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ขอนอบนอมแดพระผูม ีพระภาคอรหัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น

พุทธวรรคที่ ๑
๑. พุทธาปทาน

วาดวยเหตุใหสําเร็จเปนพระสัพพัญูพุทธเจา
[๑] พระอานนท เวเทหมุนี ผูมีอินทรียอนั สํารวมแลว ไดทูล
ถามพระตถาคตผูประทับอยูในพระเชตวันวิหารวา ไดทราบวา
พระสัพพัญูพุทธเจามีอยูหรือ พระสัพพัญูพุทธเจาเหลานั้น
เปนนักปราชญไดเพราะเหตุอะไร.
ในกาลนั้น พระสัพพัญูพุทธเจาผูประเสริฐ ผูแ สวงหา
คุณใหญ ไดตรัสกะพระอานนทผูเจริญ ดวยพระสุรเสียงอัน
ไพเราะวา ชนเหลาใดไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจา
ทุกพระองค ผูไ มไดความหลุดพนกิเลสในศาสนาของพระชินเจา.
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โดยที่มีพระสัมโพธิญาณนั้นนั่นแลเปนประธาน มีพระอัธยาศัยอันเขมแข็ง มีพระปญญาแกกลา อาจบรรลุความ
เปนพระสัพพัญูได ดวยเดชแหงพระปญญา.
แมเราก็ปรารถนาความเปนพระพุทธเจาไวในพระพุทธเจา
แตปางกอนทั้งหลาย บารมี ๓๐ ถวน ที่จะใหเปนพระธรรม.
ราชา เราก็ไดบําเพ็ญมานับไมถวน.
เราประนมนิ้วทั้ง ๑๐ นมัสการพระโลกนายก พรอมทั้ง
พระสงฆ กราบไหวพระสัมโพธิญาณของพระพุทธเจาผู
ประเสริฐดวยเศียรเกลา.
ในพุทธเกษตรทั้งหลาย มีรัตนะทั้งที่อยูในอากาศและอยู
บนภาคพื้นแผนดินมีประมาณเทาใด ที่ใจจะนึกนํามาได ทั้งหมด ณ ภาคพื้นอันมีรูปยะมีประมาณเทานั้น.
เราไดสรางปราสาทอันลวนแลวดวยรัตนะสูงจรดฟา ตลอด
ภาคพื้นมิใชนอย
ซึง่ มีเสาอันวิจิตรงดงาม สรางจัดจําแนกไวอยางดีมีคา
มาก ซึ่งมีคันทวยหาดวยทองคํา ประดับดวยนกกะเรียน
และฉัตร.
พืน้ ชั้นแรกเปนแกวไพฑูรยงดงามปราศจากไฝฝาคือมลทิน
เกลื่อนกลาดดวยกอบัวหลวง มีพื้นทองคําอยางดี.
พืน้ บางชั้นมีสดี ังแกวประพาฬเปนกิ่งกานนายินดี สีแดง
งดงาม เปลงรัศมีดังสีแมลงคอมทองสวางไสวไปทั่วทิศ.
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มีหนามุข ประตู หนาตาง จัดไวอยางดี มีไพที ๔ ชั้น
มีชวาลา มีพวงอุบะหอมเปนที่รื่นรมยใจ.
บางชั้น มีสีเขียว เหลือง แดง ขาว และดําลวน
ประกอบดวยเรือนยอดประดับดวยรัตนะ ๗.
มีปทุมบานสะพรั่ง งดงามดวยเนื้อและนก ดารดาษดวย
ดาวนักษัตร ประดับดวยรูปดวงจันทรและดวงอาทิตย.
ปกคลุมดวยตาขายทองคํา หอยยอยดวยกระดิ่งทองคํา
ตาขายทองคํานารื่นรมยใจ เปลงเสียงไดดวยแรงลม.
มีหนาตางงดงามดวยสีตาง ๆ คือสีชมพู สีแดง สีเหลือง
และสีทอง มีธงปกไวเปนทิวแถว
แผนกระดานตาง ๆ มากมายหลายรอย ทําดวยเงิน ทํา
ดวยแกวมณี ทับทิม และทําดวยแกวลาย วิจิตรดวยที่นอน
ตาง ๆ ปูดวยผาจากแควนกาสีเนื้อละเอียด.
มีผาหมสีเหลืองทําดวยผากัมพล ผาทุกุลพัสตร ผาเมือง
จีน ผาเมืองปตตุณณะ เราปูเครื่องลาดทุกชนิดดวยใจ. ใน
ชั้นนั้น ๆ ประดับยอดดวยรัตนะ มีคนยืนถือประทีปแกวสวาง
ไสว.
มีเสาระเนียด เสาซุมประตู ทําดวยทองชมพูนุท ทําดวย
ไมแกน และทําดวยเงิน.
มีที่ตอหลายแหงจัดไวเรียบดี วิจิตรดวยบานประตูและ
กลอน ทําปราสาทใหงดงามอยู.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 4

สองขางปราสาทมีกระถางน้ําเต็มเปยมหลายกระถาง ปลูก
ปทุมและอุบลไว.
เรานิรมิตพระพุทธเจาในอดีต ผูเปนนายกของโลกทุก
พระองค พรอมทั้งพระสงฆสาวก ดวยวรรณะและรูปตามปกติ.
พระพุทธเจาทุกพระองคพรอมทั้งพระสาวกเสด็จเขา และ
เขาไปทางประตูนั้น. หมูพระอริยเจานั่งบนตั่งอันลวนแลวดวย
ทองคําลวน ๆ.
พระพุทธเจาทั้งหลายผูยอดเยี่ยมในโลก มีอยูในบัดนี้ก็ดี
ที่ลวงไปแลวก็ดี ที่จะมีมาก็ดี ทุกพระองคไดขึ้นปราสาทของ
เรา.
พระสยัมภูปจเจกพุทธเจาหลายรอยพระองคผูไมพายแพ
ทั้งในอดีตและปจจุบันทั้งหมด ไดขนึ้ ปราสาทของเรา.
มีตนกัลปพฤกษมากมายทั้งที่เปนของทิพยและเปนของ
มนุษย เรานําเอาผาทุกอยางจากตนกัลปพฤกษนั้นนาทําจีวร
ใหทานเหลานั้นครอง.
ของเคีย้ ว ของฉัน ของลิม้ น้ําและขาวมีสมบูรณ เรา
รสอาหารเต็มบาตรงาม อันลวนแลวดวยแกวมณีแลวถวาย.
พระอริยเจาทั้งหลายครองผาทิพย ครองจีวรเนื้อเกลี้ยง
อิ่มหนําสําราญ ดวยน้ําตาลกรวด น้าํ มัน น้ําผึ้ง น้ําออย
มีรสหวานฉ่าํ และดวยขาวปายาส.
หมูพระอริยเจาผูอิ่มหนําดวยขาวปายาสแลวเขาหองแกว
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สําเร็จสีหไสยาบนที่นอนอันควรคามาก ดังไกรสรราชสีห
นอนในถ้ําที่อยูฉะนั้น.
มีสมั ปชัญญะรูสึกตัวอยู สําเร็จสีหไสยาบนที่นอนแลว
ลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิบนที่นอน.
เปนผูเพียบพรอมดวยความยินดีในฌาน อันเปนโคจรของ
พระพุทธเจาทั้งหลาย. บางพระองคแสดงธรรม บางพระองค
แผลงฤทธิ์ บางพระองคเขาอัปปนาฌาน และบางพระองค
เจริญอภิญญาวสี.
ฝายพระพุทธเจาทั้งหลาย แผลงฤทธิ์เปนหลายรอยหลาย
พันองค ถามอารมณคือพระสัพพัญุตญาณกะพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ทานเหลานั้น ตรัสรูฐานะอันละเอียดลึกซึ้งดวย
ปญญา.
พระสาวกทูลถามพระพุทธเจา พระพุทธเจาตรัสถามพระสาวก. ทานเหลานั้นคือพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา
และพระสาวกผูเปนศิษย ตางถามกันและกัน ตางพยากรณ
กันและกัน. ทานเหลานั้นยินดีอยูดวยความยินดีอันนี้ อภิรมย
อยูในปราสาทของเรา มีฉัตรซอน ๆ กันซึ่งมีสีเปลงปลั่งดัง
แกวไพฑูรยตั้งอยู.
ทุก ๆ องคทรงฉัตรอันหอยยอยดวยขายทอง ขจิตดวย
ขายเงิน แสดงดวยขายมุกดา บนพระเศียร. มีเพดานผา
แวววาวดวยดาวทอง หอยพวงมาลัยไวทั้งงดงามตระการตา
ทุก ๆ พระองคทรงไวเหนือพระเศียร.
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มีพวงมาลัยเต็มไปหมด งดงามดวยพวงของหอม เกลือ่ น
กลาดดวยพวงผา ประดับประดาดวยพวงแกว.
เกลื่อนดวยดอกไม งดงามยิ่งนัก อบดวยของหอมที่นา
ยินดี เจิมดวยของหอม มุงดวยเครื่องมุงอันเปนทอง.
ในทิศทั้ง ๔ มีสระโบกขรณี เต็มดวยปทุมและอุบล หอม
ตลบดวยเกสรดอกปทุม ปรากฏดังสีทองคํา. ตนไมทุกตน
รอ ๆ ปราสาทออกดอก และดอกมันเองก็หลนลงโปรยปรายปราสาทของเรา.
ในปราสาทนั้น มีนกยูงรําแพนหาง หงสทิพยสงเสียง
ร่ํารอง และหมูนกการวิกก็ขับขานอยูโดยรอย.
กลองทุกอยางดังขึ้นเอง พิณทุกชนิดก็ดีดขึ้นเอง เครื่อง
สังคีตทุกชนิดก็ขับขานไปรอบปราสาท.
บัลลังกทองใหญสมบูรณดวยรัศมี ไมมีชอง ลวนแลว
ดวยแก จงตั้งอยูในกําหนดพุทธเจาและในหมืน่ จักรวาล
ตนไมประจําทวีปก็สองแสงสวาง เปนตนไมสวางไสวเปน
อยางเดียวกันสืบตอกันไปตั้งหมื่นตน.
หญิงเตนรํา หญิงขับรอง ก็เตนรําขับรองไป หมูนาง
อัปสรผูมีสีตางๆ กัน ปรากฏอยูรอบปราสาท.
เราใหชกั ธงทุกชนิดมี ๕ สี งามวิจิตรไวบนยอดไม ยอด
ภูเขา และบนยอดเขาสิเนรุ.
หมูคน นาค คนธรรพ และเทวดาทุกองคเขามา ทาน
เหลานั้นประนมมือไหวแวดลอมปราสาทอยู.
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กุศลกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เปนกิริยาที่เราจะพึงกระทํา
ดวยกาย วาจา และใจ กุศลกรรมนั้นเรากระทําแลว ได
ไปในไตรทศ.
สัตวเหลาใดผูมีสัญญาก็ตาม ไมมีสัญญาก็ตาม สัตว
เหลานั้นทั้งหมดจงเปนผูมีสวนแหงผลบุญที่เราไดกระทําแลว.
สัตวเหลาใดทราบบุญที่เรากระทําแลว เราใหผลบุญแก
สัตวเหลานั้น บรรดาสัตวเหลานั้น สัตวเหลาใดไมรู ขอ
ทวยเทพจงไปบอกแกสัตวเหลานั้นใหรู.
ปวงสัตวในโลกผูอาศัยอาหารเปนอยูทุกจําพวก ของได
อาหารอันพึงใจ ดวยใจของเรา.
เราใหทานดวยใจ เรายึดถือเอาความเลื่อมใสดวยใจ เรา
บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองค แลวบูชาแกพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย.
เพราะกรรมที่เรากระทําดีแลวนั้น และเพราะการตั้งเจตนา
ไว เราละรางกายมนุษยแลวไดไปยังดาวดึงสพิภพ.
เรายอมรูจักภพทั้งสอง คือความเปนเทวดาและมนุษย
ไมรูจักคติอื่นเลย นี้เปนผลแหงความปรารถนาดวยใจ.
เราเปนใหญกวาเทวดา เปนใหญในมนุษย เปนผูสมบูรณ
ดวยรูปลักษณะไมมีผูเสมอดวยปญญา.
โภชนะตาง ๆ อยางประเสริฐ รัตนะมากมาย และผา
ชนิดตาง ๆ ยอมจากฟากฟาเขามาหาเราพลัน. เราชี้มือไปใน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 8

ที่ใด คือที่แผนดิน ภูเขา บนอากาศ ในน้ํา และในปา
อาหารทิพยยอมเขามาหาเรา.
เราชี้มอื ไปในที่ใด คือที่แผนดิน ภูเขา ในน้ํา และ
ในปา รัตนะทุกอยางยอมเขามาหาเรา.
เราชี้มอื ไปในที่ใด คือที่แผนดิน ภูเขา บนอากาศ ในน้ํา
และในปา ของหอมทุกอยางยอมมาหาเรา.
เราชี้มอื ไปในที่ใด คือที่แผนดิน ภูเขา บนอากาศ
ในน้ํา และในปา. ยวดยานทุกชนิดยอมเขามาหาเรา.
เราชี้มอื ไปในที่ใด คือที่แผนดิน ภูเขา บนอากาศ ใน
น้ํา และในปา ดอกไมทกุ ชนิดยอมเขามาหาเรา.
เราชี้มอื ไปในที่ใด คือที่แผนดิน ภูเขา บนอากาศ ใน
น้ํา และในปา เครื่องประดับยอมเขามาหาเรา.
เราชี้มอื ไปในที่ใด คือที่แผนดิน ภูเขา บนอากาศ ในน้ํา
และในปา ปวงนางกัญญายอมเขามาหาเรา.
เราชี้มอื ไปในที่ใด คือที่แผนดิน ภูเขา บนอากาศ ในน้ํา
และในปา น้ําผึ้ง และน้ําตาลกรดยอมเขามาหาเรา.
เราชี้มอื ไปในที่ใด คือที่แผนดิน ภูเขา บนอากาศ ในน้ํา
และในปา ของเคี้ยวทุกอยางยอมเขามาหาเรา.
เราใหทานอันประเสริฐนั้นในคนไมมีทรัพย คนเดินทาง
ไกล ยาจกและคนเดินทางเปลี่ยว เพื่อตองการบรรลุพระสัมโพธิญาณอันประเสริฐ.
เรายังภูเขาหินใหบนั ลืออยู ขังเขาอันหนาแนนใหกระหึม่
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อยู ยังมนุษยโลก พรอมทั้งเทวโลกใหราเริงอยู จะเปน
พระพุทธเจาในโลก. ทิศทัง้ ๑๐ มีอยูในโลก ที่สุด ยอมไมมี
แกผูไปอยู ก็ในทิศาภาคนั้น มีพุทธเขตนับไมถวน.
รัศมีของเราปรากฏเปลงออกเปนคู ๆ ขายรัศมีมีอยูใ น
ระหวางนี้ เราเปนผูมีแสงสวางมากมาย.
ปวงชนโลกธาตุมีประมาณเทานี้จงเห็นเรา ปวงชน
ทั้งหมดจงมีใจดี จงอนุวัตรตามเราทั้งหมด.
เราตีกลองอมฤตมีเสียงบันลือไพเราะ สละสลวย ปวงชน
ในระหวางนี้ จงไดยินเสียงอันไพเราะของเรา.
เมื่อเมฆฝนคือธรรมตกลง ปวงชนจงเปนผูไมมีอาสวะ
บรรดาชนเหลานั้น สัตวผูเกิดสุดทายภายหลัง จงไดเปน
พระโสดาบัน.
เราใหทานที่ควรให บําเพ็ญศีลโดยไมเหลือ ถึงเนกขัมมบารมีแลวบรรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดม เราสอบถาม
บัณฑิตทั้งหลาย ทําความเพียรอยางสูงสุด ถึงขันติบารมีแลว
บรรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดม.
เรากระทําอธิษฐานมั่นคง บําเพ็ญสัจบารมี ถึงเมตตาบารมีแลวบรรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดม เราเปนผูสม่ําเสมอ
ในอารมณทงั้ ปวง คือในลาภ ความไมมีลาภ สุข ทุกข
สรรเสริญ และการดูหมิน่ บรรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดม.
ทานทั้งหลายจงเห็นความเกียจครานโดยเปนภัย และ
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เห็นความเพียรโดยเปนความเกษม จงปรารภความเพียรเถิด
นี้เปนอนุสาสนีของพระพุทธเจา.
ทานทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยเปนภัย และเห็นความ
ไมวิวาทโดยเปนความเกษม จงสมัครสมานกัน กลาววาจา
ออนหวานแกกัน นี้เปนอนุสาสนีของพระพุทธเจา.
ทานทั้งหลายจงเห็นความประมาทโดยเปนภัย และเห็น
ความไมประมาทโดยเปนความเกษมแลว จงเจริญอัฏฐังคิกมรรค นี้เปนอนุสาสนีของพระพุทธเจา.
พระพุทธเจาและพระอรหันตมากมาย มาประชุมกันโดย
ประการทั้งปวง ทานทั้งหลายจงกราบไหวพระพุทธเจาและ
พระอรหันตทั้งหลายเถิด.
ดวยประการอยางนี้ พระพุทธเจาทั้งหลายเปนอจินไตย
พระธรรมของพระพุทธเจาทั้งหลายเปนอจินไตย เมื่อบุคคล
เลื่อมใสในพระพุทธเจา และพระธรรมอันเปนอจินไตย ยอม
มีวิบากเปนอจินไตยแล.
ทราบวา พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะใหพระอานนทรูพุทธจิตของ
พระองค จึงไดตรัสธรรมบรรยายชื่อวา พุทธาปทานิยะ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
พุทธาปาทานจบบริบูรณ
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วิสุทธชนวิลาสินี
อรรถกถาขุททกนิกาย อปทาน
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

พุทธวรรคที่ ๑
คาถาเริม่ ตนพระคัมภีร
ขาพเจาขอไหวพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด หาบุคคล
เปรียบปานมิได ผูเสด็จขึ้นสูสาครคือไญยธรรม ผูขามสาคร
คือสงสารไดแลว ดวยเศียรเกลา. ขอไหวพระธรรมอันยอด
เยี่ยมสงบละเอียดลึกซึ้ง เห็นไดแสนยาก อันกระทําภพนอย
และภพใหญใหบริสุทธิ์ ซึ่งพระสัมพุทธเจาบูชาแลว ดวย
เศียรเกลา. ขอไหวพระสงฆผูปราศจากทุกข ไมมีเครื่องของ
คือกิเลส ผูเปนทักขิไณยบุคคลผูสูงสุด มีอินทรียสงบ ผู
ปราศจากอาสวะ ดวยเศียรเกลา. ดวยการนอบนอมพระรัตนตรัยอันวิเศษซึ่งขาพเจาไดตั้งใจกระทําโดยพิเศษนั้น ขาพเจา
อันพระเถระทั้งหลายผูเปนปราชญยิ่งกวาปราชญ ผูรูอาคมคือ
พระปริยัติ ผูเปนวิญูชนมียศใหญ ไดขอรองดวยการเอื้อ
เฟอแลว ๆ เลา ๆ เปนพิเศษวา ทานขอรับ ทานควรแตง
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อรรถกถาอปทาน วาดวยเรื่องราวที่เคยประพฤติมาในกาล
กอน. เพราะฉะนั้น ขาพเจาจักแสดงอรรถสังวรรณนา
อันงดงามแหงอปทาน
วาดวยเรื่องราวที่เคยประพฤติมา
ในกาลกอน ซึ่งแสดงขอแนะนําอันพิเศษในพระไตรปฎก
ที่ยังเหลืออยูตามนัยแหงพระบาลีทีเดียว โดยกลาวถึงดวยวิธี
นี้วา เรื่องราวอันดีเยี่ยมนี้ใครกลาว กลาวไวที่ไหน เมื่อไร
และเพื่ออะไร. เพราะฉะนั้น เพื่อความเปนผูฉลาดในนิทาน
ทั้งหลาย ขาพเจาจะกลาววิธีนั้น ๆ อันแปลกจากกันตามที่
เกิดกอนหลัง จะเปนเครื่องทําใหการเลาเรียนและทรงจําได
งายขึ้น.
ในชั้นเดิม เรื่องราวนั้นทานรจนาไวในภาษาสิงหล และ
ในอรรถกถาของเกา ยอมไมใหสําเร็จประโยชนตามที่สาธุชนตองการ เหตุนั้น ขาพเจาจักอาศัยนัยตามอรรถกถาของ
เกานั้น เวนขอความที่คลาดเคลื่อนเสีย ประกาศแตเนื้อความ
ที่พิเศษออกไป จักกระทําการพรรณนาเนื้อความที่แปลกและ
ดีที่สุดแล.
นิทานกถา
ก็เพราะเหตุที่ไดปฏิญาณไววา "เรื่องราวอันดีเยี่ยม ใครกลาว
กลาวไวที่ไหน และกลาวไวเมื่อไร" และวา "ขาพเจาจักทําการพรรณนา
เนื้อความ" ดังนี้ การพรรณนาเนื้อความแหงอปทานนี้นั้น เมื่อขาพเจา
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แสดงนิทานทั้งสามนี้ คือ ทูเรนิทาน (นิทานในกาลไกล) อวิทูเรนิทาน
(นิทานในกาลไมไกล) สันติเกนิทาน (นิทานในกาลใกล) พรรณนาอยู
จักทําใหเขาใจไดแจมเเจงดี เพราะผูฟงอปทานั้น เขาใจแจมแจงมาแต
เริ่มตน เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงจักแสดงนิทานเหลานั้น แลวจึงจะ
พรรณนาอปทานนั้นตอไป.
บรรดานิทานนั้น เบื้องตนพึงทราบปริเฉทคือการกําหนดขั้นตอน
ของนิทานเหลานั้นเสียกอน. ก็กถามรรคที่เลาเรื่องตั้งแตพระมหาสัตว
กระทําอภินิหาร ณ เบื้องบาทมูลแหงพระพุทธทีปงกรจนถึงจุติจากอัตภาพ
พระเวสสันดรบังเกิดในสวรรคชั้นดุสิต จัดเปนทูเรนิทาน. กถามรรคที่
เลาเรื่องตั้งแตจุติจากสวรรคชั้นดุสิต จนถึงบรรลุพระสัพพัญุตญาณที่
ควงไมโพธิ์จัดเปนอริทูเรนิทาน. สวนสันติเกนิทาน จะหาไดในที่นั้น ๆ
แหงพระองคเมื่อประทับอยูในที่นั้น ๆ แล.
ทูเรหิทานกถา
ในนิทานเหลานั้น ที่ชื่อวาทูเรนิทานมีดังตอไปนี้
เลากันมาวา ในทีส่ ุดสี่อสงไขยยิ่งดวยกําไรแสนกัปนับแตภัทรกัป
นี้ไป ไดมีนครหนึ่งนามวา อมรวดี ในนครนั้น มีพราหมณชื่อสุเมธ
อาศัยอยู เขามีกําเนิดมาดีทั้งสองฝาย คือฝายมารดาและฝายบิดา
มีครรภอันบริสุทธิ์นับไดเจ็ดชั่วตระกูล ใคร ๆ จะคัดคานดูถูกเกี่ยวกับ
เรื่องชาติมิได มีรูปสวยนาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยผิวพรรณอันงามยิ่ง
เขาไมกระทําการงานอยางอื่นเลย ศึกษาแตศิลปะของพราหมณเทานั้น.
มารดาบิดาของเขาไดถึงแกกรรมเสียตัง้ แตเขายังรุนหนุม ตอมาอํามาตย
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ผูจัดการผลประโยชนของเขานําเอาบัญชีทรัพยสนิ มา เปดหองอันเต็ม
ดวยทอง เงิน แกวมณี และแกวมุกดาเปนตน แลวบอกใหทราบถึง
ทรัพยตลอดเจ็ดชั่วตระกูลวา ขาแตกุมาร ทรัพยสนิ เทานี้ เปนของมารดา
เทานี้เปนของบิดา เทานี้เปนของปูตาและทวด แลวเรียนวา ขอทานจง
ครอบครองทรัพยสินมีประมาณเทานี้เถิด. สุเมธบัณฑิตคิดวา บิดาและปู
เปนตนของเราสะสมทรัพยนี้ไวแลว เมื่อไปสูปรโลกจะถือเอาแมทรัพย
กหาปณะหนึ่งไปดวยก็หามิได แตเราควรจะทําเหตุที่จะถือเอาทรัพยไป
ใหได ครั้นคิดแลวเขาจึงกราบทูลแดพระราชา ใหตีกลองปาวรองไปใน
พระนคร ใหทานแกมหาชนแลวบวชเปนดาบส. ก็เพื่อที่จะใหเนื้อความ
นี้แจมแจง ควรจะกลาวสุเมธกถาไว ณ ที่นี้ดวย. แตสุเมธกถานี้นั้นมีมา
แลวในพุทธวงศโดยสิ้นเชิงก็จริง ถึงกระนั้นก็ไมคอยจะปรากฏชัดแจงนัก
เพราะมีมาโดยเปนคาถาประพันธ เพราะฉะนั้น ขาพเจาจักกลาวสุเมธกถา
นั้น พรอมทัง้ คําที่แสดงคาถาประพันธไวในระหวาง ๆ ดวย.
สุเมธกถา
ก็ในทีส่ ุดแหงสี่อสงไขยยิ่งดวยกําไรอีกแสนกัป ไดมีพระนครได
นามวา อมรวดี และอีกนามหนึ่งวา อมร อึกทึกไปดวยเสียง ๑๐ ประการ
ซึ่งทานหมายกลาวไวในพุทธวงศวา
ในสื่อสงไขยยิ่งดวยกําไรแสนกัป มีพระนครหนึ่งนามวา
อมร เปนเมืองสวยงามนาดู นารื่นรมยใจ สมบูรณดวยขาว
และน้ํา อึกทึกไปดวยเสียง ๑๐ ประการ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทสหิ สทฺเทหิ อวิวิตฺต ความวา
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ไดเปนเมืองอึกทึกดวยเสียงทั้ง ๑๐ ประการเหลานี้ คือ เสียงชาง เสียงมา
เสียงรถ เสียงกลอง เสียงตะโพน เสียงพิณ เสียงขับรอง เสียงสังข
เสียงสัมมตาล (ดนตรีชนิดหนึ่งทําดวยไม) และเสียงที่ ๑. วา เชิญกิน
เชิญดื่ม เชิญขบเคี้ยว. ก็ทานถือเอาเพียงเอา เทศของเสียง ๑๐ ประการ
นั้นเทานั้น แลวกลาวคาถานี้ไวในพุทธวงศวา
กึกกองดวยเสียงชาง เสียงมา เสียงกลอง เสียงสังข
เสียงรถ และเสียงเชิญดวยขาวและน้ําวา เชิญกิน เชิญดื่ม.
แลวจึงกลาวตอไปวา
พระนครอันสมบูรณดวยองคประกอบทุกประการ เพียบ
พรอมดวยกิจการทั้งปวง สมบูรณดวยรัตนะทั้ง ๗ ขวักไขว
ไปดวยเหลาชนนานาชาติ มั่งคั่งประหนึ่งเทพนคร เปนที่อยู
อาศัยของคนมีบุญ.
ในนครอมรวดี พราหมณนามวา สุเมธ มีสมบัตสิ ะสม
ไวหลายโกฏิ มีทรัพยและขาวเปลือกมากหลาย เปนผูค งแก
เรียน ทรงจํามนตได เรียนจบไตรเพท ถึงความสําเร็จใน
ลักขณศาสตร อิติหาสศาสตร และธรรมเนียมพราหมณ
ของตน.
อยูมาวันหนึ่ง สุเมธบัณฑิตนั้นอยูในที่ลับ ณ พื้นปราสาทชั้นบน
อันประเสริฐ นั่งขัดสมาธิคิดอยูอยางนี้วา ดูกอนบัณฑิต ธรรมดาวาการถือ
ปฏิสนธิในภพใหมเปนทุกข การแตกทําลายแหงสรีระในที่ที่เกิดแลว ๆ
ก็เปนทุกขเหมือนกัน อันตัวเรายอมมีความเกิด ความแก ความเจ็บไข
ความตายเปนธรรมดา เราผูเปนอยางนี้ ควรแสวงหาอมตมหานิพพาน
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อันไมเกิด ไมแก ไมเจ็บ ไมตาย ไมมีทุกข มีความสุข เยือกเย็น
เปนทางสายเดียวที่พนจากภพ มีปกตินําไปสูพระนิพพาน จะพึงมีแนนอน.
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ตอนนั้น เราอยูในที่สงบนั่งคิดอยางนี้วา การเกิดในภพ
ใหม และการแตกทําลายของสรีระเปนทุกข. เรานั้นมีความ
เกิด ความแก ความเจ็บไขเปนธรรมดา จักแสวงหาพระนิพพาน อันไมแก ไมตาย เปนแดนเกษม.
ไฉนหนอ เราพึงไมเยื่อใย ไรความตองการ ละทิ้งรางกาย
เนา ซึ่งเต็มดวยซากศพนานาชนิดนี้เสีย แลวไปเสีย
ทางนั้นมาอยู และจักมี ทางนั้น ไมอาจเปนเหตุหามิได
เราจักแสวงหาทางนั้น เพื่อหลุดพนจากภพใหได.
ตอแตนั้น ก็คิดใหยิ่งขึ้นไปอีกอยางนี้วา เหมือนอยางวา ชื่อวาสุข
เปนปฏิปกษตอทุกข ยอมมีอยูในโลกฉันใด เมื่อภพมีอยู แมสิ่งที่ปราศจาก
ภพอันเปนปฏิปกษตอภพนั้น ก็พึงมีฉันนั้น และเมื่อความรอนมีอยู
แมความเย็นอันเปนเครื่องสงบควานรอนนั้น ก็ยอ มมีอยู ฉันใด แม
พระนิพพานอันเปนเครื่องสงบระงับไฟคือราคะเปนตน ก็พึงมี ฉันนั้น
แมธรรมอันงดงาม ไมมีโทษ เปนปฏิปกษตอธรรมอันเปนบาปลามก
ก็ยอมมีอยู ฉันใด เมื่อความเกิดอันลามกมีอยู แมพระนิพพานกลาวคือ
การไมเกิด เพราะความเกิดทั้งปวงหมดสิ้นไป ก็พึงมี ฉันนัน้ . เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา.
เมือ่ ทุกขมีอยู แมสุขก็ยอมมี ฉันใด เมือ่ ภพมีอยู
แมความไมมมี ีภพ ก็พึงปรารถนาได ฉันนั้น.
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เมือ่ ความรอนมีอยู ความเย็นอีกอยาง ก็ตองมี ฉันใด
เมื่อไฟสามกองมีอยู แมความดับเย็น ก็พึงปรารถนาได
ฉันนั้น.
เมือ่ ความชั่วมีอยู ความดีงาม ก็ตองมี ฉันใด เมื่อความ
เกิดมีอยู แมความไมเกิด ก็พึงปรารถนาได ฉันนั้น.
ทานคิดขออื่นตอไปอีกวา บุรุษผูตกลงไปในหลุมคูถ. เห็นสระใหญ
ดาดาษดวยดอกปทุม ๕ สีแตไกล ควรแสวงหา (ทางไป) สระนั้นวา
เราจะไปยังสระใหญนั้นทางไหนหนอ การไมแสวงหาสระนั้น หาเปน
โทษผิดของสระไม เปนโทษผิดของบุรุษนั้นเทานั้น ฉันใด เมื่อสระน้ํา
คือพระอมตมหานิพพานอันเปนเครื่องชําระมลทิน คือกิเลส มีอยู การ
ไมแสวงหาสระน้ํา คืออมมหานิพพานนั้น หาไดเปนโทษผิดของสระน้ํา
คืออมตมหานิพพานไม เปนโทษผิดของบุรุษนั้นเทานั้น ฉันนั้นเหมือน
ดัน. อนึ่ง บุรุษถูกพวกโจรลอม เมื่อทางหนีมีอยู ถาเขาไมหนีไป
ขอนั้นหาเปนโทษผิดของทางไม แตเปนโทษผิดของบุรุษนั้นเทานั้น
ฉันใด บุรษุ ผูถูกกิเลสทั้งหลายหอหุมยึดไว เมื่อทางอันเยือกเย็นเปนที่
ไปสูพระนิพพานมีอยู แตไมแสวงหาทาง หาเปนโทษผิดของทางไม แต
เปนโทษผิดของบุรุษเทานั้น ฉันนั้นเหมือนกัน. อนึ่ง บุรุษผูถูกพยาธิเบียดเบียน เมื่อหมอผูเยียวยาพยาธิมีอยู ถาไมหาหมอใหเยียวยาพยาธินั้น
ขอนั้นหาเปนโทษผิดของหมอไม แตเปนโทษผิดของบุรุษเทานั้น ฉันใด
ผูใดถูกพยาธิคือกิเลสเบียดเบียน ไมแสวงหาอาจารยผูฉลาดในทางเปน
ที่เขาไปสงบกิเลสซึ่งมีอยู ขอนั้นเปนโทษผิดของผูนั้นเทานั้น หาเปน
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โทษผิดของอาจารยผูทํากิเลสใหพินาศไม ฉันนัน้ เหมือนกัน. เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา
บุรุษผูตกอยูในหลุมคูถ เห็นสระมีน้ําเต็มเปยม ไมไปหา
สระนัน้ ขอนั้นหาเปนโทษผิดของสระไม ฉันใด เมื่อสระคือ
อมตะสําหรับเปนเครื่องชํามลทินคือกิเลสมีอยู เขาไมไปหา
สระนัน้ ขอนั้นหาเปนโทษผิดของสระคืออมตะไม ฉันนั้น
คนเมื่อถูกศัตรูรุมลอม เมื่อทางหนไปมีอยู ก็ไมหนีไป
ขอนั้นหาเปนโทษผิดของทางไม ฉันใด คนที่ถูกกิเลสกลุมรุม
เมื่อทางปลอดภัยมีอยู ไมไปหาทางนั้น ขอนั้นหาเปนโทษ
ผิดของทางที่ปลอดภัยนั้นไม ฉันนั้น.
คนผูเจ็บปวย เมื่อหมอรักษาโรคมีอยู ไมยอมใหหมอ
รักษาความเจ็บปวยนั้น ขอนั้นหาเปนโทษผิดของหมอนัน้ ไม
ฉันใด คนผูไดรับทุกขถูกความเจ็บปวย คือกิเลสเบียดเบียน
แลวไมไปหาอาจารยนั้น ขอนัน้ หาเปนโทษผิดของอาจารยผู
แนะนําไม ฉันนั้นเหมือนกัน.
ทานยังคิดขออื่นตอไปอีกวา คนผูชอบแตงตัว พึงทิ้งซากศพที่
คลองคออยูแลวไปสบาย ฉันใด แมเราก็พึงทิ้งรางกายเปอยเนานี้เสีย ไม
มีอาลัยหวงใยเขาไปยังนครคือนิพพาน ฉันนั้น.
อนึ่ง ชายหญิงทั้งหลายถายอุจจาระและปสสาวะรดบนพื้นอันสกปรก
ยอมไมเก็บอุจจาระหรือปสสาวะนั้นใสพก หรือเอาชายผาหอไป ตาง
รังเกียจ ไมมีความอาลัยเลยกลับทิ้งไปเสีย ฉันใด แมเราก็เปนผูไมมี
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ความอาลัย ควรละทิ้งรางกายอันเปอยเนา เขาไปยังนครคือพระอมตนิพพาน ฉันนั้น.
อนึ่ง ธรรมดานายเรือไมมีความอาลัยทิ้งเรือลําเกาคร่ําคราไป ฉันใด
แมเราก็ละทิ้งรางกายนี้อันมีของไมสะอาดไหลออกทางปากแผลทั้ง ๙ แหง
ไมมีความหวงใย เขาไปยังนิพพานบุรี ฉันนั้น.
อนึ่ง บุคคลพกพาเอารัตนะตาง ๆ เดินทางไปกับพวกโจร เพราะ
กลัวรัตนะของตนจะฉิบหาย จึงทั้งพวกโจรนั้นเสีย แลวเดินทางที่ปลอดภัย
ฉันใด กรัชกายแมนี้ก็เปนเสมือนโจรปลนรัตนะ ฉันนั้น.
ถาเราจักกระทําความอยากไวในกรัชกายนี้ ธรรมรัตนะคืออริยมรรค
กุศลของเราจักพินาศไป เพราะฉะนั้น เราละทิ้งกายนี้อันเสมือนกับโจร
แลวเขาไปยังนคร คือพระอมตมหานิพพาน จึงจะควร. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา
บุรุษปลดเปลื้องซากศพที่นาเกลียด ซึ่งผูกไวที่คอออกเสีย
แลวไป มีความสุขอยูอยางเสรีโดยลําพังตนเองไดฉันใด คน
ก็ควรละทิ้งรางกายเนาที่มากมูลดวยซากศพนานาชนิด ไมมี
อาลัย ไมมีความตองการไปเสีย ฉันนั้น.
ชายหญิงทั้งหลายถายกรีสลงในที่ถายอุจจาระ เปนผูไม
อาลัย ไมตองการไปเสีย ฉันใด เราก็ฉันนัน้ เหมือนกัน จะ
ละทิ้งรางกายนี้ อันเต็มดวยซากศพนานาชนิด แลวไปเสีย
เหมือนคนถายอุจจาระแลวละทิ้งสวมไป ฉันนั้น.
เจาของละทิ้งเรือเกาคร่ําคราผุพัง น้ํารัว่ เขาไปได ไมมี
ความอาลัย ไมมีความตองการไปเสีย ฉันใด เราก็ฉันนั้น
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เหมือนกัน จักละทิง้ รางกายนี้ ซึ่งมีชองเกาชองหลั่งไหลออก
เปนนิจไปเสีย เหมือนเจาของทิ้งเรือเกาไปฉะนั้น.
บุรุษเดินไปกับพวกโจร ถือหอของไปดวย เห็นภัยที่จะ
เกิดจาการตัดหอของ จึงทิ้งพวกโจรไป แมฉันใด กายนี้ก็
ฉันนั้นเหมือนกัน เสมือนมหาโจร เราจักละทิ้งกายนี้ไปเสีย
เพราะกลัวแตการตัดกุศลใหขาด.
สุเมธบัณฑิต คิดเนื้อความอันประกอบดวยเนกขัมมะนี้ ดวยอุปมา
ชนิดตาง ๆ อยางนี้แลว สละกองโภคทรัพยนัยไมถวนในเรือนของตน
แกเหลาชนมีคนกําพราและคนเดินทางเปนตน ตามนัยที่ไดกลาวมาแลว
ในหนหลัง ใหมหาทาน ละวัตถุกาม และกิเลสกามทั้งหลาย แลว
ออกจากอมรนครคนเดียวเทานั้น อาศัยภูเขาชื่อธรรมิกะในปาหิมพานต
สรางอาศรม สรางบรรณศาลาและที่จงกรมใกลอาศรมนั้น เพือ่ จะละโทษ
คือนิวรณ ๕ และเพื่อจะนํามาซึ่งพละกลาวคืออภิญญาอันประกอบดวยคุณ
อันเปนเหตุ ๘ ประการ ซึ่งทานกลาวไดโดยนัยมีอาทิวา เมื่อจิตตั้งมั่น
แลวอยางนี้ ดังนี้ จึงละทิ้งผาสาฏกที่ประกอบดวยโทษ ๙ ประการ ไวใน
อาศรมบทนั้น แลวนุง หมผาเปลือกไมที่ประกอบดวยคุณ ๑๒ ประการ
บวชเปนฤๅษี. ทานบวชอยางนี้แลว ละทิ้งบรรณศาลานั้นอันเกลื่อนกลน
ดวยโทษ ๘ ประการ เขาไปยังโคนไมอันประกอบดวยคุณ ๑๐ ประการ
เลิกละธัญญวิกัติ ขาวชนิดตาง ๆ ทุกชนิด หันมาบริโภคผลไมปา เริ่ม
ดังความเพียรดวยอํานาจการนั่ง การยืน และการจงกรม ภายใน ๗ วัน
นั่นเอง ก็ไดสมาบัติ ๘ และอภิญญา ๕ ทานไดบรรลุอภิญญาพละ
ตามที่ปรารถนา ดวยประการอยางนี้. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 21

เราคิดอยางนี้แลว ไดใหทรัพยหลายรอยโกฏิแกคนยาก
จนอนาถา แลวเขาไปสูปาหิมพานต. ในที่ไมไกลปาหิมพานต
มีภูเขาชื่อธรรมิกะ เราสรางอาศรมอยางดีไว สรางบรรณศาลาอยางดีไว ทั้งยังสรางที่จงกรมอันเวนจากโทษ ๕ ประการ
ไวใกลอาศรมนั้น เราไดอภิญญาพละอันประกอบดวยคุณ ๘
ประการ.
เราเลิกใชผาสาฎกอันประกอบดวยโทษ ๙ ประการ หัน
มานุงหมผาเปลือกไม อันประกอบดวยคุณ ๑๒ ประการ.
เราละทิ้งบรรณศาลาอันเกลื่อนกลนดวยโทษ ๑๐ ประการ เขา
ไปสูโคนไมอันประกอบดวยคุณ ๑๐ ประการ เราเลิกละขาว
ที่หวานที่ปลูกโดยสิ้นเชิง หันมาบริโภคผลไมที่หลนเอง ที่
สมบูรณดวยคุณเปนอเนกประการ เราเริม่ ตั้งความเพียรในที่
นั่งที่ยืนและที่จงกรม ในอาศรมบทนั้น ภายใน ๗ วัน เรา
ก็ไดบรรลุอภิญญาพละ ดังนี้.
ก็ดวยบาลีวา อสฺสโม สุกโค มยฺห ปณฺณสาลา สุมาปตา นี้ ใน
คาถานั้นทานกลาวถึงอาศรม บรรณศาลา และที่จงกรม ไวราวกะวา
สุเมธบัณฑิตสรางดวยมือของตนเอง แตในคาถานี้ มีเนื้อความดังตอไปนี้ :ทาวสักกะทรงเห็นพระมหาสัตววา เขาปาหิมพานตแลว วันนี้จัก
เขาไปถึงธรรมิกบรรพต จึงตรัสเรียกวิสสุกรรมเทพบุตรมาสั่งวา นี่แนะ
พอ สุเมธบัณฑิตออกไปดวยคิดวา จักบวช เธอจงเนรมิตที่อยูใหแก
สุเมธบัณฑิตนั้น. วิสสุกรรมเทพบุตรนั้นรับพระดํารัสของทาวสักกะนั้น
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แลว จึงเนรมิตอาศรมอันนารื่นรมย บรรณศาลาอันสนิทดี และที่จงกรม
อันรื่นรมยใจ. แตพระผูมีพระภาคเจา ทรงหมายเอาอาศรมบทนั้นอัน
สําเร็จดวยบุญญานุภาพของพระองคในครั้งนั้น จึงตรัสวา ดูกอนสารีบุตร
ที่ภูเขาธรรมิกบรรพตนั้น.
อาศรมเราไดสรางไดดีแลว บรรณศาลาเราไดสรางไว
อยางดี เราไดสรางที่จงกรมอันเวนจากโทษ ๕ ประการไวใกล
อาศรมนั้นดวย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุกโต มยฺห แปลวา เราสรางอาศรม
ไวดีแลว. บทวา ปณฺณสาลา สุมาปตา ความวา แมศาลามุงดวยใบไม
เราก็ไดสรางไวอยางดี.
บทวา ปฺจโทสวิวชฺชิต ความวา ชื่อวา โทษของที่จงกรมมี ๕
อยาง เหลานี้ คือ แข็งและขรุขระ ๑ มีตนไมภายใน ๑ ปกคลุมดวย
รกชัฏ ๑ แคบเกินไป ๑ กวางเกินไป ๑.
จริงอยู เมื่อพระโยคีจงกรมบนที่จงกรม มีพื้นดินแข็งและขรุขระ
เทาทั้งสองจะเจ็บปวดเกิดการพองขึ้น จิตไมไดความแนวแน กัมมัฏฐาน
จะวิบัติ แตกัมมัฏฐานจะถึงพรอม ก็เพราะไดอาศัยการอยูผาสุกในพื้นที่
ออนนุมและเรียบ เพราะฉะนั้น พึงทราบวา พืน้ ที่แข็งและขรุขระเปน
โทษประการที่ ๑.
เมื่อมีตนไมอยูภายใน หรือทามกลาง หรือที่สุดของที่จงกรม เมื่อ
อาศัยความประมาทเดินจงกรม หนาผากหรือศีรษะยอมกระทบ เพราะฉะนั้น ที่จงกรมมีตนไมอยูภายใน จึงเปนโทษประการที่ ๒
พระโยคีเมื่อจงกรมอยูในที่จงกรมอันปกคลุมดวยชัฏหญาและเถาวัลย
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เปนตน ในเวลามืดค่ําก็จะเหยียบงูเปนตนตาย หรือถูกงูเปนตนนั้นกัดได
รับทุกขเวทนา เพราะฉะนั้น ที่จงกรมอันปกคลุมดวยชัฏ (รกรุงรัง) จึง
เปนโทษประการที่ ๓
เมื่อพระโยคีจงกรมอยูในที่จงกรมแคบเกินไป โดยความกวาง
ประมาณศอกหนึ่งหรือครึ่งศอก เล็บบาง นิ่วบาง จะสะดุดขอบจงกรม
เขาแลวจะแตก เพราะฉะนั้น ที่จงกรมแคบเกินไป จึงเปนโทษประการ
ที่ ๔
เมื่อพระโยคีจงกรมอยูในที่จงกรมกวางเกินไป จิตยอมพลาน ไม
ไดความแนวแน เพราะฉะนั้น ความที่จงกรมกวางเกินไป จึงเปนโทษ
ประการที่ ๕.
ก็ที่อนุจงกรม สวนกวางประมาณศอกหนึ่งในดานทั้งสอง ประมาณ
ดานละหนึ่งศอก. ที่จงกรมสวนยาว ประมาณ ๖๐ ศอก พืน้ ออนนุม
เกลี่ยทรายไวเรียบ ยอมควร เหมือนที่จงกรมของพระมหามหินทเถระผู
ทําชาวเกาะใหเลื่อมใสในเจติยคีรีวิหาร ที่จงกรมของทานไดเปนเชนนั้น.
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เราไดสรางที่จงกรมอันเวนจากโทษ ๕
ประการ ไวใกลอาศรมนัน้ .
บทวา อฏคุณสมุเปต ไดแก ประกอบดวยสมณสุข ๘ ประการ
ชื่อวาสมณสุข ๘ ประการ เหลานี้ คือ ไมมีการหวงแหนทรัพยและขาวเปลือก ๑ แสวงหาบิณฑบาตที่ไมมีโทษ ๑ บริโภคบิณฑบาตที่เย็น ๑
ไมมีกิเลสอันเปนเหตุบีบคั้นชาวรัฐ ในเมื่อราชสกุลบีบคั้นชาวรัฐถือเอา
ทรัพยที่มีคา หรือดีบุกและกหาปณะเปนตน ๑ ปราศจากความกําหนัด
ดวยอํานาจความพอใจในเครื่องอุปกรณทั้งหลาย ๑ ไมกลัวโจรปลน ๑
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ไมตองคลุกคลีกับพระราชา และมหาอํามาตยของพระราชา ๑ ไมถูกขัด
ขวางในทิศทั้งสี่ ๑. ทานกลาวอธิบายไววา ผูอยูในอาศรมนั้นสามารถ
ไดรับความสุขทั้ง ๘ ประการนี้ เราจึงสรางอาศรมนั้นอันประกอบดวย
คุณ ๘ ประการนี้.
บทวา อภิฺาพลมาหรึ ความวา ภายหลังเมื่อเราอยูในอาศรม
นั้นกระทํากสิณบริกรรม แลวเริม่ วิปสสนาโดยความเปนของไมเที่ยง
และโดยความเปนทุกข เพื่อตองการใหอภิญญาและสมาบัติเกิดขึ้น แลว
จึงไดวิปสสนาพละอันทรงเรี่ยวแรง อธิบายวา เราอยูในอาศรมนั้น
สามารถนําเอาพละนั้นมาได ดวยประการใด เราไดสรางอาศรมนั้นให
สมควรแกวิปสสนาพละ เพื่อตองการอภิญญา ดวยประการนั้น.
ในคําวา สาฏก ปชหึ ตตฺถ นวโทสมุปาคต นี้ มีคําที่จะกลาวไป
โดยลําดับดังตอไปนี้ :ไดยินวาในกาลนั้น เมื่อวิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตอาศรมที่ประกอบ
ดวยกระทอมที่เรน และที่จงกรมเปนตน ดารดาษดวยไมดอกและไดผล
นารื่นรมย มีบอน้ํามีรสอรอย ปราศจากเนื้อรายและนกที่มีเสียงรองนา
สะพรึงกลัว ควรแกความสงบสงัด จัดพนักพิงไวในที่สุดทั้งสองดานแหงที่
จงกรมอันตกแตงแลว เนรมิตศิลามีสีดังถั่วเขียว มีพื้นเรียบ ไวในทาม
กลางที่จงกรม เพื่อจะไดนั่ง สําหรับภายในของบรรณศาลา ไดเนรมิต
สิ่งของทุกอยางที่จะเปนไปเพื่อเกื้อกูลแกบรรพชิตอยางนี้ คือบริขารดาบส
มีชฎาทรงกลม ผาเปลือกไม ไมสามงาม และคนโทน้ําเปนตน ที่
ปะรํามีหมอน้ํา สังขตักน้ําดื่ม และขันตักน้ําดื่ม ที่โรงไฟมีกระเบื้อง
รองถานและฟนเปนตน ที่ฝาบรรณศาลาไดเขียนอักษรไววา ใคร ๆ มี
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ประสงคจะบวช จงถือเอาบริขารเหลานี้แลวบวชเถิด เสร็จแลวกลับไป
ยังเทวโลก สุเมธบัณฑิตตรวจที่อันผาสุกอันสมควรแกการอยูอาศัยของตน
ตามแนวซอกเขา ณ เชิงเขาหิมพานต ไดเห็นอาศรมอันนารื่นรมยซึ่งทาว
สักกะประทาน อันวิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตไว ณ ที่แมน้ําไหลกลับ จึง
ไปยังทาวที่จงกรม มิไดเห็นรอยเทา จึงคิดวาบรรพชิตทั้งหลายแสวงหา
ภิกษาหารในหมูบานใกล เหน็ดเหนื่อยมาแลว จักเขาไปบรรณศาลาแลว
นั่งอยูเปนแนแท จึงรออยูหนอยหนึ่งแลวคิดวา ชักชาเหลือเกิน เรา
อยากจะรูนัก จึงเปดประตูบรรณศาลาเขาไปขางในแลวมองดูรอบ ๆ ได
อานอักษรที่ฝาผนังแผนใหญ แลวคิดวา กัปปยบริขารเหลานี้เปนของเรา
เราจักถือเอากัปปยบริขารเหลานี้บวช จึงเปลื้องคูผาสาฎกที่ตนนุงหมทิ้ง
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เราละทิ้งผาสาฎกไวในบรรณศาลานั้น
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนสารีบุตร เราเขาไปอยางนี้แลวเปลื้อง
ผาสาฎกไวในบรรณศาลานั้น.
ดวยบทวา นวโทหสมุปาคต นี้ ทานแสดงวา เราเมื่อจะละทิ้งผา
สาฎก เพราะไดเห็น โทษ ๙ ประการ จึงไดละทิ้งไปเสีย. จริงอยู สําหรับ
ผูบวชเปนดาบส โทษ ๙ ประการยอมปรากฏในผาสาฎก คือความเปน
ของมีคามาก เปนโทษอันหนึ่ง. เกิดขึ้นเพราะเกี่ยวเนื่องกับคนอื่น เปน
โทษอันหนึ่ง, เศราหมองเร็วเพราะการใชสอย เปนโทษอันหนึ่ง, เพราะ
วาผาสาฎกเศราหมองแลว จะตองซักตองยอม. การที่เกาไปเพราะการ
ใชสอย เปนโทษอันหนึ่ง, จริงอยู สําหรับผาที่เกาแลว จะตองทําการ
ชุนหรือทําการปะผา. แสวงหาใหมกวาจะไดก็แสนยาก เปนโทษอันหนึ่ง,
ไมเหมาะสมแกการบวชเปนดาบส เปนโทษอันหนึ่ง, เปนของทั่วไปแก
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ศัตรู เปนโทษอันหนึ่ง, เพราะวา จะตองคุมครองไวโดยประการที่ศัตรู
จะถือเอาไปไมได. การอยูในฐานะเปนเครื่องประดับของผูใชสอย เปน
โทษอันหนึ่ง เปนความมักมากในของใชประจําตัวสําหรับผูถือเที่ยวไป
เปนโทษอันหนึ่ง.
บทวา วากจีร นิวาเสสึ ความวา ดูกอนสารีบุตร ในครั้งนั้น
เราเห็นโทษ ๙ ประการเหลานี้ จึงละทิ้งผาสาฎกแลว นุงหมผาเปลือกไม
คือถือเอาผาเปลือกไมซึ่งเอาหญามุงกระตายมาทําใหเปนชิ้น ๆ แลวถักทํา
ขึ้น เพื่อตองการใชเปนผานุงและผาหม.
บทวา ทฺวาทสคุณมุปาคต แปลวา ประกอบดวยอานิสงส ๑๒
ประการ. จริงอยู ผาเปลือกไม มีอานิสงส ๑๒ ประการ คือ
ขอวา มีราคาถูก็ ดี สมควร นี้เปนอานิสงสขอที่ ๑ กอน
ขอวา สามารถทําดวยมือของตนเองได นี้เปนอานิสงสขอที่ ๒
ขอที่วา จะคอย ๆ สกปรกเพราะการใชสอย แมเมื่อจะซักก็ไม
เนิ่นชาเสียเวลา นี้เปนอานิสงสขอที่ ๓
แตเมื่อเกาก็ไมมีการจะตองเย็บ เปนอานิสงสขอที่ ๔
เมื่อแสวงหาใหมก็การทําไดงาย เปนอานิสงสขอที่ ๕
เหมาะสมแกการบวชเปนดาบส เปนอานิสงสขอที่ ๖
พวกศัตรูไมตองการใชสอย เปนอานิสงสขอที่ ๗
ไมอยูในฐานะเปนเครื่องประคบสําหรับผูใชสอย เปนอานิสงส
ขอที่ ๘
ในเวลาครองเปนของเบา เปนอานิสงสขอที่ ๙
ความเปนผูมักนอยในปจจัยคือจีวร เปนอานิสงสขอที่ ๑๐
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การเกิดขึ้นแหงผาเปลือกไมเปนของชอบธรรมและไมมีโทษ เปน
อานิสงสขอที่ ๑
เมื่อผาเปลือกไมหายไปก็ไมเสียดาย เปนอานิสงสขอที่ ๑๒.
ในบทวา อฏโทสสมากิณฺณ ปชหึ ปณฺณสาลก นี้มีคาํ ถาม
สอดเขามาวา เราละทิ้งอยางไร ? ตอบวา ไดยนิ วา สุเมธบัณฑิตนั้น
เปลื้องคูผาสาฎกอยางดีออก แลวถือเอาผาเปลือกไมสีแดง เชนกับ
พวงดอกอโนชา ซึ่งคลองอยูที่ราวจีวรเอามานุง แลวหมผาเปลือกไม
อีกผืนหนึ่ง ซึ่งมีสีดุจสีทอง ทับลงบนผาเปลือกไมที่นุงนั้น แลว
กระทําหนังเสือพรอมทั้งเล็บ เชนกับสัณฐานดอกบุนนาคใหเปนผาเฉวียง
บา สวมชฎากลมแลวสอดปนไมแกนเขากับมวยผม เพื่อกระทําให
แนน วางคนโทน้ําซึ่งมีสีดังแกวประพาฬไวในสาแหรก เชนกับขาย
แกวมุกดา ถือหาบซึ่งโคงในที่สามแหง แลวคลองคนโทน้ําไวที่ปลายหาบ
ขางหนึ่ง คลองขอ กระเชาและไมสามงามเปนตนที่ปลายหาบขางหนึ่ง
แลวเอาหาบซึ่งบรรจุบริขารดาบสวางลงบนบา มือขวาถือไมเทาออกจาก
บรรณศาลา เดินจงกรมกลับไปกลับมาในที่จงกรมใหญประมาณ ๖๐ ศอก
แลดูเพศของตนแลวคิดวา มโนรถของเราถึงที่สุดแลว การบรรพชาของ
เรางดงามหนอ ชื่อวาการบรรพชานีอ้ ันทานผูเปนวีรบุรุษทั้งหลายทั้งปวง
มีพระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจาเปนตน
สรรเสริญชมเชยแลว
เครื่องผูกมัดของคฤหัสถเราละไดแลว เราเปนผูออกเนกขัมมะแลว การ
บรรพชาอันยอดเยี่ยม เราไดแลว เราจักกระทําสมณธรรม เราจักไดสุข
ในมรรคและผล ดังนี้แลวเกิดความอุตสาหะ วางหาบดาบสบริขารลง
แลวนั่งบนแผนศิลามีสีดังถั่วเขียวในทามกลางที่จงกรม ประหนึ่งดังรูปปน
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ทองคําฉะนั้น. ไดยับยั้งอยูตลอดสวนของวัน ในเวลาเย็นจึงเขาบรรณศาลา
นอนบนเสื่อที่ถักดวยแขนงไมขางเตียงหวาย ใหตัวไดรับอากาศอันสดชื่น
แลวตื่นขึ้นตอนใกลรุง คํานึงถึงการมาของตนวา เราเห็นโทษในการ
ครองเรือน จึงสละโภคทรัพยนับไมถวน และยศอันหาที่สุดมิได เขา
ปาบวชแสวงหาเนกขัมนะ จําเดิมแตบัดนี้ไป เราจะประพฤติดวยความ
ประมาทยอมไมควร ดวยวาแมลงวันคือมิจฉาวิตกยอมกัดกินผูที่ละความ
สงัดเที่ยวไป เราพอกพูนความสงัดในบัดนี้ จึงจะควร เพราะเราเห็น
การครองเรือนโดยความเปนของมีแตกังวล จึงออกบวช ก็บรรณศาลานี้
นาพอใจ พื้นที่ก็ทําการปรับไวดี มีสีดังผลมะตูมสุก ฝาผนังขาวมีสีดังเงิน
หลังคามุงดวยใบไมมีสีดังเทานกพิราบ เตียงหวายมีสีดังเครื่องปูลาดอัน
ตระการตา สถานที่อยูเปนที่อยูไดอยางผาสุก ความพรอมมูลแหงเรือน
ของเรา เสมือนวาจะยิ่งไปกวาบรรณศาลานี้ ไมปรากฏใหเห็น จึงเมื่อ
จะคนหาโทษของบรรณศาลา ก็ไดเห็นโทษ ๘ ประการ.
จริงอยู ในการใชสอยบรรณศาลา มีโทษ ๘ ประการ คือการ
แสวงหาดวยการรวบรวมทัพพสัมภาระกระทําดวยการเริ่มอยางใหญหลวง
เปนโทษขอที่ ๑.
การจะตองซอมแซมอยูเปนนิตย เพราะเมื่อหญา ใบไม และ
ดินเหนียวรวงหลนลงจะตองเอาสิ่งเหลานั้นมาวางไว ณ ที่เดิมแลว ๆ เลา ๆ
เปนโทษขอที่ ๒.
ธรรมดาเสนาสนะจะตองถึงแกทานผูแกกวา เมื่อเราถูกปลุกใหลุกขึ้น
ในคราวที่มิใชเวลา ความแนวแนของจิตก็จะมีไมได เพราะเหตุนั้น
การที่ถูกปลุกใหลุกขึ้นจึงเปนโทษขอที่ ๓.
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การกระทํารางกายใหออนแอ โดยกําจัดความหนาวและความรอน
เปนตน เปนโทษขอที่ ๔.
ผูเขาไปสูเรือนอาจทําความชั่วอยางใดอยางหนึ่งได เพราะเหตุนั้น
การปกปดขอครหาได เปนโทษขอที่ ๕.
การทําความหวงแหนวา "เปนของเรา" เปนโทษขอที่ ๖.
ธรรมดามีเรือนแสดงวาตองมีคู เปนโทษขอที่ ๗.
การเปนของสาธารณทั่วไปแกคนมาก เพราะเปนของสาธารณ
สําหรับสัตวมีเล็น เรือด และตุกแกเปนตน เปนโทษขอที่ ๘.
พระมหาสัตวเห็นโทษ ๘ ประการนี้
จึงละทิ้งบรรณศาลาเสีย
ดวยประการฉะนี้ . เพราะเหตุนั้น พระมหาสัตวจึงกลาววา เราละทิ้ง
บรรณศาลาอันเกลื่อนกลนดวยโทษ ๔ ประการ ดังนี้.
บทวา อุปาคมึ รุกฺขมูล คุเณ ทสหุปาคต ความวา
พระมหาสัตวกลาววา เราหามที่มุงบัง เขาหาโคนไมอันประกอบดวยคุณ
๑๐ ประการ.
ในการอยูโคนไมนั้น มีคุณ ๑๐ ประการนี้ คือ
มีความริเริ่มนอย เปนคุณขอที่ ๑ เพราะเพียงแตเขาไปเทานั้น
ก็อยูที่นั้นได.
การปฏิบัติรักษานอย เปนคุณขอที่ ๒ เพราะโคนไมนั้น จะ
กวาดหรือไมกวาดก็ตาม ก็ใชสอยไดสบายเหมือนกัน.
การที่ไมตองถูกปลุกใหลุกขึ้น เปนคุณขอที่ ๓.
ไมปกปดขอครหา เมื่อจะทําชั่วที่โคนไมนั้นยอมละอายใจ เพราะ
เหตุนั้น การปกปดขอครหาไมได เปนคุณขอที่ ๔.
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ไมทํารางกายใหอึดอัด เหมือนกับอยูกลางแจง เพราะเหตุนั้น
การที่รางกายไมอึดอัด เปนคุณขอที่ ๕.
ไมมีการตองทําความหวงแหนไว เปนคุณขอที่ ๖.
หามความอาลัยวาเปนบานเรือนเสียได เปนคุณขอที่ ๗.
ไมมีการไลไปดวยคําวา เราจักปดกวาดเช็ดถูที่นั้น พวกทานจง
ออกไป เหมือนดังในบานเรือนอันทั่วไปแกคนจํานวนมาก เปนคุณ
ขอที่ ๘.
ผูอยูก็มีความปติอิ่มเอิบใจ เปนคุณขอที่ ๙.
การไมมีความหวงใย เพราะเสนาสนะคือโคนไมหาไดงายในที่
ที่ผานไป เปนคุณขอที่ ๑๐.
พระมหาสัตวเห็นคุณ ๑๐ ประการเหลานี้ จึงกลาววา เราเขาหา
โคนไม ดังนี้.
พระมหาสัตวกําหนดเหตุมีประมาณเทานี้ เหลานี้แลว ในวันรุงขึ้น
จึงเขาไปภิกขาจารยังหมูบาน. ครั้งนั้น พวกมนุษยในหมูบานที่ทานไปถึง
ไดถวายภิกษาดวยความอุตสาหะใหญ. ทานทําภัตกิจเสร็จแลวมายังอาศรม
นั่งลงแลวคิดวา เรามิไดบวชดวยหวังใจวาจะไดอาหาร ธรรมดาอาหาร
อันละเอียดนี้ ยอมเพิ่มพูนความเมาเพราะมานะ และความเมาในความเปน
บุรุษ และที่สุดทุกขอันมีอาหารเปนมูล ยอมมีไมได ถากระไร เราพึง
เลิกละอาหารที่เกิดจากขาวที่เขาหวานและปลูก บริโภคผลไมที่หลนเอง.
จําเดิมแตนั้น พระมหาสัตวก็ไดกระทําตามนั้น พากเพียรพยายามอยู ใน
ภายในสัปดาหเดียวเทานั้น ก็ทําสมาบัติ ๘ และอภิญญา ๕ ใหบังเกิดได.
เพราะเหตุนั้น พระมหาสัตวจึงกลาววา
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เราเลิกละขาวที่หวานที่ปลูกโดยเด็ดขาด มาบริโภคผลไม
ที่หลนเอง ที่สมบูรณดวยคุณเปนอันมาก เราเริ่มตั้งความเพียร
ในการนั่ง การยืน และการเดินจงกรมอยางนั้น ในภายใน
สัปดาหหนึ่ง ก็ไดบรรลุอภิญญาพละ ดังนี้.
เมื่อสุเมธดาบสบรรลุอภิญญาขาพละอยางนี้แลว ใหเวลาลวงไปดวย
ความสุขอันเกิดจากสมาบัติ พระศาสดาพระนามวาทีปงกร ไดเสด็จอุบัติ
ขึ้นในโลก. ในการถือปฏิสนธิ การประสูติ การตรัสรู และการประกาศ
พระธรรมจักรของพระศาสดาพระองคนั้น หมื่นโลกธาตุแมทั้งสิ้นสะเทือน
เลื่อนลั่นหวั่นไหวรองลั่น บุพนิมิต ๓๒ ประการปรากฏขึ้นแลว. สุเมธดาบสยับยั้งอยูดวยความสุขในสมาบัติ ไมไดยินเสียงนั้น และไมไดเห็น
บุพนิมิตเหลานั้นดวย. เพราะเหตุนั้น พระมหาสัตวจึงกลาววา
เมือ่ เราบรรลุถงึ ความสําเร็จเปนผูเชี่ยวชาญในพระศาสนา
อยางนี้ พระชินเจาผูเปนโลกนายก ทรงพระนามวาทีปงกร
เสด็จอุบัติขึ้นแลว เมื่อพระองคเสด็จอุบัติ ประสูติ ตรัสรูแ ละ
แสดงพระธรรมเทศนา เราเอิบอิ่มอยูดวยความยินในฌาน
มิไดเห็นนิมิตทั้ง ๔ ประการแล.
ในกาลนั้น พระทศพลพระนามวา ทีปงกร มีพระขีณาสพสี่แสน
หอมลอมแลว เสด็จจาริกไปถึงรัมมนคร เสด็จประทับอยูในสุทัสสนมหาวิหาร. ชนชาวรัมมนครไดทราบขาววา เขาลือกันวา พระพุทธเจา
พระนานวาทีปงกร ผูเปนใหญกวาสมณะ ทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณ
อันยิ่งยอด ทรงประกาศพระธรรมจักรอันบวร เสด็จจาริกไปโดยลําดับ
๑

๑. บางแหงเปนรัมมกนคร.
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เสด็จถึงรัมมนครของพวกเราแลว เสด็จประทับอาศัยอยูในสุทัสสนมหาวิหาร ตางพากันถือเภสัชมีเนยใสและเนยขึ้นเปนตน และผาเครื่องนุงหม
ถือของหอมและดอกไมเปนตน ก็พากันหลั่งไหลไปจนถึงที่พระพุทธเจา
พระธรรมและพระสงฆประทับ เขาเฝาพระศาสดาถวายบังคมแลว บูชา
ดวยของหอมและดอกไมเปนตน แลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง สดับพระธรรม
เทศนา ทูลนิมนตเพื่อเสวยในวันรุงขึ้น แลวพากันลุกจากอาสนะหลีกไป.
ในวันรุง ขึ้น ชนเหลานั้นตางพากันตระเตรียมมหาทาน ประดับ
พระนครตกแตงหนทางที่จะเสด็จมาแหงพระทศพล ในที่มีน้ําขังก็เอาดินถม
ทําพื้นที่ดินใหราบเรียบ โรยทรายอันมีสีดังแผนเงิน โปรดขาวตอกและ
ดอกไม เอาผายอมสีตาง ๆ ยกเปนธงชายและธงแผนผา ตัง้ ตนกลวย
และแถวหมอน้ําเต็ม. ในกาลนั้น สุเมธดาบสเหาะจากอาศรมของตนขึ้นสู
อากาศ แลวเหาะไปทางสวนเบื้องบนของคนเหลานั้น เห็นพวกเขาราเริง
ยินดีกัน จึงคิดวามีเหตุอะไรหนอ จึงลงจากอากาศยืนอยู ณ ขางหนึ่ง
ถามคนทั้งหลายวา ทานผูเจริญ พวกทานพากันประดับประดาหนทาง
อันไมสม่ําเสมอในที่นี้ เพื่อใครกัน . เพราะเหตุนั้น จึงกลาววา
ในเขตแดนอันเปนปจจันตประเทศ พวกมนุษยมีใจยินดี
นิมนตพระตถาคต แลวชําระแผวถางหนทางสําหรับเสด็จ
ดําเนินมาของพระองค สมัยนั้น เราออกไปจากอาศรมของ
ตน สะบัดผาเปลือกไม (ใหเรียบรอย) แลว ที่นนั้
เหาะไปในอัมพร เราไดเห็นตนเกิดความยินดี ตางราเริง
ดีใจปราโมทย จึงลงจากทองฟา ไตถามคนทั้งหลายทันทีวา
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มหาชนเกิดความดีใจ ตางยินดีราเริงปราโมทย พวกเขาชําระ
แผวถางถนนหนหางเพื่อใครกัน.
มนุษยทั้งหลายจึงเรียนวา ทานสุเมธผูเจริญ ทานไมทราบหรือ
พระทศพลสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา ทีปงกร บรรลุพระสัมโพธิญาณ
แลว ประกาศพระธรรมจักรอันบวร เสด็จจาริกมาถึงนครของพวกเรา
เสด็จประทับอาศัยอยูในสุทัสสนมหาวิหาร พวกเราทูลนิมนตพระผูมีพระภาคเจานั้นมา จึงพากันตกแตงทางเสด็จมาของพระผูมีพระภาคพุทธเจาพระองคนั้น. ลําดับนั้น สุเมธดาบสจึงคิดวา แมเพียงคําประกาศวา
พุทโธ ก็หาไดยากในโลก จะปวยกลาวไปไยถึงการอุบัติขึ้นแหงพระพุทธเจา แมเราก็ควรจะรวมกับคนเหลานี้ตกแตงทาง เพื่อพระทศพลดวย.
ทานจึงกลาวกะคนเหลานั้นวา ทานผูเจริญ ถาทานทั้งหลายตกแตงทางนี้
เพื่อพระพุทธเจาไซร ขอทานจงใหโอกาสแหงหนึ่งแกเราบาง แมเรา
ก็จักตกแตงทางพรอมกับพวกทาน. คนเหลานั้นรับปากวา ดีแลว ตางรู
กันอยูวา สุเมธดาบสมีฤทธิ์ จึงกําหนดเอาโอกาสที่น้ําขังใหไปดวยคําวา
ทานจงตกแตงที่นี้. สุเมธดาบสถือเอาปติมีพระพุทธเจาเปนอารมณแลว
คิดวา เราสามารถจะตกแตงโอกาสนี้ดวยฤทธิ์ได โอกาสคือที่วางซึ่งเรา
ตกแตงดวยฤทธิ์อยางนี้ จะไมทําเราใหดีใจนัก วันนี้ เราควรกระทําการ
ขวนขวายดวยกาย จึงขนดินมาถมลงในสถานที่นั้น.
เมื่อสถานที่นั้น ของสุเมธดาบสยังตกแตงไมเสร็จเลย พระทีปงกร
ทศพลหอมลอมดวยพระขีณาสพผูไดอภิญญา ๖ มีอานุภาพมากสี่แสน
เมื่อเหลาเทวดาบูชาดวยของหอมและดอกไมทิพยเปนตน บรรเลงดนตรี
ทิพย ขับสังคีตทิพย เมื่อเหลามนุษยบูชาดวยของหอมและดอกไมเปน
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ตน และดนตรีอันเปนของมนุษย พระองคไดเสด็จดําเนินตามทางที่ตกแตง
ประดับประดานั้น ดวยพุทธลีลาอันหาอุปมามิได ประดุจราชสีหเยื้อง
กรายบนมโนศิลาฉะนั้น. สุเมธดาบสลืมตาทั้งสองขึ้นมองดูพระวรกายของ
พระทศพล ผูเสด็จดําเนินมาตารมทางที่ตกแตงไว ซึ่งถึงความงามดวย
พระรูปโฉม อันประดับดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ สวยงามดวย
พระอนุยัญชนะ ๘๐ แวดวงดวยพระรัศมีดานละวา เปลงพระพุทธรัศมี
อันหนาทึบมีพรรณ ๖ ประการ เปนวง ๆ และเปนคู ๆ เหมือนสาย
ฟาแลบมีประการตาง ๆ ในพื้นทองฟาซึ่งมีสีดังแกวมณีฉะนั้น จึง
คิดวา วันนี้ เราควรบริจาคชีวิตเพื่อพระทศพล พระผูมีพระภาคเจา
อยาทรงเหยียบเปอกตม แตจงทรงเหยียบบนหลังเราเสด็จไปพรอมกับ
พระขีณาสพสี่แสนองค
เหมือนกับเหยียบสะพานแผนแกวมณีฉะนั้น
ขอนั้นจักเปนประโยชนเกื้อกูลและสุขแกเราตลอดกาลนาน ครั้นคิดแลว
จึงสยายผม แลวเอาหนึ่งเสือ ชฎามณฑลและผาเปลือกไมปูลาดลง
เปอกตมอันมีสีดํา แลวนอนลงบนหลังเปอกตม ประหนึ่งวาสะพานแผน
แกวมณีฉะนั้น. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
พวกมนุษยเหลานั้นถูกเราถามแลว ตางยืนยันวา พระพุทธเจาผูยอดเยี่ยมเปนพระชินะ โลกนายก พระนามวา
ทีปงกร เสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก คนทั้งหลายชําระแผวถาง
ถนนหนทาง เพื่อพระพุทธเจานั้น.
ทันใดนั้น ปติเกิดขึ้นแกเราเพราะไดฟงคําวา พุทโธ
เรากลาววา พุทโธ พุทโธ อยู ก็ไดเสวยโสมนัส. เรายืนอยู
ในที่นนั้ ยินดีแลว กลับสลดใจคิดวาเราจักปลูกพืชลงไวในที่นี้
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ขณะอยาไดลวงเลยไปเสียเปลา (แลวกลาววา) ถาทานทั้งหลายชําระแผวถางทางเพื่อพระพุทธเจา ก็จงใหโอกาสที่วาง
แหงหนึ่งแกเรา แมเราก็จะชําระแผวถางถนนหนทาง ทีนั้น
คนเหลานั้นไดใหที่วางแกเรา เพื่อชําระแผวถางหนทาง.
เวลานั้นเราคิดอยูวา พุทโธ พุทโธ พลางแผวถางหนทาง.
เมื่อที่วางของเรายังแผวถางไมเสร็จ พระชินเจามหามุน-ี
ทีปงกรพรอมกับพระขีณาสพสี่แสน ผูไดอภิญญา ๖ ผูคงที่
ปราศจากมลทิน ไดเสด็จดําเนินทางมา การตอนรับก็มขี ึ้น
กลองมากมายก็บรรเลงขึน้
เหลาคนและเทวดาตางราเริง
พากันประกาศสาธุการ เหลาเทวดาเห็นพวกมนุษย แมพวก
มนุษยก็เห็นเหลาเทวดา แมทั้งสองพวกนั้น ตางก็ประคอง
อัญชลีเดินตามพระตถาคต.
แมทั้งสองพวกนั้น คือพวกเทวดาบรรเลงดนตรีทิพย
พวกมนุษยบรรเลงดนตรีของมนุษย เดินตามพระตถาคต.
เหลาเทวดาที่เหาะมาทางอากาศ ก็โปรยปรายดอกมณฑารพ
ดอกปทุม และดอกปาริฉัตรอันเปนทิพยไปทั่วทุกทิศ. เหลา
เทวดาที่เหาะมาทางอากาศ โปรยผงจันทน และของหอม
อยางดีลวนเปนทิพยไปทั่วทุกทิศ.
เหลาคนผูอยูบนพื้นดินตางก็ชูดอกจําปา ดอกชางนาว
ดอกกระทุม ดอกกากะทิง ดอกบุนนาค ดอกการะเกดไปทั่ว
ทุกทิศ.
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เราสยายผมออก แลวลาดผาเปลือกไมคากรองและ
หนังเสือบนเปอกตมนั้นแลว นอนคว่ําลงดวยความปรารถนา
วา
พระพุทธเจาพรอมดวยพระสาวกทั้งหลาย จงทรงเหยียบ
เราเสด็จไป อยาทรงเหยียบที่เปอกตมเลย ขอนั้นจักเปนไป
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกเรา ดังนี้.
สุเมธดาบสนั้นนอนบนหลังเปอกตมนั้นแล ลืมตาทั้งสองขึ้นอีก
เห็นพระพุทธสิริของพระทีปงกรทศพล จึงคิดวา ถาเราพึงตองการ ก็
พึงเผากิเลสทั้งปวงเปนสังฆนวกะเขาไปสูรัมมนครได แตเราไมมีกิจดวย
การเผากิเลส ดวยเพศที่ใครไมรูจักแลวบรรลุพระนิพพาน ถากระไรเรา
พึงเปนดังพระทศพลทีปงกร บรรลุพระอภิสัมโพธิญาณอยางสูงยิ่งแลว
ขึ้นสูธรรมนาวาใหมหาชนขามสงสารสาครไดแลว จึงปรินิพพานภายหลัง
ขอนี้สมควรแกเรา. ตอจากนั้น จึงประมวลธรรม ๘ ประการ การทํา
ความปรารถนาอยางยิ่งใหญเพื่อความเปนพระพุทธเจา แลวจึงนอนลง.
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
เมือ่ เรานอนบนแผนดิน ไดมีความคิดอยางนี้วา วันนี้
เราเมื่อปรารถนาอยู ก็จะพึงเผากิเลสของเราได.
จะมีประโยชนอะไรแกเราเลาดวยการทําใหแจงธรรมใน
ที่นี้ ดวยเพศที่ใคร ๆ ไมรูจัก เราบรรลุพระสัพพัญุตญาณ
จักเปนพระพุทธเจาในโลกพรอมทั้งเทวโลก.
จะมีประโยชนอะไรแกเราดวยลูกผูชายผูมีรูปรางแข็งแรง
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ขามฝงไปผูเดียว เราบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว จักให
มนุษยพรอมทั้งเทวดา ขามฝงไปดวย.
ดวยการกระทําอันยิ่งใหญนี้ ที่เรากระทําแลวดวยความ
เปนลูกผูชายผูยอดเยี่ยม เราบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว
จักใหเหลาชนมากมายขามฝงไปดวย.
เราตัดกระแสคือสงสาร ทําลายภพทั้งสามแลวขึน้ สู
ธรรมนาวา จักใหมนุษยพรอมทั้งเทวดาขามไปดวย ดังนี้.
ก็เพราะเหตุที่เมื่อบุคคลปรารถนาความเปนพระพุทธเจา
ความปรารถนาที่ยิ่งใหญจะสําเร็จได เพราะประชุมธรรม
๔ ประการไวได คือความเปนมนุษย . ความถึงพรอมดวย
เพศ เหตุ การไดเห็นพระศาสดา การไดบรรพชา ๑
ความสมบูรณดวยคุณ ๑ การกระทําอันยิ่งใหญ ๑ ความเปนผู
มีฉันทะ ๑.
จริงอยู เมื่อบุคคลดํารงอยูในอัตภาพมนุษยเทานั้น แลวประกาศ
ความเปนพระพุทธเจา ความปรารถนายอมสําเร็จ ความปรารถนาของ
นาค ครุฑ เทวดา หรือทาวสักกะ หาสําเร็จไม.
แมในอัตภาพมนุษย เมื่อเขาดํารงอยูในเพศบุรุษเทานั้น ความ
ปรารถนาจึงจะสําเร็จ ความปรารถนาของหญิง หรือของบัณเฑาะก
กะเทยและอุภโตพยัญชนก หาสําเร็จไม.
แมสําหรับบุรุษ เมือ่ เขาสมบูรณดวยเหตุ ที่จะบรรลุพระอรหัตใน
อัตภาพนั้นเทานั้น ความปรารถนาจึงจะสําเร็จ นอกนี้หาสําเร็จไม.
แมสําหรับผูที่สมบูรณดวยเหตุ เมื่อปรารถนาในสํานักของพระ-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 38

พุทธเจาผูยังดํารงพระชนมอยูเทานั้น ความปรารถนาจึงจะสําเร็จ เมื่อ
พระพุทธเจาปรินิพพานแลว เมื่อเขาปรารถนาในที่ใกลพระเจดียหรือที่
โคนตนโพธิ์ ก็หาสําเร็จไม.
แมสําหรับผูปรารถนาในสํานักของพระพุทธเจา ผูดํารงอยูใน
เพศพรรพชาเทานั้น ความปรารถนาจึงจะสําเร็จ สําหรับผูดํารงอยูใน
เพศคฤหัสถ หาสําเร็จไม.
แมสําหรับผูบวชแลว เมื่อไดอภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ เทานั้น
ความปรารถนาจึงจะสําเร็จ สําหรับผูเวนจากคุณสมบัตินี้ หาสําเร็จไม.
แมผูที่สมบูรณแลวดวยคุณก็ตาม ผูใดไดบริจาคชีวิตของตนแก
พระพุทธเจา สําหรับผูที่สมบูรณดวยการกระทําอันยิ่งใหญนี้นั้นเทานั้น
ความปรารถนาจึงจะสําเร็จ สําหรับคนนอกนี้ หาสําเร็จไม.
แมสําหรับผูที่สมบูรณดวยการการทําอันยิ่งใหญ ความปรารถนา
ยอมจะสําเร็จแกผูมีฉันทะ อุตสาหะ ความพยายาม และการแสวงหาอัน
ยิ่งใหญ เพื่อประโยชนแกธรรมอันกระทําความเปนพระพุทธเจาเทานั้น
คนนอกนี้หาสําเร็จไม.
ในขอที่ฉันทะจะตองยิ่งใหญนั้น มีขอความอุปมาดังตอไปนี้ :ก็ถาจะพึงเปนอยางนี้วา ผูใดสามารถที่จะใชกําลังแขนของตนขาม
หองจักรวาลทั้งสิ้น ซึ่งเปนน้ําผืนเดียวกันหมด จนถึงฝงได ผูนั้นยอม
บรรลุความเปนพระพุทธเจาได, ก็หรือวาผูใดจะสามารถกวาดหองจักรวาล
ทั้งสิ้น ซึ่งปกคลุมดวยกอไผแลวเหยียบย่ําไปดวยเทาจนถึงฝงได ผูนั้น
ยอมบรรลุความเปนพระพุทธเจาได. หรือวาผูใดสามารถเอาหอกปกหอง
จักรวาลทั้งสิ้น แลวเอาเทาเหยียบหองจักรวาลซึ่งเต็มดวยใบหอกติด ๆ
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กันจนถึงฝงได ผูนั้นยอมบรรลุความเปนพระพุทธเจาได, ก็หรือวา ผูใด
สามารถเอาเทาทั้งสองเหยียบทองจักรวาลทั้งสิ้น ซึ่งเต็มดวยถานเพลิงอัน
ปราศจากเปลวจนถึงฝงได ผูนั้นยอมบรรลุความเปนพระพุทธเจาได. ผู
ใดไมสําคัญเหตุเหลานั้นแมสักเหตุเดียววาเปนของที่ตนทําไดยาก แตเปน
ผูที่ประกอบดวยฉันทะ อุตสาหะ วายามะ และการแสวงหาอันยิ่งใหญ
อยางนี้วา เราจักขามแมสิ่งนี้หรือไปจนถึงฝงใหได ความปรารถนาของ
ผูนั้นเทานั้น ยอมสําเร็จ คนนอกนี้หาสําเร็จไม. เพราะฉะนั้น สุเมธดาบสไดประชุมธรรม ๘ ประการนีไ้ วไดหมด จึงกระทําความปรารถนา
อันยิ่งใหญเพื่อความเปนพระพุทธเจาแลวจึงนอนลง.
ฝายพระผูมีพระภาคเจาทีปงกรเสด็จมาแลว ทรงยืนที่เบื้องศีรษะ
ของสุเมธดาบส ทรงลืมพระเนตรทั้งสองอันสมบูรณดวยประสาท มี
วรรณะ ๕ ประการ ประหนึ่งวาเปดสีหบัญชรแกวมณี ทรงเห็นสุเมธดาบสนอนอยูเหนือหลังเปอกตม จึงทรงดําริวา ดาบสนี้กระทําความ
ปรารถนาอันยิ่งใหญเพื่อความเปนพระพุทธเจา จึงไดนอนอยู ความ
ปรารถนาของดาบสนี้จะสําเร็จหรือไมหนอ จึงทรงสงอนาคตังสญาณ
ใครครวญอยู ทรงทราบวา ลวงสี่อสงไขยยิ่งดวยแสนกัปแตกัปนี้ไป
ดาบสนี้จักไดเปนพระพุทธเจาพระนามวาโคดม ทั้งที่ทรงประทับยืนอยู
นั่นแหละ ทรงพยากรณในทามกลางบริษัทวา ทานทั้งหลายเห็นดาบส
ผูมีตบะสูงผูนี้ซึ่งนอนอยูบนหลังเปอกตมหรือไม. ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
วา เห็นแลวพระเจาขา. พระองคจึงตรัสวา ดาบสนี้กระทําความปรารถนา
อันยิ่งใหญเพื่อความเปนพระพุทธเจา จึงไดนอนอยู ความปรารถนาของ
ดาบสนี้จักสําเร็จ ดวยวา ในที่สุดสี่อสงไขยยิ่งดวยแสนกัปแตกัปนี้ไป
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ดาบสนี้จักไดเปนพระพุทธเจาพระนามวาโคดม, ก็ในอัตภาพนั้น พระนครนามวากบิลพัสดุจักเปนที่อยูอาศัยของเขา พระเทวีพระนามวามายา
จักเปนพระมารดา พระราชาพระนามวาสุทโธทนะจักเปนพระบิดา พระเถระนามวาอุปติสสะจักเปนพระอัครสาวก พระเถระนามวาโกลิตะจัก
เปนทุติยสาวก พระเถระนามวาอานนทจักเปนพุทธอุปฏฐาก พระเถรี
นามวาเขมาจักเปนอัครสาวิกา พระเถรีนามวาอุบลวรรณาจักเปนทุติยสาวิกา ดาบสนี้มีญาณแกกลาแลวจักออกมหาภิเนษกรมณ ตั้งความเพียร
ใหญ รับขาวปายาสที่ควงไมนิโครธแลว บริโภคที่ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา
แลวขึ้นสูโพธิมัณฑ จักตรัสรูพรอมเฉพาะที่โคนตนอัสสัตถพฤกษ. ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา
พระพุทธเจาพระนามวาทีปงกร ผูทรงรูแจงโลก ผูควร
รับเครือ่ งบูชา ทรงยืน ณ เบือ้ งศีรษะ ไดตรัสคํานี้กะเรา
วา
พวกทานจงดูดาบสผูเปนชฎิลผูนี้ ซึ่งมีตบะสูง เขาจัก
ไดเปนพระพุทธเจาในโลก ในกัปที่นับไมถวนแตกัปนี้ไป.
เขาจักเปนพระตถาคต จักออกจากนครชื่อกบิลพัสดุ อัน
นารื่นรมย เริม่ ตั้งความเพียรกระทําทุกกรกิรยิ า.
พระตถาคตจะนั่งที่โคนตนอชปาลนิโครธ ประคองขาวปายาสไปยังฝงแมน้ําเนรัญราช ณ ที่นั้น.
พระชินเจานั้น เสวยขาวปายาสที่ฝงแมน้ําเนรัณชรา แลว
เสด็จไปยังควงไมโพธิ์ ตามทางที่เขาตกแตงไวดีแลว
ลําดับนั้น พระสัมพุทธเจาผูมีพระยศใหญมิมีใครยิ่งกวา
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ทรงกระทําประทักษิณโพธิมัณฑแลว จักตรัสรูที่ควงไม
อัสสัตถพฤกษ.
พระมารดาผูเปนชนนีของทานผูนี้ จักมีนามวามายา
พระบิดาจักมีนามวาสุทโธทนะ ทานผูนี้จักมีนามวาโคดม.
พระโกลิตะ และพระอุปติสสะ จักเปนพระอัครสาวกผูหา
อาสวะมิไดปราศจากราคะแลว มีจิตสงบตั้งมั่น พระอุปฏ ฐาก
นามวาอานนท จักอุปฏฐากพระชินเจานั้น.
พระเขมาและพระอุบลวรรณา จักเปนอัครสาวิกาผูหา
อาสวะมิได ปราศจากราคะแลว มีจิตสงบตั้งมั่น. ตนไม
ที่ตรัสรูของพระผูม ีพระภาคเจานั้น เรียกกันวาตนอัสสัตถพฤกษ ดังนี้.
สุเมธดาบสไดฟงดังนั้น ไดมีความโสมนัสวา นัยวา ความปรารถนา
ของเราจักสําเร็จ. มหาชนไดฟงพระดํารัสของพระทศพลทีปงกรแลว
ตางพากันราเริงยินดีวา นัยวาสุเมธดาบสเปนพืชแหงพระพุทธเจา เปน
หนอแหงพระพุทธเจา และพวกเขาไดมีความคิดอยางนี้วา ธรรมดาวา
มนุษยเมื่อจะขามแมน้ํา เมื่อไมอาจขามตามทาตรงได ยอมขามโดยทา
ขางใต ฉันใด แมเราทั้งหลาย ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน เมื่อไมไดมรรคและผล
ในศาสนาของพระทศพลทีปงกร ก็พึงสามารถทําใหแจงมรรคและผล
ตอหนาทาน ในกาลที่ทานจักเปนพระพุทธเจาในอนาคตกาล ดังนี้แลว
พากันดังความปรารถนาไว.
ฝายพระทศพลทีปงกรสรรเสริญพระโพธิสัตวแลว บูชาดวยดอกไม
๘ กํามือ ทรงกระทําประทักษิณแลวเสด็จหลีกไป. พระขีณาสพนับได
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สี่แสนแมเหลานั้น ก็บชู าพระโพธิสัตวดวยของหอมและดอกไม กระทํา
ประทักษิณแลวหลีกไป. สวนเทวดาและมนุษยทั้งหลายก็บูชาอยางนั้น
เหมือนกัน ไหวแลวพากันหลีกไป.
ในเวลาที่คนทั้งปวงหลีกไปแลว พระโพธิสัตวจึงลุกขึ้นจากที่นอน
แลวคิดวา เราจักเลือกเฟนหาบารมีทั้งหลาย จึงนั่งขัดสมาธิบนยอด
กองดอกไม. เมื่อพระโพธิสัตวนั่งอยางนี้แลว เทวดาทั้งหลายในหมื่น
จักรวาลทั้งสิ้นใหสาธุการแลวกลาวกันวา ทานสุเมธดาบสผูเปนเจา ใน
กาลที่พระโพธิสัตวครั้งเกากอนนั่งขัดสมาธิดวยคิดวา จักเฟนหาบารมี
ทั้งหลาย ชือ่ วาบุรพนิมิตอันใดยอมปรากฏ แมบุรพนิมิตเหลานั้นทั้งหมด
ก็ปรากฏแลวในวันนี้ ทานจักไดเปนพระพุทธเจาโดยไมตองสงสัย พวก
เราก็รูขอนั้นวา นิมิตเหลานี้ปรากฏแกผูใด ผูนั้นจะเปนพระพุทธเจาโดย
แนแท ทานจงประคองความเพียรของตนไวใหมั่นคงเถิด แลวกลาว
สรรเสริญพระโพธิสัตวดวยคําสรรเสริญนานัปการ. ดวยเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา
คนและเทวดาไดฟงพระดํารัสนี้ของพระพุทธเจาซึ่งไมมีผู
เสมอ ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ตางยินดีวา นัยวาดาบสนี้
เปนพืชของพระพุทธเจา.
เสียงโหรองดังลั่นไป มนุษยพรอมทั้งเทวดาในหมืน่ โลกธาตุ ตางปรบมือหัวเราะเริงรา ประคองอัญชลีนมัสการอยู.
ถาพวกเราจักพลาดศาสนาของพระโลกนาถพระองคนี้ไซร
จักอยูเฉพาะหนาทานผูนี้ ในอนาคตกาลอันยาวนาน.
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มนุษยทั้งหลายเมื่อขามน้ํา พลาดทาที่ตั้งอยูเฉพาะหนา
จะยึดทาขางใตขามแมน้ําใหญ ฉันใด.
พวกเราแมทั้งหมด ก็ฉันนัน้ ถาพนพระชินเจาพระองคนี้
ก็จักอยูเ ฉพาะหนาทานผูนี้ ในอนาคตกาลอันยาวนาน.
พระทีปงกรผูรูแจงโลกผูควรรับเครื่องบูชา ทรงระบุกรรม
ของเราแลว จึงทรงยกพระบาทเบื้องขวาเสด็จไป.
พระชินบุตรทัง้ หมดที่มีอยูใ นที่นั้น ไดกระทําประทักษิณ
เรา คน นาค คนธรรพตางก็กราบไหวแลวหลีกไป.
เมือ่ พระโลกนายกพรอมทั้งพระสงฆเสด็จลวงทัศนวิสัย
ของเราแลว เรามีจิตราเริงยินดี ลุกขึ้นจากอาสนะในขณะ
นั้น.
ครัง้ นั้น เรามีความสุขดวยความสุข มีความปราโมทย
ดวยความปราโมย ทวมทนดวยความปติ นัง่ ขัดสมาธิอยู.
ครัง้ นั้น เรานัง่ ขัดสมาธิแลวคิดอยางนี้วา เราเปนผู
ชํานาญในฌาน บรรลุถึงอภิญญาบารมีแลว.
ในหมื่นโลกธาตุ พระฤาษีผูจะเสมอเหมือนเรายอมไมมี
เราเปนผูไมมีใครเสมอเหมือนในธรรมคือฤทธิ์ จึงไดความสุข
เชนนี้.
ในการนั่งขัดสมาธิของเรา เทวดาและมนุษยผูอยูในหมื่น
โลกธาตุ เปลงเสียงบันลือลั่นวา ทานจักไดเปนพระพุทธเจา
แนแท.
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นิมิตใด จักปรากฏในการนั่งขัดสมาธิของพระโพธิสัตว
ทั้งหลายในกาลกอน นิมิตเหลานั้น ก็ปรากฏแลวในวันนี้.
ความหมายก็เหือดหาย ความรอนก็ระงับ นิมิตเหลานั้น
ก็ปรากฏแลวในวันนี้ ทานจักไดเปนพระพุทธเจาแนแท.
หมื่นโลกธาตุปราศจากเสียง ไมมีความยุงเหยิง นิมิต
เหลานัน้ ปรากฏแลวในวันนี้
ทานจักไดเปนพระพุทธเจา
แนแท.
พายุใหญก็ไมพัด น้ําก็ไมไหล นิมิตเหลานั้นปรากฏแลว
ในวันนี้ ทานจักไดเปนพระพุทธเจาแนแท.
ดอกไมที่เกิดบนบกและที่เกิดในน้ํา ทัง้ หมดตางบานใน
ทันใดนั้น ดอกไมทั้งหมดแมเหลานั้นก็บานแลวในวันนี้ ทาน
จักไดเปนพระพุทธเจาแนแท.
เครือเถาหรือตนไมที่ทรงผลในขณะนั้น เครือเถาและ
ตนไมทั้งหมดแมเหลานั้น ก็ออกผลในวันนี้ ทานจักไดเปน
พระพุทธเจาแนแท.
รัตนะทั้งหลายที่อยูในอากาศและที่อยูในภาคพื้นดินตาง
สองแสงโชติชวงอยูในทันใดนั้น รัตนะแมเหลานั้นตางสอง
แสงอยูใ นวันนี้ ทานจักไดเปนพระพุทธเจาแนแท.
ดนตรีทั้งของมนุษย และของทิพยบรรเลงอยูในขณะนั้น
ดนตรีทั้งสองชนิดแมนั้นก็ขบั ขานขึ้นในวันนี้ ทานจักไดเปน
พระพุทธเจาแนแท.
ทองฟามีดอกไมงดงาม ยอมตกเปนฝนในทันใด ทองฟา
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แมเหลานั้นก็ตกลงเปนฝนในวันนี้ ทานจักไดเปนพระพุทธเจา
แนแท.
มหาสมุทรก็มว นตัว หมื่นโลกธาตุหวั่นไหว ทั้งสองอยาง
แมนั้นก็มีเสียงลั่นในวันนี้ ทานจักไดเปนพระพุทธเจาแนแท.
ไฟแมในนรก ในหมื่นโลกธาตุก็ดับในขณะนั้น ไฟแม
นั้นก็ดับแลวในวันนี้ ทานจักไดเปนพระพุทธเจาแนแท.
พระอาทิตยปราศจากมลทิน สิ่งทั้งปวงยอมปรากฏใน
ขณะนัน้ แมสิ่งเหลานั้นก็ปรากฏแลวในวันนี้ ทานจักไดเปน
พระพุทธเจาแนแท.
น้ําพุงขึ้นจากแผนดินในทันทีทันใด โดยที่ฝนมิไดตกเลย
แมน้ําก็พุงขึ้นแลวจากแผนดินในวันนี้ ทานจักไดเปนพระพุทธเจาแนแท.
หมูดาวนักขัตฤกษก็สวางไสวในมณฑลทองฟา พระจันทร
ก็ประกอบดวยวิสาขฤกษ ทานจักไดเปนพระพุทธเจาแนแท.
สัตวที่อาศัยอยูในโพรง ที่อาศัยอยูในซอกเขา ก็ออก
จากที่อยูของตน ๆ สัตวแมเหลานั้นก็ทั้งที่อยูอาศัยในวันนี้
ทานจักไดเปนพระพุทธเจาแนแท.
ความไมยินดียอมไมมแี กสตั วทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย
ตางมีความยินดีดวยกันในขณะนั้น สัตวแมเหลานั้นตางก็ยินดี
ดวยกันในวันนี้ ทานจักไดเปนพระพุทธเจาแนแท.
โรคทั้งหลายสงบลงในขณะนั้น และความหิวก็พินาศไป
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แมทั้งสองอยางนั้นก็ปรากฏแลวในวันนี้ ทานจักไดเปนพระพุทธเจาแนแท.
คราวนั้น ราคะก็เบาบาง โทสะ โมหะ ก็พินาศไป
ราคะ โทสะ โมหะ ทั้งหมดแมเหลานั้นก็ปราศจากไปแลว
ทานจักไดเปนพระพุทธเจาแนแท
ในกาลนั้น ภัยก็ไมมี แมในวันนี้ความไมมีภัยนั้นก็
ปรากฏแลว พวกเรารูไดดวยนิมิตนั้นวา ทานจักไดเปนพระพุทธเจาแนแท.
ธุลยี อมไมฟุงขึน้ เบื้องบน แมในวันนี้ ขอนั้นก็ปรากฏ
แลว พวกเรารูดวยนิมิตนั้นวา ทานจักไดเปนพระพุทธเจา
แนแท.
กลิน่ ที่ไมนาปรารถนาก็ถอยหางไป กลิน่ ทิพยก็ฟุงตลบอยู
กลิ่นแมนั้นก็ฟุงตลบอยูในวันนี้ ทานจักไดเปนพระพุทธเจา
แนแท.
เทวดาทั้งปวง ยกเวนพวกอรูปพรหมยอมปรากฏ เทวดา
ทั้งปวงแมเหลานั้นก็ปรากฏแลวในวันนี้ ทานจักไดเปนพระพุทธเจาแนแท.
ชือ่ วานรกมีเพียงใด นรกทั้งหมดยอมปรากฏในขณะนั้น
นรกทัง้ หมดแมเหลานั้นก็ปรากฏแลวในวันนี้ ทานจักไดเปน
พระพุทธเจาแนแท.
ในคราวนั้น ฝาผนัง บานประตู และแผนหิน ไมมี
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เครื่องกีดขวางได แมสิ่งเหลานั้นก็กลายเปนที่วางไปในวันนี้
ทานจักไดเปนพระพุทธเจาแนแท.
ในขณะนั้น ไมมีการจุติและอุปบัติ แมขอนั้นก็ปรากฏ
แลวในวันนี้ ทานจักไดเปนพระพุทธเจาแนแท.
ทานจงประคองความเพียรไวใหมั่น อยาหวนกลับ จง
กาวหนาไป แมเราทั้งหลายก็ยอมรูแจงขอนี้วา ทานจักได
เปนพระพุทธเจาแนแท.
พระโพธิสัตวไดฟงพระดํารัสของพระทีปงกรทศพล และเทวดา
ในหมื่นจักรวาล เกิดความอุตสาหะยิ่งกวาประมาณ จึงคิดวา ธรรมดา
พระพุทธเจาทั้งหลายมีพระดํารัสไมเปลา ถอยคําของพระพุทธเจาไม
เปนอยางอื่น เหมือนอยางวา กอนดินที่ขวางไปในอากาศจะตองตกแน
นอน สัตวเกิดแลวจะตองตาย เมื่อราตรีสิ้นไป พระอาทิตยก็คลอดขึ้น
ราชสีหออกจากที่อยูก็จะตองบันลือสีหนาท หญิงมีครรภแกกจ็ ะตองคลอด
เปนของมีแนนอน ฉันใด ธรรมดาพระดํารัสของพระพุทธเจาทั้งหลาย
ก็นั้นเหมือนกัน เปนของแนนอนไมเปลา. เราจักไดเปนพระพุทธเจา
แนแท. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
เราฟงพระดํารัสของพระพุทธเจา และของเทวดาในหมื่น
จักรวาลทั้งสองฝายแลว มีความราเริงยินดีปราโมทย จึงคิด
อยางนี้ในเวลานั้นวา
พระชินพุทธเจาทั้งหลายมีพระดํารัสไมเปนสอง มีพระดํารัสไมเปลา พระพุทธเจาทั้งหลายไมมีพระดํารัสเปนสอง
เราจะไดเปนพระพุทธเจาแนแท.
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กอนดินที่ขวางไปในทองฟา ยอมตกลงในแผนดินแนนอน
ฉันใด พระดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐทั้งหลาย ก็ฉันนั้น
เหมืนกัน ยอมแนนอนและเที่ยงตรง. พระพุทธเจาทั้งหลาย
ไมมีพระดํารัสอันไมเปนจริง เราจะไดเปนพระพุทธเจาแน
แท.
ความตายของสัตวทั้งมวลเปนของแนนอนและเที่ยงตรง
แมฉันใด พระดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐทั้งหลาย
เปนของแนนอนและเที่ยงตรง ฉันนั้นเหมือนกัน.
เมื่อถึงเวลาสิ้นราตรี พระอาทิตยก็ขึ้นแนนอน ฉันใด
พระดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐทั้งหลาย ก็เปนของ
แนนอนและเที่ยงตรง ฉันนั้นเหมือนกัน.
ราชสีหลุกขึ้นจากที่นอน จะตองบันลือสีหนาทแนนอน
ฉันใด พระดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐทั้งหลาย ก็เปน
ของแนนอนและเที่ยงตรง ฉันนั้นเหมือนกัน.
หญิงทั้งหลายผูมีครรภจะตองคลอดแนนอน ฉันใด พระดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐทั้งหลาย ก็เปนของแนนอนและเทีย่ งตรง ฉันนั้นเหมือนกัน.
สุเมธดาบสนั้นกระทําการตกลงอยางนี้วา เราจักไดเปนพระพุทธเจาแนนอน เพื่อที่จะใครครวญถึงธรรมที่กระทําใหเปนพระพุทธเจา
จึงคิดวา ธรรมอันกระทําใหเปนพระพุทธเจาอยูที่ไหนหนอ อยูเบื้องบน
หรือเบื้องลาง หรืออยูในทิศใหญและทิศนอย เมื่อคิดคนธรรมธาตุทั้งสิ้น
ไปโดยลําดับ ก็ไดเห็นทานบารมีขอที่ ๑ ที่พระโพธิสัตวแตเกากอน
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ทั้งหลาย ถือปฏิบัติเปนประจํา จึงกลาวสอนตนอยางนี้วา ดูกอนสุเมธบัณฑิต จําเดิมแตนี้ไป ทานพึงบําเพ็ญทานบารมีขอแรกใหบริบูรณ
เหมือนอยางวา หมอน้ําที่คว่ําไวยอมคายน้ําออกหมด ไมนาํ กลับเขาไป
ฉันใด ทานก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมเหลียวแลทรัพย ยศ บุตรและภรรยา
หรืออวัยวะนอยใหญ ใหสิ่งที่เขาตองการอยากไดทั้งหมด แกยาจกผูมาถึง
กระทํามิใหมีสวนเหลือ จักไดนั่งที่โคนตนโพธิ์เปนพระพุทธเจา ครั้น
กลาวสอนตนแลว จึงอธิษฐานทานบารมีขอแรก กระทําใหมั่นแลว.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
เอาเถอะ เราจะเลือกเฟนธรรมที่กระทําใหเปนพระพุทธเจา ทั้งทางโนนและทางนี้ ทั้งเบื้องบนและเบื้องลาง ทั้ง
สิบทิศตลอดถึงธรรมธาตุ.
ครัน้ เมื่อเราเลือกเฟนอยูอยางนั้น จึงไดเห็นทานบารมี
ขอที่ ๑ เปนเสนทางใหญ ที่ทานผูแสวงหาคุณใหญในกอน
ประพฤติตามคลองธรรมสืบกันมาแลว.
ทานจงสมาทานบารมีขอที่ ๑ นี้ กระทําใหมั่นกอน จงถึง
ความเปนทานบารมี หากทานปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ.
หมอน้ําเต็มเปยม ใครผูใดผูหนึ่งคว่ําปากลง น้ํายอม
ไหลออกหมด น้ํายอมไมขังอยูใ นหมอนั้น แมฉันใด
ทานก็ฉันนั้นเหมือนกัน เห็นยาจกไมวาจะต่ําทราม สูงสง
และปานกลาง จงใหทานใหหมด เหมือนหมอน้ําที่เขาคว่ํา
ปากลงไวฉะนั้น.
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ลําดับนั้น เมื่อสุเมธดาบสนั้นคิดวา ธรรมทีก่ ระทําใหเปน
พระพุทธเจา จะไมพึงมีประมาณเทานี้เลย จึงใครครวญใหยิ่งขึ้นไปอีก
ก็ไดเห็นศีลบารมีขอที่ ๒ จึงไดมีความคิดอันนี้วา ดูกอนสุเมธบัณฑิต
จาเดิมแตนี้ไป แมศีลบารมี ทานก็ตองบาเพ็ญใหบริบูรณ เหมือนอยางวา
ธรรมดาวาเนื้อทรายจามรี ไมเห็นแกชีวิต รักษาเฉพาะขนหางของตน
เทานั้น ฉันใด แมทานก็ฉันนั้น จําเดิมแตนี้ไป อยาไดเห็นแมแกชีวิต
รักษาเฉพาะศีลเทานั้นจักไดเปนพระพุทธเจา แลวไดอธิษฐานศีลบารมี
ขอที่ ๒ กระทําใหมั่นแลว. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ความจริง พุทธธรรมเหลานี้ จักไมมีประมาณเทานี้ เรา
จักเลือกเฟนธรรมแมอยางอื่นอันเปนเครื่องบมพระโพธิญาณ.
ครัง้ นั้น เราเมื่อเลือกเฟนอยูก็ไดเห็นศีลบารมีขอที่ ๒
ที่ทานผูแสวงหาคุณใหญในกอน ๆ ถือปฏิบัติเปนประจํา.
ทานจงสมาทานศีลบารมีขอ ที่ ๒ นี้ กระทําใหมั่นกอน
จงถึงความเปนศีลบารมี หากทานปรารถนาเพื่อจะบรรลุพระโพธิญาณ.
จามรี หางคลองติดในที่ไหนก็ตาม ปลดขนหางออก
ไมได ก็ยอมตายในที่นั้น แมฉนั ใด
ทานจงบําเพ็ญศีลใหบริบูรณในภูมิทั้ง ๔ จงรักษาศีลไว
ทุกเมื่อ เหมือนจามรีรักษาขนหาง ฉันนั้นเถิด.
ลําดับนั้น เมื่อสุเมธดาบสนั้นคิดวา พุทธการกธรรมทั้งหลาย
จะไมพึงมีประมาณเทานี้เลย จึงใครครวญใหยิ่งขึ้นไปอีก ก็ไดเห็น
เนกขัมมบารมีขอที่ ๓ จึงไดมีความคิดดังนี้วา ดูกอนสุเมธบัณฑิต จําเดิม
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แตนี้ไป ทานพึงบําเพ็ญแมเนกขัมมบารมีใหบริบูรณ เหมือนอยางวา
บุรุษผูอยูในเรือนจํามาเปนเวลานาน มิไดมีความรักใครในเรือนจํานั้นเลย
โดยที่แทรําคาญอยางเดียว ไมอยากอยู ฉันใด แมทา น ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน
จงทําภพทั้งปวงใหเปนเชนกับเรือนจํา รําคาญอยากจะพนไปจากภพ
ทั้งปวง มุงหนาตอเนกขัมมะ คือการออกจากกามเทานั้น ทานจักได
เปนพระพุทธเจาดวยอาการอยางนี้ แลวไดอธิษฐานเนกขัมมบารมีขอที่ ๓
กระทําใหมั่นแลว. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ความจริง พุทธธรรมเหลานี้จักไมมีเพียงเทานี้ เราจัก
เลือกเฟนธรรมแมขออื่น ๆ อันเปนเครื่องบมพระโพธิญาณ.
คราวนั้น เราเมือ่ เลือกเฟนอยู ก็ไดเห็นเนกขัมมบารมีขอที่ ๓
ที่ทานผูแสวงหาคุณใหญแตในกอนถือปฏิบัติเปนประจําแลว.
ทานจงสมาทานเนกขัมมบารมีขอ ที่ ๓ นี้ กระทําใหมั่น
กอน จงถึงความเปนเนกขัมมบารมี หากทานปรารถนาจะบรรลุ
พระโพธิญาณ.
บุรุษอยูมานานในเรือนจํา ลําบากเพราะความทุกข มิได
ทําความยินดีใหเกิดในเรือนจํานั้น แสวงหาความพนออกไป
อยางเดียว ฉันใด
ทานจงเห็นภพทั้งปวงเหมือนเรือนจํา เปนผูมุงหนาออก
บวช เพื่อพนจากภพนั้นเถิด.
ลําดับนั้น เมื่อสุเมธดาบสนั้นคิดวา พุทธการกธรรมทั้งหลาย จะ
ไมพึงมีเพียงเทานี้ จึงใครครวญใหยิ่งขึ้นไปอีก ก็ไดเห็นปญญาบารมี
ขอที่ ๔ จึงไดมีความคิดดังนี้วา ดูกอนสุเมธบัณฑิต จําเดิมแตนี้ไป ทาน
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พึงบําเพ็ญแมปญญาบารมีใหบริบูรณ ทานอยาไดเวนใคร ๆ เลย ไมวา
จะเปนคนชั้นต่ําชั้นกลาง และชั้นสูง พึงเขาไปหาบัณฑิตแมทั้งหมด
ไตถามปญหา. เหมือนอยางวา ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ไม
ละเวนตระกูลไร ๆ ไมวาจะเปนตระกูลชั้นต่ําเปนตน เที่ยวไปบิณฑบาต
ตามลําดับ ไดอาหารพอยังชีพโดยพลัน ฉันใด แมทาน ก็ฉันนั้น เขา
ไปหาบัณฑิตทั้งปวง ไดถามปญหา จักไดเปนพระพุทธเจา ครั้นคิดแลว
จึงอธิษฐานปญหาบารมีขอที่ ๔ กระทําใหมั่นแลว ดวยเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา
ก็พุทธธรรมเหลานี้จักไมมีเพียงเทานี้ เราจักเฟนหาธรรม
แมขออื่น ๆ อันเปนเครื่องบมพระโพธิญาณ.
เราเมื่อคนหาอยูในคราวนั้น ก็ไดเห็นปญญาบารมีขอที่ ๔
ที่ทานผูแสวงหาคุณใหญแตกอน ๆ ถือปฏิบตั ิเปนประจํา.
ทานจงสมาทานปญญาบารมีขอที่ ๔ นี้ กระทําใหมั่นกอน
จงถึงความเปนปญญาบารมี ถาทานปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ.
ภิกษุเมื่อขออยู ไมเวนตระกูลต่ํา สูง และปานกลาง ยอม
ไดอาหารเปนเครื่องยังชีพ ดวยอาการอยางนี้ แมฉันใด
ทานเมื่อไตถามชนผูรูอยูตลอดกาลทั้งปวง ถึงความเปน
ปญญาบารมี จักไดบรรลุพระสัมโพธิญาณฉะนั้นเหมือนกัน.
ลําดับนั้น เมื่อสุเมธดาบสนั้นคิดวา พุทธการกธรรมทั้งหลาย จะไม
พึงมีเพียงเทานั้น จึงใครควรใหยิ่งขึ้นไปอีก ไดเห็นวิริยบารมีขอที่ ๕

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 53

จึงไดมีความคิคฃดดังนี้วา ดูกอนสุเมธบัณฑิต จําเดิมแตนี้ไป ทานพึง
บําเพ็ญแมวิริยบารมีใหบริบูรณ เหมือนอยางวา พญาราชสีหม ฤคราช
เปนผูมีความเพียรมั่นในอิริยาบถทั้งปวง ฉันใด แมทาน ก็ฉันนั้น เปน
ผูมีความเพียรมั่นในอิริยาบถทั้งปวง ในภพทุกภพ เปนผูมีความเพียร
ไมยอหยอน จักไดเปนพระพุทธเจา ครั้นคิดแลวจึงอธิษฐานวิริยบารมี
ขอที่ ๕ กระทําใหมั่นแลว. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ก็พุทธธรรมทัง้ หลาย จักไมมีเพียงนี้เทานั้น เราจักเฟน
หาธรรมแมขออื่น ๆ อันเปนเครือ่ งบมพระโพธิญาณ.
ครัง้ นั้น เราเลือกเฟนอยู ก็ไดเห็น วิริยบารมีขอ ที่ ๕ ที่
ทานผูแสวงหาคุณใหญในกอน ๆ ถือปฏิบัติเปนประจํา.
ทานจงสมาทานวิริยบารมีขอที่ ๕ นี้ กระทําใหมั่นกอน จง
ถึงความเปนวิริยบารมี ถาทานปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ.
พญาราชสีหมฤคราช เปนผูมีความเพียรไมยอหยอนใน
การนั่ง การยืน และการเดิน ประคองใจไวในกาลทุกเมื่อ
แมฉันใด
ทานก็ฉันนั้นเหมือนกัน จงประคองความเพียรไวใหมั่น
ตลอดทุกภพ ถึงความเปนวิริยบารมีแลว จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได.
ลําดับนั้น เมื่อสุเมธดาบสนั้นคิดวา พุทธการกธรรมทัง้ หลาย จะ
ไมพึงมีเพียงนี้เทานั้น จึงใครครวญใหยิ่งขึ้นไปอีก ก็ไดเห็นขันติบารมี
ขอที่ ๖ จึงไดมีความคิดดังนี้วา ดูกอนสุเมธบัณฑิต จําเดิมแตนี้ไป
ทานพึงบําเพ็ญแมขันติบารมีใหบริบูรณ ทานพึงเปนผูอดทนทั้งในการ
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ยกยองนับถือและในการดูถูกดูหมิ่น. เหมือนอยางวา คนทั้งหลายทิ้งของ
สะอาดบาง ไมสะอาดบาง ลงบนแผนดิน แผนดินก็มิไดกระทําความรัก
และความขัดเคืองเพราะการกระทําอันนั้น ยอมอด ยอมทน ยอมกลั้น
ไวได ฉันใด แมทาน ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูอดทนไดทั้งในการ
นับถือ ทั้งในการดูหมิ่น จักไดเปนพระพุทธเจา ครั้นคิดแลวจึงอธิษฐาน
ขันติบารมีขอ ที่ ๖ กระทําใหมั่นแลว. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ก็พุทธธรรมทัง้ หลายจักไมมีเพียงนี้เทานั้น เราจักเลือก
เฟนธรรมแมขออื่น ๆ อันเปนเครื่องบมพระโพธิญาณ.
ในคราวนั้น เราเลือกเฟนอยู ก็ไดเห็นขันติบารมีขอที่ ๖
ที่ทานผูแสวงหาคุณใหญชั้นกอน ๆ ถือปฏิบตั ิเปนประจํา.
ทานจงสมาทานขันติบารมีขอที่ ๖ นี้ กระทําใหมั่นกอน
มีใจไมลังเลในขันติบารมีนั้น จักบรรลุพระสัมโพธิญาณ.
ธรรมดาแผนดินยอมอดกลัน้ สิ่งทั้งปวง ที่เขาทิ้งลงสะอาด
บาง ไมสะอาดบาง ไมกระทําการขัดเคือง เพราะการกระทํา
นั้น แมฉันใด
แมทาน ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน เปนผูอดทนตอการนับถือ
และการดูหมิ่นของคนทั้งปวง ถึงความเปนขันติบารมีแลว จัก
บรรลุพระสัมโพธิญาณได.
ลําดับนั้น สุเมธดาบสจึงคิดวา พุทธการกธรรมทั้งหลาย จะไมพึง
มีเพียงนี้เทานั้น แลวใครครวญใหยิ่งขึ้นไปอีก ก็ไดเห็นสัจจบารมีขอที่ ๗
จึงไดมีความคิดดังนี้วา ดูกอนสุเมธบัณฑิต จําเดิมแตนี้ไป ทานพึง
บําเพ็ญแมสัจจบารมีใหบริบูรณ แมเมื่ออสนีบาตจะตกลงบนกระหมอม
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ก็ตาม ทานอยาไดกลาวมุสาวาททั้งรูอยู ดวยอํานาจฉันทะเปนตน เพื่อ
ตองการทรัพยเปนตน. เหมือนอยางวาธรรมดาคาวประกายพรึก ในฤดู
ทั้งปวง หาไดละวิถีโคจรของตนโคจรไปในวิถีอนื่ ไม ยอมจะโคจรไปใน
วิถีของตนเทานั้น ฉันใด แมทาน ก็ฉันนั้นเหมือนกัน อยาไดละสัจจะ
กลาวมุสาวาทเลย จักไดเปนพระพุทธเจา ครั้นคิดแลวจึงอธิษฐานสัจจบารมีขอที่ ๗ กระทําใหมั่นแลว. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ก็พุทธธรรมทัง้ หลาย จะไมพึงมีเพียงนี้เทานั้น เราจัก
เลือกเฟนธรรมแมขออื่น ๆ อันเปนเครื่องบมพระโพธิญาณ.
คราวนั้น เราเลือกเฟนอยูก็ไดเห็นสัจจบารมีขอที่ ๗ ที่
ทานผูแสวงหาคุณใหญในกอน ถือปฏิบัติเปนประจํา.
ทานจงสมาทานสัจจบารมีขอที่ ๗ นี้ กระทําใหมนั่ กอน
มีคําพูดไมเปนสองในขอนั้น จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได.
ธรรมดาดาวประกายพรึกเปนดุจคันชั่ง คือเที่ยงตรงใน
โลกพรอมทั้งเทวโลก ไมวาในสมัย ฤดู หรือปก็ตาม ยอม
ไมโคจรและเวียนออกนอกวิถีโคจร แมฉันใด
แมทาน ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมออกไปนอกทางสัจจะ
ทั้งหลาย ถึงความเปนสัจจบารมีแลว จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได.
ลําดับนั้น สุเมธดาบสนั้นคิดวา พุทธการกธรรมทั้งหลาย จะไมพึง
มีเพียงนี้เทานั้น จึงใครครวญใหยิ่งขึ้นไปอีก ก็ไดเห็นอธิษฐานบารมี
ขอที่ ๘ จึงไดมีความคิดดังนี้วา ดูกอนสุเมธบัณฑิต จําเดิมแตนี้ไป ทาน
จงบําเพ็ญแมอธิษฐานบารมีใหบริบูรณ ทานพึงเปนผูไมหวั่นไหวใน
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อธิษฐานที่ไดอธิษฐานไว. เหมือนอยางวา ธรรมดาภูเขาถูกลมพัดใน
ทิศทั้งปวง ไมหวั่นไหว ไมเขยื้อน คงตั้งอยูในที่ของตน ฉันใด แม
ทาน ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมหวั่นไหวในการอธิษฐาน คือการตั้งใจมั่น
ของตน จักไดเปนพระพุทธเจา ครั้นคิดแลวจึงอธิษฐานซึ่งอธิษฐานบารมีขอที่ ๘ กระทําใหมั่นแลว. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ก็พุทธธรรมทัง้ หลายจักไมพึงมีเพียงนี้เทานั้น เราจักเลือก
เฟนธรรมแมขออื่น ๆ อันเปนเครื่องบมพระโพธิญาณ.
ในคราวนั้นเราเลือกเฟนอยูก็ไดเห็น อธิษฐานบารมีขอที่ ๘
ที่ทานผูแสวงหาคุณใหญในกอน ถือปฏิบัตเิ ปนประจํา.
ทานจงสมาทานอธิษฐานบารมีขอที่ ๘ นี้ กระทําใหมั่น
กอน ทานจงเปนผูไมหวั่นไหวในอธิษฐานบารมีนั้น จักบรรลุ
พระสัมโพธิญาณได.
ภูเขาหินไมหวัน่ ไหว คงตั้งอยูตามเดิม ไมสะเทือนเพราะ
ลมแรงกลา คงตั้งอยูในที่ของตนเอง แมฉนั ใด
แมทานก็ฉันนั้นเหมือนกัน จงเปนผูไมหวั่นไหวในอธิษฐาน ในกาลทั้งปวง ถึงความเปนอธิษฐานบารมีแลว จักบรรลุ
พระสัมโพธิญาณได.
ลําดับนั้น สุเมธดาบสนั้นคิดวา พุทธการกธรรมทั้งหลาย จะไม
พึงมีเพียงนี้เทานั้น จึงใครครวญใหยิ่งขึ้นไปอีก ก็ไดเห็นเมตตาบารมี
ขอที่ ๙ จึงไดมีความคิดดังนี้วา ดูกอนสุเมธบัณฑิต จําเดิมแตนี้ไป
ทานพึงบําเพ็ญแมเมตตาบารมีใหบริบูรณ ทานพึงเปนผูมีจิตเปนอยางเดียว
กัน ทั้งในสิ่งที่เปนประโยชนและในสิ่งที่ไมเปนประโยชน เหมือนอยางวา
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ธรรมดาน้ํายอมไหลแผความเย็นเปนเชนเดียวกัน ทั้งแกคนชั่วทั้งแกคนดี
ฉันใด แมทา น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูมีจิตเปนอยางเดียวดวยเมตตาจิต
ในสัตวทั้งปวงอยู จักไดเปนพระพุทธเจา ครั้นคิดแลวจึงอธิษฐานเมตตาบารมีขอที่ ๙ กระทําใหมั่นแลว. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ก็พุทธธรรมเหลานี้ จักไมมีเพียงนี้เทานั้น เราจักเลือก
เฟนธรรมแมขออื่น ๆ ที่เปนเครื่องบมพระโพธิญาณ.
คราวนั้น เมื่อเราเลือกเฟนอยู ก็ไดเห็นเมตตาบารมีขอ ที่ ๙
ที่ทานผูแสวงหาคุณใหญในกอน ถือปฏิบัตเิ ปนประจํา.
ทานจงสมาทานเมตตาบารมีขอที่ ๙ นี้ กระทําใหมนั่ กอน
จงเปนผูไมมีใครเสมอเหมือนดวยเมตตา ถาทานปรารถนา
เพื่อจะบรรลุพระโพธิญาณ.
ธรรมดาน้ํายอมแผความเย็นไปใหคนดีและคนเลวโดย
เสมอกัน ชะลางมลทินคือธุลีออกได แมฉันใด
แมทาน ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จงเจริญเมตตาใหสม่ําเสมอ
ในชนที่เกื้อกูลและไมเกื้อกูล ทานถึงความเปนเมตตาบารมี
แลวจักบรรลุพระสัมโพธิญาณได.
ลําดับนั้น สุเมธดาบสนั้นคิดวา พุทธการกธรรมทั้งหลาย จะไม
พึงมีเพียงนี้เทานั้น จึงพิจารณาใหยิ่งขึ้นไป ก็ไดเห็นอุเบกขาบารมีขอ
ที่ ๑๐ แลวไดมีความคิดดังนี้วา ดูกอนสุเมธบัณฑิต จําเดิมแตนี้ไป
ทานจงบําเพ็ญแมอุเบกขาบารมีใหบริบูรณ พึงวางใจเปนกลางทั้งในสุข
และทั้งในทุกข. เหมือนอยางวา ธรรมดาแผนดินเมื่อคนทิ้งของสะอาด
บาง ไมสะอาดบาง ยอมทําใจเปนกลางอยู ฉันใด แมทาน ก็ฉันนั้น
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เหมือนกัน วางใจเปนกลางอยูในสุขและทุกข ก็จักไดเปนพระพุทธเจา
ครั้นคิดแลว จึงอธิษฐานอุเบกขาบารมีขอที่ ๑๐ กระทําใหมั่นแลว. ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ก็พุทธธรรมเหลานี้ จักไมมีเพียงนี้เทานั้น เราจักเลือก
เฟนธรรมแมขออื่น ๆ อันเปนเครื่องบมพระโพธิญาณ.
คราวนั้นเรา เลือกเฟนอยู ก็ไดเห็นอุเบกขาบารมีขอที่ ๑๐
ที่ทานผูแสวงหาคุณใหญในกอน ถือปฏิบัตเิ ปนประจํา.
ทานจงสมาทานอุเบกขาบารมีขอที่ ๑๐ นี้ กระทําใหมั่น
กอน ทานเปนผูมั่นคงประดุจตราชู จักบรรลุพระสัมโพธิญาณ.
ธรรมดาแผนดินยอมวางเฉย ในของไมสะอาดและของ
สะอาดที่คนทิ้งลง เวนจากความโกรธและความยินดีทั้งสอง
นั้น ฉันใด
แมทาน ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จงเปนประดุจตราชั่งในสุข
และทุกขในกาลทุกเมื่อ ถึงความเปนอุเบกขาบารมีแลว จัก
บรรลุพระสัมโพธิญาณได.
ตอแตนั้น สุเมธดาบสจึงคิดวา พุทธการกธรรมทั้งหลายอันเปน
เครื่องบมพระโพธิญาณ ที่พระโพธิสตั วทั้งหลายพึงปฏิบัติในโลกนี้ มี
เพียงนี้เทานั้น เวนบารมี ๑๐ เสียธรรมเหลาอื่นยอมไมมี บารมีทั้ง ๑๐ นี้
แมในอากาศเบื้องบนก็ไมมี แมในแผนดินเบื้องลางก็ไมมี แมในทิศ
ทั้งหลาย มีทิศตะวันออกเปนตนก็ไมมี แตจะตั้งอยูเฉพาะในภายในหทัย
ของเราเทานั้น. ครั้นไดเห็นวาบารมีเหลานั้นตั้งอยูเฉพาะในหทัยอยางนั้น
จึงอธิษฐานบารมีเหลานั้นทั้งหมดกระทําใหมั่น พิจารณาอยูแลว ๆ เลา ๆ
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พิจารณากลับไปกลับมา ยึดเอาตอนปลายทวนมาใหถึงตน ยึดเอาตอนตน
ทวนใหถึงตอนปลาย ยึดเอาตอนกลางใหจบลงตอนสุดขางทั้งสอง ยึดเอา
ที่สุดจากขางทั้งสองใหจบลงตอนกลาง.
การบริจาคสิ่งของภายนอก จัดเปนทานบารมี การบริจาคอวัยวะ
นอยใหญ จัดเปนทานอุปบารมี การบริจาคชีวิต จัดเปนทานปรมัตถบารมี
เพราะเหตุนั้น ทานสุเมธดาบส จึงพิจารณาสมติงสบารมี คือบารมี ๑๐
อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ ประดุจคนหมุนเครื่องยนตหีบน้ํามันไป
มา และเหมือนเอาเขามหาเมรุใหเปนโมกวนมหาสมุทรในจักรวารฉะนั้น.
เมื่อสุเมธดาบสนั้นพิจารณาบารมี ๑๐ อยูอยางนั้น ดวยเดชแหงธรรม มหาปฐพีนี้ หนาสองแสนสี่หมื่นโยชน ก็รองลั่น สะทานเลื่อนลั่นหวั่นไหว
เหมือนมัดไมออที่ถูกชางเหยียบ และเหมือนเครื่องยนตหีบออยที่กําลังหีบ
ออยอยู หมุนควางไมตางอะไรกับวงลอเครื่องปนหมอ และวงลอเครื่อง
ยนตหีบน้ํามัน. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ธรรมที่เปนเครื่องบมพระโพธิญาณในโลก มีเพียงเทานี้
นั้น ยิง่ ขึ้นไปกวานี้ก็ไมมี นอกไปจากนี้ก็ไมมี ทานจงตั้งมั่น
อยูในธรรมนั้น.
เมือ่ เราพิจารณาธรรมเหลานี้ พรอมทั้งสภาวะ รส และ
ลักษณะ ดวยเดชแหงธรรม แผนดินทั้งหมื่นโลกธาตุหวั่นไหว.
แผนดินไหว รองลั่น ดังเครื่องยนตหีบออยที่หบี อยู
เมทนีดลเลื่อนลั่น เหมือนวงลอเครื่องยนตหีบน้ํามันฉะนั้น.
เมื่อมหาปฐพีไหวอยู ผูคนที่อาศัยอยูในรัมมนครไมสามารถจะทรง
ตัวอยูได ตางสลบลมลง ประหนึ่งวาศาลาใหญถูกลมยุคันตวาตโหมพัด
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ฉะนั้น. ภาชนะดินมีหมอเปนตน กลิ้งกระทบกันและกันแตกละเอียด
มหาชนสะดุงกลัว จึงเขาไปเฝาพระศาสดาทูลถามวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคทั้งหลายไมทราบขอนี้เลยวา แผนดินนี้นาคทําใหหมุน
หรือวาบรรดาภูต ยักษ และเทวดาพวกใดพวกหนึ่ง ทําใหหมุน อีก
ประการหนึ่ง มหาชนแมทั้งหมดนี้ ถูกทําใหเดือดรอน ความชั่วหรือ
ความดีจักมีแกโลกนี้ ขอพระองคจงตรัสบอกเหตุนั้นแกขาพระองคทั้งหลายดวยเถิด. ลําดับนั้น พระศาสดาครั้นไดทรงสดับถอยคําของชน
เหลานั้น จึงตรัสวา ทานทั้งหลายอยากลัวเลย อยาคิดอะไรเลย ภัยอันมี
ตนเหตุมาจากเหตุนี้ ไมมีแกพวกทาน ผูที่เราพยากรณใหไวในวันนี้วา
สุเมธบัณฑิตจักไดเปนพระพุทธเจาพระนามวาโคดมในอนาคตนั้น บัดนี้
พิจารณาบารมี ๑๐ เมื่อเขาพิจารณาไตรตรองอยู เพราะเดชแหงธรรม
โลกธาตุตลอดทั้งหมื่นหนึ่ง จึงไหวและรองลั่นไปพรอมกันทีเดียว. ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ในที่อังคาสพระพุทธเจา บริษัทมีประมาณเทาใด บริษัท
มีประมาณเทานั้น ในที่นั้น ตางตัวสั่นเปนลมลมลงบน
แผนดิน.
หมอนําหลายพัน และหมอขาวหลายรอย ในที่นั้น
กระทบกันและกันแตกละเอียด.
มหาชนหวาดเสียวสะดุงกลัวหัวหมุน มีใจวาวุน จึง
ประชุมกัน แลวพากันไปเฝาพระพุทธทีปงกร.
กราบทูลวา อะไรจักมีแกโลก ดีหรือชัว่ หรือชาวโลก
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ทั้งปวงจะถูกทําใหเดือดรอนวุนวาย ขาแตพระองคผูมีพระจักษุ ขอจงทรงบรรเทาเหตุนั้น.
คราวนั้น พระมหามุนีทีปง กรทรงใหพวกเขาเขาใจดวย
พระดํารัสวา พวกทานจงวางใจเสียเถิด อยาไดกลัวเลย ใน
การไหวของแผนดินนี้.
วันนี้ เราไดพยากรณบุคคลใดวา จักไดเปนพระพุทธเจา
บุคคลนั้นพิจารณาธรรมเกากอนที่พระชินเจาเคยถือปฏิบัติมา.
เมือ่ เขาพิจารณาถึงธรรมอันเปนพุทธภูมิโดยไมเหลืออยู.
ดวยเหตุนั้น โลกธาตุหนึ่งหมื่นนี้ในโลกพรอมทั้งเทวโลก จึง
ไดไหว.
มหาชนไดฟงพระดํารัสของพระตถาคตแลว ตางราเริงยินดี พากัน
ถือเอาดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล ออกจากรัมมนครเขาไปหาพระโพธิสัตว บูชาดวยดอกไมและของหอมเปนตน ไหวแลวกระทําประทักษิณแลวเขาไปยังรัมมนครตามเดิม. ฝายพระโพธิสัตวพิจารณาบารมี
๑๐ อธิษฐานความเพียรกระทําใหมั่น แลวลุกจากอาสนะไป. ดวยเหตุ
นั้น ทานจึงกลาววา
ทันใดนั้น ใจของพวกเขาก็เย็น เพราะไดฟงพระดํารัส
ของพระพุทธเจา ทุกคนจึงพากันเขาไปหาเรากราบไหวอีก.
เรายึดมั่นพระพุทธคุณ กระทําใจใหมนั่ แลวนมัสการ
พระพุทธเจาทีปงกร ลุกขึ้นจากอาสนะไปในคราวนั้น.
ลําดับนั้น เทวดาในหมื่นจักรวาลทั้งสิ้น ประชุมกันบูชาพระโพธิสัตวผูลุกขึ้นจากอาสนะ ดวยดอกไมและของหอมอันเปนทิพย ไหวแลว
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ปาวประกาศคําสรรเสริญอันเปนมงคลมีอาทิวา ขาแตทานสุเมธดาบสผู
เปนเจา วันนี้ทานตั้งความปรารถนายิ่งใหญไวที่ใกลบาทมูลของพระทีปงกรทศพล ความปรารถนานั้นจงสําเร็จแกทาน โดยหาอันตรายมิได
ความกลัวหรือความหวาดเสียว อยาไดมีแกทาน โรคแมมีประมาณนอย
จงอยาเกิดขึ้นในรางกาย ทานจงรีบเรงบําเพ็ญบารมีใหบริบูรณแลวรูแจง
พระสัมมาสัมโพธิญาณ ตนไมที่เผล็ดดอกออกผลยอมเผล็ดดอกและออกผล
ตามฤดูกาล ฉันใด แมทา น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน อยาไดลวงเลยฤดูกาลนั้น
จงไดสัมผัสพระสัมโพธิญาณอันอุดมโดยพลัน ก็แหละครั้นปาวประกาศ
อยางนี้แลว ไดกลับไปยังเทวสถานของตน ๆ ตามเดิม. ฝายพระโพธิสัตว
ผูอันเทวดาทั้งหลายสรรเสริญแลว จึงคิดวา เราจักบําเพ็ญบารมี ๑๐ ให
บริบูรณเปนพระพุทธเจาในที่สุดสื่อสงไขยยิ่งดวยแสนกัป ดังนี้แลว
อธิษฐานความเพียรกระทําใหมั่น แลวไดเหาะขึ้นสูทองฟาไปสูปาหิมพานต
ทันที. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
เหลาเทวดาและมนุษยทั้งสองพวก ตางโปรยปรายดอกไม
ทิพยและดอกไมอันเปนของมนุษย แกเขาผูลุกขึ้นจากอาสนะ.
เทวดาและมนุษยทั้งสองพวกนั้น ตางก็ประกาศความ
สวัสดีวา ความปรารถนาของทานยิ่งใหญ ขอทานจงไดสิ่ง
นั้น ตามความปรารถนา.
ขอสรรพเสนียดจัญไรจงบําราศไป ขอความโศกและโรค
จงพินาศไป อันตรายทั้งหลายจงอยาไดมีแกทาน ทานจงได
สัมผัสพระโพธิญาณอันอุดมโดยเร็วพลัน.
เมือ่ ถึงฤดูกาล ตนไมทั้งหลายที่มีดอก ยอมผลิดอก
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แมฉันใด ขาแตมหาวีระ ขอทานจงเบิกบานดวยพุทธญาณ
ฉันนั้นเถิด.
พระสัมพุทธเจาเหลาใดเหลาหนึ่ง ทรงบําเพ็ญบารมี ๑๐
ใหบริบูรณ ฉันใด ขาแตมหาวีระ ขอทานจงบําเพ็ญบารมี ๑๐
ใหบริบูรณ ฉันนัน้ เถิด.
พระสัมพุทธเจาเหลาใดเหลาหนึ่ง ตรัสรูที่ตนโพธิมณฑล
ฉันใด ขาแตมหาวีระ ขอทานจงตรัสรูที่ตนโพธิของพระชินเจา ฉันนั้นเถิด.
พระสัมพุทธเจาเหลาใดเหลาหนึ่ง ประกาศพระธรรมจักร
ฉันใด ขาแตมหาวีระ ขอทานจงประกาศพระธรรมจักร
ฉันนั้นเถิด.
พระจันทรบริสุทธิ์ไพโรจนในวันเพ็ญ ฉันใด ขอทานจง
มีใจเต็มเปยมรุงโรจนในหมื่นโลกธาตุ ฉันนั้นเถิด.
พระอาทิตยพนจากราหู ยอมสวางจาดวยความรอน ฉันใด
ขอทานจงพนจากโลก ไพโรจนดวยสิริ ฉันนั้นเถิด.
แมน้ําสายใดสายหนึ่ง ยอมไหลลงยังทะเลใหญ ฉันใด
ชาวโลกพรอมทั้งเทวโลก จงประชุมกันในสํานักของทาน
ฉันนั้นเถิด.
ในกาลนั้น สุเมธดาบสนั้นอันเทวดาและมนุษยชมเชย
และสรรเสริญแลว สมาทานธรรม ๑๐ ประการ เมื่อจะ
บําเพ็ญธรรมเหลานั้นใหบริบูรณจึงเขาไปสูปาใหญแลว.
จบสุเมธกถา
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สุรุจิพราหมณกถา
ฝายชนชาวรัมมนคร ครั้นเขาไปยังนครแลว ก็ไดถวายมหาทานแก
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน. พระศาสดาไดทรงแสดงธรรมแก
พวกเขา ใหมหาชนดํารงอยูในสรณะเปนตน แลวเสด็จออกจากรัมมนคร
ตอจากนั้น พระองคทรงดํารงอยูตลอดชั่วพระชนมายุ ทรงกระทํา
พุทธกิจครบทุกอยางแลว ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุโดย
ลําดับ. คําทั้งหมดที่ควรจะกลาวในเรื่องนั้น พึงทราบโดยพิสดารตามนัย
ที่กลาวไวในพุทธวงศแล. จริงอยู ทานกลาวไวในพุทธวงศนั้นวา
ครัง้ นั้น ชนเหลานั้นอังคาสพระโลกนายกพรอมทั้งพระสงฆแลว ไดถึงพระศาสดาที่ปงกรพระองคนั้นเปนสรณะ.
พระตถาคตทรงยังบางคนใหตั้งอยูในสรณคมน บางคน
ใหตั้งอยูในศีล ๕ อีกพวกใหตั้งอยูในศีล ๑๐.
ทรงประทานสามัญผลอันสูงสุดทั้ง ๔ แกบางคน ทรง
ประทานธรรมที่ไมมีสิ่งใดเสมอคือปฏิสัมภิทาแกบางคน.
บางคน พระนราสภก็ทรงประทานสมาบัติ ๘ อันประเสริฐ
บางคนก็ทรงมอบใหวิชชา ๓ และอภิญญา ๖.
พระมหามุนีทรงสั่งสอนหมูชน ดวยความพยายามนั้น
เพราะเหตุนั้น ศาสนาของพระโลกนาถจึงไดแผไพศาลไป.
พระพุทธเจาผูมีพระนามวาทีปงกร ผูม ีพระหนุใหญ มี
ตนพระศอดังคอของโคผู ทรงยังชนเปนอันมากใหขามพน
ทรงปลดเปลื้องทุคติให.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 65

พระมหามุนีทรงเห็นชนที่พอจะแนะนําใหตรัสรูได แม
ในที่แสนโยชน ก็เสด็จเขาไปหาโดยครูเดียว ใหเขาตรัสรูได.
ในการตรัสรูมรรคผลครั้งแรก พระพุทธเจาใหสัตวรอยโกฏิไดตรัสรู ในการตรัสรูมรรคผลครั้งที่สอง พระนาถะให
สัตวเกาโกฏิไดตรัสรู.
ก็ในกาลใด พระพุทธเจาไดทรงแสดงธรรมในเทวพิภพ
ในกาลนั้น การตรัสรูมรรคผลครั้งที่สาม ไดมีแกสัตวเกา
หมื่นโกฏิ.
การประชุมของพระศาสดาทีปงกรไดมี ๓ ครั้ง การประชุมครั้งแรกมีชนแสนโกฏิ.
อีกครั้ง เมื่อพระชินเจาประทับอยูวิเวกที่ยอดเขานารทะ
พระขีณาสพผูปราศจากมลทินรอยโกฏิประชุมกัน.
ในกาลใด พระมหาวีระประทับอยูบนยอดเขาสุทัสสนะ
ในกาลนั้น พระมหามุนีทรงหอมลอมดวยพระขีณาสพเกาหมื่นโกฏิ.
สมัยนั้นเราเปนชฎิลมีตบะกลา สําเร็จอภิญญา ๕ เหาะ
ไปกลางอากาศ.
การตรัสรูธรรม โดยการนับวา ไดมีแกสตั วหนึ่งหมื่น สอง
หมื่น การตรัสรูธรรมมิไดนับวา ไดมีแกหนึ่งคนหรือสองคน
ในกาลนั้น ศาสนานี้ของพระผูมีพระภาคเจาทีปงกร แผไป
กวางขวาง ชนรูกนั มากมาย แพรหลายบริสุทธิ์ผุดผอง.
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พระขีณาสพสีแ่ สนไดอภิญญา ๖ มีฤทธิ์มาก หอมลอม
พระทีปงกรผูทรงรูแจงโลกอยูทุกเมื่อ.
สมัยนั้น ใคร ๆ ก็ตาม จะละภพมนุษยไป เขาเหลานัน้
มิไดบรรลุพระอรหัต ยังเปนเสขบุคคล จะตองถูกเขาตําหนิ
ติเตียน.
พระพุทธศาสนาก็เบิกบานไปดวยพระอรหันตผูคงที่ เปน
พระขีณาสพ ปราศจากมลทิน งดงามอยูในกาลทุกเมื่อ.
พระศาสดาทีปงกร มีนครนามวารัมมวดี มีกษัตริยน ามวา
สุเทวะเปนพระชนก มีพระเทวีนามวาสุเมธาเปนพระชนนี.
พระองคทรงครองเรือนอยูห มื่นป มีปราสาทอยางดีที่สุด
สามหลัง ชื่อวาหังสา โกญจา และมยุรา.
มีเหลานารีแตงตัวสวยงามจํานวนสามแสน มีจอมนารี
นามวา ปทุมา มีพระโอรสนามวา อุสภักขันธะ.
พระองคหรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกบวชดวยยาน
คือชาง พระชินเจาทรงตั้งปธานความเพียรอยู ๑๐ เดือนถวน.
พระมุนีทรงบําเพ็ญเพียรทางใจไดตรัสรูแลว พระมหามุนี
ทีปงกรผูสงบ อันพรหมทูลอาราธนาแลว.
พระมหาวีระ ทรงประกาศพระธรรมจักร ในตําหนักอัน
ประกอบดวยสิริในนันทาราม ประทับนั่งที่โคนตนซึก ไดทรง
กระทําการย่ํายีพวกเดียรถีย.
มีพระอัครสาวก คือพระสุมังคละและพระติสสะ พระศาสดาทีปงกรมีพระอุปฏฐากนามวาสาคตะ.
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มีพระอัครสาวิกา คือพระนางนันทาและพระนางสุนันทา
ตนไมที่ตรัสรูของพระผูมีพระภาคเจานั้น เรียกกันวาตนปปผลิ.
มีอัครอุปฏฐากนามวาตปุสสะ และภัลลิกะ นางสิริมา
และนางโกณาเปนอุปฏฐากยิกาของพระศาสดาที่ปงกร.
พระมหามุนีทีปงกรมีพระวรกายสูง ๘๐ ศอก ทรงงดงาม
ประดุจตนไมประจําทวีป และดุจตนพญาไมสาละมีดอกบาน
สะพรัง่ .
รัศมีของพระองควิ่งวนไปรอบ ๆ ๑๒ โยชน พระมเหสีเจา
พระองคนั้นมีพระชนมายุไดแสนป พระองคดํารงอยูเพียงนั้น
ทรงยังชุมชนเปนอันมากใหขามไดแลว.
พระองคพรอมทั้งสาวกทรงยังพระสัทธรรมใหสวางไสว
ยังมหาชนใหขามไดแลว ทรงรุงโรจนดุจกองไฟแลวนิพพาน
ไป.
พระฤทธิ์ พระยศ และพระจักรรัตนะที่พระบาททั้งสอง
ทั้งหมดนั้นอันตรธานหายไปแลว สังขารทั้งปวงเปนของ
วางเปลาแนแท ดังนี้.
พระชินเจาผูศาสดา พระนามวาทีปงกร เสด็จนิพพานที่
นันทาราม ณ ที่นนั้ มีพระชินสถูปของพระองคสูง ๓๖ โยชน
แล.
ก็ในกาลตอจากพระผูมีพระภาคเจาทีปงกร ลวงมาไดหนึ่งอสงไข
พระศาสดาพระนามวา โกณฑัญญะ เสด็จอุบัติขึ้น. แมพระศาสดา
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พระองคนั้น ก็ไดมีสาวกสันนิบาต ๓ ครั้ง. สันนิบาตครั้งแรก มีพระสาวกแสนโกฏิ สันนิบาตครั้งที่ ๒ มีพระสาวกพันโกฏิ สันนิบาตครั้ง
ที่ ๓ มีพระสาวกเกาสิบโกฏิ.
ในครั้งนั้น พระโพธิสัตวเปนพระเจาจักรพรรติพระนามวา วิชิตาวี
ไดถวายมหาทานแกภิกษุสงฆแสนโกฏิมีพระพุทธเจาเปนประธาน. พระศาสดาทรงพยากรณพระโพธิสัตววา จักไดเปนพระพุทธเจา แลวทรง
แสดงธรรม. พระโพธิสัตวนั้น ทรงสดับธรรมกถาของพระศาสดาแลว
สละราชสมบัติออกบวช เรียนพระไตรปฎก ทําสมาบัติ ๘ และอภิญญา ๕
ใหเกิดขึ้น มีฌานไมเสื่อม ไปเกิดในพรหมโลก.
ก็พระโกณฑัญญพุทธเจา มีนครชื่อวา รัมมวดี กษัตริยพ ระนามวา
สุนันทะ เปนพระชนก พระเทวีพระนามวา สุชาดา เปนพระชนนี
พระเถระทั้งสอง คือ พระภัททะ และ พระสุภัททะ เปนพระอัครสาวก
พระเถระนามวา อนุรุทธะ เปนพระอุปฏฐาก พระเถรีทั้งสอง คือ
พระติสสา และ พระอุปติสสา เปนพระอัครสาวิกา ตนขานาง
เปนไมที่ตรัสรู พระสรีรกายสูง ๘๘ ศอก ประมาณพระชนมายุได
แสนป.
ตอจากพระทีปงกร ก็มีพระนายกพระนามวาโกณฑัญญะ
มีพระเดชหาที่สุดมิได มีพระยศนับไมได มีพระคุณหา
ประมาณมิได เขาถึงไดแสนยาก.
ในกาลตอจากพระโกณฑัญญะพุทธเจานั้น ลวงไปหนึ่งอสงไขย
ในกัปเดียวกันนั่งเอง มีพระพุทธเจา ๔ พระองค บังเกิดขึ้นแลว คือ
พระมังคละ พระสุมนะ พระเรวตะ พระโสภิตะ พระผูมีพระภาคเจา
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พระนามวา มังคละ ไดมกี ารประชุมสาวก ๓ครั้ง ในการประชุมครั้งแรก
มีภิกษุแสนโกฏิ ครั้งที่ ๒ แสนโกฏิ ครั้งที่ ๓ เกาสิบโกฏิ.
ไดยินวา พระภาคาตางพระมารดาของพระองค พระนามวา
อานันทกุมาร ไดเสด็จมายังสํานักของพระศาสดา เพื่อตองการฟงธรรม
พรอมกับบริษัทนับไดเกาสิบโกฏิ พระศาสดาตรัสอนุบุพพิกถาแกพระองค
พระองคพรอมกับบริษัทไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา. พระศาสดาทรงตรวจดูบุพจริยาของกุลบุตรเหลานั้น ทรงเห็นอุปนิสัยแหง
บาตรและจีวรอันสําเร็จดวยฤทธิ์ จึงทรงเหยียดพระหัตถเบื้องขวาตรัสวา
พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด. ในขณะนั้นเอง เขาทั้งหมดก็ทรงบาตรและ
จีวรอันสําเร็จดวยฤทธิ์ สมบูรณดวยอากัปกิริยาประดุจพระเถระมีพรรษา
ได ๖๐ ถวายบังคมพระศาสดาแลว หอมลอมอยู. นี้ไดเปนการประชุม
พระสาวกครั้งที่ ๓ ของพระองค. ก็พระพุทธเจาองคอื่น ๆ ไดมีพระรัศมีจากพระสรีระโดยรอบประมาณ ๘๐ ศอกเทานั้น ฉันใด แตของ
พระมังคละนั้น หาเปนเหมือนฉันนั้นไม ก็พระรัศมีจากพระสรีระของ
พระผูมีพระภาคเจานั้น ไดแผไปตลอดหมื่นโลกธาตุตั้งอยูเปนนิตยกาล.
ตนไม แผนดิน ภูเขา และทะเล เปนตน โดยที่สุดจนชั้นหมอขาว
เปนตน ไดเปนเหมือนหุมดวยแผนทองคํา.
อนึ่ง ประมาณพระชนมายุของพระองคไดเกาหมื่นป. ตลอดเวลา
ประมาณเทานี้ พระจันทรและพระอาทิตยเปนตน ไมสามารถจะสองแสง
ดวยรัศมีของตน การกําหนดกลางคืนและกลางวันไมปรากฏมี ตอน
กลางวัน เหลาสัตวทองเที่ยวไปดวยแสงสวางของพระพุทธเจานั่นแหละ
เหมือนกับ แสงสวางของพระอาทิตย ชาวโลกกําหนดขั้นตอนของกลางคืน
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และกลางวัน ดวยอํานาจแหงดอกไมที่บานในตอนเย็น และนกรอง
เปนตนในตอนเชา.
ถามวา ก็พระพุทธเจาองคอื่น ๆ ไมมีอานุภาพนี้หรือ ?
ตอบวา ไมมีหามิได.
จริงอยู พระพุทธเจาแมเหลานั้น เมื่อทรงมุงหวัง จะพึงแผพระรัศมีไปตลอดหมื่นโลกธาตุหรือยิ่งกวานั้น ก็พระรัศมีจากพระสรีระของ
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวามังคละ ไดแผไปตลอดหมื่นโลกธาตุตั้งอยู
เปนนิตยทีเดียว เหมือนพระรัศมีดานละวาของพระพุทธเจาองคอื่น ๆ
ดวยอํานาจความปรารถนาในกาลกอน.
ไดยินวา ในคราวยังประพฤติจริยาของพระโพธิสัตว พระองค
ดํารงอยูในอัตภาพ เชนกับพระเวสสันดร พรอมทั้งบุตรและภรรยา อยู
ที่ภูเขาเชนกับเขาวังกบรรพต. ครั้งนั้น มียักษตนหนึ่งชื่อวา ขรทาฐิกะ
ไดทราบวาพระมหาบุรุษมีอัธยาศัยในการใหทาน จึงเขาไปหาดวยเพศของ
พราหมณ ขอทารกทั้งสองกะพระมหาสัตว. พระมหาสัตวตรัสวา
พราหมณ เราใหบุตรนอยทั้งสอง ดังนี้แลวราเริงบันเทิงใจ ไดใหทารก
ทั้งสอง ทําใหแผนดินมีน้ําเปนขอบเขตหวั่นไหว. ยักษยืนพิงพนักพิงใน
ที่สุดของที่จงกรม เมื่อพระมหาสัตวกําลังเห็นอยูนั่นแหละ ไดกินทารก
ทั้งสองเหมือนกํารากไม แมเพราะมองดูยักษ ไดเห็นปากของมันกําลัง
หลั่งสายเลือดออกมาประดุจเปลวไฟ ในปากทีพ่ ออาขึ้น ความโทมนัส
แมเทาปลายผมมิไดเกิดขึ้นแกพระมหาสัตว ก็เมื่อพระมหาสัตวนั้นคิดอยู
วา ทานอันเราใหดีแลวหนอ ปติและโสมนัสอยางใหญหลวงก็เกิดขึ้นใน
สรีระ เขาปรารถนาวา ดวยผลแหงทานของเรานี้ ในอนาคตกาล ขอให
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รัศมีจงฉายออกจากสรีระโดยทํานองนี้ทีเดียว เพราะอาศัยความปรารถนา
รัศมีทั้งหลายจึงฉายออกจากพระสรีระของพระองคตอนเปนพระพุทธเจา
แผซานไปตลอดที่ประมาณเทานี้.
บุรพจริตของพระองคแมอื่นอีกก็ยังมี. ไดยนิ วา พระองคในกาล
เปนพระโพธิสัตว ไดเห็นพระเจดียของพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง คิดวา
เราควรบริจาคชีวิตแกพระพุทธองคนี้ จึงพันสรีระทั้งสิ้น โดยทํานอง
อยางพันประทีปดาม เอาเนยใสใสเต็มถาดทองคํามีคาหนึ่งแสน สูง
ประมาณศอกกํา จุดไสพันไสในถาดทองนั้น เอาถาดทองนั้นทูนศีรษะ
แลวใหจุดไฟทั่วตัว กระทําประทักษิณพระเจดียใหเวลาลวงไปตลอดทั้ง
คืน เมื่อพระโพธิสัตวนั้นแมจะพยายามอยูอยางนั้นจนอรุณขึ้น ความ
รอนก็มิไดระคายเคืองแมสักวาขุมขน ไดเปนเหมือนเวลาเขาไปยังหอง
ดอกปทุม. จริงอยู ชื่อวา ธรรมนี้ยอมรักษาคนผูรักษาตน. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ธรรมแลยอมรักษาผูประพฤติธรรม ธรรมที่บุคคลประพฤติ
ดีแลวยอมนําความสุขมาให นีเ้ ปนอานิสงสในธรรมที่ประพฤติดีแลว ผูมีปกติประพฤติธรรมยอมไมไปสูทุคติ ดังนี้.
เพราะผลแหงกรรมแมนี้ แสงสวางจากสรีระของพระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น จึงไดแผไปตั้งอยูตลอดหมื่นโลกธาตุ.
ในกาลนั้น พระโพธิสัตวของเราทั้งหลาย เปนพราหมณนามวา
สุรุจิ คิดวาจักนิมนตพระศาสดา จึงเขาไปเฝาฟงธรรมกถาอันไพเราะ
แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคจงรับภิกษาของ
ขาพระองคในวันพรุงนี้. พระศาสดาตรัสถามวา พราหมณ ทานตองการ
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ภิกษุเทาไร ? พราหมณกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ภิกษุผูเปน
บริวารของพระองคมีประมาณเทาไร. ในคราวนั้น พระศาสดาทรงมีการ
ประชุมเปนครั้งแรกพอดี เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา มีภิกษุแสนโกฏิ.
พราหมณกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคพรอมกับภิกษุ
ทั้งหมด จงทรงรับภิกษาของขาพระองคเถิด. พระศาสดาทรงรับนิมนต
แลว.
พราหมณทูลนิมนตเพื่อใหเสวยในวันพรุงนี้แลว จึงไปเรือนคิดวา
เราอาจถวายยาคู. ภัต และผาเปนตน แกภิกษุทั้งหลายประมาณเทานี้ได
แคที่สําหรับนั่งจักมีไดอยางไร.
ความคิดนั้นของเขา ทําใหเกิดความรอนแกบัณฑุกัมพลศิลาอาสน
ของทาวเทวราชผูประทับอยูในที่สุดแปดหมื่นสี่พันโยชน. ทาวสักกะทรง
ดําริวา ใครหนอมีความประสงคจะใหเราเคลื่อนจากที่นี้ จึงทรงตรวจดู
ดวยทิพยจักษุ ก็ไดเห็นพระมหาบุรุษ จึงทรงดําริวา พราหมณนามวาสุรุจิ
นิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน แลวคิดเพื่อตองการที่นั่ง แม
เราก็ควรไปในที่นั้นแลวถือเอาสวนบุญ จึงทรงนิรมิตรางเปนชางไม ถือ
มีดและขวานไปปรากฏเบื้องหนาของมหาบุรุษกลาววา ใคร ๆ มีกิจที่จะ
ตองทําดวยการจางบาง.
พระมหาบุรุษเห็นชางไมนั้นแลว จึงกลาววา ทานจักทํางานอะไร.
ทาวสักกะตรัสวา ขึ้นชื่อวาศิลปะที่เราจะไมรู ยอมไมมี ผูใดจะใหทํางาน
ใด จะเปนบานหรือมณฑปก็ตาม เรารูที่จะใหงานนั้นแกผูนั้น. พระมหาบุรุษกลาววา ถาอยางนั้น เรามีงาน. ทาวสักกะตรัสถามวา งาน
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อะไรนาย พระมหาบุรุษกลาววา เรานิมนตภิกษุแสนโกฏิมาฉันพรุงนี้
เราจักกระทํามณฑปสําหรับนั่งของภิกษุเหลานั้น. ทาวสักกะตรัสวา
ธรรมดาเรากระทําได ถาทานสามารถใหคาจางเรา. พระมหาบุรุษกลาววา
เราสามารถ พอ. ทาวสักกะจึงกลาววา ดีแลว เราจักทํา แลวไปแลดู
สถานที่แหงหนึ่ง. สถานที่ประมาณสิบสองสิบสามโยชนไดมพี ื้นที่ราบเรียบ
เสมือนมณฑลกสิณ. ทาวสักกะนั้นทรงแลดูแลวคิดวา ในที่มีประมาณ
เทานี้ มณฑปอันลวนแลวดวยรัตนะทั้ง ๗ จงผุดขึ้น. ทันใดนั้น มณฑป
ก็ชําแรกแผนดินผุดขึ้นมา.
มณฑปนั้น ที่เสาอันลวนดวยทองคํา มีปุมแลวดวยเงิน ที่เสาอัน
ลวนดวยเงิน มีปุมลวนดวยทองคํา ที่เสาอันลวนดวยแกวมณี มีปุมลวน
ดวยแกวประพาฬ ที่เสาลวนดวยแกวประพาฬ มีปุมลวนดวยแกวมณี ที่
เสาอันลวนดวยรัตนะทั้ง ๗ มีปุมลวนดวยรัตนะทั้ง ๗. ตอจากนั้น จึง
ทรงแลดูดวยพระดําริวา ตาขายกระดึงจงหอยยอยในระหวาง ๆ ของ
มณฑป. พรอมกับทรงมองดูเทานั้น ตาขายก็หอยยอยลง เสียงอันไพเราะ
ของตาขายกระดึงซึ่งถูกลมออนรําเพยพัดก็เปลงเสียงออกมา ดุจเสียงดนตรี
อันประกอบดวยองค ๕ ดูราวกับเวลาที่สังคีตทิพยบรรเลงอยูฉะนั้น.
เมื่อทาวสักกะทรงพระดําริวา ขอใหพวงของหอมและพวงดอกไม
จงหอยยอยลงในระหวาง ๆ พวงดอกไมทั้งหลายก็หอยยอยลง. พระองค
ทรงพระดําริวา ขออาสนะและแทนรองนั่งของภิกษุนับไดแสนโกฏิ จง
ชําแรกแผนดินผุดขึ้นมา ในทันใดนัน้ สิ่งเหลานั้นก็ผุดขึ้นมา. ทรง
พระดําริวา ที่ทุก ๆ มุม ขอใหตุมน้ําผุดขึ้นมามุมละใบ ตุมน้าํ ทั้งหลาย
ก็ผุดขึ้นมา.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 74

ทาวสักกะทรงนิรมิตสิ่งของมีประมาณเทานี้เสร็จแลว จึงไปยัง
สํานักของพราหมณกลาววา มาเถิด เจา ทานจงตรวจดูมณฑปของทาน
แลวจงใหคาจางเรา. พระมหาบุรุษจึงไปตรวจดูมณฑป และเมื่อกําลัง
ตรวจดูอยูนั้นแล สรีระทั้งสิ้นไดสัมผัสกับปติมีวรรณะ ๕ ชนิดตลอดเวลา
ลําดับนั้น เขามองดูมณฑปแลวไดมีความคิดดังนี้วา มณฑปนี้ ผู
ที่เปนมนุษยกระทําไมได แตเพราะอัธยาศัยของเรา คุณของเรา ภพ
ของทาวสักกะจักรอนขึ้นเปนแน แตนั้น ทาวสักกะเทวราชจักสราง
มณฑปนี้ขึ้น. เขาคิดวา การถวายทานเพียงวันเดียวเทานั้น ในมณฑป
เห็นปานนี้ ไมสมควรแกเราเลย เราจักถวายสัก ๗ วัน. จริงอยู ทาน
ภายนอกแมมีประมาณเทานั้น ยอมไมสามารถทําความยินดีใหแกพระโพธิสัตวทั้งหลาย ก็ชื่อวาความยินดีจะมีได เพราะอาศัยการบริจาคของ
พระโพธิสัตวทั้งหลาย ในคราวตัดศีรษะที่ประดับแลว ควักนัยนตาทั้งสอง
ขางที่หยอดแลว หรือเพิกเนื้อหทัยใหไป.
จริงอยู เมื่อพระโพธิสัตวแมของพวกเราสละทรัพยหาแสนกหาปณะ
ทุกวัน ใหทานที่ประตูทั้ง ๔ ประตู และทีท่ ามกลางนคร ในเรื่อง
สีวิราชชาดก ทานนั้นไมสามารถทําความยินดีในการบริจาคใหเกิดขึ้นได
แตในกาลใด ทาวสักกเทวราชแปลงตัวมาในรูปของพราหมณ ขอนัยนตา
ทั้งสองขาง ในกาลนั้น เมื่อพระโพธิสัตวควักนัยนตาเหลานั้น ใหไป
นั่นแหละ ความราเริงจึงจะเกิดขึ้น จิตมิไดมีความเปนอยางอื่น แม
สักเทาปลายผม
ขึ้นชื่อวาความอิ่มใจเพราะอาศัยทานที่ใหแลวอยางนี้
มิไดมีแกพระโพธิสัตวทั้งหลายเลย. เพราะเหตุนั้น พระมหาบุรุษแมนั้น
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ก็คิดวา เราควรถวายทานแกภิกษุนับไดแสนโกฏิ ตลอด ๗ วัน จึงนิมนต
ใหนั่งในมณฑปนั้น แลวไดถวายทานชื่อวาควปานะ ตลอด ๗ วัน.
ที่เรียกวาควปานะนั้น ไดแกโภชนะที่เขาใสนมสดจนเต็มหมอ
ใหญ ๆ แลวตั้งบนเตา ใสขาวสารนิดหนอยลงในนมสดที่เคี่ยวจนงวด
แลวปรุงดวยน้ําผึ้ง น้ําตาลปน และเนยใสที่เคี่ยวแลว. แตเฉพาะมนุษย
เทานั้นไมอาจอังคาสได แมเทวดา ทั้งตองสลับกันจึงจะอังคาสได. แม
ที่ประมาณ ๑๒-๑๓ โยชนก็ไมอาจจุภิกษุทั้งหลายไดเพียงพอ แตภิกษุ
เหลานั้นนั่งไดดวยอานุภาพของตน.
ก็ในวันสุดทาย พระมหาบุรุษใหลางบาตรของภิกษุทุกรูป แลว
บรรจุเต็มดวยเนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง และน้ําออย เพื่อตองการ
ใหเปนเภสัช แลวไดถวายพรอมกับไตรจีวร ผาสาฎกที่เปนจีวรที่ภิกษุ
ผูเปนสังฆนวกะไดรับ มีราคาถึงหนึ่งแสน.
พระศาสดา เมื่อจะทรงกระทําอนุโมทนา ทรงใครครวญอยูวา
บุรุษนี้ไดถวายมหาทานเห็นปานนี้ เขาจักไดเปนอะไรหนอ ไดทรงเห็น
วา ในอนาคตกาล ในที่สุดแหงสองอสงไขยยิ่งดวยแสนกัป เขาจักได
เปนพระพุทธเจาพระนามวา โคตมะ จึงตรัสเรียกพระมหาบุรุษมาแลว
ทรงพยากรณวา ลวงกาลชื่อมีประมาณเทานี้ตัวทานจักไดเปนพระพุทธเจามีนามวา โคตมะ พระมหาบุรุษไดฟงพยากรณนั้นแลว คิดวา นัยวา
เราจักไดเปนพระพุทธเจา เราจะตองการอะไรดวยการอยูครองเรือน เรา
จักบวช จึงละทิ้งสมบัติเห็นปานนั้น ประหนึ่งกอนเขฬะ แลวบวชใน
สํานักของพระศาสดา เรียนเอาพุทธพจนไดแลว ทําอภิญญาและสมาบัติ
ใหบังเกิด ในเวลาสิ้นอายุไดบังเกิดในพรหมโลก.
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ก็พระผูมีพระภาคเจามังคละไดมีนครชื่อวา อุตตระ แมบิดาก็
เปนกษัตริยพระนามวาอุตตระ แมพระมารดาก็เปนพระเทวีพระนามวา
อุตตรา พระเถระทั้งสองคือ พระสุเทวะ และพระธรรมเสนะ ไดเปน
พระอัครสาวก พระเถระนามวา ปาลิตะ เปนพระอุปฏฐาก พระเถรี
ทั้งสอง คือ พระนางสีวลี และพระนางอโสกา ไดเปนพระอัครสาวิกา
ตนกากะทิงเปนตนไมที่ตรัสรู พระสรีระสูงได ๘๘ ศอก. เมื่อพระองค
ดํารงพระชนมายุอยูเกาหมื่นปแลวปรินิพพาน จักรวาลทั้งหมื่นหนึ่งไดมืด
หมด โดยพรอมกันทีเดียว. มนุษยทงั้ หลายในจักรวาลทั้งสิ้น ไดรองไห
ปริเทวนาการอยางใหญหลวง.
กาลภายหลังของพระโกณฑัญญะ พระนายกพระนามวา
มังคละ ทรงถือดวงประทีปคือพระธรรม กําจัดความมืด
ในโลก ฉะนี้แล.
ในกาลหลังแหงพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเสด็จปรินิพพาน
กระทําหมื่นโลกธาตุใหมืดดวยประการอยางนี้แลว พระศาสดาพระนามวา
สุมนะ เสด็จอุบัติขึ้นในโลก แมพระองคก็มีการประชุมสาวก ๓ ครั้ง.
ในการประชุมครั้งแรก มีภิกษุแสนโกฏิ ครั้งที่ ๒ ที่กาญจนบรรพต
มีภิกษุเกาหมื่นโกฏิ ครั้งที่ ๓ มีภิกษุแปดหมื่นโกฏิ.
คราวนั้นพระมหาสัตวไดเปนพญานาคนามวา อตุละ มีฤทธิ์มาก
มีอานุภาพมาก. พระมหาสัตวนั้นไดสดับวา พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้น
แลว อันหมูญาติหอมลอมออกจากนาคพิภพ ใหกระทําการบรรเลงดวย
ดนตรีทิพยถวายแดพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ซึ่งมีภิกษุแสนโกฏิ
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เปนบริวาร ยังมหาทานใหเปนไป ถวายผาองคละคูแลวตั้งอยูในสรณคมนทั้งสาม.
พระศาสดาแมนั้นก็ทรงพยากรณเขาวา จักไดเปนพระพุทธเจาใน
อนาคตกาล. พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ไดมีนครชื่อวา เมขละ
พระราชาพระนามวา สุทัตตะ เปนพระบิดา พระเทวีพระนามวา สิริมา
เปนพระมารดา พระเถระทั้งสอง คือ พระสรณะ และพระภาวิตัตตะ
เปนพระอัครสาวก พระเถระนามวา อุเทนะ เปนพระอุปฏฐาก พระเถรีทั้งสอง คือ พระนางโสณา และพระนางอุปโสณา เปนพระอัครสาวิกา
ตนกากะทิงเปนไมที่ตรัสรู มีพระสรีระสูง ๙๐ ศอก ประมาณพระชนมายุ
ไดเกาหมื่นปพอดี.
กาลภายหลังของพระพุทธเจาพระนามวามังคละ มีพระนายกพระนามวาสุมนะ หาผูเสมอมิไดโดยธรรมทั้งปวง
ทรงสูงสุดกวาสัตวทั้งปวง ฉะนี้แล.
ในกาลภายหลังแหงพระสุมนะพระองคนั้น พระศาสดาพระนามวา
เรวตะ ไดเสด็จอุบัติขึ้น. สาวกสันนิบาตแมของพระองคไดมี ๓ ครั้ง
ในสันนิบาตครั้งแรก นับไมได ครั้งที่ ๒ มีภิกษุแสนโกฏิ ครั้งที่ ๓ ก็
เชนกัน.
ในกาลนั้น พระโพธิสัตวเปนพราหมณชื่อวา อติเทวะ ฟง
พระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว ตั้งอยูในสรณะทั้งสาม ประคอง
อัญชลีไวเหนือศีรษะ ไดฟงพระคุณในการละกิเลสของพระศาสดาพระองคนั้น จึงไดบูชาดวยผาอุตราสงคคือผาหม. แมพระองคก็ทรงพยากรณ
เขาวา จักไดเปนพระพุทธเจา.
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ก็พระผูมีพระภาคเจานั้น มีพระนครชื่อวา สุธัญญวดี กษัตริย
พระนามวา วิปุละ เปนพระบิดา พระเทวีพระนามวา วิปุลา เปน
พระมารดา พระเถระทั้งสอง คือ พระวรุณะ และพระพรหมเทวะ เปน
พระอัครสาวก พระเถระนามวา สัมภวะ เปนพระอุปฏฐาก พระเถรีทั้งสอง
คือ พระนางภัททา และพระนางสุภัททา เปนพระอัครสาวิกา ตนกากะทิง
เปนตนไมที่ตรัสรู พระสรีระสูง ๘๐ ศอก พระชนมายุหกหมื่นปแล.
กาลภายหลังแหงพระพุทธเจาพระนามวาสุมนะ มีพระนายกพระนามวาเรวตะ หาผูเ ปรียบปานมิได หาผูเสมอ
เหมือนมิได ไมมีผูเทียมทัน เปนพระชินเจาผูสูงสุด ฉะนี้แล.
ในกาลภายหลังแหงพระเรวตะนั้น พระศาสดาพระนามวา โสภิตะ
ไดเสด็จอุบัติขึ้น แมพระองคก็มีสาวกสันนิบาต ๓ ครั้ง. สันนิบาต
ครั้งแรก มีภกิ ษุรอยโกฏิ ครั้งที่ ๒ เกาสิบโกฏิ ครั้งที่ ๓ แปดสิบโกฏิ.
ในครั้งนั้น พระโพธิสัตวเปนพราหมณนามวา อชิตะ ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลวตั้งอยูในสรณะสาม ไดถวายมหาทานแก
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน. แมพระองคก็ไดทรงพยากรณ
พระโพธิสัตวนั้นวา จักไดเปนพระพุทธเจา.
ก็พระผูมีพระภาคเจานั้น มีพระนครชื่อวา สุธรรม พระราชา
พระนามวา สุธรรม เปนพระบิดา พระเทวีพระนามวา สุธรรมา เปน
พระมารดา พระเถระทั้งสองคือ พระอสมะ และพระสุเนตตะ เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวา อโนมะ เปนพระอุปฏฐาก พระเถรีทั้งสองคือ
พระนางนกุลา และพระนางสุชาดา เปนพระอัครสาวิกา ตนกากะทิง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 79

เปนตนไมที่ตรัสรู พระองคมีพระสรีระสูง ๕๘ ศอก มีประมาณพระชนมายุ
เกาหมื่นปแล.
กาลภายหลังแหงพระพุทธเจาเรวตะ ก็มีพระนายกพระนามวาโสภิตะ มีพระทัยตั้งมั่น มีพระทัยสงบ ไมมีผูเสมอ
หาคนเปรียบมิได ฉะนี้แล.
ในกาลภายหลังแหงพระโสภิตะนั้น ลวงไปไดอสงไขยหนึ่ง ใน
กัปเดียวกัน มีพระพุทธเจาบังเกิดขึ้น ๓ พระองค คือ พระอโนมทัสสี
พระปทุมะ และ พระนารทะ.
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา อโนมทัสสี มีสาวกสันนิบาต
๓ ครั้ง ครั้งแรกมีภิกษุแปดแสน ครั้งที่ ๒ เจ็ดแสน ครั้งที่ ๓ หกแสน.
ครั้งนั้น พระโพธิสัตวไดเปนเสนาบดีของยักษตนหนึ่ง มีฤทธิ์มาก
มีอานุภาพมาก. เปนอธิบดีของยักษหลายแสนโกฏิ พระโพธิสัตวนั้นได
สดับวา พระพุทธเจาอุบัติขึ้นแลว จึงไดมาถวายมหาทานแกภิกษุสงฆ
มีพระพุทธเจาเปนประธาน พระศาสดาแมพระองคนั้นก็ทรงพยากรณ
พระโพธิสัตวนั้นวา จักไดเปนพระพุทธเจาในอนาคตกาล.
ก็พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาอโนมทัสสี ไดมีพระนครชื่อวา
จันทวดี พระราชาพระนามวา ยสวา เปนพระบิดา พระเทวีพระนามวา
ยโสธรา เปนพระมารดา มีพระอัครสาวก ๒ องค คือ พระนิสภะ
และพระอโนมะ มีพระอุปฏฐากชื่อวา วรุณะ มีพระอัครสาวิกา ๒ องค
คือ พระนางสุนทรี และพระนางสุมนา ตนรกฟาเปนตนไมที่ตรัสรู
มีพระสรีระสูง ๕๘ ศอก มีพระชนมายุประมาณไดแสนปแล.
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ในกาลภายหลังพระโสภิตพุทธเจา พระสัมพุทธเจา
พระนามวาอโนมทัสสี ผูสูงสุดกวาสัตวสองเทา มีพระยศ
นับไมได มีพระเดชยากที่ใคร ๆ จะกาวลวงได ฉะนี้แล.
ในกาลภายหลังแหงพระอโนมทัสสีพุทธเจา มีพระศาสดาพระนามวา
ปทุมะ เสด็จอุบัติขึ้น แมพระองคก็มีสาวกสันตนิบาต ๓ ครั้ง. สันนิบาต
ครั้งแรก มีภิกษุแสนโกฏิ ครั้งที่ ๒ มีภิกษุสามแสน ครั้งที่ ๓ มีภิกษุ
สองแสน ผูอยูในชัฏปามหาวัน ในปาไมมีบาน.
ครั้งนั้น เมื่อพระตถาคตประทับอยูในไพรสณฑนั้นนั่นเอง พระโพธิสัตวเปนราชสีห เห็นพระศาสดาทรงเขานิโรธสมาบัติ มีจิตเลื่อมใส
จึงไหวแลวทําประทักษิณ เกิดปติโสมนัสบันลือสีหนาทขึ้น ๓ ครั้ง ตลอด
๗ วันมิไดละปติอันมีพระพุทธเจาเปนอารมณ เพราะสุขอันเกิดจากปติ
นั่นเอง จึงไมออกไปหากิน กระทําการบริจาคชีวิต ไดเขาไปยืนเฝา
พระผูมีพระภาคเจาอยู. เมื่อลวงไปได ๗ วัน พระศาสดาทรงออกจาก
นิโรธ ทอดพระเนตรเห็นราชสีห ไดทรงดําริวา เขายังจิตใหเลื่อมใส
แมในภิกษุสงฆ ก็จักไหวพระสงฆ แลวทรงดําริวา ขอภิกษุสงฆจงมา.
ทันใดนั่งเอง ภิกษุทั้งหลายก็มา ฝายราชสีหก็ทําจิตใหเลื่อมใสในพระภิกษุสงฆ. พระศาสดาทรงตรวจดูใจของราชสีหนั้นแลวทรงพยากรณ
วา จักไดเปนพระพุทธเจาในอนาคตกาล. ก็พระผูมีพระภาคเจาปทุมะ
ไดมีนครชื่อวา จัมปกะ พระราชาพระนามวา อสมะ เปนพระบิดา
พระเทวีพระนามวา อสมา เปนพระมารดา มีพระอัครสาวก ๒ องค
คือ พระสาละ และพระอุปสาละ มีพระอุปฏฐากชื่อวา วรุณะ
มีพระอัครสาวิกา ๒ องค คือ พระนางรามา และพระนางสุรามา
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ตนไมที่ตรัสรูชื่อวาโสณพฤกษ มีพระสรีระสูง ๕๘ ศอก มีพระชนมายุ
แสนปแล.
กาลภายหลังแหงพระอโนมทัสสีพุทธเจา มีพระสัมพุทธเจา พระนามวาปทุมะโดยพระนาม ผูสูงสุดกวาสัตวสองเทา
ไมมีผูเสมอ ไมมบี คุ คลเปรียบปานได ฉะนี้แล.
ในกาลภายหลังแหงพระพุทธเจาพระนามวาปทุมะนั้น มีพระศาสดา
พระนามวา นารทะ เสด็จอุบัติขึ้นแลว. แมพระองคก็มีสาวกสันนิบาต
๓ ครั้ง สันนิบาตครั้งแรก มีภิกษุแสนโกฏิ ครั้งที่ ๒ เกาหมื่นโกฏิ
ครั้งที่ ๓ แปดหมื่นโกฏิ
ครั้งนั้น พระโพธิสัตวบวชเปนฤๅษี เปนผูปฏิบัติชํานาญใน
อภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ ถวายมหาทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประธาน ไดกระทําการบูชาดวยจันทนแดง. พระศาสดาแมพระองค
นั้นก็ทรงพยากรณพระโพธิสัตวนั้นวา จักไดเปนพระพุทธเจาในอนาคตกาล.
ก็พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น มีพระนครชื่อวาธัญญวดี มี
กษัตริยพระนามวา สุเทวะ เปนพระบิดา มีพระเทวีพระนามวา อโนมา
เปนพระมารดา มีพระอัครสาวก ๒ องค คือ พระภัททสาละ และ
พระชิตมิตตะ มีพระอุปฏฐากชื่อวา วาเสฏฐะ มีพระอัครสาวิกา
๒ องค คือ พระนางอุตตรา และพระนางผัคคุนี ตนไมที่ตรัสรูชื่อวา
นหาโสณพฤกษ มีพระสรีระสูง ๘๐ ศอก มีพระชนมายุเกาหมื่นปแล.
ตอจากพระพุทธเจาพระนามวาปทุมะ พระสัมพุทธเจา
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พระนามวานารทะโดยพระนาม เปนผูสูงสุดกวาสัตว ๒ เทา
ไมมีผูเสมอ ไมมีผูเปรียบปานได ฉะนี้แล.
ก็ในกาลตอจากพระนารทะพุทธเจา ในทีส่ ุดแสนกัปแตกัปนี้ไป
ในกัปเดียวมีพระพุทธเจาพระองคเดียว พระนามวา ปทุมุตตระ ไดเสด็จ
อุบัติขึ้นแลว เเมพระองคก็มีสาวกสันนิบาต ๓ ครั้ง สันนิบาตครั้งแรก
มีภิกษุแสนโกฏิ ครั้งที่ ๒ ที่เวภารบรรพต มีภิกษุเกาหมื่นโกฏิ ครั้งที่ ๓
มีภิกษุแปดหมื่นโกฏิ.
ครั้งนั้น พระโพธิสัตวเปนผูครองแควนใหญชื่อวา ชฏิละ ไดถวาย
ทานพรอมทั้งจีวรแกภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธาน. พระศาสดา
แมพระองคนั้นก็ทรงพยากรณพระโพธิสัตวนั้นวา จักไดเปนพระพุทธเจา
ในอนาคตกาล. ขึ้นชื่อวาพวกเดียรถีย มิไดมีในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระ. เทวดาและมนุษยทั้งปวง ไดถึงพระพุทธเจาเทานั้น
เปนสรณะ
พระองคไดมีนครชื่อวา หังสวดี กษัตริยพระนามวา อานันทะ
เปนพระบิดา พระเทวีพระนามวา สุชาดา เปนพระมารดา มีพระอัครสาวก ๒ องค คือ พระเทวละ และพระสุชาตะ มีพระอุปฏฐาก
ชื่อวา สุมนะ มีพระอัครสาวิกา ๒ องค คือ พระนางอมิตา และ
พระนางอสมา มีตนสาละเปนตนไมที่ตรัสรู มีพระสรีระสูง ๕๘ ศอก
รัศมีจากพระสรีระแผไปจดที่ ๑๒ โยชนโดยรอบ มีพระชนมายุแสนปแล.
ตอจากพระพุทธเจาพระนามวานารทะ พระชินสัมพุทธเจา
พระนามวาปทุมุตตระ ผูสูงสุดกวาสัตว ๒ เทา ผูไมกระเพื่อม
ไหว มีอุปมาดังสาคร ฉะนี้แล.
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กาลตอจากพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระนั้น ลวงไปได
สามหมื่นกัป ในกัปเดียวกัน มีพระพุทธเจา ๒ พระองค คือ พระสุเมธะ
และพระสุชาตะ ไดบงั เกิดขึ้นแลว. แมพระสุเมธพุทธเจาก็มีสาวกสันนิบาต ๓ ครั้ง สันนิบาตครั้งแรกในสุทัสสนนคร มีพระขีณาสพ
รอยโกฏิ ครั้งที่ ๒ เกาสิบโกฏิ ครั้งที่ ๓ แปดสิบโกฏิ. ครั้งนั้น
พระโพธิสัตวเปนมาณพชื่อวา อุตตระ สละทรัพยแปดสิบโกฏิที่ฝงเก็บไว
นั่นแล ถวายมหาทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน ฟงธรรม
แลวตั้งอยูในสรณะสาม แลวออกบวช. พระศาสดาแมพระองคนั้นก็ทรง
พยากรณพระโพธิสัตวนั้นวา
จักไดเปนพระพุทธเจาในอนาคตกาล.
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสุเมธะ ไดมีนครชื่อวา สุทัสสนะ พระราชาพระนามวา สุทัตตะ เปนพระบิดา แมพระมารดาก็ไดเปนพระเทวี
พระนามวา สุทัตตา มีพระอัครสาวก ๒ องค คือ พระสรณะ และ
พระสัพพกามะ มีพระอุปฏฐากชื่อวา สาคระ มีพระอัครสาวิกา ๒ องค
คือ พระนางรามา และพระนางสุรามา ตนสะเดาเปนตนไมที่ตรัสรู
มีพระสรีระสูง ๘๐ ศอก มีพระชนมายุเกาหมื่นปแล.
กาลตอจากพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ มีพระนายกพระนามวาสุเมธะ ผูที่ใคร ๆ จะเขาถึงไดยาก มีพระเดชกลา เปนพระมุนีผูสูงสุดในโลกทั้งปวง ฉะนี้แล.
กาลตอจากพระสุเมธพุทธเจา มีพระศาสดาพระนามวา สุชาตะ
อุบัติขึ้น. แมพระองคก็มีสาวกสันนิบาต ๓ ครั้ง สันนิบาตครั้งแรก มีภิกษุ
หกลาน ครั้งที่ ๒ หาลาน ครั้งที่ ๓ สีล่ า น. ครั้งนั้น พระโพธิสตั วเปน
พระเจาจักรพรรดิ ไดสดับวา พระพุทธเจาอุบัติขึ้นแลว จึงเขาไปเฝา
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ฟงธรรม จึงถวายราชสมบัติในมหาทวีปทั้ง ๔ พรอมกับรัตนะทั้ง ๗ แก
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน แลวบวชในสํานักของพระศาสดา.
ชาวรัฐทั้งสิ้นตางถือเอาเงินที่เกิดขึ้นในรัฐ จัดการกิจของตนผูทะนุบํารุง
วัดใหสําเร็จ แลวไดถวายทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน
ตลอดกาลเปนนิจ. พระศาสดาแมพระองคนั้น ก็ทรงพยากรณพระโพธิสัตวนั้นวา จักไดเปนพระพุทธเจาในอนาคตกาล. พระผูมพี ระภาคเจา
พระองคนั้น ไดมีนครชื่อวาสุมังคละ พระราชาพระนามวา อุคคตะ
เปนพระบิดา พระเทวีพระนามวา ปภาวดี เปนพระมารดา มีพระอัครสาวก ๒ องค คือ พระสุทัสสนะ และ พระสุเทวะ มีพระอุปฏฐาก
ชื่อวา นารทะ มีพระอัครสาวิกา ๒ พระองค คือพระนางนาคา และ
พระนางนาคสมานา มีตน ไผใหญ เปนตนไมที่ตรัสรู. ไดยินวา ตนไผ
ใหญนั้นมีชอ งกลวงนอย มีลําตนทึบ มีกิ่งใหญ ๆ พุงขึ้นขางบนแลดูเจิดจา
ประดุจกําหางนกยูง. พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น มีพระสรีระสูง ๕๐
ศอก มีพระชนมายุเกาหมื่นปแล.
ในมัณฑกัปนั้นนั่นแล มีพระนายกพระนามวา สุชาตะ มี
พระหนุดังคางราชสีห มีลําพระศอดังคอโคผู หาผูประมาณ
มิได อันใคร ๆ เขาถึงไดยาก ฉะนี้แล.
ในกาลตอจากพระสุชาตพุทธเจา ในที่สุดหนึ่งพันแปดรอยกัป
แตกัปนี้ไป ในกัปเดียวกัน มีพระพุทธเจาบังเกิดขึ้น ๓ พระองค คือพระปยทัสสี พระอรรถทัสสี และพระธรรมทัสสี. แมพระผูมีพระภาคเจา
ปยทัสสี ก็มีสาวกสันนิบาต ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ มีภกิ ษุแสนโกฏิ ครั้งที่ ๒
มีภิกษุเกาสิบโกฏิ ครั้งที่ ๓ มีภิกษุแปดสิบโกฏิ.
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ครั้งนั้น พระโพธิสัตวเปนมาณพชื่อวา กัสสป เปนผูเรียนจบ
ไตรเพท ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว จึงใหสรางสังฆาราม
โดยบริจาคทรัพยแสนโกฏิ ตั้งอยูในสรณะและศีล. ลําดับนัน้ พระศาสดา
ทรงพยากรณพระโพธิสัตวนั้นวา ตอลวงไปหนึ่งพันแปดรอยกัป จักได
เปนพระพุทธเจา.
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นมีนครชื่อวาอโนมะ. พระราชา
พระนามวา สุทินนะ เปนพระบิดา พระเทวีพระนามวา จันทา เปน
พระมารดา มีพระอัครสาวก ๒ องค คือ พระปาลิตะ และพระสรรพทัสสี มีพระอุปฏฐากชื่อวา โสภิตะ มีพระอัครสาวิกา ๒ องค คือ
พรนางสุชาตา และพระนางธรรมทินนา มีตนกุมเปนไมตรัสรู มี
พระสรีระสูง ๘๐ ศอก มีพระชนมายุเกาหมื่นปแล.
กาลตอจากพระสุชาตพุทธเจา พระสยัมภูพระนามวา
ปยทัสสี ผูนําโลก อันใคร ๆ เขาถึงไดยาก ผูเสมอกับ
พระพุทธเจาที่ไมมีผูเสมอ มีพระยศใหญ ฉะนั้นแล.
ในกาลตอจากพระปยทัสสีพุทธเจานั้น พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา อรรถทัสสี เสด็จอุบัติขึ้นแลว. แมพระองคก็มีสาวกสันนิบาต
๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ มีภิกษุเกาลานแปดแสน ครั้งที่ ๒ มีภิกษุแปดลาน
แปดแสน ครั้งที่ ๓ มีภกิ ษุเทานั้นเหมือนกัน. ครั้งนั้น พระโพธิสัตว
เปนดาบสมีฤทธิ์มากชื่อวา สุสีมะ นําเอาฉัตรที่ทําดวยดอกมณฑารพมา
จากเทวโลก แลวบูชาพระศาสดา. แมพระองคก็ทรงพยากรณพระโพธิสัตวนั้นวา จักไดเปนพระพุทธเจาในอนาคตกาล. พระผูมพี ระภาคเจา
นั้น มีนครชือ่ วา โสภณะ พระราชาพระนามวา สาคระ เปนพระบิดา
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พระเทวีพระนามวา สุทัสสนา เปนพระมารดา มีพระอัครสาวก ๒ องค
คือ พระสันตะ และพระอุปสันตะ มีพระอุปฏฐากชื่อวา อภยะ มี
พระอัครสาวิกา ๒ องค คือ พระนางธรรมา และพระนางสุธรรมา ตน
จําปาเปนไมที่ตรัสรู มีพระสรีระสูง ๘๐ ศอก รัศมีจากพระสรีระ ได
แผไปตั้งอยูประมาณหนึ่งโยชนโดยรอบ มีพระชนมายุแสนปแล.
ในมัณฑกัปนั้นนั่นแล พระอรรถทัสสีผูองอาจในหมูชน
ขจัดความมืดอยางใหญแลว ไดบรรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดม
ฉะนี้แล.
ในกาลตอจากพระอรรถทัสสีพุทธเจานั้น พระศาสดาพระนามวา
ธรรมทัสสี เสด็จอุบัติขึ้นแลว. แมพระองคก็มีสาวกสันนิบาต ๓ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ มีภกิ ษุรอยโกฏิ ครั้งที่ ๒ มีภิกษุเกาสิบโกฏิ ครั้งที่ ๓ มีภิกษุ
แปดสิบโกฏิ. ในครั้งนั้น พระโพธิสัตวไดเปนทาวสักกเทวราช ได
กระทําการบูชาดวยดอกไมหอมอันเปนทิพย และดนตรีทิพย. พระศาสดา
แมพระองคนั้นก็ทรงพยากรณพระโพธิสัตวนั้น วา จักไดเปนพระพุทธเจา
ในอนาคตกาล. พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นมีนครชื่อวา สรณะ
พระราชาพระนามวา สรณะ เปนพระบิดา พระเทวีพระนามวา สุนันทา
เปนพระมารดา พระเถระ ๒ องค คือ พระปทุมะ และพระผุสสเทวะ
เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวา สุเนตตะ เปนพระอุปฏฐาก พระเถรี ๒ องค คือ พระนางเขมา และพระนางสัพพกามา เปนพระอัครสาวิกา ตนรัตตังกุรพฤกษเปนไมที่ตรัสรู ตนมะกล่ําเครือก็เรียก
ก็พระสรีระของพระองคสูงได ๘๐ ศอก พระชนมายุไดแสนปแล.
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ในมัณฑกัปนั้นนั่นแล พระธรรมทัสสีผูมีพระยศใหญ
ทรงกําจัดความมืดมนอนธการแลวรุงโรจนอยูในโลก พรอม
ทั้งเทวโลก ฉะนี้แล.
ในกาลตอจากพระธรรมทัสสีพุทธเจานั้น ในที่สุดเกาสิบสี่กัปแตนี้
ไป ในกัปเดียวมีพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา สิทธัตถะ พระองค
เดียวเทานั้น เสด็จอุบัติขึ้นแลว. แมพระองคก็มีสาวกสันนิบาต ๓ ครั้ง
สันนิบาตครั้งแรก มีภิกษุรอยโกฏิ ครั้งที่๒ เกาสิบโกฏิ ครั้งที่ ๓ แปดสิบ
โกฏิ. ในครั้งนั้น พระโพธิสัตวเปนดาบสชื่อวา มังคละ มีเดชกลา
สมบูรณดวยอภิญญาพละ นําเอาผลหวาใหญมาถวายพระคถาคต. พระศาสดาเสวยผลหวานั้นแลว ทรงพยากรณวา ในที่สุดเกาสิบสี่กัป จักได
เปนพระพุทธเจา. พระผูมีพระภาคเจานั้นมีนครชื่อวา เวภาระ พระราชา
พระนามวา ชยเสนะ เปนพระบิดา พระเทวีพระนามวา สุผัสสา เปน
พระมารดา พระเถระ ๒ องค คือ พระสัมพละ และพระสุมิตตะ เปน
พระอัครสาวก พระเถระชื่อวา เรวตะ เปนพระอุปฏฐาก พระเถรี ๒ องค
คือ พระนางสีวลา และพระนางสุรามา เปนพระอัครสาวิกา ตนกรรณิการ
เปนไมที่ตรัสรู มีพระสรีระสูง ๖๐ ศอก มีพระชนมายุไดแสนปแล.
หลังจากพระธรรมทัสสีพุทธเจา พระโลกนายกพระนาม
วาสิทธิธัตถะ ทรงกําจัดความมืดทั้งปวง เหมือนพระอาทิตย
โผลขึ้นแลว ฉะนี้แล.
ในกาลตอจากพระสิทธัตถพุทธเจานั้น ในที่สุดเกาสิบสองกัปแตนี้
ไป มีพระพุทธเจา ๒ พระองคบังเกิดในกัปเดียวกัน คือ พระติสสะ
และพระผุสสะ. พระผูมีพระภาคเจาติสสะ มีสาวกสันนิบาต ๓ ครั้ง.
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สันนิบาตครั้งแรก มีภิกษุรอยโกฏิ ครั้งที่ ๒ เกาสิบโกฏิ ครัง้ ที่ ๓ แปดสิบโกฏิ.
ครั้งนั้น พระโพธิสัตวเปนกษัตริยพระนามวา สุชาตะ มีโภคสมบัติมาก มียศยิ่งใหญ บวชเปนฤๅษี ไดถงึ ความเปนผูมีฤทธิ์มาก
สดับวา พระพุทธเจาอุบัติขึ้นแลว จึงถือเอาดอกมณฑารพ ดอกปทุม
และดอกปาริฉัตร อันเปนทิพย ไปบูชาพระตถาคตผูเสด็จดําเนินไปใน
ทามกลางบริษัท ๔ ไดกระทําเพดานดอกไมในอากาศ. พระศาสดาแม
พระองคนั้น ก็ทรงพยากรณพระโพธิสัตวนั้นวา ในที่สุด ๙๒ กัปแตนี้ไป
จักไดเปนพระพุทธเจา. พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น มีนครชื่อวา
เขมะ กษัตริยพระนามวา ชนสันธะ เปนพระบิดา พระเทวีพระนามวา
ปทุมา เปนพระมารดา มีพระอัครสาวก ๒ องค คือ พระพรหมเทวะ
และพระอุทยะ มีพระอุปฏฐากชื่อวา สุมนะ มีพระอัครสาวิกา ๒ องค
คือ พระนางผุสสา และพระนางสุทัตตา ตนประดูลายเปนไมที่ตรัสรู
มีพระสรีระสูง ๖๐ ศอก มีพระชนมายุแสนปแล.
กาลตอจากพระสิทธัตถพุทธเจา ก็มีพระติสสพุทธเจาซึ่ง
ไมมีผูเสมอ ไมมีบคุ คลเปรียบปาน มีเดชหาที่สุดมิได มี
พระยศนับมิได เปนนายกผูเลิศในโลกแล.
กาลตอจากพระติสสพุทธเจานั้นไป พระศาสดาพระนามวา ผุส สะ
ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว. แมพระองคก็มีสาวกสันนิบาต ๓ ครั้ง สันนิบาต
ครั้งแรก มีภกิ ษุหกลาน ครั้งที่ ๒ หาลาน ครั้งที่ ๓ สามลานสองแสน.
ครั้งนั้น พระโพธิสัตวเปนกษัตริย พระนามวา วิชิตาวี ทรงละ
๑

๑. บางแหงเปนปุสสะ.
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ราชสมบัติใหญ บวชในสํานักของพระศาสดา เรียนพระไตรปฎกแลว
แสดงธรรมกถาแกมหาชน และบําเพ็ญศีลบารมี. พระศาสดาแมพระองค
นั้นก็ทรงพยากรณพระโพธิสัตวนั้นวา จักไดเปนพระพุทธเจา. พระผูม-ี
พระภาคเจาพระองคนั้น มีนครชื่อวา กาสี พระราชาพระนามวา ชยเสนะ
เปนพระบิดา พระเทวีพระนามวา สิริมา เปนพระมารดา มีพระอัครสาวก ๒ องค คือ พระสุรักขิตะ และ พระธรรมเสนะ มีพระอุปฏฐาก
ชื่อวา สภิยะ มีพระอัครสาวิกา ๒ องค คือ พระนางจาลา และพระนาง
อุปจาลา มีตนมะขามปอมเปนไมที่ตรัสรู มีพระสรีระสูง ๕๘ ศอก มี
พระชนมายุเกาหมื่นปแล.
ในมัณฑกัปนั้นนั่นแล ไดมพี ระศาสดาพระนามวา ผุสสะ
เปนผูยอดเยี่ยม หาผูเปรียบมิได เปนผูเสมอดวยพระพุทธเจาซึ่งหาผูเสมอมิได ทรงเปนนายกผูเลิศในโลก ฉะนีแ้ ล.
กาลตอจากพระผุสสะพระองคนั้น ในกัปที่ ๙๑ แตนี้ไป พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา วิปสสี เสด็จอุบัติขึ้นแลว. แมพระองคก็มีสาวก
สันนิบาต ๓ ครั้ง สันนิบาตครั้งแรก มีภิกษุหกลานแปดแสน ครั้งที่ ๒
หนึ่งแสน ครั้งที่ ๓ แปดหมื่น. ครัง้ นั้น พระโพธิสัตวเปนนาคราช
ชื่อวา อตุละ มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมาก ไดถวายตั่งใหญทําดวยทอง ขจิต
ดวยแกว ๗ ประการ แดพระผูมีพระภาคเจา แมพระองคก็ทรงพยากรณ
เขาวา ในกัปที่ ๙๑ แตนี้ไป จักไดเปนพระพุทธเจา. พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น มีนครชื่อวา พันธุมดี พระราชาพระนามวา พันธุมะ เปน
พระบิดา พระเทวีพระนามวา พันธุมดี เปนพระมารดา มีพระอัครสาวก ๒ องค คือ พระขัณฑะ และพระติสสะ มีพระอุปฏฐากชื่อวา
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พระอโสกะ มีพระอัครสาวิกา ๒ องค คือ พระนางจันทา และพระนาง
จันทมิตตา มีตนแคฝอยเปนไมที่ตรัสรู มีพระสรีระสูง ๘๐ ศอก พระรัศมีจากพระสรีระไดเเผไปตั้งอยู ๗ โยชน ในกาลทุกเมื่อ มีพระชนมายุ
แปดหมื่นปแล.
กาลตอจากพระผุสสพุทธเจา มีพระสัมพุทธเจาพระนาม
วาริปสสีโดยพระนาม ผูสูงสุดกวาสัตว ๒ เทา ผูมีจักษุญาณ
ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก ฉะนั้นแล.
ในกาลตอจากพระวิปสสีพระองคนั้น ในกัปที่ ๓๑ แตนี้ไป ไดมี
พระพุทธเจา ๒ พระองค คือ พระสิขี และ พระเวสสภู. แมพระสิขี
ผูมีพระภาคเจานั้น ก็มสี าวกสันนิบาต ๓ ครั้ง สันนิบาตครั้งแรก มีภิกษุ
หนึ่งแสน ครั้งที่ ๒ แปดหมื่น ครั้งที่ ๓ เจ็ดหมื่น
ครั้งนั้น พระโพธิสัตวเปนพระราชาพระนามวา อรินทมะ ได
ถวายมหาทานพรอมทั้งจีวรแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน แลว
ถวายชางแกว ซึ่งประดับดวยแกว ๗ ประการ แลวไดถวายกัปปยภัณฑ
ใหมีขนาดเทาตัวชาง พระศาสดาแมพระองคนั้นก็ทรงพยากรณพระโพธิสัตวนั้นวา ในกัปที่ ๓๑ แตนี้ไป จักไดเปนพระพุทธเจา
ก็พระผูมีพระภาคเจานั้น มีนครชื่อวา อรุณวดี กษัตริยพระนามวา
อรุณ เปนพระบิดา พระเทวีพระนามวา ปภาวดี เปนพระมารดา มี
พระอัครสาวก ๒ องค คือ พระอภิภู และพระสัมภวะ มีพระอุปฏฐาก
ชื่อวา เขมังกร มีพระอัครสาวิกา ๒ องค คือ พระนางขสิลา และ
พระนางปทุมา มีตนบุณฑริก (ตนมะมวง) เปนไมที่ตรัสรู มีพระสรีระ
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สูง ๗๐ ศอก พระรัศมีจากพระสรีระไดแผไปตั้งอยู ๓ โยชน มีพระชนมายุเจ็ดหมื่นปแล.
กาลตอจากพระวิปสสี ไดมีพระสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี
เปนผูสูงสุดกวาสัตว ๒ เทา เปนพระชินเจาซึ่งไมมีผูเสมอ
หาบุคคลเปรียบปานมิได ฉะนีแ้ ล.
ในกาลตอจากพระสิขีพระองคนั้น พระศาสดาพระนามวา เวสสภู
เสด็จอุบัติขึ้นแลว. แมพระองคมีสาวกสันนิบาต ๓ ครั้ง สันนิบาตครั้ง
แรก มีภิกษุแปดหมื่น ครั้งที่ ๒ เจ็ดหมื่น ครั้งที่ ๓ หกหมื่น.
ในกาลนั้น พระโพธิสัตวไดเปนพระราชาพระนามวา สุทัสสนะ
ถวายมหาทานพรอมทั้งจีวรแกภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธาน
แลวบวชในสํานักของพระเวสสภูนั้น สมบูรณดว ยอาจารคุณ มากไปดวย
ความยําเกรงและความปติในพระพุทธรัตนะ. พระผูมีพระภาคเจาแมพระองคนั้นก็ทรงพยากรณพระโพธิสัตวนั้นวา ในกัปที่ ๓๑ แตนี้ไป จักได
เปนพระพุทธเจา. ก็พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น มีนครชื่อวา อโนมะ
พระราชาพระนามวา สุปปตีตะ เปนพระบิดา พระเทวีพระนามวา ยสวดี
เปนพระมารดา มีพระอัครสาวก ๒ องคคือ พระโสณะ และ พระอุตตระ
มีพระอุปฏฐากชื่อวา อุปสันตะ มีพระอัครสาวิกา ๒ องค คือ พระนาง
รามา และพระนาง สุรามา มีตันสาละเปนไมที่ตรัสรู มีพระสรีระสูง
๖๐ ศอก มีพระชนมายุหกหมื่นปแล.
ในมัณฑกัปนั้นนั่นแล พระชินเจาพระองคนั้น พระนามวา
เวสสภู โดยพระนาม ไมมีผูเสมอ หาบุคคลเปรียบปานมิได
เสด็จอุบัติแลวในโลก ฉะนั้นแล.
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ในกาลตอจากพระเวสสภูนั้น ในกัปนี้ มีพระพุทธเจาบังเกิดขึ้น
พระองค คือ พระกกุสนั ธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ และ
พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจากกุสันธะมีสาวกสันนิบาตครั้งเดียวเทานั้น ในสันนิบาตนั้น มีภิกษุสี่หมื่น.
ในครั้งนั้น พระโพธิสัตวไดเปนพระราชานามวาเขมะ ถวาย
มหาทานพรอมทั้งจีวร และเภสัชมียาหยอดตาเปนตน แกภิกษุสงฆมี
พระพุทธเจาเปนประธาน พึงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลวบวช
พระศาสดาแมพระองคนั้นก็ทรงพยากรณพระโพธิสัตวนั้นวา จักไดเปน
พระพุทธเจา.
พระผูมีพระภาคเจากกุสันธะมีนครชื่อวา เขมะ พราหมณนามวา
อัคคิทัตตะ เปนพระบิดา พราหมณีนามวา วิสาขา เปนพระมารดา
มีพระอัครสาวก ๒ องคคือ พระวิธุระ และพระสัญชีวะ มีพระอุปฏฐาก
ชื่อวา พุทธิชะ มีพระอัครสาวิกา ๒ องคคือ พระนางสามา และพระนางจัมปา มีตนซึกใหญเปนตนไมที่ตรัสรู มีพระสรีระสูง ๔๐ ศอก มี
พระชนมายุสี่หมื่นปแล.
กาลตอจากพระเวสสภู มีพระสัมพุทธเจาพระนามวา
กกุสันธะ โดยพระนาม ผูสูงสุดกวาสัตว ๒ เทา ประมาณ
ไมได เขาถึงไดโดยยาก ฉะนี้แล.
ในกาลตอจากพระกกุสันธะนั้น พระศาสดาพระนามวา โกนาคมนะ เสด็จอุบัติขึ้นแลว. แมพระองคก็มีสาวกสันนิบาตครั้งเดียวเทานั้น
ในสาวกสันนิบาตนั้น มีภิกษุสามหมื่น.
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ครั้งนั้น พระโพธิสัตวเปนพระราชาพระนามวา ปพพตะ อันหมู
อํามาตยหอมลอม เสด็จไปยังสํานักของพระศาสดา สดับพระธรรมเทศนา
แลว นิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน ยังมหาทานใหเปนไป
แลว ถวายผาปตตุณณะ (ผาไหมที่ซักแลว) ผาจีนปฏะ (ผาขาวในเมือง
จีน) ผาโกไสย (ผาทอดวยไหม) ผากัมพล (ผาทําดวยขนสัตว) ผาทุกูละ
(ผาทําดวยเปลือกไม) และเครื่องลาดขนสัตวทําดวยทอง แลวบวชใน
สํานักของพระศาสดา. พระศาสดาแมพระองคนั้นก็ทรงพยากรณพระโพธิสัตวนั้นวา จักไดเปนพระพุทธเจา.
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น มีนครชื่อวา โสภวดี พราหมณ
นามวา ยัญญทัตตะ เปนพระบิดา พราหมณีนามวา อุตตรา เปนพระมารดา มีพระอัครสาวก ๒ องคคอื พระภิยยสะ และพระอุตตระ มี
พระอุปฏฐากชื่อวา โสตถิชะ มีพระอัครสาวิกา ๒ องคคือ พระนาง
สมุททา และพระนางอุตตรา มีตนมะเดื่อเปนตนไมที่ตรัสรู มีพระสรีระ
สูง ๓๐ ศอก มีพระชนมายุสามหมื่นปแล.
กาลตอจากพระกกุสันธะ มีพระสัมพุทธเจาพระนามวา
โกนาคมนะ. ผูสูงสุดกวาสัตว ๒ เทา เปนพระชินเจาผูโลกเชษฐองอาจในหมูคน ฉะนี้แล.
ในกาลตอจากพระโกนาคมนะนั้น พระศาสดาพระนามวา กัสสปะ
อุบัติขึ้นแลว แมพระองคก็มีสาวกสันนิบาตครั้งเดียวเทานั้น, ในสาวก
สันนิบาตนั้น มีภิกษุสองหมื่น. ในครั้งนั้น พระโพธิสัตวไดเปนมาณพ
ชื่อวา โชติปาละ สําเร็จไตรเพท เปนผูมีชื่อเสียงทั้งบนแผนดินและ
กลางหาว ไดเปนมิตรของชางหมอชื่อวา ฆฏิการะ พระโพธิสัตวนั้นไป
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เฝาพระศาสดาพรอมกับชางหมอนั้น ไดฟงธรรมกถาแลวบวช ลงมือทํา
ความเพียร เลาเรียนพระไตรปฎกทําพระพุทธศาสนาใหงดงาม เพราะถึง
พรอมดวยวัตรปฏิบัตินอยใหญ พระศาสดาแมพระองคนั้นก็ทรงพยากรณ
พระโพธิสัตวนั้นวา จักไดเปนพระพุทธเจา.
นครทีป่ ระสูติของพระผูมีพระภาคเจานั้น มีนามวา พาราณสี
พราหมณนามวา พรหมทัตตะ เปนพระบิดา พราหมณีนามวา ธนวดี
เปนพระมารดา มีพระอัครสาวิกา ๒ องคคือ พระติสสะ และพระภารทวาชะ
มีพระอุปฏฐากชื่อวา สรรพมิตตะ มีพระอัครสาวิกา ๒ องคคือ พระนาง
อนุฬา และพระนาง อุรุเวฬา มีตนนิโครธเปนตนไมที่ตรัสรู มีพระสรีระ
สูง ๒๐ ศอก มีพระชนมายุสองหมื่นปแล.
กาลตอจากพระโกนาคมนะ พระสัมพุทธเจาพระนามวา
กัสสปะโดยพระโคตร ผูสูงสุดกวาสัตว ๒ เทา เปนพระธรรมราชา ผูทรงทําแสงสวาง ฉะนี้แล.
ก็ในกัปที่พระทีปงกรทศพลเสด็จอุบัติขึ้นนั้น แมจะมีพระพุทธเจา
องคอื่น ๆ ถึง ๓ พระองค แตพระโพธิสัตวมิไดรับการพยากรณในสํานัก
ของพระพุทธเจาเหลานั้น เพราะฉะนั้น ทานจึงไมแสดงพระพุทธเจา
ทั้งหลายนั้นไวในที่นี้ แตในอรรถกถา เพื่อที่จะแสดงพระพุทธเจาแม
ทั้งหมด ตั้งแตพระทีปงกรไป จึงกลาวคํานี้ไววา
พระสัมพุทธเจาเหลานี้ คือพระตัณหังกร พระเมธังกร
พระสรณังกร พระทีปงกรสัมพุทธเจา พระโกณฑัญญะผู
สูงสุดกวานระ
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พระมังคละ พระสุมนะ พระเรวตะ พระโสภิตมุนี
พระอโนมทัสสี พระปทุมะ พระนารทะ พทุมมุตตระ
พระสุเมธะ พระสุชาตะ พระปยทัสสี ผูมีพระยศใหญ
พระอัตถทัสสี พระธรรมทัสสี พระสิทธัตถะผูโลกนายก
พระติสสะ พระผุสสสัมพุทธเจา พระวิปสสี พระสิขี
พระเวสสภู พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ และพระกัสสปะ
ผูนายก
ลวนปราศจากราคะ มีพระหทัยตั้งมั่น ทรงบรรเทาความ
มืดอยางใหญได เหมือนพระอาทิตย เสด็จอุบัติขึ้นแลว พระสัมพุทธเจาเหลานั้นพรอมทั้งพระสาวก ลุกโพลงแลวประดุจ
กองไฟ เสด็จปรินิพพานแลว.
บรรดาพระพุทธเจาเหลานั้น พระโพธิสัตวของเราทั้งหลาย ได
กระทําอธิการไวในสํานักของพระพุทธเจา ๒๔ พระองค มีพระทีปงกร
เปนตน มาตลอดสื่อสงไขยยิ่งดวยแสนกัป. ก็กาลตอจากพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ เวนพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนี้แลว ไมมี
พระพุทธเจาพระองคอื่น. ก็พระโพธิสัตวไดรับคําพยากรณในสํานักของ
พระพุทธเจา ๒๔ พระองค มีพระทีปงกรพุทธเจาเปนตน ดังพรรณนา
มาฉะนี้แลว จึงทรงบําเพ็ญพุทธการกธรรมมีความเปนผูมีทานบารมีเปนตน
ที่พระโพธิสัตวนี้ประมวลธรรม ๘ ประการนี้ที่วา
อภินีหารคือความปรารถนาอยางจริงจัง ยอมสําเร็จเพราะ
ประมวลธรรม ๘ ประการเขาไวคือ ความเปนมนุษย ๑ ความ
สมบูรณดวยเพศ ( ชาย) ๑ เหตุ (ที่จะไดบรรลุพระอรหัต) ๑
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ไดพบเห็นพระศาสดา ๑ ไดบรรพชา ๑ สมบูรณดวยคุณ
(คือไดอภิญญาและสมาบัติ) การกระทําอันยิ่ง (สละชีวิต
ถวายพระพุทธเจา)๑ ความเปนผูมีฉันทะ (อุตสาหะพากเพียร
มาก) ๑.
แลวกระทําอภินีหารไวที่บาทมูลของพระทีปงกร แลวกระทําความ
อุตสาหะวา เอาเถอะ เราจะคนหาธรรม อันกระทําความเปนพระพุทธเจา
ทั่วทุกดาน ซึ่งไดเห็นแลววา ครั้งนั้น เราคนหาอยู ก็ไดพบเห็นทานบารมีขอแรก บําเพ็ญมาจนกระทั่งอัตภาพเปนพระเวสสันดร และเมื่อ
ดําเนินมา ก็ดําเนินมาเพราะไดประสบอานิสงสของพระโพธิสัตวผูที่ได
กระทําอภินิหารไว ซึ่งทานพรรณนาไววา
นรชนผูสมบูรณดวยองคคุณทุกประการ ผูเที่ยงตอพระโพธิญาณอยางนี้ ทองเที่ยวไปตลอดกาลนานแทดวยรอย
โกฏิกัป
จะไมเกิดในอเวจีมหานรก และในโลกันตรนรกก็เชนกัน
แมเมื่อเกิดในทุคติ จะไมเกิดเปนนิชฌามตัณหิกเปรต ขุปปปาสาเปรต และกาลกัญชิกาสูร
ไมเปนสัตวตัวเล็ก ๆ เมื่อเกิดในมนุษยก็จะไมเปนคน
ตาบอดแตกําเนิด
ไมเปนคนหูหนวก ไมเปนคนใบ ไมเกิดเปนสตรี ไม
เปนอุภโตพยัญชนกะและกะเทย.
นรชนผูเที่ยงตอพระโพธิญาณ จะไมติดพันในสิ่งใด
พนจากอนันตริยกรรม เปนผูมโี คจรสะอาดในที่ทุกสถาน
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ไมซองเสพมิจฉาทิฏฐิ เพราะเห็นกรรมและผลของการ
กระทํา แมจะไปเกิดในสวรรคกจ็ ะไมเกิดเปนอสัญญีสัตว
ในเหลาเทพชั้นสุทธาวาส ก็ไมมีเหตุทจี่ ะไปเกิด. เปน
สัตบุรษุ นอมใจไปในเนกขัมมะ พรากจากภพนอยใหญ
ประพฤติแตประโยชนแกโลก บําเพ็ญบารมีทั้งปวง ดังนี้.
ก็เมื่อพระโพธิสัตวนั้นบําเพ็ญบารมีทั้งหลายอยู ไมมีปริมาณของ
อัตภาพที่บําเพ็ญเพื่อความเปนผูมีทานบารมี คือกาลเปนพราหมณชื่อวา
อกิตติ กาลเปนพราหมณชื่อ สังขะ กาลเปนพระเจาธนัญชัย กาลเปน
พระเจามหาสุทัสสนะ กาลเปนมหาโควินทะ กาลเปนพระเจานิมิมหาราช การเปนพระจันทกุมาร กาลเปนวิสัยหเศรษฐี กาลเปนพระเจา
สีวิราช กาลเปนพระเวสสันดรราชา ก็โดยแทจริง ในสสบัณฑิตชาดก
ความเปนทานบารมีของพระโพธิสัตวผูกระทําการบริจาคคนอยางนี้วา
เราเห็นเขาเขามาเพื่อภิกษา จึงบริจาคตนของตน ผูเสมอ
ดวยทานของเราไมมี นี้เปนทานบารมีของเรา ดังนี้.
จัดเปนปรมัตถบารมี.
อนึ่ง อัตภาพที่พระโพธิสัตวบําเพ็ญความเปนผูมีศีลบารมี คือใน
กาลเปนสีลวนาคราช กาลเปนจัมเปยยนาคราช กาลเปนภูริทัตตนาคราช
กาลเปนพญาชางฉัตทันต กาลเปนชัยทิสราชบุตร กาลเปนอลีนสัตตุกุมาร ก็เหลือที่จะนับได. ก็โดยที่แท ในสังขปาลชาดก ความ
เปนผูมีศีลบารมี ของพระโพธิสัตวผูกระทําการบริจาคคนอยูอยางนี้วา
เราถูกแทงดวยหลาวก็ดี ถูกแทงดวยหอกก็ดี มิไดโกรธ
พวกลูกของนายบานเลย นี้เปนศีลบารมีของเรา ดังนี้.
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จัดเปนปรมัตถบารมี.
อนึ่ง อัตภาพที่พระโพธิสัตวสละราชสมบัติใหญ บําเพ็ญความเปน
ผูมีเนกขัมมบารมี คือในกาลเปนโสมนัสสกุมาร กาลเปนหัตถิปาลกุมาร
กาลเปนอโยฆรบัณฑิต จะนับประมาณมิได. ก็โดยที่แท ในจูฬสุตโสมชาดก ความเปนเนกขัมมบารมี ของพระโพธิสัตวผูสละราชสมบัติออก
บวช เพราะความเปนผูไมมีความติดของอยางนี้วา
เราสละราะสมบัติใหญที่อยูในเงื้อมมือ ประดุจกอนเขฬะ
เมื่อละทิ้ง ไมมีความของเลย นี้เปนเนกขัมมบารมีของเรา
ดังนี้.
จัดเปนปรมัตถบารมี.
อนึ่ง อัตภาพที่พระโพธิสัตวบําเพ็ญความเปนผูมีปญญาบารมี คือ
ในกาลเปนวิธุรบัณฑิต กาลเปนมหาโควินทบัณฑิต กาลเปนกุททาลบัณฑิต กาลเปนอรกบัณฑิต กาลเปนโพธิปริพาชก กาลเปนมโหสถบัณฑิต จะนับประมาณมิได. ก็โดยทีแ่ ท ในสัตตุภัสตชาดก ความเปน
ปญญาบารมี ของพระโพธิสัตวผูแสดงงูที่อยูในกระสอบ ในคราวเปน
เสนกบัณฑิตวา
เราใชปญญาใครครวญอยู ไดชวยปลดเปลื้องพราหมณ
ใหพนจากทุกข ผูเสมอดวยปญญาของเราไมมี นี้เปนปญญา
บารมีของเรา ดังนี้.
จัดเปนปรมัตถบารมี.
อนึ่ง อัตภาพที่พระโพธิสัตวบําเพ็ญความเปนวิริยบารมีเปนตน ก็
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เหลือที่ประมาณได. ก็โดยที่แท ในมหาชนกชาดก ความเปนวิริยบารมี
ของพระโพธิสัตวผูวายขามมหาสมุทรอยูอยางนี้วา
ในทามกลางน้ํา เราไมเห็นฝง เลย พวกมนุษยถูกฆาตาย
หมด เราไมมีจิตเปนอยางอื่นเลย นี้เปนวิริยบารมีของเรา
ดังนี้.
จัดเปนปรมัตถบารมี.
ในขันติวาทีชาดก ความเปนขันติบารมี ของพระโพธิสัตวผูอดกลั้น
มหันตทุกขได เหมือนไมมีจิตใจอยางนี้วา
เมือ่ พระเจากาสีฟาดฟนเราผูเหมือนไมมีจิตรใจ ดวยขวาน
อันคมกริบ เราไมโกรธเลย นีเ้ ปนขันติบารมีของเรา ดังนี้ .
จัดเปนปรมัตถบารมี.
ในมหาสุตโสมชาดก ความเปนสัจบารมี ของพระโพธิสัตวผูสละ
ชีวิตตามรักษาสัจจะอยูอยางนี้วา
เราเมื่อจะตามรักษาสัจวาจา ไดสละชีวิตของเราปลดเปลื้องกษัตริย ๑๐๑ พระองคไดแลว นี้เปนสัจบารมีของเรา
ดังนี้.
จัดเปนปรมัตถบารมี.
ในมูคปกขชาดก ความเปนอธิษฐานบารมี ของพระโพธิสัตว ผู
สละแมชีวิตอธิษฐานวัตรอยูอยางนี้วา
มารดาบิดาไดเปนที่เกลียดชังของเรา ทั้งยศใหญก็มิได
เปนที่เกลียดชัง แตพระสัพพัญุตญาณเปนที่รักของเรา
เพราะฉะนั้น เราจึงอธิษฐานวัตร ดังนี้.
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จัดเปนปรมัตถบารมี.
ในสุวรรณสามชาดก ความเปนเมตตาบารมี ของพระโพธิสัตว
ผูไมเหลียวแลแมแตชีวิต มีความเมตตาอยูอยางนี้วา
ใคร ๆ ก็ทําใหเราสะดุงไมได ทั้งเราก็มิไดหวาดกลัวตอ
ใคร ๆ เราอันกําลังเมตตาค้ําชู จึงยินดีอยูในปาไดทุกเมื่อ
ดังนี้.
จัดเปนปรมัตถบารมี.
ในโลมหังสชาดก ความเปนอุเบกขาบารมี ของพระโพธิสัตวผูเมื่อ
พวกเด็กชาวบานยังความสุขและความทุกขใหเกิดขึ้น ดวยการถมน้ําลายใส
เปนตน และดวยการนําดอกไมและของหอมเขามาบูชาเปนตน ก็ไม
ประพฤติลวงเลยอุเบกขาอยางนี้วา
เราหนุนซากศพเหลือแตกระดูก สําเร็จการนอนในปาชา
พวกเด็กชาวบานพากันเขามาแสดงรูป (อาการ) นานัปการ
ดังนี้.
จัดเปนปรมัตถบารมี.
นี้เปนความสังเขปในที่นี้ สวนขอความพิสดารนั้น พึงถือเอาจาก
จริยาปฎก. พระโพธิสตั วบําเพ็ญบารมีทั้งหลายอยางนี้แลว ดํารงอยู
ในอัตภาพเปนพระเวสสันดร กระทําบุญใหญ อันเปนเหตุใหแผนดิน
ใหญไหวเปนตน อยางนี้วา
แผนดินนี้หาจิตใจมิได ไมรูสกึ สุขและทุกข แมแผนดิน
นั้นก็ไดไหวแลวถึง ๗ ครั้ง เพราะกําลังทานของเรา ดังนี้.
ในเวลาสิ้นสุดแหงอายุ จุติจากอัตภาพนั้นไดไปเกิดในดุสิตพิภพ.
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ฐานะมีประมาณเทานี้ จําเดิมแตบาทมูลของพระพุทธเจาทีปงกร จนถึง
พระโพธิสัตวนี้บังเกิดในดุสิตบุรี พึงทราบวา ชื่อทูเรนิทาน ดวยประการ
ฉะนี้.
จบทูเรนิทานกถา
อวิทูเรนิทานกถา
ก็เมื่อพระโพธิสัตวอยูในดุสิตบุรีนั้นแล ชื่อวาความโกลาหล คือ
ความแตกตื่นเรื่องพระพุทธเจาไดเกิดขึ้นแลว. จริงอยู ในโลกยอมมี
ความโกลาหล ๓ ประการเกิดขึ้น คือ โกลาหลเรื่องกัป ๑ โกลาหลเรื่อง
พระพุทธเจา ๑ โกลาหลเรื่องพระเจาจักรพรรดิ ๑.
บรรดาโกลาหลทั้งสามนั้น เทพชั้นกามาวจรชื่อวาโลกพยูหะทราบวา
ลวงไปแสนป เหตุเกิดตอนสิ้นกัปจักมี จึงปลอยศีรษะสยายผม มีหนา
รองไหเอามือทั้งสองเช็ดน้ําตา นุงผาแดง ทรงเพศผิดรูปรางเหลือเกิน
เที่ยวบอกกลาวไปในถิ่นมนุษยอยางนี้วา ดูกอ นทานผูนิรทุกขทั้งหลาย
ลวงแสนปจากนี้ไป เหตุเกิดตอนสิ้นกัปจักมี โลกนี้จักพินาศ แมมหาสมุทรจะเหือดแหง มหาปฐพีนี้กับขุนเขาสิเนรุ จักถูกไฟไหม จักพินาศ
โลกาวินาศ จักมีจนกระทั่งพรหมโลก ทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ขอพวก
ทานจงเจริญเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จงบํารุงมารดาบิดา จง
ประพฤติออนนอมตอผูเปนใหญในตระกูล นี้ชื่อวาโกลาหลเรื่องกัป.
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เหลาโลกบาลเทวดาทราบวา ก็เมื่อลวงไปพันป พระสัพพัญูพุทธเจาจักอุบัติขึ้นในโลก จึงเที่ยวปาวรองวา ดูกอนทานผูนิรทุกข
ทั้งหลาย เมือ่ ลวงพันปแตนี้ไป พระสัพพัญูพุทธเจาจักเสด็จอุบัติขึ้นใน
โลก นี้ชื่อวาโกลาหลเรื่องพระพุทธเจา.
เทวดาทั้งหลายทราบวา ลวงไปรอยป พระเจาจักรพรรดิจักอุบัติ
ขึ้น จึงเที่ยวปาวรองวา ดูกอนทานผูนิรทุกขทั้งหลาย โดยลวงรอยปแต
นี้ไป พระเจาจักรพรรดิจักอุบัติขึ้นในโลก นี้ชื่อวาโกลาหลเรือ่ งพระเจาจักรพรรดิ.
โกลาหลทั้ง ๓ ประการนี้ เปนเรื่องใหญ.
บรรดาโกลาหลทั้งสามนั้น เทวดาในหมื่นจักรวาลทั้งสิ้น ไดฟง
เสียงโกลาหลเรื่องพระพุทธเจาแลวจึงรวมประชุมกัน ไดทราบวา สัตว
ชื่อโนนจักไดเปนพระพุทธเจา จึงเขาไปหาเขาแลวพากันออนวอน และ
เมื่อออนวอนอยู ก็จะออนวอนในเพราะบุรพนิมิตทั้งหลาย.
ก็ในครัง้ นั้น เทวดาแมทั้งปวงนั้น พรอมกับทาวจาตุมหาราช
ทาวสักกะ ทาวสุยามะ ทาวสันดุสิต ทาวสุนิมมิต ทาววสวัตดี และ
ทาวมหาพรหม พากันประชุมในจักรวาลเดียวกัน แลวไปยังสํานักของ
พระโพธิสัตวในดุสิตพิภพ ตางออนวอนวา ขาแตทานผูนิรทุกข ทาน
บําเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐ มา หาไดปรารถนาสักกสมบัติ มารสมบัติ พรหมสมบัติ และจักรพรรดิสมบัติบําเพ็ญไม แตทานปรารถนาพระสัพพัญุตญาณบําเพ็ญ เพื่อตองการจะรื้อขนสัตวออกจากโลก ขาแตทานผูนิรทุกข
บัดนี้นั้นเปนกาลที่ทานจะเปนพระพุทธเจาแลว เปนสมัยที่ทานจะเปน
พระพุทธเจาแลว.
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ลําดับนั้น พระมหาสัตวมิไดใหปฏิญญาแกเทวดาทั้งหลายทันที จะ
ตรวจดู ปญจมหาวิโลกนะ คือสิ่งที่จะตองเลือกใหญ ๕ ประการ คือ
กาล ทวีป ประเทศ ตระกูล และกําหนดอายุของมารดา.
ใน ๕ ประการนั้น พระโพธิสัตวจะตรวจดูกาลขอแรกวา เปน
กาลสมควรหรือกาลไมสมควร. ในเรื่องกาลนั้น กาลแหงอายุที่เจริญเกิน
กวาแสนป ชื่อวาเปนกาลไมสมควร. เพราะเหตุไร ? เพราะวา ในกาล
นั้น ชาติ ชรา และมรณะของสัตวทั้งหลายไมปรากฏ และพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจาทั้งหลาย ชื่อวาพนจากไตรลักษณยอมไมมี เมื่อ
พระพุทธเจาเหลานั้นตรัสวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พวกเขาจะคิดวา
พระองคตรัสขอนี้ชื่ออะไร จึงยอมไมเห็นสําคัญวา จะควรฟง และควร
เชื่อ แตนั้น การตรัสรูมรรคผลก็จะมีไมได เมื่อไมมีการตรัสรูม รรคผล
ศาสนาคือคําสอนจะไมเปนเครื่องนําออกจากทุกข. เพราะฉะนั้น กาลนั้น
จึงเปนกาลไมสมควร. แมกาลแหงอายุหยอนกวารอยป ก็ชื่อวาเปนกาล
ไมสมควร เพราะเหตุไร ? เพราะวาในกาลนั้น สัตวทั้งหลายมีกิเลสหนา
และโอวาทที่ใหแกสัตวผูมีกิเลสหนา ยอมไมตั้งอยูในฐานเปนโอวาท จะ
ปราศจากไปเร็วพลัน เหมือนรอยไมขีดในน้ํา เพราะฉะนั้น แมกาลนั้น
ก็เปนกาลไมสมควร. กาลแหงอายุตั้งแตแสนปลงมา และตั้งแตรอยปขึ้น
ไป ชื่อวาเปนกาลสมควร และกาลนัน้ ก็เปนกาลแหงอายุรอยป ลําดับนั้น
พระมหาสัตวก็มองเห็นกาลวา เปนกาลที่ควรบังเกิด.
จากนั้น เมื่อจะตรวจดูทวีป ไดตรวจดูทวีปทั้ง ๔ พรอมทั้งทวีป
บริวาร จึงเห็นทวีปหนึ่งวา พระพุทธเจาทั้งหลายไมบังเกิดในทวีปทั้งสาม
บังเกิดเฉพาะในชมพูทวีปเทานั้น.
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จากนั้น ก็คิดวา ขึ้นชื่อวาชมพูทวีปเปนทวีปใหญ มีประมาณ
หมื่นโยชน พระพุทธเจาทั้งหลายบังเกิดในประเทศไหนหนอ จึงตรวจดู
โอกาสก็ไดเห็นมัชฌิมประเทศ. ชื่อวามัชฌิมประเทศ คือประเทศที่ทาน
กลาวไวในวินัยอยางนี้วา ในทิศตะวันออกมีนิคมชื่อกชังคละ ถัดจากนั้น
ไป เปนมหาสาลประเทศ ถัดจากมหาสาลประเทศนั้นไป เปนปจจันตชนบท รวมในเขามาเปนมัชฌิมประเทศ. ในทิศตะวันออกเฉียงใต มี
แมน้ําชื่อวาสัลลวดี ถัดจากแมน้ําสัลลวดีนั้นไป เปนปจจันตชนบท รวม
ในเขามาเปนมัชฌิมประเทศ. ในทิศใต มีนิคมชือ่ วาเสตกัณณิกะ ถัด
จากเสตกัณณิกนิคมนั้นไป เปนปจจัย ชนบท รวมในเขามาเปนมัชฌิมประเทศ. ในทิศตะวันตก มีพราหมณคามชื่อวาถูนะ ถัดจากนั้นไป
เปนปจจันตชนบท รวมในเขามาเปนมัชฌิมประเทศ. ในทิศเหนือ มี
ภูเขาชื่อวา อุสีรธชะ ถัดจากนั้นออกไป เปนปจจันตชนบท รวมในเขา
มา เปนมัชฌิมประเทศ. มัชฌิมประเทศนั้นยาวสามรอยโยชน กวาง
สองรอยหาสิบโยชน วัดโดยรอบไดเการอยโยชน ดังนี้ ในประเทศนั้น
พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระอัครสาวก พระอสีติมหาสาวก
พระเจาจักรพรรดิ และขัตติยมหาศาล พราหมณมหาศาล และคหบดี
มหาศาล ผูม เหสักขเหลาอื่นยอมเกิดขึ้น และนครชื่อวากบิลพัสดุนี้ก็ตั้ง
อยูในมัชฌิมประเทศนี้ พระโพธิสัตวจึงไดถึงความตกลงใจวา เราควร
บังเกิดในนครนั้น.
ตอจากนั้น พระโพธิสัตวเมื่อจะเลือกดูตระกูล จึงเห็นตระกูลวา
ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลายยอมไมบังเกิดในตระกูลแพศยหรือตระกูลศูทร
แตจะบังเกิดในตระกูลทัง้ สองเทานั้น คือตระกูลกษัตริยหรือตระกูล
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พราหมณที่โลกยกยองแลว ก็บัดนี้ ตระกูลกษัตริยเปนตระกูลที่โลก
ยกยองแลว เราจักบังเกิดในตระกูลกษัตริยนั้น พระราชาพระนามวา
สุทโธทนะ จักเปนพระบิดาของเรา.
ตอจากนั้น จึงเลือกดูมารดาไดเห็นวา ธรรมดามารดาของพระพุทธเจา ยอมไมเปนหญิงเหลาะแหละ ไมเปนนักเลงสุรา แตจะเปนผูได
บําเพ็ญบารมีมาแสนกัป เปนผูมีศีลหาไมขาดเลย จําเดิมแตเกิดมา. ก็
พระเทวีพระนามวามหามายานี้ ทรงเปนเชนนี้ พระนางมหามายานี้ จัก
เปนพระมารดาของเรา เมื่อตรวจดูวา พระนางจะมีพระชนมายุเทาไร
ก็เห็นวา หลังจาก ๑๐ เดือนไปแลว จะมีพระชนมายุได ๗ วัน.
พระโพธิสัตวตรวจดูมหาวิโลกนะ ๕ ประการนี้ ดวยประการดังนี้
แลว จึงกลาววา ดูกอนทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ถึงกาลที่เราจะเปนพระพุทธเจาแลว เมื่อจะกระทําการสงเคราะหเทวดาทั้งหลาย จึงไดใหปฏิญญา
แลวสงเทวดาเหลานั้นไปดวยคําวา ขอพวกทานไปได อันเทวดาชั้นดุสิต
หอมลอมแลวเขาไปสูนันทนวัน ในดุสิตบุรี จริงอยู ในเทวโลกทุกชั้น
มีนันทนวันทั้งนั้น ในนันทนวันนั้น เทวดาทั้งหลายจะเที่ยวคอยเตือน
ใหพระโพธิสัตวนั้นระลึกถึงโอกาสแหงกุศลกรรมที่ไดกระทําไวในกาลกอน
วา ทานจุติจากนี้แลวจงไปสูสุคติเถิด ทานจุติจากนี้แลวจงไปสูสุคติเถิด.
พระโพธิสัตวนั้นอันเทวดาทั้งหลาย ผูเตือนใหระลึกถึงกุศลอยางนี้ หอม
ลอมเที่ยวไปอยูในนันทนวันนั่นแล ไดจุติแลวถือปฏิสนธิในพระครรภของ
พระนางมหามายาเทวี. เพื่อที่จะใหเรื่องการถือปฏิสนธินั้นชัดแจง จึงมี
ถอยคําบรรยายโดยลําดับ ดังตอไปนี้:ไดยินวา ครั้งนั้น ในนครกบิลพัสดุไดมีการนักขัตฤกษเดือน ๘
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อยางเอิกเกริก มหาชนเลนงานนักขัตฤกษกัน. ฝายพระนางมหามายาเทวี
ตั้งแตวันที่ ๗ กอนวันเพ็ญ ทรงรวมเลนงานนักขัตฤกษที่เพียบพรอมดวย
ดอกไมเเละของหอมอันสงาผาเผย ไมมีการดื่มสุรา ในวันที่ ๗ ตั้งแตเชา
ตรู สรงสนานดวยน้ําเจือน้ําหอม ทรงสละพระราชทรัพยสี่แสน ถวายมหาทานแลว ทรงประดับดวยเครื่องราชอลังการทั้งปวง เสวยพระกระยาหาร
อยางดี ทรงอธิษฐานองคอุโบสถ เสด็จเขาหองอันมีสิริที่ประดับตกแตง
แลว บรรทมเหนือพระสิริไสยาสน กาวลงสูความหลับ ไดทรงพระสุบิน
ดังนี้วา
นัยวาทาวมหาราชทั้ง ๔ พระองค ยกพระนางขึ้นไปพรอมกับ
พระที่ไสยาสน แลวนําไปยังปาหิมพานตวางลงบนพื้นมโนศิลามีประมาณ
๖๐ โยชน ภายใตตนสาละใหญมีขนาด ๗ โยชน แลวไดยืนอยู ณ สวน
สุดขางหนึ่ง. ลําดับนั้น เหลาพระเทวีของทาวมหาราชเหลานั้น พากัน
มานําพระเทวีไปยังสระอโนดาต ใหสรงสนาน เพื่อที่จะชําระลางมลทิน
ของมนุษยออก แลวใหทรงนุงหมผาทิพย ใหทรงลูบไลดว ยของหอม
ใหทรงประดับดอกไมทิพย ในที่ไมไกลจากที่นั้น มีภูเขาเงินลูกหนึ่ง
ภายในภูเขาเงินนั้นมีวิมานทอง
พวกเขาใหตั้งพระที่ไสยาสนอันเปน
ทิพย มีเบื้องพระเศียรอยูทางทิศตะวันออก ในวิมานทองนั้น แลวให
บรรทม. ลําดับนั้น พระโพธิสัตวเปนชางตัวประเสริฐสีขาว ทองเที่ยว
ไปในภูเขาทองลูกหนึ่งซึ่งมีอยูในที่ไมไกลจากที่นั้น ไดลงจากภูเขาทอง
นั้นแลวขึ้นไปยังภูเขาเงิน เดินมาทางทิศเหนือ ไดเอาวงซึ่งมีสีดังพวง
เงินจับดอกปทุมสีขาว เปลงเสียงโกญจนาทเขาไปยังวิมานทอง กระทํา
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ประทักษิณพระที่ไสยาสนของพระมารดา ๓ ครั้ง ไดเปนเสมือนผาพระปรัศวเบื้องขวาเขาสูพระครรภ. พระโพธิสัตวไดถือปฏิสนธิดว ยนักขัตฤกษ
เดือน ๘ หลัง ดวยประการฉะนี้.
วันรุงขึ้น พระเทวีทรงตื่นบรรทมแลวกราบทูลพระสุบินนั้นแด
พระราชา พระราชารับสั่งใหเชิญพราหมณชั้นหัวหนาประมาณ ๖๔ คน
เขาเฝา ใหปูลาดอาสนะอันควรคามากบนพื้นที่ฉาบทาดวยโคมัยสด มี
เครื่องสักการะอันเปนมงคลที่กระทําดวยขาวตอกเปนตน ใหใสขาวปายาส
ชั้นเลิศที่ปรุงดวยเนยใส น้ําผึ้ง และน้ําตาลกรวดเต็มถาดทองและเงิน
เอาถาดทองและเงินนั่นแหละ ครอบแลวไดประทานแกเหลาพราหมณผูนั่ง
อยูบนอาสนะนั้น และทรงใหพราหมณเหลานั้นอิ่มหนําดวยสิ่งของอื่น ๆ
มีการประทานผาใหม และแมโคแดงเปนตน ทีนั้น จึงรับสั่งใหบอก
พระสุบินแกพราหมณเหลานั้นผูอิ่มหนําดวยสิ่งที่ตองการทุกอยาง แลว
ตรัสถามวา จักมีเหตุการณอะไร. พราหมณทั้งหลายกราบทูลวา
ขาแตมหาราชเจา พระองคอยาทรงพระปริวิตกเลย พระเทวีทรงตั้งพระครรภแลว และพระครรภที่ตั้งขึ้นนั้น เปนครรภบุรุษ มิใชครรภสตรี
พระองคจักมีพระโอรส ถาพระโอรสนั้นทรงครองเรือน จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ถาเสด็จออกจากเรือนทรงผนวช จักไดเปนพระพุทธเจามี
กิเลสดุจหลังคาอันเปดแลวในโลก.
ก็ในขณะที่พระโพธิสัตวทรงถือปฏิสนธิในพระครรภของพระมารดา
นั่นแหละ เหมือนโลกธาตุทั้งสิ้นไดสะเทือนเลื่อนลั่นหวั่นไหวขึ้นพรอมกัน
ทันที. ปุพพนิมิต ๓๒ ประการ ไดปรากฏขึ้นแลวในหมื่นจักรวาล ได
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แสงสวางหาประมาณมิไดแผซานไป, พวกคนตาบอดกลับไดดวงตา ประหนึ่งวามีความประสงคจะดูพระสิรินั้นของพระโพธิสัตวนั้น. พวกคน
หูหนวกไดยินเสียง, พวกคนใบพูดจาได, พวกคนคอมก็มีตัวตรง, พวก
คนงอยก็กลับเดินไดดวยเทา, สัตวทั้งปวงที่ถูกจองจําก็หลุดพนจากเครื่อง
จองจํามีขื่อคาเปนตน ไฟในนรกทั้งปวงก็ดับ, ในเปรตวิสัย ความหิว
กระหายก็ระงับ. เหลาสัตวดิรัจฉานก็ไมมีความกลัว. โรคของสัตวทั้งปวง
ก็สงบ. สรรพสัตวทั้งหลายตางก็พูดจาดวยถอยคําอันนารัก, มาทั้งหลาย
ตางหัวเราะดวยอาการอันไพเราะ, ชางทั้งหลายตางก็รอง. ดนตรีทุกชนิด
ตางก็เปลงเสียงกึกกองของตน ๆ, เครื่องอาภรณที่สวมอยูในมือเปนตน
ของพวกมนุษย ไมกระทบกันเลย ก็เปลงเสียงได, ทั่วทุกทิศแจมใส,
สายลมออนเย็น ทําความสุขใหเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลายก็รําเพยพัด, เมฆ
ฝนที่มิใชกาลก็ตกลงมา, น้ําก็พุแมจากแผนดินไหลไป. พวกนกก็งด
การบินไปในอากาศ, แมน้ําทั้งหลายก็หยุดนิ่งไมไหล. มหาสมุทรมีน้ํา
มีรสหวาน, พื้นน้ําก็ดาดาษดวยปทุม ๕ สี มีทั่วทุกแหง, ดอกไมทุกชนิด
ทั้งที่เกิดบนบกและเกิดในน้ําก็เบงบาน, ดอกปทุมชนิดลําตนก็บานที่ลําตน,
ดอกปทุมชนิดกิ่งก็บานที่กิ่ง. ดอกปทุมชนิดเครือเถาก็บานที่เครือเถา,
ดอกปทุมชนิดกานก็ชําแรกพื้นศิลาทึบ เปนดอกบัวซอน ๆ กัน ออกมา,
ดอกปทุมชนิดหอยในอากาศก็บังเกิดขึ้น. ฝนดอกไมก็ตกลงมารอบดาน,
ดนตรีทิพยตางก็บรรเลงในอากาศ, โลกธาตุทั่วทั้งหมื่น ไดเปนประหนึ่ง
พวงมาลัยที่เขาหมุนแลวขวางไป เปนประหนึ่งกําดอกไมที่เขาบีบแลวผูก
มัดไว เปนเสมือนอาสนะดอกไมที่เขาตกแตงประดับประดาไว และเปน
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เสมือนพัดวาลวิชนีที่กําลังโบก ซึ่งมีระเบียบดอกเปนอันเดียวกัน จึงได
อบอวลไปดวยความหอมของดอกไมเเละธูป ถึงความโสภาคยยิ่งนัก.
จําเดิมแตการถือปฏิสนธิของพระโพธิสัตว ผูถือปฏิสนธิแลว อยางนี้
เพื่อที่จะปองกันอันตรายแกพระโพธิสัตว และมารดาของพระโพธิสัตว
เทวบุตร ๔ องคถือพระขรรคคอยใหการอารักขา. ความคิดเกี่ยวกับราคะ
ในบุรุษทั้งหลาย มิไดเกิดขึ้นแกพระมารดาของพระโพธิสัตว พระนางมี
แตถึงความเลิศดวยลาภและความเลิศดวยศ มีความสุข มีพระวรกายไม
ลําบาก และทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว ผูอยูในภายในพระครรภ
เหมือนเสนดายสีเหลืองที่รอยไวในแกวมณีใสฉะนั้น. ก็เพราะเหตุที่ครรภที่
พระโพธิสัตวอยู เปนเสมือนหองพระเจดีย สัตวอื่นไมอาจอยูหรือใชสอย
ได เพราะฉะนั้น เมื่อพระโพธิสัตวประสูติได๗ วัน พระมารดาของ
พระโพธิสัตวจึงสวรรคตแลวไปอุบัติในดุสิตบุรี. เหมือนอยางวา หญิง
อื่น ๆ ไมถึง ๑๐ เดือนบาง เลยไปบาง นั่งบาง นอนบาง ตลอดบุตร
ฉันใด พระมารดาของพระโพธิสัตวหาเหมือนอยางนั้นไม. ก็พระมารดา
ของพระโพธิสัตวนั้น บริหารพระโพธิสัตวไวดวยพระครรภตลอด ๑๐
เดือน แลวประทับยืนประสูติ ขอนี้เปนธรรมดาของพระมารดาแหง
พระโพธิสัตว.
ฝายพระมหามายาเทวีทรงบริหารพระโพธิสัตวดวยพระครรภ ตลอด
๑๐ เดือน ประดุจบริหารน้ํามันดวยบาตรฉะนั้น มีพระครรภแกเต็มที่แลว
มีพระราชประสงคจะเสด็จไปยังเรือนแหงพระญาติ จึงกราบทูลแดพระเจาสุทโธทนมหาราชวา ขาแตสมมติเทพ หมอมฉันปรารถนาจะไปยัง
เทวทหนครอันเปนของตระกูล. พระเจาสุทโธทนมหาราชทรงรับวาได
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แลวรับสั่งใหทําหนทางจากนครกบิลพัสดุ จนถึงนครเทวทหะใหราบเรียบ
ใหประดับดวยเครื่องประดับมีตนกลวย หมอน้ําเต็ม ธงชาย และธง
แผนผาเปนตน ใหพระเทวีประทับนั่งในสีวิกาทอง ใหอํามาตยพันคน
หาม ทรงสงไปดวยบริวารมากมาย. ก็ปาสาลวันอันเปนมงคลชื่อวา
ลุมพินีวัน แมของชนชาวพระนครทั้งสอง ไดมีอยูในระหวางนครทั้งสอง.
สมัยนั้น ปาสาลวันทั้งสิ้น มีดอกบานเปนถองแถวเดียวกัน ตั้งแตโคน
จนถึงปลายกิ่ง. ตามระหวางกิ่งและระหวางดอก มีหมูภมร ๕ สี และ
หมูนกนานัปการ เที่ยวรองอยูดวยเสียงอันไพเราะ ลุมพินีวันทั้งสิ้นได
เปนเสมือนจิตรลดาวัน เปนประหนึ่งสถานที่มาดื่ม ซึ่งเขาจัดไวอยางดี
สําหรับพระราชาผูมีอานุภาพมาก. พระเทวีทอดพระเนตรเห็นดังนั้น เกิด
มีพระประสงคจะทรงเลนในสาลวัน. อํามาตยทั้งหลายจึงพาพระเทวีเขา
ไปยังสาลวัน. พระนางเสด็จเขาถึงโคนตนสาละอันเปนมงคลแลว ไดมี
พระประสงคจะจับกิ่งสาละ กิ่งสาละไดนอมลงเขาไปใกลพระหัตถของพระเทวี ประหนึ่งยอดหวายที่ทอดลงอยางออนชอยฉะนั้น. พระนางทรง
เหยียดพระหัตถจับกิ่ง. ก็ในขณะนั้นเอง ลมกัมมัชวาตของพระเทวีเกิด
ปนปวน ลําดับนั้น มหาชนจึงวงมานเพื่อพระนางแลวถอยออกไป ก็
เมื่อพระนางทรงยืนจับกิ่งสาละอยูนั่นแล ไดประสูติแลว
ในขณะนั้นนั่นเอง ทาวมหาพรหมผูมี้จิตบริสุทธิ์ ๔ พระองค
ก็ถือขายทองคํามาถึง ทาวมหาพรหมเหลานั้นเอาขายทองคํานั้นรับพระโพธิสัตววางไวเบื้องพระพักตรของพระมารดาพลางทะลวา ขาแตพระเทวี
ขอพระองคทรงดีพระทัยเถิด พระราชบุตรของพระองคมีศักดาใหญอุบัติ
ขึ้นแลว.
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เหมือนอยางวา สัตวเหลาอื่นออกจากทองมารดาแลว เปอนดวยสิ่ง
ปฏิกูลไมสะอาดคลอดออกมาฉันใด พระโพธิสัตวหาเปนเหมือนฉันนั้นไม.
ก็พระโพธิสัตวนั้นเหยียดมือทั้งสองและเทาทั้งสองยืนอยู ดุจพระธรรมกถึกลงจากธรรมาสน และเหมือนบุรุษลงจากบันได ไมแปดเปอนดวย
ของไมสะอาดใด ๆ ซึ่งมีอยูในครรภของมารดา เปนผูสะอาดบริสุทธิ์
โชติชวงอยูประดุจแกวมณีที่เขาวางไวบนผากาสิกพัสตรฉะนั้น ตลอดออก
จากครรภพระมารดา. เมื่อเปนเชนนั้นก็ตาม เพื่อจะสักการะพระโพธิสัตว
และพระมารดาของพระโพธิสัตว สายธารน้ําสองสายจึงพลุงจากอากาศ
ทําใหไดรับ ความสดชื่นในรางกายของพระโพธิสัตว และพระมารดา
ของพระโพธิสัตว.
ลําดับนั้น ทาวมหาราชทั้ง ๔ ไดรับพระโพธิสัตวนั้น จากหัตถ
ของทาวมหาพรหมผูยืนเอาขายทองคํารับอยู ดวยเครื่องลาดทําดวยหนัง
เสือดาวอันมีสัมผัสสบาย ซึ่งสมมติกันวาเปนมงคล พวกมนุษยเอา
พระยี่ภูทําดวยผาทุกูลพัสตรรับจากหัตถของทาวมหาราชเหลานั้น พอพน
จากมือของพวกมนุษย พระโพธิสตั วก็ประทับยืนบนแผนดินทอดพระเนตรดูทิศตะวันออก จักรวาลหลายพันไดเปนลานอันเดียวกัน เทวดา
และมนุษยทั้งหลายในที่นั้น พากันบูชาดวยของหอมและดอกไมเปนตน
กลาวกันวา ขาแตมหาบุรุษ คนอื่นผูจะเสมอเหมือนทาน ไมมีในโลกนี้
ในโลกนี้ จักมีผูยิ่งกวามาแตไหน พระโพธิสัตวมองตรวจไปโดยลําดับ
ตลอดทั้ง ๑๐ ทิศ คือทิศใหญ ๔ ทิศ ทิศนอย ๔ ทิศ เบื้องลางและ
เบื้องบน ดวยประการอยางนี้แลว มิไดทรงเห็นใคร ๆ ผูแมนเหมือน
กับตน ทรงดําริวานี้ทิศเหนือ จึงเสด็จโดยยางพระบาทไป ๗ กาว มีทาว
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มหาพรหมคอยกั้นเศวตฉัตร ทาวสุยามะถือพัดวาลวิชนี และเทวดาอื่น ๆ
ถือเครื่องราชกกุธภัณฑที่เหลือ เดินตามเสด็จ. จากนั้นประทับยืน ณ พระบาทที่ ๗ ทรงบันลือสีหนาทเปลงอาสภิวาจาเปนตนวา เราเปนผูเลิศ
ของโลก ดังนี้.
จริงอยู พระโพธิสตั วพอคลอดออกมาจากครรภของพระมารดา
เทานั้น เปลงวาจาไดใน ๓ อัตภาพ คือ อัตภาพเปนมโหสถ อัตภาพ
เปนพระเวสสันดร และอัตภาพนี้.
ไดยินวา ในอัตภาพเปนมโหสถ เมื่อพระโพธิสัตวนั้น จะ
ตลอดออกจากครรภมารดาเทานั้น ทาวสักกเทวราชเสด็จมาวางแกนจันทน
ลงในมือแลวเสด็จไป พระโพธิสัตวนั้นกําแกนจันทนนั้นไวแลวจึงคลอด
ออกมา. ลําดับนั้น มารดาถามพระโพธิสัตวนั้นวา ดูกอนพอ เจาถือ
อะไรมาดวย ? พระโพธิสัตวกลาววา โอสถจะแม ดังนั้น บิดามารดาจึง
ดังชื่อเขาวา โอสถกุมาร เพราะถือโอสถมา. บิดามารดาเอาโอสถนั้น
ใสไวในตุม โอสถนั้นนั่นแหละไดเปนยาระงับสารพัดโรค แกคนตาบอด
หูหนวกเปนตนที่ผานมา ๆ. ตอมา เพราะอาศัยคําพูดที่เกิดขึ้นวา โอสถนี้
โอสถนี้มีคุณมหันต จึงไดเกิดมีชื่อวา มโหสถ.
สวนในอัตภาพเปนพระเวสสันดร พระโพธิสัตวเมื่อจะประสูติจาก
พระครรภมารดา ทรงเหยียดพระหัตถขวาประสูติแลวตรัสวา พระมารดา
อะไร ๆ ในเรือนมีไหม ลูกจักใหทาน. ลําดับนั้น พระมารดาของพระองคตรัสวา พอ ลูกบังเกิดในตระกูลที่มีทรัพย แลวใหวางถุงทรัพยหนึ่ง
พันไว จึงวางมือของพระโอรสไวเหนือผาพระหัตถของพระนาง.
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สวนในอัตภาพนี้ พระโพธิสตั วบันลือสีหนาทนี้ พระโพธิสัตว
พอประสูติจากพระครรภมารดาเทานั้น ก็ทรงเปลงพระวาจาได ในอัตภาพ
ทั้ง ๓ ดวยประการดังพรรณนามาฉะนี้.
ก็แมในขณะที่พระโพธิสัตวนั้นประสูติ ไดมีบุรพนิมิต ๓๒ ประการปรากฏขึ้น เหมือนในขณะถือปฏิสนธิ ก็สมัยใด พระโพธิสัตวของ
เราทั้งหลายประสูติในลุมพินีวัน สมัยนั้นนั่นแหละ พระเทวีมารดาพระราหุล พระอานันทเถระ ฉันนอํามาตย กาฬุทายีอํามาตย กัณฐกะ
อัศวราช มหาโพธิพฤกษ และหมอขุมทรัพยทั้ง ๔ ขุม ก็เกิดขึ้น
พรอมกัน ในหมอขุมทรัพยทั้ง ๔ นัน้ ขุมทรัพยหมอหนึ่งมีขนาดคาวุต
หนึ่ง ขุมทรัพยหมอหนึ่งมีขนาดกึ่งโยชน ขุมทรัพยหมอหนึ่งมีขนาด
๓ คาวุต ขุมทรัพยหมอหนึ่งมีขนาดหนึ่งโยชน โดยสวนลึก ไปจดที่สุด
ของแผนดินทีเดียว เพราะเหตุนั้น ทั้ง ๗ เหลานี้จึงจัดเปนสหชาต.
ชนชาวเมืองทั้งสองนครไดพาพระโพธิสัตวไปยังนครกบิลพัสดุเลย
ทีเดียว ก็วันนั้นเอง หมูเทพในภพดาวดึงสตางราเริงยินดีวา พระราชบุตร
ของพระเจาสุทโธทนมหาราชในนครกบิลพัสดุ ประสูติแลว พระราชกุมาร
นี้จักนั่งที่ควงไมโพธิ์ แลวจักไดเปนพระพุทธเจา จึงพากันโบกสะบัดผา
เปนตนเลนสนุกกัน.
สมัยนัน้ ดาบสชือ่ วากาฬเทวิล ผูคุนเคยกับราชสกุลของพระเจา
สุทโธทนมหาราช เปนผูไดสมาบัติ ๘ การทําภัตกิจแลวไปยังดาวดึงส
พิภพ เพื่อตองการพักผอนกลางวัน นั่งพักผอนกลางวันอยูในดาวดึงส
พิภพนั้น เห็นเทวดาเหลานั้นเลนสนุกกันอยูอยางนั้น จึงถามวา เพราะ
เหตุไร ทานทั้งหลายจึงมีใจราเริงเลนสนุกกันอยางนี้ ทานทั้งหลายจง
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บอกเหตุนั้นแกเราบาง. เทวดาทั้งหลายกลาววา ขาแตทานผูนิรทุกข
พระราชบุตรของพระเจาสุทโธทนมหาราชประสูติแลว พระราชบุตรนั้น
จักประทับที่โพธิมัณฑเปนพระพุทธเจา ประกาศพระธรรมจักร พวกเรา
จักไดเห็นพระพุทธลีลาอันหาประมาณมิไดของพระองค และจักไดฟง
ธรรม เพราะเหตุนั้น เราทั้งหลายจึงไดเปนผูยินดีดวยเหตุนี้. พระดาบส
ไดฟงคําของเทวดาเหลานั้นแลว จึงรีบลงมาจากเทวโลก เขาไปยัง
พระราชนิเวศน นั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไวแลวทูลวา มหาบพิตร ไดยิน
วาพระราชบุตรของพระองคประสูตรแลว อาตมภาพอยากจะเห็นพระราชบุตรนั้น. พระราชาทรงใหนําพระกุมารผูแตงตัวแลวมา เริ่มที่จะใหไหว
พระดาบส พระบาททั้งสองของพระโพธิสัตว กลับไปประดิษฐานบน
ชฎาของพระดาบส จริงอยู บุคคลอื่นชื่อวาผูสมควรที่พระโพธิสัตวจะพึง
ไหวโดยอัตภาพนั้น ยอมไมมี ก็ถาผูไมรู จะพึงวางศีรษะของพระโพธิสัตวลงแทบบาทมูลของพระดาบส ศีรษะของพระดาบสนั้นจะแตก
ออก ๗ เสี่ยง. พระดาบสคิดวา เราไมควรจะทําตนของเราใหพินาศ จึง
ลุกขึ้นจากอาสนะ ประคองอัญชลีแกพระโพธิสัตว. พระราชาทรงเห็น
ความอัศจรรยขอนั้น จึงทรงไหวพระราชบุตรของพระองค.
พระดาบสระลึกได ๘๐ กัป คือในอดีต ๔๐ กัป ในอนาคต ๔๐ กัป
เห็นลักษณะสมบัติของพระโพธิสัตวแลวรําพึงวา เธอจักไดเปนพระพุทธเจาหรือไมหนอ จึงใครครวญดูรูวา จักไดเปนพระพุทธเจาโดยไมตอง
สงสัย จึงไดกระทําการยิ้มแยมอันเปนเหตุใหรูวา พระราชบุตรนี้เปน
อัจฉริยบุรุษ แตนั้นจึงใครครวญดูวา เราจักไดเห็นอัจฉริยบุรุษผูนี้เปน
พระพุทธเจาหรือไมหนอ ไดเห็นวาเราจักไมไดทันเห็น จักตายเสียใน
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ระหวางนั้นแหละ จักบังเกิดในอรูปภพที่พระพุทธเจารอยองคก็ดี พันองค
ก็ดี ไมอาจเสด็จไปใหตรัสรูได แลวคิดวา เราจักไมไดทันเห็นอัจฉริยบุรุษชื่อผูเห็นปานนี้เปนพระพุทธเจา เราจักมีความเสื่อมอยางมหันตหนอ
จึงไดรองไหแลว.
คนทั้งหลายเห็นแลวจึงเรียนถามทานวา พระคุณเจาของพวกเรา
หัวเราะอยูเมื่อกี้ กลับรองไหอีกเลา ทานผูเจริญ อันตรายไร ๆ จักมีแด
พระลูกเจาของพวกเราหรือหนอ ? พระดาบสบอกวา พระราชบุตรนี้ไม
มีอันตราย จักไดเปนพระพุทธเจาโดยไมตองสงสัย. คนทัง้ หลายจึง
เรียนถามวา ทานผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร ทานจึงรองไห
เลา พระดาบสบอกวา เราโศกเศราถึงตนวา จักไมไดทันเห็นบุรุษ
ผูเห็นปานนี้เปนพระพุทธเจา เราจักมีความเสื่อมอยางมหันตหนอ จึงได
รองไห.
ลําดับนั้น ทานจึงใครครวญดูวา บรรดาพวกญาติของเรา ญาติ
ไรๆ จักไดทันเห็นบุรุษนี้เปนพระพุทธเจาบางไหม ก็ไดเห็นนาลกทารก
ผูเปนหลานของตน. ทานจึงไปยังเรือนของนองสาวแลวถามวา นาลกะ
บุตรของเจาอยูไหน. นองสาวตอบวา ขาแตพระคุณเจา เขาอยูในเรือน
เจาคะ. พระดาบสกลาววา จงไปเรียกเขามา ครั้นใหเรียกมาแลว จึงพูด
กะกุมารผูมายังสํานักของตนวา นี่แนะพอหลานชาย พระราชบุตรประสูติ
ในราชสกุลของพระเจาสุทโธทนมหาราช พระราชบุตรนั่นเปนหนอเนื้อ
พุทธางกูร ลวงไป ๓๕ ปจักไดเปนพระพุทธเจา เจาจักไดทันเห็น
พระองค เจาจงบวชเสียในวันนี้ทีเดียว.
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ฝายทารกผูเกิดในตระกูลมีทรัพย ๘๗ โกฏิคิดวา หลวงลุงจักไม
ชักชวนเราในสิ่งที่ไมมีประโยชน ทันใดนั้นเองจึงใหคนไปซื้อผากาสายะ
และบาตรดินมาจากตลาด แลวปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ
ประคองอัญชลีมุงหนาไปทางพระโพธิสัตว โดยคิดวา เราบวชอุทิศทาน
ผูอุดมบุคคลในโลก ดังนี้แลวกราบไหวดวยเบญจางคประดิษฐ เอาบาตร
ใสถุงคลองจะงอยบา เขาปาหิมพานต กระทําสมณธรรม.
ทานนาลกะนั้น เขาไปเฝาพระตถาคตผูไดบรรลุพระปรมาภิสัมโพธิญาณแลว ขอใหตรัสนาลกปฏิปทา แลวกลับเขาปาหิมพานตอีก บรรลุ
พระอรหัตแลวปฏิบัติปฏิปทาอยางอุกฤษฏ รักษาอายุอยูได ๗ เดือนเทานั้น
ยืนพิงภูเขาทองลูกหนึ่ง อยูทาเดียว ปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
ฝายพระโพธิสัตวแล พระประยูรญาติทั่งหลายใหสนานพระเศียร
ในวันที่ ๕ แลวคิดกันวา จักเฉลิมพระนาม จึงใหฉาบทาพระราชมณเฑียรดวยคันธชาติ ๔ ชนิด โปรยดอกไมมีขาวตอกเปนที่ ๕ ใหจัด
ขาวปายาสลวน ๆ แลวเชิญพราหมณ ๑๐๘ คน ผูเรียนจบไตรเพท ใหนั่ง
ในพระราชมณเฑียร ใหฉันโภชนะอยางดี กระทําสักการะอยางมากมายแลว
ใหทายพระลักษณะวา อะไรจักเกิดมีหนอแล. บรรดาพราหมณเหลานั้น
ครัง้ นั้น พราหมณ ๘ คนนัน้ คือรามพราหมณ ธชพราหณ
ลักขณพราหมณ มันตีพราหมณ ยัญญพราหมณ สุโภชพราหมณ สุยามพราหมณ และสุทัตตพราหมณ เปนผู
จบเวทางคศาสตรมีองค ๖ กระทําใหแจงซึ่งมนตแลว ดวย
ประการฉะนี้.
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พราหมณเฉพาะ ๘ คนนี้นี่แล ไดเปนผูทํานายพระลักษณะ. แม
พระสุบินในวันที่ถือปฏิสนธิ พราหมณทั้ง ๘ คนนี้นั่นแหละ ก็ไดทํานาย
แลว. บรรดาพราหมณทั้ง ๘ คนนั้น ๗ คนชูขึ้น ๒ นิ้ว ทํานายพระโพธิสัตวนั้นเปน ๒ สถานวา ผูประกอบดวยพระลักษณะเหลานี้ ถา
อยูครองเรือน จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ถาบวชจักไดเปนพระพุทธเจา แลวบอกสิริสมบัติของพระเจาจักรพรรดิทั้งหมด. แตมาณพชื่อ
โกณฑัญญะ โดยโคตร เปนหนุมกวาพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ตรวจดู
ลักษณสมบัติอันประเสริฐของพระโพธิสัตวแลว ชูขึ้นนิ้วเดียว พยากรณ
โดยสถานเดียวเทานั้นวา พระกุมารนี้ไมมีเหตุที่จะดํารงอยูทามกลางเรือน
พระกุมารนี้จักไดเปนพระพุทธเจา มีกิเลสดุจหลังคาอันเปดแลว โดย
สวนเดียว. อันโกณฑัญญมาณพนี้ไดกระทําบุญญาธิการไว เปนสัตวผูจะ
เกิดในภพสุดทาย มีปญญาเหนือคนทั้ง ๗ นอกนี้ ไดเห็นคติเดียวเทานั้น
กลาวคือ พระโพธิสัตวผูประกอบดวยลักษณะเหลานี้จะเปนพระพุทธเจา
โดยแนนอน เพราะเหตุนั้น จึงชูขึ้นนิ้วเดียวแลวพยากรณอยางนั้น.
ลําดับนั้น พราหมณทั้งหลายเมื่อจะเฉลิมพระนามของพระโพธิสัตวนั้น จึง
ขนานพระนามวา สิทธัตถะ เพราะกระทําใหสําเร็จความตองการแกโลก
ทั้งปวง.
ลําดับนั้น พราหมณเหลานั้นจึงไปยังเรือนของตน ๆ เรียกลูก ๆ
มาบอกวา นี่แนะพอทั้งหลาย พวกเราเปนคนแก จะอยูถึงพระราชบุตร
ของพระเจาสุทโธทนมหาราชบรรลุพระสัพพัญุตญาณหรือไม (ก็ไมรู)
เมื่อพระราชกุมารนั้นบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว พวกเจาพึงบวชใน
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สํานักของพระองค. พราหมณทั้ง ๗ คนนั้นดํารงอยูตราบชั่วอายุแลวได
ไปตามกรรม สวนโกณฑัญญมาณพเทานั้นยังมีชีวิตอยู.
โกณฑัญญมานพนั้น เมื่อพระมหาสัตวอาศัยความเจริญแลวออก
มหาภิเนษกรมณบวชแลว เสด็จถึงอุรุเวลาประเทศโดยลําดับ ทรงพระดําริวา ภูนภิ าคนี้นารื่นรมยจริงหนอ ที่นี้สมควรที่จะบําเพ็ญเพียรของ
กุลบุตรผูมีความตองการจะบําเพ็ญเพียร จึงเสด็จเขาไปอยู ณ ที่นั้น เขา
ไดฟงขาววา พระมหาบุรุษทรงผนวชแลว จึงเขาไปหาพวกบุตรของ
พราหมณเหลานั้น กลาวอยางนี้วา ไดยินขาววา พระสิทธัตถกุมารทรง
ผนวชแลว พระองคจักไดเปนพระพุทธเจาโดยไมตองสงสัย ถาบิดาของ
ทานทั้งหลายยังมีชีวิตอยู ก็จะพึงออกบวชวันนี้ ถาแมทานทั้งหลายจะตอง
การจงมาซิ พวกเราจักบวชตามพระมหาบุรุษนั้น. พวกเขาทั้งหมดไม
สามารถจะมีฉันทะเปนอันเดียวกันได บรรดาชนทัง้ ๗ นั้น ๓ คนไมบวช
๔ คนนอกนีบ้ วช โดยตั้งใหโกณฑัญญพราหมณเปนหัวหนา พราหมณทั้ง
๕ คนนั้น จึงมีชื่อวา พระปญจวัคคียเถระ.
ก็ในครัง้ นั้น พระเจาสุทโธทนะตรัสถามวา บุตรของเราเห็นอะไร
จึงจักบวช พวกอํามาตยกราบทูลวา เห็นบุพนิมิตทั้ง ๔. ตรัสถามวา
บุพนิมิตอะไรบาง. กราบทูลวา คนแก คนเจ็บ คนตาย และบรรพชิต.
พระราชาตรัสวา จําเดิมแตนี้ไป พวกทานอยาไดเห็นปานนี้เขาไป
ยังสํานักแหงบุตรของเรา เราไมมีกิจกรรมที่จะใหบุตรของเราเปนพระพุทธเจา เรามีความประสงคจะเห็นบุตรของเราครอบครองราชสมบัติจักรพรรดิ อันมีความเปนอิสริยาธิบดีในทวีปทั้ง ๔ มีทวีปนอยสองพันเปน
บริวาร หอมลอมดวยบริษัทอันมีปริมณฑล ๓๖ โยชน ทองเที่ยวไปในพื้น
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ทองฟา ก็แหละครั้นตรัสอยางนี้แลว เพื่อที่จะหามมิใหบุพนิมิตทั้ง ๔
ประการนี้ มาสูคลองจักษุพระกุมาร จึงทรงตั้งการอารักขาไวในที่ทุก ๆ
คาวุตในทิศทาง ๔.
ก็วันนัน้ เมื่อตระกูลพระญาติแปดหมื่นตระกูลประชุมกันในมงคล
สถานแลว พระญาติองคหนึ่ง ๆ ไดอนุญาตบุตรคนหนึ่ง ๆ วา พระราชกุมารนี้ จะเปนพระพุทธเจาหรือเปนพระราชาก็ตาม พวกเราจักใหบุตร
คนละคน ถาแมจักไดเปนพระพุทธเจา จักเปนผูอันหมูขัตติยสมณะหอม
ลอมเที่ยวไป ถาแมจักเปนพระราชา จักเปนผูอันขัตติยกุมารหอมลอม
กระทําไวในเบื้องหนาเที่ยวไป. ฝายพระราชาก็ทรงตั้งนางนมผูปราศจาก
สรรพโรค สมบูรณดวยรูปอันอุดมแกพระโพธิสัตว. พระโพธิสัตวเจริญ
ดวยบริวารใหญ ดวยสิรโิ สภาคยอันยิ่งใหญ.
อยูมาวันหนึ่ง พระราชาทรงมีงานพระราชพิธีชื่อวา วัปปมงคล.
วันนั้น ประชาชนตางประดับประดาพระนครทั้งสิ้น ประดุจเทพนคร
คนทั้งหมดมีทาสและกรรมกรเปนตน นุงหมผาใหม ประดับดวยของ
หอมและดอกไมเปนตน ประชุมกันในราชสกุล เทียมไถถึงพันคันใน
งานพระราชพิธี. ก็ในวันนั้น ไถ ๑๐๘ คัน หยอนไวคันหนึ่ง (คือ
๑๐๗ คัน) พรอมทั้งโคผูผกู เชือกสายตะพาย หุมดวยเงิน. สวนไถที่พระราชาทรงถือ หุมดวยทองคําสุกปลั่ง. แมเขา เชือกสายตะพา และ
ปฏักของโคผูทั้งหลาย หุมดวยทองคําทั้งนั้น.
พระราชาเสด็จออกดวยบริวารใหญ ไดทรงพาพระราชบุตรไปดวย.
ในสถานที่ประกอบพระราชพิธี มีตนหวาตนหนึ่ง มีใบหนาแนน มีรมเงา
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ชิดสนิท. พระราชาทรงใหปูลาดพระที่บรรทมของพระกุมาร ณ ภายใต
ตนหวานั้น ใหผูกเพดานขจิตดวยดาวทองไวเบื้องบน ใหแวดวงดวย
ปราการคือพระวิสูตร วางการอารักขาเสร็จแลว พระองคทรงประดับ
เครื่องราชอลังการทั้งปวง หอมลอมดวยหมูอํามาตยเสด็จไปยังสถานที่
จรดพระนังคัล ณ ที่นนั้ พระราชาทรงถือพระนังคัลทองคํา อํามาตย
ทั้งหลายถือไถเงิน ๑๐๗ คัน พวกชาวนาถือไถที่เหลือ. พวกเขาถือไถ
เหลานั้นไถไปรอบ ๆ สวนพระราชาทรงไถจากดานในไปสูดานนอก ไถ
จากดานนอกไปสูดานใน. ในที่แหงหนึ่ง มีมหาสมบัติ. พวกนางนมที่
นั่งหอมลอมพระโพธิสัตว คิดวาจักไปดูสมบัติของพระราชา จึงออกจาก
พระวิสูตรไปขางนอก.
พระโพธิสัตวทรงแลดูไปรอบ ๆ ไมเห็นมีใครเลย จึงเสด็จลุกขึ้น
โดยเร็ว ทรงนั่งขัดสมาธิกําหนดลมหายใจเขาออก ทําปฐมฌานใหเกิดขึ้น
แลว. พวกนางนมเที่ยวไปในระหวางเวลากินอาหาร จึงชักชาไปหนอย
หนึ่ง. เงาของตนไมที่เหลือคลอยไป แตเงาของตนหวานั้นคงตั้งอยูเปน
ปริมณฑล. พวกนางนมคิดไดวา พระลูกเจาประทับอยูพระองคเดียว
จึงรีบยกพระวิสูตรขึ้นเขาไปภายใน เห็นพระโพธิสัตวนั่งขัดสมาธิบน
พระที่บรรทม และเห็นปาฏิหาริยนั้น จึงไปกราบทูลแดพระราชาวา
ขาแตสมมติเทพ พระกุมารประทับนั่งอยางนี้ เงาของตนไมอื่น ๆ คลอย
ไปแลว แตเงาของตนหวาคงตั้งเปนปริมณฑลอยู. พระราชารีบเสด็จมา
ทรงเห็นปาฏิหาริย จึงทรงไหวพระโอรสโดยตรัสวา นี่แนะพอ นี้เปนการ
ไหวเจาครั้งที่สอง.
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ลําดับนั้น พระโพธิสัตวมีพระชนมายุ ๑๖ พรรษาโดยลําดับ. พระราชาใหสรางปราสาทสามหลัง อันเหมาะสมแตฤดูทั้งสาม เพื่อพระโพธิสัตว คือหลังหนึ่งมี ๙ ชั้น หลังหนึ่งมี ๗ ชั้น หลังหนึ่ง ๕ ชัน้ และ
ใหหญิงฟอนรําสี่หมื่นนางคอยบําเรอรับใช. พระโพธิสัตวอันหญิงฟอนรํา
ผูประดับกายงดงามหอมลอม เหมือนเทพบุตรอันหมูนางอัปสรหอมลอมอยู
ฉะนั้น ถูกบําเรออยูดวยดนตรีไมมีบุรุษเจือปน เสวยมหาสมบัติอยูใน
ปราสาททั้งสามตามคราวแหงฤดู. สวนพระเทวีมารดาพระราหุลเปนพระอัครมเหสีของพระองค.
เมื่อพระองคเสวยสมบัติอยูอยางนั้น วันหนึง่ ไดมีการพูดกันขึ้น
ในระหวางหมูพระญาติดังนี้วา พระสิทธัตถะทรงเที่ยวขวนขวายอยูแตการ
เลนเทานั้น ไมทรงศึกษาศิลปศาสตรอะไร ๆ เมื่อมีสงครามมาประชิด
เขา จักกระทําอยางไร. พระราชารับสั่งใหเรียกพระโพธิสัตวมาแลว
ตรัสวา นี่แนะพอ พวกญาติ ๆ ของลูกพากันพูดวา สิทธัตถะไมศึกษา
ศิลปศาสตรอะไร ๆ ขวนขวายแตการเลนเทานั้นเที่ยวไป ในเรื่องนี้ ลูก
จะเขาใจอยางไร ในเวลาประจวบกับพวกศัตรู พระโพธิสตั วทูลวา
ขาแตสมมติเทพ ขาพระองคไมมีกิจที่จะตองศึกษาศิลปศาสตร ขอพระองค
ไดโปรดใหเที่ยวตีกลองปาวรองไปในพระนคร เพื่อใหมาดูศิลปะของขา
พระองค ในวันที่ ๗ แตวันนี้ไป ขาพระองคจักแสดงศิลปศาสตรแกหมู
พระญาติ. พระราชาไดทรงกระทําตามนั้น พระโพธิสัตวใหประชุมนัก
แมนธนูผูสามารถยิงอยางสายฟาแลบ และผูสามารถยิงขนหางสัตว แลว
ทรงแสดงศิลปะทั้ง ๑๒ ชนิดแกพระญาติ ซึ่งไมทั่วไปกับพวกนักแมนธนู
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อื่น ๆ ในทามกลางมหาชน. เรื่องนั้นพึงทราบตามนัยที่มีมาในสรภังคชาดกนั่นแล. ครั้งนั้น หมูพระญาติของพระองคไดหมดขอสงสัย
อยูมาวันหนึ่ง พระโพธิสัตวมีพระประสงคจะเสด็จไปยังอุทยานภูมิ
จึงตรัสเรียกนายสารถีมาแลวตรัสวา จงเทียมรถ. นายสารถีนั้นรับพระบัญชาแลว ประดับรถชัน้ สูงสุดอันควรคามาก ดวยเครื่องประดับทั้งปวง
แลวเทียมมาสินธพที่เปนมงคล ๔ ตัว มีสีดังกลีบดอกโกมุท เสร็จแลว
จึงทูลบอกแกพระโพธิสัตว. พระโพธิสัตวเสด็จขึ้นรถอันเปนเชนกับเทพวิมาน ไดเสด็จบายพระพักตรไปทางอุทยาน. เทวดาทั้งหลายคิดวา กาล
ที่จะตรัสรูพรอมเฉพาะของพระสิทธัตถกุมาร ใกลเขามาแลว พวกเราจัก
แสดงบุพนิมิต จึงแสดงเทวบุตรองคหนึ่ง ใหเปนคนแกชรา มีฟนหัก
ผมหงอก หลังโกง มีรางกายคอมลง ถือไมเทา สั่นงก ๆ เงิน ๆ
พระโพธิสัตวและนายสารถีก็ไดทอดพระเนตรเห็น และแลเห็นคนแกชรา
นั้น. ลําดับนั้น พระโพธิสัตวไดตรัสถามนายสารถี โดยนัยอันมาใน
มหาปทานสูตรวา นี่แนะสหาย บุรษุ นั่นชื่อไร แมผมของเขาก็ไมเหมือน
คนอื่น ๆ ดังนี้ ไดทรงสดับคําของนายสารถีนั้นแลวทรงดําริวา แนะผู
เจริญความเกิดนี้ นาติเตียนจริงหนอ เพราะชื่อวาความแกจักปรากฏแก
สัตวผูเกิดแลวดังนี้ มีพระทัยสลด เสด็จกลับจากที่นั้นขึ้นสูปราสาททันที
พระราชาตรัสถามวา เพราะเหตุไร บุตรของเราจึงกลับเร็ว ? นายสารถี
กราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ เพราะเห็นคนแก พระเจาขา. พระราชา
ตรัสวา พวกเขาพูดกันวา เพราะเห็นคนแกจักบวช เพราะเหตุไร พวก
เจาจึงจะทําเราใหฉิบหายเสียเลา จงรีบจัดนางฟอนรําใหลูกเราดู เธอเสวย
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สมบัติอยู จักไมระลึกถึงการบวช แลวทรงเพิ่มการอารักขาใหมากขึ้น
วางการอารักขาไวในที่ทุก ๆ กึ่งโยชน ในทิศทั้งปวง.
วันรุงขึ้น พระโพธิสัตวเสด็จไปยังอุทยานเหมือนอยางเดิม ทอด
พระเนตรเห็นคนเจ็บที่เทวดานิมิตขึ้น จึงตรัสถามโดยนัยกอนนั่นแหละ
มีพระทัยสลด เสด็จกลับขึ้นสูปราสาท. ฝายพระราชาก็ตรัสถามแลวทรง
จัดแจงโดยนัยดังกลาวในหนหลังนั่นแหละ แตเพิ่มการอารักขาขึ้นอีก
ทรงวางการอารักขาไวในที่มีประมาณ ๓ คาวุตโดยรอบ.
ตอมาอีกวัน พระโพธิสัตวเสด็จไปอุทยานเหมือนเดิม ทอดพระเนตรเห็นคนตายที่เทวดานิมิตขึ้น ตรัสถามโดยนัยกอนนั่นแหละ มีพระทัยสลด หวนกลับขึ้นสูปราสาท. ฝายพระราชาก็ตรัสถามแลวทรงจัดแจง
โดยนัยดังกลาวในหนหลังนั่นแหละ จึงทรงเพิ่มการอารักขาขึ้นอีก ทรง
วางการอารักขาไวในที่ประมาณหนึ่งโยชนโดยรอบ.
วันรุงขึ้นตอมา พระโพธิสัตวเสด็จไปอุทยาน ทอดพระเนตรเห็น
บรรพชิตนุงหมเรียบรอยที่เทวดานิมิตไวอยางนั้นเหมือนกัน จึงตรัสถาม
นายสารถีวา สหาย ผูน ี้ชื่อไร ? สารถีไมรูจักบรรพชิตหรือคุณธรรม
ของบรรพชิต เพราะยังไมมีพระพุทธเจาอุบัติขึ้นก็จริง ถึงกระนั้น เพราะ
อานุภาพของเทวดา เขากลาววา ขาแตสมมติเทพ ผูนี้ชื่อวาบรรพชิต
แลวพรรณนาคุณของการบวช. พระโพธิสัตวยังความพอพระทัยใหเกิดขึ้น
ในการบวช ไดเสด็จไปยังอุทยานตลอดวันนั้น. ฝายพระทีฆภาณกาจารย
ทั้งหลายกลาววา พระโพธิสัตวไดเสด็จไปเห็นนิมิตทั้ง ๔ โดยวันเดียว
เทานั้น.
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พระโพธิสัตวนั้นทรงเลนอยูในอุทยานนั้นตลอดทั้งวัน แลวสรง
สนานในสระโบกขรณีอันเปนมงคล เมื่อพระอาทิตยอัสดงแลว ประทับ
นั่งบนแผนศิลาอันเปนมงคล มีพระประสงคจะใหเขาแตงพระองค. ทีนั้น
พวกบริจาริกาของพระองคถือเอาผาสีตาง ๆ เครื่องอาภรณหลายชนิดนานัปการ และดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล มายืนหอมลอมอยูโดยรอบ.
ขณะนั้น อาสนะที่ทาวสักกะประทับนั่ง ไดมีความรอนขึ้น ทาวสักกะนั้น
ทรงใครครวญอยูวา ใครหนอ มีความตองการจะใหเราเคลื่อนจากที่นี้
ทรงทราบวาพระโพธิสัตวมีพระประสงคจะใหตกแตงพระองค จึงตรัส
เรียกพระวิสสุกรรมมาตรัสวา นี่แนะวิสสุกรรมผูส หาย วันนี้ สิทธัตถกุมาร
จักเสด็จออกมหาภิเนษกรมณในเวลาเที่ยงคืน
การประดับนี้เปนการ
ประดับครั้งสุดทายของพระองค ทานจงไปยังอุทยานประดับตกแตงพระมหาบุรุษ ดวยเครื่องประดับอันเปนทิพย. พระวิสสุกรรมนั้นรับเทวบัญชาแลว เขาไปหาพระโพธิสัตวทันที ดวยเทวานุภาพเปนเหมือนกับชาง
กัลบกของพระองคทีเดียว เอาผาทิพยพันพระเศียรของพระโพธิสัตว.
โดยการสัมผัสมือเทานั้น พระโพธิสัตวก็ไดทราบวา ผูนี้ไมใชมนุษย ผูนี้
เปนเทวบุตร. เมื่อพอเขาเอาผาพันผืนพันพระเศียรเขา ผาพันผืนก็นูนขึ้น
โดยอาการคลายแกวมณีบนพระโมลี เมื่อเขาพันอีก ผาพันผืนก็นูนขึ้น
เพราะเหตุนั้น เมื่อเขาพัน ๑๐ ครั้ง ผาหมื่นผืนก็นูนสูงขึ้น. ใคร ๆ
ไมควรคิดวา พระเศียรเล็ก ผามาก พอนูนขึ้นไดอยางไร. เพราะ
บรรดาผาเหลานั้น ผาที่ใหญกวาทุกผืน มีขนาดเทาดอกมะขามปอม
ผาที่เหลือมีขนาดเทาดอกกระทุม
พระเศียรของพระโพธิสัตวไดเปน
เหมือนดอกสารภีที่หนาแนนดวยเกสรฉะนั้น.
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ลําดับนั้น เมื่อพระโพธิสัตวประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวงแลว
เมื่อพวกนักดนตรีทั้งปวงแสดงปฏิภาณของตน ๆ เมื่อพวกพราหมณสรรเสริญดวยคํามีอาทิวา ขอพระองคจงทรงยินดีในชัยชนะ เพราะพวกคนที่
ถือการไดยินไดฟงวาเปนมงคลเปนตน สรรเสริญดวยการประกาศสดุดี
ดวยคําอันเปนมงคลนานัปการ พระโพธิสัตวเสด็จขึ้นรถอันประเสริฐซึ่ง
ประดับดวยเครื่องประดับทั้งปวง. สมัยนั้น พระเจาสุทโธทนมหาราช
ทรงสดับวา มารดาราหุลประสูติพระโอรส จึงสงสาสนไปวา ทานทั้งหลาย
จงบอกความดีใจของเราแกลูกของเราดวย. พระโพธิสัตวไดทรงสดับขาว
สาสนนั้นแลวตรัสวา ราหุ (หวง) เกิดแลว เครื่องจองจําเกิดแลว. พระราชาตรัสถามวา บุตรของเราไดพูดอะไรบาง ครั้นไดสดับคํานั้นแลวจึง
ตรัสวา ตั้งแตนี้ไป หลานของเราจงมีชื่อวา ราหุลกุมาร.
ฝายพระโพธิสัตวก็เสด็จขึ้นทรงรถอันประเสริฐ เสด็จเขาสูพระนคร
ดวยพระยศอันยิ่งใหญ ดวยพระสิริโสภาคยอันรื่นรมยใจยิ่งนัก. สมัยนั้น
นางขัตติยกัญญาพระนามวา กีสาโคตมี เสด็จอยู ณ พื้นปราสาทชั้นบน
อันประเสริฐ เห็นความสงาแหงพระรูปโฉมของพระโพธิสัตวผูกระทํา
ประทักษิณพระนคร ทรงเกิดปติโสมนัส จึงทรงเปลงอุทานนี้วา
บุรุษเชนนี้ เปนบุตรของมารดาใด มารดานั้นก็ดับ ไดแน
เปนบุตรของบิดาใด บิดานั้นก็ดับไดแน เปนสามีของนารีใด
นารีนนั้ ก็ดับไดแน.
พระโพธิสัตวสดับคําอันเปนคาถานั้น ทรงดําริวา พระนางกีสาโคตมี
นี้ตรัสอยางนี้วา หทัยของมารดา หทัยของบิดา หทัยของภริยา ผูเห็นอัตภาพ
เห็นปานนี้ ยอมดับทุกขได เมื่ออะไรหนอดับ หทัยจึงชื่อวาดับทุกขได.
๑

๑. หมายถึงสมายใจ, เย็นใจ.
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ลําดับนั้น พระโพธิสัตวผูมีหทัยคลายความกําหนัดในกิเลสทั้งหลาย
ไดมีพระดําริดังนี้วา เมื่อไฟคือราคะดับ หทัยชือ่ วาดับก็มี เมื่อไฟคือ
โทสะดับ หทัยชื่อวาดับก็มี เมื่อไฟคือโมหะดับ หทัยชือ่ วาดับก็มี
เมื่อความเรารอนเพราะกิเลสทั้งปวงมีมานะทิฏฐิเปนตนดับ หทัยชื่อวา
ดับก็มี พระนางใหเราฟงคําที่ดี ความจริง เรากําลังเที่ยวแสวงหาความ
ดับอยู วันนีแ้ ล เราควรทิ้งการครองเรือนออกไปบวชแสวงหาความดับ.
นี้จงเปนสวนแหงอาจารยสําหรับพระนางเถิด แลวปลดแกวมุกดาหารมีคา
หนึ่งแสนจากพระศอ สงไปประทานแกพระนางกีสาโคตมี. พระนางเกิด
ความโสมนัสวา สิทธัตถกุมารมีจิตปฏิพัทธเราจึงสงเครื่องบรรณาการมาให.
ฝายพระโพธิสัตวเสด็จขึ้นสูปราสาทของพระองค ดวยพระสิริโสภาคย
อันยิ่งใหญ เสด็จบรรทมบนพระที่สิริไสยาสน ในทันใดนั้นเอง เหลาสตรี
นักฟอนผูประดับประดาดวยเครื่องอลังการทั้งปวง ผูศึกษามาดีแลวใน
การฟอนและการขับเปนตน ทั้งงามเลิศดวยรูปโฉม ประดุจนางเทพ.
กัญญา ถือดนตรีนานาชนิดมาแวดลอมทําพระโพธิสัตวใหอภิรมยยินดี
ตางพากันประกอบการฟอนรําขับรองและการบรรเลง. พระโพธิสัตวไม
ทรงอภิรมยยินดีในการฟอนรําเปนตน เพราะทรงมีพระหฤทัยเบื่อหนายใน
กิเลสทั้งหลาย ครูเดียวก็เสด็จเขาสูนิทรา. ฝายสตรีเหลานั้นคิดกันวา
พวกเราประกอบการฟอนรําเปนตน เพื่อประโยชนแกพระราชกุมารใด
พระราชกุมารนั้นเสด็จเขาสูนิทราแลว บัดนี้พวกเราจะลําบากไปเพื่ออะไร
ตางพากันวางเครื่องดนตรีที่ถือไวๆ แลวก็นอนหลับไป ดวงประทีป
น้ํามันหอมยังคงลุกสวางอยู.
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พระโพธิสัตวทรงตื่นบรรทม ทรงนั่งขัดสมาธิบนหลังพระที่บรรทม
ไดทอดพระเนตรเห็นสตรีเหลานั้นนอนหลับทับเครื่องดนตรีอยู บางพวก
มีน้ําลายไหล มีตัวเปรอะเปอนน้ําลาย บางพวกกัดฟน บางพวกนอนกรน
บางพวกละเมอ บางพวกอาปาก บางพวกผาหลุดลุยปรากฏอวัยวะเพศอัน
นาเกลียด. พระโพธิสัตวทอดพระเนตรเห็นอาการผิดแผกของสตรีเหลานั้น ไดทรงมีพระหฤทัยเบื่อหนายในกามทั้งหลายยิ่งกวาประมาณ พื้น
ใหญนั้นตกแตงประดับประดาไวแมจะเปนเชนกับภพของทาวสักกะ ก็
ปรากฏแกพระองคประหนึ่งวา ปาชาผีดิบซึ่งเต็มดวยซากศพนานาชนิด
ภพทั้ง ๓ ปรากฏเหมือนเรือนถูกไฟไหม จึงเปลงอุทานวา วุน วายจริง
หนอ ขัดของจริงหนอ. พระทัยของพระองคทรงนอมไปเพื่อบรรพชา
ยิ่งขึ้น.
พระโพธิสัตวนั้นทรงดําริวา เราออกมหาภิเนษกรมณเสียในวันนี้
ทีเดียว จึงเสด็จลุกขึ้นจากพระที่บรรทม เสด็จไปใกลประตูตรัสวา ใคร
อยูที่นั่น. นายฉันนะนอนเอาศีรษะหนุนธรณีประตูอยูกราบทูลวา ขาแต
พระลูกเจา ขาพระองค ฉันนะ. ตรัสวา วันนี้เรามีประสงคจะออกมหาภิเนษกรมณ จงจัดหามาใหเราตัวหนึ่ง. เขาทูลรับวา ได พระเจาขา แลว
ถือเอาเครื่องมาไปยังโรงมา เมื่อดวงประทีปน้ํามันหอมยังลุกโพลงอยู
เห็นหญามากัณฐกะยืนอยูบนภูมิภาคอันนารื่นรมย ภายใตเพดานแผน
ดอกมะลิ คิดวา วันนี้ เราควรจัดมาตัวนี้แหละถวาย จึงไดจัดมากัณฐกะ.
มากัณฐกะนั้นเมื่อนายฉันนะจัดเตรียมอยู ไดรูวาการจัดเตรียมคราวนี้
กระชับแนนจริง ไมเหมือนการจัดเตรียมในคราวเสด็จประพาสเลนในสวน
เปนตน ในวันอื่น ๆ วันนี้พระลูกเจาของเรา จักมีพระประสงคเสด็จ
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ออกมหาภิเนษกรมณ. ทีนั้นก็มีใจยินดีจึงรองดังลั่น เสียงนั้นจะพึงกลบ
ไปทั่วทั้งพระนคร แตเทวดาทั้งหลายกั้นเสียงนั้นไวมิใหใคร ๆ ไดยิน.
ฝายพระโพธิสัตวทรงใชนายฉันนะไปแลวทรงดําริวา เราจักเยี่ยม
ดูลูกเสียกอน จึงเสด็จลุกขึ้นจากบัลลังกที่ประทับ เสด็จไปยังที่อยูของ
พระมารดาพระราหุล ทรงเปดประตูหอง ขณะนั้นดวงประทีปน้ํามันหอม
ยังลุกไหมอยูในภายในหอง พระมารดาพระราหุลทรงบรรทมวางพระหัตถ
เหนือเศียรพระโอรส บนที่บรรทมอันเกลื่อนกลนดวยดอกมะลิซอนและ
ดอกมะลิลาเปนตน. พระโพธิสัตวประทับยืนวางพระบาทบนธรณีประตู
ทอดพระเนตรดูแลวทรงดําริวา ถาเราจักเอามือพระเทวีออกแลวจับลูก
ของเราไซร พระเทวีก็จักตื่นบรรทม เมื่อเปนอยางนั้น อันตรายจักมี
แกเรา เราจักเปนพระพุทธเจาเสียกอนจึงจักมาเยี่ยมดูลูก ครัน้ ทรงดําริ
แลวจึงเสด็จลงจากพื้นปราสาทไป. ก็คําที่กลาวไวในอรรถกถาชาดกวา
ตอนนั้น พระราหุลกุมารประสูติได ๗ วัน ดังนี้ ไมมีอยูในอรรถกถา
ที่เหลืออยู เพราะฉะนั้น พึงถือเอาคํานี้แหละ.
พระโพธิสัตวเสด็จลงจากพื้นปราสาทอยางนี้แลว เสด็จเขาไปใกล
มาตรัสอยางนี้วา นี่แนะพอกัณฐกะ วันนี้ เจาจงใหเราขามฝงสักคืน
หนึ่งเถิด เราอาศัยเจาไดเปนพระพุทธเจาแลว จักยังโลกพรอมทั้งเทวโลก
ใหขามฝงดวย. ลําดับนั้น พระโพธิสัตวก็กระโดดขึ้นหลังมากัณฐกะ.
มากัณฐกะโดยความยาวเริ่มแตคอวัดได ๑๘ ศอก ประกอบดวยสวนสูง
อันเหมาะสมกับความยาวนั้น สมบูรณดวยกําลังและความเร็ว ตัวขาว
ปลอดประดุจสังขที่ขัดแลว. ถามากัณฐกะนั้นพึงรองหรือกระทําเสี่ยงที่เทา
เสียงก็จะพึงกลบไปทั่วทั้งพระนคร เพราะฉะนั้น เทวดาทั้งหลายจึงปด
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เสียงรองของมานั้น โดยประการที่ใคร ๆ จะไมไดยิน ดวยอานุภาพของ
คน แลวเอาฝามือเขาไปรองรับในวาระที่มากาวเทาเหยียบไป ๆ. พระโพธิสัตวเสด็จอยูทามกลางหลังมาตัวประเสริฐ ใหนายฉันนะจับหางมา
เสด็จถึงยังที่ใกลประตูใหญตอนเที่ยงคืน.
ก็ในกาลนั้น พระราชาทรงใหการทําบานประตูสองบาน แตละบาน
จะตองใชบุรุษหนึ่งพันคนเปด ดวยทรงพระดําริวา เมื่อเปนอยางนี้
บุตรของเราจักไมอาจเปดประตูเมืองออกไปได ไมวาเวลาไหน ๆ. แต
พระโพธิสัตวทรงสมบูรณดวยพละกําลัง เมื่อเทียบกับชาง ทรงกําลังเทา
ชางถึงพันโกฏิเชือก เมื่อเทียบกับบุรุษ ทรงกําลังเทาบุรุษถึงหมื่นโกฏิ
พระองคจึงทรงดําริวา ถาใครไมเปดประตู วันนี้เรานั่งอยูบนหลังมา
กัณฐกะนี่แหละ จักเอาขาออนหนีบมากัณฐกะพรอมทั้งนายฉันนะผูยืนจับ
หางอยู โดดขามกําแพงสูง ๑๘ ศอกไป. ฝายนายฉันนะก็คิดวา ถาประตู
ไมเปด เราจักใหพระลูกเจาผูเปนนายของตนประทับนั่งบนคอ เอาแขนขวาโอบรอบทองมากัณฐกะกระทําใหอยูในระหวางรักแร โดดขามกําแพง
ออกไป. ฝายมากัณฐกะก็คิดวา ถาประตูไมเปด เราจักยกนายของตน
ทั้งที่นั่งอยูบนหลัง พรอมทั้งนายฉันนะผูยืนจับหางอยู โดดขามกําแพง
ออกไป. ถาประตูไมเปด ชนทั้งสามนั้นคนใดคนหนึ่งพึงทําใหสําเร็จตาม
ที่คิดไวไดแน แตเทวดาผูสิงอยูที่ประตูเปดประตูให.
ในขณะนั้นนั่นเอง มารผูมีบาปคิดวา จักใหพระโพธิสัตวกลับ จึง
มายืนอยูในอากาศแลวทูลวา ทานผูนิรทุกข ทานอยาออกเลย ในวันที่ ๗
แตวันนี้ไป จักรรัตนะจักปรากฏแกทาน ทานจักครอบครองราชสมบัติ
ในทวีปใหญทั้ง ๔ มีทวีปนอยสองพันเปนบริวาร จงกลับเถิด ทานผู
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นิรทุกข. พระโพธิสัตวตรัสถามวา ทานเปนใคร ? มารตอบวา เรา
เปนวสวัตดีมาร. พระโพธิสัตวตรัสวา ดูกอนมาร เรารูวาจักรรัตนะจะ
ปรากฏแกเรา เราไมมีความตองการราชสมบัติ เราจักเปนพระพุทธเจา
ทําหมื่นโลกธาตุใหบันลือ. มารกลาววา จําเดิมแตบัดนี้ไป ในเวลาที่
ทานคิดถึงกามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกก็ตาม เราจักรู ดังนี้
คอยหาชองติดตามไปเหมือนเงาฉะนั้น.
ฝายพระโพธิสัตวไมทรงหวงใยละทิ้งจักรพรรดิราชสมบัติอันอยูใน
เงื้อมพระหัตถ ประหนึ่งทิ้งกอนเขฬะ เสด็จออกจากพระนครดวยสักการะ
ยิ่งใหญ ก็ในวันเพ็ญเดือน ๘ เมื่อนักขัตฤกษในเดือน ๘ หลังกําลัง
ดําเนินไปอยู พระโพธิสตั วเสด็จออกไปแลว มีพระประสงคจะแลดูพระนครอีกครั้ง ก็แหละเมื่อพระโพธิสัตวนั้นมีความคิดพอเกิดขึ้นอยางนี้เทา
นั้น มหาปฐพีเหมือนจะกราบทูลวา ขาแตมหาบุรุษ พระองคไมตองหัน
กลับมาทําการทอดพระเนตรดอก ไดแยกขาออกหมุนกลับให ประดุจ
วงลอของนายชางหมอ. พระโพธิสัตวประทับยืนบายพระพักตรไปทาง
พระนคร ทอดพระเนตรดูพระนครแลวทรง แสดงเจดียสถานที่กลับมากัณฐกะ ณ ปฐพีประเทศนั้น แลวทรงกระทํามากัณฐกะใหบายหนาไปใน
ทางที่จะเสด็จ ไดเสด็จไปแลวดวยสักการะอันยิ่งใหญ ดวยความงามสงา
อันโอฬาร.
ไดยินวา ในครั้งนัน้ เทวดาทั้งหลายชูคบเพลิงไปขางหนาพระโพธิสัตวนั้นหกหมื่นดวง ขางหลังหกหมื่นดวง ขางขวาหกหมื่นดวง และ
ขางซายหกหมื่นดวง. เทวดาอีกพวกหนึ่งชูคบเพลิงหาประมาณมิไดที่ขอบ
ปากจักรวาล. เทวดากับนาคและครุฑเปนตนอีกพวกหนึ่ง เดินบูชาดวย
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ของหอม ดอกไม จุณและธูปอันเปนทิพย. ทองฟานภาดลไดเนืองแนน
ไปดวยดอกปาริฉัตรและดอกมณฑารพ เหมือนเนืองแนนดวยสายธารน้ํา
ในเวลามีเมฆฝนอันหนาทึบ. ทิพยสังคีตทั้งหลายไดบรรเลงแลว ดนตรี
หกลานแปดแสนชนิดไดบรรเลงโดยรอบ ๆ คือดานหนาแปดแสนดานขาง
และดานหลังดานละสองลาน เสียงดนตรีเหลานั้นยอมเปนไป เหมือนเวลา
ที่เมฆคํารามในทองมหาสมุทร และเหมือนเวลาที่สาครมีเสียงกึกกองใน
ทองภูเขายุคนธร.
พระโพธิสัตวเสด็จไปดวยสิริโสภาคยนี้ ลวงเลยราชอาณาจักรทั้ง ๓ โดยราตรีเดียวเทานั้น บรรลุถงึ ฝงแมน้ําอโนมานที ในที่สุด ๓๐
โยชน. ถามวา ก็สามารถไปเกินกวานั้นไดหรือไม ? ตอบวา ไมสามารถ
หามิได เพราะมานั้นเที่ยวไปทางชาย ๆ ขอบทองจักรวาลหนึ่ง เหมือนเหยียบ
ขอบกงของวงลอที่อยูในดุม สามารถจะกลับมากอนอาหารเชาตรู แลว
บริโภคอาหารที่เขาจัดไวสําหรับตน. ก็ในกาลนั้น มาตองดึงรางที่ทับถม
ดวยของหอมและดอกไมเปนตน ที่เทวดา นาค และครุฑเปนตน ยืน
โปรยอยูในอากาศจนกระทั่งอุรุประเทศขาออน แลวตะลุยชัฏแหงของหอม
และดอกไมไป จึงไดมีความลาชามาก เพราะฉะนั้น จึงไปไดเพียง ๓๐
โยชนเทานั้น. ลําดับนั้น พระโพธิสัตวยืนอยูที่ริมฝงแมน้ําตรัสถามนาย
ฉันนะวา แมน้ํานี้ชื่ออะไร ? นายฉันนะทูลวา ชื่ออโนมานที พระเจาขา.
พระโพธิสัตวทรงดําริวา การบรรพชาของเราจักไมทราม จึงเอาสนพระบาทกระตุนใหสัญญาณมา และมาก็ไดกระโดดไปยืนอยูที่ฝงโนนของ
แมน้ําอันกวาง ๘ อุสภะ.
พระโพธิสัตวเสด็จลงจากหลังมา ประทับยืนบนเนินทรายอันเปน
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เสมือนแผนเงิน แลวตรัสเรียกนายฉันนะมาตรัสวา นี่แนะฉันนะผูสหาย
เธอจงพาเอาอาภรณและมากัณฐกะของฉันไป ฉันจักบวช. นายฉันนะทูลวา
ขาแตสมมติเทพ แมขาพระองคก็จักบวช. พระโพธิสัตวตรัสหามถึง ๓ ครั้ง
วา เธอยังบวชไมได เธอจะตองไป จึงทรงมอบอาภรณและมาใหแลว
ทรงดําริวา ผมทั้งหลายของเรานี้ไมสมควรแกสมณะ ผูอื่นที่สมควรจะตัด
ผมของพระโพธิสตั ว ยอมไมมี. ลําดับนั้น จึงทรงดําริวา เราจักเอา
พระขรรคตัดดวยตนเองทีเดียวจึงเอาพระหัตถขวาจับพระขรรค เอาพระหัตถซายจับพระจุฬา (จุก) พรอมกับพระเมาลี (มวยผม) แลวจึงตัด
พระเกสาเหลือประมาณ ๒ องคุลี เวียนขวาแนบติดพระเศียร. พระเกสา
เหลานั้น ไดมีอยูประมาณนั้นเทานั้น จนตลอดพระชนมชีพ. และพระมัสสุ
ก็ไดมีพอเหมาะกับพระเกสานั้น. ชื่อวากิจในการปลงพระเกศาและพระมัสสุ ไมมีอีกตอไป. พระโพธิสัตวถือพระจุฬากับพระเมาลีแลวทรง
อธิษฐานวา ถาเราจักไดเปนพระสัมพุทธเจา จงตั้งอยูในอากาศ ถาจักไม
ไดเปน จงตกลงบนแผนดิน แลวทรงโยนขึ้นไปในอากาศ พระจุฬานั้น
ลอยขึ้นไปถึงที่มีประมาณโยชนหนึ่ง แลวไดตั้งอยูในอากาศ. ทาวสักกะ
เทวราชทรงตรวจดูดวยทิพยจักษุ แลวทรงเอาผอบแกวมีประมาณโยชน
หนึ่งรับไว ใหประดิษฐานไวในเจดียชื่อวา จุฬามณีเจดีย ในดาวดึงส
พิภพ.
พระศากยะผูประเสริฐ ไดตัดพระเมาลีอันอบดวยกลิ่นหอมอันประเสริฐ แลวโยนขึน้ ไปยังเวหาส ทาววาสวะผูมี
พระเนตรตั้งพัน เอาผอบแกวอันประเสริฐทูนพระเศียรรับไว
แล.
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พระโพธิสัตวทรงดําริสืบไปวา ผากาสิกพัสตรเหลานี้ไมสมควรแก
สมณะสําหรับเรา. ครั้งนัน้ ฆฏิการมหาพรหมผูเปนสหายเกาของพระโพธิสัตว ในครัง้ พระกัสสปพุทธเจา มีความเปนมิตรยังไมเสื่อมคลายตลอด
พุทธันดรหนึ่ง คิดวา วันนี้ สหายเราออกมหาภิเนษกรมณ เราจักถือเอา
สมณบริขารของสหายเรานั้นไป จึงนําเอาบริขาร ๘ เหลานี้มาถวายคือ
บริขารเหลานี้ คือ ไตรจีวร บาตร มีด เข็ม รัดประคด
เปน ๘ กับผากรองน้ํา ยอมสมควรแกภิกษุผูประกอบความ
เพียร.
พระโพธิสัตวนุงหมธงชัยของพระอรหันต ทรงถือเพศบรรพชิตอัน
อุดม แลวตรัสวา ฉันนะ เธอจงกราบทูลถึงความสบายไมปวยไขแกพระชนกและพระชนนีตามคําของเรา ดังนี้แลวทรงสงไป. นายฉันนะถวาย
บังคมพระโพธิสัตว กระทําประทักษิณแลวหลีกไป. สวนมากัณฐกะไดยิน
พระดํารัสของพระโพธิสัตวผูตรัสอยูกับนายฉันนะ คิดวา บัดนี้เราจะไม
ไดเห็นนายของเราอีกตอไป เมื่อละคลองจักษุไป ไมอาจอดกลั้นความโศก
ไวได มีหทัยแตกตายไป บังเกิดเปนเทพบุตรชื่อกัณฐกะ ในภพดาวดึงส.
ครั้งแรก นายฉันนะไดมีความโศกเพียงอยางเดียว แตเพราะมากัณฐกะ
ตายไปถูกความโศกครั้งทีสองบีบคั้น จึงไดรองไหร่ําไรไปยังพระนคร.
พระโพธิสัตวครั้นบวชแลว ทรงยับยั้งอยูในอนุปยอัมพวันซึ่งมีอยู
ในประเทศนั้น ๗ วัน ดวยความสุขอันเกิดจากบรรพชา แลวเสด็จดําเนิน
ดวยพระบาทสิ้นหนทาง ๓๐ โยชน โดยวันเดียวเทานั้น ไดเสด็จเขาไปยัง
กรุงราชคฤห. ก็ครั้นเสด็จเขาไปแลว ก็เสด็จเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับ
ตรอก. พระนครทั้งสิ้นไดถึงความตื่นเตน เพราะไดเห็นพระรูปโฉมของ
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พระโพธิสัตวเทานั้น เหมือนกรุงราชคฤห ตื่นเตนในเมื่อชางธนปาลกะ
เขาไป และเหมือนเทพนครตื่นเตนในเมื่ออสุรินทราหูเขาไป. ราชบุรุษ
ทั้งหลายไปกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ บุคคลชื่อเห็นปานนี้ เที่ยว
บิณฑบาตในพระนคร ขาพระองคทั้งหลายไมทราบเกลาวา ผูนี้ชื่ออะไร
จะเปนเทพหรือมนุษย นาคหรือครุฑ. พระราชาประทับยืนที่พื้นปราสาท
ไดทรงเห็นพระมหาบุรุษ อัศจรรยพระหฤทัยไมเคยเปน ทรงสั่งพวก
ราชบุรุษวา นี่แนะพนาย พวกทานจงไปพิจารณาดู ถาจักไมใชมนุษย
เขาจักออกจากพระนครหายไป ถาจักเปนเทวดา เขาจักไปทางอากาศ
ถาจักเปนนาค เขาจักดําดินไป ถาจักเปนมนุษยเขาจักบริโภคภิกษาหาร
ตามที่ได.
ฝายพระมหาบุรุษรวบรวมภัตอันสํารวมกัน รูวา ภัตมีประมาณ
เทานี้ เพียงพอแกเรา เพื่อที่จะยังอัตภาพใหเปนไป จึงเสด็จออกจาก
พระนครทางประตูที่เสด็จเขามานั้นแหละ บายพระพักตรไปทางทิศตะวันออก ประทับนั่งใตรมเงาแหงภูเขา ปณฑวะ เริม่ เสวยพระกระยาหาร.
ลําดับนั้น พระอันตะไสใหญของพระมหาบุรุษนั้น ไดถึงอาการจะกลับ
ออกทางพระโอษฐ ลําดับนั้นพระองคแมจะทรงอึดอัดดวยอาหารอันปฏิกูล
นั้น เพราะดวยทั้งพระอัตภาพนั้น ไมทรงเคยเห็นอาหารนั้นแมดวยพระจักษุ จึงทรงโอวาทคนดวยพระองคเองอยางนี้วา ดูกอนสิทธัตถะ เธอ
แมเกิดในสถานที่ที่บริโภคโภชนะแหงขาวสาลีหอมเก็บไว ๓ ป มีรสเลิศ
ตาง ๆ ในตระกูลที่หาขาวและน้ําไดงาย ไดเห็นทานผูถือผาบังสุกุลเปน
วัตรรูปหนึ่งจึงคิดวา เมื่อไรหนอ แมเราก็จะเปนผูเห็นปานนี้ เที่ยว
บิณฑบาตบริโภค กาลนัน้ จักมีแกเราไหมหนอ ดังนี้จึงออกบวช บัดนี้

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 135

เธอจะกระทําขอที่คิดไวนั่นอยางไร ครั้นทรงโอวาทพระองคอยางนี้แลว
ไมมีพระอาการอันผิดเเผกเสวยพระกระยาหาร.
ราชบุรษุ ทั้งหลายเห็นเหตุนั้นแลว จึงไปกราบทูลแดพระราชา
พระราชาทรงสดับคําของทูตแลว จึงรีบเสด็จออกจากพระนคร เสด็จไป
ยังสํานักของพระโพธิสัตว ทรงเลื่อมใสเฉพาะในพระอิริยาบถ จึงทรงยก
ความเปนใหญทั้งปวงใหแกพระโพธิสัตว. พระโพธิสัตวตรัสวา มหาบพิตร อาตมภาพไมมีความตองการดวยวัตถุกามหรือกิเลสกาม อาตมภาพ
ปรารถนาพระอภิสัมโพธิญาณอันยอดยิ่ง จึงออกบวช. พระราชาแมจะ
ทรงออนวอนเปนอเนกประการ ก็ไมทรงไดน้ําพระทัยของพระโพธิสัตว
จึงถือเอาปฏิญญาวา พระองคจักไดเปนพระพุทธเจาแนแลว ก็พระองค
เปนพระพุทธเจาแลว พึงเสด็จมายังแควนของหมอมฉันกอน. นี้เปน
ความสังเขปในที่นี้ สวนความพิสดารพึงตรวจดูปพพัชชาสูตร นี้วา เรา
จักสรรเสริญการบวช เหมือนทานผูมีจักษุบวชแลว ดังนี้ พรอมทั้ง
อรรถกถาแลวพึงทราบเถิด.
ฝายพระโพธิสัตวทรงใหปฏิญญาแกพระราชาแลว เสด็จเที่ยวจาริกไป
โดยลําดับ เสด็จเขาไปหาอาฬารดาบสกาลามโคตร และอุทกดาบสรามบุตร
ทําสมาบัติใหเกิดแลว คิดวา นี้ไมใชทางเพื่อการตรัสรู จึงยังไมพอ
พระทัยสมาบัติภาวนาแมนั้น เพื่อจะทรงแสดงเรี่ยวแรงและความเพียร
ของพระองคแกโลกพรอมทั้งเทวโลก จึงมีพระประสงคจะเริ่มตั้งความ
เพียรใหญ จึงเสด็จไปยังอุรุเวลาประเทศ ทรงพระดําริวา ภูมิภาคนี้นา
รื่นรมยจริงหนอ จึงเสด็จเขาอยในอุรุเวลาประเทศนั้น เริ่มตั้งมหาปธาน
๑

๑. ขุ. สุ. ๒๕/ขอ ๓๕๔.
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ความเพียรใหญ พระปญจวัคคียมีพระโกณฑัญญะเปนประธานแมเหลานั้น
เที่ยวไปเพื่อภิกษาหารในคามนิคมและราชธานีทั้งหลาย ไดไปประจวบ
กับพระโพธิสัตว ณ ตําบลอุรุเวลาประเทศนั้น. ลําดับนั้น พระปญจวัคคียเหลานั้นไดอยูในสํานักคอยดูอุปฏฐากพระโพธิสัตว ผูเริ่มตั้งมหาปธานความเพียรตลอด ๖ พรรษา ดวยวัตรปฏิบัติมีการกวาดบริเวณ
เปนตน ดวยหวังใจวา เดี๋ยวจักไดเปนพระพุทธเจา เดี๋ยวจักไดเปน
พระพุทธเจา. ฝายพระโพธิสัตวดําริวา เราจักทําทุกรกิริยาใหถึงที่สุด
จึงทรงยับยั้งอยูดวยขาวสารเมล็ดงาหนึ่งเปนตน ไดทรงกระทําการตัด
อาหารแมโดยประการทั้งปวง. ฝายเทวดาทั้งหลายก็นําเอาโอชะทั้งหลาย
เขาไปแทรกทางขุมขน.
ลําดับนั้น พระวรกายของพระโพธิสัตวนั้น แมจะมีวรรณะดังสีทอง
ก็ไดมีวรรณะคําคล้ําไป เพราะไมมีพระกระยาหาร และเพราะไดรับความ
กะปลกกะเปลี้ยอยางยิ่ง พระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการก็มิไดปรากฏ
ออกมา. บางคราวเมื่อทรงเพงอานาปานกฌาน คือลมหายใจเขาออก
ถูกเวทนาใหญครอบงํา ถึงกับสลบลมลงในที่สุดที่จงกรม. ลําดับนั้น
เทวดาบางพวกกลาวถึงพระโพธิสัตวนั้นวา พระสมณโคดมทํากาลกิริยา
แลว. เทวดาบางพวกกลาววา นี้เปนธรรมเครื่องอยูของพระอรหันต
เทานั้น. บรรดาเทวดาเหลานั้น เทวดาผูมีความสําคัญวา พระสมณโคดม
ทํากาลกิริยาแลว ไดไปกราบทูลแกพระเจาสุทโธทนมหาราชวา พระราชโอรสของพระองคสวรรคตแลว. พระเจาสุทโธทนมหาราชตรัสวา บุตร
ของเรายังไมไดเปนพระพุทธเจา จะยังไมตาย. เทวดาเหลานั้นกราบทูล
วา พระโอรสของพระองคไมอาจเปนพระพุทธเจา พระองคทรงลมที่พื้น
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บําเพ็ญเพียรอยูสวรรคตแลว. พระราชาไดทรงสดับดังนี้ จึงตรัสหามวา
เราไมเชื่อ บุตรของเรายังไมบรรลุพระโพธิญาณ จะไมทํากาลกิริยา.
ถามวา ก็เพราะเหตุไรพระราชาจึงไมทรงเชื่อ ตอบวา เพราะไดทรง
เห็นปาฏิหาริยในวันที่ใหไหวพระกาลเทวิลดาบส และที่โคนตนหวา.
เมื่อพระโพธิสัตวกลับไดสัญญาเสด็จลุกขึ้น เทวดาเหลานั้นไดไป
กราบทูลแกพระราชาอีกวา ขาแตมหาราช โอรสของพระองคไมมีพระโรคแลว. พระราชาตรัสวา เรารูวาบุตรของเราไมตาย. เมื่อพระมหาสัตว
ทรงทําทุกรกิริยาอยู ๖ พรรษา กาลเวลาไดเปนเหมือนขอดปมไวใน
อากาศ. พระมหาสัตวนั้นทรงดําริวา ชื่อวาการทําทุกรกิริยานี้ ยอมไม
เปนทางเพื่อที่จะตรัสรู จึงเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาทในคามและนิคม เพื่อ
จะนําอาหารหยาบมาแลวเสวยพระกระยาหาร. ครั้งนั้น มหาปุริสลักษณะ
๓๒ ประการของพระมหาสัตวก็ไดกลับเปนปกติ. แมพระกายก็มีวรรณดุจ
ทองคํา. ภิกษุปญจวัคคียพากันคิดวา พระมหาบุรุษนี้แมทรงทําทุกรกิริยา
อยูถึง ๖ ป ก็ไมอาจตรัสรูพระสัพพัญุตญาณ บัดนี้เที่ยวบิณฑบาตใน
คามนิคมเปนตน นําอาหารหยาบมา จักอาจตรัสรูไดอยางไร พระมหาบุรุษนี้คลายความเพียร เวียนมาเปนคนมักมากเสียแลว การที่พวกเราคิด
คาดคะเนเอาคุณวิเศษจากสํานักของพระมหาบุรุษนี้ เหมือนคนผูประสงค
จะสนานศีรษะคิดคะเนเอาหยาดน้ําคางฉะนั้น พวกเราจะประโยชนอะไร
ดวยพระมหาบุรุษนี้ จึงพากันละพระมหาบุรุษ ถือบาตรและจีวรของตนๆ
เดินทางไป ๑๘ โยชน เขาไปยังปาอิสิปตนะ.
ก็สมัยนั้นแล ทาริกาชื่อวา สุชาดา ผูเกิดในเรือนของเสนานิกุฎมพี
ในตําบล อุรเุ วลาเสนานิคม เจริญวัยแลวไดการทําความปรารถนาที่ตน
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ไทรตนหนึ่งวา ถาขาพเจาไปยังเรือนสกุลที่มีชาติเสมอกัน ไดบุตรชายใน
ครรภแรกไซร ขาพเจาจักทําพลีกรรมโดยบริจาคทรัพยแสนหนึ่งแกทาน
ทุกป ๆ. ความปรารถนานั้นของนางสําเร็จแลว นางมีความประสงคจะ
ทําพลีกรรมในวันเพ็ญเดือน ๖ เมื่อครบปที่ ๖ แหงพระมหาสัตวผูทรง
ทําทุกรกิริยามา และกอนหนานั้นแหละ ไดปลอยแมโคนมพันตัวใหเที่ยว
ไปในปาชะเอม ใหแมโคนม ๕๐๐ ตัว ดื่มน้ํานมของแมโคนม ๑,๐๐๐ ตัว
นั้น แลวใหแมโคนม ๒๕๐ ตัว ดื่มน้ํานมของแมโคนม ๕๐๐ ตัวนั้น
รวมความวา นางตองการความขนความหวาน และความมีโอชะของน้ํานม
จึงไดกระทําการหมุนเวียนไป จนกระทั่งแมโคนม ๘ ตัวดื่มน้าํ นมของแม
โคนม ๑๖ ตัว ดวยประการฉะนี้. ในวันเพ็ญเดือน ๖ นางคิดวา จักทํา
พลีกรรมตั้งแตเชาตรู จึงลุกขึ้นในเวลาใกลรุงของราตรี แลวใหรีดนม
แมโคนม ๘ ตัวนั้น ลูกโคทั้งหลายยังไมทันมาใกลเตานมของแมโคนม
แตเมื่อพอนําภาชนะใหมเขาไปที่ใกลเตานม ธารน้ํานมก็ไหลออกโดย
ธรรมดาของคน. นางสุชาดาเห็นความอัศจรรยดังนั้น จึงตักน้ํานมดวย
มือของตนเองใสลงในภาชนะใหม แลวรีบกอไฟดวยมือของตนเอง
เมื่อนางกําลังหุงขาวปายาสนั้นอยู ฟองใหญ ๆ ผุดขึน้ ไหลวนเปน
ทักษิณาวัฏ น้ํามันแมจะแตกออกสักหยาดเดียว ก็ไมกระเด็นออกไปขาง
นอก ควันไฟแมมีประมาณนอยก็ไมตั้งขึ้นจากเตาไฟ. สมัยนั้น ทาวจตุโลกบาลมาถือการอารักขาที่เตาไฟ ทาวมหาพรหมกั้นฉัตร ทาวสักกะ
ทรงนําดุนฟนมาใสไฟใหลุกโพลงอยู เทวดาทั้งหลายรวบรวมเอาโอชะที่
สําเร็จแกเทวดาและมนุษยทั้งหลายในทวีปใหญทั้ง ๔ มีทวีปนอยสองพัน
เปนบริวารมาใสลงในขาวปายาสนั้น ดวยเทวานุภาพของตน ๆ เสมือน
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คั้นรวงผึ้งซึ่งคิดอยูที่ทอนไมถือเอาแตน้ําหวานฉะนั้น. จริงอยู ในเวลา
อื่น ๆ เทวดาทั้งหลายใสโอชะในทุก ๆ คําขาว แตในวันบรรลุพระสัมโพธิญาณ และวันปรินิพพาน ใสลงในหมอเลยทีเดียว. นางสุชาดา
ไดเห็นความอัศจรรยมิใชนอย ซึ่งปรากฏแกตน ณ ที่นั้น ในวันเดียว
เทานั้น จึงเรียกนางปุณณาทาสีมาพูดวา นี่แนะแมปุณณา วันนี้เทวดา
ของพวกเรานาเลื่อมใสยิ่งนัก เพราะวาเราไมเคยเห็นความอัศจรรยเห็น
ปานนี้ ในเวลามีประมาณเทานี้ เธอจงรีบไปปดกวาดเทวสถานโดยเร็ว.
นางปุณณาทาสีรับคําของนางแลวรีบดวนไปยังโคนไม.
ในตอนกลางคืนวันนั้น แมพระโพธิสัตวก็ไดทรงเห็นมหาสุบิน ๕
ประการ เมือ่ ทรงใครครวญดู จึงทรงกระทําสันนิษฐานวา วันนี้ เราจัก
ไดเปนพระพุทธเจาโดยไมตองสงสัย เมื่อราตรีนั้นลวงไป จึงทรง
กระทําการปฏิบัติพระสรีระ ทรงคอยเวลาภิกขาจาร พอเชาตรู จึงเสด็จ
มาประทับนั่งที่โคนไมนั้น ยังโคนไมทั้งสิ้นใหสวางไสวดวยพระรัศมีของ
พระองค. ลําดับนั้น นางปุณณาทาสีนั้นนาไดเห็นพระโพธิสัตวประทับนั่ง
ที่โคนไม มองดูโลกธาตุดานทิศตะวันออกอยู. และตนไมทั้งสิ้นมีวรรณ
ดุจทองคํา เพราะพระรัศมีอันซานออกจากพระสรีระของพระองค. นางปุณณาทาสีนั้นไดเห็นแลวจึงมีความคิดดังนี้วา วันนี้ เทวดาของเราเห็นจะ
ลงจากตนไมมานั่งเพื่อคอยรับพลีกรรมดวยมือของตนเอง จึงเปนผูมีความ
ตื่นเตน รีบมาบอกเนื้อความนั้นแกนางสุชาดา.
นางสุชาดาไดฟงคําของนางปุณณาทาสีนั้นแลวมีใจยินดีพูดวา ตั้งแต
วันนี้ไป เจาจงตั้งอยูในฐานะเปนธิดาคนโตของเรา แลวไดใหเครื่อง
อลังการทั้งปวงอันสมควรแกธิดา. ก็เพราะเหตุที่ในวันจะไดบรรลุความ
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เปนพระพุทธเจา ควรจะไดถาดทองใบหนึ่งซึ่งมีราคาหนึ่งแสน ฉะนั้น
นางสุชาดานั้นจึงทําความคิดใหเกิดขึ้นวา เราจักใสขาวปายาสในถาดทอง
นางมีความประสงคจะใหนําถาดทองราคาหนึ่งแสนมาเพื่อใสขาวปายาสใน
ถาดทองนั้น จึงรําพึงถึงโภชนะที่สุกแลว ขาวปายาสทั้งหมดไดกลิ้งมาตั้ง
อยูเฉพาะในถาด เหมือนน้ํากลิ้งมาจากใบปทุมฉะนั้น ขาวปายาสนั้นไดมี
ปริมาณเต็มถาดหนึ่งพอดี นางจึงเอาถาดใบอื่นครอบถาดใบนั้นแลวเอา
ผาขาวพันหอไว สวนตนประดับประดารางกายดวยเครื่องประดับทุกอยาง
เสร็จแลว ทูนถาดนั้นบนศีรษะของคนไปยังโคนตนไทรดวยอานุภาพใหญ
เห็นพระโพธิสัตวแลวเกิดความโสมนัสเปนกําลัง สําคัญวาเปนรุกขเทวดา
จึงโนมตัวเดินไปตั้งแตที่ที่ไดเห็น ปลงถาดลงจากศีรษะแลวเปด (ผาคลุม)
ออก เอาสุวรรณภิงคาร คนโทน้ําทองคํา ตักน้าํ ที่อบดวยดอกไมหอม
แลวไดเขาไปหาพระโพธิสัตวยืนอยู. บาตรดินที่ฆฏิการมหาพรหมถวาย
ไมไดหางพระโพธิสัตวมาตลอดกาลมีประมาณเทานี้ ขณะนั้นไดหายไป
พระโพธิสัตวไมทรงเห็นบาตร จึงเหยียดพระหัตถขวาออกรับน้ํา นางสุชาดาจึงวางขาวปายาสพรอมทั้งถาดลงบนพระหัตถของพระมหาบุรุษ ๆ
ทรงแลดูนางสุชาดา ๆ กําหนดพระอาการไดทูลวา ขาแตพระผูเปนเจา
ดิฉันบริจาคแกทานแลว ทานจงถือเอาถาดนั้นไปกระทําตามความชอบใจ
เถิด ถวายบังคมแลวทูลวา มโนรถของดิฉันสําเร็จแลว ฉันใด แม
มโนรถของทานก็จงสําเร็จ ฉันนั้น นางบริจาคถาดทองซึ่งมีราคาตั้งหนึ่ง
แสน เหมือนบริจาคใบไมเกาไมเสียดายเลย แลวหลีกไป
ฝายพระโพธิสัตวเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับนั่ง ทรงทําประทักษิณ
ตนไม แลวทรงถือถาดเสด็จไปที่ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา ในวันที่พระโพธิ-
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สัตวหลายแสนพระองคจะตรัสรู มีทาเปนที่เสด็จลงสรงสนานชื่อวา สุปติฏฐิตะ จึงทรงวางถาดที่ฝงแหงแมน้ําเนรัญชรานั้น แลวเสด็จลงสรงสนาน
ที่ทาชื่อวาสุปติฏฐิตะ แลวทรงนุงหมธงชัยของพระอรหันตอันเปนเครื่อง
นุงหมของพระพุทธเจาหลายแสนพระองค ประทับนั่งบายพระพักตรไป
ทางทิศตะวันออก เสวยขาวมธุปายาสน้ํานอยทั้งหมด ที่ทรงกระทําใหเปน
ปน ๔๙ ปน ปนหนึ่งมีประมาณเทาจาวตาลสุก ขาวมธุปายาสนั้นแล
ไดเปนพระกระยาหารอยูได ๔๙ วัน สําหรับพระโพธิสัตวผูเปนพระพุทธเจาแลวประทับอยูที่โพธิมัณฑตลอด ๗ สัปดาห. ตลอดกาลมีประมาณ
เทานี้ ไมมีพระกระยาหารอยางอื่น ไมมีการสรงสนาน ไมมีการชําระ
พระโอษฐ ไมมีการถายพระบังคนหนัก ทรงยับยั้งอยูดวยความสุขในฌาน
และความสุขในผลสมาบัติ. ก็ครั้นเสวยขาวมธุปายาสนั้นแลว ทรงถือถาด
ทองตรัสวา ถาเราจักไดเปนพระพุทธเจาในวันนี้ ถาดนี้จงทวนกระแส
น้ําไป ถาจักไมไดเปน จงลอยไปตามกระแสน้ํา ครั้นตรัสแลวทรงลอย
ไปในกระแสแมน้ํา.
ถาดนัน้ กระแสน้ําไปถึงกลางแมน้ํา ตรงสถานที่กลางแมน้ํา
นั่นแหละ ไดทวนกระแสน้ําไปสิ้นที่ประมาณ ๘๐ ศอก เสมือนมาตัวที่
สมบูรณดวยความเร็วฉะนั้น แลวจมลง ณ ที่นําวนแหงหนึ่งไปถึงภพของ
พญากาฬนาคราช กระทบถาดเครื่องใชสอยของพระพุทธเจาทั้ง ๓
พระองค สงเสียงดังกริ๊ก ๆ แลวไดรองอยูใตถาดเหลานั้น. พญากาฬนาคราชไดยินเสียงนั้นแลว จึงกลาววา เมื่อวาน พระพุทธเจาบังเกิดขึ้น
องคหนึ่ง วันนี้ บังเกิดขึ้นอีกหนึ่งองค แลวลุกขึ้นกลาวสรรเสริญดวย
บทหลายรอยบท. ไดยินวา เวลาที่แผนดินใหญงอกขึ้นเต็มทองฟา
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ประมาณ ๑ โยชน ๓ คาวุต ไดเปนเสมือนวันนี้หรือวันพรุงนี้ สําหรับ
พญากาฬนาคราชนั้น.
ฝายพระโพธิสัตว ทรงพักผอนกลางวันอยูในสาลวันอันมีดอกบาน
สะพรั่ง ณ ริมฝงแมน้ํา ครั้นเวลาเย็น ในเวลาดอกไมทั้งหลายหลนจาก
ขั้ว จึงเสด็จบายพระพักตรไปทางตนโพธิ์ ตามหนทางกวาง ๘ อุสภะ
ที่เทวดาทั้งหลายประดับประดาไว เหมือนราชสีหเยื้องกรายฉะนั้น. พวก
นาค ยักษ และครุฑ เปนตน บูชาดวยของหอมและดอกไมเปนตน
อันเปนทิพย บรรเลงสังคีตทิพยเปนตน หมื่นโลกธาตุไดมีกลิ่นหอมเปน
อันเดียวกัน มีดอกไมเปนอันเดียวกัน และมีเสียงสาธุการเปนอยาง
เดียวกัน.
สมัยนัน้ คนหาบหญาชื่อ โสตถิยะ หาบหญาเดินสวนทางมา รู
อาการของพระมหาบุรุษ จึงไดถวายหญา ๘ กํามือ. พระโพธิสัตวทรงถือ
หญาเสด็จขึ้นยังโพธิมัณฑ ประทับยืนอยู ณ ดานทิศใต บายพระพักตรไป
ทางทิศเหนือ ขณะนั้น จักรวาลดานทิศใตไดจมลงเปนเสมือนจรดถึง
อเวจีเบื้องลาง จักรวาลดานทิศเหนือไดลอยขึ้นเสมือนจรดถึงภวัคคพรหม
เบื้องบน. พระโพธิสัตวทรงดําริวา สถานที่นี้เห็นจักไมเปนสถานที่ที่จะ
ใหบรรลุพระสัมโพธิญาณ จึงทรงทําประทักษิณ แลวเสด็จไปยังดานทิศ
ตะวันตก ประทับยืนบายพระพักตรไปยังทิศตะวันออก ลําดับนั้น จักรวาลดานตะวันตกจมลงเปนเสมือนจรดถึงอเวจีเบื้องลาง จักรวาลดาน
ตะวันออกไดลอยขึ้นเปนเสมือนจรดถึงภวัคคพรหมเบื้องบน. ไดยินวา ใน
ที่ที่พระโพธิสัตวนั้นประทับยืนแลว ๆ มหาปฐพีไดยุบลงและนูนขึ้น
เหมือนวงลอของเกวียนใหญซึ่งสอดใสอยูในดุม ถูกเหยียบที่ชายขอบของกง
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ฉะนั้น. พระโพธิสัตวทรงดําริวา แมสถานที่นี้ ก็เห็นจักไมเปนสถานที่
ใหบรรลุพระสัมโพธิญาณ จึงทรงทําประทักษิณ แลวเสด็จไปยังดานทิศ.
เหนือ ประทับยืนบายพระพักตรไปทางทิศใต. ลําดับนั้น จักรวาลดาน
ทิศเหนือไดทรุดลงเปนประหนึ่งจรดถึงอเวจีเบื้องลาง จักรวาลดานทิศใตได
ลอยขึ้นเปนเสมือนจรดถึงภวัคคพรหมเบื้องบน. พระโพธิสัตวทรงดําริวา
แมสถานที่นี้ ก็เห็นจักไมเปนสถานที่ใหบรรลุพระสัมโพธิญาณ จึงทรง
กระทําประทักษิณ เสด็จไปยังดานทิศตะวันออกประทับยืนบายพระพักตร
ไปดานทิศตะวันตก. ก็ในดานทิศตะวันออก ไดมีสถานที่ตั้งบัลลังกของ
พระพุทธเจาทั้งปวง สถานที่นั้นจึงไมหวั่นไหวไมสั่นสะเทือน. พระโพธิสัตวทรงทราบวา สถานทีนี้อันพระพุทธเจาทั้งปวงไมทรงละ เปนสถานที่
ไมหวั่นไหว เปนสถานที่กําจัดกรงคือกิเลส จึงทรงจับปลายหญาเหลานั้น
เขยา. ทันใดนั้นเอง ไดมีบัลลังกสงู ๑๔ ศอก หญาแมเหลานั้นก็ตั้งอยู
โดยสัณฐาน เห็นปานที่ชางเขียนหรือชางโบกฉาบผูฉลาดยิ่งก็ไมสามารถจะ
เขียนหรือโบกฉาบได. พระโพธิสัตวทรงกระทําลําตนโพธิ์ไวเบื้องปฤษฎางค หันพระพักตรไปทางทิศตะวันออก ทรงมีพระมนัสมั่นคง ทรง
นั่งคูอปราชิตบัลลังก ซึ่งแมฟาจะผาลงมาถึงรอยครั้งก็ไมแตกทําลาย โดย
ทรงอธิษฐานวา
เนือ้ และเลือดในสรีระจะแหงเหือดไปหมดสิ้น จะเหลือ
แตหนัง เอ็น และกระดูก ก็ตามที เรายังไมบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ จักไมทําลายบัลลังกนี้.
สมัยนัน้ มารผูมีบาปคิดวา สิทธัตถกุมารตองการจะลวงพนอํานาจ
ของเรา บัดนี้ เราจักไมใหสิทธัตถกุมารนั้นลวงพนไปได จึงไปยังสํานัก
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ของพลมาร บอกเนื้อความนั้นแลว ใหทําการประกาศชื่อมารโฆษณา
แลวพาพลมารออกไป. เสนามารนั้นไดมีอยูขางหนาของมาร ๑๒ โยชน
ขางขวาและขางซายขางละ ๑๒ โยชน ขางหลังตั้งอยูจรดชายขอบเขต
จักรวาลสูงขึ้นเบื้องบน ๙ โยชนซึ่งเมื่อโหรอง เสียงโหรองจะไดยินเหมือน
เสียงแผนดินทรุดตั้งแตพันโยชนไป. ครั้งนั้น เทวบุตรมารขี่ชางคิริเมขล
สูงรอยหาสิบโยชน นิรมิตแขนหนึ่งพันถืออาวุธนานาชนิด บริษัทมาร
แมที่เหลือ ตั้งแตสองคนขึ้นไป จะเปนเหมือนคนเดียวกันถืออาวุธอยาง
เดียวกันหามีไม ตางมีรูปรางตาง ๆ กัน มีหนาคนละอยางกัน ถืออาวุธ
ตางชนิดกัน พากันมาจูโจมพระโพธิสัตว.
สวนเทวดาในหมื่นจักรวาลกําลังยืนกลาวสดุดีพระมหาสัตวอยู. ทาว
สักกเทวราชยืนเปาสังขวิชยุตร ไดยินวาสังขนั้นมีขนาดประมาณ ๑๒๐ ศอก
เมื่อเปาใหกินลมไวคราวเดียว จะมีเสียงอยูตลอด ๔ เดือน ไมหมดเสียง
พญามหากาฬนาค ยืนพรรณนาพระคุณเทานั้นเกินกวารอยบาท ทาวมหาพรหมยืนกั้นเศวตฉัตร. ก็เมื่อพลมารเขาไปใกลโพธิมัณฑ บรรดา
เทพเหลานั้นแมองคหนึ่ง ก็ไมอาจดํารงอยูได ตางพากันหนีหนาไป
จากที่ที่อยูตรงหนา ๆ แมพญากาฬนาคราชก็ดําดินไปมัญเชริกนาคพิภพ
ซึ่งมีขนาด ๕๐๐ โยชน นอนเอามือทั้งสองปดหนา แมทาวสักกเทวราช
ก็ลากสังขวิชยุตรไปยืนที่ขอบปากจักรวาล. ทาวมหาพรหมจับยอดเศวตฉัตรเสด็จไปยังพรหมโลกทันที. แมเทวดาองคหนึ่งชื่อวาผูสามารถยืนอยู
มิไดมีเลย แตพระมหาบุรุษพระองคเดียวเทานั้นประทับอยู.
ฝายมารกลาวกะบริษัทของตนวา ดูกอนพอทั้งหลาย ชือ่ วาบุรุษ
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อื่นผูจะเสมอเหมือนพระสิทธัตถะโอรสของพระเจาสุทโธทนะ ยอมไมมี
พวกเราจักไมอาจทําการรบตอหนา พวกเราจักทําการรบทางดานหลัง.
ฝายพระโพธิสัตวทรงมองทั้งสามดานไดเห็นแตความวางเปลา เพราะ
เทวดาทั้งปวงพากันหนีไปหมด. พระองคทรงเห็นพลมารจูโจมเขามาทาง
ดานเหนืออีก จึงทรงดําริวา ชนมีประมาณเทานี้กระทําความพากเพียร
ใหญโต เพราะมุงหมายเอาเราผูเดียว ในที่นี้เราไมมีบิดา มารดา พี่นอง
หรือญาติไร ๆ อื่น แตบารมี ๑๐ นี้เทานั้น เปนเสมือนบริวารชนที่เรา
ชุบเลี้ยงไวตลอดกาลนาน เพราะฉะนั้น เราควรทําบารมีเทานั้นใหเปน
ยอดของหมูพล เอาศาสตราคือบารมีนั่นแหละประหาร กําจัดหมูพลนี้
เสีย ดังนี้แลว จึงทรงนั่งรําพึงถึงบารมีทั้ง ๑๐ ประการ.
ลําดับนั้น เทวบุตรมารคิดวา จักบันดาลใหพระสิทธัตถกุมารหนีไป
เฉพาะดวยลม จึงบันดาลมณฑลของลมใหตั้งขึ้น. ขณะนั้นเอง ลมทั้งหลาย
อันตางดวยลมดานทิศตะวันออกเปนตนก็ตั้งขึ้นมา แมสามารถจะทําลาย
ยอดภูเขาซึ่งมีประมาณกึ่งโยชน หนึ่งโยชน สองโยชน สามโยชน
กระทําปา กอไม และตนไมเปนตนใหมีรากขึ้นขางบน แลวทําคามนิคม
รอบ ๆ ใหละเอียดเปนจุณวิจุณ แตมีอานุภาพถูกเดชแหงบุญของพระมหาบุรุษกําจัดเสียแลว พอมาถึงพระโพธิสัตวก็ไมสามารถที่จะทําแมมาตร
วาชายจีวรของพระโพธิสัตวใหไหวได.
ลําดับนั้น เทวบุตรมารจึงคิดวา จักเอาน้ํามาทวมทําพระสิทธัตถะ
ใหตาย จึงบันดาลฝนหาใหญใหตั้งขึ้น, ดวยอานุภาพของเทวบุตรมารนั้น
เมฆฝนอันมีรอยหลืบพันหลืบเปนตนเปนประเภทตั้งขึ้นซอน ๆ กัน แลว
ตกลงมา. ดวยกําลังแหงสายธารของน้ําฝน แผนดินไดเปนชองนอยชอง
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ใหญ. มหาเมฆที่ลอยมาทางสวนเบื้องบนของปาและตนไมเปนตน ไม
อาจใหน้ําแมเทากอนหยาดน้ําคางเปยกที่จีวรของพระมหาสัตว.
ลําดับนั้น จึงบันดาลหาฝนหินใหตั้งขึ้น ยอดภูเขายอดใหญ ๆ คุ
กรุนเปนควันไฟลุกโพลง ลอยมาทางอากาศ พอถึงพระโพธิสัตวก็กลาย
เปนกลุมดอกไมทิพย.
ลําดับนั้น จึงบันดาลหาฝนเครื่องประหารใหตั้งขึ้น เครื่องประหาร
มีดาบ หอก และลูกศร เปนตน มีคมขางเดียว มีคมสองขาง คุเปน
ควันไฟลุกโพลง ลอยมาทางอากาศ พอถึงพระโพธิสัตวก็กลายเปน
ดอกไมทิพย.
ลําดับนั้น จึงบันดาลหาฝนถานเพลิงใหตั้งขึ้น ถานเพลิงทั้งหลาย
มีสีดังดอกทองกวาว ลอยมาทางอากาศ พอถึงพระโพธิสัตวก็กลายเปน
ดอกไมทิพย โปรยปรายลงแทบบาทมูลของพระโพธิสัตว.
ลําดับนั้น จึงบันดาลหาฝนเถารึงใหตั้งขึ้น เถารึงมีสีดังไฟรอน
อยางยิ่ง ลอยมาทางอากาศก็กลายเปนจุณของจันทนตกลงแทบบาทมูล
ของพระโพธิสัตว.
ลําดับนั้น จึงบันดาลหาฝนทรายใหตั้งขึ้น ทรายทั้งหลายละเอียด
ยิบ คุเปนควัน ไฟลุกโพลง ลอยมาทางอากาศ ก็กลายเปนดอกไมทิพย
ตกลงแทบบาทมูลของพระมหาสัตว.
ลําดับนั้น จึงบันดาลหาฝนเปอกตมใหตั้งขึ้น เปอกตมนั้นคุเปน
ควันไฟลุกโพลง ลอยมาทางอากาศ ก็กลายเปนเครื่องลูบไลอันเปนทิพย
ตกลงแทบบาทมูลของพระโพธิสัตว.
ลําดับนั้น เทวบุตรมารไดบันดาลความมืดใหตั้งขึ้น ดวยคิดวา
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เราจักทําใหพระสิทธัตถะกลัวดวยความมืดนี้แลวหนีไป. ความมืดนั้นเปน
ความมืดตื้อ เหมือนความมืดอันประกอบดวยองค ๔ (คือแรม ๑๔ ค่ํา
ปาชัฏ เมฆทึบ และเที่ยงคืน) พอถึงพระโพธิสัตวก็อันตรธานหายไป
เหมือนความมืดที่ถูกกําจัดดวยแสงสวางของดวงอาทิตยฉะนั้น.
มารนั้นเมื่อไมสามารถทําใหพระโพธิสัตวหนีไปดวยลม ฝน หาฝนหิน หาฝนเครื่องประหาร หาฝนถานเพลิง หาฝนเถารึง หาฝนทราย
หาฝนเปอกตม และหาฝนคือความมืด ทั้ง ๙ ประการนี้ ดวยประการ
อยางนี้ได จึงสั่งบริษัทของตนวา พนาย พวกทานจะหยุดอยูทําไม จง
จับพระสิทธัตถะกุมารนี้ จงฆา จงใหหนีไป แมตนเองก็นั่งอยูบนคอชาง
คิริเมขล ถือจักราวุธเขาไปใกลพระโพธิสัตวแลวกลาววา สิทธัตถะ ทาน
จงลุกขึ้นจากบัลลังกนี้ บัลลังกนี้ไมถงึ แกทาน บัลลังกนี้ถึงแกเรา. พระมหาสัตวไดฟงคําของมารนั้นแลวไดตรัสวา ดูกอ นมาร ทานไมไดบําเพ็ญ
บารมี ๑๐ ทัศ ไมไดบําเพ็ญอุปบารมี ๑๐ ไมไดบําเพ็ญปรมัตถบารมี ๑๐
มหาบริจาค ๕ ก็ไมไดบําเพ็ญ ทานไมไดบําเพ็ญญาตัตถจริยา โลกัตถจริยา
พุทธัตถจริยา ทั้งหมดนั้น เราเทานั้นบําเพ็ญมาแลว เพราะฉะนั้น
บัลลังกนี้จึงไมถึงแกทาน บัลลังกนี้ถึงแกเราเทานั้น.
มารโกรธ อดกลั้นกําลังของความโกรธไวไมได จึงขวางจักราวุธ
ใสพระมหาบุรุษ จักราวุธนั้น เมื่อพระมหาบุรุษรําพึงถึงบารมี ๑๐ ทัศ
อยูนั้นแล ไดกลายเปนเพดานดอกไมต้งั อยู ณ สวนเบื้องบน. ไดยินวา
จักราวุธนั้นคมกลานัก มารโกรธแลวขวางไปในที่อื่น จะตัดเสาหินอัน
เปนแทงเดียวทึบขาดไป เหมือนตัดหนอไมไผ. แตบัดนี้ เมื่อจักราวุธ
นั้นกลายเปนเพดานดอกไมตั้งอยู บริษัทมารที่เหลือจึงพากันปลอยยอดเขา
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หินใหญ ใหกลิ้งมา ดวยคิดวา พระสิทธัตถะจักลุกจากบัลลังกหนีไปใน
บัดนี้. ยอดเขาหินแมเหลานั้น เมื่อพระมหาบุรุษรําพึงถึงบารมี ๑๐ ทัศอยู
ก็กลายเปนกลุมดอกไมตกลงบนภาคพื้น เทวดาทั้งหลายที่อยู ณ ขอบปาก
จักรวาลก็ยืดคอเงยศีรษะขึ้นแลดูดวยคิควา โอ ! อัตภาพอันถึงความเลิศ
ดวยพระรูปโฉมของพระสิทธัตถกุมร ฉิบหายเสียแลวหนอ พระสิทธัตถกุมารนั้น จักทรงกระทําอยางไรหนอ.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตวตรัสวา บัลลังกที่ถึงในวันนี้เปนที่ตรัสรูของ
พระโพธิสัตวทั้งหลาย ผูไดบําเพ็ญบารมีมาแลว ยอมถึงแกเรา จึงตรัส
กะมารผูยืนอยูวา ดูกอนมาร ในภาวะที่ทานไดใหทาน ใครเปนสักขี
พยาน มารเหยียดมือไปตรงหนาพลมารโดยพูดวา คนเหลานี้มีประมาณ
เทานี้แล เปนสักขีพยาน. ขณะนั้น เสียงของบริษัทมารไดดังขึ้นวา เรา
เปนสักขีพยาน เราเปนสักขีพยาน ไดเปนเหมือนเสียงแผนดินทรุด.
ลําดับนั้น มารกลาวกะพระมหาบุรุษวา สิทธัตถะ ในภาวะที่ทาน
ใหทานไวแลว ใครเปนสักขีพยาน. พระมหาบุรุษตรัสวา ในภาวะที่เรา
ใหทาน ตนผูมีจิตใจเปนพยานกอน แตในที่นี้ เราไมมีใคร ๆ ที่มีจิตใจ
เปนสักขีพยานใหได ทานที่เราใหในอัตภาพอื่น ๆ จงยกไวกอน เอาแค
ในภาวะที่เราดํารงอยูในอัตภาพเปนพระเวสสันดรแลวไดใหสัตตสดกมหาทานกอน ปฐพีอันหนาใหญนี้แมจะไมมีจิตใจก็เปนสักขีพยานได จึงทรง
นําออกเฉพาะพระหัตถเบื้องขวา จากภายในกลีบจีวร แลวทรงชี้ไปตรง
หนามหาปฐพี โดยตรัสวา ในภาวะที่เราดํารงอยูในอัตภาพเปนพระเวสสันดรแลวใหสัตตสดกมหาทาน ทานเปนสักขีพยานหรือไมไดเปน. มหาปฐพีไดบันลือขึ้นเหมือนจะทวมทับพลมาร ดวยรอยเสียง พันเสียง แสน
เสียงวา ในกาลนั้น เราเปนสักขีพยานทาน.
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แตนั้น เมื่อพระมหาบุรุษทรงพิจารณาถึงทานที่ใหในอัตภาพเปน
พระเวสสันดรอยูวา สิทธัตถะ มหาทาน อุดมทาน ทานไดใหแลว ดังนี้
ชางคิริเมขลสูง ๑๕๐ โยชน คุกเขาลงบนแผนดิน บริษัทมารพากันหนีไป
ยังทิศานุทิศ มาร ๒ ตนชื่อวาหนีไปทางเดียวกัน ยอมไมมี พากันทิ้ง
อาภรณที่ศีรษะ และผาที่นุงหม แลวหนีไปทางทิศที่ตรงหนา ๆ นั่งเอง.
แตนั้น หมูเ ทพไดเห็นพลมารหนีไป พวกเทวดา จึงประกาศแกพวก
เทวดา พวกนาคจึงประกาศแกพวกนาค พวกครุฑจึงประกาศแกพวก
ครุฑ พวกพรหมจึงประกาศแกพวกพรหมวา ความปราชัยเกิดแกมาร
แลว ชัยชนะเกิดแกสิทธัตถกุมารแลว พวกเราจักทําการบูชาชัยชนะ
ดังนี้ ตางถือของหอมและดอกไมเปนตนมายังโพธิบัลลังกอันเปนสํานัก
ของพระมหาบุรุษ.
ก็เมื่อพลมารเหลานั้นหนีไปอยางนี้แลว
ในกาลนั้น หมูเทพมีใจเบิกบาน ประกาศความชนะของ
พระมเหสีเจา ณ โพธิมัณฑวา พระพุทธเจาผูมีสิรินี้ทรงมี
ชัยชนะ สวนมารผูลามกปราชัยแลว.
ในกาลนั้น หมูน าคมีใจเบิกบาน ประกาศความชนะของ
พระมเหสีเจา ณ โพธิมัณฑวา พระพุทธเจาผูมีสิรินี้ทรงมีชัย
ชนะ สวนมารผูลามกปราชัยแลว.
ในกาลนั้น หมูค รุฑมีใจเบิกบาน ประกาศความชนะของ
พระมเหสีเจา ณ โพธิมัณฑวา พระพุทธเจาผูมีสิรินี้ทรงมี
ชัยชนะ สวนมารผูลามกปราชัยแลว.
ในกาลนั้น หมูพรหมมีใจเบิกบาน ประกาศความชนะ
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ของพระมเหสีเจา ณ โพธิมัณฑวา พระพุทธเจาผูมีสิรินี้ ทรง
มีชัยชนะ สวนมารผูลามกปราชัยแลว ฉะนั้นแล.
เทวดาในหมื่นจักรวาลที่เหลือ ไดบูชาดวยดอกไมของหอมและ
เครื่องลูบไล กับไดกลาวสดุดีนานัปการอยู. เมื่อพระอาทิตยยัง
ทอแสงอยูอยางนี้นั้นแล พระมหาบุรุษทรงกําจัดมารและพลมารได อันกาบ
ใบมหาโพธิพฤษซึ่งตกลงเบื้องบนจีวร ประหนึ่งกลีบแกวประพาฬแดง
บูชาอยู ทรงระลึกบุพเพนิวาสญาณไดในปฐมยาม ทรงชําระทิพยจักษุได
ในมัชฌิมยาม ทรงหยัง่ พระญาณลงในปฏิจจสมุปบาทไดในปจฉิมยาม.
ครั้งเมื่อพระมหาบุรุษนั้นทรงพิจารณาปจจยาการ อันประกอบดวยบท ๑๒
บท โดยอนุโลมและปฏิโลม ดวยอํานาจวัฏฏะและวิวัฏฏะ หมื่นโลกธาตุ
ไดไหวถึง ๑๒ ครั้ง จนจรดน้ํารองแผนดินเปนที่สุด.
ก็เมื่อพระมหาบุรุษทรงยังหมื่นโลกธาตุใหบันลือแลว ทรงรูแจง
แทงตลอดพระสัพพญัญุญาณในเวลาอรุณขึ้น หมื่นโลกธาตุทั้งสิ้นก็ไดมี
การตกแตงประดับประดาแผนผาของธงทั้งหลายที่ยกขึ้นที่ขอบปากจักรวาลทิศตะวันออก กระทบขอบปากจักรวาลทิศตะวันตก. อนึ่ง แผนผาของ
ธงทั้งหลายที่ยกขึ้นที่ขอบปากจักรวาลทิศตะวันตก กระทบขอบปากจักรวาลทิศตะวันออก. แผนผาของธงทั้งหลายที่ยกขึ้นที่ขอบปากจักรวาลทิศใต
กระทบขอบปากจักรวาลทิศเหนือ แผนผาของธงทั้งหลายที่ยกขึ้นที่ขอบ
ปากจักรวาลทิศเหนือ กระทบขอบปากจักรวาลทิศใต. แผนผาของธง
ทั้งหลายที่ยกขึ้นที่พื้นแผนดิน ไดตั้งจรดถึงพรหมโลก แผนผาของธง
ทั้งหลายที่ยกขึ้นที่พรหมโลก ก็ตั้งอยูจรดถึงบนพื้นแผนดิน. ตนไมดอกไม
ในหมื่นจักรวาลก็ออกดอก ตนไมผลก็เต็มไปดวยพวงผล. ปทุมชนิด
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ลําตนก็ออกดอกที่ลําตน ปทุมชนิดกิง่ ก็ออกดอกที่กิ่ง ปทุมชนิดเครือเถา
ออกดอกที่เครือเถา ปทุมชนิดที่หอยในอากาศก็ออกดอกในอากาศ
ปทุมชนิดเปนกานก็ทําลายพื้นศิลาทึบเปนดอกบัวตั้งขึ้นซอนๆ กัน. หมื่น
โลกธาตุไดเกลื่อนกลาดดวยดอกไม เหมือนกลุม ดอกไมที่เขาวน ๆ แลว
โยนไป และเหมือนเครื่องลาดดอกไมที่เขาลาดไวอยางดี. โลกันตริกนรก
กวาง ๘ พันโยชนในระหวางจักรวาลทั้งหลาย ไมเคยสวางแมดวย แสง
อาทิตย ๗ ดวง ในกาลนั้นไดมีแสงสวางเปนอันเดียวกัน. มหาสมุทรลึก
๘๔,๐๐๐ โยชน ไดกลายเปนน้ําหวาน. แมน้ําทั้งหลายไมไหล คนบอด
แตกําเนิดแลเห็นรูป คนหนวกแตกําเนิดไดยินเสียง. คนงอยเปลี้ยแต
กําเนิดก็เดินได เครื่องจองจําคือขื่อคาเปนตนก็ขาดตกไปเอง.
พระมหาบุรุษอันเทวดาและมนุษยทั้งหลาย บูชาอยูดว ยสิริสมบัติ
หาประมาณมิได ดวยประการอยางนี้ เมื่ออัจฉริยธรรมทั้งหลายมีประการ
มิใชนอยปรากฏแลว ทรงแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณแลว จึงทรง
เปลงอุทานที่พระพุทธเจาทั้งปวงมิไดทรงละวา
เราเมื่อแสวงหานายชางผูการทําเรือน เมื่อไมประสบได
ทองเที่ยวไปยังสงสารมิใชนอย การเกิดบอย ๆ เปนทุกข.
นี่แนะนายชางผูกระทําเรือน เราเห็นทานแลว ทานจักรไมได
กระทําเรือนอีกตอไป ซี่โครงทัง้ หมดของทานเราหักเสียแลว
ยอดเรือนเราก็กําจัดแลว จิตของเราถึงวิสังขารคือพระนิพพาน
แลว เราไดถึงความสิ้นตัณหาแลว ดังนี้.
ฐานะมีประมาณเทานี้ โดยเริม่ ตั้งแตพิภพดุสิตจนกระทั่งบรรลุ
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พระสัพพัญุตญาณที่โพธิมัณฑนี้ พึงทราบวา ชื่อวา อวิทูเรนิทาน ดวย
ประการฉะนี้.
จบอวิทูเรนิทานกถา
สันติเกนิทานกถา
ก็สันติเกนิทาน ทานกลาววา ยอมไดเฉพาะในที่นั้น ๆ อยางนี้วา
"สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระเชตวันอันเปนอารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลกรุงสาวัตถี" ดังนี้ และวา " ประทับอยู
ในกูฎาคารศาลา ปามหาวัน ใกลกรุงเวสาลี" ดังนี้, ทานกลาวไวอยางนี้.
ก็จริง แตถึงอยางนั้น สันติเกนิทานแมนั้น พึงทราบตั้งแตตนอยางนี้.
ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงประทับนั่งบนชยบัลลังก ทรงเปลงอุทาน
แลวไดมีพระดําริอยางนี้วา เราแลนไปถึงสื่อสงไขยแสนกัป ก็เพราะเหตุ
บัลลังกนี้ เพราะเหตุบัลลังกนี้แหละ เราไดตัดศีรษะอันประดับแลวที่คอ
ใหไปแลว ตลอดกาลมีประมาณเทานี้ เราควักนัยนตาที่หยอดดีแลว และ
เชือดหทัยใหไปแลว ใหบุตรเชนกับชาลีกุมาร ใหธิดาเชนกับกัณหาชินา
กุมารีและใหภริยาเชนกับพระมัทรีเทวี เพื่อเปนทาสของคนอื่น ๆ บัลลังก
ของเรานี้ เปนบัลลังกชยั เปนบัลลังกมั่นคง เมื่อเรานั่งบนบัลลังกนี้แลว
ความดําริเต็มบริบูรณ เราจักไมออกจากบัลลังกนี้กอน ดังนี้ พระองคจึง
ประทับนั่งเขาสมาบัติหลายแสนโกฏิ ณ บัลลังกนนั้ นั่นแหละตลอด ๗ วัน
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ซึ่งทานหมายกลาวไดวา ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งเสวย
วิมุตติสุข โดยบัลลังกเดียวตลอดสัปดาห.
ครั้งนั้น เทวดาบางพวก เกิดความปริวิตกขึ้นวา แมวันนี้ พระสิทธัตถะก็ยังมีกิจที่จะตองทําอยูเปนแน เพราะยังไมละความอาลัยใน
บัลลังก พระศาสดาทรงทราบความปริวิตกของเทวดาทั้งหลาย เพื่อจะทรง
ระงับความปริวิตกของเทวดาเหลานั้น จึงทรงเหาะขึ้นสูเวหาส ทรงแสดง
ยมกปาฏิหาริย. จริงอยู ปาฏิหาริยที่ทรงกระทําที่มหาโพธิมัณฑก็ดี ปาฏิหาริยที่ทรงกระทําในสมาคมพระญาติก็ดี ปาฏิหาริยที่ทรงกระทําในสมาคม
ชาวปาตลีบุตรก็ดี ทั้งหมดไดเปนเชนกับยมกปาฏิหาริยที่ทรงกระทําที่ควง
ไมคัณฑามพพฤกษ.
พระศาสดาครั้นทรงระงับความวิตกของเทวดาทั้งหลาย ดวยปาฏิหาริยนี้อยางนี้แลว จึงประทับยืนทางดานทิศเหนือติดกับทิศตะวันออก
เยื้องจากบัลลังกไปเล็กนอย ทรงพระดําริวา เราแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณ ที่บัลลังกนี้หนอ จึงทรงลืมพระเนตรแลดูบัลลังกและตนโพธิ์
อันเปนสถานที่บรรลุผลแหงบารมีทั้งหลาย ทีท่ รงบําเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนกัป ทรงยับยั้งอยูตลอดสัปดาห. สถานที่นั้นจึงชื่อวา อนิมิสเจดีย.
ลําดับนั้น พระศาสดาทรงนิรมิตที่จงกรมในระหวางบัลลังกกับ
สถานที่ที่ประทับยืน ทรงจงกรมอยูบนรัตนจงกรมอันยาวจากทิศตะวันออก
จรดทิศตะวันตก ยับยั้งอยูตลอดสัปดาห สถานที่นั้นจึงชื่อวา รัตนจงกรมเจดีย.
ก็ในสัปดาหที่ ๔ เทวดาทั้งหลายนิรมิตเรือนแกวทางดานทิศพายัพ
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จากตนโพธิ์ พระผูมีพระภาคเจาทรงนั่งขัดสมาธิในเรือนแกวนั้น ทรง
พิจารณาพระอภิธรรมปฎก และพระสมันตปฏฐานอนันตนัยในพระอภิธรรมปฎกนั่นโดยพิเศษ ทรงยับยัง้ อยูตลอดสัปดาห. สวนนักอภิธรรม
ทั้งหลายกลาววา ที่ชื่อวาเรือนแกว ไมใชเรือนที่ทาํ ดวยแกว ๗ ประการ
แตสถานที่ที่ทรงพิจารณาปกรณทั้ง ๗ เรียกวาเรือนแกว. แตเพราะเหตุที่
ทานประยุกตเรื่องทั้งสองนั้นเขาไวในที่นี้โดยปริยาย เพราะฉะนั้น ควร
ถือเอาทั้งสองเรื่องนั้นนั่นแหละ. ก็จําเดิมแตนั้นมา สถานทีน่ ั้นจึงชื่อวา
รัตนฆรเจดีย.
พระศาสดาทรงยับยั้งอยู ๔ สัปดาหเฉพาะบริเวณใกลตนโพธิ์เทานั้น
ดวยประการอยางนี้ ในสัปดาหที่ ๕ เสด็จจากควงไมโพธิ์ไปยังไม
อชปาลนิโครธ ประทับนั่งพิจารณาพระธรรมและเสวยวิมุตติสุข ณ ตน
อชปาลนิโครธแมนั้น.
สมัยนัน้ มารผูมบี าปคิดวา เราติดตามอยูตลอดกาลมีประมาณเทานี้
แมจะเพงมองหาชองอยู ก็ไมไดเห็นความพลั้งพลาดอะไร ๆ ของสิทธัตถะ
นี้ บัดนี้ สิทธัตถะนี้กาวลวงพนอํานาจของเราเสียแลว จึงถึงความโทมนัส
นั่งอยูในหนทางใหญ เมื่อคิดถึงเหตุ ๑๖ ประการ จึงขีดเสน ๑๖ เสน
ลงบนแผนดิน คือคิดวา เราไมไดบําเพ็ญทานบารมีเหมือนสิทธัตถะนี้
เพราะเหตุนั้น เราจึงไมเปนเหมือนสิทธัตถะนี้ ดังนี้ แลวขีดลงไปเสน
หนึ่ง. อนึ่ง คิดวา เราไมไดบําเพ็ญศีลบารมี ฯลฯ เนกขัมบารมี ปญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี
อุเบกขาบารมี เหมือนสิทธัตถะนี้ เพราะเหตุนั้น เราจึงไมเปนเหมือน
สิทธัตถะนี้ ดังนี้แลวขีดเสน (ที่ ๒ ถึงเสน ) ที่ ๑๐. อนึ่ง คิดวา เราไม
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ไดบําเพ็ญบารมี ๑๐ อันเปนอุปนิสัยแกการแทงตลอดอินทริยปโรปริยัตติญาณอันไมทั่วไปแกคนอื่น เหมือนสิทธัตถะนี้ เพราะเหตุนั้น เราจึงไม
ไดเปนเชนกับสิทธัตถะนี้ ดังนี้แลวขีดเสน ที่ ๑๑. อนึ่ง คิดวา เราไมได
บําเพ็ญบารมี ๑๐ อันเปนอุปนิสัยแกการแทงตลอดอาสยานุสยญาณ ฯลฯ
มหากรุณาสมาปตติญาณ ยมกปาฏิหาริยญาณอนาวรณญาณและสัพพัญุตญานอันไมทั่วไปแกคนอื่น เหมือนดังสิทธัตถะนี้ เพราะเหตุนั้น เราจึง
ไมเปนเชนกับสิทธัตถะนี้ ดังนี้แลว ขีดเสนที่ ๑๒ ถึงเสนที่ ๑๖. มารนั่ง
ขีดเสน ๑๖ เสนอยูที่หนทางใหญ เพราะเหตุดังกลาวมานี้ ดวยประการฉะนี้.
ก็สมัยนั้นธิดาของมาร ๓ นาง คือ นางตัณหา นางราคา และ
นางอรดี คิดวา บิดาของพวกเราไมปรากฏ บัดนี้ อยูที่ไหนหนอ จึงพา
กันมองหา ไดเห็นบิดาผูมีความโทมนัสนั่งขีดแผนดินอยู จึงพากันไปยัง
สํานักของบิดาแลวถามวา ทานพอ เพราะเหตุไร ทานพอจึงเปนทุกข
หมนหมองใจ. มารกลาววา ลูกเอย มหาสมณะนี้ ลวงพนอํานาจของ
เราเสียแลว พอคอยดูอยูตลอดเวลาประมาณเทานี้ ไมอาจไดเห็นชองคือ
โทษของมหาสมณะนี้ เพราะเหตุนั้น พอจึงเปนทุกขหมนหมองใจ. ธิดา
มารกลาววา ถาเมื่อเปนอยางนั้น ทานพออยาเสียใจเลย ลูก ๆ จักทํา
มหาสมณะนั้นไวในอํานาจของตน ๆ แลวพามา. มารกลาววา ลูกเอย
มหาสมณะนี้ ใคร ๆ ไมอาจทําไวในอํานาจได บุรษุ ผูนี้ตั้งอยูในศรัทธา
อันไมหวั่นไหว. ธิดามารกลาววา ทานพอ พวกลูกชื่อวาเปนสตรี
ลูก ๆ จักเอาบวงคือราคะเปนตน ผูกมหาสมณะนั้น นํามาเดี๋ยวนี้แหละ.
ทานพออยาคิดไปเลย ครั้นกลาวแลวจึงเขาไปหาพระผูมีพระภาคเจาทูลวา
ขาแตพระสมณะ พวกขาพระบาทจะบําเรอบาทของพระองค. พระผูม-ี
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พระภาคเจามิไดทรงใสใจถึงคําของพวกนาง ทรงไมทรงลืมพระเนตรแลดู
ทรงนั่งเสวยสุขอันเกิดแตวิเวกอยางเดียว เพราะทรงนอมพระทัยไปใน
ธรรมเปนเครื่องสิ้นไปแหงอุปธิอันยอดเยียม.
ธิดามารคิดกันอีกวา ความประสงคของพวกผูชายเอาแนไมได บาง
พวกมีความรักหญิงเด็ก ๆ บางพวกรักหญิงผูอยูในปฐมวัย บางพวกรัก
หญิงผูอยูในมัชฌิมวัย บางพวกรักหญิงผูอยูในปจฉิมวัย ถากระไร พวก
เราควรเอารูปตางอยางเขาไปลอแลวยึดเอา จึงนางหนึ่ง ๆ นิรมิตอัตภาพ
ของตนๆ โดยเปนรูปหญิงวัยรุนเปนตน คือเปนหญิงวัยรุนเปนหญิงยังไม
คลอด เปนหญิงคลอดคราวเดียว เปนหญิงคลอดสองคราว เปนหญิง
กลางคน และเปนหญิงผูใหญ เขาไปหาพระผูมีพระภาคเจาถึง ๖ ครั้ง
แลวทูลวา ขาแตพระสมณะ ขาพระบาททั้งหลาย จะบําเรอบาทของ
พระองค แมครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาก็มิไดทรงใสพระทัย โดยปะการที่ทรงนอมพระทัยไปในธรรมเครื่องสิ้นไปแหงอุปธิอันยอดเยี่ยม
สวนอาจารยบางพวกกลาววา พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นธิดามาร
เหลานั้นเขาไปหา โดยเปนหญิงผูใหญ จึงทรงอธิษฐานวา หญิงเหลานี้
จงเปนคนฟนหักมีผมหงอก. คําของเกจิอาจารยนั้น ไมควรเชื่อถือ. เพราะ
พระผูมีพระภาคเจาจะไดทรงกระทําอธิษฐานเห็นปานนั้นก็หามิได แต
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พวกเธอจงหลีกไป พวกเธอเห็นอะไรจึงพยายาม
อยางนี้ ควรทํากรรมชือ่ เห็นปานนี้ เบื้องหนาของคนผูยังไมปราศจาก
ราคะเปนตน ก็ตถาคตละราคะ โทสะ โมหะแลว จึงทรงปรารภถึงการ
ละกิเลสของพระองค ทรงแสดงธรรมตรัสคาถา ๒ คาถา ในพุทธวรรค
ธรรมบท ดังนี้วา
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ความชนะอันผูใดชนะแลวไมกลับแพ ใคร ๆ จะนําความ
ชนะของผูนั้นไปไมไดในโลก ทานทั้งหลายจักนําพระพุทธเจา
พระองคนั้น ผูม ีอารมณไมมีที่สดุ ผูไมมีรองรอย ไปดวย
รองรอยอะไร.
พระพุทธเจาพระองคใด ไมมีตัณหาดุจขาย สายไปใน
อารมณตาง ๆ เพือ่ จะนําไปในที่ไหน ทานทั้งหลายจักนํา
พระพุทธเจาพระองคนั้น ผูมีอารมณไมมีที่สดุ ผูไมมีรองรอย
ไปดวยรองรอยอะไร ดังนี้.
ธิดามารเหลานั้นพากันกลาวคํานั้นอาทิวา นัยวา เปนความจริง บิดา
ของพวกเราไดกลาวไววา พระอรหันตสุคตเจาในโลก ใคร ๆ จะนําไป
งาย ๆ ดวยราคะ. หาไดไม ดังนี้แลวพากันกลับมายังสํานักของบิดา.
ฝายพระผูมีพระภาคเจาทรงยับยั้งอยูที่อชปาลนิโครธนั้นนั่นแหละ
ตลอดสัปดาห แตนั้นไดเสด็จไปยังโคนไมมุจลินท. ณ ที่นั้น เกิดฝน
พรําอยูตลอด ๗ วัน เพื่อจะปองกันความหนาวเปนตน พญานาค ชื่อ
มุจลินท เอาขนดวง ๗ รอบ ทรงเสวยวิมุตติสุขอยูเหมือนประทับอยูใน
พระคันธกุฎีอันไมคับแคบ ทรงยับยัง้ อยูตลอดสัปดาห แลวเสด็จเขาไป
ยังตนราชายตนะ แม ณ ที่นั้นก็ทรงยับยั้งเสวยวิมุตติสุขอยูตลอดสัปดาห.
โดยลําดับกาลเพียงเทานี้ก็ครบ ๗ สัปดาหบริบูรณ.
ในระหวางนี้ไมมีการสรงพระพักตร ไมมกี ารปฏิบัติพระสรีระ ไมมี
กิจดวยพระกระยาหาร แตทรงยับยั้งอยูดวยฌานสุขและผลสุขเทานั้น.
ครั้นในวัน ที่ ๔๙ อัน เปนที่สุดของ ๗ สัปดาหนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งอยูที่ตนราชายตนะนั้น เกิดพระดําริขึ้นวาจักสรงพระพักตร.
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ทาวสักกะจอมเทพ ไดทรงนําผลสมออันเปนยาสมุนไพรมาถวาย. พระศาสดาเสวยผลสมอนั้น ดวยเหตุนั้น พระองคจึงไดมีการถายพระบังคน
หนัก. ลําดับนั้น ทาวสักกะนั้นแลไดถวายไมชําระพระทนต ชื่อนาคลดา
และน้ําบวนพระโอษฐ น้ําสรงพระพักตรแกพระองค พระศาสดาทรง
เคี้ยวไมชําระพระทนตนั้น แลวบวนพระโอษฐ สรงพระพักตรดวย
นาจากสระอโนดาต เสร็จแลวยังคงประทับนั่งอยูที่โคนไมราชายตนะนั้น
นั่นแหละ.
สมัยนัน้ พาณิช ๒ คนชื่อ ตปุสสะ และ ภัลลิกะ เดินทางจาก
อุกกลชนบท จะไปยังมัชฌิมประเทศ ดวยเกวียน ๕๐๐ เลม ผูอันเทวดา
ผูเปนญาติสายโลหิตของตนในชาติกอน กั้นเกวียนไว ใหมคี วามอุตสาหะ
ในการจัดพระกระยาหารถวายแดพระศาสดา จึงถือเอาขาวตูกอนและขนม
น้ําผึ้ง (ขนมหวาน) แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
พระผูมีพระภาคเจาจงทรงอาศัยความอนุเคราะห รับพระกระยาหารของ
ขาพระองคทั้งหลายเถิด ดังนี้แลวนอมถวายพระศาสดาแลวยืนอยู เพราะ
บาตรไดอันตรธานหายไปในวันรับขาวปายาส พระผูมีพระภาคเจาจึงทรง
ดําริวา พระตถาคตเจาทั้งหลายยอมไมรับที่มือ เราจะรับที่อะไรหนอ.
ลําดับนั้น ทาวมหาราชทั้ง ๔ องคจากทิศทั้ง ๔ รูพระดําริของพระผูมีพระภาคเจา จึงนอมถวายบาตรทั้งหลายอันแลวดวยแกวอินทนิล พระผูมีพระภาคเจาไมทรงรับบาตรเหลานั้น ทาวมหาราชทั้ง ๔ จึงนอมถวาย
บาตร ๔ ใบ อันแลวดวยศิลามีสีดังถั่วเขียว เพื่อจะทรงอนุรักษศรัทธา
ของทาวมหาราชทั้ง ๔ จึงทรงรับบาตรแมทั้ง ๔ ใบ ทรงวางซอน ๆ
กัน แลวทรงอธิษฐานวา จงเปนบาตรใบเดียว บาตรทั้ง ๔ ใบจึงมีรอย
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ปรากฏอยูทขี่ อบปาก รวมเขาเปนใบเดียวกัน โดยประมาณบาตรขนาด
กลาง. พระผูมีพระภาคเจาทรงรับพระกระยาหารที่บาตรอันลวนดวยศิลา
มีคามากนั้น เสวยแลวไดทรงกระทําอนุโมทนา. พาณิชพี่นองสองคนนั้น
ถึงพระพุทธเจาและพระธรรมเปนสรณะ ไดเปน ทเววาจิกอุบาสก
คืออุบาสกผูกลาวถึงสรณะสอง. ลําดับนั้น พาณิชทั้งสองคนนั้นกราบ
ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคโปรดประทานฐานะ อันควร
ที่จะพึงปรนนิบัติแกขาพระองคทั้งสองดวยเถิด. พระผูมีพระภาคเจา
จงเอาพระหัตถขวาลูบพระเศียรของพระองค แลวไดประทานพระเกศธาตุ
ทั้งหลายใหไป. พาณิชทั้งสองนั้นบรรจุพระเกศธาตุเหลานั้นไวภายใน
ผอบทองคํา ประดิษฐานพระเจดียไวในนครของตน.
ก็จําเดิมแตนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จกลับไปยังตนอชปาลนิโครธอีก แลวประทับนั่งอยูที่ควงตนนิโครธ. ครั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นพอประทับนั่งที่ควงตนนิโครธนั้นเทานั้น ทรงพิจารณาถึง
ความที่ธรรมอันพระองคทรงบรรลุแลวเปนธรรมลึกซึ้ง ความตรึกอัน
พระพุทธเจาทั้งปวงเคยประพฤติกันมา ถึงอาการคือความไมประสงคจะ
ทรงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น บังเกิดขึ้นวา ธรรมนี้เราบรรลุไดโดยยาก
แล.
ลําดับนั้น ทาวสหัมบดีพรหม ทรงดําริวา ทานผูเจริญ โลกจัก
พินาศหนอ ทานผูเจริญ โลกจักพินาศหนอ จึงทรงพาทาวสักกะ ทาวสุยามะ ทาวสันดุสิต ทาวนิมมานรดี ทาววสวัตดี และทาวมหาพรหม
ทั้งหลาย จากหมื่นจักรวาล เสด็จมายังสํานักของพระศาสดา ทูลอาราธนา
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ใหทรงแสดงธรรม โดยนัยเปนตนวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงแสดงธรรม.
พระศาสดาทรงใหปฏิญญาแกทาวสหัมบดีพรหมนั้น แลวทรงดําริ
อยูวา เราควรแสดงธรรมกัณฑแรก แกใครหนอ ทรงยังพระดําริใหเกิด
ขึ้นวา อาฬารดาบส เปนบัณฑิต เธอจักรูธรรมนี้ไดเร็วพลัน จึงทรง
ตรวจดูอีก ทรงทราบวาอาฬารดาบสนั้นกระทํากาละได ๗ วันแลว จึง
ทรงรําพึงถึง อุทกดาบส ไดทรงทราบวา แมอุทกดาบสนั้นก็ไดกระทํา
กาละเสียเมื่อพลบคําวานนี้ จึงทรงมนสิการปรารภถึง พระปญจวัคคีย
วาภิกษุปญจวัคคียมีอุปการะมากมายแกเรา จึงทรงรําพึงวา บัดนี้ ภิกษุ
ปญจวัคคียเหลานั้น อยูท ี่ไหนหนอ ไดทรงทราบวา อยูในปาอิสิปตนมิคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี จึงเสด็จเที่ยวบิณฑบาตไปรอบ ๆ โพธิมัณฑประทับอยู ๒ - ๓ วัน แลวทรงดําริวา ในวันเพ็ญเดือน ๘ เราจัก
ไปเมืองพาราณสี ประกาศพระธรรมจักร จึงในคิถีที่ ๑๔ ค่ําแหงปกษ
เวลาปจจุสมัยใกลรุง เมือ่ ราตรีสวางตั้งขึ้นแลว พอเชาตรู ทรงถือบาตร
และจีวรเสด็จดําเนินสิ้นหนทาง ๑๘ โยชน ในระหวางทาง ทรงพบ
อุปกอาชีวก จึงตรัสบอกถึงความที่พระองคเปนพระพุทธเจาแกอุปกอาชีวกนั้น แลวเสด็จถึงปาอิสิปตนะในเวลาเย็นวันนั้นเอง.
พระปญจวัคคียเห็นพระตถาคตเสด็จมาแคไกล ไดกระทํากติกากัน
วา นี่แนะอาวุโสทั้งหลาย พระสมณโคดมนี้เวียนมาเพื่อความเปนผูมักมาก
ในปจจัย มีรางกายสมบูรณ มีอินทรียผองใส มีวรรณดุจทอง กําลัง
เสด็จมา พวกเราจักไมทําสามีจิกรรม มีการไหวเปนตนแกพระสมณโคดม
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นี้ แตเธอประสูติในตระกูลใหญ ยอมควรจัดอาสนะไว ดวยเหตุนั้น
พวกเราปูลาดเพียงอาสนะไวเพื่อเธอ.
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงรําพึงวา ภิกษุปจวัคคียเหลานี้ คิดกัน
อยางไรหนอ.ก็ไดทราบวาระจิตดวยพระญาณ อันสามารถทรงทราบอาจาระ
แหงจิตของชาวโลกพรอมทั้งเทวโลก. ลําดับนั้น พระองคจึงทรงประมวล
เมตตาจิต อันสามารถแผไปดวยอํานาจการแผไปโดยไมเจาะจง ในเทวดา
และมนุษยทั้งมวล แลวทรงแผเมตตาจิตไปในพระปญจวัคคียเหลานั้น
ดวยอํานาจการแผโดยเจาะจง. พระปญจวัคคียเหลานั้นอันพระผูมีพระภาคเจาใหสัมผัสดวยเมตตาจิตแลว เมื่อพระตถาคตเจาเสด็จเขาไปใกล
ไมอาจดํารงอยูตามกติกาของตน ไดพากันลุกขึ้นทํากิจทั้งปวงมีการอภิวาท
เปนตน แตไมรูวาพระผูมีพระภาคเจาเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงรอง
เรียกพระองคโดยพระนามและโดยวาทะวา "อาวุโส" ทั้งสิ้น.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงใหพระปญจวัคคียเหลานั้นรูวา
พระองคเปนพระพุทธเจา โดยพระดํารัสวา ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยา
เรียกตถาคตโดยชื่อและโดยวาทะวา "อาวุโส" เลย ภิกษุทั้งหลาย ตถาคต
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแลว ดังนี้ แลวประทับนั่งบนพุทธอาสน
อันประเสริฐที่ปูลาดไว เมื่อประจวบกับดาวนักษัตรแหงเดือน ๘ หลัง
กําลังดําเนินไป อันพรหม ๑๘ โกฏิหอมลอมแลว จึงตรัสเรียกพระเถระ
ปญจวัคคียมา ทรงแสดง พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันยอดเยี่ยม
เพริศแพรวดวยญาณ ๖ มีวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒. บรรดาพระเถระ
ปญจวัคคียเหลานั้น พระโกณฑัญญเถระ สงญาณไปตามกระแสแหง
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เทศนา ในเวลาจบพระสูตร ก็ไดดํารงอยูในโสดาปตติผล พรอมกับ
พรหม ๑๘ โกฏิ.
พระศาสดา ทรงเขาจําพรรษาอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวันนั้น
นั่นเอง ในวันรุงขึ้น ประทับนั่งทรงโอวาทพระวัปปเถระ อยูในวิหาร
นั่นแล พระเถระที่เหลือทั้ง ๔ รูปเทีย่ วบิณฑบาต. ในเวลาเชานั่นเอง
พระวัปปเถระ ก็บรรลุพระโสดาปตติผล โดยวิธีนนี้ ั่นแล ทรงใหพระเถระ
ทั้งหมดดํารงอยูในพระโสดาปตติผล คือวันรุงขึ้น ใหพระภัตทิยเถระ
บรรลุ วันรุง ขึ้น ใหพระมหานามเถระบรรลุ วันรุง ขึ้น ใหพระอัสสชิเถระบรรลุ ครั้นในดิถที ี่ ๕ แหงปกษ ใหพระเถระทั้ง ๕ ประชุมกัน
แลวทรงแสดง อนัตตลักขณสูตร ในเวลาจบเทศนา พระเถระทั้ง ๕
ดํารงอยูในพระอรหัต.
ครั้งนั้น พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของ ยสกุลบุตร ตรัสเรียก
เขาผูเบื่อหนายละเรือนออกไปในตอนกลางคืนวา มานี่เถิด ยสะ ทรง
ใหเขาดํารงอยูในพระโสดาปตติผลในตอนกลางคืนนั้นแหละ แลวใหดํารง
อยูในพระอรหัตในวันรุงขึ้น แลวทรงใหชน ๕๔ คนแมอื่นอีก ผูเปน
สหายของพระยสะนั้นบรรพชา ดวยเอหิภิกขุบรรพชา แลวทรงใหบรรลุ
พระอรหัต.
ก็เมื่อพระอรหันต ๖๑ องคเกิดขึ้นในโลก ดวยประการอยางนี้แลว
พระศาสดาทรงออกพรรษาปวารณาแลว ทรงสงภิกษุ ๖๐ รูปไปในทิศ
ทั้งหลายดวยพระดํารัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป
ดังนี้เปนตน สวนพระองคเสด็จไปยังอุรุเวลาประเทศ ในระหวางทาง
ทรงแนะนํา ภัททวัคคียกุมาร ๓๐ คนในชัฏปาฝาย บรรดาภัททวัคคียกุมาร
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เหลานั้น คนสุดทายเขาทั้งหมดไดเปนพระโสดาบัน คนเหนือกวาเขา
ทั้งหมดไดเปนพระอนาคามี พระองคทรงใหภัททวัคคียกุมารทั้งหมด
แมนั้นบรรพชา ดวยความเปนเอหิภิกขุเหมือนกัน แลวทรงสงไปในทิศ
ทั้งหลาย แลวพระองคเสด็จถึงอุรุเวลาประเทศ ทรงแสดงปาฏิหาริย
๓,๕๐๐ ปาฏิหาริย ทรงแนะนําชฎิลสามพี่นอง มีอุรุเวลกัสสปะ เปนตน
มีชฎิลหนึ่งพันเปนบริวาร ทรงใหบรรพชาดวยความเปนเอหิภิกขุแลว ให
นั่งที่คยาสีสประเทศ ใหดํารงอยูในพระอรหัตดวย อาทิตตปริยายเทศนา
อันพระอรหันตหนึ่งพันองคหอมลอม แลวไดเสด็จไปยังอุทยานลัฏฐิวัน
ณ ชานพระนครราชคฤหโดยพระประสงควา จักทรงเปลื้องปฏิญญาที่ใหไว
กับพระเจาพิมพิสาร พระราชาทรงสดับขาวจากสํานักของนายอุยยานบาลวา
พระศาสดาเสด็จมา จึงทรงหอมลอมดวยพราหมณและคหบดี ๑๒ นหุต
(คือ ๑๒ หมื่น) เสด็จเขาไปเฝาพระศาสดา ทรงซบพระเศียรลงที่พระบาท
ของพระตถาคต อันมีฝาพระบาทวิจิตดวยลายจักร กําลังเปลงรัศมีสุก
สกาวขึ้น ประดุจเพดานอันดาดดวยแผนทองคํา แลวประทับนั่ง ณ สวน
ขางหนึ่ง พรอมทั้งบริษัท.
ลําดับนั้น พราหมณและคหบดีเหลานั้นไดมีความคิดดังนี้วา พระมหาสมณะประพฤติพรหมจรรยในพระอุรุเวลกัสสปะ หรือวาพระอุรุเวลกัสสปะประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะ. พระผูมีพระภาคเจาทรง
ทราบความปริวิตกแหงใจของพราหมณและคหบดีเหลานั้น ดวยพระหทัย
จึงตรัสกะพระอุรุเวลกัสสปะ ดวยพระคาถาวา
ดูกอนกัสสปะ เธออยูใ นตําบลอุรุเวลามานาน ซูบผอม
เพราะกําลังพรต เปนผูกลาวสอนประชาชน เห็นโทษอะไร
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หรือจึงละไปเสีย เราถามเนื้อความนี้กะเธอ อยางไรเธอจึง
ละการบูชาไฟเสียเลา.
ฝายพระเถระก็ทราบความประสงคของพระผูมีพระภาคเจา จึงกลาว
คาถานี้วา
ยัญทั้งหลายยอมกลาวสรรเสริญ รูป เสียง กลิ่น รส
ที่นาใคร และหญิงทั้งหลาย ขาพระองครูวา นี้เปนมลทิน
ในอุปธิทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ขาพระองคจึงไมยินดีในการ
เซนสรวงและการบูชา ดังนี้.
เพื่อจะประกาศความที่ตนเปนสาวก จึงซบศีรษะลงที่หลังพระบาท
ของพระตถาคตแลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจา
เปนศาสดาของขาพระองค ขาพระองคเปนสาวก ดังนี้แลวเหาะขึ้นสู
เวหาส ๗ ครั้ง คือ ๑ ชั่วลําตาล ๒ ชัว่ ลําตาล ๓ ชั่วลําตาล จนกระทั่ง
ประมาณ ๗ ชั่วลําตาล แลวลงมาถวายบังคมพระตถาคต แลวนั่ง ณ ที่
ควรขางหนึ่ง.
มหาชนไดเห็นปาฏิหาริยดังนั้น จึงกลาวเฉพาะกถาสรรเสริญพระคุณของพระศาสดาเทานั้นวา นาอัศจรรย พระพุทธเจาทรงมีอานุภาพมาก
เพราะแมพระอุรุเวลกัสสปะ ชื่อวา ผูมีทิฏฐิจัดอยางนี้ สําคัญตนวาเปน
พระอรหันต ก็ถูกพระตถาคตทรมาน ทําลายขายคือทิฏฐิเสียแลว.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เราไมไดทรมานอุรุเวลกัสสปะแตใน
บัดนี้เทานั้น แมในอดีตกาล อุรุเวลกัสสปะนี้เราก็ไดทรมานแลว เพราะ
เหตุเกิดเรื่องนี้ขึ้น จึงตรัส มหานารทกัสสปชาดก แลวทรงประกาศ
สัจจะ ๔. พระราชาพรอมกับบริวาร ๑๑ นหุต ดํารงอยูในพระโสดา-
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ปตติผล บริวาร ๑ นหุตประกาศความเปนอุบาสก. พระราชาประทับ
นั่งอยูในสํานักของพระศาสดานั่นเอง ทรงประกาศความสบายพระทัย ๕
ประการแลวทรงถึงสรณะ ทรงนิมนตเพื่อเสวยในวันพรุงนี้ แลวเสด็จ
ลุกขึ้นจากอาสน กระทําประทักษิณพระผูมีพระภาคเจา แลวเสด็จหลีกไป.
วันรุงขึ้น พวกชนชาวเมืองราชคฤหทั้งสิ้นนับได ๑๘ โกฏิ ทั้งที่
ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลวเมื่อวันวาน กับทั้งที่ไมไดเห็น ตางมีความ
ประสงคจะเห็นพระตถาคต จึงพากันจากเมืองราชคฤหไปยังลัฏฐิวันอุทยาน
แตเชาตรู. หนทาง ๓ คาวุตไมพอจะเดิน. ลัฏฐิวันอุทานทั้งสิ้นแนน
ขนัด. มหาชนแมเห็นพระอัตภาพอันถึงความงามเลิศแหงพระรูปโฉมของ
พระทศพล ก็ไมอาจกระทําใหอิ่ม. นีช้ ื่อวา ภูมิของการพรรณนา. จริงอยู
ในฐานะเห็นปานนี้ พึงพรรณนาความสงาแหงพระรูปกายแมทั้งหมด อัน
มีประเภทแหงพระลักษณะ และพระอนุพยัญชนะเปนตน ของพระผูมีพระภาคเจา. เมื่ออุทยานและทางเดินแนนขนัด ดวยมหาชนผูจะดูพระสรีระของพระทศพล อันถึงความงามเลิศดวยพระรูปโฉมอยางนี้ แมภิกษุ
รูปเดียวก็ไมมีโอกาสออกไปได. นัยวา วันนั้นพระผูมีพระภาคเจาจะตอง
ขาดพระกระยาหาร เพราะฉะนั้น อาสนะที่ทาวสักกะประทับนั่ง จึงแสดง
อาการรอน อันมีเหตุใหรูวา ขอนั้นอยาไดมีเลย. ทาวสักกะทรงรําพึงดู
รูเหตุนั้นแลว จึงนิรมิตเพศเปนมาณพนอย กลาวคําสดุดีอันประกอบดวย
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เสด็จลงเบื้องพระพักตรของพระทศพล กระทําที่วางดวยเทวานุภาพ เสด็จไปเบื้องหนากลาวคุณของ
พระศาสดา ดวยคาถาเหลานี้วา
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พระผูมีพระภาคเจามีวรรณะงามดุจลิ่มทองสิงคี ผูทรงฝก
แลว ทรงหลุดพนแลว เสด็จเขากรุงราชคฤห พรอมกับ
พระปุราณชฎิลผูฝกตนไดแลว ผูหลุดพนแลว.
พระผูมีพระภาคเจามีวรรณะงามดุจลิ่มทองสิงคี ผูหลุดพน
แลว ทรงขามไดแลว เสด็จเขากรุงราชคฤห พรอมกับ
พระปุราณชฎิลผูพนแลว ผูข ามไดแลว.
พระผูมีพระภาคเจามีวรรณะงามดุจลิ่มทองสิงคี ผูสงบ
แลว ทรงสงบแลว เสด็จเขากรุงราชคฤห พรอมกับ
พระปุราณชฎิล ผูส งบแลว.
พระผูมีพระภาคเจานั้น มีธรรมเครื่องอยู ๑๐ มีพระกําลัง ๑๐ ทรงรูแ จงธรรม ๑๐ และประกอบดวยพระคุณ ๑๐
มีบริวารหนึ่งพัน เสด็จเขากรุงราชคฤหแลว ดังนี้.
ในกาลนั้น มหาชนเห็นความสงาแหงรูปของมาณพนอยแลวคิดวา
มาณพนอยผูนี้ มีรูปงามยิ่งหนอ ก็พวกเราไมเคยเห็นเลย จึงกลาววา
มาณพนอยผูนี้มาจากไหน หรือวามาณพนอยผูนี้เปนของใคร. มาณพ
ไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาวา
พระสุคตเจาพระองคใด ทรงเปนปราชญ ทรงฝกพระองคไดในที่ทั้งปวง บริสุทธิ์ ไมมีบุคคลเปรียบปาน เปน
พระอรหันตในโลก เราเปนคนรับใชของพระสุคตเจาพระองค
นั้น ดังนี้.
พระศาสดาเสด็จดําเนินตามทาง ซึ่งมีชองวางที่ทาวสักกะกระทําไว
อันภิกษุหนึ่งพันแวดลอมเสด็จเขากรุงราชคฤห. พระราชาถวายมหาทาน
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แกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน แลวกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ หมอมฉันจักไมอาจอยู โดยเวนพระรัตนตรัย หมอมฉันจักมา
ยังสํานักของพระผูมีพระภาคเจาในเวลาบาง ไมใชเวลาบาง ก็อุทยาน
ชื่อวาลัฏฐิวันไกลเกินไป แตอุทยานชื่อวาเวฬุวันของหมอมฉันแหงนี้
ไมไกลเกินไป ไมใกลเกินไป สมบูรณดวยการไปและการมา เปน
เสนาสนะสมควรแกพระพุทธเจา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมี
พระภาคเจาทรงรับอุทยานเวฬุวันของหมอมฉันนี้เถิด แลวทรงเอาพระสุวรรณภิงคารตักน้ําอันมีสีดังแกวมณีอบดวยดอกไมหอม เมื่อจะทรง
บริจาคพระเวฬุวันอุทยาน จึงทรงหลั่งน้ําใหตกลงบนพระหัตถของพระทศพล. เมื่อทรงรับพระเวฬุวันอุทยานนั้นนั่นแล มหาปฐพีไดหวั่นไหว
ซึ่งมีอันใหรูวา มูลรากของพระพุทธศาสนาไดหยั่งลงแลว. จริงอยู
ในพื้นชมพูทวีป ยกเวนพระเวฬุวันเสีย ชื่อวาเสนาสนะอื่นที่ทรงรับแลว
มหาปฐพีไหว ไมมีเลย. แมในตามพปณณิทวีป คือเกาะลังกา ยกเวน
มหาวิหารเสีย ชื่อวาเสนาสนะอื่นที่รับแลวแผนดินไหว ก็ยอมไมมี.
พระศาสดาครั้นทรงรับพระเวฬุวนารามแลว ทรงกระทําอนุโมทนาแก
พระราชาแลว เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะ อันภิกษุสงฆแวดลอมเสด็จไป
ยังพระเวฬุวัน.
ก็สมัยนั้นแล ปริพาชกสองคน คือ สารีบุตร และ โมคคัลลานะ
อาศัยกรุงราชคฤหแสวงหาอมตธรรมอยู. ในปริพาชกสองคนนั้น สารีบุตร
ปริพาชกเห็นพระอัสสชิเถระเขาไปบิณฑบาตมีจิตเลื่อมใส จึงเขาไปนั่ง
ใกลฟงคาถามีอาทิวา เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา ดังนี้ ไดตั้งอยูในพระโสดาปตติผล แลวไดกลาวคาถานั้นนั่นแหละ แกโมคคัลลานปริพาชก
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ผูเปนสหายของตน แมโมคคัลลานปริพาชกนั้น ก็ไดดาํ รงอยูใน
โสดาปตติผล. ปริพาชกทั้งสองนั้นจึงอําลาสัญชัยปริพาชกไปบวชใน
สํานักของพระผูมีพระภาคเจา พรอมทั้งบริษัทของตน. บรรดาทาน
ทั้งสองนั้น พระโมคคัลลานะบรรลุพระอรหัตโดย ๗ วัน พระสารีบุตร
บรรลุพระอรหัตโดยกึ่งเดือน พระศาสดาทรงตั้งพระเถระทั้งสองนั้นไวใน
ตําแหนงอัครสาวก และในวันที่พระสารีบุตรเถระบรรลุพระอรหัตนั่น
แหละ ไดทรงกระทําสันนิบาตคือประชุมพระสาวก
ก็เมื่อพระตถาคตประทับอยูในพระเวฬุวันอุทยานนั้นนั่นแล พระเจาสุทโธทนมหาราชไดทรงสดับวา ขาววาบุตรของเราประพฤติทุกรกิรยิ า
อยู ๖ ป จึงบรรลุพระปรมาภิสัมโพธิญาณแลวประกาศพระธรรมจักร
อันบวร เขาไปอาศัยกรุงราชคฤหประทับอยูในพระเวฬุวันดังนี้ จึงตรัส
เรียกอํามาตยคนหนึ่งมาตรัสวา มานี่แนะพนาย ทานมีบุรุษพันหนึ่งเปน
บริวารเดินทางไปกรุงราชคฤห กลาวตามคําของเราวา พระเจาสุทโธทนมหาราชพระราชบิดาของพระองค มีพระประสงคจะพบ ดังนี้แลวจงพา
บุตรของเรามา.
อํามาตยผูนั้นรับพระราชดํารัสของพระราชาใสเศียรเกลาวา พระพุทธเจาขา แลวมีบรุ ุษพันหนึ่งเปนบริวาร รีบเดินทางไปสิ้นหนทาง
๖๐ โยชน แลวเขาไปยังพระวิหาร ในเวลาที่พระทศพลประทับนั่ง
แสดงธรรมอยูทามกลางบริษัท ๔. อํามาตยนั้นคิดวา พระราชสาสน
ของพระราชาที่สงมาจงงดไวกอ น จึงยืนอยูทายบริษัทฟงพระธรรมเทศนา
ของพระศาสดา ทั้งที่ยนื อยูนั่นแล ไดบรรลุพระอรหัตพรอมกับบุรุษ
พันหนึ่ง จึงทูลขอบรรพชา. พระศาสดาทรงเหยียดพระหัตถตรัสวา
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ทานทั้งหลายจงเปนภิกษุมาเถิด. ทันใดนั้นเอง คนทั้งหมดไดเปนผู
ทรงบาตรและจีวรอันสําเร็จดวยฤทธิ์
เปนดุจพระเถระมีพรรษา ๖๐
พรรษา.
ก็ตามธรรมดาพระอริยเจาทั้งหลาย ยอมกลายเปนผูมัธยัสถไปตั้ง
แตเวลาที่ไดบรรลุพระอรหัต เพราะเหตุนั้น พระผูเปนอํามาตยนั้นจึง
มิไดกราบทูลขาวที่พระราชาสงมาแดพระทศพล. พระราชาทรงดําริวา
อํามาตยผูที่ไปยังไมกลับมา ขาวสาสนก็ไมไดฟง จึงสงอํามาตยคนอื่น
ไปโดยทํานองนั้นนั่นแลวา มานี่แนะพนาย ทานจงไป. อํามาตยแม
คนนั้นไปแลวไดบรรลุพระอรหัตพรอมทั้งบริษัทก็ไดเปนผูนิ่งเสีย โดยนัย
อันมีในกอนนั่นแหละ. พระราชาทรงสั่งอํามาตยอื่นไปอีก ๗ คน โดย
ทํานองนี้แหละวา มานีแ่ นะพนาย ทานจงไป. อํามาตยที่พระราชาทรง
สงไปนั้นทั้งหมด เปนบุรุษบริวาร ๙ พันคน เปนอํามาตย ๙ คน ทํา
กิจของตนเสร็จแลว เปนผูนิ่งเสีย อยูแตในกรุงราชคฤหนั้นเทานั้น.
พระราชาไมทรงไดอํามาตยผูจะนํา แมแตขาวสาสนมาบอก จึง
ทรงพระดําริวา ชนแมมีประมาณเทานี้ ไมนํากลับมาแมแตขาวสาสน เพราะ
ไมมีความรักในเรา ใครหนอจักกระทําตามคําสั่งของเรา เมื่อทรงตรวจดู
พลของหลวงทั้งหมดก็ไดทรงเห็นกาฬุทายีอํามาตย. ไดยินวา กาฬุทายี
อํามาตยนั้นเปนผูจัดราชกิจทั้งปวง เปนคนภายใน เปนอํามาตยผูมีความ
คุนเคยเปนอยางยิ่ง เกิดวันเดียวกันกับพระโพธิสัตว เปนสหายเลนหัว
กันมา. ลําดับนั้น พระราชาตรัสเรียกกาฬุทายีอํามาตยนั้นมาวา นี่แนะ
พอกาฬุทายี ฉันอยากจะเห็นบุตรของฉัน จึงสงอํามาตย ๙ คนกับบุรุษ
ผูเปนบริวาร ๙ พันไป บรรดาคนเหลานั้นแมคนเดียวชื่อวาผูจะมาบอก
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เพียงแตขาวสาสนก็ไมมี ก็อันตรายแหงชีวิตของเรารูไดยาก เรายังมีชีวิต
อยูปรารถนาจะเห็นบุตร เธอจักอาจแสดงบุตรแกเราหรือหนอ กาฬุทายี
อํามาตยกราบทูลวา จักอาจพระเจาขา ถาขาพระพุทธเจาจักไดบวช.
พระราชาตรัสวา นี่แนะพอ เธอจะบวชหรือไมบวชก็ตาม จงแสดงบุตร
แกเรา. กาฬุทายีอํามาตยทูลรับพระบัญชาวา ไดพระเจาขา แลวถือ
พระราชสาสนไปยังกรุงราชคฤห ยืนอยูทายบริษัทในเวลาที่พระศาสดา
ทรงแสดงธรรม ฟงธรรมแลว พรอมทั้งบริวารบรรลุพระอรหัตแลว
บวชดวยความเปนเอหิภิกขุอยู.
พระศาสดาเปนพระพุทธเจาแลว
ตลอดภายในพรรษาแรก
ประทับอยูที่ปาอิสิปตนมิคทายวัน ออกพรรษาปวารณาแลวเสด็จไปยัง
ตําบลอุรุเวลา ประทับอยูที่ตําบลอุรุเวลานั้นตลอด ๓ เดือน ทรงแนะ
นําชฎิลสามพี่นองแลว มีภิกษุหนึ่งพันเปนบริวาร ในวันเพ็ญเดือนยี่
เสด็จไปกรุงราชคฤหประทับอยู ๒ เดือน. โดยลําดับกาลมีประมาณเทานี้
เมื่อพระองคเสด็จออกจากเมืองพาราณสีเปนเวลา ๕ เดือน. ฤดูเหมันต
ทั้งสิ้นไดลวงไปแลว. ตั้งแตวันที่พระกาฬุทายีเถระมาถึง เวลาไดลวงไป
แลว ๗-๘ วัน ในวันเพ็ญเดือน ๔ พระเถระคิดวา บัดนีฤ้ ดูเหมันต
ลวงไปแลว วสันตฤดูกําลังยางเขามา พวกมนุษยถอนขาวกลาเปนตน
เสร็จแลว ใหหนทางตามที่ตรงหนาๆ (หมายความวาบายหนาไปทางไหน
มีทางไปไดทั้งนั้น ) แผนดินก็ปกคลุมดวยหญาเขียวขจี ราวปามีดอกไม
บานสะพรั่ง หนทางเหมาะแกการที่จะเดินทาง เปนกาลที่พระทศพลจะ
กระทําการสงเคราะหพระญาติ. ลําดับนั้น ทานพระกาฬุทายีจึงเขาไปเฝา
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พระผูมีพระภาคเจา พรรณนาการเสด็จดําเนินไปยังนครแหงราชสกุลของ
พระทศพล ดวยคาถาประมาณ ๖๐ คาถาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ตนไมทั้งหลายมีสีแดง กําลัง
ทรงผลสลัดใบแลว ตนไมเหลานั้น สวางโพลงดุจมีเปลวไฟ
ขาแตมหาวีระ ถึงสมัยที่เหมาะสมแกการทีพ่ ระองคจะรื่น
รมย ฯลฯ
สถานที่ไมเย็นจัด ไมรอนจัด ไมอัตคัดและอดอยากนัก
ฟนภูมภิ าคมีหญาแพรกเขียวสด ขาแตพระมหามุนี กาลนี้
เปนกาลสมควรที่จะเสด็จไป ดังนี้.
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะพระกาฬุทายีเถระวา ดูกอนอุทายี เพราะ
เหตุไรหนอ เธอจึงพรรณนาการไป ดวยเสียงอันไพเราะ พระกาฬุทายี
เถระกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระเจาสุทโธทนมหาราช
พระบิดาของพระองค ทรงมีพระประสงคจะพบเห็นพระองค ขอพระองค
จงทรงกระทําการสงเคราะหพระญาติทั้งหลายเถิด. พระศาสดาตรัสวา
ดีละอุทายี เราจักกระทําการสังเคราะหพระญาติทั้งหลาย เธอจงบอก
แกภิกษุสงฆ ภิกษุทั้งหลายจักไดทําคมิกวัตร คือระเบียบของผูจะไปให
บริบูรณ. พระเถระรับพระดํารัสวา ดีแลว ขาแตพระองคผูเจริญ แลว
บอกแกภิกษุทั้งหลายเหลานั้น.
พระผูมีพระภาคเจาทรงหอมลอมดวยพระภิกษุขีณาสพสองหมื่นองค
คือ ภิกษุกุลบุตรชาวเมืองอังคะและมคธะหมื่นองค ภิกษุกุลบุตร
ชาวเมืองกบิลพัสดุหมื่นองค เสด็จออกจากเมืองราชคฤหเสด็จดําเนินวัน
ละโยชนหนึง่ . พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา จากเมืองราชคฤห
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ถึงเมืองกบิลพัสดุประมาณ ๖๐ โยชน เราจักถึงไดโดย ๒ เดือน จึง
เสด็จออกหลีกจาริกไปโดยไมรีบดวน. ฝายพระเถระคิดวา เราจักกราบทูล
ความที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกมาแลว แกพระราชา จึงเหาะขึ้นสู
เวหาสไปปรากฏในพระราชนิเวศน.
พระราชาทรงเห็นพระเถระแลวมีพระทัยยินดี จึงนิมนตใหนั่งบน
บัลลังกอันควรคามาก บรรจุบาตรใหเต็มดวยโภชนะมีรสเลิศตาง ๆ ที่
เขาจัดเพื่อพระองคแลวไดถวาย. พระเถระแสดงอาการจะลุกขึ้นไป. พระราชาตรัสวา จงนั่งฉันเถิดพอ พระเถระทูลวา ขาแตมหาราชบพิตร อาตภาพ
จักไปยังสํานักของพระศาสดาแลว จักฉัน. พระราชาตรัสถามวา ก็พระศาสดาอยูที่ไหนละพอ. พระเถระทูลวา ขาแตมหาบพิตร พระศาสดา
มีภิกษุสองหมื่นเปนบริวาร เสด็จออกจาริกมาแลว เพื่อตองการจะเฝา
พระองค. พระราชาทรงมีพระมนัสยินดีตรัสวา ทานจงฉันบิณฑบาตนี้
แลวนําบิณฑบาตจากที่นี้ไปถวายพระโอรสนั้น จนกวาพระโอรสของโยม
จะถึงนครนี้. พระเถระรับพระดํารัสแลว.
พระราชาทรงอังคาสพระเถระ แลวใหขัดถูบาตดวยผงเครื่องหอม
บรรจุใหเต็มดวยโภชนะชั้นดี แลวใหตั้งไวในมือของพระเถระโดยตรัสวา
ขอทานจงถวายแดพระตถาคต. พระเถระเมื่อคนทั้งหลายเห็นอยูทีเดียว
ไดโยนบาตรไปในอากาศ ฝายตนเองก็เหาะขึ้นสูเวหา นําบิณฑบาต
มาวางถวายที่พระหัตถของพระศาสดา. พระศาสดาเสวยบิณฑบาตนั้น.
พระเถระนําบิณฑบาตมาทุกวัน ๆ โดยอุบายนั้นแหละ.
ฝายพระศาสดาก็เสวยบิณฑบาตของพระราชาเทานั้น ในระหวาง
ทาง. ในเวลาเสร็จภัตกิจทุกวัน ๆ แมพระเถระก็กลาววา วันนี้ พระ-
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ผูมีพระภาคเจาเสด็จมาสิ้นระยะทางมีประมาณเทานี้ วันนี้มีประมาณเทานี้
และไดกระทําราชสกุลทั้งสิ้น ใหเกิดความเลื่อมใสในพระศาสดา โดยเวน
การไดเห็นพระศาสดา ดวยกถาอันประกอบดวยพระพุทธคุณ. เพราะเหตุนั้นนั่นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงสถาปนาพระเถระใหเปนเอตทัคคะดวยพระดํารัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กาฬุทายีนี้เปนผูเลิศกวาภิกษุ
สาวกของเรา ผูทําสกุลใหเลื่อมใส.
ฝายเจาศากยะทั้งหลาย เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จจวนถึง ตาง
คิดกันวา จักเห็นพระญาติผูประเสริฐของพวกเรา จึงประชุมกันพิจารณา
สถานที่ประทับของพระผูมีพระภาคเจา กําหนดเอาวา อารามของ
เจาศากยนิโครธ นารื่นรมย จึงใหกระทําวิธีการซอมแซมทุกอยางใน
อารามนั้น มีมือถือของหอมและดอกไม เมื่อจะทําการตอนรับ จึงสงเด็ก
ชายและเด็กหญิงชาวเมืองผูยังเด็ก ๆ แตงตัวดวยเครื่องประดับทุกอยางไป
กอน ตอจากนั้น สงราชกุมารและราชกุมารีไป ตนเองบูชาอยูดวยของ
หอมและดอกไมเปนตน ในระหวางราชกุมารและราชกุมารีเหลานั้น ได
พาพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปยังนิโครธารามทีเดียว. ณ นิโครธารามนั้น
พระผูมีพระภาคเจาอันพระขีณาสพสองหมื่นแวดลอม ประทับนั่งบนบวรพุทธอาสนที่เขาปูลาดไว.
ธรรมดาวาเจาศากยะทั้งหลายมีมานะในเรื่องชาติ ถือตัวจัด เจา
ศากยะเหลานั้นคิดกันวา สิทธัตถกุมารเปนเด็กกวาพวกเรา เปนพระกนิษฐา เปนพระภาคิไนย เปนพระโอรส เปนพระนัดดาของพวกเรา
จึงไดตรัสกะราชกุมารทั้งหลายที่หนุม ๆ วา พวกเธอจงพากันถวายบังคม
เราทั้งหลายจักนั่งขางหลังของพวกเธอ. เมื่อเจาศากยะทั้งหลายเหลานั้น
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ไมถวายบังคมนั่งอยูอยางนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงตรวจดูอัธยาศัยของ
เจาศากยะเหลานั้น ทรงพระดําริวา พระญาติทั้งหลายไมไหวเรา เอา
เถอะ เราจะใหพวกเขาไหวในบัดนี้ จึงทรงเขาจตุตถฌานอันเปนบาท
แหงอภิญญา แลวออกจากจตุตถฌานนั้นเหาะขึ้นสูอากาศ ทําทีโปรยธุลี
พระบาทลงบนพระเศียรของเจาศากยะเหลานั้น ไดทรงกระทําปาฏิหาริย
เชนเดียวกับยมกปาฏิหาริยที่ควงไมคัณฑามพพฤกษ. พระราชาทรงเห็น
ความอัศจรรยนั้น จึงทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ในวันที่พระองค
ประสูติ หมอมฉันไดเห็นพระบาทของพระองค ผูซึ่งเขานําเขาไปเพื่อให
ไหวกาฬเทวิลดาบส กลับไปตั้งอยูบนกระหมอมของพราหมณ จึงไดไหว
พระบาทของพระองค นี้เปนการไหวครั้งแรก ของหมอมฉัน. ในวัน
วัปปมงคลแรกนาขวัญ หมอมฉันก็ไดเห็นรมเงาไมหวาของพระองคผู
บรรทมอยูบนพระที่สิริไสยาสนในรมเงาไมหวา ไมมีการเปลี่ยนแปลง
(ไปตามตะวัน) ก็ไดไหวพระบาท นี้เปนการไหวครั้งที่สอง ของหมอมฉัน. ก็บัดนี้ หมอมฉันไดเห็นปาฏิหาริยที่ไมเคยเห็นนี้ จึงไหวพระบาท
ของพระองค นี้เปนการไหวครั้งที่สาม ของหมอมฉัน.
ก็เมื่อพระราชาถวายบังคมแลว เจาศากยะแมองคเดียว ชือ่ วาเปน
ผูสามารถทรงยืนอยูโดยไมถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจามิไดมีเลย เจาศากยะทั้งปวงพากันถวายบังคมทั้งสิ้น.
พระผูมีพระภาคเจาทรงใหพระญาติทั้งหลายถวายบังคมดวยประการ
ฉะนี้แลว เสด็จลงจากอากาศ ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งแลว ไดมีการประชุมพระญาติอันถึงจุด
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สุดยอด เจาศากยะทั้งปวงเปนผูมีจิตแนวแนประทับนั่งแลว. ลําดับนั้น
มหาเมฆไดยังฝนโบกขรพรรษใหตกลงมา น้ําสีแดงไหลไปขางลาง ผู
ตองการใหเปยกเทานั้น จึงจะเปยก สําหรับผูไมประสงคจะใหเปยก น้ํา
แมแตหยาดเดียวก็ไมตกลงบนรางกาย. เจาศากยะทั้งปวงเห็นดังนั้น เปน
ผูมีจิตอัศจรรยไมเคยมี จึงสั่งสนทนากันขึ้นวา โอ ! นาอัศจรรย โอ !
ไมเคยมี.
พระศาสดาตรัสวา ฝนโบกขรพรรษตกลงในสมาคมแหงพระญาติ
ของเราแตในบัดนี้เทานั้นก็หามิได แมในอดีตกาลก็ไดตกแลว จึงตรัส
เวสสันดรชาดก เพราะเหตุเกิดเรื่องนี้ขึ้น. เจาศากยะทั้งปวงไดฟงพระธรรมกถาแลว เสด็จลุกขึ้นถวายบังคมแลวเสด็จหลีกไป. พระราชาหรือ
มหาอํามาตยของพระราชาแมแตผูเดียว ชื่อวากราบทูลวา พระองคทั้งหมด
ขอจงรับภิกษาของขาพระองคทั้งหลายดังนี้ แลวจึงไป ยอมไมมี.
วันรุงขึ้น พระศาสดาอันภิกษุสองหมื่นแวดลอม เสด็จเขาไป
บิณฑบาตยังกรุงกบิลพัสดุ ใครๆ ไมไปนิมนตพระองค หรือไมรับบาตร.
พระผูมีพระภาคเจาประทับยืนที่ธรณีประตูนั้นแล ทรงพระรําพึงวา พระพุทธเจาทั้งหลายในปางกอน เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในเมืองของสกุลอยางไร
หนอ คือเสด็จไปยังเรือนของพวกอิสรชนโดยขามลําดับ หรือวาเสด็จ
เที่ยวไปตามลําดับตรอก ลําดับนั้น ไมไดทรงเห็นแมพระพุทธเจาสักองค
หนึ่งเสด็จไปโดยขามลําดับ จึงทรงดําริวา บัดนี้ แมเราก็ควรประคับ
ประคองวงศของพระพุทธเจาเหลานั้น เฉพาะบัดนี้เทานั้น และตอไป
สาวกทั้งหลายของเรา เมื่อสําเหนียกตามเราอยูนั่นแล จักไดบําเพ็ญ
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ปณฑจาริกวัตร คือถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ดังนี้แลวจึงเสด็จ
เที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอก เริ่มตัง้ แตเรือนที่ตั้งอยูในที่สุดไป. มหาชนโจษขานกันวา ไดขาววา สิทธัตถกุมารผูเปนเจานายเที่ยวไปเพื่อกอน
ขาว จึงเปดหนาตางในปราสาทชั้น ๒ และชั้น ๓ เปนตน ไดเปนผู
ขวนขวายเพื่อจะดู.
ฝายพระเทวีพระมารดาของพระราหุล ทรงดําริวา นัยวา พระลูกเจา
เสด็จเที่ยวไปในพระนครนี้แหละดวยวอทองเปนตน โดยราชานุภาพยิ่ง
ใหญ มาบัดนี้ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ. ถือกระเบื้องเสด็จ
เที่ยวไปเพื่อกอนขาว จะงามหรือหนอ จึงทรงเปดพระแกลทอดพระเนตร
ดู ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงยังถนนในพระนครใหสวาง ดวยพระรัศมีแหงพระสรีระอันเรื่องรองดวยแสงสีตางๆ ไพโรจนงดงามดวยพุทธสิริอันหาอุปมามิได ประดับดวยพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ สดใส
ดวยพระอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ ตามประชิดลอมรอบดวยพระรัศมีดาน
ละวา จึงทรงชมเชยตั้งแตพระอุณหิส (ไดแกสวนที่เลยหนาผากไป) จน
ถึงพื้นพระบาท ดวยคาถาชื่อวานรสีหคาถา ๑๐ คาถามีอาทิอยางนี้วา
พระผูนรสีหะ มีพระเกสาเปนลอนออนดําสนิท มีพื้น
พระนลาตปราศจากมลทินดุจพระอาทิตย มีพระนาสิกโคง
ออนยาวพอเหมาะ มีขายพระรัศมีแผซานไป ดังนี้.
แลวกราบทูลแดพระราชาวา พระโอรสของพระองคเสด็จเที่ยวไป
เพื่อกอนขาว. พระราชาสลดพระทัย เอาพระหัตถจัดผาสาฎกใหเรียบรอย
พลางรีบดวนเสด็จออก รีบเสด็จดําเนินไปประทับยืนเบื้องพระพักตรของ
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พระผูมีพระภาคเจาแลวตรัสวา ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะเหตุไร
พระองคจึงทรงกระทําหมอมฉันใหไดอาย เพื่ออะไรจึงเสด็จเที่ยวไปเพื่อ
กอนขาว ทําไมพระองคจึงทรงกระทําความสําคัญวา ภิกษุมีประมาณ
เทานี้ไมอาจไดภัตตาหาร.
พระศาสดาตรัสวา. มหาบพิตร นี้เปนการประพฤติตามวงศของ
อาตมภาพ
พระราชาตรัสวา ขาแตพระองคผูเจริญ ชื่อวาวงศของเราทั้งหลาย
เปนวงศกษัตริยมหาสมมตราช ก็วงศกษัตริยมหาสมมตราชนี้ ยอมไมมี
กษัตริยสักพระองคเดียว ชื่อวาผูเที่ยวไปเพื่อภิกษา.
พระศาสดาตรัสวา มหาบพิตร ชื่อวาวงศกษัตริยนี้ เปนวงศของ
พระองค สวนชื่อวาพุทธวงศนี้ คือพระทีปงกร พระโกณฑัญญะ ฯลฯ
พระกัสสปเปนวงศของอาตมภาพ ก็พระพุทธเจาทั้งหลายเหลานี้และอื่นๆ
นับไดหลายพัน ไดสําเร็จการเลี้ยงพระชนมชีพดวยการเที่ยวภิกขาจาร
เทานั้น ทั้งที่ประทับยืนอยูในระหวางถนนนั่นแล ไดตรัสพระคาถานี้วา
บุคคลไมควรประมาทในกอนขาวที่ตนพึงลุกขึ้นยืนรับ พึง
ประพฤติธรรมใหสุจริต บุคคลผูประพฤติธรรมเปนปกติ ยอม
อยูเปนสุขทั้งในโลกนี้และโลกหนา ดังนี้.
ในเวลาจบพระคาถา พระราชาทรงดํารงอยูในพระโสดาปตติผล. ไดทรง
สดับคาถานี้วา
บุคคลพึงประพฤติธรรมใหสุจริต ไมพึงประพฤติธรรมนั้น
ใหทุจริตผูประพฤติธรรมเปนปกติ ยอมอยูเปนสุขทั้งในโลกนี้
และโลกหนา ดังนี้.
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ไดดํารงอยูในพระสกทาคามิผล ทรงสดับมหาธัมมปาลชาดก ไดดํารง
อยูในพระอนาคามิผล ในสมัยใกลจะสวรรคต ทรงบรรทมบนพระที่
สิริไสยาสนภายใตเศวตฉัตรนั้นแล ไดบรรลุพระอรหัต. กิจในการตาม
ประกอบปธานความเพียรดวยการอยูปา มิไดมีแกพระราชา.
ก็พระราชานั้น ครั้นทรงกระทําใหแจงพระโสดาปตติผลแลวแล
ทรงรับบาตรของพระผูมีพระภาคเจา ทรงนําพระผูมีพระภาคเจาพรอมทั้ง
บริษัทขึ้นสูมหาปราสาท ทรงอังคาสดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต.
ในเวลาเสร็จภัตกิจ นางสนมทั้งปวงพากันมาถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ยกเวนพระมารดาพระราหุล. ก็พระมารดาพระราหุลนั้น แมปริวารชนจะกราบทูลวา ขอพระองคจงเสด็จไปถวายบังคมพระลูกเจา ก็ตรัสวา
ถาคุณความดีของเรามีอยู
พระลูกเจาจักเสด็จมายังสํานักของเราดวย
พระองคเอง พระองคเสด็จมานั้นแหละ เราจึงจะถวายบังคม ครั้นตรัส
ดังนี้แลวก็มิไดเสด็จไป.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงใหพระราชารับบาตรแลว ไดเสด็จไป
ยังหองอันมีสิริ ของพระราชธิดา พรอมกับพระอัครสาวกทั้งสองแลว
ตรัสวา พระราชธิดาเมื่อไหวตามชอบใจอยู ไมควรกลาวอะไร แลว
ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดถวาย. พระราชธิดารีบเสด็จมาแลวจับขอ
พระบาท กลิ้งเกลือกพระเศียรที่หลังพระบาทแลว ถวายบังคมตามพระอัธยาศัย. พระราชาตรัสคุณสมบัติมีความรักและความนับถือมากเปนตน
ในพระผูมีพระภาคเจา ของพระราชธิดาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธิดา
ของหมอมฉันไดสดับวา พระองคทรงนุงหมผากาสายะ ตั้งแตนั้นก็เปน
ผูนุงหมผาสายะ ไดสดับวา พระองคเสวยพระกระยาหารหนเดียว ก็เปน
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ผูเสวยภัตหนเดียวบาง ไดสดับวา พระองคละเลิกที่นอนใหญ ก็บรรทม
บนเตียงนอยอันขึงดวยแผนผา ทราบวา พระองคทรงเวนจากดอกไมและ
ของหอมเปนตน ก็งดเวนดอกไมและของหอมบาง เมื่อพระญาติทั้งหลาย
สงขาวมาวา เราทั้งหลายจักปรนนิบัติ ก็มิไดเหลียวแลพระญาติเหลานั้น
แมพระองคเดียว ขาแตพระองคผูเจริญ พระธิดาของหมอมฉันเพียบพรอม
ดวยคุณสมบัติอยางนี้. พระศาสดาตรัสวา มหาบพิตร ขอที่พระราชธิดา
ที่พระองครักษาอยูในบัดนี้ รักษาตนไดในเมื่อญาณแกกลาแลว ไมนา
อัศจรรย เมื่อกอน พระราชธิดานี้ไมมีการอารักขา เที่ยวอยูท ี่เชิงเขาก็
ยังรักษาตนได ในเมื่อญาณทั้งที่ยังไมแกกลา ดังนี้แลวตรัส จันทกินรีชาดก แลวทรงลุกขึ้นจากอาสนะเสด็จหลีกไป.
ก็ในวันรุงขึ้น เมือ่ งานวิวาหมงคลเนื่องในการเสด็จเขาพระตําหนัก
อภิเษกของนันทราชกุมารกําลังเปนไปอยู พระศาสดาเสด็จไปยังตําหนัก
ของนันทราชกุมารนั้น ทรงใหพระกุมารถือบาตร มีพระประสงคจะให
บวช ตรัสเรื่องมงคลแลวทรงลุกจากอาสนะเสด็จหลีกไป. นางชนบทกัลยาณี เห็นพระกุมารกําลังเสด็จไป จึงทูลวา ขาแตพระลูกเจา ขอ
พระองคจงกลับมาโดยดวน แลวชะเงอแลดู. นันทกุมารนั้นไมอาจทูลกะ
พระผูมีพระภาคเจาวา ขอพระองคทรงรับบาตร จึงไดเสด็จไปยังพระวิหารเหมือนกัน. นันทกุมารไมปรารถนาเลย พระผูมีพระภาคเจาก็ทรง
ใหบวชแลว. พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปเมืองกบิลพัสดุ ทรงใหนันทะ
บวชในวันที่ ๓ ดวยประการฉะนี้.
ในวันที่ ๗ แมพระมารดาของพระราหุล ก็ทรงแตงองคพระกุมาร
แลวสงไปยังสํานักของพระผูมีพระภาคเจาวา นี่แนะพอ เจาจงดูพระสมณะ
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นั้น ซึ่งมีวรรณแหงรูปดังรูปพรหม มีวรรณดังทองคํา หอมลอมดวย
สมณะสองหมื่นรูป พระสมณะนี้เปนบิดาของเจา พระสมณะนั่นมีขุมทรัพย
ใหญ จําเดิมแตพระสมณะนั้น ออกบวชแลว แมไมเห็นขุมทรัพยเหลานั้น
เจาจงไปขอมรดกกะพระสมณะนั้นวา ขาแตพระบิดา ขาพระองคเปน
กุมาร ไดรบั อภิเษกแลวจักไดเปนจักรพรรดิ ขาพระองคตองการทรัพย
ขอพระองคจงประทานทรัพยแกขาพระองค เพราะบุตรยอมเปนเจาของ
ทรัพยมรดกของบิดา และพระกุมารก็ไดไปยังสํานักของพระผูมีพระภาคเจา
นั่นแล ไดความรักในฐานเปนบิดา มีจิตใจราเริง กราบทูลวา ขาแต
พระสมณะ รมเงาของพระองคเปนสุข แลวไดยืนตรัสถอยคําอื่น ๆ และ
ถอยคําอันสมควรแกตนเปนอันมาก. พระผูมีพระภาคเจาทรงทําภัตกิจแลว
ตรัสอนุโมทนาเสร็จแลว ทรงลุกจากอาสนะเสด็จหลีกไป. ฝายพระกุมาร
กราบทูลวา ขาแตพระสมณะ ขอพระองคจงประทานทรัพยมรดกแก
ขาพระองค ขาแตพระสมณะ ขอพระองคจงประทานทรัพยมรดกแก
ขาพระองค แลวติดตามพระผูมีพระภาคเจาไป. พระผูมีพระภาคเจาไมให
พระกุมารกลับ แมปริวารชนก็ไมอาจยังพระกุมารผูเสด็จไปกับพระผูมีพระภาคเจาใหกลับได. พระกุมารนั้นไดไปยังพระอารามนั้นแล พรอม
กับพระผูมีพระภาคเจาดวยประการดังนี้.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา กุมารนี้ปรารถนา
ทรัพยอันเปนของบิดา ซึ่งเปนไปตามวัฏฏะ มีแตความคับแคน เอาเถอะ
เราจะใหอริยทรัพย ๗ ประการ ซึ่งเราไดเฉพาะที่โพธิมัณฑแกกุมารนี้
เราจะทํากุมารนั้นใหเปนเจาของทรัพยมรดกอันเปนโลกุตระ จึงตรัสเรียก
ทานพระสารีบุตรมาวา สารีบุตร ถาอยางนั้น ทานจงใหราหุลกุมารบวช.
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พระเถระใหราหุลกุมารนั้นบวชแลว ก็แหละเมื่อพระกุมารบวชแลว ความ
ทุกขมีประมาณยิ่งเกิดขึ้นแกพระราชา. พระองคเมื่อไมอาจทรงอดกลั้น
ความทุกขนั้นได จึงเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ตรัสขอพรวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ดังหมอมฉันขอโอกาส พระผูเปนเจาทั้งหลาย ไมพึง
บวชบุตรที่บิดามารดายังไมอนุญาต. พระผูมีพระภาคเจาทรงใหพรแกทาว
เธอ ในวันรุงขึ้นทรงกระทําภัตกิจในพระราชนิเวศน เมือ่ พระราชา
ประทับนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ในคราวที่
พระองคทรงทําทุกรกิริยา เทวดาตนหนึ่งเขามาหาหมอมฉัน กลาววา
พระโอรสของพระองคสวรรคตแลว หมอมฉันไมเชื่อคําของเทวดานั้น
ไดหามเทวดานั้นวา บุตรของเรา ยังไมบรรลุพระสัมโพธิญาณจะยังไม
ตาย ดังนี้ จึงตรัสวา บัดนี้ พระองคจักทรงเชื่อไดอยางไร แมในกาล
กอน คนเอากระดูกมาแสดงแลวกลาววา บุตรของทานตายแลว พระองค
ก็ยังไมทรงเชื่อ ดังนี้แลวตรัส มหาธรรมปาลชาดก เพราะเหตุเกิด
เรื่องนี้ขึ้น ในเวลาจบพระกถา พระราชาทรงดํารงอยูในอนาคามิผล.
พระผูมีพระภาคเจาทรงใหพระบิดาดํารงอยูในผลทั้ง ๓ ดวยประการ
ดังนี้แลว อันหมูภิกษุหอมลอมแลวเสด็จไปยังกรุงราชคฤหอีก ทรง
ประทับอยูที่ปาสีตวัน. สมัยนั้น ทานอนาถบิณฑิกคหบดี เอาเกวียน
๕๐๐ เลมบรรทุกสินคาไปยังกรุงราชคฤห ไดไปยังเรือนของเศรษฐีผูเปน
สหายรักของคน ไดสดับวา พระผูมีพระภาคพุทธเจา อุบัติขึ้นในกรุงราชคฤหนั้น ในเวลาใกลรุงจัด จึงเขาไปเฝาพระศาสดา ทางประตูที่เปด
ดวยเทวานุภาพ ฟงธรรมแลวตั้งอยูในโสดาปตติผล ในวันที่สองไดถวาย
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มหาทานแกพระสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธาน ไดกราบทูลขอให
พระศาสดาทรงรับปฏิญญา เพื่อตองการเสด็จมายังนครสาวัตถี ในระหวาง
ทางในที่ ๔๕ โยชน ไดใหทรัพยหนึ่งแสนสรางวิหารในที่ทุก ๆ หนึ่ง
โยชน แลวซื้อสวนของเจาเชตดวยเงิน ๑๘ โกฏิ โดยเอาเงินโกฏิปูจน
เต็มเนื้อที่ แลวเริ่มการกอสราง. ทานอนาถบิณฑิกคหบดีนั้นใหสราง
วิหารอันเปนที่รื่นรมยใจในภูมิภาคอันนารื่นรมย ดวยการบริจาคเงิน ๑๘
โกฏิ คือใหสรางพระคันธกุฎีเพื่อพระทศพลในทามกลาง ใหสรางเสนาสนะที่เหลือ เชนกุฎีเดี่ยว กุฎีคู กุฎีทรงกลม ศาลาหลังยาว ศาลาสั้น
และปะรําเปนตน และสระโบกขรณี ที่จงกรม ที่พักกลางคืน และที่พัก
กลางวัน ในอาวาสอันเปนที่อยูแหงหนึ่ง โดยแยกเปนสวนบุคคลสําหรับ
พระมหาเถระ ๘๐ รายลอมพระคันธกุฎีนั้น เสร็จแลวสงทูตไปนิมนต
พระทศพลใหเสด็จมา. พระศาสดาทรงสดับคําของทูตนั้นแลว มีภิกษุสงฆ
หมูใหญเปนบริวาร เสด็จออกจากกรุงราชคฤห เสด็จถึงนครสาวัตถีโดย
ลําดับ.
ฝายทานมหาเศรษฐี ก็ตระเตรียมการฉลองพระวิหาร ในวันที่
พระตถาคตเสด็จเขาพระเชตวัน ไดแตงตัวบุตรดวยเครื่องประดับทุกอยาง
แลวสงไปพรอมกับกุมาร ๕๐๐ คน ผูตกแตงประดับประดาแลวเหมือนกัน
บุตรของเศรษฐีนั้นพรอมดวยบริวาร ถือธง ๕๐๐ คันอันเรืองรองดวยผา
๕ สี อยูขางหนาของพระทศพล ธิดาของเศรษฐี ๒ คน คือนางมหา
สุภัททา และนางจูฬสุภัททา พรอมกับกุมาริกา ๕๐๐ นาง ถือหมอเต็ม
น้ํา ออกเดินไปขางหลังของกุมารเหลานั้น ภริยาของเศรษฐีประดับดวย
เครื่องอลังการทั้งปวง พรอมกับมาตุคาม ๕๐๐ นาง ถือถาดมีของเต็ม
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ออกเดินไปขางหลังของกุมาริกาเหลานั้น. ทานมหาเศรษฐีนุงหมผาใหม
พรอมกับเศรษฐี ๕๐๐ คน ผูนุงหมดวยผาใหมเหมือนกัน มุงไปเฉพาะ
พระผูมีพระภาคเจา เบื้องหลังของคนทั้งหมด. พระผูมีพระภาคเจาทรง
กระทําอุบาสกบริษัทนี้ไวเบื้องหนา อันภิกษุสงฆหมูใหญแวดลอม ทรง
กระทําระหวางปาใหเปนดุจราดรดดวยการราดดวยน้ําทอง ดวยพระรัศมี
จากพระสรีระของพระองค จึงเสด็จเขาพระเชตวันวิหาร ดวยพุทธลีลา
อันหาที่สุดมิได ดวยพุทธสิริอันหาประมาณมิได.
ลําดับนั้น ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจะปฏิบัติในวิหารนี้อยางไร ? พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนคหบดี ถาอยางนั้นทานจงใหประดิษฐานวิหาร
นี้ เพื่อภิกษุสงฆผูอยูในทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มาแลวและยังไมมา ทานมหาเศรษฐีรับพระพุทธฎีกาวา ดีแลวพระเจาขา แลวถือเตาน้ําทองคําหลั่งน้ํา
ใหตกลงเหนือพระหัตถของพระทศพล แลวไดถวายดวยคําวา ขาพระองค
ขอถวายพระเชตวันวิหารนี้แกภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธานซึ่งอยู
ในทิศทั้ง ๔ ผูมาแลวและที่ยังไมไดมา. พระศาสดาทรงรับพระวิหารแลว
เมื่อจะทรงกระทําอนุโมทนา ไดตรัสอานิสงสการถวายวิหารวา
เสนาสนะยอมปองกันความหนาวและความรอน แตนั้น
ยอมปองกันเนื้อราย งู ยุง น้ําคาง และฝน แตนั้นยอมปองกัน
ลม และแดดอันกลา ที่เกิดขึ้นแลวยอมบรรเทาไป. การถวาย
วิหารแกสงฆเพื่อเรนอยู เพื่อความสุข เพื่อเพงพิจารณา และ
เพื่อเห็นแจง พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา เปนทานอันเลิศ.
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เพราะเหตุนั้นแล บุรุษผูเปนบัณฑิต เมื่อเล็งเห็นประโยชน
ของตน พึงสรางวิหารอันรื่นรมย ถวายใหเปนที่อยูในภิกษุผู
เปนพหูสูตเถิด.
อนึ่ง พึงถวายขาว น้ํา ผา และเสนาสนะแกทานเหลา
นั้น ดวยใจอันเลื่อมใสในทานผูป ฏิบัติตรง. เขาผูถวายวิหาร
รูธรรมใดในโลกนี้แลว จะเปนผูไ มมีอาสวะปรินิพพาน ทาน
เหลานัน้ ยอมแสดงธรรมนั้น อันเปนเครื่องบรรเทาทุกขทั้งปวง
แกเขา.
จําเดิมแตวันที่สองไป ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เริ่มการฉลอง
วิหาร. การฉลองวิหารของนางวิสาขา ๔ เดือนเสร็จ สวนการฉลองวิหาร
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ๙ เดือนเสร็จ. แมในการฉลองวิหาร ก็สิ้น
ทรัพยไปถึง ๑๘ โกฏิทีเดียว. เฉพาะวิหารอยางเดียวเทานั้น ทานได
บริจาคทรัพยนับได ๕๔ โกฏิ ดวยประการฉะนี้.
ก็ในอดีตกาล ในสมัยของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา วิปสสี
เศรษฐีชื่อวา ปุนัพพสุมิตตะ ซื้อที่โดยการปูลาดอิฐทองคํา สรางสังฆารามประมาณหนึ่งโยชน ลงในที่นั้นนั่นแหละ.
ในสมัยของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา สิขี เศรษฐีชื่อ สิร-ิ
วัฑฒะ ซื้อที่โดยการปูลาดผาลทองคํา แลวใหสรางสังฆารามมีประมาณ ๓
คาวุต ลงในที่นั้นนั่นแหละ.
ในสมัยของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา เวสสภู เศรษฐีชื่อวา
โสตถิยะ ซื้อที่โดยปูลาดรอยเทาชางทองคํา แลวสรางสังฆารามมี
ประมาณกึ่งโยชน ลงในที่นั้นนั่นแหละ.
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ในสมัยของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา กกุสันธะ เศรษฐีชื่อวา
อัจจุตะ ซื้อที่โดยการปูลาดอิฐทองคํา แลวสรางสังฆารามมีประมาณหนึ่ง
คาวุต ลงในที่นั้นนั่นแหละ.
ในสมัยของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา โกนาคมนะ เศรษฐี
ชื่อวา อุคคะ ซื้อที่โดยการปูลาดเตาทองคํา แลวสรางสังฆารามมีประมาณ
กึ่งคาวุต ลงในที่นั้นนั่นแหละ.
ในสมัยของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา กัสสปะ เศรษฐีชื่อวา
สุมังคละ ซือ้ ที่โดยการปูลาดไมเทาทองคํา แลวสรางสังฆารามมีประมาณ
๖ กรีส ลงในที่นั้นนั่นแหละ.
แตในสมัยของพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย เศรษฐีชื่อวา
อนาถบิณฑิกะ ซื้อที่โดยการปูลาดทรัพยโกฏิกหาปณะ แลวสรางสังฆาราม
มีประมาณ ๘ กรีส ลงในที่นั้นนั่นแหละ. ไดยินวา สถานที่นี้เปนสถานที่
ที่พระพุทธเจาทุกพระองคมิไดทรงละเลยทีเดียว.
ตั้งแตบรรลุพระสัพพัญุตญาณที่มหาโพธิมัณฑ จนกระทั่งถึงเตียง
มหาปรินิพพาน พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ สถานที่ใด ๆ สถานที่
นี้นั้น พึงทราบวา ชื่อวา สันติเกนิทาน ดวยประการฉะนี้.
จบนิทานกถา
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พรรณนาอัพภันตรนิทาน
ศัพทวา อถ ในคาถานี้วา
ลําดับนี้ ทานทั้งหลายผูมีใจบริสุทธิ์ จงสดับพุทธาปทาน
วา เราเปนพระธรรมราชาสมบูรณดวยบารมี ๓๐ ถวน ซึ่ง
ใคร ๆ นับไมได ดังนี้.
เปนบทนิบาตใชในอรรถวา แสดงลําดับแหงอธิการ คือ เปนบทนิบาต
ที่ประกอบดวยวิภัตติ ในบรรดานิบาตทั้งสอง ที่ประกอบดวยวิภัตติ และ
ไมประกอบวิภัตติ. อีกอยางหนึ่ง
อถ ศัพทเปนไปในอรรถวา อธิการ, มงคล, อรรถวา
สําเร็จ, อวธารณะ, อรรถวา ตอเนื่องกันไป, และอรรถวา
ปราศจากไป.
จริงอยางนั้น เพราะทานกลาวไววา
อธิการยอมบงบอกถึงกิจอันยิ่ง ฐานะอันยิ่ง และอรรถ
อันยิ่ง ทานกลาวไวโดยภาวะอันประเสริฐที่สุดและเจริญที่สุด
ดังนี้.
(เชื่อมความวา) ทานทั้งหลายจงฟงอปทาน (คือเหตุ) อันประกอบ
ดวย อถ ศัพทอันมีอธิการเปนอรรถ โดยเปนกิจอันยิ่งแหงบารมีธรรม
๓๐ ถวนของพระพุทธเจาทั้งหลาย คือ โดยภาวะอันประเสริฐที่สุดและเจริญ
ที่สุด. เชื่อมความวา ทานทั้งหลายจงฟงอปทานอันประกอบดวย อถ
ศัพทซึ่งมีมงคลเปนอรรถ โดยพระบาลีวา การบูชาผูควรบูชา นั่น
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เปนมงคลอันสูงสุด เพราะการบูชาพระโพธิสัตว ๓ จําพวกเปนมงคลโดย
สภาพ. เชือ่ มความวา ทานทั้งหลายจงฟงอปทานที่ประกอบดวย อถ
ศัพทอันมีความสําเร็จเปนอรรถ เพราะกิจแหงสมบัติของพระผูมีพระภาคเจาเปนตน สําเร็จแลวดวยพระอรหัตมรรค. เชือ่ มความวา ทานทั้งหลาย
จงฟงอปทานอันประกอบดวย อถ ศัพทอันมีอวธารณะเปนอรรถ คือมี
การหามเปนอรรถ เพราะพระพุทธเจาเปนตน ไมมีกุศลอื่นจากกุศลมี
อรหัตมรรคเปนตน. เชื่อมความวา ทานทั้งหลายจงฟงอปทานอันประกอบ
ดวย อถ ศัพทอันมี อนันตระ ความตอเนื่องกันเปนอรรถ เพราะทาน
รอยกรองไวติดตอกับการรอยกรองขุททกปาฐะ. เชื่อมความวา ทาน
ทั้งหลายจงฟงอปทานอันประกอบดวย อถ ศัพท ซึง่ มีการจากไปเปนอรรถ
เพราะเริ่มจากขุททกปาฐะนี้ไป.
ในบทวา พุทฺโธ พระพุทธเจา นี้ มีวิเคราะหดังตอไปนี้.
ชื่อวา พระพุทธเจา เพราะตรัสรูสัจจะทั้งหลาย.
ชื่อวา พระพุทธเจา เพราะยังหมูสัตวใหตรัสรู.
ชื่อวา พระพุทธเจา เพราะทรงเปนผูรูสิ่งทั้งปวง.
ชื่อวา พระพุทธเจา เพราะทรงหยั่งเห็นสิ่งทั้งปวง.
ชื่อวา พระพุทธเจา เพราะทรงเปนผูไมมีตนอื่นแนะนํา.
ชื่อวา พระพุทธเจา เพราะทรงเปนผูเบิกบาน.
ชื่อวา พระพุทธเจา เพราะสิ้นอาสวะแลว.
ชื่อวา พระพุทธเจา เพราะปราศจากอุปกิเลส.
ชื่อวา พระพุทธเจา เพราะการถือบวช.
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ชื่อวา พระพุทธเจา เพราะอรรถวาไมเปนที่สอง.
ชื่อวา พระพุทธเจา เพราะอรรถวาละตัณหาได.
ชื่อวา พระพุทธเจา เพราะเสด็จดําเนินทางเปนที่ไปอันเอก.
ชื่อวา พระพุทธเจา เพราะพระองคเดียวตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม.
ชื่อวา พระพุทธเจา เพราะทรงไดเฉพาะความรู เปนเหตุกําจัด
ความไมรูเสียได.
บททั้งสามคือ พุทฺธิ พุทฺธ โพโธ นี้ ไมมีความแตกตางกัน. ผา
เราเรียกวา ผาเขียว ผาแดง เพราะประกอบดวยสีเขียวเปนตน ฉันใด.
ชื่อวา พระพุทธเจา เพราะประกอบดวยคุณของพระพุทธเจา
ฉันนั้น.
อีกอยางหนึ่ง ญาณในมรรคทั้ง ๔ เรียกวา โพธิ, ญาณที่เรียกวา
โพธิ เพราะทําหมูกิเลส ๑,๕๐๐ ทั้งสิน้ ใหสิ้นไป ดวยญาณนั้นนั่นแหละ
แลวบรรลุพระนิพพาน. สมังคีบุคคลผูประกอบพรอมดวยญาณนั้น ชื่อวา
เปนพระพุทธเจา. แมพระปจเจกพุทธเจาก็ทํากิเลสทั้งปวงใหสิ้นไปดวย
ญาณนั้นเหมือนกัน แลวจึงบรรลุพระนิพพาน. ก็ญาณนั้นเทานั้นเปน
อปทาน คือเปนเหตุของพระสัมพุทธเจาเหลานั้น โดยเปนญาณอันยิ่งเฉพาะ.
ของพระพุทธเจาทั้งหลาย จึงชื่อวา พุทธาปทาน เพราะพระพุทธเจา
ทั้งหลายทรงบําเพ็ญบารมีมา ๔ อสงไขยแสนกัป จึงไดบรรลุพระโพธิญาณ
และเพราะทรงบรรลุอสาธารณญาณ มีอินทริยปโรปริยัตติญาณ มหากรุณาสมาบัติญาณ ยมกปาฏิหาริยญาณ สัพพัญุตญาณ อนาวรณญาณ
อาสยานุสยญาณเปนตน และเพราะทรงใหหมูสัตวนับไมถวนดื่มอมตธรรม
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ดวยพระธรรมเทศนา แมกัณฑเดียวแลวใหบรรลุพระนิพพาน.
ก็พุทธาปทานนั้นมี ๒ อยาง โดยเปนกุศลและอกุศล แตพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายไมสามารถจะทําอยางนั้นได แมเมื่อจะทําการสงเคราะห
ทายกผูถวายปจจัย มีขาวเปนตน ก็แสดงธรรมดวยคาถา ๒ คาถานี้
เทานั้นแหละวา
ขออิฐผลที่ทานอยากไดแลว ปรารถนาแลว จงสําเร็จโดย
เร็วพลัน ความดําริไวในใจจงเต็มที่ เหมือนพระจันทร
ในวันเพ็ญฉะนั้น.
ขออิฐผลที่ทานอยากไดแลว ปรารถนาแลว จงสําเร็จโดย
เร็วพลัน ความดําริในใจจงเต็มที่ เหมือนแกวมณี ชื่อโชติรส
ฉะนั้น ดังนี้.
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายแมจะแสดงธรรม ก็ไมอาจทําหมูสัตว
นับไมถวนใหตรัสรูได เพราะฉะนั้น จึงไมเปนเหมือนพระสัพพัญูพุทธเจา ตรัสรูไดเฉพาะโดยโดดเดี่ยว เพราะเหตุนั้น จึงชือ่ วา พระปจเจกพุทธเจา. อปทาน คือเหตุแหงพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ชื่อวา
ปจเจกพุทธาปทาน.
ชื่อวา เถระ เพราะดํารงอยูนาน.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา เถระ เพราะประกอบดวยคุณ มีศลี อาจาระ
และมัทวะความออนโยนเปนตน อันมั่นคงกวา.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา เถระ เพราะประกอบดวยคุณ คือศีล สมาธิ
ปญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ อันมั่นคงและประเสริฐ.
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อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา เถระ เพราะบรรลุพระนิพพาน คือสันติ
ที่นับวามั่นคงกวา ประณีต และยอดเยี่ยม.
อปทานของพระเถระทั้งหลาย ชื่อวา เถราปทาน.
ชื่อวา เถรี เพราะประกอบดวยตาทิคุณทั้งหลายเหมือนพระเถระ.
อปทานของพระเถรีทั้งหลาย ชื่อวา เถรีปทาน.
ในอปทานเหลานั้น พุทธาปทานมี ๕ อปทาน และ ๕ พระสูตร.
ดวยเหตุนั้น พระโบราณาจารยจึงกลาวไววา
อปทานที่ ๑ ซึง่ มี ๕ อปทาน และ ๕ พระสูตร นีช้ ื่อวา
พุทธาปทาน โดยอนุโลม.
แมปจเจกพุทธาปทานก็มี ๕ อปทาน และ ๕ พระสูตร. ดวยเหตุ
นั้น พระโบราณาจารยจึงกลาวไววา
อปทานที่ ๒ ซึ่งมี ๕ อปทาน และ๕ พระสูตร นี้ชอื่ วา
ปจเจกพุทธาปทาน โดยอนุโลม.
เถราปทานมี ๕๑๐ อปทาน วาโดยวรรค มี ๕๑ วรรค. ดวยเหตุ
นั้น พระโบราณาจารยจึงกลาวไววา
อปทานที่ ๓ ซึ่งมี ๕๐๐ อปทาน วาโดยวรรค มี ๕๑
วรรค นี้ชื่อวา เถราปทาน โดยอนุโลม.
เถรีอปทานมี ๔๐ อปทาน วาโดยวรรค มี ๔ วรรค. ดวยเหตุนั้น
พระโบราณาจารยจึงกลาวไววา
อปทานที่ ๔ ซึ่งมี ๔๐ อปทาน และมีวรรค ๔ วรรค นี้
ชื่อวา เถรีปทาน โดยอนุโลม.
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อปทาน ศัพท ในบทวา อปทาน นี้ ปรากฏวาใชในความหมาย
มีอาทิวา การณะ คหณะ อปคมนะ ปฏิปาฏิ และอักโกสนะ.
จริงอยางนั้น อปทาน ศัพทนี้ปรากฏวาใชในความหมายวา การณะ
คือเหตุ ไดในประโยคมีอาทิวา ขตฺติยาน อปทาน, พฺราหฺมณาน อปทาน
อธิบายวา เหตุแหงกษัตริยทั้งหลาย เหตุแหงพราหมณทั้งหลาย.
ปรากฏวาใชในความหมายวา คหณะ คือการถือ ไดในประโยคมี
อาทิวา อุปาสกาน อปทาน อธิบายวา อุบาสกทั้งหลายถือเอาดวยดี.
ปรากฏวาใชในความหมายวา อปคมนะ คือการจากไป ไดใน
ประโยคมีอาทิวา วาณิชาน อปทาน สุทฺทาน อปทาน อธิบายวา พวก
พอคาและพวกศูทรเหลานั้น พากันจากไปแตที่นั้น ๆ.
ปรากฏวาใชในความหมายวา ปฏิปาฏิ คือตามลําดับ ไดในประโยค
มีอาทิวา ภิกษุผูถือบิณฑบาตเปนวัตร ยอมเที่ยวไปเพื่อกอนขาว โดย
เที่ยวไปตามลําดับ อธิบายวา เที่ยวไปตามลําดับเรือน.
ปรากฏวาใชในความหมายวา อักโกสนะ คือ การดา ไดใน
ประโยคมีอาทิวา ยอมดาวา ชนเหลานี้ไปปราศ จากความเปนสมณะ ชน
เหลานั้นไปปราศ จากความเปนพราหมณ อธิบายวา ยอมดา ยอมบริภาษ.
แตในที่นี้ ปรากฏวาใชในความหมายวา การณะ คือเหตุ เพราะฉะนั้น อปทานของพระพุทธเจาเหลานั้น ชื่อวา พุทธาปทาน อธิบายวา
เหตุแหงพระพุทธเจาทั้งหลาย. พึงเห็นวา บารมี ๓๐ ถวนมีทานบารมี
เปนตน เปนเหตุของพระพุทธเจาทั้งหลายมิใชนอ ย อุปมาดังเมล็ดทราย
ในแมน้ําคงคา. มีการเชื่อมความวา บัดนี้ ทานทั้งหลายผูมีใจบริสุทธิ์
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จงสดับอปทานที่ประกอบในความหมายมีความหมายวา อธิการคือคุณที่
กระทําไวยิ่งใหญเปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุทฺธมานสา ความวา ทานทั้งหลาย
ผูเปนพระขีณาสพ ๕๐๐ องค ชื่อวาสุทธมานสา คือมีจิตบริสุทธิ์ผุดผอง
มีหฤทัยสะอาด เพราะทํากิเลส ๑,๕๐๐ ใหสิ้นไปดวยอรหัตมรรคญาณ
แลวดํารงอยู จงนั่งประชุมกันฟงอปทานในโรงธรรมนี้ อธิบายวา ทาน
ทั้งหลายจงเงี่ยโสดลงฟงกระทําไวในใจ.
ก็ในขอนี้พึงเห็นวา แมเมื่อปจเจกพุทธาปทาน เถราปทาน และ
เถรีอปทานจะมีอยู ทานก็ไมกลาววา อปทานานิ กลับกลาวคําวา อถ
พุทธาปทานานิ เหมือนเมื่อขันธยมก อายตนยมก ธาตุยมก สัจจยมก
สังขารยมก และอนุสยยมก แมจะมีอยูก็กลาววา มูลยมก ดวยอํานาจที่เปน
ประธาน และดวยอํานาจที่เปนเบื้องตน และเหมือนเมื่อสังฆาทิเสส ๑๓
อนิยต ๒ และนิสสัคคิยะ ๓๐ แมจะมีอยู ก็กลาววา ปาราชิกกัณฑ ดวย
อํานาจที่เปนประธาน และดวยอํานาจทีเปนเบื้องตน แมในที่นี้ ทานก็
กลาวไวโดยที่เปนประธานและเปนเบื้องตน.
เมื่อควรจะกลาววา สมฺมาสมฺพุทธฺ าปทานานิ แตทานทําการลบ
บทนิบาตวา สมฺมา ซึ่งบงบอกอรรถที่เปนตติยาวิภัตติ และบทอุปสรรค
วา ส ซึ่งบงบอกอรรถของศัพทวา สย โดยนิรุตตินัยวา วณฺณาคโม
ฯ เป ฯ ปฺจวิธ นิรุตฺต = นิรุตตมี ๕ ชนิด คือ ลงตัวอักษร ฯลฯ
หรือโดยสูตรวา เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ = ก็ในสนธิกิริโยปกรณเหลานั้น มีพฤทธิ์ ลบ ลงตัวอักษร ทําใหผิดจากของเดิม
และแปลงใหผิดตรงกันขาม ดังนี้ แลวถือเอาเฉพาะศัพทวา พุทฺธ อัน
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บงวาเปนกิตก แลวกลาววา พุทฺธาปทานานิ เพื่อสะดวกในการประพันธ
คาถา. เพราะฉะนั้น บทวา พุทฺธาปทานานิ มีความหมายวา อปทาน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา ดังนี้.
พรรณนาอัพภันตรนิทาน
ในวิสุทธขนวิลาสินี อรรถกถาอทาน
จบเพียงเทานี้
๑. พรรณนาพุทธาปทาน
บัดนี้ พระเถระมีความประสงคจะกลาวอรรถกถาอปทาน ในลําดับ
อัพภันตรนิทาน จึงกลาวไววา
อปทาน คืออปทานใด แสดงนัยอันวิจิตร พระอรหันตเจา
ทั้งหลาย สังคายนาไวในขุททกนิกาย บัดนี้ ถึงลําดับแหง
การสังวรรณนา เนื้อความแหงอปทานั้น ดังนี้.
กอนอื่น อปทานใดในคาถานั้น ยอมถึงการสงเคราะหลงในรส
อันเดียวกัน เพราะทานกลาวไววา พระพุทธพจนทั้งสิ้นมีรสคือวิมุตติ
เปนอันเดียวกัน, ยอมถึงการสงเคราะหลงในธรรมที่ทานสงเคราะหไว ๒
สวน ดวยอํานาจธรรมและวินัย, ในบรรดาปฐมพุทธพจน มัชฌิมพุทธพจน และปจฉิมพุทธพจน ยอมถึงการสงเคราะหลงในมัชฌิมพุทธพจน, ในบรรดาพระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก ยอมถึงการสงเคราะหลงในพระสุตตันตปฎก, ในบรรดานิกาย ๕
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คือ ทีฆนิกา มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตรนิกาย และขุททกนิกาย ยอมถึงการสงเคราะหลงในขุททกนิกาย, ในบรรดานวังคสัตถุศาสน
คือ สุตตะ เคยยะ ไวยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ ทานสงเคราะหลงในคาถา. ในบรรดาธรรมขันธ
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ซึ่งทานพระอานนทกลาวไวอยางนี้วา
ธรรมเหลาใดทีค่ ลองปากขึ้นใจของขาพเจา ธรรมเหลานั้น
มี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ คือที่ขาพเจาเรียกจากพระพุทธเจา
๘๒,๐๐๐ เรียนจากภิกษุ ๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ ดังนี้.
เปนอันสงเคราะหลงใน ๒-๓ พระธรรมขันธ.
บัดนี้ ทานเมื่อจะแสดงอปทานนั้น จึงกลาววา พระพุทธเจาผูเปน
พระธรรมราชาสมบูรณดวยบารมี ๓๐ ถวน มีจํานวนนับไมถวน ดังนี้.
ในคําเหลานั้นมีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บารมี ๑๐ ถวนนั่นเอง จัดเปนบารมี ๓๐ ถวน ดวยอํานาจบารมี
๑๐ อุปบารมี ๑๐ และปรมัตถบารมี ๑๐ โดยเปนอยางต่ํา อยางกลาง
และอยางสูง. ผูบริบรู ณดี คือผูสมบูรณ ประกอบ พรอมพรัง่ บรรลุ
ประกอบพรอมดวยบารมี ๑๐ ถวนนัน้ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ผูสมบูรณ
ดวยบารมี ๓๐ ถวน. ชือ่ วา ราชา เพราะยังหมูสัตวผูอยูในสกลโลกทั้ง ๓
และกายของตนใหยินดี คือไหยึดติดดวยพรหมวิหารสมาบัติ ๔ คือ
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา หรือดวยความเปนผูมีจิตเปนอันเดียว
ดวยธรรมเครื่องอยูแหงผลสมาบัติ, พระราชาโดยธรรม ชื่อวา
พระธรรมราชา, พระพุทธเจาทั้งหลายเปนอยางนี้. อธิบายวา พระพุทธ-
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เจาผูเปนพระธรรมราชาที่ลวงไปแลว คือ จากไปแลว ดับแลว ถึงการ
ตั้งอยูไมไดแลว มีจํานวนนับไมได คือเวนจากการนับ ดวยอํานาจจํานวน
สิบ รอย พัน หมื่น แสน ลาน โกฏิ ปโกฏิ โกฏิปโกฏิ นหุต นินนหุต
อักโขภินี พินทุ อัพพุทะ นิรัพพุทะ อหหะ อพพะ อฏฏะ โสคันธิกะ
อุปปละ กุมทุ ะ ปุณฑริกะ ปทุมะ กถามะ มหากถานะ และอสังเขยยะ .
พระผูมีพระภาคเจา อันพระอานนทเถระทูลถามถึงอธิการที่พระองค
ผูเปนพระโพธิสัตวทรงทําไว ในอดีตพระพุทธเจาเหลานั้น และสมภาร
ที่พระองคเปนพระเจาจักรพรรดิทรงทําไว จึงตรัสคํามีอาทิวา สมฺโพธึ
พุทฺธเสฏาน ดังนี้. อธิบายวา ดูกอนอานนทผูเจริญ เธอจงฟงอปทาน
ของเรา. เชือ่ มความวา ดูกอนอานนท ในกาลกอน คือในกาลบําเพ็ญ
โพธิสมภาร เราเปนพระเจาจักรพรรดิ อภิวาทดวยเศียรเกลาซึ่งพระสัมโพธิญาณ คือจตุสัจมรรคญาณ หรือพระสัพพัญุตญาณ ของพระพุทธเจาทั้งหลายผูประเสริฐ คือผูแทงตลอดสัจจะ ๔. อธิบายวา เราเอา
นิ้ว ๑๐ นิ้ว คือฝามือทั้งสองนมัสการ คือไหวพระพุทธเจาทั้งหลายผูเปน
นายกของโลก คือผูเปนใหญในโลก พรอมทั้งพระสงฆ คือเปนไปกับ
สงฆสาวก แลวอภิวาทดวยเศียร คือดวยศีรษะ คือกระทําการสรรเสริญ
ดวยความเต็มใจ แลวกระทําการนอบนอมอยู.
บทวา ยาวตา พุทฺธเขตฺเตสุ ความวา รัตนะทั้ง ๗ มีแกวไพฑูรย
เปนตนที่ตั้งอยูในอากาศ คือที่อยูในอากาศ ที่ตั้งอยูบนภาคพื้น คือที่อยู
บนพื้นของแผนดิน นับไมถวน คือนับไมได มีอยูเพียงใด คือมีประมาณ
๑

๑. เปนวิธีนับในคัมภีรทางศาสนา โปรดดูคําอธิบายในหนังสือภิธานัปปทีปกา หนา ๑๓๔.
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เทาใด ในพุทธเขตในหมื่นจักรวาล เราเอาใจคือจิตประมวลมาซึ่งรัตนะ
ทั้งหมดนั้น คือจักอธิษฐานจิตนํามาดวยดี อธิบายวา เราจะกระทําให
เปนกองรอบ ๆ ปราสาทของเรา.
บทวา ตตฺถ รูปยภูมิย ความวา นิรมิตพื้นอันสําเร็จดวยรูปยะ คือ
สําเร็จดวยเงิน ในปราสาทหลายชั้นนั้น, อธิบายวา เรานิรมิตปราสาท
หลายรอยชัน้ อันลวนแลวดวยรัตนะ คือสําเร็จดวยรัตนะ ๗ สูงคือพุงขึ้น
เดนอยูในทองฟา คือโชติชวงอยูในอากาศ.
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะพรรณนาปราสาทนั้นเทานั้น จึงตรัสวา
วิจิตฺตถมฺภ ดังนี้ เปนตน. เชื่อมความวา ปราสาทใหยกเสามีสีดังแกวลาย
เปนตนมิใชนอย วิจิตรงดงาม ทําไวอยางดี คือสรางไวดีถูกลักษณะ
จัดแบงไวเรียบรอยโดยเปนสวนสูงและสวนกวาง ชื่อวา ควรมีคามาก
เพราะนิรมิตเสาคายอันมีคาหลายรอยโกฏิไว. ปราสาทวิเศษอยางไรอีก
บาง? คือปราสาทมีขื่ออันสําเร็จดวยทอง ไดแก ประกอบดวยขื่อและ
คันทวยอันทําดวยทอง ประดับแลว คืองดงามดวยนกกะเรียนและฉัตร
ที่ยกขึ้นในปราสาทนั้น.
เมื่อจะทรงพรรณนาความงามของปราสาทโดยเฉพาะซ้ําอีก จึงตรัส
วา ปมา เวฬุริยา ภูมิ ดังนี้ เปนตน . ความวา ปราสาทซึ่งมีพื้นหลาย
รอยชั้นนั้นงดงาม คือนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เสมอเหมือนหมอก
คือ เชนกับหลืบเมฆฝน ปราศจากมลทิน คือไมมีมลทิน มีสีเขียว สําเร็จ
ดวยแกวไพฑูรย อธิบายวา พื้นชัน้ แรกดารดาษ คือสะพรั่งดวยกอบัว
และดอกปทุมที่เกิดในน้ํา งดงามดวยกาญจนภูมิ คือพื้นทองอันประเสริฐ
คือสูงสุด.
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อธิบายวา พื้นปราสาทนั้นนั่นแล บางชั้นเปนสวนของแกว
ประพาฬ คือเปนโกฏฐาสของแกวประพาฬ มีสดี ังแกวประพาฬ พื้นบาง
ชั้นแดง คือมีสีแดง พื้นบางชั้นงาม คือเปนที่ดื่มด่ําใจ มีแสงสวางดังสี
แมลงคอมทอง คือเปลงรัศมีอยู พื้นบางชั้นสองแสงไปทั้ง ๑๐ ทิศ.
ในปราสาทนั้น มีปอมและศิลาติดหนามุขที่จัดไวดีแลว คือจัดไว
เรียบรอย มีสีหบัญชรและสีหทวารที่ทําไวเปนแผนก ๆ ตามสวน. บทวา
จตุโร เวทิกา ความวา ที่วลัยของชุกชีและหนาตางมีตาขาย ๔ แหง มีพวง
ของหอมและชอของหอมอันเปนที่รื่นรมยใจ คือเปนที่จับใจ หอยยอยอยู.
ในปราสาทนั้นแหละ มีเรือนยอดประดับดวยรัตนะ ๗ คืองดงาม
ดวยรัตนะ ๗. มีสีเปนอยางไร ? คือเปนสีเขียว คือมีสีเขียว เปนสีเหลือง
คือมีสีเหลือง ไดแก มีสีเหลืองทอง เปนสีแดง คือมีสีเหมือนโลหิต
ไดแก มีสีแดง เปนสีขาว คือมีสีขาว ไดแก เปนสีเศวต มีสีดําลวน
คือมีสีดําไมมีสีอื่นเจือ อธิบายวา ปราสาทนั้นประกอบดวยเรือนยอด
คือประกอบดวยเรือนยอดอยางดี และดวยเรือนยอดมีชอฟาอยางดี.
ในปราสาทนั้นแหละ มีดอกปทุมชูดอก คือมีดอกตั้งบาน ไดแก
ดอกปทุมบานสะพรั่งงดงาม อธิบายวา ปราสาทนั้นงดงามดวยหมูเนื้อราย
มีสีหะและพยัคฆเปนตน และงดงามดวยหมูปกษี มีหงส นกกะเรียน
และนกยูงเปนตน. หมายความวา ปราสาทนั้นสูงลิ่ว เพราะสูงจรดทองฟา
จึงเกลื่อนกลนดวยนักษัตรและดวงดาว ประดับดวยพระจันทร พระอาทิตย และรูปพระจันทรพระอาทิตย.
อธิบายวา ปราสาทของพระเจาจักรพรรดิหลังนั้นนั่นแหละ ดาดาษ
ดวยขายเหม คือขายทอง ประกอบดวยกระดิ่งทอง คือประกอบดวยขาย
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กระดิ่งทอง. หมายความวา ระเบียบดอกไมทอง คือถองแถวของดอกไม
ดอกเปนที่รื่นรมยใจ คือเปนที่จับใจ ยอมเปลงเสียง คือยอมสงเสียง
เพราะแรงลม คือเพราะลมกระทบ.
ปกธงซึ่งยอมสี คือระบายดวยสีตาง ๆ คือมีสีมิใชนอย คือธงสี
หงสบาท ไดแก สีฝาง สีแดง คือสีโลหิต เปนสีเหลือง คือมีสีเหลือง
และธงสีทองและสีเหลืองแก ไดแก มีสีดังทองชมพูนุท และมีสีเหลืองแก
คือปกธงสีตาง ๆ ไวในปราสาทนั้น. คําวา ธชมาลินี นี้ ทานกลาว
โดยเปนลิงควิปลาส อธิบายวา ปราสาทนั้นประกอบดวยระเบียบธง.
พระองคเมื่อจะทรงพรรณนาเครื่องลาดเปนตนในปราสาทนั้น จึง
ตรัสวา น น พหู ดังนี้ เปนตน. อธิบายวา ปราสาทนั้นชื่อวาจะไมมี
สิ่งของโดยมาก ยอมไมมีในปราสาทนั้น. ที่นอนมีเตียงและตั่งเปนตน
วิจิตดวยที่นอนตาง ๆ คือวิจิตรงดงามดวยเครื่องลาดมิใชนอย มีจํานวน
หลายรอย คือนับไดหลายรอย. มีเปนอยางไร. คือที่นอนเปนแกวผลึก
ไดแก ทําดวยแกวผลึก ที่สําเร็จดวยเงิน คือทําดวยเงิน สําเร็จดวยแกว
มณี คือทําดวยแกวมณีเขียว ทําดวยทับทิม คือทําดวยแกวมณีรัตนชาติ
สีแดงโดยกําเนิด สําเร็จดวยแกวลาย คือทําดวยแกวมณีดาง คือเพชร
ตาแมว ลาดดวยผากาสีเนื้อดี คือลาดดวยผากาสีเนื้อละเอียดออน.
ผาหมชื่อวา ปาวุรา. ผาหมเปนเชนไร ? คือผากัมพล ไดแก
ผาที่ทอดวยผม ผาทุกุละ ไดแก ผาที่ทอดวยผาทุกุละ ผาจีนะ ไดแก ผา
ที่ทอดวยฝายจีน ผาปตตุณณะ ไดแก ผาที่ทอดวยฝายอันเกิดมีในประเทศ
ปตตุณณะ เปนผาสีเหลือง คือมีสีเหลือง. อธิบายวา เราใหปูลาดเครื่อง
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ลาดอันวิจิตร คือที่นอนทั้งหมดอันวิจิตดวยเครื่องลาด และผาหมมิใช
นอยดวยใจ คือดวยจิต.
เมื่อจะทรงพรรณนาปราสาทนั้นโดยเฉพาะ จึงตรัสวา ตาสุ ตาเสฺวว
ภูมีสุ ดังนี้ เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา รตนกูฏลงฺกต ความวา
ประดับ คือ งามดวยยอดอันลวนดวยแกว คือ ชอฟาแกว. บทวา
มณิเวโรจนา อุกฺกา ความวา คบเพลิง คือประทีปมีดามอันกระทําดวย
แกวมณีอันรุงเรือง คือแกวมณีแดง. บทวา ธารยนฺตา สุติฏเร
ความวา คนหลายรอยยืนทรงไว คือถือชูไวในอากาศอยางเรียบรอย.
เมื่อจะทรงพรรณนาปราสาทนั้นนั่นแหละซ้ําอีก จึงตรัสคํามีอาทิวา
โสภนฺติ เอสิกาถมฺภา ดังนี้. เสาที่เขาปกไวที่ประตูเมือง เพื่อตองการ
ความงาม ชื่อวา เสาระเนียด ในคําวา โสภนฺติ เอสิกาถมฺภา นั้น. ซุม
ประตูงาม คือนาพึงใจ เปนซุมประตูทอง คือสําเร็จดวยทอง เปนทอง
ชมพูนุท คือลวนแลวดวยทองชมพูนุท สําเร็จดวยไมแกน คือทําดวย
แกนไมตะเคียน และทําดวยเงิน. อธิบายวา เสาระเนียดและซุมประตู
ทําปราสาทนั้นใหงดงาม.
อธิบายวา ในปราสาทนั้น มีที่ตอหลายแหงจัดไวเรียบรอย วิจิตร
คืองามดวยบานประตูและกลอน เปนวงรอบของที่ตองดงามอยู. บทวา
อุภโต ไดแก สองขางปราสาทนั้น มีหมอเต็มน้ํา ประกอบคือเต็มวัย
ปทุมมิใชนอย และอุบลมิใชนอย ทําปราสาทนั้นใหงดงาม.
ครั้นทรงพรรณนาความงามของปราสาทอยางนี้แลว เมื่อจะทรง
ประกาศปราสาทที่ทําดวยรัตนะ และสักการะสัมมานะ การนับถือยกยอง
จึงตรัสคํามีอาทิวา อตีเต สพฺพพุทฺเธ จ ดังนี้.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 200

บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตีเต ความวา ในกาลอันลวงไปแลว
คือผานไปแลว เรานิรมิตพระพุทธเจาผูเปนนายกของโลกทุกองค พรอม
ทั้งพระสงฆ คือเปนไปกับหมูสาวกที่เกิดมีมาแลว และพระพุทธเจา
พรอมทั้งสาวก คือมีพระสาวก โดยมีวรรณ รูปโฉมและทรวดทรงตาม
ปกติโดยสภาวะ พระพุทธเจาพรอมทั้งพระสาวกทุกพระองค เสด็จเขาไป
ยังปราสาททางประตูที่จะตองเสด็จเขาไป ประทับนั่งบนตั่งอันทําดวยทอง
ลวน ๆ คือลวนแลวดวยทองทั้งหมด เปนอริยมณฑล คือเปนหมูพระอริยะ.
อธิบายวา ในบัดนี้ คือในปจจุบัน เราไดใหพระพุทธเจาผูยอด
เยี่ยม คือไมมีผูยิ่งกวาซึ่งมีอยู และพระปจเจกพุทธเจาหลายรอยองคผู
เปนสยัมภู คือผูเปนเองไมมีคนอื่นเปนอาจารย ผูไมพายแพ คือผูอัน
ขันธมาร กิเลสมาร อภิสังขารมาร มัจจุมาร และเทวบุตรมารทําให
แพไมได ผูบ รรลุชัยชนะ ใหอิ่มหนําแลว. พระพุทธเจาทุกพระองคใน
อดีตกาลและปจจุบันกาล พากันเสด็จขึ้น อธิบายวา พากันเสด็จขึ้นสู
ภพ คือปราสาทของเราอยางดี.
เชื่อมความวา ตนกัลปพฤกษเหลาใดที่เปนทิพย คือเกิดในเทวโลก
มีอยูมาก และตนกัลปพฤกษเหลาใดที่เปนของมนุษย คือเกิดในมนุษย
มีอยูเปนอันมาก เรานําเอาผาทั้งหมดจากตนกัลปพฤกษเหลานั้น แลว
ใหทําเปนไตรจีวร แลวใหพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นครองไตรจีวร.
ครั้นใหนุงหมไตรจีวรอยางนี้แลว เอาของเคี้ยวคือของอยางใด
อยางหนึ่งมีขนมเปนตนที่ควรเคี้ยว อันถึงพรอมแลวคือมีรสอรอย ของควร
บริโภคคืออาหารที่ควรบริโภคอันอรอย ของควรลิ้มคือของที่ควรเลียกิน
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อันอรอย ของควรดื่มคือน้ําปานะ ๘ อยางที่สมบูรณคืออรอย และโภชนะ
คืออาหารที่ควรกิน บรรจุใหเต็มที่ในบาตรมณีมัย คือทําดวยศิลาอันงาม
คือดี แลวถวายแกพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นผูนั่งลงแลว อธิบายวา
นิมนตใหรับเอาแลว.
อริยมณฑลทั้งหมดนั้น คือหมูพระอริยเจาทั้งหมดนั้น เปนผูมี
ทิพยจักษุเสมอกัน เปนผูเกลี้ยงเกลา อธิบายวา เปนผูพรั่งพรอมดวย
ทิพยจักษุ เปนผูเกลี้ยงเกลา คือเปนผูสละสลวย คืองดงาม เพราะเวน
จากกิเลสทั้งปวง ครองจีวร คือเปนผูพรั่งพรอมกันดวยไตรจีวร เปน
ผูอันเราใหอิ่มหนําสําราญบริบูรณดวยของหวาน น้ําตาลกรวด น้ํามัน
น้ําผึ้ง น้ําออย และขาวชั้นดี.
หมูพระอริยเจาเหลานั้นอันเราใหอิ่มหนําอยางนี้แลว เขาสูหองแกว
คือเรือนมีหองอันนิรมิตดวยรัตนะทั้ง ๗ แลวสําเร็จสีหไสยาบนที่นอนอัน
มีคามาก คือบนเตียงอันหาคามิได ดุจไกรสรราชสีหมีถ้ําเปนที่อยูอาศัย
คือนอนอยูในถ้ําฉะนั้น อธิบายวา สีหมฤคราชนอนตะแคงขางขวา
ซอนเทาเหลื่อมเทา เอาเทาขวาทําเปนที่หนุนศีรษะ วางเทาซายทอดไป
ตรง ๆ เอาหางซุกไวในระหวางหัวไส แลวนิ่ง ๆ ฉันใด หมูพระอริยเจาทั้งหลายก็สําเร็จ คือกระทําการนอน ฉันนัน้ .
อธิบายความวา หมูพระอริยเจาเหลานั้น ครั้นสําเร็จสีหไสยาอยาง
นี้แลว รูตัวอยูคือสมบูรณดวยสติสัมปชัญญะ ลุกขึ้นแลวคือลุกขึ้นอยาง
เรียบรอย แลวคูบัลลังกบนที่นอน คือทําการนั่งทําขาออนใหแนบ
ติดกันไป.
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บทวา โคจร สพฺพพุทฺธาน ความวา เปนผูเพียบพรอมดวย
ความยินดีในฌาน คือเปนผูพรั่งพรอมดวยความยินดีในฌาน อันเปน
โคจร คืออารมณของพระพุทธเจาทั้งปวงทั้งที่ลวงไปแลวและที่ยังไมมา.
บทวา อฺเ ธมฺมานิ เทเสนฺติ ความวา บรรดาพระปจเจกพุทธเจา
เหลานั้น พระปจเจกพุทธเจาพวกหนึ่ง คือบางพวกแสดงธรรม อีก
พวกหนึ่งเลนคือรื่นรมยดวยฤทธิ์ คือดวยการเลนฌานมีปฐมฌานเปนตน.
ความอธิบายตอไปวา บางพวกอบรมอภิญญา คืออภิญญา ๕
ใหเชี่ยวชาญ คือทําใหชาํ นาญ คือบรรดาอภิญญา ๕ ยอมถึง คือเขา
อภิญญาอันไปคือถึง บรรลุความชํานาญ ดวยความชํานาญ ๕ ประการ
กลาวคือการนึก การเขา การออก การหยุดยืน และการพิจารณา.
บางพวกแผลงฤทธิ์ คือทําการแผลงฤทธิ์ใหเปนหลายพันคน ไดแก
แผลงฤทธิ์มีอาทิอยางนี้ คือแมคนเดียวทําใหเปนหลายคน แมหลายคน
ทําใหเปนคนเดียวก็ได.
บทวา พุทฺธาป พุทฺเธ ความวา เมื่อพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
ประชุมกันอยางนี้แลว พระพุทธเจาทั้งหลายยอมถามพระพุทธเจาทั้งหลาย
ถึงปญหาอันเปนวิสัย คือเปนอารมณของพระสัพพัญพัญุตญาณ พระพุทธเจาเหลานั้นยอมตรัสรูแจงจริง คือตรัสรูโดยพิเศษไมมีสวนเหลือ ซึง่
ฐานะคือเหตุ ทีช่ ื่อวาลึกซึ้ง เพราะลึกซึ่งโดยอรรถ อันละเอียดคือสุขุมดวย
พระปญญา.
ในกาลนั้น แมพระสาวกทั้งหลายผูประชุมกันอยูในปราสาทของเรา
ยอมถามปญหากะพระพุทธเจาทั้งหลาย และพระพุทธเจาทั้งหลายก็ถาม
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ปญหากะสาวกดือศิษยทั้งหลาย พระพุทธเจาและพระสาวกเหลานั้น ตาง
ถามปญหากันและกัน ตางพยากรณคือแกปญหากันและกัน.
เมื่อจะทรงแสดงพระพุทธเจาทั้งหมดนั้น โดยมีภาวะเปนอยางเดียว
กันอีก จึงตรัสคํามีอาทิวา พุทฺธา ปจฺเจกพุทฺธา จ ดังนี้. ในคํานั้น
มีอธิบายวา พระพุทธเจาไดแกพระสัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา
พระสาวกคือศิษย และผูปรนนิบัติคือนิสิต ทั้งหมดนี้ยินดีอยูดวยความ
ยินดีของตน ๆ เรนอยู ยอมอภิรมยอยูในปราสาทของเรา.
พระเจาติโลกวิชัยจักรพรรดิราชนั้น ครั้นทรงแสดงอาจารสมบัติ
ของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ในเวชยันตปราสาทของพระองคอยางนี้
แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงอานุภาพของพระองค จึงตรัสคํามีอาทิวา
ฉตฺตา ติฏนฺติ รตนา ดังนี้. ในคํานั้น มีอธิบายวา ฉัตรแกว อัน
ลวนแลวไปดวยแกว ๗ ประการ มีพวงมาลัยทองเปนทิวแถว คือหอย
ตาขายทองอยูประจํา. ฉัตรทั่งหลายวงดวยขายแกวมุกดา คือลอมดวย
ขายแกวมุกดา เพียงแตคิดวา ฉัตรทุกชนิดจงกั้นอยูเหนือกระหมอมคือ
ศีรษะเรา ก็ยอ มปรากฏขึ้น.
เพดานผาวิจิตดวยดาวทอง คือแวววาวดวยดาวทองจงมี คือจง
บังเกิดขึ้น. อธิบายวา เพดานมิใชนอยทุกชนิด วิจิตรคือมีสีหลายอยาง
ดาษดวยมาลัย คือแผไปดวยดอกไม จงกั้นอยูเหนือกระหมอม คือสวน
เบื้องบนแหงที่เปนที่นั่ง.
เชื่อมความวา สระโบกขรณีดาดาษ คือกลาดเกลื่อนดวยพวงดอกไม
คือพวงของหอมและดอกไมหลายอยาง งดงามดวยพวงของหอม คือ
พวงสุคนธชาติมีจันทน หญาฝรั่นและกฤษณาเปนตน. อธิบายวา สระ-
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โบกขรณีเกลื่อนกลนดวยพวงผา คือพวงผาอันหาดามิได มีผาปตตุณณะ
และผาจีนะเปนตน ประดับตกแตงดวยพวงรัตนะทั้ง ๗. ดาดาษดวย
ดอกไม คือดาดาษดวยดอกไมหอมมีจําปา สฬละ และจงกลนีเปนตน
วิจิตรงดงามดวยดี. สระโบกขรณีมีอะไรอีกบาง ? คือสระโบกขรณีอบ
อวลดวยสุคนธชาติอันมีกลิ่นหอมนาพอใจยิ่ง. เจิมดวยของหอมไวโดยรอบ
คือประดับดวยของหอมที่เอานิ้วทั้ง ๕ ไลทาไว สระโบกขรณีอันมีอยูใน
ทิศทั้ง ๔ ของปราสาท มุงดวยเครื่องมุงเหมคือมุงดวยเครื่องมุงอันเปน
ทอง และเพดานทอง ดาดาษแผเต็มไปดวยปทุมและอุบล ปรากฏเปน
สีทองในรูปทอง สระโบกขรณีฟุงไปดวยละอองเรณูของดอกปทุม คือ
ขจรขจายไปดวยละอองธุลีของดอกปทุม งดงามอยู.
รอบ ๆ เวชยันตปราสาทของเรา มีตนไมมตี นจําปาเปนตนออก
ดอกทุกตน นี้เปนตนไมดอก. ดอกไมทั้งหลายหลนมาเองแลวลอยไป
โปรยปราสาท อธิบายวา โปรยลงเบื้องบนปราสาท.
มีอธิบายวา ในเวชยันตปราสาทของเรานั้น มีนกยูงฟอน มีหมู
หงสทิพย คือหงสเทวดาสงเสียงรอง หมูนกการวิก คือโกกิลาที่มีเสียง
เพราะขับขาน คือทําการขับรอง และหมูนกอื่น ๆ ที่ไมสําคัญ ก็ร่ํารอง
ดวยเสียงอัน ไพเราะอยูโดยรอบปราสาท.
รอบ ๆ ปราสาท มีกลองขึงหนังหนาเดียวและกลองขึงหนังสองหนาเปนตนทั้งหมดไดดังขึ้น คือไดตีขึ้น พิณนั้นทั้งหมดซึ่งมีสายมิใชนอย
ไดดีดขึ้น คือสงเสียง. สังคีตทุกชนิด คือเปนอเนกประการ จงเปนไป
คือจงบรรเลง อธิบายวา จงขับขานขึ้น.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 205

ในพุทธเขตมีกําหนดเพียงใด คือในที่มีประมาณเทาใด ไดแก
ในหมื่นจักรวาล และในจักรวาลอื่นจากหมื่นจักรวาลนั้น บัลลังกทอง
สมบูรณดวยความโชติชวง คือสมบูรณดวยรัศมี ไมมีชองวาง ใหญโต
สําเร็จดวยรัตนะทั่วทุกดาน คือเขาทําขจิตดวยรัตนะทั้ง ๗ จงตั้งอยู ตนไม
ประดับประทีป คือตนไมมีน้ํามันตามประทีปจงลุกเปนไฟโพลงอยู คือ
สวางดวยประทีปรอบ ๆ ปราสาท. เปนไมประทีปติดตอกันไปเปนหมื่นดวง
คือเปนหมื่นดวงติดตอกันกับหมื่นดวง จงเปนประทีปรุงเรื่องเปนอัน
เดียวกัน คือเปนประดุจประทีปดวงเดียวกัน อธิบายวา จงลุกโพลง.
หญิงคณิกาคือหญิงฟอนผูฉลาดในการฟอนและการขับ หญิงขับรอง
คือผูทําเสียงดวยปาก จงฟอนไปรอบ ๆ ปราสาท. หมูนางอัปสรคือหมู
หญิงเทวดา จงฟอนรํา. สนามเตนรําตาง ๆ คือมณฑลสนามเตนรํา
ตาง ๆ มีสีเปนอเนกประการ จงฟอนรํารอบ ๆ ปราสาท ชื่อวาเขา
เห็นกันทั่วไป อธิบายวา จงปรากฏ.
อธิบายวา ในครั้งนั้น เราเปนพระเจาจักรพรรดินามวาติโลกวิชัย
ใหยกธงทั้งปวงมี ๕ สี คือมีสี ๕ สี มีสีเขียวและสีเหลืองเปนตน วิจิตร
คืองดงามดวยสีหลายหลาก บนยอดไม บนยอดเขา คือยอดเขาหิมพานต
และเขาจักรวาลเปนตน บนยอดเขาสิเนรุ และในที่ทั้งปวง ในจักรวาล
ทั้งสิ้น.
อธิบายวา พวกคนคือคนจากโลกอื่น พวกนาคจากโลกนาค
พวกคนธรรพและเทวดาจากเทวโลก ทั้งหมดจงมาคือจงเขามา. พวก
คนเปนตนเหลานั้นนมัสการ คือทําการนอบนอมเรา กระทําอัญชลี คือ
ทํากระพุมมือ แวดลอมเวชยันตปราสาทของเรา.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 206

พระเจาจักรพรรดิติโลกวิชยั นั้น ครั้นพรรณนาอานุภาพปราสาท
และอานุภาพของตนอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะใหถือเอาผลบุญที่คนทําไว
ดวยสมบัติ จึงกลาวคํามีอาทิวา ย กิฺจิ กุสล กมฺม ดังนี้. อธิบายวา
กิริยากลาวคือกุศลกรรมอยางไดอยางหนึ่งที่จะพึงการทํามีอยู กุศลกรรม
ที่จะพึงทําทั้งหมดนั้น เราทําแลวดวยกาย วาจา และใจ คือดวยไตรทวาร ใหเปนอันทําดีแลว คือใหเปนอันทําดวยดีแลวในไตรทศ อธิบายวา
กระทําใหควรแกการเกิดขึ้นในภพดาวดึงส.
เมื่อจะใหถือเอาอีกจึงกลาววา เย สตฺตา สฺณิโน ดังนี้เปนตน
ในคํานั้นมีอธิบายวา สัตวเหลาใด จะเปนมนุษย เทวดาหรือพรหมก็ตาม
ที่มีสัญญา คือประกอบดวยสัญญามีอยู และสัตวเหลาใดที่ไมมีสัญญา คือ
เวนจากสัญญา ไดแกสัตวผูไมมีสัญญายอมมีอยู สัตวเหลานั้นทั้งหมดจง
เปนผูมีสวนบุญที่เรากระทําแลว คือจงเปนผูมีบุญ
พระโพธิสัตวเมื่อจะใหถือเอาแมอีก จึงกลาวคํามีอาทิวา เยส กต
ดังนี้. อธิบายวา บุญที่เราทําแลวอันชน นาค คนธรรพและเทพเหลาใด
รูดีแลวคือทราบแลว เราใหผลบุญแกนรชนเปนตนเหลานั้น นรชน
เปนตนเหลาใด ไมรูวาเราใหบุญที่เราทําแลวนั้น เทพทั้งหลายจงไปแจง
ใหรู อธิบายวา จงบอกผลบุญนั้นแกนรชนเปนตนเหลานั้น.
สัตวเหลาใดในโลกทั้งปวงผูอาศัยอาหารเลี้ยงชีวิต สัตวเหลานั้น
ทั้งหมดจงไดโภชนะอันพึงใจทุกอยางดวยใจของเรา คือดวยจิตของเรา
อธิบายวา จงไดดวยบุญฤทธิ์ของเรา.
ทานใดเราไดใหแลว ดวยจิตใจอันเลื่อมใส เรานํามาแลว คือยัง
ความเลื่อมใสใหเกิดขึ้นแลว ในทานนั้นดวยจิตใจ. พระสัมพุทธเจาทุก
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พระองค พระปจเจกสัมพุทธเจา และพระสาวกของพระชินเจา เราผู
เปนพระเจาจักรพรรดิไดบูชาแลว.
ดวยกรรมที่เราทําดีแลวนั้น คือดวยกุศลกรรมที่เราเชื่อแลวกระทํา
ไว และดวยการตั้งเจตนาไว คือดวยความปรารถนาที่ทําไวดวยใจ เรา
ละคือทิ้งรางกายมนุษย ไดแกสรีระของมนุษย แลวไดไปสูดาวดึงสเทวโลก อธิบายวา เราไดเกิดขึ้นในดาวดึงสเทวโลกนั้น เหมือนหลับ
แลวตื่นขึ้นฉะนั้น.
แตนั้น พระเจาจักรพรรดิติโลกวิชัยไดสวรรคตแลว จําเดิมแตนั้น
เรารูจักภพ ๒ ภพ คือชาติ ๒ ชาติที่มาถึง คือความเปนเทวดา ไดแก
อัตภาพของเทวดา และความเปนมนุษย คืออัตภาพของมนุษย. นอกจาก
๒ ชาติ เราไมรูจัก คือไมเห็นคติอื่น คือความอุปบัติอื่น อันเปนผลแหง
ความปรารถนาดวยใจคือดวยจิต อธิบายวา เปนผลแหงความปรารถนา
ที่เราปรารถนาแลว.
บทวา เทวาน อธิโก โหมิ ความวา ถาเกิดในเทวดา เราได
เปนผูยิ่งคือเปนใหญ ไดแกเปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาทั้งหลาย ดวย
อายุ วรรณะ พละ และเดช. ถาเกิดในมนุษย เรายอมเปนใหญใน
มนุษย คือเปนอธิบดี เปนใหญกวามนุษยทั้งหลาย อนึ่ง เราเปนพระราชาผูเพียบพรอม คือสมบูรณดวยรูปอันยิ่ง คือดวยรูปสมบัติ และดวย
ลักษณะ คือลักษณะสวนสูงและสวนใหญ ไมมีผูเสมอ คือเวนคนผูเสมอ
ดวยปญญา ไดแกปญญาเครื่องรูปรมัตถในภพที่เกิดแลว ๆ อธิบายวา
ไมมีใคร ๆ เสมอเหมือนเรา.
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เพราะผลบุญอันเปนบุญสมภารที่เรากระทําไวแลว โภชนะอัน
ประเสริฐอรอยมีหลายอยางคือมีประการตาง ๆ รัตนะทั้ง ๗ มากมายมี
ประมาณไมนอย และผาปตตุณณะและผาโกเสยยะเปนตนหลายชนิด คือ
เปนอเนกประการ จากฟากฟาคือนภากาศมา คือเขามาหาเรา ไดแกสํานัก
เราโดยเร็วพลัน ในภพที่เกิดแลว ๆ.
เราเหยียดคือชี้มือไปยังที่ใด ๆ จะเปนที่แผนดิน บนภูเขา บน
อากาศ ในน้ํา และในปา ภักษาทิพยคืออาหารทิพยยอมเขามา คือ
เขามาหาเรา ไดแกสํานักเราจากที่นั้น ๆ อธิบายวา ยอมปรากฏขึ้น.
อนึ่ง รัตนะทั้งปวง ของหอมมีจันทนเปนตนทุกอยาง ยานคือพาหนะ
ทุกชนิด มาลาคือดอกไมทั้งหมดมีจําปา กากะทิงและบุนนาคเปนตน
เครื่องอลังการคือเครื่องอาภรณทุกชนิด นางทิพกัญญาทุกนาง น้ําผึ้ง
และน้ําตาลกรวดทุกอยาง ของเคี้ยวคือของควรเคี้ยวมีขนมเปนตนทุกชนิด
ยอมเขามา คือยอมเขามาหาเราคือสํานักเราโดยลําดับ.
บทวา สมฺโพธิวรปตฺติยา แปลวา เพื่อตองการบรรลุมรรคญาณ
ทั้ง ๔ อันสูงสุด. อธิบายวา เราไดกระทํา คือบําเพ็ญอุดมทานใด เพราะ
อุดมทานนั้น เรากระทําภูเขาหินใหบันลือเปนอันเดียวกันทั้งสิ้น ให
กระหึ่มเสียงดัง คือเสียงกึกกองมากมาย ยังโลกพรอมทั้งเทวโลก ไดแก
มนุษยโลกและเทวโลกทัง้ สิ้นใหราเริง คือทําใหถึงความโสมนัส จะได
เปนพระพุทธเจาผูมีกิเลสดุจหลังคาอันเปดแลวในโลก คือในสกลโลก
ทั้ง ๓.
บทวา ทิสา ทสวิธา โลเก ความวา ในจักรวาลโลก มีทิศ
อยู ๑๐ อยาง คือ ๑๐ สวน ที่สุดยอมไมมีแกผูไป คือผูดําเนินไปอยู
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ในสวนนั้น. ครั้งเปนพระเจาจักรพรรดิ ในที่ที่เราไปแลว ๆ หรือใน
ทิศาภาคนั้น มีพุทธเขตคือพุทธวิสัยนับไมถวน คือยกเวนการนับ.
บทวา ปภา ปกิตฺติตา ความวา ในกาลเปนพระเจาจักรพรรดิ
ครั้งนั้น รัศมีของเรา รัศมีคือแสงสวางของจักรแกว และแกวมณีเปนตน
นํารัศมีมา คือเปลงรัศมีเปนคู ๆ ปรากฏแลว ในระหวางนี้ คือใน
ระหวางหมื่นจักรวาล มีขายคือหมูรัศมีไดมีแสงสวางกวางขวาง คือ
มากมาย.
บทวา เอตฺตเก โลกธาตุมฺหิ ความวา ในหมื่นจักรวาล ชนทั้งปวง
ยอมดู คือเห็นเรา. เทวดาทั้งปวงจนกระทั่งเทวโลกจงอนุวรรตนตาม คือ
เกื้อกูลเรา.
บทวา วิสิฏมธุนาเทน แปลวา ดวยเสียงบันลืออันไพเราะสละ
สลวย. บทวา อมตเภริมาหนึ แปลวา เราตีกลองอมตเภรี ไดแก
กลองอันประเสริฐ. ชนทั้งปวงในระหวางนี้ คือระหวางหมื่นจักรวาลนี้
จงฟง คือจงใสใจวาจาที่เปลงคือเสียงอันไพเราะของเรา.
เมื่อฝนคือธรรมตกลง คือเมื่อฝนมีอรรถอันเปนปรมัตถ ลึกซึ้ง
ไพเราะ สุขุม อันเปนโวหารของพระธรรมเทศนานั้น ตกลงมาดวยการ
บันลืออันลวนแลวดวยพระธรรนเทศนา ภิกษุและภิกษุณีเปนตนทั้งหมด
จงเปนผูไมมีอาสวะคือไมมีกิเลส ดวยอานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจา.
บทวา เยตฺถ ปจฺฉมิ กา สตฺตา มีอธิบายวา บรรดาสัตวคือบริษัท ๔
อันเปนหมวดหมูนี้ สัตวเหลาใดเปนปจฉิมกสัตว คือเปนผูต่ําสุดดวย
อํานาจคุณความดี สัตวเหลานั้นทั้งหมด จงเปนพระโสดาบัน.
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ในคราวเปนพระเจาจักรพรรดิโลกวิชัยนั้น เราไดใหทานที่ควร
ให บําเพ็ญศีลบารมีโดยไมเหลือ บรรลุถึงบารมี คือที่สุดในเนกขัม
คือเนกขัมมบารมี พึงเปนผูบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุด คือมรรคญาณ
ทั้ง ๔.
เราสอบถามบัณฑิต คือนักปราชญผูมีปญญา คือถามวา ทานผู
เจริญ อะไรควรทํา อะไรไมควรทํา อะไรเปนกุศล อะไรเปนอกุศล
คนทําอะไรจึงจะเปนผูมีสวนแหงสวรรคและนิพพานทั้งสอง อธิบายวา
บําเพ็ญปญญาบารมี ดวยประการอยางนี้. บทวา กตฺวา วีริยมุตฺตม
ไดแก การทําความเพียรอันสูงสุด คือ ประเสริฐสุด ไดแก ไมขาดตอน
ในการยืนและการนั่งเปนตน อธิบายวา บําเพ็ญวิริยบารมี. เราถึงบารมี
คือที่สุดแหงอธิวาสนขันติที่คนรายทั้งสิ้นไมทําความเอื้อเฟอ คือไดบําเพ็ญ
ขันติบารมีแลว พึงบรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุด คือความเปนพระพุทธเจาอันอุดม.
บทวา กตฺวา ทฬฺหมธิฏาน ความวา เรากระทําอธิษฐานบารมี
มั่นโดยไมหวั่นไหววา แมเมื่อสรีระและชีวิตของเราจะพินาศไป เราจัก
ไมงดเวนบุญกรรม บําเพ็ญที่สุดแหงสัจบารมีวา แมเมื่อศีรษะจะขาด เรา
จักไมกลาวมุสาวาท ถึงที่สุดแหงเมตตาบารมี โดยนัยมีอาทิวา สัตว
ทั้งหลายทั้งปวงจงเปนผูมีความสุข ไมมีโรคปวยไข แลวบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุด.
เราเปนผูเสมอ คือมีใจเสมอในอารมณทั้งปวง คือในการไดสิ่งมี
ชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต ในการไมไดสิ่งเหลานั้น ในสุขทางกายและทางใจ
ในทุกขเชนนั้นคือที่เปนไปทางกายและทางใจ ในการยกยองที่ชนผูมี
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ความเอื้อเฟอกระทํา และในการดูหมิ่น บําเพ็ญอุเบกขาบารมี บรรลุแลว
อธิบายวา พึงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุด.
ทานทั้งหลายจงเห็นคือรูความเกียจคราน คือความเปนผูเกียจคราน
โดยความเปนภัย คือโดยอํานาจวาเปนภัยวา มีสว นแหงอบายทุกข เห็น
คือรูความไมเกียจคราน คือความเปนผูไมเกียจคราน ความประพฤติอัน
ไมหดหู ชื่อวาความเพียรโดยความเกษม คือโดยอํานาจความเกษมวา มี
ปกติใหไปสูนิพพาน แลวจงเปนผูปรารภความเพียร. นี้เปนพุทธานุสาสนี
คือนี้เปนความพร่ําสอนของพระพุทธเจา.
บทวา วิวาท ภยโต ทิสฺวา ความวา ทานทั้งหลายจงเห็นความวิวาท
คือการทะเลาะโดยความเปนภัย เห็นคือรูวา ความวิวาทมีสวนแหงอบาย
และเห็นคือรูความไมวิวาท คือความงดเวนจากการวิวาทวาเปนเหตุให
บรรลุพระนิพพาน แลวจงเปนผูสมัครสมานกัน คือมีจิตมีอารมณเลิศ
เปนอันเดียว เปนผูมีวาจาออนหวาน คือสละสลวย งดงามดวยเมตตา
อันดําเนินไปในธุระหนาที่. กถาคือการเจรจา การกลาวนี้เปนอนุสาสนี
คือเปนการใหโอวาทของพระพุทธเจาทั้งหลาย.
ทานทั้งหลายจงเห็น คือจงรูความประมาท คือการอยูโดยปราศจาก
สติ ในการยืนและการนั่งเปนตน โดยความเปนภัยวา เปนเหตุใหเปนไป
เพื่อความทุกข ความเปนผูมีรูปชั่วและความเปนผูมีขาวน้ํานอยเปนตน
และเปนเหตุใหไปสูอบายเปนตน ในสถานที่เกิดแลว ๆ แลวจงเห็นคือ
จงรูอยางชัดแจงถึงความไมประมาท คือการอยูดวยสติในอิริยาบถทั้งปวง
โดยเปนความเกษม คือโดยความเจริญวา เปนเหตุเครื่องบรรลุพระนิพพาน แลวจงอบรม คือจงเจริญ จงใสใจถึงมรรคมีองค ๘ คือมรรค
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ไดแกอุบายเครื่องบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ อันมีองคประกอบ ๘ อยาง
คือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ. กถาคือการกลาว ไดแกการ
เจรจา การเปลงวาจา นี้เปนพุทธานุสาสนี อธิบายวา เปนความพร่ําสอน
ของพระพุทธเจาทั้งหลาย.
บทวา สมาคตา พหู พุทฺธา ความวา พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
นับไดหลายแสนมาพรอมกันแลว คือเปนผูประชุมกันแลว และพระอรหันตขีณาสพทั้งหลายมาพรอมกันแลว คือเปนผูประชุมกันแลวโดย
ประการทั้งปวง ไดแกโดยประการทั้งปวง เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลาย
จงนอบนอม คือจงนมัสการกราบไหว ดวยการกระทําความนอบนอม
ดวยอวัยวะนอยใหญ ซึง่ พระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลายนั้นผูควร
แกการกราบไหว.
ดวยประการฉะนี้ คือดวยประการดังเรากลาวมาแลวนี้ พระพุทธเจาทั้งหลายเปนอจินไตย คือใคร ๆ ไมพึงอาจเพื่อจะคิด. ธรรมทั้งหลาย
มีอาทิ คือสติปฏฐาน ๔ ฯลฯ มรรคมีองค ๘ ขันธ ๕ เหตุปจจัย
อารัมมณปจจัยเปนตน ชื่อวา พุทธธรรม. อีกอยางหนึ่ง สภาวะแหงพระพุทธเจาทั้งหลายเปนอจินไตย คือใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะคิด วิบากกลาวคือ
เทวสมบัติ มนุษยสมบัติ และนิพพานสมบัติ ของเทวดาและมนุษย
ทั้งหลายผูเลื่อมใสในสิ่งที่เปนอจินไตย คือในสิ่งที่พนจากวิสัยของการคิด
ยอมเปนอันใคร ๆ ไมอาจคิด คือลวงพนจากการที่จะนับจํานวน.
ก็ดวยลําดับคํามีประมาณเทานี้ อุปมาเหมือนคนเดินทาง เมื่อใครๆ
ถูกเขาถามวา ขอจงบอกทางแกเรา ก็บอกวา จงละทางซายถือเอาทาง
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ขวา ดังนี้แลวก็ทํากิจที่ควรทําในคามนิคม และราชธานีใหสําเร็จโดยทาง
นั้น แมจะไปใหมอีกตามทางซายมือสายอื่นที่เขาไมไดเดินกัน ก็ยอม
ทํากิจที่ควรทําในคามและนิคมเปนตนใหสําเร็จได ฉันใด พุทธาปทาน
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ครั้นใหสําเร็จไดดวยอปทานที่เปนฝายกุศลแลว เพื่อ
ที่จะใหพุทธาปทานนั้นนั่นแลพิสดารออกไป ดวยอํานาจอปทานที่เปน
ฝายอกุศลบาง จึงตั้งหัวขอปญหาไวดังนี้วา
การทําทุกรกิริยา ๑ การกลาวโทษ ๑ การดาวา ๑ การ
กลาวหา ๑ การถูกศิลากระทบ ๑ การเสวยเวทนาจากสะเก็ด
หิน ๑
การปลอยชางนาฬาคิรี ๑ การถูกผาตัดดวยศัสตรา ๑ การ
ปวดศีรษะ ๑ การกินขาวแดง ๑ ความเจ็บปวดสาหัสที่
กลางหลัง ๑ การลงโลหิต ๑ เหลานี้เปนเหตุฝายอกุศล.
บรรดาขอปญหาเหลานั้น ปญหาขอที่ ๑ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้
การทําทุกรกิริยาอยูถ ึง ๖ พรรษา ชื่อวา ทําทุกรกิริยา. ในกาล
แหงพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจาในอดีต พระโพธิสัตวบังเกิดเปนพราหมณ
มาณพชื่อวา โชติปาละ โดยที่เปนชาติพราหมณจึงไมเลื่อมใสในพระศาสนา เพราะวิบากของกรรมเกาแหงพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
เขาไดฟงวา พระผูมีพระภาคเจากัสสปะ. จึงไดกลาววา การตรัสรูของ
สมณะโลนจักมีมาแตที่ไหน การตรัสรูเปนของที่ไดโดยยากยิ่ง เพราะ
วิบากของกรรมนั้น พระโพธิสัตวนั้นจึงไดเสวยทุกขมีนรกเปนตนหลาย
รอยชาติ ถัดมาจากพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นนั่นแหละ เขาทํา
ชาติสงสารใหสิ้นไปดวยกรรมที่ไดพยากรณไวนั้นนั่นแล ในตอนสุดทาย
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ไดอัตภาพเปนพระเวสสันดร จุติจากอัตภาพนั้นแลวบังเกิดในภพดุสิต.
จุติจากภพดุสิตนั้นดวยการอาราธนาของเหลาเทวดา บังเกิดในสักยตระกูล
เพราะญาณแกกลาจึงละทิ้งราชสมบัติในสกลชมพูทวีปเสีย แลวตัดกํา
พระเกศาใหมีปลายเสมอกัน ดวยดาบที่ลับไวอยางดี ที่ฝงแมน้ําอโนมานที
รับบริขาร ๘ อันสําเร็จดวยฤทธิ์ซึ่งเกิดขึ้นกลีบปทุม ในเวลาที่กัปยังตั้ง
อยูซึ่งพระพรหมนํามาใหแลวบรรพชา เพราะญาณทัสสนะคือพระโพธิญาณยังไมแกกลากอน จึงไมรูจักทางและมิใชทางแหงความเปนพระพุทธเจา เปนผูมีสรีระเชนกับเปรตผูไมมีเนื้อและเลือด เหลือแตกระดูก
หนังและเอ็น ดวยอํานาจที่บริโภคอาหามื้อเดียว คําเดียว เปนผูเดียว
ทางเดียว และนั่งผูเดียว บําเพ็ญทุกรกิริยามหาปธานความเพียรใหญ
โดยนัยดังกลาวไวในปธานสูตรนั่นแล ณ อุรุเวลาชนบทถึง ๖ พรรษา.
พระโพธิสัตวนั้นนึกถึงทุกรกิริยานี้วา ไมเปนทางแหงการตรัสรู จึงกลับ
เสวยอาหารประณีตในคาม นิคม และราชธานี มีอินทรียผองใส มี
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ครบบริบูรณ เสด็จเขาไปยังโพธิมัณฑโดยลําดับ
ชนะมารทั้ง ๕ ไดเปนพระพุทธเจา.
ก็ในกาลนั้น เราไดเปนพราหมณชื่อ โชติปาละ ไดกลาว
กะพระกัสสปสุคตเจาวา การตรัสรูของสมณะโลนจักมีนาแต
ไหน การตรัสรูเปนของไดยากยิ่ง.
เพราะวิบากของกรรมนั้น เราจึงตองทําทุกรกิริยามากมาย
อยูที่ตําบลอุรุเวลาถึง ๖ ป จากนั้น จึงไดบรรลุพระโพธิญาณ.
เราไมไดบรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุดโดยหนทางนั้น เรา
ถูกกรรมเกาหามไว จึงไดแสวงหาโดยทางผิด.
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เรามีบุญและบาปสิ้นไปหมดแลว เวนจากความเรารอน
ทั้งปวง ไมมีความโศก ไมมีความคับแคน ไมมีอาสวะ
จักปรินิพพานแล.
ในปญหาขอที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
การกลาวยิ่ง คือการคําวา ชื่อวา อัพภักขานะ. ไดยินวา ใน
อดีตกาล พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลศูทร เปนนักเลงชื่อ มุนาฬิ ผูไม
มีชื่อเสียง ไมมีความชํานาญอะไรอาศัยอยู. ครั้งนั้น พระปจเจกพุทธเจานามวา สุรภิ มีฤทธิม์ าก มีอานุภาพมากไปถึงที่ใกลของเขาดวยกิจ
บางอยาง. เขาพอเห็นพระปจเจกพุทธเจานั้นเทานั้น ไดดา วาดวยคํา
เปนตนวา สมณะนี้ทุศีล มีธรรมลามก. เพราะวิบากของอกุศลนั้น เขา
จึงไดเสวยทุกขในนรกเปนตน หลายพันป ในอัตภาพครั้งสุดทายนี้ ใน
ตอนที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในภพดุสิต พวกเดียรถียป รากฏขึ้น
กอน เที่ยวแสดงทิฏฐิ ๖๒ หลอกลวงประชาชนอยูนั้น จึงไดจุติจาก
ดุสิตบุรี บังเกิดในสกุลสักยราช แลวไดเปนพระพุทธเจาโดยลําดับ.
พวกเดียรถียเสื่อมลาภสักการะ เสมือนหิ่งหอยในตอนพระอาทิตยขึ้น จึง
ผูกความอาฆาตในพระผูมีพระภาคเจาเที่ยวไปอยู. สมัยนั้น เศรษฐีใน
กรุงราชคฤหผูกตาขายในแมน้ําคงคาแลวเลนอยู เห็นปุมไมจันทรแดง
จึงคิดวา ในเรือนของเรามีไมจันทรมากมาย จะใหเอาปุมไมจันทรแดง
นี้เขาเครื่องกลึง แลวใหชางกลึงกลึงบาตรดวยปุมไมจันทรแดงนั้น แลว
แขวนที่ไมไผตอ ๆ ลํากัน ใหตีกลองปาวรองวา ผูใดมาถือเอาบาตรใบนี้
ไดดวยฤทธิ์ เราจักเปนผูจงรักภักดีตอผูนั้น.
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ในกาลนั้น พวกเดียรถียปรึกษากันวา บัดนี้ พวกเราฉิบหายแลว
บัดนี้ พวกเราฉิบหายแลว นิครนถนาฏบุตรกลาวกะบริษัทของตนอยางนี้
เราจะไปใกลๆ ไมไผ ทําอาการดังวาจะเหาะขึ้นในอากาศ พวกทานจง
จับบาเราแลวหามวา ทานอยากระทําฤทธิ์เพราะอาศัยบาตรที่ทําดวยไม
เผาผีเลย เดียรถียเหลานั้นพากันไปอยางนั้น แลวไดกระทําเหมือน
อยางนั้น.
ครั้งนั้น พระปณโฑลภารทวาชะ และพระโมคคัลลานะ ยืนอยูบน
ยอดภูเขาหินประมาณ ๓ คาวุต กําลังหมจีวรเพื่อตองการจะรับบิณฑบาต
ไดยินเสียงโกลาหลนั้น. บรรดาพระเถระทั้งสองนั้น พระโมคคัลลานะ
ไดกลาวกะพระปณโฑลภารทวาชะวา ทานจงเหาะไปเอาบาตรนั้น. พระปณโฑลภารทวาชะนั้นกลาววา ทานผูเจริญ ทานเทานั้นที่พระผูมีพระภาคเจาทรงสถาปนาไวในตําแหนงเลิศของทานผูมีฤทธิ์ทั้งหลาย ทานนั่นแหละ
จงถือเอา. แมเมื่อเปนอยางนั้น ทานถูกพระโมคคัลลานะบังคับวา ทาน
นั่นแหละผมสั่งแลว จงถือเอาเถิด จึงทําภูเขาหินประมาณ ๓ คาวุต ที่
ตนยืนอยู ใหติดที่พื้นเทาแลวใหปกคลุมนครราชคฤหเสียทั้งสิ้น เหมือน
ฝาปดหมอขาวฉะนั้น. ครั้งนั้น ชนชาวพระนครแลเห็นพระเถระนั้น ดุจ
ดายแดงที่รอยในภูเขาแกวผลึก พากันตะโกนวา ทานภารทวาชะผูเจริญ
ขอทานจงคุมครองพวกกระผมดวย ตางก็กลัว จึงไดเอากระดงเปนตน
กั้นไวเหนือศีรษะ. ทีนนั้ พระเถระไดปลอยภูเขานั้นลงไวในที่ที่ตั้งอยู
แลวไปดวยฤทธิ์ถือเอาบาตรนั้นมา. ครั้งนั้น ชนชาวพระนครไดกระทํา
ความโกลาหลดังขึ้น.
พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งอยูในพระเวฬุวนาราม ไดทรงสดับ
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เสียงนั้น จึงตรัสถามพระอานนทวา นั้นเสียงอะไร ? พระอานนท
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะพระภารทวาชะถือเอาบาตรมา
ได ชนชาวพระนครจึงยินดีไดกระทําเสียงโหรอง. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา เพื่อที่จะทรงปลดเปลื้องการกลาวรายผูอื่นตอไป จึงทรงให
นําบาตรนั้นมาทุบใหแตก แลวทําการบดใหละเอียดสําหรับเปนยาหยอดตา
แลวทรงใหแกภิกษุทั้งหลาย ก็แหละครั้นทรงใหแลว จึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมควรทําการแสดงฤทธิ์ ภิกษุใด
ทํา ภิกษุนั้นตองอาบัติทุกกฏ.
ลําดับนั้น เดียรถียทั้งหลายกลาวกันวา ขาววาพระสมณโคดม
บัญญัติสิกขาบทแกสาวกทั้งหลาย สาวกเหลานั้นยอมไมลวงละเมิดสิกขาบท
ที่บัญญัติไวนั้น แมเพราะเหตุแหงชีวิต พวกเราจักทําอิทธิปาฏิหาริย จึง
พากันเปนหมวดหมูทําความโกลาหลอยูในที่นั้น ๆ ครั้งนั้น พระเจาพิมพิสารไดทรงสดับดังนั้น จึงเสด็จไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ทรงไหว
แลวประทับนั่ง ณ สวนสุดขางหนึ่ง กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา
ขาแตพระองคผูเจริญ พวกเดียรถียบา วรองวา จักทําอิทธิปาฏิหาริย.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา มหาบพิตร แมอาตมภาพก็จักทํา.
พระราชาตรัสถามวา พระผูมีพระภาคเจาไดทรงบัญญัติสิกขาบท
แกสาวกทั้งหลายไวแลวมิใชหรือ พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา มหาบพิตร อาตมภาพจักถามเฉพาะ
พระองคเทานั้น พระองคทรงตั้งสินไหมสําหรับผูกินผลมะมวงเปนตน
ในอุทยานของพระองควา สินไหมมีประมาณเทานี้ แมสําหรับพระองคก็
ทรงตั้งรวมเขาดวยหรือ.
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พระราชาทูลวา ไมมีสินไหมสําหรับขาพระองค พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อยางนั้น มหาบพิตร สิกขาบทที่
บัญญัติไวแลว ยอมไมมสี ําหรับอาตมภาพ.
พระราชาตรัสถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ปาฏิหาริยจักมีที่ไหน
พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ที่โคนตนคัณฑามพพฤกษ ใกลเมือง
สาวัตถี มหาบพิตร.
พระราชาตรัสวา ดีละ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลาย
จักคอยดูปาฏิหาริยนั้น.
ลําดับนั้น พวกเดียรถียไดฟงวา นัยวาปาฏิหาริยจักมีที่โคนตน
คัณฑามพพฤกษ จึงใหตัดตนมะมวงรอบ ๆ พระนคร. ชาวพระนคร
ทั้งหลาย จึงพากันผูกมัดเตียงซอน ๆ กัน และหอคอยเปนตน ในสถาน
ที่อันเปนลานใหญ ชาวชมพูทวีปเปนกลุม ๆ ไดยืนแผขยายไปตลอด
๑๒ โยชน เฉพาะในทิศตะวันออก แมในทิศที่เหลือ ก็ประชุมกันอยู
โดยอาการอันสมควรแกสถานที่นั้น.
ฝายพระผูมีพระภาคเจา เมื่อกาลเวลาถึงเขาแลว ในวันเพ็ญเดือน ๘
ทรงทํากิจที่ควรทําใหเสร็จแตเชาตรู แลวเสด็จไปยังที่นั้นประทับนั่งอยู
แลว. ขณะนั้น นายคนเฝาอุทยานชื่อวาคัณฑะ เห็นมะมวงสุกดีในรัง
มดแดง จึงคิดวา ถาเราจะถวายมะมวงนี้แกพระราชา ก็จะไดทรัพยอัน
เปนสาระมีกหาปณะเปนตน
แตเมื่อนอมถวายแดพระผูมีพระภาคเจา
สมบัติในโลกนี้และโลกหนาก็จักเกิดมี ครั้นคิดดังนี้แลวจึงนอมถวายแด
พระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาทรงรับมะมวงนั้นแลว ดํารัสสัง่
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พระอานนทเถระวา เธอจงคั้นผลมะมวงนี้ทําใหเปนน้ําปานะ. พระเถระ
ไดกระทําตามพระดํารัสแลว. พระผูม ีพระภาคเจาทรงดื่ม (น้ํา) ผลมะมวง
แลว ประทานเมล็ดมะมวงแกนายคนเฝาอุทยานแลวตรัสวา จงเพาะเมล็ด
มะมวงนี้. นายอุยยานบาลนั้นจึงคุยทรายแลวเพาะเมล็ดมะมวงนั้น พระอานนทเถระเอาคนโทตักน้ํารด. ขณะนั้น หนอมะมวงก็งอกขึ้นมา เมื่อ
มหาชนเห็นอยูนั่นแหละ ก็ปรากฏเต็มไปดวยกิ่ง คาคบ ดอก ผล และ
ใบออน. ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นเคี้ยวกินผลมะมวงที่หลนลงมา ไมอาจให
หมดสิ้นได.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงนิรมิตรัตนจงกรมบนยอดเขา
มหาเมรุในจักรวาลนี้ จากจักรวาลทิศตะวันออกจนกระทั่งถึงจักรวาลทิศ
ตะวันตก เมื่อจะทรงยังบริษัทมิใชนอ ยใหบันลือสีหนาท จึงทรงกระทํา
มหาอิทธิปาฏิหาริย โดยนัยดังกลาวแลวในอรรถกถาธรรมบท ทรงย่ํายี
พวกเดียรถียท ําใหพวกเขาถึงประการอันผิดแผกไปตาง ๆ ในเวลาเสร็จ
ปาฏิหาริย ไดเสด็จไปยังภพดาวดึงส โดยพุทธจริยาที่พระพุทธเจาใน
ปางกอนทรงประพฤติมาแลว ทรงจําพรรษาอยูในภพดาวดึงสนั้น ทรง
แสดงพระอภิธรรมติดตอกันตลอดไตรมาส ทรงทําเทวดามิใชนอยมีพระมารดาเปนประธาน ใหบรรลุพระโสดาปตติมรรค ออกพระพรรษาแลว
เสด็จลงจากเทวโลก อันหมูเทวดาและพรหมมิใชนอยหอมลอม เสด็จลง
ยังประตูเมืองสังกัสสะ ไดทรงกระทําการอนุเคราะหชาวโลกแลว. ครั้งนั้น
พระผูมีพระภาคเจาไดมีลาภสักการะทวมทนทามกลางชมพูทวีป ประดุจ
แมน้ําใหญ ๕ สาย (คือ คงคา อจิรวดี ยมุนา สรภู มหี) ฉะนั้น.
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ครั้งนั้น พวกเดียรถียเสื่อมลาภสักการะ เปนทุกข เสียใจ คอตก
นั่งกมหนาอยู. ในกาลนั้น อุบาสิกาของพวกเดียรถียเหลานัน้ ชื่อนาง
จิญจมาณวิกา ถึงความเปนผูเลอเลิศดวยรูปโฉม เห็นพวกเดียรถีย
เหลานั้นนั่งอยูอยางนั้น จึงถามวา ทานผูเจริญ เพราะเหตุไร ทานทั้งหลาย
จึงนั่งเปนทุกข เสียใจอยูอยางนี้ ? พวกเดียรถียกลาววา นองหญิง ก็เพราะ
เหตุไรเลา เธอจึงไดเปนผูมีความขวนขวายนอย. นางจิญจมาณวิกาถามวา
มีเหตุอะไร ทานผูเจริญ. เดียรถียกลาววา ดูกอนนองหญิง จําเดิมแตกาลที่
พระสมณโคดมเกิดขึ้นมา พวกเราเสื่อมลาภสักการะหมด ชาวพระนคร
ไมสําคัญอะไร ๆ พวกเรา. นางจิญจมาณวิกาถามวา ในเรื่องนี้ ดิฉันควร
จะทําอะไร. เดียรถียตอบวา เธอควรจะยังโทษมิใชคุณใหเกิดขึ้นแกพระสมณโคดม. นางจิญจมาณวิกานั้นกลาววา ขอนั้น ไมเปนการหนักใจสําหรับ
ดิฉันดังนี้แลว เมื่อจะทําความอุตสาหะในการนั้น จึงไปยังพระเชตวันวิหาร
ในเวลาวิกาล แลวอยูในสํานักของพวกเดียรถีย ครั้นตอนเชา ในเวลาที่
ชนชาวพระนครถือของหอมเปนตนไปเพื่อจะถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา จึงออกมา ทําทีเหมือนออกจากพระเชตวันวิหาร ถูกถามวา นอน
ที่ไหน จึงกลาววา ประโยชนอะไรดวยที่ที่เรานอนแกพวกทาน ดังนี้
แลวก็หลีกไปเสีย. เมือ่ กาลเวลาดําเนินไปโดยลําดับ นางถูกถามแลว
กลาววา เรานอนในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระสมณโคดมแลวออกมา
พวกปุถุชนผูเ ขลาเชื่อดังนั้น บัณฑิตทั้งหลายมีพระโสดาบันเปนตน ไมเชื่อ.
วันหนึ่ง นางผูกทอนไมกลมไวที่ทองแลวนุงผาแดงทับไว แลวไปกลาว
กะพระผูมีพระภาคเจา ผูประทับนั่งเพื่อทรงแสดงธรรมแกบริษัทพรอมทั้ง
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พระราชาอยางนี้วา พระสมณะผูเจริญ ทาน (มัวแต) แสดงธรรม ไม
จัดแจงกระเทียมและพริกเปนตน เพื่อเราผูมีครรภทารกที่เกิดเพราะอาศัย
ทาน. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นนองหญิง ทานกับเราเทานั้น
ยอมรูภาวะอันจริงแท. นางจิญจมาณวิกากลาววา อยางนั้นทีเดียว เรา
กับทาน ๒ คนเทานั้น ยอมรูคราวที่เกี่ยวของกันดวยเมถุน คนอื่นยอม
ไมรู.
ขณะนั้น บัณฑุกัมพลศิลาอาสนของทาวสักกะแสดงอาการเรารอน.
ทาวสักกะทรงรําพึงอยู ทรงรูเหตุนั้น จึงตรัสสั่งเทวบุตร ๒ องควา
บรรดาทานทั้งสอง องคหนึ่งนิรมิตเพศเปนหนู กัดเครื่องผูกทอนไมกลม
ของนางใหขาด องคหนึ่งทํามณฑลของลมใหตั้งขึ้น พัดผาที่นางหมให
เวิกขึ้นเบื้องบน. เทวบุตรทั้งสองนั้นไดไปกระทําอยางนั้นแลว. ทอนไม
กลมตกลง ทําลายหลังเทาของนางแตก. ปุถชุ นทั้งหลายผูประชุมกันอยู
ในโรงธรรมสภา ทั้งหมดพากันกลาววา เฮย! นางโจรราย เจาไดทําการ
กลาวหาความเห็นปานนี้ แกพระผูเ ปนเจาของโลกทั้ง ๓ ผูเห็นปานนี้
แลวตางลุกขึ้นเอากําปนประหารคนละที นําออกไปจากที่ประชุม เมื่อ
นางลวงพนไปจากทัสสนะคือการเห็นของพระผูมีพระภาคเจา แผนดินได
ใหชอง. ขณะนั้น เปลวไฟจากอเวจีนรกตั้งขึ้น หุมหอนางเหมือนหุมดวย
ผากัมพลแดงที่ตระกูลให แลวซัดลงไปในอเวจีนรก. พระผูมีพระภาคเจา
ไดมีลาภสักการะอยางลนเหลือ ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
พระพุทธเจาผูทรงครอบงําสิ่งทั้งปวง มีสาวกชื่อวานันทะ
เรากลาวตูพระสาวกชื่อวานันทะนั้น จึงไดทองเที่ยวไปใน
นรก สิ้นกาลนาน.
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เราทองเที่ยวไปในนรกตลอดกาลนานถึงหมื่นป ไดความ
เปนมนุษยแลว ไดรับการกลาวตูมากมาย.
เพราะกรรมที่เหลือนั้น นางจิญจมาณวิกาไดกลาวตูเรา
ดวยคําอันไมเปนจริงตอหนาหมูช น.
ในปญหาขอที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
การกลาวยิ่ง คือ การดา ชื่อวา อัพภักขานะ. ไดยินวา ในอดีต
กาล พระโพธิสัตวเกิดในกําเนิดที่ไมปรากฏชื่อเสียง เปนนักเลงชื่อวา
มุนาฬิ เพราะกําลังแรงที่คลุกคลีกับคนชั่ว จึงไดดาพระปจเจกพุทธเจา
นามวา สุรภิ วา ภิกษุนี้ทศุ ีล มีธรรมอันลามก. เพราะวจีกรรมอันเปน
อกุศลนั้น พระโพธิสัตวนั้นไหมอยูในนรกหลายพันป ในอัตภาพครั้ง
สุดทายนี้ เกิดเปนพระพุทธเจา ดวยกําลังแหงความสําเร็จบารมี ๑๐ ได
เปนผูถึงลาภอันเลิศและยศอันเลิศ. พวกเดียรถียกลับเกิดความอุตสาหะขึ้น
อีก คิดกันวา พวกเราจักยังโทษมิใชยศ ใหเกิดแกพระสมณโคดมได
อยางไรหนอ พากันนั่งเปนทุกขเสียใจ.
ครั้งนั้น ปริพาชิกาผูหนึ่งชื่อวา สุนทรี เขาไปหาเดียรถียเหลานั้น
ไหวแลวยืนอยู เห็นเดียรถียทั้งหลายพากันนิ่งไมพูดอะไร จึงถามวา ดิฉัน
มีโทษอะไรหรือ ? พวกเดียรถียกลาววา พวกเราถูกพระสมณโคดม
เบียดเบียนอยู ทานกลับมีความขวนขวายนอยอยู ขอนี้เปนโทษของทาน
นางสุนทรีกลาววา เมื่อเปนอยางนั้น ดิฉันจักกระทําอยางไรในขอนั้น
เดียรถียทั้งหลายกลาววา ทานจักอาจหรือที่จะทําโทษมิใชคุณใหเกิดขึ้น
แกพระสมณโคดม. นางสุนทรีกลาววา จักอาจซิ พระผูเปนเจา ครั้น
กลาวแลว จําเดิมแตนั้นมา ก็กลาวแกพวกคนที่ไดพบเห็นวา ตนนอน
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ในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระสมณโคดมแลวจึงออกมา ดังนี้ โดยนัย
ดังกลาวมาแลวดาบริภาษอยู ฝายพวกเดียรถียก็ดา บริภาษอยูวา ผูเจริญ
ทั้งหลาย จงเห็นกรรมของพระสมณโคดม. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ในชาติอื่นๆ ในครั้งกอน เราเปนนักเลงชื่อวามุนาฬิ ได
กลาวตูพระสุรภิปจเจกพุทธเจาผูไมประทุษราย.
เพราะวิบากของกรรมนั้น เราจงทองเที่ยวไปในนรกสิ้น
กาลนาน เสวยทุกขเวทนาหลายพันป.
ดวยเศษกรรมทีเ่ หลือนั้น ในภพสุดทายนี้ เราจึงไดรับ
การกลาวตู เพราะเหตุแหงนางสุนทรี.
ในปญหาขอที่ ๔ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
การดา การบริภาษโดยยิ่ง คือโดยพิเศษ ชื่อวา อัพภักขานะ.
ไดยินวา ในอดีตกาล พระโพธิสัตวเกิดในตระกูลพราหมณ เปนผูศึกษา
เลาเรียนมาก คนเปนอันมากสักการบูชา ไดบวชเปนดาบส มีรากเหงา
และผลไมในปาเปนอาหาร สอนมนตพวกมาณพจํานวนมาก สําเร็จการ
อยูในปาหิมพานต. ดาบสรูปหนึ่งไดอภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ ไดมา
ยังสํานักของพระโพธิสัตวนั้น. พระโพธิสัตวนั้นพอเห็นพระดาบสนั้น
เทานั้น ถูกความริษยาครอบงํา ไดคําวาพระฤๅษีผูไมประทุษรายนั้นวา
ฤๅษีนี้หลอกลวง บริโภคกาม และบอกกะพวกศิษยของตนวา ฤๅษีนี้
เปนผูไมมีอาจาระเห็นปานนี้. ฝายศิษยเหลานั้นก็พากันดา บริภาษอยาง
นั้นเหมือนกัน. ดวยวิบากของอกุศลกรรมนั้น พระโพธิสัตวนั้นจึงได
เสวยทุกขในนรกอยูพันป ในอัตภาพหลังสุดนี้ ไดเปนพระพุทธเจา ถึง
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ความเปนผูเลิศดวยลาภและเลิศดวยยศ ปรากฏดุจพระจันทรเพ็ญในอากาศ
ฉะนั้น.
แมดวยการดาวาถึงอยางนั้น พวกเดียรถียกย็ ังไมพอใจ ใหนาง
สุนทรีทําการดาวาอีก ใหเรียกพวกนักเลงสุรามาใหคาจางแลวสั่งวา พวก
ทานจงฆานางสุนทรีแลวปดดวยขยะดอกไมในที่ใกลประตูพระเชตวัน พวก
นักเลงสุราเหลานั้นไดกระทําอยางนั้น แตนั้น พวกเดียรถียจ ึงกราบทูล
แกพระราชาวา ขาพระองคทั้งหลายไมพบเห็นนางสุนทรี. พระราชา
รับสั่งวา พวกทานจงคนดู เดียรถียเหลานั้นจึงเอามาจากที่ที่ตนใหโยน
ไวแลวยกขึ้นสูเตียงนอยแสดงแกพระราชา แลวเที่ยวโฆษณาโทษของ
พระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆในพระนครทั้งสิ้นวา ทานผูเจริญ ทาน
ทั้งหลายจงเห็นการกระทําของพระสมณโคดมและของพวกสาวก. แลว
วางนางสุนทรีไวบนแครในปาชาผีดิบ. พระราชารับสั่งวา ทานทั้งหลาย
จงคนหาคนฆานางสุนทรี.
ครั้งนั้น พวกนักเลงดื่มสุราแลวทําการทะเลาะกันวา เจาฆานางสุนทรี เจาฆา. ราชบุรุษทั้งหลาย จึงจับพวกนักเลงเหลานั้นแสดงแก
พระราชา พระราชาตรัสถามวา แนะพนาย พวกเจาฆานางสุนทรีหรือ?
นักเลงเหลานั้นกราบทูลวา พระเจาขา ขาแตสมมติเทพ. พระราชาตรัส
ถามวา พวกใครสั่ง ? นักเลงทูลวา พวกเดียรถียสั่ง พระเจาขา. พระราชาจึงใหนําพวกเดียรถียมาแลวใหจองจําพันธนาการแลวรับสั่งวา แนะพนาย
พวกเจาจงไปปาวรองวา เราทั่งหลายใหฆานางสุนทรีเองแหละ โดยความ
จะใหเปนโทษแกพระพุทธเจา พระผูมีพระภาคเจาและสาวกทั้งหลายของ
พระองคไมไดเปนผูกระทํา. พวกเดียรถียไดกระทําอยางนั้นแลว. ชาว
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พระนครทั้งสิ้นตางเปนผูหมดความสงสัย. พระราชาทรงใหฆาพวกเดียรถีย
และพวกนักเลงแลวใหทิ้งไป. แตนั้น ลาภสักการะเจริญพอกพูนแก
พระผูมีพระภาคเจา โดยยิ่งกวาประมาณ. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจงตรัสวา
เราเปนพราหมณเรียนจบแลว เปนผูอนั มหาชนสักการะ
บูชา ไดสอนมนตกะมาณพ ๕๐๐ คนในปาใหญ.
พระฤๅษีผูกลา สําเร็จอภิญญา ๕ มีฤทธิ์มาก มาในที่นี้
นั้น และเราไดเห็นพระฤๅษีนั้นมาแลว ไดกลาวตูวาทานผูไม
ประทุษราย.
แตนั้น เราไดบอกกะศิษยทั้งหลายวา ฤๅษีนี้เปนผูบริโภค
กาม แมเมื่อเราบอกอยู มาณพทั้งหลายก็พลอยยินดีตาม.
แตนั้น มาณพทุกคนเที่ยวภิกขาไปทุก ๆ ตระกูล ก็บอก
กลาวแกมหาชนวา ฤๅษีนี้บริโภคกาม.
เพราะวิบากของกรรมนั้น ภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้จึงไดรับการ
กลาวตูดวยกันทั้งหมด เพราะเหตุแหงนางสุนทรี.
ปญหาขอที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สิลาเวโธ ไดแก ผูมีจิตอันโทสะกระทบแลว กลิ้งศิลาทับ.
ไดยินวา ในอดีตกาล พระโพธิสัตวและนองชายเปนลูกพอเดียวกัน เมื่อ
บิดาลวงลับไปแลว พี่นอ งทั้งสองนั้น ทําการทะเลาะกัน เพราะอาศัย
พวกทาส จึงไดคิดรายกันและกัน พระโพธิสัตวกดทับนองชายไวดวย
ความที่ตนเปนผูมีกําลัง แลวกลิ้งหินทับลงเบื้องบนนองชายนั้น. เพราะ
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วิบากของกรรมนั้น พระโพธิสัตวนั้นไดเสวยทุกขในนรกเปนตนหลาย
พันป ในอัตภาพหลังสุดนี้ไดเกิดเปนพระพุทธเจา.
พระเทวทัตผูเปนพระมาตุลาของพระราหุลกุมาร ในชาติกอนได
เปนพอคากับพระโพธิสัตว ในครั้งเปนพอคาชื่อวา เสริพาณิช พอคา
ทั้งสองนั้นไปถึงปฏฏนคาม บานอันตั้งอยูใกลทาแหงหนึ่ง จึงตกลงกันวา
ทานจงถือเอาถนนสายหนึ่ง แมเราก็จะถือเอาถนนสายหนึ่ง แลวทั้งสอง
คนก็เขาไป. บรรดาคนทั้งสองนั้น ในถนนสายที่พระเทวทัตเขาไป
ไดมีคน ๒ คนเทานั้น คือภรรยาของเศรษฐีเกาคนหนึ่ง หลานสาวคนหนึ่ง
ถาดทองใบใหญของคนทั้งสองนั้น ถูกสนิมจับ เปนของที่เขาวางปนไว
ในระหวางภาชนะ. ภรรยาของเศรษฐีเกานั้นไมรูวาภาชนะทอง จึงกลาว
กะทานเทวทัตนั้นวา ทานจงเอาถาดใบนี้ไปแลวจงใหเครื่องประดับมา.
เทวทัตนั้นจับถาดใบนั้นแลวเอาเข็มขีดดู รูวาเปนถาดทอง แลวคิดวา
เราจักใหนิดหนอยแลวถือเอา จึงไปเสีย.
ลําดับนั้น หลานสาวเห็นพระโพธิสัตวมายังที่ใกลประตู จึงกลาววา
ขาแตแมเจา ขอทานจงใหเครื่องประดับ กัจฉปุฏะ แกดิฉัน. ภรรยา
เศรษฐีเทานั้นจึงใหเรียกพระโพธิสัตวนั้นมา ใหนั่งลงแลวจึงใหภาชนะ
นั้นแลวจึงกลาววา ทานจงถือเอาภาชนะนี้แลวจงใหเครื่องประดับกัจฉปุฏะ
แกหลานสาวของขาพเจา. พระโพธิสัตวจับภาชนะนั้น รูว าเปนภาชนะ
ทอง และรูวา นางถูกเทวทัตนั้นลวง จึงเก็บ ๘ กหาปณะไวในถุง
เพื่อตน และใหสินคาที่เหลือ ใหประดับเครื่องประดับ กัจฉปุฏะ ที่มือ
ของนางกุมาริกาแลวก็ไป. พอคานั้นหวนกลับมาถามอีก. ภรรยาเศรษฐี
นั้นกลาววา นี่แนะพอ ทานไมเอา บุตรของเราใหสิ่งนี้ ๆ แลวถือเอา
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ถาดใบนั้นไปเสียแลว. พอคานั้นพอไดฟงดังนั้น มีหทัยเหมือนจะแตก
ออก จึงวิ่งติดตามไป. พระโพธิสัตวขึ้นเรือแลนไปแลว. พอคานั้น
กลาววา หยุด! อยาหนี อยาหนี แลวไดทําความปรารถนาวา เราพึง
สามารถทําใหมันฉิบหายในภพที่เกิดแลว ๆ.
ดวยอํานาจความปรารถนา พอคานั้นเบียดเบียนกันและกันหลาย
แสนชาติ ในอัตภาพนี้ บังเกิดในสักยตระกูล เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
บรรลุพระสัพพัญุตญาณ แลวประทับอยูในกรุงราชคฤหโดยลําดับ ได
ไปยังสํานักของพระผูมีพระภาคเจาพรอมกับเจาอนุรุทธะเปนตน แลว
บวช เปนผูไดฌานปรากฏแลว ทูลขอพรพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ภิกษุสงฆทั้งปวง จงสมาทานธุดงค ๑๓ มีเที่ยว
บิณฑบาตเปนวัตรเปนตน ภิกษุสงฆทั้งสิ้นจงเปนภาระของขาพระองค.
พระผูมีพระภาคเจาไมทรงอนุญาต พระเทวทัตผูกเวร จึงเสื่อมจากฌาน
ตองการจะปลงพระชนมพระผูมีพระภาคเจา วันหนึ่ง ยืนอยูเบื้องบน
พระผูมีพระภาคเจาผูประทับยืนอยูที่เชิงเขาเวภาระ กลิ้งยอดเขาลงมา ดวย
อานุภาพของพระผูมีพระภาคเจา ยอดเขายอดอื่นรับเอายอดเขานั้นที่กําลัง
ตกลงมา. สะเก็ดหินที่ตั้งขึ้นเพราะยอดเขาเหลานั้นกระทบกัน ปลิวมา
กระทบหลังพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
เมือ่ ชาติกอน เราฆานองชายตางมารดา เพราะเหตุแหง
ทรัพย เราใสลงในซอกหิน และบดขยี้ดวยหิน
เพราะวิบากของกรรมนั้น พระเทวทัตจึงกลิ้งหิน กอนหิน
บดขยีน้ ิ้วหัวแมเทาของเรา.
๑

๑. ที่อื่นเปน เขาคิชฌกูฏ.
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ปญหาขอที่ ๖ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้.
สะเก็ดหินกระทบ ชื่อวา สกลิกาเวธะ. ไดยินวา ในอดีตกาล
พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลหนึ่ง ในเวลาเปนเด็ก กําลังเลนอยูที่ถนน
ใหญ เห็นพระปจเจกพุทธเจาเที่ยวบิณฑบาตอยูในถนนคิดวา สมณะโลน
นี้จะไปไหน จึงถือเอาสะเก็ดหินขวางไปที่หลังเทาของทาน. หนังหลังเทา
ขาด โลหิตไหลออก. เพราะกรรมอันลามกนั้น พระโพธิสัตวนั้นได
เสวยทุกขอยางมหันตในนรกหลายพันป แมเปนพระพุทธเจาแลวก็ไดเกิด
การหอพระโลหิตขึ้น เพราะสะเก็ดหินกระทบที่หลังพระบาท ดวยอํานาจ
กรรมเกา. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา
ในกาลกอน เราเปนเด็กเลนอยูที่หนทางใหญ เห็นพระปจเจกพุทธเจาในหนทาง จึงขวางสะเก็ดหินใส.
เพราะวิบากของกรรมนั้น ในภพหลังสุดนี้ พระเทวทัต
จึงประกอบนายขมังธนูเพื่อฆาเรา.
ปญหาขอที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ชางธนปาลกะที่เขาสงไปเพื่อตองการใหฆา ชื่อวา ชางนาฬาคิรี.
ไดยินวา ในอดีตกาล พระโพธิสัตวบังเกิดเปนคนเลี้ยงชาง ขึ้นชาง
เที่ยวไปอยู เห็นพระปจเจกพุทธเจาในหนทางใหญ คิดวา คนหัวโลน
มาจากไหน เปนผูมีจิตถูกโทสะกระทบแลว เกิดเปนดุจตะปูตรึงใจ ได
ทําชางใหขัดเคือง. ดวยกรรมนั้น พระโพธิสัตวจึงไดเสวยทุกขในอบาย
หลายพันป ในอัตภาพหลังสุดไดเกิดเปนพระพุทธเจา. พระเทวทัต
กระทําพระเจาอชาตศัตรูใหเปนสหายแลวใหสัญญากันวา มหาบพิตร
พระองคปลงพระชนมพระบิดาแลวจงเปนพระราชา อาตมภาพฆาพระ-
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พุทธเจาแลวจักเปนพระพุทธเจา ดังนี้ อยูมาวันหนึ่ง ไปยังโรงชางตาม
ที่พระราชาทรงอนุญาต แลวสั่งคนเลี้ยงชางวา พรุงนี้ ทานจงใหชาง
นาฬาคิรีดื่มเหลา ๑๖ หมอ แลวจงปลอยไปในเวลาที่พระผูมีพระภาคเจา
เสด็จเที่ยวไปบิณฑบาต. พระนครทั้งสิ้นไดมีเสียงเอิกเกริกมากมาย. ชน
ทั้งหลายกลาวกันวา เราจักดูการตอยุทธของนาคคือชาง กับนาคคือ
พระพุทธเจา ดังนี้แลวพากันผูกเตียงและเตียงซอน ในถนนหลวง จาก
ดานทั้งสอง แลวประชุมกันแตเชาตรู.
ฝายพระผูมีพระภาคเจา ทรงกระทําการปฏิบัติพระสรีระแลว อัน
หมูภิกษุหอมลอมเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห. ขณะนั้น พวก
คนเลี้ยงชางปลอยชางนาฬาคิรี โดยทํานองที่กลาวแลวนั่นแหละ. ชาง
นาฬาคิรีทําลายถนนและทางสี่แพรงเปนตนเดินมา ครั้งนั้น หญิงผูหนึ่งพา
เด็กเดินขามถนน ชางเห็นหญิงนั้นจึงไลติดตาม. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
นี่แนะนาฬาคิรี เธอถูกเขาสงมาเพื่อจะฆาหญิงนั้นก็หามิได เธอจงมาทางนี้.
ชางนั้นไดฟงเสียงนั้นแลว ก็วิ่งบายหนามุงไปทางพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแผเมตตาอันควรแกการแผในจักรวาล อันหา
ประมาณมิได ในสัตวอนั หาที่สุดมิได ไปในชางนาฬาคิรีตัวเดียวเทานั้น.
ชางนาฬาคิรีนั้นอันพระเมตตาของพระผูมีพระภาคเจาถูกตองแลว กลาย
เปนชางที่ไมมีภัย หมอบลงแทบบาทมูลของพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาทรงวางพระหัตถลงบนกระหมอมของชางนาฬาคิรีนั้น. ครั้งนัน้
เทวดาและพรหมเปนตนเกิดจิตอัศจรรยไมเคยเปน จึงพากันบูชาดวย
ดอกไมและเกสรดอกไมเปนตน. ในพระนครทั้งสิ้น ไดมีกองทรัพย
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ประมาณถึงเขา. พระราชารับสั่งใหเที่ยวตีกลองปาวรอง ทรัพยที่ประตู
ดานทิศตะวันตกจงเปนของชาวพระนคร ทรัพยทปี่ ระตูดานทิศตะวันออก
จงนําเขาทองพระคลังหลวง. คนทั้งปวงกระทําอยางนั้นแลว. ในครั้งนั้น
ชางนาฬาคิรีไดมีชื่อวา ธนบาล. พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จไปยังพระเวฬุวนาราม. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา.
ในกาลกอน เราไดเปนนายควาญชาง ไดทําชางใหโกรธ
พระปจเจกมุนีผูสูงสุด ผูกําลังเที่ยวบิณฑบาตรอยูนั้น.
เพราะวิบากของกรรมนั้น ชางนาฬาคิรีตัวดุรายหมุนเขา
มาประจัญในบุรีอันประเสริฐ ชื่อวา คิริพพชะ คือกรุง
ราชคฤห.
ปญหาขอที่ ๘ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้.
การผาฝดวยศัสตรา คือ ตัดดวยผึ่ง ดวยศาสตรา ชื่อวา สัตถัจเฉทะ. ไดยนิ วา ในอดีตกาลพระโพธิสัตวไดเปนพระราชาในปจจันตประเทศ พระโพธิสัตวนั้นเปนนักเลง ดวยอํานาจการคลุกคลีกับคนชั่ว
และดวยอํานาจการอยูในปจจัยตประเทศ เปนคนหยาบชา อยูมาวันหนึ่ง
ถือมีดเดินเทาเปลา เที่ยวไปในเนือง ไดเอามีดฆาฟนคนผูไมมีความผิด
ไดไปแลว. ดวยวิบากของกรรมอันลามกนั้น พระโพธิสัตวนั้นไหมใน
นรกหลายพันป เสวยทุกขในทุคติ มีสัตวเดียรัจฉานเปนตน ดวยวิบาก
ที่เหลือ ในอัตภาพหลังสุดแมไดเปนพระพุทธเจา หนึ่งก็ไดเกิดหอพระโลหิตขึ้น เพราะกอนหินที่พระเทวทัตกลิ้งใสกระทบเอา โดยนัยดังกลาว
ในหนหลัง. หมอชีวกผาหนังที่บวมขึ้นนั้นดวยจิตเมตตา. การทําพระ-
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โลหิตใหหอขึ้นของพระเทวทัตผูมีจิตเปนขาศึก ไดเปนอนันตริยกรรม.
การผาหนังที่บวมขึ้นของหมอชีวกผูมีจิตเมตตา ไดเปนบุญอยางเดียว.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
เราเปนคนเดินเทา ฆาคนทั้งหลายดวยหอก ดวยวิบาก
ของกรรมนั้น เราถูกไฟไหมอยูในนรกอยางรุนแรง.
ดวยเศษของกรรมนั้น มาบัดนี้เขาจึงตัดหนังที่เทาของเรา
เสียสิ้น เพราะยังไมหมดกรรม.
ปญหาขอที่ ๙ มีวินิจฉัยตอไปนี้.
อาพาธที่ศีรษะ คือเวทนาที่ศีรษะ ชื่อวา สีสทุกขะ ทุกขที่ศีรษะ.
ไดยินวา ในอดีตกาล พระโพธิสัตวบังเกิดเปนชาวประมง ในหมูบาน
ชาวประมง. วันหนึ่ง พระโพธิสัตวนั้นกับพวกบุรุษชาวประมง ไปยัง
ที่ที่ฆาปลา เห็นปลาทั้งหลายตาย ไดทําโสมนัสใหเกิดขึ้นในขอที่ปลาตาย
นั้น แมบุรุษชาวประมงที่ไปดวยกัน ก็ทําความโสมนัสใหเกิดขึ้นอยางนั้น
เหมือนกัน. ดวยอกุศลกรรมนั้น พระโพธิสัตวไดเสวยทุกขในอบายทั้ง ๔
ในอัตภาพหลังสุดนี้ ไดบังเกิดขึ้นตระกูลศากยราช พรอมกับบุรุษเหลานั้น
แมจะไดบรรลุความเปนพระพุทธเจาโดยลําดับแลว ก็ยังไดเสวยความ
เจ็บปวยที่ศีรษะดวยตนเอง และเจาศากยะเหลานั้น ถึงความพินาศกันหมด
ในสงความของเจาวิฑูฑภะ โดยนัยดังกลาวไวในอรรถกถาธรรมบท. ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา
เราเปนลูกชาวประมงในหมูบานชาวประมง เห็นปลา
ทั้งหลายถูกฆา ไดยังความโสมนัสดีใจใหเกิดขึ้น.
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เพราะวิบากของกรรมนั้น ความทุกขที่ศีรษะไดมีแกเรา
แลว ในคราวที่เจาวิฑูฑภะฆาสัตวทั้งหมด (คือเจาศากยะ)
แลว.
ปญหาขอที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
การกินขาวสารแหงขาวแดงในเมืองเวสาลี ชื่อวา ยวขาทนะ การ
กินขาวแดง. ไดยินวา ในอดีตกาล พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลหนึ่ง
เพราะอํานาจชาติและเพราะความเปนอันธพาล เห็นสาวกทั้งหลายของ
พระผูมีพระภาคเจาผุสสะ ฉันขาวน้ําอันอรอย และโภชนะแหงขาวสาลี
เปนตน จึงดาวา เฮย ! พวกสมณะโลน พวกทานจงกินขาวแดงเถอะ
อยากินโภชนะแหงขาวสาลีเลย. เพราะวิบากแหงอกุศลกรรมนั้น พระโพธิสัตวจึงเสวยทุกขอยูในอบายทั้ง ๔ หลายพันป ในอัตภาพหลังสุดนี้
ถึงความเปนพระพุทธเจาโดยลําดับ เมื่อทรงกระทําความอนุเคราะหชาว
โลก เสด็จเที่ยวไปในคาม นิคม และราชธานีทั้งหลาย. สมัยหนึ่ง เสด็จ
ถึงโคนไมสะเดาอันสมบูรณดวยกิ่งและคาคบ ณ ที่ใกลเวรัญชพราหมณคาม. เวรัญชพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา เมื่อไมอาจเอาชนะ
พระผูมีพระภาคเจาไดโดยเหตุหลายประการ ไดเปนพระโสดาบันแลว
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ การเสด็จเขาจําพรรษาในที่นี้แหละ
ยอมควร. พระผูมีพระภาคเจาทรงรับคํานิมนตโดยดุษณีภาพ.
ครั้นจําเดิมแตวันรุงขึ้นไป มารผูมีบาปไดกระทําการดลใจชาวบาน
เวรัญชพราหมณคามทั้งสิ้น ไมไดมีแมแตคนเดียวผูจะถวายภิกษาสักทัพพี
หนึ่ง แกพระผูมีพระภาคเจาผูเสด็จเขาไปบิณฑบาต เพราะเนื่องดวยมาร
ดลใจ. พระผูมีพระภาคเจาทรงมีบาตรเปลา อันภิกษุสงฆหอมลอมเสด็จ
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กลับมา. เมื่อพระผูมีพระภาคเจานั้นเสด็จกลับมาอยางนั้น พวกพอคามา
ที่อยูในที่นั้นนั่นแหละ ไดถวายทานในวันนั้น จําเดิมแตวันนั้นไป ได
นิมนตพระผูมีพระภาคเจามีภิกษุ ๕๐๐ เปนบริวาร แลวทําการแบงจาก
ภิกษุทั้งหลาย. เทวดาในพันจักรวาลแหงจักรวาลทั้งสิ้น พากันใสทิพโอชะ
เหมือนในวันที่นางสุชาดาหุงขาวปายาส. พระผูมีพระภาคเจาเสวยแลว
พระองคเสวยขาวแดงตลอดไตรมาส ดวยประการอยางนี้ เมือ่ ลวงไป ๓
เดือน การดลใจของมารก็หายไปในวันปวารณา เวรัญชพราหมณระลึก
ขึ้นไดถึงความสลดใจอยางใหญหลวง จึงถวายมหาทานแกภิกษุสงฆ มี
พระพุทธเจาเปนประธาน ถวายบังคมแลวขอใหทรงอดโทษ ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
เราไดบริภาษพระสาวกทั้งหลาย ในศาสนาของพระพุทธเจา พระนามวา ผุสสะ วา พวกทานจงเคี้ยว จงกินแต
ขาวแดง อยากินขาวสาลีเลย
ดวยวิบากของกรรมนั้น เราจึงไดเคี้ยวกินขาวแดงตลอด
ไตรมาส เพราะวา ในคราวนั้น เราอันพราหมณนิมนตแลว
จึงไดอยูในบานเวรัญชา.
ปญหาขอที่ ๑๑ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้.
อาพาธที่หลัง ชื่อวา ปฏิทุกขะ ทุกขที่หลัง. ไดยินวา ในอดีตกาล พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลคหบดี สมบูรณดวยกําลัง ไดเปนคน
คอนขางเตี้ย. สมัยนั้น นักตอสูดวยการตอสูดวยมวยปล้ําคนหนึ่ง เมื่อ
การตอสูดวยมวยปล้ํากําลังดําเนินไปอยูในคามนิคม และราชธานีทั้งหลาย
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ในชมพูทวีปทั้งสิ้น ไดทาํ พวกบุรุษลมลง ไดรับชัยชนะ มาถึงเมืองอัน
เปนที่อยูของพระโพธิสัตวเขาโดยลําดับ ไดทําพวกคนในเมืองแมนั้นให
ลมลงแลว เริ่มจะไป. คราวนั้น พระโพธิสัตวคิดวา ผูนี้ไดรับชัยชนะ
ในที่เปนที่อยูของเราแลวก็จะไป จึงมายังบริเวณพระนครในที่นั้น ปรบ
มือแลวกลาววา ทานจงมา จงตอสูกับเราแลวคอยไป นักมวยปล้ํานั้น
หัวเราะแลวคิดวา พวกบุรุษใหญโตเรายังทําใหลมได บุรุษผูน ี้เปนคนเตี้ย
มีธาตุเปนคนเตี้ย ยอมไมเพียงพอแมแกมือขางเดียว จึงปรบมือบันลือ
แลวเดินมา. คนทั้งสองนั้นจับมือกันและกัน พระโพธิสัตวยกนักมวยปล้ํา
คนนั้นขึ้นแลวหมุนในอากาศ เมื่อจะใหตกลงบนภาคพื้น ไดทําลาย
กระดูกไหลแลวใหลมลง. ชาวพระนครทั้งสิ้นทําการโหรอง ปรบมือ
บูชาพระโพธิสัตวดวยผาและอาภรณเปนตน. พระโพธิสัตวใหนักตอสู
ดวยมวยปล้ํานั้นตรง ๆ กระทํากระดูกไหลใหตรงแลวกลาววา ทานจงไป
ตั้งแตนี้ไปทานจงอยากระทํากรรมเห็นปานนี้ แลวสงไป ดวยวิบากของ
กรรมนั้น พระโพธิสัตวไดเสวยทุกขที่รางกายและศีรษะเปนตน ในภพ
ที่เกิดแลว ๆ ในอัตภาพหลังสุด แมเปนพระพุทธเจาแลวก็ไดเสวยทุกข
มีการเสียดแทงที่หลังเปนตน. เพราะฉะนั้น เมื่อความทุกขที่เบื้องพระปฤษฎางคเกิดขึ้นในกาลบางคราว พระองคจึงตรัสกะพระสารีบุตรและ
พระโมคคัลลานะวา จําเดิมแตนี้ไป พวกเธอจงแสดงธรรม แลวพระองค
ทรงลาดสุคตจีวรแลวบรรทม. ขึ้นชื่อวากรรมเกา แมพระพุทธเจาก็ไมพน
ไปได. สมจริงดังที่ทานกลาวไววา
เมือ่ การปล้ํากันดําเนินไปอยู เราไดเบียดเบียนบุตรนักมวยปล้ํา (ใหลําบาก)
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ดวยวิบากของกรรมนั้น ความทุกขทหี่ ลัง (ปวดหลัง)
จึงไดมีแกเรา.
ปญหาขอที่ ๑๒ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้.
การถายดวยการลงพระโลหิต ชื่อวา อติสาระ โรคบิด. ไดยินวา
ในอดีตกาล พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลคหบดี เลี้ยงชีพดวยเวชกรรม
พระโพธิสัตวนั้น เมื่อจะเยียวยาบุตรของเศรษฐีคนหนึ่งผูถูกโรคครอบงํา
จึงปรุงยาแลวเยียวยา อาศัยความประมาทในการใหไทยธรรมของบุตร
เศรษฐีนั้น จึงใหโอสถอีกขนานหนึ่ง ไดกระทําการถายโดยการสํารอก
ออก เศรษฐีไดใหทรัพยเปนอันมาก. ดวยวิบากของกรรมนั้น พระโพธิสัตวจึงไดถูกอาพาธดวยโรคลงโลหิตครอบงําในภพที่เกิดแลว ๆ ใน
อัตภาพหลังสุดแมนี้ ในปรินิพพานสมัย จึงไดมีการถายดวยการลงพระโลหิต ในขณะที่เสวยสูกรมัททวะที่นายจุนทะกัมมารบุตรปรุงถวาย พรอม
กับพระกระยาหารอันมีทพิ โอชะที่เทวดาในจักรวาลทั้งสิ้นใสลงไว. กําลัง
ชางแสนโกฏิเชือก ไดถึงความสิ้นไป. ในวันเพ็ญเดือน ๖ พระผูม-ี
พระภาคเจาเสด็จดําเนินไปเพื่อตองการปรินิพพานในเมืองกุสินารา ประทับนั่งในที่หลายแหง ระหายน้ํา ทรงดื่มน้ํา ทรงถึงเมืองกุสินาราดวย
ความลําบากอยางมหันต แลวเสด็จปรินิพพานในเวลาปจจุสมัยใกลรุง.
แมพระผูเปนเจาของไตรโลกเห็นปานนี้ กรรมเกาก็ไมละเวน. ดวยเหตุ
นั้น ทานจึงกลาววา
เราเปนหมอรักษาโรค ไดถายยาบุตรของเศรษฐี ดวย
วิบากของกรรมนั้น โรคปกขันทิกาพาธจึงมีแกเรา.
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พระชินเจาทรงบรรลุอภิญญาพละทั่งปวง ทรงพยากรณ
ตอหนาภิกษุสงฆ ณ อโนดาตสระใหญ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
อปทานฝายอกุศล ชื่อวาเปนอันจบบริบูรณ ดวยการตั้งหัวขอ
ปญหาที่ทานใหปฏิญญาไว ดวยประการอยางนี้ เพราะเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา อิตฺถ สุท อธิบายวา ดวยประการฉะนี้ คือ ดวยนัยที่กลาวไว
ในหนหลัง โดยประการนี้. ศัพทวา สุท เปนนิบาต มาในอรรถวา
ทําบทใหเต็ม. พระผูมีพระภาคเจา คือพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระมหากรุณาพระองคนั้น ทรงเพียบพรอมดวยภาคยธรรม เปนพระมหาสัตว
ผูบําเพ็ญบารมีมาแลว ทรงประกอบดวยคุณ มีอาทิอยางนี้วา
พระผูมีพระภาคเจาทรงมีภาคบุญ คือโชค ผูหกั ราน
กิเลส ผูประกอบดวยภาคธรรมทั้งหลาย ผูท รงดวยภาคธรรม
ทั้งหลาย ผูทรงจําแนกธรรม ผูค บแลว ผูคายการไปในภพ
ทั้งหลายแลว เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนามวา ภควา.
ทรงเปนเทพยิ่งกวาเทพ เปนทาวสักกะยิ่งกวาทาวสักกะ ทรงเปน
พรหมยิ่งกวาพรหม ทรงเปนพระพุทธเจายิ่งกวาพระพุทธเจา เมื่อจะทรง
ยกยอง คือทําใหปรากฏซึ่งพุทธจริยา คือเหตุแหงพระพุทธเจาของ
พระองค จึงไดภาษิตคือตรัสธรรมบรรยาย คือพระสูตรธรรมเทศนา
ชื่อวา พุทธาปทานิยะ คือ ชื่อวา ประกาศเหตุแหงพระพุทธเจาแล.
พรรณนาพุทธาปทาน
ในวิสุทธชนวิลาสินี อรรถกถาอปทาน
จบบริบูรณเทานี้
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๒. ปจเจกพุทธาปทาน
วาดวยเหตุใหสําเร็จเปนพระปจเจกสัมพุทธเจา
[๒] ลําดับนี้ ขอทานทั้งหลายจงฟง ปจเจกสัมพุทธาปทาน.
พระอานนทเวเทหมุนี ผูมีอินทรียอันสํารวมแลว ไดทลู ถาม
พระตถาคตผูประทับอยูในพระวิหารเชตวันวา ไดทราบวา
พระปจเจกสัมพุทธเจามีจริงหรือ เพราะเหตุไร ทานเหลานั้น
จึงไดเปนพระปจเจกสัมพุทธเจาผูเปนนักปราชญ.
ครัง้ นั้น พระผูม ีพระภาคเจาผูเปนพระสัพพัญู ผูประเสริฐ ผูแสวงหาคุณใหญ ตรัสตอบทานพระอานนทผูเจริญ
ดวยพระสุรเสียงอันไพเราะวา พระปจเจกสัมพุทธเจาสราง
บุญญาธิการไวในพระพุทธเจาทั้งปวง ยังไมไดโมกขธรรมใน
ศาสนาของพระชินเจา.
ดวยมุขคือความสังเวชนั้นนั่นแล ทานเหลานั้นเปน
นักปราชญ มีปญ
 ญาแกกลา ถึงจะเวนพระพุทธเจาก็ยอม
บรรลุปจเจกโพธิญาณได แมดวยอารมณนิดหนอย.
ในโลกทั้งปวง เวนเราเสียแลว ไมมีใครเสมอกับพระปจเจกพุทธเจาไดเลย เราจักบอกคุณเพียงสังเขปนี้ ของทาน
เหลานั้น ทานทั้งหลายจงฟงคุณของพระมหามุนีใหดี.
ทานทั้งปวงผูปรารถนาพระนิพพาน อันเปนโอสถวิเศษ
จงมีใจผองใส ฟงถอยคําอันดีออนหวานไพเราะ ของพระปจเจกสัมพุทธเจาผูแสวงหาคุณใหญ ตรัสรูด วยตนเองเถิด.
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คําพยากรณโดยสืบ ๆ กันมาเหลาใด ของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายผูมาประชุมกัน โทษ เหตุปราศจากราคะ
และพระปจเจกสัมพุทธเจาทั้งหลาย บรรลุพระโพธิญาณ ดวย
ประการใด.
พระปจเจกสัมพุทธเจาทั้งหลาย มีสัญญาในวัตถุอันมีราคะ
วา ปราศจากราคะ มีจิตปราศจากกําหนัด ในโลกอันกําหนัด
ละธรรมเครื่องเนิ่นชา ชนะทิฏฐิอันดิ้นรน แลวไดบรรลุ
พระโพธิสัตว ณ สถานที่นั้นเอง.
ทานวางอาญาในสัตวทั้งปวงเสียแลว ไมเบียดเบียนสัตว
แมตนเดียว ในบรรดาสัตวเหลานั้น มีจิตประกอบดวยเมตตา
หวังประโยชนเกื้อกูล พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเสมือนนอแรด
ฉะนั้น.
ทานวางอาญาในปวงสัตว ไมเบียดเบียนแมผูหนึง่ ใน
บรรดาสัตวเหลานั้น ไมปรารถนาบุตร ที่ไหนจะปรารถนา
สหาย พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเสมือนนอแรดฉะนั้น.
ความมีเสนหายอมมีแกผูเกี่ยวของ ทุกขที่อาศัยความ
เสนหานี้มีมากมาย ทานเล็งเห็นโทษอันเกิดแตความเสนหา
พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเชนกับนอแรดฉะนัน้ .
บุคคลผูอนุเคราะหมิตรสหาย มีจิตใจผูกพัน ยอมทํา
ประโยชนใหเสื่อมไป ทานเล็งเห็นภัยในความสนิทสนมขอนี้
พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเสมือนนอแรดฉะนั้น.
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ความเสนหาในบุตรและภรรยา เปรียบเหมือนไมไผ
กอไผเกี่ยวพันกันอยู ทานไมของในบุตรและภรรยา ดัง
หนอไมไผ พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเสมือนนอแรดฉะนัน้ .
เนือ้ ในปาไมถูกมัด เที่ยวหาเหยื่อดวยความปรารถนา
ฉันใด ทานเปนวิญูชนมุงความเสรี พึงเปนผูเดียวเที่ยวไป
เชนกับนอแรด ฉันนั้น.
ในทามกลางหมูสหาย ยอมจะมีการปรึกษาหารือกัน ทั้ง
ในที่อยู ที่ยืน ที่เดิน และทีห่ ากิน ทานเล็งเห็นความไม
ละโมบ ความเสรี พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเชนเดียวกับนอแรดฉะนั้น.
การเลนในทามกลางหมูสหาย เปนความยินดีและความ
รักในบุตรภรรยา เปนสิ่งที่กวางใหญไพศาล ทานเกลียด
ความพลัดพรากจากสิ่งที่เปนที่รัก พึงเปนผูเดียวเที่ยวไป
เสมือนนอแรดฉะนัน้ .
ทานแผเมตตาไปทั้ง ๔ ทิศ ไมมีความโกรธเคือง ยินดี
ดวยปจจัยตามมีตามได อดทนตออันตรายทั้งหลายได ไม
หวาดเสียว พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเสมือนนอแรดฉะนัน้ .
แมคนผูบวชแลวบางพวก และพวกคฤหัสถผูครองเรือน
สงเคราะหไดยาก ทานจึงเปนผูมีความขวนขวายนอยในบุตร
ของคนอื่น พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนัน้ .
ทานปลงเครื่องหมายของคฤหัสถ เปนผูกลาหาญ ตัด
เครื่องผูกของคฤหัสถ เสมือนตนทองหลางมีใบขาดมาก
พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเชนกับนอแรดฉะนั้น.
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ถาจะพึงไดสหายผูมีปญญารักษาตน ประพฤติเชนเดียว
กัน อยูด วยกรรมดี เปนนักปราชญไซร พึงครอบงําอันตราย
ทั้งปวง มีใจดี มีสติ เที่ยวไปกับสหายนั้น.
ถาไมไดสหายผูมีปญญารักษาตน ผูอยูด วยกรรมดี เปน
นักปราชญ ไวเปนเพื่อนเที่ยวไปดวยกัน พึงเปนผูเดียวเที่ยว
ไป เหมือนพระราชา ทรงละแวนแควนที่ทรงชนะแลว เที่ยว
ไปพระองคเดียว ดังชางชื่อมาตังคะ ละโขลงอยูในปาฉะนั้น.
ความจริง เรายอมสรรเสริญความถึงพรอมดวยสหาย พึง
คบหาสหายผูประเสริฐกวา หรือผูที่เสมอกัน เมื่อไมไดสหาย
เหลานัน้ ก็พึงคบหากรรมอันไมมีโทษ พึงเปนผูเดียวเที่ยวไป
เชนกับนอแรดฉะนัน้ .
ทานเห็นกําไลมือทองคําอันผุดผอง ที่นายชางทองทํา
เสร็จแลว กระทบกันอยูที่แขนทั้งสอง (เกิดความเบื่อหนาย)
พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเชนกับนอแรดฉะนั้น.
การเปลงวาจา หรือวาจาเครื่องของของเรานั้น พึงมีกับ
เพื่อนอยางนี้ ทานเล็งเห็นภัยนี้ตอไป พึงเปนผูเดียวเที่ยวไป
เชนกับนอแรดฉะนัน้ .
ก็กามทั้งหลายอันวิจิตร หวานอรอย เปนที่รื่นรมยใจ
ยอมย่ํายีจิตดวยสภาพตาง ๆ ทานเห็นโทษในกามคุณทั้งหลาย
พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.
ความจัญไร หัวฝ อุบาทว โรค กิเลสดุจลูกศร และ
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ภัยนี้ของเรา ทานเห็นภัยนี้ในกามคุณทั้งหลาย พึงเปนผูเดียว
เที่ยวไปเชนกับนอแรดฉะนั้น.
ทานครอบงําอันตรายแมทั้งหมดนี้ คือ หนาว รอน
ความหิว ความกระหาย ลม แดด เหลือบ ยุง และสัตว
เลื้อยคลาน แลวพึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.
ทานพึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเชนกับนอแรด เปรียบเหมือน
ชางมีขนั ธเกิดพรอมแลว สีกายดังดดอกปทุมใหญโต ละโขลง
อยูในปาตามชอบใจฉะนั้น.
ทานใครครวญถอยคําของพระพุทธเจา ผูเปนเผาพันธุ
พระอาทิตยวา บุคคลพึงถูกตองวิมุตติอันเกิดเอง นี้มิใชฐานะ
ของผูท ําความคลุกคลีดวยหมู พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเชนกับ
นอแรดฉะนั้น.
ทานเปนไปลวงทิฏฐิอันเปนขาศึก ถึงความแนนอน มี
มรรคอันไดแลว เปนผูมีญาณเกิดขึ้นแลว อันคนอื่นไมตอง
แนะนํา พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเชนกับนอแรดฉะนั้น.
ทานไมมีความโลภ ไมโกง ไมระหาย ไมลบหลูคุณทาน
มีโมหะดุจน้ําฝาดอันกําจัดแลว เปนผูไมมีตัณหาในโลก
ทั่งปวง พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเชนกับนอแรดฉะนั้น.
กุลบุตรพึงละเวนสหายผูลามก ผูมักชี้แตความฉิบหาย
ตั้งอยูในฐานะผิดธรรมดา ไมพึงเสพสหายผูขวนขวาย ผู
ประมาทดวยตนเอง พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเชนกับนอแรด
ฉะนั้น.
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กุลบุตรพึงคบมิตรผูเปนพหูสูต ทรงธรรม มีคุณยิ่ง มี
ปฏิภาณ รูประโยชนทั้งหลาย บรรเทาความสงสัยแลว
พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเชนกับนอแรดฉะนั้น.
ทานไมพอใจการเลน ความยินดี และกามสุขในโลก
ไมหวงใย งดเวนจากฐานะที่ตกแตง มีปกติกลาวคําสัตย
พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเชนกับนอแรดฉะนั้น.
ทานละบุตร ภรรยา บิดา มารดา ทรัพย ขาวเปลือก
พวกพอง และกามทั้งหลายตามที่มีอยูมากมาย พึงเปนผูเดียว
เที่ยวไปเชนกับนอแรดฉะนั้น.
นี้เปนความเกี่ยวของ ในความเกี่ยวของนี้ มีสขุ นิดหนอย
มีความพอใจนอย มีทุกขมากยิง่ บุรุษผูม คี วามรูทราบวา
ความเกี่ยวของนี้ดุจลูกธนู พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเชนกับ
นอแรดฉะนั้น.
กุลบุตรพึงทําลายสังโยชนทั้งหลาย เปรียบเหมือนปลา
ทําลายขายแลวไมกลับมา ดังไฟไมเชื้อลามไปแลวไมกับ
มา พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเชนกับนอแรดฉะนั้น.
พึงทอดจักษุลง ไมคะนองเทา มีอินทรียอันคุมครองแลว
รักษาใจไวได อันราคะไมรั่วรด อันไฟกิเลสไมเผาลน พึง
เปนผูเดียวเที่ยวไปเชนกับนอแรดฉะนั้น.
ทานละเครื่องหมายแหงคฤหัสถ เหมือนตนทองหลาง
มีใบขาดแลว นุงหมผากาสายะ ออกบวชแลว พึงเปน
ผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 243

ทานไมกระทําความกําหนัดในรส ไมโลเล ไมตองเลี้ยง
ผูอื่น เที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอก มีจติ ไมของเกี่ยวใน
สกุล ฟงเปนผูเดียวเที่ยวไปเชนกับนอแรดฉะนั้น.
ทานละนิวรณเครื่องกั้นจิต ๕ ประการ บรรเทาอุปกิเลส
เสียทั้งสิ้น ไมอาศัยตัณหาและทิฏฐิ ตัดโทษอันเกิดแตสิเนหา
แลว พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเชนกับนอแรดฉะนั้น.
ทานทําสุข ทุกข โทมนัส และโสมนัสกอน ๆ ไวเบือ้ ง
หลัง ไดอุเบกขา สมถะ และความหมดจดแลว พึงเปน
ผูเดียวเที่ยวไปเชนกับนอแรดฉะนั้น.
ทานปรารภความเพียรเพื่อบรรลุพระนิพพาน มีจิตไมหดหู
ไมประพฤติเกียจคราน มีความเพียรมั่น ประกอบดวยกําลัง
เรี่ยวแรง พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเชนกับนอแรดฉะนั้น.
ไมละการหลีกเรนและฌาน มีปกติประพฤติธรรมสมควร
แกธรรมเปนนิตย พิจารณาเห็นโทษในภพทั้งหลาย พึงเปน
ผูเดียวเที่ยวไปเชนกับนอแรดฉะนั้น.
ทานปรารถนาความสิ้นตัณหา ไมประมาท เปนผูฉลาด
เฉียบแหลม เปนผูสดับตรับฟง มีสติ มีธรรมอันพิจารณา
แลว เปนผูเที่ยง มีความเพียร พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเชน
กับนอแรดฉะนั้น.
ทานไมสะดุงเพราะเสียง ดุจสีหะ ไมขอ งอยูในตัณหา
และทิฏฐิ เหมือนลมไมติดตาขาย ไมติดอยูในโลก ดุจดอก
ปทุมไมติดน้ํา พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเชนกับนอแรดฉะนัน้ .
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ทานเสพเสนาสนะอันสงัด เหมือนราชสีหมีเขี้ยวเปน
กําลัง เปนราชาของหมูเนื้อ มีปกติประพฤติขมขี่ครอบงํา
พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเชนกับนอแรดฉะนั้น.
ทานเจริญเมตตาวิมุตติ กรุณาวิมุตติ มุทิตาวิมุตติ และ
อุเบกขาวิมุตติทุกเวลา ไมพิโรธสัตวโลกทั้งปวง พึงเปน
ผูเดียวเที่ยวไปเชนกับนอแรดฉะนั้น.
ทานละราคะ โทสะ และโมหะ ทําลายสังโยชนทั้งหลาย
เสีย ไมสะดุงในเวลาสิ้นชีวิต พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเชนกับ
นอแรดฉะนั้น.
ชนทั้งหลาย มีเหตุเปนประโยชน จึงคบหาสมาคมกัน
มิตรทัง้ หลายไมมีเหตุ หาไดยากในวันนี้ มนุษยทั้งหลายมี
ปญญามองประโยชนตน เปนคนไมสะอาด ฟงเปนผูเดียว
เที่ยวไปเชนกับนอแรดฉะนั้น.
นักปราชญเหลาใดมีศีลบริสุทธิ์ มีปญญาหมดจดดี มีจิต
ตั้งมั่น ประกอบความเพียร เจริญวิปสสนา มีปกติเห็นธรรม
พิเศษ รูแจงธรรมอันประกอบดวยองคมรรค และโพชฌงค.
เจริญสุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข และอัปปณิหิตวิโมกข ไมบรรลุความเปนพระสาวกในศาสนาของพระชินเจา
นักปราชญเหลานั้นยอมเปนพระสยัมภูปจเจกชินเจา.
มีธรรมใหญ มีธรรมกายมาก มีจิตเปนอิสระ ขามหวง
ทุกขทงั้ ปวงได มีใจเบิกบาน มีปกติเห็นประโยชนอยางยิ่ง
อุปมาดังราชสีห อุปมาดังนอแรดฉะนั้น.
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พระปจเจกสัมพุทธเจาเหลานี้ มีอันทรียสงบ มีใจสงบ
มีใจตั้งมั่น มีปกติประพฤติกรุณาในสัตว ในปจจันตชนบท
เกื้อกูลแกเหลาสัตว รุงเรื่องอยูในโลกนี้และโลกหนา เชน
กับดวงประทีปฉะนั้น.
พระปจเจกสัมพุทธเจาเหลานี้ ละกิเลสเครื่องกั้นทั้งปวง
หมดแลว เปนจอมชน เห็นประทีปสองโลกใหสวาง มีรศั มี
เชนรัศมีแหงทองคําแทง เปนพระทักขิไณยบุคคลชั้นดีของ
ชาวโลก โดยไมตองสงสัย เปนผูเต็มเปยมอยูเสมอ.
คําสุภาษิตของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ยอมเปนไป
ในโลกพรอมทั้งเทวโลก ชนเหลาใดผูเปนพาลไดฟงแลวไม
กระทําเหมือนอยางนั้น ชนเหลานั้นทองเที่ยวไปในสังสารทุกขบอ ย ๆ.
คําสุภาษิตของพระปจเจกสัมพุทธเจาทั้งหลาย เปนคํา
ไพเราะ. ดังน้ําผึ้งรวงอันไหลออกอยู ชนเหลาใดไดฟงแลว
ประกอบการปฏิบัติเชนนั้น ชนเหลานั้นยอมเปนผูมีปญญา
เห็นสัจจะ.
คาถาอันโอฬารที่พระปจเจกสัมพุทธชินเจา ออกบวช
กลาวไวแลว คาถาเหลานั้นอันพระศากยสีหะผูสูงสุดกวา
นรชนทรงประกาศแลว เพื่อใหรูแจงธรรม.
คําที่เปนคาถาเหลานี้ พระปจเจกสัมพุทธเจาเหลานั้น
รจนาไวอยางวิเศษ เพื่ออนุเคราะหชาวโลก อันพระสยัมภู
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ผูสีหะทรงประกาศแลว เพื่อเพิ่มพูนความสังเวช ความไม
คลุกคลี และปญญา ฉะนี้แล.
ปจเจกพุทธาปทาน จบบริบูรณ
จบอปทานที่ ๒
พรรณนาปจเจกพุทธาปทาน
พระอานนทเถระเมื่อจะสังคายนาอปทาน ตอจากพุทธาปทานนั้น
ตอไป อันทานพระมหากัสสปเถระถามวา นี่แนะทานอาวุโสอานนท
ปจเจกพุทธาปทาน พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติ ณ ที่ไหน จึงกลาววา
ลําดับนี้ ขอทานทั้งหลายจงฟงปจเจกพุทธาปทาน ดังนี้. อรรถแหง
อปทานของพระปจเจกสัมพุทธเจาเหลานั้น ไดกลาวไวแลวในหนหลัง
นั้นแล.
พระเถระเมื่อจะประกาศบทที่กลาววา สุณาถ ดวยอํานาจการ
บังเกิดโดยเกิดเรื่องขึ้น จึงกลาวคํามีอาทิวา ตถาคต เชตวเน วสนฺต
พระตถาคตประทับอยูในพระเชตวัน ดังนี้. ในคําวา ตถาคต เชตวเน
วสนฺต นั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ผูประทับอยูในวิหารอันมีชื่ออยางนั้น เนื่องดวยพระนามของ
เชตกุมาร โดยอิริยาบถวิหารทั้ง ๔ หรือโดยทิพวิหาร พรหมวิหาร
และอริยวิหาร พระพุทธเจาทั้งหลายที่มีในกาลกอน มีพระวิปสสีเปนตน
ทรงบําเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ แลวเสด็จมาโดยประการใด พระผูมีพระ-
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ภาคเจาแมของเราทั้งหลายก็เสด็จมาแลว โดยประการนั้น เพราะเหตุนั้น
จึงชื่อวา พระตถาคต. เชื่อมความหมายวา พระตถาคตพระองคนั้น
ประทับอยูในพระเชตวันวิหาร.
บทวา เวเทหมุนี ความวา พระเทวีผูเกิดแควนเวเทหะ จึงชื่อวา
เวเทหี, โอรสของพระนางเวเทหี จึงชื่อวา เวเทหิบุตร.
ญาณ ทานเรียกวา โมนะ ทานผูไป คือดําเนินไป ไดแก เปน
ไปดวยโมนะนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา มุนี. มุนีนั้นดวย โอรสของ
พระนางเวเทหีดวย เพราะเหตุนั้น ควรจะกลาววา เวเทหิปุตตมุนี กลับ
กลาววา เวเทหมุนี เพราะแปลง อิ เปน อ และลบ ปุตฺต ศัพทเสีย
โดยนิรุกตินยั มีอาทิวา วณฺณาคโม ลงตัวอักษรใหม. เชื่อมความวา
ทานพระอานนทผูที่พระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งไวในเอตทัคคะวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย อานนทนี้เปนเลิศแหงภิกษุสาวกของเรา ผูม ีสติ มีธิติ
มีคติ เปนพหูสูต เปนผูอุปฏฐาก ดังนี้ นอมองคลง คือนอมองค
คือกาย กระทําอัญชลี ไดกราบทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ชื่อวา
พระปจเจกสัมพุทธเจาทั้งหลายเปนเชนไร พระเจาขา ? พระปจเจกสัมพุทธเจาเหลานั้น ยอมมี คือยอมเกิดขึ้นดวยเหตุอะไร คือการณอะไร.
พระเถระทูลเรียกพระผูมีพระภาคเจาวา วีระ.
เบื้องหนาแตนั้น พระอานนทเถระเมื่อจะแสดงอาการที่พระผูมีพระภาคเจาทรงวิสัชนา จึงกลาวคํามีอาทิวา ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระสัพพัญูผูประเสริฐ ผูแสวงหาคุณใหญ ดังนี้. ชื่อวา
สัพพัญู เพราะทรงรูสิ่งทั้งปวงตางดวยสิ่งที่เปนอดีตเปนตน ประดุจ
ผลมะขามปอมในมือ. ชื่อวา พระสัพพัญูผูประเสริฐ เพราะพระสัพ-
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พัญูองคนั้น ประเสริฐคือสูงสุด. ชื่อวา ผูแสวงหาคุณใหญ เพราะ
ทรงหา คือแสวงหาคุณคือศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะอันใหญ. เชื่อมความวา ในกาลนั้น คือ ในกาลที่ถกู ถามนั้น
พระผูมีพระภาคเจาตรัส คือตรัสบอกพระอานนทผูเถระ ดวยพระสุรเสียง
อันไพเราะ. อธิบายวา ดูกอนอานนทผูเจริญ พระปจเจกสัมพุทธเจา
เหลาใด กระทําบุญญาธิการไว คือกระทําบุญสมภารไว ในพระพุทธเจา
ปางกอนทั้งหลาย คือในอดีตพุทธเจาทั่งหลายปางกอน ยังไมไดความ
หลุดพนในศาสนาของพระชินเจา คือยังไมบรรลุพระนิพพาน พระปจเจกสัมพุทธเจาเหลานั้นทั้งหมด เปนนักปราชญ กระทําบุคคลผูหนึ่ง
ใหเปนประธาน โดยมุขคือความสังเวช จึงไดเปนพระปจเจกสัมพุทธเจา
ในโลกนี.้ ผูม ีปญญากลาแข็งดี คือมีปญญากลาแข็งดวยดี. แมเวนจาก
พระพุทธเจาทั้งหลาย คือ แมเวนจากโอวาทานุสาสนีของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ยอมบรรลุคอื ยอมรูแจงปจเจกสัมโพธิ คือโพธิเฉพาะผูเดียว
ไดแก โพธิอันตอเนื่อง (รอง) จากพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย ดวย
อารมณแมนิดหนอย คือแมมีประมาณนอย.
ในโลกทั้งปวงคือในไตรโลกทัง้ สิ้น เวนเรา (คือพระพุทธเจา)
คือละเวนเราเสีย บุคคลผูเสมอ คือแมนเหมือนพระปจเจกสัมพุทธเจา
ทั้งหลาย ยอมไมมี. เราจักกลาว อธิบายวา จักบอกคุณนี้ ของพระปจเจกสัมพุทธเจาผูมหามุนีเหลานั้น เพียงบางสวน คือเพียงสังเขป ให
สําเร็จประโยชน คือใหดีแกทานทั้งหลาย.
ทานทั้งปวงผูปรารถนา คืออยากไดพระนิพพาน คือเภสัช ไดแก
โอสถอันยอดเยี่ยม คือเวนสิ่งที่ยิ่งกวา มีจิตผองใส คือมีใจใสสะอาด
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จงฟง อธิบายวา จงใสใจ ถอยคํา คือคําอุทานอันอรอย คืออันหวาน
เหมือนน้ําผึ้งเล็ก คือเหมือนรวงน้ําผึ้งเล็ก ของพระฤาษีใหญในระหวาง
ฤาษีทั้งหลาย ผูไมมีอาจารย ตรัสรูดวยตนเอง คือรูแจงดวยตนเอง.
บทวา ปจฺเจกพุทฺธาน สมาคตาน ไดแก พระปจเจกสัมพุทธเจา
ทั้งหลายผูประชุมกันแลว คือเกิดขึ้นแลว. อธิบายวา คําพยากรณสืบ ๆ
กันมา คือเฉพาะองคหนึ่ง ๆ เหลาใดอันเปนอปทานของพระปจเจกสัมพุทธเจา ๑๐๐ องค มีอาทิ คือ พระอริฏฐะ พระอุปริฏฐะ พระตครสิขี พระยสัสสี พระสุทัสสนะ พระปยทัสสี พระคันธาระ พระปณโฑละ พระอุปาสภะ พระนิถะ พระตถะ พระสุตวะ พระภาวิตัตตะ
พระสุมภะ พระสุภะ พระเมถุละ พระอัฏมะ พระสุเมธะ พระอนีฆะ
พระสุทาฐะ พระหิงคุ พระหิงคะ พระทเวชาลินะ พระอัฏฐกะ พระโกสละ พระสุพาหุ พระอุปเนมิสะ พระเนมิสะ พระสันจิตตะ พระสัจจะ พระตถะ พระวิรชะ พระปณฑิตะ พระกาละ พระอุปกาละ
พระวิชิตะ พระชิตะ พระอังคะ พระปงคะ พระคุตติชชิตะ พระปสสี
พระชหี พระอุปธิ พระทุกขมูละ พระอปราชิตะ พระสรภังคะ
พระโลมหังสะ พระอุจจังคมายะ พระอสิตะ พระอนาสวะ พระมโนมยะ
พระมานัจฉิทะ พระพันธุมะ พระตทาธิมุตตะ พระวิมละ พระเกตุมะ
พระโกตุมพรังคะ พระมาตังคะ พระอริยะ พระอัจจุตะ พระอัจจุตคามี
พระพยามกะ พระสุมังคละ และพระทิพพิละ อาทีนพโทษใด วิราควัตถุ
คือเหตุเปนเครื่องไมยึดติดใด และพระปจเจกสัมพุทธเจาทั้งหลายบรรลุ
ตามโพธิ คือกระทําจตุมรรคญาณใหประจักษไดดวยเหตุใด, พระปจเจกสัมพุทธเจาทั้งหลายผูคลายสัญญาในวัตถุที่มีราคะ คือในวัตถุที่พึงยึดติด
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แนน ไดแก ในวัตถุกามและกิเลสกามทั้งหลาย มีจิตปราศจากกําหนัดใน
โลกอันกําหนัดแลว คือในโลกอันมีสภาวะเปนเครื่องยึดติด ละกิเลสเครื่อง
เนิ่นชาทั้งหลายไดแลว คือละกิเลส กลาวคือ เครื่องเนิ่นชา คือเครื่อง
เนิ่นชาคือราคะ เครื่องเนิ่นชาคือโทสะ เครื่องเนิ่นชาคือโมหะ เครื่องเนิ่นชา
คือกิเลสทั้งปวง ชนะความดิ้นรน คือชนะทิฏฐิ ๖๒ อันดิ้นรน บรรลุตาม
โพธิอยางนั้น คือกระทําปจเจกโพธิญาณใหประจักษแลวดวยเหตุนั้น.
บทวา สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฑ ความวา วาง คือเวนการ
ขู การทําลาย การฆา และการจองจํา ไมเบียดเบียนสัตวตัวใดตัวหนึ่ง
คือสัตวไร ๆ แมตัวเดียวในระหวางสัตวทั้งปวงเหลานั้น คือไมทําให
ลําบาก มีจติ เมตตา คือมีจิตสหรคตดวยเมตตาวา สัตวทั้งปวงจงมีความ
สุข เปนผูอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูล คือมีความอนุเคราะหดวย
ประโยชนเกือ้ กูลเปนสภาพ. อีกอยางหนึ่ง บทวา สพฺเพสุ นี้ ในคําวา
สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฑ เปนบทบอกการถือเอาหมดโดยประการ
ทั้งปวง คือหมดสิ้นไมมีเศษ. ในบทวา ภูเตสุ นี้ สัตวที่สะดุงและมั่นคง
เรียกวา ภูตะ สัตวเหลาใดละความอยากคือตัณหาไมได ทัง้ ละภัยและ
ความกลัวไมได สัตวเหลานั้นชื่อวา ผูสะดุง. เพราะเหตุไรจึงเรียกวา
ผูสะดุง ? สัตวเหลาใดยอมสะดุง คือสะดุงขึ้น สะดุงรอบ ยอมกลัว
ยอมถึงความสะดุงพรอม เพราะเหตุนั้น สัตวเหลานั้นทานจึงเรียกวา
ผูสะดุง. สัตวเหลาใดละความอยากคือตัณหา ทั้งภัยและความกลัวได
สัตวเหลานั้นชื่อวา ผูมั่นคง. เพราะเหตุไรจึงเรียกวาผูมั่นคง ? สัตวเหลาใด
ยอมมั่นคง คือไมสะดุง ไมสะดุงขึ้น ไมสะดุงรอบ ไมกลัว ไมถึง
ความสะดุงพรอม เพราะเหตุนั้น สัตวเหลานั้น ทานจึงเรียกวาผูมั่นคง.
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อาชญา ๓ คืออาชญาทางกาย อาชญาทางวาจา อาชญาทางใจ.
กายทุจริต ๓ ชื่อวา อาชญาทางกาย, วจีทุจริต ๔ ชื่อวา อาชญาทาง
วาจา, มโนทุจริต ๓ ชือ่ วา อาชญาทางใจ. วาง คือตั้งลง ยกลง ยกลงพรอม วางไว คือระงับอาชญา ๓ อยางนั้นในภูตคือสัตวทั้งปวง คือ
ทั้งสิ้น ไดแก ไมถือเอาอาชญา เพื่อจะเบียดเบียน เพราะเหตุนั้น จึง
ชื่อวา วางอาชญาในสัตวทั้งปวง. บทวา อวิเหย อฺตรมฺป เตส
ความวา ไมเบียดเบียนสัตวแมตัวหนึ่ง ๆ ดวยฝามือ หรือกอนดิน ทอนไม ศัสตรา ขื่อคา หรือเชือก ไมเบียดเบียนสัตวแมทุกชนิดดวยฝามือ
หรือกอนดิน ทอนไม ศาสตรา ชื่อคา หรือเชือก คือไมเบียดเบียนสัตว
เหลานั้นแมตัวใดตัวหนึ่ง.
ศัพทวา น ในคําวา น ปุตฺตมิจฺเฉยฺย กุโต สหาย เปนศัพท
ปฏิเสธ. บทวา ปุตฺต ความวา บุตร ๔ ประเภท คือ บุตรที่เกิดในตน ๑
บุตรที่เกิดในภริยา ๑ บุตรที่เขาให ๑ บุตรคืออันเตวาสิก ๑.
บทวา สหาย ความวา การมา การไป การยืน การนั่ง การ
รองเรียก การเจรจา การสนทนากับผูใด เปนความผาสุก ผูนั้นทาน
เรียกวา สหาย.
บทวา น ปุตฺตมิจฺเฉยฺย กุโต สหาย ความวา ไมอยากได คือ
ไมยินดี ไมปรารถนา ไมทะเยอทะยาน ไมรําพันถึงแมแตบุตร จะ
อยากไดยินดี ปรารถนา ทะเยอทะยาน รําพันถึงมิตร เพื่อนเห็น เพื่อนคบ หรือสหาย มาแตไหน เพราะเหตุนั้น ชื่อวา ไมอยากไดแมแตบุตร
จะอยากไดสหายมาแตไหน.
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บทวา เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ความวา พระปจเจกพุทธเจานั้น ชื่อวา ผูเดียว เพราะการบรรพชา.
ชื่อวา ผูเดียว เพราะอรรถวา ไมมีเพื่อน.
ชื่อวา ผูเดียว เพราะอรรถวา ละตัณหา.
ชื่อวา ผูเดียว เพราะปราศจากราคะแนนอน.
ชื่อวา ผูเดียว เพราะปราศจากโทสะแนนอน.
ชื่อวา ผูเดียว เพราะปราศจากโมหะแนนอน.
ชื่อวา ผูเดียว เพราะหมดกิเลสแนนอน.
ชื่อวา ผูเดียว เพราะดําเนินสูทางเปนที่ดําเนินไปผูเดียว.
ชื่อวา ผูเดียว เพราะตรัสรูพรอมเฉพาะพระปจเจกสัมโพธิญาณ
อันยอดเยี่ยมผูเดียว.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชือ่ วาผูเดียว เพราะการบรรพชาอยางไร ?
คือพระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ตัดปลิโพธกังวลในการครองเรือน
เสียทั้งหมด ตัดปลิโพธกังวลในลูกเมีย ตัดปลิโพธกังวลในญาติมิตร
อํามาตย และการสั่งสม ปลงผมและหนวด นุง ผากาสายะ ออกจาก
เรือนบวชไมมีเรือน เขาถึงความไมมีกังวล ผูเดียวเทานั้นเที่ยวไป คือ
อยู เปนอยู เปนไป คุมครอง ไป ใหไป เพราะเหตุนั้น พระปจเจกพระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชื่อวาผูเดียว เพราะอรรถวา ไมมีเพื่อน
อยางไร ? คือทานเปนผูบวชอยางนั้นอยูผูเดียว เสพอาศัยเสนาสนะอัน
สงัด อันเปนอรัญ ปา และไหลเขา ไมมีเสียงอึกทึก ปราศจากลมอัน
เกิดจากชน อยูโดดเดี่ยวไกลจากพวกมนุษย สมควรแกการหลีกเรน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 253

ทานยืนคนเดียว เดินคนเดียว นั่งคนเดียว นอนคนเดียว ผูเดียวเขาไป
บิณฑบาตยังบาน ผูเดียวกลับมา ผูเดียวนั่งในที่ลับ ผูเดียวเดินจงกรม
ผูเดียวเที่ยวไป คืออยู เปนอยู เปนไป คุมครอง ไป ใหเปนไป ทาน
ชื่อวาผูเดียว เพราะอรรถวา ไมมีเพื่อน อยางนี้ดวยประการฉะนี้.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชือ่ วาผูเดียว เพราะอรรถวา ละตัณหาเปน
อยางไร ?
คือทานผูเดียว ไมมีเพื่อน ไมประมาท มีความเพียรเครื่องเผา
กิเลสใหเรารอน มีใจสงบอยู เริ่มตั้งมหาปธานความเพียรใหญ กําจัด
มารพรอมทั้งเสนามารแลวละบรรเทา ทําใหพินาศไป ทําใหถึงการไม
เกิดอีกตอไป ซึ่งตัณหาอันมีขาย คือตัณหาอันฟุงไปในอารมณตาง ๆ.
บุรุษผูมีตัณหาเปนเพื่อน ทองเที่ยวไปตลอดกาลยาวนาน
ยอมไมลวงพนสังสารซึ่งมีความเปนอยางนี้ และมีความเปน
โดยประการอื่น.
ภิกษุรูโทษขอนี้ เปนผูปราศจากตัณหา ไมยึดมั่นมีสติ
พึงเวนโดยสิ้นเชิง ซึ่งตัณหาอันเปนแดนเกิดแหงทุกขแล.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชื่อวาผูเดียว เพราะอรรถวา ละตัณหา
ดวยประการอยางนี้.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชื่อวาผูเดียว เพราะปราศจากราคะโดย
สวนเดียว เปนอยางไร ?
คือพระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชื่อวาปราศจากราคะโดยสวนเดียว
เพราะละราคะได เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ผูเดียว. ชื่อวาผูปราศจาก
โทสะโดยสวนเดียว เพราะละโทสะได เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ผูเดียว.
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ชื่อวาผูปราศจากโมหะโดยสวนเดียว เพราะละโมหะได เพราะเหตุนั้น
จึงชื่อวาผูเดียว. ชื่อวาผูไมมีกิเลสโดยสวนเดียว เพราะละกิเลสทั้งหลาย
ได เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาผูเดียว. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชื่อวา
ผูเดียว เพราะปราศจากราคะโดยสวนเดียว ดวยประการอยางนี้.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชื่อวาผูเดียว เพราะดําเนินสูทางเปนที่ไป
สําหรับคนผูเดียว เปนอยางไร ?
สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕
โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ทานเรียกวา เอกายนมรรค ทางเปนที่
ไปสําหรับคนผูเดียว.
พระผูมีพระภาคเจาผูทรงเห็นความสิ้นชาติและที่สุดแหง
ชาติ ทรงอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูล ทรงรูชัดทางเปน
ที่ไปสําหรับคนผูเดียว ในกาลกอนชนทั้งหลายขามโอฆะไป
แลวดวยทางนี้ ในอนาคตจักขามดวยทางนี้ และปจจุบนั นี้
ก็กําลังขามโอฆะดวยทางนี้.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชื่อวาผูเดียว เพราะดําเนินสูทางเปนที่
ไปสําหรับคนผูเดียว ดวยประการอยางนี้.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชื่อวาผูเดียว เพราะตรัสรูพรอมเฉพาะ
พระปจเจกสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมผูเดียว เปนอยางไร ?
ญาณในมรรค ๔ เรียกวา โพธิ. ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค วิมังสา วิปสสนา สัมมาทิฏฐิ. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ตรัสรูดวยปจเจกโพธิญาณนั้นวา สังขารทั้งปวงไมเทียง ตรัสรู
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วา สังขารทั้งปวงเปนทุกข ตรัสรูวา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา. ตรัสรู
วา สังขารทั้งหลายมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย ตรัสรูวา วิญญาณมีเพราะ
สังขารเปนปจจัย ตรัสรูว า นามรูปมีเพราะวิญญาณเปนปจจัย ตรัสรูวา
สฬายตนะมีเพราะนามรูปเปนปจจัย ตรัสรูวา ผัสสะมีเพราะสฬายตนะ
เปนปจจัย ตรัสรูวา เวทนามีเพราะผัสสะเปนปจจัย ตรัสรูว า ตัณหามี
เพราะเวทนาเปนปจจัย ตรัสรูวา อุปาทานมีเพราะตัณหาเปนปจจัย
ตรัสรูวา ภพมีเพราะอุปาทานเปนปจจัย ตรัสรูวา ชาติมีเพราะภพเปน
ปจจัย ตรัสรูวา ชรามรณะมีเพราะชาติเปนปจจัย.
ตรัสรูวา สังขารดับ เพราะอวิชชาดับ ตรัสรูวา วิญญาณดับ
เพราะสังขารดับ ฯลฯ ตรัสรูวา ชาติดับ เพราะภพดับ ตรัสรูวา
ชรามรณะดับ เพราะชาติดับ. ตรัสรูว า นี้ทุกข ตรัสรูวา นีท้ ุกขสมุทัย
ตรัสรูวา นีท้ ุกขนิโรธ ตรัสรูวา นี้ทกุ ขนิโรธคามินีปฏิปทา. ตรัสรูวา
เหลานี้อาสวะ ตรัสรูวา นี้อาสวสมุทัย ฯลฯ ตรัสรูวา นี้ปฏิปทา.
ตรัสรูวา ธรรมเหลานี้ควรกําหนดรู ตรัสรูวา ธรรมเหลานี้ควรละ
ตรัสรูวา ธรรมเหลานี้ควรทําใหแจง ตรัสรูวา ธรรมเหลานี้ควรเจริญ
ตรัสรูการเกิดการดับไป ความเพลิดเพลิน โทษ และการสลัดออกแหง
ผัสสายตนะ ๖ ตรัสรูการเกิด ฯลฯ การสลัดออกแหงอุปาทานขันธ ๕
ตรัสรูการเกิด การดับไป ความเพลิดเพลินโทษ และการสลัดออกแหง
มหาภูตรูป ๔ ตรัสรูวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้น
ทั้งมวลมีความดับไปเปนธรรมดา.
อีกอยางหนึ่ง ตรัสรู ตรัสรูตาม ตรัสรูเฉพาะ ตรัสรูพรอม บรรลุ
ถูกตอง กระทําใหแจง ซึ่งสิ่งที่ควรรู ควรรูตาม ควรรูเฉพาะ ควรรู
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พรอม ควรบรรลุ ควรถูกตอง ควรทําใหแจงทั้งหมดนั้น ดวยปจเจกโพธิญาณนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ชื่อวา ผูเดียว เพราะตรัสรู
พรอมเฉพาะซึ่งพระปจเจกสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมผูเดียว อยางนี้ดวย
ประการฉะนี้.
บทวา จเร ความวา จริยา ๘ คือ อิริยาบถจริยา ๑ อายตนจริยา ๑ สติจริยา ๑ สมาธิจริยา ๑ ญาณจริยา ๑ มรรคจริยา ๑ ปตติจริยา ๑ และโลกัตถจริยา ๑.
จริยาในอิริยาบถทั้ง ๔ ชื่อวา อิริยาปถจริยา.
จริยาในอายตนะภายใน ๖ และภายนอก ๖ ชื่อวา อายตนจริยา.
จริยาในสติปฏฐานทั้ง ๔ ชื่อวา สติจริยา.
จริยาในฌาน ๔ ชื่อวา สมาธิจริยา.
จริยาในอริยสัจ ๔ ชื่อวา ญาณจริยา.
จริยาในอริยมรรค ๔ ชื่อวา มรรคจริยา.
จริยาในสามัญญผล ๔ ชื่อวา ปตติจริยา.
จริยาในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ในพระปจเจกสัมพุทธเจาบางสวน ในพระสาวกทั้งหลายบางสวน ชื่อวา โลกัตถอริยา.
อิริยาบถจริยายอมมีแกผูเพียบพรอมดวยปณิธิการดํารงตน, อาตนจริยายอมมีแกผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย สติจริยายอมมีแกผูปกติ
อยูดวยความไมประมาท. สมาธิจริยายอมมีแกผูประกอบเนือง ๆ ในอธิจิต,
ญาณจริยายอมมีแกผูสมบูรณดวยพุทธิปญญา, มรรคจริยายอมมีแกผูปฏิบัติ
โดยชอบ, ปตติจริยายอมมีแกผูบรรลุผล และโลกัตถจริยายอมมีแก
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พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา แกพระปจเจกสัมพุทธเจาบางสวน
แกพระสาวกทั้งหลายบางสวน นี้จริยา ๘ ประการ.
จริยา ๘ อีกอยางหนึ่ง ทานเมื่อนอมใจเชื่อยอมประพฤติดวย
ศรัทธา, เมื่อประคองอยูยอมประพฤติดวยความเพียร. เมื่อเขาไปตั้งมั่น
ยอมประพฤติดวยสติ. เมื่อกระทําความไมฟุงซานยอมประพฤติดวยสมาธิ,
เมื่อรูชัดยอมประพฤติไปดวยปญญา. เมื่อรูแจงยอมประพฤติดวยวิญญาณจริยา, ยอมประพฤติดวยอายตนจริยา เพราะมนสิการวา กุศลธรรม
ทั้งหลายยอมมาถึงแกผูปฏิบัติอยางนี้ ยอมประพฤติดวยวิเสสจริยา เพราะ
มนสิการวา ผูปฏิบัติอยางนี้ยอมบรรลุคุณวิเศษ. นี้จริยา ๘ ประการ.
จริยา ๘ อีกอยางหนึ่ง จริยาในทัสสนะ สําหรับสัมมาทิฏฐิ จริยา
ในการยกจิต สําหรับสัมมาสังกัปปะ จริยาในการกําหนด สําหรับสัมมาวาจา จริยาในความหมั่น สําหรับสัมมากัมมันตะ จริยาในความบริสุทธิ์
สําหรับสัมมาอาชีวะ จริยาในการประคองไว สําหรับสัมมากัมมันตะ จริยา
ในการปรากฏ สําหรับสัมมาสติ และจริยาในความไมฟุงซาน สําหรับ
สัมมาสมาธิ นี้จริยา ๘ ประการ.
บทวา ขคฺควิสาณกปฺโป ความวา ธรรมดาแรด มีนอเดียวเทานั้น
ไมมีนอที่สอง ฉันใด พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
เหมือนกับนอแรดนั้น เชนเดียวกับนอแรดนั้น มีสวนเปรียบดวยนอแรด
นั้น, ของเค็มจัด เรียกวาเหมือนเกลือ ของขมจัด เ รียกวาเหมือนของขม
ของหวานจัด เรียกวาเหมือนน้ําหวาน ของรอนจัด เรียกวาเหมือนไฟ
ของเย็นจัด เรียกวาเหมือนหิมะ ลําน้ําใหญ เรียกวาเหมือนทะเล พระสาวกผูบรรลุมหาอภิญญาพละ เรียกวาเหมือนพระศาสดา ฉันใด พระ-
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ปจเจกสัมพุทธเจานั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทานเหมือนนอแรด เชนกับ
นอแรด มีสว นเปรียบดวยนอแรด ผูเดียว ไมมีเพือ่ น หลุดพนกิเลส
เครื่องผูกพัน เที่ยวไป คืออยู เปนอยู เปนไปอยู คุมครองอยู ไปอยู
ใหไปอยูในโลกโดยชอบ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาผูเดียวเที่ยวไปเหมือน
นอแรด ดวยเหตุนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจาทั้งหลาย จึงกลาววา
บุคคลวางอาชญาในปวงสัตว ไมเบียดเบียนสัตวเหลานั้น
แมตัวหนึ่ง ไมปรารถนาบุตร จะปรารถนาสหายแตที่ไหน
พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.
ความเสนหายอมมีแกบุคคลผูเกิดความเกี่ยวของ ทุกขที่
อาศัยความเสนหานี้มีมากมาย. บุคคลเล็งเห็นโทษอันเกิดจาก
ความเสนหา พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนัน้ .
ผูช วยอนุเคราะหมิตรสหาย มีจิตพัวพันอยู ยอมทํา
ประโยชนใหเสื่อมไป บุคคลมองเห็นภัยในความสนิทสนมนี้
พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.
ความอาลัยในบุตรและภรรยา เปรียบเหมือนไมไผใหญ
เกี่ยวเกาะกันอยู บุคคลไมของอยูในบุตรและภรรยาเหมือน
หนอไมไผ พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.
วิญูชนหวังความเสรี พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือน
นอแรดดังเนื้อในปาไมถูกผูก ยอมเที่ยวไปหาเหยื่อไดตาม
ความปรารถนาฉะนั้น.
ในทามกลางสหาย ยอมจะตองมีการปรึกษาหารือกัน
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บุคคลเล็งเห็นความเสรี อันไมเพงเล็งไปในการอยู การยืน
การเดิน และการเที่ยวไป พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือน
นอแรดฉะนั้น.
การเลนในทามกลางสหายเปนความยินดี และความรัก
ในบุตรภรรยาเปนเรื่องกวางใหญไพศาล บุคคลเกลียดความ
พลัดพรากจากสิ่งอันเปนที่รัก พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือน
นอแรดฉะนั้น.
พึงแผเมตตาไปทั้ง ๔ ทิศ และไมโกรธเคือง ยินดีดว ย
ปจจัยตามมีตามได อดทนตออันตรายทั้งหลาย ไมหวาดเสียว
พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.
แมบรรพชิตบางพวก และพวกคฤหัสถที่ครองเรือนก็
สงเคราะหไดยาก พึงเปนผูขวนขวายนอยในบุตรของคนอื่น
พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.
บุคคลปลงเครื่องหมายของคฤหัสถเสีย เปนผูกลาหาญ
ตัดเครื่องหมายของคฤหัสถ เหมือนตนทองหลางขาดใบ พึง
เปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.
ถาบุคคลไดสหายผูมีปญญาเครื่องรักษาตน พึงเที่ยวไป
กับสหายผูเปนนักปราชญมีปกติอยูยังประโยชนใหสําเร็จ พึง
ครอบงําอันตรายทั้งมวล พึงดีใจ มีสติ เที่ยวไปกับสหายนั้น.
ถาไมไดสหายผูมีปญญาเครื่องรักษาตน ผูเปนนักปราชญ
มีปกติอยูยังประโยชนใหสําเร็จไวเที่ยวไปดวยกัน พึงเปนผู
เดียวเที่ยวไป เหมือนพระราชาทรงละแวนแควนที่พระองค
ชนะแลว และเหมือนชางชื่อมาตังคะในปาฉะนั้น.
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อันที่แท พวกเราสรรเสริญสหายสมบัติ พึงคบหาสหาย
ผูประเสริฐกวาหรือผูเสมอกัน บุคคลไมไดสหายเหลานี้ พึง
คบหากรรมอันไมมีโทษ พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรด
ฉะนั้น.
บุคคลเห็นกําไลมือทองคําอันสุกปลั่ง อันชางทองทําสําเร็จ
อยางดี กระทบกันอยูที่แขนทัง้ สอง พึงเปนผูเดียวเที่ยวไป
เหมือนนอแรดฉะนัน้ .
การกลาวดวยวาจา หรือการติดของของเรา จะพึงมีกับ
เพื่อนอยางนี้ บุคคลเล็งเห็นภัยนี้ ตอไปภายหนา พึงเปน
ผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.
ก็กามทั้งหลายงดงาม หวานอรอย เปนที่รื่นรมยใจ
ยอมย่ํายีจิตใจดวยรูปแปลก ๆ บุคคลเห็นโทษในกามคุณ
ทั้งหลาย พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.
ความจัญไร หัวฝ อันตราย โรค บาดแผล และภัย นี้
จะพึงมีแกเรา บุคคลเห็นภัยนี้ในกามคุณทั้งหลาย พึงเที่ยว
ไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น.
พึงครอบงําอันตรายนี้ทั้งหมด คือความหนาว ความรอน
ความหิว ความกระหาย ลม แดด เหลือบ ยุง และสัตว
เลื้อยคลาน พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.
บุคคลพึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเชนกับนอแรด หรือเหมือน
ชางเกิดรางกายใหญโต มีสีดงั ดอกปทุม ละโขลงอยูในปา
ตามชอบใจฉะนั้น.
ทานใครครวญคําของพระปจเจกพุทธเจานามวาอาทิจจพันธุ
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วา ขอที่บุคคลผูยินดีการคลุกคลีดวยหมู จะพึงบรรลุวิมตุ ติอัน
เกิดขึ้นในสมัยนั้น มิใชฐานะที่จะมีได พึงเปนผูเดียวเที่ยวไป
เหมือนนอแรดฉะนัน้ .
เราเปนไปลวงขาศึกคือทิฏฐิ ถึงความแนนอน มีมรรค
อันไดแลว มีญาณเกิดขึ้นแลว ไมมีคนอื่นแนะนํา พึงเปน
ผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.
บุคคลไมมีความโลภ ไมโกง ไมกระหาย ไมลบหลู
คุณทาน มีโมหะดุจน้ําฝาดอันกําจัดแลว ไมมีกิเลสเปนที่มา
นอน ครอบงําโลกทั้งปวง พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือน
นอแรดฉะนั้น.
บุคคลพึงเวนสหายผูลามก ผูมกั ชี้แตความพินาศ ตั้งมั่น
อยูในฐานะลุม ๆ ดอน ๆ ไมซองเสพผูขวนขวาย ผูประมาท
ดวยตนเอง พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนัน้ .
พึงคบมิตรผูเปนพหูสูต ทรงธรรม มีคุณยิ่ง มีปฏิภาณ
รูทั่วถึงประโยชนทั้งหลาย บรรเทาความสงสัยได พึงเปน
ผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.
บุคคลไมพอใจการเลน ความยินดี และกามสุขในโลก
ไมอาลัยคลายความยินดีจากฐานะที่ตกแตง มีปกติกลาวแต
คําสัตย พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.
บุคคลละบุตร ภรรยา บิดา มารดา ทรัพย ขาวเปลือก
พวกพอง และกามทั้งหลายตามสวน พึงเปนผูเดียวเที่ยวไป
เหมือนนอแรดฉะนัน้ .
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นี้เปนกิเลสเครื่องของ ในกิเลสเครื่องของนี้ มีความสุข
นิดหนอย มีความยินดีนอย มีทกุ ขมากยิ่ง ผูมีความคิดรูวา
เครื่องของนี้เปนดุจขอ พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรด
ฉะนั้น.
บุคคลพึงทําลายสังโยชนทั้งหลาย เหมือนปลาทําลายขาย
ไมหวนกลับมาอีก เหมือนไฟไมหวนกลับมายังที่ที่ไหมแลว
พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.
พึงทอดจักษุลง ไมคะนองเทา คุมครองอินทรีย รักษา
มนัส อันราคะไมรวั่ รด อันไฟกิเลสไมเผาลน พึงเปนผู
เดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.
พึงละเครื่องหมายคฤหัสถ เหมือนตนทองกวาวมีใบขาด
แลว นุงหมผากาสายะออกบวชแลว พึงเปนผูเดียวเที่ยวไป
เหมือนนอแรดฉะนัน้
ไมพึงทําความกําหนัดในรส ไมโลเล ไมตองเลี้ยงผูอื่น
เที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอก มีจิตไมขอ งเกี่ยวในสกุล
พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั่น.
พึงละนิวรณเครื่องกั้นจิต ๕ ประการ บรรเทาอุปกิเลสเสีย
ทั้งหมด ไมอาศัยตัณหาและทิฏฐิ ตัดโทษอันเกิดแตสิเนหา
ไดแลว พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.
กระทําสุข ทุกข โสมนัส และโทมนัสในกอนไวเบื้อง
หลัง ไดอุเบกขาและสมถะอันบริสุทธิ์ พึงเปนผูเดียวเที่ยวไป
เหมือนนอแรดฉะนัน้ .
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พึงปรารภความเพียรเพื่อบรรลุประโยชนอยางยิ่ง มีจิตไม
หดหู ไมประพฤติเกียจคราน มีความบากบั่นมั่น ประกอบ
ดวยเรี่ยวแรงและกําลัง พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรด
ฉะนั้น.
ไมละการหลีกเรนและฌาน มีปกติประพฤติธรรมสมควร
แกธรรมเปนนิตย พิจารณาเห็นโทษในภพทั้งหลาย พึงเปน
ผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.
พึงปรารถนาความสิ้นตัณหา ไมประมาท ไมเปนคนบา
น้ําลาย มีการสดับ มีสติ มีธรรมอันพิจารณาแลว เปนผูเที่ยงมี
ปธานความเพียร พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.
ไมพึงสะดุงในเพราะเสียง ดุจสีหะ มีขอ งอยู เหมือนลม
ไมติดตาขาย ไมตดิ อยู เหมือนปทุมไมติดน้ํา พึงเปนผูเดียว
เที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.
พึงเสพเสนาสนะอันสงัด เหมือนสีหะผูเปนราชาของ
พวกเนื้อ มีเขี้ยวเปนกําลัง ประพฤติขมขี่ครอบงําเนื้อทั้งหลาย
ฉะนั้น พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.
พึงเจริญเมตตาวิมุตติ กรุณาวิมุตติ มุทิตาวิมุติ และ
อุเบกขาวิมุตติทุกเวลา ไมพิโรธสัตวโลกทั้งมวล พึงเปนผู
เดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.
พึงละราคะ โทสะ และโมหะ ทําลายสังโยชนทั้งหลาย
ไมสะดุงในเวลาสิ้นชีวิต พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรด
ฉะนั้น.
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ชนทั้งหลายมีประโยชนเปนเหตุ จึงคบหาสมาคมกัน
บุคคลผูไมมีเหตุ จะมาเปนมิตรกันในทุกวันนี้หาไดยาก พวก
มนุษยผูไมสะอาดมักเห็นแกประโยชนตน พึงเปนผูเดียว
เที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้น.
คําวา สพฺเพสุ ภูเตสุ ในคาถานั้น คือพระสูตรวาดวยขัคควิสาณปจเจกสัมพุทธาปทาน.
พระสูตรนั้นมีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
พระสูตรทั้งปวง มีเหตูเกิดขึ้น ๔ อยาง คือเกิดโดยอัธยาศัย
ของตนเอง ๑ เกิดโดยอัธยาศัยของผูอื่น เกิดโดยเกิดเรื่องขึ้น ๑
และเกิดโดยอํานาจการถาม ๑
ในเหตุเกิด ๔ อยางนั้น ขัคควิสาณสูตรเกิดขึ้นดวยอํานาจการถาม
โดยไมพิเศษ. แตเมื่อวาโดยพิเศษ เพราะเหตุที่คาถาบางคาถาในสูตรนี้
พระปจเจกสัมพุทธเจาองคนั้น ๆ ถูกเขาถามจึงกลาวไว บางคาถาไมถูก
ถาม แตเมื่อจะเปลงเฉพาะอุทานอันเหมาะสมแกนัยแหงมรรคที่คนบรรลุ
จึงไดกลาวไว เพราะฉะนั้น บางคาถาจึงเกิดขึ้นดวยอํานาจการถาม บาง
คาถาเกิดขึ้นดวยอัธยาศัยของตน. ในเหตุเกิด ๔ อยางนั้น เหตุเกิดดวย
อํานาจการถามโดยไมพิเศษนี้นั้น พึงทราบอยางนี้จําเดิมแตตนไป.
สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยูในนครสาวัตถี ครั้งนั้น
ทานพระอานนท อยูในที่ลับเรนอยู เกิดความปริวิตกแหงใจขึ้นอยางนี้วา
ความปรารถนาและอภินีหารของพระพุทธเจาทั้งหลายยอมปรากฏ ของ
พระสาวกทั้งหลายก็ปรากฏเหมือนอยางนั้น แตของพระปจเจกสัมพุทธเจา
ทั้งหลายยังไมปรากฏ ถากระไรเราพึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลว
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ทูลถาม. ทานพระอานนทนั้นจึงออกจากที่เรน ทูลถามถึงเรื่องราวนั้น
โดยลําดับ. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสปุพพโยคาวจรสูตร
แกทานพระอานนทนั้นวา
ดูกอนอานนท อานิสงส ๕ ประการเหลานี้ คือยอมทํา
ผูหยั่งลงในความเพียรอันมีในกอน ใหพลันบรรลุพระอรหัตผลในปจจุบัน ๑ ถายังไมใหบรรลุพระอรหัตผลในปจจุบัน
เมื่อเปนเชนนั้น ยอมใหบรรลุพระอรหัตผลในเวลาจะตาย ๑
ถาไมเปนอยางนั้น จะเปนเทวบุตรบรรลุพระอรหัตผล ๑ ถา
ไมอยางนั้น จะเปนขิปปาภิญญาตรัสรูไดเร็ว ในเมือ่ อยู
ตอพระพักตรพระพุทธเจาทั้งหลาย ๑ ถาไมเปนอยางนั้น จะ
เปนพระปจเจกสัมพุทธเจาในกาลสุดทายภายหลัง ๑
ครั้นตรัสอยางนี้แลว จึงตรัสตอไปอีกวา
ดูกอนอานนท ธรรมดาวาพระปจเจกสัมพุทธเจาทั้งหลาย
เปนผูสมบูรณดวย อภินีหาร หยั่งลงในความเพียรอันมีในกอน
เพราะฉะนั้น ความปรารถนาและอภินิหารของพระปจเจกสัมพุทธเจาและสาวกของพระพุทธเจาทั้งมวล จึงจําปรารถนา.
ทานพระอานนทกราบทูลวาขาแตพระองคผูเจริญ ความปรารถนา
ของพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมเปนไปนานเพียงไร.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท ความปรารถนาของ
พระพุทธเจาทั้งหลาย โดยกําหนดอยางต่ํา ยอมเปนไป ๔ อสงไขย
แสนกัป โดยกําหนดอยางกลาง ยอมเปนไป ๘ อสงไขยแสนกัป โดย
กําหนดอยางสูง ยอมเปนไป ๑๖ อสงไขยแสนกัป.
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ก็ความแตกตางกันเหลานี้ พึงทราบโดยอํานาจแหงพระพุทธเจา
ผูเปนปญญาธิกะยิ่งดวยปญญา สัทธาธิกะยิ่งดวยศรัทธา และวิริยาธิกะ
ยิ่งดวยความเพียร.
จริงอยู พระพุทธเจาผูเปนปญญาธิกะ มีศรัทธาออน มีปญญา
กลาแข็ง.
พระพุทธเจาผูเปนสัทธาธิกะ มีปญญาปานกลาง มีศรัทธา
กลาแข็ง.
พระพุทธเจาผูเปนวิรยิ าธิกะ มีศรัทธาและปญญาออน มีความ
เพียรกลาแข็ง.
ก็ฐานะนี้ที่วายังไมถึง ๔ อสงไขยแสนกัป เมื่อใหทานทุกวัน ๆ เชน
การใหทานของพระเวสสันดร และการสั่งสมบารมีธรรมมีศีลเปนตนอัน
สมควรแกทานนั้น ก็จะเปนพระพุทธเจาในระหวางได ดังนี้ ยอมจะมี
ไมได. ถามวา เพราะเหตุไร ? ตอบวา เพราะญาณยังไมตั้งทอง
ยังไมถึงความไพบูลย ยังไมถึงความแกกลา. ฐานะนี้ที่วา ขาวกลาที่จะ
เผล็ดผลตอเมื่อลวงไป ๓ เดือน ๔เดือน และ ๕ เดือน ยังไมถึงเวลานั้น ๆ
จะอยากไดก็ดี จะเอาน้ํารดก็ดี สักรอยครั้งพันครั้งทุกวัน ๆ จัก ใหเผล็ด
ผลโดยปกษหนึ่งหรือเดือนหนึ่งในระหวาง ดังนี้ ยอมไมมี. ถามวา เพราะ
เหตุไร ? ตอบวา เพราะขาวกลายังไมทอง ยังไมถึงความไพบูลย ยัง
ไมแก ดังนีช้ ื่อฉันใด ฐานะนี้วา ยังไมถึง ๔ อสงไขยแสนกัป จักได
เปนพระพุทธเจาดังนี้ ยอมไมมี ฉันนั้นเหมือนกัน. เพราะฉะนั้น พึง
กระทําการบําเพ็ญบารมีตลอดกาลตามที่กลาวไวแลวนั่นแหละ เพื่อตอง
การใหญาณแกกลา.
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อนึ่ง ผูปรารถนาความเปนพระพุทธเจาโดยกาลแมมีประมาณเทานี้
ก็จําตองปรารถนาสมบัติ ๘ ประการในการกระทําอภินีหาร. จริงอยู
อภินีหารนี้ยอมสําเร็จเพราะประชุมธรรม ๘ ประการไวได
คือความเปนมนุษย ๑ ความถึงพรอมดวยเพศชาย ๑ เหตุ ๑
การไดพบพระศาสดา ๑ การบรรพชา ๑ ความถึงพรอมดวย
คุณ ๑ การกระทําอันยิ่ง ๑ ความเปนผูมีฉันทะ ๑.
คําวา อภินีหาร นี้ เปนชื่อของความปรารถนาเดิมเริ่มแรก. ใน
ธรรม ๘ ประการนั้น การเกิดเปนมนุษย ชื่อวาความเปนมนุษย.
จริงอยู เวนจากกําเนิดมนุษย ความปรารถนายอมไมสําเร็จแกผูดํารงอยู
ในกําเนิดที่เหลือ แมแตกําเนิดเทวดา อันผูดาํ รงอยูในกําเนิดอื่นนั้น
เมื่อปรารถนาความเปนพระพุทธเจา ตองกระทําบุญกรรมมีทานเปนตน
แลวปรารถนาเฉพาะความเปนมนุษย (ใหไดกอน) ครั้นดํารงอยูในความ
เปนมนุษยแลวจึงคอยกระทําความปรารถนา (ความเปนพระพุทธเจา).
เมื่อกระทําอยางนี้แหละ ความปรารถนาจึงจะสําเร็จ.
ความเปนบุรุษ ชื่อวาความถึงพรอมดวยเพศ. จริงอยู มาตุคาม
กะเทย และคนสองเพศ แมจะดํารงอยูในกําเนิดมนุษย ก็ปรารถนาไม
สําเร็จ. อันผูดํารงอยูในเพศมาตุคามเปนตน นั้น เมื่อปรารถนาความเปน
พระพุทธเจา พึงกระทําบุญกรรมมีทานเปนตน แลวจึงปรารถนาเฉพาะ
ความเปนบุรุษ ครั้นไดดํารงอยูในความเปนบุรุษแลว จึงพึงปรารถนา
ความเปนพระพุทธเจา ก็เมื่อเปนอยางนี้ ความปรารถนายอมสําเร็จ.
ความถึงพรอมดวยอุปนิสัยแหงพระอรหัตชื่อวาเหตุ. ก็บุคคลใด
เพียรพยายามอยู. ในอัตภาพนั้นสามารถบรรลุพระอรหัต ความปรารถนา
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ของบุคคลนั้นยอมสําเร็จ ความปรารถนาของบุคคลนอกนี้ยอมไมสําเร็จ
เหมือนดังสุเมธบัณฑิต. จริงอยู ทานสุเมธบัณฑิตนั้น ไดพบพระทีปงกรพุทธเจาในที่พรอมพระพักตรแลวจึงการทําความปรารถนา.
ความเปนผูไมมีเหยาเรือน ชื่อวาการบรรพชา. ก็ความเปนผูไมมี
เหยาเรือนนั้น ยอมควรในพระศาสนา หรือในนิกายของดาบสและ
ปริพาชกผูเปนกรรมวาทีและกิริยวาที เหมือนดังทานสุเมธบัณฑิต. จริงอยู
ทานสุเมธบัณฑิตนั้นเปนดาบส นามวาสุเมธ ไดกระทําความปรารถนา
แลว.
การไดเฉพาะคุณมีฌานเปนตน ชื่อวาความถึงพรอมดวยคุณ.
จริงอยู แตเมื่อบวชแลวก็เฉพาะสมบูรณดวยคุณเทานั้น ความปรารถนา
จึงจะสําเร็จ ยอมไมสําเร็จแกบุคคลนอกนี้ เหมือนดังสุเมธบัณฑิต.
จริงอยู ทานสุเมธบัณฑิตนั้นเปนผูมีอภิญญา ๕ และเปนผูไดสมาบัติ ๘
ไดปรารถนาแลว.
การกระทําอันยิ่ง อธิบายวา การบริจาคชื่อวา อธิการ. จริงอยู
เมื่อบุคคลบริจาคชีวิตเปนตนแลวปรารถนานั้นแหละ ความปรารถนายอม
สําเร็จ ไมสําเร็จแกบุคคลนอกนี้ เหมือนดังทานสุเมธบัณฑิต. จริงอยู ทาน
สุเมธบัณฑิตนั้นกระทําการบริจาคตน แลวตั้งความปรารถนาไวอยางนี้วา
พระพุทธเจาพรอมกับศิษยทั้งหลายจงเหยียบเราไป อยา
ทรงเหยียบเปอกตมเลย ขอนีจ้ ักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล
แกเรา ดังนี้.
แลวจึงไดปรารถนา.
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ความเปนผูใครเพื่อจะทํา ชื่อวาความเปนผูมีฉันทะ. ความเปน
ผูมีฉันทะที่จะทํานั้น ยอมมีกําลังแกผูใด ความปรารถนายอมสําเร็จแก
ผูนั้น. อธิบายวา ก็ความเปนผูมีฉันทะที่จะทํานั้น ถาใคร ๆ มากลาววา
ใครอยูในนรก ๔ อสงไขยแสนกัป แลวปรารถนาความเปนพระพุทธเจา
ดังนี้ ผูใดไดฟงดังนั้นอาจกลาววา เรา ดังนี้ พึงทราบวามีกําลังแกผูนั้น.
อนึ่ง ถาใคร ๆ มากลาววา ใครเหยียบจักรวาลทั้งสิ้นอันเต็มดวยถาน
เพลิงปราศจากเปลว ยอมปรารถนาความเปนพระพุทธเจาได ใคร
เหยียบจักรวาลทั้งสิ้นอันเกลื่อนกลาดดวยหอกและหลาวพนไปได ยอม
ปรารถนาความเปนพระพุทธเจาได ใครขามจักรวาลทั้งสิ้นอันมีน้ําเต็ม
เปยมไปได ยอมปรารถนาความเปนพระพุทธเจาได ใครเดินย่ําจักรวาล
ทั้งสิ้นที่ปกคลุมดวยกอไผไมมีชองวางพนไปได ยอมปรารถนาความเปน
พระพุทธเจาไดดังนี้ ผูใดไดฟงดังนั้นอาจสามารถพูดวา เรา ดังนี้ พึงทราบ
วาผูนั้นมีความเปนผูมีฉันทะที่จะทํามีกําลัง. ก็สุเมธบัณฑิตประกอบดวย
ฉันทะคือความเปนผูใครที่จะทําเห็นปานดังกลาวมา จึงปรารถนาแลว.
ก็พระโพธิสัตวผูมีอภินีหารอันสําเร็จแลวอยางนี้ ยอมไมเขาถึง
อภัพพฐานะ คือฐานะอันไมควร ๑๘ ประการเหลานี้.
อธิบายวา จําเดิมแตสําเร็จอภินีหารแลว พระโพธิสัตวนั้นไมเปน
คนบอดไมเปนคนหนวกมาแตกําเนิด ๑ ไมเปนคนบา ๑ ไมเปนคนใบ๑.
ไมเปนงอยเปลี้ย ไมเกิดขึ้นในหมูคนมิลักขะ คือคนปาเถื่อน ๑ ไมเกิด
ในทองนางทาสี ๑ ไมเปนนิยตมิจฉาทิฏฐิคือคนมีมิจฉาทิฏฐิอันดิ่ง ๑ ทาน
จะไมกลับเพศ ๑ ไมทําอนันตริยกรรมหา ๑ ไมเปนคนมีโรคเรื้อน ๑
ในกําเนิดดิรัจฉานจะไมมีรางกายเล็กกวานกกระจาบ จะไมใหญโตกวา
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ชาง ๑ จะไมเกิดขึ้นในขุปปปาสิกเปรตและนิชฌามตัณหิกเปรต ๑ จะ
ไมเกิดขึ้นในพวกกาลกัญชิกาสูร ๑ ไมเกิดในอเวจีนรก ๑ ไมเกิดใน
โลกันตนรก ๑ อนึ่ง จะไมเปนมาร ๑ ในชั้นกามาวจรทั้งหลาย ใน
ชั้นรูปาวจรทั้งหลาย จะไมเกิดในอสัญญีภพ ๑ ไมเกิดในชัน้ สุทธาวาส ๑
ไมเกิดในอรูปภพ ไมกาวล้ําไปยังจักรวาลอื่น ๑.
พระโพธิสัตวเปนผูประกอบดวยพุทธภูมิ ๔ เหลานี้ คือ อุสสาหะ
ความอุตสาหะ ๑ อุมมัคคะ ปญญา ๑ อวัตถานะ ความตั้งใจมั่น ๑
หิตจริยา การประพฤติประโยชนเกือ้ กูล ๑ ในพุทธภูมิ ๔ ประการนั้น
พึงทราบวา
ความเพียร เรียกวาอุสสาหะ ปญญา เรียกวาอุมมัคคะ
อธิษฐานความตั้งมั่น เรียกวาอวัตถานะ การประพฤติประโยชนเกื้อกูลที่เรียกวาหิตจริยา เรียกวา เมตตาภาวนา.
อนึ่ง อัชฌาสัย ๖ ประการนี้ใด คืออัชฌาสัยในเนกขัมมะ ๑
อัชฌาสัยในปวิเวก ๑ อัชฌาสัยในอโลภะ ๑ อัชฌาสัยในอโทสะ ๑
อัชฌาสัยในอโมหะ ๑ และอัชฌาสัยในนิสสรณะ การสลัดออกจากภพ ๑
ยอมเปนไปเพื่อบมพระโพธิญาณ. และเพราะประกอบดวยอัชฌาสัยเหลา
ใด ทานจึงเรียกพระโพธิสัตวทั้งหลายวา ผูม ีเนกขัมมะเปนอัธยาศัย
เห็นโทษในกามทั้งหลาย, วาผูมีปวิเวกเปนอัธยาศัย เห็นโทษในการ
คลุกคลี, วาผูมีอโลภะเปนอัธยาศัย เห็นโทษในความโลภ, วาผูมีอโทสะ
เปนอัธยาศัย เห็นโทษในโทสะ, วาผูมีอโมหะเปนอัธยาศัย เห็นโทษใน
โมหะ, วาผูมีการสลัดออกจากภพเปนอัธยาศัย เห็นโทษในภพทั้งปวง.
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พระโพธิสัตวผูสําเร็จอภินิหาร ยอมเปนผูประกอบดวยอัธยาศัยเหลานั้น
ดวย.
ถามวา ก็ความปรารถนาของพระปจเจกสัมพุทธเจา ยอมเปนไป
นานเพียงไร ? ตอบวา ความปรารถนาของพระปจเจกสัมพุทธเจาทั้งหลาย
ยอมเปนไป ๒ อสงไขยแสนกัป ไมอาจต่ํากวานั้น พึงทราบเหตุในความ
ปรารถนานั้น โดยนัยดังกลาวไวในเบื้องตนนั่นแหละ ก็วาโดยกาลแมมี
ประมาณเทานี้ ผูปรารถนาความเปนพระปจเจกพุทธเจา ก็จําตอง
ปรารถนาสมบัติ ๕ ประการกระทําอภินีหาร. จริงอยู พระปจเจกสัมพุทธเจาเหลานั้น
มีเหตุแหงอภินหิ ารเหลานี้ คือความเปนมนุษย ๑ ความ
ถึงพรอมดวยเพศชาย ๑ การไดเห็นทานผูปราศจากอาสวะ ๑
การกระทําอันยิ่งใหญ ๑ ความเปนผูมีฉันทะ ๑
บรรดาบทเหลานั้น บทวา การไดเห็นทานผูปราศจากอาสวะ
ไดแก การไดเห็นพระพุทธเจา พระปจเจกสัมพุทธเจา และพระสาวก
ของพระพุทธเจา ทานใดทานหนึ่ง. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวแล.
เมื่อเปนเชนนั้น ขอถามวา ความปรารถนาของพระสาวกทั้งหลาย
เปนไปตลอดกาลมีประมาณเทาไร ?
ตอบวา ความปรารถนาของพระอัครสาวกเปนไป ๑ อสงไขย
แสนกัป ของพระอสีติมหาสาวกเปนไปแสนกัปเทานั้น. ความปรารถนา
ของพระพุทธบิดา พระพุทธมารดา พระพุทธอุปฏฐาก และพระพุทธบุตร ก็แสนกัปเหมือนกัน เพราะเหตุนั้น จึงไมอาจต่ํากวานั้น
เหตุในความปรารถนานั้น มีนัยดังกลาวแลวเหมือนกัน.
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แตพระสาวกเหลานี้ ทุกองคมีอภินิหารเฉพาะสองขอเทานั้น คือ
อธิการ การกระทําอันยิ่ง และ ฉันทตา ความเปนผูมีฉันทะที่จะทํา.
พระพุทธเจาทั้งหลาย บําเพ็ญบารมีทั้งหลายตลอดกาลซึ่งมีประ
เภทตามที่กลาวแลว ดวยความปรารถนานี้ และดวยอภินิหารนี้ อยางนี้
แลว เมื่อจะเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิดขึ้นในสกุลกษัตริยหรือสกุล
พราหมณ.
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้นในสกุลกษัตริย สกุล
พราหมณหรือสกุลคหบดี สกุลใดสกุลหนึ่ง.
สวนพระอัครสาวกยอมเกิดขึ้นเฉพาะ ในสกุลกษัตริย และ สกุล
พราหมณ เหมือนอยางพระพุทธเจา.
พระพุทธเจาทุกพระองคไมเกิดขึ้นในสังวัฏฏกัปคือกัปเสื่อม ยอม
เกิดขึ้นในวิวัฏฏกัปคือกัปเจริญ. พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายก็เหมือนกัน.
อนึ่ง พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ไมเกิดขึ้นในกาลที่พระพุทธเจา
ทั้งหลายบังเกิดขึ้น. พระพุทธเจาทั้งหลายตรัสรูด วยพระองคเอง และยัง
ใหผูอื่นรูไดดวย. พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายตรัสรูเฉพาะตนเอง แตไม
ยังใหผูอื่นรู. พระปจเจกพุทธเจายอมแทงตลอดอรรถรสเทานั้น ไมแทง
ตลอดธรรมรส. เพราะพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ไมอาจยกโลกุตรธรรม
ขึ้นสูบัญญัติแลวแสดง. พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น มีการตรัสรูธรรม
เหมือนคนใบเห็นความฝน และเหมือนพรานปาลิ้มรสกับขาวในเมือง
ฉะนั้น. ทานบรรลุประเภทแหงความแตกฉานในอิทธิฤทธิแ์ ละสมาบัติ
ทั้งปวง เปนผูต่ํากวาพระพุทธเจา สูงกวาพระสาวก โดยคุณวิเศษ.
ใหคนอื่นบวชไมได แตใหศึกษาอภิสมาจาริกวัตรได กระทําอุโบสถดวย
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อุเทศนี้วา พึงทําการขัดเกลาจิต ไมพึงถึงอวสานคือจบ หรือกระทํา
อุโบสถโดยเพียงกลาววา วันนี้เปนวันอุโบสถ และเมื่อจะทําอุโบสถ
ยอมประชุมกันทําที่รัตนมาฬกะโรงแกว ณ ควงตนไมสวรรค บนภูเขา
คันธมาทนแล.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกความปรารถนา และอภินิหารอัน
บริบูรณดวยอาการทั้งปวงของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย แกทานพระอานนท ดวยประการอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะตรัสบอกพระปจเจกพุทธเจานั้น ๆ ผูเปนไปพรอมดวยความปรารถนานี้ และดวยอภินีหารนี้
จึงไดตรัสขัคคิสาณสูตรนี้ โดยนัยมีอาทิวา วางอาชญาในสัตวทั้งปวง
ดังนี้ นี้เปนเหตุเกิดแหงขัคควิสาณสูตรดวยอํานาจการถาม โดยไมพิเศษ
กอน.
บัดนี้ จะไดกลาวการเกิดขึ้นแหงขัคควิสาณสูตร โดยพิเศษ. ใน
ขอนั้น พึงทราบการเกิดขึ้นแหงคาถานี้อยางนี้กอน :ไดยินวา พระปจเจกพุทธเจาองคนี้ หยั่งลงสูภูมิปจเจกโพธิสัตว
บําเพ็ญบารมีอยูสองอสงไขยแสนกัป บวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจากัสสปะ เปนผูถือการอยูปาเปนวัตร บําเพ็ญคตปจจาคตวัตรให
บริบูรณ ไดกระทําสมณธรรมแลว. เขาวา ขึ้นชื่อวาผูไมบําเพ็ญวัตรให
บริบูรณอยางนี้แลวบรรลุพระปจเจกโพธิญาณ ยอมไมมี. ก็วัตรอะไรที่
ชื่อวา คตปจจาคตวัตร. อธิบายวา การนําไปและนํากลับมา. เรา
ทั้งหลายจักกลาวโดยประการที่วัตรจะแจมแจง.
ภิกษุบางรูปในพระศาสนานี้นําไปแตไมนํากลับมา บางรูปนํากลับ
มา แตไมนําไป บางรูปทั้งไมนําไป ไมนํากลับมา บางรูปทั้งนําไปและ
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นํากลับมา. บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุใดลุกขึ้นแตเชามืด กระทําวัตร
ที่ลานพระเจดีย และลานโพธิ์ รดน้ําที่ตนโพธิ์ ทําหมอน้ําดื่มใหเต็มแลว
ตั้งไวในโรงน้ําดื่ม กระทําอาจริยวัตรและอุปชฌายวัตร สมาทานขันธกวัตร ๘๒ และมหาวัตร ๑๔ ประพฤติอยู. ภิกษุนั้นกระทําบริกรรม
รางกายแลวเขาสูเสนาสนะ ยับยั้งอยูในที่นั่งอันสงัดจนถึงเวลาภิกขาจาร
รูเวลาแลว นุงสบง ผูกรัดประคด หมจีวรเฉวียงบา เอาสังฆาฏิพาดไหล
คลองบาตรที่บา ใสใจถึงกรรมฐาน เดินไปลานพระเจดีย ไหวพระเจดีย
และตนโพธิ์ แลวหมจีวรในที่ใกลบาน แลวถือบาตรเขาบานไปบิณฑบาต
ก็ภิกษุผูเขาไปแลวอยางนี้ เปนผูมีลาภ มีบญ
ุ อันพวกอุบาสกอุบาสิกา
สักการะเคารพ กลับมาที่ตระกูลของอุปฏฐากหรือโรงเปนที่กลับ ถูกพวก
อุบาสกและอุบาสิกาถามปญหานั้น ๆ อยู ยอมละทิ้งมนสิการนั้นแลวออก
ไป เพราะตอบปญหาของอุบาสกอุบาสิกาเหลานั้น และเพราะความฟุงซาน
อันเกิดจากการแสดงธรรม แมมายังวิหาร ถูกพวกภิกษุถามปญหา ก็จะ
ตองตอบปญหา กลาวธรรมะ และถึงการขวนขวายนั้น ๆ จะชักชาอยู
กับภิกษุเหลานั้นดวยประการอยางนี้ ตลอดทั้งเวลาหลังภัต ทั้งปฐมยาม
และมัชฌิมยาม ถูกความชั่วหยาบทางกายครอบงํา แมในตอนปจฉิมยาม
ก็จะนอนเสีย, ไมใสใจถึงกรรมฐาน. ภิกษุนี้เรียกวา นําไป แตไมนํา
กลับมา.
สวนภิกษุใดเปนผูมีความปวยไขมากมาย ฉันภัตตาหารแลว ในเวลา
ใกลรุงก็ยังยอยไมเรียบรอย ในเวลาเชามืด ไมอาจลุกขึ้นกระทําวัตรตาม
ที่กลาวได หรือไมอาจมนสิการกรรมฐานได โดยที่แท ตองการยาคู
ของเคี้ยว เภสัชหรือภัต พอไดเวลาเทานั้น ก็ถือบาตรและจีวรเขาบาน
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ไดยาคูของเคี้ยว เภสัชหรือภัตในบานนั้นแลว นําบาตรออกมา ทําภัตกิจ
ใหเสร็จแลวนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว กระทําไวในใจซึ่งพระกรรมฐาน
จะบรรลุคุณวิเศษหรือไมก็ตาม กลับมายังวิหารแลวอยูดวยมนสิการนั้นนั่น
แหละ ภิกษุนี้เรียกวา นํากลับมาแตไมไดนําไป. จริงอยู ภิกษุทั้งหลาย
ผูเชนนี้ ดื่มยาคูแลวเจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตในพระพุทธศาสนา
ลวงพนคลองแหงการนับ. ในโรงฉันในบานนั้น ๆ ในเกาะสิงหล อาสนะ
ที่ภิกษุทั้งหลายนั่งดื่มขาวยาคูแลวไมบรรลุพระอรหัต ยอมไมมี.
สวนภิกษุใด เปนผูมักอยูดวยความประมาท ทอดธุระ ทําลาย
วัตรทั้งปวงเสีย มีจิตถูกผูกดวยเครื่องผูกดุจตะปูตรึงใจ ๕ อยางอยู ไม
หมั่นประกอบมนสิการกรรมฐาน เขาไปบิณฑบาตยังบาน ก็เนิ่นชาดวย
การกลาวกับพวกคฤหัสถ เปนคนเปลา ๆ ออกมา ภิกษุนี้เรียกวา ไมนํา
ไปทั้งไมนํากลับมา.
สวนภิกษุใดลุกขึ้นแตเชามืด ทําวัตรทุกอยางใหครบบริบูรณโดย
นัยอันมีในกอนนั่นแหละ ขัดสมาธิ มนสิการถึงกรรมฐานจนถึงเวลา
ภิกขาจาร. ธรรมดากรรมฐานมี ๒ อยาง คือสัพพัตถกรรมฐาน คือ
กรรมฐานที่ใชทั่วทุกที่ และปาริหาริยกรรมฐาน กรรมฐานที่จะตอง
บริหาร. ในกรรมฐาน ๒ อยางนั้น เมตตา และมรณานุสสติ ชื่อวา
สัพพัตถกรรมฐาน เพราะกรรมฐานดังกลาวนั้น จําตองการ จําตอง
ปรารถนาในที่ทุกแหง เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา สัพพัตถกกรรมฐาน.
ธรรมดาเมตตาจําปรารถนาในที่ทั้งปวงมีอาวาสเปนตน. จริงอยู ภิกษุผูมี
ปกติอยูดวยเมตตาในอาวาสทั้งหลาย ยอมเปนที่รักเปนที่ชอบใจของเพื่อน
สพรหมจารีทั้งหลาย ดวยเหตุนั้น ยอมอยูเปนผาสุก ไมกระทบกระทั่ง
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กัน. ภิกษุผูมีปกติอยูดวยเมตตาในเทวดาทั้งหลาย จะเปนผูอันเหลาเทวดา
รักษาคุมครองอยูเปนสุข. ภิกษุผูมีปกติอยูดวยเมตตาในพระราชาและมหา
อํามาตยของพระราชาเปนตน จะเปนผูอันพระราชาและมหาอํามาตย
เหลานั้นรักใครหวงแหนอยูเปนสุข. ภิกษุผูมีปกติอยูดวยเมตตาในคาม
และนิคมเปนตน จะเปนผูอันคนทั้งหลายในที่เที่ยวภิกขาจารเปนตนในที่
ทุกแหง สักการะ เคารพ ยอมอยูเปนสุข. ภิกษุละความชอบใจในชีวิต
เสียดวยการเจริญมรณานุสสติ ยอมเปนผูไมประมาทอยู.
สวนกรรมฐานที่จะตองบริหารทุกเมื่อ อันพระโยคีเรียนเอาแลว
ตามสมควรแกจริตนั้น เปนกรรมฐานอยางใดอยางหนึ่งในบรรดาอสุภ ๑๐
กสิณ ๑๐ และอนุสสติ ๑๐ หรือเปนเฉพาะจตุธาตุววัตถานการกําหนด
ธาตุ ๔ เทานั้น กรรมฐานนั้นเรียกวาปาริหาริยกรรมฐาน เพราะจําตอง
บริหาร จําตองรักษา และจําตองเจริญอยูทุกเมือ่ ปาริหาริยกรรมฐาน
นั้นนั่นแล เรียกวามูลกรรมฐานก็ได. อันกุลบุตรผูใ ครประโยชนบวชใน
พระศาสนาอยูรวมกัน ๑๐ ปบาง ๒๐ ปบาง ๓๐ ปบาง ๔๐ ปบาง
๕๐ ปบาง ๑๐๐ ปบาง กระทํากติกวัตรอยูวา อาวุโสทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลายมิไดบวชเพราะเปนหนี้ ไมไดบวชเพราะมีภัย ไมไดบวชเพราะ
จะทําการเลี้ยงชีพ แตประสงคจะพนจากทุกข จึงไดบวชในพระศาสนานี้
เพราะฉะนั้น กิเลสที่เกิดในตอนเดิน ทานทั้งหลายจงขมเสียเฉพาะใน
ตอนเดิน กิเลสที่เกิดในตอนยืน จงขมเสียเฉพาะในตอนยืน กิเลสที่เกิด
ในตอนนั่ง จงขมเสียในตอนนั่ง กิเลสที่เกิดในตอนนอน จงขมเสีย
เฉพาะในตอนนอน.
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กุลบุตรเหลานั้นครั้นกระทํากติกวัตรอยางนี้แลว เมื่อจะไปภิกขาจาร
ในระหวางทางกึ่งอุสภะ หนึ่งอุสภะ กึ่งคาวุต และหนึ่งคาวุต มีหินอยู ก็
กระทําไวในใจถึงกรรมฐานดวยสัญญานั้นเดินไปอยู. ถาในตอนเดินไป
กิเลสเกิดขึ้นแกผูใด ผูนั้นยอมขมกิเลสนั้นเสียในตอนเดินนั่นแหละ
เมื่อไมอาจอยางนั้นจึงยืนอยู เมื่อเปนเชนนั้น แมทานผูมาขางหลังของผู
นั้นก็จะตองหยุดยืนอยู. ผูนั้นจะโจททวงตนขึ้นวา ภิกษุนี้ยอ มรูความ
ดําริที่เกิดขึ้นแลวแกทาน ขอนี้ไมสมควรแกทาน ดังนี้แลวเจริญวิปสสนา
ยอมกาวลงสูอริยภูมิในตอนยืนนั้นนั่นเอง เมื่อไมอาจอยางนั้น จึงนั่งอยู
นัยนั้นเหมือนกันวา เมือ่ เปนเชนนั้น แมทานผูมาขางหลังของผูนั้นก็จะ
ตองนั่ง ดังนี้. เมื่อไมอาจกาวลงสูอริยภูมิ ก็ขมกิเลสนั้นแลวใสใจถึงกรรมฐานเทานั้นเดินไป (ถา) มีจิตเคลื่อนจากกรรมฐานอยายกเทาไป ถาจะยก
เทาไป ตองกลับมายืน ณ ที่เดิมใหได. เหมือนพระมหาผุสสเทวเถระ
ผูอยูในอาลินทกะ.
ไดยินวา พระเถระนั้นบําเพ็ญคตปจจาคตวัตรเทานั้นอยูถึง ๑๙ ป
ฝายคนทั้งหลาย ไถนา หวานขาว นวดขาว และทําการงานอยูในระหวาง
ทาง เห็นพระเถระเดินไปอยางนั้น จึงเจรจากันวา พระเถระเดินกลับ
มาบอย ๆ ทานหลงทางหรือวาลืมอะไร. พระเถระไมสนใจขอนั้น มีจิต
ประกอบดวยกรรมฐานอยางเดียว การทําสมณธรรมอยู ภายใน ๒๐ ปก็
ไดบรรลุพระอรหัต. ในวันที่พระเถระนั้นบรรลุพระอรหัตนั่นแล เทวดา
ผูสิงอยูทายที่จงกรม ไดยนื เอานิ้วทั้งหลายทําแสงสวางใหโพลงขึ้น ทาว
มหาราชทั้ง ๔ ทาวสักกะจอมเทพ และทาวสหัมบดีพรหมตางมายังที่
บํารุง และพระมหาติสสเถระผูอยูในปา ไดเห็นแสงสวางนั้น ในวันที่
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สองจึงถามทานวา ในตอนกลางคืน ไดมีแสงสวางในสํานักของทานผูมี
อายุ แสงสวางนั้น คือแสงอะไร ? พระเถระเมื่อจะทําความสับสนคือ
พรางเรื่อง จึงกลาวคํามีอาทิอยางนี้วา ธรรมดาแสงสวาง เปนแสงของ
ประทีปก็มี เปนแสงของแกวมณีก็มี ทานถูกแคนไควา พระคุณเจา
ปกปดหรือ จึงรับวาครับ แลวจึงไดบอก.
และเหมือนพระมหานาคเถระผูอยูในกาฬวิลลิมัณฑปะ. ไดยินวา
พระเถระแมนั้น เมื่อจะบําเพ็ญคตปจจาคตวัตร จึงคิดวา เบื้องตน เรา
จักบูชาพระมหาปธานความเพียรใหญของพระผูมีพระภาคเจากอน แลว
จึงอธิษฐานการยืนและการจงกรมเทานั้นถึง ๗ ป ไดบําเพ็ญคตปจจาคตวัตรอีก ๑๖ ปจึงบรรลุพระอรหัต. พระเถระมีจิตประกอบตามกรรมฐาน
อยูอยางนี้ทีเดียว จึงยกเทาไป เมื่อมีจิตพรากจากกรรมฐาน ยกเทาจะ
หวนกลับมา ทานไปจนใกลบานแลวยืนอยูในสถานที่อันนาสงสัยวา จะเปน
แมโคหรือบรรพชิตหนอ จึงหมสังฆาฏิถือบาตรไปถึงประตูบาน แลวเอา
น้ําจากคนโทน้ําที่หนีบรักแรมาอม แลวจึงเขาบานดวยคิดวา ความ
สับสนแหงกรรมฐานของเราอยาไดมี แมดวยเหตุสักวาการกลาวกะพวกคน
ผูเขาไปหาเพื่อถวายภิกษาหรือเพื่อจะไหววา จงมีอายุยืนเถิด. ก็ถาพวกเขา
ถามทานถึงวันวา ทานผูเจริญ วันนี้ ๗ ค่ํา หรือ ๘ ค่ํา ทานจะกลืนน้ําแลว
จึงบอก ถาผูถามถึงวันไมมี ในเวลาออกไป ทานจะบวนทั้งที่ประตูบาน
แลวจึงไป.
และเหมือนภิกษุ ๕๐ รูป จําพรรษาอยูในกลัมพติตถวิหาร ใน
เกาะสิงหล. ไดยินวา ในวันอุโบสถใกลเขาพรรษา ภิกษุเหลานั้นได
กระทํากติกวัตรกันวา เราทั้งหลายยังไมบรรลุพระอรหัต จักไมพูดกะกัน
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และกัน. และเมื่อจะเขาบานเพื่อบิณฑบาต อมน้ําที่ประตูบานแลวจึงเขา
ไป. เมื่อเขาถามถึงวัน ก็กลืนน้ําแลวจึงบอก เมื่อไมมีผูถาม ก็บวนที่
ประตูบานแลวกลับมายังวิหาร. คนทั้งหลายในที่นั้นเห็นที่ที่บวนน้ําก็รูได
วา วันนี้ มารูปเดียว วันนี้มาสองรูป. และพากันคิดอยางนี้วา ภิกษุ
เหลานั้นไมพูดกับพวกเราหรือวาไมพูดแมกะกันและกัน. ถาไมพูดแมกะกัน
และกัน จักเกิดวิวาทกันแนแท เอาเถอะ พวกเราจักใหภิกษุเหลานั้น
ขอโทษกะกันและกัน. คนทั้งปวงไดพากันไปยังวิหาร. เมื่อภิกษุ ๕๐ รูป
ในวิหารนั้นเขาพรรษาแลว จึงไมไดเห็นภิกษุ ๒ รูปในที่เดียวกัน. ลําดับ
นั้น บรรดาคนเหลานั้น บุรุษผูมีดวงตากลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ
ทั้งหลาย โอกาสของตนผูทําการทะเลาะกัน ยอมไมเปนเชนนี้ ลาน
พระเจดีย ลานโพธิ์ เกลีย้ งเกลา ไมกวาดก็เก็บไวเรียบรอย น้ําดื่มนาใช
ก็ตั้งไวดี แตนั้นคนเหลานั้นจึงพากันกลับ. ภิกษุแมเหลานั้นเจริญวิปสสนา
ภายในพรรษาเทานั้น ไดบรรลุพระอรหัต ในวันมหาปวารณา จึง
ปวารณาเปนวิสุทธิปวารณา.
ภิกษุมีจิตประกอบดวยกรรมฐานเทานั้น เหมือนพระมหานาคเถระ
ผูอยูในกาฬวัลลิมัณฑปะ และเหมือนภิกษุผูจําพรรษาอยูในกลัมพติตถวิหาร ดวยประการอยางนี้ ยางเทาไปใกลบานจึงอมน้ํา กําหนดถนน
ในถนนใดไมมีคนกอการทะเลาะมีนักเลงสุราเปนตน หรือชางดุมาดุเปน
ตน จึงดําเนินไปตามถนนนั้น. และเมื่อเที่ยวบิณฑบาตไปในถนนนัน้
ก็รีบรอนไปโดยรวดเร็ว. ชื่อวาธุดงคของภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตโดย
รวดเร็วเปนวัตรยอมไมมี. อนึ่ง ไปถึงภูมิภาคอันไมสม่ําเสมอ ก็เปนผู
นิ่งเดินไป เหมือนเกวียนเต็มน้ํา และเขาไปตามลําดับบาน เพื่อที่จะ
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กําหนดผูใครจะใหหรือไมให จึงรอเวลาอันเหมาะสมแกกิจนั้น รับภิกษา
ไดแลวนั่งอยูในโอกาสอันสมควร เมื่อมนสิการกรรมฐาน จึงเขาไปยัง
ความสําคัญวาปฏิกูลในอาหาร พิจารณาโดยเปรียบดวยน้ํามันหยอดเพลา
ทายาแผล และเนื้อของบุตร บริโภคอาหารอันประกอบดวยองค ๘ วา
มิใชเพื่อเลน มิใชเพื่อมัวเมา ฯลฯ และบริโภคแลวทํากิจดวยน้ํา บรรเทา
ความลําบากเพราะภัตครูหนึ่ง แลวกระทําไวในใจถึงกรรมฐาน ตลอด
กาลภายหลังภัต ตลอดยามแรกและยามสุดทาย เหมือนกาลกอนภัต. ภิกษุ
นี้เรียกวา นําไปและนํากลับมาดวย. การนําไปและนํากลับมานี้ดวย
ประการอยางนี้ เรียกวาคตปจจาคตวัตร.
ภิกษุผูบําเพ็ญวัตรนี้อยู ถาเปนผูถึงพรอมดวยอุปนิสัย ยอมบรรลุ
พระอรหัตในปฐมวัยทีเดียว ถาไมบรรลุในปฐมวัย ก็จะบรรลุในมัชฌิมวัย
ถาไมบรรลุในมัชฌิมวัย ก็จะบรรลุในเวลาใกลจะตาย ถาไมบรรลุใน
เวลาใกลจะตาย ก็จะเปนเทวบุตรแลวบรรลุ ถาเปนเทวบุตรไมบรรลุ ก็จะ
ไดเปนพระปจเจกสัมพุทธเจาปรินิพพาน. ถาไมไดเปนพระปจเจกสัมพุทธเจาปรินิพพาน ก็จะไดเปนผูตรัสรูไดเร็วพลัน ในความเปนผูพรอม
หนาตอพระพุทธเจาทั้งหลาย เหมือนพระพาหิยเถระ หรือจะเปนผูมีปญญา
มากเหมือนพระสารีบุตรเถระ.
พระปจเจกโพธิสัตวนี้ บวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจากัสสป
เปนผูถืออยูปาเปนวัตร บําเพ็ญคตปจจาคตวัตรนี้อยูสองหมื่นป กระทํา
กาละแลวบังเกิดขึ้นในกามาวจรเทวโลก. จุติจากนั้นแลวไดถือปฏิสนธิ
ในพระครรภของพระอัครมเหสีของพระเจาพาราณสี. สตรีทงั้ หลายผูฉลาด
ยอมรูการตั้งครรภไดในวันนั้นเอง. ก็พระอัครมเหสีนั้นเปนสตรีคนหนึ่ง
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บรรดาสตรีเหลานั้น เพราะฉะนั้น พระอัครมเหสีแมนี้ก็กราบทูลการตั้ง
ครรภนั้นแดพระราชา. ขอที่เมื่อสัตวผูมีบุญเกิดขึ้นในครรภ มาตุคาม
ยอมไดการบริหารครรภนั้น เปนของธรรมดา. เพราฉะนั้น พระราชา
จึงไดประทานการบริหารครรภแกพระอัครมเหสีนั้น. จําเดิมแตนั้น
พระนางไมไดกลืนกินอะไร ๆ ที่รอนจัด เย็นจัด เปรี้ยวจัด เค็มจัด เผ็ด
จัด และขมจัด. เพราะเมื่อมารดากลืนกินของที่รอนจัด สัตวที่เกิดใน
ครรภยอมเปนเหมือนอยูในโลหกุมภี เมื่อกลืนกินของเย็นจัด ยอมเปน
เหมือนอยูในโลกันตนรก เมื่อบริโภคของเปรี้ยวจัด เค็มจัด เผ็ดจัด ขม
จัด อวัยวะของทารกยอมมีเวทนากลา เหมือนถูกผาดวยมีดแลวราดดวย
ของเปรี้ยวเปนตน. ผูบริหารครรภทั้งหลายยอมหามพระนางจากการเดิน
มาก ยืนมาก นั่งมาก และนอนมาก ดวยหวังใจวา ทารกที่อยูในครรภ
อยาไดมีความลําบากเพราะการเคลื่อนไหว. พระนางไดการเดินเปนตน
บนภาคพื้นที่ลาดดวยเครื่องอันนุมโดยพอประมาณ ยอมไดเสวยขาวน้ําที่
เปนสัปปายะ อรอย สมบูรณดวยสีและกลิ่นเปนตน ผูบริหารครรภ
กําหนดใหพระนางเดิน ใหประทับนั่งและใหออกไป.
พระนางอันเขาบริหารอยูอยางนี้ ในเวลาพระครรภแก เสด็จเขา
เรือนประสูติ ในเวลาใกลรุง ประสูติพระโอรสผูเชนกับกอนมโนศิลาที่
เคลาดวยน้ํามันที่หุงแลว ประกอบดวยธัญญลักษณะ และบุญลักษณะ.
ในวันที่ ๕ จากวันนั้น พระญาติทั้งหลายจึงแสดงพระโอรสนั้น ผูตกแตง
ประดับประดาแลวแดพระราชา. พระราชาทรงดีพระทัย ใหบํารุงดวย
แมนม ๖๖ นาง. พระราชโอรสนั้นเจริญดวยสมบัติทั้งปวง ไมนานนัก
ก็ทรงบรรลุความเปนผูรูเดียงสา. พระราชาทรงอภิเษกพระโอรสนั้นผูมี
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พระชนม ๑๖ พรรษาดวยราชสมบัติ และใหบาํ รุงบําเรอดวยนางฟอน
ตาง ๆ พระราชโอรสผูอภิเษกแลว ทรงพระนามวาพระเจาพรหมทัต
โดยพระนาม ครองราชสมบัติในสองหมื่นนครในสกลชมพูทวีป. ไดยินวา
ในชมพูทวีป เมื่อกอน ไดมีนครอยูแปดหมื่นสี่พันนคร นครเหลานั้น
เสื่อมไปเหลืออยูหกหมื่นนคร แตนั้น เสื่อมไปเหลืออยูสี่หมื่นนคร ก็ใน
เวลาเสื่อมหมดมีเหลืออยูสองหมื่นนคร. ก็พระเจาพรหมทัตนี้อุบัติขึ้นใน
เวลาเสื่อมหมด เพราะเหตุนั้น พระเจาพรหมทัตจึงไดมีสองหมื่นนคร
มีปราสาทสองหมื่นองค มีพลชางสองหมื่นเชือก มีพลมาสองหมื่นตัว
มีพลรถสองหมื่นคัน มีพลเดินเทาสองหมื่นคน มีสตรีสองหมื่นนาง คือ
นางในและหญิงฟอน มีอํามาตยสองหมื่นคน.
พระเจาพรหมทัตนั้น ทรงครองมหาราชสมบัติอยูนั่นแล ทรง
การทํากสิณบริกรรม ทรงทําอภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ ใหบังเกิดแลว
ก็เพราะเหตุวาพระราชาผูอภิเษกแลว ตองประทับนั่งในศาลเปนประจํา
ฉะนั้น วันหนึ่งเวลาเชาตรู เสวยพระกระยาหารเขาแลว ประทับนั่งใน
ที่วินิจฉัย. พวกคนไดกระทําเสียงดังลั่นเอ็ดอึงในที่นั้น. พระองคทรง
ดําริวา เสียงนี้เปนอุปกิเลสแหงสมาบัติ จึงเสด็จขึ้นสูพื้นปราสาทประทับ
นั่งดวยหวังวาจะเขาสมาบัติ ก็ไมอาจเขาได สมาบัติเสื่อมไปเพราะความ
สับสนในตอนเปนพระราชา. ลําดับนั้น จึงทรงดําริวา ราชสมบัติประเสริฐ
หรือสมณธรรมประเสริฐ. แตนั้น ทรงทราบวา ความสุขในราชสมบัติ
นิดหนอย มีโทษมาก แตความสุขในสมณธรรมไพบูลย มีอานิสงส
มิใชนอย และบุรุษชั้นสูงเสพแลว จึงทรงสั่งอํามาตยคนหนึ่งวา เธอจง
ปกครองราชสมบัตินี้โดยธรรมโดยสม่ําเสมอ อยาครอบครองโดยไมเปน
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ธรรม ดังนี้แลว ทรงมอบสมบัติทั้งปวงใหแกอํามาตยนั้น แลวเสด็จขึ้น
ปราสาท ทรงยับยั้งอยูดวยสุขในสมาบัติ ใคร ๆ จะเขาไปเฝาไมได ยกเวน
แตผูจะถวายน้ําสรงพระพักตรและไมชําระฟน กับคนผูจะนําพระกระยาหารไปถวายเปนตน.
ลําดับนั้น เมื่อเวลาลวงไปประมาณกึ่งเดือน พระมเหสีตรัสถามวา
พระราชาไมปรากฏในทีไ่ หนๆ ในการเสด็จไปอุทาน การทอดพระเนตร
กําลังพล และการฟอนเปนตน พระราชาเสด็จไปไหน. อํามาตยทั้งหลาย
จึงกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระมเหสี. พระนางทรงใหสงขาวแกอํามาตย
(ผูรับมอบราชสมบัติ) วา เมื่อทานรับมอบราชสมบัติ แมเราก็เปนอัน
ทานรับมอบดวย ทานจงมาสําเร็จการอยูรวมกับเรา. อํามาตยนั้นปดหู.
ทั้งสองขางเสีย แลวหามวา คํานี้ไมนาฟง. พระนางจึงใหสงขาวไปอีก
๒-๓ ครั้ง ใหคุกคามเขาผูไมปรารถนาวา ถาทานไมทํา เราจะปลดทาน
แมจากตําแหนง จะใหปลงแมชีวิตทาน. อํามาตยนั้นกลัวคิดวา ธรรมดา
มาตุคามเปนผูตัดสินใจไดเด็ดเดี่ยว บางครั้งจะใหกระทําแมอยางที่ตรัสนั้น.
วันหนึ่งไปที่ลับสําเร็จการอยูรวมกันบนพระที่สิริไสยากับพระนาง. พระนางเปนหญิงมีบุญ มีสมั ผัสสบาย อํามาตยนั้นกําหนัดแลวดวยความกําหนัด
ในสัมผัสของพระนาง ทั้งระแวงทั้งสงสัยนั่นแหละก็ไดไปในที่นั้นเนือง ๆ
ตอมาหมดความระแวงสงสัย เริ่มเขาไปโดยลําดับดุจเจาของเรือนของตน.
ลําดับนั้น คนของพระราชาไดกราบทูลเรื่องราวนั้นแกพระราชา.
พระราชาไมทรงเชื่อ. จึงพากันกราบทูลแมครั้งที่สอง แมครั้งที่สาม.
ลําดับนั้น พระราชาทรงแอบไป ไดทรงเห็นดวยพระองคเอง จึงรับสั่ง
ใหประชุมอํามาตยทั้งหมดแลวแจงใหทราบ. อํามาตยเหลานั้นกราบทูลวา
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อํามาตยผูนี้ผิดตอพระราชา ควรตัดมือ ควรตัดเทา ดังนี้แลว ชี้กรรมกรณ
การลงโทษทางกายทั้งหมดจนกระทั่งถึงการเสียบหลาว. พระราชาตรัสวา
ในการฆา การจองจํา และการทุบตีผูนี้ การเบียดเบียนก็จะพึงเกิดขึ้น
แกเรา ในการปลงชีวิต ปาณาติบาตก็จะพึงเกิด ในการริบทรัพย อทินนาทานก็จะพึงเกิดขึ้น ไมควรทํากรรมเห็นปานนี้ พวกทานจงขับไลอํามาตย
ผูนี้ออกไปเสียจากอาณาจักรของเรา. อํามาตยทั้งหลายไดกระทําเขาใหเปน
คนไมมีเขตแดน. เขาจึงพาเอาทรัพยและบุตรของตนที่พอจะนําเอาไปได
ไปยังเขตแดงของพระราชาอื่น. พระราชาในเขตแดนนั้นไดทรงทราบ
เขาจึงตรัสถามวา ทานมาทําไม ? อํามาตยนั้นจึงกราบทูลวา ขาแต
สมมติเทพ ขาพระองคปรารถนาจะคอยรับใชพระองค. พระราชานั้นจึง
รับเอาไว. พอลวงไป ๒-๓ วัน อํามาตยไดความคุนเคยแลวไดกราบ
ทูลคํานี้กะพระราชานั้นวา ขาแตมหาราชเจา ขาพระองคเห็นน้ําผึ้งไมมี
ตัวออน คนผูจะเคี้ยวกินน้ําผึ้งนั้นก็ไมมี. พระราชาทรงดําริวา อะไรนี่
คนที่จะประสงคจะเยยจึงจะกลาว จึงไมทรงเชื่อฟง. อํามาตยนั้นไดชอง
จึงไดกราบทูลพรรณนาใหดียิ่งขึ้นไปอีก พระราชาตรัสถามวา นี่อะไร ?
อํามาตยนั้น กราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ราชสมบัติในเมืองพาราณสี
พระเจาขา. พระราชาตรัสวา ทานประสงคจะนําเราไปฆาใหตายหรือ.
อํามาตยนั้นกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ พระองคอยาไดตรัสอยางนั้น
ถาพระองคไมทรงเชื่อ ขอพระองคจงสงคนไป. พระราชาจึงทรงสงคน
ทั้งหลายไป คนเหลานั้นไปถึงแลว จึงขุดซุมประตูแลวโผลขึ้นในตําหนัก
ที่บรรทมของพระราชา.
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พระราชาทรงเห็นแลวตรัสถามวา พวกทานพากันมาเพื่ออะไร ?
คนเหลานั้นกราบทูลวา พวกขาพระองคเปนโจร พระเจาขา พระราชา
ไดใหทรัพยแกคนเหลานั้นแลวตรัสสอนวา พวกทานอยาไดกระทําอยางนี้
อีกแลวปลอยตัวไป คนเหลานั้นจึงมากราบทูลใหพระราชานั้นทรงทราบ.
พระราชานั้นทรงทดลองอยางนั้นแหละครั้งที่สองอีก ทรงทราบวา พระราชาทรงมีศีล จึงคุมกองทัพมีองค ๔ เชาประชิดนครหนึ่งในระหวาง
แดน แลวใหสงขาวแกอํามาตยในนครนั้นวา ทานจะใหนครแกเราหรือวา
จะรบ. อํามาตยนั้นจึงใหคนกราบทูลเนื้อความนั้นแกพระเจาพรหมทัตวา
ขอพระองคผูสมมติเทพจงสั่งมาวา จะรบหรือจะใหนคร. พระราชาทรง
สงขาวไปวา ไมจําตองรบ ทานจงใหนครแลวจงมาในนครพาราณสีนี้.
อํามาตยนั้นไดกระทําตามรับสั่งอยางนั้น ฝายพระราชาที่เปนขาศึกยึดนคร
นั้นไดแลว ทรงสงทูตทั้งหลายไปแมในนครที่เหลือเหมือนอยางนั้นแหละ
อํามาตยแมเหลานั้นก็กราบทูลแกพระเจาพรหมทัตอยางนั้นเหมือนกัน อัน
พระเจาพรหมทัตนั้นตรัสวา ไมจําตองรบ พึงมา ณ ที่นี่ จึงพากันมายัง
เมืองพาราณสี.
ลําดับนั้น อํามาตยทั้งหลายจึงกราบทูลพระเจาพรหมทัตวา ขาแต
มหาราชเจา พวกขาพระองคจักรบกับพระราชานั้น. พระราชาทรงหามวา
ปาณาติบาตจักมีแกเรา. อํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา
พวกขาพระองคจักจับเปนพระราชานั้น แลวนํามาในที่นี้ทีเดียว ทําให
พระราชาทรงยินยอมดวยอุบายตาง ๆ แลวกราบทูลวา ขาแตมหาราช
ขอพระองคจงเสด็จมา ดังนี้แลวเริ่มจะไป พระราชาตรัสวา ถาทานทั้งหลาย
จะไมกระทําสัตวใหตาย ดวยการประหารและปลน เราก็จะไป. อํามาตย
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ทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ พวกขาพระองคจะไมทํา พวก
ขาพระองคจะแสดงภัยแลวใหหนีไป ดังนี้แลวจึงคุมจตุรงคินีเสนา ใส
ดวงประทีปในหมอแลวไปในตอนกลางคืน. วันนั้น พระราชาที่เปน
ขาศึกยึดนครในที่ใกลเมืองพาราณสีไดแลว ทรงดําริวา บัดนี้จะมีอะไร
จึงใหปลดเครื่องผูกสอดในตอนกลางคืน เปนผูประมาท จึงกาวลงสูความ
หลับพรอมกับหมูพล.
ลําดับนั้น อํามาตยทั้งหลายไดพาพระเจาพรหมทัตไปถึงคายของ
พระราชาผูเปนขาศึก จึงใหนําดวงประทีปออกจากหมอทุกหมอ ทําให
โชติชวงเปนอันเดียวกัน แลวกระทําการโหรอง อํามาตยของพระราชาที่
เปนขาศึก เห็นหมูพลมากมายก็กลัว จึงเขาไปเฝาพระราชาของตนแลว
ไดกลาวเสียงดังลั่นวา ขอพระองคจงลุกขึ้นเคี้ยวกินน้ําผึ้งที่ไมมีตัวออนเถิด.
แมครั้งที่สอง แมครั้งที่สาม ก็ไดกระทําเหมือนอยางนั้น. พระราชาผูเปน
ขาศึกทรงตื่นขึ้นเพราะเสียงนั้น ถึงความกลัวหวาดสะดุง. เสียงโหรอง
ตั้งรอยลั่นไปแลว. พระราชานั้นทรงดําริวา เราเชื่อคําของคนอื่น จึงตก
ไปอยูในเงื้อมมือของศัตรู ทรงบนถึงเรื่องนั้น ๆ ไปตลอดทั้งคืน ในวัน
รุงขึ้น ทรงดําริวา พระราชาทรงตั้งอยูในธรรม คงไมทําการขัดขวาง
เราจะไปใหพระองคอดโทษ จึงเขาไปเฝาพระราชา คุกเขาลงแลวกราบ
ทูลวา ขาแตมหาราชเจา ขอพระองคจงอดโทษผิดของหมอมฉัน. พระราชาทรงโอวาทพระราชาที่เปนขาศึกนั้น ตรัสวา จงลุกขึ้นเถิด หมอมฉัน
อดโทษแกพระองค. พระราชาขาศึกนั้น เมื่อพระราชาสักวา ตรัสอยางนั้น
เทานั้น ก็ไดถึงความโลงพระทัยอยางยิ่ง ไดราชสมบัติในชนบท
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ใกลเคียงพระเจาพาราณสีนั่นเอง พระราชาทั้งสองนั้นไดเปนพระสหายกัน
และกัน.
ลําดับนั้น พระเจาพรหมทัตทอดพระเนตรเสนาทั้งสองฝายรื่นเริง
บันเทิงยืนรวมกันได จึงทรงดําริวา เพราะเราผูเดียวเทานั้นตามรักษาจิต
หยาดโลหิตสักเทาแมลงวันตัวเล็ก ๆ ดื่มได จึงไมเกิดขึ้นในหมูมหาชนนี้
โอ สาธุ โอ ดีแลว ! สัตวทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข อยาไดมีเวรกัน
อยาเบียดเบียนกัน แลวทรงทําเมตตาฌานใหเกิดขึ้น ทรงทําเมตตาฌาน
นั้นนั่นแหละใหเปนบาท พิจารณาสังขารทั้งหลาย กระทําใหแจงปจเจกโพธิญาณ บรรลุความเปนพระสยัมภูแลว. อํามาตยทั้งหลายหมอบกราบ
ลงแลว กราบทูลพระเจาพรหมทัตผูมีความสุขดวยสุขในมรรคและผล ผู
ประทับนั่งอยูบนคอชางวา ขาแตมหาราชเจา การที่จะเสด็จไป พึงทํา
สักการะแกหมูพลผูชนะ พึงใหเสบียงคือภัตแกหมูพลผูแพ. พระเจา
พรหมทัตนั้นตรัสวา นีแ่ นะพนา เราไมไดเปนพระราชา เราชื่อวา
พระปจเจกสัมพุทธเจา. อํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา พระองคผูประเสริฐ
ตรัสอะไร พระปจเจกสัมพุทธเจาทั้งหลาย ยอมไมเปนผูเชนนี้. พระราชาตรัสวา พนายทั้งหลาย พระปจเจกสัมพุทธเจาทั้งหลายเปนเชนไร.
อํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา ธรรมดาพระปจเจกสัมพุทธเจาเปนผูมีผม
และหนวดยาวสองนิ้ว ประกอบดวยบริขาร ๘. พระราชาจึงเอาพระหัตถ
ขวาลูบพระเศียร. ทันใดนั้นเพศคฤหัสถอันตรธานหายไป เพศบรรพชิต
ปรากฏขึ้น. พระองคมีพระเกสาและพระมัสสุประมาณสองนิ้ว ประกอบ
ดวยบริขาร ๘ เปนเชนกับพระเถระมีพรรษาหนึ่งรอย. พระราชาทรง
เขาจตุตถฌานเหาะจากคอชางขึ้นสูเวหาส ประทับนั่งบนดอกปทุม. อํามาตย
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ทั้งหลายถวายบังคมแลวทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรเปน
กรรมฐาน พระองคบรรลุไดอยางไร ? พระราชานั้น เพราะเหตุที่
พระองคมีกรรมฐานมีเมตตาฌานเปนอารมณ และทรงเห็นแจงวิปสสนา
นั้น จึงไดบรรลุ ฉะนัน้ เมื่อจะทรงแสดงเนื้อความนั้น จึงไดตรัสคาถา
นี้แหละอันเปนอุทานคาถา และพยากรณคาถาวา สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย
ทณฺฑ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺเพสุ แปลวา ไมเหลือ. บทวา
ภูเตสุ ไดแก สัตวทั้งหลาย. ในที่นี้มีความสังเขปเทานี้ สวนความ
พิสดาร ขาพเจาจักกลาวในอรรถกถารัตนสูตร. บทวา นิธาย แปลวา
วางแลว. บทวา ทณฺฑ ไดแก อาชญาทางกาย วาจา และใจ. คํานี้
เปนชื่อของกายทุจริตเปนตน. จริงอยู กายทุจริตชื่อวาทัณฑ เพราะยอม
ลงโทษ อธิบายวา เบียดเบียน คือทําใหถึงความพินาศฉิบหาย. วจีทุจริต
และมโนทุจริต ก็เหมือนกัน. อีกอยางหนึ่ง ทัณฑไดแกทัณฑคือการ
ประหาร อธิบายวา วางทัณฑคือการประหารนั้น ดังนี้ก็มี. บทวา
อวิเหย แปลวา ไมเบียดเบียน. บทวา อฺตรมฺป ไดแก คนใด
คนหนึ่ง คือแมคนหนึ่ง. บทวา เตส โยควา สัตวทั้งปวงเหลานั้น.
บทวา น ปุตฺตมิจฺเฉยฺย ความวา ไมพึงปรารถนาบุตรชนิดใดชนิดหนึ่ง
ในบรรดาบุตร ๔ จําพวกนี้ คือบุตรที่เกิดแตตน บุตรเกิดแตภริยา บุตร
ที่เขาให และอันเตวาสิก คือลูกศิษย. บทวา กุโต สหาย ความวา
แตสหายควรปรารถนา เพราะเหตุนั้น จะปรารถนาสหายนั้นแตไหนเลา.
บทวา เอโก ความวา ชื่อวาผูเดียว เพราะการบรรพชา, ชื่อวา
ผูเดียว เพราะอรรถวาไมมีเพื่อน, ชื่อวาผูเดียว เพราะอรรถวาละตัณหา
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ชื่อวาผูเดียว เพราะอรรถวาปราศจากกิเลสโดยสวนเดียว, ชื่อวาผูเดียว
เพราะตรัสรูพรอมเฉพาะพระปจเจกสัมโพธิญาณผูเดียว. จริงอยู ทานเปน
ไปอยูในทามกลางสมณะตั้งพันองค ก็ชื่อวาผูเดียว เพราะตัดความเกี่ยว
ของกับคฤหัสถเสีย. ชื่อวาผูเดียว เพราะการบรรพชาอยางนี้ . ยืนผูเดียว
เดินผูเดียว นั่งผูเดียว นอนผูเดียว ไปอยูคือเปนไปผูเดียว เพราะเหตุนั้น
จึงชื่อวาผูเดียว เพราะอรรถวาไมมีเพื่อนดวยประการอยางนี้.
บุคคลมีตัณหาเปนเพื่อน จึงทองเที่ยวอยูตลอดกาลอัน
ยาวนาน ยอมไมลว งพนสงสารอันมีภาวะเปนอยางนี้ และมี
ภาวะเปนอยางอื่น. ภิกษุรูโทษนี้แลวปราศจากตัณหา ไมลอ
มั่น มีสติ พึงงดเวนตัณหาอันเปนแดนเกิดแหงทุกขเสีย.
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาผูเดียว เพราะอรรถวาละตัณหาไดดวย
ประการอยางนี้. กิเลสทั้งปวงเปนอันทานละไดแลว มีมูลรากขาดแลว
ทําใหเปนดุจวัตถุคือที่ตั้งของตนตาล ทําใหถึงความไมมีตอไป มีอัน
ไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาผูเดียว เพราะอรรถวา
ปราศจากกิเลสโดยสวนเดียว ดวยประการอยางนี้. ทานไมมีอาจารย เปน
สยัมภู. ตรัสรูพรอมเฉพาะพระปจเจกสัมโพธิญาณดวยตนเอง เพราะ.
เหตุนั้น จึงชื่อวาผูเดียว เพราะตรัสรูพรอมเฉพาะพระปจเจกสัมโพธิญาณ
ผูเดียว ดวยประการอยางนี้.
บทวา จเร ความวา จริยา ๘ เหลานี้ใด คืออิริยาบถจริยาใน
อิริยาบถ ๔ ของผูที่สมบูรณดวยปณิธิ. อายตนจริยาในอายตนะภายใน
และภายนอก ๖ ของผูที่คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย. สติจริยาใน
สติปฏฐาน ๔ ของผูที่มีปกติอยูดวยความไมประมาท. สมาธิจริยาในฌาน ๔
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ของผูที่ประกอบเนือง ๆ ในอธิจิต. ญาณจริยาในอริยสัจ ๔ ของผูที่สมบูรณ
ดวยพุทธิปญญา. มรรคจริยาในอริยสัจ ๔ ของผูที่ปฏิบัติชอบ. ปตติจริยาในสามัญญผล ๔ ของผูที่บรรลุผล. และโลกัตถจริยาในสรรพสัตว
ของพระพุทธเจา ๓ จําพวก. บรรดาจริยาเหลานั้น จริยาของพระปจเจกสัมพุทธเจาและสาวกของพระพุทธเจาโดยบางสวน. เหมือนดังทานกลาว
ไววา บทวา จริยา ไดแก จริยา ๘ คืออิริยบถจริยา. ความพิสดาร
แลว. พึงเปนผูประกอบดวยจริยาเหลานั้น. อีกอยางหนึ่ง ความวา
จริยา ๘ แมอื่นอีกทานกลาวไวอยางนี้วา ผูนอมใจเชื่อยอมประพฤติดวย
ศรัทธา ผูประคองไวยอมประพฤติดวยความเพียร ผูเขาไปตั้งมั่นยอม
ประพฤติดวยสติ ผูไมฟุงซานยอมประพฤติดวยสมาธิ ผูรูอยูย อมพระพฤติ
ดวยปญญา ผูรูแจงอยูยอมประพฤติดวยวิญญาณ ยอมประพฤติอายตนจริยาโดยมนสิการวา กุศลธรรมทั้งหลาย ยอมเกิดแกผูปฏิบตั ิอยางนี้.
ยอมประพฤติวิเสสจริยาโดยมนสิการวา ผูปฏิบตั ิอยางนี้ยอมบรรลุคุณวิเศษ
พึงเปนผูประกอบดวยจริยา ๘ แมเหลานั้น. ในคําวา ขคฺควิสาณกปฺโป
นี้ เขาของแรดชื่อวานอแรด. ความหมายของกัปปศัพท ขาพเจาจัก
ประกาศในอรรถกถามงคลสูตร. แตในที่นี้กัปปศัพทนี้ พึงทราบวา
ใหพิสดาร เชน ดังในประโยควา ผูเจริญทั้งหลาย นัยวา พวกเราปรึกษา
หารืออยูกับพระสาวกผูเชนกับพระศาสดา. บทวา ขคฺควิสาณกปฺโป ทาน
จึงอธิบายวา เชนกันนอแรด. พรรณนาความโดยบทในที่นี้ เพียง
เทานี้กอน.
แตเมื่อวาดวยความเกี่ยวเนื่องกันโดยอธิบาย พึงทราบอยางนี้.
อาชญามีประการดังกลาวนี้ใด อันบุคคลใหเปนไปในสัตวทั้งหลาย ยอม
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ไมเปนประโยชนเกื้อกูล เราปลอยวางอาชญานั้นใหสัตวทั้งมวล โดยไม
ใหอาชญาเปนไปในสัตวเหลานั้น และโดยนําเขาไปซึ่งประโยชนเกื้อกูล
แกสัตวอื่น ดวยเมตตาอันเปนฝายตรงขามกับอาชญานั้น และเพราะเปน
ผูปลอยวางอาชญาเสียแลว จึงไมเบียดเบียนโดยประการที่พวกสัตวผูที่
ยังไมวางอาชญาเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย ดวยทอนไม ศัสตรา ฝามือ
หรือกอนดิน อาศัยเมตตากรรมฐานนี้แมขอหนึ่ง บรรดาพรหมวิหาร ๔
เหลานั้น เห็นแจงเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ในกรรมฐานนั้น
และสังขารอื่นจากนั้น ตามแนวของเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
นั้นนั่นแล จึงไดบรรลุพระปจเจกโพธิญาณนี้ อธิบายวา ดังกลาวมานี้
เพียงเทานี้กอน.
สวนเรื่องอันเกี่ยวเนื่องกันมีดังตอไปนี้. เมือ่ พระราชาตรัสอยางนี้
แลว อํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้พระองค
จะเสด็จไปไหน. ลําดับนั้น เมื่อพระองคทรงรําพึงวา พระปจเจกสัมพุทธเจาทั้งหลายในปางกอน อยู ณ ที่ไหน ทรงรูแลวจึงตรัสวา เราจะ
อยูที่ภูเขาคันธมาทน อํามาตยทั้งหลายจึงกราบทูลอีกวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ บัดนี้ พระองคจะละพวกขาพระองค จึงไมพึงประสงคพวก
ขาพระองค. ลําดับนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจาจึงตรัสคําทั้งปวงวา น
ปุตฺตมิจฺเฉยฺย ดังนี้เปนตน. ในคํานั้นมีอธิบายวา บัดนี้ เราไมปรารถนา
แมบุตรชนิดใดชนิดหนึ่ง บรรดาบุตรที่เกิดในตนเปนตน จะปรารถนา
สหายผูเชนทาน แตที่ไหนเลา. เพราะฉะนั้น บรรดาพวกทาน ผูใด
ปรารถนาจะไปกับเรา หรือจะเปนเชนกับเรา ผูนั้นพึงเปนผูเดียวเที่ยวไป
เหมือนนอแรด. อีกอยางหนึ่ง เมื่ออํามาตยเหลานั้นกราบทูลวา ขาแต
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พระองคผูเจริญ บัดนี้ พระองคจะละพวกขาพระองค จะไมตองการ
พวกขาพระองค. พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นจึงตรัสวา บุคคลไมปรารถนา
บุตร จะปรารถนาสหายมาแตไหนเลา ไดเห็นคุณของการเที่ยวไปผูเดียว
โดยเนื้อความตามที่กลาวแลว จึงราเริง เกิดปติโสมนัส เปลงอุทานนี้วา
พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น ดังนี้. ครัน้ ตรัสอยางนี้แลว เมื่อ
มหาชนเห็นอยูนั่นแล ไดเหาะขึ้นในอากาสไปยังภูเขาคันธมาทน.
ชื่อวาภูเขาคันธมาทนนี้ไดมีอยูเลยภูเขา ๗ ลูกไป คือจูฬกาฬบรรพต
มหากาฬบรรพต นาคปลิเวฐนบรรพต จันทคัพภบรรพต สุริยคัพภบรรพต
สุวัณณปสสบรรพต และหินวันตบรรพต ในปาหิมพานต. ณ ภูเขาคันธมาทน มีเงื้อมเขาชื่อวานันทมูลกะ เปนสถานที่อยูของพระปจเจกพุทธเจา
ทั้งหลาย และมีคูหา ๓ คูหา คือสุวรรณคูหา ๑ มณิคูหา ๑ รัชตคูหา ๑
บรรดาคูหาทั้ง ๓ นั้น ที่ประตูมณิคูหา มีตนไมชื่อวามัญชูสกะ ตนไม
สวรรค สูงหนึ่งโยชน กวางหนึ่งโยชน. ตนไมนั้นยอมเผล็ดดอกในน้ํา
หรือบนบกทั่วไป โดยพิเศษ ในวันทีพ่ ระปจเจกพุทธเจาเสด็จมา. เบื้อง
บนตนไมนั้น มีโรงรัตนะทุกชนิด ในโรงรตนะนั้น ลมที่กวาดก็ปดกวาด
หยากเยื่อทิ้ง ลมที่กระทําที่ใหเรียบ ก็กระทําทรายอันลวนแลวดวยรัตนะ
ทั้งปวงใหเรียบ ลมที่รดน้ําก็นําน้ําจากสระอโนดาตมารดน้ํา ลมที่ทําใหมี
กลิ่นหอม ก็นํากลิ่นหอมของตนไมที่มีกลิ่นหอมมาจากปาหิมพานต ลมที่
โปรยก็โปรยดอกไมทั้งหลายใหตกลงมา ลมที่ลาดก็ลาดที่ทั้งปวง และใน
โรงนั้นปูลาดอาสนะไวเรียบรอยเปนประจํา สําหรับเปนที่ที่พระปจเจกพุทธเจาทั้งปวงนั่งประชุม ในวันที่พระปจเจกพุทธเจาอุบัติขึ้น และในวัน
อุโบสถ. นี้เปนปกติในที่นั้น. พระปจเจกพุทธเจาองคนี้ไปในที่นั้นแลว
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นั่งบนอาสนะที่ลาดไวแลว. ลําดับนั้น ถาในเวลานั้นมีพระปจเจกพุทธเจา
อื่น ๆ อยู พระปจเจกพุทธเจาแมเหลานั้น ก็จะประชุมกันในทันทีนั้น
แลวตางก็นั่งบนอาสนะที่ลาดไวแลว ก็แลครั้นนั่งแลว จะพากันเขา
สมาบัติบางสมาบัติแลวจึงออกจากสมาบัติ แตนั้น เพื่อที่จะใหพระปจเจกพุทธเจาทั้งปวงอนุโมทนา พระสังฆเถระจะถามกรรมฐานกะพระปจเจกพุทธเจาผูมาไมนานอยางนี้วา ทานบรรลุอยางไร. แมในกาลนั้น พระปจเจกพุทธเจาผูมายังไมนานนั้น ก็จะกลาวอุทานคาถาและพยากรณคาถา
ของตนนั้นนั่นแหละ. แมพระผูมีพระภาคเจา ถูกทานพระอานนทถาม
ก็ตรัสคาถานั้นนั่นแหละซ้ําอีก แมพระอานนทก็กลาวคาถานั้นนั่นแหละใน
คราวสังคายนา รวมความวา คาถาหนึ่ง ๆ ยอมเปนอันกลาว ๔ ครั้ง
คือในที่ที่ตรัสรูพระปจเจกสัมโพธิญาณ ๑ ในโรงบนตนไมสวรรค ๑
ในเวลาที่พระอานนททูลถาม ๑ ในคราวสังคายนา ๑ ดวยประการ
อยางนี้แล.
จบพรรณนาคาถาที่ ๑
พรรณนาสังสัคคคาถา
คาถาวา สสคฺคชาตสฺส ดังนี้เปนตน มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
พระปจเจกโพธิสัตวแมนี้ ก็กระทําสมณธรรมโดยนัยเรือ่ งกอนนั้น
แล ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจากัสสป สองหมื่นป กระทํากสิณบริกรรมยังปฐมฌานใหบังเกิดแลว กําหนดนามและรูป พิจารณาลักษณะ
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ยังไมบรรลุอริมรรค จึงบังเกิดในพรหมโลก. พระปจเจกโพธิสัตวนั้น
จุติจากพรหมโลกนั้นแลว อุบัติในครรภของพระอัครมเหสีของพระเจา.
พาราณสี เจริญวัยขึ้นโดยนัยกอนนั่นแล อาศัยกาลจําเดิมแตที่ไดรูความ
แปลกกันวา ผูนี้เปนหญิง ผูนี้เปนชายแลว ไมชอบอยูในมือของพวก
ผูหญิง ไมยนิ ดีแมมาตรวาการอบ การอาบน้ํา และการประดับเปนตน
บุรุษเทานั้นเลี้ยงดูพระปจเจกโพธิสัตวนั้น ในเวลาจะใหดื่มนม แมนม
ทั้งหลายสวมเสื้อปลอมเพศเปนชายใหดื่มนม. พระปจเจกโพธิสัตวนั้นได
สูดกลิ่นหรือไดยินเสียงของหญิงทั้งหลายเขาก็รองไห แมรูเดียงสาแลวก็ไม
ปรารถนาจะพบเห็นผูหญิงทั้งหลาย ดวยเหตุนั้น คนทั้งหลายจึงใหสมญานามพระโพธิสัตวนั้นวา อนิตถิคันธกุมาร.
เมื่ออนิตถิคันธกุมารนั้นมีพระชนม ๑๖ พรรษา พระราชาทรงดําริ
วา จักใหดํารงวงศสกุล จึงใหนําสาวนอยผูเหมาะสมแกพระกุมารนั้นมา
แลวทรงสั่งอํามาตยผูหนึ่งวา ทานจงทําใหพระกุมารยินดี. อํามาตยมีความ
ประสงคจะใหพระกุมารนั้นยินดีดวยอุบาย จึงใหเเวดวงปราการมานในที่
ไมไกลพระกุมารนั้น แลวใหพวกหญิงฟอนรําประกอบการแสดง. พระกุมารไดฟงเสียงขับรองและเสียงประโคมดนตรี จึงตรัสถามวา นี้เสียงของ
ของใคร. อํามาตยกราบทูลวา นี้เปนเสียงของพวกหญิงฟอนรําของ
พระองค ผูมีบุญทั้งหลายจึงจะมีการฟอนรําเชนนี้ ขาแตเทวะ ขอพระองค
จงอภิรมยเถิด พระองคเปนผูมีบุญมาก. พระกุมารใหเฆี่ยนอํามาตย
ดวยไมแลวใหลากตัวออกไป. อํามาตยนั้นจึงกราบทูลแกพระราชา พระราชาเสด็จไปพรอมกับพระชนนีของพระกุมาร ใหพระกุมารขอโทษ
แลวทรงสั่งอํามาตยอีก. พระกุมารถูกพระบิดาเปนตนเหลานั้นบีบคั้น
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หนักเขา จึงใหทองคําเนื้อดีเยี่ยมแลวสั่งพวกชางทองวา พวกทานจงทํา
รูปหญิงใหงดงาม. ชางทองเหลานั้นกระทํารูปหญิงประดับดวยเครื่อง
อลังการทุกอยาง ประดุจพระวิสสุกรรมเทวบุตรเนรมิตแลวใหทอดพระเนตร. พระกุมารทรงเห็นแลว ทรงสั่นพระเศียรดวยความประหลาด
พระทัย แลวใหสงไปถวายพระชนกและพระชนนีดวยคําทูลวา ถาหมอมฉัน
ไดสตรีผูเชนนี้ จักรับเอา. พระชนกและชนนีตรัสกันวา บุตรของเรามีบุญ
มาก ทาริกาบางนางผูไดทําบุญรวมกับบุตรของเรานั้น จักเกิดขึ้นในโลก
แลวอยางแนนอน จึงใหยกรูปทองนั้นขึ้นรถไดสั่งไปแกพวกอํามาตยวา
ทานทั้งหลายจงไปเที่ยวแสวงหาทาริกาผูเชนรูปทองนี้. อํามาตยเหลานั้น
พารูปทองนั้นเที่ยวไปในชนบทใหญ ๆ ๑๖ ชนบท ไปถึงบานนั้น ๆ
เห็นหมูชนในที่ใด ๆ มีทา น้ําเปนตน จึงตั้งรูปทองเหมือนหนึ่งเทวดาไว
ในที่นั้น ๆ ทําการบูชาดวยดอกไม ผา และเครื่องประดับตาง ๆ ดาด
เพดานแลวยืนอยู ณ สวนขางหนึ่งดวยหวังใจวา ถาใคร ๆ จักเคยเห็น
ทาริกาเห็นปานนี้ เขาจักสั่งสนทนาขึ้น. อํามาตยทั้งหลายทองเที่ยวไปทั่ว
ทุกชนบทโดยอุบายนั้น ยกเวนแควนมัททราฐ ดูหมิ่นแควนมัททราฐนั้น
วาเปนแควนเล็ก ครั้งแรกจึงไมไปในแควนนั้น พากันกลับเสีย
ลําดับนั้น อํามาตยเหลานั้นไดความคิดดังนี้วา กอนอื่น แม
มัททราฐ พวกเราก็จะไป เราทั้งหลายแมเขาไปยังเมืองพาราณสีแลว
พระราชาจะไดไมสงไปอีก ครั้นคิดกันดังนี้ แลว อํามาตยเหลานั้นจึงได
ไปยังสาคลนครในแควนมัททราฐ. ก็ในสาคลนครมีพระราชาพระนามวา
มัททวะ. ธิดาของพระองค พระชนมายุได ๑๖ พรรษา มีพระรูปโฉม
งดงาม. พวกนางวัณณทาสีของพระราชธิดานั้น พากันไปทาน้ําเพื่อตอง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 296

การจะอาบน้ํา เห็นรูปทองนั้นที่พวกอํามาตยตั้งไวที่ทาน้ํานั้นแตไกล พา
กันกลาววา พระราชบุตรีสงพวกเรามาเพื่อตองการน้ํา แลวยังเสด็จมา
ดวยพระองคเอง จึงไปใกล ๆ แลวกลาววา นี้ไมใชเจานายหญิง เจา
นายหญิงของพวกเรามีรูปโฉมงดงามกวานี้. อํามาตยทั้งหลายไดฟงดังนั้น
จึงเขาไปเฝาพระราชาแลวทูลขอทาริกา โดยนัยอันเหมาะสม แมพระราชา
ก็ไดประทานให. อํามาตยเหลานั้นจึงสงขาวแกพระเจาพาราณสีวา ขาแต
สมมติเทพ ขาพระองคทั้งหลายไดนางกุมาริกาแลว พระองคจะเสด็จมาเอง
หรือจะใหขาพระองคทั้งหลายนํามา พระราชาทรงสงพระราชสาสนไปวา
เมื่อเรามาความลําบากในเพราะชนบทจักเกิดมี พวกทานนั่นแหละจงนํามา.
ฝายอํามาตยทั้งหลายพานางทาริกาออกจากนคร แลวสงขาวแก
พระกุมารวา ไดนางกุมาริกาผูเชนกับรูปทองแลว. พระกุมารพอไดฟง
เทานั้นถูกราคะครอบงําก็เสื่อมจากปฐมฌาน. พระกุมารนั้นจึงสงขาวไป
โดยทูตสืบ ๆ กัน (คือทยอยสงทูตไปเรื่อย ๆ) วาพวกทานจงรีบนํามา
พวกทานจงรีบนํามา โดยการพักแรมอยูในที่ทุกแหงคืนเดียว อํามาตย
เหลานั้นก็ถึงเมืองพาราณสี จึงตั้งอยูภายนอกพระนคร สงขาวถวายพระราชาวา ควรจะเขาไปวันนี้หรือไม. พระราชาตรัสวา กุมาริกานํามาจาก
สกุลอันประเสริฐ พวกเรากระทํามงคลกิริยาแลวจักใหเขาไปดวยสักการะ
ยิ่งใหญ ทานทั้งหลายจงนํานางไปยังอุทยานกอน. อํามาตยเหลานั้นได
กระทําตามรับสั่งอยางนั้น. กุมาริกานั้นเปนหญิงละเอียดออนเกินไปบอบช้ําเพราะยานกระแทก เกิดโรคลมเพราะความลําบากในหนทางไกล เปน
ประหนึ่งดอกไมเหี่ยว จึงไดตายไปในเวลาตอนกลางคืน. อํามาตยทั้งหลาย
พากันปริเทวนาการวา พวกเราเปนผูพลาดจากสักการะเสียแลว. พระ-
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ราชาและชาวพระนครตางร่ําไรวา สกุลวงศพินาศเสียแลว. พระนครทั้งสิ้น
ไดเปนโกลาหลวุนวาย ในเพราะเพียงแตไดฟงขาวเทานั้น ความโศก
อยางมหันตก็เกิดขึ้นแกพระกุมารแลว.
ลําดับนั้น พระกุมารเริ่มขุดรากของความโศก พระองคทรงดําริ
อยางนี้วา ชือ่ วาความโศกนี้ ยอมไมมีแกผูไมเกิด แตสําหรับผูเกิดแลว
ยอมมีความโศก เพราะฉะนั้น ความโศกมี เพราะอาศัยชาติ ก็ชาติมี
เพราะอาศัยอะไร ทรงรูวา ชาติมีเพราะอาศัยภพ. เมื่อทรงมนสิการโดย
แยบคาย ดวยอานุภาพของการอบรมภาวนาในกาลกอนดวยประการอยาง
นี้ จึงไดเห็นปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลม และเมื่อกลับพิจารณา
สังขารทั้งหลายเปนอนุโลมอีก ประทับนั่งอยูในที่นั้นแหละ ไดกระทําให
แจงพระปจเจกสัมโพธิญาณ. อํามาตยทั้งหลายเห็นพระกุมารนั้น มีความ
สุขดวยสุขในมรรคและผล มีอินทรียสงบ มีใจสงบประทับนั่งอยู จึง
กระทําการหมอบกราบแลวทูลวา ขาแตสมมติเทพ พระองคอยาไดทรง
เศราโศกเลย ชมพูทวีปใหญโตขาพระองคทั้งหลายจักนํานางกัญญาอื่นซึ่ง
งามกวานั้นมาถวาย. พระกุมารนั้นตรัสวา เรามิไดเศราโศก เราหมดโศก
เปนพระปจเจกพุทธเจาแลว. เบื้องหนาแตนี้ไปเรื่องทั้งปวงเปนเชนกับ
คาถาแรกที่กลาวมาแลวนั่นแล ยกเวนการพรรณนาคาถา.
ก็การพรรณนาคาถาพึงทราบอยางนี้.
บทวา สสคฺคชาตสฺส แปลวา ผูเกิดความเกี่ยวของ. ในบทวา
เกิดความเกี่ยวของ นั้น ความเกี่ยวของมี ๕ อยาง ดวยอํานาจการเกี่ยวของดวยการเห็น เกี่ยวของดวยการฟง เกี่ยวของดวยกาย เกีย่ วของดวย
การเจรจา และเกี่ยวของดวยการกินรวมกัน. ในการเกี่ยวของ ๕ อยาง
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นั้น ราคะเกิดทางจักขุวิญญาณวิถี เพราะเห็นกันและกัน ชื่อวา ทัสสนสังสัคคะ เกี่ยวของดวยการเห็น. ในขอนั้น มีธิดาของกุฎมพีชาวกาฬทีฆวาป ในเกาะสิงหล เห็นภิกษุหนุมผูกลาวทีฆนิกายผูอยูในกัลยาณวิหาร
ซึ่งกําลังเที่ยวบิณฑบาตมีจิตปฏิพัทธรักใคร ไมไดภิกษุหนุมนั้นดวยอุบาย
อะไร ๆ จึงตายไป และภิกษุหนุมรูปนั้นแหละ เห็นทอนผานุงหมของนาง
คิดวา เราไมไดอยูรวมกับนางผูนุงหมผาเห็นปานนี้ มีหทัยแตกตายเปน
ตัวอยาง.
ราคะเกิดทางโสตวิญญาณวิถี เพราะไดฟงรูปสมบัติเปนตนที่คน
อื่นกลาว หรือไดฟงเสียงหัวเราะ เสียงเจรจา และเสียงขับรองดวยตนเอง
ชื่อวา สวนสังสัคคะ เกี่ยวของดวยการฟง. แมในขอนั้น ก็มีพระภิกษุหนุม
ชื่อติสสะผูอยูในปญจัคคฬเลนะ ไดยนิ เสียงของธิดาชางทองผูอยูในคิริคาม
ไปสระปทุมพรอมกับนางกุมาริกา ๕๐๐ นาง อาบน้ํา เก็บดอกไมแลว
ขับรองดวยเสียงสูง (ทาน) กําลังไปทางอากาศ เสื่อมจากคุณวิเศษเพราะ
กามราคะ จึงถึงความพินาศ เปนตัวอยาง.
ราคะที่เกิดขึ้นเพราะการลูบคลําอวัยวะของกันและกัน ชื่อวากายสังสัคคะ ความเกี่ยวของดวยกาย. ก็ภิกษุหนุมผูกลาวธรรมะและราชธิดา
เปนตัวอยางในขออื่น. ไดยินวา ภิกษุหนุมในมหาวิหารกลาวธรรมะ มหาชน
พากันมาในวิหารนั้น แมพระราชากับพระอัครมเหสีและราชธิดาก็ไดเสด็จ
มา. แตนั้น เพราะอาศัยรูปและเสียงของภิกษุหนุมนั้น. ราคะกลาจึงเกิด
ขึ้นแกราชธิดา ทั้งเกิดแกภิกษุหนุมนั้นดวย. พระราชาทอดพระเนตรเห็น
ดังนั้น ทรงกําหนดรูได จึงใหวงปราการคือมาน. คนทั้งสองนั้นจับตอง
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สวมกอดกันและกัน. คนทั้งหลายจึงเอาปราการคือมานออกแลวมองดูอีก
ก็ไดเห็นคนทั้งสองตายเสียแลว.
ก็ราคะเกิดขึ้น เพราะอํานาจการเรียกหาและการเจรจากันและกัน
ชื่อวาสมุลลปนสังสัคคะ เกี่ยวของดวยการเจรจากัน. ราคะที่เกิดขึ้น
เพราะกระทําการบริโภครวมกับนางภิกษุณีทั้งหลาย ชื่อวาสัมโภคสังสัคคะ
เกี่ยวของดวยการกินรวมกัน. ในสังสัคคะการเกี่ยวของกันทั้งสองนี้ มีภิกษุ
และภิกษุณีผูตองอาบัติปาราชิกเปนตัวอยาง. ไดยินวา ในคราวฉลอง
มหาวิหารชื่อวามริจวัฏฏิ พระเจาทุฏฐคามณีอภัยทรงตระเตรียมมหาทาน
แลวอังคาสพระสงฆสองฝาย. เมื่อเขาถวายยาคูรอนในมหาทานนั้น สามเณรีผูใหมในสงฆ ไดถวายกําไลงาแกสามเณรผูใหมในสงฆซึ่งไมมีเชิงรอง
แลวกระทําการเจรจาปราศรัยกัน. คนทั้งสองนั้นไดอุปสมบทแลว มีพรรษา
๖๐ ไปยังฝงอื่น กลับไดสัญญาเกากอน เพราะการเจรจาปราศรัยกันและกัน
ทันใดนั้นจึงเกิดความสิเนหา ไดลวงละเมิดสิกขาบท เปนปาราชิก.
ความเสนหายอมมีแกผูเกิดการเยวของ ดวยการเกี่ยวของอยางใด
อยางหนึ่งในบรรดาการเกี่ยวของ ๕ อยาง ดวยประการฉะนี้. ราคะกลา
อันมีราคะเดิมเปนปจจัย ยอมเกิดขึ้น. แตนั้น ความทุกขนี้อันเปนไปตาม
ความเสนหายอมมีมา คือความทุกขนี้มีประการตาง ๆ มีโสกะ และปริเทวะ
เปนตน อันเปนไปในปจจุบันและเปนไปในสัมปรายภพ ซึ่งติดตามความ
เสนหานั้นนั่นแหละ ยอมมีมา คือยอมมีทั่ว ไดแกยอมเกิดขึ้น.
อาจารยพวกอื่นกลาววา การปลอยจิตในอารมณ ชื่อวาสังสัคคะ.
แตนั้นเปนเสนหา และทุกขอันเกิดจากความเสนหานี้ ฉะนี้แล. พระปจเจกพุทธเจานั้นกลาวถึงคาถานี้ ซึง่ มีประเภทแหงเนื้อความอยางนี้แลว
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จึงกลาววา พระปจเจกพุทธเจานี้นั้น ขุดรากเหงาของทุกขซึ่งมีโศกทุกข
แลวเปนตน อันไปตามความเสนหานั้นนั่นแหละ ไดบรรลุปจเจกโพธิญาณแลวแล.
เมื่อพระราชาตรัสอยางนี้แลว อํามาตยเหลานั้นกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ บัดนี้ ขาพระองคทั้งหลายจะควรกระทําอยางไร. ลําดับ
นั้น พระราชาตรัสวา ทานทั้งหลายหรือคนใดคนหนึ่ง มีความประสงค
จะพนจากทุกขนี้ คนแมทั้งหมดนั้น เห็นโทษอันเกิดจากความเสนหา
พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนัน้ . ก็ในที่นพี้ ึงทราบวา ทานหมาย
เอาคําที่กลาววา ทุกขนี้อันไปตามความเสนหายอมมีมาก ดังนี้นั้นนั่นแหละ จึงกลาวคํานี้วา เห็นโทษอันเกิดจากความเสนหาดังนี้. อีกอยางหนึ่ง
เชื่อมความอยางนี้วา ความเสนหายอมมีแกผูเกิดความเกี่ยวของดวยความ
เกี่ยวของตามที่กลาวแลว ทุกขนี้เปนไปตามความเสนหา. ยอมมีมาก
เราเห็นโทษอันเกิดจากความเสนหา ตามความเปนจริงอยางนี้ จึงไดบรรลุ
ดังนี้ แลวพึงทราบวา ทานกลาวบาทที่ ๔ ดวยอํานาจความเสนหา
โดยนัยดังกลาวแลวในเบื้องตน. เบื้องหนาแตนั้นไป บททั้งปวงเปนเชน
กับที่กลาวแลวในคาถาแรก ฉะนี้แล.
จบพรรณนาสังสัคคคาถา
พรรณนามิตตสุหัชชคาถา
คาถาวา มิตฺเต สุหชฺเช ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ? มีเรื่อง
เกิดขึ้นวา พระปจเจกโพธิสัตวองคนี้อุบัติขึ้นแลวโดยนัยดังกลาวในคาถา
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แรกนั้นแล ครองราชสมบัติอยูในพระนครพาราณสี ทําปฐมฌานให
บังเกิดแลว ทรงพิจารณาวา สมณธรรมประเสริฐ หรือราชสมบัติ
ประเสริฐ จึงมอบราชสมบัติแกอํามาตยทั้งหลายแลวไดกระทําสมณธรรม.
อํามาตยทั้งหลายแมอันพระปจเจกโพธิสัตวตรัสวา พวกทานจงกระทําโดย
ธรรมโดยสม่ําเสมอ ก็รับสินบนกระทําโดยไมเปนธรรม. อํามาตย
เหลานั้นรับสินบนแลว ทําเจาของทรัพยใหแพ คราวหนึ่งทําราชวัลลภ
คนหนึ่งใหแพ. ราชวัลลภนั้นจึงเขาไปพรอมกับพวกปรุงพระกระยาหาร
ของพระราชา แลวกราบทูลเรื่องทั้งปวงใหทรงทราบ. ในวันที่สอง
พระราชาจึงไดเสด็จไปยังสถานที่วินิจฉัยดวยพระองคเอง. ลําดับนั้น
พวกมหาชนสงเสียงอื้ออึงขึ้นวา ขาแตสมมติเทพ พวกอํามาตยกระทํา
เจาของไมใหเปนเจาของ พระเจาขา แลวไดกระทําเหมือนจะรบเปนการ
ใหญ. ลําดับนั้น พระราชาจึงเสด็จลุกขึ้นจากที่วินิจฉัยแลวเสด็จขึ้นยัง
ปราสาท ประทับนั่งเขาสมาบัติ มีจิตฟุงซานเพราะเสียงนั้น ไมอาจเขา
สมาบัติได. พระราชานั้นทรงดําริวา เราจะประโยชนอะไรดวยราชสมบัติ
สมณธรรมประเสริฐ จึงทรงสละราชสมบัติ ทําสมาบัติใหบังเกิดขึ้นอีก
แลวเจริญวิปสสนาโดยนัยดังกลาวแลวในกอนนั้นแล กระทําใหแจงพระปจเจกโพธิญาณแลว และถูกพระสังฆเถระถามกรรมฐานแลวจึงไดกลาว
คาถานี้.
บรรดามิตรและสหายนั้น ชื่อวา มิตร เพราะอํานาจของไมตรีจิต.
ชื่อวา สหาย เพราะความเปนผูมีใจดี. คนบางพวกเปนเพียงมิตร เพราะ
เปนผูหวังเกื้อกูลอยางเดียว ไมเปนสหาย. บางพวกเปนเพียงสหาย โดย
ทําความสุขใจใหเกิดในการไป การมา การยืน การนั่ง และการโอภา-
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ปราศรัย แตไมไดเปนมิตร. บางพวกเปนทั้งสหายและเปนทั้งมิตร ดวย
อํานาจการกระทําทั้งสองอยางนั้น.
มิตรนัน้ มี ๒ พวก คือ อคาริยมิตร และ อนคาริยมิตร.
บรรดามิตร ๒ พวกนั้น อคาริยมิตรมี ๓ คือ มิตรมีอุปการะ ๑
มิตรรวมสุขและรวมทุกข ๑ มิตรผูมีความเอ็นดู ๑. อนคาริยมิตร โดย
พิเศษเปนแตผูบอกประโยชนใหเทานั้น. มิตรเหลานั้นเปนผูประกอบดวย
องค ๔ เหมือนอยางที่ตรัสไววา:ดูกอนคฤหบดีบุตร พึงทราบมิตรผูมหี ทัยดี มีอุปการะโดย
สถาน ๔ คือ ปองกันเพื่อนผูประมาทแลว ๑ ปองกันทรัพย
สมาบัติของเพื่อนผูประมาทแลว ๑ เมื่อเพื่อนมีภัย เปนที่พึ่ง
พํานักได ๑ เมื่อกิจจําตองทําเกิดขึ้นแลว ยอมเพิ่มโภคทรัพย
ใหสองเทาของจํานวนนั้น ๑
อนึ่ง เหมือนอยางที่ตรัสวา :ดูกอนคหบดีบตุ ร พึงทราบมิตรผูมหี ทัยดี เปนผูรว มสุข
และรวมทุกขโดยสถาน ๔ คือบอกความลับของตนแกเพื่อน
ปกปดความลับของเพื่อน ๑ ไมละทิ้งในยามวิบัติ ๑ แม
ชีวิตก็ยอมสละใหเพื่อประโยชนแกเพื่อนได ๑
อนึ่ง เหมือนอยางที่ตรัสวา :ดูกอนคหบดีบตุ ร พึงทราบมิตรผูมีหทัยดี ผูม ีความรักใคร
โดยสถาน ๔ คือ ไมยินดีเพราะความเสื่อมเสียของเพื่อน ๑
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ยินดีเพราะความเจริญของเพื่อน ๑ หามคนผูกลาวโทษของ
เพื่อน ๑ สรรเสริญคนที่กลาวสรรเสริญเพื่อน ๑
อนึ่ง เหมือนอยางทีตรัสไววา:ดูกอนคหบดีบตุ ร พึงทราบมิตรผูมีหทัยดี ผูแนะประโยชน
ใหโดยสถาน ๔ คือหามจากความชั่ว ๑ ใหตั้งอยูในความ
ดีงาม ๑ ใหไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง ๑ บอกทางสวรรค
ให ๑.
บรรดามิตร ๒ พวกนั้น ในที่นปี้ ระสงคเอาอคาริยมิตร แตโดย
ความ ยอมรวมเอามิตรแมทั้งหมด. บทวา มิตฺเต สุหชฺเช อนุกมฺปมาโน
ไดแก เอ็นดูมิตรสหายเหลานั้น คือตองการนําสุขเขาไปใหมิตรเหลานั้น
และตองการบําบัดทุกขออกไป.
บทวา หาเปติ อตฺคถ ความวา ยอมทําประโยชน ๓ คือ
ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน สัมปรายิกัตถประโยชน และปรมัตถประโยชน
อนึ่ง ทําประโยชน ๓ คือประโยชนตน ประโยชนผูอื่น และประโยชน
ทั้งของตนและของคนอื่น ใหเสื่อม คือใหพินาศไปโดยสวนทั้งสอง
คือ โดยทําสิ่งที่ไดแลวใหพินาศไป ๑ โดยทําสิ่งที่ยังไมไดมิใหเกิดขึ้น ๑.
ผูมีจิตพัวพัน คือแมจะตั้งตนไวในฐานะที่ต่ําอยางนี้วา เวนผูนี้เสียเรา
เปนอยูไมได ผูนี้เปนคติ เปนที่ไปในเบื้องหนาของเรา ดังนี้ ก็ชื่อวา
เปนผูมีจิตพัวพันแลว. แมจะตั้งตนไวในฐานะที่สูงอยางนี้วา คนเหลานี้
ปราศจากเราเสียเปนอยูไมได เราเปนคติ เปนที่ไปในเบื้องหนาของคน
เหลานั้น ดังนี้ ก็ชื่อวาเปนผูมีจิตพัวพันแลว. ก็ในที่นี้ ทานประสงค
เอาผูมีจิตพัวพันอยางนี้.
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บทวา เอตฺ ภย ไดแก ภัยคือการทําประโยชนใหเสื่อมไปนี้ คํานี้
พระราชาตรัสหมายเอาความเสื่อมสมาบัติของพระองค.
บทวา สนฺถเว ความวา สันถวะมี ๓ อยาง คือตัณหาสันถวะ
ทิฏฐิสันถวะ และมิตตสันถวะ ในสันถวะ ๓ อยางนั้น ตัณหาทั้ง ๑๐๘
ประเภท ชื่อวา ตัณหาสันถวะ ทิฏฐิทงั้ ๖๒ ชนิด ชื่อวา ทิฏฐิสนั ถวะ
การอนุเคราะหมิตรดวยความเปนผูมีจิตผูกพัน ชื่อวา มิตตสันถวะ. บรรดา
สันถวะ ๓ เหลานั้น ในที่นี้ประสงคเอามิตตสันถวะนั้น. จริงอยู สมาบัติ
ของพระราชานั้นเสื่อม เพราะมิตตสันถวะนั้น. ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา
เราเห็นภัยนี้ในความสนิทสนม จึงไดบรรลุแลว. คําที่เหลือเชนกับที่
กลาวแลวแล.
จบพรรณนามิตตสุหัชชคาถา
พรรณนาวังสกฬีรคาถา
คาถาวา วโส วิสาโล ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา ในปางกอน พระปจเจกโพธิสัตว ๓ องค บวชใน
ศาสนาของพระผูมีพระภาคเจากัสสป บําเพ็ญคตปจจาคตวัตรสิ้นสองหมื่น
ป แลวเกิดขึ้นในเทวโลก. จุติจากเทวโลกนั้น บรรดาปจเจกโพธิสัตว
เหลานั้น พระปจเจกโพธิสัตวองคใหญ บังเกิดในราชสกุลของพระเจา
พาราณสี พระปจเจกโพธิสัตว ๒ องคนี้ บังเกิดในราชสกุลชายแดน.
พระปจเจกโพธิสัตวทั้งสองนั้น เรียนกรรมฐานแลว สละราชสมบัติออก

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 305

บวช ไดเปนพระปจเจกพุทธเจาโดยลําดับ อยูที่เงื้อมนันทมูลกะ วันหนึ่ง
ออกจากสมาบัติแลวรําพึงวา เราทั้งหลายทํากรรมอะไรไว จึงไดบรรลุ
โลกุตรสุขนีโ้ ดยลําดับ พิจารณาอยูก็ไดเห็นจริยาของตน ๆ ในกาลแหง
พระกัสสปพุทธเจา. แตนั้น จึงรําพึงวา องคที่ ๓ อยูที่ไหน ก็ไดเห็น
ครองราชสมบัติอยูในพระนครพาราณสี ระลึกถึงคุณทั้งหลายของพระปจเจกโพธิสัตวองคนั้น คิดวา พระปจเจกโพธิสัตวนั้น เปนผูป ระกอบ
ดวยคุณมีความมักนอยเปนตนตามปกติทีเดียว เปนผูโอวาทกลาวสอน
เฉพาะพวกเรา อดทนตอถอยคํา มีปกติติเตียนบาป เอาเถอะ เราจะ
แสดงอารมณนั้นแลวจึงจะบอก จึงหาโอกาสอยู วันหนึ่ง เห็นพระราชา
นั้นทรงประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง เสด็จไปยังอุทยาน จึงมาทาง
อากาศแลวไดยืนอยูที่ควงพุมไมไผใกลประตูอุทยาน. มหาชนไมอิ่ม แหงน
ดูพระราชา โดยการมองดูพระราชา. ลําดับนั้น พระราชาทรงดําริวา
มีไหมหนอ ใคร ๆ ไมกระทําความขวนขวายในการดูเรา จึงตรวจดูอยู
ก็ไดเห็นพระปจเจกพุทธเจาทั้งสอง ก็ความเสนหาในพระปจเจกพุทธเจา
ทั้งสองนั้น เกิดขึ้นแกพระองค พรอมกับการเห็นทีเดียว. พระองคจึง
เสด็จลงจากคอชาง เสด็จเขาไปหาดวยมารยาทอันเรียบรอย แลวตรัส
ถามวา ทานผูเจริญ ทานทั้งหลายชื่ออะไร ? พระปจเจกพุทธเจาทั้งสอง
ทูลวา มหาบพิตร อาตมภาพทั้งสองชื่ออสัชชมานะ. พระราชาตรัสถามวา
ทานผูเจริญ ชื่อวา อสัชชมานะ นี้ มีความหมายอยางไร ? พระปจเจกพุทธเจาทูลวา มีความหมายวา ไมของ ถวายพระพร.
ลําดับนั้น พระปจเจกพุทธเจาจึงชี้ที่กอไมไผแลวทูลวา มหาบพิตร
กอไมไผนี้เอารากลําตน กิ่งใหญ และกิ่งนอยเกี่ยวกายกันอยูโดยประการ
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ทั้งปวง บุรษุ ผูมีดาบในมือเมื่อตัดรากแลวดึงออกอยู ก็ไมอาจถอนออก
มาได แมฉันใด พระองคก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถูกชัฏภายในและภายนอก
ทําใหพันกันนุง พัวพันติดของอยูในอารมณนั้น ก็หรือวา หนอไมไผนี้
แมจะอยูทามกลางกอไผนั้น ตั้งอยูอันอะไร ๆ ไมรดั ติด เพราะยังไมเกิดกิ่ง
ก็แตวา ใคร ๆ ไมอาจจะตัดยอดหรือโคนตนแลวดึงออกมา แมฉันใด
อาตมภาพทั้งหลาย ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน ไมของอยูในอะไร ๆ ไปไดทั่วทุก
ทิศ ครั้นกลาวดังนี้แลว ทันใดนั้นจึงเขาจตุตถฌาน เมื่อพระราชา
ทอดพระเนตรดูอยูนั่นแล ไดไปยังเงื้อมเขาชื่อวา นันทมูลกะ ทางอากาศ.
ลําดับนั้น พระราชาทรงดําริวา เมื่อไรหนอ แมเราก็จะเปนผูไม
ของอยางนี้ ทั้งที่ประทับยืนอยูในที่นั้นนั่นเอง ทรงเห็นแจงอยู ได
กระทําใหแจงพระปจเจกโพธิญาณแลว. ทานถูกถามกรรมฐานโดยนัยอัน
มีในกอนนั่นแหละ จึงไดกลาวคาถานี้.
ไมไผ ชื่อวา วังสะ ในคาถานั้น. บทวา วิสาโล ไดแก แผ
ออกไป. ว อักษร มีอรรถวาหามเนื้อความอื่น อีกอยางหนึ่ง ว อักษร
นี้ คือ เอว อักษร. ในทีน่ ี้ เอ อักษรหายไป ดวยอํานาจสนธิการตอ
เอ อักษรนั้น เชื่อมเขากับบทเบื้องปลาย. เราจักกลาวขอนั้นภายหลัง.
บทวา ยถา ใชในการเปรียบ. บทวา วิสตฺโต ไดแก ติด นุงนัง
เกี่ยวพัน. บทวา ปุตฺเตสุ ทาเรสุ จ ไดแก ในบุตร ธิดา และภรรยา.
บทวา ยา เปกฺขา ไดแก ความอยากใด คือ ความเสนหาอันใด. บทวา
วสกฺกฬีโรว อสชฺชมาโน ความวา ไมติดอยู ดังหนอไมไผ. ทาน
อธิบายไวอยางไร ? (ทานอธิบายไววา) ไมไผแผกวางยอมเปนของเกี่ยวพัน
กันแท ฉันใด ความหวงใยในบุตรธิดาและภรรยาแมนั้น ก็ฉันนั้น ชื่อวา
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ติดของวัตถุเหลานั้น เพราะเปนสิ่งรึงรัดไว. เรานั้นมีความหวงใย ดวย
ความหวงใยนั้น จึงติดของอยู เหมือนไมไผซึ่งแผกวางไปฉะนั้น เพราะ
เหตุนั้น เราเห็นโทษในความหวงใยอยางนี้ จึงตัดความหวงใยนั้นดวย
มรรคญาณ ไมของอยูดวยตัณหา มานะ ทิฏฐิ ในอารมณมีรูปเปนตน
ในอิฐผลมีลาภเปนตน หรือในภพมีกามภพเปนตน เหมือนหนอไมไผนี้
จึงไดบรรลุพระปจเจกโพธิญาณ. คําที่เหลือพึงทราบโดยนัยกอนนั่นแหละ.
จบพรรณนาวังสกฬีรคาถา
พรรณนามิโคอรัญญคาถา
คาถาวา มิโค อรฺมฺหิ ดังนี้เปนตน มีเรือ่ งเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา ภิกษุรปู หนึ่งเปนพระโยคาวจรในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา กัสสป กระทํากาละแลว เกิดขึ้นในสกุลเศรษฐีในเมือง
พาราณสี ซึ่งมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก เขาไดเปนผูถึงความงาม
แตนั้นไดเปนผูผิดภรรยาของคนอื่น กระทํากาละแลวบังเกิดในนรก ไหม
อยูในนรกนัน้ ดวยวิบากของกรรมที่เหลือ จึงถือปฏิสนธิเปนหญิงในทอง
ของภรรยาเศรษฐี. สัตวทั้งหลายที่มาจากนรก ยอมมีความรอนอยูดวย.
ดวยเหตุนั้น ภรรยาของเศรษฐี มีครรภรอน ทรงครรภนั้นโดยยาก
ลําบาก คลอดทาริกาตามเวลา. ทาริกานั้นจําเดิมแตวันที่เกิดมาแลว เปน
ที่เกลียดชังของบิดามารดา และของพวกพองกับปริชนที่เหลือ และพอ
เจริญวัยแลว บิดามารดายกใหในตระกูลใด ไดเปนที่เกลียดชังของสามี
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พอสามี และแมสามีในตระกูลแมนั้น ไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจเลย.
ครั้งเมื่อเขาปาวรองงานนักขัตฤกษ บุตรของเศรษฐีไมปรารถนาจะเลน
กับทาริกานั้น จึงนําหญิงแพศยามาเลนดวย. นางทาริกานั้นไดฟงขาวนั้น
จากสํานักของพวกทาสี จึงเขาไปหาบุตรของเศรษฐี และแนะนําดวย
ประการตาง ๆ แลวกลาววา ขาแตลูกเจา ธรรมดาหญิง ถาแมเปน
พระกนิษฐาของพระราชา ๑๐ พระองค หรือเปนพระธิดาของพระเจา
จักรพรรดิกต็ าม แมถึงอยางนั้น จะตองทําการรับใชสามี เมื่อสามีไมเรียก
หา ก็ยอมจะไดเสวยความทุกข เหมือนถูกเสียบไวบนหลาว ถาดิฉันควร
แกการอนุเคราะห ก็ควรจะอนุเคราะห ถาไมควรอนุเคราะห ก็ควร
ปลอยไป. ดิฉันจักไดไปยังสกุลแหงญาติของตน. บุตรของเศรษฐีกลาววา
ชางเถอะ นางผูเจริญ เธออยาเสียใจจงตระเตรียมการเลนเถิด พวกเรา
จักเลนงานนักขัตฤกษ. ธิดาของเศรษฐีเกิดความอุตสาหะดวยเหตุสักวา
การเจรจามีประมาณเทานั้น คิดวา จักเลนงานนักขัตฤกษพรุงนี้ จึง
จัดแจงของเคี้ยวและของบริโภคมากมาย. ในวันที่สอง บุตรของเศรษฐี
ไมไดบอกเลย ไดไปยังสถานที่เลน. นางนั่งมองดูหนทางดวยหวังใจวา
ประเดี๋ยวเขาจักสงคนมา เห็นพระอาทิตยขึ้นแลว จึงสงคนทั้งหลายไป.
คนเหลานั้นกลับมาแลวบอกวา บุตรของเศรษฐีไปแลว. ธิดาของเศรษฐี
นั้นจึงถือเอาสิ่งของทั้งหมดนั้น ซึ่งจัดเตรียมไวหมดแลวยกขึ้นบรรทุกยาน
เริ่มไปยังอุทยาน.
ลําดับนั้น พระปจเจกพุทธเจาที่เงื้อมนันทมูลกะ ในวันที่ ๗ ออก
จากนิโรธสมาบัติ เคี้ยวไมชําระฟนชื่อนาคลดา ลางหนาที่สระอโนดาต
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แลวรําพึงวา วันนี้ เราจักเที่ยวภิกขาจารที่ไหน ไดเห็นธิดาของเศรษฐี
นั้นรูวา กรรมนั้นของธิดาเศรษฐีนี้จักถึงความสิ้นไป เพราะไดทําสักการะ
ดวยศรัทธาในเรา จึงยืนที่พื้นมโนศิลาประมาณ ๖๐ โยชนในทีใ่ กลเงื้อม
แลวถือบาตรจีวรเขาฌานมีอภิญญาเปนบาท แลวมาทางอากาศลงที่หน
ทาง นางเดินสวนทางมา ไดบายหนาไปยังนครพาราณสี. พวกทาสีเห็น
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นเขา จึงบอกแกธิดาเศรษฐี นางจึงลงจากยาน
ไหวโดยเคารพ บรรจุบาตรใหเต็มดวยของควรเคี้ยวของควรบริโภค อัน
สมบูรณดวยรสตาง ๆ แลวเอาดอกปทุมปด เอามือถือกําดอกปทุม โดย
ใหดอกปทุมอยูเบื้องลาง ถวายบาตรในมือของพระปจเจกพุทธเจาแลว
ไหว มือถือกําดอกปทุมอยู ไดกระทําความปรารถนาวา ทานผูเจริญ
ดิฉันอุบัติในภพใด ๆ พึงเปนที่รัก ที่ชอบใจของมหาชนในภพนั้น ๆ
เหมือนดอกปทุมนี้. ครัน้ ปรารถนาอยางนี้แลว จึงปรารถนาครั้งที่สองวา
ทานผูเจริญ การอยูในครรภลําบาก พึงปฏิสนธิในดอกปทุมเทานั้น โดย
ไมตองเขาถึงการอยูในครรภ ปรารถนาแมครั้งที่สามวา มาตุคามนา
รังเกียจ แมธิดาของพระเจาจักรพรรดิก็ยังจะตองไปสูอํานาจของผูอื่น
เพราะฉะนั้น ดิฉันอยาไดเขาถึงความเปนหญิง พึงเปนบุรุษ. แมครั้งที่สี่
ก็ปรารถนาวา ทานผูเจริญ ดิฉันพึงลวงพนสังสารทุกขนี้ ในที่สุด พึง
บรรลุอมตธรรมที่ทานไดบรรลุแลวนี้. นางกระทําความปรารถนา ๔
ประการอยางนี้แลว บูชาดอกปทุมกําหนึ่งนั้นแลวไหวดวยเบญจางคประดิษฐ ไดทําความปรารถนาครั้งที่หนึ่งนี้วา กลิ่นและผิวพรรณ
ของดิฉันจงเปนเหมือนดอกไมเทานั้น.
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ลําดับนั้น พระปจเจกพุทธเจารับบาตรและกําดอกไมแลวยืนใน
อากาศ กระทําอนุโมทนาแกธิดาของเศรษฐี ดวยคาถานี้วา
สิ่งที่ทานอยากไดแลว ปรารถนาแลว จงสําเร็จโดยเร็ว
พลัน ความดําริทั้งปวงจงเต็ม เหมือนพระจันทรวันเพ็ญ
ฉะนั้น.
แลวอธิษฐานวา ธิดาเศรษฐีจงเห็นเราไปอยู แลวไดไปยังเงื้อมเขา
นันทมูลกะทางอากาศ. เมื่อธิดาของเศรษฐีเห็นดังนั้น เกิดความปติมาก
มาย. อกุศลกรรมที่นางกระทําไวในระหวางภพ หมดสิ้นไป เพราะไมมี
โอกาส นางเปนผูบริสุทธิ์ ดุจภาชนะทองแดงอันเขาขัดดวยความเปรี้ยว
ของมะขามฉะนั้น. ทันใดนั้นเอง ชนทั้งปวงในตระกูลสามีและตระกูล
ญาติของนางยินดีแลว. สงคําอันนารักและบรรณาการไปวา พวกเราจะ
ทําอะไร (จะใหพวกเราทําอะไรบาง). แมสามีกส็ งคนไปวา ทานทั้งหลาย
จงรีบนําเศรษฐีธิดามา เราลืมแลวมาอุทยาน. ก็จําเดิมแตนั้นมา มหาชน
รักใครคอยบริหารดูแลนาง ดุจจันทนอันไลทาที่นาอก ดุจแกวมุกดาหาร
ที่สวมใส และดุจระเบียบดอกไมฉะนั้น. นางเสวยสุขอันประกอบดวย
ความเปนใหญและโภคทรัพย ตลอดชั่วอายุ ตายแลวเกิดในดอกปทุมใน
เทวโลก โดยภาวะเปนบุรุษ. เทวบุตรนั้น แมเมื่อเดินก็เดินไปในหอง
ดอกปทุมเทานั้น จะยืนก็ดี จะนั่งก็ดี จะนอนก็ดี ก็ยืน นั่ง นอน
เฉพาะในหองแหงดอกปทุมเทานั้น. และเทวดาทั้งหลายพากันเรียกเทวบุตรนั้นวา มหาปทุมเทวบุตร. มหาปทุมเทวบุตรนั้นทองเที่ยวไปใน
เทวบุตรทั้ง ๖ ชั้นเทานั้น เปนอนุโลมและปฏิโลม ดวยอิทธานุภาพนั้น
ดวยประการอยางนี้.
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ก็สมัยนั้น พระเจาพาราณสีมีสตรีสองหมื่นนาง บรรดาสตรีเหลานั้น
แมสตรีนางหนึ่งก็ไมไดบุตรชาย. อํามาตยทั้งหลายจึงทําพระราชาใหแจง
พระทัยวา ขาแตสมมติเทพ ควรปรารถนาพระโอรสผูรักษาสกุลวงศ
เมื่อพระโอรสผูเกิดในพระองคไมมี แมพระโอรสที่เกิดในเขต ก็เปนผู
ธํารงสกุลวงศได. ลําดับนั้น พระราชาจึงตรัสวา หญิงที่เหลือ ยกเวน
พระมเหสี จงกระทําการฟอนรําโดยธรรมตลอด ๗ วัน ดังนี้แลวรับสั่ง
ใหเที่ยวไปภายนอกไดตามความปรารถนา. แมถึงอยางนั้น ก็ไมไดพระโอรส. อํามาตยทั้งหลายจึงกราบทูลอีกวา ขาแตมหาราชเจา ธรรมดา
พระมเหสี เปนผูเลิศกวาหญิงทั้งปวง ดวยบุญและปญญา ชื่อแมไฉน
เทพพึงไดพระโอรสในพระครรภของพระมเหสี. พระราชาจึงแจงเนื้อ
ความนี้แกพระมเหสี. พระมเหสีกราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา สตรีผูมี
ศีลมีปกติกลาวคําสัจ พึงไดบุตร สตรีผูปราศจากหิริโอตตัปปะ จะมีบุตร
มาแตไหน จึงเสด็จขึ้นสูปราสาท สมาทานศีลหา แลวรําพึงถึงบอย ๆ.
เมื่อพระราชธิดาผูมีศีลรําพึงถึงศีลหาอยู พระทัยปรารถนาบุตรสักวาเกิด
ขึ้นแลว อาสนะของทาวสักกะจึงสั่นไหว.
ลําดับนั้น ทาวสักกะทรงรําพึงไป ไดทรงรูแจงเรื่องราวนั้นแลว
ทรงดําริวา เราจะใหบุตรผูประเสริฐแกพระราชธิดาผูมีศีล จึงเสด็จมา
ทางอากาศ ประทับยืนอยูตรงหนาพระเทวีแลวตรัสวา นี่แนะเทวี เธอ
จะปรารถนาอะไร. พระเทวีทูลวา ขาแตมหาราช หมอมฉันปรารถนา
พระโอรส. ทาวสักกะตรัสวา นี่แนะเทวี เราจะใหโอรสแกเธอ อยาคิด
ไปเลย แลวเสด็จไปเทวโลก ทรงรําพึงวา เทวบุตรผูจะหมดอายุใน
เทวโลกนี้ มีหรือไมหนอ ทรงทราบวา มหาปทุมเทวบุตรนี้ จักเปนผูใคร
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จะไปยังเทวโลกเบื้องบนดวย จึงไปยังวิมานของมหาปทุมเทวบุตรนั้นแลว
ออนวอนวา พอมหาปทุม เธอจงไปยังมนุษยโลกเถิด. มหาปทุมเทวบุตร
กราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา พระองคอยาตรัสอยางนี้ ขาพระองค
เกลียดมนุษยโลก. ทาวสักกะตรัสวา นี่แนะพอ เธอกระทําบุญไวใน
มนุษยโลก จึงไดอุบัติในเทวโลกนี้ เธอตั้งอยูในมนุษยโลกนัน้ นั่นแหละ
จะพึงบําเพ็ญบารมีได ไปเถอะพอ. มหาปทุมเทวบุตรทูลวา ขาแตมหาราชเจา การอยูในครรภเปนทุกข ขาพระองคไมอาจอยูในครรภนั้น.
ผูอันทาวสักกะตรัสอยูแลว ๆ เลา ๆ วา นี่แนะพอ การอยูในครรภจะ
ไมมีแกเธอ เพราะเธอไดกระทํากรรมไว โดยประการที่จักบังเกิดเฉพาะ
ในหองแหงดอกปทุมเทานั้น จงไปเถอะพอ ดังนี้ จึงรับคําเชิญ.
มหาปทุมเทวบุตรนั้นจุติจากเทวโลก. แลวบังเกิดในหองแหงดอก
ปทุม ในสระโบกขรณีอันดาดดวยแผนศิลา ในอุทยานของพระเจา
พาราณสี. และคืนนั้น เวลาใกลรุง พระมเหสีทรงพระสุบินไปวา พระองคแวดลอมดวยสตรีสองหมื่นนาง เสด็จไปอุทยาน ไดพระโอรสในหอง
ปทุมในสระโบกขรณีอันดาดดวยศิลา. เมื่อราตรีสวางแลว พระนาง
ทรงศีลอยู ไดเสด็จไปในพระอุทยานนั้นทรงเห็นดอกปทุมดอกหนึ่ง.
ดอกปทุมนั้นไมไดอยูริมตลิ่งทั้งไมไดอยูในที่ลึก. ก็พรอมกับที่พระนาง
ทรงเห็นเทานั้น ความรักประดุจดังบุตรเกิดขึ้นในดอกปทุมนั้น. พระนางเสด็จลงดวยพระองคเอง ไดเด็ดเอาดอกปทุมนั้นมา. เมื่อดอกปทุม
พอสักวาพระนางทรงจับเทานั้น กลีบทั้งหลายก็แยมบาน. พระนางไดทรง
เห็นทารกดุจรูปปฏิมาทองคําในดอกปทุมนั้น. ครัน้ ทรงเห็นเทานั้นก็ทรง
เปลงพระสุรเสียงวา เราไดลูกชายแลว. มหาชนไดเปลงเสียงสาธุการถึง
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พันครั้ง ทั้งไดสงขาวแดพระราชาดวย. พระราชาทรงสดับแลวตรัส
ถามวา ไดที่ไหน ไดทรงสดับถึงสถานที่ได จึงตรัสวา อุทยานและดอก
ปทุมเปนของเรา เพราะฉะนั้น บุตรนี้ชื่อวาบุตรผูเกิดในเขต เพราะเกิด
ในเขตของเรา จึงใหเขามายังนคร ใหสตรีสองหมื่นนางกระทําหนาที่เปน
แมนม. สตรีใด ๆ รูวาพระกุมารชอบ ก็ใหเสวยของเคี้ยวที่ทรงปรารถนา
แลว ๆ สตรีนั้น ๆ ยอมไดทรัพยหนึ่งพัน. เมืองพาราณสีทั้งสิ้นร่ําลือกัน
ชนทั้งปวงไดสงบรรณาการตั้งพันไปถวายพระกุมาร. พระกุมารไมทรง
สนพระทัยถึงบรรณาการนั้น ๆ อันพวกนางนมทูลวา จงเคี้ยวกินสิ่งนี้ จง
เสวยสิ่งนี้ ทรงเบื่อระอาการเสวย จึงเสด็จไปยังซุมประตู ทรงเลนลูก
กลมอันทําดวยครั้ง.
ในครั้งนั้น มีพระปจเจกสัมพุทธเจาองคหนึ่ง อาศัยเมืองพาราณสี
อยูในปาอิสิปตนะ ทานลุกขึ้นแตเชามืด กระทํากิจทั้งปวงมีเสนาสนวัตร
บริกรรมรางกาย และมนสิการกรรมฐานเปนตน แลวออกจากที่เรน
รําพึงอยูวา วันนี้เราจักรับภิกษาที่ไหน ไดเห็นคุณสมบัติของพระกุมาร
จึงใครครวญวา พระกุมารนี้เมื่อชาติกอน ไดทํากรรมอะไรไว ไดทราบ
วา พระกุมารนี้ไดถวายบิณฑบาตแกคนเชนกับเรา แลวปรารถนาความ
ปรารถนา ๔ ประการ ในความปรารถนา ๔ ประการนั้น ๓ ประการ
สําเร็จแลว ความปรารถนาอีกขอหนึ่งยังไมสําเร็จ เราจักใหอารมณแก
พระกุมารนั้นดวยอุบาย ครั้นคิดแลวจึงไดไปยังสํานักของพระกุมารนั้น
ดวยการภิกขาจาร พระกุมารเห็นพระปจเจกพุทธเจานั้นแลวตรัสวา ขาแต
พระสมณะ ทานอยามาที่นี้ เพราะคนเหลานี้จะกลาวแมกะทานวา จง
เคี้ยวกินสิ่งนี้ จงบริโภคสิ่งนี้. โดยการกลาวคําเดียวเทานั้น พระปจเจก-
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พุทธเจาก็กลับจากที่นั้น ไดไปยังเสนาสนะของตน พระกุมารจึงกลาว
กะบริวารนั้นวา พระสมณะนี้เพียงแตเรากลาวเทานั้นก็กลับไป ทานโกรธ
เรากระมังหนอ. พระกุมารนั้นอันพวกบริวารชนเหลานั้นทูลวา ธรรมดา
บรรพชิตทั้งหลายยอมไมมุงหนาที่จะโกรธ คนอื่นมีใจเลื่อมใสถวายสิ่งใด
ก็ยังอัตภาพใหเปนไปดวยสิ่งนั้น จึงทรงดําริวา สมณะชื่อเห็นปานนี้
โกรธแลว เราจักใหทานอดโทษ จึงกราบทูลแกพระชนกชนนี แลว
เสด็จขึ้นทรงชางไปยังปาอิสิปตนะ ดวยราชานุภาพอันยิ่งใหญ ทอดพระเนตรเห็นฝูงเนื้อจึงตรัสถามวา พวกเหลานี้ ชื่ออะไร ? บริวารชนทูลวา
ขาแตเจานาย สัตวเหลานี้ชื่อวาเนื้อ. พระกุมารตรัสวา พวกคนผูกลาวแก
เนื้อเหลานี้วา จงกินสิ่งนี้ จงบริโภคสิ่งนี้ จงลิ้มสิง่ นี้ ดังนี้แลวปรนนิบัติ
อยู มีอยูหรือ. บริวารชนทูลวา ไมมีพระเจาขา เนื้อเหลานี้มันอยูในที่
ที่มีหญาและน้ําอันหาไดงาย. พระกุมารดําริวา เมื่อไรหนอ แมเราก็ควร
จะอยูเหมือนพวกเนื้อเหลานั้น ไมมีใครรักษาเลยอยูในที่ที่ปรารถนา แลว
ถือเอาเรื่องนี้ใหเปนอารมณ. ฝายพระปจเจกพุทธเจารูวา พระกุมาร
เสด็จมา จึงกวาดทางไปเสนาสนะและที่จงกรมทําใหเกลี้ยง แลวเดิน
จงกรม ๑-๒-๓ ครั้ง แสดงรอยเทาไว แลวกวาดสถานที่พักกลางวัน
และบรรณศาลา กระทําใหเกลี้ยงแสดงรอยเทาเขาไป ไมแสดงรอยเทา
ที่ออกแลวไดไปเสียที่อื่น. พระกุมารเสด็จไปที่นั้น ทรงเห็นสถานที่นั้น
เขากวาดไวเกลี้ยง ไดทรงสดับบริวารชนกลาววา พระปจเจกพุทธเจา
นั้น เห็นจะอยูที่นี่ จึงตรัสวา สมณะนั้นแมเชาก็โกรธ ยิ่งมาเห็นสถานที่
ของตนถูกชางและมาเปนตนเหยียบย่ํา จะโกรธมากขึ้น พวกทานจงยืน
อยูที่นี้แหละ แลวเสด็จลงจากคอชาง พระองคเดียวเสด็จเขาไปยังเสนาสนะ
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ทรงเห็นรอยเทาในสถานที่ที่กวาดไวอยางดี โดยถูกตองตามระเบียบ จึง
ทรงดําริวา บัดนี้ สมณะนี้นั้นจงกรมอยูในที่นี้ ไมคิดเรื่องการคาขาย
เปนตน สมณะนี้เห็นจะคิดประโยชนเกื้อกูลแกตนถายเดียวเปนแน มี
พระมนัสเลื่อมใส เสด็จขึ้นที่จงกรม ทรงทําวิตกอันแนนหนาใหออก
หางไกล เสด็จไปประทับนั่งบนแผนหิน ทรงเกิดอารมณแนวแนเสด็จ
เขาไปยังบรรณศาลา ทรงบรรลุปจเจกโพธิญาณ ถูกปุโรหิตถามกรรมฐาน
โดยนัยกอนนั่นแหละ จึงประทับนั่งบนพื้นทองฟา ไดตรัสพระคาถานี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มิโค ไดแก เนื้อ ๒ ชนิด คือ เนื้อ
ทราย ๑ เนื้อเกง ๑. อีกอยางหนึ่ง คําวา มิโค นี้ เปนชื่อของสัตว ๔ เทา
ที่อยูในปาทั้งหมด. แตในที่นี้ ประสงคเอาเนื้อเกง เกจิอาจารยทานกลาว
ไวดังนี้ . บทวา อรฺมฺหิ ความวา เวนบานและอุปจารของบาน ที่
เหลือจัดเปนปา แตในที่นี้ประสงคเอาอุทยาน เพราะฉะนั้น ทานจึง
กลาวอธิบายวาในอุทยาน ศัพท ยถา ใชในอรรถวา เปรียบเทียบ.
บทวา อพทฺโธ แปลวา ไมถูกผูกดวยเครื่องผูกคือเชื่อกเปนตน. ดวย
คํานี้ ทานแสดงถึงจริยาอันปราศจากความนารังเกียจ. บทวา เยนิจฺฉก
คจฺฉติ โคจราย ความวา ไปหาเหยื่อโดยทิสาภาคที่คนปรารถนาจะไป
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ภิกษุทั้งหลาย เนื้อที่อยูในอรัญเที่ยวไปในอรัญปาใหญ
เดินอยางวางใจ ยืนอยางวางใจ นั่งอยางวางใจ นอนอยาง
วางใจ ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะไม
อยูในสายตาของนายพราน แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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ภิกษุกฉ็ ันนั้นเหมือนกัน สงัดจากกามทั้งหลาย ฯลฯ เขาถึง
ปฐมฌานอยู. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เราเรียกวา กระทํา
มารใหตามหารองรอยไมได เธอกําจัดดวงตาของมารไดแลว
ไปยังที่ที่มารผูมีจักษุมองไมเห็น.
เนื้อความพิสดารแลว. บทวา เสริต ไดแก ความเปนไปที่มีความ
พอใจหรือความเปนผูเกี่ยวเนื่องกับคนอื่น. ทานกลาวอธิบายวา เนื้อ
ไมถูกผูกในปายอมไปหาเหยื่อตามความปรารถนา ฉันใด เมื่อไรหนอ
แมเราก็พึงตัดเครื่องผูกคือตัณหา เที่ยวไปอยางนั้น ฉันนั้น. วิญูชน
คือคนผูเปนบัณฑิตหวังความเสรี พึงเที่ยวไปผูเดียว ฉะนั้นแล.
จบพรรณนามิโคอรัญญคาถา
พรรณนาอามันตนาคาถา
คาถาวา อามนฺตนา โหติ ดังนี้เปนตน มีเรือ่ งเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา อํามาตยทั้งหลาย เขาไปเฝาในสมัยเปนที่บํารุงใหญของ
พระเจาพาราณสี. บรรดาอํามาตยเหลานั้น อํามาตยคนหนึ่งกราบทูลวา
ขาแตสมมติเทพ มีสิ่งที่ควรจะทรงสดับ จึงทูลขอใหเสด็จไป ณ สวนขาง
หนึ่ง. พระราชาไดเสด็จลุกขึ้นจากอาสนะแลวเสด็จไป. อีกคนหนึ่งทูล
ขอใหประทับนั่งในที่บํารุงใหญอีก. อํามาตยคนหนึ่งทูลขอใหประทับนั่งบน
คอชาง อํามาตยคนหนึ่งทูลขอใหประทับนั่งบนหลังมา. อํามาตยคนหนึ่ง
ทูลขอใหประทับนั่งในรถทอง อํามาตยคนหนึ่งทูลขอใหประทับนั่งวอเสด็จ
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ไปอุทาน. พระราชาไดเสด็จลงจากวอนั้นเสด็จไป. อํามาตยอื่นอีกทูลขอ
ใหเสด็จจาริกในชนบท. พระราชาทรงสดับคําของอํามาตยแมนั้น จึง
เสด็จลงจากคอชาง แลวไดเสด็จไป ณ สวนขางหนึ่ง. เมื่อเปนอยางนั้น
พระองคทรงระอาพวกอํามาตยเหลานั้น จงทรงผนวช. อํามาตยทั้งหลาย
จึงเจริญ ดวยความเปนใหญ. บรรดาอํามาตยเหลานั้น อํามาตยคนหนึ่ง
ไปกราบทูลพระราชาวาขาแตมหาราช ขอพระองคโปรดประทานชนบท
ชื่อโนนแกขาพระบาท. พระราชาตรัสกะอํามาตยนั้นวา คนชื่อโนนกินอยู.
อํามาตยนั้นไมเอื้อเฟอพระดํารัสของพระราชากราบทูลวา ขาพระบาทจะ
ไปยึดเอาชนบทนั้นกิน ดังนี้แลว ไปในชนบทนั้นกอการทะเลาะกัน คน
ทั้งสองพากันมายังสํานักของพระราชาอีก แลวกราบทูลโทษของกันและกัน.
พระราชาทรงดําริวา เราไมอาจใหพวกอํามาตยเหลานั้นยินดีได ทรงเห็น
โทษในความโลภของอํามาตยเหลานั้น เห็นแจงอยูกระทําใหแจงพระปจเจกโพธิญาณ. พระองคไดกลาวอุทานนี้ โดยนัยอันมีในกอน.
ความหมายของอุทานนั้นวา. บุคคลผูดํารงอยูทามกลางสหาย ยอม
จะมีการเรียกรองโดยประการนั้นโดยนัยมีอาทิวา จะฟงเรื่องนี้ จงให
สิ่งนี้แกเรา ทั้งในการอยูกลาวคือการนอนกลางวัน ในการยืนกลาวคือ
ที่บํารุงให ในการไปกลาวคือการไปอุทาน และในการจาริกกลาว
คือการจาริกไปในชนบท เพราะฉะนั้น เราจึงระอาในขอนั้น การคบ
หาอริยชนนี้ มีอานิสงสมิใชนอยเปนสุขโดยสวนเดียว แมเมื่อเปนอยางนั้น
คนเลวทุกคนผูถูกความโลภครอบงํา ก็ไมปรารถนาการบรรพชา เราเห็น
ความไมโลภนั้น และความประพฤติตามความพอใจตน ดวยอํานาจ
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ภัพพบุคคล โดยไมตกอยูในอํานาจของคนอื่น เริม่ วิปสสนาแลว จึง
บรรลุพระปจเจกโพธิญาณโดยลําดับ. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั้นแล.
จบพรรณนาอมันตนาคาถา
พรรณนาขิฑฑารติคาถา
คาถาวา ขิฑฺฑา รติ ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา ในนครพาราณสี ไดมพี ระราชาพระนามวา เอกปุตตกพรหมทัต พระราชานั้นมีพระโอรสนอยผูเดียวเปนที่โปรดปรานเสมอดวย
ชีวิต. พระราชาจะทรงพาเอาแตพระโอรสนอยเสด็จไปในทุกพระอิริยาบถ
วันหนึ่งเสด็จไปยังพระราชอุทยาน ทรงเวนพระโอรสนั้นเสีย เสด็จไป
แลว. ฝายพระกุมารสิ้นพระชนมดวยพยาธิอันเกิดขึ้นแลวในวันนั้นเอง.
อํามาตยทั้งหลายปรึกษากันวา แมพระทัยของพระราชาก็จะแตกเพราะ
ความเสนหาในพระโอรส จึงไมกราบทูลใหทรงทราบ พากันเผาพระกุมารนั้น. พระราชาทรงเมาน้ําจัณฑอยูในพระราชอุทยาน ไมไดระลึก
ถึงพระโอรส แมในวันที่ ๒ ก็เหมือนกัน ในเวลาสรงสนานและเวลา
เสวยก็มิไดทรงระลึกถึง. ลําดับนั้น พระราชาเสวยแลวประทับนั่งอยู ทรง
ระลึกชนไดจึงรับสั่งวา พวกทานจงนําลูกชายของเรามา. อํามาตย
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องราวนั้นแกพระราชา โดยวิธีอันเหมาะสม. ลําดับ
นั้น พระองคถูกความโศกครอบงําประทับนั่ง ทรงทําไวในพระทัยโดย
อุบายอันแยบคายอยางนี้วา เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้
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จึงเกิด พระองคทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมโดย
ลําดับอยูอยางนี้ ไดทรงทําใหแจงพระปจเจกสัมโพธิญาณ. คําที่เหลือ
เชนกับที่กลาวแลวในวรรณนาแหงสังสัคคคาถานั่นแหละ. เวนพรรณนา
ความในคาถา.
ก็พรรณนาความมีวา. การเลนชื่อวา ขิฑฺฑา. การเลนนั้นมี ๒ อยาง
คือเลนหางกาย ๑ เลนทางวาจา ๑. บรรดาการเลน ๒ อยางนั้น การเลน
มีอาทิอยางนี้ คือเลนชางบาง เลนมาบาง เลนรถบาง เลนธนูบาง
เลนคาบบาง ชื่อวาเลนทางกา . การเลนมีอาทิอยางนี้คือ การขับรอง
การกลาวโศลก เอาปากทํากลอง และเปงมาง ชื่อวาการเลนทางวาจา
ความยินดีในกามคุณ ๕ ชื่อวา รติ. บทวา วิปุล ไดแก เอิบอาบไป
ทั่วอัตภาพ โดยการตั้งอยูจนกระทั่งจรดเยื่อในกระดูก. คําที่เหลือปรากฏ
ชัดแลว. ก็แมวาจาประกอบความอนุสนธิในคาถานี้ ก็พึงทราบโดยนัย
ที่กลาวแลวในสังสัคคคาถานั่นแล. และเบื้องหนาแตนั้นไป เรื่องราว
ทั้งปวงก็เหมือนกัน.
จบพรรณนาขิฑฑารติคาถา
พรรณนาจาตุททิสคาถา
คาถาวา จาตุทฺทิโส ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา ในปางกอน พระปจเจกโพธิสัตว ๔ องค บวชใน
ศาสนาของพระผูมีพระภาคเจากัสสป บําเพ็ญคตปจจาคตวัตรอยูสองหมื่นป
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แลวบังเกิดในเทวโลก. จุติจากเทวโลกนั้นแลว บรรดาพระปจเจกโพธิสัตวเหลานั้น พระปจเจกโพธิสัตวองคใหญ ไดเปนพระเจาพาราณสี.
พระปจเจกโพธิสัตวที่เหลือไดเปนพรราชาตามปกติ. ฝายพระราชาทั้ง
๕ องคนั้น เรียนกรรมฐานแลวทรงสละราชสมบัติออกบวช ไดเปนพระปจเจกสัมพุทธเจาโดยลําดับ แลวอยูท ี่เงื้อมนันทมูลกะ วันหนึ่ง ออกจาก
สมาบัติแลวรําพึงถึงกรรมและสหายของตน โดยนัยดังกลาวแลวในวังสกฬีรคาถา ครั้นรูแลวจึงหาโอกาสเพื่อจะแสดงอารมณแกพระเจาพาราณสี
ดวยอุบาย. ก็พระราชานั้นตกพระทัยในเวลากลางคืนถึง ๓ ครัง้ ทรง
กลัวจึงทรงรองดวยความระทมพระทัย เสด็จวิ่งไปที่พื้นใหญ. แมถกู
ปุโรหิตผูลุกขึ้นแตเชาตรูทูลถามถึงการบรรทมเปนสุขสบายก็ตรัสวา ทาน
อาจารย เราจะมีความสุขมาแตไหน แลวทรงบอกเรื่องราวทั้งหมดนั้น
ฝายปุโรหิตคิดวา โรคนี้ใคร ๆ ไมอาจแนะนําดวยเภสัชกรรมอยางใด
อยางหนึ่ง มีการถายยาเบื้องสูงเปนตน แตอุบายสําหรับจะกินเกิดขึ้น
แกเราแลว จึงกราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา นีเ้ ปนบุพนิมิตแหงความ
เสื่อมราชสมบัติและอันตรายแหงพระชนมชีพเปนตน ทําใหพระราชา
ตกพระทัยมากขึ้น แลวกราบทูลวา เพื่อจะใหบุพนิมิตนั้นสงบ พระองค
พึงประทานชาง มา และรถเปนตนมีประมาณเทานี้ ๆ กับทั้งเงินและ
ทองไหเปนทักษิณาบูชายัญ ดังนี้แลวใหจัดแจงการบูชายัญ.
ลําดับนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจาทั้งหลาย เห็นสัตวมีปราณหลายพันที่เขาประมวลมาเพื่อประโยชนแกยัญ จึงคิดวา เมื่อพระราชา
ทรงกระทํากรรมนี้ พระองคจักเปนผูอันใคร ๆ ใหตรัสรูไดยาก เอาเถอะ
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เราทั้งหลายจะลวงหนาไปคอยดูพระราชานั้น จึงมาเที่ยวบิณฑบาต ได
ไปที่พระลานหลวงตามลําดับ โดยนัยดังกลาวแลวในวังสกฬีรคาถา.
พระราชาประทับยืนที่สีหบัญชร ทอดพระเนตรพระลานหลวง ไดเห็น
พระปจเจกสัมพุทธเจาเหลานั้น และพรอมกับการเห็นนั่นแหละ ความ
เสนหาไดเกิดขึ้นแกพระองค. ลําดับนั้น จึงรับสั่งใหนิมนตพระปจเจกสัมพุทธเจาเหลานั้นมา นิมนตใหนั่งบนอาสนะที่ปูลาดแลว ณ พื้นกลางแจง
ใหฉันโดยเคารพ แลวตรัสถามพระปจเจกสัมพุทธเจาผูกระทําภัตกิจเสร็จ
แลววา ทานทั้งหลายเปนใคร ? พระปจเจกสัมพุทธเจาตอบวา มหาบพิตร
พวกอาตมาชื่อวา จาตุทิศ. พระราชาถามวา ทานผูเจริ้ญ ความหมายของคํา
วาจาตุทิศนี้เปนอยางไร ? พระปจเจกสัมพุทธเจาตอบวา มหาบพิตร พวก
อาตมาไมมีความกลัว หรือความสะดุงใจในที่ไหน ๆ จากที่ไหน ๆ ในทิศ
ทั้ง ๔. พระราชาถามวา ทานผูเจริญ เพราะเหตุไร ความกลัวนี้จึงไมมี
แกทานทั้งหลาย. พระปจเจกสัมพุทธเจาถวายพระพรวา มหาบพิตร อาตมา
ทั้งหลายเจริญเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ดวยเหตุนั้น ความกลัวนั้นจึง
ไมมีแกพวกอาตมา ดังนี้แลวลุกจากอาสนะไดไปยังสถานที่อยูของตน.
ลําดับนั้น พระราชาทรงดําริวา สมณะเหลานี้พากันกลาววา ไม
มีความกลัว เพราะเจริญเมตตาเปนตน แตพวกพราหมณพากันพรรณนา
การฆาสัตวหลายพันตัว คําของพวกไหนหนอเปนคําจริง. ลําดับนั้นพระองคไดมีความดําริดังนี้วา สมณะทั้งหลายลางของไมสะอาดดวยของสะอาด
แตพวกพราหมณลางของไมสะอาด ดวยของไมสะอาด ก็ใคร ๆ ไมอาจ
ลางของไมสะอาดดวยของไมสะอาด คําของบรรพชิตเทานั้นเปนคําสัจจริง.
พระองคจึงเจริญพรหมวิหารทั้ง ๔ มีเมตตาเปนตนตน โดยนัยมีอาทิวา ขอ
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สัตวทั้งปวงจงเปนสุข ๆ เถิด ทรงมีพระทัยแผประโยชนเกื้อกูล ทรงสั่ง
อํามาตยทั้งหลายวา พวกทานจงปลอยสัตวทั้งหมด สัตวทั้งหมดจงดื่มน้ํา
เย็น กินหญาเขียวสด และลมเย็นจงรําเพยพัดสัตวเหลานั้น. อํามาตย
เหลานั้นไดกระทําตามรับสั่งทุกประการ.
ลําดับนั้น พระราชาทรงดําริวา เราพนจากกรรมชั่ว เพราะคํา
ของกัลยาณมิตร จึงประทับนั่งอยู ณ ที่นั้นนั่นเอง เจริญวิปส สนา ได
ทําใหแจงพระปจเจกโพธิญาณ ก็ในเวลาเสวย เมื่อพวกอํามาตยกราบทูลวา
ขาแตมหาราชเจา ขอพระองคจงเสวย ถึงเวลาแลวพระเจาขา พระองค
ไดตรัสคําทั้งปวงโดยนัยกอนนั่นแลวา เรามิใชพระราชา ดังนี้เปนตน
แลวไดตรัสอุทานคาถาและพยากรณคาถานี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จาตุทฺทิโส ความวา มีปกติอยูตาม
สบายในทิศทั้ง ๔ อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา จาตุทิศ เพราะมีทิศทั้ง ๔ อัน
แผไปดวยพรหมวิหารภาวนา โดยนัยมีอาทิวา แผไปยังทิศหนึ่งอยู. ชื่อวา
ผูไมมีปฏิฆะ เพราะไมเบียดเบียนสัตวหรือสังขารในที่ไหนๆ ในทิศทั้ง ๔
นั้น เพราะความกลัว. บทวา สนฺตุสฺสมาโน ไดแก ผูสันโดษดวย
อํานาจสันโดษ ๑๒ อยาง. บทวา อิตรีตเรน ไดแก ดวยปจจัยสูง ๆ ต่ําๆ
ในคําวา ปริสฺสยาน สหิตา อฉมฺภี นี้ มีวินิจฉัยดังนี้ ชื่อวา ปริสสยะ
เพราะเบียดเบียนรอบกายและจิต หรือยังสมบัติแหงกายและจิตใหเสื่อมไป
รอบ หรืออาศัยกายและจิตนั้นนอนอยู. คําวา ปริสสยะ นี้ เปนชื่อของ
อุปทวันตรายทางกายและจิต ที่เปนภายนอก มีสีหะและพยัคฆเปนตน
ที่เปนภายใน มีกามฉันทะเปนตน. ชือ่ วาอดกลั้นอันตรายอันเบียดเบียน
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เหลานั้น ดวยอธิวาสนขันติ และดวยธรรมทั้งหลายมีวิริยะเปนตน. ชื่อวา
ผูไมหวาดสะดุง เพราะไมมีความกลัวอันทําใหตัวแข็ง. ทานกลาว
อธิบายไวอยางไร. ทานกลาวอธิบายไววา สันโดษดวยปจจัยตามมีตาม
ได เหมือนสมณะ ๔ จําพวกเหลานั้น ดํารงอยูในสันโดษอันเปนปทัฏฐานของการปฏิบัตินี้ ชื่อวาอยูตามผาสุกในทิศ ๔ เพราะเจริญเมตตา
เปนตนในทิศทั้ง ๔ และชื่อวาเปนผูไมขัดเคือง เพราะไมมีความกลัวแต
การเบียดเบียนในสัตวและสังขารทั้งหลาย. ผูนั้นชื่อวาผูอดกลั้นอันตราย
อันเบียดเบียน เพราะเปนผูอยูตามความสบายในทิศทั้ง ๔ และชื่อวาเปน
ผูไมหวาดสะดุง เพราะความเปนผูไมขัดเคือง เราเห็นคุณของการปฏิบัติ
อยางนี้ดวยประการฉะนี้ แลวปฏิบัตโิ ดยแยบคาย ไดบรรลุพระปจเจกโพธิญาณแลว. อีกอยางหนึ่ง ทานอธิบายวา เรารูวา บุคคลผูสันโดษ
ดวยปจจัยตามมีตามได เปนผูอยูตามความสบายใน ๔ ทิศ โดยนัย
ดังกลาวแลว เหมือนพระสมณะเหลานั้น จึงปรารถนาความเปนผูอยูตาม
สบายในทิศ ๔ อยางนั้น ปฏิบัติโดยแยบคายจึงไดบรรลุ เพราะฉะนั้น
แมผูอื่นเมื่อปรารถนาฐานะเชนนี้ พึงเปนผูอดทนอันตรายอันเบียดเบียน
โดยความเปนผูอยูตามสบายในทิศ ๔ และเปนผูไมหวาดสะดุง โดยความ
เปนผูไมขัดเคือง เที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด. คําที่เหลือมีนัยดังกลาว
แลวนั่นแล.
จบพรรณนาจาตุททิสคาถา
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พรรณนาทุสสังคหคาถา
คาถาวา ทุสฺสงฺคหา ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา พระอัครมเหสีของพระเจาพาราณสีสวรรคตแลว แตนั้น
เมื่อวันโศกเศราลวงเลยไปแลว วันหนึ่ง อํามาตยทั้งหลายทูลออนวอนวา
ธรรมดาพระราชาทั้งหลายจําตองปรารถนาพระอัครมเหสีในราชกิจนั้น ๆ
อยางแนนอน ดังพวกขาพระบาทขอโอกาส ขอสมมติเทพทรงนําพระเทวี
องคอื่นมา. พระราชาตรัสวา นี่แนะพนาย ถาอยางนั้นทานทั้งหลายจงรู
กันเองเถิด. อํามาตยเหลานั้นพากันแสวงหาอยู พระราชาในราชอาณาจักร
ใกลเคียงสวรรคต พระเทวีของพระราชานั้นปกครองราชสมบัติ และ
พระเทวีนั้นไดมีพระครรภ. อํามาตยทั้งหลายระวาพระเทวีนี้เหมาะสมแก
พระราชา จึงทูลออนวอนพระนาง. พระนางตรัสวา ธรรมดาหญิงมี
ครรภยอมไมเปนที่ชอบใจของคนทั้งหลาย ถาพวกทานจะรอจนกวาเราจะ
คลอด เมื่อเปนอยางนั้น ยอมเปนการดี ถาไมรอ พวกทานก็จงหาหญิง
อื่นเถิด. อํามาตยทั้งหลายจึงกราบทูลความนั้นแมแกพระราชา. พระราชา
ตรัสวา พระนางแมจะมีครรภก็ชางเถอะ พวกทานจงนํามาเถิด. อํามาตย
เหลานั้นจึงนํามา. พระราชาทรงอภิเษกพระเทวีนั้นแลว ไดประทาน
เครื่องใชสอยสําหรับพระมเหสีทุกอยาง.
ทรงสงเคราะหพระนางและ
บริวารชน ดวยเครื่องบรรณาการมีอยางตาง ๆ. พระมเหสีนั้นประสูติ
พระโอรสตามกาลเวลา. พระราชาทรงกระทําโอรสของพระนางนั้นไวที่
พระเพลา และพระอุระในพระอิริยาบถทั้งปวง ดุจพระโอรสของพระองค.
ครั้งนั้น บริวารชนของพระเทวีนั้นพากันคิดวา พระราชาทรงสงเคราะห
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อยางยิ่ง ทรงกระทําความคุนเคยเปนลนพนในพระกุมาร เอาเถอะพวก
เราจักยุยงพระกุมารนั้นใหแตกกัน.
แตนั้น จึงพากันทูลพระกุมารวา ขาแตพอ พระองคเปนโอรส
แหงพระราชาของขาพระบาททั้งหลาย ไมไดเปนพระโอรสของพระราชา
องคนี้ พระองคอยาทรงไววางพระทัยพระราชาองคนี้. ทีนั้น พระกุมาร
อันพระราชาตรัสวา มาซิลูก ดังนี้กด็ ี เอาพระหัตถดึงมาก็ดี ก็ไมติด
พระราชาเหมือนแตกอน. พระราชาทรงพิจารณาอยูวา เหตุอะไรกัน
ทรงทราบเรื่องราวนั้น ทรงเบื่อหนายวา คนเหลานั้นแมเราจะสงเคราะห
อยู ก็ยังมีความประพฤติวิปริตอยูนั่นเอง จึงทรงละราชสมบัติออกทรง
ผนวช. ฝายอํามาตยและบริวารชนทั้งหลายทราบวา พระราชาทรงผนวช
ก็พากันบวชเปนอันมาก. พระราชาพรอมดวยบริวารชน แมบวชแลว
คนทั้งหลายก็ยังนอมนําปจจัยอันประณีตเขาไปถวาย. พระราชาทรงให
ปจจัยอันประณีต ตามลําดับคนผูแกกวา. บรรดาคนเหลานั้น คนที่ได
ของดีก็พากันยินดี คนที่ไดของไมดีก็พากันยกโทษวา พวกเรากวาด
บริเวณเปนตน กระทํากิจการทั้งปวงอยู ก็ไดภัตตาหารเศราหมองและ
ผาเกา. พระราชานั้นทรงทราบแมดังนั้น จึงทรงดําริวา พวกเหลานี้แม
เราใหอยูตามลําดับผูแกกวา ก็ยังยกโทษอยู โอ ! บริษัทสงเคราะหยาก
จึงทรงถือบาตรและจีวร พระองคเดียวเสด็จเขาปา ปรารภวิปสสนา ได
ทรงทําใหแจงพระปจเจกโพธิญาณ. และถูกชนผูม าในที่นั้นถามถึงกรรมฐาน จึงไดตรัสคาถานี้. คาถานั้นปรากฏชัดแลวโดยอรรถ แตมีวาจา
ประกอบความดังนี้ แมบรรพชิตบางพวก ผูถูกความไมสันโดษครอบงํา
ก็สงเคราะหยาก อนึ่ง คฤหัสถผูครองเรือนก็อยางนั้นเหมือนกัน. เรา
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เกลียดความเปนผูสงเคราะหยากนี้ จึงปรารภวิปสสนาไดบรรลุแลว. คํา
ที่เหลือพึงทราบโดยนัยกอนนั่นแล.
จบพรรณนาทุสสังคหคาถา
พรรณนาโกวิฬารคาถา
คาถาวา โอโรปยิตฺวา ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา พระราชาในนครพาราณสี พระนามวา จาตุมาสิกพรหมทัต เสด็จไปพระราชอุทยานในเดือนแรกของฤดูคิมหันต ทรง
เห็นตนทองหลางเต็มไปดวยใบเขียวและแนนทึบ ในภูมิภาคอันนารื่นรมย
ในพระราชอุทยานนั้น จึงตรัสวา ทานทั้งหลายจงปูลาดที่นอนของเราที่
โคนตนทองหลาง แลวทรงเลนในพระราชอุทยาน เวลาเย็น ทรงสําเร็จ
การบรรทมอยู ณ ที่โคนตนทองหลางนั้น. ในเดือนกลางฤดูคิมหันต ได
เสด็จไปยังพระราชอุทยานอีก ในคราวนั้น ตนทองหลางกําลังออกดอก
แมในคราวนั้น ก็ไดทรงกระทําเหมือนอยางนั้นแหละ. ในเดือนทายฤดู
คิมหันต ไดเสด็จไปแมอีก ในคราวนั้น ตนทองหลางสลัดใบ เปน
เหมือนตนไมแหง. แมในคราวนั้น พระราชาก็ไมทันดูตนไมนั้น ดวย
ความคุนเคยในกาลกอน จึงรับสั่งใหปูลาดที่บรรทม ณ ที่โคนตนทองหลาง
นั้นนั่นเอง. อํามาตยทั้งหลายแมจะรูอยู ก็ใหปลู าดที่บรรทมที่โคนตน
ทองหลางนั้น ตามคําสั่งของพระราชา. พระองคทรงเลนในพระราชอุทยาน พอเวลาเย็น เมื่อจบรรทม ณ ที่นั้น ทรงเห็นตนไมนั้นเขา
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จึงทรงดําริวา รายจริง ตนไมนี้ เมื่อกอนมีใบเต็ม ไดเปนตนไมงาม
นาดู ประดุจสําเร็จดวยแกวมณี จากนั้น ไดมสี งานาดูดวยดอกทั้งหลาย
เชนกับหนอแกวประพาฬอันวางอยูระหวางกิ่งมีสีแดงแกวมณี และภูมิภาค
ภายใตตนไมนี้ ก็เกลี่ยดวยทราย เชนกับขายแกวมุกดา ดาดาษดวยดอก
อันหลนจากขั้ว ไดเปนดุจลาดไวดวยผากัมพลแดง วันนี้ ตนไมชื่อนั้น
เหมือนตนไมแหง เหลือสักวากิ่งยืนตนอยู โอ! ตนทองหลางก็ยิ่งถูกชรา
ทํารายแลว ทรงไดเฉพาะอนิจจสัญญาวา แมสิ่งที่ไมมีวิญญาณครอง ก็
ยังถูกชรานั้นเบียดเบียน จะปวยกลาวไปไยถึงสิ่งที่มีวิญญาณเลา พระองค
ทรงเห็นแจงสังขารทั้งปวงตามแนวนั้นนั่นแล โดยความเปนทุกข และ
โดยความเปนอนัตตา ทรงปรารถนาอยูวา โอหนอ ! แมเราก็พึงเปน
ผูปราศจากเครื่องหมายคฤหัสถ เหมือนตนทองหลางสลัดใบฉะนั้น ทรง
บรรทมอยูโดยขางเบื้องขวา ณ พื้นที่บรรทมนั้น โดยลําดับ เจริญวิปสสนา
ทรงทําใหแจงพระปจเจกโพธิญาณแลว. ในเวลาเสด็จไปจากที่นั้น เมื่อ
พวกอํามาตยกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ไดเวลาเสด็จไปแลวพระเจาขา
จึงตรัสคํามีอาทิวา เราไมใชพระราชา แลวไดตรัสคาถานี้ โดยนัยกอน
นั่นแหละ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอโรปยิตฺวา แปลวา นําออกไป.
บทวา คิหิพฺยฺชนานิ ไดแก ผม หนวด ผาขาว เครื่องประดับ ดอกไม
ของหอม เครื่องลูบไล บุตร ภรรยา ทาสี และทาสเปนตน. สิง่ เหลานี้
ทําความเปนคฤหัสถใหปรากฏ เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา คิหพิ ฺยฺชนานิ.
บทวา สนฺฉินฺนปตฺโต แปลวา มีใบรวงไปแลว. บทวา เฉตฺวาน ไดแก
ตัดดวยมรรคญาณ. บทวา วีโร ไดแก ผูประกอบดวยความเพียรใน
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มรรค. บทวา คิหิพนฺธนานิ ไดแก เครื่องผูกคือกาม. จริงอยู กาม
ทั้งหลายเปนเครื่องผูกของคฤหัสถ เนื้อความของบทเพียงเทานี้กอน.
สวนอธิบายมีดังนี้ พระราชาทรงดําริอยางนี้วา โอหนอ ! แมเราก็พึง
ปลงเครื่องหมายของคฤหัสถเสีย พึงเปนเหมือนตนทองหลางสลัดใบฉะนั้น
ทรงปรารภวิปสสนาไดบรรลุแลว. คําที่เหลือพึงทราบโดยนัยกอนนั้นแล.
จบพรรณนาโกวิฬารคาถา
พรรณนาสหายคาถา
คาถาวา สเจ ลเภถ ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา ในปางกอน พระปจเจกโพธิสัตว ๒ องค บวชใน
ศาสนาของพระผูมีพระภาคเจากัสสป บําเพ็ญคตปจจาคตวัตรอยูสองหมื่น
ปแลวบังเกิดขึ้นในเทวโลก จุติจากเทวโลกนั้นแลว บรรดาปจเจกโพธิสัตวเหลานั้น พระปจเจกโพธิสัตวองคพี่ใหญไดเปนโอรสของพระเจาพาราณสี องคนองชายไดเปนบุตรของปุโรหิต. พระปจเจกโพธิสัตวทั้งสอง
นั้นถือปฏิสนธิวันเดียวกัน ออกจากทองมารดาวันเดียวกัน ไดเปนสหาย
เลนฝุนดวยกัน. บุตรปุโรหิตไดเปนผูมีปญญา เขากราบทูลพระราชบุตรวา
ขาแตพระสหาย เมื่อพระราชบิดาลวงลับไปแลว พระองคจักไดราชสมบัติ
ขาพระองคจักไดตําแหนงปุโรหิต อันคนผูศึกษาดีแลว อาจปกครอง
ราชสมบัติได พระองคจงมา พวกเราจักเรียนศิลปศาสตร แตนั้น คน
ทั้งสองไดเปนผูสรางสมยัญ เที่ยวภิกขาไปในคามและนิคมเปนตน ไป
๑

๑. คลองสายยัญ.
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ถึงบานปจจันตชนบท. พระปจเจกพุทธเจา ๕ องค เขาไปยังบานนั้น
ในเวลาภิกขาจาร. คนทั้งหลายในบานนั้นเห็นพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
แลว เกิดความอุตสาหะ พากันปูลาดอาสนะ นอมของเคี้ยวและของ
บริโภคอันประณีตเขาไปบูชาอยู. คนทั้งสองนั้นมีความคิดดังนี้วา ชื่อวา
คนผูมีตระกูลสูงเชนกับพวกเรา ยอมไมมี ก็อกี อยางหนึ่ง คนเหลานี้
ถาตองการ ก็จะใหภิกษาแกพวกเรา ถาไมตองการ ก็จะไมให จะ
กระทําสักการะเห็นปานนี้แกบรรพชิตเหลานี้ บรรพชิตเหลานี้ยอมรูศิลปศาสตรไร ๆ เปนแน เอาเถอะ พวกเราจักเรียนศิลปศาสตรในสํานักของ
บรรพชิตเหลานี้. เมื่อพวกคนกลับไปแลว คนทั้งสองนั้นไดโอกาส จึง
พูดออนวอนวา ทานผูเจริญ ขอทานทั้งหลายจงใหพวกกระผมศึกษา
ศิลปะที่ทานทั้งหลายทราบเถิด. พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายกลาววา พวก
เราไมอาจใหคนที่มิใชบรรพชิตศึกษา. คนทั้งสองนั้นจึงขอบรรพชาแลว
บวช. ลําดับนั้น พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย จึงบอกอภิสมาจาริกวัตร
แกคนทั้งสองนั้น โดยนัยมีอาทิวา ทาทั้งหลายพึงนุงอยางนี้ พึงหม
อยางนี้ แลวกลาววา ความยินดีในความเปนผูเดียว เปนความสําเร็จ
แหงศิลปะนี้ เพราะฉะนั้น พึงนั่งผูเดียว พึงจงกรมผูเดียว พึงยืนผูเดียว
พึงนอนผูเดียว ดังนี้ แลวไดใหบรรณศาลาแยกกัน. แตนั้น บรรพชิต
ทั้งสองนั้น จึงเขาไปยังบรรณศาลาของตน ๆ แลวนั่งอยู. จําเดิมแตกาล
ที่นั่งแลว บุตรปุโรหิตไดความตั้งมั่นแหงจิต ไดฌานแลว. พอชั่วครูเดียว
พระราชบุตรรําคาญ จึงมายังสํานักของบุตรปุโรหิต. บุตรปุโรหิตนั้นเห็น
ดังนั้นจึงถามวา อะไรกันสหาย ? ราชบุตรกลาววา เรารําคาญเสียแลว.
บุตรปุโรหิตกลาววา ถาอยางนั้น ทานจงนั่งที่นี้. ราชบุตรนัน้ นั่งในที่
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นั้นไดครูหนึ่งแลวกลาววา นี่แนะสหาย ไดยินวา ความยินดีในความเปน
ผูเดียว เปนความสําเร็จแหงศิลปะนี้. บุตรปุโรหิตกลาววา อยางนั้น
สหาย ถาอยางนั้น ทานจงไปยังโอกาสที่ตนนั่งเทานั้น เราจักเรียนเอา
ความสําเร็จของศิลปะนี้. ราชบุตรนัน้ จึงไป พอครูเดียวเทานั้นก็รําคาญ
อีก จึงกลับมาโดยนัยกอนนั่นแหละถึง ๓ ครั้ง.
ลําดับนั้น บุตรปุโรหิตจึงสงราชบุตรนั้นไปเหมือนอยางเดิม เมื่อ
ราชบุตรนั้นไปแลว จึงคิดวา ราชบุตรนี้ทํากรรมของตนและกรรมของ
เราใหเสื่อมเสีย มาในทีน่ ี้เนือง ๆ. บุตรปุโรหิตนัน้ จึงออกจากบรรณศาลา
เขาปา. ฝายราชบุตรนั่งอยูในบรรณศาลานั่นแหละ พอชั่วครูเดียวก็รําคาญ
ขึ้นอีก จึงมายังสํานักของบุตรปุโรหิตนั้น แมหาไปรอบ ๆ ก็ไมเห็นบุตร
ปุโรหิตนั้น จึงคิดวาผูใดแมพาเอาเครื่องบรรณาการในคราวเปนคฤหัสถ
มา ก็ไมไดเห็นเรา บัดนี้ ผูนั้น เมื่อเรามาแลวประสงคจะไมใหแมแต
การเห็น จึงไดหลีกไป โอ เจาจิตราย เจาไมละอาย เราถูกเจานํามาที่นี้
ถึง ๔ ครั้ง บัดนี้ เราจักไมเปนไปในอํานาจของเจา โดยที่แท เราจักให
เจานั่นแหละเปนไปในอํานาจิตของเรา ดังนี้ แลวเขาไปยังเสนาสนะของตน
เริ่มวิปสสนาทําใหแจงปจเจกโพธิญาณ แลวไดไปยังเงื้อมเขานันทมูลกะ
ทางอากาศ. ฝายบุตรปุโรหิตนอกนี้เขาปาแลว เริ่มวิปสสนา ทําใหแจง
ปจเจกโพธิญาณ แลวไดไปที่นั้นเหมือนกัน พระปจเจกพุทธเจาทั้งสอง
นั้นนั่งอยูที่พื้นมโนศิลา ไดกลาวอุทานคาถาเหลานี้โดยแยกกัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิปก ไดแก ผูมีปญญารักษาตนตาม
ปกติ คือเปนบัณฑิต ไดแก ผูฉลาดในการบริกรรมกสิณเปนตน. บทวา
สาธุวิหาร ไดแก ผูประกอบดวยธรรมเครื่องอยูอันแนบแนน หรือดวย
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ธรรมเครื่องอยูอยางเฉียด ๆ. บทวา ธีร คือ ผูสมบูรณดวยปญญาเครื่อง
ทรงจํา. ในขอนั้น ทานกลาวธิติสัมปทา ความถึงพรอมดวยปญญาเครื่อง
ทรงจํา ดวยความเปนผูมีปญญารักษาตน. แตในทีน่ ี้ หมายความวา ผู
สมบูรณดวยธิติเทานั้น. ความบากบั่นไมยอหยอน ชื่อวา ธิติ. คํานี้เปน
ชื่อของความเพียรซึ่งเปนไปอยางนี้วา กาม ตโจ จ นหารุ จ จะเหลือ
แตหนังและเอ็นก็ตาม ดังนี้. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ธีระ เพราะเกลียดชัง
บาป ดังนี้ก็มี บทวา ราชาว รฏ วิชิตฺ ปหาย ความวา พึงละสหาย
ผูเปนพาลเที่ยวไปผูเดียว เหมือนพระราชาตามปกติรูวา แวนแควนที่เรา
ชนะแลว นําอนัตถพินาศมาให จึงละราชสมบัติเที่ยวไปพระองคเดียว
ฉะนั้น. อีกอยางหนึ่ง บทวา ราชาว รฏ นั้น มีความแมดังนี้วา
ผูเดียวเที่ยวไป เหมือนพระเจาสุตโสม ทรงละแวนแควนที่ชนะแลว
เที่ยวไปพระองคเดียว และเหมือนพระเจามหาชนกฉะนั้น. คําที่เหลือ
อาจรูไดตามแนวที่กลาวแลว เพราะเหตุนั้น จึงไมตองกลาวใหพิสดาร
ฉะนี้แล.
จบพรรณนาสหายคาถา
พรรณนาอัทธาปสังสาคาถา
เหตุเกิดคาถาวา อทฺธา ปสสาม ดังนี้เปนตน เหมือนกับเหตุเกิดขึ้น
แหงจาตุททิสคาถา คราบเทาที่พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายนั่งบนอาสนะที่
ลาดไวในพื้นที่โลงแจง. สวนความแปลกกันมีดังตอไปนี้.
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พระราชานี้ไมตกพระทัย เหมือนพระราชานั้นตกพระทัยถึง ๓ ครั้ง
ในตอนกลางคืน. พระราชานี้มิไดทรงเขาไปตั้งยัญ พระองคนิมนต
ใหพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไวในพื้นที่โลงแจง
แลวตรัสถามวา ทานทั้งหลายเปนใคร ? พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
ทูลวา มหาบพิตร พวกอาตมาชื่อวาอนวัชชโภชี. พระราชาตรัสถาม
วา ทานผูเจริญ คําวา อนวัชชโภชี นี้ มีความหมายวาอยางไร ?
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายทูลวา มหาบพิตร พวกอาตมาไดของดีหรือ
ไมดี ไมมีอาการผิดแผกบริโภคได. พระราชาไดทรงสดับดังนั้น จึงได
มีพระดําริดังนี้วา ถากระไร เราควรจะไดพิสูจนดูทานเหลานี้วา เปนผู
เชนนี้หรือไม. วันนั้น พระองคจึงทรงอังคาสดวยขาวปลายเกรียน มีน้ํา
ผักดองเปนที่สอง. พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายไมมีอาการผิดแผก ฉัน
ขาวปลายเกรียนนั้นดุจเปนของอมฤต. พระราชาทรงพระดําริวา ทานเหลา
นี้เปนผูไมมีอาการผิดแผกในวันเดียว เพราะปฏิญญาไว พรุงนี้ เราจักรูอีก
จึงนิมนตเพื่อฉันในวันพรุงนี้. แมในวันที่สอง ก็ไดทรงกระทําเหมือน
อยางนั้น. แมพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นก็ฉันเหมือนอยางนั้น.
ลําดับนั้น พระราชาทรงดําริวา เราจักถวายของดีทดลองดู จึง
นิมนตอีก ทรงทํามหาสักการะถึง ๒ วัน วันอังคาสดวยของเคี้ยวของ
ฉันอันประณีตวิจิตรยิ่ง. แมพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ก็ไมมีอาการผิด
แผก ฉันเหมือนอยางนั้นแหละ กลาวมงคลแกพระราชาแลวหลีกไป.
เมื่อพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นหลีกไปไมนาน พระราชาทรงดําริวา ทาน
เหลานี้เปนอนวัชชโภชีมปี กติฉันหาโทษมิได โอหนอ ! แมเราก็ควรเปน
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อนวัชชโภชีบาง จึงสละราชสมบัติใหญ สมาทานการบรรพชา เริ่ม
วิปสสนาแลว ไดเปนพระปจเจกพุทธเจา เมือ่ จะชี้แจงอารมณของตน
ในทามกลางพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ณ ควงตนไมสวรรค ไดกลาว
คาถานี้. คาถานั้นโดยใจความของบทงายมาก แตในบทวา สหายสมฺปท
นี้ สหายผูเพียบพรอมดวยศีลขันธเปนตนอันเปนอเสขะ พึงทราบวาสหายสัมปทาทั้งสิ้น.
สวนวาจาประกอบความในคําวา สหายสมฺปท นี้ มีดังตอไปนี้:เราสรรเสริญสหายสัมปทาที่กลาวแลวนั้นโดยแท อธิบายวา เราชมเชยโดย
สวนเดียวเทานั้น. สรรเสริญอยางไร ? สรรเสริญวา ควรคบหาสหายผู
ประเสริฐกวา หรือผูเสมอกัน. เพราะเหตุไร ? เพราะเมื่อบุคคลคบหาผู
ที่ประเสริฐกวาดวยคุณ มีศีลเปนตนของตน ธรรมทั้งหลายมีศีลเปนตน
ที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดแลว ยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย.
เมื่อคบหาคนผูเสมอกัน ธรรมที่ไดแลวก็ไมเสื่อม เพราะเสมอเทากัน
และกัน ทั้งเพราะบรรเทาความรําคาญใจเสียได. ก็กุลบุตรผูใครประโยชน
ไมไดสหายเหลานั้นผูประเสริฐกวาและเสมอกัน แลวละมิจฉาชีพมีการ
หลอกลวงเปนตน บริโภคโภชนะที่เกิดขึ้นโดยธรรม โดยเสมอ และไม
ทําความยินดียินรายใหเกิดขึ้นในโภชนะนั้น เปนผูมีปกติบริโภคโดยหา
โทษมิได เที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้น. แมเราก็ประพฤติอยูอยาง
นี้ จึงไดบรรลุสมบัตินี้แล.
จบพรรณนาอัทธาปสังสาคาถา
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พรรณนาสุวัณณวลยคาถา
คาถาวา ทิสฺวา สุวณฺถเสฺส ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา พระราชาในนครพาราณสีองคหนึ่ง ไดเสด็จเขาบรรทม
กลางวันในฤดูรอน และนางวัณณทาสีในสํานักของพระราชานั้น กําลัง
บดจันทนแดงอยู ที่แขนขางหนึ่งของนางวัณณทาสีนั้น มีกําไลมือทองคํา
อันหนึ่ง ทีแ่ ขนอีกขางหนึ่งมีสองอัน. กําไลทอง ๒ อันนั้นกระทบกัน
กําไลทองอันเดียวนอกนั้น ไมกระทบ (อะไร). พระราชาทรงเห็นดังนั้น
จึงดําริวา ในเพราะการอยูเปนคณะอยางนี้แหละ จึงมีการกระทบกัน
ในเพราะการอยูโดดเดี่ยว จึงไมมีการกระทบกัน แลวทอดพระเนตรดู
นางทาสีบอย ๆ. ก็สมัยนั้น พระเทวีประดับประดาดวยเครื่องอลังการทุก
ชนิด ยืนถวายการพัดอยู พระเทวีนั้นทรงดําริวา พระราชาเห็นจะมี
พระทัยปฏิพัทธนางวัณณทาสี จึงรับสั่งใหนางทาสีนั้นลุกขึ้น แลวเริ่มบด
ดวยพระองคเอง. ก็ครั้งนั้น ที่พระพาหาทั้งสองของพระนางมีกําไลทองคํา
มิใชนอย กําไลทองเหลานั้นกระทบกัน ทําใหเกิดเสียงดังลั่น. พระราชา
ทรงเบื่อระอายิ่งนัก จึงทรงบรรทมโดยพระปรัศวเบื้องขวาเทานั้น ทรง
เริ่มวิปสสนาแลวกระทําใหแจงพระปจเจกโพธิญาณ. พระเทวีถือจันทน
เขาไปหาพระราชานั้นผูบรรทมสบายดวยสุขอันยอดเยี่ยม แลวกราบทูลวา
ขาแตมหาราช พระองคจงทรงลูบไล. พระราชานั้นตรัสวา จงหลีกไป
อยาลูบไล. พระเทวีกราบทูลวา ขาแตมหาราช หมอมฉันจะลูบไลใหแก
ใคร. พระราชาตรัสวา เราไมใชพระราชา. อํามาตยทั้งหลายไดฟง
ถอยคําปราศรัยของพระราชาและพระเทวีนั้นอยางนั้น จึงพากันเขาไปเฝา.
พระองค แมอํามาตยเหลานั้นรองทูลดวยวาทะวาพระราชา ก็ตรัสวา
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เราไมใชพระราชาดอกพนาย. คําที่เหลือเชนกับที่กลาวแลวในคาถาแรก
นั่นแหละ.
สวนการพรรณนาคาถามีดังตอไปนี้ :- บรรดาบทเหลานั้น บทวา
ทิสฺวา แปลวา ทรงแลดูแลว. บทวา สุวณฺณสฺส แปลวา ทองคํา.
บาลีที่เหลือวา วลยานิ. ก็อรรถะพรอมทั้งอรรถะของบทที่เหลือมีเพียง
เทานี้. บทวา ปภสฺสรานิ แปลวา มีแสงสุกปลั่งเปนปกติ มีอธิบายวา
โชติชวงอยู คําที่เหลือมีอรรถะของบทงายทั้งนั้น. สวนวาจาประกอบ
ความมีดังตอไปนี้ :- เราเห็นกําไลทองที่แขนจึงคิดอยางนี้วา เมื่อมีการ
อยูเปนคณะ การกระทบกันยอมมี เมื่ออยูผูเดียว ก็ไมมีการกระทบกัน
จึงเริ่มวิปสสนาไดบรรลุแลว. คําที่เหลือเขาใจไดงายทั้งนั้นแล.
จบพรรณนาสุวัณณวลยคาถา
พรรณนาอายติภยคาถา
คาถาวา เอว ทุติเยน ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา พระเจาพาราณสีองคหนึ่ง ยังเปนหนุมอยูทีเดียว มี
พระประสงคจะทรงผนวช จึงสั่งอํามาตยทั้งหลายวา ทานทัง้ หลายจงพา
พระเทวีมาแลวใหทรงบริหารราชสมบัติ เราจักบวช. อํามาตยทั้งหลาย
ทูลใหทรงทราบวา ขาแตมหาราชเจา ขาพระองคทั้งหลายไมอาจรักษา
ราชสมบัติที่หาพระราชามิได พระราชาใกลเคียงทั้งหลายจักพากันมาปลน
ชิงเอา ขอพระองคจงทรงรอจนตราบเทาพระโอรสสักองคหนึ่งเสด็จอุบัติ
ขึ้น. พระราชาทรงมีพระทัยออนจึงทรงรับคํา. ลําดับนั้น พระเทวีทรง
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ตั้งครรภ. พระราชาทรงสั่งอํามาตยเหลานั้นอีกวา พระเทวีทรงมีพระครรภ
ทานทั้งหลายจงอภิเษกพระโอรสผูประสูติแลวในราชสมบัติ แลวจงบริหาร
ราชสมบัติ เราจักบวช. อํามาตยทั้งหลายทูลพระราชาใหทรงทราบแมอีกวา
ขาแตมหาราชเจา ขอทีพ่ ระเทวีจักประสูติพระโอรสหรือพระธิดานั้นรูได
ยาก เพราะเหตุนั้น ขอพระองคจงทรงรอเวลาประสูติกอน. ทีนั้นพระเทวี
ไดประสูติพระโอรส. แมคราวนั้น พระราชาก็ทรงสั่งอํามาตยทั้งหลาย
เหมือนอยางนั้นนั่นแหละ. อํามาตยทั้งหลายพากันทูลพระราชาใหทรง
ทราบดวยเหตุมากมายแมอีกวา ขาแตมหาราชเจา ขอพระองจงทรงรอ
จนกวาพระโอรสจะเปนผูสามารถ. ลําดับนั้น เมื่อพระกุมารเปนผูสามารถ
แลวพระราชารับสั่งใหอํามาตยทั้งหลายประชุมกันแลวตรัสวา บัดนี้ พระกุมารนี้เปนผูสามารถแลว ทานทั้งหลายจงอภิเษกพระกุมารนั้นในราชสมบัติ
แลวปรนนิบตั ิ ครั้นตรัสแลว ไมใหโอกาสแกพวกอํามาตย ใหนําบริขาร
ทั้งปวงมีผากาสายะเปนตนมาจากตลาด ทรงผนวชในภายในบุรีนั่นเอง
แลวเสด็จออกไปเหมือนพระมหาชนก. ปริชนทั้งปวงพากันร่ําไรมีประการ
ตาง ๆ ติดตามพระราชาไป. พระราชาเสด็จไปตราบเทารัชสีมาของ
พระองค แลวเอาไมเทาขีดรอยพลางตรัสวา ไมควรกาวลวงรอยขีดนี้
มหาชนนอนลงบนแผนดินทําศีรษะไวที่รอยขีดร่ําไรอยู กลาววา นี่แนะพอ
บัดนี้ อาชญาของพระราชาจะทําอะไรแกพระองคได จึงใหพระกุมาร
กาวลวงรอยขีดไป. พระกุมารทูลวา พระเจาพอ พระเจาพอ แลววิ่ง
ไปทันพระราชา. พระราชาทรงเห็นพระกุมารแลวทรงดําริวา เราบริหาร
มหาชนนครองราชสมบัติ บัดนี้ เราไมอาจบริหารทารกคนเดียวไดหรือ
จึงพาพระกุมารเขาปา ทรงเห็นบรรณศาลาที่พระปจเจกพุทธเจาในปาง
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กอนทั้งหลายอยูมาแลวในปานั้น จึงสําเร็จการอยูพรอมกับพระโอรส.
ลําดับนั้น พระกุมารทรงทําความคุนเคยในที่นอนอยางดีเปนตน
เมื่อมานอนบนเครื่องลาดทําดวยหญา หรือบนเตียงเชือก จึงทรงกันแสง.
เปนผูอันความหนาวและลมเปนตนถูกตองเขาก็ทูลวา หนาวเสด็จพอ รอน
เสด็จพอ ยุงกัดเสด็จพอ หิวเสด็จพอ กระหายเสด็จพอ. พระราชามัวแตทรง
ปลอบโยนพระกุมารอยูนั่นแล ทําใหเวลาลวงไปตลอดราตรี แม
เวลากลางวันทรงเที่ยวบิณฑบาตแลวนําภัตตาหารเขาไปใหพระกุมารนั้น.
ภัตตาหารสํารวม มากไปดวยขาวฟาง ลูกเดือย และถั่วเขียวเปนตน แม
ไมชอบใจก็เสวยภัตตาหารนั้นดวยอํานาจของความหิว พอลวงไป ๒-๓ วัน
ก็ทรงซูบซีดเหมือนปทุมที่วางไวในที่รอน สวนพระราชาไมทรงมีประการ
อันแปลก เสวยไดดวยกําลังแหงการพิจารณา. ลําดับนั้น พระราชา
เมื่อจะทรงใหพระกุมารยินยอมจึงตรัสวา นี่แนะพอ ในนคร ยอมจะหา
อาหารประณีตได พวกเราจงพากันไปในนครนั้นเถิด. พระกุมารรับวา
ดีละเสด็จพอ. แตนั้น พระราชาทรงใหพระกุมารอยูขางหนา แลวพา
กันกลับมาตามทางที่มาแลวนั่นแหละ. ฝายพระเทวีชนนีของพระกุมาร
ทรงดําริวา บัดนี้ พระราชาจักไมทรงพาพระกุมารไปอยูปานาน พอลวง
ไป ๒-๓ วันเทานั้นก็จักเสด็จกลับ จึงใหกระทํารั้วไวในที่ที่พระราชา
เอาไมเทาขีดไวนั่นแหละ แลวสําเร็จการอยู. พระราชาประทับยืนอยูในที่
ไมไกลจากรั้วของพระเทวีนั้น แลวทรงสงพระกุมารไปวา ดูกอนพอ
มารดาของเจานั่งอยูที่นี้ เจาจงไป. พระองคไดประทับยืนดูดวยหวังพระทัย
วาใคร ๆ อยาไดเบียดเบียนเขาเลย จนกระทั่งพระกุมารนั้นถึงที่นั้น พระกุมารไดวิ่งไปยังสํานักของพระมารดา.
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พวกบุรุษผูทําการอารักขาเห็นพระกุมารนั้นเสด็จมา จึงกราบทูล
พระเทวี. พระเทวีหอมลอมดวยหญิงฟอนสองหมื่นนางตอนรับเอาไวแลว
และตรัสถามถึงความเปนไปของพระราชา ไดทรงสดับวา เสด็จมาขางหลัง
จึงทรงสั่งคนไปคอยรับ ฝายพระราชาไดเสด็จไปยังที่อยูของพระองคใน
ทันใดนั้นเอง. คนทั้งหลายไมพบพระราชจึงพากันกลับมา. ลําดับนั้น
พระเทวีทรงหมดหวัง จึงพาพระโอรสไปยังพระนครอภิเษกไวในราชสมบัติ. ฝายพระราชาประทับนั่งอยูในที่อยูของพระองค ทรงเห็นแจงบรรลุ
พระโพธิญาณแลว ไดกลาวอุทานคาถานี้ ในทามกลางพระปจเจกพุทธเจา
ทั้งหลาย ณ ควงตนไมสวรรค. อุทานคาถานั้น โดยใจความงายทั้งนั้น.
ก็ในอุทานคาถานี้ มีอธิบายดังตอไปนี้. การเปลงวาจาสนทนาหรือ
วาจาเครื่องเกี่ยวของดวยอํานาจความเสนหาในกุมารนั้นนี้ใด เกิดแลวแก
เราผูยังกุมารนั้นใหยินยอมอยู โดยการอยูรวมกับกุมารคนหนึ่งผูเปนเพื่อน.
ผูประกาศใหทราบความหนาวและความรอนเปนตน. ถาเราไมสละกุมาร
นั้นไซร แมกาลตอจากนั้นไป การเปลงวาจาสนทนาหรือวาจาเครื่อง
เกี่ยวของนั้น ก็จักมีอยูเหมือนอยางนั้น. การเปลงวาจาสนทนาหรือวาจา
เครื่องเกี่ยวของกับเพื่อนจะพึงมีแกเราจนถึงในบัดนี้. เราเล็งเห็นภัยนี้ตอ
ไปขางหนาวา การเปลงวาจาสนทนาและวาจาเครื่องเกี่ยวของทั้งสองนี้
จะกระทําอันตรายแกการบรรลุคุณวิเศษ จึงทิ้งกุมารนั้นแลวปฏิบัติโดย
แยบคาย จึงไดบรรลุปจเจกโพธิญาณ. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบพรรณนาอายติภยคาถา
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พรรณนากามคาถา
คาถาวา กามา หิ จิตฺรา ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา บุตรของเศรษฐีในนครพาราณสี ยังหนุมแนนทีเดียว
ไดตําแหนงเศรษฐี. เขามีปราสาท ๓ หลังอันเหมาะแกฤดูทั้ง ๓. เขาให
บําเรอดวยสมบัติทั้งปวงดุจเทพกุมาร. ครั้งนั้น เขายังเปนหนุมอยูทีเดียว
คิดวาจักบวช จึงลาบิดามารดา. บิดามารดาหามเขาไว เขาก็ยังรบเราอยู
เหมือนอยางนั้นนั่นแหละ. บิดามารดาจึงหามเขาแมอีกโดยประการตาง ๆ
วา พอเอย เจาเปนคนละเอียดออน การบรรพชาทําไดยาก เชนกับการ
การเดินไป ๆ มา ๆ บนคมมีดโกน. เขาก็ยังรบเราอยูเหมือนเดิมนั่นแหละ
บิดามารดาจึงคิดวา ถาลูกคนนี้บวช ความโทมนัสยอมเกิดมีแกพวกเรา
หามเขาได ความโทมนัสยอมจะเกิดมีแกเขา. เออก็ความโทมนัสจงมีแก
พวกเราเถิด จงอยามีแกเขาเลย จึงอนุญาตใหบวช. แตนั้น บุตรของ
เศรษฐีนั้นไมสนใจปริชนทั้งปวงผูปริเทวนาการอยู ไปยังปาอิสิปตนะ
บวชในสํานักของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย. เสนาสนะอันประเสริฐยัง
ไมถึงเขา เขาจึงลาดเสื่อลําแพนบนเตียงนอยแลวนอน. เขาเคยชินที่นอน
อยางดีมาแลว จึงไดมีความลําบากยิ่งตลอดคืนยังรุง. เมื่อราตรีสวางแลว
เขาทําบริกรรมสรีระแลวถือบาตรจีวร เขาไปบิณฑบาตพรอมกับพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย. บรรดาพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น พระปจเจกพุทธเจาผูแกกวา ไดเสนาสนะเลิศและโภชนะเลิศ. พระปจเจกพุทธเจาผูเปนนวกะ ไดอาสนะและโภชนะอันเศราหมอง อยางใดอยาง
หนึ่งเทานั้น. เขาไดเปนผูมีความทุกขอยางยิ่ง แมเพราะโภชนะอันเศราหมองนั้น. พอลวงไป ๒-๓ วันเทานั้น เขาก็ซูบผอมมีผิวพรรณหมอง-
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คล้ําเบื่อหนาย ในเพราะสมณธรรมยังไมถึงความแกกลานั้น. แตนั้น จึง
สั่งทูตใหบอกแกบิดามารดาแลวสึก. พอ ๒ - ๓ วัน เขาไดกําลังแลว
ประสงคจะบวชแมอีก. แตนั้น เขาจึงบวชเปนครั้งที่สอง แลวก็สึกไปอีก
ในครั้งที่สามเขาบวชอีก ปฏิบัติโดยชอบเห็นแจงแลว กระทําใหแจง
ปจเจกโพธิญาณแลวกลาวอุทานคาถานี้ ไดกลาวแมพยากรณคาถานี้แหละ
ในทามกลางพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายซ้ําอีก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กามา ไดแก กาม ๒ อยาง คือ
วัตถุกาม ๑ กิเลสกาม ๑. ใน ๒ อยางนั้น ธรรมคืออารมณมีปยรูป
เปนตน ชื่อวาวัตถุกาม ประเภทของราคะทั้งหมด ชื่อวากิเลสกาม. ก็
ในที่นี้ ประสงคเอาวัตถุกาม. กามทั้งหลายวิจิตรงดงามโดยอเนกประการ
มีรูปเปนตน. ชื่อวาอรอย เพราะเปนที่ชอบใจของชาวโลก. ชื่อวาเปน
ที่รื่นรมยใจ เพราะทําใจของพาลปุถุชนใหยินดี. บทวา วิรูปรูเปน ไดแก
ดวยรูปตาง ๆ. ทานกลาวอธิบายวา ดวยสภาวะหลายอยาง. จริงอยู กาม
เหลานั้นวิจิตรงดงามดวยอํานาจรูปเปนตน มีรูปตาง ๆ ชนิด ดวยอํานาจ
สีเขียวเปนตนในรูปเปนตน. อธิบายวา กามทั่งหลายแสดงความชอบใจ
โดยประการนั้น ๆ ดวยรูปตาง ๆ นั้น ๆ อยางนี้ ย่าํ ยีจิตอยูคือไมใหยินดี
ในการบวช. คําที่เหลือในคาถานี้ ปรากฏชัดแลว แมบทสรุป ก็พึง
ประกอบดวยบท ๒ บท หรือ ๓ บท แลวพึงทราบโดยนัยดังกลาวใน
คาถาแรกนั้นแล.
จบพรรณนากามคาถา
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พรรณนาอีติคาถา
คาถาวา อีติ จ ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา หัวฝเกิดขึ้นแกพระเจาพาราณสี เวทนากลาไดเพิ่มมาก
ขึ้น หมอทั้งหลายทูลวา เวนสัตถกรรมการผาตัด จะไมมีความผาสุก
พระราชาทรงใหอภัยหมอเหลานั้น แลวใหกระทําการผาตัด. หมอเหลานั้นผาหัวฝนั้นแลว นําหนองและเลือดออกมา กระทําใหไมมีเวทนาแลว
เอาผาพันแผล. และถวายคําแนะนําพระราชาใน (การเสวย) เนื้อและ
พระกระยาหารอันเศราหมอง. พระราชาทรงมีพระสรีระซูบผอม เพราะ
โภชนะเศราหมอง. และหัวฝของพระราชานั้นก็แหงไป. พระราชาทรงมี
สัญญาวาทรงผาสุก จึงเสวยพระกระยาหารอันสนิท. ดวยเหตุนั้น จึงทรง
เกิดพละกําลัง ทรงเสพเฉพาะในการเสพเทานั้น. หัวฝของพระราชานั้น
ก็ถึงสภาวะอันมีในกอนนั่นแหละ เมื่อเปนอยางนั้น พระองคจึงใหทําการ
ผาตัดจนถึง ๓ ครั้ง อันหมอทั้งหลายละเวนแลว (จากการรักษา) จึงทรง
เบื่อหนาย ละราชสมบัติใหญออกบวชเขาปา เริ่มวิปสสนา ๖ พรรษาก็
ทําใหแจงพระปจเจกโพธิญาณ ไดกลาวอุทานคาถานี้แลวไปยังเงื้อม
เขานันทมูลกะ.
ที่ชื่อวา อีติ จัญไรในคาถานั้น เพราะอรรถวา มา. คําวา อีติ
นี้ เปนชื่อของเหตุแหงความฉิบหายอันเปนสวนแหงอกุศลที่จรมา. เพราะฉะนั้น แมกามคุณเหลานี้ก็ชื่อวาจัญไร เพราะอรรถวา นํามาซึ่งความ
ฉิบหายมิใชนอย และเพราะอรรถวา เปนที่ประชุมอนัตถพินาศ. แมหัวฝ
ก็หลั่งของไมสะอาดออกมา เปนของบวมขึ้น แกจัด และแตกออก
เพราะฉะนั้น กามคุณเหลานี้ จึงชื่อวาดุจหัวฝ เพราะหลั่งของไมสะอาด
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คือกิเลสออกมา และเพราะมีภาวะบวมขึ้น แกจัด และแตกออก โดย
การเกิดขึ้น การคร่ําครา และแตกพังไป. ชื่อวาอุปทวะ เพราะอรรถวา
รบกวน. อธิบายวา ทําอนัตถพินาศใหเกิดครอบงํา ทวมทับไว. คําวา
อุปทวะนี้เปนชื่อของหัวฝคือราคะเปนตน. เพราะฉะนั้น แมกามคุณ
เหลานี้ ก็ชอื่ วาอุปทวะ เพราะนํามาซึ่งความพินาศคือการไมรูแจงพระนิพพานเปนเหตุ และเพราะเปนวัตถุที่ตั้งโดยรอบแหงอุปทวกรรมทุกชนิด.
ก็เพราะเหตุที่กามคุณเหลานี้ ทําความกระสับกระสายเพราะกิเลสใหเกิด
ทําความไมมีโรคกลาวคือศีล หรือความโลภใหเกิดขึ้น ปลนเอาความไม
มีโรคซึ่งเปนไปตามปกติ ฉะนั้น กามคุณเหลานั้นจึงชื่อวาดุจโรค เพราะ
อรรถวา ปลนความไมมีโรคนี้. อนึ่ง ชื่อวาดุจลูกศร เพราะอรรถวา
เขาไปเรื่อย ๆ ในภายใน เพราะอรรถวา เสียบเขาในภายใน และเพราะ
อรรถวา ถอนออกยาก. ชื่อวาเปนภัย เพราะนํามาซึ่งภัยในปจจุบันและ
ภัยในภายหนา. ชื่อวา เมต เพราะตัดบทออกเปน เม เอต. คําที่เหลือใน
คาถานี้ปรากฏชัดแลว. แมคําสรุปก็พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบพรรณนาอีติคาถา
พรรณนาสีตาลุกคาถา
คาถาวา สีตฺจ ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา ในนครพาราณสี ไดมีพระราชาพระนามวาสีตาลุกพรหมทัต พระราชานั้นทรงผนวชแลวอยูในกุฎที ี่มุงบังดวยหญาในปา
ก็ในสถานที่นั้น ในฤดูหนาวก็หนาวจัด ในฤดูรอนก็รอนจัด เพราะเปน
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สถานที่โลงแจง. ในโคจรคาม ก็ไมไดภิกษาเพียงพอแกความตองการ
แมน้ําดื่มก็หาไดยาก. ทั้งลม แดด เหลือบ และสัตวเลื้อยคลานก็เบียดเบียน
พระราชานั้นไดมีพระดําริดังนี้วา ในที่ประมาณกึ่งโยชนจากที่นี้ไป มีถิ่น
ที่สมบูรณ อันตรายอันเบียดเบียนเหลานั้นแมทุกชนิดก็ไมมี ในถิ่นที่นั้น
ถากระไรเราพึงไปในถิ่นที่นั้น เราอยูผาสุกอาจไดบรรลุความสุข. พระองคไดทรงดําริตอไปอีกวา ธรรมดาบรรพชิตทั้งหลายยอมไมเปนผูมักมาก
ในปจจัย และยอมทําจิตเห็นปานนี้ ใหอยูในอํานาจของตนได ยอมไม
ตกอยูในอํานาจของจิต เราจักไมไปละ ครั้นทรงพิจารณาอยางนี้แลว
จึงไมเสด็จไป. พระองคทรงพิจารณาจิตที่เกิดขึ้นอยางนี้จนถึงครั้งที่สาม
ทําจิตใหกลับแลว แตนั้นพระองคก็ประทับอยูในที่เดิมนั่นแหละ ถึง
๗ พรรษา ปฏิบัติชอบอยู กระทําใหแจงพระปจเจกสัมโพธิญาณ
ตรัสอุทานคาถานี้ แลวไดเสด็จไปยังเงื้อมเขานนัทมูลกะ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สีตฺจ ความวา ความหนาวมี ๒ อยาง
คือความหนาวมีธาตุภายในกําเริบเปนปจจัย และความหนาวมีธาตุภายนอก
กําเริบเปนปจจัย. แมความรอนก็มี ๒ อยางเหมือนกัน. แมลงวันสีน้ําตาล
ชื่อวาเหลือบ. บทวา สิรสึ ปา ความวา ทีฆชาติชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่ง
เลื้อยคลานไป. คําที่เหลือปรากฏชัดแลว. แมบทสรุปพึงทราบโดยนัย
ดังกลาวแลวนั่นแล.
จบพรรณาสีตาลุกคาถา
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พรรณนานาคคาถา
คาถาวา นาโคว ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา ในนครพาราณสี มีพระราชาองคหนึ่งครองสมบัติอยู
๒๐ ป สวรรคตแลวไหมอยูในนรก ๒๐ ปเหมือนกัน แลวเกิดในกําเนิด
ชางในหิมวันตประเทศ มิสกนธกายเกิดพรอมแลว มีรางกายทั้งสิ้นดุจสี
ปทุม ไดเปนชางใหญจาโขลงตัวประเสริฐ. เฉพาะลูกชางทั้งหลายยอม
กินกิ่งไมหักที่ชางนั้นหักลงแลว ๆ แมในการหยั่งลงน้ํา พวกชางพังก็เอา
เปอกตมมาไลทาชางนั้น. เรื่องทั้งหมดไดเปนเหมือนเรื่องของชางปาลิไลยกะ. ชางนั้นเบื่อหนายจึงหลีกออกไปจากโขลง. แตนั้น โขลงชางก็
ติดตามชางนั้นไปตามแนวของรอยเทา. ชางนั้นแมหลีกไปอยางนั้นถึงครั้ง
ที่ ๓ โขลงชางก็ยังติดตามอยูนั่นแหละ. ลําดับนั้น ชางนั้นจึงคิดวา
บัดนี้ หลานของเราครองราชสมบัติอยูในนครพาราณสี ถากระไรเราพึง
ไปยังอุทยาน ตามชาติกําเนิดอันมีในกอนของตน หลานนั้นจักรักษาเรา
ไวในอุทยานนั้น. ลําดับนั้น เมื่อโขลงชางพากันหลับในตอนกลางคืน
ชางนั้นจึงละโขลงเขาไปยังอุทยานนั้นนั่นแหละ. พนักงานรักษาอุทยาน
เห็นเขา จึงกราบทูลแดพระราชา พระราชาทรงแวดลอมดวยเสนา โดย
หวังพระทัยวาจักจับชาง. ชางบายหนาไปเฉพาะพระราชา. พระราชา
ทรงดําริวา ชางมาตรงหนาเรา จึงผูกสอดลูกศรประทับยืนอยู. ลําดับนั้น
ชางคิดวา พระราชานี้คงจะยิงเรา จึงกลาวดวยถอยคํามนุษยวา ขาแต
ทานพรหมทัต พระองคอยายิงขาพระองคเลย ขาพระองคเปนพระอัยกา
ของพระองค. พระราชาตรัสวา ทานพูดอะไร แลวตรัสถามเรื่องราว
ทั้งปวง. ฝายชางก็กราบทูลเรื่องทั้งปวงในราชสมบัติ ในนรก และใน
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กําเนิดชาง. ใหทรงทราบ. พระราชาตรัสวา ดีละ ทานอยากลัว และอยาให
ใคร ๆ กลัว แลวใหเขาไปตั้งเสบียง คนอารักขา และสิ่งของสําหรับชาง
แกชาง.
อยูมาวันหนึ่ง พระราชาเสด็จบนคอชางตัวประเสริฐทรงดําริวา
พระอัยกานี้ครองราชสมบัติอยู ๒๐ ป แลวไหมในนรก แลวเกิดใน
กําเนิดดิรัจฉานดวยเศษแหงวิบากที่เหลือ แมในกําเนิดนั้นก็อดกลั้นการ
กระทบกระทั่งในการอยูเปนหมูคณะไมได จึงมาที่นี้. โอ ! การอยูเปนหมู
คณะลําบากหนอ. แตความเปนผูเดียวอยูเปนสุขแล. จึงทรงเริมวิปสสนา
บนคอชางนั้นนั่นเอง ไดกระทําใหแจงพระปจเจกโพธิญาณแลว.พระราชา
นั้นทรงมีความสุขดวยโลกุตรสุข พวกอํามาตยเขาไปหมอบกราบแลว
ทูลวา ขาแตมหาราชเจา ไดเวลาเสด็จไปแลว พระเจาขา. ลําดับนั้น
พระราชาตรัสวา เราไมไดเปนพระราชา แลวไดตรัสคาถานี้ โดยนัยอัน
มีในกอนนั่นแล. คาถานัน้ วาโดยอรรถแหงบท ปรากฏชัดแลว.
ก็ในทีน่ ี้ ประกอบคําอธิบายไวดังตอไปนี้. ก็คาถานั้นทานกลาว
โดยความถูกตอง มิใชกลาวตามที่ไดฟงกันมา. ชางนี้ชื่อวานาคะ เพราะ
ไมมาสูภูมิที่ตนยังมิไดฝก เพราะเปนผูฝกแลวในศีลทั้งหลายที่พระอริยะ
ใครหรือเพราะเปนผูมีรางกายใหญโต ฉันใด ชื่อวาในกาลไหน ๆ แมเรา
ก็ฉันนั้น พึงเปนผูชื่อวานาค เพราะไมมาสูภูมิที่ยังไมไดฝก เพราะ
เปนผูฝกแลวในศีลทั้งหลายที่พระอริยเจาใคร เพราะไมกระทําบาป และ
เพราะไมมาสูความเปนอยางนี้อีก หรือเพราะเปนผูมีสรีระคุณใหญ. อนึ่ง
ชางนี้ละโขลง อยูในปาตามความชอบใจ ดวยความสุขในความเปนผูเดียว
เที่ยวไป พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรด ฉันใด ชื่อวาในกาลไหน ๆ
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แมเราก็ฉันนั้น พึงเวนหมูคณะเสีย อยูในปาตามความชอบใจดวยความ
สุขในการอยูผูเดียว คืออาศัยในปาตลอดกาลที่ปรารถนา โดยประการที่
จะมีความสุขแกตน พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรด อธิบายวา
พึงเปนผูเดียวเที่ยวไป. อนึ่ง ชางนี้ชื่อวามีขันธเกิดพรอมแลว เพราะเปน
ผูมีขันธซึ่งตั้งอยูถูกที่ใหญโต ฉันใด ชื่อวาในกาลไหน ๆ แมเรา ก็ฉันนั้น
เปนผูชื่อวามีขันธเกิดพรอมแลว เพราะเปนผูมีขันธคือกองแหงศีลอันเปน
ของพระอเสขะอันยิ่งใหญ. อนึ่ง ชางนี้ชื่อวาปทุมี มีสีเหมือนปทุม เพราะ
มีตัวเชนกับปทุม หรือเพราะเกิดในตระกูลชางปทุม ฉันใด ชื่อวาใน
กาลไหน ๆ แมเรา ก็ฉันนั้น พึงเปนผูชื่อวาปทุมี เพราะเปนผูซื่อตรง
เชนกับปทุม หรือเพราะเปนผูเกิดในปทุมคืออริยชาติ. อนึ่ง ชางนี้เปน
ผูโอฬารยิ่งดวยเรี่ยวแรงและกําลังเปนตน ฉันใด ชื่อวาในกาลไหน ๆ
แมเรา ก็ฉันนั้น พึงเปนผูยิ่งใหญดวยความเปนผูมีกายสมาจารอันบริสุทธิ์
เปนตน หรือดวยศีล สมาธิ และปญญา เปนเครื่องชําแรกกิเลสเปนตน.
เราคิดอยูอยางนี้ จึงเริ่มวิปสสนา แลวไดบรรลุพระปจเจกสัมโพธิญาณ
ฉะนี้แล.
จบพรรณนานาคคาถา
พรรณนาอัฏฐานคาถา
คาถาวา อฏาน ต ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา โอรสของพระเจาพาราณสียังทรงเปนหนุมอยูทีเดียว มี
พระประสงคจะผนวช จึงทูลออนวอนพระชนกชนนี. พระชนกชนนีทรง
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หามพระโอรสนั้น. พระโอรสนั้นแมจะถูกหามก็ยังทรงรบเราอยูนั่นแหละวา
จักบวช. แตนั้น พระชนกชนนีไดตรัสคําทั้งปวงแลวทรงอนุญาต เหมือน
บุตรเศรษฐีที่กลาวไวในเบื้องตน. และทรงใหพระโอรสปฏิญาณวา บวช
แลวตองอยูในพระอุทยานเทานั้น. พระโอรสไดทรงการทําอยางนั้นแลว.
พระมารดาของพระองคทรงหอมลอมดวยหญิงฟอนสองหมื่นนาง เสด็จไป
พระอุทยานแตเชาตรู ใหพระโอรสดื่มยาคู และในระหวางก็ทรงใหเคี้ยว
ของควรเคี้ยวเปนตน ทรงสนทนาอยูกับพระโอรสนั้นจนกระทั่งเที่ยง จึง
เสด็จเขาพระนคร. ฝายพระบิดาก็เสด็จมาในเวลาเที่ยง ใหพระโอรสนั้น
เสวย แมพระองคก็เสวยดวย ทรงสนทนากับพระโอรสนั้นตลอดวัน ใน
เวลาเย็น ทรงวางคนผูปรนนิบัติไว แลวเสด็จเขาพระนคร. พระโอรส
นั้นไมเงียบสงัดอยูตลอดทั้งวันและคืนดวยประการอยางนี้.
ก็สมัยนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจาพระนามวาอาทิจจพันธุ อยูใน
เงื้อมเขานันทมูลกะ พระปจเจกสัมพุทธเจาพระองคนั้นทรงรําพึงอยูไดเห็น
พระกุมารนั้นวา กุมารนี้อาจบวชได แตไมอาจตัดชัฏได. เบือ้ งหนาแตนั้น
ทรงรําพึงตอไปวา พระกุมารจักเบื่อหนายโดยธรรมดาของตนไดหรือ
ไมหนอ. ลําดับนั้น ทราบวา พระกุมารเมื่อทรงเบื่อหนายเองโดยธรรมดา
จักเปนเวลานานมาก จึงดําริวา เราจักใหอารมณแกพระกุมารนั้นดังนี้
แลวมาจากพื้นมโนศิลาโดยนัยกอน แลวไดยืนอยูในอุทยาน. บริษัท
ของพระราชาเห็นเขาจึงกราบทูลวา ขาแตมหาราช พระปจเจกสัมพุทธเจา
เสด็จมา. พระราชาทรงมีพระทัยปราโมทยวา บัดนี้โอรสของเราจะไม
รําคาญ จักอยูกับพระปจเจกสัมพุทธเจา จึงทรงอุปฏฐากพระปจเจกสัมพุทธเจาโดยเคารพ แลวขอใหอยูในอุทยานั้น รับสั่งใหกระทําทุกสิ่ง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 348

มีบรรณศาลา ที่พักกลางวัน และที่จงกรมเปนตน เสร็จแลวนิมนตใหอยู.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้นอยูในที่นั้น วันหนึ่งไดโอกาสจึงถามพระกุมาร
วาพระองคเปนอะไร ? พระกุมารตรัสวา ขาพเจาเปนบรรพชิต. พระปจเจกสัมพุทธเจาตรัสวา ธรรมดาบรรพชิตทั้งหลายยอมไมเปนผูเชนนี้.
ลําดับนั้น เมื่อพระกุมารตรัสวา ทานผูเจริญ บรรพชิตทั้งหลาย
เปนผูเชนไร อะไรไมสมควรแกขาพเจา พระปจเจกสัมพุทธเจาจึงตรัสวา
ทานไมเพงดูการกระทําอันไมสมควรแกทาน พระมารดาของทานเสด็จ
มาในเวลาเชา พรอมกับพวกสตรีสองหมื่นนาง กระทําอุทยานให
ไมเงียบสงัด อนึ่ง พระบิดาของทานก็เสด็จมาพรอมกับหมูพลใหญ ทํา
ใหไมเงียบสงัดในตอนเย็น บริษทั ผูปรนนิบัติทําใหไมเงียบสงัดตลอด
ราตรีทั้งสิ้น มิใชหรือ ธรรมดาบรรพชิตทั้งหลายยอมไมเปนเชนกับทาน
แตทานเปนผูเปนเชนนี้ ดังนี้แลวแสดงธรรมเครื่องอยูอยางใดอยางหนึ่ง
ในหิมวันตประเทศดวยฤทธิ์แกพระกุมาร ผูยนื อยู ณ ที่นนั้ นั่นแหละ.
พระกุมารเห็นพระปจเจกสัมพุทธเจาทั้งหลายในหิมวันตประเทศนั้น ผูยืน
พิงแผนกระดานสําหรับยึด ผูกําลังจงกรม และผูกําลังทําการยอม
และการเย็บเปนตน จึงกลาววา ทานทั้งหลายไมไดมาในที่นี้ แต
การบรรพชาทานทั้งหลายอนุญาตแลว. พระปจเจกสัมพุทธเจากลาววา
เจริญพร ทานอนุญาตการบรรพชาจําเดิมแตกาลที่บวชแลว ชื่อวาสมณะ
ทั้งหลายยอมไดเพื่อจะกระทําการออกไปจากทุกขแกตน และเพื่อจะไปยัง
ถิ่นที่ตองการที่ปรารถนา กรรมมีประมาณเทานี้แหละยอมควร ครั้นกลาว
แลวจึงยืนอยูในอากาศ กลาวกึ่งคาถานี้วา ขอที่จะไดสัมผัสวิมุตติอันเกิด
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ขึ้นในสมัยนั้น มิใชฐานะของผูยินดีในการคลุกคลีดังนี้ เปนผูที่ใคร ๆ
ยังเห็นอยูนั้นแล ไดไปยังเงื้อมเขานันทมูลกะทางอากาศ.
เมื่อพระปจเจกสัมพุทธเจาเสด็จไปอยางนั้นแลว พระกุมารนั้นเสด็จ
เขาไปยังบรรณศาลาของตนแลวก็นอน. ฝายบุรุษผูอารักขาประมาทเสียวา
พระกุมารนอนแลว บัดนี้จักไปไหนได จึงกาวลงสูความหลับ. พระกุมารรูวาบุรุษนั้นประมาทแลว จึงถือบาตรจีวรเขาไปปา. ก็พระกุมารนั้น
ยืนอยูในที่นั้นเริ่มวิปสสนา กระทําใหแจงพระปจเจกสัมโพธิญาณแลวไป
ยังสถานที่ของพระปจเจกสัมพุทธเจา. และในทีน่ ั้น ถูกถามวา บรรลุ
ไดอยางไร จึงกลาวกึ่งคาถาที่พระอาทิจจพันธุปจเจกสัมพุทธเจากลาวไว
ใหครบบริบรู ณ.
ความของคาถานั้นวา บทวา อฏาน ต ตัดเปน อฏาน ต
ทานอธิบายวา อการณ ต แปลวา ขอนั้นมิใชเหตุ. ทานลบนิคคหิต.
เหมือนในคํามีอาทิวา อริยสจฺจาน ทสฺสน ดังนี้. บทวา สงฺคณิการตสฺส แปลวา ผูยินดีในหมูคณะ. บทวา ย เปนคํากลาวเหตุ ดุจใน
คํามีอาทิวา ย หิรียติ หิรียิตพฺเพน แปลวา เพราะละอายดวยสิ่งที่ควร
ละอาย. บทวา ผสฺเส ไดแก พึงบรรลุ. บทวา สามยิก วิมุตฺตึ
ไดแก โลกิยสมาบัติ. จริงอยู สมาบัติอันเปนฝายโลกิยะนั้น ทานเรียกวา
สามยิกา วิมุตฺติ เพราะหลุดพนจากขาศึกทั้งหลายในสมัยที่แนวแน ๆ
เทานั้น. ซึ่ง สามยิกวิมุตติ นั้น. พระกุมารตรัสวา เราใครครวญคํา
ของพระอาทิจจพันธุปจเจกสัมพุทธเจาดังนี้วา บุคคลพึงบรรลุวิมุตติดวย
เหตุใด เหตุนั้นมิใชฐานะ คือเหตุนั้นยอมไมมีแกผูยินดีในการคลุกคลี
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ดังนี้ จึงละความยินดีในการคลุกคลี ปฏิบัติโดยแยบคาย จึงไดบรรลุแลว.
คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวแล.
จบพรรณนาอัฏฐานคาถา
จบวรรคที่ ๒
พรรณนาทิฏฐิวิสูกคาถา
คําวา ทิฏีวิสูกานิ ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา พระเจาพาราณสีองคหนึ่งไปในที่ลับแลวทรงดําริวา ความ
รอนเปนตนอันกําจัดความหนาวเปนตน มีอยูฉันใด วิวัฏฏะอันกําจัดวัฏฏะ
มีอยูฉันนั้นหรือไมหนอ. พระองคจึงตรัสถามอํามาตยทั้งหลายวา พวก
ทานรูจักวิวัฏฏะไหม ? อํามาตยเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา
รูพระเจาขา. พระราชาตรัสถามวา วิวัฏฏะนั้นคืออะไร ? แตนั้นอํามาตย
ทั้งหลายจึงกลาวถึงความเที่ยงและความขาดสูญ โดยนัยมีอาทิวา โลกมี
ที่สุด. พระราชาทรงดําริวา อํามาตยพวกนี้ไมรู อํามาตยพวกนี้ทั้งหมด
เปนไปในคติของทิฏฐิ ทรงเห็นความที่พระองคเองทรงเปนที่ขัดกัน
และไมเหมาะสมกันแกอํามาตยเหลานั้น แลวทรงดําริวา วิวัฏฏะอันกําจัด
วัฏฏะยอมมี ควรแสวงหาวิวัฏฏะนั้น จึงทรงละราชสมบัติออกผนวชเจริญ
วิปสสนาอยู ไดทรงทําใหแจงพระปจเจกสัมโพธิญาณแลว. ไดตรัสอุทาน
คาถานี้ และพยากรณคาถา ในทามกลางพระปจเจกสัมพุทธเจาทั้งหลาย.
ความของคาถานั้นวา บทวา ทิฏีวิสูกานิ ไดแก ทิฏฐิ ๖๒.
จริงอยู ทิฏฐิเหลานั้นชื่อวาเปนขาศึก เพราะอรรถวา เปนขาศึก เพราะ
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อรรถวา เปนเครื่องแทง และเพราะอรรถวา ทวนตอมรรคสัมมาทิฏฐิ เมื่อ
เปนอยางนั้น ขาศึกของทิฏฐิ หรือขาศึกคือทิฏฐิ ชือ่ วาทิฏฐีวิสูกะ. บทวา
อุปาติวตฺโต แปลวา กาวลวงแลวดวยมรรคคือทัสสนะ. บทวา ปตฺโต
นิยาม ความวา บรรลุถึงนิยตภาวะความเปนผูแนนอน โดยความเปน
ผูไมตกไปเปนธรรมดา และโดยความเปนผูมีสัมโพธิญาณเปนที่ไปใน
เบื้องหนา อีกอยางหนึ่ง บรรลุปฐมมรรคกลาวคือสัมมัตตนิยาม. ทาน
กลาวความสําเร็จกิจในปฐมมรรค และการไดเฉพาะปฐมมรรคนั้น ดวย
ลําดับคํามีประมาณเทานี้. บัดนี้ ทานแสดงการไดเฉพาะมรรคที่เหลือ ดวย
คําวา ปฏิลทฺธมคฺโค นี้. บทวา อุปฺปนฺนาโณมฺหิ แปลวา เราเปนผู
มีพระปจเจกสัมโพธิญาณเกิดขึ้นแลว. ทานแสดงผล ดวยบทวา อุปฺปนฺนาโณมฺหิ นี.้ บทวา อนฺเนยฺโย ความวา อันคนเหลาอื่นไมตอง
แนะนําวา นี้จริง. ทานแสดงความเปนพระสยัมภู ดวยบทวา อนฺเนยฺโย นี.้ อีกอยางหนึ่ง แสดงถึงความเปนผูเชี่ยวชาญเอง เพราะไม
มีความเปนผูอันคนอื่นจะพึงแนะนําในพระปจเจกสัมโพธิญาณที่ไดบรรลุ
แลว. อีกอยางหนึ่ง ความวา เปนไปลวงขาศึกคือทิฏฐิ ดวยสมถะและ
วิปสสนา บรรลุถึงความแนนอน ดวยมรรคเบื้องตน มีมรรคอันไดแลว
ดวยมรรคที่เหลือทั้งหลาย มีญาณเกิดขึ้นแลว ดวยผลญาณ ชื่อวาอันคน
อื่นไมไดแนะนํา เพราะไดบรรลุธรรมทั้งหมดนั้นดวยตนเอง. คําที่เหลือ
พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลว ฉะนี้แล.
จบพรรณนาทิฏกฐีวิสูกคาถา
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พรรณนานิลโลลุปคาถา
คาถาวา นิลฺโลลุโป ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา พอครัวของพระเจาพาราณสีหุงพระกระยาหารในระหวาง
(เสวย) เห็นเปนที่พอใจมีรสอรอย แลวนอมเขาไปถวายดวยหวังใจวา
ชื่อแมไฉน พระราชาคงจะประทานทรัพยใหแกเรา. พระกระยาหารนั้น
โดยเฉพาะกลิ่นเทานั้น ก็ทําความเปนผูใครเสวยใหเกิดแกพระราชา ทํา
พระเขฬะในพระโอฐใหเกิดขึ้น ก็เมื่อคําขาวคําแรกสักวาใสเขาในพระโอฐ
เอ็นหมื่นเจ็ดพันเอ็นไดเปนประหนึ่งนาอมฤตถูกตองแลว. พอครัวคิดวา
จักประทานเราเดี๋ยวนี้ จักประทานเราเดี๋ยวนี้. ฝายพระราชาทรงดําริวา
พอครัวสมควรแกการสักการะ. แลวทรงดําริตอไปวา ก็เราไดลิ้มรสแลว
สักการะ เกียรติศัพทอันเลวก็จะแพรไปวา พระราชาองคนี้เปนคนโลภ
หนักในรส ดังนี้ จึงมิไดตรัสคําอะไร ๆ. เมื่อเปนอยางนั้น พอครัว
ก็ยังคงคิดอยูวา ประเดี๋ยวจักประทาน ประเดี๋ยวจักประทาน จนกระทั่ง
เสวยเสร็จ. ฝายพระราชาก็มิไดตรัสอะไร ๆ เพราะกลัวตอการติเตียน.
ลําดับนั้น พอครัวคิดวา ชิวหาวิญญาณของพระราชานี้ เห็นจะไมมี
ในวันที่สอง จึงนอมพระกระยาหารอันมีรสไมอรอยเขาไปถวาย. พระราชาพอไดเสวยแมทรงทราบอยูวา แนะผูเจริญ วันนั้นพอครัวควรแก
การตําหนิหนอ แตก็ทรงพิจารณาเหมือนในครั้งกอน จึงมิไดตรัสอะไรๆ
เพราะกลัวการติเตียน. ลําดับนั้นพอครัวคิดวา พระราชา ดีก็ไมทรงทราบ
ไมดีก็ไมทรงทราบ จึงถือเอาเครื่องเสบียงทุกชนิดดวยตัวเอง แลวหุง
ตมเฉพาะบางอยางถวายพระราชา. พระราชาทรงพระดําริวา โอหนอ
ความโลภ ชื่อวาเราผูกินบานเมืองถึงสองหมื่นเมือง ยังไมไดแมสักวา
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ขาวสวย เพราะความโลภของพอครัวนี้ ทรงเบื่อหนายละราชสมบัติออก
ผนวชเห็นแจงอยู ไดทาํ ใหแจงพระปจเจกสัมโพธิญาณ ไดตรัสคาถานี้
โดยนัยกอนนั่นแล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิลฺโลลุโป แปลวา ไมมีความโลภ.
จริงอยู บุคคลใด ถูกความอยากในรสครอบงํา บุคคลนั้นยอมโลภจัด
โลภแลว ๆ เลา ๆ.เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา โลลุปะ ผูโลภ. เพราะฉะนั้น พระราชานี้เมื่อจะทรงหามความเปนผูถูกเรียกวาเปนคนโลภ จึง
ตรัสวา นิลโลลุปะ ผูไมมีความโลภ. ในบทวา นิกฺกุโห นี้ มีอธิบาย
ดังตอไปนี้. เรื่องสําหรับหลอกลวง ๓ อยาง ไมมีแกผูใด ผูนั้นทานเรียกวา
ผูไมหลอกลวง ก็จริง ถึงอยางนั้น ในคาถานี้ ชือ่ วา ผูไมหลอกลวง
เพราะไมถึงความประหลาดใจในโภชนะอันเปนที่พอใจเปนตน. ในบทวา
นิปฺปปาโส นี้ ความอยากจะดื่ม ชื่อวาความกระหาย, ชือ่ วาผูไม
กระหาย เพราะไมมีความอยากจะดื่มนั้น อธิบายวา ผูเวนจากความ
ประสงคจะบริโภคเพราะความโลภในรสอรอย. ในบทวา นิมฺมกโข นี้
มักขะ ความลบหลูคุณทาน มีลักษณะทําคุณความดีของคนอื่นใหฉิบหาย.
ชื่อวาผูไมมีความลบหลูคูณทาน เพราะไมมีมักขะนั้น. ทานกลาวหมายเอา
ความไมมีการลบหลูคุณของพอครัว ในคราวที่พระองคทรงเปนคฤหัสถ.
ในบทวา นิทฺธนฺตกสาวโมโห นี้ ธรรม ๖ ประการ คือกิเลส ๓ มีราคะ
เปนตน และทุจริต ๓ มีกายทุจริตเปนตน พึงทราบวา กสาวะ น้ําฝาด
เพราะอรรถวา ไมผองใสตามที่เกิดมี เพราะอรรถวา ใหละภาวะของตน
แลว ใหถือภาวะของผูอื่น และเพราะอรรถวา ดุจตะกอน. เหมือนดังทาน
กลาวไววา
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บรรดาธรรมเหลานั้น กิเลสดุจน้ําฝาด ๓ เปนไฉน ? กิเลส
ดุจน้ําฝาก ๓ เหลานี้ คือกิเลสดุจน้ําฝาดคือราคะ โทสะ
และโมหะ บรรดาธรรมเหลานั้น กิเลสดุจน้ําฝาด ๓ แมอื่น
อีกเปนไฉน ? คือกิเลสดุจน้ําฝาดทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ ดังนี้.
บรรดากิเลสดุจน้ําฝาดเหลานั้น ชื่อวาผูมีโมหะดุจน้ําฝาดอันขจัด
แลว เพราะเปนผูขจัดกิเลสดุจน้ําฝาด ๓ เวนโมหะ และเพราะเปนผู
ขจัดโมหะอันเปนมูลรากของกิเลสดุจน้ําฝาดทั้งหมดนั้น. อีกอยางหนึ่ง
ชื่อวาเปนผูมีโมหะดุจน้ําฝาดอันขจัดแลว เพราะเปนผูขจัดกิเลสดุจน้ําฝาด
ทางกาน วาจา ใจ ๓ นั่นแหละ และชื่อวาเปนผูมีโมหะ. อันขจัดแลว
เพราะเปนผูขจัดโมหะแลว. บรรดากิเลสดุจน้ําฝาดนอกนี้ ความ
ที่กิเลสดุจน้ําฝาดคือราคะถูกขจัด สําเร็จแลวดวยความเปนผูไมมีความโลภ
เปนตน ความที่กิเลสดุจน้ําฝาดคือโทสะถูกขจัด สําเร็จแลวดวยความเปน
ผูไมมีการลบหลูคุณทาน. บทวา นิราสโย แปลวา ผูไมมีตัณหา. บทวา
สพฺพโลเก ภวิตฺวา ความวา เปนผูเวนจากภวตัณหาและวิภวตัณหาใน
โลกทั้งสิ้น คือในภพทั้ง ๓ หรือในอายตนะ ๑๒. คําที่เกลือพึงทราบ
โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล. อีกอยางหนึ่ง กลาวบาททั้ง ๓ แลวพึงทําการ
เชื่อมความในบทวา เอโก จเร นี้ แมอยางนี้วา พึงอาจเปนผูเดียว
เที่ยวไป ดังนี้.
จบพรรณนานิลโลลุปคาถา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 355

พรรณนาปาปสหายคาถา
คาถาวา ปาป สหาย ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา พระราชาองคหนึ่งในพระนครพาราณสี ทรงทําประทักษิณ
พระนครดวยราชานุภาพอันใหญยิ่ง ทรงเห็นคนทั้งหลายนําขาวเปลือก
เกาเปนตนออกจากฉางไปภายนอก จึงตรัสถามอํามาตยวา พนาย นี้
อะไรกัน ? เหลาอํามาตยกราบทูลวา ขาแตพระมหาราชเจา บัดนี้ขาว
เปลือกใหมเปนตนจักเกิดขึ้น คนเหลานี้จึงทิ้งขาวเปลือกเกาเปนตนเสีย
เพื่อจะทําที่วางแกขาวเปลือกใหมเปนตนเหลานั้น.
พระราชาตรัสวา
นี่แนะพนาย เสบียงของพวกหมูพลในตําหนักในฝายหญิงเปนตน ยังเต็ม
บริบูรณอยูหรือ. เหลาอํามาตยกราบทูลวา ขาแตพระมหาราชเจา ยังเต็ม
บริบูรณอยูพระเจาขา. พระราชาตรัสวา นี่แนะพนาย ถาอยางนั้น ทาน
ทั้งหลายจงกอสรางโรงทาน เราจักใหทาน ขาวเปลือกเหลานี้จงอยาได
เสียหายไปโดยไมมีการชวยเหลือเกื้อกูลเลย. ลําดับนั้น อํามาตยผูมีคติใน
ความเห็นผิดคนหนึ่งปรารภวา ขาแตพระมหาราชเจา ทานที่ใหแลวไมมี
ผลดังนี้ แลวจึงกราบทูลพระราชาตอไปวา คนทั้งที่เปนพาลและเปน
บัณฑิต แลนไป ทองเที่ยวไป จักกระทําที่สุดแหงทุกขไดเอง ดังนี้แลว
ทูลหามเสีย. พระราชาทรงเห็นคนทั้งหลายแยงฉางขาวกันแมครั้งที่สอง
แมครั้งที่สาม ก็ตรัสสั่งเหมือนอยางนั้นนั่นแหละ. แมครั้งทีส่ าม อํามาตย
ผูมีคติในความเห็นผิดแมนั้น ก็กลาวคํามีอาทิวา ขาแตพระมหาราชเจา
ทานนี้คนโงบัญญัติ แลวทูลหามพระราชานั้น. พระองคตรัสวา แนะเจา
แมของของเราก็ไมไดเพื่อจะใหหรือ เราจะไดประโยชนอะไรจากพวก
สหายลามกเหลานี้ ทรงเบื่อหนาย จึงสละราชสมบัติออกผนวช เห็นแจงอยู
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ไดกระทําใหแจงพระปจเจกสัมโพธิญาณ. และเมื่อจะทรงติเตียนสหายลามก
ผูนั้น จึงตรัสอุทานคาถานี้.
เนื้อความยอแหงอุทานคาถานั้น มีดังตอไปนี้. สหายนี้ใดชื่อวา
ผูลามก เพราะเปนผูประกอบดวยทิฏฐิลามกอันมีวัตถุ ๑๐ ประการ, ชื่อวา
ผูมักเห็นความฉิบหายมิใชประโยชน เพราะเห็นความฉิบหายมิใชประโยชน
แมของคนเหลาอื่น และเปนผูตั้งมั่นอยูในธรรมอันไมสม่ําเสมอมีกาย
ทุจริตเปนตน กุลบุตรผูใ ครประโยชน พึงงดเวนสหายผูลามกนั้น ผูมัก
เห็นแตความฉิบหายมิใชประโยชน ผูตั้งมั่นอยูในธรรมอันสม่ําเสมอ.
บทวา สย น เสเว ไดแก ไมพึงซองเสพสหายนั้น ดวยอํานาจ
ของตน. ทานอธิบายวา ก็ถาคนอื่นมีอํานาจจะอาจทําอะไรได. บทวา
ปสุต ไดแก ผูขวนขวาย อธิบายวา ผูคิดอยูในอารมณนั้น ๆ ดวยอํานาจ
ทิฏฐิ. บทวา ปมตฺต ไดแก ผูปลอยจิตไปในกามคุณ ๕. อีกอยางหนึ่ง
ไดแก ผูเวนจากการทํากุศลใหเจริญ. ไมพึงซองเสพ ไมพึงคบหา ไม
พึงเขาไปนั่งใกลสหายนั้น คือผูเห็นปานนั้น โดยที่แท พึงเปนผูเดียวเที่ยว
ไปเหมือนนอแรดฉะนั้นแล.
จบพรรณนาปาปสหายคาถา
พรรณนาพหุสสุตคาถา
คาถาวา พหุสฺสุต ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
คําทั้งปวงมีอาทิวา ไดยินวา ในกาลกอนพระปจเจกโพธิสัตว ๘ องค
บวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจากัสสป บําเพ็ญคตปจจาคตวัตรแลว

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 357

อุบัติขึ้นในเทวโลกดังนี้ เปนเชนกับที่กลาวไวแลวในอนวัชชโภชีคาถา
นั่นแหละ, สวนความแปลกกันมีดังตอไปนี้.
พระราชานิมนตใหพระปจเจกสัมพุทธเจาทั้งหลายนั่งแลว จึงตรัส
ถามวา ทานทั้งหลายเปนใคร พระปจเจกสัมพุทธเจาเหลานั้นทูลวา
มหาราชเจา อาตมาทั้งหลายชื่อวาพหุสุตะ. พระราชาทรงดําริวา เรา
ชื่อวาสุตพรหมทัต ยอมไมอิ่มการฟง, เอาเถอะ เราจักฟงธรรมเทศนา
ซึ่งมีนัยอันวิจิตรในสํานักของพระปจเจกสัมพุทธเจาเหลานั้น ครั้นดําริ
แลว ทรงดีพระทัย ถวายน้ําทักษิโณทกแลวทรงอังคาส ในเวลาเสร็จ
ภัตกิจ จึงประทับนั่งในที่ใกลพระสังฆเถระแลวตรัสวา ทานผูเจริญ ขอ
ทานไดโปรดกลาวธรรมกถาเถิด. ทานกลาววา ขอมหาราชเจา จงทรงมี
พระเกษมสําราญ จงมีความสิ้นไปแหงราคะเถิด แลวลุกขึน้ . พระราชา
ทรงดําริวา ทานผูนี้มิไดเปนพหูสูต ทานองคที่สองคงจักเปนพหูสูต,
พรุงนี้เราจักไดฟงธรรมเทศนาอันวิจิตรในสํานักของทาน จึงนิมนตฉัน
ในวันพรุงนี้. พระองคทรงนิมนตจนถึงลําดับแหงพระปจเจกสัมพุทธเจา
ทุกองค ดวยประการอยางนี้. พระปจเจกสัมพุทธเจาแมทั้งหมดนั้น
ก็กลาวบทที่เหลือใหเปนเชนกับองคที่ ๑ ทําบทหนึ่ง ๆ ใหแปลกกัน
อยางนี้วา จงสิ้นโทสะเถิด จงสิ้นโมหะเถิด จงสิ้นคติเถิด จงสิ้นภพเถิด
จงสิ้นวัฏฏะเถิด จงสิ้นอุปธิเถิด แลวก็ลุกขึ้น.
ลําดับนั้น พระราชาทรงดําริวา ทานเหลานี้กลาววา พวกเราเปน
พหูสูต แตทานเหลานั้นไมมีกถาอันวิจิตร ทานเหลานั้นกลาวอะไร จึง
ทรงเริ่มพิจารณาอรรถแหงคําของพระปจเจกสัมพุทธเจาเหลานั้น. ครั้น
เมื่อทรงพิจารณาอรรถของคําวา จงสิ้นราคะเถิด จึงไดทรงทราบวา
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เมื่อราคะสิ้นไป โทสะก็ดี โมหะก็ดี กิเลสอื่น ๆ ก็ดี ยอมเปนอันสิ้นไป
ได ทรงดีพระทัยวา สมณะเหลานี้เปนพหูสูตโดยสิ้นเชิง เหมือนอยางวา
บุรุษผูเอานิ้วมือชี้มหาปฐพีหรืออากาศ ยอมเปนอันชี้เอาพื้นที่ประมาณ
เทาองคุลีเทานั้นก็หามิได โดยที่แท ยอมเปนอันชี้เอามหาปฐพีทั้งสิ้น
อากาศก็เหมือนกัน แมฉันใด พระสมณะเหลานี้ ก็ฉันนั้น เมื่อชี้แจงอรรถ
หนึ่ง ๆ ยอมเปนอันชี้แจงอรรถทั้งหลายอันหาปริมาณมิได. จากนั้น
พระองคทรงดําริวา ชื่อวาในกาลบางคราว แมเราก็จักเปนพหูสูตอยางนั้น
เมื่อทรงปรารถนาความเปนพหูสูตเห็นปานนั้น จึงทรงสละราชสมบัติออก
ผนวช เห็นแจงอยู ไดทรงทําใหแจงพระปจเจกสัมโพธิญาณ แลว
ไดตรัสอุทานคาถานี้.
เนื้อความยอในอุทานคาถานี้มีดังตอไปนี้.
บทวา พหุสฺสุต ความวา พหูสูตมี ๒ อยาง คือปริยัติพหูสูต
ทั้งมวล โดยใจความในพระไตรปฎก และปฏิเวธพหูสูต โดยแทงตลอด
มรรค ผล วิชชา และอภิญญา. ผูม ีอาคมอันมาแลว ชื่อวา ธมฺมธโร
ผูทรงธรรม, อนึ่ง ผูประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม
อันยิ่งใหญ ชื่อวา อุฬาโร ผูยิ่งใหญ. ผูมียุตตปฏิภาณ มีมุตตปฏิภาณ
และมียุตตมุตตปฏิภาณ ชื่อวา ปฏิภาณวา ผูมีปฏิภาณ. อีกอยางหนึ่ง
พึงทราบผูมีปฏิภาณ ๓ อยาง โดยปริยัติ ปริปุจฉาและอธิคม. จริงอยู
ปริยัติยอมแจมแจงแกผูใด ผูนั้นเปนผูมีปริยัติปฏิภาณ แจมแจงในปริยัติ.
การสอบถามยอมแจมแจงแกผูใดซึ่งสอบถามถึงอรรถ ญาณ ลักษณะ ฐานะ
และอฐานะ ผูนั้นเปนผูมีปริปุจฉาปฏิภาณ แจมแจงในการถาม. มรรค
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เปนตนอันผูใดแทงตลอดแลว ผูนนั้ เปนผูมีอธิคมปฏิภาณ แจมแจงใน
การบรรลุ. บุคคลคบมิตรนั้นคือเห็นปานนั้น ผูเปนพหูสูต ทรงธรรม
ผูยิ่งใหญ มีปฏิภาณ. แตนั้นพึงรูทั่วถึงประโยชนมีประการมิใชนอย โดย
ชนิดประโยชนตน ประโยชนผูอื่นและประโยชนทั้งสอง หรือโดยชนิด
ประโยชนปจ จุบัน ประโยชนภายหนาและประโยชนอยางยิ่ง ดวยอานุภาพ
ของมิตรนั้น แตนั้นบรรเทาความกังขา คือบรรเทา ไดแกทําใหพินาศไป
ซึ่งความลังเลสงสัยในฐานะอันเปนที่ตั้งแหงความสงสัย มีอาทิวา ในอดีตกาลอันยาวนาน เราไดมีแลวหรือหนอ เปนผูทํากิจทั้งปวงเสร็จแลว
อยางนี้ พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้นแล.
จบพรรณนาพหุสสุตคาถา
พรรณนาวิภูสัฏฐานคาถา
คาถาวา ขิฑฑ รตึ ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา พระราชาพระนามวา วิภูสกพรหมทัต ในนครพาราณสี
เสวยยาคูหรือพระกระยาหารแตเชาตรู แลวใหชางประดับพระองคดวย
เครื่องประดับนานาชนิด แลวทรงดูพระสรีระทั้งสิ้นในพระฉายใหญ
ไมโปรดสิ่งใด ก็เอาสิ่งนั้นออก แลวใหประดับดวยเครื่องประดับอยางอื่น.
วันหนึ่งเมื่อพระองคทรงกระทําอยางนั้น เวลาเสวยพระกระยาหารเปน
เวลาเที่ยงพอดี. พระองคทรงประดับคางอยู จึงทรงเอาแผนผาพันพระเศียรเสวยแลว เสด็จเขาบรรทมกลางวัน. เมื่อพระองคทรงลุกขึ้นแลว
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ทรงกระทําอยูอยางนั้นนั่นแลซ้ําอีก พระอาทิตยก็ตก. แมวันที่สอง
แมวันที่สามก็อยางนั้น. ครั้นเมื่อพระองคทรงขวนขวายแตการประดับ
ประดาอยูอยางนั้น โรคที่พระปฤษฎางคไดเกิดขึ้น พระองคไดมีพระดําริ
ดังนี้วา พุทโธเอย เราแมเอาเรี่ยวแรงทั้งหมดมาประดับประดาก็ยังไมพอใจ
ในการประดับที่สําเร็จแลวนี้ ทําความดิ้นรนใหเกิดขึ้น ก็ขนึ้ ชื่อวาความ
ดิ้นรนเปนธรรมเปนที่ตั้งแหงการไปอบาย เอาเถอะ เราจักขมความดิ้นรน
เสีย จึงทรงสละราชสมบัติออกผนวช ทรงเห็นแจงอยู ไดทรงทําใหแจง
พระปจเจกสัมโพธิญาณ แลวไดตรัสอุทานคาถานี้.
การเลนและความยินดีในอุทานคาถานั้นไดกลาวมาแลวในเบื้องตน.
บทวา กามสุข ไดแก ความสุขในวัตถุกาม. จริงอยู แมวัตถุกาม
ทั้งหลายทานก็เรียกวาสุข เพราะเปนอารมณเปนตนของความสุข. เหมือน
ดังที่ทานกลาวไววา รูปเปนสุข ตกไปตามความสุข มีอยูดังนี้ . เมื่อเปน
อยางนั้น ไมทําใหพอใจ คือไมทําวาพอละ. ซึง่ การเลน ความยินดี
และความสุขนี้ในโลกพิภพนี้ ไดแก ไมถือเอาการเลนเปนตนนี้อยางนี้วา
เปนที่อิ่มใจ หรือวาเปนสาระ. บทวา อนเปกฺขมาโน ไดแก ผูม ีปกติ
ไมเพงเล็งคือไมมักมาก ไมมีความอยาก เพราะการไมทําใหพอใจนั้น.
ในคําวา วิภูสฏานา วิรโต สจฺจวาที นั้น การประดับมี ๒ อยาง
คือการประดับของคฤหัสถ และการประดับของบรรพชิต. การประดับ
ดวยผาสาฎก ผาโพก ดอกไม และของหอมเปนตน ชื่อวาการประดับ
ของคฤหัสถ การประดับดวยเครื่องประดับคือบาตรเปนตน ชื่อวาการ
ประดับของบรรพชิต. ฐานะที่ประดับก็คือการประดับนั่นเอง. ผูคลาย
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ความยินดีจากฐานะที่ประดับนั้นดวยวิรัติ ๓ อยาง. พึงเห็นเนื้อความ
อยางนี้วา ชือ่ วาผูมีปกติกลาวคําสัตย เพราะกลาวคําจริงแท.
จบพรรณนาวิภูสัฏฐานคาถา
พรรณนาปุตตทารคาถา
คาถาวา ปุตฺตฺจ ทาร ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา โอรสของพระเจาพาราณสี ทรงอภิเษกครองราชสมบัติ
ในเวลายังทรงเปนหนุมอยูทีเดียว. พระองคเสวยสิริราชสมบัติ ดุจพระปจเจกโพธิสัตวที่กลาวแลวในคาถาที่หนึ่ง วันหนึ่งทรงดําริวา เราครอง
ราชสมบัติอยู ยอมกระทําความทุกขใหแกคนเปนอันมาก เราจะประโยชนอะไรดวยบาปนี้ เพื่อตองการภัตมื้อเดียว เอาเถอะ เราจะทําความ
สุขใหเกิดขึ้น จึงทรงสละราชสมบัติออกผนวช เห็นแจงอยู ไดทรง
ทําใหแจงพระปจเจกสัมโพธิญาณแลว ไดตรัสอุทานคาถานี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธนานิ ไดแก รัตนะทั้งหลายมีแกว
มุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ เงินและทอง
เปนตน. บทวา ธฺานิ ไดแก บุพพัณชาติ ๗ ชนิด มีขาวสาลี ขาว
เปลือก ขาวเหนียว ขาวละมาน ขาวฟาง ลูกเดือย และหญากับแก
เปนตน และอปรัณชาติที่เหลือ (มีถวั่ งา เปนตน ). บทวา พนฺธวานิ
ไดแก เผาพันธุ ๔ อยาง มีเผาพันธุคือญาติ เผาพันธุคือโคตร เผาพันธุ
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คือมิตรและเผาพันธุคือศิลป. บทวา ยโถธิกานิ ไดแก ซึ่งตั้งอยูตามเขต
ของตน ๆ. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบพรรณนาปุตตทารคาถา
พรรณนาสังคคาถา
คาถาวา สงฺโค เอโส ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา ในนครพาราณสี ไดมพี ระราชาพระนามวา ปาทโลลพรหมทัต พระองคเสวยยาคูและพระกระยาหารแตเชาตรู แลวทอด
พระเนตรละคร ๓ อยาง ในปราสาททั้ง ๓. การฟอนชื่อวามี ๓ อยาง
คือการฟอนอันมาจากพระราชาองคกอน ๑ การฟอนอันมาจากพระราชา
ตอมา ๑ การฟอนอันตั้งขึ้นในกาลของตน ๑. วันหนึ่ง พระองคเสด็จ
ไปยังปราสาทที่มีนางฟอนสาวแตเชาตรู. หญิงฟอนเหลานั้นคิดวา จักทํา
พระราชาใหยินดี จึงพากันประกอบการฟอน การขับ และการประโคม
เปนที่ประทับใจอยางยิ่ง ประดุจนางอัปสรประกอบถวายแกทาวสักกะผู
เปนจอมเทวดาฉะนั้น. พระราชาไมทรงยินดีดวย ดําริวา นี้ไมนาอัศจรรย
สําหรับคนสาว จึงเสด็จไปยังปราสาทที่มีนางฟอนปูนกลาง. หญิงฟอน
แมเหลานั้นก็ไดกระทําเหมือนอยางนั้นนั่นแหละ. พระองคก็ไมทรงยินดี
เหมือนอยางนั้น แมในหญิงฟอนปูนกลางนั้น จึงเสด็จไปยังปราสาทที่มี
หญิงฟอนเปนคนแก. แมหญิงฟอนเหลานั้นก็ไดกระทําเหมือนอยางนั้น.
พระราชาทรงเห็นการฟอนเสมือนกระดูกเลนแสดง และไดทรงฟงการขับ
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ไมไพเราะ เพราะหญิงฟอนเหลานั้นเปนไปลวง ๒-๓ ชั่วพระราชาแลว
จึงเปนคนแก จึงเสด็จไปยังปราสาทที่มีหญิงฟอนสาว ๆ ซ้ําอีก แลว
เสด็จไปยังปราสาทที่มีหญิงปูนกลางช้ําอีก พระองคทรงเที่ยวไปแมอยางนี้
ดวยประการฉะนี้ ก็ไมทรงยินดีในปราสาทไหน ๆ จึงทรงดําริวา หญิง
ฟอนเหลานี้ ประสงคจะยังเราใหยินดี จึงเอาเรี่ยวแรงทั้งหมดประกอบ
การฟอน การขับ และการประโคม ประดุจนางอัปสรทั้งหลาย ประสงค
จะใหทาวสักกะจอมเทวดาทรงยินดี จึงประกอบถวายฉะนั้น. เรานั้นไม
ยินดีในที่ไหน ๆ ทําใหรกโลก. ก็ขึ้นชื่อวาความโลภนี้ เปนธรรมที่ตั้ง
แหงการไปสูอบาย เอาเถอะ เราจักขมความโลภเสีย จึงสละราชสมบัติ
แลวทรงผนวช เจริญวิปสสนาแลวไดทําใหแจงปจเจกโพธิญาณ จึงได
ตรัสอุทานคาถานี้.
เนื้อความแหงอุทานคาถานั้นวา :- พระราชาทรงชี้แจงเครื่องใช
สอยของพระองคดวยบทวา สงฺโค เอโส นี้. เพราะเครื่องใชสอยนั้น
ชื่อวา สังคะ เพราะเปนที่ของอยูของสัตวทั้งหลาย ดุจชางเขาไป (ติด)
อยูในเปอกตมฉะนั้น. ในบทวา ปริตฺตเมตฺถ โสขฺย นี้ ความสุขชื่อวา
นิดหนอย เพราะอรรถวา ต่ําชา โดยจะตองใหเกิดขึ้นดวยสัญญาวิปริต
ในเวลาใชสอยกามคุณ ๕ หรือโดยนับเนื่องในธรรมอันเปนกามาวจร
คือเปนของชั่วครูเหมือนความสุขในการเห็นการฟอนดวยแสงสวางแหงแสง
ฟาแลบ อธิบายวา เปนไปชั่วคราว. ก็ในบทวา อปฺปสฺสาโท ทุกฺขเมเวตฺถ ภิยโฺ ย นี้ ความยินดีใดที่ตรัสไววา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สุขโสมนัสอาศัยกามคุณ ๕ เหลานี้เกิดขึ้นใด นี้เปนความยินดีในกามทั้งหลาย
ความยินดีนั้น คือทุกข ในความเกี่ยวของนี้ ที่ตรัสไวโดยนัยมีอาทิอยางนี้
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วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็โทษของกามทั้งหลายเปนอยางไร ? ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรในพระศาสนานี้ ยอมเลี้ยงชีวิตดวยฐานะแหงศิลปะ
ใด คือดวยการตีตรา หรือดวยการคํานวณดังนี้ วาดวยการเทียบเคียงกัน
ทุกขนั้นมีนอย ประมาณเทาหยาดน้ํา โดยที่แท ทุกขเทานั้นมีมากยิ่ง
เชนกับน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ในความ
เกี่ยวของนี้ มีความยินดีนอย ทุกขเทานั้นมากยิ่ง. บทวา คโฬ เอโส
ความวา ความเกียวของคือกามคุณ ๕ นี้ เปรียบดังเบ็ด โดยแสดงความ
ยินดีแลวฉุดลากมา. บทวา อิติ ตฺวา มติมา ความวา บุรุษผูมีความรู
คือ เปนบัณฑิต รูอยางนี้แลว พึงละความเกี่ยวของทั้งหมดนั้นแลวเที่ยว
ไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะนั้นแล.
จบพรรณนาสังคคาถา
พรรณนาสันทาลคาถา
คาถาวา สนฺทาลยิตฺวาน ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา ในนครพาราณสี ไดมีพระราชาพระนามวา อนิวัตตพรหมทัต พระราชานั้นเขาสูสงความไมชนะ หรือทรงปรารภกิจอื่นไม
สําเร็จจะไมกลับมา. เพราะฉะนั้น ชนทั้งหลายจึงรูจักพระองคอยางนั้น.
วันหนึ่ง พระองคเสด็จไปพระราชอุทยาน.
ก็สมัยนั้น ไฟปาเกิดขึ้น ไฟนั้นไหมไมเเหงและหญาสดเปนตน
ลามไปไมกลับเลย. พระราชาทรงเห็นดังนั้น จึงทรงทํานิมิตอันมีไฟปาน
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นั้นเปนเครื่องเปรียบใหเกิดขึ้นวา ไฟปานี้ฉันใด ไฟ ๑๑ กองก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ไหมสัตวทั้งปวงลามไปไมกลับมา ทํามหันตทุกขใหเกิดขึ้น.
ชื่อวาเมื่อไร เพื่อใหทุกขนี้หมดสิ้น แมเราก็จะเผากิเลสทั้งหลายไมใหกลับมา
ดวยไฟคืออริมรรคญาณ เหมือนไฟนี้ ไหมลามไปไมพึงหวนกลับมา ฉะนั้น.
แตนั้น พระองคเสด็จไปครูหนึ่ง ไดทรงเห็นชาวประมงกําลังจับ
ปลาในน้ํา ปลาใหญตัวหนึ่งเขาไปถวายในแหของชาวประมงเหลานั้น ได
ทําลายแหหนีไป. ชาวประมงเหลานี้จึงพากันสงเสียงวา ปลาทําลายแห
หนีไปแลว. พระราชาไดทรงสดับคําแมนั้น จึงทรงทํานิมิตอันมีปลานั้น
เปนขอเปรียบเทียบวา ชื่อวาเมื่อไร แมเราก็จะทําลายขายคือตัณหาและ
ทิฏฐิ ดวยอริมรรคญาณ พึงไปไมติดของอยู. พระองคจึงทรงสละ
ราชสมบัติผนวช ปรารภวิปสสนา ไดทรงทําใหเเจงพระปจเจกโพธิญาณ
และไดตรัสอุทานคาถานี้.
ในบทที่สองของคาถานั้น สิ่งที่ทําดวยดายเรียกวา ชาละ. น้ํา
เรียกวา อัมพุ. ชื่อวาอัมพุจารี เพราะเที่ยวไปในน้ํานั้น. คําวา อัมพุจารี
นั้นเปนชื่อของปลา. ปลาในน้ํา ชื่อวา สลิลมั พุจารี. อธิบายวา เหมือน
ปลาทําลายแหไปในแมน้ํานั้น. ในบาทที่สาม สถานที่ที่ถูกไฟไหมเรียกวา
ทัฑฒะ อธิบายวา ไฟยอมไมหวนกลับมายังที่ที่ไหมแลว คือจะมาเกิดที่
นั้นไมได ฉันใด เราก็จะไมหวนกลับมายังสถานที่ คือกามคุณที่ถูกเผา
ไหมดวยไฟคือมรรคญาณ คือจะไมมาในกามคุณนั้นตอไปฉันนั้น. คําที่
เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบพรรณนาสันทาลคาถา
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พรรณนาโอกขิตตจักขุคาถา
คาถาวา โอกฺขิตฺตจกฺขุ ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา ในนครพาราณสี พระราชาพระนามวา จักขุโลลพรหมทัต เปนผูทรงขวนขวายการดูละคร เหมือนพระเจาปาทโลลพรหมทัต.
สวนความแปลกกันมีดังตอไปนี้.
พระเจาปาทโลลพรหมทัตนั้น เปนผูไมสันโดษเสด็จไปในที่นั้น ๆ
สวนพระเจาจักขุโลลพรหมทัตพระองคนี้ ทอดพระเนตรการละครนั้น ๆ
ทรงเพลิดเพลินอยางยิ่ง เสด็จเที่ยวเพิ่มความอยาก โดยผลัดเปลี่ยนหมุน
เวียนทอดพระเนตรการแสดงละคร. ไดยินวา พระองคทรงเห็นภรรยา
ของกุฎมพีนางหนึ่งซึ่งมาดูการแสดง ไดยังความกําหนัดรักใครใหเกิดขึ้น.
แตนั้นทรงถึงความสลดพระทัยขึ้นมา จึงทรงดําริวา เฮอ! เราทําความ
อยากนี้ใหเจริญอยู จักเปนผูเต็มอยูในอบาย เอาละ เราจักขมความอยาก
นั้น จึงออกผนวชแลวไดเห็นแจงอยู ไดกระทําใหแจงพระปจเจกโพธิญาณ
เมื่อจะทรงติเตียนการปฏิบัติแรก ๆ ของพระองค จึงไดตรัสอุทานคาถานี้
อันแสดงคุณซึ่งเปนปฏิปกษตอการปฏิบัตินั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอกฺขิตฺตจกฺขุ แปลวา ผูมีจักษุทอด
ลงเบื้องลาง. ทานอธิบายไววา วางกระดูกคอ ๗ ขอไวโดยลําดับแลว
เพงดูชั่วแอก เพื่อจะดูสิ่งที่ควรเวนและสิ่งที่ควรจะถือเอา. แตไมใชเอา
กระดูกคางจรดกระดูกหทัย เพราะเมื่อเปนอยางนั้น ความเปนผูมีจักษุ
ทอดลงก็ยอมจะไมเปนสมณสารูป.
บทวา น จ ปาทโลโล ความวา ไมเปนเหมือนคนเทาคัน โดย
ความเปนผูใครจะเขาไปทามกลางคณะ ดวยอาการอยางนี้ คือเปนคนที่ ๒
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ของคนคนเดียว เปนคนที่ ๓ ของคน ๒ คน คือเปนผูงดเวนจากการ
เที่ยวจาริกไปนานและเที่ยวจาริกไปไมกลับ.
บทวา คุตฺตินฺทฺริโย ความวา เปนผูมีอินทรียอันคุมครองดวย
อํานาจอินทรียที่เหลือดังกลาวแลว เพราะบรรดาอินทรียทั้ง ๖ ในที่นี้
ทานกลาวมนินทรียไวเปนแผนกหนึ่งตางหาก.
บทวา รกฺขิตมานสาโน ความวา มานสาน ก็คือ มานส นั่นเอง.
ชื่อวา ผูรักษาใจ เพราะรักษาใจนั้นไวได. ทานอธิบายวา เปนผูรักษา
จิตไวไดโดยประการที่ไมถูกกิเลสปลน. บทวา อนวสฺสุโต ความวา ผู
เวนจากการถูกกิเลสรั่วรดในอารมณนั้น ๆ ดวยกายปฏิบัตินี้.
บทวา อปริฑยฺหมาโน ไดแก ไมถูกไฟกิเลสเผา. อีกอยางหนึ่ง
ไดแก ไมถูกกิเลสรั่วรดภายนอก ไมถูกไฟกิเลสเผาในภายใน. คําที่เหลือ
มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบพรรณนาโอกขิตตจักขุคาถา
พรรณนาปาริจฉัตตกคาถา
คาถาวา โอหารยิตฺวา ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา ในนครพาราณสี มีพระราชาอีกองคพระนามวา จาตุมาสิกพรหมทัต เสด็จไปเลนอุทยานทุก ๆ ๔ เดือน วันหนึ่ง พระองค
เสด็จเขาไปยังอุทยาน ในเดือนกลางของฤดูคิมหันต ทรงเห็นตนทองหลาง
ดารดาษดวยใบ มีกิ่งและคาคบประดับดวยดอก ที่ประตูอุทยาน ทรงถือ
เอาหนึ่งดอกแลวเสด็จเขาไปยังอุทยาน.
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ลําดับนั้น อํามาตยคนหนึ่งผูอยูบนคอชาง คิดวา พระราชาทรง
ถือเอาดอกชั้นเลิศไปแลว จึงไดถือเอาหนึ่งดอกเหมือนกัน. หมูพล
ทั้งหมดตางไดถือเอาโดยอุบายเดียวกัน. พวกที่ไมชอบดอก แมใบก็ถือ
เอาไป.
ตนไมนั้นไมมีใบและดอก ไดมีอยูสักวาลําตนเทานั้น. เวลาเย็น
พระราชาเสด็จออกจากอุทยาน ทรงเห็นดังนั้น จึงทรงดําริวา ทําไมคน
จึงทํากับตนไมนี้ ตอนเวลาที่เรามา ตนไมนี้ยังประดับดวยดอก เชนกับ
แกวประพาฬที่ระหวางกิ่งอันมีสีดุจแกวมณี มาบัดนี้ กลับไมมีใบและดอก
เมื่อกําลังทรงดําริอยูก็ไดทอดพระเนตรเห็นตนไมไมมีดอก มีใบสะพรัง่
ในที่ไมไกลตนทองหลางนั้นเอง และพระองคครั้นทรงเห็นแลว ไดมี
พระดําริดังนี้วา ตนไมนี้เปนที่ตั้งแหงความอยากไดของชนเปนอันมาก
เพราะมีกิ่งเต็มดวยดอก ดวยเหตุนั้น จึงถึงความพินาศไปโดยครูเดียว
เทานั้น สวนตนไมอื่นตนนี้ คงตั้งอยูเหมือนเดิม เพราะไมเปนที่ตั้งแหง
ความอยากได ก็ราชสมบัตินี้เลา ก็เปนที่ตั้งแหงความอยากได เหมือน
ตนไมมีดอกฉะนั้น สวนภิกขุภาวะไมเปนที่ตั้งแหงความอยากได เหมือน
ตนไมที่ไมมีดอก. เพราะฉะนั้น ตราบใด ที่ราชสมบัติแมนี้ยังไมถูกชิง
เหมือนตนไมนี้ ตราบนั้น เราจะนุงหมผากาสาวะบวช เหมือนตนทองหลางตนอื่นนี้ที่ไมมีใบดารดาษอยูฉะนั้น. พระองคจึงทรงสละราชสมบัติ
ผนวช ทรงเห็นแจงอยู ไดกระทําใหแจงพระปจเจกโพธิญาณ แลวไดตรัส
อุทานคาถานี้.
บรรดาบทเหลานั้น บาทคาถาวา กาสายวตฺโถ อภินิกฺขมิตฺวา นี้
พึงทราบเนื้อความอยางนี้วา เสด็จออกจากตําหนักเปนผูนุงหมผากาสายะ.
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คําที่เหลืออาจรูแจงไดโดยนัยดังกลาวแลวแล เพราะเหตุนั้น จึงไมตอง
กลาวใหพิสดาร.
จบพรรณนาปาริจฉัตตกคาถา
จบวรรคที่ ๓
พรรณนารสเคธคาถา
คาถาวา รเสสุ ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา พระเจาพาราณสีองคหนึ่ง อันบุตรอํามาตยทั้งหลายหอม
ลอมอยูในอุทยาน ทรงเลนอยูในสระโบกขรณีอันมีแผนศิลา. พอครัว
ของพระองคเอารสของเนื้อทุกชนิดมาหุงอันตรภัต (อาหารวาง) อันปรุง
อยางดีเยี่ยม ประดุจอมฤตรสแลวนอมเขาไปถวาย. พระองคทรงคิดใน
รสนั้น ไมทรงประทานอะไร ๆ แกใคร ๆ เสวยเฉพาะพระองคเทานั้น.
ทรงเลนน้ําอยู จึงเสด็จออกไปในเวลาพลบค่ําเกินไป แลวรีบ ๆ เสวย.
บรรดาคนที่พระองคเคยเสวยรวมดวยในกาลกอนนั้น พระองคมิไดทรง
ระลึกถึงใคร ๆ. ครั้นภายหลัง ทรงยังการพิจารณาใหเกิดขึ้น ทรงทราบ
วา โอ ! เราถูกความอยากในรสครอบงํา ลืมชนทั้งปวงเสีย บริโภค
เฉพาะคนเดียวนั้น ไดกระทํากรรมอันลามกแลว เอาเถอะ เราจักขม
ความอยากในรสนั้น ครั้นทรงดําริแลวจึงสละราชสมบัติผนวช เจริญ
วิปสสนากระทําใหแจงพระปจเจกโพธิญาณ เมื่อจะทรงติเตียนการปฏิบัติ
อันมีในกอนของพระองค จึงไดตรัสอุทานคาถานี้ อันแสดงคุณตรงกัน
ขามกับการปฏิบัตินั้น.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา รเสสุ ไดแก ในของควรลิ้มอันตาง
ตัวรสเปรี้ยว รสหวาน รสขม รสเผ็ด รสเค็ม รสแสบ และรสฝาด
เปนตน. บทวา เคธ อกร แปลวา ไมกระทําความอยากได อธิบายวา
ไมยังตัณหาใหเกิดขึ้น.
บทวา อโลโล ไมหมกมุนในความวิเศษของรสทั่งหลายอยางนี้วา
เราจักลิ้มสิ่งนี้ เราจักลิม้ สิ่งนี้.
บทวา อนฺโปสี ไดแก ผูเวนจากสัทธิวิหาริกที่จะตองเลี้ยงดู
เปนตน อธิบายวา เปนผูสันโดษดวยเหตุสักวาทรงรางกายไว. อีกอยาง
หนึ่ง อธิบายวา ชื่อวาผูไมเลี้ยงดูคนอื่น เพราะไมเปนเหมือนเมื่อกอน
ที่เรามีปกติกระทําความอยากในรสทั้งหลายในอุทยาน เลี้ยงคนอื่น ละ
ตัณหาอันเปนเหตุใหโลภกระทําความอยากในรสทั้งหลายนั้นเสีย แลวไม
ทําอัตภาพอื่นซึ่งมีตัณหาเปนมูลรากใหบังเกิดตอไป. อีกอยางหนึ่ง ใน
บทนี้มีเนื้อความดังนี้วา กิเลสทั้งหลายเรียกวาอัญญะ เพราะอรรถวา ยัง
อัตภาพใหเกิด, ชื่อวา อันญญโปสี เพราะไมเลี้ยงดูกิเลสเหลานั้น.
บทวา สปทานจารี ไดแก มีปกติเที่ยวไปไมแวะออก (นอกทาง)
คือมีปกติเที่ยวไปโดยลําดับ อธิบายวา ไมละลําดับเรือน เขาไปบิณฑบาต
ติดตอกันไป ทั้งตระกูลมั่งคั่งและตระกูลเข็ญใจ.
บทวา กุเล กุเล อปฺปฏิพทฺธจิตโต ไดแก มีจิตไมของอยูใน
ตระกูลกษัตริยเปนตนตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ดวยอํานาจกิเลส, อธิบายวา
เปนผูใหมอยูเปนนิตย อุปมาดังพระจันทร. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลว
นั่นแล.
จบพรรณนารสเคธคาถา
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พรรณนาอาวรณคาถา
คาถาวา ปหาย ปฺจาวรณานิ ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา พระราชาองคหนึ่งในนครพาราณสี เปนผูไดปฐมฌาน.
เพื่อจะทรงอนุรักษฌานนั้น พระองคจึงทรงละราชสมบัติออกผนวช เห็น
แจงอยู จึงทรงบรรลุพระปจเจกโพธิญาณ เมื่อจะทรงแสดงปฏิปตติสัมปทา
ของพระองค จึงไดตรัสอุทานคาถานี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฺจาวรณานิ ไดแก นิวรณ ๕ นั่นเอง.
นิวรณ ๕ นัน้ โดยใจความ ไดกลาวไวแลวใน อุรคสูตร. ก็เพราะเหตุ
ที่นิวรณเหลานั้นกั้นจิตไว เหมือนหมอกเปนตนกั้นดวงจันทรและดวง
อาทิตยฉะนั้น จึงเรียกวาเปนเครื่องกั้นจิต. อธิบายวา พึงละ คือละขาด
ซึ่งนิวรณเหลานั้น ดวยอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิ.
บทวา อุปกฺกิเลเส ไดแก อกุศลธรรมซึ่งเขาไปเบียดเบียนจิต.
อีกอยางหนึ่ง ไดแก อภิชฌาเปนตนซึ่งกลาวไวในวัตโถปมสูตรเปนตน.
บทวา พฺยปนุชฺช แปลวา บรรเทา อธิบายวา ละขาดดวย
วิปสสนาและมรรค. บทวา สพฺเพ ไดแก ไมเหลือ. บุคคลผูถึงพรอมดวย
สมถวิปสสนาอยางนี้ ชือ่ วา ผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัย เพราะละ
ทิฏฐินิสัยไดแลวดวยปฐมมรรค, ตัดโทษคือความเสนหา อธิบายวา
ตัณหาและราคะอันเปนไปในไตรธาตุ ดวยมรรคที่เหลือ. จริงอยู ความ
เสนหาเทานั้นทานเรียกวา สิเนหโทษ เพราะเปนปฏิปกษตอคุณ. คําที่
เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบพรรณนาอาวรณคาถาน
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พรรณนาวิปฏฐิคาถา
คาถาวา วิปฏิกตฺวาน ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร.
ไดยินวา พระราชาองคหนึ่งในนครพาราณสี ไดเปนผูไดจตุตถฌาน. แมพระราชานั้น เพื่อจะอนุรักษฌาน ก็ทรงสละราชสมบัติออก
ผนวช เห็นแจงอยู ไดทรงทําใหเเจงปจเจกโพธิญาณ เมื่อจะทรงแสดง
ปฏิปตติทิสัมปทาของพระองค จึงไดตรัสอุทานคาถานี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิปฏ ิกตฺวาน แปลวา กระทําไวขาง
หลัง อธิบายวา ทิ้ง คือละ. บทวา สุขฺจ ทุกขฺ  ไดแก ความยินดี
และความไมยินดีทางกาย. บทวา โสมนสฺสโทมนสฺส ไดแก ความยินดี
และความไมยินดีทางใจ. บทวา อุเปกฺข ไดแก อุเบกขาในจตุตถฌาน.
บทวา สมถ ไดแก สมาธิในจตุตถฌานเทานั้น. บทวา วิสุทฺธ ความวา
ชื่อวา บริสุทธิ์ยิ่ง เพราะพนจากธรรมอันเปนขาศึก ๙ ประการ คือ
นิวรณ ๕ และวิตก วิจาร ปติ สุข อธิบายวา ปราศจากอุปกิเลส ดุจ
ทองคําอันขัดแลว.
สวนวาจารวบรวมความมีดังตอไปนี้. กระทําสุขและทุกขในกาล
กอนเทานี้ไวขางหลัง อธิบายวา กระทําทุกขไวขางหลังในอุปจารแหง
ปฐมฌาน กระทําสุขไวขางหลังในอุปจารแหงตติยฌาน. นํา จ อักษรที่
กลาวไวเบื้องตนกลับไปไวเบื้องปลาย สําเร็จรูปวา โสมนสฺส โทมนสฺสฺจ
วิปฏิกตฺวาน ปุพฺเพว ทําโสมนัส และโทมนัสกอน ๆ ไวขางหลัง ดังนี้.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงแสดงวา ทําโสมนัสไวขางหลังในอุปจารแหงจตุตถฌาน และทําโทมนัสไวขางหลังในอุปจารแหงทุติยฌาน. จริงอยู ฌาน
เหลานั้นเปนฐานสําหรับละโสมนัสและโทมนัสโดยออม. แตเมื่อวาโดยตรง
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ปฐมฌานเปนฐานสําหรับละทุกข ทุติยฌานเปนฐานสําหรับละสุข จตุตถฌานเปนฐานสําหรับละโสมนัส. เหมือนดังที่ทานกลาวไววา คําทั้งปวง
มีอาทิวา พระโยคีเขาถึงฌานที่หนึ่งอยู ทุกขินทรียที่เกิดขึ้นแลวในฌาน
ที่หนึ่งนี้ ยอมดับสิ้นเชิง. กระทําทุกขโทมนัสและสุขไวขางหลังในฌาน ๓
มีปฐมฌานเปนตน ชื่อวา ในกาลกอน ฉันใด ในที่นี้ก็ฉันนั้น กระทํา
โสมนัสไวขางหลังในจตุตถฌาน ไดอุเบกขาและสมถะอันบริสุทธิ์ดวย
ปฏิปทานี้ แลวพึงเที่ยวไปผูเดียว. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลว ฉะนี้แล
จบพรรณนาวิปฏฐิคาถา
พรรณนาอารัทธวีริยคาถา
คาถาวา อารทฺธวีรโิ ย ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา พระราชาปจจันตประเทศองคหนึ่ง มีทหารหนึง่ พันเปน
กําลัง เปนผูมีราชสมบัติเพียงเล็กนอย แตเปนผูมีพระปญญามาก. วันหนึ่ง
พระองคทรงดําริวา เราเปนผูมีราชสมบัตินอยก็จริง แตถงึ อยางนั้น
เรามีปญญาอาจสามารถเพื่อยึดเอาชมพูทวีปทั้งสิ้นได จึงทรงสงทูตไปยัง
พระราชาใกลเคียงวา ภายใน ๗ วันพระเจาสามันตราชจงมอบราชสมบัติใหแกเรา หรือวาจะทําการรบกับเรา.
จากนั้น พระองคก็ใหประชุมเหลาอํามาตยของพระองคแลวตรัสวา
เรายังมิไดบอกกลาวทานทั้งหลายเลย กระทํากรรมไปโดยพลการ เรา
สงสารอยางนี้ไปใหแกพระราชาโนนแลว เราควรกระทําอยางไร. เหลา
อํามาตยกราบทูลวา ขาแตมหาราช พระองกอาจใหทูตนั้นกลับไดหรือ
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พระเจาขา. พระราชาตรัสวา ไมอาจ ทูตจักไปแลว. อํามาตยกราบทูล
วา ถาเมื่อเปนอยางนั้น พระองคไดทรงทําพวกขาพระบาทใหพินาศเสีย
แลว เพราะการตายดวยศัสตราของคนอื่นลําบาก เอาเถิดพวกขาพระบาท
จะฆากันและกันตาย จะฆาตัวตาย จะแขวน (คอตาย) จะกินยาพิษ (ตาย).
บรรดาอํามาตยเหลานั้นคนหนึ่ง ๆ พรรณนาเฉพาะความตายเทานั้น ดวย
ประการอยางนี้.
ลําดับนั้น พระราชาจึงตรัสวา เราจะประโยชนอะไรดวยอํามาตย
เหลานี้ นี่แนะพนาย ทหารทั้งหลายของเรามีอยู. ลําดับนั้น ทหารพันคน
ก็ลุกขึ้นกราบทูลวา ขาแตมหาราช ขาพระบาทเปนทหาร ขาแตมหาราช
ขาพระบาทเปนทหาร. พระราชาทรงดําริวา เราจักทดลองทหารเหลานี้
จึงรับสั่งใหจัดแจงเชิงตะกอนใหญแลวตรัสวา นี่แนะพนาย เรื่องนี้เรา
กระทําลงไปดวยความผลุนผลัน อํามาตยทั้งหลายคัดคานเราเรื่องนั้น เรา
นั้นจักเขาสูเชิงตะกอน ใครจักเขาไปกับเรา ใครจะเสียสละชีวิตเพื่อเรา.
เมื่อตรัสอยางนี้แลว ทหาร ๕๐๐ คนก็ลุกขึ้นกราบทูลวา ขาแตมหาราช
พวกขาพระบาทจักเขาไปพระเจาขา.
ลําดับนั้น พระราชาจึงตรัสกะทหารอีก ๕๐๐ คนนอกนี้วา พอ
ทั้งหลาย บัดนี้ทานทั้งหลายจักทําอะไร. ทหารเหลานั้นกราบทูลวา ขาแต
มหาราช นี้มิใชการกระทําเยี่ยงลูกผูชาย อันนี้เปนจริยาของผูหญิง
อีกอยางหนึ่ง มหาราชก็ไดสงทูตไปแกพระราชาฝายขาศึกแลว พวก
ขาพระบาทนั้นจักรบกับพระราชานั้นจนตาย. แตนั้นพระราชาจึงตรัสวา
พวกทานบริจาคชีวิตเพื่อเรา จึงจัดกองทัพอันประกอบดวยองค ๕ อัน
ทหารพันคนนั้นหอมลอม เสด็จไปประทับนั่งในเขตแดนแหงราชอาณาจักร.
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พระราชาฝายขาศึกนั้น ไดทรงสดับเรื่องราวนั้น ทรงพระพิโรธ
วา ชะชา ! พระราชานอย ๆ นั้น ไมเพียงพอแมเเกทาสของเรา จึงพา
หมูพลทั้งปวงออกไปเพื่อจะสูรบ.
พระราชานอยนั้นทรงเห็นพระราชาฝายขาศึกยกออกมา จึงตรัส
กะหมูพลวา นี่แนะพอทั้งหลาย พวกทานมีไมมาก ทานทั้งหมดจงรวมกัน
ถือดาบและโล รีบไปตรงหนาพระราชานี้. ทหารเหลานั้นไดกระทํา
เหมือนอยางนั้น.
ที่นั้น กองทัพของพระราชานั้น ไดแยกออกเปนสองฝายใหระหวาง
ทหารเหลานั้น จึงจับเปนพระราชานั้นได แลวถวายแกพระราชาของตน
ผูเสด็จมาดวยหวังพระทัยวา จักฆาพระรานั้น. พระราชาฝายขาศึก
ทูลขออภัยพระราชานอยนั้น. พระราชาทรงใหอภัยแกพระราชาฝายขาศึก
แลวใหทรงกระทําการสบถ ทรงทําไวในอํานาจของพระองคแลวทรงมุง
เขาหาพระราชาอื่นพรอมกับพระราชาฝายขาศึกนั้น ทรงตั้งอยูในเขตแดนแหงราชอาณาจักรของพระราชานั้นแลวทรงสงสารไปวา จะให
ราชสมบัติแกเราหรือวาจะรบ. พระราชานั้นทรงสงสารมาวา หมอมฉัน
ยอมทนไมไดแมแตการรบครั้งเดียว แลวมอบถวายราชสมบัติ. พระราชา
นอยทรงจับพระราชาทั้งปวงไดโดยอุบายนี้ แลวไดทรงจับเอาแมพระเจาพาราณสีไวในภายใน.
พระราชานอยนั้น อันพระราชา ๑๐๑ องคหอมลอม ทรง
ครอบครองราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้น จึงทรงดําริวา เมื่อกอนเราเปน
พระราชานอย แตบัดนี้ เราเปนพระราชาผูเปนใหญแหงมณฑลใน
ชมพูทวีปทั้งสิ้น เพราะญาณสมบัติของตน ก็ญาณของเรานั้นแลประกอบ
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ดวยความเพียรอันเปนโลกิยะ ยอมไมเปนไปเพื่อความหนาย เพื่อคลาย
กําหนัด ไฉนหนอ เราพึงแสวงหาโลกุตรธรรมดวยญาณนี้.
ลําดับนั้น พระองคจึงทรงมอบราชสมบัติแกพระเจาพาราณสี และ
ตั้งบุตรและทาระไวในชนบทของพระองค ทรงละสิ่งทั้งปวง เสด็จออก
ผนวช ปรารภวิปสสนาแลวทําใหแจงพระปจเจกโพธิญาณ เมื่อจะทรง
แสดงวิริยสมบัติของพระองค จึงไดตรัสอุทานคาถานี้.
ในอุทานคาถานั้น พึงทําวิเคราะหดังตอไปนี้. ชื่อวาผูปรารภ
ความเพียรเพราะมีความเพียรอันปรารภแลว. ดวยบทนี้ทรงแสดงถึงความ
ทีพระองคเปนผูมีความเพียรใหญ. พระนิพพานทานเรียกวา ปรมัตถะ
การบรรลุพระนิพพานนั้น ชื่อวาปรมัตถปตติ. เพื่อบรรลุพระนิพพาน
อันชื่อวาปรมัตถะนั้น. ดวยบทนี้ ทรงแสดงถึงผลที่พึงบรรลุดวยการ
ปรารภความเพียรนั้น.
ดวยบทวา อลีนจิตฺโต นี้ ทรงแสดงถึงความไมหดหูของจิตและ
เจตสิกซึ่งมีความเพียรเปนผูอุปถัมภ. ดวยบทวา อกุสีตวุตฺติ นี้ ทรงแสดง
ถึงการไมจมลงแหงกาย ในการยืนและการจงกรมเปนตน.
ดวยบทวา ทฬฺหนิกฺกโม นี้ ทรงแสดงถึงความเพียรที่เริ่มตั้งไว
ซึ่งเปนไปอยางนี้วา กาม ตโจ จ นหารุ จ จะเหลือแตหนังและเอ็นก็
ตามดังนี้. ซึง่ บุคคลเริ่มตั้งไวในอนุบุพสิกขาเปนตน ทานเรียกวา กระทํา
ใหแจงปรมัตถสัจจะดวยกาย. อีกอยางหนึ่ง ดวยบทวา ทฬฺหนิกฺกโม นี้
ทรงแสดงถึงความเพียรอันสัมปยุตดวยมรรค. ก็ความเพียรนั้น ชื่อวามัน
เพราะถึงความบริบูรณแหงการอบรม ชื่อวาเปนเครื่องกาวออก เพราะ
ออกจากปฏิปกษโดยประการทั้งปวง เพราะฉะนั้น แมบุคคลผูพรอมพรั่ง
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ดวยความเพียรนั้น ทานเรียกวา ทัฬหนิกมะ เพราะมีความเพียรเครื่อง
กาวออกอันมั่น.
บทวา ถามพลูปปนฺโน ไดแก ผูประกอบดวยกําลังแรงกายและ
กําลังญาณในขณะมรรค. อีกอยางหนึ่ง ไดแก ผูประกอบดวยพละกําลังอัน
เปนเรี่ยวแรง ทานอธิบายวา เปนผูประกอบดวยกําลังญาณอันมั่นคง.
ดวยบทวา ถามพลูปปนฺโน นี้ ทานแสดงถึงความประกอบพรอม
ดวยวิปสสนาญาณแหงความเพียรนั้น จึงทําปธานคือความเพียรเครื่อง
ประกอบใหสําเร็จ. อีกอยางหนึ่ง พึงประกอบบาททั้ง ๓ ดวยความเพียร
อันเปนชั้นตน ชั้นกลางและชั้นสูง. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวแล.
จบพรรณนาอารัทธวีริยคาถา
พรรณนาปฏิสัลลานคาถา
คาถาวา ปฏิสลฺลาน ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
การเกิดขึ้นแหงคาถานี้ เหมือนดังอาวรณคาถาไมมีความพิเศษไร ๆ.
สวนพรรณนาอรรถแหงคาถานี้มีความวา การกลับเฉพาะจากหมูสัตวและ
สังขารนั้น ๆ หลีกเรนอยู ชื่อวา ปฏิสลั ลานะ ไดแก ความเปนผูมีปกติ
เสพ ณ สวนสุดขางหนึ่ง คือความเปนผูเดียว ไดแก กายวิเวก สงัดกาย.
จิตตวิเวก สงัดจิต ทานเรียกวา ฌาน เพราะเผากิเลสดังขาศึกและ
เพราะเขาไปเพงอารมณและลักษณะ.
ในคําวา ฌาน นั้น สมาบัติ ๘ เรียกวา ฌาน เพราะเผากิเลสดังขาศึก
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มีนิวรณเปนตน และเพราะเขาไปเพงอารมณมีกสิณเปนตน. วิปสสนา
มรรค ผล ก็ เรียกวา ฌาน เพราะเผากิเลสดังขาศึกมีสัตตสัญญาความสําคัญ
วาสัตวเปนตน และเพราะเขาไปเพงลักษณะ. แตในที่นี้ทานประสงค
เอาอารัมมณูปนิชฌานการเขาไปเพงอารมณเทานั้น. ไมละ คือไมทิ้ง ไดแก
ไมสละ การหลีกเรนและฌานนั้น ดวยอาการอยางนั้น. บทวา ธมฺเมสุ
ไดแก ในธรรมคือเบญจขันธเปนตนอันเขาถึงวิปสสนา. บทวา นิจฺจ
แปลวา ติดตอ คือไปเสมอ ๆ ไดแก ไมเกลื่อนกลนแลว.
บทวา อนุธมฺมจารี ไดแก ประพฤติวิปสสนาธรรมอันไปแลว
เนือง ๆ โดยปรารภธรรมนั้น ๆ เปนไป. อีกอยางหนึ่ง อีกอยางหนึ่ง ในบทวา ธมฺเมสุ
นี้ โลกุตรธรรม ๙ ชื่อวา ธรรม. ชือ่ วา อนุธรรม เพราะธรรมอัน
อนุโลมแกธรรมเหลานั้น. คําวา อนุธรรม นี้ เปนชื่อของวิปสสนา.
ในคาถานั้น ควรจะกลาววา ธมฺมาน นิจฺจ อนุธมฺมจารี มีปกติ
ประพฤติธรรมอนุโลมแกธรรมเปนนิจ แตเพื่อสะดวกในการประพันธ
คาถา จึงเปนอันกลาววา ธมฺเมสุ เพราะความเปนผูฉลาดในเรื่องวิภัตติ.
ในบทวา อาทีนว สมฺมสิตา ภเวสุ นี้ พึงทราบวาจาประกอบ
ความอยางนี้วา พิจารณาเห็นโทษมีอาการไมเที่ยงเปนตนในภพทั้ง ๓ ดวย
วิปสสนากลาวคือความเปนผูมีปกติประพฤติอันเปนอนุโลมนั้น พึงกลาว
วา เปนผูบรรลุดวยปฏิปทา คือวิปสสนาอันถึงยอดแหงกายวิเวกและ
จิตตวิเวกนี้ดวยอาการอยางนี้ พึงเปนผูเดียวเที่ยวไป.
จบพรรณนาปฏิสลั ลานคาถา
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พรรณนาตัณหักขยคาถา
คาถาวา ตณฺหกฺขย ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา พระเจาพาราณสีองคหนึ่งกระทําประทักษิณพระนคร
ดวยราชานุภาพอันใหญยิ่ง. คนทั้งหลายผูมีหทัยรําพึงถึงความงามแหง
พระสรีระของพระราชานั้น แมไปขางหนา ก็ยังกลับมาแหงนดูพระองค
แมไปขางหลังก็ดี ไปทางขางทั้งสองก็ดี ก็ยังหันกลับมาแหงนดูพระองค.
ก็ตามปกติทีเดียวชาวโลกไมอิ่มในการดูพระพุทธเจา และในการดู
พระจันทรเพ็ญ มหาสมุทรและพระราชา.
ครั้งนั้น ฝายภรรยาของกุฎมพีนางหนึ่ง อยูในปราสาทชั้นบนไดเปด
หนาตางยืนแลดูอยู. พระราชาทรงเห็นนางนั้น มีพระทัยปฏิพัทธรักใคร
จึงสั่งอํามาตยวา แนะพนาย เธอจงรูวา หญิงนี้มีสามีหรือไมมีสามีเทานั้น.
อํามาตยนั้นรูแลว จึงกราบทูลวา ขอเดชะ หญิงนี้มีสามีพระเจาขา.
ที่นั้น พระราชาจึงทรงดําริวา หญิงฟอนรําสองหมื่นนางเหลานี้
เปรียบปานดังนางเทพอัปสร ยังเราคนเดียวเทานั้นใหอภิรมย บัดนี้ เรา
นั้นไมยินดีหญิงแมเหลานี้ มาทําตัณหาใหเกิดขึ้นในหญิงของชายอื่น
ตัณหานั้นเกิดขึ้นแลว ยอมคราไปสูอบายถายเดียว ดังนี้ ทรงเห็นโทษ
ของตัณหาแลว ทรงดําริวา จักขมตัณหานั้น จึงละทิ้งราชสมบัติผนวช
ทรงเห็นแจงอยู จึงไดกระทําใหแจงพระปจเจกโพธิญาณ แลวไดตรัส
อุทานคาถานี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตณฺหกฺขย ไดแก พระนิพพาน อีก
อยางหนึ่ง ไดแกความไมเปนไปแหงตัณหาซึ่งมีโทษอันเห็นแลวอยางนั้น.
บทวา อปฺปมตฺโต ไดแก มีปกติกระทําโดยติดตอ คือมีปกติ
กระทําโดยเคารพ.
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บทวา อเนลมูโค ไดแก ผูไมมีน้ําลายที่ปาก. อีกอยางหนึ่ง
ไดแก ไมเปนคนบาและคนใบ ทานอธิบายวา เปนบัณฑิตเปนผูเฉียบ
แหลม.
ชื่อวา ผูมีสุตะ เพราะมีสุตะอันยังหิตสุขใหถึงพรอม ทานอธิบายวา
เปนผูสมบูรณดวยปริยัติ.
บทวา สติมา ไดแก เปนผูระลึกถึงสิ่งที่ไดกระทําไวนานเปนตนได.
บทวา สงฺขาตธมฺโม ไดแก ผูม ีธรรมอันกําหนดรูแลวดวยการ
เขาไปพิจารณาธรรม.
บทวา นิยโต ไดแก ผูถึงความเปนผูเที่ยงดวยอริยมรรค
บทวา ปธานวา ไดแก ผูถึงพรอมดวยความเพียรเปนเครื่องตั้ง
ไวโดยชอบ. พึงประกอบปาฐะนี้โดยนอกลําดับ.
ผูประกอบดวยธรรมมีความไมประมาทเปนตนเหลานั้น ดวย
ประการอยางนี้นั่นแล เปนผูมีปธานความเพียรดวยปธานความเพียรอัน
ใหถึงความแนนอน เปนผูเที่ยงแทแลวโดยความแนนอนที่ถึงพรอมดวย
ปธานความเพียรนั้น แตนั้น ชื่อวาเปนผูมีธรรมอันพิจารณาเสร็จแลว
เพราะไดบรรลุพระอรหัต. จริงอยู พระอรหันตทั้งหลายทานเรียกวา
ผูมีธรรมอันพิจารณาเสร็จแลว เพราะไมมีธรรมที่จะตองพิจารณาอีก.
เหมือนดังที่ทานกลาววา ผูใดเปนผูมีธรรมอันพิจารณาแลว ผูใดยังเปน
พระเสขะ และผูใดยังเปนปุถุชน ในพระศาสนานี้ดังนี้. คําที่เหลือมีนัย
ดังกลาวแลวเชนเดียวกันแล.
จบพรรณนาตัณหักขยคาถา
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พรรณนาสีหทิคาถา
คาถาวา สีโหว ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา อุทยานของพระเจาพาราณสีองคหนึ่ง มีอยูใ นที่ไกล
พระองคทรงลุกขึ้นแตเชาตรูเสด็จไปอุทยาน ในระหวางทางเสด็จลงจาก
พระยานเสด็จเขาไปยังที่ที่มีน้ําดวยหวังพระทัยวา จักชําระลางพระพักตร.
ก็ในถิ่นนั้น มีนางสีหะคลอดลูกสีหะแลวตนก็ไปหาเหยื่อ. ราชบุรุษเห็น
ลูกสีหะนั้นแลวจึงกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ลูกสีหะ พระเจาขา
พระราชาทรงดําริวา เขาวาสีหะไมกลัวใคร เพื่อจะทดลองลูกสีหะนั้น
จึงใหตีกลองเปนตนขึ้น ลูกสีหะแมไดยินเสียงนั้น ก็ยังนอนอยูอยางนั้น
แหละ เมื่อเปนเชนนั้น พระราชาจึงทรงตีกลองจนถึงครั้งที่สาม ในครั้ง
ที่สาม ลูกสีหะนั้นยกศีรษะขึ้นแลดูบริษัททั้งหมด แลวก็นอนอยูเหมือน
อยางนั้นนั่นแหละ.
ลําดับนั้น พระราชาจึงตรัสวา พวกเราจงไปตราบเทาที่แมของมัน
ยังไมมา เมือ่ กําลังเสด็จไปก็ทรงดําริวา ลูกสีหะแมเกิดในวันนั้น ก็ไม
สะดุง ไมกลัว ชื่อวากาลไรเลา แมเราก็พึงทิ้งความสะดุง คือตัณหาและ
ทิฏฐิ แลวไมสะดุง ไมกลัว.
พระองคทรงถือเอาเรื่องนั้นใหเปนอารมณเสด็จไป ทรงเห็นชาวประมงจับปลาแลวผูกไวที่กิ่งไม แลวไป เหมือนลมไมติดตาขายที่ขึงไว
ไดทรงถือเอานิมิตในเรื่องนั้นอีกวา ชื่อวากาลไรเลา แมเราก็พึงฉีกขาย
คือตัณหา ทิฏฐิและโมหะ แลวไมของอยูอยางนั้นไปเสีย.
ครั้งนั้น พระราชาเสด็จไปยังอุทยานประทับนั่งที่ฝงสระโบกขรณีมี
แผนศิลา ทรงเห็นดอกปทุมที่ถูกลมกระทบจึงนอมลงแตะน้ํา แลวกลับ
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ตั้งอยูในที่เดิมในเมื่อปราศจากลม อันน้ําไมฉาบทา ไดทรงถือเอานิมิตใน
ขอนั้นวา ชือ่ วากาลไรเลา แมเราก็เกิดแลวในโลก อันโลกฉาบทาไมได
ตั้งอยู เหมือนปทุมเหลานี้เกิดแลวในน้ํา อันน้ําฉาบทาไมไดตั้งอยูฉะนั้น.
พระองคทรงดําริบอย ๆ วา เราพึงเปนผูไมสะดุง ไมของอยู ไมถกู
ฉาบทา เหมือนสีหะ ลม และปทุมฉะนั้น จึงทรงละราชสมบัติผนวช
เห็นแจงอยู ทรงทําใหแจงพระปจเจกโพธิญาณแลว ไดตรัสอุทานคาถา
นี้.
ชื่อวา สีหะ ในคาถานั้น สีหะมี ๔ จําพวก คือติณสีหะ ปณฑุสีหะ
กาฬสีหะและไกรสรสีหะ. บรรดาสีหะเหลานั้น ไกรสรสีหะ ทานกลาววา
เปนเลิศ ไกรสรสีหะนั้นทานประสงคเอาในที่นี้.
ลม มีหลายอยางเชนลมทิศตะวันออกเปนตน.
ปทุม ก็มีหลายอยางเชนสีแดงและสีขาวเปนตน. บรรดาลมและ
ปทุมเหลานั้น ลมชนิดใดชนิดหนึ่ง และปทุมชนิดใดชนิดหนึง่ ยอมควร
ทั้งนั้น.
เพราะเหตุวา บรรดาความสะดุงกลัวเปนตนนั้น ชื่อวาความสะดุง
กลัวยอมมีเพราะรักตน อันธรรมดาความรักตนเปนการฉาบทาดวยตัณหา
แมความรักตนนั้นก็ยอมมีเพราะความโลภ อันประกอบดวยทิฏฐิหรือ
ปราศจากทิฏฐิก็ตาม และความรักตนแมนั้นก็คือตัณหานั่นเอง.
อนึ่ง ความของยอมมีแกบุคคลผูเวน จากการเขาไปพิจารณาเปนตน
ในอารมณนั้น เพราะโมหะ. และโมหะ ก็คืออวิชชา. ในตัณหาและ
อวิชชานั้น ละตัณหาดวยสมถะ ละอวิชชาดวยวิปสสนา.
เพราะฉะนั้น พึงละความรักตนดวยสมถะ ไมสะดุงในลักษณะ
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ทั้งหลายมีลักษณะไมเที่ยงและเปนทุกขเปนตน เหมือนสีหะไมสะดุงกลัวใน
เสียงทั้งหลาย ละโมหะดวยวิปสสนา ไมของอยูในขันธและอายตนะเปนตน
เหมือนลมไมติดตาขาย ละโลภะและทิฏฐิอันประกอบดวยโลภะ ดวยสมถะ
เหมือนกัน ไมติดเปอนดวยความโลภในภวสมบัติทั้งปวง เหมือนปทุม
ไมติดน้ําฉะนั้น.
ก็บรรดาธรรมเหลานี้ ศีลเปนปทัฏฐานของสมถะ สมถะเปน
ปทัฏฐานของสมาธิ สมาธิเปนปทัฏฐานของวิปสสนา รวมความวา เมื่อ
ธรรม ๒ ประการสําเร็จแลว ขันธคือคุณทั้ง ๓ ยอมเปนอันสําเร็จไดแท
บรรดาขันธคือคุณเหลานั้น บุคคลยอมเปนผูกลาหาญดวยศีลขันธ คุณคือ
ศีล.
บุคคลนั้นยอมไมสะดุงกลัว เหมือนสีหะไมสะดุงกลัวในเสียงทั้งหลาย
เพราะความที่มันเปนสัตวที่ตองโกรธ ในวัตถุอันเปนที่ตั้งแหงความโกรธ,
บุคคลผูมีสภาวะอันแทงตลอดแลวดวยปญญาขันธ คุณคือปญญา ยอมไม
ของอยูในประเภทแหงธรรมมีขันธเปนตน เหมือนลมไมขังอยูในตาขาย
เปนผูมีราคะไปปราศแลวดวยสมาธิขันธ คุณคือสมาธิ ยอมไมแปดเปอน
ดวยราคะ เหมือนปทุมไมติดน้ําฉะนั้น.
เมื่อเปนอยางนั้น บัณฑิตพึงทราบบุคคลผูไมสะดุง ไมของ และ
ไมแปดเปอน ดวยอํานาจการละตัณหา อวิชชา และอกุศลมูล ๓ ตามที่มี
ดวยสมถะกับวิปสสนา และดวยคุณคือศีล สมาธิและปญญา. คําที่เหลือ
มีนัยดังกลาวแลวแล.
จบพรรณนาสีหาทิคาถา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 384

พรรณนาทาฐพลีคาถา
คาถาวา สีโห ยถา ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา พระเจาพาราณสีองคหนึ่ง เพื่อที่จะยังชนบทชายแดนที่
กําเริบใหสงบ จึงทรงละหนทางเปนที่ไปตามลําดับแหงหมูบานเสีย ถือ
เอาทางลัดในดง อันเปนทางตรง เสด็จไปดวยกองทัพใหญ.
ก็สมัยนั้น ที่เชิงเขาแหงหนึ่ง มีราชสีหน อนผิงความรอนของ
พระอาทิตยออน ๆ อยู. ราชบุรุษทั้งหลายเห็นราชสีหนั้น จึงกราบทูลแด
พระราชา. พระราชาทรงดําริวา นัยวาราชสีหไมสะดุงกลัว จึงใหกระทํา
เสียงกลองและบัณเฑาะวเปนตน ราชสีหก็คงนอนอยูเหมือนอยางเดิม แม
ครั้งที่สองก็ทรงใหกระทํา ราชสีหก ็คงนอนอยูเหมือนอยางเดิม ทรงให
กระทําแมครั้งที่สาม. ในกาลนั้น ราชสีหคิดวา สีหะผูเปนศัตรูเฉพาะตอเรา
คงจะมี จึงยืนหยัดดวยเทาทั้ง ๔ แลวบันลือสีหนาท. ควาญชางเปนตน
ไดฟงเสียงสีหนาทนั้น จึงลงจากชางเปนตนแลวเขาไปยังพงหญา. หมู
ชางและมาตางๆ หนีไปยังทิศใหญทิศนอย แมชางของพระราชาก็พา
พระราชาไปกระทบหมูไมหนีไป.
พระราชาไมอาจทรงชางนั้นไดจึงทรงโหนกิ่งไมไว แลวจึงปลอยให
ตกลงยังพื้นดิน แลวเสด็จไปตามทางที่เดินไดคนเดียว ถึงสถานที่เปนที่
อยูของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ไดตรัสถามพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
ในที่นั้นวา ทานผูเจริญ ทานทั้งหลายไดยินเสียงบางไหม ? พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายทูลวา ขอถวายพระพร ไดยิน มหาบพิตร.
พระราชา. เสียงของใคร ทานผูเจริญ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 385

พระปจเจกพุทธเจา. ครั้งแรก เสียงของกลองและสังขเปนตน
ภายหลังเสียงของราชสีห.
พระราชา. ทานผูเจริญ ทานทั้งหลายไมกลัวหรือ.
พระปจเจกพุทธเจา. มหาบพิตร พวกอาตมาไมกลัวตอเสียงไร ๆ.
พระราชา. ทานผูเจริญ ก็ทานอาจทําแมขาพเจาใหเปนเชนนี้ได
ไหม.
พระปจเจกพุทธเจา. อาจ มหาบพิตร ถาพระองคจักผนวช.
พระราชา. ทานผูเจริญ ขาพเจาจะบวช.
ลําดับนั้น พระปจเจกพุทธเจาทั่งหลายใหพระราชานั้นผนวชแลว
ใหศึกษาอาภิสมาจาริกวัตร โดยนัยดังกลาวแลวในเบื้องหนานั่นแหละ. แม
พระราชานั้นก็ทรงเห็นแจงอยูโดยนัยดังกลาวแลวในกอนเหมือนกัน จึง
ทําใหแจงพระปจเจกโพธิญาณ แลวไดตรัสอุทานคาถานี้.
ทีชื่อวา สีหะ ในคาถานั้น เพราะอดทน เพราะการฆา และ
เพราะแลนไปรวดเร็ว. ในที่นี้ ประสงคเอาไกรสรราชสีหเทานั้น. ชื่อวา
ทาฐพลี เพราะราชสีหนั้นมีเขี้ยวเปนกําลัง.
บททั้งสองวา ปสยฺห อภิภุยฺย พึงประกอบกับศัพท จารี วา
ปสยฺหจารี อภิภุยฺยจารี. ในสองอยางนั้น ชื่อวา ปสัยหจารี เพราะ
พระพฤติขม คือขมขี่ ชื่อวา อภิภุยยจารี เพราะประพฤติครอบงํา คือ
ทําใหสะดุงกลัว ไดแก ทําใหอยูในอํานาจ. ราชสีหนี้นั้นมีปกติประพฤติ
ขมขี่ดวยกําลังกาย และมีปกติประพฤติครอบงําดวยเดช.
ในขอนั้น หากใคร ๆ จะกลาววา ราชสีหมีปกติประพฤติขมขี่
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ครอบงําอะไร. แตนั้นพึงทําอรรถแหงฉัฏฐีวิภัตติวา มิคาน ลงในอรรถ
แหงทุติยาวิภัตติ แลวพึงกลาวเฉพาะวา มีปกติประพฤติขมขี่ครอบงํามฤค
ทั้งหลาย.
บทวา ปนฺตานิ แปลวา ไกล. บทวา เสนาสนานิ ไดแก สถาน
ที่อยู. คําที่เหลือออาจรูไดโดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล เพราะเหตุนั้น จึง
ไมตองใหพิสดารแล.
จบพรรณนาทาฐพลีคาถา
พรรณนาอัปปมัญญาคาถา
คาถาวา เมตฺต อุเปกฺข ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา พระราชาองคหนึ่ง ทรงไดเมตตาฌานเปนตน. พระองค
ทรงดําริวา ราชสมบัติเปนอันตรายตอความสุขในฌาน เพื่อจะทรง
อนุรักษฌาน จึงสละราชสมบัติออกผนวช เห็นแจงอยู ไดทรงทําใหแจง
พระปจเจกโพธิญาณ แลวไดตรัสอุทานคาถานี้.
บรรดาเมตตาเปนตนนั้น ความเปนผูใครจะนําเขาไปซึ่งหิตสุข
โดยนัยมีอาทิวา สัตวทั้งหลายทั้งปวงจงเปนผูมีความสุขเถิด ดังนี้ ชื่อวา
เมตตา ความรักใครปรารถนาจะใหเปนสุข.
ความเปนผูใครเพื่อจะบําบัดสิ่งที่มิใชประโยชนเกื้อกูลและทุกข โดย
นัยมีอาทิวา โอหนอ สัตวทั้งหลายพึงพนจากทุกขนี้ ดังนี้ ชื่อวา กรุณา
ความสงสารคิดจะชวยใหพนทุกข.
ความเปนผูใครเพื่อจะไมใหพลัดพรากจากหิตสุข โดยนัยมีอาทิวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 387

สัตวทั้งหลายผูเจริญ จงยินดีหนอ จงยินดีดวยดี ดังนี้ ชื่อวา มุทิตา
ความพลอยยินดี.
ความวางเฉยในสุขและทุกข โดยนัยมีอาทิวา สัตวทั้งหลายจัก
ปรากฏตามกรรมของตน ดังนี้ ชื่อวา อุเบกขา ความวางเฉย
ก็เพื่อความสะดวกในการประพันธคาถา ทานกลาวเมตตา แลวจึง
กลาวอุเบกขา และมุทิตาทีหลัง โดยสับลําดับกัน.
บทวา วิมุตฺตึ ความวา อัปปมัญญา แมทั้ง ๔ นี้ ชื่อวา วิมุตติ
เพราะหลุดพนจากธรรมอันเปนขาศึกของตน. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาว
วา พึงเจริญเมตตาวิมุตติ อุเบกขาวิมุตติ กรุณาวิมุตติ และมุทิตาวิมุตติ
ในลําดับกาล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาเสวมาโน ความวา เจริญเมตตา
กรุณา มุทติ า ทั้ง ๓ ดวยอํานาจติกฌานและจตุกฌาน เจริญอุเบกขา
ดวยอํานาจจตุกฌาน.
บทวา กาเล ความวา เจริญเมตตา ออกจากเมตตานั้นแลวเจริญ
กรุณา ออกจากกรุณาแลวเจริญมุทิตา ออกจากกรุณา หรือจากฌานที่
ไมมีปตินอกนี้ แลวเจริญอุเบกขานั่นแล ทานเรียกวาเจริญในลําดับกาล
อีกอยางหนึ่ง ไดแก เจริญในเวลามีความผาสุก.
บทวา สพฺเพน โลเกน อวิรุชฺฌมาโน ความวา ไมพิโรธสัตวโลก
ทั้งปวงใน ๑๐ ทิศ. จริงอยู สัตวทั้งหลายไมวุนวาย เพราะเจริญเมตตา
เปนตน และปฏิฆะอันเปนตัวขาศึกในสัตวทั้งหลายยอมสงบระงับ. ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา ไมพิโรธดวยสัตวโลกทัง้ ปวง.
ความสังเขปในที่นี้เพียงเทานี้ สวนความพิสดาร ทานกลาวกถาวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 388

ดวยเมตตาเปนตนไวในอรรถกถาธรรมสังคหะ ชื่อวา อัฏฐสาลินี. คําที่
เหลือเชนกับที่กลาวแลวแล.
จบพรรณนาอัปปมัญญาคาถา
พรรณนาชีวิตสังขยคาถา
คาถาวา ราคฺจ โทสฺจ ดังนี้ปนตน มีเรือ่ งเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา พระปจเจกพุทธเจานามวา มาตังคะ อาศัยนครราชคฤห
อยู เปนพระปจเจกพุทธเจาองคหลังสุดแหงพระปจเจกพุทธเจาทั้งปวง
บรรดาพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย.
ครั้งนั้น พระโพธิสัตวของเราทั้งหลายอุบัติขึ้นแลว เทวดาทั้งหลาย
มาเพื่อจะบูชาพระโพธิสัตว เห็นพระมาตังคปจเจกพุทธเจา จึงพากัน
กลาววา นี่แนะ ทานผูนิรทุกข พระพุทธเจาอุบัติขึ้นแลวในโลก.
พระมาตังคปจเจกพุทธเจานั้น กําลังออกจากนิโรธ ไดฟงดังนั้น
เห็นตนจะสิ้นชีวิต จึงเหาะไปที่ภูเขาชื่อมหาปปาตะในหิมวันตประเทศ
อันเปนที่ปรินิพพานของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย แลวโยนรางกระดูก
ของพระปจเจกพุทธเจาผูปรินิพพานแลวในกาลกอนลงในเหว แลวตนเอง
ก็นั่งบนพื้นศิลา ไดกลาวอุทานคาถานี้.
ราคะ โทสะ โมหะ ในคาถานั้นไดกลาวไวแลวในอุรคสูตร.
บทวา สโยชนานิ ไดแก สังโยชน ๑๐. ทําลายสังโยชนทั้ง ๑๐
นั้น ดวยมรรคนั้น ๆ.
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บทวา อสนฺตส ชีวิตสงฺขยมฺหิ ความวา ความแตกหมดแหง
จุติจิต เรียกวาความสิ้นชีวิต. ก็ชื่อวาผูไมสะดุงกลัวในความสิ้นชีวิตนั้น
เพราะละความใครในชีวิตไดแลว.
โดยลําดับคําเพียงเทานี้ ทานแสดงสอุปาทิเสสนิพพานของตน ใน
เวลาจบคาถา จึงปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ฉะนี้แล.
จบพรรณนาชีวิตสังขยคาถา
คาถา มีอาทิวา
คนทั้งหลายมุง ประโยชน จึงคบหาสมาคมกัน, ในทุกวันนี้
มิตรทัง้ หลายผูไมมงุ ประโยชนหาไดยาก ดังนี้.
คาถาวา ภชนฺติ ดังนี้เปนตน มีเรื่องเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา พระราชาองคหนึ่งในนครพาราณสี ทรงปกครองราชอาณาจักรอันรุงเรื่อง มีประการดังกลาวแลวในคาถาตนนั่นแหละ อาพาธ
กลาเกิดขึ้นแกพระองค ทุกขเวทนาทั้งหลายยอมเปนไป. สตรีสองหมื่น
นางหอมลอมพระองค กระทําการนวดฟนพระหัตถและพระบาทเปนตน.
พวกอํามาตยคิดกันวา พระราชาจักสวรรคตในบัดนี้ ชางเถอะ
พวกเราจะแสวงหาที่พึ่งของตน จึงไปยังสํานักของพระราชาองคหนึ่ง ทูล
ขออยูรับใช. อํามาตยเหลานั้นรับใชอยูในที่นั้น ไมไดอะไรๆ. พระราชา
ทรงหายจากประชวรแลวตรัสถามวา อํามาตยชื่อนี้ ๆ ไปไหน ? จากนั้น
ไดทรงสดับเรื่องราวนั้น ไดทรงสั่นพระเศียรนิ่งอยู.
ฝายอํามาตยเหลานั้นไดฟงขาววา พระราชาทรงหายประชวรแลว
๑

๑. พรรณนาคาถาที่เหลือ ที่ไมมีชื่อ รวม ๑๐ คาถา.
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ทั้งไมไดอะไรในที่นั้น ถูกความเสื่อมอยางยิ่งบีบคั้น จึงกลับมาอีก ถวาย
บังคมพระราชาแลวไดยืนอยู ณ สวนสุดขางหนึ่ง. และถูกพระราชานั้น
ตรัสถามวา นี่แนะพอทั้งหลาย พวกทานไปไหน จึงพากันกราบทูลวา
ขาพระองคทั้งหลายเห็นสมมติเทพทรงทุรพล จึงพากันไปยังชนบทชื่อโนน
เพราะความกลัวอันเกิดจากการเลี้ยงชีพ. พระราชาทรงสั่นพระเศียรแลว
ดําริวา ถากระไร เราจักแสดงอาพาธนั้นอีก พวกอํามาตยจักกระทําอยาง
นั้นอีกครั้งหรือไม. พระราชาเมื่อจะทรงแสดงเวทนากลา เหมือนโรคถูก
ตองแลวในกาลกอน จึงไดทรงกระทําการลวงวาเปนไข. เหลาสตรีพากัน
หอมลอม ไดกระทํากิจทั้งปวงเชนกับครั้งกอนนั่นแล.
ฝายพวกอํามาตยก็พาชนมากกวากอน หลีกไปอีกเหมือนอยางนั้น
นั่นแหละ. พระราชาทรงกระทํากรรมทุกอยางเชนกับครั้งกอน จนถึงครั้งที่
สาม ดวยอาการอยางนี้ ฝายอํามาตยเหลานั้นก็พากันหลีกไปเหมือนอยาง
นั้นนั่นแล. แมครั้งที่สี่จากนั้น พระราชาทรงเห็นอํามาตยเหลานั้นมา
ทรงดําริวา พุทโธเอย พวกอํามาตยผูละทิ้งเราผูปวยไขไมหวงใยหลีกไป
จําพวกนี้ ไดกระทํากรรมที่ทําไดยาก จึงทรงเบื่อหนาย ไดละราชสมบัติ
ผนวช ทรงเห็นแจงอยู ไดกระทําใหแจงพระปจเจกโพธิญาณ จึงได
ตรัสอุทานคาถานี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภชนฺติ ความวา เขาไปนั่งชิดรางกาย.
บทวา เสวนฺติ ความวา บําเรออัญชลีกรรมเปนตน โดยคอยฟง
วาจะใหทําอะไร ชื่อวาผูมุงประโยชน เพราะมีประโยชนเปนเหตุ. ทาน
อธิบายวา การคบหาสมาคมไมมีเหตุอื่น ประโยชนเทานั้นเปนเหตุของคน
เหลานั้น คนทั้งหลายคบหากันเพราะประโยชนเปนเหตุ.
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บทวา นิกฺการณา ทุลฺลภา อชฺช มิตฺตา ความวา ชื่อวา ไมมุง
ประโยชน เพราะประโยชนที่ไดเฉพาะแกตนอยางนี้วา พวกเราจักได
อะไรๆ จากคนนี้. มิตรทุกวันนี้ผูประกอบดวยความเปนมิตรอันประเสริฐ
ซึ่งทานกลาวไวโดยสิ้นเชิงอยางนี้วา
มิตรมีอุปการะ มิตรรวมสุขรวมทุกข มิตรผูแนะประโยชน
มิตรมีความเอ็นดู ดังนี้.
บทวา อตฺตฏปฺา ความวา ปญญาของชนเหลานี้ตั้งอยูในตน
อธิบายวา เห็นแกตน ไมเห็นแกคนอื่น. บาลีวา อตฺตตฺถปฺา ดังนี้
ก็มี บาลีนั้นมีความวา เห็นแกประโยชนของตนเทานั้น ไมเห็นประโยชน
ของคนอื่น. ไดยินวา บาลีวา ทิฏตฺถปฺา แมนี้ เปนบาลีเกา. บาลี
นั้นมีใจความวา ชนเหลานั้นมีปญญาในประโยชนเดี๋ยวนี้ คือในปจจุบัน
ไมมีปญญาในอนาคต ทานอธิบายวา เห็นแกประโยชนปจจุบัน ไมเห็น
แกประโยชนภายหนา.
บทวา อสุจินา ไดแก ผูประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรมอันไมสะอาด คือไมประเสริฐ.
บทวา ขคฺควิสาณกปฺโป ความวา ชื่อวามีเขาดังมีด เพราะเที่ยว
ทําภูเขาเปนตนใหเปนจุณวิจุณ ดวยเขาของตน เหมือนคนเอามีดดาบ
ตัดตนไมฉะนั้น. ชื่อวาวิสาณะ เพราะมีอํานาจเชนกับยาพิษ. ชื่อวาขัคคะ
เพราะดุจมีดดาบ. มฤคใดมีเขาดุจมีดดาบ มฤคนีน้ ั้น ชื่อวาขัคควิสาณะ
มีเขาดุจมีด. นอของมฤคที่มีเขาดุจมีดนั้น ชื่อวาขัคควิสาณกัปปะ คือ
นอแรด.
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อธิบายวา พระปจเจกพุทธเจาเปรียบเสมือนนอแรดฉะนั้น องคเดียว
ไมมีเพื่อน ไมมีสหาย เที่ยวไป คืออยู เปนไป ดําเนินไป ใหดาํ เนินไป.
บทวา วิสุทฺธสึลา แปลวา ผูมีศลี หมดจดโดยพิเศษ คือผูมีศีล
หมดจดดวยความบริสุทธิ์ ๔ ประการ.
บทวา วิสุทฺธปฺา แปลวา ผูมีปญญาบริสุทธิ์ดวยดี คือ
ชื่อวามีปญญา คือความแตกฉานในมรรคและผลอันบริสุทธิ์ เพราะเวน
จากราคะเปนตน.
บทวา สมาหิตา แปลวา ตั้งมั่นดี คือดวยดี ไดแก มีจิตงั้ อยู
ในที่ใกล.
บทวา ชาคริยานุยุตฺตา ความวา ความตื่น ชื่อวาชาคระ, อธิบายวา
กาวลวงความหลับ. ความเปนแหงความตื่นอยู ชื่อวาชาคริยะ, ผูหมั่น
ประกอบในความตื่นอยู ชื่อวาผูประกอบตามในความตื่นอยู.
บทวา วิปสฺสกา ไดแก ผูมีปกติเห็นโดยพิเศษวา อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา อธิบายวา เริ่มตั้งวิปสสนาอยู.
บทวา ธมฺมวิเสสทสฺสี แปลวา ผูมีปกติเห็นโดยพิเศษซึ่งกุศล
ธรรม ๑๐ ซึง่ สัจธรรม ๔ หรือโลกุตรธรรม ๙.
บทวา มคฺคงฺคโพชฺฌงฺคคเต ไดแก อริยธรรมอันถึง คือประกอบ
ดวยองคแหงมรรคมีสัมมาทิฏฐิเปนตน และดวยโพชฌงคมีสติสัมโพชฌงค
เปนตน.
บทวา วิชฺา แปลวา รู อธิบายวา รูโดยพิเศษ.
บทวา สฺุตาปฺปณิหิตฺจานิมิตฺต ไดแก ซึ่งสุญญตวิโมกขดวย
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อนัตตานุปสสนา ซึ่งอัปปณิหิตวิโมกขดวยทุกขานุปสสนา และซึ่งอนิมิตตวิโมกขดวยอนิจจานุปสสนา.
บทวา อาเสวยิตฺวา ไดแก เจริญแลว. ธีรชนเหลาใดกระทําบุญสมภารไว ยังไมถึง คือยังไมบรรลุความเปนพระสาวกในศาสนาแหง
พระชินเจา ธีรชนเหลานั้นไดกระทําบุญสมภารไว ยอมเปนพระปจเจกชินเจา คือเปนพระปจเจกพุทธเจาผูสยัมภู คือผูเปนเอง.
ถามวา ทานเปนอยางไร ? ตอบวา ทานเปนผูมีธรรมยิง่ ใหญ
คือมีบุญสมภารใหญอันไดบําเพ็ญมาแลว มีธรรมกายมาก คือมีสภาวธรรม
มิใชนอยเปนรางกาย. ถามวา ทานเปนอยางไรอีก ? ตอบวา ทานมีจิต
เปนอิสระ คือเปนไปในคติของจิต อธิบายวา ถึงพรอมดวยฌาน.
ผูขามหวงทุกขทั้งมวล คือขาม ไดแก กาวลวงโอฆะ คือสงสาร
ทั้งมวล มีจิตเบิกบาน คือมีจิตโสมนัส อธิบายวา มีใจสงบ เพราะเวน
จากกิเลสมีโกธะ และมานะเปนตน.
ผูมีปกติเห็นประโยชนอยางยิ่ง คือมีปกติเห็นประโยชนอยางยิ่ง คือ
ประโยชนสงู สุด เชนขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ อาการ ๓๒ สัจจะ ๔ และ
ปฏิจจสมุปบาท. เปรียบดวยราชสีหฉะนั้น อธิบายวา ประดุจราชสีห
เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหวและไมกลัว. ผูเชนกับนอแรด อธิบายวา
ชื่อวา ผูเชนกับนอของแรด เพราะไมมีการคลุกคลีดวยหมู.
บทวา สนฺตินฺทฺริยา ความวา ผูมีอินทรียมีสภาวะอันสงบแลว
เพราะจักขุนทรียเปนตน ไมดําเนินไปในอารมณของตน ๆ.
บทวา สนฺตมนา แปลวา มีจิตสงบ, อธิบายวา มีความดําริ
แหงจิตมีสภาวะสงบแลว เพราะความเปนผูหมดกิเลส.
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บทวา สมาธี ไดแก ผูมีจิตเปนเอกัคคตาดวยดี
บทวา ปจฺจนฺตสตฺเตสุ ปติปฺปจารา ความวา มีปกติประพฤติ
ดวยความเอ็นดู และความกรุณาเปนตนในเหลาสัตวในปจจันตชนบท
บทวา ทีปา ปรตฺถ อิธ วิชฺชลนฺตา ความวา เปนดวงประทีป
คือเปนเชนกับดวงประทีป อันโพลงอยูในโลกหนาและโลกนี้ ดวยการ
กระทําความอนุเคราะหแกชาวโลกทั้งสิ้น.
บทวา ปจฺเจกพุทฺธา สตต หิตาเม ความวา พระปจเจกพุทธเจา
เหลานี้ปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกโลกทั้งมวล ติดตอกัน คือตลอดกาล.
บทวา ปหีนสพฺพาวรณา ชนินทฺ า ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจาเหลานั้นเปนใหญ คือเปนผูสูงสุดแหงมวลชน ชื่อวาผูละเครื่อง
กั้นทั้งปวงไดแลว เพราะเปนผูละเครื่องกั้น ๕ ประการทั้งหมด มีกามฉันทนิวรณเปนตน.
บทวา ฑนกฺจนาภา ความวา ผูมีรัศมีเชนกับความสุกสกาวแหง
ทองสีแดงและทองชมพูนุท.
บทวา นิสฺสสย โลกสุทกฺขิเณยฺยา ไดแก เปนผูควร คือสมควร
เพื่อรับทักษิณาชั้นดี คือทานชั้นเลิศของชาวโลกโดยสวนเดียว อธิบายวา
ชื่อวาเปนผูควรรับสุนทรทาน เพราะเปนผูไมมีกิเลส.
บทวา ปจฺเจกพุทฺธา สตตปฺปตาเม ความวา พระพุทธะผูบรรลุ
ปจเจกญาณเหลานี้เปนผูแนบแนน คืออิ่มหนําบริบูรณเปนนิตย คือเปน
นิตยกาล อธิบายวา แมจะไมมีอาหารตลอด ๗ วัน ก็บริบูรณอยูไดดวย
อํานาจนิโรธสมาบัติและผลสมาบัติ.
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อสาธารณพุทธะทั้งหลายเปนใหญเปนเอก คือเปนสวนหนึ่ง ไดแก
ไมเหมือน เปนอยางอื่น จากพระสัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวาปจเจกสัมพุทธเจา
อีกอยางหนึ่ง เพราะ ปติ ศัพทเปนอุปสรรคในความวาเปนเอก ทาน
กลาวไววา
ศัพททั้ง ๓ นี้ คืออุปสรรค นิบาตและปจจัย นักนิรุตติศาสตรทั้งหลายกลาววา มีวิสัยแหงอรรถมิใชนอย.
ทานจึงเปนใหญ คือเปนประธานเปนเจาของ เพราะรับอาหาร
มีประมาณนอยของเหลาทายกมากมาย แลวใหไดบรรลุถึงสวรรค และ
นิพพาน. จริงอยางนั้น ทานเปนใหญเปนประธานโดยรับสวนแหงภัตของ
คนหาบหญา ชื่อวาอันนภาระ เมื่อเขามองเห็นอยู ก็ฉันใหดู ยังเหลาเทวดา
ใหใหสาธุการ แลวทํานายอันนภาระผูเข็ญใจใหไดรับตําแหนงเศรษฐี แลว
ยังทรัพยนับดวยโกฏิใหเกิดขึ้น และโดยรับบิณฑบาตที่พระโพธิสัตวเหยียบ
ฝกปทุมอันผุดขึ้นในหลุมถานเพลิง ไมตะเคียนที่มารนิรมิตขึ้นถวาย เมื่อ
พระโพธิสัตวนั้นมองเห็นอยูนั่นแหละ ไดทําความโสมนัสใหเกิดขึ้นดวย
การเหาะไป (ดังกลาวไว)ในขทิรังคารชาดกและโดยที่พระปจเจกสัมพุทธเจาทั้งหลาย ผูเปนโอรสของพระอัครมเหสีอรุณวตี ยังความโสมนัสใหเกิด
ขึ้นแกมหาชนกโพธิสัตวและเทวี ดวยการเหาะมาจากเขาคันธมาทน ดวย
การอาราธนาของพระเทวีแหงพระเจามหาชนกแลวรับการถวายทาน.
อนึ่ง ในกาลที่พระพุทธเจายังไมอุบัติขึ้น เมื่อฉาตกภัยเกิดขึ้น
ในชมพูทวีปทั้งสิ้น พาราณสีเศรษฐีทําขาวเปลือกในฉางหกหมื่นฉางซึ่ง
บรรจุไวเต็มรักษาไวใหหมดไป เพราะอาศัยฉาตกภัย ทําขาวเปลือกที่ฝงไว
ในแผนดินและขาวเปลือกที่บรรจุไวในตุมหกพันตุมใหหมดไป และทํา
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ขาวเปลือกที่ขยํากับดินเหนียวแลวทาไวที่ฝาปราสาททั้งสิ้นใหหมดไป ใน
คราวนั้นเหลือขาวเพียงทะนานเดียวเทานั้น จึงนอนทําความคิดใหเกิด
ขึ้นวา เราจักกินขาวนี้แลวตายวันนี้ พระปจเจกสัมพุทธเจาองคหนึ่ง
มาจากเขาคันธมาทนไดยืนอยูที่ประตูเรือน. เศรษฐีเห็นทานเขาจึงเกิด
ความเลื่อมใส เมื่อจะบริจาคชีวิตถวาย จึงเกลี่ยภัตตาหารลงในบาตร
ของพระปจเจกสัมพุทธเจา. พระปจเจกสัมพุทธเจาจึงเสด็จไปยังที่อยู
เมื่อเศรษฐีมองเห็นอยูนั่นแล ไดฉันพรอมกับพระปจเจกสัมพุทธเจา
๕๐๐ องค ดวยอานุภาพของตน. ในคราวนั้นทานเศรษฐีและภรรยาได
ปดหมอขาวที่หุงภัตแลวตั้งไว.
เมื่อความหิวเกิดขึ้นแกเศรษฐีผูกําลังหลับ เขาจึงลุกขึ้นกลาวกะ
ภรรยาวา นางผูเจริญ เธอจงดูสักวาภัตอันเปนขาวตังในภัต. นางผูมีการ
ศึกษาดีไมกลาววา ใหหมดแลวมิใชหรือ (นาง) เปดฝาหมอขาว (ดู).
ทันใดนั้นหมอขาวนั้นไดเต็มดวยภัตแหงขาวสาลี มีกลิ่นหอม เชนกับดอก
มะลิตูม. นางกับเศรษฐีดีใจ ตนเอง คนที่อยูในเรือนทั้งสิ้น และชาวเมือง
ทั้งสิ้นพากันบริโภค. ทีท่ ี่คนตักเอา ๆ ดวยทัพพีกลับเต็มอยู. ขาวสาลี
มีกลิ่นหอม เต็มในฉางทั้งหกหมื่นฉาง. ชนชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นถือเอา
พืชขาวเปลือกจากเรือนของเศรษฐีนั่นแหละ จึงพากันมีความสุข พระพุทธเจาเปนใหญ คือเปนเจาของในการกาวลงสูความสุข การบริบาล
รักษาและการใหบรรลุสวรรคและนิพพานในสัตตนิกายมิใชนอย มีอาทิ
อยางนี้ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาปจเจกสัมพุทธเจา.
บทวา ปจฺเจกพุทฺธาน สุภาสิตานิ ไดแก คําที่พระปจเจกสัมพุทธเจาทั้งหลาย ภาษิตคือกลาวไวดีแลว ดวยอํานาจโอวาทและอนุสาสนี.
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บทวา จรนฺติ โลกมฺหิ สเทวโลกมฺหิ ความวา ยอมเที่ยวไป คือ
เปนไปในสัตวโลก อันเปนไปกับเทวโลก.
บทวา สุตฺวา ตถา เย น กโรนฺติ พาลา ความวา พาลชน
เหลาใดไมกระทํา คือไมใสใจถึงคําภาษิตของพระปจเจกสัมพุทธเจาทั้งหลายเห็นปานนั้น พาลชนเหลานั้นยอมเที่ยวไปคือเปนไป อธิบายวา
แลนไปในกองทุกข คือในสงสารทุกข ดวยอํานาจการเกิดขึ้นบอย ๆ.
บทวา ปจฺเจกพุทฺธาน สุภาสิตานิ ความวา คําที่พระปจเจกสัมพุทธเจากลาวดีแลว คือกลาวเพื่อตองการความหลุดพนจากอบายทั้ง ๔.
ถอยคําเปนอยางไร ? เปนดุจรวงน้ําผึ้งอันหลั่งออก คือกําลังไหลออก
อธิบายวา เปนคําหวานเหมือนน้ําผึ้ง. ความวา แมบัณฑิตชนเหลาใด
ผูประกอบดวยการปฏิบตั ิ ปฏิบัติอยูในขอปฏิบัติทั้งหลายตามแนวที่กลาว
แลว ไดฟงคําอันไพเราะเห็นปานนั้นแลวกระทําตามถอยคํา บัณฑิตชนเหลานั้นยอมเปนผูเห็นสัจจะ คือมีปกติเห็นสัจจะทั้ง ๔ เปนผูมีปญญา
คือเปนไปกับดวยปญญา.
บทวา ปจฺเจกพุทฺเธหิ ชิเนหิ ภาสิตา ความวา ชื่อวาชินะ เพราะ
ชนะ คือไดชนะกิเลส กถาที่พระชินปจเจกสัมพุทธเจาเหลานั้นกลาว
คือภาษิตไว กลาวไว เปนคําโอฬาร คือมีโอชะปรากฏอยู คือเปนไปอยู.
เชื่อมความวา กถาเหลานั้น คือกถาอันพระศากยสีหะ ไดแกพระตถาคต
ผูเปนสีหะในวงศแหงศากยราช ผูออกบวชแลวไดเปนพระพุทธเจา เปน
นระชั้นสูง คือเปนผูสูงสุดประเสริฐกวานรชนทั้งหลาย ทรงประกาศไว
คือทรงทําใหปรากฏ ไดแกตรัสเทศนาไวแลว. เพื่อจะเฉลยคําถามวา
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ทรงประกาศไวเพื่ออะไร จึงตรัสวา เพื่อใหรแู จงธรรม. อธิบายวา
เพื่อใหรูโลกุตรธรรม ๙ โดยพิเศษ.
บทวา โลกานุกมฺปาย อิมานิ เตส ความวา เพราะความเปนผู
อนุเคราะหโลก คือเพราะอาศัยความอนุเคราะหแกชาวโลก พระปจเจกสัมพุทธเจาเหลานั้น จึงกลาวคําเหลานี้ คือคาถาเหลานี้ใหวิเศษ คือแตงไว
กลาวไวโดยพิเศษ.
บทวา สเวคสงฺคมติวฑฺฒนตฺถ ความวา เพื่อเพิ่มพูนความ
สังเวช เพื่อเพิ่มพูนความไมคลุกคลี คือเพื่อเพิ่มพูนความเปนผูเดียว
และเพื่อเพิ่มพูนความรู คือเพื่อเพิ่มพูนปญญา พระโคตมสัมมาสัมพุทธเจา
ผูเปนสยัมภูสีหะ คือเปนผูไมมีอาจารย เปนแลว เกิดแลว แทงตลอดแลว
เฉพาะพระองคเอง เปนดุจสีหะไมกลัว ไดประกาศคําเหลานี้ อธิบายวา
ประกาศ เปดเผย ทําใหคนซึ่งความเหลานี้.
ศัพทวา อิติ เปนนิบาตลงในอรรถจบขอความ.
พรรณนาปจเจกพุทธาปทาน
ในวิสุทธชนวิลบาสินี อรรถกถาอปทาน
จบบริบูรณเทานี้
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๓. เถราปทาน
สารีปุตตเถราปทานที่ ๓ (๑)

วาดวยบุพจริยาของพระสารีบุตร
ลําดับนี้ขอเชิญฟงเถราปทาน
[๓] ในที่ไมไกลแตหิมวันตประเทศ มีภเู ขาชื่อลัมพกะ เรา
สรางอาศรมไวอยางดี
สรางบรรณศาลาไวใกลภูเขานั้น
อาศรมของเราไมไกลจากแมน้ําอันไมลึก มีทาน้ําราบเรียบ
เปนที่รื่นรมยใจ เกลื่อนกลนดวยหาดทรายขาวสะอาด.
ที่ใกลอาศรมของเรานั้น มีแมน้ําไมมกี อนกรวดตลิ่งไมชัน
น้ําจืดสนิท ไมมีกลิ่นเหม็นไหลไป ทําใหอาศรมของเรางาม.
ฝูงจระเข มังกร ปลาฉลาม และเตา วายเลนอยูในแมน้ํา
นั้น แมน้ําไหลไปทําใหอาศรมของเรางาม.
ฝูงปลาสลาด ปลากระบอก ปลาสวาย ปลาเคา ปลา
ตะเพียน ปลานกกระจอก วายโดดอยู ทําใหอาศรมของ
เรางาม.
ที่สองฝงแมน้ํา มีหมูไมดอก หมูไมผล หอยยอยอยู
ทั้งสองฝง ทําใหอาศรมของเรางาม.
ไมมะมวง ไมรัง หมากเมา แคฝอย ไมยางทราย
สงกลิ่นหอมอบอวลอยูเปนนิจ บานอยูใ กลอาศรมของเรา.
ไมจําปา ไมออยชาง ไมกระทุม กากะทิ บุนนาค
และลําเจียก มีกลิน่ หอมฟุงเปนนิจ บานสะพรั่งอยูใกลอาศรม
ของเรา.
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ไมลําดวน ตนอโศก ดอกกุหลาบบานสะพรั่ง ไมปรู
และมะกล่ําหลวง ดอกบานสะพรั่งอยูใกลอาศรมของเรา.
การะเกด พะยอมขาว พิกุลและมะลิซอน มีดอกหอมอบอวล
ทําใหอาศรมของเรางาม.
ไมเจตพังคี ไมกรรณิการ ไมประดู และไมอัญชันมีมาก
สงกลิน่ หอมฟุง ทําใหอาศรมของเรางาม.
บุนนาค บุนนาคเขา และแคฝอย ดอกบานสะพรั่ง
หอมตลบอบอวล ทําใหอาศรมของเรางาม. ไมราชพฤกษ
อัญชันเขียว ไมกระทุมและพิกุลมีมาก ดอกหอมฟุง ไป
ทําใหอาศรมของเรางาม.
ถั่วดํา ถั่วเหลือง กลวย และมะกรูด งอกงามดวยน้ําหอม
ออกผลสะพรั่ง.
ดอกปทุมอยางอื่นบานเบง ดอกบัวชนิดอื่นก็เกิดขึ้น บัว
หลวงชนิดหนึ่งดอกรวงพรู บานอยูในบึงในกาลนั้น.
กอปทุมมีดอกตูม เหงาบัวก็เลื้อยไป กระจับเกลื่อนดวยใบ
งามอยูใ นบึงในกาลนั้น.
ไมเตาเสือ จงกลนี ไมอตุ ตรา และชบา กลิ่นหอม
ตลบไป ดอกบานอยูในบึงในกาลนั้น.
ฝูงปลาสลาด ปลากระบอก ปลาสวาย ปลาเคา ปลา
ตะเพียน ปลาสังกุลา และปลารําพัน มีอยูในบึงในกาลนัน้ .
ฝูงจระเข ปลาสลาด ปลาฉนาก ผีเสื้อน้ํา และงูเหลือม
ใหญ อยูในบึงนั้นในกาลนั้น. ฝูงนกคับแค นกเปดน้ํา
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นกจากพรากที่เที่ยวไปในน้ํา นกดุเหวา และสาลิกา อาศัย
สระนัน้ เลี้ยงชีวิต.
ฝูงนกกวัก ไกฟา ฝูงนกกะลิงปา นกตอยตีวิด นกแขกเตา
ยอมอาศัยสระนั้นเลี้ยงชีวิต. ฝูงหงส นกกะเรียน นกยูง
นกดุเหวา ไก นกคอนหอย และนกโพระดก ยอมอาศัย
เลี้ยงชีวิตอยูใกลสระนั้น.
ฝูงนกแสก นกหัวขวาน นกเขา เหยี่ยวและนกกาน้ํา
จํานวนมาก ยอมอาศัยเลี้ยงชีวิตอยูใกลสระนั้น.
ฝูงเนื้อฟาน กวาง หมู หมาปา หมาจิ้งจอก ละมั่ง
และเนือ้ ทรายมากมาย ยอมอาศัยเลี้ยงชีวิตอยูใกลสระนั้น.
ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี หมาใน เสือดาว
โขลงชาง แยกกันเปนสามพวก อาศัยเลี้ยงชีวิตอยูใกล
สระนัน้ .
เหลากินนร วานร แมคนทํางานในปา หมาไลเนื้อ
และนายพราน ก็อาศัยเลี้ยงชีวิตอยูใกลสระนัน้ .
ตนมะพลับ มะหาด มะซาง หมากเมา เผล็ดผลอยู
เปนประจําในที่ไมไกลอาศรมของเรา.
ตนคํา ตนสน กระทุม สะพรั่งดวยผลมีรสหวาน เผล็ดผล
ทุกฤดู อยู ณ ทีใ่ กลอาศรมของเรา.
ตนสมอ มะขามปอม มะมวง หวา สมอพิเภก กระเบา
ไมรกฟา และมะตูม เผล็ดผลเปนนิจ.
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เหงามัน มันออน ตนนมแมว มันนก กะเม็ง และคัดมอน
มีอยูม ากมายใกลอาศรมของเรา.
ณ ที่ไมไกลอาศรมของเรานัน้ มีสระขุดไวอยางดี มี
น้ํารสเย็นจืดสนิท มีทาน้ําราบเรียบเปนที่รนื่ รมยใจ.
ดาดาษดวยบัวหลวง อุบล และบัวขาว เกลื่อนกลาด
ดวยบัวขม บัวเผื่อน กลิ่นหอมตลบไป.
ในกาลนั้น เราเปนดาบสชื่อสุรุจิ เปนผูมีศีล สมบูรณ
ดวยวัตร มีปกติเพงฌาน ยินดีในฌานทุกเมื่อ บรรลุ
อภิญญาพละ ๕ อยูใ นอาศรมทีส่ รางเรียบรอยนารื่นรมย ใน
ปาอันมีไมดอก ไมผล สมบูรณดวยองคประกอบทั้งปวงดวย
ประการอยางนี้.
ศิษยของเรา ๒๔,๐๐๐ คนนี้เปนพราหมณทั้งหมด ผูมีชาติ
มียศ บํารุงเราอยู.
มวลศิษยของเรานี้เปนผูเขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ
ในตําราทํานายลักษณะและในคัมภีรอิติหาสะ พรอมทั้งคัมภีร
นิฆัณฑุและคัมภีรเกฏภะ ถึงความเต็มเปยมในธรรมของตน.
เหลาศิษยของเราเปนผูฉลาดในลางดีราย. ในนิมิต และ
ในลักษณะ ศึกษาดีแลวในแผนดิน ในพื้นทีแ่ ละอากาศ.
ศิษยเหลานี้เปนผูมักนอย มีปญญา มีอาหารนอย ไมโลภ
สันโดษดวยลาภและความเสื่อมลาภ หอมลอมเราอยูทกุ เมื่อ.
เปนผูเพงฌาน ยินดีในฌาน เปนนักปราชญ มีจิตสงบ
มีจิตตั้งมั่น ปรารถนาความไมมกี ังวล หอมลอมเราอยูทุกเมื่อ.
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เปนผูถึงความยอดเยี่ยมแหงอภิญญา ยินดีในโคจรคือ
อาหารอันเปนของบิดา เที่ยวไปในอากาศ เปนนักปราชญ
หอมลอมเราอยูทุกเมื่อ.
ศิษยของเราเหลานั้นเปนนักปราชญ สํารวมทวาร ๖ ไม
หวั่นไหว รักษาอินทรียไมคลุกคลีดวยหมูค ณะ หาผูทดั เทียม
ไดยาก.
ศิษยของเราเหลานั้นยับยั้งอยูตลอดราตรี ดวยการนั่งคู
บัลลังก ดวยการยืนและการเดินจงกรม หาผูทัดเทียมได
ยาก.
เหลาศิษยของเรา ไมกําหนัดในธรรมเปนที่ตั้งแหงความ
กําหนัด ไมขัดเคืองในธรรมเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง ไม
หลงในธรรมเปนทีต่ ั้งแหงความหลง หาผูทัดเทียมไดยาก.
ศิษยเหลานั้นแผลงฤทธิ์ไดตาง ๆ ประพฤติอยูเปนนิจกาล บันดาลใหแผนดินไหวก็ได ยากที่ใครจะแขงได.
ศิษยของเราเหลานั้น เมื่อจะเลน ยอมเลนฌาน นําผล
หวาจากตนหวามา หาผูทัดเทียมมิได.
พวกหนึ่งไปยังอมรโคยานทวีป พวกหนึ่งไปยังปุพพวิเทหทวีป พวกหนึง่ ไปยังอุตตรกุรุทวีป ไปนําเอาผลหวามา
ยากที่ผูอื่นจะทัดเทียมไดดวยการแสวงหา.
ศิษยเหลานั้นสงหาบไปขางหนา ตนเองไปขางหลัง
ทองฟาถูกดาบส ๒๔,๐๐๐ ปกปดแลว. ศิษยบางพวกปงใหสุก
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ดวยไฟแลวกิน บางพวกก็กินดิบๆ นั่นเอง บางพวกเอาฟน
แทะเปลือกออกแลวจึงกิน.
บางพวกซอมดวยครกแลวกิน บางพวกทุบดวยหินกิน
บางพวกกินผลไมที่หลนเอง บางพวกชอบสะอาด ลงอาบน้ํา
ทั้งเวลาเย็นและเชา บางพวกเอาน้ําราดตัว ศิษยของเราหา
ผูทัดเทียมไดยาก.
ศิษยของเราปลอยเล็บมือ เล็บเทา และขนรักแรออกยาว
ขี้ฟนเขลอะ มีธุลบี นเศียร หอมดวยกลิ่นศีล หาผูทัดเทียม
ไดยาก.
ชฏิลทั้งหลายมีตบะแรงกลา
ประชุมกันในเวลาเชา
แลวไปประกาศลาภมากในอากาศในกาลนั้น. เมื่อดาบส
เหลานีห้ ลีกไป เสียงอันดังยอมเปนไป เทวดาทั้งหลายยอม
ยินดีดวยเสียงหนังเสือ.
ฤๅษีเหลานั้นกลาแข็งดวยกําลังของตน เหาะไปในอากาศ
ไปสูทิศนอยทิศใหญตามปรารถนา.
ปวงฤๅษีนี้แลทําแผนดินใหหวั่นไหว เที่ยวไปในอากาศ
มีเดชแผไป ยากทีจ่ ะขมขี่ได อันคนอื่นใหกระเพื่อมไมได
ดังสาครอันใคร ๆ ใหกระเพื่อมไมไดฉะนั้น.
ฤๅษีศิษยของเรา บางพวกประกอบการยืนและเดิน บาง
พวกไมนอน บางพวกกินผลไมที่หลนเอง หาผูอื่นเสมอ
ไดยาก.
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ทานเหลานี้มีปกติอยูดวยเมตตา แสวงหาประโยชนเกื้อกูลแกสรรพสัตว ไมยกตนทั้งหมด ไมติเตียนใคร ๆ ทั้งนั้น.
เปนผูไมสะดุงดังพญาราชสีห มีกําลังดังพญาคชสาร ยาก
ที่จะขมไดดังเสือโครง ยอมมาในสํานักของเรา.
พวกวิชาธร เทวดา นาค คนธรรพ ผีเสื้อน้ํา กุมภัณฑ
อสูร และครุฑ ยอมอาศัยเลี้ยงชีวิตอยูใกลสระนั้น.
ศิษยของเราเหลานั้น ทรงชฎา สมบูรณดวยหาบบริขารดาบส นุงหมหนังสัตว เที่ยวไปในอากาศไดทุกคน อาศัย
เลี้ยงชีวิตอยูใกลสระนั้น.
ในกาลนั้น ศิษยเหลานี้เปนผูเหมาะสม มีความเคารพกัน
และกัน เสียงไอจามของศิษยทั้ง ๒๔,๐๐๐ ยอมไมม.ี
ทานเหลานี้ซอนเทาบนเทา เงียบเสียง สังวรดี ทั้งหมด
นั้น เขามาไหวเราดวยเศียรเกลา.
เราเปนผูเพงฌาน ยินดีในณาน อันศิษยเหลานั้นผูสงบ
ผูมีตบะ หอมลอมอยูในอาศรมนั้น.
อาศรมของเรามีกลิ่นหอมดวยกลิ่นศีลของเหลาฤๅษี และ
ดวยกลิ่นดอกไมและกลิ่นผลไมทั้งสองอยาง.
เราไมรูจักคืนและวัน ความไมพอใจ ยอมไมมีแกเรา
เราสั่งสอนบรรดาศิษยของตน ยอมไดความราเริงอยางยิ่ง.
เมือ่ ดอกไมทั้งหลายบาน และเมื่อผลไมทั้งหลายสุก
กลิ่นหอมตลบอบอวล ทําอาศรมของเราใหงาม.
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เราออกจากสมาธิแลว มีความเพียร มีปญญา ถือเอา
บริขารดาบสเขาไปปา.
ในกาลนั้น เราศึกษาชํานาญในลางดีราย ในการทํานาย
ฝน และตําราทํานายลักษณะ ทรงบทมนตอันกําลังเปนไป.
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา อโนมทัสสี เปนผูประเสริฐ
ในโลก เปนนระผูองอาจ ทรงใครความวิเวก เปนพระสัมพุทธเจา เขาไปยังเขาหิมวันต.
พระองคผูเลิศ เปนมุนี ประกอบดวยพระกรุณา เปน
อุดมบุรุษ เสด็จเขาปาหิมพานตแลว ทรงนั่งขัดสมาธิ.
เราไดเห็นพระสัมพุทธเจาพระองคนั้น มีพระรัศมีสวางจา
นารื่นรมยใจ ดุจดอกบัวเขียว ควรบูชา ทรงรุงเรื่องดังกองไฟ.
เราไดเห็นพระนายกของโลก ทรงรุง โรจนดุจตนไม
ประดับดวยประทีป ดุจสายฟาในทองฟา ดุจพญารังอันบาน
สะพรัง่ .
เพราะอาศัยการไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูประเสริฐ ผู
เปนมหาวีระ ทรงทําที่สุดทุกข เปนมุนีนี้ ยอมพนจากทุกข
ทั้งปวงได.
ครัน้ เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา ผูเปนเทวดาลวงเทวดา
แลว ไดตรวจดูลักษณะวาจะเปนพระพุทธเจาหรือมิใช.
เอาเถอะ เราจะดูพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุ เราได
เห็นจักรมีกําพันหนึง่ ที่พ้นื ฝาพระบาท ครั้นไดเห็นพระลักษณะ
ของพระองคแลว จึงถึงความตกลงใจในพระตถาคต.
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ในกาลนั้น เราจับไมกวาดกวาดที่นั้น แลวไดนําเอา
ดอกไม ๘ ดอก มาบูชาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด.
ครัน้ บูชาพระพุทธเจา ผูขามโอฆะไมมอี าสวะนั้นแลว ทํา
หนังเสือเฉวียงบาขางหนึ่ง นมัสการพระนายกของโลก.
พระสัมพุทธเจาผูไมมีอาสวะ ทรงอยูดวยพระญาณใด
เราจักประกาศพระญาณนั้น ทานทั้งหลายจงฟงคําเรากลาว.
ขาแตพระสยัมภู ผูเปนแดนเกิดขึ้นแหงพระคุณหาประมาณมิได ขอพระองคจงรื้อถอนสัตวโลกนี้ สัตวโลกเหลานั้น
อาศัยการไดเห็นพระองค ยอมขามกระแสคือความสงสัย
เสียได.
พระองคทรงเปนศาสดา เปนยอด เปนธงชัย เปนหลัก
เปนที่อาศัย เปนที่พึ่งพิง เปนผูสูงสุดกวาสัตว เปนพระพุทธเจาของสัตวทั้งหลาย.
แต
น้ําในมหาสมุทรอาจประมาณไดดวยมาตราตวง
ใคร ๆ ไมอาจประมาณพระสัพพัญุตญาณของพระองคได
เลย.
เอาดินมาชั่งดูแลว อาจประมาณแผนดินได แตใคร ๆ
ไมอาจประมาณพระสัพพัญุตญาณของพระองคไดเลย.
อาจวัดอากาศไดดวยเชือกหรือนิ้วมือ แตใคร ๆ ไมอาจ
ประมาณพระสัพพัณุตญาณของพระองคไดเลย.
พึงอาจประมาณน้ําในมหาสมุทร และแผนดินทั้งหมดได
แตจะถือเอาพระพุทธญาณมาประมาณนั้นไมควร.
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ขาแตพระองคผูมีพระจักษุ จิตของสัตวเหลาใดยอมเปน
ไปในโลกพรอมทั้งเทวโลก สัตวเหลานี้ยอมอยูในภายในขาย
คือพระญาณของพระองค.
พระองคทรงบรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุดสิ้นเชิง ดวย
พระญาณใด พระสัพพัญูก็ทรงย่ํายีอัญเดียรถีย ดวยพระญาณนั้น. สุรุจิดาบสกลาวชมเชยดวยคาถาเหลานี้แลว ปูลาด
หนังเสือบนแผนดินแลวนั่ง.
ทานกลาวไวในบัดนี้วา ขุนเขาสูงหยั่งลงในหวงมหรรณพ
๘๔,๐๐๐ โยชน ขุนเขาสิเนรุทั้งดานยาวและดานกวาง สูง
เพียงนั้น ทําใหละเอียดถึงแสนโกฏิ ดวยชนิดแหงการนับ.
เมือ่ ทําคะแนน (นับ) ไว ยอมถึงความหมดสิ้นได แต
ใคร ๆ ไมอาจประมาณพระสัพพัญุตญาณของพระองคไดเลย.
ผูใดพึงเอาขายตาถี่ ๆ ลอมน้ําไว สัตวน้ําบางเหลาพึง
เขาไปในภายในขายของผูนั้น.
ขาแตพระมหาวีระ เดียรถียผูมีกิเลสหนาบางพวกก็ฉันนั้น
แลนไปถือเอาทิฏฐิผิด หลงอยูด วยการลูบคลํา.
เดียรถียเหลานี้เขาไปภายในขาย ดวยพระญาณอัน
บริสุทธิ์ มีปกติทรงเห็นไดโดยไมติดขัด ไมลวงพนพระญาณ
ของพระองคไปได.
ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา อโนมทัสสี
ผูมีพระยศใหญ ทรงชํานะกิเลส เสด็จออกจากสมาธิแลว
ทรงตรวจดูทิศ.
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พระอัครสาวกนามวา นิสภะ ของพระอโนมทัสสีมุนี อัน
พระขีณาสพหนึ่งแสน ผูมีจิตสงบมั่นคง บริสุทธิ์สะอาด ได
อภิญญา ๖ ผูคงที่ แวดลอมอยู ทราบพระดําริของพระพุทธเจาแลว จึงเขาไปเฝาพระโลกนายก.
ทานเหลานั้นอยูในอากาศ ไดกระทําประทักษิณพระผูมีพระภาคเจาแลว ลงมาประนมอัญชลีนมัสการอยูในสํานัก
ของพระพุทธเจา.
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา อโนมทัสสี ผูเปนโลกเชษฐ เปนนระผูองอาจ ทรงชํานะกิเลสแลว ประทับนั่งใน
ทามกลางภิกษุสงฆ ไดทรงกระทําการแยมพระโอฐ.
พระภิกษุนามวา วรุณะ อุปฏฐากของพระศาสดาอโนมทัสสี
ทําผาเฉวียงบาขางหนึ่ง แลวทูลถามพระโลกนายกวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา อะไรเปนเหตุใหพระศาสดา
ทรงกระทําการแยมหนอ เพราะเมื่อไมมีเหตุ พระพุทธเจา
ทั้งหลายยอมไมทรงทําการแยมใหปรากฏ.
พระผูมีพระภาคเจาอโนมทัสสี ผูเจริญที่สุดในโลก เปน
นระผูอ งอาจ ประทับนั่งทามกลางภิกษุสงฆ ไดตรัสพระคาถา
นี้วา ผูใดบูชาเราดวยดอกไม ทัง้ ชมเชยญาณของเรา เรา
จักประกาศผูนั้น ทานทั้งหลายจงฟงเรากลาว.
เทวดาทั้งปวงพรอมทั้งมนุษย ทราบพระดํารัสของพระ-
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พุทธเจาแลว ประสงคจะฟงพระสัทธรรม จึงพากันมาเฝา
พระสัมพุทธเจา.
หมูทวยเทพผูมีฤทธิ์มากในหมื่นโลกธาตุ ประสงคจะฟง
พระสัทธรรม จึงพากันมาเฝาพระสัมพุทธเจา.
จตุรงคเสนา คือพลชาง พลมา พลรถ และพลเดินเทา
จักแวดลอมผูนี้เปนนิจ นี้เปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจา
ดนตรีหกหมืน่ กลองที่ประดับสวยงาม จักบํารุงผูนี้เปน
นิจ นีเ้ ปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจา.
หญิงลวนแตสาว ๆ หกหมืน่ นาง ประดับประดาสวยงาม
มีผาและอาภรณอันวิจิตรตระการตา สวมกุณฑลแกวมณี มี
หนาแฉลม ยิ้มแยม ตะโพกผาย ไหลผึ่ง เอวกลม จักหอม
ลอมผูน ี้เปนนิจ.
นี้เปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจา ผูนี้จักรื่นรมยอยูใน
เทวโลกตลอดแสนกัป จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิในแผนดิน
พันครั้ง จักเปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลกพันครั้ง
จักเปนเจาประเทศราชอันไพบูลยนับไมถวน.
เมือ่ ถึงภพสุดทาย ถึงความเปนมนุษย จักคลอดจากครรภ
นางพราหมณีชื่อสารี นระนี้จกั ปรากฏตามชื่อและโคตรของ
มารดา โดยชื่อวา สารีบุตร จักมีปญญาคมกลา จักหากังวล
มิได ละทิ้งทรัพย ๘๐ โกฏิ แลวออกบวช จักเที่ยวแสวงหา
สันติบททั่วแผนดินนี้.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 411

ในกัปอันประมาณมิได แตกัปนี้ไป พระศาสดาทรง
พระนามวา โคตมะ โดยพระโคตร ทรงสมภพในสกุล
พระเจาโอกกากราช จักมีขึ้นในโลก ผูนี้จักเปนโอรสทายาท
ในธรรมของพระศาสดาพระองคนั้น อันธรรมนิรมิตแลว จัก
ไดเปนพระอัครสาวกมีนามวา สารีบุตร.
แมน้ําคงคาชื่อวา ภาคีรสี นี้ ไหลมาแตประเทศหิมวันต
ไหลไปถึงมหาสมุทร ยังหวงน้ําใหญใหเต็ม ฉันใด พระสารีบุตรนี้ ก็ฉันนั้น เปนผูอาจหาญแกลวกลาในเวททั้งสาม ถึงที่สุด
แหงปญญาบารมี จักยังสัตวทั้งหลายใหอมิ่ หนําสําราญ.
ตั้งแตภูเขาหิมวันตจนถึงมหาสมุทรสาคร ในระหวางนี้
วาถึงการนับทรายนี้ใดนับไมถวน การนับทรายแมนั้น ก็อาจ
นับไดโดยไมเหลือ ฉันใด ที่สุดแหงปญญาของพระสารีบตุ ร
จักไมมี ฉันนั้นเลย.
เมือ่ ทําคะแนน (นับ) ไว ทรายในแมนา้ํ คงคาพึงสิ้นไป
แตที่สุดแหงปญญาของพระสารีบุตร จักไมเปนเหมือนอยาง
นั้นเลย.
คลื่นในมหาสมุทร เมื่อจะวาโดยการนับ ก็นับไมถวน
ฉันใด ที่สุดแหงปญญาของพระสารีบุตร จักนับไมได ฉันนั้น
เหมือนกัน.
พระสารีบุตรจักยังพระสัมพุทธเจา ผูศากยโคดม ผูประเสริฐใหทรงโปรด แลวจักไดเปนพระอัครสาวกถึงความยอด
เยี่ยมแหงปญญา จักประกาศตามไดโดยชอบ ซึ่งพระธรรม-
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จักรทีพ่ ระผูมีพระภาคศากยบุตรทรงประกาศแลว จักยังเมล็ด
ฝน คือธรรมใหตกลาง.
พระโคดมผูเปนศากยะ ผูป ระเสริฐ ทรงทราบขอนั้น
ทั้งหมดแลว ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆ จักทรงตั้งไว
ในตําแหนงอัครสาวก.
โอ ! กรรมเราไดทําไวอยางดีแลว แกพระศาสดาพระนามวา อโนมทัสสี. เราไดกระทําอธิการคือบุญอันยิ่งใหญ
แกพระพุทธเจาพระองคใด ไดถึงที่สุดในที่ทั้งปวง พระพุทธเจาพระองคนั้น ทรงเปนผูนาอัศจรรย.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงกรรมที่เรากระทําไวใน
กาลอันนับไมไดวาเปนวิบากของกรรมในภพสุดทายนี้แกเรา.
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว เหมือนกําลังแหงลูกศรอันพน
ดีแลว(จากแลง). เรานี้แสวงหาบทอันปจจัยปรุงแตงไมได
ดับสนิท ไมหวั่นไหว พิจารณาเดียรถียทั้งปวง ทองเที่ยว
ไปแลวในภพ.
คนเปนไขพึงแสวงหาโอสถ ตองสะสมทรัพยไวทุกอยาง
เพื่อปลดเปลื้องความปวยไข แมฉันใด เราก็ฉันนั้น เมื่อ
แสวงหาอมตบทคือพระนิพพาน อันปจจัยไมปรุงแตง ได
บวชเปนฤๅษี ๕๐๐ ชาติ โดยไมปะปนกัน.
เราทรงชฎา เลี้ยงชีวิตดวยหาบคอน นุงหมหนังเสือ
ถึงที่สุดอภิญญาแลว ไดไปสูพรหมโลก. ความบริสุทธิใ์ นลัทธิ
ภายนอก ยอมไมมี ยกเวนแตศาสนาของพระชินเจา.
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สัตวเหลาใดเหลาหนึ่งผูมีปญญา ยอมบริสุทธิ์ไดใน
ศาสนาของพระชินเจา. เพราะฉะนั้น เราจึงไมนําตัวเรานี้
ผูใครตอประโยชน ไปในลัทธิภายนอก, เราเมื่อแสวงหาบท
อันปจจัยไมปรุงแตง จึงทองเที่ยวไปสูลัทธิอันผิด.
บุรุษผูตองการแกน พึงตัดตนกลวยแลวผาออก จะไมได
แกนไมในตนกลวยนั้น เพราะมันวางจากแกน ฉันใด คน
เปนอันมากผูเปนเดียรถีย มีทฏิ ฐิตาง ๆ กันในโลก ก็ฉันนั้น
แล.
คนเหลานั้นเปนผูวางเปลาจากอสังขตบท เหมือนตนกลวย
วางเปลาจากแกนฉะนั้น. เมื่อถึงภพสุดทายแลว เราไดเปน
เผาพันธุของพราหมณ ละทิ้งโภคสมบัติเปนอันมาก ออกบวช
เปนบรรพชิตแลว.
จบปฐมภาณวาร
ขาพระองคอยูในสํานักของพราหมณนามวา สัญชัย ซึ่ง
เปนผูสอน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท ขาแตพระมหาวีระ
พราหมณชื่อ อัสสชิ สาวกของพระองค หาผูเสมอไดยาก
มีเดชรุง เรื่อง เที่ยวบิณฑบาตอยูใ นกาลนั้น.
ขาพระองคไดเห็นทานผูมีปญญาเปนมุนี มีจิตตั้งมั่นใน
ความเปนมุนี มีจิตสงบระงับ เปนมหานาค แยมบานดัง
ดอกปทุม.
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ครัน้ ขาพระองคเห็นทานผูมีอินทรียอันฝกดีแลว มีใจ
บริสุทธิ์ องอาจ ประเสริฐ แกลวกลา จึงเกิดความคิดวา
ทานผูนี้จักเปนพระอรหันต.
ทานผูมีอิริยาบถนาเลื่อมใส มีรูปงาม สํารวมดี จักเปน
ผูฝกแลวในอุบายเครื่องฝกอันสูงสุด จักเปนผูเห็นอมตบท
เราถามแลว ทานจักตอบ เราจักสอบถามทานอีก.
ขาพระองคไดตามไปขางหลังของทานผูกําลังเที่ยวบิณฑบาต รอคอยโอกาสอยู เพื่อจะสอบถามอมตบท.
ขาพระองคเขาไปหาทานซึ่งพักอยูในระหวางถนน แลว
ไดถามวา ขาแตทานผูนิรทุกข มีความเพียร ทานมีโคตร
อยางไร ทานเปนศิษยของใคร.
ทานอันขาพระองคถามแลวไมครั่นคราม ดังพญาไกรสร
ไดพยากรณวา พระพุทธเจาเสด็จอุบัติแลวในโลก อาตมา
เปนศิษยของพระพุทธเจาพระองคนั้น.
ขาแตทานผูมีความเพียรใหญ ผูเปนอนุชาตบุตร มียศมาก
ศาสนธรรมแหงพระพุทธเจาของทาน เปนเชนไร ขอได
โปรดบอกแกขาพเจาเถิด.
ขาพระองคถามแลว ทานกลาวบทอันลึกซึ้งละเอียดทุก
อยาง เปนเครื่องฆาลูกศรคือตัณหา เปนเครือ่ งบรรเทาความ
ทุกขทงั้ มวลวา
ธรรมเหลาใดมีเหตุเปนแดนเกิด พระตถาคตตรัสเหตุ
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แหงธรรมเหลานั้น และความดับแหงธรรมเหลานั้น พระ
มหาสมณเจามีปกติตรัสอยางนี้.
เมือ่ ทานพระอัสสชิแกปญหาแลว ขาพระองคนั้นไดบรรลุ
ผลที่หนึ่ง เปนผูปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน เพราะไดฟง
คําสอนของพระชินเจา.
ครัน้ ขาพระองคไดฟงคําสอนของพระมุนี ไดเห็นธรรม
อันสงสุด จึงหยั่งลงสูพระสัทธรรม แลวไดกลาวคาถานี้วา
ธรรมนี้เทานั้น ถามีเพียงเทานั้น พระองคทรงทําใหแจง
บทอันไมเศราโศก ที่ขาพเจาไมไดพบเห็น ลวงเวลาไปหลาย
หมื่นกัป.
ขาพระองคแสวงหาธรรมอยู
ไดเที่ยวไปในลัทธิผิด
ประโยชนนั้นอันขาพระองคไดบรรลุแลวโดยลําดับ กาลนี้
มิใชกาลที่เราจะประมาท ขาพระองคอันพระอัสสชิใหยินดี
แลว เพราะไดบรรลุบทอันไมหวั่นไหว.
ขาพระองคเมื่อจะแสวงหาสหาย จึงไดไปยังอาศรม
สหายของขาพระองค สหายเห็นขาพระองคจากที่ไกลทีเดียว
เปนผูถึงพรอมดวยอิริยาบถ ไดกลาวคํานี้วา
ทานเปนผูมีหนาตาผองใส ความเปนมุนีคงจะปรากฏแน
ทานไดบรรลุอมตบทอันดับสนิท ไมมีการเคลื่อนแลหรือ.
ทานไดเปนผูเหมาะสมแกความงามมาแลว เหมือนชางถูก
แทงดวยหอกซัดไมหวั่นไหฉะนัน้ ดูกอนพราหมณ ทาน
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เปนเหมืนฝกตนแลว เปนผูสงบระงับในธรรมเครื่องฝกที่ได
ฝกมาแลว.
เราไดบรรลุอมตบทอันเปนเครื่องบรรเทาลูกศรคือความโศก
ไดแลว แมตัวทานก็จงบรรลุอมตบทนั้น พวกเราจงไปยัง
สํานักของพระพุทธเจากันเถิด.
สหายอันขาพระองคใหศึกษาดีแลว รับคําแลว ไดจูงมือ
พากันเขามายังสํานักของพระองค ขาแตพระองคผูเปนศากยบุตร ขาพระองคท้งั สองจักบวชในสํานักของพระองค จัก
อาศัยคําสอนของพระองค แลวเปนผูไมมีอาสวะอยู.
ทานโกลิตะ เปนผูประเสริฐดวยฤทธิ์ ขาพระองคถึงที่สุด
แหงปญญา ขาพระองคทั้งสองจะรวมกันทําศาสนาใหงาม
ขาพระองคมีความดําริยังไมถึงที่สุด จึงเที่ยวไปในลัทธิผิด
เพราะไดอาศัยทัสสนะของพระองค ความดําริของขาพระองค
จึงเต็ม.
ตนไมตั้งอยูบนแผนดิน มีดอกบานตามฤดูกาล สงกลิ่น
หอมตลบ ยังสัตวทั้งปวงใหยินดี ฉันใด ขาแตพระมหาวีระศากยบุตร ผูม ียศใหญ ขาพระองค ก็ฉันนั้น ดํารงอยูใ น
ศาสนธรรมของพระองคแลว ยอมเบงบานในสมัย.
ขาพระองคแสวงหาดอกไมคือวิมุตติ เปนที่พนภพสงสาร
ยอมยังสัตวทั้งปวงใหยินดี ดวยการไดดอกไม คือวิมุตติ.
ขาแตพระองคผูมีจักษุ เวนพระมหามุนเี สีย ตลอดพุทธ-
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เขต ไมมใี ครเสมอดวยปญญาแหงขาพระองคผูเปนบุตรของ
พระองค.
ศิษยและบริษทั ของพระองค พระองคทรงแนะนําดีแลว
ใหศึกษาดีแลว ฝกแลวในอุบายเครื่องฝกจิตอันสูงสุด ยอม
แวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ.
ทานเหลานั้นเพงฌาน ยินดีในฌาน เปนนักปราชญ
มีจิตสงบ ตั้งมั่น เปนมุนี ถึงพรอมดวยความเปนมุนี ยอม
แวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ.
ทานเหลานั้นมีความปรารถนานอย มีปญญา เปน
นักปราชญ มีอาหารนอย ไมโลเล ยินดีทั้งลาภ และความ
เสื่อมลาภ ยอมแวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ.
ทานเหลานั้นถือการอยูปาเปนวัตร ยินดีธุดงค เพงฌาน
มีจีวรเศราหมอง ยินดียิ่งในวิเวก เปนนักปราชญ ยอม
แวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ.
ทานเหลานั้นเปนผูปฏิบัติมรรค ๔ ตั้งอยูในอรหัตผล เปน
เสขะพรั่งพรอมดวยผลเบื้องต่ํา ๓ หวังประโยชนอันสูงสุด
ยอมแวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ.
ทั้งทานผูเปนพระโสดาบัน ทั้งทานที่เปนพระสกทาคามี
พระอนาคามี และพระอรหันตปราศจากมลทิน ยอมแวดลอม
พระองคอยูทุกเมื่อ.
สาวกของพระองคเปนอันมาก ฉลาดในสติปฏฐาน ยินดี
ในโพชฌงคภาวนา ทุกทานยอมแวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ.
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ทานเหลานั้นเปนผูฉลาดในอิทธิบาท ยินดีในสมาธิภาวนา
หมั่นประกอบในสัมมัปปธาน ยอมแวดลอมพระองคอยูทุก
เมื่อ.
ทานเหลานั้นมีวิชชา ๓ มีอภิญญา ๖ ถึงที่สุดแหงฤทธิ์
และปญญา ยอมแวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ.
ขาแตพระมหาวีรเจา บรรดาศิษยของพระองคเชนนี้
แลหนอ ศึกษาดีแลว หาผูเสมอไดยาก มีเดชรุงเรือง
แวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ.
พระองค อันศิษยเหลานั้นผูสํารวมดีแลว มีตบะ แวดลอม
แลว ไมทรงครั่นคราม ดุจพญาราชสีห ยอมงดงามดุจ
พระจันทร.
ตนไมตั้งอยูบนแผนดินยอมงาม ถึงความไพบูลย และ
ยอมเผล็ดผล ฉันใด ขาแตพระองคผูศากยบุตร ผูม ีพระยศ
ใหญ พระองคก็เปนเชนกับแผนดิน ฉันนัน้ ศิษยทั้งหลายตั้ง
อยูในศาสนาของพระองค ยอมไดอมตผล.
แมน้ําสินธุ สรัสสดี จันทภาคา คงคา ยมุนา สรภู
และแมน้ํามหี เมื่อแมน้ําเหลานี้ไหลมา สาครยอมรับไวหมด
แมน้ําเหลานี้ยอมละชื่อเดิม ยอมปรากฏวาเปนสาครเทานั้น
ฉันใด วรรณ ๔ เหลานี้ ก็ฉันนัน้ ในสํานักของพระองค
แลว ทัง้ หมดยอมละชื่อเดิม ปรากฏวาพุทธบุตร.
เปรียบเหมือนดวงจันทรอันปราศจากมลทิน โคจรอยูใน
อากาศ ยอมรุงโรจนลวงหมูดาวทั้งหมดในโลก ดวยรัศมี
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ฉันใด ขาแตพระมหาวีรเจา พระองค ก็ฉันนั้น อันศิษย
ทั้งหลายแวดลอมแลว ยอมรุงเรืองลนเหลาเทวดาและมนุษย
ตลอดพุทธเขตในกาลทุกเมื่อ.
คลื่นตั้งขึ้นในน้ําลึก ยอมลวงเลยฝงไปไมได คลื่นเหลา
นั้นกระทบทั่วฝง ยอมเปนระลอกเล็กนอยละลายหายไป
ฉันใด ชนในโลกเปนสวนมากที่เปนเดียรถีย ก็ฉันนั้น มีทิฏฐิ
ตาง ๆ กัน ตองการจะขามธรรมของพระองค แตก็ไมลว ง
เลยพระองคผูเปนมุนีไปได.
ขาแตพระองคผูมีพระจักษุ ก็ถาชนเหลานั้นมาถึงพระองคดวยความประสงคจะคัดคาน พากันเขามายังสํานักของ
พระองคแลว ยอมกลายเปนจุณไฟ.
เปรียบเหมือนโกมุท บัวขมและบัวเผื่อนเปนอันมาก ที่
เกิดในน้ํา ยอมเอิบอาบอยูดวยน้ําเปอกตมและโคลน ฉันใด
สัตวเปนอันมาก ก็ฉนั นั้น เกิดแลวในโลก อันราคะและโทสะ
เบียดเบียนแลวงอกงามอยู เหมือนโกมุทงอกงามอยูใน
เปอกตมฉะนั้น.
ปทุมเกิดในน้ํา ยอมไพโรจนอยูในทามกลางน้ํา มันมี
เกสรบริสุทธิ์ ไมติดดวยน้ํา ฉันใด ขาแตพระมหาวีรเจา
พระองค ก็ฉันนั้น เปนมหามุนเี กิดในโลก แตไมติดโลก
เหมือนปทุมไมติดน้ําฉะนั้น.
ดอกไมอันเกิดในน้ําเปนอันมาก ยอมบานในเดือนจิตรมาส ยอมไมลวงพนเดือนนั้น สมัยนั้นเปนสมัยดอกไมน้ํา
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บาน ฉันใด ขาแตพระองคผูศากยบุตร พระองค ก็ฉันนั้น
เปนผูบานแลวดวยวิมุตติของพระองค.
สัตวทั้งหลายไมลวงเลยศาสนาของพระองค ดังดอกบัว
เกิดในน้ํา ยอมบานไมพนเดือนกัตติกาฉะนั้น.
พญาไมรังดอกบานสะพรั่ง กลิ่นหอมตลบ อันไมรังตนอื่น
แวดลอม ยอมงามยิง่ ฉันใด ขาแตพระมหาวีรเจา พระองค
ฉันนั้น บานแลวดวยพุทธญาณ อันภิกษุสงฆแวดลอมแลว
ยอมงาม เหมือนพญาไมรังฉะนั้น.
ภูเขาหินชื่อวาหิมวันตเปนที่เกิดโอสถของปวงสัตว เปนที่
อยูของพวกนาค อสูร และเทวดาทั้งหลาย ฉันใด ขาแต
พระมหาวีรเจา พระองคก็ ฉันนั้น เปนดังโอสถของมวลสัตว.
ขาแตพระมหาวีรเจา บุคคลผูบรรลุวิชชา ๓ และอภิญญา ๖
ถึงที่สุดแหงฤทธิ์ ผูที่พระองคทรงมีพระกรุณาพร่ําสอนแลว
ยอมยินดีดวยความยินดีในธรรม ยอมอยูในศาสนาของ
พระองค.
ราชสีหผูเปนพญาเนื้อ ออกจากถ้ําที่อยูเหลียวดูทิศทั้ง ๔
แลวบันลือสีหนาท ๓ ครั้ง เมือ่ ราชสีหคําราม มฤคทั้งปวง
ยอมสะดุงกลัว.
อันที่จริง ราชสีหผูมีชาติกําเนิดนี้ ยอมยังปศุสัตวให
สะดุงกลัวทุกเมื่อ ฉันใด ขาแตพระมหาวีรเจา เมื่อพระองค
ทรงบันลืออยู พสุธานี้ยอมหวัน่ ไหว สัตวผูควรจะตรัสรูยอม
ตื่น หมูมารยอมสะดุงกลัว ฉันนั้น.
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ขาแตพระมหามุนี เมื่อพระองคทรงบันลืออยู ปวงเดียรถีย
ยอมสะดุงกลัว ดังฝูงกา เหยี่ยว และเนื้อ วิ่งกระเจิงเพราะ
ราชสีหฉ ะนั้น.
ผูเปนเจาคณะเหลาใดเหลาหนึ่ง ชาวโลกเรียกกันวาเปน
ศาสดาในโลก ทานเหลานั้นยอมแสดงธรรมอันนํากันสืบ ๆ มา
แกบริษัท.
ขาแตพระมหาวีรเจา สวนพระองคไมทรงแสดงธรรมแก
มวลสัตวเหมือนอยางนั้น พระองคตรัสรูสัจจะและโพธิปกขิยธรรม ดวยพระองคเอง ทรงทราบอัธยาศัยกิเลส และ
อินทรียมีกําลังและไมมีกําลัง ทรงทราบภัพพบุคคลและ
อภัพพบุคคล แลวจึงทรงบันลือประดุจมหาเมฆ.
บริษัทจะพึงนั่งเต็มรอบจักรวาล เขาเหลานั้นมีทิฏฐิตางกัน
คิดตางกัน เพื่อทรงตัดความสงสัยของสัตวเหลานั้น พระองค
ผูเปนมุนี ผูฉลาดในขออุปมา ทรงทราบจิตของสัตวทั้งปวง
เมื่อไดทรงแกปญหาขอเดียวเทานั้น ก็ตัดความสงสัยของสัตว
ทั้งหลายได.
แผนดินพึงเต็มดวยคนเชนกับจอกแหนในน้ํา คนทั้งหมด
นั้นประนมอัญชลีสรรเสริญพระองคผูเปนนายกของโลก หรือ
วาคนเหลานั้นสรรเสริญอยูตลอดกัป ฟงสรรเสริญพระคุณ
ตาง ๆ ก็ไมทําพระคุณใหสิ้นสุดประมาณได พระตถาคตมี
พระคุณหาประมาณมิได.
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ดวยวาพระมหาชินเจา เปนผูอันเราสรรเสริญแลวตาม
กําลังของตนเทานั้นฉันใด คนทัง้ หลายก็ฉันนั้น เมื่อสรรเสริญ
อยูถึงโกฏิกัป ก็จะพึงสรรเสริญอยางนี้ ๆ.
ก็ถาใคร ๆ จะเปนเทพหรือมนุษยก็ตาม ผูศึกษามาดีแลว
จะสรรเสริญคุณใหสุดประมาณได
ผูน ั้นก็จะไดแตความลําบากเทานั้น. ขาแตพระองคผู
ศากยบุตร มีพระยศมาก ขาพระองคดํารงอยูในศาสนาของ
พระองค ถึงที่สุดแหงปญญาแลว เปนผูหาอาสวะมิไดอยู.
ขาพระองคจะย่ํายีพวกเดียรถีย ยังศาสนาของพระชินเจา
ใหเปนไป จะเปนธรรมเสนาบดีในศาสนาของพระศากยบุตร
ในวันนี้ไป.
กรรมที่ขาพระองคกระทําแลว ในกาลอันหาประมาณมิได
แสดงผลแกขาพระองค ณ ที่นี้ ขาพระองคเผากิเลสแลว ดุจ
ลูกศรอันหมดกําลังแลว.
มนุษยคนใดคนหนึ่งทูนของหนักไวบนศีรษะทุกเวลา ตอง
ลําบากดวยภาระ ฉันใด อันภาระที่เราแบกอยู ก็ฉันนั้น. เรา
ถูกไฟ ๓ กองเผาอยู เปนผูแบกภาระคือภพ เหมือนถอน
เขาสิเนรุวางไวบนศีรษะ ทองเที่ยวไปในภพ.
บัดนี้ เราปลงภาระแลว เพิกภพทั้งหลายเสียแลว กิจที่
ควรทาทุกอยางในศาสนาของพระศากยบุตร เราทําเสร็จแลว.
ในกําหนดพุทธเขต เวนพระศากยบุตร เราเปนเลิศดวย
ปญญา ไมมใี ครเหมือนเรา.
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เราเปนผูฉลาดดีในสมาธิ ถึงที่สุดแหงฤทธิ์วันนี้ เรา
ปรารถนาจะนิรมิตคนสักพันก็ได.
พระมหามุนีทรงเปนผูชํานาญในอนุปุพพวิหารธรรม ตรัส
คําสอนแกเรา นิโรธเปนที่อยูของเรา.
ทิพยจักษุของเราหมดจด เราเปนผูฉลาดในสมาธิ หมั่น
ประกอบในสัมมัปปธาน ยินดีในการเจริญโพชฌงค.
ก็กจิ ทุกอยางที่สาวกจะพึงทํา เราทําเสร็จแลว เวนพระโลกนาถ ไมมีใครเสมอเรา.
เราเปนผูฉลาดในสมาบัติ ไดฌานและวิโมกขรวดเร็ว
ยินดีในการเจริญโพชฌงค ถึงที่สุดแหงสาวกคุณ.
เราทั้งหลายเปนผูเคารพในบุรุษผูสูงสุด ดวยการสัมผัส
สาวกคุณ และดวยปญญาจิตของเรา สงเคราะหเพื่อน
พรหมจรรยดวยศรัทธาทุกเมื่อ.
เรามีความเยอหยิ่งดวยมานะอันวางแลว ดุจงูถูกถอนเขี้ยว
และเหมือนโคเขาหักฉะนั้น เขาไปหาหมูค ณะดวยความ
เคารพหนัก.
ถาปญญาของเราจะมีรูปราง ก็จะเสมอดวยพระเจาแผนดินทั้งหลาย นี้เปนผลแหงการชมเชยพระญาณของ
พระผูมีพระภาคเจาอโนมทัสสี.
เรายอมยังพระธรรมจักร อันพระผูมีพระภาคศากยบุตร
ผูคงที่ใหเปนไปแลว ใหเปนไปตามไดโดยชอบ นี้เปนผล
แหงการชมเชยพระญาณ.
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คนที่มีความปรารถนาลามก เกียจคราน ละความเพียร
มีสุตะนอย และไมมีอาจาระ อยาไดสมาคมกับเราในที่ไหนๆ
ในกาลไร ๆ.
สวนคนผูมีสุตะมาก มีปญญา ตั้งมั่นดีแลวในศีล และ
เปนผูประกอบดวยความสงบใจ ขอจงตั้งอยูบนกระหมอม
ของเรา.
ดวยเหตุนั้น เราจึงขอบอกกลาวทานทั้งหลาย ขอความ
เจริญจงมีแกทานทั้งหลายผูมาประชุมกันในสมาคมนี้.
ขอทานทั้งหลายจงมีความปรารถนานอย สันโดษ และ
ใหทานทุกเมื่อ.
เราเปนผูปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน เพราะไดเห็น
พระอัสสชิกอน ทานพระสาวกนามวาอัสสชินั้น เปนอาจารย
ของเรา เปนนักปราชญ.
เราเปนสาวกของทาน วันนี้ เปนธรรมเสนาบดี ถึงที่สุด
ในที่ทกุ แหง เปนผูไมมีอาสวะอยู.
ทานพระสาวกนามวาอัสสชิผูเปนอาจารยของเรา อยูใน
ทิศใด เรายอมทําทานไวเหนือศีรษะในทิศนัน้ .
พระโคดมศากยะผูประเสริฐ ทรงระลึกถึงกรรมของเรา
แลวประทับนั่งอยูในหมูภิกษุ ทรงตั้งเราไวในตําแหนงอันเลิศ.
คุณวิเศษเหลานี้คือ ปฏิสมั ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ
อภิญญา ๖ เราทําใหแจงแลว คําสอนของพระพุทธเจาเราทํา
เสร็จแลวฉะนี้แล.
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ทราบวา ทานพระสารีบุตรเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบสารีปุตตเถราปทาน

พรรณนาเถราปทาน
๑. พรรณนาสารีปุตตเถราปทาน
ตอจากนั้น เพื่อจะสังวรรณนาคาถารวบรวมเถราปทาน ทาน
จึงกลาววา อถ เถราปทาน สุณาถ ดังนี้.
อรรถแหง อถ ศัพท และ อปทาน ศัพท ไดกลาวมาแลวขางตน.
ก็บรรดาศัพทเหลานี้ เถร ศัพทนี้ เปนไปในอรรถมิใชนอย มี
อรรถวา กาล มั่นคง บัญญัติ ชื่อ และใหญ เปนตน.
จริงอยางนั้น เถรศัพทที่ใชในความหมายวา กาล เชนในประโยค
มีอาทิวา เถโรวสฺสิกานิ ปูตีนิ จุณฺณกชาตานิ แปลวา ทอนกระดูก
ทั้งหลาย ทีฝ่ นตกชะอยูเกินเวลานานปแลว ผุปนละเอียดไป. อธิบายวา
ฝนตกชะอยูนาน คือตกเปนเวลานาน.
ใชในความหมายวา มั่นคง เชนในประโยคมีอาทิวา เถโรป ตาว
มหา แปลวา เพียงเปนผูมั่นคง เปนใหญกอน. อธิบายวา เปนผูมีศีล
มั่นคง.
ใชในความหมายวา บัญญัติ เชนในประโยคมีอาทิวา เถโร
อยมายสฺมา มหลฺลโก แปลวา ทานผูมีอายุนี้เปนคนแกคนเฒา, อธิบายวา
เปนเพียงโลกบัญญัติ.
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ใชในความหมายวา ชื่อ เชนในประโยคมีอาทิวา จุนทฺ ตฺเถโร
ผุสฺสตฺเถโร พระจุนทเถระ พระผุสสเถระ อธิบายวา เขาตั้งชื่อไวอยางนี้.
ใชในความหมายวา คนใหญ เชนในประโยคมีอาทิวา เถโร จาย
กุมาโร มม ปุตฺเตสุ บรรดาลูก ๆ ของขาพเจา กุมารนี้เปนคนใหญ
(คนหัวป) อธิบายวา เด็กคนโต.
แตในที่นี้ เถระ ศัพทนี้ ใชในความหมายวา กาล และ มั่นคง.
เพราะฉะนั้น ชื่อวา เถร เพราะดํารงอยูมาสิ้นกาลนาน, อีกอยางหนึ่ง
ทานผูประกอบดวยคุณมีศีล อาจาระ และมัทวะ อันมั่นคงยิ่ง เรียกวา
เถระ. พระเถระและเถระ เพราะเหตุนั้น จึงชือ่ วา พระเถระทั้งหลาย,
อปทานคือเหตุแหงพระเถระทั้งหลาย ชื่อวาเถราปทาน, เชือ่ มความวา
ทานทั้งหลายจงฟงเถราปทานนั้น.
คํามีอาทิวา หิมวนฺตสฺส อวิทูเร ลมฺพโก นาม ปพฺพโต ดังนี้
เปนอปทานของทานพระสารีบุตร, เรื่องของทานผูมีอายุนั้น และของ
พระมหาโมคคัลลานเถระ พึงทราบอยางนี้.
ไดยินวา ในอดีตกาล ในที่สุดหนึ่งอสงไขยยิ่งดวยแสนกัป ทาน
พระสารีบุตรบังเกิดในตระกูลพราหมณมหาศาล เปนผูชื่อวา สรทมาณพ
โดยชื่อ, ทานพระมหาโมคคัลลานะบังเกิดในตระกูลคหบดีมหาศาล โดย
ชื่อ มีชื่อวา สิริวัฑฒนกุฏมพี.
คนทั้งสองนั้นเปนสหายเลนฝุนดวยกัน บรรดาคนทั้งสองนั้น
สรทมาณพ เมื่อบิดาลวงลับไปแลว ไดครอบครองทรัพยอันเปนของ
ตระกูล วันหนึ่ง อยูใ นที่ลับคิดวา ชื่อวาความตายของสัตวเหลานั้นเปน
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สิ่งที่แนนอน เพราะฉะนั้น เราควรเขาถือการบวชอยางหนึ่ง แสวงหา
ทางหลุดพน จึงเขาไปหาสหายแลวกลาววา สหาย เราอยากบวช ทาน
จักอาจบวชไหม. เมื่อสหายนั้นกลาววา ไมอาจ จึงกลาววา ชางเถอะ
เฉพาะเราเทานั้นจักบวช แลวใหเปดคลังรัตนะใหมหาทานแกคนกําพรา
และคนเดินทางเปนตน แลวไปยังเชิงเขาบวชเปนฤาษี. เมื่อสรทมาณพ
นั้นบวช ไดมีเหลาบุตรพราหมณประมาณ ๗๔,๐๐๐ คนบวชตาม. สรทดาบสนั้นทําอภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ ใหบังเกิด แลวจึงบอกกสิณบริกรรมแกชฎิลเหลานัน้ . ชฎิลทั้งหมดนั้นก็ทําอภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘
ใหบังเกิดขึ้น.
สมัยนัน้ พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา อโนมทัสสี เสด็จอุบัติ
ขึ้นในโลก ทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐ ไดยังเหลาสัตวให
ขามจากโอฆะสงสารใหญ วันหนึ่ง มีพระประสงคจะสงเคราะหสรทดาบส
และเหลาอันเตวาสิก พระองคเดียวไมมีเพื่อน ทรงถือบาตรและจีวร
เสด็จไปทางอากาศ ทรงดําริวา จงรูวาเราเปนพระพุทธเจา เมื่อสรทดาบส
นั้นเห็นอยูนั่นแล จึงเสด็จลงจากอากาศ ประทับยืนบนแผนดิน.
สรทดาบส พิจารณามหาบุรุษลักษณะในพระสรีระของพระศาสดา
แลวลงสันนิษฐานวา ทานผูนี้เปนพระสัพพัญูพุทธะแทเทียว จึงได
กระทําการตอนรับ ใหปลู าดอาสนะถวาย พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง
บนอาสนะที่เขาปูลาดแลว สรทดาบสนั่งอยู ณ สวนขางหนึ่ง ในสํานัก
ของพระศาสดา.
สมัยนัน้ ชฎิลประมาณ ๗๔,๐๐๐ ผูเปนอันเตวาสิกของสรทดาบส
นั้น ถือผลไมนอยใหญอันประณีต ๆ มีโอชะมาอยู ไดเห็นพระศาสดาเกิด
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ความเลื่อมใส แลดูอาการนั่งแหงอาจารยของตนและพระศาสดา แลวพา
กันกลาววา ทานอาจารย เมื่อกอนพวกขาพเจาสําคัญวา ใคร ๆ ผูจะใหญ
กวาทานไมมี ก็บรุ ุษนี้เห็นจะใหญกวาทาน. สรทดาบสกลาววา พอ
ทั้งหลาย พวกเธอพูดอะไร พวกเธอปรารถนาจะกระทําเขาสิเนรุอันสูง
หกลานแปดแสนโยชน ใหเสมอกับเมล็ดพันธุผักกาด พวกเธออยา
กระทําเราใหเทากับพระสัพพัญูพุทธเจาเลย. ลําดับนั้น ดาบสเหลานั้น
ครั้นไดฟงคําของอาจารยแลว พากันคิดวา ทานผูนี้เปนอุดมบุรุษผูยิ่งใหญ
ทีเดียวหนอ ทั้งหมดจึงหมอบลงที่พระบาทไหวพระศาสดา.
ทีนั้น อาจารยจึงกลาวกะพวกศิษยนั้นวา นี่แนะพอทั้งหลาย ไทยธรรมของพวกเราอันสมควรแกพระศาสดา ไมมี และพระศาสดาก็เสด็จมา
ณ ที่นี้ในเวลาภิกขาจาร เอาเถอะ พวกเราจักถวายไทยธรรมตามกําลัง
ผลาผลอันประณีตใด ๆ พวกเธอไดนํามาแลว พวกเธอก็จงนําเอาผลาผลไม
นั้น ๆ มาเถิด ครั้นใหนํามาแลว จึงลางมือทั้งสอง ใหตั้งผลาผลไม
ลงในบาตรของพระตถาคตดวยตนเอง เมื่อพระศาสดาสักวาทรงรับผลาผลไม เทวดาทั้งหลายไดใสทิพโอชาเขาไป. แมน้ําพระดาบสก็ไดกรอง
ถวายดวยตนเองเหมือนกัน.
จากนั้น เมื่อพระศาสดาทรงทํากิจดวยโภชนะใหเสร็จแลวประทับ
นั่ง ดาบสใหเรียกเหลาอันเตวาสิกทั้งหมดมา แลวนั่งกลาวสาราณียกถา
อยูในสํานักของพระศาสดา. พระศาสดาทรงดําริวา อัครสาวกทั้งสองจง
มาพรอมกับหมูภิกษุ. ทันใดนั้น พระอัครสาวกมีพระขีณาสพหนึ่งแสน
เปนบริวาร ก็มาถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวไดยืนอยู ณ สวน
ขางหนึ่ง.
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ลําดับนั้น สรทดาบสจึงเรียกเหลาอันเตวาสิกมาวา พอทั้งหลาย
ควรทําการบูชาดวยอาสนะดอกไม แกพระศาสดาและภิกษุสงฆ เพราะฉะนั้น พวกเธอจงนําดอกไมมา. ทันใดนั้น เหลาอันเตวาสิกจึงนําดอกไม
ทั้งหลายอันสมบูรณดวยสีและกลิ่นมาดวยฤทธิ์ แลวปูลาดอาสนะดอกไม
ประมาณหนึ่งโยชนแกพระพุทธเจา ปูลาดอาสนะดอกไมประมาณ ๓ คาวุต
แกพระอัครสาวกทั้งสอง ปูลาดอาสนะดอกไมชนิดกึ่งโยชนเปนตน แก
เหลาภิกษุที่เหลือ ปูลาดอาสนะดอกไมประมาณอุสภะแกภิกษุผูใหม
ในสงฆ.
ครั้นปูลาดอาสนะทั้งหลายอยางนี้แลว สรทดาบสจึงประคองอัญชลี
ตรงพระพักตรของพระตถาคต แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
พระองคเสด็จขึ้นยังอาสนะดอกไมนี้ เพื่ออนุเคราะหขาพระองค. พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะดอกไม เมื่อพระศาสดาประทับนั่งแลว
พระอัครสาวกทั้งสองและเหลาภิกษุที่เหลือ ก็นั่งบนอาสนะอันถึงแกตนๆ.
พระศาสดาทรงเขานิโรธสมาบัติดวยพระประสงควา ผลใหญจงมี
แกดาบสเหลานั้น. ฝายพระอัครสาวกทั้งสองและภิกษุที่เหลือ รูวาพระศาสดาทรงเขานิโรธสมาบัติ จึงพากันเขานิโรธสมาบัติ. พระดาบสไดยืน
กั้นฉัตรดอกไมแดพระศาสดาสิ้นกาลหาระหวางมิไดตลอด ๗ วัน. พระดาบสนอกนี้ฉันมูลผลาหารจากปาแลว ในเวลาที่เหลือก็ไดยืนประคอง
อัญชลีอยู.
พอลวงไปได ๗ วัน พระศาสดาทรงออกจากนิโรธสมาบัติ แลว
ตรัสเรียกพระนิสภเถระอัครสาวกวา เธอจงกระทําอนุโมทนาอาสนะดอกไมแกดาบสทั้งหลาย. พระเถระตั้งอยูในสาวกบารมีญาณ ไดกระทํา
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อนุโมทนาอาสนะดอกไมแกดาบสทั้งหลายเหลานั้น ในเวลาจบเทศนาของ
พระนิสภเถระนั้น พระศาสดาตรัสเรียกพระอโนมเถระทุทิยอัครสาวกวา
แมเธอก็จงแสดงธรรมแกดาบสเหลานั้น. ฝายพระอโนมเถระพิจารณา
พระพุทธพจน คือพระไตรปฎก แลวกลาวธรรมแกดาบสเหลานั้น
ธรรมาภิสมัยการตรัสรูธรรม มิไดมีดว ยเทศนาของพระอัครสาวกทั้งสอง.
ลําดับนั้น พระศาสดาทรงตั้งอยูในพุทธวิสัย แลวทรงเริ่มพระธรรมเทศนา. ในเวลาจบเทศนา ชฎิลเจ็ดหมื่นสี่พันที่เหลือแมทั้งหมด
เวนสรทดาบสบรรลุพระอรหัตแลว. พระศาสดาทรงเหยียดพระหัตถ
ตรัสกะชฎิลเหลานั้นวา เธอทั้งหลายจงเปนภิกษุมาเถิด. ทันใดนั้น ชฎิล
เหลานั้นมีเพศดาบสอันตรธานหายไป ไดเปนผูทรงบริขาร ๘ ดุจพระเถระ
มีพรรษา ๖๐ ฉะนั้น.
สวนสรทดาบส เพราะความที่ตนเปนผูเกิดปริวิตกขึ้นเวลาแสดง
ธรรมวา โอหนอ แมเราก็พึงเปนพระสาวกของพระพุทธเจาองคหนึ่งใน
อนาคต เหมือนพระนิสภเถระนี้ ไดมีจิตสงไปอื่น จึงไมไดอาจเพื่อจะทํา
ใหรูแจงมรรคผล. ลําดับนั้น จึงถวายบังคมพระศาสดา แลวไดกระทํา
ความปรารถนาเหมือนอยางนั้น.
พระศาสดาทรงเห็นวาจะสําเร็จโดยหาอันตรายมิได จึงทรงพยากรณ
วา ลวงไปหนึ่งอสงไขยยิ่งดวยแสนกัป. แตกัปนี้ไป อัครสาวกของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจา จักมีนามวาสารีบุตร ดังนี้แลวตรัสธรรมกถา มี
ภิกษุสงฆเปนบริวารแลนไปยังอากาศแลว.
ฝายสรทดาบสก็ไดไปยังสํานักของสิริวัฑฒกุฎมพีผูสหาย แลวกลาว
วา สหาย เราปรารถนาตําแหนงอัครสาวกของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจา
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ผูจะอุบัติขึ้นในอนาคต ณ ที่บาทมูลของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
อโนมทัสสี แมทานก็จงปรารถนาตําแหนงทุติยสาวกของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจานั้น.
สิริวัฑฒกุฎมพีไดฟงการชี้แจงดังนั้น จึงใหกระทําที่ประมาณ ๘
กรีสที่ประตูนิเวศนของตนใหมีพื้นราบเรียบ แลวโรยดอกไมมีขาวตอก
เปนที่ ๕ ใหสรางมณฑปมุงดวยอุบลเขียว ใหลาดอาสนะสําหรับพระพุทธเจา ใหลาดอาสนะสําหรับภิกษุทั้งหลาย แลวตระเตรียมเครื่อง
สักการะและสัมมานะมากมาย แลวใหสรทดาบสไปนิมนตพระศาสดามา
ยังมหาทานใหเปนไปตลอด ๗ วัน แลวใหภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประธาน ครองผาทั้งหลายอันควรคามาก แลวไดกระทําความปรารถนา
เพื่อความเปนทุติยสาวก.
พระศาสดา ทรงเห็นความสําเร็จของสิริวัฑฒกุฎมพีนั้นโดยหา
อันตรายมิได จึงทรงพยากรณโดยนัยดังกลาวแลว ทรงทําอนุโมทนาภัต
แลวเสด็จหลีกไป. สิริวฑ
ั ฒกุฎมพีราเริงแจมใส กระทํากุศลกรรมตลอด
ชั่วอายุ แลวบังเกิดในกามาวจรเทวโลก ในวาระจิตที่ ๒ สรทดาบส
เจริญพรหมวิหาร ๔ แลวบังเกิดในพรหมโลก.
จําเดิมแตนั้น ทานไมกลาวถึงกรรมในระหวางของสหายทั้งสอง.
ก็สรทดาบสถือปฏิสนธิในครรภของนางรูปสารีพราหมณี ในอุปติสสคาม
ไมไกลนครราชคฤห กอนกวาการอุบัติขึ้นแหงพระผูมีพระภาคเจาของเรา
ทั้งหลาย. ในวันนั้นเอง แมสหายของสรทดาบสนั้น ก็ถือปฏิสนธิใน
ครรภของนางโมคคัลลีพราหมณี ในโกลิตคาม ไมไกลนครราชคฤห
เหมือนกัน.
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เพราะฉะนั้น โมคคัลลานะ ชือ่ วา โมคคัลลานะ เพราะเปนบุตร
ของนางโมคคัลลีพราหมณี, อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาโมคคัลลานะ เพราะ
เกิดโดยโมคคัลลีโคตร. อีกอยางหนึ่ง ในเวลาที่มารดายังเปนกุมาริกา
บิดามารดาของนางกุมาริกานั้นเรียกชือ่ วา มุคคลี เพราะถือเอาคําวา มา
อุคฺคลิ มา อุคฺคลิ อยากลืน อยากลืน. ชื่อวาโมคคัลลานะ เพราะเปน
บุตรของนางมุคคลีนั้น. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาโมคคัลลานะ เพราะเปน
ผูอาจ คือสามารถในการได ในการถือเอา ในการรูแจงมรรคมีโสดาปตติมรรคเปนตน.
ไดยินวา ตระกูลทัง้ สองนั้น เปนสหายเนื่องกันมา ๗ ชั่วสกุล.
บิดามารดาไดใหการบริหารครรภแกคนทั้งสองนั้นในวันเดียวกัน. พอลวง
ไปได ๑๐ เดือน บิดามารดาก็เริ่มตั้งแมนม ๖๖ คน แกคนทั้งสองนั้น
แมผูเกิดแลว. ในวันตั้งชือ่ บิดามารดาตั้งชื่อบุตรของนางรูปสารีพราหมณี
วา อุปติสสะ เพราะเปนบุตรของตระกูลผูเปนหัวหนาในอุปติสสคาม.
ตั้งชื่อของบุตรนอกนี้วา โกลิตะ เพราะเปนบุตรของตระกูลผูเปนหัวหนา
ในโกลิตคาม. คนทั้งสองนั้นเจริญอยูดวยบริวารใหญ อาศัยความเจริญ
เติบโตแลว ไดถึงความสําเร็จศิลปะทั้งปวง.
อยูมาวันหนึ่ง คนทั้งสองนั้นกําลังดูมหรสพบนยอดเขาในกรุงราชคฤห เห็นมหาชนประชุมกัน เพราะญาณถึงความแกกลา จึงเกิดความคิดขึ้น
โดยแยบคายไดความสังเวชวา คนเหลานี้ทั้งหมด ภายในรอยปเทานั้น ก็จะ
เขาไปยังปากของมัจจุราช จึงทําการตัดสินใจวา เราทั้งหลายควรแสวงหา
โมกขธรรม และเมื่อจะแสวงหาโมกขธรรมนั้น ควรไดการบรรพชาอยางหนึ่ง จึงพากันบวชในสํานักของสัญชัยปริพาชกพรอมกับมาณพ ๕๐๐ คน.
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จําเดิมแตคนทั้งสองนั้นบวชแลว สัญชัยปริพาชกไดเปนผูถึงลาภ
อันเลิศและยศอันเลิศ. โดย ๒-๓ วัน เทานั้น คนทั้งสองนั้นก็เรียนลัทธิของ
สัญชัยไดทั้งหมด ไมเห็นสาระในลัทธินั้น ไดเหนื่อยหนายลัทธินั้น จึง
ถามปญหากะสมณพราหมณที่เขาสมมติกันวา เปนบัณฑิตในที่นั้นๆ สมณพราหมณเหลานั้น ผูถูกคนทั้งสองถามแลว ไมยังการแกปญหาใหสําเร็จ
ได โดยที่แท คนทั้งสองนั้นนั่งเอง พากันแกปญหาไหแกสมณพราหมณ
เหลานั้น. เมื่อเปนอยางนั้น คนทั้งสองนั้น เมื่อจะแสวงหาโมกขธรรม
(ตอไป) จึงไดทํากติกาวา ในเราทั้งสอง คนใดบรรลุอมตะกอน คนนั้น
จงบอกแกอีกคนหนึ่ง.
ก็สมัยนั้น เมื่อพระศาสดาของเราทั้งหลายทรงบรรลุพระปฐมาภิสัมโพธิญาณแลว ทรงประกาศพระธรรมจักรอันบวร ทรงทรมานชฎิล
พันคนมีอุรุเวลกัสสปเปนตน แลวประทับอยูในกรุงราชคฤหโดยลําดับ
วันหนึ่ง อุปติสสปริพาชกไปยังปริพาชการาม เห็นทานพระอัสสชิเถระ
เที่ยวบิณฑบาตอยูในกรุงราชคฤห คิดวา บรรพชิตผูสมบูรณดวยมารยาท
เห็นปานนี้ เราไมเคยเห็น ชื่อวาธรรมอันละเอียดจะพึงมีในบรรพชิตนี้
จึงเกิดความเลื่อมใส มองดูทานผูมีอายุเพื่อจะถามปญหา ไดติดตามไป
ขางหลัง.
ฝายพระเถระไดบิณฑบาตแลว ไปยังโอกาสอันเหมาะสม เพื่อจะ
บริโภค. ปริพาชกไดลาดตั่งปริพาชกของตนถวาย และในเวลาเสร็จภัตกิจ
ไดถวายน้ําในคนโทของตนแกพระเถระ. ปริพาชกนั้นกระทําอาจริยวัตร
อยางนี้แลว กระทําปฏิสนั ถารกับพระเถรผูกระทําภัตกิจเสร็จแลวจึงถามวา
ใครเปนศาสดาของทานหรือ หรือวาทานชอบใจธรรมของใคร ? พระ-
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เถระอางเอาพระสัมมาสัมพุทธเจา อันปริพาชกนั้นถามอีกวา ก็ศาสดา
ของทานผูมีอายุมีวาทะอยางไร คิดวา เราจักแสดงความที่พระศาสนานี้
เปนของลึกซึ้ง จึงประกาศวาตนยังเปนผูใหม และเมื่อจะแสดงธรรมใน
พระศาสนาแกปริพาชกนัน้ โดยสังเขป จึงกลาวคาถาวา เย ธมฺมา
เหตุปฺปภวา เปนตน.
ปริพาชกไดฟงเฉพาะสองบทแรกเทานั้น ก็ดํารงอยูในพระโสดาปตติมรรคและโสดาปตติผลอันสมบูรณดวยนัยพันหนึ่ง สองบทหลังจบลง
ในเวลาเขาเปนพระโสดาบัน. ก็ในเวลาจบคาถา เขาเปนพระโสดาบัน
เมื่อคุณวิเศษในเบื้องบนยังไมเปนไป จึงกําหนดวา เหตุในพระศาสนานี้
จักมี จึงกลาวกะพระเถระวา ทานผูเจริญ ทานอยาขยายธรรมเทศนาให
สูงเลย เทานี้แหละพอแลว พระศาสดาของเราทั้งหลายอยูที่ไหน. พระอัสสชิกลาววา อยูทีพระเวฬุวัน. ปริพาชกกลาววา ทานผูเจริญ ทานจง
ลวงหนาไป ขาพเจาจะเปลื้องปฏิญญาที่ทําไวแกสหายของขาพเจาแลวจัก
พาสหายนั้นมาดวย แลวไหวดวยเบญจางคประดิษฐ กระทําประทักษิณ
สั่งพระเถระแลวไดไปยังปริพาชการาม.
โกลิตปริพาชกเห็นอุปติสสปริพาชกนั้นกําลังมาแตไกล คิดวา สีหนา
ไมเหมือนวันอื่น อุปติสสะนี้จักบรรลุอมตธรรมเปนแนจึงยกยองการบรรลุ
คุณวิเศษของอุปติสสะนั้น โดยอาการนั้นแหละ แลวถามถึงการบรรลุ
อมตธรรม. ฝายอุปติสสะนั้นก็ปฏิญญาแกโกลิตะนั้นวา ผูมีอายุ ขาพเจา
บรรลุอมตธรรมแลว จึงไดกลาวคาถานั้นนั่นแหละ.
ในเวลาจบคาถา โกลิตะดํารงอยูในโสดาปตติผล แลวกลาววา
พระศาสดาของพวกพวกเราอยูที่ไหน.
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อุปติสสะกลาววา อยูที่พระเวฬุวัน.
โกลิตะกลาววา ผูมอี ายุ ถาอยางนั้น พวกเราจงมา จักเฝาพระศาสดา.
อุปติสสะเปนผูบูชาอาจารยแมตลอดกาลทั้งปวงทีเดียว เพราะฉะนั้น
จึงไดเปนผูใครจะประกาศคุณของพระศาสดาแกสัญชัย แลวนําสัญชัย
แมนั้นไปยังสํานักของพระศาสดาดวย.
สัญชัยปริพาชกนั้นถูกความหวังในลาภครอบงํา ไมปรารถนาจะ
เปนอันเตวาสิก จึงปฏิเสธวา เราไมอาจเปนตุมสําหรับตักวิดน้ํา คน
ทั้งสองนั้นเมื่อไมอาจใหสัญชัยปริพาชกนั้นยินยอมไดดวยเหตุหลายประการ
จึงไดไปยังพระเวฬุวันพรอมกับอันเตวาสิก ๒๕๐ คน ผูพระพฤติตาม
โอวาทของตน.
พระศาสดาทรงเห็นคนเหลานั้นมาจากที่ไกล จึงตรัสวา นี้จักเปน
คูสาวกของเรา จักเปนคูอันเจริญเลิศ แลวทรงแสดงธรรมตามจริยาแหง
บริษัทของคนทั้งสองนั้น ใหดํารงอยูในพระอรหัต แลวไดประทาน
อุปสมบทดวยความเปนเอหิภิกขุ บาตรและจีวรอันสําเร็จดวยฤทธิ์ไดมา
แมแกพระอัครสาวก เหมือนมาแกภิกษุเหลานั้น แตกิจแหงมรรคสาม
เบื้องบนของพระอัครสาวกยังไมสําเร็จ เพราะเหตุไร ? เพราะสาวกบารมีญาณเปนคุณยิ่งใหญ.
บรรดาพระอัครสาวกนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ ในวันที่ ๗
แตบวชแลวกระทําสมณธรรมอยูที่บานกัลลวาลคาม ในมคธรัฐ เมื่อถีนมิทธะกาวลงอยู อันพระศาสดาใหสังเวชแลว บรรเทาถีนมิทธะ (ความ
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โงกงวง) ได กําลังฟงธาตุกรรมฐานอยูทีเดียว ไดบรรลุมรรคเบื้องบน
ทั้ง ๓ ถึงทีส่ ุดแหงสาวกบารมีญาณ.
ทานพระสารีบุตรลวงไปไดกึ่งเดือนแตการบรรพชา อยูใ นถ้ําสุกร ขตะ ในกรุงราชคฤหกับพระศาสดา เมื่อพระศาสดาทรงแสดงเวทนา
แนวแหงปริคคหสูตร แเกทีฆนขปริพาชกผูเปนหลานของตน สงญาณ
ไปตามพระธรรมเทศนา จึงถึงที่สุดแหงสาวกบารมีญาณ เหมือนบุคคล
บริโภคภัตที่เขาคดมาเพื่อผูอื่นฉะนั้น ดังนั้น สาวกบารมีญาณของพระอัครสาวกทั้งสองไดถึงที่สุดในที่ใกลพระศาสดาทีเดียว.
ทานพระสารีบุตรบรรลุสาวกบารมีญาณอยางนี้แลวจึงรําพึงวา
สมบัตินี้เราไดดวยกรรมอะไร ไดรูกรรมนั้นแลว เมื่อจะเปลงอุทานดวย
อํานาจความปติโสมนัส จึงกลาวคํามีอาทิวา หิมวนฺตสฺส อวิทเู ร ดังนี้.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ในที่ไมไกลหิมวันตประเทศ มีภูเขาชื่อลัมพกะ เราสราง
อาศรมไวอยางดี (และ) สรางบรรณศาลาไวอยางดี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หิมวนฺตสฺส ความวา ที่ชื่อวา หิมวา
เพราะประเทศนั้นมีหิมะ, ในที่ไมไกล คือในที่ใกลหิมวันตประเทศนั้น
อธิบายวา ในปาอันเนื่องกับเขาหิมาลัย.
บทวา ลมฺพโก นาม ปพฺพโต ความวา ภูเขาเจือดวยดินรวน
อันมีชื่ออยางนั้น.
บทวา อสฺสโม สุกโต มยฺห ความวา อาศรม คืออรัญวาส
ที่ทําไวเพื่อเรา คือเพื่อประโยชนแกเรา ณ ที่ภูเขาชื่อลัมพกะนั้น ชื่อวา
อาศรม เพราะสงบเงียบโดยทั่วไป คือโดยรอบ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
๑

๑. ที่ปรากฏโดยมากกวา สุกรขาตา.
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อาศรม เพราะเปนที่ไมมีความดิ้นรน คือความกระวนกระวาย แกผูเขา
ไปแลว, อรัญวาสอันเปนอยางนี้ เราทําไวดีแลว. อธิบายวา สรางไว
ดวยอาการอันดี เชนที่พกั กลางคืน ที่พักกลางวัน กุฎี และปะรําเปนตน.
บทวา ปณฺณสาลา ไดแก บรรณศาลาสําหรับเปนที่อาศัยอยู มุง
ดวยใบไมมีแฝกและหญาปลองเปนตน.
แมน้ํามีฝงตื้น มีทาดี เปนที่รื่นรมยใจ เกลือ่ นกลนดวย
ทรายขาวสะอาด มีอยูไมไกลอาศรมของเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุตตฺ านกูลา ไดแก แมน้ําไมลึก.
บทวา สุปติตฺถา แปลวา มีทาดี.
บทวา มโนรมา ไดแก ประทับใจ คือเปนที่ยังใจใหเอิบอาบ,
บทวา สุสุทฺธปุลินากิณฺณา ไดแก เกลื่อนกลาดดวยทราย ปาน
ประหนึ่งวากลีบแกวมุกดาขาวดี อธิบายวา เปนตองทราย.
อธิบายวา แมน้ําคือแมน้ํานอยที่เปนอยางนี้นั้น ไดมีอยูในที่ไมไกล
คือในที่ใกลอาศรมของเรา. ก็บทวา อสฺสม พึงทราบวา เปนทุติยาวิภัตติ
ลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ.
ที่ใกลอาศรมของเรานั้น มีแมน้ําไมมีกอ นกรวด ตลิ่งไม
ชัน น้าํ จืดสนิท ไมมีกลิ่นเหม็น ไหลไป ทําใหอาศรมของ
เรางาม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสกฺขรา ความวา ชื่อวาไมมีกรวด
คือเวนจากกรวด เพราะทานกลาววา เกลื่อนกลาดดวยทราย.
บทวา อปพฺภารา แปลวา เวนจากเงื้อม อธิบายวา ฝงไมลึก.
บทวา สาทุ อปฺปฏิคนฺธิกา ความวา แมน้ํา คือแมน้ํานอย มีน้ํา
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มีรสอรอย เวนจากกลิ่นเหม็น ไหลไป คือเปนไป ทําอาศรมบทของเรา
ใหงาม.
ฝูงจระเข มังกร ปลาราย และเตาวายน้ําเลนอยูในแมน้ํา
นั้น แมน้ําไหลไป ทําใหอาศรมของเรางาม.
ในคาถานั้น เชื่อมความวา จระเข มังกร ปลาฉลาม คือปลาราย
และเตา ไดเลนอยูในแมน้ํานี้. เชื่อมความวา แมน้ํา คือแมน้ํานอยไหล
คือไหลไป ทําใหอาศรมของเรางาม.
ฝูงปลาสลาด ปลากระบอก ปลาสวาย ปลาเคา ปลา
ตะเพียน ปลานกกระจอก วายโลดโดดอยู ยอมทําให
อาศรมของเรางาม.
อธิบายวา ปลาสลาด ปลากระบอก ปลาสวาย ปลาเคา ปลา
ตะเพียน และปลานกกระจอก มัจฉาชาติทั้งหมดนี้ โดดไปขางโนนขาง
นี้ คือไหลไปกับแมน้ํา ทําใหอาศรมบทของเรางาม.
ทีส่ องฝงแมน้ํา มีหมูไมดอก หมูไมผล หอยยอยอยู
ทั้งสองฝง ยอมทําใหอาศรมของเรางาม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุโภ กูเลสุ ความวา ที่ขางทั้งสอง
ของแมน้ํานั้น มีตนไมที่มีดอกประจํา มีผลประจํา หอยอยูทั้งสองฝง
คือนอมลงเบื้องลางที่ฝงทั้งสองของแมน้ํา ยอมทําใหอาศรมของเรางาม.
ไมมะมวง ไมรัง หมากเมา แคฝอย ไมยางทราย
บานอยูเปนนิจ มีกลิ่นหอมดุจกลิ่นทิพย ฟุง ตลบไปในอาศรม
ของเรา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อมฺพา เปนตน ความวา มะมวงเปน
พวงมีรสหวานอรอย ตนรัง ตนหมากเมา ตนแคฝอย ตนยางทราย ตนไม
เหลานี้ มีดอกบานอยูเปนนิจ. มีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นทิพย ฟุง คือฟุง
ตลบไปรอบ ๆ อาศรมของเรา.
ไมจําปา ไมออยชาง ไมกระทุม กากะทิง บุนนาค
และลําเจียก บานสะพรั่งมีกลิ่นหอมดังกลิ่นทิพย ฟุงไปใน
อาศรมของเรา.
ในคาถานั้น มีอธิบายวา ไมจําปา ไมออยชาง ไมกระทุม มีดอก
เหมือนวงกลมทองคํา ไมกากะทิง ไมบุนนาค และไมลําเจียกหอม ไม
ทั้งหมดนี้ มีดอกบาน คือบานสะพรั่ง กลิ่นตลบ คือสงกลิน่ หอมฟุงไป
ในอาศรมของเรา เหมือนกลิ่นทิพย.
ตนลําดวน ตนอโศก ตนกุหลาบ ไมปรู และไมมะกล่ํา
หลวง มีดอกบานสะพรั่งอยูใกลอาศรมของเรา.
ในคาถานั้น เชื่อมความวา ตนลําดวนดอกบาน ตนอโศกดอก
บาน ตนกุหลาบดอกบาน ตนปรูดอกบาน และมะกล่ําหลวงดอกบาน
ไมเหลานี้บานสะพรั่งงดงามอยูใกลอาศรมของเรา.
การะเกด พะยอมขาว พิกุล และมะลิซอ น สงกลิ่นหอม
อบอวล ทําอาศรมของเราใหงดงาม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เกตกา ไดแก กอสุคนธการะเกด.
อธิบายวา ตนพะยอมขาว พิกุล กอมะลิซอน รุกขชาติทั้งหมดนี้สงกลิ่น
หอมตลบ ทําใหอาศรมของเรางามไปทั่ว.
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ไมเจตพังคี ไมกรรณิการ ไมประดู และไมอัญชันเปน
อันมาก สงกลิ่นหอมฟุง ทําใหอาศรมของเรางาม.
เชื่อมความวา ไมทั้งหลายมีเจตพังคีเปนตนเหลานี้ ทําอาศรมของ
เราใหงามไปทั่ว สงกลิ่นหอมอบอวลอยู.
บุนนาค บุนนาคเขา และตนโกวิฬาร (ไมสวรรค) ดอก
บานสะพรั่ง หอมตลบอบอวล ทําอาศรมของเราใหงาม.
อธิบายวา ตนไมทั้งหลายมีบุนนาคเปนตน สงกลิ่นหอมตลบ ทํา
ใหอาศรมของเรางาม.
ไมราชพฤกษ อัญชันเขียว ไมกระทุม และพิกุล มีมาก
สงกลิน่ หอมฟุง ทําอาศรมของเราใหงาม.
เชื่อมความวา ตนไมทั้งหลายมีตนราชพฤกษเปนตน สงกลิ่นหอม
ตลบ ทําใหอาศรมของเรางาม.
ถั่วดํา ถั่วเหลือง กลวย และมะกรูด เจริญเติบโตดวย
น้ําหอม ออกผลสะพรั่ง.
ในคาถานั้น มีใจความวา พุมถั่วดําเปนตนเหลานี้ เจริญเติบโต
ดวยน้ําหอมแหงเครื่องหอมมีจันทนเปนตน ทรงผลดุจทอง ทําใหอาศรม
ของเรางดงาม.
ปทุมอยางหนึง่ บาน ปทุมอยางหนึ่งกําลังเกิด ปทุมอยาง
หนึ่งดอกรวง บานอยูในบึงในกาลนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฺเ ปุปฺผนฺติ ปทุมา ความวา ใน
บึง ในที่ไมไกลอาศรมของเรา ปทุมอยางหนึ่ง คือบางพวกบาน ปทุม
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บางพวกเกิดอยู คือบังเกิดอยู ปทุมบางพวกมีดอกรวง คือมีเกสรใน
กลีบโรยไป.
ปทุมกําลังเผล็ดดอกตูม เหงาบัวไหลไป กระจับเกลื่อน
ดวยใบ งามอยูใ นบึง ในกาลนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คพฺภ คณฺหนฺติ ปทุมา ความวา ใน
กาลนั้น คือในสมัยที่เราเปนดาบสอยู ปทุมบางเหลากําลังเผล็ดดอกตูมอยู
ในภายในบึง เหงาบัว คือรากปทุม กําลังไหลไป คือไหลไปจากภายใน
เปอกตมนี้เหมือนงาชาง. ความวา กระจับทั้งหลายเปนกอ ดาดาษดวย
ใบและดอก งดงามอยู.
ไมตาเสือ จงกลนี ไมอุตตรี และชบา บานอยูในบึง
สงกลิน่ หอมตลบอยูในกาลนั้น.
อธิบายความวา ในกาลนั้น คือในสมัยที่เราอยู ณ ที่ใกลบึง กอตาเสือ กอจงกลนี กอชือ่ อุตตรี และกอชบา กอไมทั้งหมดนี้บาน คือ
ออกดอก พาเอากลิ่นหอมมา ทําบึงใหงดงาม.
ปลาสลาด ปลากระบอก ปลาสวาย ปลาเคา ปลา
ตะเพียน ปลาสังกุลา และปลารําพัน ยอมอยูในบึง ใน
กาลนัน้ .
เชื่อมความวา ในกาลนั้น คือในสมัยที่เราอยู หมูปลามีปลาสลาด
เปนตน ไมกลัวยอมอยูในบึง.
ฝูงจระเข ปลาฉลาม ปลาฉนาก ผีเสื้อน้ํา เตา และงู
เหลือม ยอมอยูในบึง ในกาลนั้น.
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เชื่อมความวา ในกาลนั้น คือในสมัยที่เราอยู ฝูงปลามีจระเขเปนตน
เหลานั้น ไมกลัว ไมมอี ันตราย ยอมอยูในบึง ใกลอาศรมของเรา.
ฝูงนกคับแค นกเปดน้ํา นกจากพรากที่เที่ยวไปในน้ํา
นกดุเหวา นกแขกเตา และนกสาลิกา ยอมอาศัยเลี้ยงชีวิต
อยูใกลสระนั้น.
ในคาถานั้น เชื่อมความวา นกคับแค นกเปดน้ํา นกจากพราก
ที่เที่ยวไปในน้ํา นกดุเหวา นกแขกเตา และนกสาลิกา อาศัยสระใกล
อาศรมของเรา คือเขาไปอาศัยสระนั้นเปนอยู.
ฝูงนกกวัก ไกฟา นกกะลิงปา นกตอยตีวิด นกแขกเตา
ยอมอาศัยสระนั้นเลี้ยงชีวิต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุกุตฺถกา ไดแก นกที่มีชื่ออยางนั้น
บทวา กุฬีรกา ไดแก นกที่มีชื่ออยางนั้น. เชื่อมความวา นกกะลิงปา
นกตอยตีวิด และนกแขกเตา นกทั้งหมดนี้ ยอมอาศัยสระใกลอาศรม
ของเรานั้นเปนอยู.
ฝูงหงส นกกระเรียน นกยูง นกดุเหวา ไก นกคอนหอย
นกโพระดก ยอมอาศัยเลี้ยงชีวิตอยูใกลสระนั้น.
อธิบายวา ฝูงนกมีหงสเปนตนเหลานี้ทั้งหมด เขาไปอาศัยสระนั้น
เปนอยู คือเลี้ยงชีวิตอยู.
ฝูงนกแสก นกหัวขวาน นกเขาเหยี่ยว และนกกาน้ํา
นกมากมาย เขาไปอาศัยเลี้ยงชีวิตอยูใกลสระนั้น.
ในคาถานั้น มีอธิบายวา นกแสก นกหัวขวาน นกเขา นกเหยี่ยว
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และนกกาน้ํา นกมากมายบนบก ยอมเปนอยู คือสําเร็จความเปนอยู ณ
สระนั้น คือ ณ ที่ใกลสระนั้น.
เนือ้ ฟาน หมู จามรี กวาง ละมั่ง เนื้อทราย เปน
อันมาก เลี้ยงชีวิตอยูใกลสระนัน้ .
ในคาถานั้น มีใจความวา มฤคเหลานั้นมีเนื้อฟานเปนตน เลี้ยง
ชีวิตอยู ณ สระนั้น คือใกลสระนั้น. ทุติยาวิภัตติใชในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ.
ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมู หมาใน เสือดาว
โขลงชาง แยกกันเปน ๓ พวก อาศัยเลี้ยงชีวิตอยูใกลสระ
นั้น.
เชื่อมความวา สัตวจตุบทมีสีหะเปนตนเหลานี้ เวนจากอันตราย
เปนอยูใกลสระนั้น.
พวกกินนร วานร คนทํางานในปา สุนัขไลเนื้อ และ
นายพราน ยอมอาศัยเปนอยูใกลสระนั้น.
ในคาถานี้ มีความหมายวา สัตวเหลานี้มีกินนรเปนตนซึ่งมีชื่อ
อยางนี้ ยอมอยูใกลสระนั้น.
มะพลับ มะหาด มะซาง หมากเมา เผล็ดผลอยูเปน
นิจ ในที่ไมไกลจากอาศรมของเรา.
ในคาถานั้น เชื่อมความวา ไมทั้งหลายมีมะพลับเปนตนเหลานี้
เผล็ดผลมีรสอรอย ในทีไ่ มไกลจากอาศรมของเรา ตลอดกาลทั้ง ๓ คือ
ฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดูฝน เปนประจํา.
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ตนคํา ตนสน ตนสะเดา สะพรั่งดวยผลมีรสหวาน
เผล็ดผลเปนประจําอยูในที่ไมไกลอาศรมของเรา.
ในคาถานั้น มีความวา ตนไมทั้งหลายมีตนคําเปนตนเหลานี้ มี
ผลเปนสําคัญ มีผลอรอย มีผลอันอุดมมารวมกัน คือประกอบพรอมดี
ไดแก สะพรั่งพรอม เผล็ดผลเปนประจํา งดงามอยูในที่ใกลอาศรมของเรา.
ตนสมอ มะขามปอม มะมวง หวา สมอพิเภก กระเบา
ไมรกฟา และมะตูม ตนไมเหลานั้นเผล็ดผลอยู.
เชื่อมความวา ตนไมมีสมอเปนตนเหลานั้น เกิดอยูในทีใ่ กลอาศรม
ของเรา เผล็ดผลอยูเปนนิจ.
เหงามัน มันออน นมแมว มันนก กะเม็ง และคัดมอน
มีอยูม ากมายใกลอาศรมของเรา.
เชื่อมความวา มูลผลทั้งหลายมีเหงามันเปนตนเหลานี้ หวาน มีรส
อรอย มีอยูเปนอันมาก ณ ที่ใกลอาศรมของเรา.
ณ ที่ไมไกลอาศรมของเรา มีสระน้ําสรางไวดีแลว มีน้ํา
ใสเย็น มีทาน้ําราบเรียบ เปนที่รนื่ รมยใจ.
ในคาถานั้น มีความวา ในที่ไมไกลอาศรม คือในที่ใกลอาศรม
ไดมีสระน้ําสรางไวดีแลว คือเขาสรางใหควรแกการขึ้นและการลงดวยดี
มีน้ําใส คือมีน้ําใสแจว น้ําเย็น มีทาราบเรียบ คือมีทาดี เปนที่รื่นรมย
ใจ คือกระทําความโสมนัสให.
ดารดาษดวยปทุมและอุบล สะพรั่งดวยบุณฑริก ปกคลุม
ดวยบัวขมและเผื่อน กลิ่นหอมตลบไป.
ในคาถานั้น มีความวา สระทัง้ หลายดารดาษ คือบริบรู ณดวย
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ปทุมบัวหลวง และอุบลบัวขาว ประกอบคือสะพรั่งดวยบุณฑริกบัวขาว
เกลื่อนกลาด คือเปนกลุม ๆ ดวยบัวขมและบัวเผื่อน กลิ่นหอมฟุงตลบ
คือฟุงไปรอบดาน.
ในกาลนั้น เราอยูในอาศรมที่สรางไวอยางดี นารื่นรมย
ในปาที่มีดอกไมบาน สมบูรณดว ยองคประกอบทั้งมวลอยางนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอว สพฺพงคสมฺปนฺเน ความวา ใน
กาลนั้น คือในกาลเปนดาบสอยูในอาศรม คือในอรัญวาส อันนารื่นรมย
ที่สรางอยางดี ในปาอันเปนชัฏดวยไมดอกและไมผล สมบูรณ คือบริบูรณ
ดวยองคประกอบมีแมน้ําเปนตนทุกชนิด.
พระดาบสครั้นแสดงสมบัติแหงอาศรมของตน ดวยลําดับคํามี
ประมาณเทานี้แลว บัดนี้ เมื่อจะแสดงคุณสมบัติมีศีลเปนตนของตน จึง
กลาววา
ในกาลนั้น เราเปนดาบสชื่อสุรุจิ มีศีลสมบูรณดวยวัตร
เพงฌาน ยินดีในฌาน บรรลุอภิญญาพละ ๕.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สีลวา ความวา สมบูรณดวยศีล ๕
เชนปาริสุทธิศีล ๔ อันประกอบพรอมดวยฌาน.
บทวา วตฺตสมฺปนฺนา ความวา บริบูรณดวยการสมาทานวัตรวา
ตั้งแตนี้ไป เราจักไมเสพฆราวาสและกามคุณ ๕.
บทวา ฌายี ไดแก ผูมีปกติเพง คือมีการเพงเปนปกติ ดวย
ลักขณูปนิชฌาน และอารัมมณูปนิชฌาน.
บทวา ฌานรโต ความวา ยินดีแลว คือเรนอยู ไดแก สมบูรณ
อยูทุกเมื่อในฌานทั้งหลายเหลานี้.
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บทวา ปฺจาภิฺาพลสมฺปนฺโน ความวา สมบูรณดว ยพละ
อธิบายวา บริบูรณดวยอภิญญา คือปญญาพิเศษ ๕ ประการ คือออิทธิวิธะ
แสดงฤทธิ์ได ทิพพโสตะ หูทิพย ปรจิตตวิชานนะ รูใจคนอื่น ปุพพนิวาสานุสสติ ระลึกชาติกอนได ทิพพจักขุ ตาทิพย. เชื่อมความวา เรา
เปนดาบส โดยชื่อวา สุรจุ ิ อยู.
ครั้นแสดงคุณสมบัติของตนดวยคํามีประมาณเทานี้แลว เมื่อจะ
แสดงปริสสมบัติ คือความสมบูรณดวยบริษัท จึงกลาวคํามีอาทิวา
ศิษยของเราทัง้ หมดนี้ เปนพราหมณ ๒๔,๐๐๐ คน มีชาติ
มียศ บํารุงเราอยู.
ในคาถานั้น เชื่อมความวา ศิษยของเราทั้งหมดนี้ เปนพราหมณ
๒๔,๐๐๐ คน มีชาติ คือสมบูรณดวยชาติกําเนิด มียศ คือสมบูรณดวย
บริวารบํารุงเราอยู.
มวลศิษยของเรานี้ เปนผูเขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ
ในตําราทํานายลักษณะ และในคัมภีรอิติหาสะ พรอมทั้ง
คัมภีรนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏภะ ถึงความเต็มเปยมในธรรม
ของตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ลกฺขเณ ไดแก ในตําราทํานายลักษณะ.
ยอมรูลักษณะของสตรีและบุรุษชาวโลกียทั้งปวงวา ผูประกอบดวยลักษณะ
เหลานี้ จะมีทุกข ผูป ระกอบดวยลักษณะเหลานี้จะมีสุข. ตําราอัน
ประกาศลักษณะนั้น ชือ่ วา ลักขณะ. ในตําราทายลักษณะนั้น.
บทวา อิติหาเส ไดแก ในทําราอันแสดงเฉพาะคําที่พูดวา เรื่องนี้
เปนแลวอยางนี้ เรื่องนี้เปนแลวอยางนี้. เชื่อมความวา ถึงความเต็มเปยม
คือที่สุดในตําราทายลักษณะ และตําราอิติหาสะ.
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ตําราอันประกาศชื่อตนไมเเละภูเขาเปนตน เรียกวา นิฆัณฑุ.
บทวา เกฏเภ ไดแก ตําราวาดวยการกําหนดใชคํากิริยา อันเปน
อุปการะแกกวีทั้งหลาย. ชื่อวา สนิฆัณฑุ เพราะเปนไปกับดวยคัมภีร
นิฆัณฑุ. ชือ่ วา สเกฏกะ เพราะเปนไปกับดวยคัมภีรเกฏภะ, เชื่อม
ความวา ถึงความสําเร็จในไตรเพทอันเปนไปกับดวยคัมภีรนิฆัณฑุและ
เกฏภะนั้น.
บทวา ปทกา ไดแก ผูฉลาดในบทนาม สมาส ตัทธิต อาขยาต
และกิตกเปนตน.
บทวา เวยฺยากรณา ไดแก ผูฉ ลาดในพยากรณมีจันทปาณินียกลาปะ เปนตน.
อธิบายวา สธมฺเม ปารมึ คตา ความวา ถึง คือบรรลุความเต็มเปยม
คือที่สุดในธรรมของตน คือในธรรมของพราหมณ ไดแก ไตรเพท.
ศิษยทั้งหลายของเรา เปนผูฉลาดในลางดีราย ในนิมิต
และในลักษณะ ศึกษาดีแลวในแผนดิน พื้นที่และอากาศ.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถานั้นตอไป :- เปนผูฉ ลาด คือเฉลียวฉลาด
ในลางดีรายมีอุกกาบาต คือดวงไฟตกและแผนดินไหวเปนตน ในนิมิต
ดีและนิมิตราย และในอิตถีลักษณะ ปุริสลักษณะ และมหาปุริสลักษณะ.
ศิษยทั้งหลายของเราศึกษาดีแลวในสิ่งทั้งปวง คือในแผนดิน ใน
พื้นที่ และในกลางหาว คืออากาศ.
ศิษยเหลานี้เปนผูมักนอย มีปญญา มีอาหารนอย ไม
โลภ สันโดษดวยลาภและความเสื่อมลาภ หอมลอมเราอยู
ทุกเมื่อ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปฺปจฺฉา ไดแก ผูยังอัตภาพใหเปน
ไปดวยอาหารแมมีประมาณนอย.
บทวา นิปกา คือ เปนผูประกอบดวยปญญา กลาวคือปญญาเครื่อง
รักษาตน.
บทวา อปฺปาหารา ไดแก มีอาหารมื้อเดียว อธิบายวา บริโภค
ภัตมื้อเดียว.
บทวา อโลลุปา ไดแก เปนผูไมเปนไปดวยตัณหาคือความอยาก.
บทวา ลาภาลาเภน ความวา ศิษยทั้งหลายของเราเหลานี้สันโดษ
คือมีความพอใจดวยลาภ และความไมมีลาภ หอมลอม คือบํารุงเราอยู
ทุกเมื่อ คือเปนนิตยกาล.
(ศิษยของเรา) เปนผูเพงฌาน ยินดีในฌาน เปนนักปราชญ มีจิตสงบ มีใจตั้งมัน่ ปรารถนาความไมมกี ังวล
หอมลอมเราอยูทุกเมื่อ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฌายี คือ ประกอบดวยลักขณูปนิชฌาน
และในอารัมมณูปนิชฌาน. อีกอยางหนึ่ง แปลวา ผูมีปกติเพง.
บทวา ฌานรตา ไดแก เปนผูยินดี คือแนบแนนในฌานเหลานั้น.
บทวา ธีรา ไดแก ผูสมบูรณดวยปญญา เครื่องทรงจํา.
บทวา สนฺตจิตฺตา แปลวา ผูมีใจสงบ.
บทวา สมาหิตา ไดแก ผูมีจิตแนวแน.
บทวา อากิฺจฺ ไดแก ความเปนผูไมมีปลิโพธกังวล.
บทวา ปตฺถยนฺตา แปลวา ปรารถนาอยู. เชื่อมความวา ศิษย
ทั้งหลายของเราถึงซึ่งความเปนอยางนี้ หอมลอมเราอยูทุกเมื่อ.
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(ศิษยของเรา) บรรลุอภิญญาบารมี คือความยอดเยี่ยม
แหงอภิญญา ยินดีในโคจร คืออาหารอันเปนของมีอยูข อง
บิดา ทองเที่ยวไปในอากาศ มีปญญา หอมลอมเราอยู
ทุกเมื่อ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภิ
ฺ าปารมิปฺปตฺตา ความวา บรรลุ
ความเต็มเปยม คือที่สุดในอภิญญา ๕ ไดแก ทําใหบริบูรณแลว.
บทวา เปตฺติเก โคจเร รตา ความวา ยินดีแลวในอาหารที่ไดดวย
การไมวิญญัติ คือการไมขอ อันเปนพุทธานุญาต.
บทวา อนฺตลิกฺขจรา ความวา ไปและมาทางหวงเวหา คือ
อากาศ.
บทวา ธีรา ความวา เปนผูมั่นคง คือมีสภาวะไมหวั่นไหวใน
อันตรายมีสีหะ และพยัคฆเปนตน. อธิบายความวา หมูดาบสของเรา
เปนแลวอยางนี้ หอมลอมเราอยูทุกเมื่อ.
หมูศิษยของเราเหลานั้นสํารวมทวาร ๖ ไมหวั่นไหว
รักษาอินทรีย ไมคลุกคลี เปนนักปราชญ หาผูทัดเทียม
ไดยาก.
ในคาถานั้น มีความวา สํารวมแลว คือกัน้ แลว ไดแกปดแลว
ในทวาร ๖ มีจักขุทวารเปนตน และในอารมณ ๖ มีรูปารมณเปนตน
อธิบายวา เปนผูรักษาและคุมครองทวาร.
บทวา ทุราสทา แปลวา เขาถึงยาก อธิบายวา ไมอาจ คือไม
สมควรเขาไปใกล คือกระทบกระทั่ง.
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ศิษยของเราเหลานั้นหาผูทัดเทียมไดยาก ยับยั้งอยูตลอด
ราตรี ดวยการนั่งคูบัลลังก ดวยการยืน และการจงกรม.
ในคาถานั้น เชื่อมความวา ศิษยทั้งหลายของเรายังราตรีทั้งสิ้นให
นอมลวงไป คือใหกาวลวงไปโดยพิเศษ ดวยการนั่งคูบัลลังก คือนั่ง
ใหขาออนเนื่องกัน เวนการนอน ดวยการยืน และดวยการจงกรม.
ศิษยทั้งหลายของเราเขาใกลไดยาก ไมกําหนัดในอารมณ
เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ไมขัดเคืองในอารมณเปนที่ตั้งแหง
ความขัดเคือง ไมหลงในอารมณเปนที่ตั้งแหงความหลง.
อธิบายความในคาถานั้นวา หมูศิษยของเรา คือดาบสเหลานั้น
ถึงซึ่งอาการอยางนี้ ยอมไมกําหนัดคือไมทําความกําหนัดใหเกิดขึ้นใน
วัตถุอันนากําหนัด คืออันควรกําหนัด, ไมขัดเคือง คือไมทําความขัดเคือง
ในวัตถุที่นาขัดเคือง คือควรขัดเคือง ไดแก ควรทําความขัดเคืองให
เกิดขึ้น, ไมหลง คือไมทําความหลงในวัตถุอันนาหลง คือควรใหหลง
อธิบายวา เปนผูประกอบพรอมดวยปญญา.
ศิษยเหลานั้นทดลองการแผลงฤทธิ์ ประพฤติอยูตลอด
กาลเปนนิจ ศิษยเหลานั้นทําแผนดินใหไหว ยากที่ใครจะ
แขงได.
เชื่อมความวา ศิษยของเราเหลานั้น ทดลองประพฤติอยูเปน
นิตยกาล ซึง่ การแผลงฤทธิ์ มีอาทิวา คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลาย
คนเปนคนเดียวก็ได.
อธิบายวา ศิษยของเราเหลานั้นนิรมิตแผนดินในอากาศบาง ใน
น้ําบาง แลวทําอิริยาบถใหสั่นไหว.
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อธิบาย (บท สารมฺเภน) วา อันใคร ๆ ไมพึงไดดวยการแขงดี
คือดวยการถือเอาเปนคู คือดวยการกระทําการทะเลาะ.
ศิษยของเราเหลานั้น เมื่อจะเลนยอมเลนฌาน ไปนํา
เอาผลหวาจากตนหวามา หาผูเขาถึงไดยาก.
อธิบายวา ศิษยของเราเหลานั้นเมื่อเลนกีฬา คือเลน ไดแก ยินดี
การเลนปฐมฌานเปนตน.
บทวา ชมฺพุโต ผลมาเนนฺติ ความวา ไปดวยฤทธิ์แลวนําเอา
มาซึ่งผลหวาประมาณเทาหมอ จากตนหวาสูงรอยโยชน ในหิมวันตประเทศ.
ศิษยพวกหนึ่งไปอปรโคยานทวีป พวกหนึ่งไปปุพพวิเทหทวีป พวกหนึ่งไปอุตตรกุรุทวีป ศิษยเหลานั้นไมมีผูทัดเทียม
ดวยการแสวงหา.
เชื่อมความในคาถาวา ระหวางศิษยของเราเหลานั้น ศิษยอื่นคือ
พวกหนึ่งไปทวีปโคยาน คืออปรโคยานทวีป พวกหนึ่งไปปุพพวิเทหทวีป
พวกหนึ่งไปอุตตรกุรุทวีป, ศิษยเหลานั้นหาผูเขาถึงไดยาก ยอมไปหา
คือแสวงหา ไดแกแสวงหาปจจัยในสถานที่เหลานี้.
ศิษยเหลานั้นสงหาบไปขางหนา สวนตนเองไปขางหลัง
ทองฟาถูกดาบส ๒๔,๐๐๐ บดบังไว.
ความในคาถาวา ศิษยของเราเหลานั้นเมื่อไปทางอากาศ สงหาบ
คือกระเชาอันเต็มดวยบริขารดาบส ก็ครั้นสงหาบนั้นไปขางหนากอนแลว
ตนเองไปขางหลังหาบนั้น.
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เชื่อมความ (ในบาทคาถาตอมา) วา ทองฟาคือพื้นอากาศมี
ดาบส ๒๔,๐๐๐ ผูไปอยูอยางนั้น บดบังไว คือปดบังไว.
ศิษยบางพวกปงใหสุกดวยไฟ บางพวกกินดิบ ๆ บาง
พวกเอาฟนแทะกิน บางพวกซอมดวยครกกิน บางพวกทุบ
ดวยหินกิน บางพวกกินผลไมที่หลนเอง.
ในคาถานั้น มีการเชื่อมความวา ศิษยของเราบางเหลาคือบางพวก
ปงไฟ คือเผาผลาผลและผักเปนตนแลวจึงกิน, บางพวกไมปงไฟ
คือไมปงใหสุกดวยไฟ กินทั้งดิบ ๆ. บางพวกเอาฟนนั่นแหละแทะ
เปลือกกิน. บางพวกตําดวยครก คือใชครกตํากิน บางพวกทุบดวยหิน
คือเอาหินทุบกิน บางพวกกินผลไมที่หลนเอง.
ศิษยของเราบางพวกชอบสะอาด ลงอาบน้ําทั้งเชาและ
เย็น บางพวกเอาน้ําราดรดตัว หาผูเขาถึงไดยาก.
ความของคาถาวา ศิษยทั้งหลายของเราหาผูเขาถึงไดยาก บางพวก
ชอบสะอาด คือตองการความบริสุทธิ์ ลงอาบน้ํา คือเขาไปในน้ําทั้งเชา
และเย็น.
บางพวกเอาน้ําราดรดตัว อธิบายวา ทําการรดที่ตัวดวยน้ํา.
ศิษยทั้งหลายของเราหาผูทัดเทียมมิได ปลอยเล็บมือ
เล็บเทาและขนรักแรงอกยาว ขี้ฟน เขลอะ มีธลุ ีบนเศียร แต
หอมดวยกลิ่นศีล.
ความในคาถามันวา ศิษยของเราเหลานั้นหาผูทัดเทียมมิได มีเล็บ
และขนยาวงอกคือเกิดที่รักแรทั้งสอง และที่มือและเทา, อธิบายวา ไม
ประดับไมตกแตง เพราะเวนจากขุรกรรม คือโกนดวยมีดโกน.
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บทวา ปงฺกทนฺตา ความวา มีมลทินจับที่ฟน เพราะไมไดกระทํา
ใหขาวดวยผงอิฐหรือผงหินน้ํานม.
บทวา รชสฺสิรา ไดแก มีศีรษะเปอนธุลี เพราะเวนจากการ
ทาน้ํามันเปนตน.
บทวา คนฺธิตา สีลคนฺเธน ความวา เปนผูมีกลิ่นหอมไปในที่
ทุกแหงดวยกลิ่นโลกียศีล เพราะเปนผูพรั่งพรอมดวยศีลอันประกอบดวย
ฌาน สมาธิ และสมาบัติทั้งหลาย.
ในบทวา มม สิสสฺ า ทุราสทา มีความวา ศิษยทั้งหลายของเรา
ใคร ๆ ไมอาจเขาถึง คือกระทบได เพราะเปนผูประกอบดวยคุณมี
ประการดังกลาวแลวนี้.
ชฏิลทั้งหลายมีตบะแรงกลา ประชุมกันเวลาเชาแลวไป
ประกาศลาภนอยลาภมากในทองฟาในกาลนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น ในบทวา ปาโตว สนฺนิปติตฺวา นี้ โต
ปจจัยลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ อธิบายวา เปนหมวดหมูกันอยูใน
สํานักของเราในเวลาเชาตรูทีเดียว.
ชฎิล คือดาบสผูสวมชฏา มีตบะกลา คือมีตบะปรากฏ ไดแก
มีตบะแผไปแลว.
เชื่อมความในตอนนี้วา ชฎิลทั้งหลายประกาศลาภนอยลาภใหญ
คือกระทําลาภเล็กและลาภใหญใหปรากฏ ในครั้งนั้น คือในกาลนั้น จึงไป
ในอัมพรคือพื้นอากาศ.
สุรุจิดาบสเมื่อจะประกาศคุณทั้งหลาย เฉพาะของดาบสเหลานั้นอีก
จึงกลาวคําวา เอเตส ปกฺกมนฺตาน ดังนี้เปนตน. ในคํานั้นมีความวา
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เสียงดังอันเกิดจากผาคากรองของดาบสเหลานี้ ผูหลีกไป คือผูไปอยูใน
อากาศหรือบนบก ยอมสะพัดไป.
ในบทวา มุทิตา โหนฺติ เทวตา นี้ เชื่อมความวา เพราะเสียง
หนังเสือของเหลาดาบสผูทําเสียงดังใหสะพัดไปอยูอยางนั้น เทวดาทั้งหลาย
จึงยินดี เกิดความโสมนัสวา สาธุ สาธุ พระผูเปนเจาทั้งหลาย เปนผู
ยินดี คือพอใจดวย.
ในบทวา ทิโส ทิส นี้ เชื่อมความวา ฤๅษีเหลานั้นไปในหอง
กลางหาว คือเที่ยวไปในอากาศเปนปกติ ยอมหลีกไป คือไปยังทิศใหญ
และทิศนอย.
ในบทวา สเก พเลนุปตฺตทฺธา นี้ เชื่อมความวา เปนผูประกอบ
ดวยกําลังรางกาย และกําลังฌานของตน ยอมไปในที่ที่ประสงคจะไปตาม
ความตองการ.
เมื่อจะประกาศอานุภาพเฉพาะของดาบสเหลานั้นอีก จึงกลาวคํามี
อาทิวา ปวี กมฺปกา เอเต ดังนี้.
ในกาลนั้น ดาบสเหลานั้น มีความตองการเที่ยวไปในที่ทุกแหง
ทําแผนดินใหไหว คือทําเมทนีใหเคลื่อนไหว มีปกติเที่ยวไปในทองฟา
คือมีปกติเที่ยวไปในอากาศ.
บทวา อุคฺคเตชา เปนตน ความวา มีเดชพลุงขึ้น คือมีเดช
แพรสะพัดไป ผูขมขี่ไดยาก คือไมอาจขมขี่ คือครอบงําเปนไป เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาผูขมไดยาก.
ในบทวา สาคโรว อโขภิยา นี้ เชื่อมความวา เปนผูอันคนอื่น
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ใหกระเพื่อมไมได คือไมอาจใหหวั่นไหวได เหมือนสาคร คือเหมือน
สมุทรอันคนอื่นใหกระเพื่อมไมได คือใหขุนไมได.
ในบทวา านจงฺกมิโน เกจิ นี้ เชื่อมความวา ในระหวางศิษย
ของเราเหลานั้น ฤๅษีบางพวกถึงพรอมดวยอิริยาบถยืน และอิริยาบถ
จงกรม ฤๅษีบางพวกถือการนั่งเปนวัตร คือถึงพรอมดวยอิริยาบถนั่ง
ฤๅษีบางพวกกินปวัตตโภชนะ คือกินใบไมที่หลนเอง ชื่อวายากที่จะหา
ผูทัดเทียม เพราะเปนผูประกอบดวยคุณทั้งหลายเห็นปานนี้.
เมื่อจะชมเชยดาบสทั้งหมดนั้น จึงกลาวคํามีอาทิวา เมตฺตาวิหาริโน
ดังนี้.
ในคํานั้น มีเนื้อความวา ศิษยของเราเหลานี้ ชื่อวามีปกติอยูดวย
เมตตา เพราะแผเมตตาอันมีความเสนหาเปนลักษณะโดยนัยมีอาทิวา สัตว
หาประมาณมิได ในจักรวาลอันหาประมาณมิได จงเปนสุขเถิด ดังนี้
แลวอยู คือยังอัตภาพใหเปนไปอยู. อธิบายวา ฤๅษีเหลานั้นทั้งหมดเปน
ผูแสวงหาประโยชน คือแสวงหาประโยชนเกื้อกูลแกสรรพสัตว คือสัตว
ทั้งปวง ไมยกตน คือไมถือตัว ไมขมใคร ๆ คือคนไร ๆ ไดแก
ไมสําคัญโดยทําใหเปนคนต่ํากวา.
เชื่อมความ (ในคาถานี้ ) วา ศิษยของเราเหลานั้นเปนผูไมสะดุง
คือไมกลัวดุจราชสีห เพราะเปนผูประกอบดวยคุณคือศีล สมาธิ และ
สมาบัติ มีเรี่ยวแรง คือถึงพรอมดวยกําลังกาย และกําลังฌาน ดุจคชราช
คือดุจพญาชาง ยากทีจ่ ะเขาถึง คือไมอาจกระทบ ดุจพญาเสือโครง
ยอมมาในสํานักของเรา.
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ลําดับนั้น พระดาบสเมื่อจะประกาศโดยเลศ คือการแสดงอานุภาพ
ของตน จึงกลาวคํามีอาทิวา วิชฺชาธรา ดังนี้. ในคํานั้น มีการเชื่อม
ความวา วิชาธรมีการทองมนตเปนตน ภุมเทวดาผูอยูที่ตนไมและภูเขา
เปนตน นาคผูตั้งอยูในภาคพื้น และผูตั้งอยูบนบก คนธรรพเทพ รากษส
ผูดุราย กุมภัณฑเทพ ทานพเทพ และครุฑผูสามารถนิรมิตสิ่งที่ปรารถนา
แลว ๆ ยอมเขาไปอาศัยสระนั้นเลี้ยงชีวิต, อธิบายวา อยูที่สระนั้น คือ
ที่ใกลสระ.
เมื่อจะพรรณนาคุณทั้งหลาย ของเหลาดาบสผูเปนศิษยของตนนั้น
แหละแมอีก จึงกลาวคําวา เต ชฏา ขาริภริตา ดังนี้เปนตน. คําทั้งหมด
นั้นมีเนื้อความงายทั้งนั้น. บทวา ขาริภาร ไดแก บริขารของดาบสมี
กระบวยตักน้ํา และคนโทน้ําเปนตน.
เมื่อจะประกาศคุณทั้งหลายของตนแมอีก จึงกลาวคําวา อุปฺปาเต
สุปเน จาป ดังนี้เปนตน. ในคํานั้น เชื่อมความวา เพราะถึงความ
สําเร็จในศิลปะของพราหมณ
และเพราะเปนผูฉลาดในเรื่องราวของ
นักษัตร เราถูกใคร ๆ ถามถึงความเปนไปในลักษณะแหงอุปบาตและ
ในสุบินวา นักขัตฤกษที่ราชกุมารนี้เกิดงามหรือไมงาม เราเปนผูศึกษามา
ดีแลวในการบอกถึงความสําเร็จแหงสุบินวา สุบินนี้งาม สุบนิ นี้ไมงาม
และในการบอกลักษณะมือเทาของสตรีและบุรุษทัง้ ปวง ชื่อวาทรงไวซึ่ง
บทมนต คือโกฏฐาสของมนททํานายลักษณะทุกอยาง ซึ่งเปนไปอยูใน
ชมพูทวีปทั้งสิ้นในกาลนั้น คือในกาลที่เราเปนดาบส.
เมื่อจะประกาศการพยากรณของตน ใหมพี ุทธคุณเปนเบื้องหนา
จึงกลาวคํามีอาทิวา อโนมทัสสี ดังนี้. ในคํานั้น เชื่อมความวา ทีช่ ื่อวา
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อโนมะ เพราะไมต่ําทราม. การเห็นสรรพสัตวทั้งหลายดวยมังสจักษุ
ทิพยจักษุ สมันตจักษุ ธรรมจักษุ และพุทธจักษุ ชื่อวาทัสสนะ
ทัศนะของพระผูมีพระภาคเจาพระองคใด ไมต่ําทราม พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น ชื่อวา อโนมทัสสี. ชื่อวา ภควา เพราะเหตุทั้งหลาย
มีความเปนผูมีภาคยะคือบุญเปนตน ชื่อวา โลกเชษฐ เพราะเปนผูเจริญ
ที่สุดและประเสริฐสุดของโลก โคผูเจริญที่สุดมี ๓ พวก คือโคอุสภะ
โคนิสภะ และโคอาสภะ ในโค ๓ พวกนั้น โคผูเปนจาฝูงแหงโครอยตัว
ชื่ออุสภะ โคผูเปนจาฝูงแหงโคพันตัว ชื่อวานิสภะ โคผูนําบุรุษ
ที่ประเสริฐสุด โคผูเปนจาฝูงแหงโคแสนตัว ชื่อวาอาสภะ โคผูยิ่งใหญ,
นระผูยิ่งใหญแหงนรชนทั้งหลาย ชือ่ วานราสภะ, นระผูแทงตลอดธรรม
ทั้งปวง ชื่อวาสัมมาสัมพุทธะ, นระผูทรงใครความวิเวก คือผูปรารถนา
ความเปนผูเดียว เสด็จเขาไปยังหิมวันคคือเขาหิมาลัย.
บทวา อชโฌคาเหตฺวา หิมวนฺต ความวา หยั่งลง คือเสด็จ
เขาไปใกลเขาหิมวันต. คําที่เหลือองายทั้งนั้น.
เชื่อมความวา เราไดเห็นพระโลกนายกผูประทับนั่งอยู รุงเรือง
คือโชติชวงดุจดอกบัวเขียว เปนตั่งแหงเครื่องบูชายัญ คือเปนตั่งแหง
เครื่องบูชาเทพคือเครื่องสังเวย สวางจา คือประกอบดวยรัศมีดังกองไฟ
โพลงอยูในอากาศดุจสายฟา บานสะพรั่งดุจพญารัง.
เทพของเทพทั้งหลาย ชื่อวาเทวเทวะ, เพราะไดเห็นพระผูมีพระภาคเจานั้น ผูเปนเทพของเทพ เราจึงตรวจคือพิจารณาพระลักษณะ คือ
เหตุเปนเครื่องใหรูมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการของพระองควา จะเปน
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พระพุทธเจาหรือไมหนอแล. เชื่อมความวา เราเห็นพระชินเจาผูมีพระจักษุ
คือผูมีพระจักษุ ๕ ดวยเหตุอะไร.
ความในคาถานี้วา กําหนึ่งพัน คือจักรลักษณะปรากฏที่พระบาท
อันอุดม คือที่พื้นฝาพระบาทอันอุดม, เราไดเห็นลักษณะเหลานั้น ของ
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น จึงไดตกลงคือถึงสันนิษฐาน อธิบายวา
เปนผูหมดความสงสัยในพระตถาคต. คําที่เหลืองายทั้งนั้น.
ความในคาถานี้วา พระสยัมภู คือพระผูเปนเอง. ผูเปนแดนเกิด
แหงพระคุณนับไมได คือเปนแดนเกิดขึ้น ไดแก เปนฐานที่ตั้งขึ้นแหง
พระคุณทั้งหลายนับไมได คือประมาณไมได, บททั้งสองนี้เปนอาลปนะ
ทั้งนั้น พระองคทรงรื้อขนชาวโลกนี้ คือสัตวโลกนี้ดวยดี คือทรงขน
ขึ้นจากสังสารใหถึงบนบก คือนิพพาน.
เชื่อมความวา มวลสัตวเหลานั้นมาสูทัสสนะของพระองคแลว ยอม
ขามคือกาวลวงกระแสคือความแคลงใจ ไดแกโอฆะใหญ คือวิจิกิจฉา.
พระดาบสเมื่อจะสรรเสริญพระผูมีพระภาคเจา จึงกลาวคํามีอาทิวา
ตุว สตฺถา ดังนี้ ในคํานั้นเชื่อมความวา ขาแตพระสัพพัญูผูเจริญ
พระองคเปนศาสดาคือเปนอาจารยของชาวโลกพรอมทั้งเทวโลก. พระองคเทานั้นชื่อวาเปนเกตุ คือเปนของสูง เพราะอรรถวา สูงสุด, พระองค
เทานั้นชื่อวาเปนธง เพราะอรรถวา ปรากฏในโลกทั้งสิ้น, พระองคเทานั้น
ชื่อวาเปนเสา คือเปนเชนกับเสาที่ปกไว เพราะอรรถวา สูงขึ้น, พระองค
เทานั้นเปนที่อาศัย คือเปนฐานะที่จะพึงถึงชั้นสูงสุดของสัตวทั้งหลาย คือ
ของสรรพสัตว พระองคเทานั้นเปนที่พึ่ง คือเปนฐานที่พึ่งพิง พระองค
เทานั้นชื่อวาเปนประทีป คือเปนดุจประทีปน้ํามัน เพราะกําจัดความมืด
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คือโมหะของสัตวโลก เปนผูสูงสุดกวาสัตว ๒ เทา คือเปนผูสูงสุด
ประเสริฐสุดแหงเหลาเทพ พรหม และมนุษยผูมี ๒ เทา.
เมื่อจะสรรเสริญเฉพาะพระผูมีพระภาคเจาแมอีก จึงกลาวคํามีอาทิวา
สกฺกา สมุทฺเท อุทก ดังนี้. ในคํานั้นมีอธิบายวา ใคร ๆ อาจ
ประมาณ คือนับน้ําในมหาสมุทรอันลึก ๘๔,๐๐๐ โยชนไดดวยเครื่องตวง
ขาแตพระสัพพัญูผูเจริญ พระญาณของพระองคใคร ๆ ไมอาจเลยที่จะ
ประมาณ คือนับวา มีประมาณเทานี้.
เชื่อมความวา ใคร ๆ วางที่มณฑลตราชั่ง คือที่ชองตราชั่งแลวอาจ
ชั่งปฐพีคือดินได ขาแตพระสัพพัญูผูเจริญ พระญาณของพระองค
ใคร ๆ ไมอาจชั่งไดเลย.
ความในคาถานี้วา ขาแตพระสัพพัญูผูเจริญ อากาศคือหวงเวหา
ทั้งสิ้น ใคร ๆ อาจนับไดดวยเชือกหรือนิ้วมือ แตญาณไดแกอากาศ
คือญาณของพระองค ใคร ๆ ไมอาจประมาณ คือนับไมไดเลย.
ในบทวา มหาสมุทฺเท อุทก นี้ ความวา พึงละ คือทิ้ง ไดแก
กาวลวงน้ําทั้งสิ้นในสาคร ลึก ๘๔๐๐๐ โยชน และแผนดินทั้งสิ้นหนาได
๒๔๐,๐๐๐ โยชน คือพึงทําใหเสมอได จะถือเอาพระญาณของพระพุทธเจา
มาชั่งคือทําใหเสมอ ยอมไมควรดวยอุปมา คือดวยอํานาจอุปมา พระญาณเทานั้นเปนคุณชาติอันยิ่ง.
ขาแตพระผูมีจักษุ คือขาแตพระผูมีจักษุดวยจักษุ ๕ คํานี้เปน
อาลปนะคือคํารองเรียก. โลกเปนไปกับดวยเทวดาทั้งหลาย คํานี้เปน
ฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ. เชื่อมความวา จิตของสัตว
ทั้งหลายเหลาใด คือมีประมาณเทาใด ยอมเปนไปในระหวางโลกพรอม
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ทั้งเทวโลก สัตวทั้งหลายผูมีจิตเหลานั้น คือมีประมาณเทานั้น อยูใน
ภายในขายคือญาณของพระองค คือเขาไปในภายในขายคือพระญาณ
อธิบายวา ทรงเห็นสรรพสัตวทั้งหลายดวยขายคือพระญาณ.
เชื่อมความในคาถานี้วา ขาแตพระสัพพัญู คือผูรูธรรมทั้งปวง
ผูเจริญ พระองคทรงถึง คือบรรลุพระโพธิญาณ คือพระนิพพานทั้งสิ้น
ดวยพระญาณใด อันสัมปยุตดวยมรรค ทรงย่ํายี คือครอบงําเดียรถีย
เหลาอื่น คืออันเดียรถียทงั้ หลาย ดวยพระญาณนั้น.
พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย เมื่อจะประกาศอาการที่ดาบสนั้น
สรรเสริญ จึงกลาวคํามีอาทิวา อิมา คาถา ถวิตฺวาน ดังนี้. บรรดาบท
เหลานั้น บทวา อิมา คาถา ความวา ดาบสชื่อวาสุรุจิโดยชื่อ แตมาใน
อรรถกถาที่เหลือวา สรทมาณพ สรรเสริญ คือทําการสรรเสริญดวยคาถา
ทั้งหลายเหลานี้. บาลีตามอรรถกถานัยนั้น เปนประมาณ, อีกอยางหนึ่ง
ชื่อวาสุรุจิ เพราะมีความชอบใจ คืออัธยาศัย ไดแกนิพพานาลัยงาม,
ชื่อวา สรทะ เพราะแลน คือไป ไดแก เปนไปในการฝกอินทรีย,
ดังนั้น แมทั้งสองอยางก็เปนชื่อของดาบสนั้น. สุรจุ ิกาบสนั้นลาดหนังเสือ
แลวนั่งบนแผนดิน อธิบายวา สรทดาบสนั่งเวนโทษของการนั่ง ๖
ประการ มีใกลเกินไปเปนตน.
พระดาบสนั่งในที่นั้นแลว เมื่อจะสรรเสริญเฉพาะพระญาณของ
พระผูมีพระภาคเจานั้นเทานั้น จึงกลาวคํามีอาทิวา จุลฺลาสีติสหสฺสานิ
ดังนี้.
ในบทวา จุลฺลาสีติสหสฺสานิ ในคาถานั้น มีการเชื่อมความวา
ขุนเขาคือขุนเขาเมรุ หยั่ง คือหยั่งลง ไดแก ลงไปในหวงมหรรณพ คือ
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ในสาครลึก ๘๔,๐๐๐ โยชน สูงคือพุงขึ้น ๘๔,๐๐๐ โยชนเพียงนั้น คือ
มีประมาณเทานั้น อันทานกลาวไวในบัดนี้.
เขาเนรุสูงเพียงนั้น คือสูงขึ้นไปอยางนั้น เขามหาเนรุนั้น คือขุนเขา
เนรุใหญอยางนั้น โดยสวนยาว สวนสูง และสวนกวาง เปนขุนเขาถูก
ทําใหละเอียด คือถูกทําใหแหลกละเอียดถึงแสนโกฏิ โดยสวนแหง
การนับ.
เชื่อมความวา ขาแตพระสัพพัญูผูเจริญ พระญาณของพระองคเมื่อ
ตั้งคะแนนนับไว คือเมื่อทํารอย พัน หรือแสนก็ตาม ใหเปนหนวยหนึ่ง ๆ
แลวตั้งไวในพระญาณ จุณแหงเขาเนรุใหญนั้นนัน่ แหละพึงสิ้นไป พระญาณของพระองคใคร ๆ ไมอาจประมาณคือทําการประมาณไดเลย.
อธิบายความในคาถานี้วา บุคคลใดพึงลอม คือพึงทําการลอมไว
โดยรอบ ซึ่งน้ําในมหาสมุทรทั้งสิ้น ดวยตาขายตาถี่ ๆ คือมีชอ งละเอียด
เมื่อบุคคลนั้นลอมน้ําไวอยางนี้ สัตวเหลาใดเหลาหนึ่งที่เกิดในน้ํา สัตว
ทั้งหมดนั้นจะตองถูกกักไวในภายในขาย.
พระดาบสเมื่อจะแสดงความอุปไมยนั้น จึงกลาวคํามีอาทิวา ตเถว
หิ ดังนี้. ในขอที่กลาวมานั้น สัตวทั้งหลายที่เกิดในน้ํา ยอมอยูในภาย
ในขาย ฉันใด ขาแตพระผูมีภาคเจาผูมีความเพียรใหญ คือผูกระทําความ
เพียรเพื่อบรรลุพระมหาโพธิญาณ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. เดียรถีย คือเจา
ลัทธิผิดเหลาใดเหลาหนึ่งเปนอันมาก คือไมใชนอย ผูแลนไปในการถือผิด
คือผูเขาไปสูการยึดถือกลาวคือทิฏฐิ เปนผูถูกปรามาสคือการยึดมั่น ไดแก
ถูกทิฏฐิอันมีลักษณะยึดถือไปขางหนาโดยสภาพ ใหลงอยูคือปดกั้นไว.
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เชือ่ มความในคาถานี้วา เดียรถียเหลานี้ทั้งหมด อยูในขาย หรือ
เขาไปในภายในขายแหงพระญาณ ดวยพระญาณอันบริสุทธิ์ คือไมมีกิเลส
ของพระองค อันมีปกติเห็นโดยไมติดขัด คือเห็นธรรมทั้งปวงเวนจาก
เครื่องกั้นเปนปกติ อยางนั้นเหมือนกัน. บทวา าณ เต นาติวตฺตเร
ความวา พวกเดียรถียเหลานั้นไมลวงพนพระญาณของพระองคไปได.
ในเวลาเสร็จสิ้นการสรรเสริญทีล่ วงแลวอยางนี้ เพื่อจะแสดงการ
เริ่มพยากรณของตน พระดาบสจึงกลาวคํามีอาทิวา ภควา ตมฺหิ สมเย
ดังนี้ ในคํานั้น เชื่อมความวา ในสมัยใด ดาบสสรรเสริญพระผูมีพระภาคเจา ในสมัยนั้น คือกาลเสร็จสิ้นการสรรเสริญพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวาอโนมทัสสี ชื่อวาผูมีพระยศใหญ เพราะทรงมีบริวารลวงพน
การนับ ชื่อวาพระชินะ เพราะทรงชนะกิเลสมารเปนตน ทรงออกจาก
สมาธิ คือจากอัปปนาสมาธิ ทรงตรวจดูสกลชมพูทวีปทั้งสิ้นดวยทิพยจักษุ.
เชื่อมความในคาถานี้วา พระสาวกนามวานิสภะ ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา อโนมทัสสีนั้น ผูเ ปนมุนี คือผูประกอบดวยพระญาณ
กลาวคือโมนะ อันพระขีณาสพหนึ่งแสนผูมีจิตสงบ คือมีกเิ ลสในใจอัน
สงบระงับ ผูเปนตาที่บุคคล ชื่อวาผูคงที่ เพราะเปนผูมีสภาพไมหวั่นไหว
ในสิ่งที่นาปรารถนาและไมนาปรารถนา ผูบริสุทธิ์ คือผูประกอบดวยกายกรรมเปนตนอันบริสุทธิ์ มีอภิญญา ๖ ผูคงที่ คือมีสภาวะอันไมหวั่นไหว
ดวยโลกธรรม ๘ หอมลอมแลว รูคือทราบพระดําริของพระพุทธเจา
จึงเขาไปเฝาพระโลกนายก คือไดไปยังที่ใกลในทันใดนั้นเอง.
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ทานเหลานั้นเปนผูมาแลวอยางนั้น ณ ที่นั้น คือ ณ ที่ใกลพระผูมี
พระภาคเจา. ทั้งที่ยังอยูในกลางหาว คือในอากาศ ไดกระทําประทักษิณ
พระผูมีพระภาคเจาแลว. เชื่อมความวา ทานเหลานั้นทั้งหมดประคอง
อัญชลีนมัสการอยู จากอากาศลงมาในสํานักของพระพุทธเจา.
พระดาบส เมื่อจะประกาศเหตุอันเปนสวนเบื้องตนแหงการใหการ
พยากรณอีก จึงกลาวคํามีอาทิวา สิต ปาตุกริ ดังนี้. คําทั้งหมดนั้นมี
เนื้อความงายทั้งนั้น.
บทวา โย ม ปุปฺเผน ความวา ดาบสใดยังจิตใหเลื่อมใสในเรา
แลวบูชาเราดวยดอกไมมิใชนอย และสรรเสริญคือชมเชยญาณของเรา
เนือง ๆ คือบอย ๆ. บทวา ตมห ความวา เราจักประกาศ คือจัก
กระทําดาบสนั้นใหปรากฏ. ทานทั้งหลายจงฟง คือจงกระทําอารมณ
ในการที่จะฟง คือจงใสใจคําเรากลาว.
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงประทานการพยากรณ จึงตรัสวา
ปจฺฉิเม ภวสมฺปตฺเต ดังนี้. ในคํานั้น มีอธิบายวา เมื่อภพอันมีใน
สุดทาย คือเปนที่สุดถึงพรอมแลว ดาบสนี้จักถึงความเปนมนุษย คือชาติ
กําเนิดมนุษย ไดแก จักเกิดขึ้นในมนุษยโลก. นางพราหมณีชื่อวาสารี
เพราะเปนผูมีสาระดวยสาระทั้งหลาย มีสาระคือรูปทรัพยตระกูลโภคทรัพย
และสาระคือบุญเปนตน จักตั้งครรภ.
พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มมูลพยากรณวา อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป
ดังนี้. ในมูลพยากรณนี้ พึงเห็นวา พระอัครสาวกทั้งสอง บําเพ็ญ
บารมีหนึ่งอสงไขยแสนกัปก็จริง แมถึงอยางนั้น เพื่อความสะดวกในการ
ประพันธคาถา ทานจึงถือเอาอันตรกัปแลวกลาวไวอยางนั้น.
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พระผูมีพระภาคเจาไดประทานพยากรณวา จักไดเปนพระอัครสาวก
โดยชื่อวา สารีบุตร พระผูมีพระภาคเจานั้นครั้นประทานพยากรณแลว
เมื่อจะสรรเสริญดาบสนั้น จึงตรัสคํามีอาทิวา อย ภาคีรถี ดังนี้. อธิบายวา
ระหวางแมน้ํา ๕ สายนี้ คือ คงคา ยมุนา สรภู มหี อจิรวดี แมน้ํา
ใหญสายที่หนึ่งชื่อวาภาคีรถีนี้ เกิดจากเขาหิมวันต คือไหลมาจากเขา
หิมวันต คือเกิดจากสระอโนดาต ไหลไปถึงทะเลใหญ คือหวงน้ําใหญ
ยอมถึง คือเขาไปยังมหาสมุทร คือมหาสาคร ฉันใด สารีบุตรนี้ ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน เปนผูอาจหาญในเวททั้งสามของตน คือเปนผูกลาหาญมีญาณ
ไมพลั้งพลาด คือมีญาณแผไปในเวททั้งสามอันเปนไปอยูในตระกูลของ
ตน ถึงความเต็มเปยมดวยปญญา คือถึงที่สุดแหงสาวกญาณของตน จัก
ยังสัตวทั้งหลาย คือสัตวทั้งมวลใหอิ่ม คือใหอิ่มหนํา คือจักกระทําความ
อิ่มหนําให.
บทวา หิมวนฺตมุปาทาย ความวา กระทําภูเขาหิมาลัยใหเปนตน
แลวกระทําหวงน้ําใหญคือมหาสมุทร ไดแกสาครอันมีน้ําเปนภาระใหเปน
ที่สุด ในระหวางนี้ คือในทามกลางภูเขาและสาครนี้ ทรายใด คือ
กองทรายประมาณเทาใดมีอยู วาดวยการนับ คือวาดวยอํานาจการนับ
ทรายนั้นนับไมถวน คือลวงพนการนับ.
บทวา ตมฺป สกฺกา อเสเสน ความวา แมทรายนั้น ใคร ๆ
อาจคือพึงอาจนับไดหมด, เชื่อมความวา การนับนั้นยอมมีไดดวยประการ
ใด. ที่สุดคือปริโยสานแหงปญญาของพระสารีบุตรจักไมมีเลย ดวย
ประการนั้น.
๑

๑. บาลีวา ภาคีรสี.
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บทวา ลกฺเข ฯ เป ฯ ภวิสฺสติ ความวา เมื่อคะแนน ไดแกคะแนน
แหงญาณ คือเวลาหนึ่งของญาณ ที่ใคร ๆ วางคือตั้งไวมีอยู ทรายใน
แมน้ําคงคาพึงสิ้นไป คือพึงถึงความหมดสิ้นไป.
ในบทวา มหาสมุทฺเท นี้ เชื่อมความวา คลื่นทั้งหลายคือกลุม
คลื่นชนิดหนึ่งคาวุตเปนตน ในมหาสาครทั้ง ๔ อันลึกได ๘๔,๐๐๐ โยชน
วาถึงการนับ นับไมถวน คือเวนจากการนับ ยอมมีดวยประการใด
ที่สุดคือความสิ้นสุดแหงปญญาของพระสารีบุตร จักไมมีดวยประการนั้น.
เชื่อมความในคาถานี้วา พระสารีบุตรนั้นมีปญ
 ญาอยางนี้ ยังพระสัมพุทธเจา ชื่อวาโคตมะ เพราะเปนโคตมโคตร ผูเปนใหญในศากยตระกูล ชื่อวาผูเปนศากยะผูประเสริฐ ใหทรงโปรดแลว คือทําความ
ยินดีแหงจิตดวยวัตรปฏิบัติ ศีลและอาจาระเปนตน ถึงความเต็มเปยม คือ
ที่สุดแหงสาวกญาณดวยปญญา จักเปนอัครสาวกของพระผูมีพระภาคเจา
นั้น.
อธิบายความในคาถานี้วา พระสารีบุตรนั้นไดรับตําแหนงอัครสาวก
อยางนี้แลว จักประกาศตามพระธรรมจักร คือพระสัทธรรม อันพระผูมีพระภาคเจาศากยบุตรทรงประกาศแลว คือทรงทําใหปรากฏแลว ดวย
สภาวะอันไมหวั่นไหวในอิฏฐารมณ และอนิฏฐารมณ คือจักทรงจําไว
ไมใหพินาศ. จักยังฝนคือธรรม ไดแกฝนคือพระธรรมเทศนาใหตกลง
ไดแกจักแสดง ประกาศ เปดเผย จําแนก กระทําใหตื่นเปนไป.
เชื่อมความวา พระผูมีพระภาคเจาผูโคตมศากยะผูประเสริฐ ทรง
รูยิ่งสิ่งทั้งหมดนั้น คือทรงรูดวยญาณวิเศษ ประทับนั่งในหมูภิกษุ คือ
ในทามกลางพระอริยบุคคล จักทรงตั้งไวในตําแหนงอันเลิศ คือ
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ในตําแหนงอันสูง อันเปนที่อภิรมยแหงหมูของคุณความดีมีปญญาทั้งสิ้น
เปนตน.
ดาบสนั้นไดรับพยากรณอยางนี้แลว ถึงความโสมนัส เมื่อจะเปลง
อุทานดวยอํานาจปติโสมนัส จึงกลาวคํามีอาทิวา อโห เม สุกต กมฺม
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น ศัพทวา อโห เปนนิบาต ลงในอรรถวานา
อัศจรรย. อธิบายวา กรรมคือโกฏฐาสแหงบุญ ที่เราทําดีแลว คือทํา
ดวยดีแลว ไดแกเชื่อแลว กระทําแกพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
อโนมทัสสี ผูเปนศาสดาคือเปนครู เปนกรรมนาอัศจรรย คือนาพิศวง
มีอานุภาพเปนอจินไตย.
เชื่อมความวา เราไดทําอธิการคือบุญสมภารแกพระผูมีพระภาคเจา
พระองคใด ถึงความเต็มเปยมคือที่สุด ไดแกถงึ พรอมซึ่งที่สุดอันยอด
เยี่ยมในที่ทั้งปวง คือในคณะแหงคุณทั้งสิ้น พระผูมีพระภาคเจาพระองค
นั้นเปนผูนาอัศจรรย คือนาพิศวง.
บทวา อปริเมยฺเย เปนตน ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงกุศลกรรมที่ทําไว ในกาลอันลวงพนการนับ วามีผลคือวิบากใน
อัตภาพหลังสุดนี้แกเรา.
เราเผากิเลสทั้งหลายแลวดวยผลแหงบุญนั้น
เหมือนกําลังเร็วแหงศรอันพนดีแลว คือหลุดไปดีแลว ไดแกที่นายขมังธนู
ผูฉลาดยิ่งไปแลวฉะนั้น. ทานพระสารีบุตรเมื่อจะประกาศความเพียร
เฉพาะของตน จึงกลาวคํามีอาทิวา อสงฺขต ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสงฺขต แปลวา ปรุงแตงไมได
อธิบายวา อันปจจัยทั้งหลายประชุมกันทําไมได. เชื่อมความวา เรานั้น
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แสวงหานิพพานที่ปจจัยปรุงแตงไมไดนั้น ชื่อวาไมหวั่นไหว เพราะไมมี
ความปฏิกูลดวยกิเลส ชื่อวาบท เพราะเปนที่ตั้งแหงบุญสมภารที่ทําไว
แลว คนหาคือเขาไปพิจารณาพวกเดียรถียทั้งปวง คือเจาลัทธิทั้งสิ้น
ไดแกบุคคลผูกอใหเกิดทิฏฐิ จึงทองเที่ยว คือวนเวียนไปในภพมีกามภพ
เปนตน.
เมื่อจะประกาศความประสงคของตน จึงกลาวคํามีอาทิวา ยถาป
พฺยาธิโต โปโส ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พฺยาธิโต เชื่อมความวา ชาย คือบุรุษ
ถูกพยาธิเบียดเบียนจะตองแสวงหาโอสถฉันใด เราก็ฉันนั้น เมื่อจะแสวง
หาอมตบทคือนิพพานอันปรุงแตงไมได จึงบวชเปนฤๅษี ๕๐๐ ชาติ
คือในอัตภาพ ๕๐๐ ชาติ อันไมปะปนกันคือไมขาดสาย ติดตอกันไป.
บทวา กุติตฺเถ สฺจรึ อห ความวา เราทองเที่ยวไปในทาคือ
ทางไปอันลามก. ชายผูต องการแกน คือบุรุษผูแสวงหาแกน. บทวา
กทลึ เฉตฺวาน ผาลเย ความวา พึงตัดตนกลวยแลวผาออกสองซีก.
บทวา น ตตฺถ สาร วินฺเทยฺย ความวา ก็แหละครั้นผาออกแลว
ไมพึงประสบ คือไมพึงไดแกนในตนกลวยนั้น, เชื่อมความวา บุรุษนั้น
เปนผูวาง คือเปลาจากแกน.
เชื่อมความวา ตนกลวยวางเปลา คือเปลาจากแกน ฉันใด พวก
เดียรถีย คือชนมากผูมีทิฏฐิคติตาง ๆ ในโลก ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปน
ผูวางคือเปลาจากพระนิพพานอันเปนอสังขตะ. ศัพทวา เส เปนเพียง
นิบาต.
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อธิบายในคาถานี้วา ในภพหลังสุดคือในชาติสุดทาย เราไดเปน
เผาพันธุของพราหมณ คือเกิดในตระกูลพราหมณ. บทวา มหาโภค
ฉฑฺเฑตฺวาน ความวา เราทิ้งกองโภคทรัพยใหญ เหมือนกอนเขฬะ
บวชคือปฏิบัติเปนบรรพชิต ไดแกเปนผูเวนจากกรรมมีกสิกรรมและ
พาณิชกรรมเปนตน คือบวชเปนดาบส.
พรรณนาปฐมภาณวารจบบริบูรณ
บทวา อชฺฌายโก ฯ เป ฯ มุนึ โมเน สมาหิต ความวา ญาณ
เรียกวาโมนะ, ผูประกอบดวยโมนะนั้น ชื่อวามุนี, ผูมีจิตตั้งคือตั้งลง
โดยชอบ ชือ่ วาตั้งมั่นในโมนะนั้น. ชื่อวานาค เพราะไมกระทําบาปคือ
โทษ ไดแกพระอัสสชิเถระ, ซึ่งพระมหานาคนั้นผูไพโรจน เหมือนดอก
ปทุมอันแยมบานดีแลวฉะนั้น.
บทวา ทิสฺวา เม ฯ เปฯ ปุจฺฉิตุ อมต ปท มีเนื้อความงายๆ
ทั้งนั้น.
บทวา วีถินฺตเร เชื่อมความวา เราเขาไป คือไปใกลพระเถระนั้น
ผูถึงแลวโดยลําดับ คือผูถึงพรอมแลว ไดแกเขาไปแลวในระหวางถนน
แลวจึงถาม.
บทวา กีทิส เต มหาวีร เชื่อมความวา ขาแตมหาวีระผูบรรลุ
พระอรหัต ในการประกาศพระธรรมจักรครั้งแรก ในระหวางพระอรหันตทั้งหลายในศาสนาของบุรุษผูมีปญญาทรงจําไดทั้งสิ้น ขาแตทานผู
มียศใหญ เพราะเปนผูมากดวยบริวารอันเกิดตามมา พระพุทธเจาของทาน
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มีศาสนธรรม คือศาสนา กลาวคือธรรมเทศนาเปนเชนไร อธิบายวา
ทานผูเจริญ คือทานผูมีหนาอันผองใส ขอทานจงบอก คือจงกลาวคําสอน
อันดีคือเจริญแกขาพเจา.
ลําดับนั้น พระสารีบุตรเมื่อจะแสดงอาการที่ถาม จึงกลาวคํามีอาทิ
วา โส เม ปุฏโ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โส โยค อสฺสชิตฺเถโร. พระอัสสชิเถระ
อันเราถามแลว คือกลาววา คําสอนเปนเชนไร ? จึงกลาวถอยคําทั้งหมด.
เชื่อมความในตอนนี้วา คําสอนทั้งหมด ชื่อวาลึกซึ้ง เพราะลึกโดยอรรถ
ชื่อวาลึกซึ้ง เพราะลึกโดยเทศนา ธรรม และปฏิเวธ เปนบทอันละเอียด
คือเปนพระนิพพาน เพราะประกาศปรมัตถสัจเปนตน เปนธรรมฆา
ลูกศรคือกิเลส ไดแกกระทําใหพินาศ เปนเครื่องบรรเทาสังสารทุกข
ทั้งปวง คือเปนธรรมทําความสิ้นสังสารทุกขทั้งปวง.
เมื่อแสดงอาการที่พระอัสสชิเถระกลาว จึงกลาวคํามีอาทิวา เย
ธมฺมา ดังนี้. เชื่อมความวา ธรรมเหลาใด คือสภาวธรรมเหลาใด
พรอมทั้งปจจัย มีเหตุเปนแดนเกิด คืออุบัติ เกิด เปน เกิดพรอม บังเกิด
บังเกิดเฉพาะ จากเหตุ คือจากการณ มีอยู มีพรอม ไดอยู, พระตถาคตตรัสเหตุคือการณของธรรมเหลานั้น. บทวา เตสฺจ โย นิโรโธ
ไดแก ความดับ คือสภาวะแหงการดับอันใด แหงธรรมอันมีเหตุเหลานั้น
บทวา เอววาที มหาสมโณ ความวา พระผูมีพระภาคเจา ชือ่ วา
มหาสมณะ เพราะเปนผูใหญดวยบริวารคือคุณมีศีล สมาธิ ปญญาเปนตน
และเพราะเปนผูกําจัดบาปไดแลว มีปกติตรัสอยางนี้ คือตรัสการสงบ
ระงับเหตุเปนตน เปนปกติ ตรัสไว.
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ครั้นฟงธรรมที่พระเถระกลาวแลว แตนั้น เมื่อจะแสดงประการที่
ตนกระทําใหประจักษ จึงกลาวคํามีอาทิวา โสห ดังนี้. คํานั้นงาย
ทั้งนั้น.
บทวา เอเสว ธมฺโม ยทิ ตาวเทว ความวา แมถาวา ไมมี
ยิ่งไปกวานี้ไซร ก็พึงบรรลุเฉพาะเทานี้ คือเฉพาะโสดาปตติผลนี้เทานั้น.
ก็เหมือนอยางนั้น คือพึงบรรลุธรรมนี้แหละ. พระองครูแจงคือแทง
ตลอดบทคือพระนิพพานอันไมเศราโศก. บทนี้ ชื่อวาอันขาพระองค
ทั้งหลายไมไดเคยพบเห็น ลวงเลยไปหลายหมื่นกัป.
บทวา ยฺวาห ธมฺม คเวสนฺโต ความวา ขาพระองคใด เมื่อ
แสวงหา คือเสาะหาธรรมคือสันติบท จึงทองเที่ยวไป คือวนเวียนไปใน
ทาที่ผิด คือทาอันนาเกลียด ไดแกทาอันควรตําหนิ. บทวา โส เม อตฺโถ
อนุปฺปตฺโต ความวา ประโยชนที่ควรแสวงหานั้นขาพระองคถึงแลวโดย
ลําดับ คือถึงพรอมแลว ก็บัดนี้เปนกาลที่ขาพระองคไมประมาท คือ
เปนผูไมประมาท.
อธิบายวา ขาพระองคอันพระอัสสชิเถระใหยินดีแลว คือทําความ
โสมนัสใหแลว ถึงคือบรรลุบทคือนิพพานอันไมหวั่นไหวคือไมเคลื่อนไหว
เมื่อแสวงหา คือไปหาสหาย คือโกลิตมาณพ จึงไดไปยังอาศรมบท.
บทวา ทูรโตว มม ทิสฺวา ความวา สหายของขาพระองคสําเหนียกดี
เห็นขาพระองคมาแตที่ไกลจากอาศรมบท เขาเปนผูสมบูรณ คือพรั่งพรอม
ดวยอิริยาบถ มีการยืนและการนั่งเปนตน ไดกลาว คือพูดคําที่จะกลาว
ตอไปขางหนานี้.
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อธิบายวา นี่แนะสหายผูเจริญ ทานเปนผูมีหนาตาผองใส คือเปน
ผูประกอบดวยหนาและตาผองใส คืองดงาม ไดแกโชติชวง. ราวกะวา
ความเปนมุนีทานเห็นไดคือปรากฏแกทาน. ทานถึงความเปนอยางนี้ ได
บรรลุอมตนิพพานแลว ขาพเจาขอถามทานวา ทานไดบรรลุบทคือพระนิพพานอันไมจุติแลหรือ.
บทวา สุภานุรูโป อายาสิ ความวา ทานเปนผูสมควรแกความ
งาม คือวรรณะอันผองใสมาแลว. ดวยบทวา อาเนฺชการิโต วิย นี้
โกลิตมาณพถามวา นี่แนะทานผูชื่อวาพราหมณ เพราะเปนผูลอยบาปแลว
ทานเปนเหมือนผูฝกมาแลว คือเหมือนไดศึกษามาอยางดีถึง ๓ เดือน
เหมือนชางถูกแทงดวยหอกซัดเปนตนก็ไมหวั่นไหว ผูมีการฝกอันฝกแลว
คือมีสิกขาอันไดศึกษาแลว เปนผูเขาไปสงบแลวในบท คือพระนิพพาน.
อุปติสสมาณพถูกโกลิตมาณพนั้นถาม จึงกลาวคํามีอาทิวา อมต
มยา ดังนี้. คํานั้นมีเนื้อความงายทั้งนั้น.
บทวา อปริโยสิตสงฺกปฺโป ความวา ผูมีความดําริยังไมถึงที่สุด
แหงความปรารถนาที่ปรารถนาไววา เราพึงเปนอัครสาวกของพระพุทธเจาองคหนึ่งในอนาคต. เราทองเที่ยว คือหมุนไปรอบ ๆ ในทาอันผิด
คือในทางที่ไมควรไป. อธิบายวา ขาแตพระองคผูเจริญ คือขาแตพระโคดมผูเจริญที่สุดในโลก เพราะอาศัยคือเพราะไดบรรลุทสั สนะของ
พระองค ความดําริของขาพระองค คือความปรารถนาของขาพระองคจึง
เต็มแลว คือบริบูรณแลว ดวยการบรรลุอรหัตมรรค คือดวยการบรรลุ
สาวกบารมีญาณ. บทวา ปวิย ปติฏาย ความวา ตนไมที่เกิดบน
แผนดิน ยอมบานคือแยมบานในสมัย คือในฤดูเหมันต, กลิ่นทิพย
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คือกลิ่นหอมยอมฟุง คือฟุงตลบไป ยอมยังสัตวทั้งปวง คือยังเทวดาและ
มนุษยทั้งปวงใหยินดี คือกระทําใหประกอบดวยโสมนัส ฉันใด.
ในบทวา ตเถวาห มหาวีร เชื่อมความวา ขาแตพระองคผูมีความ
เพียรใหญ คือผูมีพระโอรสในศากยตระกูลเปนมหาบริวาร ขาพระองค
ตั้งอยูเฉพาะแลว ในศาสนาของพระองค จึงหาคือแสวงหาสมัย คือกาล
เพื่อจะบาน คือเพื่อแยมบานดวยอรหัตมรรคญาณ ฉันนั้นเหมือนกัน.
บทวา วิมุตติปุปฺผ ความวา ชื่อวาวิมุตติ เพราะพนหรือหลุดพน,
หาอยู คือแสวงหาดอกไม กลาวคืออรหัตผลวิมุตติ อันเปนที่พนจากภพ
สงสารนั้น คือการทองเที่ยว คือการไปในภพมีกามภพเปนตน ชื่อวา
ภวสังสาระ, การพนจากภวสังขาระนั้น ชื่อวาภวสังสารโมจนะ. บทวา
วิมุตฺติปุปฺผลาเภน ความวา ชื่อวาวิมุตติ เพราะหลุดพน อีกอยางหนึ่ง
ชื่อวาวิมุตติ เพราะเปนเครื่องหลุดพนแหงบุคคลผุมีบุญสมภารอันทําไว
แลว คืออัครผล ไดแกพระอรหัตผล. ชื่อวา ปุปฺผ ดอกไม เพราะ
เปนเครื่องบานคือแยมบานแหงเวไนย. ดอกไมคือวิมุตติ ชื่อวาวิมุตติปุปผะ. การได ชื่อวาลาภะ, การไดดอกไมคือวิมุตติ ชื่อวาวิมุตติปุปผลาภะ,
ขาพระองคยังสัตวทั้งปวง คือเหลาสรรพสัตวใหยินดี คือใหถึงความ
โสมนัส ดวยการไดดอกไมคือวิมุตติ ไดแกดวยการบรรลุนั้น.
ในบทวา ยาวตา พุทฺธเขตฺตมฺหิ ดังนี้เปนตน เชื่อมความวา
ขาแตพระองคผูมีจักษุ คือมีจักษุดวยจักษุ ๕. อาณา คืออานุภาพแหง
พระปริตรมีรัตนสูตรเปนตน ยอมเปนไปในที่ประมาณเทาใดในพุทธเขต
กลาวคือในที่แสนโกฏิจกั รวาลมีประมาณเทานั้น เวนพระมหามุนี คือเวน
พระสัมมาสัมพุทธเจา บรรดาสัตวทั้งหลายที่เหลือ ใคร ๆ อื่นผูจะเหมือน
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คือเสมอดวยปญญาแหงบุตรของพระองค คือขาพระองคผูเปนบุตรของ
พระองคยอมไมมี. คําที่เหลืองายทั้งนั้น.
บทวา ปฏิปนฺนา เปนตน ความวา พระอริยภิกษุทั้ง ๘ เหลานี้
คือทานผูพรั่งพรอมดวยมรรค ๔ ทานผูตั้งอยูในผล คือตั้งอยูในอรหัตผล และพระเสขะผูพรั่งพรอมดวยผล คือทานผูประกอบดวยผลทั้ง ๓
เบื้องต่ํา หวังคือแสวงหาประโยชนอนั สูงสุด คือพระนิพพาน แวดลอม
พระองคผูมีปญญา คือเสวนา คบหา เขาไปนั่งใกลอยูทุกเมื่อ คือตลอด
กาลทั้งปวง.
เปนผูฉลาด คือเฉลียวฉลาดในสติปฏฐาน ๔ กลาวคือ กายานุปสสนา
เวทนานุปสสนา จิตตานุปสสนา และธัมมานุปสสนา ยินดีติดแนนใน
การอบรม คือการเจริญโพชฌงคทั้ง ๗ มีสติสัมโพชฌงคเปนตน.
พระองคยอมงดงามเหมือนอุฬุราชา คือเหมือนราชาแหงดาวคือ
พระจันทร.
ชื่อวา ธรณี เพราะทรงตนไม ภูเขา รัตนะ และสัตวเปนตน.
ตนไมทั้งหลาย ชื่อวา ธรณีรุหา เพราะงอกขึ้นคือเกิด, และเจริญบน
ธรณี. ตนไมทั้งหลายตั้งอยูบนปฐพี ยอมงอกและยอมเจริญ คือยอมถึง
ความเจริญงอกงาม ชื่อวายอมถึงความไพบูลย คือความบริบูรณ, ตนไม
เหลานั้นยอมแสดงผล คือยอมทรงผลโดยลําดับ.
เมื่อจะสรรเสริญเฉพาะพระผูมีพระภาคเจาแมอีก จึงกลาวคํามีอาทิวา
สินฺธุ สรสฺสตี ดังนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในคํานั้นตอไป. แมน้ําชื่อวาสินธุวาทิ แมน้ําชื่อวา
สรัสสดี แมน้ําชื่อวานันทิยะ แมน้ําชื่อวาจันทภาคา แมน้ําชื่อวาคงคา แมน้ํา
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ชื่อวายมุนา แมน้ําชื่อวาสรภู และแมน้ําชื่อวามหี. สาครเทานั้น คือ
มหาสมุทรเทานั้นยอมรับ คือรับเอา ไดแกทรงไวซึ่งแมน้ําเหลานี้ซึ่งไหล
ไปคือกําลังไปอยู. ในกาลนั้น แมน้ําทั้งหมดเหลานั้นยอมละคือทิ้งชื่อเดิม
ไดแกชื่อและบัญญัติโวหารเดิมมีแมน้ําสินธุวาทิเปนตน ยอมรู คือยอม
ปรากฏชื่อวา สาคร เทานั้น ฉันใด. วรรณะทั้ง ๔ เหลานี้ คือตระกูลทั้ง ๔
คือกษัตริย พราหมณ แพศย และศูทร ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน พากัน
บวชในสํานักของพระองค คือในสํานักไดแกในที่ใกลพระองค ทรง
บาตรและผากาสายจีวรบําเรออยู ยอมละคือยอมสละชื่อเดิม คือบัญญัติ
โวหารอันมีชื่อวากษัตริยเปนตน พึงรูกัน คือเปนผูปรากฏวาพุทธบุตร
คือวาพุทธโอรส.
พระจันทร คือดวงจันทรชื่อวาปราศจากมลทิน คือมีมลทินไป
ปราศแลว ไดแกไมมีมลทิน เพราะปราศจากเครื่องเศราหมอง ๕ ประการ
คือหมอก น้ําคาง ธุลี ควัน และราหู โคจรไปอยูในอากาศธาตุ คือ
ทองฟา ย่ํายีหมูดาวทั้งหมดดวยรัศมี ไพโรจน คือสวางจาอยูในโลก
ฉันใด พระองคก็ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ.
บัวขาวและบัวเผื่อนเกิดในน้ํา คือเจริญในน้ํามีมากมาย คือลวง
พนการนับ ไมเปอนคือไมติดดวยน้ํา เปอกตมและโคลน ฉันใด สัตว
เปนอันมาก คือสัตวไมมีประมาณ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เกิดคือเจริญอยูใน
โลก อันราคะและโทสะเบียดเบียน คือผูกพันไว ยอมงอกงาม เหมือน
โกมุทงอกงาม คือเกิดในเปอกตมฉะนั้น. ปทุม ชื่อวา เกสรี.
บทวา รมฺมเก มาเส ไดแก ในเดือน ๑๒ เพราะทานกลาวไววา
ในวันเพ็ญแหงเดือนทั้ง ๔ อันเปนที่บานแหงดอกโกมุท. เชื่อมความวา
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ดอกไมเปนอันมากเกิดในน้ํา ไดแกดอกปทุมเปนตนยอมบาน คือแยม
ขยาย ดอกไมที่เกิดในน้ํา ยอมลวงเลยเดือนนั้น คือเดือน ๑๒ นั้น
ไปไมได. บทวา สมโย ปุปฺผนาย โส ความวา เดือน ๑๒ นั้นเปน
สมัยคือเวลาแหงการบาน คือแยมบาน. ดอกไมทั้งหลายยอมบาน ฉันใด
ขาแตพระศากยบุตร พระองคทรงเปนผูบาน คือแยมบานแลว ฉันนั้น
เหมือนกัน. บทวา ปุปฺผิโต เต วิมตุ ฺติยา ความวา ภิกษุทงั้ หลายผูเปน
ศิษยของพระองค กระทําบุญสมภารไวแลว เปนผูบานแลว คือเปนผู
แยมบานแลวดวยวิมุตติ คือดวยญาณในอรหัตผล. อธิบายวา ปทุมที่เกิด
ในน้ํา ยอมไมลวงพนเวลาที่บาน ฉันใด สัตวเหลานั้นยอมไมลวงเลย คือ
ไมลวงพนคําสอนคือโอวาทานุสาสนีของพระองค ฉันนั้น.
บทวา ยถาป เสโล หิมวา ไดแก ภูเขาลวนแลวดวยหินชื่อวา
หิมวันต. ภูเขาหิมวันตนั้น มีโอสถ คือมีโอสถสําหรับสัตวทั้งปวง คือ
สําหรับสัตวผูปวยไขทั้งหมด เปนที่อยู คือเปนบานเรือนของเหลานาค
อสูร และเทวดาทั้งปวงฉันใด ขาแตพระมหาวีรเจา พระองคก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ทรงเปนประดุจโอสถ เพราะทรงปลดเปลื้องสัตวทั้งปวงให
พนจากชรา พยาธิ และมรณะเปนตน. เชื่อมความวา ภูเขาหิมวันตนั้น
เปนที่อยูของพวกนาคเปนตน ฉันใด สัตวทั้งหลายผูถึง คือผูบรรลุความ
เต็มเปยม คือที่สุดแหงวิชชา ๓ อภิญญา ๖ และอิทธิฤทธิ์ ก็ยอมอาศัย
พระองคอยู ฉันนั้น. นัยที่คาถาทั้งหลายเนื่องสัมพันธกันดวยอุปมาและ
อุปไมย ในหนหลังหรือในเบื้องหนา บัณฑิตพึงเขาใจไดดีทีเดียว.
ในคําวา อาสยานุสย ตฺวา นี้ อัธยาศัยคือจริยา ชื่อวา อาสยะ,
กิเลสอยางแรงกลา ชื่อวา อนุสยะ. อธิบายวา ทรงทราบอัธยาศัยและ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 476

อนุสัยคือความเปนของกิเลส โดยนัยมีอาทิวา ผูนี้เปนราคจริต ผูนี้เปน
โทสจริต ผูน ี้เปนโมหจริต. บทวา อินฺทฺริยาน พลาพล ความวา ทรง
รูอินทรีย ๕ มีสัทธินทรียเ ปนตนมีกําลังและไมมีกําลังอยางนี้วา มีอินทรีย
แกกลา มีอนิ ทรียออน มีอาการดี มีอาการไมดี ใหรูไดงาย ใหรูได
ยาก. บทวา ภพฺพาภพฺเพ วิทิตฺวาน ความวา ขาแตพระสัพพัญูผูเจริญ
พระองคทรงรูแจง คือทรงทําใหประจักษวา บุคคลนี้ควร คือสามารถ
บุคคลนี้ไมควรเพื่อรูแจงธรรมที่เราแสดงแลว จึงทรงบันลือ คือทรง
กระทําจักรวาลทั้งสิ้นใหมีการบันลือเปนอยางเดียวกัน ดวยการบันลืออัน
ไมหวาดกลัว ดวยการบันลือดุจสีหะในการแสดงธรรม เหมือนมหาเมฆ
อันตั้งขึ้นในทวีปทั้ง ๔ บันลืออยูฉะนั้น.
บทวา จกฺกวาฬปริยนฺตา ความวา บริษัทพึงนั่งเต็มหองจักรวาล
โดยรอบ. พวกเขานั่งอยูอยางนั้น มีทิฏฐิตาง ๆ กัน คือมีการถือทัสสนะ
มิใชนอย กลาวตาง ๆ กัน เกิดแคลงใจ วิวาทกันอยู เพื่อจะตัดความ
สงสัย คือเพื่อตองการจะตัดความรูผิดของพวกเขา พระองคผูเปนมุนี
ทรงฉลาดในขออุปมา คือทรงมีความชํานาญในอุปมาอุปไมย ทรงทราบจิต
คือทรงทราบการเที่ยวไปแหงจิตของสัตวทั้งปวง ตรัสปญหาเดียวเทานั้น
ก็ตัดความเคลือบแคลงสงสัยของสัตวทั้งหลายผูนั่งอยูในหองแหงจักรวาล
ทั้งสิ้นเสียได คือทรงกระทําใหหมดความสงสัย โดยการตรัสปญหาเดียว
เทานั้น.
บทวา อุปทิสสทิเสเหว นี้ มีวิเคราะหดังตอไปนี้. ชื่อวา อุปทิสะ
เพราะเขาเห็นกัน คือเปนของปรากฏอยูบนน้ํา ไดแกพวกจอกแหน.
ผูเชนกับพวกจอกแหน ชื่อวา อุปทิสสทิสา ไดแก พวกมนุษย. เหมือน
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อยางวา อุปทิสะ คือจอกแหนทั้งหลาย ทําน้ําไมใหปรากฏ แผตั้งอยู
บนน้ํานั้น ฉันใด พสุธา คือแผนดิน ก็ฉันนั้น พึงเต็มดวยพวกมนุษย
ผูเชนกับจอกแหนนั้นนั่นแหละ ผูยนื แผติด ๆ กันไป. มนุษยทั้งหมดนั้น
ยืนเต็มปฐพี ประนมอัญชลี คือประคองอัญชลีไวบนศีรษะ พึงประกาศ
คุณพระโลกนายก คือพึงกลาวคุณของพระพุทธเจาผูโลกนายก.
หรือวาเทวดาและมนุษยทั้งหมดนั้นประกาศอยู คือแมจะกลาว
พระคุณอยูตลอดกัป คือตลอดกัปทั้งสิ้น ก็จะพึงประกาศดวยพระคุณ
ตาง ๆ คือดวยพระคุณมีประการตาง ๆ แมถึงอยางนั้น เทวดาและ
มนุษยทั้งหมดนั้น ก็จะไมพึงถึง คือจะไมถึงพรอม คือจะไมอาจเพื่อจะ
นับประมาณ คือเพื่อจะกลาวประมาณพระคุณได. พระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจาประมาณไมได คือมีพระคุณลนเหลือ จนนับประมาณไมได. ทาน
แสดงความเปนผูมีพระคุณยิ่งใหญดวยคําวา อปฺปเมยฺโย นี.้
อธิบายในคาถานี้วา พระพุทธเจาผูทรงชนะแลว คือผูทรงชนะ
กิเลส เปนผูอันเราประกาศ คือชมเชยแลว ดวยเรี่ยวแรงของตน คือ
ดวยกําลังของตน โดยอุปมา อุปไมย ในหนหลัง ฉันใด เทวดาและ
มนุษยทั้งปวงประกาศอยูโกฏิกัปก็ดี รอยโกฏิกัปก็ดี ก็จะพึงประกาศ คือ
พึงกลาว ฉันนั้นเหมือนกัน.
เพื่อจะแสดงพระคุณทั้งหลายหาประมาณมิได ซ้ําอีก จึงกลาวคํา
มีอาทิวา สเจ หิ โกจิ เทโว วา ดังนี้. บทวา ปูริต ปริกฑฺเฒยฺย
ความวา บุคคลใดจะพึงชักน้ําอันเต็มในมหาสมุทรรอบทุกดาน บุคคล
นั้นพึงได คือพึงถึงความคับแคน คือความทุกขเทานั้น.
บทวา วตฺเตมิ ชินสาสน ความวา เรายอมประพฤติปฏิบตั ิ คือ
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รักษาพระไตรปฎกทั้งสิ้นอันพระชินเจาตรัสแลว. บทวา ธมฺมเสนาปติ
ความวา ชื่อวาเปนธรรมเสนาบดี เพราะเปนใหญ คือเปนประธานใน
บริษัทกลาวคือบริษัท ๔ ของพระผูมีพระภาคเจาดวยธรรม คือดวย
ปญญา. อธิบายวา ในศาสนาของพระศากยบุตร คือของพระผูมีพระภาคเจา เราจะรักษาพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นในวันนี้ คือในกาลที่กําลัง
เปนไปอยูนี้ เหมือนเชษฐโอรสของพระเจาจักรพรรดิฉะนั้น.
เมื่อจะแสดงความหมุนเวียนไปในสงสารของตน จึงกลาวคํามีอาทิ
วา โย โกจิ มนุโช ภาร ดังนี้. เชื่อมความในคํานี้วา มนุษยคนใดคน
หนึ่งพึงวางภาระ คือภาระบนศีรษะไวบนกระหมอม คือบนศีรษะแลว
ทูนไว คือพึงนําไป มนุษยนั้นพึงมีความลําบากเพราะภาระนั้น คือพึง
เปนผูถูกภาระนั้นเบียดเบียน ครอบงําอยูทุกเมื่อ คือตลอดกาล. ภาระ
ไดแกภาระที่แบก เราแบกไวแลว คือแบกไวมากยิ่งนัก. เราถูกไฟ ๓ กอง
กลาวคือไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ เผาอยูอยางนั้น คือโดย
ประการนั้น แบกคือเปนทุกขดวยภาระคือภพ ไดแกภาระคือการเขาถึง
ภพสงสาร เหมือนถอนภูเขา คือเหมือนถอนคือยกเขามหาเมรุบรรพตขึ้น
วางไวบนศีรษะ ทองเที่ยวคือหมุนไปรอบ ๆ ในภพทั้งหลาย.
บทวา โอโรปโต จ เม ภาโร ความวา บัดนี้ เราปลงคือวางภาระ
คือภพนั้น ตั้งแตเวลาที่บวชแลว. บทวา ภวา อุคฺฆาฏิตา มยา ความวา
ภพใหมทุกภพเรากําจัดแลว. กรณียะ คือกรรมในการกําจัดกิเลสโดย
ลําดับ มรรคที่จะตองกระทําอันใด มีอยูในศาสนาของพระศากยบุตร คือ
พระผูมีพระภาคเจา กรณียะทั้งหมดนั้นเราทําเสร็จแลว.
เมื่อจะแสดงความวิเศษของตนอีก จึงกลาวคํามีอาทิวา ยาวตา
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พุทฺธเขตฺตมฺหิ ดังนี้. ในคํานั้น ทานแสดงวา ในพุทธเขต กลาวคือ
หมื่นจักรวาลมีกําหนดเพียงใด คือมีประมาณเทาใด เวนพระศากยะ
ผูประเสริฐ คือพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญที่สุดในศากยตระกูล บรรดา
สัตวที่เหลือทั้งหลาย สัตวแมไร ๆ ผูเ สมอเราดวยปญญายอมไมมี. ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา เราเปนผูเลิศดวยปญญา ไมมีใครเหมือนเรา
ดังนี้.
เมื่อจะแสดงอานุภาพของตนอีก จึงกลาวคํา สมาธิมหฺ ิ ดังนี้
เปนตน. คํานั้นเขาใจไดงายทั้งนั้น.
บทวา ฌานวิโมกฺขานขิปฺปปฏิลาภี ความวา เปนผูพลันไดฌาน
มีปฐมฌานเปนตน และวิโมกขอันเปนโลกุตระ ๘ อันถึงการนับวา
วิโมกข เพราะพนจากโลก ชื่อวายอมบรรลุไดเร็ว.
เมื่อจะประกาศความที่ตนแมมีอานุภาพมากอยางนั้น ก็เปนผูมีความ
นับถือมาก ดวยความเคารพในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย จึงกลาวคํามี
อาทิวา อุทฺธตวิโสว ดังนี้. ในคํานั้นมีอธิบายดังตอไปนี้. บัดนี้ เราเปน
ผูมีความหยิ่งดวยมานะอันวางลงแลว คือเปนผูมีความหยิ่งดวยมานะ มี
ความเมาเพราะโคตรเปนตนอันทิ้งเสียแลว เหมือนงูถูกถอนพิษเสียแลว
คือมีพิษกลาอันเพิกทิ้งแลว (และ) เหมือนโคเขาขาด คือถูกตัดเขาเสีย
แลว ยอมเขาไป คือเขาถึงคณะคือสํานักสงฆ ดวยความเคารพหนัก
คือดวยความนับถือมากดวยความเต็มใจ.
บัดนี้ เมื่อจะประกาศความใหญแหงปญญาของตน จึงกลาวคํามี
อาทิวา ยทิรูปนี ดังนี้. อธิบายวา ปญญาใหญของเราเห็นปานนี้เปนของ
ไมมีรูปราง ถาจะพึงมีรูปราง ในกาลนั้น ปญญาของเราก็จะสม คือจะ
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เสมอกับพระเจาแผนดิน คือพระราชาผูเปนใหญในแผนดิน. ครั้นแสดง
ความเปนใหญแหงปญญาของตนอยางนี้แลว แตนั้น ไดระลึกถึงบุพกรรมดวยบุพเพนิวาสานุสสติญาณ จึงกลาวคํามีอาทิวา อโนมทสฺสิสฺส
ดังนี้. ในคํานั้น มีอธิบายวา ความเปนใหญแหงปญญาของเรานี้ เปน
ผลแหงการสรรเสริญญาณอันเรากระทําแลวแดพระผูมีพระภาคเจาพระนาม
วา อโนมทัสสี.
ก็ จักก ศัพท ในคําวา ปวตฺติต ธมฺมจกฺก นี้ ยอมเปนไปใน
อรรถวา พาหนะ เชนในประโยคมีอาทิวา จตุจกฺกยาน ยานมีลอ ๔ ลอ.
เปนไปในอรรถวา เทศนา เชนในประโยควา ปวตฺติเต จ ปน
ภควตา ธมฺมจกฺเก ก็แหละ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศจักรคือ
ธรรม.
เปนไปในอรรถวา บุญกิริยาวัตถุ คือทานมัย เชนในประโยค
มีอาทิวา จงยังจักรคือทานใหเปนไปแกสัตวทั้งปวง.
เปนไปในอรรถวา อิริยาบถ เชนในประโยคมีอาทิวา ยอมยัง
จักรคืออิริยาบถใหเปนไปตลอดวันและคืน.
เปนไปในอรรถวา จักรกรด เชนในประโยคมีอาทิวา จักรยอม
หมุนอยูบนกระหมอมของคนผูถูกความอยากครอบงํา.
เปนไปในอรรถวา จักรรัตนะ เชนในประโยคมีอาทิวา พระเจา
จักรพรรดิทรงเปนไปดวยอานุภาพแหงจักร.
ก็ในทีน่ ี้ จักก ศัพทนี้ยอมเปนไปใน เทศนา. เชื่อมความวา เรา
ประกาศตาม คือประกาศไปตามไดโดยชอบ คือโดยไมผิดแผก ไดแก
แสดง คือกระทําการแสดงพระธรรมจักร กลาวคือพระไตรปฎก อัน
พระศากยบุตร คือพระโคดมสัมพุทธเจาผูคงที่ คือผูประกอบดวยตาทิคุณ
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ทรงประกาศ คือทรงแสดงไวแลว. การประกาศตาม คือการแสดงภพ
ไปตามพระธรรมจักรทีท่ รงแสดงแลวนี้ เปนผลของการสรรเสริญพระญาณที่เรากระทําแลวแกพระพุทธเจาองคกอน.
แตนั้น เมื่อจะแสดงผลแหงบุญ มีสัปปุริสปู นิสสยะ และโยนิโสมนสิการะเปนตน จึงกลาวคํามีอาทิวา มา เม กทาจิ ปาปจฺโฉ ดังนี้.
ในคํานั้น เชื่อมความวา บุคคลผูมีความปรารถนาลามก คือผูประกอบ
ดวยความอยากอันลามก ไดแกมีปกติประพฤติลามก ผูเกียจครานในการ
กระทําวัตรปฏิบัติ ในการยืนและการนั่งเปนตน ผูมีความเพียรเลวในการ
เจริญฌาน สมาธิและมรรคเปนตน ชื่อวาผูมีสุตะนอย เพราะเวนจาก
คันถธุระและวิปสสนาธุระ และชื่อวาผูไมมีอาจาระ เพราะเวนจากอาจาระ
ในอาจารยและอุปชฌายเปนตน จงอยาไดมารวมคือสมาคมกับเรา ในที่
ไหน ๆ ในกาลไร ๆ เลย.
บทวา พหุสฺสุโต ไดแก บุคคลผูเปนพหูสูต ๒ อยาง ดวยอํานาจ
ปริยัติและปฎิเวธ. บทวา เมธาวี ไดแก ผูประกอบดวยเมธาคือปญญา.
บทวา สีเลสุ สุสมาหิโต ความวา ตั้งมั่นแลว คือมีจิตตั้งมั่นแลวใน
ปาริสุทธิศีล ๔ ศีลอันสัมปยุตดวยมรรคและอุโบสถศีลมีองค ๘ เปนตน.
บทวา เจโตสมถานุยุตฺโต ไดแก บุคคลผูประกอบเอกีภาพแหงจิต.
อธิบายวา บุคคลเห็นปานนี้ จงตั้งอยูบนกระหมอมโดยแท คือจงตั้งอยู
แมบนศีรษะอันเปนกระหมอมของเรา.
พระสารีบุตรเถระครั้นกลาวผลานิสงสที่ตนไดแลว เมื่อจะชักชวน
คนอื่นในขอนั้น จึงกลาวคํามีอาทิวา ต โว วทามิ ภทฺทนฺเต ดังนี้.
คํานั้นเขาใจดีแลวทั้งนั้น.
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บทวา ยมห ความวา พระอัสสชิเถระใด เราเห็นครั้งแรกคือ
เบื้องตน ไดเปนผูปราศจากมลทิน คือเวนจากมลทิน เพราะละกิเลส
ทั้งหลายมีสักกายทิฏฐิเปนตน โดยการไดโสดาปตติมรรค พระอัสสชิเถระ
นั้นเปนอาจารยเรา คือเปนผูใหสําเหนียกโลกุตรธรรม. เราไดเปนธรรมเสนาบดีในวันนี้ เพราะการไดฟง คือเพราะการพร่ําสอนของพระอัสสชิเถระนั้น. เราถึงความเต็มเปยม คือถึงที่สุดในที่ทั้งปวง คือในคุณทั้งปวง
เปนผูไมมีอาสวะคือไมมีกิเลสอยู.
เมื่อจะแสดงความมีความเคารพในอาจารยของตน จึงกลาวคํามี
อาทิวา โย เม อาจริโย ดังนี้. เชื่อมความวา พระเถระใดชื่อวาอัสสชิ
ผูเปนสาวกของพระศาสดา ไดเปนอาจารยของเรา พระเถระนั้นยอมอยู
ในทิศใด คือในทิศาภาคใด เราทําทิศาภาคนั้นไวเหนือศีรษะเรา คือ
เหนือสวนเบื้องบนแหงศีรษะ.
แตนั้น เมื่อจะแสดงถึงความที่คนเปนผูไดฐานันดร จึงกลาวคํามี
อาทิวา นม กมฺม ดังนี้. เชื่อมความวา พระโคดมคือพระผูมีพระภาคเจา
ผูเปนศากยะผูประเสริฐ คือผูเปนเกตุของศากยตระกูล ทรงระลึกคือทรง
ทราบกรรมที่ทําไวในกาลกอนของเรา ดวยพระสัพพัญุตญาณ ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆ ทรงตั้งเราไวในตําแหนงอันเลิศ คือตําแหนง
พระอัครสาวก.
ปฏิสัมภิทา ๔ เหลานี้ คืออรรถปฏิสัมภิทา ธรรมปฏิสัมภิทา
นิรุตติปฏิสัมภิทา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา และความแตกตางแหงปฏิสัมภิทา
เหลานั้น ทานกลาวไวแลวในปฏิสัมภิทามรรค วิโมกข ๘ วาดวยมรรค ๔
และผล ๔ หรือวาดวยรูปฌานและอรูปฌาน ไดแกธรรมเครื่องหลุดพน
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จากสงสาร และอภิญญา ๖ มีอิทธิวธิ ะการแสดงฤทธิ์ไดตาง ๆ เปนตน
เรากระทําใหแจงแลว คือกระทําใหประจักษแลว. บทวา กต พุทฺธสฺส
สาสน ความวา การพร่ําสอน ไดแกคําสั่งสอน กลาวคือโอวาทของ
พระพุทธเจา เราทําเสร็จแลว คือใหสําเร็จแลวดวยอรหัตมรรคญาณ.
ศัพทวา อิตฺถ ในคําวา อิตฺถ สุท นี้ เปนนิบาตใชในอรรถวา
ชี้แจง อธิบายวา โดยประการนี้. ดวยคํานั้น ทานบงถึงอปทานของ
พระสารีบุตรทั้งสิ้น. ศัพทวา สุท เปนนิบาตใชในอรรถวา ทําบทใหเต็ม.
บทวา อายสฺมา เปนคําเรียกดวยความเคารพหนัก. บทวา สาริปุตฺโต
ไดแก พระเถระที่เขาตั้งชื่อตามนามของมารดา. บทวา อิมา คาถาโย
ความวา ไดภาษิต คือกลาวคาถาวาดวยอปทานของพระสารีบุตรเถระ
ทั้งมวลเหลานี้. อิติ ศัพท เปนนิบาตลงในอรรถวา จบบริบูรณ อธิบายวา
อปทานของพระสารีบุตรทั้งมวลจบแลว.
จบพรรณนาสารีปุตตเถราปทาน
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มหาโมคคัลลานเถราปทานที่ ๔ (๒)

วาดวยบุพจริยาของพระมหาโมคคัลลานะ
[๔] พระผูมีพระภาคเจาพระนานวาอโนมทัสสี ผูประเสริฐสุด
ในโลก เปนนระผูองอาจ อันหมูเทพแวดลอมประทับอยู ณ
ประเทศหิมวันต.
เวลานั้น เราเปนนาคราชมีนามวา วรุณ แปลงรูปอันนา
ใครไดตาง ๆ อาศัยอยูในทะเลใหญ.
เราละหมูนาคซึ่งเปนบริวารทั้งสิ้น มาตั้งวงดนตรี ในกาล
นั้น หมูนางนาคแวดลอมพระสัมพุทธเจาประโคมดนตรีอยู.
เมื่อดนตรีของมนุษยและนาคประโคมอยู ดนตรีของ
เทวดาก็ประโคมอยู ฝายพระพุทธเจาไดทรงสดับเสียงดนตรี
ของทั้งสองฝายทรงตื่นบรรทม.
เรานิมนตพระสัมพุทธเจา ใหเสด็จเขาไปยังภพของเรา
เราปูลาดอาสนะแลวกราบทูลเวลาเสวยพระกระยาหาร.
พระผูมีพระภาคเจา ผูน ายกของโลก อันพระขีณาสพ
หนึง่ พันแวดลอม ทรงยังทิศทุกทิศใหสวางไสว เสด็จมายัง
ภพของเรา.
เวลานั้น เราอังคาสพระมหาวีรเจาผูประเสริฐกวาเทวดา
เปนนระผูองอาจผูเสด็จเขามา พรอมกับภิกษุสงฆ ใหอมิ่ หนํา
ดวยขาวและน้ํา.
พระมหาวีรเจาผูเปนสยัมภูอัครบุคคล ทรงอนุโมทนาแลว
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ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆ ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา
ผูใดไดบูชาพระสงฆและไดบูชาพระพุทธเจาผูเปนนายก
ของโลก ดวยจิตอันเลื่อมใส ผูน ั้นจักไปสูเทวโลก.
จักเสวยเทวรัชสมบัติ ๗๗ ครั้ง จักเสวยราชสมบัติใน
แผนดิน ครอบครองพสุธา ๑๐๘ ครั้ง
และจักเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๕ ครั้ง โภคทรัพยนับไม
ถวน จักเกิดแกผูนั้นในทันทีทันใด.
ในกัปที่นับไมถวนแตกัปนี้ พระศาสดาพระนามวาโคตมะ
โดยพระโคตร ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จ
อุบัติขนึ้ ในโลก.
ผูน ั้นเคลื่อนจากนรกแลว จักถึงความเปนมนุษย จักเปน
เผาพันธุของพราหมณ นามวา โกลิตะ โดยนาม.
ภายหลังอันกุศลมูลตักเตือนแลว เขาจักบวช. จักไดเปน
พระสาวกที่สองของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวาโคดม.
จักปรารภความเพียร มีจิตอันสงไปในพระนิพพาน ถึงที่
สุดแหงฤทธิ์ กําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว จักเปนผูไมมีอาสวะ
นิพพาน.
(เมื่อกอน) เราอาศัยมิตรผูลามก ตกอยูในอํานาจกามราคะ มีใจอันโทษประทุษรายแลว ไดฆาทั้งมารดาและบิดา.
เราเขาถึงกําเนิดอันเปนนรกหรือมนุษยอันพรั่งพรอมดวย
กรรมลามก ยังตองศีรษะแตกตาย.
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นี้เปนกรรมครัง้ หลังสุดของเรา ภพครัง้ สุดทายยังเปนไป
อยู กรรมเชนนี้จักมีแกเราในเวลาใกลจะตายแมในที่น.ี้
เราหมั่นประกอบวิเวก ยินดีในสมาธิภาวนา กําหนดรู
อาสวะทั้งปวง เปนผูไมมีอาสวะอยู.
แมแผนดินอันลึกหนา ใคร ๆ กําจัดไดยาก เราผูถึงที่สุด
แหงฤทธิ์ พึงใหไหวไดดวยนิ้วหัวแมเทาซาย.
เราไมเห็นอัสมิมานะ เราไมมีมานะ เรากระทําความ
ยําเกรงอยางหนักแมชั้นที่สุดในสามเณร.
ในกัปหาประมาณมิไดแตกัปนี้ เราสั่งสมกรรมใดไว เรา
ไดบรรลุถึงภูมิแหงกรรมนั้นโดยลําดับ เปนผูบรรลุถึงธรรม
เครื่องสิ้นอาสวะแลว.
คุณวิเศษเหลานี้ คือปฏิสมั ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ
อภิญญา ๖ เราทําใหแจงแลว คําสอนของพระพุทธเจา เรา
ทําเสร็จแลว ฉะนี้แล.
ทราบวา ทานพระมหาโมคคัลลานเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบมหาโมคคัลลานเถราปทาน
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๒. พรรณนามหาโมคคัลลานเถราปทาน
อปทานของ ทานพระมหาโมคคัลลานเถระ มีคําเริ่มตนวา
อโนมทสฺสี ภควา ดังนี้เปนตน.
คํามีอาทิวา ก็พระเถระนี้ไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจา
ปางกอนทั้งหลาย สั่งสมบุญทั้งหลายอันเปนอุปนิสัยแกวิวัฏฏะไวในภพ
นั้น ๆ ครั้นในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาอโนมทัสสีดังนี้ ได
กลาวไวแลวในเรื่องของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ.
ความพิสดารวา จําเดิมแตวันที่บวชแลว ในวันที่ ๗ พระเถระ
เขาไปอาศัยบาน กัลลวาลคาม ในมคธรัฐ บําเพ็ญสมณธรรมอยู เมื่อ
ถีนมิทธะคือความโงกงวงครอบงํา อันพระศาสดาทรงใหสลดใจดวยพระดํารัสมีอาทิวา โมคคัลลานะ ความพยายามของเธออยาไดไรผลเสียเลย เมื่อ
ไดฟงธาตุกรรมฐานอันพระผูมีพระภาคเจา ทรงบรรเทาความโงกงวงแลว
ตรัสใหฟงอยู ไดบรรลุมรรคทั้ง ๓ เบื้องบน โดยลําดับแหงวิปสสนา
แลวถึงที่สุดแหงสาวกญาณในขณะแหงผลอันเลิศคือพระอรหัตผล.
ทานพระมหาโมคคัลลานเถระ ครั้นไดบรรลุความเปนทุติยสาวก
อยางนี้แลว ไดระลึกถึงบุพกรรมของตน เมื่อจะประกาศอปทานอัน
เปนบุพจริยาดวยอํานาจความโสมนัส จึงกลาวคํามีอาทิวา อโนมทสฺสี
ภควา ดังนี้. ในคํานั้น ที่ชื่อวาอโนมทัสสี เพราะมีทัสสนะคือความ
เห็นไมต่ําทราม คือไมเลวทราม. จริงอยู พระองคมีการเห็นอันการทํา
ความไมอิ่มแกคนผูมองดูพระองคอยูตลอดทั้งวัน ตลอดทั้งเดือน ตลอด
ทั้งป แมตลอดแสนป เพราะพระองคเปนผูมีพระสรีระประดับดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ เพราะเหตุนั้น จึงชือ่ วาอโนมทัสสี อีกอยาง
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หนึ่ง ชื่อวาอโนมทัสสี เพราะมีปกติเห็นพระนิพพานอันไมต่ําทรามคือไม
เลวทราม พระผูมีพระภาคเจาไดพระนามวา อโนมทัสสี เพราะเหตุ
ทั้งหลายมีความเปนผูมีภาคยะคือบุญเปนตน. บทวา โลกเชฏโ ไดแก
เปนใหญ คือเปนประธานแหงสัตวโลกทั้งมวล. ชื่อวา อาสภะ เพราะ
เปนเชนกับวัวผู ผูยิ่งใหญ, ผูยิ่งใหญแหงนระทั้งหลาย ชื่อวา นราสภะ.
พระผูมีพระภาคเจาอโนมทัสสีผูเปนใหญแหงโลก ผูยิ่งใหญแหงนระพระองคนั้น อันหมูแหงเทพกระทําไวในเบื้องหนา คืออันหมูเทพทั้งหลาย
หอมลอมแลว. เชื่อมความตอกันไปวา ประทับอยูในหิมวันตประเทศ.
อธิบายความวา ในคราวที่ไดกระทําความปรารถนาในวาระที่สอง
เพื่อเปนทุติยสาวกนั้น เราไดบั้งเกิดเปนนาคราชมีนามชื่อวาวรุณ. ดวย
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา ในกาลนั้น เราเปนนาคราชมีนามชื่อวาวรุณ
ดังนี้. บทวา กามรูป ไดแก มีปกตินิรมิตสิ่งที่ใครไดตามปรารถนา.
บทวา วิกพุ ฺพามิ แปลวา กระทําการแผลงฤทธิ์ไดตาง ๆ. บทวา
มโหทธินิวาสห ความวา ในระหวางนาคเหลานี้ คือมัญเชริกนาค ๑
นาคที่อยูบนแผนดิน ๑ นาคที่อยูบนภูเขา ๑ นาคที่อยูในแมน้ํา ๑ นาค
ที่อยูในสมุทร ๑ เราเปนนาคอยูในสมุทร อาศัยอยู อธิบายวา สําเร็จการ
อยูในหวงน้ําใหญคือในสมุทร.
บทวา สงฺคณิย คณ หิตฺวา ความวา ละ คือเวนหมูนาคซึ่ง
เปนบริวารประจํา คือซึ่งเปนบริวารของตน. บทวา ตุริย ปฏเปสห
ความวา เราเริ่มตั้งดนตรี อธิบายวา ใหบรรเลงดนตรี. บทวา สมฺพุทฺธ
ปริวาเรตฺวา ความวา ในกาลนั้น เหลานางอัปสร คือนางนาคมาณวิกา
ทั้งหลาย แวดลอมพระอโนมทัสสีสัมพุทธเจาบรรเลงแลว คือขับรองดวย
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คําอันไพเราะ บรรเลงดวยคําพากยเปนตน ไดแกบรรเลงตามความ
เหมาะสมที่ตนมีอยู.
บทวา วชฺชมาเนสุ ตุริเยสุ ความวา เมื่อดนตรีมนุษยและดนตรี
นาคอันประกอบดวยองค ๕ บรรเลงอยู. บทวา เทวตุริยานิ วชฺชยุ
ความวา เทวดาชั้นจาตุมหาราชก็บรรเลง คือประโคมดนตรีทิพย.
บทวา อุภินนฺ  สทฺท สุตฺวาน ความวา ไดทรงฟงเสียงกลองเทวดา
และมนุษยทั้งสองฝาย. อธิบายวา พระพุทธเจาแมผูทรงเสมอดวยครูของ
โลกทั้งสามก็ทรงรูพรอม คือทรงทราบ ทรงสดับ.
บทวา นิมนฺเตตฺวาน สมฺพุทฺธ ความวา นิมนตพระสัมพุทธเจา
พรอมทั้งหมูสาวก เพื่อเสวยในวันพรุงนี้ แลวแวดลอม. บทวา สกภวน
ไดแก เขาไปยังนาคพิภพของตน. บทวา คนฺตฺวา จ อาสน ปฺาเปตฺวาน ความวา ใหปูลาด คือตระเตรียมที่พักกลางคืน ที่พักกลางวัน
กุฎี มณฑป ที่นอน และที่นั่ง. บทวา กาลมาโรจยึ อห ความวา เรา
กระทําวิธีเบื้องตนอยางนี้แลว ใหกราบทูล คือใหทรงทราบเวลาวา ได
เวลาแลวพระเจาขา ภัตตาหารเสร็จแลว.
บทวา นขีณาสวสหสฺเสหิ ความวา ในกาลนั้น พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น อันพระอรหันตหนึ่งพันหอมลอมแลว เปนนายกของโลก
ทรงยังทิศทั้งปวงใหสวางไสว เสด็จเขาไป คือเสด็จถึงภพของเรา.
เมื่อจะแสดงอาการที่พระผูมีพระภาคเจา ผูเสด็จเขาไปยังภพของ
ตนแลว ใหเสวย จึงกลาวคํามีอาทิวา อุปวิฏ มหาวีร ดังนี้. คํานั้น
เขาใจไดงายมาก.
บทวา โอกฺกากกุลสมฺภโว ความวา พระศาสดาพระนามวาโคดม
โดยพระโคตร คือโดยอํานาจพระโคตร ทรงอุบัติในราชสกุลอันมาแลว
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โดยสืบ ๆ กันแหงพระเจาโอกกากราช หรืออุบัติในราชสกุลอันปรากฏ
ในชมพูทวีปทั้งสิ้น จักเกิดมีในมนุษยโลก.
ดวยบทวา โส ปจฺฉา ปพฺพชิตฺวาน นี้ พระศาสดาไดทรงกระทํา
การพยากรณวานาคราชนั้นอันกุศลมูลคือบุญสมภารตักเตือน คือสงเสริม
ในภายหลังคือภพสุดทาย จึงบวชในพระศาสนา จักเปนทุติยอัครสาวก
ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาโคดม.
บทวา อารทฺธวีริโย ไดแก มีความเพียรในอิริยาบถทั้งหลายมีการ
ยืนและการนั่งเปนตน. บทวา ปหิตตฺโต แปลวา มีจิตสงไปแลวใน
พระนิพพาน. บทวา อิทธฺ ิยา ปารมึ คโต ความวา ถึง คือบรรลุถึง
ความเต็มเปยม คือที่สุดในอธิษฐานฤทธิ์ วิกุพพนฤทธิ์ กัมมวิปากชฤทธิ์
เปนตน ดวยพระดํารัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มหาโมคคัลลานะนี้เปน
ยอดแหงภิกษุสาวกของเราผูมีฤทธิ์. บทวา สพฺพาสเว ความวา กําหนดรู
คือรูทั่ว ไดแกรอบดาน คือละธรรมคือกาม ภพ ทิฏฐิ และอวิชชา
ทั้งหมด อันไดชื่อวา อาสวะ เพราะไหลไป คือเปนไปทั่ว คือรอบดาน
เปนผูไมมีอาสวะ คือไมมีกิเลส. บทวา นิพฺพายิสฺสติ เชื่อมความวา
จักนิพพานดวยกิเลสปรินพิ พานและขันธปรินิพพาน.
พระเถระ ครั้นกลาวถึงการพยากรณที่ไดดวยอํานาจบุญของตนอยาง
นี้แลว เมื่อจะประกาศจริยาอันลามกอีก จึงกลาวคํามีอาทิวา ปาปมิตฺโตปนิสฺสาย ดังนี้. ในคํานั้น มีอธิบายวา เขาไปอาศัย คือกระทําปาปมิตร
คือมิตรผูมีบาปคือผูลามก ใหเปนที่อาศัย ไดแก เปนผูเกี่ยวของกับ
ปาปมิตรเหลานั้น.
ในขอนั้น มีอนุบุพพิกถาดังตอไปนี้. สมัยหนึ่ง พวกเดียรถีย
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ประชุมกันปรึกษากันวา อาวุโสทั้งหลาย พวกทานรูไหม เพราะเหตุไร
ลาภสักการะจึงบังเกิดมากมายแกพระสมโคดม. พวกเดียรถียกลาววา
พวกเราไมรู ก็ทานเลา ไมรูหรือ. พวกเดียรถียก ลาววา เออ เรารู
ลาภสักการะเกิดขึ้น เพราะอาศัยภิกษุรูปหนึ่งชื่อโมคคัลลานะ. ดวยวา
พระโมคคัลลานะนั้นไปยังเทวโลก ถามถึงกรรมที่เหลาเทวดากระทํา แลว
กลับมาบอกแกพวกมนุษยวา พวกเขาทํากรรมชื่อนี้ จึงไดสมบัติเห็นปานนี้
และถามกรรมแมของพวกที่เกิดในนรก แลวกลับมาบอกแกพวกมนุษยวา
พวกเขาทํากรรมชื่อนี้จึงไดเสวยทุกขเห็นปานนี้.
มนุษยทั้งหลายไดฟงถอยคําของพระมหาโมคคัลลานะแลว จึงนําไป
เฉพาะซึ่งลาภสักการะใหญ. เดียรถียท ั้งหมด ไดมีฉันทะเปนอยางเดียวกัน
วา ถาพวกเราอาจฆาพระโมคคัลลานะนั้น ลาภสักการะนั้นจักบังเกิดแก
พวกเรา อุบายนี้มีประโยชน แลวคิดกันวา พวกเราจักกระทําอุบาย
อยางใดอยางหนึ่ง ฆาพระโมคคัลลานะนั้นเสีย จึงชักชวนพวกอุปฏฐาก
ของตน ไดกหาปณะหนึ่งพัน แลวใหเรียกโจรนักฆาคนมาแลวพูดวา
ชื่อวาพระมหาโมคคัลลานเถระ ของพระผูมีพระภาคเจาผูเปนสมณโคดม
อยู ณ กาฬศิลาประเทศ ทานจงไป ณ ที่นั้น แลวฆาพระโมคคัลลานะ
นั้นเสีย ครัน้ กลาวแลวไดใหกหาปณะหนึ่งพันนั้นแกโจรเหลานั้น.
พวกโจรรับคําเพราะไดทรัพย พากันกลาววา พวกเราจักฆาพระเถระ จึงไปลอมสถานที่อยูของพระเถระนั้น. พระเถระรูว าพวกโจร
เหลานั้นลอมตนอยู จึงหนีออกไปทางชองกุญแจ. พวกโจรไมเห็นพระเถระในวันนั้น จึงพากันลอมสถานที่อยูของพระเถระนั้นในวันรุงขึ้น.
พระเถระรูแลวจึงทําลายมณฑลชอฟาแลวเหาะไป. เมื่อเปนอยางนั้น พวก
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โจรเหลานั้นจึงไมอาจจับพระเถระทั้งในเดือนตนและเดือนกลาง แตเมื่อ
ถึงเดือนหลัง พระเถระรูว ากรรมที่ตนกระทําไวชักพามา จึงไมหลบหนี.
พวกโจรประหารพระเถระ ทุบทําลายการทํากระดูกทั้งหลายใหมีขนาดเมล็ด
ขาวสารเปนประมาณ. ทีนั้น พวกโจรสําคัญพระเถระนั้นวาตายแลว จึง
โยนไปบนหลังพุมไมแหงหนึ่ง แลวพากันหลีกไป.
พระเถระคิดวา เราจักเฝาพระศาสดาถวายบังคมแลวทีเดียวจึงจัก
ปรินิพพาน แลวประสานอัตภาพดวยเครื่องประสานคือฌาน แลวเหาะ
ไปยังสํานักของพระศาสดา ถวายบังคมพระศาสดาแลวกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคจักปรินิพพาน. พระศาสดาตรัสวา เธอจัก
ปรินิพพานหรือโมคคัลลานะ. พระเถระกราบทูลวา พระเจาขา ขาแต
พระองคผูเจริญ.
พระศาสดา. เธอจักไปปรินิพพานที่ไหน.
พระเถระ. จะไปยังกาฬศิลาประเทศ พระเจาขา.
พระศาสดา. โมคคัลลานะ ถาอยางนั้น เธอกลาวธรรมแกเราแลว
จงไปเถิด. เพราะตั้งแตบัดนี้ไป เราจะไมมีการเห็นสาวกเชนทาน (อีก
ตอไป).
พระเถระกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักทํา
อยางนั้น พระเจาขา แลวถวายบังคมพระศาสดา เหาะขึ้นสูอากาศ
กระทําฤทธิ์มีประการตาง ๆ เหมือนพระสารีบุตรเถระ กระทําในวัน
ปรินิพพาน แลวกลาวธรรม ถวายบังคมลาพระศาสดา ไปยังกาฬศิลาประเทศแลวปรินิพพาน. เรื่องราวนี้วา เขาวา พวกโจรฆาพระเถระ
ดังนี้ ไดแพรสะพัดไปในชมพูทวีปทั้งสิ้น.
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พระเจาอชาตศัตรูไดทรงประกอบพวกจารบุรุษ เพื่อใหแสวงหา
พวกโจร. เมื่อโจรเหลานั้นดื่มสุราในโรงดื่มสุราอยูเมาเหลา โจรคนหนึ่ง
ประหารหลังของโจรคนหนึ่งใหลมลงไป. โจรคนนั้นเมื่อจะคุกคามโจรที่
ประหารตนนั้น จึงกลาววา แนะเจาคนแนะนํายาก เหตุไร เจาจึง
ประหารหลังของเราทําใหลมลง เฮย ! เจาโจรราย ก็พระมหาโมคคัลลานเถระนะ เจาประหารกอนหรือ. โจรผูประหารกลาววา ก็เจาไมรูวาขา
ประหารกอนหรือ. เมื่อโจรเหลานั้นพูดกันอยูอยางนี้วา ขาประหาร, ขาประหาร ดังนี้ จารบุรุษเหลานั้นไดฟงแลวจึงจับโจรเหลานั้นทั้งหมด แลว
กราบทูลพระราชาใหทรงทราบ. พระราชารับสั่งใหเรียกโจรเหลานั้นมา
แลวตรัสถามวา พวกเจาฆาพระเถระหรือ? พวกโจรกราบทูลวา พระเจาขา
ขาแตสมมติเทพ. พระราชา. ใครสงพวกเจามา. พวกโจร. พวกสมณะ
เปลือย พระเจาขา. พระราชารับสั่งใหจับพวกสมณะเปลือยทั้ง ๕๐๐ คน
แลวใหฝงในหลุมประมาณเพียงสะดือที่ทองสนามหลวง พรอมกับพวกโจร
ทั้ง ๕๐๐ คน แลวใหเอาฟางสุมแลวใหจุดไฟ. ครั้นทรงทราบวา คน
เหลานั้นถูกเผาแลวใหเอาไถเหล็กไถ ใหทําคนทั้งหมดใหเปนทอนนอย
ทอนใหญ. ในกาลนั้น ภิกษุทั้งหลายสั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาวา
พระมหาโมคคัลลานเถระถึงแกความตายไมเหมาะสมแกตน. พระศาสดา
เสด็จมาแลวตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากัน
เรื่องอะไร เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว จึงตรัสวา ภิกษุ
ทั้งหลาย ความตายของโมคคัลลานะ ไมเหมาะสมแกอัตภาพนี้เทานั้น
แตเหมาะสมแทแกกรรมที่โมคคัลลานะนั้นทําไวในชาติกอน อันภิกษุ
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ทั้งหลายทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บุรพกรรมของพระเถระนั้น
เปนอยางไร พระเจาขา จึงตรัสบุรพกรรมนั้นโดยพิสดารวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล มีกลุ บุตรคนหนึ่งในนคร
พาราณสี กระทําการงานมีการซอมขาวและหุงขาวเปนตนดวยตนเอง
ปฏิบัติบิดามารดา. ทีนนั้ บิดามารดาของเขาจึงกลาววา ลูกเอย เจา
ผูเดียวกระทําการงานทั้งในบานและในปาลําบาก เราจักนํานางกุมาริกา
คนหนึ่งมาใหเจา แมถูกกุลบุตรนัน้ หามวา ขาแตคุณพอและคุณแม
ทานทั้งสองยังมีชีวิตอยูตราบใด ลูกจักบํารุงคุณพอและคุณแมดวยมือของ
ตนเองตราบนั้น ดังนี้ ก็ยังออนวอนอยูแลว ๆ เลา ๆ แลวนํานางกุมาริกา
มาให. กุมาริกานั้นบํารุงบิดามารดาของเขาได ๒-๓ วันเทานั้น ภายหลัง
ไมปรารถนาแมจะเห็นคนทั้งสองนั้น จึงยกโทษวา ดิฉันไมอาจอยูในที่
เดียวกันกับบิดามารดาของทาน เมือ่ กุลบุตรนั้นไมเชื่อถือถอยคําของตน
ในเวลาเขาออกไปขางนอก จึงเอาชิ้นเปลือกปอและฟองขาวยาคูมาโรย
ในที่นั้น ๆ อันกุลบุตรนัน้ มาแลวถามวา นี้อะไรกัน นางจึงกลาววา นี่
เปนกรรมของคนทั้งแกทั้งบอดเหลานี้ เขาเที่ยวกระทําใหสกปรกไปทั่ว
เรือน ฉันไมอาจอยูในที่เดียวกันกับคนเหลานี้ เมื่อนางกลาวอยูบอย ๆ
อยางนี้ สัตวผูไดบําเพ็ญบารมีมาแลว แมเห็นปานนี้ ก็แตกกับบิดา
มารดา. กุลบุตรนั้นจึงกลาววา ชางเถอะ เราจักรรูกรรมที่จะทําแกคน
เหลานั้น จึงใหบิดามารดาบริโภคแลวกลาววา ขาแตคุณพอคุณแม พวก
ญาติของทานทั้งสองในที่ชื่อโนน หวังการมา พวกเราจักไปในที่นั้น
ดังนี้ แลวยกบิดามารดาขึ้นยานนอยพาไป ในเวลาถึงทามกลางดง จึง
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กลาววา ขาแตพอ ทานจงถือเชือก พวกโคจะเดินไปตามความสําคัญ
ของอาญา ในที่นี้มีพวกโจรอยู ฉันจะลงเดินไป แลวใหเชือกในมือของ
บิดา ตนเองลงเดินไป ไดเปลี่ยนเสียงกระทําใหเปนเสียงพวกโจรตั้งขึ้น.
บิดามารดาไดยินเสียง สําคัญวาโจรตั้งขึ้น จึงกลาววา พอ พวกโจรตั้ง
ขึ้นแลว พวกเราเปนคนแก พอจงรักษาเฉพาะตนเองเถิด. บิดามารดา
แมจะรองอยู เขาก็กระทําเสียงโจร ทุบใหตายแลว โยนทิ้งไปในดงแลว
กลับมา.
พระศาสดาครั้นตรัสบุรพกรรมนี้ของพระเถระแลวจึงตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะกระทํากรรมมีประมาณเทานี้ ไหมอยูในนรก
หลายแสนป ดวยผลวิบากที่เหลือเพียงนั้น จึงเปนผูแหลกละเอียดเพราะ
ทุบอยางนั้นแหละ แลวถึงความตายสิ้นรอยอัตภาพ โมคคัลลานะได
ความตายอันสมควรแกกรรมของตนอยางนี้ทีเดียว ฝายพวกเดียรถีย ๕๐๐
กับโจร ๕๐๐ ประทุษรายบุตรของเราผูไมประทุษราย ก็ไดความตายอัน
สมควรเหมือนกัน. เพราะผูประทุษรายในคนผูไมประทุษราย ยอมถึง
ความพินาศเพราะเหตุ ๑๐ ประการนัน่ เทียว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดง
ธรรม จึงไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา
บุคคลใดประทุษรายคนผูไมประทุษราย ผูไมมีอาชญา
ดวยอาชญา บุคคลนั้นยอมพลันเขาถึงฐานะ ๑๐อยาง อยางใด
อยางหนึ่ง คือ
ยอมถึงเวทนาอันหยาบ ๑
ความเสื่อม ๑
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ความแตกทําลายแหงสีรระ ๑
อาพาธหนัก ๑
ความฟุงซานแหงจิต ๑
ความขัดของแตพระราชา ๑
การกลาวตออยางรายแรง๑
ความสิน้ ญาติ ๑
ความผุพังแหงโภคทรัพย ๑
อีกอยางหนึ่ง ไฟผูชําระยอมไหมเรือนของเขา ๑ เพราะ
กายแตกทําลาย คนปญญาทรามนั้น ยอมเขาถึงนรก ดังนี้.
บทวา ปวิเวกมนุยตุ ฺโต ความวา ประกอบเนือง ๆ คือ
ประกอบแลว ไดแก ประกอบแลว ประกอบทั่วแลวซึ่งความสงัด คือ
ความเปนผูเดียวโดยอาการ. บทวา สมาธิภาวนารโต ความวา ยินดี
แลว คือติดแนนแลวในการเจริญปฐมฌานเปนตน. เชื่อมความวา จัก
กําหนดรู คือรูแลว ไดแก ละแลวซึ่งอาสวะทั้งปวงไดแกกิเลสทั้งสิ้น
เปนผูไมมีอาสวะ คือไมมีกิเลสอยู.
บัดนี้ เมื่อจะแสดงบุพจริตดวยอํานาจบุญสมภารของตน จึงกลาว
คํามีอาทิวา ธรณิมฺป สุคมฺภีร ดังนี้.
ในคํานั้น มีอนุปุพพิกถาดังตอไปนี้. บทวา ปุพฺเพน โจทิโต
ความวา อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตักเตือนแลว คือทรงสงไปแลว.
บทวา ภิกฺขุสงฺฆสฺส เปกฺขโต ความวา เมื่อภิกษุสงฆหมูใหญเห็นอยู.
บทวา มิคารมาตุปาสาท ปาทงฺคุฏเน กมฺปยิ ความวา เราทํามหา-
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ปราสาทอันประดับดวยเสาพันตน ซึ่งนางวิสาขามหาอุบาสิกาใหสรางไว
ในบุพพาราม ใหหวั่นไหวดวยนิ้วหัวแมเทาของตน. ก็สมัยนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในปราสาทตามที่กลาวแลวในบุพพาราม พวก
ภิกษุมากหลายนั่งในปราสาทชั้นบน ไมคํานึงถึงแมแตพระศาสดา เริ่ม
กลาวเดรัจฉานกถา พระผูมีพระภาคเจาไดทรงสดับดังนั้น ทรงพระ
ประสงคจะใหพวกภิกษุเหลานั้นสลดใจแลว กระทําใหเปนภาชนะรองรับ
พระธรรมเทศนาของพระองค จึงตรัสเรียกทานพระมหาโมคคัลลานเถระ
มาวา โมคคัลลานะ เธอจงเห็นพวกภิกษุใหมผูประกอบเดรัจฉานกถา.
พระเถระไดฟงพระดํารัสนั้น ทราบพระอัธยาศัยของพระศาสดา จึงเขา
จตุตถฌาน มีอาโปกสิณเปนอารมณ มีอภิญญาเปนบาท แลวออกจาก
จตุตถฌาน อธิษฐานวา โอกาสที่ปราสาทตั้งอยูจงเปนน้ํา แลวเอานิ้ว
หัวแมเทาประหารจอมยอดปราสาท. ปราสาทไดเอนตะแคงไปขางหนึ่ง
พระเถระประหารซ้ําอีก ปราสาทไดตะแคงไปขางอื่น. ภิกษุเหลานั้น
กลัวตื่นเตน เพราะกลัวตกปราสาท จึงออกจากปราสาทนั้นแลวไดยืนอยู
ณ ที่ใกลพระผูมีพระภาคเจา. พระศาสดาทรงตรวจดูอัธยาศัยของภิกษุ
เหลานั้น แลวทรงแสดงธรรม. เพราะไดฟงพระธรรมนั้น บรรดาภิกษุ
เหลานั้น บางพวกตั้งอยูในโสดาปตติผล บางพวกตั้งอยูในสกทาคามิผล
บางพวกตั้งอยูในอนาคามิผล บางพวกตั้งอยูในอรหัตผล. เนื้อความนี้นั้น
พึงแสดงดวยปาสาทกัมปนสูตร.
บทวา เวชยนฺตปาสาท ความวา เวชยันตปราสาทนั้นสูงพันโยชน
ประดับดวยปอมและเรือนยอดหลายพันผุดขึ้น ในตอนเนื้อทาวสักกะจอม-
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เทพ ชนะพวกอสูรในเทวาสุรสงครามแลวประทับอยูในทามกลางนคร
ในภพดาวดึงส เปนปราสาทอันไดนามวา เวชยันต เพราะบังเกิดตอน
ที่สุดชัยชนะ, ทานหมายเอาปราสาทนั้น จึงกลาววา เวชยนฺตปาสาท
ดังนี้ พระเถระทําเวชยันตปราสาทแมนั้น ใหไหวดวยนิ้วหัวแมเทา. ก็
สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในบุพพาราม ทาวสักกเทวราช
เขาไปเฝาแลวทูลถามถึงวิมุตติ คือธรรมเครื่องสิ้นตัณหา. พระผูมีพระภาคเจาทรงวิสัชนาแกทาวเธอ. ทาวเธอไดทรงสดับดังนั้น ทรงดีพระทัย
ราเริง ทรงอภิวาทแลวกระทําประทักษิณ เสด็จไปยังเทวโลกของพระองค
ทันที.
ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะคิดอยางนี้วา ทาวสักกะเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจา แลวทูลถามปญหาอันประกอบดวยพระนิพพาน
อันลึกซึ้งเห็นปานนี้ และพระผูมีพระภาคเจาก็ไดทรงแกปญหาแลว ทาว
สักกะรูแลวจึงเสด็จไป หรือวาไมรูไดเสด็จไปแลว. ถากระไรเราควรไป
ยังเทวโลกแลวพึงรูความนั้น.
ในทันใดนั้น พระเถระไดไปยังภพดาวดึงส ทูลถามเนื้อความนั้น
กะทาวสักกะผูเปนจอมเทพ. ทาวสักกะเปนผูประมาทมัวเมาในทิพสมบัติ
จึงไดกระทําใหสับสน. เพื่อจะใหเกิดความสลดใจแกทาวเธอ พระเถระ
จึงทําเวชยันตปราสาทใหไหวดวยนิ้วหัวแมเทา. ดวยเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา
พระเถระผูมั่นคงดวยกําลังฤทธิ์ ทําเวชยันตปราสาทให
ไหวดวยนิ้วหัวแมเทา และทําเทวดาทั้งหลายใหสลดใจแลว
ดังนี้.
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ก็เนื้อความนี้พึงแสดงดวยจูฬตัณหาสังขยวิมุตติสูตร. อาการที่ไหว
ไดกลาวไวแลวในหนหลังหมดแลว. คําวา พระเถรนั้นสอบถามทาวสักกะ
ดังนี้ ทานกลาวหมายเอาการที่พระเถระถามวิมุตติ คือธรรมเครื่องสิ้น
ตัณหา ตามที่กลาวไวแลวนั่นแหละ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ผูมีอายุ ทานทราบตัณหาขยวิมุตติบางไหม ดังนี้. ทาวสักกะไดพยากรณแก
พระเถระนั้นแลว. คํานี้ทานกลาวหมายเอาวา เมื่อพระเถระกระทําปราสาท
ใหไหวแลว ทาวเธอสลดพระทัย ทรงละความประมาทแลวทรงใสใจโดย
แยบคายแลวจึงทรงพยากรณปญหา. ก็ในกาลนัน้
ทาวเธอตรัสตาม
ทํานองที่พระศาสดาทรงเทศนาเหมือนกัน. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ทาวเธอถูกพระเถระถามแลวจึงพยากรณปญหาตามเปนจริง ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สกฺก โส ปริปุจฺฉติ ความวา พระมหาโมคคัลลานเถระถามถึงความที่ตัณหาสังขยวิมุตติ ที่พระศาสดาทรง
แสดงแลว เปนอันรับมาถูกตอง กะทาวสักกเทวราช. ก็คาํ นี้เปนคํา
กลาวในกาลปจจุบัน ใชในอรรถเปนอดีตกาล. บทวา อปาวุโส ชานาสิ
ความวา ผูมีอายุ พระองคทราบบางไหม คือทรงทราบหรือ. ดวยบทวา
ตณฺหกฺขยวิมตุ ฺติโย นี้ พระเถระทูลถามวา พระศาสดาทรงแสดงตัณหา
สังขยวิมุตติแกพระองค เมื่อเปนอยางนั้น พระองคยอมทรงทราบหรือ
อีกอยางหนึ่ง ดวย บทวา ตณฺหกฺขยวิมุติติโย นี้ พระเถระทูลถามถึงการ
แสดงตัณหาสังขยวิมุตติสูตร.
บทวา พฺรหฺมาน ไดแก ทาวมหาพรหม. บทวา สุธมฺมายาภิโต
สภ ไดแก ในสุธรรมาสภา. ก็สุธรรมาสภานี้เปนสุธรรมาสภาในพรหมโลก ไมใชในภพดาวดึงส. ธรรมดาเทวโลกที่เวนจากสุธรรมาสภา ยอม
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ไมมี. บทวา อชฺชาป เต อาวุโส สา ทิฏิ, ยา เต ทิฏิ ปุเร อหุ
ความวา สมณะหรือพราหมณไร ๆ ผูสามารถเพื่อจะเขาไปยังพรหมโลก
นี้ ยอมไมมี ในกาลกอนแตพระศาสดาเสด็จมาในที่นี้ ทิฏฐิใดไดมีแลว
แกทาน ทําไม แมวันนี้ คือแมบัดนี้ ทิฏฐินั้นจึงไมปราศจากไป.
บทวา ปสฺสสิ วีติวตฺตนต พฺรหฺมโลเก ปภสฺสร ความวา ทาน
เห็นโอภาสของพระผูมีพระภาคเจาพรอมทั้งสาวก อันพระสาวกทั้งหลายมี
พระมหากัปปนะ และพระมหากัสสปเปนตนหอมลอม ประทับนั่งเขา
เตโชธาตุ แผไปในพรหมโลก.
ก็สมัยนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทราบความคิดของพรหมผูนั่งประชุม
อยูในสุธรรมสภาในพรหมโลกผูกําลังคิดอยูวา สมณะหรือพราหมณไรๆ
ผูมีฤทธิ์อยางนี้ มีอยูหรือหนอ สมณะหรือพราหมณนั้น พึงสามารถมา
ในที่นี้ พระองคจึงเสด็จไปในพรหมโลกนั้น ประทับนั่งในอากาศเหนือ
กระหมอมของพรหม ทรงเขาเตโชธาตุ เปลงโอภาสอยู ทรงดําริให
พระมหาโมคคัลลานะเปนตนมา. พระมหาโมคคลัลานะเปนตนแมเหลานั้น
ก็ไดไปในที่นั้นพรอมกับทรงดําริ ถวายบังคมพระศาสดา รูอัธยาศัยของ
พระศาสดาแลว จึงนั่งเขาเตโชธาตุอยูในทิศละองค แลวเปลงโอภาสไป.
พรหมทั้งสิ้นไดมีโอภาสเปนอันเดียวกัน. พระศาสดาทรงทราบวา พรหม
เปนผูมีจิตพรอมพรั่งแลว จึงทรงแสดงธรรมประกาศสัจจะ ๔.
ในเวลาจบเทศนา พรหมหลายพันไดตั้งอยูในมรรคและผลทั้งหลาย.
ทานหมายถึงขอนั้น เมื่อจะทักทวง จึงกลาวคาถาวา อชฺชาป เต อาวุโส
สา ทิฏิ ดังนี้. ก็เนื้อความนี้พึงแสดงดวยพกพรหมสูตร. สมจริงดังที่
ทานกลาวไววา
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สมัยหนึ่ง พระผูม พี ระภาคเจาประทับอยูในพระเชตวัน
อันเปนอารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลกรุงสาวัตถี.
ก็สมัยนั้นแล พรหมองคหนึ่งเกิดทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้วา
สมณะหรือพราหมณผูจะพึงมาในที่นี้ ยอมไมมี. ลําดับนั้นแล
พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบความปริวิตกแหงใจของพรหม
นั้นดวยใจ จึงทรงอันตรธานหายจากพระเชตวัน ไปปรากฏขึ้น
ในพรหมโลกนั้น เหมือนบุรุษผูมกี ําลังเหยียดแขนที่คูออกไป
หรือคูแขนทีเ่ หยียดเขามาฉะนั้น. ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงนั่งขัดสมาธิเขาเตโชธาตุ ในอากาศเบื้องบนของ
พรหมนั้น.
ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะไดมีความคิดดังนี้วา
บัดนี้พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ ที่ไหนหนอ. ทาน
พระมหาโมคคัลลานะ ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจานั่งขัดสมาธิ
เขาเตโชธาตุ ณ เวหาสเบือ้ งบนของพรหมนั้น ดวยจักษุทิพย
อันบริสุทธิ์ลว งจักษุของมนุษย. ครัน้ เห็นแลว จึงอันตรธาน
หายจากพระเชตวัน ไปปรากฏขึ้นในพรหมโลกนัน้ เหมือน
บุรุษผูมกี ําลังเหยียดแขนที่คูออกไป หรือคูแขนที่เหยียดเขามา
ฉะนั้น ครั้งนัน้ แล ทานพระมหาโมคคัลลานะ อาศัยทิศตะวันออก นั่งขัดสมาธิเขาเตโชธาตุ ณ เวหาสเบื้องบนของพรหมนั้น
แตต่ํากวาพระผูมีพระภาคเจา.
ครั้งนั่นแล ทานพรมหากัสสปะ ไดมีความคิดดังนี้วา
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ที่ไหนหนอ. ทานพระ-
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มหากัสสปะ ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งขัดสมาธิเขา
เตโชธาตุ ณ เวหาสเบื้องบนของพรหมนั้น ดวยจักษุทิพยอัน
บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ครั้นไดเห็นแลวจึงอันตรธานหาย
จากพระเชตวันไปปรากฏขึ้นในพรหมโลกนั้น เหมือนบุรุษผูมี
แขนที่เหยียดออกเขามาฉะนั้น. ครั้งนั้นแล ทานพระมหา
กัสสปะอาศัยทิศใตนั่งขัดสมาธิเขาเตโชธาตุ ณ เวหาสเบื้องบน
ของพรหมนั้น แตต่ํากวาพระผูมีพระภาคเจา.
ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัปปนะ ไดมีความคิดดังนี้วา บัดนี้
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ที่ไหนหนอ. ทานพระมหากัปปนะ ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา ประทับนัง่ ขัดสมาธิเขา
เตโชธาตุ ณ เวหาสเบื้องบนของพรหมนั้น ดวยจักษุทิพยอัน
บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ครั้นไดเห็นแลวจึงอันตรธานหาย
จากพระเชตวัน ไปปรากฏขึ้นในพรหมโลกนั้น เหมือนบุรุษผู
มีกําลัง ฯ ล ฯ คูแขนที่เหยียดเขามาฉะนั้น ครั้งนั้นแล ทาน
พระมหากัปปนะอาศัยทิศตะวันตก นั่งขัดสมาธิเขาเตโชธาตุ
ณ เวหาสเบื้องบนของพรหมนั้น แตต่ํากวาพระผูมีพระภาคเจา.
ครั้งนั้นแล ทานพระอนุรุทธะ ไดมีความคิดดังนี้วา บัดนี้
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ที่ไหนหนอ. ทานพระอนุรุทธะ
ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา ประทับนัง่ ขัดสมาธิเขาเตโชธาตุ
ณ เวหาสเบื้องบนของพรหมนั้น ดวยจักษุทิพยอันบริสุทธิ์ลวง
จักษุของมนุษย ครั้นเห็นแลวจึงอันตรธานหายจากพระเชตวัน
ไปปรากฏขึ้นในพรหมโลกนั้น เหมือนบุรุษผูมีกําลัง ฯ ล ฯ
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คูแขนที่เหยียดเขามาฉะนั้น. ครั้งนั้นแล ทานพระอนุรุทธะ
อาศัยทิศเหนือ นั่งขัดสมาธิเขาเตโชธาตุ ณ เวหาสเบื้องบน
ของพรหมนั้น แตต่ํากวาพระผูมีพระภาคเจา.
ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดกลาวกะพรหมนั้น ดวย
คาถาวา
ผูม ีอายุ แมทกุ วันนี้ ทานก็ยังมีทิฏฐิทไี่ ดมีมาแลวในกาล
กอน ทานยอมเห็นรัศมีมีสีเลือ่ มพรายแผไปในพรหมโลก.
(พรหมกลาววา) ทานผูนิรทุกข ขาพเจาไมมีทิฏฐิ ที่
ขาพเจาไดเคยมีมาแลวในกาลกอน ขาพเจาเห็นรัศมีสีเลือ่ ม
พรายอันแผไปในพรหมโลก. วันนี้ขาพเจานั้น ขอกลาว
ถอยคําวา เปนผูเที่ยงยั่งยืน ดังนี้.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงทําพรหมนั้นให
สลดใจแลว ทรงอันตรธานหายจากพรหมโลกนั้น ไปปรากฏ
ในพระเชตวัน เหมือนบุรุษผูม ีกาํ ลัง ฯ ล ฯ ฉะนั้น. ครั้งนั้นแล
พรหมนั้นเรียกพรหมปาริสัชชะองคหนึ่งมาวา นี่แนะทานผู.
เชนกับเรา ทานจงมา ทานจงเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะจนถึงที่อยู ครั้นเขไปหาแลว จงกลาวกะทานพระมหาโมคคัลลานะอยางนี้วา ขาแตพระมหาโมคคัลลานะผูนิรทุกข
หมูสาวกของพระผูมีพระภาคเจานั้น แมเหลาอื่นผูมีฤทธิ์มาก
อยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ เหมือนพระมหาโมคคัลลานะ
ทานพระกัสสปะทานพระกัปปนะ และทานพระอนุรุทธะ ยังมี
อยูหรือ. พรหมปาริสัชชะนั้นรับคําพรหมนั้นวา ได ทานผู
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นิรทุกข แลวเขาไปหาทานพระมหาโมคลัลลานะจนถึงที่อยู
ครั้นเขาไปหาแลว จึงกลาวคํานี้กะทานพระมหาโมคัลลานะ
วา ขาแตพระมหาโมคคัลลานะผูนิรทุกข เหลาสาวกของ
พระผูมีพระภาคเจานั้น แมเหลาอื่น ผูมฤี ทธิ์มากอยางนี้
มีอานุภาพมากอยางนี้ เหมือนทานพระมหาโมคคัลลานะ
ทานพระกัสสปะ ทานพระกัปปนะ และทานพระอนุรุทธะ
ยังมีอยูห รือ. ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะ
ไดกลาวกะพรหมปาริสัชชะนั้นดวยคาถาวา
เหลาสาวกของพระพุทธเจา ผูเปนพระอรหันตขีณาสพ
มีวิชชา ๓ บรรลุอทิ ธิฤทธิ์ ฉลาดในการกําหนดจิตของผูอื่น
มีมากหลาย ดังนี้.
ลําดับนั้นแล พรหมปาริสัชชะนั้น เพลิดเพลินอนุโมทนา
ภาษิตของทานพระมหาโมคคัลลานะ แลวเขาไปหาพรหมนั้น
จนถึงที่อยู ครั้นเขาไปหาแลวกลาวคํานั้นวา ทานผูนิรทุกข
พระมหาโมคคัลลานะผูมีอายุกลาวอยางนี้วา
เหลาสาวกของพระพุทธเจา ผูเปนพระอรหันตขีณาสพ
มีวิชชา ๓ บรรลุอิทธิฤทธิ์ ฉลาดในการกําหนดจิตของผูอื่น
มีมากหลาย ดังนี้.
พรหมปาริสัชชะนัน้ ไดกลาวดังนี้แลว และพรหมนั้นดีใจ เพลิด
เพลินภาษิตของพรหมปาริสชัชะนั้น ฉะนี้แล.
ทานหมายถึงเรื่องราวดังกลาวนี้ จึงกลาววา ก็เนื้อความนี้ พึง
แสดงโดยพกพรหมสูตร.
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ดวย บทวา มหาเนรุโน กูฏ นี้ ทานกลาวถึงขุนเขาสิเนรุทั้งสิ้น
ทีเดียว โดยจุดเดนคือยอด.
บทวา วิโมกฺเขน อปสฺสยิ มีอธิบายวา เห็นแลวดวยวิโมกข
อันสัมปยุตดวยฌาน คืออภิญญาอันเปนที่อาศัย.
บทวา วน ไดแก ชมพูทวีป. จริงอยู ชมพูทวีปนั้น ทานเรียก
วนะ เพราะมีปามากหลาย. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ชมฺพุมณฺฑสฺส อิสฺสโร ผูเปนใหญแหงชมพูมัณฑประเทศ.
บทวา ปุพฺพวิเทหาน ไดแก ปุพพวิเทหสถาน คือปุพพวิเทหทวีป.
บทวา เย จ ภูมิสยา นรา ความวา พวกมนุษยชาวอปรโคยานทวีป และอุตตรกุรุทวีป ชือ่ วานระผูนอนบนพื้นดิน. จริงอยู นระเหลานั้น
ทานเรียกวาภูมิสยะ นอนบนพื้นดิน เพราะไมมีเรือน. เชื่อมความวา
นรชนแมเหลานั้นทั้งหมดไมเห็นอยู. ก็เนื้อความนี้พึงแสดงดวยการทรมาน
นันโทปนันทนาคราช.
ไดยินวา สมัยนั้น อนาถบิณฑิกคฤหบดี ไดฟงพระธรรมเทศนา
ของพระผูมีพระภาคเจา แลวทูลนิมนตวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
พระองคจงรับภิกษาหารในเรือนของขาพระองค พรอมกับภิกษุสงฆ ๕๐๐
ในวันพรุงนี้ ดังนี้ แลวหลีกไป. ก็ในวันนั้น เมือ่ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงตรวจดูหมื่นโลกธาตุในเวลาใกลรุง นาคราชชื่อวานันโทปนันทะมาสู
คลองในมุขแหงพระญาณ. พระผูมีพระภาคเจาทรงรําพึงวา นาคราช
นี้มาสูคลองในมุขแหงญาณของเรา จักมีอะไรหนอ ก็ไดทรงเห็นอุปนิสัย
แหงสรณคมน จึงทรงรําพึงวา นาคราชนี้เปนมิจฉาทิฏฐิ ไมเลื่อมใส
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ในพระรัตนตรัย ใครหนอจะพึงปลดเปลื้องนาคราชนี้จากมิจฉาทิฏฐิ ดังนี้
ก็ไดทรงเห็นพระมหาโมคคัลลานะ.
ลําดับนั้น เมื่อราตรีสวางแลว พระองคทรงกระทําการปฏิบัติ
พระสรีระแลว ตรัสเรียกพระอานนทผูมีอายุมาวา อานนท เธอจงบอก
ภิกษุทั้ง ๕๐๐ วา พระตถาคตจะเสด็จจาริกไปในเทวโลก. ก็วันนั้น
พวกนาคจัดแจงพื้นที่สําหรับดื่มของนันโทปนันทนาคราช. นาคราชนั้น
เขาเอาเศวตฉัตรทิพยกางบนรัตนบัลลังกทิพย อันนาคนักฟอน ๓ ประเภท
และนาคบริษัทหอมลอม กําลังนั่งคอยขาวและน้ําที่เขาจะใหเอาเขาไปตั้ง
ในภาชนะทิพยทั้งหลาย. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําโดย
ประการที่นาคราชจะแลเห็น จึงเสด็จมุงพระพักตรไปยังดาวดึงสเทวโลก
ทางเหนือวิมานทองนาคราชนั้นนั่นแหละ พรอมกับภิกษุ ๕๐๐.
ก็สมัยนั้น นันโทปนันทนาคราช เกิดทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้วา
ก็พวกสมณะโลนชื่อเหลานี้ เขาไปยังภพของเทวดาชั้นดาวดึงสก็ดี ทาง
เบื้องบนภพของเรา บัดนี้ ตั้งแตนี้ไป เราจักไมใหพวกสมณะโลนเหลานี้
โปรยละอองเทาบนกระหมอมของเราทั้งหลายไป. จึงลุกขึ้นไปยังเชิงภูเขา
สิเนรุ ละอัตภาพนั้น เอาขนดวงภูเขาสิเนรุ ๗ รอบ แผพังพานไวเบื้องบน
แลวเอาพังพานคว่ําลงยึดภพดาวดึงสไว ใหถึงการแลไมเห็น.
ครั้งนั้นแล ทานพระรัฏฐปาละ ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อกอน ขาพระองคยืนที่ประเทศนี้
แลเห็นภูเขาสิเนรุ แลเห็นภูเขาลอมเขาสิเนรุ เห็นภพดาวดึงส เห็นเวชยันตปราสาท เห็นธงในเบื้องบนเวชยันตปราสาท, ขาแตพระองคผูเจริญ
อะไรหนอเปนเหตุ อะไรเปนปจจัย แหงการที่ขาพระองคไมเห็นเขาสิเนรุ
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ฯ ล ฯ ไมเห็นธงในเบื้องบนเวชยันตปราสาท ในบัดนี้. พระศาสดา
ตรัสวา รัฏฐปาละ นาคราชชื่อนันโทปนันทะนี้โกรธพวกเธอ จึงเอา
ขนดวงภูเขาสิเนรุ ๗ รอบ ใหปดเบื้องบนดวยพังพาน กระทําใหมืด
พระรัฏฐปาละกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอทรมาน
นาคราชนั้น. พระผูมีพระภาคเจาไมทรงอนุญาตพระรัฏฐปาละนั้น. ครั้ง
นั้นแล ภิกษุแมทั้งปวง คือทานพระภัททิยะ ทานพระราหุล ตางลุกขึ้น
โดยลําดับ. พระผูมีพระภาคเจาไมทรงอนุญาต.
ในที่สดุ พระมหาโมคคัลลานเถระกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคขอทรมานนาคราชนั้น. พระผูมีพระภาคเจาทรง
อนุญาตวา โมคคัลลานะ เธอจงทรมาน. พระเถระละอัตภาพนั้น แลว
นิรมิตเพศนาคราชใหญ แลวเอาขนดวงนันโทปนันทนาคราช วางพังพาน
ของตนเหนือพังพานของนาคราชนั้น แลวกดเขาไปกับภูเขาสิเนรุ.
นาคราชบังหวนควัน. ฝายพระเถระก็กลาววา ไมใชจะมีควันในสรีระ
ของทานเทานั้น แมของเราก็มี จึงบังหวนควัน. ควันของนาคราชไม
เบียดเบียนพระเถระ แตควันของพระเถระเบียดเบียนนาคราช ลําดับนั้น
นาคราชจึงโพลงเปนไฟ. ฝายพระเถระก็กลาววา ไมใชจะมีไฟในสรีระ
ของทานเทานั้น แมของเราก็มี แลวโพลงไฟ. ไฟของนาคราชไมเบียด
เบียนพระเถระ แตไฟของพระเถระเบียดเบียนนาคราช. นาคราชคิดวา
สมณะนี้กดเรากับภูเขาสิเนรุ บังหวนควันและโพลงไฟ จึงสอบถามวา
ผูเจริญ ทานเปนใคร ? พระเถระตอบวา นันทะ เราแลเปนโมคคัลลานะ.
นาคราช กลาววา ทานผูเจริญ ทานจงดํารงอยูโดยภิกขุภาวะแหงตนเถิด.
พระเถระจึงละอัตภาพนั้นแลว เขาไปทางชองหูขวาของนาคราช
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นั้นแลวออกทางชองหูซาย เขาทางชองหูซายแลวออกทางชองหูขวา. อนึ่ง
เขาทางชองจมูกขวา แลวออกทางชองจมูกซาย เขาทางชองจมูกซาย
แลวออกทางชองจมูกขวา. ลําดับนั้น นาคราชอาปาก พระเถระจึงเขา
ทางปากแลวเดินจงกรมอยูในทอง ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา โมคคัลลานะ เธอจงมนสิการ นาคมีฤทธิ์
พระเถระกราบทูลคํามีอาทิวา ขาแตพระองคผูเจริญ อิทธิบาท ๔
ขาพระองคแลเจริญกระทําใหมาก กระทําใหเปนดังยาน กระทําใหเปน
ดังวัตถุที่ตั้ง ปฏิบัติแลว สะสมแลว เริ่มดีแลว ชาแตพระองคผูเจริญ
นันโทปนันทนาคราชจงยกไว นาคราชเชนกับนันโทปนันทะ ๑๐๐ ก็ดี
๑,๐๐๐ ก็ดี ขาพระองคพึงทรมานได.
นาคราชคิดวา เบื้องตน เมื่อเขามา เราไมเห็น ทีนี้ ในเวลา
ออก เราจะใสพระสมณะนั้นในระหวางเขี้ยวแลวจักเคี้ยวกินเสีย ครั้นคิด
แลวจึงกลาววา ทานผูเจริญ ขอทานจงออกมาเถิด อยาเดินจงกรมไป ๆ
มา ๆ ภายในทอง เบียดเบียนขาพเจาเลย. พระเถระไดออกมายืนอยู
ขางนอก. นาคราชเห็นวา องคนี้คือเขาละ จึงพนลมทางจมูก, พระเถระ
เขาจตุตถฌาน, แมขุมขนของพระเถระนั้น ลมก็ไมอาจทําใหสั่นได.
ไดยินวา ภิกษุทั้งหลายที่เหลือ อาจทําปาฏิหาริยทั้งปวงได จําเดิมแตตน.
แตถึงฐานะนี้แลว จักไมอาจเพื่อเปนผูใสใจสังเกตไดรวดเร็วอยางนี้แลว
เขาฌาน เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงไมทรงอนุญาตการทรมาน
นาคราชแกภิกษุเหลานั้น.
นาคราชคิดวา เราไมไดอาจเพื่อจะทําแมแตขุมขนของสมณะนี้ให
เคลื่อนไหวดวยลมจมูก สมณะนั้นมีฤทธิ์มาก พระเถระเปลี่ยนอัตภาพ
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นั้นแลวนิรมิตรูปสุบรรณ เมื่อจะแสดงลมของสุบรรณ จึงติดตามนาคราช.
นาคราชเปลี่ยนอัตภาพนั้น แลวนิรมิตเพศเปนมาณพนอยกลาววา ทาน
ผูเจริญ ขาพเจาขอถึงทานเปนสรณะ ดังนี้แลวไหวเทาทั้งสองของพระเถระ.
พระเถระกลาววา นันทะ พระศาสดาของเราเสด็จมาดวย ทาน
จงมา เราไปกัน แลวทรมานนาคราชกระทําใหหมดพยศ แลวไดพาไป
ยังสํานักของพระผูมีพระภาคเจา.
นาคราชถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอถึงพระองคเปนสรณะ. พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา นาคราช เธอจงเปนสุขเถิด อันภิกษุสงฆแวดลอม ไดเสด็จไปยัง
นิเวศนของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี.
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุไร
พระองคจึงเสด็จมาสายพระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เพราะได
มีสงครามของโมคคัลลานะกับนันโทปนันทนาคราช ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีทูลถามวา ก็ใครชนะ ใครปราชัย พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา โมคคัลลานะชนะ นันทะปราชัย. อนาถบิณฑิกเศรษฐีกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงรับภัตตาหารโดยลําดับ
เดียวตลอด ๗ วัน ขาพระองคจักกระทําสักการะแกพระเถระตลอด ๗ วัน
ดังนี้ แลวใหกระทําสักการะใหญแกภิกษุ ๕๐๐ มีพระพุทธเจาเปนประธาน
ตลอด ๗ วัน. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา พึงแสดงเนื้อความนี้ ดวย
การทรมานนันโทปนันทนาคราชดังนี้.
ก็สมัยหนึ่ง เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในปราสาทอันประดับ
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ดวยหองพันหอง ที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาสรางไวในบุพพาราม ฯลฯ
และใหเทวดาทั้งหลายสลดใจแลว. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
เราถึงที่สุดแหงอิทธิฤทธิ์ ยังแมธรณีอนั ลึก หนาทีใ่ คร ๆ
กําจัดไดยาก ใหไหวแลว ดวยนิว้ หัวแมเทาซาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิทธฺ ิยา ปารมึ คโต ความวา ถึง คือ
บรรลุถึงที่สุดแหงฤทธิ์ มีแสดงฤทธิ์ไดตาง ๆ เปนตน.
บทวา อสฺมิมาน ความวา เรายอมไมพบ คือไมเห็นอัสมิมานะ
มีอาทิวา เราเปนผูถึงพรอมดวยปญญา ศีล และสมาธิ เมื่อจะแสดงขอ
นั้นเทานั้นจึงกลาววา มาโน มยฺห น วิชฺชติ ดังนี้.
บทวา สามเณเร อุปาทาย ความวา เรากระทําจิตเคารพ คือ
จิตคารวะ ไดแก ความนับถือมากโดยเอื้อเฟอ ในภิกษุสงฆทั้งสิ้น กระทํา
สามเณรใหเปนตนไป.
บทวา อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป ความวา ในที่สุดหนึ่งอสงไขย
แสนกัปอันนับไมได แตกัปที่เราเกิดแลวนี้ คือแตอันตรกัปเปนตน
บทวา ย กมฺมมภินีหรึ ความวา เราบําเพ็ญบุญสมบัติอันเปนเหตุใหถึง
ความเปนอัครสาวก.
บทวา ตาห ภูมิมนุปฺปตฺโต ความวา เราเปนผูถึงโดยลําดับซึ่ง
สาวกภูมินั้น คือเปนผูถึงพระนิพพานกลาวคือความสิ้นอาสวะ.
ปฏิสัมภิทา ๔ มีอัตถปฏิสัมภิทาเปนตน วิโมกข ๘ มีโสดาปตติมรรคเปนตน อภิญญา ๖ มีอิทธิวิธะแสดงฤทธิ์ไดเปนตน เรากระทํา
ใหแจงแลว คือทําใหเห็นประจักษแลว. คําสอนกลาวคือโอวาทานุสาสนี
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ของพระพุทธเจา คือของพระผูมีพระภาคเจา เรากระทําแลว อธิบายวา
ใหเสร็จแลวดวยการยังขอปฏิบัติในศีลใหสําเร็จ.
บทวา อิตฺถ แปลวา โดยประการนี้ คือโดยลําดับดังกลาวไวใน
หนหลัง. พระมหาโมคคัลลานเถระไดรับพยากรณ ๒ ครั้ง ในสํานักของ
พระอโนมทัสสีพุทธเจาเฉพาะองคเดียว ดวยประการอยางนี้. ถามวา ได
อยางไร ? ตอบวา เปนเศรษฐีไดรับพยากรณในสํานักของพระผูมีพระภาคเจานั้น โดยนัยดังกลาวแลวในหนหลัง จุติจากอัตภาพนั้น บังเกิด
ในนาคภพอันตั้งอยูในสมุทร ไดทําการบูชาในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นนั่นแหละ เพราะความที่ตนเปนผูมีอายุยืน ไดนิมนตให
เสวยแลวกระทําการมหาบูชา. แมในกาลนั้น พระผูมีพระภาคเจาก็ได
ตรัสพยากรณ.
ศัพทวา สุท เปนนิบาตลงในอรรถวา ทําบาทใหเต็ม.
คําวา อายสฺมา เปนคํากลาวดวยความรัก คือเปนคําเรียกดวย
ความเคารพหนัก. พระมหาโมคคัลลานเถระไดภาษิต คือกลาวอปทาน
คาถาเหลานี้ ศัพทวา อิติ เปนนิบาตลงในอรรถวา จบขอความ.
จบพรรณนามหาโมคคัลลานเถราปทาน
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มหากัสสปเถราปทานที่ ๕ (๓)

วาดวยผลแหงการสรางพุทธเจดีย
[๕] ในกาลเมื่อพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา ปทุมุตตระ
เชษฐบุรุษของโลก ผูคงที่ ผูเปนนาถะของโลก นิพพานแลว
ชนทั้งหลายทําการบูชาพระศาสดา.
หมูช นมีจิตราเริงเบิกบานบันเทิง เมือ่ เขาเหลานั้นเกิด
ความสังเวช ปตยิ อมเกิดแกเรา.
เราประชุมญาติและมิตรแลว ไดกลาวคํานี้วา พระมหาวีรเจาปรินิพพานแลว เชิญพวกเรามาทําการบูชากันเถิด.
พวกเขารับคําวาสาธุแลว ทําความราเริงใหเกิดแกเรา
อยางยิ่งวา พวกเราจักทําการกอสรางบุญในพระพุทธเจา
ผูเปนนาถะของโลก.
ไดใหสรางเจดียอันมีคาทําอยางเรียบรอย สูง ๑๐๐ ศอก
กวาง ๑๕๐ ศอก พุงขึ้นในทองฟา ดุจวิมาน.
ครั้นสรางเจดียอันมีคางดงามดวยระเบียบอันดี ไวในที่
นั้นแลว ไดยังจิตของตนใหเลื่อมใสบูชาเจดียอันอุดม.
เจดียนั้นยอมรุงเรือง ดังกองไฟโพลงอยูในอากาศ ดัง
เชนพญารังดอกบานสะพรั่ง ยอมสวางไปทั่วทั้ง ๔ ทิศ เหมือน
สายฟาในอากาศ.
เรายังจิตใหเลื่อมใสในหองพระบรมธาตุนั้น กอสรางกุศล
เปนอันมาก ระลึกถึงกรรมเกาแลวไดเขาถึงไตรทศ.
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เราอยูบนยานทิพยอันเทียมดวยมาสินธพพันตัว วิมาน
ของเราสูงตระหงาน สูงสุด ๗ ชั้น.
กูฏาคาร (ปราสาท) พันหนึ่ง สําเร็จดวยทองคําลวน ยอม
รุงเรือง ยังทิศทั้งปวงใหสวางไสวดวยเดชของตน.
ในกาลนั้น ศาลาหนามุขแมเหลาอื่นอันสําเร็จดวยแกวมณี
มีอยู แมศาลาหนามุขเหลานั้น โชตชวงดวยรัศมีทั่ว ๔ ทิศ
โดยรอบ.
กูฏาคารอันบังเกิดขึ้นดวยบุญกรรม อันบุญกรรมนิรมิตไว
เรียบรอย สําเร็จดวยแกวมณี โชติชวงทั่วทิศนอยทิศใหญ
โดยรอบ.
โอภาสแหงกูฏาคารอันโชติชวงอยูเหลานั้น เปนสิง่
ไพบูลย เราครอบงําเทวดาทั้งปวงได นี้เปนผลแหงบุญกรรม.
เราไดเปนพระเจาจักรพรรดินามวา อุพพิทธะ ครอบครอง
แผนดินมีสมุทรสาครทั้งสี่เปนขอบเขต ในหกหมื่นกัป.
ในภัทรกัปนี้ เราไดเปนเหมือนอยางนั้น ๓๐ ครั้ง คือ
เปนพระเจาจักรพรรดิผูมีกําลังมาก ยินดีในกรรมของตน.
สมบูรณดวยรัตนะ ๗ ประการ เปนใหญในทวีปทั้ง ๔
ในครั้งนั้น ปราสาทของเราสวางไสวดังสายฟา ดานยาว ๒๔
โยชน ดานกวาง ๑๒ โยชน.
นครชื่อรัมมกะ มีกําแพงและคายมั่นคง ดานยาว ๕๐๐
โยชน ดานกวาง ๒๕๐ โยชน คับคั่งดวยหมูชน เหมือน
เทพนครของชาวไตรทศ.
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เข็ม ๒๕ เลม เขาใสไวในกลองเข็ม ยอมกระทบกัน
และกัน เบียดเสียดกันเปนนิจ ฉันใด แมนครของเรา ก็
ฉันนั้น เกลื่อนดวยชางมาและรถ คับคั่งดวยหมูมนุษย นา
รื่นรมย เปนนครอันอุดม.
เรากินและดื่มอยูในนครนัน้ แลวไปเกิดเปนเทวดาอีก
กุศลสมบัติไดมีแกเราในภพสุดทาย.
เราสมภพในสกุลพราหมณ สั่งสมรัตนะไวมาก สละ
ทรัพย ๘๐ โกฏิแลวออกบวช. คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงแลว
คําสอนของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ฉะนี้แล.
ทราบวา ทานพระมหากัสสปเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบมหากัสสปเถราปทาน
๓. พรรณนามหากัสสปเถราปทาน
คําวา ปทุมุตฺตรสฺส ภควโต เปนตน เปนอปทานของทานพระมหากัสสปเถระ.
แมพระมหากัสสปเถระนี้ ก็ไดทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมบุญสมภารอันเปนอุปนิสัยแหงวิวัฏฏะไวในภพนั้น ๆ ใน
กาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ ไดเปนกุฎมพีมีทรัพย
สมบัติ ๘๐ โกฏิ มีนามวา เวเทหะ อยูในนครหังสวดี.
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กุฎมพีนั้น เปนอุบาสกนับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
วาเปนของเราอยู ในวันอุโบสถวันหนึ่ง บริโภคโภชนะดีแตเชาตรู
ธิษฐานองคอุโบสถแลว ถือของหอมและดอกไมไปวิหาร บูชาพระศาสดา
นมัสการแลวนั่งอยู ณ สวนขางหนึ่ง.
ก็ขณะนั้น พระศาสดาทรงตั้งพระสาวกที่สามนามวา มหานิสภเถระ ไวในตําแหนงเอตทัคคะวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นิสภะนี้เปนเลิศ
แหงภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูท รงธุดงคและกลาวสอนเรื่องธุดงค.
อุบาสกไดฟงดังนั้นก็เลื่อมใส ในเวลาจบธรรมกถา เมื่อมหาชนลุกไปแลว
จึงถวายบังคมพระศาสดาแลวทูลนิมนตวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
พระองคจงรับภิกษาของขาพระองค ในวันพรุงนี้. พระศาสดาตรัสวา
อุบาสก ภิกษุสงฆหมูใหญมาก. อุบาสกทูลถามวา ภิกษุสงฆมีประมาณ
เทาไร พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา มีภิกษุประมาณหกลานแปดแสน.
อุบาสกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคจงรับภิกษาของ
ขาพระองค อยาใหเหลือแมสามเณรรูปเดียวไวในวิหาร. พระศาสดาทรง
รับนิมนตแลว. อุบาสกรูว า พระศาสดาทรงรับนิมนตแลว จึงไปเรือน
ตระเตรียมมหาทาน ในวันรุงขึ้น ใชใหคนไปกราบทูลเวลาเสวยภัตตาหาร
แดพระศาสดา. พระศาสดาทรงถือบาตรและจีวรมีภิกษุสงฆแวดลอม เสด็จ
ไปยังเรือนของอุบาสก ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไวแลว ในเวลา
เสร็จการถวายน้ําทักษิโณทก ทรงรับขาวยาคูเปนตน ไดทรงกระทําการ
สละภัตตาหารเสีย. แมอุบาสกก็นั่งอยูในที่ใกลพระศาสดา.
ในระหวางนั้น พระมหานิสภเถระ เที่ยวบิณฑบาตอยู ไดดําเนิน
ไปยังถนนนั้นเหมือนกัน. อุบาสกเห็น จึงลุกไปไหวพระเถระแลวกลาววา
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ทานผูเจริญ ขอทานจงใหบาตร. พระเถระจึงไดใหบาตร. อุบาสกกลาว
วา ทานผูเจริญ ขอทานจงเขาไปในที่นี้เถิด แมพระศาสดาก็ประทับนั่ง
อยูในเรือน. พระเถระกลาววา ไมควรดอก อุบาสก. เขาจึงถือเอาบาตร
ของพระเถระบรรจุใหเต็มดวยบิณฑบาตแลวถวาย. แตนั้นเขาตามสงพระเถระแลวกลับมานั่งในที่ใกลพระศาสดา แลวกราบทูลอยางนี้วา ขาแต
พระองคผูเจริญ พระมหานิสภเถระ แมเมื่อขาพระองคกลาววา แม
พระศาสดาก็ประทับนั่งในเรือน ดังนี้ ก็ไมปรารถนาจะเขามา พระมหานิสภเถระนี้ มีคุณยิ่งกวาคุณทั้งหลายของพระองคหรือ. อันธรรมดาวา
วรรณมัจฉริยะ การตระหนี่คุณความดี ยอมไมมีแกพระพุทธเจาทั้งหลาย
เพราะฉะนั้น พระศาสดาจึงตรัสอยางนี้วา ดูกอนอุบาสก เราทั้งหลาย
นั่งคอยภิกษาอยูในเรือน ภิกษุนั้นไมนั่งมองดูภิกษาอยางนั้น เราทั้งหลาย
อยูเสนาสนะใกลบาน ภิกษุนั้นอยูเฉพาะในปาเทานั้น. เราทั้งหลายอยูใน
ที่มุงบัง ภิกษุนั้นอยูเฉพาะกลางแจงเทานั้น. พระผูมีพระภาคเจาตรัสคุณ
ของพระนิสภเถระวา คุณของเธอดังนี้และดังนี้ ประหนึ่งจะทํามหาสมุทร
ใหเต็ม.
ฝายอุบาสกเปนผูเลื่อมใสดียิ่งขึ้น เหมือนประทีปที่ลุกโพลงอยูตาม
ปกติ ถูกราดดวยน้ํามันฉะนั้น จึงคิดวา เราจะประโยชนอะไรดวยสมบัติ
อยางอื่น ถากระไรเราจักกระทําความปรารถนา เพื่อความเปนผูเลิศแหง
ภิกษุทั้งหลายผูทรงธุดงคและกลาวสอนธุดงค ในศาสนาของพระพุทธเจา
องคหนึ่ง ในอนาคตกาล. เขาจึงนิมนตพระศาสดาอีกครั้ง แลวถวาย
มหาทานโดยทํานองนั้นนั่นแหละตลอด ๗ วัน ในวันที่ ๗ ถวายไตรจีวร
แกภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธาน แลวหมอบลงแทบพระบาทของ
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พระศาสดา กราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อขาพระองค
ถวายทานอยูตลอด ๗ วัน เขาไปตั้งเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม
เมตตามโนกรรมอันใด ดวยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรมอันนี้ ขาพระองคไมปรารถนาสมบัติอยางอื่น จะเปนเทวสมบัติ
หรือสักกสมบัติ มารสมบัติ และพรหมสมบัติก็ตาม. ก็กรรมของขาพระองคนี้ จงเปนอธิการความดีแกความเปนเลิศแหงภิกษุทั้งหลายผูทรง
ธุดงค ๑๓ เพื่อตองการถึงฐานันดรที่พระมหานิสภเถระถึงแลว ในสํานัก
ของพระพุทธเจาองคหนึ่ง ในอนาคตกาล. พระศาสดาทรงตรวจดูวา
อุบาสกนี้ปรารถนาตําแหนงใหญหลวง จักสําเร็จหรือไมหนอ ทรงเห็นวา
สําเร็จ จึงตรัสพยากรณวา ทานปรารถนาตําแหนงอันเปนที่ชื่นใจ, ใน
อนาคตกาล ในที่สุดแสนกัป พระพุทธเจาพระนามวาโคดมจักอุบัติขึ้น
ทานจักเปนพระสาวกที่สามของพระพุทธเจานั้น จักเปนผูชอื่ วา มหากัสสปเถระ, อุบาสกไดฟงดังนั้น จึงมนสิการวา ธรรมดาพระพุทธเจา
ทั้งหลายไมมีพระดํารัสเปนสอง ไดสําคัญสมบัตินั้น ประหนึง่ จะพึงไดใน
วันรุงขึ้น. เขาใหทาน สมาทานศีล แลวรักษาไว ตลอดชั่วอายุ กระทํา
บุญกรรมมีประการตาง ๆ กระทํากาละแลวไปบังเกิดในสวรรค.
จําเดิมแตนั้น อุบาสกนั้น เสวยสมบัติอยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เมื่อพระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จเขาไปอาศัย
พันธุมดีนคร ประทับอยูในเขมมฤคทายวัน จึงจุติจากเทวโลก บังเกิด
ในตระกูลพราหมณแกตระกูลหนึ่ง.
ก็ในกาลนั้น พระผูม ีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสีตรัสธรรม ใน
ปที่ ๗. ไดมีความโกลาหลอยางใหญหลวง. เหลาเทวดาในชมพูทวีป
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ทั้งสิ้น บอกกันวา พระศาสดาจักตรัสธรรม. พราหมณไดยินขาวนั้น.
พราหมณนั้นมีผาสาฎกสําหรับนุงผืนเดียวเทานั้น นางพราหมณีก็มีผาสาฎก
สําหรับนุงผืนเดียวเหมือนกัน. แตคนทั้งสองมีผาหมผืนเดียวเทานั้น.
พราหมณนั้นจึงปรากฏในพระนครทั้งสิ้นวา เอกสาฎกพราหมณ.
พราหมณนั้น เมื่อมีการประชุมพวกพราหมณดวยกิจเฉพาะบางอยาง
จึงเวนนางพราหมณีไวในเรือน ตนเองหมผาผืนนั้นไป. เมื่อมีการประชุม
พวกนางพราหมณี ตนเองก็อยูในเรือน นางพราหมณีจึงหมผาผืนนั้นไป.
ก็ในวันนั้น พราหมณนั้นกลาวกะนางพราหมณีวา นี่แนะนาง
ผูเจริญ เธอจักฟงธรรมกลางคืนหรือกลางวัน. นางพราหมณีกลาววา
นาย ดิฉันเปนมาตุคามมีชาติขลาดกลัว ไมอาจฟงธรรมในตอนกลางคืน
ดิฉันจักฟงกลางวัน จึงเวนพราหมณนั้นไวในเรือน หมผานั้นไปวิหาร
พรอมกับเหลาอุบาสิกา ถวายบังคมพระศาสดาแลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง
ฟงธรรมแลวไดไปกับพวกอุบาสิกา. ทีนั้น พราหมณจึงเวนนางพราหมณี
ไวในเรือน แลวหมผานั้นไปวิหาร.
ก็สมัยนั้น พระศาสดาประทับนั่งบนธรรมาสนที่ประดับประดา อยู
ในทามกลางบริษัท ทรงจับพัดอันวิจิตรตรัสธรรมกถา เสมือนทําคงคา
ในอากาศใหหลั่งลง
และดุจกระทําเขาสิเนรุใหเปนโมแลวกวนสาคร
ฉะนั้น. เมื่อพราหมณนั่งอยูทายสุดบริษัทฟงธรรมอยู ปตมิ ีวรรณะ ๕
ประการ ทําสรีระใหเต็มเกิดขึ้น ในเวลาปฐมยามทีเดียว. เขาจึงพับผาที่
หมแลวคิดวา จักถวายแดพระทศพล. ทีนั้น ความตระหนี่อันแสดงโทษ
ตั้งพันเกิดแกพราหมณนั้น เขาคิดวา นางพราหมณีและเรามีผาหมผืน
เดียวเทานั้น ชื่อวาผาหมไร ๆ อื่น ยอมไมมี เราไมอาจะเพื่อจะไมหมผา
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เที่ยวไปขางนอกได ดังนี้ จึงไดเปนผูประสงคจะไมถวายแมโดยประการ
ทั้งปวง. ครั้นเมื่อปฐมยามลวงไป แมในมัชฌิมยาม ปติก็เกิดแกเขา
เหมือนอยางนั้นนั่นแหละ. เขาคิดเหมือนอยางนั้น ไดเปนผูประสงคจะ
ไมถวายอยางนั้นเหมือนกัน. ครั้นเมื่อมัชฌิมยามลวงไป ปติเกิดขึ้นแกเขา
แมในปจฉิมยามเหมือนอยางนั้นนั่นแหละ. ในกาลนั้น เขาชนะความ
ตระหนี่ พับผาแลววางไวแทบพระบาทของพระศาสดา แตนั้น จึงงอ
มือซาย เอามือขวาปรบบันลือ ๓ ครัง้ วา ชิต เม ชิต เม เราชนะ
แลว ๆ.
สมัยนัน้ พระเจาพันธุมราช ประทับนั่งสดับธรรมอยูภายในมาน
หลังธรรมาสน ก็ธรรมดาพระราชายอมไมทรงโปรดเสียงวา ชิต เม เรา
ชนะ. พระราชาจึงทรงสั่งบุรุษวา พนาย เธอจงไปถามพราหมณนั้นวา
เขาพูดอะไร. พราหมณอันบุรุษนั้นมาถามแลว จึงกลาววา พวกคนที่เหลือ
ขึ้นยานคือชางเปนตน ถือดาบและโลเปนตน จึงชนะเสนาของพระราชาอื่น
ขอนั้นไมนาอัศจรรย สวนเราชนะจิตอันตระหนี่ ไดถวายผาหมแดพระทศพล เหมือนคนเอาคอนทุบหัวโคโกงที่เดินตามมาขางหลัง ทําใหมัน
หนีไปฉะนั้น. ความตระหนี่ที่เราชนะนั้นนาอัศจรรย. บุรุษนัน้ จึงกลับมา
กราบทูลเรื่องราวนั้นแกพระราชา. พระราชาตรัสวา นี่แนะพนาย เรา
ทั้งหลายไมรูความเหมาะสมแกพระทศพล พราหมณยอมรู ดังนี้. ทรง
เลื่อมใสพราหมณนั้นไดทรงสงคูผาไปให.
พราหมณเห็นดังนั้นจึงคิดวา พระราชา ไมทรงประทานอะไร ๆ
ครั้งแรกแกเราผูนั่งนิ่ง แลวไดประทานแกเราผูกลาวคุณทั้งหลายของ
พระศาสดา ผาคูนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยพระคุณทั้งหลายของพระศาสดา จึง
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สมควรแกพระศาสดาเทานั้น ครัน้ คิดแลวไดถวายคูผาแมนั้นแกพระทศพล. พระราชาตรัสถามวา พราหมณกระทําอยางไร. ทรงสดับวา
เขาถวายคูผาแมนั้นแกพระตถาคตเทานั้น จึงใหสงคูผา ๒ คูแมอื่นไปให.
พราหมณก็ไดถวายคูผาแมเหลานั้นแกพระศาสดา. พระราชาทรงใหสง
คูผา ๔ คูแมอื่นอีกไปประทาน รวมความวา ตรัสอยางนั้นแลวทรงใหสง
คูผาไปจนกระทั่ง ๓๒ คู.
ลําดับนั้น พราหมณคิดวา การกระทําดังนี้ ยอมเปนเสมือนจะให
เพิ่มขึ้น ๆ (มาก ๆ) แลวจึงรับเอา คือรับเอาคูผา ๒ คู คือคูหนึ่งเพื่อตน
คูหนึ่งเพื่อนางพราหมณี แลวไดถวายเฉพาะตถาคต ๓๐ คู และตั้งแตนั้น
เขาเปนผูคุนเคยกับพระศาสดา.
ครั้นวันหนึ่ง ในฤดูหนาวเย็น พระราชาทอดพระเนตรเห็น
พราหมณนั้นฟงธรรมอยูในสํานักของพระศาสดา จึงประทานผากัมพลแดง
ที่พระองคหมอันมีคาแสนหนึ่ง แลวตรัสวา ตั้งแตนี้ไป ทานจงหมผา
กัมพลนี้ฟงธรรม. พราหมณคิดวา เราจะประโยชนอะไรดวยผากัมพลนี้
อันจะนําเขาไปในกายอันเปอยเนานี้ จึงกระทําเพดานในเบื้องบนเตียง
ของพระตถาคตในภายในพระคันธกุฎีแลวก็ไป.
อยูมาวันหนึ่ง พระราชาเสด็จไปยังพระวิหารแตเชาตรู ประทับนั่ง
ในสํานักของพระศาสดา ในภายในพระคันธกุฎี. ขณะนั้น พระพุทธรัศมี
มีพรรณะ ๖ ประการ กระทบที่ผากัมพล. ผากัมพลเปลงแสงเจิดจา.
พระราชาทรงแหงนดู ทรงจําได รับสั่งวา ขาแตพระองคผูเจริญ นี่ผา
กัมพลของกระหมอมฉัน ๆ ใหเอกสาฎกพราหมณ. พระศาสดาตรัสวา
มหาบพิตร พระองคบูชาพราหมณ พราหมณบูชาเราตถาคต.
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พระราชาทรงดําริวา พราหมณรูสิ่งที่ควร เราไมรูจึงทรงเลื่อมใส
ไดทรงกระทําสิ่งที่เปนอุปการะแกหมูคนทั้งหมดนั้น ใหเปน ๘ หมวด
หมวดละ ๘ สิ่ง ทรงใหทานชื่อวาสัพพัตถกะ (สารพัดประโยชน ) แลว
ทรงตั้งพราหมณไวในตําแหนงปุโรหิต. ฝายพราหมณนั้นเขาไปตั้ง
สลากภัต ๖๔ ที่ คือชื่อวาหมวดละแปด ๘ ที่ เปน ๖๔ ที่ แลวใหทาน
รักษาศีลตลอดชีวิต จุตจิ ากอัตภาพนั้นแลวบังเกิดในสวรรค.
จุติจากสวรรคนั้นอีก ในกัปนี้บังเกิดในตระกูลกุฎมพีในนคร
พาราณสี ระหวางพระพุทธเจา ๒ พระองค คือพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาโกนาคมนะและพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ. เขาอาศัย
ความเจริญอยูครองเรือน วันหนึ่ง เสด็จเที่ยวพักผอนอยูในปา. ก็สมัยนั้น
พระปจเจกพุทธเจากระทําจีวรกรรมอยูที่ฝงแมน้ํา เมื่อผาอนุวาตไมเพียงพอ
จึงเริ่มพับเก็บไว. เขาเห็นดังนั้นจึงกลาววา ทานผูเจริญ เพราะเหตุไร
ทานจึงพับเก็บไว. พระปจเจกพุทธเจากลาววา ผาอนุวาตไมเพียงพอ.
เขาจึงกลาววา ทานผูเจริญ ขอทานจงทําดวยผานี้ แลวถวายผาหม ได
กระทําความปรารถนาวา ความเสื่อมไร ๆ จงอยาใดมีแกขาพเจาในที่ที่
เกิดแลว ๆ.
เมื่อภรรยากับนองสาวกอการทะเลาะกัน พระปจเจกพุทธเจาเขาไป
บิณฑบาตแมในเรือนของเขา. ครั้งนั้น นองสาวของเขาไดถวายบิณฑบาต
แกพระปจเจกพุทธเจา แลวหมายเอาภรรยาของเขาตั้งความปรารถนาวา
เราพึงเวนหญิงพาลเห็นปานนี้ ๑๐๐ โยชน. นางยืนอยูที่ลานบานไดยิน
เขาจึงคิดวา พระปจเจกพุทธเจานี้จงอยาไดบริโภคภัตที่หญิงนี้ถวาย จึง
รับบาตรเทภัตทิ้งเสีย แลวไดบรรจุใหเต็มดวยเปอกตมถวาย. นองสาว
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ของเขาเห็นจึงกลาววา นางหญิงพาล เจาจงดาหรือจงประหารเรากอนเถอะ
ก็การทิ้งภัตจากบาตรของพระปจเจกพุทธเจา ผูไ ดบําเพ็ญบารมีมาสอง
อสงไขยเห็นปานนี้ แลวใหเปอกตม ไมควร.
ครั้งนั้น ภรรยาของเขาเกิดการพิจารณาขึ้นมาได. นางจึงกลาววา
โปรดหยุดกอนเจาขา แลวเทเปอกตมทิ้ง ลางบาตรแลวระบมดวยผง
เครื่องหอม บรรจุใหเต็มดวยภัตอันประณีต และดวยของมีรสอรอยทั้งสี่
ใหเต็ม แลววางบาตรอันแพรวพราวดวยเนยใสมีสีดังกลีบปทุมลาดไว
ขางบน ลงในมือของพระปจเจกพุทธเจา แลวไดกระทําความปรารถนา
วา บิณฑบาตนี้เกิดโอภาสได ฉันใด รางกายของเราจงเกิดโอภาส ฉันนั้น
เถิด. พระปจเจกพุทธเจาอนุโมทนาแลวเหาะไปยังอากาศ.
ผัวเมียทั้งสองแมนั้นดํารงอยูตลอดชั่วอายุ เคลื่อนจากอัตภาพนั้น
แลวบังเกิดในสวรรค. จุติจากสวรรคนั้นอีก เกิดเปนอุบาสกในตระกูล
ที่สมบรูณดวยทรัพยสมบัติ ๘๐ โกฏิ ในนครพาราณสี ในกาลแหง
พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา. ฝายภรรยาบังเกิดเปนธิดาของเศรษฐี ผูเชนนั้นเหมือนกัน. เมื่อเขาเจริญวัยแลว บิดามารดาจึงนําธิดาของเศรษฐีนั้น
นั่นแหละมา. ดวยอานุภาพของกรรมอันลามก ซึ่งมีวิบากอันไมนา
ปรารถนาในชาติกอน เมื่อนางสักวาเขาไปยังตระกูลสามี เรือนทั้งสิ้น
จําเดิมแตระหวางธรณีประตูเขาไป เกิดกลิ่นเหม็นประดุจหลุมคูถที่เขา
เปดไวฉะนั้น. กุมารถามวา นี่กลิ่นของใคร ไดฟงวา ของธิดาเศรษฐี
จึงกลาววา จงนํานางออกไป แลวใหสงไปยังเรือนตระกูลของนางทันที.
นางกลับมาโดยทํานองนั้นนั่นแล ๗ ฐานะ.
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สมัยนัน้ พระกัสสปทศพลปรินพิ พานแลว. ชนทั้งหลายกอพระเจดียของพระองคสูงโยชนหนึ่ง ดวยอิฐทองคํามีคาแสนหนึ่ง. เมื่อเขา
กําลังพากันกอเจดียนั้นอยู ธิดาเศรษฐีนั้นคิดวา เรากลับแลวในฐานะ
ทั้ง ๗ เราจะประโยชนอะไรดวยชีวิต จึงใหหักยุบสิ่งของเครื่องประดับของ
ตนใหกระทําเปนอิฐทองคํา ยาว ๑ ศอก กวาง ๑ คืบ สูง ๔ นิว้ . แตนั้น
จึงถือเอากอนหรดาลและมโนศิลา แลวถือดอกอุบล ๘ กํา ไปยังที่ที่กอ
พระเจดีย. ก็ขณะนั้น แถวอิฐแหงหนึ่งวงมาขาดอิฐสําหรับเชื่อมตอ. ธิดาเศรษฐีจึงกลาวกะนายชางวา ทานจงวางอิฐของเรากอนนี้ลงในที่นี้.
นายชางกลาววา แมนาง ทานมาไดเวลาพอดี ทานจงวางดวยตัวเองเถิด.
นางจึงขึ้นไปเอาน้ํามันเคลือบกอนหรดาลและมโนศิลาแลว เอาเครื่องเชื่อมนั้นตั้งติดอิฐ. แลวทําการบูชาดวยดอกอุบล ๘ กํานั้นในเบื้องบน
ไหวแลวทําความปรารถนาวา ในที่ที่เกิดแลว ๆ ขอใหกลิ่นจันทนฟุงออก
จากกายของขาพเจา ขอใหกลิ่นอุบลฟุงออกจากปาก เสร็จแลวไหวพระเจดีย กระทําประทักษิณแลวไดกลับไปเรือน ขณะนั้นเอง สติปรารภถึง
นางเกิดขึ้นแกบุตรเศรษฐีผูที่นํานางไปเรือนครั้งแรก. แมในพระนคร
ก็มีการปาวรองการนักขัตฤกษ. บุตรเศรษฐีนั้นกลาวกะพวกอุปฏฐากวา
ธิดาเศรษฐีที่นํามาที่นี้ อยูไหน. พวกอุปฏฐากกลาววา อยูทเี่ รือนของ
ตระกูลครับนาย. บุตรเศรษฐีกลาววา พวกทานจงไปนํานางมา เราจัก
เลนนักขัตฤกษ. อุปฏ ฐากเหลานั้นไปไหวนางแลวยืนอยู. ผูอ ันนางถามวา
นี่แนะพอทั้งหลาย พวกทานมาทําไมกัน จึงพากันบอกเรื่องราวนั้นแก
นาง. นางกลาววา พอทั้งหลาย เราเอาสิ่งของเครื่องประดับบูชาพระเจดียเสียแลว เราไมมีเครื่องประดับ. อุปฏฐากเหลานั้น จึงไปบอกแก
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บุตรเศรษฐี. บุตรเศรษฐีกลาววา พวกทานจงนํานางมาเถอะ นางจัก
ไดเครื่องประดับ. อุปฏฐากเหลานั้นจึงนํานางมา. พรอมกับใหนางเขาไป
ยังเรือน กลิน่ จันทนและกลิ่นอุบลฟุงไปตลอดทั้งเรือน. บุตรเศรษฐีถาม
นางวา นางผูเจริญ ทีแรก กลิ่นเหม็นฟุงออกจากรางกายของเธอ แต
บัดนี้ กลิ่นจันทนฟุงออกจากรางกายของเธอ กลิน่ อุบลฟุงออกจากปาก,
นี่อะไรกัน ? นางจึงบอกกรรมที่ตนกระทําตั้งแตตน. บุตรเศรษฐีคิดวา
พระพุทธศาสนาเปนเครื่องนําออกจากทุกขหนอ จึงเลื่อมใส ใหเอาเสื้อ
ที่ทําดวยผากัมพลหุมพระเจดียทองอันสูงหนึ่งโยชน แลวไดประดับประดา
ดวยปทุมทอง ขนาดเทาลอรถในที่นั้น ๆ เหลาปทุมทองที่หอยมี
ประมาณ ๑๒ ศอก.
บุตรเศรษฐีนั้นดํารงอยูในอัตภาพนั้นตลอดชั่วอายุ จุติจากอัตภาพ
นั้นไปบังเกิดในสวรรค จุติจากสวรรคนั้นอีก แลวมาบังเกิดในตระกูล
อํามาตยตระกูลหนึ่ง ในที่ประมาณหนึ่งโยชนจากนครพาราณสี. สวน
ภรรยาของเขาจุติจากเทวโลกเกิดเปนราชธิดาพระองคใหญในราชสกุล
เมื่อคนทั้งสองนั้นถึงความเจริญวัยแลว เขาปาวรองงานนักขัตฤกษในบาน
ที่อยูของกุมาร. กุมารนัน้ กลาวกะมารดาวา แมจา แมจงใหผาสาฎกฉัน
ฉันจักเลนงานนักขัตฤกษ. มารดาจึงไดนําผาที่ซักแลวมาให. กุมารกลาว
วา แมจา ผาผืนนี้หยาบ. มารดาจึงไดนําผาผืนอื่นมาให. แมผาผืนนั้น
เขาก็ปฏิเสธเสีย. ทีนั้น มารดาจึงกลาวกะเขาวา นี่แนะพอ พวกเราเกิด
ในเรือนเชนไร พวกเราไมมีบุญเพื่อจะไดผาที่เนื้อละเอียดกวานี้. กุมาร
กลาววา แมจา ถาอยางนั้น ฉันจะไปยังที่ที่จะได. มารดากลาววา ลูกเอย
แมปรารถนาจะใหเจาไดราชสมบัติในนครพาราณสี ในวันนี้ทีเดียว. กุมาร
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ไหวมารดาแลวกลาววา ฉันไปละแม. มารดากลาววา ไปเถอะพอ. ก็
กุมารนั้นออกไปตามกําหนดของบุญ ไปถึงนครพาราณสี แลวนอน
คลุมโปงอยูบนแผนศิลาอันเปนมงคลในอุทยาน. ก็วันนั้นเปนวันที่ ๗
ที่พระเจาพาราณสีสวรรคต.
อํามาตยทั่งหลายทําการถวายพระเพลิงแลว นั่งอยูที่พระลานหลวง
ปรึกษากันวา พระราชาทรงมีแตพระธิดาองคเดียว ไมมีพระโอรส
ราชสมบัติที่ไมมีพระราชาจักพินาศ ใครควรเปนพระราชา. พวกอํามาตย
ตางกลาววา ทานจงเปน ทานจงเปน. ปุโรหิตกลาววา ไมควรเลือกมาก
พวกเราจักปลอยผุสสรถ. อํามาตยเหลานั้นจึงเทียมมาสินธพ ๔ ตัว มีสี
ดังดอกโกมุท แลววางราชกกุธภัณฑ ๕ อยาง และเศวตฉัตรไวบนผุสสรถนั้น แลวปลอยรถไป ใหประโคมดนตรีตามหลังไป รถออกทางประตู
ดานทิศตะวันออก มุงหนาไปยังอุทยาน. อํามาตยบางพวกกลาววา รถ
บายหนามุงไปอุทยาน เพราะความคุนเคย พวกเราจงใหรถกลับ. ปุโรหิต
กลาววา พวกทานอยาใหรถกลับ. รถไปกระทําประทักษิณกุมารแลวทําทา
จะเกยขึ้นก็หยุดอยู. ปุโรหิตเลิกชายผาหมตรวจดูพื้นเทากลาววา ทวีปนี้
จงยกไว ผูนี้สมควรครองราชสมบัติในมหาทวีปทั้ง ๔ มีทวีปนอยสองพัน
เปนบริวาร แลวกลาววา ทานทั้งหลายจงประโคมดนตรี แลวใหประโคม
ดนตรี ๓ ครัง้ .
ลําดับนั้น กุมารเปดหนาแลดูอยูพลางกลาววา ทานทั้งหลายพากัน
มาดวยกรรมอะไร. อํามาตยทั้งหลายกลาววา ขาแตเทวะ ราชสมบัติถึงแก
พระองค. กุมารกลาววา พระราชาของพวกทานไปไหน. พวกอํามาตย
กลาววา ขาแตนาย พระราชาเสด็จไปสูความเปนเทวดาเสียแลว. กุมาร
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กลาววา ลวงไปกี่วันแลว. อํามาตย. วันนี้เปนวันที่ ๗. กุมาร. พระโอรส
หรือพระธิดาไมมีหรือ. พวกอํามาตย. ขาแตเทวะ พระธิดามี, พระโอรส
ไมมี. กุมารกลาววา ถาอยางนั้น เราจักครองราชสมบัติ. อํามาตย
เหลานั้นจึงใหสรางมณฑปสําหรับอภิเษกขึ้นในทันใดนั้น แลวประดับประดาพระราชธิดาดวยเครื่องอลังการทั้งปวง พาไปอุทยาน ไดกระทํา
การอภิเษกแกกุมาร. ลําดับนั้น อํามาตยทั้งหลายจึงนําผามีคาแสนหนึ่ง
เขาไปเพื่อกุมารผูทําการอภิเษกแลว. พระกุมารตรัสวา พอทั้งหลาย นี้
อะไรกัน.
พวกอํามาตย. ขาแตเทวะห ผาสําหรับนุง.
พระกุมาร. พอทั้งหลาย ผาเนื้อหยาบมิใชหรือ.
พวกอํามาตย. ขาแตเทวะ บรรดาผาสําหรับใชสอยของมนุษย ผา
ที่เนื้อนุมกวานี้ไมมี.
พระกุมาร. พระราชาของทานทั้งหลาย ทรงนุงผาเห็นปานนี้หรือ.
พวกอํามาตย. ขาแตเทวะ พระเจาขา.
พระกุมารตรัสวา พระราชาของทานทั้งหลาย เห็นจะไมมีบุญ แลว
ใหนําพระสุวรรณภิงคารมาดวยพระดํารัสวา ทานทั้งหลายจงนําสุวรรณภิงคารมา เราจักไดผา แลวเสด็จลุกขึ้นไปลางพระหัตถ บวนพระโอฐ
แลวเอาพระหัตถวักน้ําประพรมไปในทิศตะวันออก ตนกัลปพฤกษ ๘ ตน
ชําแรกแผนดินทึบผุดขึ้น. ทรงวักน้ําประพรมไปในทิศใต ทิศตะวันตก
และทิศเหนืออีก รวมความวาทรงประพรมไปทั้ง ๔ ทิศ. ตนกัลปพฤกษ
๓๒ ตน ผุดขึ้น โดยทําใหมีทิศละ ๘ ตน ๆ ในทิศทั้งปวง. พระกุมาร
นั้นทรงนุงผาทิพยผืนหนึ่ง ทรงหมผืนหนึ่ง แลวตรัสวา ทานทั้งหลายจง
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เที่ยวตีกลองปาวรองอยางนี้วา ในแวนแควนของพระเจานันทราช สตรี
ทั่งหลายผูกรอดาย อยากรอดายเลย แลวใหยกฉัตร ประดับตกแตงเสด็จ
ไปบนคอชางตัวประเสริฐ เสด็จเขาพระนคร ขึ้นสูปราสาทเสวยมหาสมบัติอยู.
เมื่อเวลาดําเนินไปอยูอยางนี้ พระเทวีเห็นสมบัติของพระราชาแลว
ทรงแสดงอาการของผูมีความสงสารวา โอ นาสงสารหนอ ทานผูมีตบะ,
ถูกพระราชาตรัสถามวา เทวี นี้อะไรกัน ? จึงทูลวา ขาแตเทวะ สมบัติของ
พระองคใหญยิ่งนัก ผลแหงกรรมดีที่พระองคทรงเชื่อพระพุทธเจาทั้งหลาย
แลวกระทําไวในอดีต แตเดี๋ยวนี้ พระองคไมทรงกระทําบุญอันเปนปจจัย
แกอนาคต.
พระราชาตรัสวา เราจักใหแกใคร ผูมีศีลไมมี. พระเทวีทูลวา
เทวะ ชมพูทวีปไมสูญจากพระอรหันตทั้งหลาย. เทวะ ขอพระองคจง
ตระเตรียมทานไว หมอมฉันจักไดพระอรหันต.
ในวันรุง ขึ้น พระราชาทรงใหตระเตรียมทานไวที่ประตูดานทิศ
ตะวันออก. พระเทวีทรงอธิษฐานองคอุโบสถแตเชาตรู นอนพังพาบ
บายหนาไปทางทิศตะวันออก ณ ปราสาทชั้นบน แลวกลาววา ถาพระอรหันตทั้งหลายมีอยูในทิศนี้ พรุงนี้ ขอจงมารับภิกษาของขาพเจาทั้งหลาย
ในทิศนั้น ไมมีพระอรหันต จึงไดประทานสักการะนั้นแกคนกําพราและ
ยาจกทั้งหลาย.
ในวันรุง ขึ้น ทรงตระเตรียมทานไวที่ประตูดานทิศใต ไมไดพระทักขิไณยบุคคลเหมือนอยางนั้นแหละ. แมในวันรุงขึ้นก็ทรงตระเตรียมไว
ที่ประตูดานทิศตะวันตก ก็ไมไดพระทักขิไณยบุคคลเหมือนอยางนั้นนั่น-
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แหละ. แตในวันที่ไดตระเตรียมไวที่ประตูดานทิศเหนือ เมื่อพระเทวี
นิมนตเหมือนอยางนั้นนั่นแหละ พระมหาปทุมปจเจกพุทธเจา ผูเปน
พี่ชายของพระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ ผูเปนโอรสของพระนางปทุมวดี ซึ่ง
อยูในหิมวันตประเทศ เรียกพระปจเจกพุทธเจา ผูเปนนองชายมาวา
ทานผูนิรทุกขทั้งหลาย พระเจานันทราชนิมนตทานทั้งหลาย ทานทั้งหลาย
จงรับนิมนตของทาวเธอเถิด. พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นรับนิมนตแลว
ในวันรุงขึ้นลางหนาที่สระอโนดาตแลว เหาะมาทางอากาศลงที่ประตูดาน
ทิศเหนือ. คนทั้งหลายเห็นแลว จึงไปกราบทูลแดพระราชาวา ขาแต
เทวะ พระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ องคมาแลว.
พระราชาพรอมกับพระเทวีพากันไปไหวแลวนําขึ้นสูปราสาท ถวาย
ทานแกพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ณ ปราสาทนั้น ในเวลาเสร็จภัตกิจ
พระราชาทรงหมอบลงแทบเทาของพระสังฆเถระ พระเทวีทรงหมอบลง
แทบเทาพระสังฆนวกะ แลวตรัสวา ขาแตทานผูเจริญ พระผูเปนเจา
ทั้งหลายจักไมลําบากเรื่องปจจัย และขาพเจาทั้งหลายจักไมเสื่อมจากบุญ
ขอทานทั้งหลายจงใหปฏิญญาแกขาพเจาทั่งหลาย เพื่อจะอยูในที่นี้ตลอดชั่วอายุ. ใหพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นทําปฏิญญาแลว ทําที่อยูอาศัยให
พรอมเสร็จดวยอาการทุกอยาง คือบรรณศาลา ๕๐๐ ที่จงกรม ๕๐๐ ใน
พระอุทยาน แลวใหอยูในที่นั้น.
เมื่อกาลเวลาลวงไปอยางนี้ เมื่อปจจันตชนบทของพระราชาเกิด
จลาจลขึ้น พระราชาตรัสวา เราจะไปปราบปรามปจจันตชนบทใหสงบ
ราบคาบ เธออยาประมาทพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายดังนี้ ทรงโอวาท
พระเทวีแลวเสด็จไป. เมือ่ พระราชายังไมทันจะเสด็จกลับมา อายุสังขาร
ของพระปจเจกพุทธเจาก็สิ้นไป. พระปจเจกพุทธเจาทั้งหมดนั่นแล

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 529

ปรินิพพานแลว ดวยประการดังนี้ คือ พระมหาปทุมปจเจกพุทธเจา
เลนฌานอยูตลอดยามสามแหงราตรี ในเวลาอรุณขึ้น ไดยืนเหนี่ยวแผน
กระดานสําหรับเหนี่ยว ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ฝาย
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายที่เหลือ ก็ปรินิพพานโดยอุบายนั้น. วันรุงขึ้น
พระเทวีจัดแจงที่นั่งสําหรับพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย แลวโปรยดอกไม
อบธูป ประทับนั่งแลดูการมาของพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ครั้นไม
เห็นมา จึงสงพวกบุรุษไปดวยพระดํารัสวา นีแ่ นะพอทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลายจงไป จงรูพระผูเปนเจาทั้งหลายไมผาสุกอยางไร. บุรุษเหลานั้น
พากันไป แลวเปดประตูบรรณศาลาของพระมหาปทุม เมือ่ ไมเห็นทาน
ในที่นั้น จึงไปยังที่จงกรม เห็นทานยืนพิงแผนกระดานสําหรับเหนี่ยว
จึงกลาววา ทานผูเจริญ ไดเวลาแลว. สรีระของทานผูปรินิพพานแลว
จักพูดไดอยางไร. บุรุษเหลานั้นกลาววา เห็นจะหลับ จึงเอามือลูบที่
หลังเทา รูว าปรินิพพานแลว เพราะเทาทั้งสองเย็นและแข็ง จึงไปยัง
สํานักของพระปจเจกพุทธเจาองคที่สอง รูไดอยางนั้นเหมือนกัน จึงไป
ยังสํานักของพระปจเจกพุทธเจาองคที่สาม เขาแมทั้งหมดรูวาทานปรินิพพานแลว อยางนี้ ดวยประการฉะนี้ จึงพากันกลับมายังราชสกุล อัน
พระเทวีตรัสถามวา พอทั้งหลาย พระปจเจกพุทธเจาไปไหน จึงกราบทูล
วา ปรินิพพานแลว พระเจาขา. พระเทวีทรงกันแสงคร่ําครวญ เสด็จ
ออกไป ณ ที่นั้นพรอมกับพวกชาวเมือง ทรงใหการทําสาธุกีฬา แลวทรง
ใหทําฌาปนกิจสรีระของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย แลวใหเอาพระธาตุ
ทั้งหลายมากอพระเจดียไว.
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พระราชาทรงปราบปรามปจ จันตชนบทใหสงบราบคาบแลวเสด็จ
กลับมา จึงตรัสถามพระเทวีผูเสด็จมาตอนรับวา พระนางผูเจริญ เธอ
ไมประมาทในพระปจเจกสัมพุทธเจาทั้งหลายหรือ พระผูเปนเจาทั้งหลาย
สบายดีหรือ. พระเทวีกราบทูลวา ขาแตเทวะ พระผูเปนเจาทั้งหลาย
ปรินิพานเสียแลว. พระราชาไดทรงสดับดังนั้น ทรงดําริวา ความตายยัง
เกิดขึ้นแกบัณฑิตทั้งหลายแมเห็นปานนี้ ความพนจากความตาย จักมี
แกพวกเรามาแตไหน. พระองคไมเสด็จเขาพระนคร เสด็จไปยังพระอุทยานทันที แลวรับสั่งใหเรียกพระโอรสองคใหญมา ทรงมอบราชสมบัติ
ใหแกพระโอรสนั้นแลว ทรงผนวชเปนสมณะดวยพระองคเอง. ฝาย
พระเทวีทรงดําริวา เมื่อพระราชาทรงผนวชแลว เราจักทําอะไร จึง
ทรงผนวชในพระอุทยานเหมือนอยางนั้นแหละ. ทั้งสองพระองคทรง
ทําฌานใหเกิดแลว จุติจากอัตภาพนั้น ไปบังเกิดในพรหมโลก.
เมื่อพระราชาและพระเทวีทั้งสองนั้น อยูในพรหมโลกนัน้ นั่นแหละ
พระศาสดาของเราทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทรงประกาศพระธรรมจักรอันบวรแลว เสด็จถึงนครราชคฤหโดยลําดับ. เมื่อพระศาสดาเสด็จ
อาศัยอยูในนครราชคฤหนั้น ปปผลิมาณพนี้บังเกิดในทองของภรรยา
กบิลพราหมณ ในพราหมณคามชื่อวามหาติตถะ. นางภัททกาปลานี นี้
บังเกิดในทองของภรรยาพราหมณโกสิยโคตร ในสาคลนคร แควน
มัททราฐ. เมือ่ คนทั้งสองนั้นเติบโตโดยลําดับ เมื่อปปผลิมาณพบรรลุวัย
ที่ ๒๐ นางภัททาบรรลุวันที่ ๑๖ บิดามารดาแลดูบุตรแลวจึงคาดคั้นวา
นี่แนะพอ เจาก็เจริญวัยแลว สมควรดํารงวงศสกุล. มาณพกลาววา
คุณพอคุณแม อยาไดกลาวถอยคําเห็นปานนี้ในคลองแหงโสตของผมเลย
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กระผมจักปฏิบัติทราบเทาที่คุณพอคุณแมยังมีชีวิตอยู ตอเมื่อคุณพอคุณแม
ลวงลับไปแลว กระผมจักออกบวช. ลวงไปได ๒-๓ วัน บิดามารดา
ก็กลาวอีก. ฝายมาณพนั้นก็ปฏิเสธอีก. ตั้งแตนั้น มารดาคงกลาวอยู
เนือง ๆ ทีเดียว.
มาณพคิดวา จักใหมารดายินยอม จึงใหทองคําสีสุกปลั่งพันลิ่ม
แลวใหพวกชางทองทํารูปหญิง ในเวลาเสร็จกรรมมีการขัดและการบุรูป
นั้นเปนตน จึงใหรูปนั้นนุงผาแดง ใหประดับดอกไมและเครื่องอลังการ
ตาง ๆ อัน เพียบพรอมไปดวยทอง แลวกลาววา คุณแม ผมไดอารมณ
เห็นปานนี้จึงจักอยูครองเรือน เมื่อไมไดก็จักไมอยู. นางพราหมณีผูมี
ปญญาคิดวา บุตรของเรามีบุญ ไดใหทานสรางอภินีหารไวแลว เมื่อ
ทําบุญทั้งหลายในชาติกอน คงจะไมไดทําคนเดียว. หญิงผูทําบุญรวมกับ
บุตรของเรานี้ จักเปนหญิงเปรียบปานรูปทองเปนแน. นางจึงใหเชิญ
พราหมณ ๘ คนมา เลี้ยงดูใหอิ่มหนําดวยโภคะทั้งปวงแลว ยกรูปทอง
ขึ้นบนรถ แลวสงไปดวยคําวา พอทั้งหลาย พวกทานจงพากันไป เห็น
ทาริกาเห็นปานนี้ ในตระกูลที่มีชาติ โคตร และโภคะ เปนตน เสมอกัน
กับเราทั้งหลายในที่ใด จงใหรูปทองนี้แหละใหเปนอาการแสดงความ
สัตยจริงไวในที่นั้น.
พราหมณเหลานั้นพากันออกไปดวยคิดวา นี่เปนการงานของพวก
เรา แลวปรึกษากันวา พวกเราจักไดที่ไหน ขึน้ ชื่อวามัททราฐเปน
ตําหนักฝายใน พวกเราจักไปยังมัททราฐ แลวไดไปยังสาคลนครใน
มัททราฐ. ตั้งรูปทองนั้นไวที่ทาสําหรับอาบน้ํา ในแควนมัททราฐนั้น
แลวนั่งอยู ณ สวนสุดขางหนึ่ง. ลําดับนั้น แมนมของนางภัททาใหนาง
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ภัตทาอาบน้ํา แตงตัวแลว ตนเองไปทาน้ําเพื่อจะอาบ เห็นรูปทองจึงคิด
วา แมภัททานี้แนะนําไมได มายืนอยูที่นี้เพื่ออะไร จึงตีที่ขางหลัง รูวา
เปนรูปทองจึงกลาววา เราทําความสําคัญใหเกิดขึ้นวา เปนธิดาแหงเเม
เจาของเรา หญิงนี้ เมื่อธิดาแหงแมเจาแมรับเอาผานุงแลว ก็จะไม
เหมือน. ลําดับนั้น พราหมณเหลานั้นจึงถามแมนมนั้นวา ไดยินวา ธิดา
แหงนายของทานเห็นปานนี้. แมนมนั้นกลาววา ธิดาแหงแมเจาของเรา
เปนหญิงมีรูปงามกวารูปเปรียบทองนี้ รอยเทา พันเทา จริงอยางนั้น
เธอนั่งอยูในหองประมาณ ๑๒ ศอก แมจะไมมีประทีป ก็กาํ จัดความมืด
ไดดวยแสงสวางจากรางกาย. พวกพราหมณกลาววา ถาอยางนั้น เรา
ทั้งหลายจะไปยังสํานักแหงบิดามารดาของนาง แลวยกรูปทองขึ้นรถตาม
แมนมนั้นไป แลวยืนอยูท ี่ประตูเรือนใหบอกถึงการมา.
พราหมณปฏิสันถารแลวถามวา ทานทั้งหลายมาจากไหน ?.
พราหมณเหลานั้นกลาววา เราทั้งหลายมาจากเรือนของกบิลพราหมณ
ณ บานมหาติตถคามในแควนมคธ ดวยเหตุชื่อนี้. พราหมณกลาววา ดีละ
พอ พราหมณนั้นมีชาติ โคตร และทรัพยสมบัติเสมอกับเรา เราจักให
ทาริกา แลวรับเครื่องบรรณาการไว. พราหมณเหลานั้นจึงสงขาวแก
กบิลพราหมณวา ทาริกาชื่อวาภัททา พวกเราไดแลว ทานจงรูกิจที่ควร
กระทําตอไป. บิดามารดาไดฟงขาวนั้นแลว จึงบอกแกปปผลิมาณพวา
ไดนางทาริกาแลว. ปปผลิมาณพคิดวา เราคิดวาจักไมได พราหมณ
เหลานี้สงขาวมาวาไดแลว, เราไมมีความตองการ จักสงหนังสือไป แลว
ไปในที่ลับเขียนหนังสือวา แมภัททาจงไดสามีผูสมควรแกชาติโคตรและ
โภคทรัพยของตนเถิด เราจักออกบวช ทานอยาไดรอนใจในภายหลัง.
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ฝายนางภัททาไดฟงวา นัยวา บิดามารดาประสงคจะใหเราแกผูโนน จึง
ไปในที่ลับเขียนหนังสือวา ลูกเจาจงไดทาริกาผูเหมาะสมแกชาติโคตร
และโภคทรัพยของตน เราจักบวช ทานจงอยาไดรอนใจภายหลัง. หนังสือ
ทั้งสองฉบับมาประจวบกันระหวางทาง. พวกนางภัททาถามวา นี้หนังสือ
ของใคร. พวกปปผลิมาณพตอบวา หนังสือนี้ปปผลิมาณพสงไปให
นางภัททา. เมื่อพวกปปผลิมาณพกลาววา นี้หนังสือของใคร และเมื่อ
พวกนางภัตทากลาววา หนังสือนี้นางภัททาสงไปใหปปผลิมาณพ คน
เหลานั้นจงอานหนังสือทั้งสองฉบับแลวกลาวกันวา ทานทั้งหลายจงดูการ
การทําของพวกเด็ก ๆ ดังนี้ แลวฉีกทิง้ ไปในปา แลวเขียนหนังสือฉบับ
อื่นซึ่งเสมอเหมือนกับหนังสือนั้น แลวสงไปทั้งขางนี้และขางนี้. ดังนั้น
หนังสือของกุมารและกุมาริกาจึงเหมือนกัน
เปนหนังสือเอื้อเฟอและ
เกื้อกูลแกทางโลกเทานั้น เพราะเหตุนั้น คนทั้งสองนั้นแมจะไมตองการ
ก็ไดมารวมกัน.
ในวันนั้นเอง ฝายปปผลินาณพก็ใหนางภัททาถือดอกไมพวงหนึ่ง.
ฝายนางภัททาก็วางดอกไมเหลานั้นไวทามกลางที่นอน. คนทัง้ สองบริโภค
อาหารเย็นแลวเริ่มเขานอน. ในสองคนนั้น มาณพขึ้นที่นอนทางดานขวา
นางภัททาขึ้นทางดานซาย แลวกลาววา พวกเราจักรูชัดแจงวา ดอกไม
ในดานของผูใดเหี่ยว ราคะจิตเกิดขึ้นแลวแกผูนั้น ใคร ๆ ไมพึงติด
พวงดอกไมนี้. ก็คนทั้งสองนั้นไมหลับเลยตลอดราตรีทั้งสิ้น เพราะกลัว
จะถูกตองรางกายของกันและกัน ใหเวลาลวงไปแลว. ก็ในเวลากลางวัน
แมแตความยิ้มแยมก็ไมไดกระทํา. คนทั้งสองไมเกี่ยวของกันดวยอามิส
ทางโลก ไมจัดแจงการงานตราบเทาที่บิดามารดายังมีชีวิตอยู เมื่อบิดา
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มารดากระทํากาละแลว จึงจัดแจง. สมบัติของมาณพมีมากมาย. ผงทองคํา
ที่เขาเพิกออกจากรางกายแลวทิ้งไปในวันหนึ่งเทานั้น ควรไดประมาณ
๑๒ ทะนาน โดยทะนานมคธ. มาณพมีบึงใหญติดเครื่องยนต ๖๐ แหง
มีเนื้อที่ทํางาน ๒ โยชน มีบาน ๔ บาน ขนาดเมืองอนุราธปุระ มี
พลชาง ๑๔ กอง พลมา ๑๔ กอง และพลรถ ๑๔ กอง.
วันหนึ่ง เขาขี่มาตัวที่ประดับแลวอันมหาชนแวดลอม ไปยังสถาน
ที่ทําการงานยืนอยูปลายนา เห็นพวกนกมีกาเปนตน ดึงสัตวทั้งหลาย
มีไสเดือนเปนตน ขึ้นมาจากที่แบะออกดวยไถแลวกินอยู จึงถามวา พอ
ทั้งหลาย นกเหลานี้กินอะไร. บริวารชนบอกวา ขาแตเจา มันกินไสเดือน.
มาณพกลาววา บาปที่พวกนกทําจะมีแกใคร. บริวารชนตอบวา ขาแตเจา
จะมีแกทาน. เขาจึงคิดวา ถาบาปที่นกเหลานี้ทํามีแกเราละก็ ทรัพย
๘๗ โกฏิจักทําอะไรแกเรา การงาน ๑๒ โยชน จักทําอะไร บึงติด
เครื่องยนตจักทําอะไร และบาน ๑๔ บาน จักทําอะไร, เราจักมอบสมบัติ
ทั้งหมดนี้แกนางภัตทาถาปลานี แลวจักออกบวช.
ขณะนั้น นางภัททากาปลานีหวานเมล็ดงา ๓ หมอในระหวางไร
พวกแมนมแวดลอมนั่งอยู เห็นพวกกากินสัตวในเมล็ดงา จึงถามวา
แมทั้งหลาย กาเหลานี้กินอะไร ? พวกแมนมกลาววา กินสัตวจะ แมเจา.
นางภัททาถามวา อกุศลจะมีแกใคร ? พวกแมนมตอบวา มีแกทานจะ
แมเจา. นางจึงคิดวา เราไดผา ๔ ศอกและภัตสักวาขาวสุกทะนานหนึ่ง
ยอมควร ก็ถาอกุศลทีส่ ัตวเหลานี้ทาํ จะเปนของเรา แมพันภพ เราก็ไม
อาจยกหัวขึ้นจากวัฏฏะได เมื่อลูกเจาพอมาถึงเทานั้น เราจักมอบสมบัติ
ทั้งหมดแกลูกเจาแลวจักออกบวช.
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มาณพมาแลวอาบน้ําขึ้นสูปราสาท นั่งบนบัลลังกอันควรคามาก.
ลําดับนั้น บริวารชนนอมนําโภชนะอันสมควรแกพระเจาจักรพรรดิเขา
ไปใหแกมาณพ. คนทั้งสองบริโภคแลว เมื่อบริวารชนออกไปแลว จึง
ไปในที่ลับนัง่ ในที่ผาสุก.
ลําดับนั้น มาณพจึงกลาวกะนางภัททาวา นี่แนะภัททา เธอเมื่อมา
ยังเรือนนี้ นําทรัพยมีประมาณเทาไรมา. นางภัททากลาววา ขาแตเจา นํามา
หาหมื่นหาพันเลมเกวียน. มาณพกลาววา ทรัพยทั้งหมดนั้น และสมบัติ
อันมีประเภทอาทิอยางนี้ คือทรัพย ๘๗ โกฏิในเรือนนี้ และบึงติดเครื่อง
ยนต ๖๐ บึง ซึ่งมีอยูทั้งหมดนั้น ฉันขอมอบแกเธอเทานั้น. นางภัททา
กลาววา ขาแตเจา ก็ทานเลาจะไปไหน. มาณพกลาววา ฉันจักบวช.
นางภัททากลาววา ขาแตเจา แมฉันก็นั่งคอยการมาของทาน แมฉัน
ก็จักบวช. ภพทั้งสามปรากฏแกคนทั้งสองนั้น เหมือนกุฎีใบไมถูกไฟติด
ทั่วแลวฉะนั้น. คนทั้งสองนั้นกลาววา เราทั้งสองจักบวช จึงใหคนไป
นําจีวรที่ยอมดวยรสน้ําฝาด และบาตรดินมาจากรานตลาด แลวใหกัน
และกันปลงผมแลวกลาววา พระอรหันตเหลาใดมีอยูในโลก เราทั้งหลาย
บวชอุทิศพระอรหันตเหลานั้นดังนี้ แลวบวช ใสบาตรในถุงคลองที่ไหล
แลวลงจากปราสาท. บรรดาทาสและกรรมกรในเรือน ใคร ๆ
จําไมได.
ครั้งนั้น คนทั้งสองนั้นออกจากบานพราหมณไปทางประตูบานทาส
พวกชาวบานทาสจําได ดวยอํานาจอาการและทาทาง. ทาสเหลานั้นรองไห
หมอบลงที่เทาแลวกลาววา ขาแตเจา เหตุไรทานทั้งหลายจึงกระทําพวก
ขาพเจาใหเปนคนอนาถาหาที่พึ่งมิได. คนทั้งสองกลาววา นีแ่ นะพนาย
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เราทั้งสองบวชดวยเห็นวา ภพทั้งสามเปนประดุจบรรณศาลาอันไฟติด
ทั่วแลว ถาเราทั้งสองจะทําทานทั้งหลาย แตละคนใหเปนไทไซร แม
รอยปก็ไมพอ ทานทั้งหลายจงชําระศีรษะของพวกทาน แลวจงเปนไทเลี้ยง
ชีวิตอยูเถิด เมื่อทาสเหลานั้นรองไหอยูนั่นแหละไดพากันหลีกไปแลว.
พระเถระเดินไปขางหนาหันกลับมามองดู พลางคิดวา นางภัททากาปลานีนี้ เปนหญิงมีคาควรแกชมพูทวีปทั้งสิ้น เดินมาขางหลังเรา.
ก็ขอที่ใคร ๆ จะพึงคิดอยางนี้วา คนเหลานั้นแมบวชแลว ก็ไมอาจเวน
จากกัน การทํากรรมอันไมสมควร เปนฐานะที่จะมีได. จึงยังความคิด
ใหเกิดขึ้นวา ใคร ๆ พึงประทุษรายดวยใจอันลามกอยางนี้แลว พึงทํา
อบายใหเต็ม ดังนี้ พลางเดินไปขางหนา เห็นทางสองแพรง จึงได
หยุดอยูที่ตนทางนั้น . ฝายนางภัททามาถึงจึงไหวแลวไดยืนอยู.
ลําดับนั้น พระเถระกลาวกะนางภัททาวา นี่แนะภัททา มหาชน
เห็นหญิงผูเชนทานเดินมาขางหลังเรา มีจิตคิดประทุษรายในพวกเราวา
คนเหลานี้ แมบวชแลวก็ไมอาจเวนจากกัน จะพึงเปนผูยังอบายใหเต็ม.
ในทางสองแพรงนี้ ทานจงถือเอาทางหนึ่ง เราจักไปโดยทางหนึ่ง.
นางภัททากลาววา เจาขา ขาแตพระผูเปนเจา มาตุคามเปนปลิโพธ
กังวลของบรรพชิตทั้งหลาย, คนทั้งหลายจะพึงแสดงโทษแกพวกเราวา
คนเหลานี้แมบวชแลวก็ไมเวนจากกัน ดังนี้แลว ทําประทักษิณ ๓ ครั้ง
ไหวดวยเบญจางคประดิษฐในที่ทั้ง ๔ แหง แลวประคองอัญชลีอันรุงเรือง
ดวยการประชุมนิ้วทั้ง ๑๐ แลวกลาววา ความสนิทสนมโดยความเปน
มิตรที่ทําไวในกาลนานประมาณแสนกัป แตกในวันนี้ ทานนั่นแหละ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 537

ชื่อวาเปนเบื้องขวา ทางขวายอมควรแกทาน ดิฉันชื่อวามาตุคาม เปน
ผูมีชาติเบื้องซาย ทางซายยอมควรแกดิฉัน ดังนี้ จึงไหวแลวเดินทางไป.
ในเวลาที่ชนทั้งสองนั้นเปนสองฝาย มหาปฐพีนี้ไดไหวครวญครางประหนึ่งจะกลาววา เราแมสามารถรองรับเขาจักรวาลและเขาสิเนรุเปนตน
ก็ไมสามารถรองรับคุณทั้งหลายของทานทั้งสองได. เหมือนเสียงสายฟา
ดังอยูในอากาศ เขาจักรวาลบันลือลัน่ .
ฝายพระสัมมาสัมพุทธเจาประทับนั่งอยูในพระคันธกุฎี ในพระเวฬุวันมหาวิหาร ทรงสดับเสียงแผนดินไหว ทรงรําพึงวา ปฐพีไหวเพื่อ
อะไรหนอ ทรงทราบวา ปปผลิมาณพและนางภัททากาปลานี ละสมบัติ
ประมาณไมได บวชอุทิศเรา, เพราะกําลังแหงคุณความดีของตนทั้งสอง
การไหวแหงปฐพีนี้จึงเกิดในที่ที่คนทั้งสองนั้นพรากจากกัน, แมเราก็ควร
ทําการสงเคราะหคนทั้งสองนี้ จึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎี ทรงถือบาตร
และจีวรเอง ไมบอกใคร ๆ ในบรรดาพระมหาเถระ ๘๐ องค ทรงทํา
การตอนรับสิ้นหนทาง ๓ คาวุต ทรงนั่งขัดสมาธิอยูที่ควงไมพหุปุตตนิโครธ ในระหวางเมืองราชคฤหกับเมืองนาลันทา. ก็พระองคประทับนั่ง
มิไดทรงนั่งอยางภิกษุผูถือบังสุกุลเปนวัตรรูปใดรูปหนึ่ง ทรงถือเอาเพศ
ของพระพุทธเจา แลวประทับนั่งเปลงพระพุทธรัศมีประมาณ ๘๐ ศอก.
ขณะนั้น พระพุทธรัศมีมีขนาดเทารมใบไม ลอเกวียน และเรือนยอดเปน
ตน แผฉวัดเฉวียนไปรอบ ๆ กระทําใหเหมือนเวลาที่พระจันทรพันดวง
และพระอาทิตยพันดวงขึ้นอยูฉะนั้น ไดทําระหวางปานั้นใหมีแสงสวาง
เปนอันเดียวกัน. ระหวางปาไพโรจนดวยสิริแหงพระมหาปุริสลักษณะ
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๓๒ ประการ เหมือนทองฟาไพโรจนดวยหมูดาวอันโชติชวง และเหมือน
นาไพโรจนดวยกอบัวอันบานสะพรั่งฉะนั้น. ตามปกติลําตนนิโครธขาว
ใบเขียว ผลสุกแดง. แตวันนั้น ตนนิโครธทั้งตน ไดมีสีเหมือนสีทองไป
หมดทั้งตน.
พระมหากัสสปเถระเห็นดังนั้นจึงคิดวา ผูน ี้จักเปนพระศาสดาของ
เราทั้งหลาย เราบวชอุทิศพระศาสดาพระองคนี้ จึงนอมตัวลงเดินไป
จําเดิมแตที่ที่ตนเห็นแลว ไหวในที่ ๓ แหงแลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาเปนศาสดาของขาพระองค ขาพระองค
เปนสาวก ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาเปนศาสดาของ
ขาพระองค ขาพระองคเปนสาวก ดังนี้. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสกะพระมหากัสสปเถระนั้นวา ดูกอนกัสสป ถาเธอพึงทําความเคารพ
นับถือนี้แกแผนดิน แผนดินแมนั้นก็ไมพึงอาจรองรับไวได ความเคารพ
นับถืออันเธอผูรูความที่พระตถาคตเปนผูมีคุณมากอยางนี้กระทําแลว ยอม
ไมอาจทําแมขนของเราใหไหว ดูกอนกัสสป เธอจงนั่ง เราจะใหทรัพย
มรดกแกเธอ.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดประทานอุปสมบทแกพระมหากัสสปเถระนั้น ดวยโอวาท ๓ ขอ. ก็ครั้นใหแลวจึงเสด็จออกจากควงไม
พหุปุตตนิโครธ ทรงทําพระเถระใหเปนปจฉาสมณะแลวทรงเดินทางไป.
พระสรีระของพระองคงดงามดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ของ
พระมหากัสสปปะดับดวยมหาปุริสลักษณะ ๗ ประการ, พระเถระนั้น
ติดตามรอยพระบาทของพระศาสดา เหมือนเอาเรือทองพวงไปฉะนั้น.
พระศาสดาเสด็จไปตามทางไดหนอยหนึ่ง แลวทรงแวะลงจากทาง ทรง
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แสดงพระอาการจะประทับนั่งที่โคนไมแหงหนึ่ง พระเถระรูวา พระศาสดา
ประสงคจะประทับนั่ง จึงลาดสังฆาฏิอันเปนแผนผาเกาของคน ทําใหเปน
๔ ชั้น.
พระศาสดาประทับนั่งบนสังฆาฏินั้น เอาพระหัตถลูบคลําผาพลาง
ตรัสวา กัสสป สังฆาฏิอันเปนแผนผาเกาผืนนี้ของเธอ ออนนุม. พระเถระนั้นรูวา พระศาสดาตรัสความที่สังฆาฏิของเราออนนุม จักประสงค
จะทรงหม จึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา
จงทรงหมผาสังฆาฏิเถิด พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา กัสสป เธอจักหม
อะไร. พระเถระกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเมื่อได
ผาสําหรับหมของพระองคจึงจักหม พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา กัสสป
ก็เธอจักอาจครองผาบังสุกุลอันเกาเพราะการใชสอยผืนนี้ไดหรือ เพราะวา
ในวันที่เราถือเอาผาบังสุกุลผืนนี้ มหาปฐพีกระทําน้ําเปนที่สุดรอบหวั่นไหวแลว ธรรมดาวาจีวรเกา อันเปนเครื่องใชสอยของพระพุทธเจาผืนนี้
บุคคลผูมีคุณนิดหนอยไมอาจครองได จีวรนี้อันภิกษุผูถือบังสุกุลเปนวัตร
มาแตกําเนิด ผูฉลาดสามารถในการบําเพ็ญปฏิบัติเทานั้นครอง จึงจะควร
ดังนี้ แลวทรงเปลี่ยนจีวรกับพระเถระ.
ครั้นทรงเปลี่ยนจีวรกันอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาทรงหมจีวร
ของพระเถระ พระเถระหมจีวรของพระศาสดา. ขณะนั้น มหาปฐพีนี้
แมจะไมมีจิตใจ ก็หวั่นไหวจนถึงน้ํารองแผนดินเปนที่สุด ประหนึ่งจะ
พูดวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคทรงทําสิ่งที่ทําไดยาก, ชื่อวาจีวร
ที่หมของพระองคเคยแลกเปลี่ยนกับสาวก ไมไดมีแลว ขาพระองคไม
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อาจรองรับพระคุณของพระองคไวได. ฝายพระเถระมิไดทําความถือตัววา
เราไดจีวรเครื่องบริโภคใชสอยของพระพุทธเจา บัดนี้ เราจะทําอะไรให
ยิ่งขึ้น ไดสมาทานธุดงคคุณ ๑๓ ในสํานักของพระศาสดาเทานั้น ไดเปน
ปุถุชนอยูประมาณ ๗ วัน. ในวันที่ ๘ ก็ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวย
ปฏิสัมภิทา.
ลําดับนั้น พระศาสดาทรงสรรเสริญพระเถระนั้น โดยนัยมีอาทิ
อยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กัสสปเปรียบเสมอดวยพระจันทร เขาไป
ยังตระกูลทั้งหลาย ไมคะนองกาย ไมคะนองจิต เปนผูใหมอยูเปนนิตย
ไมเยอหยิ่งในตระกูลทั้งหลาย ดังนี้, ในกาลตอมา เมื่อประทับนั่งใน
ทามกลางหมูพระอริยเจา ทรงตั้งพระเถระไวในตําแหนงผูเลิศแหงภิกษุ
ทั้งหลายผูทรงธุดงค และกลาวสอนธุดงควา ภิกษุทั้งหลาย กัสสปนี้เปนผู
เลิศแหงภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผูทรงธุดงค และกลาวสอนธุดงค ดังนี้.
ทานพระมหากัสสป อันพระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งไวในตําแหนง
เอตทัคคะอยางนี้แลว ไดรับความเปนพระมหาสาวกแลว ระลึกถึงบุพกรรมของตน เมื่อจะประกาศอปทานแหงความประพฤติในชาติกอน ดวย
ความโสมนัส จึงกลาวคํามีอาทิวา ปทุมุตฺตรสฺส ภควโต ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปทุมตุ ฺตรสฺส ภควโต ความวา ไดยิน
วา จําเดิมแตกาลที่พระผูมีพระภาคเจานั้นเสด็จออกจากพระครรภของ
พระมารดา ในสมัยที่ยางพระบาท ปทุมแสนกลีบทําลายแผนดินผุดขึ้น
ณ พระบาทที่ทรงเหยียบแลว ๆ เพราะฉะนั้น คําวา ปทุมุตฺตรสฺส นั้น
จึงไดเปนพระนามของพระผูมีพระภาคเจานั้น. ชือ่ วาพระผูมีพระภาคเจา
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เพราะสัตวหนึ่ง ๆ ในบรรดาสัตตนิกายทั้งสิ้น กระทําบุญคนละรอย
(พระองค) ทรงกระทําบุญไดรอยเทาของบุญนั้น.
บทวา โลกเชฏสฺส ตาทิโน ความวา ผูเปนประธานของสัตวโลก ชื่อวาผูคงที่ เพราะทรงถึงความเปนผูไมหวั่นไหวในอิฏฐารมณและ
อนิฏฐารมณ.
บทวา นิพฺพุเต โลกนาถมฺหิ ความวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ผูเปนที่พึ่งของสัตวโลก ปรินิพพานแลวดวยขันธปรินิพพาน อธิบายวา
เสด็จไปสูที่แลไมเห็น.
ดวยบทวา ปูช กุพฺพนฺติ สตฺถุโน นี้ เชื่อมความวา เลนสาธุกีฬา
กระทําการบูชาแดพระผูมีพระภาคเจาผูใดพระนามวา พระศาสดา เพราะ
ทรงสั่งสอนชาวโลกพรอมทั้งเทวโลก.
ดวยบทวา อคฺคึ จินนฺตี ชนตา นี้ เชื่อมความวา หมูชนกอไฟ
ทําใหเปนกองเพื่อตองการจะเผา ราเริง ยินดี โดยทั่วกัน คือโดยรอบๆ
ราเริง ยินดี โดยปการะคือแตละอยาง ๆ กระทําบูชาอยู.
บทวา เตสุ สเวคชาเตสุ ความวา เมื่อหมูชนเหลานั้นถึงความ
สังเวช ไดความสะดุง ความปติ คือความราเริงเกิดขึ้น คือปรากฏแกเรา.
บทวา าติมิตฺเต สมาเนตฺวา ความวา ประชุมเผาพันธุและสหาย
ของเรา คือทําใหเปนกลุม. เชื่อมความวา เราไดกลาว คือพูดคํานี้วา
พระผูมีพระภาคเจาผูมีความเพียรใหญหลวงปรินพิ พานแลว คือไดเสด็จ
ไปสูที่ที่ไมเห็นแลว.
ศัพทวา หนฺท ในคําวา หนฺท ปูช กโรม เส นี้ เปนนิบาตบอก
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อรรถ คือการสละ. อธิบายวา เพราะเหตุนั้น พวกเราทุกคนผูมาประชุม
กัน จงทําการบูชา. ศัพทวา เส เปนนิบาต.
บทวา สาธูติ เต ปฏิสฺสุตฺวา ความวา ญาติและมิตรของเรา
เหลานั้น ฟงตอบแลว คือรับคําเราวา สาธุ คือดี ไดแก เจริญ ทํา
ความราเริง คือปติ อยางยิ่ง คืออยางเหลือลนใหเกิดแลว คือใหเกิดขึ้น
แลวแกเรา.
แตนั้น เมื่อจะแสดงการกอสรางบุญที่ตนไดทําไว จึงกลาวคํามี
อาทิวา พุทฺธสฺมึ โลกนาถมฺหิ ดังนี้. ในคํานั้น เชื่อมความวา เรา
สรางเอง และใหคนอื่นสรางเจดียอันพุงขึ้น คือสูงขึ้น ๑๐๐ ศอก กวาง
๑๕๐ ศอก สูงขึ้นในทองฟาคือในอากาศดุจวิมาน ใหเปนการสรางอยางดี
คือใหเปนการสรางดวยอาการอันดี มีคา แลวกระทํา คือไดกระทําการ
สะสมบุญ ไดแกบุญราศีคือกองบุญ.
บทวา กตฺวาน อคฺฆิย ตตฺถ ความวา ทําเองและใหคนอื่นทําให
มีคาวิจิตร คืองดงาม ดวยถองแถวแหงตาล คือดวยแนวแหงตนตาล
ยังจิตของตนใหเลื่อมใส บูชาพระเจดียชั้นสูงสุด ดวยบทวา เจติย
ปูชยุตฺตม เชือ่ มความวา เราบูชาพระเจดียอันสูงสุด คือที่เขาบรรจุพระธาตุของพระพุทธเจาไว.
เมื่อจะแสดงความใหญมหึมาของพระเจดียนั้น จึงกลาวคําวา
อคฺคิกฺขนฺโธว ดังนี้เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อคฺคิกฺขนฺโธว
เชื่อมความวา พระเจดียนั้นยอมสองแสงดวยรัตนะ ๗ ประการ เหมือน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 543

กองไฟโพลงอยูในอากาศ สวางไสว คือโชติชวงตลอดจตุรทิศ คือทิศ
ทั้งสี่ เหมือนตนพญารังบาน คือมีดอกบาน และเหมือนสายรุงในอากาศ.
บทวา ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา เชื่อมความวา เรายังจิตคือใจให
เลื่อมใส คือทําความโสมนัสในหองบรรจุพระธาตุอันโชติชวงอยูนั้น แลว
ทํากุศลคือบุญเปนอันมาก คือมีประการตาง ๆ ดวยความเลื่อมใสแหงจิต
นั้น ไดระลึกถึงบุญกรรมอยางนี้วา เราไดทําบุญมีประมาณเทานี้ ในหอง
บรรจุพระธาตุ และในพระศาสนา ตายแลวจึงเขาถึง คือเกิดยังไตรทศ
คือภพดาวดึงสเหมือนหลับแลวตื่นขึ้นฉะนั้น.
เมื่อจะประกาศสมบัติของคนที่ไดในเทวโลกที่เกิดขึ้น จึงกลาวคํา
มีอาทิวา สหสฺสยุตฺต ดังนี้. ในคํานั้นมีอธิบายวา เราอยูยังยานอันเทียม
ดวยมา คือรถทิพยอันเทียมดวยมาสินธพพันตัว. เรามีภพ คือมีวิมาน
สูงตระหงาน ๗ ชั้น.
อธิบายวา ในวิมานนั้น ไดมีกูฏาคารพันหลังสําเร็จดวยทองคํา
ทั้งสิ้น. เชือ่ มความวา ดวยเดชของตน คือดวยอานุภาพของตน เรา
ยอมรุงเรือง คือโชติชวง ทําทิศทั้งปวง คือทั้งสิบทิศใหสวางไสวอยู.
ในวิมานที่ปรากฏแกเรานั้น มีหอคอย คือศาลาหนามุขแมหลังอื่น
อยู. ศาลาหนามุขเปนอยางไร ? เชื่อมความวา ในกาลนั้น หอคอยแม
เหลานั้นสําเร็จดวยทับทิม คือสําเร็จดวยแกวมณีแดง โชติชวงไปตลอด
๔ ทิศ ดวยแสงสวาง คือรัศมี.
อธิบายวา เราครอบงําเทวดาทั้งปวง คือเทวดาในเทวโลก ๖ ชั้น
ทั้งสิ้น. หากจะมีผูถามวา เปนผลของอะไร ? ขอตอบวา นี้เปนผล
แหงบุญกรรมที่เราทําไวแลว.
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แตนั้น เมื่อจะแสดงมนุษยสมบัติ จึงกลาวคําวา สฏิกปฺปสหสฺสมฺหิ ดังนี้เปนตน. ในคํานั้น เชื่อมความวา ในที่สุดหกหมื่นกัป
ภายหลังกัปนี้ไป เราเปนพระเจาจักรพรรดินามวา อุพพิทธะ มีมหาสมุทร ๔
เปนขอบเขต คือมีมหาทวีป เปนที่สุด เปนผูชนะ คือชนะขาศึกทั้งปวง
ครอบครองแผนดิน คือครองราชสมบัติ.
บทวา ตเถว ภทฺทเก กปฺเป คือในกัปชื่อวา ภัททกะ เพราะเปน
กัปที่ประดับดวยพระพุทธเจา ๕ พระองค. เชื่อมความในตอนนี้วา เราได
เปนพระเจาจักรพรรดิผูเปนใหญ เปนประธานในทวีปทั้งสี่ ๓๐ ครั้ง คือ
๓๐ ชาติ สมบูรณ คือพรั่งพรอมดวยรัตนะ ๗ ประการ มีจักรรัตนะ
เปนตน ยินดีในกรรมของตน คือยินดี ไดแก ยึดแนนอยูในกรรมของ
ตน ไดแก ทศพิธราชธรรม.
เมื่อจะแสดงสมบัติที่เสวยในคราวที่ตนเปนพระเจาจักรพรรดิ จึง
กลาวคําวา ตตฺถาป ภวน มยฺห ดังนี้เปนตน. ในคํานั้น เชื่อมความวา
ในความเปนพระเจาจักรพรรดินั้น ภพของเรา คือปราสาทของเรา สูง
ขึ้นเหมือนสายรุงกินน้ํา คือสูงขึ้นไปโดยชนิดเปนชั้น ๗ ชัน้ เปนตน
เหมือนสายฟา ตั้งสวางจาอยูในอากาศ วาโดยสวนยาว และสวนสูง
๒๔ โยชน วาโดยสวนกวาง ๑๒ โยชน.
อธิบายวา ไดมีนครชื่อวารัมมณะ เพราะเปนที่ติดใจของชน
ทั้งปวง. ทานแสดงวา นครที่สมบูรณดวยกําแพงและเสาระเนียดมั่นคง
สูงประมาณ ๑๒ หรือ ๓๐ ศอก.
ตทฑฺฒก ตัดบทเปน ตโต อฑฺฒก อธิบายวา ประมาณ ๒๕๐
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โยชน. บทวา ปกฺขิตตา ปณฺณวีสตี ความวา จัดรานขายของ ๒๐ ราน
คือเขตกําหนดถนนคิด ๆ กัน. บทวา พฺรหมฺกุลสมฺถูฌต แปลวา
เกิดในตระกูลพราหมณ. คําที่เหลือ เขาใจไดงายทั้งนั้น เพราะมีนัยดัง
กลาวแลว ฉะนี้แล.
จบพรรณนามหากัสสปเถราปทาน
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อนุรุทธเถราปทานที่ ๖ (๔)

วาดวยผลแหงการถวายประทีป
[๖] เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา สุเมธเชษฐบุรษุ
ของโลก เปนนระผูองอาจ ผูนายกของโลก เสด็จออกเรน
อยู.
จึงไดเขาไปเฝาพระสุเมธสัมพุทธเจาผูนายกของโลก แลว
ไดประคองอัญชลีทูลออนวอนพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดวา
ขาแตพระมหาวีรเจา ผูเชษฐบุรษุ ของโลก เปนนระผู
องอาจ ขอจงทรงอนุเคราะหเถิด ขาพระองคขอถวายประทีป
แกพระองคผูเขาฌานอยูที่ควงไม.
พระสยัมภูผูเปนนักปราชญ ผูประเสริฐพระองคนั้น ทรง
รับคําแลว เราจึงหอยไวที่ตนไมประกอบยนต ในกาลนั้น.
ไดถวายไสตะเกียงพันหนึ่ง แกพระพุทธเจาผูเผาพันธุ
ของโลก ประทีปโพลงอยูตลอด ๗ วันแลว ดับไปเอง.
ดวยจิตอันเลื่อมใสนั้น และดวยการตั้งเจตนาไว เราละ
กายมนุษยแลวไดเขาถึงวิมาน.
เมื่อเราเขาถึงความเปนเทวดา วิมานอันกุศลบุญนิรมิตไว
ดีแลว ยอมรุงโรจนโดยรอบ นี้เปนผลแหงการถวายประทีป.
เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๒๘ ครัง้ เวลานัน้ เรามอง
เห็นไดตลอดโยชนหนึ่งโดยรอบ ทั้งกลางวันและกลางคืน.
ในกาลนั้น เรายอมไพโรจนไปทั่วโยชนหนึ่งโดยรอบ
ยอมครอบงําเทวดาทั้งปวงได นี้เปนผลแหงการถวายประทีป.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 547

เราไดเปนจอมเทวดา ครองราชสมบัติอยูในเทวโลก ๓๐
กัป ใคร ๆ ดูหมิ่นเราไมได นี้เปนผลแหงการถวายประทีป.
เราไดบรรลุทิพยจักษุในพระพุทธศาสนา ยอมมองเห็น
ตลอดพันโลกดวยญาณ นี้เปนผลแหงการถวายประทีป.
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา สุเมธ เสด็จอุบัติใน
สามหมื่นกัปแตกัปนี้ เรามีจติ ผองใส ไดถวายประทีปแก
พระองค.
คุณวิเศษเหลานี้ คือปฏิสมั ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ
อภิญญา ๖ เราทําใหแจงแลว คําสอนของพระพุทธเจาเรา
ทําเสร็จแลว ฉะนี้แล.
ทราบวา ทานพระอนุรุทธเถระ ไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบอนุรุทธเถราปทาน
๔. พรรณนาอนุรทุ ธเถราปทาน
คํามีอาทิวา สุเมธ ภควนฺตาห ดังนี้ เปนอปทานของทานพระอนุรุทธเถระ.
แม ทานพระอนุรุทธเถระ นี้ ก็ไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาแตปางกอนทั้งหลาย กอสรางบุญทั้งหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา
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ปทุมุตตระ บังเกิดในตระกูลพราหมณ อันสมบูรณดวยทรัพยสมบัติ. พอ
เจริญวัยแลว วันหนึ่ง ไปวิหารฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา เห็น
พระภิกษุรูปหนึ่ง พระศาสดาทรงตั้งไวในตําแหนงเลิศแหงภิกษุทั้งหลาย
ผูมีจักษุทิพย แมตนเองก็ปรารถนาตําแหนงนั้น จึงยังมหาทานใหเปนไป
๗ วัน แดพระผูมีพระภาคเจาซึ่งมีภิกษุบริวารแสนหนึ่ง ในวันที่ ๗ ได
ถวายผาชั้นสูงสุดแดพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ แลวไดทําความ
ปรารถนาไว. ฝายพระศาสดา ก็ไดทรงเห็นความสําเร็จของเขาโดยไมมี
อันตราย จึงทรงพยากรณวา จักเปนผูเลิศแหงผูมีทิพยจักษุทั้งหลาย ใน
ศาสนาของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจา ในอนาคตกาล. แมเขาก็กระทํา
บุญทั้งหลายในพระศาสนานั้น เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว ไดทําการ
บูชาดวยประทีปอันโอฬารที่สถูปทองขนาด ๗ โยชน ดวยประทีปตนและ
ประทีปกระเบื้องกับถาดสําริดเปนอันมาก ดวยอธิษฐานวา จงเปนอุปนิสัยแกทิพยจักษุญาณ เขากระทําบุญทั้งหลายอยูตลอดชีวิต ดวยประการ
อยางนี้ ทองเที่ยวอยูในเทวดาและมนุษย ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวากัสสป บรรลุความเปนผูรูเดียงสาในเรือนของกุฎมพี ณ นคร
พาราณสี เมื่อพระศาสดาปรินิพพาน เมื่อสถูปทองขนาด ๑ โยชนสําเร็จ
แลว
จึงเอาถาดสําริดจํานวนมากมาบรรจุใหเต็มดวยเนยใสอันใสแจว
และใหวางกอนน้ําออยงบกอนหนึ่ง ๆ ไวตรงกลาง ใหขอบปากกับขอบ
ปากจรดกัน แลวใหตั้งลอมพระเจดีย. ใหเอาถาดสําริดที่คนถือบรรจุดวย
เนยใสอันใสแจวใหเต็ม จุดไฟพันไสแลววางไวบนศีรษะ เดินเวียนพระเจดียอยูตลอดคืน.
ในอัตภาพแมนั้น ก็กระทํากุศลอยางนั้นจนตลอดชีวิต แลวบังเกิด
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ในเทวโลก ดํารงอยูในเทวโลกนั้นตลอดชั่วอายุ จุติจากเทวโลกนั้น
เมื่อพระพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติ ไดบั้งเกิดในตระกูลเข็ญใจ ในนครพาราณสีนั่นแหละ. เขาไดมีชื่อวา อันนภาระ. นายอันนภาระนั้นกระทํา
การงานเลี้ยงชีวิตอยูในเรือนของเศรษฐีชื่อวา สุมนะ. วันหนึ่ง เขาเห็น
พระปจเจกพุทธเจานานวา อุปริฏฐะ ออกจากนิโรธสมาบัติ เหาะมาจาก
ภูเขาคันธมาทน ลงที่ประตูเมืองพาราณสี หมจีวรแลวบิณฑบาตในนคร
มีใจเลื่อมใส จึงรับบาตรแลวใสภัตอันเปนสวนแบงที่เขาเก็บไวเพื่อประโยชนแกตน เริ่มประสงคจะถวายแกพระปจเจกพุทธเจา. ฝายภรรยาของ
เขาก็ใสภัตอันเปนสวนแบงของตนลงในบาตรนั้นเหมือนกัน เขาจึงนํา
บาตรนั้นไปวางไวในมือของพระปจเจกพุทธเจา. พระปจเจกพุทธเจารับ
บาตรนั้น กระทําอนุโมทนาแลวหลีกไป.
วันนั้น เทวดาผูสิงอยูที่ฉัตรของสุมนเศรษฐี อนุโมทนาดวยเสียง
อันดังวา โอ! ทาน เปนทานอยางยิ่ง อันนายอันนภาระประดิษฐานไว
ดีแลวในพระอุปริฏฐะ. สุมนเศรษฐีไดฟงดังนั้นคิดวา ทานนี้เทานั้นอัน
เทวดาอนุโมทนาอยางนี้ ยอมเปนอุดมทาน จึงขอสวนบุญในทานนั้น.
ฝายนายอันนภาระ ก็ไดใหสวนบุญแกสุมนเศรษฐีนั้น ดวยเหตุนั้น สุมนเศรษฐีจึงมีใจเลื่อมใสใหทรัพยเขาพันหนึ่ง แลวกลาววา จําเดิมแตนี้ไป
กิจดวยการทําการงานดวยมือของตน ยอมไมมีแกทาน ทานจงกระทํา
เรือนใหเหมาะสมแลวอยูประจําเถิด.
เพราะเหตุที่บิณฑบาต อันบุคคลถวายแกพระปจเจกพุทธเจาผูออก
จากนิโรธสมาบัติ ยอมมีวิบากอันโอฬารในวันนั้นนั่นเอง เพราะฉะนั้น
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สุมนเศรษฐีเมื่อจะไปเฝาพระราชา ไดพาเอานายอันนภาระนั้นไปดวย.
ฝายพระราชา ทอดพระเนตรดูนายอันนภาระนั้นโดยเอื้อเฟอ. เศรษฐี
กราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา นายอันนภาระนี้ เปนผูควรจะทอดพระเนตรดูทีเดียว แลวกราบทูลกรรมทีน่ ายอันนภาระทําในคราวนั้น และ
ความที่แมตนก็ไดใหทรัพยพันหนึ่งแกเขา. พระราชาไดทรงสดับดังนั้น
ทรงยินดีแกเขา ไดประทานทรัพยพันหนึ่ง แลวทรงสั่งสถานที่สรางเรือน
แกเขาวา เธอจงสรางเรือนอยูในที่โนน. เมื่อนายอันนภาระนั้นใหชําระ
สถานที่นั้นอยู หมอขุมทรัพยใหญ ๆ หลายหมอผุดขึ้นแลว. เขาเห็น
ดังนั้นจึงกราบทูลแดพระราชา. พระราชารับสั่งใหขนทรัพยทั้งหมดขึ้นมา
ทรงเห็นเขาทําเปนกองไว จึงตรัสถามวา ทรัพยมีประมาณเทานี้ มีใน
เรือนของใครในนครนี้บา ง. ประชาชนพากันกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ
ในเรือนของใครไมมี พระเจาขา. พระราชาตรัสวา ถาอยางนั้น นาย
อันนภาระนี้ จงเปนเศรษฐีชื่อวา อันนภารเศรษฐี ในนครนี้ แลวทรง
ใหยกฉัตรเศรษฐีแกเขาในวันนั้นเอง.
เขาเปนเศรษฐีแลวกระทํากรรมอันงามอยูชั่วอายุ แลวบังเกิดใน
เทวโลกทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยตลอดกาลนาน ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้น จึงถือปฏิสนธิในวังของพระเจาสุกโกทนศากยะในนครกบิลพัสดุ. พระญาติทั้งหลายไดขนานนามแกเขา
ผูเกิดแลววา อนุรุทธะ เจาอนุรุทธะนั้นเปนพระกนิษฐภาดาของพระเจา
มหานามศากยะ เปนโอรสของพระเจาอาแหงพระผูมีพระภาคเจา เปนผู
ละเอียดออนอยางยิ่ง เปนผูมีปญญามาก. ก็พระกระยาหารของพระองค
เกิดขึ้นเฉพาะในถาดทองเทานั้น.
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ครั้นอยูมาวันหนึ่ง พระมารดาของพระองคทรงดําริวา บุตรของ
เรายอมไมรูบทวา " ไมมี " เราจักใหเขารู จึงเอาถาดทองใบหนึ่งปด
ถาดทองเปลา ๆ ใบหนึ่ง แลวสงไปใหแกเธอ, ในระหวางทาง เทวดา
ทั้งหลายทําถาดทองนั้นใหเต็มดวยขนมทิพย. เจาอนุรุทธะนั้นมีบุญมาก
อยางนี้ อันเหลาหญิงฟอนรําผูประดับประดาแวดลอม เสวยสมบัติใหญ
อยูในปราสาท ๓ หลังอันเหมาะแกฤดูทั้ง ๓ ประดุจเทวดา.
พระโพธิสัตวแมของเราทั้งหลายจุติจากดุสิตบุรีในสมัยนั้น บังเกิด
ในพระครรภของพระอัครมเหสีของพระเจาสุทโธทนมหาราช ทรงถึง
ความเจริญวัยโดยลําดับ ประทับอยูท ามกลางเรือน ๒๙ พรรษา แลวเสด็จ
ออกมหาภิเนษกรมณ ทรงแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณโดยลําดับ ทรง
ยับยั้งอยูที่โพธิมัณฑสถาน ๗ สัปดาห แลวทรงประกาศพระธรรมจักรที่
ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมื่อจะทรงกระทําการอนุเคราะหชาวโลก จึงเสด็จ
ไปยังนครราชคฤห ประทับอยูในพระเวฬุวัน. ในกาลนั้น พระเจาสุทโธทนมหาราช ทรงสงอํามาตย ๑๐ คน มีบริวารคนละพันไปดวย
พระดํารัสวา ไดยินวา บุตรของเราถึงนครราชคฤหโดยลําดับแลว นี่แนะ
นาย ทานทั้งหลายจงไปนําบุตรของเรามา. อํามาตยเหลานั้นทั้งหมด
พากันบรรพชาดวยเอหิภิกขุบรรพชา. บรรดาอํามาตยเหลานั้น พระผูม-ี
พระภาคเจาอันพระอุทายีเถระทูลอาราธนาขอใหเสด็จจาริกไป ทรงแวดลอมดวยพระขีณาสพสองหมื่น เสด็จออกจากนครราชคฤหถึงกบิลพัสดุบุรี
แลวทรงแสดงปาฏิหาริยมิใชนอยในสมาคมพระญาติ แลวตรัสธรรมเทศนาอันวิจิตรงดงามดวยปาฏิหาริย ยังมหาชนใหดื่มน้ําอมฤตแลว ในวันที่สอง ทรงถือบาตรและจีวรประทับยืนที่ประตูพระนคร ทรงพระ-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 552

รําพึงวา พระพุทธเจาทุกพระองคเสด็จมาถึงนครของตระกูลแลว ทรง
ประพฤติอยางไรหนอ ทรงทราบวา ประพฤติเที่ยวบิณฑบาตไปตาม
ลําดับตรอก จึงเสด็จเที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอก. พระราชาทรง
ทราบวา พระโอรสของพระองคเที่ยวบิณฑบาตจึงรีบดวนเสด็จมา ไดทรง
สดับธรรมในระหวางถนน จึงนิมนตใหเสด็จเขาในนิเวศนของพระองค
ไดทรงกระทําสักการะสัมมานะใหญหลวง. พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํา
การอนุเคราะหพระญาติอันจะพึงทรงกระทําในที่นั้น แลวทรงใหราหุลกุมารบรรพชา ไมนานนัก พระองคเสด็จเที่ยวจาริกจากนครกบิลพัสดุ
ไปในมัลลรัฐ เสด็จถึงอนุปยอัมพวัน.
สมัยนัน้ พระเจาสุทโธทนมหาราชรับสั่งใหประชุมหมูเจาศากยะแลว
ตรัสวา ถาบุตรของเราจักครองเรือนแลว จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
สมบูรณดวยรัตนะ ๗ มีหมูกษัตริยเปนบริวาร, ราหุลกุมารแมเปนหลาน
ของเรา ก็จักไดเที่ยวหอมลอมบุตรของเราพรอมกับหมูกษัตริย แมทาน
ทั้งหลายก็ยอมรูเรื่องราวอันนี้ ก็บัดนี้ บุตรของเราเปนพระพุทธเจาแลว
กษัตริยทั้งหลายเทานั้นจงเปนบริวารของบุตรของเรา ทานทั้งหลายจงให
ทารกคนหนึ่ง ๆ จากตระกูลหนึ่ง ๆ. เมื่อพระเจาสุทโธทนมหาราชตรัส
อยางนี้แลว ขัตติยกุมารแปดหมื่นสองพันองค พากันบวชพรอมกัน.
สมัยนัน้ เจามหานามศากยะ ทรงเปนเจาทรัพย ทาวเธอจึงเสด็จ
เขาไปหาเจาอนุรุทธศากยะผูเปนพระกนิษฐาของพระองค แลวไดตรัส
คํานี้วา พออนุรุทธะ บัดนี้ ศากยกุมารผูมีชื่อเสียงปรากฏพากันบวชตาม
พระผูมีพระภาคเจาผูทรงผนวชแลว ก็ใคร ๆ จากตระกูลของพวกเรา ผู
จะออกจากเรือนบวชเปนผูไมมีเหยาเรือน ยอมไมมี ถาอยางนั้น เธอจง
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บวช หรือพี่จักบวช. เจาอนุรุทธะไดฟงดังนั้น ไมยินดีในการครองเรือน
มีตนเปนที่ ๗ ออกจากเรือนเปนผูไมมีเหยาเรือน. ลําดับแหงการบรรพชา
ของเจาอนุรุทธะนั้น มาแลวในสังฆเภทกขันธกะนั่นแล. ก็บรรดาเจาศากยะ
เหลานั้นผูไปยังอนุปยอัมพวันแลวบวชอยางนั้น พระภัททิยเถระบรรลุ
พระอรหัตในภายในพรรษานั้นนั่นเอง. พระอนุรุทธเถระทําทิพยจักษุให
บังเกิด พระเทวทัตทําสมาบัติ ๘ ใหบังเกิด พระอานนทเถระตั้งอยูใน
พระโสดาปตติผล พระภคุเถระ และพระกิมพิลเถระ บรรลุพระอรหัตใน
ภายหลัง. อภินิหารแหงความปรารถนาในชาติกอน ของพระเถระแม
ทั้งหมดนั้น จักมีแจงในอาคตสถานของตน ๆ. พระอนุรทุ ธเถระนี้
เรียนพระกรรมฐานในสํานักของพระธรรมเสนาบดี แลวไปยังปาจีนวังสทายวัน ในเจติยรัฐ บําเพ็ญสมณธรรมอยู ตรึกมหาปุริสวิตกได ๗
ขอ ลําบากในมหาปุริสวิตกขอที่ ๘. พระศาสดาทรงทราบวา พระอนุรุทธะลําบากในมหาปุริสวิตกขอที่ ๘ จึงทรงดําริวา เราจักทําความดําริ
ของอนุรุทธะใหบริบูรณ จึงเสด็จไปในที่นั้น ประทับนั่งบนบวรพุทธอาสนที่เขาลาดไว ตรัสอริยวังสปฏิปทาอันประดับดวยการอบรมสันโดษใน
ปจจัย ๔ เปนที่มายินดี ทรงทํามหาปุริสวิตกขอที่ ๘ ใหบริบรู ณ แลว
เหาะขึ้นสูอากาศเสด็จไปเฉพาะเภสกลาวันนั่นแล.
พระเถระ พอเมื่อพระศาสดาเสด็จไปแลวเทานั้น ไดเปนพระมหา
ขีณาสพมีวิชชา ๓ คิดวา พระศาสดาทรงทราบใจของเรา จึงไดเสด็จมา
ประทานมหาปุริสวิตกขอที่ ๘ ใหบริบูรณ ก็มโนรถของเรานั้นถึงที่สุดแลว
ไดปรารภพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา และปฏิเวธธรรมของตน
จึงไดกลาวอุทานคาถาเหลานี้วา
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พระศาสดาผูยอดเยี่ยมในโลก ทรงรูค วามดําริของเรา
ไดเสด็จเขาไปหาดวยพระฤทธิ์ทางกายอันสําเร็จดวยใจ เรา
ไดมีความดําริในกาลใด ในกาลนั้น ไดทรงแสดงใหยิ่งกวา
นั้น. พระพุทธเจาผูยินดีในธรรมอันไมมีความเนิ่นชา ได
ทรงแสดงธรรมอันไมมีความเนิน่ ชา เรารูทั่วถึงธรรมของ
พระองค ยินดีในพระศาสนาอยู วิชชา ๓ เราบรรลุแลว
คําสอนของพระพุทธเจาเราทําเสร็จแลว.
ครั้นในกาลตอมา พระศาสดาประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร
ทรงตั้งพระอนุรุทธเถระนัน้ ไวในตําแหนงอันเลิศกวา อนุรทุ ธะเปนเลิศ
แหงภิกษุทั้งหลายผูมีจักษุทิพย.
พระอนุรุทธเถระนัน้ ครั้นไดตําแหนงเลิศแหงภิกษุผูมีจักษุทิพย
จากสํานักของพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้แลว ระลึกถึงบุรพกรรมของตน
เมื่อจะประกาศอปทานแหงความประพฤติกอน ดวยอํานาจความโสมนัส
จึงกลาวคํามีอาทิวา สุเมธ ภควนฺตาห ดังนี้. ในคํานั่น เชื่อมความวา
เมธาดีกลาวคือปญญาในการใหเขาไปคอยปฏิบัติ ปญญาในมรรคผล
ปญญาในวิปสสนา และปฏิสัมภิทาเปนตน มีอยูแกพระผูมีพระภาคเจาใด
พระผูมีพระภาคเจานั้น ชื่อวาสุเมธะผูมีปญญาดี, เราไดเห็นพระสุเมธะ
นั้นชื่อวาพระผูมีพระภาคเจา เพราะทรงถึงพรอมดวยภาคยะคือบุญ ผู
เจริญที่สุด คือประเสริฐสุด ไดแกเปนประธานของโลก คือทรงออกจาก
สงสารกอน ผูองอาจคือไปเบื้องหนาแหงนรชนทั้งหลาย ผูหลีกออก
คือเปนผูสงัด ไดแกผูปราศจากความยินดีในการคลุกคลีดวยหมูคณะอยู.
ความวา เขาไปใกลพระผูมีพระภาคเจาผูชื่อวา สัมพุทธะ เพราะตรัสรูธรรม
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ทั้งปวงดวยพระองคเอง. บทวา อฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน ความวา ประนม
นิ้วทั้ง ๑๐ ไวเหนือศีรษะ. คําที่เหลือมีเนื้อความงายทั้งนั้น.
บทวา ทิวา รตฺติฺจ ปสฺสามิ ความวา ในกาลนั้น คือในกาล
เกิดขึ้นในเทวโลกและมนุษยโลก เรายอมมองเห็นไดโยชนหนึ่งโดยรอบ
ดวยมังสจักษุ.
บทวา สหสฺสโลก าเณน ความวา เราแลเห็นตลอดพันจักรวาล
ดวยปญญาจักษุ. บทวา สตฺถุ สาสเน ไดแก ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาโคดม ณ บัดนี.้ นี้เปนผลแหงการถวายประทีป คือ
บูชาดวยประทีป อธิบายวา ดวยผลนี้ เราจึงบรรลุ คือไดทําทิพยจักษุ
ใหเกิดขึ้น.
จบพรรณนาอนุรุทธเถราปทาน
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ปุณณมันตานีปุตตเถราปทานที่ ๗ (๕)

วาดวยผลแหงการแสดงธรรม
[๗] เราเปนพราหมณผูสอน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท พวก
ศิษยหอมลอม ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาเปนบุคคล
ชั้นสูงสุด.
พระมหามุนีพระนามวาปทุมุตตระ ผูรูแจงโลก ทรงรับ
เครือ่ งบูชาแลว ทรงประกาศกรรมของเราโดยยอ.
เราไดฟงธรรมนั้นแลวถวายอภิวาทพระศาสดา ประคอง
อัญชลี แลวมุงหนาไปทางทิศทักษิณหลีกไป.
เราไดฟงมาโดยยอ แลวแสดงไดโดยพิสดาร ศิษย
ทั้งหมดดีใจฟงเรากลาวอยู.
บรรเทาทิฏฐิของตนไดแลว ยังจิตใหเลื่อมใสในพระพุทธเจา เหมือนเราแมฟงโดยยอ ก็แสดงไดโดยพิสดาร
ฉะนั้น.
เราเปนผูฉลาดในนัยแหงพระอภิธรรม เปนผูฉลาดดวย
ความหมดจดในกถาวัตถุ ยังปวงชนใหรูแจงแลว เปนผูไมมี
อาสวะอยู.
ในกัปที่ ๕๐๐ แตภัทรกัปนี้ มีพระเจาจักรพรรดิ ๔ พระองค ผูปรากฏดวยดี ทรงสมบูรณดวยรัตนะ ๗ ประการ เปน
ใหญในทวีปทั้ง ๔.
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คุณวิเศษเหลานี้ คือปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ
อภิญญา ๖ เราทําใหแจงแลว คําสอนของพระพุทธเจาเราทํา
เสร็จแลว ฉะนี้แล.
ทราบวา ทานพระปุณณมันตานีบุตรเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบปุณณมันตานีปุตตเถราปทาน
๕. พรรณนาปุณณมันตานีปุตตเถราปทาน
คํามีอาทิวา อชฺฌายโก มนฺตธโร ดังนี้ เปนอปทานของทาน
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ.
แมพระเถระนี้ ก็ไดทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาแตปางกอน
ทั้งหลาย กอสรางบุญทั้งหลายอันเปนอุปนิสัยแกวิวัฏฏะคือพระนิพพานใน
ภพนั้น ๆ บังเกิดในตระกูลพราหมณมหาศาล ในนครหังสวดี กอนหนา
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระเสด็จอุบัติขึ้น แลวถึงความเปนผูรู
เดียงสาขึ้นโดยลําดับ ในกาลตอมา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระเสด็จ
อุบัติขึ้นแลว ทรงแสดงธรรมแกเหลาสัตวผูควรแกการตรัสรู จึงไปยัง
พระวิหารพรอมกับมหาชน โดยนัยดังกลาวแลวในหนหลัง นั่งอยูทาย
บริษัทแลวฟงธรรมอยู เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนง
เลิศแหงภิกษุทั้งหลายผูเปนธรรมกถึก จึงคิดวา แมเราก็ควรเปนผูเห็น
ปานนี้ในอนาคต. ในเวลาจบเทศนา เมื่อบริษัทลุกขึ้นแลว จึงเขาไป
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เฝาพระศาสดา ทูลนิมนตแลวกระทํามหาสักการะ โดยนัยดังกลาวแลว
ในหนหลัง แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ดวยการกระทําอันยิ่งนี้ ขาพระองคมิไดปรารถนาสมบัติอยางอื่น
ก็ภิกษุนั้น พระองคทรงตั้งไวในตําแหนงอันเลิศแหงภิกษุทั้งหลายผูเปน
ธรรมกถึก ในที่สุดของวันที่ ๗ ฉันใด แมขาพระองคก็ฉันนั้น พึงเปน
ผูเลิศแหงภิกษุทั้งหลายผูเปนธรรมกถึก ในศาสนาของพระพุทธเจาพระองคหนึ่งในอนาคตกาลดังนี้ ไดทําความปรารถนาแลว. พระศาสดาทรง
ตรวจดูอนาคต ทรงเห็นวาความปรารถนาของเขาจะสําเร็จ จึงทรง
พยากรณวา ในอนาคตกาล ในที่สุดแสนกัป พระพุทธเจาพระนามวาโคดม
จักอุบัติขึ้น เธอบวชในศาสนาของพระโคดมพุทธเจานั้น จักเปนผูเลิศ
แหงภิกษุทั้งหลายผูเปนพระธรรมกถึก.
เขากระทํากรรมอันงามตลอดชั่วอายุ จุติจากอัตภาพนั้น เก็บรวม
บุญสมภารอยูแสนกัป ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ในกาล
แหงพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย ไดบังเกิดเปนหลานของพระอัญญาโกณฑัญญเถระ ในตระกูลพราหมณมหาศาล ในบานพราหมณ
ชื่อวาโทณวัตถุ ไมไกลนครกบิลพัสดุ ญาติทั้งหลายไดตั้งชื่อเขาวา ปุณณะ
นายปุณณะนั้น เมื่อพระศาสดาบรรลุพระอภิสัมโพธิญาณแลว ทรง
ประกาศพระธรรมจักรอันบวร เสด็จเขาไปอาศัยนครราชคฤหประทับอยู
โดยลําดับ จึงบวชในสํานักของพระอัญญาโกณฑัญญะ ไดอุปสมบทแลว
ประกอบเนือง ๆ ซึ่งความเพียร ทํากิจแหงบรรพชิตทั้งปวงใหถึงที่สุดแลว
มายังสํานักของพระศาสดากับพระเถระผูเปนลุง ดวยหวังใจวา จักไปเฝา
พระศาสดา ลาชาอยูใกล ๆ นครกบิลพัสดุ กระทํากรรมอยูในโยนิโส-
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มนสิการไมนานนัก ยังวิปสสนาใหขวนขวายแลวไดบรรลุพระอรหัต.
ก็พระปุณณเถระนั้น ไดมีกุลบุตร ๕๐๐ คนบวชอยูในสํานัก. พระเถระกลาวสอนกุลบุตรเหลานั้นดวยกถาวัตถุ ๑๐ ประการ. แมกุลบุตร
เหลานั้นทั้งหมดก็กลาวสอนดวยกถาวัตถุ ๑๐ และตั้งอยูในโอวาทของ
พระปุณณเถระนั้นไดบรรลุพระอรหัต ครั้นรูวากิจแหงบรรพชิตของตน
ถึงที่สุดแลว จึงเขาไปหาพระอุปชฌายแลวกลาววา ขาแตทานผูเจริญ
พวกกระผมถึงที่สุดแหงกิจบรรพชิตแลว และเปนผูมีปกติไดกถาวัตถุ ๑๐
บัดนี้เปนสมัยเพื่อจะเขาเฝาพระทศพลแหงพวกกระผม. พระเถระไดฟง
คําของภิกษุเหลานั้นแลว จึงคิดวา พระศาสดายอมทรงทราบวาเราเปนผู
ไดกถาวัตถุ ๑๐ เราเมื่อแสดงธรรมก็ไมทิ้งกถาวัตถุ ๑๐ นั้นแสดง ก็เมื่อ
เราไป ภิกษุเหลานั้นทั้งหมดจักแวดลอมเราไป เมื่อเปนอยางนั้น เราไม
ควรจะไปเฝาพระทศพลพรอมกับคณะ ภิกษุเหลานี้จงไปเฝาพระทศพล
กอน. ลําดับนั้น พระเถระจึงกลาวกะภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา อาวุโส
ทั้งหลาย พวกเธอจงไปเฝาพระทศพลกอน จงถวายบังคมพระบาทของ
พระตถาคต ตามคําของเรา, แมเราก็จักไปตามทางที่พวกทานไป. พระเถระแมเหลานั้น ทั้งหมดอยูในรัฐอันเปนชาติภูมิของพระทศพล ทั้งหมด
เปนพระขีณาสพ ทั้งหมดไดกถาวัตถุ ๑๐ ไมตัดทิ้งโอวาทของพระอุปชฌาย ไหวพระเถระแลวเที่ยวจาริกไปโดยลําดับ ลวงหนทางไปได
๖๐ โยชน แลวไปยังพระเวฬุวันวิหาร ในเมืองราชคฤห ถวายบังคม
พระบาทของพระทศพล แลวนั่ง ณ สวนสุดขางหนึ่ง. ก็การปราศรัยกับ
อาคันตุกภิกษุทั้งหลายนี้ พระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายทรงประพฤติสืบกัน
มา เพราะเหตุนั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึงทรงทําปฏิสันถารอันไพเราะกับ
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ภิกษุเหลานั้น โดยนัยมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอสบายดีหรือ
ดังนี้ แลวตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอมาจากไหน เมื่อภิกษุ
เหลานั้นกราบทูลอีกวา มาจากชาติภูมิ พระเจาขา จึงตรัสถึงภิกษุ
ผูไดกถาวัตถุ ๑๐ วา ภิกษุทั้งหลาย ใครหนออันเหลาภิกษุเพื่อน
พรหมจารีชาวชาติภูมิ ในแควนชาติภูมิยกยองอยางนี้วา เปนผูมักนอย
ดวยตนเอง และกลาวถอยคําชักนําในความมักนอยแกภิกษุทั้งหลาย. แม
ภิกษุเหลานั้นก็กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานผูมีอายุชื่อวา
ปุณณะ บุตรของนางมันตานี พระเจาขา.
ทานพระสารีบุตรไดฟงถอยคําของภิกษุเหลานั้น ไดมีความประสงค
เพื่อจะไดเห็นพระเถระ. ลําดับนั้น พระศาสดาไดเสด็จจากเมืองราชคฤห
ไปยังเมืองสาวัตถี. แมพระปุณเถระก็ไดฟงวา พระทศพลเสด็จไปใน
เมืองสาวัตถีนั้น จึงไปดวยหวังวา จักเฝาพระศาสดา มาทันพระตถาคต
ในภายในพระคันธกุฎีนั่นเอง. พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกพระเถระ.
พระเถระฟงธรรมแลว ถวายบังคมพระทศพล เพือ่ ตองการจะหลีกเรนจึง
ไปยังอันธวัน นั่งพักกลางวันอยูที่โคนไมแหงหนึ่ง. ฝายพระสารีบุตร
เถระไดทราบการมาของทาน จึงตรวจดูหัวขอธรรมแลวไป กําหนดโอกาส
แลวเขาไปหาพระเถระผูนั่งอยู ณ โคนไมนั้น ปราศรัยกับพระเถระแลว
จึงถามลําดับแหงวิสุทธินั้น . ฝายพระเถระนั้นก็พยากรณปญหาที่ถามแลว ๆ
แกพระสารีบุตรเถระ ทําจิตใหยินดียิ่งดวยการเปรียบดวยรถ ๗ ผลัด.
พระเถระทั้งสองนั้นตางอนุโมทนาสุภาษิตของกันและกัน.
ครั้นในกาลตอมา พระศาสดาประทับนั่งอยูในทามกลางภิกษุสงฆ
ทรงตั้งพระเถระนั้นไวในตําแหนงเอตทัคคะวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุณณะ
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นี้ เปนเลิศแหงภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผูเปนพระธรรมกถึก. พระเถระ
นั้นระลึกถึงกรรมในกอนของตน เมื่อจะประกาศอปทานแหงความพระพฤติ
ในชาติกอนดวยความโสมนัส จึงกลาวคํามีอาทิวา อชฺฌายโก ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อชฺฌายโก ไดแก บอก คือสอน
พวกพราหมณมิใชนอย. บทวา มนฺตธโร แปลวา ผูทรงจํามนต ทาน
กลาวอธิบายวา ทรงจําพระเวทที่ ๔ กลาวคือคัมภีรพระเวท ดวยอํานาจ
การทอง การฟง และการให. บทวา ติณฺณ เวทาน ความวา ผูถึง
ฝง คือที่สุดในคัมภีรพระเวททั้ง ๓ อันไดนามวาผูมีเวท เพราะเปนผู
ทรงจําเวททั้ง ๓ คืออิรพุ เวท ยชุรเวท และสามเวท ดวยญาณความรู.
บทวา ปุรกฺขโตมฺหิ สิสเฺ สหิ ความวา เราเปนผูอันเหลาศิษยผูเปน
บริวารประจําของเราหอมลอมอยู. บทวา อุปคจฺฉึ นรุตฺตม ความวา
เราเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ผูส ูงสุดแหงนรชน อธิบายวา เขาไป
ใกลๆ. คําทีเ่ หลือเขาใจไดงายทั้งนั้น.
บทวา อภิธมฺมนยฺูห ความวา ในกาลนั้น คือในกาลของ
พระพุทธเจาพระองคนั้น เราเปนผูฉลาดในอภิธรรมนัย. บทวา กถาวตฺถุวิสุทฺธิยา ไดแก เปนผูฉลาดดวยความหมดจดในกถาวัตถุปกรณ อีก
อยางหนึ่ง ความวา เปนผูฉลาดในกถาวัตถุ ๑๐ มีกถาวาดวยความมักนอยและสันโดษเปนตน. เราใหชนผูสํารวมอินทรีย คือบัณฑิตทั้งปวง
รูแจง คือตรัสรูดวยความหมดจดในกถาวัตถุนั้น เปนผูไมมีอาสวะ คือ
ไมมีกิเลสอยู ไดแก สําเร็จการอยู.
บทวา อิโต ปฺจสเต กปฺเป ความวา ใน ๕๐๐ กัปแตกัป
ชื่อภัทรกัป เพราะประดับดวยพระพุทธเจา ๕ พระองค ไดมีพระเจา
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จักรพรรดิ ๔ พระองคผูประกาศดี คือผูปรากฏดวยดี ทรงสมบูรณดวย
รัตนะ ๗ มีจกั รรัตนะเปนตน ทรงเปนใหญ คือเปนประธานในทวีป
ทั้ง ๔ มีชมพูทวีปเปนตน. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลว ฉะนี้แล.
จบพรรณนาปุณณมันตานีปุตตเถราปทาน
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อุปาลีเถราปทานที่ ๘ (๖)

วาดวยผลแหงการสรางสังฆาราม
[๘] ในพระนครหังสวดี มีพราหมณชื่อวา สุชาต สัง่ สมทรัพย
ไวประมาณ ๘๐ โกฏิ มีทรัพยและขาวเปลือกมากมาย.
เปนผูสอน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท ถึงที่สุดในคัมภีร
ทํานายลักษณะ คัมภีรอิติหาสะ และคัมภีรพราหมณ.
ในกาลนั้นปริพาชกผูมุนผมเปนชฎา สาวกของพระพุทธเจาพระนามวาโคดม ผูเผาพันธุพระอาทิตย และดาบส
ผูทอ งเที่ยว พากันทองเที่ยวไปบนพื้นแผนดิน.
แมพวกเขาก็หอมลอมขาพระองคดวยคิดวา เปนพราหมณ
มีชอื่ เสียง ชนเปนอันมากบูชาขาพระองค แตขาพระองคไม
บูชาใคร ๆ.
เพราะขาพระองคไมเห็นคนที่ควรจะบูชา เวลานั้น ขาพระองคมีมานะจัด คําวา พุทโธ ยังไมมี ตลอดเวลาที่พระชินเจายังไมอุบัติขึ้น.
โดยกาลลวงวันและคืนไป พระพุทธเจาพระนามวา
ปทุมุตตระผูเปนนายก ทรงบรรเทาความมืดทั้งปวงแลว เสด็จ
อุบตั ิขึ้นในโลก.
ในศาสนาของพระองค มีหมูชนแพรหลายมากมาย
หนาแนน เวลานั้น พระพุทธเจาเสด็จเขาไปสูพระนครหังสวดี.
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พระพุทธเจาผูมีพระจักษุ ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน
แกพระพุทธบิดา ในกาลนั้นบริษัทโดยรอบมีประมาณโยชน
หนึ่ง.
ในกาลนั้น ดาบสชื่อวาสุนันทะ อันหมูม นุษยสมมติแลว
วาเลิศ ไดเอาดอกไมทํารมบังแดดใหทั่วพุทธบริษทั .
พระพุทธเจาทรงประกาศสัจจะ ๔ ภายใตมณฑปดอกไม
อันประเสริฐ ธรรมาภิสมัยไดมีแกสตั วประมาณแสนโกฏิ.
พระพุทธเจาทรงยังฝนคือธรรมใหตกตลอด ๗ คืน ๗ วัน
เมื่อถึงวันที่ ๘ พระชินเจาทรงพยากรณสุนันทดาบสวา ทาน
ผูนี้เมื่อทองเที่ยวอยูในเทวโลกหรือมนุษยโลก จักเปนผู
ประเสริฐกวาเขาทั้งหมด ทองเที่ยวไปในภพ.
ในแสนกัป พระศาสดามีพระนามวาโคดม ผูส มภพใน
วงศของพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก.
บุตรของนางมันตานีชื่อวาปุณณะ จักเปนสาวกของพระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรสผูรับมรดกในธรรมทั้งหลาย
อันธรรมนิรมิตแลว.
เวลานั้น พระสัมพุทธเจาทรงยังชนทั้งปวงใหราเริง ทรง
แสดงพระกําลังของพระองค ทรงพยากรณสุนันทดาบสดวย
ประการอยางนี้.
ชนทั้งหลายประนมอัญชลีนมัสการสุนันทดาบสในครั้งนัน้
ครั้นสุนันทดาบสกระทําสักการะในพระพุทธเจาแลว ไดทํา
คติของตนใหหมดจด.
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เพราะขาพระองคไดฟงพระดํารัสของพระมุนี จึงไดมี
ความดําริ ณ ที่นั้นวา เราจักกอสรางบุญสมภาร ดวยประการ
ที่จะไดเห็นพระโคดม.
ครั้นขาพระองคคิดอยางนี้แลว จึงคิดถึงบุญกิริยาของ
ขาพระองควา จะประพฤติกรรมอะไร ในบุญเขตอัน
ยอดเยี่ยม.
ก็ภิกษุนชี้ ํานาญบาลีทั้งปวงในศาสนา พระศาสดาทรงตั้ง
ไวในตําแหนงอันเลิศฝายพระวินัย ขาพระองคจึงไดปรารถนา
ตําแหนงนั้น.
โภคสมบัติของขาพระองคประมาณมิได เปรียบดังสาคร
อันอะไรใหกระเพื่อมไมได.
ขาพระองคไดสรางอารามถวายแดพระพุทะเจา ดวย
โภคสมบัตินั้น.
ไดซื้ออารามนามวาโสภณ ณ เบือ้ งหนาพระนคร ดวย
ทรัพยแสนหนึ่ง ถวายใหเปนสังฆาราม
ขาพระองคไดสรางเรือนยอด ปราสาท มณฑป เรือนโลน
และถ้ําอยางสวยงามไว ในที่จงกรมใกลสังฆาราม.
ไดสรางเรือนไฟ โรงไฟ และหองอาบน้ํา แลวไดถวาย
แกภิกษุสงฆ.
ไดถวายเกาอี้นอน ตั่ง ภาชนะเครื่องใชสอย คนเฝา
อารามและเภสัชทุกอยางนั้น.
ไดตั้งอารักขาไว แลวใหสรางกําแพงอยางมั่นคง ดวย
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หวังวา ใคร ๆ อยาเบียดเบียนสังฆารามของทานผูมีจิตสงบ
ผูคงที่.
ไดใหสรางกุฎีที่อยูแสนหลังไวในสังฆาราม ครัน้ ใหสราง
สําเร็จพรอมไพบูลยแลว จึงนอมถวายแดพระสันพุทธเจาวา
ขาแตพระมุนี ขาพระองคสรางอารามสําเร็จแลว ขอ
พระองคโปรดทรงรับเถิด ขาแตพระธีรเจา ขาพระองคขอ
มอบถวายแดพระองค ขอไดโปรดรับไวเถิดพระเจาขา.
พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ ผูทรงรูเเจงโลก เปน
นายกของโลก ผูควรแกการรับเครื่องบูชา ทรงทราบความ
ดําริของขาพระองคแลว ไดทรงรับสังฆาราม.
ขาพระองคทราบวา พระสัพพัญูผูแสวงหาคุณอันยิ่ง
ใหญทรงรับแลว จึงใหตระเตรียมโภชนะเสร็จแลวกราบทูล
เวลาเสวย.
เมื่อขาพระองคกราบทูลเวลาเสวยแลว พระปทุมุตตระผู
นายกของโลก เสด็จมาสูอารามของขาพระองคพรอมดวย
พระขีณาสพพันหนึ่ง.
ขาพระองคทราบเวลาวา พระองคประทับนั่งแลว ได
เลี้ยงดูใหอิ่มหนาดวยขาวน้ํา ครั้นไดทราบเวลาเสวยเสร็จแลว
ไดกราบทูลดังนี้วา ขาแตพระมุนี ขาพระองคซื้ออารามชื่อ
โสภณ ดวยทรัพยแสนหนึ่ง ไดสรางจนเสร็จดวยทรัพย
เทานั้นเหมือนกัน ขอไดโปรดทรงรับเถิด.
ดวยการถวายอารามนี้ และดวยการตั้งเจตนาไว เมื่อ
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ขาพระองคเกิดอยูในภพ ยอมไดสิ่งที่ปรารถนา.
พระสัมพุทธเจาทรงรับสังฆาราม ที่ขาพระองคสรางเสร็จ
แลว ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆ ไดตรัสพระดํารัสนี้วา
ผูใดไดถวายสังฆารามที่สรางสําเร็จแลว แดพระพุทธเจา
เราจะพยากรณผูนั้น ทานทั้งหลายจงฟงเรากลาว.
จตุรงคเสนา คือพลชาง พลมา พลรถ พลเดินเทา
จะแวดลอมผูนี้อยูเปนนิจ นี้เปนผลแหงการถวายสังฆาราม.
ดนตรีหกหมื่น และกลองอันประดับสวยงาม จะแวดลอม
ผูนี้เปนนิจ นี้เปนผลแหงการถวายสังฆาราม.
นารีแปดหมื่นหกพันนาง ตกแตงงดงาม มีผาและอาภรณ
อันวิจิตร สวมสอดแกวมณีและกุณฑล มีหนาแฉลม
ยิ้มแยม ตะโพกผึ่งผาย เอวเล็กเอวบาง จะแวดลอมผูนี้อยู
เปนนิจ นี้เปนผลแหงการถวายสังฆาราม.
ผูนี้จักรืน่ รมยอยูในเทวโลก ตลอดสามหมื่นกัป จักเปน
จอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลกพันครั้ง จักไดของทุก
อยางที่ทาวเทวราชจะพึงได จักเปนผูมีโภคสมบัตไิ มรูจักพรอง
เสวยเทวราชสมบัติอยู.
จักเปนพระเจาจักรพรรดิอยูในแวนแควนพันครั้ง จักเปน
พระราชาอันไพบูลยในแผนดิน โดยคณนานับไมถวน
ในแสนกัป พระศาสดาพระนามวาโคดมโดยพระโคตร
ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก
ผูนี้จักเปนสาวกของพระศาสดาพระองคนั้น.
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เปนโอรสผูรับมรดกในธรรม อันธรรมเนรมิต มีนามชื่อวา
อุบาลี.
จักถึงที่สดุ ในพระวินัย ฉลาดในฐานะและมิใชฐานะ
ดํารงพระศาสนาของพระชินเจา ไมมีอาสวะอยู.
พระโคดมศากยะผูประเสริฐ ไดทรงทราบขอนี้ทั้งสิ้น แลว
ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆจักทรงตั้งไวในเอตทัคคะ.
ขาพระองคอาศัยบุญกุศลอันหาประมาณมิได ยอม
ปรารถนาศาสนาของพระองค ประโยชนคือธรรมเครื่องสิ้น
แหงสังโยชนทั้งปวงนั้น ขาพระองคบรรลุแลว.
อุปมาเหมือนคนอันพระราชอาญาคุกคาม ถูกเสียบดวย
หลาว ไมไดความสุขที่หลาว ปรารถนาจะพนไปอยางเดียว
ฉันใด.
ขาแตพระมหาวีรเจา ขาพระองค ก็ฉันนั้น อันอาญาคือ
ภพคุกคาม ถูกเสียบดวยหลาวคือกรรม ถูกเวทนาคือความ
กระหายบีบคน.
ไมไดความสุขในภพ ถูกไฟ ๓ กองแผดเผาอยู ยอม
แสวงหาอุบายเครื่องพน ดังคนแสวงหาอุบายเพื่อฆายาพิษ.
พึงแสวงหายา เมื่อแสวงหาอยู พึงพบยาสําหรับฆายาพิษ
ดื่มยานั้นแลวพึงมีความสุข เพราะพนจากพิษ ฉันใด.
ขาแตพระมหาวีรเจา ขาพระองคก็เหมือนคนอันถูกยาพิษ
บีบคั้น ฉันนั้น ถูกอวิชชาบีบคั้นแลว พึงแสวงหายาคือ
พระสัทธรรม.
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เมื่อแสวงหายาคือพระสัทธรรมอยู ไดพบศาสนาของ
พระองคผูศากยบุตร อันเปนของจริงอยางเลิศสุดยอดของ
โอสถ เปนเครื่องบรรเทาลูกศรทั้งปวง.
ขาพระองคดื่มยาคือธรรมแลว ถอนยาพิษคือสังสารทุกข
ไดหมดแลว ขาพระองคไดพบนิพพานอันไมแกไมตาย เปน
ธรรมชาติเย็นสนิท.
อุปมาเหมือนคนถูกผีคุกคาม ไดรับทุกขเพราะผีสิง พึง
แสวงหาหมอผีเพื่อจะพนจากผี เมื่อแสวงหาไป ก็พึงพบ
หมอผูฉลาดในวิชาไลผี หมอนั้นพึงขับผีใหแกคนนั้น และพึง
ใหผีพินาศไปพรอมทั้งตนเหตุ ฉันใด.
ขาแตพระมหาวีรเจา ขาพระองค ก็ฉันนั้น ไดรับทุกข
เพราะความมืดเขาจับ จึงตองแสวงหาแสงสวางคือญาณ เพื่อ
จะพนจากความมืด ทีนนั้ ไดพบพระศากยมุนผี ูชําระความ
มืดคือกิเลสใหหมดจด. ไดทรงบรรเทาความมืดใหขาพระองค
แลว ดังหมอผีขับผีไปฉะนั้น.
ขาพระองคตัดกระแสสงสารไดแลว หามกระแสตัณหา
ไดแลว ถอนภพไดสิ้นเชิง เหมือนหมอผีขบั ผีพรอมทั้งถอน
รากฉะนั้น.
อุปมาเหมือนพญาครุฑ โฉบลงเพื่อจับนาคอันเปนเหยื่อ
ของตน ยอมทําน้ําในสระใหญใหกระเพื่อมตลอดรอยโยชน
โดยรอบ ครั้นจับนาคไดแลว หอยหัวนาคไวเบื้องต่ําทําให
ลําบาก ครุฑนั้นพาเอานาคไปไดตามปรารถนา ฉันใด.
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ขาแตพระมหาวีรเจา ขาพระองค ก็ฉันนั้น แสวงหา
อสังขตธรรม เหมือนครุฑมีกําลัง บินแสวงหานาคฉะนั้น
ขาพระองคไดคายโทษทั้งหลายแลว ขาพระองคเห็นธรรมอัน
ประเสริฐ เปนสันติบท ไมมีธรรมอืน่ ยิ่งกวา ขาพระองคถือ
ธรรมนี้อยู เหมือนครุฑจับนาคบินไปฉะนั้น.
เถาวัลยชื่ออาสาวดี เกิดในสวนจิตรลดา ตอเมื่อลวงไป
พันป จึงเผล็ดผลหนึ่งผล. เหลาเทวดาเขาไปนั่งใกลเถาวัลย
ชื่ออาสาวดีนั้น ซึ่งมีผลคราวหนึ่งนานเพียงนั้น เถาวัลย
อาสาวดีนั้น เปนเลิศแหงไมเถา เปนที่รักของเทวดาทั้งหลาย
อยางนี้.
ขาพระองคอาศัยเวลาเปนแสนป จึงไดเที่ยวมาใกลพระองคผูเปนมุนี ไดนมัสการทั้งเวลาเย็นและเวลาเชา เหมือน
เทวดาเชยชมผลอาสาวดีฉะนั้น.
การบําเรอพระพุทธเจาไมเปนหมัน และการนมัสการไม
เปนโมฆะ แมขาพระองคจะมาแตที่ไกล ขณะก็ไมลวงเลย
ขาพระองคไป ขาพระองคคนหาปฏิสนธิในภพ ก็ไมเห็น
เพราะฉะนั้น ขาพระองคจึงไมมีอุปธิ พนวิเศษแลว สงบ
ระงับเที่ยวไป.
ธรรมดาดอกปทุม ยอมบานเพราะแสงอาทิตย แมฉันใด
ขาแตพระมหาวีรเจา ขาพระองค ก็ฉันนั้นเหมือนกัน บานแลว
เพราะรัศมีของพระพุทธเจา.
๑

๑. บาลีเปน ผลุตฺตมา, ม. ยุ. เปนลตุตฺตมา.
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นกยางตัวผู ยอมไมมีในกําเนิดนกยางทุกเมื่อ เมื่อเมฆ
รองกระหึม่ นกยางยอมมีครรภทุกเมือ่ พวกมันยอมทรงครรภ
อยูแมนานตลอดเวลาที่สายฝนยังไมตก พวกมันยอมพนจาก
การทรงครรภ เมือ่ เวลาที่สายฝนตก ฉันใด.
ขาพระองค ก็ฉันนัน้
เมื่อพระพุทธเจาพระนามวา
ปทุมุตตระ ทรงประกาศกึกกองดวยเมฆฝนคือธรรม ไดถือเอา
ครรภคือธรรม ดวยเสียงแหงเมฆฝนคือธรรม ขาพระองค
อาศัยแสนกัป ทรงครรภคือบุญอยู ยังไมพนจากภาระคือ
สงสารตลอดเวลาที่สายฝนคือธรรมยังไมตก.
ขาแตพระศากยมุนี เมื่อเวลาที่พระองคทรงประกาศ
กึกกองดวยสายฝนคือธรรม ในนครกบิลพัสดุอันนารื่นรมย
ขาพระองคจึงไดพนจากภาระคือสงสาร.
ขาพระองคสะสาง (ชําระ) ธรรมคือสุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข และผล ๔ ทั้งหมดแมนั้น
ใหสะอาดไดแลว.
จบทุติยภาณวาร
ขาพระองคปรารถนาคําสอนของพระองค ตั้งตนแตกัป
อันหาประมาณมิได ประโยชนอันนั้น ขาพระองคไดถึงแลว
สันติบทอันยอดเยี่ยม ขาพระองคบรรลุแลว.
ขาพระองคถึงความยอดเยี่ยมในพระวินัย เหมือนภิกษุ
ผูชํานาญพระบาลีฉะนั้น ไมมใี ครเสมอเหมือนขาพระองค
ขาพระองคทรงคําสอนไว.
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ขาพระองคไมมีความสงสัยในวินัย (คืออุภโตวิภังค)
ขันธกะ (คือมหาวรรคและจุลวรรค) ในติกเฉท (คือติกสังฆาทิเสส และติกปาจตตีย) และในคัมภีรที่ ๕ (คือปริวาร)
เหลานี้ ทั้งในอักขระหรือแมพยัญชนะ.
ขาพระองคเปนผูฉลาดในนิคคหกรรม การลงโทษ ใน
ปฏิกรรม การทําคืนอาบัติ ในฐานะและไมใชฐานะ ในการ
ชักเขาหมู และในการใหออกจากอาบัติ ถึงความยอดเยี่ยม
ในวินัยกรรมทั้งปวง.
ขาพระองคตั้งบทไวในวินัย ขันธกะ และอุภโตวิภังค
แลวพึงชักเขาหมูตามกิจ.
ขาพระองคเปนผูฉลาดในนิรุตติ และเฉียบแหลมใน
ประโยชนและมิใชประโยชน สิ่งที่ขา พระองคไมรู ยอมไมมี
ขาพระองคผูเดียวเปนเลิศแหงพระวินัยธรในพระพุทธศาสนา.
วันนีข้ าพระองคบรรเทาความเคลือบแคลงไดทั้งสิ้น ตัด
ความสงสัยไดทั้งหมด ในคราวตัดสินวินัย ในศาสนาของ
พระผูมีพระภาคเจาผูศากยบุตร.
ขาพระองคเปนผูฉลาดในฐานะทั้งปวง คือบัญญัติ อนุบัญญัติ อักขระ พยัญชนะ นิทาน และปริโยสาน.
เปรียบเหมือนพระราชาผูทรงพระกําลัง ทรงกําจัดเสนา
ของพระราชาอื่นแลวพึงทําใหเดือดรอน ชนะสงครามแลวจึง
ใหสรางนครไวในที่นั้น.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 573

ทรงใหสรางกําแพง คู เสาระเนียด ซุมประตูและปอม
ตาง ๆ ไวในนครเปนอันมาก ทรงใหสรางถนน วงเวียน
รานตลาด อันจัดไวเปนระเบียบ และสภาไวในนครนั้น เพื่อ
วินิจฉัยคดีและมิใชคดี.
เพื่อจะปองกันพวกศัตรู เพื่อจะรูจักโทษและมิใชโทษ
และเพื่อจะรักษาพลกาย พระองคจึงโปรดตั้งเสนาบดีไว.
เพื่อประสงคจะทรงรักษาสิ่งของ จึงโปรดตั้งขุนคลังไว
ในหนาที่รักษาสิ่งของ ดวยทรงหวังวา สิ่งของของเราอยา
ฉิบหายเสียเลย.
ผูใดเปนผูสมัครสมานกับพระราชา ปรารถนาความเจริญ
แกพระราชานั้น ๆ ยอมประทานการตัดสินอธิกรณแกผูนั้น
เพื่อปฏิบัติตอมิตร.
พระราชานั้นโปรดตั้งคนผูฉลาดในลางดีลางราย ในนิมิต
และในตําราทํานานลักษณะ ผูสั่งสอนมนต ทรงจํามนต ไวใน
ตําแหนงปุโรหิต.
พระราชานั้นทรงสมบูรณดวยองคเหลานี้ มหาชนยอม
เรียกวากษัตริย.
เสนาบดีเปนตนเหลานี้ ยอมรักษาพระราชาอยูทุกเมื่อ
ดังนกจากพรากรักษาญาติของตนผูมีทุกข ฉันใด.
ขาแตพระมหาวีรเจา พระองคก็ฉันนั้น มหาชนยอมกลาว
วา เปนพระธรรมราชาของโลกพรอมทั้งเทวโลก เชนพระราชาทรงกําจัดศัตรูไดแลว มหาชนเรียกวากษัตริยฉะนั้น.
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พระองคทรงปราบพวกเดียรถีย ทรงกําจัดมารพรอมทั้ง
เสนามาร และความมืดมนอนธการแลว ไดทรงสรางนคร
ธรรมไว.
ขาแตพระธีรเจา ในนครธรรมนัน้ มีศีลเปนดังกําแพง
พระญาณของพระองคเปนดังซุมประตู ศรัทธาของพระองค
เปนดังเสาระเนียด และสังวรของพระองคเปนดังนายประตู.
ขาแตพระมุนี สติปฏฐานของพระองคเปนดังปอม ปญญา
ของพระองคเปนดังทางสี่แพรง อิทธิบาทเปนดังทางสาน
แพรง.
ธรรมวิถพี ระองคทรงสรางไวสวยงาม พระวินัย พระสูตร
พระอภิธรรม และพระพุทธพจนอันมีองค ๙ ทัง้ สิ้นนี้ เปน
ดังธรรมสภาในนครธรรมของพระองค.
วิหารธรรม คือสุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข อเนญชสมาบัติ และนิโรธนี้ เปนดังธรรมกุฎีในนคร
ธรรมของพระองค.
พระธรรมเสนาบดีของพระองคมีนามวา สารีบุตร ทรงตั้ง
ไววา เปนผูเลิศดวยปญญา และวาเปนผูฉลาดในปฏิภาณ.
ขาแตพระมุนี ปุโรหิตของพระองคมีนามวา โกลิตะ ผูฉลาด
ในจุติและอุปบัติ ถึงที่สุดแหงฤทธิ์.
ขาแตพระมุนี พระมหากัสสปเถระผูดํารงวงศโบราณ
มีเดชรุงเรือง หาผูเทียบถึงไดยาก เลิศในธุดงคคุณ เปนผู
พิพากษาของพระองค.
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ขาแตพระมุนี พระเถระขุนคลังธรรมของพระองค มีนาม
วาพระอานนท เปนพหูสูต ทรงธรรม และชํานาญพระบาลี
ทั้งปวง ในพระศาสนา.
พระผูมพี ระภาคเจาผูแสวงหาคุณใหญแกขาพระองค ทรง
ละเวนพระเถระเหลานี้ทั้งหมดเสีย แลวทรงประทานการ
วินิจฉัยวินัย อันผูรูแจงแสดงแลว แกขาพระองค.
ภิกษุสาวกของพระพุทธเจาบางรูป ถามปญหาในวินัย
ในปญหานั้น ขาพระองคไมตองคิด ยอมแกเนื้อความนั้นได
ทันที.
ในกําหนดพุทธเขต เวนพระมหามุนีเสีย ไมมใี ครเสมอ
กับขาพระองคในเรื่องพระวินัย จักมีใครยิ่งกวามาแตไหน.
พระโคดมประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆ แลวทรง
ประกาศอยางนี้วา ไมใครจะเสมอกับพระอุบาลี ในวินัยและ
ขันธกะ.
นวังคสัตถุศาสน ทีพ่ ระพุทธเจาตรัสไว มีกําหนดเพียง
ใด ทั้งหมดนั้นเรากลาวไวแลวในวินัย แกบุคคลผูเห็นวา
มีวินัยเปนมูลราก.
พระโคดมศากยบุตรผูประเสริฐ ทรงระลึกถึงกรรมของ
เรา ประทับนั่งในทามกลางสงฆ ทรงตั้งเราไวในตําแหนง
เอตทัคคะ.
เราไดปรารถนาตําแหนงนี้ไว ตั้งตนแตแสนกัป ประโยชน
นั้นเราไดถึงแลว เราถึงที่สุดในพระวินัย.
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เมื่อกอนเราเปนชางกัลบก ผูยังความยินดีใหเกิดแกเจาศากยะทั้งหลาย เราละชาตินั้นแลวเกิดเปนบุตรของพระผู
แสวงหาคุณใหญ.
ในกัปที่สองแตภัทรกัปนี้ พระมหากษัตริยเจาแผนดิน
พระนามวาอัญชสะ มีพระเดชานุภาพสูงสุด มีบริวารประมาณ
มิได มีทรัพยมากมาย.
เราเปนกษัตริยนามวาจันทนะ เปนโอรสของพระราชา
องคนั้น เปนคนกระดางเพราะความเมาในชาติ และเพราะ
ความเมาในยศและโภคะ.
ชางแสนหนึ่งประดับดวยเครื่องอลังการทุกอยาง เปนชาง
ตกมันโดยฐานะสาม เกดในตระกูลชางมาตังคะ หอมลอมเรา
อยูทุกเมื่อ.
เราหอมลอมดวยพลของตน ประสงคจะประพาสอุทยาน
จึงขึ้นชางชื่อวาสิริ แลวออกจากพระนครในกาลนั้น
พระปจเจกสัมพุทธเจานามวาเทวละ สมบูรณดวยจรณะ
คุมครองทวาร และสํารวมเปนอันดี เดินมาขางหนาเรา.
เวลานั้นเราไดไสชางสิรินาคไปใหทํารายพระปจเจกพุทธเจา. เพราะการบังคับไสไปนั้น ชางเกิดความโกรธ (ในเรา)
จึงไมยกเทาขึ้น.
เราเห็นชางรองไห จึงไดกระทําความโกรธในพระปจเจกพุทธเจา เราเบียดเบียนพระปจเจกพุทธเจาแลวไปยัง
อุทยาน.
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ณ ที่นั้น เราไมไดความสุขเสียเลย เหมือนไฟลุกโพลง
อยูบนศีรษะ ยอมรอนดวยความเรารอน เหมือนปลาติดเบ็ด.
แผนดินมีสมุทรสาครเปนที่สุด ปรากฏแกเราเหมือนไฟ
ติดทั่วแลว เราเขาไปเฝาพระชนกแลว ไดกราบทูลดังนี้วา
หมอมฉันไดทําพระปจเจกสัมพุทธเจาองคใดผูเปนสยัมภู
ผูเดินมา เหมือนอสรพิษโกรธ ดุจกองฟางไหมโพลง
ประหนึ่งชางกุญชรตัวฝกแลวซึ่งตกมันใหขัดเคือง พระปจเจกสัมพุทธเจาองคนั้น หมอมฉันใหขัดเคืองแลว เปนผู
พึงกลัวมีเดชกลา เปนพระชินเจา.
(พระชนกตรัสวา) พวกเราชาวบุรที ั้งหมดจักพินาศ เรา
จักขอขมาพระมุนีนั้น ถาเราจะไมขอขมาทานผูมตี นอันฝกแลว
มีจิตตั้งมั่น ภายใน ๗ วัน แวนแควนของเราจักพินาศ.
สุเมขลราชา โกสิยราชา สิคควราชา และสัตตกราชา
ไดรุกรานฤๅษีทั้งหลาย ทานเหลานั้นพรอมทั้งเสนาเปนผูตก
ยากแลว.
ฤๅษีทั้งหลายผูสํารวมแลว ประพฤติพรหมจรรย โกรธ
เคืองเมื่อใด เมื่อนั้นทานยอมยังมนุษยโลกพรอมดวยเทวโลก
ทั้งสาครและภูเขาใหพินาศ.
เราจึงสั่งใหบรุ ุษทั้งหลายประชุมกัน ในประเทศประมาณ
สามพันโยชน เพื่อตองการแสดงโทษ จึงไดเขาไปหาพระปจเจกสัมพุทธเจา.
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เราทั้งหมดมีผาเปยก มีศีรษะเปยก ประนมอัญชลี พา
กันหมอบลงแทบเทา ของพระปจเจกสัมพุทธเจา แลวได
เรียนทานดังนี้วา
ขาแตพระมหาวีระ ขอเจาประคุณไดอดโทษเถิด มหาชนออนวอนเจาประคุณ ขอเจาประคุณไดโปรดบรรเทาความ
เรารอน และขออยาใหแวนแควนพินาศเลย มนุษยพรอม
ทั้งเทวดา อสูรและผีเสื้อน้ําทั้งหมด พึงตอยศีรษะของกระผม
ดวยคอนเหล็กทุกเมื่อ.
(พระปจเจกสัมพุทธเจากลาววา) ไฟไมตั้งอยูในน้ํา พืช
ไมงอกบนหินลวน ๆ กิมิชาติไมดํารงอยูในยาพิษ ฉันใด
ความโกรธยอมไมเกิดในพระปจเจกสัมพุทธเจา ฉันนั้น.
อนึ่ง พื้นดินไมหวั่นไหว สมุทรสาครประมาณไมได และ
อากาศไมมีที่สุด ฉันใด พระพุทธะอันใคร ๆใหกําเริบไมได
ฉันนั้น.
พระมหาวีรเจาทั้งหลายมีตนฝกแลว อดทน และมีตบะ
เจาประคุณทั้งหลายผูอดทน ประกอบดวยความอดทน ยอม
ไมมีการลุแกอคติ.
พระปจเจกสัมพุทธเจาครั้นกลาวอยางนี้แลว ไดบรรเทา
ความเรารอนใหหมดไป ในกาลนัน้ เราไดเหาะขึ้นสูอากาศ
ขางหนามหาชน กลาววา
ขาแตพระมหาวีรเจา เพราะกรรมนั้น ขาพระองคไดเขาถึง
ความเลวทราม พนจากชาตินั้นแลว จึงไดเขาสูบุรีอันไมมีภัย.
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ขาแตพระมหาวีรเจา แมในกาลนัน้ พระองคก็ไดบรรเทา
ความเรารอนอันตั้งอยูดี ใหแกขาพระองคผูเดือดรอนอยู และ
ขาพระองคก็ไดขอขมาพระสยัมภูเจาแลว.
ขาแตพระมหาวีรเจา แมวันนี้พระองคไดดับไฟ ๓ กอง
ใหแกขาพระองค ผูถูกไฟ ๓ กองเผาอยู และขาพระองค
ไดถึงความเย็นแลว.
ทานเหลาใดมีการเงี่ยโสตลงฟง ขอทานเหลานั้นจงฟง
เรากลาว เราจักบอกเนื้อความแกทาน ตามบทที่เราเห็นแลว.
เราดูหมิน่ พระสยัมภูผูเปนเอง ผูมีจิตสงบ มีใจมั่นคง
นั้นแลว เพราะกรรมนัน้ วันนี้เราจึงเกิดในกําเนิดต่ําทราม.
ขณะอยาพลาดทานทั้งหลายไปเสีย เพราะผูที่ลวงขณะ
ยอมเศราโศก ทานทั้งหลายจงพยายามในประโยชนของตน
ทานทั้งหลายจงยังขณะใหสําเร็จ.
ยาสํารอกของบุคคลบางพวก เปนยาถายของบุคคลบาง
พวก ยาพิษรายของบุคคลบางพวก เปนยาของบุคคลบาง
พวก.
พระผูมพี ระภาคเจา ตรัสบอกการเปลื้องสงสารแกผู
ปฏิบัติ ตรัสบอกการออกจากสงสารแกผูตั้งอยูในผล ตรัส
บอกโอสถแกผูไดผล ตรัสบอกบุญเขตแกผูแสวงหา ตรัสบอก
ยาพิษอันรายแรงแกบุคคลผูเปนปฏิปกษตอพระศาสนา ยาพิษ
อันรายแรงยอมเผานระนั้น เหมือนอสรพิษมีพิษรายฉะนั้น.
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ยาพิษอันกลาแข็งที่บุคคลดื่มแลว ยอมยังชีวิตใหพินาศ
ไดครั้งเดียว แตคนที่ผิดในพระศาสนาแลว ยอมถูกเผาใน
โกฏิกัป.
พระศาสนานั้นยอมขามโลกพรอมทั้งเทวโลกได เพราะ
ขันติ อวิหิงสา และเพราะมีจิตเมตตา เพราะฉะนั้น พระพุทธะเหลานั้นอันใคร ๆ ใหพิโรธไมได.
พระมุนี มีจิตเสมอในสรรพสัตว คือในพระเทวทัต
นายขมังธนู องคุลิมาลโจร พระราหุล และในชางธนบาล.
พระพุทธเจาเหลานี้ไมมีความโกรธ ไมมีความกําหนัด
เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจาจึงมีจิตเสมอในชนทัง้ ปวง คือ
ในผูฆาและพระโอรส.
ใคร ๆ เห็นผากาสาวะอันเขาทิ้งไวที่หนทาง เปอนของ
ไมสะอาด เปนธงชัยของฤาษี พึงยกกรอัญชลีบนเศียรเกลา
ไหว.
พระพุทธเจาเหลาใดในอดีตก็ดี ปจจุบันก็ดี อนาคตก็ดี
ยอมบริสุทธิด์ วยธงชัยนั้น เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาเหลา
นั้น ควรนมัสการ.
เรายอมทรงพระวินัยอันงาม เชนกับพระศาสดา ไวดวย
หทัย เราจักนมัสการพระวินัยในกาลทุกเมื่อ.
พระวินัยเปนที่อาศัยของเรา พระวินัยเปนที่ยืนเดินของ
เรา เราจะสําเร็จการอยูในพระวินัย พระวินัยเปนโคจรของ
เรา.
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ขาแตพระมหาวีรเจา พระอุบาลีผูถึงที่สุดในพระวินัย
และฉลาดในสมถะ ขอถวายบังคมที่พระบาทของพระองค
ผูเปนพระศาสดา.
ขาพระองคนั้นจะไปจากบานนี้สูบานโนน จากบุรีนี้สูบุรี
โนน เที่ยวนมัสการพระสัมพุทธเจา และพระธรรม อัน
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวดีแลว.
ขาพระองคเผากิเลสทั้งหลายแลว ถอนภพขึ้นไดทั้งหมด
แลว อาสวะทั้งปวงสิ้นแลว บัดนี้ภพใหมไมมี ขาพระองค
ไดดีแลวหนอ ในสํานักของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด.
วิชชา ๓ ขาพระองคไดบรรลุแลว คําสอนของพระพุทธเจา
ขาพระองคกระทําเสร็จแลว.
คุณวิเศษเหลานี้ คือปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ
อภิญญา ๖ ขาพระองคไดทําใหแจงแลว คําสอนของพระพุทธเจา ขาพระองคทําเสร็จแลว ฉะนี้แล.
ทราบวา ทานพระอุบาลีเถระไดกลาวคาถาเหลานั้น ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบอุปาลีเถราปทาน
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๖. พรรณนาอุปาลีเถราปทาน
คํามีอาทิวา นคเร หสวติยา ดังนี้ เปนอปทานของทาน
พระอุบาลีเถระ.
แมพระเถระนี้ ก็ไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาแตปาง
กอนทั้งหลาย
กอสรางบุญทั้งหลายอันเปนอุปนิสัยแกวิวัฏฏะคือพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา
ปทุมุตตระ ไดบังเกิดในตระกูลพราหมณอนั สมบูรณดวยทรัพยสมบัติ ใน
นครหังสวดี. วันหนึ่ง ฟงธรรมอยูในสํานักของพระศาสดา ได
เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนงเปนเลิศแหงพระวินัยธร
ทั้งหลาย จึงกระทํากรรม คือการการทําอันยิ่งแดพระศาสดา แลว
ปรารถนาฐานันดรนั้น.
เขาทํากุศลจนตลอดชีวิต แลวทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ครั้นในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในเรือนของชางกัลบก ญาติ
ทั้งหลายตั้งชื่อเขาวา อุบาลี. อุบาลีนั้นเจริญวัยแลวไดเปนสหายรักแหง
กษัตริย ๖ พระองค มีเจาอนุรุทธะเปนตน เมื่อพระตถาคตประทับอยู
ในอนุปยอัมพวัน ไดออกบวชพรอมกับกษัตริยทั้ง ๖ องคผูเสด็จออก
ทรงผนวช. วิธีการบรรพชาของพระอุบาลีนั้น มาในพระบาลีทีเดียว.
พระอุบาลีนั้น บรรพชาอุปสมบทแลว เรียนพระกรรมฐาน
ในสํานักของพระศาสดาแลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ. ขอพระองคจงทรงอนุญาตการอยูปาแกขาพระองค. พระศาสดาตรัสวา ดูกอน
ภิกษุ เมือ่ อยูปา ธุระอยางเดียวเทานั้น จักเจริญงอกงาม แตเมื่อ
อยูในสํานักของเรา วิปสสนาธุระและคันถธุระจักบริบูรณ.
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พระอุบาลีนั้นรับพระดํารัสของพระศาสดาแลว กระทําวิปสสนากรรมอยู ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต. แมพระศาสดาก็ทรงให
พระอุบาลีนั้นเรียนพระวินัยปฏกทั้งสิ้น ดวยพระองคเอง กาลตอมา ทาน
ไดวินิจฉัยเรื่อง ๓ เรื่องนี้ คือเรื่องภารุกัจฉะ เรื่องอัชชุกะ และเรื่อง
กุมารกัสสปะ. พระศาสดาทรงประทานสาธุการ ในการวินิจฉัยแตละเรื่อง
ทรงกระทําวินิจฉัยทั่ง ๓ ใหเปนอัตถุปปตติเหตุ จึงทรงตั้งพระเถระไวใน
ตําแหนงเลิศแหงภิกษุทั้งหลายผูเปนวินัยธร.
พระเถระนั้นครั้นไดตําแหนงเอตทัคคะอยางนี้แลว ระลึกถึงบุพกรรมของตนขึ้นมาก็เกิดความโสมนัส เมื่อจะประกาศอปทานแหงความ
ประพฤติในกาลกอนนั้น จึงกลาวคํามีอาทิวา นคเร หสวติยา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หสวติยา ความวา รั้ว คือการลอม
กําแพง โดยอาการอยางหงสวน มีอยูในนครใด นครนั้นชื่อวา หังสวดี.
อีกอยางหนึ่ง พวกหงสนับไมถวนอยูอาศัยในบึงโบกขรณี สระ และ
เปอกตม เปนตน บินแลนอยูรอบ ๆ ในนครนั้น เพราะเหตุนั้น นคร
นั้นจึงชื่อวา หังสวดี, ในนครหังสวดีนั้น.
บทวา สุชาโต นาม พฺราหฺมโณ ความวา ชื่อวาสุชาต เพราะ
เกิดดี อธิบายวา เกิดมาเปนผูไมถูกติเตียนโดยคําวา ไมถูกดูถูก ไมถูก
ตําหนิ. บทวา อสีติโกฏินิจโย เชื่อมความวา พราหมณนามวาสุชาต
มีกองทรัพย ๘๐ โกฏิ ชื่อวามีทรัพยและขาวเปลือกเพียงพอ คือมีทรัพย
และขาวเปลือกนับไมถวน.
เมื่อจะแสดงวา พราหมณสุชาตนั้นนั่นแหละเปนคนใหญโตแมอีก
จึงกลาวคํามีอาทิวา อชฺฌายโก ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
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อชฺฌายโก ความวา เปนผูบอกไตรเพทเปนตนแกคนเหลาอื่น. บทวา
มนฺตธโร ความวา ปญญา ทานเรียกวา มันตา มีปญ
 ญารูการพยากรณ
อถรรพณเวทเปนตน. บทวา ติณณ
ฺ  เวทาน ปารคู ความวา ถึงที่สุด
(คือเรียนจบ) ไตรเพทกลาวคือ อิรพุ เพท ยชุพเพท และสามเพท.
บทวา ลกฺขเณ ไดแก คัมภีรทายลักษณะ. อธิบายวา ในคัมภีรอัน
ประกาศลักษณะที่ปรากฏอยูในมือและเทาเปนตน
ของบุรุษผูจะเปน
พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระเจาจักรพรรดิทั้งหลาย. บทวา
อิติหาเส ความวา ในคัมภีรอันประกาศเรื่องราวครั้งโบราณ วาเปน
อยางนี้ ๆ. บทวา สธมฺเม ความวา ผูถึงบารมี คือถึง ไดแก บรรลุ
ถึงปริโยสาน คือที่สุดในธรรมของตน คือธรรมของพราหมณ.
บทวา ปริพฺพาชก เชื่อมความวา พวกสาวกของนิครนถทั้งหมด
นั้น มีทิฏฐิตาง ๆ กัน ในครั้งนั้น พากันเที่ยวไปบนแผนดิน คือบน
พื้นปฐพี.
อธิบายวา พระชินเจายังไมอุบัติขึ้นตราบใด คือตลอดกาลมีประมาณ
เทาใด คําวา พุทฺโธ ยอมไมมีตราบนั้น คือตลอดกาลมีประมาณ
เทานั้น.
บทวา อจฺจเยน อโหรตฺต ความวา วันและคืน ชื่อวาอโหรัตตะ,
โดยปลวงไปมากมาย. คําที่เหลือเขาใจไดงายทั้งนั้น.
บทวา มนฺตานิปุตฺโต ความวา บุตรของธิดาชางกัลบก ชื่อวา
มันตานี, ไดนามวา ปุณณะ เพราะครบเดือน ครบวัน. เชื่อมความวา
จักไดเปนสาวกของพระศาสดาพระองคนั้น.
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บทวา เอว กิตฺตยิ โส พุทฺโธ ความวา พระผูมีพระภาคเจา
พระนามวาปทุมุตตระนั้นทรงประกาศ คือไดทรงประทานการพยากรณอัน
นายินดีดวยดี คืออันใหความโสมนัสดวยอาการอันดี ดวยประการอยางนี้
คือดวยประการนี้. เชื่อมความวา ยังชนทั้งปวง คือหมูชนทั้งสิ้นใหยินดี
ดวยดี คือกระทําใหโสมนัส เมื่อจะแสดงกําลังของตน คือเมื่อจะทําให
ปรากฏ.
ลําดับตอจากนั้น เมื่อจะแสดงอานุภาพของตนโดยอางผูอื่น จึง
กลาวคํามีอาทิวา กตฺชลี ดังนี้. เชือ่ มความวา ในกาลนั้น คือในกาล
กอนพระพุทธเจาเสด็จอุบัตินั้น ชนทั้งปวงกระทํากระพุมอัญชลี นมัสการ
สุนันทดาบสอยู. บทวา พุทฺเธ การ กริตฺวาน ความวา สุนันทดาบส
นั้น แมเปนผูอันชนทั้งปวงบูชาแลวอยางนี้ ก็ไมกระทําการถือตัววาเปน
ผูที่เขาบูชา ไดกระทํากิจอันยิ่งในพระพุทธศาสนา ทําคติคือการเกิดของ
ตนใหหมดจด คือไดกระทําใหบริสุทธิ์.
บทวา สุตฺวาน มุนโิ น วจ ไดแก พระวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น, เพื่อสะดวกในการผูกคาถา ทานกลาววา วจ โดย
รัสสะ อา อักษร. เชื่อมความวา เราไดมีความดําริ คือไดมีมนสิการดวย
เจตนาวา เพราะไดฟงพระดํารัสของพระมุนีดังนี้วา ในอนาคตกาลอัน
ยาวนาน พระศาสดาพระนามวาโคดม โดยพระนาม จักเกิดมีในโลก
เราจักเห็นพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาโคดม โดยประการใด จักกระทํา
สักการะคือกิจอันยิ่ง ไดแก บุญสมภาร โดยประการนั้น.
บทวา เอวาห จินตฺ ยิตฺวาน ไดแก คิดอยางนี้วา เราจักทําสักการะ.
บทวา กิริย จินฺตยึ มม ความวา เราคิดถึงการกระทํา คือกิจที่จะพึง
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ทําวา เราจะพึงทําบุญเชนไรหนอ. บทวา กฺยาห กมฺห อาจรามิ
ความวา เราจะประพฤติ คือบําเพ็ญบุญกรรมเชนไร บทวา ปฺุกฺเขตฺเต อนุตฺตเร ความวา ในพระรัตนตรัยอันเวนสิ่งที่ยิ่งกวา คือเปน
ภาชนะแหงบุญทั้งสิ้น.
บทวา อยฺจ ปาิโก ภิกขฺ ุ ความวา ภิกษุนี้เปนภิกษุผูไดนาม
วา ปาฐิกะ เพราะสวดพระบาลีในคัมภีร คือกลาวดวยอํานาจสรภัญญะ.
พระศาสดาทรงตั้งไวในตําแหนงเลิศ คือทรงตั้งวาเปนผูเลิศ ในระหวาง
แหงภิกษุผูชํานาญบาลี คือผูสวดและกลาวสอนทั้งหมด และในพระวินัย
ในพระศาสนา, เราปรารถนาฐานะนั้น คือฐานันดรที่ภิกษุนั้นไดรับ.
เบื้องหนาแตนั้น เมื่อจะแสดงอุบายในการทําบุญของตน จึงกลาว
คํามีอาทิวา อิท เม อมิต โภค ดังนี้. เชื่อมความในคํานั้นวา กอง
แหงโภคทรัพยของขาพระองคนับไมได คือเวนจากการนับประมาณ อัน
ใคร ๆ ใหกระเพื่อมไมได คือไมอาจใหกระเพื่อมได อุปมาดังสาคร คือ
เชนกับสาคร ขาพระองคใหสรางอารามแกพระพุทธเจาดวยโภคะนั้น
คือดวยทรัพยเชนนั้น คําที่เหลือมีเนื้อความงายทั้งนั้น.
เชื่อมความวา พระสัมพุทธเจาประทับนั่งในหมูภิกษุ ทรงรับ
สังฆารามที่ดาบสนั้นสราง คือใหทําดีแลว ไดตรัสพระดํารัสนี้ อันแสดง
อานิสงสแหงอารามนั้น.
เพื่อจะเฉลยคําถามวา ไดตรัสอานิสงสไวอยางไร ? จึงตรัสวา
โย โส ดังนี้ อธิบายวา ดาบสใดผูถวายสังฆาราม มอบถวายสังฆาราม
ที่สรางไวดีแลว คือที่จัดแจงไวเรียบรอยโดยนัยมีกุฎี ที่เรน มณฑป
ปราสาท เรือนโลน และกําแพงเปนตน แกพระพุทธเจา คือไดถวาย
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โดยประการ คือโดยจิตอันประกอบดวยความโสมนัส. บทวา ตมห
กิตฺตยิสฺสามิ ความวา เราจักกระทําดาบสนั้นใหปรากฏ คือจักกระทําให
แจง. บทวา สุณาถ มม ภาสโต ความวา ทานทั้งหลายจงฟงคํา
ของเรา อธิบายวา จงเงี่ยโสตลง คือจงมีจิตไมฟุงซาน กระทําไวในใจ.
เมื่อจะทรงแสดงผลของอารามที่ดาบสนั้นถวาย จึงตรัสคํามีอาทิวา
หตฺถี อสฺสา รถา ปตฺตี ดังนี้. คํานั้นเขาใจไดงายทั้งนั้น.
บทวา สงฺฆารามสฺสทิ  ผล ความวา อิฐผลกลาวคือสมบัติที่จะ
พึงเสวยตอไปนี้ เปนผลคือเปนวิบากของการถวายสังฆาราม.
บทวา ฉฬาสีติสหสฺสานิ ความวา เหลานารี คือสตรีแปดหมื่น
หกพันนางตกแตงงดงาม คือประดับตกแตงสวยงาม มีผาและอาภรณ
อันวิจิตร อธิบายวา ประกอบดวยผาและอาภรณทั้งหลายอันวิจิตร คือ
มีรูปมิใชนอย. บทวา อามุตฺตมณิกุณฺฑลา ไดแก หอยตางหูแกว
มุกดาหารและแกวมณี.
เมื่อจะแสดงถึงความประเสริฐ คือความงามแหงรูปรางของหญิง
เหลานั้น จึงกลาวคํามีอาทิวา อาฬารปมฺหา ดังนี้. ในคํานั้นมีวินิจฉัยดัง
ตอไปนี้. นัยนตาทั้งหลายของหญิงเหลาใด กวางคือใหญ เหมือนลูกแกว
มณีกลม หญิงเหลานั้นชื่อวามีตากลม อธิบายวา มีดวงตาใสเหมือนตา
ภมรทั้งหลาย. ผูมากดวยความราเริง คือมีความราเริงเปนปกติ อธิบายวา
ผูงดงามดวยการเยื้องกราย. บทวา สุสฺา ไดแก ผูมีอวัยวะแหง
รางกายที่พึงสําคัญวางาม. บทวา ตนุมชฺฌิมา ไดแก ผูมีสวนแหงทอง
เล็ก คําที่เหลืองายทั้งนั้น.
บทวา ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท ไดแก เปนทายาทในธรรม
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ทั้งหลาย คือเปนผูมีสวนแหงโกฏฐาสในธรรมของพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวา โคตมะนั้น. บทวา โอรโส แปลวา เกิดในอก. อธิบายวา
เปนบุตรเกิดในอก เพราะไดฟงธรรมที่ทรงแสดงกระทบฐานทั้ง ๕ มี คอ
เพดาน และริมฝปากเปนตน อันสมบูรณดวยความรูในพยัญชนะ ๑๐
อยาง มีสิถลิ และธนิตเปนตน แลวทํากิเลสทั้งปวงใหสิ้นไป โดยลําดับ
มรรคมีโสดาปตติมรรคเปนตน แลวดํารงอยูในพระอรหัต.
บทวา ธมฺมนิมฺมิโต ความวา ทานจักเปนผูถูกเนรมิต คือจักเปน
ผูปรากฏโดยธรรม คือโดยสม่ําเสมอ โดยไมมีอาชญา โดยไมมีศัสตรา.
บทวา อุปาลิ นาม นาเมน ความวา ผูนั้นชื่อวา มันตานีบุตร ตามชื่อ
ของมารดา ก็จริง แตถึงอยางนั้น จักเปนสาวกของพระศาสดาโดยชื่อวา
อุบาลี เพราะยึดติด คือประกอบ พรั่งพรอมดวยกายและจิต ในทีใ่ กล
กษัตริยทั้งหลาย เพราะออกไปบวชพรอมกับเจาอนุรุทธะเปนตน.
บทวา วินเย ปารมึ คโต ความวา บรรลุ คือถึงที่สุด ไดแกการ
จบในพระวินัยปฎก. บทวา านาฏาเน จ โกวิโท ความวา เปนผู
ฉลาด คือเปนผูเฉลียวฉลาดในเหตุและมิใชเหตุ. บทวา ชินสาสน
ธาเรนฺโต ความวา ทรงอนุสาสนีที่พระชินเจาตรัสไว ไดแกพระไตรปฎกของพระชินเจา โดยการสอน การฟง การคิด และการทรงจํา
เปนตน อธิบายวา กําหนดไวได. บทวา วิหริสฺสตินาสโว ความวา
เปนผูไมมีกิเลส จักนําอัตภาพไปมิใหตกหลน คือจักยังอัตภาพใหเปนไป
ดวยอิรยิ าบถทั้ง ๔.
บทวา อปริเมยฺยุปาทาย ไดแก กระทําแสนมิใชนอยใหเปนตน
ไป. บทวา ปตฺเถมิ ตว สาสน ความวา เราปรารถนา คืออยากได
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ศาสนาของพระองควา พึงเปนผูเลิศแหงภิกษุผูเปนวินัยธร ในศาสนา
ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา โคดม. บทวา โส เม อตฺโถ ความ
วา ประโยชนกลาวคือตําแหนงเอตทัคคะนั้น เราไดบรรลุแลว. บทวา
สพฺพสโยชนกฺขโย เชื่อมความวา ความสิ้นสังโยชนทั้งปวง เราไดบรรลุ
แลว อธิบายวา บรรลุพระนิพพานแลว.
เชื่อมความวา ผูชาย คือบุรุษ ถูกคุกคาม คือถูกบีบคั้นดวยราชอาญา ถูกเสียบหลาว คือถูกรอยไวที่หลาว ไมไดประสบ คือไมได
เสวยความยินดี คือความสุขอันอรอยที่หลาว ยอมตองการพน คือการ
หลุดพนไป ฉันใด.
เชื่อมความ (ในตอนตอมา) วา ขาแตพระมหาวีระ คือขาแต
พระวีระผูสูงสุดในระหวางวีรชนทั้งหลาย ขาพระองคถูกคุกคาม คือถูก
บีบคั้นดวยอาญาคือภพ ไดแกอาญาคือชาติ ถูกเสียบที่หลาวคือกรรม
ไดแกถูกเสียบที่หลาว คือกุศลกรรมและอกุศลกรรม ถูกเวทนาคือความ
ระหาย ไดแกความกระสับกระสาย เพราะความระหายเบียดเบียน คือ
ครอบงําทําใหมีทุกข ไมประสบ คือไมไดความยินดีในภพ ไดแกความ
สุขอันอรอยในสงสาร. ขาพระองคถูกเผาดวยไฟ ๓ กอง กลาวคือไฟคือ
ราคะ ไฟคือโทสะ และไฟคือโมหะ หรือไฟในนรก ไฟอันตั้งขึ้นในกัป
และไฟคือทุกข จึงหา คือแสวงหาความหลุดพน คืออุบายเครื่องหลุดพน
ฉันนั้น. เชือ่ มความวา บุคคลผูถึง คือตองราชอาญา ยอมแสวงหาความ
หลุดพน ฉันใด ขาพระองคผูตองการอาญาคือภพ ยอมแสวงหาความ
หลุดพน ฉันนั้น.
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เมื่อจะแสดงความหลุดพนจากสงสาร โดยอุปมาอุปไมยอีก จึง
กลาวคํามีอาทิวา ยถา วิสาโท ดังนี้. ในคํานั้นมีวินิจฉัยดังตอไปนี้:ที่ชื่อวา วิสาทะ เพราะถูกพิษคืองูพิษกัด คือขบกัดเขาแลว อธิบายวา
ถูกงูกัด. อีกอยางหนึ่ง ชือ่ วา วิสาทะ เพราะกินคือกลืนกินพิษคือยาพิษ
อยางแรง อธิบายวา กินยาพิษ. เชือ่ มความวา บุรุษใดถูกงูพิษกัด คือ
ถูกงูพิษนั้น คือเชนนั้นเบียดเบียน พึงหาคือแสวงหายาคือโอสถอันเปน
อุบายเพื่อฆาพิษ คือเพื่อขจัดพิษใหพินาศ เมื่อแสวงหายานั้น พึงพบ
คือพึงเห็นยา คือโอสถสําหรับฆาพิษ คือสําหรับขจัดพิษใหพินาศ บุรุษ
นั้นดื่มโอสถที่ตนพบเห็นแลว พึงเปนผูมีความสุขสบายเพราะพน คือ
เพราะเหตุที่พนจากพิษ ฉันใด.
บทวา ตเถวาห ความวา นระนั้นถูกพิษเบียดเบียน คือถูกงูมีพิษ
กัด หรือผูกินยาพิษเขาไป ดื่มโอสถแลวพึงมีความสุขโดยประการใด
เราถูกอวิชชาคือโมหะบีบคั้นหนักโดยประการนั้น. บทวา สทฺธมฺมาคทเมสห ความวา เราหา คือแสวงหาอยูซึ่งโอสถ กลาวคือพระสัทธรรม.
บทวา ธมฺมาคท คเวสนฺโต ความวา แสวงหาโอสถ คือธรรม
เพื่อกําจัดพิษคือสังสารทุกขใหพินาศ. บทวา อทฺทกฺขึ สกฺยสาสน
ความวา เราไดพบเห็นศาสนาของพระโคดม ผูทรงเกิดจากศากยตระกูล
บทวา อคฺค สพฺโพสธาน ต ความวา ในระหวางบรรดาโอสถเหลานั้น
ธัมโมสถ กลาวคือคําสอนของพระศากยโคดมนั้นเปนเลิศ คือเปนชั้นสูง
สุด. บทวา สพฺพสลฺลวิโนทน เชื่อมความวา เราดื่มธรรมโอสถ ไดเเก
โอสถคือธรรม อันเปนเครื่องบรรเทา คือเปนเครื่องทําความสงบลูกศร
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ทั้งปวง มีลกู ศรคือราคะเปนตน ไดถอนพิษทั้งปวง ไดแกพิษคือสังสารทุกขทั้งสิ้น คือทําใหพินาศไป. บทวา อชรามร เชื่อมความวา เรา
ถอนพิษคือทุกขนั้นแลว ไดถูกตอง คือไดทําใหประจักษซึ่งพระนิพพาน
อันไมแก คือเวนจากความแก อันไมตาย คือเวนจากความตาย เปน
ภาวะเย็น คือเปนของเย็น เพราะเวนจากความเรารอน เพราะราคะ
เปนตน.
เมื่อจะแสดงการเปรียบเทียบความมืดคือกิเลสอีก จึงกลาวคํามีอาทิ
วา ยถา ภูตฏฏิโต ดังนี้. ในคํานั้นมีวินิจฉัยดังตอไปนี้:- บุคคลคือบุรุษ
ถูกภูตผีเบียดเบียน คือถูกภูตผีไดแกยักษเบียดเบียนคือบีบคั้น ถึงการ
บีบคั้น คือถึงความทุกข เพราะภูตผีสิง คือเพราะยักษจับ พึงแสวงหา
หมอภูตผี เพื่อจะพน คือเพื่อตองการจะพนจากภูตผี คือจากยักษจับ
ฉันใด คือโดยประการใด.
เชื่อมความในคาตอนนี้วา ก็เมื่อแสวงหาหมอผีนั้น พึงพบหมอผี
ผูฉลาดดี คือผูเฉลียวฉลาดในวิชาไลผี หมอผีนนั้ พึงกําจัดภูตผีที่สิงบุรุษ
ผูที่ถูกยักษจับนั้น คือพึงทําใหพินาศไป คือพึงกําจัดเสียพรอมทั้งมูลราก
คือพรอมทั้งมูลเหตุ กระทําไมใหสิงอีกตอไป.
เชื่อมความในคาถานี้วา ขาแตพระมหาวีรเจาผูเปนวีรบุรุษสูงสุด
ขาพระองคถูกบีบคั้นเพราะความมืดจับ คือเพราะความมืดคือกิเลสจับ
จึงแสวงหาแสงสวางคือญาณ ไดแกแสงสวางคือปญญาเพื่อจะพน คือ
เพื่อตองการจะพนไปจากความมืด ไดแกจากความมืดคือกิเลส ฉันนั้น
เหมือนกัน คือโดยประการนั้นเหมือนกัน.
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ในคาถานี้มีความวา ครั้งนั้น คือในลําดับนั้น เราไดเห็นพระศากยมุนีผูทรงทําความมืดคือกิเลสใหหมดจด คือผูทรงทําความมืดคือ
กิเลสใหพินาศ. เชื่อมความวา พระศากยมุนีนั้นไดทรงบรรเทา คือได
ทรงทําใหไกลซึ่งความมืด คือความอันธการ ไดแกความมืดคือกิเลส
ใหแกเรา เหมือนหมอภูตผีขับไลภูตผี คือเหมือนหมอผีบรรเทาคนที่ถูก
ยักษจับใหคลายฉะนั้น.
ความในคาถามนี้วา เรานั้นหลุดพนอยางนี้แลว ตัดไดดวยดีซึ่ง
กระแสตัณหา คือความหลั่งไหลไปในสงสาร เราหามกระแสตัณหา ไดแก
โอฆะใหญคือตัณหา คือไดกระทําใหหมดไป คือใหเปนไปไมได. บทวา
ภว อุคฺฆาฏยึ สพฺพ ความวา เราถอนภพใหมทั้งหมดมีกามภพเปนตน
คือทําใหพินาศไป. เชื่อมความวา เราถอนไดทั้งราก เหมือนหมอผีไลผี
พรอมทั้งมูลเหตุ.
แตนั้น เมื่อจะแสดงการเปรียบเทียบการแสวงหาพระนิพพาน จึง
กลาวคํามีอาทิวา ยถา ดังนี้. ในคํานั้น เชื่อมความวา ที่ชื่อวา ครุฑ
เพราะกลืนกินของหนักคือนาค. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ครุฑ เพราะจับ
คือถือเอาของหนักคือนาค, ไดแกพญาครุฑ. ครุฑนั้นโผลง คือโฉบลง
เพื่อตองการจับนาคอันเปนภักษาของตน คือเปนเหยื่อของตน ไดนามวา
ปนนคะ เพราะไมไปสูเงื้อมมือของผูอื่นโดยปการะชนิดไร ทําสระใหญ
คือมหาสมุทรรอยโยชน คือมีประมาณรอยโยชนโดยรอบ คือรอบดาน
ใหกระเพื่อม คือใหกระฉอกดวยลมปกของตน ฉันใด.
เชื่อมความในคาถาตอนนี้วา ครุฑนั้นบินไปในเวหา คือมีปกติบิน
ไปในเวหาส จับนาคไดแลวทําใหหอยหัวลง ทําใหลําบากอยู คือ
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เบียดเบียนอยูโดยการเบียดเบียนตาง ๆ ในที่นั้น ๆ จับเอาคือจับอยาง
มั่นคงแลวหลีกไป คือบินไปตามที่ตองการ คือในที่ที่ตนตองการไป.
ในตอนนี้ เชื่อมความวา ขาแตพระมหาวีรเจาผูเจริญ ครุฑผูมีพละ
กําลังจับนาค ไดแลวยอมบินไป ฉันใด ขาพระองค ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
แสวงหาพระนิพพานอันเปนอสังขตะ คืออันปจจัยทั้งหลายกระทําไมได
ไดแกแสวงหาโดยการยังขอปฏิบัติใหบริบูรณ คายโทษทั้งหลายไดแก
กิเลส ๑,๕๐๐ ทั้งสิ้น คือขาพระองคทําใหหมดจดโดยวิเศษ ดวยสมุจเฉทปหาน.
เชื่อมความในคาถาวา ครุฑจับนาคกินอยู ฉันใด ขาพระองค ก็
ฉันนั้น เห็นแลว คือเห็นอยูซึ่งธรรมอันประเสริฐ ไดแกธรรมอันสูงสุด
ถือเอาสันติบท คือนิพพานบทอันเอก ยอดเยีย่ ม คือเวนสิ่งที่ยิ่งกวา
ดวยมรรคและผลทั้งหลาย ใชสอยอยู.
บัดนี้ เมื่อจะแสดงความที่พระนิพพานเปนของไดโดยาก จึงกลาว
คํามีอาทิวา อาสาวตี นาม ลตา ดังนี้. ในคํานั้น มีอธิบายวา เครือเถา
ชื่อวา อาสาวดี เพราะเทวดาทั้งปวงมีความหวัง คือความอยากไดใน
เครือเถานี้. เครือเถานั้นเกิด คือบังเกิดขึ้นในจิตรลดาวัน คือในวนะ
ไดแกในอุทยานอันเปนดงเครือเถาที่วิจิตรตระการตามิใชนอย. ตอพันป
คือตอลวงไปพันป เครือเถานั้นจึงเกิดผลหนึ่งผล คือเผล็ดผล ๆ เดียว.
บทวา ต เทวา เชือ่ มความวา เครือเถาอาสาวดีนั้น มีผลนานถึง
เพียงนั้น เมื่อลวงกาลนานเทานั้นจึงเผล็ดผลคือจึงจะมีผล เหลาเทวดา
คือเทวดาชั้นดาวดึงสยอมเขาไปนั่งใกลคือคบหา, เครือเถาชื่อวาอาสาวดีนั้น
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เปนเครือเถาชั้นสูง คือเปนเครือเถาชั้นสูงในระหวางเครือเถาทั้งหลาย ได
เปนที่รักของเหลาเทวดาอยางนี้.
บทวา สตสหสฺสุปาทาย ความวา กระทําเวลาแสนปใหเปนตน
ไป. บทวา ตาห ปริจเร มุนิ ความวา ญาณเรียกวาโมนะ ขาแต
พระมุนี คือพระผูมีญาณ ไดแกพระสัพพัญูผูเจริญ ขาพระองคบําเรอ
คือเขาไปนั่งใกลพระผูมีพระภาคเจานั้น. บทวา สาย ปาต นมสฺสามิ
ความวา ขาพระองคนมัสการ คือกระทําการนอบนอม ๒ ครั้ง คือเวลา
เย็นและเวลาเชา. เชื่อมความวา เหมือนเทวดาทั้งหลาย คือเหมือนเหลา
เทวดาชั้นดาวดึงส เขาไปนั่งใกลเครือเถาอาสาวดีทั้งเย็นและเชา.
บทวา อวฺฌา ปาริจริยา ความวา เพราะเหตุที่ไดเห็นพระพุทธเจา การบรรลุถึงพระนิพพานจึงไดมี เพราะฉะนั้น การบําเรอ
พระพุทธเจา คือการกระทําวัตรปฏิบัติจึงไมเปนหมัน คือไมสูญเปลา
และการนมัสการคือกิริยาประณาม จึงไมเปนโมฆะ คือไมสูญเปลา. จริง
อยางนั้น เรามาแตที่ไกล คือแมมาจากที่ไกล คือจากทางไกลคือสงสาร
มีปรากฏอยูข ณะนี้ คือขณะที่พระพุทธเจาเกิดขึ้นนี้ไมพลาดไป คือไม
ลวงเลยไป อธิบายวา ยังไมลวงเลยเราไป.
เชื่อมความวา เราบรรลุถึงพระนิพพาน เหตุไดเห็นพระพุทธเจา
จึงคนหา คือพิจารณาปฏิสนธิของเราในภพที่จะเกิดตอไปก็ไมเห็น. เชื่อม
ความวา เราไมมีอุปธิ คือเวนจากอุปธิคือขันธและอุปธิคือกิเลสทั้งหลาย
เปนผูหลุดพน คือเปนผูเวนจากกิเลสทั้งปวง สงบ คือมีใจสงบ เพราะ
ไมมีความเรารอนเพราะกิเลส เที่ยวไปอยู.
เมื่อจะแสดงการเปรียบเทียบการเห็นพระพุทธเจาของตนอีก จึง
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กลาวคํามีอาทิวา ยถาป ปทุม นาม ดังนี้. ในคํานั้น มีอธิบายวา
ธรรมดาปทุมยอมบาน คือยอมแยมบานเพราะแสงอาทิตย คือเพราะ
สัมผัสแสงอาทิตย แมฉันใด ขาแตพระมหาวีรเจา คือขาแตพระผูสูงสุด
กวาวีรชน ขาพระองค ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูบานแลว เพราะรัศมี
ของพระพุทธเจา คือเพราะเกิดรัศมี คือพระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงแลว.
เมื่อจะแสดงการเห็นพระนิพพาน เพราะการไดเห็นพระพุทธเจาอีก
จึงกลาวคํามีอาทิวา ยถา พลากา ดังนี้. ในคํานั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ในกาลทุกเมื่อ คือในกาลทั้งปวง นกยางตัวผูยอมไมมีในกําเนิดนกยาง
คือในชาตินกยาง ฉันใด.
หากจะมีคําถามสอดเขามาวา เมื่อไมมีตัวผู พวกนกยางจะตั้งครรภ
ไดอยางไร ?
ตอบวา เมื่อเมฆครางกระหึ่ม คือทําเสียง นางนกยางเหลานั้นได
ฟงเสียงเมฆรองยอมตั้งครรภในกาลทุกเมื่อ คือในกาลทั้งปวง อธิบายวา
ยอมทรงฟองไขไว. เมฆยังไมครางกระหึ่ม คือเมฆยังไมทําเสียงเพียงใด
คือตลอดกาลมีประมาณเทาใด นางนกยางทั้งหลายก็ทรงครรภคือฟองไข
ไวเปนเวลานาน คือโดยกาลนานเพียงนั้น คือตลอดกาลมีประมาณ
เทานั้น. เมือ่ ใดคือกาลใด เมฆฝนตกลงมา คือรองครางโดยปการะชนิด
ตาง ๆ แลวตกลงมา คือหลั่งสายฝนตกลงมา เมื่อนั้น คือกาลนั้น นางนกยางทั้งหลายยอมพนจากภาระ คือการทรงครรภ อธิบายวา ตกฟอง
(ออกไข).
เบื้องหนาแตนั้น เมื่อจะแสดงขอความอุปไมยใหถึงพรอม จึง
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กลาวคํามีอาทิวา ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส ดังนี้. ในคํานั้น เชื่อมความวา เมื่อ
พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ ทรงประกาศกึกกอง คือทรงแสดงดวย
เมฆ คือพระธรรม คือดวยเมฆกลาวคือโวหารปรมัตถเทศนา ในกาลนั้น
ขาพระองค ก็ฉันนั้น ไดถือเอาครรภคือพระธรรม ไดแกครรภคือ
บุญสมภารมีทานและศีลเปนตน อันเปนอุปนิสัยแกวิวัฏฏะคือพระนิพพาน.
เชื่อมความวา ขาพระองคอาศัยแสนกัป คือทําแสนกัปใหเปน
เบื้องตน ทําครรภคือบุญ ไดแกทําบุญสมภารมีทานและศีลเปนตน ให
ทรงอยู คือใหเต็มอยู. ธรรมเมฆ คือพระธรรมเทศนายังไมครางกระหึ่ม
คือพระพุทธเจายังไมทรงแสดง เพียงใด ขาพระองคก็ยังไมพน คือยังไม
เปลื้อง ไดแกยังไมเปนคนละแผนกจากภาระ คือจากครรภภาระ คือ
สงสาร เพียงนั้น.
เชื่อมความในคาถานี้วา ขาแตพระศากยมุนี คือขาแตพระองค
ผูสมภพในศากยวงศผูเจริญ ในกาลใด พระองคทรงกระหึ่ม คือทรง
ประกาศธรรมเมฆในนครกบิลพัสดุ คือในนครอันมีนามวากบิลพัสดุ อัน
นายินดี คือนารื่นรมย แหงพระบิดาของพระองคทรงพระนามวา
สุทโธทนมหาราช ในกาลนั้น ขาพระองคพนแลว คือไดพนแลวจาก
ภาระ คือจากคัพภภาระคือสงสาร.
เบื้องหนาแตนั้น เมื่อจะแสดงมรรคผลที่ตนไดบรรลุ จึงกลาวคํา
มีอาทิวา สฺุต ดังนี้. ในคํานั้น เชื่อมความวา ขาพระองคบรรลุ
คือเจริญอริยมรรค ชื่อวา สุญญตวิโมกข เพราะไมมีความยึดถือวาเปนตน
และเปนของตน ชื่อวา อนิมิตตวิโมกข เพราะไมมีราคะ โทสะ โมหะ
และกิเลสทั้งปวง ชื่อวา อัปปณิหิตวิโมกข เพราะไมมีปณิธิคือตัณหา.
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บทวา จตุโร จ ผเล สพฺเพ ความวา ไดทําใหแจงสามัญผล ๔ ทั้งหมด.
บทวา ธมฺเมว วิชฏยึ อห ความวา ขาพระองคสะสาง คือขจัดชัฏ คือ
รกชัฏในธรรมทั้งปวง ดวยประการอยางนี้.
จบพรรณนาทุติยภาณวาร
เบื้องหนาแตนั้น เมื่อจะแสดงเฉพาะคุณวิเศษที่ตนไดบรรลุ จึง
กลาวคํามีอาทิวา อปริเมยฺยุปาทาย ดังนี้. ในคํานั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
ที่ชื่อวาอปริเมยยะ เพราะประมาณไมได อธิบายวา ไมอาจจะประมาณ
คือจะนับ โดยนับเปนป. ขาพระองคอาศัยคือกระทํากัปอันหาประมาณ
มิไดนั้นใหเปนเบื้องตนมา ปรารถนาศาสนาของพระองคอยางนี้วา ขาพระองคพึงเปนเลิศแหงพระวินัยธรทั้งหลาย ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาโคดมในอนาคต. คําวา ปตฺเถมิ เปนคําปจจุบัน
ใชในอรรถเปนอดีต. อธิบายวา ปตฺเถสึ ปรารถนาแลว. บทวา โส เม
อตฺโถ ความวา ประโยชนคือปรารถนานั้น เราไดบรรลุแลว คือทําให
สําเร็จแลว. เชื่อมความวา ขาพระองคไดถึง คือไดบรรลุสันติบท คือ
พระนิพพานอันยอดเยี่ยม.
ขาพระองคนั้นถึงความยอดเยี่ยม คือถึงที่สุดในพระวินัย คือใน
พระวินัยปฎก เพราะเปนผูบรรลุแลว. บทวา ยถาป ปาิโก อิสิ ความ
วา ฤาษีคือภิกษุผูเปนเลิศแหงพระวินัยธรทั้งหลาย ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ ไดเปนผูเชี่ยวชาญพระบาลี คือเปนผู
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ปรากฏแลว ฉันใด ขาพระองค ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. บทวา น เม สมสโม
อตฺถิ ความวา เพราะความเปนผูมีปกติทรงพระวินัย คนอื่นซึ่งจะเปนผู
เสมอเหมือนขาพระองคจึงไมมี. อธิบายวา ขาพระองคยังศาสนาคือคําสอน
กลาวคือโอวาทานุสาสนีใหดํารงอยู คือใหบริบูรณอยู.
เมื่อจะแสดงความวิเศษของตนช้ําอีก จึงกลาวคํามีอาทิวา วินเย
ขนฺธเก จาป ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา วินเย ไดแก ในอุภโตวิภังค. บทวา ขนฺธเก ไดแก ในมหาวรรคและจูฬวรรค. บทวา
ติกจฺเฉเท ไดแก ในติกสังฆาทิเสสและติกปาจิตตียเปนตน. บทวา
ปฺจเม ไดแก ในบริวาร. ในวินัยเปนตนนี้ คือในวินัยปฎกทั้งสิ้นนี้
ขาพระองคไมมีความสงสัย คือไมมีความลังเลใจ. บทวา อกฺขเร ไดแก
ในอักขระมี อ อักษรเปนตน อันนับเนื่องในพระวินัยปฏก. บทวา
พฺยฺชเน เชือ่ มความวา หรือวาในพยัญชนะมี ก อักษรเปนตน ขาพระองคก็ไมมีความเคลือบแคลง คือความสงสัย.
บทวา นิคฺคเห ปฏิกมฺเม จ ความวา เปนผูฉ ลาด คือเปนผู
เฉลียวฉลาด ในนิคคหะการลงโทษพวกภิกษุลามก ในการทําคืนอาบัติ
มีการใหปริวาสเปนตนแกภิกษุผูมีอาบัติติดตัว ในฐานะและมิใชฐานะคือ
ในเหตุและมิใชเหตุ. เชื่อมความวา เปนผูฉลาดในโอสารณะ คือในการ
ใหกลับเขาหมู ไดแกในการใหเขาหมูดวยการระงับกรรมมีตัชชนียกรรม
เปนตน และในวุฏฐาปนะ คือในการใหออกจากอาบัติ ไดเเกในการกระทํา
ใหไมมีอาบัติ. บทวา สพฺพตฺถ ปารมึ คโต ความวา ถึงที่สุดในวินัยกรรมทุกอยาง. อธิบายวา เปนผูสามารถ เฉลียวฉลาด.
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บทวา วินเย ขนฺธเก จาป ความวา วาง คือตั้งบท ไดแกสุตบท
ในวินัย และขันธกะซึ่งมีประการดังกลาวแลว. บทวา อุภโต วินิเวเตฺวา ความวา ปฏิบัติ คือชําระสะสาง นํานัยมาจากทั้งสองอยาง คือ
จากวินัยและจากขันธกะ. บทวา รสโต คือ โดยกิจ. พึงเรียกเขาหมู
อธิบายวา กระทําการเรียกใหเขาหมู.
บทวา นิรุตฺติยา จ กุสโล ความวา เปนผูเฉลียวฉลาดในโวหาร
คือถอยคํามีอาทิวา รุกขะ ตนไม, ปฏะ แผนผา, กุมภะ หมอ, มาลา
ดอกไม, จิตตะ จิต. บทวา อตฺถานตฺเถ จ โกวิโท ความวา เปนผูฉลาด
คือเชี่ยวชาญในอัตถะ คือความเจริญ และในอนัตถะ คือความเสื่อม.
บทวา อนฺาต มยา นตฺถิ ความวา สิ่งไร ๆ ที่ขาพระองคไมรู คือ
ไมรูแจง ไมปรากฏชัดในวินัยปฎกหรือในพระไตรปฎกทั้งสิ้น ยอมไมมี.
บทวา เอกคฺโค สตฺถุ สาสเน ความวา ขาพระองคผูเดียวเทานั้นเปน
ผูเลิศ คือเปนผูประเสริฐ สูงสุดแหงพระวินัยธรทั้งหลาย ในพระพุทธศาสนา.
บทวา รูปทกฺเข อห อชฺช เชื่อมความวา วันนี้ คือในกาลบัดนี้
ขาพระองคบรรเทา คือทําใหพินาศ ซึ่งความเคลือบแคลงทั้งปวง คือ
ความสงสัยทั้งสิ้น เพราะชํานาญในรูป คือเพราะเห็นรูป ไดแกการ
วินิจฉัยวินัย ในพระศาสนา คือปาพจน ของพระผูมีพระภาคเจาผูเปน
ศากยบุตร.
บทวา ฉินฺทามิ สพฺพสสย ความวา ขาพระองคตัด คือสงบระงับ
ไดแกขจัดใหหมดซึ่งความสงสัยทั้งหมด ๑๖ ประการ อันเกิดขึ้นปรารภ
กาลทั้งสาม มีอาทิวา ในอดีตเราไดมีหรือหนอ.
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บทวา ปท อนุปทฺจาป ความวา ไดแก บท คือบทหนา อนุบท
คือบทปลาย. อักขระ คืออักขระตัวหนึ่ง ๆ และพยัญชนะ คือวิธีของ
พยัญชนะ ๑๐ อยาง มีสถิ ิล ธนิต เปนตน. บทวา นิทาเน ไดแก ใน
นิทาน มีอาทิวา เตน สมเยน ดังนี้. บทวา ปริโยสาเน ไดแก ใน
บทสงทาย. บทวา สพฺพตฺถ โกวิโท ความวา เปนผูฉลาดในฐานะ
ทั้งหมด ๖ ประการ.
เบื้องหนาแตนี้ไป เมื่อจะประกาศพระคุณทั้งหลายเฉพาะของพระผูมีพระภาคเจา จึงกลาวคํามีอาทิวา ยถาป ราชา พลวา ดังนี้. ในคํานั้น
มีอธิบายวา พระราชาผูมีพระกําลัง คือทรงสมบูรณดวยกําลัง คือเรี่ยวแรง หรือทรงสมบูรณดวยกําลังเสนา ทรงขมเสนาของพระราชาอื่น คือ
พระราชาฝายตรงขาม คือจับไดหมดหรือขับไลใหหนีไปหมด แลวพึงทํา
ใหเรารอน คือใหเดือดรอน ใหลําบาก ฉันใด. บทวา วิชิตฺวาน สงฺคาม
ความวา ทรงชนะวิเศษ คือทรงชนะโดยวิเศษซึ่งสงคราม คือการถึง
กันเขา ไดแกการรบกับเสนาของพระราชาอื่น คือทรงไดชยั ชนะแลว.
บทวา นคร ตตฺถ มาปเย ความวา จึงใหสราง คือใหกระทํานคร คือ
สถานที่อยูอันประดับดวยปราสาทและเรือนโลนเปนตนลงในที่นั้น คือใน
ที่ที่ทรงชนะนั้น.
บทวา ปาการ ปริขฺจาป เชือ่ มความวา ใหทํากําแพง คือ
กําแพงอิฐอันขาวดวยปูนขาว ในนครที่สรางไวนั้น. และใหทําแมคู คือ
แมคูเปอกตม คูน้ํา คูแหง. บทวา เอสิก ทฺวารโกฏก ไดแก ใหทํา
เสาระเนียด ตั้งซุมใหญ และซุมประตู ๔ ชั้น เปนตน เพื่อความงดงาม
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ของพระนคร. บทวา อฏฏาลเก จ วิวิเธ เชื่อมความวา และใหทํา
คือใหสรางปอมสูงลิ่วอันตางดวยปอม ๔ ชั้นเปนตนตางๆ คือมีประการ
ตาง ๆ ไวเปนอันมาก.
บทวา สิงฺฆาฏก จจฺจรฺจ เชือ่ มความวา ใหสรางกําแพงเปนตน
อยางเดียวก็หามิได ใหสรางทางสี่แพรง คือทางสี่แยก และทางแยก คือ
ถนนในระหวาง. บทวา สุวิภตฺตนฺตราปณ ความวา ใหสรางระหวาง
รานคา คือรานคาหลายพันอันจัดไวเปนระเบียบ คือมีสวนโดยจัดแบง
เปนสวน ๆ. บทวา การเยยฺย สภ ตตฺถ ความวา ใหสรางสภา คือ
ศาลสําหรับตัดสินคดีโดยธรรม (ศาลสถิตยุติธรรม) ไวในนครที่สราง
นั้น. เชื่อมความวา ใหสรางสถานที่วินิจฉัยคดีและมิใชคดี คือศาลเปน
ที่ตัดสิน เพือ่ ทําการวินิจฉัยตัดสินความเจริญและความเสื่อม.
บทวา นิคฺฆาตตฺถ อมิตฺตาน ความวา เพื่อปองกันพระราชาฝาย
ตรงขาม. บทวา ฉิทฺทาฉิทฺทฺจ ชานิตุ ไดแก เพื่อจะไดรูโทษและมิใช
โทษ. บทวา พลกายสฺส รกฺขาย ความวา เพื่อตองการจะรักษาพลกาย
คือหมูเสนา อันไดแกพลชาง พลมา พลรถ และพลเดินเทา พระราชา
ผูเปนเจาของนครนั้น จึงทรงตั้ง คือทรงสถาปนาเสนาบดี คือมหาอํามาตยผูนํากองทัพไวในฐานันดร คือลําดับยศและบรรดาศักดิ์.
บทวา อารกฺขตฺถาย ภณฺฑสฺส เชื่อมความวา เพื่อจะอารักขา
คือเพื่อจะรักษาโดยรอบดานซึ่งของหลวง มีทอง เงิน แกวมุกดา และ
แกวมณีเปนตน พระราชานั้นจึงทรงตั้งคนคือบุรุษผูฉลาดในการเก็บ คือ
ผูเฉลียวฉลาดในการรักษา ใหเปนภัณฑรักษคือผูรักษาสิ่งของไวในเรือน
คลัง ดวยหวังพระทัยวา สิ่งของของเราอยาไดฉิบหายเสียเลย.
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บทวา มมตฺโต โหติ โย รฺโ ความวา ผูใดเปนบัณฑิต เปน
ผูรักใคร คือตกอยูในฝายของพระราชา. บทวา วุฑฺฒึ ยสฺส จ อิจฺฉติ
เชื่อมความวา และผูใดยอมปรารถนา คือยอมตองการความเจริญงอกงาม
แดพระราชานั้น
พระราชายอมประทานความเปนใหญในการวินิจฉัย
อธิกรณแกผูนั้น ผูเปนบัณฑิตเชนนี้ เพื่อปฏิบัติตอมิตร คือตอความ
เปนมิตร.
บทวา อุปฺปาเตสุ ไดแก ในลางทั้งหลายมีอุกกาบาต คือดวงไฟ
ตกลงมา และทิสาฑาหะ คือทิศถูกไฟไหมเปนตน. บทวา นิมิตฺเตสุ
ไดแก ในศาสตรอันวาดวยการรูนิมิตอยางนี้วา นีน้ ิมิตดี นี้นมิ ิตไมดี มี
ถูกหนูกัดเปนตน. บทวา ลกฺขเณสุ จ เชื่อมความวา อนึ่ง พระราชา
นั้นทรงตั้งคนผูฉลาด คือผูเฉลียวฉลาดในศาสตรอันวาดวยการรูนิมิตที่
มือและเทาของชายหญิง ผูสั่งสอนคือผูบอกการพยากรณแกศิษยมิใชนอย
ผูทรงจํามนต คือทรงจํามนตกลาวคือไตรเพท ผูเปนบัณฑิต ไวใน
ความเปนปุโรหิต คือในฐานันดรที่ปุโรหิต.
บทวา เอเตหงฺเคหิ สมฺปนโน เชือ่ มความวา พระราชานั้นผูถึง
พรอม คือพรอมพรั่งดวยองค คือองคประกอบ ซึ่งมีประการดังกลาว
แลวนี้ เขาเรียก คือกลาววา กษัตริย. บทวา สทา รกฺขนฺติ ราชาน
ความวา อํามาตยมีเสนาบดีเปนตนเหลานี้ ยอมรักษาคือคุมครองพระราชา
นั้นทุกเมื่อ คือตลอดกาลทั้งปวง.
ถามวา เหมือนอะไร ?
ตอบวา เหมือนนกจากพราก อธิบายวา เหมือนนกจากพราก
รักษาญาติของตนผูมีทุกข คือผูถึงความทุกขฉะนั้น.
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บทวา ตเถว ตว มหาวีร เชื่อมความวา ขาแตพระวีรบุรุษผูสูงสุด
พระราชานั้นทรงสมบูรณดวยองคมีองคแหงเสนาบดีเปนตน ปดกั้นประตู
พระนครทรงอาศัยอยู ฉันใด พระองค ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนพระธรรมราชา คือเปนพระราชาโดยธรรม โดยเสมอ ของชาวโลก พรอมทั้งเทวโลก
คือของชาวโลกผูเปนไปกับทั้งเทวดาทั้งหลาย ดุจกษัตริยกําจัดอมิตรได
คือกําจัดขาศึกไดแลว มหาชนเรียกวา คือกลาววา พระธรรมราชา
เพราะทรงเปนพระราชาโดยทรงบําเพ็ญธรรมคือบารมี ๑๐ ทัศใหบริบูรณ.
บทวา ติตฺถิเย นีหริตฺวาน ความวา เพราะความเปนพระธรรมราชา จึงทรงนําออก คือนําไปโดยไมเหลือซึ่งพวกเดียรถียทงั้ สิ้นซึ่งเปน
ปฏิปกษ กระทําใหหมดพยศ และแมมารพรอมทั้งเสนา คือแมวสวัตดีมารพรอมทั้งเสนาก็ทรงนําออกหมด. บทวา ตมนฺธการ วิธมิตฺวา ความวา
ขจัด คือกําจัดความมืดคือโมหะ กลาวคือความมืด. อธิบายวา ทรงให
สราง คือทรงนิรมิต ไดแกทรงประดิษฐานธรรมนคร คือนครกลาวคือ
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ หรือกลาวคือธรรม คือขันธ อายตนะ
ธาตุ ปฏิจจสมุปบาท พละ โพชฌงค และสมันตปฏฐานอันมีนัยลึกซึ้ง.
บทวา สีล ปาการก ตตฺถ ไดแก ในธรรมนครที่ใหประดิษฐาน
ไวนั้น มีปาริสุทธิศีลเปนกําแพง. บทวา าณ เต ทฺวารโกฏก
ความวา ญาณของพระองค มีพระสัพพัญุตญาณ อาสยานุสยญาณ
อนาคตังสญาณ และอตีตังสญาณเปนตนนั่นแหละ เปนซุมประตู. บทวา
สทฺธา เต เอสิกา วีร ความวา ขาแตพระองคผูทรงบากบั่นไมยอหยอน
ผูเจริญ ศรัทธาคือความเชื่อของพระองค อันมีพระสัพพัญุตญาณเปน
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เหตุ เริ่มแตบาทมูลของพระพุทธทีปงกร เปนเสาอันประดับประดาดวย
เครื่องอลังการที่ยกขึ้นตั้งไว. บทวา ทฺวารปาโล จ สวโร ความวา
ความสังวรอันเปนไปในทวาร ๖ ของพระองค คือการรักษา การปองกัน
และคุมครอง เปนนายทวารบาล คือเปนผูรักษาประตู.
บทวา สติปฏานมฏฏาล ความวา พระองคมีสติปฏฐาน ๔
เปนปอมซึ่งมีเครื่องมุงเกลี้ยงๆ. บทวา ปฺา เต จจฺจร มุเน ความวา
ขาแตพระมุนีผูมีพระญาณผูเจริญ ปญญาของพระองคมีอยางตาง ๆ มี
ปาฏิหาริยปญญาเปนตน เปนทางสี่แพรง คือเปนที่ชุมทาง ไดแกเปน
ทางไปสูพระนคร. บทวา อิทฺธิปาทฺจ สิงฺฆาฏ ความวา อิทธิบาท ๔
กลาวคือฉันทะ วีริยะ จิตตะ และวีมังสา ของพระองคเปนทางสี่แยก
คือเปนที่ตอของทาง ๔ สาย. บทวา ธมฺมวีถิ สุมาปต ความวา ธรรมนครนั้น พระองคทรงสรางคือตกแตงไวเรียบรอย ดวยถนนกลาวคือ
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ.
บทวา สุตฺตนฺต อภิธมฺมฺจ ความวา ในธรรมนครนี้ของ
พระองค มีพระสุตตันตปฎก พระอภิธรรมปฎก และพระวินัยปฎก
คือพระพุทธพจนมีองค ๙ มีสุตตะ เคยยะเปนตนทั้งหมด คือทั้งสิ้น
เปนธรรมสภา คือเปนศาลตัดสินอธิกรณโดยธรรม.
บทวา สฺุต อนิมิตฺตฺจ ความวา สุญญตวิหารธรรมที่ไดดวย
อํานาจอนัตตานุปสสนา และอนิมิตตวิหารธรรมที่ไดดวยอํานาจอนิจจานุปสสนา. บทวา วิหารฺจปฺปณิหิต ไดแก อัปปณิหิตวิหารธรรมที่ได
ดวยอํานาจทุกขานุปสสนา. บทวา อาเนฺชฺจ ไดแก อาเนญชวิหารธรรม กลาวคือสามัญผล ๔ อันไมหวั่นไหว ไมโยกคลอน. บทวา
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นิโรโธ จ ไดแก พระนิพพานอันเปนที่ดับทุกขทั้งมวล. บทวา เอสา
ธมฺมกุฏี ตว ความวา นี้กลาวคือโลกุตรธรรม ๙ ทั้งหมด เปนธรรมกุฎี
คือเปนเรือนที่อยูของพระองค.
บทวา ปฺาย อคฺโค นิกฺขิตฺโต ความวา พระเถระที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแตงตั้งไว คือทรงตั้งไววา เปนผูเลิศ แหงภิกษุทั้งหลาย
ผูมีปญญาดวยอํานาจปญญา ผูฉลาดคือเฉลียวฉลาดในปฏิภาณ คือในกิจ
ที่จะพึงทําดวยปญญา หรือวาในยุตตมุตตปฏิภาณการโตตอบ ปรากฏ
โดยนามวาสารีบุตร เปนธรรมเสนาบดีของพระองค คือเปนใหญ
เปนประธาน โดยการทรงจํากองธรรมคือพระไตรปฎกที่พระองคทรง
แสดงแลว ยอมกระทํากิจของกองทัพ.
บทวา จุตูปปาตกุสโล ความวา ขาแตพระมุนีผูเจริญ พระโมคคัลลานเถระเปนผูฉลาด คือเปนผูเฉลียวฉลาดในจุตูปปาตญาณ คือใน
จุติและอุบัติ. บทวา อิทธฺ ิยา ปารมึ คโต เชื่อมความวา พระโมคคัลลานเถระชื่อวาโกลิตะโดยชื่อ ผูถึงคือบรรลุบารมี คือที่สุดแหง
ความแตกฉานดวยฤทธิ์ที่ทานกลาวไวโดยนัยมีอาทิวา แมคนเดียวก็เปน
หลายคนได แมหลายคนก็เปนคนเดียวได เปนโปโรหิจจะ คือเปนปุโรหิต
ของพระองค.
บทวา โปราณกสธโร ความวา ขาแตพระมุนีผูมีพระญาณผู
เจริญ พระมหากัสสปเถระผูทรงไว หรือผูรูสบื ๆ มาซึ่งวงศเกากอน
เปนผูมีเดชกลา คือมีเดชปรากฏ หาผูเทียมถึงไดยาก คือยาก ไดแก
ไมอาจทําใหขัดเคืองคือกระทบกระทั่ง. บทวา ธุตวาทีคุเณนคฺโค ความวา
พระมหากัสสปเถระเปนผูเลิศ คือประเสริฐดวยธุตวาทีคุณ เพราะกลาว
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คือกลาวสอนธุดงค ๑๓ มีเตจีวริกังคธุดงคเปนตน และดวยธุดงคคุณ เปน
ผูพิพากษาของพระองค คือเปนประธานในการกระทําตามบัญญัติ คือ
การตัดสิน.
บทวา พหุสฺสุโต ธมฺมธโร ความวา ขาแตพระมุนีผูเจริญ
พระอานนท ชื่อวาเปนพหูสูต เพราะไดฟงพระธรรมขันธ ๘๔,๐๐๐ เปน
อันมาก คือเพราะไดเรียนมาจากพระผูมีพระภาคเจาและจากภิกษุสงฆ
ชื่อวาผูทรงธรรม เพราะทรงธรรมคือนิกายนับไดหกแสนมิใชนอย และ
ปรมัตถธรรมมีสติปฏฐานเปนตน.
บทวา สพฺพปาลี จ สาสเน ความวา พระเถระมีนามชื่อวา
อานนท ชื่อวาผูชํานาญพระบาลีทั้งปวง เพราะเปนผูเลิศคือเปนผู
ประเสริฐแหงภิกษุทั้งปวง ผูกลาวคือผูสาธยายพระบาลีทั้งปวงในพระพุทธศาสนา. บทวา ธมฺมารกฺโข ตว ความวา เปนผูอารักขา คือ
เปนผูรักษา ปกครองธรรม ไดแกภณ
ั ฑะ คือพระไตรปฎกธรรมของ
พระองค อธิบายวา เปนคลังธรรม.
บทวา เอเต สพฺเพ อติกฺกมฺม ความวา พระผูมีพระภาคเจา
คือพระสัมมาสัมพุทธเจาผูมีภัคยะคือบุญ
ทรงละคือทรงเวนพระเถระ
ทั้งหลายแมผูมีอานุภาพมากมีพระสารีบุตรเปนตนเหลานี้เสีย ทรงประมาณ
คือไดทรงกระทําประมาณ ไดแก ไดทรงใสพระทัยเฉพาะเราเทานั้น.
บทวา วินิจฺฉย เม ปาทาสิ ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงมอบ คือได
ทรงประทานโดยปการะแกเรา ซึ่งการวินิจฉัย คือการพิจารณาโทษใน
พระวินัย อันบัณฑิตทั้งหลายผูรูวินัยแสดงไวแลว คือประกาศไวแลว.
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บทวา โย โกจิ วินเย ปฺห ความวา ภิกษุพุทธสาวกรูปใด
รูปหนึ่งถามปญหาอันอิงอาศัยวินัยกะเรา, เราไมตองคิด คือไมเคลือบ
แคลงสงสัยในปญหาที่ถามนั้น. เชื่อมความวา เรากลาวเนื้อความนั้น
เทานั้น คือความที่ถามนั้นเทานั้น.
บทวา ยาวตา พุทฺธเขตฺตมฺหิ เชือ่ มความวา ในพุทธอาณาเขต
ในที่มีกําหนดเพียงไร คือมีประมาณเทาไร (ก็ตาม) เวนพระมหามุนี คือ
พระสัมมาสัมพุทธเจานั้นเสีย ไมมีบุคคลผูเหมือนเรา คือเชนกับเรา
ในเรื่องวินัยหรือในการกระทําวินิจฉัยพระวินัยในพระวินัยปฎก เราเทานั้น
เปนผูเลิศ, ผูยิ่งกวาคือยิ่งกวาเรา จักมีมาแตไหน.
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาโคดม ประทับนั่งในหมูภิกษุ คือ
ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆ แลวทรงประกาศอยางนี้ คือทรงกระทํา
สีหนาท. ทรงประกาศอยางไร ? ทรงประกาศอยางนี้วา ไมมีผูเสมอ
คือแมนเหมือนอุบาลี ในเรื่องวินัยคืออุภโตวิภังคในขันธกะทั้งหลาย คือ
มหาวรรคและจูฬวรรค และในบริวาร ดวย จ ศัพท.
บทวา ยาวตา ความวา นวังคสัตถุศาสน มีสุตตะ เคยยะ
เปนตน มีประมาณเทาใดอันพระพุทธเจาตรัสไว คือทรงแสดงไวทั้งหมด
พระศาสดาทรงประกาศแกผูมีปกติเห็น คือเห็นอยูอยางนี้วา นวังคสัตถุศาสนนั้น หยั่งลงในพระวินัย คือเขาอยูภายในพระวินัย มีพระวินัยเปน
มูลราก.
บทวา มม กมฺม สริตฺวาน เชื่อมความวา พระโคดมศากยะ
ผูประเสริฐ คือผูเปนประธานในศากยวงศ ทรงระลึกคือทรงรูประจักษ
แจงกรรมของเรา คือความปรารถนาในกาลกอนของเรา ดวยพระอตีตังส-
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ญาณ เสด็จไปในทามกลางภิกษุสงฆ ทรงตั้งเราไวในตําแหนงเอตทัคคะ
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาลีนี้เปนเลิศแหงภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา
ผูเปนวินัยธร ดังนี้.
บทวา สตสหสฺสุปาทาย ความวา เราไดปรารถนาตําแหนงนี้ใด
เริ่มมาแสนกัป ประโยชนของเรานั้น เราถึงแลวโดยลําดับ คือบรรลุแลว
ไดเฉพาะแลว ถึงความยอดเยี่ยมคือถึงที่สุดในพระวินัย.
เมื่อกอน คือในกาลกอน เราไดเปนชางกัลบก ทําความยินดี
ใหเกิด คือทําความโสมนัสแกเจาศากยะทั้งหลาย คือแกพระราชาใน
ศากยวงศทั้งหลาย. เราละคือละทิ้งโดยวิเศษซึ่งชาตินั้น คือตระกูลนั้น
ไดแก กําเนิดนั้น เกิดเปนบุตรของพระมเหสีเจา คือของพระสัมมาสัมพุทธเจา อธิบายวา ถึงการนับวาเปนศากยบุตร เพราะทรงคําสอน
ไวได.
เบื้องหนาแตนั้น เมื่อจะแสดงอปทานแหงกาลบังเกิดในตระกูล
ทาสของตน จึงกลาวคํามีอาทิวา อิโต ทุติยเก กปฺเป ดังนี้. ในคํานั้น
เชื่อมความวา ในกัปที่สองภายหลังภัทรกัปนี้ไป มีขัตติยราชพระองคหนึ่ง
พระนามวาอัญชสะโดยพระนาม มีพระเดชานุภาพหาที่สุดมิได คือมี
พระเดชานุภาพลวงพนจากการนับ มีพระยศนับไมได คือมีบริวารพนจาก
นับประมาณ มีทรัพยมาก คือมีทรัพยหลายแสนโกฏิ ทรงเปนภูมิบาล
คือทรงปกครองรักษาปฐพี.
บทวา ตสฺส รฺโ เชื่อมความวา เราเปนโอรสของพระราชา
นั้นคือผูเชนนั้น ไดเปนกษัตริย คือเปนขัตติยกุมารนามวา จันทนะ.
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อธิบายวา เรานั้นเปนคนกระดาง คือแข็งกราว ถือตัว ดวยความเมา
เพราะชาติ ยศ และโภคะ.
บทวา นาคสตสหสฺสานิ เชื่อมความวา ชางแสนเชือกเกิดใน
ตระกูลมาตังคะ แตกมันโดยสวนสาม คือมันแตก ไดแกมันไหลจากที่ ๓
แหง คือ ตา หู และอัณฑะ ประดับดวยเครื่องอลังการทุกอยาง คือประดับ
ดวยเครื่องประดับสําหรับชางทุกชนิด หอมลอมเราอยูทุกเมื่อ คือตลอด
กาลทั้งปวง.
บทวา สพเลหิ ปเรโตห เชื่อมความวา ในกาลนั้น เราอันพล
ของตน คืออันพลแหงกองทัพของตนหอมลอม ประสงคจะไปอุทยาน
จึงขึ้นขี่ชางชื่อวา สิริกะ ออกจากพระนครไป.
บทวา จรเณน จ สมฺปนฺโน ความวา พระสัมพุทธเจา คือ
พระปจเจกพุทธเจา นามวาเทวละ ประกอบดวยจรณธรรม ๑๕ มีศีลสังวร
เปนตน คุมครองทวาร คือปดทวารทั้ง ๖ มีจักขุทวารเปนตน สํารวม
เรียบรอย คือรักษากายและจิตไวดวยดี มาคือถึงเบื้องหนาคือตรง
หนาเรา.
บทวา เปเสตฺวา สิริก นาค ความวา เราเห็นพระปจเจกสัมพุทธเจานั้นมาแลว จึงไสชางชื่อวาสิริกะไปตรงหนา ใหขัดเคือง
คั่งแคน คือใหทํารายพระปจเจกสัมพุทธเจา. บทวา ตโต สฺชาตโกโป
โส ความวา เพราะเหตุนั้น คือเพราะบีบบังคับไสไปนั้น ชางนั้นได
เกิดความโกรธในเรา จึงไมยอมยางเทา อธิบายวา เปนชางหยุดนิ่งอยู.
บทวา นาค ทุฏมน ทิสวา ความวา เราเห็นชางมีใจประทุษราย
คือมีจิตโกรธ จึงไดกระทําความโกรธ คือยังโทสะใหเกิดขึ้นในพระ-
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ปจเจกสัมพุทธเจา. บทวา วิเหสยิตฺวา สมฺพุทฺธ เชื่อมความวา เรา
ทํารายคือเบียดเบียนพระเทวละปจเจกพุทธะแลว ไดไปยังอุทยาน.
บทวา สาต ตตฺถ น วินฺทามิ ความวา เราไมไดประสบความ
ยินดีในการทําใหขัดเคืองนั้น. อธิบายวา เราไมไดสุขอันอรอย ซึ่งมีการ
ใหขัดเคืองเปนเหตุ. บทวา สิโร ปชฺชลิโต ยถา ความวา หัวคือ
ศีรษะของเราเปนเหมือนลุกโพลงแลว คือเปนเหมือนลุกโพลงอยู. บทวา
ปริฬาเหน ฑยฺหามิ ความวา เราทําความโกรธในพระปจเจกสัมพุทธเจา
ยอมเรารอน คือมีจิตรอนดวยความเรารอนอันตามเผาอยูในภายหลัง.
บทวา สาครนฺตา ความวา เพราะกําลังของกรรมอันลามกนั้น
นั่นเอง มหาปฐพีทั้งสิ้นอันมีสาครเปนที่สุด คือมีสาครเปนที่สุดรอบ
ยอมเปนคือยอมปรากฏแกเรา เสมือนไฟติดทั่วแลว คือเสมือนไฟลุกโพลง
แลว. บทวา ปตุ สนฺติกปุ าคมฺม ความวา เมื่อภัยเกิดขึ้นแลวอยางนี้
เราจึงเขามา คือเขาไปยังสํานักแหงพระราชบิดาของตน แลวไดกลาว
คือกราบทูลคํานี้.
บทวา อาสีวิสว กุปต  เชื่อมความวา หมอมฉันทําพระปจเจกสัมพุทธเจาองคใดผูเปนสยัมภู คือเปนพุทธะดวยตนเอง ผูเดินมาเหมือน
อสรพิษทั้งปวงโกรธ ดุจกองไฟไหมโพลง และประหนึ่งกุญชรคือชาง
ชั้นสูง ที่ฝกมาแลวซึ่งตกมัน คือแตกมัน ๓ แหง ใหทานขัดเคือง คือ
ใหขุนเคือง.
บทวา อาสาทิโต มยา พุทฺโธ ความวา พระปจเจกสัมพุทธเจา
องคน้นั ผูอันหมอมฉันทําใหขัดเคืองคือใหขุนเคือง เปนผูนา กลัว คือ
ชื่อวานากลัว เพราะคนอื่น ๆ ไมอาจตอตีได ผูมตี บะยิ่งใหญคือมีตบะ
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ปรากฏ ผูชนะคือผูชนะมารทั้ง ๕ อธิบายวา พระปจเจกสัมพุทธเจา
ผูสมบูรณดวยคุณอยางนี้ หมอมฉันกระทบกระทั่งแลว. บทวา ปุรา
สพฺเพ วินสฺสาม ความวา เพราะกระทําความไมเอื้อเฟอในพระปจเจกสัมพุทธเจานั้น พวกเราทั้งหมดจักพินาศ คือจักฉิบหายโดยอาการตาง ๆ
อธิบายวา จะเปนเหมือนเถาธุลี. บทวา ขมาเปสฺสาม ต มุนึ ความวา
พวกเราจักใหพระปจเจกสัมพุทธมุนีนั้นอดโทษ ตราบเทาที่จักไมฉิบหาย.
บทวา โน เจ ต นิชฺฌาเปสฺสาม ความวา หากเราทั้งหลาย
จักไมยังพระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ผูฝกตนแลว คือผูฝกจิตแลว ผูมีจิต
ตั้งมั่น คือมีจิตแนวแน ใหยกโทษคือใหอดโทษ. ภายใน ๗ วัน คือ
ในสวนภายใน ๗ วัน ไดแก ไมเกิน ๗ วัน แวนแควนอันสมบูรณ
ของเรา จักทําลายคือจักฉิบหายหมด.
บทวา สุเมขโล โกสิโย จ ความวา พระราชา ๔ พระองค
มีพระเจาสุเมขละเปนตนเหลานี้ รุกรานคือกระทบกระทั่งพระฤๅษีทั้งหลาย
ไดแก กระทําความไมเอื้อเฟอ พรอมทั้งชาวรัฐ คือพรอมกับชาว
ชนบทในแวนแควน กลายเปนคนเข็ญใจ คือพากันถึงความพินาศ.
บทวา ยทา กุปฺปนฺติ อิสโย เชือ่ มความวา ในกาลใด พระฤๅษีทั้งหลายผูสํารวม คือผูสํารวมดวยการสํารวมทางกายเปนตน เปนผู
สงบมีปกติประพฤติพรหมจรรย คือมีปกติประพฤติสูง ไดแกมีปกติ
ประเสริฐ พากันโกรธคือเปนผูโทมนัส ในกาลนั้น จักทําโลกพรอม
ทั้งเทวโลก พรอมทั้งสาครภูเขา ใหพินาศ.
บทวา ติโยชนสหสฺสมฺหิ เชื่อมความวา เรารูอานุภาพของ
ฤๅษีเหลานั้น จึงใหประชุมเหลาบุรุษในประเทศประมาณสามพันโยชน
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เพื่อขอใหทานอดโทษ คือเพื่อตองการแสดง คือเพื่อตองการประกาศ
โทษในความลวงเกินคือความผิด. บทวา สยมฺภุ อุปสงฺกมึ ความวา
ขาพเจาเขาไปหา คือเขาไปใกลพระสยัมภู คือพระปจเจกสัมพุทธเจา.
บทวา อลฺลวตฺถา ความวา ชนทั้งปวงเปนหมวดหมูพรอมกับเรา
มีผาเปยก คือมีผาอุตราสงคเปยกน้ํา มีหัวเปยก คือมีผมเปยก กระทํา
อัญชลี คือกระทําพุมแหงอัญชลีไวเหนือศีรษะ หมอบลง คือนอนลงที่เทา
คือใกลเทาของพระพุทธะ คือพระปจเจกมุนี ไดกลาวคํานี้ อธิบายวา
ไดกลาวคือกลาวคํามีอาทิวา ขาแตพระมหาวีระ ขอพระองคจงอดโทษเถิด.
ขาแตพระมหาวีระ คือขาแตพระองคผูเปนวีรบุรุษชั้นสูง ไดแก
พระปจเจกสัมพุทธเจาผูเจริญ
ขอทานจงอดโทษคือจงบรรเทาโทษผิด
ที่ขาพระองคกระทําในพระองค เพราะความไมรู อธิบายวา ขออยาทรง
ใสใจเลย. ชนคือหมูชนวิงวอนพระผูมีพระภาคเจานั้นวา ขอพระองคจง
บรรเทาความเรารอน คือความเรารอนเพราะทุกขทางจิตที่ทําดวยโทสะ
และโมหะ แกพวกขาพระองค คือขอจงกระทําใหเบาบาง อธิบายวา
ขอพระองคอยาทรงทําแวนแควน คือชาวชนบทในแวนแควนทั้งสิ้นของ
พวกขาพระองค ใหพินาศเลย.
บทวา สเทวมานุสา สพฺเพ ความวา หมูมนุษยทั้งปวงพรอม
ทั้งเทพทั้งทานพ คือพรอมทั่งเหลาอสูรมีปหาราทะอสูรเปนตน พรอม
ทั้งรากษส จะเอาคอนเหล็ก คือคอนใหญตอยคือทําลายหัวของเรา คือ
กระหมอมของเราอยูทุกเมื่อ คือตลอดกาลทั้งปวง.
เบื้องหนาแตนั้น เมื่อจะประกาศความที่พระพุทธะทั้งหลายอดโทษ
และไมโกรธ จึงกลาวคํามีอาทิวา ทเก อคฺคิ น สณฺาติ. ในคํานั้น
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มีอธิบายวา ไฟยอมไมตั้งคือไมตั้งอยูเฉพาะในน้ํา ฉันใด พืชยอมไมงอก
บนหิน คือบนเขาหิน ฉันใด หนอนคือสัตวมีชีวิต ยอมไมตั้งอยูในยาคือ
โอสถ ฉันใด ความโกรธคือจิตโกรธ ไดแก ความมีใจประทุษราย
ยอมไมเกิด คือยอมไมเกิดขึ้นในพระพุทธะ คือในพระปจเจกสัมพุทธเจา
ผูแทงตลอดสัจจะไดแลว ฉันนั้น.
เมื่อจะประกาศอานุภาพของพระพุทธะทั้งหลายซ้ําอีก จึงกลาวคํามี
อาทิวา ยถา จ ภูมิ ดังนี้. ในคํานั้นมีอธิบายวา เหมือนอยางวา
ภาคพื้นคือปฐพีไมหวั่นไหว คือนิ่ง ฉันใด พระพุทธะเปนผูนิ่ง ฉันนั้น.
อธิบายวา สาครคือมหาสมุทรประมาณไมได คือไมอาจประมาณ คือถือเอา
ประมาณ ฉันใด พระพุทธะก็ประมาณไมได ฉันนั้น. อธิบายวา
อากาศคืออากาศที่ถูกตองไมได ไมมีที่สุด คือเวนที่สุดรอบ ฉันใด พระพุทธะ ก็ฉันนั้น อันใคร ๆ ใหกําเริบไมได คือใคร ๆ ไมอาจใหกําเริบ
คือใหวุนวาย.
เบื้องหนาแตนั้น เมื่อจะแสดงคําขอขมาตอพระปจเจกสัมพุทธเจา
จึงกลาวคํามีอาทิวา สทา ขนฺตา มหาวีรา ดังนี้. ในคํานั้น มีการเชื่อม
ความวา พระมหาวีรเจาทั้งหลาย คือพระพุทธะทั้งหลายผูมีวิริยะสูงสุด
มีตบะ คือประกอบดวยวิริยะอันไดนามวา ตบะ เพราะเผาบาปทั่งหลาย
ผูอดทนคือถึงพรอมดวยขันติ และเปนผูอดโทษ คืออดกลั้นความผิด
ของผูอื่นทุกเมื่อ คือตลอดกาลทั้งปวง. บทวา ขนฺตาน ขมิตานฺจ
ความวา พระพุทธะเหลานั้นผูอดทน คือประกอบดวยขันติและอดโทษ
คืออดกลั้นความผิดของผูอื่น ยอมไมมีการถึง คือถึงอคติมีฉันทาคติ
เปนตน.
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อธิบายในตอนนี้วา พระสัมพุทธเจา คือพระปจเจกพุทธเจา ครั้น
กลาวคํานี้ ดวยประการดังนี้แลว เมื่อจะบรรเทาคือคลายความเรารอน
คือความรอนที่เกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย จึงเหาะขึ้นยังนภากาศในกาลนั้น
ตอหนามหาชนคือตอหนาชนหมูใหญพรอมทั้งพระราชาผูมาประชุมกันอยู.
บทวา เตน กมฺเมนห ธีร ความวา ขาแตพระธีรเจา คือขาแต
พระองคผูสมบูรณดวยธิติ เพราะกรรมนั้น คือเพราะกรรมคือความไม
เอื้อเฟอที่ไดกระทําไวในพระปจเจกพุทธเจา ในอัตภาพสุดทายนี้ ขาพระองคจึงเขาถึง คือถึงพรอมซึ่งความเลวทราม คือความลามก ไดแก
ความเกิดในการทําการงานเปนชางกัลบกของพระราชาทั้งหลาย.
บทวา สมติกฺกมฺม ต ชาตึ ความวา ลวง คือลวงพนไปดวยดี
ซึ่งความเกิด อันเนื่องดวยผูอื่นนั้น. บทวา ปาวิสึ อภย ปุร ความวา
ขาพระองคเขาไปแลว คือเปนผูเขาไปสูนิพพานบุรี คือนิพพานมหานคร
อันปลอดภัย.
บทวา ตทาป ม มหาวีร ความวา ขาแตพระองคผูเปนวีรบุรุษ
ผูสูงสุด แมในกาลนั้น คือแมในสมัยที่ทําพระปจเจกพุทธเจาใหขัดเคือง
นั้น พระสยัมภู คือพระปจเจกพุทธเจา ไดทรงบรรเทาคือทรงทําใหหาง
ไกล ซึ่งความเรารอน คือความกระวนกระวายทางกายและจิตอันเกิดขึ้น
เพราะเหตุแหงความขัดเคือง. เชื่อมความวา พระสยัมภูทรงเห็นโทษอัน
ตั้งอยูดีแลว คือตั้งอยูดวยดีในการแสดงความเปนโทษ จึงอดโทษเรา
ผูเรารอน คือเดือนรอนอยูดวยความเดือดรอนในภายหลัง คือดวยความ
รําคาญใจนั้นนั่นแหละ คืออดกลั้นความผิดนั้น.
บทวา อชฺชาป ม มหาวีร ความวา ขาแตพระองคผูสูงสุดแหง
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วีรชน แมวันนี้ คือแมในกาลที่พระองคมาประชุมกัน พระผูม ีพระภาคเจาไดทําขาพระองคผูถูกไฟ ๓ กอง คือถูกไฟ ๓ กอง คือราคะ โทสะ
และโมหะ หรือไฟ คือนรก เปรต และสังสาระแผดเผาอยู คือไดเสวย
ทุกขอยู ใหถึงคือใหถึงพรอมดวยความเย็น ไดแกความเย็น กลาวคือความ
สงบกายและจิต เพราะโทมนัสพินาศไป หรือพระนิพพานนั่นเอง. เชื่อม
ความวา ทรงทําไฟ ๓ กอง คือไฟ ๓ กองนั้น ซึ่งมีประการดังกลาว
แลวใหดับ คือใหเขาไปสงบ.
ครั้นแสดงอปทานอันเลวของตนแดพระผูมีพระภาคเจา ดวยประการ
อยางนี้แลว เมื่อจะกลาวชักชวนแมคนอื่น ๆ ใหฟงอปทานอันเลวนั้น
จึงกลาวคํามีอาทิวา เยส โสตาวธานตฺถิ ดังนี้. ในคํานั้น มีใจความวา
ทานเหลาใดมีการเงี่ยโสต คือการตั้งโสตลง ทานเหลานั้นจงฟง คือจง
ใสใจคําของเราผูกลาวอยู. บทวา อตฺถ ตุมฺห ปวกฺขามิ เชื่อมความวา
เราเห็นบทคือพระนิพพานโดยประการใด เราจักกลาวปรมัตถกลาวคือ
พระนิพพานแกทานทั้งหลายโดยประการนั้น.
เมื่อจะแสดงขอนั้น จึงกลาวคํามีอาทิวา สยมฺภุ ต วิมาเนตฺวา ดังนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในคํานั้นดังตอไปนี้ :- เราดูหมิ่น คือการทําความไมเอื้อเฟอพระสยัมภู คือพระปจเจกพุทธเจาผูเปนเอง คือผูเกิดในอริยชาติ ผูมี
จิตสงบ มีใจมั่น เพราะกรรมนั้น คือเพราะอกุศลที่ทําแลวนั้น จึงเปน
ผูเกิด คือเปนผูบังเกิดในชาติต่ํา คือในชาติที่เนื่องกับคนอื่น คือใน
ชาติเปนชางกัลบก ในวันนี้ คือในปจจุบันนี้.
บทวา มา โข ขณ วิราเธถ ความวา ทานทั้งหลายอยาพลาด คือ
อยาทําใหพลาดขณะที่พระพุทธเจาอุบัติขึ้น, จริงอยู สัตวทั้งหลายผูลวง
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พนขณะ คือกาวลวงขณะที่พระพุทธเจาอุบัติขึ้น ยอมเศราโศก อธิบายวา
ยอมเศราโศกอยางนี้วา พวกเราเปนผูไมมีบุญ มีปญญาทราม ดังนี้.
ทานทั้งหลายจงพยายาม คือจงกระทําความเพียรในประโยชนของตน คือ
ในความเจริญของตน. อธิบายวา ทานทั้งหลายจงทําขณะคือสมัยที่พระพุทธเจาอุบัติขึ้นใหถึงเฉพาะ คือใหสําเร็จ ไดแกถึงแลว.
เบื้องหนาแตนั้น เมื่อจะแสดงโทษของผูที่ไปในสงสาร โดยอุปมา
อุปไมย จึงกลาวคํามีอาทิวา เอกจฺจานฺจ วมน ดังนี้. ในคํานั้น เชื่อม
ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกยาสํารอก คือยาทําใหอาเจียนแก
บุคคลบางพวก ยารุ คือยาถายแกบุคคลบางพวก ยาพิษราย คือยาพิษ
อันทําใหสลบแกบุคคลบางพวก และยาคืออุบายสําหรับรักษาแกบุคคลบาง
พวกโดยลําดับ ดวยประการอยางนี้.
บทวา วมน ปฏิปนฺนาน เชื่อมความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัส
บอกการสํารอก คือการทิ้งสงสาร ไดแกการพนสงสารแกคนผูปฏิบัติ
คือผูมีความพรอมพรั่งดวยมรรค. เชื่อมความวา ตรัสบอกการถาย คือ
การไหลออกจากสงสารแกผูตั้งอยูในผล. ตรัสบอกโอสถคือพระนิพพาน
แกผูมีปกติไดผล คือไดผลแลวดํารงชีวิตอยู. ตรัสบอกพระสงฆผูเปน
บุญเขต แกผูแสวงหา คือผูแสวงหามนุษยสมบัติ เทวสมบัติ และนิพพาน
สมบัติ.
บทวา สาสเนน วิรทุ ฺธาน เชื่อมความวา ตรัสบอกยาพิษอันราย
แรง คือความแตกตื่น ไดแกบาปอกุศล แกคนผูเปนปฏิปกษตอพระศาสนา. บวา ยถา อาสีวิโส เชื่อมความวา ยาพิษอันรายแรงยอมเผา
คือเผาลนนระนั้น คือนระผูไมมีศรัทธาทําแตบาปนั้น ไดแกทําใหซูบซีด
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ในอบายทั้ง ๔ เชนกับอสรพิษ คือเหมือนอสรพิษ คืองูชื่อวาทิฏฐวิสะ
เพราะกระทําใหเปนเถาธุลีโดยสักแตวาเห็น ยอมแผดเผานระที่คนเห็นคือ
ทําใหลําบากฉะนั้น.
บทวา สกึ ปต หลาหล ความวา ยาพิษอันรายแรงที่ดื่มเขาไป
ยอมเขาไปปดกั้นชีวิต คือทําชีวิตใหพินาศไปคราวเดียว คือวาระเดียว
แตบุคคลผิดแลว คือทําความผิดในพระศาสนา ยอมถูกเผา คือยอมถูก
แผดเผาในโกฏิกัป คือในกัปนับดวยโกฏิ.
ครั้นแสดงผลวิบากของบุคคลผูไมมีศรัทธาอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อ
จะแสดงอานุภาพของพระพุทธเจาทั้งหลาย จึงกลาวคํามีอาทิวา ขนฺติยา
ดังนี้. ในคํานั้น มีอธิบายวา พระพุทธเจาผูตรัสบอกการสํารอกเปนตน
นั้น ยอมยังโลกพรอมทั้งเทวโลก คือเปนไปกับดวยเทวดาทั้งหลาย ให
ขาม คือกาวพน ไดแกใหดับดวย ขันติ คือความอดทน ดวยอวิหิงสา
คือการไมเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย และดวยความมีเมตตาจิต คือมีจิต
เมตตา เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจาทั้งหลาย อันพวกทานไมควรผิด
พลาด คือไมอาจผิดพลาด อธิบายวา พึงปฏิบัติตามพระพุทธศาสนา.
อธิบายในคาถาตอไปวา ยอมไมของ คือไมคบ ไมติดในลาภ
และในการไมมีลาภ. พระพุทธเจาทั้งหลายไมหวั่นไหว ในการนับถือ
คือในการกระทําความเอื้อเฟอ และในการดูหมิ่น คือการกระทําความไม
เอื้อเฟอ ยอมเปนเชนกับแผนดิน เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจาเหลานั้น
ทานทั้งหลายไมควรคิดราย คือไมพึงมุงราย คือไมอาจมุงราย.
เมื่อจะแสดงความที่พระพุทธเจาทั้งหลายพระองคเปนกลาง จึง
กลาวคํามีอาทิวา เทวทตฺเต ดังนี้. ในคํานั้น มีอธิบายวา พระมุนี คือ
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พระพุทธมุนี เปนผูเสมอ คือมีพระมนัสเสมอในสัตวทั้งปวงทั้งผูฆาและ
ผูไมฆา.
บทวา เอเตส ปฏิโฆ นตฺถิ เชื่อมความวา ปฏิฆะ คือความดุราย
ไดแกความเปนผูมีจิตประกอบดวยโทสะ ยอมไมมีแกพระพุทธเจาเหลานั้น
ราคะยอมไมมีแกพระพุทธเจาเหลานั้น อธิบายวา แมราคะคือความกําหนัด
ไดแกการติดใจยอมไมมี คือยอมไมไดแกพระพุทธเจาเหลานั้น เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจาจึงเปนผูเสมอ คือมีพระทัยเสมอตอสัตวทั้งปวง
คือตอผูฆาและพระโอรส.
เมื่อจะแสดงอานุภาพเฉพาะของพระพุทธเจาทั้งหลายซ้ําอีก จึง
กลาวคํามีอาทิวา ปนฺเถ ทิสฺวาน กาสาว ดังนี้. ในคํานั้น มีอธิบายวา
ใคร ๆ เห็นผากาสาวะ คือจีวรยอมดวยน้ําฝาดอันเปอนคูถ คือระคนดวย
คูถ อันเปนธงชัยของพระฤๅษี ไดแกเปนธงคือบริขารของพระอริยเจา
ทั้งหลาย ทีเ่ ขาทิ้งไวในหนทาง จึงกระทําอัญชลี คือกระทําการประชุม
นิ้วทั้ง๑๐ ไดแกกระพุมอัญชลีเหนือศีรษะแลวพึงไหวดวยเศียรเกลา คือ
พึงไหว พึงนับถือ พึงบูชา ธงของฤๅษีคือ ธงของพระอรหัต ไดแก
จีวรอันแสดงความเปนพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวก.
บทวา อพฺภตีตา ความวา พระพุทธเจาเหลาใดอัสดงคตไปยิ่งแลว
คือดับไปแลว พระพุทธเจาเหลาใดกําลังเปนไปอยู คือเกิดแลวในบัดนี้
และพระพุทธเจาเหลาใดยังไมมีมา คือยังไมเกิด ไมเปน ไมบังเกิด คือ
ยังไมปรากฏ. บทวา ธเชนาเนน สุชฌ
ฺ นฺติ ความวา พระพุทธเจาเหลานี้
ยอมหมดจด คือบริสุทธิ์ งดงามดวยธงของฤๅษี คือดวยจีวรนี้ เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจาเหลานั้น จึงควรนอบนอม นมัสการ กราบไหว.
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บาลีวา เอต นมสฺสิย ดังนี้ก็มี. บาลีนั้นมีใจความวา พึงนมัสการธง
ของฤๅษีนั้น.
เบื้องหนาแตนั้นไป เมื่อจะแสดงคุณของตน จึงกลาวคํามีอาทิวา
สตฺถุกปฺป ดังนี้. ในคํานั้นมีอธิบายวา เราทรงจําไวดวยหทัยคือดวยจิต
ไดแกเราพิจารณาดวยการฟงและการทรงจําเปนตน ซึ่งพระวินัยอันถูก
ตอง คือพระวินัยอันดีงาม ไดแกการฝกไตรทวารดวยอาการอันงาม
เหมือนกับพระศาสดา คือเหมือนกับพระพุทธเจา. อธิบายวา เรานมัสการ คือไหวพระวินัย ไดแกพระวินัยปฎก จักกระทําความเอื้อเฟอ
ในพระวินัยอยู คือสําเร็จการอยูทุกกาล ไดแกในกาลทั้งปวง.
บทวา วินโย อาสโย มยฺห ความวา พระวินัยปฏกเปนโอกาส
คือเปนเรือนของเรา ดวยอํานาจการฟง การทรงจํา การมนสิการ การ
เลาเรียน การสอบถาม และการประกาศ. บทวา วินโย านจงฺกม
ความวา พระวินัยเปนฐานที่ยืน และเปนฐานที่จงกรม ดวยการทํากิจ
มีการฟงเปนตนของเรา. บทวา กปฺเปมิ วินเย วาส ความวา เราสําเร็จ
คือกระทําการอยู คือการนอนในพระวินัยปฎก คือในแบบแผนแหง
พระวินัย ดวยอํานาจการฟง การทรงจํา และการประกาศ. บทวา
วินโย มม โคจโร ความวา พระวินัยปฎกเปนโคจร คือเปนอาหาร
ไดแกเปนโภชนะของเราดวยอํานาจการทรงจํา และการมนสิการเปนนิจ.
บทวา วินเย ปารมิปฺปตฺโต ไดแก ถึงความยอดเยี่ยม คือที่สุดใน
วินัยปฎกทั้งสิ้น. บทวา สมเถ จาป โกวิโท ความวา เปนผูฉลาด คือ
เปนผูเฉลียวฉลาดในการระงับ คือในการสงบระงับ และการออกจาก
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กองอาบัติทั้ง ๗ มีปาราชิกเปนตน. อีกอยางหนึ่ง ไดแกเปนผูฉลาดยิ่ง
คือเปนผูเฉลียวฉลาดในอธิกรณสมถะ คือในอธิกรณที่ทานกลาววา
ทานรูกันวา อธิกรณมี ๔ คือวิวาทาวิกรณ อนุวาทาวิกรณ
อาปตตาธิกรณ และกิจจาธิกรณ.
และในอธิกรณสมถะ ๗ ที่กลาวไวอยางนี้วา
สัมมุขาวินยั สติวินัย อมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ
เยภุยยสิกา ตัสสปาปยสิกา และติณวัตถารกะ.
บทวา อุปาลิ ต มหาวีร ความวา ขาแตพระองคผูเจริญผูมีความ
เพียรใหญยิ่ง คือผูมีความเพียร เพื่อบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ในสี-่
อสงไขยแสนกัป พระอุบาลีภิกษุยอมไหว คือยอมกระทําความนอบนอม
ที่พระบาท คือที่พระบาทยุคลของพระองคผูเปนศาสดา คือผูพร่ําสอน
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
เชื่อมความวา ขาพระองคนั้นบวชแลวนมัสการอยู คือกระทําการ
นอบนอมพระสัมพุทธเจาอยู และรูวา พระธรรมคือโลกุตรธรรม ๙ ที่
พระผูมีพระภาคเจานั้นทรงแสดงแลว เปนธรรมดี คือวาเปนธรรมงาม
จึงนมัสการพระธรรมอยู จักเที่ยวไปจากบานสูบาน จากบุรีสบู ุรี คือจาก
นครสูนคร.
บทวา กิเลสา ฌาปตา มยฺห ความวา กิเลสทั้งหมดนับได ๑,๕๐๐
ซึ่งอยูในจิตตสันดานของขาพระองค อันขาพระองคเผา คือทําใหซูบซีด
เหือดแหง พินาศไปแลว ดวยอรหัตมรรคญาณที่แทงตลอดแลว. บทวา
ภวา สพฺเพ สมูหตา ความวา ภพทั้งหมด ๙ ภพ มีกามภพเปนตน
ขาพระองคถอนแลว คือถอนหมดแลว ไดแกทําใหสิ้นแลว ขจัดแลว.
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บทวา สพฺพาสวา ปริกฺขณ
ี า ความวา อาสวะทั้งหมด ๔ อยาง คือ
กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ และอวิชชาสวะ สิน้ ไปรอบแลว คือถึง
ความสิ้นไปโดยรอบ. อธิบายวา บัดนี้ คือในกาลที่บรรลุพระอรหัตแลวนี้
ภพใหม คือภพกลาวคือการเกิดอีก ไดแกการเปน การเกิด ยอมไมมี.
เมื่อจะเปลงอุทานดวยความโสมนัสอยางยิ่ง จึงกลาวคํามีอาทิวา
สฺวาคต ดังนี้. ในคํานั้น เชื่อมความวา การที่ขาพระองคมาในสํานัก
คือในที่ใกลหรือในนครเดียวกันแหงพระพุทธเจาผูประเสริฐ คือแหง
พระพุทธเจาผูสงสุด เปนการมาดีแลว คือเปนการมาดี เปนการมาอยาง
งดงามโดยแท คือโดยสวนเดียว. บทวา ติสฺโส วิชฺชา ความวา ขาพระองคบรรลุ คือถึงพรอม ไดแกทําใหประจักษวิชชา คือบุพเพนิวสญาณ ทิพพจักขุญาณ และอาสวักขยญาณ. บทวา กต พุทฺธสฺส สาสน
ความวา คําสั่งสอนคือคือการพร่ําสอนอันพระพุทธเจา คือพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว ขาพระองคกระทําแลว คือใหสําเร็จแลว ไดแกยัง
วัตรปฏิบัติใหบริบูรณ มนสิการกรรมฐานแลวใหสําเร็จดวยการบรรลุ
อรหัตมรรคญาณ.
บทวา ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส ความวา ปญญา ๔ ประการ มี
อัตถปฏิสัมภิทาเปนตน ขาพระองคทําใหแจงแลว คือทําใหประจักษแลว.
บทวา วิโมกฺขาป จ อฏิเม เชื่อมความวา วิโมกขคืออุบายเครื่องพน
จากสงสาร ๘ ประการเหลานี้ คือมรรคญาณ ๔ ผลญาณ ๔ ขาพระองค
ทําใหแจงแลว.
บทวา ฉฬภิฺา สจฺฉิกตา ความวา อภิญญา ๖ เหลานี้ คือ
อิทธิวธิ ะ แสดงฤทธิ์ได ทิพพโสตะ หูทิพย เจโตปริยะญาณ
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กําหนดใจคนอื่นได ปุพเพนิวาสญาณ ระลึกชาติได ทิพพจักขุ ตาทิพย และอาสวักขยญาณ ความรูในการทําอาสวะ
ใหสิ้นไป.
ขาพระองคทําใหเเจงแลว คือทําใหประจักษแลว, คําสอนของ
พระพุทธเจาชื่อวาทําเสร็จแลว เพราะการทําใหเเจงญาณเหลานี้.
บทวา อิตฺถ ไดแก ดวยประการดังกลาวในหนหลังนี้. ศัพทวา
สุท เปนนิบาตใชในอรรถสักวาทําบทใหเต็ม. บทวา อายสฺมา อุปาลิ
เถโร ความวา สาวกผูประกอบดวยคุณมีศีลอันมั่นคงเปนตน ไดภาษิต
คือกลาวคาถาเหลานี้ อันแสดงอปทานแหงความประพฤติในกาลกอน.
จบพรรณนาอุบาลีเถราปทาน
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อัญญาโกณฑัญญเถราปทานที่ ๙ (๗)

วาดวยผลแหงการถวายปฐมภัตแกพระพุทธเจา
[๙] เราไดเห็นพระสัมพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ เชษฐบุตรของโลก เปนนายกอยางวิเศษ ทรงบรรลุพุทธภูมิแลว
เปนครั้งแรก.
เทวดาประมาณเทาใด มาประชุมกันที่ควงไมโพธิ์ทั้งหมด
แวดลอมพระสัมพุทธเจา ประนมกรอัญชลีไหวอยู.
เทวดาทั้งปวงนั้นมีใจยินดี เที่ยวประกาศไปในอากาศวา
พระพุทธเจานี้ทรงบรรเทาความมืดมนอนธการแลว ทรงบรรลุ
แลวโดยลําดับ.
เสียงบันลือลั่นของเทวดาผูประกอบดวยความราเริงเหลานั้น
ไดเปนไปวา เราจักเผากิเลสทั้งหลายในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา. เรารูเสียงอันเทวดาทั้งหลายเปลงแลวดวย
วาจา ราเริง มีจติ ยินดี ไดถวายภิกษากอน.
พระศาสดาผูสูงสุดในโลก ทรงทราบความดําริของเรา
แลวประทับนั่ง ณ ทามกลางหมูเทวดา ไดตรัสพระคาถา
เหลานี้วา
เราออกบวชได ๗ วัน จึงไดบรรลุพระโพธิญาณ ภัตอัน
เปนปฐมของเรานี้ เปนเครื่องยังชีวิตใหเปนไปของผูประพฤติ
พรหมจรรย เทพบุตรใดจากภพดุสิตมา ณ ที่นี้ ไดถวายภิกษา
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แกเรา เราจักพยากรณเทพบุตรนั้น ทานทั้งหลายจงฟงเรา
กลาว.
ผูน ั้นจักเสวยเทวราชสมบัติอยูประมาณ ๓ หมื่นกัป จัก
ครอบครองไตรทิพย ครอบงําเทวดาทั้งปวง เคลื่อนจากเทวโลก
แลวจักถึงความเปนมนุษย จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิเสวย
ราชสมบัติในมนุษยโลกนับพันครั้ง.
ในแสนกัป พระศาสดาพระนามวาโคดมโดยพระโคตร
ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก.
ผูน ั้นเคลื่อนจากไตรทศแลว จักถึงความเปนมนุษย จัก
ออกบวชเปนบรรพชิตอยู ๖ ป แตนั้น ในปที่ ๗ พระพุทธเจาจักตรัสสัจจะ ๔ ภิกษุมีนามชื่อวา โกณฑัญญะ จักทําให
แจงเปนครั้งแรก.
เราบวชตามพระโพธิสัตวผูเสด็จออกบวช ความเพียรเรา
ทําดีแลว เราบวชเปนบรรพชิต เพื่อตองการเผากิเลส.
พระสัพพัญูพุทธเจาเสด็จมาแลว ตีกลองอมฤตในโลก
พรอมทั้งเทวโลก ในปาใหญกับดวยเรานี้.
บัดนี้ เราบรรลุอมตบทอันสงบระงับ อันยอดเยี่ยมนั้นแลว
เรากําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว เปนผูไมมอี าสวะอยู.
คุณวิเศษเหลานี้ คือปฏิสมั ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ
อภิญญา ๖ เราทําใหแจงแลว คําสอนของพระพุทธเจาเรา
ทําเสร็จแลว ฉะนี้แล.
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ทราบวา ทานพระอัญญาโกณฑัญญเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบอัญญาโกณฑัญญเถราปทาน
๗. พรรณนาอัญญาโกณฑัญญเถราปทาน
คํามีอาทิวา ปทุมุตฺตรสมฺพุทฺธ ดังนี้ เปนอปทานของทานพระอัญญาโกณฑัญณะเถระ.
ไดยินวา พระเถระนี้ไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาปางกอน
ทั้งหลาย กอสรางบุญทั้งหลายอันเปนอุปนิสัยแกวิวัฏฏะไวในภพนั้น ๆ
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ ไดบังเกิดในตระกูล
ของคฤหบดีมหาศาล ในหังสวดีนคร ถึงความเปนผูรูเดียงสาแลว. วันหนึ่ง
ฟงธรรมอยูในสํานักของพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่ง
ไวในตําแหนงเลิศแหงภิกษุทั้งหลายผูรัตตัญูรูแจงธรรมกอน ในพระศาสนาของพระองค แมตนเองก็ปรารถนาฐานันดรนั้น จึงยังมหาทาน
ใหเปนไปตลอด ๗ วัน แดพระผูมีพระภาคเจามีภิกษุหนึ่งแสนเปนบริวาร
แลวไดกระทําความปรารถนาไว. ฝายพระศาสดาทรงเห็นวาความ
ปรารถนาของเขานั้นไมมีอันตรายจึงทรงพยากรณสมบัติอันจะมี. เขาทําบุญ
ทั่งหลายตลอดชั่วชีวิต เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว เมื่อมหาชนชวน
กันใหประดิษฐานพระเจดีย เขาใหสรางเรือนแกวไวในภายในพระเจดีย
และใหสรางเรือนแกวอันมีคาจํานวนหนึ่งพัน รายลอมพระเจดีย.
เขาทําบุญทั้งหลายอยางนี้ จุตจิ ากชาตินั้นทองเที่ยวไปในเทวดา
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และมนุษยทั้งหลาย ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี
เปนกุฎมพีชื่อวา มหากาล ใหฉีกทองขาวสาลีในนามีประมาณ ๘ กรีส
แลวใหจัดปรุงขาวปายาสน้ํามัน ไมเจือดวยขาวสาลีที่ถือเอาแลว ใสน้ําผึ้ง
เนยใส และน้ําตาลกรวดลงในขาวปายาสนั้น แลวไดถวายแกพระสงฆมี
พระพุทธเจาเปนประธาน. ที่ที่เขาฉีกทองขาวสาลีถือเอาแลว ๆ คงเต็ม
บริบูรณอยูตามเดิม. ในเวลาขาวสาลีเปนขาวเมา ไดใหทานชื่อวาเลิศดวย
ขาวเมา, ในเวลาเกี่ยว ไดใหทานเลิศในกาลเกี่ยว, ในคราวทําขะเน็ด ไดให
ทานอันเลิศในคราวทําขะเน็ด, ในคราวทําใหเปนฟอนเปนตน ไดใหทาน
อันเลิศในคราวทําเปนฟอน, ไดใหทานอันเลิศในคราวขนเขาลาน, ไดให
ทานอันเลิศในคราวทําใหเปนลอม, ไดใหทานอันเลิศในคราวตวง, และ
ไดใหทานอันเลิศในคราวขนขึ้นฉาง, ไดใหทานอันเลิศ ๙ ครัง้ ในหนา
ขาวกลาครั้งหนึ่ง ๆ อยางนี้ดวยประการฉะนี้. ขาวกลาแมนั้นก็ไดสมบูรณ
ยิ่ง ๆ ขึ้น.
เขาทําบุญทั้งหลายตลอดชั่วชีวติ ดวยอาการอยางนี้ จุติจากชาตินั้น
บังเกิดในเทวโลก. ทองเที่ยวอยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ไดมาบังเกิด
ในตระกูลพราหมณมหาศาล ในบานพราหมณชื่อวาโทณวัตถุ ในที่ไม
ไกลจากนครกบิลพัสดุ กอนหนาพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายอุบัติ
ขึ้น. เขาไดมีนามอันมาตามโคตรวา โกณฑัญญะ. เขาเจริญวัยแลว
เรียนจบไตรเพท และไดถึงความสําเร็จในลักษณมนตทั้งหลาย. สมัยนั้น
พระโพธิสัตวของเราทั้งหลายจุติจากดุสิตบุรี บังเกิดในพระราชมณเฑียร
ของพระเจาสุทโธทนมหาราช ในกบิลพัสดุบุรี. ในวันเฉลิมพระนามของ
พระราชกุมารนั้น เมื่อเขาเชิญพราหมณ ๑๐๘ คนเขามา พราหมณ ๘ คน
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เหลาใดอันเขาเชิญเขาไปยังทองพระโรง เพื่อพิจารณาพระลักษณะ ใน
บรรดาพราหมณ ๘ คนนัน้ โกณฑัญญพราหมณเปนผูหนุมกวาพราหมณ
ทั้งหมด เห็นความสําเร็จแหงพระลักษณะของพระมหาบุรุษ ตกลงใจวา
ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาโดยแนแท จึงเที่ยวคอยดูการออกเพื่อคุณอัน
ยิ่งใหญของพระมหาสัตว.
ฝายพระโพธิสัตวเจริญดวยบริวารหมูใหญ ถึงความเจริญโดยลําดับ
ถึงความแกกลาแหงพระญาณแลว จึงเสด็จออกมหาภิเนษกรมณในพรรษา
ที่ ๒๙ ทรงผนวชที่ฝงแมน้ําอโนมานที เสด็จไปยังตําบลอุรุเวลาโดย
ลําดับ แลวเริ่มบําเพ็ญเพียร. ในกาลนั้น โกณฑัญญมานพรูวาพระมหาสัตวทรงผนวชแลว จึงพรอมกับพวกลูกของพราหมณผูทานายพระลักษณะ
มีวัปปมาณพเปนตน มีตนเปนที่ ๕ พากันบวชแลว เขาไปยังสํานักของ
พระโพธิสัตวโดยลําดับ บํารุงพระโพธิสัตวนั้นอยู ๖ พรรษา เกิดเบื่อ
ระอาเพราะพระโพธิสัตวนั้นเสวยพระกระยาหารหยาบ จึงไดหลีกไปยังปา
อิสิปตนมิคทายวัน. ลําดับนั้น พระโพธิสัตวไดพระกําลังกายเพราะทรง
บริโภคพระอาหารหยาบ จึงประทับนั่งบนอปราชิตบัลลังกที่ควงไมโพธิ์
ในวันเพ็ญเดือน ๖ ทรงเหยียบย่ํากระหมอมแหงมารทั้ง ๓ เปนพระอภิสัมพุทธเจาแลว ทรงยับยั้งอยูที่โพธิมัณฑสถานนั่นแหละ ๗ สัปดาห
ทรงทราบความแกกลาแหงญาณของพระปญจวัคคียแลว จึงเสด็จไปยัง
อิสิปตนมิคทายวันในวันเพ็ญเดือน ๘ แลวตรัสพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแกพระปญจวัคคียเหลานั้น. ในเวลาจบพระธรรมเทศนา พระโกณฑัญญเถระพรอมกับพรหม ๑๘ โกฏิ ดํารงอยูในพระโสดาปตติผล. ครั้น
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ในดิถีที่ ๕ แหงปกษ ทานไดทําใหแจงพระอรหัตดวยอนัตตลักขณสูตร
เทศนา.
พระโกณฑัญญเถระนั้น ครั้นบรรลุพระอรหัตอยางนี้แลวคิดวา เรา
ทํากรรมอะไรจึงไดบรรลุโลกุตรสุข เมื่อใครครวญดู ก็ไดรูบพุ กรรมของ
ตนโดยประจักษ เมื่อจะแสดงอปทานแหงความประพฤติในกาลกอนดวย
อํานาจอุทาน ดวยความโสมนัส จึงกลาวคํามีอาทิวา ปทุมุตฺตรสมฺพุทฺธ
ดังนี้. เนื้อความแหงคํานั้น ไดกลาวไวแลวในหนหลังนั่นแล. บทวา
โลกเชฏ วินายก ความวา ทรงเปนหัวหนา คือเปนประธานแหง
สัตวโลกทั้งสิ้น. ชื่อวาทรงนําไปใหวิเศษ เพราะทรงนําไปโดยวิเศษ คือ
ทรงยังเหลาเวไนยสัตวใหถึงฝงอื่นแหงสงสารสาคร คือพระอมตมหานิพพาน. ซึง่ พระสัมพุทธเจานั้นผูทรงนําไปโดยวิเศษ. บทวา พุทฺธภูมิมนุปฺปตฺต ความวา ที่ชื่อวาพุทธภูมิ เพราะเปนภูมิ คือเปนสถานที่
ประดิษฐานแหงพระพุทธเจา, ไดแกพระสัพพัญุตญาณ. ทีช่ ื่อวา
บรรลุถึงพุทธภูมิ เพราะบรรลุถึง คือแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณนั้น.
ซึ่งพระสัมพุทธเจานั้น ผูบรรลุถึงพุทธภูมิแลว. อธิบายวา บรรลุพระสัพพัญุตญาณ คือเปนพระพุทธเจา. บทวา ปม อทฺทส อห ความ
วา ในเวลาใกลรุงแหงคืนวันเพ็ญเดือน ๖ เราไดเห็นพระปทุมุตตรสัมพุทธเจาผูเปนพระพุทธเจาเปนครั้งแรก.
บทวา ยาวตา โพธิยา มูเล เชือ่ มความวา ยักษทั้งหลายมี
ประมาณเทาใดมาประชุมกันแลว คือเปนหมวดหมูอยูที่ใกลตนโพธิ์
กระทําอัญชลี วางกระพุมอัญชลีอันเปนที่ประชุมนิ้วทั้ง ๑๐ ไวเหนือเศียร
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ไหวคือนมัสการพระสัมพุทธเจา คือพระพุทธเจาพระองคนั้นผูไดเปน
พระพุทธเจา.
บทวา สพฺเพ เทวา ตุฏมนา เชื่อมความวา เทวดาทั้งหมดนั้น
มาสูสถานที่แหงพระสัมพุทธะผูเปนพระพุทธเจา ตางมีจิตยินดีทองเที่ยว
ไปในอากาศ. บทวา อนฺธการตโมนุโท ความวา พระพุทธเจาพระองคนี้ทรงบรรเทา คือทําความมืดตื้อคือโมหะใหสิ้นไป ทรงบรรลุ
แลวโดยลําดับ.
บทวา เตส หาสปเรตาน เชื่อมความวา เสียงบันลือลั่น คือเสียง
กึกกองของเทวดาเหลานั้นผูประกอบดวยความราเริง คือปติโสมนัส ได
เปนไปแลว คือแพรไปวา พวกเราจักเผากิเลส คือสังกิเลสธรรมใน
ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา.
บทวา เทวาน คิรมฺาย เชื่อมความวา เรารูเสียงของเหลา
เทวดาซึ่งเปลงพรอมกับคําชมเชยดวยวาจาจึงราเริง ไดถวายภิกษาครั้งแรก
คืออาหารทีแรกแกพระผูเปนพระพุทธเจา ดวยจิตอันราเริงคือดวยจิตอัน
ประกอบดวยโสมนัส.
บทวา สตฺตาห อภินิกฺขมฺม ความวา เราออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ
แลวกระทําความเพียรอยู ๗ วัน จึงไดบรรลุพระโพธิญาณ กลาวคือ
อรหัตมรรคญาณอันเปนปทัฏฐานแหงพระสัพพัญุตญาณ. บทวา อิท
เม ปม ภตฺต ความวา ภัตนี้เปนเครื่องยังสรีระใหเปนไป เปนภัตอัน
เทวบุตรนี้ใหครั้งแรกแกเราผูเปนพรหมจารี คือผูประพฤติธรรมสูงสุด.
บทวา ตุสิตา หิ อิธาคนฺตฺวา ความวา เทวบุตรใดจากภพดุสิต
มาในมนุษยโลกนี้ นอมเขามา คือไดถวายภิกษาแกเรา เราจักประกาศ
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คือจักกลาว ไดเเกจักทําเทวบุตรนั้นใหปรากฏ. เชื่อมความวา ทาน
ทั้งหลายจงฟงคําเราผูจะกลาวอยู. เบื้องหนาแตนี้ไป ขาพเจาจักพรรณนา
เฉพาะบทที่ยากเทานั้น.
บทวา ติทสา ไดแก จากภพดาวดึงส. บทวา อคารา เชื่อม
ความวา จักออกจากเรือนพราหมณอันเกิดขึ้นแกตนแลวบวชอยูกับพระโพธิสัตว ผูกระทําทุกรกิริยาอยู ๖ ป.
บทวา ตโต สตฺตมเก วสฺเส ไดแก ในปที่ ๗ จําเดิมแตกาลที่
บวชแลวนั้น. บทวา พุทฺโธ สจฺจ กเถสฺสติ ความวา ทรงกระทํา
ทุกรกิริยาได ๖ ปแลว ในปที่ ๗ จักไดเปนพระพุทธเจาแลวตรัสสัจจะ
ทั้ง ๔ กลาวคือทุกขสัจ สมุทัยสัจ นิโรธสัจ และมรรคสัจ ดวยพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเทศนา ณ ปาอิสิปตนมิคทายวัน ใกลเมืองพาราณสี.
บทวา โกณฺฑฺโ นาม นาเมน ความวา ชื่อวาโกณฑัญญะโดยนาม
คือโดยอํานาจชื่อของโคตร. บทวา ปม สจฺฉิกาหิติ ความวา จัก
กระทําใหแจง คือจักทําใหประจักษ ซึ่งพระโสดาปตติมรรคญาณกอน
คือแตตนทีเดียว ในระหวางพระปญจวัคคียทั้งหลาย.
บทวา นิกฺขนฺเตนานุปพฺพชึ ความวา ออกบวชตามพรอมกับพระโพธิสัตวผูเสด็จออกเเลว. อธิบายวา เราบวชตามอยางนั้นกระทําปธาน
คือความเพียรดีแลว คือกระทําดวยดี ไดแกกระทําใหมั่นแลวกระทํา.
บทวา กิเลเส ฌาปนตฺถาย ความวา เพื่อตองการทํากิเลสทั้งหลายให
เหือดแหง คือเพื่อตองการกําจัดกิเลส เราจึงบวชคือปฏิบัติศาสนาเปนผู
ไมมีเรือน คือไมมีประโยชนแกเรือน ไดแกเวนจากกรรมมีการทํานาและ
การคาเปนตน.
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บทวา อภิคนฺตฺวาน สพฺพฺู ความวา พระพุทธเจาทรงรูอดีต
อนาคตและปจจุบัน หรือไญยธรรม ที่ควรรูกลาวคือสังขาร วิการ ลักษณะ
นิพพาน และบัญญัติ เสด็จไปเฉพาะ คือเสด็จเขาไปยังปาเปนที่อยู
ของมฤค คือวิหารเปนที่ใหอภัยแกมฤค ไดประหารคือตี ไดแกทรง
แสดงอมตเภรี ไดแกเภรีคืออมตมหานิพพาน ดวยโสดาปตติมรรคญาณ
นี้ ที่เรากระทําใหเเจงแลวในสัตวโลกอันเปนไปกับดวยเทวดาทั้งหลาย.
บทวา โส ทานิ ความวา เรานั้นเปนพระโสดาบันองคแรก บัดนี้
ไดถึงคือบรรลุอมตนิพพานอันสงบ คือมีสภาวะสงบระงับ เปนบทคือพึง
ถึง ไดแกพึงบรรลุอันยอดเยี่ยม คือเวนสิ่งที่ยิ่งกวา ดวยอรหัตมรรคญาณ.
บทวา สพฺพาสเว ปริ
ฺ าย ความวา เรากําหนดรูอาสวะทั้งปวงมี
กามาสวะเปนตน คือละอาสวะทั้งปวงดวยปหานปริญญา เปนผูไมมี
อาสวะ คือไมมีกิเลสอยู คือสําเร็จการอยูดวยอิริยาบถวิหาร. คาถาทั้งหลาย
มีคําวา ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส เปนตน มีเนื้อความดังกลาวแลวนั่นแหละ.
ครั้นกาลตอมา พระศาสดาประทับนั่งบนบวรพุทธอาสนที่เขาปูลาด
ไวในทามกลางภิกษุสงฆ ในพระเชตวันมหาวิหาร เมื่อจะทรงแสดง
ความที่พระเถระเปนผูรูแจงธรรมกอนเพื่อน จึงทรงตั้งพระเถระนั้นไวใน
เอตทัคคะวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อัญญาโกณฑัญญะนี้ เปนเลิศแหงภิกษุ
สาวกทั้งหลายของเราผูเปนรัตตัญูรูราตรีนาน. พระอัญญาโกณฑัญญเถระนั้น ประสงคจะหลีกเลี่ยงความพินอบพิเทาที่พระอัครสาวกทั้งสอง
กระทําในตน และการอยูเกลื่อนกลนในเสนาสนะใกลบาน และมีความ
ประสงคจะอยูดวยความยินดีในวิเวก สําคัญแมแตการทําปฏิสันถารแก
๑

๑. ไญยธรรม ธรรมที่ควรรูมี ๕ อยาง.
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คฤหัสถและบรรพชิตทั้งหลาย ผูเขามายังสํานักของตน วาเปนเหตุเนิ่นชา
จึงทูลลาพระศาสดาเขาไปยังหิมวันตประเทศ อันชางฉัททันตทั้งหลาย
บํารุงอยู ไดอยูที่ฝงสระฉัททันตถึง ๑๒ พรรษา. พระเถระอยูที่นั่นดวย
อาการอยางนี้ วันหนึ่งทาวสักกเทวราชเสด็จเขาไปหา ทรงไหวแลวยืน
อยูไดตรัสอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ดังจะขอโอกาส ขอพระผูเปนเจา
จงแสดงธรรมแกกระผม. พระเถระจึงแสดงธรรมแกทาวสักกะนั้นอันมี
หองแหงอริยสัจ ๔ ถูกไตรลักษณกระทบประกอบดวยสุญญตา วิจิตร
ดวยนัยตาง ๆ หยั่งลงสูอ มตะ ดวยพุทธลีลา. ทาวสักกะทรงสดับธรรม
นั้นแลว เมื่อจะประกาศความเลื่อมใสของพระองค จึงไดทรงกระทําการ
สรรเสริญวา
เรานี้ไดฟงธรรมอันมีรสใหญยิ่ง จึงเลื่อมใสยิ่งนัก พระเถระแสดงธรรมอันคลายกําหนัด ไมยดึ มั่นโดยประการ
ทั้งปวง ดังนี้.
พระเถระอยูที่ฝงสระฉัททันต ๑๒ พรรษา เมื่อกาลจะปรินิพพาน
ใกลเขามา จึงเขาไปเฝาพระศาสดา ขอใหทรงอนุญาตการปรินิพพาน
แลวไป ณ ที่เดิมนั่นแหละ ปรินิพพานแลวแล.
จบพรรณนาอัญญโกณฑัญญเถราปทาน
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ปณโฑลภารทวาชเถราปทานที่ ๑๐ (๘)

วาดวยผลแหงการถวายดอกปทุม
[๑๐]

พระสยัมภูชินเจาพระนามวาปทุมุตตระ เปนบุคคลผูเลิศ
ประทับอยูบนยอดเขาจิตตกูฏขางหนาหิมวันต เราเปนพญาเนื้อ
ผูไมมีความกลัว สามารถจะไปไดในทิศทั้ง ๔ พํานักอยู ณ
ที่นั้น.
สัตวเปนอันมากไดฟงเสียงของเราแลว ยอมครั่นคราม
เราคาบดอกปทุมที่บาน เขาไปหาพระนราสภ ไดบูชาพระพุทธเจาซึ่งเสด็จออกจากสมาธิ.
เวลานั้น เรานมัสการพระพุทธเจาผูประเสริฐสูงสุดกวา
นระใน ๔ ทิศ ยังจิตของตนใหเลื่อมใสแลวไดบันลือสีหนาท.
พระปทุมตุ ตรพุทธเจาผูทรงรูแจงโลก ทรงรับเครื่องบูชา
ของเราแลวประทับนั่งบนอาสนะของพระองค ไดตรัสพระคาถาเหลานี้ ทวยเทพทั้งปวงไดทราบพระดํารัสของพระพุทธเจาแลว มาประชุมกันแลงกลาววา พระพุทธเจาผู
ประเสริฐจักเสด็จมา เราทัง้ หลายจักฟงธรรมนั้น.
พระมหามุนีผูทรงเห็นกาลไกล ผูเ ปนนายกของโลก ทรง
ประกาศเสียงบันลือของเรา เบื้องหนาทวยเทพและมนุษยผู
ประกอบดวยความราเริงเหลานั้นวา ผูใดไดถวายปทุมนี้ และ
ไดบันลือสีหนาท เราจักพยากรณผูนั้น ทานทั้งหลายจงฟง
เรากลาว.
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ในกัปที่ ๘ แตภทั รกัปนี้ ผูน ั้นจักเปนพระเจาจักรพรรดิ
สมบูรณดวยรัตนะ ๗ ประการ เปนใหญในทวีปทั้ง ๔ จัก
เสวยความเปนใหญในแผนดิน ๖๔ ชาติ จักเปนพระเจาจักรพรรดิทรงกําลัง มีพระนามชื่อวาปทุม.
ในแสนกัป พระศาสดาพระนามวาโคดมโดยพระโคตร
ทรงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก.
เมือ่ พระศาสดาพระองคนั้น ทรงประกาศพระศาสนาแลว
พญาสีหะนี้จักเปนเผาพันธุพราหมณ จักออกจากสกุลพราหมณแลวบวชในพระศาสนาของพระศาสดาพระองคนั้น.
เขามีตนอันสงไปแลวเพื่อความเพียร เปนผูสงบระงับไม
มีอุปธิ กําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว จักไมมีอาสวะ นิพพาน
ณ เสนาสนะอันสงัดปราศจากชน แตคลาคล่ําดวยเนื้อราย.
คุณวิเศษเหลานี้ คือปฏิสมั ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ
อภิญญา ๖ เราทําใหแจงแลว คําสอนของพระพุทธเจา เรา
ทําเสร็จแลว ฉะนีแ้ ล.
ทราบวา ทานพระปณโฑลภารทวาชเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนั้นแล.
จบปณโฑลภารทวารชเถราปทาน
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๘. พรรณนาปณโฑลภารทวาชเถราปทาน
คําวา ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน ดังนี้เปนตน เปนอปทานของ
ทานพระปณโฑลภารทวาชเถระ.
แมพระเถระนี้ก็ไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ
กอสรางบุญทั้งหลายอันเปนอุปนิสัยแกวิวัฏฏะไวในภพนั้น ๆ ในกาลแหง
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ บังเกิดในกําเนิดราชสีหอยูในถ้าํ
ที่เชิงภูเขา. เพื่อจะทรงกระทําความอนุเคราะหแกราชสีหนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงเสด็จเขาไปยังถ้ําเปนที่อยูของราชสีหนั้น ในเวลาที่ออกไป
หาเหยื่อ ทรงนั่งเขานิโรธสมาบัติอยู. ราชสีหจับเหยื่อแลวกลับมายืนอยูที
ประตูถ้ํา เห็นพระผูมีพระภาคเจาแลวทั้งราเริงและยินดี จึงบูชาดวยดอกไม
ที่เกิดในน้ําและบนบก ทําจิตใหเลื่อมใส. เพื่อตองการจะอารักขาพระผูมีพระภาคเจา จึงบันลือสีหนาท ๓ เวลา เพื่อใหเนื้อรายอื่น ๆ หนีไป
ไดยืนอยูดวยสติอันไปแลวในพระพุทธเจา. บูชาอยูตลอด ๗ วัน เหมือน
ในวันแรก. พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา เมื่อลวง ๗ วันแลว ควร
ออกจากนิโรธสมาบัติ สวนแหงบุญมีประมาณเทานี้จักเปนอุปนิสัยแก.
ราชสีหนี้ ดังนี้ เมื่อราชสีหนั้นเห็นอยูนั่นแหละ จึงเหาะขึ้นไปสูอากาศ
เสด็จไปยังพระวิหารทีเดียว.
ราชสีหไมอาจอดกลั้นความทุกข เพราะพลัดพรากจากพระพุทธเจา
จึงกระทํากาละแลวบังเกิดในตระกูลมีโภคะมากในนครหังสวดี พอเจริญวัย
แลว ไดไปยังพระวิหารกับชาวเมือง ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา
แลวเลื่อมใส ยังมหาทานใหเปนไปแกภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปน
ประธาน ตลอด ๗ วัน ทําบุญทั้งหลายจนชั่วชีวิต ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ
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อยูในเทวดาและมนุษย ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย
จึงบังเกิดเปนบุตรของปุโรหิตแหงพระเจาอุเทน. เขาไดมีชื่อวา ภารทวาชะ.
ภารทวาชะนั้นเจริญวัยแลว เรียนจบไตรเพทสอนมนตแกมาณพ ๕๐๐ คน
เพราะความที่ตนเปนผูมีความประพฤติไมเหมาะสม โดยความเปนผูกินจุ
ถูกพวกมาณพเหลานั้นละทิ้ง จึงไปยังนครราชคฤห ไดเห็นลาภสักการะ
ของพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ จึงบวชในพระศาสนา เปนผูไมรู
ประมาณในการบริโภคอยู. พระศาสดาทรงใหตั้งอยูในความเปนผูรูจัก
ประมาณดวยอุบาย ทานจึงเริ่มตั้งวิปสสนา ไมนานนัก ก็ไดอภิญญา ๖.
ก็ครั้นเปนผูไดอภิญญา ๖ แลว จึงบันลือสีหนาทวา ผูใดมีความสงสัย
ในมรรคและผล ผูนั้นจงถามเราดังนี้ ทั้งตอพระพักตรของพระผูมี
พระภาคเจาและในหมูภิกษุ ดวยคิดวา สิ่งใดที่สาวกทั้งหลายพึงบรรลุ
สิ่งนั้นเราบรรลุแลว. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงตั้งทานไว
ในเอตทัคคะวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปณโฑลภารทวาชะนี้ เปนเลิศแหง
ภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผูบันลือสีหนาท.
พระเถระนั้นครั้นไดตําแหนงเอตทัคคะอยางนี้แลว ระลึกถึงบุญสมภารที่ไดกระทําไวในชาติกอน เมื่อจะทําใหแจงซึ่งอปทานแหงบุญกรรมของตนดวยความโสมนัส จึงกลาวคํามีอาทิวา ปทุมุตฺตโร ดังนี้.
เนื้อความแหงคํานั้น ไดกลาวไวแลวในหนหลังแล. บทวา ปุรโต หิมวนฺตสฺส ความวา ในสวนแหงทิศตะวันออกของภูเขาหิมาลัย. บทวา จิตฺตกูเฏวสี ตทา เชื่อมความวา ในกาลใด เราเปนราชสีห คือเปนพญาเนื้อ
อยู ณ ที่ใกลภูเขาหิมวันต ในกาลนั้น พระศาสดาพระนามวาปทุมุตตระ
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ประทับอยูที่เขาชื่อวาจิตตกูฏ คือที่ยอดเขาชื่อวาจิตตบรรพต เพราะเปน
ภูเขาที่งดงามหลากสีดวยโอสถ และรัตนะทั้งหลายมิใชนอย.
บทวา อภีตรูโป ตตฺถาสึ ความวา เราไดเปนพญาเนื้อผูไมกลัว
เปนสภาวะ คือเปนผูไมมีความกลัวเปนสภาวะอยูในที่นั้น. บทวา จตุกฺกโม
ไดแก เปนผูกาวไป คือสามารถจะไปไดทั้ง ๔ ทิศ. บทวา ยสฺส สทฺท
สุณิตฺวาน ความวา ชนมาก คือสัตวเปนอันมากไดฟงสีหนาทของ
พญาเนื้อใด ยอมขม คือยอมขัดขวางโดยพิเศษ ไดแกยอมกลัว.
บทวา สุผุลฺล ปทุม คยฺห ความวา มีความเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา ไดคาบดอกปทุมที่บานดีแลว ไดเขาไปหาคือไดเขาไปใกล
พระสัมพุทธเจาผูเปนนราสภ คือผูองอาจ สูงสุด คือประเสริฐสุดแหง
นระทั้งหลาย. บทวา วุฏิตสฺส สมาธิมฺหิ ความวา เราปลูก คือบูชา
ดอกไมนั้นแดพระพุทธเจาผูออกจากนิโรธสมาบัติ.
บทวา จตุทฺทิส นมสฺสิตฺวา ความวา เรานมัสการทั้ง ๔ ทิศ
แลวทําจิตของตนใหเลื่อมใส คือใหตั้งอยูดวยความเอื้อเฟอ ไดบันลือ
สีหนาท คือการบันลืออยางไมเกรงกลัว ไดแกทาํ สีหนาทใหกึกกองแลว.
ลําดับนั้น เมื่อจะประกาศการพยากรณที่พระพุทธเจาประทานแลว
จึงกลาวคํามีอาทิวา ปทุมุตฺตโร ดังนี้. คํานั้นมีเนื้อความงายทั้งนั้น.
บทวา วทต เสฏโ เชื่อมความวา พระพุทธเจาผูประเสริฐ
คือสูงสุดแหงพวกอัญญเดียรถียผูกลาววา เราทั้งหลายเปนพระพุทธเจา ๆ
ดังนี้ เสด็จมาแลว. อธิบายวา เราทั้งหลายจักฟงธรรมนั้นของพระผูมีพระภาคเจาผูเสด็จมาแลวนั้น.
บทวา เตส หาสปเรตาน ความวา ของเทวดาและมนุษย
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เหลานั้นผูหอมลอม คือครอบงํา ไดแก ผูประกอบความราเริง คือ
ดวยความโสมนัส. บทวา โลกนายโก ความวา พระมหามุนี คือพระมุนี
ผูยิ่งใหญในระหวางมุนีทั้งหลาย ผูทรงเห็นกาลไกล คือผูทรงเห็นอนาคตกาล ผูเปนนายกของโลก คือผูทรงยังชาวโลกใหถึงสวรรคและนิพพาน
ทรงแสดง คือทรงประกาศ ไดแกตรัสถึงเสียงของเรา คือเสียงบันลือ
อยางราชสีหของเรา. คาถาที่เหลือเขาใจไดงายทั้งนั้น.
คาถาตอไปมีความวา ราชสีหจ ักเปนพระเจาจักรพรรดิพระนามวา
ปทุม โดยพระนาม จักครองความเปนใหญ คืออิสรภาพ ไดแก
ราชสมบัติ ๖๔ ชาติ.
บทวา กปฺปสตสหสฺสมฺหิ นี้ เปนสัตตมีวิภัตติ ใชในอรรถแหง
ฉัฏฐีวิภัตติ. อธิบายวา ในที่สุดแสนกัป.
บทวา ปกาสิเต ปาวจเน ความวา ในพระไตรปฎกที่พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาโคดมนั้นทรงประกาศแลว คือทรงแสดงแลว. บทวา
พฺรหมฺพนฺธุ ภวิสฺสติ ความวา ในกาลนั้น คือในกาลแหงพระผูมี
พระภาคเจาพระนามวาโคดม ราชสีหผูเปนพญาเนื้อนี้จักบังเกิดในตระกูล
พราหมณ. บทวา พฺรหฺมฺา อภินิกฺขมฺม เชือ่ มความวา จักออก
จากตระกูลพราหมณบวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจานั้น.
บทวา ปธานปหิตตฺโต ไดแก มีจิตสงไปเพื่อกระทําความเพียร
ชื่อวาผูไมมีอุปธิ เพราะไมมีกิเลสทั้งหลายกลาวคืออุปธิ ชื่อวาผูสงบระงับ
เพราะไมมีความกระวนกระวายเพราะกิเลส กําหนดรู คือละอาสวะ
ทั้งปวง ไดแกอาสวะทั้งสิ้น เปนผูไมมีอาสวะ คือไมมีกิเลส จักนิพพาน
อธิบายวา จักเปนผูนิพพานดวยขันธปรินิพพาน.
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บทวา วิชเน ปนฺตเสยฺยมฺหิ ความวา ในเสนาสนะปาไกลเวน
จากความแออัดดวยหมูชน. บทวา วาฬมิคสมากุเล ความวา อากูล
คือเกลื่อนกลนดวยการเกี่ยวของกับเนื้อรายมีกาฬราชสีหเปนตน. คําที่
เหลือมีเนื้อความดังกลาวแลว ฉะนี้แล.
จบพรรณนาปณโฑลภารทวาาชเถราปทาน
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ขทิรวนิยเรวตเถราปทานที่ ๑๑ (๙)

วาดวยผลแหงการจัดเรือนําขามฝาก
[๑๑]

แมน้ําคงคาชื่อภาคีรถี เกิดแตประเทศหิมวันต เราเปน
นายเรืออยูที่ทาอันขรุขระ ขามสงคนจากฝงนี้ไปฝงโนน.
พระสัมพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ ผูนายกของโลก
สูงสุดกวาสรรพสัตว กับพระขีณาสพหนึ่งแสน จักขาม
กระแสแมน้ําคงคา.
เรานําเรือมารวมไวเปนอันมาก
แลวทําประทุนเรือที่
นายชางตกแตงเปนอันดี ไวตอนรับพระนราสภ.
ก็พระสัมมาพุทธเจาเสด็จมาแลวเสด็จขึ้นเรือ พระศาสดานี้ประทับยืน ณ ทามกลางน้ํา ไดตรัสพระคาถา
เหลานี้วา
ผูใดใหพระสัมพุทธเจา และพระสงฆผูไมมีอาสวะขาม
ฟาก ผูนั้นจักรื่นรมยอยูใ นเทวโลก ดวยจิตอันเลื่อมใสนั้น.
วิมานอันบุญกรรมทําไวอยางสวยงาม มีสัณฐานดังเรือ
จักเกิดแกทาน หลังคาดอกไมจักกั้นอยูบ นอากาศทุกเมื่อ.
ในกัปที่ ๕๘ ผูนี้จักไดเปนกษัตริยพระนามวา ตารณะ
จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ทรงครอบครองแผนดิน มีสมุทร
สาครเปนที่สุด.
ในกัปที่ ๕๗ จักไดเปนกษัตริยพระนามวา จัมพกะ ทรง
มีพระกําลังมาก จักรุงเรืองดังพระอาทิตยอุทัย.
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ในแสนกัป พระศาสดาพระนามวาโคดมโดยพระโคตร
ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก ผูนี้
เคลื่อนจากไตรทศแลว จักถึงความเปนมนุษย จักเปนเผาพันธุ
พราหมณ มีนามชือ่ วา เรวตะ.
อันกุศลมูลตักเตือนแลว จักออกจากเรือนบวชในศาสนา
ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาโคดม.
ภายหลังเขาบวชแลว จักประกอบความเพียร เจริญ
วิปสสนา กําหนดรูอ าสวะทั้งปวงแลว จักไมมีอาสวะนิพพาน.
เรามีความเพียรอันนําไปซึ่งธุระ อันเปนเครื่องนํามาซึ่ง
ธรรมเปนแดงเกษมจากโยคะ เราทรงรางกายอันมีในทีส่ ุดไว
ในพระศาสนาแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา.
คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสมั ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ
อภิญญา ๖ เราทําใหแจงแลว คําสอนของพระพุทธเจา เรา
ทําเสร็จแลวฉะนี้แล.
ทราบวา ทานพระขทิรวนิยเรวตเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบขทิรวนิยเรวตเถราปทาน
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๙. พรรณนาขทิรวนิยเรวตเถราปทาน
คํามีอาทิวา คงฺคา ภาคีรถี นาม ดังนี้ เปนอปทานของทาน
พระขทิรวนิยเถระ.
แมพระเถระนี้ ก็ไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาพระองค
กอนๆ กอสรางบุญทั้งหลายอันเปนอุปนิสัยแกวิวัฏฏะไวในภพนั้น ๆ ใน
กาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ ไดบังเกิดในตระกูลของ
นายทาเรือในนครหังสวดี กระทําการงานอยูที่ทาเรือชื่อวา ปยาคติตถะ
ใกลแมน้ําใหญ. วันหนึง่ ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยหมูสาวก
เสด็จเขาไปยังฝงแมน้ํา มีใจเลื่อมใส จึงประกอบเรือขนาน สงใหถึง
ฝงอื่นดวยบูชาสักการะอันยิ่งใหญ ไดเห็นภิกษุรูปหนึ่งที่พระศาสดาทรง
ตั้งไวในตําแหนงเลิศแหงภิกษุทั้งหลายผูอยูปา จึงปรารถนาฐานันดรนั้น
ไดยังมหาทานใหเปนไปแกพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ แลวกระทํา
ความปรารถนาไว. พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวา ความปรารถนา
ของเขาไมเปนหมัน.
จําเดิมแตนั้น เขาสั่งสมบุญทั้งหลาย ทองเที่ยวไปในเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย เสวยสมบัติทั้งสองอยู ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดใน
ครรภของพราหมณี ชื่อวา รูปสารี ในบานนาลกะแควนมคธ. เขาเจริญ
วัยแลว มารดาบิดาประสงคจะตกแตงใหมีเหยาเรือน จึงบอกเขา. เขา
ไดฟงวา พระสารีบุตรเถระบวชแลว จึงคิดวา อุปติสสะผูเปนพี่ชายใหญ
ของเรา ละทิ้งทรัพยสมบัตินี้บวชแลว เราจักเสวยกอนเขฬะที่พี่ชายใหญ
นั้นบวนแลวไดอยางไร เกิดความสลดใจ ลวงญาติทั้งหลายประดุจเนื้อ
ไมเขาไปสูบวง ผูอันเหตุสมบัติตักเตือนอยู จึงไปยังสํานักของภิกษุ
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ทั้งหลาย แลวแจงใหทราบวาตนเปนนองชายของพระธรรมเสนาบดี แลว
บอกถึงความพอใจในการบรรพชาของตน. ภิกษุทั้งหลายจึงใหเขาบรรพชา
พอมีอายุ ๒๐ ปบริบรู ณก็ใหอุปสมบท แลวชักชวนใหขวนขวายในกรรมฐาน. ทานเรียนกรรมฐานแลว เขาไปยังปาไมตะเคียนพักผอนอยู เพียร
พยายามอยู เพราะเปนผูถึงความแกกลาแหงญาณ ไมนานนักก็ไดเปน
พระอรหันตมีอภิญญา ๖. ครั้นทานไดเปนพระอรหันตแลว เพื่อจะถวาย
บังคมพระศาสดาและไหวพระธรรมเสนาบดี จึงเก็บงําเสนาสนะแลวถือ
บาตรจีวรออกไป ถึงเมืองสาวัตถีโดยลําดับ จึงเขาไปยังพระเชตวัน
ถวายบังคมพระศาสดาและไหวพระธรรมเสนาบดีแลว อยูในพระเชตวัน
๒-๓ วัน. ลําดับนั้น พระศาสดาประทับนั่งในทามกลางหมูพระอริยเจา
ทรงตั้งทานไวในตําแหนงเลิศแหงภิกษุทั้งหลายผูอยูปาเปนวัตร ดวย
พระดํารัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรวตะนี้เปนเลิศแหงภิกษุสาวก
ทั้งหลายของเราผูอยูปาเปนวัตร.
พระเถระครั้นไดตําแหนงเอตทัคคะอยางนี้แลว ระลึกถึงบุพกรรม
ของตน เมื่อจะประกาศอปทานแหงความประพฤติในกาลกอนของตน
ดวยอํานาจความปติโสมนัส จึงกลาวคํามีอาทิวา คงฺคา ภาคีรถี ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คงฺคา ความวา ที่ชอื่ วา คงคา เพราะ
ขับกลอมคือกระทําเสียงกึกกองไหลไป. อีกอยางหนึ่ง ความวา ปฐพี
เขาเรียกกันวา โค, ที่ชื่อวาคงคา เพราะวนรอบไหลไปในปฐพีนั้น. แมน้ํา
คงคา ณ ที่ที่กระทําการวนรอบสระอโนดาต ๓ รอบแลวไหลไป ชื่อวา
อาวัฏฏคงคา. ณ ที่ที่ไหลไปทางยอดเขา ชื่อวา พหลคงคา, ณ ที่ที่เซาะเขา
ขวางทะลุไหลไป ชื่อวา อุมังคคงคา, ณ ที่ทกี่ ระทบเขาหนาจากเขาขวาง
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นั้น แลวไหลพลุงขึ้นไปทางอากาศหาโยชน ชื่อวา อากาสคงคา, และ ชื่อวา
ภาคีรถี เพราะทําลายที่ที่น้ําตกลง แลวทําลายฝงสระโบกขรณีที่เกิดเอง
หาโยชน ณ ที่นั้นแหละ เปนแมน้ํา ๕ สาย เหมือนนิ้วมือ ๕ นิ้ว มีชื่อ ๕
ชื่อคือ คงคา ยมุนา สรภู มหี และอจิรวดี แลวกระทําชมพูทวีปทั้งสิ้นให
เปน ๕ ภาค ๕ สวนแลวไป คือไหลไปยัง ๕ ภาค ๕ สวน. แมน้ํานั้นดวย
มีทางไหลไป ๕ สวนดวย เพราะเหตุนั้น จึงชือ่ วาแมน้ําคงคาภาคีรถี.
พึงเห็นวา เมื่อควรจะกลาววา ภาคีรถี คงคา เพื่อสะดวกในการประพันธ
คาถา จึงกลาวดังเคยประพฤติมา. บทวา หิมวนฺตา ปภาวิตา ความวา
ที่ชื่อวา หิมะ เพราะเบียดเบียนเหลาสัตว คือเบียดเบียนรบกวน ทําให
วุนวายดวยความหนาว. ชื่อวา หิมวา เพราะเขานั้นมีหิมะ. ชื่อวา
หิมวนฺตปภาวิตา เพราะเกิด คือเปนไป ไดแกไหลไปจําเดิมแตภูเขา
หิมวันตนั้น. บทวา กุติตฺเถ นาวิโก อาสึ ความวา เราเกิดในตระกูล
ชาวประมง ไดเปนนายเรืออยูที่ทาไมเรียบ ประกอบดวยกระแสอันเชี่ยว
ของแมน้ําคงคานั้น. บทวา โอริเม จ ตรึ อห ความวา เราให
พวกคนผูมาถึงแลว ๆ ขามจากฝงนอกไปยังฝงใน.
บทวา ปทุมุตฺตโร นายโก ความวา พระปทุมุตตรพุทธเจาผูสูงสุด
แหงเหลาสัตว ๒ เทา ทรงนํา คือทรงยังเหลาสัตวใหถึงพระนิพพาน
ทรงทําบุญ สมบัติของเราใหสําเร็จ. เชื่อมความวา พระองคมีพระผูชํานะ
ตนหนึ่งแสน คือมีพระขีณาสพหนึ่งแสน ถึงทาน้ํา เพื่อจะขามกระแสน้ํา
คงคา.
บทวา พหู นาวา สมาเนตฺวา ความวา เราเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นผูเสด็จถึงแลว จึงนําเรือหลาย ๆ ลํามาเทียบกัน คือกระทํา
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เรือ ๒ ลําใหติดกัน แลวทําหลังคาดวยปะรําที่พวกชางปรุง คือทําเสร็จ
อยางดีไวเบื้องบนเรือนั้น แลวนับถือ บูชาพระนราสภ คือพระสัมพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ.
บทวา อาคนฺตฺวาน จ สมฺพุทฺโธ เชื่อมความวา เมื่อเอาเรือ
ขนานกันอยางนั้นแลว พระสัมพุทธเจาเสด็จมา ณ ที่นั้น แลวเสด็จขึ้น
ยังเรือ คือนาวาอันเลิศลํานั้น. บทวา วาริมชฺเฌ ิโต สตฺถา เชื่อม
ความวา พระศาสดาเสด็จขึ้นเรือแลว กําลังประทับอยูทามกลางน้ํา
ในแมน้ําคงคา ไดภาษิตคือตรัสพระคาถาอันประกอบดวยความโสมนัส
เหลานี้.
บทวา โย โส ตาเรสิ สมฺพุทฺธ ความวา นายเรือนั้นใด
นิมนตพระสัมพุทธเจา ใหขามกระแสน้ําแหงแมน้ําคงคา. บทวา สงฺฆฺจาป อนาสว ความวา นายเรือนั้น มิใชนิมนตพระสัมพุทธเจาให
ขามน้ําอยางเดียวเทานั้น แมพระสงฆผูไมมีอาสวะหมดกิเลส ก็นิมนต
ใหขามไปดวย. บทวา เตน จิตฺตปสาเทน ความวา มีจิตเลื่อมใส
อันประกอบดวยความโสมนัส ซึ่งเกิดขึ้นในกาลขับเรือนั้น จักยินดี คือ
จักเสวยทิพยสมบัติในเทวโลก คือในกามาวจรสวรรค ๖ ชั้น.
บทวา นิพฺพตฺติสฺสติ เต พฺยมฺห ความวา พยัมหะ คือวิมาน
ที่ทําไวเรียบรอย คือบังเกิดเสร็จแลว ตั้งอยูเหมือนเรือ คือมีสัณฐาน
เหมือนเรือ จักบังเกิด คือจักปรากฏแกทานผูเกิดขึ้นในเทวโลก. บทวา
อากาเส ปุปฺผฉทน เชื่อมความวา เพราะวิบากของกรรมที่ไดทําปะรําไว
ปะรําเรือหลังคาดอกไม จักกางกั้นในอากาศในกาลทุกเมื่อ คือในที่
ที่ไปแลว ๆ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 646

บทวา อฏปฺาสกปฺปมฺหิ เชื่อมความวา ลวงไป ๕๘ กัป
ตั้งแตกาลที่ทําบุญนี้ จักเปนกษัตริยจักรพรรดิ มีนามชื่อวา ตารกะ จัก
เปนใหญ คือเปนผูมีชัยชนะในทวีปทั้ง ๔. คาถาที่เหลือมีเนื้อความงาย
ทั่งนั้น.
บทวา เรวโต นาม นาเมน ความวา จักเปนเผาพันธุพรหม
ไดแกเปนบุตรพราหมณ คือจักเกิดในตระกูลพราหมณ มีนามวา เรวตะ.
เพราะเกิดในเรวดีฤกษ.
บทวา นิพฺพายิสฺสินาสโว ความวา เปนผูหมดกิเลสจักนิพพาน
ดวยขันธปรินิพพาน.
บทวา วิริย เม ธุรโธรุยฺห ความวา เราอันพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวาปทุมุตตระทรงพยากรณอยางนี้แลว ความเพียรของเราถึงที่สุด
แหงบารมีโดยลําดับ เปนความเพียรไมยอหยอน เปนความเพียรนําธุระ
ไป คือเปนที่รองรับธุระ เปนเครื่องนํามาซึ่งพระนิพพานอันเปนแดน
เกษม จากโยคะทั้งหลาย. บทวา ธาเรมิ อนฺติม เทห เชื่อมความวา
บัดนี้ เราทรงสรีระสุดทายไวในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา.
ในกาลตอมา พระเถระนั้นไปยังบานเกิดของตน นําหลาน ๓ คน
คือนายจาลา นายอุปจาลา และนายสีสูปจาลา ซึ่งเปนบุตรของนองสาว
๓ นาง คือนางจาลา นางอุปจาลา และนางสีสูปจาลา มาใหบวชแลว
แนะนํากรรมฐานให. หลาน ๆ เหลานั้น ขวนขวายประกอบตามพระกรรมฐานอยู.
ก็สมัยนั้น อาพาธบางอยางเกิดขึ้นแกพระเถระ. พระสารีบุตรเถระ
ไดฟงดังนั้น จึงเขาไปหาดวยหวังใจวา จักทําการถามถึงความปวยไขเและ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๑ - หนาที่ 647

ถามถึงการบรรลุมรรคผลของพระเรวตะ. พระเรวตะเถระเห็นพระธรรมเสนาบดีเดินมาแตไกล เมื่อจะโอวาทโดยการทําสติใหเกิดขึ้นแกสามเณร
เหลานั้น จึงไดกลาวคาถาวา จาเล ดังนี้. คําวา จาเล อุปจาเล สีสูปจาเล ในคาถานั้น เปนคํารองเรียกสามเณรเหลานั้น. ก็เด็กทั้ง ๓ คน
ซึ่งไดชื่อเปนเพศหญิงวา จาลา อุปจาลา และสีสปู จาลา แมจะบวชแลว
เขาก็ยังเรียกชื่ออยูอยางนั้น. บางอาจารยกลาววา เด็กเหลานั้นชื่อวา จาลี
อุปจาลี สีสูปจาลี ดังนี้ก็มี. พระเรวตเถระเมื่อจะแสดงประโยชนที่กระทํา
การเรียกมาดวยคํามีอาทิวา จาลา ดังนี้. จึงกลาววา เธอทั้งหลายจงเปนผูมี
สติอยูเถิด ดังนี้ แลวกลาวเหตุในการเรียกมานั้นวา พระเถระผูเปนลุง
ของพวกทานประหนึ่งนักแมนธนู เดินมาแลว ดังนี้. บทวา ปติสฺสตา
แปลวา เปนผูมีสติ. ศัพทวา โข ใชในอวธารณะหามความหมายอยาง
อื่น. บทวา อาคโต แปลวา มาแลว. บทวา โว แปลวา ของพวก
ทาน. บทวา วาล วิย เวธิ แปลวา เหมือนนักแมนธนู. ก็ในคํานี้มี
ความยอดังตอไปนี้. พระเถระผูเปนลุงของพวกทานมีสภาพเหมือนนัก
แมนธนู คือคลายกับพระศาสดา เพราะมีปญญากลา มีปญญาไว และ
มีปญญาชําแรกกิเลส มาแลว, เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลาย จงเขาไป
ตั้งสมณสัญญา คือจงเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะอยูเถิด คือจงเปนผู
ไมประมาทในธรรมเครื่องอยูตามที่ไดบรรลุแลวเถิด.
สามเณรเหลานั้นไดฟงดังนั้น จึงกระทําวัตรมีการตอนรับเปนตน
แกพระธรรมเสนาบดี แลวนั่งเขาสมาธิอยูในที่ไมไกลเกินไป ในเวลาที่
พระเถระผูเปนลุงทั้งสองปฏิสันถารกัน. พระธรรมเสนาบดีกระทําปฏิสันถารกับพระเรวตเถระแลว ลุกจากอาสนะเขาไปหาสามเณรเหลานั้น เมื่อ
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พระเถระเขาไปหา สามเณรเหลานั้นไดลุกขึ้นไหวแลวยืนอยู เพราะไดทํา
กําหนดเวลาไวอยางนั้น. พระเถระถามวา พวกเธออยูดวยธรรมเครื่อง
อยูอยางไหน ? เมื่อสามเณรเหลานั้นบอกใหทราบแลว จึงแนะนําแมเด็ก
ทั้งหลายอยางนั้น พลางสรรเสริญพระเถระวา นองชายของเรามีปกติ
กลาวคําสัจจริงถึงผูมีปกติประพฤติธรรมสมควรแกธรรม ดังนี้แลวหลีกไป.
คําที่เหลือในคาถานี้มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
จบพรรณนาขทิรวนิยเรวตเถราปทาน
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อานันทเถราปทานที่ ๑๒ (๑๐)

วาดวยผลแหงการกางฉัตรถวายพระพุทธเจา
[๑๒] พระมหามุนีพระนามวาปทุมุตตระ เสด็จออกจากประตู
พระอารามแลว ทรงเมล็ดฝนอมฤตใหตก ยังมหาชนใหเย็น
สบาย.
พระขีณาสพผูเปนนักปราชญเหลานั้น ประมาณหนึ่งแสน
ไดอภิญญา ๖ มีฤทธิ์มาก แวดลอมพระสัมมาสัมพุทธเจา
ดุจพระฉายาตามพระองคไปฉะนั้น.
เวลานั้น เราอยูบนคอชาง กั้นฉัตรขาวอันประเสริฐ ปติ
เกิดแกเรา เพราะไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูมีพระรูปโฉมงาม.
เราลงจากคอชางแลวเขาไปเฝาพระนราสภ ไดกั้นฉัตร
แกวของเราถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด.
พระมหาฤๅษีพระนามวาปทุมุตตระ. ทรงทราบความดําริ
ของเราแลว ทรงหยุดกถานั้นไว แลวตรัสพระคาถาเหลานี้วา
ผูใดไดกั้นฉัตรอันประดับดวยเครื่องอลังการทอง เราจัก
พยากรณผูนั้น ทานทั้งหลายจงฟงเรากลาว
บุรุษผูนี้ไปจากมนุษยโลกแลว จักครอบครองภพดุสิต จัก
เสวยสมบัติ มีนางอัปสรทั้งหลายแวดลอม.
จักเสวยเทวราชสมบัติ ๓๔ ครั้ง จักเปนอธิบดีแหงชน
ครอบครองแผนดิน ๘๐๐ ครั้ง จักเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๘
ครั้ง จักเสวยราชสมบัติในประเทศราชอันไพบูลยในแผนดิน.
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ในแสนกัป พระศาสดาพระนามวาโคดมโดยพระโคตร
ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก
ผูนี้จักเปนโอรสแหงพระญาติของพระพุทธเจาผูเปนธงชัยแหง
สกุลศากยะ จักรไดเปนพุทธอุปฏฐาก มีนามชื่อวา อานนท
จักมีความเพียร ประกอบดวยปญญา ฉลาดในพาหุสัจจะ มี
ความประพฤติออนนอม ไมกระดาง ชํานาญในบาลีทั้งปวง.
พระอานนทนั้น มีจิตสงไปเพื่อความเพียร สงบระงับ
ไมมีอปุ ธิ กําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว จักไมมีอาสวะนิพพาน.
มีชางกุญชรอยูในปาอายุ ๖๐ ป ตกมัน ๓ แหง (คือที่
ตา หู และอัณฑะ) เกิดในตระกูลชางมาตังคะ มีงางอนงาม
ควรเปนราชพาหนะ ฉันใด แมบัณฑิตทัง้ หลาย ก็ฉนั นั้น
ประมาณไดหลายแสน มีฤทธิม์ าก บัณฑิตทั้งหมดนั้นของ
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เปนผูไมมีกิเลส.
เรานมัสการอยูท ั้งในยามตน ในยามกลาง และในยาม
สุดทาย เรามีจิตเลื่อมใส ปลื้มใจ บํารุงพระพุทธเจาผู
ประเสริฐสุด เรามีความเพียร ประกอบดวยปญญา มีสติ
สัมปชัญญะ บรรลุโสดาปตติผล ฉลาดในเสขภูมิ.
ในแสนกัปแตกัปนี้ เรากอสรางกรรมใดไว เราไดบรรลุ
ถึงภูมแิ หงกรรมนัน้ แลว ศรัทธาตั้งมั่นแลวมีผลมาก การมา
ในสํานักพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดของเรา เปนการมาดีแลว
หนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแลว คําสอนของพระพุทธเจา เรา
ทําเสร็จแลว.
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คุณวิเศษเหลานี้ คือปฏิสมั ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ
อภิญญา ๖ เราทําใหแจงแลว คําสอนของพระพุทธเจา เรา
ทําเสร็จแลว ฉะนี้แล.
ทราบวา ทานพระอานนทเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบอานันทเถราปทาน

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. พุทธาปทาน ๒. ปจเจกพุทธาปทาน ๓. สารีปุตตเถราปทาน ๔. มหาโมคคัลลานเถราปทาน ๕. มหากัสสปเถราปทาน ๖.
อนุรุทธเถราปทาน ๗. ปุณณมันตานีปุตตเถราปทาน ๘. อุปาลีเถราปทาน ๙. อัญญาโกณฑัญญเถราปทาน ๑๐. ปณโฑลภารทวาชเถราปทาน ๑๑. ขทิรวนิยเรวตเถราปทาน ๑๒. อานันทเถราปทาน. รวม
คาถาทั้งหมดได ๖๕๐ คาถา.
จบอปทานพุทธวรรคที่ ๑
๑๐. พรรณนาอานันทเถราปทาน
คํามีอาทิวา อารามทฺวารา นิกฺขมฺม ดังนี้. เปนอปทานของทาน
พระอานนทเถระ.
แมพระเถระนี้ก็ไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ
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กอสรางบุญทั้งหลายอันเปนอุปนิสัยแกวิวัฏฏะไวในภพนั้น ๆ ในกาลแหง
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ บังเกิดเปนนองชายตางมารดากับ
พระศาสดา ในนครหังสวดี. เขาไดมีชื่อวา สุมนะ. ก็พระบิดาของ
สุมนะนั้น เปนพระราชาพระนามวา นันทะ, พระเจานันทราชนั้น เมื่อ
สุมนกุมารผูเปนโอรสของพระองคเจริญวัยแลว จึงไดประทานโภคนคร
ใหในที่ประมาณ ๒๐ โยชน จากนครหังสวดีไป. สุมนกุมารนั้นมาเฝา
พระศาสดาและพระบิดาในบางครั้งบางคราว ครั้งนั้น พระราชาทรงบํารุง
พระศาสดาและภิกษุสงฆประมาณหนึ่งแสนโดยเคารพดวยพระองคเอง ไม
ยอมใหคนอื่นบํารุง.
สมัยนัน้ ปจจันตชนบทกําเริบขึ้น. พระกุมารไมกราบทูลพระราชา
ถึงความที่ปจจันตชนบทกําเริบ เสด็จไประงับเสียเอง. พระราชาไดสดับ
ดังนั้นดีพระทัยตรัสวา นีแ่ นะพอ พอจะใหพรเจา เจาจงรับเอา. พระกุมารกราบทูลวา ขาพระองคปรารถนาเพื่อจะบํารุงพระศาสดาและภิกษุ
สงฆ กระทําชีวิตไมไหเปนหมัน. พระราชาตรัสวา ขอนั้นเจาไมอาจได
จงบอกอยางอื่นเถิด. พระกุมารกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ธรรมดาวา
กษัตริยทั้งหลาย ไมมีพระดํารัสเปนสอง ขอพระองคจงประทานการบํารุง
พระศาสดานั้นแกขาพระองค ขาพระองคไมตองการอยางอื่น. ถาพระศาสดาทรงอนุญาต ก็เปนอันทรงประทานเถิดพระเจาขา. พระกุมารนั้น
จึงเสด็จไปยังพระวิหารดวยทรงหวังวา จักหยั่งรูน้ําพระทัยของพระศาสดา.
ก็สมัยนั้น พระศาสดากําลังเสด็จเขาไปยังพระคันธกุฎี. พระกุมารเสด็จ
เขาไปหาภิกษุทั้งหลายแลวตรัสวา ทานผูเจริญ โยมมาเพื่อจะเฝาพระ-
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ศาสดา ขอทานทั้งหลายจงแสดงพระศาสดาแกโยมดวยเถิด. ภิกษุทั้งหลาย
ทูลวา พระเถระชื่อวาสุมนะเปนพระอุปฏฐากของพระศาสดา พระองคจง
เสด็จไปยังสํานักของพระเถระนั้น. พระกุมารจึงเสด็จไปยังสํานักของพระเถระแลวตรัสวา ทานผูเจริญ ขอทานจงแสดงพระศาสดา.
ลําดับนั้น พระเถระ เมื่อพระกุมารทรงเห็นอยูนั่นเอง ไดดําดิน
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระราชบุตรเสด็จมาเพื่อจะขอเฝาพระองค. พระศาสดาตรัสวา ดูกอน
ภิกษุ ถาอยางนั้นเธอจงปูลาดอาสนะไวขางนอก. พระเถระถือเอาพุทธอาสนอีกที่หนึ่ง แลวดําลงในภายในพระคันธกุฎี เมื่อพระกุมารนั้นทรง
เห็นอยู ก็ปรากฏขึ้น ณ ที่บริเวณภายนอก แลวปูลาดอาสนะในบริเวณ
พระคันธกุฎี. พระกุมารเห็นดังนั้น จึงทําความคิดใหเกิดขึ้นวา ภิกษุนี้
ยิ่งใหญหนอ.
ฝายพระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากพระคันธกุฎี ประทับนั่งบน
อาสนะที่ปูลาดไว. พระราชบุตรถวายบังคมพระศาสดา ทรงทําปฏิสันถาร
แลวทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเถระนี้เห็นจะเปนที่โปรดปราน
ในพระศาสนาของพระองค. พระศาสดาตรัสวา ถวายพระพร พระกุมาร
เธอเปนที่โปรดปราน. พระราชบุตรทูลถามวา พระเถระนี้เปนที่โปรดปราน เพราะกระทํากรรมอะไร พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา เพราะ
ทําบุญมีใหทานเปนตน. พระราชบุตรนั้นทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
แมกระหมอมฉันก็ใครจะเปนที่โปรดปรานในศาสนาของพระพุทธเจาใน
อนาคต เหมือนพระเถระนี้ แลวถวายภัตตาหารแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน ณ ที่กองคายพัก ตลอด ๗ วัน ในวันที่ ๗ กราบทูลวา
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ขาแตพระองคผูเจริญ กระหมอมฉันไดพรสําหรับปรนนิบัตพิ ระองค ๓
เดือน จากสํานักพระราชบิดา ขอพระองคจงรับนิมนตการอยูจําพรรษา
เพื่อหมอมฉันตลอด ๓ เดือน ทรงทราบวาพระศาสดาทรงรับนิมนตแลว
จึงพาพระผูมีพระภาคเจาพรอมทั้งบริวารไป แลวใหสรางวิหารทั้งหลาย
อันเหมาะสมที่จะเปนที่อยูของพระศาสดาและภิกษุสงฆ ไวในที่ระยะหนึ่ง
โยชนๆ แลวนิมนตใหประทับอยูในวิหารนั้น ๆ แลวนิมนตใหเสด็จเขา
ไปประทับยังวิหารที่สรางดวยทรัพยแสนหนึ่ง ในอุทยานชื่อวา โสภณะ
ซึ่งซื้อไวดวยทรัพยแสนหนึ่ง ณ ที่ใกลสถานที่ประทับของพระองค แลว
หลั่งน้ําใหตกลงดวยพระดํารัสวา
ขาแตพระมหามุนี อุทยานชื่อวาโสภณะนี้ กระหมอมฉัน
ซื้อไวดวยทรัพยแสนหนึ่ง แลวใหสรางดวยทรัพยอีกแสนหนึ่ง
ขอพระองคไดโปรดรับไวเถิด.
ในวันใกลวันเขาพรรษา พระราชบุตรไดยังมหาทานใหเปนไปแด
พระศาสดา แลวทรงชักชวนโอรส พระชายา และเหลาอํามาตย ในการ
ใหทาน และการกระทํากิจการวา ทานทั้งหลายพึงใหทานโดยวิหารนี้
สวนพระองคเองประทับอยูที่ใกล ๆ กับสถานที่อยูของพระสุมนเถระ ทรง
บํารุงพระศาสดาตลอดไตรมาส ณ สถานที่ประทับอยูของพระองค ดวย
ประการอยางนี้. ก็เมื่อจวนจะใกลวันปวารณา จึงเสด็จเขาไปยังหมูบาน
ยังมหาทานใหเปนไปตลอด ๗ วัน ในวันที่ ๗ ทรงวางไตรจีวรไวแทบ
บาทมูลของพระศาสดาและภิกษุสงฆ ทรงนมัสการแลวไดทรงกระทํา
ความปรารถนาวา ขาแตพระองคผูเจริญ บุญทีก่ ระหมอมฉันทําเริ่มมา
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ตั้งแตกองคายนั้น จะกระทําเพื่อประโยชนแกสักกสมบัติเปนตนก็หามิได
โดยที่แท กระหมอมฉันพึงเปนอุปฏฐากที่โปรดปรานของพระพุทธเจา
องคหนึ่งในอนาคต เหมือนพระสุมนเถระนี้. พระศาสดาทรงเห็นวา
ความปรารถนานั้นไมมีอันตราย จึงทรงพยากรณแลวเสด็จหลีกไป.
ในพุทธุปบาทกาลนั้น เขาทําบุญอยูถึงแสนป แมตอจากพุทธุปบาทกาลนั้นไป ก็ไดสั่งสมบุญกรรมไวเหลือหลายในภพนั้น ๆ ทองเที่ยวไป
ในเทวดาและมนุษย ครั้นในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสป
จึงมาเกิดในเรือนของผูมีสกุล ถึงความเปนผูรูเดียงสาแลว ไดเอาผา
อุตราสงคมาทําการบูชา เพื่อจะรับบาตรของพระเถระรูปหนึ่งผูกําลังเที่ยว
บิณฑบาตอยู. เขากลับไปเกิดในสวรรคอีก จุตจิ ากสวรรคแลวมาเปน
พระเจาพาราณสี ไดเห็นพระปจเจกพุทธเจา ๘ องค จึงนิมนตใหพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นใหฉัน เสร็จแลวใหสรางบรรณศาลา ๘ หลังไวใน
อุทยานอันเปนมงคลของพระองค แลวมอบถวายตั่งอันสําเร็จดวยรัตนะ
ทั้งหมด กับเชิงรองอันเปนแกวมณี ๘ สํารับ เพื่อใหเปนที่นั่งของพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น แลวทําการอุปฏฐากอยูถึงหมื่นป. การกระทํา
ดังนี้ ไดปรากฏแลว.
เขากอสรางบุญทั้งหลายไวในภพนั้น ๆ ถึงแสนกัป ไดบังเกิดใน
สวรรคชั้นดุสิต พรอมกับพระโพธิสัตวของพวกเราทั้งหลาย จุติจากภพ
ดุสิตนั้นแลวมาบังเกิดในพระราชมณเฑียรของ พระเจาอมิโตทนศากยะ
ไดนามวา อานนท เพราะเกิดมาทําพวกพระญาติใหยินดี. อานนท
นั้นเจริญวัยขึ้นโดยลําดับ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงทําการเสด็จออก
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อภิเนษกรมณ ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแลว ทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐ แลวเสด็จไปยังนครกบิลพัสดุเปนครั้งแรก เสร็จ
แลวเสด็จออกจากนครกบิลพัสดุนั้น จึงออกไปพรอมกับเจาภัททิยะเปนตน
ผูเสด็จออกบวชเพื่อเปนบริวารของพระผูมีพระภาคเจานั้น แลวบวชใน
สํานักของพระผูมีพระภาคเจานั้น ไดฟงธรรมกถาในสํานักของทานพระปุณณมันตานีบุตร จึงดํารงอยูในโสดาปตติผล.
ก็สมัยนั้น ในปฐมโพธิกาล พระผูมีพระภาคเจายังไมมีอุปฏฐาก
ประจําเปนเวลา ๒๐ พรรษา. บางคราวทานพระนาคสมาละถือบาตรจีวร
เที่ยวไป. บางคราวพระนาคิตะ, บางคราวพระอุปวาณะ, บางคราวพระสุนักขัตตะ, บางคราวพระจุนทะสมณุทเทส, บางคราวพระสาคิตะ, บาง
คราวพระเมฆิยะ ทานเหลานั้น โดยมากพระศาสดาไมทรงโปรด. อยูมา
วันหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาอันภิกษุสงฆแวดลอมประทับนั่งอยูบนบวรพุทธอาสนอันเขาปูลาดไวบนบริเวณพระคันธกุฎี ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
มาวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราเปนคนแกแลว. ภิกษุบางพวก
เมื่อเรากลาววา จะไปทางนี้ กลับไปทางอื่น บางพวกวางบาตรจีวรของ
เราไวที่พื้น พวกทานจงเลือกภิกษุสักรูปหนึ่งใหเปนอุปฏฐากประจําตัว
เรา. ภิกษุทั้งหลายไดฟงดังนั้นเกิดธรรมสังเวช. ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรลุกขึ้นถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคจักบํารุงพระองค. พระผูมีพระภาคเจาทรง
หามทานเสีย. โดยอุบายนี้ พระมหาสาวกทั้งปวงมีพระมหาโมคคัลลานะ
เปนตน ยกเวนทานพระอานนท ตางลุกขึ้นกราบทูลวา ขาพระองคจัก
อุปฏฐาก ๆ แมพระมหาสาวกเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงหามเสีย.
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สวนพระอานนทคงนั่งนิ่งอยู. ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงกลาว
กะทานพระอานนทวา ทานผูมีอายุ แมตัวทานก็จงทูลขอตําแหนงอุปฏฐาก
พระศาสดาเถิด. พระอานนทกลาววา ขึ้นชื่อวาการอุปฏฐากที่ไดมาดวย
การขอ จะเปนเชนไร ถาทรงชอบพระทัย พระศาสดาก็จักตรัสบอกเอง.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนอื่น ๆ
ไมตองใหกําลังใจอานนท เธอรูตัวเองแลวจักอุปฏฐากเราเอง. ลําดับนัน้
ภิกษุทั้งหลายจึงพากันกลาววา ลุกขึน้ เถิด อาวุโสอานนท ทานจงขอ
ตําแหนงอุปฏฐากกะพระศาสดาเถิด. พระเถระลุกขึ้น แลวกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพระผูมีพระภาคเจาจักไมประทานจีวรอันประณีต
ที่ทรงไดแกขาพระองค ๑ จักไมทรงประทานบิณฑบาตอันประณีต ๑ จักไม
ประทานใหอยูในพระคันธกุฎีเดียวกัน ๑ จักไมทรงพาไปยังที่นิมนต ๑ เมื่อ
เปนอยางนี้ ขาพระองคจักอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจา. การปฏิเสธ ๔
ขอนี้ เพื่อจะปลดเปลื้องการติเตียนที่วา เมื่อไดคุณประโยชนมีประมาณ
เทานี้ การอุปฏฐากพระศาสดาจะหนักหนาอะไร. (พระอานนทกราบทูล
วา) ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพระผูมีพระภาคเจาจักเสด็จไปยังที่นิมนตที่
ขาพระองคไดรับไว ๑ ขาพระองคจะไดนําบุคคลผูมาแลว ๆ จากประเทศ
อื่นเขาเฝาในทันทีทันใด ๑ เมื่อใด ขาพระองคเกิดความสงสัย ขอใหได
เขาเฝาถามพระผูมีพระภาคเจาได เมื่อนั้น ๑ ถาพระองคจักทรงพยากรณ
ธรรม ที่ทรงแสดงในที่ลับหลังแกขาพระองคอีก ๑ เมื่อเปนอยางนี้
ขาพระองคจักอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจา. การขอ ๔ ขอนี้ เพื่อจะ
ปลดเปลื้องคําติเตียนที่วา แมเรื่องเทานี้ พระเถระก็ไมไดการอนุเคราะหใน
สํานักพระศาสดา และเพื่อจะทําธรรมภัณฑาคาริกขุนคลังธรรมใหบริบูรณ
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รวมความวา พระเถระไดพร ๘ ประการนี้ จึงจะเปนอุปฏฐากประจํา.
พระเถระไดบรรลุผลแหงบารมีทั้งหลายที่ไดบําเพ็ญมาแสนกัป ก็เพื่อตองการฐานันดรนั้นเทานั้น.
ตั้งแตวันที่ไดตําแหนงอุปฏฐาก พระเถระไดอุปฏฐากพระทศพล
ดวยกิจมีอาทิอยางนี้ คือถวายน้ําสรง ๒ ครั้ง ถวายไมชําระพระทนต ๓ ครั้ง
บริกรรมพระหัตถและพระบาท บริกรรมพระปฤษฎางค และกวาด
บริเวณพระคันธกุฎี เปนผูทองเที่ยวอยูในสํานักตลอดภาคกลางวัน ดวย
หวังใจวา เวลาชื่อนี้ พระศาสดาควรไดสิ่งชื่อนี้ เราควรทํากรรมชื่อนี้
สวนในภาคกลางคืน ไดถือเอาประทีปดามดวงใหญ เดินไปรอบ ๆ
บริเวณพระคันธกุฎี ๙ ครัง้ เพื่อจะไดถวายคําตอบในเมื่อพระศาสดาตรัส
เรียก และเพื่อบรรเทาความงวงเหงาหาวนอน. ลําดับนั้น พระศาสดา
ประทับนั่งในทามกลางหมูพระอริยเจาในพระเชตวัน ตรัสสรรเสริญ
พระอานนทเถระโดยอเนกปริยาย แลวทรงตั้งไวในตําแหนงเลิศแหงภิกษุ
ทั้งหลาย ผูเปนพหูสต มีสติ มีคติ มีธิติ และ เปนอุปฏฐาก.
พระเถระนี้ อันพระศาสดาทรงตั้งไวในเอตทัคคะ ในฐานะ ๕
ฐานะ ดวยประการอยางนี้ เปนผูประกอบดวยธรรมอันนาอัศจรรยไม
เคยมี ๔ ประการ เปนผูรกั ษาคลังธรรมของพระศาสดา ทั้งที่ยังเปนพระเสขะอยูทีเดียว เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว อันภิกษุทั้งหลายใหอาจหาญ
ขึ้น และอันเทวดาใหสังเวชสลดใจโดยนัยดังกลาวแลวในหนหลัง คิดวา
ก็บัดนี้ พรุง นี้แลวหนอ จะทําสังคายนาพระธรรม ก็ขอที่เรายังเปน
พระเสขะมีกรณียะที่จะพึงทํา จะไปยังที่ประชุมเพื่อสังคายนาพระธรรมกับ
พระเถระผูเปนอเสขะ ไมสมควรเลย จึงเกิดความอุตสาหะ เริ่มตั้ง
วิปสสนา กระทําวิปสสนากรรมอยูตลอดคืนยังรุง ไมไดความเพียรอัน
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สม่ําเสมอในการจงกรม แตนั้น จึงเขาไปยังวิหารแลวนั่งบนที่นอน มี
ความประสงคจะนอน จึงเอนกายลง. ศีรษะยังไมทันถึงหมอน, และ
เทาพอพนจากพื้น ในระหวางนี้ จิตก็หลุดพนจากอาสวะทั้งหลายโดยไม
ถือมั่น ไดเปนผูมีอภิญญา ๖.
พระเถระประกอบดวยคุณ มีอภิญญา ๖ เปนตนอยางนี้ บรรลุ
ตําแหนงเอตทัคคะโดยคุณมีความเปนอุปฏฐากเปนตน ระลึกถึงบุพกรรม
ของตน เมื่อจะแสดงอปทานแหงความประพฤติในกาลกอนดวยความ
โสมนัส จึงกลาวคํามีอาทิวา อารามทฺวารา นิกฺขมฺม ดังนี้. บรรดาบท
เหลานั้น บทวา อารามทฺวารา ความวา พระมหามุนีสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวา ปทุมุตตระ เสด็จออกจากประตูพระวิหาร แลวประทับนั่งบน
บวรพุทธอาสนที่ปูลาดไวเรียบรอย ทีเ่ ขาทําไวทามกลางมณฑป ใกลประตู
ดานนอก เพื่อจะทรงแสดงธรรมแกสัตวทั้งปวง. บทวา วสฺสนฺโต อมต
วุฏึ ความวา หลังฝนคือธรรมดวยสายธารแหงมหาอมตะคือพระธรรมเทศนา. บทวา นิพฺพาเปสิ มหาชน ความวา ทรงทําไฟคือกิเลสอัน
อยูในจิตสันดานของมหาชนใหดับ คือใหสงบระงับ อธิบายวา ทรง
ยังมหาชนใหถึงความสงบคือความเย็น ดวยการดื่มน้ําอมฤตคือพระนิพพาน.
เมื่อจะแสดงบริวารสมบัติจึงกลาววา สตสหสฺส เต ธีรา ดังนี้.
อธิบายวา นักปราชญเหลานั้นเปนพระขีณาสพประมาณหนึ่งแสน ประกอบดวยอภิญญา ๖ คือสวนแหงญาณ มีอิทธิวิธญาณเปนตน ชื่อวามีฤทธิ์
เพราะเปนผูประกอบดวยฤทธิ์ทั้งหลาย อันสามารถไปในหลายแสน
จักรวาลไดโดยทันที พากันแวดลอมพระสัมพุทธเจา คือพระผูมีพระภาค-
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เจาพระนามวาปทุมุตตระพระองคนั้น ประดุจเงาไมไปปราศในที่ไหน ๆ
อธิบายวา แวดลอมฟงธรรมอยู.
บทวา หตฺถิกฺขนฺธคโต อาสึ ความวา ในกาลนั้น คือในสมัย
แสดงธรรมของพระผูมีพระภาคเจา เราไดนั่งอยูบนหลังชาง. บทวา
เสตจฺฉตฺต วรุตฺตม ความวา เรานั่งบนหลังชางกั้นเศวตฉัตรชั้นสูงที่พึง
ตองการไวเหนือกระหมอมของเรา. บทวา สุจารุรูป ทิสฺวาน ความวา
ความปลื้มใจ คือความยินดี ไดแกความโสมนัสเกิดขึ้นแกเรา เพราะได
เห็นพระสัมพุทธเจาผูมีพระรูปงดงามเปนที่จับใจ กําลังทรงแสดงธรรมอยู.
บทวา โอรุยฺห หตฺถิกฺขนฺธมฺหา ความวา เราเห็นพระผูมีพระภาคเจานั้นประทับนั่ง จึงลงจากหลังชางแลวเขาไปเฝา คือไปสูที่ใกล
พระนราสภ คือพระผูประเสริฐแหงนระ. บทวา รตนมยฉตฺต เม เชื่อม
ความวา เรากั้นฉัตรของเราอันประดับดวยรัตนะ เหนือพระเศียรแหง
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด.
บทวา มม สงฺกปฺปมฺาย ความวา พระผูมีพระภาคเจา
พระนามวาปทุมุตตระนั้นทรงเปนใหญในระหวางฤาษีทั้งหลาย ทรงทราบ
ความดําริอันเกิดขึ้นดวยความเลื่อมของเรา. บทวา ต กต ปยิตฺวาน
ความวา พระองคทรงหยุดพระธรรมกถาที่พระองคกําลังทรงแสดงอยูนั้น.
แลวไดภาษิตคือตรัสคาถาเหลานี้ เพื่อตองการพยากรณเรา.
หากจะมีคําถามวา ทรงพยากรณอยางไร ? จึงตรัสคํามีอาทิวา โย
โส ดังนี้. ในคํานั้น เชือ่ มความวา พระราชกุมารนั้นใดทรงกั้นฉัตร
อันประดับดวยเครื่องอลังการอันเปนทอง เหนือกระหมอมของเราตถาคต.
บทวา ตมห กิตฺตยิสฺสามิ ความวา เราจักประกาศคือจักกระทําพระ-
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ราชกุมารนั้นใหปรากฏ. บทวา สุโณถ มม ภาสโต ความวา ทาน
ทั้งหลายจงฟง คือจงเงี่ยโสตลงมนสิการคําของเราผูจะกลาวอยู.
บทวา อิโต คนฺตฺวา อย โปโส ความวา พระราชกุมารนี้จุติ
จากมนุษยโลกนี้ จักไปยังภพดุสิตแลวอยู คือจักอยูในภพดุสิตนั้น. ใน
คํานั้นเชื่อมเนื้อความวา อันนางอัปสรทั้งหลายกระทําไวในเบื้องหนา คือ
แวดลอม จักเสวยสมบัติอยูในภพดุสิต.
บทวา จตุตฺตึสกฺขตฺตุ เชื่อมความวา จุติจากภพดุสิตแลวบังเกิด
ขึ้นในภพดาวดึงส จักเปนจอมเทวดาครองเทวราชสมบัติอยู ๓๔ ครั้ง.
บทวา พลาธิโป อฏสต ความวา จุติจากภพดาวดึงสมาบังเกิดใน
มนุษยโลก จักเปนใหญในกองทัพ คือเปนใหญเปนประธานในกองทัพ
อันประกอบดวยองค ๔ จักเปนเจาประเทศราช ๑๐๘ ชาติ จักอยูครอง
พสุธาคือปฐพีอันประเสริฐดวยรัตนะมิใชนอย คือจักอยูในแผนดิน.
บทวา อฏปฺาสกฺขตฺตุ ความวา จักเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๘
ชาติ. จักครองความเปนเจาประเทศราชอันกวางใหญคือนับไมถวน ใน
แผนดิน คือในแผนดินชมพูทวีปทั้งสิ้น.
บทวา สกฺยาน กุลเกตุสฺส ความวา จักไดเปนญาติของพระพุทธเจาผูเปนธงชัยแหงสักยราชสกุล.
บทวา อาตาป แปลวา มีความเพียร. บทวา นิปโก ไดแก
เปนผูประกอบดวยปญญา กลาวคือปญญารูรอบคอบ. เปนผูเฉลียวฉลาด
ในพาหุสัจจะ คือความเปนพหูสูต ไดแกในการทรงจําพระไตรปฎก.
เชื่อมความวา จักเปนผูมีความประพฤติในการถอมตน คือเปนผูไมดูหมิ่น
ผูอื่น เปนผูไมแข็งกระดาง คือเวนจากความกระดางมีความคะนองทาง
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กายเปนตน จักเปนผูชํานาญบาลีทั้งปวง คือจักเปนผูมีปกติทรงจําพระไตรปฎกทั้งสิ้นได.
บทวา ปธานปหิตตฺโต โส ความวา พระอานนทเถระนั้น เปน
ผูมีจิตสงไปเพื่อกระทําความเพียร. บทวา อุปสนฺโต นิรูปธิ ความวา
เปนผูเวนอุปธิคือ ราคะ โทสะ และโมหะ. เปนผูสงบ คือเปนผูมีกาย
และจิตสงบ เพราะละเหลากิเลสที่จะพึงละดวยโสดาปตติมรรค.
บทวา สนฺติ อารฺกา ความวา มีในอรัญ คือเกิดในปาใหญ.
บทวา สฏิหายนา ความวา ในเวลามีอายุ ๖๐ ป มีกําลังเสื่อมไป.
บทวา ติธา ปภินฺนา ความวา ตกมัน ๓ แหง กลาวคือที่ตา หู และ
อัณฑะ. บทวา มาตงฺคา แปลวา เกิดในตระกูลชางชื่อมาตังคะ. บท
วา อีสาทนฺตา แปลวา มีงาเหมือนงอนรถ. เปนชางทรงคือเปนราชพาหนะ. ชางตัวประเสริฐ ไดแกพญาชาง กลาวคือชางกุญชรมีปรากฏ
อยู ฉันใด บัณฑิตกลาวคือพรขีณาสพ ไดแกพระอรหันตนาคผูมีฤทธิ์
นับดวยแสน ยอมมีอยู ฉันนั้น. พระอรหันตนาคทั้งหมดนั้น ของพญาชาง
ตัวประเสริฐคือพระพุทธเจา. บทวา น โหนฺติ ปณิธิมฺหิ เต ความ
วา บัณฑิตเหลานั้นยอมไมเปนเชนนั้นในความปรารถนา อธิบายวา
บัณฑิตทั้งหมดนั้นพึงกลัวภัย ไมอาจดํารงอยูตามภาวะของตนไดอยางไร.
คําที่เหลือมีเนื้อความงายทั้งนั้น เพราะมีนัยดังกลาวแลวฉะนี้แล.
จบพรรณนาอานันทเถราปทาน
จบพรรณนาพุทธวรรคที่ ๑ ดวยลําดับคําเพียงเทานี้
จบอรรถกถาอปทานภาคที่ ๑

