คําชี้แจง
หนังสือพุทธานุพุทธประวัตินี้ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส ไดทรงรวบรวมและเรียบเรียงขึ้นไว เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๓๕ ปเดียวกับรจนาหนังสืออุภัยพากยปริวัตน และหนังสือ
อื่นอีกหลายเรื่อง ดวยพระประสงคจะใหมีหนังสือสําหรับศึกษาตํานาน
อานเรียน ตามที่ปรากฏในคําปรารภแหงการรจนาหนังสือพุทธานุพุทธประวัตินี้แลว.
ในคําปรารภไมไดบอกวาทรงรจนาเมื่อไร แตมาปรากฏในคํา
ปรารภและคํานําหนังสือพุทธประวัติ (ทรงรจนาเมื่อ พ. ศ. ๒๔๕๕)
วาทรงรจนาพุทธานุพุทธประวัติกอนหนังสือนั้น ๒๑ ป จึงไดความวา
ทรงรจนาใน พ.ศ. ๒๔๓๕ ซึ่งเปนปแรกที่ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหาร
และทรงฟนฟูการศึกษษ วางรากฐานการตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัย (ใน
พ. ศ. ๒๔๓๖) ตอมาอีก ๗ ป ถึง พ.ศ. ๒๔๖๒ จึงทรงรจนาหนังสือ
อนุพุทธประวัติขึ้นอกีเลมหนึ่ง เปนอันวาหนังสือนี้แตงกอนพุทธประวัติ
๒๑ ป และกอนอนุพุทธประวัติ ๒๘ ป
อนึ่ง ในทายคําปรารภหนังสือพุทธประวัติมีอยูวา "ขอความ
แหงใดแหงหนึ่งในหนังสือเรื่องนี้ (พุทธประวัติ) ที่แยงกันตอขอความ
ในเรื่องพุทธานุพุทธประวัติ ที่รจนาไว ๒๐ ปมาแลว ผูศึกษาก็ดี
ผูอานก็ดี พึงรูวา พึ่งสอบสวนไดบาง พึ่งลงสันนิษฐานไดบาง
เมื่อภายหลังแตคราวนั้น เปนอันบอกแกขอความในหนังสือนั้น
(พุทธานุพุทธประวัติ) ไวในที่นี้ดวย ดังนี้. เพราะฉะนั้น ขอทาน
ผูศึกษาและผูอานเรื่องนี้พึงทราบตามนี้ดวย.
พระอมราภิรักขิต
มหามกุฏราชวิทยาลัย
๑๔ กรกฎาคม ๒๔๘๙
๑

๑. ภายหลังเลื่อนขึ้นเปน พระธรรมดิลก เจาอาวาสวัดบรมนิวาส.
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คําปรารภ
เรื่องพุทธานุพุทธประวัติ ซึ่งพรรณนาความเปนไปแหงพระ
บรมศาสดาและพระสาวกทั้งหลาย ไมปรากฏในบาลีประเทศซึ่งสู
สังคีติจนตลอดเรื่องสักแหงเดียว มีมาในบาลีประเทศนั้น ๆ เพียง
เปนทอน ๆ เชนเรื่องประสูติ มาในมหาปทานสูตรแหงทีฆนิกาย
มหาวรรค เรื่องครั้งยังทรงพระเยาว มาในติกนิบาต อังคุตตรนิกาย
เรื่องตั้งแตปรารภเหตุที่จะเสด็จออกบรรพชา จนภิกษุปญจวัคคีย
สําเร็จพระอรหัตผล มาในปาสราสิสูตร แหงมัชฌิมนิกาย
มูลปญญาสก เรื่องเสด็จออกบรรพชาแลวบําเพ็ญทุกรกิริยาจนได
ตรัสรู มาในมหาสัจจกสูตรแหงมัชฌิมนิกาย มูลปญญาสก เรื่อง
ตั้งแตตรัสรูแลว จนถึงอัคคสาวกบรรพชา มาในมหาวรรคแหงพระ
วินัย ทรงบําเพ็ญพุทธกิจนั้น ๆ มาในพระสูตรตาง ๆ หลายสถาน
ตอนใกลจะนิพพานจนถึงนิพพานแลว มัลลกษัตริยในเมืองกุสินาราทํา
การถวายพรเพลิงพระพุทธสรีระแลวแบงพระสารีริกธาตุไวบาง แจก
ไปในพระนครอื่น ๆ บาง มาในมหาปรินิพพานสูตรแหงทีฑนิกาย
มหาวรรค เรื่องสังคายนารอยกรองพระธรรมวินัยตั้งไวเปนแบบแผน
มาในจูฬวรรคแหงพระวินัย เรื่องนอกจากนี้ มาในบาลีบาง ใน
อรรถกถาบาง มีจนตลอดเรื่อง แตหนังสือที่อาจารยในปางกอน
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๑. ที. มหา. ๑๐/๑. ๒. องฺ. ติก. ๒๑/๑๘๓. ๓. ม. มู. ๑๒/๓๑๒. ๔. ม. มู. ๑๒/๔๓๗.
๕. มหาวคฺค. ๔/๑-๗๒. ๖. ที. มหา. ๑๐/๑๘๑-๑๘๕. ๗. จุลฺลวคฺค. ๗/๔๗๙-๕๒๒.
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เก็บขอความมาจากที่นั้น ๆ รอยกรองขึ้นไวเปนภาษามคธบาง เปน
ภาษาอื่นบาง ยอบาง พิสดารบาง กลาวความเหมือนกันบาง ผิดกัน
บาง มีขอความที่เราทั้งหลายผูเกิดในภายหลังพึงเชื่อไดบาง เหลือ
วิสัยที่จะพึงเชื่อไดบาง.
ก็ธรรมดาหนังสือที่แตงไวแลวในปางกอน ไมเลือกวาของชาติ
ไหนภาษาไหน มักกลาวขอความมีไมมีไมเปนไดในภายหลังโดย
ชุกชุม ที่เราทั้งหลายจะเชื่อตามก็ไมสนิทใจ ดูเหมือนจะวาอะไรก็มัก
จะวาใหเกิดไปกวาที่เปนจริงในครั้งนั้น เพราะหมายจะใหคนภายหลัง
พิศวง เมื่อลดขอความที่ไมมีไมเปนไดไปภายหลังเสียบางแลว ก็พอ
เปนประมาณได แมหนังสือเรื่องนี้ก็เปนอยางเดียวกัน อนึ่ง ดูเหมือน
ผูที่แตง ตั้งใจจะแสดงเหตุอัศจรรยตาง ๆ ใหคนภายหลังเห็น
ประหลาดแลวเชื่อถือเทานั้น ไมตองการจะแสดงคําสั่งสอนของพระ
พุทธเจานัก ยกเวนแตจําเปน สวนผูแตงหนังสือนี้มีความประสงคจะ
แตงหนังสือเรื่องนี้คนละอยางจากหนังสือที่ทานแตงไวแลว คือประสงค
จะแสดงคําสั่งสอนของพระสัมพุทธเจา ใหผูศึกษาพระพุทธศาสนา
ทราบเทานั้น ครั้นจะไมแตงรวบรวมไวเปนเรื่อง ผูศึกษาจะศึกษา
ลําบาก จึงตองเก็บขอความซึ่งมาในบาลีบาง ในอรรถกถาบาง
ในหนังสือของชาติเราบาง ของชาติอื่นๆ บาง มารวบรวมไวเปน
เรื่องหนึ่ง ที่ควรจะยอก็จะยอเสีย ที่ควรจะพิสดารก็จะใหพิสดาร ในที่
ผิดกันและกลาวความที่เห็นวาจะไมมีไมเปนไปได ก็ตองยกเสียบาง
เลือกเอาแตพอเปนประมาณไดบาง เรื่องที่จะแตงนี้ก็เปนขาวเกิดมา
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นานแลว เหลือวิสัยที่จะรับรองไดวาเปนจริงทั้งหมด เพราะไมมีสิ่งใด
เปนหลักฐานมั่นคง เวนไวแตธรรมคําสั่งสอนของพระสัมพุทธเจา ซึ่ง
มีปญญาของนักปราชญสามารถจะรูไดวาจริงเทานั้น เหตุนั้นผูศึกษา
จงตั้งใจเลือกถือเอาสิ่งที่จริงและประกอบดวยประโยชนเทอญ.
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พุทธานุพุทธประวัติ
ปริเฉทที่ ๑
ตามไดสดับมา ในกาลกอนแตพระพุทธเจาเกิดขึ้นในโลก ชมพูทวีปคือประเทศที่เรียกกันวาอินเดียวในทุกวันนี้ ซึง่ ตั้งอยูในทิศพายัพ
แหงประเทศยามนี้ เปนประเทศเจริญสมบูรณกลาประเทศอื่น ๆ
มีพระเจาแผนดินและประธานาธิบดี เปนผูปกครองอาณาเขตเปนสวน ๆ
หลายแหง มิไดรวมอยูในความปกครองอันเดียว เชนแวนแควน
โกศลและมคธเปนตน ลวนเปนเอกราชดวยกันสิ้น. ชมพูทวีปนั้นแบง
เรียกชื่อเปน ๒ แผนก ประเทศที่ตั้งอยูในทามกลาง เรียกวามัชฌิมประเทศ หรือมัธยมประเทศ ประเทศซึ่งตั้งอยูภายนอกเปนของบเข
เรียกวาปจจันตประเทศ กําหนดที่ซึ่งเรียกวามัชฌิมประเทศนั้น ใน
บาลีจัมมักขันธกะ ในมหาวรรคแหงพระวินัย แสดงวา ในทิศบูรพา
ภายในแตมหาสาลนครเขามา ในทิศอาคเนย ภายในแตแมน้ําสัลลวดี
เขามา ในทิศทักษิณ ภายในแตเสตกัณณิกนิคมเขามา ในทิศปศจิม
ภายในแตถูณคามเขามา ในทิศอุดร ภายในแตภูเขาอุสีรธชะเขามา
ที่ในกําหนดเทานี้เรียกวามัชฌิมประเทศ ที่นอกจากกําหนดที่วาแลว
เรียกปจจันตประเทศ แตกําหนดนี้ก็รูจักกันในครั้งนั้น ครั้นกาลลวง
ไปนาน ชื่อบานเมืองเปนตน ก็เปลี่ยนแปลงยังยายไป จะนิยมเปน
๑

๑. มหาวคฺค. ๕/๓๕๐.
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แนไมได ถึงอยางนั้นการที่แบงเปนมัชฌิมประเทศก็ยังมีปรากฏใน
แผนที่อินเดียว กําหนดที่ซึ่งเรียกวามัชฌิมประเทศในบัดนี้ ในทิศ
บูรพา ภายในแตประเทศเบงคอลเขามา ในทิศทักษิณ ภายในแต
ประเทศเดกกันเขามา ในทิศปศจิม ภายในแตประเทศบอมเบเขามา
ในทิศอุดร ภายในแตประเทศเนปาลเขามา มัชฌิมประเทศนั้นเปน
ที่นิยมนับถือของคนในครั้งนั้น เพราะเปนทามกลางเปนที่ตั้งแหงพระ
นครใหญ ๆ และเปนทีป่ ระชุมนักปราชญผูมีความรู ประชุมชนใน
ชมพูทวีปนั้นนับถือศาสนาพราหมณเปนพื้น เปนคนมีทิฏฐิมานะกลา
รังเกียจกันดวยชาติและโคตรเปนอยางยิ่ง ขอวาถือศาสนาพราหมณ
นั้น คือถือวาโลกธาตุและสิ่งทั้งปวง พระอิศวรเปนเจาทรงสราง
สิ้น ถือวาบรรดาธาตุทั้งปวง มีดินน้ําไฟลมอากาศเปนตน ลวนมี
เทวดาประจําอยูทั้งสิ้น กราบไหวนมัสการเซนสรวงพระเปนเจาอิศวร
นารายณพรหมและเทวดานั้น ๆ ออนวอนขอใหชวยประสิทธิ์พร
นั้น ๆ ใหตน ใหสมตามความปรารถนาในสิ่งนั้น ๆ เพราะสําคัญ
เห็นวามนุษยจะไดสุขหรือทุกข ก็เพราะพระเปนเจาทําให พระเปนเจา
มีอํานาจที่จะใหเปนไปไดตามพระหฤทัยประสงค ถามุงหมายอะไร
ตองประพฤติทรมานรางกาย ใหไดความลําบากเกือบจะถึงสิ้นชีวิต
บาง ถึงกับสิ้นชีวิตบาง เชนถือการยืนกับเดินเปนวัตร ไมนงั่
ไมนอน และถือการกินผลไมเลี้ยงชีวิตเปนวัตร ไมกินขาวและ
อื่น ๆ ที่พวกโยคีซึ่งเขามาในประเทศเราไดทําแลวเปนตน ดวย
เขาใจวา เดชะที่ประพฤติตปะเชนนั้น บันดาลใหรอนถึงพระเจา ๆ
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ไดเห็นกําลังความเพียรไมทอถอยอยางนั้นแลว ยอมประสิทธิ์พรให
สมความปรารถนา และเขาใจวาเปนบุญอยางยิ่ง ถาใครประพฤติ
ชอบตอพระเปนเจา ตายไปก็ไปขึ้นสวรรค ไมตองจุติแปรผันเปน
อยางอื่น ถาประพฤติไมชอบตอพระเปนเจา ตายไปก็ตกนรก ความ
ถืออยางวามานี้ เปนหัวขอในศาสนาพราหมณ สวนทิฏฐิคือความ
เห็นของชนเหลานั้น อันปรารภความตายความเกิดและสุขทุกขก็เปน
ตาง ๆ กัน แตยนลงก็คงเปน ๒ อยาง พวกที่เชื่อถือศาสนาพราหมณ
และชนบางพวก ถือวาตายแลวเกิด บางพวกที่ไมถืออยางนั้นก็ถือวา
ตายแลวสูญ ในพวกชนที่มีความเห็นตางกันเปน ๒ อยางนั้น พวกที่
เห็นวาตายแลวเกิด บางพวกเห็นวา เกิดแลวเปนอะไร ก็เปนอยูอยาง
นั้น ไมจุติแปรผันตอไป บางพวกเห็นวาเกิดแลว จุติแปรผันไดตอไป.
พวกที่เห็นวาตายแลวสูญ บางพวกเห็นวาสูญโดยประการทั้งปวง
บางพวกก็เห็นวาสูญบางสิ่ง บางพวกเห็นวาสัตวจะไดสุขหรือทุกข
ก็ไดเอง สุขทุกขไมมีเหตุปจจัย บางพวกเห็นวาสุขทุกขมีเหตุปจจัย
ในชนพวกหลัง บางพวกเห็นวาสุขทุกขมีมาเพราะเหตุภายในคือ
กรรม ชนเหลานั้นก็ประพฤติกายวาจาใจ ตามความเห็นของตน ๆ
พวกที่ถือวาตายแลวเกิด เขาใจวาประพฤติอยางไรจะไปเกิดในสวรรค
และสุคติ ก็ประพฤติอยางนั้น พวกที่ถือวาตายแลวสูญ นึกจะ
ประพฤติอยางไร ก็ประพฤติอยางนั้น เพราะไมตองกลัวแตความ
เกิดในนรกและทุคติ แมพวกที่ถือวาสัตวจะไดสุขหรือทุกขก็ไดเอง
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สุขทุกขไมมีเหตุปจจัย ก็ประพฤติเหมือนพวกที่ถือวาตายแลวสูญ
เพราะไมตองกลัวตอเหตุของทุกข ฝายพวกที่ถือวาสุขทุกขมีมาเพราะ
เหตุปจจัย แตเปนเหตุปจจัยภายนอก ก็เซนสรวงสวดออนวอนพระ
เปนเจาใหประทานสุขใหแกตน พวกที่ถือวาสุขทุกขมีมาเพราะเหตุ
ภายในคือกรรม เห็นวากรรมใดเปนเหตุแหงทุกข ก็เวนกรรมนั้นเสีย
ไมทํา เห็นวากรรมใดเปนเหตุแหงสุข ก็ทํากรรมนั้น ทิฏฐิความเห็น
ของชนเหลานั้นตาง ๆ กันอยางนี้ สวนมานะคือความถือตัวของชน
เหลานั้นแรงกลาเปนอยางยิ่ง ชนเหลานั้นถือหมูและชาติโคตรของ
ตน ๆ ชนในหมูที่เขานิยมวาสูง เชนหมูอริยกะ ก็รังเกียจชนในหมูที่
เขาไมนิยม เชนหมูมิลักขะ แมในหมูเดียวกัน ชนมีชาติสูงเชนชาติ
กษัตริยและพราหมณ ก็รับเกียจชนมีชาติต่ํา เชนชาติจัณฑาล ชาติ
ศุททะ ชาติปุกกุสะ แมในหมูที่มีชาติเดียวกัน ชนมีโคตรที่เขานับถือ
เชนโคตมโคตร ก็รังเกียจชนมีโคตรที่เขาไมนับถือ เชนภารทวารโคตร โกสิยโคตร มานะความถือตัวของคนเหลานั้นอยางนี้.
ในกาลกอนแตสรางกรุงกบิลพัสดุตั้งศากยวงศ พระเจาโอกกากราชดํารงราชสมบัติในพระมหานครตําบลหนึ่ง พระองคมีพระราชบุตร ๔ พระองค พระราชบุตรี ๕ พระองค ประสูติจากพระครรภ
พระมเหสีที่เปนพระราชภคินีของพระองค ครั้งพระมเหสีนั้นทิวงคตแลว
พระเจาโอกกากราชไดพระมเหสีอื่นอีก พระมเหสีใหมนั้น ประสูติ
พระราชบุตรพระองคหนึ่ง พระเจาโอกกากราชทรงพระปราโมทย
พลั้งพระราชทานพร ใหพระนางเจานั้นเลือกสิ่งที่ตองประสงค พระ-
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นางเจาจึงทูลขอราชสมบัติ ใหแกพระโอรสของพระองค พรเจา
โอกกากราชตรัสหามเสีย พระนางเจาก็ไมฟงขืนกราบทูลออนวอน
อยูเนือง ๆ เพราะไดลั่นพระวาจาแลว จะไมพระราชทานก็เสีย
สัตย พระเจาโอกกากราชจึงตรัสสั่งพระราชบุตร ๔ พระองค ซึ่ง
ประสูติจากพระครรภพระมเหสีเกา ใหพาพระภคินีซึ่งรวมพระมารดา
เดียวกัน ๕ พระองคนั้น ไปสรางพระนครอยูใหม พระราชบุตรทั้ง ๔
พระองคนั้น ก็กราบถวายบังคมลาพาพระภคินี ๕ พระองคนั้น ยก
จตุรงคินีเสนาออกจากพระนคร ไปสรางพระนครใกลเขาหิมวันต ซึ่ง
เปนภายในมัชฌิมประเทศ ในที่อยูแหงกบิลดาบส จึงใหนามพระนคร
ที่สรางใหม ใหตองกับที่อยูของกบิลดาบสนั้นวา กบิลพัสดุมหานคร
ครั้นการสถาปนาพระนครเสร็จแลว อํามาตยทั้งหลายปรึกษากัน
คิดจะทําอาวาหะวิวาหะแกพระราชบุตรทั้ง ๔ นัน้ ๆ ทรงเกรงวา ถา
จะทําอาวาหะวิวาหะดวยสตรีอื่นจากพระภคินีของพระองค พระบุตร
พระบุตรีที่จะประสูติในภายหลัง จะไมบริสุทธทางฝายพระมารดา
จะมีพระชาติเจือคละกันไป จึงแสดงพระอัธยาศัยใครจะทําอาวาหะ
วิวาหะดวยพระภคินีของพระองคเอง อํามาตยทั้งหลายก็อนุมัติตาม
พระราชบุตรทั้ง ๔ นั้น ก็ทรงทําอาวหะวิวาหะกับพระภคินีเปนคู ๆ
เวนไวแตพระเชฏฐภคินีพระองคเดียว ตั้งศากยวงศสืบมา ชนชาว
พระนครนั้นไดยินวาเปนหมูอริยกะ สวนพระเชฏฐภคินี ภายหลังมี
พระหฤทัยปฏิพัทธกับพระเจากรุงเทวทหะ ไดทําอาวาหะวิวาหะดวย
กันแลว ตั้งโกลิยวงศสบื มา กษัตริยส องพระวงศนั้น จึงนับวาเปน
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พระญาติเกี่ยวกันตั้งแตกาลนั้น กษัตริยในพระวงศศากยะ ไดเปน
ใหญปกครองสักกชนบท ดํารงพระวงศสืบมาโดยลําดับ จนถึงพระ
เจาชยเสนะ พระเจาชยเสนะนั้น มีพระราชบุตรมีพระราชบุตรีที่ปรากฏ
พระนาม ๒ พระองค พระราชบุตรมีพระนามวาสีหหนุพระองคหนึ่ง
พระราชบุตรีมีพระนามวายโสธราพระองคหนึ่ง ครั้นพระเจาชยเสนะ
ทิวงคตแลว สีหหนุราชกุมารไดเสวยราชสมบัติสืบพระวงศ พระเจา
สีหหนุนั้นมีพระมเหสีมีพระนามวากัญจนา ซึ่งเปนพระกนิฏฐภคินีของ
พระเจาอัญชนะในกรุงเทวทหะ มีพระราชบุตรพระราชบุตรีประสูติแต
พระมเหสีนั้น ๗ พระองค พระราชบุตร ๕ พระองค คือ สุทโธทนะ ๑
สุกโกทนะ ๑ อมิโตทนะ ๑ โธโตธนะ ๑ ฆนิโตทนะ ๑ พระราชบุตรี ๒ พระองค คือ นางปมิตา ๑ นางอมิตา ๑ สวนนางยโสธรา
ซึ่งเปนพระราชบุตรีของพระเจาชยเสนะนั้น ไดเปนพระมเหสีของพระ
เจาอัญชนะ ในกรุงเทวทหะ มีพระราชบุตรพระราชบุตรี ๔ พระองค
พระราชบุตร ๒ พระองค คือ สุปปพุทธะ ๑ ทัณฑปาณิ ๑ พระราชบุตรี ๒ พระองค คือ นางมายา ๑ นางปชาบดี (อีกอยางหนึ่ง
เรียกโคตมี) ๑. เมื่อสุทโธทนะราชกุมารมีพระชนมายุเจริญวัย ควร
จะมีพระเทวีไดแลว พระเจาสีหนุนทรงแตงทูตเชิญพระราชสาสนไป
ขอนางมายา ซึ่งเปนพระราชบุตรีของพระเจาอัญชนะในกรุงเทวทหะ
พระเจาอัญชนะก็ยอมถวาย ครั้นไดศุภวารฤกษ พระเจากรุงทั้ง ๒
ก็ไดทําอาวาหะวิวาหะมงคล แกพระราชบุตรและพระราชบุตรีที่เมือง
เทวทหะแลว พากันเสด็จกลับมาอยูเมื่อกบิลพัสดุตามเดิม ครั้น
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พระเจาสีหหนุทิวงคตแลว สุทโธทนะราชกุมารไดดํารงราชสมบัติสืบ
พระวงศ พระนางมายาก็ไดดํารงในที่พระมเหสี ภายหลังพระเจา
สุทโธนะไดนางปชาบดีโคตมี ซึ่งเปนพระกนิฏฐภคินีของพระนางเจา
มายา เปนพระราชเทวีอีกพระองคหนึ่ง เมื่อกาลลวงไป พระนางเจา
มายาทรงพระครรภถวนทศมาส พระองคอยากจะเสด็จไปประพาส
พระอุทยานลุมพินีวัน จึงทูลพระสามี พระสามีก็ทรงอนุมัติมิไดขัด
ขวาง เพราะทรงคิดจะถนอมพระหฤทัย ถึงวันวิศาขปุรณมีเพ็ญ
เดือน ๖ เพลาเชา พระนางเจาก็เสด็จโดยสถลมารค พรอมดวยราชบริวารฝายหนาฝายในถึงปาลุมพินีวัน เสด็จประพาสเลนอยู ในเวลา
นั้น เผอิญใหประชวรพระครรภจะประสูติ อํามาตยที่ตามเสด็จไป
ดวย จัดที่ประสูตถวายใตรมไมในที่นั้น ตามสามารถที่จะจัดได
พระนางเจาประสูติพระราชโอรสพระองคหนึ่ง พระเจาสุทโธทนะทรง
ทราบขาว จึงตรัสสั่งใหเชิญเสด็จกลับพระราชวัง ฝายอสิตดาบส
(อีกอยางหนึ่งเรียกวา กาฬเทวิลดาบส) ซึ่งอาศัยอยูขางเขาหิมวันต
ผูคุนเคยและเปนที่นับถือของราชตระกูลไดทราบขาววา พระราชโอรส
ของพระเจาสุทโธทนะประสูติใหมจึงเขาไปเยี่ยม พระเจาสุทโธทนะ
ทรงทราบ ตรัสสั่งใหเขาไปนั่น ณ อาสนะอันสมควรแลว ทรง
ถวายอภิวาทแลว ปราศรัยตามสมควรแลว ทรงอุมพระราชโอรส
ออกมาเพื่อจะใหนมัสการพระดาบส พระดาบสเห็นพระโอรสนั้น มี
พระลักษณะตองตํารับมหาบุรุษลักษณพยากรณศาสตร ซึ่งสําตับ
ทํานายลักษณะของพระมหาบุรุษโดยสวน ๒ วา ถาจะดํารงในฆรา-
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วาสวิสัยจักเปนพระเจาจักพรรดิราช ปราบปรามชะนะทั่วปฐพีมณฑล
มีมหาสมุทร ๔ เปนที่สุด โดยธรรมิกอุบาย ถาจักออกบรรพชา
ประพฤติพรตพราหมจรรย จักเปนศาสดาผูแนะนําสั่งสอนเอกในโลก
ไมมีศาสดาอื่นจะยิ่งกวา ครั้นเห็นอัศจรรยอยางนั้นแลว มีความ
เคารพนับถือในพระราชโอรสนั้นมาก ลุกขึ้นกราบลงที่พระบาททั้งสอง
ของพระโอรสนั้นดวยศีรษะของตนแลว ทูลทํานายลักษณะของพระ
ราชโอรสนัน้ ตามตํารับมหาบุรุษลักษณพยากรณศาสตรนั้นแลว
ถวายพระพรลากลับไปทีอ่ ยูแหงตน ฝายราชตระกูลเห็นดาบสซึ่งเปน
ที่นับถือของตน ลงกราบที่พระบาทของพระราชโอรสแสดงความ
นับถือ และไดฟงพยากรณอยางนั้น ก็มีจิตนับถือในพระราชโอรส
นั้นยิ่งนัก ยอมถวายโอรสของตน ๆ เปนบริวารตระกูลละคน ๆ
สวนพระเจาสุทโธทนะพระราชบิดา ก็พระราชทานบริหารจัดพระพี่เลี้ยง
พระนมคอยระวังรักษาพระราชโอรสเปนนิตยกาล เมื่อประสูติแลว
ได ๕ วัน พระองคโปรดใหประชุมพระญาติวงศและเสนามาตยพรอม
กัน เชิญพราหมณ ๑๐๘ คนมาฉันโภชนาหารแลว ทํามงคลพระราชทานพระนามวา สิทธัตถราชกุมาร แตประชุมชนมักเรียกตามพระ
โคตรวาโคตมะ สวนพระนางเจามายาซึ่งเปนพระมารดา พอประสูติ
พระโอรสแลว ๗ วัน ก็ทิวงคต พระเจาสุทโธทนะ จึงทรงมอบ
พระราชโอรสนั้นใหพระนางเจาปชาบดีโคตมี ซึง่ เปนพระนานางเลี้ยง
ตอมา ภายหลังพระนางเจาปชาบดีโคตมี มีพระราชบุตรพระองค
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หนึ่ง พระนามวานันทกุมาร มีพระราชบุตรีพระองคหนึ่ง มีพระนาม
วารูปนันทา แมถึงอยางนั้น ก็ไมทรงเปนภาระในที่จะทํานุบํารุง
ใหยิ่งกวาสิทธัตถกุมาร.
เมื่อสิทธัตถกุมารทรงพระเจริญขึ้นโดยลําดับ มีพระชนมายุ
ได ๗ ป พระราชบิดาโปรดใหขุดสระโบกขรณีในพระราชนิเวศน ๓
สระ ปลุกอุบลบัวเขียวสระหนึ่ง ปลูกปทุมบัวหลวงสระหนึ่ง ปลูก
บุณฑริกบัวขาวสระหนึ่ง แลวตกแตงใหเปนที่เลนสําราญพระหฤทัย
พระราชโอรส และจักเครื่องทรง คือจันทรสําหรับทา ผาโพก
พระเศียร ฉลองพระองค ผาทรงสะพัก พระภูษา ลวนเปนของ
มาแตแวนแควนกาสี ซึ่งนิยมวาเปนของดีประณีตในเวลานั้นทั้งสิ้น
มีคนคอยอภิบาลกั้นเศวตฉัตร (พระกลดขาวซึ่งนับวาเปนของสูง)
ทั้งกลางวันกลางคือ เพื่อจะมิใหเย็นรอนธุลีละอองแดดน้ําคางมาถูก
ตองพระกายได ครั้นพระราชกุมารมีพระชนมเจริญควรจะศึกษาศิลปศาสตรวิทยาได พระราชบิดาจึงทรงพาไปมอบไวในสํานักครูวิศวามิตร
พระราชกุมารทรงเรียนไดวองไว จนสิ้นความรูอาจารยแลว ไดแสดง
ใหปรากฏในหมูพระญาติ เมื่อพระราชกุมารทรงพระเจริญวัย มีพระ
ชนมายุได ๑๖ ป ควรมีพระเทวีไดแลว พระราชบิดาจึงตรัสสั่งใหสราง
ปราสาท ๓ หลัง เพื่อเปนที่เสด็จอยูแหงพระราชโอรสใน ๓ ฤดู คือ
ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน ตกแตงปราสาท ๓ หลังนั้น ตามสมควร
เปนที่สบายในฤดูนั้น ๆ แลว สงทูตเชิญพระราชสาสนไปขอนาง
ยโสธรา (บางแหงเรียกนางพิมพา) ซึ่งเปนพระราชบุตรีพระเจา
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สุปปพุทธะในกรุงเทวทหะ อันประสูติแตนางอมิตา ซึ่งเปนพระกนิฏฐภคินีของพระองค มาอภิเษกเปนพระเทวี สิทธัตถราชกุมารนั้น เสด็จ
อยูบนปราสาททั้ง ๓ นัน้ ตามฤดูกาลทั้ง ๓ บําเรอดวยดนตรีลวนแต
สตรีประโคม ไมมีบุรุษเจือปน เสวยสุขสมบัติทั้งกลางวันกลางคืน
จนมีพระชนมายุได ๒๙ ป มีพระราชโอรสประสูติแตนางยโสธรา
องคหนึ่ง มีพระนามวาราหุลกุมาร.
ขอที่สิทธัตถราชกุมาร บริบรู ณดวยสุขตั้งแตทรงพระเยาวจน
ทรงพระเจริญวัยเห็นปานนี้ ก็เพราะเปนพระราชโอรสสุขุมาลชาติ
ทั้งพระราชบิดาและพระราชวงศ ไดทรงฟงคําทํานายของอสิตดาบสวา
ทานผูมีลักษณะเปนหานนี้มีคติเปน ๒ อยาง คือ ถาอยูครองสมบัติ
จักเปนพระเจาจักรพรรดิ ปราบปรามชํานะทั่วปฐพีมณฑล ถาออก
บรรพชาจักเปนศาสดาเอกในโลก ไมมีศาสดาอื่นจะยิ่งกวา จะเปน
ตงอปรารถนาใหเสด็จอยูครองราชสมบัติ มากกวามีจะยอมใหบรรพชา
จึงตองคิดรักษาผูกพันใหเพลิดเพลินอยูในกามสุขอยางนี้.
ฝายพระราชกนิฏฐภาดาของพระเจาสุทโธทนะนั้น สุกโกทนะ
ศากยะ มีพระโอรสองคหนึ่ง มีพระนามวาอานันทะ อมิโตทนะ
ศากยะมีพระโอรส ๒ พระองค มีพระนามวา มหานามะ ๑ อนุรุทธะ ๑
มีพระธิดาองคหนึ่ง มีพระนามวาโรหิณี นางอมิตาซึ่งเปนพระราชกนิฏฐภคินีของพระเจาสุทโธทนะนั้น เปนพระมเหสีของพระเจาสุปปพุทธะในกรุงเทวทหะ ประสูติพระราชบุตรพระองคหนึ่ง มีพระนามวา
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เทวทัตตะ พระราชบุตรีพระองคหนึ่ง มีพระนามวายโสธรา ซึ่งเปน
พระเทวีของสิทธัตถกุมาร พระกุมารและพระกุมารีในพระวงศทั้งสอง
นั้นก็เจริญขึ้นโดยลําดับ ดังเครือพระวงศตอไปในหนาโนน.
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ปริเฉทที่ ๒
วันหนึ่ง สิทธัตถราชกุมาร ทรงรําพึงวา หมูชนที่เกิดมาแลว
ตองมีความแกความเจ็บความตายเปนธรรมดา ไมลวงความแกความ
เจ็บความตายไปไดทุกคน แมเปนอยางนั้น เพราะโทษที่ไมไดฟงคํา
สั่งสอนของนักปราชญ เมื่อไดเห็นผูอื่นแกเจ็บตายก็เบื่อหนายเกลียด
ชัง ไมคิดถึงตัววาจะตองแกเจ็บตายเหมือนอยางนั้นบาง เมาอยูในวัย
ในความไมมีโรคและในชีวิต เหมือนหนึ่งเปนคนจะไมตองแกเจ็บตาย
มัวขวนขวายแตในของที่มีความแกเจ็บตายเหมือนดวยตน ไมคิดหา
อุบายที่จะใหพนจากความแกความเจ็บความตายเลย ถึงเราก็เปน
เชนนั้น ขอที่เปนเชนนั้นไมสมควรแกเราเลย เมื่อเราไดรูเห็นอยางนี้
แลว ควรที่จะแสวงหาอุบายที่จะใหพนจากความแกความเจ็บความตายนี้
เมื่อทรงดําริอยางนี้ ก็ทรงบรรเทาความเมา ๓ ประการและความ
เพลิดเพลินในกามสมบัติเสียได ทรงดําริตอไปวา ธรรมดาสภาพ
ทั้งปวง ยอมมีของที่เปนขาศึกแกกัน เชนมีรอนแลวก็มีเย็นแกกัน มี
มืดแลวก็มีสวางแกกัน บางทีจะมีอุบายที่จะแกทุกข ๓ อยางนี้ไดบาง
กระมัง ก็แตวาการที่จะแสวงหาอุบายแกทุกข ๓ อยางนั้น เปนยาก
อยางยิ่ง เรายังอยูในฆราวาสเห็นจะแสวงหาไมได เพราะฆราวาสนี้
เปนที่คับแคบนัก และเปนที่ตั้งแหงอารมณอันทําใจใหเศราหมอง
เปนที่คับแคบนัก และเปนที่ตั้งแหงอารมณอันทําใจใหเศราหมอง
เพราะเปนที่กําหนัดรักใครในอารมณซึ่งเปนที่ตั้งแตความกําหนัดรัก
ใคร ขัดเคืองในอารมณซึ่งเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง หลงเพลิด-
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เพลินในอารมณซึ่งเปนที่ตั้งแหงความหลง ดุจเปนทางที่มาแหงธุลี
บรรพชาคือความเวนจากกิจการของคนมีเหยาเรือน ประพฤติตนเปน
นักบวชเปนชองวางพอที่จะแสวงหาอุบายนั้นได พระราชกุมารทรง
พระดําริอยางนี้แลว ก็มพี ระอัธยาศัยนอมไปในบรรพชา ไมยนิ ดีใน
ฆราวาสสมบัติ ตั้งแตนั้นมา ภายหลังพอไดชอง พระองคก็ปลง
พระเกศและพระมัสสุ ทรงผากาสาวพัสตรอธิษฐานเพศผนวชเปน
บรรพชิต เวนจากกิจของผูอยูครองเรือน.
ก็เพศบรรพชานั้น มิใชวาจะมีในพระพุทธศาสนาอยางเดียว
แมเมื่อพระพุทธศาสนายังไมเกิด ก็มีบรรพชิต คือ นักบวชเชนฤษีดาบส
เปนตัวอยาง เดิมทีชะรอยพระราชกุมาร จะนอมพระอัธยาศัยใน
เพศบรรพชาเชนนั้นกอน ภายหลังจึงไดทรงบัญญัติเพศบรรพชาอัน
สมควรแกพระพุทธศาสดา สวนชองที่จะเสด็จออกบรรพชานัน้
ขาพเจายังไมไดวินิจฉัยที่พอใจ ทานผูแตงบาลีแสดงวา เสด็จออก
บรรพชาโดยซึ่งหนา โดยความเปนพุทธภาษิตวา ครั้นสมัยอื่น เรา
ยังกําลังเปนหนุม มีผมอันดําสนิท มาตามพรอมดวยเยาวอันเจริญ
มีวัยที่แรก เมื่อบิดามารดาไมใครยอม มีหนาชุมดวยน้ําตามรองไห
อยู เราปลงผมและหนวดแลว นุงหมผากาสาวพัสตร ถึงความ
ปฏิบัติของคนไมมีเรือน จากเรือน ดังนี้ ฝายวาทานผูแตงอรรถกถา
แสดงวา เสด็จหนีออกบรรพชาในเวลากลางคืน เมื่อเสด็จออกนั้น
ทรงมากัณฐกะ มีนาฉันนะตามเสด็จถึงฝงแมน้ําอโนมา ตรัสสั่ง
ใหนายฉันนะนํามาพระที่นั่งกลับคืนพระนครแลว ทรงตัดพระเมาลี
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ดวยพระขรรคอธิษฐานเพศบรรพชา ณ ที่นั้น ทานผูแตบาลีและ
อรรถกถากลาวความผิดกันอยางนี้ ถาพระราชกุมารหนีออกบรรพชา
เหตุไฉนไมไดขาววา พระบิดาทรงทราบแลว ทรงเพิกเฉยเสีย หรือ
ทรงติดตามแตไมพบ นายฉันนะกลับมาพระนครแลว ก็ไมไดยินวา
ทรงพระพิโรธและลงราชทัณฑแกนายฉันนะอยางไร ดูความขาดหาย
ไป ถาพระราชกุมารเสด็จออกบรรพชาโดยซึ่งหนา พระราชกุมาร
พระองคนี้เลา ก็เปนพระราชโอรสใหญที่จะไดสืบพระวงศ เหตุไฉน
จึงตองยอมใหบรรพชา เพราะความจําเปนอยางไรก็ไมแจง ขาพเจา
ใครครวญเห็นวา เวลาที่เสด็จออกบรรพชา จะเขาใจกันวา ออก
ไปถือบวชประพฤติวัตร ทรมานรางกายถวายพระเปนเจาตามแบบ
ศาสนาพราหมณเพียงครั้งหนึ่งคราวเดียว จึงเปนชองใหพระราชกุมารเสด็จออกไปไดโดยงาย ครั้นทานเสด็จออกไปแลว ไมเสด็จ
กลับ ก็ไมรวู าจะทําประการใดได ขอนี้ก็เปนแตอนุมานเทียบเรื่อง
อื่นเทานั้น ไมเปนการแนได จึงวาในทองเรื่องแตสังเขปเพียง
เทานั้น ขอที่พระราชกุมารปลงพระเกศเสียนั้น ดูเหมือนจะผิดแบบ
ของบรรพชิตในครั้งนั้น เพราะบรรพชิตในครั้งนั้น เกลาผมเซิงที่
เรียกวาชฎา ชะรอยจะทรงเห็นวา การปลงพระเกศเสียนั้น และเปน
เหตุหามกันไมใหพระองคเสด็จกลับคืนไปสูฆราวาสอีกได และเปน
เหตุใหพระบิดาและพระญาติวงศสิ้นหวังในพระองค เพราะไดยินวา
คนในครั้งนั้นถือการตัดการโกนผมดวยคมมีดวาเปนจัญไร คนที่ตัด
หรือโกนผมดวยคมมีดแลว เปนที่หมิ่นของคนทั้งปวง ไมเปนที่
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นับถือเลย แมภายหลังพราหมณบางคนก็ไดกลาววาจาปรามาสพระ
องควา คนหัวโลนดังนี้ อนึ่ง ขอที่ทรงผากาสาวพัสตร คือผายอม
ดวยรสฝาด อันเกิดแตตนไมซึ่งเปนของเศราหมองนั้น ก็เห็นจะเปน
เหตุอยางเดียวกัน.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ทรงละกามสุขออกบรรพชา เพื่อจะ
แสวงหาอุบายใหพนจากชราพยาธิมรณะอยางนี้แลว เพราะพระองค
ยังไมเคยเสพลัทธินั้น ๆ ซึง่ เปนที่นิยมนับถือวาเปนบุญอยางยิ่ง และ
เปนเหตุใหสําเร็จสิ่งที่ประสงคนั้น ๆ ซึ่งคณาจารยสั่งสอนกันอยูใน
ครั้นนั้น ก็จาํ เปนที่จะตองทรงทดลองดูวาลัทธิเหลานั้น จะเปนอุบาย
ที่จะใหสําเร็จความพระสงคไดบางกระมัง จึงไดเสด็จออกไปอยูใน
สํานักอาฬารดาบสกาลามโคตร และอุทกดาบสรามบุตรโดยลําดับ
ซึ่งมหาชนนับถือวาเปนคณาจารยใหญ ขอศึกษาลัทธิสมัยของทาน ๆ
ก็สั่งสอนตามลัทธิของตน ๆ จนสิ้นแลว สรรเสริญพระผูมีพระภาคเจา
วามีความรูเสมอดวยตนแลว ชวนใหอยูชวยกันสั่งสอนหมูศิษย
ตอไป พระผูมีพระเจาไดทรงกระทําทดลองในลัทธินั้นทุกอยาง
แลว เห็นวาไมใชทางตรัสรูอุบายนั้นได จึงทรงหลีกไปจากสํานัก
ดาบสทั้งสองนั้น เสด็จจาริกไปในมคธชนบท บรรลุถึงอุรุเวลาประเทศ
เสนานิคม ไดทอดพระเนตรเห็นพื้นที่ราบรื่น แนวปาเขียวสด เปน
ที่เบิกบานใจ แมน้ําไหลมีน้ําใสสะอาด มีทาอันดี นารื่นรมย โคจรคามคือหมูบานที่อาศัยเที่ยวภิกขาจาร ก็ตั้งอยูใกลโดยรอบ ทรง
พระดําริเห็นวาประเทศนั้น ควรเปนที่ตั้งความเพียรของกุลบุตร ผูมี
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ความตองการดวยความเพียรได จึงเสด็จประทับอยู ณ ที่นั้น.
ครั้งนั้น อุปมา ๓ ขอ ที่พระผูมีพระภาคเจาไมเคยไดทรงสดับ
มาปรากฏแจมแจงแกพระองควา สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่ง ซึ่งมีกายไมไดหลีกออกจากกาม และมีความพอใจรักใครใน
กาม ยังละใหสงบระงับดวยดีในภายในไมไดแลว สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้น แมไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาแสบเผ็ดที่เกิดเพราะความเพียร
ก็ดี ไมไดเสวยก็ดี ก็ไมควรจะตรัสรูอุบายนั้นได เหมือนไมสดที่
ชุมดวยยางบุคคลแชไวในน้ํา บุรุษมีความตองการดวยไฟ มาถือ
เอาไมสําหรับสีไฟเขาดวยหวังจะใหเกิดไฟ บุรุษนั้นไมอาจใหไฟ
เกิดขึ้นได ตองเหน็ดเหนื่อยลําบากเปลา เพราะไมนั้นยังสดมียางอยู
ทั้งบุคคลตั้งไวในน้ําฉะนั้น อีกขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่ง แมมีกายหลีกออกจากกามแลว แตยังมีความพอใจ
รักใครในกาม ยังละใหสงบระงับดวยดีในภายในไมได สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้น แมไดเสวยทุกขเวทนาเชนนั้นที่เกิดเพราะความ
เพียรก็ดี ไมไดเสวยก็ดี ก็ไมควรจะตรัสรูอุบายนั้นได เหมือนไม
สดที่ชุมดวยยาง แมหางไกลจากน้ํา บุคคลตั้งไวบนบก บุรุษก็ไม
อาจจะสีใหเกิดไฟได ถาสีเขาก็ตองเหน็ดเหนื่อยลําบากเปลา เพราะ
ไมนั้น แมตั้งอยูบนบกแลว ก็ยังเปนของสดชุมดวยยางฉะนั้น อีก
ขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ซึ่งมีกายหลีกออก
จากกามแลว และละความพอใจรักใครในกามไดดวยดีในภายใน
แลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ไดเสวยทุกขเวทนาเชนนั้นที่
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เกิดเพราะความเพียรก็ดี แมไมไดเสวยเลยก็ดี ก็ควรจะตรัสรูอุบาย
นั้นได เหมือนไมแหงที่ไกลจากน้ํา บุคคลตั้งไวบนบก บุรุษอาจสี
ใหเกิดไฟขึ้นได เพราะเปนของแหงและตั้งอยูบนบกฉะนั้น จําเดิม
แตกาลนั้น พระองคทรงคิดจะทําความเพียร เพื่อจะปองกันจิต
ไมใหนอมไปในกามารมณได จึงทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา คือ
ทรมานพระกายใหลําบาก ซึ่งเปนที่นิยมนับถือกันในครั้งนั้นวาเปน
กุศลวัตรอันวิเศษ อาจจะทําใหสิ่งที่ปรารถนาสําเร็จไดกอน วาระแรก
ทรงกดพระทนตดวยพระทนต กดพระตาลุดวยพระชิวหา ไวใหแนน
จนพระเสโทไหลออกจากพระกัจฉะประเทศ ในเวลานั้นไดเสวยทุกขเวทนาอันกลา เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังจับบุรุษที่มีกําลังนอยไวที่
ศีรษะหรือที่คอ บีบใหแนนฉะนั้น แมพระกายกระวนกระวายไมสงบ
ระงับอยางนี้ ทุกขเวทนานั้นก็ไมอาจครอบงําพระหฤทัยใหกระสับ
กระสายได พระองคมีพระสติตั้งมั่นไมฟนเฟอน ปรารภความเพียร
ไมทอถอย ครั้นทรงเห็นวาการทําอยางนี้ไมใชทางตรัสรู จึงทรง
เปลี่ยนอยางอื่น วาระที่ ๒ ทรงผอนกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ
ไมใหเดินสะดวกโดยชองพระนาสิกและชองพระโอษฐ ก็เกิดเสียงดังอู
ทางชองพระกรรณทั้ง ๒ และปวดพระเศียร เสียดพระอุทรรอนใน
พระกายเปนกําลัง แมถึงไดเสวยทุกขเวทนากลาถึงเพียงนี้ ทุกขเวทนานั้น ก็ไมไดครอบงําพระหฤทัยใหกระสับกระสายได มีพระสติ
ตั้งมั่นไมฟนเฟอน ปรารภความเพียรไมยอหยอน ครั้นทรงเห็นวา
การทําอยางนี้ ไมใชทางตรัสรู จึงทรงเปลี่ยนอยางอื่นอีก วาระที่ ๓
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ทรงอดพระอาหารผอนเสวยแตวันละนอย ๆ จนพระกายเหี่ยวแหง
พระฉวีเศราหมอง พระอัฐิปรากฏทั่วพระกาย เมื่อทรงลูบพระกาย
เสนพระโลมามีรากอันเนาหลุดรวมจากขุมพระโลมา พระกําลังนอย
ถอยลง จะเสด็จไปทางไหนก็ชวนลม จนชนทั้งหลายไดเห็นแลว
กลาวทักวา พระสมณโคดมดําไป บางพวกกลาวาไมดําเปนแต
คล้ําไป บางพวกกลาววาไมเปนอยางนั้น เปนแตพรอยไป พระผูมี
พระภาคเจาทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา นับแตการทรงผนวชมาได ๖ ป
ทรงพระดําริวา สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไดเสวย
ทุกขเวทนาอันกลาแสบเผ็ดที่เกิดเพราะความเพียร ในกาลลวงแลวก็ดี
จักไดเสวยในกาลขางหนาก็ดี เสวยอยูในกาลบัดนี้ก็ดี ทุกขเวทนา
นั้นก็อยางยิ่งเพียงเทานี้ ไมเกิดกวานี้ขึ้นไป ถึงอยางนั้น เราก็ไม
สามารถจะตรัสรูดวยทุกรกิริยาที่เผ็ดรอนอันนี้ได ชะรอยทางความตรัสรู
อยางอื่นจะพึงมีอยูกระมัง ครั้นทรงพระดําริฉะนี้แลว คิดจะทรง
ละความเพียรทรมานพระกายใหลําบากนั้น ทําความเพียรเปนไปใน
จิตตอไป ทรงเห็นวาความเพียรเปนไปในจิตนั้น คนซุบผอมเชนนี้
ไมสามารถใหเปนไปได จําเราจะกินอาหารหยาบคือขาวสุกขนม
กุมมาสใหมีกําลัง ครั้นทรงอธิษฐานอยางนั้นแลว ตั้งแตกาลนั้นมา
ก็เสวยพระอาหารหยาบไมทรงอดตอไปอีก.
ฝายฤษีปญจวัคคียพวก ๕ คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ
มหานามะ อัสสชิ แตเดิมเปนพราหมณ ไดเห็นบาง ไดยินบาง วา
พระผูมีพระภาคเจา มีพระลักษณะตองตามตํารับมหาบุรุษลักษณะ-
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พยากรณศาสตร จึงมีความเคารพนับถือและเชื่อในพระผูมีพระภาคเจา
เปนอันมาก เมื่อพระผูมีพระภาคเจาออกทรงผนวช พราหมณ ๕ คน
นั้นดําริเห็นวาบรรพชาของพระผูมีพระภาคเจานั้น จักไมเลวทราม
เสื่อมเสียจากประโยชน คงจะเปนผลประโยชนแกตนและผูอื่น ครั้น
คิดอยางนั้นแลว จึงพากันออกบวชตามพระผูมีพระภาคเจา คอยเฝา
อยูปฏิบัติทุกค่ําเชา ดวยหวังวาพระองคไดบรรลุธรรมใด จักทรง
สั่งสอนใหตนบรรลุธรรมนั้นบาง ครั้นเห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงละ
ทุกรกิริยาทีท่ รงประพฤติมาแลว ซึ่งตนเคยนิยมนับถือวา เปนกุศลวัตรอันวิเศษของผูบําเพ็ญเพียร จึงเห็นพรอมใจกันวา พระสมณโคดม
เปนคนมักมาก คลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเปนคนมักมาก
เสียแลว จึงเบื่อหนายในการที่จะปฏิบัติตอไป ดวยเห็นวาพระองค
คงจะไมบรรลุธรรมพิเศษอันใดได พากันหลีกไปเสียจากที่นั้น ไปอยู
อาศัยในปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมือพาราณสี.
ขอที่ฤษีปญจวัคคียไดมาคอยปฏิบัติบํารุงพระผูมีพระภาคเจาใน
เวลาทรงบําเพ็ญทุกรกิรยิ าทรมานพระกายใหลําบาก ซึ่งเปนที่นิยม
นับถือของคนครั้งนั้น ดูเหมือนเปนพยานของพระผูมีพระภาคเจาใน
การที่ไดตรัสรูแลวไป ถาพระองคจะทรงแสดงธรรมสั่งสอนใคร ๆ ให
ละอัตตกิลมถานุโยค คือการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแกตนเปลา
ก็จะไดแนะนําใหสิ้นสงสัยวา อัตตกิลมถานุโยคนั้นเราก็ไดเคยประพฤติ
มาแลว ไมมใี ครประพฤติไดยิ่งไปกวาเรา แมเชนนี้ก็ไมเปนทาง
ที่จะใหรูธรรมพิเศษสิ่งใดได ผูนั้นก็จะละความนิยมนับถือ ในอัตต-
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กิลมถานุโยคนั้นแลว ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองคเพื่อบรรลุ
ประโยชนตามสมควร ครั้นถึงเวลาที่จะทําความเพียรเปนไปในจิตซึ่ง
จะตองการความสงัด ก็เผอิญใหฤษีปญจวัคคียนั้นคิดเบื่อหนายแลว
หลีกไปเสีย ขอนี้ดูเหมือนกันเธอเหลานั้นไมใหเปนอันตรายแกความ
สงัดของพระผูมีพระภาคได.
ฝายพระผูมีพระภาคเจา เสวยพระอาหารหยาบ ทําพระกายให
กลับมีพระกําลังขึ้นไดอยางเกาแลว ทรงเริ่มความเพียรเปนไปในจิต
ใหเพงอยูในอารมณอันเดียวจนเปนสมาธิ พระองคไดบรรลุฌานที่ ๑
ฌานที่ ๒ ฌานที่ ๓ ฌานที่ ๔ โดยลําดับ เมื่อจิตตั้งมั่นเปนสมาธิ
บริสุทธิ์ ปราศจากเครื่องเศราหมองมีความพอใจรับใครในกามเปนตน
อยางนี้แลว ทรงคํานึงถึงอุบายที่จะใหพนจากชราพยาธิมรณะ ที่
พระองคไดแสวงหาอยูนั้นตอไป ก็สงิ่ ใดมีความเกิดเปนธรรมดา สิ่ง
นั้นตองมีชรา พยาธิ มรณะ เปนธรรมดา ใคร ๆ จะปรารถนาอยาให
ชรา พยาธิ มรณะ เลย ไมเปนที่ตั้งแหงความสมประสงคได ทุกข
ความหนักใจเพราะชรา พยาธิ มรณะ นั้น ยอมมีเพราะความถือมั่น
วามีแกตน ถาไมถือมั่นอยางนั้นแลว ทุกขนั้นก็ไมครอบงําจิตได
อยางนี้แลเปนอุบายที่จะใหพนจากชรา พยาธิ มรณะได ครั้นเมื่อ
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริเห็นฉะนี้แลว จึงทรงแสวงหาอุบาย
เปนเหตุไมถือมั่นตอไป ก็ความไมถือมั่นนั้นจะมีได ก็เพราะพิจารณา
แยกกายใจอันนี้ออกเปนสวน เปนกอง พิจารณาเห็นแตเพียงเปนสวน
เปนกองทั่วทั้งหมด พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกําหนดเห็นกายใจใน
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กาลที่ลวงไปแลวก็ดี ที่มอี ยู ณ บัดนีก้ ็ดี เปนสวน ๆ เปนกอง ๆ ทั่ว
ทั้งหมด ตามอยางที่กลาวแลว ขอนี้เปนวิทยาที่ตน พระองคได
ตรัสรูเองโดยลําพังในยามที่ตนแหงราตรี เมื่อวิทยาที่ตนเกิดขึ้น กําจัด
อวิทยาความไมรูเปนเหตุใหหลงมืดอยูในกายใจอยางนี้แลว พระองค
ทรงปรารภสวนกองซึ่งไดกําหนดรูแลวนั้น ซึ่งเรียกโดยสมมติวาสัตว
อันเกิดแลว จุติเคลื่อนไปเหมือนกันหมด แตเหตุไฉน บางพวกจึง
ต่ําชาเลวทราม บางพวกประณีต บางพวกมีผิวพรรณอันดี บาง
พวกมีผิวพรรณชั่ว บางพวกไดสุข บางพวกไดทุกข ทรงเห็นดวย
พระญาณดังจักษุทิพยอันบริสุทธ ลวงญาณที่เปนของมนุษยสามัญวา
สวนกองที่เรียกตามสมมติวาสัตวนั้น ที่เกิดแลวจุติเคลื่อนไปเหมือน
กันหมด แตเปนตางกันดังนี้ เพราะเปนไปตามกรรมที่ตัวกระทํา ขอ
นี้เปนวิทยาที่ ๒ พระองคไดตรัสรูแลวโดยลําพันพระองคเอง ใน
ยามเปนทามกลางแหงราตรีนั้น เมื่อวิทยาที่ ๒ เกิดขึ้น กําจัดอวิทยา
ความไมรู ที่เปนเหตุใหหลงมืดในความเปนตาง ๆ แหงสวนแหงกอง
ที่เรียกตามสมมติวาสัตวอันเกิดขึ้นแลวจุติเคลื่อนไปดังนี้แลว ก็ชื่อวา
ไดทรงเห็นลักษณะทั้ง ๒ คือ ปจจัตตลักษณะ คือ กําหนดโดยความ
เปนสวนเปนกอง และสามัญลักษณะ คือ กําหนดโดยความเปน
สภาพเสมอกัน คือ ความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา
ไมใชตน ครัน้ ทรงเห็นลักษณะทั้ง ๒ อยางนี้แลว พระองคทรงกําหนด
เห็นสวนกองเหลานั้นวาเปนเพียงทุกข คือ สิ่งอันสัตวถือมั่นวาเปน
ของตน แลวก็อดทนไดดวยยาก ตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก
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เปนปจจัยแหงความถือมั่นนั้น เปนเหตุใหทุกขนั้นเกิด ความดับแหง
ทุกขที่เปนผลนั้น ยอมมีเพราะความดับแหงตัณหาที่เปนเหตุ ปญญา
อันเห็นชอบพรอมดวยองคที่เปนบริวาร คือ ความดําริชอบ วาจาชอบ
การงานชอบ เลี้ยงชีวิตชอบ ความเพียรชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจไว
ชอบ เปนทางใหถึงความดับทุกข และทรงกําหนดรูอาสวะ คือ
กิเลสที่ไหลดองอยูในสันดาน เหตุใหเกิดอาสวะ ความดับอาสวะ
และขอปฏิบัติเปนทางใหถึงความดับอาสวะ แจงชัดตามเปนจริงแลว
อยางไร เมื่อระองคทรงรูเห็นอยางนี้ จิตก็พนจากอาสวะทั้งปวง
ไมถือมั่น ขอนี้เปนวิทยาที่ ๓ พรองคไดตรัสรูแลวโดยลําพังพระองค
เอง ในยามเปนที่สุดแหงราตรีนั้น กําจัดอวิทยาความไมรูแจง ที่เปน
เหตุใหหลงมืดในอริยสัจทั้ง ๔ เสียได วิทยา ๓ อยางนี้ พระองค
ไดตรัสรูแลวในราตรีแหงวิสาขบุรณมีดิถีเพ็ญ พระจันทรเต็มดวง
เสวยวิสาขนักษัตรฤกษ ที่ใตรมไมอัสสัตถพฤกษโพธิ์ใบ เพราะตรัสรู
วิทยา ๓ อยางนี้ได โดยลําพังพระองคเองแลว ทําจิตใหพนจาก
กิเลสอาสวะไดสิ้นเชิง พระผูมีพระภาคเจาจึงไดพระนามโดยคุณนิมิต
วา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ แปลวา ผูไกล ผูควร ผูต รัสรูแลวเอง
โดยชอบ ขอวาพระผูมีพระภาคเจาเปนผูไกล ผูค วรนั้น เพราะไกล
จากกิเลสอาสวะ ๆ ใด ที่พระองคละไดขาดแลว กิเลสอาสวะเหลานั้น
ไมเกิดขึ้นครอบงําจิตไดอีก พระองคหางไกลจากทุจริต ความ
ประพฤติชั่วดวยกาย วาจา ใจ ไมทรงประพฤติแมในที่ลับ มี
พระหฤทัยเสมออยูเชนนั้น ไมยินดีในโลกธรรมซึ่งเปนสวนอันบุคคล
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ปรารถนา คือ ลาภ ยศ ความสรรเสริญ สุข ไมยินรายในโลกธรรม ซึ่งเปนสวนอันบุคคลไมปรารถนา คือ ไมมีลาภ ไมมียศ
นินทา ทุกข โลกธรรมทัง้ ๒ สวนนี้ ไมครอบงําจิตของพระองค
ใหแปรปรวนได จึงควรเปนศาสดาแนะนําสั่งสอนเราทั้งหลาย และ
ควรเราทั้งหลายนับถือกราบไหว และเชื่อฟงคําสั่งสอนของพระองคแลว
ปฏิบัติตาม ขอวา พระผูมีพระภาคเจา เปนผูตรัสรูเองโดยชอบนั้น
พระองคตรัสรูวิทยา ๓ ประการนั้นโดยลําพังพระองคเอง ไมมีใคร
เปนครูสั่งสอน ความตรัสรูนั้นชอบ ไมวิปริต ใหสําเร็จประโยชน
แกพระองคและผูอื่นไดดวย พระผูมีพระภาคเจาไดพระนามโดยคุณนิมิต ดวยประการอยางนี้.
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ปริเฉทที่ ๓
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดตรัสรูวิทยา ๓ ประการนั้นเองโดย
ชอบแลว ประทับอยู ณ ภายใตรมไมมหาโพธินั้น เสวยวิมุตติสุข
(สุขเกิดแตความพนจากกิเลสอาสวะ) สิ่งกาล ๗ วัน.
ครั้งนั้น พระองคทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท (สภาพอาศัย
ปจจัยเกิดขึ้น) ที่พระองคไดทรงกําหนดรูแลวนั้น ตามลําดับและถอย
กลับทั้งขางเกิดทั้งขางดับ ตลอดยามสามแหงราตรีแลว เปลงอุทาน
(พระวาจาที่เปลงขึ้นโดยความเบิกบานพระหฤทัย) ในยามละครั้ง
อุทานในยามตนวา เมื่อใด ธรรมทั้งหลาย คืออริยสัจ ๔ ปรากฏชัด
แกพราหมณผูมีความเพียรเพงอยู เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของ
พราหมณนั้น ยอมฉิบหายไป เพราะพราหมณนั้นรูแจงธรรมคือกอง
ทุกขทั้งสิ้นกับทั้งเหตุ, อุทานในยามเปนทามกลางวา เมื่อใด ธรรม
ทั้งหลายปรากฏชัดแกพราหมณผูมีเพียรเพงอยู เมื่อนั้น ความสงสัย
ทั้งปวงของพราหมณนั้นยอมสิ้นไป เพราะพราหมณนั้นไดรูความสิ้น
แหงปจจัยทั้งหลาย, อุทานในยามที่สุดวา เมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏ
ชัดแกพราหมณผูมีเพียรเพงอยู พราหมณนั้นยอมกําจัดเสนามาร คือ
ชรา พยาธิ มรณะ เสียได ดุจพระอาทิตยอุทัยกําจัดมืดทําอากาศให
สวางฉะนั้น. ครั้นลวง ๗ วันแลว เสด็จออกจากภายใตรมไมมหาโพธิ
นั้น ไปยังภายใตรมไมไทร ซึ่งเปนทีพ่ ักแหงคนเลี้ยงแพะ อันไดชื่อวา
อชปาลนิโครธ ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุข ๗ วัน ครั้งนั้นพราหมณผูหนึ่ง
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มีชาติแหงคนมักตวาดผูอื่นวา หึ หึ เปนปกติ มายังที่นั้น ทูลถามถึง
พราหมณและธรรมซึ่งทําบุคคลใหเปนพราหมณวา บุคคลชื่อวาเปน
พราหมณดวยเหตุเพียงเทาไร อนึ่ง ธรรมอะไรทําบุคคลใหเปน
พราหมณ ? พระองคตรัสตอบวา พราหมณ ผูใดมีบาปธรรมอันลอย
เสียแลว ไมมีกิเลสซึ่งเปนเครื่องขูผูอื่นวา หึ หึ เปนคําหยาบ และไม
มีกิเลสยอมจิตใหติดแนงดุจน้ําฝาด มีตนสํารวมแลว ถึงที่สุดจบ
เวท คือวิทยาทั้ง ๓ แลว มีพรหมจรรยไดอยูเสร็จแลว ผูนั้นไมมี
กิเลสเครื่องฟูขึ้นในโลกแมหนอยหนึ่ง ควรกลาวถอยคําวา ตนเปน
พราหมณโดยธรรม.
พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงสมณะ และธรรมที่ทําบุคคลให
เปนสมณะ วาเปนพราหมณ และธรรมที่ทําบุคคลใหเปนพราหมณ
ในพระพุทธศาสนา โดยโวหารพราหมณ ดวยพระวาจานี้ คือคนที่
นับถือศาสดาพราหมณพวกหนึ่ง ถือตัววาเปนเหลากอสืบเนื่องมาแต
พรหม จึงไดนามวาพราหมณ แปลาเปนวงศพรหม พราหมณนั้น
ระวังชาติของตนไมใหปนคละดวยชาติอื่น แมจะหาสามีภริยาก็หาแต
พวกพราหมณเทานั้น เพราะจะไมใหเจือปนดวยชาติอื่น เขาถือวา
ตัวเขาเปนอุภโตสุชาต เกิดแลวดีทั้ง ๒ ฝาย คือทั้งฝายมารดาบิดา
เปนสังสุทธคหณี มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดี แมชาติอื่นที่นับ
วาต่ํากวาชาติพราหมณ ก็นับถือพราหมณเหมือนคนนับถือพระพุทธศาสนานับถือสมณะ พราหมณนั้นมีวัตรเครื่องทรมานกายใหลําบาก
โดยอาการตาง ๆ เชนกลาวมาในหนหลังบางแลว เรียกวาพรหมจรรย
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ผูใดประพฤติวัตรนั้น ชือ่ วาประพฤติพรหมจรรย และเขามี
วิธีลอยบาป คือตั้งพิธีอยางหนึ่งเปนการประจําป ที่เรียกวา ศิวาราตรี
ในพิธีนั้นเขาลงอาบน้ําในแมน้ํา สระเกลาชําระกายใหหมดจดแลว ถือ
วาไดลอยบาปไปตามกระแสน้ําแลว เปนสิ้นบาปกันคราวหนึ่ง ถึงป
ก็ทําใหม เขามีเวท คือ ตํารับแสดงการบูชายัญ กับทั้งมนตสําหรับ
เซนและสวดออนวอนพระเปนเจาของเขา และกิจที่จะตองทําในศาสนา
ของเขา ๓ อยาง ชื่ออิรุพเพท ๑ ยชุพเพท ๑ สามเพท ๑ ถาเติม
อถัพเพทเขาดวยเปน ๔ ผูใดเรียนจบเพททั้ง ๓ หรือทั้ง ๔ นัน้ แลว
ชื่อวาถึงที่สุดเพท พราหมณก็คือคนชาตินั้น ธรรมที่ทําบุคคลใหเปน
พราหมณ ก็คือไตรเพท สวนพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงใชโวหารนั้น
แตเปลี่ยนแสดงสมณะ และธรรมที่บคุ คลใหเปนสมณะวา เปน
พราหมณ และธรรมที่ทาํ บุคคลใหเปนพราหมณในพระพุทธศาสนา
ดวยพระวาจาที่กลาวมาแลว อธิบายวาบุคคลผูใหบาปสงบระงับแลวจาก
สันดาน ชื่อวาเปนพราหมณ ๆ นั้นละกิเลสที่ทําใหเปนคนดุรายเยอหยิ่ง
และยอมจิตใหติดแนนในกามารมณแลว จึงชื่อวามีบาปอันลอยเสียแลว
และพราหมณนั้นไดศึกษารูจบวิทยาอยางยอด ๓ ประการ ในศาสนา
เสร็จแลว จึงชื่อวาถึงที่สุดจบเวทแลว และพราหมณนั้นมีกิจที่จะตอง
ทําในการละสิ่งควรละ และเจริญสิ่งควรเจริญ ไดทําสําเร็จแลว ไมตอง
เพียรเพื่อกิจอื่นอีก จึงชื่อวามีพรหมจรรยไดอยูเสร็จแลวดังนี้.
ครั้นลวง ๗ วันแลว พระสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จออกจาก
รมไมอชปาลนิโครธ ไปยังไมจิกซึ่งไดนามวามุจลินท ทรงนั่งเสวย
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วิมุตติสุข ๗ วัน ทรงเปลงอุทาน ณ ที่นั้นวา ความสงัดเปนสุขของ
บุคคลมีธรรมอันไดสดับแลว ยินดีอยูใ นที่สงัด รูเห็นสังขารทั้งปวง
ตามเปนจริงอยางไร ความเปนคนไมมีความเบียดเบียนตาง ๆ คือ
ความสํารวมในสัตวทั้งหลาย และความเปนคนมีความกําหนัดไป
ปราศจากสันดานแลว คือ ความลวงกามทั้งหลายเสียไดดวยประการ
ทั้งปวง เปนสุขในโลก ความนําอัสมิมานะ คือ ความถือวาตัวตนให
หมดไดนี้ เปนสุขอยางยิ่ง, ครั้นลวง ๗ วันแลว เสด็จออกจากรมไม
มุจลินทไปยังไมเกตซึ่งไดนามวา ราชายตนะ ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุข
๗ วัน สมัยนั้นพาณิชสองคน ชื่อตปุสสะ ๑ ภัลลิกะ ๑ เดินทาง
ไกลมาจากอุกกลชนบทถึงที่นั้น ไดเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาประทับ
อยูภายใตตนไมราชายตนะ จึงนําสัตตุผง สัตตุกอน ซึ่งเปนเสบียง
สําหรับเดินทางเขาไปถวายแลว ยืน ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง พระองค
ทรงรับแลวเสวยเสร็จแลว พาณิชสองคนนั้นกราบทูลแสดงตนเปน
อุบาสก อางพระองคกับทั้งพระธรรมเปนที่ระลึกตลอดชีวิต เปนปฐมอุบาสกขึ้นในพระพุทธกาล แลวหลีกไป.
ครั้นลวง ๗ วันแลว เสด็จออกจารมไมราชายตนะ เสด็จ
กลับไปประทับภายใตรมไมอชปาลนิโครธอีก พระองคดําริถึงธรรมที่
พระองคไดตรัสรูแลว วาเปนของลึก ยากที่บุคคลผูยินดีในอาลัยจะ
ตรัสรูตามได แตอาศัยพระกรุณาในหมูสัตวจึงพิจารณาดูวา จะมีผูรู
ทั่วถึงธรรมนั้นบางหรือไม ก็ทรงทราบดวยพระปญญาวา บุคคลที่มี
กิเลสนอยเบาบางก็มี กิเลสหนาก็มี มีอินทรียคือศรัทธาความเพียร
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สติสมาธิปญญากลาก็มี มีอินทรียออนก็มี มีอาการอันดีก็มี มีอาการ
อันชั่วก็มี จะพึงสอนใหรูไดโดยงายก็มี จะพึงสอนใหรูไดโดยยากก็มี
เปนผูสามารถจะรูไดก็มี ไมสามารจะรูไดก็มี มีอธิบายเปนคําเปรียบ
วาในกออุบลหรือในกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว ดอกบัวที่เกิดแลว
ในน้ํา เจริญแลวในน้ํา น้ําเลี้ยงอุปถัมภไว บางเหลายังจมอยูในน้ํา
บางเหลาตั้งอยูเสมอน้ํา บางเหลาตั้งขึ้นพนน้ํา ในดอกบัว ๓ อยาง
นั้น ดอกบัวที่ตั้งขึ้นพันน้ําแลวนั้น คอยสัมผัสรัศมีพระอาทิตยอยู จัก
บาน ณ วันนี้ ดอกบัวทีต่ ั้งอยูเสมอนํานั้นจักบาน ณ วันพรุงนี้ ดอกบัวที่
ยังไมขึ้นจากน้ํา ยังตั้งอยูภายในน้ํานั้น จักบาน ณ วันตอ ๆ ไป ดอก
บัวที่จักบานมี ๓ อยางฉันใด บุคคลที่สามารถจะรูธรรมพิเศษได ก็
เปน ๓ จําพวกฉันนั้น คือ อุคฆติตัญู ๑ วิปจิตัญู ๑ เนยยะ ๑
ในบุคคล ๓ จําพวกนั้น บุคคลผูใดมีอุปนิสัยสามารถจะรูจักธรรม
พิเศษไดโดยพลัน พรอมกันกับเวลาที่ทานผูศาสดาแสดงธรรมสั่งสอน
บุคคลผูนั้นชื่อวาอุคฆติตัญู บุคคลผูใดตอทานแจกความแหงคําที่
ยอใหพิสดารออกไป จึงจะตรัสรูธรรมพิเศษได บุคคลผูนั้นชื่อวา
วิปจิตัญู บุคคลผูใดเมื่อพากเพียรจําอุทเทสถามความทําในใจโดย
อุบายที่ชอบ คบสมาคมดวยกัลยาณมิตร จึงจะตรัสรูธรรมพิเศษได
บุคคลผูนั้นชื่อวาเนยยะ. สวนบุคคลผูใด แมฟงแลวจําไวไดแลว ได
บอกกลาวธรรมแกผูอื่นเปนอันมาก ก็ไมอาจรูธรรมพิเศษได บุคคล
ผูนั้นเปนคนอภัพ ควรเปรียบดวยดอกบัวอันจักไมบาน จักเปน
ภักษาแหงเตาและปลาฉะนั้น.
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ครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงทราบดวยพระปญญาวาบุคคล
ผูควรจะรูทั่วถึงไดมีอยู อยางนี้แลวทรงตั้งพระหฤทัยในอันที่จะแสดง
ธรรมสั่งสอนมหาชนแลว ทรงพระดําริหาคนที่จะเปนผูรับเทศนา
ทีแรกวา เราจะแสดงธรรมแกใครกอนดีหนอ ใครจักรูธรรมนีไ้ ดฉับ
พลัน ครั้งนัน้ ทรงระลึกถึงอาฬารดาบสและอุทกดาบส ซึ่งพระองค
เคยไปอาศัยศึกษาในลัทธิของเธอในกาลกอนวา เธอทั้งสองเปนคน
ฉลาดทั้งมีกิเลสเบาบางสามารถจะรูธรรมนี้ไดฉับพลัน แตเธอทั้งสอง
สิ้นชีพเสียแลวมีความฉิบหายเสียจากคุณอันใหญ ถาไดฟงธรรมอันนี้
แลวคงรูไดโดยฉับพลันทีเดียว ภายหลัง ทรงนึกถึงฤษีปญจวัคคียวา
ภิกษุปญจวัคคียมีอุปการะแกเรามาก เธอไดเปนผูอุปฏฐากบํารุงเรา
เมื่อครั้งบําเพ็ญเพียร ควรเราจะแสดงธรรมแกเธอกอน ครั้นทรง
กําหนดลงวาจะแสดงธรรมแกฤษีปญจวัคคียกอนอยางนี้แลว ทรงพระดําเนินไปโดยทางที่จะไปยังเมืองพาราณสี ครั้นถึงที่เปนระหวางแมน้ํา
คยากับแดนพระมหาโพธิตอกัน พบอาชีวกคนหนึ่งชื่ออุปกะเดินสวน
ทางมา อุปกาชีวกเห็นสีพระฉวีของพระองคผุดผอง นึกประหลาดใจ
อยากจะใครทราบวา ใครเปนศาสดาผูสอนของพระองค จึงทูลถาม
พระองคตรัสตอบแสดงความวา พระองคเปนสยัมภูผูเปนเองในทาง
ตรัสรู ไมมีใครเปนครูสั่งสอน อุปกาชีวกไมเชื่อสั่นศีรษะแลวหลีก
ไป พระองคก็เสด็จไปโดยลําดับ ถึงปาอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมือง
พาราณสี ซึ่งเปนที่อยูแหงฤษีปญจวัคคียนั้น.
ฝายฤษีปญจวัคคีย ไดเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จมาแตไกล
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จึงนัดหมายกันวาพระสมณโคดมนี้ มีความมักมากคลายเพียรเวียนมา
เพื่อความมักมากแลว เสด็จมา ณ บัดนี้ ในเราทัง้ หลาย ผูใดผูหนึ่ง
ไมพึงไหว ไมพึงลุกขึ้นตอนรับเธอ ไมพึงรับบาตรจีวรของเธอเลย
ก็แตวาพึงตั้งอาสนะที่นั่งไวเถิด ถาเธอปรารถนาก็จะนั่ง ครั้นพระ
สัมมาสัมพุทธเจาเสด็จเขาไปถึงแลว เธอพูดกับพระองค ดวยโวหาร
ไมเคารพ คือพูดออกพระนามและใชคําอาวุโส พระองคตรัสหาม
เสียแลวตรัสบอกวา เราไดตรัสรูอมฤตธรรมโดยชอบเองแลว ทาน
ทั้งหลายคอยฟงเถิดเราจักสั่งสอน เมื่อทานทั้งหลายปฏิบัติตามเราสั่งสอน
ไมชาสักเทาใด ก็จักบรรลุอมฤตธรรมนั้น.
ก็คําวาอมฤตธรรมนั้น เปนโวหารเรียกตามโวหารพราหมณ
เพราะพราหมณถือกันวา ในกาลกอน เทวดาเปนอันมากคิดอยาก
จะหาของที่กันตาย ไปทูลถามพระเปนเจา ๆ รับสั่งใหกวนมหาสมุทร
จะเกิดน้ําทิพยที่ดื่มเขาไปแลว ทําผูดื่มไมใหตาย เทวดาทั้งหลาย
ก็กวนมหาสมุทรตามคําพระเปนเขารับสั่ง เมื่อกวนนั้นใชภูเขารองขาง
ลางเขาหนึ่ง วางขางบนเขาหนึ่ง ทานทางคลายกับโมสําหรับโมแหง
และเอานาคพันเขาขางบน ชวยกันชักสองขาง อาศัยความรอนที่เกิด
แตความหมุนเวียนแหงภูเขา ตนไมที่เปนยาบนภูเขาทั้งปวง คายรสไหล
หลงไปในมหาสมุทรจนขนเปนปลักแลว เกิดเปนน้ําทิพยในทามกลาง
มหาสมุทรเรียกวาน้ําอมฤตบาง น้ําสุรามฤตบาง แปลวาน้ําทําผูดื่มไม
ใหตายของเทวดา เทวดาไดดื่มน้ําอมฤตนั้นแลวเปนผูไมตาย จึงได
นามวา อมโร แปลวาผูไมตาย ศัพทนั้นเปนเครื่องใชเรียกเทวดา
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แตครั้งนั้นมา สวนในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจาทรงแสดงวา
สิ่งใดมีความบังเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิง่ นั้นดับไปเปนธรรมดา ผูเกิด
แลวจะไมตายไมมีเลย ก็แตความรูสึกวาตาย หรือไมตาย จะมีได
โดยอุบายอยางหนึ่ง คือคนที่ไมเคยไดสดับละอัสมิมานะไมไดถือมั่นสิ่ง
นั้น ๆ วาเรา วาของเรา วาเขา วาของเขา เมื่อสิ่งนั้น ๆ แตก
ไปดับไป ก็เขาใจรูสึกวาเราตาย ของเราตาย เขาตาย ของเขา
ตาย ฝายผูที่ไดสดับแลวทําในใจโดยชอบ ละอัสมิมานะไดขาด ไม
ถือมั่นดังกลาวแลว เมื่อสิ่งนั้น ๆ แตกดับไป ก็ไมเขาใจรูสึกวาเราตาย
ของเราตาย เขาตาย ของเขาตาย เห็นแตสภาพอันหนึ่งเกิดขึ้น
แลวก็ดับไป ธรรมของผูที่เห็นอยางนี้ควรจะเรียกวาอมฤตได จึงใช
โวหารนี้สืบมา.
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสเตือนฤษีปญจวัคคียใหคอยฟง
พระองคจะทรงสั่งสอนอยางนี้แลว เธอกลาวคานลําเลิกเหตุในปาง
หลังวา อาวุโสโคดม แมแตดวยความประพฤติอยางนั้น ทานยัง
ไมบรรลุธรรมพิเศษได บัดนี้ทานมาปฏิบัติเพื่อความเปนคนมักมากแลว
เหตุไฉน ทานจักบรรลุธรรมพิเศษไดเลา พระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
เตือนฤษีปญจวัคคีย พูดคัดคานโตตอบกันอยางนั้น ถึง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง
พระองคจึงตรัสเตือนใหเธอตามระลึกในหนหลังวา ทานทั้งปวงจําได
หรือ วาจาเชนนี้เราไดเคยพูดแลวในปางกอนแตกาลนี้ ฤษีปญจวัคคีย
นึกขึ้นไดวา พระวาจาเชนนี้ไมเคยมีเลย จึงมีความสําคัญในอันจะฟง
พระองคทรงแสดงธรรม ครั้นเธอตั้งใจคอยฟงโดยเคารพแลว พระ

นักธรรมโท - พุทธานุพุทธประวัติ - หนาที่ 37

สัมมาสัมพุทธเจาตรัสธรรมเทศนาทีแรก ประกาศความตรัสรูของ
พระองค สอนฤษีปญจวัคคียเหลานั้นวา ภิกษุทั้งหลาย สวนลามก
๒ อยาง คือการประกอบตนใหพัวพันดวยความสุขในกามทั้งหลาย
ซึ่งเปนธรรมอันต่ําชาเปนเหตุที่จะใหตั้งบานตั้งเรือน เปนของคนมีกิเลส
หนา ไมใชของคนไปจากขาศึกคือกิเลส ไมประกอบดวยประโยชน
อยางหนึ่ง การประกอบความเหน็ดเหนื่อยแกตนเปลา ซึ่งใหเกิดทุกข
แกผูประกอบ ไมทําผูประกอบใหไปจากขาศึกคือกิเลสได ไมประกอบ
ดวยประโยชนอยางหนึ่ง สวนลามก ๒ อยางนี้ บรรพชิตไมควรเสพ
ขอปฏิบัติซึ่งเปนกลางไมเขาไปใกลสวนลามกทั้ง ๒ นี้ เราไดตรัสรูแลว
ดวยปญญาอันยิ่ง ทําดวงตาคือทําญาณเครื่องรอบรู เปนไปเพื่อ
ความเขาไปสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความรูดี เพื่อความไมมี
กิเลสเครื่องรอยรัด ก็ขอปฏิบัติเปนกลางนั้น อยางไรเลา ขอปฏิบัติ
ที่เปนกลางนั้น คือธรรมที่ควรแสวงหา มีองค ๘ เครื่องไปจากขาศึก
คือกิเลสอันนี้แล องค ๘ นั้นอยางไรเลา ? ปญญาอันเห็นชอบ ๑ ความ
ดําริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ เลีย้ งชีพชอบ ๑ ความ
เพียรชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ตั้งใจไวชอบ ๑ ขอปฏิบัติเปนกลางนี้แล
เราไดตรัสรูแลวดวยปญญาอันยิ่ง ทําดวงตาคือทําญาณเครื่องรอบรู
เปนไปเพื่อความเขาไปสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความรูดี เพื่อ
ความไมมีกิเลสเครื่องรอยรัด ภิกษุทั้งหลาย ขอนี้เปนของจริง ของ
อริยบุคคล คือ ทุกข ความเกิดเปนทุกข ความแกเปนทุกข ความ
ตายเปนทุกข ความแหงใจเปนทุกข ความพิไรรําพัน ความบอบกาย

นักธรรมโท - พุทธานุพุทธประวัติ - หนาที่ 38

ความเสียใจ ความคับใจ เปนทุกขละอยาง ๆ ความประจวบดวยสิ่ง
ไมเปนที่รักเปนทุกข ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเปนทุกข ความ
ปรารถนาไมไดสมหวังเปนทุกข ขอนี้เปนของจริงของอริยบุคคล
คือเหตุใหทุกขเกิดขึ้น ความทะยานอยากอันใดทําความเกิดอีก เปน
ไปกับความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน เพลินยิ่งในอารมณนั้น ๆ
ความทะยานอยากนี้อยางไรเลา ความทะยานอยากในอารมณที่ใคร ๑
ความทะยานอยากในความมีความเปน ๑ ความทะยานอยากในความ
ไมมีไมเปน ๑ ความทะยานอยาก ๓ ประการนี้แลเปนเหตุใหทุกขเกิด
ขอนี้ของจริงแหงอริยบุคคล คือเหตุใหทุกขดับ ความดับดวยไมติด
ยอมอยูไดโดยไมเหลือ แหงความทะยานอยากนั้นและ ความสละ
ความวาง ความปลอย ซึง่ ความทะยานอยากนั้นแล ความที่แหง
ความทะยานอยากนั้นแล ไมพัวพันติดอยูได เปนเหตุใหทุกขดับ ขอนี้
ของจริงแหงอริยบุคคล คือ ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ธรรมที่
ควรแสวงหามีองค ๘ เครื่องไปจากขาศึก คือกิเลส อันนี้แลเปนขอ
ปฏิบัติใหถึงความดับทุกข องค ๘ นัน้ เปนไฉน ? ปญญาอันเห็นชอบ ๑
ความดําริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ เลีย้ งชีวิตชอบ ๑
ความเพียรชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ตั้งใจไวชอบ ๑ ภิกษุทั้งหลาย
ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกิดขึ้นแกเรา ใน
ธรรมทั้งหลายที่เราไมไดเคยฟงแลว ในกาลกอนวา ขอนี้ทุกข และ
ทุกขนี้นั้นควรกําหนดรูดวยปญญา เราไดกําหนดรูแลว, ขอนี้เหตุให
ทุกขเกิด เหตุใหทุกขเกิดนี้นั้นควรละเสีย เราไดละแลว, ขอนี้เหตุให
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ทุกขดับ เหตุใหทุกขดับนี้นั้นควรทําใหแจงชัด เราไดทําใหแจงชัด
แลว. ขอนี้ขอปฏิบัติใหถงึ ความดับทุกข ขอปฏิบตั ินี้นั้นควรทําให
เกิด เราไดทําใหเกิดแลว, ภิกษุทั้งหลาย ปญญาอันรูอันเห็นตามเปน
จริงแลวอยางไร ในของจริงแหงอริยบุคคลทั้ง ๔ เหลานี้ ของเรา
ซึ่งมีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อยางนี้ ยังไมหมดจดเพียงใดแลว เรายัง
ยืนยันตนวาเปนผูตรัสรูเองโดยชอบ ไมมีความตรัสรูอื่นจะยิ่งกวาในโลก
ไมไดเลยเพียงนั้น เมื่อใดปญญาอันรูอันเห็นตามเปนจริงแลวอยางไร
ในของจริงแหงอริยบุคคลทั้ง ๔ เหลานี้ ของเราหมดจดดีแลว เมื่อ
นั้นเรายืนยันตนไดวาเปนผูตรัสรูเองโดยชอบ ไมมีความตรัสรูอื่นจะ
ยิ่งกวาในโลก อนึ่ง ปญญาอันรูอันเห็นไดเกิดขึ้นแลวแกเราวา ความ
พนพิเศษของเราไมกลับกําเริบ ความเกิดอันนี้เปนที่สุดแลว บัดนี้
ไมมีความเกิดอีก.
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสธรรมเทศนาอยู ดวงตาอันเห็น
ธรรม ปราศจากธุลีมลทิน ไดเกิดขึ้นแลว แกโกณฑัญญดาบสวา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเปน
ธรรมดา พระองคทรงทราบวาโกณฑัญญดาบสไดเห็นธรรมแลว จึง
ทรงเปลงอุทานวา โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ ๆ เพราะอาศัยอุทาน
วา อฺาสิ ๆ ที่เปนภาษามคธ แปลวาไดรูแลว ๆ คําวา อฺาโกณฺฑฺโ จึงไดเปนชื่อของเธอตั้งแตกาลนั้นมา.
ในธรรมเทศนาทีแรกนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงยกสวน
ลามก ๒ อยางนี้ขึ้นแสดงวา เปนโทษอันบรรพชิตไมควรเสพขึ้นกอน
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เรื่องอื่น เพราะสวนลามก ๒ อยางนั้น เปนโทษสําคัญกวาโทษอยาง
อื่น ทําบรรพชิตไมใหบรรลุธรรมพิเศษได และบรรพชิตในครั้งนั้น
หมกมุนอยูในสวนลามกทั้ง ๒ อยางนั้นเปนพื้น ขอนี้มีเรื่องเลามาใน
หนังสือรามายนะ และหนังสือมหาภารตะของพวกพราหมณ แสดง
วาฤษีทั้งหลายลวนแตเปนคนมีลูกมีเมียทั้งนั้น เพราะเขาถือกันวา ชาย
ใดไมมีลูกชาย ชายนั้นตายไปตองตกขุมนรกอันหนึ่งเรียกวาปุตตะ ถามี
ลูกชาย ๆ นัน้ ชวยปองกันไมใหตกขุมนรกนั้นได ศัพทวาบุตร จึง
ไดเปนเครื่องเรียกลูกชายสืบมา แปลวา ลูกผูปองกันพอจากขุมนรก
ซึ่งเรียกวาปุตตะ ใชแตเทานั้น ฤษีทงั้ หลายนั้นเปนที่นับถือวาเปน
ผูใหสวัสดิมงคลไดดวย ถาลูกสาวของใครจะแตงงานกับผูใดผูหนึ่ง
มารดาบิดาตองขอสวัสดิมงคลแตฤษี ซึ่งเปนที่นับถือของตนกอนแลว
จึงแตงงานตอภายหลัง ถาไดเชนนี้เปนมงคลอันใหญ หญิงนั้นเปน
คนมีหนามีตา ไมเปนที่รังเกียจแมแหงผูจะเปนสามี ไดยินวาประเพณี
นี้ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินประพาสประเทศอินเดีย เมื่อจุลศักราช ๑๒๓๓ ก็ยังมีอยู ถึงจะ
บูชายัญ และบําเพ็ญเพียรประพฤติวัตรทรมานรางกายถวายพระเปน
เจา ก็อยูในหวังผลลวนแตกามคุณนี้ ๆ เปนมลทินเครื่องเหนี่ยวใจไว
ใหทอถอย ไมใหเพียรเพื่อคุณเบื้องหนา สวนการทรมานรางกายนั้น
เลา ก็เปนแตใหลําบากเปลา ไมสําเร็จประโยชนอะไรไดตามที่วา เชน
พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงประพฤติแลวนั้น เมือ่ พระองคทรงแสดง
สวนลามก ๒ อยาง ที่เปนโทษสําคัญกวาโทษอื่นที่บรรพชิตในครั้งนั้น
ื
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หมกมุนอยูวา อันบรรพชิตไมควรเสพอยางนี้แลว ทรงแสดงขอ
ปฏิบัติเปนกลางมีองค ๘ มีปญญาอันเห็นชอบเปนตน อันไมหยอน
นักยิ่งนัก ทีบ่ รรพชิตควรเสพวาเปนทางที่จะใหบรรลุธรรมพิเศษไดสืบ
ไป มีขอเปรียบวา เหมือนสายพิณที่หยอนนักก็ดีดไมดัง ที่ตึงนัก
ดีดเขามักขาด พอดีจะดีดดังและไมขาดฉันใด ขอปฏิบัติของบรรพชิต
ก็ฉันนั้น ถาบรรพชิตปฏิบัติทอถอยหรือแกกลาเกิดนัก ก็ไมสามารถ
จะบรรลุธรรมพิเศษได ตอขอปฏิบัติเปนกลาง ๆ ไมยิ่งหยอนนัก
จึงสามารถจะบรรลุธรรมพิเศษนั้นได นี่แหละควรเห็นวาพระพุทธศาสนาคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเปนกลาง ๆ เทานั้น เมื่อบรรพชิต
ปฏิบัติเปนกลางอยางนั้นแลว ควรบรรลุธรรมพิเศษอยางไร จึงทรง
แสดงของจริง ๔ อยางแลว ตรัสวาพระองคไดรูเห็นของจริง ๔ อยาง
นั้นแลว เพื่อจะใหเปนตัวอยาง ซึ่งผูอื่นดําเนินตาม ก็การรูของ
จริงนั้นจะมีผลอยางไร จึงทรงแสดงผลคือความพนจากกิเลส อันเปน
เหตุกอทุกขและสิ้นชาติไมตองเกิดอีกในที่สุด.
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ปริเฉทที่ ๔
ฝายโกณฑัญญดาบส ไดเห็นธรรมแลว สิ้นความสงสัยถึง
ความเปนคนแกลวกลา ปราศจากครั่นครามในอันประพฤติตามคํา
สั่งสอนของพระศาสดา เปนคนมีความเชื่อในพระพุทธศาสดาดวยตน
เอง ไมตองเชื่อแตผูอื่น จึงทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของ
พระสัมมาสัมพุทธเจาวา ขอขาพระเจา พึงไดอุปสมบทในสํานักของ
พระองคเถิด พระศาสดาทรงอนุญาตใหโกณฑัญญดาบส เปนภิกษุ
ในพระธรรมวินัยนี้ดวยพระวาจาวา ทานจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรม
เรากลาวดีแลว ทานจงประพฤติพรหมจรรย เพื่อทําที่สุดทุกขโดย
ชอบเถิด พระวาจานั้นก็ใหสําเร็จอุปสมบทของเธอ ดวยวาในครั้งนั้น
ยังไมทรงอนุญาตวิธีอุปสมบทอยางอื่น เปนแตทรงอนุญาตแกผูใด
ดวยพระวาจาเชนนั้น ผูนั้นก็เปนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ อุปสมบท
อยางนี้ เรียกวาเอหิภิกขุอุปสัมปทา สวนผูที่ไดรับอนุญาตเปนภิกษุ
ดวยพระวาจาเชนนี้ เรียกวาเอหิภิกขุ พระศาสดาทรงอนุญาตให
โกณฑัญญดาบส เปนภิกษุในพระพุทธศาสนา ดวยพระวาจาเชนนั้น
เปนครั้งแรกในพุทธกาล จําเดิมแตกาลนั้นมา ทรงสั่งสอนเธอทั้ง ๔
ที่เหลือนั้นดวยธรรมเทศนาเบ็ดเตล็ด ตามสมควรแกอัธยาศัย วัปปดาบสและภัททิยดาบส ไดเห็นธรรมอยางพระอัญญาโกณฑัญญะแลว
ทูลขออุปสมบท พระศาสดาก็ประทานอุปสมบทแกเธอทั้ง ๒ นั้น
เหมือนอยางประทานแกพระอัญญาโกณฑัญญะ ครั้งนั้นสาวกทั้ง ๓
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เที่ยวบิณฑบาต นําอาหารมาเลี้ยงกันทั้ง ๖ องค ภายหลังมหานามดาบสและอัสสชิดาบส ไดเห็นธรรมเหมือนทาน ๓ องคแลว ทูลขอ
อุปสมบท พระศาสดาก็ทรงอนุญาตอุปสมบทแกเธอทั้ง ๒ เหมือน
อยางทรงอนุญาตแกทานทั้ง ๓ เมื่อภิกษุปญจวัคคียตั้งอยูในที่แหง
สาวกแลว มีอินทรียศรัทธาเปนตนแกกลา ควรเจริญวิปสสนาเพื่อ
วิมุตติแลว พระศาสดาตรัสธรรมเทศนาสั่งสอนวา ภิกษุทั้งหลาย
รูป คือ รางกาย เวทนา คือ ความรูสุขทุกข หรือไมสุขไมทุกข
สัญญา คือ ความจํา สังขาร คือ สภาพที่เกิดกับใจ ปรุงใจใหดี
บางชั่งบาง และวิญญาณ คือ ใจ ๕ ขันธนี้เปนอนัตตาไมใชตน
ถาขันธทั้ง ๕ นี้จักไดเปนตนแลว ขันธ ๕ นี้ ก็ไมพึงเปนไปเพื่อความ
ลําบาก อนึ่งผูที่ถือวาเปนเจาของก็จะพึงปรารถนาไดในขันธ ๕ นี้ ตาม
ใจหวังวา จงเปนอยางนี้เถิด อยาเปนอยางนั้นเลย เหตุใด ขันธ ๕ นี้
ไมใชตน เหตุนั้น ขันธ ๕ นี้ จึงเปนไปเพื่อความลําบาก อนึ่ง ผูที่
ถือวาเปนเจาของยอมไมปรารถนาไดในขันธ ๕ นี้ ตามใจหวังวา จง
เปนอยางนี้เถิด อยาเปนอยางนั้นเลย.
พระศาสดาทรงแสดงขันธ ๕ วาเปนอนัตตา สอนภิกษุปญจวัคคียใหพิจารณาแยกกายใจอันนี้ออกเปนขันธ ๕ ทางวิปสสนาอยางนี้
แลว ตรัสถามความเห็นของเธอทั้ง ๕ วา ภิกษุทั้งหลาย ทานสําคัญ
ความนั้นเปนไฉน ขันธ ๕ นี้ เที่ยงหรือไมเที่ยง ? ไมเที่ยง พระองค.
ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข หรือเปนสุขเลา ? เปนทุกข พระองค.
ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ
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จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นตนของเรา ดังนี้.
ไมอยางนั้น พระองค.
ตอไปนี้ พระศาสดาตรัสสอนเธอทั้ง ๕ ใหละความถือมั่นใน
ขันธ ๕ นั้น ตอพระธรรมเทศนาขางตนวา ภิกษุทั้งหลาย เหตุนั้น
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันใดอันหนึ่ง ลวงไป
แลวก็ดี ยังไมมีมาก็ดี เกิดขึ้นจําเพาะบัดนี้ก็ดี หยาบก็ดี ละเอียด
ก็ดี เลวก็ดี งามก็ดี ในที่ไกลก็ดี ในที่ใกลก็ดี ทัง้ หมดก็เปนแต
สักวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สวนนั้นทานทั้งหลาย
พึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามเปนจริงแลวอยางไร ดังนี้วา นั่นไม
ใชเรา นั่นไมใชของเรา นั่นไมใชตนของเราเถิด ภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูไดฟงแลว เมื่อเห็นอยางนี้ ยอมเบื่อหนายใน รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ครั้งเบื่อหนาย ก็ปราศจากความกําหนัด.
รักใคร เพราะปราศจากความกําหนัดรักใคร จิตก็พน จากความถือมั่น
เมื่อจิตพนแลว ก็มีญาณรูวาพนแลว ดังนี้ อริยสาวกนั้นรูชัดวา
ความเกิดสิ้นแลว พรหมจรรยไดประพฤติจบแลว กิจที่ควรทําไดทํา
เสร็จแลว กิจอื่นอีกเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
เมื่อพระศาสดา ตรัสธรรมเทศนาอยู จิตของภิกษุปญจวัคคีย
ผูพิจารณาภูมิธรรม ตามกระแสเทศนานั้น พนแลวจากอาสวะ ไม
ถือมั่นดวยอุปาทาน ครั้งนั้นมีพระอรหันตขึ้นในโลก ๖ องค คือพระศาสนา ๑ สาวก ๕ ดวยประการอยางนี้.
สมัยนัน้ มีกุลบุตรผูหนึ่ง เปนบุตรเศรษฐีในเมืองพาราณสี

นักธรรมโท - พุทธานุพุทธประวัติ - หนาที่ 45

ชื่อยสะ มีเรือน ๓ หลัง เปนที่อยูใน ๓ ฤดู ครั้งนั้นเปนฤดูฝน ยสกุลบุตรอยูในปราสาทที่อยูในฤดูฝน บําเรอดวยดนตรีลวนแตสตรี
ประโคม ไมมีบุรุษเจือปน ค่ําวันหนึ่ง ยสกุลบุตรนอนหลับกอน
หมูชนบริวารหลังตอภายหลัง แสงไฟตามสวางอยู ยสกุลบุตรตื่น
ขึ้น เห็นหมูชนบริวารนอนหลับ มีอาการพิกลตาง ๆ บางนางมีพิณ
ตกอยูที่รักแร บางนางมีตะโพนวางอยูขางคอ บางนางมีเปงมางตก
อยู ณ อก บางนางสยายผม บางนางมีเขฬะไหล บางนางบนละเมอ
ตาง ๆ ไมเปนที่ตั้งแหงความยินดีเหมือนกอน ๆ หมูชนบริวารนั้น
ปรากฏแกยสกุลบุตรดุจซากศพที่ทิ้งอยูในปาชา ครั้นยสกุลบุตรไดเห็น
แลว เกิดความสลดใจคิดเบื่อหนายออกอุทาน (วาจาที่เปลงดวย
อํานาจความสลดใจ) วา ที่นี่วุนวายหนอ ที่นี่ขัดของหนอ ยสกุลบุตรรําคาญใจ จึงสวมรองเทาเดินออกจากประตูเรือนไปแลวออก
ประตูเมือง ตรงไปในทางที่จะไปปาอิสิปตนมฤคทายวัน ในเวลานั้น
จวนใกลรุง พระศาสดาเสด็จจงกรมอยูในที่แจง ทรงไดยินเสียงยสกุลบุตรออกอุทานนั้น เดินมายังที่ใกล จึงตรัสเรียกวา ที่นี่ไมวุนวาย
ที่นี่ไมขัดของ ทานมาที่นี่เถิด นั่งลงเถิด เราจักแสดงธรรม
แกทาน ยสกุลบุตร ไดยนิ อยางนั้นแลว คิดวา ไดยินวา ที่นี่ไม
วุนวาย ที่นี่ไมขัดของ จึงถอดรองเทาเสียเขาไปใกลไหวแลว นั่ง
ณ ที่สมควรขางหนึ่ง พระศาสดาตรัสเทศนาอนุปุพพีกถา คือถอย
คําที่กลาวโดยลําดับ พรรณนาทานการใหกอนแลว พรรณนาศีลความ
รักษากายวาจาเรียบรอยเปนลําดับแหงทาน พรรณนาสวรรค คือ
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กามคุณที่บุคคลใคร ซึ่งจะพึงไดพึงถึงดวยกรรมอันดี คือทานและศีล
เปนลําดับแหงศีล พรรณนาโทษ คือความเปนของไมยั่งยืน และ
ประกอบดวยความคับแคนแหงกาม ซึ่งไดชื่อวาสวรรคนั้น เปน
ลําดับแหงสวรรค พรรณนาอานิสงสแหงความออกไปจากกาม เปน
ลําดับแหงโทษของกาม ฟอกจิตยสกุลบุตร ใหหา งไกลจากความ
ยินดีในกาม ควรรับธรรมเทศนา ใหเกิดดวงตาเห็นธรรม เหมือน
ผาที่ปราศจากมลทินควรรับน้ํายอมไดฉะนั้น แลวจึงทรงประกาศพระ
ธรรมเทศนาที่พระองคยกขึ้นแสดงเอง คือของจริง ๔ อยาง คือ ทุกข
เหตุใหทุกขเกิด เหตุใหทกุ ขดับ และขอปฏิบัติเปนทางใหถึงความ
ดับทุกข ยสกุลบุตร ไดเห็นธรรมพิเศษ ณ ที่นั่งนั้นแลว ภายหลัง
พิจารณาดูภูมิธรรมที่ตนไดเห็นแลว จิตพนจากอาสวะไมถือมั่นดวย
อุปาทาน.
ฝายมารดาของยสกุลบุตร เวลาเขา ขึ้นไปบนเรือนไมเห็นลูก
จึงบอกแกเศรษฐีผูสามีใหทราบ เศรษฐีใชคนใหไปตามหาใน ๔ ทิศ
สวนตนเที่ยวออกหาดวย เผอิญเดินไปในที่ไปปาอิสิปตนมฤคทายวัน
ไดเห็นรองเทาของลูกตั้งอยู ณ ที่นั้น แลวตามเขไปใกล ครัน้
เศรษฐีเขไปถึงแลว พระศาสดาตรัสเทศนาอนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔
ใหเศรษฐีไดเห็นธรรมแลว เศรษฐีทูลสรรเสริญธรรมเทศนาแลว
แสดงตนเปนอุบาสกวา ขาพระเจาถึงพระองคกับพระธรรม และภิกษุ
สงฆเปนที่ระลึก ขอพระองคจงจําขาพระเจาวา เปนอุบาสกผูถึง
พระรัตนตรัยเปนที่ระลึกจนตลอดชีวิตตั้งแตวันนี้เปนตนไป เศรษฐีนั้น
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ไดเปนอุบาสก อางพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ครบทั้ง ๓
เปนสรณะกอนกวาชนทั้งปวงในโลก.
เศรษฐีผูบิดายังไมทราบวา ยสกุลบุตรมีอาสวะสิ้นแลว จึง
บอกความวา พอยสะ มารดาของเจาเศราโศกพิไรรําพันนัก เจา
จงใหชีวิตแกมารดาของเจาเถิด ยสกุลบุตรแลดูพระศาสดา ๆ จึงตรัส
แกเศรษฐีวา คฤหบดี ทานจะสําคัญความนั้นเปนไฉน แตกอนยสะ
ไดเห็นธรรมดวยปญญา อันรูเห็นเปนของเสขบุคคล (ผูยังตอง
ศึกษา เปนชือ่ พระอริยเจาเบื้องต่ํา ๓ จําพวก) เหมือนกับทาน ภาย
หลังยสะพิจารณาภูมิธรรมที่ตนไดรูเห็นแลว จิตก็พนจากอาสวะ มิ
ไดถือมั่นดวยอุปาทาน ควรหรือยสะจะกลับคืนไปบริโภคกามคุณ
เหมือนแตกอน. ไมอยางนั้น พระองค เปนลาภแลว ความเปนมนุษย
พอยสะไดดีแลว ขอพระองคกับพอยสะเปนสมณะตามเสด็จ จงทรงรับ
บิณฑบาตของขาพระเจา ในวันนี้เถิด พระองคทรงรับดวยทรงนิ่งอยู
เศรษฐีทราบวาทรงรับแลว ลุกจากที่นั่งแลว ถวายอภิวาทแลวทํา
ประทักษิณ (เดินเวียนขวา) แลวหลีกไป เมื่อเศรษฐีไปแลว
ไมชา ยสกุลบุตรทูลขออุปสมบท พระศาสดาก็ทรงอนุญาตใหเปนภิกษุ
ดวยพระวาจาวา ทานจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรมเรากลาวดีแลว ทาน
จงประพฤติพรหมจรรยเถิด ในที่นี้ไมตรัสวา เพื่อจะทําที่สุดทุกข
โดยชอบ เพราะพระยสะไดถึงที่สุดแลว สมัยนั้นมีพระอรหันตขึ้น
ในโลก เปน ๗ ทั้งยสะ.
ในเวลาเชาวันนั้น พระศาสดากับพระยสะตามเสด็จ ๆ ไปถึง

นักธรรมโท - พุทธานุพุทธประวัติ - หนาที่ 48

เรือนเศรษฐีนั้นแลว ทรงนั่ง ณ อาสนะที่แตงไวถวาย มารดาและ
ภริยาเกาของพระยสะเขาไปเฝา พระองคทรงแสดงอนุปุพพีกถาและ
อริยสัจ ใหสตรีทั้งสองนั้นเห็นธรรมแลว สตรีทั้งสองทูลสรรเสริญ
ธรรมเทศนาแลว แสดงตนเปนอุบาสิกาถึงพระรัตนะเปนที่ระลึกโดย
นัยหนหลัง ตางแตเปนผูชายเรียกวาอุบาสก ผูหญิงเรียกวาอุบาสิกา
เทานั้น สตรีทั้งสองนั้นไดเปนอุบาสิกาขึ้นในโลกกอนกวาหญิงอื่น
ครั้นถึงเวลา มารดาบิดาและภรรยาเกาแหงพระสยะ ก็อังคาสพระ
ศาสดาและพระสยะดวยของเคี้ยว ของฉันอันประณีตโดยเคารพ ดวยมือ
ของตน ครั้นฉันเสร็จแลว พระศาสดาตรัสพระธรรมเทศนาสั่งสอน
ชนทั้ง ๓ ใหเห็น ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงแลว เสด็จไป
ปาอิสิปตนมฤคทายวัน.
ฝายสหายของพระยสะ ๔ คน ชื่อ วิมละ ๑ สุพาหุ ๑ ปุณณชิ ๑
ควัมปติ ๑ เปนบุตรแหงเศรษฐีสืบ ๆ มา ในเมืองพาราณสี ได
ทราบวา ยสกุลบุตรออกบวชแลว จึงคิดวา ธรรมวินัยที่ยสกุลบุตร
ออกบวชนั้น จักไมเลวทรามแนแลว คงเปนธรรมวินัยอันประเสริฐ
ครั้นคิดอยางนั้นแลวพรอมกันทั้ง ๔ คน ไปหาพระยสะ ๆ ก็พาสหาย ๔
คนนั้น ไปเฝาพระศาสดาทูลขอใหทรงสั่งสอน พระองคทรงสั่งสอนให
กุลบุตรทั้ง ๔ นั้นเห็นธรรมแลว ประทานอุปสมบทอนุญาตใหเปนภิกษุ
แลว ทรงสั่งสอนใหบรรลุพระอรหัตผล ครั้งนั้นมีพระอรหันตขึ้นใน
โลก ๑๑ องค ฝายสหายของยสะอีก ๕๐ คนเปนชาวชนบทไดทราบขาว
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แลวคิดเหมือนหนหลัง พากันมาบวชตาม แลวไดสําเร็จพระอรหัตผล
ดวยกันสิ้น โดนนัยกอน บรรจบเปนพระอรหันต ๖๑ องค.
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ปริเฉทที่ ๕
เมื่อสาวกมีมาก พอจะสงไปใหเที่ยวประกาศศาสนา เพื่อเปนหิตานุหิตประโยชนแกหมูชนไดแลว พระศาสดาตรัสเรียกสาวก ๖๐ องค
นั้นมาพรอมแลวตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย เราไดพนแลวจากบวงทั้งปวง
ทั้งที่เปนของทิพย และเปนของมนุษย แมทานทั้งหลายก็เหมือนกัน
ทานทั้งหลายจงเที่ยวไปในชนบท เพื่อประโยชนและความสุขแกชนเปน
อันมาก แตอยาไปรวมกัน ๒ คนโดยทางเดียวกัน จงแสดงธรรมมี
คุณควรนับในเบื้องตนทามกลางที่สุด จงประกาศพรหมจรรยอันบริสุทธ
บริบูรณสิ้นเชิง พรอมทัง้ อรรถและพยัญชนะ สัตวทั้งหลายที่มีกิเลส
บังปญญาดุจธุลีในจักษุนอยเปนปกติมีอยู เพราะโทษที่ไมไดฟงธรรม
ยอมเสื่อมจากคุณที่จะพึงไดพึงถึง ผูรูทั่วถึงธรรมจักมีอยู แมเราก็จะ
ไปอุรุเวลาประเทศเสนานิคม เพื่อจะแสดงธรรม สาวก ๖๐ นั้น
รับสั่งแลว ก็เที่ยวไปในชนบทแตองคเดียว ๆ แสดงธรรมประกาศ
พรหมจรรย ใหกุลบุตรทีม่ ีอุปนิสัยในประเทศนั้น ๆ ไดความเชื่อ
ในพระพุทธศาสนา นอมอัธยาศัยในอุปสมบทแลว ไมสามารถจะ
ใหอุปสมบทดวยตนเองได จึงพากุลบุตรเหลานั้นมา ดวยหวังจะทูลให
พระศาสดาประทานอุปสมบท ทั้งภิกษุผูอาจารยและกุลบุตรเหลานั้นได
ความลําบากในทางกันดารเปนตน พระศาสดาทรงดําริถึงความลําบาก
นั้นแลว ยกขึ้นเปนเหตุ ทรงพระอนุญาตวา เราอนุญาตบัดนี้ ทาน
ทั้งหลายจงใหกุลบุตรอุปสมบท ในทิศนั้น ๆ ในชนบทนั้น ๆ เองเถิด
กุลบุตรนั้น ทานทั้งหลายพึงใหอุปสมบทอยางนี้ พึงใหปลงผมและ

นักธรรมโท - พุทธานุพุทธประวัติ - หนาที่ 51

หนวดเสียกอนแลว ใหนุงหมผาที่ยอมดวยน้ําฝาดแลว ใหนั่งกระโหยง
ประณมมือแลว ใหไหวเทาภิกษุทั้งหลาย สอนใหวาตามไปวา ขาพเจา
ถึงพระพุทธเจาเปนที่ระลึก ขาพเจาถึงพระธรรมเปนที่ระลึก ขาพเจาถึง
พระสงฆเปนที่ระลึก ฯ ล ฯ ดังนี้ พระศาสดาทรงอนุญาตอุปสมบทดวย
ไตรสรณคมนเปนครั้งแรกในพระพุทธศาสนาอยางนี้ ตั้งแตกาลนั้น
มีวิธีอุปสมบทเปน ๒ อยางคือ เอหิภิกขุอุปสัมปทา ที่พระศาสดาทรง
เอง ๑ และสรณคมนอุปสัมปทา ทีท่ รงอนุญาตแกสาวก ๑.
ครั้งนั้น พระศาสดาทรงพิจารณาเห็นความบริบูรณแหงอุปนิสัย
ของชนชาวมคธเปนอันมาก จะตองอาศัยพระเจาพิมพิสาร ซึ่งเปน
พระเจาแผนดิน ตั้งศาสนาลงในแวนแควนมคธกอน ทรงคิดจะใคร
พาอุรุเวลกัสสปะ ซึ่งมีอายุมาก เปนที่นับถือของมหาชนมานาน ไป
สั่งสอนใหมหาชนเลื่อมใส ครั้นเสด็จอยูในเมืองพาราณสีพอแกความตอง
การแลว เสด็จพระพุทธดําเนินไปโดยหนทางที่จะไปยังอุรุเวลาประเทศ
เสด็จแวะออกจากทางแลว เขาไปพักอยูในไรฝาย ทรงนั่งในรมไมตําบล
หนึ่ง.
สมัยนัน้ สหาย ๓๐ คน ซึ่งเรียกวา ภัททวัคคีย พวกเจริญพรอม
ทั้งภริยาเลนอยู ณ ที่นั้น ภริยาของสหายผูหนึ่งไมมี สหายทัง้ หลายจึง
นําหญิงแพศยามาเพื่อประโยชนแกสหายนั้น ครั้นสหายเหลานั้นประมาท
ไป มิไดเอาใจใสระวังรักษา หญิงแพศยานั้นลักไดหอเครื่องประดับ
แลวหนีไป สหายเหลานั้นชวนกันเที่ยวหาหญิงแพศยานั้น ไปถึงที่
พระศาสดาประทับอยู เขาไปใกลแลวถามวา พระผูมีพระภาค
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เห็นหญิงผูหนึ่งบางหรือ ? กุมารทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะตองการ
อะไรดวยสตรีเลา สหายทั้งหลายนั้นเลาความตั้งแตตนจนถึงหญิงแพศยา
นั้นลักเครื่องประดับแลวหนีไป ถวายใหทรงทราบ พระองคตรัสถาม
วา กุมารทั้งหลาย ทานทั้งลายจะสําคัญคามนั้นเปนไฉน ขอซึ่ง
ทานพึงจะแสวงหาหญิงนั้นดีกวาหรือจะพึงแสดงหาตนดีกวา สองอยาง
นี้ไหนจะดีกวากัน. ขอซึ่งขาพระเจาจะพึงแสวงหาตนนั่นแลดีกวา พระ
องค. ถาอยางนั้น ทานทั้งหลายนั่งลงเถิด เราจักแสดงธรรมแกทาน.
สหายทั้งหลายนั้นทูลรับแลว นั่ง ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง พระศาสดา
ตรัสอนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔ ใหสหาย ๓๐ คนนั้น เกิดดวงตาเห็น
ธรรมแลว ประทานอุปสมบทแลว ทรงสงไปในทิศนั้น ๆ เพื่อแสดง
ธรรม ประกาศพรหมจรรยอยางแตกอน สวนพระองคเสด็จไปโดยลําดับ
ถึงอุรุเวลาประเทศ ซึงเปนที่อาศัยอยูแหงชฎิล ๓ คนพี่นอง กับทั้งหมู
ศิษยบริวาร อุรุเวลกัสสปะเปนพี่ชายใหญ นทีกัสสปะเปนนองชายกลาง
คยากัสสปะเปนนองชายนอย ทั้ง ๓ คนพี่นองนี้ สรางอาศรมอยูใกลฝง
แมน้ําเนรัญชราเปน ๓ สถานตามลําดับกัน ครั้งพระศาสดาเสด็จถึง
อุรุเวลาประเทศแลว ทรงทรมานอุรุเวลกัสสปะดวยวิธีเครื่องทรมาน
ตาง ๆ แสดงใหเห็นวา ลัทธิของอุรุเวลกัสสปะนั้นไมมีแกสาร อุร-ุ
เวลกัสสปะ ถือวาตนเปนคนวิเศษฉันใด ๆ ตนก็หาเปนฉันนั้น ๆ ไมจน
อุรุเวลกัสสปะมีความสลดใจ พรอมทั้งศิษยบริวารลอยบริขารของชฏิล
เสียในแมน้ําแลวทูลขออุปสมบท พระศาสดาก็ประทานอุปสมบท
อนุญาตใหเปนภิกษุทั้งสิ้น ฝายนทีกสั สปะตั้งอาศรมอยูภายใต ไดเห็น
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บริขารชฎิลลอยไปตามกระแสน้ํา สําคัญวาเกิดอันตรายแกพี่ชายตน
พรอมทั้งบริวารรีบไปถึง เห็นอุรุเวลกัสสปะผูพี่ชายถือเพศเปนภิกษุแลว
ถามทราบความวาพรหมจรรยนี้ประเสริฐแลว ลอยบริขารชฎิลเสียใน
แมน้ํา พรอมดวยบริวารเขาเฝาพระศาสดา ทูลขออุปสมบท พระองค
ก็ประทานอุปสมบทแกเธอทั้งหลายนั้น ฝายคยากัสสปะ นองชายนอย
ไดเห็นบริขารชฎิลลอยไปตามกระแสน้ํา สําคัญวาเกิดอันตรายแกพี่ชาย
ทั้งสอง พรอมกับบริวารรีบมาถึง เห็นพี่ชายทั้งสองถือเพศบรรพชิต
แลว ถามทราบความวา พรหมจรรยนี้ประเสริฐแลว ลอยบริขารของ
ตนเสียในแมน้ํา พรอมดวยบริวารเขาไปเฝาพระศาสดาทูลขออุปสมบท
พระองคก็ประทานอุปสมบท ใหเปนภิกษุโดยนัยหนหลัง.
พระศาสดาเสด็จอยูในอุรุเวลาประเทศ ตามควรแกความตองการ
แลว พรอมดวยหมูชฎิลเกานั้น เสด็จไปยังคยาสีสะประเทศใกลแมน้ํา
คยา ประทับอยู ณ ที่นั้น ตรัสเรียกภิกษุเหลานั้นมาพรอมแลวทรงแสดง
ธรรมวา ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนของรอน อะไรเลาเชื่อวาสิ่งทั้ง
ปวง จักษุคือนัยนตา รูป วิญญาณอาศัยจักษุ สัมผัสคือความถูกตอง
อาศัยจักษุ เวทนาที่เกิดเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย คือสุขบาง ทุกขบาง
ไมใชสุขไมใชทุกขบาง (หมวดหนึ่ง), โสตคือ หู เสียง วิญญาณ
อาศัยโสต สัมผัสอาศัยโสต เวทนาที่เกิดเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย
สุขบาง ทุกขบาง ไมใชสุขไมใชทุกขบาง (หมวดหนึ่ง), ฆานะคือ
จมูก กลิ่น วิญญาณอาศัยฆานะ สัมผัสอาศัยฆานะ เวทนาที่เกิดแต
ฆานสัมผัสเปนปจจัย เปนสุขบาง ทุกขบาง ไมใชสุขไมใชทกุ ขบาง
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(หมวดหนึ่ง), ชิวหาคือลิ้น รส วิญญาณอาศัยชิวหา สัมผัสอาศัยชิวหา
เวทนาที่เกิดเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย สุขบาง ทุกขบาง ไมใชสุข
ไมใชทุกขบาง (หมวดหนึ่ง), กาย โผฏฐัพพะ คืออารมณที่จะพึงถูก
ตองดวยกาย วิญญาณอาศัยกาย สัมผัสอาศัยกาย เวทนาที่เกิดเพราะ
กายสัมผัสเปนปจจัย สุขบาง ทุกขบาง ไมใชสุขไมใชทุกขบาง (หมวด
หนึ่ง), มนะ คือใจ ธรรม วิญญาณอาศัยมนะ สัมผัสอาศัยมนะ
เวทนาที่เกิดเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย สุขบาง ทุกขบาง ไมใชสุขไม
ใชทุกขบาง (หมวดหนึ่ง) ชื่อวาสิ่งทั้งปวง เปนของรอน รอนเพราะ
อะไร อะไรมาเผาใหรอน ? เรากลาววารอนเพราะไฟ คือ ความ
กําหนัด ความโกรธ ความหลง รอนเพราะความเกิด ความแก ความ
ตาย ความโศกร่ําไรรําพัน เจ็บกาย เสียใจ คับใจ ไฟกิเลส ไฟทุกข
เหลานี้ มาเผาใหรอน ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดฟงแลวเห็นอยู
อยางนี้ ยอมเบื่อหนายในสิ่งทั้งปวงนั้น ตั้งแตในจักษุจนถึงเวทนาที่เกิด
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เมื่อเบื่อหนายยอมปราศจากกําหนัดรับใคร
เพราะปราศจากกําหนัดรักใคร จิตก็พน จากความถือมั่น เมื่อจิตพนแลว
ก็เกิดญาณรูวาพนแลว ดังนี้ อริยสาวกนั้นทราบชัดวา ความเกิดสิ้น
แลว พรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจทีจ่ ําจะตองทํา ไดทําเสร็จแลว กิจอื่น
อีก เพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมี เมื่อพระศาสดาตรัสธรรมเทศนานี้อยู
จิตของภิกษุเหลานั้น พนจากอาสวะทั้งหลาย ไมถอื มั่นดวยอุปาทาน.
พระศาสดา เสด็จอยู ณ คยาสีสะประเทศ ตามควรแกพระอัธยาศัยแลว พรอมดวยหมูภิกษุสาวกพันสามองคนั้น เสด็จเที่ยวไปโดย
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ลําดับ ถึงเมืองราชคฤห ประทับอยู ณ สวนตาลหนุม ฝายพระเจาพิมพิสารพระเจาแผนดินมคธทรงทราบวา พระสมณโคดม ซึ่งเปนโอรส
แหงศากยราชละฆราวาสสมบัติเสีย เสด็จออกบรรพชาจากศากยตระกูล
บัดนี้เสด็จถึงเมืองราชคฤหประทับอยู ณ สวนตาลหนุมแลว พระองคได
ทรงฟงกิตติศัพทเสียงสรรเสริญพระคุณของพระศาสดาวา เปนพระอรหันตตรัสรูแลวเองโดยชอบเปนตน ทรงแสดงธรรมสั่งสอนมหาชน
มีคุณควรนับในเบื้องตน ทามกลาง ที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้ง
อรรถ และพยัญชนะบริสทุ ธบริบูรณสนิ้ เชิง จึงทรงพระราชดําริวา การ
ไดเห็นพระอรหันตเชนนั้น เปนความดี สามารถใหประโยชนสําเร็จได
ครั้นทรงพระราชดําริอยางนี้แลว เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยราชบริวารออกไปเฝาพระศาสดา ถึงสวนตาลหนุมทรงนมัสการแลวประทับ
ณ ที่ควรขางหนึ่ง สวนราชบริวารนั้นก็มีอาการกายวาจาตาง ๆ กัน บาง
พวกถวายบังคม บางพวกเปนแตกลาววาจาปราศรัย บางพวกเปนแต
ประณมมือ บางพวกรองประกาศชื่อและโคตรของตน บางพวกนิ่งอยู
ทั้ง ๕ เหลานั้นนั่ง ณ ทีค่ วรตามลําดับที่นั่งซึ่งถึงแลวแกตน ๆ พระศาสดา
ทอดพระเนตรเห็นอาการของราชบริวารเหลานั้นตาง ๆ กัน ยังไมออน
นอมโดยเรียบรอย ซึ่งควรจะรับธรรมเทศนาได มีพระประสงคจะให
พระอุรุเวลกัสสปะซึ่งเปนที่นับถือของชนเหลานั้น ประกาศความไมมี
แกนสารแหงลัทธิเกา ใหชนเหลานั้นทราบ เพื่อจะใหชนเหลานั้นสิ้น
ความเคลือบแคลงแลว ตั้งใจคอยฟงพระธรรมเทศนา จึงตรัสถามพระ
อุรุเวลกัสสปะวา กัสสปะ ผูอยูในอุรุเวลาประเทศมานาน ทานเคยเปน
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อาจารยสั่งสอนหมูชฎิลผูผอมเพราะกําลังพรต ทานเห็นเหตุอะไร แลว
จึงละไฟที่ตนไดเคยบูชาแลวตามลัทธิแตกอน เราถามเนื้อความนั้น
กะทาน เหตุไฉนทานจึงละการบูชาเพลิงของทานเสีย พระอุรุเวลกัสสปะ
กราบทูลวา ยัญทั้งหลายกลาวสรรเสริญผล คือรูปเสียงและรส เปน
อารมณที่สัตวปรารถนา และสตรีทั้งหลาย แสดงวาบูชายัญแลวก็จะไดผล
คือ อารมณที่ปรารถนา มีรูปเปนตนเหลานี้ ขาพเจาไดรูวา ผล คือ
กามนั้นเปนมลทินเครื่องเศราหมอง ตกอยูในกิเลส ยัญทั้งหลายยอม
กลาวสรรเสริญผลลวนแตมลทินอยางเดียว เหตุนั้น ขาพระเจาจึงมิได
ยินดีในการเซนและการบูชาเพลิงที่ไดเคยทํามาแลวแตปางกอน พระ
ศาสดาตรัสถามตอไปวา กัสสปะ ก็ใจของทานไมยินดีในอารมณเหลา
นั้น คือ รูป เสียง และรส ซึ่งเปนวัตถุกามแลว ก็ทีนั้นใจของทานยินดี
แลวในสิ่งใดเลา ในเทวโลกหรือในมนุษยโลก ทานจงบอกขอนั้นแก
เรา. พระอุรุเวลกัสสปะกราบทูลวา ขาพระเจาไดเห็นธรรมอันระงับแลว
ไมมีกิเลสเครื่องเศราหมองอันเปนเหตุจักกอใหเกิดทุกข ไมมกี ังวลเขา
พัวพันได ไมติดอยูในกามภพ อันจักไมแปรปรวนเปนอยางอื่น ไมใช
ธรรมที่บุคคลผูอื่นจะพึงนําไป คือไมเปนวิสัยที่ผูอื่นจะมาใหผูอื่นรูได
ตอผูที่ทําใหแจง จึงรูจําเพาะตัว เหตุนั้น ขาพระเจามิไดยินดีแลวในการ
เซนและการบูชาเพลิงซึ่งไดเคยประพฤติมาแลว พระอุรุเวลกัสสปะกราบ
ทูลอยางนี้แลว ลุกจากที่นั่งทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่ง ซบศีรษะลงที่
พระบาทพระศาสดาทูลประกาศวา พระองคเปนพระศาสดาผูสอนของ
ขาพระเจา ขาพระเจาเปนสาวกผูฟงคําสอนของพระองค ดังนี้ ๒ หน เมื่อ
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พระศาสดาตรัสถามใหพระอุรุเวลกัสสปะกราบทูลประกาศความไมมีแกน
สารแหงลัทธิเกา ใหราชบริวารทราบแลว นอมจิตคอยฟงพระธรรมเทศนาของพระองค อยางนี้แลว ทรงแสดงอนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔
พระเจาพิมพิสารและราชบริวารแบงเปน ๑๒ สวน ๑๑ สวนไดดวงจักษุ
เห็นธรรม สวนหนึ่งตั้งอยูในไตรสรณคมน ครั้งนั้น พระราชประสงค
ของพระเจาพิมพิสาร สําเร็จบริบูรณพรอมทั้ง ๕ อยาง พระองคจึง
กราบทูลความนั้นแดพระศาสดาวา ครั้งกอนเมื่อขาพระเจายังเปน
ราชกุมารยังไมไดอภิเษก ไดมีความปรารถนา ๕ อยาง ขอตนวา
ขอใหทานผูเปนประธานในราชการ พึงอภิเษกเราในราชสมบัติเปน
พระเจาแผนดินมคธนี้เถิด ขอที่ ๒ วา ขอทานผูเปนพระอรหันตรูเอง
เห็นเองโดยชอบ พึงมายังแวนแควนของเราผูไดอภิเษกแลว ขอที่ ๓
วา ขอเราพึงไดเขาไปนั่งใกลพระอรหันตนั้น ขอที่ ๔ วา ขอพระ
อรหันตนั้นพึงแสดงธรรมแกเรา ขอที่ครบ ๕ วา ขอเราพึงรูทั่วถึง
ธรรมของพระอรหันตนั้น บัดนี้ความปรารถนาของขาพระเจาทั้ง ๕
อยางนั้นสําเร็จแลวทุกประการ.
ขอที่พระเจาพิมพิสาร ทูลความปรารถนา ของใหทานผูเปนพระ
อรหันตผูรูเองเห็นเองโดยชอบ มายังแวนแควนของพระองคแลว แสดง
ธรรมสั่งสอนใหพระองคไดเห็นนั้น ชะรอยศัพทวา อรหันตะ นั้นจะ
เปนของเกา สําหรับใชเรียกผูวิเศษซึ่งควรรับสักการบูชาของประชุมชน
เชนศัพทวา ภควา ซึ่งเปนของเกาสําหรับใชเรียกฤษีเปนที่นับถือ
และศัพทวา ภิกษุ สําหรับใชเรียกคนเที่ยวขอฉะนั้น ในครั้งนัน้ บงที
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จะมีคนที่ตั้งตัววาเปนพระอรหันตมีหลายพวก เชนพระอุรุเวลกัสสปะ
เมื่อครั้งยังเปนชฎิล ก็ตั้งตัววาเปนอรหันต จนพระศาสดาทรงทรมาน
ใหเกิดความสลดใจ รูสึกตัววาไมใชเปนพระอรหันตเปนตน จนพระ
เจาพิมพิสารไมทรงสันนิษฐานไดวา ทานองคไหนเปนพระอรหันตแท
จึงทรงตั้งความปรารถนาไวอยางนั้น ก็ชนเหลานั้นเขานับถือกันวาเปน
พระอรหันตผูควรรับบูชาโดยขอปฏิบัติใด ขอปฏิบัตินั้นไมเปนสาระ
ทําผูดําเนินตามใหเปนพระอรหันตได ในพระพุทธศาสนาจึงยักใช
อรหันตศัพทเปนคําสําหรับเรียกทานผูมีอาสวะสิ้นแลว ไมมีโทษทางกาย
วาจาใจซึ่งควรรับบูชาเปนอยางยิ่ง.
ครั้นพระเจาพิมพิสาร กราบทูลความสําเร็จพระราชประสงคอยาง
นี้แลว ทรงสรรเสริญพระธรรมเทศนา แสดงพระองคเปนอุบาสกแลว
กราบทูลเชิญเสด็จพระศาสดา กับทั้งหมูสาวกเพื่อเสวยที่พระราชนิเวศน
ในวันพรุงนี้แลว เสด็จลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทพระศาสดา ทํา
ประทักษิณเสร็จแลว เสด็จกลับพระราชวังแลว ตรัสสั่งเจาพนักงานให
ตกแตงอาหารของควรเคี้ยวควรฉันลวนแตอยางประณีตเสร็จแลว ครั้น
ลวงราตรีนั้นแลว ตรัสสั่งใหราชบุรุษไปกราบทูลภัตกาล (เวลาฉัน
อาหาร) พระศาสดาพรอมดวยภิกษุสงฆเปนบริวาร เสด็จไปยังพระราชนิเวศน ประทับ ณ อาสนะที่แตงไวถวายแลว พระเจาพิมพิสารทรงอังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธาน ใหอิ่มดวยอาหารอันประณีต
ดวยพระหัตถแหงพระองคเสร็จแลว เสด็จเขาไปใกลประทับ ณ ที่ควร
ขางหนึ่ง ทรงพระราชดําริถึงสถานอันควรเปนที่เสด็จอยูแหงพระศาสดา
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ทรงเห็นวาพระราชอุทยานเวฬุวันสวนไมไผ เปนที่ไมไกลไมใกลนักแตง
บาน บริบูรณดวยทางเปนที่ไปและทางเปนที่มา ควรที่ผูมีธุระจะพึงไป
ถึง กลางวันไมเกลื่อนกลนดวยหมูมนุษย กลางคือเงียบเสียงที่จะอื้ออึง
กึกกอง ปราศจากลมแตชนที่เดินเขาออก สมควรเปนที่ประกอบกิจของ
ผูตองการที่สงัด และควรเปนที่หลีกออกเรนอยูตามวิสัยสมณะ ควร
เปนที่เสด็จอยูของพระศาสดา ครั้นทรงพระราชดําริอยางนี้แลว ทรง
จับพระเตาทองเต็มดวยน้ําหลั่งลง ถวายพระราชอุทยานเวฬุวันนั้น แก
พระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน พระศาสดาทรงรับแลว ทรง
แสดงพระธรรมเทศนาใหพระเจาพิมพิสารทรงเห็น และทรงสมาทาน
อาจหาญรื่นเริงในสัมมาปฏิบัติตามสมควรแลว เสด็จขึ้นประทับอยู ณ
เวฬุวันนั้น พระองคอาศัยเหตุนั้น ทรงพระอนุญาตใหภิกษุรับอาราม
ที่ทายกถวายตามปรารถนา การถวายอารามเกิดขึ้นเปนครั้งแรกในกาล
นั้น พระศาสดาทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนา ในแวนแควนมคธ
อยางนี้แลว เสด็จจาริกไปมาในรัฐชนบทนั้น ๆ ประกาศพระศาสนาให
ประชุมชนไดความเชื่อความเลื่อมใสแลวปฏิบัติตาม หมูชนทีป่ ฏิบัติตาม
โอวาทคําสั่งสอนยอมตนเปนสาวกนั้น แบงเปน ๒ หมวด คือบรรพชิต
หมวด ๑ คฤหัสถหมวด ๑ ขาพเจาจักพรรณนาเปนหมวด ๆ ไปโดย
ลําดับ จักไมแสดงตามลําดับกาลที่เสด็จจาริกไปมาในประเทศนั้น ๆ
ซึ่งเปนการสับสนกัน.
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ปริเฉทที่ ๖
ครั้งกอนแตพระพุทธกาล ในที่ไมไกลแตเมืองราชคฤห มีบาน
พราหมณ ๒ หมู ในบานหนึ่ง พราหมณผูเปนนายบานชื่ออุปติสสะ
(อีกอยางหนึ่ง ชื่อวังคันตะ) มีภริยาชือ่ นางสารี มีบุตรชายคนหนึ่ง
เรียกตามโคตรของพอวา อุปติสสะ อีกอยางหนึ่ง เรียกชื่อตามความ
ที่เปนลูกของนางสารีวา สารีบุตร ในบานอีกหมูหนึ่ง พราหมณผูเปน
นายบานชื่อโกลิตะ มีภริยาชื่อนางโมคคัลลี มีลูกชายเรียกชื่อตามโคตร
ของบิดาวา โกลิตะ อีกอยางหนึ่ง เรียกตามความที่เปนลูกของนาง
โมคคัลลีวา โมคคัลลานะ สองตระกูลนั้นเปนสหายเนื่องกันมาแตครั้ง
บรรพบุรุษ บุตรของสองตระกูลนั้นมีอายุรุนราวคราวเดียวกัน จึงไดเปน
เพื่อนเลนดวยกันมาแตเล็ก ครั้นเติบใหญไดเรียนศิลปศาสตรที่ควรเรียน
จบแลว อุปติสสะและโกลิตะสองสหายนั้น ไดเคยไปเที่ยวดูการเลนที่
เมืองราชคฤหดวยกันเนือง ๆ เมื่อดูอยูนั้นยอมราเริง ในที่ควรราเริง
สลดใจในที่ควรสลดใจ ใหรางวัลในที่ควรให วันหนึ่งสองสหายนั้นชวน
กันไปดูการเลนเหมือนอยางแตกอน แตไมราเริงเหมือนในวันกอน ๆ
โกลิตะถามอุปติสสะวา ดูทานไมสนุกเหมือนในวันอื่น วันนี้ดใู นเศรา
ทานเปนอยางไรหรือ. โกลิตะ อะไรที่เราจะควรดูในการเลนนี้มีหรือ
คนเหลานี้ทั้งหมด ยังไมทันถึงรอยป ก็จักไมมีเหลือ จักลวงไปหมด
ดูการเลนไมมีประโยชนอะไร ควรขวนขวายหาธรรมเครื่องพนดีกวา
ขานั่งคิดอยูอยางนี้ สวนเจาเลาเปนอยางไร อุปติสสะ ขาก็คิดเหมือน
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อยางนั้น สองสหายนั้นมีความเห็นรวมกันอยางนั้นแลว พาบริวารไป
ขอบวชอยูในสํานักสัญชัยปริพาชก เรียนลัทธิของสัญชัยไดทั้งหมดแลว
อาจารยใหเปนผูชวยสั่งสอนหมูศิษยตอไป สองสหายนั้น ยังไมพอใจ
ในลัทธิของครูนั้น จึงนัดหมายกันวาใครไดธรรมวิเศษจงบอกแกกัน.
ครั้นพระศาสดา ไดตรัสรูแลว ทรงแสดงธรรมสั่งสอนประชุมชน
ประกาศพระพุทธศาสนา เสด็จมาถึงกรุงราชคฤหประทับอยู ณ เวฬุวัน
วันหนึ่ง พระอัสสชิซึ่งนับเขาในปญจวัคคีย เขาไปบิณฑบาตในเมือง
ราชคฤห อุปติสสปริพาชกเดินมาแตที่อยูของปริพาชก ไดเห็นทานมี
อาการนาเลื่อมใส จะกาวไปถอยกลับแลเหลียวคูแขนเหยียดแขน เรียบ
ทุกอิริยาบถ ทอดจักษุแตพอประมาณ มีอาการแปลกจากบรรพชิตใน
ครั้งนั้น อยากจะทราบความวา ใครเปนศาสดาของทาน แตยังไมอาจ
ถาม ดวยเห็นวาเปนกาลไมควร ทานยังไปเที่ยวบิณฑบาตอยู จึงติดตาม
ไปขางหลัง ๆ ครั้นเห็นทานกลับจากบิณฑบาตแลว จึงเขาไปใกลพูด
ปราศรัยแลว ถามวา ผูมีอายุ อินทรียข องทานผองใสยิ่งนัก สีผิวของ
ทานหมดจดผองใส ทานบวชจําเพาะใคร ใครเปนศาสดาผูสอนของทาน
ทานชอบใจธรรมของใคร. ผูมีอายุ เราบวชจําเพาะพระมหาสมณะ ซึ่ง
เปนโอรสศากยราช ออกผนวชจากศากยตระกูล ทานนั้นแล เปนศาสดา
ของเรา เราชอบใจธรรมของทานนั้นแล. พระศาสดาของทานสั่งสอน
อยางไร. ผูมีอายุ เราเปนคนใหมบวชยังไมนาน พึ่งมายังพระธรรม
วินัยนี้ ไมอาจแสดงธรรมแกทานโดยกวางขวาง เราจักกลาวความแก
ทานแตโดยยอพอรูความ. ผูมีอายุ ชางเถิด ทานจะกลาวนอยก็ตาม
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มากก็ตาม กลาวแตความเถิด เราตองการดวยความ ทานจะกลาวคํา
ใหมากประโยชนอะไร. พระอัสสชิแสดงธรรมแกอุปติสสปริพาชกพอ
เปนเลาความวา ธรรมใดเกิดแตเหตุ พระศาสดาทรงแสดงเหตุของ
ธรรมนั้นและความดังแหงธรรมนั้น พระศาสดาทรงสั่งสอนอยางนี้.
อุปติสสปริพาชกไดฟงก็ทราบวา ในศาสนานี้แสดงวา ธรรม
ทั้งปวงเกิดเพราะเหตุ และจะสงบระงับไป เพราะดับเหตุกอน พระ
ศาสดาทรงสั่งสอนใหปฏิบัติเพื่อสงบระงับเหตุแหงธรรม เปนเครื่อง
กอใหเกิดทุกข ไดดวงตาเห็นธรรมวา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้น
เปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมด ตองมีความดับเปนธรรมดา แลวถามวา
พระศาสดาของเราเสด็จอยูที่ไหน. ผูมอี ายุ เสด็จอยูทีเวฬุวัน. ถา
อยางนั้น พระผูเปนเจาไปกอนเถิด ขาพเจากลับไปบอกสหายแลว
จะพากันไปเฝาพระศาสดา ครั้นพระเถระไปแลวก็กลับมาที่อยูของ
ปริพาชก บอกขาวที่ไดไปพบพระอัสสชิใหโกลิตปริพาชกทราบ
แลว แสดงธรรมนั้นใหฟง โกลิตปริพาชกก็ไดดวงตาเห็นธรรม
เหมือนอุปติสสะแลว ชวนกันจะไปเฝาพระศาสดา จึงไปลาสัญชัย
ผูอาจารยเดิม สัญชัยหามไวออนวอนใหอยูเปนหลายครั้ง ก็ไมฟง
พาบริวารไปเวฬุวันเฝาพระศาสดาทูลขออุปสมบท พระองคก็ทรง
อนุญาตใหเปนภิกษุดวยกันทั้งสิ้น สองสหายนั้นครั้นบวชแลว เรียก
กันวา สารีบุตร และโมคคัลลานะ ไดยินวา ภิกษุเปนบริวาร ไดฟง
ธรรมเทศนา แลวบําเพ็ญเพียงไดสําเร็จพระอรหัตกอน ฝายพระโมคคัลลานะนับแตอุปสมบทแลวได ๗ วัน ไปทําความเพียรอยูที่
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บานกัลลวาลมุตตคามแขวงมคธ ออนใจนั่งโงกงวงอยู พระศาสดา
เสด็จไปที่นั้น ทรงแสดงอุบายสําหรับระงับความโงกงวงสั่งสอนทานวา
โมคคัลลานะ เมื่อทานมีสัญญาอยางไร ความงวงนั้นยอมครอบงํา
ได ทําควรทําในใจถึงสัญญานั้นใหมาก ขอนี้จะเปนเหตุที่ใหทานละ
ความงวงนั้นได, ถายังละไมได แตนั้นทานควรตรึกตรองพิจารณาถึง
ธรรมที่ตัวไดฟงแลว และไดเรียนแลวอยางไร ดวยน้ําใจของตัว ขอนี้
จะเปนเหตุที่ใหทานละความงวงนั้นได, ถายังละไมได ทานควร
สาธยายธรรมที่ตัวไดฟงแลว และไดเรียนแลวอยางไร โดยพิสดาร
ขอนี้จะเปนเหตุที่ใหทานและความงวงนั้นได, ถายังละไมได แตนั้นทาน
ควรยอนชองหูทั้งสองขาง และลุกตัวดวยฝามือ ขอนี้จะเปนเหตุที่ให
ทานละความงวงนั้นได, ถายังละไมได แตนั้นทานควรลุกขึ้นยืนแลวลูบ
นัยนตาดวยน้ํา เหลียวดูทิศทั้งหลาย แหงนดูดามนักษัตรฤกษ ขอนี้
จะเปนเหตุที่ใหทานละความงวงนั้นได, ถายังละไมได แตนั้นทานควร
ทําในใจถึงอาโลกสัญญา คือความสําคัญในแสงสวาง ตั้งความสําคัญ
วากลางวันไวในจิตใหเหมือนกันทั้งกลางวันลางคืนมีใจเปดเผยฉะนี้
ไมมีอะไรหุมหอ ทําจิตอันมีแสงสวางใหเกิด ขอนี้จะเปนเหตุที่ให
ทานละความงวงนั้นได. ถายังละไมได แตนั้นทานควรอธิษฐานจงกรม
กําหนดหมายเดินทางกลับไปกลับมา สํารวมอินทรียมีจิตไมคิดไปภาย
นอก ขอนี้จะเปนเหตุที่ใหทานละความงวงนั้นได, ถายังละไมได
แตนั้นทานควรสําเร็จสีหไสยา คือนอนตะแคงขางขวา ซอนเทา
เหลื่อมเทา มีสติสัมปชัญญะ ทําความหมาย ในอันจะลุกขึ้นไวในใจ
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พอทานตื่นแลวรีบลุกขึ้นดวยความตั้งใจวา เราจักไมประกอบสุขใน
การนอน เราจักไมประกอบสุขในการเอนขาง (เอนหลัง) เราจัก
ไมประกอบสุขในการเคลิ้มหลับ โมคคัลลานะ ทานควรสําเหนียกใจ
อยางนี้แล อนึ่ง โมคคัลลานะ ทานควรสําเหนียกใจอยางนี้วา เราจัก
ไมชูงวง (คือถือตัว) เขาไปสูตระกูลดังนี้ เพราะวา ถาภิกษุชงู วง
เขาไปสูตระกูล ถากิจการในตระกูลนั้นมีอยู ซึ่งเปนเหตุที่มนุษย
จะไมนึกถึงภิกษุผูมาแลว ภิกษุก็จะคิดเห็นวาเดี๋ยวนี้ใครหนอ ยุยง
ใหเราแตกจากตระกูลนี้ เดี๋ยวนี้ดูมนุษยพวกนี้มีอาการอิดหนาระอาใจ
ในเรา เพราะไมไดอะไร เธอก็จะมีความเกอ ครั้นเกอก็จะเกิดความ
คิดฟุงซาน ครั้นคิดฟุงซานแลว ก็จะเกิดความไมสํารวม ครั้นไม
สํารวมแลว จิตก็จะหางจากสมาธิ อนึ่ง ทานควรสําเหนียกใจอยางนี้วา
เราจักไมพูดคําซึ่งเปนเหตุเถียงกัน ถือผิดตอกัน ดังนี้ เพราะวาเมื่อ
คําซึ่งเปนเหตุเถียงกันถือผิดตอกันมีขึ้น ก็จําจะตองหวังความพูดมาก
เมื่อความพูดมากมีขึ้น ก็จะเกิดความคิดฟงซาน ครั้นคิดฟุงซานแลว
ก็จะเกิดความไมสํารวม ครั้นไมสํารวมแลว จิตก็จะหางจากสมาธิ
อนึ่ง โมคคัลลานะ เราสรรเสริญความคลุกคลีดวยประการทั้งปวง
หามิได แตมิใชวาจะไมสรรเสริญความคลุกคลีดวยประการทั้งปวง
(เมื่อไร) คือเราไมสรรเสริญความคลุกคลีดวยหมูชนทั้งคฤหัสถ
บรรพชิต ก็แตวาเสนาสนะที่นอนที่นั่งอันใด เงียบเสียงที่จะอื้ออึง
ปราศจากลมแตคนเดินเขาออก ควรเปนที่ประกอบกิจของผูตองการ
ที่สงัด ควรเปนที่หลีกออกเรนอยูตามสมณวิสัย เราสรรเสริญความ
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คลุกคลีดวยเสนาสนะเห็นปานนั้น เมื่อพระศาสดาตรัสสอนอยางนี้แลว
พระโมคคัลลานะกราบทูลถามวา วาโดยยอดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไหน
ภิกษุชื่อวานอมไปแลว ในธรรมที่สิ้นตัณหา มีความสําเร็จลวงสวน
เกษมจากโยคธรรมลวงสวน เปนพรหมจารีบุคคลลวงสวน มีที่สุดลวง
สวน ประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย พระศาสดาตรัสตอบ
วา โมคคัลลานะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดสดับวา บรรดาธรรมทั้งปวง
ไมควรยึดมั่น ครั้นไดสดับดังนั้นแลว เธอทราบธรรมทั้งปวงชัดดวย
ปญญาอันยิ่ง ครั้นทราบธรรมทั้งปวงชัดดวยปญญาอันยิ่งดังนั้นแลว
ยอมกําหนดรูธรรมทั้งปวง ครั้นกําหนดรูธรรมทัง้ ปวงดังนั้นแลว เธอได
เสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี ทุกขก็ดี มิใชทุกขมิใชสุขก็ดี
เธอพิจารณาเห็นวาไมเที่ยง พิจารณาเห็นดวยปญญาเปนเครื่องหนาย
พิจารณาเห็นวาไมเที่ยง พิจารณาเห็นดวยปญญาเปนเครื่องหนาย
พิจารณาเห็นดวยปญญาเปนเครื่องดับ พิจารณาเห็นดวยปญญาเปน
เครื่องสละคืน ในเวทนาทั้งหลายนั้น เมื่อพิจารณาเห็นดังนั้น ยอม
ไมยึดมั่นอะไร ๆ ในโลก เมื่อไมยึดมั่น ยอมไมสะดุงหวาดหวั่น เมื่อ
ไมสะดุงหวาดหวั่น ยอมดับกิเลสใหสงบไดจําเพาะตัว และทราบชัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจที่จําจะตองทําไดทําเสร็จ
แลว กิจอื่นที่จะตองทําอยางนี้อีกมิไดมี วาโดยยอดวยขอปฏิบัติเพียง
เทานี้แล ภิกษุชื่อวานอมไปแลว ในธรรมที่สิ้นตัณหา มีความสําเร็จ
ลวงสวน เกษมจากโยคธรรมลวงสวน เปนพรหมจารีบุคคลลวงสวน
มีที่สุดลวงสวน ประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย พระโมคคัลลานะ ปฏิบัติตามโอวาทที่พระศาสดาทรงสั่งสอน ก็ไดสําเร็จ
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พระอรหัตในวันนั้น.
เมื่อพระสารีบุตร บวชแลวไดกึ่งเดือน พระศาสดาเสด็จอยูที่
ถ้ําสุกรขาตา เขาติชฌกูฏ แขวงเมืองราชคฤห ปริพาชกผูหนึ่ง ชื่อ
ทีฆนขะ อัคคิเวสสนโคตร เขไปเฝาพระศาสดากลาวปราศรัยแลว
ยืน ณ ที่ควรขางหนึ่ง ทูลแสดงทิฏฐิของตนวา พระโคตมะ ขาพเจา
มีความเห็นวา สิ่งทั้งปวงไมควรแกขาพเจา ขาพเจาไมชอบใจหมด.
พระศาสดาตอบวา อัคคิเวสสนะ ถาอยางนั้นความเห็นอยางนั้น
ก็ตองไมควรแกทาน ทานก็ตองไมชอบความเห็นอยางนั้น ตรัสตอบ
อยางนี้แลว ทรงแสดงสมณพราหมณมีทิฏฐิ ๓ จําพวกวา อัคคิเวสสนะ
สมณพราหมณพวกหนึ่งมีทิฏฐิวา สิ่งทั้งปวงควรแกเรา เราชอบใจหมด
พวกหนึ่งมีทิฏฐิวา สิ่งทั้งปวงไมควรแกเรา เราไมชอบใจหมด พวก
หนึ่งมีทิฏฐิวา บางสิ่งควรแกเรา เราชอบใจ บางสิ่งไมควรแกเรา
เราไมชอบใจ ทิฏฐิของสมณพราหมณพวกตน ใกลความกําหนัดรักใคร
ยินดีในสิ่งนั้น ๆ ทิฏฐิของสมณพราหมณ พวกที่ ๒ ใกลขางความ
เกลียดชังสิ่งนั้น ๆ ทิฏฐิของสมณพราหมณพวกที่ ๓ ใกลขางความ
กําหนัดรักใครในของบางสิ่ง ใกลขางความเกลียดชังของบางสิ่ง ผูรู
พิจารณาเห็นวา ถาเราจักถือมั่นทิฏฐินั้นอยางหนึ่งอยางใด กลาวา
สิ่งนี้แลจริง สิ่งอื่นเปลา หาจริงไม ก็ตองถือผิดจากคนสองพวกที่มี
ทิฏฐิไมเหมือนกับตน ครั้งความถือผิดกันมีขึ้น ความวิวาทเถียงกันก็มี
ขึ้น ครั้นความวิวาทมีขึ้น ความพิฆาตหมายมั่นก็มีขึ้น ครั้นความ
พิฆาตมีขึ้น ความเบียดเบียนกันก็มีขึ้น ผูรูเห็นอยางนี้แลว ยอมละ
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ทิฏฐินั้นเสียดวย ไมทําทิฏฐิอื่นใหเกิดขึ้นดวย ความละทิฏฐิ ๓ อยาง
นั้น ยอมมีดว ยอุบายอยางนี้ ครั้นทรงแสดงโทษแหงความถือมั่นดวย
ทิฏฐิ ๓ อยางนั้นแลว ทรงแสดงอุบายเครื่องไมถือมั่นตอไปวา
อัคคิเวสสนะ กายคือรูป ประชุมมหาภูตทั้ง ๔ (ดิน, น้ํา, ไฟ, ลม)
มีมารดาบิดาเปนแดนเกิด เจริญขึ้นเพราะขาสุกและขนมสดนี้ ตอง
อบรมกันกลิน่ เหม็น และขัดสีมลทินเปนนิตย มีความแตกกระจัด
กระจายไปเปนธรรมดา ควรพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง
เปนทุกขอดทนไดยาก เปนโรค เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร โดยความ
ยากลําบากชํารุดทรุดโทรม เปนของวางเปลา ไมใชตน เมื่อพิจารณา
เห็นอยางนี้ ยอมละความพอใจรับใครกระวนกระวายในกามเสียได
อนึ่ง เวทนาเปน ๓ อยาง คือ สุข ทุกข อุเบกขา คือ ไมใชทกุ ข
ไมใชสุข ในสมัยใดเสวยสุข ในสมัยนั้นไมไดเสวยทุกขและอุเบกขา
ในสมัยใดเสวยทุกข ในสมัยนั้นไมไดเสวยสุขและอุเบกขา สุข ทุกข
อุเบกขา ทั้ง ๓ อยางนี้ไมเที่ยง ปจจัยประชุมทํา อาศัยปจจัยเกิดขึ้น
แลว มีความสิ้นไป เสื่อมไป คลายไป ดังไปเปนธรรมดา อริยสาวก
ผูไดฟงแลว เมื่อเห็นอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในสุข ทุกข อุเบกขา
เมื่อเบื่อหนายก็ปราศจากกําหนัด เพราะปราศจากกําหนัด จิตก็พนจาก
ความถือมั่น เมื่อจิตพนแลว ก็เกิดญาณรูวา พนแลว อริยสาวกนั้น
รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจที่จําจะตองทําไดทํา
เสร็จแลว กิจอื่นอีกเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ภิกษุผูพนแลวอยางนี้
ไมวิวาททุมเถียงกับผูใด ดวยทิฏฐิของตน โวหารใดเขาพูดกันอยูใน
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โลก ก็พูดตามโวหารนั้น แตไมถือมัน่ ดวยทิฏฐิ.
สมัยนัน้ พระสารีบุตร นั่งถวายงานพัดอยู เบื้องพระปฤษฎางค
แหงพระศาสดา ไดฟงธรรมเทศนา ที่ตรัสแกทีฆนขปริพาชก จึง
ดําริวา พระศาสดาตรัสสอนใหละการถือมั่นธรรมเหลานั้น ดวยปญญา
อันรูยิ่ง เมื่อทานพิจารณาอยูอยางนั้น จิตก็พนจากอาสวะไมถือมั่นดวย
อุปาทาน สวนทีฆนขปริพาชกนั้นเปนแตไดดวงตาเห็นธรรม สิ้นความ
เคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธศาสนา ทูลสรรเสริญธรรมเทศนาและ
แสดงตนเปนอุบาสกวา พระองค ภาษิตที่ตรัสนี้เพราะนัก ๆ พระองค
ทรงประกาศธรรมใหขาพระเจาทราบชัด โดยวิธีเปนอันมาก ไมใช
แตอยางเดียว ดุจบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแก
คนหลงในทาง สองโคมในที่มืด ดวยประสงควา คนมีดวงตา จักเห็น
รูปฉะนั้น ขาพระองค ถึงพระองค กับทั้งพระธรรมพระสงฆวาเปน
ที่ระลึก ขอพระองคจงทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสก ถึงพระ
รัตนตรัย เปนที่ระลึกตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป.
เมื่อพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ สําเร็จพระอรหัตอยางนี้
แลว ทานไดตั้งอยูในที่เปนสาวกเลิศในพระศาสนา โดยคุณธรรมที่มี
ในตน และอนุเคราะหสพรหมจารีเพื่อบรรพชิตดวยกัน ในการให
โอวาทสั่งสอน.
พระศาสดาทรงสรรเสริญโดยบรรยายหลายประการ ดังตรัสแก
ภิกษุทั้งหลายวา ภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลาย คบกับสารีบุตรและ
โมคคัลลานะเถิด ๆ เธอเปนคนมีปญญา อนุเคราะหสพรหมจารีเพื่อน
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บรรพชิตทั้งหลาย สารีบตุ รเปรียบเหมือนมารดาผูใหเกิด โมคคัลลานะ
เปรียบเหมือนนางนมผูเลี้ยงทารกที่เกิดแลวนั้น สารีบุตรยอมแนะนํา
ใหตั้งอยูในโสดาปตติผล โมคคัลลานะแนะนําใหตั้งอยูในคุณเบื้องบน
ที่สุดสุดกวานั้น.
ถาพรรณนาคุณธรรมที่มีใน ๒ พระอัคคสาวก โดยจําเพราะองค
พระสารีบุตร เปนผูที่พระศาสดาทรงยกยอง ในสถานวาเลิศทางปญญา
สามารถแสดงธรรมจักรและจตุราริยสัจใหกวางขวางพิสดารแมนกับพระองคได และฉลาดในการสั่งสอน เพื่อพุทธศาสนาแพรหลาย มีภิกษุ
ขึ้นมากแลว ถามีภิกษุมาทูลลาพระศาสดาจะเที่ยวจาริกไปทางไกล มัก
ตรัสใหไปลาพระสารีบุตรกอน เพื่อทานจะไดสั่งสอนเธอเหลานั้น
เชนครั้งหนึ่ง พระศาสดาเสด็จอยูเมืองเทวทหะ ภิกษุเปนอันมาก
เขาไปเฝาพระศาสดาทูลลาจะไปปจฉาภูมิชนบท พระองคตรัสถามวา
ทานทั้งหลายบอกสารีบุตรแลวหรือ ภิกษุเหลานั้นทูลวายังไมไดบอก
จึงตรัสใหไปลาพระสารีบุตรแลว ทรงชมวาพระสารีบุตรเปนคนมี
ปญญาอนุเคราะหเพื่อนบรรพชิต ภิกษุเหลานั้นก็ไปลาตามรับสั่ง ทาน
จึงวา ผูมีอายุ คนมีปญญา ผูจะถามปญหากะภิกษุผูจะไปตางประเทศ
มีอยู เมื่อเขาจะลองถามวา ครูของทานสั่งสอนอยางไร ทานทั้งหลาย
ไดเคยฟงเคยเรียนแลวหรือ จะพยากรณอยางไร จึงจะเปนอันไมกลาว
ใหผิดคําสอนของพระศาสดาซึ่งเปนการใสความ และพยากรณ ตาม
สมควรแกทรงธรรม ไมใหเขาติเตียนได ภิกษุเหลานั้นขอใหทาน
สั่งสอน ทานจึงวา ถาเขาถามอยางนั้น ทานพึงพยากรณวา ครูของ
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เรา สอนใหละความกําหนัดรักใครเสีย ถาเขาถามอีกวา ละความ
กําหนัดรักใครในสิ่งใด พึงพยากรณตอบวา ในรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ถาเขาจะถามอีกวา ครูของทาน เห็นโทษอะไร
และเห็นคุณอานิสงสอะไร จึงสั่งสอนอยางนั้น พึงพยากรณตอบวา
เมื่อบุคคลยังมีความกําหนัดรักใคร ในสิ่งเหลานั้นแลว ครั้นสิ่งเหลานั้น
แปรปรวนเปนอยางอื่นไป ก็เกิดทุกขมีโศกและร่ําไร เปนตน เมื่อละ
ความกําหนัดรักใคร ในสิ่งเหลานั้นไดแลว ถึงสิ่งเหลานั้นวิบัติแปรปรวนไป ทุกขเหลานั้นก็ไมเกิด ครูของเรา เห็นโทษและอานิสงส
อยางนี้ อนึ่ง ถาบุคคลเขาถึงอกุศลธรรม จะไดอยูเปนสุข ไมตอง
คับแคน ไมตองเดือดรอน และบุคคลผูเขาถึงกุศลธรรม จะตองอยู
เปนทุกข คับแคน เดือดรอน พระศาสดาคงไมทรงสั่งสอนใหละ
อกุศลธรรม เจริญกุศลธรรม เพราะเหตุบุคคลเขาถึงอกุศลธรรมตอง
อยูเปนทุกขคับแคนเดือดรอน บุคคลผูเขาถึงกุศลธรรมอยูเปนสุข ไม
คับแคน ไมเดือดรอน พระศาสดาจึงทรงสั่งสอน ใหละอกุศลธรรม
เจริญกุศลธรรม ภิกษุเหลานั้นรับภาษิตของทานแลวลาไป.
อีกเรื่องหนึ่ง ยมกภิกษุกลาววา พระขีณาสพตายแลวดับสูญ
ภิกษุทั้งหลายวา เห็นอยางนั้นผิด เธอไมเชื่อ ภิกษุเหลานั้นไมอาจจะ
เปลื้องเธอจากความเห็นนั้นได จึงเชิญพระสารีบุตรไปชวยวา ทานจึง
ถามเธอวา ยมกะ ทานสําคัญความอยางไร ทานเห็น รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ๕ ขันธนี้วา พระขีณาสพหรือ ?
ย. ไมใชอยางนั้น.
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สา. ทานเห็นวาพระขีณาสพ ในขันธ ๕ นั้นหรือ ?
ย. ไมใชอยางนั้น.
สา. ทานเห็นวาพระขีณาสพ อื่นจากขันธ ๕ นั้นหรือ ?
ยา. ไมใชอยางนั้น.
สา. ทานเห็นพระขีณาสพวา เปนขันธ ๕ หรือ ?
ย. ไมใชอยางนั้น.
สา. ทานเห็นวาพระขีณาสพ ไมมีขันธ ๕ หรือ ?
ย. ไมใชอยางนั้น.
สา. ยมกะ ทานหาพระขีณาสพในขันธ ๕ นั้น ไมไดโดยจริง
อยางนี้ ควรหรือจะพูดยืนยันอยางนั้นวา พระขีณาสพตายแลวดับสูญ
ดังนี้.
ย. แตกอนขาพเจาไมรูจึงไดมีความเห็นผิดเชนนั้น บัดนี้ขาพเจา
ไดฟงทานวา จึงละความเห็นผิดนั้นได และไดบรรลุธรรมพิเศษดวย.
สา. ยมกะ ถาเขาถามทานวา พระขีณาสพตายแลวเปนอะไร
ทานจะแกอยางไร.
ย. ถาเขาถามขาพเจาอยางนี้ ขาพเจาจะแกวา รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่ไมเที่ยง ดับไปแลว.
สา. ดีละ ๆ ยมกะ เราจะอุปมาใหทานฟง เพื่อจะใหความขอนี้
ชัดเจนขึ้น เหมือนหนึ่ง เจาเรือนที่เปนคนมั่งมี รักษาตัวแข็งแรง
ผูใดผูหนึ่ง คิดจะฆาเจาเรือนนั้น จึงนึกวา เขาเปนคนมั่งมี และรักษา
ตัวแข็งแรง จะฆาโดยพลการเห็นจะไมไดงาย จําจะตองลอบฆาโดย
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อุบาย ครั้นคิดอยางนั้นแลว จึงเขาไปเปนคนรับใชของเจาเรือนนั้น
หมั่นคอยรับใช จนคุนเคยกันแลว ครัน้ เห็นเจาเรือนนั้นเผลอก็ฆาเสีย
ดวยศัสตราที่คม ยมกะ ทานจะเห็นอยางไร เจาเรือนนั้นเวลาผูฆานั้น
เขามาขออยูรับใชสอยก็ดี เวลาใหใชสอยอยูดี เวลาฆาตัวก็ดี ไมรูวา
ผูนี้เปนคนฆาเราอยางนี้มิใชหรือ.
ย. อยางนี้แล ทานผูมีอายุ.
สา. ปุถชุ นผูไมไดฟงแลวก็ฉันนั้น เขาเห็นรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ วาเปนตนบาง เห็นตนวามี รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณบาง เห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ในตนบาง เห็นตนในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณบาง
ไมรูจักขันธ ๕ นั้น อันไมเที่ยงเปนทุกขไมใชตน ปจจัยตกแตง ดุจ
เปนผูฆา ตามเปนจริงอยางไร ยอมถือมั่นขันธ ๕ นั้น วาตัวของเรา
ขันธ ๕ ที่เขาถือมั่นนั้น ยอมเปนไปเพื่อสิ่งไมเปนประโยชนและทุกข
สิ้นกาลนาน สวนอริยสาวกผูไดฟงแลว ไมพิจารณาเห็นเชนนั้นรูชัด
ตามเปนจริงอยางไร ทานไมถือมั่นในขันธ ๕ วาตัวของเรา ขันธ ๕
ที่ทานไมถือมั่นนั้น ยอมเปนไปเพื่อประโยชนและสุขสิ้นกาลนาน. พระ
สารีบุตรเปนผูที่พระศาสดาทรงสรรเสริญวา เปนคนมีปญญาฉลาดใน
กานสั่งสอน มีตัวอยางดังนี้.
สวนพระโมคคัลลานะ เปนผูที่พระศาสดาทรงสรรเสริญวามีฤทธิ์
สามารถใหสิ่งที่ประสงคสําเร็จได และฉลาดในการแนะนําตระกูลที่ไม
เลื่อมใส ใหเลื่อมใส ไมทําศรัทธาและโภคทรัพยของเขาใหเสีย
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ประหนึ่งแมลงผึ้งอันเที่ยวไปในสวนดอกไม ไมทําสีและกลิ่นของดอก
ไมใหช้ํา ถือเอาแตรสบินไปฉะนั้น แลวตรัสสอนใหภิกษุถือเอาเปน
เยี่ยงอยางประพฤติตาม
เมื่อพระอัคคสาวกทั้ง ๒ มาบวชแลว กุลบุตรในเมืองราชคฤห
ที่ไดความเลื่อมใส มาบวชอีกเปนอันมาก ฝายผูไมเลื่อมใสก็พูดติเตียน
วา พระสมณโคดมปฏิบัติเพื่อทําชายไมใหมีบุตร ทําหญิงใหเปนหมาย
เขาไปตัดตระกูลเสียดังนี้.
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ปริเฉทที่ ๗
ในแขวงกรุงราชคฤหนั้น มีบานพราหมณอีกหมูหนึ่ง พราหมณ
ผูนายบาน ชื่อกัปปละ มีบุตรคนหนึ่ง ชื่อปปผลิ อีกอยางหนึ่งเรียกวา
กัสสปะตามโคตร ปปผลิมาณพนั้นมีภริยาคนหนึ่ง ชื่อนางภัททกาปลานี
เมื่อมารดาบิดาปปผลิมาณพตายแลว สามีภริยาทั้งสองนั้นเห็นวาผูอยู
ครองเรือนตองคอยรับบาป เพราะการงานที่ผูอื่นทําไมดี มีใจเบื่อ
หนายชวนกันละสมบัติเสียออกบวชจําศีล วันหนึ่งปปผลิไดพบพระ
ศาสดาประทับอยูที่ใตรมไทร ซึ่งเรียกวาพหุปุตตกนิโครธ ในระหวา
กรุงราชคฤหและเมืองนาลันทาตอกัน มีความเลื่อมใสเปลงวาจาประกาศ
วา พระศาสดาเปนศาสดาของตน ตนเปนสาวกของพระศาสดา พระ
ศาสดาทรงอนุญาตใหเปนภิกษุในธรรมวินัยนี้ ดวยประทานโอวาท
๓ ขอวา กัสสปะทานพึงศึกษาวา เราจักเขาไปตั้งความละอายและ
ความเกรงไว ในภิกษุที่เปนผูเฒาและปานกลาง เปนอยางแรงกลา
ดังนี้ขอ ๑. เราจักฟงธรรมอันใดอันหนึ่งซึ่งประกอบดวยกุศล เราจะ
เงี่ยหูลงฟงธรรมนั้น พิจารณาเนื้อความ ดังนี้ขอ ๑. เราจักไมละสติ
ที่ไปในกาย คือพิจารณารางกายเปนอารมณ ดังนี้ขอ ๑. ครั้นทรง
สั่งสอนพระกัสสปะอยางนี้แลวเสด็จหลีกไป ทานไดฟงพุทธโอวาททรง
สั่งสอนแลวบําเพ็ญเพียรไมชานัก ก็ไดสําเร็จพระอรหัตผล ภายหลัง
พระศาสดาทรงยกยองดวยทรงรับผาสังฆาฏิของทานไปทรง ประทาน
ผาสังฆาฏิของพระองคใหแกทาน และยกยองวามีธรรมเครื่องอยูเสมอ
ดวยพระองค และทรงสรรเสริญวาเปนคนปฏิบัติมักนอยสันโดษ ตรัส
สอนใหภิกษุทั้งหลายถือเอาเปนตัวอยางวา ภิกษุทั้งหลาย กัสสปะผูนี้
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เปนผูสันโดษยินดีดวยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชตามมีตามได ไมมัก
มาก และกลาวสรรเสริญคุณของความสันโดษ ดวยปจจัย ๔ นั้น เธอ
ไมถึงความแสวงหาไมควร เหตุปจจัย ๔ นั้น แสวงหาไมได ก็ไม
สะดุงตกใจ แสงหาไดแลว ก็ไมเปนคนกําหนัดในปจจัย ๔ นัน้
บริโภค ทานทั้งหลายพึงศึกษาตามอยางนั้น ทานทั้งหลายอันเราสั่งสอน
แลวพึงปฏิบัติเพื่อเปนเชนนั้นเถิด ภิกษุทั้งหลาย กัสสปะเขาไปใกล
ตระกูลชักกายและใจหาง ประพฤติตนเปนคนใหม ไมคุนเคยเปนนิตย
ไมคะนองกายวาจาใจในตระกูลเปนนิตย จิตไมของอยูในตระกูลเหลา
นั้น เพิกเฉยตั้งจิตเปนกลางวา ผูใครลาภก็จงไดลาภ ผูใครบุญก็จงได
บุญ ตนไดลาภมีใจฉันใด ผูอื่นไดก็มใี จฉันนั้น ภิกษุใดแสดงธรรมแก
ผูอื่น ดวยคิดวา ไฉนหนอ เขาจะพึงตั้งใจฟงธรรมของเรา ครั้นฟง
แลวพึงเลื่อมใสในธรรม เลื่อมใสแลวจะพึงทําอาการของผูเลื่อมใส
ธรรมเทศนาของภิกษุนั้นไมบริสุทธิ์ สวนภิกษุใด แสดงธรรมแกผูอื่น
ดวยคิดวา ธรรมอันพระศาสดากลาวดีแลว ไฉนหนอเขาจะพึงฟงธรรม
ของเรา ครั้นฟงแลวจะพึงรูธรรมนัน้ ครั้นรูแลวจะพึงปฏิบัติเพื่อความ
เปนอยางนั้น ภิกษุนั้นอาศัยความที่แหงธรรมเปนธรรมอันดี อาศัย
กรุณาและเอ็นดูแสดงธรรมแกผูอื่น ธรรมเทศนาของภิกษุนั้นบริสุทธิ์
แลว กัสสปะก็เหมือนอยางนั้น เราสอนทานทั้งหลายยกกัสสปะขึ้นเปน
ตัวอยาง ทานทั้งหลายอันเราสอนแลวจงปฏิบัติเพื่อเปนอยางนั้น ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูใดผูหนึ่ง เขาไปใกลตระกูลดวยคิดวา ขอเขาจงใหเรา
แตผูเดียวเถิด อยาใหแกผูอื่นเลย จงใหแกเรามาก อยาใหนอย จงให
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แตของที่ดี อยาใหของที่เลว จงใหโดยเร็ว อยาชา จงใหโดยเคารพ
เมื่อคิดอยางนั้น ครั้นเขาไมใหก็ดี ใหนอย ไมใหมากก็ดี ใหของที่เลว
ไมใหของดีก็ดี ใหชา ไมใหโดยเร็วก็ดี ใหโดยไมเคารพ ไมใหโดย
เคารพก็ดี ภิกษุนั้นก็ขัดใจไดเสวยทุกขโทมนัสมีขอนั้นเปนเหตุ ภิกษุ
เชนนี้ไมควรเพื่อจะเปนคนเขาไปใกลตระกูล สวนภิกษุใดไมคิดอยางนั้น
แมเขาจะไมใหก็ดี หรือใหโดยอาการอยางใดอยางหนึ่งก็ดี เธอก็ไมขัด
ใจไมเสวยทุกขโทมนัสมีขอนั้นเปนเหตุ ภิกษุเชนนี้ควรจะเปนคนเขาไป
ใกลตระกูล กัสสปะก็เหมือนอยางนั้น เราสอนทานทั้งหลายยกกัสสปะ
ขึ้นเปนตัวอยาง ทานทั้งหลายอันเราสั่งสอนแลวพึงปฏิบัติเพื่อเปน
อยางนั้นเถิด.
ครั้งหนึ่ง พระกัสสปะเขาไปเฝาพระศาสดาที่เวฬุวัน พระศาสดา
รับสั่งวา กัสสปะเดี๋ยวนี้ทานแกแลว ผาปานบังสุกุลจีวรที่เขาไมนุงหม
ของทานนี้หนักนัก ทานจงทรงจีวรที่คฤหบดีถวายเถิด จงฉันโภชนะ
ในที่นิมนตเถิด และจงอยูในที่ใกลเราเถิด ทานทูลวา ขาพระเจาเคย
อยูในปาเที่ยวบิณฑบาต ทรงผาบังสุกุลจีวร ใชแตผา ๓ ผืน มีความ
ปรารถนานอยสันโดษ และพูดสรรเสริญคุณเชนนั้นมานานแลว พระศาสดาตรัสถามวา กัสสปะ ทานเห็นอํานาจประโยชนอะไร จึงประพฤติ
ตนเชนนั้นและพูดสรรเสริญความเปนเชนนั้น ทานทูลวา ขาพระเจา
เห็นอํานาจประโยชน ๒ อยาง คือ การอยูเปนสุขในบัดนี้ของตนดวย
อนุเคราะหประชุมชนในภายหลังดวย ประชุมชนในภายหลังทราบวา
สาวกของพระพุทธเจาทานไมประพฤติตนอยางนั้น จักถึงทิฏฐานุคติ
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ปฏิบัติตามที่ตนไดเห็นไดยิน ความปฏิบัตินั้นจักเปนไปเพื่อประโยชน
และสุขแกเขาสิ้นกาลนาน. พระศาสดาประทานสาธุการวา ดีละ ดีละ
กัสสปะ ทานปฏิบัติเพื่อนประโยชนและสุขแกชนเปนปนมาก ทานจงทรง
ผาบังสุกุลจีวรของทานเถิด ทานจงเที่ยวบิณฑบาตเถิด ทานจงอยูในปา
เถิด. พระศาสดาทรงสรรเสริญพระกัสสปะวา เปนผูมักนอยสันโดษ
อยางนี้ เพราะพระที่มีชื่อเรียกตามโคตรวา กัสสปะ มีหลายองค เชน
พระกัสสปะพี่นอง ๓ องคเปนตน ภิกษุทั้งหลายจึงเรียกทานวา พระมหากัสสปะ เพื่อจะไดรูจักกันงาย.
ฝายพระเจาจัณฑปชโชตในกรุงอุชเชนีทราบวาพระศาสดาไดตรัส
รูแลว ทรงสัง่ สอนประชุมชน ธรรมที่ทรงแสดงนั้น เปนธรรมอันแท
จริง ใหสําเร็จประโยชนแกผูปฏิบัติตาม มีพระราชประสงคจะใครเชิญ
เสด็จพระศาสดา ไปประกาศศาสนาที่กรุงอุชเชนี จึงตรัสสั่งกัจจายนปุโรหิต ซึ่งเปนคนมีความรูเรียนจบไตรเพทไปเชิญเสด็จ กัจจายนปุโรหิตทูลลาจะบวชดวย ครั้นทรงอนุญาตแลว ออกจากกรุงอุชเชนี
พรอมดวยบริวาร ๗ คนมาถึงที่ประทับพระศาสดาแลว เขาไปเฝา ได
ฟงธรรมเทศนาบรรลุพระอรหัตพรอมทั้ง ๘ คนแลว ทูลขออุปสมบท
พระศาสดาก็ทรงอนุญาตใหเปนภิกษุ ดวยพระวาจาโดยนัยหนหลัง
ทานทูลเชิญเสด็จไปกรุงอุชเชนี ตามพระราชประสงคของพระเจาจัณฑปชโชต พระศาสดารับสั่งวา ทานไปเองเถิด เมื่อทานไปแลวพระเจาแผนดินจักทรงเลื่อมใส ทานถวายบังคมลาพาภิกษุบริวาร ๗ องค กลับ
ไปกรุงอุชเชนี ประกาศพุทธศาสนาใหพระเจาจัณฑปชโชตและชาว
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พระนครเลื่อมใสแลว กลับมาสํานักพระศาสดา ทานเปนคนฉลาดใน
การอธิบายความของคําที่ยอใหพิสดาร ไดสรรเสริญแตพระศาสดาใน
ขอนั้น.
ครั้งหนึ่ง พระศาสดาทรงแสดงธรรมวา ผูมีปญ
 ญาไมควรตาม
คิดถึงสิ่งที่ลวงไปแลว ไมควรจะมุงหมายสิ่งที่ยังมาไมถึง เพราะวา
สิ่งใดที่ลวงไปแลว สิ่งนัน้ ก็ละเสียแลว สิ่งใดยังไมมาถึงแลว สิ่งนั้น
ก็ยังไมไดไมถึง ผูใดเห็นแจงธรรมที่เกิดขึ้นจําเพาะหนาในที่นั้น ๆ ใน
กาลนั้น ๆ ไมงอนแงน ไมคลอนแคลน ครั้นรูธรรมนั้นแลวพึงให
ธรรมนั้นเจริญเนือง ๆ ความเพียรควรทําเสียในวันนี้แหละ ใครเลา
จะพึงรูวา ความตายจะมีตอพรุงนี้ เพราะวาความผัดเพี้ยนตอมฤตยุราช
ที่มีเสนาใหญไมมีเลย ผูร ูที่เปนคนสงบระงับ ยอมกลาวสรรเสริญผูมี
ความเพียรไมเกียจครานในกลางวันกลางคือ อยูดวยความไมประมาท
อยางนี้วา ผูมีราตรีเดียวเจริญ ครั้นตรัสอยางนี้แลวเสด็จลุกเขาวิหาร
ที่ประทับ ภิกษุทั้งหลายไมไดชองเพื่อจะทูลถามความแหงคําที่ตรัสโดย
ยอใหเขาในกวางขวาง เห็นความสามารถของพระกัจจายนะ จึงไปหา
อาราธนาใหทานอธิบาย ทานจึงอธิบายใหฟงวา ทานผูมีอายุ เรารู
ความแหงธรรมที่ทรงแสดงแลวโดยยอนั้น ตามความพิสดารวา เมื่อ
บุคคลคิดวา ในกาลไกลลวงแลว ตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น
ลิ้นกับรส กายกับสิ่งที่จะพึงถูกตองดวยกาย ใจกับอารมณที่เกิดกับใจ
ของเรา มีแลวอยางนั้น ความกําหนัดพอใจในสิ่งเหลานั้น ก็ผูกพัน
วิญญาณ เพราะวิญญาณอันความกําหนัดพอใจผูพันแลว ผูนนั้ ก็
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เพลิดเพลินสิ่งนั้น ๆ ผูที่เพลิดเพลิน ๆ อยางนี้ชื่อตามคิดถึง
สิ่งที่ลวงแลว, ไมคิดอยางนั้น ความกําหนัดพอใจในสิ่งนั้น ๆ ก็ไม
ผูกพันวิญญาณได ผูนั้นก็ไมเพลิดเพลินสิ่งนั้น ๆ ผูที่ไมเพลิดเพลิน
สิ่งนั้น ๆ อยางนี้ ชื่อวาไมตามคิดถึงสิ่งที่ลวงแลว, บุคคลตั้งจิตไว
เพื่อหมายจะไดสิ่งที่ตนยังไมไดแลววา ในกาลไกลขางหนา ตากับรูป
เปนตนของเราจะเปนอยางนี้ เพราะความตั้งจิตอยางนั้นเปนปจจัย
ผูนั้นก็เพลิดเพลินสิ่งนั้น ๆ ผูที่เพลิดเพลินสิ่งนั้น ๆ อยางนี้ ชือ่ วา
มุงหมายสิ่งที่ยังไมมาถึง บุคคลไมตั้งจิตเพื่อจะหมายไดสิ่งที่ตนยังไมได
แลวอยางนั้น ก็ไมเพลิดเพลินสิ่งนั้น ๆ ผูไมเพลิดเพลินสิ่งนั้นๆ
อยางนี้ ชื่อวาไมมุงหมายสิ่งที่ยังไมมาถึง, ตากับรูป เปนตนอยางละ
๒ ๆ อันใด เกิดขึ้นจําเพาะหนา ถาวาความกําหนัดพอใจในสิ่งนั้น ๆ
ผูกพันวิญญาณไดแลว บุคคลก็เพลิดเพลินสิ่งนั้น ๆ ผูเพลิดเพลิน
สิ่งนั้น ๆ อยางนี้ ชื่อวางอนแงนคลอนแคลนในธรรมที่เกิดขึ้นจําเพาะ
หา ถาความกําหนัดพอใจสิ่งนั้น ๆ ไมผูกพันวิญญาณได บุคคล
ก็ไมเพลิดเพลินสิ่งนั้น ๆ ผูที่ไมเพลิดเพลินสิ่งนั้น ๆ อยางนี้ ชื่อวา
ไมงอนแงนคลอนแคลนในธรรมที่เกิดขึ้นจําเพาะหนา ทานผูมีอายุ
เราเขาใจเนื้อความแหงธรรมที่ทรงแสดงแลวโดยยอ ตามความ
พิสดารอยางนี้ ถาทานทั้งหลายประสงค ก็จงเขาไปเฝาพระศาสดาทูล
ถามความนั้นเถิด พระองคทรงแกอยางไร จงจําไวอยางนั้นเถิด. ภิกษุ
เหลานั้นลาพระกัจจายนะกลับมา ขึ้นไปเฝาพระศาสดาทูลความนั้นให
ทรงทราบ พระองคตรัสสรรเสริญพระกัจจายนะวา ภิกษุทั้งหลาย
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กัจจายนะเปนคนมีปญญา ถาทานถามความนั้นกะเรา แมเราก็คงแก
เหมือนกัจจายนะแกแลวอยางนั้น ความของธรรมที่เราแสดงแลวโดย
ยอนั้น อยางนั้นแล ทานทั้งปวงจําไวเถิด พระกัจจายนะเปนผูฉลาด
ในการอธิบายคําที่ยอใหกวางขวาง พระศาสดาทรงสรรเสริญในขอนั้น
มีดังนี้เปนตัวอยาง.
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ปริเฉทที่ ๘
ฝายพราหมณพาวรี ซึ่งออกไปบวชประพฤติพรตตามลัทธิของ
พราหมณ ตั้งอาศรมอยูที่ฝงแมน้ําโคธาวารี ในที่พรมแดนแหงเมือง
อัสสกะและเมืองอาฬกะ เปนอาจารยใหญบอกไตรเพทแกหมูศิษย
ไดทราบวาพระโอรสของศากยราช เสด็จออกบรรพชา ปฏิญญา
พระองควาเปนผูตรัสรูเองโดยชอบ แสดงธรรมสั่งสอนประชุมชน มี
คนเชื่อและเลื่อมใส ยอมตนเปนสาวกปฏิบัติตามคําสั่งสอนเปนอันมาก
พาวรีคิดหลากใจใครจะสืบสวนใหไดความแน. จึงเรียกมาณพผูเปน
ศิษย ๑๖ คนมีอชิตมาณพเปนหัวหนา ผูปญหาใหคนละหมวด ๆ ให
ไปทูลถามลองดู มาณพทั้ง ๑๖ คนลาอาจารยแลว พามาณพที่เปน
บริวารไปเฝาพระศาสดาที่ปาสาณเจดียแวนแควนมคธ ทูลขอโอกาส
ถามปญหาคนละหมวด ๆ ครั้นพระศาสดาทรงอนุญาตแลว อชิตมาณพ
ทูลถามปญหาเปนที่แรก ๔ ขอ ดังนี้วา โลกคือหมูสัตว อันอะไรปดบัง
ไว จึงหลงดุจอยูในที่มืด, เพราะอะไรเปนเหตุ จึงไมมีปญญาเห็น
ปรากฏ. พระองคตรัสวา อะไรเปนเครื่องฉาบไลสัตวโลกนั้นใหติด
อยู, และตรัสวาอะไรเปนภัยใหญของสัตวโลกนั้น.
พระศาสดาทรงพยากรณวา โลกคือหมูสัตว อันอวิชชาคือความ
ไมรูแจง ปดบังไวแลว จึงหลงดุจอยูในที่มืด, เพราะความอยากมี
ประการตาง ๆ และความประมาทเลินเลอ จึงไมมีปญญาเห็นปรากฏ,
เรากลาววาความอยากเปนเครื่องฉาบไลสัตวโลกใหติดอยู, และเรา
กลาววาทุกขเปนภัยใหญของสัตวโลกนั้น.
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อ. พระองคจงตรัสบอกวา อะไรเปนเครื่องหาม เปนเครื่อง
กันความอยาก ซึ่งเปนดุจกระแสน้ํา หลั่งไหลไปในอารมณทั้งปวง
ความอยากนั้น จะละได เพราะธรรมอะไร.
พ. เรากลาววา สติเปนเครื่องหามเปนเครื่องกันความอยากนั้น
และความอยากนั้น จะละไดเพราะปญญา.
อ. ปญญา สติ กับนามรูปนั้น จะดับไป ณ ที่ไหน ขาพระเจา
ทูลถามแลว ขอพระองคตรัสบอกความขอนี้แกขาพระเจา.
พ. เราจะแกปญหาที่ทานถามถึงที่ดับนามรูสิ้นเชิง ไมมีเหลือ
แกทาน เพราะวิญญาณดังไปกอน นามรูจึงดับไป ณ ที่นั้นเอง.
อ. ชนผูมีธรรมไดพิจารณาเห็นแลว และชนผูยังตองศึกษาอยู
สองพวกนี้มีอยูในโลกเปนอันมาก ขาพระเจาขอทูลถามถึงความ
ประพฤติ ของชนสองพวกนั้น พระองคมีพระปญญาแกกลา ขอจง
ตรัสบอกแกขาพระเจา.
พ. ภิกษุผูมีธรรมไดพิจารณาเห็นแลว และชนผูยังตองศึกษา
อยู ตองเปนผูไมกําหนัดในกามทั้งหลาย มีใจไมขุนมัว ฉลาดใน
ธรรมทั้งปวง มีสติอยูทุกอิริยาบถ.
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา ทีอ่ ชิตมาณพทูลถามอยางนี้แลว
โมฆราชมาณพปรารภจะทูลถามปญหา ไดยินวา โมฆราชมาณพนั้น
ถือตัววาเปนคนมีปญญากวามาณพทั้ง ๑๕ คน คิดจะทูลถามกอน
แตเห็นวา อชิตมาณพเปนผูใหญวา จึงยอมใหทูลถามกอน ครั้น
อชิตมาณพทูลถามแลว จึงปรารภจะทูลถามเปนที่ ๒ พระศาสดา
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ทอดพระเนตรเห็นอาการอยางนั้นแลวตรัสหามวา โมฆราช ทานยอมให
มาณพอื่นถามกอนเถิด โมฆราชมาณพก็หยุดนิ่งอยู.
ลําดับนั้น ติสสเมตเตยยมาณพ ทูลถามปญหาเปนที่ ๒ วา ใคร
ชื่อวาเปนผูสันโดษ คือ เต็มความประสงคในโลกนี้ ความอยาก
ซึ่งเปนเหตุทะเยอทะยานดิ้นรนของใครไมมี ใครรูสวนขางปลายทั้ง
สอง (คืออดีตกับอนาคต) ดวยปญญาแลว ไมติดอยูในสวนทาม
กลาง (คือปจจุบัน) พระองคตรัสวา ใครเปนมหาบุรุษ ใครลวง
ความอยากอันผูกใจสัตวไวในโลกนี้ ดุจดายเปนเครื่องเย็บผาใหติดกัน
ไปได
พระศาสดาทรงพยากรณวา ภิกษุผูประพฤติพรหมจรรย สํารวม
ในกามทั้งหลาย ปราศจากความอยากแลว มีสติระลึกไดทุกเมื่อ
พิจารณาเห็นโดยชอบแลว ดับเครื่องรอนกระวนกระวายเสียไดแลว
ชื่อวาเปนผูสันโดษ คือ เต็มความประสงคในโลกนี้ ความอยากซึ่ง
เปนเหตุทะเยอทะยานดิ้นรนของภิกษุนั้นแลไมมี ภิกษุนั้นแลรูสวน
ขางปลายทั้งสองดวยปญญาแลว ไมติดอยูในสวนทามกลาง เรากลาว
วาภิกษุนั้นแลเปนมหาบุรุษ ภิกษุนั้นแลลวงความอยากอันผูกใจสัตว
ไวในโลกนี้ ดุจดายเปนเครื่องเย็บผาใหติดกันไปได.
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหาที่ติสสเมตเตยยมาณพทูลถามอยางนี้
แลว ปุณณกมานพ ทูลถามปญหาเปนที่ ๓ วา บัดนี้มีปญหามาถึง
พระองคผูหาความหวาดหวั่นมิได รูเหตุที่เปนรากเงาของสิ่งทั้งปวง
ขาพระเจาขอทูลถาม หมูมนุษยในโลกนี้ คือ ฤาษี กษัตริย พราหมณ
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เปนอันมาก อาศัยอะไรจึงบูชายัญบวงสรวงเทวดา ขอพระองคจงตรัส
บอกความขอนั้นแกขาพระเจา.
พระศาสดาทรงพยากรณวา หมูม นุษยเหลานั้น อยากไดของ
ที่ตนปรารถนา อาศัยของที่มีชราทรุดโทรม จึงบูชายัญบวงสรวง
เทวดา.
ป. หมูมนุษยเหลานั้น ถาไมประมาทในยัญของตน จะขามพน
ชาติชราไดบางหรือไม.
พ. หมูม นุษยเหลานั้น มุงลาภที่ตนหลัง จึงพูดสรรเสริญการ
บูชายัญ รําพันสิ่งที่ตัวใครดังนั้น ก็เพราะอาศัยลาภ เรากลาววา
ผูบูชายัญเหลานั้น ยังเปนคนกําหนัดยินดีในภพ ไมขามพนชาติชรา
ไปได.
ป. ถาผูบูชายัญเหลานั้น ขามพนชาติชรา เพราะยัญของตนไม
ได เมื่อเปนเชนนี้ ใครเลาในเทวโลก หรือในมนุษยโลก ขามพน
ชาติชรานั้นไดแลว
พ. ความอยากซึ่งเปนเหตุทะเยอทะยานดิ้นรน ในโลกไหน ๆ
ของผูใดไมมี เพราะไดพิจารณาเห็นธรรมที่ยิ่งและหยอนในโลก เรา
กลาววาผูนั้นซึ่งสงบระงับได ไมมีทจุ ริตความประพฤติชั่ว อันจะทํา
ใหมัวหมองดุจควันไฟอันจับเปนเขมา ไมมีกิเลสอันจะกระทบจิต หา
ความอยากทะเยอทะยานมิได ขามพนชาติชราไปไดแลว.
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา ทีป่ ุณณกมาณพทูลถามอยางนี้
แลว เมตตคูมาณพทูลถามปญหาเปนที่ ๔ วา ขาพระเจาขอทูล
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ถาม ขอพระองคจงตรัสชอบขอความที่จะทูลถามนั้นแกขาพระเจา
ขาพระเจาทราบวา พระองคถึงที่สุดจบไตรเพท มีจิตอันไดอบรมดี
แลว ทุกขในโลกหลายประการ ไมใชแตอยางเดียวนี้ มีมาแลว
แตอะไร.
พระศาสดาทรงพยากรณวา ทานถามเราถึงเหตุเปนแดนเกิดแหง
ทุกข เราจักบอกแกทานตามรูเห็น ทุกขในโลกนีม้ ีอุปธิคือกรรม และ
กิเลสเปนเหตุ ลวนเกิดมากอนแตอุปธิ ผูใดเปนคนเขลาไมรูแลว
กระทําอุปธินั้นใหเกิดขึ้น ผูนั้นยอมถึงทุกขเนือง ๆ เหตุนั้นเมื่อรูเห็น
วาอุปธิเปนแดนเกิดแหงทุกข อยากระทําใหเกิดมี.
ม. ขาพระเจาทูลถามขอใด ก็ทรงแกขอนั้น ประทานแก
ขาพระเจาแลว ขาพระเจาขอทูลถามขออื่นอีก ขอเชิญพระองคทรงแก
อยางไรผูมีปญญาจึงขามพนหวงทะเลใหญ คือชาติชราและโศกพิไร
รําพันเสียได ขอพระองคจงทรงแกขอนั้นประทานแกขาพระเจา เพราะ
วาธรรมนั้น พระองคคงทรงทราบแลว.
พ. เราจักแสดงธรรมที่จะพึงเห็นแจงดวยตนเอง ในอัตภาพ
นี้ ไมตองพิศวงตามคําของผูอื่น คือออยางนี้ ๆ ที่บุคคลไดทราบ
แลวจะเปนผูมีสติ ดําเนินขามความอยากอันใหติดอยูในโลกเสียได
แกทาน.
ม. ขาพระเจายินดีธรรม ที่สูงสุดนั้นเปนอยางยิ่ง.
พ. ทานรูอยางใดอยางหนึ่ง ในสวนเบื้องบน (คืออนาคต)
ในสวนเบื้องต่ํา (คืออดีต) ในสวนทามกลาง (คือปจจุบัน) จง
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บรรเทาความเพลิดเพลินความยึดมั่น ในสวนเหลานั้นเสีย วิญญาณ
ของทานจะไมตั้งอยูในภพ ภิกษุผูมีธรรมเปนเครื่องอยูอยางนี้ มีสติ
ไมเลินเลอ ไดทราบแลว ละความถือมั่นวาของเราเสียไดแลว จะ
ละทุกขคือชาติชราและโศกพิไรรําพันในโลกนี้ได.
ม. ขาพระเจาชอบใจพระวาจาของพระองคเปนอยางยิ่ง ธรรม
อันไมมีอุปธิ พระองคทรงแสดงชอบแลว พระองคคงละทุกขไดแน
แลว เพราะวาพระองคไดทรงทราบธรรมนี้แลว แมทานผูรูที่พระองค
ทรงสั่งสอนอยูเปนนิตย ไมหยุดหยอน คงละทุกขนั้นไดดวยเปนแน
เหตุนั้น ขาพระเจาจึงไดมาถวายบังคมพระองค ดวยตั้งใจจะใหทรง
สั่งสอนขาพระเจาเปนนิตย ไมหยุดหยอนเหมือนอยางนั้นบาง.
พ. ทานรูวาผูใดเปนพราหมณถึงที่สุดจบไตรเพท ไมกิเลส
เครื่องกังวล ไมติดของอยูในกามภพ ผูนั้นแลขามลวงเหตุแหงทุกข
ดุจหวงทะเลอันใหญนี้ไดแนแลว ครัน้ ขามถึงฝงแลวเปนคนไมมีกิเลส
อันตรึงจิต สิ้นความสงสัย ผูนั้นครัน้ รูแลวถึงทีส่ ุดจบไตรเพทใน
ศาสนานี้ สิ้นความสงสัย ผูนั้นครั้นรูแลวถึงที่สดุ จบไตรเพทใน
ศาสนานี้ ละธรรมที่เปนเหตุติดของอยูในภพนอยภพใหญเสียไดแลว
เปนคนมีความอยากสิ้นแลว ไมมีกิเลสอันจะกระทบจิต หาความ
อยากทะเยอทะยานมิได ไมมีกิเลสอันจะกระทบจิต หาความ
อยากทะเยอทะยานมิได เรากลาววาผูนั้นแลขามพนชาติชราไดแลว.
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา ทีเ่ มตตคูมาณพทูลถามฉะนี้แลว
โธตกมาณพทูลถามปญหาเปนคํารบ ๕ วา ขาพระเจาทูลถามพระองค
ขอจงตรัสบอกแกขาพระเจา ๆ อยากจะฟงพระวาจาของพระองค
ขาพระเจาไดฟงพระสุรเสียงของพระองคแลว จะศึกษาขอปฏิบัติซึ่ง
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เปนเครื่องดับกิเลสของตน.
พระศาสดาทรงพยากรณวา ถาอยางนั้น ทานจงเปนคนมีปญญา
มีสติ ทําความเพียรในศาสนานี้เถิด.
ธ. ขาพระเจาไดเห็นพระองคผูเปนพราหมณ หากังวลมิได
เที่ยวอยูในเทวโลกและมนุษยโลก เหตุนั้นขาพระเจาขอถวายบังคม
พระองค ขอพระองคทรงเปลื้องขาพระเจาเสียจากความสงสัยเถิด.
พ. เราเปลื้องใคร ๆ ในโลก ผูยงั มีความสงสัยอยูไมได เมื่อ
ทานรูธรรมอันประเสริฐ ก็จะขามหวงทะเลใหญ คือ กิเลสอันนี้เสีย
ไดเอง.
ธ. ขอพระองคจงทรงพระกรุณา แสดงธรรมอันสงัดจากกิเลส
ที่ขาพระเจาควรจะรู สั่งสอนขาพระเจาใหเปนคนโปรงไมขัดของดุจ
อากาศ สงบระงับกิเลสเสียได ไมอาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเที่ยวอยูในโลกนี.้
พ. เราจะบอกอุบายเครื่องสงบระงับกิเลส ซึ่งจะเห็นเองไมตอง
เชื่อตามตื่นขาว ที่บุคคลไดทราบแลว จะมีสติขามความอยากที่ตรึงใจ
ไวในโลกเสียไดแกทาน.
ธ. ขาพระเจาชอบใจอุบายเครื่องสงบระงับกิเลสอันสูงสุดนั้นเปน
อยางยิ่ง.
พ. ถาทานรูวาความทะยานอยากทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา ทามกลาง
เปนเหตุใหติดของอยูในโลก ทานอยาทําความทะยานอยาก เพื่อจะเกิด
ในภพนอยใหญ.
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา ทีโ่ ธตกมาณพทูลถามอยางนี้แลว
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อุปสีวมาณพทูลถามปญหาคํารบ ๖ วา ลําพังขาพระเจาผูเดียวไมได
อาศัยอะไรแลว ไมอาจขามหวงทะเลใหญ คือกิเลสได ขอพระองค
ตรัสบอกอารมณที่หนวงเหนี่ยว ซึ่งขาพระเจาจงควรอาศัยขามหวงนี้
แกขาพระเจาเถิด.
พระศาสดาทรงพยากรณวา ทานจงเปนผูมีสติเพงอากิญจัญญายตนฌาน อาศัยอารมณวาไมมี ๆ ดังนี้ ขามหวงเสียเถิด ทานจง
ละกามทั้งหลายเสีย เปนคนเวนจากความสงสัย เห็นธรรมที่สนิ้ ไปแหง
ความทะเยอทะยานอยากใหปรากฏชัด ทั้งกลางคืนกลางวันเถิด.
อุ. ผูใดปราศจากความกําหนัดในกามทั้งหลายทั้งปวงแลว ลวง
ฌานอื่นไดแลว อาศัยอากิญจัญญายตนฌาน (คือความเพงใจวา
"ไมมีอะไร" เปนอารมณ) นอมใจแลวในอากิญจัญญายตนฌาน
ซึ่งเปนธรรมที่เปลื้องสัญญาอยางประเสริฐสุด ผูนั้นจะตั้งอยูในอากิญจัญญายตนฌานนั้น ไมมีเสื่อมบางหรือ.
พ. ผูนนั้ จะตองอยูในอากิญจัญญายตนฌานนั้น ไมมีเสื่อม.
อุ. ถาผูนั้นจะตั้งอยูในอากิญจัญญายตนฌานนั้น ไมมีเสื่อมสิ้นป
เปนอันมาก เขาจะเปนคนยั่งยืนอยูในอากิญจัญญายตนฌานนั้น หรือ
จะดับขันธปรินิพพาน วิญญาณของคนเชนนั้นจะเปนฉันใด.
พ. เปลวไฟอันกําลังลมเปาแลวดับไป ไมถึงความนับวาไดไป
แลวในทิศไหน ฉันใด ทานผูรูพันไปแลวจากกองนามรูป ยอมดับ
ไมมีเชื้อเหลือ (คือดับพรอมทั้งกิเลสทั้งขันธ) ไมถึงความนับวาไป
เกิดเปนอะไร ฉันนั้น.
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อุ. ทานผูนั้นดับไปแลว หรือวาเปนแตไมมีตัว หรือจะเปนผู
ตั้งอยูยั่งยืน หาอันตรายมิได ขอพระองคทรงพยากรณความขอนั้นแก
ขาพระเจา เพราะวาธรรมนั้นพระองคไดทรงทราบแลว.
พ. ประมาณแหงเบญจขันธของผูที่ดับปรินิพพานแลว มิไดมี,
กิเลสซึ่งเปนเหตุกลาวผูนั้นวาไปเกิดเปนอะไรของผูนั้น ก็มิไดมี, เมื่อ
ธรรมทั้งหลาย (มีขันธเปนตน) อันผูนั้นขจัดไดหมดแลว ก็ตดั ทาง
แหงถอยคําที่จะพูดถึงผูนั้นวาเปนอะไรเสียทั้งหมด.
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา ทีอ่ ุปสีวมาณพทูลถามอยางนี้แลว
นันทมาณพทูลถามปญหาเปนที่ ๗ วา ชนทั้งหลายกลาววา มุนีมีอยู
ในโลกนี้ ขอนี้เปนอยางไร เขาเรียกคนถึงพรอมดวยญาณ หรือถึง
พรอมดวยการเลี้ยงชีวิต วาเปนมุนี.
พระศาสดาทรงพยากรณวา ผูฉลาดในโลกนี้ ไมกลาวคนวา
เปนมุนี ดวยความเห็น ดวยความสดับ หรือดวยความรู เรากลาววา
คนใด ทําตนใหปราศจากกองกิเลส เปนคนหากิเลสมิได ไมมีความ
หวังทะยานอยากเที่ยวอยู คนผูนั้นแลชื่อวามุนี.
น. สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง กลาวความบริสุทธิ์ดวย
ความเห็น ดวยความฟง ดวยศีลและพรต และดวยวิธีเปนอันมาก
สมณพราหมณเหลานั้นประพฤติในวิธีเหลานั้น ตามที่ตนเห็นวาเปน
เครื่องบริสุทธิ์ ขามพนชาติชราไดแลวบางหรือหาไม ขาพระเจาทูล
ถาม ขอพระองคตรัสบอกความขอนั้นแกขาพระเจาเถิด.

นักธรรมโท - พุทธานุพุทธประวัติ - หนาที่ 90

พ. สมณพราหมณเหลานั้น แมถึงประพฤติอยางนั้น เรากลาววา
พนชาติชราไมไดแลว.
น. ถาพระองคตรัสวา สมณพราหมณเหลานั้นขามหวงไมได
แลว เมื่อเปนเชนนั้น ใครเลาในเทวโลก หรือในมนุษยโล ขาม
พนชาติชราไดแลว.
พ. เราไดกลาววา สมณพราหมณ อันชาติชราครอบงําแลว
หมดทุกคน แตเรากลาววา สมณพราหมณเหลาใดในโลกนีล้ ะอารมณ
ที่ตน ไดเห็น ไดฟง ไดรู และศีลพรตกับวิธีเปนอันมากเสียทั้งหมด
กําหนดรูตัณหาวาเปนโทษควรละแลว เปนผูหาอาสวะมิได สมณพราหมณเหลานั้นแล ขามหวงไดแลว.
น. ขาพระเจาชอบใจพระวาจาของพระองคเปนอยางยิ่ง พระองคทรงแสดงธรรมอันไมมีอุปธิ (กิเลส) ชอบแลว แมขาพระเจา
ก็เรียกสมณพราหมณเหลานั้นวา ผูขามหวังไดแลว เหมือนพระองคตรัส.
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา ทีน่ ันทมาณพทูลถามอยางนี้แลว
เหมกมาณพทูลถามปญหาเปนที่ ๘ วา ในปางกอนแตศาสนาของพระองค อาจารยทั้งหลายไดยืนยันวา อยางนั้นไดเคยมีมาแลว อยาง
นี้จักมีตอไปขางหนา คํานี้ลวนเปนแตวาอยางนี้แล ๆ สําหรับแตจะทํา
ความตรึกฟุงใหมากขึ้น ขาพเจาไมพอใจในคํานั้นเลย ขอพระองค
ตรัสบอกธรรมเปนเหตุถอนตัณหา ที่ขาพระเจาทราบแลวจะพึงเปนคน
มีสติขามลวงตัณหาอันใหติดอยูในโลก แกขาพระเจาเถิด.
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พระศาสดาทรงพยากรณวา ชนเหลาใด ไดรูวา พระนิพพาน
เปนที่บรรเทาความกําหนัดพอใจในอารมณที่รัก ซึง่ ไดเห็นแลว ไดฟง
แลว ไดดมแลว ไดชิมแลว ไดถูกตองแลว และไดรูแลวดวยใจ
และเปนธรรมไมเปลี่ยนแปลง ดังนั้นแลว เปนคนมีสติ มีธรรมอัน
เห็นแลว ดังกิเลสไดแลว ชนผูสงบระงับกิเลสไดแลวนั้น ขามลวง
ตัณหาอันใหติดอยูในโลกไดแลว.
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา ทีเ่ หมกมาณพทูลถามอยางนี้แลว
โมฆราชมาณพ ปรารภจะทูลถามปญหาอีก พระศาสดาตรัสหามใหรอ
กอน เหมือนหนหลัง โตเทยยมาณพจึงทูลถามปญหาเปนที่ ๙ วา
กามทั้งหลายไมตั้งอยูในผูใด ตัณหาของผูใดไมมี และผูใดขามลวง
ความสงสัยเสียได ความพนของผูนั้นเปนเชนไร.
พระศาสดาทรงพยากรณวา ความพนของผูนั้น ที่จะเปนอยาง
อื่นอีกมิไดมี (อธิบายวาผูนั้นพนจากกาม จากตัณหา จากความสงสัย
แลว กามก็ดี ตัณหาก็ดี ความสงสัยก็ดี จะกลับเกิดขึ้น ผูนั้นจะตอง
เพียรพยายามเพื่อจะทําตนใหพนไปอีกหามีไม ความพนของผูนั้นเปน
อันคงที่ไมแปรผันเปนอยางอื่น).
ต. ผูนนั้ เปนคนมีความหวังทะเยอทะยานหรือไมมี เปนคน
มีปญญาแท หรือเปนแตกอตัณหาและทิฏฐิใหเกิดขึ้นดวยปญญา
ขาพระเจาจะรูจักทานผูมุนีนั้นไดดวยอยางไร ขอพระองคตรัสบอกแก
ขาพระเจาเถิด.
พ. ผูนนั้ เปนคนไมมีความหวังทะเยอทะยาน จะเปนคนมีความ
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หวังทะเยอทะยานก็หาไม เปนคนมีปญญาแท จะเปนแตคนกอตัณหา
และทิฏฐิใหเกิดดวยปญญาก็หาไม ทานจงรูจักมุนีวา คนไมมีกังวล
ไมติดอยูในกามภพ อยางนี้เถิด.
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา ทีโ่ ตเทยยมาณพทูลถามอยางนี้แลว
กัปปมาณพทูลถามปญหาเปนที่ ๑๐ วา ของพระองคตรัสบอกธรรมซึ่งจะ
เปนที่พึ่งพํานักของชนอันชราและมรณะมาถึงรอบขาง ดุจเกาะอันเปน
ที่พํานักอาศัยของชนผูตั้งอยูในทามกลางสาคร เมื่อคลื่นเกิดที่นากลัว
ใหญ แกขาพระเจา อยาใหทุกขนี้มีไดอีก.
พระศาสดาทรงพยากรณวา เรากลาววานิพพานอันไมมีกิเลส
เครื่องกังวล ไมมีตัณหาเครื่องถือมั่น เปนที่สิ้นแหงชราและมรณะนี้
แล เปนดุจเกาะ หาใชธรรมอื่นไม ชนเหลาใดรูน ิพพานนั้นแลว
เปนคนมีสติ มีธรรมอันเห็นแลว ดับกิเลสไดแลว ชนเหลานั้น ไม
ตองตาอยูในอํานาจของมาร ไมตองเดินไปในทางของมารเลย.
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา ทีก่ ัปปมาณพทูลถามอยางนี้แลว
ชตุกัณณีมาณพทูลถามปญหาที่ ๑๑ วา ขาพระเจาไดทราบวาพระองค
ไมใชผูใครกาม ขามลวงหวงกิเลสเสียไดแลว จึงมาเฝาเพื่อจะทูลถาม
พระองคผูหากิเลสกามมิได ขอพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระปญญาดุจ
ดวงตาเกิดพรอมกับตรัสรู จงแสดงธรรมอันระงับแกขาพระเจาโดย
ถองแท เหตุวา พระองคทรงผจญกิเลสกามใหแหงกายได ดุจพระอาทิตยอันสองแผนดินใหแหงดวยรัศมี ขอพระองคผูมีพระปญญากวาง
ใหญราวกับแผนดิน ตรัสบอกธรรมเปนเครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้

นักธรรมโท - พุทธานุพุทธประวัติ - หนาที่ 93

ที่ขาพระเจาควรจะทราบ แกขาพระเจาผูมีปญญานอยเถิด.
พระศาสดาทรงพยากรณวา ทานจงนําความกําหนัดในกามเสียให
สิ้น เห็นความออกไปจากกามโดยเปนความเกษมเถิด กิเลสเครื่อง
กังวลที่ทานยึดไวดวยตัณหาและทิฏฐิซึ่งควรจะสละเสีย อยาเสียดแทง
ใจของทานได กังวลไดมแี ลวในปางกอน ทานจงใหกังวลนั้นเหือด
แหงเสีย กังวลในภายหลังอยาใหมีแกทาน ถาทานจักไมถือเอากังวล
ในทามกลาง ทานจักเปนคนสงบระงับกังวลไดเที่ยวอยู อาสวะ (กิเลส)
ซึ่งเปนเหตุถึงอํานาจมัจจุราชของชน ผูปราศจากความกําหนัดในนามรูป
โดยอาการทั้งปวง มิไดมี.
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา ทีช่ ตุกัณณีมาณพทูลถามอยาง
นี้แลว ภัทราวุธมาณพทูลถามปญหาเปนที่ ๑๒ วา ขาพระเจาทูล
ขออาราธนาพระองค ผูทรงละอาลัยตัดตัณหาเสียได ไมหวั่นไหว
(เพราะโลกธรรม) ละความเพลิดเพลินเสียได ขามหวงกิเลสพันไป
ไดแลว ละธรรมเปนเครื่องใหดําริ (ไปตาง ๆ) คือตัณหาและ
ทิฏฐิไดแลว มีพระปรีชาญาณอันดี ชนที่อยูชนบทตาง ๆ อยากจะ
ฟงพระวาจาของพระองค มาพรอมกันแลวจากชนบทนั้น ๆ ไดฟง
พระวาจาของพระองคแลวจักกลับไปจากที่นี่ ขอพระองคจงทรงแก
ปญหาเพื่อชนเหลานั้น เพราะวาธรรมนั้นพระองคไดทราบแลว.
พระศาสดาทรงพยากรณวา หมูช นนั้นควรจะนําตัณหาที่เปน
เหตุถือมั่น ในสวนเบื้องบนเบื้องต่ําเบื้องขวา คือ ทามกลางทั้งหมด
ใหสิ้นเชิง เพราะเขาถือมั่นสิ่งใด ๆ ในโลก มารยอมติดตามเขา
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ไดโดยสิ่งนั้น ๆ เหตุนั้นเมื่อภิกษุรูอยู เห็นหมูสัตวผูติดอยูในวัฏฏะ
เปนที่ตั้งแหงมารนี้วา ติดอยูเพราะความถือมั่นดังนี้ พึงเปนคนมีสติ
ไมถือมั่นกังวลในโลกทัง้ ปวง.
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา ทีภ่ ัทราวุธมาณพทูลถามอยาง
นี้แลว อุทยมาณพทูลถามปญหาเปนที่ ๑๓ วา ขาพระเจามีความ
ประสงคจะทูลถามปญหา จึงมาเฝาพระองคผูทรงนั่งบําเพ็ญฌาน มี
พระสันดานปราศจากกิเลสธุลี หาอาสวะมิได ไดทรงทํากิจที่จําจะ
ตองทําเสร็จแลวบรรลุถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง ขอพระองคจงทรงแสดง
ธรรมเปนเครื่องพน (จากกิเลส) ที่ควรรูทั่วถึง ซึ่งเปนเครื่องทําลาย
อวิชชา ความเขลาไมรูแจงเสีย.
พระศาสดาทรงพยากรณวา เรากลาวธรรมเปนเครื่องละความ
พอใจในกามและโทมนัสเสียทั้งสองอยาง เปนเครื่องบรรเทาความงวง
เปนเครื่องหามความรําคาญ มีอุเบกขากับสติเปนธรรมบริสุทธิ์ มี
ความตรึกกอปรดวยธรรมเปนเบื้องหนา วาเปนธรรมเครื่องพน (จาก
กิเลส) ที่ควรรูทั่วถึง ซึ่งเปนเครื่องทําลายอวิชชาความเขลาไม
รูแจงเสีย.
อุ. โลกมีอะไรผูกพันไว อะไรเปนเครื่องสัญจรของโลกนั้น
ทานกลาวกันวานิพพาน ๆ ดังนั้น เพราะละอะไรได.
พ. โลกมีความเพลิดเพลินผูกพันไว ความตรึกเปนเครื่องสัญจร
ของโลกนั้น ทานกลาวกันวานิพพาน ๆ ดังนี้ เพราะละตัณหาเสียได.
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อุ . เมื่อบุคคลมีสติระลึกอยางไรอยู วิญญาณจึงจะดับ. ขาพระเจา
ทั้งหลายมาเฝาแลว เพื่อทูลถามพระองค ขอใหไดฟงพระวาจา
ของพระองคเถิด.
พ. เมื่อบุคคลไมเพลิดเพลินเวทนาทั้งภายในภายนอก มีสติระลึก
อยางนี้ วิญญาณจึงจะดับ.
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา ทีอ่ ุทยามาณพทูลถามอยางนี้แลว
โปสาลมาณพทูลถามปญหาเปน ๑๔ วา ขาพระเจามีความประสงค
จะทูลถามปญหา จึงไดมาเฝาพระองค ผูทรงสําแดงพระปรีชาญาณ
ในกาลเปนอดีต ไมทรงหวั่นไหว (เหตุสุขทุกข) มีความ
สงสัยอันตัดเสียไดแลว บรรลุถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง ขาพระเจา
ขอทูลถามถึงญาณของบุคคล ผูมีความกําหนดหมายในรูปแจงชัด
(คือ ไดบรรลุรูปฌานแลว) ละรูปารมณทั้งหมดไดแลว (คือลวง
รูปฌานขึ้นไปแลว) เห็นอยูทั้งภายในภายนอกวา ไมมีอะไรสักนอย
หนึ่ง (คือ บรรลุอรูปฌาณที่เรียกวาอากิญจัญญายตนะ) บุคคลเชน
นั้นจะควรแนะนําสั่งสอนใหทําอยางไรตอไป.
พระศาสดาทรงพยากรณวา พระตถาคตเจาทราบภูมิเปนที่
ตั้งแหงวิญญาณทั้งหมด จึงทรงทราบบุคคลผูเชนนั้นแมยังตั้งอยูใน
โลกนี้วา มีอัธยาศัยนอมไปในอากิญจัญญายตนภพ มีอากิญจัญญายตนภพเปนที่ไปในเบื้องหนา บุคคลเชนนั้น รูวากรรมอันเปนเหตุ
ใหเกิดในอากิญจัญญายตนภพ มีความเพลิดเพลินยินดีเปนเครื่อง
๑

๑. พิมพครั้งนี้ พ.ศ. ๒๔๙๒ ไดแกตรงตามบาลี ๒๕/๕๔๗.
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ประกอบ ดังนี้แลว ลําดับนั้น ยอมพิจารณาเห็นสหชาตธรรม ใน
อากิญจัญญายตนฌานนั้น (คือธรรมทีเ่ กิดพรอมกันกับญาณนั้น) แจง
ชัดโดยลักษณะ ๓ (คือไมเที่ยงเปนทุกขไมใชตัว) ขอนี้เปนญาณ
อันถองแทของพราหมณเชนนั้น ผูมีพรหมจรรยไดประพฤติจบแลว.
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา ทีโ่ ปสาลมาณพทูลถามอยางนี้
แลว โมฆราชมาณพกราบทูลวา ขาพระเจาไดทูลภามปญหาถึง ๒
ครั้งแลว พระองคไมทรงแกประทานแกขาพระเจา ขาพระเจาไดยิน
วา ถาทูลถามถึง ๓ ครั้งแลว พระองคทรงแก ครัง้ วาอยางนี้แลว
ทูลถามปญหาเปนคํารบ ๑๕ วา โลกนี้ก็ดี โลกอืน่ ก็ดี พรหมโลกกับ
ทั้งเทวโลกก็ดี ยอมไมทราบความเห็นของพระองค เหตุฉะนี้ จึงมี
ปญหามาถึงพระองคผูมีพระปรีชา เห็นลวงสามัญชนทั้งปวงอยางนี้
ขาพระเจาจะพิจารณาเห็นโลกอยางไร มัจจุราช (ความตาย) จึงจะ
ไมแลเห็น คือวา จักไมตามทัน.
พระศาสดาทรงพยากรณวา ทานจงเปนคนมีสติ พิจารณาเห็น
โลก โดยความเปนของวางเปลา ถอนความตามเห็นวาตัวของเรา
เสียทุกเมื่อเถิด ทานจะขามลวงมัจจุราชเสียไดดวยอุบายอยางนี้ ทาน
พิจารณาเห็นโลกอยางนี้แล มัจจุราชจึงแลไมเห็น.
ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา ทีโ่ มฆราชมาณพทูลถามอยางนี้
แลว ปงคิยมาณพทูลถามปญหาเปนคํารบ ๑๖ วา ขาพระเจาเปนคน
แกแลว ไมมีกําลัง มีผิงพรรณสิ้นไปแลว ดวงตาของขาพระเจาก็
เห็นไมกระจาง หูก็ฟงไมสะดวก ขอขาพระเจาอยาเปนคนหลงฉิบหาย
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เสียในระหวางเลย ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมที่ขาพระเจาควรรูเปน
เครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้เสีย.
พระศาสดาทรงพยากรณวา ทานเห็นวา ชนทั้งหลายผูประมาท
แลว ยอมเดือดรอนเพราะรูปเปนเหตุ เพราะฉะนั้น ทานจงเปนคน
ไมประมาท ละความพอใจในรูปเสีย จะไดไมเกิดอีก.
ป. ทิศใหญ ๔ ทิศนอย ๔ เปน ๑๐ ทั้งทิศเบื้องบนเบื้องต่ํา
ที่พระองคไมไดเห็นแลว ไมไดฟงแลว ไมไดทราบแลว ไมไดรูแลว
แมนอยหนึ่งมิไดมีในโลก ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมที่ขาพระเจา
ควรรู เปนเครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้เสีย.
พ. เมื่อทานเห็นหมูมนุษย อันตัณหาครอบงําแลว มีความ
เดือดรอนเกิดแลว อันชราถึงรอบขางแลว เหตุนั้น ทานจงเปนคน
ไมประมาทละตัณหาเสีย จะไดไมเกิดอีก.
ในกาลเปนที่สุดแหงปญหา ที่พระศาสดาทรงพยากรณแก
ตน ๆ มาณพ ๑๕ คน เวนไวแตปงคิยมาณพ สงใจไปตามธรรมเทศนา ก็มีจิตพนจากอาสวะไมถือมั่นดวยอุปาทาน สวนปงคิยะ
เปนแตไดญาณเห็นในธรรม ไดยินวาปงคิยมาณพนั้นคิดถึงพราหมณ
พาวรีผูเปนอาจารย ในระหวางที่นั่งฟงธรรมเทศนาวา ลุงของเราหาได
ฟงธรรมเทศนาที่ไพเราะอยางนี้ไม อาศัยโทษที่ฟุงซานเพราะความรัก
อาจารยนั้น จึงไมอาจทําจิตใหสิ้นอาสวะได มาณพ ๑๖ คนกับ
ทั้งบริวารนั้นทูลขออุปสมบท พระศาสดาก็ทรงอนุญาตใหเปนภิกษุ
ดวยพระวาจาวา ทานทั้งหลายเปนภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากลาว
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ดีแลว ทานทั้งหลายประพฤติพรหมจรรยเถิด ดังนี้ ฝายพระปงคิยะ
ทูลลาพระศาสดากลับไปแจงขาวแกพราหมณพาวรีผูอาจารยแลว แสดง
ธรรมเทศนาแกปญหา ๑๖ ขอนั้นใหฟง ภายหลังไดสดับโอวาทที่พระ
ศาสดาสั่งสอน จึงทําจิตใหพนจากอาสวะได สวนพราหมณพาวรี
ผูอาจารย บรรลุธรรมาภิสมัย แตเพียงชั้นเสขภูมิ.
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ปริเฉทที่ ๙
วันหนึ่ง พระศาสดาทรงพระดําเนินอยูในพระวิหาร ทอดพระ
เนตรเห็นราธพราหมณ มีรางกายอันผอม มีผิวเศราหมองไมสดใส
ตรัสถามไดความวา ราธพราหมณอยากจะบวชไมมีใครบวชให เมื่อ
ไมไดบวชสมประสงค จึงไดเปนเชนนั้น จึงรับสั่งถามภิกษุทั้งหลาย
วา ใครระลึกถึงอุปการะของพราหมณผูนั้นไดบาง พระสารีบุตร
ทูลวา ขาพระเจานึกไดอยู วันหนึ่ง ขาพระเจาเที่ยวไปบิณฑบาต
ในกรุงราชคฤห พราหมณผูนั้นไดใหอาหารแกขาพระเจาทัพพีหนึ่ง
พระศาสดาตรัสวาดีละ ๆ สารีบุตร สัตบุรุษเปนคนกตัญูกตเวที ถา
อยางนั้น สารีบุตรใหพราหมณนั้นบวชเถิด ครั้นทรงพระอนุญาต ให
พระสารีบุตรบวชราธพราหมณอยางนี้แลว ตรัสสั่งใหเลิกอุปสัมปทา
ดวยสรณคมน ๓ ที่ไดทรงอนุญาตไวแลวแตเดิม ตั้งแตวันนั้นเปนตน
ไป ทรงอนุญาตใหสงฆอุปสมบทกุลบุตรดวยญัตติจตุตถกรรม คือ
ประกาศสงฆใหทราบดวยความที่จะอุปสมบทคนชื่อนั้น ครัง้ หนึ่งกอน
เรียกวาญัตติ แลวประกาศใหสงฆรูวา สงฆอุปสมบทคนชื่อนั้น
อีก ๓ ครั้ง เรียกวาอนุสสาวนา อยางนี้เรียกวาอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม ภายหลังทรงพระปรารภเหตุนั้น ๆ ทรงตั้งแบบแผนสําหรับ
อุปสมบทขึ้นโดยลําดับเต็มที่ดังนี้ :ใหผูที่จะอุปสมบท ปลงผมและหนวดเสียกอนแลว นุงผา
กาสาวพัสตร (คือผาที่ยอมดวยรสฝาด) ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่ง
ไหวเทาแลว นั่งกระโหยงประณมมือ ถืออุปชฌายะในภิกษุผูฉลาด
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สามารถมีพรรษาตั้งแต ๑๐ ขึ้นไป ดวยคําวา ขอทานจงเปนอุปชฌายะ
ของขาพระเจา ดังนี้ ๓ หน ครั้นภิกษุนั้นรับเปนอุปชฌายะดวยแสดง
อาการกาย วาจา อยางใดอยางหนึ่ง มีกลาววาดีละเปนตนแลว พึง
บอกบาตรจีวรวา "นี้บาตรของเจา นี้ผาทาบ (สังฆาฏิ) ของเจา
นี้ผาหมของเจา นี้ผานุงของเจา" ดังนี้แลว สงฆในมัชฌิมประเทศ
มีภิกษุประชุมกับตั้งแต ๑๐ รูปขึ้นไป ในปจจันตประเทศ ภิกษุ
ประชุมกันตั้งแต ๕ รูปขึ้นไป ตองสมมติภิกษุรูปหนึ่งใหเปนผูสอน
และไลเลียงผูที่จะอุปสมบท การสมมตินั้นเปน ๒ คือผูจะไปสอน
และไลเลียงสมมติเองก็ได ภิกษุอื่นสมมติใหก็ได สมมติตนเอง
อยางนี้ ภิกษุผูจะไปสอนและไลเลียงนั้น พึงประกาศใหสงฆทราบ
ดวยคําวา "ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อยางนี้ เปนผูมุงอุปสมบท
ของทานผูมีอายุมีชื่ออยางนี้" ดังนี้ ผูจ ะอุปสมบทและอุปชฌายะมีชื่อ
อยางไร พึงออกชื่ออยางนั้น เชนราธพราหมณเปนผูจะอุปสมบท
พระสารีบุตรเปนอุปชฌายะ พึงวาอยางนี้ "ขอสงฆจงฟงขาพเจา
ราธะเปนผูมุงอุปสมบทของทานผูมีอายุสารีบุตร ถากรรมของสงฆ
มีกาลอันถึงแลว ขาพเจาขอไปสอนราธะ" ดังนี้ ภิกษุอื่นสมมติ
ใหวาอยางนี้ "ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่ออยางนี้ เปนผูมุงอุปสมบท
ของทานผูมีอายุ มีชื่ออยางนี้ ถากรรมของสงฆมีกาลอันถึงแลว
ภิกษุมีชื่อยางนี้ ขอไปสอนผูมีชื่ออยางนี้" ดังนี้.
ภิกษุผูไดสมมติแลว พึงออกไปจากหมูสงฆ พาผูบวชไป
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ขางหนึ่ง สั่งสอนและไลเลียง ถามอันตรายที่เปนเหตุขัดของแกการ
อุปสมบท ดวยคําวา "ผูมีชื่ออยางนี้ เจาฟงนะ" สมัยนี้เปนกาลจริง
กาลแทของเจา สิ่งใดไดเกิดแลว เมื่อทานถามถึงสิ่งนั้น ในทามกลาง
สงฆ ถามี เจาพึงบอกวามี ถาไมมี เจาพึงบอกวาไมมี เจาอยาได
กระดาก เจาอยาไดเกอ ภิกษุทั้งหลายจักถามเจาอยางนี้ อาพาธ
เห็นปานนี้ ของเจามีหรือ โรคเรื้อน ฝ โรคกลาก มองครอ ลม
บาหมู เจาเปนมนุษยหรือ ? เจาเปนชายหรือ ? เจาเปนไทย (มิไดเปน
ทาส) หรือ ? เจาไมมีหนี้หรือ ? เจาไมไดเปนคนที่พระเจาแผนดินทรง
ชุบเลี้ยงหรือ ? เจาเปนคนที่มารดาบิดาอนุญาตแลวหรือ ? เจามีอายุ
ครบ ๒๐ ปแลวหรือ ? บาตรจีวรของเจาบริบูรณแลวหรือ ? เจามีชื่อ
อะไร ? อุปชฌายะของเจาชื่ออะไร ?.
ครั้งสอนและไลเลียงอยางนี้แลว ผูสอนและไลเลียงนั้น พึงเขา
ไปสูที่ประชุมสงฆ ประกาศใหสงฆทราบดวยคําวา "ขอสงฆจงฟง
ขาพเจา ผูมีชื่ออยางนี้ เปนผูมุงอุปสมบท ของทานผูมีอายุ มีชื่อ
อยางนี้ ผูนั้นขาพเจาสอนแลว ถากรรมของสงฆมีกาลอันถึงแลว
ขอใหผูมีชื่อยางนี้เขามาได" ครั้นประกาศอยางนี้แลว พึงเรียกผูจะ
อุปสมบทใหเขาไปในทามกลางสงฆ ฝายผูจะอุปสมบทครั้นเขาไปถึง
ทามกลางสงฆแลว พึงไหวเทาภิกษุทั้งหลายแลว นั่งกระโหยงประณม
มือ ออกวาจาขออุปสมบทวา "ขาพเจาขออุปสมบทตอสงฆ ขอ
สงฆจงอาศัยความเอ็นดูยกขาพเจาขึ้น" ดังนี้ ๓ ครั้ง ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
พึงสมมติตนเอง หรือสมมติภิกษุอื่นใหเปนผูถามอันตรายในทาม
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กลางสงฆ สมมติตนเองวาอยางนี้ "ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูนี้มีชื่อ
อยางนี้ เปนผูมุงอุปสมบท ของทานผูมีอายุมีชื่ออยางนี้ ถาวากรรม
ของสงฆมีกาลอันถึงแลว ขาพเจาขอถามอันตรายิกธรรมตอผูมีชื่อ
อยางนี้" สมมติใหผูอื่นพึงวาตามรูปความนี้ เปลี่ยนแตคําวา ขาพเจา
เปนชื่อของผูที่ตนจะสมมติให ภิกษุผูไดสมมติแลวนั้น พึงพูดกับผูจะ
อุปสมบทวา ผูมีชื่ออยางนี้ เจาฟงนะ สมัยนี้เปนกาลจริง เปนกาล
แทของเจา สิ่งใดเกิดแลว เราถามถึงสิ่งนั้น ถามี เจาพึงบอกวามี
ถาไมมี เจาพึงบอกวาไมมี ตอนั้นไปพึงถามอันตรายนั้น ๆ จนถึง
ถามชื่ออุปชฌายะเหมือนขางตน.
ครั้นทราบวาผูจะอุปสมบทนั้น เปนคนไมมีอันตรายขัดของแลว
ภิกษุผูหนึ่งซึ่งเปนคนฉลาดสามารถในกรรมนั้น พึงประกาศใหสงฆ
ทราบดวยวาจาวา "ขอสงฆ จงฟงขาพเจา ผูนี้ มีชื่ออยางนี้ เปนผู
มุงอุปสมบทของทานผูมีอายุมีชื่ออยางนี้ บริสุทธจากอันตรายิกธรรม
แลว บาตรจีวรของผูนี้บริบูรณแลว ผูมีชื่ออยางนี้ มีทานผูมีอายุมีชื่อ
อยางนี้เปนอุปชฌายะ ขออุปสมบทตอสงฆ ถากรรมของสงฆมีกาล
อันถึงแลว ขอสงฆพึงอุปสมบทผูมีชื่อยางนี้ มีทานผูมีอายุมีชื่อ
อยางนี้เปนอุปชฌายะ นี่เปนวาจาประกาศใหสงฆทราบ. ขอสงฆจง
ฟงขาพเจา ผูนี้ มีชื่ออยางนี้ เปนผูมุงอุปสมบทของทานผูมีอายุมีชื่อ
อยางนี้ บริสุทธจากอันตรายิกธรรมแลว บาตรจีวรของผูนี้บริบูรณ
แลว ผูมีชื่ออยางนี้ มีทานผูมีอายุมีชื่ออยางนี้เปนอุปชฌายะ ขอ
อุปสมบทตอสงฆ สงฆอุปสมบทผูมีชื่ออยางนี้ มีทานผูมีอายุมีชื่อ
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อยางนี้เปนอุปชฌายะ ความอุปสมบทผูมีชื่ออยางนี้ มีทานผูมีอายุ
มีชื่อยางนี้เปนอุปชฌายะ ควรแกทานผูมีอายุผูใด ขอทานผูมีอายุ
ผูนั้นพึงนิ่งอยู ไมควรแกทานผูมีอายุผูใด ขอทานผูมีอายุผูนั้นพึงพูด
ขึ้น. ขาพเจากลาวความนี่ แมหนที่ ๒ ฯ ล ฯ ขาพเจากลาวความนี่
แมหนที่ ๓ ฯ ล ฯ ผูมีชอื่ อยางนี้ มีทานผูมีอายุมีชื่ออยางนี้ เปน
อุปชฌายะ สงฆอุปสมบทแลว ความอุปสมบทผูมีชื่ออยางนี้ มีทาน
ผูมีอายุมีชื่อยางนี้ เปนอุปชฌายะ ควรแกสงฆ เหตุนั้น สงฆ
จึงนิ่งอยู ขาพเจาทรงจําขอนี้ไว ดวยความที่นิ่งอยูอยางนี้ " เพียง
เทานี้เปนเสร็จการอุปสมบท ตอไปนี้ พึงสอนใหรูจักเวลาอุปสมบท
และปจจัยที่อาศัยของผูอุปสมบทแลว และกิจที่ไมควรทํา ผูอุปสมบท
แลวนั้นตองอยูในสํานักแหงอุปชฌายะ หรือในสํานักแหงอาจารย
ศึกษาธรรมวินัยเปนอยางนอยที่สุดเพียง ๕ ป จนมีความรูพอที่จะ
รักษาตัวเองไดจึงจะอยูไดตามลําพัง.
การอุปสมบทนี้ ทรงอนุญาตพรอมดวยสมบัติ ๔ เปน ๕ ทั้ง
ตองทํากิจเบื้องตนใหสําเร็จ สมบัติ ๔ นั้น คือ วัตถุสมบัติ ๑ สีมาสมบัติ ๑ ปริสสมบัติ ๑ กรรมวาจาสมบัติ ๑ วัตถุสมบัตินั้น คือ
คนผูอุปสมบท ไมไดเปนคนตองหาม คนตองหามนั้น คือคนกะเทย
คนมีสองเพศ คนปลอมเขาเปนภิกษุ คนไปเขาลัทธิอื่นทั้งเพศภิกษุ
คนฆาบิดามารดา คนฆาพระอรหันต คนประทุษรายภิกษุณี คน
ทําลายสงฆ คนทําโลหิตในกายพระพุทธเจาใหหอขึ้น คนลวงขอหาม
ขาดจากเพศภิกษุแลว คนมีอายุยังไมถึง ๒๐ และสัตวดิรัจฉาน เหลานี้
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เปนคนตองหาม อุปสมบทไมได. สวนคนที่มีเหตุขัดขวางอยางอื่น
มีคนเปนโรค ๕ อยางเปนตน เปนแตคนยังไมสมควรจะอุปสมบท.
สีมาสมบัตินั้น คือแดนเปนเขตสามัคคีของสงฆ ตางโดยที่ซึ่งสงฆ
กําหนดและไมไดกําหนด สงฆกําหนดที่เทาใด ที่เทานั้นเปนแดน
สามัคคี. สวนที่ซึ่งสงฆไมไดกําหนด ถาเปนบานตลอดแดนบาน ถา
เปนปาไมมีบาน แดนขางละ ๔๙ วาโดยรอบ ถาเปนแมน้ํา ทะเล
หรือบึงที่เกิดเอง แดนชั่วสาดน้ําโดยรอบ ที่ในกําหนดเทานี้เปนเขต
สามัคคี. ปริสสมบัตินั้น ภิกษุบรรดามีในเขตสามัคคีนั้น ตองประชุม
กันทั้งหมด หรือใหความพอใจ ยอมใหทํากรรมนั้น แตตองประชุมกัน
โดยอยางนอย ในมัชฌิมประเทศ เพียง ๑๐ รูป ในปจจันตประเทศ
เพียง ๕ รูป ผูที่ประชุมกันนั้น ยอมใหกรรมนั้นเปนไปตามประกาศ
ไมคัดคาน. กรรมวาจาสมบัตินั้น คือ ประกาศใหสงฆทราบวาทํากรรม
นั้นตามกําหนดที่กลาวแลว ทํากิจเบื้องตนใหสําเร็จนั้นคือ ใหผูจะ
อุปสมบทถืออุปชฌายะกอน จะถึงถามอันตรายในที่ประชุมสงฆ.
ขอที่พระศาสดาทรงอนุญาต ใหสงฆอุปสมบทราธพราหมณนี้
เปนอันยกสงฆใหเปนใหญในกิจที่สําคัญ ที่เนื่องดวยการปกครองของ
หมูสาวกที่เปนบรรพชิต ไมทรงใหอาํ นาจแกเอกชน ดูเหมือนพระองค
เอง ตั้งแตมองอํานาจใหแกสงฆแลว ก็ไมประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา
แกผูใดผูหนึ่งเลย ขอที่ทรงอนุญาตใหมีอุปชฌายะนั้น ก็เพื่อจะใหเปน
คนนําเขาหมูสงฆ และเปนผูคอยดูแลผิดและชอบ ขอที่ทรงอนุญาต
ใหพรอมดวยสมบัติ ๔ นั้น ก็เพื่อจะหามกันคนที่ไมควรอยูในหมูและ
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เพื่อจะใหกรรมอันนี้เปนไปโดยความพรอมเพรียงของหมู ที่ไมเปน
การแกงแยง ถาจะเทียบดวยธรรมเนียมในบัดนี้ ก็เหมือนกับธรรม
เนียมของสภา (โซไซเอติ) อันหนึ่ง.
ฝายพระราธะ ครั้นอุปสมบทแลว ภายหลังวันหนึ่งเขาไปเฝา
พระศาสดาทูลวา ขอพระองคจงแสดงธรรมแกขาพระเจาโดยยอ ๆ ที่
ขาพระเจาไดฟงแลว จักหลีกออกจากหมูอยูแตผูเดียว เปนคนไม
ประมาท มีความเพียร สงจิตไปในภาวนา พระศาสดาตรัสสอนวา
ราธะ สิ่งใดเปนมาร ทานจงละความกําหนัดพอใจในสิ่งนั้นเสีย อะไร
เลาชื่อวามาร ? รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งไมเที่ยง
เปนทุกข ไมใชตน มีความสิ้นไปเสื่อมไป เกิดขึ้นแลวดับไปเปน
ธรรมดา ชื่อวามาร ทานจงละความกํานัดพอใจในรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ นั้นเสีย พระราธะรับโอวาทที่พระศาสดา
ตรัสสอนอยางนี้แลว เที่ยวจาริกไปกับพระสารีบุตร ครั้นบรรลุพระอรหัตแลวทานพามาเฝาพระศาสดา ๆ ทรงปราศรัยตรัสถามวา สัทธิวิหาริกของทานผูนี้เปนอยางไร พระสารีบุตรทูลสรรเสริญวาเปนคน
วางายอยางยิ่ง เมื่อแนะนําสั่งสอนวา สิ่งนี้ควรทํา สิ่งนั้นไมควรทํา
ทานจงทําสิ่งนี้ อยาทําสิ่งนั้น ดังนี้ ไมเคยโกรธเลย. พระศาสดา
ตรัสสอนใหภิกษุทั้งหลายถือเอาเปนตนอยางวา ทานทั้งหลายจะเปน
คนวางายอยางราธะเถิด เมื่อพระอาจารยชี้โทษสั่งสอนอยาโกรธ ควร
คบบัณฑิตที่ตนสําคัญเห็นวาเปนคนแสดงโทษ กลาวขม ใหเปนดุจ
คนชี้บอกขุมทรัพยให เพราะคบบัณฑิตเชนนั้น มีคุณประเสริฐ ไม
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มีโทษลามกเลย และทรงสรรเสริญพระราธะวา เปนยอดของภิกษุ
ที่มีปฏิภาณ คือญาณแจมแจงในธรรมเทศนา.
ฝายพระอัญญาโกณฑัญญะ ในสมัยที่พระศาสดาเสด็จอยูในกรุง
ราชคฤห ไปกรุงกบิลพัสดุ บวชปุณณมาณพที่เปนบุตรนางพราหมณี
มันตานี ซึ่งเปนพี่นองหญิงของทาน. พระปุณณะนั้น บวชแลวไปอยู
ในประเทศชื่อชาติภูมิ ไมชานัก บําเพ็ญเพียรก็สําเร็จพระอรหัต
ทานตั้งอยูในคุณธรรม ๑๐ อยาง คือมักนอย สันโดษ ชอบสงัด
ไมชอบเกี่ยวของดวยหมู ปรารภความเพียร บริบรู ณดวยศีล สมาธิ
ปญญา วิมุตติ ความรูเห็นในวิมุตติ, แมเมื่อมีบริษัท ทานก็สั่งสอน
ใหประกอบในคุณธรรม ๑๐ ประการนั้น. ภายหลังภิกษุที่เปนบริษัท
ลาไปเฝาพระศาสดา ทูลพรรณนาคุณอุปชฌายะของตนวา ตั้งอยูใน
คุณธรรม ๑๐ ประการนัน้ และสั่งสอนใหบริษัทประกอบในคุณธรรม
๑๐ ประการนั้น. ในเวลานั้น พระสารีบุตรนั่งอยูที่นั้น ไดยินภิกษุ
เหลานั้นทูลพรรณนาคุณพระปุณณะ ประสงคจะรูจักและจะสั่งสนทนา
กัน เมื่อพระศาสดาเสด็จมาเมืองสาวัตถีแลวทานมาเฝา พอหลีกไปจาก
ที่เฝาแลว พระสารีบุตรทราบขาวจึงไปหาปราศรัยกันแลว ถามวา
ทานผูมีอายุ ทานจะประพฤติพรหมจรรยในพระศาสนาของเราหรือ ?
ปุ. อยางนั้นแหละ ทานผูมีอายุ.
สา. ทานประพฤติพรหมจรรย เพื่อศีลบริสุทธหรือ ?
ปุ. ไมอยางนั้น.
สา. เพื่อความบริสุทธิ์หรือ ?
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ป. ไมอยางนั้น.
สา. เพื่อจิตบริสุทธหรือ ?
ปุ. ไมอยางนั้น.
สา. เพื่อปญญาเปนเครื่องขามลวงความสงสัยบริสุทธหรือ ?
ปุ. ไมอยางนั้น.
สา. เพื่อปญญาเปนเครื่องรูเห็นธรรมที่เปนทางและไมใชทางอัน
บริสุทธหรือ ?
ปุ.ไมอยางนั้น.
สา. เพื่อปญญาเปนเครื่องรูเห็นในขอปฏิปทาอันบริสุทธหรือ ?
ปุ. ไมอยางนั้น.
สา. เพื่อปญญาอันเปนเครื่องรูเห็นในวิมุตติอันบริสุทธหรือ ?
ปุ. ไมอยางนั้น.
สา. ขาพเจาถามทานวา ทานประพฤติพรหมจรรย เพื่อยาง
นั้นหรือ ๆ ทานก็ตอบวา ไมอยางนั้น ๆ เมื่อเปนอยางนี้ ทาน
ประพฤติพรหมจรรยเพื่ออะไรเลา ?
ปุ. เราประพฤติพรหมจรรย เพื่อความดับไมมีเชื้อ.
สา. ศีลบริสุทธหรือ เปนความดับไมมีเชื้อ หรือธรรมมีจิต
บริสุทธเปนตน ?
ปุ. ไมอยางนั้น.
สา. ความดับไมมีเชื้อนั้น พนจากธรรมเหลานี้หรือ ?
ปุ. ไมอยางนั้น.
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สา. ขาพเจาถามทานวา อยางนั้น ๆ หรือ เปนความดับไมมี
เชื้อ ทานก็ตอบวา ไมใชอยางนั้น ๆ ความแหงคําที่ทานพูดนี้จะพึง
เห็นไดอยางไรเลา ?
ปุ. ทานผูมีอายุ ถาพระศาสดาจักบัญญัติธรรมเหลานี้วา เปน
ความดับไมมีเชื้อแลว ก็จะชื่อวาบัญญัติธรรม ทีย่ ังมีเชื้อวา เปน
ความดับไมมีเชื้อไป ถาความดับไมมีเชื้อ จักพนจากธรรมเหลานี้ไป
ปุถุชนก็จงพึงชื่อวาดับไมมีเชื้อ เพราะปุถุชนไมมีธรรมเหลานี้ ถา
อยางนั้น ขาพเจาจะทําความเปรียบใหทานฟง คนมีปญญาบางพวก
ในโลกนี้ ยอมรูความแหงคําที่พูดไดดวยความเปรียบ เปรียบเหมือน
ราชการรีบอยางหนึ่งในเมืองสาเกตมีขึ้นแดพระเจาปเสนทิ ยังกําลัง
เสด็จอยูที่กรุงสาวัตถี ก็ในระหวางแหงกรุงสาวัตถีและในเมืองสาเกต
จะตองเสด็จพระราชดําเนินดวยรถพระที่นั่ง ๗ ผลัด พระเจาปเสนทิก็
เสด็จออกจากกรุงสาวัตถี ทรงรถพระที่นั่งที่ ๑ ทีป่ ระตูพระราชวังถึง
รถพระที่นั่งที่ ๒ จึงเสด็จลงจากรถพระที่นั่นที่ ๑ ขึ้นรถพระทีน่ ั่งที่ ๒
เปนผลัด ๆ โดยนัยนี้ จนถึงเสด็จขึ้นรถพระที่นั่งที่ ๗ ถึงเมืองสาเกต
ประทับที่ประตูพระราชวัง ถามีพระวงศหรือขาราชการที่คอยรับอยูที่
ประตูพระราชวังนั้น ทูลถามวา พระองคเสด็จพระราชดําเนินจากรุง
สาวัตถีถึงเมืองสาเกต ดวยรถพระทีน่ ั่งผลัดนี้ผลัดเดียวหรือ พระเจา
ปเสนทิตรัสบอกอยางไร จึงจะเปนอันตรัสบอกถูกตอง ?
สา. ทานผูมีอายุ พระเจาปเสนทิ ตรัสบอกเรื่องที่พระองคทรง
รถออกจากกรุงสาวัตถีเปนผลัด ๆ ตั้งแตผลัดที่ ๑ จนถึงผลัดที่ ๗ จึง
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ถึงเมืองสาเกต จึงจะเปนตรัสบอกถูกตอง.
ปุ. ทานผูมีอายุ ขอนี้ก็ฉันนั้น ธรรม ๗ ประการมีศีลบริสุทธ
เปนตน ก็เปนประโยชนแกกันและกันขึ้นไปโดยลําดับ จนถึงความ
ดับไมมีเชื้อเหมือนกัน.
เมื่อพระปุณณะชักความเปรียบใหฟงอยางนี้แลว พระสารีบุตร
ถามวา ทานผูมีอายุมีชื่ออะไร สพรหมจารีเรียกทานวาอยางไร ?
ปุ. ขาพเจาชื่อปุณณะ สพรหมจารีเรียกขาพเจาวา มันตานีบุตร.
สา. เปนอัศจรรยหนอ ธรรมอันลึก ทานผูมีอายุ ปุณณมันตานีบุตร ไดชักมาแกแลว ดวยปญญาอันลึก เหมือนสาวกผูได
สดับแลวรูจักคําสอนของพระศาสดาโดยถูกตองแทแลว.
ครั้นพระสารีบุตรวาอยางนี้แลว พระปุณณะถามวา ทานผูมี
อายุมีชื่ออะไร ? สพรหมจารีเรียกทานวาอยางไร ?
สา. ขาพเจาชื่ออุปติสสะ สพรหมจารีเรียกขาพเจาวาสารีบุตร.
ปุ. ถาขาพเจารูวาทานผูมีอายุชื่อสารีบุตร คําที่พูดไปเพียงนี้คง
จะไมแจมแจงแกขาพเจาได เปนอัศจรรยหนอ ธรรมอันลึก ทานผูมี
อายุสารีบุตรไดชักเอามาถามแลวดวยปญญาอันลึก.
พระเถระทั้งสอง ก็อนุโมทนาภาษิตของกันและกัน พระปุณณะ
นั้น อาศัยความที่ตนตั้งอยูในคุณเชนใดแลว สอนผูอื่นใหตั้งอยูใน
คุณเชนนั้น พระศาสดาทรงสรรเสริญวา เปนยอดธรรมกถึกองคหนึ่ง
ในพระพุทธศาสนา.
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ปริเฉทที่ ๑๐
ฝายพระเจาสุทโธทนะไดทรงทราบวา พระราชโอรสของพระ
องค ไดตรัสรูธรรมวิเศษแลว เสด็จมาทรงสั่งสอนมหาชนอยูที่กรุง
ราชคฤห มีพระราชประสงคจะใครเห็น จึงตรัสสั่งกาฬุทายีอมาตย
ซึ่งเปนคนคุนเคยกับพระศาสดาแตครั้งยังเยาวดวยกัน ใหไปเชิญ
เสด็จมายังกรุงกบิลพัสดุ กาฬุทายีอมาตยกราบถวายบังคมลาไปถึง
กรุงราชคฤหเขาไปเฝาพระศาสดา ไดฟงธรรมเทศนาบรรลุพระอรหัตผลตั้งอยูในความเปนภิกษุแลว ทูลเชิญเสด็จพระศาสดาพรอมดวย
ภิกษุสงฆเปนพุทธบริวารไปกรุงกบิลพัสดุ พระศาสดาเสด็จถึงกรุง
กบิลพัสดุแลวประทับอยูที่นิโครธาราม ทรงแสดงธรรมเทศนาแก
พระราชบิดาและนางมหาปชาบดีโคตมีพระนานาง ประกาศสุจริตให
ไดความเชื่อความเลื่อมใสแลว วันหนึ่งมีการอาวาหวิวาหมังคลาภิเษกแหงนันทกุมาร พระองคเสด็จไปเสวยที่ตําหนักแหงนันทกุมาร
เสร็จแลว ทรงสงบาตรใหนันทกุมารถือไวแลว ตรัสอวยชัยมงคล
แลวเสด็จกลับ สวนนันทกุมารถือบาตรตามเสด็จไป ดวยสําคัญวา
ถาทรงรับบาตรในที่แหงใดแลวก็จะรีบกลับมา แตไมสามารถจะทูล
เตือนได เพราะมีความเคารพ สวนนางที่จะเปนเทวีของนันทกุมาร
ไดเห็นอาการอยางนั้นจึงรองสั่งวา ขอพระลูกเจาจงดวนเสด็จกลับ
มา ครั้นพระศาสดาเสด็จถึงวิหารแลวตรัสถามนันทกุมารวา นันทะ
ทานจักบวชหรือ นันทกุมารแมมีใจไมสมัครจะบวช แตไมอาจขัด
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เพราะมีความเคารพมากจึงทูลรับยอมจะบวช ครั้นบวชแลว หวน
ระลึกถึงคํานางเทวีที่รองสั่งไวเมื่อมา มีความกระสันไมผาสุกในที่จะ
ประพฤติพรหมจรรยตอไป คิดใครจะสึกออกมา ภายหลังพระศาสดา
พาเที่ยวจาริกไป ใหเห็นหญิงที่มีรูปงามกวานางเทวีนั้น ใหพระ
นันทะละความรับรูปนางเทวีเสีย มุงหมายในรูปหญิงที่งาม ๆ กวานั้น
ตอไป ภายหลังพระนันทะเห็นวา ความรักไมมีที่สุดก็บรรเทาเสียได
เปนผูไมประมาทบําเพ็ญเพียร ก็ไดบรรลุพระอรหัตผล.
วันหนึ่ง พระศาสดาเสด็จไปที่พระราชนิเวศนของพระราชบิดา
นางยโสธราซึ่งเปนพระราชเทวีเกาของพระองค สงราหุลกุมารผูเปน
โอรสออกมาขอราชสมบัติที่ตนควรจะได เพราะวาพระศาสดาเปน
พระโอรสใหญ ของพระเจาสุทโธทนะ ควรจะไดรับราชสมบัติสืบ
พระวงศ เมื่อพระองคไมทรงรับแลว ก็ควรที่จะประทานใหพระโอรส
นางเห็นเหตุอยางนี้ จึงสงราหุลกุมารออกไปทูลขอราชสมบัติ ราหุลกุมารออกไปเฝาเจรจาปราศรัยแสดงความรักมีประการตาง ๆ ครั้น
เห็นพระศาสดาจะเสด็จกลับ ก็รองทูลขอราชสมบัติตามเสด็จมา ก็
บรรดาธนสมบัติที่จะถาวรมั่นคง และประเสริฐยิ่งกวาคุณสมบัติมิไดมี
เหตุนั้น พระศาสดาจึงตรัสสั่งพระสารีบุตรวา ถาอยางนั้น สารีบุตร
จงบวชใหราหุลเถิด ครั้งนั้นราหุลกุมารยังเยาวอยู มีอายุยังไมครบ
อุปสมบท พระสารีบุตรจึงทูลถามวา จะโปรดใหขาพระเจาบวช
ราหุลกุมารอยางไร พระศาสดาทรงปรารภเรื่องนี้เปนเหตุ จึงทรงพระ
อนุญาตใหภิกษุบวชกุลบุตร ที่มีอายุยังไมครบอุปสมบทใหเปนสามเณร
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ดวยใหรับสรณคมน ๓ เหมือนวิธีอุปสมบทที่ทรงอนุญาตแกภิกษุ เมื่อ
ครั้งแรกสงไปประกาศศาสนาในทิศนั้น ๆ แลว รับสั่งใหเลิกเสีย เมื่อ
ครั้งอนุญาตอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม.
ฝายพระเจาสุทโธทนะ เมื่อพระศาสดาและพระนันทะซึ่งเปน
พระโอรสจะไดสืบพระวงศทรงผนวชแลว ทรงพระโทมนัสเปนอันมาก
ถึงอยางนั้นก็ยังหวังพระหฤทัยอยูวา ราหุลกุมารจะสืบพระวงศตอไป
ครั้นราหุลกุมารบวชแลว สิ้นผูที่จะสืบพระวงศ ยิ่งทรงพระโทมนัส
มากขึ้น ทรงพระปรารภถึงทุกขอันนี้ที่จะพึงมีแกมารดาบิดาในตระกูล
อื่น ในเวลาเมื่อบุตรออกบวช จึงเสด็จไปเฝาพระศาสดาทูลขอพร วา
ขออยาใหพระภิกษุทั้งหลายบวชบุตรที่บิดามารดายังไมอนุญาตตอไป
พระศาสดาก็ทรงอนุมัติตามที่ทูลขอ ครั้นเสด็จอยูในกรุงกบิลพัสดุโดย
ควรแกความตองการแลว เสด็จเที่ยวจาริกไปในบานเมืองนั้น ๆ ตาม
สมควรแกเวลา.
ฝายพระราหุลบวชเปนสามเณรแลว ตามเสด็จพระศาสดาและ
อุปชฌายะของตนไป ครั้นอายุครบแลวก็ไดอุปสมบทเปนภิกษุ วัน
หนึ่ง พระราหุลอยูในสวนมะมวงแหงหนึ่งในกรุงราชคฤห พระศาสดา
เสด็จไปที่นั้น พระราหุลไดเห็นเสด็จมาแตไกล จึงปูอาสนะและตั้ง
น้ําลางพระบาทไว พระศาสดาเสด็จถึงแลวประทับบนอาสนะนั้นแลว
ทรงลางพระบาทแลว ทรงยกภาชนะน้ําขึ้น ตรัสถามพระราหุลวา ราหุล
เจาเห็นภาชนะน้ํานี้เปลาไมมีน้ําหรือไม.
พระราหุลกราบทูลรับวา พระพุทธเจาขา.
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พ. นี่แลฉันใด สมณคุณของชนที่ไมมีความละอายในการ
แกลงกลาวเท็จ ก็เปลาไมมีฉันนั้น ผูใดไมมีความละอายในการแกลง
กลาวเท็จ ผูนั้นจะไมทําความชั่ว แมแตอยางใดอยางหนึ่งไมมีเลย
เหตุนั้น เจาจงสําเหนียกวา เราจักไมพูดเท็จเลย ราหุล พระจกเงามี
ประโยชนอะไร.
ร. มีประโยชนสําหรับจะสอง พระพุทธเจาขา.
พ. นี่แลฉันใด ปญญาก็มีประโยชนสําหรับสอดสองฉันนั้น
เจาพึงพิจารณาดูเสียกอนแลวจึงทําการงานดวยกายวาจาใจ เจาใคร
จะทําการงานอะไรพึงพิจารณาดูเสียกอน ถารูวา สิ่งนี้เปนไปเพื่อ
เบียดเบียนตนก็ดี เพื่อเบียดเบียนผูอื่นก็ดี เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู
อื่นก็ดี เปนอกุศลมีผลเปนทุกข การงานเชนนี้เจาไมควรอาจ ไมควร
ทํา ถารูวาสิ่งนี้ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนอยางนั้น เปนกุศลมีผลเปน
สุข การงานเชนนั้นเจาควรอาจ ควรทํา แมทําอยูก็พึงพิจารณา
อยางนั้น ถารูวาเปนโทษเชนกลาวแลว เจาพึงงดเสีย ถารูวาไมมีโทษ
เจาจึงหมั่นทําเถิด แมทําแลว ก็พึงพิจารณาอยางนั้น ถารูวามีโทษ
ถาเปนกายกรรม วจีกรรม เจาพึงแสดงเปดเผยทําใหกระจางในครู
หรือสพรหมจารีอื่นแลวระวังตอไป ถาเปนมโนกรรม เจาพึงเบื่อ
หนายละอายเกลียดชังแลวระวังตอไป ถารูวาไมมีโทษ เจาพึงอยูดวย
ปติปราโมทย ศึกษาในธรรมที่เปนกุศลทุกคืนวันเถิด ราหุล สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในกาลลวงแลว ไดชําระการงานดวยกาย
วาจาใจใหหมดจดแลว สมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ไดพิจารณา
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แลวอยางนี้กอน แมถึงสมณพราหมณ ในกาลขางหนา และใน
กาลบัดนี้ ก็เปนอยางนั้น เหตุนั้น เจาพึงสําเหนียกวา เราจักพิจารณา
แลว ชําระกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมหมดจด เจาพึง
สําเหนียกไวอยางนี้ พระศาสดาตรัสสอนพระราหุลอยางนี้แลว เสด็จ
กลับไป.
วันหนึ่งพระราหุลไปเฝา พระศาสดาทรงสั่งสอนในรูปกัมมัฏฐาน
วา ราหุล ธาตุ ๕ อยาง คือ ปฐวี ธาตุดิน ๑ อาโป ธาตุน้ํา ๑ เตโช
ธาตุไฟ ๑ วาโย ธาตุลม ๑ อากาศธาตุ ชองวาง ๑ ปฐวีธาตุเปน
อยางไร ปฐวีธาตุ มีทั้งภายในภายนอก ปฐวีธาตุภายในเปนอยาง
ไร สิ่งใดเปนไปจําเพาะตน คือที่บุคคลกําหนดถือเปนของตน อัน
แขนแข็งมีใจครอง คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น
กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส
สายรัดไส อาหารใหม อาหารเกา และสิ่งอื่นอีก ที่มีอาการเชนนี้
สิ่งนั้นเรียกวาปฐวีธาตุภายใน, อาโปธาตุเปนอยางไร อาโปธาตุมี
ทั้งภายในภายนอก อาโปธาตุภายในอยางไร สิ่งใดเปนไปจําเพาะตน
คือ ที่บุคคลกําหนดถือเปนของตน อันซึมซาบเอิบอาบอยูในปฐวีธาตุมีใจครอง คือ ดี เสมหะ หนอง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา
เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร และสิ่งอื่นอีกที่มีอาการ
เชนนี้ สิ่งนั้นเรียกอาโปธาตุภายใน, เตโชธาตุเปนอยางไร เตโชธาตุ
มีทั้งภายในภายนอก เตโชธาตุภายในเปนอยางไร สิ่งใดเปนไป
จําเพาะตน คือที่บุคคลกําหนดถือเปนของตน เปนของรอนมีใจ
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ครอง คือสิ่งที่ทํากายใหอุน สิ่งที่ทํากายใหทรุดโทรม สิ่งที่ทํากาย
ใหกระวนกระวาย สิ่งที่ทําอาหารที่กินแลว ดื่มแลว เคี้ยวแลว
ชิมแลวใหแปรไป และสิ่งอื่นอีกที่มีอาการเชนนี้ สิ่งนั้นเรียกวา
เตโชธาตุภายใน, วาโยธาตุเปนอยางไร วาโยธาตุมีทั้งภายในภาย
นอก วาโยธาตุภายในเปนอยางไร สิ่งใดเปนไปจําเพาะตน คือที่
บุคคลกําหนดวาเปนของตน อันพัดไปมีใจครอง คือลมอันพัดขึ้นเบื้อง
บน ลมพัดลงเบื้องต่ํา ลมนอนอยูในทอง ลมนอนอยูในลําไส ลม
ซานไปตามตัว ลมหายใจเขาออก และสิ่งอื่นอีกที่มีอาการเชนนี้
สิ่งนั้นเรียกวาวาโยธาตุภายใน, อากาศธาตุเปนอยางไร อากาศธาตุ
มีทั้งภายในภายนอก อากาศธาตุภายในเปนอยางไร สิ่งใดเปนไป
จําเพราะตน คือบุคคลกําหนดคือวาเปนของตน ที่เปนชองวางอันเนื้อ
และเลือดไมถูกตองกัน คือ ชองหู ชองจมูก ชองปาก ชองที่กลืน
อาหาร ชองที่อาหารตั้งอยู และชองที่อาหารออกโดยสวนภายใต
และสิ่งอื่นอีกที่มีอาการเชนนี้ สิ่งนั้นเรียกวาอากาศธาตุภายใน, ธาตุ ๕
ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี ก็เปนแตเพียงธาตุละอยาง ๆ เทานั้น เจาพึง
เห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางไรวา สิ่งนั้นไมใชของเรา
สวนนั้นไมเปนเรา สวนนั้นไมใชตัวของเรา ครัน้ เห็นอยางนี้แลว
ยอมเบื่อหนาย ทําใจไมใหกําหนัดอยูในธาตุ ๕ นัน้ ได ราหุล เจาจง
เจริญภาวนาทําใจใหเสมอดินน้ําไฟลมอากาศ เพราะวาเมื่อเจาทําได
อยางนี้ อารมณที่มาถูกตองเปนที่ชอบใจก็ดี ไมเปนที่ชอบใจก็ดี ซึ่ง
เกิดขึ้นแลว จักไมครอบงําจิตตั้งอยูได เปรียบเหมือนชนทั้งหลาย
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ทิ้งของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง ลงในแผนดิน เทของสะอาดบาง
ไมสะอาดบาง ลงในน้ํา ไฟไหมเผาของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง
ลมพัดกระพือของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง ดินน้ําไฟลมไมรักหรือ
ชังของที่สะอาดหรือไมสะอาด และอากาศไมติดอยูในที่ไหน ๆ ฉันใด
เจาจงเจริญภาวนาใหเสมอดวยดินน้ําไฟลมอากาศฉันนั้น เมื่อเจาทําได
อยางนี้ อารมณที่มาถูกตองเปนที่ชอบใจก็ดี ไมเปนที่ชอบใจก็ดี
ซึ่งเกิดขึ้นแลว จักไมครอบงําจิตตั้งอยูได.
ครั้นพระศาสดาตรัสสอน ในรูปกัมมัฏฐานอยางนี้แลว ตรัส
สอนในกัมมัฏฐานอื่นตอไปวา ราหุล เจาจงเจริญภาวนาคือเมตตา
คิดใหหมูสัตวเปนสุขทั่วหนา กรุณาคิดจะใหหมูสัตวพันจากทุกขทั่ว
หนา มุทิตารื่นเริงบันเทิงเพราะสมบัติที่ผูอื่นได อุเบกขาเพิกเฉยเปน
กลางไมเขาขางไหน อสุภ พิจารณารางกายวาไมงาม อนิจจสัญญา
พิจารณาเห็นสังขารวาไมเที่ยง เมื่อเจาเจริญเมตตา จักละพยาบาท
ความคิดแชงผูอื่นใหฉิบหายเสียได เมื่อเจริญกรุณา จักละความคิด
เบียดเบียนผูอื่นเสียได เมื่อเจริญมุทิตา จักละความอิสสาไมยินดีเสียได
เมื่อเจริญอุเบกขา จักละความชอบใจและไมชอบใจอันกรทบจิตเสียได
เมื่อเจริญอสุภ จักละความกําหนัดรักใครเสียได เมื่อเจริญอนิจจสัญญา
จักละความถือตัวเสียได อนึ่ง เจาจงเจริญภาวนา คือตั้งสติกําหนด
ลมหายใจเขาออก เพราะภาวนานี้ บุคคลเจริญทําใหมาก ยอมมีผล
อานิสงสใหญ.
ครั้นทรงสอนจบแลว พระราหุลมีจิตยินดี รับคําสอนของ
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พระศาสดา ภายหลัง พระราหุลไดฟงโอวาทที่พระศาสดาทรง
สั่งสอนในทางวิปสสนา คลายกับโอวาที่ตรัสสอนภิกษุปญจวัคคีย
เปนแตในที่นี้ยกอายตนะภายในภายนอกเปนตน ขึ้นแสดงแทนขันธ ๕
สงจิตไปตามเทศนา ก็ไดบรรลุพระอรหัตผล พระราหุลนั้นเปน
ผูใครศึกษาธรรมวินัย ตั้งแตครั้งยังเปนสามเณร พระศาสดาจึงทรง
สรรเสริญวา เปนยอดแหงสาวกในขอนี้.
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ปริเฉทที่ ๑๑
ครั้งหนึ่ง พระศาสดาเสด็จอยูในอนุปยนิคม ของมัลลกษัตริย
ในเวลานั้น ศากยกุมารซึ่งเปนคนมีชื่อเสียง คนรูจักมาก ออกบวช
ตามพระศาสดาเปนอันมาก วันหนึ่ง มหานามศากยะ ซึ่งเปนโอรส
ของอมิโตทนศากยะ ตรึกถึงเรื่องนี้แลว จึงวาแกอนุรุทธศากยะผู
นองวา พออนุรุทธะ ไมมีใคร ๆ ออกบวช จากตระกูลของเรา
ตามพระศาสดาเลย ควรเจาหรือพี่ คนใดคนหนึ่งจะออกบวชบาง.
อนุรุทธศากยะตอบวา นองเปนคนเคยตั้งอยูในความสุข ไม
สามารถจะบวชได พี่บวชเถิด.
มหานามศากยะจึงกลาววา ถาอยางนั้น เจาจงเรียน ใหรจู ัก
การงานของผูอยูครองเรือน พี่จะสอนเจา ผูอยูครองเรือน เมื่อถึง
หนาที่นาพึงใหไถนากอน ครั้นใหไถเสร็จแลว พึงใหหวานหรือให
ตกกลาไว พอไดที่แลวเอาลงดํา ครั้นใหหวานหรือดําแลว ตองให
ขุดลําราง ซึ่งเปนทางไขน้ําเขาออกเตรียมไว ถาน้ํานอยไมมีพอเลี้ยง
ตนขาว ตองใหไขน้ําเขา ถาน้ํามากเกินไปจนทวมตนขาว ตองใหไข
น้ําออก เมื่อตนขาวออกรวงตองคอยระวังใหขับนกที่มากินขาว ครั้น
รวงขาวแกไดที่แลวจึงพึงใหเกี่ยว ครั้นใหเกี่ยวแลว พึงใหขนมารวม
ทําใหเปนลอมไว ครั้นใหทําเปนลมไวแลว พึงใหทําลานที่นวด แลว
เอาขาวนั้นมานวด ครั้นใหนวดแลว พึงใหเก็บฟางออกเสีย ครั้นให
เก็บฟางออกแลว พึงใหโรยหรือสาดขาวลีบไมมีเนื้อออกเสีย แลว
เลือกตวงไวแตขาวที่มีเนื้อ เสร็จแลวใหขนเอามาเก็บไวในฉาง ถึง
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หนาฝนอีก ตองทําอยางนั้น ถึงหนาฝนอีก ตองทําอยางนั้นทุกปไป.
มหานามศากยะสอนอนุรุทธศากยะผูนอง ในการงานของผูอยู
ครองเรือน ยกการทํานาขึ้นวาอยางนี้นั้น เพราะในเวลานั้น การ
ทํานาเปนกิจสําคัญในประเทศนั้น เหมือนในประเทศของเราในบัดนี้
และนับถือวาขาวเปนทรัพยสําคัญกวาทรัพยอื่น พระเจาสีหหนุจึงตั้ง
นามพระโอรสลงทายวา โอทนะ ๆ วาขาว ๆ ดังนี้ทุกองค แมพระ
ศาสดาตรัสสอนในประโยชนฆราวาส ก็ทรงยกขาววาเปนทรัพยใหญ
ภาษิตของคนบางคนวา บรรดาความรักที่จะเสมอดวยความรักลูกไมมี
บรรดาทรัพยที่ควรสงวนที่จะเสมอดวยโคไมมี บรรดาแสงสวางที่
เสมอดวยแสงอาทิตยไมมี บรรดาที่ขังน้ํามีบึงหนองเปนตน มีทะเล
เปนอยางยิ่ง อธิบายความแหงภาษิตนี้วา ลูกเปนผูที่จะสืบประเพณี
วงศตระกูลจะตั้งอยูไดก็เพราะลูก และลูกนั้นเกิดแตตัวและอาศัยตัว
เกิด เปนที่สนิทไวใจและรวมสุขทุกขไดกวาผูอื่น มารดาบิดาจึงไดรัก
มากกวาลูกผูอื่น จึงควรวา บรรดาความรักที่จะเสมอดวยความรักลูก
ไมมี สวนโคนั้นเปนประโยชนที่จะใชเปนพาหนะในการทํานา และเปน
สัตวที่นิยมเปนพาหนะของพระอิศวร ทั้งมีน้ํานมไดอาศัยดื่มและทํา
เปนเนยบริโภค ซึ่งนิยมเปนอาหารวิเศษ แมแตโคมัยก็ไมเสียเปลา
สําหรับใชเปนของเจิมหนาและทาฉาบไลฝาและพื้นเรือนเปนตน โค
เปนประโยชนอยางนี้ จึงควรวาบรรดาทรัพยที่ควรสงวนที่จะเสมอดวย
โคไมมี สวนแสงของสิ่งอื่น ๆ บางสิ่งก็ตองอาศัยแสดงอาทิตย เชน
พระจันทรและดาว บางสิ่งแมไมไดอาศัยแสงอาทิตยเชนไฟเปนตน ก็
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ไมเสมอเทาแสงอาทิตยได จึงควรวา บรรดาแสงสวางที่จะเสมอดวย
แสงอาทิตยไมมี สวนทะเลเปนประเทศมีน้ําใหญกวาประเทศทั้งปวง
จึงควรวาบรรดาที่ขังน้ํามีทะเลเปนอยางยิ่ง สวนพระศาสดาตรัสภาษิต
เทียบตามแบบนี้ แสดงความโดยอยางอื่นวา บรรดาความรักที่จะเสมอ
ดวยความรักตัวไมมี บรรดาทรัพยที่ควรสงวนยิ่งกวาขาวไมมี บรรดา
แสงสวางที่จะเสมอดวยปญญาไมมี บรรดาที่ขังน้ํามีฝนเปนอยางยิ่ง
อธิบายในพุทธภาษิตนี้วา แมลูกเปนที่รักมากกวาผูอื่นจริง ถึงอยาง
นั้นชนทั้งปวงยอมปรารภตน เพราะอาศัยสุขทุกขกอนกวาปรารภผูอื่น
มีลูกเปนตน จึงควรวา บรรดาความรักที่จะเสมอดวยความรักตัวไม
มี สวนขาวเปนอาหารสําคัญของมนุษยทั่วไปที่จะเวนเลยไมได เปน
ทรัพยที่จําจะตองการแสวงหาไวบริโภคเลี้ยงชีวิตยิ่งกวาโค เพราะ
ประโยชนอนั ใดที่จะสําเร็จแตโค ประโยชนอันนั้นยังมีทางที่จะหาไดแต
สัตวอื่น มีกระบือและแพะเปนตน จึงควรวาบรรดาทรัพยที่ควรสงวน
ที่จะเสมอดวยขาวไมมี แสงอาทิตยก็เปนแสงสวาง เห็นไดงายอยูแลว
วาสวางกวาแสงอื่น ถึงอยางนั้น แสงอาทิตยก็เปนแสงสวาง เห็นไดงายอยูแลว
วาสวางกวาแสงอื่น ถึงอยางนั้น แสงอาทิตยยอมสองใหสวางไดใน
ที่ควรจะใหสวาง ไมสองไดในที่ทั่วไป เชนในถ้ําที่ลึกเกินไปก็สองเขา
ไปไมได สวนปญญาอาจพาใหคิดได แมสิ่งที่เหลือคาดคะเนวาจะ
คิดได ดุจแสงสวางนําใหเห็นในที่มืด จึงควรวาบรรดาแสงสวางที่จะ
เสมอดวยปญญาไมมี สวนทะเลเปนประเทศมีน้ํา ใหญกวาประเทศ
ทั้งปวงก็ปรากฏอยูแลว อนึ่ง แมตามตํารา นักปราชญวา บรรดาน้ํา
ทั้งปวง กลายมาแตน้ําทะเลเปนตนกอน ถึงอยางนั้น ก็ตองมีฝน
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ตกลงกอน ถาไมอยางนั้น ก็ไมสามารถทําที่ขังน้ําทั้งปวงใหเต็มได
จึงควรวาบรรดาที่ขังน้ํามีฝนเปนอยางยิ่ง ขาวเปนที่นับถือวาเปนทรัพย
สําคัญของชาวประเทศนั้นในเวลานั้น อยางนี้มหานามศากยะ จึงยก
การทํานาขึ้นสอนอนุรุทธศากยะดุจกลาวแลว.
ในเวลานั้น อนุรุทธศากยะยังเปนหนุมอยู ไมเคยดูการงาน
มัวแตเลน ครั้นไดฟงมหานามศากยะผูพี่สอนดวยเรื่องการงานของผู
อยูครองเรือนอยางนี้แลว ถามวา การงานไมรูจักสิ้น ที่สุดของการงาน
ไมปรากฏอยางนี้ เมื่อไรการงานจักสิ้น เมื่อไรที่สดุ ของการงาน
จักปรากฏ เมื่อไรเลาเราจักไดเปนผูไมตองขวนขวายบําเรอตนดวย
กามคุณ ๕ มหานามศากยะตอบวา พออนุรุทธะ การงานไมสิ้นสุด
ที่สุดของการงานไมมีปรากฏ พอและปูของเรา เมื่อกําลังยังไมสิ้น
การงานนั่นเทียว ตายไปหมดแลว อนุรุทธศากยะตอบวา ถาอยาง
นั้น พี่รูเอาเองเถิดดวยประโยชนของผูอยูครองเรือน นองจะบวชละ
ครั้นอนุรุทธศากยะวาอยางนี้แลว เขาไปหามารดาบอกวา แม ฉัน
อยากจะบวช ขอแมจงอนุญาตใหฉันบวชเถิด มารดาตอบวา พอ
อนุรุทธะ เจา ๒ คนเปนลูกที่รักทีช่ อบใจ ไมเปนที่เกลียดชังของแม
แมเจาทั้ง ๒ จักตาย แมก็ไมอยากจะพลัดพรากจากเจาทั้ง ๒ เหตุไฉน
จักยอมใหเจาซึ่งยังเปนอยูออกบวช อนุรุทธศากยะก็ออนวอน ขอ
ใหอนุญาตใหบวชเปนหลายครั้ง.
ในเวลานั้น ภัททิยศากยะซึ่งเปนโอรสของนางกาฬโคธาในพระ
วงศนั้น เมื่อสิ้นศากยะที่เปนผูใหญแลว ไดเปนเจาแผนดินปกครอง

นักธรรมโท - พุทธานุพุทธประวัติ - หนาที่ 122

หมูศากยะ พระมารดาของพระเจาภัททิยะนี้สืบเนื่องมาแตกิ่งแหงพระ
วงศไหน ขาพเจายังสืบไมไดความ เพราะในหนังสือนั้น ๆ มักแสดง
แตกิ่งพระวงศของพระศาสดา และกิง่ พระวงศที่เกี่ยวของดวยพระ
ศาสดาเทานั้น ขาพเจาใครครวญดูเห็นวา เดิมทีพระราชบุตรของพระ
เจาโอกากราช ๗ พระองค สรางพระนครขึ้นใหมแลวตั้งศากวงศสืบ
มา ศากยะทั้ง ๗ องคนั้นคงแบงที่แผนดินในอาณาเขตออกเปน ๗
สวน ใหกันและกันเปนผูปกครองคนละสวน ๆ ตั้งเปน ๗ ตระกูล ใน
ตระกูลอันหนึ่งและอันหนึ่ง เมื่อบุรพบุรุษลวงไปแลว มีอนุบรุ ุษสืบ
ตระกูลตอมา แตคงรวมตระกูลทั้ง ๗ นั้นเรียกวาศากยวงศ และใน
ตระกูลทั้ง ๗ นั้น บางคราวก็ไมรวมอยูในความปกครองเปนอันเดียว
กัน บางคราวก็จะรวมอยูในความปกครองเปนอันเดียวกัน เทียบดวย
ธรรมเนียมเกา เหมือนธรรมเนียมในแวนแควนวัชชีและแวนแควน
มัลละ ในแวนแควนวัชชีมีเจาวงศหนึ่งเรียกวาลิจฉวี ในแวนแควน
มัลละมีเจาวงศหนึ่งเรียกวามัลละเปนผูปกครอง ในวงศเจาทั้ง ๒ นั้น
ไมไดเรียกเจาผูใดผูหนึ่งเปนราชา ไมเรียกอยางพระเจาพิมพิสาร
พระเจาแผนดินมคธ และพระเจาปเสนทิ พระเจาแผนดินโกศล ทาน
ทั้ง ๒ นี้ เขาเรียกวาราช สวนเจาวงศทั้ง ๒ นั้น เขาเรียกวา
ลิจฉวี และมัลละ เสมอกันหมด เมือ่ มีกิจเกิดขึ้นเชนการสงครามเปน
ตน เจาเหลานั้นก็ประชุมกันปรึกษา แลวชวยกันจัดตามควร เทียบ
ดวยธรรมเนียมใหม เหมือนธรรมเนียมในแวนแควนเยอรมนีนั้น ใน
แวนแควนเยอรมนี แบงอาณาเขตเปนสวน ๆ มีเจาเปนผูปกครอง
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ทุกสวน ๆ ตั้งเปนตระกูลอันหนึ่ง ๆ สืบกันมา มียศเรียกเจาผู
ปกครองตาง ๆ กัน ตามมีอํานาจและที่ดินมากหรือนอย ตระกูลเจา
เหลานั้น นับเนื่องเปนพรวงศเดียวกัน แตบางครั้งไมอยูในความ
ปกครองอันเดียวกัน บางครั้งก็อยูในความปกครองเปนอันเดียวกัน
คือ ยกเจาในเมืองหนึ่งขึ้นเปนราชาธิราช มีอํานาจปกครองทั่วไป
เหมือนในบัดนี้ เขายกเจาในกรุงปรัสเซียขึ้นเปนราชาธิราช รวม
อยูในความปกครองอันเดียวกัน ธรรมเนียมในแวนแควนศากยะก็
เห็นจะเปนเหมือนอยางนี้ เดิมทีตระกูลเจาผูปกครองกรุงกบิลพัสดุ
จะมีราชาธิราชปกครอง หรือจะเปนเมืองอยูในความปกครอง ของ
ตระกูลแหงพระศาสดา ผูแตงหนังสือนั้นๆ จึงวาแตเพียงยอ ๆ วา
พระราชบุตรของพระเจาโอกกากราช ๗ พระองค สรางกรุงกบิลพัสดุ
ขึ้นใหมแลว ตั้งศากยวงศสืบมา ถึงเวลาพระเจาสุทโธทนะเปนผู
ปกครองกรุงกบิลพัสดุ พรวงศศากยะทั้ง ๗ กิ่ง จะไมไดรวมอยูใน
ความปกครองอันเดียวกัน หรือกิ่งอืน่ เปนราชาธิราช ผูแตงบาลี
จึงไมเรียกวาราชาหรือศากยราชา เรียกแตเพียงวา สุทฺโธทโน สกฺโก
เหมือนเรียก มหานาโม สกฺโก อนุรทุ ฺโธ สกฺโก เปนตน ฉะนั้น
สวนผูแตงอรรถกถาทั้งหมด เรียกวา ราชา ขาพเจาไดวาไวขางตน
วา เปนพระเจาแผนดินเทียบยศราชานั้น ตามคําในอรรถกถาซึ่งรูกัน
มาก แมพระเจาสุทโธทนะจะไมไดเปนราชาธิราช ก็ไมผิดนัก เพราะ
ผูปกครองแผนดินโดยลําพังตนเองไมขึ้นอยูในใคร ก็ควรเรียกพระ
เจาแผนดินได ครั้นถึงเวลาพระเจาภัททิยะเปนผูปกครองแผนดิน
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ช ะรอยกิ่งพระวงศของทานจะเปนราชาธิราช ผูแตงบาลีจึงไดเรียกวา
ศากยาราชา เหมือนเรียกพระเจาพิมพิสารวา เราชา มาคโธ ไมเรียก
วา สกฺโก เฉย ๆ อยางเรียกพระเจาสุทโธทนะเปนตน แตพระเจา
ภัททิยะนั้น คงจะไมไดอยูในกิ่งพระวงศผูปรกครองกรุงกบิลพัสดุเปนแน
ผูแตงบาลีจึงไมไดอางถึงชื่อเมือง.
ครั้นอนุรุทธศากยะออนวอนเนือง ๆ อยางนั้น มารดาจึงคิดวา
พระเจาภัททิยะเปนสหายของอนุรุทธะลูกเรา ทานคงไมอาจบวชเปนแน
จึงพูดวา พออนุรุทธะ ถาพระเจาภัททิยะบวชดวย เจาจงบวชเถิด
อนุรุทธะไดฟงอยางนั้นแลว ไปเฝาพระเจาภัททิยะทูลตามโวหารของ
ผูคุนเคยกันวา เพื่อนเอย บรรพชาของเราเนื่องดวยบรรพชาของทาน.
ภ. ถาอยางนั้น อยาเนื่องเลยเพื่อน ทานจงบวชตามสบายเถิด.
อ. ไปดวยกันเถิดเพื่อน เรารักบวชดายกันทั้ง ๒ คน.
ภ. เราไมอาจบวช ถาสิ่งอื่นที่เราอาจ เราจักทําใหแกทานได
ทานจงบวชเองเถิด.
อ. มารดาพูดกะเราวา ถาพระเจาภัททิยะบวชดวย เจาจงบวช
เถิด ทานไดพูดไวแลววา ถาอยางนั้น อยาเนื่องเลยเพื่อน ทานจง
บวชตามสบายเถิด ถาทานไมบวช บรรพชาของเราก็ยังตองเนื่องดวย
ทาน เราจะมิไมไดบวชหรือ ไปดวยกันเถิดเพื่อน เราจะบวชดวย
กันทั้ง ๒ คน.
สมัยนัน้ ชนทั้งหลาย เปนคนตองพูดจริง ไดปฏิญญาอยางไร
แลว ตองทําอยางนั้นจริง พระเจาภัททิยะพลาดทาอยางนั้นแลว ก็
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จําเปนที่จะตองบวชดวย จึงขอผัดวา เพื่อนรอสัก ๗ ปกอนเถิด ตอ
ลวง ๗ ปเราจึงคอยบวชดวยกัน ๒ คน.
อ. นานนักเพื่อน เราไมอาจรอถึง ๗ ป.
พระเจาภัททิยะก็ขอผัดผอนลงมา ๆ จนถึงกึ่งเดือน อนุรุทธศากยะก็ไมยอม พระเจาภัททิยะจึงตรัสวา เพื่อน รอสัก ๗ วันเถิด
พอเรามอบราชสมบัติแกลูกและพี่นองกอน.
อ. เพียง ๗ วันเทานั้น ไมนานเลยเพื่อน เราจักรอ.
ครั้นพระเจาภัททิยะยอมจะบวชดวยแลว อนุรุทธศากยะชวน
ศากยะอื่นไดอีก ๓ คือ อานันทะ ภัคคุ กิมพิละ โกลิยะหนึ่ง คือ
เทวทัต เปน ๗ กับทั้งอุปาลิ ซึ่งเปนภูษามาลา พรอมใจกันออกจาก
เมือง ไปเฝาพระศาสดาที่อนุปยนิคมทูลขอบวช เมื่อกอนบวชศากยะ
เหลานั้นทูลวา ขาพระเจาทั้งหลายเปนศากยะ มีมานะถึงตัวกลา
อุปาลิผูนี้เปนคนรับใชของขาพระเจาทั้งหลายมานานแลว ขอพระองค
จงใหอุปาลิบวชกอนเถิด ขาพระเจาทั้งหลาย จักไดทําการไหวกราบ
ลุกตอนรับ ประณมมือ และกิจที่สมควรอื่นๆ แกอุปาลิ เมื่อ
เปนเชนนี้ ขาพระเจาทั้งหลายจัดละมานะความถือตัววาเปนศากยะได
พระศาสดาก็โปรดใหบวชอุปาลิกอน ใหบวชศากยะเหลานั้นภายหลัง.
ในภิกษุที่บวชใหมนั้น พระอุปาลิไดฟงกัมมัฏฐานที่พระศาสดา
ตรัสสอน บําเพ็ญเพียรก็ไดสําเร็จพระอรหัต และทานไดศึกษาจําทรง
วินัยปฎกแมนยําชํานาญมาก พระศาสดาตรัสสรรเสริญวา เปนยอด
ของภิกษุผูทรงวินัย ภายหลังเมื่อพระศาสดานิพพานแลว พระมหา-
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กัสสปะทําการสังคายนาพระธรรมวินัย สงฆสมมติใหทานเปนผูวิสัชนา
สวนวินัย เรือ่ งนี้จักปรากฏขางหนา.
สวนพระภัททิยะไดบรรลุพระอรหัตแตในพรรษาที่บวชนั้น แลว
ไปในปาก็ดี อยูใตรมไมก็ดี อยูในทีว่ างจากเรือนแหงอื่น ๆ ก็ดี
มักเปลงอุทานวา สุขหนอ ๆ ดังนี้เนือง ๆ ภิกษุทงั้ หลายจึงนําความ
ทูลพระศาสดาวา พระภัททิยะ เปลงอุทานอยางนี้ คงไมยินดีประพฤติ
พรหมจรรย มัวนึกถึงสุขในราชสมบัติเปนแนไมตองสงสัย พระศาสดา
รับสั่งใหหาพระภัททิยะมาแลว ตรัสถามวา ภัททิยะ ไดยินวา ทาน
เปลงอุทานอยางนั้นจริงหรือ ? จริง พระพุทธเจาขา. ทานเห็นอํานาจ
ประโยชนอะไร จึงเปลงอุทานอยางนั้น, เมื่อกอนขาพระเจาเปนเจาแผนดิน ตองจัดการรักษาปองกัน ทั้งภายในวังนอกวัง ทั้งภายใน
เมืองนอกเมือง จนตลอดทั่วอาณาเขต ขาพระเจาแมมีคนรักษาตัวอยาง
นี้แลว ยังตองกลัวหวาดรังเกียจสะดุงอยูเปนนิตย เดี๋ยวนี้ขาพระเจา
แมไปในปา แมอยูใตรมไม แมอยูในที่วางจากเรือนแหงอื่น ๆ ไม
กลัวแลว ไมหวาดแลว ไมรังเกียจแลว ไมสะดุงแลว ไมตองขวน
ขวาย มีขนตกเปนปกติ ไมลุกชันเหตุความกลัว อาศัยอาหารที่ผูอื่น
ใหเลี้ยงชีวิต มีใจเปนดุจมฤคอยู ขาพระเจาเห็นอํานาจประโยชนอยาง
นี้ จึงเปลงอุทานอยางนั้น.
สวนพระอนุรุทธะ วันหนึ่ง ตรึกถึงธรรมวินยั วา ธรรมนีข้ อง
ผูมีความปรารถนานอย ไมใชของผูมีความปรารถนาใหญ ของผู
สันโดษยินดีดวยของที่มีอยู ไมใชของผูไมสันโดษ ของผูสงัดแลว
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ไมใชของผูยินดีในหมู ของผูปรารภความเพียร ไมใชของผูเกียจคราน
ของผูมีสติตั้งมั่น ไมใชของผูมีสติหลง ของผูมีใจตั้งมั่น ไมใชของผูมี
ใจไมตั้งมั่น ของผูมีสัญญา ไมใชของผูมีปญญาทราม พอพระศาสดา
เสด็จไปถึง ทรงทราบวาพระอนุรุทธะตรึกอยางนั้น ทรงอนุโมทนา
วาชอบละ ๆ อนุรุทธะ ทานตรึกธรรมที่พระมหาบุรุษตรึกชอบละ ถา
อยางนั้น ทานจงตรึกธรรมที่พระมหาบุรุษตรึกเปนที่ ๘ นี้วา ธรรมนี้
ของผูยินดีในธรรมที่ไมใชเนิ่นชา ไมใชของผูยินดีในธรรมที่ใหเนิ่นชา
เพราะทานตรึกธรรม ทีพ่ ระมหาบุรุษตรึก ๘ ขอนี้ ทานจักบรรลุ
ฌานที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ตามที่ทานจักหวัง แตนั้นปงสุกุลจีวร
จักปรากฏแกทาน (ผูยินดีอยูดวยความยินดีอันไมมีความสะดุง เปน
เครื่องอยูสําราญหยั่งลงสูนิพพาน) เหมือนหีบเก็บผาอันเต็มดวยผาที่
ยอมแลวตาง ๆ ของคฤหบดี หรือของบุตรคฤหบดี โภชนะคือกอนขาว
ที่ไดดวยกําลังปลีแขง จักปรากฏแกทาน เหมือนขาวสุกแหงขาวสาลี
อันปราศจากมลทิน มีแกงและกับมาก ของคฤหบดี หรือของบุตร
แหงคฤหบดี เสนาสนะ คือโคนตนไมจักปรากฏแกทาน เหมือน
เรือนยอดมีปูนอันโบกดีแลวทั้งภายในภายนอก มีบานหนาตางอันชิด
สนิทดีกับเช็ดหนาลมเขาไมได ของคฤหบดี หรือของบุตรแหงคฤหบดี
ที่นั่งที่นอนที่ลาดดวยหญาจักปรากฏแกทาน เหมือนบัลลังกอันปูดวย
เครื่องลาดอันวิจิตร ของคฤหบดี หรือของบุตรแหงคฤหบดี ยาดอง
ดวยมูลเนา จักปรากฏแกทานเหมือนยาตาง ๆ คือ เนยใส เนยขน
น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย ของคฤหบดี หรือของบุตรแหงคฤหบดีฉะนั้น
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ครั้นตรัสกับพระอนุรุทธะอยางนี้แลว เสด็จกลับมาที่ประทับ ทรงแสดง
มหาปุริสวิตก ๘ ขอนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ในขอวา ธรรมนี้ของผูมี
ความปรารถนานอย ไมใชของผูมีความปรารถนาใหญนั้น ทรงแสดง
ลักษณะของผูมีความปรารถนานอยวา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนคนมี
ความปรารถนานอย สันโดษสงัด มีความเพียรปรารภแลว มีสติ
ตั้งมั่น มีใจตั้งมั่น มีปญญา ยินดีในธรรมที่ไมใหเนิ่นชา ไมอยากวา
ขอชนทั้งหลายจงรูวาเราเปนอยางนี้เถิด อยางนี้เรียกวา ผูมีความ
ปรารถนานอย ในขอวาธรรมนี้ของผูสันโดษยินดีดวยของอันมีอยู ไม
ใชของผูไมสันโดษนั้น ทรงแสดงลักษณะของผูสันโดษวา ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยินดีแลวดวยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัช ยิง่ และ
หยอนตามมีตามได อยางนี้เรียกวาผูสันโดษ ในขอวา ธรรมนี้ของผู
สงัดแลว ไมใชของผูยินดีในหมูนั้น ทรงแสดงลักษณะของผูสงัด
แลววา เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้อยูสงัด มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา
หรือพระราชาราชมหาอํามาตย ติตถิยะ สาวกของติตถิยะ ผูใดผูหนึ่ง
เขาไปหา เธอมีใจนอมไปในวิเวก ตองการดวยวิเวก ยินดีในความ
หลีกออก กลาวถอยคําประกอบดวยความสงเขากลับ (ไมพูดชักชา)
อยางนี้ เรียกวาผูสงัด ในขอวา ธรรมนี้ของผูมีความเพียรปรารภ
แลว ไมใชของผูเกียจครานนั้น ทรงแสดงลักษณะของผูมีความเพียร
ปรารภแลววา และถึงพรอมดวยกุศลธรรม มีความเพียรเปนดุจเรี่ยว
แรงเครื่องกาวไปสูคุณเบื้องหนาอันมั่น ไมทอดธุระในกุศลธรรมเสีย
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อยางนี้เรียกวามีความเพียรปรารภแลว ในขอวา ธรรมนี้ของผูมีสติ
ตั้งมั่น ไมใชของผูมีสติหลงนั้น ทรงแสดง ลักษณะแหงผูมีสติตั้งมั่นวา
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีสติ คือประกอบดวยสติเปนธรรมอันรักษา
ตนเปนอยางยิ่ง ตามระลึกไดซึ่งกิจที่ไดทําแลวนาน และวาจาที่ได
พูดแลวนาน อยางนี้เรียกวาผูมีสตริตั้งมั่น ในขอวา ธรรมนี้ของผูมีใจ
ตั้งมั่น ไมใชของผูไมมีใจตั้งมั่นนั้น ทรงแสดงลักษณะของผูมีใจตั้ง
มั่นวา ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดแลวจากกาม สงัดแลวจากอกุศลธรรม
ไดบรรลุฌานคือธรรมอันบัณฑิตเพงที่ ๑ พรอมดวยวิตก วิจาร มีปติ
และสุขเกิดแตวิเวก ไดบรรลุฌานที่ ๒ มีความผองใสในภายใน มี
ความที่แหงจิตเปนดวงเดียวเกิดขึ้น ไมมีวิตกวิจาร เพราะระงับวิตก
วิจารเสียได มีปติและสุขเกิดแตสมาธิ เพราะคลาดปติเสีย เธอเปนคน
อุเบกขาอยูเฉย ๆ มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย ไดบรรลุ
ฌานที่ ๓ ทีพ่ ระอริยเจากลาววา ทานผูไดฌานนั้น เปนคนอุเบกขามี
สติอยูเปนสุข ไดบรรลุฌานที่ ๔ มีสติเปนธรรมอันหมดจดเพราะ
อุเบกขา ไมมีทุกข ไมมสี ุข เพราะละสุขทุกขเสียได และโสมนัสและ
โทมนัส ตกลวงลับไปกอนแลว อยางนี้เรียกวาผูมีใจตั้งมั่น ในขอวา
ธรรมนี้ของผูมีปญญา ไมใชของผูมีปญญาทรามนั้น ทรงแสดงลักษณะ
ของผูมีปญญาวา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา คือประกอบดวย
ปญญาไปยังความเกิดและดับของสังขาร เปนเครื่องไปจากกิเลสดังขาศึก
สามารถจะเจาะขุดกิเลสใหสิ้นได ใหถึงความดับทุกขโดยชอบ อยางนี้
เรียกวาผูมีปญญา ในขอวา ธรรมนี้ของผูยินดีในธรรมไมใหเนิ่นชา
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ไมใชของผูยินดีในธรรมใหเนิ่นชานั้น ทรงแสดงลักษณะของผูยินดีใน
ธรรมไมใหเนิ่นชาวา จิตของภิกษุในธรรมวินัยนีแ้ ลนไป และเลื่อมใส
ตั้งอยู นอมไปในความดับธรรมที่ใหเนิ่นชา (ตัณหา มานะ ทิฏฐิ)
อยางนี้เรียกวาผูยินดีในธรรมไมใหเนิ่นชา พระศาสดาทรงแสดงมหาปุริสวิตก ๘ ขอ แกภิกษุทั้งหลายอยางนี้.
ฝายพระอนุรุทธะบําเพ็ญเพียรไป ก็ไดบรรลุพระอรหัตตผล
วันหนึ่งภิกษุทั้งหลาย ไปหาแลวถามพระอนุรุทธะวา ทานผูมีอายุ
ไดถึงความเปนผูรูยิ่งใหญแลว เพราะเจริญธรรมอะไรทําใหมาก ?
เพราะเราไดเจริญสติปฏฐาน ๔ ทําใหมาก คือพิจารณาเห็นในกายเปน
แตสักวากาย พิจารณาเห็นในเวทนาเปนแตสักวาเวทนา พิจารณา
เห็นในจิตเปนสักแตวาจิต พิจารณาเห็นธรรมที่เกิดกับจิตเปนแตสัก
วาธรรม มีความเพียร มีสติสัมปชัญญะ นําอภิชฌาความมุงหมายและ
โทมนัสความเสียใจใจโลกเสีย. ทานสรรเสริญผูที่เจริญสติปฏฐาน ๔
ใหภิกษุทั้งหลายฟง ดวยขออุปมาวา เปรียบเหมือนแมน้ําคงคาอัน
ไหลไปในทิศตะวันออก มหาชนมาดวยหวังจะทดใหไหลกลับไปขาง
หลัง ทานทั้งหลายจะสําคัญขอนั้นเปนไฉน จะทําไดอยางนั้นหรือ
ทําไมไดเลย ทานผูมีอายุ เพราะเหตุอะไรเลา เพราะวาแมน้ําคงคาที่
ไหลไปในทิศตะวันออกนั้น จะทําใหไหลกลับไปขางหลังนั้นไมงายเลย
มหาชนนั้นจะตองเหน็ดเหนื่อยลําบากเปลาเทานั้น ทานผูมีอายุ ขอนี้แล
ฉันใด ภิกษุผูเจริญสติปฏฐาน ๔ ทําใหมากก็ฉันนั้น ถาจะมีพระราชาหรือราชมหาอํามาตยญาติมิตร มาปลอบเลาโลมดวยโภคทรัพยวา

นักธรรมโท - พุทธานุพุทธประวัติ - หนาที่ 131

พอเอย เจาจักนุงหมผายอมน้ําฝาดทําอะไร เจาจักโกนหัวถือภาชนะ
กระเบื้องเที่ยวขอทําอะไร เจาจงสึกมาบริโภคสมบัติและทําบุญเถิด
ภิกษุนั้นจะลาสิกขาสึกมาตามคําที่วานั้น ไมมีเลย เพราะเหตุอะไรเลา
เพราะจิตของเธอนอมไปในวิเวกเสียนานแลว พระอนุรุทธะทานได
เจริญสติปฏฐาน ๔ เองแลว สรรเสริญผูเจริญสติปฏฐาน ๔ ดังนี้.
ฝายพระอานนทไดฟงโอวาทของพระปุณณมันตานีบุตร ได
บรรลุพระโสดาปตติผล วันหนึ่งพระศาสดาตรัสขอใหสงฆเลือกหาภิกษุ
ซึ่งจะเปนผูอุปฏฐากพระองคเปนนิตย ดวยวาเมื่อกอนแตกาลนี้ ภิกษุ
ที่เปนผูอุปฏฐากพระองคไมคงตัวผลัดเปลี่ยนกันไป เวลาผลัดเปลี่ยน
กันยังไมมีผูรับตอ ตองเสด็จอยูพระองคเดียว ไดความลําบาก สงฆ
จึงเลือกพระอานนทถวาย พระอานนททูลขอพร ๘ ประการ ขอตน
และขอที่ ๒ วา ถาพระองคจักไมประทานจีวรและบิณฑบาตอันประณีต
ที่พระองคไดแลวแกขาพระเจา ขอที่ ๓ วา ถาจักไมโปรดใหขาพระเจา
อยูในที่ประทับของพระองค ขอที่ ๔ วา ถาจักไมทรงพาขาพระเจาไป
ในที่นิมนต ขอที่ ๕ วา ถาพระองคจะเสด็จไปสูที่นิมนต ที่ขาพระเจา
รับไว ขอที่ ๖ วา ถาขาพระเจาจักพาบริษัทซึ่งมาเฝาพระองคแตที่ไกล
เขาเฝาไดในขณะที่มาแลว ขอที่ ๗ วา ถาความสงสัยของขาพระเจาเกิด
ขึ้นเมื่อใด ขอใหไดเขาเฝาทูลถามเมื่อนั้น ขอที่ ๘ วา ถาพระองค
ทรงแสดงธรรมเทศนาอันใดในที่ลับหลังขาพระเจา จักเสด็จมาตรัสบอก
ธรรมเทศนาอันนั้นแกพระเจา ถาพระองคประทานพร ๘ ประการ
นี้แกขาพระเจา ขาพระเจาจักเปนผูอุปฏฐากพระองค อานนท ทาน
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เห็นโทษอะไรใน ๔ ขอขางตน เห็นอานิสงสอะไรใน ๔ ขอขางปลาย
จึงขออยางนี้ ถาขาพระองคจักไมไดพร ๔ ขอขางตน จักมีคนพูดไดวา
พระอานนทไดลาภอยางนั้น ๆ จึงบํารุงพระศาสดา บํารุงอยางนี้จะ
หนักหนาอะไร ถาขาพระองคจักไมไดพร ๓ ขอเบื้องปลาย จักมีคนพูด
ไดวา พระอานนทบํารุงพระศาสดาทําอะไร เพราะพระองคไมทรง
อนุเคราะหแมดวยกิจเทานี้ ถาขาพระเจาจักไมไดพรขอที่สุด จักมีผู
ถามขาพระเจาในที่ลับหลังพระองควา ธรรมนี้พระองคทรงแสดงใน
ที่ไหน ถาขาพระเจาบอกไมได เขาจะพูดไดวา ทานไมรูแมแตเรื่อง
เทานี้ ไมละพระศาสดาเที่ยวตามเสด็จอยู ดุจเงาตามตัวสิ้นกาลนาน
เพราะเหตุอะไร ครั้นพระอานนททูลแสดงโทษในขอที่ไมควรได และ
อานิสงสในขอที่ควรไดอยางนี้แลว พระศาสดาก็ทรงอนุญาตตามขอ
ตั้งแตกาลนั้นมา พระอานนทก็อุปฏฐากพระศาสดาโดยเอื้อเฟอ เพราะ
ทานอยูในที่ใกลพระศาสดา ไดฟงธรรมที่ทรงแสดงแกตนเองและผูอื่น
มีสติทรงจําไวไดมากไมพลั้งพลาด มีเพียรเอาใจใสในการเรียนสาธยาย
จําทรง จึงเปนผูฉลาดในการที่จะแสดงธรรมมาก พระศาสดาทรง
สรรเสริญวาเปนยอดของภิกษุพหุสูต มีสติ มีคติ มีความเพียร ถา
บริษัทหมูใดหมูหนึ่งเขาไปหาพระอานนท บริษัทนั้นมีใจยินดี แมดวย
ไดเห็น ถาพระอานนทแสดงธรรม บริษัทนั้นมีใจยินดีแมดวยไดฟง
บริษัทนั้นยังไมทันเบื่อในการฟง พระอานนทตองหยุดกอน อนึ่ง ทาน
เอาในใสอุปฏฐากพระศาสดา เปนที่พอพระทัยและเปนคนอุปฏฐาก
ยั่งยืนกวาภิกษุที่ไดเคยอุปฏฐากมาแลว พระศาสดาจึงทรงยกยองวา
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เปนยอดของภิกษุผูอุปฏฐากพระองค อนึ่ง เพราะอาศัยคุณ คือความ
เปนพหุสูต เมื่อพระศาสดานิพพานแลว พระมหากัสสปะทําการ
สังคายนาพระธรรมวินัย สงฆไดเลือกทานขึ้นเปนผูวิสัชนาในสวน
พระธรรมซึ่งจะกลาวขาหนา.
สวนพระภัคคุและพระกิมพิละ บําเพ็ญเพียรในวิปสสนา ก็ได
บรรลุพระอรหัตตผล แตไมมีเรื่องอะไรที่ควรจะกลาวในที่นี้ สวน
พระเทวทัตไมไดธรรมวิเศษอยางหนึ่งอยางใด ภายหลังมีลาภสักกระ
ครอบงําจิตประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย ทําตนใหเปนขาศึกตอ
ศาสนา เรื่องนี้จักมีขางหนา.
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ปริเฉทที่ ๑๒
ครั้งหนึ่ง พระศาสดาเสด็จอยูที่เขาคิชฌกูฏ แขวงกรุงราชคฤห
ชาวบานเปนอันมากเขาไปเฝา ฟงธรรมเทศนาแลว กลังไปแลว
กุลบุตรผูหนึ่ง ชื่อโสณะ เปนโคตร โกฬิวิสะ ซึ่งอยูในหมูชาวบาน
นั้นเขาไปเฝาพระศาสดาทูลวา ขาพระเจาไดฟงธรรม ที่พระองคทรง
แสดง เห็นวา ผูอยูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริสทุ ธิ์บริบูรณ
สิ้นเชิง ดุจสังขที่ขัดแลว ไมทําไดดวยงายเลย ขาพระเจาอยากจะใคร
บวช ขอพระองคจงโปรดใหขาพระเจาบวชเถิด พระศาสดาก็โปรดให
บวชตามประสงค ครั้นพระโสณโกฬิวิสะบวชแลว ทําความเพียรเกิน
ขนาดเดินจงกรมไมหยุด จนเทาแตกก็ไมไดบรรลุธรรมพิเศษอยางใด
อยางหนึ่ง จึงดําริในใจวา บรรดาสาวกของพระศาสดาที่ปรารภความ
เพียรแลว เราก็เปนคนหนึ่ง ถึงอยางนี้ จิตของเราก็ยังไมพนไปจาก
อาสวะทั้งปวงได สมบัติในตระกูลของเราก็ยังมีอยู ถาอยางไรเราจะสึก
ออกไปบริโภคสมบัติและบําเพ็ญกุศลเถิด จะเปนการดีกวา ฝาย
พระศาสดาไดทรงทราบวาพระโสณโกฬิวิสะ ปรารภความเพียรเดิน
จงกรมจนเทาแตกแลว ดําริเชนนั้น จึงเสด็จไปถึงที่อยูแหงพระโสณโกฬิวิสะ ตรัสถามวา โสณะ เมื่อกอน แตครั้งเมื่อทานยังเปน
คฤหัสถ ทานฉลาดเขาใจในเสียงแหงสายพิณหรือ ? พระพุทธเจาขา.
เมื่อใด สายพิณของทานจะตึงเกินไป เมื่อนั้น สายพิณของทานมีเสียง
ควรฟงไดหรือ ? ไมอยางนั้น พระพุทธเจาขา เมื่อใดสายพิณของ
ทานหยอนเกินไป เมื่อนั้น สายพิณของทานมีเสียงควรฟงไดหรือ ?
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ไมอยางนั้น พระพุทธเจาขา. เมื่อใด สายพิณของทานไมตึงนักไม
หยอนนักตั้งอยูในชั้นที่เสมอแตพอดี เมื่อนั้น สายพิณของทานมีเสียง
ควรฟงไดหรือ ? อยางนั้น พระพุทธเจาขา. โสณะขอนี้แลฉันใด
ความเพียรก็ฉันนั้น ความเพียรที่ปรารภเกินไปนัก ก็เปนไปเพื่อความ
ฟุงซาน ที่ยอหยอนนักก็เปนไปเพื่อเกียจคราน เหตุนั้นทานจงตั้งความ
เพียรแตพอเสมอ และจงทราบความที่อินทรียตองเปนของเสมอ ๆ กัน
คือศรัทธากับปญญา ความเพียรกับสมาธิตองพอดี ๆ กันใหตลอดแลว
กําหนดหมายในขอนี้ พระศาสดาตรัสสอนพระโสณโกฬิวิสะอยางนี้
แลว เสด็จกลับไปที่ประทับ พระโสณโกฬิวิสะ ตั้งอยูในโอวาทที่
พระศาสดาประทาน ตั้งความเพียรแตพอประมาณไมยิ่งหยอนนัก เจริญ
วิปสสนา ไดบรรลุพระอรหัตตผลแลว เขาไปเฝาพระศาสดาทูลวา
พระองคผูเจริญ ภิกษุผูอรหันตมีอาสวะสิ้นแลว อยูจบพรหมจรรยแลว
มีกิจที่จําจะตองทํา ไดทําเสร็จแลว มีภาระของหนักอันวางแลว มี
ประโยชนของตนไดถึงแลว มีธรรมที่ประกอบไวในภพสิ้นรอบแลว
รูชอบจึงพนแลวจากอาสวะ ภิกษุผูอรหันตนั้นนอมเขาไปแลวในคุณ ๖
สถาน คือนอมไปแลวในบรรพชาออกไปจากกาม ในที่สงัด ในความ
สํารวมไมเบียดเบียน ในความสิ้นแหงความถือมั่น ในความสิ้นแหง
ความอยาก ในความไมหลง ความสําคัญอยางนี้ จะพึงมีแกทานบาง
คนวา ทานผูนี้อาศัยคุณแตเพียงสักวาความเชื่ออยางเดียวเปนแน จึง
นอมไปในบรรพชา ขอนี้ไมควรเห็นอยางนั้น ภิกษุผูนั้น ไมเห็นวา
ตนยังมีกิจที่จําจะตองทํา หรือจะตองกลับสะสมทํากิจที่ไดทําแลวอีก
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เพราะราคะ โทสะ โมหะ สิ้นแลว จึงเปนผูนอมไปในบรรพชา
ความสําคัญอยางนี้ จะพึงมีแกทานบางคนวา ทานผูนี้ ใครลาภสักการะ
และความสรรเสริญเปนแน จึงนอมไปในที่สงัด ขอนี้ไมควรเห็น
อยางนั้น ภิกษุผูนั้นเพราะสิ้นราคะ โทสะ โมหะแลว จึงเปนผูนอม
ไปในที่สงัด ความสําคัญอยางนี้จะพึงมีแกทานบางคนวา ทานผูนี้เชื่อ
ถือสีลัพพตปรามาส โดยความเปนแกสารเปนแน จึงนอมไปใน
ความสํารวม ขอนี้ไมควรเห็นอยางนั้น ภิกษุนั้นเพราะสิ้นราคะ โทสะ
โมหะแลว จึงเปนผูนอมไปในความสํารวม อนึ่ง เปนผูนอมไปแลว
ในความสิ้นแหงความถือมั่น ในความสิ้นแหงความอยาก ในความ
ไมหลง ก็เพราะสิ้นราคะ โทสะ โมหะแลว ถาอารมณมีรูปเปนตน
ที่กลามากระทบคลองทวารจักษุเปนตน แหงภิกษุผูมีจิตนอมพนไป
แลวโดยชอบอยางนี้ อารมณนั้น ก็ไมครอบงําจิตของเธอตั้งอยูได จิต
ของเธออันอารมณนั้น ไมทําใหเจือติดอยูได เปนจิตตั้งมั่นไมหวั่นไหว
เปรียบเหมือนภูเขาศิลาลวน ไมมีชอง ไมมีโพรง แทงเดียวทึบ แม
ลมพันมาใน ๔ ทิศ แตทศิ ใดทิศหนึ่ง ก็ไมอาจทําใหหวั่นไหวสะเทือน
สะทานได ฉันนั้น เธอเห็นความเสื่อมสิ้นแหงสังขารอยูโดยปกติ
พระศาสดาไดทรงฟง ตรัสสรรเสริญวา พระโสณโกฬิวิสะพยากรณ
พระอรหัตกลาวแตเนื้อความไมนําตนเขาไปเปรียบ และเพราะทานได
ปรารภความเพียรดวยอุตสาหะแรงกลา แตครั้งยังไมไดบรรลุพระอรหัต
จึงไดเปนผูที่พระศาสดาทรงยกยองวา เปนยอดของภิกษุผูปรารภความ
เพียรในพุทธศาสนา.
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สมัยหนึ่ง พระศาสดาเสด็จจาริกไปในแวนแควนกุรุ พรอมดวย
ภิกษุหมูใหญ ถึงถุลลโกฏฐิตนิคม พราหมณและคฤหบดีชาว
ถุลลโกฏฐิตนิคมทราบวา พระศาสดาเสด็จมาถึง พรอมกันเขาไปเฝา
บางพวกถวายบังคม บางพวกเปนแตพูดปราศรัย บางพวกเปนแต
ประณมมือ บางพวกรองประกาศชื่อและโคตรของตน บางพวกนิ่ง
อยู ทุกหมูนนั้ นั่งในที่อันสมควรสวนขางหนึ่ง พระศาสดาทรงแสดง
ธรรมเทศนา และนําใหพราหมณและคฤหบดีชาวนิคมนั้นเห็นบาปบุญ
และสมาทานอาจหาญราเริงในการละบาปบําเพ็ญบุญแลว ทูลลากลับ
ไป ก็แลในเวลาที่พระศาสดาทรงแสดงธรรมอยูนั้น กุลบุตรผูห นึ่ง
ชื่อรัฏฐปาละเปนบุตรแหงตระกูลที่เปนหัวหนาในนิคมนั้น นั่งอยูใน
หมูชาวนิคมนั้น รัฏฐปาละไดฟงธรรมเทศนา เกิดศรัทธาเลื่อมใสคิด
จะใครบวช พอชาวนิคมนั้นกลับไปแลว จึงเขไปเฝาพระศาสดาทูล
ขอบรรพชา พระองคตรัสถามวา มารดาบิดาอนุญาตยอมใหทานบวช
แลวหรือ ? รัฏฐปาละทูลวายังไมไดอนุญาต ครั้นไดฟงรับสั่งวา ไม
ทราบวชกุลบุตรที่มารดาบิดายังไมอนุญาต จึงทูลลากลับบาน เขาไป
ลามารดาบิดาจะออกบวช มารดาบิดาตอบวา พอรัฏฐปาละ เจา
เปนลูกคนเดียวและเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เคยตั้งอยูในสุข เรา
เลี้ยงมาใหเปนสุขแลว เจาไมเคยรูจักทุกขแมสักนอยหนึ่ง เจาจงอยู
กินดื่มบํารุงตนใหสบายเถิด จงยินดีบริโภคกามคุณและทําบุญกุศลอยู
ในที่นี้เถิด เราไมยอมใหเจาบวช แมจะตายเรายังไมอยากพลัดพราก
จากเจา จะปวยกลาวไปไย ถึงจะยอมใหเจาซึ่งยังเปนอยูออกไปบวช
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รัฏฐปาละพูดออนวอนเปนหลายครั้ง มารดาบิดาก็ไมยอม รัฏฐปาละ
เสียใจลงนอนไมลุกขึ้น อดอาหารเสียไมกิน คิดวาจักตายเสียในที่นี้
หรือจักบวชเทานั้น มารดาบิดาปลอบใจใหลุกขึ้นกินอาหาร รัฏฐปาละ
ก็นิ่งเสีย มารดาบิดาจึงไปหาสหายของรัฏฐปาละ ขอใหชวยกันหาม
รัฏฐปาละ สหายเหลานั้นก็ไปชวยหาม และพูดปลอบดวยคําตาง ๆ
เห็นรัฏฐปาละนิ่งเสีย จึงคิดวารัฏฐปาละไมไดบวช ก็จักตายเสีย
หาเปนคุณอยางหนึ่งอยางใดไม ถารัฏฐปาละไดบวช มารดาบิดาและ
เราจักไดเห็นรัฏฐปาละตามเวลาที่สมควร ก็ชื่อวาการบวชนี้เปนการ
หนักไมเบาเลย ผูบวชจะตองถือบาตรเดินเที่ยวบิณฑบาตทุกวัน ๆ
เมื่อตองการดวยของรอน ยอมไดของเย็น เมื่อตองการดวยของเย็น
ยอมไดของรอน ตองประพฤติพรหมจรรย นอนเวลาเดียว กินเวลา
เดียว ก็รฏั ฐปาละนี้เปนคนออนเคยตั้งอยูเปนสุข เปนชาติชาวเมือง
เมื่อไมอาจประพฤติอยางนั้นได ก็จักกลับมาที่นี่อีก ควรเราจักพูดให
มารดาบิดาของรัฏฐปาละยอมใหบวช ครั้นคิดอยางนั้นแลว จึงเขา
ไปหามารดาบิดาของรัฏฐปาละ ชี้เหตุผลใหฟง มารดาบิดาของ
รัฏฐปาละเห็นดวยแลวยอมตาม แตบวชแลวขอใหกลับมาเยี่ยมบาง
สหายเหลานั้นก็กลับไปบอกความแกรัฏฐปาละ ๆ ทราบวามารดาบิดา
ยอมแลว ดีใจลุกขึ้นเช็ดตัวแลว อยูบริโภคอาหารพอรางกายมีกําลัง
สักไมกี่วันแลว ไปเฝาพระศาสดาทูลวา มารดาบิดาอนุญาตแลว พระศาสดาก็โปรดใหบวช ครั้นพระรัฏฐปาละบวชไดไมนาน ประมาณ
สักกึ่งเดือน พระศาสดาเสด็จจากถุลลโกฏฐิตนิคม ไปประทับเมือง
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สาวัตถี สวนพระรัฏฐปาละตามเสด็จไปดวย ทานตั้งอยูในความไม
ประมาท เจริญวิปสสนา ไดสําเร็จพระอรหัตตผลซึ่งเปนที่สุดของพรหมจรรยแลว เขาไปเฝาพระศาสดาทูลลากกลับไปเยี่ยมมารดาบิดา พระศาสดา
ทรงทราบวา พระรัฏฐปาละไมควรจะกลับสึกออกไปเปนคฤหัสสถแลว
ก็ทรงอนุญาตใหไป พระรัฏฐปาละถวายบังคมลา ออกจากเมือง
สาวัตถี เที่ยวจาริกไปถึงถุลลโกษฐิตนิคม พักอยูท ี่พระราชอุทยานของ
พระเจาโกรัพยะ ซึ่งเปนพระเจาแผนดินกุรุ ซึ่งชือ่ มิคจิรวัน ครั้น
เวลาเชา ทานเขาไปบิณฑบาตในนิคมนั้น ในเวลานั้นบิดาของพระ
รัฏฐปาละดูการเขียนอยูที่ศาลากลาง เห็นพระรัฏฐปาละจําไมได นึก
นอยใจเพราะลูกของตนออกบวช จึงรองวา สมณะหัวโลนเหลานี้
ทีเดียว บวชลูกคนเดียวซึ่งเปนที่รักของเรา พระรัฏฐปาละไปถึงเรือน
บิดา ไมไดอะไรที่เขาให แมแตคําบอกสงใหกลับก็ไมได ไดอยูแต
คําดาเทานั้น เวลานั้น ทาสีแหงญาติของรัฏฐปาละคนหนึ่ง กําลัง
จะทิ้งขนมบูดซึ่งคางคืน พระรัฏฐปาละจึงพูดกะทาสีนั้นวา ถาของนี้มี
อันจะตองทิ้งเสียเปนธรรมดา ทานจงเทลงในบาตรของเรานี้เถิด ทาสี
นั้นจําเสียงของพระรัฏฐปาละได เมื่อเทขนมนั้นลงในบาตรก็จําลักษณะ
มือและเทาได จึงไปบอกมารดาของพระรัฏฐปาละวา แมเจาทราบเถิด
ลูกเจามาถึงแลว มารดาทราบแลวมีความยินดีพูดวา ถาเองพูดจริง
เองจักเปนไทไมตองเปนทาสีแลว จึงไปบอกบิดาของรัฏฐปาละให
ทราบ บิดารีบตามไปพบรัฏฐปาละนั่งฉันขนมบูดนั้นที่เชิงฝาเรือนแหง
หนึ่ง จึงถามวา พอรัฏฐปาละ เคยมีหรือ เจากินขนมบูดเชนนี้ ควร

นักธรรมโท - พุทธานุพุทธประวัติ - หนาที่ 140

เจาจะไปเรือนของตนมิใชหรือ ? คฤหบดี เรือนของเราผูบวชแลวจัก
มีแตที่ไหน เราเปนคนไมมีเรือน เราไดไปเรือนของทานแลว ไมได
อะไรที่เขาให แมแตคําบอกสงใหกลับก็ไมได ไดอยูแตคําดาเทานั้น.
พอไปเรือนดวยกันเถิด, คฤหบดี อยาเลยวันนี้เราฉันแลว ถาอยางนั้น
ขอพอจงรับไปฉันในวันพรุงนี้เถิด. พระรัฏฐปาละก็รับดวยอาการที่นิ่ง
อยู. บิดาก็ลากลับไป ครัน้ รุงขึ้นพระรัฏฐปาละไปถึงเรือนแลว. บิดา
ก็นําเอาสมบัติซึ่งมีอยูในเรือนออกลอแลว ออนวอนใหสึกออกมาบริโภค
สมบัติ พระรัฏฐปาละพูดวา คฤหบดี ถาทานจะทําตามคําเรา เราจะ
พูด จงพูดเถิดพอ ถาอยางนั้น ทานจงใหทําถุงใหญ ๆ แลว กรอก
เงินทองนี้ใหเต็มแลว ใหบรรทุกเกวียนขนไปถวงเสียในกระแสน้ําใน
ทามกลางแมน้ํา เราพูดอยางนี้เพราะเหตุอะไร เพราะเหตุทุกขกายทุกขใจ
ซึ่งมีเงินทองนั้นเปนเหตุ จักไมเกิดแกทาน ครั้นพระรัฏฐปาละพูดอยาง
นี้แลว บิดาเสียใจวา เหตุไฉน พอรัฏฐปาละพูดแลวอยางนี้ ฝายภริยาเกา
เขาจับเทาแลวถามวา ลูกเจา นางฟาที่เปนเหตุใหทานประพฤติพรหมจรรยนั้นมีรปู รางเชนไหน ? นองหญิง เราไมไดประพฤติพรหมจรรย
เพราะเหตุนางฟา ภริยาเกานั้นไดฟงพระรัฏฐปาละเรียกตนวานองหญิง
อยางนั้น ก็เสียใจ. พระรัฏฐปาละพูดกะบิดาวา คฤหบดี ถาโภชนะจํา
จะตองให ทานจงใหเถิด อยาเบียดเบียนเราใหลําบากเลย. ฉันเถิดพอ
ขาวเสร็จแลว บิดาวาอยางนี้แลว ก็เลี้ยงพระรัฏฐปาละ ดวยของเคี้ยว
ของฉันอยางประณีตดวยมือของตนเองจนอิ่มแลว พระรัฏฐปาละกลาว
คาถาอนุโมทนาพอเปนทางใหเกิดสังเวชในรางกายแลว กลับไปมิคจิรวัน.
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ฝายพระเจาโกรัพยะ เสด็จไปประพาสพระราชอุทยาน ทอดพระ
เนตรเห็นพระรัฏฐปาละ ทรงจําได เพราะทรงรูจักมาแตเดิม เสด็จเขา
ไปใกลตรัสปราศรัยแลว ประทับราชอาสน ตรัสถามวา รัฏฐปาละ
ผูเจริญ ความเสื่อมมี ๔ อยาง ที่คนบางพวกตองเขาแลวจึงออกบวช
คือ แกชรา ๑ เจ็บ ๑ สิน้ โภคทรัพย ๑ สิ้นญาติ ๑ คนบางคนแกเฒา
เปนผูใหญลวงถึงกาลปจฉิมวัยแลว คิดวา เดี๋ยวนี้เราแกแลว ความที่
เราจะแสวงหาไดซึ่งโภคทรัพยที่ยังไมได หรือจะทําโภคทรัพยที่ไดแลว
ใหเจริญขึ้น ไมทําไดงายเลย ควรเราจะบวชเสียดีกวา ครั้นคิดอยางนี้
แลว ก็ออกบวช ถึงคนที่เจ็บไขและคนมีโภคทรัพยสิ้นแลว คนมี
ญาติสิ้นแลว ก็คิดเหมือนอยางนั้นจึงออกบวช สวนทาน บัดนีก้ ําลัง
เปนหนุมยังเยาวมีผมยังดําสนิท ประกอบดวยเยาวอันเจริญ ตั้งอยูในวัย
ทีแรก มีความเจ็บไขนอย มีไฟธาตุยอยอาหารพอเสมอ รักษารางกาย
ใหเปนปกติ ไมเย็นนัก ไมรอนนัก อนึ่ง ทานก็เปนลูกแหงตระกูล
ที่เปนหัวหนาในถุลลโกฏฐิตนิคมนี้ ไมมีความเสื่อมแหงโภคทรัพย
ชนในนิคมนี้เปนญาติมิตรของทานโดยมาก ความเสื่อม ๔ อยางนี้ไม
มีแตทาน ทานรูเห็นหรือไดฟงอยางไรจึงไดออกบวช. มหาบพิตร มีอยู
ธรรมุทเทศ (ธรรมที่แสดงขึ้นเปนหัวขอ) ๔ ขอ ที่พระศาสดาซึ่งเปน
ผูรูเห็น เปนพระอรหันต จึงออกบวช ธรรมุเทศ ๔ ขอนั้น ขอ
ที่ ๑ วา โลกคือหมูสัตว อันชราเปนผูนํา ๆ เขาไปใกล ไมยงั่ ยืน ขอ
ที่ ๒ วา โลกคือหมูสัตว ไมมีผูปองกัน ไมเปนผูใหญจําเพาะตน ขอ
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ที่ ๓ วา โลกคือหมูสัตวไมมีอะไรเปนของ ๆ ตน จําตองละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป
ขอที่ ๔ วาโลกคือหมูสัตว พรองอยูเปนนิตย ไมรูจักอิ่ม เปนทาสแหง
ตัณหาดังนี้. ผูเจริญ ทานพูดวา โลกคือหมูสัตว อันชราเปนผูนํา ๆ เขา
ไปใกลไมยั่งยืน ความแหงคําที่ทานพูดนี้ จะพึงเห็นไดอยางไร. มหาบพิตร เมื่อครั้งพระองคยังมีพระชนมายุได ๒๐ ปหรือ ๒๕ ปทรงชํานาญ
ในศิลปศาสตร ชาง มา รถ ธนู ศัสตรา พระองคอาจจะสูสงครามดวย
กําลังพระอุรุและกําลังพระพาหาไดหรือไม. ขาพเจาอาจสูสงครามได
บางทีขาพเจาไมเห็นการพลาดพลั้งเสียทวงทีดวยกําลังของตนเลย. บัดนี้
พระองคอาจสูสงครามดวยกําลังพระอุรุและกําลังพระพาหา เหมือน
อยางนั้นไดหรือไม. เดี๋ยวนี้ ขาพเจาแกเฒา มีอายุได ๘๐ ปลวงวัยแลว
บางทีคิดวา จะเหยียดเทาเขาไปขางนี้เหยียดไปเสียขางอื่น. มหาบพิตร
พระศาสดาทรงอาศัยเหตุผลนี้แลจึงตรัสธรรมุทเทศขอที่ ๑ แลว. ผูเจริญ
ขอนี้นาอัศจรรย พระผูมีพระภาคตรัสชอบแลว เพราะสัตวโลก อัน
ชรานําไปเสมอ ไมยั่งยืน อีกขอหนึ่ง ในราชตระกูลนี้ มีหมูชา ง มา รถ
พล ไว เพื่อสําหรับตอยุทธ ในเวลามีอันตรายเกิดขึ้นแกเรา ทานพูด
วา โลกไมมผี ูปองกัน ไมเปนใหญจําเพาะตน ความแหงคําที่ทานพูดนั้น
จะพึงเห็นไดอยางไร. มหาบพิตร พระโรคสําหรับพระองคอยางใด
อยางหนึ่งของพระองค มีบางหรือไม. โรคสําหรับตัวของขาพเจามีอยู
บางคราว ญาติมิตรตองยืนลอมขาพเจา ดวยเขาใจวาขาพเจาจักตาย.
พระองคเรียกใหพระญาติมิตรมาชวยแบงทุกขเวทนาไป ใหพระองค
ตองทนรูสึกทุกขเวทนาแตนอยได หรือพระองคตองเสวยทุกขเวทนา
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แตผูเดียว. ขาพเจาเรียกใหเขาชวยไมได ขาพเจาตองเสวยทุกขเวทนา
แตผูเดียว. มหาบพิตร พระศาสดาอาศัยเหตุนี้แล จึงตรัสธรรมุทเทศขอที่ ๒ แลว. ผูเจริญ ขอนี้นาอัศจรรย พระผูมีพระภาคตรัส
ชอบแลว เพราะโลกไมมีผูปองกัน ไมเปนใหญจําเพาะตน ยังอีก
ขอหนึ่ง ในราชตระกูลนีม้ ีเงินและทองเปนอันมาก ตั้งอยูทั้งที่พื้นและ
เวหาส ทานพูดวา โลกไมมีอะไรเปนของตน จําตองละสิ่งทั้งปวงไป
ความแหงคําที่ทานพูดนี้จะพึงเห็นไดอยางไร. มหาบพิตร ในเวลานี้
พระองคถึงพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรอพระองคอยู พระองคจัก
ปรารถนาไดหรือวา ขางหนาเราก็จักอยางนี้ หรือวาผูอื่นจะครอบครอง
สมบัติอันนี้ สวนพระองคก็จะเสด็จไปตามกรรม. ขาพเจาจักปรารถนา
อยางนั้นไมได ผูอื่นเขาจักครอบครองสมบัตินี้ สวนขาพเจาก็จักไปตาม
กรรม. มหาบพิตร พระศาสดาทรงอาศัยเหตุนี้แลจึงตรัสธรรมุทเทศขอ
ที่ ๓ แลว. ผูเจริญ ขอนี้นาอัศจรรย พระผูมีพระภาคตรัสชอบแลว
เพราะโลกไมมีอะไรเปนของตน จําตองละสิ่งทั้งปวงไป ยังอีกขอหนึ่ง
ทานพูดวา โลกพรองอยูเปนนิตย ไมรูจักอิ่ม เปนทาสแหงตัณหา
ความแหงคําที่ทานพูดนี้จะพึงเห็นไดอยางไร. มหาบพิตร พระองคทรง
ครองแหงคําที่ทานพูดนี้จะพึงเห็นไดอยางไร. มหาบพิตร พระองคทรง
ครองแวนแควนกุรุอันกวางใหญนี้หรือ. อยางนั้นพระเจาขา. ถามีคนที่
ควรเชื่อได มาแตทิศตะวันออกแลวทูลวา ขอเดชะ ขาพเจาไปในทิศ
ตะวันออก ไดพบชนบทใหญอันหนึ่ง มั่นคั่งกวางขวาง มีหมูมนุษย
เกลื่อนกลน หมูชาง มา รถ พล และเงินทองที่ยังไมไดทําเปน
รูปพรรณบาง ทําเปนรูปพรรณแลวบาง ในชนบทนั้นมีอยูมาก
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สตรีในชนบทนั้นก็มีมาก พระองคอาจชํานะไดดวยหมูพลประมาณเทานี้
พระองคจะทรงทําอยางไร. ขาพเจาจักปราบชนบทนั้นครอบครองเอา
เปนของขาพเจา. ถามีคนที่ควรเชื่อถือได มาแตทิศตะวันตก แตทิศ
เหนือ แตทิศใต แตฝงทะเลฟากโนนแลว ทูลเหมือนอยางนั้นอีก
พระองคจะทรงทําอยางไร. ขาพเจาก็จักปราบชนบทนั้น ๆ ครอบครอง
เอาเปนของขาพเจาอีก. มหาบพิตร พระศาสดาทรงอาศัยเหตุนี้แล
จึงตรัสธรรมุทเทศขอที่ ๔ แลว. ผูเจริญ ขอนี้เปนอัศจรรย พระผูมี
พระภาคตรัสชอบแลว เพราะโลกพรองอยูเปนนิตย ไมรูจักอิ่ม เปนทาส
แหงตัณหา. พระรัฏฐปาละทูลเหตุที่ใหตนออกบวชแกพระเจาโกรัพยะ
อยางนี้แลว กลับมาอยูในสํานักพระศาสดา ทานผูนั้นเปนผูบวช
ดวยศรัทธามาแตเดิม และกวาจะบวชไดก็แสนจะลําบาก พระศาสดา
ทรงยกยองวาเปนยอดของภิกษุผูบวชดวยศรัทธา.
สวนกุลบุตรอื่น ๆ ไดฟงธรรมเทศนา ไดความเชื่อความเลื่อมใส
แลวบวชในพระศาสนา ก็ยังมีอีกเปนอันมาก ไดบรรลุพระอรหัตตผล
บาง ไดบรรลุแตเพียงผลเบื้องต่ําบาง ไมไดบรรลุมรรคผล เปนแตตั้งตน
ไวในกัลยาณคุณบาง ในหมูภิกษุพุทธสาวกนั้น มีภิกษุที่ยกขึ้นเปน
สาวกผูใหญ ๘๐ รูป มีจํานวนจะแสดงไวขางหนา สาวกเหลานี้ที่มีเรื่อง
เลามาแลวก็ดี ไมไดเลาก็ดี ขาพเจาไมสามารถจะเรียงใหถูกตามลําดับ
ที่บวชกอนและหลังใหถกู ถวนไดหมด เพราะในหนังสือเกาไมใชศก ใน
บางแหงก็ทราบชัดวา ใครแกใครออนตามที่ปรากฏในเรื่อง เชนปญจวัคคีย พระยสะกับสหาย ชฏิลเกา ๓ คนพี่นอง พระสารีบุตรและพระ
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โมคคัลลานะ เหลานี้แกออนกวากันโดยลําดับ ทราบชัดโดยโวหารพูด
เชนพระมหากัสสปะแกกวาทานที่เหลือนั้นเปนตน ในสาวกเหลานี้บาง
องคก็นิพพานกอนพระศาสดา มีพระอัญญาโกณฑัญญะ พระสารีบุตร
พระโมคคัลลานะ พระราหุล เปนตน บางองคก็นิพพานทีหลัง
พระศาสดา มีพระมหากัสสปะ พระอุปาลิ พระอนุรุทธะ พระอานนท
เปนตน บางองคก็ไมปรากฏวานิพพานกอนหรือหลังพระศาสดา.
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จํานวนสาวกผูใหญ ๘๐ รูป
๑. อัญญาโกณฑัญญะ ๒๑. เมตตคู
๒. วัปปะ
๒๒. โธตกะ
๓. ภัททิยะ
๒๓. อุปสีวะ
๔. มหานามะ
๒๔. นันทะ
๕. อัสสชิ
๒๕. เหมกะ
๖. ยสะ
๒๖. โตเทยยะ
๗. วิมละ
๒๗. กัปปะ
๘. สุพาหุ
๒๘. ชตุกัณณิ
๙. ปุณณชิ
๒๙. ภัทราวุธะ
๑๐. ควัมปติ
๓๐. อุทยะ
๑๑. อุรเุ วลกัสสปะ
๓๑. โปสาละ
๑๒. นทีกัสสปะ
๓๒. โมฆราชะ
๑๓. คยากัสสปะ
๓๓. ปงคิยะ
๑๔. สารีปุตตะ
๓๔. ราธะ
๑๕. โมคคัลลานะ
๓๕. ปุณณมันตานีปุตตะ
๑๖. มหากัสสปะ
๓๖. กาฬุทายิ
๑๗. มหากัจจายนะ
๓๗. นันทศากยะ
๑๘. อชิตะ
๓๘. ราหุละ
๑๙. ติสสเมตเตยยะ
๓๙. อุปาลิ
๒๐. ปุณณกะ
๔๐. ภัททิยศากยราชา
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๔๑. อนุรุทธะ
๖๑. มหากัปปนะ
๔๒. อานันทะ
๖๒. สาคตะ
๔๓. ภัคคุ
๖๓. อุปเสนวังคันตปุตตะ
๔๔. กิมพิละ
๖๔. เรวต ขทิรวนิยะ
๔๕. โสณโกฬิวิสะ ๖๕. สีวลิ
๔๖. รัฏฐปาละ
๖๖. พาหิย ทารุจิริยะ
๔๗. ปณโฑลภารทวาชะ ๖๗. พากุละ
๔๘. มหาปนถกะ
๖๘. ทัพพมัลลปุตตะ
๔๙. จูลปนถกะ
๖๙. มหาอทายิ
๕๐. โสณกุฏิกัณณะ ๗๐. อุปวาณะ
๕๑. ลกุณฑกภัททิยะ ๗๑. เมฆิยะ
๕๒. สุภูติ
๗๒. นาคิตะ
๕๓. กังขาเรวตะ
๗๓. จุนทะ
๕๔. วักกลิ
๗๔. ยโสชะ
๕๕. กุณฑธานะ
๗๕. วังคีสะ
๕๖. ปลินทวัทฉะ
๗๖.เสละ
๕๗. กุมารกัสสปะ
๗๗. มหาปรันตปะ
๕๘. มหาโกฏฐิตะ
๗๘. สภิยะ
๕๙. โสภิตะ
๗๙. นาลกะ
๖๐. นันทกะ
๘๐. อังคุลิมาละ
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ปริเฉทที่ ๑๓
ครั้งหนึ่ง เมื่อพระศาสดาเสด็จอยูที่นิโครธาราม แขวงกรุงกบิลพัสดุ นางมหาปชาบดีโคตมีซึ่งเปนพระนานาง เมื่อพระเจาสุทโธทนะ
เสด็จทิวงคตแลว เขาไปเฝาพระศาสดา ทูลขออนุญาตใหผูหญิงไดบวช
ในพระธรรมวินัยนี้ พระศาสดา ไมทรงอนุญาต พระนางเจาทูลออน
วอนหลายครั้งก็ไมทรงอนุญาต พระนางเจาเสียพระหฤทัยทรงกันแสง
เสด็จกลับไป ครั้นพระศาสดาเสด็จจากกรุงบิลพัสดุ ถึงเมืองเวสาลี
ประทับอยูที่ปามหาวัน ณ พระตําหนักมียอด ฝายนางมหาปชาบดีโคตมี
ก็ใหตัดพระเมาลีของพระองคเสียแลว ทรงผากาสาวพัสตรอธิษฐานเพศ
บรรพชา จําเพาะพระศาสดา พรอมดวยนางสากิยานีเปนอันมาก ไป
ถึงเมืองเวสาลี ยืนทรงกันแสงอยูที่ซุมพระทวาร พระตําหนักมียอด
ที่ปามหาวัน พระอานนทไดเห็นแลว ถามทราบความวา พระนางเจา
ทรงกันแสงเพราะเสียพระหฤทัย เหตุพระศาสดาไมทรงอนุญาตใหผู
หญิงบวชในพระธรรมวินัย ทานสั่งใหพระนางเจาทรงรออยูครูหนึ่ง
กวาทานจะทูลขออนุญาตไดแลว เขาไปเฝาพระศาสดา ทูลเรื่องนาง
มหาปชาบดีโคตมีตัดพระเมาลีทรงผากาสาวพัสตร พรอมดวยนาง
สากิยานีเปนอันมาก เสด็จมายืนทรงกันแสงอยูที่ซุมพระทารพระตําหนัก
ใหทรงทราบแลว ทูลขอใหทรงอนุญาตใหผูหญิงไดบวชในพระธรรมวินัยเปนหลายครั้ง พระศาสดาก็ไมทรงอนุญาต พระอานนทคิดจะ
ทูลขอโดยอุบายอยางอื่น จึงทูลถามวา พระองคผูเจริญ ผูหญิง
ถาไดบวชในพระธรรมวินัยแลว ควรจะทํามรรคผลใหแจงไดหรือไม ?
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ควร อานนท. ถาควร นางมหาปชาบดีโคตมี ซึง่ เปนพระนานางของ
พระองค มีอุปการะมาก เมื่อพระชนนีของพระองคสิ้นพระชนมแลว
ไดเปนผูเลี้ยงและถวายนมมา ขอผูหญิงพึงไดบวชในพระธรรมวินัยนี้
เถิด. อานนท ถานางมหาปชาบดีโคตมียอมรับครุธรรม ๘ ประการ
ขอนั้น จงเปนอุปสัมปทาของนางเถิด ครุธรรม ๘ ประการนั้น คือ :ขอที่ ๑ นางภิกษุณีแมบวชแลวได ๑๐๐ ป ตองทําการกราบ
ไหวลุกตอนรับประนมมือและการอันสมควรอื่นๆ แกภิกษุแมบวช
แลในวันนั้น.
ขอที่ ๒ ภิกษุณีอยาพึงอยูจําพรรษาในอาวาสที่ไมมีภิกษุ.
ขอที่ ๓ ภิกษุณีตองหวังธรรม ๒ ประการ คือ ถามวัน
อุโบสถ ๑ เขาไปฟงคําสอน ๑ แตภิกษุสงฆ ทุกกึ่งเดือน.
ขอที่ ๔ ภิกษุณีอยูจําพรรษาแลว ตองปวารณาในสงฆ ๒ ฝาย
โดยสถานทัง้ ๓ คือ โดยไดเห็น โดยไดยิน หรือโดยรังเกียจ.
ขอที่ ๕ ภิกษุณีตองธรรมที่หนัก (อาบัติหนัก) แลว ตอง
ประพฤติมานัตในสงฆ ๒ ฝาย ปกษหนึ่ง (๑๕ วัน).
ขอที่ ๖ ภิกษุณีตองแสวงหาอุปสัมปทา ในสงฆ ๒ ฝาย เพื่อ
นางสิกขมานาผูศึกษาในธรรม ๖ ประการ (ตั้งแตปาณาติปาตา เวรมณี
ถึงวิกาลโภชนา เวรมณี) ครบ ๒ ปแลว.
ขอที่ ๗ ภิกษุณีอยาพึงดาอยาพึงเพิดเพยภิกษุ ดวยอาการ
อยางใดอยางหนึ่ง.
ขอที่ ๘ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป หามไมใหภิกษุณีวากลาวภิกษุ
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ไมหามปลอยใหภิกษุวากลาวภิกษุณี.
ธรรม ๘ ประการนี้ ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชา ไม
กาวลวงจนตลอดชีวิต ถานางมหาปชาบดีโคตมี ยอมรับครุธรรม ๘
ประการนี้ ขอนั้น จงเปนอุปสัมปทาของนางเถิด. พระอานนทจํา
ครุธรรม ๘ ประการนั้นไดแลว ไปบอกแกพระนางเจาตามพระศาสดา
รับสั่ง. พระนางเจาตรัสตอบวา พระอานนทผูเจริญ ขาพเจายอมรับ
ครุธรรม ๘ ประการนี้ ปฏิบัติไมกาวลวงจนตลอดชีวิตดวยความยินดี
เปรียบเหมือนหญิงหรือชายที่ยังรุนสาวรุนหนุม กําลังรักแตงกายอาบน้ํา
สระเกลาแลว ไดพวกดอกอุบล หรือพวงมะลิพวงลําดวนแลวจะพึง
รับดวยมือทั้ง ๒ แลวตั้งไวบนศีรษะดวยความยินดีฉันนั้น พระอานนท
ก็กลับมาทูลความที่พระนางเจามหาปชาบดีโคตมี ยอมรับครุธรรม ๘
ประการนั้นแลว นับวาเปนอุปสัมบัน แกพระศาสดา ๆ ตรัสวา
อานนท ถาผูหญิงจักไมไดบวชในพระธรรมวินัยนี้แลว พรหมจรรย
จักตั้งอยูไดนาน เพราะผูหญิงไดบวชแลว พรหมจรรยจักไมตั้งอยูนาน
เหมือนตระกุลอันใดอันหนึ่ง ที่มีผูหญิงมากผูชายนอย ตระกูลนั้น
โจรกําจัดไดงาย อีกอยางหนึ่ง เหมือนขยอกที่ลงในนาขาวสาลีที่
บริบูรณและเพลี้ยที่ลงในไรออย ชักใหขาวสาลีในนาและออยในไร
เสียไป ไมตั้งอยูนานได เราบัญญัติครุธรรม ๘ ประการนี้ ไมให
ภิกษุณีกาวลวงตลอดชีวิตเสียกอน เหมือนบุรุษกั้นทํานบแหงสระใหญ
กั้นน้ําไมใหไหลออกฉันนั้น.
ครั้นนางมหาปชาบดีโคตมี ไดเปนภิกษุณี ดวยยอมรับครุ-
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ธรรม ๘ ประการอยางนี้แลว เขาไปเฝาพระศาสดา กราบทูลถามวา
ขาพระเจา จะปฏิบัติในนางสากิยานีเหลานี้อยางไร พระศาสดา ทรง
อาศัยเหตุนี้ ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลว ทรงอนุญาตใหอุปสมบท
นางสากิยานีเหลานั้น นางภิกษุณีเหลานั้น ไดอุปสมบทแตในภิกษุสงฆ
ฝายเดียวกอน เพราะภิกษุณียังมีไมครบคณะสงฆ ภายหลังเมื่อ
ภิกษุณีมีครบคณะสงฆแลว ทรงอนุญาตใหภิกษุณีสงฆ อุปสมบท
หญิงที่ใครจะอุปสมบทเสียกอนแลว จึงพาไปอุปสมบทในภิกษุสงฆ
อีกเที่ยวหนึ่ง ตามแบบครุธรรมขอที่ ๖ นั้น และทรงอนุญาตให
ภิกษุณีบวชกุมารีที่มีอายุยังไมครบอุปสมบทเปนสามเณรี สามเณรีนั้น
เมื่อมีอายุจวนอุปสมบทได ใหรับสิกขาสมมติแตภิกษุณีสงฆแลว
รักษาสิกขาบท ๖ ประการ ตั้งแตเวนปาณาติบาต จนถึงเวนจาก
วิกาลโภชนใหครบ ๒ ปกอน จึงจะอุปสมบทได นางสามเณรีที่ไดรับ
สิกขาสมมติอยางนี้ เรียกวาสิกขมานา ในระหวาง ๒ ปนั้น ถาลวง
สิกขาบท ๖ นั้น แตอยางใดอยางหนึ่ง ตองนับวันตั้งตนไปใหม
สวนสิขาบทของสามเณรีอีก ๔ อยางนั้น ก็ตองรักษาเหมือนกัน แตไม
กวดขันเชนสิกขาบท ๖ นั้น หญิงที่ไดความเชื่อความเลื่อมใสออกบวช
เปนภิกษุณี ไดบรรลุพระอรหัต ที่จัดเปนนางสาวิกาผูใหญนั้น
มีจํานวน ๑๓ รูปอยางนี้:๑. นางมหาปชาบดีโคตมี
๔. นางปฏาจารา
๒. นางเขมา
๕. นางธัมมทินนา
๓. นางอุปปลวัณณา
๖. นางนันทา
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๗. นางโสณา
๑๑. นางภัททากัจจานา
๘. นางพกุลา
๑๒. นางกิสาโคตมี
๙. นางภัททา กุณฑลเกสา ๑๓. นางสิคาลมาตา
๑๐. นางภัททกาปลานี (ที่ออกบวช
พรอมกับพระมหากัสสปะ)

