
คําชี้แจง 
        หนังสือพุทธานุพุทธประวัตินี้  สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรม 
พระยาวชิรญาณวโรรส  ไดทรงรวบรวมและเรียบเรียงข้ึนไว  เมื่อ 
พ.ศ.  ๒๔๓๕  ปเดียวกับรจนาหนังสืออุภัยพากยปริวัตน  และหนังสือ 
อ่ืนอีกหลายเรื่อง  ดวยพระประสงคจะใหมีหนังสือสําหรับศึกษาตํานาน 
อานเรียน  ตามท่ีปรากฏในคําปรารภแหงการรจนาหนังสือพุทธานุพุทธ- 
ประวัตินี้แลว. 
        ในคําปรารภไมไดบอกวาทรงรจนาเมื่อไร   แตมาปรากฏในคํา 
ปรารภและคํานําหนังสือพุทธประวัติ  (ทรงรจนาเมื่อ  พ. ศ.  ๒๔๕๕) 
วาทรงรจนาพุทธานุพุทธประวัติกอนหนังสือน้ัน ๒๑  ป  จึงไดความวา 
ทรงรจนาใน  พ.ศ.  ๒๔๓๕  ซึ่งเปนปแรกที่ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหาร 
และทรงฟนฟูการศึกษษ  วางรากฐานการต้ังมหามกุฏราชวิทยาลัย  (ใน 
พ. ศ.  ๒๔๓๖)   ตอมาอีก  ๗  ป  ถึง พ.ศ.  ๒๔๖๒   จึงทรงรจนาหนังสือ 
อนุพุทธประวัติข้ึนอกีเลมหนึ่ง  เปนอันวาหนังสือนี้แตงกอนพุทธประวัติ 
๒๑  ป  และกอนอนุพุทธประวัติ  ๒๘  ป 
        อน่ึง  ในทายคําปรารภหนังสือพุทธประวัติมีอยูวา  "ขอความ 
แหงใดแหงหน่ึงในหนังสือเรื่องนี้  (พุทธประวัติ)   ที่แยงกันตอขอความ 
ในเรื่องพุทธานุพุทธประวัติ  ที่รจนาไว  ๒๐  ปมาแลว  ผูศึกษาก็ดี 
ผูอานก็ดี   พึงรูวา  พ่ึงสอบสวนไดบาง  พ่ึงลงสันนิษฐานไดบาง 
เมื่อภายหลังแตคราวนั้น  เปนอันบอกแกขอความในหนังสือน้ัน 
(พุทธานุพุทธประวัติ)   ไวในที่นี้ดวย  ดังนี้.  เพราะฉะนั้น  ขอทาน 
ผูศึกษาและผูอานเรื่องนี้พึงทราบตามนี้ดวย. 
                                                พระอมราภิรักขิต๑ 

มหามกุฏราชวิทยาลัย 
๑๔  กรกฎาคม  ๒๔๘๙ 
 



๑.  ภายหลังเล่ือนข้ึนเปน  พระธรรมดิลก  เจาอาวาสวดับรมนิวาส. 
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                                           คําปรารภ    
        เรื่องพุทธานุพุทธประวัติ  ซึ่งพรรณนาความเปนไปแหงพระ  
บรมศาสดาและพระสาวกท้ังหลาย  ไมปรากฏในบาลีประเทศซ่ึงสู 
สังคีติจนตลอดเรื่องสักแหงเดียว  มีมาในบาลีประเทศน้ัน ๆ  เพียง 
เปนทอน ๆ  เชนเรื่องประสูติ  มาในมหาปทานสูตรแหงทีฆนิกาย 
มหาวรรค๑  เรื่องครั้งยังทรงพระเยาว  มาในติกนิบาต  อังคุตตรนิกาย๒ 

เรื่องต้ังแตปรารภเหตุที่จะเสด็จออกบรรพชา   จนภิกษุปญจวัคคีย 
สําเร็จพระอรหัตผล   มาในปาสราสิสูตร  แหงมัชฌิมนิกาย 
มูลปญญาสก๓   เรื่องเสด็จออกบรรพชาแลวบําเพ็ญทุกรกริิยาจนได 
ตรัสรู  มาในมหาสัจจกสูตรแหงมัชฌิมนิกาย  มูลปญญาสก๔  เรื่อง 
ต้ังแตตรัสรูแลว  จนถึงอัคคสาวกบรรพชา มาในมหาวรรคแหงพระ 
วินัย๕ ทรงบําเพ็ญพุทธกิจนั้น ๆ  มาในพระสูตรตาง ๆ  หลายสถาน 
ตอนใกลจะนิพพานจนถึงนิพพานแลว  มัลลกษัตริยในเมืองกุสินาราทํา 
การถวายพรเพลิงพระพุทธสรีระแลวแบงพระสารีริกธาตุไวบาง  แจก 
ไปในพระนครอ่ืน ๆ บาง  มาในมหาปรินิพพานสูตรแหงทีฑนิกาย 
มหาวรรค๖  เรื่องสังคายนารอยกรองพระธรรมวินัยต้ังไวเปนแบบแผน 
มาในจูฬวรรคแหงพระวินัย๗  เรื่องนอกจากน้ี  มาในบาลีบาง  ใน 
อรรถกถาบาง  มีจนตลอดเรื่อง   แตหนังสือท่ีอาจารยในปางกอน 
 
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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เก็บขอความมาจากท่ีนั้น ๆ  รอยกรองข้ึนไวเปนภาษามคธบาง เปน     
ภาษาอ่ืนบาง  ยอบาง พิสดารบาง กลาวความเหมือนกันบาง  ผิดกัน 
บาง  มีขอความท่ีเราทั้งหลายผูเกิดในภายหลังพึงเชื่อไดบาง  เหลือ 
วิสัยที่จะพึงเชื่อไดบาง. 
        ก็ธรรมดาหนังสือท่ีแตงไวแลวในปางกอน  ไมเลือกวาของชาติ 
ไหนภาษาไหน   มกักลาวขอความมีไมมีไมเปนไดในภายหลังโดย 
ชุกชุม   ที่เราทั้งหลายจะเชื่อตามก็ไมสนิทใจ  ดูเหมือนจะวาอะไรก็มัก 
จะวาใหเกิดไปกวาท่ีเปนจริงในครั้งน้ัน  เพราะหมายจะใหคนภายหลัง 
พิศวง  เมื่อลดขอความท่ีไมมีไมเปนไดไปภายหลังเสียบางแลว  ก็พอ 
เปนประมาณได   แมหนังสือเรื่องนี้ก็เปนอยางเดียวกัน  อนึ่ง  ดูเหมือน 
ผูที่แตง  ต้ังใจจะแสดงเหตุอัศจรรยตาง ๆ  ใหคนภายหลังเห็น 
ประหลาดแลวเชื่อถือเทาน้ัน  ไมตองการจะแสดงคําส่ังสอนของพระ 
พุทธเจานัก  ยกเวนแตจําเปน   สวนผูแตงหนังสือนี้มีความประสงคจะ 
แตงหนังสือเรื่องนี้คนละอยางจากหนังสือท่ีทานแตงไวแลว  คือประสงค 
จะแสดงคําส่ังสอนของพระสัมพุทธเจา  ใหผูศึกษาพระพุทธศาสนา 
ทราบเทาน้ัน  ครั้นจะไมแตงรวบรวมไวเปนเรื่อง  ผูศึกษาจะศึกษา 
ลําบาก  จึงตองเก็บขอความซึ่งมาในบาลีบาง  ในอรรถกถาบาง 
ในหนังสือของชาติเราบาง  ของชาติอ่ืนๆ  บาง  มารวบรวมไวเปน 
เรื่องหน่ึง  ที่ควรจะยอก็จะยอเสีย   ที่ควรจะพิสดารก็จะใหพิสดาร  ในท่ี 
ผิดกันและกลาวความที่เห็นวาจะไมมีไมเปนไปได   ก็ตองยกเสียบาง 
เลือกเอาแตพอเปนประมาณไดบาง  เรื่องที่จะแตงน้ีก็เปนขาวเกิดมา  
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นานแลว  เหลือวิสัยที่จะรับรองไดวาเปนจริงท้ังหมด  เพราะไมมีสิ่งใด  
เปนหลักฐานม่ันคง  เวนไวแตธรรมคําส่ังสอนของพระสัมพุทธเจา  ซึ่ง  
มีปญญาของนักปราชญสามารถจะรูไดวาจริงเทาน้ัน  เหตุนั้นผูศึกษา 
จงต้ังใจเลือกถือเอาสิ่งท่ีจริงและประกอบดวยประโยชนเทอญ.  
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                                  พุทธานุพุทธประวัติ    
                                         ปริเฉทที่ ๑    
        ตามไดสดับมา  ในกาลกอนแตพระพุทธเจาเกิดข้ึนในโลก  ชมพู- 
ทวีปคือประเทศที่เรียกกันวาอินเดียวในทุกวันนี้  ซึง่ต้ังอยูในทิศพายัพ 
แหงประเทศยามน้ี    เปนประเทศเจริญสมบูรณกลาประเทศอ่ืน ๆ 
มีพระเจาแผนดินและประธานาธิบดี  เปนผูปกครองอาณาเขตเปนสวน ๆ 
หลายแหง  มิไดรวมอยูในความปกครองอันเดียว  เชนแวนแควน 
โกศลและมคธเปนตน  ลวนเปนเอกราชดวยกันสิ้น.  ชมพูทวีปนั้นแบง 
เรียกชื่อเปน  ๒  แผนก  ประเทศท่ีต้ังอยูในทามกลาง  เรียกวามัชฌิม- 
ประเทศ  หรอืมัธยมประเทศ  ประเทศซ่ึงต้ังอยูภายนอกเปนของบเข 
เรียกวาปจจันตประเทศ  กําหนดที่ซึ่งเรียกวามัชฌมิประเทศน้ัน  ใน 
บาลีจัมมักขันธกะ  ในมหาวรรคแหงพระวินัย๑  แสดงวา  ในทิศบูรพา 
ภายในแตมหาสาลนครเขามา  ในทิศอาคเนย  ภายในแตแมน้ําสัลลวดี 
เขามา  ในทิศทักษิณ  ภายในแตเสตกัณณิกนิคมเขามา  ในทิศปศจิม 
ภายในแตถูณคามเขามา   ในทิศอุดร  ภายในแตภูเขาอุสีรธชะเขามา 
ที่ในกําหนดเทาน้ีเรียกวามัชฌิมประเทศ  ที่นอกจากกําหนดท่ีวาแลว 
เรียกปจจันตประเทศ  แตกําหนดน้ีก็รูจักกันในครั้งน้ัน  ครั้นกาลลวง 
ไปนาน  ชื่อบานเมืองเปนตน  ก็เปลี่ยนแปลงยังยายไป  จะนิยมเปน 
 
๑.  มหาวคฺค.  ๕/๓๕๐.  
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แนไมได  ถึงอยางนั้นการที่แบงเปนมัชฌิมประเทศก็ยังมีปรากฏใน  
แผนท่ีอินเดียว  กําหนดท่ีซึ่งเรียกวามัชฌิมประเทศในบัดนี้  ในทิศ  
บูรพา  ภายในแตประเทศเบงคอลเขามา  ในทิศทักษิณ  ภายในแต 
ประเทศเดกกันเขามา  ในทิศปศจิม  ภายในแตประเทศบอมเบเขามา 
ในทิศอุดร  ภายในแตประเทศเนปาลเขามา  มัชฌิมประเทศน้ันเปน 
ที่นิยมนับถือของคนในคร้ังน้ัน เพราะเปนทามกลางเปนที่ต้ังแหงพระ 
นครใหญ  ๆ  และเปนทีป่ระชุมนักปราชญผูมีความรู ประชุมชนใน 
ชมพูทวีปนั้นนับถือศาสนาพราหมณเปนพ้ืน  เปนคนมีทิฏฐิมานะกลา 
รังเกียจกันดวยชาติและโคตรเปนอยางยิ่ง  ขอวาถือศาสนาพราหมณ 
นั้น   คือถือวาโลกธาตุและสิ่งท้ังปวง  พระอิศวรเปนเจาทรงสราง 
สิ้น  ถือวาบรรดาธาตุทั้งปวง  มีดินน้ําไฟลมอากาศเปนตน  ลวนมี 
เทวดาประจําอยูทั้งส้ิน  กราบไหวนมัสการเซนสรวงพระเปนเจาอิศวร 
นารายณพรหมและเทวดานั้น ๆ  ออนวอนขอใหชวยประสิทธิ์พร 
นั้น ๆ   ใหตน  ใหสมตามความปรารถนาในสิ่งน้ัน ๆ เพราะสําคัญ 
เห็นวามนุษยจะไดสุขหรือทุกข ก็เพราะพระเปนเจาทําให  พระเปนเจา 
มีอํานาจท่ีจะใหเปนไปไดตามพระหฤทัยประสงค  ถามุงหมายอะไร 
ตองประพฤติทรมานรางกาย  ใหไดความลําบากเกือบจะถึงส้ินชีวิต 
บาง  ถึงกับสิ้นชีวิตบาง  เชนถือการยืนกับเดินเปนวัตร  ไมนัง่ 
ไมนอน  และถือการกินผลไมเลี้ยงชีวิตเปนวัตร  ไมกินขาวและ 
อ่ืน ๆ  ที่พวกโยคีซึ่งเขามาในประเทศเราไดทําแลวเปนตน  ดวย 
เขาใจวา  เดชะที่ประพฤติตปะเชนนั้น  บันดาลใหรอนถึงพระเจา ๆ  
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ไดเห็นกําลังความเพียรไมทอถอยอยางนั้นแลว  ยอมประสิทธิ์พรให   
สมความปรารถนา และเขาใจวาเปนบุญอยางย่ิง  ถาใครประพฤติ 
ชอบตอพระเปนเจา  ตายไปก็ไปข้ึนสวรรค  ไมตองจุติแปรผันเปน 
อยางอ่ืน  ถาประพฤติไมชอบตอพระเปนเจา  ตายไปก็ตกนรก  ความ 
ถืออยางวามานี้   เปนหัวขอในศาสนาพราหมณ  สวนทิฏฐิคือความ 
เห็นของชนเหลาน้ัน  อันปรารภความตายความเกิดและสุขทุกขก็เปน 
ตาง  ๆ  กัน  แตยนลงก็คงเปน  ๒  อยาง  พวกท่ีเชื่อถือศาสนาพราหมณ 
และชนบางพวก  ถือวาตายแลวเกิด บางพวกที่ไมถืออยางนั้นก็ถือวา 
ตายแลวสูญ  ในพวกชนที่มีความเห็นตางกันเปน  ๒  อยางนั้น พวกท่ี 
เห็นวาตายแลวเกิด  บางพวกเห็นวา  เกิดแลวเปนอะไร  ก็เปนอยูอยาง 
นั้น ไมจุติแปรผันตอไป  บางพวกเห็นวาเกิดแลว  จุติแปรผันไดตอไป. 
พวกท่ีเห็นวาตายแลวสูญ  บางพวกเห็นวาสูญโดยประการท้ังปวง 
บางพวกก็เห็นวาสูญบางส่ิง   บางพวกเห็นวาสัตวจะไดสุขหรือทุกข 
ก็ไดเอง  สุขทุกขไมมีเหตุปจจัย  บางพวกเห็นวาสุขทุกขมีเหตุปจจัย 
ในชนพวกหลัง  บางพวกเห็นวาสุขทุกขมีมาเพราะเหตุภายในคือ 
กรรม  ชนเหลาน้ันก็ประพฤติกายวาจาใจ  ตามความเห็นของตน  ๆ 
พวกท่ีถือวาตายแลวเกิด  เขาใจวาประพฤติอยางไรจะไปเกิดในสวรรค 
และสุคติ   กป็ระพฤติอยางนั้น  พวกท่ีถือวาตายแลวสูญ  นึกจะ 
ประพฤติอยางไร  ก็ประพฤติอยางนั้น  เพราะไมตองกลัวแตความ 
เกิดในนรกและทุคติ  แมพวกท่ีถือวาสัตวจะไดสุขหรือทุกขก็ไดเอง  
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สุขทุกขไมมีเหตุปจจัย  กป็ระพฤติเหมือนพวกท่ีถือวาตายแลวสูญ   
เพราะไมตองกลัวตอเหตุของทุกข  ฝายพวกที่ถือวาสุขทุกขมีมาเพราะ 
เหตุปจจัย  แตเปนเหตุปจจัยภายนอก  ก็เซนสรวงสวดออนวอนพระ 
เปนเจาใหประทานสุขใหแกตน  พวกท่ีถือวาสุขทุกขมีมาเพราะเหตุ 
ภายในคือกรรม  เห็นวากรรมใดเปนเหตุแหงทุกข  ก็เวนกรรมนั้นเสีย 
ไมทํา  เห็นวากรรมใดเปนเหตุแหงสุข  ก็ทํากรรมน้ัน  ทฏิฐิความเห็น 
ของชนเหลานั้นตาง ๆ  กนัอยางนี้  สวนมานะคือความถือตัวของชน 
เหลาน้ันแรงกลาเปนอยางยิ่ง ชนเหลาน้ันถือหมูและชาติโคตรของ 
ตน ๆ  ชนในหมูที่เขานิยมวาสูง  เชนหมูอริยกะ  ก็รังเกียจชนในหมูที่ 
เขาไมนิยม  เชนหมูมิลักขะ แมในหมูเดียวกัน  ชนมีชาติสูงเชนชาติ 
กษัตริยและพราหมณ  กร็ับเกียจชนมีชาติตํ่า   เชนชาติจัณฑาล  ชาติ 
ศุททะ  ชาติปุกกุสะ  แมในหมูที่มีชาติเดียวกัน  ชนมีโคตรที่เขานับถือ 
เชนโคตมโคตร  กร็ังเกียจชนมีโคตรที่เขาไมนับถือ  เชนภารทวาร- 
โคตร  โกสิยโคตร  มานะความถือตัวของคนเหลาน้ันอยางนี้. 
        ในกาลกอนแตสรางกรุงกบิลพัสดุต้ังศากยวงศ  พระเจาโอกกาก- 
ราชดํารงราชสมบัติในพระมหานครตําบลหน่ึง  พระองคมีพระราช- 
บุตร  ๔  พระองค พระราชบุตรี  ๕ พระองค  ประสูติจากพระครรภ 
พระมเหสีที่เปนพระราชภคินีของพระองค  ครั้งพระมเหสีนั้นทิวงคตแลว 
พระเจาโอกกากราชไดพระมเหสีอ่ืนอีก  พระมเหสีใหมนั้น  ประสูติ 
พระราชบุตรพระองคหน่ึง  พระเจาโอกกากราชทรงพระปราโมทย 
พลั้งพระราชทานพร  ใหพระนางเจานั้นเลือกสิ่งท่ีตองประสงค  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  พระราชบตุรทั้ง ๔ 
พระองคนั้น  ก็กราบถวายบังคมลาพาพระภคินี  ๕  พระองคนั้น  ยก 
จตุรงคินีเสนาออกจากพระนคร  ไปสรางพระนครใกลเขาหิมวันต  ซึ่ง 
เปนภายในมัชฌิมประเทศ  ในที่อยูแหงกบิลดาบส  จึงใหนามพระนคร 
ที่สรางใหม  ใหตองกับที่อยูของกบิลดาบสน้ันวา  กบิลพัสดุมหานคร 
ครั้นการสถาปนาพระนครเสร็จแลว   อํามาตยทั้งหลายปรึกษากัน 
คิดจะทําอาวาหะวิวาหะแกพระราชบุตรทั้ง  ๔  นัน้ ๆ ทรงเกรงวา  ถา 
จะทําอาวาหะวิวาหะดวยสตรีอ่ืนจากพระภคินีของพระองค  พระบุตร 
พระบุตรีที่จะประสูติในภายหลัง  จะไมบริสุทธทางฝายพระมารดา 
จะมีพระชาติเจือคละกันไป   จึงแสดงพระอัธยาศัยใครจะทําอาวาหะ 
วิวาหะดวยพระภคินีของพระองคเอง  อํามาตยทั้งหลายก็อนุมัติตาม 
พระราชบุตรทั้ง ๔  นั้น  ก็ทรงทําอาวหะวิวาหะกับพระภคินีเปนคู  ๆ 
เวนไวแตพระเชฏฐภคินีพระองคเดียว  ต้ังศากยวงศสืบมา  ชนชาว 
พระนครนั้นไดยินวาเปนหมูอริยกะ  สวนพระเชฏฐภคินี  ภายหลังมี 
พระหฤทัยปฏิพัทธกับพระเจากรุงเทวทหะ  ไดทําอาวาหะวิวาหะดวย 
กันแลว   ต้ังโกลิยวงศสบืมา  กษัตริยสองพระวงศนั้น  จึงนับวาเปน  
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พระญาติเกี่ยวกันต้ังแตกาลน้ัน  กษัตรยิในพระวงศศากยะ ไดเปน  
ใหญปกครองสักกชนบท  ดํารงพระวงศสืบมาโดยลําดับ  จนถึงพระ  
เจาชยเสนะ พระเจาชยเสนะนั้น  มีพระราชบุตรมีพระราชบุตรีที่ปรากฏ 
พระนาม  ๒  พระองค พระราชบุตรมีพระนามวาสีหหนุพระองคหน่ึง 
พระราชบุตรีมีพระนามวายโสธราพระองคหน่ึง  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  พระราช- 
บุตรี  ๒  พระองค คือ  นางปมิตา  ๑  นางอมิตา  ๑  สวนนางยโสธรา 
ซึ่งเปนพระราชบุตรีของพระเจาชยเสนะนั้น  ไดเปนพระมเหสีของพระ 
เจาอัญชนะ  ในกรุงเทวทหะ  มีพระราชบุตรพระราชบุตรี ๔  พระองค 
พระราชบุตร  ๒  พระองค คือ  สุปปพุทธะ ๑  ทณัฑปาณิ ๑ พระ- 
ราชบุตรี ๒  พระองค  คือ  นางมายา ๑  นางปชาบดี  (อีกอยางหนึ่ง 
เรียกโคตมี)  ๑.  เมื่อสุทโธทนะราชกุมารมีพระชนมายุเจริญวัย  ควร 
จะมีพระเทวีไดแลว  พระเจาสีหนุนทรงแตงทูตเชิญพระราชสาสนไป 
ขอนางมายา  ซึ่งเปนพระราชบุตรีของพระเจาอัญชนะในกรุงเทวทหะ 
พระเจาอัญชนะก็ยอมถวาย   ครั้นไดศุภวารฤกษ  พระเจากรุงท้ัง ๒ 
ก็ไดทําอาวาหะวิวาหะมงคล  แกพระราชบุตรและพระราชบุตรีที่เมือง 
เทวทหะแลว  พากันเสด็จกลับมาอยูเมื่อกบิลพัสดุตามเดิม  ครั้น  
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พระเจาสีหหนุทิวงคตแลว  สุทโธทนะราชกุมารไดดํารงราชสมบัติสืบ  
พระวงศ  พระนางมายาก็ไดดํารงในท่ีพระมเหสี  ภายหลังพระเจา  
สุทโธนะไดนางปชาบดีโคตมี  ซึ่งเปนพระกนิฏฐภคินีของพระนางเจา 
มายา  เปนพระราชเทวีอีกพระองคหนึ่ง  เมื่อกาลลวงไป  พระนางเจา 
มายาทรงพระครรภถวนทศมาส  พระองคอยากจะเสด็จไปประพาส 
พระอุทยานลุมพินีวัน  จึงทูลพระสามี  พระสามีก็ทรงอนุมัติมิไดขัด 
ขวาง  เพราะทรงคิดจะถนอมพระหฤทัย  ถึงวันวิศาขปุรณมีเพ็ญ 
เดือน  ๖  เพลาเชา  พระนางเจาก็เสด็จโดยสถลมารค  พรอมดวยราช- 
บริวารฝายหนาฝายในถึงปาลุมพินีวัน  เสด็จประพาสเลนอยู  ในเวลา 
นั้น  เผอิญใหประชวรพระครรภจะประสูติ   อํามาตยที่ตามเสด็จไป 
ดวย   จัดที่ประสูตถวายใตรมไมในที่นั้น  ตามสามารถท่ีจะจัดได 
พระนางเจาประสูติพระราชโอรสพระองคหน่ึง  พระเจาสุทโธทนะทรง 
ทราบขาว  จึงตรัสสั่งใหเชิญเสด็จกลบัพระราชวัง  ฝายอสิตดาบส 
(อีกอยางหนึ่งเรียกวา  กาฬเทวิลดาบส)   ซึ่งอาศัยอยูขางเขาหิมวันต 
ผูคุนเคยและเปนที่นับถือของราชตระกูลไดทราบขาววา  พระราชโอรส 
ของพระเจาสุทโธทนะประสูติใหมจึงเขาไปเย่ียม  พระเจาสุทโธทนะ 
ทรงทราบ  ตรัสสั่งใหเขาไปนั่น  ณ อาสนะอันสมควรแลว  ทรง 
ถวายอภิวาทแลว  ปราศรยัตามสมควรแลว  ทรงอุมพระราชโอรส 
ออกมาเพื่อจะใหนมัสการพระดาบส  พระดาบสเห็นพระโอรสน้ัน  ม ี
พระลักษณะตองตํารับมหาบุรุษลักษณพยากรณศาสตร  ซึ่งสําตับ 
ทํานายลักษณะของพระมหาบุรุษโดยสวน  ๒  วา  ถาจะดํารงในฆรา-  
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วาสวิสัยจักเปนพระเจาจักพรรดิราช  ปราบปรามชะนะท่ัวปฐพีมณฑล 
มีมหาสมุทร  ๔  เปนที่สุด  โดยธรรมิกอุบาย  ถาจักออกบรรพชา  
ประพฤติพรตพราหมจรรย  จักเปนศาสดาผูแนะนําส่ังสอนเอกในโลก   
ไมมีศาสดาอ่ืนจะยิ่งกวา  ครั้นเห็นอัศจรรยอยางนั้นแลว  มีความ 
เคารพนับถือในพระราชโอรสนั้นมาก  ลุกข้ึนกราบลงที่พระบาททั้งสอง 
ของพระโอรสนั้นดวยศีรษะของตนแลว  ทลูทํานายลักษณะของพระ 
 ราชโอรสนัน้  ตามตํารับมหาบุรุษลักษณพยากรณศาสตรนั้นแลว 
ถวายพระพรลากลับไปท่ีอยูแหงตน  ฝายราชตระกูลเห็นดาบสซ่ึงเปน 
ที่นับถือของตน  ลงกราบท่ีพระบาทของพระราชโอรสแสดงความ 
นับถือ  และไดฟงพยากรณอยางนั้น  ก็มีจิตนับถือในพระราชโอรส 
นั้นยิ่งนัก  ยอมถวายโอรสของตน ๆ  เปนบริวารตระกูลละคน  ๆ 
สวนพระเจาสุทโธทนะพระราชบิดา  ก็พระราชทานบริหารจัดพระพ่ีเลี้ยง 
พระนมคอยระวังรักษาพระราชโอรสเปนนิตยกาล  เมื่อประสูติแลว 
ได  ๕  วัน  พระองคโปรดใหประชุมพระญาติวงศและเสนามาตยพรอม 
กัน  เชญิพราหมณ  ๑๐๘  คนมาฉันโภชนาหารแลว  ทํามงคลพระราช- 
ทานพระนามวา  สิทธัตถราชกุมาร  แตประชุมชนมักเรียกตามพระ 
โคตรวาโคตมะ  สวนพระนางเจามายาซึ่งเปนพระมารดา  พอประสูติ 
พระโอรสแลว ๗  วัน  กท็ิวงคต  พระเจาสุทโธทนะ  จึงทรงมอบ 
พระราชโอรสน้ันใหพระนางเจาปชาบดีโคตมี  ซึง่เปนพระนานางเลี้ยง 
ตอมา  ภายหลังพระนางเจาปชาบดีโคตมี  มีพระราชบุตรพระองค  
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หน่ึง  พระนามวานันทกุมาร  มีพระราชบุตรีพระองคหน่ึง  มีพระนาม  
วารูปนันทา  แมถึงอยางนั้น  ก็ไมทรงเปนภาระในที่จะทํานุบํารุง 
ใหยิ่งกวาสิทธัตถกุมาร.  
        เมื่อสิทธัตถกุมารทรงพระเจริญข้ึนโดยลําดับ   มีพระชนมายุ 
ได  ๗  ป  พระราชบิดาโปรดใหขุดสระโบกขรณีในพระราชนิเวศน ๓ 
สระ ปลุกอุบลบัวเขียวสระหน่ึง  ปลูกปทุมบัวหลวงสระหน่ึง  ปลูก 
บุณฑริกบัวขาวสระหน่ึง  แลวตกแตงใหเปนที่เลนสําราญพระหฤทัย 
พระราชโอรส  และจักเครื่องทรง  คือจันทรสําหรับทา  ผาโพก 
พระเศียร  ฉลองพระองค  ผาทรงสะพัก  พระภูษา  ลวนเปนของ 
มาแตแวนแควนกาสี  ซึ่งนิยมวาเปนของดีประณีตในเวลานั้นท้ังส้ิน 
มีคนคอยอภิบาลก้ันเศวตฉัตร  (พระกลดขาวซึ่งนับวาเปนของสูง) 
ทั้งกลางวันกลางคือ  เพ่ือจะมิใหเย็นรอนธุลีละอองแดดนํ้าคางมาถูก 
ตองพระกายได   ครั้นพระราชกุมารมีพระชนมเจริญควรจะศึกษาศิลป- 
ศาสตรวิทยาได  พระราชบิดาจึงทรงพาไปมอบไวในสํานักครูวิศวามิตร 
พระราชกุมารทรงเรียนไดวองไว  จนสิ้นความรูอาจารยแลว  ไดแสดง 
ใหปรากฏในหมูพระญาติ  เมื่อพระราชกุมารทรงพระเจริญวัย  มีพระ 
ชนมายุได  ๑๖  ป  ควรมีพระเทวีไดแลว  พระราชบิดาจึงตรัสสั่งใหสราง 
ปราสาท  ๓  หลัง  เพ่ือเปนที่เสด็จอยูแหงพระราชโอรสใน  ๓ ฤดู  คือ 
ฤดูหนาว   ฤดูรอน  ฤดูฝน  ตกแตงปราสาท  ๓  หลังน้ัน  ตามสมควร 
เปนที่สบายในฤดูนั้น ๆ  แลว สงทูตเชิญพระราชสาสนไปขอนาง 
ยโสธรา  (บางแหงเรียกนางพิมพา)  ซึ่งเปนพระราชบุตรีพระเจา  
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สุปปพุทธะในกรุงเทวทหะ  อันประสูติแตนางอมิตา  ซึ่งเปนพระกนิฏฐ-  
ภคินีของพระองค  มาอภิเษกเปนพระเทวี  สิทธัตถราชกุมารน้ัน  เสด็จ  
อยูบนปราสาทท้ัง  ๓  นัน้ตามฤดูกาลท้ัง ๓  บําเรอดวยดนตรีลวนแต 
สตรีประโคม  ไมมีบุรุษเจือปน  เสวยสุขสมบัติทั้งกลางวันกลางคืน 
จนมีพระชนมายุได  ๒๙  ป   มีพระราชโอรสประสูติแตนางยโสธรา 
องคหน่ึง  มีพระนามวาราหุลกุมาร. 
        ขอท่ีสิทธัตถราชกมุาร  บริบรูณดวยสุขต้ังแตทรงพระเยาวจน 
ทรงพระเจริญวัยเห็นปานนี้  ก็เพราะเปนพระราชโอรสสุขุมาลชาติ 
ทั้งพระราชบิดาและพระราชวงศ  ไดทรงฟงคําทํานายของอสิตดาบสวา 
ทานผูมีลักษณะเปนหานนี้มีคติเปน ๒  อยาง  คือ  ถาอยูครองสมบัติ 
จักเปนพระเจาจักรพรรดิ  ปราบปรามชํานะทั่วปฐพีมณฑล  ถาออก 
บรรพชาจักเปนศาสดาเอกในโลก  ไมมีศาสดาอ่ืนจะยิ่งกวา  จะเปน 
ตงอปรารถนาใหเสด็จอยูครองราชสมบัติ  มากกวามีจะยอมใหบรรพชา 
จึงตองคิดรักษาผูกพันใหเพลิดเพลินอยูในกามสุขอยางนี้. 
        ฝายพระราชกนิฏฐภาดาของพระเจาสุทโธทนะนั้น  สุกโกทนะ 
ศากยะ  มีพระโอรสองคหน่ึง  มีพระนามวาอานันทะ  อมิโตทนะ 
ศากยะมีพระโอรส  ๒  พระองค  มีพระนามวา  มหานามะ ๑ อนุรุทธะ  ๑ 
มีพระธิดาองคหน่ึง  มีพระนามวาโรหิณี  นางอมิตาซึ่งเปนพระราช- 
กนิฏฐภคินีของพระเจาสุทโธทนะนั้น  เปนพระมเหสีของพระเจาสุปป- 
พุทธะในกรุงเทวทหะ  ประสูติพระราชบุตรพระองคหน่ึง  มีพระนามวา  
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เทวทัตตะ  พระราชบุตรีพระองคหน่ึง  มีพระนามวายโสธรา  ซึ่งเปน   
พระเทวีของสิทธัตถกุมาร   พระกุมารและพระกุมารีในพระวงศทั้งสอง 
นั้นก็เจริญข้ึนโดยลําดับ  ดังเครือพระวงศตอไปในหนาโนน.  
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                                         ปริเฉทที่  ๒   
        วันหน่ึง  สิทธัตถราชกุมาร  ทรงรําพึงวา  หมูชนที่เกิดมาแลว 
ตองมีความแกความเจ็บความตายเปนธรรมดา  ไมลวงความแกความ 
เจ็บความตายไปไดทุกคน  แมเปนอยางนั้น  เพราะโทษที่ไมไดฟงคํา 
สั่งสอนของนักปราชญ  เมื่อไดเห็นผูอ่ืนแกเจ็บตายก็เบื่อหนายเกลียด 
ชัง  ไมคิดถึงตัววาจะตองแกเจ็บตายเหมือนอยางนั้นบาง เมาอยูในวัย 
ในความไมมีโรคและในชวิีต  เหมือนหนึ่งเปนคนจะไมตองแกเจ็บตาย 
มัวขวนขวายแตในของที่มีความแกเจ็บตายเหมือนดวยตน  ไมคิดหา 
อุบายท่ีจะใหพนจากความแกความเจ็บความตายเลย  ถึงเราก็เปน 
เชนนั้น  ขอท่ีเปนเชนนั้นไมสมควรแกเราเลย  เมื่อเราไดรูเห็นอยางนี้ 
แลว  ควรท่ีจะแสวงหาอุบายท่ีจะใหพนจากความแกความเจ็บความตายน้ี 
เมื่อทรงดําริอยางนี้  ก็ทรงบรรเทาความเมา  ๓  ประการและความ 
เพลิดเพลินในกามสมบัติเสียได  ทรงดําริตอไปวา  ธรรมดาสภาพ 
ทั้งปวง  ยอมมีของที่เปนขาศึกแกกัน  เชนมีรอนแลวก็มีเย็นแกกัน  ม ี
มืดแลวก็มีสวางแกกัน  บางทีจะมีอุบายที่จะแกทุกข  ๓   อยางนี้ไดบาง 
กระมัง  ก็แตวาการท่ีจะแสวงหาอุบายแกทุกข  ๓ อยางนั้น   เปนยาก 
อยางยิ่ง  เรายังอยูในฆราวาสเห็นจะแสวงหาไมได  เพราะฆราวาสน้ี 
เปนที่คับแคบนัก  และเปนที่ต้ังแหงอารมณอันทําใจใหเศราหมอง 
เปนที่คับแคบนัก  และเปนที่ต้ังแหงอารมณอันทําใจใหเศราหมอง 
เพราะเปนที่กําหนัดรักใครในอารมณซึ่งเปนที่ต้ังแตความกําหนัดรัก 
ใคร  ขัดเคืองในอารมณซึ่งเปนที่ต้ังแหงความขัดเคือง  หลงเพลิด-  
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เพลินในอารมณซึ่งเปนที่ต้ังแหงความหลง  ดุจเปนทางที่มาแหงธุลี    
บรรพชาคือความเวนจากกิจการของคนมีเหยาเรือน  ประพฤติตนเปน 
นักบวชเปนชองวางพอที่จะแสวงหาอุบายน้ันได  พระราชกุมารทรง 
พระดําริอยางนี้แลว  ก็มพีระอัธยาศัยนอมไปในบรรพชา ไมยนิดีใน 
ฆราวาสสมบัติ  ต้ังแตนั้นมา  ภายหลังพอไดชอง  พระองคก็ปลง 
พระเกศและพระมัสสุ  ทรงผากาสาวพัสตรอธิษฐานเพศผนวชเปน 
บรรพชิต   เวนจากกิจของผูอยูครองเรือน. 
        ก็เพศบรรพชาน้ัน  มิใชวาจะมีในพระพุทธศาสนาอยางเดียว 
แมเม่ือพระพุทธศาสนายังไมเกิด  ก็มีบรรพชิต  คือ นักบวชเชนฤษีดาบส 
เปนตัวอยาง  เดิมทีชะรอยพระราชกุมาร  จะนอมพระอัธยาศัยใน 
เพศบรรพชาเชนนั้นกอน  ภายหลังจึงไดทรงบัญญัติเพศบรรพชาอัน 
สมควรแกพระพุทธศาสดา สวนชองที่จะเสด็จออกบรรพชานัน้ 
ขาพเจายังไมไดวินิจฉัยที่พอใจ  ทานผูแตงบาลีแสดงวา  เสด็จออก 
บรรพชาโดยซึ่งหนา  โดยความเปนพุทธภาษิตวา  ครั้นสมัยอ่ืน  เรา 
ยังกําลังเปนหนุม  มีผมอันดําสนิท  มาตามพรอมดวยเยาวอันเจริญ 
มีวัยที่แรก  เมื่อบิดามารดาไมใครยอม  มีหนาชุมดวยนํ้าตามรองไห 
อยู  เราปลงผมและหนวดแลว  นุงหมผากาสาวพัสตร  ถึงความ 
ปฏิบัติของคนไมมีเรือน  จากเรือน  ดังนี้  ฝายวาทานผูแตงอรรถกถา 
แสดงวา  เสด็จหนีออกบรรพชาในเวลากลางคืน เมื่อเสด็จออกน้ัน 
ทรงมากัณฐกะ  มีนาฉันนะตามเสด็จถึงฝงแมน้ําอโนมา  ตรัสสั่ง 
ใหนายฉันนะนํามาพระท่ีนั่งกลับคืนพระนครแลว  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  เวลาท่ีเสด็จออกบรรพชา  จะเขาใจกันวา  ออก 
ไปถือบวชประพฤติวัตร  ทรมานรางกายถวายพระเปนเจาตามแบบ 
ศาสนาพราหมณเพียงครั้งหนึ่งคราวเดียว   จึงเปนชองใหพระราช- 
กุมารเสด็จออกไปไดโดยงาย  ครั้นทานเสด็จออกไปแลว  ไมเสด็จ 
กลับ  ก็ไมรูวาจะทําประการใดได  ขอน้ีก็เปนแตอนุมานเทียบเรื่อง 
อ่ืนเทาน้ัน ไมเปนการแนได  จึงวาในทองเรื่องแตสังเขปเพียง 
เทาน้ัน  ขอท่ีพระราชกุมารปลงพระเกศเสียนั้น  ดูเหมือนจะผิดแบบ 
ของบรรพชิตในครั้งน้ัน  เพราะบรรพชิตในครั้งน้ัน  เกลาผมเซิงท่ี 
เรียกวาชฎา  ชะรอยจะทรงเห็นวา  การปลงพระเกศเสียนั้น และเปน 
เหตุหามกันไมใหพระองคเสด็จกลับคืนไปสูฆราวาสอีกได  และเปน 
เหตุใหพระบิดาและพระญาติวงศสิ้นหวังในพระองค  เพราะไดยินวา 
คนในครั้งน้ันถือการตัดการโกนผมดวยคมมีดวาเปนจัญไร  คนที่ตัด 
หรือโกนผมดวยคมมีดแลว   เปนที่หม่ินของคนท้ังปวง  ไมเปนที่  
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นับถือเลย  แมภายหลังพราหมณบางคนก็ไดกลาววาจาปรามาสพระ  
องควา  คนหัวโลนดังน้ี  อน่ึง  ขอท่ีทรงผากาสาวพัสตร  คือผายอม  
ดวยรสฝาด  อันเกิดแตตนไมซึ่งเปนของเศราหมองนั้น  ก็เห็นจะเปน 
เหตุอยางเดียวกัน. 
        เมื่อพระผูมีพระภาคเจา  ทรงละกามสุขออกบรรพชา  เพ่ือจะ 
แสวงหาอุบายใหพนจากชราพยาธิมรณะอยางนี้แลว  เพราะพระองค 
ยังไมเคยเสพลัทธินั้น ๆ ซึง่เปนที่นิยมนับถือวาเปนบุญอยางย่ิง  และ 
เปนเหตุใหสําเร็จส่ิงท่ีประสงคนั้น ๆ   ซึ่งคณาจารยสั่งสอนกันอยูใน 
ครั้นนั้น  ก็จําเปนที่จะตองทรงทดลองดูวาลัทธิเหลาน้ัน  จะเปนอุบาย 
ที่จะใหสําเร็จความพระสงคไดบางกระมัง  จึงไดเสด็จออกไปอยูใน 
สํานักอาฬารดาบสกาลามโคตร  และอุทกดาบสรามบุตรโดยลําดับ 
ซึ่งมหาชนนับถือวาเปนคณาจารยใหญ  ขอศึกษาลัทธิสมัยของทาน ๆ 
ก็สั่งสอนตามลัทธิของตน ๆ  จนสิ้นแลว  สรรเสริญพระผูมีพระภาคเจา 
วามีความรูเสมอดวยตนแลว  ชวนใหอยูชวยกันสั่งสอนหมูศิษย 
ตอไป  พระผูมีพระเจาไดทรงกระทําทดลองในลทัธินั้นทุกอยาง 
แลว  เห็นวาไมใชทางตรัสรูอุบายน้ันได  จึงทรงหลีกไปจากสํานัก 
ดาบสท้ังสองน้ัน   เสด็จจาริกไปในมคธชนบท  บรรลถุึงอุรุเวลาประเทศ 
เสนานิคม  ไดทอดพระเนตรเห็นพ้ืนที่ราบรื่น  แนวปาเขียวสด  เปน 
ที่เบิกบานใจ  แมน้ําไหลมีน้ําใสสะอาด  มีทาอันดี  นารื่นรมย  โคจร- 
คามคือหมูบานท่ีอาศัยเท่ียวภิกขาจาร  ก็ต้ังอยูใกลโดยรอบ  ทรง 
พระดําริเห็นวาประเทศน้ัน   ควรเปนที่ต้ังความเพียรของกุลบุตร  ผูม ี
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ความตองการดวยความเพียรได  จึงเสด็จประทับอยู  ณ  ที่นั้น.   
        ครั้งน้ัน  อุปมา  ๓  ขอ  ที่พระผูมีพระภาคเจาไมเคยไดทรงสดับ 
มาปรากฏแจมแจงแกพระองควา  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หน่ึง  ซึ่งมีกายไมไดหลีกออกจากกาม  และมีความพอใจรักใครใน 
กาม  ยังละใหสงบระงับดวยดีในภายในไมไดแลว  สมณะหรือพราหมณ 
เหลาน้ัน  แมไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาแสบเผ็ดที่เกิดเพราะความเพียร 
ก็ดี  ไมไดเสวยก็ดี  ก็ไมควรจะตรัสรูอุบายน้ันได  เหมือนไมสดที่ 
ชุมดวยยางบุคคลแชไวในนํ้า   บุรุษมคีวามตองการดวยไฟ  มาถือ 
เอาไมสําหรับสีไฟเขาดวยหวังจะใหเกิดไฟ   บรุุษน้ันไมอาจใหไฟ 
เกิดข้ึนได  ตองเหน็ดเหนื่อยลําบากเปลา  เพราะไมนั้นยังสดมียางอยู 
ทั้งบุคคลต้ังไวในน้ําฉะน้ัน  อีกขอหนึ่ง  สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่ง  แมมีกายหลีกออกจากกามแลว  แตยังมีความพอใจ 
รักใครในกาม  ยังละใหสงบระงับดวยดีในภายในไมได  สมณะหรือ 
พราหมณเหลาน้ัน แมไดเสวยทุกขเวทนาเชนนั้นที่เกิดเพราะความ 
เพียรก็ดี   ไมไดเสวยก็ดี  ก็ไมควรจะตรัสรูอุบายน้ันได เหมือนไม 
สดที่ชุมดวยยาง แมหางไกลจากน้ํา  บุคคลต้ังไวบนบก  บรุุษกไ็ม 
อาจจะสีใหเกิดไฟได  ถาสีเขาก็ตองเหน็ดเหน่ือยลําบากเปลา เพราะ 
ไมนั้น  แมต้ังอยูบนบกแลว  ก็ยังเปนของสดชุมดวยยางฉะนั้น  อีก 
ขอหนึ่ง  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ซึ่งมีกายหลีกออก 
จากกามแลว  และละความพอใจรักใครในกามไดดวยดีในภายใน 
แลว  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน  ไดเสวยทุกขเวทนาเชนนั้นที่  
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เกิดเพราะความเพียรก็ดี  แมไมไดเสวยเลยก็ดี  ก็ควรจะตรัสรูอุบาย   
นั้นได  เหมือนไมแหงที่ไกลจากนํ้า  บุคคลต้ังไวบนบก  บรุุษอาจสี 
ใหเกิดไฟข้ึนได  เพราะเปนของแหงและต้ังอยูบนบกฉะน้ัน  จําเดิม 
แตกาลน้ัน  พระองคทรงคิดจะทําความเพียร  เพ่ือจะปองกันจิต 
ไมใหนอมไปในกามารมณได  จึงทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา  คือ 
ทรมานพระกายใหลําบาก   ซึ่งเปนที่นิยมนับถือกนัในครั้งน้ันวาเปน 
กุศลวัตรอันวิเศษ  อาจจะทําใหสิ่งท่ีปรารถนาสําเร็จไดกอน  วาระแรก 
ทรงกดพระทนตดวยพระทนต  กดพระตาลุดวยพระชิวหา  ไวใหแนน 
จนพระเสโทไหลออกจากพระกัจฉะประเทศ  ในเวลานั้นไดเสวยทุกข- 
เวทนาอันกลา  เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังจับบุรุษท่ีมีกําลังนอยไวที่ 
ศีรษะหรือท่ีคอ  บีบใหแนนฉะนั้น  แมพระกายกระวนกระวายไมสงบ 
ระงับอยางนี้  ทุกขเวทนาน้ันก็ไมอาจครอบงําพระหฤทัยใหกระสับ 
กระสายได  พระองคมีพระสติต้ังม่ันไมฟนเฟอน  ปรารภความเพียร 
ไมทอถอย  ครั้นทรงเห็นวาการทําอยางนี้ไมใชทางตรัสรู  จึงทรง 
เปลี่ยนอยางอ่ืน  วาระที่  ๒  ทรงผอนกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ 
ไมใหเดินสะดวกโดยชองพระนาสิกและชองพระโอษฐ  ก็เกิดเสียงดังอู 
ทางชองพระกรรณทั้ง ๒  และปวดพระเศียร  เสียดพระอุทรรอนใน 
พระกายเปนกําลัง  แมถึงไดเสวยทุกขเวทนากลาถึงเพียงนี้  ทุกข- 
เวทนาน้ัน  ก็ไมไดครอบงําพระหฤทัยใหกระสับกระสายได  มีพระสติ 
ต้ังม่ันไมฟนเฟอน  ปรารภความเพียรไมยอหยอน  ครั้นทรงเห็นวา 
การทําอยางนี้ ไมใชทางตรัสรู  จึงทรงเปลี่ยนอยางอ่ืนอีก  วาระที่ ๓  
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ทรงอดพระอาหารผอนเสวยแตวันละนอย  ๆ  จนพระกายเห่ียวแหง  
พระฉวีเศราหมอง  พระอัฐิปรากฏท่ัวพระกาย  เมื่อทรงลูบพระกาย  
เสนพระโลมามีรากอันเนาหลุดรวมจากขุมพระโลมา  พระกําลงันอย 
ถอยลง  จะเสด็จไปทางไหนก็ชวนลม  จนชนทั้งหลายไดเห็นแลว 
กลาวทักวา  พระสมณโคดมดําไป  บางพวกกลาวาไมดําเปนแต 
คล้ําไป  บางพวกกลาววาไมเปนอยางน้ัน  เปนแตพรอยไป  พระผูมี 
พระภาคเจาทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา  นบัแตการทรงผนวชมาได  ๖  ป 
ทรงพระดําริวา  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึง ไดเสวย 
ทุกขเวทนาอันกลาแสบเผ็ดที่เกิดเพราะความเพียร  ในกาลลวงแลวก็ดี 
จักไดเสวยในกาลขางหนาก็ดี  เสวยอยูในกาลบัดนี้ก็ดี  ทุกขเวทนา 
นั้นก็อยางยิ่งเพียงเทาน้ี  ไมเกิดกวาน้ีข้ึนไป  ถึงอยางนั้น  เราก็ไม 
สามารถจะตรัสรูดวยทุกรกิริยาที่เผ็ดรอนอันนี้ได  ชะรอยทางความตรัสรู 
อยางอ่ืนจะพึงมีอยูกระมัง  ครั้นทรงพระดําริฉะน้ีแลว  คิดจะทรง 
ละความเพียรทรมานพระกายใหลําบากน้ัน  ทําความเพียรเปนไปใน 
จิตตอไป  ทรงเห็นวาความเพียรเปนไปในจิตน้ัน  คนซุบผอมเชนนี ้
ไมสามารถใหเปนไปได  จําเราจะกินอาหารหยาบคือขาวสุกขนม 
กุมมาสใหมีกําลัง  ครั้นทรงอธิษฐานอยางนั้นแลว  ต้ังแตกาลน้ันมา 
ก็เสวยพระอาหารหยาบไมทรงอดตอไปอีก. 
        ฝายฤษีปญจวัคคียพวก  ๕  คือ  โกณฑัญญะ  วัปปะ  ภัททิยะ 
มหานามะ  อัสสชิ  แตเดมิเปนพราหมณ  ไดเห็นบาง  ไดยินบาง  วา 
พระผูมีพระภาคเจา  มีพระลักษณะตองตามตํารับมหาบุรุษลักษณะ-  
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พยากรณศาสตร  จึงมีความเคารพนับถือและเชื่อในพระผูมีพระภาคเจา  
เปนอันมาก เมื่อพระผูมีพระภาคเจาออกทรงผนวช  พราหมณ ๕ คน  
นั้นดําริเห็นวาบรรพชาของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน  จักไมเลวทราม 
เสื่อมเสียจากประโยชน  คงจะเปนผลประโยชนแกตนและผูอ่ืน  ครั้น 
คิดอยางนั้นแลว  จึงพากันออกบวชตามพระผูมีพระภาคเจา  คอยเฝา 
อยูปฏิบัติทุกคํ่าเชา  ดวยหวังวาพระองคไดบรรลุธรรมใด  จักทรง 
สั่งสอนใหตนบรรลุธรรมนั้นบาง  ครั้นเห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงละ 
ทุกรกิริยาทีท่รงประพฤติมาแลว  ซึ่งตนเคยนิยมนับถือวา  เปนกุศล- 
วัตรอันวิเศษของผูบําเพ็ญเพียร  จึงเห็นพรอมใจกันวา พระสมณโคดม 
เปนคนมักมาก   คลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเปนคนมักมาก 
เสียแลว  จึงเบื่อหนายในการท่ีจะปฏิบัติตอไป  ดวยเห็นวาพระองค 
คงจะไมบรรลุธรรมพิเศษอันใดได  พากันหลีกไปเสียจากท่ีนั้น  ไปอยู 
อาศัยในปาอิสิปตนมฤคทายวัน  แขวงเมือพาราณสี. 
        ขอท่ีฤษีปญจวัคคียไดมาคอยปฏิบัติบํารุงพระผูมีพระภาคเจาใน 
เวลาทรงบําเพ็ญทุกรกิรยิาทรมานพระกายใหลําบาก  ซึ่งเปนที่นิยม 
นับถือของคนครั้งน้ัน  ดูเหมือนเปนพยานของพระผูมีพระภาคเจาใน 
การท่ีไดตรัสรูแลวไป  ถาพระองคจะทรงแสดงธรรมส่ังสอนใคร ๆ  ให 
ละอัตตกิลมถานุโยค  คือการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแกตนเปลา 
ก็จะไดแนะนําใหสิ้นสงสัยวา  อัตตกิลมถานุโยคน้ันเราก็ไดเคยประพฤติ 
มาแลว  ไมมใีครประพฤติไดยิ่งไปกวาเรา   แมเชนนี้ก็ไมเปนทาง 
ที่จะใหรูธรรมพิเศษสิ่งใดได  ผูนั้นก็จะละความนิยมนับถือ  ในอัตต-  
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กิลมถานุโยคน้ันแลว  ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองคเพ่ือบรรล ุ  
ประโยชนตามสมควร  ครั้นถึงเวลาที่จะทําความเพียรเปนไปในจิตซ่ึง 
จะตองการความสงัด  ก็เผอิญใหฤษีปญจวัคคียนั้นคิดเบ่ือหนายแลว 
หลีกไปเสีย  ขอน้ีดูเหมือนกันเธอเหลาน้ันไมใหเปนอันตรายแกความ 
สงัดของพระผูมีพระภาคได. 
        ฝายพระผูมีพระภาคเจา  เสวยพระอาหารหยาบ  ทําพระกายให 
กลับมีพระกาํลังข้ึนไดอยางเกาแลว  ทรงเริ่มความเพียรเปนไปในจิต 
ใหเพงอยูในอารมณอันเดียวจนเปนสมาธิ  พระองคไดบรรลุฌานท่ี ๑ 
ฌานท่ี ๒ ฌานท่ี ๓  ฌานท่ี ๔  โดยลําดับ  เมื่อจิตต้ังม่ันเปนสมาธิ 
บริสุทธิ์  ปราศจากเครื่องเศราหมองมีความพอใจรับใครในกามเปนตน 
อยางนี้แลว  ทรงคํานึงถึงอุบายท่ีจะใหพนจากชราพยาธิมรณะ  ที ่
พระองคไดแสวงหาอยูนั้นตอไป  ก็สิง่ใดมีความเกิดเปนธรรมดา  สิ่ง 
นั้นตองมีชรา  พยาธิ  มรณะ  เปนธรรมดา  ใคร  ๆ จะปรารถนาอยาให 
ชรา  พยาธิ  มรณะ  เลย  ไมเปนที่ต้ังแหงความสมประสงคได  ทุกข 
ความหนักใจเพราะชรา  พยาธิ  มรณะ  นั้น  ยอมมีเพราะความถือม่ัน 
วามีแกตน  ถาไมถือม่ันอยางนั้นแลว  ทุกขนั้นก็ไมครอบงําจิตได 
อยางนี้แลเปนอุบายท่ีจะใหพนจากชรา  พยาธิ  มรณะได  ครั้นเมื่อ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริเห็นฉะนี้แลว  จึงทรงแสวงหาอุบาย 
เปนเหตุไมถือม่ันตอไป  ก็ความไมถือมั่นนั้นจะมีได  ก็เพราะพิจารณา 
แยกกายใจอันนี้ออกเปนสวน  เปนกอง  พิจารณาเห็นแตเพียงเปนสวน 
เปนกองท่ัวทั้งหมด  พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกําหนดเห็นกายใจใน  
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กาลท่ีลวงไปแลวก็ดี  ที่มอียู  ณ  บัดนีก้็ดี  เปนสวน ๆ   เปนกอง ๆ ทั่ว   
ทั้งหมด ตามอยางท่ีกลาวแลว  ขอน้ีเปนวิทยาที่ตน  พระองคได 
ตรัสรูเองโดยลําพังในยามที่ตนแหงราตรี เมื่อวิทยาที่ตนเกิดข้ึน  กําจัด 
อวิทยาความไมรูเปนเหตุใหหลงมืดอยูในกายใจอยางน้ีแลว  พระองค 
ทรงปรารภสวนกองซึ่งไดกําหนดรูแลวน้ัน  ซึ่งเรยีกโดยสมมติวาสัตว 
อันเกิดแลว  จุติเคลื่อนไปเหมือนกันหมด  แตเหตุไฉน  บางพวกจึง 
ตํ่าชาเลวทราม  บางพวกประณีต  บางพวกมีผิวพรรณอันดี  บาง 
พวกมีผิวพรรณชั่ว  บางพวกไดสุข  บางพวกไดทุกข  ทรงเห็นดวย 
พระญาณดังจักษุทิพยอันบริสุทธ  ลวงญาณท่ีเปนของมนุษยสามัญวา 
สวนกองที่เรียกตามสมมติวาสัตวนั้น  ที่เกิดแลวจุติเคลื่อนไปเหมือน 
กันหมด  แตเปนตางกันดังนี้  เพราะเปนไปตามกรรมที่ตัวกระทํา  ขอ 
นี้เปนวิทยาท่ี  ๒  พระองคไดตรัสรูแลวโดยลําพันพระองคเอง  ใน 
ยามเปนทามกลางแหงราตรีนั้น  เมื่อวิทยาที่  ๒  เกดิข้ึน  กําจัดอวิทยา 
ความไมรู  ที่เปนเหตุใหหลงมืดในความเปนตาง  ๆ  แหงสวนแหงกอง 
ที่เรียกตามสมมติวาสัตวอันเกิดข้ึนแลวจุติเคลื่อนไปดังน้ีแลว   กช็ื่อวา 
ไดทรงเห็นลักษณะท้ัง ๒  คือ  ปจจัตตลักษณะ คือ  กําหนดโดยความ 
เปนสวนเปนกอง  และสามัญลักษณะ  คือ กําหนดโดยความเปน 
สภาพเสมอกัน  คือ  ความเปนของไมเที่ยง   เปนทุกข  เปนอนัตตา 
ไมใชตน  ครัน้ทรงเห็นลักษณะท้ัง ๒  อยางนี้แลว พระองคทรงกําหนด 
เห็นสวนกองเหลาน้ันวาเปนเพียงทุกข  คือ  สิ่งอันสัตวถือม่ันวาเปน 
ของตน  แลวก็อดทนไดดวยยาก  ตัณหาความด้ินรนทะยานอยาก  
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เปนปจจัยแหงความถือม่ันนั้น  เปนเหตุใหทุกขนั้นเกิด  ความดับแหง   
ทุกขที่เปนผลน้ัน  ยอมมีเพราะความดับแหงตัณหาที่เปนเหตุ  ปญญา 
อันเห็นชอบพรอมดวยองคที่เปนบริวาร  คือ ความดําริชอบ  วาจาชอบ 
การงานชอบ  เลี้ยงชีวิตชอบ  ความเพียรชอบ  ระลกึชอบ  ต้ังใจไว 
ชอบ   เปนทางใหถึงความดับทุกข  และทรงกําหนดรูอาสวะ  คือ 
กิเลสที่ไหลดองอยูในสันดาน  เหตุใหเกิดอาสวะ  ความดับอาสวะ 
และขอปฏิบัติเปนทางใหถึงความดับอาสวะ  แจงชัดตามเปนจริงแลว 
อยางไร  เมื่อระองคทรงรูเห็นอยางนี้  จิตก็พนจากอาสวะทั้งปวง 
ไมถือม่ัน  ขอน้ีเปนวิทยาท่ี ๓ พรองคไดตรัสรูแลวโดยลําพังพระองค 
เอง  ในยามเปนที่สุดแหงราตรีนั้น  กําจัดอวิทยาความไมรูแจง  ที่เปน 
เหตุใหหลงมืดในอริยสัจท้ัง ๔  เสียได  วิทยา ๓  อยางนี้  พระองค 
ไดตรัสรูแลวในราตรีแหงวิสาขบุรณมีดิถีเพ็ญ   พระจันทรเต็มดวง 
เสวยวิสาขนักษัตรฤกษ  ที่ใตรมไมอัสสัตถพฤกษโพธิ์ใบ  เพราะตรัสรู 
วิทยา ๓  อยางนี้ได   โดยลําพังพระองคเองแลว  ทาํจิตใหพนจาก 
กิเลสอาสวะไดสิ้นเชิง  พระผูมีพระภาคเจาจึงไดพระนามโดยคุณนิมิต 
วา  อรห  สมมฺาสมฺพุทฺโธ  แปลวา  ผูไกล  ผูควร  ผูตรัสรูแลวเอง 
โดยชอบ  ขอวาพระผูมีพระภาคเจาเปนผูไกล  ผูควรน้ัน  เพราะไกล 
จากกิเลสอาสวะ  ๆ  ใด  ที่พระองคละไดขาดแลว  กิเลสอาสวะเหลาน้ัน 
ไมเกิดข้ึนครอบงําจิตไดอีก  พระองคหางไกลจากทุจริต  ความ 
ประพฤติชั่วดวยกาย  วาจา  ใจ  ไมทรงประพฤติแมในท่ีลับ  มี 
พระหฤทัยเสมออยูเชนนั้น  ไมยินดใีนโลกธรรมซ่ึงเปนสวนอันบุคคล  
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ปรารถนา  คือ   ลาภ  ยศ  ความสรรเสริญ  สุข  ไมยินรายในโลก-    
ธรรม  ซึ่งเปนสวนอันบุคคลไมปรารถนา  คือ  ไมมีลาภ  ไมมียศ 
นินทา  ทุกข  โลกธรรมทัง้  ๒  สวนน้ี  ไมครอบงําจิตของพระองค 
ใหแปรปรวนได  จึงควรเปนศาสดาแนะนําสั่งสอนเราทั้งหลาย และ 
ควรเราท้ังหลายนับถือกราบไหว  และเชื่อฟงคําส่ังสอนของพระองคแลว 
ปฏิบัติตาม  ขอวา  พระผูมีพระภาคเจา  เปนผูตรัสรูเองโดยชอบน้ัน 
พระองคตรัสรูวิทยา  ๓ ประการนั้นโดยลําพังพระองคเอง  ไมมีใคร 
เปนครูสั่งสอน  ความตรัสรูนั้นชอบ  ไมวิปริต  ใหสําเร็จประโยชน 
แกพระองคและผูอ่ืนไดดวย  พระผูมีพระภาคเจาไดพระนามโดยคุณ- 
นิมิต  ดวยประการอยางนี้.  
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                                         ปริเฉทที่  ๓     
        เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดตรัสรูวิทยา  ๓ ประการนั้นเองโดย 
ชอบแลว  ประทับอยู ณ  ภายใตรมไมมหาโพธินั้น  เสวยวิมุตติสุข 
(สุขเกิดแตความพนจากกิเลสอาสวะ)  สิ่งกาล  ๗  วัน. 
        ครั้งน้ัน  พระองคทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท  (สภาพอาศัย 
ปจจัยเกิดข้ึน)   ที่พระองคไดทรงกําหนดรูแลวน้ัน  ตามลําดับและถอย 
กลับทั้งขางเกิดทั้งขางดับ  ตลอดยามสามแหงราตรีแลว  เปลงอุทาน 
(พระวาจาที่เปลงข้ึนโดยความเบิกบานพระหฤทัย)   ในยามละครั้ง 
อุทานในยามตนวา  เมื่อใด  ธรรมท้ังหลาย  คืออรยิสัจ  ๔  ปรากฏชัด 
แกพราหมณผูมีความเพียรเพงอยู  เมื่อน้ัน  ความสงสัยทั้งปวงของ 
พราหมณนั้น  ยอมฉิบหายไป  เพราะพราหมณนั้นรูแจงธรรมคือกอง 
ทุกขทั้งส้ินกับทั้งเหตุ,  อุทานในยามเปนทามกลางวา  เมื่อใด  ธรรม 
ทั้งหลายปรากฏชัดแกพราหมณผูมีเพียรเพงอยู  เมื่อน้ัน  ความสงสัย 
ทั้งปวงของพราหมณนั้นยอมส้ินไป  เพราะพราหมณนั้นไดรูความสิ้น 
แหงปจจัยทั้งหลาย,  อุทานในยามท่ีสุดวา  เมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏ 
ชัดแกพราหมณผูมีเพียรเพงอยู  พราหมณนั้นยอมกําจัดเสนามาร  คือ 
ชรา พยาธิ  มรณะ  เสียได  ดุจพระอาทิตยอุทัยกําจัดมืดทําอากาศให 
สวางฉะน้ัน.  ครั้นลวง ๗  วันแลว  เสด็จออกจากภายใตรมไมมหาโพธิ 
นั้น ไปยังภายใตรมไมไทร  ซึ่งเปนทีพั่กแหงคนเลี้ยงแพะ  อันไดชื่อวา 
อชปาลนิโครธ  ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุข  ๗  วัน  ครั้งน้ันพราหมณผูหน่ึง  
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มีชาติแหงคนมักตวาดผูอ่ืนวา  หึ  หึ  เปนปกติ  มายังท่ีนั้น  ทูลถามถึง  
พราหมณและธรรมซึ่งทําบุคคลใหเปนพราหมณวา บุคคลชื่อวาเปน  
พราหมณดวยเหตุเพียงเทาไร  อนึ่ง  ธรรมอะไรทําบุคคลใหเปน 
พราหมณ ?  พระองคตรัสตอบวา  พราหมณ  ผูใดมีบาปธรรมอันลอย 
เสียแลว  ไมมีกิเลสซึ่งเปนเครื่องขูผูอ่ืนวา  หึ  ห ึ เปนคําหยาบ  และไม 
มีกิเลสยอมจิตใหติดแนงดุจนํ้าฝาด  มีตนสํารวมแลว  ถึงท่ีสุดจบ 
เวท  คือวิทยาทั้ง ๓ แลว  มีพรหมจรรยไดอยูเสร็จแลว  ผูนั้นไมมี 
กิเลสเครื่องฟูข้ึนในโลกแมหนอยหน่ึง  ควรกลาวถอยคําวา  ตนเปน 
พราหมณโดยธรรม. 
        พระสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงแสดงสมณะ  และธรรมท่ีทําบุคคลให 
เปนสมณะ   วาเปนพราหมณ  และธรรมท่ีทําบุคคลใหเปนพราหมณ 
ในพระพุทธศาสนา   โดยโวหารพราหมณ  ดวยพระวาจานี้  คือคนท่ี 
นับถือศาสดาพราหมณพวกหน่ึง  ถือตัววาเปนเหลากอสืบเนื่องมาแต 
พรหม  จึงไดนามวาพราหมณ  แปลาเปนวงศพรหม  พราหมณนั้น 
ระวังชาติของตนไมใหปนคละดวยชาติอ่ืน  แมจะหาสามีภริยาก็หาแต 
พวกพราหมณเทาน้ัน  เพราะจะไมใหเจือปนดวยชาติอ่ืน  เขาถือวา 
ตัวเขาเปนอุภโตสุชาต  เกิดแลวดีทั้ง  ๒ ฝาย  คือท้ังฝายมารดาบิดา 
เปนสังสุทธคหณี  มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดี  แมชาติอ่ืนที่นับ 
วาตํ่ากวาชาติพราหมณ   ก็นับถือพราหมณเหมือนคนนับถือพระพุทธ- 
ศาสนานับถือสมณะ  พราหมณนั้นมีวัตรเครื่องทรมานกายใหลําบาก 
โดยอาการตาง ๆ เชนกลาวมาในหนหลังบางแลว  เรียกวาพรหมจรรย  
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ผูใดประพฤติวัตรนั้น  ชือ่วาประพฤติพรหมจรรย  และเขามี   
วิธีลอยบาป  คือต้ังพิธีอยางหน่ึงเปนการประจําป  ที่เรียกวา  ศิวาราตรี 
ในพิธีนั้นเขาลงอาบนํ้าในแมน้ํา  สระเกลาชําระกายใหหมดจดแลว ถือ 
วาไดลอยบาปไปตามกระแสน้ําแลว   เปนสิ้นบาปกันคราวหนึ่ง  ถึงป 
ก็ทําใหม  เขามีเวท คือ  ตํารับแสดงการบูชายัญ   กบัทั้งมนตสําหรับ 
เซนและสวดออนวอนพระเปนเจาของเขา  และกิจที่จะตองทําในศาสนา 
ของเขา  ๓  อยาง  ชื่ออิรุพเพท  ๑ ยชพุเพท  ๑  สามเพท  ๑  ถาเติม 
อถัพเพทเขาดวยเปน ๔  ผูใดเรียนจบเพททั้ง ๓  หรือท้ัง  ๔  นัน้แลว 
ชื่อวาถึงท่ีสุดเพท   พราหมณก็คือคนชาตินั้น  ธรรมท่ีทําบุคคลใหเปน 
พราหมณ  กคื็อไตรเพท  สวนพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงใชโวหารน้ัน 
แตเปลี่ยนแสดงสมณะ  และธรรมที่บคุคลใหเปนสมณะวา  เปน 
พราหมณ  และธรรมท่ีทาํบุคคลใหเปนพราหมณในพระพุทธศาสนา 
ดวยพระวาจาที่กลาวมาแลว  อธิบายวาบุคคลผูใหบาปสงบระงับแลวจาก 
สันดาน  ชื่อวาเปนพราหมณ  ๆ  นั้นละกิเลสที่ทําใหเปนคนดุรายเยอหยิ่ง 
และยอมจิตใหติดแนนในกามารมณแลว  จึงชื่อวามีบาปอันลอยเสียแลว 
และพราหมณนั้นไดศึกษารูจบวิทยาอยางยอด ๓ ประการ  ในศาสนา 
เสร็จแลว  จึงชื่อวาถึงท่ีสุดจบเวทแลว  และพราหมณนั้นมีกิจท่ีจะตอง 
ทําในการละสิ่งควรละ  และเจริญส่ิงควรเจริญ  ไดทําสําเร็จแลว  ไมตอง 
เพียรเพื่อกิจอ่ืนอีก จึงชื่อวามีพรหมจรรยไดอยูเสร็จแลวดังน้ี. 
        ครั้นลวง  ๗  วันแลว  พระสัมมาสัมพุทธเจา  เสด็จออกจาก 
รมไมอชปาลนิโครธ  ไปยังไมจิกซึ่งไดนามวามุจลินท  ทรงนั่งเสวย  
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วิมุตติสุข  ๗  วัน  ทรงเปลงอุทาน  ณ  ที่นั้นวา  ความสงัดเปนสุขของ  
บุคคลมีธรรมอันไดสดับแลว  ยินดีอยูในที่สงัด  รูเห็นสังขารทั้งปวง  
ตามเปนจริงอยางไร  ความเปนคนไมมีความเบียดเบียนตาง  ๆ  คือ 
ความสํารวมในสัตวทั้งหลาย  และความเปนคนมีความกําหนัดไป 
ปราศจากสันดานแลว  คือ ความลวงกามท้ังหลายเสียไดดวยประการ 
ทั้งปวง  เปนสุขในโลก  ความนําอัสมิมานะ  คือ  ความถือวาตัวตนให 
หมดไดนี้  เปนสุขอยางยิ่ง,  ครั้นลวง  ๗  วันแลว  เสด็จออกจากรมไม 
มุจลินทไปยังไมเกตซ่ึงไดนามวา  ราชายตนะ  ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุข 
๗  วัน   สมัยน้ันพาณิชสองคน  ชื่อตปุสสะ  ๑  ภัลลิกะ ๑  เดนิทาง 
ไกลมาจากอุกกลชนบทถงึท่ีนั้น  ไดเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาประทับ 
อยูภายใตตนไมราชายตนะ  จึงนําสัตตุผง  สัตตุกอน  ซึ่งเปนเสบียง 
สําหรับเดินทางเขาไปถวายแลว  ยืน  ณ  ที่สมควรสวนขางหน่ึง พระองค 
ทรงรับแลวเสวยเสร็จแลว  พาณิชสองคนน้ันกราบทูลแสดงตนเปน 
อุบาสก  อางพระองคกับทั้งพระธรรมเปนที่ระลึกตลอดชีวิต  เปนปฐม- 
อุบาสกข้ึนในพระพุทธกาล  แลวหลีกไป. 
        ครั้นลวง ๗  วันแลว  เสด็จออกจารมไมราชายตนะ  เสด็จ 
กลับไปประทับภายใตรมไมอชปาลนิโครธอีก   พระองคดําริถึงธรรมที่ 
พระองคไดตรัสรูแลว  วาเปนของลึก  ยากท่ีบุคคลผูยินดีในอาลัยจะ 
ตรัสรูตามได  แตอาศัยพระกรุณาในหมูสัตวจึงพิจารณาดูวา  จะมีผูรู 
ทั่วถึงธรรมน้ันบางหรือไม  ก็ทรงทราบดวยพระปญญาวา  บคุคลท่ีมี 
กิเลสนอยเบาบางก็มี  กิเลสหนาก็มี  มีอินทรียคือศรัทธาความเพียร 
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สติสมาธิปญญากลาก็มี  มีอินทรียออนก็มี  มีอาการอันดีก็มี  มอีาการ    
อันชั่วก็มี  จะพึงสอนใหรูไดโดยงายก็มี  จะพึงสอนใหรูไดโดยยากก็มี 
เปนผูสามารถจะรูไดก็มี  ไมสามารจะรูไดก็มี  มีอธิบายเปนคําเปรียบ 
วาในกออุบลหรือในกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว ดอกบัวท่ีเกิดแลว 
ในน้ํา เจริญแลวในน้ํา  น้ําเลี้ยงอุปถัมภไว  บางเหลายังจมอยูในน้ํา 
บางเหลาต้ังอยูเสมอนํ้า  บางเหลาต้ังข้ึนพนน้ํา  ในดอกบัว  ๓  อยาง 
นั้น  ดอกบัวท่ีต้ังข้ึนพันน้ําแลวน้ัน  คอยสัมผัสรัศมีพระอาทิตยอยู  จัก 
บาน  ณ  วันนี้  ดอกบัวท่ีต้ังอยูเสมอนําน้ันจักบาน  ณ  วันพรุงน้ี  ดอกบัวท่ี 
ยังไมข้ึนจากน้ํา  ยังต้ังอยูภายในนํ้าน้ัน  จักบาน  ณ  วันตอ ๆ ไป ดอก 
บัวท่ีจักบานมี  ๓ อยางฉันใด  บุคคลที่สามารถจะรูธรรมพิเศษได  ก ็
เปน  ๓  จําพวกฉันนั้น  คือ อุคฆติตัญู  ๑  วิปจิตัญู ๑  เนยยะ ๑ 
ในบุคคล  ๓  จําพวกนั้น    บุคคลผูใดมีอุปนิสัยสามารถจะรูจักธรรม 
พิเศษไดโดยพลัน  พรอมกันกับเวลาที่ทานผูศาสดาแสดงธรรมส่ังสอน 
บุคคลผูนั้นชื่อวาอุคฆติตัญู  บุคคลผูใดตอทานแจกความแหงคําท่ี 
ยอใหพิสดารออกไป จึงจะตรัสรูธรรมพิเศษได  บุคคลผูนั้นชื่อวา 
วิปจิตัญู  บุคคลผูใดเมื่อพากเพียรจําอุทเทสถามความทําในใจโดย 
อุบายท่ีชอบ  คบสมาคมดวยกัลยาณมิตร  จึงจะตรัสรูธรรมพิเศษได 
บุคคลผูนั้นชื่อวาเนยยะ.  สวนบุคคลผูใด  แมฟงแลวจําไวไดแลว  ได 
บอกกลาวธรรมแกผูอ่ืนเปนอันมาก   กไ็มอาจรูธรรมพิเศษได  บุคคล 
ผูนั้นเปนคนอภัพ  ควรเปรียบดวยดอกบัวอันจักไมบาน  จักเปน 
ภักษาแหงเตาและปลาฉะน้ัน.  
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        ครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจา   ทรงทราบดวยพระปญญาวาบุคคล   
ผูควรจะรูทั่วถึงไดมีอยู  อยางนี้แลวทรงต้ังพระหฤทัยในอันที่จะแสดง 
ธรรมสั่งสอนมหาชนแลว   ทรงพระดําริหาคนที่จะเปนผูรับเทศนา 
ทีแรกวา  เราจะแสดงธรรมแกใครกอนดีหนอ  ใครจักรูธรรมนีไ้ดฉับ 
พลัน  ครั้งน้ัน  ทรงระลกึถึงอาฬารดาบสและอุทกดาบส  ซึ่งพระองค 
เคยไปอาศัยศึกษาในลัทธิของเธอในกาลกอนวา  เธอทั้งสองเปนคน 
ฉลาดท้ังมีกิเลสเบาบางสามารถจะรูธรรมน้ีไดฉับพลัน แตเธอทั้งสอง 
สิ้นชีพเสียแลวมีความฉิบหายเสียจากคุณอันใหญ  ถาไดฟงธรรมอันนี ้
แลวคงรูไดโดยฉับพลันทีเดียว  ภายหลัง  ทรงนึกถงึฤษีปญจวัคคียวา 
ภิกษุปญจวัคคียมีอุปการะแกเรามาก  เธอไดเปนผูอุปฏฐากบํารุงเรา 
เมื่อครั้งบําเพ็ญเพียร  ควรเราจะแสดงธรรมแกเธอกอน  ครั้นทรง 
กําหนดลงวาจะแสดงธรรมแกฤษีปญจวัคคียกอนอยางนี้แลว  ทรงพระ- 
ดําเนินไปโดยทางที่จะไปยังเมืองพาราณสี  ครั้นถึงท่ีเปนระหวางแมน้ํา 
คยากับแดนพระมหาโพธิตอกัน  พบอาชีวกคนหน่ึงชื่ออุปกะเดินสวน 
ทางมา  อุปกาชีวกเห็นสีพระฉวีของพระองคผุดผอง  นึกประหลาดใจ 
อยากจะใครทราบวา  ใครเปนศาสดาผูสอนของพระองค  จึงทูลถาม 
พระองคตรัสตอบแสดงความวา  พระองคเปนสยัมภูผูเปนเองในทาง 
ตรัสรู  ไมมีใครเปนครูสั่งสอน  อุปกาชีวกไมเชื่อส่ันศีรษะแลวหลีก 
ไป  พระองคก็เสด็จไปโดยลําดับ  ถึงปาอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมือง 
พาราณสี  ซึ่งเปนที่อยูแหงฤษีปญจวัคคียนั้น. 
        ฝายฤษีปญจวัคคีย ไดเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จมาแตไกล  
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จึงนัดหมายกันวาพระสมณโคดมน้ี  มีความมักมากคลายเพียรเวียนมา  
เพ่ือความมักมากแลว  เสด็จมา  ณ  บดันี้  ในเราทัง้หลาย  ผูใดผูหน่ึง  
ไมพึงไหว   ไมพึงลุกข้ึนตอนรับเธอ   ไมพึงรับบาตรจีวรของเธอเลย 
ก็แตวาพึงต้ังอาสนะท่ีนั่งไวเถิด  ถาเธอปรารถนาก็จะน่ัง  ครั้นพระ 
สัมมาสัมพุทธเจาเสด็จเขาไปถึงแลว  เธอพูดกับพระองค  ดวยโวหาร 
ไมเคารพ   คือพูดออกพระนามและใชคําอาวุโส  พระองคตรัสหาม 
เสียแลวตรัสบอกวา  เราไดตรัสรูอมฤตธรรมโดยชอบเองแลว  ทาน 
ทั้งหลายคอยฟงเถิดเราจักสั่งสอน  เมื่อทานท้ังหลายปฏิบัติตามเราส่ังสอน 
ไมชาสักเทาใด  ก็จักบรรลุอมฤตธรรมน้ัน. 
        ก็คําวาอมฤตธรรมน้ัน  เปนโวหารเรียกตามโวหารพราหมณ 
เพราะพราหมณถือกันวา  ในกาลกอน  เทวดาเปนอันมากคิดอยาก 
จะหาของที่กันตาย  ไปทูลถามพระเปนเจา ๆ  รบัสั่งใหกวนมหาสมุทร 
จะเกิดน้ําทิพยที่ดื่มเขาไปแลว  ทําผูดื่มไมใหตาย เทวดาทั้งหลาย 
ก็กวนมหาสมุทรตามคําพระเปนเขารับสั่ง  เมื่อกวนนั้นใชภูเขารองขาง 
ลางเขาหน่ึง  วางขางบนเขาหน่ึง  ทานทางคลายกับโมสําหรับโมแหง 
และเอานาคพันเขาขางบน  ชวยกันชกัสองขาง อาศัยความรอนที่เกิด 
แตความหมุนเวียนแหงภูเขา  ตนไมที่เปนยาบนภูเขาทั้งปวง  คายรสไหล 
หลงไปในมหาสมุทรจนขนเปนปลักแลว  เกิดเปนน้ําทิพยในทามกลาง 
มหาสมุทรเรียกวานํ้าอมฤตบาง น้ําสุรามฤตบาง แปลวานํ้าทําผูดื่มไม 
ใหตายของเทวดา เทวดาไดดื่มน้ําอมฤตนั้นแลวเปนผูไมตาย จึงได 
นามวา  อมโร  แปลวาผูไมตาย  ศัพทนั้นเปนเครื่องใชเรียกเทวดา  
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แตครั้งน้ันมา  สวนในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจาทรงแสดงวา     
สิ่งใดมีความบังเกิดข้ึนเปนธรรมดา  สิง่น้ันดับไปเปนธรรมดา  ผูเกิด 
แลวจะไมตายไมมีเลย  กแ็ตความรูสึกวาตาย  หรือไมตาย จะมีได 
โดยอุบายอยางหน่ึง  คือคนที่ไมเคยไดสดับละอัสมิมานะไมไดถือม่ันสิ่ง 
นั้น ๆ  วาเรา  วาของเรา  วาเขา วาของเขา เมื่อส่ิงน้ัน ๆ แตก 
ไปดับไป  ก็เขาใจรูสึกวาเราตาย  ของเราตาย  เขาตาย ของเขา 
ตาย  ฝายผูที่ไดสดับแลวทําในใจโดยชอบ  ละอัสมิมานะไดขาด ไม 
ถือม่ันดังกลาวแลว  เมื่อส่ิงน้ัน ๆ  แตกดับไป ก็ไมเขาใจรูสึกวาเราตาย 
ของเราตาย  เขาตาย  ของเขาตาย  เห็นแตสภาพอันหน่ึงเกิดข้ึน 
แลวก็ดับไป  ธรรมของผูที่เห็นอยางนี้ควรจะเรียกวาอมฤตได  จึงใช 
โวหารน้ีสืบมา. 
        เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา  ตรัสเตือนฤษีปญจวัคคียใหคอยฟง 
พระองคจะทรงสั่งสอนอยางน้ีแลว เธอกลาวคานลําเลิกเหตุในปาง 
หลังวา  อาวุโสโคดม  แมแตดวยความประพฤติอยางนั้น  ทานยัง 
ไมบรรลุธรรมพิเศษได  บัดนี้ทานมาปฏิบัติเพ่ือความเปนคนมักมากแลว 
เหตุไฉน  ทานจักบรรลุธรรมพิเศษไดเลา  พระสัมมาสัมพุทธเจาทรง 
เตือนฤษีปญจวัคคีย  พูดคัดคานโตตอบกันอยางนั้น   ถึง  ๒  ครั้ง  ๓  ครั้ง 
พระองคจึงตรัสเตือนใหเธอตามระลึกในหนหลังวา ทานท้ังปวงจําได 
หรือ  วาจาเชนนี้เราไดเคยพูดแลวในปางกอนแตกาลนี้  ฤษีปญจวัคคีย 
นึกข้ึนไดวา  พระวาจาเชนนี้ไมเคยมีเลย  จึงมีความสําคัญในอันจะฟง 
พระองคทรงแสดงธรรม  ครั้นเธอต้ังใจคอยฟงโดยเคารพแลว พระ  
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สัมมาสัมพุทธเจาตรัสธรรมเทศนาทีแรก  ประกาศความตรัสรูของ  
พระองค  สอนฤษีปญจวัคคียเหลาน้ันวา  ภิกษุทั้งหลาย  สวนลามก  
๒ อยาง  คือการประกอบตนใหพัวพันดวยความสุขในกามท้ังหลาย 
ซึ่งเปนธรรมอันตํ่าชาเปนเหตุที่จะใหต้ังบานต้ังเรือน  เปนของคนมีกิเลส 
หนา  ไมใชของคนไปจากขาศึกคือกิเลส  ไมประกอบดวยประโยชน 
อยางหน่ึง  การประกอบความเหน็ดเหนื่อยแกตนเปลา  ซึ่งใหเกิดทุกข 
แกผูประกอบ  ไมทําผูประกอบใหไปจากขาศึกคือกิเลสได  ไมประกอบ 
ดวยประโยชนอยางหน่ึง  สวนลามก ๒ อยางนี้  บรรพชิตไมควรเสพ 
ขอปฏิบัติซึ่งเปนกลางไมเขาไปใกลสวนลามกทั้ง ๒  นี้  เราไดตรัสรูแลว 
ดวยปญญาอันยิ่ง  ทําดวงตาคือทําญาณเครื่องรอบรู  เปนไปเพ่ือ 
ความเขาไปสงบระงับ  เพ่ือความรูยิ่ง  เพ่ือความรูดี  เพ่ือความไมมี 
กิเลสเครื่องรอยรัด  ก็ขอปฏิบัติเปนกลางนั้น  อยางไรเลา  ขอปฏิบัติ 
ที่เปนกลางนั้น  คือธรรมท่ีควรแสวงหา  มีองค ๘  เครื่องไปจากขาศึก 
คือกิเลสอันนี้แล  องค ๘  นั้นอยางไรเลา ?  ปญญาอันเห็นชอบ ๑  ความ 
ดําริชอบ ๑  วาจาชอบ  ๑  การงานชอบ ๑  เลีย้งชพีชอบ ๑  ความ 
เพียรชอบ ๑  ระลึกชอบ ๑  ต้ังใจไวชอบ ๑  ขอปฏบิัติเปนกลางน้ีแล 
เราไดตรัสรูแลวดวยปญญาอันยิ่ง  ทําดวงตาคือทําญาณเครื่องรอบรู 
เปนไปเพ่ือความเขาไปสงบระงับ  เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความรูดี  เพ่ือ 
ความไมมีกิเลสเครื่องรอยรัด  ภิกษุทั้งหลาย  ขอน้ีเปนของจริง  ของ 
อริยบุคคล  คือ  ทุกข  ความเกิดเปนทุกข  ความแกเปนทุกข  ความ 
ตายเปนทุกข  ความแหงใจเปนทุกข  ความพิไรรําพัน   ความบอบกาย  
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ความเสียใจ  ความคับใจ  เปนทุกขละอยาง ๆ  ความประจวบดวยส่ิง  
ไมเปนที่รักเปนทุกข  ความพลัดพรากจากสิ่งท่ีรักเปนทุกข  ความ     
ปรารถนาไมไดสมหวังเปนทุกข  ขอน้ีเปนของจริงของอริยบุคคล 
คือเหตุใหทุกขเกิดข้ึน ความทะยานอยากอันใดทําความเกิดอีก  เปน 
ไปกับความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน  เพลินยิ่งในอารมณนั้น ๆ 
ความทะยานอยากน้ีอยางไรเลา  ความทะยานอยากในอารมณที่ใคร ๑ 
ความทะยานอยากในความมีความเปน  ๑  ความทะยานอยากในความ 
ไมมีไมเปน ๑  ความทะยานอยาก  ๓  ประการนี้แลเปนเหตุใหทุกขเกิด 
ขอน้ีของจริงแหงอริยบุคคล  คือเหตุใหทุกขดับ  ความดับดวยไมติด 
ยอมอยูไดโดยไมเหลือ  แหงความทะยานอยากนั้นและ ความสละ 
ความวาง  ความปลอย  ซึง่ความทะยานอยากน้ันแล  ความท่ีแหง 
ความทะยานอยากน้ันแล  ไมพัวพันติดอยูได  เปนเหตุใหทุกขดับ  ขอน้ี 
ของจริงแหงอริยบุคคล  คือ ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข  ธรรมท่ี 
ควรแสวงหามีองค ๘  เครื่องไปจากขาศึก  คือกิเลส  อันนี้แลเปนขอ 
ปฏิบัติใหถึงความดับทุกข  องค ๘  นัน้เปนไฉน ?  ปญญาอันเห็นชอบ ๑ 
ความดําริชอบ ๑  วาจาชอบ ๑  การงานชอบ  ๑  เลีย้งชีวิตชอบ ๑ 
ความเพียรชอบ  ๑  ระลึกชอบ ๑  ต้ังใจไวชอบ ๑  ภิกษุทั้งหลาย 
ดวงตา  ญาณ ปญญา  วิทยา  แสงสวาง  ไดเกิดข้ึนแกเรา  ใน 
ธรรมทั้งหลายท่ีเราไมไดเคยฟงแลว  ในกาลกอนวา  ขอน้ีทุกข  และ 
ทุกขนี้นั้นควรกําหนดรูดวยปญญา  เราไดกําหนดรูแลว,  ขอน้ีเหตุให 
ทุกขเกิด  เหตุใหทุกขเกิดน้ีนั้นควรละเสีย  เราไดละแลว,  ขอน้ีเหตุให  
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ทุกขดับ  เหตุใหทุกขดับนี้นั้นควรทําใหแจงชัด  เราไดทําใหแจงชัด  
แลว.  ขอน้ีขอปฏิบัติใหถงึความดับทุกข  ขอปฏิบติันี้นั้นควรทําให  
เกิด  เราไดทําใหเกิดแลว,  ภิกษุทั้งหลาย  ปญญาอันรูอันเห็นตามเปน 
จริงแลวอยางไร  ในของจริงแหงอริยบุคคลท้ัง ๔  เหลาน้ี  ของเรา 
ซึ่งมีรอบ ๓  มีอาการ ๑๒  อยางนี้  ยังไมหมดจดเพียงใดแลว เรายัง 
ยืนยันตนวาเปนผูตรัสรูเองโดยชอบ  ไมมีความตรัสรูอ่ืนจะยิ่งกวาในโลก 
ไมไดเลยเพียงน้ัน เมื่อใดปญญาอันรูอันเห็นตามเปนจริงแลวอยางไร 
ในของจริงแหงอริยบุคคลท้ัง ๔ เหลาน้ี  ของเราหมดจดดีแลว  เมื่อ 
นั้นเรายืนยันตนไดวาเปนผูตรัสรูเองโดยชอบ  ไมมีความตรัสรูอ่ืนจะ 
ยิ่งกวาในโลก  อนึ่ง  ปญญาอันรูอันเห็นไดเกิดข้ึนแลวแกเราวา ความ 
พนพิเศษของเราไมกลับกําเริบ  ความเกิดอันนี้เปนที่สุดแลว  บัดนี้ 
ไมมีความเกิดอีก. 
        เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา  ตรัสธรรมเทศนาอยู  ดวงตาอันเห็น 
ธรรม  ปราศจากธุลีมลทิน  ไดเกิดข้ึนแลว  แกโกณฑัญญดาบสวา 
สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา  สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเปน 
ธรรมดา  พระองคทรงทราบวาโกณฑัญญดาบสไดเห็นธรรมแลว  จึง 
ทรงเปลงอุทานวา  โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ ๆ  เพราะอาศัยอุทาน 
วา  อฺาสิ ๆ  ที่เปนภาษามคธ  แปลวาไดรูแลว  ๆ  คําวา  อฺา- 
โกณฺฑ ฺโ  จึงไดเปนชื่อของเธอต้ังแตกาลน้ันมา. 
        ในธรรมเทศนาทีแรกนี้  พระสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงยกสวน 
ลามก  ๒  อยางนี้ข้ึนแสดงวา   เปนโทษอันบรรพชิตไมควรเสพข้ึนกอน  
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เรื่องอ่ืน  เพราะสวนลามก  ๒  อยางนั้น  เปนโทษสําคัญกวาโทษอยาง  
อ่ืน  ทําบรรพชิตไมใหบรรลุธรรมพิเศษได  และบรรพชิตในครั้งน้ัน 
หมกมุนอยูในสวนลามกทั้ง ๒  อยางนั้นเปนพ้ืน  ขอนี้มีเรื่องเลามาใน  
หนังสือรามายนะ  และหนังสือมหาภารตะของพวกพราหมณ  แสดง 
วาฤษีทั้งหลายลวนแตเปนคนมีลูกมีเมียทั้งน้ัน  เพราะเขาถือกันวา  ชาย 
ใดไมมีลูกชาย  ชายน้ันตายไปตองตกขุมนรกอันหน่ึงเรียกวาปุตตะ  ถามี 
ลูกชาย ๆ  นัน้ชวยปองกันไมใหตกขุมนรกนั้นได  ศัพทวาบุตร  จึง 
ไดเปนเครื่องเรียกลูกชายสืบมา แปลวา  ลูกผูปองกันพอจากขุมนรก 
ซึ่งเรียกวาปุตตะ  ใชแตเทาน้ัน  ฤษีทัง้หลายน้ันเปนที่นับถือวาเปน 
ผูใหสวัสดิมงคลไดดวย  ถาลูกสาวของใครจะแตงงานกับผูใดผูหน่ึง 
มารดาบิดาตองขอสวัสดิมงคลแตฤษี  ซึ่งเปนที่นับถือของตนกอนแลว 
จึงแตงงานตอภายหลัง  ถาไดเชนนี้เปนมงคลอันใหญ  หญิงน้ันเปน 
คนมีหนามีตา  ไมเปนที่รังเกียจแมแหงผูจะเปนสามี  ไดยินวาประเพณี 
นี้  เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  เสด็จพระราช- 
ดําเนินประพาสประเทศอินเดีย  เมื่อจุลศักราช  ๑๒๓๓  ก็ยังมีอยู  ถึงจะ 
บูชายัญ  และบําเพ็ญเพียรประพฤติวัตรทรมานรางกายถวายพระเปน 
เจา   ก็อยูในหวังผลลวนแตกามคุณน้ี  ๆ  เปนมลทินเครื่องเหนี่ยวใจไว 
ใหทอถอย  ไมใหเพียรเพ่ือคุณเบื้องหนา  สวนการทรมานรางกายนั้น 
เลา  ก็เปนแตใหลําบากเปลา ไมสําเร็จประโยชนอะไรไดตามท่ีวา  เชน 
พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงประพฤติแลวน้ัน  เมือ่พระองคทรงแสดง 
สวนลามก  ๒  อยาง  ที่เปนโทษสําคัญกวาโทษอ่ืนที่บรรพชิตในครั้งน้ัน 
 ื  
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หมกมุนอยูวา   อันบรรพชิตไมควรเสพอยางนี้แลว  ทรงแสดงขอ  
ปฏิบัติเปนกลางมีองค ๘  มีปญญาอันเห็นชอบเปนตน  อันไมหยอน  
นักยิ่งนัก  ทีบ่รรพชิตควรเสพวาเปนทางที่จะใหบรรลุธรรมพิเศษไดสืบ 
ไป  มีขอเปรียบวา  เหมือนสายพิณท่ีหยอนนักก็ดีดไมดัง  ที่ตึงนัก 
ดีดเขามักขาด  พอดีจะดีดดังและไมขาดฉันใด  ขอปฏิบัติของบรรพชิต 
ก็ฉันนั้น  ถาบรรพชิตปฏบิัติทอถอยหรือแกกลาเกิดนัก  ก็ไมสามารถ 
จะบรรลุธรรมพิเศษได  ตอขอปฏิบัติเปนกลาง ๆ  ไมยิ่งหยอนนัก 
จึงสามารถจะบรรลุธรรมพิเศษนั้นได  นี่แหละควรเห็นวาพระพุทธ- 
ศาสนาคําส่ังสอนของพระพุทธเจาเปนกลาง ๆ เทาน้ัน  เมื่อบรรพชิต 
ปฏิบัติเปนกลางอยางนั้นแลว  ควรบรรลุธรรมพิเศษอยางไร  จึงทรง 
แสดงของจริง  ๔  อยางแลว  ตรัสวาพระองคไดรูเห็นของจริง  ๔  อยาง 
นั้นแลว  เพ่ือจะใหเปนตัวอยาง  ซึ่งผูอ่ืนดําเนินตาม  ก็การรูของ 
จริงน้ันจะมีผลอยางไร จึงทรงแสดงผลคือความพนจากกิเลส  อันเปน 
เหตุกอทุกขและสิ้นชาติไมตองเกิดอีกในที่สุด.  
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                                         ปริเฉทที่  ๔   
        ฝายโกณฑัญญดาบส  ไดเห็นธรรมแลว  สิ้นความสงสัยถึง 
ความเปนคนแกลวกลา  ปราศจากครั่นครามในอันประพฤติตามคํา 
สั่งสอนของพระศาสดา  เปนคนมีความเชื่อในพระพุทธศาสดาดวยตน 
เอง  ไมตองเชื่อแตผูอ่ืน  จึงทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาวา  ขอขาพระเจา  พึงไดอุปสมบทในสํานักของ 
พระองคเถิด  พระศาสดาทรงอนุญาตใหโกณฑัญญดาบส เปนภิกษุ 
ในพระธรรมวินัยนี้ดวยพระวาจาวา  ทานจงเปนภิกษุมาเถิด  ธรรม 
เรากลาวดีแลว   ทานจงประพฤติพรหมจรรย  เพ่ือทําท่ีสุดทุกขโดย 
ชอบเถิด  พระวาจานั้นก็ใหสําเร็จอุปสมบทของเธอ  ดวยวาในครั้งน้ัน 
ยังไมทรงอนุญาตวิธีอุปสมบทอยางอ่ืน  เปนแตทรงอนุญาตแกผูใด 
ดวยพระวาจาเชนนั้น ผูนั้นก็เปนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ อุปสมบท 
อยางนี้   เรียกวาเอหิภิกขุอุปสัมปทา  สวนผูที่ไดรับอนุญาตเปนภิกษุ 
ดวยพระวาจาเชนนี้  เรียกวาเอหิภิกขุ  พระศาสดาทรงอนุญาตให 
โกณฑัญญดาบส  เปนภิกษุในพระพุทธศาสนา  ดวยพระวาจาเชนนั้น 
เปนครั้งแรกในพุทธกาล  จําเดิมแตกาลนั้นมา  ทรงสั่งสอนเธอท้ัง ๔ 
ที่เหลือน้ันดวยธรรมเทศนาเบ็ดเตล็ด   ตามสมควรแกอัธยาศัย  วัปป- 
ดาบสและภัททิยดาบส  ไดเห็นธรรมอยางพระอัญญาโกณฑญัญะแลว 
ทูลขออุปสมบท  พระศาสดาก็ประทานอุปสมบทแกเธอทั้ง ๒  นั้น 
เหมือนอยางประทานแกพระอัญญาโกณฑัญญะ  ครั้งน้ันสาวกท้ัง ๓  
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เที่ยวบิณฑบาต  นําอาหารมาเลี้ยงกันทั้ง ๖  องค  ภายหลังมหานาม-  
ดาบสและอัสสชิดาบส  ไดเห็นธรรมเหมือนทาน ๓ องคแลว  ทูลขอ 
อุปสมบท  พระศาสดาก็ทรงอนุญาตอุปสมบทแกเธอทั้ง  ๒  เหมือน 
อยางทรงอนุญาตแกทานทั้ง ๓  เมื่อภิกษุปญจวัคคียต้ังอยูในที่แหง 
สาวกแลว  มอิีนทรียศรัทธาเปนตนแกกลา  ควรเจรญิวิปสสนาเพ่ือ  
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  นี ้ ก็ไมพึงเปนไปเพ่ือความ 
ลําบาก  อนึ่งผูที่ถือวาเปนเจาของก็จะพึงปรารถนาไดในขันธ ๕  นี้  ตาม 
ใจหวังวา  จงเปนอยางนี้เถิด  อยาเปนอยางนั้นเลย  เหตุใด ขันธ ๕  นี ้
ไมใชตน  เหตุนั้น  ขันธ  ๕  นี้  จึงเปนไปเพ่ือความลําบาก  อนึ่ง  ผูที ่
ถือวาเปนเจาของยอมไมปรารถนาไดในขันธ ๕  นี้  ตามใจหวังวา  จง 
เปนอยางนี้เถิด  อยาเปนอยางนั้นเลย. 
        พระศาสดาทรงแสดงขันธ  ๕  วาเปนอนัตตา  สอนภิกษุปญจ- 
วัคคียใหพิจารณาแยกกายใจอันนี้ออกเปนขันธ ๕  ทางวิปสสนาอยางนี้ 
แลว  ตรัสถามความเห็นของเธอทั้ง ๕  วา  ภิกษุทั้งหลาย  ทานสําคัญ 
ความน้ันเปนไฉน  ขันธ ๕ นี้  เที่ยงหรือไมเที่ยง ?  ไมเที่ยง  พระองค. 
ก็สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกข  หรือเปนสุขเลา ?  เปนทุกข  พระองค. 
ก็สิ่งใดไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือ  



นักธรรมโท - พุทธานุพุทธประวัติ - หนาท่ี 44 

จะตามเห็นสิ่งน้ันวา  นั่นของเรา  เราเปนนั่น  นั่นตนของเรา  ดังนี้.  
ไมอยางนั้น พระองค.  
        ตอไปนี้  พระศาสดาตรัสสอนเธอท้ัง  ๕  ใหละความถือมั่นใน 
ขันธ  ๕  นั้น  ตอพระธรรมเทศนาขางตนวา  ภิกษุทั้งหลาย  เหตุนั้น 
รูป เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  อันใดอันหน่ึง  ลวงไป 
แลวก็ดี  ยังไมมีมาก็ดี  เกดิข้ึนจําเพาะบัดนี้ก็ดี  หยาบก็ดี  ละเอียด 
ก็ดี  เลวก็ด ี งามก็ดี  ในที่ไกลก็ดี  ในท่ีใกลก็ด ี ทัง้หมดก็เปนแต 
สักวา  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  สวนน้ันทานท้ังหลาย  
พึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามเปนจริงแลวอยางไร  ดังนี้วา  นั่นไม 
ใชเรา  นั่นไมใชของเรา  นั่นไมใชตนของเราเถิด  ภิกษุทั้งหลาย 
อริยสาวกผูไดฟงแลว  เมื่อเห็นอยางนี้  ยอมเบื่อหนายใน  รูป  เวทนา 
สัญญา  สังขาร วิญญาณ  ครั้งเบื่อหนาย  ก็ปราศจากความกําหนัด. 
รักใคร  เพราะปราศจากความกําหนัดรักใคร  จิตก็พนจากความถือม่ัน 
เมื่อจิตพนแลว  ก็มีญาณรูวาพนแลว  ดังน้ี   อริยสาวกน้ันรูชัดวา 
ความเกิดสิ้นแลว  พรหมจรรยไดประพฤติจบแลว  กิจท่ีควรทําไดทํา 
เสร็จแลว  กจิอ่ืนอีกเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
        เมื่อพระศาสดา  ตรัสธรรมเทศนาอยู  จิตของภิกษุปญจวัคคีย 
ผูพิจารณาภูมิธรรม  ตามกระแสเทศนาน้ัน พนแลวจากอาสวะ  ไม 
ถือม่ันดวยอุปาทาน  ครั้งน้ันมีพระอรหันตข้ึนในโลก ๖  องค  คือพระ- 
ศาสนา  ๑  สาวก ๕  ดวยประการอยางนี้. 
        สมัยนัน้   มีกุลบุตรผูหน่ึง  เปนบุตรเศรษฐีในเมืองพาราณสี 
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ชื่อยสะ  มีเรอืน ๓  หลัง  เปนที่อยูใน  ๓  ฤดู  ครั้งน้ันเปนฤดูฝน   ยส-   
กุลบุตรอยูในปราสาทท่ีอยูในฤดูฝน  บําเรอดวยดนตรีลวนแตสตรี 
ประโคม  ไมมีบุรุษเจือปน  คํ่าวันหน่ึง  ยสกุลบุตรนอนหลับกอน 
หมูชนบริวารหลังตอภายหลัง  แสงไฟตามสวางอยู  ยสกลุบุตรต่ืน 
ข้ึน  เห็นหมูชนบริวารนอนหลับ  มีอาการพิกลตาง ๆ  บางนางมีพิณ 
ตกอยูที่รักแร  บางนางมีตะโพนวางอยูขางคอ  บางนางมีเปงมางตก 
อยู  ณ  อก  บางนางสยายผม  บางนางมีเขฬะไหล  บางนางบนละเมอ 
ตาง ๆ  ไมเปนที่ต้ังแหงความยินดีเหมือนกอน  ๆ  หมูชนบริวารน้ัน 
ปรากฏแกยสกุลบุตรดุจซากศพท่ีทิ้งอยูในปาชา  ครั้นยสกุลบตุรไดเห็น 
แลว  เกิดความสลดใจคิดเบื่อหนายออกอุทาน  (วาจาท่ีเปลงดวย 
อํานาจความสลดใจ)  วา  ที่นี่วุนวายหนอ  ที่นี่ขัดของหนอ  ยส- 
กุลบุตรรําคาญใจ  จึงสวมรองเทาเดินออกจากประตูเรือนไปแลวออก 
ประตูเมือง  ตรงไปในทางที่จะไปปาอิสิปตนมฤคทายวัน  ในเวลาน้ัน 
จวนใกลรุง พระศาสดาเสด็จจงกรมอยูในที่แจง  ทรงไดยินเสียงยส- 
กุลบุตรออกอุทานน้ัน  เดินมายังท่ีใกล  จึงตรัสเรียกวา  ที่นี่ไมวุนวาย 
ที่นี่ไมขัดของ  ทานมาที่นี่เถิด  นั่งลงเถิด  เราจักแสดงธรรม 
แกทาน  ยสกุลบุตร  ไดยนิอยางนั้นแลว  คิดวา  ไดยินวา  ที่นี่ไม 
วุนวาย  ที่นี่ไมขัดของ   จึงถอดรองเทาเสียเขาไปใกลไหวแลว  นั่ง 
ณ  ที่สมควรขางหน่ึง  พระศาสดาตรัสเทศนาอนุปุพพีกถา  คือถอย 
คําท่ีกลาวโดยลําดับ  พรรณนาทานการใหกอนแลว  พรรณนาศีลความ 
รักษากายวาจาเรียบรอยเปนลําดับแหงทาน  พรรณนาสวรรค คือ  
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กามคุณท่ีบุคคลใคร  ซึ่งจะพึงไดพึงถึงดวยกรรมอันดี  คือทานและศีล  
เปนลําดับแหงศีล  พรรณนาโทษ  คือความเปนของไมยั่งยืน  และ  
ประกอบดวยความคับแคนแหงกาม  ซึ่งไดชื่อวาสวรรคนั้น  เปน 
ลําดับแหงสวรรค  พรรณนาอานิสงสแหงความออกไปจากกาม  เปน 
ลําดับแหงโทษของกาม  ฟอกจิตยสกุลบุตร   ใหหางไกลจากความ 
ยินดีในกาม  ควรรับธรรมเทศนา  ใหเกิดดวงตาเห็นธรรม  เหมือน 
ผาท่ีปราศจากมลทินควรรับน้ํายอมไดฉะน้ัน  แลวจึงทรงประกาศพระ 
ธรรมเทศนาที่พระองคยกข้ึนแสดงเอง  คือของจริง  ๔  อยาง  คือ ทุกข 
เหตุใหทุกขเกิด  เหตุใหทกุขดับ  และขอปฏิบัติเปนทางใหถึงความ 
ดับทุกข  ยสกุลบุตร  ไดเห็นธรรมพิเศษ  ณ ที่นั่งน้ันแลว  ภายหลัง 
พิจารณาดูภูมิธรรมที่ตนไดเห็นแลว  จิตพนจากอาสวะไมถือมั่นดวย 
อุปาทาน. 
        ฝายมารดาของยสกุลบุตร  เวลาเขา  ข้ึนไปบนเรือนไมเห็นลูก 
จึงบอกแกเศรษฐีผูสามีใหทราบ  เศรษฐีใชคนใหไปตามหาใน ๔  ทิศ 
สวนตนเที่ยวออกหาดวย  เผอิญเดินไปในที่ไปปาอิสิปตนมฤคทายวัน 
ไดเห็นรองเทาของลูกต้ังอยู  ณ  ที่นั้น  แลวตามเขไปใกล  ครัน้ 
เศรษฐีเขไปถึงแลว  พระศาสดาตรัสเทศนาอนุปุพพีกถาและอริยสัจ  ๔ 
ใหเศรษฐีไดเห็นธรรมแลว  เศรษฐีทูลสรรเสริญธรรมเทศนาแลว 
แสดงตนเปนอุบาสกวา  ขาพระเจาถึงพระองคกับพระธรรม  และภิกษุ 
สงฆเปนที่ระลึก  ขอพระองคจงจําขาพระเจาวา  เปนอุบาสกผูถึง 
พระรัตนตรัยเปนที่ระลึกจนตลอดชีวิตต้ังแตวันนี้เปนตนไป  เศรษฐีนั้น  
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ไดเปนอุบาสก  อางพระพุทธเจา   พระธรรม  พระสงฆ  ครบทั้ง  ๓   
เปนสรณะกอนกวาชนทั้งปวงในโลก. 
        เศรษฐีผูบิดายังไมทราบวา  ยสกลุบุตรมีอาสวะส้ินแลว  จึง 
บอกความวา  พอยสะ  มารดาของเจาเศราโศกพิไรรําพันนัก  เจา 
จงใหชีวิตแกมารดาของเจาเถิด  ยสกุลบุตรแลดูพระศาสดา ๆ จึงตรัส 
แกเศรษฐีวา คฤหบดี  ทานจะสําคัญความนั้นเปนไฉน  แตกอนยสะ 
ไดเห็นธรรมดวยปญญา  อันรูเห็นเปนของเสขบุคคล  (ผูยังตอง 
ศึกษา  เปนชือ่พระอริยเจาเบื้องตํ่า  ๓  จําพวก)  เหมือนกับทาน  ภาย 
หลังยสะพิจารณาภูมิธรรมที่ตนไดรูเห็นแลว   จิตก็พนจากอาสวะ  มิ 
ไดถือม่ันดวยอุปาทาน   ควรหรือยสะจะกลับคืนไปบริโภคกามคุณ 
เหมือนแตกอน.  ไมอยางน้ัน พระองค  เปนลาภแลว  ความเปนมนุษย 
พอยสะไดดีแลว  ขอพระองคกับพอยสะเปนสมณะตามเสด็จ  จงทรงรับ 
บิณฑบาตของขาพระเจา  ในวันนี้เถิด  พระองคทรงรับดวยทรงนิ่งอยู 
เศรษฐีทราบวาทรงรับแลว  ลกุจากท่ีนั่งแลว  ถวายอภิวาทแลวทํา 
ประทักษิณ  (เดินเวียนขวา)  แลวหลีกไป  เมื่อเศรษฐีไปแลว 
ไมชา  ยสกลุบุตรทูลขออุปสมบท  พระศาสดาก็ทรงอนุญาตใหเปนภิกษุ 
ดวยพระวาจาวา  ทานจงเปนภิกษุมาเถิด  ธรรมเรากลาวดีแลว  ทาน 
จงประพฤติพรหมจรรยเถิด  ในที่นี้ไมตรัสวา  เพ่ือจะทําท่ีสุดทุกข 
โดยชอบ  เพราะพระยสะไดถึงท่ีสุดแลว  สมัยนั้นมีพระอรหันตข้ึน 
ในโลก  เปน  ๗ ทั้งยสะ. 
        ในเวลาเชาวันนั้น  พระศาสดากับพระยสะตามเสด็จ  ๆ  ไปถึง 
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เรือนเศรษฐีนั้นแลว  ทรงน่ัง  ณ  อาสนะที่แตงไวถวาย  มารดาและ 
ภริยาเกาของพระยสะเขาไปเฝา  พระองคทรงแสดงอนุปุพพีกถาและ  
อริยสัจ  ใหสตรีทั้งสองน้ันเห็นธรรมแลว  สตรทีั้งสองทูลสรรเสริญ 
ธรรมเทศนาแลว  แสดงตนเปนอุบาสิกาถึงพระรัตนะเปนที่ระลึกโดย 
นัยหนหลัง  ตางแตเปนผูชายเรียกวาอุบาสก  ผูหญงิเรียกวาอุบาสิกา  
เทาน้ัน   สตรีทั้งสองน้ันไดเปนอุบาสิกาข้ึนในโลกกอนกวาหญิงอ่ืน 
ครั้นถึงเวลา  มารดาบิดาและภรรยาเกาแหงพระสยะ ก็อังคาสพระ 
ศาสดาและพระสยะดวยของเค้ียว  ของฉันอันประณีตโดยเคารพ  ดวยมือ 
ของตน  ครั้นฉันเสร็จแลว  พระศาสดาตรัสพระธรรมเทศนาสั่งสอน 
ชนทั้ง ๓  ใหเห็น  ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ  ใหรื่นเริงแลว  เสด็จไป 
ปาอิสิปตนมฤคทายวัน. 
        ฝายสหายของพระยสะ  ๔  คน  ชื่อ  วิมละ  ๑  สุพาหุ ๑  ปณุณชิ ๑ 
ควัมปติ ๑  เปนบุตรแหงเศรษฐีสืบ ๆ มา  ในเมืองพาราณสี  ได 
ทราบวา  ยสกุลบุตรออกบวชแลว  จึงคิดวา  ธรรมวินัยที่ยสกุลบุตร 
ออกบวชน้ัน  จักไมเลวทรามแนแลว  คงเปนธรรมวินัยอันประเสริฐ 
ครั้นคิดอยางนั้นแลวพรอมกันทั้ง ๔  คน  ไปหาพระยสะ  ๆ  กพ็าสหาย  ๔ 
คนนั้น ไปเฝาพระศาสดาทูลขอใหทรงสั่งสอน  พระองคทรงสั่งสอนให 
กุลบุตรทั้ง ๔  นั้นเห็นธรรมแลว ประทานอุปสมบทอนุญาตใหเปนภิกษุ 
แลว  ทรงสั่งสอนใหบรรลุพระอรหัตผล  ครั้งน้ันมีพระอรหันตข้ึนใน 
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  เพ่ือเปนหิตา- 
นุหิตประโยชนแกหมูชนไดแลว  พระศาสดาตรัสเรียกสาวก ๖๐  องค 
นั้นมาพรอมแลวตรัสวา  ภิกษุทั้งหลาย  เราไดพนแลวจากบวงทั้งปวง 
ทั้งท่ีเปนของทิพย  และเปนของมนุษย  แมทานทั้งหลายก็เหมือนกัน 
ทานท้ังหลายจงเที่ยวไปในชนบท   เพ่ือประโยชนและความสุขแกชนเปน 
อันมาก  แตอยาไปรวมกัน  ๒  คนโดยทางเดียวกัน  จงแสดงธรรมมี 
คุณควรนับในเบ้ืองตนทามกลางที่สุด   จงประกาศพรหมจรรยอันบริสุทธ 
บริบูรณสิ้นเชิง  พรอมท้ังอรรถและพยัญชนะ  สัตวทั้งหลายท่ีมีกิเลส 
บังปญญาดุจธุลีในจักษุนอยเปนปกติมีอยู  เพราะโทษท่ีไมไดฟงธรรม 
ยอมเสื่อมจากคุณท่ีจะพึงไดพึงถึง  ผูรูทั่วถึงธรรมจักมีอยู  แมเราก็จะ 
ไปอุรุเวลาประเทศเสนานิคม  เพ่ือจะแสดงธรรม  สาวก  ๖๐  นั้น 
รับสั่งแลว  กเ็ที่ยวไปในชนบทแตองคเดียว  ๆ  แสดงธรรมประกาศ 
พรหมจรรย  ใหกุลบุตรทีม่ีอุปนิสัยในประเทศนั้น ๆ  ไดความเช่ือ 
ในพระพุทธศาสนา  นอมอัธยาศัยในอุปสมบทแลว  ไมสามารถจะ 
ใหอุปสมบทดวยตนเองได  จึงพากุลบุตรเหลาน้ันมา  ดวยหวังจะทูลให 
พระศาสดาประทานอุปสมบท  ทั้งภิกษุผูอาจารยและกุลบุตรเหลาน้ันได 
ความลําบากในทางกันดารเปนตน  พระศาสดาทรงดําริถึงความลําบาก 
นั้นแลว  ยกข้ึนเปนเหตุ  ทรงพระอนุญาตวา  เราอนุญาตบัดนี้  ทาน 
ทั้งหลายจงใหกุลบุตรอุปสมบท  ในทศินั้น  ๆ  ในชนบทน้ัน ๆ  เองเถิด 
กุลบุตรนั้น  ทานท้ังหลายพึงใหอุปสมบทอยางนี้  พึงใหปลงผมและ 
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หนวดเสียกอนแลว  ใหนุงหมผาท่ียอมดวยนํ้าฝาดแลว  ใหนั่งกระโหยง  
ประณมมือแลว  ใหไหวเทาภิกษุทั้งหลาย  สอนใหวาตามไปวา  ขาพเจา 
ถึงพระพุทธเจาเปนที่ระลึก  ขาพเจาถึงพระธรรมเปนที่ระลึก  ขาพเจาถึง  
พระสงฆเปนที่ระลึก ฯ ล ฯ  ดังนี้  พระศาสดาทรงอนุญาตอุปสมบทดวย 
ไตรสรณคมนเปนครั้งแรกในพระพุทธศาสนาอยางนี้  ต้ังแตกาลน้ัน 
มีวิธีอุปสมบทเปน  ๒  อยางคือ  เอหิภิกขุอุปสัมปทา  ที่พระศาสดาทรง 
เอง  ๑  และสรณคมนอุปสัมปทา  ทีท่รงอนุญาตแกสาวก ๑. 
        ครั้งน้ัน  พระศาสดาทรงพิจารณาเห็นความบริบูรณแหงอุปนิสัย 
ของชนชาวมคธเปนอันมาก   จะตองอาศัยพระเจาพิมพิสาร  ซึ่งเปน 
พระเจาแผนดิน  ต้ังศาสนาลงในแวนแควนมคธกอน  ทรงคิดจะใคร 
พาอุรุเวลกัสสปะ  ซึ่งมีอายุมาก  เปนที่นับถือของมหาชนมานาน ไป 
สั่งสอนใหมหาชนเลื่อมใส  ครั้นเสด็จอยูในเมืองพาราณสีพอแกความตอง 
การแลว  เสด็จพระพุทธดําเนินไปโดยหนทางที่จะไปยังอุรุเวลาประเทศ 
เสด็จแวะออกจากทางแลว  เขาไปพักอยูในไรฝาย  ทรงนั่งในรมไมตําบล 
หน่ึง. 
        สมัยนัน้  สหาย  ๓๐  คน  ซึ่งเรยีกวา  ภัททวัคคีย  พวกเจริญพรอม 
ทั้งภริยาเลนอยู  ณ  ที่นั้น  ภริยาของสหายผูหน่ึงไมมี  สหายท้ังหลายจึง 
นําหญิงแพศยามาเพื่อประโยชนแกสหายนั้น ครั้นสหายเหลาน้ันประมาท 
ไป  มิไดเอาใจใสระวังรักษา  หญิงแพศยานั้นลักไดหอเครื่องประดับ 
แลวหนีไป  สหายเหลาน้ันชวนกันเที่ยวหาหญิงแพศยาน้ัน  ไปถึงท่ี 
พระศาสดาประทับอยู  เขาไปใกลแลวถามวา  พระผูมีพระภาค  
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เห็นหญิงผูหนึ่งบางหรือ ?  กุมารท้ังหลาย  ทานทั้งหลายจะตองการ  
อะไรดวยสตรีเลา สหายท้ังหลายนั้นเลาความต้ังแตตนจนถึงหญิงแพศยา   
นั้นลักเครื่องประดับแลวหนีไป  ถวายใหทรงทราบ พระองคตรัสถาม 
วา  กุมารท้ังหลาย  ทานท้ังลายจะสําคัญคามน้ันเปนไฉน  ขอซ่ึง 
ทานพึงจะแสวงหาหญิงนั้นดีกวาหรือจะพึงแสดงหาตนดีกวา  สองอยาง 
นี้ไหนจะดีกวากัน.  ขอซ่ึงขาพระเจาจะพึงแสวงหาตนน่ันแลดีกวา  พระ 
องค.  ถาอยางนั้น  ทานทั้งหลายน่ังลงเถิด  เราจักแสดงธรรมแกทาน. 
สหายท้ังหลายน้ันทูลรับแลว นั่ง  ณ ที่สมควรสวนขางหน่ึง พระศาสดา 
ตรัสอนุปุพพีกถาและอริยสัจ  ๔  ใหสหาย  ๓๐  คนน้ัน  เกิดดวงตาเห็น 
ธรรมแลว  ประทานอุปสมบทแลว  ทรงสงไปในทิศนั้น ๆ  เพ่ือแสดง 
ธรรม  ประกาศพรหมจรรยอยางแตกอน  สวนพระองคเสด็จไปโดยลําดับ 
ถึงอุรุเวลาประเทศ  ซึงเปนที่อาศัยอยูแหงชฎิล  ๓  คนพ่ีนอง  กับทั้งหมู 
ศิษยบริวาร  อุรุเวลกัสสปะเปนพ่ีชายใหญ  นทกีัสสปะเปนนองชายกลาง 
คยากัสสปะเปนนองชายนอย  ทั้ง ๓  คนพ่ีนองน้ี  สรางอาศรมอยูใกลฝง 
แมน้ําเนรัญชราเปน ๓  สถานตามลําดับกัน  ครั้งพระศาสดาเสด็จถึง 
อุรุเวลาประเทศแลว   ทรงทรมานอุรุเวลกัสสปะดวยวิธีเครื่องทรมาน 
ตาง ๆ  แสดงใหเห็นวา  ลัทธิของอุรุเวลกัสสปะนั้นไมมีแกสาร  อุร-ุ 
เวลกัสสปะ  ถือวาตนเปนคนวิเศษฉันใด ๆ  ตนก็หาเปนฉันนั้น ๆ  ไมจน 
อุรุเวลกัสสปะมีความสลดใจ  พรอมทั้งศิษยบริวารลอยบริขารของชฏิล 
เสียในแมน้ําแลวทูลขออุปสมบท  พระศาสดาก็ประทานอุปสมบท 
อนุญาตใหเปนภิกษุทั้งส้ิน  ฝายนทีกสัสปะต้ังอาศรมอยูภายใต  ไดเห็น  
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บริขารชฎิลลอยไปตามกระแสน้ํา  สําคัญวาเกิดอันตรายแกพ่ีชายตน   
พรอมท้ังบริวารรีบไปถึง  เห็นอุรุเวลกัสสปะผูพ่ีชายถือเพศเปนภิกษุแลว 
ถามทราบความวาพรหมจรรยนี้ประเสริฐแลว  ลอยบริขารชฎิลเสียใน 
แมน้ํา   พรอมดวยบริวารเขาเฝาพระศาสดา  ทูลขออุปสมบท  พระองค 
ก็ประทานอุปสมบทแกเธอทั้งหลายน้ัน  ฝายคยากัสสปะ  นองชายนอย 
ไดเห็นบริขารชฎิลลอยไปตามกระแสนํ้า  สําคัญวาเกิดอันตรายแกพ่ีชาย 
ทั้งสอง  พรอมกับบริวารรีบมาถึง  เห็นพ่ีชายทั้งสองถือเพศบรรพชิต 
แลว  ถามทราบความวา  พรหมจรรยนี้ประเสริฐแลว  ลอยบริขารของ 
ตนเสียในแมน้ํา  พรอมดวยบริวารเขาไปเฝาพระศาสดาทูลขออุปสมบท 
พระองคก็ประทานอุปสมบท  ใหเปนภิกษุโดยนัยหนหลัง. 
        พระศาสดาเสด็จอยูในอุรุเวลาประเทศ  ตามควรแกความตองการ 
แลว  พรอมดวยหมูชฎิลเกาน้ัน  เสด็จไปยังคยาสีสะประเทศใกลแมน้ํา 
คยา  ประทับอยู  ณ  ที่นั้น  ตรัสเรียกภิกษุเหลาน้ันมาพรอมแลวทรงแสดง 
ธรรมวา  ภิกษุทั้งหลาย  สิ่งทั้งปวงเปนของรอน  อะไรเลาเชื่อวาส่ิงท้ัง 
ปวง  จักษุคือนัยนตา  รปู  วิญญาณอาศัยจักษุ  สัมผัสคือความถูกตอง 
อาศัยจักษุ  เวทนาท่ีเกิดเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย  คือสุขบาง  ทุกขบาง 
ไมใชสุขไมใชทุกขบาง  (หมวดหน่ึง),  โสตคือ  หู  เสียง  วิญญาณ 
อาศัยโสต  สมัผัสอาศัยโสต  เวทนาท่ีเกิดเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย 
สุขบาง  ทุกขบาง ไมใชสุขไมใชทุกขบาง  (หมวดหนึ่ง),  ฆานะคือ 
จมูก  กลิ่น  วิญญาณอาศัยฆานะ  สัมผัสอาศัยฆานะ  เวทนาท่ีเกิดแต 
ฆานสัมผัสเปนปจจัย  เปนสุขบาง  ทุกขบาง ไมใชสุขไมใชทกุขบาง 
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(หมวดหน่ึง),  ชิวหาคือลิ้น  รส  วิญญาณอาศัยชิวหา  สัมผัสอาศัยชิวหา  
เวทนาท่ีเกิดเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย  สุขบาง  ทุกขบาง ไมใชสุข  
ไมใชทุกขบาง  (หมวดหน่ึง),  กาย  โผฏฐัพพะ   คืออารมณที่จะพึงถูก 
ตองดวยกาย  วิญญาณอาศัยกาย  สัมผัสอาศัยกาย  เวทนาท่ีเกิดเพราะ 
กายสัมผัสเปนปจจัย  สุขบาง  ทุกขบาง ไมใชสุขไมใชทุกขบาง (หมวด 
หน่ึง),  มนะ  คือใจ  ธรรม  วิญญาณอาศัยมนะ  สัมผัสอาศัยมนะ 
เวทนาท่ีเกิดเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย   สุขบาง  ทุกขบาง  ไมใชสุขไม 
ใชทุกขบาง  (หมวดหน่ึง)  ชื่อวาสิ่งท้ังปวง  เปนของรอน  รอนเพราะ 
อะไร  อะไรมาเผาใหรอน ?  เรากลาววารอนเพราะไฟ  คือ  ความ 
กําหนัด  ความโกรธ  ความหลง  รอนเพราะความเกิด  ความแก  ความ 
ตาย  ความโศกรํ่าไรรําพัน  เจ็บกาย  เสียใจ  คับใจ  ไฟกิเลส   ไฟทุกข 
เหลาน้ี  มาเผาใหรอน  ภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูไดฟงแลวเห็นอยู 
อยางนี้  ยอมเบื่อหนายในสิ่งท้ังปวงน้ัน  ต้ังแตในจักษุจนถึงเวทนาท่ีเกิด 
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย  เมื่อเบ่ือหนายยอมปราศจากกําหนัดรับใคร 
เพราะปราศจากกําหนัดรักใคร  จิตก็พนจากความถือม่ัน  เมื่อจิตพนแลว 
ก็เกิดญาณรูวาพนแลว  ดังนี้  อริยสาวกนั้นทราบชัดวา  ความเกิดส้ิน 
แลว  พรหมจรรยไดอยูจบแลว  กิจท่ีจําจะตองทํา  ไดทําเสร็จแลว  กิจอ่ืน 
อีก  เพ่ือความเปนอยางนี้  มิไดมี   เมื่อพระศาสดาตรัสธรรมเทศนานี้อยู 
จิตของภิกษุเหลาน้ัน  พนจากอาสวะทั้งหลาย  ไมถอืม่ันดวยอุปาทาน. 
        พระศาสดา  เสด็จอยู  ณ  คยาสีสะประเทศ  ตามควรแกพระอัธยา- 
ศัยแลว  พรอมดวยหมูภิกษุสาวกพันสามองคนั้น  เสด็จเที่ยวไปโดย  
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ลําดับ   ถึงเมืองราชคฤห  ประทับอยู  ณ  สวนตาลหนุม  ฝายพระเจาพิม-  
พิสารพระเจาแผนดินมคธทรงทราบวา  พระสมณโคดม  ซึ่งเปนโอรส  
แหงศากยราชละฆราวาสสมบัติเสีย  เสด็จออกบรรพชาจากศากยตระกูล 
บัดนี้เสด็จถึงเมืองราชคฤหประทับอยู  ณ  สวนตาลหนุมแลว พระองคได 
ทรงฟงกิตติศัพทเสียงสรรเสริญพระคุณของพระศาสดาวา  เปนพระ- 
อรหันตตรัสรูแลวเองโดยชอบเปนตน  ทรงแสดงธรรมส่ังสอนมหาชน 
มีคุณควรนับในเบ้ืองตน  ทามกลาง ที่สุด  ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ัง 
อรรถ  และพยัญชนะบริสทุธบริบูรณสิน้เชิง  จึงทรงพระราชดําริวา การ 
ไดเห็นพระอรหันตเชนนั้น  เปนความดี  สามารถใหประโยชนสําเร็จได 
ครั้นทรงพระราชดําริอยางนี้แลว  เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยราช- 
บริวารออกไปเฝาพระศาสดา  ถึงสวนตาลหนุมทรงนมัสการแลวประทับ 
ณ  ที่ควรขางหน่ึง สวนราชบริวารน้ันก็มีอาการกายวาจาตาง ๆ กัน  บาง 
พวกถวายบังคม  บางพวกเปนแตกลาววาจาปราศรัย  บางพวกเปนแต 
ประณมมือ  บางพวกรองประกาศชื่อและโคตรของตน  บางพวกน่ิงอยู 
ทั้ง ๕  เหลาน้ันนั่ง ณ  ทีค่วรตามลําดับที่นั่งซึ่งถึงแลวแกตน  ๆ  พระศาสดา 
ทอดพระเนตรเห็นอาการของราชบริวารเหลาน้ันตาง ๆ กัน  ยงัไมออน 
นอมโดยเรียบรอย  ซึ่งควรจะรับธรรมเทศนาได  มีพระประสงคจะให 
พระอุรุเวลกัสสปะซึ่งเปนที่นับถือของชนเหลาน้ัน  ประกาศความไมมี 
แกนสารแหงลัทธิเกา   ใหชนเหลาน้ันทราบ  เพ่ือจะใหชนเหลานั้นสิ้น 
ความเคลือบแคลงแลว ต้ังใจคอยฟงพระธรรมเทศนา  จึงตรัสถามพระ 
อุรุเวลกัสสปะวา  กัสสปะ  ผูอยูในอุรุเวลาประเทศมานาน  ทานเคยเปน 
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อาจารยสั่งสอนหมูชฎิลผูผอมเพราะกําลังพรต  ทานเห็นเหตุอะไร แลว  
จึงละไฟที่ตนไดเคยบูชาแลวตามลัทธิแตกอน  เราถามเนื้อความน้ัน 
กะทาน เหตุไฉนทานจึงละการบูชาเพลิงของทานเสีย  พระอุรุเวลกัสสปะ  
กราบทูลวา   ยัญทั้งหลายกลาวสรรเสริญผล  คือรปูเสียงและรส  เปน 
อารมณที่สัตวปรารถนา  และสตรีทั้งหลาย แสดงวาบูชายัญแลวก็จะไดผล 
คือ  อารมณที่ปรารถนา  มีรูปเปนตนเหลาน้ี  ขาพเจาไดรูวา  ผล  คือ 
กามน้ันเปนมลทินเครื่องเศราหมอง  ตกอยูในกิเลส  ยญัท้ังหลายยอม 
กลาวสรรเสริญผลลวนแตมลทินอยางเดียว  เหตุนั้น  ขาพระเจาจึงมิได 
ยินดีในการเซนและการบูชาเพลิงท่ีไดเคยทํามาแลวแตปางกอน  พระ 
ศาสดาตรัสถามตอไปวา  กัสสปะ  ก็ใจของทานไมยินดีในอารมณเหลา 
นั้น  คือ รูป  เสียง  และรส  ซึ่งเปนวัตถุกามแลว  กท็ีนั้นใจของทานยินดี 
แลวในสิ่งใดเลา  ในเทวโลกหรือในมนุษยโลก  ทานจงบอกขอน้ันแก 
เรา.  พระอุรุเวลกัสสปะกราบทูลวา ขาพระเจาไดเห็นธรรมอันระงับแลว 
ไมมีกิเลสเคร่ืองเศราหมองอันเปนเหตุจักกอใหเกิดทุกข  ไมมกีังวลเขา 
พัวพันได  ไมติดอยูในกามภพ  อันจักไมแปรปรวนเปนอยางอ่ืน  ไมใช 
ธรรมที่บุคคลผูอ่ืนจะพึงนําไป  คือไมเปนวิสัยที่ผูอ่ืนจะมาใหผูอ่ืนรูได 
ตอผูที่ทําใหแจง  จึงรูจําเพาะตัว  เหตุนั้น ขาพระเจามิไดยินดีแลวในการ 
เซนและการบูชาเพลิงซ่ึงไดเคยประพฤติมาแลว  พระอุรุเวลกัสสปะกราบ 
ทูลอยางน้ีแลว  ลุกจากท่ีนั่งทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่ง ซบศีรษะลงที่ 
พระบาทพระศาสดาทูลประกาศวา  พระองคเปนพระศาสดาผูสอนของ 
ขาพระเจา  ขาพระเจาเปนสาวกผูฟงคําสอนของพระองค  ดังนี้ ๒ หน เมื่อ  
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พระศาสดาตรัสถามใหพระอุรุเวลกัสสปะกราบทูลประกาศความไมมีแกน  
สารแหงลัทธิเกา  ใหราชบริวารทราบแลว  นอมจิตคอยฟงพระธรรม-  
เทศนาของพระองค  อยางนี้แลว  ทรงแสดงอนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔ 
พระเจาพิมพิสารและราชบริวารแบงเปน  ๑๒ สวน  ๑๑  สวนไดดวงจักษุ 
เห็นธรรม  สวนหนึ่งต้ังอยูในไตรสรณคมน  ครั้งน้ัน  พระราชประสงค 
ของพระเจาพิมพิสาร  สาํเร็จบริบูรณพรอมท้ัง ๕  อยาง  พระองคจึง 
กราบทูลความน้ันแดพระศาสดาวา   ครั้งกอนเมื่อขาพระเจายังเปน 
ราชกุมารยังไมไดอภิเษก  ไดมีความปรารถนา  ๕  อยาง  ขอตนวา 
ขอใหทานผูเปนประธานในราชการ พึงอภิเษกเราในราชสมบติัเปน 
พระเจาแผนดินมคธน้ีเถิด  ขอท่ี ๒ วา  ขอทานผูเปนพระอรหันตรูเอง 
เห็นเองโดยชอบ  พึงมายังแวนแควนของเราผูไดอภิเษกแลว  ขอที่ ๓ 
วา  ขอเราพึงไดเขาไปนั่งใกลพระอรหันตนั้น  ขอท่ี ๔  วา  ขอพระ 
อรหันตนั้นพึงแสดงธรรมแกเรา  ขอท่ีครบ ๕  วา  ขอเราพึงรูทั่วถึง 
ธรรมของพระอรหันตนั้น  บัดนี้ความปรารถนาของขาพระเจาทั้ง ๕ 
อยางนั้นสําเร็จแลวทุกประการ. 
        ขอท่ีพระเจาพิมพิสาร  ทลูความปรารถนา  ของใหทานผูเปนพระ 
อรหันตผูรูเองเห็นเองโดยชอบ  มายังแวนแควนของพระองคแลว  แสดง 
ธรรมสั่งสอนใหพระองคไดเห็นนั้น  ชะรอยศัพทวา  อรหันตะ  นั้นจะ 
เปนของเกา  สําหรับใชเรยีกผูวิเศษซึ่งควรรับสักการบูชาของประชุมชน 
เชนศัพทวา  ภควา  ซึ่งเปนของเกาสําหรับใชเรียกฤษีเปนที่นับถือ 
และศัพทวา  ภิกษุ  สําหรบัใชเรียกคนเท่ียวขอฉะน้ัน  ในครั้งน้ัน บงที  
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จะมีคนที่ต้ังตัววาเปนพระอรหันตมีหลายพวก  เชนพระอุรุเวลกัสสปะ  
เมื่อครั้งยังเปนชฎิล  ก็ต้ังตัววาเปนอรหันต  จนพระศาสดาทรงทรมาน  
ใหเกิดความสลดใจ  รูสึกตัววาไมใชเปนพระอรหันตเปนตน  จนพระ 
เจาพิมพิสารไมทรงสันนิษฐานไดวา  ทานองคไหนเปนพระอรหันตแท 
จึงทรงต้ังความปรารถนาไวอยางนั้น  ก็ชนเหลาน้ันเขานับถือกันวาเปน 
พระอรหันตผูควรรับบูชาโดยขอปฏิบัติใด  ขอปฏิบัตินั้นไมเปนสาระ 
ทําผูดําเนินตามใหเปนพระอรหันตได  ในพระพุทธศาสนาจึงยักใช 
อรหันตศัพทเปนคําสําหรับเรียกทานผูมีอาสวะส้ินแลว  ไมมีโทษทางกาย 
วาจาใจซ่ึงควรรับบูชาเปนอยางยิ่ง. 
        ครั้นพระเจาพิมพิสาร  กราบทูลความสําเร็จพระราชประสงคอยาง 
นี้แลว  ทรงสรรเสริญพระธรรมเทศนา  แสดงพระองคเปนอุบาสกแลว 
กราบทูลเชญิเสด็จพระศาสดา  กับทั้งหมูสาวกเพ่ือเสวยท่ีพระราชนิเวศน 
ในวันพรุงน้ีแลว  เสด็จลกุจากท่ีประทับถวายอภิวาทพระศาสดา  ทํา 
ประทักษิณเสร็จแลว  เสด็จกลับพระราชวังแลว  ตรัสสั่งเจาพนักงานให 
ตกแตงอาหารของควรเค้ียวควรฉันลวนแตอยางประณีตเสร็จแลว  ครั้น 
ลวงราตรีนั้นแลว  ตรัสสั่งใหราชบุรุษไปกราบทูลภัตกาล (เวลาฉัน 
อาหาร)  พระศาสดาพรอมดวยภิกษุสงฆเปนบริวาร  เสด็จไปยังพระราช- 
นิเวศน  ประทับ  ณ  อาสนะที่แตงไวถวายแลว  พระเจาพิมพิสารทรงอัง- 
คาสภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประธาน  ใหอ่ิมดวยอาหารอันประณีต 
ดวยพระหัตถแหงพระองคเสร็จแลว  เสด็จเขาไปใกลประทับ  ณ  ที่ควร 
ขางหน่ึง  ทรงพระราชดําริถึงสถานอันควรเปนที่เสด็จอยูแหงพระศาสดา  
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ทรงเห็นวาพระราชอุทยานเวฬุวันสวนไมไผ  เปนที่ไมไกลไมใกลนักแตง   
บาน  บริบูรณดวยทางเปนที่ไปและทางเปนที่มา  ควรท่ีผูมีธุระจะพึงไป 
ถึง  กลางวันไมเกลื่อนกลนดวยหมูมนุษย  กลางคือเงียบเสียงท่ีจะอ้ืออึง 
กึกกอง  ปราศจากลมแตชนที่เดินเขาออก  สมควรเปนที่ประกอบกิจของ 
ผูตองการท่ีสงัด  และควรเปนที่หลีกออกเรนอยูตามวิสัยสมณะ  ควร 
เปนที่เสด็จอยูของพระศาสดา  ครั้นทรงพระราชดําริอยางนี้แลว  ทรง 
จับพระเตาทองเต็มดวยนํ้าหลั่งลง  ถวายพระราชอุทยานเวฬุวันนั้น แก 
พระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน  พระศาสดาทรงรับแลว ทรง 
แสดงพระธรรมเทศนาใหพระเจาพิมพิสารทรงเห็น  และทรงสมาทาน 
อาจหาญรื่นเริงในสัมมาปฏิบัติตามสมควรแลว  เสด็จข้ึนประทับอยู  ณ 
เวฬุวันนั้น  พระองคอาศัยเหตุนั้น  ทรงพระอนุญาตใหภิกษุรับอาราม 
ที่ทายกถวายตามปรารถนา  การถวายอารามเกิดข้ึนเปนครั้งแรกในกาล 
นั้น  พระศาสดาทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนา  ในแวนแควนมคธ 
อยางนี้แลว  เสด็จจาริกไปมาในรัฐชนบทนั้น  ๆ  ประกาศพระศาสนาให 
ประชุมชนไดความเชื่อความเลื่อมใสแลวปฏิบัติตาม  หมูชนทีป่ฏิบัติตาม 
โอวาทคําส่ังสอนยอมตนเปนสาวกน้ัน  แบงเปน  ๒  หมวด  คือบรรพชิต 
หมวด ๑  คฤหัสถหมวด ๑  ขาพเจาจักพรรณนาเปนหมวด  ๆ  ไปโดย 
ลําดับ  จักไมแสดงตามลําดับกาลที่เสด็จจาริกไปมาในประเทศน้ัน ๆ 
ซึ่งเปนการสับสนกัน.  
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                                         ปริเฉทที่  ๖   
        ครั้งกอนแตพระพุทธกาล  ในที่ไมไกลแตเมืองราชคฤห  มบีาน 
พราหมณ  ๒  หมู  ในบานหน่ึง  พราหมณผูเปนนายบานชื่ออุปติสสะ 
(อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวังคันตะ)  มีภริยาชือ่นางสารี  มบีุตรชายคนหน่ึง 
เรียกตามโคตรของพอวา  อุปติสสะ  อีกอยางหนึ่ง  เรียกชื่อตามความ 
ที่เปนลูกของนางสารีวา  สารีบุตร  ในบานอีกหมูหน่ึง  พราหมณผูเปน 
นายบานชื่อโกลิตะ  มีภรยิาชื่อนางโมคคัลลี  มลีูกชายเรียกชื่อตามโคตร 
ของบิดาวา  โกลิตะ  อีกอยางหน่ึง  เรียกตามความท่ีเปนลูกของนาง 
โมคคัลลีวา  โมคคัลลานะ  สองตระกูลนั้นเปนสหายเน่ืองกันมาแตครั้ง 
บรรพบุรุษ  บุตรของสองตระกูลนั้นมีอายุรุนราวคราวเดียวกัน  จึงไดเปน 
เพ่ือนเลนดวยกันมาแตเล็ก  ครั้นเติบใหญไดเรียนศิลปศาสตรที่ควรเรียน 
จบแลว  อุปติสสะและโกลิตะสองสหายน้ัน  ไดเคยไปเที่ยวดูการเลนที่ 
เมืองราชคฤหดวยกันเนือง ๆ  เมื่อดูอยูนั้นยอมราเริง  ในท่ีควรราเริง 
สลดใจในที่ควรสลดใจ  ใหรางวัลในที่ควรให  วันหน่ึงสองสหายน้ันชวน 
กันไปดูการเลนเหมือนอยางแตกอน  แตไมราเริงเหมือนในวันกอน ๆ 
โกลิตะถามอุปติสสะวา ดูทานไมสนุกเหมือนในวันอ่ืน  วันนี้ดใูนเศรา 
ทานเปนอยางไรหรือ.  โกลิตะ  อะไรที่เราจะควรดูในการเลนนี้มีหรือ 
คนเหลาน้ีทั้งหมด  ยังไมทันถึงรอยป  ก็จักไมมีเหลือ  จักลวงไปหมด 
ดูการเลนไมมีประโยชนอะไร  ควรขวนขวายหาธรรมเครื่องพนดีกวา 
ขาน่ังคิดอยูอยางนี้  สวนเจาเลาเปนอยางไร  อุปติสสะ  ขาก็คิดเหมือน  
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อยางนั้น  สองสหายน้ันมีความเห็นรวมกันอยางนั้นแลว  พาบริวารไป 
ขอบวชอยูในสํานักสัญชยัปริพาชก  เรียนลัทธิของสัญชัยไดทั้งหมดแลว  
อาจารยใหเปนผูชวยส่ังสอนหมูศิษยตอไป  สองสหายน้ัน  ยังไมพอใจ 
ในลัทธิของครูนั้น  จึงนัดหมายกันวาใครไดธรรมวิเศษจงบอกแกกัน.  
        ครั้นพระศาสดา  ไดตรัสรูแลว  ทรงแสดงธรรมส่ังสอนประชุมชน 
ประกาศพระพุทธศาสนา   เสด็จมาถึงกรุงราชคฤหประทับอยู  ณ  เวฬุวัน 
วันหน่ึง  พระอัสสชิซึ่งนับเขาในปญจวัคคีย  เขาไปบิณฑบาตในเมือง 
ราชคฤห  อุปติสสปริพาชกเดินมาแตที่อยูของปริพาชก  ไดเห็นทานมี 
อาการนาเลื่อมใส  จะกาวไปถอยกลับแลเหลียวคูแขนเหยียดแขน  เรียบ 
ทุกอิริยาบถ  ทอดจักษุแตพอประมาณ  มีอาการแปลกจากบรรพชิตใน 
ครั้งน้ัน  อยากจะทราบความวา  ใครเปนศาสดาของทาน  แตยังไมอาจ 
ถาม  ดวยเห็นวาเปนกาลไมควร  ทานยังไปเที่ยวบิณฑบาตอยู  จึงติดตาม 
ไปขางหลัง ๆ  ครั้นเห็นทานกลับจากบิณฑบาตแลว  จึงเขาไปใกลพูด 
ปราศรัยแลว  ถามวา  ผูมีอายุ  อินทรียของทานผองใสยิ่งนัก  สผิีวของ 
ทานหมดจดผองใส  ทานบวชจําเพาะใคร  ใครเปนศาสดาผูสอนของทาน 
ทานชอบใจธรรมของใคร.  ผูมีอายุ  เราบวชจําเพาะพระมหาสมณะ  ซึ่ง 
เปนโอรสศากยราช ออกผนวชจากศากยตระกูล  ทานน้ันแล  เปนศาสดา 
ของเรา  เราชอบใจธรรมของทานน้ันแล.  พระศาสดาของทานสั่งสอน 
อยางไร.  ผูมีอายุ  เราเปนคนใหมบวชยังไมนาน  พ่ึงมายังพระธรรม 
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 
ศาสดาทรงส่ังสอนใหปฏิบัติเพ่ือสงบระงับเหตุแหงธรรม  เปนเครื่อง 
กอใหเกิดทุกข  ไดดวงตาเห็นธรรมวา  สิ่งใดส่ิงหน่ึง  มีความเกิดข้ึน 
เปนธรรมดา  สิ่งนั้นทั้งหมด  ตองมีความดับเปนธรรมดา  แลวถามวา 
พระศาสดาของเราเสด็จอยูที่ไหน.  ผูมอีายุ  เสด็จอยูทีเวฬุวัน.  ถา 
อยางนั้น  พระผูเปนเจาไปกอนเถิด  ขาพเจากลับไปบอกสหายแลว 
จะพากันไปเฝาพระศาสดา    ครั้นพระเถระไปแลวก็กลับมาที่อยูของ 
ปริพาชก  บอกขาวที่ไดไปพบพระอัสสชิใหโกลิตปริพาชกทราบ 
แลว  แสดงธรรมน้ันใหฟง   โกลิตปรพิาชกก็ไดดวงตาเห็นธรรม 
เหมือนอุปติสสะแลว  ชวนกันจะไปเฝาพระศาสดา  จึงไปลาสัญชัย 
ผูอาจารยเดิม  สัญชัยหามไวออนวอนใหอยูเปนหลายครั้ง  ก็ไมฟง 
พาบริวารไปเวฬุวันเฝาพระศาสดาทูลขออุปสมบท  พระองคก็ทรง 
อนุญาตใหเปนภิกษุดวยกันทั้งส้ิน  สองสหายน้ันครั้นบวชแลว  เรียก 
กันวา สารีบุตร  และโมคคัลลานะ  ไดยินวา  ภิกษุเปนบริวาร  ไดฟง 
ธรรมเทศนา  แลวบําเพ็ญเพียงไดสําเร็จพระอรหัตกอน  ฝายพระ- 
โมคคัลลานะนับแตอุปสมบทแลวได ๗  วัน  ไปทําความเพียรอยูที่  



นักธรรมโท - พุทธานุพุทธประวัติ - หนาท่ี 63 

บานกัลลวาลมุตตคามแขวงมคธ  ออนใจนั่งโงกงวงอยู  พระศาสดา    
เสด็จไปท่ีนั้น  ทรงแสดงอุบายสําหรับระงับความโงกงวงสั่งสอนทานวา 
โมคคัลลานะ  เมื่อทานมีสัญญาอยางไร  ความงวงน้ันยอมครอบงํา 
ได  ทําควรทําในใจถึงสัญญาน้ันใหมาก  ขอน้ีจะเปนเหตุที่ใหทานละ 
ความงวงนั้นได,  ถายังละไมได  แตนั้นทานควรตรึกตรองพิจารณาถึง 
ธรรมที่ตัวไดฟงแลว  และไดเรียนแลวอยางไร  ดวยน้ําใจของตัว  ขอน้ี 
จะเปนเหตุที่ใหทานละความงวงน้ันได,  ถายังละไมได  ทานควร 
สาธยายธรรมที่ตัวไดฟงแลว  และไดเรียนแลวอยางไร  โดยพิสดาร 
ขอน้ีจะเปนเหตุที่ใหทานและความงวงน้ันได,  ถายังละไมได  แตนั้นทาน 
ควรยอนชองหูทั้งสองขาง  และลุกตัวดวยฝามือ  ขอนี้จะเปนเหตุที่ให 
ทานละความงวงนั้นได,  ถายังละไมได  แตนั้นทานควรลุกข้ึนยืนแลวลูบ 
นัยนตาดวยน้ํา  เหลียวดูทิศทั้งหลาย  แหงนดูดามนักษัตรฤกษ  ขอน้ี 
จะเปนเหตุที่ใหทานละความงวงน้ันได,  ถายังละไมได  แตนั้นทานควร 
ทําในใจถึงอาโลกสัญญา คือความสําคัญในแสงสวาง  ต้ังความสําคัญ 
วากลางวันไวในจิตใหเหมือนกันทั้งกลางวันลางคืนมีใจเปดเผยฉะน้ี 
ไมมีอะไรหุมหอ  ทําจิตอันมีแสงสวางใหเกิด  ขอน้ีจะเปนเหตุที่ให 
ทานละความงวงนั้นได.  ถายังละไมได  แตนั้นทานควรอธิษฐานจงกรม 
กําหนดหมายเดินทางกลับไปกลับมา   สํารวมอินทรียมีจิตไมคิดไปภาย 
นอก   ขอน้ีจะเปนเหตุที่ใหทานละความงวงน้ันได,  ถายังละไมได 
แตนั้นทานควรสําเร็จสีหไสยา  คือนอนตะแคงขางขวา  ซอนเทา 
เหลื่อมเทา  มีสติสัมปชัญญะ  ทําความหมาย  ในอันจะลุกข้ึนไวในใจ 
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พอทานต่ืนแลวรีบลุกข้ึนดวยความต้ังใจวา   เราจักไมประกอบสุขใน  
การนอน  เราจักไมประกอบสุขในการเอนขาง  (เอนหลัง)  เราจัก  
ไมประกอบสุขในการเคลิ้มหลับ  โมคคัลลานะ  ทานควรสําเหนียกใจ 
อยางนี้แล  อนึ่ง  โมคคัลลานะ  ทานควรสําเหนียกใจอยางนี้วา  เราจัก 
ไมชูงวง  (คือถือตัว)  เขาไปสูตระกูลดังน้ี  เพราะวา  ถาภิกษุชงูวง 
เขาไปสูตระกูล  ถากิจการในตระกูลน้ันมีอยู  ซึ่งเปนเหตุที่มนุษย 
จะไมนึกถึงภิกษุผูมาแลว  ภิกษุก็จะคิดเห็นวาเด๋ียวน้ีใครหนอ  ยุยง 
ใหเราแตกจากตระกูลนี้  เดี๋ยวน้ีดูมนุษยพวกน้ีมีอาการอิดหนาระอาใจ 
ในเรา  เพราะไมไดอะไร  เธอก็จะมีความเกอ  ครั้นเกอก็จะเกิดความ 
คิดฟุงซาน  ครั้นคิดฟุงซานแลว  ก็จะเกิดความไมสํารวม  ครั้นไม 
สํารวมแลว  จิตก็จะหางจากสมาธิ  อนึ่ง  ทานควรสําเหนียกใจอยางนี้วา 
เราจักไมพูดคําซ่ึงเปนเหตุเถียงกัน  ถอืผิดตอกัน  ดังนี้  เพราะวาเมื่อ 
คําซ่ึงเปนเหตุเถียงกันถือผิดตอกันมีข้ึน   ก็จําจะตองหวังความพูดมาก 
เมื่อความพูดมากมีข้ึน  กจ็ะเกิดความคิดฟงซาน  ครั้นคิดฟุงซานแลว 
ก็จะเกิดความไมสํารวม  ครั้นไมสํารวมแลว  จิตก็จะหางจากสมาธิ 
อน่ึง  โมคคัลลานะ  เราสรรเสริญความคลุกคลีดวยประการทั้งปวง 
หามิได  แตมิใชวาจะไมสรรเสริญความคลุกคลีดวยประการทั้งปวง 
(เมื่อไร)  คือเราไมสรรเสริญความคลุกคลีดวยหมูชนทั้งคฤหัสถ 
บรรพชิต   กแ็ตวาเสนาสนะท่ีนอนท่ีนั่งอันใด     เงียบเสียงที่จะอ้ืออึง 
ปราศจากลมแตคนเดินเขาออก  ควรเปนที่ประกอบกิจของผูตองการ 
ที่สงัด   ควรเปนที่หลีกออกเรนอยูตามสมณวิสัย  เราสรรเสริญความ  
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คลุกคลีดวยเสนาสนะเห็นปานน้ัน  เม่ือพระศาสดาตรัสสอนอยางน้ีแลว  
พระโมคคัลลานะกราบทูลถามวา  วาโดยยอดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไหน  
ภิกษุชื่อวานอมไปแลว  ในธรรมที่สิ้นตัณหา  มีความสําเร็จลวงสวน 
เกษมจากโยคธรรมลวงสวน    เปนพรหมจารีบุคคลลวงสวน  มีที่สุดลวง 
สวน  ประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  พระศาสดาตรัสตอบ 
วา   โมคคัลลานะ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไดสดับวา  บรรดาธรรมท้ังปวง 
ไมควรยึดมั่น  ครั้นไดสดับดังน้ันแลว  เธอทราบธรรมท้ังปวงชัดดวย 
ปญญาอันยิ่ง  ครั้นทราบธรรมท้ังปวงชัดดวยปญญาอันยิ่งดังน้ันแลว 
ยอมกําหนดรูธรรมทั้งปวง  ครั้นกําหนดรูธรรมทัง้ปวงดังน้ันแลว  เธอได 
เสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง  เปนสุขก็ดี   ทกุขก็ดี  มิใชทุกขมิใชสุขก็ด ี
เธอพิจารณาเห็นวาไมเที่ยง  พิจารณาเห็นดวยปญญาเปนเครื่องหนาย 
พิจารณาเห็นวาไมเที่ยง  พิจารณาเห็นดวยปญญาเปนเครื่องหนาย 
พิจารณาเห็นดวยปญญาเปนเครื่องดับ  พิจารณาเห็นดวยปญญาเปน 
เครื่องสละคืน  ในเวทนาท้ังหลายนั้น  เมื่อพิจารณาเห็นดังน้ัน  ยอม 
ไมยึดมั่นอะไร  ๆ ในโลก  เมื่อไมยึดมั่น  ยอมไมสะดุงหวาดหว่ัน เมื่อ 
ไมสะดุงหวาดหว่ัน  ยอมดับกิเลสใหสงบไดจําเพาะตัว  และทราบชัดวา 
ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยไดอยูจบแลว  กิจท่ีจําจะตองทําไดทําเสร็จ 
แลว  กิจอ่ืนที่จะตองทําอยางนี้อีกมิไดมี  วาโดยยอดวยขอปฏิบัติเพียง 
เทาน้ีแล  ภิกษุชื่อวานอมไปแลว  ในธรรมท่ีสิ้นตัณหา   มีความสําเร็จ 
ลวงสวน   เกษมจากโยคธรรมลวงสวน  เปนพรหมจารีบุคคลลวงสวน 
มีที่สุดลวงสวน  ประเสรฐิสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  พระ- 
โมคคัลลานะ  ปฏิบัติตามโอวาทท่ีพระศาสดาทรงสั่งสอน  ก็ไดสําเร็จ  



นักธรรมโท - พุทธานุพุทธประวัติ - หนาท่ี 66 

พระอรหัตในวันนั้น.  
        เมื่อพระสารีบุตร  บวชแลวไดกึ่งเดือน  พระศาสดาเสด็จอยูที่ 
ถ้ําสุกรขาตา  เขาติชฌกูฏ  แขวงเมืองราชคฤห ปริพาชกผูหน่ึง  ชื่อ  
ทีฆนขะ  อัคคิเวสสนโคตร เขไปเฝาพระศาสดากลาวปราศรัยแลว 
ยืน  ณ  ที่ควรขางหน่ึง  ทูลแสดงทิฏฐิของตนวา  พระโคตมะ  ขาพเจา 
มีความเห็นวา  สิ่งทั้งปวงไมควรแกขาพเจา  ขาพเจาไมชอบใจหมด. 
        พระศาสดาตอบวา  อัคคิเวสสนะ  ถาอยางนั้นความเห็นอยางนั้น 
ก็ตองไมควรแกทาน  ทานก็ตองไมชอบความเห็นอยางนั้น  ตรัสตอบ 
อยางนี้แลว  ทรงแสดงสมณพราหมณมีทิฏฐิ ๓  จําพวกวา  อัคคิเวสสนะ 
สมณพราหมณพวกหน่ึงมีทิฏฐิวา  สิ่งทั้งปวงควรแกเรา  เราชอบใจหมด 
พวกหน่ึงมีทิฏฐิวา  สิ่งทั้งปวงไมควรแกเรา  เราไมชอบใจหมด  พวก 
หน่ึงมีทิฏฐิวา  บางสิ่งควรแกเรา  เราชอบใจ  บางสิ่งไมควรแกเรา 
เราไมชอบใจ  ทิฏฐิของสมณพราหมณพวกตน  ใกลความกําหนัดรักใคร 
ยินดีในสิ่งน้ัน ๆ  ทฏิฐิของสมณพราหมณ  พวกที่ ๒  ใกลขางความ 
เกลียดชังส่ิงน้ัน ๆ  ทฏิฐิของสมณพราหมณพวกท่ี  ๓  ใกลขางความ 
กําหนัดรักใครในของบางส่ิง  ใกลขางความเกลียดชังของบางส่ิง  ผูรู 
พิจารณาเห็นวา  ถาเราจักถือม่ันทิฏฐินั้นอยางหน่ึงอยางใด  กลาวา 
สิ่งน้ีแลจริง  สิ่งอ่ืนเปลา  หาจริงไม  ก็ตองถือผิดจากคนสองพวกท่ีมี 
ทิฏฐิไมเหมือนกับตน  ครั้งความถือผิดกันมีข้ึน  ความวิวาทเถียงกันก็มี 
ข้ึน  ครั้นความวิวาทมีข้ึน  ความพิฆาตหมายม่ันก็มีข้ึน  ครั้นความ 
พิฆาตมีข้ึน  ความเบียดเบียนกันก็มีข้ึน  ผูรูเห็นอยางนี้แลว  ยอมละ  
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ทิฏฐินั้นเสียดวย  ไมทําทิฏฐิอ่ืนใหเกิดข้ึนดวย  ความละทิฏฐิ  ๓  อยาง   
นั้น  ยอมมีดวยอุบายอยางนี้  ครั้นทรงแสดงโทษแหงความถือม่ันดวย 
ทิฏฐิ  ๓  อยางนั้นแลว  ทรงแสดงอุบายเครื่องไมถือม่ันตอไปวา 
อัคคิเวสสนะ  กายคือรูป  ประชุมมหาภูตท้ัง  ๔  (ดนิ,  น้ํา, ไฟ,  ลม) 
มีมารดาบิดาเปนแดนเกิด   เจริญข้ึนเพราะขาสุกและขนมสดนี้  ตอง 
อบรมกันกลิน่เหม็น  และขัดสีมลทินเปนนิตย  มีความแตกกระจัด 
กระจายไปเปนธรรมดา  ควรพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง 
เปนทุกขอดทนไดยาก  เปนโรค  เปนดังหัวฝ   เปนดังลูกศร  โดยความ 
ยากลําบากชํารุดทรุดโทรม  เปนของวางเปลา  ไมใชตน  เมื่อพิจารณา 
เห็นอยางนี้  ยอมละความพอใจรับใครกระวนกระวายในกามเสียได 
อน่ึง  เวทนาเปน ๓  อยาง  คือ  สุข  ทกุข  อุเบกขา  คือ ไมใชทกุข 
ไมใชสุข  ในสมัยใดเสวยสุข ในสมัยนั้นไมไดเสวยทุกขและอุเบกขา 
ในสมัยใดเสวยทุกข  ในสมัยนั้นไมไดเสวยสุขและอุเบกขา สุข  ทุกข 
อุเบกขา  ทั้ง  ๓  อยางนี้ไมเที่ยง  ปจจัยประชุมทํา   อาศัยปจจัยเกิดข้ึน 
แลว  มีความสิ้นไป  เสื่อมไป  คลายไป ดังไปเปนธรรมดา  อรยิสาวก 
ผูไดฟงแลว  เมื่อเห็นอยางนี้  ยอมเบื่อหนายทั้งในสุข  ทุกข  อุเบกขา 
เมื่อเบื่อหนายก็ปราศจากกําหนัด  เพราะปราศจากกําหนัด  จิตก็พนจาก 
ความถือม่ัน  เมื่อจิตพนแลว  ก็เกิดญาณรูวา  พนแลว  อริยสาวกน้ัน 
รูชัดวา  ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยไดอยูจบแลว  กิจท่ีจําจะตองทําไดทํา 
เสร็จแลว  กจิอ่ืนอีกเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี  ภิกษุผูพนแลวอยางนี้ 
ไมวิวาททุมเถียงกับผูใด  ดวยทิฏฐิของตน  โวหารใดเขาพูดกันอยูใน  



นักธรรมโท - พุทธานุพุทธประวัติ - หนาท่ี 68 

โลก  ก็พูดตามโวหารน้ัน   แตไมถือม่ันดวยทิฏฐิ.  
        สมัยนัน้  พระสารบีุตร  นั่งถวายงานพัดอยู  เบื้องพระปฤษฎางค  
แหงพระศาสดา  ไดฟงธรรมเทศนา  ที่ตรัสแกทีฆนขปริพาชก  จึง 
ดําริวา  พระศาสดาตรัสสอนใหละการถือมั่นธรรมเหลาน้ัน  ดวยปญญา 
อันรูยิ่ง  เมื่อทานพิจารณาอยูอยางนั้น  จิตก็พนจากอาสวะไมถือม่ันดวย 
อุปาทาน  สวนทีฆนขปริพาชกนั้นเปนแตไดดวงตาเห็นธรรม  สิ้นความ 
เคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธศาสนา  ทูลสรรเสริญธรรมเทศนาและ 
แสดงตนเปนอุบาสกวา พระองค ภาษิตท่ีตรัสนี้เพราะนัก ๆ  พระองค 
ทรงประกาศธรรมใหขาพระเจาทราบชัด  โดยวิธีเปนอันมาก  ไมใช 
แตอยางเดียว  ดุจบุคคลหงายของที่ควํ่า  เปดของท่ีปด  บอกทางแก 
คนหลงในทาง  สองโคมในที่มืด  ดวยประสงควา  คนมีดวงตา  จักเห็น 
รูปฉะนั้น  ขาพระองค  ถงึพระองค  กับทั้งพระธรรมพระสงฆวาเปน 
ที่ระลึก   ขอพระองคจงทรงจําขาพระองควา  เปนอุบาสก  ถึงพระ 
รัตนตรัย  เปนที่ระลึกตลอดชีวิต  จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป. 
        เมื่อพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ  สําเร็จพระอรหัตอยางนี้ 
แลว  ทานไดต้ังอยูในที่เปนสาวกเลิศในพระศาสนา  โดยคุณธรรมท่ีมี 
ในตน  และอนุเคราะหสพรหมจารีเพ่ือบรรพชิตดวยกัน  ในการให 
โอวาทสั่งสอน. 
        พระศาสดาทรงสรรเสริญโดยบรรยายหลายประการ  ดังตรัสแก 
ภิกษุทั้งหลายวา  ภิกษุทั้งหลาย  ทานท้ังหลาย  คบกับสารีบุตรและ 
โมคคัลลานะเถิด ๆ  เธอเปนคนมีปญญา  อนุเคราะหสพรหมจารีเพ่ือน 
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บรรพชิตท้ังหลาย  สารีบตุรเปรียบเหมือนมารดาผูใหเกิด  โมคคัลลานะ  
เปรียบเหมือนนางนมผูเลี้ยงทารกท่ีเกิดแลวน้ัน  สารีบุตรยอมแนะนํา  
ใหต้ังอยูในโสดาปตติผล  โมคคัลลานะแนะนําใหต้ังอยูในคุณเบื้องบน 
ที่สุดสุดกวาน้ัน. 
        ถาพรรณนาคุณธรรมที่มีใน  ๒  พระอัคคสาวก  โดยจําเพราะองค 
พระสารีบุตร  เปนผูที่พระศาสดาทรงยกยอง  ในสถานวาเลิศทางปญญา 
สามารถแสดงธรรมจักรและจตุราริยสัจใหกวางขวางพิสดารแมนกับพระ- 
องคได  และฉลาดในการสั่งสอน เพ่ือพุทธศาสนาแพรหลาย  มีภิกษุ 
ข้ึนมากแลว   ถามีภิกษุมาทูลลาพระศาสดาจะเที่ยวจาริกไปทางไกล  มัก 
ตรัสใหไปลาพระสารีบุตรกอน  เพ่ือทานจะไดสั่งสอนเธอเหลานั้น 
เชนครั้งหนึ่ง  พระศาสดาเสด็จอยูเมืองเทวทหะ  ภิกษุเปนอันมาก 
เขาไปเฝาพระศาสดาทูลลาจะไปปจฉาภูมิชนบท  พระองคตรัสถามวา 
ทานท้ังหลายบอกสารีบุตรแลวหรือ ภิกษุเหลาน้ันทูลวายังไมไดบอก 
จึงตรัสใหไปลาพระสารีบุตรแลว  ทรงชมวาพระสารีบุตรเปนคนมี 
ปญญาอนุเคราะหเพื่อนบรรพชิต ภิกษุเหลาน้ันก็ไปลาตามรับสั่ง ทาน 
จึงวา  ผูมีอายุ คนมีปญญา  ผูจะถามปญหากะภิกษุผูจะไปตางประเทศ 
มีอยู  เมื่อเขาจะลองถามวา ครูของทานสั่งสอนอยางไร  ทานทั้งหลาย 
ไดเคยฟงเคยเรียนแลวหรอื  จะพยากรณอยางไร  จึงจะเปนอันไมกลาว 
ใหผิดคําสอนของพระศาสดาซึ่งเปนการใสความ  และพยากรณ  ตาม 
สมควรแกทรงธรรม  ไมใหเขาติเตียนได  ภิกษุเหลาน้ันขอใหทาน 
สั่งสอน  ทานจึงวา  ถาเขาถามอยางนั้น  ทานพึงพยากรณวา  ครูของ  
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เรา  สอนใหละความกําหนัดรักใครเสีย  ถาเขาถามอีกวา  ละความ  
กําหนัดรักใครในสิ่งใด  พึงพยากรณตอบวา  ในรูป  เวทนา  สญัญา 
สังขาร  วิญญาณ  ถาเขาจะถามอีกวา  ครูของทาน  เห็นโทษอะไร 
และเห็นคุณอานิสงสอะไร  จึงสั่งสอนอยางนั้น  พึงพยากรณตอบวา  
เมื่อบุคคลยังมีความกําหนัดรักใคร  ในส่ิงเหลาน้ันแลว  ครั้นสิ่งเหลาน้ัน 
แปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป  ก็เกิดทุกขมีโศกและร่ําไร  เปนตน  เม่ือละ 
ความกําหนัดรักใคร  ในส่ิงเหลาน้ันไดแลว  ถึงส่ิงเหลาน้ันวิบัติแปร- 
ปรวนไป  ทกุขเหลาน้ันก็ไมเกิด  ครขูองเรา  เห็นโทษและอานิสงส 
อยางนี้  อนึ่ง ถาบุคคลเขาถึงอกุศลธรรม  จะไดอยูเปนสุข  ไมตอง 
คับแคน  ไมตองเดือดรอน และบุคคลผูเขาถึงกุศลธรรม  จะตองอยู 
เปนทุกข  คับแคน  เดือดรอน  พระศาสดาคงไมทรงสั่งสอนใหละ 
อกุศลธรรม  เจริญกุศลธรรม  เพราะเหตุบุคคลเขาถึงอกุศลธรรมตอง 
อยูเปนทุกขคับแคนเดือดรอน  บุคคลผูเขาถึงกุศลธรรมอยูเปนสุข ไม 
คับแคน  ไมเดือดรอน พระศาสดาจึงทรงส่ังสอน  ใหละอกุศลธรรม 
เจริญกุศลธรรม ภิกษุเหลาน้ันรับภาษิตของทานแลวลาไป. 
        อีกเรื่องหน่ึง ยมกภิกษุกลาววา    พระขีณาสพตายแลวดับสูญ 
ภิกษุทั้งหลายวา  เห็นอยางนั้นผิด  เธอไมเชื่อ  ภิกษุเหลาน้ันไมอาจจะ 
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  อ่ืนจากขันธ  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 
ดังน้ี. 
        ย.   แตกอนขาพเจาไมรูจึงไดมีความเห็นผิดเชนนั้น  บัดนี้ขาพเจา 
ไดฟงทานวา  จึงละความเห็นผิดนั้นได  และไดบรรลุธรรมพิเศษดวย. 
        สา.  ยมกะ  ถาเขาถามทานวา  พระขีณาสพตายแลวเปนอะไร 
ทานจะแกอยางไร. 
        ย.   ถาเขาถามขาพเจาอยางนี้  ขาพเจาจะแกวา  รูป  เวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ที่ไมเที่ยง  ดบัไปแลว. 
        สา.  ดลีะ  ๆ  ยมกะ  เราจะอุปมาใหทานฟง  เพ่ือจะใหความขอน้ี 
ชัดเจนข้ึน  เหมือนหนึ่ง  เจาเรือนท่ีเปนคนม่ังมี  รกัษาตัวแข็งแรง 
ผูใดผูหน่ึง  คิดจะฆาเจาเรือนน้ัน  จึงนึกวา  เขาเปนคนม่ังมี  และรักษา 
ตัวแข็งแรง  จะฆาโดยพลการเห็นจะไมไดงาย  จําจะตองลอบฆาโดย  
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อุบาย  ครั้นคิดอยางนั้นแลว  จึงเขาไปเปนคนรับใชของเจาเรือนนั้น   
หม่ันคอยรับใช  จนคุนเคยกันแลว  ครัน้เห็นเจาเรือนนั้นเผลอก็ฆาเสีย 
ดวยศัสตราท่ีคม  ยมกะ  ทานจะเห็นอยางไร  เจาเรือนน้ันเวลาผูฆานั้น 
เขามาขออยูรับใชสอยกด็ี  เวลาใหใชสอยอยูดี เวลาฆาตัวก็ดี  ไมรูวา 
ผูนี้เปนคนฆาเราอยางนี้มิใชหรือ. 
        ย.  อยางนี้แล  ทานผูมีอายุ. 
        สา.  ปถุชุนผูไมไดฟงแลวก็ฉันนั้น  เขาเห็นรูป  เวทนา  สญัญา 
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   ยอมถอืม่ันขันธ  ๕  นั้น   วาตัวของเรา 
ขันธ ๕  ที่เขาถือม่ันนั้น  ยอมเปนไปเพ่ือส่ิงไมเปนประโยชนและทุกข 
สิ้นกาลนาน  สวนอริยสาวกผูไดฟงแลว  ไมพิจารณาเห็นเชนนั้นรูชัด 
ตามเปนจริงอยางไร  ทานไมถือม่ันในขันธ  ๕  วาตัวของเรา  ขันธ  ๕ 
ที่ทานไมถือม่ันนั้น  ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนและสุขสิ้นกาลนาน.  พระ 
สารีบุตรเปนผูที่พระศาสดาทรงสรรเสริญวา  เปนคนมีปญญาฉลาดใน 
กานส่ังสอน  มีตัวอยางดังนี้. 
        สวนพระโมคคัลลานะ  เปนผูที่พระศาสดาทรงสรรเสรญิวามีฤทธิ์ 
สามารถใหสิ่งท่ีประสงคสําเร็จได  และฉลาดในการแนะนําตระกูลท่ีไม 
เลื่อมใส  ใหเลื่อมใส  ไมทําศรัทธาและโภคทรัพยของเขาใหเสีย  
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ประหน่ึงแมลงผึ้งอันเที่ยวไปในสวนดอกไม  ไมทําสีและกลิ่นของดอก   
ไมใหช้ํา  ถือเอาแตรสบินไปฉะนั้น  แลวตรัสสอนใหภิกษุถือเอาเปน 
เยี่ยงอยางประพฤติตาม 
        เมื่อพระอัคคสาวกท้ัง ๒ มาบวชแลว  กุลบุตรในเมืองราชคฤห 
ที่ไดความเลื่อมใส  มาบวชอีกเปนอันมาก ฝายผูไมเลื่อมใสก็พูดติเตียน 
วา  พระสมณโคดมปฏิบัติเพ่ือทําชายไมใหมีบุตร  ทําหญิงใหเปนหมาย 
เขาไปตัดตระกูลเสียดังน้ี.  
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                                           ปริเฉทที่  ๗   
        ในแขวงกรุงราชคฤหนั้น  มีบานพราหมณอีกหมูหน่ึง  พราหมณ 
ผูนายบาน  ชื่อกัปปละ  มบีุตรคนหน่ึง  ชื่อปปผลิ  อีกอยางหนึ่งเรียกวา 
กัสสปะตามโคตร  ปปผลิมาณพน้ันมีภริยาคนหน่ึง  ชื่อนางภัททกาปลานี 
เมื่อมารดาบิดาปปผลิมาณพตายแลว  สามีภริยาทั้งสองน้ันเห็นวาผูอยู 
ครองเรือนตองคอยรับบาป  เพราะการงานท่ีผูอ่ืนทําไมดี มีใจเบ่ือ 
หนายชวนกันละสมบัติเสียออกบวชจําศีล  วันหน่ึงปปผลิไดพบพระ 
ศาสดาประทับอยูที่ใตรมไทร  ซึ่งเรียกวาพหุปุตตกนิโครธ  ในระหวา 
กรุงราชคฤหและเมืองนาลันทาตอกัน  มีความเลื่อมใสเปลงวาจาประกาศ 
วา  พระศาสดาเปนศาสดาของตน  ตนเปนสาวกของพระศาสดา  พระ 
ศาสดาทรงอนุญาตใหเปนภิกษุในธรรมวินัยนี้  ดวยประทานโอวาท 
๓  ขอวา  กสัสปะทานพึงศึกษาวา  เราจักเขาไปต้ังความละอายและ 
ความเกรงไว  ในภิกษุที่เปนผูเฒาและปานกลาง  เปนอยางแรงกลา 
ดังน้ีขอ ๑.  เราจักฟงธรรมอันใดอันหน่ึงซึ่งประกอบดวยกุศล  เราจะ 
เง่ียหูลงฟงธรรมน้ัน  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  ทานท้ังหลายพึงศึกษาตามอยางนั้น   ทานท้ังหลายอันเราส่ังสอน 
แลวพึงปฏิบัติเพ่ือเปนเชนนั้นเถิด  ภิกษุทั้งหลาย  กัสสปะเขาไปใกล 
ตระกูลชักกายและใจหาง  ประพฤติตนเปนคนใหม  ไมคุนเคยเปนนิตย 
ไมคะนองกายวาจาใจในตระกูลเปนนิตย  จิตไมของอยูในตระกูลเหลา 
นั้น  เพิกเฉยต้ังจิตเปนกลางวา  ผูใครลาภก็จงไดลาภ  ผูใครบุญก็จงได 
บุญ  ตนไดลาภมีใจฉันใด  ผูอ่ืนไดก็มใีจฉันนั้น  ภิกษุใดแสดงธรรมแก 
ผูอ่ืน  ดวยคิดวา  ไฉนหนอ  เขาจะพึงต้ังใจฟงธรรมของเรา  ครั้นฟง 
แลวพึงเลื่อมใสในธรรม  เลื่อมใสแลวจะพึงทําอาการของผูเลื่อมใส 
ธรรมเทศนาของภิกษุนั้นไมบริสุทธิ์  สวนภิกษุใด  แสดงธรรมแกผูอ่ืน 
ดวยคิดวา  ธรรมอันพระศาสดากลาวดีแลว  ไฉนหนอเขาจะพึงฟงธรรม 
ของเรา  ครั้นฟงแลวจะพึงรูธรรมนัน้  ครั้นรูแลวจะพึงปฏิบัติเพ่ือความ 
เปนอยางนั้น    ภิกษุนั้นอาศัยความท่ีแหงธรรมเปนธรรมอันดี  อาศัย 
กรุณาและเอ็นดูแสดงธรรมแกผูอ่ืน  ธรรมเทศนาของภิกษุนั้นบริสุทธิ์ 
แลว  กัสสปะก็เหมือนอยางนั้น  เราสอนทานทั้งหลายยกกัสสปะข้ึนเปน 
ตัวอยาง  ทานทั้งหลายอันเราสอนแลวจงปฏิบัติเพ่ือเปนอยางนั้น  ภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุผูใดผูหน่ึง  เขาไปใกลตระกูลดวยคิดวา  ขอเขาจงใหเรา 
แตผูเดียวเถิด  อยาใหแกผูอ่ืนเลย  จงใหแกเรามาก  อยาใหนอย  จงให  
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แตของท่ีดี  อยาใหของที่เลว  จงใหโดยเร็ว  อยาชา  จงใหโดยเคารพ   
เมื่อคิดอยางนั้น  ครั้นเขาไมใหก็ดี  ใหนอย  ไมใหมากก็ดี  ใหของท่ีเลว 
ไมใหของดีก็ดี  ใหชา ไมใหโดยเร็วก็ดี  ใหโดยไมเคารพ  ไมใหโดย 
เคารพก็ดี  ภิกษุนั้นก็ขัดใจไดเสวยทุกขโทมนัสมีขอน้ันเปนเหตุ  ภิกษุ 
เชนนี้ไมควรเพ่ือจะเปนคนเขาไปใกลตระกูล  สวนภิกษุใดไมคิดอยางนั้น 
แมเขาจะไมใหก็ดี  หรือใหโดยอาการอยางใดอยางหนึ่งก็ดี  เธอก็ไมขัด 
ใจไมเสวยทุกขโทมนัสมีขอน้ันเปนเหตุ  ภิกษุเชนนี้ควรจะเปนคนเขาไป 
ใกลตระกูล  กัสสปะก็เหมือนอยางนั้น  เราสอนทานทั้งหลายยกกัสสปะ 
ข้ึนเปนตัวอยาง   ทานทั้งหลายอันเราส่ังสอนแลวพึงปฏิบัติเพ่ือเปน 
อยางนั้นเถิด. 
        ครั้งหนึ่ง  พระกัสสปะเขาไปเฝาพระศาสดาท่ีเวฬุวัน  พระศาสดา 
รับสั่งวา  กัสสปะเด๋ียวน้ีทานแกแลว  ผาปานบังสุกุลจีวรที่เขาไมนุงหม 
ของทานน้ีหนักนัก  ทานจงทรงจีวรที่คฤหบดีถวายเถิด  จงฉันโภชนะ 
ในที่นิมนตเถิด  และจงอยูในท่ีใกลเราเถิด  ทานทูลวา  ขาพระเจาเคย 
อยูในปาเที่ยวบิณฑบาต  ทรงผาบังสุกุลจีวร  ใชแตผา  ๓  ผืน  มีความ 
ปรารถนานอยสันโดษ  และพูดสรรเสริญคุณเชนนั้นมานานแลว  พระ- 
ศาสดาตรัสถามวา  กัสสปะ ทานเห็นอํานาจประโยชนอะไร  จึงประพฤติ 
ตนเชนนั้นและพูดสรรเสริญความเปนเชนนั้น  ทานทูลวา ขาพระเจา 
เห็นอํานาจประโยชน ๒  อยาง  คือ การอยูเปนสุขในบัดนี้ของตนดวย 
อนุเคราะหประชุมชนในภายหลังดวย  ประชุมชนในภายหลังทราบวา 
สาวกของพระพุทธเจาทานไมประพฤติตนอยางนั้น  จักถึงทิฏฐานุคติ  
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ปฏิบัติตามท่ีตนไดเห็นไดยิน  ความปฏิบัตินั้นจักเปนไปเพ่ือประโยชน   
และสุขแกเขาสิ้นกาลนาน.  พระศาสดาประทานสาธุการวา  ดีละ  ดลีะ 
กัสสปะ  ทานปฏิบัติเพ่ือนประโยชนและสุขแกชนเปนปนมาก  ทานจงทรง 
ผาบังสุกุลจีวรของทานเถิด  ทานจงเท่ียวบิณฑบาตเถิด  ทานจงอยูในปา 
เถิด.  พระศาสดาทรงสรรเสริญพระกัสสปะวา  เปนผูมักนอยสันโดษ 
อยางนี้ เพราะพระท่ีมีชื่อเรียกตามโคตรวา  กัสสปะ  มีหลายองค  เชน 
พระกัสสปะพ่ีนอง  ๓ องคเปนตน  ภิกษุทั้งหลายจึงเรียกทานวา  พระ- 
มหากัสสปะ  เพ่ือจะไดรูจักกันงาย. 
        ฝายพระเจาจัณฑปชโชตในกรุงอุชเชนีทราบวาพระศาสดาไดตรัส 
รูแลว  ทรงสัง่สอนประชุมชน  ธรรมท่ีทรงแสดงน้ัน  เปนธรรมอันแท 
จริง  ใหสําเร็จประโยชนแกผูปฏิบัติตาม  มีพระราชประสงคจะใครเชิญ 
เสด็จพระศาสดา  ไปประกาศศาสนาที่กรุงอุชเชนี  จึงตรัสสั่งกัจจายน- 
ปุโรหิต  ซึ่งเปนคนมีความรูเรียนจบไตรเพทไปเชิญเสด็จ  กัจจายน- 
ปุโรหิตทูลลาจะบวชดวย  ครั้นทรงอนุญาตแลว  ออกจากกรุงอุชเชนี 
พรอมดวยบริวาร  ๗  คนมาถึงท่ีประทับพระศาสดาแลว  เขาไปเฝา  ได 
ฟงธรรมเทศนาบรรลุพระอรหัตพรอมทั้ง ๘  คนแลว  ทลูขออุปสมบท 
พระศาสดาก็ทรงอนุญาตใหเปนภิกษุ  ดวยพระวาจาโดยนัยหนหลัง 
ทานทูลเชิญเสด็จไปกรุงอุชเชนี  ตามพระราชประสงคของพระเจาจัณฑ- 
ปชโชต  พระศาสดารับสั่งวา  ทานไปเองเถิด เมื่อทานไปแลวพระเจา- 
แผนดินจักทรงเลื่อมใส  ทานถวายบังคมลาพาภิกษุบริวาร  ๗  องค  กลับ 
ไปกรุงอุชเชนี  ประกาศพุทธศาสนาใหพระเจาจัณฑปชโชตและชาว  
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พระนครเลื่อมใสแลว  กลับมาสํานักพระศาสดา  ทานเปนคนฉลาดใน  
การอธิบายความของคําท่ียอใหพิสดาร  ไดสรรเสริญแตพระศาสดาใน  
ขอน้ัน. 
        ครั้งหนึ่ง  พระศาสดาทรงแสดงธรรมวา  ผูมีปญญาไมควรตาม 
คิดถึงส่ิงท่ีลวงไปแลว  ไมควรจะมุงหมายส่ิงท่ียังมาไมถึง เพราะวา 
สิ่งใดท่ีลวงไปแลว  สิ่งนัน้ก็ละเสียแลว  สิ่งใดยังไมมาถึงแลว  สิ่งน้ัน 
ก็ยังไมไดไมถึง  ผูใดเห็นแจงธรรมที่เกิดข้ึนจําเพาะหนาในท่ีนั้น ๆ  ใน 
กาลน้ัน ๆ  ไมงอนแงน  ไมคลอนแคลน  ครั้นรูธรรมน้ันแลวพึงให 
ธรรมนั้นเจริญเนือง ๆ  ความเพียรควรทําเสียในวันนี้แหละ  ใครเลา 
จะพึงรูวา ความตายจะมีตอพรุงน้ี  เพราะวาความผัดเพ้ียนตอมฤตยุราช 
ที่มีเสนาใหญไมมีเลย  ผูรูที่เปนคนสงบระงับ  ยอมกลาวสรรเสริญผูม ี
ความเพียรไมเกียจครานในกลางวันกลางคือ อยูดวยความไมประมาท 
อยางนี้วา  ผูมีราตรีเดียวเจริญ  ครั้นตรัสอยางนี้แลวเสด็จลุกเขาวิหาร 
ที่ประทับ  ภิกษุทั้งหลายไมไดชองเพ่ือจะทูลถามความแหงคําที่ตรัสโดย 
ยอใหเขาในกวางขวาง  เห็นความสามารถของพระกัจจายนะ  จึงไปหา 
อาราธนาใหทานอธิบาย  ทานจึงอธิบายใหฟงวา  ทานผูมีอายุ  เรารู 
ความแหงธรรมที่ทรงแสดงแลวโดยยอน้ัน  ตามความพิสดารวา  เมื่อ 
บุคคลคิดวา  ในกาลไกลลวงแลว  ตากับรูป  หกูับเสียง  จมูกกบักลิ่น 
ลิ้นกับรส  กายกับสิ่งท่ีจะพึงถูกตองดวยกาย  ใจกบัอารมณที่เกิดกับใจ 
ของเรา  มีแลวอยางนั้น  ความกําหนัดพอใจในส่ิงเหลาน้ัน  ก็ผูกพัน 
วิญญาณ  เพราะวิญญาณอันความกําหนัดพอใจผูพันแลว  ผูนัน้ก็ 
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เพลิดเพลินสิ่งน้ัน  ๆ  ผูที่เพลิดเพลิน ๆ  อยางนี้ชื่อตามคิดถึง  
สิ่งท่ีลวงแลว,   ไมคิดอยางนั้น  ความกําหนัดพอใจในสิ่งนั้น ๆ ก็ไม 
ผูกพันวิญญาณได  ผูนั้นกไ็มเพลิดเพลินสิ่งน้ัน ๆ  ผูที่ไมเพลิดเพลิน 
สิ่งน้ัน ๆ  อยางนี้  ชื่อวาไมตามคิดถึงสิ่งท่ีลวงแลว,  บุคคลต้ังจิตไว 
เพ่ือหมายจะไดสิ่งท่ีตนยังไมไดแลววา  ในกาลไกลขางหนา  ตากับรูป  
เปนตนของเราจะเปนอยางนี้ เพราะความต้ังจิตอยางนั้นเปนปจจัย 
ผูนั้นก็เพลิดเพลินสิ่งน้ัน ๆ  ผูที่เพลิดเพลินสิ่งน้ัน  ๆ  อยางนี้  ชือ่วา 
มุงหมายส่ิงท่ียังไมมาถึง  บุคคลไมต้ังจิตเพ่ือจะหมายไดสิ่งท่ีตนยังไมได 
แลวอยางนั้น  ก็ไมเพลิดเพลินสิ่งน้ัน  ๆ  ผูไมเพลิดเพลินสิ่งน้ันๆ 
อยางนี้  ชื่อวาไมมุงหมายส่ิงท่ียังไมมาถึง,  ตากับรูป  เปนตนอยางละ 
๒  ๆ   อันใด  เกิดข้ึนจําเพาะหนา  ถาวาความกําหนัดพอใจในส่ิงนั้น ๆ 
ผูกพันวิญญาณไดแลว  บคุคลก็เพลิดเพลินสิ่งน้ัน ๆ  ผูเพลิดเพลิน 
สิ่งน้ัน ๆ  อยางนี้  ชื่อวางอนแงนคลอนแคลนในธรรมที่เกิดข้ึนจําเพาะ 
หา  ถาความกําหนัดพอใจสิ่งน้ัน ๆ  ไมผูกพันวิญญาณได  บุคคล 
ก็ไมเพลิดเพลินสิ่งน้ัน  ๆ  ผูที่ไมเพลิดเพลินสิ่งน้ัน ๆ  อยางนี้ ชื่อวา 
ไมงอนแงนคลอนแคลนในธรรมที่เกดิข้ึนจําเพาะหนา  ทานผูมีอายุ 
เราเขาใจเน้ือความแหงธรรมที่ทรงแสดงแลวโดยยอ  ตามความ 
พิสดารอยางนี้  ถาทานท้ังหลายประสงค  ก็จงเขาไปเฝาพระศาสดาทูล 
ถามความน้ันเถิด  พระองคทรงแกอยางไร  จงจําไวอยางนั้นเถิด.  ภิกษุ 
เหลาน้ันลาพระกัจจายนะกลับมา  ข้ึนไปเฝาพระศาสดาทูลความนั้นให 
ทรงทราบ  พระองคตรัสสรรเสริญพระกัจจายนะวา  ภิกษุทั้งหลาย 
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กัจจายนะเปนคนมีปญญา  ถาทานถามความน้ันกะเรา  แมเราก็คงแก   
เหมือนกัจจายนะแกแลวอยางนั้น  ความของธรรมที่เราแสดงแลวโดย 
ยอนั้น  อยางนั้นแล  ทานท้ังปวงจําไวเถิด  พระกัจจายนะเปนผูฉลาด 
ในการอธิบายคําท่ียอใหกวางขวาง  พระศาสดาทรงสรรเสริญในขอน้ัน 
มีดังน้ีเปนตัวอยาง.  
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                                          ปริเฉทที่ ๘   
        ฝายพราหมณพาวรี  ซึ่งออกไปบวชประพฤติพรตตามลัทธิของ 
พราหมณ  ต้ังอาศรมอยูที่ฝงแมน้ําโคธาวารี  ในท่ีพรมแดนแหงเมือง 
อัสสกะและเมืองอาฬกะ  เปนอาจารยใหญบอกไตรเพทแกหมูศิษย 
ไดทราบวาพระโอรสของศากยราช  เสด็จออกบรรพชา  ปฏญิญา 
พระองควาเปนผูตรัสรูเองโดยชอบ  แสดงธรรมส่ังสอนประชุมชน  ม ี
คนเชื่อและเล่ือมใส  ยอมตนเปนสาวกปฏิบัติตามคําส่ังสอนเปนอันมาก 
พาวรีคิดหลากใจใครจะสืบสวนใหไดความแน.  จึงเรียกมาณพผูเปน 
ศิษย  ๑๖  คนมีอชิตมาณพเปนหัวหนา  ผูปญหาใหคนละหมวด ๆ  ให 
ไปทูลถามลองดู  มาณพทั้ง ๑๖  คนลาอาจารยแลว  พามาณพท่ีเปน 
บริวารไปเฝาพระศาสดาท่ีปาสาณเจดียแวนแควนมคธ  ทูลขอโอกาส 
ถามปญหาคนละหมวด ๆ  ครั้นพระศาสดาทรงอนุญาตแลว  อชิตมาณพ 
ทูลถามปญหาเปนที่แรก  ๔  ขอ  ดังน้ีวา  โลกคือหมูสัตว  อันอะไรปดบัง 
ไว  จึงหลงดุจอยูในที่มืด,  เพราะอะไรเปนเหตุ  จึงไมมีปญญาเห็น 
ปรากฏ.  พระองคตรัสวา  อะไรเปนเครื่องฉาบไลสัตวโลกน้ันใหติด 
อยู, และตรัสวาอะไรเปนภัยใหญของสัตวโลกน้ัน. 
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  โลกคือหมูสัตว  อันอวิชชาคือความ 
ไมรูแจง  ปดบังไวแลว  จึงหลงดุจอยูในท่ีมืด,  เพราะความอยากมี 
ประการตาง ๆ  และความประมาทเลินเลอ  จึงไมมีปญญาเห็นปรากฏ, 
เรากลาววาความอยากเปนเครื่องฉาบไลสัตวโลกใหติดอยู, และเรา 
กลาววาทุกขเปนภัยใหญของสัตวโลกนั้น.  
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        อ.  พระองคจงตรัสบอกวา  อะไรเปนเครื่องหาม  เปนเครื่อง   
กันความอยาก  ซึ่งเปนดุจกระแสนํ้า  หลั่งไหลไปในอารมณทั้งปวง 
ความอยากน้ัน  จะละได  เพราะธรรมอะไร. 
        พ. เรากลาววา  สติเปนเครื่องหามเปนเครื่องกันความอยากน้ัน 
และความอยากน้ัน  จะละไดเพราะปญญา. 
        อ.  ปญญา  สติ  กับนามรูปนั้น  จะดับไป  ณ  ที่ไหน  ขาพระเจา 
ทูลถามแลว ขอพระองคตรัสบอกความขอนี้แกขาพระเจา. 
        พ.  เราจะแกปญหาท่ีทานถามถึงท่ีดับนามรูสิ้นเชิง  ไมมีเหลือ 
แกทาน  เพราะวิญญาณดังไปกอน  นามรูจึงดับไป  ณ  ที่นั้นเอง. 
        อ.  ชนผูมีธรรมไดพิจารณาเห็นแลว  และชนผูยังตองศึกษาอยู 
สองพวกน้ีมีอยูในโลกเปนอันมาก  ขาพระเจาขอทูลถามถึงความ 
ประพฤติ  ของชนสองพวกน้ัน  พระองคมีพระปญญาแกกลา  ขอจง 
ตรัสบอกแกขาพระเจา. 
        พ.  ภิกษุผูมีธรรมไดพิจารณาเห็นแลว  และชนผูยังตองศึกษา 
อยู  ตองเปนผูไมกําหนัดในกามท้ังหลาย  มีใจไมขุนมัว  ฉลาดใน 
ธรรมทั้งปวง  มีสติอยูทุกอิริยาบถ. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีอ่ชิตมาณพทูลถามอยางนี้แลว 
โมฆราชมาณพปรารภจะทูลถามปญหา  ไดยินวา  โมฆราชมาณพน้ัน 
ถือตัววาเปนคนมีปญญากวามาณพท้ัง  ๑๕  คน  คิดจะทูลถามกอน 
แตเห็นวา  อชิตมาณพเปนผูใหญวา  จึงยอมใหทูลถามกอน  ครั้น 
อชิตมาณพทูลถามแลว  จึงปรารภจะทูลถามเปนที่  ๒   พระศาสดา  
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ทอดพระเนตรเห็นอาการอยางนั้นแลวตรัสหามวา  โมฆราช  ทานยอมให  
มาณพอ่ืนถามกอนเถิด  โมฆราชมาณพก็หยุดนิ่งอยู.  
        ลําดับนั้น  ติสสเมตเตยยมาณพ  ทูลถามปญหาเปนที่  ๒  วา  ใคร 
ชื่อวาเปนผูสันโดษ  คือ  เต็มความประสงคในโลกน้ี  ความอยาก 
ซึ่งเปนเหตุทะเยอทะยานด้ินรนของใครไมมี  ใครรูสวนขางปลายท้ัง 
สอง  (คืออดีตกับอนาคต)  ดวยปญญาแลว  ไมติดอยูในสวนทาม 
กลาง  (คือปจจุบัน)  พระองคตรัสวา  ใครเปนมหาบุรุษ  ใครลวง 
ความอยากอันผูกใจสัตวไวในโลกน้ี  ดุจดายเปนเครื่องเย็บผาใหติดกัน 
ไปได 
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  ภิกษุผูประพฤติพรหมจรรย  สํารวม 
ในกามทั้งหลาย  ปราศจากความอยากแลว  มีสติระลึกไดทุกเม่ือ 
พิจารณาเห็นโดยชอบแลว  ดับเครื่องรอนกระวนกระวายเสียไดแลว 
ชื่อวาเปนผูสันโดษ  คือ  เต็มความประสงคในโลกน้ี  ความอยากซึ่ง 
เปนเหตุทะเยอทะยานดิ้นรนของภิกษุนั้นแลไมมี  ภิกษุนั้นแลรูสวน 
ขางปลายท้ังสองดวยปญญาแลว  ไมติดอยูในสวนทามกลาง  เรากลาว 
วาภิกษุนั้นแลเปนมหาบุรุษ  ภิกษุนั้นแลลวงความอยากอันผูกใจสัตว 
ไวในโลกน้ี  ดุจดายเปนเครื่องเย็บผาใหติดกันไปได. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหาที่ติสสเมตเตยยมาณพทูลถามอยางนี้ 
แลว  ปุณณกมานพ  ทูลถามปญหาเปนที่  ๓  วา  บัดนี้มีปญหามาถึง 
พระองคผูหาความหวาดหวั่นมิได  รูเหตุที่เปนรากเงาของส่ิงทั้งปวง 
ขาพระเจาขอทูลถาม  หมูมนุษยในโลกน้ี  คือ  ฤาษี  กษัตริย พราหมณ  
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เปนอันมาก  อาศัยอะไรจึงบูชายัญบวงสรวงเทวดา  ขอพระองคจงตรัส  
บอกความขอน้ันแกขาพระเจา.   
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  หมูมนุษยเหลานั้น  อยากไดของ 
ที่ตนปรารถนา   อาศัยของที่มีชราทรุดโทรม  จึงบูชายัญบวงสรวง 
เทวดา. 
        ป.  หมูมนุษยเหลานั้น  ถาไมประมาทในยัญของตน  จะขามพน 
ชาติชราไดบางหรือไม. 
        พ.  หมูมนุษยเหลานั้น  มุงลาภที่ตนหลัง  จึงพูดสรรเสริญการ 
บูชายัญ  รําพันสิ่งท่ีตัวใครดังน้ัน  ก็เพราะอาศัยลาภ  เรากลาววา 
ผูบูชายัญเหลาน้ัน  ยังเปนคนกําหนัดยินดีในภพ  ไมขามพนชาติชรา 
ไปได. 
        ป.  ถาผูบูชายัญเหลาน้ัน  ขามพนชาติชรา  เพราะยัญของตนไม 
ได   เมื่อเปนเชนนี้   ใครเลาในเทวโลก  หรือในมนุษยโลก  ขามพน 
ชาติชรานั้นไดแลว 
        พ.  ความอยากซ่ึงเปนเหตุทะเยอทะยานดิ้นรน  ในโลกไหน ๆ 
ของผูใดไมมี   เพราะไดพิจารณาเห็นธรรมท่ียิ่งและหยอนในโลก  เรา 
กลาววาผูนั้นซึ่งสงบระงับได  ไมมีทจุริตความประพฤติชั่ว  อันจะทํา 
ใหมัวหมองดุจควันไฟอันจับเปนเขมา  ไมมีกิเลสอันจะกระทบจิต  หา 
ความอยากทะเยอทะยานมิได  ขามพนชาติชราไปไดแลว. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีปุ่ณณกมาณพทูลถามอยางน้ี 
แลว   เมตตคูมาณพทูลถามปญหาเปนที่ ๔  วา   ขาพระเจาขอทูล  
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ถาม  ขอพระองคจงตรัสชอบขอความท่ีจะทูลถามนั้นแกขาพระเจา  
ขาพระเจาทราบวา  พระองคถึงที่สุดจบไตรเพท  มีจิตอันไดอบรมดี 
แลว  ทุกขในโลกหลายประการ  ไมใชแตอยางเดียวน้ี  มีมาแลว  
แตอะไร. 
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  ทานถามเราถึงเหตุเปนแดนเกิดแหง 
ทุกข  เราจักบอกแกทานตามรูเห็น  ทุกขในโลกน้ีมีอุปธิคือกรรม  และ 
กิเลสเปนเหตุ  ลวนเกิดมากอนแตอุปธิ  ผูใดเปนคนเขลาไมรูแลว 
กระทําอุปธินั้นใหเกิดข้ึน  ผูนั้นยอมถึงทุกขเนือง  ๆ  เหตุนั้นเม่ือรูเห็น 
วาอุปธิเปนแดนเกิดแหงทุกข  อยากระทําใหเกิดมี. 
        ม.  ขาพระเจาทูลถามขอใด  ก็ทรงแกขอน้ัน  ประทานแก 
ขาพระเจาแลว  ขาพระเจาขอทูลถามขออ่ืนอีก  ขอเชิญพระองคทรงแก 
อยางไรผูมีปญญาจึงขามพนหวงทะเลใหญ  คือชาติชราและโศกพิไร 
รําพันเสียได  ขอพระองคจงทรงแกขอนั้นประทานแกขาพระเจา  เพราะ 
วาธรรมนั้น  พระองคคงทรงทราบแลว. 
        พ.  เราจักแสดงธรรมท่ีจะพึงเห็นแจงดวยตนเอง  ในอัตภาพ 
นี้  ไมตองพิศวงตามคําของผูอ่ืน  คือออยางนี้ ๆ  ที่บุคคลไดทราบ 
แลวจะเปนผูมีสติ   ดําเนินขามความอยากอันใหติดอยูในโลกเสียได 
แกทาน. 
        ม.  ขาพระเจายินดีธรรม  ที่สูงสุดนั้นเปนอยางยิ่ง. 
        พ.  ทานรูอยางใดอยางหนึ่ง  ในสวนเบื้องบน  (คืออนาคต) 
ในสวนเบื้องตํ่า  (คืออดีต)  ในสวนทามกลาง  (คือปจจุบัน)  จง  
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บรรเทาความเพลิดเพลินความยึดมั่น  ในสวนเหลาน้ันเสีย  วิญญาณ   
ของทานจะไมต้ังอยูในภพ  ภิกษุผูมีธรรมเปนเครื่องอยูอยางนี้  มีสติ  
ไมเลินเลอ  ไดทราบแลว  ละความถือมั่นวาของเราเสียไดแลว  จะ 
ละทุกขคือชาติชราและโศกพิไรรําพันในโลกน้ีได. 
        ม.  ขาพระเจาชอบใจพระวาจาของพระองคเปนอยางยิ่ง  ธรรม 
อันไมมีอุปธิ  พระองคทรงแสดงชอบแลว  พระองคคงละทุกขไดแน 
แลว  เพราะวาพระองคไดทรงทราบธรรมนี้แลว  แมทานผูรูที่พระองค 
ทรงสั่งสอนอยูเปนนิตย  ไมหยุดหยอน  คงละทุกขนั้นไดดวยเปนแน 
เหตุนั้น  ขาพระเจาจึงไดมาถวายบังคมพระองค  ดวยต้ังใจจะใหทรง 
สั่งสอนขาพระเจาเปนนิตย  ไมหยุดหยอนเหมือนอยางนั้นบาง. 
        พ.  ทานรูวาผูใดเปนพราหมณถึงท่ีสุดจบไตรเพท  ไมกิเลส 
เครื่องกังวล  ไมติดของอยูในกามภพ  ผูนั้นแลขามลวงเหตุแหงทุกข 
ดุจหวงทะเลอันใหญนี้ไดแนแลว  ครัน้ขามถึงฝงแลวเปนคนไมมีกิเลส 
อันตรึงจิต  สิ้นความสงสัย  ผูนั้นครัน้รูแลวถึงท่ีสุดจบไตรเพทใน 
ศาสนานี้  สิ้นความสงสัย  ผูนั้นครั้นรูแลวถึงท่ีสดุจบไตรเพทใน 
ศาสนานี้  ละธรรมท่ีเปนเหตุติดของอยูในภพนอยภพใหญเสียไดแลว 
เปนคนมีความอยากส้ินแลว ไมมีกิเลสอันจะกระทบจิต  หาความ 
อยากทะเยอทะยานมิได  ไมมีกิเลสอันจะกระทบจิต   หาความ 
อยากทะเยอทะยานมิได  เรากลาววาผูนั้นแลขามพนชาติชราไดแลว. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีเ่มตตคูมาณพทูลถามฉะนี้แลว 
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  ผูยงัมีความสงสัยอยูไมได  เมื่อ 
ทานรูธรรมอันประเสริฐ  ก็จะขามหวงทะเลใหญ  คือ  กิเลสอันนี้เสีย 
ไดเอง. 
        ธ.  ขอพระองคจงทรงพระกรุณา  แสดงธรรมอันสงัดจากกิเลส 
ที่ขาพระเจาควรจะรู  สั่งสอนขาพระเจาใหเปนคนโปรงไมขัดของดุจ 
อากาศ  สงบระงับกิเลสเสียได  ไมอาศัยสิ่งหน่ึงส่ิงใดเท่ียวอยูในโลกนี.้ 
        พ.  เราจะบอกอุบายเครื่องสงบระงับกิเลส  ซึ่งจะเห็นเองไมตอง 
เชื่อตามต่ืนขาว  ที่บุคคลไดทราบแลว  จะมีสติขามความอยากท่ีตรึงใจ 
ไวในโลกเสยีไดแกทาน. 
        ธ.  ขาพระเจาชอบใจอุบายเครื่องสงบระงับกิเลสอันสูงสุดนั้นเปน 
อยางยิ่ง. 
        พ.  ถาทานรูวาความทะยานอยากทั้งเบ้ืองบน  เบ้ืองตํ่า  ทามกลาง 
เปนเหตุใหติดของอยูในโลก  ทานอยาทําความทะยานอยาก  เพ่ือจะเกิด 
ในภพนอยใหญ. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีโ่ธตกมาณพทูลถามอยางนี้แลว  
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อุปสีวมาณพทูลถามปญหาคํารบ  ๖  วา  ลําพังขาพระเจาผูเดียวไมได  
อาศัยอะไรแลว  ไมอาจขามหวงทะเลใหญ  คือกิเลสได  ขอพระองค 
ตรัสบอกอารมณที่หนวงเหน่ียว   ซึ่งขาพระเจาจงควรอาศัยขามหวงนี้  
แกขาพระเจาเถิด. 
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  ทานจงเปนผูมีสติเพงอากิญจัญญา- 
ยตนฌาน  อาศัยอารมณวาไมมี ๆ  ดังน้ี  ขามหวงเสียเถิด  ทานจง 
ละกามท้ังหลายเสีย  เปนคนเวนจากความสงสัย  เห็นธรรมท่ีสิน้ไปแหง 
ความทะเยอทะยานอยากใหปรากฏชดั  ทั้งกลางคืนกลางวันเถิด. 
        อุ.  ผูใดปราศจากความกําหนัดในกามท้ังหลายท้ังปวงแลว  ลวง 
ฌานอ่ืนไดแลว  อาศัยอากิญจัญญายตนฌาน  (คือความเพงใจวา 
"ไมมีอะไร"   เปนอารมณ)   นอมใจแลวในอากิญจัญญายตนฌาน 
ซึ่งเปนธรรมที่เปลื้องสัญญาอยางประเสริฐสุด  ผูนั้นจะต้ังอยูในอากิญ- 
จัญญายตนฌานน้ัน  ไมมีเสื่อมบางหรือ. 
        พ.  ผูนัน้จะตองอยูในอากิญจัญญายตนฌานนั้น ไมมีเสื่อม. 
        อุ.  ถาผูนั้นจะต้ังอยูในอากิญจัญญายตนฌานนั้น  ไมมีเสื่อมส้ินป 
เปนอันมาก  เขาจะเปนคนยั่งยืนอยูในอากิญจัญญายตนฌานนั้น หรือ 
จะดับขันธปรินิพพาน  วิญญาณของคนเชนนั้นจะเปนฉันใด. 
        พ.  เปลวไฟอันกําลังลมเปาแลวดับไป  ไมถึงความนับวาไดไป 
แลวในทิศไหน  ฉันใด  ทานผูรูพันไปแลวจากกองนามรูป  ยอมดับ 
ไมมีเชื้อเหลือ  (คือดับพรอมท้ังกิเลสทั้งขันธ)  ไมถึงความนับวาไป 
เกิดเปนอะไร  ฉันนั้น.  
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        อุ.  ทานผูนั้นดับไปแลว  หรือวาเปนแตไมมีตัว  หรือจะเปนผู  
ต้ังอยูยั่งยืน  หาอันตรายมิได  ขอพระองคทรงพยากรณความขอน้ันแก  
ขาพระเจา  เพราะวาธรรมน้ันพระองคไดทรงทราบแลว. 
        พ.  ประมาณแหงเบญจขันธของผูที่ดับปรินิพพานแลว  มไิดมี, 
กิเลสซึ่งเปนเหตุกลาวผูนั้นวาไปเกิดเปนอะไรของผูนั้น ก็มิไดมี,  เมื่อ 
ธรรมทั้งหลาย  (มีขันธเปนตน)  อันผูนั้นขจัดไดหมดแลว  ก็ตัดทาง 
แหงถอยคําที่จะพูดถึงผูนั้นวาเปนอะไรเสียทั้งหมด. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีอุ่ปสีวมาณพทูลถามอยางนี้แลว 
นันทมาณพทูลถามปญหาเปนที่ ๗  วา  ชนทั้งหลายกลาววา  มุนีมีอยู 
ในโลกน้ี  ขอน้ีเปนอยางไร  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 
สมณพราหมณเหลาน้ันประพฤติในวิธีเหลาน้ัน  ตามท่ีตนเห็นวาเปน 
เครื่องบริสุทธ์ิ  ขามพนชาติชราไดแลวบางหรือหาไม   ขาพระเจาทูล 
ถาม  ขอพระองคตรัสบอกความขอนั้นแกขาพระเจาเถิด. 
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        พ.  สมณพราหมณเหลาน้ัน  แมถึงประพฤติอยางนั้น  เรากลาววา  
พนชาติชราไมไดแลว.  
        น.  ถาพระองคตรัสวา  สมณพราหมณเหลานั้นขามหวงไมได 
แลว  เมื่อเปนเชนนั้น  ใครเลาในเทวโลก  หรือในมนุษยโล  ขาม 
พนชาติชราไดแลว. 
        พ.  เราไดกลาววา  สมณพราหมณ  อันชาติชราครอบงําแลว 
หมดทุกคน  แตเรากลาววา  สมณพราหมณเหลาใดในโลกน้ีละอารมณ 
ที่ตน  ไดเห็น  ไดฟง  ไดรู  และศีลพรตกับวิธีเปนอันมากเสียทั้งหมด 
กําหนดรูตัณหาวาเปนโทษควรละแลว  เปนผูหาอาสวะมิได  สมณ- 
พราหมณเหลาน้ันแล  ขามหวงไดแลว. 
        น.  ขาพระเจาชอบใจพระวาจาของพระองคเปนอยางยิ่ง  พระ- 
องคทรงแสดงธรรมอันไมมีอุปธิ  (กิเลส)  ชอบแลว  แมขาพระเจา 
ก็เรียกสมณพราหมณเหลาน้ันวา  ผูขามหวังไดแลว  เหมือนพระ- 
องคตรัส. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีน่ันทมาณพทูลถามอยางนี้แลว 
เหมกมาณพทูลถามปญหาเปนที่  ๘  วา  ในปางกอนแตศาสนาของพระ- 
องค  อาจารยทั้งหลายไดยืนยันวา   อยางนั้นไดเคยมีมาแลว  อยาง 
นี้จักมีตอไปขางหนา  คํานี้ลวนเปนแตวาอยางนี้แล ๆ  สําหรับแตจะทํา 
ความตรึกฟุงใหมากข้ึน  ขาพเจาไมพอใจในคําน้ันเลย  ขอพระองค 
ตรัสบอกธรรมเปนเหตุถอนตัณหา  ที่ขาพระเจาทราบแลวจะพึงเปนคน 
มีสติขามลวงตัณหาอันใหติดอยูในโลก  แกขาพระเจาเถิด.  
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        พระศาสดาทรงพยากรณวา   ชนเหลาใด  ไดรูวา  พระนิพพาน    
เปนที่บรรเทาความกําหนัดพอใจในอารมณที่รัก  ซึง่ไดเห็นแลว ไดฟง  
แลว  ไดดมแลว  ไดชิมแลว ไดถูกตองแลว  และไดรูแลวดวยใจ 
และเปนธรรมไมเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นแลว  เปนคนมีสติ  มีธรรมอัน 
เห็นแลว  ดังกิเลสไดแลว  ชนผูสงบระงับกิเลสไดแลวน้ัน  ขามลวง 
ตัณหาอันใหติดอยูในโลกไดแลว. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีเ่หมกมาณพทูลถามอยางนี้แลว 
โมฆราชมาณพ  ปรารภจะทูลถามปญหาอีก  พระศาสดาตรัสหามใหรอ 
กอน  เหมือนหนหลัง  โตเทยยมาณพจึงทูลถามปญหาเปนที่ ๙  วา 
กามท้ังหลายไมต้ังอยูในผูใด  ตัณหาของผูใดไมมี  และผูใดขามลวง 
ความสงสัยเสียได  ความพนของผูนั้นเปนเชนไร. 
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  ความพนของผูนั้น  ที่จะเปนอยาง 
อ่ืนอีกมิไดมี  (อธิบายวาผูนั้นพนจากกาม  จากตัณหา  จากความสงสัย 
แลว  กามก็ด ี ตัณหาก็ดี  ความสงสัยก็ดี  จะกลับเกดิข้ึน  ผูนั้นจะตอง 
เพียรพยายามเพื่อจะทําตนใหพนไปอีกหามีไม  ความพนของผูนั้นเปน 
อันคงที่ไมแปรผันเปนอยางอ่ืน). 
        ต.  ผูนัน้เปนคนมีความหวังทะเยอทะยานหรือไมมี  เปนคน 
มีปญญาแท  หรือเปนแตกอตัณหาและทิฏฐิใหเกิดข้ึนดวยปญญา 
ขาพระเจาจะรูจักทานผูมุนีนั้นไดดวยอยางไร  ขอพระองคตรัสบอกแก 
ขาพระเจาเถิด. 
        พ.  ผูนัน้เปนคนไมมีความหวังทะเยอทะยาน  จะเปนคนมีความ  
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หวังทะเยอทะยานก็หาไม  เปนคนมีปญญาแท  จะเปนแตคนกอตัณหา  
และทิฏฐิใหเกิดดวยปญญาก็หาไม  ทานจงรูจักมุนีวา  คนไมมีกังวล  
ไมติดอยูในกามภพ  อยางนี้เถิด.         
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีโ่ตเทยยมาณพทูลถามอยางนี้แลว 
กัปปมาณพทูลถามปญหาเปนที่  ๑๐  วา  ของพระองคตรัสบอกธรรมซ่ึงจะ 
เปนที่พ่ึงพํานักของชนอันชราและมรณะมาถึงรอบขาง  ดุจเกาะอันเปน 
ที่พํานักอาศัยของชนผูต้ังอยูในทามกลางสาคร  เมื่อคลื่นเกิดที่นากลัว 
ใหญ  แกขาพระเจา  อยาใหทุกขนี้มีไดอีก. 
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  เรากลาววานิพพานอันไมมีกิเลส 
เครื่องกังวล  ไมมีตัณหาเครื่องถือม่ัน  เปนที่สิ้นแหงชราและมรณะนี้ 
แล  เปนดุจเกาะ  หาใชธรรมอ่ืนไม  ชนเหลาใดรูนิพพานน้ันแลว 
เปนคนมีสติ  มีธรรมอันเห็นแลว  ดับกิเลสไดแลว  ชนเหลาน้ัน  ไม 
ตองตาอยูในอํานาจของมาร ไมตองเดินไปในทางของมารเลย. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีก่ัปปมาณพทูลถามอยางนี้แลว 
ชตุกัณณีมาณพทูลถามปญหาที่  ๑๑  วา  ขาพระเจาไดทราบวาพระองค 
ไมใชผูใครกาม  ขามลวงหวงกิเลสเสียไดแลว  จึงมาเฝาเพ่ือจะทูลถาม 
พระองคผูหากิเลสกามมิได   ขอพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระปญญาดุจ 
ดวงตาเกิดพรอมกับตรัสรู  จงแสดงธรรมอันระงับแกขาพระเจาโดย 
ถองแท  เหตุวา  พระองคทรงผจญกิเลสกามใหแหงกายได ดุจพระ- 
อาทิตยอันสองแผนดินใหแหงดวยรัศมี  ขอพระองคผูมีพระปญญากวาง 
ใหญราวกับแผนดิน  ตรสับอกธรรมเปนเครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้  
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ที่ขาพระเจาควรจะทราบ  แกขาพระเจาผูมีปญญานอยเถิด.   
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  ทานจงนําความกําหนัดในกามเสียให 
สิ้น  เห็นความออกไปจากกามโดยเปนความเกษมเถิด  กิเลสเครื่อง 
กังวลท่ีทานยึดไวดวยตัณหาและทิฏฐิซึ่งควรจะสละเสีย  อยาเสียดแทง 
ใจของทานได  กังวลไดมแีลวในปางกอน  ทานจงใหกังวลน้ันเหือด 
แหงเสีย  กังวลในภายหลังอยาใหมีแกทาน  ถาทานจักไมถือเอากังวล 
ในทามกลาง  ทานจักเปนคนสงบระงับกังวลไดเที่ยวอยู อาสวะ  (กิเลส) 
ซึ่งเปนเหตุถึงอํานาจมัจจุราชของชน  ผูปราศจากความกําหนัดในนามรูป 
โดยอาการทั้งปวง  มิไดมี. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีช่ตุกัณณีมาณพทูลถามอยาง 
นี้แลว  ภัทราวุธมาณพทูลถามปญหาเปนที่ ๑๒  วา ขาพระเจาทูล 
ขออาราธนาพระองค   ผูทรงละอาลัยตัดตัณหาเสียได  ไมหว่ันไหว 
(เพราะโลกธรรม)  ละความเพลิดเพลินเสียได   ขามหวงกิเลสพันไป 
ไดแลว  ละธรรมเปนเครื่องใหดําริ  (ไปตาง ๆ)  คือตัณหาและ 
ทิฏฐิไดแลว  มีพระปรีชาญาณอันดี   ชนที่อยูชนบทตาง  ๆ  อยากจะ 
ฟงพระวาจาของพระองค  มาพรอมกนัแลวจากชนบทน้ัน ๆ ไดฟง 
พระวาจาของพระองคแลวจักกลับไปจากท่ีนี่  ขอพระองคจงทรงแก 
ปญหาเพ่ือชนเหลาน้ัน  เพราะวาธรรมน้ันพระองคไดทราบแลว. 
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  หมูชนนั้นควรจะนําตัณหาที่เปน 
เหตุถือม่ัน  ในสวนเบื้องบนเบ้ืองตํ่าเบื้องขวา  คือ  ทามกลางทั้งหมด 
ใหสิ้นเชิง  เพราะเขาถือมั่นสิ่งใด ๆ ในโลก  มารยอมติดตามเขา  
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ไดโดยสิ่งน้ัน ๆ  เหตุนั้นเม่ือภิกษุรูอยู  เห็นหมูสัตวผูติดอยูในวัฏฏะ  
เปนที่ต้ังแหงมารน้ีวา  ติดอยูเพราะความถือม่ันดังน้ี  พึงเปนคนมีสติ  
ไมถือม่ันกังวลในโลกท้ังปวง. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีภั่ทราวุธมาณพทูลถามอยาง 
นี้แลว  อุทยมาณพทูลถามปญหาเปนที่ ๑๓  วา  ขาพระเจามีความ 
ประสงคจะทูลถามปญหา   จึงมาเฝาพระองคผูทรงนั่งบําเพ็ญฌาน  ม ี
พระสันดานปราศจากกิเลสธุล ี หาอาสวะมิได  ไดทรงทํากิจท่ีจําจะ 
ตองทําเสร็จแลวบรรลุถึงฝงแหงธรรมท้ังปวง  ขอพระองคจงทรงแสดง 
ธรรมเปนเครื่องพน (จากกิเลส) ที่ควรรูทั่วถึง  ซึ่งเปนเครื่องทําลาย 
อวิชชา  ความเขลาไมรูแจงเสีย. 
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  เรากลาวธรรมเปนเครื่องละความ 
พอใจในกามและโทมนัสเสียทั้งสองอยาง  เปนเครื่องบรรเทาความงวง 
เปนเครื่องหามความรําคาญ  มีอุเบกขากับสติเปนธรรมบริสุทธิ์  ม ี
ความตรึกกอปรดวยธรรมเปนเบื้องหนา  วาเปนธรรมเครื่องพน  (จาก 
กิเลส)  ที่ควรรูทั่วถึง  ซึ่งเปนเครื่องทําลายอวิชชาความเขลาไม 
รูแจงเสีย. 
        อุ.  โลกมีอะไรผูกพันไว  อะไรเปนเครื่องสัญจรของโลกน้ัน 
ทานกลาวกันวานิพพาน  ๆ  ดังนั้น  เพราะละอะไรได. 
        พ.  โลกมีความเพลิดเพลินผูกพันไว  ความตรึกเปนเครื่องสัญจร 
ของโลกนั้น  ทานกลาวกันวานิพพาน ๆ ดังน้ี  เพราะละตัณหาเสียได.  
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        อุ๑.  เม่ือบุคคลมีสติระลึกอยางไรอยู  วิญญาณจึงจะดับ.  ขาพระเจา  
ทั้งหลายมาเฝาแลว  เพ่ือทูลถามพระองค  ขอใหไดฟงพระวาจา   
ของพระองคเถิด. 
        พ.  เม่ือบุคคลไมเพลิดเพลินเวทนาท้ังภายในภายนอก  มีสติระลึก 
อยางนี้  วิญญาณจึงจะดับ. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีอุ่ทยามาณพทูลถามอยางนี้แลว 
โปสาลมาณพทูลถามปญหาเปน ๑๔  วา   ขาพระเจามีความประสงค 
จะทูลถามปญหา  จึงไดมาเฝาพระองค  ผูทรงสําแดงพระปรีชาญาณ 
ในกาลเปนอดีต  ไมทรงหว่ันไหว  (เหตุสุขทุกข)  มีความ 
สงสัยอันตัดเสียไดแลว  บรรลถุึงฝงแหงธรรมทั้งปวง  ขาพระเจา 
ขอทูลถามถึงญาณของบุคคล  ผูมีความกําหนดหมายในรูปแจงชัด 
(คือ ไดบรรลุรูปฌานแลว)  ละรูปารมณทั้งหมดไดแลว  (คือลวง 
รูปฌานข้ึนไปแลว)  เห็นอยูทั้งภายในภายนอกวา  ไมมีอะไรสักนอย 
หนึ่ง  (คือ  บรรลุอรูปฌาณท่ีเรียกวาอากิญจัญญายตนะ)  บุคคลเชน 
นั้นจะควรแนะนําส่ังสอนใหทําอยางไรตอไป. 
        พระศาสดาทรงพยากรณวา   พระตถาคตเจาทราบภูมิเปนที่ 
ต้ังแหงวิญญาณทั้งหมด  จึงทรงทราบบุคคลผูเชนนั้นแมยังต้ังอยูใน 
โลกนี้วา   มอัีธยาศัยนอมไปในอากิญจัญญายตนภพ  มีอากิญจัญญา- 
ยตนภพเปนท่ีไปในเบื้องหนา  บุคคลเชนนั้น  รูวากรรมอันเปนเหตุ 
ใหเกิดในอากิญจัญญายตนภพ  มีความเพลิดเพลินยินดีเปนเครื่อง 
 
๑.  พิมพคร้ังนี ้ พ.ศ.  ๒๔๙๒  ไดแกตรงตามบาลี  ๒๕/๕๔๗.  
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ประกอบ  ดงัน้ีแลว  ลําดับนั้น  ยอมพิจารณาเห็นสหชาตธรรม  ใน  
อากิญจัญญายตนฌานน้ัน  (คือธรรมทีเ่กิดพรอมกันกับญาณน้ัน)  แจง 
ชัดโดยลักษณะ  ๓  (คือไมเที่ยงเปนทุกขไมใชตัว)  ขอน้ีเปนญาณ  
อันถองแทของพราหมณเชนนั้น  ผูมีพรหมจรรยไดประพฤติจบแลว. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีโ่ปสาลมาณพทูลถามอยางน้ี 
แลว  โมฆราชมาณพกราบทูลวา  ขาพระเจาไดทูลภามปญหาถึง ๒ 
ครั้งแลว  พระองคไมทรงแกประทานแกขาพระเจา  ขาพระเจาไดยิน 
วา  ถาทูลถามถึง  ๓  ครั้งแลว พระองคทรงแก  ครัง้วาอยางนี้แลว 
ทูลถามปญหาเปนคํารบ  ๑๕  วา  โลกนี้ก็ดี   โลกอ่ืนก็ดี  พรหมโลกกับ 
ทั้งเทวโลกก็ดี  ยอมไมทราบความเห็นของพระองค  เหตุฉะนี้  จึงมี 
ปญหามาถึงพระองคผูมีพระปรีชา  เห็นลวงสามัญชนทั้งปวงอยางนี้ 
ขาพระเจาจะพิจารณาเห็นโลกอยางไร  มัจจุราช  (ความตาย)  จึงจะ 
ไมแลเห็น  คือวา  จักไมตามทัน. 
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  ทานจงเปนคนมีสติ  พิจารณาเห็น 
โลก  โดยความเปนของวางเปลา  ถอนความตามเห็นวาตัวของเรา 
เสียทุกเม่ือเถิด  ทานจะขามลวงมัจจุราชเสียไดดวยอุบายอยางนี้  ทาน 
พิจารณาเห็นโลกอยางนี้แล  มัจจุราชจึงแลไมเห็น. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีโ่มฆราชมาณพทูลถามอยางนี้ 
แลว  ปงคิยมาณพทูลถามปญหาเปนคํารบ ๑๖  วา  ขาพระเจาเปนคน 
แกแลว  ไมมีกําลัง  มีผิงพรรณส้ินไปแลว  ดวงตาของขาพระเจาก็ 
เห็นไมกระจาง  หูก็ฟงไมสะดวก  ขอขาพระเจาอยาเปนคนหลงฉิบหาย  
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เสียในระหวางเลย  ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมท่ีขาพระเจาควรรูเปน  
เครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้เสีย.  
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  ทานเห็นวา  ชนทั้งหลายผูประมาท 
แลว  ยอมเดอืดรอนเพราะรูปเปนเหตุ  เพราะฉะนั้น  ทานจงเปนคน 
ไมประมาท  ละความพอใจในรูปเสีย  จะไดไมเกิดอีก. 
        ป.  ทิศใหญ  ๔  ทิศนอย ๔  เปน ๑๐  ทั้งทิศเบ้ืองบนเบ้ืองตํ่า 
ที่พระองคไมไดเห็นแลว  ไมไดฟงแลว  ไมไดทราบแลว  ไมไดรูแลว 
แมนอยหน่ึงมิไดมีในโลก  ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมท่ีขาพระเจา 
ควรรู  เปนเครื่องละชาติชราในอัตภาพน้ีเสีย. 
        พ.  เม่ือทานเห็นหมูมนุษย  อันตัณหาครอบงําแลว  มีความ 
เดือดรอนเกิดแลว  อันชราถึงรอบขางแลว  เหตุนั้น  ทานจงเปนคน 
ไมประมาทละตัณหาเสีย  จะไดไมเกิดอีก. 
        ในกาลเปนที่สุดแหงปญหา  ที่พระศาสดาทรงพยากรณแก 
ตน ๆ มาณพ  ๑๕  คน  เวนไวแตปงคิยมาณพ  สงใจไปตามธรรม- 
เทศนา  ก็มีจิตพนจากอาสวะไมถือมั่นดวยอุปาทาน  สวนปงคิยะ 
เปนแตไดญาณเห็นในธรรม  ไดยินวาปงคิยมาณพน้ันคิดถึงพราหมณ 
พาวรีผูเปนอาจารย  ในระหวางที่นั่งฟงธรรมเทศนาวา  ลุงของเราหาได 
ฟงธรรมเทศนาที่ไพเราะอยางนี้ไม  อาศัยโทษที่ฟุงซานเพราะความรัก 
อาจารยนั้น  จึงไมอาจทําจิตใหสิ้นอาสวะได  มาณพ  ๑๖  คนกับ 
ทั้งบริวารน้ันทูลขออุปสมบท  พระศาสดาก็ทรงอนุญาตใหเปนภิกษุ 
ดวยพระวาจาวา  ทานทั้งหลายเปนภิกษุมาเถิด  ธรรมอันเรากลาว  
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ดีแลว ทานท้ังหลายประพฤติพรหมจรรยเถิด  ดังน้ี  ฝายพระปงคิยะ  
ทูลลาพระศาสดากลับไปแจงขาวแกพราหมณพาวรีผูอาจารยแลว  แสดง  
ธรรมเทศนาแกปญหา  ๑๖  ขอน้ันใหฟง  ภายหลังไดสดับโอวาทที่พระ 
ศาสดาส่ังสอน  จึงทําจิตใหพนจากอาสวะได  สวนพราหมณพาวรี 
ผูอาจารย  บรรลุธรรมาภิสมัย  แตเพียงชั้นเสขภูมิ.  
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                                       ปริเฉทที่  ๙   
        วันหน่ึง  พระศาสดาทรงพระดําเนินอยูในพระวิหาร  ทอดพระ 
เนตรเห็นราธพราหมณ  มีรางกายอันผอม มีผิวเศราหมองไมสดใส 
ตรัสถามไดความวา  ราธพราหมณอยากจะบวชไมมีใครบวชให  เมื่อ 
ไมไดบวชสมประสงค  จึงไดเปนเชนน้ัน  จึงรับสั่งถามภิกษุทั้งหลาย 
วา   ใครระลกึถึงอุปการะของพราหมณผูนั้นไดบาง  พระสารีบุตร 
ทูลวา  ขาพระเจานึกไดอยู  วันหนึ่ง  ขาพระเจาเท่ียวไปบิณฑบาต 
ในกรุงราชคฤห   พราหมณผูนั้นไดใหอาหารแกขาพระเจาทัพพีหน่ึง 
พระศาสดาตรัสวาดีละ ๆ  สารีบุตร  สตับุรุษเปนคนกตัญูกตเวที ถา 
อยางนั้น สารีบุตรใหพราหมณนั้นบวชเถิด  ครั้นทรงพระอนุญาต  ให 
พระสารีบุตรบวชราธพราหมณอยางน้ีแลว  ตรัสสั่งใหเลิกอุปสัมปทา 
ดวยสรณคมน  ๓  ที่ไดทรงอนุญาตไวแลวแตเดิม  ต้ังแตวันนั้นเปนตน 
ไป  ทรงอนุญาตใหสงฆอุปสมบทกุลบุตรดวยญัตติจตุตถกรรม  คือ 
ประกาศสงฆใหทราบดวยความที่จะอุปสมบทคนชื่อน้ัน  ครัง้หนึ่งกอน 
เรียกวาญัตติ  แลวประกาศใหสงฆรูวา  สงฆอุปสมบทคนชื่อน้ัน 
อีก ๓  ครั้ง  เรียกวาอนุสสาวนา  อยางนี้เรียกวาอุปสมบทดวยญัตติ- 
จตุตถกรรม  ภายหลังทรงพระปรารภเหตุนั้น ๆ  ทรงต้ังแบบแผนสําหรับ 
อุปสมบทข้ึนโดยลําดับเต็มที่ดังน้ี :- 
        ใหผูที่จะอุปสมบท  ปลงผมและหนวดเสียกอนแลว นุงผา 
กาสาวพัสตร (คือผาท่ียอมดวยรสฝาด)   ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่ง 
ไหวเทาแลว  นั่งกระโหยงประณมมือ  ถืออุปชฌายะในภิกษุผูฉลาด  
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สามารถมีพรรษาตั้งแต  ๑๐  ข้ึนไป ดวยคําวา  ขอทานจงเปนอุปชฌายะ   
ของขาพระเจา  ดังนี้  ๓  หน  ครั้นภิกษุนั้นรับเปนอุปชฌายะดวยแสดง 
อาการกาย  วาจา  อยางใดอยางหน่ึง  มีกลาววาดีละเปนตนแลว  พึง 
บอกบาตรจีวรวา  "นี้บาตรของเจา  นี้ผาทาบ (สังฆาฏิ) ของเจา 
นี้ผาหมของเจา  นี้ผานุงของเจา"  ดังน้ีแลว  สงฆในมัชฌิมประเทศ 
มีภิกษุประชุมกับต้ังแต  ๑๐  รูปข้ึนไป  ในปจจันตประเทศ  ภิกษุ 
ประชุมกันต้ังแต  ๕  รูปข้ึนไป  ตองสมมติภิกษุรูปหน่ึงใหเปนผูสอน 
และไลเลียงผูที่จะอุปสมบท  การสมมตินั้นเปน ๒  คือผูจะไปสอน 
และไลเลียงสมมติเองก็ได  ภิกษุอ่ืนสมมติใหก็ได  สมมติตนเอง 
อยางนี้  ภิกษุผูจะไปสอนและไลเลียงนั้น  พึงประกาศใหสงฆทราบ 
ดวยคําวา  "ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ผูมีชื่อยางนี้  เปนผูมุงอุปสมบท 
ของทานผูมีอายุมีชื่ออยางนี้"   ดังน้ี ผูจะอุปสมบทและอุปชฌายะมีชื่อ 
อยางไร  พึงออกชื่ออยางนั้น   เชนราธพราหมณเปนผูจะอุปสมบท 
พระสารีบุตรเปนอุปชฌายะ พึงวาอยางนี้  "ขอสงฆจงฟงขาพเจา 
ราธะเปนผูมุงอุปสมบทของทานผูมีอายุสารีบุตร  ถากรรมของสงฆ 
มีกาลอันถึงแลว  ขาพเจาขอไปสอนราธะ"  ดังน้ี  ภิกษุอ่ืนสมมติ 
ใหวาอยางนี้  "ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ผูมีชื่ออยางนี้  เปนผูมุงอุปสมบท 
ของทานผูมีอายุ  มีชื่ออยางนี้  ถากรรมของสงฆมีกาลอันถึงแลว 
ภิกษุมีชื่อยางนี้  ขอไปสอนผูมีชื่ออยางนี้"  ดังน้ี. 
        ภิกษุผูไดสมมติแลว   พึงออกไปจากหมูสงฆ  พาผูบวชไป  
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ขางหน่ึง สั่งสอนและไลเลียง  ถามอันตรายท่ีเปนเหตุขัดของแกการ   
อุปสมบท  ดวยคําวา  "ผูมีชื่ออยางนี้  เจาฟงนะ"  สมัยนี้เปนกาลจริง 
กาลแทของเจา  สิ่งใดไดเกิดแลว  เมื่อทานถามถึงส่ิงน้ัน  ในทามกลาง 
สงฆ  ถามี  เจาพึงบอกวามี  ถาไมมี  เจาพึงบอกวาไมมี  เจาอยาได 
กระดาก  เจาอยาไดเกอ  ภิกษุทั้งหลายจักถามเจาอยางน้ี  อาพาธ 
เห็นปานน้ี  ของเจามีหรือ  โรคเรื้อน  ฝ  โรคกลาก  มองครอ  ลม 
บาหมู  เจาเปนมนุษยหรือ ?  เจาเปนชายหรือ ?  เจาเปนไทย  (มิไดเปน 
ทาส)  หรือ ?  เจาไมมีหน้ีหรือ ?  เจาไมไดเปนคนท่ีพระเจาแผนดินทรง 
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 
สงฆจงอาศัยความเอ็นดูยกขาพเจาข้ึน"  ดังน้ี  ๓  ครั้ง  ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง 
พึงสมมติตนเอง  หรือสมมติภิกษุอ่ืนใหเปนผูถามอันตรายในทาม  
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กลางสงฆ  สมมติตนเองวาอยางนี้  "ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ผูนี้มีชื่อ  
อยางนี้  เปนผูมุงอุปสมบท  ของทานผูมีอายุมีชื่ออยางนี้  ถาวากรรม  
ของสงฆมีกาลอันถึงแลว  ขาพเจาขอถามอันตรายิกธรรมตอผูมีชื่อ 
อยางนี้"  สมมติใหผูอ่ืนพึงวาตามรูปความนี้  เปลี่ยนแตคําวา  ขาพเจา 
เปนชื่อของผูที่ตนจะสมมติให  ภิกษุผูไดสมมติแลวน้ัน  พึงพูดกับผูจะ 
อุปสมบทวา  ผูมีชื่ออยางนี้   เจาฟงนะ  สมัยนี้เปนกาลจริง   เปนกาล 
แทของเจา  สิ่งใดเกิดแลว  เราถามถึงส่ิงน้ัน  ถามี  เจาพึงบอกวามี 
ถาไมมี  เจาพึงบอกวาไมมี ตอน้ันไปพึงถามอันตรายน้ัน ๆ  จนถึง 
ถามชื่ออุปชฌายะเหมือนขางตน. 
        ครั้นทราบวาผูจะอุปสมบทนั้น  เปนคนไมมีอันตรายขัดของแลว 
ภิกษุผูหน่ึงซึ่งเปนคนฉลาดสามารถในกรรมนั้น  พึงประกาศใหสงฆ 
ทราบดวยวาจาวา  "ขอสงฆ  จงฟงขาพเจา ผูนี้  มชีื่ออยางนี้  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 
ข้ึน.  ขาพเจากลาวความน่ี  แมหนท่ี  ๒  ฯ ล ฯ  ขาพเจากลาวความน่ี 
แมหนท่ี  ๓  ฯ ล ฯ  ผูมีชือ่อยางนี้  มีทานผูมีอายุมีชื่ออยางนี้   เปน 
อุปชฌายะ  สงฆอุปสมบทแลว  ความอุปสมบทผูมีชื่ออยางนี้  มีทาน 
ผูมีอายุมีชื่อยางนี้  เปนอุปชฌายะ  ควรแกสงฆ  เหตุนั้น สงฆ 
จึงนิ่งอยู   ขาพเจาทรงจําขอน้ีไว  ดวยความที่นิ่งอยูอยางนี้ "   เพียง 
เทาน้ีเปนเสร็จการอุปสมบท  ตอไปนี้  พึงสอนใหรูจักเวลาอุปสมบท 
และปจจัยที่อาศัยของผูอุปสมบทแลว  และกิจท่ีไมควรทํา  ผูอุปสมบท 
แลวน้ันตองอยูในสํานักแหงอุปชฌายะ  หรือในสํานักแหงอาจารย 
ศึกษาธรรมวินัยเปนอยางนอยท่ีสุดเพียง  ๕  ป   จนมีความรูพอที่จะ 
รักษาตัวเองไดจึงจะอยูไดตามลําพัง. 
        การอุปสมบทน้ี  ทรงอนุญาตพรอมดวยสมบัติ  ๔  เปน  ๕  ทั้ง 
ตองทํากิจเบื้องตนใหสําเร็จ  สมบัติ ๔  นั้น  คือ  วัตถุสมบัติ ๑  สีมา- 
สมบัติ  ๑  ปริสสมบัติ ๑  กรรมวาจาสมบัติ  ๑  วัตถุสมบัตินั้น  คือ 
คนผูอุปสมบท  ไมไดเปนคนตองหาม  คนตองหามนั้น  คือคนกะเทย 
คนมีสองเพศ  คนปลอมเขาเปนภิกษุ  คนไปเขาลัทธิอ่ืนทั้งเพศภิกษุ 
คนฆาบิดามารดา  คนฆาพระอรหันต  คนประทุษรายภิกษุณี   คน 
ทําลายสงฆ  คนทําโลหิตในกายพระพุทธเจาใหหอข้ึน  คนลวงขอหาม 
ขาดจากเพศภิกษุแลว  คนมีอายุยังไมถึง  ๒๐  และสัตวดิรัจฉาน  เหลาน้ี  



นักธรรมโท - พุทธานุพุทธประวัติ - หนาท่ี 104 

เปนคนตองหาม  อุปสมบทไมได.  สวนคนท่ีมีเหตุขัดขวางอยางอ่ืน   
มีคนเปนโรค  ๕  อยางเปนตน  เปนแตคนยังไมสมควรจะอุปสมบท. 
สีมาสมบัตินั้น  คือแดนเปนเขตสามัคคีของสงฆ  ตางโดยท่ีซึ่งสงฆ 
กําหนดและไมไดกําหนด   สงฆกําหนดท่ีเทาใด   ที่เทาน้ันเปนแดน 
สามัคคี.  สวนท่ีซึ่งสงฆไมไดกําหนด  ถาเปนบานตลอดแดนบาน  ถา 
เปนปาไมมีบาน  แดนขางละ  ๔๙  วาโดยรอบ   ถาเปนแมน้ํา  ทะเล 
หรือบึงท่ีเกิดเอง  แดนชั่วสาดนํ้าโดยรอบ  ที่ในกําหนดเทาน้ีเปนเขต 
สามัคคี.  ปรสิสมบัตินั้น  ภิกษุบรรดามีในเขตสามัคคีนั้น  ตองประชุม 
กันทั้งหมด  หรือใหความพอใจ  ยอมใหทํากรรมน้ัน  แตตองประชุมกัน 
โดยอยางนอย  ในมชัฌิมประเทศ  เพียง  ๑๐  รูป  ในปจจันตประเทศ 
เพียง  ๕  รูป  ผูที่ประชุมกันนั้น  ยอมใหกรรมน้ันเปนไปตามประกาศ 
ไมคัดคาน.  กรรมวาจาสมบัตินั้น  คือ  ประกาศใหสงฆทราบวาทํากรรม 
นั้นตามกําหนดท่ีกลาวแลว  ทํากิจเบื้องตนใหสําเร็จน้ันคือ  ใหผูจะ 
อุปสมบทถืออุปชฌายะกอน  จะถึงถามอันตรายในที่ประชุมสงฆ. 
        ขอท่ีพระศาสดาทรงอนุญาต  ใหสงฆอุปสมบทราธพราหมณนี้ 
เปนอันยกสงฆใหเปนใหญในกิจที่สําคัญ  ที่เนื่องดวยการปกครองของ 
หมูสาวกท่ีเปนบรรพชิต  ไมทรงใหอํานาจแกเอกชน  ดูเหมือนพระองค 
เอง  ต้ังแตมองอํานาจใหแกสงฆแลว  ก็ไมประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา 
แกผูใดผูหน่ึงเลย  ขอท่ีทรงอนุญาตใหมีอุปชฌายะนั้น  ก็เพ่ือจะใหเปน 
คนนําเขาหมูสงฆ  และเปนผูคอยดูแลผิดและชอบ  ขอท่ีทรงอนุญาต 
ใหพรอมดวยสมบัติ  ๔  นั้น  ก็เพ่ือจะหามกันคนท่ีไมควรอยูในหมูและ  
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เพ่ือจะใหกรรมอันนี้เปนไปโดยความพรอมเพรียงของหมู  ที่ไมเปน  
การแกงแยง  ถาจะเทียบดวยธรรมเนียมในบัดนี้  ก็เหมือนกับธรรม  
เนียมของสภา  (โซไซเอติ)  อันหน่ึง. 
        ฝายพระราธะ  ครั้นอุปสมบทแลว  ภายหลังวันหน่ึงเขาไปเฝา 
พระศาสดาทูลวา  ขอพระองคจงแสดงธรรมแกขาพระเจาโดยยอ ๆ  ที ่
ขาพระเจาไดฟงแลว  จักหลีกออกจากหมูอยูแตผูเดียว  เปนคนไม 
ประมาท  มคีวามเพียร  สงจิตไปในภาวนา  พระศาสดาตรัสสอนวา 
ราธะ  สิ่งใดเปนมาร  ทานจงละความกําหนัดพอใจในสิ่งนั้นเสีย  อะไร 
เลาชื่อวามาร ?  รูป  เวทนา  สัญญา  สงัขาร  วิญญาณ  ซึ่งไมเที่ยง 
เปนทุกข  ไมใชตน  มีความส้ินไปเส่ือมไป เกิดข้ึนแลวดับไปเปน 
ธรรมดา  ชื่อวามาร  ทานจงละความกํานัดพอใจในรูป  เวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  นั้นเสีย  พระราธะรับโอวาทท่ีพระศาสดา 
ตรัสสอนอยางนี้แลว  เที่ยวจาริกไปกับพระสารีบุตร  ครั้นบรรลุพระ- 
อรหัตแลวทานพามาเฝาพระศาสดา  ๆ  ทรงปราศรัยตรัสถามวา  สัทธ-ิ 
วิหาริกของทานผูนี้เปนอยางไร   พระสารีบุตรทูลสรรเสริญวาเปนคน 
วางายอยางยิ่ง  เมื่อแนะนําส่ังสอนวา  สิ่งนี้ควรทํา  สิ่งนั้นไมควรทํา 
ทานจงทําส่ิงนี้  อยาทําส่ิงนั้น  ดังนี้  ไมเคยโกรธเลย.  พระศาสดา 
ตรัสสอนใหภิกษุทั้งหลายถือเอาเปนตนอยางวา  ทานทั้งหลายจะเปน 
คนวางายอยางราธะเถิด   เมื่อพระอาจารยชี้โทษสั่งสอนอยาโกรธ  ควร 
คบบัณฑิตที่ตนสําคัญเห็นวาเปนคนแสดงโทษ  กลาวขม ใหเปนดุจ 
คนชี้บอกขุมทรัพยให  เพราะคบบัณฑิตเชนนั้น  มคุีณประเสริฐ  ไม  
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มีโทษลามกเลย  และทรงสรรเสริญพระราธะวา  เปนยอดของภิกษุ  
ที่มีปฏิภาณ  คือญาณแจมแจงในธรรมเทศนา.  
        ฝายพระอัญญาโกณฑัญญะ  ในสมัยที่พระศาสดาเสด็จอยูในกรุง 
ราชคฤห  ไปกรุงกบิลพัสดุ  บวชปุณณมาณพท่ีเปนบุตรนางพราหมณี 
มันตานี  ซึ่งเปนพ่ีนองหญิงของทาน.  พระปุณณะน้ัน  บวชแลวไปอยู 
ในประเทศชื่อชาติภูมิ   ไมชานัก  บําเพ็ญเพียรก็สําเร็จพระอรหัต 
ทานต้ังอยูในคุณธรรม  ๑๐  อยาง  คือมักนอย  สนัโดษ  ชอบสงัด 
ไมชอบเกี่ยวของดวยหมู  ปรารภความเพียร  บริบรูณดวยศีล  สมาธิ 
ปญญา  วิมุตติ  ความรูเห็นในวิมุตติ,    แมเมื่อมีบริษัท  ทานก็สั่งสอน 
ใหประกอบในคุณธรรม ๑๐ ประการน้ัน.  ภายหลังภิกษุที่เปนบริษัท 
ลาไปเฝาพระศาสดา  ทูลพรรณนาคุณอุปชฌายะของตนวา  ต้ังอยูใน 
คุณธรรม  ๑๐  ประการน้ัน  และสั่งสอนใหบริษัทประกอบในคุณธรรม 
๑๐  ประการน้ัน.  ในเวลาน้ัน  พระสารีบุตรนั่งอยูที่นั้น ไดยินภิกษุ 
เหลาน้ันทูลพรรณนาคุณพระปุณณะ  ประสงคจะรูจักและจะส่ังสนทนา 
กัน  เมื่อพระศาสดาเสด็จมาเมืองสาวัตถีแลวทานมาเฝา  พอหลีกไปจาก 
ที่เฝาแลว   พระสารีบุตรทราบขาวจึงไปหาปราศรัยกันแลว  ถามวา 
ทานผูมีอายุ  ทานจะประพฤติพรหมจรรยในพระศาสนาของเราหรือ ? 
        ป.ุ  อยางนั้นแหละ  ทานผูมีอายุ. 
        สา.  ทานประพฤติพรหมจรรย  เพ่ือศีลบริสุทธหรือ ? 
        ป.ุ  ไมอยางนั้น. 
        สา.  เพ่ือความบริสุทธิ์หรือ ?  
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        ป.  ไมอยางนั้น.  
        สา.  เพ่ือจิตบริสุทธหรือ ?  
        ป.ุ  ไมอยางนั้น. 
        สา.  เพ่ือปญญาเปนเครื่องขามลวงความสงสัยบริสุทธหรอื  ? 
        ป.ุ  ไมอยางนั้น. 
        สา.  เพ่ือปญญาเปนเครื่องรูเห็นธรรมท่ีเปนทางและไมใชทางอัน 
บริสุทธหรือ ? 
        ป.ุไมอยางนั้น. 
        สา. เพ่ือปญญาเปนเครื่องรูเห็นในขอปฏิปทาอันบริสุทธหรือ ? 
        ป.ุ  ไมอยางนั้น. 
        สา. เพ่ือปญญาอันเปนเครื่องรูเห็นในวิมุตติอันบริสุทธหรอื ? 
        ป.ุ  ไมอยางนั้น. 
        สา.  ขาพเจาถามทานวา  ทานประพฤติพรหมจรรย  เพ่ือยาง 
นั้นหรือ ๆ  ทานก็ตอบวา  ไมอยางนั้น  ๆ เมื่อเปนอยางนี้  ทาน 
ประพฤติพรหมจรรยเพ่ืออะไรเลา ? 
        ป.ุ  เราประพฤติพรหมจรรย เพ่ือความดับไมมีเชื้อ. 
        สา.  ศลีบริสุทธหรือ เปนความดับไมมีเชื้อ  หรือธรรมมีจิต 
บริสุทธเปนตน ? 
        ป.ุ  ไมอยางนั้น. 
        สา.  ความดับไมมีเชื้อน้ัน  พนจากธรรมเหลาน้ีหรือ ? 
        ป.ุ  ไมอยางนั้น.  
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        สา.  ขาพเจาถามทานวา  อยางนั้น ๆ หรือ  เปนความดับไมมี  
เชื้อ  ทานก็ตอบวา  ไมใชอยางนั้น  ๆ  ความแหงคําที่ทานพูดนี้จะพึง  
เห็นไดอยางไรเลา ? 
        ป.ุ  ทานผูมีอายุ  ถาพระศาสดาจักบัญญัติธรรมเหลาน้ีวา  เปน 
ความดับไมมีเชื้อแลว  กจ็ะชื่อวาบัญญัติธรรม  ทีย่ังมีเชื้อวา  เปน 
ความดับไมมีเชื้อไป  ถาความดับไมมีเชื้อ  จักพนจากธรรมเหลาน้ีไป 
ปุถุชนก็จงพึงชื่อวาดับไมมีเชื้อ  เพราะปุถุชนไมมีธรรมเหลาน้ี  ถา 
อยางนั้น  ขาพเจาจะทําความเปรียบใหทานฟง  คนมีปญญาบางพวก 
ในโลกน้ี  ยอมรูความแหงคําท่ีพูดไดดวยความเปรียบ  เปรียบเหมือน 
ราชการรีบอยางหน่ึงในเมืองสาเกตมีขึ้นแดพระเจาปเสนทิ  ยังกําลัง 
เสด็จอยูที่กรุงสาวัตถี  ก็ในระหวางแหงกรุงสาวัตถีและในเมืองสาเกต 
จะตองเสด็จพระราชดําเนินดวยรถพระที่นั่ง  ๗  ผลัด  พระเจาปเสนทิก็ 
เสด็จออกจากกรุงสาวัตถี  ทรงรถพระที่นั่งท่ี  ๑  ทีป่ระตูพระราชวังถึง 
รถพระที่นั่งท่ี ๒  จึงเสด็จลงจากรถพระที่นั่นที่ ๑  ข้ึนรถพระท่ีนั่งท่ี ๒ 
เปนผลัด  ๆ  โดยนัยนี้  จนถึงเสด็จข้ึนรถพระที่นั่งที่ ๗  ถึงเมืองสาเกต 
ประทับที่ประตูพระราชวัง  ถามีพระวงศหรือขาราชการท่ีคอยรบัอยูที่ 
ประตูพระราชวังน้ัน  ทูลถามวา  พระองคเสด็จพระราชดําเนินจากรุง 
สาวัตถีถึงเมืองสาเกต  ดวยรถพระทีน่ั่งผลัดนี้ผลัดเดียวหรือ  พระเจา 
ปเสนทิตรัสบอกอยางไร  จึงจะเปนอันตรัสบอกถกูตอง ? 
        สา.  ทานผูมีอายุ  พระเจาปเสนทิ  ตรัสบอกเรื่องที่พระองคทรง 
รถออกจากกรุงสาวัตถีเปนผลัด  ๆ ต้ังแตผลัดที่ ๑  จนถึงผลัดที่  ๗  จึง  
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ถึงเมืองสาเกต  จึงจะเปนตรัสบอกถูกตอง.   
        ป.ุ  ทานผูมีอายุ  ขอน้ีก็ฉันนั้น  ธรรม  ๗  ประการมีศีลบริสุทธ 
เปนตน  ก็เปนประโยชนแกกันและกนัข้ึนไปโดยลําดับ  จนถึงความ 
ดับไมมีเชื้อเหมือนกัน. 
        เมื่อพระปุณณะชักความเปรียบใหฟงอยางนี้แลว  พระสารีบุตร 
ถามวา  ทานผูมีอายุมีชื่ออะไร  สพรหมจารีเรียกทานวาอยางไร ? 
        ป.ุ  ขาพเจาชื่อปุณณะ  สพรหมจารีเรียกขาพเจาวา  มันตานี- 
บุตร. 
        สา.  เปนอัศจรรยหนอ  ธรรมอันลึก ทานผูมีอายุ  ปุณณ- 
มันตานีบุตร  ไดชักมาแกแลว  ดวยปญญาอันลึก เหมือนสาวกผูได 
สดับแลวรูจักคําสอนของพระศาสดาโดยถูกตองแทแลว. 
        ครั้นพระสารีบุตรวาอยางนี้แลว  พระปุณณะถามวา  ทานผูมี 
อายุมีชื่ออะไร  ?  สพรหมจารีเรียกทานวาอยางไร ? 
        สา.  ขาพเจาชื่ออุปติสสะ  สพรหมจารีเรียกขาพเจาวาสารีบุตร. 
        ป.ุ  ถาขาพเจารูวาทานผูมีอายุชื่อสารีบุตร  คําท่ีพูดไปเพียงนี้คง 
จะไมแจมแจงแกขาพเจาได  เปนอัศจรรยหนอ  ธรรมอันลึก  ทานผูมี 
อายุสารีบุตรไดชักเอามาถามแลวดวยปญญาอันลกึ. 
        พระเถระทั้งสอง  ก็อนุโมทนาภาษิตของกันและกัน  พระปุณณะ 
นั้น  อาศัยความท่ีตนต้ังอยูในคุณเชนใดแลว  สอนผูอ่ืนใหต้ังอยูใน 
คุณเชนนั้น  พระศาสดาทรงสรรเสรญิวา  เปนยอดธรรมกถึกองคหน่ึง 
ในพระพุทธศาสนา.  
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                                       ปริเฉทที่  ๑๐    
        ฝายพระเจาสุทโธทนะไดทรงทราบวา  พระราชโอรสของพระ 
องค  ไดตรัสรูธรรมวิเศษแลว  เสด็จมาทรงส่ังสอนมหาชนอยูที่กรุง 
ราชคฤห  มพีระราชประสงคจะใครเห็น  จึงตรัสสั่งกาฬุทายีอมาตย 
ซึ่งเปนคนคุนเคยกับพระศาสดาแตครั้งยังเยาวดวยกัน  ใหไปเชญิ 
เสด็จมายังกรุงกบิลพัสดุ  กาฬุทายีอมาตยกราบถวายบังคมลาไปถึง 
กรุงราชคฤหเขาไปเฝาพระศาสดา  ไดฟงธรรมเทศนาบรรลุพระอรหัต- 
ผลต้ังอยูในความเปนภิกษุแลว  ทลูเชิญเสด็จพระศาสดาพรอมดวย 
ภิกษุสงฆเปนพุทธบริวารไปกรุงกบิลพัสดุ  พระศาสดาเสด็จถึงกรุง 
กบิลพัสดุแลวประทับอยูที่นิโครธาราม   ทรงแสดงธรรมเทศนาแก 
พระราชบิดาและนางมหาปชาบดีโคตมีพระนานาง  ประกาศสุจริตให 
ไดความเชื่อความเลื่อมใสแลว  วันหนึ่งมีการอาวาหวิวาหมังคลา- 
ภิเษกแหงนันทกุมาร  พระองคเสด็จไปเสวยท่ีตําหนักแหงนันทกุมาร 
เสร็จแลว  ทรงสงบาตรใหนันทกุมารถือไวแลว  ตรัสอวยชัยมงคล 
แลวเสด็จกลับ  สวนนันทกุมารถือบาตรตามเสด็จไป  ดวยสําคัญวา 
ถาทรงรับบาตรในท่ีแหงใดแลวก็จะรีบกลับมา  แตไมสามารถจะทูล 
เตือนได  เพราะมีความเคารพ  สวนนางที่จะเปนเทวีของนันทกุมาร 
ไดเห็นอาการอยางนั้นจึงรองส่ังวา  ขอพระลูกเจาจงดวนเสด็จกลับ 
มา  ครั้นพระศาสดาเสด็จถึงวิหารแลวตรัสถามนันทกุมารวา  นันทะ 
ทานจักบวชหรือ  นันทกมุารแมมีใจไมสมัครจะบวช  แตไมอาจขัด  
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เพราะมีความเคารพมากจึงทูลรับยอมจะบวช  ครั้นบวชแลว  หวน    
ระลึกถึงคํานางเทวีที่รองส่ังไวเมื่อมา  มีความกระสันไมผาสุกในที่จะ 
ประพฤติพรหมจรรยตอไป  คิดใครจะสึกออกมา  ภายหลังพระศาสดา 
พาเท่ียวจาริกไป  ใหเห็นหญิงท่ีมีรูปงามกวานางเทวีนั้น  ใหพระ 
นันทะละความรับรูปนางเทวีเสีย  มุงหมายในรูปหญิงท่ีงาม  ๆ กวาน้ัน 
ตอไป   ภายหลังพระนันทะเห็นวา  ความรักไมมีที่สุดก็บรรเทาเสียได 
เปนผูไมประมาทบําเพ็ญเพียร  ก็ไดบรรลุพระอรหัตผล. 
        วันหน่ึง  พระศาสดาเสด็จไปท่ีพระราชนิเวศนของพระราชบิดา 
นางยโสธราซ่ึงเปนพระราชเทวีเกาของพระองค  สงราหุลกุมารผูเปน 
โอรสออกมาขอราชสมบัติที่ตนควรจะได  เพราะวาพระศาสดาเปน 
พระโอรสใหญ  ของพระเจาสุทโธทนะ   ควรจะไดรับราชสมบัติสืบ 
พระวงศ  เมื่อพระองคไมทรงรับแลว  ก็ควรท่ีจะประทานใหพระโอรส 
นางเห็นเหตุอยางนี้  จึงสงราหุลกุมารออกไปทูลขอราชสมบัติ  ราหุล- 
กุมารออกไปเฝาเจรจาปราศรัยแสดงความรักมีประการตาง ๆ   ครั้น 
เห็นพระศาสดาจะเสด็จกลับ  ก็รองทูลขอราชสมบัติตามเสด็จมา  ก ็
บรรดาธนสมบัติที่จะถาวรมั่นคง  และประเสริฐยิ่งกวาคุณสมบัติมิไดมี 
เหตุนั้น พระศาสดาจึงตรัสสั่งพระสารีบุตรวา  ถาอยางนั้น  สารีบุตร 
จงบวชใหราหุลเถิด  ครั้งน้ันราหุลกุมารยังเยาวอยู  มีอายุยังไมครบ 
อุปสมบท  พระสารีบุตรจึงทูลถามวา  จะโปรดใหขาพระเจาบวช 
ราหุลกุมารอยางไร  พระศาสดาทรงปรารภเรื่องนี้เปนเหตุ  จึงทรงพระ 
อนุญาตใหภิกษุบวชกุลบตุร ที่มีอายุยังไมครบอุปสมบทใหเปนสามเณร  
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ดวยใหรับสรณคมน  ๓  เหมือนวิธีอุปสมบทที่ทรงอนุญาตแกภิกษุ  เมื่อ  
ครั้งแรกสงไปประกาศศาสนาในทิศนั้น ๆ  แลว  รบัสั่งใหเลิกเสีย  เมื่อ   
ครั้งอนุญาตอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม. 
        ฝายพระเจาสุทโธทนะ  เมื่อพระศาสดาและพระนันทะซ่ึงเปน 
พระโอรสจะไดสืบพระวงศทรงผนวชแลว   ทรงพระโทมนัสเปนอันมาก 
ถึงอยางนั้นก็ยังหวังพระหฤทัยอยูวา  ราหุลกุมารจะสืบพระวงศตอไป 
ครั้นราหุลกมุารบวชแลว  สิ้นผูที่จะสืบพระวงศ  ยิ่งทรงพระโทมนัส 
มากข้ึน   ทรงพระปรารภถึงทุกขอันนี้ที่จะพึงมีแกมารดาบิดาในตระกูล 
อ่ืน  ในเวลาเมื่อบุตรออกบวช  จึงเสด็จไปเฝาพระศาสดาทูลขอพร  วา 
ขออยาใหพระภิกษุทั้งหลายบวชบุตรที่บิดามารดายังไมอนุญาตตอไป 
พระศาสดาก็ทรงอนุมัติตามที่ทูลขอ  ครั้นเสด็จอยูในกรุงกบิลพัสดุโดย 
ควรแกความตองการแลว  เสด็จเที่ยวจาริกไปในบานเมืองนั้น  ๆ  ตาม 
สมควรแกเวลา. 
        ฝายพระราหุลบวชเปนสามเณรแลว  ตามเสด็จพระศาสดาและ 
อุปชฌายะของตนไป  ครั้นอายุครบแลวก็ไดอุปสมบทเปนภิกษุ  วัน 
หน่ึง  พระราหุลอยูในสวนมะมวงแหงหนึ่งในกรุงราชคฤห   พระศาสดา 
เสด็จไปท่ีนั้น  พระราหลุไดเห็นเสด็จมาแตไกล  จึงปูอาสนะและต้ัง 
น้ําลางพระบาทไว   พระศาสดาเสด็จถึงแลวประทับบนอาสนะนั้นแลว 
ทรงลางพระบาทแลว  ทรงยกภาชนะน้ําข้ึน ตรัสถามพระราหุลวา  ราหุล 
เจาเห็นภาชนะน้ํานี้เปลาไมมีน้ําหรือไม. 
        พระราหุลกราบทูลรับวา  พระพุทธเจาขา.  
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        พ. นี่แลฉันใด   สมณคุณของชนที่ไมมีความละอายในการ   
แกลงกลาวเท็จ  ก็เปลาไมมีฉันนั้น  ผูใดไมมีความละอายในการแกลง 
กลาวเท็จ  ผูนั้นจะไมทําความชั่ว  แมแตอยางใดอยางหน่ึงไมมีเลย 
เหตุนั้น  เจาจงสําเหนียกวา  เราจักไมพูดเท็จเลย  ราหุล  พระจกเงามี 
ประโยชนอะไร. 
        ร.  มีประโยชนสําหรับจะสอง  พระพุทธเจาขา. 
        พ.  นี่แลฉันใด  ปญญาก็มีประโยชนสําหรับสอดสองฉันน้ัน 
เจาพึงพิจารณาดูเสียกอนแลวจึงทําการงานดวยกายวาจาใจ  เจาใคร 
จะทําการงานอะไรพึงพิจารณาดูเสียกอน  ถารูวา  สิ่งนี้เปนไปเพ่ือ 
เบียดเบียนตนก็ดี  เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืนก็ดี  เพ่ือเบียดเบียนทั้งตนและผู 
อ่ืนก็ดี   เปนอกุศลมีผลเปนทุกข  การงานเชนนี้เจาไมควรอาจ  ไมควร 
ทํา  ถารูวาสิ่งน้ีไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนอยางนั้น  เปนกุศลมีผลเปน 
สุข  การงานเชนนั้นเจาควรอาจ  ควรทํา  แมทําอยูก็พึงพิจารณา 
อยางนั้น  ถารูวาเปนโทษเชนกลาวแลว  เจาพึงงดเสีย  ถารูวาไมมีโทษ 
เจาจึงหมั่นทําเถิด  แมทําแลว  ก็พึงพิจารณาอยางนั้น  ถารูวามีโทษ 
ถาเปนกายกรรม  วจีกรรม  เจาพึงแสดงเปดเผยทําใหกระจางในครู 
หรือสพรหมจารีอ่ืนแลวระวังตอไป  ถาเปนมโนกรรม  เจาพึงเบ่ือ 
หนายละอายเกลียดชังแลวระวังตอไป  ถารูวาไมมีโทษ  เจาพึงอยูดวย 
ปติปราโมทย  ศึกษาในธรรมท่ีเปนกศุลทุกคืนวันเถิด  ราหุล  สมณ- 
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในกาลลวงแลว ไดชําระการงานดวยกาย 
วาจาใจใหหมดจดแลว  สมณพราหมณเหลาน้ันทั้งหมด ไดพิจารณา  
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แลวอยางนี้กอน  แมถึงสมณพราหมณ  ในกาลขางหนา  และใน   
กาลบัดนี้  ก็เปนอยางนั้น  เหตุนั้น  เจาพึงสําเหนียกวา  เราจักพิจารณา 
แลว ชําระกายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรมหมดจด  เจาพึง 
สําเหนียกไวอยางนี้  พระศาสดาตรัสสอนพระราหุลอยางน้ีแลว เสด็จ 
กลับไป. 
        วันหน่ึงพระราหุลไปเฝา  พระศาสดาทรงสั่งสอนในรูปกมัมัฏฐาน 
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  คือท่ีบุคคลกําหนดถือเปนของตน  อัน 
แขนแข็งมีใจครอง  คือ  ผม ขน  เล็บ  ฟน  หนัง   เนื้อ  เอ็น 
กระดูก  เยื่อในกระดูก  มาม  หัวใจ  ตับ  พังผืด  ไต  ปอด  ไส 
สายรัดไส  อาหารใหม  อาหารเกา  และสิ่งอ่ืนอีก  ที่มีอาการเชนนี้ 
สิ่งน้ันเรียกวาปฐวีธาตุภายใน,  อาโปธาตุเปนอยางไร  อาโปธาตุมี 
ทั้งภายในภายนอก  อาโปธาตุภายในอยางไร  สิ่งใดเปนไปจําเพาะตน 
คือ  ที่บุคคลกําหนดถือเปนของตน  อันซึมซาบเอิบอาบอยูในปฐวี- 
ธาตุมีใจครอง  คือ  ดี  เสมหะ  หนอง  เลือด  เหง่ือ  มันขน  น้ําตา 
เปลวมัน  น้ําลาย  น้ํามูก  ไขขอ  มูตร และสิ่งอ่ืนอีกที่มีอาการ 
เชนนี้   สิ่งน้ันเรียกอาโปธาตุภายใน,  เตโชธาตุเปนอยางไร  เตโชธาตุ 
มีทั้งภายในภายนอก  เตโชธาตุภายในเปนอยางไร  สิ่งใดเปนไป 
จําเพาะตน   คือท่ีบุคคลกําหนดถือเปนของตน   เปนของรอนมีใจ  
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ครอง  คือส่ิงที่ทํากายใหอุน  สิ่งที่ทํากายใหทรุดโทรม  สิ่งที่ทํากาย   
ใหกระวนกระวาย  สิ่งท่ีทําอาหารท่ีกินแลว  ดื่มแลว  เค้ียวแลว 
ชิมแลวใหแปรไป  และสิ่งอ่ืนอีกที่มีอาการเชนนี้   สิ่งน้ันเรียกวา 
เตโชธาตุภายใน,  วาโยธาตุเปนอยางไร  วาโยธาตุมีทั้งภายในภาย 
นอก  วาโยธาตุภายในเปนอยางไร  สิ่งใดเปนไปจําเพาะตน  คือท่ี 
บุคคลกําหนดวาเปนของตน  อันพัดไปมีใจครอง  คือลมอันพัดข้ึนเบื้อง 
บน  ลมพัดลงเบ้ืองตํ่า  ลมนอนอยูในทอง  ลมนอนอยูในลําไส  ลม 
ซานไปตามตัว  ลมหายใจเขาออก  และสิ่งอ่ืนอีกท่ีมีอาการเชนนี้ 
สิ่งน้ันเรียกวาวาโยธาตุภายใน,  อากาศธาตุเปนอยางไร  อากาศธาตุ 
มีทั้งภายในภายนอก  อากาศธาตุภายในเปนอยางไร  สิ่งใดเปนไป 
จําเพราะตน  คือบุคคลกําหนดคือวาเปนของตน  ที่เปนชองวางอันเนื้อ 
และเลือดไมถูกตองกัน  คือ  ชองหู  ชองจมูก  ชองปาก  ชองที่กลืน 
อาหาร   ชองท่ีอาหารต้ังอยู  และชองที่อาหารออกโดยสวนภายใต 
และสิ่งอ่ืนอีกที่มีอาการเชนนี้  สิ่งน้ันเรียกวาอากาศธาตุภายใน,  ธาตุ ๕ 
ภายในก็ดี  ภายนอกก็ดี  กเ็ปนแตเพียงธาตุละอยาง ๆ เทาน้ัน  เจาพึง 
เห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางไรวา  สิ่งนั้นไมใชของเรา 
สวนน้ันไมเปนเรา  สวนน้ันไมใชตัวของเรา   ครัน้เห็นอยางนี้แลว 
ยอมเบื่อหนาย  ทําใจไมใหกําหนัดอยูในธาตุ ๕  นัน้ได  ราหุล  เจาจง 
เจริญภาวนาทําใจใหเสมอดินน้ําไฟลมอากาศ  เพราะวาเมื่อเจาทําได 
อยางนี้  อารมณที่มาถูกตองเปนที่ชอบใจก็ดี  ไมเปนที่ชอบใจก็ดี  ซึ่ง 
เกิดข้ึนแลว  จักไมครอบงําจิตต้ังอยูได  เปรียบเหมือนชนทั้งหลาย  
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ทิ้งของสะอาดบาง   ไมสะอาดบาง  ลงในแผนดิน  เทของสะอาดบาง  
ไมสะอาดบาง  ลงในน้ํา  ไฟไหมเผาของสะอาดบาง  ไมสะอาดบาง  
ลมพัดกระพือของสะอาดบาง  ไมสะอาดบาง  ดินน้ําไฟลมไมรักหรือ 
ชังของท่ีสะอาดหรือไมสะอาด  และอากาศไมติดอยูในที่ไหน  ๆ ฉันใด 
เจาจงเจริญภาวนาใหเสมอดวยดินน้ําไฟลมอากาศฉันนั้น เมื่อเจาทําได 
อยางนี้  อารมณที่มาถูกตองเปนที่ชอบใจก็ดี  ไมเปนที่ชอบใจก็ดี 
ซึ่งเกิดข้ึนแลว  จักไมครอบงําจิตต้ังอยูได. 
        ครั้นพระศาสดาตรัสสอน  ในรูปกัมมัฏฐานอยางนี้แลว   ตรัส 
สอนในกัมมัฏฐานอ่ืนตอไปวา  ราหุล  เจาจงเจริญภาวนาคือเมตตา 
คิดใหหมูสัตวเปนสุขทั่วหนา  กรุณาคิดจะใหหมูสัตวพันจากทุกขทั่ว 
หนา  มุทิตารื่นเริงบันเทิงเพราะสมบัติที่ผูอ่ืนได  อุเบกขาเพิกเฉยเปน 
กลางไมเขาขางไหน  อสุภ  พิจารณารางกายวาไมงาม อนิจจสัญญา 
พิจารณาเห็นสังขารวาไมเที่ยง  เมื่อเจาเจริญเมตตา  จักละพยาบาท 
ความคิดแชงผูอ่ืนใหฉิบหายเสียได  เมื่อเจริญกรุณา  จักละความคิด 
เบียดเบียนผูอ่ืนเสียได  เมื่อเจริญมุทิตา  จักละความอิสสาไมยินดีเสียได 
เมื่อเจริญอุเบกขา  จักละความชอบใจและไมชอบใจอันกรทบจิตเสียได 
เมื่อเจริญอสุภ  จักละความกําหนัดรักใครเสียได   เมื่อเจริญอนิจจสัญญา 
จักละความถือตัวเสียได  อนึ่ง  เจาจงเจริญภาวนา  คือต้ังสติกําหนด 
ลมหายใจเขาออก  เพราะภาวนาน้ี  บุคคลเจริญทําใหมาก ยอมมีผล 
อานิสงสใหญ. 
        ครั้นทรงสอนจบแลว  พระราหุลมีจิตยินดี  รบัคําสอนของ  



นักธรรมโท - พุทธานุพุทธประวัติ - หนาท่ี 117 

พระศาสดา   ภายหลัง  พระราหุลไดฟงโอวาทท่ีพระศาสดาทรง  
สั่งสอนในทางวิปสสนา   คลายกับโอวาที่ตรัสสอนภิกษุปญจวัคคีย  
เปนแตในที่นี้ยกอายตนะภายในภายนอกเปนตน  ข้ึนแสดงแทนขันธ  ๕ 
สงจิตไปตามเทศนา  ก็ไดบรรลุพระอรหัตผล  พระราหุลนั้นเปน 
ผูใครศึกษาธรรมวินัย  ต้ังแตครั้งยังเปนสามเณร  พระศาสดาจึงทรง 
สรรเสริญวา  เปนยอดแหงสาวกในขอนี้.  
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                                     ปริเฉทท่ี  ๑๑   
        ครั้งหนึ่ง  พระศาสดาเสด็จอยูในอนุปยนิคม  ของมัลลกษัตริย 
ในเวลาน้ัน  ศากยกุมารซ่ึงเปนคนมีชื่อเสียง  คนรูจักมาก  ออกบวช 
ตามพระศาสดาเปนอันมาก  วันหน่ึง  มหานามศากยะ  ซึ่งเปนโอรส 
ของอมิโตทนศากยะ  ตรกึถึงเรื่องนี้แลว  จึงวาแกอนุรุทธศากยะผู 
นองวา  พออนุรุทธะ  ไมมีใคร ๆ  ออกบวช  จากตระกูลของเรา 
ตามพระศาสดาเลย  ควรเจาหรือพ่ี  คนใดคนหน่ึงจะออกบวชบาง. 
        อนุรุทธศากยะตอบวา นองเปนคนเคยต้ังอยูในความสุข  ไม 
สามารถจะบวชได  พ่ีบวชเถิด. 
        มหานามศากยะจึงกลาววา  ถาอยางนั้น  เจาจงเรียน  ใหรูจัก 
การงานของผูอยูครองเรือน  พ่ีจะสอนเจา  ผูอยูครองเรือน  เมื่อถึง 
หนาที่นาพึงใหไถนากอน  ครั้นใหไถเสร็จแลว  พึงใหหวานหรือให 
ตกกลาไว  พอไดที่แลวเอาลงดํา  ครั้นใหหวานหรือดําแลว  ตองให 
ขุดลําราง  ซึ่งเปนทางไขนํ้าเขาออกเตรียมไว  ถานํ้านอยไมมีพอเลี้ยง 
ตนขาว  ตองใหไขน้ําเขา  ถานํ้ามากเกินไปจนทวมตนขาว  ตองใหไข 
น้ําออก  เมื่อตนขาวออกรวงตองคอยระวังใหขับนกท่ีมากินขาว  ครั้น 
รวงขาวแกไดที่แลวจึงพึงใหเกี่ยว  ครั้นใหเกี่ยวแลว  พึงใหขนมารวม 
ทําใหเปนลอมไว  ครั้นใหทําเปนลมไวแลว  พึงใหทําลานท่ีนวด แลว 
เอาขาวนั้นมานวด  ครั้นใหนวดแลว  พึงใหเก็บฟางออกเสีย  ครั้นให 
เก็บฟางออกแลว  พึงใหโรยหรือสาดขาวลีบไมมีเนื้อออกเสีย แลว 
เลือกตวงไวแตขาวท่ีมีเนื้อ  เสร็จแลวใหขนเอามาเก็บไวในฉาง  ถึง  
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หนาฝนอีก  ตองทําอยางน้ัน  ถึงหนาฝนอีก  ตองทําอยางนั้นทุกปไป.  
        มหานามศากยะสอนอนุรุทธศากยะผูนอง  ในการงานของผูอยู  
ครองเรือน  ยกการทํานาข้ึนวาอยางนี้นั้น  เพราะในเวลานั้น  การ 
ทํานาเปนกิจสําคัญในประเทศนั้น  เหมือนในประเทศของเราในบัดนี้ 
และนับถือวาขาวเปนทรัพยสําคัญกวาทรัพยอ่ืน   พระเจาสีหหนุจึงต้ัง 
นามพระโอรสลงทายวา  โอทนะ ๆ  วาขาว ๆ  ดังน้ีทุกองค  แมพระ 
ศาสดาตรัสสอนในประโยชนฆราวาส  ก็ทรงยกขาววาเปนทรัพยใหญ 
ภาษิตของคนบางคนวา  บรรดาความรักที่จะเสมอดวยความรักลูกไมม ี
บรรดาทรัพยที่ควรสงวนท่ีจะเสมอดวยโคไมมี  บรรดาแสงสวางที่ 
เสมอดวยแสงอาทิตยไมมี  บรรดาที่ขังนํ้ามีบึงหนองเปนตน  มีทะเล 
เปนอยางยิ่ง  อธิบายความแหงภาษิตน้ีวา  ลูกเปนผูที่จะสืบประเพณี 
วงศตระกูลจะตั้งอยูไดก็เพราะลูก  และลูกนั้นเกิดแตตัวและอาศัยตัว 
เกิด  เปนที่สนิทไวใจและรวมสุขทุกขไดกวาผูอ่ืน  มารดาบิดาจึงไดรัก 
มากกวาลูกผูอ่ืน  จึงควรวา  บรรดาความรักที่จะเสมอดวยความรักลูก 
ไมมี  สวนโคน้ันเปนประโยชนที่จะใชเปนพาหนะในการทํานา และเปน 
สัตวที่นิยมเปนพาหนะของพระอิศวร  ทั้งมีน้ํานมไดอาศัยดื่มและทํา 
เปนเนยบริโภค  ซึ่งนิยมเปนอาหารวิเศษ  แมแตโคมัยก็ไมเสียเปลา 
สําหรับใชเปนของเจิมหนาและทาฉาบไลฝาและพ้ืนเรือนเปนตน  โค 
เปนประโยชนอยางนี้  จึงควรวาบรรดาทรัพยที่ควรสงวนท่ีจะเสมอดวย 
โคไมมี  สวนแสงของส่ิงอ่ืน  ๆ  บางสิ่งก็ตองอาศัยแสดงอาทิตย  เชน 
พระจันทรและดาว  บางส่ิงแมไมไดอาศัยแสงอาทิตยเชนไฟเปนตน  ก็  
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ไมเสมอเทาแสงอาทิตยได  จึงควรวา  บรรดาแสงสวางที่จะเสมอดวย     
แสงอาทิตยไมมี  สวนทะเลเปนประเทศมีน้ําใหญกวาประเทศท้ังปวง 
จึงควรวาบรรดาที่ขังนํ้ามีทะเลเปนอยางยิ่ง  สวนพระศาสดาตรัสภาษิต 
เทียบตามแบบนี้  แสดงความโดยอยางอ่ืนวา บรรดาความรักที่จะเสมอ 
ดวยความรักตัวไมมี   บรรดาทรัพยที่ควรสงวนย่ิงกวาขาวไมมี  บรรดา 
แสงสวางที่จะเสมอดวยปญญาไมมี  บรรดาที่ขังนํ้ามีฝนเปนอยางยิ่ง 
อธิบายในพุทธภาษิตน้ีวา  แมลูกเปนที่รักมากกวาผูอ่ืนจริง  ถึงอยาง 
นั้นชนทั้งปวงยอมปรารภตน  เพราะอาศัยสุขทุกขกอนกวาปรารภผูอ่ืน 
มีลูกเปนตน  จึงควรวา  บรรดาความรักที่จะเสมอดวยความรักตัวไม 
มี   สวนขาวเปนอาหารสําคัญของมนุษยทั่วไปที่จะเวนเลยไมได  เปน 
ทรัพยที่จําจะตองการแสวงหาไวบริโภคเลี้ยงชีวิตยิ่งกวาโค  เพราะ 
ประโยชนอันใดที่จะสําเร็จแตโค  ประโยชนอันนั้นยังมีทางที่จะหาไดแต 
สัตวอ่ืน  มีกระบือและแพะเปนตน  จึงควรวาบรรดาทรัพยที่ควรสงวน 
ที่จะเสมอดวยขาวไมมี  แสงอาทิตยก็เปนแสงสวาง  เห็นไดงายอยูแลว 
วาสวางกวาแสงอ่ืน  ถึงอยางนั้น แสงอาทิตยก็เปนแสงสวาง  เห็นไดงายอยูแลว 
วาสวางกวาแสงอ่ืน  ถึงอยางนั้น  แสงอาทิตยยอมสองใหสวางไดใน 
ที่ควรจะใหสวาง  ไมสองไดในที่ทั่วไป   เชนในถ้ําท่ีลึกเกินไปก็สองเขา 
ไปไมได  สวนปญญาอาจพาใหคิดได  แมสิ่งท่ีเหลือคาดคะเนวาจะ 
คิดได  ดุจแสงสวางนําใหเห็นในที่มืด  จึงควรวาบรรดาแสงสวางที่จะ 
เสมอดวยปญญาไมมี  สวนทะเลเปนประเทศมีน้ํา  ใหญกวาประเทศ 
ทั้งปวงก็ปรากฏอยูแลว  อนึ่ง  แมตามตํารา  นักปราชญวา   บรรดาน้ํา 
ทั้งปวง  กลายมาแตน้ําทะเลเปนตนกอน  ถึงอยางนั้น  ก็ตองมีฝน  
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ตกลงกอน  ถาไมอยางนั้น  ก็ไมสามารถทําท่ีขังนํ้าทั้งปวงใหเต็มได   
จึงควรวาบรรดาที่ขังนํ้ามีฝนเปนอยางยิ่ง  ขาวเปนท่ีนับถือวาเปนทรัพย 
สําคัญของชาวประเทศน้ันในเวลานั้น  อยางนี้มหานามศากยะ  จึงยก 
การทํานาข้ึนสอนอนุรุทธศากยะดุจกลาวแลว. 
        ในเวลาน้ัน  อนุรุทธศากยะยังเปนหนุมอยู  ไมเคยดูการงาน 
มัวแตเลน  ครั้นไดฟงมหานามศากยะผูพ่ีสอนดวยเรื่องการงานของผู 
อยูครองเรือนอยางนี้แลว  ถามวา  การงานไมรูจักสิ้น  ที่สุดของการงาน 
ไมปรากฏอยางน้ี   เมื่อไรการงานจักสิ้น  เมื่อไรที่สดุของการงาน 
จักปรากฏ  เมื่อไรเลาเราจักไดเปนผูไมตองขวนขวายบําเรอตนดวย 
กามคุณ  ๕  มหานามศากยะตอบวา  พออนุรุทธะ  การงานไมสิ้นสุด 
ที่สุดของการงานไมมีปรากฏ  พอและปูของเรา  เมื่อกําลังยังไมสิ้น 
การงานน่ันเทียว  ตายไปหมดแลว  อนุรุทธศากยะตอบวา  ถาอยาง 
นั้น  พ่ีรูเอาเองเถิดดวยประโยชนของผูอยูครองเรือน  นองจะบวชละ 
ครั้นอนุรุทธศากยะวาอยางนี้แลว  เขาไปหามารดาบอกวา  แม ฉัน 
อยากจะบวช  ขอแมจงอนุญาตใหฉันบวชเถิด  มารดาตอบวา  พอ 
อนุรุทธะ  เจา  ๒  คนเปนลูกท่ีรักทีช่อบใจ  ไมเปนที่เกลียดชังของแม 
แมเจาท้ัง  ๒  จักตาย  แมก็ไมอยากจะพลัดพรากจากเจาท้ัง ๒  เหตุไฉน 
จักยอมใหเจาซ่ึงยังเปนอยูออกบวช  อนุรุทธศากยะก็ออนวอน  ขอ 
ใหอนุญาตใหบวชเปนหลายครั้ง. 
        ในเวลาน้ัน  ภัททิยศากยะซึ่งเปนโอรสของนางกาฬโคธาในพระ 
วงศนั้น  เมื่อส้ินศากยะท่ีเปนผูใหญแลว  ไดเปนเจาแผนดินปกครอง  
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หมูศากยะ  พระมารดาของพระเจาภัททิยะน้ีสืบเนื่องมาแตกิ่งแหงพระ  
วงศไหน  ขาพเจายังสืบไมไดความ  เพราะในหนังสือน้ัน  ๆ  มักแสดง   
แตกิ่งพระวงศของพระศาสดา   และกิง่พระวงศที่เกี่ยวของดวยพระ 
ศาสดาเทาน้ัน  ขาพเจาใครครวญดูเห็นวา  เดิมทีพระราชบุตรของพระ 
เจาโอกากราช  ๗  พระองค  สรางพระนครข้ึนใหมแลวต้ังศากวงศสืบ 
มา  ศากยะทั้ง ๗  องคนั้นคงแบงท่ีแผนดินในอาณาเขตออกเปน  ๗ 
สวน  ใหกันและกันเปนผูปกครองคนละสวน ๆ  ต้ังเปน ๗  ตระกูล ใน 
ตระกูลอันหน่ึงและอันหน่ึง เมื่อบุรพบุรุษลวงไปแลว  มีอนุบรุุษสืบ 
ตระกูลตอมา  แตคงรวมตระกูลทั้ง  ๗  นั้นเรียกวาศากยวงศ  และใน 
ตระกูลทั้ง  ๗  นั้น  บางคราวก็ไมรวมอยูในความปกครองเปนอันเดียว 
กัน  บางคราวก็จะรวมอยูในความปกครองเปนอันเดียวกัน  เทียบดวย 
ธรรมเนียมเกา  เหมือนธรรมเนียมในแวนแควนวัชชีและแวนแควน 
มัลละ  ในแวนแควนวัชชีมีเจาวงศหน่ึงเรียกวาลิจฉวี  ในแวนแควน 
มัลละมีเจาวงศหน่ึงเรียกวามัลละเปนผูปกครอง  ในวงศเจาท้ัง ๒  นั้น 
ไมไดเรียกเจาผูใดผูหน่ึงเปนราชา    ไมเรียกอยางพระเจาพิมพิสาร 
พระเจาแผนดินมคธ  และพระเจาปเสนทิ  พระเจาแผนดินโกศล  ทาน 
ทั้ง  ๒  นี ้ เขาเรียกวาราช  สวนเจาวงศทั้ง ๒  นั้น  เขาเรียกวา 
ลิจฉวี  และมัลละ  เสมอกันหมด  เมือ่มีกิจเกิดข้ึนเชนการสงครามเปน 
ตน  เจาเหลานั้นก็ประชุมกันปรึกษา  แลวชวยกันจัดตามควร  เทียบ 
ดวยธรรมเนียมใหม  เหมือนธรรมเนียมในแวนแควนเยอรมนีนั้น  ใน 
แวนแควนเยอรมนี  แบงอาณาเขตเปนสวน ๆ  มีเจาเปนผูปกครอง  
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ทุกสวน ๆ  ต้ังเปนตระกูลอันหน่ึง  ๆ  สืบกันมา  มยีศเรียกเจาผู  
ปกครองตาง ๆ  กัน  ตามมีอํานาจและท่ีดินมากหรือนอย  ตระกูลเจา  
เหลาน้ัน  นบัเนื่องเปนพรวงศเดียวกัน  แตบางครั้งไมอยูในความ 
ปกครองอันเดียวกัน  บางครั้งก็อยูในความปกครองเปนอันเดียวกัน 
คือ  ยกเจาในเมืองหน่ึงข้ึนเปนราชาธิราช  มีอํานาจปกครองทั่วไป 
เหมือนในบัดนี้  เขายกเจาในกรุงปรัสเซียข้ึนเปนราชาธิราช  รวม 
อยูในความปกครองอันเดียวกัน  ธรรมเนียมในแวนแควนศากยะก็ 
เห็นจะเปนเหมือนอยางนี้  เดิมทีตระกูลเจาผูปกครองกรุงกบิลพัสดุ 
จะมีราชาธิราชปกครอง  หรือจะเปนเมืองอยูในความปกครอง  ของ 
ตระกูลแหงพระศาสดา  ผูแตงหนังสือน้ันๆ  จึงวาแตเพียงยอ ๆ  วา 
พระราชบุตรของพระเจาโอกกากราช  ๗  พระองค  สรางกรุงกบิลพัสดุ 
ข้ึนใหมแลว  ต้ังศากยวงศสืบมา  ถึงเวลาพระเจาสุทโธทนะเปนผู 
ปกครองกรุงกบิลพัสดุ  พรวงศศากยะท้ัง ๗  กิ่ง  จะไมไดรวมอยูใน 
ความปกครองอันเดียวกัน  หรือกิ่งอ่ืนเปนราชาธิราช  ผูแตงบาลี 
จึงไมเรียกวาราชาหรือศากยราชา      เรียกแตเพียงวา  สุทฺโธทโน  สกโฺก 
เหมือนเรียก  มหานาโม  สกฺโก   อนุรทฺุโธ  สกฺโก  เปนตน  ฉะนั้น 
สวนผูแตงอรรถกถาทั้งหมด  เรียกวา  ราชา  ขาพเจาไดวาไวขางตน 
วา  เปนพระเจาแผนดินเทียบยศราชาน้ัน  ตามคําในอรรถกถาซึ่งรูกัน 
มาก แมพระเจาสุทโธทนะจะไมไดเปนราชาธิราช  ก็ไมผิดนัก เพราะ 
ผูปกครองแผนดินโดยลาํพังตนเองไมข้ึนอยูในใคร  ก็ควรเรยีกพระ 
เจาแผนดินได   ครั้นถึงเวลาพระเจาภัททิยะเปนผูปกครองแผนดิน  



นักธรรมโท - พุทธานุพุทธประวัติ - หนาท่ี 124 

 ชะรอยกิ่งพระวงศของทานจะเปนราชาธิราช  ผูแตงบาลีจึงไดเรียกวา   
ศากยาราชา   เหมือนเรียกพระเจาพิมพิสารวา  เราชา  มาคโธ  ไมเรียก 
วา  สกฺโก เฉย  ๆ  อยางเรียกพระเจาสุทโธทนะเปนตน  แตพระเจา  
ภัททิยะน้ัน  คงจะไมไดอยูในกิ่งพระวงศผูปรกครองกรุงกบิลพัสดุเปนแน 
ผูแตงบาลีจึงไมไดอางถึงชื่อเมือง. 
        ครั้นอนุรุทธศากยะออนวอนเนือง  ๆ  อยางนั้น  มารดาจึงคิดวา 
พระเจาภัททิยะเปนสหายของอนุรุทธะลูกเรา  ทานคงไมอาจบวชเปนแน 
จึงพูดวา  พออนุรุทธะ  ถาพระเจาภัททิยะบวชดวย  เจาจงบวชเถิด 
อนุรุทธะไดฟงอยางนั้นแลว  ไปเฝาพระเจาภัททิยะทูลตามโวหารของ 
ผูคุนเคยกันวา  เพ่ือนเอย  บรรพชาของเราเนื่องดวยบรรพชาของทาน. 
        ภ.  ถาอยางนั้น  อยาเนื่องเลยเพ่ือน  ทานจงบวชตามสบายเถิด. 
        อ.  ไปดวยกันเถิดเพ่ือน เรารักบวชดายกันทั้ง  ๒  คน. 
        ภ.  เราไมอาจบวช   ถาส่ิงอ่ืนที่เราอาจ  เราจักทําใหแกทานได 
ทานจงบวชเองเถิด. 
        อ.  มารดาพูดกะเราวา  ถาพระเจาภัททิยะบวชดวย  เจาจงบวช 
เถิด  ทานไดพูดไวแลววา  ถาอยางนั้น  อยาเนื่องเลยเพ่ือน  ทานจง 
บวชตามสบายเถิด  ถาทานไมบวช  บรรพชาของเราก็ยังตองเน่ืองดวย 
ทาน  เราจะมิไมไดบวชหรือ  ไปดวยกันเถิดเพ่ือน  เราจะบวชดวย 
กันทั้ง  ๒  คน. 
        สมัยนัน้  ชนทั้งหลาย  เปนคนตองพูดจริง  ไดปฏิญญาอยางไร 
แลว  ตองทําอยางนั้นจริง  พระเจาภัททิยะพลาดทาอยางนั้นแลว  ก ็ 
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จําเปนที่จะตองบวชดวย  จึงขอผัดวา  เพ่ือนรอสัก  ๗  ปกอนเถดิ  ตอ  
ลวง  ๗  ปเราจึงคอยบวชดวยกัน ๒ คน.  
        อ.  นานนักเพ่ือน  เราไมอาจรอถึง  ๗  ป. 
        พระเจาภัททิยะก็ขอผัดผอนลงมา ๆ  จนถึงกึ่งเดือน  อนุรุทธ- 
ศากยะก็ไมยอม  พระเจาภัททิยะจึงตรัสวา  เพ่ือน  รอสัก  ๗  วันเถิด 
พอเรามอบราชสมบัติแกลูกและพ่ีนองกอน. 
        อ.  เพียง  ๗  วันเทาน้ัน ไมนานเลยเพื่อน  เราจักรอ. 
        ครั้นพระเจาภัททิยะยอมจะบวชดวยแลว  อนรุุทธศากยะชวน 
ศากยะอ่ืนไดอีก  ๓  คือ  อานันทะ  ภัคคุ  กิมพิละ  โกลิยะหน่ึง  คือ 
เทวทัต  เปน  ๗  กับทั้งอุปาลิ   ซึ่งเปนภูษามาลา พรอมใจกันออกจาก 
เมือง  ไปเฝาพระศาสดาท่ีอนุปยนิคมทูลขอบวช  เมื่อกอนบวชศากยะ 
เหลาน้ันทูลวา  ขาพระเจาท้ังหลายเปนศากยะ  มีมานะถึงตัวกลา 
อุปาลิผูนี้เปนคนรับใชของขาพระเจาทั้งหลายมานานแลว  ขอพระองค 
จงใหอุปาลิบวชกอนเถิด  ขาพระเจาทั้งหลาย  จักไดทําการไหวกราบ 
ลุกตอนรับ  ประณมมือ  และกิจท่ีสมควรอ่ืนๆ  แกอุปาลิ   เมื่อ 
เปนเชนนี้  ขาพระเจาท้ังหลายจัดละมานะความถือตัววาเปนศากยะได 
พระศาสดาก็โปรดใหบวชอุปาลิกอน ใหบวชศากยะเหลาน้ันภายหลัง. 
        ในภิกษุที่บวชใหมนั้น  พระอุปาลิไดฟงกัมมัฏฐานท่ีพระศาสดา 
ตรัสสอน  บาํเพ็ญเพียรก็ไดสําเร็จพระอรหัต และทานไดศึกษาจําทรง 
วินัยปฎกแมนยําชํานาญมาก  พระศาสดาตรัสสรรเสริญวา  เปนยอด 
ของภิกษุผูทรงวินัย  ภายหลังเมื่อพระศาสดานิพพานแลว พระมหา- 
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กัสสปะทําการสังคายนาพระธรรมวินัย  สงฆสมมติใหทานเปนผูวิสัชนา  
สวนวินัย  เรือ่งนี้จักปรากฏขางหนา.  
        สวนพระภัททิยะไดบรรลุพระอรหัตแตในพรรษาที่บวชน้ัน  แลว 
ไปในปาก็ดี  อยูใตรมไมก็ดี  อยูในทีว่างจากเรือนแหงอ่ืน ๆ  กด็ี 
มักเปลงอุทานวา  สุขหนอ ๆ  ดังน้ีเนือง ๆ  ภิกษุทัง้หลายจึงนําความ 
ทูลพระศาสดาวา  พระภัททิยะ  เปลงอุทานอยางนี้  คงไมยินดีประพฤติ 
พรหมจรรย  มัวนึกถึงสุขในราชสมบติัเปนแนไมตองสงสัย  พระศาสดา 
รับสั่งใหหาพระภัททิยะมาแลว  ตรัสถามวา  ภัททิยะ  ไดยินวา  ทาน 
เปลงอุทานอยางน้ันจริงหรือ ?  จริง  พระพุทธเจาขา.  ทานเห็นอํานาจ 
ประโยชนอะไร  จึงเปลงอุทานอยางนั้น,  เมื่อกอนขาพระเจาเปนเจา- 
แผนดิน  ตองจัดการรักษาปองกัน  ทั้งภายในวังนอกวัง  ทั้งภายใน 
เมืองนอกเมือง  จนตลอดท่ัวอาณาเขต  ขาพระเจาแมมีคนรักษาตัวอยาง 
นี้แลว  ยังตองกลัวหวาดรังเกียจสะดุงอยูเปนนิตย  เดี๋ยวน้ีขาพระเจา 
แมไปในปา  แมอยูใตรมไม  แมอยูในท่ีวางจากเรือนแหงอ่ืน  ๆ  ไม 
กลัวแลว  ไมหวาดแลว  ไมรังเกียจแลว  ไมสะดุงแลว  ไมตองขวน 
ขวาย  มีขนตกเปนปกติ ไมลุกชันเหตุความกลัว  อาศัยอาหารที่ผูอ่ืน 
ใหเลี้ยงชีวิต  มีใจเปนดุจมฤคอยู  ขาพระเจาเห็นอํานาจประโยชนอยาง 
นี้  จึงเปลงอุทานอยางนั้น. 
        สวนพระอนุรุทธะ  วันหน่ึง  ตรึกถึงธรรมวินยัวา  ธรรมน้ีของ 
ผูมีความปรารถนานอย ไมใชของผูมีความปรารถนาใหญ  ของผู 
สันโดษยินดีดวยของที่มีอยู  ไมใชของผูไมสันโดษ  ของผูสงัดแลว  
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ไมใชของผูยินดีในหมู  ของผูปรารภความเพียร  ไมใชของผูเกียจคราน  
ของผูมีสติต้ังม่ัน  ไมใชของผูมีสติหลง  ของผูมีใจต้ังม่ัน  ไมใชของผูมี   
ใจไมต้ังม่ัน  ของผูมีสัญญา  ไมใชของผูมีปญญาทราม  พอพระศาสดา 
เสด็จไปถึง  ทรงทราบวาพระอนุรุทธะตรึกอยางนั้น  ทรงอนุโมทนา 
วาชอบละ ๆ  อนุรุทธะ  ทานตรึกธรรมที่พระมหาบุรุษตรึกชอบละ  ถา 
อยางนั้น  ทานจงตรึกธรรมท่ีพระมหาบุรุษตรึกเปนที่ ๘  นี้วา  ธรรมนี ้
ของผูยินดีในธรรมท่ีไมใชเนิ่นชา  ไมใชของผูยินดีในธรรมที่ใหเนิ่นชา 
เพราะทานตรึกธรรม  ทีพ่ระมหาบุรุษตรึก  ๘  ขอน้ี  ทานจักบรรล ุ
ฌานท่ี  ๑  ที่  ๒  ที ่ ๓  ที ่ ๔  ตามท่ีทานจักหวัง  แตนั้นปงสุกุลจีวร 
จักปรากฏแกทาน  (ผูยินดีอยูดวยความยินดีอันไมมีความสะดุง  เปน 
เครื่องอยูสําราญหยั่งลงสูนิพพาน)   เหมือนหีบเก็บผาอันเต็มดวยผาท่ี 
ยอมแลวตาง ๆ  ของคฤหบดี  หรือของบุตรคฤหบดี   โภชนะคือกอนขาว 
ที่ไดดวยกําลังปลีแขง  จักปรากฏแกทาน  เหมือนขาวสุกแหงขาวสาลี 
อันปราศจากมลทิน   มีแกงและกับมาก  ของคฤหบดี  หรือของบุตร 
แหงคฤหบดี  เสนาสนะ  คือโคนตนไมจักปรากฏแกทาน  เหมือน 
เรือนยอดมีปูนอันโบกดีแลวท้ังภายในภายนอก  มีบานหนาตางอันชิด 
สนิทดีกับเช็ดหนาลมเขาไมได  ของคฤหบดี  หรือของบุตรแหงคฤหบดี 
ที่นั่งท่ีนอนท่ีลาดดวยหญาจักปรากฏแกทาน  เหมือนบัลลังกอันปูดวย 
เครื่องลาดอันวิจิตร  ของคฤหบดี  หรอืของบุตรแหงคฤหบดี  ยาดอง 
ดวยมูลเนา  จักปรากฏแกทานเหมือนยาตาง  ๆ  คือ  เนยใส  เนยขน 
น้ํามัน น้ําผ้ึง  น้ําออย  ของคฤหบดี  หรือของบุตรแหงคฤหบดีฉะน้ัน  
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ครั้นตรัสกับพระอนุรุทธะอยางนี้แลว  เสด็จกลับมาท่ีประทับ  ทรงแสดง  
มหาปุริสวิตก  ๘  ขอน้ันแกภิกษุทั้งหลาย  ในขอวา  ธรรมน้ีของผูมี  
ความปรารถนานอย  ไมใชของผูมีความปรารถนาใหญนั้น  ทรงแสดง 
ลักษณะของผูมีความปรารถนานอยวา  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนคนมี 
ความปรารถนานอย  สันโดษสงัด  มคีวามเพียรปรารภแลว  มสีติ 
ต้ังม่ัน  มีใจต้ังม่ัน  มีปญญา  ยินดีในธรรมที่ไมใหเนิ่นชา ไมอยากวา 
ขอชนท้ังหลายจงรูวาเราเปนอยางนี้เถิด  อยางนี้เรียกวา  ผูมีความ 
ปรารถนานอย  ในขอวาธรรมนี้ของผูสันโดษยินดีดวยของอันมีอยู  ไม 
ใชของผูไมสันโดษนั้น  ทรงแสดงลักษณะของผูสันโดษวา  ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้  ยินดีแลวดวยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัช  ยิง่และ 
หยอนตามมีตามได  อยางนี้เรียกวาผูสันโดษ  ในขอวา  ธรรมน้ีของผู 
สงัดแลว  ไมใชของผูยินดีในหมูนั้น  ทรงแสดงลักษณะของผูสงัด 
แลววา  เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้อยูสงัด  มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา 
หรือพระราชาราชมหาอํามาตย  ติตถิยะ  สาวกของติตถิยะ  ผูใดผูหน่ึง 
เขาไปหา  เธอมีใจนอมไปในวิเวก  ตองการดวยวิเวก  ยินดีในความ 
หลีกออก  กลาวถอยคําประกอบดวยความสงเขากลับ  (ไมพูดชักชา) 
อยางนี้  เรียกวาผูสงัด  ในขอวา ธรรมนี้ของผูมีความเพียรปรารภ 
แลว  ไมใชของผูเกียจครานน้ัน  ทรงแสดงลักษณะของผูมีความเพียร 
ปรารภแลววา  และถึงพรอมดวยกุศลธรรม  มีความเพียรเปนดุจเรี่ยว 
แรงเครื่องกาวไปสูคุณเบ้ืองหนาอันมั่น  ไมทอดธุระในกุศลธรรมเสีย  
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อยางนี้เรียกวามีความเพียรปรารภแลว  ในขอวา  ธรรมน้ีของผูมีสติ  
ต้ังม่ัน ไมใชของผูมีสติหลงนั้น  ทรงแสดง  ลักษณะแหงผูมีสติต้ังม่ันวา 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีสติ  คือประกอบดวยสติเปนธรรมอันรักษา  
ตนเปนอยางยิ่ง  ตามระลึกไดซึ่งกิจท่ีไดทําแลวนาน  และวาจาท่ีได 
พูดแลวนาน  อยางนี้เรียกวาผูมีสตริต้ังมั่น  ในขอวา  ธรรมน้ีของผูมีใจ 
ต้ังม่ัน  ไมใชของผูไมมีใจต้ังม่ันนั้น  ทรงแสดงลักษณะของผูมีใจต้ัง 
มั่นวา  ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดแลวจากกาม  สงัดแลวจากอกุศลธรรม 
ไดบรรลุฌานคือธรรมอันบัณฑิตเพงที่ ๑  พรอมดวยวิตก  วิจาร  มีปติ 
และสุขเกิดแตวิเวก  ไดบรรลฌุานท่ี  ๒  มีความผองใสในภายใน  ม ี
ความท่ีแหงจิตเปนดวงเดียวเกิดข้ึน  ไมมีวิตกวิจาร  เพราะระงับวิตก 
วิจารเสียได  มีปติและสุขเกิดแตสมาธิ  เพราะคลาดปติเสีย  เธอเปนคน 
อุเบกขาอยูเฉย ๆ  มีสติสัมปชัญญะ  และเสวยสุขดวยนามกาย  ไดบรรล ุ
ฌานท่ี  ๓  ทีพ่ระอริยเจากลาววา  ทานผูไดฌานน้ัน  เปนคนอุเบกขามี 
สติอยูเปนสุข  ไดบรรลฌุานท่ี ๔  มสีติเปนธรรมอันหมดจดเพราะ 
อุเบกขา  ไมมีทุกข  ไมมสีุข  เพราะละสุขทุกขเสียได  และโสมนัสและ 
โทมนัส  ตกลวงลับไปกอนแลว  อยางนี้เรียกวาผูมีใจตั้งม่ัน  ในขอวา 
ธรรมนี้ของผูมีปญญา  ไมใชของผูมีปญญาทรามนั้น  ทรงแสดงลักษณะ 
ของผูมีปญญาวา  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีปญญา  คือประกอบดวย 
ปญญาไปยังความเกิดและดับของสังขาร  เปนเครื่องไปจากกิเลสดังขาศึก 
สามารถจะเจาะขุดกิเลสใหสิ้นได  ใหถึงความดับทุกขโดยชอบ  อยางนี้ 
เรียกวาผูมีปญญา  ในขอวา  ธรรมนี้ของผูยินดีในธรรมไมใหเนิ่นชา  
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ไมใชของผูยินดีในธรรมใหเนิ่นชาน้ัน  ทรงแสดงลักษณะของผูยินดีใน    
ธรรมไมใหเนิ่นชาวา  จิตของภิกษุในธรรมวินัยนีแ้ลนไป  และเลื่อมใส 
ต้ังอยู  นอมไปในความดับธรรมที่ใหเน่ินชา  (ตัณหา  มานะ  ทฏิฐิ) 
อยางนี้เรียกวาผูยินดีในธรรมไมใหเนิ่นชา  พระศาสดาทรงแสดงมหา- 
ปุริสวิตก  ๘  ขอ  แกภิกษุทั้งหลายอยางนี้. 
        ฝายพระอนุรุทธะบําเพ็ญเพียรไป  ก็ไดบรรลุพระอรหัตตผล 
วันหน่ึงภิกษุทั้งหลาย  ไปหาแลวถามพระอนุรุทธะวา  ทานผูมีอายุ 
ไดถึงความเปนผูรูยิ่งใหญแลว   เพราะเจริญธรรมอะไรทําใหมาก ? 
เพราะเราไดเจริญสติปฏฐาน  ๔  ทําใหมาก  คือพิจารณาเห็นในกายเปน 
แตสักวากาย  พิจารณาเห็นในเวทนาเปนแตสักวาเวทนา  พิจารณา 
เห็นในจิตเปนสักแตวาจิต  พิจารณาเห็นธรรมที่เกิดกับจิตเปนแตสัก 
วาธรรม   มคีวามเพียร    มีสติสัมปชญัญะ  นําอภิชฌาความมุงหมายและ 
โทมนัสความเสียใจใจโลกเสีย.   ทานสรรเสริญผูที่เจริญสติปฏฐาน  ๔ 
ใหภิกษุทั้งหลายฟง  ดวยขออุปมาวา  เปรียบเหมือนแมน้ําคงคาอัน 
ไหลไปในทิศตะวันออก  มหาชนมาดวยหวังจะทดใหไหลกลับไปขาง 
หลัง  ทานทั้งหลายจะสําคัญขอน้ันเปนไฉน  จะทําไดอยางนั้นหรือ 
ทําไมไดเลย  ทานผูมีอายุ  เพราะเหตุอะไรเลา  เพราะวาแมน้ําคงคาที่ 
ไหลไปในทิศตะวันออกน้ัน  จะทําใหไหลกลับไปขางหลังน้ันไมงายเลย 
มหาชนน้ันจะตองเหน็ดเหนื่อยลําบากเปลาเทาน้ัน  ทานผูมีอายุ  ขอน้ีแล 
ฉันใด  ภิกษุผูเจริญสติปฏฐาน  ๔  ทาํใหมากก็ฉันนั้น  ถาจะมีพระ- 
ราชาหรือราชมหาอํามาตยญาติมิตร  มาปลอบเลาโลมดวยโภคทรัพยวา  
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พอเอย  เจาจักนุงหมผายอมนํ้าฝาดทําอะไร  เจาจักโกนหัวถือภาชนะ   
กระเบ้ืองเที่ยวขอทําอะไร   เจาจงสึกมาบริโภคสมบัติและทําบุญเถิด 
ภิกษุนั้นจะลาสิกขาสึกมาตามคําท่ีวานั้น  ไมมีเลย  เพราะเหตุอะไรเลา 
เพราะจิตของเธอนอมไปในวิเวกเสียนานแลว  พระอนุรุทธะทานได 
เจริญสติปฏฐาน  ๔  เองแลว  สรรเสริญผูเจริญสติปฏฐาน  ๔  ดังน้ี. 
        ฝายพระอานนทไดฟงโอวาทของพระปุณณมันตานีบุตร   ได 
บรรลุพระโสดาปตติผล  วันหน่ึงพระศาสดาตรัสขอใหสงฆเลือกหาภิกษุ 
ซึ่งจะเปนผูอุปฏฐากพระองคเปนนิตย  ดวยวาเม่ือกอนแตกาลน้ี  ภิกษุ 
ที่เปนผูอุปฏฐากพระองคไมคงตัวผลัดเปลี่ยนกันไป  เวลาผลัดเปลี่ยน 
กันยังไมมีผูรับตอ  ตองเสด็จอยูพระองคเดียว  ไดความลําบาก  สงฆ 
จึงเลือกพระอานนทถวาย  พระอานนททูลขอพร  ๘  ประการ  ขอตน 
และขอท่ี  ๒  วา  ถาพระองคจักไมประทานจีวรและบิณฑบาตอันประณีต 
ที่พระองคไดแลวแกขาพระเจา  ขอท่ี ๓  วา   ถาจักไมโปรดใหขาพระเจา 
อยูในที่ประทับของพระองค  ขอที่ ๔  วา  ถาจักไมทรงพาขาพระเจาไป 
ในที่นิมนต  ขอท่ี  ๕  วา  ถาพระองคจะเสด็จไปสูที่นิมนต  ที่ขาพระเจา 
รับไว  ขอท่ี  ๖  วา  ถาขาพระเจาจักพาบริษัทซึ่งมาเฝาพระองคแตที่ไกล 
เขาเฝาไดในขณะที่มาแลว  ขอท่ี ๗  วา  ถาความสงสัยของขาพระเจาเกิด 
ข้ึนเม่ือใด   ขอใหไดเขาเฝาทูลถามเมื่อน้ัน  ขอท่ี  ๘  วา  ถาพระองค 
ทรงแสดงธรรมเทศนาอันใดในท่ีลับหลังขาพระเจา  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  ขอเบ้ืองปลาย  จักมีคนพูด 
ไดวา  พระอานนทบํารุงพระศาสดาทําอะไร  เพราะพระองคไมทรง 
อนุเคราะหแมดวยกิจเทานี้  ถาขาพระเจาจักไมไดพรขอท่ีสุด  จักมีผู 
ถามขาพระเจาในท่ีลับหลังพระองควา  ธรรมน้ีพระองคทรงแสดงใน 
ที่ไหน  ถาขาพระเจาบอกไมได  เขาจะพูดไดวา  ทานไมรูแมแตเรื่อง 
เทาน้ี  ไมละพระศาสดาเท่ียวตามเสด็จอยู  ดุจเงาตามตัวส้ินกาลนาน 
เพราะเหตุอะไร  ครั้นพระอานนททูลแสดงโทษในขอท่ีไมควรได  และ 
อานิสงสในขอท่ีควรไดอยางนี้แลว  พระศาสดาก็ทรงอนุญาตตามขอ 
ต้ังแตกาลน้ันมา  พระอานนทก็อุปฏฐากพระศาสดาโดยเอ้ือเฟอ  เพราะ 
ทานอยูในที่ใกลพระศาสดา  ไดฟงธรรมที่ทรงแสดงแกตนเองและผูอ่ืน 
มีสติทรงจําไวไดมากไมพลั้งพลาด  มีเพียรเอาใจใสในการเรียนสาธยาย 
จําทรง  จึงเปนผูฉลาดในการท่ีจะแสดงธรรมมาก  พระศาสดาทรง 
สรรเสริญวาเปนยอดของภิกษุพหุสูต  มีสติ  มีคติ  มีความเพียร  ถา 
บริษัทหมูใดหมูหนึ่งเขาไปหาพระอานนท  บริษัทนั้นมีใจยินดี  แมดวย 
ไดเห็น  ถาพระอานนทแสดงธรรม  บริษัทนั้นมีใจยินดีแมดวยไดฟง 
บริษัทนั้นยังไมทันเบื่อในการฟง  พระอานนทตองหยุดกอน  อน่ึง  ทาน 
เอาในใสอุปฏฐากพระศาสดา  เปนที่พอพระทัยและเปนคนอุปฏฐาก 
ยั่งยืนกวาภิกษุที่ไดเคยอุปฏฐากมาแลว  พระศาสดาจึงทรงยกยองวา  
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เปนยอดของภิกษุผูอุปฏฐากพระองค  อนึ่ง  เพราะอาศัยคุณ  คือความ  
เปนพหุสูต  เมื่อพระศาสดานิพพานแลว  พระมหากัสสปะทําการ  
สังคายนาพระธรรมวินัย  สงฆไดเลือกทานข้ึนเปนผูวิสัชนาในสวน 
พระธรรมซึ่งจะกลาวขาหนา. 
        สวนพระภัคคุและพระกิมพิละ  บําเพ็ญเพียรในวิปสสนา  ก็ได 
บรรลุพระอรหัตตผล  แตไมมีเรื่องอะไรท่ีควรจะกลาวในท่ีนี้  สวน 
พระเทวทัตไมไดธรรมวิเศษอยางหน่ึงอยางใด  ภายหลังมีลาภสักกระ 
ครอบงําจิตประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย  ทําตนใหเปนขาศึกตอ 
ศาสนา  เรื่องนี้จักมีขางหนา.  
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                                       ปริเฉทที่ ๑๒   
        ครั้งหนึ่ง  พระศาสดาเสด็จอยูที่เขาคิชฌกูฏ  แขวงกรุงราชคฤห 
ชาวบานเปนอันมากเขาไปเฝา  ฟงธรรมเทศนาแลว  กลังไปแลว 
กุลบุตรผูหน่ึง  ชื่อโสณะ  เปนโคตร  โกฬิวิสะ ซึ่งอยูในหมูชาวบาน 
นั้นเขาไปเฝาพระศาสดาทูลวา  ขาพระเจาไดฟงธรรม  ที่พระองคทรง 
แสดง  เห็นวา  ผูอยูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริสทุธิ์บริบูรณ 
สิ้นเชิง  ดุจสังขที่ขัดแลว  ไมทําไดดวยงายเลย  ขาพระเจาอยากจะใคร 
บวช  ขอพระองคจงโปรดใหขาพระเจาบวชเถิด  พระศาสดาก็โปรดให 
บวชตามประสงค  ครั้นพระโสณโกฬิวิสะบวชแลว  ทําความเพียรเกิน 
ขนาดเดินจงกรมไมหยุด  จนเทาแตกก็ไมไดบรรลุธรรมพิเศษอยางใด 
อยางหน่ึง  จึงดําริในใจวา  บรรดาสาวกของพระศาสดาท่ีปรารภความ 
เพียรแลว  เราก็เปนคนหนึ่ง  ถึงอยางนี้  จิตของเราก็ยังไมพนไปจาก 
อาสวะทั้งปวงได  สมบัติในตระกูลของเราก็ยังมีอยู  ถาอยางไรเราจะสึก 
ออกไปบริโภคสมบัติและบําเพ็ญกุศลเถิด  จะเปนการดีกวา  ฝาย 
พระศาสดาไดทรงทราบวาพระโสณโกฬิวิสะ  ปรารภความเพียรเดิน 
จงกรมจนเทาแตกแลว  ดาํริเชนนั้น  จึงเสด็จไปถึงที่อยูแหงพระโสณ- 
โกฬิวิสะ  ตรัสถามวา  โสณะ  เมื่อกอน   แตครั้งเมื่อทานยังเปน 
คฤหัสถ  ทานฉลาดเขาใจในเสียงแหงสายพิณหรือ ?  พระพุทธเจาขา. 
เมื่อใด  สายพิณของทานจะตึงเกินไป  เมื่อน้ัน  สายพิณของทานมีเสียง 
ควรฟงไดหรือ ?  ไมอยางนั้น  พระพุทธเจาขา  เมื่อใดสายพิณของ 
ทานหยอนเกินไป  เมื่อน้ัน  สายพิณของทานมีเสียงควรฟงไดหรือ ?  
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ไมอยางนั้น  พระพุทธเจาขา.  เมื่อใด  สายพิณของทานไมตึงนักไม   
หยอนนักต้ังอยูในชั้นที่เสมอแตพอดี  เมื่อน้ัน  สายพิณของทานมีเสียง 
ควรฟงไดหรือ ?  อยางนั้น  พระพุทธเจาขา.  โสณะขอน้ีแลฉันใด 
ความเพียรก็ฉันนั้น  ความเพียรท่ีปรารภเกินไปนัก  ก็เปนไปเพ่ือความ 
ฟุงซาน  ที่ยอหยอนนักก็เปนไปเพ่ือเกียจคราน  เหตุนั้นทานจงต้ังความ 
เพียรแตพอเสมอ  และจงทราบความท่ีอินทรียตองเปนของเสมอ ๆ  กัน 
คือศรัทธากับปญญา  ความเพียรกับสมาธิตองพอดี ๆ  กันใหตลอดแลว 
กําหนดหมายในขอน้ี  พระศาสดาตรัสสอนพระโสณโกฬิวิสะอยางนี้ 
แลว  เสด็จกลับไปท่ีประทับ  พระโสณโกฬิวิสะ  ต้ังอยูในโอวาทที่ 
พระศาสดาประทาน  ต้ังความเพียรแตพอประมาณไมยิ่งหยอนนัก  เจริญ 
วิปสสนา  ไดบรรลุพระอรหัตตผลแลว  เขาไปเฝาพระศาสดาทูลวา 
พระองคผูเจริญ  ภิกษุผูอรหันตมีอาสวะสิ้นแลว  อยูจบพรหมจรรยแลว 
มีกิจท่ีจําจะตองทํา  ไดทําเสร็จแลว  มภีาระของหนักอันวางแลว  ม ี
ประโยชนของตนไดถึงแลว  มีธรรมท่ีประกอบไวในภพส้ินรอบแลว 
รูชอบจึงพนแลวจากอาสวะ  ภิกษุผูอรหันตนั้นนอมเขาไปแลวในคุณ ๖ 
สถาน  คือนอมไปแลวในบรรพชาออกไปจากกาม ในที่สงัด ในความ 
สํารวมไมเบียดเบียน  ในความส้ินแหงความถือมั่น  ในความส้ินแหง 
ความอยาก ในความไมหลง  ความสําคัญอยางน้ี  จะพึงมีแกทานบาง 
คนวา  ทานผูนี้อาศัยคุณแตเพียงสักวาความเชื่ออยางเดียวเปนแน  จึง 
นอมไปในบรรพชา  ขอน้ีไมควรเห็นอยางนั้น  ภิกษุผูนั้น  ไมเห็นวา 
ตนยังมีกิจท่ีจําจะตองทํา  หรือจะตองกลับสะสมทํากิจท่ีไดทําแลวอีก  
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เพราะราคะ  โทสะ  โมหะ  สิ้นแลว  จึงเปนผูนอมไปในบรรพชา   
ความสําคัญอยางนี้  จะพึงมีแกทานบางคนวา ทานผูนี้   ใครลาภสักการะ 
และความสรรเสริญเปนแน  จึงนอมไปในท่ีสงัด  ขอน้ีไมควรเห็น 
อยางนั้น  ภิกษุผูนั้นเพราะสิ้นราคะ  โทสะ  โมหะแลว จึงเปนผูนอม 
ไปในที่สงัด  ความสําคัญอยางนี้จะพึงมีแกทานบางคนวา  ทานผูนี้เชื่อ 
ถือสีลัพพตปรามาส  โดยความเปนแกสารเปนแน  จึงนอมไปใน 
ความสํารวม  ขอน้ีไมควรเห็นอยางนั้น  ภิกษุนั้นเพราะส้ินราคะ  โทสะ 
โมหะแลว  จึงเปนผูนอมไปในความสํารวม  อนึ่ง  เปนผูนอมไปแลว 
ในความส้ินแหงความถือม่ัน  ในความส้ินแหงความอยาก ในความ 
ไมหลง  ก็เพราะส้ินราคะ  โทสะ  โมหะแลว  ถาอารมณมีรูปเปนตน 
ที่กลามากระทบคลองทวารจักษุเปนตน     แหงภิกษุผูมีจิตนอมพนไป 
แลวโดยชอบอยางนี้  อารมณนั้น  ก็ไมครอบงําจิตของเธอต้ังอยูได  จิต 
ของเธออันอารมณนั้น  ไมทําใหเจือติดอยูได  เปนจิตต้ังม่ันไมหว่ันไหว 
เปรียบเหมือนภูเขาศิลาลวน  ไมมีชอง  ไมมีโพรง  แทงเดียวทึบ  แม 
ลมพันมาใน  ๔  ทิศ  แตทศิใดทิศหน่ึง  ก็ไมอาจทําใหหว่ันไหวสะเทือน 
สะทานได  ฉันนั้น  เธอเห็นความเส่ือมสิ้นแหงสังขารอยูโดยปกติ 
พระศาสดาไดทรงฟง  ตรัสสรรเสริญวา พระโสณโกฬิวิสะพยากรณ 
พระอรหัตกลาวแตเนื้อความไมนําตนเขาไปเปรียบ  และเพราะทานได 
ปรารภความเพียรดวยอุตสาหะแรงกลา  แตครั้งยังไมไดบรรลพุระอรหัต 
จึงไดเปนผูที่พระศาสดาทรงยกยองวา   เปนยอดของภิกษุผูปรารภความ 
เพียรในพุทธศาสนา.  
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        สมัยหนึ่ง  พระศาสดาเสด็จจาริกไปในแวนแควนกุรุ   พรอมดวย   
ภิกษุหมูใหญ  ถึงถุลลโกฏฐิตนิคม  พราหมณและคฤหบดีชาว 
ถุลลโกฏฐิตนิคมทราบวา   พระศาสดาเสด็จมาถึง  พรอมกันเขาไปเฝา 
บางพวกถวายบังคม  บางพวกเปนแตพูดปราศรัย  บางพวกเปนแต 
ประณมมือ  บางพวกรองประกาศชื่อและโคตรของตน  บางพวกน่ิง 
อยู  ทุกหมูนัน้นั่งในท่ีอันสมควรสวนขางหน่ึง  พระศาสดาทรงแสดง 
ธรรมเทศนา  และนําใหพราหมณและคฤหบดีชาวนิคมน้ันเห็นบาปบุญ 
และสมาทานอาจหาญราเริงในการละบาปบําเพ็ญบุญแลว  ทูลลากลับ 
ไป  ก็แลในเวลาท่ีพระศาสดาทรงแสดงธรรมอยูนั้น  กลุบุตรผูหน่ึง 
ชื่อรัฏฐปาละเปนบุตรแหงตระกูลที่เปนหัวหนาในนิคมน้ัน  นั่งอยูใน 
หมูชาวนิคมน้ัน  รฏัฐปาละไดฟงธรรมเทศนา  เกิดศรัทธาเลื่อมใสคิด 
จะใครบวช  พอชาวนิคมน้ันกลับไปแลว  จึงเขไปเฝาพระศาสดาทูล 
ขอบรรพชา  พระองคตรัสถามวา  มารดาบิดาอนุญาตยอมใหทานบวช 
แลวหรือ  ?  รัฏฐปาละทูลวายังไมไดอนุญาต  ครั้นไดฟงรับสั่งวา  ไม 
ทราบวชกุลบุตรที่มารดาบิดายังไมอนุญาต  จึงทูลลากลับบาน  เขาไป 
ลามารดาบิดาจะออกบวช  มารดาบิดาตอบวา  พอรัฏฐปาละ  เจา 
เปนลูกคนเดียวและเปนที่รักที่ชอบใจของเรา  เคยต้ังอยูในสุข  เรา 
เลี้ยงมาใหเปนสุขแลว  เจาไมเคยรูจักทุกขแมสักนอยหน่ึง  เจาจงอยู 
กินดื่มบํารุงตนใหสบายเถิด   จงยินดีบริโภคกามคุณและทําบุญกุศลอยู 
ในที่นี้เถิด  เราไมยอมใหเจาบวช  แมจะตายเรายังไมอยากพลัดพราก 
จากเจา  จะปวยกลาวไปไย  ถึงจะยอมใหเจาซ่ึงยังเปนอยูออกไปบวช  
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รัฏฐปาละพูดออนวอนเปนหลายครั้ง  มารดาบิดาก็ไมยอม  รฏัฐปาละ  
เสียใจลงนอนไมลุกข้ึน  อดอาหารเสียไมกิน  คิดวาจักตายเสียในที่นี้  
หรือจักบวชเทาน้ัน  มารดาบิดาปลอบใจใหลุกข้ึนกินอาหาร  รัฏฐปาละ 
ก็นิ่งเสีย  มารดาบิดาจึงไปหาสหายของรัฏฐปาละ  ขอใหชวยกนัหาม 
รัฏฐปาละ  สหายเหลาน้ันก็ไปชวยหาม  และพูดปลอบดวยคําตาง ๆ 
เห็นรัฏฐปาละน่ิงเสีย   จึงคิดวารัฏฐปาละไมไดบวช  ก็จักตายเสีย 
หาเปนคุณอยางหน่ึงอยางใดไม  ถารฏัฐปาละไดบวช  มารดาบิดาและ 
เราจักไดเห็นรัฏฐปาละตามเวลาที่สมควร  กช็ื่อวาการบวชน้ีเปนการ 
หนักไมเบาเลย   ผูบวชจะตองถือบาตรเดินเที่ยวบิณฑบาตทุกวัน ๆ 
เมื่อตองการดวยของรอน  ยอมไดของเย็น  เมื่อตองการดวยของเย็น 
ยอมไดของรอน  ตองประพฤติพรหมจรรย  นอนเวลาเดียว  กนิเวลา 
เดียว  ก็รฏัฐปาละน้ีเปนคนออนเคยต้ังอยูเปนสุข  เปนชาติชาวเมือง 
เมื่อไมอาจประพฤติอยางนั้นได  ก็จักกลับมาที่นี่อีก  ควรเราจักพูดให 
มารดาบิดาของรัฏฐปาละยอมใหบวช  ครั้นคิดอยางนั้นแลว  จึงเขา 
ไปหามารดาบิดาของรัฏฐปาละ  ชี้เหตุผลใหฟง  มารดาบิดาของ 
รัฏฐปาละเห็นดวยแลวยอมตาม  แตบวชแลวขอใหกลับมาเย่ียมบาง 
สหายเหลาน้ันก็กลับไปบอกความแกรัฏฐปาละ  ๆ   ทราบวามารดาบิดา 
ยอมแลว  ดีใจลุกข้ึนเช็ดตัวแลว อยูบรโิภคอาหารพอรางกายมีกําลัง 
สักไมกี่วันแลว  ไปเฝาพระศาสดาทูลวา  มารดาบิดาอนุญาตแลว  พระ- 
ศาสดาก็โปรดใหบวช   ครั้นพระรัฏฐปาละบวชไดไมนาน  ประมาณ 
สักกึ่งเดือน   พระศาสดาเสด็จจากถุลลโกฏฐิตนิคม  ไปประทบัเมือง  
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สาวัตถี  สวนพระรัฏฐปาละตามเสด็จไปดวย  ทานต้ังอยูในความไม   
ประมาท  เจริญวิปสสนา  ไดสําเร็จพระอรหัตตผลซ่ึงเปนที่สุดของพรหม- 
จรรยแลว  เขาไปเฝาพระศาสดาทูลลากกลับไปเย่ียมมารดาบิดา  พระศาสดา 
ทรงทราบวา  พระรฏัฐปาละไมควรจะกลับสึกออกไปเปนคฤหัสสถแลว 
ก็ทรงอนุญาตใหไป   พระรัฏฐปาละถวายบังคมลา  ออกจากเมือง 
สาวัตถี  เที่ยวจาริกไปถึงถุลลโกษฐิตนิคม  พักอยูที่พระราชอุทยานของ 
พระเจาโกรัพยะ  ซึ่งเปนพระเจาแผนดินกุรุ   ซึ่งชือ่มิคจิรวัน  ครั้น 
เวลาเชา  ทานเขาไปบิณฑบาตในนิคมน้ัน  ในเวลานั้นบิดาของพระ 
รัฏฐปาละดูการเขียนอยูที่ศาลากลาง  เห็นพระรัฏฐปาละจําไมได  นึก 
นอยใจเพราะลูกของตนออกบวช  จึงรองวา  สมณะหัวโลนเหลาน้ี 
ทีเดียว  บวชลูกคนเดียวซ่ึงเปนที่รักของเรา  พระรัฏฐปาละไปถึงเรือน 
บิดา  ไมไดอะไรท่ีเขาให  แมแตคําบอกสงใหกลับก็ไมได  ไดอยูแต 
คําดาเทาน้ัน   เวลาน้ัน   ทาสีแหงญาติของรัฏฐปาละคนหนึ่ง กําลัง 
จะท้ิงขนมบูดซึ่งคางคืน  พระรัฏฐปาละจึงพูดกะทาสีนั้นวา  ถาของน้ีมี 
อันจะตองทิ้งเสียเปนธรรมดา  ทานจงเทลงในบาตรของเรานี้เถิด  ทาส ี
นั้นจําเสียงของพระรัฏฐปาละได  เมื่อเทขนมน้ันลงในบาตรก็จําลักษณะ 
มือและเทาได  จึงไปบอกมารดาของพระรัฏฐปาละวา  แมเจาทราบเถิด 
ลูกเจามาถึงแลว  มารดาทราบแลวมีความยินดีพูดวา  ถาเองพูดจริง 
เองจักเปนไทไมตองเปนทาสีแลว  จึงไปบอกบิดาของรัฏฐปาละให 
ทราบ  บิดารบีตามไปพบรัฏฐปาละน่ังฉันขนมบูดนั้นที่เชิงฝาเรือนแหง 
หน่ึง  จึงถามวา  พอรัฏฐปาละ  เคยมีหรือ  เจากินขนมบูดเชนนี้  ควร  
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เจาจะไปเรือนของตนมิใชหรือ ?  คฤหบดี  เรือนของเราผูบวชแลวจัก  
มีแตที่ไหน  เราเปนคนไมมีเรือน  เราไดไปเรือนของทานแลว  ไมได  
อะไรท่ีเขาให  แมแตคําบอกสงใหกลับก็ไมได  ไดอยูแตคําดาเทาน้ัน. 
พอไปเรือนดวยกันเถิด,  คฤหบดี  อยาเลยวันนี้เราฉันแลว  ถาอยางนั้น 
ขอพอจงรับไปฉันในวันพรุงน้ีเถิด.   พระรัฏฐปาละก็รับดวยอาการท่ีนิ่ง 
อยู.  บิดากล็ากลับไป  ครัน้รุงข้ึนพระรัฏฐปาละไปถึงเรือนแลว.  บิดา 
ก็นําเอาสมบัติซึ่งมีอยูในเรือนออกลอแลว  ออนวอนใหสึกออกมาบริโภค 
สมบัติ  พระรัฏฐปาละพูดวา  คฤหบดี  ถาทานจะทําตามคําเรา  เราจะ 
พูด  จงพูดเถิดพอ  ถาอยางนั้น  ทานจงใหทําถุงใหญ ๆ  แลว  กรอก 
เงินทองนี้ใหเต็มแลว  ใหบรรทุกเกวียนขนไปถวงเสียในกระแสนํ้าใน 
ทามกลางแมน้ํา  เราพูดอยางนี้เพราะเหตุอะไร  เพราะเหตุทุกขกายทุกขใจ 
ซึ่งมีเงินทองน้ันเปนเหตุ  จักไมเกิดแกทาน  ครั้นพระรัฏฐปาละพูดอยาง 
นี้แลว  บิดาเสียใจวา  เหตุไฉน  พอรัฏฐปาละพูดแลวอยางนี้  ฝายภริยาเกา 
เขาจับเทาแลวถามวา  ลูกเจา  นางฟาท่ีเปนเหตุใหทานประพฤติพรหม- 
จรรยนั้นมีรปูรางเชนไหน ?  นองหญิง  เราไมไดประพฤติพรหมจรรย 
เพราะเหตุนางฟา   ภริยาเกาน้ันไดฟงพระรัฏฐปาละเรียกตนวานองหญิง 
อยางนั้น  ก็เสียใจ.  พระรัฏฐปาละพูดกะบิดาวา  คฤหบดี  ถาโภชนะจํา 
จะตองให  ทานจงใหเถิด  อยาเบียดเบียนเราใหลําบากเลย.  ฉันเถิดพอ 
ขาวเสร็จแลว  บิดาวาอยางนี้แลว  ก็เลี้ยงพระรัฏฐปาละ  ดวยของเค้ียว 
ของฉันอยางประณีตดวยมือของตนเองจนอ่ิมแลว  พระรัฏฐปาละกลาว 
คาถาอนุโมทนาพอเปนทางใหเกิดสังเวชในรางกายแลว  กลับไปมิคจิรวัน.  
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        ฝายพระเจาโกรัพยะ  เสด็จไปประพาสพระราชอุทยาน  ทอดพระ   
เนตรเห็นพระรัฏฐปาละ  ทรงจําได  เพราะทรงรูจักมาแตเดิม  เสด็จเขา 
ไปใกลตรัสปราศรัยแลว  ประทับราชอาสน  ตรสัถามวา   รฏัฐปาละ 
ผูเจริญ  ความเส่ือมมี  ๔  อยาง  ที่คนบางพวกตองเขาแลวจึงออกบวช 
คือ  แกชรา ๑  เจ็บ  ๑  สิน้โภคทรัพย  ๑  สิ้นญาติ  ๑  คนบางคนแกเฒา 
เปนผูใหญลวงถึงกาลปจฉิมวัยแลว  คิดวา  เดี๋ยวน้ีเราแกแลว  ความท่ี 
เราจะแสวงหาไดซึ่งโภคทรัพยที่ยังไมได  หรือจะทําโภคทรัพยที่ไดแลว 
ใหเจริญข้ึน ไมทําไดงายเลย  ควรเราจะบวชเสียดีกวา  ครั้นคิดอยางนี้ 
แลว  ก็ออกบวช  ถึงคนท่ีเจ็บไขและคนมีโภคทรัพยสิ้นแลว  คนมี 
ญาติสิ้นแลว  ก็คิดเหมือนอยางนั้นจึงออกบวช  สวนทาน  บัดนีก้ําลัง 
เปนหนุมยังเยาวมีผมยังดําสนิท  ประกอบดวยเยาวอันเจริญ  ต้ังอยูในวัย 
ทีแรก  มีความเจ็บไขนอย  มีไฟธาตุยอยอาหารพอเสมอ  รักษารางกาย 
ใหเปนปกติ  ไมเย็นนัก  ไมรอนนัก  อน่ึง  ทานก็เปนลูกแหงตระกูล 
ที่เปนหัวหนาในถุลลโกฏฐิตนิคมน้ี  ไมมีความเสื่อมแหงโภคทรัพย 
ชนในนิคมน้ีเปนญาติมิตรของทานโดยมาก  ความเส่ือม  ๔  อยางนี้ไม 
มีแตทาน  ทานรูเห็นหรือไดฟงอยางไรจึงไดออกบวช.  มหาบพิตร  มีอยู 
ธรรมุทเทศ  (ธรรมท่ีแสดงข้ึนเปนหัวขอ)  ๔  ขอ  ที่พระศาสดาซ่ึงเปน 
ผูรูเห็น  เปนพระอรหันต  จึงออกบวช  ธรรมุเทศ  ๔  ขอน้ัน    ขอ 
ที่  ๑  วา  โลกคือหมูสัตว   อันชราเปนผูนํา ๆ  เขาไปใกล  ไมยัง่ยืน  ขอ 
ที่  ๒  วา  โลกคือหมูสัตว  ไมมีผูปองกัน   ไมเปนผูใหญจําเพาะตน  ขอ  
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ที่  ๓  วา   โลกคือหมูสัตวไมมีอะไรเปนของ ๆ  ตน  จําตองละทิ้งส่ิงท้ังปวงไป  
ขอท่ี  ๔  วาโลกคือหมูสัตว  พรองอยูเปนนิตย  ไมรูจักอ่ิม  เปนทาสแหง  
ตัณหาดังน้ี.  ผูเจริญ  ทานพูดวา  โลกคือหมูสัตว  อันชราเปนผูนํา ๆ เขา 
ไปใกลไมยั่งยืน  ความแหงคําท่ีทานพูดนี้  จะพึงเห็นไดอยางไร.  มหา- 
บพิตร  เมื่อครั้งพระองคยังมีพระชนมายุได  ๒๐  ปหรือ ๒๕  ปทรงชํานาญ 
ในศิลปศาสตร  ชาง  มา  รถ  ธน ู ศัสตรา  พระองคอาจจะสูสงครามดวย 
กําลังพระอุรุและกําลังพระพาหาไดหรือไม.   ขาพเจาอาจสูสงครามได 
บางทีขาพเจาไมเห็นการพลาดพลั้งเสียทวงทีดวยกําลังของตนเลย.  บัดนี ้
พระองคอาจสูสงครามดวยกําลังพระอุรุและกําลังพระพาหา  เหมือน 
อยางนั้นไดหรือไม.  เดี๋ยวน้ี  ขาพเจาแกเฒา  มีอายุได  ๘๐  ปลวงวัยแลว 
บางทีคิดวา  จะเหยียดเทาเขาไปขางนี้เหยียดไปเสียขางอ่ืน.  มหาบพิตร 
พระศาสดาทรงอาศัยเหตุผลนี้แลจึงตรัสธรรมุทเทศขอท่ี ๑ แลว. ผูเจริญ 
ขอน้ีนาอัศจรรย  พระผูมีพระภาคตรัสชอบแลว  เพราะสัตวโลก  อัน 
ชรานําไปเสมอ  ไมยั่งยืน  อีกขอหนึ่ง  ในราชตระกูลนี้  มีหมูชาง  มา  รถ 
พล  ไว  เพ่ือสําหรับตอยุทธ  ในเวลามีอันตรายเกิดข้ึนแกเรา  ทานพูด 
วา  โลกไมมผูีปองกัน  ไมเปนใหญจําเพาะตน  ความแหงคําท่ีทานพูดนั้น 
จะพึงเห็นไดอยางไร.  มหาบพิตร  พระโรคสําหรับพระองคอยางใด 
อยางหน่ึงของพระองค  มีบางหรือไม.  โรคสําหรับตัวของขาพเจามีอยู 
บางคราว  ญาติมิตรตองยืนลอมขาพเจา  ดวยเขาใจวาขาพเจาจักตาย. 
พระองคเรียกใหพระญาติมิตรมาชวยแบงทุกขเวทนาไป  ใหพระองค 
ตองทนรูสึกทุกขเวทนาแตนอยได    หรือพระองคตองเสวยทุกขเวทนา  
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แตผูเดียว.  ขาพเจาเรียกใหเขาชวยไมได  ขาพเจาตองเสวยทุกขเวทนา   
แตผูเดียว.  มหาบพิตร  พระศาสดาอาศัยเหตุนี้แล  จึงตรัสธรรมุท- 
เทศขอท่ี  ๒  แลว.  ผูเจริญ  ขอน้ีนาอัศจรรย  พระผูมีพระภาคตรัส 
ชอบแลว  เพราะโลกไมมีผูปองกัน  ไมเปนใหญจําเพาะตน  ยังอีก 
ขอหนึ่ง  ในราชตระกูลนีม้ีเงินและทองเปนอันมาก  ต้ังอยูทั้งท่ีพ้ืนและ 
เวหาส  ทานพูดวา  โลกไมมีอะไรเปนของตน  จําตองละส่ิงทั้งปวงไป 
ความแหงคําที่ทานพูดนี้จะพึงเห็นไดอยางไร.  มหาบพิตร  ในเวลานี้ 
พระองคถึงพรอมดวยกามคุณ ๕  บําเรอพระองคอยู  พระองคจัก 
ปรารถนาไดหรือวา  ขางหนาเราก็จักอยางนี้  หรือวาผูอ่ืนจะครอบครอง 
สมบัติอันนี้  สวนพระองคก็จะเสด็จไปตามกรรม.  ขาพเจาจักปรารถนา 
อยางนั้นไมได  ผูอ่ืนเขาจักครอบครองสมบัตินี้  สวนขาพเจาก็จักไปตาม 
กรรม.  มหาบพิตร  พระศาสดาทรงอาศัยเหตุนี้แลจึงตรัสธรรมุทเทศขอ 
ที่  ๓  แลว.  ผูเจริญ  ขอน้ีนาอัศจรรย  พระผูมีพระภาคตรัสชอบแลว 
เพราะโลกไมมีอะไรเปนของตน  จําตองละส่ิงทั้งปวงไป  ยังอีกขอหนึ่ง 
ทานพูดวา  โลกพรองอยูเปนนิตย    ไมรูจักอิ่ม  เปนทาสแหงตัณหา 
ความแหงคําที่ทานพูดนี้จะพึงเห็นไดอยางไร.  มหาบพิตร  พระองคทรง 
ครองแหงคําที่ทานพูดนี้จะพึงเห็นไดอยางไร.  มหาบพิตร  พระองคทรง 
ครองแวนแควนกุรุอันกวางใหญนี้หรือ.  อยางนั้นพระเจาขา.  ถามีคนที่ 
ควรเชื่อได  มาแตทิศตะวันออกแลวทูลวา  ขอเดชะ  ขาพเจาไปในทิศ 
ตะวันออก  ไดพบชนบทใหญอันหน่ึง  มั่นค่ังกวางขวาง  มีหมูมนุษย 
เกลื่อนกลน  หมูชาง  มา  รถ  พล  และเงินทองที่ยังไมไดทําเปน 
รูปพรรณบาง  ทําเปนรูปพรรณแลวบาง  ในชนบทน้ันมีอยูมาก  
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สตรีในชนบทน้ันก็มีมาก   พระองคอาจชํานะไดดวยหมูพลประมาณเทาน้ี  
พระองคจะทรงทําอยางไร.  ขาพเจาจักปราบชนบทนั้นครอบครองเอา   
เปนของขาพเจา.  ถามีคนที่ควรเชื่อถือได  มาแตทิศตะวันตก  แตทิศ 
เหนือ  แตทิศใต  แตฝงทะเลฟากโนนแลว  ทลูเหมือนอยางนั้นอีก 
พระองคจะทรงทําอยางไร.  ขาพเจาก็จักปราบชนบทนั้น  ๆ  ครอบครอง 
เอาเปนของขาพเจาอีก.  มหาบพิตร  พระศาสดาทรงอาศัยเหตุนี้แล 
จึงตรัสธรรมุทเทศขอท่ี  ๔ แลว. ผูเจริญ  ขอน้ีเปนอัศจรรย  พระผูมี 
พระภาคตรัสชอบแลว  เพราะโลกพรองอยูเปนนิตย  ไมรูจักอิ่ม  เปนทาส 
แหงตัณหา.  พระรัฏฐปาละทูลเหตุที่ใหตนออกบวชแกพระเจาโกรัพยะ 
อยางนี้แลว  กลับมาอยูในสํานักพระศาสดา  ทานผูนั้นเปนผูบวช 
ดวยศรัทธามาแตเดิม  และกวาจะบวชไดก็แสนจะลําบาก  พระศาสดา 
ทรงยกยองวาเปนยอดของภิกษุผูบวชดวยศรัทธา. 
        สวนกลุบุตรอ่ืน ๆ  ไดฟงธรรมเทศนา  ไดความเชื่อความเลื่อมใส 
แลวบวชในพระศาสนา  ก็ยังมีอีกเปนอันมาก  ไดบรรลุพระอรหัตตผล 
บาง  ไดบรรลุแตเพียงผลเบื้องตํ่าบาง ไมไดบรรลมุรรคผล  เปนแตต้ังตน 
ไวในกัลยาณคุณบาง  ในหมูภิกษุพุทธสาวกน้ัน  มีภิกษุที่ยกข้ึนเปน 
สาวกผูใหญ  ๘๐  รูป  มีจํานวนจะแสดงไวขางหนา  สาวกเหลาน้ีที่มีเรื่อง 
เลามาแลวก็ดี  ไมไดเลาก็ดี  ขาพเจาไมสามารถจะเรียงใหถูกตามลําดับ 
ที่บวชกอนและหลังใหถกูถวนไดหมด  เพราะในหนังสือเกาไมใชศก  ใน 
บางแหงก็ทราบชัดวา  ใครแกใครออนตามท่ีปรากฏในเรื่อง  เชนปญจ- 
วัคคีย  พระยสะกับสหาย  ชฏิลเกา  ๓  คนพ่ีนอง  พระสารีบุตรและพระ  
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โมคคัลลานะ  เหลาน้ีแกออนกวากันโดยลําดับ  ทราบชัดโดยโวหารพูด   
เชนพระมหากัสสปะแกกวาทานท่ีเหลือน้ันเปนตน  ในสาวกเหลาน้ีบาง 
องคก็นิพพานกอนพระศาสดา  มีพระอัญญาโกณฑัญญะ  พระสารีบุตร 
พระโมคคัลลานะ  พระราหุล  เปนตน  บางองคก็นิพพานทีหลัง 
พระศาสดา  มีพระมหากัสสปะ  พระอุปาลิ  พระอนุรุทธะ พระอานนท 
เปนตน  บางองคก็ไมปรากฏวานิพพานกอนหรือหลังพระศาสดา.  
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               จํานวนสาวกผูใหญ ๘๐  รปู   
        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.  อุรเุวลกัสสปะ                ๓๑.  โปสาละ 
        ๑๒.  นทีกัสสปะ                ๓๒.  โมฆราชะ 
        ๑๓.  คยากัสสปะ                ๓๓.  ปงคิยะ 
        ๑๔.  สารีปุตตะ                  ๓๔.  ราธะ 
        ๑๕.  โมคคัลลานะ                ๓๕.  ปุณณมันตานีปุตตะ 
        ๑๖.  มหากัสสปะ                ๓๖.  กาฬุทาย ิ
        ๑๗.  มหากัจจายนะ                ๓๗.  นันทศากยะ 
        ๑๘.  อชิตะ                         ๓๘.  ราหุละ 
        ๑๙.  ติสสเมตเตยยะ                ๓๙.  อุปาล ิ
        ๒๐.  ปณุณกะ                        ๔๐.  ภัททิยศากยราชา  
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        ๔๑.  อนุรุทธะ                        ๖๑.  มหากัปปนะ   
        ๔๒.  อานันทะ                        ๖๒.  สาคตะ 
        ๔๓.  ภัคคุ                         ๖๓.  อุปเสนวังคันตปุตตะ 
        ๔๔.  กมิพิละ                        ๖๔.  เรวต  ขทิรวนิยะ 
        ๔๕.  โสณโกฬิวิสะ         ๖๕.  สวีลิ 
        ๔๖.  รฏัฐปาละ                ๖๖.  พาหิย  ทารุจิริยะ 
        ๔๗.  ปณโฑลภารทวาชะ        ๖๗.  พากุละ 
        ๔๘.  มหาปนถกะ                ๖๘.  ทัพพมัลลปุตตะ 
        ๔๙.  จูลปนถกะ                ๖๙.  มหาอทายิ 
        ๕๐.  โสณกุฏิกัณณะ        ๗๐.  อุปวาณะ 
        ๕๑.  ลกุณฑกภัททิยะ        ๗๑.  เมฆิยะ 
        ๕๒.  สภูุติ                        ๗๒.  นาคิตะ 
        ๕๓.  กงัขาเรวตะ                ๗๓.  จุนทะ 
        ๕๔.  วักกลิ                          ๗๔.  ยโสชะ 
        ๕๕.  กณุฑธานะ                ๗๕.  วังคีสะ 
        ๕๖.  ปลินทวัทฉะ                  ๗๖.เสละ 
        ๕๗.  กมุารกัสสปะ                ๗๗.  มหาปรนัตปะ 
        ๕๘.  มหาโกฏฐิตะ                ๗๘.  สภิยะ 
        ๕๙.  โสภิตะ                        ๗๙.  นาลกะ 
        ๖๐.  นนัทกะ                        ๘๐.  อังคุลิมาละ  
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                                     ปริเฉทท่ี  ๑๓   
        ครั้งหนึ่ง  เมื่อพระศาสดาเสด็จอยูที่นิโครธาราม แขวงกรุงกบิล- 
พัสดุ   นางมหาปชาบดีโคตมีซึ่งเปนพระนานาง  เมื่อพระเจาสุทโธทนะ 
เสด็จทิวงคตแลว  เขาไปเฝาพระศาสดา  ทูลขออนุญาตใหผูหญิงไดบวช 
ในพระธรรมวินัยนี้  พระศาสดา ไมทรงอนุญาต  พระนางเจาทูลออน 
วอนหลายคร้ังก็ไมทรงอนุญาต พระนางเจาเสียพระหฤทัยทรงกันแสง 
เสด็จกลับไป  ครั้นพระศาสดาเสด็จจากกรุงบิลพัสดุ  ถึงเมืองเวสาลี 
ประทับอยูที่ปามหาวัน ณ พระตําหนักมียอด  ฝายนางมหาปชาบดีโคตมี 
ก็ใหตัดพระเมาลีของพระองคเสียแลว  ทรงผากาสาวพัสตรอธิษฐานเพศ 
บรรพชา  จําเพาะพระศาสดา   พรอมดวยนางสากิยานีเปนอันมาก   ไป 
ถึงเมืองเวสาลี  ยืนทรงกนัแสงอยูที่ซุมพระทวาร  พระตําหนักมียอด 
ที่ปามหาวัน  พระอานนทไดเห็นแลว  ถามทราบความวา  พระนางเจา 
ทรงกันแสงเพราะเสียพระหฤทัย  เหตุพระศาสดาไมทรงอนุญาตใหผู 
หญิงบวชในพระธรรมวินัย  ทานส่ังใหพระนางเจาทรงรออยูครูหน่ึง 
กวาทานจะทูลขออนุญาตไดแลว  เขาไปเฝาพระศาสดา  ทูลเรื่องนาง 
มหาปชาบดีโคตมีตัดพระเมาลีทรงผากาสาวพัสตร  พรอมดวยนาง 
สากิยานีเปนอันมาก เสด็จมายืนทรงกันแสงอยูที่ซุมพระทารพระตําหนัก 
ใหทรงทราบแลว  ทลูขอใหทรงอนุญาตใหผูหญิงไดบวชในพระธรรม- 
วินัยเปนหลายครั้ง  พระศาสดาก็ไมทรงอนุญาต  พระอานนทคิดจะ 
ทูลขอโดยอุบายอยางอ่ืน   จึงทูลถามวา   พระองคผูเจริญ   ผูหญิง 
ถาไดบวชในพระธรรมวินัยแลว ควรจะทํามรรคผลใหแจงไดหรือไม ?  



นักธรรมโท - พุทธานุพุทธประวัติ - หนาท่ี 149 

ควร  อานนท.  ถาควร  นางมหาปชาบดีโคตมี  ซึง่เปนพระนานางของ   
พระองค  มีอุปการะมาก  เมื่อพระชนนีของพระองคสิ้นพระชนมแลว 
ไดเปนผูเลี้ยงและถวายนมมา  ขอผูหญิงพึงไดบวชในพระธรรมวินัยนี้ 
เถิด.  อานนท  ถานางมหาปชาบดีโคตมียอมรับครุธรรม  ๘  ประการ 
ขอน้ัน จงเปนอุปสัมปทาของนางเถิด  ครุธรรม ๘  ประการนั้น  คือ :- 
        ขอท่ี  ๑  นางภิกษุณีแมบวชแลวได  ๑๐๐  ป  ตองทําการกราบ 
ไหวลุกตอนรับประนมมือและการอันสมควรอ่ืนๆ   แกภิกษุแมบวช 
แลในวันนั้น. 
        ขอท่ี  ๒  ภิกษุณีอยาพึงอยูจําพรรษาในอาวาสท่ีไมมีภิกษุ. 
        ขอท่ี  ๓ ภิกษุณีตองหวังธรรม ๒  ประการ  คือ  ถามวัน 
อุโบสถ  ๑  เขาไปฟงคําสอน  ๑  แตภิกษุสงฆ  ทุกกึ่งเดือน. 
        ขอท่ี ๔  ภิกษุณีอยูจําพรรษาแลว  ตองปวารณาในสงฆ  ๒  ฝาย 
โดยสถานทัง้ ๓  คือ  โดยไดเห็น  โดยไดยิน  หรอืโดยรังเกียจ. 
        ขอท่ี  ๕  ภิกษุณีตองธรรมที่หนัก  (อาบัติหนัก)  แลว  ตอง 
ประพฤติมานัตในสงฆ  ๒  ฝาย  ปกษหน่ึง  (๑๕ วัน). 
        ขอท่ี  ๖  ภิกษุณีตองแสวงหาอุปสัมปทา  ในสงฆ  ๒  ฝาย  เพ่ือ 
นางสิกขมานาผูศึกษาในธรรม ๖  ประการ (ต้ังแตปาณาติปาตา  เวรมณี 
ถึงวิกาลโภชนา  เวรมณี)  ครบ ๒ ปแลว. 
        ขอท่ี ๗  ภิกษุณีอยาพึงดาอยาพึงเพิดเพยภิกษุ   ดวยอาการ 
อยางใดอยางหนึ่ง. 
        ขอท่ี ๘  ต้ังแตวันนี้เปนตนไป   หามไมใหภิกษุณีวากลาวภิกษุ  
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ไมหามปลอยใหภิกษุวากลาวภิกษุณี.    
        ธรรม  ๘ ประการนี ้ ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชา  ไม 
กาวลวงจนตลอดชีวิต  ถานางมหาปชาบดีโคตมี  ยอมรับครุธรรม ๘ 
ประการนี้  ขอน้ัน  จงเปนอุปสัมปทาของนางเถิด.  พระอานนทจํา 
ครุธรรม  ๘  ประการนั้นไดแลว  ไปบอกแกพระนางเจาตามพระศาสดา 
รับสั่ง.  พระนางเจาตรัสตอบวา  พระอานนทผูเจริญ  ขาพเจายอมรับ 
ครุธรรม ๘ ประการนี้  ปฏิบัติไมกาวลวงจนตลอดชีวิตดวยความยินดี 
เปรียบเหมือนหญิงหรือชายท่ียังรุนสาวรุนหนุม  กาํลังรักแตงกายอาบน้ํา 
สระเกลาแลว  ไดพวกดอกอุบล  หรอืพวงมะลิพวงลําดวนแลวจะพึง 
รับดวยมือทั้ง ๒  แลวต้ังไวบนศีรษะดวยความยินดีฉันนั้น พระอานนท 
ก็กลับมาทูลความท่ีพระนางเจามหาปชาบดีโคตมี  ยอมรับครุธรรม ๘ 
ประการนั้นแลว  นับวาเปนอุปสัมบัน  แกพระศาสดา  ๆ  ตรัสวา 
อานนท  ถาผูหญิงจักไมไดบวชในพระธรรมวินัยนี้แลว  พรหมจรรย 
จักต้ังอยูไดนาน  เพราะผูหญิงไดบวชแลว  พรหมจรรยจักไมต้ังอยูนาน 
เหมือนตระกุลอันใดอันหน่ึง ที่มีผูหญิงมากผูชายนอย  ตระกูลน้ัน 
โจรกําจัดไดงาย  อีกอยางหน่ึง  เหมือนขยอกท่ีลงในนาขาวสาลีที ่
บริบูรณและเพลี้ยที่ลงในไรออย  ชกัใหขาวสาลีในนาและออยในไร 
เสียไป  ไมต้ังอยูนานได  เราบัญญัติครุธรรม  ๘ ประการน้ี  ไมให 
ภิกษุณีกาวลวงตลอดชีวิตเสียกอน  เหมือนบุรุษกั้นทํานบแหงสระใหญ 
กั้นน้ําไมใหไหลออกฉันนั้น. 
        ครั้นนางมหาปชาบดีโคตมี  ไดเปนภิกษุณี  ดวยยอมรับครุ-  
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ธรรม  ๘ ประการอยางนี้แลว  เขาไปเฝาพระศาสดา  กราบทูลถามวา   
ขาพระเจา  จะปฏิบัติในนางสากิยานีเหลาน้ีอยางไร  พระศาสดา  ทรง 
อาศัยเหตุนี้  ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลว  ทรงอนุญาตใหอุปสมบท 
นางสากิยานีเหลาน้ัน  นางภิกษุณีเหลาน้ัน ไดอุปสมบทแตในภิกษุสงฆ 
ฝายเดียวกอน   เพราะภิกษุณียังมีไมครบคณะสงฆ  ภายหลังเมื่อ 
ภิกษุณีมีครบคณะสงฆแลว  ทรงอนุญาตใหภิกษุณีสงฆ  อุปสมบท 
หญิงท่ีใครจะอุปสมบทเสียกอนแลว  จึงพาไปอุปสมบทในภิกษุสงฆ 
อีกเท่ียวหน่ึง  ตามแบบครุธรรมขอท่ี  ๖  นั้น  และทรงอนุญาตให 
ภิกษุณีบวชกุมารีที่มีอายุยังไมครบอุปสมบทเปนสามเณรี  สามเณรีนั้น 
เมื่อมีอายุจวนอุปสมบทได    ใหรับสกิขาสมมติแตภิกษุณีสงฆแลว 
รักษาสิกขาบท  ๖  ประการ  ต้ังแตเวนปาณาติบาต  จนถึงเวนจาก 
วิกาลโภชนใหครบ  ๒  ปกอน  จึงจะอุปสมบทได  นางสามเณรีที่ไดรับ 
สิกขาสมมติอยางนี้  เรียกวาสิกขมานา  ในระหวาง ๒  ปนั้น  ถาลวง 
สิกขาบท  ๖  นั้น  แตอยางใดอยางหน่ึง  ตองนับวันต้ังตนไปใหม 
สวนสิขาบทของสามเณรีอีก  ๔  อยางนั้น  ก็ตองรกัษาเหมือนกัน แตไม 
กวดขันเชนสิกขาบท  ๖  นั้น  หญิงท่ีไดความเชื่อความเลื่อมใสออกบวช 
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)   


