขืน. ศาสนิกชนสวดวา  อุกฺกสฺส  ดงัน้ีก็มี.  ในบทเหลาน้ัน  บทวา  โอกฺกสฺส 
แปลวา ฉุดครา.  บทวา  ปสยฺห  แปลวา  ขมขืน.   ก็เม่ือเจาเหลาน้ัน  กระทํา 
อยางนี้    พวกผูคนในแวนแควน   ก็พากันโกรธวา   พวกเจาเหลาน้ี     จับบุตร  
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และมารดา   ในเรือนของเราบาง  จับธิดาท่ีเรา   เอาปากดูดน้ําลายน้ํามูกเปนตน  
เลี้ยงเติบโตมา  โดยพลการใหอยู  ในเรือนของตนบาง  แลวเขาไปในปลายแดน 
เปนโจรบาง  เปนพรรคพวกโจรบาง  โจมตีชนบท.   แตเมื่อไมกระทําอยางนั้น 
พวกผูคนในแวนแควน  ก็ขวนขวายนอย  ทําการงานของตน  ยอมทําคลังหลวง 
ใหเจริญ    พึงทราบความเจริญและความเสื่อมในขอน้ี   ดวยประการฉะนี้. 
         บทวา   วชฺชีน  วชฺชเิจติยานิ  ความวา  สถานที่ยักษ  ไดนามวาเจดีย 
เพราะอรรถวาเขาทําไวอยางงดงาม     ในแวนแควน  คือรัฐของพวกเจาวัชชี. 
บทวา  อพฺภนฺตรานิ  คือต้ังอยูภายในพระนคร.  บทวา  พาหิรานิ  คือต้ัง 
อยูภายนอกพระนคร.   บทวา   ทินฺนปุพฺพ  แปลวา  ที่เขาเคยให.  บทวา  
กตปุพฺพ  คือ ที่เขาเคยทํา.  บทวา  โน  ปริหาเปสฺสนฺติ  ความวา  จักไมให 
ลดลง   กระทําตามเดิมนั่นเอง.  จริงอยู  เมื่อเจาวัชชีลดพลกีรรมที่ชอบธรรมเสีย 
เหลาเทพยดายอมไมกระทําอารักขาที่จัดไวอยางดี    ทั้งไมสามารถที่จะยังทุกขที่ 
ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน    ทําโรคไอโรคในศรีษะเปนตน    ที่เกิดข้ึนแลวใหกําเริบ 
เมื่อมีสงครามก็ไมชวย    แตเมื่อพวกเจาวัชชีไมลดพลีกรรม    เทพยดาท้ังหลาย 
ยอมการทําอารักขาที่จัดไวเปนอันดี    ถึงไมสามารถทําสุขที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน 
แตก็กําจัดโรคไอโรคในศีรษะเปนตน   ที่เกิดข้ึนแลวได  ทั้งจะชวยในยามสงคราม 
ดวยพึงทราบความเจริญ   และความเส่ือมในขอน้ี    ดังกลาวมานี้ . 
         พึงทราบวินิจฉัยในบทวา  ธมฺมกิา  รกขฺาวรณคุตฺติ  ดังตอไปนี้ 
ชื่อวา  อาวรณะ  เพราะปองกันโดยประการที่   สิง่ซ่ึงไมนาปรารถนา ยังไมมาถึง. 
ชื่อวาคุตติ    เพราะคุมครองโดยประการที่    สิ่งซ่ึงปรารถนามีอยูแลว    ยังไม 
เสียหาย   ชื่อวารักขาเหมือนกัน.  ในคําน้ัน  การลอมรักษาดวยกองเพลิง   ไม 
ชื่อวา  ธัมมิการักขาวรณคุตติ   เพ่ือบรรพชิต   แตการกระทําโดยที่ไมตัดตนไม 
ในปาใกลวิหาร    ไมจับเนื้อดวยตาขาย  ไมจับปลาในสระโปกขรณี  ชื่อวา  
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ธัมมิการักขาวรรณคุตติ.  ก็ดวยคําวา  กินฺติ  อนาคตา  จ  นี ้ ทานถามความ  
ในใจของเจาวัชชีเหลาน้ันวา     มีจิตสันดานปรากฏอยางนี้.    พึงทราบวินิจฉัย 
ในคําน้ัน   ดงัตอไปนี้.   เจาวัชชีเหลาใด   ไมปรารถนาการมาของพระอรหันต 
ทั้งหลายท่ียังไมมา   เจาวัชชีเหลาน้ัน   ชื่อวา   เปนผูไมมีศรัทธา   ไมเลื่อมใส 
เมื่อบรรพชิต  มาถึงแลว   ก็ไมไปตอนรับ   ไมไปเยี่ยม   ไมกระทําปฏิสันถาร 
ไมถามปญหา   ไมฟงธรรม   ไมใหทาน   ไมฟงอนุโมทนา   ไมจัดที่อยูอาศัย 
เมื่อเปนเชนน้ัน  เสียงติเตียนเจาวัชชีเหลาน้ัน  ก็จะกระฉอนไปวา  เจาชื่อโนน 
ไมเชื่อ   ไมเลื่อมใส   เมือ่บรรพชิตมาถึงก็ไมตอนรับ  ฯลฯ   ไมจัดที่อยูอาศัย. 
เหลาบรรพชติฟงเรื่องนั้นแลว     แมผานทางประตูพระนคร      ของเจาองคนั้น 
ก็ไมเขาไปยังพระนคร.   เหลาพระอรหันตที่ยังไมมา   ก็ยอมไมมาดวยประการ 
ฉะน้ี.   เม่ือท่ีอยูอยางผาสุก   สําหรับพระอรหันตที่มาแลวไมมี.   แมเหลาพระ- 
อรหันตที่ไมรูมาถึง    ก็คิดวากอนอ่ืน     เราคิดจะมาอยู    แตใครเลาจักอยูได 
โดยความไมไยดี   ของเจาเหลาน้ี    ดงัน้ีแลวก็พากันออกไปเสีย.   โดยประการ 
ดังกลาวมานี้     เมื่อเหลาพระอรหันตที่ยังไมมา   ก็ไมมา   ที่มาแลวก็อยูลําบาก 
ถิ่นนั้นยอมไมใชเปนที่อยูสําหรับบรรพชิต.   แตนัน้การอารักขาของเทวดา   ก ็
ยอมไมมี  เมื่อเปนดังน้ัน  เหลาอมนุษยก็ไดโอกาส.   เหลาอมนุษยก็แนนหนา 
ยอมทําความปวยไขที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน.  บญุอันมีที่ต้ัง  เชนการเห็นการถาม 
ปญหา    เหลาทานผูมีศีลเปนตน     ก็ไมมาถึง.    แตเมื่อวาโดยปริยายกลับกัน 
บุญอันเปนฝายขาว ที่ตรงกันขามกับบาปฝายดํา  ตามท่ีกลาวแลวยอมเกิดพรอม 
พึงทราบความเจริญและความเสื่อมในขอน้ี   ดังกลาวมาฉะน้ี. 
         พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสคําน้ีวา  เอกมิทาห  ก็เพ่ือทรงประกาศภาวะ 
แหงวัชชีสูตรนี้    ที่ทรงแสดงไวแลว   แกเหลาเจาวัชชีในกาลกอน.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา สารนฺทเท  เจติเย  คือ วิหารท่ีมีชื่ออยาง 
นี้   ไดยินวา  เมื่อพระพุทธเจายังไมอุบัติ   สถานที่อยูของ สารันททยักษ  ในที่  
นั้น  ไดเปนเจดีย.     ครั้งน้ันเหลาเจาวัชช ี  ใหสรางวิหารถวายแดพระผูมีพระ 
ภาคเจาลงในท่ีนั้น.   วิหารน้ันก็นับไดวา  สารันททเจดียนั่นเอง     เพราะทรง 
สรางไวตรงท่ีสารันททเจดีย. 
         บทวา อกรณียา  แปลวา ไมพึงกระทํา อธิบายวาไมควรยึดถือ. คําวา 
ยทิท เปนเพียงนิบาต.  บทวา  ยุทฺธสฺส  เปนฉัฏฐีวิภัติ  ลงในอรรถตติยาวิภัติ. 
ความวาใคร ๆ ไมอาจเผชิญหนาตอยุทธได.    บทวา  อฺตฺร  อุปลาปนาย 
ไดแก นอกจากการเจรจากัน.    อธิบายวา     การสงเครื่องบรรณาการมี    ชาง 
มา   รถ   เงิน   และทองเปนตน   สงเคราะหกัน ดวยกลาววา  พอกันทีสําหรับ 
การขัดแยงกัน   พวกเราสามัคคีกันเดี๋ยวนี้เถิด  ดังนี้  ชื่อวาการเจรจากัน. กระทํา 
การสงเคราะหกันอยางนี้    ก็อาจยึดเหน่ียวกันไวได    ดวยความสนิทสนมอยาง 
เดียว.   บทวา  อฺตฺร  มิถุเภทาย    ไดแก  นอกจากทําใหแตกกันเปนสองฝาย 
ดวยคําน้ี    ทานแสดงวา    แมกระทําการแตกซ่ึงกันและกัน     ก็อาจจับเหลาเจา 
วัชชีเหลาน้ันได.    พราหมณไดนัย      แหงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา 
แลว    จึงกลาวคําน้ี.   ถามวา  ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวาพราหมณไดนัย 
แหงพระดํารัสนี้หรือ.    ตอบวาทรงทราบสิ.     ถามวา   เมื่อทรงทราบ   เหตุไร 
จึงตรัส.   ตอบวา เพราะทรงอนุเคราะห.  ไดยินวาพระผูมีพระภาคเจาน้ัน   ทรง 
พระดําริวา   แมเม่ือเราไมกลาว ๒ -๓ วัน   พราหมณจักไปจับเจาวัชชีเหลาน้ัน 
แตเมื่อเรากลาว พราหมณ  เมื่อจะทําลายสามัคคี   ก็ตองใชเวลาถึง ๓ ป   จักมี 
ชีวิตอยูเพียงเทาน้ีก็ประเสริฐแลว     ดวยวาเหลาเจาวัชชีเปนอยูไดเพียงนี้    ก็จัก 
ทําบุญเปนที่พ่ึงของตนกันได.     บทวา  อภินนฺทิตฺวา   แปลวา  บรรเทิงจิต.  
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บทวา อนุโมทิตฺวา   ไดแกอนุโมทนาดวยวาจาวา   ทานพระโคดม  คํานี้เปน  
วาจาสุภาษิตแท.  บทวา  ปกฺกามิ  ไดแกไปยังราชสํานัก.                 
         ลําดับนั้น   พระราชา (อชาตศัตรู)   ตรัสถามพราหมณนั้นวา อาจารย 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวากระไร. พราหมณทูลวา พระดํารัสของทานพระสมณ- 
โคดม  บงชีว้า    ใคร ๆ ไมอาจจับเหลาเจาวัชชีได  แตวา  อาจจับไดดวยการ 
เจรจา  ๑   ดวยการทําใหแตกสามัคคี  ๑.     พระราชาตรัสถามพราหมณนั้นวา 
ชาง  มา  เปนตนของเรา    จักพินาศดวยการเจรจา     เราจักจับเหลาเจาวัชชี 
ดวยการทําลายสามัคคีเทาน้ัน  เราจักทําอยางไร.   พราหมณทูลวา    พระมหา- 
ราชเจา ถาอยางน้ัน  ขอไดโปรดปรารภแควนวัชชี  ยกเรื่องข้ึนตรัสในที่ประชุม 
แตนั้น   ขาพระองคจักทูลวาพระมหาราชเจา  พระองคจะทรงประสงคอะไรดวย 
สมบัติของเจาเหลาน้ัน     เจาเหลาน้ัน จงทํากสิกรรมและพานิชยกรรมเปนตน 
เลี้ยงชีพอยูเถิด แลวทําทีจะหลบหนีไป   ตอน้ัน  พระองคพึงตรัสวา เหตุไรหนอ 
ทานพราหมณผูนี้     จึงคัดคานเรื่องแควนวัชชีที่ปรารภกัน.     ตอนกลางวันขา 
พระองคจักสงเครื่องบรรณาการไปถวายเจาวัชชีเหลาน้ัน     แมพระองคก็จงให 
จับขาพระองคนั้น   ยกโทษของขาพระองค  ไมทําการจองจําและเฆ่ียนตีเปนตน 
หากแตโกนหัวอยางเดียว  เนรเทศออกไปจากพระนคร เมื่อเปนดั่งน้ัน  ขาพระ 
องคจักกลาววา     ขาพระองคใหสรางกําแพงและคูในพระนครของพระองค 
ขาพระองคจะรูถึงสถานท่ีมั่นคงและออนแอ      และสถานที่ต้ืนและลึกบัดนี้  
ขาพระองคจักทําพระนครน้ันใหตรงไมนานเลย    พระองคฟงคําน้ัน   พึงตรัส 
สั่งไลใหไปดังนี้.  พระราชาก็ไดทําทุกประการ. 
         เหลาเจาลิจฉวี      ทรงสดับการเนรเทศพราหมณนั้นแลวตรัสวา 
พราหมณโออวด     ทานท้ังหลายอยาใหพราหมณนั้นขามแมน้ําคงคาไปได. 
บรรดาเจาลิจฉวีเหลาน้ัน    เม่ือเจาลิจฉวีบางพวกกลาววา   เขาวาพราหมณนั้น  
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ถูกเขาทําอยางนี้       เพราะเขาพูดปรารภพวกเรา    เจาวัชชีอีกพวกหนึ่งกลาววา  
พนาย ทานอยาไดใหพราหมณเขามา.     พราหมณนั้นไปพบพวกเจาลิจฉวีถูก 
ถามวา  ทานไดทําผิดอะไรจึงเลาเรื่องน้ัน.     พวกเจาลิจฉวี  กลาววาพราหมณ 
ทําผิดเล็กนอย    ไมควรลงโทษหนักอยางนี้แลวจึงถามวา     ในนครน้ันทานมี 
ตําแหนงอะไร.   พราหมณตอบวา    ขาพระองคเปนอํามาตยฝายวินิจฉัย.  เจา 
ลิจฉวี  ตรัสวาทานจงดํารงตําแหนงน้ันนั่นแล.   พราหมณนั้นก็ทําหนาท่ีวินิจฉัย 
เปนอันดี.     ราชกุมารท้ังหลายพากันศึกษาศิลปะในสํานักของพราหมณนั้น. 
พราหมณนั้นทรงคุณ วันหน่ึงพาเจาลิจฉวีองคหนึ่งไปท่ีแหงหน่ึง  ถามวาเด็ก ๆ 
ทํานากันหรือ.  เจาลิจฉวีองคหน่ึง ตอบวา เออ ทํานา ถามวา  เทียมโคคูหรือ. 
ตอบวา  เออ  เทียมโคคู.  พราหมณกลาวอยางนี้แลวก็กลับไป.   ตอน้ัน  เจาลิจ- 
ฉวีองคอ่ืน  จึงถามเจาลิจฉวีองคนั้นวา     อาจารยพูดกระไรไมเชื่อคําเจาลิจฉวี 
องคนั้นบอก     คิดวาเจาลิจฉวีองคนั้นไมบอกเราตามเปนจริง     ก็แตกกับเจา 
ลิจฉวีองคนั้น.  แมในวันอ่ืน ๆ พราหมณก็พาเจาลิจฉวีองคหน่ึง ไปท่ีแหงหนึ่ง 
ถามวา ทานเสวยกับอะไรแลวก็กลับ.  เจาลิจฉวีองคอ่ืนไมเชื่อก็แตกกันอยางนั้น 
เหมือนกัน.  แมในวันตอ ๆ  มา พราหมณก็พาเจาลิจฉวีอีกองคหน่ึง ไปท่ีแหง 
หน่ึงแลวถามวา  เขาวาทานจนนักหรือ.   ยอนถามวาใครพูดอยางนี้.   พราหมณ 
ตอบวา  เจาลิจฉวีชื่อโนน.      พราหมณก็พาเจาลิจฉวีองคอ่ืน ๆ ไปท่ีแหงหนึ่ง 
แลวถามวา   เขาวาทานขลาดนักหรือ.  ยอนถามวาใครพูดอยางนั้น.   ตอบวา 
เจาลิจฉวีชื่อโนน.    พราหมณกลาว  ถอยคําท่ีเจาลิจฉวีอีกองคหน่ึง    มิไดกลาว 
ตอเจาลิจฉวีอีกองคหน่ึงดวยอาการอยางน้ี  ๓ ป    จึงแยกเจาลิจฉวีเหลาน้ันออก 
จากกัน   แลวกระทําโดยประการท่ีเจาลิจฉวีทั้ง ๒ ฝาย    ไมเดินทางเดียวกันจึง 
ใหตีกลองเรียกประชุม.     พวกเจาลิจฉวีกลาวกันวา   ผูเปนใหญจงประชุมกัน  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 348 

ผูกลัวจงประชุมกันเถิด    แลวก็ไมประชุมกัน.      พราหมณจึงสงขาวถวายพระ  
ราชาวาบัดนี้ถึงเวลาแลว   โปรดรีบเสด็จมาเถิด. 
         พระราชาชาสดับแลว  ก็โปรดใหตีกลองเรียกไพรพล เสด็จกรีธาทัพออกไป. 
ชาวเมืองเวสาลี ก็ตีกลองประกาศวา      พวกเราจักไมยอมใหพระราชาเสด็จขาม 
แมน้ําคงคา.   ชาวเมืองเวสาลี  ฟงประกาศน้ันแลว      ก็พูดวาคนเปนใหญจงไป 
กันเถิด ดังน้ีเปนตน   แลวก็ไมไปประชุมกัน.  ชาวเมืองเวสาลี  ก็ตีกลองประกาศ 
วา   พวกเราจักไมใหพระราชาเสด็จเขาพระนครจะปดประตูอยูเสีย    ไมไปประ- 
ชุมแมแตคนเดียว.   พระราชาเสด็จเขาทางประตูตามที่เปดไว  ทรงทําเหลาเจา 
วัชชีทั้งหมดใหถึงความยอยยับแลวเสด็จไป. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  อถโข  ภควา  อจริปกฺกนฺเต เปนตน  ดังตอ 
ไปน้ี.  บทวา  สนฺนิปาเตตฺวา  ความวา พระอานนทเรียกประชุมวา  ทานผูมี 
อายุทั้งหลาย   จงสงทานผูมีฤทธิ์ไปท่ีวิหารไกล ๆ จงไปประชุมกันเอง   ทีวิ่หาร 
ใกล ๆ พระผูมีพระภาคเจามีพระประสงคจะประชุมพวกทาน.  บทวา อปรหิา- 
นิเย ความวา ไมกระทําเหตุแหงความเจริญใหเสื่อม. บทวา  ธมฺเม  เทเสสฺสามิ 
ความวา เราจักกลาวใหแจมชัด      ประหน่ึงยกพระจันทรพันดวง   พระอาทิตย 
พันดวงข้ึน  ประหน่ึงตามประทีปน้ํามันพันดวงที่สี่มุมเรือน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อภณิฺหสนฺนิปาตา  นี้    ก็เชนเดียวกับ 
ที่กลาวไวแลว ในการประชุมของเจาวัชชี   นั่นเอง.        อน่ึง   เพราะเหตุที่ไม 
ประชุมกันเนือง ๆ ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้  ไมไดยินขาวท่ีมาในทิศตาง ๆ 
แตนั้น   สีมาของวัดโนนก็วุนวาย   อุโบสถและปวารณาก็งด   ภิกษุทั้งหลายใน 
ที่โนนกระทาํอเนสนกรรมมีเวชชกรรมและทูตกรรมเปนตน       เปนผูมากดวย 
วิญญัติ     ไมรูจักกิจเปนตนวาเลี้ยงชีวิตดวยอเนสนกรรมมีการใหดอกไมเขา 
เปนตน.    แมภิกษุชั่วท้ังหลายรูวาสงฆเผลอ    รวมกันเปนกลุมกอน    ยอมทํา  
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ศาสนาใหเสื่อมถอย.   แตเพราะประชุมกันเนือง ๆ  ภิกษุทั้งหลายยอมไดยินเรื่อง  
นั้น ๆ.    แตนั้นก็สงภิกษุสงฆ    ไปกระทําสีมาใหตรง   ทําอุโบสถและปวารณา 
เปนตน    ใหเปนไป.  สงภิกษุผูนับเนื่องในอริยวงศไปในที่ ๆ เหลาภิกษุมิจฉาชีพ 
หนาแนน    ใหกลาวอริยวงศ    ใหเหลาพระวินัยธร    กระทํานิคคหะภิกษุชั่ว 
ทั้งหลาย   แมภิกษุชั่วท้ังหลายรูวาสงฆไมเผลอ   พวกเราไมอาจรวมเปนหมูเปน 
กลุมกันได   ก็แตกหนีไป.    พึงทราบความเส่ือมและความเจริญ    ในขอน้ีดวย 
ประการฉะน้ี. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคําวา   สมคฺคา  เปนตนดังตอไปนี้  เมื่อเขาตีกลอง 
หรือเคาะระฆังประกาศวา  สงฆจงประชุมกัน   เพราะประสงคจะแจง  วัตตกติกา 
เพราะประสงคจะใหโอวาท   เพ่ือปฏบิัติพระเจดีย  ปฏิบัติลานโพธิ์   หรือ  เพ่ือ 
มุงโรงอุโบสถ   กระทําการหลีกเลี่ยงวา   ผมมีกิจดวยจีวร   ผมสุมบาตร   ผมมี 
การกอสราง  ชื่อวาไมพรอมเพรียงกันกระทํา.  สวนภิกษุทั้งหลายเวนกิจการนั้น 
ทั้งหมด ประชุมกันโดยการปาวรองคร้ังเดียวเทาน้ันดวยความสนใจวา  ผมกอน 
ผมกอน   ชื่อวาพรอมเพรียงกันประชุม.   อน่ึงประชุมกันแลว   คิดปรึกษากัน 
กระทํากิจท่ีควรทําไมเลิกพรอมกัน ไมชื่อวาพรอมเพรียงกันเลิก.  ก็บรรดาภิกษุ 
ทั้งหลายผูเลิกกันแลวอยางนี้     พวกภิกษุที่ไปกอนคิดอยางนี้วา    พวกเราฟงแต 
เรื่องนอกเรื่อง    บัดนี้จักพูดกันแตขอท่ียุตติ.    แตเมื่อเลิกโดยพรอมเพรียงกัน 
ก็ชื่อวาพรอมเพรียงกันเลิก   อน่ึง ภิกษุทั้งหลายสดับวา  สีมาของวิหารในที่ชื่อ 
โนนวุนวายอุโบสถ และปวารณาก็งด ภิกษุชั่ว ผูกระทําอเนสนกรรมมีเวชชกรรม 
เปนตน  ในที่ชื่อโนนมีหนาแนน   เมือ่ภิกษุเหลานั้น   กลาววา  ใครจะไปทําการ 
นิคคหะภิกษุเหลาน้ัน จึงพูดรับอาสาวา  ผมกอน  ผมกอน แลวก็ไปชื่อวาพรอม 
เพรียงกันเลิก.  ก็ภิกษุทั้งหลายพบภิกษุอาคันตุกะ  ไมพูดอะไรวา  จงไปบริเวณนี้  
จงไปบริเวณน้ันทั้งหมดแมกระทําวัตรอยูก็ดี   พบภิกษุผูมีบาตรจีวรเกาแสวงหา  
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บาตรจีวรดวยภิกษุจารวัตร  เพ่ือภิกษุนั้นก็ดี  แสวงหาคิลานเภสัช (ยา)  เพ่ือ  
ภิกษุไขก็ดี  ไมพูดกะภิกษุไขผูไมมีที่พ่ึงวา  จงไปบริเวณโนนซิ  จงไปบริเวณ 
โนนซิก็ดี   ปฏิบัติในบรเิวณของตน ๆ อยูก็ด ี  มคัีมภีรเหลืออยูคัมภีรหน่ึง  ก ็
สงเคราะหภิกษุ  ผูมีปญญาใหภิกษุนั้นยกคัมภีรนั้นข้ึนก็ดี    ชือ่วาพรอมเพรียง 
กันกระทํากิจของสงฆที่พึงกระทํา.  พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  อปฺตฺต ดังน้ี 
เปนตน ดังตอไปนี้. ภิกษุทั้งหลายแตงวัตตกติกา หรือ สิกขาบทท่ีไมชอบธรรม 
ข้ึนใหม  ชื่อวาบัญญัติขอท่ีพระพุทธเจา  ไมไดบัญญัติ  เหมือนพวกภิกษุ เมือง 
สาวัตถี   ในเรื่องหลอสันถัตเกา.   พวกภิกษุที่แสดงคําส่ังสอนนอกธรรม   นอก 
วินัย   ชื่อวาถอดถอนขอที่    พระพุทธเจาทรงบัญญัติแลว    เหมือนพวกภิกษุ 
วัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานได  ๑๐๐ ป.  สวนพวก 
ภิกษุจงใจลวงละเมิด  อาบัติเล็ก ๆนอย ๆชื่อวาไมสมาทานพระพฤติ ในสิกขาบท 
ทั้งหลาย    ตามท่ีทรงบัญญัติไว   เหมอืนอยาง  ภิกษุอัสสชิปุนัพพสุกะ.   สวน 
ภิกษุทั้งหลายไมแตงวัตตกติกา     หรอืสิกขาบทข้ึนใหม     แสดงคําสั่งสอนจาก 
ธรรมวินัย   ไมถอดถอนสิกขาบท เล็กๆ นอย ๆ ชือ่วาไมบัญญัติ  ขอท่ีไมทรง 
บัญญัติ     ไมถอดถอนขอท่ีทรงบัญญัติไวแลว    สมาทานประพฤติในสิกขาบท 
ตามท่ีทรงบัญญัติไว  เหมือนทานพระอุปเสนะ ทานพระยสกากัณฑกบุตร และ 
ทานพระมหากัสสปะ   ผูต้ังแบบแผนนี้วา   ทานผูมีอายุ   ขอสงฆจงฟงขาพเจา 
สิกขาบทท้ังหลายของพวกเรา   เปนสวนของคฤหัสถมีอยู    แมคฤหัสถทั้งหลาย 
ก็รูวา  สิ่งนี้ควรแกสมณะศากยบุตรของพวกทาน   สิ่งน้ีไมควรแกพวกทาน  ก ็
ถาพวกเราจักถอดถอนสกิขาบทเล็ก ๆ นอย ๆ กันไซร   ก็จักมผูีวากลาวเอาได 
วา สิกขาบทท่ีพระสมณโคดมบัญญัติแกสาวกท้ังหลาย  อยูไดชั่วควันไฟ   สาวก 
เหลาน้ี    ศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย  ตราบเทาท่ีศาสดา  ของสาวกเหลาน้ียังดํารง 
อยู   เพราะศาสดาของสาวกเหลาน้ีปรินิพพานเสียแลว   บัดนี้    สาวกเหลาน้ีก็ไม  
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ยอมศึกษา   ในสิกขาบทท้ังหลาย  ดังนี้    ผิวาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว  
สงฆไมพึงบัญญัติขอท่ีไมไดทรงบัญญัติไว   ไมพึงถอดถอนขอท่ีทรงบัญญัติไว 
แลว  พึงสมาทานประพฤติ  ในสิกขาบทท้ังหลาย   ตามท่ีทรงบัญญัติไว.  บทวา 
วุฑฺฒิเยว  ไดแก  ความเจริญดวยคุณมีศีลเปนตน    ไมเสื่อมเลย. 
         บทวา  เถรา  ไดแกผูถึงความเปนผูมั่นคง    คือประกอบดวยคุณอัน 
กระทําความม่ันคง. ชื่อวา รัตตัญู  เพราะรูราตรีมาก.  ชื่อวา  จริปพฺพชิตา 
เพราะบวชมานาน. ชื่อวา  สงฺฆปตโร  เพราะต้ังอยูในฐานะเปนบิดาของสงฆ. 
ชื่อวา   สงฺฆปริณายกา   เพราะปริหารสงฆเหตุต้ังอยูในฐานะเปนบิดา   เปน 
หวหนาปฏิบัติในบทคือสิกขา ๓.   ภิกษุเหลาใด    ไมกระทําสักการะเปนตนแก 
พระเถระเหลาน้ัน ไมไปปรนนิบัติวันละ  ๒-๓ ครั้ง  เพ่ือรับโอวาท  พระเถระ 
แมเหลาน้ันยอมไมใหโอวาท  ไมกลาวเรื่องประเพณี ไมใหศึกษาธรรมบรรยาย 
อันเปนสาระแกภิกษุเหลานั้น.  ภิกษุเหลาน้ัน  ถูกพระเถระเหลาน้ันสลัดเสียแลว 
ยอมเสื่อมจากคุณท้ังหลาย   มีอาทิอยางนี้คือ  จากธรรมขันธ  มศีีลขันธเปนตน 
และจากอริยทรัพย  ๗.     สวนภิกษุเหลาใดกระทําสักการะเปนตนไปปรนนิบัติ 
พระเถระเหลาน้ัน    พระเถระแมเหลาน้ันยอมใหโอวาทแกภิกษุเหลาน้ันวา  เธอ 
พึงกาวไปอยางนี้   พึงถอยกลับอยางนี้   พึงแลอยางนี้   พึงเหลียวอยางนี้   พึงคูเขา 
อยางนี้    พึงเหยียดออกอยางนี้    พึงทรงบาตร   และจีวรอยางนี้   ยอมสอนเรือ่ง 
ประเพณี     ยอมใหศึกษาธรรมบรรยายท่ีเปนสาระ     พร่ําสอนดวยธุดงค  ๑๓ 
กถาวัตถุ  ๑๐.    ภิกษุเหลาน้ันอยูในโอวาทของพระเถระเหลาน้ันเจริญดวยคุณ 
มีศีลเปนตน   ยอมบรรลสุามัญญผลโดยลําดับ.   พึงทราบความเสื่อมและความ 
เจริญในขอน้ีดวยประการฉะน้ี. 
         การใหการเกิดอีกชื่อวาภพใหม     ภพใหมนัน้เปนปกติของตัณหานั้น 
เหตุนั้น ตัณหานั้น จึงชื่อวา  โปโนพฺภวิกา.  อธิบายวาใหเกิดอีก. แหงตัณหา  
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ผูใหภพใหมนั้น.  พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  น  วส  คจฺฉิสฺสนฺติ  ดังตอไปนี้  
ภิกษุเหลาใดรับบิณฑบาตของอุปฏฐากแลว    จากบานหน่ึงไปบานหน่ึง   เพราะ  
เหตุแหงปจจัย ๔  ภิกษุเหลาน้ันชื่อวา  อยูในอํานาจของตัณหานั้น.  ฝายภิกษุ 
ผูไมปฏิบัติอยางนั้น  ชื่อวา   ไมอยูในอํานาจแหงตัณหา.   ความเสื่อมและความ 
เจริญในขอน้ันปรากฏชัดแลว. 
         บทวา อารฺเกสุ  ไดแกปาชั่ว  ๕๐๐  ธนูเปนที่สุด.  บทวา  สาเปกฺขา 
ไดแกมีตัณหา   มีอาลัย.   ภิกษุแมยังไมบรรลฌุานในเสนาสนะใกลบาน    พอ 
ออกจากฌานน้ัน  ไดยินเสียงหญิง  ชาย  และเด็กหญิงเปนตน   เปนเหตุเสื่อม 
คุณวิเศษท่ีภิกษุนั้นบรรลแุลว  แตเธอนอนในปา   พอต่ืนข้ึน   ก็ไดยินแตเสียง 
ราชสีห  เสือ  และนกยูงเปนตน    อยางที่เธอไดปติในปา  แลวพิจารณาปตินั้น 
นั่นแล   ต้ังอยูในผลอันเลิศ. ดังนั้น   พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงสรรเสริญภิกษุ 
ผูหลับอยูในปาเทาน้ัน       ยิ่งกวาภิกษุผูไมบรรลุฌานอยูในเสนาสนะใกลบาน. 
เพราะฉะนั้น   พระผูมีพระภาคเจา    ทรงอาศัยอํานาจประโยชนนั้นนั่นแล   จึง 
ตรัสวา   จักเปนผูอาลัยในเสนาสนะปา. 
         บทวา  ปจฺจตฺตเยว  สตึ อุปฏเปสฺสนฺติ  ไดแกจักไปต้ังสติไว 
ภายในของตน.  บทวา เปสลา  แปลวา ผูนารัก.  เหลาภิกษุเจาถิ่นไมปรารถนา 
ใหเพ่ือนสพรหมจารีมาในท่ีนี้      เปนผูไมศรัทธาไมเลื่อมใส     ยอมไมทําสามี 
กิจกรรม  มีไปตอนรับ  รบับาตร  จีวร  ปูอาสนะ    พัดดวยพัดใบตาลเปนตน 
แกเหลาภิกษุผูมาถึงแลว.   ครั้งน้ัน     เสียงติเตียนภิกษุเหลาน้ัน   ก็กระพือไปวา 
เหลาภิกษุวัดโนน     ไมมศีรัทธาไมเลื่อมใส    ไมทําวัดปฏิบัติ     แกเหลาภิกษุ 
ผูเขาไปวัด.  บรรพชิตท้ังหลายพึงเรื่องนั้นแลว  กผ็านประตูวัด   ไมยอมเขาวัด. 
เหลาภิกษุที่ยังไมมา   ยอมไมมา   ดวยประการฉะน้ี.   สวนสําหรับเหลาภิกษุที่ 
มาแลว   เมื่อไมมีวัดอยูผาสุก   เหลาภิกษุที่ไมรูมาแลว   ก็คิดกอนวาจะอยู   แตก็  
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ตองออกไปเสีย   ดวยเห็นวาพวกเรามากันแลว    แตดวยความไมนําพานี้     ของ  
ภิกษุเจาถิ่นเหลาน้ี   ใครจักอยูได.  เมือ่เปนดังน้ัน  วัดนั้น  ภิกษุอ่ืน ๆ ก็มาอยู 
ไมได.   แตนั้น   เหลาภิกษุเจาถิ่นเมื่อไมไดพบเหลาภิกษุผูมีศีล    ก็พลอยไมได 
ภิกษุผูชวยบรรเทาความสงสัย    หรือผูใหศึกษาธรรมบรรยาย    หรือฟงธรรม 
อันไพเราะ  ภิกษุเจาถิ่นเหลาน้ัน   ก็เปนอันไมไดรับธรรมท่ียังไมไดรับ    ไมได 
กระทําการสาธยายธรรมท่ีรับไวแลว.  ดังน้ัน  ภิกษุเจาถิ่นเหลานั้นจึงมีแตความ 
เสื่อมถายเดียว   ไมมีความเจริญเลย.  สวนภิกษุเหลาใด   ปรารถนาจะใหเพ่ือน 
สพรหมจารีมา   ภิกษุเหลาน้ัน   มีศรทัธามีความเล่ือมใส   กระทําการตอนรับ 
เปนตนแกเพ่ือนสพรหมจารีที่มากันแลว   จัดเสนาสนะให   พาเขาไปภิกษาจาร 
บรรเทาความสงสัย   ไดฟงธรรมอันไพเราะ   เมื่อเปนเชนนั้น   กิตติศัพทของ 
ภิกษุเหลาน้ัน  ก็ฟุงขจรไปวาเหลาภิกษุในวัดโนน   มีศรัทธา เลือ่มใส  ถึงพรอม 
ดวยวัตร  สงเคราะหอยางนี้  ภิกษุทั้งหลายไดฟงเรื่องนั่นแลว  แมไกลก็พากันไป 
เหลาภิกษุเจาถิ่นกระทําวัตรแกภิกษุอาคันตุกะเหลาน้ัน        มาใกล ๆ  แลวไหว 
อาคันตุกะผูแกกวาแลวน่ัง    ถืออาสนะน่ังใกล ๆ  อาคันตุกะผูออนกวา     แลว 
ถามวา   พวกทานจักอยูในวัดนี้หรือจักไป   เมื่ออาคันตุกะ    ตอบวาจักไป   ก ็
กลาววา   เสนาสนะสบาย   ภิกษาก็หาไดงาย   ไมยอมใหไป.    ถาอาคันตุกะเปน 
วินัยธร    ก็สาธยายวินัยในสํานักของพระวินัยธร     ถาอาคันตุกะทรงพระสูตร 
เปนตน   ก็สาธยายธรรมน้ัน ๆ ในสํานักของพระธรรมธรนั้น  อยูในโอวาทของ 
พระอาคันตุกะ    ผูเปนพระเถระ    ยอมบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา. 
เหลาพระอาคันตุกะคิดจะอยูสักวัน  ๒ วันจึงกลาววา    พวกเรามากันแลวก็จะอยู 
สัก ๑๐-๑๒ วัน    เพราะภิกษุเหลาน้ี    มีการอยูรวมอยางสบาย.   พึงทราบความ 
เจริญและความเสื่อม  ดวยประการฉะน้ี.  
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         พึงทราบวินิจฉัยในสัตตกะท่ี ๒ ดังตอไปนี้.      ภิกษุชื่อวากัมมารามะ   
เพราะมีการงานเปนที่ยินดี.    ชื่อวา กมัมรตะ เพราะยินดีในการงาน.    บทวา 
กมฺมารามต  อนุยุตฺตา  ความวา ประกอบแลว  ประกอบท่ัวแลว ประกอบตาม 
แลว.    ในบทเหลาน้ันงานท่ีจะพึงทําเรียกวากรรม.     คืออะไรบาง.  คือ  เชน 
จัดจีวร   กระทําจีวร   ชวยเขาทําวัตถุมีกลองเข็ม   ถลกบาตร    สายโยคประคด 
เอว   เชิงรองบาตร   เขียงเทา   และไมกวาดเปนตน.      จริงอยู ภิกษุบางรูปเมื่อ 
กระทํากิจเหลาน้ัน  ยอมกระทํากันทั้งวันทีเดียว.    ทานหมายเอาขอน้ันจึงหามไว 
ดังน้ี.  สวนภิกษุใดกระทํากิจเหลาน้ัน   ในเวลาทํากิจเหลาน้ันเทาน้ัน  ในเวลา 
อุเทศก็เรียนอุเทศ  ในเวลาสาธยาย  ก็สาธยาย  เวลากวาดลานพระเจดียก็ทําวัตร 
ที่ลานพระเจดีย  ในเวลามนสิการ  กท็ํามนสิการ    ภิกษุนั้นไมชื่อวามีการงาน 
เปนที่ยินดี. 
         พึงทราบวินิจฉัย  ในคําวา  น  ภสฺสารามา  นีด้ังตอไปนี้      ภิกษุใด 
เมื่อกระทําการเจรจาปราศัย   ดวยเรื่องเพศหญิงเพศชายเปนตน      หมดเวลาไป 
ทั้งกลางวันและกลางคืน   คุยเชนนี้ไมจบ  ภิกษุนี้ชือ่วา  มีการคุยเปนที่มายินดี. 
สวนภิกษุใด พูดธรรม แกปญหา ชื่อวา ไมมีการคุยเปนที่มายินดี  ภิกษุนี้ชื่อวา 
คุยนอยคุยจบทีเดียว.    เพราะเหตุไร  เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววาภิกษุ 
ทั้งหลาย  พวกเธอผูประชุมกันมีกรณียะ ๒ อยาง คือ พูดธรรม  หรือน่ิงอยาง 
อริยะ. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคําวา   น  นทิฺทารามา  นีด้ังตอไปนี้  ภิกษุใดเดิน 
ก็ดี นั่งก็ดี  นอนก็ดี  ถูกถิน่มิทธะครอบงําแลวก็หลับไดทั้งนั้น   ภิกษุนี้ชื่อวา 
มีการหลับเปนที่มายินดีสวนภิกษุใดมีจิตหยั่งลงในภวังค   เพราะความเจ็บปวย 
ทางกรัชกาย  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ดูกอนอัคคิเวสสนะ  
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เรารูยิ่งวา    ปลายเดือนฤดูรอนภายหลังกลับจากบิณฑบาต    ปูสังฆาฏิ ๔ ชั้น  
มีสติสัมปชัญญะ    กาวลงสูความหลับโดยตะแคงขางขวา. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  น  สงฺคณิการามา  นี้ดังตอไปนี้  ภิกษุใด 
มีเพ่ือน ๑ รูป ๒ รูป ๓ รปู ๔ รูป    คลุกคลีอยูอยางนี้  ไมไดรับความยินดีแต 
ผูเดียว  ภิกษุนี้ชื่อวามีการคลุกคลีเปนที่มายินดี.  สวนภิกษุใดไดความยินดีใน 
อิริยาบถ  ทั้ง  ๔ แตผูเดียว     ภิกษุนี้พึงทราบวามิใชผูมีความคลุกคลีเปนที่มา 
ยินดี.                                                     
         เหลาภิกษุผูประกอบดวยปรารถนา  ความยกยองคุณท่ีไมมีอยูเปนผูทุศีล 
ชื่อวาเปนผูปรารถนาลามกในคําวา   น  ปาปจฺฉา  นี้. 
         พึงทราบวินิจฉัยในปาปมิตรเปนตนดังตอไปนี้. ชื่อวา ปาปมิตร เพราะ 
มีมิตรชั่ว  ชือ่วา  ปาปสหาย เพราะมีสหายชั่ว  เหตุไปดวยกันในอิริยาบถทั้ง  ๔.  
ชื่อวา   ปาปสัมปวังกะ    เพราะเปนเพ่ือนในหมูภิกษุชั่ว    เหตุเปนผูโอนออน 
ผอนตามภิกษุชั่วน้ัน. 
         บทวา  โอรมตฺคเกน  ไดแก  มีประมาณตํ่ามีประมาณนอย.   บทวา 
อนฺตรา ไดแกในระหวางยังไมบรรลพุระอรหันตนั้น.  บทวา โอสาน ไดแก 
งดความเพียร   ทอถอยวาพอละดวยเหตุเพียงเทานี้ไดแกหยุดกิจ.    ทานอธิบาย 
ไวดังนี้วา    ภิกษุทั้งหลายไมถึงท่ีสุด    ดวยผลเพียงมีศีลบริสุทธิ์เพียงวิปสสนา 
เพียงฌาน  เพียงเปนพระโสดาบันเพียงเปนพระสกทาคามี   หรือเพียงเปนพระ- 
อนาคามีเพียงใด   ภิกษุทัง้หลายพึงหวังแตความเจริญอยางเดียวไมเสื่อมเลย. 
         พึงทราบวินิจฉัยในสัตตกะท่ี  ๓  ดังตอไปนี้.  บทวา  สทฺธา  ไดแก 
ถึงพรอมดวยศรัทธา.    ในความวา  สทฺธา  นั้น  ศรัทธามี ๔  คือ  อาคมนีย- 
ศรัทธา  อธิคมศรัทธา  ปสาทศรัทธา  โอกัปปนศรัทธา.   บรรดาศรัทธา 
ทั้ง ๔  นั้นอาคมนียศรัทธา    ยอมมีแกพระโพธิสัตวผูสัพพัญู.   อธิคมปสาท  
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ศรัทธา  ยอมมีแกพระอริยบุคคลท้ังหลาย  สวนเม่ือเขาวา พุทฺโธ  ธมฺโม สงฺโฆ  
ก็เลื่อมใส   ชื่อวา  ปสาทศรัทธา.    สวนความปกใจเชื่อ  ชื่อวา  โอกัปปน- 
ศรัทธา.  ความเชื่อท้ัง  ๒ นั้น ทานประสงคเอาในท่ีนี้. จริงอยู ภิกษุผูประกอบ 
ดวยศรัทธานั้น        เปนผูนอมไปในศรัทธาก็เปนเชนเดียวกับพระวักกลิเถระ. 
ความจริง   พระวักกลิเถระเปนอันทําเจติยังคณวัตร  หรือวา  โพธิยังคณวัตร. 
บําเพ็ญวัตรทุกอยาง  มีอุปชฌายวัตรและอาจริยวัตรเปนตน.     บทวา  หิรมินา 
ไดแกผูมีจิตประกอบดวย  หิร ิ อันมลีักษณะเกลียดบาป.    บทวา  โอตฺตปฺป 
ไดแกผูประกอบดวยโอตตัปปะอันมีลักษณะเกรงกลัวแตบาป. 
         ก็ในบทวา  พหุสฺสตุา นี้  พหุสตุะ   มี ๒ คือ  ปริยัตติพหสุุตะ 
ปฏิเวธพหุสุตะ.  ปฏก ๓ ชื่อวา ปริยัติ.  การแทงตลอดสัจจะ  ชือ่วาปฏิเวธ. 
ก็ในท่ีนี้   ทานประสงคเอาปริยัติ.  ภิกษุผูมีสุตะมาก  ชื่อวา พหุสุตะ.     ก็ภิกษุ 
พหุสุตะนี้นั้น   มี ๔ คือ นิสัยมุตตกะ  ปริสูปฎฐาปกะ  ภิกขุโนวาทกะ 
สัพพัตถพหุสุตะ.    ใน ๔  จําพวกนั้น.   พหุสุตะ ๓ จําพวก  พึงถือเอาได 
ตามนัยที่ทานกลาวไวแลวในโอวาทวรรค   ในอรรถกถาวินัย  ชื่อ  สมันตปา- 
สาทิกา.  จําพวกสัพพัตถพหุสุตะ. ก็คลายกับพระอานนทเถระ.   จําพวกสัพพัตถ 
พหุสุตะนั้น  ทานประสงคเอาในท่ีนี้.   ชื่อวา อารัทธวิริยา   ไดแกเหลาภิกษุที่  
ปรารภความเพียรทางกายและทางใจ.   ในภิกษุเหลาน้ัน ภิกษุเหลาใด  บรรเทา 
ความคลุกคลีดวยหมูอยูผูเดียว     ในอิริยาบถทั้ง ๔ โดยอารัมภวัตถุ  ๘  ภิกษุ 
เหลาน้ัน    ชือ่วาปรารภความเพียรทางกาย.    ภิกษุเหลาใดบรรเทาความคลุกคล ี
ทางจิตอยูผูเดียว  โดยสมาบัติ ๘ ไมยอมยืนเม่ือกิเลสที่เกิดในขณะเดินอยู    ไม 
ยอมน่ังเมื่อกิเลสที่เกิดในขณะยืนอยู    ไมยอมนอนเมื่อกิเลสที่เกิดในขณะน่ังอยู 
ขมกิเลสที่เกิดข้ึนแลวเกิดข้ึนอีก  ภิกษุเหลาน้ัน  ชื่อวาปรารภความเพียรทางจิต.  
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         บทวา   อุปฏ ิตสติ  ไดแกระลึกถึง    ตามระลึกถึงกิจท่ีทําไวแลวแม 
นานเปนตน    เหมือนพระมหาคติมพอภัยเถระ  พระทีฆกอภัยเถระ   และพระ-   
ติปฏกจุฬาภยเถระ  ไดยนิวา  พระมหาคติมพอภัยเถระ  เห็นนกกากําลังยื่นจงอย 
ปากไปท่ีขาวมธุปายาสท่ีเปนมงคล  ในวันที่  ๕  นบัแตตนเกิด  ก็รองเสียง  ฮู  ฮู. 
ตอมา   เมื่อเปนพระเถระ   ถูกพวกภิกษุถามวา    ทานขอรับ   ทานระลึกไดแต 
เมื่อไร   จึงกลาววา  ผูมีอายุ  ต้ังแตรองข้ึน   ในวันที่  ๕ นับแตตนเกิด.   มารดา 
ของพระทีฆกอภัยเถระ  นอมตัวลงหมายจะจุมพิต   ต้ังแตวันที่ ๙ นับแตพระ- 
เถระเกิด.   มวยผมของนางก็สยาย.  ตอน้ันดอกมะลิประมาณทนานหน่ึง   กต็ก 
ไปท่ีอกของทารกทําใหเกิดทุกข.       เมื่อเปนพระเถระทานถูกพวกภิกษุถามวา 
ทานขอรับ ระลึกไดต้ังแตเมื่อไรตอบวา   ต้ังแตวันที่ ๙  นับแตตนเกิด.    พระ-  
ติปฏกจูฬาภัยเถระ  เลาวาเราปดประตู  ๓  ดาน ในอนุราธบุรี  ใหผูคนออก 
ประตูเดียวแลวถามวาทานชื่อไร  ทานชื่อไร     ถงึตอนเย็นก็ไมถามซ้ําสามารถ 
ระบุชื่อของผูคนเหลาน้ันได.     ก็ทานหมายเอาภิกษุเห็นปานน้ัน    จึงกลาววา 
อุปฏ ิตสติ.  บทวา ปฺวนฺโต  ไดแกประกอบดวยปญญา   กําหนดความ 
เกิดดับของปญจขันธเปนอารมณ.  อีกอยางหน่ึง  ดวยสองบทน้ี     ทานกลาวถึง 
สัมมาสติและวิปสสนาปญญา อันเปนเหตุอุคหนุนวิปสสนาของเหลาภิกษุผูเจริญ 
วิปสสนา. 
         พึงทราบวินิจฉัยในสัตตกะท่ี  ๔ ดังตอไปนี้.  สัมโพชฌงคคือสติชื่อวา 
สติสัมโพชฌงค.  ในทุกบท  ก็นัยนี.้    ในสัมโพชฌงค  สติสัมโพชฌงค มคีวาม 
ปรากฏเปนลกัษณะ   ธัมมวิจยสัมโพชฌงศมีการเลือกเฟนเปนลักษณะ   วิรยิะ- 
สัมโพชฌงคมีการประคองจิตเปนลักษณะ     ปติสมัโพชฌงคมีการซาบซานไป 
เปนลักษณะ   ปสสัทธิสัมโพชฌงคมีความสงบเปนลักษณะ   สมาธิสัมโพชฌงค 
มีความไมฟุงซานเปนลักษณะ   อุเปกขาสัมโพชฌงคมีการพิจารณาเปนลักษณะ.  
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บทวา  ภาเวสฺสนฺติ    ความวา  ภิกษุทั้งหลายต้ังสติสัมโพชฌงค   ดวยเหตุ  ๔ 
ต้ังธัมมวิจัยสัมโพชฌงค      ดวยเหตุ ๖ ต้ังวิริยสัมโพชฌงค    ดวยเหตุ ๙   ต้ัง  
ปติสัมโพชฌงค      ดวยเหตุ  ๑๐ ต้ังปสสัทธิสัมโพชฌงค      ดวยเหตุ ๗  ต้ัง 
สมาธิสัมโพชฌงค  ดวยเหตุ  ๑๐  ต้ังอุเปกขาสัมโพชฌงค  ดวยเหตุ ๕ จักทําให 
เจริญ. ทานกลาวสัมโพชฌงคคละกันท้ังโลกิยะท้ังโลกุตตระประกอบดวยวิปสสนา 
และมรรคผลดวยบทน้ี. 
         พึงทราบวินิจฉัยในสัตตกะท่ี ๕ ดังตอไปนี้.  สัญญาท่ีเกิดข้ึนพรอมกับ 
อนิจจานุปสสนา ชื่อวา อนิจจสัญญา. แมในอนัตตสัญญาเปนตน ก็นัยนี้เหมือน 
กัน.  พึงทราบวาสัญญา  ๗  นี ้ เปนโลกิยวิปสสนาก็มี  สัญญา  ๒  ในท่ีนี ้ เปน 
โลกุตตรวิปสสนาก็มี   โดยบาลีที่มาวานิพพานน้ีสงบประณีต  คือ ธรรมที่ระงับ 
สังขารทั้งปวง ฯลฯ นิโรธ. 
         พึงทราบวินิจฉัยในฉักกะดังตอไปนี้.  บทวา   เมตฺต  กายกมฺม  ไดแก 
กายกรรมทีพึ่งทําดวยเมตตาจิต.  แมในวจีกรรมและมโนกรรมก็นัยนี้เหมือนกัน. 
ก็กรรมท้ัง ๓ นี้มาโดยเปนของเหลาภิกษุ  แมในเหลาคฤหัสถกใ็ชได    จริงอยู 
สําหรับเหลาภิกษุ  การบําเพ็ญธรรมคือ อภิสมาจารดวยเมตตาจิต ชื่อวา เมตตา 
กายกรรม.  สําหรับคฤหัสถกิจมีเปนตนอยางนี้   คือการไปไหวพระเจดีย  ไหว 
ตนโพธิ์  นิมนตสงฆ การพบเหลาภิกษุเขาบานไปบิณฑบาตแลวตอนรับรบับาตร 
ปูอาสนะ   เดินตาม   ทานํ้ามัน   ชื่อวา   เมตตากายกรรม.    สําหรับเหลาภิกษุ 
การสอนอาจาระ  บัญญัติสิกขาบท   และกัมมัฏฐาน   การแสดงธรรม   แมพระ- 
ไตรปฎก  พุทธวจนะ  ดวยเมตตาจิต  ชื่อวาเมตตาวจีกรรม.   สาํหรับคฤหัสถ 
ในเวลากลาวเปนตนวา  พวกเราไปไหวพระเจดีย  ไปไหวตนโพธิ์  กระทําการ 
ฟงธรรม  ใหทําการบูชาดวยดอกไมธูปเทียน สมาทานประพฤติสุจริต ๓ ถวาย 
สลากภัตเปนตน   ถวายผาอาบนํ้าฝน  วันนี้ถวายปจจัย  ๔ แกสงฆ   นิมนตสงฆ  
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จัดถวายของเค้ียวเปนตน     ปูอาสนะ   ต้ังนํ้าฉันตอนรับสงฆนํามาใหนั่งเหนือ  
อาสนะท่ีปูไว    เกิดฉันทะ  อุตสาหะ ทําการขวนขวาย    ชื่อวาเมตตาวจีกรรม. 
สําหรับภิกษุลุกข้ึนแตเชาตรู  ปฏิบัติสรีระ      และทําวัตรที่ลานพระเจดียเปนตน 
นั่งเหนืออาสนะอันสงัดคิดวา  ขอภิกษุทั้งหลายในวัดนี้   จงมีสุข  ไมมีเวร  ไม 
เบียดเบียนกันเปนตน   ชือ่วาเมตตามโนกรรม.  สาํหรับคฤหัสถคิดวา ขอพระ- 
ผูเปนเจา  จงมีสุข  ไมมีเวร  ไมเบียดเบียนกัน   ชื่อวาเมตตามโนกรรม. 
         บทวา  อาวิ  เจว  รโห  จ  ไดแกในท่ีตอหนาและลับหลัง.   ในบทนั้น 
การรวมกันในจีวรกรรมเปนตน      สาํหรับภิกษุทั้งหลาย  ชื่อวาเมตตากายกรรม 
ตอหนา.    แตสําหรับพระเถระ  สามีจิกรรมทั้งหมด แมตางโดยการลางเทาและ 
พัดวีเปนตน  ก็ชื่อวาเมตตากายกรรมตอหนา.  ไมทาํการดูหม่ินในภิกษุเหลานั้น 
แลวเก็บงําสิ่งของมีเครื่องไมเปนตน    ที่แมภิกษุ ๒ ฝายเก็บไวไมดี  เหมือนอยาง 
ที่ตนเก็บไวไมดี     ชื่อวาเมตตากายกรรมลับหลัง.     การกลาวยกยองอยางนี้วา 
ทานพระเทวเถระ  พระติสสเถระ.   ชือ่วาเมตตาวจีกรรมตอหนา.    การท่ีภิกษุ 
สอบถามถึงผูที่ไมมีอยูในวัด     กลาวถอยคําท่ีนารักวา  พระเถระไปไหน   พระ 
ติสสเถระไปไหน    เมื่อไรจักมาดังน้ี   ชื่อวาเมตตาวจีกรรมลับหลัง   การลมืตา 
ที่ผองใสดวยความหวังดีและความหวงใย   มองดูดวยหนาที่ผองใส ชื่อวาเมตตา 
มโนกรรมตอหนา.  การต้ังใจวา ขอทานพระเทวเถระ  พระติสสเถระ   จงเปน 
ผูไมมีโรค  ไมมีอาพาธ  ชื่อวาเมตตามในกรรมลับหลัง. 
         บทวา  ลาภา  ไดแกปจจัยที่ไดมา  มีจีวรเปนตน.   บทวา   ธมฺมิกา 
ความวา    เวนมิจฉาชีพตางดวยการหลอกลวงเปนตน      เกิดดวยภิกขาจารวัตร 
โดยธรรมโดยเสมอ.  บทวา  อนฺตมโส  ปตฺตปริยาปนฺนมตฺตมฺป   ความวา 
โดยอยางตํ่าที่สุด   แมเพียงภิกษา ๒-๓ ทัพพีที่เน่ืองในบาตร   คือท่ีอยูภายใน 
บาตร.  ในคําวา  อปฺปฏิวิภตฺตโภคี นี้  ปฏิวิภัตตะ  มี  ๒ อยาง  คือ  อามิส-  
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ปฏิวิภัตต บุคคลปฏิวิภัตต. ใน ๒ อยางนั้นการแบงดวยจิตคิดอยางนี้วา  เราจัก  
ใหเทาน้ี    จักไมใหเทาน้ี    ชื่อวาอามิสปฏิวิภัตต.  การแบงดวยจิตคิดอยางนี้วา 
เราจักใหองคโนน     ไมใหแกองคโนนดังน้ี     ชือ่วาบุคคลปฏิวิภัตต.   ภิกษุไม 
กระทําแมทั้ง ๒ อยาง    บริโภคปจจัยท่ียังไมไดแบง     ชื่อวาอปฏิวิภัตตโภคี. 
ในคําวา สีลวนฺเตหิ  สพฺรหฺมจารหีิ  สาธรณโภคี  นี้   เปนลักษณะของภิกษุ 
ผูบริโภคทั่วไป.  ภิกษุไดลาภใด ๆ อันประณีตใหลาภนั้น แกพวกคฤหัสถโดยมุข 
คือการตอลาภดวยลาภก็หามิได  บริโภคดวยตนเองก็หามิได.  เมื่อรับก็ถือวาจง 
ทั่วไปกับสงฆ    เห็นลาภท่ีเขาเคาะระฆังแลวบริโภคเหมือนของสงฆ.    ถามวา 
ใคร ๆบําเพ็ญ  ใครไมบําเพ็ญสาราณียธรรมนี้.   ตอบวา ภิกษุผูทุศีลไมบําเพ็ญ. 
เพราะภิกษุผูมีศีลไมยอมรับของๆ ภิกษุนั้น.  สวนภิกษุผูมีศีลบริสุทธิ์   บําเพ็ญ 
วัตรไมขาด.  วัตรในขอน้ันมีอุทาหรณดั่งนี้ 
 
                                เรื่อง  สารณียธรรมแตก 
 
         ก็ภิกษุใด    เจาะจงใหแกมารดาบิดาหรืออาจารยและอุปชฌายเปนตน 
ภิกษุนั้นยอมใหสิ่งท่ีควรให     ภิกษุนัน้ไมมีสาราณียธรรม    ชื่อวาปฏิบัติดวย 
ความกังวล.     จริงอยูสาราณียธรรมยอมควรแกบุคคลผูพนความกังวลเทานั้น. 
ก็ภิกษุนั้นเมื่อใหเจาะจงพึงใหแกภิกษุไข    ภิกษุพยาบาลภิกษุไขแกภิกษุผูจรมา 
ภิกษุผูเตรียมจะไปและภิกษุบวชใหม  ผูไมรูการรบัสังฆาฏิและบาตร.  ควรให 
แกชนเหลาน้ัน   สวนท่ีเหลือไมใหนอย ๆ ต้ังแตเถรอาสน      แลวพึงใหเทาท่ี 
ภิกษุจะรับได.  เมื่อสวนท่ีเหลือไมมี   ไปเที่ยวบิณฑบาตอีก  ใหสิ่งท่ีประณีต ๆ 
ต้ังแตเถรอาสน  แลวบรโิภคสวนท่ีเหลือ.    ไมควรใหแกภิกษุทุศีลเพราะพระ- 
บาลีวา สีลวนฺเตหิ  ดังนี้.  ก็สาราณียธรรมน้ี     บําเพ็ญยากสําหรับบริษัทผูยัง  
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ไมศึกษา บําเพ็ญไมยากสําหรับบริษัทผูที่ศึกษาแลว. ภิกษุใดไดของโดยทางอ่ืน 
ภิกษุนั้นยอมไมถือเอา. 
         แมเม่ือไมไดโดยทางอ่ืนก็รับแตควรแกประมาณเทาน้ัน  ไมรับใหเกิน  
ไป.  ก็สาราณียธรรมน้ี ๑๒ ป    จึงจะบริบูรณ   สําหรับภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต  
บอย ๆ แลวใหของท่ีไดมา ๆ ดวยประการฉะน้ี   ไมตํ่าไปกวาน้ัน.    ก็ถาภิกษุ 
บําเพ็ญสาราณียธรรมครบปที่  ๑๒  วางบาตรท่ีเต็มดวยอาหารไวในโรงฉันแลว 
ไปสรงน้ํา  พระสังฆเถระถามวา  นั่นบาตรของใคร  เมื่อภิกษุอ่ืนตอบวา   ของ 
ภิกษุผูบําเพ็ญสาราณียธรรม   จึงกลาววานําบาตรน้ันมาซิแลวแจกจายอาหารใน 
บาตรท้ังหมดแลวฉัน   วางแตบาตรเปลาไวที่นั้น    ภิกษุนั้นเห็นบาตรเปลาเกิด 
ความเสียใจวา    ภิกษุทั้งหลายฉันไมเหลือไวใหเราเลย    สาราณียธรรมก็แตก. 
ตองบําเพ็ญ ๑๒  ปใหม.  ก็สาราณียธรรม    ก็เหมือนติตถิยปริวาส    เม่ือขาด 
ครั้งหนึ่ง  ก็ตองบําเพ็ญใหม.    สวนภิกษุใดเกิดความดีใจวา  เปนลาภของเรา 
หนอ   เราไดดีแลวหนอ    ที่เราไมตองบอกกลาวถึงส่ิงท่ีอยูในบาตร     เพ่ือน 
สพรหมจารีก็พากันฉัน    เปนอันชื่อวา สาราณียธรรมน้ันเต็มแลว.    ก็ภิกษุผู  
มีสาราณียธรรมเต็มอยางนี้แลว     ยอมไมมีความริษยา      ไมมคีวามตระหน่ี. 
ภิกษุนั้นยอมเปนที่รักของคนท้ังหลาย    และยอมมีปจจัยหาไดงาย.    ของท่ีอยู 
ในบาตรท่ีเขาถวายแกภิกษุนั้น  ยอมไมสิ้นไป.   เธอยอมไดแตของท่ีเลิศในท่ี ๆ 
เขาแจกของ.   เมื่อประสบภัยหรือความหิว    เหลาเทวดาก็ชวยขวนขวาย.   ใน 
ขอน้ันมีเรื่องนี้เปนอุทาหรณ. 
 
                               เรื่องสาราณียธรรมเต็ม 
 
         เขาเลาวา     พระติสสเถระผูอยู  ณ  เลณศิร ิ  อาศัยมหาศิริคามอยู. 
พระมหาเถระ  ๕๐ รูป  ไปยังนาคทวีป  ประสงคจะไหวพระเจดีย  เที่ยวบิณฑ-  
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บาตในสิริคาม    ไมไดอะไร ๆ เลย   กพ็ากันออกไป.     ก็พระเถระเม่ือเขาไป  
พบพระเถระเหลาน้ันแลวถามวา   ทานไดอาหารแลวหรือขอรับ.   ตอบวา พวก 
เราจะจาริกกันไปแลวละผูมีอายุ.   พระเถระรูวา  พระเถระเหลาน้ันไมไดอาหาร 
จึงกลาววา ทานขอรับ   โปรดรออยูทีน่ี่แหละ  จนกวาผมจะมา.  ตอบวา  เรามีถึง 
๕๐ รูปนะ ไมไดแมเพียงน้ําชื้นบาตร.  พระเถระพดูวา  ทานขอรับ   ธรรมดาวา 
ภิกษุประจําถิ่น     ยอมเปนผูสามารถแมเม่ือไมไดก็รูจักภิกษุผูเปนเพ่ือนทาง 
ภิกษาจาร.   พระเถระทั้งหลายมากันแลว.   พระเถระก็เขามาบาน.  มหาอุบาสิกา 
ในบานใกล ๆ  ก็จัดน้ํานมและอาหารคอยพระเถระพอพระเถระมาถึงประตูบาน 
ก็ถวายเต็มบาตร.  พระติสสเถระนั้นก็นําบิณฑบาตไปยังสํานักพระเถระท้ังหลาย 
กลาวกะพระสังฆเถระวาโปรดรับเถิดขอรับ.  พระเถระมองดูหนาพระเถระอ่ืนๆ 
ดวยคิดวา   พวกเราถึงเทาน้ันไมไดอะไรเลย     แตพระเถระรูปนี้ไปเดี๋ยวเดียวก็ 
กลับมา  อะไรกันหนอ.  พระติสสเถระรูดวยอาการท่ีมองดูเทานั้นกลาววา ทาน 
ขอรับ  พวกทานอยารําคาญใจไปเลย  โปรดรับบณิฑบาตท่ีไดมาโดยสมํ่าเสมอ 
เถิด   แลวกถ็วายอาหารจนพอแกความตองการแกพระเถระทุกรูปต้ังแตตน   แม 
ตนเองก็ฉันพอตองการ.     เมื่อฉันเสร็จ  พระเถระทั้งหลายก็ถามพระติสสเถระ 
นั้นวา ผูมีอายุ   บรรลุโลกุตตรธรรมเมื่อไร.   พระติสสเถระ  ตอบวา โลกุตตร 
ธรรมของผมไมมีดอกขอรับ.   ถามวา ผูมีอาวุโสทานไดฌานหรือ.  ตอบวา  แม 
อยางนี้ก็ไมมี  ขอรับ.  ถามวา  ผูมีอายุนาอัศจรรยจริงหนอ.  ตอบวา ทานขอรับ 
ผมบําเพ็ญสาราณียธรรมนะ      ต้ังแตเวลาท่ีสาราณียธรรมของผมน้ันเต็มแลว 
แมถามีภิกษุแสนรูป  ของท่ีอยูในบาตรก็ไมหมดไป.  พระเถระเหลาน้ันฟงแลว 
ก็พากันกลาววา  สาธุ  สาธุ  ทานสัตบุรุษ  ขอน้ีของทานเหมาะจริง.   ในคําวา 
ปตฺตคต  น  ขียติ  ของที่อยูในบาตรไมหมดไปน้ี  มีเรื่องเทาน้ีกอน  
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         อน่ึง  พระเถระองคนี้นี่แหละ   ไปยังสถานท่ีใหทาน    ดวยคิริภัณฑ-  
มหาบูชา  ที่เจติยบรรพต  ถามวา ในทานน้ีอะไรเปนของเลิศ.  ตอบวา  ผาสาฎก 
๒ ผืนขอรับ.  พระเถระพดูวา  ผาสาฎก ๒ ผืนเหลาน้ันจักตองถึงเรา. อํามาตย 
ไดฟงดังน้ันแลวจึงกราบทูลแกพระราชาวา ภิกษุหนุมรูปหน่ึงพูดอยางนี้. พระ- 
ราชาตรัสวา      ภิกษุหนุมมีจิตคิดอยางนี้        แตผาสาฎกเน้ือละเอียดควรแก 
พระมหาเถระท้ังหลายจึงต้ังไวดวยหมายจะถวายพระเถระทั้งหลาย.     พระราชา 
เมื่อจะถวายอันเมื่อภิกษุสงฆยืนเรียงกัน     ผาสาฎก ๒ ผืนที่วางไวใกล ๆ ก็ไม 
ข้ึนสูพระหัตถ    ข้ึนแตผาผืนอ่ืน ๆ แตในเวลาท่ีถวายภิกษุหนุม   ผาสาฎก ๒ ผืน 
นั้นข้ึนสูพระหัตถของพระราชา.      ทาวเธอทรงวางไวในมือของภิกษุหนุมนั้น 
มองหนาของอํามาตยใหภิกษุหนุมนั่งถวายทาน   ทรงละสงฆแลวประทับนั่งใกล 
ภิกษุหนุม   ตรัสวา  ทานเจาขา  ทานบรรลุธรรมเม่ือไร.   ภิกษุหนุมนั้นไมทูล 
ถึงคุณท่ีไมมีอยูแมทางออม ทูลวา  ถวายพระพร   โลกุตตรธรรมของอาตมภาพ 
ไมมีดอก. ตรัสวา ทานเจาขา แตกอนทานไดพูดไวมิใชหรือ. ทูลวา ถวายพระ- 
พรจริง   อาตมภาพบําเพ็ญสาราณียธรรม   ต้ังแตเวลาท่ีธรรมน้ันของอาตมภาพ 
เต็มแลว   สิ่งของอันเลิศก็มาถึงในสถานท่ีแจก.    พระราชาตรัสวา   สาธุ   สาธุ 
ทานเจาขา  คุณขอน้ีของพระคุณทานเหมาะจริงแลวเสด็จกลับ. ในคําวา ภาช- 
นียฏาเน  อคฺคภณฺฑ  ปาณาติ  สิ่งของอันเลิศถึงในสถานท่ีแจกจายนี้    ม ี
เรื่องดังกลาวมาน้ี.  
         อน่ึง ชาวภาตรคาม  ในพราหมณติสสภัยนคร   ไมบอกกลาวแกพระ- 
นาคเถรี  พากันหนีไป.  เวลาใกลรุง พระเถรีพูดกะเหลาภิกษุณีสาววา หมูบาน 
ชางเงียบเหลือเกินชวยกันดูสิ.    ภิกษุณีสาวเหลาน้ันไปตรวจดู  ก็รูวา  ชาวบาน 
พากันอพยพไปหมดแลว   จึงมาบอกแกพระเถรี.     พระเถรีนั้นฟงแลวก็กลาว 
วา  พวกทานอยาคิดวาชาวบานเหลาน้ันอพยพไปกันเลย    จงทําความเพียรใน  
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การเลาเรียนบาลีอรรถกถาและโยนิโสมนสิการของตนเทาน้ัน    เวลาภิกษาจารก็  
หมผา    รวมดวยกัน ๑๒ รูปทั้งตนเอง     แมยืนกันอยูที่โคนตนไทรใกลประตู 
บาน  เทวดาท่ีสิงอยูที่ตนไม  กถ็วายบิณฑบาตแกภิกษุณี ๑๒ รปู แลวกลาววา 
พระแมเจา   อยาไปท่ีอ่ืนเลยโปรดอยูที่นี้เปนนิตยเถิด.      แตพระเถรีมีนองชาย 
ชื่อพระนาคเถระ พระเถระคิดวา มีภัยใหญเราไมอาจอยูในที่นี้ได  จักไปฝงโนน 
มีภิกษุ ๑๒ ทั้งตน     ออกจากสถานที่อยูของตนมายังภาตรคามดวยหมายใจจะ 
พบพระเถรีแลวจึงจักไป.     พระเถรีทราบวา   เหลาพระเถระมากันแลว   จึงไป 
สํานักของพระเถระเหลาน้ัน  ถามวา  อะไรกัน   พระผูเปนเจา.  พระเถระกบ็อก 
เรื่องนั้น.  พระเถรีบอกวา  วันนี้พวกทานจงอยูในวัดนี้เสียวันหน่ึง  พรุงน้ี  คอย 
ไป.  พระเถระทั้งหลายก็พากันไปยังวัด.    รุงข้ึนพระเถรีเที่ยวบิณฑบาตท่ีโคน 
ไมเขาไปหาพระเถระพูดวา   ทานฉันบิณฑบาตน้ีเถิด.   พระเถระกลาววา   จัก 
ควรหรือพระเถรีแลวก็ยนืนิ่ง.    พระเถรีกลาววา  พอเอย  บิณฑบาตน้ี   ไดมา 
ดวยธรรมอยารังเกียจโปรดฉันเถิด.  พระเถระพูดวา  ควรหรือพระเถรี.   พระ 
เถรีจับบาตรไดก็โยนไปในอากาศ.    บาตรก็ต้ังอยูในอากาศ.    พระเถระก็กลาว 
วา  พระเถรี   ภัตแมต้ังอยูในที่  ๗ ชั่วลาํตาล   ก็เปนภัตสําหรับภิกษุณีนั่นเอง 
แลวกลาวอีกวา  ชื่อวาภัยไมใชมีทุกเวลา    เมื่อภัยสงบ    เราก็กลาวถึงอริยวงศ 
ถูกทานตักเตือนดวยจิตวา   ดูกอนทานผูถือบิณฑปาติกธุดงค  พวกทานโปรด 
ฉันอาหารของภิกษุณีเห็นปานน้ี     อยูเรื่อยไปเถิดดังน้ี     ขาพเจาไมอาจชวยได 
ทานภิกษุณีทั้งหลาย  พวกทานจงเปนผูไมประมาทเถิด  แลวออกเดินทาง.  แม 
รุกขเทวดาก็คิดวา  ถาพระเถระฉันบิณฑบาตจากมือพระเถรี   เราจักไมนําพระ 
เถระนั้นกลบั  ถาพระเถระไมฉันก็จักนํากลับ  ยนืเห็นพระเถระไปลงจากตนไม 
พูดวา  โปรดใหบาตรเถิดเจาขา     แลวรับบาตรนําพระเถระมาที่โคนไมนั้นแล 
ปูอาสนะถวายบิณฑบาต   ใหพระเถระผูฉันเสร็จแลวปฏิญาณ     บํารุงภิกษุณี  
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๑๒ รูป  ภิกษุ ๑๒ รูป ๗ ป  ในขอน้ีวา  เทวตา  อสฺุสุกฺก  อาปชฺชนฺติ  
เทวดายอมชวยเหลือน้ีมีเรื่องดังกลาวมาน้ี .   จริงอยู   ในขอน้ันพระเถรีก็ไดเปน 
ผูบําเพ็ญสาราณียธรรม. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  อขณฑฺานิ  เปนตน  ดังตอไปนี้   ภิกษุใด 
มีสิกขาบทขาดในเบื้องตนหรือท่ีสุดในกองอาบัติทั้ง ๗ ศีลของภิกษุนั้นชื่อวา 
เหมือนผาขาดท่ีชาย.     อนึ่ง    ภิกษุใดมีสิกขาบทขาดตรงกลางศีลของภิกษุนั้น 
ชื่อวาทะลุ  เหมือนผาทะลุกลางผืน.  สวนภิกษุใดมีสิกขาบทขาด ๒-๓ สิกขาบท 
ตามลําดับ     ศีลของภิกษุนั้นชื่อวาตาง    เหมือนแมโคสีดําสีแดงเปนตนอยางใด 
อยางหน่ึงโดยสีที่ตางกัน  อยูตรงหลังบาง  ทองบาง.  ภิกษุใดมสีิกขาบทขาด 
ในระหวาง ๆ ศลีของภิกษุนั้นชื่อวาพรอย     เหมือนแมโคมีลายจุดตาง ๆ  ใน 
ระหวาง ๆ. สวนภิกษุใดมีสิกขบทไมขาดเลย     ศลีเหลาน้ันของภิกษุนั้นชี่อวา 
ไมขาด  ไมทะลุ    ไมดาง    ไมพรอย.    ก็ศลีนั้น  ๆ ชื่อวาเปนไท    เพราะ 
กระทําใหพนจากความเปนทาสตัณหา กลับเปนไท ชื่อวาวิญูชนสรรเลริญแลว 
เพราะวิญูชนมีพระพุทธเจาเปนตนทรงสรรเสรญิแลว     ชื่อวาอันกิเลสไมถูก 
ตองแลวเพราะตัณหาและทิฏฐิไมถูกตองแลว       และเพราะอันใคร ๆ    ไมอาจ 
ปรามาสวา   ทานเคยตองอาบัติชื่อนี้.   ทานเรียกวา   เปนไปเพ่ือสมาธิ    เพราะ 
ยังอุปจารสมาธิ   หรือ  อัปปนาสมาธิใหเปนไป.    บทวา   สีลสามฺคตา 
วิหริสฺสนติ ไดแกจักมีศีลเสมอกับภิกษุ  ผูอยูในทิศาภาคนั้น ๆ อยู.  จริงอยู 
ศีลของพระโสดาบันเปนตน     ยอมเสมอกับศีลของพระโสดาบันเปนตนเหลาอ่ืน 
ผูอยูในระหวางสมุทรก็ดี  ในเทวโลกก็ดี.  ความแตกตางกันในศีลที่ประกอบ 
ดวยมรรคผลไมมี.   ทานหมายเอาขอนั้น   จึงกลาวคํานี้. 
         บทวา  ยาย  ทิฏ ิ    ไดแกสัมมาทิฏฐิที่สัมปยุตดวยมรรค.    บทวา 
อริยา  ไดแก ไมมีโทษ  บทวา  นิยฺยาติ  ไดแก นําทุกขออกไป.   บทวา  
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ตกฺกรสฺส  ไดแก  ผูกระทําอยางนั้น.  บทวา  สพฺพทุกฺขกฺขยาย  ไดแก  เพ่ือ  
ความส้ินทุกขในวัฏฏะท้ังปวง.  บทวา  ทิฏ ิสามฺคตา  ความวา  จักเปน 
ผูเขาถึงความเปนผูมีทิฏฐิเสมอกันอยู.  บทวา  วุฑฺฒิเยว  ความวา  ภิกษุผูอยู 
อยางนี้   พึงหวังความเจริญถายเดียว   ไมเสื่อมเลย. 
         บทวา  เอตเทว  พหุล  ความวา  พระผูมีพระภาคเจาเม่ือทรงโอวาท 
ภิกษุทั้งหลายจึงทรงทําธรรมีกถาอยางนี้นี่แหละบอย ๆ    เพราะใกลปรินิพพาน. 
บทวา  อิติ   สีล   แปลวา   ศลีอยางน้ี    ศีลเทานี้.   ในขอน้ัน   พึงทราบวา 
จตุปาริสุทธิศีล  ชื่อวาศีล.  จิตเตกัคคตา  ชื่อวาสมาธิ.  วิปสสนา  ชื่อวาปญญา. 
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  สีลปริภาวิโต  ดังน้ี   ภิกษุทั้งหลายท้ังอยูในศีลอันใด 
ยอมบังเกิดสมาธิที่สัมปยุตดวยมรรค   สมาธิที่สัมปยุตดวยผลสมาธินั้น     อันศีล 
นั้นอบรมแลว   ยอมมีผลมาก   มีอานสิงสมาก.   ภิกษุทั้งหลายต้ังอยูในสมาธิใด 
ยอมบังเกิดปญญาท่ีสัมปยุตดวยมรรค  ปญญาที่สัมปยุตดวยผลปญญาน้ัน  อัน 
สมาธินั้นอบรมแลว    ยอมมีผลมาก    มีอานิสงสมาก.    ภิกษุทัง้หลายต้ังอยูใน 
ปญญาอันใด    ยอมบังเกิดมรรคจิต.    ผลจิต    จิตน้ันอันปญญานั้นอบรมแลว 
ยอมหลุดพนจากอาสวะทั้งหลายโดยชอบทีเดียว.  บทวา  ยถาภิรนฺต  ความวา 
ชื่อวา   ความไมยินดียิ่ง   ความหวาดสะดุงของพระพุทธเจาเปนตน   ไมม.ี   แต 
ทานอธิบายวา    ตามความชอบใจ    ตามอัธยาศัย.    บทวา    อายาม   แปลวา 
มาไปกันเถิด  ปาฐะวา อยาม ก็ม.ี  อธิบายวา  ไปกันเถิด.  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกพระอานนทผูติดตามไปใกล ๆ วา  อานนท.  ฝายพระเถระบอกภิกษุ 
ทั้งหลายวา   ผูมีอายุ   จงเตรียมถือบาตร   จีวร   พระผูมีพระภาคเจาทรงพระ-  
ประสงคจะเสด็จไปท่ีโนน .  เรื่องการเสด็จมาอัมพลัฏฐิกาวัน   งายทั้งน้ัน.  คําวา 
อถ โข อายสฺมา  สารีปุตฺโต  ครั้งน้ันแล  ทานพระสารีบุตร  ดังน้ีเปนตน 
ทานกลาวไวพิสดารแลวในสัมปสาทนียสูตร.  
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         บทวา ปาฏลิคาเม  อาวสถาคาร ไดแก เรือนพักสําหรับคนจรมา.  
เขาวาในปาฏลิคาม  สหายของพระราชาสองพระองคมากันเปนนิจ  พาครอบครัว 
ออกจากบานมาพักกันเดือนหนึ่งบาง  ครึ่งเดือนบาง.  มนุษยเหลาน้ันถูกรบกวน 
เสมอ  คิดกันวา  ในเวลาท่ีคนเหลาน้ันมากันก็มีที่อยู  ดังนี้แลวจึงสรางศาลาใหญ 
กลางพระนคร   สรางที่เก็บสิ่งของไวสวนหนึ่ง   สรางที่อยูอาศัยไวสวนหน่ึงของ 
ศาลาน้ัน.  ผูคนเหลาน้ันไดทราบวา  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแลว ก็มองเห็น 
ประโยชนอยางนี้วา  แมพวกเราก็พึงไปนําพระผูมีพระภาคเจามา  พระองคเสด็จ 
มาถึงสถานท่ีอยูของพวกเราดวยพระองคเองแลว       วันนี้พวกเราจักอาราธนา 
พระผูมีพระภาคเจาใหตรัสมงคลในท่ีพัก       เพราะฉะนั้นจึงกลาวกันอยางนี้. 
บทวา  เยนาวสถาคาร  ความวา  ไดยินวา   ผูคนเหลาน้ัน  ไมรูพระทัยของ 
พระผูมีพระภาคเจาวา    ธรรมดาพระพุทธเจาท้ังหลาย    มีพระอัธยาศัยชอบปา 
ยินดีปา  จะทรงประสงคหรือไมประสงคประทับอยูในบาน จึงไมจัดแจงเรือนพัก 
พากันมาคิดกันวา    บัดนี้พวกเรารูพระทัยของพระผูมีพระภาคเจาแลว    จักพา 
กันไปจัดแจงเสียกอนดังนั้น  จึงพากันไปยังเรือนพัก.   บทวา   สพฺพสนฺถริต 
แปลวา   ปลูาดไวทุกสิ่งทุกอยาง. 
         บทวา  ทุสฺสีโล  ไดแกผูไมมีศีล.  บทวา สีลวิปนฺโน  ไดแกมีศีล 
วิบัติ  มีสังวรสลาย. บทวา ปมาทาธิกรณ  ไดแกเพราะความประมาทเปนเหตุ. 
ก็พระสูตรนี้   ใชสําหรับคฤหัสถ  แมบรรพชิตก็ใชได.  จริงอยู  คฤหัสถเลี้ยงชีพ 
ดวยการหม่ันศึกษาศิลปะไมวาจะเปนกสิกรรมวณิชกรรมพลัง้เผลอไปดวยการทํา 
ปาณาติบาตเปนตน  ก็ไมสามารถจะทําศิลปะนั้น ๆ ใหสําเร็จตามกาล  เมื่อเปน 
เชนนั้น    รากฐานของเขาก็พินาศ.     แตในเวลาคับแคน    กระทําปาณาติบาต 
และอทินนาทาน   ยอมเสื่อมโภคะอยางใหญเพราะอํานาจโทษ.    ฝายบรรพชิต 
ทุศีล   ยอมถงึความเส่ือมจากศีล   จากพุทธวจนะ  จากฌาน  และจากอริยทรัพย  
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๗ เพราะความประมาทเปนเหตุ.  สําหรับคฤหัสถนัน้  เกียรติศัพทอันชั่ว ยอม  
อ้ือฉาวไปในทามกลางบริษัท    วาคนโนนเกิดในตระกูลโนน    ทุศลี   มบีาป 
ธรรม    สละทั้งโลกนี้โลกหนา    ไมถวายทานแมเพียงสลากภัต.    หรือสําหรับ 
บรรพชิต    เกียรติศัพทอันชั่วก็ฟุงไปอยางนี้วา   ภิกษุชื่อโนน ไมสามารถรักษา 
ศีลได  ไมสามารถจะเรียนพระพุทธพจนไดเลี้ยงชีพดวยอเนสนกรรม   มีเวชช- 
กรรมเปนตน   ประกอบดวยอคารวะ ๖.   บทวา อวิสารโท  ความวา  คฤหัสถ 
มีความกลัววา   กอนอ่ืน   คนบางพวกจักรูเรื่องกรรมของเรา  ดังนั้นก็จักขมเรา 
หรือแสดงตัวตอราชสกุล      ในที่ประชุมคนจํานวนมากแนแท      จึงเขาไปหา 
ประหมา  คอตก  หนาควํ่า   นั่งเอาหัวแมมือไถพื้น   ถึงเปนคนกลา   ก็ไมอาจ 
พูดจาได.     ฝายบรรพชิตมีความกลัววาภิกษุเปนอันมากประชุมกัน     บางรูป 
จักรูกรรมของเราแน   ดั่งน้ัน   จักงดอุโบสถบาง   ปวารณาบางแกเรา    จักครา 
เราใหเคลื่อนจากเพศสมณะจึงเขาไปหา  ถึงเปนคนกลาก็ไมอาจพูดจาได.  สวน 
ภิกษุบางรูป    แมทุศีลก็เท่ียวไปประดุจผูไมทุศีล    แมภิกษุนั้น     ก็ยอมเปนผู 
เกอเขินโดยอัธยาศัยทีเดียว.  บทวา  สมฺมุโฬฺห  กาล  กโรติ  ความวา  ก็เมื่อ 
ภิกษุผูทุศีลนั้น   นอนบนเตียงเปนที่ตาย   สถานที่ทีย่ึดถือพระพฤติในกรรมคือ 
ทุศีล  ยอมมาปรากฏ.  ภิกษุทุศีลนั้น    ลืมตาก็เห็นโลกน้ี    หลบัตาก็เห็นปรโลก 
อบาย  ๔  กป็รากฏ    แกภิกษุทุศีลนั้น.    ภิกษุทุศีลน้ันก็เปนประหน่ึงถูกหอก 
๑๐๐ เลม   แทงที่ศีรษะ  เธอจะรองวา  หามที  หามที  มรณะไป.  ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา สมฺมุโฬห  กาล  กโรติ  หลงตาย  ดังน้ี.  บทที ่ ๕ 
ก็งายเหมือนกัน.    เรื่องอานิสงส    กพึ็งทราบโดยปริยายตรงกันขามกับที่กลาว 
ไวแลว. 
         บทวา  พหฺเทว  รตฺตึ  ธมมฺิยา  กถาย  ความวา พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงใหอ่ิมเอิบแลว   ใหเห็นแจงแลว    ใหสมาทานแลว    ใหอาจหาญแลว     ให  
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เขาถึงความส้ินและความเสื่อมแลว    ตลอดราตรเีปนอันมาก  แลวทรงสงไปดวย  
ธรรมกถาที่พนจากบาลีอยางอ่ืน     และดวยกถาอนุโมทนา   การถวายเรือนพัก 
ประหน่ึง    ทรงพาขามอากาศคงคา   ประหน่ึง   ทรงค้ันผ้ึงรวงใหญ     ขนาด 
โยชนหน่ึงแลว   ใหมหาชนด่ืมน้ําผ้ึงฉะนั้น.  บทวา  อภิกฺกนตฺา  ไดแกลวงไป 
แลว  สิ้นไปแลว.   บทวา  สฺุาคาร  ความวา  ข้ึนชื่อวา  เรือนวาง  ที่แยก 
เปนสวนหนึ่งตางหากไมมี.     แตในทีน่ั้นนั่นแหละ     เหลาชาวบานปาฏลิคาม 
ลอมไวดวยกําแพงคือมานไวขางหน่ึง    แลวจัดเตียงไวดวยประสงควา    พระ- 
ศาสดาจักทรงพักผอนในท่ีนี้.    พระผูมีพระภาคเจา    ทรงสําเร็จสีหไสยา  บน 
เตียงน้ันดวยมีพระพุทธประสงควา เรือนพักน้ี ตถาคต ใชสอยแลวดวยอิริยาบถ 
แมทั้ง ๔ กุศลน้ัน   จักมีผลมากแกชาวปาฏลิคามเหลาน้ัน   ดังน้ี.  ทานหมายเอา 
เรือนพักน้ัน  จึงกลาววา  สฺุาคาร  ปาวิสิ.  เสด็จเขาไปสูเรือนวางดังน้ี. 
         บทวา  สุนีธวสฺสการา  ไดแกพราหมณ ๒ คน  คือ  สุนีธะคนหน่ึง 
วัสสการะคนหนึ่ง.   บทวา   มหามตฺตา   ไดแกมหามัตตะ   คือมหาอํามาตย 
ของพระเจากรุงมคธ   อีกอยางหนึ่ง    ชื่อวามหาอํามาตยแควนมคธ   ก็เพราะ 
มหาอํามาตยในแควนมคธ     ประกอบดวยมาตรคืออิสริยยศยิ่งใหญ.     บทวา 
ปาฏลิคาเม  นคร    ไดแกสรางปาฏลิคามทําใหเปนบาตร.    บทวา  วชฺชีน 
ปฏิพาหาย  ไดแก  เพ่ือตัดทางขยายตัวของราชวงศแควนวัชชี. 
         บทวา   สหสฺเสว  ไดแกแตละพวกนับเปนพัน ๆ.  บทวา  วตฺถูนิ 
ไดแกที่ปลูกเรือน.  บทวา  จิตฺตานิ  นมนฺติ  นิเวสนาหิ  มาเปต  ความวา 
จิตของมหาอํามาตยผูทํานายวิชาดูพ้ืนที่นอมไปเพ่ือสรางคฤหาสนสําหรับพระ- 
ราชาและมหาอํามาตยของพระราชา. เลากันวา มหาอํามาตยเหลาน้ันใชอานุภาพ 
แหงศิลปะของตนมองเห็นภายใตแผนดินประมาณ ๖๐ ศอก วาที่นี้นาคยึดไว  ที่นี ้
ยักษสิง    ทีน่ี้ภูตสิง    มหีินหรือตอ.    เวลาน้ัน    อํามาตยเหลาน้ันรายศิลปะ  
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สรางข้ึนไดเหมือนปรึกษากับเทวดาท้ังหลาย.  อีกอยางหน่ึง   เทวดาสิงอยูในราง  
ของอํามาตยเหลาน้ัน   นอมจิตไปเพ่ือสรางคฤหาสนในท่ีนั้น ๆ พอเขาตอกหลัก 
ลงใน ๔ มุม   เทวดาเหลานั้นจึงเขาสิงพ้ืนที่.  เทวดาผูมีศรัทธา  ทําอยางนั้นแก 
ตระกูลผูมีศรัทธา      เทวดาผูไมมีศรัทธาก็ทําอยางนั้นแกตระกูลผูไมมีศรทัธา. 
เพราะเหตุไร.     เพราะผูมีศรัทธามีความคิดอยางนี้วา     คนทั้งหลายในโลกน้ี  
ครั้นสรางบานเรือนแลว     ชั้นแรกนิมนตภิกษุสงฆใหนั่ง     ใหกลาวแตมงคล 
เมื่อเปนเชนน้ี.   พวกเราก็จักไดเห็นผูมีศีล   ฟงธรรมกถา    การแกปญหาและ 
อนุโมทนา  ผูคนใหทานแลวจักใหสวนบุญแกเรา. 
         บทวา   ตาวตึเสหิ   ความวา  เสียงขจรไปวา   พวกมนุษยในตระกูล 
โนน   อาศัยมนุษยผูเปนบัณฑิตผูหน่ึงในตระกูลหน่ึง    ยอมเปนบัณฑิต  หรือ 
ภิกษุในวิหารโนน      อาศัยภิกษุผูเปนพหูสูตรูปหน่ึงในวิหารหน่ึง     ยอมเปน 
พหูสูตรูปหน่ึงในวิหารหน่ึง    ยอมเปนพหุสูตฉันใด.    เสียงขจรไปวา  เทวดา 
ชั้นดาวดึงส  อาศัยทาวสักกเทวราช    และวิษณุกรรมเทพบุตรยอมเปนบัณฑิต 
ฉันนั้นเหมือนกัน .   เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   ตาวตึเสหิ. 
อธิบายวา    ยอมสรางเหมือนปรึกษากับเทวดาชั้นดาวดึงส.     บทวา ยาวตา 
อริย  อายตน  ความวา ชื่อวาที่เปนที่ประชุมของมนุษย  เผาอริยกะมีประมาณ 
เทาใด.    บทวา ยาวตา  วณิปฺปโถ  ความวา  ชื่อวาสถานที่เปนที่ซื้อขายโดย 
กองสิ่งของท่ีพวกพอคานํามา     หรอืสถานท่ีเปนที่อยูของพวกพอคาท้ังหลายมี 
ประมาณเทาใด.    บทวา อิท  อคฺคนคร   ความวา   อัครนครน้ีจักเปนเมือง 
เจริญ    เปนเมืองใหญ  สาํหรับพวกอริยกะและพวกพอคาน้ัน ๆ.  บทวา  ปุฏ- 
เภทน ไดแก ที่แกหอสินคา.   ทานอธิบายวา   เปนที่ปลอยสินคาของเจาของ 
สินคาตาง ๆ.  อธิบายวา  ก็ชนท้ังหลายแมไมไดสิ่งของในสกลชมพูทวีป  กจั็ก 
ไดในที่นี้นี่แหละ   แมผูไมไปคาขายในท่ีอ่ืน  ก็จักไปในท่ีนี้  เพราะฉะนั้น  พวก  
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เขาจักแกหอสินคาในท่ีนี้เทาน้ัน.     ทานแสดงวา  จริงอยูทุก ๆ วัน  มูลคาจัก  
เกิดข้ึน หาแสน อยางนี้คือ  ที่ประตูพระนครท้ังสี่ดานส่ีแสน  ที่ทามกลางพระ- 
นครหน่ึงแสน.                       
         วา ศัพทในบทวา  อคฺคิโต  วา  มีอรรถเทากับ  จ  ความวา จักพินาศ 
ดวยไฟ  ดวยนํ้า  หรือดวยการแตกกันเปน ๒ ฝาย  อธิบายวา สวนหนึ่งพินาศ 
ดวยไฟ  ไมสามารถจะดับได  สวนหนึ่งแมน้ําคงคาพัดไป   สวนหนึ่งจักพินาศ 
ไป   โดยความแตกแหงกันและกันของพวกมนุษย  ผูแตกกัน ดวยอํานาจ ปสุณ- 
วาจาที่กลาววา  คนนี้ไมพูดกะคนโนน   คนโนนไมพูดกะคนน้ี.                  
         พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสดังนี้แลว   เวลาใกลรุงเสด็จไปยังฝงแมน้ํา 
คงคา   ทรงชาํระพระพักตรแลว    ประทับนั่งรอเวลาภิกขาจารอยู.     ฝายมหา 
อํามาตย มคธชื่อสุนีธะและวัสสการะคิดวา   พระราชาของพวกเราเปนอุปฏฐาก 
ของพระสมณโคดม    พระองคจักตรัสถามพวกเราวา  ไดยินวา พระศาสดาได 
เสด็จไปปาฏลิคาม      พวกทานไดเขาเฝาพระองคหรือเปลา     เมื่อกราบทูลวา 
ขาพระองคเขาเฝาจึงตรัสถามอีกวา   พวกทานไดนิมนตหรือเปลา   เมื่อกราบทูล 
วา ไมไดนิมนต จักยกโทษนิคคหะพวกเรา  อนึ่งเลาพวกเราก็จะสรางพระนคร 
ในที่ที่ยังไมไดสรางก็ในที่ที่พระสมณโคดมเสด็จไปแลว  ๆ  พวกสัตวกาลกิณีจัก 
ถอยกลับไป   จึงคิดวาพวกเราจักใหพระองคตรัสส่ิงท่ีเปนมงคลแกพระนครดังนี้ 
แลว  จึงเขาไปเฝาพระศาสดา ทูลอาราธนา  เพราะฉะนั้น    ทานจึงกลาววา อถ- 
โข  สุนีธวสสฺการา  เปนตน.  บทวา  ปุพฺพณฺหสมย  แปลวา  ในเวลาเชา. 
บทวา   นิวาเสตฺวา    แปลวา   ทรงอันตรวาสกคาดประคดตามธรรมเนียมเขา 
บาน.   บทวา  ปตฺตจีวรมาทาย แปลวา   ทรงถือบาตรและจีวรแนบพระองค.  
         บทวา  สีลวนฺเตตฺถ  ตัดเปน  สีลวนฺเต  เอตฺถ.   บทวา  สฺเต 
ไดแก ผูสํารวมดวยกายวาจาใจ.  บทวา ตาส  ทกฺขณิมาทิเส  ความวา  พึง  
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อุทิศปจจัยสี่ที่ถวายสงฆคือพึงใหสวนบุญแกเทวดาประจําเรือนเหลาน้ัน.  บทวา  
ปูชิตา  ปูชยนฺติ  ความวา  เทวดายอมอารักขาดวยดี    ดวยส่ังวาผูคนเหลาน้ี  
แมไมใชญาติของเรา  ก็ยังใหสวนบุญแกพวกเราถึงอยางนี้    เพราะฉะน้ัน  พวก 
ทานจงจัดการอารักขาดวยดี.     บทวา  มานิตา  มานยนฺติ  ความวา  เทวดา 
ทั้งหลายท่ีเหลาผูคนนับถือดวยการทําพลีกรรมตามกาลสมควร   จึงนับถือ  คือ 
กําจัดอันตรายท่ีเกิดข้ึน  ดวยเห็นวาผูคนเหลาน้ี    แมไมใชญาติของพวกเราก็ยัง 
ทําพลีกรรมแกพวกเราในชวงสี่เดือนหกเดือน.  บทวา   ตโต  น  ไดแก  แตนั้น 
เทวดาก็ยอมอนุเคราะหคนผูบัณฑิตนั้น.  บทวา โอรส  ไดแก  วางไวที่อกให 
เจริญเติบโต.     อธิบายวา  ยอมอนุเคราะหเหมือนมารดาอนุเคราะหบุตรผูเกิด 
แตอก     พยายามกําจัดอันตรายท่ีเกิดข้ึนฉะน้ัน.     บทวา   ภนรฺานิ ปสฺสติ 
แปลวา เห็นสิ่งท่ีดี. 
         บทวา อุลุมฺป  ไดแกพาหนะที่เขาตอกลิ่มสรางไวเพื่อไปฝงโนน  (แพ). 
บทวา  กุลฺล ไดแกพาหนะที่เขาใชเถาวัลยเปนตนมัดไว  (ทุน). 
         คําวา อณฺณว ในคาถาวา  เย  ตรนฺติ  อณฺณว  นี้  เปนชื่อแหงสถาน 
ที่น้ําลึกและกวางโดยกําหนดอยางตํ่าที่สุดประมาณโยชนหน่ึง.  ในบทวา  สร  นี ้ 
ทานประสงคเอาแมน้ํา.    มีคําอธิบายวา  ผูที่ขามสระคือตัณหาท่ีทั้งลึกทั้งกวาง 
สรางสะพานกลาวคืออริยมรรค     ละเปอกตมคือท่ีลุมเต็มดวยนํ้าแตะตองไมได 
ขามไป  สวนคนผูนี้แมตองการจะขามแมน้ําแมนิดหนอยน้ี  กต็องผูกแพ  สวนผู 
มีปญญา  คือพระพุทธเจาและสาวกของพระพุทธเจาไมตองใชแพก็ขามได.     
                             จบกถาพรรณนาปฐมภาณวาร 
         บทวา  โกฏิคาโม  ไดแกบานท่ีสรางไวทายปราสาทของพระเจามหา 
ปนาทะ.  บทวา  อริยสจฺจาน  ไดแก  สจัจะท่ีกระทําใหเปนพระอริยะ.  บทวา  
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อนนุโพธา   ไดแกเพราะไมตรัสรู   คือ  ไมรู.  บทวา   อปฏิเวธา  แปลวา  
เพราะไมแทงตลอด.     บทวา  สนฺธาวิต  ไดแก แลนไปโดยไปจากภพสูภพ. 
บทวา สสริต  ไดแกทองเทียวไปโดยไป ๆ มา ๆ  ร่าํไป.   บทวา  มม  เจว- 
ตุมฺหากฺจ  แปลวา อันเราและพวกทาน. อีกนัยหน่ึง พึงทราบความในขอน้ี  
อยางนี้วา    บทวา  สนฺธาวิต  สสริต แปลวา  ความแลนไป  ทองเท่ียวไป. 
ไดมีแลว   ทัง้แกเราและพวกทาน. 
         บทวา  สสริตพฺพ  แปลวา  ทองเที่ยวไป.  บทวา  ภวเนตฺติ สมูหตา 
ไดแก  เชือกคือตัณหาอันสามารถนําสัตวจากภพไปสูภพ     อันเราและพวกทาน 
กําจัดแลว  ตัดแลว   ทําใหไมเปนไปแลวดวยดี. 
         บทวา  นาทิกา  ไดแกบานสองตําบล   ของบุตรของอาและลุงท้ังสอง 
อาศัยสระเดียวกัน.    บทวา  นาทิเก  ไดแกหมูบานญาติตําบลหน่ึง.    บทวา 
คิฺชกาวสเถ ไดแก ที่พักกอดวยอิฐ. บทวา โอรมฺภาคิยาน ไดแก  สวนเบื้อง 
ตํ่า  อธิบายวา  ทําใหถือปฏิสนธิในกามภพเทาน้ัน.   อีกอยางหน่ึง  โอรัมภาคิย 
สังโยชน     ที่พึงละดวยมรรคท้ังสามท่ีไดชื่อวา   โอร.  ในสังโยชนเหลาน้ัน 
สังโยชนสองน้ี  คือ กามฉันทะ  พยาบาท  ที่ขมไมไดดวยสมาบัติ หรือตัดไมได 
ดวยมรรค  ไมใหไปสูรูปภพและอรูปภพเบ้ืองสูง.  สังโยชนสามมี  สักกายทิฏฐิ 
เปนตน   นําสัตว  แมที่บังเกิดในภพน้ัน   ใหมาบังเกิดในภพน้ีอีก  เพราะฉะน้ัน 
สังโยชนหมดทั้งสาม    จึงชื่อวาโอรัมภาคิยสังโยชน.  บทวา  อนาวตฺติธมฺมา 
ไดแก มีการไมกลับมาโดยปฏิสนธิเปนสภาวะ.     ในคําวา ราคโทสโมหาน 
ตนุตฺตา  นี้   พึงทราบความท่ี   ราคะโทสะโมหะเบาบางลง   โดยอาการทั้งสอง 
อยาง   คือดวยการเกิดข้ึนในบางครั้งบางคราวและมีปริยุฏฐานกิเลสนอย.  กิเลส 
มีราคะเปนตน   ยอมไมเกิดข้ึนเนือง ๆ แกพระสกทาคามี  เหมือนปุถุชน    แต 
เกิดในบางครั้งบางคราว แตเมื่อเกิดข้ึน ไมเกิดข้ึนมากๆ  เหมือนปุถุชน เกิดข้ึน  
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บาง ๆ เหมือนภาชนะใสปลา    แตพระมหาสิวเถระผูรจนาคัมภีรทีฆนิกายกลาว  
วา เพราะพระสกทาคามียังมีบุตรธิดา  และยังมีคนสนิท ฉะน้ันจึงยังมีกิเลสหนา 
แตคําน้ีทานกลาวถึงกิเลสในภพเบาบาง.     คําน้ัน  ในอรรถกถาทานคัดคานไว 
เพราะทานกลาวไววา    พระโสดาบันเวนภพเจ็ดเสีย     กิเลสที่เบาบางในภพที่ 
แปดไมมี    สําหรับพระสกทาคามี   เวนภพสองเสีย    ไมมีกิเลสเบาบางในภพ 
ทั้งหา    สําหรับพระอนาคามีเวนรูปภพอรูปภพ     ไมมีกิเลสเบาบางในกามภพ 
พระขีณาสพไมมีกิเลสเบาบางในภพไหน ๆ เลย.     คําวา อิม  โลก  นี ้ทาน 
หมายเอากามาวจรโลก.    ก็ในขอน้ีมอีธิบายดังตอไปนี้      กถ็าพระอริยบุคคลผู 
บรรลุสกทาคามิผลในมนุษยโลก   แลวบังเกิดในเทวโลกยอมทําใหแจงซ่ึงพระ- 
อรหัต   ขอน้ีดีอยางนี้    แตเมื่อสามารถกลับมาสูมนุษยโลกแลว   ยอมทําใหแจง 
ซึ่งพระอรหัต   ฝายพระอริยบุคคลผูบรรลุสกทาคามิผลในเทวโลก  ถามาเกิดใน 
มนุษยโลกยอมทําใหแจงซึ่งพระอรหัตได  ขอน้ีดีอยางนี้    แตเมื่อสามารถไปสู 
เทวโลก   ยอมทําใหแจงซึ่งพระอรหัตเปนแน.   ความตกไปโดยไมเหลือ  ชือ่วา 
วินิบาต  ในคําวา อวินิปาตธมฺโม  นี ้  อธิบายวา ความตกไปโดยไมเหลือของ 
พระโสดาบันนั้นเปนธรรมหามิได  เหตุนั้น  พระโสดาบันนั้น  ชื่อวา  มีอันไม 
ตกตํ่าเปนธรรมดา  คือมีอันไมตกไปโดยไมเหลือในอบายส่ีเปนสภาวะ.   บทวา 
นิยโต    ไดแก  แนนอน  โดยกําหนดแหงธรรม.   บทวา   สมฺโพธิปรายโน 
ความวา สัมโพธิกลาวคือ มรรคสามในเบ้ืองบน เปนที่ไป เปนที่ดําเนิน เปนที่ 
พึงอาศัยของบุคคลน้ัน คือ อันบุคคลน้ันพึงบรรลแุนแทเปนเบื้องหนา  เหตุนั้น 
บุคคลน้ันชื่อวา มีสัมโพธิเปนที่ไปในเบ้ืองหนา.  ดวยบทวา  วิเหสาเวสา  ทรง 
แสดงวา  ดูกอนอานนท นั่นเปนความลําบากกายของตถาคต  ผูตรวจดูญาณคติ 
ญาณอุปบัติ   ญาณอภิสัมปรายะ  ของเหลาสัตวนั้น  ๆ. แตความลําบากจิตไมมีแก 
พระพุทธเจาทั้งหลาย.  
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         บทวา   ธมมฺาทาส ไดแก แวน คือธรรม.   บทวา  เยน ไดแกผูประ-  
กอบดวยแวนธรรมอ่ืนใด.  บทวา  ขณีาปายทุคฺคติวินิปาโต  นี้  ทานกลาว 
โดยไวพจนของนรกเปนตนเทาน้ัน.  จริงอยู  นรกเปนตน   ชื่อวาอบาย   เพราะ 
ปราศจากอยะ   คือความเจริญ  ชื่อวา ทุคติ เพราะเปนที่ดําเนินไป     เปนทีพ่ึ่ง 
อาศัยแหงทุกข ชื่อวา วินิบาต   เพราะเปนที่ตกไปโดยไมเหลือของเหลาชนผูทํา 
ชั่ว.  บทวา  อเวจฺจปฺปสาเทน  ไดแก   ดวยความเสื่อมใสอันไมหว่ันไมไหว 
เพราะรูถึงพระพุทธคุณตามเปนจริงน่ันแล.  แมในสองบทขางตนก็นัยนี้เหมือน 
กัน.  สวนความพิสดารของคําวา  อิติป  โส  ภควา  เปนตน  กลาวไวแลวใน 
คัมภีรวิสุทธิมรรค.  บทวา อริยกนฺเตหิ ไดแกเปนที่ใคร  เปนทีร่ัก  เปนที่ 
ชอบใจ ของพระอริยะท้ังหลาย. ศลีหา ชื่อวา เปนที่ใคร ของพระอริยะท้ังหลาย 
เพราะทานไมละแมในภพอ่ืน.   ทานหมายถึงศีลหาน้ันจึงกลาวคําน้ีไว.    แตใน 
ที่นี้ไดแกสังวรท้ังหมด.     คําวา  โสตาปนฺโนหมสฺสิ  นี ้ เปนหัวขอเทศนา 
เทาน้ัน.   แตแมพระสกทาคามีเปนตน ยอมพยากรณโดยนัยมีอาทิวา  สกทาคา 
มีหมสฺมิ เราเปนสกทาคามีดังน้ีแล.   การพยากรณแหงพระอริยสาวกทั้งปวงใน 
ฐานะที่ควรโดยไมผิดสิกขาบท  (วินัย)   เปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต 
แลวแล. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  เวสาลิย  วิหรติ  นี ้ ดังตอไปนี้.  พึงทราบ 
ความท่ีเมืองเวสาลีเปนนครสมบูรณ.      โดยนัยที่กลาวแลวขันธกวินัยวา 
เตน โข  ปน  สมเยน  เวสาลี  อิทฺธาเจว  โหติ  ผีตา  จ  ดังนี้.  บทวา 
อมฺพปาลิวเน  ไดแก  ในปามะมวงอันเปนสวนของนางอัมพปาลีคณิกา. บทวา 
สโต  ภิกฺขเว  ความวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มสติปฏฐานเทศนาในที่นี้  
โดยพิเศษเพ่ือใหสติปรากฏในการทรงทอดทัศนาอัมพปาลีวัน.   ในบทเหลาน้ัน 
ชื่อวา  สโต  เพราะระลึกได  ชื่อวา  สมปฺชาโน เพราะรูตัว  อธิบายวา  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 376 

พึงเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะอยู.     ขาพเจาจักกลาวคําที่ควรกลาวในคํา  
เปนตนวา  กาเย  กายานุปสฺสี  ไวในมหาสติปฏฐานสูตร. 
         คําวา  นีลา  เปนตนนี้  กลาวรวมสีทั้งหมด.  สวนคําวา  นีลวณฺณา 
เปนตน     เปนการแสดงจําแนกสีนั้นนั่นแหละ.  ก็ในคําน้ัน  ทานกลาวคํานี้ไว 
เพราะสีเหลานั้น   มิใชสีเขียวปกติ   หากผสมดวยสีเขียว.   บทวา   นีลวตฺถา 
ความวา     ผาธรรมดาผาเปลือกไมและผาไหมเปนตน      ชื่อวาเขียวสําหรับผา 
เหลาน้ัน.  บทวา   นีลาลงฺการา  ไดแกประดับดวยมณีเขียว   ดอกไมเขียว. 
แมรถของเจาลิจฉวีเหลานั้น  ก็ขจิตดวยมณีเขียว   ขลิบดวยผาเขียว   มีธงเขียว 
ประกอบดวยทหารสวมเกราะเขียว    อาภรณเขียวเทียมดวยมาเขียว    แมดามแส 
ก็เขียวเหมือนกันแล.  เน้ือความในทุกบทก็พึงทราบโดยนัยนี้. 
         บทวา  ปฏิวฏเฏสิ แปลวา  ตี.  คําวา  เช  ในคําวา  กึ  เช  อมพฺปาลิ ิ 
เปนคํารองเรียก.  ทานอธิบายวา  แมอัมพปาลี  เหตุไรจะ ?  ปาฐะวา  กิฺจิ 
ก็มี.  ในคําน้ี   ความก็อยางนี้เหมือนกัน.  บทวา  สาหาร  ไดแก พรอมดวย 
ชนบท.  บทวา องฺคุลึ   โผเฏสุ ไดแก  สั่นนิ้วมือ.  บทวา อมฺพกาย ไดแก 
มายาหญิง.  คําวา  เยส  เปนฉัฏฐีวิภัตติ  ลงในอรรถตติยาวิภัตติ.  ทานอธิบาย 
วา  อันภิกษุเหลาใดไมเห็นแลว.   บทวา   โอโลเกถ    ไดแกจงดูเสีย.   บทวา 
อวโลเกถ  ไดแกจงดูบอย ๆ.  บทวา  อปุสหรถ  ไดแกนอมเขามา.  อธิบายวา 
พวกเธอจงนอมนํามาเปรียบเทียบบริษัทของเจาลิจฉวีนี้      เชนกับเทวดาชั้น 
ดาวดึงสดวยจิตของพวกเธอ    จงดูเทียบกับเหลาเทวดาชั้นดาวดึงสวา    แมเจา 
ลิจฉวีเหลาน้ีก็เหมือนเหลาเทวดาชั้นดาวดึงสที่สะสวยนาเลื่อมใส  มีวรรณะตางๆ 
กัน  มีวรรณะเขียวเปนตน    ฉะน้ัน.   ถามวา    ก็เหตุไรพระผูมีพระภาคเจาจึง 
ทรงหามอายตนะภายในมีจักษุเปนตนยึดถือนิมิตในอายตนะภายนอกมีรูปเปนตน 
ดวยสูตรหลายรอยสูตร     ในสูตรนีก้ลับทรงประกอบภิกษุไวในการยึดถือนิมิต  
ดวยอุตสาหะอยางใหญ.  ตอบวา  เพราะทรงมุงประโยชนเกื้อกูล.  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 377 

         ดังไดยินมา    ภิกษุบางพวกในเมืองเวสาลีนั้น    ยอหยอนความเพียร.   
พระผูมีพระภาคเจาเม่ือจะทรงใชสมบัติของเทวดาชั้นดาวดึงสปลอบประโลมจึง 
ตรัสเพ่ือใหภิกษุเหลาน้ันเกิดอุตสาหะในสมณธรรมวา      เมื่อภิกษุกระทําสมณ 
ธรรมดวยความไมประมาท   ก็ไดอิสรยิสมบัติเห็นปานนี้งาย.  พระผูมีพระภาค- 
เจาตรัสอยางนี้    เพ่ือความแจมแจงแหงอนิจจลักษณะก็ได.  ความจริงอีกไมนาน 
เลยเจาลิจฉวีเหลาน้ีแมทั้งหมด    ก็จักถึงความพินาศ     ดวยอํานาจของพระเจา 
อชาตศัตรู. ครั้งน้ันพระผูมีพระภาคเจาตรัสเพ่ือความแจมแจงแหงอนิจจลักษณะ 
ดวยพระพุทธประสงควา    เหลาภิกษุที่ยืนดูสิริราชสมบัติของเจาลิจฉวีเหลาน้ัน 
จักเจริญอนิจจลักษณะวา  ความพินาศแหงสิริสมบัติเห็นปานน้ันจักปรากฏ  แลว 
จักบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา. ในบทวา  อธิวาเสตุ  ถามวา  เหตุไร 
พวกเจาลิจฉวี   ทั้งท่ีรูวาพระผูมีพระภาคเจารับนิมนตนางอัมพปาลีไวแลว   จึง 
นิมนตเลา.    แกวาเพราะไมทรงเชื่อ    และเพราะเปนธรรมเนียม.    ก็พวกเจา 
ลิจฉวีเหลาน้ันคิดวา   หญงินักเลงน้ันไมนิมนต  พูดวานิมนต.   ก็ชื่อวาการไป 
นิมนตในเวลาไปฟงธรรมเปนธรรมเนียมของมนุษยนั่นเอง. 
         บทวา  เวฬุวคามโก   ไดแก บานปาฏลิคามใกลกรุงเวสาลี.  มิตร 
ก็คือมิตรในคําวา  ยถามิตฺต เปนตน.  บทวา  สมฺภตฺตา  มิตรที่เพียงพบ 
เห็นกันในที่นั้น ๆ ชื่อวา  มิตรที่เคยเห็นกันมิใชมิตรมั่นคง. บทวา  สนฺทิฏา 
ไดแกมิตรที่คบกันมาดวยดีเปนมิตรมั่นคง.  อธิบายวาพวกเธอจงเขาไปจําพรรษา 
ในที่ ๆ  พวกภิกษุเห็นปานนั้นมีอยู.     เพราะเหตุไรพระผูมีพระภาคเจาจงตรัส 
อยางนี้.    เพราะมีพระพุทธประสงคใหภิกษุเหลานั้นอยูเปนผาสุก.   ความจริง 
เสนาสนะ.    ในเวฬุวคาม    ไมเพียงพอแกภิกษุเหลาน้ันทั้งภิกษามีนอย    สวน 
รอบกรุงเวสาลีเสนาสนะก็มีมาก  ทั้งภิกษาก็หาไดงาย  เพราะฉะนั้น   พระองค 
จึงตรัสอยางน้ี.  เมื่อเปนเชนนั้น  เพราะเหตุไร  จึงไมตรัสตอบวา  พวกทานคง  
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ไปสบาย.  เพ่ือทรงอนุเคราะหภิกษุเหลาน้ัน.  ไดยินวา พระองคทรงพระดําริวา  
เราอยูไดเพียง ๑๐ เดือนก็จักปรินิพพาน.   ถาภิกษุเหลาน้ันจักไปไกล   ก็ไมอาจ 
เห็นเราในเวลาปรินิพพาน  เมื่อเปนดังน้ัน  ภิกษุเหลาน้ันก็จะเกิดความรอนใจ 
วาพระศาสดาเม่ือปรินิพพานก็ไมประทานแมเพียงสติแกเรา    ถาพวกเรารูเสียก็ 
จะไมพึงอยูไกลอยางนี้   ไมตรัสตอบวา ก็ภิกษุทั้งหลายอยูรอบเมืองเวสาลี  ก็จัก 
มาฟงธรรมไดเดือนละ  ๘  ครั้ง  จักไดรับโอวาทของพระผูมีพระภาคเจา. 
         บทวา   ขโร   แปลวา   หยาบ.   บทวา   อาพาโธ    ไดแกโรคที่เปน 
ขาศึกกัน.  บทวา  พาฬฺหา  แปลวา  รนุแรง.  บทวา  มรณนฺติกา  ไดแก 
สามารถใหถงึปางตาย    คือใกลตอความตาย.    บทวา     สโต   สมฺปชาโน 
อธิวาเสสิ    ความวา    ไดแกต้ังสติใหมั่นกําหนดดวยญาณอดกลั้น.    บทวา 
อวิหฺมาโน   ไดแกไมกระทําอาการกระสับกระสายโดยคลอยตามเวทนาไม 
ถูกเวทนาเบียดเบียน  ไมทรงทุกขรอนเลย  อดกลัน้ได.  บทวา  อนามนฺเตตฺวา 
ไดแกไมทรงใหอุปฏฐากรู.  บทวา  อนปฺโลเกตฺวา  แปลวา  ไมทรงบอกลา 
ภิกษุสงฆ.  ทานอธิบายวา  ไมประทานโอวาทานุสาสนี. บทวา วิริเยน ไดแก 
ดวยความเพียรเบื้องตน    และดวยความเพียรที่สัมปยุตดวยผลสมาบัติ.  บทวา 
ปฏิปฺฌาเมตฺวา  แปลวา  ขับไล.   แมชีวิตก็ชื่อวาชีวิตสังขารในคําวา  ชีวิต 
สังขารนี้.    ชีวิตอันธรรมใดปรุงแตงถึงขาดก็สืบตอต้ังอยู     แมธรรมท่ีเปนผล 
สมาบัตินั้นก็ชื่อวาชีวิตสังขาร.    ธรรมคือผลสมาบัตินั้นทานประสงคเอาในท่ีนี้. 
บทวา  อธิฏาย  ไดแกอธิฏฐานใหเปนไปแลว.    ความสังเขปในขอนี้มีดังนี้  
วา เราพึงเขาผลสมาบัติที่สามารถดํารงชีวิตอยูได. 
         ถามวา    ก็พระผูมีพระภาคเจาไมทรงเขาผลสมาบัติในกาลกอนแตนี้ 
หรือ.  ตอบวา  เขาซี.  แตวา  ผลสมาบัตินั้น  เปนขณิกสมาบัติ.  จริงอยูขณิก 
สมาบัติ   ยอมขมเวทนาเฉพาะในภายในสมาบัติไดทีเดียว.   พอออกจากสมาบัติ  
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เวทนายอมครอบงํารางกายอีกเหมือนสาหรายที่ขาดเพราะไมหรือกระเบื้องตกลง  
ไปกลับคลุมน้ําตามเดิม.   อน่ึง  สมาบัติของผูกระทําหมวด ๗  แหงรูปและหมวด  
๗ แหงอรูปใหหมดพุมหมดรกแลวเขาดวยอํานาจแหงมหาวิปสสนา    ชื่อวายอม 
ขมไดดวยดี.     เปรียบเหมือนสาหรายท่ีบุรุษลงน้ําแลวเอามือและเทาแหวกใหดี 
ตอเวลานานจึงจะคลุมน้ํา    ฉันใด    ผูที่ออกจากผลสมาบัตินั้น    ตอเวลานาน 
เวทนาจึงจะเกิดข้ึน  ฉันนั้น.  ดังน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาจึงเปนเสมือนทรงต้ัง 
วิปสสนาใหมเอ่ียม  ณ  พระมหาโพธิบัลลังกในวันนั้น   ทรงจอมลงดวยอาการ 
๑๔  กระทําหมวด ๗  แหงรูป หมวด ๗  แหงอรูป  ไมใหเปนพุม  ไมใหรก 
แลวทรงไมเสวยเวทนา     ดวยมหาวิปสสนา      เขาสมาบัติดวยทรงประสงควา 
ขอเวทนาอยาเกิดตลอด  ๑๐ เดือน.     เวทนาท่ีทรงขมดวยสมาบัติ      จึงไมเกิด 
ตลอดเวลา  ๑๐  เดือนเลย.  เวทนาท่ีทรงขมดวยสมาบัติ  จึงไมเกิดตลอดเวลา. 
         บทวา  คิลานา วุฏ ิโต  ไดแกประชวรแลวหายอีก.  บทวา  มธุรก 
ชาโตวิย   ไดแกเหมือนุบุรุษนอนหงายบนหลาว  ที่เกิดภาวะเกร็งหนักและแข็ง. 
บทวา   น   ปกฺขายนฺติ     ไดแกไมแจง    คือไมปรากฏโดยวาจาตาง ๆ.   ดวย 
บทวา   ธมมฺาป  น  นปฺปฏิภนฺติ   ทานแสดงวาแมธรรม   คือ สติปฏฐานไม 
ปรากฏแกเรา.     แตธรรมคือพระบาลี     พระเถระคลองแคลวดีแลว.     บทวา 
อุทาหรติ   ไดแกไมประทานปจฉิมโอวาท.   ทานพระอานนทหมายเอาปจฉิม 
โอวาทน้ัน.                          
         บทวา  อนนฺตร  อพาหร  ความวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา 
เราไมกระทํา ๒ อยาง  โดยธรรมหรือบุคคล  แลวจักแสดงธรรมเทาน้ีแกบุคคล 
อ่ืนก็หาไม   ชื่อวาทรงกระทําธรรมใหเปนภายใน.   ทรงพระดําริวาเราจักแสดง 
ธรรมเทานี้แกบุคคลอ่ืน  ชื่อวาทรงกระทําธรรมภายนอก.  อน่ึง   ทรงพระดําริ 
วาเราจักแสดงแกบุคคลน้ี   ชื่อวาทรงกระทําบุคคลภายใน.   เมื่อทรงพระดําริวา  
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เราจักไมแสดงแกบุคคลนี้    ชื่อวาทรงกระทําบุคคลภายนอก.   อธิบายวาไมทรง  
ทําอยางนั้นแสดง.  ดวยบทวา   อาจริยมุฏ ิ   ทรงแสดงวา  ชื่อวา   กํามือของ 
อาจารยยอมมีแกศาสดาภายนอกพระพุทธศาสนา.     เหลาศาสดาภายนอก    ไม 
กลาวแกใคร ๆ ในเวลาเปนหนุม      นอนบนเตียงสําหรับตายในเวลาปจฉิมวัย 
ก็กลาวแกอันเตวาสิก (ศิษย) ที่รักที่พอใจ โดยวิธีใด  กิจกรรมอะไรท่ีเราบริหาร 
ต้ังไวทําเปนกํามือวา   เราจักกลาวขอนี้ในเวลาแกเฒา   ในเวลาปจฉิมวัย   ยอม 
ไมมีแกตถาคต  โดยวิธีนัน้.  บทวา  อห  ภิกฺขุสงฺฆ  ความวา  เราเทานั้นจัก 
บริหารภิกษุสงฆ.  บทวา  มมุทฺเทสิโก  ความวา  เราเปนที่พํานักของภิกษุสงฆ 
นั้น  เพราะอรรถวา ภิกษุสงฆพึงอางเรา  เหตุนั้น ภิกษุสงฆนั้น ชื่อวามีเราเปน 
ที่พํานัก.   อธิบายวา ภิกษุสงฆจงยกเราเทาน้ัน  จํานงเฉพาะเรา   เมื่อเราลวงลับ 
ไปหรือไมมีเหลาภิกษุแลว    หรือมีอันเปนไป    กห็รือวาภิกษุสงฆไร ๆ จะมี 
ความคิดอยางที่กลาวมาน้ี.  บทวา  น  เอว โหติ ความวา   ขอน้ันไมเปนอยางน้ัน 
เพราะความริษยาและความตระหน่ี     เรากําจัดเสียแลว ณ โพธบิัลลังกนั่นเอง. 
บทวา  สกึ  ตัดเปน  โส  ก.ึ  บทวา  อสติีโก  แปลวามีอายะ  ๘๐  พรรษา.  คําน้ี  
ตรัสเม่ือทรงแสดงภาวะท่ีถึงปจฉิมวัยโดยลําดับ.  บทวา  เวฬุมิสฺสเกน  ไดแก 
ดามดวยไมไผสําหรับซอมมีผูกเทาแขนผูกลอเปนตน.   บทวา   มฺเ   ไดแก 
ยังอัตภาพใหเปนไปเหมือนเกวียนเกาไปไดดวยไมไผดาม.     ทานแสดงวา 
พระตถาคตสําเร็จอิริยาบถ ๔ ดวยเครื่องผูก  คือ พระอรหัตผล.  บัดนี ้ เมื่อจะ 
ทรงแสดงความขอน้ัน  จึงตรัสวา  ยสฺมึ  อานนฺท  สมเย  เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา สพฺพนิมิตฺตาน  ไดแก  กลาปะ  มีรูปนิมิต 
เปนตน.  บทวา  เอกจฺจาน  เวทนาน ไดแก เวทนาที่เปนโลกิยะ. ดวยบทวา 
ตสฺมาติหานนฺท  ทรงแสดงวา เพราะเหตุที่ความผาสุก  ยอมมีดวยผลสมาบัติ  
วิหาร    ฉะน้ัน    แมพวกเธอก็จงอยูอยางนี้     เพ่ือประโยชนแกความผาสุกเถิด.  
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บทวา  อตฺตทีปา     ความวา  พวกเธอจงทําตนใหเปนที่พ่ึงอาศัยเหมือนเกาะ  
ทามกลางมหาสมุทรอยูเถิด.  บทวา  อตฺตสรณา ไดแก จงเปนผูมีตนเปนคติ 
เทาน้ัน  อยามีอยางอ่ืนเปนคติเลย.  แมในบทวา  ธมฺมทีปา  ธมฺมสรณา กน็ัยนี้  
เหมือนกัน.  บทวา  ตมฺตคฺเค  แปลวามีธรรมนั้นเปนเลิศ  ต  อักษรตรงกลาง 
ทานกลาวดวยบทสนธิ.  ทานกลาวอธิบายวา ดูกอนอานนท   เหลาภิกษุของเรา 
นั้น  ตัดการประกอบดวยความสูงสุดท้ังหมดอยางน้ีวา  พวกภิกษุเหลาน้ีก็สูงสุด 
เหลาน้ีก็สูงสุด    แลวจักมอียูในธรรมอันเลิศอยางยิ่ง   คือในภาวะสูงสุด   ไดแก 
จักมีธรรมอันสูงสุดอยางยิ่งสําหรับภิกษุเหลาน้ัน  ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่ง  เปนผู 
ใครศึกษา  คือภิกษุเหลานั้นทั้งหมด   มีสติปฏฐาน  ๔  เปนอารมณ   จักมีใน 
ธรรมอันเลิศ.  ทรงสรุปเทศนา  ดวยอดคือ พระอรหัตแล. 
                               จบกถาพรรณนาทุติยภาณวาร. 
         บทวา  เวสาลึ  ปณฑฺาย  ปาวิสิ  เสด็จเขาเมืองเวสาลีเพ่ือบิณฑบาต 
ถามวา  เสด็จเขาไปเม่ือไหร.     ตอบวา  ในเวลาเสด็จออกจากอุกกเวลคามไปยัง 
เมืองเวสาลี.  ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาทรงจําพรรษาแลว ออกจากเวฬุวคาม 
แลวเสด็จกลับโดยทางที่เสด็จมาแลว     ดวยพุทธประสงควา  จะเสด็จไปยังกรุง 
สาวัตถี  ถึงกรุงสาวัตถีโดยลําดับ    เสด็จเขาสูพระเชตวัน. 
         พระธรรมเสนาบดี  ทําวัตรแกพระผูมีพระภาคเจาแลวเขาสูที่พักกลาง 
วัน.  เมื่อเหลาอันเตวาสิกทําวัตรในพระเชตวันนั้นกลับไปแลว  ทานก็ปดกวาด 
ที่พักกลางวัน ปูแผนหนัง  ลางเทา  นั่งขัดสมาธิเขาผลสมาบัติ.  ครั้นทานออก 
จากผลสมาบัตินั้นตามกําหนดแลว  เกิดปริวิตกอยางนี้วา  พระพุทธเจาท้ังหลาย 
ปรินิพพานกอนหรือพระอัครสาวกหนอ.  ก็รูวาอัครสาวกกอน.  จึงสํารวจดูอายุ 
สังขารของตน.  ก็รูวาอายุสังขารของตนจักเปนไปไดเพียง  ๗  วันเทาน้ัน  จึง.  
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ดําริวา จักปรินิพพานท่ีไหนหนอ.  คิดอยูร่ําไปวา ทานราหุลปรินิพพานในดาว  
ดึงส   ทานพระอัญญาโกญฑัญญะ    ในสระฉัททันต   เราเลาจะปรินิพพาน  ณ 
ที่ไหน.       ก็เกิดสติปรารภมารดาข้ึนวา   มารดาของเราแมเปนมารดาของพระ 
อรหันต ๗ รปู  ก็ไมเลื่อมใสในพระพุทธ  พระธรรม และพระสงฆ  มารดานั้น 
มีอุปนิสัยหรือไมหนอ ระลึกไดแลวก็เห็นอุปนิสัยแหงโสดาปตติมรรค พิจารณา 
วามารดาจักบรรลุดวยเทศนาของใคร   ก็รูวาจักบรรลุดวยเทศนาของเรา   ไมใช 
ของผูอ่ืน    กถ็าหากวาเราพึงเปนผูขวนขวายนอยเสียไซร    คนท้ังหลายก็จักวา 
กลาวเราเอาไดวา พระสารีบุตรเปนที่พ่ึงไดแมแกชนอ่ืน ๆ จรงิอยางนั้น ในวัน 
เทศนาสมจิตตสูตรของทาน  เทวดาแสนโกฏิก็บรรลุพระอรหัต    เทวดาที่บรรล ุ
มรรค ๓ นับไมถวน    และในท่ีอื่นปรากฏวามีการบรรลกุันมากมาย    อน่ึงเลา 
เพราะทําจิตใหเลื่อมใสในพระเถระ    ตระกูลถึง  ๘๐,๐๐๐   ตระกูล    บังเกิดใน 
สวรรค      บดันี้  พระเถระไมอาจเพ่ือกําจัดแมเพียงความเห็นผิดของมารดาได 
เพราะฉะนั้น  จึงตกลงใจวา  เราจักเปล้ืองมารดาออกจากมิจฉาทิฏฐิ     แลวจัก 
ปรินิพพานในหองนอยท่ีเกิด    ดําริตอไปวา เราจักทูลลาพระผูมีพระภาคไปใน 
วันนี้นี่แหละ  จึงเรียกพระจุนทะเถระมาวา มาไปกันเถิดทานจุนทะ ทานจงบอก 
ภิกษุบริษัท  ๕๐๐  รูปของเราวา  อาวุโส  ทานจงถือบาตรและจีวร  พระธรรม 
เสนาบดี  ประสงคจะไปนาลกคาม.   พระเถระไดทําอยางนั้น.   ภิกษุเก็บเสนา- 
สนะถือบาตรจีวรมายังสํานักพระเถระ. 
         พระเถระก็เก็บเสนาสนะ.   ปดกวาดท่ีพักกลางวัน    ยืนอยูที่ประตูมองดู 
ที่พักกลางวัน  ดําริวา  บดันี้   นี้เปนการเห็นครั้งสุดทาย  ไมมีการกลับมา  ผูอัน 
ภิกษุ ๕๐๐ รปู แวดลอมแลว  จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ถวายบังคมแลว 
กราบทูลเปนคํารอยกรองกะพระผูมีพระภาคเจาวา  
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                   ฉินฺโนทานิ  ภวิสฺสามิ                 โลกนาถ  มหามุน ิ
              คมนาคมน นตฺถิ                             ปจฺฉมา   วนทนา  อย 
              ชีวติ  อปฺปก  มยฺห                           อิโต  สตฺตาหมจฺจเย 
              นิกขฺิเปยฺยามห  เทห                        ภารโวโรปน  ยถา 
              อนชุานาตุ  เม  ภนฺเต  (ภควา)         อนชุานาตุ  สุคโต 
              ปรนิิพฺพานกาโล  เม                        โอสฺสฏโ  อายุสงฺขโร 
                        ขาแตพระมหามุนีโลกนาถเจา  บัดนี้   ขา 
                 พระองคตัดส้ินแลว  ไมมกีารไปการมานี้เปนการ 
                 ถวายบังคมลาครั้งสุดทาย  ชีวิตของขาพระองค 
                 นอย  ตอไปนี้ลวงไป  ๗  วนั  ขาพระองคจะทอด 
                 ทิ้งเรือนราง  เหมือนวางภาระลง  ขอพระผูม ี
                 พระภาคเจาโปรดอนุญาต  ขอพระสุคตโปรด 
                 อนุญาต  แกขาพระองคดวยเถิด  นี้เปนเวลาปริ- 
                 นพิพาน          ขาพระองคปลงอายุสังขารแลว 
                 พระเจาขา. 
         ก็เพราะเหตุที่พวกมิจฉาทิฏฐิ  ชอบยกโทษวา  เมื่อพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา  จงปรินิพพานเถิด     ก็จะกลายเปนวา  พรรณนาคุณของความตายไป 
เมื่อตรัสวาอยาปรินิพพานเลย ก็จะกลายเปนกลาวคุณของวัฏฏสงสารไป  เพราะ 
ฉะน้ัน   พระพุทธเจาท้ังหลายจึงไมตรัสแมคําท้ังสอง.     ดวยเหตุนั้น  พระผูมี 
พระภาคเจาจึงตรัสกะทานวา  สารีบุตร  เธอจักปรนิิพพานท่ีไหน.     เมื่อทาน 
กราบทูลวา หองนอย ในนาลกคาม  แควนมคธมีอยู  ขาพระองคจักปรินิพพาน 
ในหองนั้น    พระเจาขา. จึงตรัสวา สารีบุตร  บัดนี้  เธอสําคัญกาลอันควรเถิด 
เวลาน้ี   การเห็นภิกษุเชนนั้น สําหรับพ่ีนองของเธอจักหาไดยาก  เพราะฉะน้ัน 
เธอจงแสดงธรรมแกพ่ีนองเหลาน้ันเถิด.  
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         พระเถระรูวา  พระศาสดาทรงมีพระประสงคจะใหเราแสดงฤทธ์ิตาง ๆ  
เสียกอนแสดงธรรม   จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   แลวโลดสูง ๗ ชั่วตน 
ตาล   กลับลงมาถวายบังคมแลวยืนอยูทามกลางอากาศชั่ว  ๗  ตนตาล  แสดง 
ฤทธิ์ตาง ๆ อยาง  แลวแสดงธรรม. ชาวนครท้ังสิ้นประชุมกัน.  พระเถระลงมา 
แลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  กราบทูลวา ถงึเวลาไปของขาพระองคแลว 
พระเจาขา.    พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งเหนือธรรมาสน    ทรงพระดําริวา 
จักใหสารีบุตรแสดงฤทธิ์แลวจึงลุกจากธรรมาสน      เสด็จบายพระพักตรไปยัง 
พระคันธกุฏี  แลวประทับยืนบนบัลลังกแกวมณี.   พระเถระกระทําประทักษิณ 
(เวียน ๓) ๓ ครั้ง   แลวถวายบังคมในท่ี  ๔  แหง   กราบทูลวา เหนือข้ึนไปแต 
กัปนี้    ได  ๑  อสงไขย   กําไรแสนกปั   ขาพระองคหมอบอยูแทบบาทมูลของ 
พระอโนมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจา  ปรารถนาจะพบพระองค  ความปรารถนานั้น 
ของขาพระองคสําเร็จแลว   ขาพระองคเห็นพระองคแลว   นั่นเปนการเห็นครั้ง 
แรก   นี้เปนการเห็นครั้งสุดทาย    จะไมมีการเห็นพระองคอีก    แลวประคอง 
อัญชลีอันรุงเรืองดวยทศนขสโมธาน แลวกลับบายหนาไปจนพนทัศนวิสัย ต้ังแต 
บัดนี้ไป     ข้ึนชื่อวาการไปการมาในฐานะไร ๆ โดยอํานาจจุติปฏิสนธิไมมีดังน้ี  
แลวจึงถวายบังคมลาไป.  แผนมหาปฐพีก็ไหวจนถึงนํ้ารองแผนดิน.    พระผูมี 
พระภาคเจาก็ตรัสกะเหลาภิกษุผูยืนลอมอยูวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจง 
ตามไปสงพ่ีชายของพวกเธอเถิด.  ภิกษุทั้งหลายพากันไปจนถึงซุมประตู.  พระ 
เถระกลาววา  หยุดเถิดผูมอีายุ  พวกเธอจงเปนผูไมประมาทเถิด   แลวใหภิกษุ 
เหลาน้ันกลับไป  ตนเองก็ไปพรอมกับบริษัท. 
         พวกผูคนก็พากันติดตามร่ําไรรําพันวา  แตกอนพระผูเปนเจา  จาริกไป 
ก็กลับมา  แตครั้งน้ีไปลับไมกลับมา.  พระเถระกลาววา  ผูมีอายุ  พวกทานอยา 
ประมาท    สงัขารทั้งหลายก็เปนอยางนี้แหละ     แลวใหผูคนเหลาน้ันกลับไป.  
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ครั้งน้ัน พระสารีบุตร  อนุเคราะหผูคนตลอด ๗ วัน   ในระหวางหนทาง   ถึง  
นาลกคามในเวลาเย็น  แลวหยุดพักอยูที่โคนตนไทร  ใกลประตูบาน. 
         ครั้งน้ัน    หลานชายของพระเถระชื่อวา   อุปเรวตะ  ไปนอกบานพบ 
พระเถระเขาไปหาแลวไหวยืนอยู.   พระเถระพูดกะหลานชายวา    ยาของเจาอยู 
ในเรือนหรือ.  หลานชายก็ตอบวา  ขอรับกระผม.   พระเถระบอกวา  เจาจงไป 
บอกวาเรามาที่นี้แลว   และเม่ือเขาถามวาเพราะเหตุไรจงบอกวา  ไดยินวา ทาน 
จะพักอยูในบานน้ีวันเดียวจงจัดหองนอยท่ีเราเกิด     และจัดที่อยูสําหรับภิกษุ 
๕๐๐ รูป.      หลานไปบอกวา  ยา  จา  ลุงฉันมาแลว.  ยา  ถามวา   เดี๋ยวน้ีอยูที่   
ไหนละ.   ตอบวาอยูใกลประตูบาน ก็ถามวามาองคเดียวหรือวามีภิกษุอ่ืนมาดวย. 
หลานก็ตอบวามีภิกษุ  ๕๐๐ รูปมาดวย.  เมื่อถามวามาทําไม.  หลานก็บอกเรื่อง 
นั้น.  นางพราหมณีคิดวา  ทําไมหนอจึงตองสั่งใหจัดสถานที่อยูสําหรับภิกษุถึง 
เพียงนั้น  เขาบวชเม่ือหนุมอยากเปนคฤหัสถเมื่อแก  จึงใหจัดหองที่เกิด ใหทํา 
ที่อยูสําหรับภิกษุ  ๕๐๐ รูป   ตามประทีปไวตอนรับพระเถระ. 
         พระเถระกับภิกษุทั้งหลายข้ึนไปยังปราสาทเขาไปสูหองที่เกิดแลวน่ัง 
ครั้นแลวก็สงภิกษุทั้งหลายไปดวยกลาววาจงไปที่อยูของพวกทานกันเถิด. พอภิกษุ 
ทั้งหลายไปแลว  อาพาธกลาก็เกิดข้ึนแกพระเถระ.   โรคลงโลหิตเกิดเวทนาใกล 
ตาย.  ภาชนะหน่ึงรอง ภาชนะหนึ่งชักออก.  นางพราหมณีคิดวา  ความไปแหง 
บุตรของเราไมเปนที่ชอบใจ  ยืนพิงประตูหองท่ีอยูของตน.  ทาวมหาราชทั้ง  ๔ 
ตรวจดูวาพระธรรมเสนาบดีอยูที่ไหน   ก็รูวานอนบนเตียงที่ปรินิพพานในหอง 
นอยท่ีเกิดในนาลกคาม  เราจักไปดูเปนปจฉิมทัสสนะ  แลวพากันมาไหวยืนอยู 
แลว.   พระเถระถามวาทานเปนใคร   ตอบวา  พวกเราเปนทาวมหาราชเจาขา. 
ถามวามาทําไม.  ตอบวามาเปนคิลานุปฏฐาก.   พระเถระสงไปดวยกลาววาชาง 
เถิด    คิลานปุฏฐากมีอยูไปเสียเถิดทาน.     ครั้นทาวมหาราชไปแลวทาวสักกะ  
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จอมเทพก็มาโดยนัยนั้นเหมือนกัน.     เมื่อทาวสักกะเสด็จไปแลว    ทาวสุยามะ  
เปนตน  และทาวมหาพรหมก็พากันมา.  พระเถระสงเทพและพรหมเหลาน้ันไป 
อยางนั้นเหมือนกัน. 
         นางพราหมณีเห็นพวกเทวดามาและไป     คิดวาพวกเหลาน้ันเปนใคร 
หนอ    จึงมาไหวแลวไหวอีกซึ่งบุตรของเราแลวก็ไป     จึงไปยังประตูหองของ 
พระเถระ    ถามวาเปนอยางไร  พอจุนทะพระเถระบอกเรื่องนั้นแลว   กลาววา 
มหาอุบาสิกามาแลวขอรับ.  พระเถระถามวาทําไมจึงมาผิดเวลา.   นางพราหมณี 
ตอบวา มาเยี่ยมเจาซิลูก    แลวถามวาพวกใครมากอนพอ.     พระเถระตอบวา 
ทาวมหาราชทั้ง ๔ อุบาสิกา.     นางพราหมณีถามวา  พอ  เจาเปนใหญกวาทาว 
มหาราชท้ัง ๔  หรือ.      ตอบวาอุบาสิกา  ทาวมหาราชเหลานั้นก็เหมือนคนวัด 
ทรงถือพระขรรคอารักขา     ต้ังแตพระศาสดาของเราทรงถือปฏิสนธิ.    ถามวา 
ครั้นทาวมหาราชเหลาน้ันกลับไปแลว     ใครมาอีกละลูก.     ตอบวาทาวสุกกะ 
จอมเทพ.  ถามวาเจาเปนใหญกวาทาวเทวราชหรือลูก.   ตอบวาอุบาสิกา  ทาว 
สักกะนั้นก็เหมือนสามเณรถือของ  เมื่อพระศาสดาของเราลงจากดาวดึงส  ก็ทรง 
ถือบาตรและจีวรลงมา.  ถามวา ครั้นทาวสักกะนั้นเสด็จกลับแลว   ใครสวางจา 
มาละลูก.   ตอบวาอุบาสิกาผูนั้นชื่อทาวมหาพรหม  ชั้นสุทธาวาส    เปนทัง้ผูมี 
บุญคุณ  ทั้งครูของแม จะ.    ถามวาเจายังเปนใหญกวาทาวมหาพรหมอีกหรือ. 
ตอบวา จะ อุบาสิกา.    ไดยินวา ในวันที่พระศาสดาของเราประสูติ    ทาวมหา- 
พรหมทั้ง ๔ ชื่อน้ี   ใชขายทองมารับพระมหาบุรุษ  ครั้งน้ัน   เมื่อนางพราหมณี 
คิดวา บุตรของเรายังมีอานุภาพถึงเพียงน้ี    พระผูมีพระภาคเจาศาสดาของบุตร 
เรา  จะมีอานุภาพสักเพียงไหน.     ปติ ๕ อยางเกิดข้ึนแผไปท่ัวเรือนรางอยาง 
ฉับพลัน.  
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         พระเถระคิดวา  มารดาของเราเกิดปติโสมนัส  บัดนี้เปนเวลาเหมาะท่ี  
จะแสดงธรรมจึงกลาววา   จะคิดไปทําไมมหาอุบาสิกา.     นางพราหมณีกลาววา 
บุตรของเรามีคุณถึงเพียงน้ี  พระศาสดาของบุตรเราจักมีคุณสักเพียงไหน  ดังนั้น 
แมจึงคิดอยางนี้นะลูก.      พระเถระกลาววา ทานมหาอุบาสิกา  สมัยพระศาสดา 
ของเราประสูติ  ออกมหาภิเนษกรมณตรัสรู  และประกาศพระธรรมจักร หม่ืนโลก 
ธาตุก็หว่ันไหว  ข้ึนชื่อวาผูเสมอดวยศีล สมาธิ  ปญญา  วิมุตติญาณทัสสนะไมมี 
แลวกลาวพระธรรมเทศนาอันประกอบดวยพระพุทธคุณอยางพิสดาร      วาแม 
เพราะเหตุนี้  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนตน.  เวลาจบพระธรรมเทศนา 
ของบุตรที่รัก   นางพราหมณีก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล     แลวกลาวกะบุตรวา 
พออุปติสสะ   เหตุไร   เจาจึงไดกระทําอยางนี้ละลูก    เจาไมใหอมตธรรมชือ่น้ี  
แกแม   ตลอดเวลาถึงเพียงนี้. 
         พระเถระคิดวา  บัดนี้คานํ้านมขาวปอน  ที่นางสารีพราหมณีมารดา 
ของเราใหไว    ก็ไดรับชดใชดวยเหตุเพียงเทาน้ี      จึงสงนางพราหมณีไปดวย  
กลาววาไปเถิดมหาอุบาสิกา   แลวถามวาจวนสวางหรือยัง.      ตอบวาจวนสวาง 
แลวขอรับ.  สั่งวาถาอยางนั้น  จงประชุมพระภิกษุสงฆเถิด.    ตอบวาพระสงฆ 
ประชุมกันแลวขอรับ.     สั่งวายกเราข้ึนนั่งทีซิ.     พระจุนทะ  ก็ยกข้ึนใหนั่ง. 
พระเถระเรียกภิกษุทั้งหลายวาผูมีอายุ   พวกทานอยูกับเรามาถึง ๔๔ ป ไมชอบ 
ใจกรรมทางกาย    หรือกรรมทางวาจาของเราอันใด    ผูมีอายุจงงดโทษน้ันเสีย 
เถิด.  ภิกษุทั้งหลายกลาววาทานขอรับ       พวกเราเที่ยวไปไมละทานเหมือนเงา 
ชื่อวากรรมท่ีไมชอบใจถึงเพียงนี้ยอมไมมีแกพวกเรา    แตขอทานโปรดงดโทษ 
แกพวกเราเสียดวย.     ครัน้แสงอรุณปรากฏ  พระเถระยังมหาปฐพีใหเลื่อนลั่น 
แลวปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.       เทพดาและมนุษยเปนอันมาก 
พากันกระทําสักการะในสถานท่ีปรินิพพาน.  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 388 

         ทานพระจุนทะถือบาตรและจีวรและผาหอพระธาคุไปยังพระเชตุวันพา 
พระอานนทเถระเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา.      พระผูมีพระภาคเจาทรงถือผา 
กรองนํ้าหอพระธาตุกลาวคุณของพระเถระดวยคาถา  ๕๐๐ คาถา  โปรดใหสราง 
พระธาตุเจดีย     ไดประทานสัญญาแกพระอานนทเถระเพ่ือเสด็จไปยังกรุงราช- 
คฤห.  พระเถระก็บอกภิกษุทั้งหลาย. 
         ฝายพระผูมีพระภาคเจามีภิกษุสงฆเปนบริวาร     ไดเสด็จไปยังกรุง 
ราชคฤห.    ในเวลาเสด็จไปยังกรุงราชคฤหนั้น.     พระมหาโมคคัลลานเถระก็ 
ปรินิพพาน.    พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาพระธาตุของพระมหาโมคคัลลานะ 
แมนั้น   โปรดใหสรางเจดียแลวออกจากกรุงราชคฤห    บายพระพักตรไปทาง 
แมน้ําคงคา   เสด็จถึงบานอุกกเวลคามโดยลําดับ .   ณ  ริมฝงแมน้ําคงคาในอุกก- 
เวลคามน้ันทรงมีพระภิกษุสงฆเปนบริวารประทับนั่ง    ณ  ที่นัน้ทรงแสดงพระ 
สูตรที่เกี่ยวดวยการปรินิพพานของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ   ออกจาก 
อุกกเวลคามเสด็จถึงกรุงเวสาลี.   เมื่อเสด็จเขาไปอยางน้ัน    ครัง้น้ันพระผูมีพระ 
ภาคเจา    ในเวลาเชาทรงอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยัง 
กรุงเวสาลี.   กถาแสดงตามลําดับในเรื่องนี้มีดังกลาวมาฉะน้ี. 
         ในบทวา  นิสีทน  นี้   ทานประสงคเอาแผนหนัง. บทวา อุเทนเจติย 
ทานกลาวถึงวัดที่สรางตรงท่ีเจดียของอุเทนยักษ.     แมในโคตมกเจดียเปนตน 
ก็นัยนี้เหมือนกัน .    บทวา ภาวิตา แปลวา เจริญแลว.     บทวา  พหุลีกตา 
แปลวา  ทําบอย ๆ.    บทวา ยานีกตา แปลวา กระทาํเหมือนยานท่ีเทียมแลว.    
บทวา วตฺถุกตา  แปลวา ทําเหมือนพ้ืนที่    เพราะอรรถวาเปนที่ต้ัง.     บทวา 
อนุฏ ิตา แปลวา ต้ังไวแลว.  บทวา ปรจิิตา แปลวา กอไวโดยรอบ  คือทํา 
ใหเจริญดวยดี.  บทวา สุสมารทฺธา  แปลวา ริเริ่มดวยดี.    พระผูมีพระภาค-  
เจา  ครั้นตรัสโดยไมจํากัดดังกลาวมาฉะน้ีแลว     เม่ือจะทรงแสดงไมจํากัดอีกจึง 
ตรัสวา  ตถาคตสฺส  โข  เปนตน.  
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         พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องนี้ตอไปน้ี.     บทวา  กปฺป   ไดแกอายุกัป.  
พระตถาคตเม่ือกระทําอายุประมาณของเหลามนุษยในกาลน้ัน ๆ ใหบริบูรณพึง 
ดํารงอยู.    บทวา  กปฺปาวเสส  วา  ไดแก  เกินกวารอยป    ที่ตรสัไววา อปฺป 
วา  ภิยฺโย  นอยกวารอยปหรือเกินกวานั้น.     สวนพระมหาสิวเถระกลาววา 
ชื่อวาการบันลือในฐานะท่ีไมสมควรของพระพุทธเจาท้ังหลายไมมี.      จรงิอยู 
พระองคทรงขมเวทนาปางตายท่ีเกิดข้ึนในเวฬุวคามถึงสิบเดือนไดฉันใด  ก็ทรง 
เขาสมาบัตินั้นบอย ๆ ทรงขมเวทนาไดถึงสิบเดือนก็พึงทรงดํารงอยูไดตลอด 
ภัททกัปนี้ไดฉันนั้น.     ถามวาก็เพราะเหตุไร     พระองคจึงไมทรงดํารงอยู. 
ตอบวา เพราะข้ึนชื่อวาสรีระที่มีใจครอง   ถกูวิโ รธิปจจัยมีฟนหักเปนตนครอบ 
งําอยู.   ความจริงพระพุทธะทั้งหลาย   ยังไมถึงภาวะแหงวิโรธิปจจัย   มีฟนหัก 
เปนตนยอมปรินิพพานเสียในเวลาที่ทรงเปนที่รักที่ชอบใจของมหาชนทีเดียว. 
อน่ึง  เมื่อพระมหาสาวกผูตรัสรูตามพระพุทธเจาปรินิพพานแลว    ก็พึงดํารงอยู 
เหมือนตอแตละอัน ๆ แตพระองคเสด็จไปกับภิกษุหนุมและสามเณรเปนบริวาร 
ก็พึงถูกเขาดูหม่ินวาโอโฮ   บริษัทของพระพุทธะท้ังหลาย.  เพราะฉะนั้น จึงไม 
ทรงดํารงอยู.      แมเม่ือถกูกลาวอยางนี้พระองคก็จะทรงชอบพระทัย.     คําวา 
อายุกปฺโป นี้   ทานนิยามไวในอรรถกถาแลว.  
         ในคําวา   ยถา  ต  มาเรน ปริยุฏ ิตจิตฺโต  นี้  คําวา  ต  เปนเพียง 
นิบาต.  อธิบายวา  ปุถุชนคนไรแมอ่ืน  ถูกมารยึดจิต  ครอบงําจิต  ไมพึงอาจ 
จะรูแจงแทงตลอดไดฉันใด     ทานพระอานนทก็ไมอาจรูแจงแทงตลอดฉันนั้น 
เหมือนกัน.     ความจริงมารยอมยึดจิตของผูที่ยังละวิปลลาส  ๔  ไมไดทุก ๆ 
ประการ.   พระเถระก็ยังละวิปลลาส   ไมได   ดวยเหตุนั้น  มารจึงยึดครองจิต 
ทานไว.   ถามวา ก็มารน้ัน เมื่อยึดจิต กระทําอยางไร. ตอบวา มารแสดงอารมณ 
คือรูปหรือใหไดยินอารมณคือเสียงท่ีนากลัว   แตนั้น  เหลาสัตวเห็นรูปหรือได  
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ยินเสียงนั้นแลว  ก็ละสติแลว  อาปาก.  มารก็สอดมือเขาทางปากของสัตวเหลาน้ัน  
แลวบีบหทัย.  แตนั้น เหลาสัตวก็จะสลบสนิท.   แตสําหรับพระเถระ  ไฉนมาร 
จักสามารถสอดมือเขาทางปากพระเถระได  ไดแตแสดงอารมณที่นากลัว.   พระ 
เถระเห็นมารน้ัน   ก็ไมรูแจงโอภาสคือนิมิต.   ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อ 
ทรงทราบตรัสเรียกถึง ๓ ครั้ง  เพ่ือประโยชนอะไร.  ตอบวา เพ่ือทรงบรรเทา 
ความโศกดวยการยกโทษไวเบื้องหนาวา   เมื่อเราถูกเธอออนวอนวา   พระผูมี 
พระภาคเจาโปรดดํารงอยูเถิดพระเจาขา.  เธอทําไมดีอยางนั้น เธอทําผิดอยางนี้. 
         ชื่อวา มารในคําวา มาโร  ปาปมา นี้ ชื่อวามาร เพราะประกอบสัตว 
ไวในความพินาศทําใหตาย.    บทวา  ปาปมา  เปนไวพจนของคําวา  มารน้ัน 
นั่นเอง.     จริงอยู   มารน้ัน  ทานเรียกวา  มารเพราะประกอบดวยบาปธรรม. 
แมคําวา  กัณหะ  อันตกะ  นมุจิ  ปมัตตพันธุก็เปนชื่อของมารน้ันเหมือนกัน. 
บทวา  ภาสิตา  โข  ปเนสา  ความวา  ก็มารน้ี    ติดตามมาท่ีโพธิมัณฑสถาน 
ในสัปดาหที่ ๘  นับแตพระผูมีพระภาคเจาทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ  กลาววา 
พระผูมีพระภาคเจา   ทรงบรรลุประโยชนของพระองค   ที่พระองคทรงบําเพ็ญ 
พระบารมีมาโดยลําดับแลว  ทรงแทงตลอดพระสัมพุทธญาณแลว   พระองคจะ 
ทรงตรวจดูโลกไปทําไม   จึงทูลวิงวอนวา  บัดนี้   ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรด 
ปรินิพพานเสีย  เหมือนในวันนี้พระเจาขา.   แตพระผูมีพระภาคเจาตรัสปฏิเสธ 
แกมารน้ันวา  เราจะไมปรินิพพานกอนดังน้ีเปนตน.     มารหมายเอาขอน้ันจึง 
กลาววา ภาสิตา  โข  ปเนสา  ภนฺเต  เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  วิยตฺตา   ไดแกฉลาดโดยมรรค. ภิกษุ 
ทั้งหลายถูกแนะนําอยางนั้นเหมือนกัน แกลวกลาก็อยางนั้น. บทวา  พหุสสฺุตา 
ชื่อวา  พหูสูต   เพราะมีสุตะมาก  โดยพระไตรปฎก.  ชื่อวา   ธรรมธร  เพราะ 
ทรงธรรมน่ันแล.    อีกอยางหน่ึง พึงทราบความในขอน้ีอยางน้ีวา  เปนพหูสูต  
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โดยประยัติ ๑  เปนพหุสูตโดยปฏเสธ ๑  ชื่อวา ธรรมธร  เพราะทรงธรรม  คือ  
ปริยัติและปฏิเวธน่ันแล.    บทวา   ธมมฺานุธมฺมปฏปินฺนา  ไดแก  ปฏิบัติ 
วิปสสนาธรรม  อันสมควรแกอริยธรรม.    บทวา  สามีจิปฏิปนฺนา   ไดแก 
ปฏิบัติปฏิปทาอันเหมาะ.  บทวา  อนธุมฺมจาริโน   แปลวา  มีปกติประพฤติ 
ธรรมอันสมควร.   บทวา  สก  อาจริยก   ไดแก วาทะอาจารยของตน.   คํา 
ทั้งหมดมีวา  อาจิกฺขนฺติ  เปนตน   เปนไวพจนของกันและกัน.  บทวา  สห 
ธมฺเนน  ไดแก ถอยคําอันมีเหตุมีการณ.   บทวา  สปฺปาฏิหาริย  ความวา 
จักแสดงธรรม     จนถึงธรรมอันนําสัตวออกจากทุกข.     บทวา  พฺรหฺมจริย 
ไดแก   ศาสนพรหมจรรยทั้งส้ิน  อันสงเคราะหดวยสิกขา   ๓.    บทวา  อิทธฺ   
ไดแก  สําเร็จดวยอํานาจฌานเปนตน.      บทวา   ผีต   ไดแก  ถึงความเจริญ 
โดยถึงพรอมดวยอภิญญา     เหมือนดอกไมที่บานเต็มที่แลวเปนตน.     บทวา 
วิตฺถาริก  ความวา ไดแก  แผไปโดยประดิษฐานอยูในทิสาภาคน้ัน ๆ.   บทวา 
พาหุชฺ    ไดแก ชนเปนอันมากรูแจงแทงตลอดโดยตรัสรูของมหาชน.   
บทวา  ปถุภูต  ไดแก ถึงความแนนหนาโดยอาการท้ังปวง.  แนนหนาอยางไร. 
แนนหนาจนกวาเทพยดาและมนุษยประกาศดวยดีแลว     อธิบายวา   เทวดาและ 
มนุษยผูเปนวิญูชนมีอยูประมาณเพียงไร  เทวดาและมนุษยทั้งหมดน้ันประกาศ 
ดีแลว.              
         บทวา  อปฺโปสฺสุกฺโก    ไดแก ปราศจากความอาลัย.  พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา ดูกอนมารผูมีบาป  ต้ังแตสัปดาหที่  ๘  ทานเทียวไปเทียวมา 
ร่ํารองวา   ขอพระผูมีพระภาคเจา   ขอพระสุคตโปรดปรินิพพานเสียบัดนี้เถิด 
พระเจาขา.      บัดนี้   ต้ังแตวันนี้ไป  ทานจงเลิกอุตสาหะ  อยาพยายามใหเรา 
ปรินิพพานเลย.  บทวา  สโต  สมฺปชาโน  อายุสงฺขาร  โอสฺสชฺช ิ  ความวา 
พระผูมีพระภาคเจา   ทรงทําสติต้ังมั่นดวยดี   กําหนดดวยพระญาณ   ปลงสละ  
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อายุสังขาร.  ณ ที่นั้น    พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงปลงอายุสังขาร  เหมือนเอา 
มือท้ิงกอนดิน.  ทรงเกิดจิตคิดวา จักทรงเขาสมาบัติไมขาดระยะเพียง ๓ เดือน  
เทาน้ัน      ตอแตนั้นจักไมเขา.  ทานหมายเอาขอนั้น  จึงกลาววา  โอสฺสชฺชิ 
ปาฐะวา  อุสฺสชฺชิ  ดังนี้กม็ี. 
         บทวา  มหาภูมิจาโล  ไดแก มหาปฐพีหว่ันไหว.   ไดยินวาครั้งน้ัน 
หม่ืนโลกธาตุก็หว่ันไหว.   บทวา  ภึสนโก  ไดแกเกิดความนากลัว.   บทวา 
เทวทุนฺทภิโยว  ผลึสุ    ไดแก เหลากองทิพยก็บันลือลั่น    เมฆฝนก็กระหึ่ม 
ครึมครางดั่งฤดูแลง    สายฟามิใชฤดกูาลก็แลบแปลบปลาบ.      ทานอธิบายวา 
ฝนตกชั่วขณะ. 
         ในคําวา อุทาน อุทาเนสิ  ถามวา ทรงอุทานเพราะเหตุไร.  ตอบวา 
เพราะไดยินวา ชื่อวาใคร ๆ จะพึงพูดวา พระผูมีพระภาคเขา  ถูกมารติดตามไป 
ขางหลัง ๆ ออนวอนรบกวนวา  โปรดปรินิพพานเถิด  พระเจาขา ๆ  ทรงปลง 
อายุสังขารเพราะกลัว    จึงทรงเปลงพระอุทานท่ีเปลงดวยกําลังปติ    เพ่ือแสดง 
ความขอน้ีวา  ชื่อวาคําอุทานยอมไมมีแกผูกลัววา  ขอมารอยามีโอกาสเลย. 
         ในอุทานน้ัน ชื่อวา  ตุละ  เพราะชั่งกําหนดโดยภาวะที่ประจักษของสัตว 
มีสุนัขบาน สุนัขจ้ิงจอกเปนตนทั้งหมด.  กรรมทีช่ั่งไดนั้นเปนอยางไร.  ไดแก 
กรรมฝายกามาวจร.  ชื่อวา  ตุละ  เพราะชั่งไมได.  หรือ  โลกิยกรรมอยางอ่ืน 
ที่เทียม  ที่เหมือนกับกามาวจรกรรมนั้นไมมี.  กรรมที่ชั่งไมไดนั้นเปนอยางไร. 
ไดแก กรรมฝายมหัคคตะ.    อีกอยางหนึ่ง    กามาวจรกรรม    รูปาวจรกรรม 
จัดเปนตุละ  อรูปาวจรกรรม  จัดเปนอตุละ.   อีกอยางหน่ึงกรรมที่มีวิบากนอย 
ชื่อวา ตุละ  ที่มีวิบากมาก ชื่อวา  อตุละ.  บทวา  สมฺภว ไดแกกรรมท่ีกระทํา 
เปนกอน อธิบายวา กระทําเปนกองอันเปนเหตุเกิด.  บทวา  ภวสงฺขาร  ไดแก 
กรรมท่ีแตงภพใหม.  บทวา  อวสฺสชชฺิ  ไดแก  ปลง.   บทวา  มุนี  ไดแก  
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พระมุนี  คือ พระพุทธเจา.  บทวา  อชฌฺตฺตรโต     คือ  ยินดีภายในแนนอน.  
บทวา  สมาหิโต     คือ    ต้ังม่ันแลว  ดวยอุปจารสมาธิ  และ  อัปปนาสมาธิ. 
บทวา  อภินทฺิ  กวจมิว    ไดแกทําลายกิเลส  ดุจเกาะ.  บทวา   อตฺตสมฺภว 
ไดแกกิเลสที่เกิดแลวในตน.  ทานอธิบายไววา  พระมุนีทรงปลดปลอยโลกยิ- 
กรรม  กลาวคือตุลกรรมและอตุลกรรม  ที่ไดชื่อวา สัมภวะ   เพราะอรรถวามี 
วิบาก   วาภวสังขาร    เพราะอรรถวา  ปรุงแตงภพและทรงยินดีภายใน   ต้ังม่ัน 
แลว       ทําลายกิเลสที่เกิดในตน     เหมือนนักรบใหญในสนามรบทําลายเกาะ 
ฉะน้ัน.  
         อีกนัยหนึ่ง  บทวา  ตุล  ไดแก  ชั่งคือ  พิจารณา.  บทวา อตุลฺจ 
สมฺภว  ไดแก พระนิพพานและภพ.  บทวา ภวสงฺขาร  ไดแกกรรมที่ไปสู 
ภพ.  บทวา  อวสฺสชฺชิ  มนุี  ความวา  พระมุนีคือพระพุทธเจาทรงพิจารณา 
โดยนัยเปนอาทิวา ปญจขันธไมเที่ยง  ความดับปญจขันธคือ  นิพพานเปนของ 
เที่ยงแลว  ทรงเห็นโทษในภพ  และอานิสงสในนิพพานแลวทรงปลดปลอยดวย 
อริยมรรค   อันกระทําความส้ินกรรมท่ีทานกลาวไวอยางนี้วา  กรรมเครื่องปรุง 
แตงภพ     อันเปนมูลแหงขันธทั้งหลายน้ัน     เปนไปเพ่ือความส้ินกรรมดังน้ี.  
พระองคทรงยินดีในภายใน   ต้ังม่ันแลว  ทรงทําลายกิเลสที่เกิดในตน  เหมือน 
เกราะไดอยางไร.    ความจริง  พระมุนีนั้น    ทรงยนิดีในภายใน    ดวยอํานาจ 
วิปสสนา  ทรงตั้งม่ันดวยอํานาจสมถะ    รวมความวา  พระองคทรงทําลายขาย 
คือกิเลสทั้งหมด  ที่ต้ังรงึรัดอัตภาพดุจเกราะ  ที่ไดชื่อวา  อัตตสัมภวะ   เพราะ 
เกิดในตนดวยกําลังสมถะและวิปสสนา    ต้ังแตเบื้องตน     และละกรรมดวยการ 
ละกิเลสอยางนี้วา  กรรมที่ทําโดยไมมีกิเลส ชื่อวายังเหลืออยู เพราะไมมีปฏิสนธิ. 
พึงทราบวา ชื่อวาความกลัวของผูละกิเลสไดแลวไมมี  เพราะฉะนั้น   พระมนุีไม 
ทรงกลัวแลว   จึงทรงปลงอายุสังขาร  เพราะเหตุนั้น  จึงทรงเปลงอุทาน   เพ่ือ 
ใหรูวาไมทรงกลัว.  
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         บทวา  ย   มหาวาตา  ความวา  โดยสมัยใด  หรือในสมัยใด   ลมใหญ  
ยอมพัด.  บทวา  มหาวาตา  วายนฺตา  ไดแกธรรมดาวา  ลมอุกเขปกะเมื่อ 
เกิดข้ึน  ก็พัดตัดลมที่อุมน้ําหนา  ๙๖๐,๐๐๐  โยชนขาดสะบ้ัน  แตนั้นน้ําก็ตกลง 
ในอากาศ เมื่อนํ้าตกลงแผนดินก็ตกลง.   ลมก็หอบรับน้ําไวอีกดวยกําลังของตน 
เหมือนนํ้าภายในธมกรก.    แตน้ําน้ันก็พุงข้ึน.    เมือ่นําพุงข้ึนแผนดินก็พุงข้ึน 
น้ําไหวแลวก็ทําใหแผนดินไหวอยางน้ี.      การไหวของน้ําและแผนดินยอมมีมา 
จนตราบเทาทุกวันนี้ดวยประการฉะนี้.   แตความพุงลงและพุงข้ึนยอมไมปรากฏ 
เพราะเปนของหนา. 
         บทวา มหิทฺธิโก  มหานุภาโว  ความวา สมณะหรือพราหมณชื่อวา 
ผูมีฤทธิ์มาก  เพราะมีความสําเร็จมาก  ชื่อวา  ผูมีอานุภาพมากเพราะสิ่งท่ีจะได 
รับมาก.  บทวา  ปริตฺตา  แปลวา มีกําลังนอย.  บทวา อปฺปมาณา  ไดแก 
ผูมีกําลัง.  บทวา โส  อิม  ปวึ   กปฺเปติ  ความวา ทานทําฤทธิ์ใหเกิดแลว 
เกิดความสังเวช    เหมือนพระมหาโมคคัลลานะ    หรือเมื่อทรงทดลอง   ยอม 
ทําใหแผนดินไหว  เหมือนสังฆรักขิตสามเณรหลานพระมหานาคเถระ. 
         ไดยินวา สามเณรน้ันขณะโกนผมเทาน้ัน    กบ็รรลุพระอรหัต   คิดวามี 
ภิกษุไรๆ ไหมหนอ ที่เคยบรรลุพระอรหัตในวันที่บวชน่ันเอง  แลวทําเวชยันต 
ปราสาทใหไหว.    แตนั้นก็รูวา ไมมีใคร  จึงคิดวา  เราจะทําใหไหวยืนอยูบน 
ยอดเวชยันตปราสาทแลวใชเทากระทืบก็ไมอาจทําใหไหวดวยกําลังแหงอภิญญา.  
ครั้งน้ัน    เหลานางรําของทาวสักกะ    ก็กลาวกะสามเณรน้ันวา  ลูกสังฆรักขิต  
เธอประสงคจะทําเวชยันตปราสาทใหไหวดวยศรีษะที่มีกลิ่นเหม็นเทาน้ันพอเอย 
ปราสาทมีโอกาสต้ังอยูดีแลว    ทานอาจทําใหไหวอยางไรได.   สามเณรรําลึกวา 
เทวดาเหลานี้    เยยหยันกับเรา   แตเรายังไมไดอาจารย   พระมหานาคเถระผูอยู 
ประจําสมุทรอาจารยของเราอยูไหนหนอ  รูวาอาจารยสรางที่เรนในน้ําไวในมหา-  
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สมุทรน่ังพักผอนกลางวัน  จึงไปในท่ีนั้นไหวพระเถระแลวยืนอยู.   แตนัน้พระ  
เถระพูดกะสามเณรน้ันวา พอ  สังฆรักขิต  เจายังไมไดศึกษา  จะเขาไปตอยุทธ์ิ 
หรือแลวถามวา  พอเจาไมสามารถทําใหเวชยันตปราสาทใหไหวหรือ.   ตอบวา 
ผมยังไมไดอาจารยนี้ขอรับ.      ลําดับนั้น   พระเถระจึงกลาวกะสามเณรน้ันวา 
พอเอย   เมื่อคนเชนเจาใหไหวไมได   คนอ่ืนคือใครเลาจักใหไหวได   เจาเคย 
เห็นกอนโคมัยลอยอยูเหนือหลังนํ้าไหมละพอ แลวกลาวตอไปวา  พอเอย  คน 
ทั้งหลายเขาทําขนมเบ้ือง  เขาไมตัดที่ปลายดอก   เจาจงรูดวยอุปมานี้.  สามเณร 
กลาววาปราสาทนั้น     จักหมุนดวยอาการเพียงเทาน้ีขอรับ     แลวอธิษฐานวา 
ขอน้ําจงมีตลอดโอกาสที่ปราสาทต้ังอยู   บายหนาไปยังเวชยันตปราสาท.   เหลา 
เทพธิดาเห็นสามเณรแลว พูดกันวา   สามเณรอับอายไปครั้งหนึ่งแลว   ยังมาแลว 
มาอีก.  ทาวสักกเทวราช     ตรัสวา   พวกเจาอยาพูดกับบุตรของเราเลย   บดันี้  
เธอไดอาจารยแลว  ชั่วขณะ  เธอจักทําปราสาทใหไหวได.  สามเณรใชนิ้วเทา 
เกี่ยวยอดปราสาท.  ปราสาทก็โอเอนไปทั้ง  ๔ ทิศ.     เหลาเทวดารองลั่น   วา 
พอเอย  โปรดใหปราสาทคงต้ังอยูเถิด ๆ.      สามเณรวางปราสาทไวที่เดิมแลว 
ยืนบนยอดปราสาทเปลงอุทานวา 
                             เราบวชวันนี้   ก็บรรลุอาสวักขัยวันนี้ 
                   เราทําปราสาทใหไหววันน้ี      โอพระพุทธ- 
                   เจา      ทรงมพีระคุณมโหฬาร.      เราบวช 
                   วันนี้ก็บรรลอุาสวักขัยวันนี้    เราทําปราสาท 
                   ใหไหววันนี้     โอพระธรรมมีพระคุณ 
                   มโหฬาร.     เราบวชวันนี้ก็บรรลุอาสวกัขัย 
                   วันนี้  เราทําปราสาทใหไหววันนี้    โอพระ- 
                   สงฆมีพระคณุมโหฬาร.  
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คําท่ีจะพึงกลาวในเรื่องแผนดินไหว ๖ ประการนอกจากน้ี   ทานกลาวไวแลวใน  
มหาปาทานสูตร. 
         ในเหตุเกิดแผนดินไหว ๘ ประการน้ี      ดังกลาวมานี้   ครั้งท่ี ๑ ไหว 
ดวยธาตุกําเริบ  ครั้งท่ี  ๒  ไหวดวยอานุภาพของผูมีฤทธ์ิ   ครั้งท่ี ๓ และครัง้ท่ี  ๔  
ไหวดวยเดชแหงบุญ    ครั้งท่ี ๕   ไหวดวยอํานาจแหงญาณ     ครั้งท่ี ๖ ไหว 
ดวยอํานาจสาธุการ    ครั้งท่ี ๗ ไหวดวยอํานาจความเปนผูมีกรุณา    ครั้งท่ี  ๘ 
ไหวดวยการรองไห.     ครั้งเมื่อพระมหาสัตวลงสูพระครรภพระมารดาและออก 
จากพระครรภนั้น     แผนดินไหวดวยอํานาจแหงบุญของพระองค.   ครั้งตรสัรู 
อภิสัมโพธิญาณ  แผนดินไหวดวยอํานาจพระญาณ  ครั้งประกาศพระธรรมจักร 
แผนดินก็ผงาดข้ึนใหสาธุการไหว   ครั้งปลงอายุสังขาร    แผนดินผงาดข้ึนดวย 
ความกรุณา  ทนความเคลื่อนไหวแหงจิตไมไดก็ไหว.  ครั้งปรนิิพพานแผนดิน 
ก็ถูกกระหนํ่าดวยกําลังการรองไหก็ไหว.     ก็ความน้ีพึงทราบดวยอํานาจเทวดา 
ประจําแผนดิน. แตขอน้ีไมมีแกปฐวีธาตุ  ที่เปนมหาภูตรูป เพราะไมมีเจตนาแล 
         บทวา  อิเม  ในคําวา  อิเม  โข   อานนฺท  อฏ  เหตู  นี้เปนการ 
ชี้ขอท่ีทรงแสดงมาแลว.  ก็แลดวยเหตุเพียงเทาน้ี  ทานพระอานนท  กําหนดวา 
พระผูมีพระภาคเจา   ทรงปลงอายุสังขารวันนี้แนแท.     สวนพระผูมีพระภาคเจา 
แมทรงทราบวาพระอานนทกําหนดได   ก็ไมประทานโอกาส   ทรงประมวลเหตุ 
ทั้ง  ๘  แมอยางอ่ืนเขาไวดวย  จึงตรัสวา  อฏ  โข  อิมา  ดังน้ีเปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อเนกสต  ขตฺติยปริส  ไดแก  บริษัท 
เชน สมาคมพระเจาพิมพิสาร   สมาคมพระญาติ   และสมาคมเจาลิจฉวีเปนอาทิ.  
คําน้ีใชไดแมในจักรวาลอ่ืน ๆ.     บทวา   สลฺลปตปุพฺพ  ไดแก เคยกระทํา 
การสนทนาปราศรัย.   บทวา  สากจฺฉา  ไดแก  เคยเขารวมแมแตการสนทนา 
ธรรม.    บทวา  ยาทิสโก   เตส  วณฺโณ     ความวา  สมณพราหมณเหลาน้ัน  
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ผิวขาวบาง ผิวดําบาง ผิวสองสีบาง พระศาสดามีพระฉวีเหลืองดังทองคํา.  ก็คําน้ี   
ทานกลาวอาศัยทรวดทรง.  ก็แมทรวดทรงของสมณพราหมณเหลาน้ัน  ปรากฏ 
เพียงอยางเดียวเทาน้ัน.       สวนพระผูมีพระภาคเจามิใชเหมือนชนชาติมิลักขะ 
ทั้งไมทรงสวมมณีกุณฑลประทับนั่งโดยเพศของพระพุทธเจาเทาน้ัน.    กส็มณ-  
พราหมณเหลาน้ันยอมเห็นวาพระพุทธองคมีทรวดทรงเสมอกับตน.       บทวา 
ยาทิสโก เตส สโร   ความวา สมณพราหมณเหลาน้ัน มีเสียงขาดบาง มีเสียง 
ดังไมคอนบาง มีเสียงเหมือนกาบาง พระศาสดามีพระสุระเสียงดังพรหมเทาน้ัน. 
แตคําน้ีทานกลาวหมายถึงภาษาอื่น.   ความจริง  แมหากวา ในบริษัทนั้น พระ- 
ศาสดาประทับนั่งตรัสบนราชอาสน   สมณพราหมณเหลาน้ันก็จะเขาใจวา วันนี้  
พระราชาตรัสดวยพระสุรเสียงอันไพเราะ.  แตเมื่อพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสแลว 
เสด็จหลีกไป   สมณพราหมณเหลานั้นเห็นพระราชาเสด็จกลับมาอีกก็จะเกิดการ 
พิจารณาทบทวนวา  ผูนี้เปนใครกันหนอ. บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  โก  น ุ โข 
อย  ความวา  สมณพราหมณเหลาน้ัน  แมพิจารณาทบทวนอยางนี้ก็ไมรูวา  ผูนี้  
เปนใครกันหนอ  ตรัสดวยภาษามคธ ภาษาสีหล   ดวยอาการละมุนละไม  ในท่ีนี้ 
เดี๋ยวน้ี   ก็หายวับไป  เปนเทวดาหรือมนุษย.      ถามวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงธรรมแกเหลาชนผูไมรูอยางนี้   เพ่ือประโยชนอะไร.    ตอบวา   เพ่ือ 
ตองการจะอบรม    จริงอยู  เมื่อเปนเชนนี้      ธรรมที่แมเขาฟงแลว    ก็จะเปน 
ปจจัยในอนาคตทีเดียว  เพราะเหตุนั้น   ทรงมุงถึงอนาคตจึงทรงแสดง.  พึงทราบ 
เหตุเกิดแหงบริษัททั้งหลายมีพราหมณบริษัทหลายรอยเปนตน       โดยอํานาจ 
โสณทัณฑสมาคมและกูฏทันตสมาคมเปนตน   และดวยอํานาจจักรวาลอ่ืน. 
         ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงนําบริษัท  ๘  นี้มาเพ่ืออะไร ?      เพ่ือแสดง 
ความเปนผูไมกลัว.       ไดยินวา    พระองคนําบริษัทเหลาน้ันมาตรัสอยางนี้วา 
อานนท   ความกลัว หรือ ความกลา      ไมมีแกตถาคตผูเขาไปหาบริษัท  ๘  
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เหลาน้ีแลวแสดงธรรม   แตใครเลาควรจะใหเกิดความเขาใจอยางนี้วา   ตถาคต  
เห็นมารแตละตนแลวพึงกลัว  อานนท   ตถาคต   ไมกลัว    ไมหวาด   มีสติ-   
สัมปชัญญะปลงอายุสังขาร  ดังนี้. 
         บทวา  อภิภายตนานิ  แปลวา  เหตุครอบงํา.   ครอบงําอะไร  ครอบงํา   
ธรรมที่เปนขาศึกบาง  อารมณบาง.   ความจริงเหตุเหลาน้ันยอมครอบงําธรรม 
ที่เปนขาศึก    เพราะภาวะท่ีเปนปฏิปกษครอบอารมณเพราะเปนบุคคลท่ียิ่งดวย 
ญาณ. 
         ก็ในคําวา  อชฺฌตฺต  รูปสฺ ี    ดังน้ีเปนตน   บุคคลชื่อวามีสัญญา 
ในรูปภายในดวยอํานาจบริกรรมในรูปภายใน.      จริงอยู    บุคคลเมื่อกระทํา 
บริกรรมนลีกสิณในรูปภายใน    ยอมกระทําท่ีผมท่ีดีหรือท่ีดวงตา   เมื่อกระทํา 
บริกรรมในปตกสิณ  ยอมกระทําท่ีมันขน   ที่ผิว  ที่หลังมือ  หลังเทา   หรือที่  
สีเหลืองของดวงตา.    เมือ่กระทําบริกรรมในโลหิตกสิณ  กระทําท่ีเนื้อ   เลือด 
ลิ้น  หรือท่ีสแีดงของดวงตา.  เมื่อกระทําบริกรรมในโอทาตกสิณ   ยอมกระทํา 
ที่กระดูก  ฟน  เล็บ หรือท่ีสีขาวของดวงตา     แตบริกรรมน้ัน เขียวดี  เหลีองดี 
แดงดี  ขาวดี  ก็หาไม  ยังไมบริสุทธิ์ทั้งนั้น. 
         บทวา  เอโก  พหิทฺธา  รูปานิ  ปสฺสติ  ความวา  บรกิรรมน้ันของ 
บุคคลใด  เกดิข้ึนภายใน  แตนิมิตเกิดในภายนอก.  บุคคลน้ันมีความสําคัญวา 
รูปในภายใน        ดวยอํานาจบริกรรมในภายในและอัปปนาในภายนอกอยางนี้ 
เรียกวา  เอโก  พหิทฺธา  รปูานิ  ปสฺสติ  ผูเดียวเห็นรูปภายนอก. 
         บทวา  ปริตฺตานิ  ไดแก  ไมเติบโต.  บทวา  สุวณฺณทุพฺพณฺ- 
ณานิ  แปลวา  มีวรรณะดหีรือวรรณะทราม.       อภิภายตนะนี้  พึงทราบวา 
พึงทราบวา  ทานกลาวไวดวยอํานาจปริตตารมณ.     บทวา  ตานิ  อภิภุยฺย 
ความวา  คนมีทองไสดีไดขาวเพียงทัพพีเดียวจึงมาคิดวา   จะพอกินหรือกระทํา  
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เปนคําเดียว  ฉันใด  บุคคลผูยิ่งดวยญาณมีญาณกลา  คิดวาจะพึงเขาสมาบัติใน 
อารมณเล็กนอยเทาน้ีจะพอหรือ.    นี้ไมหนักสําหรับเรา  แลวครอบงํารูปเหลา  
นั้นเขาสมาบัติ.  อธิบายวา  ยอมใหถึงอัปปนาในอภิภายตนะนั้น   พรอมกับทาํ 
นิมิตใหเกิดข้ึนทีเดียว.     ก็ดวยบทวา  ชานามิ  ปสฺสามิ  นี ้   ทานกลาวถึง 
ความคํานึงแหงบุคคลน้ัน.     ก็แล   เมือ่ออกจากสมาบัติ   ความคํานึงน้ันก็ไมมี 
ภายในสมาบัติ.      บทวา  เอวสฺ ี  โหติ  ความวา  มีสัญญาอยางนี้   ดวย 
สัญญาในความคํานึงบาง  ดวยสัญญาในฌานบาง.  จริงอยู   สัญญา  เปนเครื่อง 
ครอบงํายอมมีแกบุคคลน้ัน  แมภายในสมาบัติ.   สวนสัญญาในความคํานึงยอม 
มีเมื่อออกจากสมาบัติเทานั้น. 
         บทวา  อปฺปมาณานิ  ความวา  มีประมาณท่ีเจริญแลว คือ  ใหญ. 
สวนในบทวา อภิภุยฺย  นี ้  เปรียบเหมอืนบุรุษกินจุไดขาวพูนชาม   ก็ยังคิดวา 
ของอยางอ่ืนจงยกไว   ขาวน้ีจักพอแกเราหรือไม    ไมเห็นขาวนั้นวามากฉันใด 
บุคคลผูยิ่งดวยญาณ   มญีาณแกกลาก็ฉันนั้นเหมือนกัน   คิดวา  จะเขาฌานใน 
อารมณนี้ไดหรือ  อารมณนี้ไมมีประมาณก็หาไม   จึงครอบงําอารมณเหลานั้น 
เขาฌานดวยคิดวา    ในการกระทําเอกัคคตาจิตไมหนักแกเราเลย.     อธิบายวา 
ใหถึงอัปปนาในอารมณนั้น  พรอมกบัจิตตุปบาทน่ันแล. 
         บทวา  อชฺฌตฺต  รูปสฺ ี    ความวา  เวนจากบริกรรมสัญญาในรูป 
ภายใน     เพราะยังไมไดหรือเพราะไมตองการ.      บทวา  เอโก  พหิทฺธา 
รูปานิ   ปสฺสติ    ความวา    ทั้งบริกรรมทั้งนิมิตของผูใดเกิดข้ึนในภายนอก 
อยางเดียว ผูนั้นมีความสําคัญวาอรูปในภายใน ดวยอํานาจบริกรรมและอัปปนา 
ในภายนอกอยางนี้    เรียกวา   เอโก  พหิทฺธา  รูปานิ  ปสฺสติ  ผูเดียวเห็น 
รูปในภายนอก.   ขอท่ีเหลือในคําน้ันมีนัยกลาวแลว  ในอภิภายตนะท่ี  ๔  ทั้ง 
นั้น.  
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         ก็ในอภิภายตนะ  ๔  เหลาน้ี   ปริตตอภิภายตนะมาดวยอํานาจวิตกจริต  
อัปปมาณอภิภายตนะมาดวยอํานาจโมหจริต    สุวรรณอภิภายตนะมาดวยอํานาจ 
โทสจริต   ทพุพรรณอภิภายตนะมาดวยอํานาจราคจริต.    จริงอยู อภิภายตนะ 
เหลาน้ี    เปนสัปปายะของผูมีจริตเหลาน้ี.    แมความที่อภิภายตนะเปนสัปปายะ 
นั้น  กลาวไวพิสดารแลวในจริตนิเทสในวิสุทธิมรรค. 
         พึงทราบวินัยในอภิภายตนะที่ ๕ เปนตนดังตอไปนี้    บทวา  นีลานิ 
ทานกลาวไวโดยรวมท้ังหมด. บทวา นีลวณฺณานิ ทานกลาวโดยวรรณะ.บทวา 
นีลนิทสฺสนานิ ทานกลาวโดยตัวอยาง     ทานอธิบายวาวรรณะที่ไมเจือกันที่ 
ไมปรากฏชองวาง  ปรากฏวามีสีเขียวเปนอันเดียวกัน . สวนคําวา  นีลนิภาสานิ 
นี้  ทานกลาวไวโดยอํานาจโอภาส.     อธิบายวา   มีแสงสีเขียวคือประกอบดวย 
รัศมีเขียว.  ดวยบทนี้ทานแสดงความท่ีวรรณะเหลาน้ันบริสุทธิ์.   จริงอยู ทาน 
กลาววาอภิภายตนะ ๔ เหลาน้ีไวโดยวรรณบริสุทธิเ์ทาน้ัน.    บทวา อุมฺมาร-  
ปุปฺผ  ความวา  จริงอยูดอกไมนี้สนิทออนนุม   แมที่เห็น ๆ กนั อยู  ก็สีเขียว 
ทั้งน้ัน  สวนดอกกัณณิกาเขาเปนตน   ที่เห็น ๆ กันอยูก็ขาว เพราะฉะนั้นทาน 
จึงถือเอาดอกผักตบน้ีเทานั้น       ดอกกัณณิกาเขาทานหาถือเอาไม.     บทวา 
พาราณเสยฺยก แปลวา ที่เกิดในกรุงพาราณสีไดยินวาในกรุงพาราณสีนั้น  ทัง้  
ฝายก็ออน  ทั้งคนกรอดาย  ทั้งชางทอก็ฉลาด.     แมน้ําก็สะอาดสนิท  เพราะ 
ฉะน้ันผาน้ันจึงเกลี้ยงทั้งสองขาง  คือในขางทั้งสองก็เกลี้ยงปรากฏวาออนสนิท. 
แมในคําวา  ปตานิ  เปนตน  ก็พึงทราบเนื้อความโดยนัยนี้แล.  เม่ือจะกําหนด 
นีลกสิณ  ยอมกําหนดนิมิตในสีเขียว.  ก็การกระทํากสิณก็ดี    การบริกรรมกด็ี 
อัปปนาวิธีก็ดี  ในท่ีนี้มีอาทิวา  ปุปฺผสฺมึ  วา  วตฺถสฺมึ  วา  วณฺณธาตุยาอ  วา 
ทั้งหมดมีนัยที่กลาวไวโดยพิสดารแลวในวิสุทธิมรรค.  
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         อภิภายตนะ ๘ เหลาน้ี      ทานนํามาก็เพ่ือแสดงความเปนผูไมกลัว.   
ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นตรัสอภิภายตนะแมเหลาน้ี  แลวจึงตรัสอยาง 
นี้วา  อานนท ความกลัว     หรือความกลาไมมีแกตถาคตผูกําลังเขาสมาบัติแม 
เหลาน้ี    และกําลังออก    ใครเลาควรจะเกิดความเขาใจอยางนี้วา   ตถาคตเห็น 
มารผูเดียวพึงกลัว   อานนท  ตถาคตไมกลัว  ไมขลาด  มีสติสมัปชัญญะปลงอายุ 
สังขาร. 
         กถาวาดวยเรื่องวิโมกข มีความงายทั้งน้ัน.     วิโมกข ๘ เหลาน้ี   ทาน 
นํามา  เพ่ือความเปนผูไมกลัวเหมือนกัน.  ไดยินวา  พระผูมีพระภาคเจาครั้น 
ตรัสวิโมกขแมเหลาน้ีแลว  จึงตรัสอยางนี้วา   ดูกอนอานนท     ความกลัวหรือ 
ความกลาไมมีแกตถาคตผูกําลังเขาสมาบัติแมเหลาน้ี    และกําลังออก ฯลฯ ปลง 
อายุสังขาร.  แมบัดนี้พระผูมีพระภาคเจาก็ไมประทานโอกาสแกพระอานนทเถระ 
เลย ทรงเริ่มเทศนาแมอยางอ่ืนอีก  โดยนัยมีวา เอกมิทาห เปนตน.  บรรดาบท 
เหลาน้ัน  บทวา  ปมาภสิมฺพุทฺโธ  ไดแกเปนผูตรัสรูครั้งแรกทีเดียว  คือใน 
สัปดาหที่   ๘.  บทวา  โอสฺสฏโ   แปลวา  ปลอยสละ.  ไดยินวา  ครั้นกลาว 
อยางนี้  จึงกลาววา เพราะเหตุนั้น    หม่ืนโลกธาตุจึงไหว. 
         คําวา  อล   นี้  เปนคําปฏิเสธ.  บทวา  โพธึ ไดแกแทงตลอดดวย 
มรรคญาณ  ๔.  ดวยบทวา สทฺทหสิ  ตฺว ทานกลาววา     เธอเชื่อวาตถาคต 
กลาวอยางนี้ไหม.  ดวยบทวา  ตสฺมาติหานนฺท   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง 
วา  เพราะเหตุที่เธอเชื่อคําน้ี  ฉะนั้นขอน้ีจึงเปนการทําไมดีของเธอเอง พระผูมี 
พระภาคเจาเริ่มคําวา  เอกมิทาห เปนตน     เพ่ือจะยกโทษของพระเถระแตผู 
เดียวโดยประการตาง ๆ เพ่ือจะบรรเทาความโศกอยางนี้วา     เรามิไดเรียกเธอ 
มาในท่ีนี้อยางเดียวเทาน้ันดอก.     แมในเวลาอ่ืน ๆ  เราก็เรียกมาทํานิมิตอยาง 
หยาบ  เธอก็มิไดลวงรูนิมิตแมนั้น   อันนี้ก็เปนความผิดพลาดของเธอผูเดียว.  
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บทวา ปเยหิ  มนาเปหิ   ความเปนตาง ๆ โดยชาติ  ความละเวนเพราะมรณะ  
ความเปนอยางอ่ืนเพราะภพ  (พลัดพราก)  จากมารดา   บิดา   พ่ีชาย   พ่ีหญิง 
เปนตน.     คําวา  ต ในคําวา  ต  กุเตตฺถ  ลพฺภา  แปลวา   เพราะฉะน้ัน. 
อธิบายวา     เพราะจะตองพลัดพรากจากสัตวและสังขารอันเปนที่รักที่พอใจทั้ง 
สิ้นแล  ฉะนัน้  ตถาคตบําเพ็ญบารมี ๑๐ ก็ด ี บรรลสุัมโพธิญาณก็ดี  ประกาศ 
ธรรมจักรก็ด ี  แสดงยมกปาฏิหาริยก็ดี  ลงจากเทวโลกก็ดี  สรรีะนั้นใดท่ีเกิดแลว 
เปนแลว     ถูกปรุงแตงแลวมีความสลายไปเปนธรรมดาขอสรีระแมแหงพระ 
ตถาคตนั้นอยาสลายไปเลยหนอ.     นั่นไมใชฐานะที่จะมีได    ทั้งผูรองไหทั้งผู  
คร่ําครวญก็สามารถจะไดฐานะอันนั้น.  บทวา  ปุน  ปจฺจาคมสิฺสติ  ความวา 
สิ่งท่ีตถาคตสละแลว   ตายแลว   สิ่งนั้นก็จักกลับปรากฏอีกไมไดดอก. 
         บทวา  ยถยิท  พฺรหมฺจริย  แปลวา  คือสาสนพรหมจรรยที่สงเคราะห 
ดวยสิกขา ๓.    บทวา อทฺธนีย   แปลวา  ทนอยูนาน.    บทวา   จิรฏ ิติก 
ไดแก  ต้ังอยูนานดวยอํานาจเปนนาน.  บทวา  จตฺตาโร  สติปฏานา   เปน 
อาทิ  ทั้งหมดทานกลาวโดยเปนโลกิยะและโลกุตตระ.  สวนการวินิจฉัยในโพธิ 
ปกขิยธรรมเหลาน้ี  ทานกลาวไวในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิทเทส  ในวิสุทธิ 
มรรคโดยอาการทั้งปวง.   คําที่เหลือในที่นี้งายทั้งนั้นแล. 
                           จบกถาพรรณนาตติยภาณวาร 
         บทวา  นาคาวโลกิต  ความวา  เหมือนอยางวากระดูกของมหาชนเอา 
ปลายจดปลายต้ังอยูเหมือนอัฏฐิของพระปจเจกพุทธเจา     ที่เกี่ยวกันเหมือนขอ 
ชาง ฉันใด  อัฏฐิของพระพุทธเจาหาเหมือนฉันนั้นไม.     ดวยวาอัฏฐิของพระ 
พุทธเจาคิดเปนอันเดียวกัน  เหมือนแทงทองคํา  เพราะฉะนั้น   ในเวลาเหลียว 
หลัง  จึงไมสามารถเอ้ียวพระศอได     ก็พระยาชาง  ประสงค  จะเหลียวดูชาง  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 403 

หลังตองเอ้ียวไปท้ังตัวฉันใด   พระผูมีพระภาคเจาก็ตองทรงเอ้ียวพระวรกายไป   
ฉันนั้น.   แตพอพระผูมีพระภาคเจาประทับยืนที่ประตูพระนคร ก็ทรงเกิดความ 
คิดวา   จะทอดทัศนากรุงเวสาลี   แผนมหาปฐพีนี้เหมือนจะกราบทูลวา   ขาแต 
พระผูมีพระภาคเจา   พระองคทรงบําเพ็ญบารมีมาหลายแสนโกฏิกัป    มิไดทรง 
กระทํา     คือเอ้ียวพระศอแลดู       จึงเปรียบเหมือนลอดิน      กระทําพระผูมี 
พระภาคเจาใหบายพระพักตรมุงไปทางกรุงเวสาลี.     ทานหมายเอาขอน้ัน     จึง 
กลาววา  นาคาวโลกิต  นี้. 
         ถามวา  การทอดทัศนากรุงเวสาลี      มิใชเปนปจฉิมทัศนะอยางเดียว 
การทอดทัศนาแมในกรุงสาวัตถี   กรงุราชคฤห  เมืองนาลันทา  บานปาฏลคิาม 
โกฏิคาม   และนาทิกคาม   เวลาเสด็จออกจากท่ีนั้น   ๆ ทั้งหมดน้ัน  ก็เปนปจฉิม 
ทัศนะทั้งน้ันมิใชหรือ เหตุไรในท่ีนั้นๆ จึงไมเปนการทอดทัศนาเปนนาคาวโลก 
(คือเปนปจฉิมทัศนะ).   ตอบวา เพราะไมเปนอัศจรรย.    จริงอยู  พระผูมีพระ 
ภาคเจากลับมาเหลียวดูในท่ีนั้น   ขอน้ันไมนาอัศจรรย  เพราะฉะนั้น   จึงไมชื่อวา 
ทรงเอ้ียวพระวรกายแลดู.   อน่ึง เหลาเจาลิจฉวี กรุงเวสาลีใกลพินาศ จักพินาศ 
ไปใน ๓ ปขางหนา   เพราะฉะนั้น    เจาลิจฉวีเหลาน้ัน       จึงสรางเจดียชื่อวา 
นาคาปโลกิตเจดีย  ใกลประตูพระนคร  จักบูชาเจดียนั้นดวยสกัการะมีของหอม 
และดอกไมเปนตน       ขอน้ันก็จะมีเพ่ือประโยชนเกื้อกูลเพ่ือความสุขตลอดกาล 
นาน   เพราะฉะนั้น    จึงเอ้ียวพระวรกายแลดูเพ่ืออนุเคราะหเจาลิจฉวีเหลาน้ัน. 
         บทวา  ทุกฺขสฺสนฺตกโร  ไดแกกระทําท่ีสุดแหววัฏฏทุกข.  บทวา 
จกฺขุมา ไดแกผูมีจักษุดวยจักษุ ๕.   บทวา  ปรินิพฺพุโต   ไดแกปรินิพพาน 
ดวยกิเลสปรนิิพพาน. 
         บทวา   มหาปเทเส    ไดแกโอกาสใหญ  หรือในขออางใหญ 
อธิบายวา  เหตุใหญที่ทานกลาวอางผูใหญ  เชนพระพุทธเจาเปนตน.   บทวา  
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อนถินนฺทิตพฺพ  คืออันผูราเริงยินดีใหสาธุการควรฟงกอนหามิได. จริงอยูเมื่อ  
กระทําอยูอยางนี้    แมภายหลังถูกตอวา   วาขอนี้ไมเหมาะสม     ก็โตตอบไดวา 
เมื่อกอนขอนี้เปนธรรมเดี๋ยวน้ีไมเปนธรรมหรือ    ชื่อวาไมสละลัทธิ.    บทวา 
น  ปฏิกฺโกสิตพฺพ  ความวา ไมพึงกลาวกอนอยางน้ีวา   คนพาลผูนี้พูดอะไร. 
ก็เม่ือถูกตอวา จักไมพูดแมแตคําท่ีควรจะพูด.  ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา  อนภินนฺทิตฺวา  อปฏิกฺโกสิตฺวา.  บทวา ปทพฺยฺชนานิ  ไดแก 
พยัญชนะกลาวคือบท.    บทวา  สาธุก   อุคฺคเหตฺวา ไดแก  ถือเอาดวยดีวา 
ทานกลาวบาลีไวในท่ีนี้ กลาวความไวในที่นี้     กลาวเบ้ืองตนและเบื้องปลายไว 
ในที่นี้.     บทวา  สุตฺเต  โอตาเรตพฺพานิ  ไดแกพึงสอบสวนในพระสูตร. 
บทวา  วินเย  สนฺทสฺเสตพฺพาน ิ ไดแกเทียบเคียงในพระวินัย. 
         ก็ในท่ีนี้  ทีช่ื่อวาสูตรไดแกวินัย.   เหมือนท่ีทานกลาวไววา    หามไว 
ในที่ไหน   หามไวในเมืองสาวัตถี  หามไวในสุตตวิภังค  (สุต  ในท่ีนี้หมายถึง 
วินัย) ที่ชื่อวินัย   ไดแกขันธกะ     เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา  โกสมฺพิย 
วินยาติสาเร  ในเรื่องละเมิดพระวินัย (วินัย ในที่นีห้มายถึงขันธกะ)  ในเมอืง 
โกสัมพี.    เม่ือเปนเชนนี้ชื่อวาไมยึดถือวินัยปฎก.    ชื่อวายึดถือพระวินัยอยาง 
นี้คือ อุภโตวิภังคชื่อวาสุตร  ขันธกปรวิาร ชื่อวาวินัย.  อีกนัยหน่ึง ยึดถือปฎก 
ทั้ง ๒ อยางนี้คือ    สุตตันตปฎก  ชื่อวาพระสูตร วินัยปฎก  ชือ่วา  วินัย.  อีก 
อยางหน่ึง  กอนอ่ืน ไมยึดถือปฎกทั้ง  ๓ แมอยางนี้   สุตตันตปฎก   อภิธัมมปฎก 
ชื่อวา สูตร วินัยปฎก   ชื่อวา วินัย.    ธรรมดาพุทธพจนไร ๆ ทีช่ื่อวาไมใชสูตร 
ก็มีอยู  คือ  ชาดก  ปฏิสัมภิทา  นิทเทส  สุตตนิบาต  ธรรมบท  อุทาน  อิติวุตตกะ 
วิมานวัตถุ   เปตวัตถุ  เถรคาถา  เถรีคาถา  อปทาน. 
         ก็พระสุทินนเถระ   คัดคานคําน้ีทั้งหมดวา พระพุทธวจนะ  ชื่อวาไมใช 
สูตรมีอยูหรือดังน้ีแลวกลาววา  ปฎก ๓ ชื่อวาสูตร สวนวินัยชือ่วาเหตุ.   แตนั้น  
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เมื่อจะแสดงเหตุนั้น จึงนําสูตรนี้มาอางวา  ดูกอนโคตมี  เธอพึงรูธรรมเหลาน้ัน  
อันใดวา ธรรมเหลาน้ีเปนไปเพ่ือมีราคะ  ไมเปนไปเพ่ือปราศจากราคะ  เปนไป 
เพ่ือประกอบทุกข ไมเปนไปเพ่ือปราศจากทุกข เปนไปเพ่ือมีอุปาทานไมเปนไป 
เพ่ือปราศจากอุปาทาน  เปนไปเพ่ือความมักมาก    ไมเปนไปเพ่ือความมักนอย 
เปนไปเพ่ือความไมสันโดษ    ไมเปนไปเพ่ือความสันโดษ    เปนไปเพ่ือความ 
เกียจคราน  ไมเปนไปเพ่ือปรารภความเพียร  เปนไปเพ่ือความคลุกคลีดวยหมู 
ไมเปนไปเพ่ือความสงัด     เปนไปเพ่ือความสะสม     ไมเปนไปเพ่ือปราศจาก 
ความสะสม.  เธอพึงรูโดยสวนเดียววา   นั่นไมใชธรรม    นั่นไมใชวินัย  นัน่ 
ไมใชคําส่ังสอนของพระศาสดา.  ดูกอนโคตมี  เธอพึงรูธรรมเหลาน้ันอันใดวา 
ธรรมเหลาน้ีเปนไปเพ่ือปราศจากราคะ   ไมเปนไปเพ่ือราคะ  เปนไปเพ่ือปราศ 
จากความประกอบทุกข   ไมเปนไปเพ่ือความประกอบทุกข    เปนไปเพ่ือปราศ 
จากอุปาทาน  ไมเปนไปเพ่ือมีอุปาทาน  เปนไปเพ่ือความมักนอย    ไมเปนไป 
เพ่ือความมักมาก  เปนไปเพ่ือความสันโดษ  ไมเปนไปเพ่ือไมสันโดษ เปนไป 
เพ่ือปรารภความเพียร  ไมเปนไปเพ่ือความเกียจคราน    เปนไปเพ่ือความสงัด 
ไมเปนไปเพ่ือความคลุกคลีดวยหมู    เปนไปเพ่ือปราศจากความสะสม  ไมเปน 
ไปเพ่ือความสะสม    เธอพึงรูโดยสวนเดียววา    นั่นเปนธรรม    นั่นเปนวินัย 
นั่นเปนคําส่ังสอนของพระศาสดา.  เพราะฉะนั้น   พึงสอบสวนในพระไตรปฎก 
พุทธวจนะ.  ที่ชื่อวาสูตร  พึงเทียบเคียงในเหตุคือวินัยมีราคะเปนตน     ทีช่ื่อวา 
วินัย  ความในขอน้ีมีดังกลาวมาฉะน้ี. 
         บทวา น  เจว สุตฺเต   โอตรนฺติ  ความวา บทพยัญชนะเหลาน้ันไมมา 
ในที่ไหนๆ ตามลําดับสูตร  ยกแตสะเก็ดมาจาก  คุฬหเวสสันตระ  คุฬหอุมมัคคะ 
คุฬหวินัย  เวทัลละ  และปฎก  ปรากฏอยู.   จริงอยู  บทพยัญชนะท่ีมาอยางน้ี  
แตไมปรากฏในการกําจัดกิเลสมีราคะเปนตน ก็พึงท้ิงเสีย.  ดวยเหตุนั้นพระผูมี  
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พระภาคเจาจึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ดังน้ัน เธอพึงท้ิงขอน้ันเสีย. พึงทราบความ  
ในที่ทุกแหงดวยอุบายน้ี. คําวา  อิท  ภกิฺขเว  จตุตฺถ  มหาปเทส  ธาเรยฺยาถ 
ความวา  เธอพึงทรงจําโอกาสเปนที่ประดิษฐานแหงธรรมขอท่ี ๔ นี้ไว. 
         ก็ในท่ีนี้พึงทราบปกิณณกะดังน้ีวา  ในพระสูตร มีมหาปเทส ๔ ใน 
ขันธกะ มีมหาปเทส ๔ ปญหาพยากรณ ๔ สุตตะ ๑  สุตตานุโลม  ๑  อาจาริย- 
วาท ๑ อัตตโนมติ ๑ สังคีติ ๓. 
         ในปกณิณกะเหลานั้น  เมื่อถึงการวินิจฉัยธรรมวาน้ีธรรมน้ีวินัย  มหา 
ปเทส ๔  เหลาน้ีถือเอาเปนประมาณ  ขอใดสมในมหาปเทส ๔ เหลาน้ี   ขอ 
นั้นควรถือเอา   ขอนอกน้ีแมของผูถือผิด  ก็ไมควรถือเอา.   เม่ือถึงการวินิจฉัย 
ขอท่ีควรและไมควรวา  สิ่งนี้ควร    สิง่น้ีไมควร  มหาปเทส  ๔ ที่ตรัสไวใน 
ขันธกะโดยนัยวา   ภิกษุทั้งหลาย      สิ่งใดท่ีเราไมไดหามไววา      สิ่งน้ีไมควร 
หากวาส่ิงน้ันเขากันกับส่ิงท่ีไมควร    ขัดกันกับสิง่ท่ีควร    สิ่งนั้นไมควรแกเธอ 
ทั้งหลาย  ดังนี้เปนตน ถือเอาเปนประมาณ.  กถาวินิจฉัยมหาปเทสเหลาน้ัน 
กลาวไว  ในอรรถกถาพระวินัยชื่อวา สมันตปาสาทิกาโดยนัยที่กลาวไวในท่ีนั้น 
พึงทําสันนิษฐานอยางนี้วา  สิ่งใดท่ีเขากันไดกับสิ่งท่ีควร  สิ่งนั้นควร  นอกนั้น 
ไมควร. 
         เอกังสพยากรณียปญหา ๑  วิภัชชพยากรณียปญหา  ๑  ปฏิปุจฉาพยา- 
กรณียปญหา ๑  ฐปนียปญหา ๑  เหลาน้ันชื่อวา ปญหาพยากรณ ๔.  ในปญหา 
พยากรณ ๔ นั้น  ถูกถามวาจักษุไมเที่ยงหรือ   พึงพยากรณกอนโดยสวนเดียว 
วาไมเที่ยงขอรับ.   ในโสตะ  เปนตนก็มีนัยนี้.     นี้ชื่อวา  เอกังสกรณียปญหา. 
ถูกถามวา   จักษุหรือชื่อวาไมเที่ยง.    พึงแจกแลวพยากรณอยางนี้วา    ไมใช 
จักษุเทาน้ัน   แมแตโสตะ   ก็ไมเที่ยง   แมฆานะ  กไ็มเที่ยง.    นีช้ื่อวา  วิภัชช- 
พยากรณียปญหา.  ถูกถามวา จักษุฉันใด  โสตะ  กฉั็นนั้น  โสตะฉันใด  จักษุ  
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ก็ฉันนั้นเปนตน.    จึงยอนถามวา  ทานถามดวยอรรถวาอะไร   เมื่อเขาตอบวา  
ถามดวยอรรถวาเห็น     จึงพยากรณวา    ไมใช.      เมื่อเขาตอบวา   ถามดวย 
อรรถวาไมเที่ยง     จึงพยากรณวา  ใช.    นีช้ื่อวา  ปฏิปุจฉาพยากรณียปญหา. 
แตถูกถามวา นั้นก็ชีวะ นัน้ก็สรีระ เปนตน    พึงหยุดเสียดวยกลาววา    ขอน้ี  
พระผูมีพระภาคเจาไมพยากรณ. ปญหานี้ไมพึงพยากรณ.  นี้ชือ่วาปฐนียปญหา. 
ดังน้ัน เมื่อปญหามาถึงโดยอาการน้ัน    ปญหาพยากรณ ๔ เหลาน้ี    ถือเอาเปน 
ประมาณได.  พึงพยากรณปญหานั้นดวยอํานาจปญหาพยากรณ  ๔ นี้. 
         ก็ปฎก ๓ ที่ยกข้ึนสูสังคีติ ๓ ชื่อวา สุตตะ    ในปกิณณกะมีสุตตะเปน 
ตน.  ขอท่ีเขากันไดกับกัปปยะชื่อวา  สุตตานุโลม.  อรรถกถาชือ่วา  อาจริยวาท. 
ปฏิภาณของตน  ตามความคาดหมายตามความรู ชื่อวา อัตตโนมัติ. ในปกณิณกะ 
เหลาน้ัน สุตตะ ใคร ๆ คัดคานไมได  เมื่อคัดคานสุตตะน้ัน   ก็เทากับคัดคาน 
พระพุทธเจาดวย.  สวนขอท่ีเขากับไดกับกัปปยะ  ควรถือเอาเฉพาะขอท่ีสมกับ 
สุตตะเทาน้ัน นอกน้ันไมควรถือเอา. แมอาจริยวาทเลา  ก็ควรถือเอาแตที่สมกับ 
สุตตะเทาน้ัน  นอกนั้นไมควรถือเอา.    สวนอัตตโนมัติ   เพลากวาเขาท้ังหมด. 
แมอัตตโนมัตินั้น ก็ควรถอืเอาแตที่สมกับสุตตะเทานั้น     นอกนั้นไมควรถือเอา. 
         ก็สังคีติมี ๓ เหลาน้ีคือ ปญจสติกสังคีติ  (สังคายนาครั้งที่ ๑) สัตตสติก 
สังคีติ (ครั้งที่ ๒) สหัสสกิสังคีติ (ครั้งที่ ๓).     แมสุตตะ.  เฉพาะที่มาในสังคีติ 
๓ นั้น    ควรถือเอาเปนประมาณ.     นอกน้ันเปนที่ทานตําหนิ   ไมควรถือเอา. 
จริงอยู   บทพยัญชนะแมที่ลงกันไดในสุตตะน้ัน     พึงทราบวา ลงกันไมไดใน 
พระสูตรและเทียบกันไมไดในพระวินัย. 
         บทวา  กมฺมารปุตฺตสฺส  ไดแกบตุรของนายชางทอง   เลากันมาวา 
บุตรของนายชางทองน้ัน เปนกฏุมพีใหผูมั่งค่ัง  เปนโสดาบัน เพราะเห็นพระผูมี 
พระภาคเจาครั้งแรกเทานั้น  ก็สรางวัดในสวนมะมวงของตนมอบถวาย.    ทาน  
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หมายเอาสวนมะมวงนั้น   จึงกลาววา อมฺพวเน.  บทวา  สูกรมทฺทว  ไดแก 
ปวัตตมังสะ   ของสุกรที่ใหญที่สุดตัวหนึ่ง   ไมหนุมนัก    ไมแกนัก.    นัยวา  
ปวัตตมังสะน้ันนุมสนิท.   อธิบายวา    ใหจัดปวัตตมังสะนั้น   ทําใหสุกอยางดี. 
อาจารยพวกหน่ึงกลาววา  ก็คําวาสูกรมัททวะนี้เปนชื่อของขาวสุกออน  ที่จัด 
ปรุงดวยปญจโครส  (ขีร นมสด  ทธ ิ นมสม   ฆต  เนยใส  ตกกฺ  เปรียง  และ 
โนนีต  เนยแข็ง)  และถั่ว  เหมือนของสุกชื่อวา  ควปานะ   ขนมผสมนํ้านมโค. 
อาจารยบางพวกกลาววา วิธีปรุงรส ชือ่วาสูกรมัททวะ    ก็สูกรมัททวะนั้นมาใน 
รสายนศาสตร.    สูกรมัททวะนั้น       นายจุนทะตบแตงตามรสายนวิธี  ดวย 
ประสงควาการปรินิพพานจะยังไมพึงมีแกพระผูมีพระภาคเจา.    แตเหลาเทวดา 
ในมหาทวีปท้ัง ๔  ซึ่งมีทวีปนอย  ๒,๐๐๐  ทวีปเปนบริวาร   ใสโอชะลงในสูกร 
มัททวะนั้น.    พระผูมีพระภาคเจาทรงบันลือสีหนาทน้ีวา  นาหนฺต เพ่ืออะไร.  
เพ่ือทรงเปลื้องคําวารายของคนอ่ืน.   จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา    สดับคําของ 
พวกท่ีตองการจะกลาววา  พระผูมีพระภาคเจาไมประทานสูกรมัททวะที่พระองค 
เสวยเหลือ ทั้งแกภิกษุ  ทั้งแกผูคนทั้งหลาย โปรดใหฝงเสียในหลุม ทําใหเสียหาย 
ดังน้ี   จึงทรงบันลือสีหนาท    เพ่ือเปล้ืองคําวารายของชนเหลาอ่ืน    ดวยพระ 
ประสงควา  จักไมมีโอกาสกลาวรายได. 
         บทวา ภุตฺตสฺส  สูกรมทฺทเวน  ความวา ความอาพาธอยางแรงกลา 
เกิดข้ึนแกพระองคผูเสวย      แตไมใชเกิดเพราะสูกรมัททวะที่เสวยเปนปจจัย. 
ก็ผิวา พระองคไมเสวยก็จักเกิดอาพาธได    และเปนอาพาธอันแรงกลาเสียดวย.  
แตเพราะเสวยโภชนะอันสนิท  พระองคจึงมีทุกขเวทนาเบาบาง.    ดวยเหตุนั้น 
นั่นแล  พระองคจึงเสด็จพุทธดําเนินไปได.     บทวา  วิเรจมาโน  ไดแกพระ 
องคทรงออกพระโลหิตอยูเนือง ๆ.     ทานกลาวอยางนี้วา  อโวจ  ก็เพ่ือประ- 
โยชนแกปรนิิพพานในสถานที่ที่พระองคมีพระพุทธประสงค.  พึงทราบความวา 
ก็พระธรรมสังคาหกเถระตั้งคาถาเหลาน้ีไว.  
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         ศัพทวา  อิงฺฆ  เปนนิบาตลงในอรรถวาตักเตือน. บทวา อจฺโฉทกา  
แปลวา มีน้ําใส.  บทวา สาโตทกา  แปลวา  มีน้ําอรอย.    บทวา  สีโตทกา 
แปลวา  น้ําเย็นสนิท.    บทวา เสโตทกา แปลวา ปราศจากเปอกตม.    บทวา 
สุปติฏา  แปลวา  มีทาดี. 
         บทวา ปุกฺกุโส  เปนชื่อของบุตรเจามัลละนั้น.   บทวา มลฺลปุตฺโต 
แปลวา  บุตรของเจามัลละ.    ไดยินวา   พวกเจามัลละผลัดเปลี่ยนกันครองราช 
สมบัติ.      ตราบใดวาระของเจามัลละเหลาใดยังไมมาถึง     ตราบน้ันเจามัลละ 
เหลาน้ันก็กระทําการคาขายไป.      เจาปุกุสะแมนี้       ก็ทําการคาขายอยูนั่นแล 
จัดเกวียน  ๕๐๐ เลม  เมื่อลมพัดมาขางหนาก็ไปขางหนา   เมื่อลมพัดมาขางหลัง 
ก็สงหมูเกวียนไปขางหนาตนเองไปขางหลัง.    ในคราวน้ัน  ลมพัดไปขางหลัง 
เพราะฉะนั้น    เขาจึงสงหมูเกวียนไปขางหนา    นั่งบนยานบรรทุกรัตนะทั้งหมด 
ออกจากเมืองกุสินารา  เดินทางไป  หมายจะไปเมืองปาวา.   ดวยเหตุนี้นั้นทาน 
จึงกลาววา   เดินทางไกลจากเมืองกุสินาราสูเมืองปาวา. 
         บทวา  อาฬาโร  เปนชื่อของดาบสน้ัน.    ไดยินวา  ดาบสน้ันมีราง 
สูงและเหลือง    เพราะเหตุนั้น  ทานจึงมีชื่อวา   อาฬาระ.      คําวา    กาลาโม 
ไดแกโคตร.  คําวา  ยตฺร  หิ  นาม  เทากับ  โยห ิ นาม.  บทวา  เนว  ทกขฺติ 
แปลวา  ไมเห็น.  แตทานกลาวคํานี้ไวเปนอนาคตกาล  เพราะประกอบกับ  ยตฺร 
ศัพท.     จริงอยู   คําเห็นปานน้ี    เปนลักษณะศัพทในฐานะเชนนี้.    บทวา 
นิจฺฉรนฺตีสุ  แปลวาร่ํารอง.    บทวา  อสนิยา  ผลนฺติยา   ไดแกรองไห 
โฮใหญ  เหมือนฟาฝาแยกออก  ๙  สาย. 
         ความจริง  ฟาผามี  ๙  สาย     คือ  อสัญญา  วิจักกา   สเตรา  คัคครา 
กปสีสา  มัจฉวิโลลิกา  กกุกุฏกา  ทัณฑมณิกา   และ  สุกขาสนิ.   บรรดาฟาผา 
๙ นั้น    ฟาผา  ที่ชื่อวาอสัญญา  กระทาํโดยไมหมายรู.  ทีช่ื่อวาวิจักกา  กระทํา  
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ลออันเดียว.   ที่ชื่อวา  สเตรา  ตกไปเชนกับใบเรือ.  ที่ชื่อวาคัคครา   ออกเสียง  
ดุจไมคอนตกไป.  ที่ชื่อวา  กปสีสา เปนเหมือนลิงยักค้ิว.   ที่ชื่อวามัจฉวิโลลกิา 
เปนเหมือนปลาน้ําตาไหล.  ทีช่ื่อกุกกฏุกา  ตกเหมือนไก.  ทีช่ื่อวา ทัณฑมณิกา 
ตกเชนกับทางไถ.  ทีช่ื่อวา  สุกขาสนิ  เพิกสถานที่ที่ตกข้ึน (ผาข้ึน).     บทวา 
เทเว  วสฺสนฺเต   ไดแกคํารามกระหึ่มแหง ๆ   เมื่อฝนตกเปนระยะ ๆ.    
         บทวา  อาตุมาย  ความวาไดอาศัยเมืองอาตุมาอยู.   บทวา  ภูสาคาเร 
ไดแกโรงลานขาว.   บทวา  เอตฺถ โส  ไดแก   หมูมหาชนท่ีชุมนุมกัน   เพราะ 
เหตุนี้.  บทวา  กฺว  อโหสิ  เปน  กหุึ  อโหสิ.  บทวา  โส  ต  ภนฺเต  เปน 
โส  ตฺว  ภนฺเต.     บทวา  สิงฺคิวณฺณ   ไดแกมีสีเหมือนทองสิงคี.     บทวา 
ยุคมฏ  แปลวา  เกลี้ยงทั้งคู.   อธิบายวา  คูผาเน้ือละเอียด.   บทวา  ธารณีย 
ไดแก   พึงทรงไว   อธิบายวา   พึงหม   เปนระยะ ๆ.     เจาปุกกุสะน้ัน   ใช 
เฉพาะในวันมหรศพเห็นปานน้ันเทานั้น  ในเวลาอ่ืนก็ทิ้งไป.    ทานหมายเอาคู 
ผามงคลสูงสุด จึงกลาวไวอยางนี้.   บทวา  อนุกมฺป  อุปาทาย  ไดแกอาศัย 
ความเอ็นดูในเรา.    บทวา  อจฺฉาเทหิ  นี้เปนคําละเมียดละไม.    อธิบายวา 
จงใหแกเราหน่ึงผืน  อานนทหน่ึงผืน. 
         ถามวา  ก็พระเถระรบัผาน้ันหรือ.     ตอบวา    รับสิ.    เพราะเหตุไร. 
เพราะมีกิจถึงท่ีสุดแลว.  ความจริง ทานพระอานนทนั้น  หามลาภเห็นปานนั้น 
ปฏิบัติหนาที่อุปฏฐากก็จริงอยู    แตหนาที่อุปฏฐากของทานน้ัน    ถึงท่ีสุดแลว 
เพราะฉะนั้นทานจึงไดรับ.  ก็หรือวา  ชนเหลาใดพึงพูดอยางนี้วา  พระอานนท 
ที่จะไมยินดี  ทานอุปฏฐากมาถึง ๒๕ ป    ไมเคยไดอะไรจากสํานักของพระผูมี 
พระภาคเจาเลย.    เพราะฉะนั้น     ทานจึงไดรับเพ่ือตัดโอกาสของชนเหลานั้น. 
อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจา  ก็ทรงทราบวา   อานนทแมรับก็จักไมใชดวยตนเอง 
คงจักบูชาเราเทาน้ัน   แตบุตรของเจามัลละ   เมื่อบูชาอานนท   ก็จักเทากับบูชา  
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พระสงฆดวย    เมื่อเปนเชนนี้      กองบุญใหญก็จักมีแกบุตรเจามัลละน้ัน  
เพราะฉะนั้น  จึงโปรดใหถวายพระเถระผืนหน่ึง.   ฝายพระเถระจึงไดรับเพราะ 
เหตุนั้นเหมือนกัน.  บทวา  ธมฺมิยา  กถาย  ไดแกกถากลาวอนุโมทนาวัตถุทาน 
         บทวา  ภควโต  กาย  อุปนามิต    ไดแกคลองไวโดยทํานองนุงหม. 
แมพระผูมีพระภาคเจาทรงนุงผืนหน่ึง หมผืนหน่ึงจากคูผาน้ัน.  บทวา หตจฺจิก 
วิย   ความวา  ถานเพลิงท่ีปราศจากเปลว   ยอมโชติชวงขางใน ๆ เทาน้ัน    แต 
แสงแหงถานเพลิงน้ันไมมีขางนอกฉันใด    คูผาก็ฉันนั้นเหมือนกัน     ปรากฏวา 
ขาดแสงภายนอก. 
         ถามวา   ในคําวา   อเิมสุ  โข  อานนฺท  ทฺวีสุ  กาเลสุ  เหตุไร 
กายของพระตถาคตจึงบริสุทธิ์อยางยิ่งอยางน้ีในกาลท้ัง  ๒ นี.้      ตอบวา   เพราะ 
ความวิเศษแหงอาหารอยางหน่ึง   เพราะโสมนัสมีกําลังอยางหน่ึง.   ในกาลทั้ง  ๒ 
นี้  เหลาเทวดาในสากลจักรวาล  ใสโอชะลงในอาหาร.  ก็โภชนะนั้นตกถึงทอง 
ก็กอปสันนรปู.    อินทรียที่มีใจเปนที่ ๖ ก็รุงเรืองยิ่งนัก  เพราะมีรูปที่มีอาหาร 
เปนสมุฏฐานสดใส.     ในวันที่พระองคตรัสรู  ทรงระลึกวา   กองกิเลสที่เราส่ัง 
สมมาหลายแสนโกฏิกัป     วันนี้เราละไดแลวหนอ     จึงเกิดโสมนัสมีกําลังข้ึน. 
จิตก็ใส.   เมื่อจิตใส   โลหิตก็ใส.   เมือ่โลหิตใส   อินทรียมีใจเปนที่ ๖ กร็ุงเรือง 
อยางยิ่ง.     ในวันปรินิพพาน   ทรงราํลึกวา   วันนี้เดี๋ยวน้ี    เราจะเขาไปสูนคร 
อมตมหาปรินิพพาน  ที่พระพุทธเจาหลายแสนพระองคเขาไปแลว    ดังน้ี   จึง 
เกิดโสมนัสมีกําลังข้ึน.  จิตก็ใส  เมื่อจิตใส  โลหิตก็ใส  เมื่อโลหิตใส  อินทรีย 
มีใจเปนที่  ๖ ก็รุงเรืองอยางยิ่ง.        พึงทราบวา     พระวรกายของพระตถาคต 
บริสุทธิ์อยางยิ่ง   มีในกาลท้ัง ๒ นี้    ดวยอาหารและโสมนัสมกีําลังดวยประการ 
ฉะน้ี.  
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         บทวา   อุปวตฺตเน    ไดแก  ในสาลวันทรงโคงดานทิศตะวันออก.  
บทวา อนฺตเร ยมกสาลาน แปลวา ระหวางตนสาละคู.  คาถาวา  สิงฺคิวณฺณ 
เปนตน  ทานวางไวครั้งสังคายนา.  พึงทราบวินิจฉัยในคาถาวา  นฺหาตฺวา  จ 
ปวิตฺวา  จ  เปนตนดังตอไปนี้.  ไดยินวา  ในกาลน้ัน  เมื่อพระผูมีพระภาคเจา 
ลงสรงสนาน   เตาปลาภายในแมน้ํา   และแนวปาริมฝงท้ัง ๒ ขาง   ทั้งหมดก็มีสี 
เปนทองทั้งนั้น.     บทวา  อมฺพวน  ไดแกสวนมะมวงริมฝงแมน้ําน้ันนั่นแล. 
บทวา อายสฺมนฺต   จุนฺทก  ความวา  ไดยินวา ในขณะนั้น พระอานนทเถระ 
บิดผาสรงนํ้าเหลือไว.    พระจุนทะเถระก็อยูในที่ใกล.     พระผูมีพระภาคตรัส 
เรียกพระจุนทะมาแลว.                                                      
         แมคาถาน้ีวา   คนฺตวาน   พุทฺโธ  นทิก  กกุฏ  ทานวางไวในคราว 
สังคีตินั่นเอง.    บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา    ปวตฺตา  ภควา  อิธ  ธมฺเม 
ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศพระธรรมในศาสนานี้  อธิบายวา  ทรง 
ประกาศธรรม  ๘๔,๐๐๐   พระธรรมขันธ.  บทวา  ปมุเข  นิสีทิ  ไดแก  นั่ง 
ตรงพระพักตรพระศาสดา.  ก็ดวยคําเพียงเทาน้ี    พระเถระมาถึงแลว.   ครัง้น้ัน 
แล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทานพระอานนทผูมาถึงแลวอยางนี้. 
         บทวา   เต   อลาภา      ไดแก  ลาภกลาวคืออานิสงสทานเปนลาภของ 
คนอ่ืน  ไมใชลาภของเธอ.    บทวา  ทุลฺลทฺธ  ไดแก   การไดอัตตภาพเปน 
มนุษยแมดวยบุญวิเศษก็จัดวาหาไดยาก.  บทวา   ยสฺสเต  เทากับ  ยสฺส ตว 
ทานใด.   นอกจากขาวสารหรือส่ิงเศราหมองอยางยิ่ง   ใครจะรูได   พระตถาคต 
เสวยบิณฑบาตครั้งหลังแมเชนไร  แลวเสด็จปรินิพพาน  ทานอยางใดอยางหนึ่ง 
จักเปนอันเธอใหแนแท.     บทวา   ลาภา   ไดแก  เปนลาภคืออานิสงสในการ 
ใหทานท่ีมีในปจจุบันหรือเปนไปในสัมปรายภพ.  บทวา  สุลทฺธ  ไดแก การ 
ไดอัตตภาพเปนมนุษย  เปนอันเธอไดมาดีแลว.  บทวา สมสมผลา  แปลวา 
มีผลเทา ๆ กนัโดยอาการท้ังปวง.  
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         ถามวา    พระตถาคตสรรเสริญบิณฑบาตใด    ที่นางสุชาดาถวายแลว 
ตรัสรู  บิณฑบาตน้ันพระองคเสวยในเวลาที่ยังมีราคะ   โทสะ  และโมหะ  แต  
บิณฑบาตน้ีที่นายจุนทะถวายแลว          พระองคเสวยในเวลาท่ีปราศจากราคะ 
โทสะ   โมหะ  มิใชหรือ  แตไฉนบิณฑบาตท้ังสองนี้จึงมีผลเทา ๆ กัน  แกวา 
เพราะเสมอกันโดยการปรินิพพาน   เสมอกันโดยการเขาสมาบัติ    และเสมอกัน 
โดยการระลกึถึง.      จริงอยู    พระผูมีพระภาคเจาเสวยบิณฑบาตท่ีนางสุชาดา 
ถวายแลว.   เสด็จปรินิพพานดวยอุปาทิเสสนิพพานธาตุ  และเสวยบิณฑบาตท่ี 
นายจุนทะถวายแลว  เสด็จปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  รวมความวา 
มีผลเสมอกันโดยการปรนิิพพาน.    กใ็นวันที่พระองคตรัสรู    พระองคทรงเขา 
สมาบัตินับไดสองลานส่ีแสนโกฏ ิ   แมในวันเสด็จปรินิพพาน    พระองคก็ทรง 
เขาสมาบัติเหลาน้ันทั้งหมด.       รวมความวา    มผีลเสมอกันโดยเสมอกันดวย 
สมาบัติ.   ในกาลตอมา   นางสุชาดา   ไดทราบวา   เลากันมาวา  ผูที่เราเห็นนั้น 
ไมใชรุกขเทวดา    เปนพระโพธิสัตว   ไดยินวาพระโพธิสัตวนั้นฉันบิณฑบาต 
นั้นแลว   ตรสัรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ    พระองคดํารงอยูไดดวยบิณฑบาต 
นั้น  ๗  สัปดาห.     เมื่อนางไดฟงดังน้ัน    กร็ะลึกไดวา    เปนลาภของเราหนอ 
จึงเกิดปติโสมนัสอยางแรง.       ครั้นตอมา     นายจุนทะไดสดับวา    ไดยินวา 
บิณฑบาตครั้งสุดทายที่เราถวาย   เราไดยอดธรรมแลว   ไดยินวา   พระศาสดา 
เสวยบิณฑบาตของเราเสด็จปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ    หวนระลึก 
ไดวา  เปนลาภของเราหนอ  จึงเกิดโสมนัสอยางแรง   พึงทราบวามีผลเสมอกัน 
แมโดยการเสมอกันแหงการระลึกถึงอยางนี้ดวยประการฉะน้ี. 
         บทวา  ยสสวตฺตนิก  ไดแก เปนไปเพ่ือบริวาร.    บทวา   อธิป- 
เตยฺยสวตฺตนิก  ไดแก เปนไปเพ่ือความเปนใหญ.  
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           บทวา  สฺมโต   ไดแก  ผูมีความสํารวมดวยความสํารวมในศีล.  
อธิบายวา ต้ังอยูในสังวร.   บทวา เวร  น  จียติ   ไดแก  ไมกอเวรหา.   บทวา 
กุสโล  จ  ชหาติ  ปารปก   ความวา  ก็บุคคลผูฉลาดผูสมบูรณดวยปญญายอม 
ละบาปอกุศลอันลามก   โดยไมเหลือดวยอริยมรรค.  บทวา   ราคโทสโมหกฺ- 
ขยา   นิพฺพุโต      ความวา  ผูฉลาดน้ันละอกุศลอันลามกน้ีแลวนิพพานดวย 
กิเลสนิพพาน  เพราะสิ้นกิเลสมีราคะเปนตน.  ดังนั้น   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อ 
ทรงพิจารณาเห็นทักษิณาของนายจุนทะและทักขิไณยสมบัติของพระองคจึงทรง 
เปลงพระอุทาน  ดวยประการดังนี้.                                       
                               จบกถาพรรณนาจตุตถภาณวาร 
          ในคําวา  มหตา  ภกิฺขุสเฆน  สทฺธึ  นี ้   จํานวนของภิกษุทั้งหลาย 
กําหนดแนไมได.   พอไดทราบวา   จําเดิมแตพระองคทรงขมเวทนาที่เวฬุวคาม 
ไมนานนัก พระผูมีพระภาคเจาก็จักปรินิพพาน บรรดาภิกษุที่มาแตที่นั้นๆไมมี 
แมแตภิกษุรูปเดียวท่ีชื่อวาหลีกไป  เพราะฉะนั้น พระสงฆจึงมีจํานวนนับไมได. 
         บทวา อุปวตฺตน  มลฺลาน  สาลวน  ความวา พระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จจากฝงขางโนนแหงแมน้ําหิรัญวดีสูสาลวโนทยาน เหมือนออกจากฝงแมน้ํา 
กลัมพนที   ไปยังถูปารามไปทางประตูวัดของพระราชมารดา.    สาลวันนั้นอยูที่ 
กรุงกุสินารา    เหมือนถปูารามของกรุงอนุราธปุระ.     ทางเขาพระนครโดยทาง 
ประตูทักษิณแตถูปาราม บายหนาไปทางทิศตะวันออก แลวเลี้ยวไปทางทิศอุดร 
ฉันใด  สาลวันจากพระราชอุทยานบายหนาไปทางทิศตะวันออกแลวเลี้ยวไปทาง 
ทิศอุดร  ฉันนั้น  เพราะฉะนั้น สาลวันนั้น ทานจึงเรียกวา อุปวัตตนะทางโคง. 
         บทวา   อนฺตเร  ยมกสาลาน  อุตฺตรสีสก  ความวา ไดยินวา  ตน 
สาละแถวหน่ึงอยูทางหัวพระแทน   แถวหนึ่งอยูทางทายพระแทน    ในแถวตน  
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สาละนั้น  ตนสาละรุนตนหน่ึงอยูใกลทางสวนพระเศียรตนหน่ึงอยูใกลพระบาท. 
อีกอยางหนึ่ง    ทานกลาววา   ตนสาละท่ียืนตนประชิดกันและกันดวยรากลาํตน  
คาคบและใบ ชื่อวา ยมกสาละ.  ดวยบทวา มฺจก ปฺเปหิ ทานกลาววา 
ไดยินวา พระแทนบรรทมในพระราชอุทยานน้ันมีอยู  ทรงหมายถึงพระแทนนั้น 
ทรงรับสั่งใหปู.    แมพระเถระก็จัดพระแทนนั้นถวาย.    บทวา   กิลนฺโตสฺม ิ
อานนฺท  นิปชฺชิสฺสามิ  ความวา  ความจริง  ในคําน้ีวา 
         ตระกูลชางชื่อ  โคจรี  กลาปะ  คังเคยยะ  ปงคละ  ปพพเตยยกะ 
เหมวตะ  ตัมพะ  มันทากนิี  อุโบสถ  ฉัททันตะ  เปนที่ครบ  ๑๐ เหลาน้ี   
เปนยอดของชางท้ังหลาย     กําลังอันใดของพระตถาคต   เปนกําลังเทากับ 
กําลังของชางปกติพันโกฏิ    โดยนัยเพ่ิมดวยคูณ ๑๐ อยางนี้     คือกําลังของชาง 
ปกติที่เรียกวา โคจรี ๑๐ เชือก      เทากับกําลังของชางตระกูลกลาปะ  ๑  เชอืก 
เปนตน กําลังน้ันทั้งหมด  ก็หมดสิ้นไปเหมือนนํ้าที่ใสลงในหมอกรองน้ํา   ต้ังแต 
เวลาท่ีเสวยบิณฑบาตของนายจุนทะ   ต้ังแตนครปาวาถึงนครกุสินารา  ระยะทาง 
๓  คาวุต.    ในระหวางน้ี   พระผูมีพระภาคเจาตองประทับนั่งพักถึง  ๒๕  แหง 
เสด็จมาดวยอุตสาหะใหญ  เสด็จเขาสาลวันในเวลาเย็นพระอาทิตยตก.   พระโรค 
ก็มาลบลางความไมมีโรคเสียสิ้นดวยประการฉะน้ี.    เหมือนอยางทรงแสดงความ 
ขอน้ี       เมื่อตรัสพระวาจาใหเกิดความสังเวชแกสัตวโลกทั้งปวง       จีงตรัสวา 
กิลนฺโตสฺมิ  อานนฺท  นิปชฺชิสฺสามิ อานนท  ตถาคตลําบากนัก  จักนอน 
ละดังนี้. 
         ถามวา   ก็เพราะเหตุไร   พระผูมีพระภาคเจา     จึงเสด็จมาในที่นี้ดวย 
อุตสาหะใหญ   ไมอาจไปปรินิพพานในท่ีอ่ืนหรือ.  ตอบวา ไมอาจไปปริพพาน 
ในที่อ่ืนที่หามิได   แตเสด็จมาในท่ีนี้ดวยเหตุ  ๓  ประการ.  จรงิอยู  พระผูมี 
พระภาคเจาทรงทราบความขอน้ีวา  เมื่อเราตถาคตปรินิพพานเสียในที่อ่ืน  
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อัตถุปปตติ   เหตุเกิดเรื่องของมหาสุทัสสนสูตรจักไมมี    แตเมื่อปรินิพพานใน 
นครกุสินารา   ตลอดจนแสดงสมบัติที่ตถาคตพึงเสวยในเทวโลก   ซึ่งเสวยแลว 
ในมนุษยโลก  ประดับดวยภาณวาร ๒ ภาณวาร    ชนเปนอันมากฟงธรรมของ 
ตถาคตแลว    จักสําคัญกุศลวาควรกระทํา.     อน่ึง  ทรงเห็นความขออ่ืนอีกวา  
เมื่อตถาคตปรินิพพานเสียในที่อ่ืน    สุภัททะจักไมไดเขาเฝา    ดวยสุภัททะน้ัน 
เปนเวไนยของพระพุทธเจา  ไมใชเปนเวไนยของพระสาวก   สาวกท้ังหลายไม 
อาจแนะนําสุภัททะน้ันได.  แตตถาคตปรินิพพานเสียที่นครกุสินารา สุภัททะน้ัน 
ก็จักเขาเฝาถามปญหาได   และที่สุดการตอบปญหาเขาก็จักต้ังอยูในสรณะ   ได 
บรรพชาอุปสมบทในสํานักเรา       รบักัมมัฏฐานแลวจักบรรลพุระอรหัตเปน 
ปจฉิมสาวก  ตอเม่ือเรายังมีชีวิตอยู.  ทรงเห็นความอีกขอหนึ่งวา เมื่อเราตถาคต 
ปรินิพพานเสียในที่อ่ืน       จะเกิดทะเลาะวิวาทกันยกใหญในเวลาแจกพระธาตุ 
แมน้ําก็จะหล่ังไหลเปนสายเลือด  แตเมื่อเราตถาคตปรินิพพานเสียที่นครกุสินารา 
โทณพราหมณจักระงับการวิวาทน้ันแลวแจกพระธาตุทั้งหลาย.       พึงทราบวา 
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาในที่นี้ดวยพระอุตสาหะใหญอยางนี้      ก็ดวยเหตุ  ๓ 
ประการนี้. 
         ในคําวา  สีหเสยฺย  มีเสยยา  การนอน  ๔  คือ  กามโภคิเสยยา 
เปตเสยยา  สีหเสยยา   ตถาคตเสยยา. 
         ในเสยยาท้ัง  ๔  นัน้  เสยยาท่ีตรัสไววา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  สัตว 
ผูบริโภคกาม   โดยมากนอนตะแคงซาย  นี้ชื่อวา  กามโภคิเสยยา    ดวยวาสัตว 
ผูบริโภคกาม  ชื่อวานอนตะแคงขวาโดยมากไมมี. 
         เสยฺยา  ที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โดยมากพวกเปรตนอนหงาย 
นี้ชื่อวาเปตเสยยา  ดวยวา  เพราะมีเนื้อและเลือดนอย  พวกเปรตถูกรางกระดูก 
รั้งไว   ไมอาจนอนตะแคงขางเดียวได   จึงนอนหงายอยางเดียว.  
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         เสยยาท่ีตรัสไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ราชสีห     ราชาแหงมฤค  
นอนตะแคงขวา ฯลฯ   มใีจยินดี   นีช้ือ่วาสีหเสยยา.   ดวยวาเพราะเปนสัตวมี 
อํานาจมาก สีหะ ราชาแหงมฤค  นอนวาง ๒ เทาหนาไวที่หน่ึง วาง ๒ เทาหลัง 
ไวที่หน่ึง  สอดหางไวที่โคนขา กําหนดท่ีวางเทาหนาหลังและหางไว วางศีรษะ 
ไวเหนือ ๒ เทาหนา   แมนอนกลางวัน    เมื่อต่ืนก็ไมสะดุงต่ืน  แตชะเงอศีรษะ 
สํารวจท่ีวางเทาหนาเปนตน  ถาวางผิดที่หนอยหน่ึง  ก็เสียใจวา  นี่ไมเหมาะแก  
ชาติและความแกลวกลาของเจา  ก็นอนเสียในที่นั้นนั่นแหละไมออกลาเหยื่อ  แต 
เมื่อวางไมผิดที่ก็จะดีใจวา   นี้เหมาะแกชาติและความแกลวกลาของเจา   แลวลุก 
ข้ึนสะบัดแบบราชสีห  สลัดสรอยคอ  แผดสีหนาท ๓ ครั้ง  แลวออกลาเหย่ือ.  
         สวนไสยาในฌานท่ี ๔ ทานเรียกวา   ตถาคตไสยา    ในไสยาเหลาน้ัน 
ในที่นี้มาแตสีหเสยยา  ดวยวา    สีหไสยานี้เปนยอดไสยา    เพราะเปนอิริยาบถ 
มากดวยอํานาจ. 
         บทวา ปาเทน  ปาท ไดแกเอาเทาซายทับเทาขวา.  บทวา  อจฺจา- 
ธาย     ไดแก  เหลื่อมกันคือวางเลยกันไปเล็กนอย.    เมื่อเอาขอเทาทับขอเทา 
หรือเอาเขาทับเขา     จะเกิดเวทนาข้ึนเนืองนิตย     จิตจะไมมีอารมณเปนหน่ึง 
การนอนไมสบาย     แตเมื่อวางเหลื่อมกัน     โดยไมใหทับกันเวทนาจะไมเกิด 
จิตมีอารมณเปนหน่ึง  การนอนจะสบาย  เพราะฉะน้ัน  จึงนอนอยางนี้.  แตใน 
ที่นี้เพราะทรงเขาถึงอนุฎฐานไสยา    ทานจึงไมกลาววา ทรงมนสิการถึงอุฏฐาน 
สัญญา. ก็ในท่ีนี้  พึงทราบอนุฏฐาน  การไมลุกข้ึนดวยอํานาจพระวรกาย.  แตพระ 
ผูมีพระภาคเจามิไดทรงมีโอกาสแหงภวังคจิตมอยหลับตลอดราตรีนั้นเลย   จริง 
อยู  ในปฐมยาม  ไดมีการแสดงธรรมโปรดเหลาเจามัลละ  ในมชัฌิมยาม  โปรด 
สุภัททะ.  ในปจฉิมยามทรงโอวาทภิกษุสงฆ  ในเวลาใกลรุงเสด็จปรินิพพาน. 
         บทวา  สพฺพผาลิผุลฺลา  ความวา  ตนสาละทั้งคูบานสะพรั่งดารดาษไป 
ต้ังแตโคนตนจนถึงยอดมิใชมีตนสาละทั้งคูอยางเดียวเทาน้ัน  ตนไมแมทั้งหมด  
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ก็ผลิตดอกออกสะพรั่งเหมือนกันไปหมด.    มิใชแตในสวนนั้นอยางเดียวเทาน้ัน 
แมในหมื่นจักรวาลทั้งส้ิน   ไมดอกกผ็ลิดอก    ไมผลก็ออกผล.    ในลําตนของ  
ตนไมทุกตนมีขันธปทุมบานท่ีลําตน     สาขาปทุมบานท่ีกิ่งท้ังหลาย   วัลลปิทุม 
บานท่ีเถาว  อากาสปทุมบานที่อากาศ   ทัณฑปทุมแทรกพ้ืนแผนดินข้ึนมาบาน. 
มหาสมุทรทั้งหมดดารดาษไปดวยบัว  ๕  ส ี   ปาหิมพานตกวาง  ๓,๐๐๐  โยชน 
ไดเปนที่รื่นรมยยิ่งนัก เหมือนลําแพนหางนกยูงที่มัดติดกันเปนพืด  เหมือนพวง 
และชอดอกไมติดกันไมมีระหวาง    เหมือนดอกไมประดับศีรษะ    ที่ผูกเบียดกัน 
เปนอันดี    และเหมือนผอบที่มีดอกไมเต็ม.    บทวา  เต   ตถาคตสฺส  สรีร 
โอกิรนฺติ   สาละคูเหลาน้ัน   ถูกภุมมเทวดาเขยาตนกิ่งและดาคบ    โปรยลงสู 
พระสรีระของพระตถาคต  คือโรยดอกลงบนพระสรีระ.  บทวา  อชฺโชกิรนติฺ 
หลนเกลื่อนดังประหน่ึงจะทวม.    บทวา  อภิปฺปกิรนฺติ   ไดแก หลนเกลื่อน 
เนือง ๆ คือบอย ๆ. 
         บทวา ทิพฺพานิ  ไดแก ที่เกิด  ณ  นันทโปกขรณี   ดอกมณฑารพ 
เหลาน้ัน  มสีีดั่งทอง มีใบประมาณเทาฉัตรใบไม.  ติดเรณูประมาณทะนานใหญ 
มิใชดอกมณฑารพอยางเดียวเทาน้ันที่เปนทิพย    แมอยางอ่ืนก็เปนทิพย   เชน 
ดอกปาริฉัตรและดอกทองหลางเปนตน บรรจุผอบทองเต็ม  อันเทวดาผูอยูที่ขอบ 
ปากจักรวาลก็ดี  ชั้นไตรทศก็ดี  ในพรหมโลกก็ดี  นําเขาไปยอมตกลงจากอวกาศ. 
         บทวา  ตถาคตสฺส  สรีร  ความวา ไมกระจัดกระจายเสียในระหวาง 
มาโปรยปรายเฉพาะพระสรีระของพระตถาคตดวยกลีบเกษรและละอองเรณู. 
         บทวา  ทิพฺพานิป  จนฺทนจุณณานิ  ไดแก  ผงจันทน  ที่สําเร็จรูป 
ของเหลาเทวดา.    มิใชผงจันทนที่สําเร็จรูปของเทวดาเทาน้ัน     เปนของนาค 
สุบรรณและมนุษยดวย.    มิใชผงจันทนอยางเดียวเทาน้ัน    ยงัมีผงคันธชาตอัน 
เปนทิพยทั้งหมดเชน  กฤษณาและจันทนแดงเปนตน   ผงหรดาลแรพลวงเงิน  
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และทอง     ชนิดที่อบดวยกลิ่นทิพยทัง้หมดบรรจุเต็มหีบเงินและทองเปนตน  
ที่เทวดาผูอยู ณ  ขอบปากจักรวาลเปนตน     นําเขาไปไมเรี่ยราดเสียในระหวาง  
โปรยลงสูพระสรีระของพระตถาคตเหมือนกัน. 
         บทวา ทิพฺพานิป  ตุริยานิ    ไดแกดุริยางคสําเร็จของเหลาเทวดา.  
มิใชดุริยางคเหลาน้ันอยางเดียว     ยังมดีุริยางคของเหลาเทวดาในหม่ืนจักรวาล 
และนาค  ครุฑ  มนุษย  ตางโดยชนิดขึงสาย  หุมหนัง   ทึบ   และโพรง  ทุก 
ชนิด  พึงทราบวาประชุมกันในจักรวาลอันเดียว  บรรเลงกันในอากาศ.  
         บทวา   ทิพฺพานิป  สงฺคีตานิ  ความวา  ไดยินวา  เหลาเทวดาผูมี 
อายุยืน ชื่อวา  วรุณ  เทพวารุณ  เหลาน้ัน   ทราบวา  พระมหาบุรุษบังเกิดใน 
ถิ่นมนุษย   จักเปนพระพุทธเจา    แลวเริ่มรอยมาลัยดวยหมายใจวาจักถือไปใน 
วันปฏิสนธิ.   และเทวดาน้ัน  กําลังรอยมาลัย  ทราบวา    พระมหาบุรุษบังเกิด 
ในครรภของมารดา  ถูกถามวา  พวกทานรอยมาลัยเพ่ือใคร    ตอบวา  ยังไม 
เสร็จ      แลวบอกวา     พวกเรารอยเสร็จแลวจักเอาไปในวันเสด็จออกจากพระ 
ครรภ   แลวทราบวาออกเสียแลว  คิดวา  จะไปในวันเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ 
ทราบแมวา  พระมหาบุรุษทรงครองเรือน ๒๙ พรรษาแลววันนี้    ก็เสด็จออก 
มหาภิเนษกรมณเสียแลว  คิดวาจักไปในวันตรัสรู  ก็ทราบวาทรงทําความเพียร 
ใหญตลอด ๖ พรรษา วันนี้ก็ตรัสรูเสียแลว  คิดวาจักไปในวันประกาศธรรมจักร 
ทราบแมอีกวาประทับที่โพธิมัณฑสถาน ๗ สัปดาห    เสด็จไปยังอิสิปตนมฤค- 
ทายวัน   ประกาศพระธรรมจักร คิดวาจักไปวันทรงแสดงยมกปาฏิหารย  กท็ราบ 
วาวันนี้    ทรงทํายมกปาฏิหารยเสียแลว   คิดวา  จักไปในวันเสด็จลงจากเทวโลก 
ทราบวาวันน้ีก็เสด็จลงจากเทวโลกเสียแลว     คิดวาจักไปวันทรงปลงอายุสังขาร 
ทราบวาวันน้ี   ก็ทรงปลงอายุสังขารเสียแลว  คิดวายังทําไมเสร็จ  ก็จักไปในวัน 
ปรินิพพาน   ทราบวาวันนี้    พระผูมพีระภาคเจาบรรทมสีหไสยาตะแคงขวา  ณ  
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ระหวางสาละคู   มีพระสติสัมปชัญญะ    จักปรินพิพานเวลาจวนรุง  แตแววเสียง  
ถามวา พวกทานรอยมาลัยเพ่ือใคร  กลาววา นี่อะไรกันหนอ วันนี้นี่เอง  พระ- 
มหาบุรุษทรงถือปฏิสนธิในพระครรภของพระมารดา  วันนี้กอ็อกจากพระครรภ 
ของมารดา  วันนี้ก็เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ  วันนี้ก็เปนพระพุทธเจา  วันนี้ก็ 
ประกาศพระธรรมจักร  วันนี้ก็แสดงยมกปาฏิหาริย  วันนี้ก็เสด็จลงจากเทวโลก 
วันนี้ก็ทรงปลงอายุสังขาร ทราบวา  วันนี้ก็จักเสด็จปรินิพพาน พระองคพึงทรง 
ดํารงอยูชั่วด่ืมยาคู  ในวันที่ ๒ หรือไมหนอ  ขอน้ีไมสมควรแกพระองค  ผูทรง 
บําเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศ    แลวบรรลุความเปนพระพุทธเจา    จําเราจักถือเอาพวง 
มาลัยที่ยังไมเสร็จมา    เม่ือไมไดโอกาสภายในจักรวาล     ก็จักคลองที่ขอบปาก 
จักรวาลว่ิงแลนไปตามขอบปากจักรวาล   เอาหัตถเกี่ยวหัตถเรียงศอสลอน    ขับ 
กลอมปรารภพระรัตนตรัย       ปรารภมหาปุริสลักษณะ  ๓๒  พระฉัพพัณรังสี 
ทสบารมี ชาดก  ๕๕๐ พระพุทธญาณ ๑๔  ในที่สดุแหงพระพุทธคุณน้ัน  ๆ ก ็
ตองละไป ๆ. ทานอาศัยสังคีตะน้ัน   จึงกลาวคํานี้วา  ทิพฺพานิป  สงฺคีตานิ 
อนฺตลิกฺเข   วชฺชนฺติ  ตถาคตสฺส  ปูชาย  ทั้งสังคีตท่ีเปนทิพย  ก็บรรเลง 
ในอากาศ    เพื่อบูชาพระตถาคต  ดังนี้.   
         ก็แล   พระผูมีพระภาคเจา   บรรทมตะแคงขางขวา  ระหวางตนสาละคู 
ทรงเห็นความอุตสาหะอยางใหญ  ของบริษัทที่ประชุมกันต้ังแตปฐพีจดขอบปาก 
จักรวาล และต้ังแตขอบปากจักรวาลจดพรหมโลก จึงตรัสบอกทานพระอานนท. 
ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา   อถโข  ภควา  อายสฺมนฺต  อานนฺท  ฯเปฯ 
ตถาคคสฺส   ปูชาย.  ครั้นทรงแสดงมหาสักการะอยางนี้แลว  เมื่อจะทรงแสดง 
ความท่ีพระองคเปนผูอันบริษัทไมสักการะดวยมหาสักการะแมนั้น     จึงตรัสวา 
น  โข   อานนฺท  เอตฺตาวตา เปนตน.  
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         ทานอธิบายไวอยางนี้วา  ดูกอนอานนท  เราตถาคตหมอบอยูแทบบาท  
มูลของพระพุทธเจาพระนามวาทีปงกร      ประชมุธรรม ๘  ประการ     เมื่อจะ 
กระทําอภินิหาร   มใิชกระทําอภินิหาร     เพ่ือประโยชนแกพวงมาลัยของหอม 
และดุริยางคสังคีต   มิใชบําเพ็ญบารมีทั้งหลาย      เพ่ือประโยชนแกสิ่งเหลานั้น 
เพราะฉะนั้น    เราตถาคตไมชื่อวา   เขาบูชาแลวดวยการบูชาอันนี้เลย. 
         ถามวา   ก็เพราะเหตุไร  พระผูมพีระภาคเจาทรงสรรเสรญิวิบาก ที่แม 
พระพุทธญาณก็กําหนดไมไดของการบูชา  ที่บุคคลถือเพียงดอกฝายดอกเดียว 
ระลึกถึงพระพุทธคุณบูชาแลวไวในที่อ่ืน   ในที่นีก้ลับทรงคัดคานการบูชาใหญ 
อยางนี้.   ตอบวา เพราะเพ่ือจะทรงอนุเคราะหบริษัทอยางหน่ึง   เพ่ือประสงค 
จะใหพระศาสนาดํารงยั่งยืนอยางหน่ึง.   
         จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจา    ไมพึงคัดคานอยางนั้นไซร   ตอไปใน 
อนาคต     พุทธบริษัทก็ไมตองบําเพ็ญศีลในฐานะที่ศีลมาถึง     จักไมใหสมาธิ 
บริบูรณในฐานะท่ีสมาธิมาถึง       ไมใหถือหองคือวิปสสนาในฐานะที่วิปสสนา 
มาถึง   ชักชวนแลวชักชวนอีก ซึ่งอุปฏฐากกระทําการบูชาอยางเดียวอยู.   จริงอยู 
ชื่อวาอามิสบูชานั้น ไมสามารถจะดํารงพระศาสนาแมในวันหน่ึงบาง     แมชั่วดื่ม 
ขาวยาคูครั้งหน่ึงบาง.  จริงอยู   วิหารพันแหงเชนมหาวิหาร  เจดียพันเจดีย   เชน 
มหาเจดีย   ก็ดํารงพระศาสนาไวไมได.    บุูผูใด   ทําไวก็เปนของผูนั้นผูเดียว. 
สวนสัมมาปฏิบัติ  ชื่อวาเปนบูชาที่สมควรแกพระตถาคต.  เปนความจริงปฏิบัติ 
บูชานั้นชื่อวาดํารงอยูแลว     สามารถดํารงพระศาสนาไวไดดวย    เพราะฉะน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาเม่ือจะทรงแสดงปฏิบัติบูชานั้น  จึงตรัสวา  โย  โข  อานนฺท 
เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ธมมฺานุธมฺมปฏปินฺโน  ไดแก  ปฏิบัติ 
ปุพพภาคปฏิปทา  อันเปนธรรมสมควร.   ก็ปฏิปทาน่ันแล   ทานเรียกวาสามีจิ  
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ชอบยิ่ง  เพราะเปนปฏิปทาอันสมควร.  ชื่อวา สามีจิปฏิปนฺโน เพราะปฏิบัติ  
ธรรมอันชอบยิ่ง.  ชื่อวา อนุธมฺมจาร ี เพราะประพฤติบําเพ็ญธรรมอันสมควร 
กลาวคือ  บุพพภาคปฏิปทานั้นนั่นแล.    ก็ศีล  อาจารบัญญัติการสมาทานธุดงค 
สัมมาปทาถึงโคตรภูญาณ พึงทราบวา  ปุพพภาคปฏิปทา.   เพราะฉะนั้น ภิกษุ 
ต้ังอยูในอคารวะ ๖  ละเมิดพระบัญญติั    เลี้ยงชีวิตดวยอเนสนา    ภิกษุนี้ชื่อวา 
ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม สวนภิกษุใดไมละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติแลวแกตน 
ทั้งหมดท่ีขีดค่ันเขตแดนและเสนบรรทัดของพระชินเจาแมมีประมาณนอย 
ภิกษุนี้   ชื่อวาปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม.   แมในภิกษุณี   กน็ัยนี้เหมือนกัน. 
ก็อุบาสกใดยึดเวร ๕ อกุศลกรรมบถ  ๑๐ ประพฤติไวแนบแนน อุบาสกน้ีชื่อวา 
ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม.     สวนอุบาสกปฏิบัติใหสมบูรณในสรณะ ๓ 
ศีล ๕ ศลี ๑๐ รักษาอุโบสถเดือนละ ๘ ครั้ง     ถวายทาน   บชูาดวยของหอม 
บูชาดวยมาลา  บํารุงมารดาบิดา   บํารุงสมณพราหมณ  อุบาสกผูนี้  ชื่อวาเปน 
ผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม   แมในอุบาสิกา  ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
         บทวา ปรมาย ปูชาย แปลวา ดวยบูชาสูงสุด.    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงไววา  แทจริง  ชื่อวา  นิรามิสบูชานี้    สามารถดํารงพระศาสนาของเรา 
ไวได.  จริงอยู บริษัท ๔  นี้จักบูชาเราดวยการบูชานี้  เพียงใด  ศาสนาของเราก็จะ 
รุงเรืองดุจจันทรเพ็ญลอยเดนกลางทองฟาฉะนั้น. 
         บทวา อปสาเทสิ แปลวา   จงออกไป.  บทวา อเปหิ  แปลวา   จง 
หลีกไป.   ดวยพระดํารัสคําเดียวเทาน้ัน      พระเถระก็วางพัดใบตาลแลวยืน ณ 
สวนขางหน่ึง.  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงหมายเอาความท่ีพระองคไมมีอุปฏฐาก 
ประจําในปฐมโพธิกาลจึงตรัสคําน้ีวา อุปฏาโก   เปนตน.    เมือ่พระเถระทูล 
อยางนี้วา   นีท้านอุปวาณะเจาขา.    พระอานนทกําหนดความท่ีพระอุปวาณะมี 
ความผิดวา    เอาเถอะ    เราจักกราบทูลความท่ีพระอุปวาณะนั้นไมมีความผิด  
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พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เยภุยฺเยน อานนฺท  เปนตน. บรรดาคําเหลาน้ัน 
คําวา เยถุยฺเยน  นี ้   ทานกลาวหมายเอาอสัญญีสัตวและอรูปเทวดาถูกเมินเฉย. 
บทวา อปฺผุโฏ  ไดแก ไมสัมผัส  หรือไมแตะตอง. 
         ไดยินวา  ในสวนท่ีใกลชิดพระผูมีพระภาคเจา    เทวดาผูมีศักดาใหญ  
เนรมิตอัตตภาพอันละเอียดในโอกาสเทาปลายขนทราย ๑๐ องคๆ. ขางหนาแหง 
เทวดา  ๑๐ องค ๆ นั้น     มีเทวดา ๒๐ องค ๆ.   ขางหนาเทวดา ๒๐  องค ๆ 
มีเทวดา  ๓๐ องค ๆ  ขางหนาเทวดา  ๓๐  องค ๆ  มีเทวดา  ๔๐ องค ๆ ขางหนา 
เทวดา  ๔๐ องค ๆ มีเทวดา  ๕๐ องคๆ  ขางหนาเทวดา  ๕๐ องค ๆ   มีเทวดา 
ยืนเฝาอยู  ๖๐ องค ๆ   เทวดาเหลาน้ันไมเบียดกันและกันดวยมือเทาหรือผา.   ไม 
มีเหตุที่จะพึงกลาววา    ออกไปอยาเบียดเสียดเรา.      เทวดาทั้งหลายก็เปนเชน 
กับที่ตรัสไววา   สารีบุตร     เทวดาเหลาน้ันแล  ๑๐ องคบาง ๒๐ องคบาง  ๓๐ 
องคบาง ๔๐ องคบาง  ๕๐ องคบาง  ๖๐ องคบาง     ยืนในโอกาสแมเพียงปลาย 
เหล็กแหลมจรดกัน    ไมเบียดซึ่งกันและกันเลย. 
         บทวา  โอธาเรนฺโต  แปลวา  ยืนบัง.  ไดยินวา  พระเถระรางใหญ 
เชนกับลูกชาง  หมผาบังสุกุลจีวร  ก็ดเูหมือนใหญมาก. 
         บทวา   ตถาคตสฺส  ทสฺสนาย  ความวา  เทวดาทั้งหลาย    เมื่อไม 
ไดเห็นพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาจึงติเตียนอยางนี้.  ถามวา ก็เทวดาเหลาน้ัน 
ไมสามารถมองทะลุพระเถระหรือ.    ตอบวา  ไมสามารถสิ.  ดวยวา  เหลาเทวดา 
สามารถมองทะลุเหลาปุถุชนได  แตมองทะลุเหลาพระขีณาสพไมได  ทั้งไมอาจ 
เขาไปใกลดวย.   เพราะพระเถระมีอานุภาพมาก  มีอํานาจมาก.  ถามวา  ก็เพราะ 
เหตุไรพระเถระจึงมีอํานาจมาก   ผูอ่ืนไมเปนพระอรหันตหรือ.  ตอบวา  เพราะ 
ทานเปนอารักขเทวดาในเจดียของพระกัสสปพุทธเจาอยู.   เลากนัวา   เมื่อพระ- 
วิปสสีสัมมาสัมพุทธเจาปรินิพพานแลว       ชนทัง้หลายไดพากันสรางพระเจดีย  
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องคหน่ึง  บรรจุพระสารีริกธาตุสรีระอันเปนเชนกับแทงทองคําทึบ.     จริงอยู  
พระพุทธเจาผูมีพระชนมายุยืน  ยอมมีพระเจดียองคเดียวเทาน้ัน   คนทั้งหลาย 
ใชแผนอิฐทองยาว ๑  ศอก    กวางหน่ึงคืบ    หนา ๘  นิ้ว     กอพระเจดียนั้น 
ประสานดวยหรดาลและมโนศิลาแทนดิน    ชะโลมดวยนํ้ามันงาแทนนํ้า   แลว 
สถาปนาประมาณโยชนหน่ึง.      ตอน้ัน    ภุมมเทวดาก็โยชนหน่ึง  จากน้ัน   ก ็
อาสัฏฐกเทวดา  จากน้ัน  ก็อุณหวลาหกเทวดา   จากน้ัน  ก็อัพภวลาหกเทวดา 
จากน้ัน   ก็เทวดาชั้นจาตุมมหาราช   จากน้ัน  เทวดาชั้นดาวดึงสสถาปนาโยชน 
หน่ึง.  พระเจดียจึงมี ๗ โยชน  ดวยประการฉะน้ี. 
         เมื่อผูคนถือเอามาลัยของหอมและผาเปนตนมา  อารักขเทวดาทั้งหลาย 
ก็พากันถือดอกไมมาบูชาพระเจดียทั้งที่ผูคนเหลานั้นเห็นอยู.     ครั้งน้ัน  พระ 
เถระนี้เปนพราหมณมหาศาล  ถือผาเหลืองผืนหน่ึงไป.    เทวดาก็รับผาจากมือ 
พราหมณนั้นไปบูชาพระเจดีย.    พราหมณเห็นดังน้ัน  ก็มีจิตเลื่อมใสต้ังความ 
ปรารถนาวา     ในอนาคตกาล     แมเราก็จักเปนอารักขเทวดาในพระเจดียของ 
พระพุทธเจา   เห็นปานน้ี    ดังน้ีแลว  จุติ  จากอัตภาพน้ัน   ก็ไปบังเกิดใน 
เทวโลก.  เม่ือพราหมณนั้นทองเที่ยวอยูในมนุษยโลกและเทวโลก  พระกัสสปะ 
ผูมีพระภาคเจา  เสด็จอุบัติในโลกแลวปรินิพพาน.  พระธาตุสรีระของพระองค 
ก็มีแหงเดียวเทาน้ัน.  ผูคนทั้งหลายนําพระธาตุสรีระนั้น  สรางพระเจดียโยชน 
หน่ึง.  พราหมณเปนอารักขเทวดาในพระเจดียนั้น    เมื่อพระศาสดาอันตรธาน 
ไป.   ก็บังเกิดในสวรรคในกาลของพระผูมีพระภาคเจาของเราจุติจากสวรรคนั้น 
แลว  ถือปฏสินธิในตระกูลใหญ  ออกบวชแลว  บรรลุพระอรหัต.  พึงทราบ 
พระเถระมีอํานาจมากเพราะเปนอารักขเทวดาในพระเจดียมาแลว  ดวยประการ 
ฉะน้ี.  
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         ดวยบทวา   เทวตา  อานนฺท  อชฺุฌายนฺติ    พระผูมีพระภาคเจา  
ทรงแสดงวา ดูกอนอานนท เหลาเทวดาติเตียน มิใชบุตรเรามีความผิดอะไรอ่ืน.  
เพราะเหตุไร  ทานพระอานนท   จึงทูลวา  พระเจาขา   เหลาเทวดาเปนอยางไร  
จึงใสใจ.  ทูลถามวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   พระองคตรัสวา   เหลาเทวดา 
ติเตียน  ก็เหลาเทวดานั้นเปนอยางไร  จึงใสใจพระองคจะยับยั้งการปรินิพพาน 
ของพระองคหรือ.  เมื่อเปนดังน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงภาวะท่ี 
เหลาเทวดาเหลานั้นยับยั้งไมไดวา     เราไมกลาวเหตุแหงการยับยั้ง    จึงตรัสวา 
สนฺตานนฺท  เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา อากาเส  ปวีสฺนิโย  ไดแก  เนรมิต 
แผนดินในอากาศมีความสําคัญในอากาศน้ันวาเปนแผนดิน.   บทวา  กนฺทนติ 
แปลวา รองไห.  บทวา  ฉินฺนปาท  วยิ  ปปตนฺติ ไดแก  ลมฟาดลงดังขาด 
กลางตัว.  บทวา  วิวฏฏนฺติ  ไดแก  ลมลงกลิ้งไป.   อีกอยางหนึ่ง  ลมกลิง้ไป 
ขางหนาที   ขางหลังที  ขางซายที  ขางขวาที  เรียกกันวากลิ้งเกลือก.  บทวา 
สนฺตานนฺท  เทวตา  ปวีย  ปวีสฺนิโย ความวา  ไดยินวา  เหลาเทวดา 
ไมอาจทรงตัวอยูได  เหนือแผนดินปกติ.  เหลาเทวดายอมจมลงในแผนดินนั้น 
เหมือนหัตถกพรหม.  ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนหัตถกะ 
ทานจงเนรมิตอัตภาพอยางหยาบ.      เพราะฉะนั้น   ทานหมายเอาเหลาเทวดาท่ี 
เนรมิตแผนดินในแผนดิน    จงกลาววา  เหลาเทวดามีความสําคัญในแผนดินวา 
เปนแผนดิน.    บทวา  วีตราคา    ไดแก  เหลาเทวดาที่เปนพระอนาคามีและ 
ขีณาสพท่ีมีโทมนัสอันละไดแลวเชนเดียวกับเสาหิน. 
         บทวา วสฺส  วุฏา ความวา ไดยินวา ครั้งพุทธกาล ภิกษุประชุมกัน 
๒  เวลา   คือ  จวนเขาพรรษาเพ่ือรับกัมมัฏฐาน  ๑  ออกพรรษาแลวเพ่ือบอก 
กลาวคุณวิเศษที่บังเกิดเพราะการประกอบเนืองๆซึ่งพระกัมมัฏฐานท่ีรับมาแลว ๑.  
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ครั้งพระพุทธกาลฉันใด  แมในเกาะสีหลก็ฉันนั้น.  ภิกษุที่อยูฝงแมน้ําคงคาขาง 
โนนประชุมกันที่โลหประสาท  ภิกษุที่อยูฝงแมน้ําคงคาอีกฝงหน่ึง  ก็ประชุมกัน 
ที่ติสสมหาวิหาร.    ในภิกษุ ๒ พวกน้ัน    ภิกษุพวกท่ีอยูฝงแมน้ําคงคาฝงโนน  
ถือเอาไมกวาดสําหรับกวาดขยะท้ิงแลวประชุมกนัที่มหาวิหาร  โบกปูนพระเจดีย 
ออกพรรษาแลวก็มาประชุมกันที่โลหประสาท   ทาํวัตรอยูในที่อันผาสุก    ออก 
พรรษาแลวก็มาสวดบาลีและอรรถกถาที่ตนช่ําชองแลวท่ีโรงเรยีนนิกายท้ัง  ๕ 
ในโลหปราสาท.  พิจารณาถึงภิกษุที่เรียนบาลีหรอือรรถกถาผิดพลาด   วาทาน 
เรียนในสํานักใครใหยึดถอืไวใหตรง.    ฝายภิกษุที่อยูในแมน้ําคงคาอีกฝายหน่ึง 
ก็ประชุมกันในติสสมหาวิหาร    บรรดาภิกษุที่ประชุม  ๒  เวลาอยางนี้    ภิกษุ 
เหลาใดเรียนกัมมัฏฐานกอนเขาพรรษาไปแลวกลับมาบอกคุณวิเศษ  ทานหมาย 
เอาภิกษุเห็นปานนั้นจึงกลาววา  ปุพฺเพ  ภนฺเต  วสฺส  วุตฺถา  เปนตน. 
         บทวา มโนภาวนีเย ไดแกใหเจริญแลวอบรมแลวดวยใจ อธิบายวา 
ภิกษุเหลาใดเจริญเพ่ิมพูนมโนมนะ  ลอยกิเลสดุจธุลีมีราคะเปนตนเสีย    ภิกษุ 
เห็นปานน้ัน.  ไดยินวา  พระเถระถึงพรอมดวยวัตรพบภิกษุแกก็แข็งไมยอมน่ัง 
ออกไปตอนรับ  รับรม   บาตรจีวรและเคาะต่ังถวาย   เมื่อทานน่ังในท่ีนั้นแลว 
ก็ทําวัตรจัดเสนาสนะถวาย  พบภิกษุใหมก็นิ่งยังไมนั่ง   เขาไปหาใกล ๆ พระ- 
เถระนั้นปราศจากความไมเสื่อมแหงวัตรปฏิบัตินั้น  จึงไดกลาวอยางนี้.   ครัง้น้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา   อานนท  คิดวาเราจักไมไดพบภิกษุที่นา 
เจริญใจ    เอาเถอะ    เราจักบอกสถานที่จะพบภิกษุผูนาเจริญใจแกเธอ   ที่เธอ 
อยูไมตองเทียวไปเทียวมา   ก็จักไดพบเหลาภิกษุที่นาเจริญใจได  ดังนี้   แลวจึง 
ตรัสวา  จตฺตาริมานิ  เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา สทฺธสฺส   ความวา  วัตรทั้งหมดมีเจติยัง- 
คณวัตร  เปนตน      ที่เธอทําต้ังแตเชายอมปรากฏแกกุลบุตรผูมีจิตเลื่อมใสใน  
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พระพุทธเจาเปนตน  ผูสมบูรณดวยวัตร.  บทวา ทสฺสนียานิ ไดแก  ควรจะ  
เห็น คือ ควรไปเพ่ือจะเห็น. บทวา  สเวชนียานิ  ไดแก ใหเกิดสลดใจ. บทวา 
านานิ   ไดแกเหตุหรือถิ่นสถาน.  คําวา  เย ห ิ เกจิ  นี ้  ทานกลาวเพ่ือแสดง 
ถึงการจาริกไปในเจดียมีประโยชน.  บรรดาบทเหลาน้ันดวยบทวา   เจติยจาริก 
อาหิณฺฑนฺตา  ทานแสดงวากอนอ่ืนภิกษุเหลาใด  กวาดลานพระเจดียในที่นั้นๆ 
ชําระอาสนะ   รดนํ้าท่ีตนโพธิ์แลวเที่ยวไป   ในภิกษุเหลาน้ันไมจําตองกลาวถึง 
เลย.   เหลาภิกษุที่ออกไปจากวัดดวยคิดวา  จักไปไหวพระเจดียในวัดโนน  มีจิต  
เลื่อมใส   แมกระทํากาละในระหวางๆก็จักบังเกิดในสวรรคโดยไมมีอันตรายเลย. 
         ดวยบทวา อทสฺสน  อานนฺท  ทรงแสดงวา การไมเห็นมาตุคามเสีย 
ไดเลย  เปนขอปฏิบัติธรรมอันสมควรในขอน้ี     จริงอยู   ภิกษุเปดประตูนั่งบน 
เสนาสนะ     ตราบใดท่ีไมเห็นมาตุคามท่ีมายืนอยูที่ประตู  ตราบน้ัน  ภิกษุนัน้ 
ยอมไมเกิดโลภ   จิตไมหว่ันไหวโดยสวนเดียวเทาน้ัน.   แตเมื่อยังเห็นอยูแมทั้ง 
๒  อยางนั้นก็พึงมี.    ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  อทสฺสน 
อานนฺท   ดวยบทวา ทสฺสเน  ปน ภควา  สติ  กถ   พระอานนททูลถามวา 
เมื่อการเห็นในที่ ๆ ภิกษุเขาไปรับภิกษาเปนตน       ภิกษุจะพึงปฏิบัติอยางไร. 
ครั้งน้ันพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  บุรุษผูยืนถือมีดดวยกลาววา  ถาทานพูดกับ 
เรา ๆ จะตัดศีรษะทานเสียในที่นี้แหละ    หรือนางยักษิณียืนพูดวา  ถาทานพูด 
กับเรา ๆ จะแลเนื้อทานเค้ียวกินเสียในที่นี้     นี่แหละยังจะดีกวา    เพราะความ 
พินาศเหตุมีขอน้ันเปนปจจัย  ยอมมีไดอัตตภาพเดียวเทาน้ัน   ไมตองเสวยทุกข 
ที่กําหนดไมไดในอบายท้ังหลาย     สวนเมื่อมีการเจรจาปราศรัยกับมาตุคามอยู 
ความคุนก็มี  เมื่อมีความคุน  ชองทางก็มี  ภิกษุผูมจิีตถูกราคะครอบงําก็ถึงความ 
พินาศแหงศีล    ตองไปเต็มอยูในอบาย   เพราะฉะนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสวา  อนาลาโป  ดังนี้.  สมจริงดังคําท่ีทานกลาวไววา  
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              บุคคลพึงพูดกับบุคคลผูมีดาบในมือกับปศาจ 
         นั่งชิดกับอสรพิษ  ผูที่ถูกคนมีดาบ  ปศาจ  อสรพิษ 
         ถัดแลวยอมไมมีชีวติ  ภิกษุพูดกบัมาตุคามสองตอ 
         สอง  กไ็มมีชีวิตเหมือนกัน.  
         บทวา  อาลปนฺเน  ปน  ความวา  ถามาตุคามถามวันขอศีล  ใครฟง 
ธรรม ถามปญหา ก็หรือมีกิจกรรมท่ีบรรพชิตจะพึงทําแกมาตุคามน้ัน    มาตุคาม 
นั้น   ก็จะพูดกะภิกษุผูไมพูดในเวลาเห็นปานน้ีวา  ภิกษุองคนี้เปนใบ  หูหนวก 
ฉันแลวก็นั่งปากแข็ง  เพราะฉะนั้น   ภิกษุพึงพูดโดยแท.   ทานพระอานนททูล 
ถามวา     พระเจาขา    ภิกษุเมื่อพูดอยางนี้     จะพึงปฏิบัติอยางไร.    ลําดับนัน้ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาพระโอวาทท่ีวา   มาเถิด  ภิกษุทั้งหลาย  พวก 
เธอจงตั้งจิตคิดวามารดาในสตรีปูนมารดา     ต้ังจิตคิดวาพ่ีสาวในสตรีปูนพ่ีสาว 
ต้ังจิตคิดวาลูกสาวในสตรีปูนลูกสาวจึงตรัสวา  อานนท  พึงต้ังสติไว.   
         บทวา  อพฺยาวฏา ไดแกไมเกี่ยวพัน  ไมขวนขวาย.  บทวา  สทตฺเถ 
ฆฏถ   ไดแกพยายามในพระอรหัตอันเปนประโยชนสูงสุด.  บทวา อนุยฺุชถ   
ไดแกจงประกอบเนือง ๆ เพ่ือบรรลุพระอรหัตน้ัน .  บทวา  อปฺปมตฺตา ไดแก 
ไมอยูปราศจากสติ.   ชื่อวาผูมีเพียร    เพราะประกอบดวยธรรมเครื่องยางกิเลส 
คือความเพียร  ชื่อวามีตนสงไป    คือมีจิตสงไปอยู     เพราะเปนผูไมอาลัยใน 
กายและชีวิต.    ดวยบทวา  กถ  ปน  ภนฺเต   ทานพระอานนททูลถามวา  ชน 
เหลาน้ันมีกษัตริยบัณฑิตเปนตน     จะพึงปฏิบัติอยางไร     เขาจักสอบถามขา 
พระองคแนแทวา  ทานอานนท  เราจะพึงปฏิบัติในพระสรีระของพระตถาคต 
อยางไร  ขาพระองคจะใหคําตอบแกเขาอยางไร.  บทวา  อหเตน  วตฺเถน  ได 
แกผาใหมที่ทําในแควนกาสี   ไมซึมน้ํามัน   เพราะเน้ือละเอียด    แตผาสําลีซึม 
เพราะฉะนั้น    ทานจึงกลาววา วิหเตน  กปฺปาเสน.   บทวา  อยสาย  ไดแก 
รางทอง.  ก็รางทอง   ทานประสงคเอาวา  อยส  ในท่ีนี้.  
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         ถามวา  ในคําวา ราชา  จกฺกวตฺติ  เหตุไร  พระผูมีพระภาคเจา   จึง 
ทรงอนุญาตการสรางสถูปแกพระราชาผูอยูกลางเรือนสวรรคตแลว     ไมทรง 
อนุญาตสําหรับภิกษุผูมีศีล.     ตอบวา เพราะไมอัศจรรย.    แทจริง  เมื่อทรง 
อนุญาตสถูป  สําหรับภิกษุปุถุชน  ก็ไมพึงมีโอกาสสําหรับสถูปทั้งหลายในเกาะ 
สีหล   ถึงในที่อ่ืน ๆ ก็เหมือนกัน  เพราะฉะนั้น   สถูปเหลาน้ัน    ไมอัศจรรย  
เพราะเหตุนั้น  จึงไมทรงอนุญาต. พระเจาจักรพรรดิบังเกิดพระองคเดียวเทานั้น 
ดวยเหตุนั้น  สถูปของพระองคจึงอัศจรรย.  สวนสําหรับภิกษุปุถุชนผูมีศีล  จะ 
ทําสักการะแมอยางใหญ  อยางภิกษุผูปรินิพพานก็ควรเหมือนกัน.     
         สวนโรงกลม   ทานประสงคเอาวาวิหารในคําวา   วิหาร  นี.้    เขาไปสู 
วิหารน้ัน.      บทวา  กปสสี ไดแก ไมกลอนที่ต้ังอยูในที่ปลายเทาแขนประตู. 
บทวา โรทมาโน  อฏาส ิ ความวา ไดยินวา ทานพระอานนทคิดวา   พระ 
ศาสดาตรัสสถานที่อยูซึ่งใหเกิดความสังเวชแกเรา    ตรัสการจาริกไปในเจดียวา 
มีประโยชน   ตรัสตอบปญหาเรื่องที่จะพึงปฏิบัติในมาตุคาม  ตรัสบอกการปฏิบัติ 
ในสรีระของพระองค   ตรัสถูปารหบุคคล ๘ จําพวก   วันนี้พระผูมีพระภาคเจา 
ปรินิพพานแน.  เมื่อทานคิดอยางนี้แลวก็เกิดโทมนัสอยางรุนแรง.  ครั้งน้ัน  ทาน 
ปริวิตกอยางนี้วา  ชื่อวา   การรองไหในที่ใกลพระผูมีพระภาคเจาไมผาสุก  เรา 
จักไปในที่สวนหนึ่ง  บรรเทาความโศกใหเบาบาง.  ทานไดทําเหมือนอยางนั้น. 
ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา   พระอานนทยืนรองไห.   บทวา อทฺจ  วตมหฺิ 
ตัดเปน  อหฺจ  วต  อมหฺิ.  ปาฐะวา  อห  วตมฺห ิ ดังน้ีก็มี.  บทวา  โย  มม 
อนุกมฺปโก แปลวา ผูใด  อนุเคราะหสั่งสอนเรา.  พูดกันมาวา ต้ังแตวันพรุง 
นี้   เดี๋ยวน้ี    เราจักถวายน้ําสําหรับลางพระพักตรแกใคร จะลางพระบาทแกใคร 
จักปฏิบัติเสนาสนะแกใคร  จักรับบาตรและจีวรของใคร   จาริกไป.  
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         บทวา  อามนฺเตสุ ไดแก   ไมเห็นพระเถระในระหวางจึงตรัสเรียก.  
บทวา เมตฺเตน  กายกมฺเมน ไดแก ดวยกายกรรม     มีอันถวายน้ําลางพระ 
พักตรเปนตน   ที่ปฏิบัติไปดวยอํานาจจิตมีเมตตา.   บทวา หิเตน ไดแก อัน 
กระทําไปเพ่ือความเจริญแหงประโยชนเกื้อกูล.   บทวา สุเขน ไดแก  อันกระ 
ทําไปดวยอํานาจสุขกาย  สุขใจ.    อธิบายวา    ไมมีทุกขกายทุกขใจ.     บทวา 
อทฺวเยน ไดแกไมกระทําใหเปน ๒ สวน.  ทานอธบิายวา ทําตอหนาไมทําลับ 
หลังอยางหน่ึง    ทําลับหลังไมทําตอหนาอยางหน่ึง     ทําไมแบงแยกอยางนั้น. 
บทวา  อปฺปมาเณน ไดแกเวนจากประมาณ.    ทรงแสดงวา จริงอยู  แมจักร 
วาลคับแคบนัก  แมภวัคคพรหมก็ตํ่านัก  เพราะกายกรรมท่ีทานทํามา.   บทวา 
เมตฺเตน  วจีกมฺเมน ไดแกวจีกรรม    มีบอกเวลาลางพระพักตรเปนตน   ที ่
ปฏิบัติไปดวยอํานาจจิตมีเมตตา.      อีกอยางหนึ่ง      แมฟงโอวาทแลวทูลวา 
สาธุ  ภนฺเต  ดีละ  พระเจาขา.  จัดเปนเมตตาวจีกรรมเหมือนกัน.   บทวา 
เมตฺเตน  มโนกมฺเมน  ความวา  ดวยมโนกรรมทีป่ฏิบัติแตเชาตรู   แลวน่ัง 
บนอาสนะอันสงัดแลวปฏิบัติอยางนี้วา  ขอพระศาสดา  จงเปนผูไมมีโรค  ไมมี 
ทุกขเบียดเบียน  จงเปนสุขเถิด.  ดวยคําวา    กตปฺุโสิ  ทรงแสดงวา  ทาน 
เปนผูถึงพรอมดวยอภินิหาร (บุญเกา)  ตลอดแสนกัป. ดวยบทวา กตปฺุโ- 
มฺหิ  ทรงแสดงวา   ดวยเหตุเพียงเทานี้     เธออยาวางใจประมาท    โดยที่แทจง 
ประกอบความเพียรเนือง ๆ เธอประกอบความเพียรเนือง ๆ อยางนี้แลว     จัก 
เปนผูไมมีอาสวะโดยฉับพลัน    จักบรรลุพระอรหัตในเวลาสังคายนาธรรม   ก ็
การปรนนิบติัที่เธอกระทําแกพระพุทธเจาเชนเราชื่อวาไรผลหามิได.   ก็แลครั้น 
ตรัสอยางนี้แลว     ทรงเริม่พรรณนาคุณของพระอานนทประหน่ึงแผไปท่ัวมหา 
ปฐพี  ประหน่ึงแผไปท่ัวอวกาศ    ประหนึ่งยกสูยอดจักรวาลคีรี    ประหน่ึงยก 
สิเนรุบรรพต  ประหน่ึงจับตนหวาใหญเขยา  ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย.  
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         ในพระบาลีนั้น   เพราะเหตุไร  พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสวา  เยป 
เต  ภิกฺขเว  เอตรหิ.   เพราะพระพุทธเจาพระองคอ่ืน ๆ ไมมี.   แตพึงทราบ  
คําน้ัน  โดยพระบาลีนี้วา    พระพุทธเจาองคอ่ืน ๆ แมในระหวางแหงจักรวาล 
ไมมีฉันใด.  บทวา ปณฺฑิโต แปลวา เฉียบแหลม.    บทวา  กลุโล  ไดแก 
ฉลาด  ในธรรมมีขันธธาตุ และ อายตนะ เปนตน. 
         บทวา  ภิกฺขุปริสา  อานนฺท  ทสฺสนาย  ความวา  ชนเหลาใด  ประ- 
สงคจะเฝาพระผูมีพระภาคเจา    เขาไปหาพระเถระ      และชนเหลาใดมาไดยิน 
คุณของพระเถระวา  ไดยนิวา ทานพระอานนทนาเลื่อมใสรอบดาน  งามนาชม 
เปนพหุสูต  ผูงามในสงฆ  ทานหมายเอาชนเหลานั้นจึงกลาววา    ภิกษุบรษัิท 
เขาไปพบพระอานนท.  ในบทท้ังปวงก็มีนัยนี้.  บทวา  อตฺตมนา ชื่อวา  มีใจ 
เปนของตน   คือมีจิตยินดีเพราะเห็นสมดวยการฟงมา.     บทวา  ธมมฺ ไดแก 
ธรรมคือปฏสิันถารเห็นปานน้ีวาผูมีอายุ    พอทนไดหรือ    พอเปนไปไดหรือ 
เธอจงทํากิจในโยนิโสมนสิการ    จงบําเพ็ญอาจาริยวัตรและอุปชฌายวัตร.   ใน 
ธรรมคือปฏสิันถารนั้น   มีการกระทําท่ีตางกันในภิกษุณีทั้งหลายดังน้ีวา  ภิกษุณี 
ทั้งหลาย  ๔ พวก  ทานสมาทานประพฤติครุธรรม ๘ บางละหรือ.  เมื่ออุบาสก 
ทั้งหลายมาไมกระทําปฏิสันถารอยางนี้วา  ทานไมเจ็บปวดศีรษะหรืออวัยวะบาง 
หรือ.   แตจะกระทําปฏิสันถารอยางนี้วา  ทานอุบาสกท้ังหลาย   สรณะ ๓ เปน 
อยางไร  ทานรักษาศีล ๕ รักษาศีลอุโบสถเดือน ๘ ครั้ง      จงกระทําวัตรคือ 
การบํารุงมารดาบิดา    จงปฏิบัติสมณพราหมณผูต้ังอยูในธรรม.    ในอุบาสิกา 
ทั้งหลายก็นัยนี้เหมือนกัน. 
         บัดนี้    เมื่อจะทรงกระทําขอเปรียบเทียบกับพระเจาจักรพรรดิสําหรับ 
พระอานนทเถระ.  จึงตรัสวา  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  เปนตน.    บรรดาบทเหลา 
นั้น  บทวา  ขตฺติยา  ไดแกชาติกษัตริยผูไดรับมุรธาภิเษก    และมิไดรับมุรธา  
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ภิเษก.  ไดยนิวา กษัตริยเหลาน้ัน     สดับคําพรรณนาคุณของจักรพรรดินั้นวา  
ธรรมดาวาพระเจาจักรพรรดิงาม   นาชม  นาเลื่อมใส    สัญจรไปไดทางอากาศ 
เถลิงถวัลยราชสมบัติ  ทรงธรรม  เปนธรรมราชาดังน้ียอมดีใจ  ในเมื่อไดเห็น 
สมดวยไดยินพระคุณ.  บทวา ภาสติ ไดแก ทรงกระทําปฏิสันถารวา พอเอย 
อยางไรเรียกวาบําเพ็ญราชธรรม      อยางไรเรียกวารักษาประเพณี.       แตใน 
พราหมณทั้งหลาย  ทรงกระทําปฏิสันถารอยางนี้วา ทานอาจารยอยางไร ชื่อวา 
สอนมนต  เหลาศิษยก็เรียนมนต    พวกทานจงทําทักษิณา  ผา  หรือโคแดง.  
ในคฤหบดีทั้งหลาย  ทรงทําปฏิสันถารอยางนี้วา  พอเอย  พวกทานไมถูกเบียด 
เบียนดวยอาชญา  หรือดวยภาษีอากรจากพระราชามีบางหรือ    ฝนตกตองตาม 
ฤดูกาลไหม  ขาวกลาสมบูรณไหม.   ในสมณะทั้งหลายก็ทรงทําปฏิสันถารอยาง 
นี้วา  ทานเจาขา   บริขารสําหรับบรรพชิตหาไดงายไหม พวกทานอยาประมาท 
ในสมณธรรม.  
         บทวา  ขุทฺทกนครเก   ไดแกนครเล็ก ที่คับแคบ   เปนนครท่ียังตอง 
พัฒนา.     บทวา  อุชฺชงฺคลนครเก  ไดแก  นครท่ีมพ้ืีนไมเรียบ.   บทวา 
สาขนครเก  ไดแกนครเล็กเสมือนกิ่งของนครใหญอ่ืน  เหมือนกิ่งเล็ก ๆ ของ 
ตนไมทั้งหลายฉะนั้น.  บทวา ขตฺติยมหาสาลา  ไดแก  พระมหากษัตริยผูเปน 
ขัตติยมหาศาล.  ในบททั้งปวงก็นัยนี้.  บรรดามหาศาลเหลาน้ัน  ที่ชื่อวาขัตติย- 
มหาศาลไดแกเหลากษัตริยที่เก็บทรัพยไวรอยโกฏิบาง  พันโกฏบิาง จายกหาปณ 
ประจําวันออกไปวันละ ๑ เลมเกวียน      ตกเย็นกหาปณะรับเขาวันละ ๒ เลม 
เกวียน.  ทีช่ือ่วาพราหมณมหาศาล     ไดแกเหลาพราหมณที่เก็บทรัพยไวแปด 
สิบโกฏ ิ  จายกหาปณะไปวันละ ๑ กมุภะ     ตกเยน็รับเขาวันละ  ๑  เลมเกวียน. 
ที่ชื่อวาคฤหบดีมหาศาล     ไดแกเหลาคฤหบดีที่เก็บทรัพยสมบัติไว  ๔๐  โกฏ ิ
จายกหปณะประจําวัน ๆ ละ  ๕  อัมพณะ  ตกเย็นรับเขาวันละ  ๑  กุมภะ.  
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         บทวา มา  เหว อานนฺท  อวจ ไดแก อานนท เธออยาพูดอยางนั้น.    
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     เธอไมควรพูดวา  นี่นครเล็ก   ความจริง    เรา 
ตถาคตมาที่นครน้ี  ดวยความอุตสาหะอยางใหญ    ดวยความบากบ่ันอยางใหญ 
ยืน นั่ง  หลายครั้ง  ก็เพ่ือจะกลาวถึงสมบัติของนครนี้โดยแท    แลวจึงตรัสวา 
ภูตปุพฺพ เปนตน. 
         บทวา สุภิกฺขา  ไดแก  สมบรูณดวยของเค้ียวและของกิน.     บทวา 
หตฺถิสทฺเทน  ความวา  เมื่อชางเชือกหน่ึงรองข้ึน  ชาง  ๘๔,๐๐๐  เชือกก็รอง 
ตาม   ดังน้ัน  กุสาวดีราชธานี  จึงไมสงัดจากเสียงชาง.  จากเสียงมาก็เหมือนกัน.   
ก็สัตวทั้งหลายในราชธานีนี้มีบุญ    มรีถที่เทียมดวยมาสินธพ  ๔ ตัว   ตามกัน 
และกันสัญจรไปในระหวางถนน    ฉะน้ัน จึงชื่อวาไมสงัดดวยเสียงรถ.  อน่ึง 
ดุริยางค  มีกลองเปนตน   ในนครน้ันก็ย่ํากันอยูเปนนิตย.  ดังน้ัน  จึงชื่อวาไม 
สงัดจากเสียงกลองเปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา สมฺมสทฺโท  ไดแก 
เสียงกังสดาล.  บทวา  ตาลสทฺโท   ไดแก เสียงตาลท่ีเคาะดวยมือและตาลราง 
สี่เหลียน. บางอาจารย กลาววา  กูฏเภริสทฺโท เสียงกลองกูฏ ดังน้ีก็มี.  บทวา 
อสถ  ปวถ  ขาทถ  แปลวา  จงกิน  จงดื่ม  จงเค้ียว.  ก็ในเรื่องนี้มีความสังเขป 
ดังน้ี.  กุสาวดีราชธานี    ไมสงัดจากเสียงที่สิบนี้วา    เชิญบรโิภคเถิด   ทานผู 
เจริญ  มีเสียงไมขาดเลย.   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา      ในนครอ่ืน ๆ มี 
เสียงเห็นปานน้ีวา   พวกเจาจงทิ้งหยากเย่ือ   จงถือจอบ   จงถือกระเชา    เราจัก 
ไปแรมคืน  พวกเจาจงถือหอขาวสาร   จงถือหอขาวสุก  จงใหจัดโลและอาวุธ 
ดังน้ีฉันใด  ในกุสาวดีนี้หามีเสียงเห็นปานนี้ฉันนั้นไม.     ก็แลครั้นตรัสวาจาก 
เสียงที่สิบ  ดังนี้แลว      ทรงจบมหาสุทัสสนสูตรทั้งหมดวา     ดูกอนอานนท 
กุสาวดีราชธานีลอมรอบดวยกําแพง ๗  ชั้นแลว  จึงตรัสวา  คจฺฉ  ตฺว  อานนฺท 
ดังน้ีเปนตน.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อภกิฺกมถ  ความวา พวกทาน  จงกาว 
มาขางหนา.  ถามวา ก็พวกเจามัลละแหงกรุงกุสินารา    ไมทรงทราบวาพระผูมี 
พระภาคเจาเสด็จมา  ดอกหรือ.  ตอบวาทรงทราบ.   ธรรมดาวา  ในสถานท่ีๆ  
พระพุทธเจาทั้งหลายเสด็จไป ๆ ยอมโกลาหลมากท้ังท่ียังไมเสด็จมา    ก็เพราะ 
ทรงประชุมกันดวยกรณยีะบางอยาง.   พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวาพวกเจา 
มัลละเหลาน้ัน     มาแลวจักตองจัดโอกาสที่ยืนที่นั่งถวายแกภิกษุสงฆ     จึงสง 
พระอานนทไปท่ีสํานักของเจามัลละเหลาน้ัน แมในเวลาอันไมควร. โน อักษร 
ในคําวา  อมฺหาก  จ  โน  นี้  เปนเพียงนิบาต.  บทวา  อฆาวิโน  ไดแก  กลุ- 
ทุกข.  บทวา  เจโตทุกฺขสมปฺปโต  ไดแกผูเปยมดวยโทมนัส.    บทวา  กุล- 
ปริวตฺตโส  กุลปริวตฺตโส  เปตฺวา  ความวา  พวกเจามัลละเปนตระกูล ๆ 
คือสังเขปวา    ตระกูล   เปนสวน ๆ โดยอยูถนนเดียวกันและตรอกเดียวกัน. 
         บทวา สุภทฺโท  นาม  ปริพฺพาชโก   ไดแก ปริพพาชกผูนุงหมผา 
จากตระกลอุทิจจพราหมณมหาศาล.     บทวา   กงฺขาธมฺโม  ไดแกธรรมคือ 
ความเคลือบแคลง.  ถามวาก็เพราะเหตุไร    สุภัททปริพพาชกน้ันจึงมีความคิด 
อยางนี้ในวันน้ี.   ตอบวา  เพราะมีอุปนิสัยอยางนั้น.   ไดยินวา  แตกอนไดมีพ่ี 
นอง ๒ คน  ในการบําเพ็ญบุญ.  พ่ีนอง ๒ คนนั้น    ไดกระทําขาวกลารวมกัน 
ใน ๒ คนนั้น     พ่ีชายคิดวาเราจักถวายทานขาวกลาอันเลิศปละ ๙ ครั้ง.    ฤดู 
หวาน  ถวายเมล็ดอันเลิศ.     ในฤดูขาวต้ังทองปรึกษากับนองชายวา    จักผา 
ทองกลาถวาย.  นองชายบอกวา    พ่ีตองการจะใหขาวกลาออนพินาศไปหรือ. 
พ่ีชายรูวานองชายไมยินยอม  จึงแบงนากัน   ผาทองขาวจากสวนของตน ค้ันน้ํา 
นม   ปรุงดวยเนยใสและนํ้าออย.      ในฤดูเปนขาวเมาก็ใหกระทําขาวเมาถวาย. 
ในเวลาเกี่ยวก็ใหถวายขาวอันเลิศ.      ในเวลามัดขะเน็ด   ก็ไดถวายขาวอันเลิศ 
ในเวลาทําขะเน็ด.   ในเวลาทําเปนฟอนเปนตน      ก็ไดถวายขาวอันเลิศเวลาทํา  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 435 

ฟอน  ขาวอันเลิศขณะขนไวในลาน   ขาวอันเลิศขณะนวด   ขาวอันเลิศในขณะ 
อยูในฉาง.   ไดถวายทานเลิศในขาวกลาปละ ๙ ครัง้   ดังกลาวมาฉะน้ี.    สวน 
นองชายเสร็จทํานาแลวจึงจะถวาย.   ในพ่ีนอง ๒ คนน้ัน     พ่ีชายเกิดเปนพระ 
อัญญาโกณฑัญญเถระ.   พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูวา เราจะพึงแสดงธรรม 
โปรดแกใครกอนหนอ  จึงทรงพระดําริวา  พระอัญญาโกณฑัญญะ      ไดถวาย  
ทานอันเลิศในขาวกลาปละ ๙ ครั้ง   เราจักแสดงธรรมอันเลิศนีแ้กเขา   จึงทรง 
แสดงโปรดกอนคนอ่ืนทั้งหมด.  ทานดํารงอยูในโสดาปตติผล  พรอมกับพรหม 
๑๘ โกฏิ.    สวนนองชายลาชาคิดไดอยางนี้ในเวลาพระศาสดาปรินิพพานเพราะ 
ถวายทานในภายหลัง  จึงไดเปนผูมีความประสงคจะเฝาพระศาสดา. 
         บทวา มา  ภควนฺต  วิเหเสิ   ความวา   ไดยินวา พระเถระเขาใจวา 
ข้ึนชื่อวา อัญญเดียรถียเหลาน้ัน   เห็นแกตัวท้ังน้ัน   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
มาก ๆ เพ่ือประโยชนแกการแกปญหาน้ัน   ก็จักทรงลําบากท้ังทางกายและวาจา 
ดวยวา      โดยปกติพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงลําบากอยูแลวจึงกลาวอยางนี้.   
ปริพพาชก   ก็ตามใจพระเถระดวยคิดวา    ภิกษุรูปนี้   ไมใหโอกาสแกเราผูตอง 
การประโยชน  ก็ไดแตตามใจ  จึงกลาว  ๒-๓  ครั้ง.   บทวา  อสโฺสสิ  โข 
ความวา เมื่อพระเถระยืนพูดอยูใกลประตูมาน    พระผูมีพระภาคเจาทรงไดยิน 
ดวยพระโสตตามปกติ.  ก็แลครั้น แลวจึงตรัสวา อล  อานนฺท  เปนตน เพราะ 
พระองคเสด็จมาดวยอุตสาหะอันใหญ  เพ่ือโปรดสภัุททะน่ันแล.   ศัพทวา  อล 
ในคําวา  อล  อานนฺท นั้น   เปนนิบาต.     ไดในอรรถวา  ปฏิเสธ.      บทวา 
อฺาเปกฺโข  ว แปลวา  เปนผูใครจะรู. 
         บทวา อพฺภฺ ีสุ  ไดเเก  รูอยางที่เจาลัทธิเหลาน้ันปฏิญญา.     ทาน 
อธิบายวา  ปฏิญญาน้ันของเจาลัทธิเหลาน้ัน    เปนนิยยานิกะไซร    พวกเขาท้ัง  
หมด  กร็ูทั่วถึง  ถาปฏิญญาของพวกเขาไมเปนนิยยานิกะไซร    พวกเขาก็ไมรู  
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เพราะฉะนั้น ปฏิญญาของเจาลัทธิเหลาน้ัน  เปนนิยยานิกะหรือไมเปนนิยยานิกะ. 
ใจความของปญหานั้น   มีอยางนี้เทานั้น.     ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาทรง  
ปฏิเสธวา อยาเลย   เพราะไมเปนฐานะอยางหน่ึง    เพราะไมมีโอกาสอยางหน่ึง 
ดวยการตรัสถึงความท่ีปฏิญญาของเจาลัทธิเหลาน้ัน  ไมเปนนิยยานิกะ  จึงทรง 
แสดงธรรมอยางเดียว.     พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาดวยพระพุทธประสงควา 
จักทรงแสดงธรรมโปรดพวกเจามัลละตอนปฐมยาม   แสดงธรรมโปรดสภัุททะ 
ตอนมัชฌิมยาม  สอนภิกษุสงฆตอนปจฉิมยาม  เสด็จปรินิพพานในเวลาใกลรุง. 
         บทวา สมโณป   ตตฺถ  น  อุปลพฺภติ  ความวา   ในธรรมวินัยนั้น 
ไมมีแมสมณะที่ ๑  คือพระโสดาบัน    แมสมณะที่ ๒ คือพระสกทาคามี    แม 
สมณะที่ ๓ คือพระอนาคามี  แมสมณะที่ ๔  คือพระอรหันต    ก็ไมมีในธรรม 
วินัยนั้น.  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสโดยไมกําหนดเทศนาเบ้ืองตน  บัดนี้   เมื่อ 
ทรงกําหนดศาสนาของพระองคจึงตรัสวา  อิมสมฺึ  โข  เปนตน.  บทวา  สฺุา- 
ปรปฺปวาทา  สมเณภิ  ความวา  ปรัปปวาท  (ลัทธิของเจาลัทธิอ่ืน)  สูญวาง 
เปลา  จากสมณะ ๑๒ จําพวก คือผูเริ่มวิปสสนาเพ่ือประโยชนแกมรรค ๔ รวม 
๔ จําพวก   ผูต้ังอยูในมรรค ๔  จําพวก    ผูต้ังอยูในผล ๔ จําพวก.     บทวา 
อิเม  จ  สภุทฺท  ความวา  ภิกษุ  ๑๒  จําพวกเหลาน้ี.  ในคําวา สมฺมา  วิหเรยยฺุ 
พระโสดาบันบอกฐานะท่ีตนบรรลุแกผูอ่ืนทําผูอ่ืนนั้นใหเปนโสดาบัน   ชือ่วาอยู 
โดยชอบ.   ในพระสกทาคามีเปนตนก็นัยนี้.     พระผูต้ังอยูในโสดาปตติมรรค 
กระทําแมผูอ่ืนใหเปนผูต้ังอยูในโสดาปตติมรรคก็ชื่อวา  อยูโดยชอบ.   ในพระ 
ผูต้ังอยูในมรรคท่ีเหลือก็นัยนี้.     พระผูเริ่มวิปสสนา     เพ่ือโสดาปตติมรรค 
กําหนดกัมมัฏฐานท่ีตนคลองแคลว     กระทําแมผูอ่ืนใหเปนผูเริ่มวิปสสนาเพ่ือ 
โสดาปตติมรรคก็ชื่อวาอยูโดยชอบ.     ในพระผูเริม่วิปสสนาเพ่ือมรรคที่เหลือก็  
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นัยนี้.  ทานหมายเอาความขอน้ีจึงกลาววา  สมฺมา  วิหเรยฺย.  บทวา  อสฺุโ 
โลโก  อรหนฺเตหิ  อสฺส  ความวา  พึงไมวางเวนเหมือนปาไมออ  ปาไมแขม.  
         บทวา  เอกูนตึส  วยสา ไดแก   ทรงมีพระชนมายุ ๒๙ พรรษาโดย 
วัย.  คําวา  ย  ในคําวา  ย  ปริพฺพชฺชึ  นี ้ เปนเพียงนิบาต.  บทวา  กึ  กุสลา- 
นุเอสี  ไดแก ทรงเสาะแสวงวาอะไรเปนกุศลทานประสงคสัพพัญุตญาณ วา 
กุศลคืออะไร  ในคําวา  กึ   กุสลานุเอสี  นั้น    อธิบายวา  ทรงแสวงหาสัพพัญ- 
ตญาณน้ัน.  ดวยบทวา  ยโต  อหึ  ทรงแสดงวา  จําเดิมแตกาลใด  แตระหวาง 
นี้เราบวชมาเกิน  ๕๐ พรรษา.  บทวา  ายสฺส  ธมมฺสฺส  ไดแก  ธรรมคือ 
อริยมรรค.   บทวา  ปเทสวตฺติ  เปนไปในประเทศคือ  แมในทางแหงวิปสสนา. 
บทวา  อิโต  พหิทฺธา  ภายนอกศาสนาของเรา.  บทวา  สมโณป  นตฺถิ  แม 
สมณะผูบําเพ็ญวิปสสนา   ผูอยูในทางแหงวิปสสนาไมมี   ทานอธิบายวา  สมณะ 
ที่ ๑ แมที่เปนโสดาบันไมมี. 
         บทวา  เย  เอตฺถ   ความวา   เธอเหลาใดอันพระศาสดาอภิเษกโดยอัน 
เตวาสิกาภิเสก เฉพาะพระพักตรในพระศาสนาน้ี   เปนลาภของเธอเหลาน้ัน   เธอ 
เหลาน้ันไดดีแลว.   ไดยินวา ในลัทธิภายนอก   อาจารยพูดกับอันเตวาสิกผูใดวา 
จงบรรพชาผูนี้  จงโอวาทส่ังสอนผูนี้    อันเตวาสิกผูนั้นยอมเปนอันอาจารยต้ัง 
ไวในฐานะของตน   เพราะฉะนั้น   ขอเหลาน้ีวา   จงบวชผูนี้   จงโอวาทส่ังสอน 
ผูนี้   เปนลาภของอันเตวาสิกผูนั้น.     สุภัททปริพาชกถือลัทธภิายนอกน้ันน่ัน 
แหละ   จึงกลาวแมกะพระเถระอยางนี้. 
         บทวา   อลตฺถ  โข  แปลวา   ไดแลวอยางไร.   ไดยินวา   พระเถระ 
นําสุภัททะน้ันไปในที่แหงหนึ่งเอานํ้าจากคณโฑรดศีรษะบอกตจปญจกกัมมัฏ- 
ฐาน   ปลงผมและหนวด     ใหครองผากาสายะแลวใหสรณะแลวนําไปยังสํานัก 
พระผูมีพระภาคเจา.  พระผูมีพระภาคเจา   ใหอุปสมบทแลว   ตรัสบอกกัมมัฏ-  
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ฐาน.    เธอรับกัมมัฏฐานไวแลว     อธิษฐานจงกรมในท่ีสวนหนึ่งแหงอุทยาน 
พากเพียรพยายามชําระวิปสสนาบรรลุอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาแลวมาถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคเจา นั่งลง.    ทานหมายเอาอุปสมบทกรรมน้ันจึงกลาววา  
อจิรูปสมฺปนฺโน  โข  ปน เปนตน. ก็ทานพระสุภัททะน้ัน  ไดเปนปจฉิมสักขี 
สาวกของพระผูมีพระภาคเจาแล.   คําของพระสังคีติกาจารยวา   ในบรรดาสาวก 
เหลาน้ัน  รูปใดบรรพชาเมื่อพระผูมีพระภาคเจายังทรงพระชนมอยู    ภายหลัง 
ไดอุปสมบทเรียนกัมมัฏฐานบรรลุพระอรหัตก็ดี  ไดแมอุปสมบท   เมื่อพระผูมี 
พระภาคเจายังทรงพระชนมอยู   ภายหลังเรียนกัมมัฏฐานบรรลุอรหัตก็ดี  เรียน 
แมกัมมัฏฐานเมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงพระชนมอยู   ภายหลังบรรลุอรหัตก็ดี  
แมทุกรูปนั้น   ก็ชื่อวาปจฉิมสักขีสาวก. สวนทานสุภัททะน้ี บรรพชาอุปสมบท 
เรียนกัมมัฏฐานบรรลุพระอรหัต   เมือ่พระผูมีพระภาคเจายังทรงพระชนมอยู. 
                            จบกถาพรรณนาปญจมภาณวาร. 
         บัดนี้   เพ่ือจะแสดงการประทานพระโอวาทแกภิกษุสงฆ  ที่ทรงเริ่มไว 
นั้นจึงกลาวคําวา  อถ  โข  ภควา  เปนตน.     บรรดาบทเหลานั้น      บทวา 
เทสิโต ปฺตฺโต ความวา  ทั้งธรรมกท็รงแสดงแลวบัญญัติแลว    ทั้งวินัย 
ก็ทรงแสดงบัญญัติแลว.   อธิบายวา  ชื่อวาทรงบัญญัติ   ไดแกทรงแตงต้ังแลว. 
บทวา โส โว  มมจฺจเยน ไดแก  ธรรมและวินัยนั้นจะเปนศาสดาของทานท้ัง 
หลายโดยที่เราลวงไป. 
         จริงอยู    เรายังเปนอยูนี้แลแสดงอุภโตวิภังควินัย     พรอมท้ังขันธก 
บริวารแกเธอทั้งหลาย  ในวัตถุที่จัดไวดวยอํานาจกองอาบัติทั้ง  ๗ วา  นี้อาบัติ 
เบา   นี้อาบัติหนัก   นี้อาบัติที่แกไขได  นี้อาบัติที่แกไขไมได  นี้อาบัติที่เปน 
โลกวัชชะ  นี้เปนปณณัติวัชชะ  นี้อาบัติออกไดในสํานักบุคคล    นี้อาบัติออก  
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ไดในสํานักคณะ  นี้อาบัติออกไดในสํานักสงฆ.    วินัยปฎกแมทั้งส้ินนั้น  เมื่อ 
เราปรินิพพานแลวจักทํากิจของศาสดาของพวกทานใหสําเร็จ.  อน่ึง เรายังเปน  
อยูนี้แหละ      ก็จําแนกแยกแยะธรรมเหลาน้ีแสดงสุตตันตปฎกดวยอาการน้ันวา 
เหลาน้ีสติปฏฐาน ๔  สมัมัปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค 
๗ อริยมรรคมีองค ๘    สตุตันตปฎกแมทั้งส้ินนั้นจักทํากิจแหงศาสดาของทาน 
ทั้งหลายใหสําเร็จ.   อนึง่  เรายังดํารงอยูนี้แหละ     จําแนกแยกแยะธรรมเหลาน้ี 
คือ ขันธ  ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ  ๑๘ สจัจะ ๔ อินทรีย ๒๒  เหตุ ๙  อาหาร ๔ 
ผัสสะ ๗ เวทนา ๗ สัญญา ๗ สญัเจตนา ๗ จิตต ๗    แมในจิตน้ัน  ธรรม 
เทาน้ี   เปนกามาวจร   เทาน้ีเปนรูปาวจร   เทาน้ีเปนอรูปาวจร  เทาน้ีเปนธรรม 
เนื่องกัน    เทาน้ีเปนธรรมไมเนื่องกัน    เทาน้ีเปนโลกิยะ    เทาน้ีเปนโลกุตตระ 
แลวแสดงอภิธรรมปฎก   เปนสมันตปฏฐาน ๒๔  ประดับมหาปฏฐานอนันตนัย 
อภิธรรมปฎกแมทั้งสิ้น  เมื่อเราปรินิพพานแลว     จักทํากิจแหงศาสดาของเธอ 
ทั้งหลายใหสาํเร็จ. 
         อน่ึง   พระพุทธวจนะนี้ทั้งหมด   ที่เราภาษิตแลว   กลาวแลว   ต้ังแต 
ตรัสรู    จนถงึปรินิพพานมีมากประเภทอยางนี้   คือ  ปฎก ๓ นกิาย ๕ องค ๙ 
แปดหม่ืนสี่พันพระธรรมขันธ.     พระธรรมขันธแปดหม่ืนสี่พันเหลาน้ีดํารงอยู 
ดวยประการฉะน้ี.   พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อทรงแสดงเหตุเปนอันมากอยางนี้วา 
เราจักปรินิพพานผูเดียว   อน่ึง  เราบัดนี้ก็โอวาทส่ังสอนผูเดียวเหมือนกัน  เมื่อ 
เราปรินิพพานแลว     พระธรรมขันธแปดหม่ืนสี่พันเหลาน้ีก็จักโอวาทส่ังสอน 
ทานท้ังหลาย     ทรงโอวาทวาธรรม  วินัย  นั้นจักเปนศาสดาของทานท้ังหลาย 
เมื่อเราลวงไป  แลวเมื่อทรงย้ําแสดงจารีตในอนาคตกาล     จึงตรัสวา  ยถา   โข 
ปน  เปนตน.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สมทุาจรนฺติ  ไดแก ยอมกลาวยอมรอง  
เรียก.  บทวา นาเมน  วา  โคตฺเตน  วา   ไดแก นวกะพึงรองเรียกโดยชื่อ 
อยางนี้วา  ติสสะ นาคะ หรือโดยโคตรอยางนี้วา กัสสปโคตร   หรือโดยวาทะ 
วา  อาวุโส  อยางนี้วา  อาวุโสติสสะ  อาวุโสกัสสปะ       บทวา  ภนฺเตติวา 
อายสฺมาติวา  ไดแก  พึงเรยีกอยางนี้วา  ภนฺเต  ติสสะ  อายฺสมา  ติสสะ. 
         บทวา  สมูหนตุ ไคัแก  เมื่อจํานงอยู  จงถอน.     อธิบายวา    ผิวา 
ปรารถนา.  ก็พึงถอนเสีย.  ถามวา  ก็เพราะเหตุไร    พระผูมีพระภาคเจา  ไม 
ตรัสโดยสวนเดียววา   จงถอนเสีย   แตตรัสดวยคําเปนวิกัป.    ตอบวา   เพราะ 
ทรงเห็นกําลังของมหากัสสปะ.     จรงิอยู   พระผูมีพระภาคเจายอมทรงเห็นวา 
เมื่อตรัสวา  จงถอนเสีย  พระมหากัสสปะจักไมถอนในเวลาทําสังคายนา   เพราะ 
ฉะน้ัน       จึงตรัสไวดวยคําเปนวิกัป    นั่นและ     เรื่องเล็ก ๆ  นอย ๆ  มาใน 
ปญจสติกสังคีติโดยนัยเปนตนวา    บรรดาพระเถระเหลาน้ันพระเถระบางเหลา 
กลาวอยางนี้วา  เวนปาราชิก  ๔  เสีย  นอกน้ันก็เปนอาบัติเล็กนอย ๆ.   ก็การ 
วินิจฉัยในเรื่องอาบัติเล็ก ๆ นอย ๆ นีก้ลาวไวแลวในอรรถกถาชื่อสมันตปาสาท- 
ทิกา. 
         ก็อาจารยบางพวกกลาววา  พระนาคเสนรูจักอาบัติเล็ก ๆ นอย เพราะ 
ถูกพระเจามิลินทตรัสถามวา  ทานพระนาคเสน   อาบัติเล็กเปนอยางไร  อาบัติ 
นอยเปนอยางไร ?    ทูลตอบวา มหาบพิตร ทุกกฏเปนอาบัติเล็ก ทุพภาษิตเปน 
อาบัตินอย.    สวนพระมหากัสสปะเถระ  เมื่อไมรูอาบัติเล็ก  อาบัตินอยน้ันจึง 
ประกาศวา  ผูมีอายุทั้งหลาย  ขอสงฆจงฟงขาพเจา สิกขาบทท้ังหลายของพวก 
เราที่เปนสวนของคฤหัสถก็มีอยู   แมคฤหัสถทั้งหลายก็รูวา  ขอน้ีควรแกทาน 
ทั้งหลายท่ีเปนสมณสักยบุตร   ขอน้ีไมควรแกทานทั้งหลายท่ีเปนสมณสักยบุตร 
ถาเราจะถอนสิกขาบทเล็ก ๆ นอย ๆ เสีย    ผูคนท้ังหลายก็จักวากลาวเอาไดวา  
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สิกขาบทท่ีพระสมณโคดมบัญญัติเอาไวแกสาวกท้ังหลายอยูไดชั่วควันไฟ  สาวก 
เหลาน้ีศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายตราบเทาท่ีศาสดายังดํารงอยู      เพราะศาสดา 
ของสาวกเหลาน้ีปรินิพพานเสียแลว     สงฆไมพึงบัญญัติในขอท่ีไมทรงบัญญัติ 
ไมพึงถอนในขอท่ีทรงบัญญัติไวแลว  พึงสมาทานประพฤติในสิกขาบทท้ังหลาย 
ที่ทรงบัญญติัไวแลว  นี้เปนญัตติ. ทานประกาศกรรมวาจาดังกลาวมานี้. ขอน้ัน   
ไมควรถืออยางนี้   ก็ทานพระนาคเสนกลาวไวอยางนั้น     ดวยประสงคจะไมให 
ปรวาที   (ฝายตรงกันขาม)   มีโอกาส.    ทานพระมหากัสสปเถระ    ประกาศ 
กรรมวาจานี้ก็ดวยประสงคจะไมเพิกถอนอาบัติเล็ก ๆ นอย ๆ แล.      แมเรื่อง 
พรหมทัณฑทานก็วินิจฉัยไวแลวในอรรถกถาวินัยชื่อสมันตปาสาทิกา   เพราะ 
มาแลวในบาลีสังคีติ. 
         บทวา กงฺขา คือ  ทางสองแพรง.    บทวา วิมติ  คือ ไมสามารถจะ 
วินิจฉัยได.   ความสังเขปในขอนี้อยางนี้วา   ผูใดพึงบังเกิดความสงสัยวา   เปน 
พระพุทธเจาหรือไมใชพระพุทธเจาหนอ    เปนพระธรรมหรือไมใชพระธรรม 
หนอ   เปนพระสงฆหรือไมใชพระสงฆหนอ     เปนมรรคหรือมิใชมรรคหนอ 
เปนปฏิปทาหรือไมใชปฏิปทาหนอ   เราจะกลาวขอน้ันแกเธอทั้งหลาย  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เธอจงถามดังน้ี.     บทวา  สตฺถุคารเวนาป  น  ปุจฺเฉยฺยาก 
ความวา   ถาพวกเธอไมถามดวยความเคารพในศาสดาอยางนี้วา    พวกเราบวช 
ในสํานักของพระศาสดา      แมปจจัย ๙ ก็เปนของพระศาสดาของพวกเราเหลา 
นั้น  ก็ไมควรจะทําความสงสัยตลอดกาลมีประมาณเทาน้ีในวันนี้  ไมควรจะทํา 
ความสงสัยในกาลภาคหลัง.  บทวา  สหายโกป  ภกิฺขเว  สหายกสฺส  อาโร- 
เจตุ ทรงแสดงวา  บรรดาทานท้ังหลาย  ผูใดเห็นคบกันแลวกับภิกษุใด ผืนนั้น  
จงบอกภิกษุนั้นวา  ขาพเจาจะบอกแกภิกษุรูปหน่ึง  ทานทั้งหลายฟงคําภิกษุนั้น 
แลวจักหมดความสงสัยทุกรูป.  บทวา เอวปสนฺโน  ความวา ขาพเจาเชื่ออยาง  
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นี้.  บทวา าณเมว  ความวา กระทําความเปนผูหมดความสงสัยใหประจักษ 
ชื่อวา ความรูนั่นแลของตถาคตในขอนี้  มิใชเพียงความเชื่อ. บทวา  อิเมสหฺิ 
อานนฺท  ความวาบรรดาภิกษุ  ๕๐๐ รปู  ที่นั่งอยูภายในมานเหลาน้ี.  บทวา โย 
ปจฺฉิมโก   ความวา  ภิกษุใดตํ่าสุดโดยคุณ.     ทานกลาวหมายถึงพระอานนท 
เถระเทาน้ัน.  บทวา  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ   ความวา  จงยังกิจท้ังปวงให 
สําเร็จดวยความไมไปปราศจากสติ.   ดังน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา   ทรงบรรทม 
ที่เตียงปรินิพพาน  ประทานพระโอวาทท่ีประทานมา ๔๕ พรรษา   รวมลงใน 
บทคือความไมประมาทอยางเดียวเทาน้ัน.  ก็คําน้ีวา  ปจฺฉิม  วาจา  เปนคํา 
ของพระสังคีติกาจารยทั้งหลาย   ตอแตนี้ไป  เพ่ือจะแสดงขอที่พระผูมีพระภาค- 
เจาทรงกระทําบริกรรมในพระปรินิพพาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา อถ  โข   ภควา 
ปมชฺฌาน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   ปรินิพฺพุโต  ภนฺเต  ความวา  ทาน 
พระอานนท   เห็นพระผูมีพระภาคเจาเขานิโรธสมาบัติไมมีอัสสาสปสสาสะ  จึง 
ถามวา พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลวหรือ.  ทานพระอนุรุทธตอบวา  ยัง 
ผูมีอายุ.  พระเถระทราบเรื่อง.  ไดยินวา พระเถระเขาสมาบัตินั้น ๆ พรอมกบั 
พระศาสดาน่ันแล    จึงรูวา     พระผูมีพระภาคเจาออกจากเนวสัญญานาสัญญา 
ยตนะ  แลวดําเนินไป    บัดนี้  เขานิโรธสมาบัติ   ชื่อวาการทํากาละในภายใน 
นิโรธสมาบัติไมมี. 
         ในพระบาลีนี้วา  ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจา ทรงออกจากสัญญา 
เวทยิตนิโรธเขาเนวสัญญานาสัญญาตนะ ฯลฯ  ออกจากตติยฌาน   เขาจตุตถ- 
ฌาน   พระผูมีพระภาคเจาทรงเขาปฐมฌานในฐานะ ๒๔  ทุติยฌานในฐานะ ๑๓ 
ตติยฌานก็เหมือนกัน  เขาจตุตถฌานในฐานะ  ๑๕.   เขาอยางไร.  คือเขาปฐม   
ฌานในฐานะ ๒๔ เหลาน้ี      มีอสุภะ  ๑๐ อาการ ๓๒  กสิณ ๘  เมตตา  กรุณา  
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มุติตา   อานาปานสติปริจเฉทากาส  เปนตน.     แตเวนอาการ  ๓๒ และอสุภะ 
๑๐ เขาทุติยฌานในฐานะที่เหลือ ๑๓ และเขาตติยฌานในฐานะ ๑๓ นั้นเหมือน 
กัน.  อน่ึง  เขาจตุตถฌานในฐานะ ๑๕  เหลาน้ี      คือกสิณ ๘ อุเบกขาพรหม 
วิหาร   อานาปานสติ   ปรจิเฉทากาส  อรูป ๔.     กลาวโดยสังเขปเทาน้ี.    แต 
พระผูมีพระภาคเจาผูธรรมสามี    เสด็จเขาพระนครคือปรินิพพาน     เสด็จเขา  
สมาบัติทั้งหมดนับได      ยี่สิบสี่แสนโกฏ ิ     แลวเขาเสวยสุขในสนาบัติทั้งหมด 
เหมือนคนไปตางประเทศ  กอดคนท่ีเปนญาติฉะน้ัน. 
         ในคําน้ีวา     พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากจตุตถฌานในลําดับมา 
เสด็จปรินิพพาน  คือ  ในลําดับทั้ง ๒ คือ  ในลําดับแหงฌาน   ในลําดับแหง 
ปจจเวกขณญาณ.   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากฌานแลว     หยั่งลงสูภวังค 
แลวปรินิพพานในระหวางนั้น  ชื่อวาระหวางฌาน  ในลําดับ  ๒ นั้น.    พระผู 
มีพระภาคเจาเสด็จออกจากฌานแลวพิจารณาองคฌานอีก   หยัง่ลงสูภวังค  แลว 
ปรินิพพานในระหวางนั้นนั่นแหละ  ชื่อวาระหวางปจจเวกขณญาณ.  แมทั้ง  ๒ 
นี้ก็ชื่อวาระหวางท้ังน้ัน.     ก็พระผูมีพระภาคเจาเขาฌานเสด็จออกจากฌาน 
พิจารณาองคฌานแลวปรินิพพานดวยภวังคจิตท่ีเปนอัพยากฤตเปนทุกขสัจจะ. 
สัตวเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมวาพระพุทธเจาหรือพระสาวก อยางตํ่า  มดดํา มดแดง 
ตองกระทํากาละดวยภวังคจิตท่ีเปนอัพยากฤตเปนทุกขสัจทั้งน้ันแล.   เรื่องแผน 
ดินใหญไหวเปนตน    มนีัยดังกลาวไวแลวแล. 
         บทวา  ภูตา ไดแก สัตวทั้งหลาย    บทวา อปฺปฏิปุคฺคโล  ไดแก 
ปราศจากบุคคลท่ีเปรียบเทียบได.  บทวา พลปฺปตฺโต  คือ ผูถึงพลญาณ  ๑๐. 
บทวา  อุปฺปาทวยธมฺมิโน ไดแก มีอันเกิดและดับเปนสภาวะ.   บทวา เตส 
วูปสโม    ความวา    ความระงับสังขารเหลาน้ัน     ก็คือพระนิพพานอันไมมี 
ปจจัยปรุงแตงแทจริง  เปนสุข.  บทวา  นาห ุ อสฺสาสปสฺสาโส  คือไมเกิด  
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อัสสาสปสสาสะ.  บทวา อเนโช  ชื่อวา อเนชะ     เพราะไมมีกิเลสเปนเครื่อง  
ไหวคือตัณหา.  บทวา  สนฺติมารพฺภ ไดแก   ปรารภอาศัยหมายเอาอนุปาทิ- 
เสสนิพพาน   บทวา  ย   กาลมกริ  ผูใดไดกระทํากาละ.  ทานอธิบายวา  ผูมี 
อายุ  พระพุทธมุนี  คือศาสดาของเราพระองคใด  ทรงปรารภสันติวา   เราจัก 
ถึงสันติไดทรงทํากาละแลว    บัดนี้พระพุทธมุนีพระองคนั้น    มีจิตท้ังม่ันคงที่ 
ไมเกิดอัสสาสปสสาสะ  คือไมมีไมเปนไป.  บทวา  อสลฺลีเนน  คือดวยจิตไม 
หดหู   เบิกบานดีแลวแล.   บทวา  เวทน  อชฺฌาวสยิ   ทรงอดกลั้นเวทนาแลว 
คือไมกระสับกระสาย เปนไปตามอํานาจของเวทนา.   บทวา วิโมกฺโข ไดแก 
หลุดพนไมติดขัดดวยธรรมอะไร ๆ  ถงึความไมมีบัญญัติ    โดยประการท้ังปวง 
เปนเชนเดียวกับความดับของไฟท่ีโพลงแลว.   ทานกลาววา   ตทาสิ  หมายเอา 
แผนดินไหวที่ทานกลาวไวในหนหลังอยางนี้วา     แผนดินใหญไหวพรอมกับ 
ปรินิพพาน.  จริงอยูความไหวแหงแผนดินนั้น  ทําใหเกิดขนลุก และนาสะพรึง 
กลัว.   บทวา  สพฺพาการวรูเปเต แปลวา   เขาถึงเหตุอันประเสริฐท้ังปวง. 
         บทวา  อวีตราคา ไดแก  ปถุุชน  พระโสดาบัน  และพระสกทาคามี.   
จริงอยู   ปุถชุน    พระโสดาบันและพระสกทาคามีเหลาน้ันยังละโทมนัสไมได. 
เพราะฉะนั้น    ทานแมเหลาน้ันประคองแขนท้ังสองคร่ําครวญ    วางมือท้ังสอง 
ไวเหนือศีรษะรองไห.  เรือ่งทั้งหมดพึงทราบโดยนัยกอนน่ันแหละ. 
         บทวา อุชฺฌายนฺติ คือ  เทวดายกโทษกลาวอยูวา   พระผูเปนเจาท้ัง 
หลายไมอาจอดกลั้นแมดวยตนเองได     จักปลอบโยนชนท่ีเหลือไดอยางไร. 
บทวา  กถ  ภูตา  ปน  ภนฺเต  อนุรุทฺธ    ความวา  ทานผูเจริญ  พวกเทวดา 
เปนอยางไร.  พระอนุรุทธะกําหนดวา  เทวดาเหลานั้นจะยับยั้งการปรินิพพาน 
ของพระศาสดาไดหรือ.     ตอมา  เพ่ือจะแสดงความเปนไปของเทวดาเหลานั้น 
พระเถระจึงกลาววา  สนฺตาวุโส  เปนตน.   คําน้ันมีขอความท่ีกลาวไวแลวท้ัง 
นั้น.  
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         บทวา  รตฺตาวเสส   คือราตรีที่ยังเหลือระยะเวลาเล็กนอยเพราะ  
ปรินิพพานในเวลาใกลรุง.     บทวา  ธมฺมิยา  กถาย  คือไมมีธรรมกถาที่แยก 
ออกไปเปนอยางอ่ืน.     แตวา   พระเถระเจาท้ังสองยังเวลาใหลวงไปดวยกถาที่ 
เกี่ยวดวยมรณะเห็นปานนี้วา  ผูมีอายุทั้งหลาย    พระยามัจจุราชน้ี    ไมละอาย 
ตอพระศาสดาผูไมมีบุคคลเปรียบในโลกพรอมท้ังเทวโลก  กจ็ะปวยกลาวไปใย 
วาจะละอายตอโลกิยมหาชน.    กเ็มื่อพระเถระท้ังสองกลาวกถาอยูนั้น    อรณุก็ 
ข้ึนโดยครูเดียวเทาน้ัน.    บทวา  อถโข  ความวา    เมื่ออรุณข้ึน พระเถระก็ 
กลาวตอพระเถระ.                                                                   
         บทวา  เตน  กรณีเยน  ความวา  กรณียะอันใดอยางน้ี   คือจะพึงจัด 
สักการะมีดอกไมและของหอมเปนตน     ในที่ปรินิพพานเชนไรหนอ.  จะพึงจัด 
ที่นั่งสําหรับภิกษุสงฆเชนไร.     จะพึงจัดขาทนียะ  โภชนียะ  เชนไร.    อันผูรู 
เรื่องพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลวจะพึงกระทํา   พวกเจามัลละประชมุกัน 
ดวยกรณียะเชนนั้น.      บทวา  สพฺพฺจ  ตาลาวจร  ไดแก  เครื่องดุริยางค 
ทุกชนิด.  บทวา  สนฺนิปาเตถ   ความวา   ตีกลองเรียกประชุม.     เจามัลละ 
เหลาน้ัน    ไดกระทํากันอยางนั้น.     บทวา  มณฺฑลมาเล ไดแก นํามาลัยวง 
ดวยผา.    บทวา ปฏิยาเทนฺตา แปลวา จัด.     บทวา ทกฺขิเณน  ทกฺขณ 
คือ  ทิศาภาคดานทักษิณแหงพระนคร. บทวา พาหิเรน พาหิร ไดแก ไมเขา 
ไปภายในพระนคร  นําไปขางนอก   โดยขางนอกพระนครนั่นแหละ.    บทวา 
ทกฺขิณโต  นครสฺส  ความวา  ต้ังไวในสถานท่ีเชนเดียวกับประตูดานทักษิณ 
ของกรุงอนุราธปุระ       กระทําสักการะสัมมานะแลวจักทําฌาปนกิจในสถานท่ี 
เชนเดียวกับพระเชตวัน. 
         บทวา  อฏ  มลฺลปาโมกฺขา  ไดแก  พวกเจามัสละรุนมัชฌิมวัย 
สมบูรณดวยเรี่ยวแรง. บทวา  สีส  นหฺาตฺวา  ไดแก  ชําระศีรษะอาบนํ้าแลว.  
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บทวา  อายสฺมนฺต  เถร  ความวา  พระเถระผูเดียวปรากฏวาเปนผูมีทิพยจักษุ 
เพราะฉะนั้น   เมื่อพระเถระองคอ่ืน ๆ แมมีอายุ      พวกเจามัลละเหลาน้ัน   ก็  
เรียนถามเฉพาะพระเถระ   ดวยประสงควา  ทานพระอนุรุทธเถระนี้  จักบอกแก 
พวกเราไดชัดเจน.  บทวา   กถ  ปน  ภนฺเต  เทวตาน  อธิปฺปาโย ความวา 
พวกเจามัลละเรียนถามวา   ทานเจาขา   กอนอ่ืน   พวกเรารูความประสงคของ 
พวกเรา   แตความประสงคของเหลาเทวดาเปนอยางไร.    พระเถระเม่ือจะแสดง 
ความประสงคของพวกเจามิลละเทาน้ัน  จึงกลาววา  ตุมฺหาก  โข  เปนตน. 
         คําวา  เจดียของพวกเจามัลละ  ชื่อวา  มกุฏพันธนะน้ี  เปนชื่อของศาลา 
มงคลเปนที่แตงพระองคของพวกเจามัลละ.  ก็ศาลาน้ี  ทานเรยีกวาเจดีย  เพราะ 
อรรถวา  ทานสรางไวอยางงดงาม.   ในคําวา  ยาว   สนฺธิสมลสงฺกฏิรา  นี ้
ที่ตอเรือน  ชือ่วาสันธิ   บอกําจัดกองคูถ  (บอคูถ)    ชื่อวา  สมละ  ที่เทขยะ 
ชื่อวา สังกฏิระ.  บทวา ทิพฺเพหิ  จ  มานุสเกหิ  จ  นจฺเจหิ  ความวา การ 
ฟอนรําของเหลาเทวดามี ณ เบื้องบน   ของเหลามนุษยมี  ณ  เบื้องลาง.  ในการ 
ขับรองเปนตน  ก็นัยนี.้  อนึ่ง  ในระหวางเหลาเทวดา  ก็มีเหลามนุษย  ใน 
ระหวางเหลามนุษยก็มีเทวดา       ทั้งเทวดาและมนุษยไดพากันไปสักการะบูชา 
แมดวยประการดังกลาวมานี้. 
         บทวา มชฺเฌน  มชฌฺ  นครสฺส  หริตฺวา   ความวา  เมื่อพระสรีระ 
ของพระผูมีพระภาคเจาถูกเขานํามาอยางนี้   ภรรยาของพันธุลเสนาบดี    ชื่อวา 
มัลลิกา   ทราบวา   เขานําพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจามา     ก็คิดวาเราจัก 
ใหเขานําเครื่องประดับชื่อมหาลดาประสาธน  เชนเดียวกับเคร่ืองประดับของนาง 
วิสาขา  ซึ่งเราเก็บไวไมไดใชสอยมาตั้งแตสามีของตนตายไป จักบูชาพระศาสดา 
ดวยมหาลดาประสาธนนี้    ดังน้ีแลว    ใหทําความสะอาดมหาลดาประสาธนนั้น 
ชําระดวยนํ้าหอมแลววางไวใกลประตู.    เขาวา  เครื่องประดับนั้น   มีอยูในสถาน  
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ที่ ๓ แหง   คือ  ที่เรือนของสตรีทั้งสองน้ัน   (นางวิสาขา และนางมัลลิกา) และ  
เรือนของโจรชื่อวา  เทวนานิยะ.   กน็างมัลลิกาน้ัน    กลาววา เมื่อพระสรีระของ 
พระศาสดามาถึงประตูแลว     พอทั้งหลาย       จงวางพระสรีระของพระศาสดา 
ลงแลว     สวมเครื่องประดับนี้ที่พระสรีระของพระศาสดา.     เครื่องประดับ 
นั้น    สวมต้ังแตพระเศียรจนจรดพ้ืนพระบาท  พระสรีระของพระผูมีพระภาคเจา 
ซึ่งมีพระฉวีวรรณเหมือนทองคํา ประดับดวยมหาลดาประสาธน ที่ทําดวยรัตนะ 
๗ ประการ    ก็รุงเรืองยิ่งนัก.    นางมัลลิกาน้ันเห็นดังนั้นแลว    ก็มีจิตผองใส 
ทําความปรารถนาวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  ขาพระองค  จักโลดแลนอยูใน 
วัฏฏสงสารตราบใด    ตราบนั้น   กิจดวยเครื่องประดับ   จงอยาแยกจากขาพระ- 
องค  ขอสรีระจงเปนเชนเดียวกับเครื่องประดับที่สวมใสอยูเปนนิตยเถิด. ครัง้น้ัน 
พวกเจามัลลปาโมกข        ยกพระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยเครื่องมหาลดาประ- 
สาธน  ที่ทําดวยรัตนะ ๗ ประการ  ออกทางประตูทิศบูรพา  วางพระสรีระของ 
พระผูมีพระภาคเจาลง  ณ  มกฏุพันธนะเจดียของพวกเจามัลละทางเบื้องทิศบูรพา 
แหงพระนคร. 
         บทวา  ปาวาย  กุสินาร  ความวา ทานพระมหากัสสปะ เดินทางไกล 
ดวยหมายใจวา     จักเท่ียวไปบิณฑบาตในนครปาวาแลวจักไปยังนครกุสินารา. 
ในคําวา นั่ง ณ โคนไมนี้   เหตุไร  ทานจึงไมกลาววาพักกลางวัน.   เพราะทาน 
ไมนั่งเพ่ือตองการจะพักกลางวัน.     ความจริง   เหลาภิกษุบริวารของพระเถระ 
ลวนแตจําเริญสุข   มีบุญมาก   ทานเดินทางดวยเทาบนแผนดินท่ีเสมือนแผนหิน 
อันรอนในเวลาเที่ยง    พากันลําบาก.    พระเถระเห็นภิกษุเหลานั้น     ก็คิดวา 
ภิกษุทั้งหลายพากันลําบาก  ทั้งสถานที่ ๆ จะไปก็ยังอยูไกล   จักพักเสียเล็กนอย 
ระงับความลําบาก   ตอนเย็น  ถึงนครกุสินาราจักเขาเฝาพระทศพล  จึงแวะลง 
จากทาง    ปสูังฆาฏิที่โคนไมแหงหน่ึง    แลวเอาน้ําจากคณโฑน้ําลูบมือและเทา  
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ใหเย็นแลวน่ังลง.      แมเหลาภิกษุบริวารของทาน   ก็นั่ง  ณ  โคนไม  ใชโยนิ 
โสมนสิการทํากัมมัฏฐาน  นั่งสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย.    ดงัน้ัน  ทานจึงไม  
กลาววาพักกลางวัน.   เพราะนั่งเพ่ือตองการบรรเทาความเมื่อยลา. 
         บทวา  มนฺทารวปุปฺผ  คเหตฺวา   ไดแก  เอาไมเสียบดอกมณฑารพ 
ขนาดถาดใหญถือมาดังรม.  บทวา  อทฺทสา  โข   ไดแก เห็นอาชีวกเดินมา 
แตไกล.  ก็แลครั้นเห็นแลว  พระเถระคิดวา  นั่นดอกมณฑารพปรากฏอยูในมือ 
ของอาชีวกนี่  ก็ดอกมณฑารพน้ัน ไมปรากฏในถิ่นมนุษยเสมอ ๆ จะมีก็ตอเม่ือ 
ผูมีฤทธิ์บางทานแผลงฤทธ์ิ และตอเมื่อพระสัพพัญูโพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภ 
ของพระมารดาเปนตน  แตวันนี้  ผูมีฤทธิ์ไร ๆ ก็ไมไดแสดงฤทธิ์นี่  พระศาสดา 
ของเราก็ไมเสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา     ไมไดเสด็จออกจากพระครรภ 
ทั้งวันนี้พระองคก็มิไดตรัสรู    ไมไดประกาศพระธรรมจักร    ไมไดแสดงยมก 
ปาฏิหาริย   ไมไดเสด็จลงจากเทวโลก  ไมไดทรงปลงอายุสังขาร  แตพระศาสดา 
ของเราทรงพระชรา  จักเสด็จปรินิพพานเสียเปนแนแลว.   ลําดับนั้น พระเถระ 
เกิดจิตคิดวา  จักถามเขา   จึงดําริวา   กถ็าเราน่ังถาม   ก็จักเปนการกระทําความ 
ไมเคารพในพระศาสดา   ดังน้ีแลวจึงลุกข้ึน  หมบงัสุกุลจีวรสีเมฆท่ีพระทศพล 
ประทาน    ประหน่ึงพญาชางฉัททันต    หลีกออกจากท่ียืน   คลุมหนังแกวมณี 
ฉะน้ัน   ยกอัญชลีอันรุงเรืองดวยทศนัขสโมทานไวเหนือเกลา   ผินหนาตรงตอ 
อาชีวกดวยคารวะที่ทําในพระศาสดา   กลาวถามวา  ผูมีอายุ  ทานทราบขาวพระ 
ศาสดาของเราบางไหม.  
         ถามวา  ก็ทานพระมหากัสสปะ  รูการปริพพานของพระศาสดา  หรือ 
ไมรูจึงถาม. อาจารยพวกหน่ึงกลาววา การรูของพระขีณาสพท้ังหลาย ตองเน่ือง 
ดวยอาวัชชนะ   ความนึก   ก็ทานพระมหากัสสปะน้ีไมรู   จึงถาม   เพราะทาน 
ไมไดนึกไว.   พระเถระมากดวยสมาบัติ   ยังชีวิตใหเปนไปดวยการมากไปดวย  
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สมาบัติเปนนิตย  ในที่อยูกลางคืน  ที่พักกลางวัน   ที่เรนและทีม่ณฑปเปนตน  
เขาบานของตระกูลก็เขาสมาบัติทุกประตูเรือน   ออกจากสมาบัติแลวจึงรับภิกษา 
เขาวา พระกระทําความต้ังใจอยางนี้วา ดวยอัตภาพสุดทายน้ี  เราจักอนุเคราะห 
มหาชน  ชนเหลาใด  ถวายภิกษาหรือทําสักการะดวยของหอม... และดอกไม 
เปนตนแกเรา  ทานน้ันของชนเหลาน้ันจงมีผลมาก  ดังนี้    เพราะฉะนั้น   ทาน 
จึงไมรูเพราะมากไปดวยสมาบัติ.  ดังน้ัน อาจารยพวกหน่ึงจึงกลาววา ทานไมรู 
จึงถาม.     คําน้ัน  ไมควรถือเอา.  เพราะวาไมมีเหตุที่จะไมรูในขอน้ัน.    การ 
ปรินิพพานของพระศาสดา        ไดเปนการกําหนดไวชัดแลวดวยนิมิตทั้งหลาย 
มีหม่ืนโลกธาตุไหวเปนตน  พระเถระผูรูอยูจึงถามเพ่ือใหเกิดสติแกภิกษุทั้งหลาย 
ดวยคิดวา ก็ในบริษัทของพระเถระ ภิกษุบางเหลาก็เคยเห็นพระผูมีพระภาคเจา 
บางเหลาก็ไมเคยเห็น     บรรดาภิกษุเหลาน้ัน      แมภิกษุเหลาใดเคยเห็นแลว 
ภิกษุแมเหลานั้นก็ยังอยากจะเห็น   แมภิกษุเหลาใดไมเคยเห็น  แมภิกษุเหลานั้น 
ก็ยากจะเห็นเหมือนกัน  บรรดาภิกษุเหลาน้ัน    ภิกษุเหลาใดไมเคยเห็น   ภิกษุ 
เหลาน้ันก็ไปเพราะกระหายท่ีจะเห็นยิ่งนัก    ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาอยูไหน 
ทราบวาปรินิพพานเสียแลว   ก็จะไมอาจจะดํารงตัวอยูได  ทิ้งบาตรจีวร  นุงผา 
ผืนเดียวบาง นุงไมดีบาง หมไมดีบาง ทุบอกร่ํารองไห  ในที่นั้น  ผูคนทั้งหลาย 
จักแสดงโทษของเราวา เหลาภิกษุผูถือบังสุกุลจีวริกังคธุดงค   ที่มากับพระมหา 
กัสสปะรองไหเสียเองเหมือนสตรี ภิกษุเหลาน้ันจักปลอบโยนพวกเราไดอยางไร 
ก็ปาใหญนคงจะวางเปลา    เมื่อภิกษุทั้งหลายรองไหเหมือนในท่ีนี้      ข้ึนชือ่วา 
โทษคงจะไมมี   เพราะรูเรื่องเสียกอน   แมความโศกเศราก็คงจะเบาบางดังน้ี.  
         บทวา   อชฺช  สตฺตาห  ปรินิพฺพุโต  สมโณ  โคตโม  แปลวา 
นับถึงวันนี้  พระสมณโคดมปรินิพพานได  ๗ วันแลว.  บทวา  ตโต  เม  อิท 
ไดแก ดอกมณทารพน้ี   ขาพเจาเก็บมาแลวแตสถานท่ีปรินิพพานของพระสมณ 
โคดมน้ัน.  
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         บทวา สุภทฺโท  นาม  วุฑฺฒปพฺพชิโต  ความวา  คําวา  สุภัททะ 
เปนชื่อของภิกษุนั้น  แตเพราะภิกษุนั้น  บวชในเวลาเปนคนแก  ทานจึงเรียกวา  
วุฑฒบรรพชิต.   ก็เพราะเหตุไร   สุภัททะภิกษุนั้นจึงกลาวอยางน้ี.     เพราะ 
อาฆาตในพระผูมีพระภาคเจา.  ไดยินวา  สุภัททะภิกษุนี้นั้น  เคยเปนชางตัดผม 
ในเมืองอาตุมานคร ที่มาในขันธกะ บวชเม่ือแก ทราบวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จออกจากนครกุสินาราไปยังอาตุมานครพรอมกับภิกษุ ๒๕๐  รูป.    พระผูมี 
พระภาคเจากําลังเสด็จมา   จึงคิดวาจักกระทํายาคูทานถวายในเวลาเสด็จมา    จึง 
เรียกบุตร ๒ คน  ซึ่งเตรียมตัวจะเปนสามเณร   บอกวา พอเอย เขาวา พระผูมี 
พระภาคเจาเสด็จมายังอาตุมานคร     พรอมกับภิกษุหมูใหญประมาณ  ๒๕๐ รูป 
ไปเถิดพอ     จงถือเครื่องมีดโกนพรอมกับทะนานและถังไปทุกลําดับบานเรือน 
จงรวบรวมเกลือบาง   น้าํมันบาง  ขาวสารบาง  ของเค้ียวบาง  เราจักกระทํายาคู 
ทานถวายแดพระผูมีพระภาคเจาผูเสด็จมา. บุตร ๒ คนนั้นก็ไดกระทําอยางนั้น.  
         ผูคนเห็นเด็กเหลาน้ันมีเสียงเพราะ     มีไหวพริบ    บางประสงคจักให 
กระทํา   บางประสงคจะไมใหกระทํา   แตก็ใหกระทําท้ังน้ัน   ถามวา พอเอยเจา 
จักรับไปในเวลาทําหรือ.    เด็ก  ๒  คนน้ันบอกวา  พวกขาไมตองการอะไรอ่ืน 
แตพอของเราประสงคจะถวายยาคูทาน     ในเวลาท่ีพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมา. 
ผูคนไดฟงดังน้ันแลวก็ไมคอยนําพา  ยอมใหสิ่งท่ีเด็กทั้ง  ๒ นัน้   อาจนําไปได 
หมด  ที่ไมอาจนําไปไดก็สงคนไป.  ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมายังอาตุมา- 
นครก็เขาไปยังโรงลานขาว    ตกเย็น    สุภัททะภิกษุก็ไปยังประตูบาน   เรียก 
มนุษยมากลาววา  อุบาสกอุบาสิกาท้ังหลาย   ขาพเจาไมไดรับอะไร ๆ อยางอ่ืน 
จากสํานักของทานท้ังหลาย    ขาวสารเปนตนที่เด็กของขาพเจานํามาเพียงพอแก 
สงฆ พวกทานจงใหเพียงงานฝมือเถิด.  ถามวา พวกขาพเจาจะทําอยางไรเจาขา. 
สุภัททะภิกษุพูดวา พวกทานจงถือเอาส่ิงน้ี  ๆ  แลวใหถือเครื่องอุปกรณทั้งหมด  
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ใหสรางเตาไฟท่ีวิหาร   ตนเองนุงกาสาวะดําผืนหนึ่ง    หมผืนหน่ึง    แลวสั่งวา 
จงทําส่ิงน้ี  ครุนคิดอยู   ตลอดทั้งคืน  สละทรัพยหน่ึงแสนใหเขาจัดยาคูสําหรับ 
ดื่มกิน   และน้ําผ้ึง   น้ําออยงบ.   ยาคูที่พึงกินแลวด่ืม   ชื่อวายาคูสําหรับกินดื่ม. 
ของมีเนยใส   น้ําผ้ึง   น้ําออย   ปลา   เนื้อ   ดอกไม   ผลไม   และรสเปนตน  
อยางใดอยางหนึ่ง  ชื่อวาของเค้ียว  ใสของเค้ียวท้ังหมดลงในยาคูนั้น.   คันธชาติ 
ที่หอม  ที่เขาใชทาศีรษะสําหรับผูตองการเลนกีฬาก็มี.    
         ครั้นเวลาเชาตรู   พระผูมีพระภาคเจา   ปฏิบติัพระสรีรกจิแลว   มีภิกษุ 
สงฆแวดลอม       เสด็จบายพระพักตรเขาไปยังอาตุมานครเพ่ือเท่ียวบิณฑบาต. 
ผูคนทั้งหลายก็บอกแกสุภัททะภิกษุนั้นวา      พระผูมีพระภาคเจากําลังเสด็จเขา 
บานบิณฑบาต  ทานจัดยาคูไวเพ่ือใคร. พระสุภัททะภิกษุนั้น นุงหมผากาสาวะดํา 
เหลาน้ัน  เอามือขางหน่ึงจับทัพพีและกระบวย  คุกเขาขางขวาลงที่พ้ืนดิน  ถวาย 
บังคมดุจพรหมทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา  โปรดทรง 
รับยาคูของขาพระองคเถิด.  ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามและทรงฟง 
คําน้ันแลว   ทรงติเตียนพระสุภัททะวุฑฒบรรพชติน้ัน.   เพราะเรื่องนั้น  ทรง 
บัญญัติ  ๒  สิกขาบทคือ    สิกขาบทวาดวยการชักชวนในสิ่งเปนอกัปปยะ  และ 
สิกขาบทวา ดวยการรักษาเครื่องมีดโกน  โดยนัยท่ีมาในขันธกะวา พระตถาคต 
แมทรงทราบ   ก็ทรงถามดังน้ีเปนตน    แลวตรสัวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหลา 
ภิกษุผูแสวงหาโภชนะลวงไปถึงหลายโกฏิกัป        พวกเธอบรโิภคโภชนะที่เปน 
อกัปปยะของพวกเธอ  อันเกิดข้ึนโดยไมชอบธรรม   จักตองไปบังเกิดในอบาย 
ทั้งหลาย   หลายแสนอัตภาพ   จงหลีกไป   อยามายุดยื้อ  ดังนี้แลว  ไดเสด็จ 
บายพระพักตรไปเที่ยวภิกษุ  แมภิกษุรูปหน่ึง  ก็ไมรับอะไร ๆ เลย. 
         พระสุภัททะเสียใจ       ก็ผูกอาฆาตในพระผูมีพระภาคเจาวา  พระผูมี 
พระภาคเจานี้เขาใจวาเรารูทุกส่ิงจึงเที่ยวไป  ถาไมทรงประสงคจะรับ  ก็ควรสง  
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คนไปบอก   ข้ึนชื่อวา อาหารท่ีสุกแลวน้ี    เมื่อจะต้ังอยูนานตลอดไป   พึงต้ังอยู  
ไดเพียง ๗ วัน   แทจริง   ของน้ีจะพึงเปนของท่ีเราจัด ไวตลอดชีวิต   พระองค 
ก็ทรงทําใหพินาศเสียสิ้น     พระผูมีพระภาคเจานี้ไมทรงหวังดีตอเราเสียเลย. 
เมื่อพระทศพลยังทรงพระชนมอยู   จึงไมอาจกลาวอะไร ๆ ได.  ไดยินวา พระ 
สุภัททะน้ันคิดอยางนี้วา  พระมหาบุรุษนี้  บวชจากตระกูลสูง  ถาเราพูดอะไรไป 
ก็จักทรงคุกคามเราผูเดียว.  พอไดฟงวา พระผูมีพระภาคเจาผูนี้นั้น ปรินิพพาน 
แลวในวันนี้    ก็ราเริงยินดีประดุจไดลมหายใจ  จึงกลาวอยางน้ี.  พระเถระฟงคํา 
นั้นแลว    มไิดสําคัญวาประหนึ่งถูกประหารท่ีหทัย    ประหน่ึงฟาปราศจากเมฆ 
ผาลงบนกระหมอม.  แตพระเถระเกิดธรรมสังเวช. พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพาน 
ไดเพียง ๗ วัน  แมวันนี้     พระสรรีะของพระองค    มีพระฉวีวรรณดังทองคํา 
ก็ยังดํารงอยูทีเดียว. กากบาปเสี้ยนหนามอันใหญเกิดข้ึนเร็วอยางนี้ในพระศาสนา 
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงนํามาดวยทุกขยาก ก็คนบาปน้ี  นี้เมื่อเติบโต  ไดคน 
อ่ืนเห็นบาปน้ันเปนพรรคพวก   ก็อาจจะทําพระศาสนาใหเสื่อมถอยได. 
         ลําดับนั้น  พระเถระคิดวา  ก็ถาเราจักใหหลวงตาผูนี้นุงผาเกา  เอาข้ีเถา 
โรยศีรษะ  ขับไลไป.   ผูคนทั้งหลายก็จะพากันยกโทษพวกเราวา  เมื่อพระสรีระ 
ของพระสมณโคดมยังคงอยู  เหลาสาวกก็วิวาทกัน  เพราะฉะน้ัน  เราจึงอดกลั้น 
ไวกอน ก็ธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว ก็เสมือนกองดอกไมที่ยังไมได 
ควบคุม   ในธรรมท่ีทรงแสดงแลวน้ัน   เปรียบเหมือนดอกไมทั้งหลายท่ีตองลม 
ยอมกระจัดกระจายไป  ฉันใด  สิกขาบท  ๑-๒ สิกขาบทในวินัยก็จักพินาศ 
ปญหาวาระ ๑-๒  วาระ  ในสูตรก็จักพินาศ  ภูมิอ่ืน ๑-๒ ภูมิ  ในอภิธรรม 
ก็จักพินาศ  ในเมื่อเวลาลวงไป ๆ ดวยอํานาจบุคคลชั่วเห็นบาปน้ี  ก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน.  เมื่อมูลรากพินาศไปอยางน้ี  พวกเรากจั็กเปนเสมือนปศาจ.  เพราะ 
ฉะน้ัน เราจําจักตองสังคายนาธรรมวินัย  เมื่องเปนดังน้ี  ธรรมน้ี  วินัยนี้  กจั็ก  
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มั่นคงเหมือนดอกไมที่คุมไวดวยดายเหนียว   ก็เพ่ือประโยชนอยางนี้   พระผูมี  
พระภาคเจาจึงเสด็จตอนรับเรา   ตลอดทาง  ๓  คาวุต  (๓๐๐  เสน)    ประทาน 
อุปสมบทดวยโอวาท ๓ ประการ  ทรงเปลี่ยนจีวรจากพระวรกาย   ตรัสปฏปิทา 
เปรียบดวยดวงจันทร    ประหน่ึงส่ันมือในอากาศ   ทรงยกยองเราเปนกายสักขี 
(มีวิหารธรรมเสมอดวยพระองค)   ทรงมอบความเปนสกลศาสนทายาท ๓ ครั้ง 
วา เมื่อภิกษุเชนเรายังดํารงอยู   ภิกษุชัว่ผูนี้จักไมไดความเจริญในพระศาสนา. 
อธรรมยังไมรุงเรือง   ธรรมก็จะไมเสื่อมถอย   อวินัยยังไมรุงเรือง   วินัยก็จะไม 
เสื่อมถอย   ฝายอธรรมวาทียังไมมีกําลัง   ฝายธรรมวาทีก็จะไมออนกําลัง   ฝาย 
อวินัยวาทียังไมมีกําลัง  ฝายวินัยวาทีก็จะไมออนกําลัง  เพียงใด  เราก็จักสังคายนา 
ธรรมและวนิัยเพียงนั้น.  แตนั้น   เหลาภิกษุรวบรวมภิกษุที่เปนสภาคกัน   เพียง 
พอแกตน ๆ ก็จักกลาวสิ่งที่ควรและไมควรได  เมื่อเปนดังน้ี   ภิกษุชั่วผูนี้ตนเอง 
ก็ประสบนิคคหะ  ไมอาจเงยศีรษะไดอีก  พระศาสนาก็จักมั่นคงและแพรหลาย. 
พระเถระคิดวา เราเกิดจิตคิดอยางนี้แลว  ยังไมอาจบอกใครๆ ไดแตปลอบโยน 
ภิกษุสุงฆ.   ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  อถโข  อายสฺมา  มหากสฺสโป 
ฯเปฯ   เนต  าน วิชฺชติ  ดังน้ี. 
         บทวา   จิตก   ไดแก  จิตกาธาน   ที่ทําดวยไมจันทนประดับดวยรัตนะ 
สองพัน.  บทวา  อาลิมฺเปสฺสาม  ไดแก  ชวยกันจุดไฟ.  บทวา  น  สกฺโกนฺติ 
คือ ชนทั้งหลาย ๘ คนบาง ๑๖ คนบาง ถือคบไฟเปนคู ๆ เพ่ือติดไฟ  พัดดวย 
ใบตาล  เปาดวยสูบ  แมกระทําการณนั้น ๆ ก็ไมอาจทําใหไฟติดได.   พึงทราบ 
วินิจฉัยในคําวา เทวตาน  อธิปฺปาโย นี้ดังน้ี.  ไดยินวา เทวดาเหลาน้ัน  เปน 
เทวดาอุปฏฐากของพระเถระน่ันเอง.    ความจริง    เพราะจิตเลื่อมใสพระอสีติ 
มหาสาวก  อุปฏฐาก  ๘๐,๐๐๐ ตระกูล  ของพระมหาสาวกเหลาน้ัน  ก็ไปบังเกิด 
ในสวรรค.      ลําดับนั้น    เหลาเทวดาผูมีจิตเลื่อมใสในพระเถระแลวบังเกิดใน  
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สวรรค   ไมเห็นพระเถระในสมาคมน้ัน      คิดวา   พระเถระประจําตระกูลของ  
พวกเราไปเสียที่ไหนหนอ   ก็เห็นทานเดินอยูระหวางทาง   จึงพากันอธิษฐานวา 
เมื่อพระเถระประจําตระกูลของพวกเรายังไมไดถวายบังคมพระสรีระของพระผูมี 
พระภาคเจา  ขอจิตกาธานอยาเพ่ิงติดไฟ  ดังนี้.   เหลาผูคนฟงเรื่องนั้นแลวคิดวา 
เขาวาพระมหากัสสปะ     กลาววา   ดกูอนทานภิกษุ   เราจักถวายบังคมพระบาท 
ของพระทศพล  พรอมกบัภิกษุ  ๕๐๐  รูป  ดังนี้แลวจึงมา  เมื่อยังมาไมถึง 
จิตกาธานก็จักไมติดไฟ    ผูเจริญ    ภิกษุนั้นเปนเชนไร    ดํา    ขาว    สูง   เต้ีย 
เมื่อภิกษุเชนน้ียังดํารงอยู   ทําไมพระทศพลจึงปรินิพพาน  ดังนี้แลว   บางพวก 
ถือของหอมและดอกไมเปนตนเดินสวนทาง   บางพวกทําถนนใหสวยงาม    ยืน 
สํารวจทางที่จะมา. 
         คําวา อถโข  อายสฺมา  มหากสฺสโป  เยน  กุสินารา ฯเปฯ  สริสา 
วนฺทิ   ความวา  ไดยินวา  พระเถระกระทําประทักษิณจิตกาธาร  พลางรําลึก 
กําหนดวา  ตรงนี้พระเศียร   ตรงนี้พระบาท.  แตนั้น   พระเถระก็ยืนใกลพระบาท 
ทั้งสอง เขาจตุตถฌาน อันเปนบาทแหงอภิญญา   ออกจากฌานแลวอธิษฐานวา 
ขอพระยุคลบาทของพระทศพล   ทีม่ีลักษณะจักรอันประกอบดวยซ่ี  ๑,๐๐๐  ซี ่
ประดิษฐานแลว     จงชําแรกคูผา  ๕๐๐  คู   พรอมกับชั้นสําล ี  รางทอง   และ 
จิตกาธานไมจันทนออกเปน ๒ ชอง ประดิษฐานเหนือเศียรเกลาของขาพระองค 
ดวยเถิด.  พรอมดวยจิตอธิษฐาน พระยุคลบาท  กช็ําแรกคูผา  ๕๐๐  คู  เปนตน 
เหลาน้ันโผลออกมา  ประหน่ึงจันทรเพ็ญออกจากระหวางพลาหกฉะน้ัน.   พระ 
เถระเหยียดมือทั้ง ๒   เสมือนดอกปทุมแดงท่ีคลี่บานแลว  จับพระยุคลบาทของ 
พระศาสดา  อันมีพระฉวีวรรณดังทองคําจนถึงขอพระบาทไวมั่นแลว ประดิษ- 
ฐานไวเหนือเศียรเกลาอันประเสริฐของตน.    ดวยเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา  เผย 
พระบาทถวายบังคมพระบาทของผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา.  
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         มหาชน    เห็นความอัศจรรยดังน้ันแลว      บันลือสีหนาทกระหึ่มข้ึน  
พรอมกัน    บูชาดวยของหอมและดอกไมเปนตนแลวไหวตามความพอใจ.  ก็แล 
พอพระเถระ   มหาชน   และภิกษุ  ๕๐๐ รูปเหลาน้ัน  ถวายบังคมแลว   ก็ไมมี 
กิจท่ีจะตองอธิษฐานอีก.  ดวยอํานาจการอธิษฐานตามปกติเทานั้น   ฝาพระยุคล 
บาทของพระผูมีพระภาคเจามีวรรณะดังนํ้าครั่ง     พนจากมือของพระเถระแลว 
ไมกระทําไมจันทนเปนตนอะไรใหไหว     ประดิษฐานอยูในท่ีเดิม.     จรงิอยู 
เมื่อพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาออกมาหรือเขาไป   ใยสําลีก็ดี   เสนผา 
ก็ดี  หยาดนํ้ามันก็ดี   ชิ้นไมก็ดี   ไมเคลื่อนจากท่ีเลย.   ทั้งหมดต้ังอยูตามเดิม 
นั่นแล.    แตเมื่อพระยุคลบาทของพระตถาคตต้ังข้ึนแลวก็หายวับไป      เหมือน 
พระจันทรและพระอาทิตยอัสดงคต   มหาชนพากันรองไหยกใหญ.    นากรุณา 
ยิ่งกวาครั้งปรินิพพานเสียอีก. 
         ก็คําวา สมเยว  ภควโต   จิตโก  ปชฺชลิ  นี ้  ทานกลาวดวยอํานาจ 
มองไมเห็นใคร ๆ ผูพยายามจะติดไฟ.  ก็จิตกาธานนั้นติดไฟพรึบเดียวโดยรอบ 
ดวยอานุภาพของเทวดา.  บทวา  สรีราเนว  อวสิสฺสสึุ  ความวา  เมื่อกอนได 
ชื่อวา  สรีระ   ก็เพราะต้ังอยูดวยโครงรางอันเดียวกัน    บัดนี้ทานกลาววาสรีระ 
ทั้งหมดกระจัดกระจายไปแลว.     อธิบายวา  พระธาตุทั้งหลาย   ก็เสมือนดอก 
มะลิตูม     เสมือนแกวมุกดาที่เจียรนัยแลว     และเสมือนจุณทองคํายังเหลืออยู. 
จริงอยู  สรีระของพระพุทธเจาผูมีพระชนมายุยืนทั้งหลาย    ยอมติดกันเปนพืด 
เชนกับแทงทองคํา.    สวนพระผูมีพระภาคเจาทรงอธิษฐานพระธาตุใหกระจาย 
วา  เราอยูไดไมนานก็จะปรินิพพาน  ศาสนาของเรายังไมแพรหลายไปในที่ทั้ง 
ปวงกอน   เพราะฉะนั้น   เมื่อเราแมปรินิพพานแลว  มหาชนถอืเอาพระธาตุแม 
ขนาดเทาเมล็ดพันธุผักกาดทําเจดียในท่ีอยูของตน ๆ ปรนนิบติั     จงมีสวรรค 
เปนที่ไปในเบ้ืองหนา.  ถามวา  พระธาตุอยางไหนของพระองคกระจัดกระจาย  
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อยางไหนไมกระจัดกระจาย.  ตอบวา พระธาตุ  ๗ เหลาน้ีคือ    พระเข้ียวแกว  
๔ พระรากขวัญ ๒ พระอุณหิส ๑  ไมกระจัดกระจาย  นอกน้ันกระจัดกระจาย. 
บรรดาพระธาตุเหลาน้ัน       พระธาตุเล็ก ๆ  ทั้งหมดไดมีขนาดเทาเมล็ดพันธุ 
ผักกาด   พระธาตุใหญขนาดเทาเมล็ดขาวสารหักกลาง  พระธาตุขนาดใหญยิ่ง 
มีขนาดเทาเมล็ดถั่วเขียวหักกลาง.                                     
         บทวา  อุทกธารา   ความวา ทอนํ้าขนาดปลายเทาแขนก็ดี  ขนาดแขง 
ก็ดี   ขนาดลําตาลก็ดี  ตกจากอากาศดับไป.  คําวา  อุทก  สาลโตป  นี้  ทาน 
กลาวหมายตนสาละที่ยืนตนลอมอยู.   ทอนํ้าออกจากระหวางลําตน  และระหวาง 
ดาคบของตนสาละเหลานั้นดับไฟ.  จิตกาธานของพระผูมีพระภาคเจาขนาดใหญ. 
เกลียวนํ้าขนาดเทางอนไถ   แมชําแรกดินโดยรอบ     เชนเดียวกับพวงแกวผลึก 
ผุดข้ึนจับจิตกาธาร.    บทวา  คนฺโธทเกน ไดแก  น้ําหอมนานาชนิด    ที่เขา 
บรรจุหมอทอง หมอเงินใหเต็มนํามา.  บทวา  นิพฺพาเปสุ ความวา  เหลาเจา 
มัลละดับจิตกาธานเกลี่ยดวยไม  ๘  อัน  ที่ทําดวยทองและเงิน. ก็เมื่อไฟกําลังไหม 
จิตกาธานนั้นอยู   เปลวไฟก็พุงข้ึนจากระหวางกิ่ง    คาคบและใบของตนสาละที่ 
ยืนตนลอมอยู.    ใบ  กิ่ง หรือ   ดอกไมไหมเลย.    ทั้งมดแดง   ทั้งลิง  ทั้งสัตว 
เล็ก ๆ  เที่ยวไปโดยระหวางเปลวไฟ.  ธรรมดาในทอนํ้าท่ีตกจากอากาศก็ดี  ใน 
ทอนํ้าท่ีออกจากตนสาละก็ดี   ในทอนํ้าท่ีชําแรกแผนดินออกไปก็ดี   ควรถือเอา 
เปนประมาณ. 
         ก็แลครัน้ดับจิตกาธานอยางนี้แลว      เหลาเจามัลละก็ใหประพรมดวย 
คันธชาติ  ๔  ชนิด  ที่สัณฐาคาร  โปรยดอกไมมีขาวตอกเปนที่คํารบหา  ติด 
เพดานผาไวเบื้องบน    ขจิตดวยดาวทองเปนตน    หอยพวงของหอมพวงมาลัย 
และพวงแกว  ใหลอมมานและเส่ือลําแพนไวสองขางต้ังแตสัณฐาคารจนถึงมงคล 
ศาลาท่ีประดับศีรษะ  กลาวคือมกุฏพันธน  แลวติดเพดานผาไวเบื้องบน   จิต  
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ดวยดาวทองเปนตน   หอยพวงของหอมพวงมาลัยและพวงแกวแมในที่นั้น    ให 
ยกธง ๕ สี  โดยสีกานมณีและไมไผ ลอมธงชัยและธงปฏากไวโดยรอบ   ต้ังตน  
กลวยและหมอบรรจุน้ําไวเต็ม   ที่ถนนท้ังหลาย   อันรดน้ําและเกลี้ยงเกลาก็ตาม 
ประทีปมีดาม      วางรางทองพรอมดวยพระธาตุทั้งหลายไวบนคอชางที่ประดับ 
แลว   บูชาดวยมาลัยและของหอมเปนตน    เลนสาธุกีฬา    นาํเขาไปภายในพระ 
นคร  วางไวบนบัลลังกทีท่ําดวยรัตนะ ๗ ประการ ณ  สัณฐาคาร  กั้นเฉวตฉัตร 
ไวเบ้ืองบน.  ครั้นกระทําดังน้ีแลว    ครั้งน้ัน   เหลาเจามัลละชาวนครกุสินารา 
ใหทหารถือหอกเปนลูกกรง  ใหทหารถือธนูเปนกําแพงลอมที่สัณฐาคาร  บูชา 
พระสรีระของพระผูมีพระภาคเจา   ดวยการฟอนรํา  การขับรอง  การประโคม 
ดวยมาลัย   ของหอม  ตลอด ๗ วัน   บัณฑิตพึงทราบดังกลาวมาฉะน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา สตฺติปฺชร  กริตฺวา  ไดแก  จัดเหลา 
บุรุษถือหอกลอมไว. บทวา   ธนุปาการ ไดแก  จัดเหลาชางเรียงลําดับกระพอง 
ตอกันลอมไวกอน .จากน้ัน  จัดเหลามาเรียงลําดับคอตอกัน    ตอน้ัน  จัดเหลา 
รถเรียงลําดับปลายลิ่มลอรถตอกัน    ตอน้ัน  จัดเหลาราบยืนเรียงลําดับแขนตอ 
กัน   ปลายรอบแถวทหารเหลาน้ัน   จัดเหลาธนูเรียงลําดับตอกันลอมไว. เหลา 
เจามัลละจัดอารักขาตลอดท่ีประมาณโยชนหน่ึง  โดยรอบ ๗ วัน   ทําประหนึ่ง 
ลูกโคสวมเกราะ  ดวยประการฉะน้ี. 
         ทานหมายเอาขอน้ันจึงกลาววา  ธนุปาการ  ปริขิปาเปตฺวา  ดังนี้. 
ถามวา ก็เพราะเหตุไร  เหลาเจามัลละเหลาน้ัน    จึงไดกระทําดังนั้น.    ตอบวา 
ใน ๒  สัปดาหแรกจากนี้      เจามัลละเหลาน้ัน       กระทําโอกาสท่ียืนและนั่ง 
สําหรับภิกษุสงฆ  จัดแจงของเค้ียวของฉันถวาย  ไมไดโอกาสที่จะเลนสาธุกีฬา. 
แตนั้น    เจามัลละเหลาน้ันดําริกันวา    พวกเราจักเลนสาธุกีฬาตลอดสัปดาหนี้. 
ขอท่ีใคร ๆ รูวาพวกเราประมาท แลวมายึดเอาพระธาตุทั้งหลายไปเสีย  มีฐานะ  
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ที่จะเปนไปได     เพราะฉะนั้น     พวกเราจักตองต้ังกองรักษาการณไวแลวเลน  
กีฬากัน.  ดวยเหตุนั้น เจามัลละเหลาน้ันจึงไดกระทําดังน้ัน. 
         บทวา  อสฺโสสิ  โข   ราชา  ความวา  พระเจาอาชาตศัตรูทรงทราบ 
เรื่องแลว.   ไดยินวา  เหลาอํามาตยของทาวเธอ  ครั้งแรกทีเดียวคิดวา  ธรรมดา 
วาพระศาสดาปรินิพพานแลว   ใคร ๆ ก็ไมอาจนําพระองคมาไดอีก   แตไมมีผู 
เสมอเหมือนพระราชาของเรา   ดวยศรัทธาของปุถุชน   ถาพระราชาพระองคนี้ 
จักทรงสดับโดยทํานองน้ี    หฤทัยของทาวเธอจักตองแตก   แตพวกเราควรระวัง 
รักษาพระราชาไวดังนี้.    อํามาตยเหลาน้ันจึงนํารางทอง ๓ ราง      บรรจุของ 
อรอย ๆ ไวเต็มนําไปยังราชสํานัก   กราบทูลวา   ขาแตเทวะ   พวกขาพระองค 
ฝนไป    พระองคควรทรงผาเปลือกไมสองชั้นแลวบรรทมในรางที่เต็มดวยของ 
อรอย ๆ ๔ อยาง  พอที่ชองพระนาสิกโผล   เพ่ือขจัดความฝนนั้นเสียพระราชา 
สดับคําของเหลาอํามาตยผูหวังดี   ทรงรับสั่งวา   เอาสิพอ    แลวไดทรงกระทํา 
อยางนั้น.  ลาํดับนั้นอํามาตยผูหน่ึง  เปลื้องเครื่องประดับแลวสยายผม  ผินหนา 
ไปทางทิศที่พระศาสดาปรินิพพาน  ประคองอัญชลีทลูพระราชาวา   พระเจาขา 
ข้ึนชื่อวาสัตวผูหลุดพนจากความตาย  หามีไม  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
ทรงเปนผูเจริญชนมายุ  เปนเจติยสถาน    เปนบุญเขต    เปนพระแทนอภิเษก 
เปนศาสดาของเราท้ังหลาย  ปรินิพพานแลว  ณ นครกุสินารา    พระราชาทรง 
สดับแลว     ก็ถึงวิสัญญีภาพ (สลบ)  ปลอยไออุนในรางอันเต็มดวยของอรอย 
๔ อยาง  ลําดับนั้น    เหลาอํามาตยก็ยกพระองคข้ึนจากรางที่ ๑ นั้น ใหบรรทม 
ณ รางที่  ๒.  ทาวเธอกลับฟนข้ึนมาตรัสถามวา  พอเอย  พวกเจาพูดอะไรนะ. 
กราบทูลวา  พระมหาราชเจา   พระศาสดาปรินิพพานแลว   เจาขา.   พระราชา 
ก็กลับทรงวสิัญญีภาพอีก  ปลอยไออุนลงในรางของอรอย ๔ อยาง.  ลําดับนั้น 
เหลาอํามาตยชวยกันยกทาวเธอข้ึนจากรางที่ ๒ นั้นแลว  ใหบรรทมในรางท่ี   ๓.  
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ทาวเธอทรงกลับพ้ืนข้ึนมาตรัสถามวา  พอเอย พวกเจาพูดอะไรนะ.  กราบทูล  
วา  พระศาสดาปรินิพพานแลว  พระเจาขา.     พระราชาก็ทรงวิสัญญีภาพอีก. 
ครั้งน้ัน   เหลาอํามาตยชวยกันยกพระองคข้ึนใหสรงสนาน    เอาหมอนํ้ารดน้ํา 
ลงบนพระเศียร. 
         พระราชาทรงจําไดแลว  ลุกจากท่ีประทับนั่งสยายพระเกศา ที่มีวรรณะ 
ดั่งแกวมณีอบดวยของหอมทอดพระปฤษฏางค     ที่มีวรรณะดงัแผนทองคํา 
เอาฝาพระหัตถตบพระอุระ  จับพระอุระที่มีวรรณะดังผลตําลึงทองคํา ประหน่ึง 
วาจะเสียบดวยน้ิวพระหัตถอันกลมกลึง  ที่มีวรรณะดุจหนอแกวประพาฬ  ทรง 
คร่ําครวญ  เสด็จลงไปในระหวางถนน   ดวยเพศของคนวิกลจริต    ทาวเธอมี 
นางรําท่ีแตงตัวแลวเปนบริวาร     เสด็จออกจากพระนครไปยังสวนมะมวงของ 
หมอชีวกทอดพระเนตรสถานท่ี ๆ    พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งแสดงธรรม 
พร่ําปริเทวนาการซํ้า ๆ วา  พระผูมีพระภาคเจา     ผูสัพพัญูประทับนั่งแสดง 
ธรรมที่นี้   มใิชหรือ ?  ทรงบรรเทาความโศกศัลยของขาพระองค    พระองค 
ทรงนําความโศกศัลยของขาพระองคออกไป     ขาแตพระผูมีพระภาคเจา    ขา 
พระองคมายังสํานักของพระองคแลว   แตบัดนี้     พระองคไมประทานแมคําโต 
ตอบแกขาพระองค    และตรัสคําเปนตนอยางนี้วา    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา 
ขาพระองคสดับมาในเวลาอ่ืน  มิใชหรอื ?  วาในเวลาเห็นปานน้ัน    พระองค 
มีภิกษุสงฆหมูใหญเปนบริวาร  เสด็จจาริกไป  ณ  ภาคพ้ืนชมพูทวีป    แตบัดนี้  
ขาพระองคก็ไดแตฟงเรื่องอันไมเหมาะ.   ไมควร    แกพระองคเลย    แลวทรง 
รําลึกพระคุณของพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาประมาณ  ๖๐  คาถา     ทรงพระ 
ดําริวา   อะไร ๆ ยอมไมสําเร็จไดดวยปริเทวนาการของเรา      จําเราจักใหนํา 
พระบรมธาตุของพระทศพลมา.    ทรงสดับมาอยางนี้แลว    ครั้นแลว  เมื่อทรง 
หายวิสัญญีภาพเปนตนแลว  ก็โปรดสงทูตไป.  ทานหมายเอาเรื่องนั้น    จึงกลาว 
วา อถ  โข ราชา เปนอาทิ.  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 460 

         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ทูต  ปาเหสิ     ไดแก ทรงสงทูตและ  
บรรณาคารไป.  พระเจาอชาตศัตรูทรงพระดําริวา ถาพวกเจามัลละจักให  ก็เปน 
การดี   ถาเขาไมให   ก็จําเราจักตองนํามาดวยอุบาย   นํามาใหไดดังน้ีแลว  ทรง 
จัดกองทัพ ๔  เหลา    เสด็จออกไปดวยพระองคเอง.   แมเหลาเจาลิจฉวีเปนตน 
ก็สงทูตไป   เสด็จออกไปดวยพระองคเอง    พรอมดวยกองทัพ  ๔ เหลาเหมือน 
พระเจาอชาตศัตรูฉะน้ัน.  ถามีคําถามวา บรรดาเจาเหลาน้ัน  เจามัลละชาวนคร 
ปาวา   มีระยะใกลกวาเขาท้ังหมด   อยูในนครปาวาระยะ ๓ คาวุต   แตนครกสุิ- 
นารา   แมพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขานครปาวาแลว   ก็ยังเสด็จไปนครกุสินารา 
เมื่อเปนเชนน้ัน   เพราะเหตุไร พวกเจามัลละนครปาวา  จึงไมเสด็จมาเสียกอน. 
ตอบวา  เพราะวาพวกเจาเหลาน้ัน      มีบริวารมาก     เมื่อทํากิจกะปริวารท่ีมาก 
จึงมาภายหลัง.   บทวา  เต  สงฺเฆ  คเณ  เอตทโวจุ     ความวา  พวกเจาและ 
พราหมณทั้งหมดเหลาน้ัน    รวมเปนชาวนคร  ๗  นคร  พากันมาแลว  ยื่นคํา 
ขาดวา  เหลาเจามัลละจะใหพระบรมธาตุแกพวกเราหรือจะรบ.   แลวต้ังทัพลอม 
นครกุสินาราไว    เหลาเจามัลละก็ไดกลาวคําโตตอบไปวา   พระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จปรินิพพานในคามเขตของพวกเรานี่. 
         ไดยินวา   เจาเหลาน้ัน     ตรัสอยางนี้วา  พวกเราไมไดสงขาวของพระ 
ศาสดา   พวกเราไปก็ไมไดนําขาวมา   แตพระศาสดาเสด็จมาเอง  ทรงสงขาวไป 
รับสั่งใหเรียกพวกเรา      แตแมพวกทานก็ไมใหพระรัตนะที่เกิดในคามเขตของ 
พวกทานแกพวกเรา   ธรรมดาวา  พระรัตนะที่เสมอดวยพระพุทธรัตนะไมมีใน 
โลก  พรอมทั้งเทวโลก พวกเราไดพระรัตนะอันสูงสุดเห็นปานน้ี  จักไมยอมให 
ก็พวกทานเทาน้ันดื่มน้ํานมจากถันของมารดา   พวกเราไมไดดื่มก็หาไม.   พวก 
ทานเทาน้ันเปนลูกผูชาย  พวกเราไมไดเปนลูกผูชายหรือ  เปนไรก็เปนกัน   ตาง 
ทําอหังการสงสาสนโตตอบกัน    ใชมานะขูคํารามตอกันและกัน.  ก็เม่ือมีการรบ  
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กัน    ฝายเหลาเจามัลละกรุงกุสินารา  นาไดชัยชนะ.  เพราะเหตุไร ? เพราะเหลา 
เทวดาที่พากันมาเพ่ือบูชาพระบรมธาตุ     ตองเปนฝายของเจามัลละกรุงกสุินารา  
เหลาน้ันแน.   แตในพระบาลีมาเพียงเทาน้ีวา  เหลาเจามัลละกรุงกุสินารากลาววา 
พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานในคามเขตของพวกเรา      พวกเราจักไมยอมให 
สวนแบงแหงพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจา   ดังน้ี. 
         บทวา  เอว   วุตฺเต  โทโณ  พฺราหมฺโณ   ความวา  โทณพราหมณ 
สดับเรื่องการวิวาทของกษัตริยพราหมณเหลาน้ันแลว   ดําริวา  พวกเจาเหลาน้ี  
กอวิวาทกันในสถานที่พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพาน   เปนการไมสมควร   การ 
ทะเลาะกันนี้  ควรจะพอกันที  จําเราจักระงับการวิวาทกันนั้นเสียดังน้ีแลว  ก็ไป 
กลาวขอความนี้    แกหมูคณะ  เจาเหลาน้ัน.  กลาววาอยางไร ? โทณพราหมณ 
ยืนในที่ดอน  (สูง)  ไดกลาวคาถาท่ีชื่อวา  โทณครรชิต  (การบันลือของโทณ- 
พราหมณ)    ประมาณ  ๒  ภาณวาร.    บรรดาภาณวารท้ัง  ๒  นัน้     กอนอ่ืน 
พวกเจาเหลานั้นไมรูแมแตบทเดียว.  จบภาณวารที่ ๒ พวกเจาทั้งหมดพูดกันวา 
ผูเจริญน้ันดูเหมือนเสียงของทานอาจารยนี่ ๆ แลวก็พากันเงียบเสียง.      เขาวา 
ในภาคพ้ืนชมพูทวีป  คนที่เกิดในเรือนของตระกูลโดยมาก  ชือ่วา ไมเปนศิษย 
ของโทณพราหมณนั้นไมมีเลย.  ครั้งน้ัน   โทณพราหมณรูวา  เจาเหลาน้ัน   ฟง 
คําของตนแลวเงียบเสียง  นิ่งอยู  จึงไดกลาวซ้ํา   ไดกลาว ๒ คาถาน้ีวา  สุณนฺตุ 
โภนฺโต     เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  อมหฺาก  พุทฺโธ   แปลวา  พระพุทธเจา 
ของพวกเรา.  บทวา  อหุ  ขนฺติวาโท   ความวา พระองคแมไมบรรลุพุทธภูมิ 
ทรงบําเพ็ญบารมีทั้งหลาย  ไมทรงทําความโกรธในคนอ่ืน ๆ ไดกระทําแตขันติ 
อยางเดียว  ทรงสรรเสริญขันติอยางเดียว สมัยเสวยพระชาติเปนขันติวาทีดาบส 
สมัยเปนธรรมปาลกุมาร    สมัยเปนพระยาชางฉัททันต    สมัยเปนพญานาคช่ือ  
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ภูริทัตตะ  สมัยเปนพญานาคชื่อจัมเปยยกะ  สมัยเปนพญานาคช่ือสังขปาละ  สมัย 
เปนกระบี่ใหญ   และในชาดกอ่ืน ๆ เปนอันมาก.    จะปวยกลาวไปใย    บัดนี้   
พระพุทธเจาของพวกเรา   ทรงบรรลลุกัษณะความเปนผูคงที่ในอิฏฐารมณและ 
อนิฏฐารมณไดมีพระวาทะเรื่องขันติ.      การท่ีพวกเราจะมาประหัตประหารกัน 
ในเหตุเรื่องสวนแบงพระสรีระของพระองคผูเปนบุคคลสูงสุด   อยางเชนกลาว 
มาน้ีนั้น   ไมดีเลย.   คําวา  น  ห ิ  สาธยุ  ตัดบทวา   น  หิ  สาธุ  อย.     บทวา 
สรีรภาเค  แปลวา  นิมิตแหงสวนของพระสรีระ   อธิบายวา  เหตุสวนแหงพระ- 
บรมธาตุ.  บทวา  สิย   สมฺปหาโร  ทานอธิบายวา การสัมปหารกันดวยอาวุธ 
ไมพึงดีเลย.  บทวา  สพฺเพว  โภนฺโต  สหิตา    ความวา  ดูกอนทานผูเจริญ 
ทั้งหลาย   พวกทานท้ังหมด    จงเกื้อกูลกันอยาแตกกันเลย.   บทวา  สมคฺคา 
ไดแก จงเปนผูประชุมพรอมกัน  พูดคําเดียวกัน  สามัคคีกัน    ทางกายและทาง 
วาจาเถิด.   บทวา  สมฺโมทมานา   ไดแก  จงเปนผูบรรเทิงตอกันและกัน   แม 
ทางจิตเถิด.     บทวา   กโรมฏ  ภาเค   ความวา   จงแบงพระสรีระของพระ 
ผูมีพระภาคเจาเปนสวน. บทวา จกฺขุมโต  ไดแกพระพุทธเจาผูมีจักษุดวย 
จักษุ ๕.  โทณพราหมณไดกลาวเหตุเปนอันมากใหเขาใจกันวา  มิใชพวกทาน 
พวกเดียวท่ีเลื่อมใส   แมมหาชนก็เลื่อมใส   ในชนเหลาน้ัน    ผูชื่อวา ไมควรจะ 
ไดสวนแบงพระสรีระไมมีแมแตคนเดียว. 
         บทวา  เตส  สงฺฆาน  คณาน  ปฏสิฺสุณิตฺวา   ความวา เพราะหมูคณะ 
ที่มาประชุมกันจากท่ีนั้น ๆ เหลาน้ัน   รับฟง  (ยินยอม)  โทณพราหมณจึงแบง 
พระสรีระของพระผูมีพระภาคเจาเปน ๘ สวน เทา ๆ กัน.  ลําดับความในเรื่อง 
นั้น  มีดังนี้. 
         เลากันวา  เพราะเจาเหลาน้ันยินยอม โทณพราหมณจึงส่ังใหเปดรางทอง. 
เจาท้ังหลายก็มายืนที่รางทองน่ันแล    ตางแลเห็นพระบรมธาตุทั้งหลายมีวรรณะ  
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ดั่งทองคํา     พากันรําพันวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจาสัพพัญู   แตกอนขา 
พระองคทั้งหลาย    ไดเห็นพระสรีระของพระองคมีวรรณะดังทองคํา    ประดับ 
ดวยพระมหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการ     จิตดวยพระพุทธรัศมีมีวรรณะ  ๖ 
ประการ   งามรุงเรืองดวยพระอนุพยัญชนะ  ๘๐ ประการ   แตบัดนี้  ก็เหลอืแต  
พระบรมธาตุ  มีวรรณะดั่งทองคํา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  การณนี้ไมสมควร 
แกพระองคเลย.     สมัยนัน้  แมโทณพราหมณรูวาเจาเหลาน้ันเผลอก็ฉวยพระ- 
เข้ียวแกวเบื้องขวา  เก็บไวในระหวางผาโพก.  ตอมาภายหลังจึงแบงเปน ๘ สวน 
เทา ๆ กัน  พระบรมธาตุทั้งหมด   รวมได  ๑๖ ทะนาน  โดยทะนานตามปกติ 
เจานครแตละพระองคไดไปองคละ ๒  ทะนานพอดี. 
         สวนเมื่อโทณพราหมณกําลังแบงพระบรมธาตุอยูนั้นแล.     ทาวสักกะ 
จอมเทพสํารวจดูวา ใครหนอฉกเอาพระเข้ียวแกวเบ้ืองขวาของพระผูมีพระภาค- 
เจา     ซึ่งเปนปจจัยแหงการตรัสเรื่องสัจจะ     เพ่ือทรงประสงคตัดความสงสัย 
ของโลกพรอมท้ังเทวโลกไป    ก็ทรงเห็นวา  พราหมณฉกเอาไป.    ทรงดําริวา 
แมพราหมณก็ไมอาจทําสักการะอันควรแกพระเข้ียวแกวได       จําเราจะถือเอา 
พระเข้ียวแกวน้ันไปเสีย   แลวทรงถือเอาจากระหวางผาโพก    บรรจุไวในผอบ 
ทองคํา  นําไปยังเทวโลกประดิษฐานไว ณ พระจุฬามณีเจดีย.   ฝายพราหมณ 
ครั้นแบงพระบรมธาตุแลว  ไมเห็นพระเข้ียวแกว   แตเพราะตนฉกเอาโดยกิริยา 
ของขะโมย     จึงไมอาจแมแตจะถามวา    ใครฉกเอาพระเข้ียวแกวของเราไป. 
เห็นแตการยกโทษลงในตนเองวา  เจาเทาน้ันแบงพระบรมธาตุมิใชหรือ  ทําไม 
เจาไมรูวา   พระบรมธาตุของตนมีอยูกอนเลา.       ลําดับนั้น   พราหมณคิดวา 
ทะนานทองคําน้ี  ก็มีคติดังพระบรมธาตุ  เราจักทําทะนานทองคําที่ตวงพระบรม- 
ธาตุของพระตถาคตเปนสถปู   แลวจึงทูลวา  ทานผูเจริญท้ังหลายโปรดประทาน 
ทะนานลูกนี้แกขาพระเจาเถิด.   แมเหลาเจาโมริยะ   เมืองปปผลิวัน  ก็สงทูตไป 
ตระเตรียมการรบ   ยกออกไปเหมือนพระเจาอชาตศัตรูเปนตน.  
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         พระเจาอชาตศัตรู    ไดทรงสรางพระสถูปบรรจุพระสรีระของพระผูมี  
พระภาคเจาและงานมหกรรมในกรุงราชคฤห.      ถามวา  ไดทรงทําอยางไร  ? 
ตอบวา   ไดทรงทําการมหกรรมต้ังแตกรุงกุสินาราจนถึงกรุงราชคฤหเปนระยะ 
ทาง ๒๕ โยชน.  ในระหวางนั้น    ทรงใหทําทางกวาง ๘ อุสภะปราบพ้ืนเรียบ 
สั่งใหทําการบูชาในทางแม  ๒๕  โยชน     เชนที่เหลาเจามัลละส่ังใหทําการบูชา 
ระหวางมกุฏพันธนเจดียและสัณฐาคาร     ทรงขยายไปในระหวางตลาดในท่ีทุก 
แหง    เพ่ืออนุเคราะหแกชาวโลก    ทรงใหลอมพระบรมธาตุที่บรรจุไวในราง 
ทองคํา   ดวยลูกกรงหอก   ใหผูคนชมุนุมกันเปนปริมณฑล ๕๐๐ โยชน   ใน 
แควนของพระองค.    ผูคนเหลาน้ันรับพระบรมธาตุ   เลนสาธุกีฬา   ออกจาก 
กรุงกุสินารา      พบเห็นดอกไมมีสีดั่งทองคําในท่ีใด ๆ  ก็เก็บดอกไมเหลาน้ัน 
ในที่นั้น ๆ  บูชาพระบรมธาตุในระหวางหอก     เวลาดอกไมเหลาน้ันหมดแลว 
ก็เดินตอไป   เมื่อถึงฐานแอกแหงรถในคันหลัง  กพ็ากันเลนสาธุกีฬาแหงละ  ๗ 
วัน ๆ เมื่อผูคนรับพระบรมธาตุมากันดวยอาการอยางน้ี      เวลาก็ลวงไป ๗ ป 
๗ เดือน ๗ วัน.  เหลามิจฉาทิฏฐิพากันติเตียนวา  ต้ังแตพระสมณโคดมปรินิพพาน 
พวกเราก็วุนวาย  ดวยการเลนสาธุกีฬา  โดยพลการ การงานของพวกเราเสียหาย 
หมด   แลวกขุ็นเคืองใจ  ไปบังเกิดในอบายประมาณ  ๘๖,๐๐๐  คน. 
         เหลาพระขีณาสพ  ระลึกแลวเห็นวา มหาชนขุนเคืองใจ พากันบังเกิด 
ในอบาย  แลวดําริวา  พวกเราจักใหทาวสักกะเทวราชทรงทําอุบายนําพระบรม 
ธาตุมา  ดังนี้   จึงพากันไปยังสํานักทาวสักกะเทวราชนั้น  ทลูบอกเรื่องนั้นแลว 
ทูลวา  ทานมหาราช     ขอไดโปรดทรงทําอุบายนําพระบรมธาตุมาเถิด.    ทาว 
สักกะตรัสวา  ทานเจาขา  ข้ึนชื่อวา  ปถุุชนท่ีมีศรัทธาเสมอดวยพระเจาอชาต 
ศัตรูไมมี    พระองคไมทรงเชื่อเราดอก  ก็แตวา  ขาพเจาจักแสดงส่ิงท่ีนาสะพรึง 
กลัว.  เสมือนมารท่ีนาสะพรึงกลัว    จักประกาศเสียงดังลั่น    จักทําเปนคนไขสั่น  
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ระรัว   เหมือนคนผีเขา    ขอพระคุณเจาทูลวา    มหาบพิตร    พวกอมนุษยเขา 
โกรธเคือง  ไดโปรดใหนาํพระบรมธาตุไปโดยเร็ว  ดวยอุบายอยางนี้  ทาวเธอ 
ก็จักทรงใหนําพระบรมธาตุไป.  ครั้งน้ันแล  ทาวสักกะ   ก็ไดทรงทําทุกสิ่งทุก  
อยางดังกลาวนั้น  ฝายพระเถระทั้งหลายก็เขาไปเฝาพระราชาทูลวา ถวายพระพร 
พวกอมนุษยเขาโกรธเคือง  โปรดใหนําพระบรมธาตุไปเถิด.   พระราชาตรัสวา 
ทานเจาขา   จิตของโยมยังไมยินดีกอน  แตเมื่อเปนเชนนั้น  กจ็ะใหเขานําพระ 
บรมธาตุไป.  ในวันที่  ๗ ผูคนทั้งหลายก็นําพระบรมธาตุมาถึง.    ทาวเธอทรง 
รับพระบรมธาตุที่มาดวยอาการอยางน้ัน   ทรงสรางพระสถูปไว  ณ กรุงราชคฤห 
และทรงทํามหกรรม      แมเหลาเจาพวกอ่ืน ๆ ก็นําไปตามสมควรแกกําลังของ 
ตน ๆ สรางพระสถูปไว ณ สถานของตน ๆ แลวทํามหกรรม.  บทวา เอวเมต  
ภูตปุพฺพ  ความวา  การแบงพระบรมธาตุ   และการสรางพระสถูป  ๑๐ แหงน้ี 
เคยมีมาแลวในชมพูทวีปดวยประการฉะนี้.  ภายหลัง  พระสังคีติกาจารยทั้งหลาย 
จึงกลาวไว.          
         เมื่อสถาปนาพระสถูปกันดั่งน้ีแลว     พระมหากัสสปเถระเห็นอันตราย 
ของพระบรมธาตุทั้งหลาย  จึงเขาไปเฝาพระเจาอชาตศัตรูทูลวา   ถวายพระพร 
ควรเก็บพระบรมธาตุไวอยางนี่แหละ  พระเจาอชาตศัตรูตรัสวา  ดลีะทานเจาขา 
กิจดวยการเก็บพระบรมธาตุของโยม  จงยกไวกอน   แตโยมจะนําพระบรมธาตุ 
ที่เหลือมาไดอยางไร.     ทูลวา ถวายพระพร  การนําพระบรมธาตุมา    ไมใช 
ภาระของมหาบพิตร   แตเปนภาระของพวกอาตมภาพ.   ตรัสวา  ดีละทานเจาขา 
ขอพระคุณเจาโปรดนําพระบรมธาตุมาเถิด   โยมจะเก็บไว.     พระเถระเวนไว 
เพียงที่ราชตระกูลนั้น  ๆ ปกปดไวพระบรมธาตุสวนท่ีเหลือ ก็นํามา.   สวนพระ 
บรมธาตุทั้งหลายในรามคาม เหลานาค เก็บรักษาไว. พระเถระดําริวา   อันตราย 
ของพระบรมธาตุเหลาน้ันไมมี   ตอไปในอนาคตกาล  คนทั้งหลาย   จักเก็บไว  
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ในพระมหาเจดีย  ในมหาวิหาร  ลังกาทวีปดังน้ี    แลวไมนําพระบรมธาตุเหลา 
นั้นมา  นํามาจากนครท้ัง ๗  ที่เหลือประดิษฐานไว  ณ ทิศตะวันออกและทิศใต  
แหงกรุงราชคฤห  อธิษฐานวา  หินอันใดมีอยูในที่นี้   หินอันนั้นจงอันตรธาน 
ไป  ขอฝุนจงสะอาดดวยดี   ขอน้ําอยาข้ึนถึงดังน้ี. 
         พระราชา สั่งใหขุดที่นั้น   คุยฝุนออกจากที่นั้นกออิฐแทน    โปรดให 
สรางเจดียสําหรับพระอสีติมหาสาวก.     อาจารยบางพวกกลาววา   แมเมื่อมีคน 
ถามวา    พระราชา  โปรดใหสรางอะไรไวในที่นี้     ตอบวา  ใหสรางพระเจดีย 
สําหรับพระมหาสาวกท้ังหลาย.  แตในท่ีนั้นลึก  ๘๐ ศอก  โปรดใหปูเครื่องลาด 
โลหะไวภายใต   สรางผอบท่ีทําดวยไมจันทนเหลืองเปนตน    และพระสถูปไว 
อยางละ ๘ ๆ.     ครั้งน้ัน     พระราชาใสพระบรมธาตุของพระผูมีพระภาคเจาไว 
ในผอบจันทนเหลือง  ทรงใสผอบจันทนเหลืองแมนั้น  ลงในผอบจันทนเหลือง 
อีกใบหน่ึง  แลวทรงใสผอบจันทนเหลืองแมนั้น ลงในผอบจันทนเหลืองอีกใบ 
หน่ึง  ดังกลาวมาฉะน้ี   เปนอันทรงรวมผอบ ๘ ใบไวในใบเดียวกัน ดวยอุบาย 
อยางนั้นแล     ทรงใสผอบท้ัง ๘ ผอบน้ันลงในพระสถูปจันทนเหลือง ๘ สถปู 
ทรงใสสถูปจันทนเหลืองทั้ง ๘  สถูปลงในผอบจันทนแดง ๘ ผอบ  ทรงใสผอบ 
จันทนแดงทั้ง  ๘ ผอบลงในพระสถูปจันทนแดง ๘ สถูป     ทรงใสถูปจันทน 
แดงทั้ง ๘ สถูปลงในผอบงา     ทรงใสผอบงาต้ัง  ๘ ผอบลงในสถูปงา  ๘ สถูป 
แลวทรงใสสถูปงาทั้ง ๘ สถูปลงในผอบรัตนะลวน ๘ ผอบ   ทรงใสผอบรัตนะ 
ลวน ๘ ผอบลงในสถูปรตันะลวน  ๘ สถูป     ทรงใสสถูปรัตนะลวน  ๘ สถปู 
ลงในผอบทองคํา ๘ ผอบ     ทรงใสผอบทองคํา ๘ ผอบลงในสถูปทองคํา  ๘ 
สถูป  ทรงใสสถูปทองคํา ๘ สถูปลงในผอบเงิน ๘ ผอบ    ทรงใสผอบเงิน  ๘ 
ผอบลงในสถูปเงิน ๘ สถูป     ทรงใสสถูปเงิน ๘ สถูปลงในผอบมณี ๘ ผอบ 
ทรงใสผอบมณี ๘ ผอบลงในสถูปมณี  ๘ สถูป   ทรงใสสถูปมณี ๘ สถูปลงใน  
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ผอบทับทิม ๘ ผอบ  แลวทรงใสผอบทับทิมลงในสถูปทับทิม ๘ สถูป    ทรง  
ใสสถูปทับทมิ ๘ สถูปลงในผอบแกวลาย ๘ ผอบ   แลวทรงใสผอบแกวลาย ๘ 
ผอบลงในสถูปแกวลาย ๘ สถูป     ทรงใสสถูปแกวลาย ๘ สถูปลงในผอบแกว 
ผลึก ๘ ผอบ   แลวทรงใสผอบแกว ผลึกลงในสถปูแกวผลึก ๘ สถูป. 
         เจดียแกวผลึกมีกอนเจดียทั้งหมด     ถือเอาเปนประมาณแหงเจดียใน 
ถูปาราม.    บนเจดียแกวผลึกนั้น  โปรดใหสรางเรือนทําดวยรัตนะลวน.  บน 
เรือนรัตนะนั้น  ใหสรางเรือนทําดวยทองคําไว  บนเรือนทองคําน้ัน    ใหสราง 
เรือนดวยเงินไว   บนเรือนเงินนั้น   ใหสรางเรือนทําดวยทองแดงไว  บนเรือน 
ทองแดงนั้น   โรยเมล็ดทรายทําดวยรัตนะทั้งหมด  เกลี่ยดอกไมน้ํา   ดอกไมบก 
ไว ๑,๐๐๐ ดอก  โปรดใหสรางชาดก  ๕๕๐ ชาดก  พระอสีติมหาเถระ พระเจา 
สุทโธทนมหาราช  พระนางมหามายาเทวี    สหชาติทั้ง ๗ ทั้งหมดดังกลาวมานี้ 
ทําดวยทองคําท้ังส้ิน.  โปรดใหต้ังหมอนํ้าเต็ม ที่ทําดวยทองและเงินอยางละ  ๕๐๐ 
หมอ ใหยกธงทอง  ๕๐๐ ธง ใหทําประทีปทอง  ๕๐๐ ดวง ประทีปเงิน ๕๐๐  ดวง 
ทรงใสไสผาเปลือกไมไวในประทีปเหลาน้ัน  บรรจุน้ํามันหอม.   ครั้งน้ัน  ทาน 
พระมหากัสสปะ  อธิษฐานวา  พวงมาลัยอยาเหี่ยว  กลิ่นหอมอยาหาย  ประทีป 
อยาไหม  แลวใหจารึกอักษรไว   ที่แผนทองวา  แมในอนาคตกาลครั้งพระกุมาร 
พระนามวา อโศก จักเถลงิถวัลยราชสมบัติเปนพระเจาอโศกมหาราช ทาวเธอจัก 
ทรงกระทําพระบรมธาตุเหลาน้ีใหแพรหลายไป  ดงัน้ี.   พระราชาทรงเอาเคร่ือง 
ประดับทั้งหมดบูชา   ทรงปดประตูแลวเสด็จออกไปต้ังแตแรก.    ทาวเธอครั้น 
ปดประตูทองแดงแลว   ทรงคลองตรากุญแจไวที่เชือกผูก  ทรงวางแทงแกวมณี 
แทงใหญไวที่ตรงนั้นนั่นเอง    โปรดใหจารึกอักษรไววา  ในอนาคตกาล   เจา 
แผนดินที่ยากจน     จงถอืเอาแกวมณีแทงนี้      กระทําสักการะพระบรมธาตุทั้ง 
หลายเทอญ.  
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         ทาวสักกะเทวราช  เรียกวิสสุกรรมเทพบุตรมาทรงสงไปดวยพระดํารัส  
สั่งวา พอเอย พระเจาอชาตศัตรูทรงเก็บพระบรมธาตุแลว    เจาจงต้ังกองรักษา 
การณไวที่นั้น.    วิสสุกรรมเทพบุตรมาประกอบหุนยนตมีโครงรางราย  รปูไม 
(หุนยนต) ถอืพระขรรคสีแกวผลึก    ในหองพระบรมธาตุ    เคลื่อนตัวไดเร็ว 
เสมือนลม.  วิสสุกรรมเทพบุตรประกอบหุนยนตแลว    ติดลิ่มสลักไวอันเดียว 
เทาน้ัน   เอาสิลาลอมไวโดยรอบ  โดยอาการเสมือนเรือนสรางดวยอิฐ  ขางบน 
ปดดวยสิลาแผนเดียว  ใสฝุนแลวทําพ้ืนใหเรียบ    แลวประดิษฐานสถูปหินไว 
บนที่นั้น.    เมื่อการเก็บพระบรมธาตุเสร็จเรียบรอยอยางนี้แลว     แมพระเถระ 
ดํารงอยูจนตลอดอายุก็ปรินิพพาน  แมพระราชาก็เสด็จไปตามยถากรรม   พวก 
มนุษยแมเหลาน้ัน   ก็ตายกันไป. 
         ตอมาภายหลัง  เมื่อครั้งอโศกกุมารเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระธรรม 
ราชาพระนามวาอโศก  ทรงรับพระบรมธาตุเหลาน้ันไวแลว  ไดทรงกระทําให 
แพรหลาย.  ทรงกระทําใหแพรหลายอยางไร ?  พระเจาอโศกน้ัน  อาศัยนิโครธ 
สามเณร    ทรงไดความเลื่อมใสในพระศาสนา   โปรดใหสรางวิหาร  ๘๔,๐๐๐ 
วิหารแลว   ตรัสถามภิกษุสงฆวา   โยมใหสรางวิหาร  ๘๔,๐๐๐ วิหารแลว    จัก 
ไดพระบรมธาตุมาจากไหนเลาทานเจาขา.    ภิกษุสงฆทูลวา     ถวายพระพร 
พวกอาตมภาพฟงมาวา  ชื่อวาที่เก็บพระบรมธาตุมีอยู  แตไมทราบวาอยูที่ไหน. 
พระราชาใหรื้อพระเจดียในกรุงราชคฤห  ก็ไมพบ     ทรงใหทาํพระเจดียคืนดี 
อยางเดิมแลว  ทรงพาบริษัท ๔ คือ ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ไปยัง 
กรุงเวสาลี  แมในที่นั้น  กไ็มได  ก็ไปยงักรุงกบิลพัสดุ  แมในทีน่ั้น   ก็ไมได 
แลวไปยังรามคาม   เหลานาคในรามคาม  ก็ไมยอมใหรื้อพระเจดีย.  จอบท่ีตก 
ตองพระเจดีย   ก็หักเปนทอนเล็กทอนนอย.   ดวยอาการอยางน้ี    แมในท่ีนั้น 
ก็ไมได  ก็ไปยังเมืองอัลลกัปปะเวฏฐทีปะ   ปาวา  กุสินารา ในท่ีทุกแหงด่ังกลาว  
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มาน้ี    รื้อพระเจดียแลวก็ไมไดพระบรมธาตุเลย   ครั้นทําเจดียเหลาน้ันใหคืนดี  
ดั่งเดิมแลว   ก็กลับไปยังกรุงราชคฤหอีก  ทรงประชุมบริษัท ๔  แลวตรัสถามวา 
ใครเคยไดยินวา ที่เก็บพระบรมธาตุ  ในที่ชื่อโนน  มีบางไหม. ในที่ประชุมนั้น 
พระเถระรูปหน่ึง อายุ ๑๒๐ ป  กลาววา อาตมาภาพก็ไมรูวา ที่เก็บพระบรมธาตุ 
อยูที่โนน   แตพระมหาเถระบิดาอาตมภาพ    ใหอาตมภาพครั้งอายุ  ๗  ขวบ 
ถือหีบมาลัย    กลาววา  มาน่ี  สามเณร  ระหวางกอไมตรงโนน   มีสถูปหินอยู 
เราไปกันที่นั้นเถิด  แลวไปบูชา   ทานพูดวา  สามเณร  ควรพิจารณาท่ีตรงนี้. 
ถวายพระพร  อาคมภาพรูเทาน้ี    พระราชาตรัสวา  ที่นั่นแหละ  แลวส่ังใหตัด 
กอไม  แลวนําสถูปหินและฝุนออก  ก็ทรงเห็นพ้ืนโบกปูนอยู   แตนั้นทรงทําลาย 
ปูนโบกและแผนอิฐแลวเสด็จสูบริเวณตามลําดับ   ทอดพระเนตรเห็นทรายรัตนะ 
๗ ประการ  และรูปไม  (หุนยนต)  ถอืดาบ  เดินวนเวียนอยู   ทาวเธอรับสั่งให 
เหลาคนผูถือผีมา     แมใหทําการเชนสรวงแลว      ก็ไมเห็นที่สุดโตงสุดยอดเลย 
จึงทรงนมัสการเทวดาทั้งหลายแลวตรัสวา   ขาพเจารับพระบรมธาตุเหลาน้ีแลว 
บรรจุไวในวิหาร  ๘๔,๐๐๐ วิหาร  จะทําสักการะ   ขอเทวดาอยาทําอันตรายแก 
ขาพเจาเลย. 
         ทาวสักกะเทวราช   เสด็จจาริกไปทรงเห็นพระเจาอโศกน้ันแลว   เรียก 
วิสสุกรรมเทพบุตรมาส่ังวา พอเอย พระธรรมราชาอโศก  จักทรงนําพระบรม- 
ธาตุไป   เพราะฉะนั้น   เจาจงลงสูบริเวณไปทําลายรูปไม(หุนยนต) เสีย วิสสุกรรม 
เทพบุตรนั้น     ก็แปลงเพศเปนเด็กชาวบานไวจุก  ๕  แหยม     ยืนถือธนูตรง 
พระพักตรของพระราชาแลว  ทลูวา  ขาจะนําไป มหาราชเจา.  พระราชาตรัสวา 
นําไปสิพอ.  วิสสุกรรมเทพบุตรจับศรยิงตรงท่ีผูกหุนยนตนั้นแล  ทําใหทกุอยาง 
กระจัดกระจายไป.     ครัง้น้ัน    พระราชาทรงถือตรากุญแจ  ทีติ่ดอยูที่เชือกผูก  
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ทอดพระเนตรเห็นแทงแกวมณีและเห็นอักษรจารึกวา    ในอนาคตกาล     เจา 
แผนดินที่ยากจนถือเอาแกวมณีแทงนี้แลว   จงทําสักการะพระบรมธาตุทั้งหลาย 
ทรงกริ้ววา  ไมควรพูดหม่ินพระราชาเชนเราวา  เจาแผนดินยากจน  ดังนี้แลว  
ทรงเคาะซํ้า ๆ กันใหเปดประตู    เสด็จเขาไปภายในเรือนประทีปที่ตามไว  เมื่อ 
๒๑๘ ป  ก็โพลงอยูอยางนั้นนั่นเอง    ดอกบัวขาบก็เหมือนนํามาวางไวขณะนั้น 
เอง  เครื่องลาดดอกไมกเ็หมือนลาดไวขณะนั้นเอง  เครื่องหอมก็เหมือนเขาบด 
วางไวเมื่อครูนี้เอง.  พระราชาทรงถือแผนทอง   ทรงอานวา  ตอไปในอนาคต  
กาล  ครั้งกุมารพระนามวา อโศก จักเถลิงถวัลยราชสมบัติ   เปนพระธรรมราชา 
พระนามวา  อโศก      ทาวเธอจักทรงกระทําพระบรมธาตุเหลาน้ีใหแพรหลาย 
ดังน้ี    แลวตรัสวา   ทานผูเจริญ  พระผูเปนเจา  มหากัสสปเถระเห็นตัวเราแลว 
ทรงคูพระหัตถซายปรบกับพระหัตถขวา.    ทาวเธอเวนเพียงพระบรมธาตุที่ปก 
ปดไวในท่ีนั้น  ทรงนําพระบรมธาตุที่เหลือท้ังหมดมาแลว   ปดเรือนพระบรม- 
ธาตุไวเหมือนอยางเดิม     ทรงทําท่ีทุกแหงเปนปกติอยางเกาแลว     โปรดให 
ประดิษฐานปาสาณเจดียไวขางบนบรรจุพระบรมธาตุไวในวิหาร  ๘๔,๐๐๐  วิหาร 
ทรงไหวพระมหาเถระแลว  ตรัสถามวา ทานเจาขา โยมเปนทายาทในพระพุทธ 
ศาสนาไดไหม      พระมหาเถระทูลวา  ถวายพระพร    มหาบพิตรยังเปนคน 
ภายนอกของพระศาสนา จะเปนทายาทของอะไรเลา.  ตรัสถามวา ก็โยมบริจาค 
ทรัพยถึง  ๙๖  โกฏ ิ ใหสรางวิหารไวถึง  ๘๔,๐๐๐    วิหาร    ยังไมเปนทายาท 
คนอ่ืนใครเลาจะเปนทายาท.  พูดวา ขอถวายพระพร มหาบพิตร ไดชื่อวาเปน 
ปจจยทายก  ก็ผูใดบวชบุตรหรือธิดาของตน    ผูนีจึ้งจะชื่อวา  เปนทายาทของ 
พระศาสนา.    ทาวเธอจึงใหบวชพระโอรสและพระธิดา.    ครัง้น้ัน   พระเถระ 
ทั้งหลายทูลพระองควา  ขอถวายพระพร   บัดนี้ มหาบพิตรเปนทายาทในพระ 
ศาสนาแลว.  
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         บทวา เอวเมต  ภูตปพุุพ  ความวา แมการเก็บพระบรมธาตุในอดีต  
กาลน้ี    เคยมีมาแลวในภาคพ้ืนชมพูทวีป ดวยประการฉะน้ี.   แมการกสงฆผูทํา 
สังคายนาครั้งท่ี ๓  ก็วางบทน้ีไว.   กค็าถาเปนตนวา อฏโทณ  จกขฺุมโต 
สรีร  เปนตนนี้   พระเถระชาวสีหลทวีป  กลาวไวแลวแล. 
                      จบอรรถกถามหาปรินิพพานสูตรที่  ๓  
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                          ๔.  มหาสุทัสสนสูตร 
 
                          เรื่องพระอานนทเถระ 
 
         [๑๖๓]   ขาพเจาฟงมาแลวอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง     อันเปนสมัยแหงการปรินิพพาน      พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับที่ปาสาละตรงท่ีแวะพักผอน     ของพวกเจามัลละ     ระหวางคูสาละใกล 
กรุงกุสินารา.   ครั้งน้ันแล    ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ี  
ประทับ   ถวายอภิวาท  พระผูมีพระภาคเจาแลว  นั่งในท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว.  
ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา  พระพุทธเจาขา   ขอ 
พระผูมีพระภาคเจาอยาไดปรินิพพานในเมืองเล็กเมืองดอน     เมืองกิ่งนครนี้ 
พระพุทธเจาขา    นครใหญอ่ืน   เชนเมืองจําปา   ราชคฤห   สาวัตถี   สาเกต 
โกสัมพี   พาราณสี  ก็ยังมอียู   ขอพระผูมีพระภาคเจาจงเสด็จไปปรินิพพานใน 
เมืองเหลาน้ันเถิด    ในเมืองเหลาน้ัน    กษัตริยมหาศาล     พราหมณมหาศาล 
คหบดีมหาศาล    จํานวนมากเลื่อมใสในพระตถาคตเจา    พวกทานเหลาน้ันจัก 
กระทําการบูชาพระสรีระของพระตถาคตเจา. 
 
                     เรื่องพระเจาจักพรรดิมหาสุทัสสนะ 
 
         อานนท     เธออยาไดกลาวอยางนี้วา  กุสินาราเปนเมืองเล็กเมืองดอน 
เมืองกิ่งนครเลย.        อานนท     เรื่องเคยมีมาแลว     พระราชาพระนามวา 
มหาสุทัสสนะเปนกษัตริยไดรับมุรธาภิเษก  มีอาณาเขตปกครองจรด  ๔  มหา- 
สมุทร  เปนผูพิชิต  ทรงปกครองบานเมืองอยางมั่นคง.  อานนท  เมืองกุสินารา  
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นี้    เปนราชธานีชื่อกุสาวดีของพระเจามหาสุทัสสนะ.        โดยสวนยาวทางทิศ                 
ตะวันออก     และทิศตะวันตก ๑๒ โยชน    โดยสวนกวางทางทิศเหนือ    และ 
ทิศใต ๗ โยชน.  อานนท   กุสาวดีราชธานี   เปนเมืองมั่งค่ังอุดมสมบูรณ   ม ี
คนมากเกลื่อนกลนไปดวยคน    และหาอาหารไดงาย.    อานนท    ราชธานชีื่อ 
อาลกมันทาของพวกเทวดาเปนเมืองม่ังค่ังอุดมสมบูรณมีชนมาก     เกลื่อนกลน 
ไปดวยหมูยักษ   และหาอาหารไดงาย   แมฉันใด   อานนท    กุสาวดีราชธานี 
เปนเมืองมั่งค่ังอุดมสมบูรณ   มีคนมาก   มีคนพลกุพลานและอาหารก็หาไดงาย 
ฉันนั้นนั่นแหละ  อานนท  กุสาวดีราชธานีเปนราชธานีที่ไมเงียบจากเสียง  ๑๐ 
อยาง   ทั้งกลางวันและกลางคืน    คือเสียงชาง    เสยีงมา    เสียงรถ    เสียงกลอง 
เสียงตะโพน   เสียงพิณ   เสียงขับรอง   เสียงกังสดาล   เสียงประโคม   และเสียง 
เรียกกันวา   จงกิน   จงดื่ม   จงเค้ียว   เปนที่  ๑๐. อานนท   กุสาวดีราชธานีมี 
กําแพงลอมรอบ ๗ ชั้น   กําแพง ๑ สรางดวยทองคํา   กําแพง ๑๐  สรางดวยเงิน 
กําแพง  ๑   สรางดวยไพฑูรย   กําแพง  ๑   สรางดวยแกวผลึก      กําแพง  ๑ 
สรางดวยแกวทับทิม   กําแพง ๑ สรางดวยบุษราคัมและอีกกําแพง ๑ สรางดวย 
แกวทุกอยางมารวมกัน.    อานนท   กสุาวดีราชธานี  มีประตู  ๔   ชนิด   คือ 
เปนประตูทองคํา ๑ ประตูเงิน  ๑  ประตูแกวไพฑูรย  ๑  ประตูแกวผลึก  ๑ ใน 
แตละประตูปกเสาระเนียดไว  ๗  ตน  แตละตนปกลึก  ๓  ชั่วคน  เหนือพ้ืนดิน 
ข้ึนมาสูง  ๑๒  ชั่วคน     เสาทองตน  ๑ เสาเงินตน   ๑  เสาแกวไพฑูรยตน ๑  เสา 
แกวผลึกตน  ๑   เสาแกวทับทิมตน   ๑  เสาบุษราคัมตน   ๑  และเสาที่เอาแกวทุก 
อยางมาสรางรวมกันอีกตน  ๑ อานนท กุสาวดีราชธานี มีแถวตาลลอม ๗ แถว 
คือ    แถวตาลทอง  ๑  แถวเงิน  ๑  แถวไพฑูรย  ๑  แถวแกวผลกึ  ๑  แถวแกว 
ทับทิม ๑ แถวบุษราคัม  ๑  แถวที่สําเร็จดวยแกวทุกอยางอีก ๑.     แถวตาลทอง 
ลําตนแลว ไปดวยทอง ใบและผลแลวไปดวยเงิน  แถวตาลเงินลําตนเปนเงิน ใบ  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 475 

และผลเปนทอง.    แถวตาลแกวไพฑูรยลําตนเปนแกวไพฑูรย   ใบและผลเปน  
แกวผลึก.     แถวตาลแกวผลึกลําตนเปนแกวผลึก     ใบและผลเปนแกวไพฑูรย. 
แถวตาลแกวทับทิม  ลําตนเปนบุษราคัม  ใบและผลเปนแกวทับทิม.  แถวตาลท่ี 
เปนแกวทุกอยางปนกัน      ลําตนก็เปนแกวทุกอยาง      ใบและผลเปนแกวทุก 
ชนิด.   ก็แลอานนท    แถวตาลเหลาน้ันที่ถูกลมพัด    มีเสียงไพเราะ    ยวนใจ 
ชวนใหฟง   และนาเคลิบเคลิ้ม.   อานนทเสียงแหงดนตรีที่ประกอบดวยองคหา 
ที่นักดนตรีผูฉลาดปรับดีแลว    ประโคมดีแลว    บรรเลงดีแลว    ยอมเปนเสียง 
ไพเราะ   ยวนใจ   ชวนใหฟง   และใหเคลิบเคลิ้ม   แมฉันใด   อานนท  เสียง 
แถวตาลเหลาน้ัน    ที่ถูกลมพัดก็เปนเสียงไพเราะ  ยวนใจ  ชวนใหฟง  และให 
เคลิบเคลิ้มฉันนั้นนั่นแล.   อานนท   โดยสมัยนั้น    พวกนักเลง   พวกนักเลง 
พวกนักดื่ม   แหงกรุงกุสาวดี   ก็คลอเสียงประสาน  กับเสียงแถวตาลท่ีถูกลมพัด 
เหลาน้ัน. 
 
                   กถาวาดวยการปรากฏแหงจักรรัตนะ 
 
         [๑๖๔]    อานนท   พระเจามหาสุทัสสนะ   ทรงมีแกว ๗ อยาง   และ 
ฤทธิ์  ๔ อยาง.   แกว  ๗ อยางอะไรบาง. 
         อานนท  ในแกว ๗ ประการนี้   คือ 
         จักรแกว  เปนทิพย   ประกอบดวย  กํา  กง  ดมุ  บริบรูณดวยอาการ 
ทุกอยาง  ปรากฏแกพระเจามหาสุทัสสนะ  ผูเสด็จสนานพระเศียร  รักษาอุโบสถ 
ประทับอยูบนปราสาทชั้นบนอันประเสริฐ   ในวันอุโบสถข้ึน ๑๕ คํ่าน้ัน     เมื่อ 
พระเจามหาสุทัสสนะทอดพระเนตรเห็น  ก็ทรงพระดําริวา   กแ็ลขอน้ี    เราเคย 
ฟงมาวา  พระราชาผูเปนกษัตริย  มรุธาภิเษกองคใด  สนานพระเศียรแลวทรง 
พระอุโบสถอยูบนปราสาทอันประเสริฐ  ในวันอุโบสถข้ึน  ๑๕  คํ่า  นั้น  ปรากฏ  
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จักรแกวอันเปนทิพย   มกีํากงดุมบริบูรณดวยรายละเอียดทุกอยางข้ึนมา   พระ-  
ราชาองคนั้น   ยอมเปนจักรพรรดิ   เราเห็นจะตองเปนพระเจาจักรพรรดิหรอื.  
อานนท    ทนีั้นพระเจามหาสุทัสสนะ     เสด็จลุกข้ึนจากท่ีประทับทรงผาสะไบ- 
เฉวียงบา  และทรงใชพระหัตถซายจับพระเตาทอง   พระหัตถขวาทรงชูจักรข้ึน 
ตรัสวา   โอจักรแกวจงหมุนไปเถิด   โอจักรแกวจงพิชิตเถิด.   อานนท  ทันใด 
นั้นจักรแกวก็หมุนไปทิศตะวันออก.  พระเจามหาสุทัสสนะ  พรอมกับกองทัพ  ๔    
เหลาก็ตามติดไป.    ก็แหละอานนท   จักรแกวไปหยุดในประเทศใด    พระเจา 
มหาสุทัสสนะ    พรอมกบักองทัพ  ๔ เหลา     ก็เสด็จเขาไปพักในประเทศน้ัน.   
เหลาพระราชาฝายตรงขาม    (อริราชศัตรู)    ทางทิศตะวันออก     ก็เขามาเฝา 
พระเจามหาสุทัสสนะ   กราบทูลวา   มหาราช   เชิญเสด็จพระราชดําเนินมาเถิด 
มหาราช  ขาพระพุทธเจาขอถวายการตอนรับมหาราช  ราชสมบัติของหมอมฉัน 
ขอยกถวายแกพระองค  มหาราช  ขอพระองคจงพระราชทานพระบรมราโชวาท.  
พระเจามหาสุทัสสนะมีพระราชดํารัสอยางนี้วา   อยาฆาสัตว  อยาลักทรัพย  อยา 
ประพฤติผิดในกาม   อยากลาวเท็จ   อยาด่ืมน้ําเมา  และจงเสวยสมบัติตามท่ีเคย 
เสวยเถิด.    อานนท   ก็แล   เหลาพระราชาฝายตรงกันขาม   ทางทิศตะวันออก 
ไดเปนบริวารของพระเจามหาสุทัสสนะแลว.   อานนท   ครั้งน้ันแล   จักรแกว 
นั้นก็ยางเขาสูทะเลทิศตะวันออก      หมุนไปทางทิศใต       ยางเขาสูทะเลทาง 
ทิศใตหมุนไปทางทิศตะวันตก        ยางเขาสูทะเลตะวันตกหมุนไปทางทิศเหนือ.  
พระเจามหาสุทัสสนะ    พรอมกับกองทัพ  ๔ เหลาก็เสด็จตามติดไป.     ดูกอน 
อานนท     กจั็กรแกวหยุดอยูในประเทศใด     พระเจามหาสุทัสสนะพรอมดวย 
จตุรงคเสนาก็เสด็จเขาไปประทับในประเทศน้ัน.   อานนทก็แล   เหลาพระราชา 
ฝายตรงขามในทิศเหนือก็เสด็จมาเฝาพระเจามหาสุทัสสนะ  แลวกราบทูลอยางนี้ 
วา   มหาราช    ขอจงเสด็จพระราชดําเนินมาเถิด      พระองคเสด็จมาดีแลว  
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ราชสมบัติของหมอมฉันยอมเปนของพระองค       ขอพระองคจงประทานพระ-  
บรมราโชวาท.  พระเจามหาสุทัสสนะจึงตรัสอยางน้ีวา   พวกทานไมพึงฆาสัตว 
ไมพึงถือเอาของที่เจาของมิไดให   ไมพึงประพฤติผิดในกาม   ไมพึงกลาวเท็จ 
ไมพึงดื่มน้ําเมา    และจงเสวยสมบัติตามท่ีเคยเสวยเถิด.    อานนท    ก็แลเหลา 
พระราชาฝายตรงขามทางทิศเหนือ ตางยอมเปนบริวารของพระเจามหาสุทัสสนะ 
แลว.   อานนท    ครั้งน้ันแล    จักรแกวน้ัน    ครั้นพิชิตแผนดินจรดขอบทะเล 
แลว   ก็กลับมาสูกรุงกุสาวดีหยุดอยูกับที่เหมือนถอดเพลาออก   ตรงหนามุขศาล 
ใกลประตูพระราชวัง   ของพระเจามหาสุทัสสนะ  ทําใหพระราชวังของพระเจา - 
มหาสุทัสสนะ    สงางาม.    อานนท    จักรแกวเห็นปานน้ีไดปรากฏแกพระเจา 
มหาสุทัสสนะแลว. 
 
               กถาวาดวยการปรากฏของหัตถิรัตนะเปนตน 
 
         [๑๖๕]   อานนท   ขออ่ืนยังมีอีก   ชางแกว  ไดปรากฏแลวแกพระเจา 
มหาสุทัสสนะ    เปนพระยาชางชื่ออุโบสถขาวปลอด    เปนที่ต้ังแหงคชลักษณ 
ครบ ๗ ประการ  มฤีทธิ์เหาะได.  พระเจามหาสุทัสสนะทอดพระเนตรเห็นชาง 
นั้น   ก็ทรงเลื่อมใสตรัสวา   ผูเจริญ    ยานชางนี้ถาพึงฝกหัดก็จะดี.   อานนท 
ทันทีนั้น     ชางแกวน้ันก็ถึงการฝกหัดเหมือนชางแสนรูตัวเจริญท่ีไดรับการฝก 
อยางดีมาแลวส้ินกาลนานฉะนั้น.   อานนท   เลากนัมาวา   พระเจามหาสุทัสสนะ 
เมื่อจะทรงทดลองชางแกวน้ันเอง    ตอนเชา     เสด็จข้ึนเลียบไปท่ัวแผนดินจม 
จรดขอบทะเล  แลวเสด็จกลับมาสูกรงุกุสาวดี  เสวยพระกระยาหารเชา.  อานนท 
ชางแกวเห็นปานนี้    ปรากฏแกพระเจามหาสุทัสสนะแลว. 
         [๑๖๖]   อานนท   ยงัมีขออ่ืนอีก  มาแกวไดปรากฏข้ึนแกพระเจามหา 
สุทัสสนะ  เปนพญามาชื่อวลาหก  สขีาวลวน  ศีรษะดําเหมือนกา  มีผมเปนพวง  
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เหมือนหญาปลอง    มีฤทธ์ิเหาะได.     พระเจามหาสุทัสสนะทอดพระเนตรเห็น  
ก็ทรงเลื่อมใส  ตรัสวา   ผูเจริญ   ยานคือมาถาฝกหัดได   ก็จะเปนยานมาที่ดี. 
ทันใดนั้น  อานนท  มาแกวน้ันก็เขาถึงการฝกหัดเหมือนมาอาชาไนยชั้นดี  ได 
รับการฝกมาเปนอยางดีสิ้นกาลนาน.    อานนท    เลากันมาวา    พระเจามหา- 
สุทัสสนะจะทรงพิสูจนมาแกวน้ันเอง   ตอนเชาก็เสด็จข้ึนทรงแลว    ควบไปทั่ว 
แผนดินจนจรดขอบทะเล   แลวเสด็จกลับกรุงกุสาวดี    เสวยพระกระยาหารเชา. 
อานนท   พระเจามหาสุทัสสนะ  ทรงมีมาแกวเห็นปานนี้แลว. 
         [๑๖๗]  อานนท  ขออ่ืนยังมีอีก   พระเจามหาสุทัสสนะทรงมีแกวมณี 
เปนแกวมณีชนิดไพฑูรย  ชั้นงาม   มกีําเนิด   แปดเหลี่ยม    เจียระไนอยางดี 
สุกใสแวววาว   มีอาการสมบูรณทุกอยาง.   อานนท   ก็แหละ   แกวมณีนั้นแล 
มีรัศมแีผไปต้ังโยชนหน่ึงโดยรอบ.   อานนท   เคยมีเรื่องเลาวา   พระเจามหา- 
สุทัสสนะ    จะทรงทดลองแกวมณีดวงนั้นเอง    ทรงเตรียมกองทัพส่ีเหลาแลว 
เอาแกวมณีวางบนยอดธงเสด็จออกไปในกลางคืนที่มืดมิด.  อานนท  ก็แลพวก 
ชาวบานโดยรอบตางเขาใจวา  เปนกลางวัน   จึงพากันประกอบการงานดวยแสง 
นั้น.  อานนท  พระเจามหาสุทัสสนะไดทรงมีแกวมณีเห็นปานน้ีแลว. 
         [๑๖๘]   อานนท    ยังมีขออ่ืนอีก     นางแกวไดปรากฏข้ึนแกพระเจา 
มหาสุทัสสนะเปนหญิงมีรูปงาม  นาชม  นาเลื่อมใส   ถึงพรอมดวยผิวพรรณที่ 
งดงามอยางยิ่ง   ไมสูงนัก  ไมเต้ียนัก  ไมผอมนัก  ไมอวนนัก  ไมดํานัก  ไม 
ชาวนัก   ไมถึงกับเปนผิวทิพย   แตกล็วงผิวหญิงมนุษย.      อานนท   ก็แหละ 
สัมผัสทางกายของนางแกวน้ันแล   เปนดังน้ี    คือเปนเหมือนปุยนุนหรือปุยฝาย. 
ก็แลอานนท  เม่ืออากาศเย็น  ตัวนางแกวน้ันเอง   ก็รอน   เมื่ออากาศรอน   ก ็
เย็น.   อานนท    ก็แล   กลิ่นจันทรฟุงจากกาย    กลิ่นอุบลฟุงจากปากของนาง 
แกวน้ันแหละ.   อานนท   ก็แลนางแกวน้ันแล    ต่ืนกอนนอนหลังพระเจามหา-  
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สุทัสสนะเสมอ  คอยฟงรับสั่ง   ประพฤติชอบพระหฤทัยเพ็ดทูลดวยคําท่ีนารัก. 
อานนท   ก็แล   นางแกวน้ันเอง   แมแตทางใจ   กไ็มประพฤตินอกพระหฤทัย 
พระเจามหาสุทัสสนะ  แลวทางกายจะพึงมีแตไหนเลา.  อานนท   ก็แล   พระเจา  
มหาสุทัสสนะ   ทรงมีนางแกวเห็นปานน้ีแลว.                       
         [๑๖๙]   อานนท    ยงัมีขออ่ืนอีก    คฤหบดีแกว      ไดปรากฏแลวแก 
พระเจามหาสุทสัสนะ     เขามีตาทิพยที่เกิดแตผลกรรมท่ีเปนเหตุใหเขาเห็นขุม 
ทรัพยทั้งท่ีมีเจาของ      ทัง้ท่ีหาเจาของมิได.     เขาเขาเฝาพระเจามหาสุทัสสนะ 
แลวกราบทูลวา   ขอเดชะ   พระองค   ไมตองทรงเปนหวง  ขาพระพุทธเจาจัก 
กระทําหนาที่เรื่องพระราชทรัพยดวยทรัพยแกพระองค.  อานนท  มีเรื่องเลากัน 
มาวา   พระเจามหาสุทัสสนะ    จะทรงทดลองคฤหบดีแกวน้ันแล    จึงเสด็จข้ึน 
ประทับเรือ    หยั่งลงสูกระแสกลางแมคงคา    มรีับส่ังกับคฤหบดีแกวอยางนี้วา 
คฤหบดี  ฉันตองการเงินทอง. 
         คฤหบดี. .  มหาราชเจา   ถากระน้ัน   โปรดเทียบเรือเขาไปริมตลิ่ง. 
         พระราชา. .  คฤหบดี   ตรงนี้แหละ  ฉันตองการเงินทองจริง ๆ. 
         อานนท   ทันใดนัน้   คฤหบดแีกวน้ัน    ก็เอามือท้ังสองขางจุมลงน้ํา 
แลวก็ยกเอาหมอที่เต็มไปดวยเงินทอง    พลางกราบทูลพระเจามหาสุทัสสนะวา 
มหาราชเจา     เทาน้ีพอหรือยัง     ทําเทาน้ีหรือ     มหาราชเจา   พระเจามหา- 
สุทัสสนะตรัสอยางนี้วา  คฤหบดี  เทาน้ีก็พอแลว  ทําเพียงเทาน้ีเถิด  คฤหบด ี
เทาน้ีก็เปนอันทานบูชาแลว  อานนท พระเจามหาสุทัสสนะ  ทรงมีคฤหบดีแกว 
เห็นปานน้ีแลว.    
         [๑๗๐]   อานนท  ขออ่ืนยังมีอีก พระเจามหาสุทัสสนะทรงมีปริณายก 
แกว  ซึ่งเปนบัณฑิต  มีความสามารถ   เปนนักปราชญ  เขมแข็ง    เพ่ือจะให 
พระเจามหาสุทัสสนะเสด็จเขาไปยังที่ที่ควรเขาไป      ใหหลกีไปยังท่ีที่ควรหลีก  
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ทรงยับยั้งสิ่งที่ควรยับยั้ง   เขาเขาเฝาพระเจามหาสุทัสสนะ     แลวกราบทูลอยาง 
นี้วา  ขอเดชะ  ขอพระองค  ไมตองทรงเปนหวง  ขาพระพุทธเจาจักปกครอง.  
อานนท  ปรณิายกแกว    เห็นปานน้ี   ไดปรากฏแกพระเจามหาสุทัสสนะแลว.  
อานนท  พระเจามหาสุทัสสนะ  ไดทรงถึงพรอมดวยแกว ๗ ประการเหลาน้ี. 
 
                                  กถาวาดวยฤทธิ  ๔ 
 
         [๑๗๑]  อานนท   พระเจามหาสุทัสสนะ    ทรงมีพระฤทธิ์  ๔  ประการ 
๔   ประการ  เปนไฉน. 
         อานนท  พระเจามหาสุทัสสนะ  ทรงมีพระรปูงาม  นาชม   นาเลื่อมใส 
ทรงมีพระฉวีวรรณผองใสยิ่งกวามนุษยเหลาอ่ืนในโลกนี.้     อานนท   พระเจา 
มหาสุทัสสนะไดทรงมีพระฤทธิ์   นี้เปนที่หน่ึง. 
         [๑๗๒]   อานนท  ขออ่ืนยังมีอีก    พระเจามหาสุทัสสนะ    ไดทรงมี 
พระชนมายุยืนนาน    ทรงดํารงพระชนมยืนนานย่ิงกวา    พวกมนุษยเหลาอ่ืน. 
อานนท  พระเจามหาสุทัสสนะไดทรงมีพระฤทธิ์   นี้เปนที่สอง. 
         [๑๗๓]  อานนท  ขออ่ืนยังมีอีก  พระเจามหาสุทัสสนะ   ไดทรงเปนผู 
มีอาพาธนอย  มีพระโรคนอย    ทรงมพีระเตโชธาตุอันเกิดแตกรรมอันมีวิบาก 
เสมอกัน  ไมเย็นจัด  และไมรอนจัด   ยิ่งกวาพวกมนุษยเหลาอ่ืน.      อานนท 
พระเจามหาสุทัสสนะ.  ไดทรงมีพระฤทธิ์   นี้เปนที่สาม. 
         [๑๗๔]  อานนท  ขออ่ืนยังมีอีก  พระเจามหาสุทัสสนะ.  ไดทรงเปน 
ที่รัก  ที่ชอบใจของพวกพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย.  อานนท  พระเจามหา- 
สุทัสสนะ    ไดทรงเปนที่รัก   ทีช่อบใจของพราหมณ      และคฤหบดีทั้งหลาย 
เหมือนบิดาเปนที่รักที่ชอบใจของบุตรทั้งหลายฉะน้ัน.  อานนท ก็พวกพราหณ 
และคฤหบดีไดเปนที่รักที่โปรดปรานของพระเจามหาสุทัสสนะ.       อานนท 
พวกพราหมณและคฤหบดี       ไดเปนที่รักที่โปรดปรานแมของพระเจามหา-  
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สุทัสสนะ  เหมือนบุตรเปนที่รักที่โปรดปรานของบิดาน่ันเทียว.   อานนท  เรื่อง 
เคยมีแลว      พระเจามหาสุทัสสนะ       เสด็จไปพระราชอุทยานกับกองทัพ  ๔  
เหลา.   อานนท   ครั้งน้ันแล   พวกพราหมณและคฤหบดี    เขาไปเฝาพระเจา- 
มหาสุทัสสนะ   พลางกราบทูลอยางนี้วา  ขอเดชะ   ขอพระองคอยาดวนเสด็จไป 
จนกวาพวกขาพระองค  พึงเฝาพระองคไดนาน ๆ.   อานนท  ฝายพระเจามหา       
สุทัสสนะ  กต็รัสกับสารถีวา  สารถ ี เธออยาดวนขับรถไป  จนกวาเราจะพึงเห็น 
พวกพราหมณ  และคฤหบดีไดนาน ๆ. อานนท  พระเจามหาสุทัสสนะ  ได 
ทรงมีพระฤทธิ์  นี้เปนที่  ๔.  อานนท  พระเจามหาสุทัสสนะ  ไดทรงมีพระฤทธิ ์
๔  ประการน้ี. 
 
                              การสรางสระโบกขรณ ี
 
         [๑๗๕]  อานนท  ครั้งน้ันแล    พระเจามหาสุทัสสนะ    ไดทรงดําริวา 
ถากระไร  เราพึงขุดสระโบกขรณีหางกันเปนระยะรอยชั่วธนู  ในระหวางตน 
ตาลเหลาน้ี.  อานนท   พระเจามหาสุทัสสนะทรงใหขุดสระโบกขรณีหางกันเปน 
ระยะรอยชั่วธนู    ระหวางตนตาลเหลาน้ัน.    อานนท   ก็แล    สระโบกขรณี 
เหลาน้ัน  กอดวยอิฐ ๔ ชนิด  คือ  อิฐชนิดหน่ึงเปนทอง   ชนิดหน่ึงเปนเงิน 
ชนิดหน่ึงเปนแกวไพฑูรย  ชนิดหน่ึงเปนแกวผลึก.  อานนท  กแ็ลบรรดาสระ 
เหลาน้ันแตละสระไดมีบันไดสระละ ๔  ชนิด  คือ บันไดหน่ึงเปนทอง  บันได 
หน่ึงเปนเงิน  บันไดหน่ึงเปนแกวไพฑูรย  บันไดหน่ึงเปนแกวผลึก.     บันได 
ทองไดมีเสาทอง  ลูกบันไดและพนักเปนเงิน.  บันไดเงินไดมีเสาเงิน  ลูกบันได 
และพนักเปนทอง.     บนัไดแกวไพฑูรยมีเสาแกวไพฑูรย   ลกูบันไดและพนัก 
เปนแกวผลึก.       บันไดแกวผลึก   เสาก็เปนแกวผลึก   ลูกบันไดและพนักเปน 
แกวไพฑูรย.    อานนท  ก็แลสระโบกขรณีเหลาน้ัน   มีเวทีสองชั้น    แวดลอม  
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คือ   เวทีชั้นหน่ึงเปน.     ชั้นหน่ึงเปนเงิน.     เวทีทองไดมีแมบันไดเปนทอง 
ลูกพนักเปนเงิน.   เวทีเงินมีแมบันไดเปนเงิน   ลูกและพนักเปนทอง.   อานนท  
ครั้งน้ันแล   พระเจามหาสุทัสสนะไดทรงพระดําริวา  ถากระไร   เราพึงใหปลูก 
ดอกไมเห็นปานนี้   คือ  อุบล  ปทุม  โกมุท  บุณฑริก.    อันผลิดอกในทุกฤด ู
ไมใหชนทั้งหมดท่ีมาแลวกลับไปมือเปลา    ที่สระโบกขรณีเหลาน้ี.     อานนท 
พระเจามหาสุทัสสนะทรงใหปลูกดอกไมเห็นปานนี้คือ  อุบล  ปทุมโกมุท ปุณฑริก 
อันผลิดอกในทุกฤดู      ไมใหชนทั้งหมด      มีมอืเปลากลับไปท่ีสระโบกขรณี 
เหลาน้ัน.    อานนท  ครั้งน้ันแล   พระเจามหาสุทัสสนะ  ทรงพระดําริวา  ถา 
กระไร  เราพงึวางคนสําหรับเชิญคนใหอาบนํ้าที่ฝงสระโบกขรณีเหลาน้ี   จะได 
เชิญคนผูมาแลว ๆ ใหอาบ.      อานนท   พระเจามหาสุทัสสนะ  จึงทรงวางคน 
สําหรับเชิญคนใหอาบนํ้าท่ีฝงสระโบกขรณีเหลาน้ัน  สําหรับเชิญคนผูมาแลว ๆ 
ใหอาบ.   อานนท  ครั้งน้ันแล  พระเจามหาสุทัสสนะ   ทรงดําริวา  ถากระไร 
เราพึงต้ังโรงทานเห็นปานนี้   คือ  ขาวสําหรับผูตองการขาว  น้ําสําหรับผูตอง 
การนํ้า   ผาสําหรับผูตองการผา    ยานสําหรับผูตองการยาน    ที่นอนสําหรับผู 
ตองการท่ีนอน     สตรีสาํหรับผูตองการสตรี   เงินสําหรับผูตองการเงิน  และ 
ทองสําหรับผูตองการทองใกลฝงสระโบกขรณีเหลาน้ัน.   อานนท  พระเจามหา 
สุทัสสนะ    ไดทรงตั้งโรงทานเห็นปานน้ันคือ   ขาวสําหรับผูตองการขาว  น้ํา 
สําหรับผูตองการนํ้า  ผาสําหรับผูตองการผา  ยานสําหรบผูตองการยาน  ที่นอน 
สําหรับผูตองการท่ีนอน  สตรีสําหรับผูตองการสตรี   เงินสําหรับผูตองการเงิน 
และทองสําหรับผูตองการทอง  ใกลฝงสระโบกขรณีเหลาน้ัน. 
         [๑๗๖]  อานนท  ครั้งน้ันแล  พวกพราหมณ  และคฤหบดี   นําเอา 
ทรัพยจํานวนมาก          เขาไปเฝาพระเจามหาสุทัสสนะแลวกราบทูลอยางนี้วา 
ขอเดชะ   ทรพัยจํานวนมากน้ี      พวกขาพระพุทธเจาเจาะจงนํามาถวายแดพระ  
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องคผูเดียว  ขอพระองคทรงรับเอาทรัพยนั้นไวเถิด.   พระเจาสุทัสสนะตรัสตอบ  
วา   อยาเลยทาน   สมบัติของฉันนี้       ที่เก็บภาษีอยางเปนธรรมมามากพอแลว 
ทรัพยนั้นจงเปนของพวกทานเถิด        และขอใหพวกทานชวยนําเอาออกจากน้ี 
คนละมาก ๆ ไปดวย.    พวกเขาถูกพระราชาทรงปฏิเสธแลว    ก็พากันหลีกไป 
หาที่สวนหนึ่ง   ปรกึษากันอยางนี้วา     การท่ีพวกเราขนเอาสมบัติเหลาน้ันกลับ 
ไปเรือนของตนอีกครั้งหน่ึงแบบน้ี      ไมเหมาะแกพวกเราเลย     เอาอยางนี้เถิด 
คือพวกเราชวยกันสราง   พระราชวังถวายพระเจามหาสุทัสสนะเถิด.     แลวพวก 
นั้นก็เขาเฝาพระเจามหาสุทัสสนะ   กราบทูลอยางน้ีวา    ขอเดชะ    พวกขาพระ- 
พุทธเจาตองใหสรางพระราชวังถวายแดพระองค.        อานนท    พระเจามหา 
สุทัสสนะ   ทรงรับดวยความนิ่งแลวแล. 
 
                      เรื่องทาวสักกะใหสรางปราสาทประทับ 
 
         [๑๗๗]  อานนท  ครั้งน้ันแล  ทาวสักกะ  จอมทวยเทพ  ทรงทราบ 
ความดําริในพระหฤทัยของพระเจามหาสุทัสสนะ    ดวยพระหฤทัย     แลวทรง 
เรียกวิศวกรรมเทพบุตรมาส่ังวา     เออ   นี ่ วิศวกรรมจงมา     เธอจงไปสราง 
พระราชวัง  ชื่อ   ธรรมปราสาท   ถวายแดพระเจามหาสุทัสสนะเถิด    อานนท  
วิศวกรรมเทพบุตรรับเทวบัญชาของทาวสักกะจอมทวยเทพวา    อยางนั้น   ขอ 
ความเจริญจงมีแดพระองคเถิด    แลวก็หายจากหมูเทพชั้นดาวดึงส   มาปรากฏ 
เฉพาะพระพักตรของพระเจามหาสุทัสสนะ      รวดเร็วเหมือนคนมีกําลังเหยียด 
แขนท่ีคูเขาออก  หรือคูแขนเหยียดออกเขาฉะนั้น.  อานนท  ทนีั้น    วิศวกรรม 
เทพบุตร  ไดกราบทูลพระเจามหาสุทัสสนะอยางนี้วา ขอเดชะ  ขาพระพุทธเจา 
จักสรางพระราชวังชื่อธรรมปราสาทแดพระองค.  อานนท  พระเจามหา- 
สุทัสสนะทรงรับดวยการน่ิงแลวแล.        อานนท  วิศวกรรมเทพบุตร  สราง  
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ธรรมปราสาทถวายแดพระเจามหาสุทัสสนะแลว.    อานนท   ธรรมปราสาทยาว  
ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก   หน่ึงโยชน   กวางไปทางทิศเหนือ   และ 
ทิศใต    กึ่งโยชน.   อานนท   วัสดุที่เอามากอสรางธรรมปราสาทสูงกวา ๓ ชั่วคน 
ดวยอิฐ ๔ ชนิด  คือเปนอิฐทองพวกหน่ึง  อิฐเงินพวกหนึ่ง   อิฐไพฑูรยพวก 
หน่ึง  อิฐผลึกพวกหนึ่ง.     อานนท  ธรรมปราสาทมีเสา  ๘๔,๐๐๐  ตน    แบง 
เปน ๔ ชนิด  คือ  เปนเสาทองชนิดหน่ึง  เสาเงินชนิดหน่ึง   เสาไพฑูรยชนิด 
หน่ึง  เสาผลึกชนิดหน่ึง.   อานนท  ธรรมปราสาทปูกระดาน  ๔  ส ี คือ  กระดาน 
ทองสีหน่ึง    กระดานเงินสีหน่ึง   กระดานไพฑูรยหน่ึง  กระดานผลึกสีหน่ึง. 
อานนท  ธรรมปราสาทมี ๒๔ บันได   แบงเปน ๔ ชนิด    คือบันไดทองหน่ึง 
บันไดเงินหนึ่ง  บันไดไพฑูรยหน่ึง  บันไดผลึกหนึ่ง.  สําหรับบันไดทองมีแม 
บันไดสําเร็จไปดวยทอง   ลูกบันได   และพนัก   แลวไปดวยเงิน.   บันไดเงินมี 
แมบันไดเปนเงิน     ข้ันและพนักบันไดเปนทอง.  บันไดไพฑูรยมีแมบันไดลวน 
แลวไปดวยไพฑูรย  ข้ันและพนักบันไดเปนผลึก.    บันไดผลึกมีแมบันไดเปน 
ผลึก  ข้ันและพนักบันไดลวนแลวไปดวยไพฑูรย.  อานนท  ในธรรมปราสาท 
มีเรือนยอด   ๘๔,๐๐๐ ยอด   แบงเปน  ๔ ชนิด   คือ  ยอดหน่ึงเปนทอง  ยอด 
หน่ึงเปนเงิน  ยอดหน่ึงเปนไพฑูรย  ยอดหน่ึงเปนผลึก.        ที่เรือนยอดทอง 
ต้ังบัลลังกเงินไว.    บลัลงักทอง  ต้ังไวที่เรือนยอดเงิน.    ที่เรือนยอดไพฑูรย 
ต้ังบัลลังกงาชางไว.   บลัลังกบุษราคํา   ต้ังไวที่เรือนยอดผลึก.   ใกลประตูเรือน 
ยอดทอง   ประดิษฐานตาลเงินไว  ลําตนแลวไปดวยเงิน   ใบและผลเปนทอง. 
ใกลประตูเรอืนยอดเงิน   ประดิษฐานตาลทองไวลําตนแลวไปดวยทอง  ใบและ 
ผลเปนเงิน.  ใกลประตูเรอืนยอดไพฑูรย  ประดิษฐานตาลผลึกไว  ลําตนแลว 
ไปดวยผลึก  ใบและผลเปนไพฑูรย.   ใกลประตูเรอืนยอดผลึก  ประดิษฐาน 
ตาลไพฑูรยไว  ลําตนลวนแลวไปดวยไพฑูรย  ใบและผลเปนผลึก.  
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                     กถาวาดวยการสรางธรรมปราสาท 
 
         [๑๗๘]  อานนท  ครั้งน้ันแล   พระเจามหาสุทัสสนะ  ทรงมีพระดําริ 
อยางนี้วา    ถากระไร   เราพึงใหสรางปาตาลที่แลวไปดวยทองท้ังหมด     ใกล 
ประตูเรือนยอดหลังใหญ    ซึ่งเปนที่ที่เรานั่งพักผอนตอนกลางวัน.     อานนท 
พระเจามหาสุทัสสนะ  ทรงใหสรางปาตาลท่ีแลวไปดวยทองทั้งหมด  ใกลประตู 
เรือนยอดหลังใหญ     ซึ่งเปนที่ที่พระองคประทับนั่งพักผอนตอนกลางวันแลว. 
อานนท   ธรรมปราสาทแวดลอมไปดวยไพทีสองชั้น    คือชั้นหน่ึงแลวไปดวย 
ทอง     อีกชัน้หน่ึง  แลวไปดวยเงิน.      แมบันไดของไพทีที่แลวไปดวยทอง 
ก็สําเร็จไปดวยทอง   ข้ันและพนักสําเร็จไปดวยเงิน.  แมบันไดของไพทีที่แลวไป 
ดวยเงิน ก็สําเร็จไปดวยเงิน   ข้ันและพนักเอาทองมาทํา.  อานนท ธรรมปราสาท 
แวดลอมไปดวยขาย  ลูกกระพรวนสองขาย   คือขายหน่ึงเปนขายทอง    อีกขาย 
หน่ึงเปนขายเงิน.    ขายทอง   แขวนกระดึงเงิน.    ขายเงิน   แขวนกระดึงทอง. 
อานนท    เมือ่ขายกระดึง    เหลาน้ันแล    ถูกลมพัด     ก็มีเสียงไพเราะนาใคร 
ทําใหคึกคักและนาหลงใหลดวย.    อานนท  เสียงดนตรีมีองค ๕  ที่นักดนตรี 
ผูฉลาดปรับดีแลว    ประโคมดีแลว    บรรเลงดีแลว     เปนเสียงไพเราะนาใคร 
ทําใหคึกคัก   และชักใหหลงใหล   แมฉันใด   อานนท  เม่ือขายกระดึง    เหลา 
นั้นแลถูกลมพัด      ก็มีเสียงไพเราะนาใคร       ทําใหคึกคักและชักใหหลงใหล 
ฉันนั้นเหมือนกัน.   อานนท  ก็สวนพวกนักเลง  นกัเลน  พวกนักดื่มคอเหลา 
แหงกรุงกุสาวดี   สมัยนั้น  ตางพากันคลอเสียงตามเสียงขายกระดึง  ที่ถูกลมพัด 
เหลาน้ัน.        อานนท  ธรรมปราสาทท่ีสรางแลวน่ันแล  เพงดูไมได  ทําให 
ตาพรา.     เหมือนพระอาทิตยที่กําลังข้ึนสูนภาบนทองฟาท่ีปราศจากเมฆฝน 
บริสุทธิ์  สองจาในสรทสมัยเดือนทายฤดูฝน   เพงดูไมไดทําใหตาพรา  ฉันใด 
ธรรมปราสาทก็ฉะนั้นเหมือนกัน  ยากท่ีจะดู  ยอมทํานัยนตาใหพราพราย.  
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                     กถาวาดวยการสรางธรรมาโบกขรณ ี
 
         อานนท ตอมา พระเจามหาสุทัสสนะทรงพระดําริอยางนี้วา ไฉนหนอ 
เราจะพึงใหสรางสระชื่อธรรมาโบกขรณี    ขางหนาธรรมปราสาท.    อานนท 
แลวก็พระเจามหาสุทัสสนะ     ทรงใหสรางสระชื่อธรรมาโบกขรณีไวขางหนา 
ธรรมปราสาท.    อานนท  ธรรมาโบกขรณี    ยาวไปทางทิศตะวันออก    และ 
ตะวันตกหน่ึงโยชน    กวางไปทางทิศเหนือ    และทิศใตกึ่งโยชน.     อานนท 
ธรรมาโบกขรณีใชอิฐสี่ชนิดกอ คือ อิฐชนิดหน่ึงแลวไปดวยทอง    ชนิดหน่ึง 
แลวไปดวยเงิน     ชนิดหน่ึงแลวไปดวยไพฑูรย    ชนิดหน่ึงแลวไปดวยผลึก.   
อานนท  ก็แล  ธรรมาโบกขรณี  ม ี๒๔ บันได  แบงเปน ๔ ชนิด  บันไดชนิด 
หน่ึงแลวไปดวยทอง.  บนัไดชนิดหน่ึงแลวไปดวยเงิน.    บันไดชนิดหน่ึงแลว 
ไปดวยไพฑูรย.    บันไดชนิดหน่ึงแลวไปดวยผลึก.    บันไดทองเอาทองมาทํา 
เปนแมบันได  ลกูและพนักบันไดเปนเงิน.    บันไดเงิน  เอาเงินมาทําเปนแม 
บันได  ลกูและพนักบันไดเปนทอง.  บันไดไพฑูรย   เอาไพฑูรยมาทําเปนแม 
บันได  ลกูและพนักบันไดเปนผลึก.  บันไดผลึก   เอาผลึกมาทําเปนแมบันได 
ลูกและพนักบันไดเปนไพฑูรย.    อานนท  ธรรมาโบกขรณีมีไพที่ลอมสองชั้น 
คือ ไพทีทองหนึ่ง  ไพทีเงินหน่ึง.    ไพทีทองเอาทองมาทําเปนแมบันได  ลกู 
และพนักบันไดเปนเงิน.     ไพทีเงินเอาเงินมาทําเปนแมบันได    ลูกและพนัก 
เปนทอง.   อานนท  ธรรมาโบกขรณี  มีแถวตาลลอมไว ๗ แถว  คือ  แถวตาล 
ทอง ๑  แถวตาลเงิน ๑ แถวตาลไพฑูรย ๑ แถวตาลผลึก ๑ แถวตาลทับทิม ๑ 
แถวตาลบุษราคัม  ๑  แถวตาลผสมแกวทุกชนิด ๑.    ตาลทองมีลําตนเปนทอง 
ใบและผลเปนเงิน.   ตาลเงินมีลําตนเปนเงินใบและผลเปนทอง.    ตาลไพฑูรย 
มีลําตนเปนไพฑูรยใบและผลเปนผลึก.      ตาลผลึกมีลําตนเปนผลึกใบและผล 
เปนไพฑูรย.   ตาลทับทิมมีลําตนเปนโกเมนใบและผลเปนบุษราคัม.     ตาล  
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บุษราคัมมีลําตนเปนบุษราคัมใบและผลเปนโกเมน.     ทับทิมตาลผสมแกวทุก 
ชนิด   เอาแกวทุกชนิดมาทําเปนลําตนใบและผลกผ็สมแกวทุกชนิด.    อานนท 
ก็แล    เมื่อแถวตาลเหลาน้ันถูกลมพัดก็มีเสียงไพเราะ   นาใคร   ทําใหใจคึกคัก 
และชักใหหลงใหล.  เหมือนกับเสียงดนตรีมีองค ๕  ที่นักดนตรีผูชํานาญปรับ  
ดีแลว  ประโคมแลว  บรรเลงดีแลว  เปนเสียงที่ไพเราะ  นาใคร  ทําใหใจคึกคัก 
และชักใหหลงใหลแมฉันใด      ดูกอนอานนท    เสียงแหงแถวตนตาลเหลานั้น 
ตองลมพัดก็ฉันนั้นเหมือนกัน.     สวนพวกนักเลง  นักเลน  นกัด่ืม    แหงกรงุ 
กุสาวดีสมัยนั้น  ตางก็พากันคลอเสียงตามเสียงแถวตาลท่ีถูกลมพัด.     อานนท 
ก็แหละ   ครัน้เมื่อเสร็จธรรมปราสาท   และธรรมาโบกขรณีแลว  พระเจามหา- 
สุทัสสนะ     ก็โปรดใหเลี้ยงดูพวกสมณะที่รูกันทั่วไปวาเปนสมณะ    หรือพวก 
พราหมณที่ยอมรับกันวาเปนพราหมณในสมัยนั้นใหอ่ิมหนําสําราญดวยของนา 
ใครทุกชนิด  เสด็จข้ึนสูธรรมปราสาท  ดวยประการฉะน้ี. 
                                     จบ  ภาณวารที่หน่ึง 
 
                             การเขาปฐมฌานเปนตน 
 
         [๑๗๙]  อานนท  ลําดับนั้น    พระเจามหาสุทัสสนะไดทรงพระดําริ 
อยางนี้วา   นีเ้ปนผลของกรรมอะไรของเราหนอ     เปนวิบากของกรรมอะไรท่ี 
เปนเหตุใหเรามีฤทธิ์อยางนี้  มีอานุภาพใหญอยางนี้  ในบัดนี.้  อานนท ครั้งนั้น 
แล    พระเจามหาสุทัสสนะ   ไดทรงมพีระดําริอยางนี้วา     นี้เปนผลของกรรม 
สามอยางของเรา     เปนวิบากของกรรมสามอยางที่เปนเหตุใหเรามีฤทธิ์ใหญ 
อยางนี้     มอีานุภาพใหญอยางนี้ในบัดนี้      คือเปนผลเปนวิบากแหงทาน ทมะ 
สัญญมะ  อานนท  ที่นั้น  พระเจามหาสุทัสสนะ    เสด็จเขาเรือนยอดหลังใหญ 
แลวประทับยืนที่ประตูเรือนยอดหลังใหญ    ทรงเปลงพระอุทานวา    หยุดกาม  
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วิตก  หยุดพยาบาทวิตก   หยุดวิหิงสาวิตก  เทาน้ีพอละ   กามวิตก  เทาน้ีพอละ 
พยาบาทวิตก  เทาน้ีพอละ  วิหิงสาวิตก.  อานนท ทีนั้น  พระเจามหาสุทัสสนะ 
เสด็จเขาสูเรือนยอดหลังใหญ  ประทบับนบัลลังกที่แลวไปดวยทองทรงสงัดจาก  
กาม   สงัดจากอกุศลธรรม   ทรงเขาถึงฌาน  ที่ ๑ ซึ่งมีวิตก  มีวิจาร  มีปติและ 
สุขเกิดแตวิเวกอยู   เพราะระงับวิตก   วิจาร   จึงทรงเขาถึงฌานที่  ๒ ซึ่งมีความ 
ผองใสแหงใจในภายใน   เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ไมมีวิตก  ไมมวิีจาร   มีปติและ 
สุขที่เกิดแตสมาธิอยู   เพราะคลายปติเสียได    เปนผูมีอุเบกขา    มีสติ    มสีัม- 
ปชัญญะ       เสวยความสุขทางกาย      เขาถึงฌานที่  ๓ ที่พวกอาจารยตางพูดวา 
เปนผูมีอุเบกขา   มีสติ  มปีรกติอยูเปนสุขอยู   เพราะละสุขและทุกขได   เพราะ 
ดับโสมนัสและโทมนัสกอน ๆ จึงเขาถึงฌานที่  ๔ ที่ไมใชทุกขไมใชสุข    ม ี
อุเบกขาและสติบริสุทธิ์อยู. 
 
                                 การเจริญพรหมวิหาร 
 
         [๑๘๐]  อานนท  ลําดับนั้น      พระเจามหาสุทัสสนะ   เสด็จออกจาก 
เรือนยอดหลังใหญแลวทรงเขาสูเรือนยอดที่แลวไปดวยทอง ประทับบนบลัลังก 
ที่แลวไปดวยเงิน   ทรงแผไปตลอดทิศหน่ึงดวยพระหฤทัยที่สหรคตดวยเมตตา 
แลวอยู  ทิศท่ี ๒ ก็อยางนั้น  ทิศที ่๓  ก็อยางนั้น   ทิศที่ ๔ ก็อยางนั้น.   ดวย 
ประการฉะน้ี     ทรงแผไปท้ังเบื้องบน   เบื้องลาง   เบื้องขวาง   ทุกหนทุกแหง 
จนส้ินหมดท้ังโลก   ดวยพระหฤทัยที่สหรคตดวยเมตตา    อันไพบูลยถึงความ 
เปนใหญหาประมาณมิได  ไมมีเวร   ไมมีพยาบาทอยู  ดวยพระหฤทัยที่สหรคต 
ดวยกรุณา.  ดวยพระหฤทัยสหรคตดวยมุทิตา.  ทรงแผไปตลอดทิศหน่ึง  ดวย 
พระหฤทัยที่สหรคตดวยอุเบกขาอยู   ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น   ทิศที ่ ๓  ก็อยางนั้น  
ทิศที่ ๔  ก็อยางนั้น  ดวยประการฉะน้ี  ทรงแผไปท้ังเบื้องบน  เบื้องลาง  เบื้องขวาง  
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ทุกหนทุกแหงจบสิ้นหมดท้ังโลก ดวยพระหฤทัยที่สหรคตดวยอุเบกขาอันไพบูลย  
ถึงความเปนใหญไมมีประมาณ  ไมมีเวร  ไมมีพยาบาทอยู. 
         [๑๘๑]  อานนท  พระเจามหาสุทัสสนะ  ทรงมีพระนคร ๘๔,๐๐๐  แหง 
มีกุสาวดีราชธานีเปนประมุข  มีปราสาท ๘๔,๐๐๐ องค    มีธรรมปราสาทเปน 
ประมุข มีเรือนยอด   ๘๔,๐๐๐ หลัง มีเรือนยอดหลังใหญเปนประมุข  มีบลัลังก 
๘๔,๐๐๐   ที ่  เปนบัลลังกแลวดวยทอง     แลวดวยเงิน     แลวดวยงาชาง   แลว 
ดวยบุษราคัม    ลาดดวยขนเจียม    ลาดดวยสักหลาด    ลาดดวยผาปกลวดลาย 
ลาดดวยหนังกวาง  อยางดี  มีพนักสูงมีนวมแดงสองขาง   มีชาง ๘๔,๐๐๐ เชือก 
มีเครื่องแตงเปนทอง   ปกธงทอง   หุมดวยตาขายทอง    มีพญาชางอุโบสถเปน 
ประมุข    มมีา  ๘๔,๐๐๐  ตัว   มีเครือ่งแตงเปนทอง   ปกธงทอง  หุมดวยตาขาย 
ทอง    มีพญามาวลาหกเปนประมุข  มีรถ   ๘๔,๐๐๐  คัน    หุมดวยหนังราชสีห 
หุมดวยหนังเสือโครง  หุมดวยหนังเสือเหลือง    หุมดวยผาขนสัตวสีเหลือง  ม ี
เครื่องแตงเปนทอง   ปกธงทอง  หุมดวยตาขายทอง   มีรถไพชยันตเปนประมุข 
มีมณี  ๘๔,๐๐๐  ดวง  มีแกวมณีเปนประมุข   มีสตรี ๘๔,๐๐๐ นาง  มีพระนาง 
สุภัททาเทวีเปนประมุข  มีคหบดี  ๘๔,๐๐๐ คน มีคหบดีแกวประมุข  มีกษัตริย 
ผูสวามิภักดิ์   ๘๔,๐๐๐  องค มีปริณายกแกวเปนประมุข มีแมโคนม  ๘๔,๐๐๐  ตัว 
กําลังใหนม    กําลังเอาถาดทองสัมฤทธิ์รองรับ   มผีา  ๘๔,๐๐๐  โกฏิพับ  เปน 
ผาเปลือกไมอยางดี      ผาฝายอยางดี    ผาไหมอยางดี  และผาขนสัตวอยางดี. 
อานนท  พระเจามหาสุทัสสนะ  ทรงมีพระกระยาหารเต็มภาชนะ  ๘๔,๐๐๐   สํารับ 
มีคนนํามาถวายท้ังเวลาเชาและเวลาเย็น.   
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                         กถาวาดวยพระนางสุภัททาเทวี 
         [๑๘๒]   อานนท   ก็สมัยนั้นแล  ชาง ๘๔,๐๐๐  เชือก   มาสูที่เฝาพระ- 
เจามหาทัสสนะ  ทุกเชา  ทุกเย็น.  อานนท  ครั้งน้ัน  พระเจามหาสุทัสสนะทรง 
มีพระดําริอยางนี้วา    พวกชาง ๘๔,๐๐๐  เชือกเหลาน้ีแล  มาสูที่เฝาเราท้ังเชา 
เย็น    ถาไฉน  ชาง  ๔๒,๐๐๐  เชือกพึงมาสูที่เฝาโดยลวงไปรอยป    ตอครั้ง. 
อานนท  ทีนั้น   พระเจามหาสุทัสสนะรับสั่งเรียกปริณายกแกว  มาตรัสสั่งวา  ด ู
กอน   ปริณายกแกว   พวกชาง ต้ัง ๘๔,๐๐๐  เชือกเหลาน้ี    มาสูที่เฝาเราทั้งเชา 
และเย็น   อยากระน้ันเลย   ชางเพียง ๔๒,๐๐๐  เชือกจงมาสูที่เฝาแตละครั้งโดย 
ลวงไปทุก ๆ  รอยป.  ปรณิายกแกวรับพระราชโองการของพระเจามหาสุทัสสนะ 
วา  อยางนั้น  ขอเดชะ.  อานนท  ครั้งน้ันโดยสมัยอ่ืน    ชางจึงมาสูที่เฝาพระ- 
มหาสุทัสสนะคราวละสี่หมื่นสองพันเชือก  โดยลวงไปทุก ๆรอยป.  อานนท  ครั้ง 
นั้นแล  พระนางสุภัททาเทวี  โดยลวงไปหลายป  หลายรอยป  หลายพันป  ทรง 
พระดําริวา   เราไดเฝาพระเจามหาทัสสนะมานานแลว    ถากระไร  เราพึงเขาไป 
เฝาพระเจามหาสุทัสสนะเถิด.   อานนท  ครั้งน้ันแล  พระนางสุภัททาเทวี   รบั 
สั่งเรียกนางสนมมาตรัสวา    พวกทานในที่นี้     จงสระหัว    จงหมผาสีเหลือง 
พวกเราไดเฝาพระเจามหาทัสสนะนานแลว     พวกเราพึงเขาไปเฝาพระเจามหา- 
สุทัสสนะ.     พวกนางสนมรับสนองพระเสาวนีย     ของพระนางสุภัททาเทวีวา 
อยางนั้น.  พระแมเจา    แลวก็สระหัวหมผาสีเหลือง    เขาไปเฝาพระนางสุภัททา 
เทวีถึงท่ีประทับ.   อานนท  ครั้งน้ันแล   พระนางสุภัททาเทวีรับสั่งกับปริณายก 
แกววา   พอปริณายกแกว   ทานจงจัดกองทัพ ๔ เหลา    พวกเราไดเฝาพระเจา 
มหาสุทัสสนะนานมาแลว   พวกเราพึงเขาไปเฝาพระเจามหาสุทัสสนะ.   อานนท 
ปริณายกแกวรับพระเสาวนียของพระนางสุภัททาเทวีวา     อยางนั้น   พระเทวี- 
เจา   แลวจัดกองทัพ ๔ เหลา   เสร็จแลวกราบทูลพระนางสุภัททาเทวีวา  พระ-  
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เทวีเจา ขาพระพุทธเจา จัดกองทัพ ๔ เหลาสําหรับพระองคเสร็จแลว  ขอพระเทวี  
เจาโปรดทรงสําคัญเวลาอันสมควรเถิด.  อานนท  ครั้งน้ันแล  พระนางสุภัททา 
เทวี    พรอมกับนางสนมเสด็จเขาไปจนถึงธรรมปราสาทดวยกองทัพ  ๔  เหลา 
เสด็จข้ึนธรรมปราสาทแลวเสด็จเขาไปจนถึงเรือนยอดหลังใหญ     แลวประทับ 
ยืนเหน่ียวบานประตูแหงเรือนยอดหลงัใหญ.    อานนท    ลําดับนั้น    พระเจา 
มหาสุทัสสนะ    ทรงไดยินเสียงทรงดําริวา    อะไรหนอ     นั้นเหมือนเสียงคน 
จํานวนมาก     แลวเสด็จออกจากเรือนยอดหลังใหญ     ไดทอดพระเนตรเห็น 
พระนางภัททาเทวีประทับยืนยึดประตู    แลวตรัสกับพระนางสุภัททาเทวีอยางนี้  
วา เทวี หยุดตรงน้ันแหละ  อยาเขามา.   อานนท  ลําดับนั้น    พระเจามหาสุทัสสนะ 
รับสั่งกะบุรุษคนใดคนหน่ึงวา  แนพอ เธอจงมาชวยกันยกบัลลังกทองจากเรือน 
ยอดหลังใหญ  เอาไปต้ังที่สวนตาลท่ีแลวไปดวยทองทุกอยาง.  บุรุษน้ันกส็นอง 
พระดํารัสของพระเจามหาสุทัสสนะวา  อยางนั้น   ขอเดชะ.  แลวก็ไปยกบลัลังก 
ทองจากเรือนยอดหลังใหญ       เอาไปต้ังท่ีสวนตาลที่แลวไปดวยทองทุกอยาง. 
อานนท  ลําดับนั้น   พระเจามหาสุทัสสนะทรงสําเร็จสีหไสยาสนดวยพระปรัศว 
เบื้องขวา  ซอนพระบาทเหลื่อมพระบาทมีพระสติสัมปชัญญะ. 
         [๑๘๓] อานนท ลําดับนั้น   พระนางสุภัททาเทวี   ไดทรงมีพระดําริ 
อยางนี้วา  พระอินทรียของพระเจามหาสุทัสสนะบริสุทธิ์ผองใส   พระฉวีวรรณ 
ขาวผอง      ขอใหพระเจามหาสุทัสสนะอยาไดเสด็จสวรรคตเลย.    แลวไดตรัส 
อยางนี้กับพระเจามหาสุทัสสนะวา  ขอเดชะ  เหลาน้ีเปนพระนคร  ๘๔,๐๐๐   นคร 
มีกุสาวดีราชธานีเปนประมุขของพระองค  ขอเดชะ    ขอพระองคจงบังเกิดความ 
พอพระหฤทัยในพระนครเหลาน้ันเถิด   จงทรงหวงใยในพระชนมชีพเถิด    ขอ 
เดชะ  เหลาน้ีคือปราสาทแปดหมื่นสี่พันองคของพระองค   มีธรรมปราสาทเปน 
ประมุข   ขอเดชะ  ขอพระองคจงบังเกิดความพอพระหฤทัยในปราสาทเหลาน้ัน  
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เถิด  จงทรงหวงใยในพระชนมชีพเถดิ  ขอเดชะ  เหลาน้ีคือเรือนยอดแปดหมื่น 
สี่พันหลังของพระองค  มีเรือนยอดหลังใหญเปนประมุข   ขอเดชะ  ขอพระองค 
จงบังเกิดความพอพระหฤทัยในเรือนยอดเหลาน้ันเถิด     จงทรงหวงใยในพระ- 
ชนมชีพเถิด    ขอเดชะ  เหลาน้ีคือบัลลังกแปดหม่ืนสี่พันที่ของพระองคทําดวย  
ทอง   เงิน  งาชาง   บุษราคัม   ลาดดวยขนเจียม   ลาดดวยสักหลาด    ลาดดวย 
ผาปกลวดลาย   ลาดดวยหนังกวางอยางดี   มีพนักสูง   มีนวมแดงสองขาง    ขอ 
เดชะ  ขอพระองคจงบังเกิดความพอพระหฤทัยในบัลลังกเหลาน้ันเถิด   จงทรง 
หวงใยในพระชนมชีพเถดิ   ขอเดชะ  เหลาน้ีคือ   ชางแปดหม่ืนสี่พันเชือกของ 
พระองค    มเีครื่องแตงเปนทอง   ปกธงทอง   หุมดวยตาขายทอง  มีพญาชาง 
อุโบสถเปนประมุข    ขอเดชะ  ขอพระองคจงบังเกิดความพอพระหฤทัยในชาง 
เหลาน้ันเถิด    จงทรงหวงใยในพระชนมชีพเถิด    ขอเดชะ   เหลาน้ีคือ   มา 
แปดหม่ืนสี่พันตัวของพระองค   มีเครื่องแตงเปนทอง    ปกธงทอง    หุมดวย 
ตาขายทอง  มีพญามาวลาหกเปนประมุข    ขอเดชะ  ขอพระองคจงบังเกิดความ 
พอพระราชหฤทัยในมาเหลาน้ันเถิด  จงทรงหวงใยในพระชนมชีพเถิด  ขอเดชะ 
เหลาน้ีคือรถแปดหมื่นสี่พันคันของพระองค  หุมดวยหนังราชสีห  หุมดวยหนัง 
เสือโครง   หุมดวยหนังเสือเหลือง  หุมดวยผาขนสัตวสีเหลือง  มีเครื่องแตงเปน 
ทอง   ปกธงทอง   หุมดวยตาขายทอง    มีรถไพชยนัตเปนประมุข     ขอเดชะ 
ขอพระองคจงบังเกิดความพอพระหฤทัยในรถเหลาน้ันเถิด  ขอจงทรงหวงใยใน 
พระชนมชีพเถิด     ขอเดชะ   เหลาน้ีคือแกวแปดหมื่นสี่พันดวงของพระองคมี 
แกวมณีเปนประมุข   ขอเดชะ   ขอพระองคจงทรงบังเกิดความพอพระหฤทัยใน 
แกวเหลาน้ันเถิด     ขอจงทรงหวงใยในพระชนมชพีเถิด    ขอเดชะ   เหลาน้ีคือ 
สตรีแปดหม่ืนสี่พันนางของพระองคมีหญิงแกวเปนประมุข    ขอเดชะ  ขอพระ- 
องคจงทรงบังเกิดความพอพระหฤทัยในสตรีเหลาน้ันเถิด    ขอจงทรงหวงใยใน  
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พระชนมชีพเถิด  ขอเดชะ  เหลาน้ีคือ   คฤหบดี  ๘๘,๐๐๐ คน  ของพระองค  
มีคฤหบดีแกวเปนประมุข    ขอเดชะ    ขอพระองคจงทรงบังเกิดความพอพระ- 
หฤทัยในคฤหบดีเหลาน้ันเถิด   ขอจงทรงหวงใยในพระชนมชพีเถิด  ขอเดชะ 
เหลาน้ันคือกษัตริย  ๘๔,๐๐๐  พระองค    ผูจงรักภักดีตอพระองคมีปริณายกแกว 
เปนประมุข   ขอเดชะ.    ขอพระองคจงทรงบังเกิดความพอพระหฤทัยในกษัตริย 
เหลาน้ันเถิด  จงทรงหวงใยในพระชนมชีพเถิด  ขอเดชะ เหลาน้ีคือ  แมโคนม 
๘๔,๐๐๐  ตัว   ของพระองค    ซึ่งกําลังหลั่งนํ้านม   กําลังเอาถาดสําริดไปรอง 
ขอเดชะ  ขอพระองคจงทรงบังเกิดความพอพระหฤทัยในแมโคนมเหลาน้ันเถิด 
ขอจงทรงหวงใยในพระชนมชีพเถิด  ขอเดชะ  เหลาน้ีคือ  ผา  ๘๔,๐๐๐  โกฏ ิ
พับของพระองค  เปนผาเปลือกไมอยางดี   ผาฝายอยางดี  ผาไหมอยางดี   ผา 
ขนสัตวอยางดี    ขอเดชะ    ขอพระองคจงทรงบังเกิดความพอพระหฤทัยในผา 
เหลาน้ันเถิด    จงทรงหวงใยในพระชนมชีพเถิด  ขอเดชะ  เหลาน้ีคือ    ถาด 
พระกระยาหาร  ๘๔,๐๐๐ สํารับ ของพระองคซึ่งมีคนนํามาถวายในเวลาเชา  และ 
เวลาเย็น   ขอเดชะ  ขอพระองคจงทรงบังเกิดความพอพระหฤทัยในถาดพระ- 
กระยาหารเหลาน้ันเถิด   ขอจงทรงหวงใยในพระชนมชีพเถิด. 
 
              วาดวยความสลดพระทัยของพระเจามหาสุทัสสนะ 
 
         เมื่อพระนางกราบทูลอยางน้ีแลว   อานนท  พระเจามหาสุทัสสนะไดตรัส 
อยางนี้กับพระนางสุภัททาเทวีวา  เทวี   เธอไดทักทายเราดวยของนารัก    นา 
ใคร   นาพอใจ   มานานแลว   ก็แตในเวลาภายหลัง  เธอจะทักเรา   ดวยของที่ 
ไมนารัก   ไมนาใคร  ไมนาพอใจ.   ขอเดชะ  ก็แลพระองคจะใหหมอมฉันทัก 
ทายพระองคอยางไร.      เทวี   เธอจงทักทายเราดังนี้วาความเปนตาง ๆ  ความ 
พลัดพราก  ความเปนอยางอ่ืนจากของนารัก  นาพอใจทั้งหมดทีเดียว    ยอมมี  
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ขอเดชะ ขอพระองคอยาทรงมีความหวงใยในสวรรคต การตายของผูมีความหวง  
ใยเปนทุกข   และความตายของผูมีความหวงใยยอมถูกติเตียน   ขอเดชะ   เหลา 
นี้คือ  นคร  ๘๔,๐๐๐  ของทูลกระหมอมมีกุสาวดีราชธานีเปนประมุข    ขอเดชะ 
ขอพระองคจงละความพอพระหฤทัยในนครเหลาน้ันเสียเถิด     อยาทรงหวงใย 
พระชนมชีพ  ขอเดชะ  เหลาน้ีคือ ปราสาท   ๘๔,๐๐๐  องค ของทูลกระหมอม 
ฯลฯ    ขอทูลกระหมอมอยาทรงหวงใยในพระชนมชีพ   ขอเดชะ   เหลาน้ีเปน 
เรือนยอด  ๘๔,๐๐๐  หลังของทูลกระหมอม ฯลฯ  ขอทูลกระหมอมอยาทรงหวง 
ใยในพระชนมชีพ  ขอเดชะ  เหลาน้ีเปนบัลลังก ๘๔,๐๐๐  ทีข่องทูลกระหมอม 
เปนบัลลังกที่ทําดวยทอง  ดวยเงิน   ดวยงา   ดวยบุษราคัม     ลาดดวยขนแกะ 
ลาดดวยสักหลาด   ลาดดวยผาปกลวดลาย    ลาดดวยหนังกวางอยางดี    มพีนัก 
สูง    มีนวมแดงท้ังสองขาง    ขอเดชะ   ขอทูลกระหมอมจงละความพอพระทัย 
ในบัลลังกเหลาน้ันเสีย   ขอทูลกระหมอมอยาทรงหวงใยในพระชนมชีพ  ขอเดชะ 
เหลาน้ีเปนชาง  ๘๔,๐๐๐   เชือกของทูลกระหมอม   มีเครื่องแตงเปนทอง    ปก 
ธงทอง  คลุมดวยตาขายทอง  มีพญาชางอุโบสถเปนประมุข   ขอเดชะ  ขอทูล 
กระหมอมจงละความพอพระหฤทัยในชางเหลาน้ันเสียเถิด      ขอทูลกระหมอม 
อยาไดหวงใยพระชนมชพี  ขอเดชะ  เหลาน้ีเปนมา   ๘๔,๐๐๐  ตัวของทูลกระ- 
หมอม   มีเครื่องแตงเปนทอง   ปกธงทอง   มีตาขายทองคลุม  มีพญามาวลาหก 
เปนประมุข  ขอเดชะ   ขอทูลกระหมอมจงละความพอพระหฤทัยในมาเหลานั้น 
เสียเถิด  ขอทูลกระหมอมอยาทรงหวงใยในพระชนมชีพ   ขอเดชะ  เหลาน้ีเปน 
รถ   ๘๔,๐๐๐ คันของพระองค    หุมดวยหนังราชสีห    หุมดวยหนังเสือโครง 
หุมดวยหนังเสือเหลือง     หุมดวยผาขนสัตวสีเหลือง      มีเครือ่งแตงเปนทอง 
ปกธงทอง  คลุมดวยตาขายทอง  มีรถไพชยันต   เปนประมุข   ขอเดชะ   ขอ 
ทูลกระหมอมจงทรงละความพอพระหฤทัยในรถเหลาน้ันเสียเถิด     ขอทูลกระ-  
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หมอมอยาไดทรงหวงใยในพระชนมชีพ    ขอเดชะ  เหลาน้ีเปนมณี   ๘๔,๐๐๐  
ดวงของทูลกระหมอม    มีแกวมณีเปนประมุข    ขอเดชะ  ขอทูลกระหมอมจง 
ทรงละความพอพระทัยในมณีเหลาน้ันเสียเถิด   ขอทูลกระหมอมอยาไดทรงหวง 
ใยในพระชนมชีพ    ขอเดชะ    เหลาน้ีสตรี  ๘๔,๐๐๐  นางของทูลกระหมอม 
มีพระนางสุภัททาเทวีเปนประมุข    ขอเดชะ  ขอทูลกระหมอมจงทรงละความ  
พอพระทัยในสตรีเหลาน้ันเสียเถิด   ขอทูลกระหมอมอยาไดทรงหวงใยในพระ- 
ชนมชีพ  ขอเดชะ  เหลาน้ีคือ   คฤหบดี  ๘๔,๐๐๐  คน     ของทูลกระหมอม 
มีคฤหบดีแกวเปนประมุข   ขอเดชะ  ขอทูลกระหมอมจงทรงละความพอพระทัย 
ในคฤหบดีเหลาน้ันเสียเถิด  ขอทูลกระหมอมอยาไดทรงหวงใยในพระชนมชีพ 
ขอเดชะ  เหลาน้ีคือ กษัตริย   ๘๔,๐๐๐  พระองค  ผูจงรักภักดีของทูลกระหมอม 
มีปริณายกแกวเปนประมุข  ขอเดชะ   ขอทูลกระหมอมจงทรงละความพอพระ- 
หฤทัยในกษัตริยเหลาน้ันเสียเถิด     ขอทูลกระหมอมอยาไดทรงหวงใยในพระ- 
ชนมชีพ     ขอเดชะ  เหลาน้ีเปนแมโคนม   ๘๔,๐๐๐    ตัว    ของทูลกระหมอม 
ซึ่งกําลังกําดัดหลั่งนม  กาํลังเอาถาดสําริดไปรองรับ  ขอเดชะ  ขอทูลกระหมอม 
จงทรงละความพอพระหฤทัยในแมโคนมเหลาน้ันเสียเถิด      ขอทูลกระหมอม 
อยาไดทรงหวงใยในพระชนมชีพ  ขอเดชะ   เหลาน้ีเปนผา  ๘๔,๐๐๐  โกฏพัิบ 
เปนผาเปลือกไมอยางดี   ผาฝายอยางดี   ผาไหมอยางดี   ผาขนสัตวอยางดี  ขอ 
เดชะ    ขอทูลกระหมอมจงทรงละความพอพระหฤทัยในผาเหลาน้ันเสียเถิด   ขอ 
ทูลกระหมอมอยาอาลัยในพระชนมชพี ขอเดชะ พระกระยาหาร   ๘๔,๐๐๐  สํารับ 
มีคนนํามาถวายท้ังเวลาเชาและเย็น   เหลาน้ีของทูลกระหมอม   ขอเดชะ  ขอทูล 
กระหมอมจงทรงละความพอพระหฤทัยในพระกระยาหารนั้น    อยาไดอาลัยใน 
พระชนมชีพ.  
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         อานนท  เมื่อพระเทวีกราบทูลอยางน้ี      พระเทวีสุภัททาทรงกันแสง  
หลั่งพระอัสสุชล.  อานนท    ครั้งน้ันแล   พระนางสุภัททาเทวีทรงซับน้ําพระ- 
เนตรแลว   ไดกราบทูลอยางน้ี    กับพระเจามหาสุทัสสนะวา  ขอเดชะ    ความ 
เปนตาง ๆ กนั    ความพลัดพราก    ความเปนอยางอ่ืนจากสิ่งท่ีนารักนาชอบใจ 
ทั้งปวงยอมมี      ขอเดชะ     ขอทูลกระหมอมอยาทรงมีความอาลัยสวรรคตเลย 
กาลกิริยาของผูมีอาลัยเปนทุกข  กาลกิริยาของผูอาลัยบัณฑิตติเตียน   ขอเดชะ 
พระนคร  ๘๔,๐๐๐  เหลาน้ีแล    มีพระนครกุสาวดี    ของทูลกระหมอมเปน 
ประมุข     ขอเดชะ    ทูลกระหมอมจงทรงละความพอพระทัยในนครเหลาน้ัน 
อยาทรงอาลัยในพระชนมชีพเลย  ขอเดชะ  ปราสาท  ๘๔,๐๐๐   เหลาน้ีมีธรรม 
ปราสาทของทูลกระหมอมเปนประมุข  ขอเดชะ  ขอทูลกระหมอมจงทรงละความ 
พอพระทัยในปราสาทเหลาน้ัน      อยาไดอาลัยในพระชนมชีพเลย    ขอเดชะ 
เรือนยอด   ๘๔,๐๐๐  มีเรือนยอดหลงัใหญเปนประมุข   ของทูลกระหมอมเหลา 
นั้น   ขอเดชะ  ขอทูลกระหมอมจงทรงละความพอพระทัยในเรือนยอดเหลาน้ัน 
อยาไดทรงอาลัยในพระชนมชีพเลย   ขอเดชะ  บัลลังก ๘๔,๐๐๐  ที่เหลาน้ีของ 
ทูลกระหมอม  เปนทอง  เปนเงิน  ทําดวยงา  ลวนดวยแกวบุษราคัม   บลุาด 
ดวยขนเจียม  ดวยสักหลาด  ดวยผาปกเปนลวดลาย   บุลาดดวยหนังกวางอยาง 
ดี   มีพนักสูง  มีนวมสีแดง  ทั้งสองขาง  ขอเดชะ  ขอทูลกระหมอม   จงทรง 
ละความพอพระทัยในบัลลังกเหลาน้ัน    อยาไดอาลัยในพระชนมชีพ   ขอเดชะ 
ชาง   ๘๔,๐๐๐   เชือกมีเครื่องแตง   ทําดวยทอง   ปกธงทอง    คลุมดวยตาขาย 
ทอง  ของทูลกระหมอม  เหลาน้ีมีชางตระกูลอุโบสถเปนประมุข    ขอเดชะ  ขอ 
ทูลกระหมอมจงทรงละความพอพระทัยในชางเหลาน้ัน    อยาไดทรงมีอาลัยใน 
พระชนมชีพ   ขอเดชะ  มา   ๘๔,๐๐๐  เหลาน้ีของทูลกระหมอมมีเครื่องแตงทํา 
ดวยทอง   ปกธงทอง   ปกปดดวยตาขายทอง    มพีระยามาวลาหกเปนประมุข  
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ขอเดชะ  ขอทูลกระหมอมจงทรงละความพอพระทัยในมาเหลาน้ัน   ขออยาได  
ทรงอาลัยในพระชนมชีพ    ขอเดชะ  รถ  ๘๔,๐๐๐  เหลาน้ีของทูลกระหมอม 
หุมดวยหนังราชสีห  หนังเสือโครง  หนังเสือเหลือง หุมดวยผาขนสัตวสีเหลือง 
มีเครื่องแตงทําดวยทอง  ปกธงทอง  คลุมดวยตาขายทอง   มีรถไพชยันตเปน 
ประมุข    ขอเดชะ    ขอทูลกระหมอมจงทรงละความพอพระทัยในรถเหลาน้ัน  
อยาไดอาลัยในพระชนมชีพ   ขอเดชะ   แกว  ๘๔,๐๐๐  ดวงเหลาน้ัน  ของทูล 
กระหมอม  มีแกวมณีเปนประมุข   ขอเดชะ     ขอทูลกระหมอมจงทรงละความ 
พอพระทัยในแกวเหลาน้ัน     อยาไดทรงอาลัยในพระชนมชีพ  ขอเดชะ   หญิง 
๘๔,๐๐๐  คนเหลาน้ีของทูลกระหมอม มีนางแกวเปนประมุข  ขอเดชะ  ขอทูล 
กระหมอมจงทรงละความพอพระทัยในหญิงเหลาน้ัน      อยาไดทรงอาลัยในพระ 
ชนมชีพ  ขอเดช ะ  คฤหบดี  ๘๔,๐๐๐  คนเหลาน้ีของทูลกระหมอม  มีคฤหบดี 
แกวเปนประมุข   ขอเดชะ   ขอทูลกระหมอมทรงละความพอพระทัยในคฤหบดี 
เหลาน้ัน   อยาไดทรงอาลัยในพระชนมชีพ    ขอเดชะ   กษัตรยิ  ๘๔,๐๐๐  พระ 
องคเหลาน้ีของทูลกระหมอมผูจงรักภักดี  มีปริณายกแกวเปนประมุข   ขอเดชะ 
ขอทูลกระหมอมจงทรงละความพอพระทัยในกษัตริยเหลาน้ัน    อยาไดทรงอาลัย 
ในพระชนมชีพ    ขอเดชะ     แมโคนม   ๘๔,๐๐๐  ตัวเหลาน้ีของทูลกระหมอม 
กําลังกําดัดหลั่งนํ้านม  กําลังเอาถาดรองรับ  ขอเดชะ  ขอทูลกระหมอมจงทรง 
ละความพอพระทัยในแมโคนมเหลาน้ัน     อยาไดทรงอาลัยในพระชนมชพี 
ขอเดชะ   ผาเปลือกไมอยางดี   ผาฝายอยางดี    ผาไหมอยางเนื้อดี    และผาขน 
สัตวอยางดี   ๘๔,๐๐๐   โกฏิพับเหลาน้ี   ของทูลกระหมอม     ขอเดชะ    ขอทูล 
กระหมอมจงทรงละความพอพระทัยในผาเหลาน้ัน   อยาไดอาลัยในพระชนมชีพ 
ขอเดชะ ถาดพระกระยาหาร  ๘๔,๐๐๐  สํารับเหลาน้ี  มีคนนํามาถวายท้ังเวลาเชา 
และเวลาเย็น  ของทูลกระหมอม   ขอเดชะ    ทลูกระหมอมจงทรงละความพอ 
พระทัยในพระกระยาหารเหลานั้น    อยาไดทรงอาลัยในพระชนมชีพ.  
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                                 พระเจามหาสุทัสสนะสวรรคต 
 
         [๑๘๔]  อานนท  ครั้งน้ันแล   พระเจามหาสุทัสสนะไดเสด็จสวรรคต 
แลว   ตอกาลไมนาน  อานนท  คฤหบดี  หรือ  บุตรคฤหบดี  บริโภคโภชนะที่  
ชอบใจ  ยอมเมาในอาหารฉันใด  อานนท  พระเจามหาสุทัสสนะไดเสวยเวทนา 
ที่มีการสวรรคตเปนที่สุด  ฉันนั้นนั่นแล.  อานนท   ก็แลพระเจามหาสุทัสสนะ 
สวรรคตแลว  ทรงเขาถึงสุคติพรหมโลก.  อานนท  พระเจามหาสุทัสสนะทรง 
เลน   อยางพระกุมารอยู  ๘๔,๐๐๐   ป    ทรงดํารงตําแหนงอุปราชอยู   ๘๔,๐๐๐    ป    
ทรงครองราชสมบัติอยู   ๘๔,๐๐๐  ป     ทรงดํารงเพศคฤหัสถประพฤติพรหม 
จรรยในธรรมประสาท  ๘๔,๐๐๐  ป.     พระเจามหาสุทัสสนะทรงเจริญพรหม 
วิหารธรรมสี่   หลังจากสวรรคตเพราะพระกายแตก    ไดเสด็จเขาถึงพรหมโลก 
แลว. 
 
                              กถาวาดวยความสังเวช 
 
         [๑๘๕]  อานนท    เธอคงจะคิดอยางนี้วา    สมัยนั้น    พระเจามหา 
สุทัสสนะไดเปนคนอ่ืน  อานนท  ขอน้ันเธอไมพึงเห็นอยางนั้น  สมัยนั้น  เรา 
ไดเปนพระเจามหาสุทัสสนะ   พระนคร ๘๔,๐๐๐   ของเรานั้น    มีกรุงกุสาวดี 
ราชธานีเปนประมุข   ปราสาท   ๘๔,๐๐๐  เหลาน้ัน   ของเรามีธรรมปราสาทเปน 
ประมุข  เรือนยอด  ๘๔,๐๐๐  เหลาน้ัน    ของเรามีเรือนยอดหลังใหญเปนประมุข 
บัลลังก  ๘๔,๐๐๐  เหลาน้ันของเรา  ทําดวยทอง  เงิน  งา  บุษราคัม   บลุาด 
ดวยขนเจียม   ลาดดวยสักหลาด    ลาดดวยผาอยางดี   ปกเปนลวดลาย   บลุาด 
ดวยหนังกวางอยางดี    มพีนักสูงอยางดี      มีนวมแดงสองขาง  ชาง ๘๔,๐๐๐   
เชือกเหลาน้ันของเรา   มเีครื่องแตงทําดวยทอง   ปกธงทอง    คลุมดวยตาขาย 
ทอง  มีพระยาชางตระกูลอุโบสถเปนประมุข  มา  ๘๔,๐๐๐ ตัวของเราเหลาน้ัน 



มีเครื่องแตงเปนทอง    ปกธงทอง   คลุมดวยตาขายทอง  มีพระยามาวลาหกเปน  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 499 

ประมุข   รถ   ๘๔,๐๐๐ เหลาน้ันของเรา   หุมดวยหนังราชสีห  เสือโครง   เสือ  
เหลือง   และผาขนสัตวสีเหลือง   มีเครือ่งแตงทําดวยทอง  มีธงทอง  คลุมดวย 
ตาขายทอง  มีรถไพชยันตเปนประมุข   แกว  ๘๔,๐๐๐ ดวงเหลาน้ันของเรา  ม ี
แกวมณีเปนประมุข   หญิง  ๘๔,๐๐๐  คนเหลาน้ันของเรา  มีพระนางสุภัททาเทวี 
เปนประมุข  คฤหบดี   ๘๔,๐๐๐  คนเหลาน้ันของเรา  มีคฤหบดีแกวเปนประมุข 
กษัตริย  ๘๔,๐๐๐ พระองคเหลาน้ันของเรา  ผูจงรักภักดีมีปริณายกแกวเปน 
ประมุข  แมโคนม  ๘๔,๐๐๐  ตัวเหลาน้ันของเรา  กําลังกําดัดหลั่งนํ้ามัน  กําลัง 
เอาภาชนะสําริดรองรับ  ผาเปลือกไมอยางเน้ือดี  ผาฝายอยางเน้ือดี  ผาไหมอยาง 
เนื้อดี  ผาขนสัตวอยางเนื้อดีของเรา  มี  ๘๔,๐๐๐  โกฏิพับ  ถาดพระกระยาหาร 
๘๔,๐๐๐  สาํรับเหลาน้ันของเรา  มีคนใสอาหารนํามาถวายท้ังเวลาเชาและ  เย็น 
อานนท  ก็แล  บรรดาพระนคร  ๘๔,๐๐๐  เหลาน้ัน      พระนครที่เราอยูครอบ 
ครอง   สมัยนั้น      คือกสุาวดีราชธานี    พระนครเดียวเทาน้ัน อานนท  กแ็ล 
บรรดาประสาท   ๘๔,๐๐๐  เหลาน้ัน   ปราสาทท่ีเราอยูครอบครอง สมัยนั้น  คือ 
ธรรมปราสาท  หลังเดียวเทาน้ัน    อานนท  ก็แล   บรรดาเรือนยอด    ๘๔,๐๐๐ 
เหลาน้ัน     เรือนยอดท่ีเราอยูครอบครอง สมัยนั้น   คือเรือนยอดหลังใหญหลัง 
เดียวเทาน้ัน   อานนท   กแ็ล บรรดาบัลลังก  ๘๔,๐๐๐  เหลาน้ัน    บลัลังกที่เรา 
ใชเสวยสมัยนั้น  จะเปนบัลลังกทอง  เงิน  งา  หรอืบุษราคัมนั้นก็ตาม  บัลลังก 
เดียวเทาน้ัน    อานนท   ก็แล  บรรดาชาง  ๘๔,๐๐๐  เชือกเหลาน้ัน     ชางท่ีเราข่ี 
สมัยนั้น   คือพระยาชางตระกูลอุโบสถ  เชือกเดียวเทาน้ัน  อานนท  ก็แล  บรรดา 
มา  ๘๔,๐๐๐  ตัวเหลาน้ัน  มาที่เราข่ีคือ  พระยามาวลาหกตัวเดียวเทาน้ันอานนท 
ก็แล  บรรดารถ  ๘๔,๐๐๐   เหลาน้ัน    รถคันที่เราขี่สมัยนั้น    คือรถไพชยนัต 
คันเดียวเทานั้น  อานนท  ก็แล  บรรดาหญิง  ๘๔,๐๐๐  เหลาน้ัน   หญิงท่ีบํารุง 
เราสมัยนั้น  จะเปนนางกษัตริยหรือวาเปนหญิงแพศย   หญิงคนเดียวเทาน้ัน  
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อานนท  ก็แล บรรดาผา  ๘๔,๐๐๐ โกฏิพับเหลาน้ัน  ผาที่เรานุงหมสมัยนั้น  จะ  
เปนผาเปลือกไมอยางดี  ผาฝายอยางดี  ผาไหมอยางดี  หรือเปนผาขนสัตวอยางดี 
ก็ตาม  ผาคูเดียวเทาน้ัน  อานนท ก็แล บรรดาถาดพระกระยาหาร ๘๔,๐๐๐   สํารับ 
เหลาน้ัน  ถาดพระกระยาหารที่เราบริโภคคําขาวสุกทนา  หน่ึงเปนอยางยิ่ง  และ 
กับพอสมควรแกขาวสุกนั้น  ถาดพระกระยาหารเดียวเทาน้ัน  อานนท เธอจงดูซิ 
สังขารเหลานั้นลวงไป   ดับไป    แปรไปหมดแลว     อานนท  สังขารทั้งหลาย 
ไมเที่ยง   อยางนี้   อานนท   สังขารทั้งหลายไมยั่งยืนอยางนี้แล  อานนท  สงัขาร 
ทั้งหลายไมนายินดีอยางนี้แล  อานนท  ขอน้ีควรจะเบ่ือ  หนายในสังขารทั้งปวง 
เทียว  ควรจะคลายกําหนัด    ควรละหลุดพน   อานนท  ก็แล  เรายอมรูที่ทอด 
ทิ้งรางกาย    เราทิ้งรางกายในประเทศน้ี      การท่ีเราเปนพระเจาจักรพรรดิทรง 
ความเปนธรรมราชา  เปนใหญในแผนดินมีสมุทรท้ัง ๔ เปนขอบเขต   เปนผู 
พิชิตมีชนบทม่ันคง     สมบูรณดวยรตันะเจ็ดประการ    ทิ้งรางกายนี้เปนที่เจ็ด 
อานนท ก็แล  เราไมเล็งเห็นประเทศน้ันในโลกทั้งเทวโลก   มารโลก    พรหม 
โลก  ในหมูสัตวทั้งสมณะพราหมณพรอมท้ังเทวดา   และมนุษยที่พระตถาคต 
จะทอดท้ิงรางกายเปนครั้งท่ีแปด  ดังนี้. 
         พระผูมีพระภาคเจา   ผูพระสุคตตรัสคําน้ีแลว   ลําดับนัน้  พระศาสดา 
ไดตรัสคาถาประพันธนี้อ่ืนอีกวา 
         [๑๘๖]     สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ  มีอันเกิด 
                   ขึ้นและเสื่อมไปเปนธรรมดา  เกิดขึ้นแลว 
                   ยอมดับไป   การเขาไประงับสังขารเหลาน้ัน 
                   เปนความสุข  ดังน้ี. 
                                    จบมหาสุทัสสนสูตรที่  ๔  
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                         อรรถถกถามหาสุทัสสนสูตร 
 
         มหาสุทัสสนสูตรข้ึนตนวา ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้. การพรรณนา 
ตามลําดับบทในมหาสุทัสสนสูตรนั้น    มีดังน้ี     ในคําวา เอาแกวทุกอยางมา 
สรางปนกัน นั้น อิฐกอนหนึ่งทําดวยทอง  กอนหน่ึงทําดวยเงิน   กอนหนึ่ง 
ทําดวยแกวไพฑูรย กอนหน่ึงทําดวยแกวผลึก กอนหน่ึงทําดวยโกเมน กอนหน่ึง 
ทําดวยบุษราคัม   กอนหนึ่งทําดวยรัตนะทุกอยาง.    กําแพงน้ีอยูภายในกําแพง 
ทั้งหมด  สูงประมาณ ๖๐ ศอก.  แตพระเถระพวกหนึ่งกลาววา   ชื่อวานคร เมื่อ 
คนยืนอยูภายในแลดูก็จะมีสัณฐานกลม  เพราะฉะน้ัน   กําแพงท่ีอยูขางนอกท้ังหมด 
จึงสูง ๖๐ ศอก กําแพงท่ีเหลือจึงตํ่าโดยลําดับ.  พวกหน่ึงกลาววา นครน้ี  เมื่อคน 
ยืนอยูภายนอกแลดู  ก็จะมีสัณฐานกลม เพราะฉะน้ัน กําแพงในท่ีสุด  จึงสูง  ๖๐ 
ศอก  กําแพงที่เหลือจึงตํ่าโดยลําดับ.  พวกหน่ึงกลาววา  นครน้ี   เมื่อคนยืนอยู 
ภายในและภายนอกแลดู  ก็จะมีสัณฐานกลม  เพราะฉะนั้น  กําแพงในทามกลาว 
จึงสูง ๖๐ ศอก   กําแพงภายใน ๓ แหง   และภายนอก ๓ แหง   จึงตํ่าโดยลําดับ. 
         บทวา  เอกสิกา  คือ  เสาระเนียด.  บทวา  ติโปริสงฺคา  ความวา 
แขนบุรุษคนหนึ่งพันแขนกัน  ๓  คน  รวมกันเปน ๑๕ แขน.      ก็เสาระเนียด 
เหลาน้ัน    ต้ังอยูอยางไร.       โดยขางนอกพระนคร    ใกลปกพระทวารใหญ 
แตละแหง     มีเสาระเนียดแหงละ ๑ ตน      ใกลปกพระทวารเล็กแตละแหง   ม ี
เสาระเนียดแหงละ  ๑  ตน  ระหวางพระทวารใหญ  และพระทวารเล็กแหงละ 
๓  ตน. 
         บรรดาตนตาลท่ีทําดวยรัตนะทั้งหมดในแถวตาลท้ังหลาย  ตาลตนหน่ึง 
ทําดวยทอง    เพราะฉะน้ัน    พึงทราบลักษณะท่ีกลาวแลวในกําแพงน่ันเทียว.  
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แมในใบและผลท้ังหลาย  ก็มีนัยเชนเดียวกัน.  ก็แถวตาลเหลาน้ัน  สูง  ๘๐ ศอก 
ต้ังอยูในระหวางกําแพงแหงละ ๑ แถว ในพ้ืนที่ราบเรียบซึ่งเกลี่ยดวยทราย.  บทวา  
วคฺคู  แปลวา ฉลาดดี.  บทวา รชนีโย  แปลวา สามารถเพ่ือกําหนัด. บทวา 
กมนีโย  แปลวา  เมื่อฟงแมตลอดวัน   ก็ไมเบื่อ.    บทวา  มทนโีย   แปลวา 
ทําใหเกิดเมาใจ  เมาคน.  บทวา ปฺจงฺคิกสฺส   ความวา  ประกอบดวยองค 
๕  ประการ   คือ   อาตฏะ  วิตฏะ  อาตฏวิตฏะ  สรุริะ ฆนะ.  ในองค  ๕ 
ประการนั้น  ดุริยางค  ทีหุ่มหนังหนาเดียว    ในบรรดากลองเปนตน    ซึ่งหุม 
ดวยหนัง  ชือ่วา อาตฏะ  ดุริยางคที่หุมทั้ง ๒  หนา   ชื่อวา วิตฏะ  ดรุิยางค 
ที่หุมทั้งหมด  ชื่อวา อาตฏวิตฏะ.   ปแลสังขเปนตน  ชื่อวา  สุสริะ.  สัมม- 
ตาลเปนตน  ชื่อวา  ฆนะ.  บทวา สุวินีตสฺส  ความวาขึงดีแลว   ดวยทําให 
หยอนเปนตน.  บทวา  สปุฏิตาพิตสฺส   ความวา  ตีเทียบดีแลว  เพ่ือใหรูวา 
พอดี.  บทวา  กุสเลห ิ สมนฺนาหตสฺส  ความวา  บรรเลงโดยผูเชี่ยวชาญ 
ซึ่งสามารถท่ีจะบรรเลง.    บทวา  ธุตฺตา  แปลวา  นกัเลงการพนัน.   บทวา 
โสณฺฑา  ความวา  นักเลงสุรา.  นกัเลงสุราเหลาน้ันเทียว      ชื่อวา  นักดื่ม 
ดวยความสามารถดื่มไดบอย ๆ.    บทวา  ปริจาเรสุ   แปลวา  ถือจังหวะมือ 
จังหวะเทาฟอนเลน.  บทวา  สีสนฺหาตสฺส แปลวา ทรงอาบดวยนํ้ากลิ่นหอม 
ทั่วพระเศียร. 
         บทวา  อุโปสถิกสฺส  ความวา  ทรงสมาทานองคอุโบสถ.    บทวา 
อุปริปาสาทวรคตสฺส  ความวา  เสด็จข้ึนปราสาทอันประเสริฐ  ทรงเสวย 
พระกระยาหารแลว     เสด็จเขาไปยังหองศิริ    เบื้องบน    คือ    บนพ้ืนใหญ 
แหงพระปราสาทอันประเสริฐ     แลวทรงระลึกถึงศีล.      ไดยนิวา   ครั้งน้ัน 
พระราชาทรงแกปญหาต้ังแสน    ต้ังแตเชาตรูแลว    ทรงถวายมหาทาน    ทรง 
ชําระพระเศียร  ดวยนํ้าหอม ๑๖ หมอ   เสวยพระกระยาหารเชา   ทรงสพักสไบ 
อันบริสุทธิ์   ประทับนั่งสมาธิในหองบรรทมบนพระปราสาทอันประเสริฐ  ทรง  
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ระลึกถึงเหตุแหงบุญ    ซึง่สําเร็จดวยทาน  ทมะ  และสัญญมะ  ของพระองค.  นี ้ 
เปนธรรมดาของพระเจาจักรพรรดิทั้งปวง.       เมือ่พระเจาจักรพรรดิเหลาน้ัน 
ทรงระลึกถึงศีลอยางน้ัน   จักรรัตนะอันเปนทิพย    เชนกับกอนแกวมณีสีเขียว  
อันมีสมุฏฐานจากบุญกรรม     ปจจัยและฤดูดังกลาวแลว    ยอมปรากฏเหมือน 
พ้ืนน้ําสมุทรดานปราจีน    ถูกคลื่นพัด    เหมือนอากาศอันประดับประดาแลว 
ฉะน้ัน.     จักรรัตนะนั้น       ไดปรากฏแกพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิราช 
ฉันนั้นเหมือนกัน. 
         จักรรัตนะนี้นั้น  ทานกลาววาเปนทิพย  เพราะประกอบดวยอานุภาพอัน 
เปนทิพย.  จักรรัตนะมีกําต้ังพัน  จึงชื่อวา  สหสฺสาร.  มีกงและมีดุม  จึงชื่อ 
วา  สเนมิก  สนาภิก.  บรบิูรณดวย  อาการท้ังปวง  จึงชื่อวา  สพฺพา- 
การปริปูร. 
         จักรในมหาสุทัสสนสูตร  นั้นดวย  เปนรัตนะดวย  เพราะอรรถวา  ให 
เกิดความยินดี  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  จักรรัตนะ.    ก็จักรรัตนะทานกลาววา 
สนาภิก  ดวยดุมใด  ดุมนัน้  ทําดวยแกวมณีสีเขียว.  ก็ทามกลางแหงดุม  ซึ่ง 
ทําดวยเงินแท รุงโรจนเหมือนเบียดเสียดดวยระเบียบฟนที่ขาวสนิท.  ลอมดวย 
แผนเงินทั้งภายนอกและภายใน    ทั้งสอง    เหมือนมณฑลแหงจันทรที่มีจุดใน 
ทามกลางฉะน้ัน.    ก็ลวดลายท่ีแกะสลักในที่อันสมควรในแผนลอมดุม   และซ่ี 
นั้น   ปรากฏวาจัดแบงไวเปนอยางดี.    ความบริบูรณดวยอาการทั้งปวงแหงดุม 
แหงจักรรัตนเพียงเทาน้ีกอน.     จักรรัตนะนั้นทานกลาววา  สหสฺสาร   ดวย 
กําเหลาใด     กําเหลาน้ันทําดวยรัตนะเจ็ดประการ     ถึงพรอมดวยแสงสวาง 
เหมือนรัศมีแหงพระอาทิตยฉะน้ัน.    อาการมีลวดลายสลักดวยกอนแกวแหงกํา 
แมเหลาน้ี    ปรากฏเปนจักร   แบงเปนอยางดีทีเดียว.   นี้เปนความสมบูรณโดย 
อาการท้ังปวงแหงกําแหงจักรรัตนะนั้น.    อน่ึง   จักรรัตนะนั้น      ทานกลาววา  
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สเนมิก  ดวยกงใด  กงน้ันทําดวยแกวประพาฬอันแดงจัด บริสุทธิ์สนิท  เหมอืน  
กับจะเยาะเยยศิริแหงกลุมรัศมีพระอาทิตยออน ๆ ฉะน้ัน.  กใ็นท่ีตอแหงกงน้ัน 
ลวดลายที่สลักกลม  มีศริิเปนกอนขาวแดงบริสุทธิ์ดี  ดาดาษดวยชมพูนุทสีแดง 
ปรากฏเปนอันจัดแบงไวเปนอยางดี.  นี้คือ  ความบริบูรณ   โดยอาการท้ังปวง 
แหงกงจักรรัตนะนั้น.    กใ็นระหวางกํา    ทั้งสิบ    แหงจักรรัตนะนั้น     ใน 
เบื้องหลังแหงบริเวณกง  มีกอนแกวประพาฬจับลม   แกะสลักเปนศีรษะภายใน 
เหมือนกลุมควันฉะน้ัน. 
         จักรรัตนะใดท่ีตองลมแลว    มีเสียงไพเราะ   ยวนใจ   ชวนใหฟง   ให 
เคลิบเคลิ้มเหมือนเสียงดนตรีที่ประกอบดวยองค  หา    ที่บรรเลงโดยผูชํานาญ 
ดีแลวฉะนั้น   ก็จักรรัตนะนั้น    ในเบื้องบนแหงคัน     แกวประพาฬมีฉัตรขาว 
ในขางทั้งสอง   มีแถวลวดลายดอกทองคํารวมกันเปนสองแถว    ภายในดุมและ 
ซี่แมทั้งสอง  ลอมกงซ่ึงงามพรอมดวยคันแกวประพาฬรอยคัน ทรงฉัตรขาวต้ัง 
รอย     มีแถวลวดลายดอกทองคําท่ีรวมประชุมสองรอยอยางนี้เปนบริวาร    มี 
มุขสีหะสองมุข   มีพวงแกวมุกดาประมาณเทาลําตาล ๒ พวง  อันสวยงามเหมือน 
ประกายแสะพระจันทรเพ็ญ      ดาดาษดวยผากัมพลสีแดงเสมอเหมือนดวงพระ- 
อาทิตยออน ๆ รอน ๆ จะเยอความงามที่แผกระจายในอากาศ   และแมน้ําคงคา 
ฉะน้ัน  หอยระยาอยู   มีวงจักร ๓ วง    พรอมกับจักรรัตนะปรากฏเหมือนหมุน 
ในอากาศ  พรอมกันฉะน้ัน    นี ้   ความบริสุทธิ์ทุกอยางโดยประการท้ังปวงแหง 
จักรรัตนะนั้น. 
         ก็จักรรตันะนี้นั้น    สมบูรณดวยอาการท้ังปวงดังนี้     เหมือนกับมวล 
มนุษยบริโภคอาหารเย็นตามปกติ  นั่งบนอาสนะที่ปูลาด  ที่ประตูบานของตน ๆ 
สนทนากัน    เด็ก ๆ กําลงัเลนในทางส่ีแพรง    เปนตน      ใหอากาศไมสูงนัก 
ไมตํ่านัก  ประมาณปลายไมใหสวางไสวอยู   เหมือนใหไดยินเสียงสัตวทั้งหลาย  
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ดวยเสียงไพเราะซึ่งฟงไดต้ังแตปลายกิ่งไม     ถึงสิบสองโยชน     ทําใหนัยนตา  
มองเห็นดวยสีอันรุงเรืองดวยแสงตาง ๆ ถึงโยชน  เหมือนกับโฆษณา  บุญญา- 
นุภาพแหงพระเจาจักรพรรดิ  กลับมายงัราชธานี.  ลาํดับนั้น  ดวยการฟงเสียง 
จักรรัตนะนั่นเอง  มวลมนุษยที่แลดูทิศตะวันออก  มีจิตจดจอวา  นี้เปนเสียง 
ของใครจากท่ีไหนหนอ     ตางก็กลาวกะกันวา     ทานผูเจริญ  ดูอัศจรรยจริง 
แตกาลกอนพระจันทรเพ็ญข้ึนเพียงดวงเดียว   แตวันนี้  ไฉนจึงข้ึนเปน ๒ ดวง 
ก็นั่นเปนพระจันทรเพ็ญคูเหมือนราชหงษคูประดับทองฟา     เหมือนอยางแต 
กาลกอน.  คนอ่ืนก็กลาวกะคนนั่นวา  พูดอะไรเพ่ือน   ทานเคยเห็นพระจันทร 
๒  ดวงข้ึนพรอมกันแตที่ไหน   นั่นเปนพระอาทิตยทรงกลดมิใชหรือ.   คนอ่ืน 
ยิ้มแลวกลาวกะคนน้ันวา   ทานเปนบาหรือ   พระอาทิตยพึงตกเดี๋ยวน้ีมิใชหรือ 
พระอาทิตยนั้น   จักข้ึนตามพระจันทรเพ็ญน้ีอยางไร  ก็นั่นจักเปนวิมานของผูมี 
บุญคนหน่ึง       ซึ่งรุงโรจนดวยแสงรัตนะ   แนแท.       มนุษยแมทั้งหมด 
เหลาน้ัน    ตางไมเชื่อกัน   ก็กลาวกะคนเหลาอ่ืนอยางนี้วา  ทานผูเจริญ  พูดมาก 
ไปทําไม  นี้ไมใชพระจันทรเพ็ญ  ไมใชพระอาทิตย  ไมใชวิมานของเทพ  และ 
ไมใชศิริสมบัติของเหลาเทพปานน้ี        แตพึงเปนจักรรัตนะอยางหน่ึงแนนอน. 
เมื่อชนนั้นสนทนากันอยางนี้แลว  จักรรัตนะนั้น  ก็ละเสียซึ่งมณฑลแหงพระ 
จันทรมุงตรงตอราชธานี. 
         แตนั้น   ถาพูดวา   จักรรัตนะนี้     เกิดแกใครหนอ   ก็จะมีคนพูดวา 
จักรรัตนะนั่นไมเกิดแกใครอ่ืน    แตเกิดแกพระเจามหาจักรพรรดิผูมีพระบารมี  
บริบูรณของพวกเรามิใชหรือ.  ลําดับนั้น  มหาชนนั้นและชนผูอ่ืน ๆ ทั้งหมด 
ก็ติดตามจักรรัตนะนั่นเทียว.   จักรรัตนะแมนั้น   เหมือนประสงคจะใหรูถึง 
ภาวะเปนไปแหงตนเพ่ือประโยชนแกพระเจาจักรพรรดิ     วนเลียบพระนครสูง 
ประมาณกําแพงถึง ๗ ครั้ง   ทําประทักษิณพระนครของพระเจาจักรพรรดิแลว  
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ประดิษฐานอยูในที่เชนสีหบัญชรดานเหนือ  ภายในแหงราชธานี ปรากฏเหมือน 
ใหมหาชนสะดวกแกการบูชา   ดวยของหอมและดอกไมเปนตนฉะน้ัน.   ก็เม่ือ 
จักรรัตนะนั้นต้ังอยูอยางน้ีแลว   ก็จะมีพระราชาพระองคผูประสงคจะทอดพระ- 
เนตรดูจักรรัตนะซึ่งมีกลุมแสงทําใหภายในปราสาทสวางไสวดวยแสงรัตนะหลาก 
สี ซึ่งพุงออกมาทางชองบานหนาตาง.  แมปริชนผูมากับพระราชานั้น  ก็ปรารภ  
ถึงคํานารักแหงจักรรัตนะนั้น  จึงประกาศเน้ือความนั้น. 
         ลําดับนั้น     พระราชาทรงมีพระสรีระ     ผุดผองดวยพระปติ    และ 
ปราโมทยเปนกําลัง   ทรงเลิกสมาธิเสด็จลุกข้ึนจากพระราชอาสน   เสด็จไปใกล 
สีหบัญชร  ทรงเห็นจักรรัตนะนั้น  ทรงพระดําริวา  ก็จักรรัตนะนั้น  เราไดฟง 
แลว    ดังน้ีเปนตน.   จักรรัตนะนั้นทั้งหมดไดเปนอยางนั้น    แกพระเจามหา- 
สุทัสสนจักรพรรดิราช.      ดวยเหตุนั้น      ทานจึงกลาววา   รฺโ    มหา 
สุทสฺสนสฺส  ฯเปฯ  อสฺส   นุโข  อห  ราชา  จกฺกวตฺติ.  ในบทนัน้มีอรรถ 
วา    พระราชาพระองคนั้น    เปนพระเจาจักรพรรดิ.    ถามวา    เปนพระเจา 
จักรพรรดิ  ดวยเหตุมีประมาณเทาใด. 
         พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นจักรรัตนะพุงข้ึนไปสูอากาศ    แมเพียงหน่ึง 
องคุลีสององคุลี    ทรงแสดงกิจจะพึงกระทํา     เพ่ือยังจักรรัตนะน้ันเปนไป  ณ 
บัดนี้  จึงตรัสวา  อถโข  อานนฺท  เปนตน. 
         ในบทเหลาน้ัน บทวา  อุฏายาสนา ความวา  เสด็จลุกจากพระราช- 
อาสนะท่ีประทับแลว  เสด็จมาใกลจักรรัตนะ.  บทวา  สุวณฺณภงฺิคาร  คเหตฺวา 
ความวา  ทรงยกพระสุวรรณภิงคารมีทะนานเชนงวงชาง. 
         บทวา   อนฺวเทว  ราชา  มหาสุทสฺสโน  สทฺธึ  จตุรงฺคินิยา   เสนาย 
ความวา   กพ็ระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิราช  นัน้     ทรงพระนามวา จักรพรรดิ 
ชั่วกาลใกลเคียงกับจักรรัตนะพุงข้ึนเวหาใกลเคียงกับพระเจาพรรดิทั้งหลาย  
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ทรงรินน้ําแลวตรัสวา    ขอจักรรัตนะจงอภิชิตจักรภพ.  ก็ครั้นจักรรัตนะเปนไป 
แลว   พระเจาจักรพรรดิเสด็จติดตามจักรรัตนะนั้น  เสด็จไปยังยานอันประเสริฐ 
แลว   พุงข้ึนสูเวหาส.   ลาํดับนั้น    ปริชนและอันใดชนของพระราชานั้น   ถือ  
ฉัตรและจามรเปนตน    ตอจากนั้น    หมูอุปราชและเสนาบดีพรอมกับพลกําลัง 
ประดับประดาดวยเสื้อผาเกราะเปนตน   รุงเรืองดวยแสงอาภรณตาง ๆ ตกแตง 
ดวยธงปฏากอันสวยงาม   พุงข้ึนสูเวหาสแวดลอมพระราชา.  กบ็รรดาเภรีราชยุต 
ก็ใหตีเที่ยวไปในถนนพระนคร   เพ่ือสงเคราะหชนวา  ดูกอนพอท้ังหลาย  จักร 
รัตนะไดบังเกิดแกพระราชาของพวกเราแลว      ทานท้ังหลายจงตกแตงประดับ 
ประดา   ตามสมควรแกทรัพยของตน ๆ แลวมาประชุม.   และแมมหาชนละกิจ 
ทั้งปวงตามปกติดวยเสียงจักรรัตนะน่ันเทียว     ถือของหอมและดอกไมเปนตน 
ประชุมกันแลว.   มหาชนแมนั้นทั้งหมด   เหาะข้ึนเวหาสแวดลอมพระราชานั่น 
เทียว.  ก็มหาชนใด ๆ ประสงคจะไปกับพระราชา  มหาชนน้ัน ๆ ก็ไปสูอากาศ 
เทียว.   บริษัทยาวกวางประมาณสิบสองโยชนอยางนี้.   ในบรษัิทนั้น   แมคน 
หน่ึง  จะมีสรีระขาดแตก  หรือผาเปอนก็ไมมี.   จรงิอยู   พระเจาจักรพรรดิทรง 
มีราชบริวารอันสะอาด.    ข้ึนชื่อวา   บริษัทของพระเจาจักรพรรดิ    เหาะได 
เหมือนวิทยาธร  เปนเชนกับแกวมณีที่เกลื่อนกลนในทองฟาสีเขียว.  บริษัทแม 
ของพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิราช   ก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน.   ดวยเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา  อนฺวเทว  ราชา  มหาสุทสฺสโน  สทฺธึ  จตุรงฺคินิยา  เสนาย. 
         ก็จักรรตันะนั้น   ยอมพุงไปบนทองฟาเหนือยอดไมโดยไมสูงนัก   ไม 
ตํ่านัก  เหมือนคนตองการดอกผล   และเถาวัลย   ของตนไม  กอ็าจจับดอกผล 
เหลาน้ันไดงาย  และเหมือนคนยืนอยูบนแผนดิน  ก็อาจจะสังเกตวา  นั่นพระ-  
ราชา  นั่นอุปราช  นั่นเสนาบดี.    ก็ในบรรดาอิริยาบถมียืนเปนตน    ผูใดตอง 
การอิริยาบถใด  ผูนั้นก็ดาํเนินไปดวยอิริยาบถนั้นได.    ก็ในท่ีนี้ผูขวนขวาย  
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ศิลปะมีจิตรกรรมเปนตน  เมื่อทํากิจของตน ๆ ไป  กิจท้ังปวงของชนเหลาน้ัน   
ก็ยอมสําเร็จในอากาศน้ันเทียวเหมือนแผนดิน     จักรรัตนะนั้น    พาบริษัท 
พระเจาจักรพรรดิไปดวยอาการอยางน้ี      และละเขาพระสุเมรุทางเบ้ืองซายไปสู 
ปุพพวิเทหประเทศ       ประมาณแปดพันโยชนในสวนเบื้องบนแหงมหาสมุทร.  
ในที่นั้น  ภูมภิาคใดสวนกวางลอมรอบได ๑๒ โยชน   ควรแกการอยูอาศัยของ 
บริษัท ๑๖ โยชน  มีอาหารเครื่องอุปกรณหาไดงาย  สมบูรณดวยรมเงาและนํ้า 
มีภาคพ้ืนสะอาดสม่ําเสมอ  นารื่นรมย  จักรรัตนะนั้น  ต้ังอยูเหมือนไมหว่ันไหว 
ในสวนเบื้องบนแหงภูมิภาคนั้น  ๆ ลําดับนั้น  ดวยสัญญาณนั้น     มหาชนน้ันก็ลง 
ทํากิจท้ังปวงมีการอาบและการกินเปนตน  ตามใจชอบ สําเร็จการอยู.   จักรรตันะ 
ทั้งปวงไดเปนเชนนั้น   แมของพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิก็เปนเชนนั้น ดวย 
เหตุนั้น   ทานจึงกลาววา  ดูกอนอานนท   ก็จักรรตันประดิษฐอยูในประเทศใด 
พระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิ  ก็เสด็จเขาไปประทับอยูในประเทศน้ัน    พรอม 
ดวยจตุรงคเสนา.                                               
         ครั้นพระเจาจักรพรรดิประทับอยูอยางนี้แลว     พระราชาทั้งหลายใน 
ประเทศน้ัน   แมไดฟงแลววา  จักรมาแลว   ก็ยอมไมประชุมกาํลังพลเตรียมรบ.  
เพราะในระหวางอุบัติข้ึนแหงจักรรัตนะ    ธรรมดาสัตวที่จะพยายามยกอาวุธตอ 
พระราชานั้น    ดวยสําคัญวาเปนศัตรูไมมีเลย.    นี้เปนอานุภาพแหงจักรรัตนะ. 
ก็ขาศึกศัตรูที่เหลือของพระราชานั้น  ยอมเขาถึงการฝกดวยอานุภาพแหงจักร. 
ธรรมดาการฝกศัตรูเปนหนาที่ของพระราชาผูเปนใหญแหงคน      ดวยเหตุนั้น  
ทานจึงกลาวถึงจักรของพระราชาน้ัน.   เพราะฉะนั้น   พระราชาเหลาน้ันแมทั้ง 
หมดทรงถือบรรณาการอันสมควรแกราชศิริสมบติัของตน ๆ   เสด็จเขาเฝา 
พระราชานั้น  ทรงนอมพระเศียร  ทําการบูชาพระบาทแหงพระราชาน้ัน  ดวย 
อภิเษกแหงรัศมีแกวมณีพระโมลีของตนถึงซ่ึงการตอนรับพระราชาน้ันดวยพระ 
วจนะวา    ขาแตพระมหาราช   ขอพระองคจงเสด็จมาดังน้ีเปนตน.      พระราชา  
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ทั้งหลายก็ไดกระทําอยางนั้น     แกพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิราชเหมือนกัน.   
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา  เย  โข  ปนานนฺท  ปุรตฺถิมาย  ทิสาย  ฯเปฯ 
อนุสาส  มหาราช  ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สฺวาคต  แปลวา  เสด็จมาดีแลว.   ทาน 
กลาววา  ก็ครั้นพระราชาองคหน่ึงเสด็จมา   ราชศัตรูก็เศราโศก   ครั้นเสด็จไป 
ก็ทรงเพลิดเพลิน    ครั้นพระราชาบางองคเสด็จมา    ราชศัตรกู็ทรงเพลิดเพลิน 
ครั้นเสด็จไป  ก็ทรงเศราโศก  พระองคก็เปนเชนนั้น  ทรงเสด็จมาเพลิดเพลิน 
เสด็จไปเศราโศก   เพราะฉะนั้น    การเสด็จมาของพระองค   จึงเปนการเสด็จมา 
ดี    ก็ครั้นกลาวอยางนี้แลว    พระเจาจักรพรรดิจะไมตรัสวา   ทานท้ังหลายจง 
นําพลีอันสมควร มีประมาณเทาน้ีใหแกเราบาง  จะไมตัดเอาโภคะของพระราชา 
องคอ่ืนไป      พระราชทานแกพระราชาอีกองคบาง      แตจะทรงหยิบยกคําวา 
ปาณาติปาตา  เปนตน    ข้ึนกลาวดวยปญญาอันสมควร    แกความท่ีพระองค 
เปนธรรมราชา   ทรงแสดงพระธรรมดวยพระวจนะอันเปนที่รัก    อันละเอียด 
ออน  โดยนยัเปนอาทิวา  ดูกรพอท้ังหลาย  ทานจงดู   ข้ึนชื่อวา   การฆาสัตว 
นั่น   อันเสพแลว   เจริญแลว   ทําใหมากแลว   ยอมเปนไปเพ่ือนรก  ยอมพระ 
ราชทานพระโอวาทเปนอาทิวา ไมพึงฆาสัตวดังน้ี.  แมพระเจามหาสุทัสสนจักร 
พรรดิ  ก็ทรงกระทําอยางนี้เหมือนกัน.  ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา    พระเจา 
มหาสุทัสสนจักรพรรดิตรสัอยางนี้วา      ทานไมพึงฆาสัตว ฯลฯ  และทานพึง 
บริโภคตามสมควร. 
         ถามวา  ก็พระราชาแมทั้งหมด  ทรงถือเอาพระโอวาทนี้ของพระราชา 
หรือไม.    ตอบวา  พระราชาแมทั้งหมด    ยังไมถอืเอาพระโอวาทแมของพระ 
พุทธเจา   จักถือเอาพระโอวาทของพระราชาไดอยางไร.    เพราะฉะนั้น   พระ 
ราชาเหลาใด   ทรงเปนบัณฑิต     เฉลยีวฉลาด  มีปญญา   พระราชาเหลาน้ัน  
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ก็จะทรงถือเอา.  แตพระราชาทั้งหมดทรงตามเสด็จ    เพราะฉะนั้น    พระผูมี 
พระภาคเจาจึงตรัสวา  เยโข  ปนานนทฺ  ดังน้ีเปนตน. 
         ลําดับนั้น  จักรรัตนะนั้น    ครัน้พระราชาใหพระโอวาทแกชาวบุพพ- 
วิเทหะ     อยางนี้แลว    กพุ็งข้ึนสูเวหาสพรอมกับกําลังของจักรพรรดิที่ไดรบั 
ประทานอาหารเชาเสร็จแลว   ก็ยางเขาสูสมุทรดานปุรัตถิมทิศผานคลื่นอันกวาง  
ขวาง    เหมอืนนาคราชไดกลิ่นงูแลวแผพังพานฉะนั้น  บินเหนือน้ํามหาสมุทร 
ประมาณหน่ึงโยชนต้ังอยูภายในมหาสมุทรประดุจระเบียบแกวไพฑูรย   ฉะน้ัน. 
และในขณะนั้น  รัตนนานาชนิดเกลื่อนกลนในพ้ืนมหาสมุทร ดุจประสงคจะเห็น 
บุญศิริของพระราชาพระองคนั้น    มาจากท่ีนั้นๆ เต็มประเทศน้ัน ๆ ลําดับนั้น 
บริษัทแหงพระราชานั้น   เห็นพ้ืนมหาสมุทรเต็มดวยรัตนนานาชนิดนั้น    กถ็ือ 
เอาดวยกอบเปนตนตามใจชอบ.  ก็เม่ือบริษัทไดถือเอารัตนะตามชอบ   จักร 
รัตนะนั้น  กก็ลับ.  ก็ครั้นจักรรัตนะนั้นกลับ  บริษัทไมไดไป  พระราชาอยูใน 
ทามกลาง  จักรรัตนะอยูในที่สุด.  จักรรัตนะนั้นกระทบรอบ ๆ กงโดยการแยกน้ัน  
เหมือนกระทบพ้ืนน้ําทะเล     และเหมือนขมดวยจักรรัตนศิริเขาไปชั่วนิรันดร. 
พระเจาจักรพรรดิทรงชํานะ  ปุพพวิเทหประเทศ  ซึ่งมีมหาสมุทรดานทิศตะวัน 
ออกเปนขอบเขตอยางนี้แลว  ทรงประสงคจะชํานะชมพูทวีป   ซึ่งมีสมุทรดาน 
ทิศใตเปนขอบเขต     เสด็จไปมุงตรงตอสมุทรดานทิศใต   ตามทางที่จักรรัตนะ 
แสดงนําไป.      แมพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิก็เสด็จไปเชนนั้นเหมือนกัน. 
ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  ดูกอนอานนท  ลําดับนั้นแล  จักรรัตนะนั้นขาม 
ไปยังสมุทรทิศตะวันออกแลว   กลับไปยังทิศใตดังน้ี. 
         ก็เมื่อจักรรัตนะนั้นเปนไปอยางนี้    คําวา   วิธีกลับ    การพักอยูแหง 
เสนา      การเสด็จมาแหงพระอริราช    การพระราชทานอนุสาสนีแกเหลาพระ 
อริราชน้ัน ๆ การขามไปยังสมุทรดานทิศใต    การข้ึนไปเหนือนํ้าสมุทร    การ  
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ถือเอารัตนนานาชนิดทั้งหมด    พึงทราบโดยนัยกอนน้ันเทียว.     ก็ทรงชํานะ 
ชมพูทวีปประมาณหน่ึงโยชนนั้นแลว   กลับจากสมุทรทางทิศใต    เสด็จไปโดย 
นัยกลาวแลวในบทกอน    เพ่ือชํานะอมรโดยานมีเจ็ดพันโยชน    เปนประมาณ 
ทรงชนะอมรโดยานแมนั้น  ซึ่งมีสมทุรเปนขอบเขตอยางนั้น  เสด็จขามไปจาก  
สมุทรทางทิศตะวันตกเสด็จไปอยางนั้น  เพ่ือชํานะอุตรกุรุ  ซึ่งมีแปดพันโยชน 
เปนประมาณ  ทรงชนะอุตรกุรุแมนั้น    ซึ่งมีสมทุรเปนขอบเขตเชนกัน   แลว 
เสด็จกลับจากสมุทรทางทิศเหนือ.    พระจาจักรพรรดิทรงบรรลุความเปนผูยิ่ง 
ใหญแหงปฐพี  ซึ่งมีมหาสมุทรทั้งส่ีเปนขอบเขต  ดวยประการฉะน้ี. 
         พระราชาพระองคนั้น ทรงชนะวิเศษดวยอันชํานะแลวอยางนี้ มีบริษัท 
เพ่ือแสดงถึงศิริราชสมบติัของพระองค   ทรงแหงนดูทองฟาเบ้ืองบน   ทรงแลดู 
มหาทวีปสี่  ซึ่งมีเกาะเล็กประมาณ  ๕๐๐ ๆ เปนบริวาร  เหมือนสระเกิดข้ึนเอง 
ทั้งส่ี  ที่วิจิตรดวยปาปทุม  อุบล  กุมทุ  และบุณฑริก  ที่บานแยมดีแลวฉะนั้น 
เสด็จกลับไปสูราชธานี   ของพระองคตามลําดับ    ตามทางท่ีจักรรัตนะแสดงแลว 
นั่นเทียว.     ลําดับนั้น   จักรรัตนะนั้นก็ต้ังอยูเหมือนยังภายในประตูแหงบุรีให 
งดงามฉะน้ัน.  ก็ครั้นจักรรัตนะนั้นประดิษฐานอยูอยางนี้แลว  กิจอันจะพึงกระทํา 
บางอยางดวยคบเพลิง   หรือดวยประทีปภายในราชบุรี   ก็ไมมี.   แสงสวางแหง 
จักรรัตนะนั่นเทียว   ยอมกําจัดความมืดแหงราตรี.    แตบุคคลเหลาใด   ตอง 
การความมืด ความมืดนั่นเทียวก็ยอมมีแกบุคคลเหลาน้ัน.  จักรรัตนะนั้นทั้งหมด 
ไดมีแลวอยางนี้    แมแกพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิ.  ดวยเหตุนั้น   ทานจึง 
กลาววา  ทกฺขิณสมุทฺท  อชฺโฌคาเหตฺวา  ฯเปฯ  เอวรูป  จกฺกรตน  ปาตุร- 
โหสิ. 
         อํามาตยทั้งหลาย    ของพระเจาจักรพรรดิผูมีจักรรัตนะปรากฏอยางนี้  
ก็ใหกระทําสถานท่ีอยูของชางมงคลปกติใหเปนภูมิภาคสม่ําเสมอบริสุทธิ์สะอาด  
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ประพรมดวยกลิ่นสุรภี  มีจันทนแดงเปนตน      ตบแตงใหสวยงามเหมือนวิมาน  
เทพภายใตเกลื่อนกลนดวยดอกสุรภีดอกกุสุมอันมีสีวิจิตร     เบือ้งบนมีเพดาน 
ประดับประดาดวยลายกุสุมอันพึงพอใจรวบรวมภายในดวงดาวทองแลวทูลวา 
ขาแตสมติเทพ       ขอพระองคจงพระดําริการมาแหงหัตถีรัตนะมีรูปปานน้ี. 
พระราชานั้นก็ทรงถวายมหาทาน     โดยนัยที่กลาวแลวในกาลกอน  และทรง 
สมาทานศีลแลวประทับนั่งระลึกถึงบุญสมบัตินั้น.  ลําดับนั้น  ชางประเสริฐอัน 
อานุภาพแหงบุญของพระราชานั้น  เตือนแลว  เหมือนจะครอบงําสักการะพิเศษ 
นั้นจากตระกูลฉัททันต  หรือจากตระกูลอุโบสถ  มีสรีระขาวปลอดตกแตงการ 
เดิน     คอและปากมีสีแดงดุจมณฑลแหงพระอาทิตยออน ๆ  มีที่ประดิษฐ 
เจ็ดประการ   มีรูปรางอวัยวะนอยใหญต้ังไวอยางดี   มีนม   เลบ็   และปลายงวง 
แดงแยม   สามารถเหาะไดเหมือนโยคีผูมีฤทธิ์     ใหญขาว    เหมือนบริเวณท่ี 
ยอมดวยจุณแหงมโนสิลา  มายืนอยูในประเทศน้ัน.    ชางน้ันมาจากตระกูลชาง 
ฉัททันต  ยอมเล็กกวา  ชางทั้งหมด.  ชางท่ีมาจากตระกูลชางอุโบสถ  ยอม   
ใหญกวา  ชางท้ังปวง.  แตในบาลี  ยอมมาวา  นาคราชชื่อ    อุโบสถ   ดังน้ี. 
ทานกลาวไวในอรรถกถาทั้งหลายวา  ข้ึนชื่อวาชางนาคราช  ไมคูควรแกใครๆ 
เปนชางเล็กกวาชางทั้งหมด ยอมมาดังนี้.   ชางน้ีนั้นยอมมาแกพระเจาจักรพรรดิ 
ผูมีวัตรแหงจักรพรรดิ  ทรงดําริโดยนัยกลาวแลวน่ันเทียว.    ก็ชางนาคราชมา 
สูโรงชางมงคลปกติเองไมกําจัดชางมงคล  ยืนอยูในท่ีนั้น.   ดวยเหตุนั้น   ทาน 
จึงกลาววา  ปุน  จปร  อานนฺท  ฯเปฯ  นาคราช  ดังน้ี. 
         ก็บุคคลท้ังหลายมีคนเลี้ยงชางเปนตน    เห็นหัตถีรัตนะที่ปรากฏอยาง 
นั้นแลว     รืน่เริงดีใจรีบไปทูลแดพระราชา.    พระราชารีบเสด็จมาดู   หัตถ-ี 
รัตนะนั้น    ทรงมีพระราชหฤทัยผองใส  ทรงคิดวา     หัตถียานประเสริฐหนอ 
ถาสมควรนําเขาฝก  ดังนี้.    ทรงเหยียดพระหัตถ   ลําดับนั้น    ชางน้ันเหมือน  
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กับชางแมนม   สยายหูแสดงเสียงรองเขาไปเฝาพระราชา.    พระราชาทรงใครจะ 
เสด็จข้ึนประทับชางน้ัน.   ลําดับนั้น    ปริชนของพระราชานั้นรูพระประสงค  ทํา  
ธงทอง เครื่องประดับทองคลุมดวยขายทองนําเขาหาหัตถีรัตนะนั้น.   พระราชา 
ไมใหประทับนั่งชางนั้น  เสด็จข้ึนบันไดที่ทําดวยรัตนะเจ็ดประการ  มีพระราช 
หฤทัยนอมไปในอากาศ.  พรอมดวยจิตตุบาท   ของพระราชานั้น    หัตถินาค- 
ราชน้ัน    ก็ลอยข้ึนสูทองฟาท่ีรุงเรืองดวยแสงแกวอินทนิล และแกวมณี เหมือน 
ราชหงษฉะนั้น.   ตอจากนั้น  บริษัทของพระราชาท้ังหมดก็เหาะข้ึนโดยนัยอัน 
กลาวแลวในจักกจาริกาน่ันเทียว.    พระราชาพรอมกับบริษัทข้ึนชมปฐวีทั้งส้ิน 
ก็กลับราชธานีภายในอาหารเชา   ดวยประการฉะน้ี.  หัตถีรัตนะแมของพระเจา 
มหาสุทัสสนจักรพรรดิราชก็เปนเชนนั่นเทียว.   ดวยเหตุนั้น    ทานจึงกลาววา 
หิสฺวา  รฺโ  ฯเปฯ  ปาตุรโหสิ  ดังนี้. 
         ก็อํามาตยทั้งหลาย    ของพระเจาจักรพรรดิผูมีหัตถีรัตนะปรากฏอยาง 
นี้แลว   ใหกระทําและประดับประดา  โรงมามงคลตามปกติ  ใหมีพ้ืนสะอาดราบ 
เรียบ    ยังพระอุตสาหะใหเกิดข้ึนแกพระราชา     เพ่ือทรงคิดการมาแหงมานั้น 
โดยนัยกอนนั่นเทียว.    พระราชานั้น    ทรงมีสักการะนอมในทานท่ีทรงกระทํา 
แลวโดยนัยกอนน่ันเทียว  ทรงสมาทานศีลและวัตร    ประทับนั่งสําราญบนพ้ืน 
ปราสาททรงระลึกบุญสมบัติ.  ลําดับนั้น    อัศวราช ชื่อวา วลาหก  จากตระกูล 
มาสินธพ  อันอานุภาพแหงบุญของพระราชานั้น  เตือนแลว   มีศิริแหงกลุมเมฆ 
ขาวในสรทกาลท่ีตองสายฟา     มีเทาแดง     มีกลบีเทาแดง     มีรูปรางแข็งแรง 
บริสุทธิ์สนิท  เชนกับกลุมรัศมีแหงพระจันทร  มีศีรษะดํา  เพราะถึงพรอมดวย 
ขนต้ังตรงวงกลมละเอียดสีขาวเชนหญาปลองที่สําเร็จดวยดีต้ังไวแลว    สามารถ 
เหาะไดมาอยูในโรงนั้น.  ก็อัศวราชน้ัน มาแลวแกพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิ 
เหมือนหัตถีรัตนะฉะนั้น.   บททั้งปวงท่ีเหลือ    พึงทราบโดยนัยกลาวแลวใน  
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หัตถีรัตนะนั่นแหละ.    พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงอัสสรัตนะอยางนั้น   จึง  
ตรัสวา  ปุน  จปร ดังน้ีเปนตน. 
         ก็มณีรตันะจากวิบุลบรรพตยาวสี่ศอก  มีรูปทรงงดงาม  ประดับประดา 
ดวยทองและปทุมทั้งสอง  มีกลีบเปนมกุดา    อันบรสิุทธิ์เปลงออกจากสองกอน 
ในที่สุดสองขางมีมณีแปดหมื่นสี่พันเปนบริวาร     ราวจะแผไปกระทบศิรแิหง 
พระจันทรเพ็ญ  ที่หมูดาวลอมรอบ    มาแกพระเจาจักรพรรดิ    ผูมีอัสสรัตนะ 
ปรากฏแลวอยางนี้.  เมื่อมณีรัตนะนั้นมาแลวอยางนี้     อันบุคคลวางไวในขาย 
มุกดา   ยกข้ึนสูอากาศประมาณหกสิบศอก   เพียงยอดไมไผ   แสงสวางจะแผไป 
สูโอกาส  ประมาณหน่ึงโยชนโดยรอบ  อันเปนเหตุใหโอกาสนั้นทั้งหมด   เกิด 
แสงสวางเหมือนในเวลาอรุณข้ึนฉะน้ัน.    แตนั้น   ชาวนาก็ประกอบกสิกรรม 
พอคาก็ประกอบการซ้ือขาย  ศีลปนนั้น ๆ  ก็ประกอบการงานน้ันๆ  สําคัญวาเปน 
กลางวัน.    มณีรัตนะนั้นทั้งหมดไดมีแลวอยางนั้น     แมแกพระเจามหาสุทัสสน 
จักรพรรดินัน่เทียว.   ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   ปุน  จปร 
อานนฺท  ฯเปฯ   มณิรตน  ปาตุรโหสิ  ดังนี้. 
         อิตถีรตันะมีการณพิเศษปรากฏแกพระเจาจักพรรดิผูทรงมีสุขวิสัยพิเศษ 
มีมณีรัตนะปรากฏแลวอยางนี้.  ก็พระญาติทั้งหลาย   ยอมนําอิตถีรัตนะนั้นจาก 
มัทรราชตระกูลมาเปนอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดินั้น.   หรอืมาจากอุตตร- 
กุรุประเทศดวยบุญญานุภาพ.    ก็สมบติัแหงอิตถีรัตนะนั้น    ทีเ่หลือมาแลวใน 
บาลีนั่นเทียว  โดยนัยมีอาทิวา ดูกรพระอานนท อีกประการหน่ึง อิตถีรัตนะซึ่ง 
มีรูปสุดสวย     นาดู.    ปรากฏแลวแกพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิราช.   ใน 
บรรดาสมบัตินั้น   ชื่อวา อภิรูปา  เพราะอิตถีรัตนะน้ัน  มีรูปสวยงาม บริบูรณ 
ดวยทรวดทรง.   และ ชื่อวา   ทัสสนียา  เพราะเม่ือดูก็ถูกตา  แมตองเลิกธุรกิจ 
อยางอ่ืน  มองดู.  ชื่อวา  ปาสาทิกา  เพราะเม่ือดูก็ยังใหเลื่อมใสดวยอํานาจ  
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โสมนัส.   บทวา  ปรมาย  ความวา   อุดมเพราะนํามาซึ่งความเลื่อมใสอยางนี้. 
บทวา  วณฺณโปกฺขรตาย  ความวา เพราะวรรณงาม.  บทวา  สมนฺนาคตา 
ความวา  เขาถึงแลว.  อีกประการหน่ึง  ชื่อวา  อภริูปา  เพราะไมสูงนัก  ไม 
เต้ียนัก. ชื่อวา ทัสสนียา เพราะไมผอมนัก ไมอวนนัก.  ชื่อวา  ปาสาทิกา 
เพราะไมดํานักไมขาวนัก.  ชื่อวา ปรมาย  วณฺณโปกฺขรตาย   สมนฺนาคตา 
เพราะกาวลวงวรรณมนุษย แตไมถึงวรรณทิพย.  จริงอยู  แสงสวางวรรณะของ 
พวกมนุษย  ยอมไมเปลงออกภายนอก. แตของเทพท้ังหลาย ยอมเปลงไปแมไกล.  
สวนแสงสวางสรีระแหงอิตถีรัตนะนั้น     ยอมยังประเทศประมาณสิบสองศอกให 
สวางได.  ก็ในบรรดาสมบัติมีไมสูงนักเปนตน  ของอิตถีรัตนะนั้น   ทานกลาว 
อาโรหสมบัติ    ดวยคูที่หน่ึง  กลาวปริณาหสมบัติ   ดวยคูที่สอง  กลาววรรณ- 
สมบัติดวยคูที่สาม  กลาวความที่กายวิบัติดวยกายวิบัติดวยอาการหกประการนั่น.  
กลาวกายสมบัติดวยบทน้ีวา  อติกฺกนฺตา  มานุสวณฺณ.  บทวา  ตูลปจุโน  วา 
กปฺปาสปจุโน  วา  ความวา  ดุจปุยนุน  หรือ ปุยฝาย  แหงกายสัมผัส  ซึ่ง 
เอาไปวางไวบนกอนเนยใส    แลวแยกออกเจ็ดสวน.     บทวา   สีเต   ความวา 
อบอุน   ในการท่ีพระราชาเย็น.  บทวา  อุณฺเห    ความวา  เย็น    ในเวลาท่ี 
พระราชารอน. บทวา  จนฺทนคนฺโธ  ความวา กลิ่นจันทนแดงอันประกอบดวย 
ชาติสี่ชนิด    ยังใหมบดละเอียดดีตลอดกาล    ยอมระเหยออกจากกาย.   บทวา 
อุปฺปลคนฺโธ   ความวา  กลิ่นหอมอยางยิ่งแหงนีลุบล    ซึ่งบานแยมขณะน้ัน 
ยอมพุงออกจากปากในเวลาไอหรือพูด.     ก็เพ่ือทรงแสดงอาจาระ    อันสมควร 
แหงสรีรสมบัติ   ประกอบดวยสัมผัสสมบัติและคันธสมบัติอยางนี้   จึงตรัสวา  ต 
โข ปน เปนตน. ในอาจาระน้ัน   อิตถรีตันะเห็นพระราชาแลวลุกข้ึนกอนทีเดียว 
จากอาสนะท่ีนั่ง  เหมือนคนถูกไฟไหม  เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  ปุพฺพุฏายิน 
ครั้นพระราชาน้ันประทับนั่งแลว    อิตถีรัตนะกระทํากิจมีพัดดวยใบตาลเปนตน  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 516 

แกพระราชานั้น แลวจึงพัก  คือน่ังท่ีหลัง     เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา    ปจฉานิ- 
ปาตินี.  อิตถรีัตนะยอมขวนขวายกิจอันพึงทําดวยวาจาวา  ขาแตเทวะ  หมอม 
ฉันจะทําอะไรแกพระองค  เพราะฉะน้ัน จึงชื่อวา กึการปฏิสาวีนี.   อิตถีรัตนะ  
ยอมพระพฤติ  ยอมกระทําส่ิงท่ีพอพระราชหฤทัย  ของพระราชาเทาน้ัน  เพราะ 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา  มนาปจารินี.    อิตถรีัตนะ  ยอมกลาวคําที่นารักแกพระราชา 
เทาน้ัน  เพราะฉะนั้น.  จึงชื่อวา ปยวาทินี.   บัดนี ้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
ต  โข  ปน เปนตน เพ่ือทรงแสดงวา อาจาระของอิตถีรัตนะนี้นั้น บริสุทธิถ์าย 
เดียว  โดยไมมีสาไถยะเลย.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา โน  อติจารี  ความวา 
ไมประพฤติลวงเกิน.  ทานกลาววา  อิตถีรัตนะไมปรารถนาชายอื่น  แมดวยจิต 
นอกจากพระราชา.   ในบทน้ัน  อาจาระเหลาใดของอิตถีรัตนะนั้น    ทานกลาว 
วา  อภิรูปา เปนตน   ในเบื้องตน   และกลาววา  ปุพพุฏฐายินีในที่สุด  อาจาระ 
เหลาน้ัน  เปนคุณโดยปกติเทาน้ันเอง.  ก็สมบัติเปนตนวา  อติกฺกนฺตา  มา- 
นุสวณฺณ  พึงทราบวา  บังเกิดข้ึนแลว   ดวยอานุภาพกรรมเกา      ต้ังแต 
จักรรัตนะปรากฏข้ึน    เพราะอาศัยบุญของพระเจาจักรพรรดิ.  หรือ  สมบัติวา 
อภิรูปตา เปนตน   เกิดบริบูรณดวยอาการท้ังปวง   ต้ังแตจักรรัตนะปรากฏแลว. 
ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา เอวรูป   อิตฺถีรตน  ปาตุรโหสิ 
ดังน้ี. 
         ก็คหบดีรัตนะ  เพ่ือใหกิจท้ังหลายท่ีพึงกระทําดวยทรัพย   เปนไปโดย 
สะดวก   ยอมปรากฏแกพระเจาจักรพรรดิ   ผูมีอิตถีรัตนะ   ปรากฏแลวอยางนี้. 
คหบดีนั้น    โดยปกติมีโภคะมากเกิดในตระกูลมโีภคะมาก  เจริญดวยกองทรัพย 
ของพระราชา  เปนเศรษฐีคหบดี.   กท็ิพยจักษุอันเปนเหตุเห็นขุมทรัพยภายใน 
หน่ึงโยชนแมในภายในปฐพี     ซึ่งเกิดแตผลกรรม     สงเคราะหดวยอานุภาพ 
จักรรัตนะ   ยอมปรากฏแกคหบดีรัตนะนั้น      คหบดีรัตนะน้ัน  เห็นสมบติันั้น  
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แลว  ดีใจ  ไปปวารณาพระราชาดวยทรัพย  รับทาํกิจท้ังหลาย  ที่จะพึงทําดวย  
ทรัพยทั้งหมดใหสําเร็จ.  คหบดีรัตนะแมของพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิ  ก ็
ยังกิจอันพึงทําทรัพยใหสําเร็จอยางนั้น    เหมือนกัน.    ดวยเหตุนั้น    พระผูมี 
พระภาคเจา จึงตรัสวา ปุน  จปร อานนฺท   ฯ เป ฯ  เอวรูป   คหปติรตน 
ปาตุรโหสิ  ดงัน้ี. 
         ก็ปริณายกรัตนะ  ซึง่สามารถจัดแจงสรรพกิจ   ยอมปรากฏแกพระเจา- 
จักรพรรดิผูมีคหบดีรัตนะ    ปรากฏแลวอยางนี้.    ปริณายกรัตนะนั้น      เปน 
พระราชโอรสองคใหญของพระราชานั่นเทียว.  โดยปกติทีเดียว ปริณายกรตันะ 
นั้นเปนบัณฑิต  เฉลียวฉลาด  มีปญญาอาศัยบุญญานุภาพของพระราชา   ยอม 
เขาถึงญาณรูจิตของบุคคลอื่นดวยอานุภาพแหงกรรมของตน     ซึ่งเปนเหตุใหรู 
วาระจิตแหงบริษัท    ประมาณสิบสองโยชน   สามารถกําหนดรูหิตะประโยชน 
และอหิตะประโยชน  แกพระราชาได.  ปริณายกรตันะแมนั้น เห็นอานุภาพของ 
ตนน้ัน      ดใีจปวารณาพระราชาดวยการบริหารกิจท้ังหมด.     ปริณายกรัตนะ 
ปวารณาแมพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิอยางนั้นเหมือนกัน.     ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา  ปุนจปร  อานนฺสท  ฯ เป ฯ  ปริณายกรตน 
ปาตุรโหสิ  ดงัน้ี.  ในบทเหลาน้ัน  บทวา  เปตพฺพ  เปตุ  ความวา 
เพ่ือต้ังใหดํารงในฐานันดรนั้น ๆ. 
         บทวา  สมเวปากินิยา    ความวา   อันเกิดแตผลกรรมอันสม่ําเสมอ. 
บทวา  คหณยิา  ความวา  ดวยเตโชธาตอันเกิดแกกรรม.   ในบทน้ี   อาหาร 
สักวา  เสวยแลวของพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิ   ยอมยอย   ก็หรือยอมต้ังอยู 
อยางนั้นเหมือนภัต  ที่เสวย  ถึงพรอมดวยเตโชธาตุอันเกิดแตวิบากอันสม่ําเสมอ 
แมทั้งสองนั้น.   ก็ความพอพระราชหฤทัยในพระกระยาหารในกาลแหงภัต  ยอม 
บังเกิดข้ึนแกพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิใด   พระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิ- 
ราชน้ี   ทรงถึงพรอมดวยเตโชธาตุอันเกิดแตวิบากอันสม่ําเสมอ  ดังนี้.  
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         บทวา    มาเปสิโข   ความวา    ทรงใหตีกลองประกาศในพระนคร 
ทรงใหฝูงชนกระทําการสราง.  ก็สระโบกขรณี   ๘๔,๐๐๐ แหงก็ผุดข้ึนพรอมกับ 
ความเกิดข้ึนแหงพระราชดําริ  ของพระราชา.  บทวา   มาเปสิโข  นั่น  พระ  
ผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงสระโบกขรณีเหลาน้ัน.    บทวา  ทฺวีหิ  เวทิกาหิ 
ความวา  ลอมดวยอิฐกอนหนึ่งในท่ีสุดแหงอิฐทั้งหลาย    ลอมดวยอิฐกอนหนึ่ง 
ในที่สุดกําหนดบริเวณ. 
         บทวา  เอตทโหสิ  ความวา  ไดมีแลวเพราะอะไร. 
         ไดยินวา  ในวันหน่ึง  มหาบุรุษมองดูมหาชนไปอาบ  และดื่ม  คิดวา 
ชนเหลาน้ัน     ยอมไปดวยเพศคนบา     ถาพึงมีดอกไมประดับในสระน่ันแกชน 
เหลาน้ัน  ก็จะเปนการดี  ลําดับนั้น     พระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดินั้น   ไดมี 
พระราชดําริ  ดังน้ี.   ในบทเหลาน้ัน   บทวา   สพฺโพตุก  ความวา  พระเจา 
มหาสุทัสสนจักรพรรดิทรงดําริวา    ธรรมดาดอกไมยอมบานในฤดูเดียวเทาน้ัน 
ก็เราจักทําโดยประการที่ดอกไมจักบาน    ในทุกฤดู.      บทวา  โรปาเปสิ 
ความวา    ทรงใหนําพืชอุบลนานาชนิดเปนตน    จากท่ีนั้น ๆ   ทรงใหปลกู. 
ดอกไมทั้งหมด    ก็สําเรจ็พรอมกับการเกิดข้ึนแหงพระราชดําริของพระเจามหา 
สุทัสสนจักรพรรดินั้น.    ชาวโลกเขาใจวา     ดอกไมนั้นพระราชาทรงใหปลูก. 
ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา  โรปาเปสิ  ดังนี้.    ต้ังแตนั้นมา 
มหาชนไดประดับดอกไมที่เกิดจากนํ้าและเกิดจากบนบกนานับประการไป 
เหมือนเลนนักขัตฤกษฉะนั้น. 
         ลําดับนั้น   พระราชาทรงมีพระราชประสงคที่จะทําชนใหถึงพรอมดวย 
ความสุขยิ่งกวาน้ัน       จึงทรงคิดจัดหาความสุขแกชนดวยบทวา    ยนฺนูนาห 
อิมาส  โปกขฺรณีน  ตีเร  เปนตน  แลวทรงกระทํากิจท้ังปวง.   ในบรรดาบท 
เหลาน้ัน  บทวา  นฺหาเปสุ   ความวา  คนอ่ืนชําระรางกาย  คนอ่ืนประกอบ  
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จุณท้ังหลาย  คนอ่ืนนํานํ้ามาใหแกผูอาบน้ําท่ีขอบสระโบกขรณี     คนอ่ืนรับผา 
และใหผา.  บทวา  ปฏเปสิ  ความวา  ทรงตั้งอยางไร.     ทรงตั้งพนักงาน 
ประดับประดาอันสมควรแกสตรี    และบุรุษท้ังหลาย    ทรงต้ังเพียงสตรีเทาน้ัน  
ดวยสามารถบําเรอในท่ีนั้น  ๆ  ทรงตั้งกิจท้ังหมดท่ีเหลือดวยสามารถการบรจิาค 
ทรงใหตีกลองประกาศวา    พระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิทรงถวายทาน  ทาน 
ทั้งหลายจงบริโภคทานน้ัน. 
         มหาชนมาสูขอบสระโบกขรณีอาบนํ้า  เปลี่ยนผา  ลูบไลดวยของหอม 
ตาง ๆ ประดับประดาอันวิจิตร  ไปโรงทาน  กินและดื่มสิ่งท่ีตองการในบรรดา 
ยาคู   ภัต   และขบเค้ียวหลายประการ    และเครื่องดื่ม ๘ อยาง   นุงหมผาฝาย 
อันละเอียดออน    มีสีตาง ๆ  เสวยสมบัติละบุคคลผูมีของเชนนั้นไป.    คนที ่  
ไมมีของเชนนั้น   ถือเอาแลวจากไป.  บุคคลท่ีนั่งในชาง  มา  และยานเปนตน 
เที่ยวไปนิดหนอย  ไมตองการก็จากไป  ตองการก็ถือเอาไป.   บุคคลท่ีนอนแม 
ในที่นอนอันประเสริฐ  เสวยสมบัติแลว   ไมตองการก็จากไป  ตองการก็รบัไป. 
ผูที่เสวยสมบัติกับสตรีทั้งหลาย     ไมตองการก็จากไป      ตองการก็รับเอาไป. 
ผูประดับประดาเครื่องรัตนะเจ็ดชนิด    เสวยสมบัติแลว     ไมตองการก็จากไป 
ตองการก็รับเอาไป.  ทานแมนั้น  พระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิทรงลุกข้ึนแลว 
ก็ทรงถวาย.  การงานอยางอ่ืนของชาวชมพูทวีปทั้งหลายไมมี.     ชาวชมพูทวีป 
เที่ยวบริโภคทานของพระราชาเทานั้น. 
         ลําดับนั้น    พราหมณคหบดีทั้งหลายคิดวา    พระราชานี้     แมเม่ือจะ 
ถวายทานปานนี้   ก็ไมทรงใหนําอะไรมาวา   ทานท้ังหลายจงใหขาวสารเปนตน 
หรือใหน้ํานมเปนตนแกเรา  ก็ขอน้ันไมสมควรท่ีจะนิ่งดูดายวา   พระราชาของ 
พวกเรา  ไมทรงใหนํามา.  พราหมณคหบดีเหลาน้ัน   ก็รวบรวมทรัพยสมบัติ 
จํานวนมากนําไปทูลถวายแดพระราชา.       เพราะฉะนั้น   พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา   อถโข  อานนฺท  พฺราหมฺณคหปติกา   ดงัน้ีเปนตน.  
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         บทวา   เอว    สมจินฺเตสุ   ความวา   คิดบอย ๆ อยางนี้      เพราะ  
เหตุอะไร.    เพราะพราหมณคหบดีทั้งหลาย  คิดบอย ๆ อยางนี้วา  บางคนนํา 
ทรัพยสมบัติจากเรือนนอย   บางคนนํามามาก   เมื่อทรัพยสมบัติกําลังรวบรวม 
แมเสียงอึกกระทึกก็จะพึงเกิดข้ึนวา   ทําไมทานเทาน้ันนําทรัพยสมบัติจากเรือน 
ดี     เรานํามาจากเรือนไมดี     ทําไมทานเทาน้ันนําทรัพยสมบัติจากเรือนมาก 
เราไมมาก   ดังน้ี    เสียงอึกกระทึกนั้น   อยาพึงเกิดข้ึนเลย. 
         บทวา  เอหิ  ตฺว  สมมฺ    ความวา  ดูกอนผูมียศ  ทานจงมา.  บทวา 
ธมฺม  นาม   ปาสาท  ความวา  ยกข้ึนแลวทรงต้ังชื่อ  ปราสาท.      ก็วิศว- 
กรรมเทวบุตรรับทูลวา  ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ปราสาทจะใหญเทาไร ครั้น 
ตรัสวา  ปราสาทน้ัน   ยาวหน่ึงโยชน  กวางครึ่งโยชน   สรางดวยรัตนะทั้งปวง 
ทูลรับพระดํารัสพระราชาวา  จงสําเร็จดังน้ัน    พระดํารัสของพระองคดี  ลําดับ 
นั้นทูลให  พระ.ธรรมราชาทรงรับทราบแลว  ก็สราง. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   เอว  ภทฺท  ตวาติ  โข  อานนฺท  ความวา 
ดูกอนพระอานนท  (วิศวกรรม  เทพบุตร  ทลูรับสนอง)  วา  พระดํารัสของ 
พระองคอยางนี้ดี.        บทวา  ปฏิสฺสุณิตฺวา  ความวา  รับทราบแลว   คือ 
กราบทูลแลว.  บทวา   ตุณฺหีภาเวน   ความวา   พระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิ 
ทรงปรารถนาวา  เราจักมีโอกาสกระทําการปฏิบัติสมณธรรม   ทรงรับดวยการ 
ทรงนิ่ง. 
         บทวา   สารมโย  ความวา  สําเร็จดวยแกนจันทร.  ในบทวา  ทฺวีห ิ
เวทิกาหิ  นั่น     เวทีหน่ึงมีในยอดอุณหิส    เวทีหน่ึงมีในที่สุดกําหนดภายใต. 
บทวา   ทุกฺทกิฺโข  โหติ   ความวา  เห็นไดยาก  คือ เห็นไดลําบาก  เพราะ 
สมบัติแหงแสงสวาง.   บทวา  มุสติ  คือ  นําไป   ใหสําเร็จ  คือ   ไมใหเพ่ือ 
ต้ังอยู  โดยสภาพเปนนิตย  บทวา  อุปวิทฺเธ  ความวา  มั่นคง  คือ  อยูไกล  
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เพราะปราศจากเมฆ.  บทวา เทเว  ความวา  ในอากาศ.   บทวา มาเปสิ   โข 
ความวา วิศวกรรมเทพบุตรไมกระทําอยางนี้วา เราจะสรางสระโบกขรณีในท่ีนี้  
ทานท้ังหลายจงทําลายบานเรือนของทาน  ดังนี้แลว   สราง.      ก็สระโบกขรณี   
เห็นปานน้ัน     ไดผุดข้ึนแลวดวยสามารถแหงจิตตุปปาทของพระเจามหาสุทัสสน 
จักรพรรดินัน้.   บทวา เต  สพฺพกาเมหิ  ความวา ทรงเลี้ยงสมณะทั้งหลาย 
ดวยวัตถุที่ตองการท้ังปวง  คือ  ดวยสมณบริขาร   ทรงเลี้ยงพราหมณทั้งหลาย 
ดวยพราหมณบริขาร.  
                                  จบ  ปฐมภาณวารวรรณนา 
         บทวา  มหิทฺธิโก   ความวา  ทรงถึงพรอมดวยอิทธิฤทธ์ิมาก   กลาว 
คือ  ความสําเร็จแหงสระโบกขรณีจํานวน   ๘๔,๐๐๐  สระ    ดวยอํานาจแหงจิต-  
ตุบบาทเทาน้ัน.     บทวา  มหานุภาโว  ความวาถึงพรอมดวยอานุภาพใหญ 
เพราะความท่ีกรรมอันพึงเสวยเหลาน้ัน    มีมาก.    บทวา  เสยฺยถีท  ความวา 
เปนนิบาต.    อรรถแหงนิบาตน้ันวา  กรรม  ๓ ประการ  เปนไฉน.     บทวา 
ทานสฺส  ไดแก บริจาคสมบัติ.      บทวา  ทมสฺส  ความวา  ปญญามาวา 
ทมะ  ในอาฬวกสูตร.  ในบทน้ี  เราฝกตนเอง  รักษาอุโบสถกรรม.    บทวา 
สฺมสฺส    ไดเเกศีล.  กพึ็งทราบบุรพโยค   ของพระราชาที่ดํารงอยูในศีลนี้ 
นั้น. 
         ไดยินวา  ในกาลกอน  พระราชาทรงสมภพในตระกูลคหบดี.   กโ็ดย 
สมัยนั้น  พระเถระรูปหน่ึงในพระศาสนาของพระพุทธเจากัสสปะ  ทรงพระชนม 
อยู   จําพรรษาในปา.    พระโพธิสัตวเขาปาดวยการงานของตน  เห็นพระเถระ 
แลว   เขาไปเฝา   ไหวแลว    แลดูที่นั่งและที่จงกรมเปนตน    ของพระเถระ   จึง 
ถามวา  ขาแตทานผูเจริญ  พระผูเปนเจาอยูในที่นั้นหรือ.   ไดฟงวา  อยางนั่น  
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อุบาสก    จึงคิดวา   สมควรท่ีจะสรางบรรณศาลาถวายพระผูเปนเจาในท่ีนี้แลว 
เลิกการงานของตนขนทัพพสัมภาระ ทําบรรณศาลา  ฉาบ  โบกฝาดวยดินเหนียว 
ติดประตู  ทําพนักนั่ง   นัง่  ณ  ที่ควรสวนสุดขางหนึ่ง  ดวยคิดวา  พระผูเปน 
เจาจักทําการบริโภค  หรอืไมหนอ.                                              
         พระเถระมาจากภายในบาน    เขาไปสูบรรณศาลา    แลวน่ังท่ีพนัก.  
แมอุบาสกมาแลวไหวนั่ง  ณ  ที่ใกลแลว   ถามวา   ขาแตทานผูเจริญ    บรรณ 
ศาลาผาสุกไหม.   ผาสุก   สมควรแกบรรพชิต.   ทานจักอยูที่นี้หรือ.  อยางนั้น 
อุบาสก.  อุบาสกนั้นรูแลววา   พระเถระจักอยูโดยอาการรับใหพระเถระทราบวา 
ทานพึงไปสูประตูเรือนของกระผมเปนนิตยแลวเรียนวา     ขาแตทานผูเจริญขอ 
ทานจงใหพรอยางหน่ึง   แกกระผมเถดิ.   ดูกอนอุบาสก  บรรพชิตกาวลวงแลว. 
ขาแตทานผูเจริญ   เปนพรท่ีควรและไมมีโทษ.   อุบาสก   จงบอก.   ขาแตทาน 
ผูเจริญ    มนษุยทั้งหลายในท่ีเปนที่อยูประจํา     ยอมปรารถนาการมาในมงคล 
หรือ   อมงคล   ยอมโกรธแกพระเถระผูไมมา   เพราะฉะนั้น    ทานแมไปสูที่ 
นิมนตอ่ืนแลว   เขาไปสูเรือนของกระผมแลว  พึงทําภัตกิจ.   พระเถระรับแลว.   
         ก็โพธสิัตวนั้น     ปเูสื่อลําแพนในศาลาต้ังเตียงต่ัง    วางพนักพิงวางท่ี 
เช็ดเทา  ขุดสระ   ทําท่ีจงกรมเกลี่ยทราย   เห็นสัตวมาทําลายฝา   ทําดินเหนียว 
ใหตก  กล็อมรั้วหนาม  เห็นสัตวลงสระทํานํ้าใหขุนก็กอบันไดภายใน  ลอมรั้ว 
หนามภายนอก  ปลูกแถวตาลในท่ีสุดรั้วภายใน  เห็นสัตวทําสกปรกท่ีอันลมควร 
ในมหาจงกรม  กล็อมท่ีจงกรมดวยรั้ว  ปลูกแถวตาลในที่สุดรั้วภายใน  ยังอาวาส 
ใหสําเร็จอยางนี้    ถวายไตรจีวร   บิณฑบาต  ยา   ภาชนบริโภค   เหยือกน้ํา 
กรรไกร  มีดตัดเล็บ   เข็ม  ไมเทา   รองเทา   ตุมน้ํา   รม   คบเพลิง   ไมแคะ 
มูลหู  บาตร  ถลกบาตร   ผากรองน้ํา  ที่กรองนํ้า   ก็หรือ   สิ่งท่ีบรรพชิตควร 
บริโภคอื่นแดพระเถระ  ชื่อวา  บริขารท่ีพระโพธิสัตวไมถวายแกพระเถระไมมี.  
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พระโพธิสัตวนั้น  รักษาศีล  รักษาอุโบสถ   บํารุงพระเถระตลอดชีวิต.  พระ-  
เถระอยูในอาวาสน้ันเทียว    บรรลุพระอรหัตแลวนิพพาน.    ฝายพระโพธิสัตว 
ทําบุญตลอดอายุแลวไปเกิดในเทวโลก   จุติจากเทวโลกนั้น   มาสูมนุษยโลกไป 
เกิดเปนพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิในราชธานี  ชื่อวา  กุสาวดี. 
         บุญแมอันไมใหญยิง่ไดกระทําแลวในศาสนาของทานอยางน้ี  
         มหาวบิาก   จึงม ี  เพราะฉะน้ัน   ผูมีปญญาพึงทําบุญน้ัน. 
         บทวา  มหาวิยูห  ความวา มหากูฏาคารอันทําดวยเงิน.    ทรงพระ- 
ประสงคที่จะประทับอยูในกูฏาคารน้ัน   จึงไดเสด็จไป.     บทวา   เอตฺตาวตา 
กามวิตกฺก   ความวา พระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิ ทรงขมวิตกท้ังสามท่ีประตู 
กูฏาคารน่ันเทียวอยางนี้วา.- 
         ดูกอนกามวิตก  ทานพึงกลับเพียงเทาน้ี   เบื้องหนาแตนี้ไป  ทานไมมี 
ที่อยู  นี้ชื่อวา  ฌาณาคาร  ฌาณาคารน้ี   ไมใชที่อยูรวมกับทาน. 
         ในบทวา ปมชฺฌาน  เปนตน   ชื่อวา  กสิณบริกรรมกิจยอมไมมีตาง 
หาก  ครั้นมคีวามตองการนีลกสิณ   นิลมณีก็ยอมมี   ครั้นมีความตองการดวย 
ปตกกสิณ  สวัุณณะก็ยอมมี  ครั้นมีความตองการดวยโลหิตกสิณ  รชัตะมณี  ก็ 
ยอมมี   ครั้นมีความตองการดวยโอทาตกสิณ   รัชตะก็ยอมมี   ทานบัญญัติกสิณ 
ในฐานะท่ีแลดูแลว  ๆ อยางนี้ในบทวา  เมตฺตาสหคเตน  เปนตน  คําท่ีจะพึง 
กลาวแมทั้งหมด     ไดกลาวแลวในวิสุทธิมรรคนั้นแล.     ทานกลาวฌานส่ี 
อัปปมัญญาส่ีในบาลีดวยประการฉะนี้.       ก็มหาบุรุษยังสมาบัติแปดทั้งหมด 
อภิญญาหาใหเกิดแลวเขาสมาบัติโดยอาการสิบสี่ดวยสามารถอนุโลม      ปฏิโลม 
เปนอาทิ  ใหเปนไปดวยความสุข    ในสมาบัตินั้นเทียว   เหมือนภมรเขารวงผ้ึง 
เปนอยูดวยมธุรส  ฉะนั้น.  
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         บทวา กุสาวติราชธานี  ความวา  กุสาวดีราชธานี  เปนประมุข  คือ 
เปนใหญทั้งหมดแหงพระนครเหลาน้ัน.  บทวา  ภตฺตาภิหาโร  ความวา  ภัต 
อันจะพึงนําไปเฉพาะ.  บทวา   วสฺสสตสฺส  วสฺสสตสฺส  ความวา   ทานคิด 
อยางนี้   เพราะเหตุไร.  เพราะรําคาญดวยเสียงบุคคลเหลานั้น.   ก็ทานกลาววา  
เสียงยอมรบกวนผูเขาสมาบัติ   เพราะฉะนั้น     มหาบุรุษจึงรําคาญดวยเสียง.  ถา 
เชนนั้น      ทาํไมจึงไมบอกวา    พวกทานจงอยามา.    เดี๋ยวน้ีพระราชาไมเห็น 
เพราะฉน้ัน   จึงไมกลาววา   จักไมไดวัตรเปนนิตย   วัตรนั้นของชนเหลาน้ัน  
จงอยาขาดไป. 
         บทวา  เอตทโหสิ  ความวา ความคิดนั้นไดมีแลวเมื่อไร.   ในวันกาล 
กิริยาของพระราชา.   ไดยินวา ในกาลน้ัน  เทพดาทั้งหลายคิดวา  พระราชาจง 
อยาทรงกระทํากาลกิริยาอยางอนาถา   จงมีธิดา  บตุรทั้งหลายท่ีรองไหแวดลอม 
กระทํากาลกิริยาเถิด.  ลําดับนั้น  นึกถงึเทวียังจิตแหงเทวีเกิดข้ึนอยางนี้.  บทวา 
ปตานิ  วตฺถานิ  ความวา   ไดยินวา   ผาเหลืองเหลานั้น   เปนที่พึงพอพระ- 
ราชหฤทัยของพระราชาโดยปกติ   เพราะฉะน้ัน   พระนางสุภัททาเทวี   จึงตรัส 
วา  ทานทั้งหลายจงหมผาเหลือง.   บทวา   เอตฺเถว  เทวิ  เทวิ  ติฏ   ความวา 
ชื่อวา   ฌานาคารน้ี    ไมใชสถานอยูรวมกับทานท้ังหลาย   ชื่อวา   สถานทีไ่ด 
ความยินดีในฌานทานอยาเขามาในท่ีนี้.   
         บทวา  เอตทโหสิ  ความวา ธรรมดาสัตวทั้งหลายในโลกยอมรุงโรจน 
ยิ่งในกาลสมัยใกลตาย  ดวยเหตุนั้น  พระนางเทวีนั้น    ทรงเห็นความท่ีพระราชา 
ทรงมีพระอินทรียผองใส   จึงมีพระดํารัสอยางนั้น.  
         แตนั้น      พระนางเทวีไมทรงปรารถนากาลกิริยาของพระราชาชั้นวา 
ขอกาลกิริยาอยาไดมีแดพระราชา   ตรัสถึงคุณสมบัติของพระราชานั้น   ทรงคิด 
วา  เราจักทําอาการใหทรงมีพระชนมอยูจึงทูลวา  อิมานิ  เต  เทว  เปนตน.  
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         ในบทเหลาน้ัน     บทวา  ฉนฺท   ชเนหิ   ความวา    จงทรงยังความรัก  
ใหเกิดข้ึน    คือ    จงทรงกระทําปติ.     บทวา  ชีวิเต  ปน  อเปกฺข  ความวา 
พระองคจงทรงทําความอาลัย  คือ  ความอยากในชีวิต.  บทวา  เอวโข  ม  ตฺว 
เทวิ  ความวา   ครั้นพระนางเทวีสําคัญพระราชาวา   พระราชานีเ้ปนบรรพชติ  
จึงทูลวา   ขาแตเทวะ  หมอมฉันเปนหญิงยอมไมรูจักถอยคําอันควรแกบรรพชิต 
หมอมฉันจะกลาวอยางไร   มหาราช    พระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิจึงตรัสวา  
เอว โข  ม  ตฺว  เทวิ  สมุทาจาร  ดังนี้.   บทวา  ครหติา  ความวา  สเปกข- 
กาลกิริยา  อันพระพุทธเจา    พระปจเจกพุทธเจา   พระสาวกและบรรพชิตเหลา 
อ่ืน    ผูเปนพหุสูตติเตียนแลว.    เพราะเหตุอะไร.     เพราะกาลกิริยาที่มีความ 
หวงใย  เปนเหตุใหเกิดเปนยักษ  สุนัข   แพะ  โค  กระบือ   หนู   ไก   และ 
นกเปนตน ในเรือนของตนเทาน้ัน. 
         บทวา  อถโข  อานนฺท   ความวา   พระนางเทวี   ไปในที่ควรสวนสุด 
ขางหน่ึงแลว   ทรงพระกันแสง   ทรงเช็ดพระอัสสุชล   จึงตรัสดังน้ัน.   บทวา 
คหปติสฺส  วา ความวา ทําไมพระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัส.  ไดยินวา สมบัติ 
อันมากยอมมีแกชนเหลาน้ันเหมือนมีแกบุตรของโสณเศรษฐีเปนตน     ฉะน้ัน. 
ไดยินวา   ถาดแหงภัตใบหนึ่งของโสณเศรษฐีบุตร   มีราคาต้ังสองแสน   เม่ือ 
ชนเหลาน้ันบริโภคภัตเชนนั้น   ชั่วครูก็เกิดความเมาในภัต  ทําใหอึดอัด  ลําบาก 
เพราะภัต   ดวยประการฉะน้ี.   บทวา   ย  เตน  สมเยน  อชฺฌาวสามิ  ความ 
วา  นครท่ีเราอยูมีเพียงนครเดียวเทาน้ัน.    บุตรธิดาเปนตนและทาสมนุษยทั้ง 
หลายอยูในนครท่ีเหลือ.   แมในปราสาทและกูฏาคารท้ังหลาย   ก็มีนัยเชนเดียว 
กัน. 
         ในบัลลังกเปนตน   ก็ทรงใชบลัลังกเดียวเทานั้น. บลัลังกที่เหลือ เปน 
ของใชสําหรับ  บุตรเปนตน.  แมในสตรีทั้งหลาย  สตรีคนเดียวเทาน้ัน  บํารุง  
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สตรีที่เหลือเปนเพียงบริวาร.  บทวา ปริทหามิ  ความวา   เรานุงผาคูเดียวเทา 
นั้น.      ผาคูที่เหลือยอมมีแกบุรุษ  ๑๖  แสน  ๘๐  พันคนผูขอเที่ยวไป.   บทวา 
ภฺุชามิ  แสดงวา  เราบริโภคขาวสุกเพียงหน่ึงทะนาน  โดยปตถะเปนประมาณ 
ที่เหลือไดแกบุรุษ ๘ แสน  ๔๐ พัน   ทีข่อเที่ยวไป.   จริงอยู   สํารับหน่ึง  พอ 
แกชนสิบคน.    ไดยินวา พระนคร ๘๔,๐๐๐  แหง   ปราสาทพันหลัง     และ  
กูฏาคารหน่ึงพัน   เกิดข้ึนเพราะผลบุญไหลมาแหงบรรณศาลาหลังเดียว. บัลลังก 
๘๔,๐๐๐  หลังเกิดข้ึน    ดวยผลบุญไหลมาแหงเตียงที่ถวายเพื่อประโยชนแกการ 
นอน.    ชาง  ๘๔,๐๐๐  เชือก   มา  ๑,๐๐๐  ตัว    รถ  ๑,๐๐๐  คัน    เกิดข้ึนดวย 
ผลบุญท่ีใหลมาแหงต่ังท่ีถวาย    เพ่ือประโยชนแกการน่ัง.   แกวมณี  ๘๔,๐๐๐ 
ดวง  เกิดข้ึนดวยผลบุญทีไ่หลมาแหงประทีปหน่ึงดวง.  สระโบกขรณี ๘๔,๐๐๐ 
สระ  เกิดข้ึนดวยผลบุญทีไ่หลมาแหงสระโบกขรณีหน่ึงสระ.  สตรี ๘๔,๐๐๐ นาง 
บุตร ๑,๐๐๐ คน    คหบดี   ๑,๐๐๐  คน     เกิดข้ึนดวยผลบุญที่ไหลมาแหงการ 
ถวายบริโภคภาชนะ   บาตร    ถลกบาตร    ธรมกรก    ผากรองน้ํา    หมอน้ํา 
กรรไกร   มดีตัดเล็บ  เข็ม   กุญแจ  ไมแคะมูลหู  ผาเช็ดเทา   รองเทา  รม และ 
ไมเทา.   แมโคนม  ๘๔,๐๐๐  ตัว     เกิดข้ึนดวยผลบุญท่ีไหลมาแหงทานโครส.  
ผา  ๘๔,๐๐๐  โกฏิพับเกิดข้ึนดวยผลบุญอันไหลมาแหงทานผานุงผาหม.   สํารับ 
ใส  พระกระยาหาร  ๘๔,๐๐๐  สํารับ    พึงทราบวา  เกิดข้ึนดวยผลบุญที่ไหลมา 
แหงทานโภชนา.    พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสถึงสมบัติของพระเจามหาสุทัสสน 
จักรพรรดิต้ังแตตนโดยพิสดาร   ดังน้ีแลว    เมื่อจะทรงแสดงสมบัตินั้นทั้งหมด 
เหมือนแสดงโรงเลนฝุนแกเด็กทั้งหลาย     บรรทมบนพระแทนเปนที่ดับขันธ 
ปรินิพานแลวตรัสวา  ดูกรอานนท  เธอจงดู    ดังนี้เปนอาทิ.  
         ในบทเหลาน้ัน    บทวา วิปริณตา  ความวา   ถึงซ่ึงความแปรปรวน 
เหมือนประทีปดับ   โดยละปกติไปฉะนั้น.  บทวา   เอว  อนิจฺจาโข   อานนฺท  
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สขารา   ความวา  ชื่อวา  ไมเที่ยง   เพราะอรรถวามีแลว     กลบัไมมีอยางนี้. 
บุรุษผูกพะองในตนไมจําปาสูงรอยศอก   ข้ึนแลว    ถือเอาดอกไมจําปาแกพะอง 
ลงมาฉันใด  พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันน้ันเหมือนกัน   ทรงยก  ซึ่งสมบัติของพระ 
เจามหาสุทัสสนจักรพรรดิ สูงถึงแสนโกฏิป ไมใชนอย เหมือนผูกพะอง ทรงถือ 
เอา  อนิจลักษณะท่ีต้ังอยูในที่สุดแหงสมบัติ      กาวลงเหมือนแกพะอง    ดวย  
ประการฉะน้ี.   ดวยเหตุนั้น    ในกาลกอน  พระเจา  วสภะ ทรงสดับพระสูตรนี้ 
ที่พระทีฆภาณกเถระสาธยายในอัมพลัฏฐิกา     ดานทิศตะวันออกแหงโลหะ 
ปราสาทแลวทรง  คิดวา   พระผูเปนเจาของเรากลาวอะไรในท่ีนี้   พระผูเปนเจา 
กลาวเฉพาะ  สมบัติในฐานท่ีตนไดกินไดดื่มเทานั้น     ทรงเหยียดพระหัตถซาย 
ประสานดวยพระหัตถขวาวา  ทานมีจักษุดวยจักษุหาประการ   เห็นสูตรนี้แลว 
กลาวอยางนี้  ในกาลท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท สังขารทั้งหลาย 
ไมเที่ยงอยางนี้แล.   ทรงมีพระหฤทัยยินดีวา   สาธุ  สาธุ   ทรงใหสาธุการ. 
         บทวา เอว  อธุวา  ความวา  ปราศจากความแนนอน   เหมอืนคลื่น 
น้ําเปนตนอยางนี้.  บทวา  เอว  อนสสฺาสิกา  ความวา  ปราศจากลมอัสสาสะ 
เหมือนนํ้าที่ดื่มแลว      และเหมือนจันทรที่ลูบไลในความฝนอยางนี้.     บทวา 
สรีร  นิกฺขิเปยฺย ความวา  ทิ้งสรีระ. บดันี้  พระผูมพีระภาคเจาตรัสวา  ดูกอน 
อานนท  การท้ิงหรือการปฏิบัติสรีระอ่ืน  ยอมไมมีแกพระตถาคต.    ก็แลครั้น 
ตรัสอยางนี้แลว    จึงตรัสเรียกพระเถระอีกวา      ธรรมดาอานุภาพแหงพระเจา 
จักรพรรดิ ยอมอันตรธานในวันที่เจ็ดแหงการบวช.  สวนสมบัติทั้งหมด   นี้คือ 
กําแพงรัตนะเจ็ดข้ึน    ตาลรัตนะ  สระโบกขรณี  ๘๔,๐๐๐ สระ  ธรรมปราสาท 
ธรรมาโบกขรณี   จักรรัตนะ    อันตรธานแลวในวันที่เจ็ด     แตกาลกิริยาแหง 
พระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิ.  ในชางเปนตน   ก็ธรรมดาอยางน้ี.  ที่หมดอายุขัย 
ก็ทํากาลกิริยาไป.    ครั้นอายุยังเหลืออยู   หัตถีรัตนะ    ก็จะไปสูตระกูลอุโบสถ  
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อัสสรัตนะ  ก็จะไปสูตระกูลวลาหก มณีรัตนะก็จะไปสู  วิบุลบรรพตเทานั้นเอง.  
อานุภาพแหงอิตถีรัตนะ  ยอมอันตรธานไป.     จักษุของคหบดีรัตนะก็จะกลับ 
เปนปกติ.  การขวนขวายของปริณายกรัตนะ  ก็ยอมพินาศ. 
         บทวา อิทมโวจ  ภควา   ความวา  พระผูมีพระภาคเจา   ไดตรัสบทนี้ 
ทั้งหมดท่ีมาแลวและไมมาแลวในพระบาลี.     บทที่เหลือมีเนื้อความงายทั้งนั้น  
ดังน้ี. 
                          จบ   อรรถกถามหาสุทัสสนสูตรที่   ๔  
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                                ๕.  ชนวสภสูตร 
  
              คติพยากรณ  เรือ่งผูบํารุงชาวบานนาทิกะ 
 
         [๑๘๗]  ขาพเจา  ไดสดับมาดังน้ี :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระตําหนักคิญชกาวสถะ 
ในบานนาทิกะ. ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณ ถึงชนผูบํารุง 
ซึ่งทํากาละลวงไปนานแลวในการอุบัติในชนบทใกลเคียง คือ  กาสี   โกศล  วัชช ี
มัลละ  เจติ  วังสะ  กุรุ  ปญจาละ  มัจฉะ สุรเสน  วา  คนโนนเกิด  ณ  ที่โนน 
คนโนนเกิด ณ ที่โนน   ชนผูบํารุงชาวบานนาทิกะกวา  ๕๐ คน   ทํากาละลวง 
ไปนานแลวเปนโอปปาติกะ  เพราะสิ้นไปซ่ึงสังโยชนเบื้องตํ่า  ๕  อยาง  ปรินิพ- 
พาน ณ ที่นั่น    ไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา     ชนผูบํารุงชาวบานนาทิกะ 
กวา  ๙๐ คน   ทํากาละลวงไปนานแลวเปนพระสกทาคามี   เพราะสิ้นสังโยชน 
๓ อยาง  เพราะราคะ   โทสะ   โมหะ   เบาบาง  จะกลับมาสูโลกนี้เพียงครั้งเดียว 
แลวทําซ่ึงท่ีสุดแหงทุกขได   ชนผูบํารุงชาวบานนาทิกะกวา  ๕๐๐  คน  ทํากาละ 
ลวงไปนานแลว   เปนพระโสดาบัน    เพราะสิ้นสังโยชน ๓  อยาง มีอันไมตกตํ่า 
เปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงมีสัมโพธิญาณเปนเบ้ืองหนา. 
         [๑๘๘]  ชนผูบํารุงชาวบานนาทิกะ ไดสดับขาวมาวา พระผูมีพระภาค 
เจาทรงพยากรณถึงชนผูบํารุงทํากาละลวงไปนานแลวในการอุบัติในชนบทใกล- 
เคียง  คือ กาสี  โกศล  วัชชี  มัลละ  เจติ  กุร ุ ปญจาละ  มัจฉะ  สุรเสน 
วา คนโนนเกิด  ณ ที่โนน   คนโนนเกิด  ณ  ที่โนน   ชนผูบํารงุชาวบานนาทิกะ 
กวา  ๕๐ คน ทํากาละลวงไปนานแลว  เปนโอปปาติกะ  เพราะส้ินไปซ่ึงสังโยชน  
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เบื้องตํ่า ๕  อยาง  ปรินิพพาน ณ  ที่นัน้  ไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา  ชน  
ผูบํารุงชาวบานนาทิกะกวา  ๙๐ คน  ทํากาละลวงไปนานแลว เปนพระสกทาคามี 
เพราะสิ้นสังโยชน ๓ อยาง  เพราะราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง  จะกลับมาสูโลกนี ้ 
เพียงครั้งเดียว   แลวจักทําซ่ึงท่ีสุดแหงทุกขได   ชนผูบํารุงชาวบานนาทิกะกวา 
๕๐๐ คน  ทาํกาละลวงไปนานแลว   เปนพระโสดาบัน     เพราะส้ินสังโยชน ๓ 
อยาง    มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา     เปนผูเที่ยงมีสัมโพธิญาณเปนเบ้ืองหนา. 
เพราะเหตุนั้นแล  ชนผูบาํรุงชาวบานนาทิกะ   ไดฟงปญหาพยากรณของพระผู 
มีพระภาคเจาแลวดีใจ   เบิกบาน  เกิดปติโสมนัส. 
 
                            ปริวิตกของพระอานนทเถระ 
 
         [๑๘๙]  พระอานนทผูมีอายุไดสดับขาวมาวา  พระผูมีพระภาคเจาทรง 
พยากรณถึงชนผูบํารุงทํากาละลวงไปนานแลวในการอุบัติในชนบทใกลเคียงทั้ง 
หลาย คือ  กาลี   โกศล  วัชช ี   มลัละ  เจติ   วังสะ  กุรุ  ปญจาละ   มัจฉะ 
สุรเสน  วา คนโนนเกิด ณ ที่โนน  คนโนนเกิด ณ ทีโ่นน   ชนผูบํารุงชาวบาน 
นาทิกะกวา  ๕๐  คน  ทํากาละลวงไปนานแลว  เปนโอปปาติกะ   เพราะสิ้นไป 
ซึ่งสังโยชนเบ้ืองตํ่า  ๕ อยาง  ปรินิพพาน ณ ที่นั้น       ไมกลบัจากโลกน้ันเปน 
ธรรมดา    ชนผูบํารุงชาวบานนาทิกะกวา  ๙๐   คน     ทํากาละลวงไปนานแลว 
เปนพระสกทาคามี    เพราะสิ้นสังโยชน ๓ อยาง   เพราะราคะ  โทสะ  โมหะ 
เบาบาง   จะกลับมาสูโลกน้ีเพียงครั้งเดียว   แลวจักทําซ่ึงท่ีสุดแหงทุกขได   ชน 
ผูบํารุงชาวบานนาทิกะกวา  ๕๐๐ คน ทํากาละลวงไปนานแลว เปนพระโสดาบัน 
เพราะสิ้นสังโยชน ๓ อยาง     มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา    เปนผูเท่ียงมีสัมโพธิ 
ญาณเปนเบ้ืองหนา    เพราะเหตุนั้นแล  ชนผูบํารุงชาวบานนาทิกะไดฟงปญหา 
พยากรณของพระผูมีพระภาคเจาแลวดีใจ   เบิกบานเกิดปติโสมนัส.  
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         ครั้งน้ันแล พระอานนทผูมีอายุมีปริวิตกวา  ก็ชนผูบํารุงชาวมคธเหลา  
นี้    มีมากและเปนรัตตัญู  ทํากาละลวงไปนานแลว  อังคะและมคธ    เห็นจะ 
วางเปลาจากชนผูบํารุงชาวมคธซ่ึงทํากาละลวงไปนานแลว       ก็ดวยเหตุนั้นแล 
ชาวมคธท้ังหลายเปนผูเลื่อมใสในพระพุทธเจา   เลื่อมใสในพระธรรม   เลือ่มใส 
ในพระสงฆ กระทําใหบริบูรณในศีลทัง้หลาย ชาวมคธเหลาน้ัน  ทํากาละลวงไป 
นานแลว พระผูมีพระภาคเจาไมทรงพยากรณ การพยากรณจะพึงสําเร็จประโยชน 
แมแกพวกเขา   ชนมากจะพึงเลื่อมใส   แตนั้น   จะพึงไปสูสุคติ   อน่ึง   พระเจา 
พิมพิสาร  จอมเสนี   พระเจาแผนดินแหงมคธพระองคนี้   ทรงดํารงอยูในธรรม 
เปนพระราชาปกครองโดยธรรม  ทรงเกื้อกูลแกพราหมณคหบดี  ชาวนิคมและ 
ชาวชนบททั้งหลาย  อนึ่ง  ไดยินวา   พวกมนุษยพากันสรรเสรญิวา   พระเจา- 
แผนดินมคธน้ัน  ทรงดํารงอยูในธรรม  เปนพระราชาปกครองโดยธรรม  ทรง 
ปกครองใหพวกเราเปนสุขอยางนี้  เสด็จสวรรคตเสียแลว พวกเรา  อยูเปนผาสุก 
ในแวนแควนของพระองคผูทรงดํารงอยูในธรรม     เปนพระราชาปกครองโดย  
ธรรมอยางนี้   แมอนึ่ง  พระเจาแผนดินมคธน้ันแล  ทรงเลื่อมใสในพระพุทธเจา 
ทรงเลื่อมใสในพระธรรม  ทรงเลื่อมใสในพระสงฆ    ทรงทําใหบริบูรณในศีล 
ทั้งหลาย   ไดยินวา  พวกมนุษยไดกลาวอยางนี้วา      แมจนกระทั่งเวลาจะเสด็จ 
สวรรคต  พระเจาพิมพิสาร  จอมเสนีพระเจาแผนดินมคธ   ก็ยงัทรงสรรเสริญ 
พระผูมีพระภาคเจา   เสด็จสวรรคตแลว   พระเจาแผนดินมคธน้ันเสด็จสวรรคต  
ลวงไปนานแลว  พระผูมีพระภาคเจาไมทรงพยากรณ  การพยากรณจะพึงสําเร็จ 
ประโยชนแมแกพระเจาแผนดินมคธน้ัน   ชนมากจะพึงเลื่อมใส  แตนั้นจะพึงไป 
สูสุคติก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูในแผนดินมคธ  เหตุไฉน  พระผูมีพระภาคเจา 
จึงไมทรงพยากรณถึงชนผูบํารุงชาวมคธ  ซึ่งทํากาละลวงไปนานแลวในแผนดิน 
มคธท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสรูนั้น   ในการอุบัติทั้งหลายเลา  ก็ถาพระผูมีพระ-  
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ภาคเจา  ไมทรงพยากรณถึงชนผูบํารุงชาวมคธท้ังหลายท่ีทํากาละลวงไปนานแลว  
ในการอุบัติทั้งหลาย   กจ็ะเปนเหตุใหชนผูบํารุงชาวมคธท้ังหลายจะพึงเสียใจวา 
ไฉนพระผูมีพระภาคเจา   จึงไมทรงพยากรณถึงพวกเขา.    พระอานนทผูมีอายุ 
ปรารภถึงชนผูบํารุงชาวมคธนี้  ทูลเลียบเคียงเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา 
แลวลุกจากอาสนะะถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาทําประทักษิณหลีกไปแลว. 
         [๑๙๐]  ครั้งน้ันแล  เมื่อพระอานนทผูมีอายุหลีกไปไมนาน   ในปุพ- 
พัณหสมัยเวลาใกลรุง  พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงสบง   ทรงบาตรและจีวรเสด็จ 
เขาไปบิณฑบาตยังบานนาทิกะ  เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในบานนาทิกะ    ภายหลัง 
ภัต   เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว   ทรงลางพระบาทเสด็จเขาพระตําหนัก  คิญ- 
ชกาวสถะ ทรงปรารภถึงชนผูบํารุงชาวมคธทรงต้ังพระทัยมนสิการประมวลเหตุ 
ทั้งปวงดวยพระทัย    ประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดไว    ดวยทรงพระดําริวา ผู 
เจริญเหลาน้ันมีคติอยางใด    มีภพหนาอยางใด   เราจักรูคติ    จักรูภพหนาน้ัน 
ของชนผูบํารุงชาวมคธเหลาน้ัน . พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นชนผูบํารุงชาวมคธ 
วาผูเจริญเหลาน้ันมีคติเปนอยางไร   มีภพหนาเปนอยางไร.    ครั้งน้ันแล   ใน 
สายัณหสมัยเวลาใกลเย็น   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากท่ีเรนเสด็จออกจาก 
พระตําหนัก  คิญชกาวสถะ  ประทับนัง่บนอาสนะท่ีปูลาดไวในรมเงาวิหาร. 
 
                                      วาดวยชนวสภะ 
 
         [๑๙๑]  ครั้งน้ันแล   พระอานนทผูมีอายุเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ    ครั้นเขาไปเฝาแลว   ถวายอภิวาทแดพระผูมีพระภาคเจาแลว   นั่ง 
ณ ที่ควรสวนสุดขางหน่ึง  พระอานนทผูมีอายุนั่ง ณ ที่ควรสวนสุดขางหน่ึง ได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
มีพระอิริยาบถสงบยิ่ง ทรงมีพระฉวีวรรณแหงพระพักตรเปลงปลั่งยิ่งนัก  เพราะ 
พระอินทรียทั้งหลายผองใสวันนี้    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูดวยวิหารธรรม  
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อันสงบแน. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกรอานนท    ขอท่ีเธอปรารภชนผูบํารุง  
ชาวมคธพูดเลียบเคียงเฉพาะหนาเราแลว       ลุกจากอาสนะหลีกไป   เพราะขอ 
นั้นเปนเหตุ  เราเท่ียวบิณฑบาตในบานนาทิกะ ภายหลังภัต  กลับจากบิณฑบาต  
แลวลางเทาเขาไปยังที่พัก  คิญชกาวสถะแลว  ปรารภถึงชนผูบํารุงชาวมคธ  ต้ังใจ 
มนสิการประมวลเหตุทั้งปวงดวยใจ  นั่งอยูบนอาสนะที่ปูลาดไวดวยดําริวา  เรา 
จักรูคติ    จักรูภพหนาของชาวมคธเหลาน้ันวา     ผูเจริญเหลานั้น    มีคติเปน 
อยางไร  มีภพหนาเปนอยางไร  อานนท   เราไดเห็นชนผูบํารุงชาวมคธแลววา 
ผูเจริญเหลานั้นมีคติเปนอยางไร  มีภพหนาเปนอยางไร  ครั้งน้ันยักษ  หายไป 
เปลงเสียงใหไดยินวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจาขาพระพุทธเจาชื่อวา   ชนวสภะ 
ขาแตพระสุคต  ขาพระพุทธเจาชื่อวาชนวสภะ  อานนท   เธอรูหรือไมวา  เธอเคย 
ฟงชื่อวา  ชนวสภะ  เห็นปานน้ี    ในกาลกอนแตกาลน้ี.  พระอานนทกราบทูล 
วา  ขาพระองคไมรูเลยวา  เคยไดฟงชื่อวา ชนวสภะ  เห็นปานน้ี   ในกาลกอน 
แตกาลน้ี   อนึ่ง  ขาพระองคไดฟงชื่อวา ชนวสภะ ทําใหขนลุกชูชัน ทําใหเกิด 
ความคิดวา  ยักษที่มีชื่อวา  ชนวสภะ  ไมใชยักษชัน้ตํ่าเปนแนๆ พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสวา ดูกรอานนท ในระหวางน้ัน   เสียงไดปรากฏข้ึน  ยักษมีผิวพรรณ 
อันงามยิ่งไดปรากฏตอหนาเรา    ไดเปลงเสียงใหไดยินแมเปนครั้งท่ีสองวา  ขา 
แตพระผูมีพระภาคเจา  ขาพระพุทธเจาชื่อวา พิมพิสาร ขาแตพระสุคต ขาพระ- 
พุทธเจาชื่อ  พิมพิสาร  ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระพุทธเจาเขาถึงความเปน 
สหายของทาวเวสวัณมหาราชเปนครั้งท่ี  ๗ นี้  ขาพระพุทธเจานั้นจุติจากน้ีแลว 
สามารถเปนราชาในหมูมนุษย. 
         [๑๙๒]       ขาพระพุทธเจาทองเท่ียวจากเทวโลกน้ี  
                   เจ็ดครั้ง  จากมนุษยโลกนัน้เจ็ดครั้ง   รวม 
                   สิบส่ีครั้ง  ยอมรูจักภพท่ีขาพระพุทธเจาเคย 
                   อยูอาศัยในกาลกอน.  
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         ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระพุทธเจามีความไมตกตํ่า    ทราบชัดถึง  
ความไมตกตํ่าเปนเวลานาน     อน่ึงความหวังเพ่ือความเปนพระสกทาคามีของ 
ขาพระพุทธเจายังคงมีอยู.     พระอานนทกราบทูลวา     ขอท่ี    ชนวสภยักษ 
ประกาศวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระพุทธเจามีความไมตกตํ่าทราบชัดถึง 
ความไมตกตํ่าเปนเวลานาน   และประกาศวา   ความหวังเพ่ือความเปนพระสก- 
ทาคามีของขาพระพุทธเจายังคงมีอยูนี้       นาอัศจรรยสําหรับทานชนวสภยักษ 
ไมเคยมีมาสําหรับทานชนวสภยักษ   ก็ทานชนวสภยักษ   ทราบชัดถึงการบรรลุ 
คุณวิเศษ  อันโอฬารเห็นปานน้ีจากอะไรเปนเหตุเลา. พระผูมพีระภาคเจาตรัสวา 
ชนวสภยักษประกาศวา    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     นอกจากพระศาสนาของ 
พระองค  ขาพระพุทธเจาไมรูจักการบรรลุคุณวิเศษอันโอฬาร   ขาแตพระสุคต  
นอกจากพระศาสนาของพระองค   ขาพระพุทธเจาไมรูจักการบรรลุคุณวิเศษอัน 
โอฬาร    ขาแตพระองคผูเจริญ    ต้ังแตวันที่ขาพระพุทธเจาเลื่อมใสอยางยิ่งใน 
พระผูมีพระภาคเจาเปนตนมา    ขาพระพุทธเจาไมตกตํ่า     ทราบชัดถึงความ 
ไมตกตํ่าเปนเวลานาน    และความหวังเพ่ือความเปนพระสกทาคามีของขาพระ-  
พุทธเจายังคงมีอยู.      ขาพระพุทธเจาถูกทาวเวสวัณมหาราชสงไปในสํานักของ 
ทาววิรูฬกมหาราชดวยกรณียกิจบางอยาง    ในระหวางทางไดเห็นพระผูมีพระ- 
ภาคเจา    ซึ่งเสด็จเขาไปสูพระตําหนักคิญชกาวสถะ    ทรงปรารภถึงชนผูบํารุง 
ชาวมคธ    ต้ังพระทัยมนสิการประมวลเหตุทั้งปวงดวยพระทัยประทับอยูดวยทรง 
ดําริวา  เรารูจักคติ   รูจักภพหนาของชาวมคธเหลาน้ันวา   ผูเจริญเหลาน้ันมีคติ 
เปนอยางไร   มีภพหนาเปนอยางไร  ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอท่ีขาพระพุทธ- 
เจารับคําตอหนาทาวเวสวัณซ่ึงกลาวในบริษัทนั้นวา    ผูเจริญเหลาน้ันมีคติเปน 
อยางไร  มีภพหนาเปนอยางไร    เปนความอัศจรรยเล็กนอย   ขาพระพุทธเจา 
คิดวา  เราจะเฝาพระผูมีพระภาคเจา  และจักกราบทูลขอน้ีแดพระผูมีพระภาคเจา  
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ขาพระพุทธเจามีเหตุ ๒ อยางนี้แล เพ่ือที่จะไดเฝาพระผูมีพระภาคเจา  วันกอนๆ  
นานมาแลว     ในวันอุโบสถท่ี  ๑๕ แหงราตรีวันเพ็ญวัสสูปนายิกา    เทวดาชั้น 
ดาวดึงสทั้งส้ินนั่งประชุมในสุธรรมาสภา       เทพบริษัทมากมายน่ังอยูโดยรอบ 
และทาวมหาราชท้ังส่ีนั่งอยูใน ๔  ทิศ  คือ  ในทิศบรูพา   ทาวธตรัฏฐมหาราช 
นั่งผินหนาไปทางทิศปจฉิมแวดลอมดวยเทวดาทั้งหลาย     ในทิศทักษิณ   ทาว 
วิรุฬกมหาราชนั่งผินหนาไปทางทิศอุดร   แวดลอมดวยเทวดาท้ังหลาย  ในทิศ 
ปจฉิม  ทาววิรูปกขมหาราช  นั่งผินหนาไปทางทิศบูรพา  แวดลอมดวยเทวดา 
ทั้งหลาย   ในทิศอุดร     ทาวเวสวัณมหาราช      นัง่ผินหนาไปทางทิศทักษิณ 
แวดลอมดวยเทวดาทั้งหลาย       ก็เม่ือเทวดาชั้นดาวดึงสทั้งส้ินนั่งประชุมใน 
สุธรรมาสภา    เทพบริษัทมากมายน่ังอยูโดยรอบ    และทาวมหาราชทั้งส่ีนั่งอยู 
ในทิศทั้ง  ๔  นี้    อาสนะของมหาราชท้ังสี่นั้น     ขางหลังถัดออกมาก็เปนอาสนะ 
ของขาพระพุทธเจา   เหลาเทพท่ีประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจาแลว 
บังเกิดในดาวดึงสเมื่อกี้นี้      ยอมไพโรจนลวงเทวดาเหลาอ่ืนดวยวรรณะและยศ 
ดวยเหตุนั้น   เทวดาชั้นดาวดึงสจึงดีใจ เบิกบาน  เกิดปติและโสมนัสวา  ผูเจริญ 
ทั้งหลาย  ทพิยกายยอมบริบูรณหนอ   อสุรกายยอมเสื่อมไป  ครั้งน้ันแล   ทาว 
สักกะจอมเทพ     ทรงทราบความบันเทิงของเทวดาชั้นดาวดึงสแลว      จึงทรง 
บันเทิงตามดวยคาถาเหลานี้  ความวา 
         [๑๙๓]    ดูกอนทานผูเจริญท้ังหลาย  ทวยเทพชั้น 
                   ดาวดึงสพรอมกับพระอนิทร   ถวายนมัส- 
                   การพระตถาคตและความท่ีพระธรรมเปน 
                   ธรรมดี  เห็นทวยเทพใหม ๆ มีวรรณะ  ม ี
                   ยศ    ประพฤติพรหมจรรยในพระสคุตมา 
                   ประชุม  ณ  สุธรรมาสภานี้  ยอมบันเทิงหนอ.  
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                   ทวยเทพชั้นดาวดึงส   ผูเปนสาวกของ 
                   พระสุคตผูทรงภูริปญญา   บรรลุคุณธรรม 
                   วิเศษแลวในสุธรรมาสภานี้   ไพโรจนลวง 
                   เทพเหลาอื่นดวยวรรณะ  ดวยยศและอายุ. 
                        ทวยเทพ   ชั้น ดาวดึงส  พรอมกับ พระ- 
                   อินทรถวายนมัสการพระตถาคตและความ 
                   ที่พระธรรมเปนธรรมดี  เห็นเหตุนี้แลวยอม 
                   บันเทิง ดังน้ี. 
         [๑๙๔]   ขาแตพระองคผูเจริญ   ทราบวา   เพราะเหตุนั้น   เทวดาชั้น 
ดาวดึงส     จึงดีใจเกิดปติและโสมนัสยิ่งประมาณวา      ทิพยกายบริบูรณหนอ 
อสุรกายยอมเสื่อมไป  ครั้งน้ัน ทาวมหาราชท้ังส่ี  ถงึแมจะมีคําท่ีเทวดาชั้นดาว- 
ดึงสคิดกันปรึกษากันถึงความประสงค     ซึ่งเปนเหตุใหนั่งประชุม ณ สุธรรมา 
สภากลาวแลว  ก็มีในขอประสงคนั้น    ทาวมหาราชท้ังส่ีแมรับคําสั่งกําชับมาแลว 
ก็มีในขอประสงคนั้น  ยืนอยูบนอาสนะของตน ๆ ไมหลีกไป. 
                        ทาวมหาราชเหลาน้ันผูรับถอยคํา     รับ 
                   คําส่ังแลว   มีใจผองใส  สงบระงับ  ยนือยู 
                   บนอาสนะของตน ๆ ดังน้ี. 
         [๑๙๕]  ครั้งน้ันแล   ในทิศอุดร   แสงสวางอยางยิ่งเกิดข้ึน   โอภาส 
ปรากฏลวงซ่ึงเทวานุภาพแหงเทพท้ังหลาย  ลําดับนั้น  ทาวสักกะจอมเทพ  จึง 
ตรัสเรียกทวยเทพชั้นดาวดึงสวา  ดูกอนทานผูนิรทุกข  นิมิตปรากฏ แสงสวาง 
เกิดข้ึน  โอภาสปรากฏ  พรหมจักเกิดฉันใด    ขอท่ีวาแสงสวางเกิดข้ึน  โอภาส 
ปรากฏน่ัน   เปนบุพพนิมิตเพ่ือเกิดของพรหม  ฉันนั้น.  
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                               นิมิตปรากฏ   พรหมจักเกิดฉนัใด    ขอ 
                   ที่วาโอภาสรุงเรืองใหญนั่น   เปนบุพพนิมิต 
                   ของพรหม   ฉันนั้น. 
  
                               วาดวยสนังกุมารพรหม 
 
         [๑๙๖]  ครั้งน้ันแล   เทวดาชั้นดาวดึงส  นั่งบนอาสนะของตน ๆ ดวย 
คิดวา  พวกเราจักรูโอภาสน่ัน  วิบากใดจักมี พวกเราจักทําใหแจงซ่ึงวิบากน่ัน 
กอนแลวจึงไป.  ทาวมหาราชแมทั้งส่ีนั่งบนอาสนะของตน ๆ  ดวยคิดวา  พวก 
เราจักรูโอภาสนั่น    วิบากใดจักมี  พวกเราจักทําใหแจง   ซึ่งวิบากน้ันกอนแลว 
จึงไป.    เทวดาชั้นดาวดึงสฟงขอความนี้แลวเขาสงบอารมณวา    พวกเราจักรู 
โอภาสน่ัน      วิบากใดจักมี      พวกเราจักกระทําใหแจงซ่ึงวิบากน้ันกอนแลว 
จึงไป    ในเวลาใด    สนงักุมารพรหมปรากฏแกเทวดาชั้นดาวดึงส    ก็นิรมิต 
อัตภาพใหญยิ่ง  เพศปรกติของพรหมอันเทพเหลาอ่ืนไมพึงมองเห็น   ก็ปรากฏ 
ในสายตาของเทวดาชั้นดาวดึงส    ในเวลาใดท่ีสนังกุมารพรหมปรากฏแกเทวดา 
ชั้นดาวดึงส    ยอมรุงเรืองลวงเทวดาเหลาอ่ืนดวยวรรณะและยศ    เทวดามีกาย 
เปนทองคํา     ยอมรุงเรืองลวงกายมนุษยแมฉันใด ในเวลาท่ีสนังกุมารพรหม 
ปรากฏแกเทวดาชั้นดาวดึงส     ยอมรุงเรืองลวงเทพเหลาอ่ืนดวยวรรณะและยศ 
ฉันนั้นเหมือนกัน     ในเวลาใด    สนงักุมารพรหมปรากฏแกเทวดาชั้นดาวดึงส 
เทพบางองคในบริษัทนั้น     ไมไหว    ไมตอนรับ    หรือไมเชิญดวยอาสนะ 
เทพทั้งหมดเทียว  นั่งนิ่งประคองอัญชลีอยูบนบัลลังก  บัดนี ้  สนังกุมารพรหม 
จักปรารถนาตอเทพองคใด    ก็จักนั่งบนบัลลังกของเทพองคนั้น      สนังกมุาร- 
พรหมนั่งบนบัลลังกของเทพองคใดแล     เทพองคนั้นยอมไดความยินดีอยางยิ่ง 
ยอมไดความโสมนัสอยางยิ่ง      พระราชาผูกษัตริยไดมุรธาภิเษกแลว      ทรง  
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ครองราชสมบัติใหม   ยอมทรงไดความยินดีอยางยิ่ง   ยอมทรงไดความโสมนัส  
อยางยิ่ง    แมฉันใด   สนงักุมารพรหม    นั่งบนบัลลังกของเทพองคใด   เทพ 
องคนั้นยอมไดความยินดีอยางยิ่ง ยอมไดความโสมนัสอยางยิ่ง ฉันนั้นเหมือนกัน 
ในเวลาน้ัน สนังกุมารพรหมนิรมิตอัตภาพใหญยิ่ง  เปนเพศกุมารเชนกับปญจ- 
สิขเทพบุตรปรากฏแกเทวดาชั้นดาวดึงส เธอเหาะข้ึนเวหาสน่ังขัดสมาธิในอากาศ 
ที่วางเปลา.    บุรุษผูมีกําลงัน่ังขัดสมาธิบนบัลลังกที่ปูลาดดี   หรือ  บนภูมิภาค 
ราบเรียบแมฉันใด   สนังกุมารพรหมก็ฉันนั้นเหมือนกัน    เหาะข้ึนเวหาสน่ังขัด 
สมาธิในอากาศที่วางเปลา       ทราบความเบิกบานใจของเทวดาชั้นดาวดึงสแลว 
บันเทิง  ดวยคาถาเหลาน้ี    ความวา 
 
                                       คาถาอนุโมทนา 
 
         [๑๙๗]    ดูกอนผูเจริญท้ังหลาย ทวยเทพชั้นดาว 
                   ดึงสพรอมกับพระอินทร   ถวายนมัสการ 
                   พระตถาคตและความท่ีพระธรรมเปน 
                   ธรรมดี       เห็นทวยเทพใหม ๆ มีวรรณะ 
                   มียศ  ประพฤติพรหมจรรยในพระสคุตมา 
                   ประชุม  ณ  สุธรรมาสภานี้   ยอมบันเทิง 
                   หนอ.             
                        ทวยเทพชัน้ดาวดึงส    ผูเปนสาวกของ 
                   พระสุคตผูทรงภูริปญญา    บรรลุคุณธรรม 
                   วิเศษแลวในสุธรรมาสภานี้  ไพโรจนลวง 
                   เทพเหลาอื่นดวยวรรณะ   ดวยยศ  และอายุ.  
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                   ทวยเทพชั้นดาวดึงส     พรอมกับพระ-  
                   อินทรีถวายนมัสการพระตถาคตและความ 
                   ที่พระธรรมเปนธรรมดีเห็นเหตุนี้แลว 
                   ยอมบันเทิง  ดังน้ี. 
         [๑๙๘]  ขาแตพระองคผูเจริญ    สนังกุมารพรหมไดกลาวเน้ือความน้ี  
เสียงของสนังกุมารพรหมผูกลาวเน้ือความน้ีประกอบดวยองค  ๘  ประการ  คือ 
แจมใส ๑  ชดัเจน ๑   นุมนวล ๑   นาฟง ๑   กลมกลอม ๑   ไมพรา ๑   ลึก ๑  ม ี
กังวาน ๑.   ก็สนังกุมารพรหม    ยอมยังบริษัทเทาใดใหทราบเนื้อความดวยเสียง 
ของตน     กระแสเสียงก็ไมแพรไปในภายนอกบริษัทเทาน้ัน.     เสียงของผูใด 
ประกอบดวยองค ๘ ประการอยางนี้      ผูนั้นทานเรียกวา    มีเสียงเพียงดังเสียง 
พรหม.  ครั้งน้ันแล   สนังกุมารพรหม  นิรมิตอัตภาพ ๓๓ อัตภาพ  นั่งอยูบน 
บัลลังกของเทวดาชั้นดาวดึงสทุก.  ๆ  บัลลังกแลว       เรียกเทวดาชั้นดาวดึงสมา 
กลาววา  เทวดาชั้นดาวดึงส  จะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ก็พระผูมีพระภาค 
พระองคนี้  ทรงปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลแกชนมาก  เพ่ือสุขแกชนมาก  เพ่ืออนุเคราะห 
โลก  เพ่ือประโยชนเพ่ือเกื้อกูล  เพ่ือสุข  แกเทวดาและมนุษยทั้งหลายเพียงไร. 
ชนเหลาใดถงึพระพุทธเจาเปนที่พ่ึง    ถึงพระธรรมเปนที่พึ่ง   ถงึพระสงฆเปน 
ที่พ่ึง   กระทาํบริบูรณในศีลทั้งหลาย    ชนเหลาน้ันเบื้องหนาแตตายเพราะกาย 
แตก   บางพวกเขาถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี   บางพวก 
เขาถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นนิมมานรดี    บางพวกเขาถึงความเปนสหาย 
ของเทวดาชั้นดุสิต บางพวกเขาถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นยามา  บางพวก 
เขาถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นดาวดึงส  บางพวกเขาถึงความเปนสหายของ 
เทวดาชั้นจาตุมมหาราช  พวกท่ียังกายที่เลวกวาเขาท้ังหมดใหบริบูรณ  ยอมไป 
เพ่ิมจํานวนหมูเทพคนธรรพ ดังน้ี.  
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         [๑๙๙]  ขาแตพระองคผูเจริญ   สนังกุมารพรหมไดกลาวเน้ือความน้ี.  
กระแสเสียงของสนังกุมารพรหมกลาวเน้ือความน้ีเทาน้ัน   เทวดาทั้งหลายสําคัญ 
วา  ผูที่นั่งอยูบนบัลลังกของเรานี้ผูเดียวกลาว  ฉะนั้น   พระโบราณาจารย   จึง 
กลาววา 
                        เมื่อสนังกมุารพรหมกลาวผูเดียว   รูป 
              นิรมิตท้ังหมดกก็ลาว   เมื่อสนังกุมารพรหม 
              นิ่งผูเดียว  รูปนิมิตเหลาน้ันทั้งหมดก็นิ่ง. 
                        เทวดาชั้นดาวดึงสพรอมดวยพระ- 
              อินทร  ยอมสําคัญสนังกุมารพรหมน้ันวา 
              ผูทีน่ั่งบนบัลลังกของเรานี้ผูเดียวเทาน้ัน 
              กลาว. 
 
                             วาดวยอานิสงสแหงอิทธิบาท 
 
         [๒๐๐]   ขาแตพระองคผูเจริญ  ครั้งน้ันแล  สนังกุมารพรหมกลับคืน 
คนเปนผูเดียวแลว   นั่งบนบัลลังกของทาวสักกะจอมเทพ   เรียกเหลาเทวดาชั้น 
ดาวดึงสมากลาววา     ทานผูเจริญท้ังหลาย     เหลาเทวดาชั้นดาวดึงสจะสําคัญ 
ความขอน้ันเปนไฉน  อิทธิบาท ๔  เหลาน้ี    อันพระผูมีพระภาคเจาผูรู   ผูเห็น 
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติไวแลว  เพ่ือความ 
ทําฤทธิ์ใหมาก    เพ่ือความทําฤทธิ์ใหวิเศษ    เพ่ือแสดงฤทธ์ิได  อิทธิบาท   ๔  
เปนไฉน   ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้     เจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิ 
และปธานสังขาร          เจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร 
เจริญอิทธิบาทประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร  เจริญอิทธิบาทประกอบ 
ดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร  อิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล อันพระผูมีพระภาคเจา 
ผูรู  ผูเห็น  เปนพระอรหันตสัมมาสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติไวแลว  
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เพ่ือความทําฤทธิ์ใหมาก  เพ่ือความทําฤทธิ์ใหวิเศษ  เพ่ือแสดงฤทธ์ิได สมณะ  
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล    แสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง   สมณะ 
หรือพราหมณเหลาน้ันทั้งหมด        แสดงฤทธ์ิไดเพราะความท่ีอิทธิบาทท้ัง ๔ 
เหลาน้ีเจริญแลว   ทําใหมากแลว  อนึง่ สมณะหรือพราหนณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ในอนาคตกาล   จักแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง    สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันทั้ง 
หมดจะแสดงฤทธิ์ได  เพราะความท่ีอิทธิบาททั้ง  ๔ อยางเหลานี้เจริญแลว ทําให 
มากแลว   อนึ่ง  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึงในปจจุบันกาล     ยอม 
แสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง     สมณะหรอืพราหมณเหลาน้ันทั้งหมดแสดงฤทธ์ิได 
เพราะความท่ีอิทธิบาทท้ัง ๔ อยางเหลาน้ีแหละเจริญแลว  ทําใหมากแลว  เทวดา 
ชั้นดาวดึงสเห็นอิทธานุภาพเห็นปานนี้ของเราหรือไม.    เห็นแลว     ทานมหา- 
พรหม.    แมเรามีฤทธิ์มากอยางนี้      มีอานุภาพมากอยางนี้      ก็เพราะความมี 
อิทธิบาทท้ัง ๔  อยางนี้แลไดเจริญแลว   ทําใหมากแลว   ดังน้ี. 
 
                               วาดวยการบรรลุโอกาส  ๓ 
 
         [๒๑๑]  ขาแตพระองคผูเจริญ    สนังกุมารพรหมไดกลาวเน้ือความน้ี 
แลว    เรียกเทวดาชั้นดาวดึงสมากลาววา    เทวดาชัน้ดาวดึงสจะสําคัญความขอ 
นั้นเปนไฉน   การบรรลโุอกาส ๓ ประการท่ีพระผูมีพระภาคเจา   ผูรู   ผูเห็น 
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นตรัสรูแลว  เพ่ือบรรลถุึงความสุข. 
การบรรลโุอกาส ๓ ประการ  คืออะไรบาง. 
         [๒๐๒]  บุคคลบางคนในโลกน้ี     ยังเกี่ยวของดวยกาม  คลุกคลีดวย 
อกุศลธรรมอยู. โดยสมัยอ่ืน  เขาฟงธรรมของพระอริยเจา   มนสิการโดยแยบคาย 
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม.   เขาอาศัยการฟงธรรมของพระอริยเจา   มนสิการ 
โดยแยบคาย    ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม   ไมเกี่ยวของดวยกาม   ไมคลกุคลี  
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ดวยอกุศลธรรมอยู.     ความสุข   ความโสมนัสอันยิ่งกวาสุขยอมเกิดข้ึนแกผูไม   
เกี่ยวของดวยกาม  ไมคลกุคลีดวยอกุศลธรรมน้ัน.   ความปราโมทยเกิดตอจาก 
ความบันเทิง   แมฉันใด   ความสุข   ความโสมนัสอันยิ่งกวาสุขยอมเกิดแกผูไม 
เกี่ยวของดวยกาม  ไมคลกุคลีดวยอกุศลธรรม   ฉันนั้นเหมือนกันแล.     การ 
บรรลโุอกาสนี้เปนประการท่ี  ๑  ที่พระผูมีพระภาคเจา   ผูรู  ผูเห็น  เปนพระ- 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นตรัสรูแลว    เพ่ือบรรลุถึงความสุข. 
         [๒๐๓]  อีกประการหน่ึง บุคคลบางคนในโลกน้ี   ยังมีกายสังขารหยาบ 
ไมสงบระงับ  มีวจีสังขารหยาบไมสงบระงับ   มีจิตตสังขารหยาบไมสงบระงับ. 
โดยสมัยอ่ืน   เขาฟงธรรมของพระอริยเจา   กระทําในใจโดยแยบคาย    ปฏิบัติ 
ธรรมสมควรแกธรรม.    เมื่อเขาอาศัยการฟงธรรมของพระอริยเจา    มนสิการ 
โดยแยบคาย   ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม     กายสังขารที่หยาบยอมสงบระงับ 
วจีสังขารที่หยาบยอมสงบระงับ     จิตตสังขารท่ีหยาบยอมสงบระงับ.   ความสุข 
ความโสมนัสอันยิ่งกวาสุขยอมเกิดข้ึนแกเขา  เพราะกายสังขารท่ีหยาบสงบระงับ 
เพราะวจีสังขารที่หยาบสงบระงับ    เพราะจิตตสังขารที่หยาบสงบระงับ.  ความ 
ปราโมทยเกิดตอจากความบันเทิงแมฉันใด  ความสุข   ความโสมนัสอันยิ่งกวา 
สุขยอมเกิดข้ึน    เพราะกายสังขารที่หยาบสงบระงับ    เพราะวจีสังขารท่ีหยาบ 
สงบระงับ เพราะจิตตสังขารหยาบสงบระงับฉันนั้นเหมือนกัน. การบรรลุโอกาส 
นี้เปนที่  ๒ ที่พระผูมีพระภาคเจา  ผูรูผูเห็น  เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระองคนั้นตรัสรูแลว  เพ่ือบรรลุถึงความสุข. 
         [๒๐๔] อีกประการหน่ึง    บุคคลบางคนในโลกน้ียอมไมรูตามความ 
เปนจริงวา   นี้กุศล  ยอมไมรูตามความเปนจริงวา  นี้อกุศล  ยอมไมรูตามความ 
เปนจริงวา  นี้มีโทษ  ยอมไมรูตามความเปนจริงวา  นี้ไมมีโทษ ยอมไมรูตาม 
ความเปนจริงวา   นี้ควรเสพ     ยอมไมรูตามความเปนจริงวา    นี้ไมควรเสพ  
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ยอมไมรูตามความเปนจริงวา  นี้เลว   ยอมไมรูตามความเปนจริงวา นี้ประณีต 
ยอมไมรูตามความเปนจริงวา  นี้เปนสวนธรรมดําและธรรมขาว.   โดยสมัยอ่ืน 
เขาฟงธรรมของพระอริยเจา   กระทําในใจโดยแยบคาย  ปฏิบติัธรรมสมควรแก 
ธรรม  ยอมรูตามความเปนจริงวา  นี้กุศล  ยอมรูตามความเปนจริงวา  นี้อกุศล  
ยอมรูตามความเปนจริงวา  นี้มีโทษ    ยอมรูตามความเปนจริงวา   นี้ไมมีโทษ 
ยอมรูตามความเปนจริงวา   นี้ควรเสพ   ยอมรูตามความเปนจริงวา  นี้ไมควร 
เสพ  ยอมรูตามความเปนจริงวา  นี้เลว  ยอมรูตามความเปนจริงวา  นี้ประณีต 
ยอมรูตามความเปนจริงวา  นี้เปนสวนธรรมดําและธรรมขาว.   เมื่อเขารูอยางนี้  
เห็นอยางนี้   อวิชชายอมละได  วิชชายอมเกิดข้ึน.    ความสุข  โสมนัสอันยิ่งกวา 
สุข    ยอมเกิดข้ึนแกเขา    เพราะปราศจากอวิชา     เพราะวิชาเกิดข้ึน.    ความ 
ปราโมทยเกิดตอจากความบันเทิงแมฉันใด   ความสุข  โสมนสัอันยิ่งกวาสุขยอม 
เกิดข้ึน  เพราะปราศจากอวิชา     เพราะวิชาเกิดข้ึนฉันนั้นเหมือนกัน.    การ 
บรรลโุอกาสนี้เปนประการท่ี ๓ ที่พระผูมีพระภาคเจา   ผูรู   ผูเห็น   เปนพระ 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นตรัสรูแลว    เพ่ือบรรลุถึงความสุข.  การ 
บรรลโุอกาส ๓ ประการเหลาน้ีแล    อันพระผูมีพระภาคเจา   ผูรู   ผูเห็น  เปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นตรัสรูแลว   เพ่ือบรรลุถึงความสุข.  
 
                                     วาดวยสติปฏฐาน 
 
         [๒๐๕]  ขาแตพระองคผูเจริญ   สนังกุมารพรหมไดกลาวเน้ือความน้ี  
แลว   เรียกเทวดาชั้นดาวดึงสมากลาววา     เทวดาชั้นดาวดึงสจะสําคัญความขอ 
นั้นเปนไฉน สติปฏฐาน  ๔ นี้   อันพระผูมีพระภาคเจา  ผูรู   ผูเห็น เปนอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติดีแลว  เพ่ือบรรลุกุศล   สติปฏฐาน 
๔ มีอะไรบาง  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  พิจารณากายในกาย  เปนภายใน   มี  
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ความเพียร   มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู    เมือ่ 
ภิกษุพิจารณากายในกาย  เปนภายในอยู    ยอมต้ังจิตไวโดยชอบ    ผองใสโดย 
ชอบในกายานุปสสนานั้น.   เธอต้ังจิตไวโดยชอบในกายานุปสสนานั้นแลว   ยัง 
ญาณทัสสนะใหเกิดในกายอ่ืนในภายนอก.    ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา 
เปนภายในมีความเพียร  มีสัมปชัญญะ   มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู 
เมื่อภิกษุพิจารณาเวทนาในเวทนาเปนภายในอยู   ยอมต้ังจิตไวโดยชอบ  ผองใส 
โดยชอบในเวทนานุปสสนาน้ัน   เธอต้ังจิตไวโดยชอบ  ผองใสโดยชอบในเวทนา 
นุปสสนานั้นแลว ยังญาณทัสสนะใหเกิดในเวทนาอ่ืนภายนอก ภิกษุพิจารณาจิต 
ในจิตเปนภายใน  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกอยู  เมื่อภิกษุพิจารณาจิตในจิตเปนภายในอยู  ยอมต้ังจิตไวโดยชอบ  ยอม 
ผองใสโดยชอบในจิตตานุปสสนานั้น.  เธอต้ังจิตไวโดยชอบ    ผองใสโดยชอบ 
ในจิตตานุปสสนานั้นแลว   ยังญาณทัสสนะใหเกิดในจิตอ่ืนในภายนอก.   ภิกษุ 
พิจารณาธรรมในธรรมเปนภายใน   มคีวามเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ   กําจัด 
อภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู     เมื่อภิกษุพิจารณาธรรมในธรรมเปนภายในอยู 
ยอมต้ังจิตไวโดยชอบ  ผองใสโดยชอบในธัมมานุปสสนานั้น.  เธอต้ังจิตไวโดย 
ชอบ    ผองใสโดยชอบในธัมมานุปสสนานั้นแลว    ยังญาณทัสสนะใหเกิดใน 
ธรรมอ่ืนในภายนอก.   สติปฏฐาน  ๔  อยางนี้แล  อันพระผูมีพระภาคเจา  ผูรู 
ผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นทรงบัญญัติแลว  เพ่ือบรรลุคุณ 
 
                                 วาดวยบริขารแหงสมาธิ 
 
         [๒๐๖]    ขาแตพระองคผูเจริญ   สนังกุมารพรหม  ไดกลาวเน้ือความ 
นี้แลว  ไดเรยีกเทวดาชั้นดาวดึงสมากลาววา  ดูกอนทานผูเจริญท้ังหลาย  เทวดา  
ชั้วดาวดึงสจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  บริขารแหงสมาธิ  ๗  ประการน้ี  อัน  
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พระผูมีพระภาคเจา   ผูรู  ผูเห็น  เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  
ทรงบัญญัติแลว      เพ่ือความเจริญแหงสัมมาสมาธิเพ่ือความบริบูรณแหงสัมมา 
สมาธิ  บริขารแหงสมาธิ ๗ ประการเปนไฉน คือ  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ.   ความที่ 
จิตม่ันแวดลอมดวยองค ๗ นี้แล  เรียกวา   สัมมาสมาธิอันเปนอริยะ  มีอุปนิสัย 
ดังน้ีบาง  มีบริขารดังน้ีบาง  สัมมาสังกัปปะยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาทิฏฐิ 
สัมมาวาจายอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาสังกัปปะ  สัมมากัมมันตะยอมเพียงพอ 
แกบุคคลผูมีสัมมาวาจา     สัมมาอาชีวะยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมากัมมันตะ 
สัมมาวายามะยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาอาชีวะ         สัมมาสติยอมเพียงพอ 
แกบุคคลผูมีสัมมาวายามะ    สัมมาสมาธิ    ยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาสติ 
สัมมาญาณะยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสมาธิ  สัมมาวิมุตติ  ยอมเพียงพอแกบุคคล 
ผูมีสัมมาญาณะ     ก็บุคคลเม่ือกลาวโดยชอบถึงความขอน้ัน      พึงกลาววา 
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว   อันบุคคลพึงเห็นเอง  ไมประกอบ 
ดวยกาลควรเรียกใหมาดู     ควรนอมเขามา     อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน 
เพราะฉะนั้น       ประตูแหงพระนิพพานเปดเพ่ือทานแลว.    บคุคลเมื่อกลาว 
โดยชอบถึงความน้ีเทียวกะบุคคลน้ันผูประกอบดวยความเลื่อมใสอยางแนนแฟน 
ในพระสัมมาสัมพุทธเจา      พึงกลาววา     ก็พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสดีแลว อันบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู  ควรนอม 
เขามา.  อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน    ประตุแหงพระนิพพานเปดเพ่ือทานแลว. 
ก็ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง       ผูประกอบดวยความเลื่อมใสอยางแนนแฟนในพระ-  
พุทธเจา    ประกอบดวยความเลื่อมใสอยางแนนแฟนในพระธรรม    ประกอบ 
ดวยความเลื่อมใสอยางแนนแฟนในพระสงฆ     ประกอบดวยศีลท้ังหลายท่ีพระ 
อริยเจาชอบใจ.  ชนเหลาน้ีเปนโอปปาติกะ  นํามาแลวในพระธรรม  ชนผูบํารุง  
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ชาวมคธเกินสองลานส่ีแสนคน      ทาํกาละลวงไปนานแลวเปนพระโสดาบัน  
เพราะสิ้นสังโยชน ๓ อยาง  มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยง  มีอันจะ 
ตรัสรูในเบื้องหนา.     ขาพเจากลัวการพูดเท็จ    จึงไมอาจคํานวณไดวาในชน 
เหลาน้ี  มีพระสกทาคามีเทาไร  และหมูสัตวนอกน้ีบังเกิดดวยสวนบุญ. 
 
                         ปริวิตกของทาวเวสวัณมหาราช 
 
         [๒๐๗]  ขาแตพระองคผูเจริญ   สนังกุมารพรหมไดกลาวเน้ือความน้ี  
แลว.  เมื่อสนังกุมารพรหมกลาวเน้ือความน้ีอยู    ทาวเวสวัณมหาราชเกิดความ 
ดําริแหงใจอยางน้ีวา    ดกูอนทานผูเจริญ    นาอัศจรรยหนอ  ไมเคยมีมาหนอ 
จักมีพระศาสดาผูยิ่งเห็นปานนี้   จักมกีารแสดงธรรมที่ยิ่งเห็นปานน้ี    จักปรากฏ 
การบรรลุคุณวิเศษท่ียิ่งเห็นปานน้ี.    ครั้งน้ัน  สนงักุมารพรหมไดทราบความ 
ดําริในใจของทาวเวสวัณมหาราชดวยใจแลว     ไดกลาวกะทาวเวสวัณมหาราช 
ดังน้ีวา  ทานเวสวัณมหาราชจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ในอดีตกาล  ก็ไดมี 
พระศาสดาผูยิ่งเห็นปานน้ี  ไดมีการแสดงธรรมท่ียิ่งเห็นปานน้ี    ไดปรากฏการ 
บรรลุคุณวิเศษท่ียิ่งเห็นปานน้ี    แมในอนาคตกาล    ก็จักมีพระศาสดาผูยิ่งเห็น 
ปานน้ีจักมีการแสดงธรรมท่ียิ่งเห็นปานนี้     จักปรากฏการบรรลุคุณวิเศษท่ียิ่ง 
เห็นปานน้ี. 
         [๒๐๘]   ขาแตพระองคผูเจริญ  สนังกุมารพรหม  ไดกลาวเน้ือความน้ี  
แกทวยเทพชั้นดาวดึงสแลว.   ทาวเวสวัณมหาราชไดบอกเน้ือความน้ีที่ไดสดับ 
ตอหนา  ไดรับตอหนาสนังกุมารพรหมผูกลาวแกทวยเทพชั้นดาวดึงสในบริษัท 
ของตน.  ชนวสภยักษกราบทูลความน้ีที่ไดสดับตอหนา   ที่ไดรบัตอหนาทาว 
เวสวัณมหาราชผูกลาวในบริษัทของตนแดพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาค 
เจาทรงสดับตอหนา     ทรงรับตอหนาชนวสภยักษและทรงทราบไดเองไดตรัส  
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บอกเนื้อความน้ีแกทานพระอานนท. พระอานนทผูมีอายุไดฟงมาตอพระพักตร  
ไดรับมาตอพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา       ไดกลาวบอกความขอน้ีแกภิกษุ 
ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา.  พรหมจรรยนี้นั้น   บรบิูรณ  แพรหลาย   กวาง 
ขวาง  ชนเปนอันมากทราบชัด    เปนปกแผน     จนเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
ประกาศดีแลว  ดังนี้แล. 
                                จบ  ชนวสภสูตรที่  ๕  
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                             อรรถกถาชนวสภสูตร 
 
         ชนวสภสูตร  มีคําวาเริ่มตนวา  ขาพเจาไดฟงมาอยางนี้ :-  
         การพรรณนาบทไมต้ืนในชนวสภสูตร  ดังนี้.  บทวา  ปริโต  ปริโต 
ชนปเทสุ  ความวา ในชนบทใกลเคียง.  บทวา  ปริจารเก  ความวา  ผูบํารุง 
พระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ. บทวา อุปปตฺตีสุ  ความวา ในการอุบัติ 
แหงญาณคติ  และบุญ.  บทวา กาสีโกสเลสุ ความวา ในแควนกาสีและโกศล. 
อธิบายวา  ในกาสีรัฐ    และโกศลรัฐ.   ในบททั้งปวงก็มีนัยเชนเดียวกัน.  แตไม 
ทรงพยากรณในรัฐทั้ง  ๖  คือ  อังคะ  มคธ  โยนก  กัมโพช  อัสสกะ  และ 
อวันตี.  ก็ทรงพยากรณในชนบทสิบกอนแหงมหาชนบทสิบหกน้ี. 
         บทวา   นาทิกิยา  ความวา  ชาวบานนาทิกะ.  บทวา  เตน  จ  ความ 
วา  ดวยความเปนพระอนาคานี้   เปนตนนั้น.  บทวา  สุตฺวา  ความวา  ไดฟง 
พยากรณปญหาของพระผูมีพระภาคเจา     ทรงกําหนดดวยพระสัพพัุตญาณ 
พยากรณอยู  ก็จะถึงท่ีสุด   ในความเปนพระอนาคามี   เปนตน    ของชนเหลา 
นั้น  ก็จะมีใจเปนของตนดวยความเปนพระอนาคามีเปนตนนั้น.  แตในอรรถกถา 
ทานกลาววา  บทวา  เตน  คือ ชาวบานนาทิกะเหลาน้ัน.   จริงอยู   อักษร  น 
ในอรรถน่ัน  เปนเพียงนิบาต. 
         บทวา  ภควนฺต  กิตฺตยมานรูโป   ความวา  พระเจาพิมพิสาร   ทรง 
บริกรรมอยางน้ีวา  โอหนอพระพุทธเจา   โอหนอพระธรรม  โอหนอพระสงฆ 
โอหนอพระธรรมที่ตรัสดี   แลวสวรรคต.   บทวา  พหุชโน  ปสีเทยฺย  ความ 
วา  ชนมากถงึความเลื่อมใสอยางนี้วา  บิดา  มารดา  พ่ีชาย  พ่ีสาว บุตร  ธิดา 
สหาย  ของพวกเรา   พวกเราเคยกินรวม  นอนรวมกับทานน้ัน  พวกเราจะทํา 
สิ่งท่ีนาพอใจอยางนี้   และอยางนี้แกทานนั้น  ไดยินวา  ทานนั้นเปนอนาคามี 
สกทาคามี  โสดาบัน   โอหนอ  เปนการดี   โอหนอเปนการชอบ.  
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         บทวา  คตึ  คือ ญาณคติ.  บทวา  อภิสมฺปราย  ความวา  มีญาณ  
เปนไปเบ้ืองหนา.     บทวา   อทฺทสา  โข    ความวา    ไดเห็นชนประมาณ 
เทาใด.  ประมาณ   ๒,๔๐๐,๐๐๐  คน.  บทวา  อุปสนฺตปติสฺโส  ความ  ทรง 
มีทัศนสงบแลว.    บทวา  ภาติริว  ความวา   เปลงปลั่งยิ่ง   คือ   รุงโรจนยิ่ง.  
บทวา อินฺทฺริยาน  ความวา    พระอินทรียซึ่งมีพระหฤทัยเปนที่หก.   บทวา 
อทฺทส  โข  อห  อานนฺท  ความวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  เราไดเห็นชาว 
มคธผูบํารุง   ไมใชจํานวนสิบ   จํานวนยี่สิบ   จํานวนรอย   จํานวนพัน    แต 
จํานวนไมตํ่ากวา  ๒,๔๐๐,๐๐๐  คน.      แตชนมีประมาณเทาน้ี     เห็นเราแลว 
อาศัยเราพนจากทุกขแลว    โสมนัสมกีําลังเกิดข้ึนแลว    จิตเลือ่มใส    เพราะจิต  
เลื่อมใส  โลหิตซ่ึงมีจิตเปนสมุฏฐานก็ผองใส   เพราะโลหิตผองใส  อินทรียทั้ง 
หลายซึ่งมีมนะเปนที่หก   ก็ผองใส   ครั้นตรัสดังน้ีแลว  จึงตรัสวา  อถโข 
อานนฺท เปนตน.   พระเจาพิมพิสารพระองคนั้น  ทรงสดับธรรมกถาของสมเด็จ 
พระผูมีพระภาคเจา ณ ที่นั้น  เปนใหญแหงชนหน่ึงแสนยิ่งดวยสิบพัน     บรรล ุ
เปนพระโสดาบัน    เพราะฉะนั้น    พระองคจึงมีพระนามวา  ชนวสภะ. 
         บทวา  อิโต  สตฺต  ความวา  จุติจากเทวโลกน้ีเจ็ดครั้ง.   บทวา  ตโต 
สตฺต  ความวา  จุติจากมนุษยโลกนั้นเจ็ดครั้ง.     บทวา   สสรามิ   จตุทฺทส 
ความวา  ตามลําดับขันธทั้งหมด   สบิสี่ครั้ง.  บทวา  นิวาสมภชิานามิ  ความ 
วา  เรารูนิวาสดวยอํานาจแหงชาติ.   บทวา   ยตฺถ  เม  วุสิต  ปุเร  ความวา  เรา 
เขาถึงความเปนสหายแหงเวสวัณในเทวโลก   และเปนราชาในมนุษยโลกอยูแลว 
ในกาลกอน    แตอัตภาพน้ี    และเพราะไดอยูอยางนี้แลว   บัดนี้ไดเปนโสดาบัน 
กระทําบุญมากในวัตถุทั้ง ๓ แมสามารถบังเกิดเบ้ืองสูงดวยอานุภาพแหงบุญน้ัน 
จึงไดเกิดแลวในที่นี้เทียว  เพราะกําลังแหงความใครในสถานท่ีอยูตลอดกาลนาน.   
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         ดวยบทวา  อาสา  จ  ปน  เม สนฺติฏติ  นี้  ทานแสดงวา  เราไม  
หลับประมาทวา   เราเปนโสดาบัน    ยังกาลใหลวงแลว   ก็เราไดเจริญวิปสสนา 
เพ่ือประโยชนแกพระสกทาคามี  อยูอยางมีความหวังวา  เราจะบรรลใุนวันนี้ ๆ.    
บทวา  ยทคฺเค  ความวา  ทานกลาวมุงถึงวันบรรลพุระโสดาบันในปฐมทัศนที่ 
สวนลัฏฐิวัน.   บทวา   ตทคฺเค  อห  ภนฺเต  ทีฆรตฺต  อวินิปาโต  อวินิปาต 
สฺชานามิ  ความวา  ขาแตทานผูเจริญ  ขาพเจาไดทําวันนั้นเปนตนเหตุ  ไม 
ตกตํ่าเปนเวลานาน  นับได  ๑๔  อัตภาพกอน  ไดจําธรรมที่ไมยังตนใหตกตํ่าท่ี 
บรรลุแลว ดวยอํานาจโสดาปตติมรรค   ที่สวนลฏัฐิวัน.  บทวา  อนจฺฉริย  ความ 
วาอัศจรรยเนืองๆ. การท่ีเราไปดวยกรณียกิจบางอยาง  ไดเห็นพระผูมีพระภาค 
เจาในระหวางทาง  เปนการอัศจรรยที่คิดถึงบอยๆ   และธรรมท่ีเราไดฟงเฉพาะ 
พระพักตรของพระผูมีพระภาคเจาตรัสใหบริษัทของมหาราชเวสวัณน้ัน   แมขอนี้  
ก็เปนการอัศจรรย. บทวา เทฺว ปจฺจยา   ความวา  ภาพท่ีเห็นในระหวางทาง 
และความใครที่จะบอกธรรมที่ไดฟงตอหนาทาวเวสวัณ.  บทวา  สนฺนิปติตา 
ความวา  ประชุม  เพราะเหตุอะไร.  ไดยินวา  เทพเหลาน้ัน  ประชุมดวยเหตุ 
๔   ประการ   คือ   เพ่ือสงเคราะหวันวัสสูปนายิกา    เพ่ือสงเคราะหวันปวารณา 
เพ่ือฟงธรรม  เพ่ือเลนปาริฉัตรกีฬา.   ในเหตุการณเหลาน้ัน   ในวันอาสาฬห- 
ปุณมี  เหลาเทพในเทวโลกท้ังสอง  ประชุมในเทวสภา  ชื่อ  สธุัมมา  วา  พรุง 
นี้เปนวันวัสสูปนายิกา  แลวปรึกษากันวา  ในวิหารโนน   มีพระภิกษุเขาพรรษา 
หน่ึงรูป  ในวิหารโนน  มีพระภิกษุเขาพรรษา ๒ รูป ๓ รูป ๔ รปู ๕  รูป  ๑๐ รูป 
๒๐ รูป ๓๐ รูป ๔๐ รูป  ๕๐ รูป   ๑๐๐ รูป  ๑,๐๐๐ รูป  ทานทัง้หลายจงทําการ 
รักษาอารามในท่ีนั้น ๆใหดี.  การสงเคราะหวัสสูปนายิกา   ทวยเทพไดทําแลว 
ดังน้ี.    แมในกาลน้ัน     ทวยเทพไดประชุมแลว   ดวยการณนั่นเทียว.   บทวา 
อิท  เตส  โหติ อาสนสฺมึ  ความวา  อาสวะนี้  เปนของมหาราชท้ังสีเหลาน้ัน  
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ครั้นมหาราชแมเหลาน้ัน     ไดนั่งอยางนี้แลว   ตอมาภายหลัง  อาสนะจึงมีแกเรา.   
บทวา   เยนตฺเถน   ความวา    ดวยประโยชนแหงวัสสะปนายิกาใด.   บทวา  ต 
อตฺถ   จินฺตยิตฺวา   ความวา      คิดการอารักขาพระภิกษุสงฆที่อยูปาน้ันแลว 
ปรึกษากับมหาราชท้ังส่ีวา  ทานทั้งหลายจงจัดแจงอารักขาพระภิกษุสงฆผูอยูใน 
ปาน้ัน  ๆ.  บทวา วุตฺตวจนาป  ต   ความวา  เทวบุตร ๓๓  องค   ยอมกลาว 
ออกชื่อวา   มหาราช.   เทวบุตร ๓๓ องค   ยอมพร่ําเรียกอยางนั้น.   มหาราช 
นอกน้ี    กร็ะบุชื่อรอง ๆ ลงมา.  ก็บทวา  ต  แมในบทท้ังสองเปนเพียงนิบาต 
เทาน้ัน.  บทวา  อปกฺกนฺตา   ความวา  ไมหลีกไปแลว. 
         บทวา อุฬาโร คือ   ไพบูลย  ใหญ.  บทวา  เทวานุภาว  ความวา 
แสงสวางแหงผา   เครื่องประดับ    วิมาน   และสรีระของเทวดาท้ังปวง  ยอมแผ 
ไปไกล ๑๒ โยชน     สวนแสงสวางแหงสรีระของเทวดาผูมีบุญมากแผไปไกล 
๑๐๐  โยชน  กาวลวง  ซึ่งเทวานุภาพนั้น.  บทวา  พฺรหฺมุโน  เหต  ปุพฺพนิ- 
มิตฺต  ความวา   ทานแสดงวา    แสงอรุณเปนบุพพังคมะ    เปนบุพนิมิตแหง 
พระอาทิตยอุทัยฉันใด  นั่นเปนบุรพนิมิต แมแหงพรหมฉันนั้นเหมือนกัน. บทวา 
อนภิสมฺภวนโิย  ความวา  ไมพึงถึง.  ความวา  ทวยเทพชั้นดาวดึงส  ยอม 
ไมเห็นพรหมนั้น.   บทวา   จกขฺุปถสฺมึ  ความวา  ในประสาทจักษุ หรือ 
คลองจักษุ.  วรรณะนั้น  ไมพึงเห็นหรือไมพึงถึงในคลองจักษุของเทพท้ังหลาย. 
บทวา  นาภิภวติ   ความวา  ไดกลาวแลว.  จริงอยู   เทวดาชั้นตํ่า ๆ ยอมอาจ 
เห็นอัตภาพที่สรางอยางไพบูลยของเทวดาชั้นสูง ๆ. บทวา เวทปฏิลาภ  ความ 
วา  กลับไดความยินดี.  บทวา  อธุนาภิสิตฺโต  รชฺเชน  ความวา  ทรงอภิเษก 
ดวยสมบัติ.  ก็อรรถน้ี  พึงแสดงเรื่องทุฏฐคามณีอภัย. 
         ไดยินวา   พระเจาทุฏฐคามณีอภัยนั้น  ทรงชนะกษัตริยทมิฬถึง  ๓๒ 
พระองค  ทรงถึงอภิเษกในกรุงอนุราธบุรี  ดวยพระหฤทัยโสมนสัยินดี  แตไม  
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ไดความหลับ    ตรัสบอกพระภิกษุสงฆวา    ขาแตพระผูเปนเจา   ต้ังแตนั้นมา  
หมอมฉันไมไดหลับเลย.  พระภิกษุสงฆทูลวา   ขาแตมหาบพิตร   ถาอยางนั้น 
ขอพระองคทรงอธิฐานพระอุโบสถศีลในวันนี้    และพระองคทรงอธิษฐานพระ- 
อุโบสถศีลแลว.  พระสงฆไปสงพระภิกษุผูบําเพ็ญพระอภิธรรม  ๘  รูป  วา   ขอ 
ใหทานสาธยายจิตตยมก.  พระภิกษุเหลาน้ัน   ไปแลวทูลวา   ขาแตมหาบพิตร 
ขอพระองคทรงบรรทมหลับ  แลวเริม่สาธยาย.   พระราชาทรงสดับการสาธยาย 
อยูก็ทรงกาวไปสูความหลับ.    พระเถระทั้งหลายคิดวา อยาปลุกพระราชา  แลว 
หลีกไป  ในวันที่สอง  พระราชาทรงต่ืนข้ึน  เมื่อพระอาทิตยอุทัย  เมื่อไมทรง 
เห็นพระเถระ.  จึงตรัสถามวา  พระผูเปนเจาไปไหน.  ทรงไดรบัคํากราบทูลวา 
พระเถระรูวา  พระองคกาวสูความหลับแลวไป.  พระราชตรัสวา  พระผูเปน 
เจายอมรู.  แมเภสัชคือความหลับ    ตราบใด   ชื่อวาเภสัช    คือความไมรูของ 
เด็กทั้งหลาย   ยอมไมมีแกพระผูเปนเจาของเรา    ตราบน้ัน. 
         บทวา  ปฺจสิโข  ความวา เปนเชนกับปญจสิชคนธรรพ.  ไดยินวา 
เทวบุตรทั้งหมดไดนิรมิตอัตภาพของเทพบุตร  ปญจสิขคนธรรพ  เพราะฉะน้ัน 
แมพรหมก็ไดนิรมิตอัตภาพเชนนั้น   ปรากฏแลวเชนกัน .   บทวา  ปลฺลงฺเกน 
นิสีทิ  ความวา  นั่งขัดสมาธิ. 
         บทวา   วิสฏโ  ความวา  ละเอียดดีคือไมกระดาง.  บทวา  วิฺเยฺโย 
ความวาใหรูประโยชน.  บทวา   มชฺุ   คือ  ออนหวานกลมกลอม.    บทวา 
สวนิโย    คือ  ควรฟง  ไดแก  เสนาะโสต.   บทวา   พินฺทุ  ความวา  กอน 
เดียว.  บทวา  อวิสาร ี ความวา  สละสลวย  ไมแตกพรา.  บทวา  คมฺภีโร 
ความวา   เกดิลึกต้ังแตมูลนาภี.  ไมไดเกิดกระทบเพียงลิ้น  ฟน  ริมฝปาก  หรือ  
เพดาน.        ดวยวา  เสียงท่ีเกิดเพียงนี้   จะไมออนหวาน   และไมดังไปไกล. 
บทวา  นินฺนาที   ความวา  กึกกองเหมือนเสียงคํารามของมหาเมฆ  และเสียง  
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ตะโพน.  อนึง่ บนหลัง ๆ ในที่นี้   พึงทราบวา  เปนประโยชนของบทกอน ๆ.   
บทวา  ยถาปริส  ความวา  ใหบริษัทรูทั่วถึงกัน.   เสียงแหงพรหมน้ัน  ยอม 
ดังภายในบริษัทเทาน้ัน    ยอมไมดังออกไปภายนอก. 
         บทวา   เย  หิ เกจิ  เปนตน    บงบอก    เพ่ือแสดงการปฏิบัติ   เพ่ือ 
ประโยชนแกชนมาก.     บทวา  สรณ  คตา   ความวา  ทานไมกลาวถึงผูถึง 
สรณตามมีตามเกิด  แตกลาวหมายถึงสรณท่ีถือไมผิด.   บทวา  คนฺธพฺพกาย 
ปริปูเรติ   ความวา   เพ่ิมคณะแหงคันธัพเทพใหบริบูรณ.        ทานกลาววา 
เทวโลก  ๖  ชั้น       จําเดิมแตกาลท่ีพระศาสดาของพวกเราไดอุบัติในโลกแลว 
เกิดไมมีระหวาง   เหมือนทะนานท่ีทุบแปงบริบูรณ  และเหมือนปาศร  ปาออ 
จึงชื่อวา  มาริสา. 
         บทวา    ยาว  สุปฺญตฺตาป  เม   เตน  ภควตา  ความวา   พระ 
ผูมีพระภาคผูเปนศาสดาของเราทรงบัญญัติดีแลว  คือ  ตรัสดแีลว.  ในบทวา 
อิทฺธิปาทา  นั่น  พึงทราบวา อิทธิ  ดวยอรรถวาสําเร็จ  พึงทราบวา  บาท 
ดวยอรรถวาเปนที่ต้ัง.    บทวา  อิทฺธิ  พหุลีกตาย  ความวา  เพราะความที่ 
อิทธิมีเพียงพอ.     บทวา  อิทฺธิวิเสวิตาย  ความวา  เพราะมีอิทธิเปนพิเศษ 
ทานกลาววา  จิณฺณวสิตาย  ดวยสามารถเสพบอย ๆ.  บทวา  อทิฺธิวกุพฺพน-  
ตาย    ความวา    เพราะความท่ีเจริญอิทธิบอย  ๆ    เพ่ือประโยชนที่จะแสดง 
กระทําโดยประการตางๆ.    ในบทวา   ฉนฺทสมาธปิธานสําขารสมนฺนาคต 
เปนตนมีอรรถดังน้ี.    สมาธิซึ่งมีฉันทะเปนเหตุ  หรือมีฉันทะเปนหลัก  ชือ่วา 
ฉันทสมาธิ.    บทวา  ฉนทฺสมาธิ  นั่น  เปนชื่อแหงสมาธิซึ่งไดมาเพราะกระทํา 
ฉันทะ  ซึ่งมีความใครที่จะกระทําเปนใหญ.  สังขารท่ีเปนปธาน   ชื่อวา  ปธาน 
สังขาร.   บทวา ปธานสขารา  นั่น   เปนชื่อของสัมมัปปธานวิริยะอันยังกิจ  ๔ 
ประการใหสําเร็จ.  บทวา   สมนฺนาคต  ความวา   เขาถึงแลวดวยฉันทสมาธิ  
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และปธานสังขาร.      บทวา  อิทฺธิปาท  ความวา  กองแหงจิตท่ีเหลือ  หรือ  
เจตสิก     เปนบาทดวยอรรถวา   ต้ังม่ันแหงฉันทสมาธิ     และปธานสังขาร 
อันประกอบพรอมดวยอภิญญาจิต  ซึ่งถึงอันนับวา  อิทธิ  โดยปริยายวา  สําเร็จ 
หรือโดยปรยิายน้ีวา   เปนเหตุใหสัตวทั้งหลายสําเร็จดวยอรรถวา   สําเร็จ   คือ 
เปนผูสําเร็จแลว   สมบูรณแลว   ถึงท่ีสุดแลว.     เพราะคําวา  อิทธิบาท  ทาน 
กลาววา เวทนาขันธ  แหงความเปนจริงใด  ฯลฯ  วิญญาณขันธ.  พึงทราบอรรถ 
แมในบทที่เหลือโดยนัยนี้.   เพราะสมาธิที่ทําฉันทะเปนใหญ   จึงไดมา   ทาน 
เรียกวา  ฉันทสมาธิฉันใด  สมาธิที่ทาํวิริยจิต   วิมังสาเปนใหญไดมา   เรียกวา 
วิมังสาสมาธ ิ ฉันนั้น. 
         อน่ึง    พึงทราบอรรถในคําน้ีวา    บาทในสวนตนวา    อุปจารฌาน 
เปนบาท  ปฐมฌานเปนอิทธิ   ปฐมฌานเปนบาท   ทุติยฌานเปนอิทธิ   เปน 
อิทธิในสวนปลาย.  ก็อิทธิบาทกถา  ทานกลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค   และใน 
วิภังคอรรถกถา   โดยพิสดาร.       แตเกจิอาจารย   กลาววา   อิทธิที่สําเร็จแลว 
เปนอิทธิที่ยังไมสําเร็จ.   เพ่ือประโยชนแหงการพูดถึงวาทะแหงเกจิอาจารยเหลา 
นั้น  ชื่อวา  อุตรจูฬิกวาร  มาแลวในอภิธรรมวา  อิทธิบาท  ๔  คือ  ฉันทิท- 
ธิบาท   วิริยทิธิบาท   จิตติทธิบาท   วิมัสิทธิบาท   ในอิทธิบาทท้ัง  ๔ นั้น 
ฉันทิทธิบาทเปนไฉน     ภิกษุในศาสนานี้      ในสมัยใด     เจริญโลกุตรฌาน 
อันเปนเครื่องออกจากทุกข  อันเปนอปจยคามี  เพื่อละทิฐิ   เพ่ือบรรลุปฐมภูมิ 
สงัดจากกามท้ังหลาย ฯลฯ  เขาถึงปฐมฌาน  อันเปนทุกขาปฏิปทา  ทันธา- 
ภิญญาอยู  ในสมัยนั้น  ธมัมฉันทะใด  ชื่อวาฉันทะ  เพราะไดกระทําฉันทะแลว 
ชื่อวา   กุศลเพราะใครที่จะกระทํา    นีเ้รียกวา    ฉันทิทธิบาท    ธรรมท่ีเหลอื 
สัมประยุตดวยฉันทิทธิบาท.  ก็ธรรมเหลาน้ี  มาแลวดวยอํานาจแหงโลกุตตร.  
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         ในที่นี้     รัฐบาลเถระทําฉันทะเปนธุระ  ยังโลกุตตรธรรมใหเกิดแลว  
โสณเถระ  กระทําวิริยเปนธุระ สัมภูตเถระ  กระทําจิตเปนธุระ  ทานโมฆราชผูมี 
อายุทําวิมังสาเปนธุระ  ยังโลกุตตรธรรมใหเกิดข้ึน.   ในขอน้ี  ครั้นบุตรอํามาตย 
ทั้ง  ๔ คน   ปรารถนาฐานันดร    เขาไปอาศัยพระราชาอยู    คนหน่ึงเกิดความ 
พอใจในการบํารุงรูอัธยาศัย    และความชอบพระทัยของพระราชา    คอยบํารุง 
ทั้งกลางวัน   และกลางคืน   ยังพระราชาใหพอพระราชหฤทัย   แลวไดฐานันดร 
ฉันใด      พึงทราบพระภิกษุผูยังโลกุตตรธรรมใหเกิดข้ึนดวยฉันทธุระฉันนั้น. 
สวนคนหนึ่ง   คิดวา  ใครจะสามารถเพ่ือบํารุงทุกวัน  ๆ ได  เมื่อกิจเกิดข้ึนเราจะ 
ยังพระราชาใหพอพระทัยดวยความพยายาม  ครั้นปจจันตชนบท  เกิดจลาจลถูก 
พระราชาสงไปปราบศัตรูดวยความพยายาม ถึงแลวซ่ึงฐานันดรฉันใด  ภิกษุนั้น 
ใหโลกุตตรธรรมเกิดข้ึนดวยวิริยธุระ พึงทราบฉันน้ัน.  คนหน่ึง  คิดวา  แมการ 
บํารุงทุกวัน ๆ เปนภาระหนัก  เหมือนลูกศรเสียบอกทีเดียว   เราจะยังพระราชา 
ใหพอพระทัยดวยอํานาจมนต  จึงยังพระราชาใหพอพระหฤทัยดวยการรายมนต 
เพราะวิชาภูมิศาสตรไดอบรมไวแลว ถึงฐานันดรฉันใด ภิกษุนั้น ผูยังโลกุตตร 
ธรรมใหเกิดข้ึนดวยจิตธุระ  พึงทราบฉันนั้น.  บุตรอํามาตยคนอ่ืนคิดวา  ชื่อวา 
พระราชายอมพระราชทานฐานันดรแกผูถึงพรอมดวยชาติ  ดวยการบํารุงเปนตน 
เหลาน้ี     เมือ่ทรงพระราชทานแกบุคคลเชนนั้น    ก็จะทรงพระราชทานแกเรา 
อาศัยชาติสัมปทาอยางเดียว  กถ็ึงซ่ึงฐานันดร  ฉันใด  ภิกษุนั้น  อาศัยวิมังสา 
อันบริสุทธิ์ดี  ยังโลกุตตรธรรมเกิดข้ึนดวยวิมังสาธุระ  พึงทราบฉันนั้น. 
         บทวา   อเนกวิหิต  ความวา  วิธีไมใชหน่ึง.  บทวา  อิทฺธิวิธ 
ความวา  สวนของอิทธิ. 
         บทวา   สุขสฺสาธิคมาย  ความวา   เพ่ือบรรลถุงึฌานสุข     มรรคสุข 
และผลสุข.      บทวา   สสฏโ   ความวา  จิตตสัมปยุต.  บทวา  อริยธมฺม  
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ความวา  ธรรมอันพระอริยะ. พระผูมพีระภาค คือ พระพุทธเจาทรงแสดงแลว.  
บทวา  สุณาติ   ความวา ธรรมที่ภิกษุและภิกษุณีเปนตน   แสดงตอพระพักตร 
พระศาสดา  ชื่อวาฟงอยู.  บทวา  โยนิโสมนสิกโรติ  ความวา  กระทําในใจ 
โดยอุบาย  โดยคัลลอง  โดยเหตุการณ   ดวยอํานาจ   เปนตน  วา  ไมเที่ยง.  
อธิบายวา  ภิกษุปรารภกรรมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย   ที่ทานกลาว 
อยางนี้วา    ชื่อวา    โยนิโสมนสิการ     คือ    การกระทําไวในใจโดยอุบาย 
การกระทําไวในใจโดยคัลลอง  หรือ  การระลึก  การผูก   การรวบรวมพรอม 
แหงจิต  การกระทําไวในใจ  โดยอนุโลมสัจจะ  ในความไมเที่ยงวา   ไมเที่ยง 
ในความไมสวยงามวา   ไมสวยงาม  ในทุกขวา  ทุกข   ในความเปนอนัตตาวา 
เปนอนัตตา  นี้เรียกวา  โยนิโสมนสิการ.    บทวา  อสสฏโ  ความวา  ไม 
คลุกคลีอยูกบัวัตถุกามบาง  กิเลสกามบาง.  บทวา  อุปฺปชฺชติ สุข   ความวา 
ปฐมฌานสุข   ยอมเกิดข้ึน.       บทวา   สุขา  ภิยฺโย  โสมนสฺส  ความวา 
โสมนัสอ่ืน ๆ เพราะฌานสุขเปนปจจัยยอมเกิดข้ึนแกผูออกจากสมาบัติ.   บทวา 
ปมุทา  คือ  ปติ  ซึ่งมีกําลังนอย  กวาอาการของตุฏฐี.  คําวา  ปาโมชฺช 
คือ  ปติและโสมนัสมีกําลัง.  บทวา ปโม  โอกาสาธิคโม  ความวา  ปฐม 
ฌาน  ขมนิวรณหา  ถือโอกาสของตนดํารงอยู   เพราะฉะนั้น   ทานจงกลาววา 
ปโม  โอกาสาธิคโม  (การบรรลุโอกาสอันแรก). 
         ในบทวา โอฬาริกา  นั่น   กายสังขารและวจีสังขารยังหยาบ  จิตตสังขาร 
จะหยาบอยางไร.  เพราะจิตตสังขารยังไมละ.   ก็กายสังขารยอมละดวยจตุถฌาน. 
วจีสังขารละดวยทุติยฌาน.   จิตตสังขารละดวยนิโรธสมาบัติ.   ครั้นกายสังขาร 
แลวจีสังขารแมละแลว      จิตตสังขารทั้งหลายน้ัน       ก็ต้ังอยูดวยประการฉะน้ี 
จึงเปนโอฬาริกะ   เพราะยังละไมได     โดยยึดกายสังขารวจีสังขารที่ละไดแลว. 
บทวา  สุข  ความวา   ผลสมาบัติสุขอันเกิดแตจตุตถฌาน    ซึ่งเกิดแกผูออกจาก  
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นิโรธ.  บทวา  สุขา  ภิยฺโย  โสมนสฺส  ความวา  โสมนัสอ่ืน ๆ  แกผูออก  
แลว   จากผลสมาบัติ.  บทวา  ทุติโย  โอกาสาธิคโม     ความวา  จตุถฌาน 
ขมสุขทุกข  ถือโอกาสตนต้ังอยู  เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาววา  ทุติโย  โอ- 
กาสาธิคโม.  สวนทุติยฌาน และตติยฌาน ทานถือเอาแลวใน  จตุถฌานนั่น 
เพราะฉะนั้น  ทานจึงไมกลาวแยกตางหาก.   
         ในบทวา  อิท  กุสล  เปนตน มีอรรถาธิบาย ดงัน้ี.  กุสลกรรมบถสิบ 
ชื่อวา  กุสล.  บทวา  อกุสล  ไดแกอกุศลกรรมบถสบิ.   แมสาวัชชทุกเปนตน 
พึงทราบดวย  สามารถแหงอกุศลกรรมบถสิบเหลาน้ันเทียว.  กน็ั่นทั้งหมดเปน 
กัณหะ สุกะ และ สปฏิภาค จึงชื่อวา กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาค.   กน็ิพพานเทานั้น 
เปนอัปปฏิภาค.  บทวา  อวิชฺชา  ปหยีติ  ความวา  อวิชชา  ซึ่งปกปดวัฏฏะ  ยอม 
ละได. บทวา วิชฺชา  อุปฺปชฺชติ  ความวา  อรหัตตมรรควิชชา  ยอมเกิดข้ึน.  บทวา 
สุข  คือ สุขอันเกิดแตอรหัตตมรรคและผล.  บทวา  สุขา  ภิยฺโย  โสมนสฺส 
ความวา  โสมนัสอ่ืน ๆ ของผูออกแลวจากผลสมาบัติ.   บทวา  ตติโย  โอกา-  
สาธิคโม  ความวา  อรหัตตมรรค  ขมกิเลสทั้งหมด  ถือโอกาสตนแลวต้ังอยู 
เพราะฉะนั้น    ทานจึงกลาววา   ตติโย  โอกาสาธิคโม.    สวนมรรคท่ีเหลือ 
เมื่ออรหัตตมรรคถือเอาแลว   ก็ประมวลเขากันได   จึงไมกลาวแยกตางหาก. 
         สวน  โอกาสาธิคม ๓ ประการนี ้  พึงกลาวอยางพิสดาร  ดวยสามารถ 
อารมณ ๓๘ ประการ. อยางไร. ทานกําหนดอารมณทั้งหมดดวยสามารถอุปจาร 
และอัปปนา  โดยนัยที่กลาวแลวในวิสุทธิมรรคนั่นเทียว   กลาวถึงปฐมฌานใน 
ฐานะ  ๒๔ ประการวา  ปโม โอกาสาธิคโม.  ทานกําหนดทุติยฌาน และ 
ตติยฌาน  ในฐานะ  ๑๓ ประการ  และจตุตถฌาน   ในฐานะ  ๑๕ ประการใหถึง 
นิโรธสมาบัติกลาววา  ทุติโย  โอกาสาธิคโม.  สวน  อุปจารฌาน  ๑๐ ประการ 
เปนปทัฏฐาน  แหงมรรครวมเขากับโอกาสาธิคมท่ี ๓.  อนึ่ง   พึงกลาวแมดวย  
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อํานาจสิกขา  อยางนี้  ในสิกขา ๓ ประการ  อธิสีลสิกขา   รวมเขากับปฐมโอ-   
กาสาธิคมะ  อธิจิตตสิกขา    รวมเขากับ     ทุติยโอกาสาธิคมะ   อธิปญญาสิกขา 
รวมเขากับตติยโอกาสาธิคมะ.     แมในสามัญญผล     ทานกลาวแมดวยสามารถ 
แหงสามัญญผลสูตร      อยางนี้วา    ต้ังแตจุลศีล    จนถึงปฐมฌาน     เปน 
โอกาสาธิคมท่ี ๑   ต้ังแตทุติยฌานจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ เปนโอกาสา- 
ธิคมะท่ี ๒   ต้ังแตวิปสสนาจนถึงอรหัตต  เปนโอกาสาธิคมะท่ี  ๓  สวนในปฎก 
๓ ประการ    พึงกลาว  แมดวยสามารถปฎกอยางนี้วา  วินัยปฎก   บวกเขากับ 
ปฐมโอกาสาธิคมะ  สุตตันตปฎก  บวกเขากับทุติยโอกาสาธิคมะ  อภิธรรมปฎก 
บวกเขากับตติยโอกาสาธิคมะ. 
         ไดยินวา  พระมหาเถระในกาลกอน    ยอมต้ังพระสูตรนี้เทาน้ันในวัน 
วัสสูปนายิกา.   เพราะเหตุไร.   เพราะพวกเราจักจําแนกปฎก ๓ กลาว.   เพราะ 
เมื่อรวมพระไตรปฎกกลาว พระสูตรก็กลาวไดยาก  เพราะฉะน้ัน  ใคร ๆ ก็ไม 
อาจ  กลาวได.  สูตรนี้ที่จําแนกไตรปฎกกลาว  ก็จะกลาวไดงาย. 
         บทวา  กุสลสฺสาธิคมาย ความวา เพ่ือประโยชนบรรลุมรรคกุศลและ 
ผลกุศล.  จรงิอยู   ทั้งสองอยางนั่น    ชื่อวา  เปนกุศล  ดวยอรรถวา ไมมีโทษ 
หรือดวยอรรถวา เกษม.  บทวา  ตตฺถ  สมมฺา  สมาธิยติ  ความวา  ภิกษุต้ัง 
มั่นชอบ  ในกายภายในน้ัน  ก็จะเปนเอกัคคตาจิต.  บทวา  พหทิฺธา  ปรกาเย 
าณทสฺสน  อภินิพฺพตฺเตติ  ความวา  สงญาณอันมุงตอกายคนอ่ืน  จาก 
กายตน.  ในบทท้ังปวงก็มีนัยนี้.  พึงทราบสติที่กําหนดกายเปนตน   ดวยบทวา 
สติมา ในบทท้ังปวง. พึงทราบกายเปนตนเทียว  กําหนดแลวดวยบทวา โลเก. 
ก็สติปฏฐานท้ัง  ๔  นั่น  พึงทราบวา  ทานกลาวเจือดวยโลกกิยะ  และโลกุตตระ. 
         บริขาร   ในบทนี้วา  สมาธิปริกขารา  มี  ๓  อยาง.  เครื่องประดับใน 
บทนี้วา รถมสีีขาวเปนบริขาร มีฌานเปนเพลา  มีวิริยะเปนลอ  ชื่อวา  บริขาร.  
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ปริวารในบทนี้วา  ลอมดวยดีแลวดวยนครปริกขาร ๗ ประการ ชื่อวา ปริขาร.  
สัมภาระในบทน้ีวา   คิลานปจฺจยชีวิตปริกฺขารา   ชื่อวา  ปริขาร.  ก็ในท่ีนี ้
ทานกลาววา     สมาธิปริกขาร  ๗  ประการ      ดวยสามารถปริวารและปริขาร. 
ปริวาริกะ  ชือ่วา  ปริขาร.    บทวา   อย  วุจฺจติ  โภ  อริโย  สมฺมาสมาธิ 
ความวา    นี้เรียกวา   สัมมาสมาธิอริยอันลอมองค ๗    เหมือนจักรพรรดิลอม 
ดวยรัตนะ ๗ ประการ  ฉะน้ัน.   บทวา  สอุปนิโส  อิติป    ความวา  ทาน 
เรียกวา   สอุปนิสัย    แมดวยประการนี้.      บทวา   สปริวาโรเยว    ไดกลาว 
แลว.    บทวา  สมมฺาทิฎ ิสฺส  ความวา  ผูต้ังอยูในสัมมาทิฏฐิ.   บทวา 
สมฺมาสกปฺโป  จ  โหติ  ความวา  สัมมาสังกัปปะ  ยอมเปนไป.  ในบท  
ทั้งปวงก็มีนัยเชนกัน.   กอ็รรถนี ้   พึงทราบดวยอํานาจมรรคบาง   ดวยอํานาจ 
ผลบาง. อยางไร. มรรคสัมมาสังกัปปะ ยอมมีแกภิกษุผูต้ังอยูในมรรคสัมมาทิฏฐิ 
ฯลฯ   และมรรควิมุติ    ยอมมีแกภิกษุผูต้ังอยูในมรรคญาณ    อนึ่ง   ผลสัมมา- 
สังกัปปะ   ยอมมีแกภิกษุผูต้ังอยูในผลสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ   และผลวิมุติ   ยอมมีแก 
ภิกษุผูต้ังอยูในผลสัมมาญาณ.  บทวา  สฺวากฺขาโต   เปนตน   ทานพรรณนา 
ไวแลวในวิสุทธิมรรค.  บทวา  อปารุตา  ความวา  เปดแลว.  บทวา  อมตสฺส 
ความวา  นิพพาน.  บทวา  ทฺวารา  ความวา  ทางเขา.  บทวา  อเวจฺจปฺ- 
ปสาเทน  ความวา ความเส่ือมใสไมหว่ันไหว.  บทวา  ธมฺเม  วนีีตา  ความ 
วา   แนนอนแลวดวยธรรมนิยาม.    บทวา  อถาย  อิตรา  ปชา    ความวา 
ทานกลาวหมายถึงพระอนาคามี.  บทวา  อนาคามิโน  อตฺถี      ทานกลาวแลว. 
บทวา ปฺุภาคา  ความวา  เกิดแลวดวยสวนแหงบุญ.  บทวา  โอตฺตปฺป 
ความวา  มีใจเกรงกลัว.    ถาอยางนั้น   มุสา   พึงมีในกาลไหน    เพราะฉะนั้น 
เราไมอาจนับโดยภัยมุสาวาทได   แตไมไดแสดงวา  กําลังนับของเราไมมี.  สนัง- 
กุมารพรหมถามเวสวัณอยางเดียว  ดวยบทนี้วา  ต  กึ  มฺต  ภว.  แต  
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สนังกุมารพรหมนั้น  ไมมีลัทธิวา พระศาสดาอยางนั้น ไมมีแลว  หรือจักไมมี.   
จริงอยู   ในอภิสมัยของพระพุทธเจา  ทั้งปวงไมมีพิเศษ.  บทวา สาย   ปริสาย 
ความวา  ในบริษัท  ของตน. 
         บทวา   ตยิท  พฺรหมฺจริย  ความวา   ไตรสิกขาท้ังส้ินนี้นั้น  คือ 
พรหมจรรย.   บทที่เหลืองายทั้งน้ัน.   สวนบทเหลานี้อันพระธรรมสังคาหกเถระ 
ทั้งหลาย  ไดต้ังไวแลว  ดังนี้. 
                               จบ  อรรถกถาชนวสภสูตรที่  ๕ 
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