คําชี้แจง
พิมพครั้งที่ ๒๓/๒๔๘๐
สมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ ปรารถนาจะทรงรจนาพุทธประวัติ
ตั้งแตเลม ๑ ถึงเลม ๔ ตามที่ทรงแสดงไวในคําปรารภ, แตมีโอกาส
ทรงรจนาไดเพียงเลมนี้ฉบับเดียวเทานั้น จึงยังขาดอีกถึง ๓ เลม.
พุทธประวัติฉลับนี้มุงไปทางวิจารณเรื่อง เพื่อนําผูอื่นผูเรียนให
รูจักใชวิจารณญาณ, เพราะฉะนั้น ในทองเรื่องจึงมีทั้งบรรยายความ
และวิจารณคลุกเคลากันตลอดไป.
ชั้นเดิมสมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ ทรงรจนาหนังสือนี้แจกใน
งานพระศพ ไมไดทรงรจนาเปนหลังสูตร จึงปรากฏเปนรูปหนังสือ
สําหรับอานยิ่งกวาสําหรับเรียน, ครั้นภายหลังไดจัดเขาเปนหลักสูตร
นักธรรมแลว ก็ยังไมไดมีการแกไขตามขอความในคํานําพิมพครั้ง
ที่ ๒/๒๔๕๗ และครั้งที่ ๑๘/๒๔๗๐ นั้นแลว, แมครั้งนี้ก็คงเปนไปโดย
นัยนั้น หากแตไดแกไขระเบียบการยอหนาวรรคตอนและเครื่องหมาย
พรอมดวยอักขรวิธีซึ่งยุติในเวลานี้อยางหนึ่ง ทําบันทึกเชิงหนาบอกที่
มาแหงเรื่องและอธิบายความ หรือชี้แจงอรรถ พยัญชนะ อีออยางหนึ่ง
สวนบันทึกเดิมของสมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ ไดลงอักษร ว. ว.
กํากับไวเปนเครื่องหมาย เพื่อไมใหปะปนกับบันทึกใหม.
อนึ่ง การพิมพครั้งนี้ ไดชวยกันจัดทําบานแผนก [Index] ไว
ในตอนทายเลม เพื่อสะดวกแกการคนควาขอความนั้น ๆ ดวย, นับ
เปนระเบียบใหมที่นํามาใชในหนังสือแบบเรียนนักธรรมนี.้
ขาพเจาพรอมดวยคณะกรรมการกองตํารา ขออุทิศน้ําพัก
น้ําแรงที่ชวยกันปรับปรุงหนังสือ ตามวิธีที่ไดชี้แจงแลวแตตนนั้น
บูชาสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และมอบ
ลิขสิทธิแกมหามกุฏราชวิทยาลัยตอไป.

พระศรีวิสุทธิวงศ (ทองสืบ จารุวณฺโณ ป. ๙)
หัวหนากองตํารา
มหามกุฏราชวิทยาลัย
๒๐ พฤษภาคม ๒๔๘๐

คํานํา
(พิมพครั้งที่ ๑๘/๒๔๗๐)
หนังสือพุทธประวัติที่พิมพครั้งนี้ คงเคาความตามฉบับเดิม
เปนแตชําระระเบียบอักษรใหตองกับนิยมในบัดนี้ เพื่อนุโลมใหยุติ
กับหนังสืออยางอื่น ๆ ที่ใชเปนหลักสูตรการศึกษา โดยพระกระแส
รับสั่งสมเด็จพระสังฆราชเจา.
พระสาสนโสภณ
วัดเทพศิรินทราวาส
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๔๗๐
๑

๑. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (าณวร เจริญ ป. เอก) กรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย

คํานํา
(พิมพครั้งที่ ๒/๒๔๕๗)
หนังสือพุทธประวัติภาคที่ ๑ ตอนปฐมโพธิกาลฉบับนี้ ได
รจนาขึ้น และไดพิมพเปนการพระราชกุศลในงานพระศพ พระเจา
บรมวงศเธอ กรรมหลวงวรเสฐสุดา ณ พระเมรุทอ งสนามหลวง เมื่อ

พุทธศักราช ๒๔๕๕. ตัง้ แตนั้นมา สนามหลวงไดสอบความรูพระ
ธรรมวินัยของภิกษุสามเณรขึ้น ไดจัดพุทธประวัติเขาในหลักสูตร
ดวยอยางหนึ่ง จึงมีผูตองการหนังสือนี้มากขึ้น, หนังสือที่พิมพ
ครั้งแรกไมพอ จึงมอบการพิมพหนังสือนี้ใหเปนธุระของมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อจะไดมีพอแกผูตองการเสมอไป. หนังสือพิมพ
ฉบับนี้พิมพเปนครั้งที่ ๒ คงตามฉบับที่ ๑ ยังไมไดแก.
กรม-วชิรญาณวโรรส
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๕๗
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พุทธประวัติ
ปุริมกาล
ปริเฉทที่ ๑
ชมพูทวีป และ ประชาชน
ตั้งแตครั้งดึกดําบรรพมา ชมพูทวีปคือแผนดินที่เรียกในทุกวัน
นี้วาอินเดีย อันตั้งอยูในทิศพายัพแหงประเทศสยามของเรานี้ ชน
ชาติอริยกะไดตั้งมาแลว, ชนจําพวกนี้ไมใชเจาของถิ่นเดิม, ยกลง
มาจากแผนดินขางเหนือ ขามภูเขาหิมาลัยมา รุกไลพวกมิลักขะ
เจาของถิ่นเดิมใหถอยเลื่อนลงมาขางใตทุกที แลวเขาตั้งถิ่นฐานใน
ชมพูทวีปนั้น.
พวกอริยกะนั้นเปนผูเจริญดวยความรูและขนบธรรมเนียมและ
มีฤทธิ์มีอํานาจมากกวาพวกมิลักขะเจาของถิ่นเดิม จึงสามารถตั้งบาน
เมืองและปกครองไดดีกวา.
ชมพูทวีปนั้น แบงเปน ๒ จังหวัด รวมในเรียกวามัชฌิมชนบท
หรือมัธยมประเทศ แปลวาประเทศกลาง, ภายนอกเรียกวาปจจันตชนบท แปลวาประเทศปลายแดน, อยางหัวเมืองชั้นในและหัวเมือง
ชันนอกแหงประเทศสยามของเรานี้. มูลเหตุแบงจังหวัดเปนมัชฌิม-
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ชนบทและปจจันตชนบทนั้น สันนิษฐานวา แรกพวกอริยกะยกมา
ตั้งในชมพูทวีป คงจะเรียกชนบทที่ตนเขาตั้งและเปนกลางแหงการ
ปกครองวา ' มัชฌิมชนบท, ' เรียกชนบทที่พวกมิลักขะตั้งอยูนอกเขต
ของตนวา ' ปจจันตชนบท. '
อาณาเขตแหงมัชฌิมชนบทนัน้ คงไมยืนที่ นาจะขยายออกตาม
ยุคที่ผูปกครองแผอํานาจออกไป กวาจะไดกําหนดเอาจังหวัดกลาง
แหงชมพูทวีปจริง ๆ, ถึงอยางนั้น ขอบเขตก็ยังนาจะเขยิบเขาออก
ไดอยู. ครั้งพุทธกาล จังหวัดมัชฌิมชนบทกําหนดไวในบาลีจัมมขันธกะในมหาวรรคแหงพระวินัย ดังนี้ :ในทิศบูรพา ภายในแตมหาศาลนครเขามา.
ในทิศอาคเนย ภายในแตแมน้ําสัลลวตีเขามา.
ในทิศทักษิณ ภายในแตเสตกัณณิกนิคมเขามา.
ในทิศปศจิม ภายในแตถูนคามเขามา.
ในทิศอุดร ภายในแตภูเขาอุสีรธชะเขามา.
ที่ในกําหนดเทานี้ เรียกวา ' มัชฌิมชนบท, ' ที่นอกออกไป
จากกําหนดที่วาแลว เรียกวา ' ปจจันตชนบท. ' แตกําหนดที่รูจัก
กันในครั้งหนึ่ง, ครั้งกาลลวงไปนาน ชื่อบานเมืองเปนตนตลอดจน
ชื่อภูเขา แมน้ํา ไดเปลี่ยนแปลงยักยายไป จะนิยมเอาเปนแนไมได
ถึงอยางนั้น การจัดจังหวัดเปนมัชฌิมชนบท ก็ยังมีปรากฏในแผนที่
๑

๑. มหาวคฺค. ทุติย. ๒/๕๓๕.
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อินเดียจนทุกวันนี้ ( พ.ศ. ๒๔๕๕ ) มัชฌิมชนบทนั้นเปนที่นิยมนับถือ
ของคนในครั้งนั้น เพราะเปนทามกลาง เปนที่ตั้งแหงนครใหญ ๆ
และเปนที่ประชุมนักปราชญผูมีความรู.
ชมพูทวีปนั้น ปนเปนหลายอาณาจักร, ที่ปรากฏชื่อในครั้ง
พุทธกาล ระบุไวในบาลีอุโบสถสูตรในติกนิบาตอังคุตร เปนมหาชนบท ๑๖ แควน คือ อังคะ มคธะ กาสี โกสละ วัชชี มัลละ
เจตี วังสะ กุระ ปญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี คันธาระ
กัมโพชะ. ระบุไวในบาลีแหงสูตรอื่น ไมซ้ําชื่อขางตน คือ สักกะ
โกลิยะ ภัคคะ วิเทหะ อังคุตตราปะ. อาณาจักเหลานี้ มีพระเจา
แผนดินดํารงยศ เปนมหาราชาบาง เปนแตเพียงราชาบาง มีอธิบดี
บาง เปนผูปกครองโดยทรงอํานาจสิทธิ์ขาดบาง โดยสามัคคีธรรม
บาง, บางคราวตั้งเปนอิสระตามลําพัง บางคราวตกอยูในอํานาจอื่น
ตามยุคตามคราว.
คนในชมพูทวีปนั้น แบงเปน ๔ จําพวก เรียกวา วรรณะ คือ :กษัตริย จําพวกเจา มีธุระทางรักษาบานเมือง ๑.
พราหมณ จําพวกเลาเรียน มีธรุ ะทางฝกสอนและทําพิธี ๑.
แพศย จําพวกพลเรือน มีธรุ ะทางทํานาคาขาย ๑.
ศูทร จําพวกคนงาน มีธุระรับจางทําการทําของ ๑.
๑

๒

๑. ตามที่กําหนดนั้น ในทิศบูรพา ภายในแตประเทศเบงคอลเขามา, ในทิศทักษิณ
ภายในแตประเทศเดดกันเขามา, ในทิศปศจิม ภายในแตประเทศบอมเบเขามา, ใน
ทิศอุดร ภายในแตประเทศเนปาลเขามา, ( จากพุทธานุพทุ ธประวัติ หนา ๖ ).
๒. องฺ. ติก. ๒๐/๒๗๓.
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กษัตริยและพราหมณ จัดเปนชาติสูง, แพศยเปนสามัญ, ศูทร
เปนต่ํา. ในครั้งพุทธกาล กษัตริยเปนสูงสุด แตพวกพราหมณเขาก็
ถือวาพวกเขาสูงสุด. พวกเหลานั้น ทีเ่ ปนชั้นสูง ยอมมีมานะ
ถือตัวจัดเหตุชาติและโคตรของตน พวกกษัตริยและพวกพราหมณ
ยอมรังเกียจพวกชั้นต่ําลงมา ไมสมสูเปนสามีภรรยาดวย ไมรวม
กินดวย, เพราะเหตุนั้น พวกกษัตริยก็ดี พวกพราหมณก็ดี จึงสมสู
กันแตในจําพวกของตน. พวกมีโคตรสูง ยอมรังเกียจพวกมีโคตรต่ํา
ดุจเดียวกัน ไมสมสูดวยคนอื่นนอกจากสกุลของตน เชนพวกศากยะ
อันเปนโคตมโคตร ไมยอมสมสูแมดวยพวกกษัตริยดวยกันแตตางโคตร
ยอมสมสูดวยกันเอง.
วรรณะ ๔ นี้เปนจําพวกใหญ นอกจากนี้ยังมีอีก แตเปนจําพวก
ที่เลวทั้งนั้น, เกิดแตวรรณะ ๔ เหลานี้ สมสูกับวรรณะอื่นจากพวก
ของตน เชนพวกพราหมณีไดกับศูทร มีบุตรออกมา จัดเปนอีก
จําพวกหนึ่ง เรียกวา ' จัณฑาล. ' จําพวกคนเกิดจากมารดาบิดา
ตางวรรณะกันเชนนี้ เขาถือเปนเลว เปนที่ดูหมิ่นของคนมีชาติสกุล
เชนกับคนที่เรียกกันวาครึ่งชาติในบัดนี้.
การศึกษาของคนทั้งหลาย ยอมเปนไปตามประเภทของวรรณะ
พวกกษัตริย ก็ศกึ ษาไปในยุทธวิธี.
พวกพราหมณ ก็ศึกษาไปในศาสนาและในวิทยาตาง ๆ.
พวกแพศย ก็ศึกษาไปในศิลปะและกสิกรรม พาณิชการ.
พวกศูทร ก็ศึกษาไปในการงานที่จะพึงทําดวยแรง.
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คนในยุคโนน สนใจในวิชาธรรมมาก จึงเปนคนเจาทิฏฐิ.
ความเห็นของเขา อันปรารภความตาย ความเกิดและสุขทุกขเปน
ตาง ๆ กัน, ยนลงสั้นคงเปน ๒ อยาง คือ ถือวาตายแลวเกิดก็มี,
ถือวาตายแลวศูนยก็มี. ในพวกที่ถือวาตายแลวเกิด, บางพวกเห็นวา
เกิดเปนอะไรก็เปนอยูอยางนั้น ไมจุติแปรผันตอไป, บางพวกเห็นวา
เกิดแลวจุติแปรผันไดตอไป. ในพวกที่ถือวาตายแลวศูนย, บางพวก
เห็นวา ศูนยดวยประการทั้งปวง, บางพวกเห็นวา ศูนยบางสิ่ง.
บางพวกถือวา สัตวจะไดสุขหรือทุกขก็ไดเอง สุขทุกขไมมีเหตุ
ปจจัย, บางพวกเห็นวาสุขทุกขมีเหตุปจจัย. ในชนพวกหลัง บางพวก
เห็นวา สุขทุกขมีมาเพราะเหตุภายนอกมีเทวดาเปนตน, บางพวก
เห็นวา สุขทุกขมีมาเพราะเหตุภายใน คือ กรรม. ตางก็ประพฤติ
กายวาจาใจตามความเห็นของตน และชักนําคนอื่นใหประพฤติ
อยางนั้นตาม.
พวกที่ถือวาตายแลวเกิด เขาใจวาประพฤติอยางไร จะไปเกิด
ในสวรรคและสุคติ ก็ประพฤติอยางนั้น, พวกที่ถือวาตายแลวศูนย
ก็ประพฤติมุงแตเพียงเอาตัวรอดในปจจุบัน ไมกลัวแตความเกิดใน
นรกและทุคติ.
ฝายพวกที่ถือวา จะไดสุขหรือทุกขก็ไดเอง สุขทุกขไมมีเหตุ
ปจจัย ก็ไมขวนขวาย ไดแตคอยเสี่ยงสุขเสี่ยงทุกขอยู, ฝายพวก
ที่ถือวา สุขทุกขมีมาเพราะเหตุปจจัย แตเปนเหตุปจจัยภายนอก ก็
บวงสรวงเทวดาขอใหชวยบาง ขวนขวายในทางอื่นบาง พวกที่ถือ

นักธรรมตรี - พุทธประวัติเลม ๑ - หนาที่ 6

วา สุขทุกขมีมาเพราะเหตุภายในคือกรรม เห็นวากรรมใดเปนเหตุ
แหงทุกข ก็เวนกรรมนั้นเสียไมทํา เห็นวากรรมใดเปนเหตุแหงสุข
ก็ทํากรรมนัน้ .
การสัง่ สอนธรรมแกคนทั้งหลาย ดูเหมือนจะถือวาเปนธุระ
อันประเสริฐของคนที่มีกรุณาเปนวิหารธรรม, มีพวกมุนียอมสละสมบัติ
ในฆราวาสประพฤติพรตเปนบรรพชิต นอมชีวิตของตนในการสั่งสอน
คนทั้งหลาย เปนคณาจารยตั้งสํานักแยกยายกันตามลัทธิ, มีบริวาร
ผูทําตามโอวาท มุงผลอันเปนที่สุดแหงลัทธินั้น. เกียรติยศของศาสดา
เจาลัทธิผูมีชื่อเสียงดังในสมัยนั้น ไดรับยกยองเสมอเกียรติยศของ
พระเจาแผนดิน หรือบางทีจะยิ่งเสียกวา. วาสนาอันจะทําใหเปนผู
เชนนั้น เปนสมบัติอยางสูงสุดในฝายหนึ่ง พึงเห็นในคําทํานาย
มหาบุรุษลักษณะวา ทานผูประกอบดวยลักษณะอยางนั้น ๆ ถาอยู
ครองฆราวาส จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ, ถาออกบวชจักไดตรัส
เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา. เกียรติยศอันนี้ พวกคณาจารยเจาลัทธิ
กระหยิ่มนักเพื่อจะได, ตางประมูลกันวาลัทธิของตนนั่นแลถูก อาจ
นํามนุษยใหถึงผลอยางสูงสุดได, ลัทธิของคณาจารยอื่นผิด ไมมี
แกนสาร, ทิฏฐิของคนทั้งหลายมีตาง ๆ กัน เปนเหตุมีคณาจารย
สั่งสอนลัทธิตาง ๆ กันฉะนี้.
สวนคนที่เปนพื้นเมือง สงเคราะหในวรรณะ ๔ เหลา ไดถือ
ตามลัทธิของพราหมณ, ประพฤติตามคําสอนในไตรเพทและเพทางค
อันเปนตนคัมภีร, ถือวาโลกธาตุทั้งปวงมีเทวดาสราง, มีเทวดาประจํา
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ธาตุตางอยาง เชน ดิน น้าํ ไฟ ลม มีเทวดาตางองคเปนเจาของ,
กราบไหวเซนสรวงเทวดานั้น ๆ ออนวอนขอใหประสิทธิ์ผลที่ตน
ปรารถนา, ทําพิธีเพื่อสวัสดิมงคลดวยบูชายัญ. คือติดเพลิงขึ้นแลว
เซนสรวง มีวิธีประพฤติวัตรเปนการบุญ เรียกวา ' ตบะ ' คืออยาง
กิเลสดวยทรมานรางกายใหไดความลําบาก เชนถือการยืน การเดิน
เปนวัตร ไมนั่งไมนอน, และการถือกินผลไมเลี้ยงชีวิต ไมกินขาว
และอื่น ๆ อีก. ถาสิ้นชีวติ ดวยการประพฤติตบะนั้น ก็ไดไปสวรรค.
เมื่อปรารถนาผลอยางใดอยางหนึ่ง และบําเพ็ญตละนั้น, เดชแหง
ตบะอาจบันดาลใหรอนถึงเทพเจา ๆ ไดเห็นกําลังความเพียรไมทอถอย
อยางนั้นแลว ยอมประสิทธิ์พรใหสมปรารถนา. ลัทธิแหงพราหมณ
มีนัยดั่งแสดงมาพอเปนเคามูลฉะนี้.
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ปริเฉทที่ ๒
สักกชนบท และ ศากยวงศ
ในลําดับนี้ จักพรรณนาชาติภูมิและพระวงศของพระศาสดาของ
เราทั้งหลายไวดวย.
สักกชนบทนั้น ตั้งอยูในชมพูทวีปตอนเหนือ จังหวัดประเทศ
หิมพานต ไดชื่อตามภูมิประเทศ เพราะตั้งขึ้นในดงไมสักกะมาเดิม
มีตํานานเลาไว ดังนี้ :พระเจาโอกกากราช ดํารงราชสมบัติในพระนครตําบลหนึ่ง
มีพระราชบุตร ๔ พระองค พระราชบุตรี ๕ พระองค, ประสูติจาก
พระครรภพระมเหสีที่เปนราชภคินีของพระองค. ครั้นพระมเหสี
นั้นทิวงคตแลว พระเจาโอกกากราชไดพระมเหสีอื่นอีก, พระมเหสี
ใหมนั้น ประสูติพระราชบุตรพระองคหนึ่ง, พระเจาโอกกากราช
ทรงพระปราโมทย พลั้งพระราชทานพระพรใหพระนางเจาเลือกสิ่ง
ที่ตองประสงค พระนางเจาจึงทูลขอราชสมบัติใหแกพระโอรสของ
พระองค, พระเจาโอกกากราชตรัสหามเสีย, พระนางเจาก็ไมฟง
ขืนกราบทูลออนวอนอยูเนือง ๆ; เพราะไดลั่นพระวาจาแลว จะ
ไมพระราชทานก็เสียสัตย พระเจาโอกกากราชจึงตรัสสั่งพระราชบุตร ๔ พระองค ใหพาพระภคินี ๕ พระองค ไปสรางพระนคร
อยูใหม.
พระราชบุตร ๔ พระองคนั้นกราบถวายบังคมลา พาพระภคินี
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๕ พระองค ยกจตุรงคินีเสนาออกจากนคร ไปสรางพระนาครในดง
ไมสักกะประเทศหิมพานต ในที่อยูแ หงกบิลดาบส, จึงขนานนาม
พระนครที่สรางใหม ใหตองกับที่อยูของดาบสวา ' กบิลพัสดุ ' แลว
สมสูเปนคูกันเอง เวนแตพระเชฏฐภคินี สืบศากยวงศลงมา. ฝาย
พระเชฏฐภคินี ภายหลังมีพระหฤทัยปฏิพัทธกับพรเจากรุงเทวทหะ
ไดสมสูดวยกันแลว ตั้งโกลิยวงศสืบมา.
ไดความตามตํานานนี้วา สักกชนบทแบงเปนหลายพระนคร
ที่ปรากฏชัดในตํานาน ๓ นคร คือ นครเดิมของพระเจาโอกกากราช ๑ นครกบิลพัสดุ ๑ นครเทวทหะ ๑ แตนาจะเห็นวาศากยกุมารเหลานั้น ไมไดสรางนครกบิลพัสดุตําบลเดียว คงสรางอีก ๓
นคร ตางคูตางอยูครองนครแหงหนึ่ง, แตในตํานานเลาแคบไป
โดยนัยนี้ นาจะมีถึง ๖ พระนคร แตไมปรากฏชื่อ. ( บางทีจะเปน
รามคามอีกสักแหงหนึ่ง แตในมหาปรินิพพานสูตร เรียกวาพวก
โกลิยะ ).
นครเหลานี้ มีวิธปี กครองอยางไร ไมไดกลาวชัด, แตสันนิษฐานตามประเพณี ชนบทเชนนี้ปกครองโดยสามัคคีธรรมเหมือนธรรมเนียมในแวนแควนวัชชีและแวนแควนมัลละ ในแวนแควนวัชชี
มีเจาวงศหนึ่งเรียกวา ' ลิจฉวี ' ในแวนแควนมัลละ มีเจาวงศหนึ่ง
เรียกวา ' มัลละ ' เปนผูปกครอง; แตในแวนแควนมัลละมี ๒ นคร
คือ กุสินารา ๑ ปาวา ๑. ในวงศเจาทั้งสองนั้น ไมไดเรียกผูใด
๑

๑. ที. มหา. ๑๐/๑๗๔.
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ผูหนึ่งวาเปนราชา ไมเรียกอยางพระเจาพิมพิสาร พระเจาแผนดิน
มคธ และพระเจาปเสนทิ พระเจาแผนดินโกศล, ทานทั้งสองนี้
เขาเรียกวา ' ราชา ' สวนเจาในวงศทั้งสองนั้น เขาเรียกวา ' ลิจฉวี '
และ ' มัลละ ' เสมอกันทั้งนั้น เมื่อมีกิจเกิดขึ้น มีการสงคราม
เปนตน, เจาเหลานั้นก็ประชุมกันปรึกษา แลวชวยกันจัดตามควร.
พวกศากยะในบาลีพระวินัยก็ดี ในบาลีมัชฌิมนิกายก็ดี ในบาลี
อังคุตตรนิกายก็ดี เรียกวา ' สักกะ ' เสมอกันทั้งนั้น. พระเจา
สุทโธทนะพุทธบิดา ก็เรียกวา ' สุทโธทนสักกะ ' เหมือนกัน, เวน
ไวแตพระภัททิยะ โอรสนางกาฬิโคธาผูอยูในชั้นเดียวกันกับพระ
อนุรุทธะ, ในบาลีวินัย เรียกวา ' สักยราชา ' แตในบาลีมหาปทานสูตรทีฆนิกายมหาวรรค เรียกพระสุทโธทนะวา ' ราชา ' ในยุค
อรรถกถา เขาใจวาเปนราชาทีเดียว.
ถาเพงคําวาเรียก ' สักกะ ' เสมอกัน, ความสันนิษฐานก็จะ
พึงมีวา สักกชนบทอันอยูในปกครองโดยสามัคคีธรรม หามีพระ
ราชาไม. ถาอนุมัติวา ศากยะบางองคทรงยศเปนพระราชาก็มี ความ
สันนิษฐานก็จะพึงมีวา นั่นเปนยศสืบกันมาตามสกุล เชนผูครองนคร
แหงพระเจาโอกกากราช ก็นาจะดํารงยศเปนพระราชาหรือเปนยศ
สําหรับผูปกครองนครทีเดียว. ความปกครองก็คงเปนไปโดยสามัคคีธรรมนั้นเอง.
พึงเทียบดวยธรรมเนียมในแวนแควนเยอรมนี ตั้งแตไดรวมกัน
๑

๒

๑. จุลลวคฺค. ทุติย. ๗/๑๕๗. ๒. ที. มหา. ๑๐/๘.
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เปนราชาธิราชแลว, ธรรมเนียมในแวนแควนเยอรมนีนั้น แบงอาณาเขตเปนสวน ๆ มีเจาเปนผูปกครองทุกสวน ตั้งเปนสกุลหนึ่ง ๆ สืบ
กันมา, มียศเรียกเจาผูปกครองตางกันตามมีอํานาจหรืออาณาเขตมาก
หรือนอย, บางครั้งไมอยูในปกครองอันเดียวกันแตภายหลังรวมกัน
เขาได ยกพระเจากรุงปรุซเซียขึ้นเปนราชาธิราชอยูในปกครองโดย
สามัคคีธรรม.
สักกชนบทนั้น คงไมใหญโตเทาไรนัก ในบาลีอุโบสถสูตรจึง
มิไดระบุไว, มาถึงสมัยแหงพระศาสดา, ไดตั้งเปนอิสระตามลําพัง
หรือตั้งอยูใตอํานาจของโกศลชนบท เปนขอที่จะพึงพิจารณาอยู. ใน
บรรพชาสูตรแหงสุตตนิบาต เลาเรื่องพระศาสดาเสด็จออกบรรพชา
เสด็จมาถึงกรุงราชคฤห, พระเจาพิมพิสารตรัสถาม, พระองคตรัส
ตอบวา " พระองคเสด็จออกทรงผนวชจากสกุลของพวกที่เรียกวา
' ศากยะ ' โดยชาติ, ชื่อวา ' อาทิตย ' โดยโคตร, ชาวชนบทอันตั้ง
อยูตรงขามภูเขาหิมพานต สมบูรณดวยความเพียรหาทรัพยเปนถิ่นแหง
โกศลชนบท " ดังนี้.
พระเจาโอกกากราช มีพระราชบุตร-บุตรี สมสูกันเอง มีเชื้อ
สายสืบสกุลลงมา เปนพวกศากยะ, แตบางแหงก็แบงเรียกสกุลพระ
เชฏฐภคินีวา ' พวกโกลิยะ ' พวกศากยะนั้น นาจะไดชื่อตามชนบท
๑

๒

๓

๑. ดูความพิสดารในหนังสือเฟรเดริกมหาราชของพระองคเจาจุลจักรพงษ.
๒. ขุ. สุ. ๒๕/๔๐๕. ๓. ขุ. สุ. ๒๕/๔๐๗
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แตในอรรถกถา วาไดชื่อดังนั้น เพราะความสามารถตั้งบานเมืองและตั้ง
วงศตามลําพัง, พระเจาโอกกากราชพระราชบิดาออกพระโอษฐชมวา
เปนผูอาจ. พวกนี้มีโคตรเรียกวา ' โคตมะ, ' แตคําของพระมหาบุรุษ
ในบรรพชา สูตรวาเปน ' อาทิตยโคตร ' คงเพงความวาเปนเชื้อสาย
เนื่องมาจากพระอาทิตย ที่พวกกษัตริยชอบอางนัก จนทุกวันนี้;
สองชื่อนี้คงเปนอันเดียวกัน.
ศากยะผูครองนคร หากจะไมไดมียศเปนราชาตามธรรมเนียม
ของชนบทอันปกครองโดยสามัคคีธรรมก็ดี ตามธรรมเนียมของสกุล
อันมียศไมถึงนั้นก็ดี หรือเพราะเปนเมืองออกของโกศลรัฐก็ดี จะเรียก
ในภาษาไทยวา ' พระเจา ' เห็นไมขัด, เพราะคํานี้ใชเรียกเจา
ประเทศราชก็ได และถาแยกยศราชาเปนมหาราชาและราชาแลวจุ
เรียกวา ' ราชา ' ก็ได, เชนพวกลิจฉวี ในอรรถกถา บางแหงเรียกวา
' ราชา ' ก็มี แตใชพหูพจน ที่หมายความวามียศเสมอกัน ไมมีใคร
เปนใหญกวาใคร, จะใชโวหารอยางอื่นขัดเชิง เพราะในพวกไทยเรา
ทานผูครองมียศเปนราชาสืบกาลนานมาแลว, เพราะเหตุนั้น ใน
หนังสือนี้ จักเรียกศากยะผูครองนครวา ' ราชาหรือพระเจา ' แตอยา
พึงเขาใจวาเปนมหาราชาหรือราชาธิราช.
สกุลของพระศาสดาครองนครกบิลพัสดุ สืบเชื้อสายลงมาโดย
ลําดับ จนถึงพระเจาชยเสนะ ๆ นั้น มีพระราชบุตรบุตรีที่ปรากฏ
๑

๒

๓

๔

๑. สุ. วิ. ปม. ๓๒๕. ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๔๐๓. ๓. เปนสาขากษัตริยสุรยิ วงศ.
๔. สุ. วิ. ตติย. ๒.
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พระนาม ๒ พระองค, พระราชบุตรมีพระนามวา ' สีหหนุ ' พระ
องคหนึ่ง พระราชบุตรีมพี ระนามวา ' ยโสธรา ' พระองคหนึ่ง. ครั้น
พระเจาชยเสนะทิวงคตแลว สีหหนุกมุ ารไดทรงราชยสืบพระวงศ
พระเจาสีหหนุนั้น มีพระมเหสีทรงพระนามวา า ' กัญจนา ' เปน
กนิฏฐภคินีของพรเจาอัญชนะผูครองเทวทหนคร, มีพระราชบุตร
พระราชบุตรีประสูติแตพระมเหสีนั้น ๗ พระองค พระราชบุตร ๕
พระองค คือ สุทโธทนะ ๑ สุกโกทนะ ๑ อมิโตทนะ ๑ โธโตทนะ ๑
ฆนิโตทนะ ๑, พระราชบุตรี ๒ พระองค คือ ปมิตา ๑ อมิตา ๑.
สวนนางยโสธราพระราชบุตรีของพระเจาชยเสนะนั้น ไดเปนพระ
มเหสีของพระเจาอัญชนะ มีพระราชบุตรพระราชบุตรี ๔ พระองค,
พระราชบุตร ๒ พระองค คือ สุปปพุทธะ ๑ ทัณฑปาณิ ๑. พระ
ราชบุตรี ๒ พระองค คือ มายา ๑ ปชาบดี ( อีกอยางหนึ่ง เรียก
โคตมี ) ๑. สุทโธทนกุมารไดนางมายาเปนพระชายา เมื่อพระเจา
สีหหนุทิวงคตแลวไดทรงราชยสืบพระวงศตอมา.
พระผูมีพระภาคเจา ผูพระศาสดาของเราทั้งหลาย ไดเสด็จมา
อุบัติขึ้นในพวกอริยกชาติ ในจังหวัดมัชฌิมชนบท ชมพูทวีป แควน
๑

๒

๓

๑. ชื่อเกี่ยวกับขาวสุกทั้งนั้น นาจะเห็นวา ในชนบทนี้ มีการทํานาเปนเปนสําคัญ. ทั้งมี
เรื่องเลาถึงพวกศากยะและพวกโกลิยะทํานา แยงกันไขน้ําในแมน้ําโรหิณีในปฝนแลง
เกือบเกิดรบกันขึ้น. ๒. โธโตทนะ กับ ฆนิโตทนะ มีสกั แตวาชื่อ ไมมีเชื้อสาย
ในปกรณทั้งหลายมากจึงไมมีชื่อ คงมีแต ๓ พระองค. ๓. เปนชื่อของนางอัปสร เจา
ของความสวยงาม อันลอใหบุรุษหลง ตรงความวาเจาแมประโลมโลก. ว.ว.
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สักกะ ในสกุลกษัตริยพวกศากยะผูโคตมโคตร เปนพระโอรสของ
พระเจาสุทโธทนศากยะ เจากรุงกบิลพัสดุกับพระนางมายา เมื่อกอน
พุทธศก ๘๐ ป.
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ปริเฉทที่ ๓
พระศาสดาประสูติ
พระเจาสุทโธทนะกับพระนางเจามายา ไดรวมเสวยรมยโดย
สุขสบาย, จําเนียรกาลลวงมา พระศาสดาของเราทั้งหลาย. ไดทรง
ถือปฏิสนธิในพระครรภของพระนางเจามายา. เมื่อถึงเวลาจวนจะ
ประสูติ พระนางเจาทรงปรารถนาจะเสด็จประพาสอุทยานลุมพินีวัน,
พระราชสามีก็ทรงอนุมัติมิไดขัดพระอัธยาศัย ถึงมงคลสมัยวันวิสาขปุรณมีเพ็ญเดือน ๖ แหงปกอนพุทธศก ๘๐, เวลาเชา พระนางเจา
เสด็จโดยสถลมารค พรอมดวยราชบริพารฝายในฝายหนาถึงปาลุมพินี
เสด็จประพาสเลนอยู.
ในทีน่ ี้ พระคันถรจนาจารย กลาวถึงเหตุเสด็จลุมพินีวันวา
พระนางเจาปรารถนาจะเสด็จเยี่ยมสกุลของพระองค ในเทวทหนคร
จึงเสด็จถึงสถานตําบลนี้ อันตั้งอยูในกึ่งกลางแหงนครทั้ง ๒. คํานี้
มีหลักฐานที่พอฟงได, สมดวยธรรมเนียมพราหมณ ภรรยามีครรภหา
คลอดที่เรือนของสามีไม กลับไปคลอดที่เรือนของสกุลแหงตน.
ในเวลานั้น เผอิญพระนางเจาประชวรพระครรภ จะประสูติ
อํามาตยผูตามเสด็จ จัดที่ประสูติถวายใตรมไมสาละ ตามสามารถ
๑

๒

๑. ทรงถือปฏิสนธิเมื่อวันพฤหัสดี เพ็ญเดือนอาสาฬหะ ประกา กอนพุทธศก ๘๐ ป
๒. บัดนี้เรียกวา ตําบลรุมมินเด แขวงเปชวาว แควนเนปาล.
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ที่จะจัดได. พระศาสดาไดประสูติจากพระครรภพระมารดาในที่นั้น.
พระเจาสุทโธทนะทรงทราบขาว จึงตรัสสั่งใหเชิญเสด็จกลับพระราชนิเวศน.
เปนธรรมดาของทานผูเปนมหาบุรุษ ไดเกิดมาทําอุปการะอัน
ยิ่งใหญแกโลก จะมีผูกลาวสรรเสริญอภินิหารของทานดวยประการ
ตาง ๆ ในปางหลังแตยุคของทาน เหตุนั้น พระคันถรจนาจารยก็
ไดกลาวอภินิหารของพระศาสดาไว โดยอเนกนัยเหมือนกัน, เลา
เรื่องตั้งแตเสด็จอยูในสวรรคชั้นดุสิต, พวกเทวดาพากันมาอาราธนา
เพื่อเสด็จลงมาสูมนุษยโลก นําสัตวขามโอฆะคือสงสารสาคร. พระองคทรงจุติจากดุสิตพิภพ ลงสูพระครรโภทรแหงพระมารดา. ปรากฏ
แกพระมารดาในสุบินเปนพระยาชางเผือก เสด็จอยูในพระครรภ
บริสุทธิ์ อันมลทินมิไดแปดเปอน และประทับนั่งขัดสมาธิ ไมคุดคู
เหมือนทารกอื่น, พระมารดาและเห็นไดถนัด. เวลาประสูติ พระมารดา
เสด็จประทับยืนไมนั่งเหมือนสตรีอื่น. พระองคประสูติ บริสุทธิ์ไม
เปรอะเปอนดวยครรภมลทิน, มีเทวดามาคอยรับกอน, มีธารน้ํารอน
น้ําเย็นตกลงมาจากอากาศสนานพระองค; พอประสูติแลว ทรงดําเนิน
ดวยพระบาท ๗ กาว, เปลงวาจาเปนบุรพนิมิตแหงพระสัมมาสัมโพธิญาณ. และพรรณนารูปกายสมบัติของพระองควา มีพระลักษณะ
๑

๒

๑. ประสูติเมือ่ วันศุกร เพ็ญเดือนวิสาขะ ปจอ กอนพุทธศก ๘๐ ป เวลาสายใกลเที่ยง
๒. ที. มหา. ๑๐/๑๗.
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ตองดวยมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ อันรจนาไวในตําหรับของ
พราหมณ และมีทํานายไววา ทานผูประกอบดวยลักษณะเห็นปาน
นั้น ยอมมีคติเปน ๒, ถาไดครองฆราวาส จัดไดเปนจักรพรรดิราช
ครองแผนดิน มีสมุทรสาคร ๔ เปนขอบเขต, ถาออกทรงผนวช
จัดไดตรัสเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระศาสดาเอกในโลก.
พระศาสดาไดเสด็จอุบัติมา ทรงทําอุปการะอันยิ่งใหญแกโลก
จึงไดมีอภินิหารบางเหมือนกัน อันพระคันถรจนาจารยพรรณนาไว
อยางนี้. เหตุมีอภินิหารเหลานี้ก็นาจะมีหลายทาง และคอยมีมาโดย
ลําดับ. ทางหนึ่งคือเรื่องกาพย, จินตกวีผูประพันธแตงขยายเรื่อง
จริงใหเขื่อง เพื่อตองการความไพเราะในเชิงกาพย มีตัวอยางจักกลาว
ถึงในขางหนา.
ฝายอสิตดาบส ( อีกอยางหนึ่ง เรียกกาฬเทวิลดาบส ) ผูอาศัย
อยูขางเขาหิมพานต ผูคุนเคยและเปนที่นับถือของราชสกุล, ไดทราบ
ขาววา พระราชโอรสของพระเจาสุทโธทนะประสูติใหม จึงเขาไป
เยี่ยม. พระเจาสุทโธทนะทรงทราบ ตรัสสั่งใหเชิญเขาไปนั่ง ณ อาสนะ
อันสมควรแลว ทรงอภิวาทและปราศรัยตามควรแลว, ทรงอุม
พระราชโอรสออกมาเพื่อจะใหนมัสการพระดาบส. พระดาบสเห็นพระ
โอรสนั้นมีลกั ษณะตองดวยตําหรับมหาบุรุษลักษณะ ซึ่งที่คําทํานาย
๑

๑. ดูพิสดาในหนังสือปฐมสมโพธิ ฉบับของสมเด็จกรมพระปรมานุชติ ชิโนรส พิมพ
พ.ศ. ๒๔๗๘ หนา ๖๗.
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คติไวโดยสวนสองดังกลาวแลวนั้น, ครั้นเห็นอัศจรรยอยางนั้นแลว
มีความเคารพนับถือในพระราชโอรสนั้นมาก ลุกขึ้นกราบลงที่พระ
บาททั้งสองของพระโอรสนั้นดวยศีรษะของตนแลว, กลาวคําทํานาย
ลักษณะของพระโอรสนั้น ตามมหาบุรุษลักษณะพยากรณศาสตร
นั้นแลว ถวายพระพรลากลับไปอาศรมแหงตน.
ฝายราชสกุล เห็นดาบสผูเปนที่นับถือแหงตน ลงกราบที่พระ
บาทของพระราชโอรสแสดงความนับถือ และไดฟงคําพยากรณอยาง
นั้น ก็มีจิตนับถือในพระราชโอรสนัน้ ยิ่งนัก, ยอมถวายโอรสของตน ๆ
เปนบริวารสกุลละองค ๆ สวนพระเจาสุทโธทนะพระราชบิดาก็พระ
ราชทานบริหาร, จัดพี่เลี้ยงนางนมคอยระวังรักษาพระราชโอรส
เปนนิตยกาล.
เมื่อประสูติแลวได ๕ วัน, พระองคโปรดใหชุมนุมพระญาติวงศ
และเสนามาตยพรอมกัน, เชิญพราหมณรอยแปดคนมาฉันโภชนาหาร
แลว ทํามงคลรับพระลักษณะและขนานพระนามวา ' สิทธัตถกุมาร '
แตมหาชนมักเรียกตามพระโคตรวา ' โคตมะ. '
ฝายพระนางเจามายาผูเปนมารดา พอประสูติพระราชโอรส
แลวได ๗ วันก็สิ้นพระชนม, พระเจาสุทโธทนะจึงทรงมอบพระราชโอรสนั้น แกพระนางปชาบดีโคตมีพระมาตุจฉาเลี้ยงตอมา. ภายหลัง
พระนางนั้นมีพระราชบุตรพระองคหนึ่ง ทรงนามวา ' นันทกุมาร '
๑

๑. แปลวา มีความตองการสําเร็จ. นาจะหมายความวา ไดพระโอรสเปนแรกสมหวัง
แตพระอรรถกถาจารยแกความวาบริบูรณ จะตองการอะไรไดหมด. ว.ว.
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มีพระราชบุตรพระองคหนึ่ง ทรงนามวา ' รูปนันทา. ' แมถึงอยาง
นั้น ก็ไมทรงนําพาในที่จะทํานุบํารุงใหยิ่งกวาสิทธัตถกุมาร.
เมื่อสิทธัตถกุมารทรงเจริญขึ้นโดยลําดับ มีพระชนมายะได ๗ ป
พระราชบิดาตรัสใหขุดสระโบกขรณีในพระราชนิเวศน ๓ สระ ปลูก
อุบลบัวขาบสระ ๑ ปลูกประทุมบัวหลวงสระ ๑ ปลูกบุณฑริกบัว
ขาวสระ ๑. แลวตกแตงใหเปนที่เลนสําราญพระหฤทัยพระราชโอรส,
และจัดเครื่องทรง คือจันทนสําหรับทา ผาโพกพระเศียร ฉลองพระองค ผาทรงสะพัก พระภูษา ลวนเปนของมาแตแวนแควนกาสี ซึ่ง
นิยมวาเปนของประณีตของดีในเวลานั้นทั้งสิ้น, มีคนคอยกั้นเศวตฉัตร
( คือพระกลดขาวซึ่งนับวาเปนของสูง ) ทั้งกลางวันกลางคืน เพื่อจะ
มิใหเย็นรอยธุลีละอองแดดน้ําคางมาถูกตองพระกายได, ครั้นพระราช
กุมารมีพระชนมเจริญ ควรจะศึกษาศิลปวิทยาได พระราชบิดาจึงทรง
พาไปมอบไวในสํานักครูวิศวามิตร, พระราชกุมารทรงเรียนไดวองไว
จนสิ้นความรูอาจารยแลว ไดแสดงใหปรากฏในหมูพระญาติ ไมมี
ราชกุมารอื่นจะเทียมถึง.
ในตอนนี้ พระคันถรจนาจารยก็ไดแสดงอภินิหารของพระมหาบุรุษไวบางวา เมื่อครั้งยังทรงพระเยาวนัก, คราวหนึ่งมีการวัปปมงคล
แรกนาขวัญ อันเปนนักขัตฤกษของบานเมือง, พระราชบิดาเสด็จ
แรกนาดวยพระองคเอง โปรดเชิญเสด็จสิทธัตถกุมารไปดวย และให
แตงที่ประทับ ณ ภายใตชมพูพฤกษ, ครั้นถึงเวลาแรกนา พวกพี่เลี้ยง
นางนมพากันออกมาดูขางนอก, ฝายพระกุมารอยูพระองคเดียว เสด็จ
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ขึ้นนั่งตั้งบัลลังกขัดสมาธิ เจริญอานาปานสติกัมมัฏฐานอยูในมาน ยัง
ปฐมฌานใหเกิดขึ้นได, ขณะนั้นเปนเวลาบาย เงาแหงตนไมอื่นยอม
ชายไปตามตะวัน แตเงาตนชมพูตรงอยูดุจในเวลาเที่ยง พวกนางพี่เลี้ยง
นางนมกลับเขามาเห็น ตางพิศวงและนําความกราบทูลพระราชบิดา,
พระองคเสด็จและบังคมพระโอรสเปนพระเกียรติปรากฏสืบมา.
อีกเรือ่ งหนึ่ง ในที่บางแหงแสดงความสามารถของพระราชกุมารผูมิไดศึกษา, แตสําแดงศิลปธนูไดโดยช่ําชอง ไมมีใครเทียมถึง
ขอนี้จะพึงเห็นอัศจรรยในยุคกอน, มาในบัดนี้ จะพึงเห็นตรงกัน
ขาม. ใครครวญตามพระพุทธจรรยา มีพระธรรมเทศนาเปนอาทิ,
กลับมีปรากฏวา ไดทรงรับศึกษามาเปนอันดีในขัตติยธรรมแลคดีโลก
อยางอื่นอีก.
พระโบราณาจารยพรรณนาไวดังนั้น ดวยเชื่อพระสัพพัญุตญาณ
เกินไป จนยอมใหมีกอนตรัสรู ขอที่พระมหาบุรุษยังอยูในศึกษานั้น
มีชัดเมื่อครั้งเสด็จออกผนวช แลวเสด็จไปอยูศึกษาสมาบัติบางอยาง
ในสํานักอาฬารดาบสและอุททกดาบส. ขอวาดวยการศึกษาของพระราชกุมารในหนังสือนี้ ไดจากคัมภีรของพวกอุตตรนิกาย.
เมื่อพระกุมารทรงพระเจริญวัย มีพระชนมายะได ๑๖ ป ควรมี
พระเทวีไดแลว, พระราชบิดาตรัสสั่งใหสรางปราสาท ๓ หลัง เพื่อ
เปนที่เสด็จอยูแหงพระราชโอรสใน ๓ ฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูรอ น
ฤดูฝน, ตกแตงปราสาท ๓ กลังนั้นตามสมควร เปนที่สบายในฤดู
๑

๑. ลิลิตวิสฺตร ?
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นั้น ๆ แลว ตรัสของพระนางยโสธรา ( บางแหงเรียกนางพิมพา ) พระ
ราชบุตรีพระเจาสุปปพุทธะ ในเทวทหนคร อันประสูติแตนางอมิตา
พระกนิฏฐภคินีของพระองคมาอภิเษกเปนพระชายา. สิทธัตถกุมาร
นั้นเสด็จอยูบนปราสาททั้ง ๓ นั้น ตามฤดูทั้ง ๓, บําเรอดวยดนตรี
ลวนแตสตรีประโคม ไมมีบุรุษเจือปน, เสวยสุขสมบัติทั้งกลางวัน
กลางคืน จนมีพระชนมายุได ๒๙ ป, มีพระโอรสประสูติแตพระนาง
ยโสธราพระองคหนึ่ง ทรงพระนามวา ราหุลกุมาร.
สิทธัตถกุมารบริบูรณดวยสุข ตั้งแตยังทรงพระเยาว จนทรง
พระเจริญวัยเห็นปานนี้ ก็เพราะเปนพระราชโอรสสุขุมาลชาติ, ทั้ง
พระราชบิดาและพระญาติวงศ ไดทรงฟงคําทํานายของอสิตดาบส
วา จักมีคติเปนสองอยางใดอยางหนึ่ง ถาอยูครองสมบัติ จักเปน
จักรพรรดิราช, ถาออกบรรพชา จักไดเปนพระศาสดาเอกในโลก;
จําเปนอยูเองที่จะปรารถนาใหเสด็จอยูครองสมบัติ มากกวาที่จะยอม
ใหบรรพชา จึงตองคิดรักษาผูกพันไวใหเพลิดเพลินในกามสุขอยางนี้.
ฝายพระราชกนิฏฐภาดา ของพระเจาสุทโธทนะนั้น สุกโกทนศากยะมีโอรสองคหนึ่ง ทรงนามวา ' อานันทะ, ' อมิโตทนศากยะ
มีโอรส ๒ องค ทรงนามวา ' มหานามะ ' ๑ ' อนุรุทธ ' ๑ มีธดิ า ๑
องค ทรงนามวา ' โรหิณ,ี ' นางอมิตาพระราชกนิฏฐภคินี เปน
พระมเหสีของพระเจาสุปปพุทธะ ประสูตราชบุตรองค ๑ ทรงนามวา
๑

๑. แปลวา " บวง " ตามอรรถกถาแสดงวา เพราะอาศัยอุทานของมหาบุรุษซึ่งเปลง
ขึ้นในเวลาพระโอรสประสูติวา " ราหุล ชาต พนฺธน ชาต "
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' เทวทัตต ' ราชบุตรีองค ๑ ทรงนามวา ' ยโสธรา ' หรือ ' พิมพา '
พระชายาของสิทธัตถกุมาร. ' พระกุมารและพระกุมารีในศากยวงศ
ทั้ง ๒ สายนั้น ' เจริญขึ้นโดยลําดับ.
๑

๑. โดยนัยนีแ้ สดงวาเปนเชฏฐภาดาของพระนางพิมพา. ตามอรรถกถาธรรมบทวา พระ
เทวทัตต อางวาพระพุทธเจาแกแลว ขอปกครองคณะสงฆ สอวาพระเทวทัตตออนกวา
พระพุทธเจา แตตามพุทธประวัติฝายเหนือเลาเรื่องพระเทวทัตตที่เปนศัตรูของพระ
พุทธเจานั้น แสดงวาเปนอีกคนหนึ่ง ไมใชเปนพระภาดาของพระนางพิมพา. บางทีจะมี
ชื่อนี้หลายคนกระมัง ? สวนในอรรถกถาธรรมบทวาเปนคนเดียวกัน.
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ปริเฉทที่ ๔
เสด็จออกบรรพชา
สิทธัตถกุมาร เสด็จอยูครองฆราวาสสมบัติตราบเทาพระชนมายุ
๒๙ พรรษา. แตนั้น เสด็จออกบรรพชาประพฤติพระองคเปนบรรพชิต
แสวงหาพระสัมมาสัมโพธิญาณ, นําความสันนิษฐานวา นาจะ
สมจริงตามคําทํานายคติประการหลัง ในตําหรับมหาบุรุษลักษณะพยากรณศาสตรนั้น.
อะไรเปนมูลเหตุนําพระองคใหเสด็จออกบรรพชา ? และอาการ
ที่เสด็จออกนั้นเปนอยางไร ? เปนขอนาใครครวญอยู. พระอาจารย
ผูรจนาอรรถกถา แสดงความตามนัยมหาปทานสูตร วา ไดทอด
พระเนตรเห็นเทวทูต ๔ คือ คนแก คนเจ็บ คนตาย และสมณะ
อันเทวดาแสรงนิรมิตไวในระหวางทาง, เมื่อเสด็จประพาสพระราชอุทยาน ๔ วาระโดยลําดับกัน. ทรงสังเวชเหตุไดเห็นเทวทูต ๓ ขาง
ตน อันพระองคยังไมเคยพบมาในกาลกอน, ยังความพอพระหฤทัย
ในบรรพชาใหเกิดขึ้นเพราะไดเห็นสมณะ, และกลาวถึงอาการที่เสด็จ
ออกนั้นวา เสด็จหนีออกในกลางคืน ทรงมากัณฐกะ มีนายฉันนะ
ตามเสด็จ, ถึงฝงแมน้ําอโนมา ตรัสสัง่ นายฉันนะใหนํามาพระที่นั่ง
กลับคืนพระนครแลว ทรงตัดพระเมาลีดวยพระขรรค อธิษฐานเพศ
๑

๑. สุ. วิ. ทุติย. ๒/๑. ๒. ที. มหา. ๑๐/๑.

๒
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บรรพชิต ณ ที่นั้น.
ฝายพระอาจารยผูรจนาบาลีมัชฌิมนิกาย แสดงวา ทรงปรารภ
ความแก ความเจ็บ ความตาย อันครอบงํามหาชนทุกคนไมลวง
ไปได, แมเปนอยางนั้น เพราะโทษที่ไมไดฟงคําสอนของนักปราชญ
เห็นผูอื่นแกเจ็บตาย ยอมเบื่อหนายเกลียดชัง, ไมคิดถึงตัววาจะ
ตองเปนเหมือนอยางนั้นบาง เมาอยูในวัยในความไมมีโรคและใน
ชีวิต เหมือนหนึ่งเปนคนจะไมตองแกเจ็บตาย, มีแตขวนขวายหา
ของอันมีสภาวะเชนนั้น ไมคิดหาอุบายเครื่องพนบางเลย, ถึงพระองค
ก็มีอยางนั้นเปนธรรมดา แตจะเกลียดหนายเหมือนอยางเขาไมสมควร
แกพระองคเลย, เมื่อรูเห็นอยางนี้แลว ควรจะแสวงหาอุบายเครื่อง
พน; เมื่อทรงดําริอยางนี้ ก็บรรเทาความเมา ๓ ประการ และความ
เพลิดเพลินในกามสมบัติเสียได, จึงทรงดําริตอไปวา ธรรมดา
สภาวะทั้งปวง ยอมมีของที่มีขาศึกแกกัน, เชนมีรอนแลวก็มีเย็น
แก, มีมือแลวก็มีสวางแก, บางทีจะมีอุบายแกทุกข ๓ อยางนี้
ไดบางกระมัง ? ก็แตวา อันจะแสวงหาอุบายแกทุกข ๓ อยางนั้น
เปนยากอยางยิ่ง, ยังอยูในฆราวาสเห็นจะแสวงหาไมได เพราะ
ฆราวาสนี้เปนที่คับแคบนัก และเปนที่ตั้งแหงอารมณอันทําใจให
เศราหมอง เหตุความรัก ความชัง ความหลง ดุจเปนทางที่มา
แหงธุลี, บรรพชาเปนชองวาง พอเปนที่แสวงหาอุบายนั้นได; ทรง
ดําริอยางนี้แลว ก็มีพระอัธยาศัยนอมไปในบรรพชา ไมยินดีใน
๑

๑. ปาสราสิสูตร ม. มู. ๑๒/๓๑๘.
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ฆราวาสสมบัติ.
ครั้นสมัยอื่น พระองคยังกําลังเปนหนุม มีพระเกศาดําสนิท
ตั้งอยูในปฐมวัย, เมื่อพระมารดาพระบิดาไมใครยอม มีพระพักตร
อาบดวยน้ําพระเนตร ทรงกันแสงอยู, พระองคปลงพระเกศาและ
พระมัสสุแลว ทรงครองผากาสายะ ถึงความปฏิบัติเปนบรรพชิต
พระคันถรจนาจารยกลาวความไว ๒ นัยอยางนี้.
พิจารณาถึงมูลเหตุนําใหเสด็จออกบรรพชากอน. พระองคมี
พระชนมายุถึง ๒๙ ปแลว จักไมเคยพบ คนแก คนเจ็บ คนตายนั้น
เปนอันมีไมได, แมในเรื่องกลาววา พระราชบิดาตรัสสั่งใหคอยหาม
กน ก็ดูเหมือนจักเปนอันพนสามารถ, จักหามกันพระญาติผูใหญชั้น
เจาตาเจายายก็อยางไรอยู ? พระราชบิดาเองก็ทรงชราลงเหมือนกัน,
แมยังไมหงอม ก็พอพระกุมารจะทรงเห็นความแปรของสังขารได
เปนแน; ตางวาเอาเปนหามสําเร็จ, คนมีอายุถึงเทานั้นแลว ไมเคย
พบคนแก คนเจ็บ คนตายเลย จักเปนคนฉลาดอยางไรได ? ดูแต
เด็กที่ผูใหญปราบใหหงิมมาแตเล็กเถิด, ถาเด็กนั้นจักวองไวไหวพริบ
เมื่อโต ก็ปราบไมอยู, ถาเปนผูที่ปราบได, ก็ตองเปนผูขาดจาก
คุณสมบัติเชนนั้นมาแตเดิม หรือเสียลักษณะเชนนั้นในเวลาที่กําลัง
ถูกปราบ, สวนพระศาสดา ปรากฏโดยพระพุทธจรรยาวา ทรง
พระปรีชาลึกซึ้ง, อันจะถูกหาม ก็คงเชนไมใหไปเยี่ยมไขเยี่ยมตาย
ของใคร ๆ แมเปนพระญาติ, และผูถือเพศเปนบรรพชิตเลา มิใช
วาเฉพาะมีในพระพุทธศาสนาเทานั้น กอนแตพุทธุปบาทกาลก็มี
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บรรพชิต คือ นักบวช เชนชฎิล ปริพาชก เหมือนกัน.
สันนิษฐานวา เรื่องเชนนั้น นาจะไดมาจากหนังสือกาพยของ
จินตกวี ทานผูประพันธเปนเจาบทเจากลอนแตงขยายเรื่องจริงให
เขื่อง ดวยหมายจะใหไพเราะในเชิงกาพย. ถอดเอาใจความก็จะพึง
ไดดังนี้: พระมหาบุรุษ ไดเคยทรงพบ คนแก คนเจ็บ คนตาย มาแลว
แตไมไดเก็บเอามาทําในพระหฤทัยตอไป. คราวที่วาเห็นเทวทูตนั้น
คือ ทรงปรารภถึงคนแกเจ็บตาย นอมเขามาเปรียบกับพระองคเอง
แลว ทรงสังเวช, ไดทอดพระเนตรเห็นบรรพชิตในคราวนั้นแลว
ทรงดําริวา " สาธุ โข ปพฺพชฺชา " บวชดีนักแล. ขอขี้หนังสือ
เตลงพาย และหนังสือยอพระเกียรติ เปนตัวอยางแหงเรื่องเชนนี้.
คราวนี้ พระคันถรจนาจารยนํามากลาวอีกตอหนึ่ง, ถาทาน
ไมใชผูเชื่องมงาย ก็คงคิดเห็นวาจะถอดใจความกลาว. เมื่อถือเอา
ความผิด อาจทําความใหฉลาดได สูกลาวไวทั้งอยางนั้นไมได, หา
ไดเพงถึงความเสื่อมแหงความเขาใจในเชิงหนังสือของคนขางหนาไม.
ความเห็นเชนนั้น ไดเกิดขึ้นแกขาพเจาเอง เมื่อครั้งรจนาพุทธานุพุทธประวัติคราวแรก ๒๑ ปลวงมาแลว และนําใหรจนาเรื่องนี้
เขารูปอยางนี้.
ฝายคําของพระอาจารยผูรจนาบาลีมัชฌิมนิกายนั้น ถอดกลาวไว
เฉพาะใจความเปนตํานานแท แตหมดอรรถรสในเชิงกาพย. คงได
ความตามมติแหงพระอาจารยทั้ง ๑ พวกวา พระมหาบุรุษทรงปรารภ
ชราพยาธิมรณะที่ไดพบเห็นโดยปกตินี้เอง แลวเสด็จออกบรรพชา.
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เชนนี้ ดูเหมือนเปนทีวา เสด็จออกดวยพระหฤทัยสลด ตองการเพียง
จะหาอุบายหลีกใหพน ไมเชิงแสวงหาพระสัมมาสัมโพธิญาณแทง
แตครั้นไดตรัสรูแลว จึงทรงดําริจะโปรดสัตวดวยพระอัธยาศัยประกอบ
ดวยพระกรุณา. ขอนี้ อาจมีในวารจิตของมนุษย แตไมสมกับคํา
พรรณนาพระปณิธานของพระโพธิสัตว ผูบําเพ็ญพระบารมีมามากกวา
มากเพื่อจะโปรดสัตว, ตลอดถึงคําทํานายและอัศจรรยตาง ๆ ใน
ปจฉิมภพ. ถาจะถือวา เรื่องเหลานั้นเลาตามหลังพระองคเมื่อ
เปนผูวิเศษแลว ก็ไมนาจะผิด, แตยังมีทางสันนิษฐานไดสนิทยิ่งกวา
นี้อีก คือ พระมหาบุรุษทรงพิจารณาเห็นมหาชนผูเกิดมาแลว แก
เจ็บตายไปเปลา หาไดทําชีวิตใหมีประโยชนเทาไรไม, ยิ่งในราชสํานัก
มัวเมาอยูในหมูสตรีบําเรอ ทั้งกลางวันและกลางคืน ยิ่งทําชีวิตให
เปนหมันหนักเขา. พระองคทรงเบื่อหนายความเปนอยูของพระองค
ดวยอาการเชนนั้น ที่เขาอื่นสําคัญเห็นเปนสุขอยางยิ่งในทางโลกีย.
สมคําวา หองปราสาทอันเกลื่อนกลาดไปดวยนางบําเรอผูนอนหลับ
สวางรุงเรืองดวยประทีป ปรากฏแกพระองคดุจปาชา ทรงเห็น
บรรพชาเปนที่หางจากอารมณอันลอใหหลงและมัวเมา, เปนชองที่
จะไดบําเพ็ญปฏิบัติ เปนประโยชนตนประโยชนผูอื่น ทําชีวิตใหมี
ผลไมเปนหมัน, ทรงสันนิษฐานลงเชนนี้แลว จึงไดเสด็จออกบรรพชา.
เมื่อถือเอาความเชนนั้น ขอวาทรงปรารภชราพยาธิมรณะ ไดความ
สลดพระหฤทัยจนไมเพลิน กับขอวา พระองคมีพระอัธยาศัยประกอบ
ดวยพระกรุณามาแตไหนแตไรยอมไมแยงกัน.

นักธรรมตรี - พุทธประวัติเลม ๑ - หนาที่ 28

คราวนี้ พิจารณาถึงอาการเสด็จออกบรรพชาตอไปอีก. คํา
ของพระอรรถกถาจารยวา เสด็จหนีออกในเวลากลางคืน ทรงมา
กัณฐกะ มีนายฉันนะตามเสด็จนั้น, นาจะกลาวโดยอุปมา. มีเรื่อง
ในพราหมณสมัย อันจะสาธกความนี้ไดอยู. เปนธรรมเนียมของ
ทานผูปรารถนาจักรพรรดิราชสมบัติ จะตองเที่ยวจาริกไปตามลําพัง
ผูเดียวหรือนอยคน สูชลาลัยศักดิ์สิทธิ์อันมี ณ ทีน่ ั้น ๆ, นําสักการะ
และสรงสนานทั่วตําบลแลวจึงกลับมานคร. ในลําดับนั้น ปลอย
เศวตอัสดรใหเที่ยวไปในชนบท ยกทัพติดตามมาไป ชนบทใดไม
ยอมอยูใตอํานาจ ชนบทนั้นก็หามมา ไมปลอยใหเหยียบแดน.
ทัพที่ยกตามไปก็เขารบ เพื่อตีชนบทนั้นไวในอํานาจ. ถาเจาของ
มาแพ ก็ตองเลิกปลอยมา, ถาชนะ ก็ปลอยมาตอไป, ชนบทใด
ยอมไมตอสู ก็ปลอยมาและกองทัพเขาเหยียบแดน. ครั้นไดชนบท
ทั้งหลายอยูใตอํานาจทั่วแลว ยกทัพพามากลับนคร, คราวนี้ตั้งพิธี
บูชายัญ ฆามานั้นเซนเทวดา เปนเครื่องหมายความสําเร็จแหงความ
เปนจักรพรรดิราช ยัญชนิดนี้เรียกวาอัศวเมธะ แปลวา เปนเหตุ
ฆามา, พระเจาชนเมชยะไดเคยทรงบูชา. พระโบราณาจารยผูถือ
พระพุทธศาสนาเปลี่ยนชื่อยัญนี้เปนสัสสเมธะ แปลวา ความฉลาดใน
อันบํารุงขาวกลา, ตั้งเปนสังคหวัตถุประการหนึ่ง อันพระราชาจะพึง
ทรงบําเพ็ญการบูชายัญ ก็แสดงโดยเปนทรงบําเพ็ญมหาบริจาค, ดั่ง
๑

๑. เรียกโดยโวหารขางพระพุทธศาสนา ว.ว.
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กลาวถึงพระเจามหาวิชิตราชทรงบูชายัญในกูฏทันตสูตร ฉะนั้น. เรื่องที่
เลามานี้ ตั้งแตไปเที่ยวอาบน้ําจนถึงบูชายัญ มีในปกรณของพวกถือ
พระพุทธศาสนาแทบทั้งนั้น แตกระจุยกระจาย, ไมเคยรูเรื่องในทาง
อื่น คุมกันเขาไมติด.
พระอรรถกถาจารย กลาวถึงเรื่องพระมหาบุรุษทรงมากัณฐกะ
สีขาวออกผนวช เทียบกับทานผูปรารถนาจักรพรรดิราชสมบัติยกทัพ
ไปกับมา เอาเทวดามาแหแทนกองเสนา, เพื่อจะแสดงปฏิปทาทั้ง
สองฝายเปนคูกันดั่งกลาวไวในคําทํานายมหาบุรุษลักษณะนั้น. เมื่อเอา
เทวดามาแห ก็จําจะตองเสด็จออกอยางเงียบในกลางคืน ไมใหใครรู
อยูเอง.
นายฉันนะนั้นมาปรากฏเปนภิกษุในภายหลัง ถือวาตัวเปนขา
เกาแก ใครวาไมฟง เกิดความบอย ๆ อยูมาจนถึงนิพพานสมัย
พระศาสดาทรงหาวิธีทรมานอยูเสมอ, ในครั้งนั้น ตรัสสั่งแนะสงฆ
ไวใหลงพรหมทัณฑ คือ อยางใหใครวากลาว ปลอยเสีย จะทํา
อะไรก็ชาง ; ดวยอุบายนั้น พระฉันนะหายพยศ. เรื่องที่เลา บงวา
มีมูลอยู. สวนคําของพระอาจารยผูรจนาบาลีมัชฌิมนิกาย ดูเปนที
แสดงวา เสด็จออกบรรพชาซึ่งหนา แยงคํากอนอยู. ถาเสด็จหนี
ออกไปในกลางคืน, และนครกบิลพัสดุไมใหญโตหรือคับขัน ก็นา
จะสําเร็จ, แตในทองเรื่องติดขัดที่ไหน ทานเอาเทวดาเขาชวย ก็ละ
ไปไดเหมือนกัน, แตมีปญหาวา พระราชบิดาทรงทราบแลว เหตุ
๑

๒

๑. ที. สี. ๙/๑๖๒. ๒. มหาปรินิพพานสูตร ที. มหา. ๑๑/๑๗๘.
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ไฉนไมตรัสสั่งใหติดตาม ? และเมื่อนายฉันนะกลับมานครแลวก็ไม
ไดยินวาทรงพระพิโรธและลงราชทัณฑแกนายฉันนะอยางไร ? ถาเสด็จ
ออกโดยซึ่งหนา, ก็มีปญหาอีกวา พระราชบิดาไมทรงยอมอยูแลว
ถึงทรงกันแสง, แตเหตุไฉนจึงขัดไวไมได ? นาจะมีเหตุจําเปน
อยางไรอันไมปรากฏ; ถาหนีออกไปไมใหกลาติดตาม, ถาออกซึ่ง
หนา ไมใหกลาขัด. เทียบกับบรรพชาของสาวกก็มีทั้ง ๒ นัย, พระ
ยสออกผูเดียวในราตรี, พระรัฐบาลที่บิดาหวงออกซึ่งหนา, แตมีคํา
แกปญหาทั้ง ๒ ขอ. เมื่อพระยสออกแลว พอบิดาทราบก็ออกตาม
พบแลวชวนใหกลับ แตทานไดฟงพระธรรมเทศนาสําเร็จพระอรหันต
แลว ไมใชผูจะอยูครองฆราวาสเสียแลว. พระรัฐบาลลาบิดาบวช
แตไมไดรับอนุญาต เสียใจและอดอาหารจะไดตายเสีย, บิดาจึงตอง
อนุญาตผอนตามใจ ดวยหมายวาบวชไปไมได ก็คงกลับมาเอง ดี
กวาจะปลอยใหตายเสียในเวลานั้น. ในบรรพชาของพระมหาบุรุษ
ยังสันนิษฐานลงไมถนัด.
ในบางพระสูตรกลาวถึงการบําเพ็ญพรตแหงพระราชา บางที
จะไดแกการเที่ยวจาริกสูชลาลัยศักดิส์ ิทธิ์ดังกลาวแลว. ถาพระมหาบุรุษเสด็จออกดวยอาการอยางนั้นกอนแลว จึงทรงบรรพชาตอภายหลัง
จะออกไดโดยสะดวกกระมัง ? ทั้งจะไมถูกติดตามดวย. ขอนี้ไมพน
จากทวงทีอันกลาวไวในอรรถกถาทีเดียวนัก เพราะเอาอยางคติของ
ทานผูปรารถนาจักรพรรดิราชสมบัติดวยกัน, และถาถือความวาเมื่อ
๑

๒

๑. ยสวตฺถุ. มหาวคฺค. ปม. ๔/๒๘. ๒. รัฏฐปาลสูตร. ม. ม. ๑๓/๓๘๘.
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จะทรงบรรพชา ตรัสสัง่ นายฉันนะหรือคนอื่นมาทูลพระราชบิดา ๆ
ไมปรารถนาใหบวชและทรงกันแสงอยูขางนี้ ทรงบรรพชาอยูขาง
โนน. ขอนี้กไ็ มแยงคําพระอาจารยผูรจนาบาลีมัชฌิมนิกายไปทีเดียว
แตดูเปนการเดาจัดเกินไป. ขอยุติลงวา ยังไมไดเหตุอันพอแหงอาการ
ที่เสด็จออกบรรพชา.
คราวนี้พิจารณาถึงวิธีบรรพชา. เพื่อจะใหเขาใจชัด จักกลาว
ธรรมเนียมไวผมแหงคฤหัสถกอน. พวกคฤหัสถไวผมยาว เกลารวบ
ขึ้นขมวดเปนเมาลีไวบนกระหมอม, ที่พวกพมาทําตามอยาง แตได
พบในหนังสือแสดงธรรมเนียมของพวกพราหมณในยุคหลังวา พวก
พราหมณไวผมยาว เกลาเปนจุกเฉพาะบนกระหมอม โกนขางลาง
อยางไวจุกแหงพวกเด็กในประเทศนี้. พวกเราไดอยางมา แตเดิมที
ผูใหญก็คงไวเหมือนกัน, ครั้นเรียวลงตัดเสียไมเกลาเปนจุก แตคง
โกนผมขางลางเหมือนกัน กลายเปนผมมหาดไทย, เปนแตปลอย
ใหเด็กไวชั่วคราว. ในเมืองพัทลุงยังมีพวกพราหมณเกลาจุกอยางนี้
ในป ( ๒๔๕๕ ) ขาพเจาไดพบ ๓ คน. ธรรมเนียมนี้คงมีเกาแกเหมือน
กัน แตตกมาในประเทศเราก็นานแลว, เขาใจวานาจะมีทั้ง ๒ อยาง.
เมื่อพระมหาบุรุษเสด็จออกบรรพชา ทรงทําอยางไรแกพระ
เมาลี ? คําของพระอรรถกถาจารยวาทรงตัดดวยพระขรรคคราวเดียว
เทานั้น, พระเกศาเหลือยาวประมาณ ๒ องคุลี มวนกลมเปน
ทักษิณาวัฏ, ตั้งอยูกําหนดเทานั้นจนนิพพาน. คําของพระมัชฌิมภาณกาจารยวา ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ แปลวาโกนพระเศียร.
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พระเมาลีนั้น อยางไรก็คงตองตัด คํานั้นเปนอันไมผิด. ถอดใจความ
แหงคําเหลือวา ตั้งแตนั้นมา ไมไวพระเกศายาวกวา ๒ นิ้วอีก
จนตลอดพระชนมายุ, ความก็ลงกันกับของพระมัชฌิมภาณกาจารย
เพราะในพระวินัย มีพระพุทธานุญาตใหไวผมไดยาวเพียง ๒ นิ้วหรือ
นาน ๒ เดือน.
เหตุไฉนพระพุทธรูปโบราณจึงมีพระเกตุมาลา ดูเปนทีเกลาพระ
เมาลี ? พระพุทธรูปโดยมากเปนอยางนั้น แตพระพุทธรูปศิลาใน
แควนเนปาล อินเดียตอนเหนือ ดูเปนตัดพระเมาลีเหลือไวยาว ๆ
กวา ๒ นิ้ว. ถาพระพุทธรูปเหลานี้ทําตามเรื่องในอรรถกถาวาตัดพระ
เมาลีดวยพระขรรคก็แลวไป. ถาไมอยางนั้น ก็จะนําใหสันนิษฐาน
อีกทางหนึ่ง. ธรรมเนียมของบรรพชิตในครั้งนั้น เกลาผมเซิงที่เรียก
วาชฎาก็มี เชนชฎิลกัสสปะพี่นอง ๓ รูปกับพวกบริวาร, ที่โกนผมก็มี
เชนพวกอาชีวกและพวกนิครนถ. การบรรพชาของพระมหาบุรุษ
ตามเรื่องดูเหมือนเปนตามลําพังพระองคเดียว, แตการเสด็จอยูใน
สํานักอาฬารดาบสและอุททกดาบส แสดงดวยวาเนื่องดวยคณะ, เมื่อ
เปนเชนนี้ การถือเพศนาจะตองเปนตามแบบของคณะ. บางทีพระ
องคจะถือเพศเกลาชฎาหรือตัดพระเมาลีแตไวยาว ๆ มากอน ภายหลัง
จึงเปลี่ยนเปนโกนทีเดียว แตในปฐมโพธิกาล คือยุคตื้นแหงตรัสรู
นั้นเอง, เพราะเมื่อทรงอนุญาตสาวกเพื่อใหอุปสมบทแกกุลบุตรได
ดวยใหกลาวแสดงตนถึงพระรัตนะ ๓ เปนสรณะ, ตรัสใหผูจะรับ
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อุปสมบทปลงผมและหนวดกอน. บางทานเขาใจวา พระศาสดาเอง
ไมไดทรงโกนพระศก เปนแตตรัสใหสาวกเทานั้นโกนผม. ขอนี้ไม
สมกับเรื่องในบาลี ทั้งขางพระวินัย ทั้งขางพระสูตร.
ในพระวินัย มีเรื่องเลาไววา พระนันทพุทธอนุขา มีรูปพรรณสัณฐานคลายพระศาสดา ต่ํากวาพระองค ๔ นิ้ว. ทานดําเนินมา
ภิกษุทั้งหลายแลเห็นแตไกล สําคัญวาพระศาสดา พากันลุกยืนรับ
เสด็จ ครั้นเขามาใกลกลายเปนพระนันทะไป.
ในสามัญญผลสูตร เลาเรื่องพระเจาอชาตศัตรู พระเจาแผนดิน
มคธ เสด็จไปเฝาพระศาสดา ที่อัมพวันของหมอชีวก แขวงกรุงราชคฤหในคืนหนึ่ง ตรัสถามหมอชีวกวา " ไหน พระผูมีพระภาคเจา ? "
หมอชีวกทูลวา " พระองคประทับนั่งอิงเสากลาง ผันพระพักตรมา
ทางดานบูรพา ภิกษุสงฆหอมลอมนั่น. "
สองเรื่องนี้แสดงวาพระเศียรของพระศาสดาเหมือนกับของสาวก
บางทีการตัดพระเมาลีนั้นเอง เปนเหตุใหพระราชบิดาและพระญาติวงศสิ้นหวังในพระองค. เพราะไดยินวา คนในครั้งนั้น ถือการตัด
การโกนผมวาเปนจัญไร คนผูตัดหรือโกนผมแลว เปนที่ดูหมิ่นของ
คนทั้งหลาย, แมในภายหลัง พราหมณบางคนก็ไดกลาววาจาปรามาส
พระองควา คนหัวโลน. เพื่อตัดหวังในทางฆราวาสกระมัง บรรพชิต
บางพวกจึงถือเพศโกนผม ?
ผากาสายะหรือผากาสาวะนั้น คือผาที่ยอมดวยรสฝาดแหงตนไม
๑

๒

๓

๑. มหาวคฺค. ปม. ๔/๔๑. ๒. มหาวิภงฺค. ทุติย. ๒/๕๑๑. ๓. ที. สี. ๙/๖๕.

นักธรรมตรี - พุทธประวัติเลม ๑ - หนาที่ 34

สี่เหลืองหมน เปนของที่บรรพชิตพวกอื่นใชเหมือนกัน, มีจํานวน
เทาไร คําพระมัชฌิมภาณกาจารยกลาวเปนพหูพจน แปลวามากกวา
ผืนเดียว. คําพระอรรถกถาจารยกลาววา ครบไตรจีวร คือ สังฆาฏิ
ผาซอนนอก อยางเสื้อหนาวของคฤหัสถในบัดนี้ ๑, อุตตราสงค
ผาหม ๑, อันตรวาสก ผานุง ๑. แตสอบไดแนวา เดิมมีเพียงผานุง
กับผาหมเทานั้น แคบสั้นไมใหญเหมือนจีวรพระในทุกวันนี้. สังฆาฏิ
เปนบริขารเพิ่มขึ้นทีหลัง, เรื่องนี้จะงดไวกลาวแผนกหนึ่ง เพราะไม
เกี่ยวกับอนุสนธิ.
ผานี้ทรงไดมาจากไหน ? พระอรรถกถาจารยแสดงวา ฆฏิการพรหมนํามาถวายพรอมกับบาตร. พระมัชฌิมภาณกาจารยหาไดกลาว
ถึงไม. ถอดใจความแหงคําอรรถกถา นาจะทรงไดในสํานักบรรพชิต
ผูไดสมาบัติ เพราะสมาบัติเปนเหตุแหงความเกิดเปนพรหม. ถาจะ
ตองแสวงหาผากาสายะ บรรพชาของพระองค คงเนื่องดวยความ
ตระเตรียม.
มูลเหตุแหงบรรพชา อาการเสด็จออก และวิธีบรรพชา เปน
ปญหาที่จะพึงพิจารณาอยู สุดแทแตปราชญผูคนควาในตํานานจะพึง
สันนิษฐานเห็น, กลาวไวในที่นี้พอเปนเครื่องนําทาง.
จะอยางไรก็ตาม คงไดความลงรอยเดียวกันวา พระมหาบุรุษ
ไดเสด็จออกบรรพชาแลวจากศากยสกุลเมื่อพระชนมายุได ๒๙ ปแล.
๑

๑. ดู วินัยมุขเลม ๒ กัณฑที่ ๑๒ บริขารบริโภค.

นักธรรมตรี - พุทธประวัติเลม ๑ - หนาที่ 35

ปริเฉทที่ ๕
ตรัสรู
พระมหาบุรุษทรงบรรพชาแลว เสด็จแรมอยูที่อนุปยอัมพวัน
แขวงมัลลชนบท ชั่วเวลาราว ๗ วัน, แลวเสด็จจาริกไปในตางดาว
เขาเขตมคธชนบท. มีคาํ กลาวในบรรพชาสูตร และในอรรถกถา เจือกัน
วา ไดเสด็จผานกรุงราชคฤห, พระเจาพิมพิสารพระเจามคธ ไดเสด็จ
มาพบเขา ตรัสถามถึงชาติสกุลแลว ตรัสชวนใหอยู จะพระราชทาน
อิสริยยศยกยอง, พระองคไมทรงรับ แสดงพระประสงควา มุงจะแสวง
หาพระสัมมาสัมโพธิญาณ. พระเจาพิมพิสารทรงอนุโมทนาแลวตรัส
ขอปฏิญญาวา ตรัสรูแลวขอใหเสด็จมาเทศนาโปรด.
เปนธรรมดาอยูเองที่พระองคยังไมเคยเสพลัทธินั้น ๆ ซึง่ เปนที่
นิยมนับถือวาเปนบุญอยางยิ่ง และเปนเหตุสําเร็จแหงสิ่งที่ประสงค
นั้น ๆ อันคณาจารยสั่งสอนกันอยูในครั้งนั้น, ก็จําเปนที่จะตองทรง
ทดลองดูวา ลัทธิเหลานี้จะเปนอุบายเครื่องสําเร็จความประสงคได
บางกระมัง ? จึงไดเสด็จไปอยูในสํานักอาฬารดาบส กาลามโคตร
และอุทกดาบส รามบุตร ซึ่งมหาชนนับถือวาเปนคณาจารยใหญ
โดยลําดับ, ขอศึกษาลัทธิสมัยของทาน ๆ ก็สั่งสอนตามลัทธิของตน
จนสิ้นแลว สรรเสริญพระมหาบุรุษวามีความรูเสมอดวยตน และชวน
ใหอยูชวยกันสั่งสอนหมูศิษยตอไป. พระองคไดทรงทําทดลองใน
๑

๒

๓

๔

๑. ดูตามระยะทางนาจะผานโกศลชนบทกอน. ว. ว. ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๔๐๕. ๓. ป. โช.
ทุติย. ๒๓๓. ๔. พบกันที่ภูเขาบัณฑวะ.
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ลัทธินั้นทุกอยางแลว เห็นวาไมใชทางพระสัมมาสัมโพธิญาณ จึงเสด็จ
ออกจากสํานักดาบสทั้ง ๒ นั้น จาริกไปในมคธชนบท บรรลุถึง
ตําบลอุรุเทลาเสนานิคม, ไดทอดพระเนตรเห็นพื้นที่ราบรื่น แนวปา
เขียวสด เปนที่เบิกบานใจ แมน้ําไหล มีน้ําใสสะอาด มีทาอันดี
นารื่นรมย โคจรคาม คือหมูบานที่อาศัยเที่ยวภิกขาจารก็ตั้งอยูใกล
โดยรอบ. ทรงพระดําริเห็นวาประเทศนั้น ควรเปนที่ตั้งความเพียร
ของกุลบุตรผูมีความตองการดวยความเพียรได จึงเสด็จประทับอยู
ณ ที่นั้น.
พระมหาบุรุษทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา ทรมานพระกายใหลําบาก
เปนกิจยากที่จะกระทําได.
วาระแรก ทรงกดพระทนตดวยพระทนต กดพระตาลุ ดวยพระ
ชิวหาไวใหแนน จนพระเสโท ไหลออกจากพระกัจฉะ , ในเวลานั้น
ไดเสวยทุกขเวทนาอันกลา เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง จับบุรุษมี
กําลังนอยไวที่ศีรษะหรือที่คอบีบใหแนนฉะนั้น, แมพระกายกระวน
กระวายไมสงบระงับอยางนี้ ทุกขเวทนานั้น ก็ไมอาจครอบงําพระ
หฤทัยใหกระสับกระสวน, พระองคมีพระสติตั้งมั่น ไมฟนเฟอน ปรารภ
ความเพียร ไมทอถอย. ครั้นทรงเห็นวาการทําอยางนั้นไมใชทาง
ตรัสรู จึงทรงเปลี่ยนอยางอื่น.
วาระที่ ๒ ทรงผอนกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ, เมื่อลมไมไดเดิน
สะดวกโดยชองพระนาสิกและชองพระโอษฐ ก็เกิดเสียงดังอูทางชอง
๑

๒

๑. เพดาน. ปาก. ๒. เหงื่อ. ๓ รักแร.

๓
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พระกรรณทัง้ สอง ใหปวดพระเศียร เสียดพระอุทร รอนในพระกาย
เปนกําลัง, แมไดเสวยทุกขเวทนากลาถึงเพียงนี้ ทุกขเวทนานั้นไม
อาจครอบงําพระหฤทัยใหกระสับกระสาย มีพระสติตั้งมั่นไมฟนเฟอน
ปรารภความเพียรไมยอหยอน. ครั้นทรงเห็นวาการทําอยางนี้ไมใชทาง
ตรัสรู จึงเปลี่ยนอยางอื่นอีก.
วาระที่ ๓ ทรงอดพระอาหาร ผอนเสวยแตวันละนอย ๆ บาง
เสวยพระอาหารละเอียดบาง, จนพระกายเกี่ยวแหง พระฉวีเศรา
หมอง พระอัฐิปรากฏทั่วพระกาย, เมื่อทรงลูบพระกาย เสนพระ
โลมามีรากอันเนาหลุดรวงจากขุมพระโลมา, พระกําลังนอยถอยลง
จะเสด็จไปขางไหนก็ซวนลม, จนชนทั้งหลายไดเห็นแลวกลาวทักวา
พระสมณโคดม ดําไป, บางพวกกลาววา ไมดํา เปนแตคล้ําไป, บาง
พวกกลาววา ไมเปนอยางนั้น เปนแตพรอยไป.
ภายหลังทรงสันนิษฐานวา การทําทุกรกิริยาไมใชทรงตรัสรู
แนแลว ไดทรงเลิกเสียดวยประการทั้งปวง กลับเสวยพระอาหาร
โดยปกติ ไมทรงอดตอไปอีก.
พระอาจารยผูรจนาบาลีมัชฌิมนิกาย แสดงเหตุทรงปรารภ
บําเพ็ญทุกรกิริยาแลวเลิกเสียดังนี้วา ครั้งนั้น อุปมา ๓ ขอ ทีพ่ ระ
มหาบุรุษไมเคยทรงสดับ มาปรากฏแจมแจงแกพระองควา :สมณพราหมณ เหลาใดเหลาหนึ่ง ซึ่งมีกายไมไดหลีกออกจากกาม
๑

๒

๑. มหาสัจจกสูตร ม. มู. ๑/๔๔๗.
๒. พราหมณ ๒ พวก คือ พราหมณผูสมณะ ๑ พราหมณผูคฤหบดี ๑ นี้พวกแรก คือ
ผูถือบวช. ว. ว.
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และมีความพอใจรักใครในกาม ยังละใหสงบระงับไมไดดี, สมณพราหมณ
เหลานั้น แมไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาแสบเผ็ด ที่เกิดเพราะความ
เพียรก็ดี ไมไดเสวยก็ดี ก็ไมควรจะตรัสรู, เหมือนไมสดที่ชุมดวยยาง
บุคคลแชไวในน้ํา, บุรุษมีความตองการดวยไฟ มาถือเอาไมสําหรับ
สีไฟมาสีเขา ดวยหวังจะใหเกิดไฟ, บุรุษนั้นไมอาจใหไฟเกิดขึ้นได
ตองเหน็ดเหนื่อยลําบากเปลา เพราะไมนั้นยังสดมียางอยู ทั้งยังแชไว
ในน้ํา.
อีกขอหนึ่ง สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง แมมีกายหลีก
ออกจากกามแลว แตยังมีความพอใจรักใครในกาม ยังละใหสงบระงับ
ไมไดดี, สมณพราหณเหลานั้น แมไดเสวยทุกขเวทนาเชนนั้น
อันเกิดเพราะความเพียรก็ดี ไมไดเสวยก็ดี ก็ไมควรจะตรัสรู, เหมือน
ไมสดที่ชุมดวยยาง แมหางไกลจากน้ํา บุคคลตั้งไวบนบก, บุรุษก็ไม
อาจสีใหเกิดไฟได ถาสีเขา ตองเหน็ดเหนื่อยลําบากเปลา เพราะไมนั้น
แมตั้งอยูบนบกแลว ก็ยังเปนของสดชุมดวยยาง.
อีกขอหนึ่ง สมณพราหณเหลาใดเหลาหนึ่ง มีกายหลีกออก
จากกามแลว และละความพอใจรักใครในกาม ใหสงบระงับดีแลว
สมณพราหมณเหลานั้น ไดเสวยทุกขเวทนาเชนนั้น อันเกิดเพราะ
ความเพียรก็ดี แมไมไดเสวยเลยก็ดี ก็ควรจะตรัสรูได, เหมือนไม
แหงที่ไกลจากน้ํา บุคคลวางไวบนบก, บุรุษอาจสีใหเกิดไฟขึ้นได
เพราะเปนของแหง ทั้งตั้งอยูบนบก.
พระองคจะปองกันจิตไมใหนอมไปในกามารมณ จึงไดทรง
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บําเพ็ญทุกรกิริยา, ครั้นทําไปขานาน ก็หาไดผลที่มุงหมายไม, กลับทรง
ดําริใหมวา สมณพราหณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไดเสวยทุกขเวทนาอัน
กลาแสบเผ็ด ที่เกิดเพราะความเพียรในกาลลวงแลวก็ดี จักไดเสวยใน
กาลขางหนาก็ดี เสวยอยูใ นกาลบัดนี้ก็ดี, ทุกขเวทนานั้น ก็อยางยิ่ง
เพียงเทานี้ ไมเกินกวานี้ขึ้นไป, ถึงอยางนั้น เราก็ไมสามารถจะตรัสรู
ดวยทุกรกิริยาอันเผ็ดรอนอยางนี้ ; ชะรอยทางตรัสรูจะมีเปนอยางอื่น
กระมัง ? คราวนี้ เกิดพระสติหวนระลึกถึงความเพียรทางใจวา
จักเปนทางตรัสรูไดกระมัง ? ใครจะทรงตั้งปธานทางจิต ทรงคิด
เห็นวา ความเพียรเชนนั้น คนซูบผอมเชนนี้ ไมสามารถใหเปน
ไปได จําเราจะกินอาหารแขนคือขาวสุก ขนมกุมมาส ใหมีกําลังกอน;
ทรงสันนิษฐานเชนนี้แลว จึงกลับเสวยพระอาหารโดยปกติ.
ฝายปญจวัคคีย คือพวกบรรพชิต ๕ รูป ชื่อโกณฑัญญะ ๑
วัปปะ ๑ ภัททิยะ ๑ มหานามะ ๑ อัสสชิ ๑, แตเดิมเปนพราหมณ
ไดเห็นบาง ไดยินบาง วาพระมหาบุรุษมีลักษณะตองตามมหาบุรุษลักษณพยากรณศาสตร จึงมีความเคารพนับถือและเชื่อในพระองค
เปนอันมาก, เมื่อพระองคเสด็จออกทรงผนวช พราหมณ ๔ คนนั้น
ดําริเห็นวา บรรพชาของพระมหาบุรุษ จักไมเลวทรามเสื่อมเสียจาก
๑

๒

๑. มหาสัจจกสูตร ม. มู. ๑๒/๔๕๘.
๒. ดังไดสดับมา โกณฑัญญะไดอยูในพวกพราหมณ ๑๐๘ คน ผูไดถูกนิมนตฉันในวัน
รับพระลักษณะและขนานพระนาม เปนเด็กกวาพราหมณอื่น ๆ ฝายพวกพราหมณ
อีก ๔ คน เปนบุตรของพราหมณพวกนั้น ไดยินบิดาเลาใหฟง. ว. ว.
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ประโยชน คงจะมีผลแกผูอื่นดวย, ครั้นคิดอยางนั้นแลว จึงพากัน
ออกบวชตามพระมหาบุรุษ คอยเฝาอยูปฏิบัติทุกเชาค่ํา ดวยหวังวา
พระองคไดบรรลุธรรมใด จักทรงสั่งสอนใหตนบรรลุธรรมนัน้ บาง.
ครั้นเห็นพระองคทรงละทุกรกิริยาทีป่ ระพฤติมาแลว, เห็นรวมกันวา
พระองคกลายเปนผูมักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพื่อความเปนผู
มักมากเสียแลว. จึงเบื่อหนายในการที่จะปฏิบตั ิตอไป ดวยเห็นวา
พระองคคงไมอาจบรรลุธรรมพิเศษอยางใดอยางหนึ่ง, พากันหลีกไป
เสียจากที่นั้น ไปอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี.
ขอที่ปญจวัคคียไดมาอยูอุปฏฐากพระมหาบุรุษ ในเวลาทรง
บําเพ็ญทุกรกิริยา, ดูเหมือนจะมาเปนพยานของพระองคในเวลาที่ได
ตรัสรูแลวไป ถาพระองคจะทรงแสดงธรรมสั่งสอนใคร ๆ ใหละอัตตกิลมถานุโยค คือการประกอบความลําบากแกตนเปลา ก็จะไดแนะนํา
ใหสิ้นสงสัยวา ' อัตตกิลมถานโจรนั้น เราไดเคยประพฤติมาแลว
ไมมีใครจะประพฤติไดยิ่งไปกวาเรา, แมเชนนี้ ก็ไมเปนทางที่จะใหรู
ธรรมพิเศษอยางใดอยางหนึ่ง. ' ผูนั้นก็จะไดละความนิยมนับถือใน
อัตตกิลมถานโยคนั้น แลวปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองค เพื่อ
บรรลุประโยชนตามสมควร. ครั้นถึงเวลาที่จะทําความเพียรเปนไป
ในจิตที่ตองการความสงัด ก็เผอิญใหปญจวัคคียนั้นคิดเบื่อหนายแลว
หลีกไปเสีย, ดูเหมือนเธอทั้งหลายไมใหเปนอันตรายแกความสงัดของ
พระองค.
๑

๑. บัดนี้เรียกวา ' สารนาถ ' แขวงเมืองพาราณสี.
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ฝายพระมหาบุรุษเสวยอาหารแขน ทําพระกายใหกลับมีพระ
กําลังขึ้นไดอยางเดิม ทรงเริ่มความเพียรเปนไปในจิตตอไป, นับแต
บรรพชามา ๖ ปลวงแลว จึงไดตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณ คือได
พระปญญารูธ รรมพิเศษ เปนเหตุพอพระหฤทัยวา ' รูละ ' ในราตรี
แหงวิศาขปุรณมี ดิถีเพ็ญพระจันทรเต็มดวงวิศาขนักขัตฤกษ ทีใ่ ต
รมไมอัสสัตถพฤกษโพธิใบ ในปกอนพุทธศก ๔๕.
พระองคทรงรูเห็นธรรมอะไร จึงพอพระหฤทัยวารู และหยุด
การแสวงตอไป และเริ่มสั่งสอนผูอื่น ? ทางดีในอันสันนิษฐานขอนี้
คือกระแสพระธรรมเทศนาของพระองค ที่ไดประทานไวในที่นั้น ๆ
ในกาลนั้น ๆ มีปฐมเทศนาเปนอาทิ. ฝายพระมัชฌิมภาณกาจารย
แสดงความตรัสรูของพระองคไวดังนี้ :ทรงเจริญสมถภาวนา ทําจิตใหเปนสมาธิ คือแนแนวบริสุทธิ์
ปราศจากอุปกิเลส คืออารมณเครื่องเศราหมอง สุขุมเขาโดยลําดับ
นับวาไดบรรลุฌานที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔, แลวยังญาณอันเปนตัว
ปญญา ๓ ประการใหเกิดขึ้นในยามทั้ง ๓ แหงราตรีตามลําดับกัน.
ญาณ ๓ นั้น ที่ ๑ บุพเพนิวาสานุสสติญาณ แปลวาความ
รูเปนเครื่องระลึกไดถึงขันธที่อาศัยอยูในกอน, ทานแจกอรรถโดย
อาหารระลึกชาติหนหลังของตนได. ที่ ๒ จุตูปปาตญาณ แปลวา
ความรูในจุติและเกิดของสัตวทั้งหลาย, ทานแจกอรรถโดยอาการรูสัตว
ทั้งหลายอันดีเลวตางกันวาเปนดวยอํานาจกรรม, อีกนัยหนึ่งเรียกวา
๑

๑. ดูพิสดารในธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒ หมวด ๔ หนา ๔๖. พิมพครั้งที่ ๑๑/๒๔๗๙
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ทิพพจักขุญาณ แปลวาความรูดุจดวงตาทิพย. ที่ ๓ อาสวักขยญาณ
แปลวาความรูเปนเหตุสิ้นอาสวะ คือเครื่องเศราหมองอันหมักหมม
อยูในจิตสันดาร, ทานแจกอรรถโดยอาการกําหนดรูขันธพรอมทั้ง
อาการ โดยความเปนเหตุและเปนผลเนื่องตอกันไป, จบลงดวย
รูอริยสัจ คือความจริงอยางสูง ๔ ประการ คือรูทุกข ๑ รูทกุ ขสมุทัย
เหตุเกิดแหงทุกข ๑ รูทุกขนิโรธ ความดับแหงทุกข ๑ รูทกุ ขนิโรธคามินีปฏิปทา ทางดําเนินถึงความดับทุกข ๑. หรือกลาวสั้นวา
รูทุกข สมุทยั นิโรธ มรรค, และรูอาสวะ เหตุเกิดอาสวะ ความ
ดับอาสวะ ทางดําเนินถึงความดับอาสวะ เมื่อพระองครูเห็นอยางนี้
จิตก็พนจากอาสวะทั้งปวง ไมถือมั่นดวยอุปาทาน.
ญาณทั้ง ๓ นั้น พึงเห็นโดยนัยดังนี้ :ญาณที่ตน ใหหยัง่ รูอัตภาพโดยเปนแตสภาวะอยางหนึ่ง ๆ คุม
กันเขา ไดชื่อวาขันธ เชนธาตุ ๔ ปฐวี อาโป เตโช วาโย
คุมกันเปนเปนขันธอันหนึ่ง เรียกรูป, ความรูสึกสุขทุกขหรือเฉย ๆ เปน
ขันธอีกอันหนึ่ง เรียกเวทนา, ความจํานั่นจํานี่ได เปนขันธอีกอัน
หนึ่ง เรียกสัญญา, ความนึกความคิด เปนขันธอีกอันหนึ่ง เรียกสังขาร,
ความรูทางทวาร ๕ ภายนอกและจิตอันเปนพนักงานผูนึกผูคิด เปน
ขันธอีกอันหนึ่ง เรียกวิญญาณ; โดยบรรยายนี้เปนปญจขันธ. แม
ขันธหนึ่ง ๆ ก็เปนมาแตสภาวะยอย ๆ คุมกันเขาอีก, เหมือนรถ
หรือเรือน เปนนของที่สัมภาระยอยคุมกันเขา, เปนอยางนี้ทั้งสวนอัน
๑

๑. ดูอธิบายในธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒ หมวด ๓ หนา ๓๐ พิมพครั้งที่ ๑๑/๒๔๗๙.
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ลวงไปแลว ทั้งสวนยังเปนไปอยู คนผูไมไดเคยสดับยอมเห็นเปนสิ่ง
เปนอัน เปนผูเปนคน และหลงรักลงชังในขันธนั้น, เหมือนคน
ผูไมไดเปนชาง เห็นเปนแตรถแตเรือน ถึงจะรูบางก็ยังหยาบ.
ตอนายชางจึงจะเล็งเห็นละเอียดลงไปถึงสัมภาระ. ญาณนี้ยอมนํา
[ กําจัด ] ความหลงในขันธอันเปนเหตุรักหรือชังเสีย.
ญาณที่ ๒ ใหหยั่งรูวาขันธนั้นแล ยอมเปนไปตามอํานาจแหง
ธรรมดา, มีอันคุมกันเขาเปนสัตวเปนบุคคล แลวภายหลังสลาย
จากกัน เปนอยางนี้เหมือนกันทั้งหมด, แตถึงอยางนั้น ยังดีเลว
งามไมงาม ไดสุขไดทุกขตางกันอยู, เปนอยางนี้เพราะกรรมที่ทํา.
ญาณนี้ยอมนํา [ กําจัด ] ความหลงในคติแหงขันธอันเปนเหตุสําคัญ
ผิดดวยประการตาง ๆ เสีย.
ญาณที่ ๓ ใหหยั่งรูขันธพรอมทั้งอาการโดยความเปนเหตุและ
ผลเนื่องประพันธกันไป, สภาวะอยางหนึ่งเปนผลเกิดแตเหตุอยางหนึ่ง
แลว ซ้ําเปนเหตุยังผลอยางอื่นใหเกิดตอไปอีกเลา เหมือนลูกโซเกี่ยว
คลองกันเปนสาย, บรรยายนี้เรียกปฏิจจสมุปบาท. ญาณนี้ยอมนํา
[ กําจัด ] ความหลงในธรรมดาเปนเหตุเพลินในขันธอันประณีตเสีย
ที่ทานแสดงวาเห็นอริยสัจ ๔ มีทกุ ขเปนตน และเปนเหตุถึงความ
บริสุทธิ์สิ้นเชิง ที่ทานแสดงวาสิ้นอาสวะทั้งปวง.
ฝายพระอาจารยผูรจนาอรรถกถา แสดงธรรมพิเศษที่พระองค
๑

๑. ดูพิสดารในธรรมวิภาคปริเฉทที่ ๒ หมวดอติเรกทสกะ หนา ๑๒๑ พิมพครั้ง
ที่ ๑๑/๒๔๗๙.
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ตรัสรูโดยสังเขปเพียงสักวาชื่อ แตกลาวประพฤติเหตุอันเปนไปในวัน
ตรัสรูโดยพิสดารดังนี้ :ในเชาวันนั้น นางสุชาดาบุตรีกุฎมพีนายใหญแหงชาวบาน
เสนานคม ณ ตําบลอุรุเวลา, ปรารถนาจะทําการบวงสรวงเทวดา
หุงขาปายาสคือขาวสุก หุงดวยน้ํานมโคลวนเสร็จแลว จัดลงในถาด
ทองนําไปที่โพธิพฤกษ. เห็นพระมหาบุรุษเสด็จนั่งอยู สําคัญวา
เทวดาจึงนอมขาวปายาสเขาไปถวาย. ในเวลานั้นบาตรของพระองค
เผอิญอันตรธานหาย, พระองคจึงทรงรับขาวปายาสนั้นทั้งถาดดวย
พระหัตถ แลวทอดพระเนตรแลดูนาง. นางทราบพระอาการจึง
ทูลถวายทั้งถาดแลวกลับไป. พระมหาบุรุษทรงถือถาดขาวปายาส
เสด็จไปสูทาแหงแมน้ําเนรัญชรา, สรงแลวเสวยขาวปายาสหมดแลว
ทรงลอยถาดเสียในกระแสน้ํา. พระองคเสด็จประทับอยูในดงไมสาละ
ใกลฝงแมน้ําในกลางวัน, ครั้นเวลาเย็น เสด็จมาสูตนพระมหาโพธิ
ทรงรับหญาของคนหาบหญา ชื่อโสตถิยะ ถวายในระหวางทาง, ทรง
ลาดหญาตางบัลลังก ณ ควงพระมหาโพธิดานปราจีนทิศ แลว เสด็จนง
ขัดสมาธิ ผันพระพักตรทางบุรพทิศ ผันพระปฤษฎางค ทางลําตน
พระมหาโพธิ, ทรงอธิษฐานในพระหฤทัยวา " ยังไมบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใด จักไมเสด็จลุกขึ้นเพียงนั้น พระมังสะและพระ
โลหิตจะแหงเหือดไป เหลือแตพระตจะ พระนหารุ และพระอัฐิ
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๑. สมดวยธรรมเนียมบริจาคทานของพวกพราหมณ ดังแสดงในพระสูตร แตงอาหา
แลว ถือไปแสวงหาปฏิคาหก พบเขาบริจาค. ว. ว.
๒-๓. ทิศตะวันออก. ๔. หลัง. ๕. หนัง. ๖. เอ็น. ๖. กระดูก.
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ก็ตามที. "
ในสมัยนั้น พระยามารเกรงวา พระมหาบุรุษจะพนจากอํานาจ
แหงตน จึงยกพลเสนามาผจญ, แสดงฤทธิ์มีประการตาง ๆ เพื่อ
จะยังพระมหาบุรุษใหตกพระหฤทัยกลัวแลวจะเสด็จหนีไป. พระองค
ทรงนึกถึงพระบารมี ๑๐ ทัศ ที่ไดทรงบําเพ็ญมา ตั้งมหาปฐพีไวในที่
เปนพยาน เสี่ยงพระบารมี ๑๐ ทัศนัน้ เขาชวยผจญ ยังพระยามาร
กับเสนาใหปราชัย แตในเวลาพระอาทิตยยังไมทันอัสดงคตแลวบรรลุ
บุพเพนิวาสานุสสติญาณในปฐมยาม, ไดทิพพจักขุญาณในมัชฌิมยาม,
ทรงใชพระปญญาพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ทั้งฝายเกิดฝายดับ สาว
หนาสาวกลับไปมาในปจฉิมยาม, ก็ไดตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณ
ในเวลาอรุณขึ้น.
ในประพฤติเหตุเหลานี้ ขอที่จะพึงปรารภถึง มีแตเรื่องผจญ
มาร. สันนิษฐานเห็นวา เปนเรื่องแสดงน้ําพระหฤทัยของพระมหาบุรุษ
โดยบุคคลาธิฏฐาน คือกลาวเปรียบดวยตัวบุคคล. กิเลสกามเปรียบ
ดวยพระยามาร, กิเลสอันเปนฝายเดียวกัน เปรียบดวยเสนามาร.
กิเลสเหลานั้น เกิดขึ้นทองเที่ยวอยูในจิตของพระมหาบุรุษ ใหนึกถึง
ความเสวยสุขสมบัติในปางหลังและทวนกลับ เปรียบดวยพระยามาร
ยกพลเสนามาผจญ. พระบารมี ๑๐ ทัศนั้น คือ ทาน ๑ ศีล ๑
เนกขัมมะ คือความออกจากกามไดแกบรรพชา ๑ ปญญา ๑ วิรยิ ะ ๑
ขันติ ๑ ความสัตย ๑ อธิฏฐาน คือความมั่นคง ๑ เมตตา ๑ อุเบกขา
๑

๑. มหาสัจจกสูตร ม. มู. ๑๒/๔๖๐.
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คือความวางเฉยได ๑ พระมหาบุรุษทรงบําเพ็ญพระบารมีเหลานี้มา
ทรงนึกถึงแลว ทําพระหฤทัยใหหนักแนน เปรียบดวยตั้งมหาปฐพี
ไวในที่เปนพยาน, ทรงเอาพระคุณสมบัติเห็นปานนั้น มาหักพระหฤทัย
หามความคิดกลับหลังเสียไดเปนเด็ดขาด เปรียบดวยเสี่ยงพระบารมี
ผจญมารไดชัยชนะ. เรื่องนี้ไดถอดใจความแสดงโดยธัมมาธิฏฐาน
กลาวตามสภาพ จะพึงมีเชนนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ไดพระปญญาตรัสรูธรรมพิเศษ เปนเหตุ
ถึงความบริสุทธิ์จากกิเลสาสวะ จึงไดพระนามวา ' อรห ' และตรัสรู
ชอบโดยลําพังพระองคเอง จึงไดพระนามวา ' สมฺมาสมฺพุทฺโธ ' ๒ บท
นี้เปนพระนามใหญของพระองค ไดโดยคุณนิมิตอยางนี้แล.
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ปฐมโพธิกาล
ปริเฉทที่ ๖
ปฐมเทศนา และ ปฐมสาวก
พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมพิเศษแลว เสด็จประทับอยู
ณ ภายใตรมไมพระมหาโพธินั้น, เสวยวิมุตติสุข ( คือ สุขเกิดแตความ
พนจากกิเลสาสวะ ) สิ้นกาล ๗ วัน. ครั้งนั้น พระองคทรงพิจารณา
ปฏิจจสมุปบาทที่พระองคไดทรงกําหนดรูแลวนั้น ตามลําดับและ
ถอยกลับ ทัง้ ขางเกิดทั้งขางดับ ตลอดยาม ๓ แหงราตรีแลว เปลง
อุทาน ( คือ พระวาจาที่ตรัสออกดวยความเบิกบานพระหฤทัย ) ในยาม
ละครั้ง.
อุทานในยามตนวา " เมื่อใด ธรรมทั้งหลายปรากฏแกพราหมณ
ผูมีเพียรเพงอยู เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณนั้น ยอม
สิ้นไป เพราะมารูแจงธรรมวาเกิดแตเหตุ. "
อุทานในยามเปนทามกลางวา " เมื่อใด ธรรมทั้งหลายปรากฏ
แกพราหมณผูมีเพียรเพงอยู, เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ
นั้น ยอมสิ้นไป เพราะไดรูความสิ้นแหงปจจัยทั้งหลาย ( วาเปนเหตุ
สิ้นแหงผลทั้งหลายดวย ). "
๑

๑. ขุ. อุ. ๒๕/๗๔-๖. มหาวคฺค. ปม. ๔/๒,๓,๔.
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อุทานในยามที่สุดวา " เมื่อใด ธรรมทั้งหลายปรากฏแกพราหมณ
ผูมีเพียรเพงอยู, เมื่อนั้น พราหมณนั้นยอมกําจัดมารและเสนาเสียได
ดุจพระอาทิตยอุทัยกําจัดมืด ทําอากาศใหสวางฉะนั้น. "
ครั้นลวง ๗ วันแลว เสด็จออกจากภายใตรมไมพระมหาโพธิ
นั้น ไปยังภายใตรมไมไทร ซึ่งเปนทีพ่ ักแหงคนเลี้ยงแพะ อันไดชื่อวา
' อชปาลนิโครธ ' อันตั้งอยูในบุรพทิศแหงพระมหาโพธิ, ทรงนั่งเสวย
วิมุตติสุข ๗ วัน. ครั้งนั้น พราหมณผูหนึ่ง มีชาติแหงคนมักตวาดผู
อื่นวา ' หึ หึ ' เปนปรกติ มายังที่นั้น, ทูลถามถึงพราหมณและธรรม
ซึ่งทําบุคคลใหเปนพราหมณวา " บุคคลชื่อวาเปนพราหมณดวยเหตุ
เพียงเทาไร ? และธรรมอะไรทําบุคคลใหเปนพราหมณ ? " พระองค
ตรัสตอบวา " พราหมณผูใดมีบาปธรรมอันลอยเสียแลว ไมมีกิเลส
เปนเครื่องขูผูอื่นวา ' หึ หึ ' เปนคําหยาบ และไมมีกิเลสอันยอมจิต
ใหติดแนนดุจน้ําฝาด มีตนสํารวมแลว ถึงที่สุดจบเวทแลว มี
พรหมจรรยไดอยูเสร็จแลว, ผูนั้น ไมมีกิเลสเครื่องฟูขึ้นในโลกแมนอย
หนึ่ง ควรกลาวถอยคําวา ตนเปนพราหมณโดยธรรม. " พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงสมณะและธรรมซึ่งทําบุคคลใหเปนสมณะวา
เปนพราหมณ และธรรมที่ทําบุคคลใหเปนพราหมณในพระพุทธศาสนา
โดยโวหารพราหมณ ดวยพระวาจานี้.
อธิบายวา คนพวกหนึ่ง ถือตัววาเปนเหลากอสืบเนื่องมาแต
๑

๑. ขุ. อุ. ๒๕/๗๗. มหาวคฺค. ปม. ๔/๕.
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พรหม จึงไดนามวา ' พราหมณ ' แปลวาเปนวงศพรหม พราหมณ
นั้น ระวังชาติชอบตนไมใหปนคละดวยชาติอื่น แมจะหาสามีภรรยา
ก็หาแตในพวกคนเทานั้น, เขาถือวา พวกเขาเปนอุภโตสุชาติ เกิดดี
แลวทั้ง ๒ ฝาย คือทั้งฝายมารดาทั้งฝายบิดา, เปนสังสุทธคหณี มีครรภ
เปนที่ปฏิสนธิหมดจดดี, แมชาติอื่นที่นับวาต่ํากวาชาติพราหมณก็ยอม
นับถือพราหมณ, แมพวกกษัตริยผูถอื ตนวามีชาติสูง ก็ยอมนับถือ
พราหมณ เชนเจานายทรงนับถือพระฉะนั้น.
พราหมณนั้น มีวิธลี อยบาป คือตั้งพิธีอยางหนึ่งเปนการประจํา
ป ที่เรียกวา ' ศิวาราตรี ' ในพิธีนั้น เขาลงอาบน้ําในแมน้ํา สระ
เกลาชําระกายใหหมดจดแลว ถือวาไดลอยบาปไปตามกระแสน้ําแลว
เปนสิ้นบาปกันคราวหนึ่ง, ถึงปก็ทําใหม. เขามีเวท คือตําหรับแสดง
คําสวนออนวอนเทวดาและการบูชายัญกับทั้งมนตสําหรับเซน และกิจ
ที่จะตองทําในศาสนาของเขา ๓ อยาง ชื่ออิรุพเพท ๑ ยชุพเพท ๑
สามเพท ๑. ถาเติมอถัพพนเพท เขาดวย ก็เปน ๔. พราหมณผูกําลัง
เรียนเพททั้ง ๓ หรือทั้ง ๔ นั้น ชื่อ ' พรหมจารี ' ผูประพฤติพรหมจรรย ผูเรียนจบแลว ชือ่ วาถึงที่สุดเพทหรืออยูจบพรหมจรรยแลว
คือเสร็จกิจเปนเหตุอยูในสํานักครู. พราหมณก็คือคนชาตินั้น ธรรมที่
๑

๒

๓

๕

๔

๖

๑. ดู สุ. วิ. ปม. ๓๑๕. ๒. ดูพระราชพิธสี ิบสองเดือน. ๓. ฤคเวท ตําหรับแถลงพิธี
สวดมนตเวลาทําพิธีกรรม. ๔. ยชุรเวท ตําหรับแถลงพิธีทํากิจบูชายัญ. ๕. สามเวท
ตําหรับแถลงพิธีสวดเปนทํานองในเวลาทําพิธีตาง ๆ. ๖. อถรรพนเวท ตําหรับแถลง
พิธีรักษาโรคและไลผีที่เขาสิงในกายมนุษย. ดูพิสดารในคําอธิบายและอภิธานสําหรับ
ประกอบเรื่องนารายณสิบปางของสมเด็จพระมงกุฎเกลา ฯ หนา ๑๕ พิมพ ครั้งที่ ๑/๒๔๖๖.
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ทําบุคคลใหเปนพราหมณ ก็คือไตรเพท.
สวนพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงใชโวหารนั้น แตเปลี่ยนแสดง
สมณะและธรรมที่ทําบุคคลใหเปนสมณะวาเปนพราหมณ และธรรม
ที่ทําบุคคลใหเปนพราหมณ ในพระพุทธศาสนา ดวยพระวาจานั้น.
พรรณนาความวา บุคคลผูยังบาปใหสงบระงับจากสันดาน ชือ่ วาเปน
พราหมณ พราหมณนั้นละกิเลสที่ทําใหเปนผูดุรายเยอหยิ่งและยอม
จิตใหติดแนนในกามารมณแลว จึงชือ่ วามีบาปอันลอยเสียแลว, ได
ศึกษาจบวิทยาอยางยอก ๓ ประการในศาสนาเสร็จแลว จึงชื่อวาถึง
ที่สุดจบเวทแลว, มีกิจที่จําจะตองทําในการละสิ่งอันควรละ เจริญสิ่ง
อันควรเจริญ ไดทําเสร็จแลว ไมตองเพียรเพงกิจอื่นอีก จึงชื่อวา
มีพรหมจรรยไดอยูเสร็จแลว.
ครั้นลวง ๗ วันแลว เสด็จออกจากรมไมอชปาลนิโครธ ไปยัง
ไมจิกซึ่งไดนามวา ' มุจจลินท ' อันตั้งอยูในทิศอาคเนยแหงพระ
มหาโพธิ, ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุข ๗ วัน ทรงเปลงอุทาน ณ ที่นั้นวา
" ความสงัดเปนสุขของบุคคลผูมีธรรมไดสดับแลว ยินดีอยูในที่สงัด
รูเห็นตามเปนจริงอยางไร, ความไมเบียดเบียนคือความสํารวมในสัตว
ทั้งหลาย และความปราศจากกําหนัด คือความลวงกามทั้งหลายเสียได
ดวยประการทั้งปวง เปนสุขในโลก, ความนําอัสมิมานะ คือถือวา
ตัวตนใหหมดได เปนสุขอยางยิ่ง. "
พระคันถรจนาจารย แสดงประพฤติเหตุในสถานที่นี้วา ฝนตก
๑

๒

๑. ขุ. อุ. ๒๕/๘๖. มหาวคฺค. ปม. ๔/๖.
๒. สมนฺต. ตติย. ๑๐.
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พรํา เจือดวยหนาวตลอด ๗ วัน พระยานาคชื่อ ' มุจจลินท ' เขา
มาวงดวยขนด ๗ รอบ และแผพังพานปกพระผูมีพระภาคเจา เพื่อ
จะปองกันฝนและลมมิใหถูกพระกาย, ครั้นฝนหายแลว คลายขนด
ออก จําแลงเพศเปนมาณพ มายืนเฝา ณ ที่เฉพาะพระพักตร, พระองคไดทรงเปลงอุทานมีความดังกลาวแลว.
เรื่องนี้ เห็นวาพรรณนาเทียบดวยปางเทวรูปนาคปรก. อันปาง
นาคปรกนั้น ไมเฉพาะมีแตพระพุทธรูป เทวรูปก็มี และเขาใจวา
มีมากอนพระพุทธรูปดวย. พวกที่เรียกวานาคนั้น นาจะไดแกพวกที่
นับถือเทวรูปนาคปรกนี้เอง, ยังไมเคยพบตํานาน เปนแตไดเห็นรูป
ที่ทําได. เทวรูปชนิดนี้มีเทวสถานเมืองลพบุรีเปนอันมาก ทําดวย
ศิลา องคใหญ ๆ แตปนพอกแปลงเปนพระพุทธรูปและปดทอง, ที่ยัง
ไมไดแปลงหรือที่รอยปนหลุดออกแลว แลเห็นเปนเทวรูปตามเดิม,
ไมพบตํานานแหงเทวรูปนาคปรก จะถอดความใหชัดกวานี้ไมถนัด.
ครั้นลวง ๗ วันแลว เสด็จออกจากรมไมมุจจลินทไปยังไมเกต
ซึ่งไดนามวา ' ราชายตนะ ' อันตั้งอยูในทิศทักษิณแหงพระมหาโพธิ
ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุข ๗ วัน. สมัยนัน้ พาณิช ๒ คน ชื่อตปุสสะ ๑
ภัลลิกะ ๑ เดินทางจากอุกกลชนบทถึงที่นั้น, ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ภายใตตนไมราชายตนะ จึงนําขาวสุตตุผง ขาว
สัตตุกอน ซึ่งเปนเสบียงสําหรับเดินทางเขาไปถวายแลว, ยืน ณ ที่ควร
ขางหนึ่ง. พระองคทรงรับแลว เสวยเสร็จแลว, พาณิช ๒ คนนั้น
กราบทูลแสดงตนเปนอุบาสก อางพระองคกับพระธรรมเปนสรณะเปน
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ปฐมอุบาสกในพุทธกาลแลวหลีกไป.
พระคันถรจนาจารย กลาวแระพฤติเหตุในสถานที่นี้ ขยายให
เขื่องออกไปวา สองพาณิชมาพบพระผูมีพระภาคเจานั้น เพราะเทวดา
บอก, และในเวลานั้นบาตรทรงหามีไม เพราะหายเสียแตคราวทรง
รับขาวปายาสของนางสุชาดาแลว ทรงดําริวา พระตถาคตเจาทาน
ไมรับบิณฑบาตดวยพระหัตถ จักทําไฉนหนอ ? ทาวจาตุมหาราช ๔
องคทรงทราบพระพุทธดําริแลว ตางนําบาตรศิลาองคละใบเขาไป
ถวาย, ทรงรับและอธิษฐานเขาเปนใบเดียวกันแลว ทรงรับขาว
สัตตุ ๒ ชนิดของ ๒ พาณิชดวยบาตรนั้น.
เรื่องนี้ พรรณนาเทียบดวยวัตถุอะไร สันนิษฐานไมถนัด,
บางทีจะเพงอรรถวาเปนทักขิไณย ควรรับสักการะอันทายกจะพึงนํามา
ถวายแต ๔ ทิศกระมัง ? เพราะทาวจาตุมหาราชเปนเจาแหงทิศองค
ละทิศ , และเมื่อกลาวในตอนรับบิณฑบาตทาน ถวายบาตรเปน
เหมาะกวาอยางอื่น ทั้งจะไดแทนบาตรเดิมที่หายเสียดวย.
ความในปริเฉทนี้ เรียงตามโครงเรื่องแหงบาลีมหาวรรคพระ
วินัย. ฝายพระอรรถกถาจารย แทรกความในระหวางเสด็จอยูที่พระ
มหาโพธิและที่อชปาลนิโคระวา เสด็จจากพระมหาโพธิไปทางทิศ
อีสาน เสด็จยืนจองดูพระมหาโพธิดวยมิไดกระพริบพระเนตรตลอด
๗ วัน, สถานที่นั้นเรียกวา ' อนิมิสเจดีย, ' เสด็จกลับจากที่นั้น
๑

๒

๓

๔

๑. สมนฺต. ตติย. ๑๒. ๒. ทิศบูรพา ทาวธตรัฏฐ, ทิศทักษิณ ทาววิรฬุ หก, ทิศปจจิม
ทาววิรูปกข, ทิศอุดร ทาวกุเวร. ๓. มหาวคฺค. ปม. ๔/๔-๗. ๔. สมนฺต. ตติย. ๘.
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มาหยุดในระหวางกลางแหงพระมหาโพธิและอนิมิสเจดีย ทรงนิรมิต
ที่จงกรมขึ้นแลว เสด็จจงกรม ณ ทีน่ ั้นถวน ๗ วัน, สถานที่นั้น
เรียกวา ' รัตนจงกรมเจดีย, ' ในสัปดาหะที่ ๔ เทวดานิรมิตเรือน
แกวขึ้นในทิศปจจิมหรือในทิศพายัพแหงพระมหาโพธิ เสด็จนั่งขัด
บัลลังก ทรงพิจารณาพระอภิธรรมปฎกสิ้น ๗ วัน, สถานทีน่ ี้เรียกวา
' รัตนฆรเจดีย ' ตอนี้จึงเสด็จไมอชปาลนิโครธ, ตามนัยนี้ เพิ่มสถาน
ในจังหวัดพระมหาโพธิ อันเรียกวา ' โพธิมัณฑะ ' อีก ๓ สถาน,
เพิ่มกาลเขาอีก ๓ สัปดาหะ, รวมเปน ๗ สถาน ๗ สัปดาหะ. การเพิ่ม
สถานและกาลเขาดั่งนี้ นาจะเก็บเอามาจากหนังสืออื่น อันกลาว
แปลกออกไปจากมหาวรรค.
สมัยที่วาเก็จประทับอยู ณ สถานนั้น ๆ ตําบลละสัปดาหะหนึ่ง
นั้น นาใครครวญอยูบาง. การนับสัปดาหะนั้น คือ นับขวบวาระ ๗
อยางที่พวกอังกฤษนับวา วิก , ไทยเราเอาอยางมาใชเรียกวา อาทิตย.
ครั้งบาลีการนับสัปดาหะมีแจงแลว แตการนับวาระหาปรากฏไม.
ตรงกันขามกับการนับของพวกเรา ๆ รูจักนับวาระมานานแลว เรียก
ชื่อวาระตามชื่อ พระอาทิตย พระจันทร และดาวเคราะหอื่น แตไม
รูจักนับสัปดาหะ พึ่งเอาอยางฝรั่งมาใชเมื่อภายหลัง. วาระและ
สัปดาหะเปนคูกัน มีตองมีดวยกัน, สันนิษฐานเห็นวา ครั้งบาลี
ชะรอยจะไมไดใชเรียกชือ่ วาระตามพระเคราะหทั้ง ๗. ชะรอยจะเรียก
นับสังขยาวา วาระที่ ๑ ที่ ๒ ไปจนถึงที่ ๗ เหมือนพวกจีนนับ เปน
๑

๒

๑. week. ๒. อังคาร, พุทธ, พฤหัสบดี, ศุกร, เสาร.
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แตของเขามีสุญวาระหน ๑ จึงมีในลําดับเพียง ๖. บางทีในเรื่องเดิมจะ
กลาววา ที่ ๑ แหงสัปดาหะ เสด็จประทับอยูที่นั่น, ที่ ๒ แหง
สัปดาหะ เสด็จประทับอยูที่นี่, ภายหลังเขาใจปนกันไปเปนสัปดาหะ
ที่ ๑ สัปดาหะที่ ๒.
เพราะกําหนดวันเสด็จอยู ณ โพธิมัณฑะมาก ทั้งเขาใจวา เสด็จ
นั่งอยูกับที่ไมไดเสวยพระอาหาร, พระอรรถกถาจารย จึงพรรณนาวา
ขาวปายาสที่นางสุชาดาถวายนั้น ปนเปนคําได ๔๙ คํา พอไปได,
วันละคํา. ถาเขาใจวา การเสวยพระอาหารไมมีเหตุ ก็ไมไดกลาวถึง
เลนในเวลาเลิกทุกรกิริยา วันจะนานเทาไรก็ได.
ในสมัยเสด็จอยูที่ไมอชปาลนิโครธนั้น พระอรรถกถาจารยหาได
กลาวถึงพราหมณเขาไปเฝาไม, กลาวถึงธิดามาร ๓ คน คือ นาง
ตัณหา นางอรดี นางราคา อาสาพระยามารผูบิดา และเขาไป
ประโลมพระผูมีพระภาคเจาดวยอาการจาง ๆ แตพระองคมิไดใยดี,
ความขอนี้ แตงขยายเปนบุคคลาธิษฐานจากคาถา ตรัสตอบแก
พราหมณ แสดงพราหมณคือสมณะ และธรรมทําใหเปนพราหมณ
คือสมณะนั้นเอง และชื่อธิดามาร ก็บงอยูแลว.
แสดงความสืบอนุสนธิตอไปวา ครั้นลวง ๗ วันแลว พระผูมี
พระภาคเจา เสด็จออกจากรมไมราชายตนะ กลับไปประทับ ณ รมไม
อชปาลนิโครธอีก, ทรงพิจารณาถึงธรรมที่พระองคไดตรัสรูแลววา
เปนคุณอันลึก ยากที่บุคคลผูยินดีในกามคุณจะตรัสรูตามได ทอ
๑

๑. สมนฺต. ตติย. ๑๓.
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พระหฤทัยเพื่อจะตรัสสั่งสอน, แตอาศัยพระกรุณาในหมูสัตว จึงทรง
พิจารณาอีกเลา วาจะมีผูรูทั่วถึงธรรมนั้นบางหรือไม ? ก็ทรงทราบ
ดวยพระปญญาวา บุคคลผูมีกิเลสนอยเบาบางก็มี, ผูมีกิเลสหนาก็มี,
ผูมีอินทรียคือศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ ปญญา กลาก็มี, ผูมี
อินทรียออนก็มี, ผูมีอาการอันดีก็มี, ผูมีอาการอันชั่วก็ม,ี เปนผูจะ
พึงสอนใหรูไดโดยงายก็มี, เปนผูจะพึงสอนใหรูไดโดยยากก็มี, เปนผู
สามารถจะรูไดก็มี, เปนผูไมสามารถจะรูไดก็มี. มีอธิบายเปนคํา
เปรียบวา ในกออุบลคือบัวขาว ในกอปทุมคือบัวหลวง หรือใน
กอบุณฑริกคือบัวขาว, ดอกบัวที่เกิดแลวในน้ํา เจริญแลวในน้ํา น้ํา
เลี้ยงอุปถัมภไว, บางเหลายังจมในน้ํา บางเหลาตั้งอยูเสมอน้ํา บาง
เหลาตั้งขึ้นพนน้ํา. ในดอกบัว ๓ อยางนั้น ดอกบัวที่ตั้งขึ้นพนน้ําแลว
นั้น คอยสัมผัสรัศมีพระอาทิตยอยู จักบาน ณ วันนี้, ดอกบัวที่ตั้ง
อยูเสมอน้ํานั้น จักบาน ณ วันพรุงนี้, ดอกบัวที่ยังไมขึ้นจากน้ํา ยัง
ตั้งอยูภายในน้ํา จักบาน ณ วันตอ ๆ ไป, ดอกบัวที่จะบานมีตางชนิด
ฉันใด เวไนยสัตวก็มีตางพวกฉันนั้น; ผูมีกิเลสนอยเบาบาง มี
อินทรียกลา มีอาการอันดี เปนผูที่จะพึงสอนใหรูไดโดยงาย ก็อาจ
จะรูธรรมพิเศษนั้นไดฉับพลัน, ผูมีคุณสมบัติเชนนั้น เปนประมาณ
กลาง ไดรับอบรมในปฏิปทาเปนบุพพภาค จนมีอุปนิสัยแกกลา
ก็สามารถจะบรรลุธรรมพิเศษนั้นดุจเดียวกัน, ผูมีคุณสมบัติเชนนั้น
ยังออน หรือหาอุปนิสัยมิไดเลย ก็ยงั ควรไดรับแนะนําในธรรม
เบื้องต่ําไปกอน เพื่อบํารุงอุปนิสัย; เมื่อเปนเชนนี้ พระธรรม-
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เทศนาคงไมไรผล จักยังประโยชนใหสําเร็จแกคนทุกเหลา, เวนแต
จําพวกที่ไมใชเวไนย คือไมรับแนะนํา ที่เปรียบดวยดอกบัวอันเปน
ภักษาแหงปลาและเตาฉิบหายเสีย. ครั้นทรงพิจารณาดวยพระญาณ
หยั่งทราบเวไนยสัตว ผูจะไดรับประโยชนจากพระธรรมเทศนาดั่งนั้น
แลว, ไดทรงอธิษฐานพระหฤทัยในที่จะแสดงธรรมสั่งสอนมหาชน
และตั้งพุทธปณิธานจะใครดํารงพระชนมอยู กวาจะไดประกาศพระ
ศาสนาแพรหลาย ประดิษฐานใหถาวร สําเร็จประโยชนแกชนนิกร
ทุกเหลา.
ในอธิการนี้ พระคันถรจนาจารย แสดงความวา ในกาลเปน
ลําดับแหงพระหฤทัยของพระผูมีพระภาคเจา นอมไปเพื่อทรงขวน
ขวายนอยเสียดั่งนั้น, ทาวสหัมบดีพรหม ทราบพระพุทธอัธยาศัย
แลว ลงมาจากพรหมโลก กราบทูลอาราธนาเพื่อทรงแสดงธรรม
อัางวา สัตวผูมีกิเลสเบาบางอาจรูไดก็มีอยู. พระผูมีพระภาคเจาทรง
พิจารณาสอบดวยพระญาณ ก็ไดเห็นสัตวมีประการตาง ๆ เปรียบ
ดุจดอกบัวตางชนิด อันจะบานในวันเปนลําดับดังนั้นแลว ก็ทรงรับ
อาราธนาของทาวสหัมบดีพรหม เพือ่ จะทรงแสดงธรรมโปรดสัตว.
สันนิษฐานเห็นวา เรื่องนี้กลาวขยายพระพุทธดําริปรารภการ
แสดงพระธรรมเทศนาเปนบุคคลาธิษฐาน. พรหมนั้นมีเมตตากรุณา
เปนวิหารธรรม, กลาวถึงทาวสหัมบดีพรหม ก็คือกลาวถึงพระกรุณา
๑

๑. ปาสราสิสูตร. ม. มู. ๑๒/๓๒๔. สมนฺต. ตติย. ๑๔.
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ในสัตวโลกนั้นเอง. กลาวถึงพรหมกราบทูลอาราธนา ก็คือกลาวถึง
พระกรุณา ทําใหกลับทรงพระปรารภถึงการแสดงธรรมอีกเลา. กลาว
ถึงทรงรับอาราธนาของพรหม ก็คือทรงเปดชองแกพระกรุณาใหเปน
ปุเรจาริก คือไปขางหนา.
ครั้นพระองคทรงอธิษฐานพระหฤทัย เพื่อจะทรงแสดงพระ
ธรรมเทศนาอยางนั้นแลว ทรงพระดําริหาคนผูสมควรรับเทศนา ครั้ง
แรก ทรงพระปรารภถึงอาฬารดาบสและอุททกดาบส ที่พระองคได
เคยอยูอาศัยศึกษาลัทธิของเธอในกาลกอนวา เธอทั้งสองเปนผูฉลาด
ทั้งมีกิเลสเบาบาง สามารถจะรูธรรมนี้ไดฉับพลัน, แตเธอทั้งสอง
สิ้นชีพเสียแลว มีความฉิบหายเสียจากคุณอันใหญ ถาไดฟงธรรม
นี้แลวคงรูไดโดยพลันทีเดียว, ภายหลังทรงระลึกถึงปญจวัคคียวา
มีอุปการะแกพระองคมาก ไดเปนผูอุปฏฐากพระองคเมื่อครั้งทรง
บําเพ็ญทุกรกิริยา, ทรงกําหนดลงวาจะแสดงธรรมแกปญจวัคคียกอน,
เบื้องหนาแตนี้ เสด็จออกจากตนอชปาลนิโครธ, ตามอรรถกถา
ในเชาวันขึ้น ๑๔ ค่ําแหงเดือนอาสาฬหะ คือเดือน ๘, ทรงพระดําเนิน
ไปโดยทางที่จะไปยังเมืองพาราณสี อันเปนนครหลวงแหงกาสีชนบท,
ครั้นถึงตําบลเปนระหวางแหงแมน้ําคยากับแดนพระมหาโพธิตอกัน พบ
อาชีวกผูหนึ่งชื่ออุปกะเดินสวนทางมา, อุปกะเห็นสีพระฉวีของพระองค
ผุดผอง นึกประหลาดใจ อยางจะใครทราบวา ใครเปนศาสดา
ผูสอนของพระองค จึงทูลถาม. พระองคตรัสตอบแสดงความวา
๑

๑. สมนฺต. ตติย. ๑๙.
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พระองคเปนสยัมภู ผูเปนเองในทางตรัสรู ไมมีใครเปนครูสั่งสอน.
อุปกะไมเชื่อ สั่นศีรษะแลวหลีกไป. พระองคก็เสด็จไปโดยลําดับ
ถึงปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี อันเปนที่อยูแหง
ปญจวัคคียนั้น ในเย็นวันนั้น.
ฝายปญจวัคคีย ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแตไกล จึง
นัดหมายกันวา พระสมณโคดมนี้ มีความมักมาก คลายเพียร เวียน
มาเพื่อความมักมากเสียแลว มาอยู ณ บัดนี,้ ในพวกเราผูใดผูหนึ่งไม
พึงไหว ไมพึงลุกขึ้นตอนรับเธอ ไมพึงรับบาตรจีวรของเธอเลย
ก็แตวา พึงตั้งอาสนะที่นั่งไวเถิด ถาเธอปรารถนาก็จักนั่ง. ครัง้ พระ
องคเสด็จเขาไปถึงแลว เธอพูดกับพระองคดวยโวหารไมเคารพ คือ
พูดออกพระนาม และใชคําวา ' อาวุโส ' พระองคทรงหามเสียแลว
ตรัสบอกวา เราไดตรัสรูอมฤตธรรมโดยชอบเองแลว ทานทั้งหลาย
คอยฟงเถิด เราจักสั่งสอน, ทานทั้งหลายปฏิบัติตามเราสั่งสอนอยู
ไมชาสักเทาไร ก็จะไดบรรลุอมฤตธรรมนั้น. ปญจวัคคียกลาวคาน
ลําเลิกเหตุในปางหลังวา " อาวุโส โคดม แมแตดวยความประพฤติ
อยางนั้น ทานยังไมบรรลุธรรมพิเศษได, บัดนี้ ทานมาปฏิบัติเพื่อความ
เปนคนมักมากเสียแลว เหตุไฉนทานจะบรรลุธรรมพิเศษไดเลา ? "
พระองคทรงตักเตือน, เธอพูดคัดคานโตตอบกันอยางนั้นถึง ๒-๓ ครั้ง
พระองคจึงตรัสเตือนเธอใหตามระลึกถึงความหลังวา " ทานทัง้ หลาย
จําไดอยูหรือ วาจาเชนนี้ เราไดเคยพูดแลวในปางกอนแตกาลนี้ ? "
ปญจวัคคียนึกขึ้นไดวา พระวาจาเชนนี้ไมเคยมีเลย, จึงมีความสําคัญ
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ในอันจะฟงพระองคทรงแสดงธรรม.
ก็คําวาอมฤตธรรมนั้น เปนสํานวนเรียกตามโวหารพราหมณ
มีเรื่องเลาไวในมหาภารตะ วา ในกาลกอน เทวดาเปนอันมาก อยาก
ไดของเปนเครื่องกันตาย, พากันไปทูลถามพระนารายณเปนเจา ๆ
รับสั่งใหกวนพระมหาสมุทร จะเกิดน้ําทิพยที่ดื่มเขาไปแลว ทําผูดื่ม
ไมใหตาย, เทวดาทั้งหลายก็กวนพระมหาสมุทร ตามคําพระเปน
เจารับสั่ง. เมื่อกวนนั้น ใชภูเขารองขางลางเขาหนึ่ง วางขางบน
เขาหนึ่ง ทาทางคลายโมสําหรับโมแปง และเอานาคพันเขาขางบน
ชวยกันชัก ๒ ขาง. อาศัยความรอนที่เกิดเพราะความหมุนเวียนแหง
ภูเขา ตนไมทั้งปวงที่เปนเภสัชบนภูเขา คายรสไหลลงไปในมหาสมุทร จนขนเปนปลักแลว เกิดเปนน้ําทิพยในทามกลางมหาสมุทร
เรียกวา ' น้ําอมฤต ' บาง น้ํา ' สุรามฤต ' บาง แปลวาน้ําทําผูดื่มไมให
ตายของเทวดา. เทวดาไดดื่มน้ําอมฤตนั้นแลว เปนผูไมตาย จึงได
นามวา ' อมระ ' แปลวาผูไมตาย, ศัพทนั้นเปนเครื่องใชเรียกเทวดา
แตครั้งนั้นมา. สวนพระพุทธศาสนาแสดงวา สิ่งใดมีความเกิดขึ้น
เปนธรรมดา สิ่งนั้นมีความดับไปเปนธรรมดา, ผูเกิดแลวจะไมตาย
ไมมีเลย ก็แตวา ความรูสึกวา ตายหรือไมตาย จะมีไดดวยอุบาย
อยางหนึ่ง คือคนที่ไมเคยไดสดับ ละอัสมิมานะไมได ถือมั่นสิ่งนั้น ๆ
วาเรา วาของเรา, วาเขา วาของเขา, เมื่อสิ่งนั้น ๆ แตกไปดับไป ก็เขา
๑

๑. เปนชื่อหนังสือแสดงเรื่องสงครามใหญระหวางปาณฑพและโกรพกษัตริย เพื่อแยง
ความเปนใหญในหัสตินาปุระ นครหลวงของกษัตริยจ ันทวงศโปรพโคตร: มี ๑๘ บรรพ.
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ใจวา เราตาย ของเราตาย. เขาตาย ของเขาตาย. ฝายผูที่ไดสดับ
แลว ทําในใจโดยชอบ ละอัสมิมานะไดขาด ไมถือมั่นดังกลาวแลว
เมื่อสิ่งนั้น ๆ แตกดับไป ก็ไมสําคัญวา เราตาย ของเราตาย, เขา
ตาย ของเขาตาย, เห็นเปนแตสภาพอันหนึ่งเกิดขึ้นแลวก็ดับไป, ธรรม
ของผูที่เห็นอยางนี้ ควรเรียกวา ' อมฤต ' ได จึงใชโวหานี้สืบมา.
ครั้นพระสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสเตือนปญจวัคคียใหตั้งใจฟงได
แลว ตามอรรถกถา วา รุง ขึ้นวันอาสาฬหบุรณมี พระองคตรัสปฐมเทศนา ประกาศความตรัสรูของพระองคดั่งนี้วา " ภิกษุทั้งหลาย ที่
สุด ๒ อยาง อันบรรพชิตไมควรเสพ, คือประกอบตนใหพัวพันดวยสุข
ในกาม เปนธรรมอันเลว เปนเหตุตั้งบานตั้งเรือน เปนของคนมีกิเลส
หนา, ไมใชของคนอริยะคือผูบริสุทธิ์ ไมประกอบดวยประโยชน,
กามสุขัลลิกานุโยคนี้อยาง ๑, ประกอบความเหน็ดเหนื่อยแกตนเปลา
ใหเกิดทุกขแกผูประกอบ, ไมทําผูประกอบใหเปนอริยะ ไมประกอบ
ดวยประโยชน, อัตตกิลมถานโยคนี้อยาง ๑, อันบรรพชิตไมควร
เสพ. ขอปฏิบัติเปนทางกลาง ไมเขาไปใกลที่สุดทัง้ ๒ นี้ เราได
ตรัสรูแลว, ทําดวงตาคือปรีชาญาณ, เปนไปเพื่อความสงบระงับ
เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความรูดี เพื่อนิพพานคือสิ้นตัณหาเครื่องรัดรึง.
มัชฌิมาปฏิปทานั้นอยางไร ? มัชฌิมาปฏิปทานั้น คือทางมีองค ๘
ทําผูดําเนินใหเปนอริยะอันนี้เอง. องค ๘ นั้นอะไรบาง ? องค ๘ นั้น
คือ ปญญาอันเห็นชอบ ๑ ความดําริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑ การ
๑

๒

๑. สมนฺต. ตติย. ๑๙. ๒. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร. มหาวคฺค. ๔/๑๗. ส. มหาวาร ๑๙/๕๒๗.
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งานชอบ ๑ เลี้ยงชีวิตชอบ ๑ ความเพียรชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑
ตั้งใจชอบ ๑. มัชฌิมาปฏิปทานี้แล เราไดตรัสรูแลว ทําดวงตาคือ
ปรีชาญาณ, เปนไปเพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความ
รูดี เพื่อนิพพาน. ภิกษุทงั้ หลาย ขอนี้ เปนของจริงของอริยบุคคล
คือทุกข ความเกิดเปนทุกข ความแกเปนทุกข ความตายเปนทุกข,
ความแหงใจ ความรําพัน ความเจ็บไข ความเสียใจ ความคับ
ใจ เปนทุกขละอยาง ๆ, ความประจวบดวยสิ่งไมเปนที่รัก เปน
ทุกข, ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รัก เปนทุกข, ความปรารถนา
ไมไดสมหวัง เปนทุกข ขอนี้ ก็เปนของจริงของอริยบุคคล คือเหตุ
ใหทุกขเกิดขึ้น ตัณหาคือความทะยานอยากอันใด ทําความเกิด
อีก เปนไปกับความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน เพลินนักใน
อารมณนั้น ๆ. ตัณหานี้เปนอยางไร ? กามตัณหา คือความทะยาน
อยาในอารมณที่ใคร ๑ ภวตัณหา คือความทะยานอยากในความมี
ความเปน ๑ วิภวตัณหา คือความทะยานอยากในความไมมีไมเปน ๑
ตัณหา ๓ ประการนี้แล เปนเหตุใหทุกขเกิด. ขอนี้ ก็เปนของจริงของ
อริยบุคคล คือความดับทุกข ความดับดวยไมติดยอมอยูได โดย
ไมเหลือแหงตัณหานั้นแล ความสละ ความวาง ความปลอย ซึง่
ตัณหานั้นแล ความที่ตัณหานั้นแล ไมพัวพันติดอยู เปนความดับ
ทุกข. ขอนี้ ก็เปนของจริงของอริยบุคคล คือทางถึงความดับทุกข.
ทางมีองค ๘ เปนอริยะนี้แล คือปญญาเห็นชอบ ๑ ความดําริชอบ ๑
วาจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ เลีย้ งชีวิตชอบ ๑ ความเพียรชอบ ๑
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ระลึกชอบ ๑ ตั้งใจชอบ ๑ เปนทางถึงความดับทุกข, ภิกษุทั้งหลาย
ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกิดขึ้นแลวแกเรา ใน
ธรรมทั้งหลายที่เราไมไดเคยฟงแลวในกาลกอนวา ขอนี้ ทุกข และ
ทุกขนี้ควรกําหนดรูดวยปญญา และเราก็ไดกําหนดรูแลว, ขอนี้
เหตุใหทุกขเกิด ๆ นี้ควรละเสีย และเราก็ไดละเสียแลว, ขอนี้ ความ
ดับทุกข ๆ นี้ควรทําใหแจงชัด และเราก็ไดทําใหแจงชัดแลว, ขอนี้
ทางถึงความดับทุกข ๆ นี้ควรทําใหเกิด และเราก็ไดทําใหเกิดแลว
ภิกษุทั้งหลาย ปญญาอันรูอันเห็นตามเปนแลวอยางไร ในอริยสัจ ๔ เหลานี้ของเรา อันมีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อยางนี้ ยังไม
หมดจดเพียงใดแลว เรายังไมอาจยืนยันตนวาเปนผูตรัสรูเองโดยชอบ
ไมมีใครสูในโลกเพียงนั้น. เมื่อใด ปญญาอันรูเห็นตามเปนแลว
อยางหร ในอริยสัจ ๔ เหลานี้ของเราหมดจดดีแลว, เมื่อนั้น เรา
อาจยืนยันตนวาเปนผูตรัสรูเองโดยชอบ ไมมีใครสูในโลก ก็แล
ปญญาอันรูอันเห็นไดเกิดขึ้นแลวแกเราวา " ความหลุดพนของเราไม
กลับกําเริบ ความเกิดครั้งนี้เปนหนที่สุดแลว บัดนี้ไมมีความเกิดอีก. "
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสพระธรรมเทศนาอยู ธรรมจักษุ
คือดวงตาอันเห็นธรรม ปราศจากธุลีมลทิน ไดเกิดขึ้นแลวแกทาน
โกณฑัญญะวา " สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิง่ นั้นทั้ง
หมดมีความดับเปนธรรมดา . " พระองคทรงทราบวาทานโกณฑัญญะ
ไดเห็นธรรมแลว จึงทรงเปลงอุทานวา ' โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ ๆ '
๑

๑. ธรรมจักษุชนิดนี้ พระอรรถกถาจารยกลาววา พระโสดาปตติมรรค, ทานผูไดเปน
พระโสดาบันน ว. ว.
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เพราะอุทานวา ' อฺาสิ ๆ ' ที่เปนภาษามคธ แปลวา ' ไดรูแลว ๆ '
คําวา ' อัญญาโกณทัญญะ ' จึงไดเปนชื่อของทาน ตั้งแตกาลนั้นมา.
ในพระธรรมเทศนาทีแรกนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงยกที่สุด
๒ อยางขึ้นแสดงวา อันบรรพชิตไมควรเสพ กอนเรื่องอื่น เพราะ
เปนโทษสําคัญกวาโทษอยางอื่น ทําบรรพชิตไมใหบรรลุธรรมพิเศษ
ได, และบรรพชิตในครัง้ นั้น หมกมุน อยูในที่สุดทั้ง ๒ อยางนั้น ก็
คงมีเปนพื้น.
มีเรื่องเลาในหนังสือมหาภารตะ ของพวกพราหมณวา ฤษี
ทั้งหลายลวนเปนคนมีเมียมีลูกทั้งนั้น, เพราะเขาถือกันวา ชายใดไมมี
ลูกชาย ชายนั้นตายไปตองตกขุมนรกอันหนึ่ง เรียกวา ' ปุตตะ, '
ถามีลูกชาย ๆ นั้นชวยปองกันไมใหตกขุมนรกนั้นได, ศัพทวา ' บุตร '
จึงไดเปนเครื่องเรียกลูกผูชายสืบวา แปลวาผูปองกันพอจากขุมนรก
ซึ่งเรียกวา ' ปุตตะ. ' ใชแตเทานั้น ฤษีทั้งหลายนั้น เปนที่นับถือ
วาเปนผูใหสวัสดิมงคลไดดวย, ถาลูกสาวของใคร จะแตงงานกับผูใด
ผูหนึ่ง, มารดาบิดาตองขอสวัสดิมงคลแกฤษี ซึ่งเปนที่นับถือของตน
กอนแลวจึงแตงงานตอภายหลัง. ถาไดเชนนี้ เปนมงคลอันใหญ
หญิงนั้นเปนคนมีหนามีตา ไมเปนที่รังเกียจแมแหงผูเปนจะสามี. ไดยิน
วา ประเพณีนี้ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
เสด็จพระราชดําเนินประพาสอินเดีย เมื่อพุทธศก ๒๔๑๔ ก็ยังมีอยู.
ถึงจะบูชายัญและบําเพ็ญเพียร ประพฤติวัตรทรมานรางกาย ก็อยู
ในหวังผลลวนแตกามคุณ ๆ นี้ เปนมลทินเครื่องเหนี่ยวใจไวใหทอ
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ถอย ไมใหเพียรเพื่อคุณเบื้องหนา. สวนการทรมานรางกายนั้นเลา
ก็เปนแตใหลําบากเปลา ไมสําเร็จประโยชนอะไรไดตามที่วา เชน
พระสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรงประพฤติแลวนั้น.
พระองคทรงแสดงที่สุด ๒ อยางวา อันบรรพชิตไมควรเสพ
อยางนี้แลว, ทรงแสดงมัชฌิมปฏิปทา ขอปฏิบัติเปนกลางมีองค ๘
มีปญญาอันเห็นชอบเปนตน อันไมหยอนนักยิ่งนัก ที่บรรพชิตควร
เสพ วาเปนทางที่จะใหบรรลุธรรมพิเศษไดสืบไป. มีคําเปรียบวา
เหมือนสายพิณ ที่หยอนนักก็ดีดไมดัง ที่ตึงนักดีดเขามักขาด พอดี
จึงจะดีดดังและไมขาด ฉันใด, ขอปฏิบัติของบรรพชิตก็ฉันนั้น, ถา
บรรพชิตปฏิบัติทอถอยหรือแกกลาเกินนัก ก็ไมสามารถจะบรรลุธรรม
พิเศษได ตอปฏิบัติเปนกลาง ๆ ไมยิ่งนัก ไมหยอนนัก จึงสมารถ
จะบรรลุธรรมพิเศษนั้นได. นี่แลควรเห็นวา พระพุทธศาสนาคําสอน
ของพระพุทธเจาเปนแตกลาง ๆ เทานั้น.
บรรพชิตมาปฏิบัติเปนกลาง ๆ อยางนั้นแลว ควรบรรลุธรรม
พิเศษอยางไร ? จึงทรงแสดงของจริง ๔ อยาง, แลวตรัสวา พระองค
ไดรูเห็นของจริง ๔ อยางนั้นแลว เพื่อจะใหเปนตัวอยางที่ผูอื่นจะ
ดําเนินตาม. ก็การรูของจริงนั้นจะมีผลอยางไร ? จึงทรงแสดงผลคือ
วิมุตติ ความพนจากกิเลสอันเปนเหตุกอทุกข และสิ้นชาติไมตอง
เกิดอีก ในทีส่ ุด.
ในพระธรรมเทศนานี้ ใชอาลปนะ คือ บทตรัสเรียกปญจวัคคีย
วา ' ภิกษุ, ' มีทางสันนิษฐาน ๒ ประการ คือพระคันถรจนาจารยเรียง
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ตามแบบโวหารแหงเทศนาอื่น, ไมเชนนั้น ใหสนั นิษฐานวาบรรพชิต
มีชื่อเรียกหลายชนิด เชน ฤษี ดาบส ชฎิล ปริพาชก อาชีวก
ภิกขุ และอื่น ๆ อีก ตามธรรมเนียมที่ประพฤติอยู พระผูมีพระภาคเจา
และปญจวัคคีย ถือบรรพชาตามแบบของพวกนักบวช อันไดชื่อวา
ภิกขุ และทรงรับเอาชื่อนี้มาตรัสเรียกผูบวชในพระศาสนานี้.
ในอธิการนี้ พระคันถรจนาจารยแสดงวา เมื่อจบเทศนา เทวดา
พากันสรรเสริญพระธรรมเทศนาเอิกเกริก ปาวประกาศใหไดยินตอ ๆ
กันขึ้นไป, จนตลอดสวรรคทั้งชั้นเทวโลก ทั้งชั้นพรหมโลก, และ
พรรณนาอัศจรรยอันเปนไปในสมัยนั้น คือ แผนดินไหว และเกิด
แสงสวางอยางใหญ ลวงอานุภาพแหงเทวดา. อัศจรรยมีแผนดินไหว
เปนอาทิ ทานพรรณนาไว ทั้งในคราวประสูติ คราวตรัสรู และ
คราวแสดงพระธรรมจักรปฐมเทศนานี้, เปนแตกลาวมากออกไปกวา
นี้อีกนี้มี เชนกลองทิพยบันลือลั่น คนตาบอกอาจแลเห็น คนหูหนวก
อาจไดยิน คนตองกรรมกรณมีเครื่องจําหลุด ไฟนรกดัง ใหสัตวที่
ทุกขนั้นสรางไปชั่วคราว. ทานกลาวดังนี้ เพื่อแสดงบุรพนิมิต
แหงอุบัติตรัสรูและเทศนาวา จะยังขาวใหระบือกระฉอน ที่เปรียบ
ดวยแผนดินไหวบาง กองทิพยบันลือลั่นบาง เทวดาปาวประกาศ
บาง, จะใหคนทั้งหลายไดปญญารูเห็น ที่เปรียบดวยเกิดแสงสวาง
คนตาบอดแลเห็น คนหูหนวดไดยิน, จะเปลื้องคนไมใหหลงติดอยู
ในกามารมณ ที่เปรียบดวยเครื่องจําหลุด, จะใหสุขแกสัตว ที่เปรียบ
ดวยไฟนรกดับ, ลวนเปนอุปมาบุคคลาธิฏฐานทั้งนั้น. และปฐม-
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เทศนานี้ เรียกวา ' พระธรรมจักร ' ก็เปรียบดวยจักรรัตนะ, กลาว
คือ ตัวอํานาจแหงพระเจาจักรพรรดิราชนั้นเอง.
ฝายทานโกณฑัญญะไดเห็นธรรมแลว สิน้ ความสงสัย ถึงความ
เปนคนแกลวกลา ปราศจากครั่นครามในอันประพฤติตามคําสั่งสอน
ของพระศาสดา เปนคนมีความเชื่อในพุทธศาสนาดวยตนเองไมตอง
เชื่อแตผูอื่น, จึงมูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจา, พระองคทรงอนุญาตใหทานโกณฑัญญะเปนภิกษุ ในพระ
ธรรมวินัยนีด้ วยพระวาจาวา " ทานจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรา
กลาวดีแลว ทานจงประพฤติพรหมจรรย เพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบ
เถิด, " พระวาจานั้นก็ใหสําเร็จอุปสมบทของทาน.
ในครัง้ นั้นยังไมไดทรงอนุญาตวิธีอุปสมบทอยางอื่น แตเปน
ทรงอนุญาตแกผูใดดวยพระวาจาเชนนั้น ผูนั้นก็เปนภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้. อุปสมบทอยางนี้เรียกวา ' เอหิภิขุอุปสัมปทา, ' สวนผูที่ได
รับอนุญาตเปนภิกษุดวยพระวาจาเชนนี้ เรียกวา ' เอหิภิกขุ, ' พระ
ศาสดาทรงพระอนุญาตใหพระโกณฑัญญะเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา
ดวยพระวาจาเชนนั้น เปนครั้งแรกในพระพุทธกาล.
จําเดิมแตกาลนั้นมา พระองคเสด็จจําพรรษาอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน, ทรงสั่งสอนบรรพชิตทัง้ ๔ ที่เหลือนั้น ดวยพระธรรมเทศนาเบ็ดเตล็ด ตามสมควรแกอัธยาศัย. ทานวัปปะและทานภัททิยะ
ไดเห็นธรรมอยางพระอัญญาโกณฑัญญะแลวทูลขออุปสมบท, พระ
ศาสดาก็ประทานอุปสมบทแกทานทั้ง ๒ นั้น เหมือนอยางประทานแก
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พระอัญญาโกณฑัญญะ. ครั้งนั้นสาวกทั้ง ๓. เที่ยวบิณฑบาต นํา
อาหารมาเลี้ยงกันทั้ง ๖ องค. ภายหลังทานมหานามและทานอัสสชิ
ไดเห็นธรรมเหมือนสาวก ๓ องคแลว ทูลขออุปสมบท, พระศาสดา
ก็ทรงอนุญาตอุปสมบทแกทานทั้ง ๒ นั้น เหมือนอยางทรงอนุญาตแก
สาวกทั้ง ๓.
เมื่อภิกษุปญจวัคคียตั้งอยูในที่แหงสาวกแลว มีอินทรียมศี รัทธา
เปนตนแกกลา ควรเจริญวิปสสนาเพื่อวิมุตติแลว. ตามอรรถกถา
ครั้นถึงวันแรม ๕ ค่ําแหงเดือนสาวนะ คือเดือน ๙ พระศาสดา
ตรัสพระธรรมเทศนา สั่งสอนวา " ภิกษุทั้งหลาย รูป คือรางกาย,
เวทนา คือ ความรูสุขทุกขหรือไมสุขไมทุกข, สัญญาคือ ความจํา,
สังขาร คือ สภาพที่เกิดกับใจปรุงใจใหดีบาง ชั่วบาง, และวิญญาณ
คือ ใจ. ๕ ขันธนี้เปนอนัตตาไมใชตน, ถาขันธทั้ง ๕ นี้จักไดเปน
ตนแลว ขันธ ๕ นี้ก็ไมพึงเปนไปเพื่อความลําบาก, และผูที่ถือวา
เปนเจาของก็จะพึงปรารถนาไดในขันธ ๕ นี้ตามใจหวังวา ' จงเปน
อยางนี้เถิด อยาเปนอยางนั้นเลย, ' เหตุใดขันธ ๕ นี้ไมใชตน เหตุนั้น
ขันธ ๕ นี้ จึงเปนไปเพื่อความลําบาก, และผูที่ถือวาเปนเจาของ
ยอมปรารถนาไดไดในขันธ ๕ นี้ตามใจหวังวา ' จงเปนอยางนี้เถิด
๑

๒

๓

๔

๑. ป. สู. ทุติย. ๒๕๙. สมนฺต. ตติย. ๑๙ วา สําเร็จวันละองคตามลําดับดังนี้ พระวัปปะ
แรม ๑ ค่ํา, พระภัททิยะ แรม ๒ ค่ํา, พระมหานามะ แรม ๓ ค่ํา. พระอัสสชิ แรม ๔ ค่ํา.
๒. ป. สู. ทุติย. ๑๕๙. สมนฺต. ตติย. ๑๙. ๓. นับขางแรมเปนตนเดือน. ว. ว. เทากับ
แรม ๕ ค่ําเดือน ๘ ไทย. ๔. อนัตตลักขณสูตร. มหาวคฺค. ปม. ๔/๒๔. ส. ขนฺธ ๑๗/๘๒.
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อยาเปนอยางนั้นเลย. '
พระองคทรงแสดงขันธ ๕ วาเปนอนัตตา, สอนภิกษุปญจวัคคีย
ใหพิจารณาแยกกายใจอันนี้ออกเปนขันธ ๕ เปนทางวิปสสนาอยางนี้
แลว ตรัสถามความเห็นของทานทั้ง ๕ วา " ภิกษุทั้งหลาย ทาน
สําคัญความนั้นเปนไฉน ? ขันธ ๕ นีเ้ ที่ยงหรือไมเที่ยง ? "
" ไมเที่ยง พระเจาขา "
" ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ? "
" เปนทุกข พระเจาขา. "
" ก็สิ่งใดไมเที่ยงเปนทุกขมีความแปรปรวนเปนธรรมดา, ควร
หรือจะตามเห็นสิ่งนั้นวา ' นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นตนของเรา ? "
" ไมอยางนั้น พระเจาขา. "
ตอไปนี้ พระองคตรัสสอนสาวกทั้ง ๕ ใหละความถือมั่นใน
ขันธ ๕ นั้น ตอพระธรรมเทศนาขางตนวา " ภิกษุท้งั หลาย เหตุนั้น
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันใดอันหนึ่ง, ลวงไปแลว
ก็ดี ยังไมมีมาก็ดี เกิดขึ้นจําเพาะบัดนี้ก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี
เลวก็ดี งามก็ดี ในที่ไกลก็ด,ี ในที่ใกลก็ด,ี ทั้งหมดก็เปนแตสักวา
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ, ทานทั้งหลายพึงเห็นดวย
ปญญาอันชอบตามเปนแลวอยางไร ดั่งนี้วา ' นั่นไมใชของเรา
นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตนของเรา ' ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูได
ฟงแลว เมื่อเห็นอยางนี้ ยอมเบื่อหนายในรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ, ครั้นเบื่อหนายก็ปราศจากความกําหนัดรักใคร๑
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เพราะปราศจากความกําหนัดรักใคร จิตก็พนจากความถือมั่น, เมื่อจิต
พนแลว ก็มญ
ี าณรูวาพนแลว. อริยสาวกนั้นรูชัดวาความเกิดสิ้นแลว,
พรหมจรรยไดประพฤติจบแลว, กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว, กิจอื่น
อีกเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. เมือพระศาสดาตรัสพระธรรมเทศนา
แสดงอนัตตลักขณะอยู จิตของภิกษุปญจวัคคียผูพิจารณาภูมิธรรมตาม
กระแสเทศนานั้น พนแลวจากอาสวะ ไมถือมั่นดวยอุปทาน.
ครั้งนั้น มีพระอรหันตขึ้นในโลก ๖ องค คือ พระศาสดา ๑
สาวก ๕ ดวยประการฉะนี้.
๑

๑. อธิบายวา สําเร็จพระอรหันต. ว. ว.
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ปริเฉทที่ ๗
สงสาวกไปประกาศพระศาสนา
สมัยนั้น มีกลุ บุตรผูหนึ่งชื่อยสะ เปนบุตรเศรษฐีในเมือง
พาราณสี มีเรือน ๓ หลัง เปนที่อยูใน ๓ ฤดู, ครั้งนั้นเปนฤดูฝน
ยสกุลบุตรอยูในปราสาทสําหรับฤดู, บําเรอดวยดนตรีลวนแตสตรี
ประโคม ไมมีบุรุษเจือปน. ค่ําวันหนึ่ง ยสกุลบุตรนอนหลับกอน หมู
ชนบริวารหลับตอภายหลัง, แสงไฟตามสวางอยู. ยสกุลบุตรตื่นขึ้น
เห็นหมูชนบริวารนอนหลับ มีอาการพิกลตาง ๆ บางนางมีพิณตกอยู
ที่รักแร, บางนางมีตะโพนวางอยูขางคอ, บางนางมีเปงมางตกอยู
ณ อก, บางนางสยายผม, บางนางมีเขฬะไหล, บางนางบนละเมอ
ตาง ๆ, ไมเปนที่ตั้งแหงความยินดีเหมือนกอน ๆ, หมูชนบริวารนั้น
ปรากฏแกยสกุลบุตรดุจซากศพที่ทิ้งอยูในปาชา. ครั้นยสกุลบุตรได
เห็นแลว เกิดความสลดใจคิดเบื่อหนาย ออกอุทานวา " ที่นี่
วุนวายหนอ ที่นี่ขัดของหนอ " ยสกุลบุตรรําคาญใจ จึงสวม
รองเทาเดินออกจากประตูเมือง ตรงไปทางที่จะไปปาอิสิปตนมฤคทายวัน.
ในเวลานั้นจวนใกลรุง พระศาสดาเสด็จจงกรมอยูในที่แจง
ทรงไดยินเสียงยสกุลบุตรออกอุทานนั้น เดินมายังที่ใกล จึงตรัส
เรียกวา " ทีน่ ี่ไมวุนวาย ที่นี่ไมขัดของ ทานมานี่เถิด นั่งลงเถิด
๑

๑. มหาวคฺค. ปม. ๔/๒๘.
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เราจักแสดงธรรมแกทาน. " ยสกุลบุตรไดยินอยางนั้นแลว คิดวา
ไดยินวา ' ที่นี่ไมวุนวาย ที่นี่ไมขัดของ ' จึงถอดรองเทาเสีย เขาไป
ใกล ไหวแลว นั่ง ณ ทีส่ มควรขางหนึ่ง.
พระศาสดาตรัสเทศนาอนุปุพพีกถา คือถอยคําที่กลาวโดย
ลําดับ, พรรณนาทานการใหกอนแลว, พรรณนาศีล ความรักษา
กายวาจาเรียบรอยเปนลําดับแหงทาน, พรรณนาสวรรค คือกามคุณ
ที่บุคคลใคร ซึ่งจะพึงไดพึงถึงดวยกรรมอันดี คือทานและศีลเปน
ลําดับแหงศีล. พรรณนาโทษ คือความเปนของไมยั่งยืน และ
ประกอบดวยความคับแคนแหงกามซึ่งไดชื่อวาสวรรคนั้น เปนลําดับ
แหงสวรรค, พรรณนาอานิสงสแหงความออกไปจากกาม เปนลําดับ
แหงโทษของกาม; ฟอกจิตยสกุลบุตรใหหางไกลจากความยินดีในกาม,
ควรรับธรรมเทศนาใหเกิดดวงตาเห็นธรรม เหมือนผาที่ปราศจาก
มลทินควรรับน้ํายอมไดฉะนั้น, แลวจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา
ที่พระองคยกขึ้นแสดงเอง คืออริยสัจ ๔ ทุกข เหตุใหทุกขเกิด
ความดับทุกข และทางดําเนินถึงความดับทุกข ยสกุลบุตรไดเห็น
ธรรมพิเศษ ณ ที่นั่งนั้นแลว, ภายหลังพิจารณาภูมิธรรมที่พระศาสดา
ตรัสสอนเศรษฐีผูบิดาอีกวาระหนึ่ง จิตพนจากอาสวะไมถือมั่น
ดวยอุปาทาน.
ฝายมารดาของยสกุลบุตร เวลาเชาขึ้นไปบนเรือนไมเห็นลูก จึง
บอกแกเศรษฐีผูสามีใหทราบ, เศรษฐีใชคนใหไปตามหาใน ๔ ทิศ
สวนตนออกเที่ยวหาดวย, เผอิญเดินไปในทางที่ไปปาอิสิปตน-
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มฤคทายวัน ไดเห็นรองเทาของลูกตั้งอยู ณ ที่นั้นแลวตามเขาไปใกล,
ครั้นเศรษฐีเขาไปถึงแลว พระศาสดาตรัสเทศนาอนุปุพพีกถาและ
อริยสัจ ๔ ใหเศรษฐีไดเห็นธรรมแลว, เศรษฐีทูลสรรเสริญธรรมเทศนา แลวแสดงตนเปนอุบาสกวา " ขาพระเจาถึงพระองคกับพระ
ธรรม และภิกษุสงฆ เปนสรณะที่ระลึกที่นับถือ, ขอพระองคจงทรง
จําขาพเจาวา เปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป, " เศรษฐีนั้นไดเปนอุบาสก อางพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ ครบทั้ง ๓ เปนสรณะ กอนกวาชนทั้งปวงในโลก.
เศรษฐีผูบิดายังไมทราบวา ยสกุลบุตรมีอาสวะสิ้นแลว จึงบอก
ความวา " พอยสะ มารดาของเจาเศราโศกพิไรรําพัน, เจาจงให
ชีวิตแกมารดาของเจาเถิด. " ยสกุลบุตรแลดูพระศาสดา พระศาสดา
จึงตรัสแกเศรษฐีใหทราบวา " ยสกุลบุตรไดบรรลุพระอรหันตแลว
ไมใชผูควรจะกลับคืนไปครองฆราวาสอีก. " เศรษฐีทูลสรรเสริญวา
" เปนลาภของยสกุลบุตรแลว " ทูลเชิญเสด็จพระศาสดากับยสกุลบุตร
เปนผูตามเสด็จเพื่อทรงรับภัตตาหารในเชาวันนั้น, ครั้นทราบวาทรง
รับดวยพระอาการดุษณีภาพแลว ลุกจากที่นั่งแลวถวายอภิวาทแลว
ทําประทักษิณ ( คือเดินเวียนขางขวา ) แลวหลีกไป.
เมื่อเศรษฐีไปแลวไมชา ยสกุลบุตรทูลขออุปสมบท. พระ
ศาสดาก็ทรงอนุญาตใหเปนภิกษุ ดวยพระวาจาวา " ทานจงเปน
ภิกษุมาเถิด ธรรมเรากลาวดีแลว ทานจงประพฤติพรหมจรรย
เถิด. " ในทีน่ ี้ไมตรัสวา ' เพื่อจะทําที่สุดทุกขโดยรอบ ' เพราะพระ
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ยสะไดถึงที่สุดทุกขแลว. สมัยนั้นมีพระอรหันตขึ้นในโลกเปน ๗ ทั้ง
พระยสะ.
ในเวลาเชาวันนั้น พระศาสดากับพระยสะตามเสด็จ เสด็จไป
ถึงเรือนเศรษฐีนั้นแลว ทรงนั่ง ณ อาสนะที่แตงไวถวาย. มารดาและ
ภรรยาดาของพระยสะเขาไปเฝา, พระองคทรงแสดงอนุปุพพีกถา
และอริยสัจ ๔ ใหสตรีทงั้ ๒ นั้นเห็นธรรมแลว, สตรีทั้ง ๒ นั้นทูล
สรรเสริญพระธรรมเทศนาแลว แสดงตนเปนอุบาสิกาถึงพระรัตนตรัย
เปนสรณะโดยนัยหนหลัง ตางแตเปนผูชายเรียกวา ' อุบาสก ' เปน
ผูหญิงเรียกวา ' อุบาสิกา, ' เทานั้น, สตรีทั้ง ๒ นัน้ ไดเปนอุบาสิกาขึ้น
ในโลกกอนกวาหญิงอื่น. ครั้นถึงเวลา มารดาบิดาและภรรยาเกาแหง
พระยสะ ก็อังคาสพระศาสดาและพระยสะ ดวยของเคี้ยวของฉันอัน
ประณีตโดยเคารพ ดวยมือของตน. ครั้นฉันเสร็จแลว พระศาสดา
ตรัสพระธรรมเทศนาสั่งสอนชนทั้ง ๓ ใหเห็น ใหสมาทาน ใหอาจ
หาญ ใหรื่นเริงแลว เสด็จกลับไปปาอิสิปตนมฤคทายวัน.
ฝายสหายของพระยสะ ๔ คน ชื่อวิมล ๑ สุพาหุ ๑ ปุณณชิ ๑
ควัมปติ ๑ เปนบุตรแหงเศรษฐีสืบ ๆ กันมาในเมืองพาราณสี, ได
ทราบขาววา ยสกุลบุตรออกบวชแลว, จึงคิดวาธรรมวินัยที่ยสกุลบุตรออกบวชนั้น จักไมเลวทรามแนแลว คงเปนธรรมวินยั อัน
ประเสริฐ, ครั้นคิดอยางนั้นแลว พรอมกันทั้ง ๔ คนไปหาพระยสะ
พระยสะก็พาสหายทั้ง ๔ คนนั้นไปเฝาพระศาสดาทูลขอใหทรงสั่งสอน.
พระองคทรงสั่งสอนใหกุลบุตรทั้ง ๔ นั้นเห็นธรรมแลว ประทาน

นักธรรมตรี - พุทธประวัติเลม ๑ - หนาที่ 74

อุปสมบทอนุญาตใหเปนภิกษุแลว ทรงสั่งสอนใหบรรลุพระอรหัตตผล.
ครั้งนั้นมีพระอรหันตขึ้นในโลก ๑๑ องค.
ฝายสหายของพระยสะอีก ๕๐ คนเปนชาวชนบท ไดทราบขาว
นั้นแลว คิดเหมือนหนหลัง พากันบวชตามแลว ไดสําเร็จพระอรหัตตผลดวยกันสิ้นโดยนัยกอน, บรรจบเปนพระอรหันต ๖๑ องค.
เมื่อสาวกมีมาก พอจะสงไปเที่ยวประกาศพระศาสนา เพื่อ
เปนหิตานุหิตประโยชนแกหมูชนไดแลว พระศาสดาจึงตรัสเรียกสาวก
๖๐ องคนั้นพรอมกันแลว ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย เราไดพน
แลวจากบวงทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย, แม
ทานทั้งหลายก็เหมือนกัน. ทานทั้งหลายจงเที่ยวไปในชนบท เพื่อ
ประโยชนและความสุขแกชนเปนอันมาก, แตอยาไปรวมกัน ๒ รูป
โดยทางเดียวกัน, จงแสดงธรรมมีคุณในเบื้องตน ทามกลาง ที่สุด,
จงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถและพยัญชนะ, อันบริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิง สัตวทั้งหลายที่มีกิเลสบังปญญาดุจธุลีในจักษุนอยเปน
ปกติมีอยู. เพราะโทษที่ไมไดฟงธรรม ยอมเสื่อมจากคุณที่จะพึงได
พึงถึง, ผูรูทั่วถึงธรรมจักมีอยู, แมเราก็จะไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคม
เพื่อจะแสดงธรรม. "
สาวก ๖๐ นั้นรับสั่งแลว ก็เทีย่ วไปในชนบทนั้น ๆ แตองค
เดียว ๆ แสดงธรรมประกาศพระศาสนา ใหกุลบุตรที่มีอุปนิสัย
ในประเทศนั้น ๆ ไดความเชื่อในพระพุทธศาสนา นอมอัธยาศัยใน
อุปสมบทแลว ไมสามารถจะใหอุปสมบทดวยตนเองได, จึงพา
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กุลบุตรเหลานั้นมา ดวยหวังจะทูลพระศาสดาประทานอุปสมบท, ทั้ง
ภิกษุผูอาจารยและกุลบุตรเหลานั้น ไดความลําบากในทางกันดารเปน
ตน. พระศาสดาทรงดําริถึงความลําบากนั้นแลว ยกขึ้นเปนเหตุทรง
อนุญาตวา " เราอนุญาต, บัดนี้ทานทั้งหลายจงใหกุลบุตรอุปสมบท
ในทิศนั้น ๆ ในชนบทนัน้ ๆ เองเถิด, กุลบุตรนั้น ทานทั้งหลายพึง
ใหอุปสมบทอยางนี้ : พึงใหปลงผมและหนวดเสียกอนแลว ใหนุงผา
ที่ยอมดวยน้ําฝาดแลว, ใหนั่งกระโหยงประณมมือแลว ใหไหวเทา
ภิกษุทั้งหลายแลว สอนใหวาตามไปวา ' ขาพเจาถึงพระพุทธเจา
เปนสรณะ, ขาพเจาถึงพระธรรมเปนสรณะ, ขาพเจาถึงพระสงฆเปน
สรณะ ฯ ล ฯ " ดั่งนี้. พระศาสดา ทรงอนุญาตอุปสมบทดวย
ไตรสรณคมน เปนครั้งแรกในพระพุทธศาสนาอยางนี้. ตั้งแตกาล
นั้นมีวิธีอุปสมบทเปน ๒ คือ เอหิภิกขุอุปสัมปทา ที่พระศาสดาทรง
เอง ๑ และติสรณคมนอุปสัมปทา ทีท่ รงอนุญาตแกสาวก ๑.
ครั้นพระศาสดา เสด็จอยูในเมืองพาราณสีพอควรแกความ
ตองการแลว, เสด็จพระพุทธดําเนินไปโดยหนทางที่จะไปยังตําบล
อุรุเวลา เสด็จแวะออกจากทางแลวเขาไปพักอยูที่ไรฝาย ทรงนั่ง
ในรมไมตําบลหนึ่ง. สมัยนั้น สหาย ๓๐ คนซึ่งเรียก ' ภัททวคคีย '
แปลวา ' พวกเจริญ ' พรอมทั้งภรรยาเลนอยู ณ ทีน่ ั้น. ภรรยาของ
สหายผูหนึ่งไมมี สหายทั้งหลายจึงนําหญิงแพศยามาเพื่อประโยชน
แกสหายนั้น. ครั้นสหายเหลานั้นเผลอไป มิไดเอาใจใสระวังรักษา
หญิงแพศยาลักไดหอเครื่องประดับแลวหนีไป. สหายเหลานั้นชวน
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กันเที่ยวหาหญิงแพศยานั้น ไปถึงที่พระศาสดาประทับอยู เขาใกล
แลวถามวา " พระผูมีพระภาคเห็นหญิงผูหนึ่งบางหรือ ? " " กุมาร
ทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะตองการอะไรดวยสตรีเลา " สหายทั้งหลาย
นั้นเลาความตั้งแตตน จนถึงหญิงแพศยานั้นลักหอเครื่องประดับแลว
หนีไปถวายใหทรงทราบ. พระองคตรัสถามวา " กุมารทั้งหลาย
ทานทั้งหลายจะเห็นอยางไร ทานจะพึงแสวงหาหญิงนั้นดีกวา หรือ
จะพึงแสวงหาตนดีกวา ? " " ขาพเจาจะพึงแสวงหาตนนั่นแลดีกวา
พระเจาขา " " ถาอยางนั้น ทานทั้งหลายนั่งลงเถิด เราจักแสดง
ธรรมแกทาน. " สหายทั้งหลายนั้นทูลรับแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง. พระศาสดาตรัสอนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔ ใหสหาย ๓๐ คน
นั้นเกิดดวงตาเห็นธรรมแลว ประทานอุปสมบทแลว, สงไปในทิศ
นั้น ๆ เพื่อแสดงธรรมประกาศพระศาสนาเหมือนนัยหนหลัง.
สวนพระองคเสด็จไปโดยลําดับถึงตําบลอุรุเวลา ซึ่งเปนที่
อาศัยอยูแหงชฎิล ๓ คนพี่นองกันทั้งหมูศิษยบริวาร, อุรุเวลกัสสปะ
เปนพี่ชายใหญ นทีกัสสปะเปนนองชายกลาง คยากัสสปะเปนนอง
ชายนอย, ทั้ง ๓ คนพี่นองนี้สรางอาศรมอยูใกลฝง แมน้ําเนรัญชรา
เปน ๓ สถานตามลําดับกัน. ครั้นพระศาสดาเสด็จถึงอุรุเวลาประเทศ
แลว, ทรงทรมานอุรุเวลกัสสปะดวยวิธีเครื่องทรมานตาง ๆ แสดง
ใหเห็นวา ลัทธิของอุรุเวลกัสสปะนั้นไมมีแกนสาร, อุรุเวลกัสสปะ
ถือตัววาตนเปนผูวิเศษฉันใด ๆ ตนก็หาเปนฉันนั้น ๆ ไม จน
อุรุเวลกัสสปะมีความสลดใจ, พรอมทั้งศิษยบริวารลอยผมที่เกลา
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เปนชฎาและบริขารเครื่องพรตเครื่องบูชาเพลิง ของชฎิลเสียในแมน้ํา
แลว ทูลขออุปสมบท. พระศาสดาก็ประทานอุปสมบท อนุญาต
ใหเปนภิกษุทั้งสิ้น.
ฝายนทีกัสสปะตั้งอาศรมอยูภายใต ไดเห็นชฎาและบริขารเครื่อง
พรตเครื่องบูชาเพลิงลอยไปตามกระแสน้ํา, สําคัญวาเกิดอันตรายแก
พี่ชายตน พรอมทั้งบริวารรีบมาถึง, เห็นอุรุเวลกัสสปะผูพี่ชาย
ถือเพศเปนภิกษุแลว ถามทราบความวาพรหมจรรยนี้ประเสริฐแลว,
ลอยชฎาและบริขารเครื่องพรตเครื่องบูชาเพลิงของตนเสียในแมน้ําแลว
พรอมดวยบริวารเขาไปเฝาพระศาสดา ทูลขออุปสมบท. พระองค
ก็ประทานอุปสมบทแกเธอทั้งหลาย.
ฝายคยากัสสปะนองชายนอย ไดเห็นชฎาและบริขารเครื่องพรต
เครื่องบูชาเพลิงลอยมาตามกระแสน้ํา สําคัญวาเกิดอันตรายแกพี่ชาย
ทั้ง ๒ พรอมกับบริวารรีบมาถึง, เห็นพี่ชายทั้ง ๒ ถือเพศภิกษุแลว
ถามทราบความวาพรหมจรรยนี้ประเสริฐ, ลอยชฎาและบริขาร
เครื่องพรตเครื่องบูชาเพลิงของตนเสียในแมน้ําแลว พรอมดวยบริขาร
เขาไปเฝาพระศาสดา ทูลขออุปสมบท. พระองคก็ประทานอุปสมบท
ใหเปนภิกษุโดยนัยหนหลัง.
ในอธิการนี้ พระคันถรจนาจารย กลาวถึงปาฏิหาริยตาง ๆ ที่
ทรงแสดงเพื่อยังอุรุเวลกัสสปะ ใหคลายความถือตัววาเปนพระอรหันต
เริ่มแตเสด็จไปถึง ตรัสขออาศัยในโรงเปนที่บูชาเพลิง อุรุเวลกัสสปะ
๑

๑. มหาวคฺค. ปม. ๔/๔๕.
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บอกวามีนาครายกาจอยูในที่นั้น อาศัยไมได. พระองคเฝาตรัสขอ
ในที่สุดอุรุเวลกัสสปะก็อนุญาต, เสด็จเขาไปอยูในโรงเพลิง ไดแสดง
ฤทธิ์บันดาลใหเกิดควันและเปลวเพลิงสูนาคไดชัยชนะ เอานาคลง
ขดในบาตรนํามาใหอุรุเวลกัสสปะดู แลวทรงแสดงปาฏิหาริยอยาง
อื่น ๆ อีก. ในที่สุด คราวหนึ่งฝนตกใหญน้ําทวม พระองคแหวกน้ํา
จงกรมอยูในพื้นที่ฝุนฟุง กวาอุรุเวลกัสสปะจะเอาเรือมารับ.
ถอดใจความแหงปาฏิหาริย ๒ เรื่องนั้น, นาจะไดดั่งนี้ ใน
ปาฏิหาริยตน สันนิษฐานวา พวกชฎิลคงนับถือและไหวเทวรูปมีนาค
เปนบัลลังก หรือนับถือแตลําพังรูปนาคลวน, ในโรงที่เปนกองเพลิง
บูชายัญนั้น เปนที่ไวเทวรูปนาคชนิดนั้นดวย เชนเดียวกับในวิหาร
หรือในโรงอุโบสถ เปนที่ไวพระพุทธรูปเมื่อภายหลัง, และนับถือเปน
ที่ศักดิ์สิทธิ์ ใครเขาไปกล้ํากรายไมได บันดาลใหมีอันเปนตาง ๆ จน
เปนที่เกรงขาม; บางทีอุรุเวลกัสสปะจะผดุงความศักดิ์สิทธิ์นั้นไวเปน
เดชของตนเองก็ได. พระศาสดาเสด็จไปขออาศัย, อุรุเวลากัสสปะ
จึงบอกวาอาศัยไมได เทวรูปนาคนั้นศักดิ์สิทธิ์นักจะเกิดเหตุขึ้น,
พระองคตรัสวาตามทีเถิด, อุรุเวลกัสสปะนึกวาอวดดี ปลอยใหถูก
ฤทธิ์เดชของเทวรูปนาคเสียบาง หรือสิ้นทางแกตัวจึงยอมใหอาศัย.
ครั้นรุงเชาพระองคไมมีอันตรายอยางใดอยางหนึ่ง, พวกชฎิลพากัน
เห็นเปนอัศจรรย. ในปาฏิหาริยสุด ยังเห็นใจความไมถนัด นาจะเปน
ดั่งนี้: พอน้ําทวมมา พระองครูจักทําหรือหาที่อาศัยพนน้ําในปจจุบัน
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ทันดวนรอดพนอุทกภัย เปนเหตุประหลาดใจของพวกชฎิล .
อนึ่ง ทานกลาวจํานวนแหงชฎิลไววา อุรุเวลกัสสปะมีบริวาร
๕๐๐ คน, นทีกัสสปะมีบริวาร ๓๐๐ คน, คยากัสสปะมีบริวาร ๒๐๐
คน. คํานี้ดูเหมือนเปน ๑,๐๐๓ คนทัง้ หัวหนา, แตเมื่อกลาวใหที่อื่น
รวมทั้งหัวหนาทั้งบริวารเพียง ๑,๐๐๐ เทานั้น ถึงอยางนั้นก็ยังมาก
ไมใชนอย.
พระศาสดาเสด็จอยูในตําบลอุรุเวลา ตามควรแกพระพุทธอัธยาศัยแลว, พรอมดวยภิกษุสงฆหมูชฎิลเหลานัน้ เสด็จไปยังตําบล
คยาสีสะใกลแมน้ําคยา ประทับอยู ณ ที่นั้น. ครั้งนั้น พระองคตรัส
เรียกภิกษุเหลานั้นมาพรอมแลว ทรงแสดงธรรม วา " ภิกษุทงั้ หลาย
สิ่งทั้งปวงเปนของรอน. อะไรเลาชื่อวาสิ่งทั้งปวง ? จักษุ คือนัยนตา
รูป วิญญาณอาศัยจักษุ สัมผัส คือความถูกตองอาศัยจักษุ เวทนา
ที่เกิดเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย คือสุขบาง ทุกขบาง ไมใชสุข
ไมใชทุกขบาง หมวด ๑, โสตะ คือหู เสียง วิญญาณอาศัยโสตะ
สัมผัสอาศัยโสตะ เวทนาที่เกิดเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย หมวด ๑,
ฆานะ คือจมูก กลิ่น วิญญาณอาศัยฆานะ สัมผัสอาศัยฆานะ เวทนาที่เกิด
แตฆานสัมผัสเปนปจจัย หมวด ๑, ชิวหา คือลิ้น รส วิญญาณอาศัย
ชิวหา สัมผัสอาศัยชิวหา เวทนาที่เกิดเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย
๑

๒

๑. ผูปรารถนาจะทราบพึงดูความพิสดารในหนังสือปฐมสมโพธิ ฉบับของสมเด็จกรม
พระปรมานุชติ ชิโนรส และความสันนิษฐานในหนังสือวิชชาแปดประการ ของหลวง
วิจิตรวาทการ. ๒. อาทิตตปริยายสูตร มหาวคฺค. ปม. ๔/๖๒. ส. สฬา. ๑๘/๒๓.
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หมวด ๑, กาย โผฏฐัพพะ คืออารมณที่จะพึงถูกตองดวยกาย วิญญาณ
อาศัยกาย สัมผัสอาศัยกาย เวทนาที่เกิดเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย
หมวด ๑, มนะ คือใจ ธรรมคืออารมณที่เกิดกับใจ วิญญาณ
อาศัยมนะ สัมผัสอาศัยมนะ เวทนาที่เกิดเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย
หมวด ๑, ชื่อวาสิ่งทั้งปวงเปนของรอน. รอนเพราะอะไร ? อะไรมา
เผาใหรอน ? เรากลาววา รอนเพราะไฟ คือความกําหนัด ความโกรธ
ความหลง. รอนเพราะความเกิด ความแก ความตาย ความโศก
ร่ําไรรําพัน เจ็บไข เสียใจ คับใจ, ไฟกิเลสไฟทุกขเหลานี้มาเผาให
รอน. ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดฟงแลว เห็นอยูอ ยางนี้ ยอม
เบื่อหนายในสิ่งทั้งปวงนั้น ตั้งแตในจักษุ จนถึงเวทนาที่เกิดเพราะ
มโนสัมผัสเปนปจจัยเปนที่สุด. เมื่อเบื่อหนาย ยอมปราศจากกําหนัด
รักใคร เพราะปราศจากกําหนัดรักใคร จิตก็พนจากความถือมั่น.
เมื่อจิตพนแลว ก็เกิดญาณรูวาพนแลว. อริยสาวกนั้นทราบชัดวา
ความเกิดสิ้นแลว, พรหมจรรยไดอยูจบแลว, กิจที่จําจะตองทํา
ไดทําเสร็จแลว, กิจอื่นอีกเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. เมื่อพระ
ศาสดาตรัสพระธรรมเทศนานี้อยู จิตของภิกษุเหลานั้น พนจากอาสวะ
ทั้งหลาย ไมถือมั่นดวยอุปาทาน.
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ปริเฉทที่ ๘
เสด็จกรุงราชคฤหแคนมคธและไดอัครสาวก
ครั้งนั้น มคธชนบทอันตั้งอยูในชมพูทวีปหนใตติดบูรพ, เปน
แควนใหญ มีอํานาจและบริบูรณดวยสมบัติ, คับคั่งดวยประชาชน
ตําบลหนึ่ง ทั้งประมวลเอาอังคชนบทเขาไวดวย, มีอาณาเขตติด
ตอกับแควันโกศลกาสีและวัชชี, มีกรุงราชคฤห เปนพระนครหลวง,
พระเจาพิมพิสารทรงปกครองโดยสิทธิ์ขาด, ทรงยศเปนมหาราชเจา,
แตในบาลีไมใชคําวา ' มหาราชา, ' จึงเรียกวา ' ราชา มาคโธ ' แปล
วา ' พระเจาแผนดินมคธ, ' ทั้งเปนที่อออยูแหงครูเจาลัทธิมากกวา
มาก. พระผูม ีพระภาคเจา ทรงเลือกเปนภูมิที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาเปนปฐม.
ครั้นพระองคเสด็จอยู ณ ตําบลคยาสีสะ ตามควรแกอภิรมแลว
พรอมดวยหมูภิกษุสาวกนั้นเสด็จเที่ยวไปโดยลําดับ ถึงกรุงราชคฤห
ประทับอยู ณ ลัฏฐิวันสวนตาลหนุม.
ครั้งนั้น มีกิตติศัพทขจรไปวา พระสมณโคดม โอรสแหง
ศากยราช ละฆราวาสสมบัติเสีย เสด็จออกบรรพชาจากศากยสกุล,
บัดนี้ เสด็จถึงกรุงราชคฤห ประทับอยู ณ ลัฏฐิวันแลว, พระองคเปน
พระอรหันต ตรัสรูแลวเองโดยชอบ, ทรงแสดงธรรมสั่งสอนมหาชน
มีคุณในเบื้องตน ทามกลาง ที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ
และพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง, การไดเห็นพระอรหันตเชนนั้น
๑

๑. บัดนี้เรียก ราชเคย [ Rajgir ]
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เปนความดีสามารถใหประโยชนสําเร็จ. พระเจาพิมพิสาร พระเจา
แผนดินมคธไดทรงสดับกิตติศัพทนั้นแลว, เสด็จพระราชดําเนินพรอม
ดวยราชบริวารออกไปเฝาพระศาสดาถึงลัฏฐิวัน ทรงนมัสการแลว
ประทับ ณ ที่ควรขางหนึ่ง. สวนราชบริวารนั้นมีอาการกายวาจาตาง ๆ
กัน, บางพวกถวายบังคม บางพวกเปนแตกลาววาจาปราศรัย บาง
พวกเปนแคประณมมือ บางพวกรองประกาศชื่อและโคตรของตน
บางพวกนิ่งอยู, ทั้ง ๕ เหลานั้น นั่ง ณ ที่ควรตามลําดับที่นั่งอันถึงแลว
แกตน ๆ.
พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอาการของชนราชบริวารเหลานั้น
ตาง ๆ กัน. ยังไมออนนอมโดยเรียบรอย ซึ่งควรจะรับพระธรรมเทศนาได. มีพระประสงคจะใหพระอุรุเวลกัสสปะ ซึ่งเปนที่นับถือของ
ชนเหลานั้น ประกาศความไมมีแกนสารแหงลัทธิเกาใหเขาทราบ จะ
ไดสิ้นความเคลือบแคลงแลวตั้งใจคอยฟงพระธรรมเทศนา, จึงตรัส
ถามพระอุรุเวลกัสสปะวา " กัสสปะผูอยูในอุรุเวลามานาน ทานเคย
เปนอาจารยสั่งสอนหมูชฎิลผูผอมเพราะกําลังพรต ทานเห็นเหตุอะไร
แลว จึงละไฟที่ตนไดเคยบูชาแลวตามลัทธิเดิม ? เราถามเนื้อความ
นั้นแกทาน เหตุไฉนทานจึงละการบูชาเพลิงของทานเสีย ? "
พระอุรุเวลกัสสปะกราบทูลวา " ยัญทั้งหลายกลาวสรรเสริญ
ผล คือรูปเสียงและรสเปนอารมณที่สัตวปรารถนา และสตรีทั้งหลาย
แสดงวา บูชายัญแลว ก็จะไดผลคืออารมณที่ปรารถนามีรูปเปนตน
เหลานี้, ขาพเจาไดรูวา ผลคือกามนั้นเปนมลทินเครื่องเศราหมอง
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ตกอยูในกิเลส, ยัญทั้งหลายยอมกลาวสรรเสริญผลลวนแตมลทิน
อยางเดียว, เหตุนั้น ขาพเจาจงมิไดยินดีในการเซนและการบูชา
เพลิงที่ไดเคยทํามาแลวในปางกอน. "
พระศาสดาตรัสกอนตอไปอีกวา " กัสสปะ ก็ใจของทานไม
ยินดีในอารมณเหลานั้น คือรูปเสียงและรสซึ่งเปนวัตถุกามแลว, ก็
ที่นั้นใจของทานยินดีแลวในสิ่งไรเลา ในเทวโลกหรือในมนุษยโลก ?
ทานจงบอกขอนั้นแกเรา. "
พระอุรุเวลกัสสปะกราบทูลวา " ขาพเจาไดเห็นทางอันสงบ
ไมมีกิเลสอันเปนเหตุกอใหเกิดทุกข ไมมีกังวลเขาพัวพัน ไมติดอยู
ในกามภพ มีอันไมแปรปรวนเปนอยางอื่น, ไมใชธรรมที่บุคคลผูอื่น
แนะใหเชื่อ คือเปนคุณปรากฏอยูแกใจตนเอง, เหตุนั้นขาพเจามิได
ยินดีแลวในการเซนและการบูชาเพลิง ซึ่งไดเคยประพฤติมาแลว. "
พระอุรุเวลกัสสปะกราบทูลอยางนี้แลว, ลุกจากี่นั่ง ทําผาหมเฉวียง
บาขางหนึ่ง ซบศีรษะลงที่พระบาทพระศาสดา ทูลประกาศวา " พระ
องคเปนพระศาสดาของขาพเจา ขาพเจาเปนสาวกผูฟงคําสอน
ของพระองค. "
ครั้นพระศาสดาตรัสถาม และพรอุรุเวลกัสสปะกราบทูล
ประกาศความไมมีแกนสารแหงลัทธิเดิมดั่งนั้นแลว, ราชบริวารทราบ
แลวนอมจิตเชื่อถือตั้งโสตคอยฟงพระธรรมเทศนา พระศาสดาทรง
แสดงอนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔, พระเจาพิมพิสารและราชบริวาร
แบงเปน ๑๒ สวน, ๑๑ สวนไดจักษุเห็นธรรม, สวน ๑ ตั้งอยูใน
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ไตรสรณคมน. ครั้งนั้น พระราชประสงคของพระเจาพิมพิสารสําเร็จ
บริบูรณพรอมทั้ง ๕ อยาง พระองคจึงกราบทูลความนั้นแดพระ
ศาสดาวา " ครั้งกอนเมื่อขาพเจายังเปนราชกุมาร ยังไมไดรับ
อภิเษก ไดมีความปรารถนา ๕ อยาง, ขอตนวา ขอใหขาพเจา
ไดรับอภิเษกเปนพระเจาแผนดินมคธนี้เถิด, ขอที่ ๒ วา ขอทานผูเปน
พระอรหันตผูรูเองเห็นเองโดยชอบ พึงมายังแวนแควนของขาพเจา
ผูไดรับอภิเษกแลว, ขอที่ ๓ วา ขอขาพเจาพึงไดเขาไปนั่งใกล
พระอรหันตนั้น, ขอที่ ๔ วา ขอพระอรหันตนั้น พึงแสดงธรรม
แกขาพเจา, ขอที่ครบ ๕ วา ขอขาพเจาพึงรูทั่วถึงธรรมของ
พระอรหันตนั้น. บัดนี้ความปรารถนาของขาพเจานั้นสําเร็จแลว
ทั้ง ๕ ประการ.
ขอที่พระเจาพิมพิสารกราบทูลความปรารถนา ขอใหทานผูเปน
พระอรหันตผูรูเองเห็นเองโดยชอบ มายังแวนแควนของพระองคแลว
แสดงธรรมสั่งสอนใหพระองคไดรูเห็นนั้น, พึงเขาใจศัพทวา ' อรหันต '
นั้นเปนของเกา, สําหรับใชเรียกผูวิเศษซึ่งควรรับสักการบูชาของ
ประชุมชน เชนศัพทวา ' ภควา ' ซึ่งเปนของเกา, สําหรับใชเรียกฤษี
ผูเปนที่นับถือ, และศัพทวา ' ภิกษุ ' สําหรับใชเรียกคนเที่ยวขอฉะนั้น.
ในครัง้ นั้นคงมีคนที่ตั้งตัววาเปนพระอรหันตหลายพวก เชนพระ
อุรุเวลกัสสปะ เมื่อครั้งยังเปนชฎิลก็ตั้งตัวเปนอรหันต, จนพระ
ศาสดาตรัสใหเกิดความสลดใจรูสึกตัววาไมใชพระอรหันต ชะรอย
พระเจาพิมพิสารไมทรงสันนิษฐานไดวา ทานองคไหนเปนพระอรหันต
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แท จึงทรงตั้งความปรารถนาไวอยางนั้น. ก็ชนเหลานั้น เขานับถือ
กันวาเปนพระอรหันตผูวิเศษควรรับบูชา ดวยขอปฏิบัติใด ขอปฏิบัติ
นั้นไมเปนสาระทําผูดําเนินตามใหเปนพระอรหันตไดจริง, พระศาสดา
จึงไดทรงเสาะหาปฏิปทาอันทําใหเปนพระอรหันตใหม ทรงทําใหแจง
แลวสั่งสอนสาวกใหดําเนินตาม. พระเจาพิมพิสารไดทรงสดับพระธรรมเทศนา ไดพระปรีชาญาณเห็นธรรมพิเศษดวยพระองค; ทรง
สันนิษฐานแนพระทัยวาเปนพระอรหันตแท จึงกราบทูลเชนนั้น.
ครั้นพระเจาพิมพิสารกราบทูลความสําเร็จพระราชประสงคอยาง
นี้แลว ทรงสรรเสริญพระธรรมเทศนาแสดงพระองคเปนอุบาสกแลว
กราบทูลเชิญเสด็จพระศาสดากับทั้งหมูสาวก เพื่อเสวยที่พระราชนิเวศนในวันพรุงนี้แลว, เสด็จลุกจากที่ประทับ ถวายอภิวาทพระ
ศาสดา ทําประทักษิณเสร็จแลว เสด็จกลับพระราชวังแลว ตรัสสั่ง
เจาพนักงาน ใหตกแตงอาหารของเคี้ยวของฉัน ลวนแตอยางประณีต
เสร็จแลว. ครั้นลวงราตรีนั้นแลว ตรัสสั่งใหราชบุรุษไปกราบทูล
ภัตตกาล ( เวลาฉันเอาหาร ).
พระศาสดาพรอมดวยภิกษุสงฆเปนบริวาร เสด็จไปยังพระราชนิเวศน ประทับ ณ อาสนะที่แตงไวถวายแลว พระเจาพิมพิสารทรง
อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน ดวยอาหารอันประณีต
ดวยพระหัตถแหงพระองค, เสร็จแลวเสด็จเขาไปใกล ประทับ ณ ที่ควร
ขางหนึ่ง, ทรงพระราชดําริถึงสถานควรเปนที่เสด็จอยูแหงพระศาสดา
ทรงเห็นวา พระราชอุทยานเวฬุวันสวนไมไผ เปนที่ไมไกลไมใกลนัก
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แตบาน, บริบูรณดวยทางเปนที่ไปและทางเปนที่มา ควรที่ผูมีธุระจะ
พึงไปถึง,กลางวันไมเกลื่อนกลนดวยหมูมนุษย กลางคืนเงียบเสียง
ที่จะอื้ออึงกึกกอง ปราศจากลมแตชนที่เดินเขาออก, สมควรเปนที่
ประกอบกิจของผูตองการที่สงัด และควรเปนที่หลีกออกเรนอยูตาม
วิสัยสมณะ ควรเปนที่เสด็จอยูของพระศาสดา, ครั้นทรงพระราชดําริ
อยางนี้แลว ทรงจับพระเตาทองเต็มดวยน้ําหลั่งลงถวายพระราชอุทยานเวฬุวันนั้น แกพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน. พระ
ศาสดาทรงรับแลว, ทรงแสดงพระธรรมเทศนาใหพระเจาพิมพิสาร
ทรงเห็น และทรงสมาทานอาจหาญรื่นเริงในสัมมาปฏิบัติ ตามสมควร
แลว เสด็จไปประทับอยู ณ เวฬุวันนัน้ . พระองคทรงปรารภเหตุนั้น
ประทานพระพุทธานุญาต ใหภิกษุรบั อารามที่ทายกถวายตามปรารถนา.
การถวายอารามเกิดขึ้นเปนครั้งแรกในกาลนั้น.
ครั้งนั้น มาณพสกุลพราหมณ ๒ สหาย ชือ่ อุปติสสะ บุตร
แหงนางสารี เรียกตามนัยนี้วา ' สารุบุตร ' ๑, ชื่อโกลิตะ บุตรแหง
นางโมคคัลลี เรียกตามนัยนี้วา ' โมคคัลลานะ ' ๑, พรอมกับบริวาร
( ที่กลาวจํานวนวา ๑๕๐ ) บวชอยูในสํานักสัญชัยปริพาชก ณ กรุง
ราชคฤหนั้น. สองสหายไมไดบรรลุธรรมพิเศษอันเปนที่พอใจในสํานัก
อาจารย จึงไดสัญญากันไววา ผูใดไดบรรลุธรรมพิเศษกอน ผูนั้น
จงบอกแกอีกคนหนึ่ง.
วันหนึ่ง พระอัสสชิซึ่งนับเขาในปญจวัคคีย เขาไปบิณฑบาต
ในเมืองราชคฤห. สารีบุตรปริพาชกเดินมาแตอาราม ไดเห็นทานมี
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อาการนาเลื่อมใส, จะกาวไปถอยกลับแลเหลียวคูแขนเหยียดแขน
เรียบทุกอิริยาบถ ทอดจักษุแตพอประมาณ มีอาการแปลกจาก
บรรพชิตในครั้งนั้น, อยากจะทราบความวา ใครเปนศาสดาของ
ทาน แตยังไมอาจถาม ดวยเห็นวาเปนกาลไมควร, ทานยังเที่ยว
ไปบิณฑบาตอยู. จึงติดตามไปขางหลัง, ครั้นเห็นทานกลับจาก
บิณฑบาตแลว จึงเขาไปใกลพูดปราศรัยแลวถามวา " ผูมีอายุ
อินทรียของทานผองใสยิ่งนัก สีผิวของทานหมดจดผองใส, ทาน
บวชจําเพาะใคร ? ใครเปนศาสดาผูสอนของทาน ? ทานขอบใจ
ธรรมของใคร ? "
" ผูมีอายุ เราบวชจําเพาะพระมหาสมณะ ผูเปนโอรสแหง
ศากยะ ออกผนวชจากศากยสกุล, ทานเปนพระศาสดาของเรา, เรา
ชอบใจธรรมของทาน. "
" พระศาสดาของทานสั่งสอนอยางไร ? "
" ผูมีอายุ เราเปนคนใหมบวชยังไมนาน พึ่งมายังพระธรรมวินัยนี้ ไมอาจแสดงธรรมแกทานโดยกลางขวาง เราจะกลาวความ
แกทานโดยยอพอรูความ. "
" ผูมีอายุ ชางเถิด ทานจะกลาวนอยก็ตาม มากก็ตาม
กลาวแตความเถิด, เราตองการดวยความ ทานจะกลาวใหมาก
ประโยชนอะไร. "
พระอัสสชิก็แสดงธรรมแกสารีบุตร พอเปนเลาความวา " ธรรม
ใดเกิดแตเหตุ พระศาสดาทรงแสดงเหตุแหงธรรมนั้น และความ
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ดับแหงธรรมนั้น, พระศาสดาทรงสั่งสอนอยางนี้. "
สารีบุตรไดฟงก็ทราบวาในศาสนานี้แสดงวา " ธรรมทั้งปวง
เกิดแตเหตุ และจะสงบระงับไปเพราะดับเหตุกอน, พระศาสดาทรง
สั่งสอนใหปฏิบัติ เพื่อสงบระงับเหตุแหงธรรมเปนเครื่องกอใหเกิด
ทุกข. " ไดดวงตาเห็นธรรมวา " สิง่ ใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปน
ธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมด ตองมีความดับเปนธรรมดา " แลวถามวา
" พระศาสดาของเราเสด็จอยูที่ไหน ? "
" ผูมีอายุ เสด็จอยูที่เวฬุวัน. "
" ถาอยางนั้น พระผูเปนเจาไปกอนเถิด, ขาพเจาจะกลับไป
บอกสหายแลว จะพากันไปเฝาพระศาสดา. "
ครั้นพระเถระไปแลว สารีบุตรก็กลับมาทีอ่ ยู บอกขาวที่ไดไป
พบพระอัสสชิแกโมคคัลลานปริพาชกแลว แสดงธรรมนั้นใหฟง,
โมคคัลลานะก็ไดดวงตาเห็นธรรมเหมือนสารีบุตร. สองสหายชวน
กันจะไปเฝาพระศาสดา จึงไปลาสัญชัยผูอาจารยเดิม, สัญชัยหามไว
ออนวอนใหอยูเปนหลายครั้ง ก็ไมฟง. พาบริวารไปเวฬุวันเฝาพระ
ศาสดา ทูลขออุปสมบท, พระองคก็ทรงอนุญาตใหเปนภิกษุดวยกัน
ทั้งสิ้น. ไดยินวา ภิกษุที่เปนบริวาร ไดฟงพระธรรมเทศนาแลว
บําเพ็ญเพียรไดสําเร็จพระอรหันตกอน.
ฝายพระโมคคัลลานะ นับแตอุปสมบทแลวได ๗ วัน ไปทํา
ความเพียรอยูที่บานกัลลวาลมุตตคาม แขวงมคธ ออนใจนั่งโงกงวงอยู.
พระศาสดาเสด็จไปที่นั้น ทรงแสดงอุบายสําหรับระงับความโงกงวง
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สั่งสอนทานวา
" โมคคัลลานะ เมื่อทานมีสัญญาอยางใด ความงวงนั้นยอม
ครอบงําได ทานควรทําในใจถึงสัญญาอยางนั้นใหมาก, ขอนี้จะเปน
เหตุใหทานละความงวงนั้นได. ถายังละไมได แตนั้นทานควรตรึกตรองพิจารณาถึงธรรมที่ตนไดฟงแลวและไดเรียนแลวอยางไร ดวยใจ
ของตน, ขอนี้จะเปนเหตุใหทานละความงวงนั้นได. ถายังละไมได
ทานควรสาธยายธรรมที่ตนไดฟงแลวและไดเรียนแลวอยางไร โดย
พิสดาร, ขอนี้จะเปนเหตุใหทานละความงวงนั้นได. ถายังละไมได
แตนั้นทานควรยอนชองหูทั้ง ๒ ขาง และลูบตัวดวยฝามือ, ขอนี้จะ
เปนเหตุใหทานละความงวงนั้นได. ถายังละไมได แตนั้นทานควร
ลุกขึ้นยืน แลวลูบนัยนตาดวยน้ํา เหลียวดูทิศทั้งหลาย แหงนดูดาว
นักขัตฤกษ, ขอนี้จะเปนเหตุใหทานละความงวงนั้นได. ถายังละ
ไมได แตนั้นทานควรทําในใจถึงอาโลกสัญญา คือความสําคัญ
ในแสงสวาง, ตั้งความสําคัญวากลางวันไวในจิตใหเหมือนกันทั้ง
กลางวันกลางคืน มีใจเปดเผยฉะนี้ ไมมีอะไรหุมหอ ทําจิตอันมี
แสงสวางใหเกิด, ขอนี้จะเปนเหตุใหทานละความงวงนั้นได. ถายัง
ละไมได แตนั้นทานควรอธิษฐานจงกรม กําหนดหมายเดินกลับไป
กลับมา สํารวมอินทรีย มีจิตไมคิดไปภายนอก, ขอนี้จะเปนเหตุ
ใหทานละความงวงนั้นได. ถายังละไมได แตนั้นทานควรสําเร็จ
สีหไสยา คือนอนตะแคงขางเบื้องหวา ซอนเทาเหลื่อมเทา, มีสติ
สัมปชัญญะ ทําความหมายในอันจะลุกขึ้นไวในใจ, พอทานตื่นแลว
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ควรรีบลุกขึน้ ดวยความตั้งใจวา เราจะไมประกอบสุขในการนอน
เราจักไมประกอบสุขในการเอนขาง ( เอนหลัง ) เราจักไมประกอบ
สุขในการเคลิ้มหลับ. โมคคัลลานะ ทานควรสําเหนียกใจอยางนี้แล.
อนึ่ง โมคคัลลานะ ทานควรสําเหนียกใจอยางนี้วา เราจัก
ไมชูงวง ( คือถือตัว ) เขาไปสูสกุล, เพราะวา ถาภิกษุชูงวงเขาไปสู
สกุล และกิจการในสกุลนั้นมีอยู ซึ่งเปนเหตุที่มนุษยเขาจะไมนึกถึง
ภิกษุผูมาแลว, ภิกษุจะคิดเห็นวา เดี๋ยวนี้ใครหนอยุยงใหเราแตก
จากสกุลนี้ เดี๋ยวนี้มนุษยพวกนี้มีอาการอิดหนาระอาใจในเรา เพราะ
ไมไดอะไร เธอก็จะมีความเกอ, ครั้นเกอก็จะเกิดความคิดฟุงซาน
ครั้นคิดฟุงซานแลว ก็จะเกิดความไมสํารวม, ครั้นไมสํารวมแลว
จิตก็จะหางจากสมาธิ.
อนึ่ง ทานควรสําเหนียกใจอยางนี้วา เราจักไมพูดคําซึ่งเปนเหตุ
เถียงกัน ถือผิดตอกัน, เพราะวา เมื่อคําซึ่งเปนเหตุเถียงกัน ถือผิด
ตอกันมีขึ้น ก็จําจะตองหวังความพูดมาก, เมื่อความพูดมากมีขึ้น
ก็จะเกิดความคิดฟุงซาน, ครั้นคิดฟุงซานแลว ก็จะเกิดความไม
สํารวม, ครั้นไมสํารวมแลว จิตก็จะหางจากสมาธิ.
หนึ่ง โมคคัลลานะ เราหาสรรเสริญความคลุกคลีดวยประการ
ทั้งปวงไม, แตมิใชจะติความคลุกคลีดวยประการทั้งปวงเมื่อไร ? คือ
เราไมสรรเสริญความคลุกคลีดวยหมูชน ทั้งคฤหัสถทั้งบรรพชิต, ก็แต
วา เสนาสนะที่นอนที่นั่งอันใด เงียบเสียงอื้ออึง, ปราศจากลม
แตคนเดินเขาออก ควรเปนที่ประกอบกิจของผูตองการที่สงัด ควร

นักธรรมตรี - พุทธประวัติเลม ๑ - หนาที่ 91

เปนที่หลีกออกเรนอยูตามสมณวิสัย เราสรรเสริญความคลุกคลีดวย
เสนาสนะเห็นปานนั้น. "
เมื่อพระศาสดาตรัสสอนอยางนี้แลว พระโมคคัลลานะกราบ
ทูลถามวา " กลาวโดยยอ ดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร ภิกษุชื่อวานอม
ไปแลวในธรรมที่สิ้นตัณหา มีความสําเร็จลวงสวน เกษมจาก
โยคธรรมลวงสวน เปนพรหมจารีบุคคลลวงสวน มีที่สุดลวงสวน
ประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ? "
พระศาสดาตรัสตอบวา " โมคคัลลานะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ไดสดับวา บรรดาธรรมทั้งปวงไมควรยึดมั่น, ครั้นไดสดับดั่งนั้นแลว
เธอทราบธรรมทั้งปวงชัดดวยปญญาอันยิ่ง, ครั้นทราบธรรมทั้งปวง
ชัดดวยปญญาอันยิ่งดังนั้นแลว ยอมกําหนดรูธรรมทั้งปวง, ครั้น
กําหนดรูธรรมทั้งปวงดังนั้นแลว เธอไดเสวยเวทนาอยางใดอยาง
หนึ่ง, สุขก็ดี ทุกขก็ดี มิใชทุกขมิใชสุขก็ดี, เธอพิจารณาเห็นวา
ไมเที่ยว พิจารณาเห็นดวยปญญาเปนเครื่องหนาย พิจารณาเห็น
ดวยปญญาเปนเครื่องดับ พิจารณาเห็นดวยปญญาเปนเครื่องสละคืน
ในเวทนาทั้งหลายนั้น, เมื่อพิจารณาเห็นดังนั้น ยอมไมยึดมั่นสิ่ง
อะไร ๆ ในโลก, เมื่อไมยึดมั่น ยอมไมสะดุงหวาดหวั่น, เมื่อไม
สะดุงหวาดหวั่น ยอมดับกิเลสใหสงบไดจําเพาะตัว และทราบชัด
วาชาติสิ้นแลว, พรหมจรรยไดอยูจบแลว, กิจที่จําจะตองทําไดทํา
เสร็จแลว, กิจอื่นที่จะตองทําอยางนี้อีกมิไดมี. กลาวโดยยอดวยขอ
ปฏิบัติเพียงเทานี้แล ภิกษุชื่อวานอมไปแลวในธรรมที่สิ้นตัณหา มี
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ความสําเร็จลวงสวน เกษมจากโยคธรรมลวงสวน เปนพรหมจารีบุคคลลวงสวน มีที่สุดลวงสวน ประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย. " พระโมคคัลลานะปฏิบัติตามโอวาทที่พระศาสดาทรงสั่ง
สอน ก็ไดสาํ เร็จพระอรหันตในวันนั้น .
เมื่อพระสารีบุตรบวชแลวไดกึ่งเดือน พระศาสดาเสด็จอยูที่ถ้ํา
สุกรขาตาเขาคิชฌกูฏ แขวงเมืองราชคฤห. ปริพาชกผูหนึ่ง ชื่อ
ทีฆนขะ อัคคิเวสสนโคตร เขาไปเฝาพระศาสดา กลาวปราศรัย
แลว ยืน ณ ที่ควรขางหนึ่ง, ทูลแสดงทิฏฐิของตนวา " พระโคดม
ขาพเจามีความเห็นวา สิ่งทั้งปวงไมควรแกขาพเจา ขาพเจาไม
ชอบใจหมด. "
พระศาสดาตรัสตอบวา " อัคคิเวสสนะ ถาอยางนั้น ความ
เห็นอยางนั้น ก็ตองไมควรแกทาน, ทานก็ตองไมชอบความเห็นอยาง
นั้น " ตรัสตอบอยางนี้แลว ทรงแสดงสมณพราหมณเจาทิฏฐิ ๓
จําพวกวา " อัคคิเวสสนะ สมณพราหมณพวก ๑ มีทิฏฐิวา สิง่
ทั้งปวงควรแกเรา เราชอบใจหมด, พวก ๑ ทีทฏิ ฐิวา สิ่งทั้งปวง
ไมควรแกเรา เราไมชอบใจหมด, พวก ๑ มีทฏิ ฐิวา บางสิ่งควร
แกเรา เราชอบใจ บางสิ่งไมควรแกเรา เราไมชอบใจ. ทิฏฐิของ
สมณพราหมณพวกตน ใกลขางความกําหนัดรักใครยินดีในสิ่งนั้น ๆ,
ทิฏฐิของสมณพราหมณพวกที่ ๒ ใกลขางความเกลียดชังสิ่งนั้น ๆ,
ทิฏฐิของสมณพราหมณพวกที่ ๓ ใกลขางความกําหนัดรักใครใน
๑

๑. มหาโมคคัลลานสูตร. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๘๗.
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ของบางสิ่ง ใกลขางความเกลียดชังของบางสิ่ง, ผูรูพิจารณาเห็นวา
ถาเราจักถือมั่นทิฏฐินั้นอยางใดอยางหนึ่ง กลาววาสิ่งนี้แลจริง สิ่ง
อื่นเปลาหาจริงไม ก็จะตองถือผิดจากคน ๒ พวกที่มีทิฏฐิไมเหมือน
กับตน. ครั้นความถือผิดกันมีขึ้น ความวิวาทเถียงกันก็มีขึ้น, ครั้น
ความวิวาทมีขึ้น ความพิฆาตหมายมั่นก็มีขึ้น, ครั้นความพิฆาตมีขึ้น
ความเบียดเบียนกันก็มีขึ้น, ผูรูมาเห็นอยางนี้แลว ยอมละทิฏฐินั้น
เสียดวย ไมทําทิฏฐิอื่นใหเกิดขึ้นดวย, ความละทิฏฐิ ๓ อยางนั้น
ยอมมีดวยอุบายอยางนี้.
ครั้นทรงแสดงโทษแหงความถือมั่นดวยทิฏฐิ ๓ อยางนั้นแลว
ทรงแสดงอุบายเครื่องไมถือมั่นตอไปวา " อัคคิเวสสนะ กาย คือ
รูปประชุมหมาภูตรูป ๔ ( ดิน น้ํา ไฟ ลม ) มีบดิ ามารดาเปนแดนเกิด
เจริญขึ้นเพราะขาวสุกและขนมสดนี้, ตองอมรมกันกลิ่นเหม็น และ
ขัดสีมลทินเปนนิตย, มีความแตกกระจัดกระจายไปเปนธรรมดา
ควรพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข อดทนไดยาก,
เปนโรคเปนดั่งหัวฝ เปนดั่งลูกศร โดยความยากลําบาก ชํารุด
ทรุดโทรม เปนของวางเปลาไมใชตน, เมื่อพิจารณาเห็นอยางนี้ ยอม
ละความพอใจรักใครกระวนกระวายในกามเสียได.
อนึ่ง เวทนาเปน ๓ อยาง คือ สุข ทุกข และอทุกขมสุข, ใน
สมัยใดเสวยสุข ในสมัยนั้นไมไดเสวยทุกขและอทุกขมสุข. ในสมัย
ใดเสวยทุกข ในสมัยนั้นไมไดเสวยสุขและอทุกขมสุข ในสมัยใด
เสวยทุกขมสุข ในสมัยนัน้ ไมไดเสวยสุขและทุกข, สุข ทุกข
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อทุกขมสุข ทั้ง ๓ อยางนี้ ไมเที่ยง ปจจัยแตงขึ้น, อาศัยปจจัย
เกิดขึ้นแลว มีความสิ้นไป เสื่อมไป จางไป ดับไป เปนธรรมดา,
อริยสาวกผูไดฟงแลว เมือเห็นอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในสุข ทุกข
อทุกขมสุข, เมื่อเบื่อหนายก็ปราศจากกําหนัด, เพราะปราศจาก
กําหนัด จิตก็พนจากความถือมั่น, เมื่อจิตพนแลว ก็เกิดญาณ
รูวาพนแลว, อริยสาวกนั้น รูช ัดวาชาติสิ้นแลว, พรหมจรรยไดอยู
จบแลว, กิจที่จําจะตองทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นอีกเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี, ภิกษุผูพนแลวอยางนี้ ไมวิวาทโตเถียงกับผูใดดวย
ทิฏฐิของตน โวหารอยางใดเขาพูดันอยูในโลก ก็พูดตามโวหาร
อยางนั้น, แตไมถือมั่นดวยทิฏฐิ. "
สมัยนั้น พระสารีบุตรนั่งถวายอยูงานพัดอยู ณ เบื้องพระ
ปฤษฎางคแหงพระศาสดา, ไดฟงพระธรรมเทศนาที่ตรัสแกทีฆนขปริพาชก พลางดําริวา " พระศาสดาตรัสสอนใหละการถือมัน่
ธรรมเหลานั้นดวยปญญาอันรูยิ่ง. " เมื่อทานพิจารณาอยูอยางนั้น
จิตก็พนจากอาสวะ ไมถือมั่นดวยอุปาทาน.
สวนทีฆนขปริพาชกนั้น เปนแตไดดวงตาเห็นธรรม สิน้ ความ
เคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธศาสนา, ทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนา
และแสดงตนเปนอุบาสกวา " พระเจาขา ภาษิตที่ตรัสนี้ไพเราะนัก ๆ,
พระองคทรงประกาศธรรมใหขาพเจาทราบชัดโดยวิธีเปนอันมาก ไม
ใชแตอยางเดียว, ดุจบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทาง
แกคนหลงในทาง สองตะเกียงในที่มือ ดวยประสงควาคนมีดวงตา
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จักเห็นรูปฉะนั้น, ขาพเจาถึงพระองค กับทั้งพระธรรม พระสงฆ
เปนสรณะ, ขอพระองคจงทรงจําขาพเจาวาเปนอุบาสก ถึงพระ
รัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตนี้เปนตนไป . "
เมื่อพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะสําหรับพระอรหันตอยางนี้
แลว ทานไดตั้งอยูในที่เปนสาวกเลิศในพระศาสนาโดยคุณธรรมที่
มีในตน และอนุเคราะหพรหมจารีเพื่อนบรรพชิตดวยกัน ในอันให
โอวาทสั่งสอน.
พระศาสดาทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาในมคธชนบทอยางนี้
แลว เสด็จจาริกไปมาในชนบทนั้น ๆ ทรงแสดงพระธรรมเทศนา
สั่งสอนประชุมชนใหไดความเชื่อ ความเลื่อมใส แลวปฏิบัตติ าม,
ออกบวชในพระธรรมวินัย เปนภิกษุบาง เปนภิกษุณบี าง, คงอยู
ในฆราวาส เปนอุบาสกบาง อุบาสิกาบาง, สงเคราะหเขาเปนพุทธบริษัท ๔ เหลา, ประกาศพระสานาใหแพรหลาย เพื่อสมพระพุทธปณิธานที่ไดทรงตั้งไวเดิมนั้น.
ประพฤติเหตุเบื้องหนาแตนี้ปนเปน ๒ วิภาค คือ มัชฌิมโพธิกาล คราวตรัสรูตอนกลาง, และปจฉิมโพธิกาล คราวตรัสรูตอน
หลัง, ดังจะแสดงตอไปขางหนาแล.
๑

๑. ทีฆนขสูตร. ม. ม. ๑๓/๒๖๓.
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เรื่องผนวกที่ ๑
ชื่อชนบท และ ชื่อนครหลวง
ในทีน่ ี้ เห็นสมควรจะกลาวถึงชนบททั้งหลาย อันไดออกชื่อ
ไวในปริเฉทที่ ๑ ใหพิสดารออกไปอีกโดยบรรยาย, เพื่อเกื้อกูลแก
ความเขาใจในการเสด็จเที่ยวจาริกประกาศพระศาสนา.
ชนบทเหลานั้น ยอมมีนครหลวงทั้งนั้น. ในนิทานตนพระสูตร
เมื่อกลาวถึงชื่อนครหลวงแลว ไมกลาวถึงชนบทเลย, ตอเสด็จใน
ตําบลอื่นจึงกลาว เชนเดียวกับเราเรียกนครหลวงแหงประเทศนั้น ๆ
ในบัดนี้วาลอนดอน ( London ) ปารีส ( Paris ) เบอรลิน ( Berlin )
ไมตองออกชื่อประเทศ เพราะเหตุรูจักกันดังแลว แตในภายหลังชื่อ
ชนบทเลยศูนยไป เชนนครโกสัมพี เปนราชธานีของชนบทชื่ออะไร
ยากที่จะรู, เวนไวแตนครอันมีขาวมากในพระคัมภีร คือ สาวัตถี
ราชคฤห ยังรูกันอยู. ขาพเจาคนหาชื่อแหงนครหลวงแหงชนบทเหลา
นี้ ไดพบดั่งนี้ :นครหลวง
แหงอังคะ ชื่อ จัมปา
๑

๑. อังคะ ตั้งอยูปลายแมน้ําคงคา ( Ganges ) เทียบราวมณฑลเบงคอล ( Bengal )
นครหลวงชื่อจําปา บัดนี้เรียกวา ภคัลปุร ( Bhagalpur ) อยูเหนือฝงแมนา้ํ คงคา
ขางขวา.
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แหงมคธะ
ชื่อราชคฤห
แหงกาสี
ชือ่ พาราณสี
แหงโกสละ
ชือ่ สาวัตถี
แหงวัชชี
ชื่อเวสาลี
แหงมัลละ
ชื่อเดิมกุสาวดี
แตภายหลังแยกเปน กุสนิ ารา กับ ปาวา.
๑

๒

๓

๔

๕

๑. มคธะ ตั้งอยูใตแมน้ําคงคาตองกลาง เทียบราวมณฑลพิหาร ( Bihar ) มีแมน้ํา
คงคาอยูทิศเหนือและมีภูเขาวินธยะ ( Vindhya ) อยูทิศใตและทิศตะวันตก นครเกา
ชื่อ คิริพพชะ ตั้งอยูบนเนินเขา หางจากปตนะทางทิศใตเฉียงอาคเนย ๖๕ กิโลเมตร
ภายหลังพระเจาพิมพิสารทรงสรางนครใหมชื่อราชคฤห ตั้งอยูที่เชิงเขา ตอมาพระเจา
อุทายีราชนัดดาของพระเจาอชาตศัตรูไดยายไปตั้งที่นครปาฏลิบุตร บัดนี้เรียกวา ปตนะ
( Patna ) เหนือแมน้ําโสน ระหวางแมน้ํานีก้ ับอังคะ. ๒. กาสี ตั้งอยูตรงที่บรรจบ
แมน้ําคงคาและยมุนา นครหลวงชอ พาราณสี บัดนี้เรียกวา เพนาเรส ( Benares ).
๓. โกสละ ตั้งอยูระหวางภูเขาหิมาลัยกับแมน้ําคงคาตอนกลาง เทียบราวมณฑลอยุธยา
คือโอธ ( Oudh ) บัดนี้ทิศเหนือจดภูเขาเนปาล ( Nepal ) ทิศตะวันตกและทิศใตจด
แมน้ําคงคา ทิศตะวันออกจดแควนกาสีตอ กับมคธะ นครหลวงชื่อสาวัตถี บัดนี้เรียกวา
สะเหต-มะเหต ( Sahet-mahet ) ตั้งอยู ณ ฝงลํานําน้ํารับติ ( Rubdi ) ริมเชิงเขาหาง
จากเขตโอธราว ๘๐ กิโลเมตร. และทางทิศใตหางจากแดนเนปาลราว ๕๐ กิโลเมตร.
๔. วัชชี ตั้งอยูบนฝงทิศตะวันออกแหงลําน้ําคันธกะติดตอกับมัลละ นครหลวงชื่อ
เวสาลี บัดนี้เรียกวา แขวงเพสารห ( Besarh ) หางจากปตนะราว ๔๔ กิโลเมตร.
๕. มัลละ ตั้งอยูถัดโกสละมาทางทิศตะวันออก อยูทิศเหนือแควนวัชชี และทิศตะวัน
ออกแหงสักกะ นครหลวงชือ่ กุสินคร หรือกุสินารา ตั้งอยูที่ประชุมลําน้ํารับดิกับลําน้ํา
คันธกะ อยูเ หนือเนปาล บัดนี้เรียกแขวงกาเซีย ( Kasia ) สวนนครปาวาอยูระหวาง
นครกุสินารากับนครเวสาลี บัดนี้เรียกแขวงปทระโอนะ ( Padraona ).

นักธรรมตรี - พุทธประวัติเลม ๑ - หนาที่ 98

แหงเจตี
แหงวังสะ
แหงกุรุ
แหงปญจาละ
แหงมัจฉะ
แหงสุรเสนะ

ชื่อโสตถิวดี
ชือ่ โกสัมพี
ชื่ออินทปตถุ
ชือ่ กัมปลละ
ชือ่ สาคละ
ชื่อยังหาทราบไม
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑. เจตี ตั้งอยูต อแควนอวันตี ( มาลวะ ) ออกมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต นครหลวง
ชื่อโสตถิวดี. ๒. วังสะ ตั้งอยูใตลําน้ํายมุนา ทางทิศใตแควนโกสละและทางทิศ
ตะวันตกแควนกาสี นครหลวงชื่อ โกสัมพี ตั้งอยูเหนือฝงใตลําน้ํายมุนา ที่เรียก
วาลําน้ําโกสัม อยูทางทิศหรดีในตําบลอัลลาฮาบัด ( Allahabad ). ๓. ในรัฏฐปาลสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก กลาววา ถุลลโกฏฐิตนิคมเปนราชสํานัก
ของพระเจากุร.ุ ว. ว. กุรุ ตั้งอยูตรงลุมน้ํายมุนาตอนบน เทียบราวมณฑลปญจาป
( Panjap ) และเมืองเดลฮี ( Delhi ) นครหลวงอินเดียบัดนี้. ๔. ในอรรถกถาชาดก
กัมปลละ เปนชื่อรัฏฐะ ปญจาละ เปนชื่อนคร กลับกันไป. ว. ว. ปญจาละ ตั้งอยู
ตรงลุมน้ําคงคาตอนบน มีแควนโกศลอยูทศิ ตะวันออก แควนกุรุอยูทิศตะวันตก ภูเขา
หิมาลัยอยูทิศเหนือและแมนา้ํ คงคาอยูทิศใต เทียบราวมณฑลอกราบัดนี้ นครหลวงเดิม
ชื่อหัสตินาปุระหรือหัสดิน ตอมาจึงแยกไปตั้งนครหลวงใหม ๒ แหง คือกัมปลละ ตั้ง
อยูฝงเหนือแมน้ําคงคา ถัดลงมาถึงสังกัสสนครแลวจึงถึงกันยากุพช ซึ่งบัดนี้เรียกวา
กระเนาช ( Kanounge ) ๕. สาคละ เปนนครหลวงของมัททชนบท ตามอรรถกถา
ชาดก มัจฉะกับมัททชนบท รวมเปนอาณาจักรเดียวกัน นาจะเห็นวาชนบทเดียวกัน
ดวย ว. ว. ๕. มัจฉะ ตั้งอยูระหวางลําน้ําสินธูกับยมุนาตอนบน มีแควนโกศลอยูทิศ
ตะวันออก มีแควนสุรเสนะอยูทิศเหนือ มีแควนกุรุอยูทิศใต มีมณฑลปญจาปอยูทิศ
พายัพ นครหลวงชื่อสาลคะ ตั้งอยูเหนือแมน้ําอสิคนีหรือจันทรภาค. ๖. สุรเสนะ ตั้ง
อยูระหวางลําน้ําสินธูกบยมุนาตอนลาง ราวมณฑลราชปุตตฐาน ( Rajputthan ) บัดนี้
นครหลวงเกาซึ่งเปนราชธานีของพระกฤษณะ ชื่อมถุรา ราวเมืองมัตตรา ( Mattra )
ปจจุบัน.

นักธรรมตรี - พุทธประวัติเลม ๑ - หนาที่ 99

แหงอัสสกะ
ชื่อโปตลิ
แหงอวันตี
ชื่ออุชเชนี
แหงคันธาระ
ชื่อตักกสิลา
แหงกัมโพชะ
ชื่อยังหาทราบไม
นอกจากมหาชนบท ๑๖ ตําบล
แหงสักกะ
ชื่อกบิลพัสดุ และชื่ออื่น
แหงโกลิยะ
ชื่อเทวทหะหรือรามคาม
แหงภัคคะ
ชื่อสุงสุมารคีระ
แหงวิเทหะ
ชื่อมิถิลา
แหงอังคุตตราปะ เปนแตนิคมชื่ออาปณะ.
ชนบทเหลานี้ที่รวมอยูในอาณาจักรเดียวกัน, ปรากฏเมื่อครั้ง
พุทธกาล อังคะรวมเขากับมคธะ, ทานผูครองดํารงยศเปนมหาราช
ตั้งราชสํานักอยู ณ กรุงราชคฤห กาสีรวมเขากับโกสละ, ทานผู
๑

๒

๓

๔

๕
๖

๑. อัสสกะ ตัง้ อยูตรงลุมน้ําโคธาวารี ทิศเหนือแหงอวันตี นครหลวงชือ่ โปตนะหรือ
โปตลิ. ๒. อวันตี หรือ มาลวะ ตั้งอยูเ หนือภูเขาวินธยะ ทิศอีสานแหงอัสสกะ นคร
หลวงชื่ออุชเชนิ ณ เมืองอุชเชน ( Ujjen ) ปจจุบัน. ๓. คันธาระ ตั้งอยูตรงลุมน้ํา
สินธูตอนบน เทียบมณฑลพรมแดนพายัพของอินเดียปจจุบัน นครหลวงชื่อตักกสิลา
๔. กัมโพชะ ตั้งอยูใตแควนคันธาระ นครหลวงชื่อทวารกะ เปนราชธานีซึ่งพระกฤษณะ
หรือทาวบรมจักระกฤษณะ สรางขึ้นริมมหาสมุทรในแควนวลภีหรือคุรชะ ซึ่งบัดนีเ้ รียก
วาคุชรัฐ ( Gujarat ) ตั้งอยูเหนือมณฑลบอมเบย ( Bombay ) ทุกวันนี้. ๕. สักกะ
ตั้งอยูทิศตะวันออกของแควนโกศล นครหลวงแหง ๑ ชือ่ กบิลพัสดุ บัดนี้อยูใ นแขวง
ภอิละ ( Bhuila ) ในเนปาล. ๖. เดี๋ยวนี้อยูใ นเขตเนปาล.
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ครองตําแหนงเปนมหาราช ตั้งราชสํานักอยู ณ กรุงสาวัตถี. การ
ปกครองอาณาจักรที่รวมกันเชนนี้ มีคําอรรถกถาธรรมบทปรารภ
การปกครองกาสีและโกสละครั้งโบราณกลาววา " ทฺวีสุ รฏเสุ
รชฺช การยึสุ " พระเจาทีฆาวุกับพระเหสีไดทรงราชยในแควนทั้ง ๒
ดั่งนี้, นาจะเห็นวา ไมไดถือเอาฝายที่เขารวมเปนพระเทศราชหรือ
เปนหัวเมืองขึ้น, เปนแตปกครองรวมกัน เปนพระราชาแหงชนบท
ทั้ง ๒ เชนเดียวกับการปกครองอาณาจักรออสเตรีย ( Austria ) กับ
ฮังการี ( Hungary ) ในแผนดินยุโรปในเวลานี้, และการปกครอง
อาณาจักรนอรฺเว ( Norway ) กับสวีเดน ( Sweden ) หลังแตนี้เขา
ไปไมชานัก. แตในโสณทัณฑสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค กลาววา
นครจัมปานั้น พระเจาพิมพิสารมคธราช พระราชทานใหโสณทัณฑพราหมณปกครอง, และในจีวรักขันธก มหาวรรค พระวินัย
กลาวถึงพระเจากาสี ทรงสงผากัมพลไปพระราชทานแกหมอชีวก
โกมารภัจจ, และในอรรถกถา แกวา พระเจากาสีนั้น เปนพระราชภาดารวมพระบิดาของพระเจาปเสนทิโกศล แตในที่อื่นไมไดกลาวถึง
พระเจากาสีในครั้งพุทธกาลเลย. ถาฟงไดตามนี้ การปกครองจะ
พึงเปนอยางเมืองประเทศราชบาง อยางเมืองอุปราชหรือเมืองลูก
หลวงบาง แตไมสมกับที่เรียกชื่อชนบทควบกัน. นอกจากนี้ไดพบ
๑

๒

๓

๔

๕

๑. ธมฺมปทฏกถา ปม. ๖๑. ๒. คือ พระราชวงศฮัปสเบอรฺค ( Hapsburg ) ใน
เวลานั้น แตภายหลังมหาสงคราม พ.ศ. ๒๔๖๑ ไดแยกกันปกครองโดยลัทธิประชาธิปไตย ไมมีพระมหากษัตริย. ๓. ที. สี. ๙/๑๔๒. ๔. มหาวคฺค. ทุติย. ๕/๑๙๒.
๕. ตติย. ๒๒๗.
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ในชนวสภสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค เรียกวัชชีกบั มัลละ เจดีกับ
วังสะ กุรุกับปญจาละ มัจฉะกับสุรเสนะควบกัน. นี้นําใหสันนิษฐาน
วา ชนบท ๒ ๆ เหลานี้ รวมอยูในอาณาจักรเดียวกัน, แตเมื่อสมัย
แจกพระธาตุ ปรากฏชัดวา วัชชีกับมัลละตางอาณาจักรกัน. วัชชี
กับมัลละอันหมูปกครอง ไมมีพระราช ดังกลาวแลวในปริเฉท
ที่ ๒. วังสะ กุรุ อวันตี ตางมีพระราชาปกครอง, ตั้งราชสํานัก
ณ นครโกสัมพี อันทปตถะ อุชเชนี โดยลําดับกัน, นอกจากนั้นยัง
ไมไดขาว.
สักกชนบทนั้น ขาพเจาไดกลาวไวในปริเฉทที่ ๒ วา ตั้งเปน
หลายนคร และปกครองโดยสามัคคีธรรม; ตอมาไดคนชื่อนครและ
ตําบล ในนิทานตนพระสูตร พบดั่งนี้ :นคร ๓ คือกบิลพัสดุ ๑ วิธญ
ั ญา ๑ ศิลาวดี ๑, นิคม ๔ คือ
เทวทหนิคม ๑ เมทฬุปนิคม ๑ โขมทุสสนิคม ๑ สักกรนิคม ๑,
คาม ๑ คือ สาลคาม. ในโกลิยชนบท นิคม ๒ คือ หลิททวสนนิคม ๑
อุตตรนิคม ๑, คาม ๑ คือ รามคาม, พบคําเรียกวา " กาปลวตฺถวา
สกฺยา " พวกศากยะชาวกบิลพัสดุ เขาใจวานาจะมีศากยะพวกอื่น,
แตพึ่งพบในนิทานตนแหงปาสาทิกสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค วา
" เวธฺา สกฺยา " พวกศากยะชาวเวธัญญา. นีน้ ําใหสันนิษฐาน
วา ศากยะนั้นเปนหลายพวก มีชื่อเรียกหลายเหลาวา ชาวเมือง
นั้น ชาวเมืองนี้. สวนนิคมและคามนั้น จะเปนแตจังหวัดของนคร
๑

๒

๑. ที. มหา. ๑๐/๒๒๙. ๒. ที. ปา. ๑๑/๑๒๘.
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หรือเปนตัวนครเองไมแน, มีชัดแตรามคามเปนตัวนครเอง มีคํา
เรียกในมหาปรินิพพานสูตร วา " รามคามกา โกลิยา " พวกโกลิยะ
ชาวรามคาม.
และขอวา สักกชนบทอยูใตอํานาจแหงโกศลชนบทนัน้ นอก
จากคําของพระมหาบุรุษ ในบรรพชาสูตร ที่ชกั มากลาวแลวใน
ปริเฉทที่ ๒ ไดพบอีกแหงหนึ่ง ในธรรมเจติยสูตร มัชฌิมนิกาย
มัชฌิมปณณาสก เปนคําของพระเจาปเสนทิโกศล ทูลพระศาสดา
วา " พระผูมีพระภาคเจาก็เปนกษัตริย ขาพเจาก็เปนกษัตริย, พระ
ผูมีพระภาคเจาก็เปนชาวโกศล ขาพเจาก็เปนชาวโกศล พระผูมีพระ
ภาคเจาก็มีชนมายุได ๘๐ ป ขาพเจาก็มีอายุได ๘๐ ป ดวย
เหตุนี้ ขาพเจาจึงไดทําความออนนอมเปนอยางยิ่งในพระผูมีพระ
ภาคเจา และแสดงอาการเปนฉันมิตร " ดั่งนี้.
ชนบทอื่น ภัคคะ ไดพบวา โพธิราชกุมารโอรสพระเจาอุเทน
พระเจาแผนดินวังสะ เปนผูครอง ลงความวาขึ้นในวังสะ. อังคุตตราปะไดพบวา เปนสวนหนึ่งแหงอังคะนั้นเอง อยูเหนือแตแมน้ํามหี
ขึ้นไป.
วิเทหะ เดิมมีพระราชครอง ทรงพระนามวาพระเจามฆเทวะ
๑

๒

๓

๑. ที. มหา. ๑๐/๑๙๔. ๒. ขุ. สุ. ๑๕/๔๐๕. ๓. ม. ม. ๑๓/๕๐๖. ๔. นี้แสดงวา
พระเจาปเสนทิ พบพระพุทธเจาในปพุทธปรินิพพาน แตพระเจาปเสนทิทิวงคตกอน
เพราะปรากฏตามอรรถกถาวาเรื่องพระเจาวิฑูฑภะพระโอรสไดราชสมบัติแลวยกกองทัพ
ไปปราบพวกศากยราช พระพุทธเจายังไดเสด็จไปหามทัพ และปรินิพพานในปที่
พระชนมายุได ๘๐ นั้นเอง.
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แตในครั้งพุทธกาล ไมปรากฏวามีพระราชา เปนแตพบวาพราหมณ
ชื่อพรหมายุอยูที่นั่น , แตไมไดกลาววาอยูครองเหมือนโสณทัณฑพราหมณครองนครจัมปา . คงตกอยูในอํานาจแหงชนบทอื่นเสียแลว.
มาถึงพุทธกาล พระศาสดาและพระสาวก ไดประกาศพระศาสนา
ไปถึงชนบทไหนบาง จักกลาวขางหนา.
๑

๒

๑. พรหมายุสตู ร. ม. ม. ๑๓/๕๗๘. ๒. โสณทัณฑสูตร. ที. สี. ๙/๑๔๒.
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เรื่องผนวกที่ ๒
ถอดใจความแหงอภินิหารในเวลาประสูติ
ในเวลารจนาถึงประสูติ ขาพเจาไดชักอภินิหารของพระมหาบุรุษ ที่พระคันถรจนาจารยพรรณนาไวมากลาวดวย แตยังไมได
ปรารภจะถอดเอาใจความ, ครั้นมาถึงอธิการอื่น ตั้งแตเสด็จออก
บรรพชาเปนตนไป มีความบางขอจะหลีกเสียวาชางเถิดไมได ก็จํา
ตองหานัยอธิบายใหแจมตามสามารถ, ตั้งแตนั้นมา ไดสอดสอง
เพื่อจะถอดใจความแหงขอที่ทานแสดงไวโดยบุคคลาธิษฐาน, ขอใด
สันนิษฐานได ก็ไดถอดใจความไว, จนลุวิภาคปฐมโพธิกาลแลว
หวนปรารภถึงอภินิหาเมื่อคราวประสูติ ขาพเจาเชื่ออยูวา คงมี
มูลมาแตทางใดทางหนึ่ง ซึ่งเรายังไมหยั่งทราบ, เปนตนวาไดจาก
หนังสือกาพยประพันธ. ขอที่ขบขันเปนอยางมาก ทีช่ วนใหนึกไม
วายวา ไดแกอะไรหนอ ก็คือพอประสูติแลว ทรงพระดําเนินได
ตรัสได, แตเมื่อพิจารณาไป เกิดปฏิภาณขึ้นเองวา เทียบกับได
เวลาบําเพ็ญพุทธกิจนั่นเอง.
พระองคตรัสรู ณ จังหวัดคยา อันเปนตนใต เสด็จเที่ยวประกาศ
พระศาสนาขึ้นไปหนเหนือ, แมนเสด็จดําเนินดวยพระบาท บายพระ
พักตรสูอุดรทิศ. เมื่อเปนเชนนี้ ยางพระบาท ๗ กาวแลวหยุดยืนนั้น
นาจะไดแกทรงแผพระศาสนาไดแพรหลายใน ๗ ชนบท, หรือเพียง
๑

๑. เดี๋ยวนีเ้ รียกวา Buddha-Gaya.
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ไดเสด็จดวยพระองคเอง. ลองนับดูประมาณก็ไดกัน, นับชนบทที่
อยูในอาณาจักรเดียวกันเปนแต ๑ คือ กาสีกับโกสละ ๑ มคธะ
กับอังคะ ๑ สักกะ ๑ วัชชี ๑ มัลละ ๑ วังสะ ๑ กุรุ ๑ เปน ๗,
นอกจากนี้ มีแตชนบทนอย ที่ขึ้นในชนบทในใหญ. ทรงหยุดเพียงเทา
นั้น ไมกาวตอไป ก็ไดแกสิ้นเวลาของพระองคเพียงเทานั้น.
อาสภิวาจา คือคําตรัสประกาศพระองควาเปนเอกในโลกนั้น
ก็ไดแกตรัสพระธรรมเทศนาที่ตนไดฟงอาจหยั่งเห็นพระคุณวา พระ
องคเปนยอดปราชญเพียงไร. เทียบลงกันไดอยางนี้ จึงลงสันนิษฐาน
วา เปนความที่แสดงเทียบปฏิปทาเมื่อไดตรัสแลว ทําใหเปนเชิง
บุรพนิมิต.
ถอยหลังเขาไปอีก ก็คือพอประสูติแลว มีเทวบุตรมารับ ทอ
น้ํารอนน้ําเย็นตกจากอากาศสนานพระกาย, ไดแกอาฬารดาบสและ
อุททกดาบส หรือนักบวชอื่นรับไวในสํานัก, ทุกรกิริยาที่เปรียบ
ดวยทอน้ํารอน, วิริยะทางจิตที่เปรียบดวยทอน้ําเย็น ชําระพระ
สันดานใหสิ้นสนเทหวา อยางไรเปนทาง อยางไรไมใชทาง.
ถอยหลังเขาไปอีก คือเสด็จอยูในพระครรภ, พระองคบริสุทธิ์
ไมเปอนมลทิน ทรงนั่งขัดสมาธิ ไมคุดคูเหมือนคัพภเสยยกสัตวอื่น
ปรากฏแกพระมารดา เหมือนดายเบญจพรรณอันบุคคลรอยในแกว
มณี, เสด็จออกขณะพระมารดาเสด็จยืน ไดแกทรงดํารงฆราวาส
ไมหลงเพลิดเพลินในกามคุณ ไดทรงทํากิจที่ควรทํา, มีพระเกียรติ
ปรากฏ เสด็จออกบรรพชาดวยปรารถนาอันดี ไมใชเพราะขัดของ

นักธรรมตรี - พุทธประวัติเลม ๑ - หนาที่ 106

ในฆราวาส, ทั้งไดวนะและรมไมเขามาประกอบดวยกัน ชวยทําให
ความชัดขึ้น.
ถอยหลังเขาไปอีก เสด็จจุติจากชั้นดุสิต เขาสูพระครรภ
ปรากฏแกพระมารดาในสุบินดุจพระยาชางเผือก, แสดงอุปบัติขึ้น
เปนคนสําคัญของพระมหาบุรุษ ใหเกิดมีความยินดีพอใจทั่วหนา.
ฟงอธิบายมาเพียงเทานี้ คงเขาใจวา ความเหลานี้ไมไดเกิด
ขึ้นโดยเวนจากมูล, ทานผูรจนาไดใชความดําริเทียบเคียงมากสัก
เพียงไร จนพวกเราตามไมคอยทัน เปนเพราะความนิยมของหนังสือ
ชนิดที่ตองการความไพเราะดวยประการทั้งปวงนั้นเอง.
บางทีเพราะเปนเรื่องเชนนี้เอง จึงเหลืออยูไมสาบศูนยเสีย มี
อุทาหรณพอเทียบใหเห็น เชนเรื่องขุนชางขุนแผน, ไดยินวาเนื้อเรื่อง
ก็เปนตํานาน ถาไมไดแตงเปนเรื่องเสภาหรือเรื่องละคร ก็นาจะสาบ
ศูนยเสียแลว, ระยะทางเสด็จพระราชดําเนินยุโรปในรัชกาลที่ ๕ นา
จะมีคนอื่นซ้ํานอย นอกจากตองการจริง ๆ, การแสดงตํานานฝาก
ไวในเรื่องกาพย จะเปนอุบายรักษาตํานาน สมควรแกสมัยของคน
บางกระมัง ?

