
                                          คําชี้แจง  
        หนังสือพุทธประวัติเลม  ๓  ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรม- 
พระยาวชิรญาณวโรรส  ทรงดัดแปลงจากเทศนาปฐมสมโพธิ   ตอน 
ปรินิพพาน  ของสมเด็จพระสังฆราช  (สา)   มาใชเปนหลักสูตรการ 
ศึกษานักธรรมชั่วคราวน้ัน  เปนอันยังตองใชตลอดมาจนถึงบัดน้ี 
เพราะพระองคทานไมมีโอกาสจะทรงรจนาพุทธประวัติเลม ภ  ข้ึนตาม 
พระประสงคไดจนตลอดพระชนมชพี. 
        บัดนี ้ ฉบับพิมพครั้งที่ ๒๑/๒๔๗๕  จวนหมดแลว  จึงไดพิมพ 
ข้ึนใหม   แตในการพิมพครั้งน้ี  พระกรรมการกองตําราไดจัดระเบียบ 
วรรคตอนและคําบันทึกเชิงหนาเปนตน  เพิ่มเติมเพ่ือใหผูศึกษาเขาใจ 
งายตามท่ีเห็นวาควรทําข้ึน. 
        คณะกรรมการกองตํารา  ขออุทิศน้ําพักน้ําแรงบูชาสมเด็จพระ 
มหาสมณเจา ฯ  พระองคนั้น   และมอบลิขสิทธิ์พึงบังเกิดมีแกมหา- 
มกุฏราชวิทยาลัยสืบตอไป. 
                                                        พระศรีวิสุทธิวงศ 
                                                        หวัหนากองตํารา 
 
 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
๑๘  กรกฎาคม  ๒๔๘๐ 
 
มีบริบูรณ  ตามพระประสงคของสมเด็จพระมหาสมณเจา  ฯ  พระองค 
ผูทรงรจนาข้ึนไว. 
        ในการพิมพครั้งน้ี  คณะกรรมการแผนกตําราไดตรวจชําระอักษร 
จัดวรรคตอน  และบอกที่มา  กับชี้แจงความบางประการไวที่เชิงหนา 
นั้น ๆ. 



        ขออุทิศกุศลจริยาทุกประการ  บชูาสมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ 
พระองคนั้น ผูประทานแสงสวางคือวิทยาแกผูศึกษาและปฏิบัติธรรม 
ทางพระพุทธศาสนาทั่วไป. 
                                                แผนกตํารา 
                                                 
 
                                       คํานํา 
                           (พิมพครั้งท่ี ๒/๒๔๕๗)    
 
        หนังสือพุทธประวัติของขาพเจา  รจนาแลวเพียงเลม ๑  ตอน 
ปฐมโพธิกาล  ไมทันความตองการใชในการเรียนพุทธประวัติ  จึง 
ถือเอาหนังสือปฐมสมโพธิตอนนิพพาน  ที่สมเด็จพระสังฆราช (สา) 
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  ทรงรจนาไว  มาดัดแปลงเปน 
พุทธประวัติวิภาคที่  ๓  ตอนปจฉิมโพธิกาล  เปลีย่นรูปเปนหนังสือ 
อา  และแกไขตัดทอนใหเปนสํานวนฟงงาย  แตคงใจความเดิม  เพื่อ 
จักไดใชเปนหนังสือเรียนไปพลางกวาฉบับใหมจะแตงเสร็จ  เพราะ 
ตอนมัชฌิมโพธิกาลเปนเรื่องไมมีอนุสนธิ  เพียงวิภาคท่ี ๒  กับที่ ๓ 
ก็พอเขาเรื่องกันได  เชนไดเคยใชพุทธานุพุทธประวัติที่แตงคาง กับ 
นิพพานสูตรควบกันเปนหลักสูตรแหงการเรียนพุทธประวัติมานั้น  ได 
พิมพข้ึนคราวแรก  เปนการกุศลและของแจกของเจาภาพ  ในงาน 
พระศพพระเจาบรมวงศเธอ  กรมขุนศิริธัชสังกาศ  ณ  พระเมรทุอง 
สนามหลวง  เมื่อพุทธศักราช  ๒๔๕๕  ตอมาหนังสือน้ีไมพอใช  จึง 
มอบการพิมพหนังสือน้ี  ใหเปนธุระของมหามกุฏราชวิทยาลัย  เพ่ือจะ 
ไดมีพอแกผูตองการ   กวาพุทธประวัติวิภาคนี้ของขาพเจาจะรจนา 
แลว  หนังสอืฉบับนี้พิมพเปนครั้งท่ี ๒  คงตามฉบับที่ ๑. 
                                                กรม - วชิรญาณวโรรส 



วันที่ ๘  พฤศจิกายน  ๒๔๕๗ 
                                                 
                                                 มหามกุฏราวิทยาลยั  
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                                            พุทธประวัติ      
                                          ปจฉิมโพธิกาล* 

                                              [อนุสนธิ]  
        สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ- 
ญาณแลว  ไดใหพระธรรมจักรอันประเสริฐ  ซึ่งผูอ่ืนจะใหเปนไปเทียม 
ไมไดเปนไปแลว   ทรงประกอบอุปการกิจสั่งสอนเวไนยสัตวมีพระ 
เบญจวัคคียเปนตนใหตรัสรูจตุราริยสัจจ   ทรงประดิษฐานบริษัท 
ทั้ง  ๔  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ใหดํารงอยูในพระสัทธรรม 
โลกุตตราริยมรรคผลตามอุปนิสัยสามารถ  พระองคทรงประกาศ 
พรหมจรรยใหสมบูรณแพรหลาย  เปนประโยชนแกประชุมชน  คือ 
เทพดามนุษยเปนอันมาก   เสด็จพระพุทธดําเนินสัญจรส่ังสอนเวไนย- 
สัตวในคามนิคมชนบทราชธานีนั้น  ๆ  มีเมืองราชคฤห  ในมคธรัฐ 
เปนตน  ประดิษฐานพุทธสาวกมณฑลใหเปนไป  นับกาลกําหนดแต 
อภิสัมโพธิสมัยลวงได  ๔๔  พรรษา  ครั้น  ณ  พรรษกาลที่  ๔๕  เสด็จ 
จําพรรษาธิษฐาน  ณ  บานเวฬุวคาม  โดยพระพุทธอัธยาศัย. 
                                    ทรงปลงอายุสังขาร 
                                   [เสด็จบานเวฬุวคาม] 
        ครั้งน้ัน  พระองคเสด็จจากอัมพปาลีซึ่งนางอัมพปาลีคณิกา 
ถวายเปนสังฆารามแลว  จาริกไปกับดวยภิกษุสงฆพุทธบริวารเปน 
 
* มหาปรินิพพานสูตร  ที.  มหา.  ๑๐/๘๕. 
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อันมาก  ถึงบานเวฬุวคามเปนสถานในเขตเมืองไพศาลีนคร  ครั้น   
จวนใกลวัสสูปนายิกาสมัย  ตามวินยานุญาตนิยมแลว  สมเด็จ 
พระบรมโลกนาถ   ตรัสเรียกพระภิกษุสงฆทรงอนุญาตใหจําพรรษา 
ตามอัธยาศัยวา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทานทั้งหลายจงจําพรรษา  
ณ   จังหวัดเมืองไพศาลีตามมิตรตามสหายแหงตน ๆ  เถิด  กแ็ตเราจะ 
จําพรรษา  ณ  บานเวฬุวคามตําบลนอยนี้แลว."   ทรงพระอนุญาตให 
ภิกษุทั้งหลายจําพรรษาตามผาสุกแหงตน ๆ  ฉะน้ันแลว  สวนพระองค 
ทรงจําพรรษาอยู  ณ  บานเวฬุวคามน้ัน. 
        ครั้นภายในพรรษกาล  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ทรงพระ 
ประชวรขราพาธกลา  เกิดทุกขเวทนาใกลมรณชนมพินาศ  ก็แตพระ 
องคดํารงพระสติสัมปชัญญะ  อันทกุขเวทนากลาน้ัน  ไมเบียดเบียน 
ใหอาดูรเดือดรอนระสํ่าระสายได   ทรงอดกลั้นซึ่งทุกขเวทนาดวย 
อธิวาสนขันติคุณ  ทรงเห็นวายังมิควรท่ีจะปรินิพพานกอน  จึง 
ประณามขันไลบําบัดอาพาธพยาธิทุกขนั้นเสียใหระงับสงบไป  ดวย 
ความเพียรอิทธิบาทภาวนา.  ครั้งดํารงพระกายเปนปกติระงับขราพาธ๑ 

นั้นแลว  วันหนึ่งเสด็จทรงนั่งเหนือพระพุทธอาสน  ซึ่งปูลาด  ณ  รมเงา 
แหงพระวิหาร  พระอานนทเถระเขาไปเฝาถวายอภิวาทนมัสการ  แลว 
กราบทูลวา "ขาพระองคไดเห็นความผาสุกแหงพระผูมีพระภาคเจา 
แลว  ความที่ทนทานอดกลั้นแหงพระผูมีพระภาคเจา   ขาพระองค 
 
๑.  อาพาธหนกั.  
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ไดเห็นแลว  แตก็อาศัยที่พระผูมีพระภาคทรงพระประชวรนั้น  กาย   
ขาพระองคประหน่ึงจะงอมระงมไป  แมทิศานุทิศก็มือมนไมปรากฏ 
แกขาพระองค   แมธรรมทั้งหลายไมสวางแจมแจงแกจิต  เพราะ 
มาวิตกรําพึงถึงความไขที่ทรงพระประชวรนั้น  แตมายินดีอยูนอย  
หน่ึงวา  พระผูมีพระภาคยังไมปรารภภิกษุสงฆแลว  ตรัสพุทธพจน 
อันใดอันหน่ึงเพียงใดแลว   ก็ยังจักไมปรินิพพานกอน  ขาพระองค 
มีความยินดีเปนขอไวในอยูนอยหน่ึงฉะนี้." 
        "ดูกอนอานนท  ภิกษุสงฆยังมาหวังเฉพาะชื่ออะไรในเราเลา 
ธรรมเราไดแสดงแลว  ทําไมใหมีภายใน  ไมใหมีภายนอก  กํามือ 
อาจารยคือจะซอนความในธรรมทั้งหลาย  ไมมีแกพระตถาคตเจา ๆ 
ซึ่งเปนศาสดาของเทพดามนุษย  มีจิตบริสุทธ  พนจากตัณหานิสสัย 
ทิฏฐินิสสัยดวยประการทั้งปวงแลว  ซึ่งขอลี้ลับจะตองปกปดซอนบัง 
ไว  แสดงไวแกสาวกบางเหลา  มิไดทั่วไปเปนสรรพสาธารณ  หรือ 
จะพึงแสดงใหสาวกทราบไดตออวสานกาลท่ีสุด  ไมมีเลย." 
        ดูกอนอานนท  ผูใดยังมีฉันทะอาลัยอยูวา  จักรักษาภิกษุสงฆ 
หรือวาภิกษุสงฆ  มีตัวเราเปนที่พํานัก  ผูนั้นแลจะพึงปรารภภิกษุสงฆ 
และกลาวคําอันใดอันหน่ึง  ซึ่งแสดงหวงสิเนหาอาลัย  อันจะรําพึง 
เชนนั้นไมมีแกพระตถาคตเลย   พระตถาคตจะปรารภภิกษุสงฆแลว 
กลาวคําอันหนึ่งน้ันแลคราวหน่ึง. 
        ดูกอนอานนท  บัดนีเ้ราแกเฒาเปนผูใหญลวงกาลผานวัยเสียแลว 
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ชนมายุกาลแหงเราถึง  ๘๐  ปเขานี่แลว  กายแหงพระตถาคตยอม   
เปนประหน่ึงเกวียนชํารุดที่ซอมแซมดวยไมไผ   มิใชสัมภาระเกวียน 
ฉะน้ัน.  
        ดูกอนอานนท  สมัยใด  พระตถาคตเจาเขาไปถึงซ่ึงเจโตสมาธิ 
ความต้ังเสมอแหงจิตไมมีนิมิต    เพราะไมทําในใจซึ่งนิมิตท้ังหลาย 
ทั้งปวง  เพราะดับแหงเวทนาบางเหลาแลวแลอยูเมื่อใด  พระตถาคต 
เขาอนิมิตตเจโตสมาธิ   หยุดยั้งอยูดวยอนิมิตตสมาธิแลว  กายแหง 
พระตถาคต  ยอมมีผาสุกสบายในสมัยนั้น. 
        "ดูกอนอานนท  เพราะเหตุอนิมิตตสมาธิวิหาร  เปนเหตุใหกาย 
มีความผาสุกนั้น  ทานทั้งหลายจงมีตนเปนเกะเปนที่พ่ึง  ใชบคุคลมีสิ่ง 
อ่ืนเปนที่พ่ึง  คือมีธรรมเปนเกาะเปนท่ีพ่ึงอยูทุกอิริยาบถเถิด."   ตรัส 
ดังน้ีแลว  ทรงแสดงซึ่งขอวามีตนมีธรรมเปนที่พ่ึงนั้น  ดวยสามารถ 
ประกอบในสติปฏฐานท้ัง  ๔  สั่งสอนภิกษุสงฆในเอกายนมรรค  คือ 
สติปฏฐานภาวนาและปกิรณกเทศนา  ตามสมควรแกอุปปตตินั้น ๆ 
เสด็จสําราญพระอิริยาบถ  บําเพ็ญพุทธกิจ  ณ  บานเวฬุวคาม จนกาล 
ลวงไปถึงเดือนท่ี ๓  แหงฤดูเหมันต  ซึ่งพระอรรถกถาจารยกําหนดวา 
มาฆบุรณมีสมัยเปนวันปลงอายุสังขาร  ณ  ปาวาลเจติยสถาน  ดังน้ีนั้น. 
        ในพระบาลีก็มิไดมีนิยมกาลวา  เปนฤดู  เดือน  ปกษ  ดิถ ี อันใด 
กลาวไดแตโดยเปนสมัยติดตอกันฉะน้ีวา  ครั้งน้ัน  เปนเวลาเชา 
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาบาตรและจีวรแลว  เสด็จโจร  
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บิณฑบาต  ณ  เมืองเวสาลีแลว   ครั้นปจฉาภัตกลับจากบิณฑบาต    
ดํารัสสั่งใหพระอานนทถือเอาผานิสีทนะสําหรับรองน่ัง  เสด็จไปยัง 
ปาวาลเจดีย   เพ่ือสําราญอยู  ณ  กลางวัน  พระอานนทเถรเจาลาดผา 
นิสีทนะถวาย  ณ  รมพฤกษาแหงหน่ึง  พระองคเสด็จน่ังลงแลว  พระ 
อานนทเถรเจาเขาไปถวายบังคม  นั่ง  ณ  ที่ควรขางหน่ึง.   สมเด็จพระ 
ผูมีพระภาคเจา  ประสงคจะใหพระอานนทกราบทูลอาราธนา  เพ่ือจะ 
ดํารงอยูชั่วอายุกัปหน่ึง  หรือเกินกวาอายุกัปนั้น  พระองคจึงทํา 
นิมิตอันชัด  แสดงอานุภาพแหงอิทธิบาทภาวนาวา  สามารถจะใหทาน 
ผูไดเจริญดํารงอยูอายุกัปหนึ่ง  หรือเกินกวาอายุกัป  ไดตรัสโอภาส 
ปริยายนิมิตอันชัดดังนั้นถึง  ๓  หน  มารเขาดลใจพระอานนทเสีย  จึง 
ไมสามารถจะรูความแลวไดสติอาราธนาฉะน้ัน.  พระสุคตเจาจึงทรง 
ขับพระอานนทเสียจากที่นั้น  พระอานนทถวายบังคมทําประทักษิณ 
แลวไป  นั่ง  ณ  รมไมแหงหนึ่ง  ไมไกลนักแตพระโลกนาถ. 
        ครั้นพระอานนทหลีกไปแลวไมชา  มารเขาไปเฝาแลว  ยกเนื้อ 
ความแตปางหลัง  ครั้งแรกไดตรัสรูปอภิสัมโพธิญาณ  ประทับควงไม 
อชปาลนิโครธน้ัน  ไดตรัสวา  "บริษัททั้ง  ๔   เหลา  ภิกษุ  ภิกษุณี 
อุบาสก  อุบาสิกา   ยังไมฉลาดอาจแสดงธรรมยํ่ายีปรับปวาทโดย 
สหธรรม   และพรหมจรรยยังไมประกาศแพรหลายบริบูรณดวยดี 
สําเร็จประโยชนแกประชุมชนเปนอันมาก   ทั้งเทพดามนุษยเพียงใด 
ยังจักไมปรินิพพานกอนเพียงน้ัน   ดงัน้ี. บัดนี้ ปรสิสมบัติ  และ  
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พรหมจรรยก็สมบูรณดังพุทธประสงคทุกประการแลว  ขอพระผูมี   
พระภาคจงปรินิพพานเถิด  บัดนี ้ เปนกาลที่จะปรินิพพานแหงพระผูมี 
พระภาคแลว."  เมื่อมารกลาวดังน้ีแลว  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
"ดูกอนมาผูมีบาป  ทานจงมีขวนขวายนอยเถิด  ความปรินิพพาน 
แหงพระตถาคตจักมีไมชา  โดยกาลทีล่วงไปแลวแหง  ๓  เดือนแตนี้ 
พระตถาคตจักปรินิพพาน."   
        ครั้งน้ัน  สมเด็จพระผูมีพระภาคมีพระสติสัมปชัญญะ  ปลงอายุ- 
สังขาร  ณ  ปาวาลเจดีย  ก็เกิดอัศจรรยแผนดินไหวใหญและขนชันสยด 
สยองพิลึกนาพึงกลัว  ทั้งกลองทิพยก็บันลือลั่นในอากาศ  ครั้งน้ัน 
พระอานนทเกิดพิศวงเพราะอัศจรรยเกิดมีนั้น  จึงออกจากรมพฤกษา 
เขาไปสูที่เฝา  ถวายบังคมน่ัง  ณ  ที่ควรแลว  ทูลถามถึงเหตุซึ่งใหเกิด 
อัศจรรย  มีแผนดินไหวใหญเปนตนนั้น.  สมเด็จพระผูมีพระภาค 
ตรัสเหตุ  ๘  ประการ  ที่จะใหเกิดแผนดินไหวใหญ  คือลมกําเรบิ ๑ 
ทานผูมีฤทธ์ิบันดาล  ๑   พระโพธิสัตวจุติจากดุสิตลงสูพระครรภ ๑ 
พระโพธิสัตวประสูติ  ๑   พระตถาคตเจาตรัสรูพระอนุตตรสัมมา- 
สัมโพธิญาณ ๑   พระตถาคตเจาใหพระอนุตตรธรรมจักรเปนไป ๑ 
พระตถาคตเจาปลงอายุสังขาร ๑   พระตถาคตเจาปรินิพพานดวย 
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  ๑   เหตุทั้ง  ๘  นี้เปนปจจัยจะใหแผนดินไหว 
ใหญละอยาง ๆ  แลว  ทรงนําเนื้อความแตปางหลัง  ครั้งแรกไดตรัส 
อภิสัมโพธิ  เสด็จอยู  ณ  ควงไมอชปาลนิโครธ  ไดตรัสไวแกมารฉันใด 
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นั้น   มาตรัสแกพระอานนทแลว  แสดงวาพระองคไดปลงอายุสังขาร    
แลว  แผนดนิไหวใหญเพราเหตุนั้น. 
        พระอานนทจึงกราบทูลวา  "ขอพระผูมีพระภาค   จงต้ังอยูกัป 
หน่ึงเถิด  เพ่ือเกื้อกุลแกชนเปนอันมาก  เพ่ือความสุขแกชนเปนอัน 
มาก  เพ่ือจะอนุเคราะหซึ่งสัตวโลก   เพ่ือประโยชน  เพ่ือเกื้อกูล 
เพ่ือความสุขแกเทพดามนุษยทั้งหลาย"   พระผูมีพระภาคตรัสหามวา 
"ดูกอนอานนท  อยาเลย   ทานอยาไดวิงวอนพระตถาคต  บัดนี้ 
มิใชกาลเพ่ือจะวิงวอนพระตถาคตเสียแลว."  พระอานนทก็กราบทูล 
วิงวอนถึง  ๒  ครั้ง  ๓  ครั้ง,   พระองคจึงตรัสถามวา  "ดูกอนอานนท 
ทานเชื่อซ่ึงปญญาตรัสรูแหงพระตถาคตหรือ ?" 
        "ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคเชื่อ." 
        "ดูกอนอานนท  ถาทานเชื่อฉะนั้นแลว  ไฉนมาบีบค้ันแคนได 
พระตถาคตถึง  ๓  ครั้งเลา ?" 
        "ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  ขาพระองคไดฟง   ไดรับมาเฉพาะ 
พระพักตรแหงพระผูมีพระภาคเจาวา  'อิทธิบาทท้ัง  ๔  ประการ  ทาน 
ผูใดผูหน่ึง  ไดเจริญทําใหมาก  ชํานาญแคลวคลองแลว  ถาทาน 
ผูนั้นจํานงใจจะดํารงอยูนานดวยรูปกายแลว  ก็จะพึงต้ังอยูไดกัป ๑ 
บาง  เหลือกวากัป  ๑  บาง.  อิทธิบาทท้ัง  ๔  นั้น  พระตถาคตจา 
ไดเจริญแคลวคลองชํานาญแลว  ถาพระตถาคตเจามาปรารถนา 
จะต้ังอยูดวยสรีรประพันธนั้นไซร   กจ็ะดํารงอยูสิ้นอายุกัป  ๑  หรือ  
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เกินกวาอายุกัป  ๑  นั้นได'  ดังน้ี.   เพราะเหตุนั้น  ขาพระองคจึงได  
กราบทูลวิงวอนอาราธนาถึง  ๓  ครั้งเปนกําหนดฉะน้ี."   
        พระผูมพีระภาคตรัสถามพระอานนทอีกเลาวา  "ดูกอนอานนท 
ทานเชื่ออยูหรือ   ซึ่งอานุภาพแหงอิทธิบาทภาวนาน้ัน." 
        "ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคเชื่อ." 
        "ดูกอนอานนท   เพราะเหตุนั้น  เมื่อพระตถาคตทํานิมิตโอภาส 
อันชัด  และอานนทไมสามารถจะรู  ไมไดวิงวอนพระตถาคตในครั้ง 
กอน  ๆ อันยงัเปนกาลอยูนั้น  ก็เปนความผิดของอานนทผูเดียว  ถา 
ในคราวน้ัน  ๆ  หากอานนทจักพึงวิงวอนพระตถาคตไซร   พระตถาคต 
จะพึงหามเสีย  ๒  คํา  ครัน้วาระที่  ๓  พระตถาคตก็จะพึงรับคําวิงวอน 
อาราธนานั้น  เพราะเหตุนั้น  อานนทไมวิงสอนเสียแตยังเปนกาลอยู 
นั้น  เปนความผิดของอานนทผูเดียว 
        ครั้นพระองคตรัสดังนี้แลว  และนิมิตโดภาสอันชัดเห็นปาน 
นั้น  พระองคไดทําแลวแกพระอานนทในกาลกอนในสถานเทาใด  สิ้น 
วาระเทาใด  พระองคก็ทรงประมวลสถานทั้งปวงน้ันนับได  ๑๖  ตําบล 
มาแสดงแกพระอานนทโดยพิสดาร.  และสถานทัง้  ๑๖  ตําบลนั้น เมือง 
ราชคฤห  ๑๐  ตําบล  เมอืงเวสาลี  ๖  ตําบล.  ๑๐  ตําบลเมืองราชคฤห 
นั้น  ภูเขาคิชฌกูฏเปนที่  ๑   โคตมนิโครธเปนที่  ๒  เหวที่ทิ้งโจรเปนที่  ๓ 
ถ้ําสัตตบัณณคูหา  ขางภูเขาเวภารบรรพตเปนที่  ๔  กาฬศิลา  ขาง 
ภูเขาอิสิคิลิบรรพตเปนคํารบ  ๕  เง้ือมชื่อวาสัปปโสณฑิกา  ณ  สีตวัน  
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เปนคํารบ  ๖  ตโปทารามเปนที่  ๗  เวฬุวันเปนที่  ๘  ชีวกัมพวันเปน 
ที่  ๙  มัททกจุฉิมิคทายวันเปนที่  ๑๐.  สถาน  ๑๐  ตําบลน้ีอยูเมือง   
ราชคฤห  และสถาน  ๖  ตําบลเมืองเวสาลีนั้น  อุเทนเจดียเปนที่  ๑ 
โคตมกเจดียเปนที่  ๒  สตัตัมพเจดียเปนที่  ๓  พหุปุตตเจดียเปนที่  ๔   
สารันท๑เจดียเปนคํารบ  ๕  ปาวาลเจดียนี้เปนคํารบ  ๖  รวมเปน  ๑๖  สถาน 
ดวยประการฉะน้ัน.  ในวาระท้ัง  ๑๖  ครั้งน้ัน  เปนกาลอยูที่จะวิงวอน 
พระตถาคต  อานนทก็มิไดรู  มิไดวิงวอนเลา  ถาใน  ๑๖  วาระนั้น 
อานนทไดวิงวอนแตในสถานใดสถานหนึ่งแลวไซร  พระตถาคตจะ 
พึงหามเสีย  ๒  ครั้ง  ครั้งท่ี  ๓  ก็จะรบัอาราธนา  เหตุใดใน  ๑๖  ตําบลน้ัน 
อานนทไมสามารถจะรู  ไมไดวิงวอน  เหตุนั้น  ขอนั้นก็เปนความผิด 
ของอานนทผูเดียว. 
        "ดูกอนอานนท เราไดบอกแลวด่ังน้ีแตเดิมหาไมหรือวา  บรรดา 
สัตวสังขารเปนที่รักเจริญใจทั้งปวงเทียว  ยอมเปนตาง ๆ  พลดัพราก 
เปนอยางอ่ืนไป   ไมคงคนถาวรอยูไดตามใจประสงค  อันสิ่งที่เที่ยงซึ่ง 
สัตวประสงคอยูนักนั้น  สัตวทั้งหลายจะพึงไดในสังขารนี้แตไหนเลา 
สิ่งใดเกิดมาเปนมาอันปจจัยแตงข้ึน  มีความฉิบหายไปเปนธรรมดา 
อันจะร่ํารองปรารถนาทะยานไปวา  ขอสิ่งน้ันอยาฉิบหายเลย  ดังนี้  นี่ไม 
เปนฐานะที่จะใหไดดังใจประสงค 
        "ดูกอนอานนท  ก็สิง่ใดแล  พระตถาคตใหสละแลว  คายแลว 
 
๑.  ในบาลี  เปน  สารันททเจดีย.  
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ปลอยเสียแลว  ละเสียแลว  วางเสียแลว  อันพระตถาคตจะคืนกลับ  
มายังส่ิงน้ันเพราะเหตุแหงชีวิต  ดังนี้  ไมเปนฐานะท่ีต้ังจะมีได."   
                         ประทานโอวาทแกภิกษุสงฆ 
                                 [เสด็จปามหาวัน] 
        เมื่อพระผูมีพระภาค   ตรัสแกพระอานนทฉะน้ันแลว   จึงเสด็จ 
พุทธดําเนินยังกูฏาคารศาลาปามหาวัน  ดํารัสสั่งใหพระอานนทใหหา 
ภิกษุทั้งหลาย  บรรดาที่อาศัยเมืองเวสาลีอยูมาประชุม ณ  อุปฏฐาน- 
ศาลาโรงฉันพรอมแลว   พระองคก็เสด็จพุทธดําเนินไปประทับนั่ง   
ณ  พุทธอาสนแลว  ตรัสประทานโอวาทสอนภิกษุสงฆดวยอภิญญา- 
เทสิตธรรมวา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหตุใด  ทานทั้งหลาย  มีความ 
ปรารถนานักจะใหเราต้ังอยูนาน  เพ่ือประโยชนและความสุขแกชน 
เปนอันมาก  เหตุดังนั้น  ธรรมทั้งหลายเหลาใด  เราไดเทศนาแสดงไว 
ดวยปญญาอันยิ่ง  แสดงไวเพ่ือจะตรัสรูเฉพาะหนา  ลวงโลกิยญาณ 
บรรลโุลกุตตรปญญา  ธรรมท้ังหลายเหลาน้ัน  ทานทั้งหลายพึงเรียน 
ใหดีใหสําเร็จประโยชน  โดยเอ้ือเฟอเคารพตามจริง  และพึงสองเสพ 
เจริญทําใหมากในสันดาน  อันนั้นก็จะพึงใหพรหมจรรยต้ังอยูไดนาน 
ไมเสื่อมสุญ  อันนั้นจะพึงเปนไปเพ่ือประโยชนและความสุขแกชน 
เปนอันมาก  เพ่ือจะอนุเคราะหซึ่งสัตวโลก   เพ่ือประโยชน  เพ่ือเกื้อ 
กูล  เพ่ือความสุกแกเทพดาและมนุษยทั้งหลาย  ธรรมท้ังหลายท่ีเรา  
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แสดงดวยปญญายิ่งนั้นเหลาใดเลา  คือ  สติปฏฐาน  ๔  สัมมปัปธาน ๔  
อิทธิบาท  ๔  อินทรีย  ๕  พละ  ๕  โพชฌงค  ๗  มรรคมีองคอวัยวะ  ๘   
ประการเหลาน้ี  ชื่ออภิญญาเทสิตธรรม  ทานทั้งหลายพึงเรียนใหดี 
และสองเสพเจริญทําใหมากในสันดานเถิด.  พระตถาคตพุทธเจาจะพึง 
ทรงอยูเพ่ือประโยชนใด  ประโยชนนัน้  จักสําเร็จไดแกประชุมชน 
เปนอันมาก  ทั้งเทพดามนุษยทั้งหลาย." 
        ลําดับนั้น  สมเด็จพระผูมีพระภาค  ทรงสั่งสอนในสังเวคกถา 
และอัปปมาทธรรม  ตรสัเรียกภิกษุทั้งหลายวา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บัดนี้  เราเตือนทานทั้งหลายใหรู  สังขารคือธรรมที่ปจจัยแตงข้ึน 
ทั้งหลาย  มีความเส่ือมเปนธรรมดา   ทานท้ังหลายจงยังประโยชนตน 
ประโยชนผูอ่ืนใหถึงพรอมบริบูรณดวยไมประมาทเถิด.   ความท่ีแหง 
พระตถาคตจะปรินิพพานจักมีไมชา  โดยกาลท่ีลวง  ๓  เดือนแตนี้ไป 
พระตถาคตจักปรินิพพาน  ชนทั้งหลายเหลาใด  ทัง้ท่ีเปนคนหนุม  ทั้ง 
ที่เปนคนแก  ทั้งที่เปนพาล   ทั้งท่ีเปนบัณฑิต  ทั้งคนมั่งค่ังและคนจน 
ยากไร  ชนทัง้ปวงนั้น  ลวนมีความตายเปนที่ไปในเบื้องหนา  ภาชนะ 
ดินที่นายชางหมอกระทําแลว  ทั้งเล็กท้ังใหญทั้งสุกและดิบก็ดี  บรรดา 
ภาชนะกินทั้งปวงไมวาขนาดไหน  ลวนมีความแตกทําลายเปนที่สุด 
ฉันใด  ชีวิตของสัตวทั้งหลายก็มีความแตกทําลายประลัยพินาศเปน 
ที่สุดฉันนั้น.  วัยแหงเราแกรอบแลว  ชีวิตแหงเรานอยแลว  เราจัก 
ละเสียซึ่งทานทั้งหลายไป  ที่พ่ึงอันเราไดทําแลวแกตน.  
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        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทานทั้งหลายจงเปนผูไมประมาท  มสีติ 
มีศีลเปนอันดีเถิด  จงมีความดําริมั่นดี  จงตามรักษาซึ่งจิตตน   
บุคคลผูใด  จักเปนผูไมประมาท  อยู  ณ  ธรรมวินัยนี้  บุคคลผูนั้นจักละ 
เสียซึ่งชาติสงสาร  คือความทองเที่ยวไปดวยความเกิด  จักทําท่ีสุด 
แหงทุกขได.  สมเด็จพระสุคตบรมโลกนาถ  ประกอบสาวกในความ 
สังเวชและความไมประมาท  ดวยประการฉะน้ี.  
        ครั้งน้ัน  เวลาเชาเปนภิกษาจารกาล  สมเด็จพระผูมีพระภาค 
ทรงนุงหมแลว  ถือเอาบาตรและจีวรแลว  เสด็จเขาไปยังเมืองเวสาลี 
เพ่ือบิณฑาหาร.  ครั้นปจฉาภัตร  พระองคกลับจากบิณฑบาตแลว 
ทอดพระเนตรเมืองเวสาลีเปนนาคาวโลก๑   เสด็จกลับเยื้องพระกายมา 
ทั้งพระองค  เปนมหาปุริสอาการ  ตรสัเรียกพระอานนทวา  "ดูกอน 
อานนท  พระตถาคตเห็นเมืองไพสาลี  ครั้งน้ี  จักเปนปจฉิมทัสสนะ 
เห็นเปนที่สุดเปนคราวภายหลังแลว,  ดูกอนอานนท  เรามาไปพรอมกัน 
จะไปบานภัณฑุคาม." 
                                  [เสด็จบานภัณฑุคาม] 
        สมเด็จพระผูมีพระภาค  พรอมดวยภิกษุสงฆพุทธบริวารเปน 
อันมาก   เสด็จพุทธดําเนินบรรลถุึงบานภัณฑุคามแลว  เสด็จประทับ 
อยู  ณ  บานภัณฑุคามน้ัน  ตรัสเทศนาแสดงศีล  สมาธิ ปญญา  วิมุตติ 
เปนอริยธรรม  ๔  ประการวา 
 
๑.  มองอยางชางเหลียวหลัง. 
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        "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะอาศัยความไมตามตรัสรู  ไมแทง  
ตลอดซึ่งธรรม  ๔  ประการ  คือ  ศลี  สมาธิ  ปญญา  วิมุตติ   ที่เปนอริย-    
ธรรมนี้แลเปนเหตุ  เราผูพระศาสดาและทานท้ังหลายผูสาวก  จึงได 
ทองเท่ียวดวยภพกําเนิดคติ  สิ้นกาลนานนักอยางนี้.  โมหะ ความ 
หลง  ความมืด  ที่ปกปดไมใหเกิดปญญาตรัสรูธรรมท้ัง ๔  นี ้ เปน 
เหตุนําใหเสวยสังสารทุกขอันวิจิตรเปนอเนกประการ. 
        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้  ศีล  สมาธิ  ปญญา  วิมุตติ  ซึ่ง 
เปนอริยธรรมนั้น  เราและทานท้ังหลายไดตามตรัสรูแลว  ไดแทง 
ตลอดแลว  ตัณหาอันเปนเหตุจะใหเกิดในภพ  เราและทานท้ังหลาย 
ไดตัดข้ึนเสียแลว  ตัณหาเปนเครื่องนําไปในภพดั่งเชือกผูกอยูในเทา 
แหงกาสิ้นแลว  ไมสามารถจะทําภพอันใดอันหน่ึงได  บัดนี้ความเกิดอีก 
แหงเราก็ดี  แหงทานท้ังหลายก็ดี  บมิไดมี." 
        ก็แลเม่ือสมเด็จพระผูมีพระภาค  เสด็จอยู  ณ  บานภัณฑุคาม 
นั้น  พระองคตรัสธรรมีกถาแสดงไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา 
สั่งสอนภิกษุทั้งหลายมากกวาธรรมีกถาอื่น  แลวแสดงอานิสงสวา 
"ศีลเปนที่ต้ังอันใหญแหงคุณพิเศษเบื้องบน  ประหน่ึงแผนดนิเปนที่ 
อาศัยทํากิจการ  ที่จะพึงทําดวยเรี่ยวแรงฉะนั้น  ศีลเมื่อบริบูรณดวยดี 
อบรมสมาธิแลว  สมาธิกม็ีผลมีอานิสงสใหญยิ่ง  เมื่อสมาธิไดอบรม 
ปญญาเลา  ปญญาก็มีผลใหญหลวง  เมื่อปญญาอบรมจิตแลว 
จิตก็มีวิมุตติหลุดถอนพนพิเศษจากอาสวะทั้งหลายที่ดองสันดาน  คือ 
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กามาสวะ  ภวาสวะ  อวิชชาสวะ  ใหสรรพอาสวะท้ังปวงปราศไป   
เปนนิรินธนพินาศ.  สิกขาท้ัง  ๓  เปนปฏิปทาทางแหงวิมุตติ  ๆ เปน   
แกนแหงพระธรรมวินัย  สาวกจะบรรลุวิมุตตินั้นได  ก็ดวยทําให 
บริบูรณในไตรสิกขานั้น." 
                                   [เสด็จโภคนคร] 
        ครั้งน้ัน  สมเด็จพระผูมีพระภาค  เสด็จทําสัตตุปการกิจ  ประทับ 
ณ  บานภัณฑุคาม ตามพุทธอัธยาศัยแลว  ก็เสด็จพุทธดําเนินไปยังบาน 
หัตถีคาม และบานอัมพคามและชัมพุคาม  ลวงไปตามลําดับ  เสด็จ 
จากบานชัมพุคามไปยังโภคนคร   เสด็จประทับอยู  ณ  อานันทเจดียใน 
เขตโภคนครน้ัน  ตรัสเทศนามหาปเทส  ๔  ฝายพระสูตร  สอนภิกษุ 
บริษัท  เพื่อจะเปนเครื่องกําหนดรูซึ่งภาษาน้ัน  ๆ วา  เปนธรรม  เปน 
วินัย  เปนสัตถุศาสนา  และมิใชธรรม  มิใชวินัย  มิใชสัตถุศาสนา. 
        ความในสุตตันติกมหาปเทสทั้ง  ๔  นั้นวา  "ถาจะมีภิกษุมาอาง 
พระศาสดาก็ดี  อางสงฆ  อางคณะ  อางบุคคลก็ดี  แลวแสดงวา  'นี้ 
เปนธรรมเปนวินัย  เปนสัตถุศาสนา'  ดั่งน้ี  แกผูใด  เธอผูไดฟง  อยา 
พึงรีบยินดีรับภาษิตของผูมาอางนั้น  และอยาพึงหามภาษิตน้ันกอน 
ใหพึงเรียนบทพยัญชนะใหแนนอนแลว  พึงสอบในสูตร  พึงเทียบได 
กันในวินัย.  ถาภาษิตน้ันไมสอบในสูตร  ไมเทียบไดกันในวินัยแลวไซรพึง 
เขาใจวามิใชคําของพระผูมีพระภาค  เธอผูนี้รับมาผิด  จํามาเคลื่อน 
คลาดแนแลว.  ตอเมื่อใดมาสอบในสูตรและเทียบในวินัยก็ไดกัน  ไม  
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ผิดไมเคลื่อนคลาด  เมื่อน้ัน  พึงลงความสันนิษฐานวา  นี้คําของพระผู 
มีพระภาคแนแลว  เธอผูนี้รับมาดวยดีไมวิปริต  อันนี้ความยอใน 
มหาปเทส  ที่อางใหญ  ๔  อยางฝายพระสูตร.   และเมื่อสมเด็จพระผูมีพระ 
ภาคเสด็จอยู  ณ  อานันทเจดียนั้น  ก็ไดตรัสธรรมีกถาแสดงไตรสิกขา 
โดยนัยหนหลังเปนพาหุลลกถามากกวาธรรมมีกถาอ่ืน  ตามสมควรแก 
เวไนยสัตวและกาลสมัย.   
                         นายจุนทะ   ถวายปจฉิมบิณฑบาต 
                                        เสด็จปาวานคร 
        เมื่อพระองคเสด็จอยู  ณ  โภคนคร  สําราญพุทธอัธยาศัย  กาล 
เดือน  วัน  กล็วงไป ๆ  ใกลถึงกําหนดซ่ึงนิยมไวเมื่อปลงอายุสังขารวา 
ลวงแตนี้ไป ๓  เดือนน้ัน  สมเด็จพระโลกนาถ  พรอมดวยภิกษุสงฆ 
พุทธบริวารเปนอันมาก  เสด็จพระพุทธดําเนินถึงเมืองปาวานคร  เสด็จ 
ประทับอยู  ณ  อันพวันปาไมมะมวงแหงนายจุนทะ  ผูบุตรแหงนายชาง 
ทอง.   ฝายนายจุนทกัมมารบุตร   ไดยินขาวพระผูมีพระภาคเจาเสด็จ 
มาถึงเมืองปาวาแลว  บัดนี้เสด็จอยู ณ  ปาไมมะมวงแหงเรา  จึงไปยัง 
ที่เฝา  ถวายอภิวาทบังคมพระโลกนาถแลวน่ัง ณ  ที่ควร  สมเด็จพระผูมี- 
พระภาคเจา  ตรัสธรรมมกีถาใหนายจุนทกัมมารบุตรเห็นในทางกรรม 
และวิบาก  ใหถือเอาม่ันซ่ึงกุศลจริยา  ใหกลาหาญรื่นเริง  ในธรรม- 
จริยาสัมมาปฏิบัติแลว   นายจุนทกัมมารบุตรกราบทูลเชิญเสด็จ   เพ่ือ  
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จะรับภัตตาหาร  ณ  วันพรุงน้ีวา  "ขอพระผูมีพระภาคเจากับภิกษุสงฆ  
จงทรงรับภัตตาหารของขาพระองคเพ่ือเสวย ณ  วันพรุงน้ี"   สมเด็จ   
พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนต  ดวยทรงนิ่งอยูตามธรรมเนียมบรรพชิต 
นายจุนทกัมมารบุตร  ทราบวาทรงรับแลว  ลุกจากอาสนถวายอภิวาท 
บังคมทําประทักษิณแลวหลีกไป. 
        แลวันทีน่ายจุนทกัมมารบุตร  เชญิเสด็จพระโลกนาถนั้น  เปน 
วันหนาแหงวันที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน  วันรุงข้ึนที่นายจุนทะได 
ถวายภัตตาหาร   ปจฉิมบณิฑบาตทานน้ัน  เปนวันพระองคดับขันธ- 
ปรินิพพาน  ซึ่งพระอรรถกถาจริยเจานิยมไววา  เปนมหามงคลสมัย 
วิสาขปุรณมีดิถีเพ็ญพระจันทรเสวยวิศาขนักษัตร  ใหบัณฑิตพึง 
สันนิษฐานในอภิลักขิตสมัย  ดวยประการฉะน้ัน. 
        ครั้งน้ัน  นายจุนทกัมมารบุตร  โดยลวงราตรีนั้นแลว  ใหตก 
แตงขาทนียะของควรเค้ียว  และโภชนียะของควรบริโภคอันประณีต 
และมังสะสุกออน๑เปนอันมาก  ณ  เคหสถานของตนเสร็จแลว  จึงให 
บุรุษไปกราบทูลภัตตกาล  แตสมเด็จพระผูทรงพระภาควา  "บัดนี้เปน 
กาลควรที่เสด็จพุทธดําเนิน  ภัตตาหารเสร็จแลว."   ลําดับนั้น  เวลาเชา 
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ทรงบาตรจีวรตามสมณวัตร  พรอมดวย 
 
๑.  คําบาลีวา  "สูกรมทฺทว"  อรรถกถาแกวา  มังสะสุกรออนหรือวิธีปรุงอาหารหรือ 
ช่ืออาหาร  ไมแน   แตชาวลังกาเรียกเห็ดวา  "สุกรมตัว"  เพราะฉะนั้น  นาจะเปน 
เห็ดชนดิหนึ่ง  เชน  เหด็หมูออนในเมืองไทยกระมัง ?  
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ภิกษุสงฆพุทธบริษัทเปนอันมาก  เสด็จจากอัมพวันถึงเคหสถานแหง    
นายจุนทกัมมารบุตร  เสด็จน่ัง  ณ  พุทธอาสนแลว  พระองคผูทรง 
พระอนาวรณญาณ  ตรัสเรียกนายจุนทกัมมารบุตรวา  "ดูกอนจุนทะ 
มังสะสุกรออนอันใด   ทานไดตกแตงไวเปนไทยธรรมบิณฑบาตทาน 
ทานจงอังคาสซ่ึงเราดวยมังสะสุกรออนน้ัน  เบื้องวาขาทนียะโภชนียะ 
สิ่งอ่ืนอันใด   อันไดตกแตงไวเปนวัตถุแหงบิณฑบาตทาน  ทานจง 
อังคาสภิกษุสงฆดวยขัชชะโภชชาหารส่ิงน้ันเถิด."   นายจุนทะรับพุทธ- 
พจนบัญชาแลว   กถ็วายมังสะสุกรออนในพระผูมีพระภาคพระองค 
เดียว  อังคาสภิกษุสงฆดวยขัชชะโภชชาหารอ่ืน ๆ  โดยนัยนัน้.  ครั้น 
เสร็จภัตกิจแลว  พระโลกนาถตรัสเรียกนายจุนทะใหนําเอามังสะ 
สุกรออนท่ีเหลืออยูนั้นไปฝงเสียในบอ   เพราะเหตุผูอ่ืนนอกจากพระ 
ตถาคตเจาแลวไมควรท่ีจะบริโภคแลวใหยอยไปได  แลวพระองคทรง 
แสดงธรรมีกถาใหนายจุนทกัมมารบุตรชื่นชมในกุศลบุญจริยา  แลว 
เสด็จพุทธดําเนินไปกับภิกษุสงฆพุทธบริวาร. 
                                     ทรงพระประชวร 
                                   [เสด็จเมืองกุสินารา] 
        เมื่อพระผูมีพระภาคเจา  ทรงบริโภคภัตตาหารของนายจุนทะ 
แลว  ก็เกิดอาพาธกลา  ทรงพระประชวรลงพระโลหิต  เกิดเวทนากลา 
นักใกลแตมรณทุกข  พระองคมีพระสติสัมปชัญญะไมทรงทุรนทุราย  
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ทรงอดกลั้นซึ่งทุกขเวทนานั้นดวยอธิวาสนขันตี.  ครั้งน้ัน  ดํารัสเรียก  
พระอานนทวา  "ดูกอนอานนท  เรามาไปพรอมกัน  จักไปเมือง 
กุสินารา."   พระอานนทรับพุทธาณัตติพจนแลว  บอกแกภิกษุสงฆให 
ทราบท่ัวกันเสร็จแลว  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็เสด็จโดยมรรควิถ ี
ที่สัญจรไปยังกุสินรานคร.  มากลางมรรคาทรงลําบากพระกายนัก 
เสด็จแวะลงจากหนทาง  เขาประทับรมพฤกษาตําบลหน่ึง   ดํารัสสั่ง 
พระอานนทวา  "ดูกอนอานนท  เร็วเถิด  ทานจงปูลาดผาสังฆาฏิพับ 
ใหเปน  ๔  ชั้นแกเรา  เราเหน็ดเหน่ือยนัก  จักนั่งพักระงับความลําบาก 
กาย."   พระอานนทปูผาสังฆาฏิถวาย  พระองคเสด็จน่ังแลวตรัสเรียก 
พระอานนทวา  "ดูกอนอานนท  ทานจงนํานํ้าฉันมาใหเรา  เราจักดื่ม 
ระงับความระหายใหสงบ."  พระอานนทกราบทูลวา "ขาแตพระผูมี- 
พระภาค   เกวียนประมาณ  ๕๐๐  เลม  เพ่ิงขามแมน้ําผานไป  น้ํา 
ณ  แมน้ํานี้มีนอย   ถูกลอเกวียนบดแลวขุนนัก  ไมควรเปนน้ําฉัน 
แมน้ํากกุธานที  มีน้ําใสน้ําจืดน้ําเย็น  มีทาอันงามควรรื่นรมย  อยูไม 
ไกลนัก  เชญิเสด็จพระผูมีพระภาคดําเนินไป  ณ  แมน้ํากกธุานทีนั้นเถิด 
จักไดเสวยและสรงชําระพระกายใหเย็นเปนสุขสําราญ."  พระโลกนาถ 
ก็ตรัสสั่งฉะน้ันถึง  ๓  ครั้ง  พระอานนทกราบทูลทัดทาน  ๒  ครั้ง  ครั้น 
วาระที่  ๓  พระเถรเจามิไดกราบทูลทัดทานประการใด   ดวยพระเถรเจา 
มีสติระลึกรูวา  "อันพระตถาคตพุทธเจาท้ังหลาย  จะดํารงคงพระ 
วาจาดวยใชเหตุเปนไมมี"   รับสุคตาณัตติพจนแลว  ถือเอาบาตร  
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เขาไปยังแมน้ํานั้น.  ครั้งน้ัน  อํานาจพุทธฤทธานุภาพมาบันดาลให  
ปรากฏนาพิศวงนัก  เมื่อพระอานนทเถรเจาถือบาตรเขาไปใกล  หวัง  
จะตักอุทกวารีมาถวาย  แมน้ําน้ันที่ขุนดวยลอเกวียนอยูแตเดิม  ก็ใส 
สะอาดไมขุนมัวเปนมหัศจรรย.  พระอานนทเถรเจาไดเห็นฉะนั้นแลว 
ดําริวา  "ความที่พระตถาคตเจามีฤทธิ์และอานุภาพใหญหลวงเปน 
อัศจรรย  ไมเคยมีมาข้ึนได  แมน้ํานี้ขุนนัก  เมื่อเราเขาไปใกล 
เพ่ือจะตัก   น้ําก็ใสไมขุนมัว"   พระเถรเจาตักน้ําฉันดวยบาตรแลว 
บันเทิงจิตเขาไปเฝาพระโลกนาถกราบทูลของอัศจรรยนั้นแลว  นําน้ํา 
ฉันเขาไปถวาย  พระองคเสวยตามพุทธประสงคแลว  เสด็จประทับ  ณ 
รมพฤกษาน้ัน. 
        ณ  สมัยน้ัน  บุตรแหงมัลลกษัตรยิราชหนึ่งชื่อปุกกุสะ เปน 
สาวกของอาฬารดาบส  กาลามโคตร   ออกจากเมืองกุสินาราจะไปยัง 
ปาวานคร  เดินมาถึงประเทศน้ัน  ไดเห็นสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จนั่ง  ณ  รมพฤกษา  จึงเขาไปเฝาถวายอภิวาทบังคมแลว  นั่ง  ณ  ที ่
ควร  ไดฟงสันติวิหารธรรมของพระองค  เกิดเลื่อมใส  นอมคูผา 
สิงคิวรรณเขาไปถวายสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  กราบทูลวา  "ขาแต 
พระผูมีพระภาค  ผาเนื้อเกลี้ยงสีดั่งทองสิงคีของขาพระองคคูนี้เปนคู 
ผาพิเศษ  อันขาพระองคจะพึงนุงหมเปนครั้งเปนคราวเปนของประณีต 
สงวนไว  ขอสมเด็จพระผูมีพระภาค  จงอาศัยความอนุเคราะห 
ทรงรับคูผาสิงคิวรรณนี้ของขาพระองคเถิด."  พระผูมีพระภาคเจาตรัส  
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วา  "ถาอยางนั้น  ทานจงใหเราปกกายดวยผาสิงคิวรรณผืนหน่ึง  จง    
ใหอานนทปกกายดวยผาสิงคิวรรณผืนหน่ึงเถิด."   ปุกกุสมลัลบุตรก็ 
ถวายเปนพุทธบริโภคแตผืนหน่ึง  ผืนหน่ึงถวายพระองคตามพุทธ- 
ประสงคฉะน้ันแลว.  สมเด็จพระผูมีพระภาค  ทรงแสงธรรมมีกถาให 
ปุกกุสมัลลบตุรรื่นเริงในกุศลธรรมจริยาตามสมควร  ปกุกุสมัลลบุตร 
ถวายอภิวาทบังคมทําประทักษิณ  แลวหลีกไป. 
                   [ผิวกายพระตถาคตผองใสยิ่งใน  ๒  กาล] 
         เมื่อปุกกุสมัลลบุตรหลีกไปไมชา  พระเถรเจาอานนทนอมคูผา 
สิงคิวรรณนั้นเขาไปถึงพระกายแหงสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  พระ 
องคทรงนุงผืนหน่ึงทรงหมผืนหน่ึง.  คูผาสิงควรรณนั้นปรากฏประหน่ึง 
ถานปราศจากเปลว  พอพระอานนทนอมเขาไปถึงพระกายแลว  พรรณ 
แหงผิวพระกายแหงพระผูมีพระภาคเจา  ก็บริสุทธผุดผอง  พระอานนท- 
เถรเจากราบทูลสรรเสรญิวา  "พรรณแหงพระฉวีแหงพระตถาคตเจา 
บริสุทธิ์นัก  เปนอัศจรรย."   พระองคตรัสวา  "ดูกอนอานนท  พรรณ 
แหงผิวแหงพระตถาคตบริสุทธผองใส   จริงดังอานนทสรรเสริญ  กาย 
แหงพระตถาคตยอมบริสุทธ  พรรณผิวผุดผองยิ่งนักใน  ๒  กาล  คือ 
ในเวลาราตรีที่จะตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  และในเวลา 
ราตรีที่จะปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  ใน  ๒  กาลนี้  กาย 
แหงพระตถาคตบริสุทธยิ่งนัก  พรรณแหงผิวผองใสโดยพิเศษ  ดูกอน 
อานนท  ในยามท่ีสุดแหงราตรี  ณ  วันนี้แล  ความปรินิพพานแหงพระ  
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ตถาคต  จักมี  ณ  ระหวางแหงไมรัง๑ทั้งคู  ณ  สาลวันแหงมัลลกษัตริย 
ทั้งหลาย   เปนที่แวะเวียนไป  ณ  เมืองกุสินารา,  ดูกอนอานนท   เรามา    
พรอมกันไปยังแมน้ํากกุธานที."    พระอานนทรับพุทธาณัติแลวบอก 
ภิกษุสงฆใหทราบ.  
        ลําดับนั้น  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  พรอมดวยภิกษุสงฆพุทธ- 
บริวารเปนอันมาก  เสด็จพุทธดําเนินไปถึงแมน้ํากกุธานที  เสด็จ 
ลงสรงเสวยสําราญพระพุทธอัธยาศัย  เสด็จข้ึนจากแมน้ํากกุธานทีแลว 
เสด็จไปประทับอันพวัน  ตรัสเรียกพระจุนทกเถระใหปูลาดผาสังฆาฏิ 
ใหเปน  ๔  ชั้นถวาย  พระองคสําเร็จสีหไสยา  โดยขางเบื้องขวา  ต้ัง 
พระบาทใหเหลื่อมกัน  มสีติสัมปชัญญะ  ทําในพระหฤทัยซึ่งอุกฐาน- 
สัญญา  ความสําคัญในที่จะลุกข้ึน.  พระจุนทกเถรเจาน่ังเฝาอยู  ณ  ที ่
เฉพาะพระพักตร  ณ  ที่เสด็จสําเร็จสีหไสยานั้น. 
                      [บิณฑบาตทาน  ๒  คราวมีผลเสมอกัน] 
        ลําดับนั้น  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ผูถึงแลวซ่ึงพิเศษใน 
ฐานาฐานญาณ  ตรัสเรียกพระอานนทวา  "ดูกอนอานนท  ขอน้ี 
จะพึงมีบาง  ใคร ๆ  ผูหน่ึงจะทําวิปฏิสาร   ความเดือดรอน   ใหเกิดข้ึน 
แกนายจุนทกัมมารบุตรวา  'ดูกอนนายจุนทะ  ไมเปนลาภของทาน 
ทานไดไมดีแลว  พระตถาคตเจาไดบริโภคซึ่งบิณฑบาตของทานเปน 
 
๑.  สาละ  ไมมีใบใหญหนา  ดอกเปนชอคลายดอกสารภ ี แตโตกวานั้น.  เดิมทานแปล 
กันวาไมรัง  แตความจริงไมสาละไมใชไมรังและไมมีในเมืองไทย  จึงเรียกทับศัพท.  
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ครั้งท่ีสุดแลว  เสด็จปรินิพพาน'    ดังน้ี  ดูกอนอานนท  ความวิปฏิสาร 
เดือดรอนของนายจุนทกัมมารบุตรนั้น   ทานท้ังหลายพึงระงับเสียให   
สงบดวยปลอบใหเบาใจดังน้ีวา  'ดูกอนนายจุนทะ  เปนลาภมากของ  
ทาน  ทานไดดีแลว  พระตถาคตเจาไดบริโภคซึ่งบิณฑบาตของทาน 
เปนครั้งท่ีสุด  แลวปรินพิพาน,  ดูกอนนายจุนทะ  ขอน้ีเราไดฟงมา 
ไดรับมาแลว  ณ  ที่เฉพาะพระพักตรแหงสมเด็จพระผูมีพระภาควา 
'บิณฑบาต  ๒  อยางนี้  มีผลเสมอ ๆ  กัน  มีวิบากเสมอ ๆ  กัน  มีผล 
ใหญ  มีอานิสงสใหญกวาบิณฑบาตท้ังหลายอ่ืน  พระตถาคตเจา 
บริโภคบิณฑบาตอันใดแลว  ตรัสรูซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  อันนี ้
บิณฑบาต  ๑  พระตถาคตเจาบริโภคซึ่งบิณฑบาตอันใดแลว  ปรินิพพาน 
ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  อันนี้บิณฑบาต  ๑  บณิฑบาตท้ัง  ๒  นี ้
มีผลมีวิบากเทากัน  มีผลใหญ  มีอานิสงสใหญกวาบิณฑบาตท้ังหลาย 
อ่ืน.  กรรมท่ีใหอายุและวรรณะ  สุข  ยศ  สวรรคและความเปนอธิบดี 
เปนไป  อันนายจุนทะไดสั่งสมกอสรางแลว,  ดูกอนอานนท ความ 
วิปฏิสารเดือดรอนของนายจุนทกัมมารบุตร  ทานท้ังหลายพึงระงับเสีย 
ใหสงบดวยตถาคตภาษิต"  ดังน้ีเถิด. 
                                  ประทมอนุฏฐานไสยา 
        ครั้งน้ัน  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  พรอมดวยภิกษุสงฆเปน 
อันมาก  เสด็จพุทธดําเนินไป  ขามแมน้ําหิรัญญวดี  ถึงเมืองกุสินารา  
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แลว  บรรลุถงึสาลวันอันเปนที่แวะพักแลว  ตรัสสั่งพระอานนทวา  "ดู 
กอนอานนท  ทานจงแตงต้ังปูลาดซึ่งเตียงใหมีเบื้องศีรษะ  ณ  ทิศอุดร  
ณ  ระหวางแหงไมรังทั้งคู  เราเปนผูเหน็ดเหน่ือยนัก  จักนอนระงับความ 
ลําบาก."   พระอานนทเถรเจารับพุทธาณัติโดยเคารพแลว  ก็แตง  
ต้ังปุลาดซึ่งเตียงพระแทนปรินิพพานไสยา  ณ  ระหวางแหงสาลพฤกษ 
ทั้งคู  ผันที่สูงเบ้ืองพระเศียร   ณ  ทิศอุดร.  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงสําเร็จซ่ึงสีหไสยาโดยขางเบื้องขวา  ต้ังพระบาทเลื่อมดวยพระ 
บาท  มีสติสัมปชัญญะ  แตมิไดมีอุฏฐานสัญญามนสิการ  เพราะเหตุ 
เปนไสยาอวสาน  เรียกวาอนุฏฐานไสยา. 
                                  ทรงปรารภสักการบูชา 
                      [ทรงประกอบพุทธบริษัทในสัมมาปฏิบัติ] 
        สมัยนี ้ ตนรังทั้งคูก็เผล็ดดอกในอันมิใชฤดูกาล  เบิกบานโดยรอบ 
พฤกษมณฑล  ต้ังแตมูลรากเบื้องตนตลอดยอด  กด็าดาษดวย 
ดอกเปนอันเดียว  ลวนเบกิบาน  ควรเปนอัศจรรย  และดอกสาลพฤกษ 
ทั้งหลายน้ัน  หลนลงยังพระสรีระ  เพ่ือจะบูชาพระตถาคตเจา.  ทั้งดอก 
มณฑารพเปนของทิพยมีในเมืองสวรรค  และจุรณแหงจันทน 
สุคนธชาติของทิพย  ก็ตกลงจากอากาศ  ยังสรีระแหงพระตถาคตเจา 
ทั้งดนตรีทิพยเทพเจาก็บันลือประโคมในอากาศ  ทั้งสังคีตเสียงขับ 
ของทิพยก็เปนไปในอากาศ  เปนมหานฤนาทโกลาหล  เพ่ือจะบูชา  
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สมเด็จพระตถาคตทศพลในอวสานกาล.  ลําดับนั้น  สมเด็จพระผูมีพระ  
ภาคผูวิเศษในทิพยจักษุ  ทิพยโสตญาณ  ตรัสเรียกพระอานนท  ทรง   
แสดงทิพยบูชาสักการะพิเศษแกพระอานนทแลว  จะทรงแสดงซ่ึงความ 
ที่รพระตถาคตเจาไมเปนอันบริษัทสักการบูชา  ดวยอามิสแมมากเพียง 
เทาน้ัน  ตรัสแกพระอานนทวา  "ดูกอนอานนท  พระตถาคตเจาไมเปน 
ผันบริษัทสักการะนบนอบนับถือบูชาคํานับ  ดวยสักการะพิเศษเพียง 
เทาน้ี,  ดูกอนอานนท   ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกาก็ดี  ผูใดแล 
มาเปนผูปฏิบัติซึ่งธรรมสมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบยิ่ง  ประพฤติธรรม 
สมควรไซร  ผูนั้นมาสักการะเคารพนอบนบนับถือซึ่งพระตถาคตเจา 
ดวยบูชาอยางยิ่ง.  ดูกอนอานนท  เพราะเหตุนั้น  ในการท่ีสักการบูชา 
พระตถาคตเจาน้ี   ทานท้ังหลายผูสาวกพึงสําเหนียกตนวา  'เราท้ัง 
หลายจักเปนผูปฏิบัติสมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบยิง่  ปฏิบัติสมควร 
ดังน้ี  ดูกอนอานนท  ทานท้ังหลาย  พึงศึกษาสําเหนียกอยางนี้เถิด 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ผูเปนธรรมิศราธิบดี  ทรงประกอบสาวก 
พุทธบริษัทในธรรมานุธรรมปฏิบัติ  ซึง่พระองคประสงคและสามารถ 
จะใหศาสนาสถาพรดํารงอยูได  ดวยประการฉะน้ี. 
                         ทรงแสดงความเปนไปแหงเทวดา 
        สมัยนัน้  พระผูเปนเจา  อุปวาณะ ผูมีอายุ  ยืนถวายอยูงานพัด 
อยู  ณ  ที่เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค  พระองคมาขับพระผูเปนเจา  
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อุปวาณะ  ผูมีอายุนั้นเสียวา  "ดูกอนภิกษุ  ทานจงหลีกไป  ทาน    
อยาไดยืน  ณ  เบื้องหนาแหงเรา."  ครั้งน้ัน  พระอานนทเกิดปริวิตกวา 
"พระอุปวาณะผูมีอายุองคนี้  เปนผูอุปฏฐากอยูใกลเคียงสมเด็จพระ 
ผูทรงพระภาคเจามานานแลว  ครั้น  ณ  กาลท่ีสุด  พระผูมีพระภาคเจา 
มาทรงอปสาทะรุกรานใหหลีกไป  ไมใหยืน  ณ  ที่เฉพาะพระพักตรเลา 
เหตุปจจัยไฉนหนอ ?   พระอานนทคิดแลวจึงกราบทูลถาม.  สมเด็จ 
พระผูมีพระภาคเจา  ทรงแสดงเหตุวา  ดูกอนอานนท  เทพดาทั้งหลาย 
ในหมื่นโลกธาตุมาประชุมแลวโดยมาก   เพ่ือจะเห็นพระตถาคตเจา, 
ดูกอนอานนท  เมืองกุสินารา  สาลวันแหงมัลลกษัตริยทั้งหลายเพียง 
เทาใด  โดยรอบ  ๑๒ โยชนเปนกําหนด  ในท่ีเพียงเทาน้ัน  ประเทศน้ัน 
สักเทาที่จดลงแหงปลายขนทราย  อันเทพดาท้ังหลายผูมีศักดาใหญ 
ไมถูกตองมิไดมี  ยอมยัดเยียดเบียดเสียดกันแนนดวยเทพดาทั้งหลาย 
ผูมีศักดาใหญทั่วมณฑลสถาน  รอบสาลวโนทยาน  ๑๒  โยชน,  ดูกอน 
อานนท  เทพดาทั้งหลายยกโทษอยูวา  'เราทั้งหลายไดมาแลวแตที่ 
ไกล  หวังจะเห็นพระตถาคตเจา  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
ทั้งหลาย  ยอมบังเกิดข้ึนในโลก  ณ  กาลบางครั้งบางคาบ  ความ 
ปรินิพพานแหงพระตถาคตเจา  จักมี  ณ  ยามท่ีสุดแหงราตรีวันนี้แน 
ก็แตภิกษุศักดาใหญองคนี้มายืนกั้นอยู  ณ  เบื้องหนา  แหงพระผูมีพระ 
ภาค  เราทั้งหลายไมไดเพ่ือจะเห็นพระตถาคตเจา  ในกาลเปนที่สุด 
ภายหลัง  ณ  บัดนี้  เทพดาทั้งหลายมายกโทษอยูอยางนี้  เราจึงขับ  
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อุปวาณภิกษุเสียจากที่เบื้องหนา"  ดวยประการฉะน้ี.    
        พระอานนทเถรเจากราบทูลถามประวัติแหงเทพดาวา  "ขาแต 
พระผูมีพระภาค  ก็เทพดาทั้งหลายเปนอยางไร   ทําในจิตไฉนเลา ?" 
มีอยู  เหลาเทพดาทั้งหลายมีความสําคัญวิปลาสในอากาศวาเปนปฐพี 
บางเหลาชาวภูมิสถานสําคัญในแผนดินวาแผนดิน๑  ดังนี้   ตางองคก็ 
สยายผมยกแขนท้ัง  ๒  กลิ้งเกลือกไปมา  ประหน่ึงมีเทาอันขาด  คร่ํา 
ครวญถึงพระตถาคตฉะน้ีวา  "พระผูมีพระภาคจักปรินิพพานเร็วนัก 
พระสุคตจักปรินิพพานเสียเร็วนัก  ดวงจักษุอันตรธานหายเสียในโลก 
เร็วนัก"  ฝายเทพดาท้ังหลายเหลาใด  มีราคะอันปราศแลว คือ 
เปนอนาคามีและอรหันต  เทพดาเหลานั้นมีสติสัมปชัญญะอดกล้ันโดย 
ธรรมสังเวชวา  'สังขารธรรมท้ังหลายไมเที่ยง  สิ่งท่ีเที่ยงซึ่งสัตว 
ประสงคนักนั้น  สัตวทั้งหลายจะพึงไดในสังขารนี้แตไหนเลา ? '  สมเด็จ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงประวัติแหงเทพเจาซึ่งมาประชุม ณ  ครั้งน้ัน 
แกพระอานนท  ดวยประการฉะน้ี. 
                         ทรงแสดงสังเวชนียสถาน  ๔  ตําบล 
        ครั้งน้ัน  พระอานนทเถรเจากราบทูลวา  "ในกาลกอน  ภิกษุ 
ทั้งหลายท่ีจําพรรษาอยูในทิศตาง ๆ  สิง่ไตยมาสตามวินัยนิยมแลว 
 
๑.  บาลีเดิมก็เปนเชนนี้  นาจะเหน็วาคําพลาด  ควรจะเปน  "วาอากาศ"  จะไดกลับกนั 
กับความขางตน  ว. ว.  
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ยอมมาเฝาพระตถาคตเจาโดยอาจิณณวัตร  ขาพระองคทั้งหลายได 
เพ่ือจะเห็นและเขาไปใกลซึ่งภิกษุทั้งหลายอันใหเจริญจิต.     กด็วย   
ลวงไปแหงพระผูมีพระภาคเจาแลว   ขาพระองคทั้งหลายจักไมไดเห็น 
จักไมไดเขานั่งใกลสากัจฉากับภิกษุทั้งหลายท่ีใหเจริญจิต  เหมือน  
เมื่อพระองคยังดํารงพระชนมอยูนั้นแลว."   เมื่อพระอานนทกราบทูล 
ดังน้ีแลว  พระโลกนาถทรงแสดงสถาน  ๔  ตําบล  วาเปนที่ควรจะดู 
ควรจะเห็น  ควรใหเกิดสังเวชแหงกุลบุตรผูมีศรัทธา  คือสถานท่ีพระ 
ตถาคตเจาบังเกิดแลว  คือประสูติจากพระครรภตําบล  ๑    สถานที่ 
พระตถาคตเจาตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตําบล ๑ สถานที่ 
พระตถาคตเจาใหพระอนุตตรธรรมจักรเปนไปตําบล  ๑  สถานที่พระ 
ตถาคตเจาเสด็จปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุตําบล  ๑ 
สถานทั้ง  ๔  ตําบลน้ี  เปนที่ควรจะเห็น  ควรจะดู   และควรใหเกิดความ 
สังเวชของกุลบุตรผูมีศรทัธา,  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ผูมี 
ศรัทธาจักมายังสถาน  ๔  ตําบลน้ัน  ดวยมีความเชื่อวา  'พระตถาคตเจา 
บังเกิดแลว  ณ  ที่นี้  พระองคตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว 
ณ  ที่นี้  พระองคไดใหพระอนุตตรธรรมจักรเปนไปแลว  ณ  ที่นี้  พระ 
องคเสด็จปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแลว  ณ  ที่นี'้  ดูกอน 
อานนท   ชนทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่งเท่ียวไปยังเจติยจาริกอยู  จัก 
เปนคนเลื่อมใสทํากาลกิรยิาลง   ชนเหลาน้ันจะเขาถึงซ่ึงสุคติโลก 
สวรรค.   สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ทรงแสดงสถาน  ๔  ตําบลวา  
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เปนที่ควรเห็นควรดูควรใหเกิดสังเวชของกุลบุตรผูมีศรัทธา  ดวย    
ประการฉะน้ี. 
              อาการอันภิกษุทั้งหลายจะพึงปฏิบัติในสตรีภาพ 
        ลําดับนั้น  พระอานนทเถรเจา   ทูลถามดวยอันจะพึงปฏิบัติใน 
สตรีภาพทั้งหลายวา  "ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  ขาพระองคทั้งหลาย 
จะปฏิบัติในมาตุคามเปนไฉน ?"   "ดูกอนอานนท  ความไมเห็นไมดู 
เปนความปฏิบัติในมาตุคาม  คือวาอยาเห็นอยาดูเสียเลย  เปนความ 
ดี."   "ขาแตพระผูมีพระภาค  เม่ือความเห็นความดูความประสพมีข้ึน 
ขาพระองคจะพึงปฏิบัติไฉนเลา  ?"   "ดูกอนอานนท  ถาเห็นแลว  ความ 
ไมเจรจา  เปนปฏิบัติสมควร."   "ขาแตพระผูมีพระภาค  เม่ือเจรจาเลา 
ขาพระองคจะพึงปฏิบัติไฉน ?"    "ดูกอนอานนท  ถาประโยชนที่จะ 
ตองเจรจา  ดวยสามารถธรรมีกถาเปนตนมีแลว   สติความระลึกอัน 
ทานท้ังหลายพึงต้ังไวใกล  ทานท้ังหลายพึงต้ังสติไว  อยาใหแปรปรวน 
ดวยราคะดําฤษณา๑   และอาการกายวาจาที่ละเมิดจากของสมณะได." 
ทรงสั่งสอนในการท่ีภิกษุจะพึงปฏิบัติในสตรีภาพ  ดวยประการฉะน้ี. 
                            วิธีปฏิบติัในพระพุทธสรีระ 
        ลําดับนั้น   พระอานนทเถรเจา  ทูลถามถึงการท่ีจะพึงปฏิบัติ 
ในพระสรีระแหงพระโลกุตตมาจารยเจาวา  "ขาแตพระผูมีพระภาค 
 
๑.  นี้เปนศัพทไทย   แผลงจากคฤษณาในภาษาสันสกฤต  ไดแกตัณหา.  ว. ว.  
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ขาพระองคทั้งหลายจะพึงปฏิบัติในพระสรีระแหงพระตถาคตเจาเปน    
ไฉน ?"   "ดูกอนอานนท  ทานทั้งหลายเหลาภิกษุสหธรรมมิกบริษัท  จง 
อยาขวนขวายเพื่อจะบูชาสรีระแหงพระตถาคตเจาเลย  ดูกอนอานนท 
เราตักเตือนทานท้ังหลาย  ๆ จงสืบตออนุโยคพยายามในประโยชนของ 
ตนเถิด  จงเปนผูไมประมาทในประโยชนของตน  เปนบุคคลมีความ 
เพียรเผากิเลสและบาปธรรม  เปนบุคคลมุงตอที่สุดแหงพรหมจรรยอยู 
ทุกอิริยาบถเถิด.  ดูกอนอานนท   กษัตริยพราหมณคฤหบดีทั้งหลาย 
ผูบัณฑิตซึ่งไดเลื่อมใสในพระตถาคตเจามีอยูมาก  บัณฑิตคฤหัสถชน 
มีกษัตริยเปนตนเหลาน้ัน   จักทําซ่ึงสักกาบูชาพระสรีระแหงพระ 
ตถาคตเจา." 
        เมื่อพระองคตรัสวา  "การบูชาพระสรีระแหงพระตถาคตเจาเปน 
กิจของคฤหัสถมีกษัตริยเปนตัน"  ดังน้ีแลว   ครั้นถึงกาลสมัยเม่ือ 
พระองคเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว  กษัตริย  พราหมณ  คฤหบดี  ผู 
บัณฑิต  จะทําสักกาบูชาพระสรีระใหตองตามพุทธาธิบาย  ก็จะพึง 
ไตถามพระอานนทอัครพหุสุตพุทธอุปฏฐาก  เมื่อเปนดังน้ันแลวจะอาง 
เสียวา  "พระองคหามวา  'ไมใชธุระของสหธรรมิกบรรพชิต'  เราจึง 
ไมทูลถาม"  ดังน้ีหาสมควรแกบัณฑิตผูอยูในอํานาจแหงเหตุไม  ควร 
จะทูลถามไวเปนแบบอยาง  เมื่อกราบทูลถามแลว  หากไมทรงแสดง 
ไซร  ก็จะไดอางตามเหตุเดิมวาไดทูลถามแลว  พระองคไมทรงปริยาย 
ดังน้ี  จึงจะชอบ  จะไมเกิดครหาแตผูใดได,  เมื่อทูลถามแลว  จะทรง 
แสดงฉันใด   ก็ควรจําไวฉันนั้น  เมื่อบัณฑิตมีกษัตริยเปนตนมา  
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ไตถาม  จะไดแสดงตามพุทธาธิบาย.  เหตุการณดังน้ัน  พระอานนท-  
เถระผูมีคติธิติอันเลิศจึงกราบทูลถามวา  "ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   
ก็บัณฑิตมีกษัตริยเปนตนเมื่อจะบูชาน้ัน  จะพึงปฏิบัติในพระสรีระแหง 
พระตถาคตเจาอยางไรเลา ?"  "ดูกอนอานนท  ชนท้ังหลายยอมปฏิบัติ 
ในสรีระแหงจักรพรรดิราชเจาฉันใด   ผูจะบูชาพึงปฏิบัติในสรรีะแหง 
พระตถาคตเจาฉันนั้นเถิด."   "ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  ชนทั้งหลาย 
ปฏิบัติในสรรีะของจักรพรรดิราชอยางไรเลา ?"   "ดูกอนอานนท  ชน 
ทั้งหลาย  พันซึ่งสรีระของจักรพรรดิราชดวยผาใหม  แลวซับดวยสําลี 
แลวหอดวยผาใหม  โดยอุบายน้ี  หอดวยผา  ๕๐๐  คู  แลวเชญิพระสรีระ 
ลงประดิษฐาน  ณ  รางเหล็กอันเต็มดวยนํ้ามัน  แลวปดครอบดวยราง 
เหล็กอ่ืนเปนฝา  แลวทําจิตกาธารลวนแตดวยไมหอม  แลวทําฌาปนกิจ 
ถวายพระเพลิงพระสรีระพระเจาจักรพรรดิราชแลว  เชิญพระอัฐิธาตุ 
บรรจุทําสตูปไว  ณ  ที่ประชุมแหงถนนใหญทั้ง  ๔.  ชนทั้งหลายยอม 
ปฏิบัติในสรรีะแหงพระตถาคตเจา  พึงปฏิบัติในพระตถาคตเจา  ฉันนั้น 
เถิด   พึงทําสตูปแหงพระตถาคตเจาลงไว  ณ  ที่เปนที่ปรุชุมแหงถนน 
ใหญทั้ง ๔  เพ่ือเปนที่ไหวและสักการบูชาแหงมนุษยนิกร  อันสัญจร 
มาแต  ๔  ทศิ  ใหไดเกิดความเลื่อมใสแหงจิตส่ังสมอนุสสตานุตตริย- 
กุศลและบูชามัยบุญราศี  ชนทั้งหลายเหลาใด  จักยกข้ึนซึ่งระเบียบ 
ดอกไมหรือของหอมสุคนธชาติหรือจุรณก็ดี  ณ  สตูปนั้น  หรอืจักอภิวาท  
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กราบไหวพระสตูปนั้น  เปนนิปจจการ   หรือจักใหจิตเลื่อมใสในพระ   
พุทธคุณ  เพราะเห็นพระสตูปนั้นเปนท่ีต้ังก็ดี  อันนั้นจักเปนไปเพื่อ 
ประโยชน  เพ่ือความสุข  แกชนเหลาน้ัน  สิ้นกาลนาน. 
                                    ถปูารหบุคคล  ๔  
        สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสวิธีปฏิบัติในพระสรีระแหงพระ 
ตถาคตพุทธเจาและจักรพรรดิราช  แสดงวา  ๒  อัจฉริยมนุษยบุรุษรัตน 
เปนถูปารหบุคคล  ควรแกประดิษฐานสตูป  ดังนี้แลว  จึงทรงแสดง 
ถูปารหบุคคลท้ัง  ๔  โดยพิสดาร  คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ- 
เจา  ๑  พระปจเจกสัมพุทธเจา  ๑  พระสาวกอรหันต ๑  พระเจาจักร- 
พรรดิราช ๑  สี่บุคคลพิเศษนี้  เปนถูปารหะ   ควรซ่ึงสตูปบรรจุ 
อัฐิธาตุไวใหเปนที่ไหวที่สักการบูชาดวยเลื่อมใส  ก็สามารถจะเปน 
ชนกปจจัยนําใหสัตวเกิดในสุคติโลกสวรรค  ตามกําลังความเลื่อมใส 
แหงจิต  ซึ่งเปนไปในสตูปแหงถูปารหบุคคลท้ัง  ๔  นั้น  สมเด็จพระ 
ผูมีพระภาคเจา  ทรงแสดงถูปารหบุคคลท้ัง  ๔  แกพระอานนทเถรเจา 
ดวยประการฉะน้ี. 
                          ประทานโอวาทแกพระอานนท 
        ครั้งน้ัน  พระอานนทผูมีอายุ  เขาไปยังวิหาร  เหนี่ยวซ่ึงกปสีสะ๑ 

 
๑.  กปสีสะ  ไมทําเปนรูปศีรษะลิง   บางมติวา  กปลสีสะ  ไมทําเปนศีรษะโค  ซ่ึง 
ติดไวขางบานประตูหนาตาง  ถือกันวาเปนมงคลแกสถานท่ี.  
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คือทัพสัมภาระ  มีสัณฐานคลายกับศีรษะพานร   คําบุราณปลงความ    
วา  'สลักเพ็ชร'   ยืนรองไหอยูวา  เราก็ยังเปนเสขบุคคล  มีกิจจําจะ 
ตองทํายังไมสําเร็จ  พระศาสดาพระองคใดเปนผูอนุเคราะหซึ่งเรา  พระ 
ศาสดาพระองคนั้นแหงเราก็จักปรินิพพานเสียแลว."  ครั้งน้ัน  สมเด็จ 
พระผูมีพระภาค   ตรัสเรยีกพระภิกษุทั้งหลาย  ถามถึงพระอานนท.  ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลวา  "เขาไปยังวิหารเหนี่ยวสลักเพ็ชรยืนรองใหอยู" 
จึงดํารัสสั่งใหหาพระอานนทมายังท่ีเฝา  แลวจึงตรัสวา  "ดูกอน 
อานนท  อยาเลย   ทานอยางเศราโศก  อยาร่ําไร  เราไดบอกแลวอยาง 
นี้แตเดิมหาไมหรือวา  'ความเปนตาง  ๆ ความมีเวน  ความเปนอยาง 
อ่ืนจากสัตวสังขารที่รักที่เจริญใจทั้งปวงน้ันแล  มิไดวางเวน'  ดูกอน 
อานนท   สิ่งที่เที่ยงแทถาวรซึ่งสัตวประสงคนักน้ัน  สัตวทั้งหลายจะพึง 
ไดในสังขารนี้แตไหน  สิ่งใดเปนของเกิดของมีข้ึน  อันปจจัยแตงข้ึน 
มีความฉิบหายเปนธรรมดา  อันบุคคลผูใดจะปรารถนาวา  'ขอส่ิงน้ัน 
อยาฉิบหายเลย'   ดั่งน้ี  ฐานะที่ต้ังน้ันไมมี.  ดกูอนอานนท  ทานได 
อุปฏฐากพระตถาคต  ดวยกามกรรม  วจีกรรม  มโนกรรมท่ีมีเมตตา 
ไมเปน  ๒  ไมมีประมาณ  มาสิ่งกาลนานแลว  ทานเปนบุคคลมีบุญ 
ไดทําแลว  ทานจงประกอบตามซ่ึงความเพียรเถิด  ทานจักเปนผูไมมี 
อาสวะฉับพลัน  คือจักไดเปนพระอรหันตโดยเร็ว."  สมเด็จพระผูมี 
พระภาคเจา  ผูถึงซ่ึงวิเศษในพระอตีตานาคตังสญาณไดตรัสพยากรณ 
พระอานนท  ดวยประการฉะนี้.  
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                             ตรัสสรรเสริญพระอานนท    
        ลําดับนั้น  สมเด็จพระผูมีพระภาค  ตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลาย 
ทรงแสดงซ่ึงความท่ีแหงพระอานนทเปนพุทธอุปฏฐากอยางยิ่งวา  "ดู 
กอนภิกษุทั้งหลาย  แมองคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายใด 
ที่มีแลวในอดีต   ภิกษุผูอุปฏฐากของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
ทั้งหลายน้ันเปนอยางยิ่ง   ประหน่ึงอานนทผูเปนอุปฏฐากแหงเรา 
ณ  กาลบัดนี ้ แมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายใด  จักมีใน 
อนาคตเบ้ืองหนา  ภิกษุผูอุปฏฐากของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นก็เปน 
อยางยิ่ง  ประหน่ึงอานนทเปนอุปฏฐากแหงเรา  ณ  กาลบักนี,้  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  อานนทเปนบัณฑิต  ดําเนินดวยปญญา  ยอมรูวา 'นี้ 
เปนกาลเพ่ือบริษัทจะเฝาพระตถาคต  นี้เปนกาลแหงภิกษุ  นี้เปนกาล 
แหงภิกษุณี  นี้เปนกาลแหงอุบาสก  นี้เปนกาลแหงอุบาสิกา  นี้เปน 
กาลของพระราชมหากษัตริย  นี้เปนกาลของราชมหาอํามาตย  นี้เปน 
กาลของเดียรถีย  นี้เปนกาลของสาวกเดียรถีย'   อานนทยอมรูซึ่งกาล 
ที่บริษัททั้ง  ๔  และพระราชาและชมหาอํามาตยแลเดียรถียและสาวก 
เดียรถีย  จะเฝาพระตถาคตที่ถวนทุกประการฉะนี้."   แตนั้น  พระองค 
ทรงแสดงขออัศจรรย  ๔  ประการในพระอานนทโดยพิสดาร  "เมื่อใด 
ภิกษุบริษัท  ภิกษุณีบริษัท  อุบาสกบริษัท  อุบาสิกาบริษัท  เขาไป 
ใกลเพ่ือจะเห็นพระอานนท  บริษัทนัน้แมแตไดเห็นเธอแลว  ก็มีจิต 
ยินดี  ถาอานนทแสดงธรรมเลา  บริษัทนั้นก็มีจิตชื่นชมดวยภาษิต  
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ของอานนท  ไมอ่ิมไมเบื่อดวยธรรมกถาที่อานนทแสดงน้ันเลย  ครั้น    
อานนทนิ่งหยุดธรรมกถา  บริษัททั้ง  ๔  ซึ่งไดสดบันั้น  ก็มีจิตยินดี 
และไมอ่ิมไมเบื่อ  ประหน่ึงพระเจาจักรพรรดิราช  อันใหเกิดความ 
ชื่นชมและไมอ่ิมดวยภาษิตแก  กษัตริย  พราหมณ  คฤหบดี  สมณ- 
บริษัท  ฉะนั้น. 
                              ตรัสเรือ่งเมืองกุสินารา 
        เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสสรรเสรญิพระผูเปนเจา 
อานนทดวยประการฉะนี้แลว  พระอานนทผูมีอายุ  จึงกราบทูล 
อาราธนาจะเชิญเสด็จไปปรินิพพาน  ณ  พระมหานครอ่ืนวา "ขาแต 
พระผูมีพระภาคเจา  อยาเสด็จปรินิพพาน ณ  เมืองเล็ก  เมืองดอน  กิ่ง 
เมื่อท่ีนี้เลย  พระนครใหญ ๆ  ทั้งหลายอ่ืนมีอยูหลายตําบล  คือ 
เมืองจําปา  เมืองราชคฤห  เมืองสาวัตถี  เมืองสาเกต  เมืองโกสัมพี 
เมืองพาราณสี  ลวนเปนพระนครใหญ  ขอสมเด็จพระผูมีพระภาค  จง 
เสด็จปรินิพพาน  ณ  มหานครเหลาน้ันเถิด  กษัตรยิ  พราหมณ  คฤหบด ี
ซึ่งเปนมหาศาล  ที่เลื่อมใสในพระตถาคตเจามีอยูมาก  ณ  มหานคร 
เหลาน้ัน  จักไดทําซึ่งสักการบูชาพระสรีระแหงพระตถาคตเจา  เปน 
มโหฬารสักการใหญควรแกพระสัมมาสัมพุทธเจา  ซึ่งเปนอนาคาริก- 
ปุริสรัตนอัจฉริยมนุษยในโลก"   สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสหาม 
พระอานนทวา  "ดูกอนอานนท  ทานอยาไดกลาวอยางนี้วา  'เมือง 
กุสินาราน้ีเปนเมืองเล็กเมืองดอนเปนกิ่งนคร'  ดังน้ีเลย  แตปางกอน  
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มีพระเจามหาสุทัศนจักรพรรดิราช  ผูเปนอิสสราธิบดีในปฐพีมณฑล  
มีมหาสมุทรทั้ง  ๔  เปนที่สุดรอบขอบขัณฑรัชชสีมา  พระองคชํานะ   
พิเศษซึ่งปจจามิตรโดยธรรม  ไมตองใชทัณฑและศัสตรา  พระองค 
ถึงแลว  ซึ่งความท่ีแหงชนบทต้ังม่ัน  อันไพรีมิไดรันทําประทุษราย 
ใหกําเริบได  พระองคพรอมแลวดวยรัตนะของใหเกิดยินดี   คือแกว  ๗ 
ประการ  เมอืงกุสินาราน้ีเปนราชธานีชื่อกุสาวดี  เปนที่เสด็จอยูแหง 
พระเจามหาสุทัศนจักรพรรดิราช  เปนพระนครอันไพศาล  โดยยาว 
ดานบูรพาและปจฉิมทิศ ๑๒  โยชน  โดยกวางดานอุดรและทักษิณ- 
ทิศ ๗ โยชน  มีกําหนดยาวกวางโดยประมาณฉะน้ี  เมืองกุสาวดี 
เปนราชธานีสมบูรณมั่งค่ัง  มีชนมาก  มีมนุษยนิกรเกลื่อนกลนค่ัง 
มีภิกษุหารแสวงไดงายโดยสะดวกดี  เปนรมณียสถานที่บันเทิงจิต 
ดังอาลกมันทาราชธานีทิพยนคร  ของเทพเจา  เหลาจาตุมหาราชิกนิกาย 
ฉะน้ัน  กุสาวดีราชธานีนั้น  กึกกองนฤนาทท้ังกลางวันและกลางคืน 
ไมสงบดวยสําเนียงทั้ง ๑๐  คือ  เสียงคชสาร เสียงอัสสพาชี  เสียงรถ 
เสียเภรี   เสียงตะโพน  เสียงพิณ  เสียงขับรอง  เสียงกังสดาล  เสียง 
สังข  ทั้งสําเนียงประชุมชนเรียกกันบริโภคอาหารเปนเสียงคํารบ  ๑๐ 
กุสาวดีราชธานียอมกึงกองสนั่นดวยเสียงทั้ง  ๑๐  นี ้ มิไดสงบเงียบ 
ทั้งกลางวันและกลางคืน."  
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            ตรัสสั่งใหแจงขาวปรินิพพานแกพวกมัลลกษัตริย    
        สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ทรงแสดงซ่ึงความท่ีแหงเมือง 
กุสินารา   เปนราชธานีใหญที่เสด็จอยูแหงพระเจามหาสุทัศนจักร- 
พรรดิราช   แตในกาลปางกอนใหพระอานนททราบฉะน้ีแลว  ดํารัสสั่ง 
พระอานนทใหเขาไปบอกมัลลกษัตรยิใหทราบวา  พระตถาคตเจาจัก 
ปรินิพพาน  ณ  ยามท่ีสุดแหงราตรี  ณ  วันนี้  อยาใหมัลลกษัตรยิทั้งหลาย 
มีความเดือดรอน  ณ  ภายหลังวา  "พระตถาคตเจาไดปรินิพพานแลว 
ณ  คามเขตของเรา  เราทั้งหลายไมไดเห็นพระตถาคตเจาในกาลท่ีสุด" 
ดังน้ี.  พระอานนทเถรเจารับสุคตาณัติแลว  กถ็ือบาตรจีวรเขาไปยัง 
เมืองกุสินารา  พอมัลลกษัตริยทั้งหลายมาประชุมอยู  ณ  สัณฐาคาร- 
ศาลาดวยกิจอันหน่ึง  พระผูเปนเจาจึงเขาไปยังโรงที่ประชุมนั้นแลว 
แจงความวา  "ดูกอนวาสิฏฐะ  อุดมโคตรท้ังหลาย  ความปรินิพพาน 
แหงพระตถาคตเจา  จักมี ณ  ยามท่ีสุดแหงราตรีในวันนี้  ดูกอนวาสิฏฐะ 
ทั้งหลาย  ทานทั้งหลายจงรีบออกไปเถิด ๆ  อยางไดมีความเสียใจ 
เมื่อภายหลังวา  'ไมไดเฝาในกาลที่สุด'   ดังน้ีเลย."   เมื่อมัลลกษัตริย 
กับโอรสและสุณิสาและปชาบดี  ไดฟงคําน้ีแหงพระอานนทผูมีอายุ 
แลว  ก็ทรงพระกําสรดโสกาดูรเสวยทุกขโทมนัส  สยายผมยกแขน 
ทั้ง  ๒  ข้ึนแลว  คร่ําครวญลมกลิ้งเกลือกประหน่ึงมีเทาอันขาด  ร่ําไร 
รําพันถึงสมเด็จนพระโลกนาถวา  "สมเด็จพระผูทรงพระภาคจักปร-ิ 
นิพพานเสียพลันนัก  พระสุคตเจาจักปรินิพพานเสียเร็วนัก  ดวงจักษุ  
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จักอันตรธานในโลกเสียฉับพลันนัก."   มัลลกษัตริยทั้งหลายก็รําพัน    
ร่ํารักสมเด็จพระทศพลเจา  ดวยประการตาง  ๆ   พรอมท้ังโอรสและ 
สุณิสาและปชาบดี  เสวยทุกขโทมนัสโสกาดูรอยูฉะน้ัน  เสด็จไปถึง 
สาลวันยังสํานักแหงพระอานนท.  พระผูเปนเจาคิดเห็นวา  "ถาจะให 
มัลลกษัตริยเรียงองคเขาไปถวายบังคมพระผูมีพระภาคไซร  ก็จักไม 
ไดถวายบังคมครบทุกองค  ราตรีก็จัดสวางเสียกอน  อยากระน้ันเลย 
เราจะจักโดยปริวัฏฏแหงสกุล ๆ  ใหถวายอภิวาทบังคมพระผูมีพระภาค 
กราบทูลใหทราบวา  'มัลลกษัตริยชือ่น้ี ๆ   ทั้งบุตรทั้งภริยาทั้งบริษัท 
ทั้งอํามาตย  ถวายบังคมพระบาทแหงพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา 
แหงตน ๆ"   ดังน้ีเถิด  พระผูเปนเจาคิดแลว  ก็จัดโดยวงศสกุลใหถวาย 
บังคม  กราบทูลโดยนัยนัน้  ใหมลัลกษัตริยไดถวายอภิวาทเสร็จใน 
ปฐมยาม  สวนเบื้องตนแหงราตรี. 
                                   โปรดสุภัททปรพิาชก 
        จะกลาวอ่ืนดวยปจฉิมสักขิสาวกพุทธเวไนย.  สมัยนั้นปรพิาชก 
หน่ึงชื่อสุภัททะอาศัยอยู  ณ  เมืองกุสินารา. สุภัททปริพาชกนั้นไดยิน 
วา  "พระสมณโคดมจักปรินิพพาน  ณ  ยามท่ีสุดแหงราตรีวันนี้แลว." 
สุภัททปริพาชกคิดเน้ือความตามท่ีไดยินมาแตปริพาชกที่เปนอาจารย 
เกา ๆ  กลาวสืบ ๆ  มาวา  "องคพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
ทั้งหลาย  ยอมบังเกิดข้ึนในโลก  ณ  กาลบางคาบบางครั้ง"   ความ  
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ปรินิพพานแหงพระสมณโคดม  จักมี  ณ  ยามท่ีสุดแหงราตรีวันนี้แน   
ความสงสัยขอน้ีบังเกิดแลวแกเราก็มีอยู   เราก็เปนผูเลื่อมใสอยางนี้วา   
"พระสมณโดคมสามารถอยู  เพ่ือจะแสดงธรรมใหเราละความสงสัย 
นั้นเสียได   ควรท่ีจะรีบออกไปเฝาพระโคดมเจาผูสมณะเสียโดยพลัน 
ณ  ราตรีวันนี้"  ลําดับนั้น  สุภัททปรพิาชกจึงไปยังสาลวัน  ถึงสํานัก 
พระอานนทแลว  เลาความตามท่ีตนดํารินั้นใหพระอานนทฟงแลว 
วิงวอนจะขอเฝาพระผูมีพระภาค.  พระอานนทเถรเจาจึงทัดทานวา 
"ดูกอนสุภัททะผูมีอายุ  อยาเลย  ทานอยาไดเบียดเบียนพระตถาคตเจา 
ใหลําบาก  พระผูมีพระภาคทรงลําบากพระกายอยูแลว  สุภัทท- 
ปริพาชกวิงวินพระอานนทถึง  ๒  ครัง้  ๓  ครั้ง  พระอานนทก็ 
ทัดทานไวฉะนั้น.  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงไดยินพระอานนท 
เจรจากับสุภัททปริพาชกแลว  ดํารัสเรียกพระอานนทวา  "ดูกอน 
อานนท  อยาเลย  อานนท  จงอยาหามสุภัททะ ๆ  จงไดเห็นพระ 
ตถาคตเถิด  สุภัททะจักถามปญหาอันใดอันหน่ึงกะเรา  ก็จักเปนคน 
มุงความตรัสรูทั่วถึงแลวและถามซ่ึงปญหาทั้งปวงน้ัน  จัดไมเพงความ 
เบียดเบียนใหพระตถาคตลําบาก, อน่ึง  เราอันสุภัททะไดถามแลวจัก 
พยากรณเนื้อความอันใดแกสุภัททะน้ัน  สุภัททะจะรูทั่วถึงซ่ึงเนื้อความ 
นั้นฉับพลัน."   ลําดับนั้น  พระอานนทเถรเจาจึงเตือนสุภัททะวา 
"ดูกอนสุภัททะ   ทานจงไปยังที่เฝาเถิด   พระผูมีพระภาคเจาทําโอกาส 
ประทานชองแกทานใหเขาเฝาแลว."   จึงสุภัททปริพาชกเขาไปเฝา  
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ทําสัมโมทนียกถาปฏิสันถาร  นั่ง  ณ  ที่ควรแลว  ทูลถามถึงติตถกร-   
คณาจารยครูทั้ง  ๖  คน  คือ  ปูรณกัสสปะ  มักขลโิคศาล  อชิตเกสกัมพล 
ปกุทธกัจจายนะ  สัญชยเวลัฏฐบุตร  นคิรนถนาฏบุตร  ซึ่งครอบครอง 
หมูคณะ   ชนเปนอันมาก  สมมติวาเปนคนดีคนประเสริฐนั้น   วา 
"ไดตรัสรูดวยปญญายิ่งตามปฏิญญาของตน ๆ  ครบท้ัง  ๖  ครหูรือ  หรือ 
ไมไดตรัสรูยิ่งทั้ง  ๖  หรือตรัสรูยิ่งแตบางจําพวก ๆ  ไมตรัสรูยิ่งเปน 
ประการไร ?"   สมเด็จพระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  "ดูกอนสุภัททะ  อยา 
เลย  ขอน้ันจงยกไว  เราจักแสดงธรรมแกทาน  ทานจงฟงธรรมนั้น  ทํา 
ในใจใหสําเร็จประโยชนเถิด   เราจักภาษิต  ณ  บดันี้."  สุภัททะรับ 
พุทธพจนโดยเคารพแลว  สมเด็จพระผูทรงพระภาคเจาตรัสเทศนาวา 
"ดูกอนสุภัททะ  มรรคาคือขอปฏิบัติมีองคือวัยวะ  ๘  อยางเปนอริยะไป 
จากขาศึก   เปนมรรคาประเสริฐ  ไมมีอยูในธรรมวินัยคําส่ังสอนอันใด 
แลวสมณะท่ี  ๑  ที่  ๒ ที่ ๓  ที ่ ๔  ยอมไมมีในธรรมวินัยนั้น.  ดูกอนสุภัททะ 
ก็แลมรรคามอีงคอวัยวะ  ๘  อยาง  เปนอริยะไปจากขาศึก  เปนมรรคา 
ประเสริฐ  มอียูในธรรมวินัยคําส่ังสอนอันใดแลว  สมณะคือทานผู 
ใหกิเลสบาปธรรมระงับไดจริง  ที่  ๑  ที่ ๒  ที ่ ๓  ที่  ๔  ยอมเกิดข้ึนใน 
ธรรมวินัยนัน้,  ดูกอนสุภัททะ  มรรคมีองค ๘  ประการ  เปนอริยะ 
ไปจากขาศึก  เปนมรรคาอันประเสริฐ  มีอยูในธรรมวินัยนี้  สมณะ 
ที่ ๑ ก็มีในธรรมวินัยนี้แหงเดียว  สมณะที่ ๒  สมณะที่  ๓  สมณะ 
ที่  ๔  ก็มีในธรรมวินัยนีแ้หงเดียว  (อธิบายวาสมณะทานผูใหกิเลสบาป  
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ธรรมสงบระงับไดจริง  ที่  ๑  คือโสดาบันนบุคคล  ที่  ๒  คือสกิทาคามิ-     
บุคคล  ที่  ๓  คืออนาคามิบุคคล  ที่  ๔  คือขีณาสวอรหันต  ยอมมี 
จริงในธรรมวินัยนี้สมัยเดียวเทาน้ัน)  ลัทธิแหงผูอ่ืนนอกจากพระสัมมา   
สัมพุทธเจาแลว  เปลาไปจากสมณะผูรูทั่วถึง  คือจะส่ังสอนไปดวย 
ประการไร ๆ  สมณะพิเศษ  ๔  เหลาคงไมมีขึ้นเลย  ในลักทธอ่ืินจาก 
สุคตธรรมวินัย,  ดูกอนสุภัททะ   กถ็าหากภิกษุทั้งหลายเหลาน้ีจะพึง 
อยูดีอยูชอบแลวไซร   โลกก็จะไมพึงศูนยเปลาจากพระอรหันตทั้ง 
หลาย."    สมเด็จพระผูมีพระภาค  ตรัสเทศนาแสดงธรรมวินัยนี้วา 
เปนนิยยานิกะ  เปนที่เกิดแหงสมณะพิเศษอริยบุคคล  ๔  จําพวกฉะน้ี 
แลว  จึงตรัสพุทธนิพันธคาถาวา  "ดูกอนสุภัททะ  เราได  ๓๐  หยอน  ๑ 
โดยวัย  ไดบรรพชาแสวงหาวา  อะไรเปนกุศล ๆ  ดงัน้ีอันใด  เราได 
บรรพชาแลวแตกาลใดมาจนบัดนี้  นับปได  ๕๐  ยิ่งดวยป  ๑  แมสมณะ 
ผูเปนไปในประเทศแหงธรรมท่ีเปนเครื่องนําออกไป  ไมมี  ณ  ภายนอก 
แตธรรมวินัยนี้  สมณะที ่ ๑  ที่  ๒  ที ่๓  ที ่ ๔   ไมมี  ณ  ภายนอกแต 
ธรรมวินัยนี้  ลัทธิสมัยเปนเครื่องสั่งสอนแหงผูอ่ืน  วางเปลาไปจาก 
สมณะผูรูทั่วถึง,  ดูกอนสุภัททะ  ถาภิกษุทั้งหลายเหลาน้ีจะพึงอยูดี 
อยูชอบแลวไซร  โลกก็จัดไมพึงวางเปลาจากพระอรหันตทั้งหลาย๑." 
เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาค  ตรัสธรรมเทศนาดังน้ีแลว  สุภัททปริพาชก 
 
๑.  คําปรารภถึงพระธรรมวินยันี้  นาจะเปนของพระธรรมสังคาหกาจารย  จุเขาในพระ- 
โอษฐของพระศาสดา. ว. ว.  
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สรรเสริญความเลื่อมใสและพระธรรมเทศนา   แสดงตนเปนอุบาสก   
แลวทูลขอบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยวา  "ขาแตพระผูมีพระภาค 
ขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบท  ในสํานักแหงพระผูมีพระภาค." 
พระโลกนาถจึงตรัสแสดงวิธีติตถิยปริวาสตามวินัยนิยมวา  "ดูกอน   
สุภัททะ  ผูใดเปนอัญญเดียรถียอยูในกอนมาปรารถนาบรรพชาอุปสมบท 
ณ  ธรรมวินัยนี้   ผูนั้นยอมอยูปริวาส  ๔  เดือน ตอลวง  ๔  เดือนแลว 
ภิกษุทั้งหลายมีจิตอันเดียรถียเกาน้ันใหยินดีไดแลว  เธอจึงใหผูนั้น 
บรรพชาอุปสมบท  เพ่ือความเปนภิกษุ  ก็แตวาในกาลอยูติตถิยปริวาส 
นั้น   เรารูจักประมาณตางแหงบุคคลคือยกเวนใหเปนพิเศษเฉพาะ 
บุคคล."   สภัุททปริพาชกกราบทูลตามความเลื่อมใสแหงตนท่ีเปนไป 
กลาหาญวา  "ขาแตพระผูมีพระภาค  ถาติตถิยปริวาสมีกําหนด  ๔  เดือน 
ฉะน้ันแลว  ขาพระองคจะอยูใหนานถึง ๔ ป  ตอลวง ๔  ป  ภิกษุ 
ทั้งหลายจงใหขาพระองคบรรพชาอุปสมบทเพ่ือเปนภิกษุเถิด." 
        ลําดับนั้น  สมเด็จพระผูมีพระภาค  ตรัสเรียกพระอานนทวา 
"ดูกอนอานนท  ถากระน้ันทานท้ังหลายจงใหสุภัททะบรรพชาอุปสมบท 
เถิด."  พระอานนทเถรเจารับพุทธาณัตติพจน   เพ่ือจะใหสุภัททะ 
บรรพชาอุปสมบทโดยพุทธประสงค.  จึงสุภัททปริพาชกสรรเสริญ 
พระอานนทวา  "ขอซ่ึงพระอานนท  อันพระศาสดาไดทรงอภิเษกดวย 
อันเตวาสิกาภิเษก  ในกจใหรับบรรพชาอุปสมบทขาพเจาน้ัน  เปน  
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ลาภมากขอพระอานนท  พระอานนทไดดีแลว."   สุภัททปริพาชก     
ไดแลวซ่ึงบรรพชาอุปสมบทในสํานักแหงพระผูมีพระภาค. 
                                สุภัททะเปนสักขิสาวก 
        พระผูเปนเจาสุภัททะผูมีอายุอุปสมบทแลวไมนาน  ทานไดหลีก 
ออกจากหมู  สงัดอยูแตผูเดียว  เมื่อเปนภิกษุไมประมาท  มีความ 
เพียรใหกิเลสเรารอน  มตีนสงไปมุงตออภิสมัยเปนเบื้องหนาอยู ไม 
นานเลยก็ทําใหแจงซ่ึงอรหัตตผล  เปนพระอรหันตองคหน่ึง.  พระผู 
เปนเจาสุภัททะนั้น  ไดเปนสักขิสาวก  คือสาวกทันเห็นองคสุดแหง 
พระผูมีพระภาค.  และขอซึ่งสุภัททะไดอุปสมบทแลวสําเร็จพระอรหัต 
เมื่อใดนั้น  ในพระบาลีแสดงแตเพียงวา ทานอุปสมบทแลวไมนาน 
ไมไดแสดงตรงเฉพาะวา  สําเร็จพระอรหัตในราตรีนั้น  แตคําวา 
ตอสมัยอ่ืน  กาลอ่ืน  ครั้งอ่ืน  ก็มิไดแสดงไวในพระบาลี  กลาวแต 
วาทานอุปสมบทแลวไมนานเทานั้น  คําเบ้ืองหลักซ้ําวา   ทานไดเปน 
สักขิสาวกองคสุดแหงพระผูมีพระภาค  ดั่งนี้  ควรที่จะสันนิษฐานวา 
สําเร็จพระอรหัตในราตรีนั้น.  ในคัมภีรสุมังคลวิลาสินี  อรรถกถา 
ทีฆนิกาย  พรรณนาเนื้อความในมหาปรินิพพานสูตรที่นั้นวา  "ดังได 
สดับมา  พระอานนทเถระ  นําซึ่งสุภัททปริพาชกนั้นไปท่ีควรสวน 
หนึ่งแลว  เอาน้ําฉันแตกระบอกน้ําชุบศีรษะใหผมชุมแลว  กลาวซึ่ง 
กัมมัฏฐานมีประชุมแหงอาการ  ๕  ทีท่านกําหนดดวยหนังเปนอารมณ 
แลว  ปลงลงซึ่งผลและหนวดแลว  ใหนุงผายอมดวยนํ้าฝาดทั้งหลาย  
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แลว  ใหซึ่งสรณะท้ังหลายใหสําเร็จสามเณรบรรพชาแลว  นํามา    
ยังสํานักแหงพระผูมีพระภาค.   สมเด็จพระผูมีพระภาคใหสุภัททะน้ัน 
อุปสมบทแลว  ทรงบอกซ่ึงกัมมัฏฐาน.   พระสุภัททภิกษุนั้น  ถือเอา 
ซึ่งกัมมัฏฐานน้ันแลว  อธิษฐานซึ่งจงกรม  ณ  สวนขางหน่ึงแหงสวน 
สาลวัน  ทานสืบตอพยายามมิไดหยุด  ชําระวิปสสนาปญญาใหบริสุทธ 
จากอุปกิเลสบรรลถุึงซ่ึงพระอรหัตพรอมดวยปฏสิัมภิทาท้ังหลายแลว 
มาถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวน่ังอยู."   พระธรรมสังคาหกเถรเจา 
อาศัยเน้ือความดังกลาวนั้น  จึงไดกลาววา  "ทานอุปสมบทแลว 
ไมนาน ฯลฯ  ดังนี้  ในพระบาลีมหาปรินิพพานสูตรนั้น.  พระ 
อรรถกถาจริยเจาพรรณนาดวยบรรพชาอุปสมบท  และความสําเร็จ 
พระอรหัตแหงพระผูเปนเจาสุภัททะนั้น  ดวยประการฉะน้ี. 
                           ประทานโอวาทแกภิกษุสงฆ 
        ลําดับนั้น  สมเด็จพระผูมีพระภาค  ตรัสเรียกพระอานนทใหเปน 
ผูรับเทศนา  ประทานพุทธโอวาทแกภิกษุบริษัท  เพ่ือจะใหมีความเคารพ 
ตอธรรมและวินัย  ต้ังไวในที่แหงพระศาสดาวา  "ดูกอนอานนท 
ความดําริดังนี้  จะพึงมีบางแกทานท้ังหลายวา  'ปาพจนคือศาสนธรรม 
มีพระศาสดาลวงแลว  พระศาสดาแหงเราทั้งหลายไมมี"  ดังน้ี 
ดูกอนอานนท  ทานท้ังหลายไมพึงเห็นอยางนี้   ธรรมก็ด ี วินัยก็ดี 
อันใด  อันเราไดแสดงแลว  ไดบัญญัติไวแลวแกทานทั้งหลาย  ธรรม  
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และวินัยนั้น  จักเปนศาสดาแหงทานทั้งหลาย  โดยกาลท่ีลวงไปแลว    
แหงเรา." 
                     [ตรัสใหภิกษุเรียกกันดวยคารวโวหาร] 
        สมเด็จพระผูมีพระภาค  ทรงสั่งสอนใหภิกษุบริษัทเกิดความ 
สําคัญ  ซึ่งธรรมและวินัยโดยเปนศาสดาดวยประการดังนี้แลว  เมื่อ 
จะทรงแสดงซ่ึงจารีตในอนาคต   ใหภิกษุรองเรียกซ่ึงกันและกันโดย 
โวหารอันสมควรแกภิกษุมีพรรษายุกาลมากและนอย  จึงตรัสแก 
พระอานนทวา  "ดูกอนอานนท  บัดนี ้ ภิกษุทั้งหลาย  ยอมรองเรียก 
ซึ่งกันและกัน  ดวยวาทะถอยคําวา  'อาวุโส ๆ'  ทั้งแกทั้งออนเสมอ 
กัน  ฉันใด  ดวยลวงไปแหงเราแลว   ทานท้ังหลายอยาพึงเรียกกัน 
และกัน  ฉันนั้นเลย,   ภิกษุผูเถระแกพรรษา   พึงเรียกภิกษุที่ออนกวา 
ตน  โดยชื่อโดยโคตร  หรือโดยคําวาอาวุโสก็ตาม  ฝายภิกษุใหม 
ที่ออนโดยพรรษา  จึงเรียกภิกษุเถระที่มีพรรษาแกกวาตนวา  'ภนฺเต' 
หรือวา  'อายสฺมา'  ผอนผันตามควรท่ีเปนคารวโวหาร. 
                                 [วิธีลงพรหมทัณฑ] 
        ดูกอนอานนท  ถาสงฆปรารถนาจะถอนสิกขาบทเล็กนอยเสีย 
บาง  เมื่อเราลวงไปแลว  ก็จงถอนเถิด.  ดูกอนอานนท  เม่ือเราลวง 
ไปแลว  สงฆพึงทําพรหมทัณฑแกฉันนภิกษุเถิด."   พระอานนท 
ทูลถามวา  ขาแตพระผูมีพระภาค  พรหมทัณฑเปนไฉนเลา ?  พระ- 
องคตรัสวา  "ดูกอนอานนท  ฉันนภิกษุจะพึงปรารถนาเจรจาคําใด  
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ก็พึงเจรจาคํานั้น  ฉันนภิกษุนั้น  อันภิกษุทั้งหลาย  ไมพึงวา  ไมพึง 
โอวาท  ไมพึงสั่งสอนเลย  อันนี้ชื่อวา  พรหมทัณฑ."   
        ลําดับนั้น  สมเด็จพระผูมีพระภาค  ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา 
"ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาหากความสงสัยหรือความเคลือบแคลงใน 
พุทธ  ในธรรม  ในสงฆ  ในมรรค  หรือในปฏิปทา  จะพึงมีบางแก 
ภิกษุรูปหน่ึงไซร  ทานทัง้หลายจงถามเถิด  ทานทัง้หลายจงอยาได   
เปนคนมีความเดือดรอน  ณ  ภายหลังวา  พระศาสดาอยูเฉพาะหนา 
แลว  เราทั้งหลายไมสามารถเพื่อจะถาม  ณ  ที่เฉพาะพระพักตร."  เมื่อ 
พระองคตรัสปวารณาใหทูลถามดังน้ันแลว   ภิกษุทั้งหลายก็นิ่งอยู 
เมื่อทรงปวารณาฉะน้ันถึง  ๓  ครั้ง  ภิกษุทั้งหลายก็นิ่งอยูทุกองคใน 
พุทธบริวารมณฑลน้ัน.  จึงพระอานนทเถรเจากราบทูลวา  "ขาแต 
พระผูมีพรภาค  ขอน้ีเปนอัศจรรย  ขาพระองคมาเลื่อมใสแลววา 
ภิกษุซึ่งจะมีความสงสัยเคลือบแคลงในพระรัตนตรัย  ในมรรค  และ 
ในปฏิปทา  แมแตองคหนึ่งไมมีในภิกษุสงฆหมูนี้แลว."   พระองค 
ตรัสวา  "ดูกอนอานนท  ทานมากลาวบัดนี้  เพราะความเลื่อมใส 
จริงแลว  ญาณแหงพระตถาคตก็หยั่งรูในขอน้ัน  ตามเปนจริงวา 
'ความสงสัยเคลือบแคลงในพุทธ   ในธรรม  ในสงฆ  ในมรรค 
หรือในปฏิปทา  ไมมีแมแกภิกษุรูปหน่ึงในภิกษุสงฆหมูนี้,  เพราะวา 
ภิกษุทั้งหลาย  ๕๐๐  นี้  ภิกษุใดตํ่าโดยคุณพิเศษ  เธอเปนโสดาบัน 
มีอันไมฉิบหายเปนธรรมดา   นิยมไดแนวา  มีอันจะตรัสรูซึ่งมรรคผล  
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เบื้องบนเปนที่ไป  ณ  เบื้องหนา  เธอท้ัง  ๕๐๐  นีล้วนแตอริยบุคคล  ไม  
เจือปนดวยปุถุชนเลย." 
                                       [ปจฉิมโอวาท]   
        ลําดับนั้น  สมเด็จพระผูมีพระภาค  ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย 
ประทานปจฉิมโอวาทวา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้เราผูพระตถาคต 
เตือนทานทั้งหลายใหรู  สงัขารทั้งหลายมีความเส่ือมความฉิบหายไป 
เปนธรรมดา   ทานท้ังหลายจงยังกิจท้ังปวงอันเปนประโยชนตนและ 
ประโยชนผูอ่ืน  ใหบริบรูณดวยไมประมาทเถิด"   อันนี้เปนพระวาจาที่ 
สุดแหงพระตถาคตเจา  สมเด็จพระผูทรงพระภาค  เสด็จประทม ณ  พระ- 
แทนที่ปรินิพพาน  พระองคไดรวบรวมซึ่งโอวาทท้ังปวงท่ีไดประทาน 
แลวส้ิน  ๔๕  พรรษานั้นลงในความไมประมาทอันเดียวน้ันแล  ประทาน 
แกภิกษุสงฆพุทธบริษัทในอวสานกาล  ดวยประการฉะน้ี. 
                                            นิพพาน 
        แตนั้นพระองคมิไดตรัสอีกเลย  ทรงทําปรนิิพพานบริกรรมดวย 
อนุบุพพวิหารสมาบัติทั้ง ๙  พระธรรมสังคาหกเถรเจาท้ังหลายแสดงไว 
ดังน้ี :- 
                                   [อนุบุพพวิหารสมาบัติ] 
        ลําดับนั้น  สมเด็จพระผูทรงพระภาค  ทรงเขาปฐมฌาน  ออก 
จากปฐมฌานแลว  เขาทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌาน  ครบ  
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รูปาพจรสมบัติทั้ง ๔  ตามลําดับนี้  ออกจากฌานท่ี  ๔  แลว  เขา   
อรูปสมาบัติทั้ง  ๔  คือ  อากาสานัญจายตนะ   วิญญาณัญจายตนะ 
อากิญจัญญายตนะ  เนวสัญญานาสัญญายตนะ   ตามลําดับ  ออก 
จากเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติแลว  ทรงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ- 
สมาบัติ  ดับจิตตสังขาร  คือสัญญาและเวทนา  พระองคทรงเขา 
อนุบุพพวิหารสมาบัติทั้ง  ๙  ดวยประการฉะนี้.  
        ครั้งน้ัน  พระอานนทผูมีอายุ  ถามพระผูเปนเจาอนุรุทธเถระวา 
"ขาแตพระผูเปนเจาอนุรุทธะ   สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพาน 
แลวหรือ ?"   "ดูกอนอานนทผูมีอายุ  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ยัง 
ไมปรินิพพานกอน  พระองคทรงเขาซึ่งสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ." 
        ลําดับนั้น  สมเด็จพระผูมีพระภาค  เสด็จอยูในนิโรธสมาบัติ 
ตามกาลท่ีพระองคทรงกําหนดแลว  เสด็จออกจากนิโรธสมาบัติแลว 
เขาสูเนวสัญญานาสัญญายตนะ   อากิญจัญญายตนะ  วิญญาณัญจา- 
ยตนะ  อากสนัญจายตนะ  เปนปฏิโลมถอยหลังฉะน้ีแลว  เขาสู 
รูปาพจรฌานทั้ง  ๔  เปนปฏิโลมตามลําดับ  คือ  จตุตถฌาน ตติย- 
ฌาน  ทุติยฌาน  ปฐมฌาน  ครั้งเสด็จออกจากปฐมฌานแลว  ก็ 
ทรงเขาทุติยฌาน  ออกจากทุติฌานแลว  เขาสูตติยฌาน  ออก 
จากตติยฌานแลว  เขาสูจตุตถฌาน   เสด็จออกจากจตุตถฌาน 
แลว  พระองคปรินิพพานแลว  ในลําดับแหงความพิจารณาองคแหง 
จตุตถฌานน้ัน  ณ  ปจฉิมยามแหงราตรีวิสาปุรณมี   มหามงคลสมัย 
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ดวยประการฉะน้ี.    
        ครั้นเมือ่สมเด็จพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลว  ก็บังเกิด 
มหัศจรรย  แผนดินไหวใหญสะเท้ือนสะทาน  เกิดการโลมชาติชัน 
สยดสยอง  กลองทิพยก็บันลือลั่นสนัน่สําเนียงในอากาศ  พรอมกับ 
ปรินิพพานแหงสมเด็จพระบรมโลกนาถสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน  เปน 
มหาโกลาหลในปจฉิมกาล  สําเร็จโดยธรรมดานิยมบันดาลใหเปนไปใน 
ปรินิพพานสมัย  ดวยประการฉะน้ี. 
        แลเมื่อสมัยพรอมกับปรินิพพานแหงพระผูมีพระภาคนั้น  ทาว 
สหัมบดีพรหม   ไดกลาวคาถาแสดงความสังเวชและเลื่อมใสแหงตน 
มีความวา  "บรรดาสัตวทั้งปวงถวนหนา   ไมมีเหลือในโลก  ลวนจะ 
ทอดท้ิงซึ่งรางกายไวถมปฐพี,  ในโลกไรเลา  แตองคพระตถาคตซ่ึง 
เปนพระศาสดา  ทรงพระคุณอันใหญหลวงเชนนี้  ไมมีผูใดจะเปรียบ 
ปาน   ทรงพระสยัมภูญาณตรัสรูโดยลําพัง  พระองคถึงซึ่งกําลัง  คือ 
ทศพลญาณแลว  ยังมิถาวรม่ันคงดํารงอยูได  ยังมาดับขันธปรินิพพาน 
เสียแลว  ควรจะสังเวชสลดนัก." 
        ฝายทาวโกสิยเทวราช  ไดกลาวพระคาถาความวา  "สังขาร 
ทั้งหลายไมเที่ยงหนอ  มีเกิดข้ึนและเสื่อมส้ินไปเปนธรรมดา  ยอม 
เกิดข้ึนและดับไป   ไมยั่งยืนถาวรม่ันคงอยูได  ความที่สังขาร 
นามรูปเบญจขันธเหลาน้ันระงับเสียมิไดเปนไป   นํามาซึ่งความสุข 
เหตุสังขารทุกข  คือชาติชรามรณะมิไดมีมาครอบงํา."  
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        ฝายพระอนุรุทธเถรเจาผูมีอายุไดกลาว  ๒  พระคาถา  มีความวา  
"พระพุทธเจา  มีจิตอันยั่งยืนคงที่ในโลกธรรมทั้ง  ๘  ทานไมหว่ันไหว 
ลมอัสสาสะหายใจกอน  และปสสาสะหายใจกลับดับสิ้นไมมีแลว  พระมุนี 
โลกนาถมิไดหว่ันไหวสะทกสะทานดวยมรณธรรมอันใดอันหน่ึง  ทรง 
ปรารภทําซ่ึงสันติความระงับ   คือนิพพานเปนอารมณ  ทําแลวซึ่งกาละ 
อันใด  อันพนวิสัยสามัญญสัตว  พระองคมีจิตมิไดสะทกสะทานหดหู 
พรั่นพรึงตอมรณธรรมเลย  ไดอดกลัน้ซึ่งทุกขเวทนาดวยสติสัมปชัญญะ  
อันสุดดี  ความพนแหงจิตดวยอนุปาทิเสสนิพพานไดมีแลว  ประหน่ึง 
ประทีปอันไพโรจนชัชวาลดับไปฉะน้ัน." 
        ฝายพระอานนทไดกลาวพระคาถามีความวา  "เมื่อพระสัมมา 
สัมพุทธเจา  ผูประกอบดวยอาการอันประเสริฐทั้งปวง  ดับขันธ- 
ปรินิพพานแลว   มหัศจรรยอันใหสยดสยองสะดุงหวาดและใหโลมชาต ิ
ชูชัน  ไดเกิดมีแลว  ณ  ครั้งน้ัน  ปรากฏแกเทพดามนุษยทั้งหลาย." 
ทานท้ัง  ๔  องคไดกลาวคาถาแสดงความสังเวชแหงตน ๆ  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
        ก็แลคาถาแสดงเรื่องปรินิพพาน  แหงสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 
นั้น  ควรเปนที่ต้ังแหงความสังเวชและไมประมาทของสาธุชนบัณฑิต- 
ชาติผูสดับโดยออนนอม   จะใหหยั่งรูสภาพปกติแหงสังขาร  โดยเปน 
อนิจจตาทิธรรม  มิไดมคีวามถาวรมั่งคงดํารงอยูได  ลวนเปนของมี 
ความพิโยคแปรผันเสื่อมส้ินไปเปนธรรมดา  เพราะวาอันอุปาทินนก-  
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สังขาร   รางกายที่มีเวทนาสัญญาและเจตนาครองนี้   ยอมตกอยูใน    
วิสัยแหงชรามรณะถายเดียว  มิไดมีผูใดลวงพน  แมแตองคพระ 
ตถาคตทศพลสัมมาสัมพุทธเจา  ซึ่งเปนพระศาสดาผูประเสริฐในโลก 
มิไดมีผูใดจะเปรียบปาน  ยังมาเสด็จดับขันธปรินิพพาน  มิถาวร 
ดํารงอยูได  ควรแลวท่ีสาธุชนจะพึงมีความสังเวชและไมประมาท 
แสวงหาอุบายที่พ่ึงแกตนในทางกุศลสัมมาปฏิบัติ  อันจะสําเร็จเปน 
มรรคาแหงสุคติสวรรคและนิพพาน   ดวยอํานาจแหงอัปปมาทธรรม 
โดยกาลเปนนิรันดร.  
                                            อปกาล 
                          [ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ] 
        ครั้นเมือ่สมเด็จพระผูมีพระภาค   องคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
เสด็จดับขันธปรินิพพานแลว   สวนราตรียังเหลืออยูยังไมสวาง  พระ 
อนุรุทธะกับพระอานนทก็แสดงธรรมมีกถาไปพลาง  ใหบริษัทชื่นจิต 
ดวยสังเวชและเลื่อมใส  ตามควรแกกาล  ตามควรแกบริษัท  ครั้น 
สวางแลวพระอนุรุทธเถรเจาบัญชาพระอานนทใหไปบอกมัลลกษัตริย 
เมืองกุสินาราใหทราบขาวปรินิพพาน.  ครั้งน้ัน มลัลกษัตริยทัง้หลาย 
มาประชุมพอมกันอยู  ณ  สัณฐาคารสถาน  ดวยกรณียะเนื่องดวยเรื่อง 
ปรินิพพานน้ันอยางเดียว  ทรงรําพึงการคอยปฏิบัติตามพระพุทธ- 
ประสงคและเถราธิบาย  เกลือกจะมา  ณ  ราตรีสมัย   จึงมาพรอมอยู  
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ณ   ที่ประชมุนั้น.    พระอานนทเถรเจาไปถึงสัณฐาคารศาลา  แสดงให 
มัลลกษัตริยทราบวา  "สมเด็จพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลว."   พอ  
มัลลกษัตริยและโอรสและสุณิสาและปชาบดี  ไดสดับคําพระอานนท 
แสดงวา  "สมเด็จพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลว"  ดังน้ี  เสวย 
ทุกขโทมนัสกําสรดโสกาดูร  โดยกําลงัความเลื่อมใสในพระองค  และ  
ประสงคจะใหทรงสถิตอยูสิ้นกาลนาน  พระองคเปนดวงจักษุมาอันตร- 
ธานเสียในโลกฉับพลันนัก.  ครั้งน้ัน  มลัลกษัตรยิทั้งหลายดํารัสใหบุรุษ 
ทั้งหลายไปประกาศทั่วพระนครกุสินารา  บรรดาสุคนธชาติของหอม 
และมาลาระเบียบบุปผวิกัติและดนตรีมีเทาไร  ใหมาประชุมพรอมแลว 
มัลลกษัตริยก็นําเอาสุคนธชาติและมาลัย  และสรรพดนตรีกับผา  ๕๐๐ 
พับ  เสด็จไปยังสาลวันที่เสด็จปรินิพพาน  ทําสักการบูชาพระสรีระ 
แหงพระผูมีพระภาค  ดวยฟอนรําขับรองประโคมดนตรี  และมาลัย 
สุคนธชาติเปนอเนกประการโกลาหล  ดาดเพดานประดับดวยพวง 
ดอกไม  ตกแตงโรงงานอยู  กล็วงไปวันหน่ึง  มัลลกษัตริยทั้งหลาย 
ดําริวา  "วันนี้พลบคํ่าเสียแลว  ตอพรุงน้ีเถิด  เราทั้งหลายจึงจักถวาย 
พรเพลิงพระสรีระแหงพระผูมีพระภาคเจา"  แตมัลลกษัตริยทั้งหลาย 
ทําพุทธบูชาในพระสรีระดวยมโหฬารสักการโดยนัยนั้น  ลวงไป  ๖  วัน 
แลว  ครั้นถึงวันที่ครบ  ๗  มลัลกษัตรยิทั้งหลายปรึกษากันวา  "เราจะ 
เชิญพระสรีระแหงพระผูมีพระภาคไปโดยทักษิณทิศแหงพระนคร  ถวาย 
พระเพลิง  ณ  ภายนอกพระนครเถิด.  
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        ครั้งน้ัน  มลัลปาโมกข  ๘  องค  ทรงกําลังมาก   สระสรงพระกาย  
ใหบริสุทธทรงผาใหม  พรอมกันเขาเชิญพระสรรีะ  ก็มิสามารถจะให    
สะเทือนจากสถานได  มลัลกษัตริย  แปลกใจไตถามพระอนุรุทธเถรเจา 
ทานแสดงเหตุวา  "เทพดาท้ังหลายคิดจะเชิญพระสรีระไปโดยอุดรทิศ 
แหงนคร  เขายังพระนครโดยอุดรทวาร  เชิญไปทามกลางพระนคร 
ออกโดยทวารทิศบูรพา  เชิญพระสรรีะไปประดิษฐานถวายพระเพลิง 
ณ  มกฏุพันธนเจดีย  ณ  ดานตะวันออกแหงพระนครกุสินารา  เทพดา 
ประสงคอยางนี้  ฝายทานผูมัลลกษัตรยิดําริอยางดื่นมิตองกัน  เหตุ 
ดังน้ัน  จึงมิอาจเชิญพระสรีระใหเคลื่อนจากสถานได"  มัลลกษัตริย 
ทั้งหลายผอนผันตามประสงคเทพดาฉะนั้น  ตระเตรียมการจะเชิญ 
พระสรีระไปอุตตราวัฏฏมิใหขัดกับเทวาธิบาย. 
        สมัยกาลครั้งน้ัน  พวงดอกมณฑารพของทิพยมี  ณ  เมืองสวรรค 
อันเทพดาหากบันดาลใหตกลงทําพุทธบูชา  ดาดาษในกุสินารานคร 
ทุกสถาน  โดยประมาณสูงทวมชานุมณฑล. 
        ลําดับนั้น  เทพดากับมัลลกษัตริยทั้งหลาย  พรอมกันทําสักการ- 
บูชาพระสรีระ  ดวยฟอนรําขับรองประโคมดนตรีและมาลาสุคนธชาติ 
ทั้งของทิพยและของมนุษยเอิกเกริกเปนมหาโกลาหลเชิญไปโดยอุดรทิศ 
แหงพระนคร  เขา  ณ  ภายในโดยทวารดานอุดรทิศ  เชญิไป  ณ  ทาม 
กลางพระนคร  ออกโดยทวารดานบูรพา  ไปประดิษฐาน  ณ  มกุฏพันธน- 
เจดีย  ซึ่งเปนมงคลสถานท่ีมัลลกษัตริยทรงเครื่องประดับ   ประดิษฐาน  
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พระสรีระพรอมดวยสักการบูชา  ตามท่ีสมมติวาเปนอยางสูง  ณ  พระ    
นครน้ัน  ในกาลน้ันเสร็จแลว  มลัลกษัตริยทั้งหลายประสงคจะทราบ 
การปฏิบัติ  ในพระสรีระใหตองตามพุทธาธิบาย  จึงตรัสถามพระอานนท 
ทานก็แสดงพุทธานุมัติซึ่งใหปฏิบัติดังในพระสรีระพระเจาจักรพรรดิราช 
ตามนัยดังท่ีไดสดับมา  ณ  ที่เฉพาะพระพักตรนั้น  ถวายใหมัลลกษัตริย 
ทราบทุกประการ  มัลลกษัตริยทั้งหลาย  ก็ทรงประพฤติตามพุทธาธิบาย 
นั้น   หอพระสรีระดวยผาใหมแลวซับดวยสําลีแลว  หอดวยผาใหมแลว 
ซับดวยสําลี  โดยนัยนี้ตามกําหนดวาถึง  ๕๐๐  ชัน้  เสร็จแลวเชิญลง 
ประดิษฐาน  ณ  รางเหล็กเต็มดวยนํ้ามัน  ปดดวยรางอ่ืนเปนฝา  ทํา 
จิตกาธารเชิงตะกอนดวยสรรพไมหอม   แลวเชิญข้ึนประดิษฐาน  ณ 
เชิงตะกอนไมหอมน้ัน เตรียมจะถวายพระเพลิง. 
        ครั้งน้ัน มัลลปาโมกข  ๔  องค  สรงน้ําดําเกลาใหพระกาย 
บริสุทธทรงผาใหม  นําเพลิงปกติเขาไปยังเชิงตะกอนใน  ๔  ทิศ  ก ็
ไมสามารถจะจุดใหเพลิงติด  ณ  เชิงตะกอนได  มัลลกษัตริยทัง้หลาย 
เฉลียวพระหฤทัยสงสัยวา  จะเปนอิทธานุภาพเทพดา  จึงตรัสถาม 
พระอนุรุทธเถรเจา  ทานแสดงวา  "เทพดาทั้งหลาย  ประสงคจะให 
รอพอพระมหากัสสปเถระ  ถวายบังคมพระบาทพระผูมีพระภาคเจาดวย 
เศียรเกลากอน  จึงจะถวายพระเพลิงได"  มลัลกษัตริยทั้งหลายทรง 
ประพฤติตามเทวาธิบาย. 
        ก็แลสมยันั้น  พระมหากัสสปเถรเจา  ยังมาหาถึงมกุฏพันธน-  



นักธรรมตรี - พุทธประวัติเลม ๓ - หนาท่ี 54 

เจดียไม   ยังดําเนินทางไกลมาแตปาวานครโนน   พรอมดวยภิกษุ    
บริวารประมาณ  ๕๐๐  องค  แวะลงจากหนทางเขาน่ังพัก ณ  รมพฤกษา 
ตําบล  ๑  ไดเห็นอาชีวกผูใดผูหน่ึง  ถอืเอาดอกมณฑารพเดินมาแตไกล 
หวังจะไปเมืองปาวา  พรเถรเจาถามถึงพระผูมีพระภาควา  "ทานยัง 
ทราบพระศาสดาแหงเราท้ังหลายบางแลหรือ ?"   อาชีวกบอกวา "เรา 
ทราบอยู  พระสมณโคดมปรินิพพานได  ๗  วัน  ณ  วันนี้แลว  ดอก 
มณฑารพน้ีเราเก็บมาแตที่ปรินิพพานแหงพระสมณโคดมนั้น." 
        ลําดับนั้น  พระภิกษุทั้งหลายใด  ที่มีราคะยังมิปราศจากสันดาน 
บางจําพวกก็ยกหัตถทั้ง ๒  ข้ึนปริเทวนาการ   เกลือกกลิ้งไปมารําพัน 
ถึงพระผูมีพระภาค  สวนทานท่ีมีราคะอันปราศแลว  ก็มีสติสัมปชัญญะ 
อดกลั้นโดยธรรมสังเวช. 
        สมัยครัง้น้ัน  มีวุฑฒบรรพชิตผูบวชเมื่อปจฉิมวัย  นามชื่อ 
สุภัททะ   ไดตามพระเถรเจามา  นั่งอยูในบริษัทนั้นดวย  จึงรองหาม 
ภิกษุทั้งหลายวา  "หยุดเทานั้นเถิด  ทานทั้งหลายอยาเศราโศกร่ําไร 
ถึงพระสมณะน้ันเลย   เราทั้งหลายไดพนเสียแลวดวยดีจากพระสมณะ 
นั้น  ดวยทานสั่งสอนวา  'สิ่งน้ีควร  สิ่งนี้ไมควร'  เราเกรงก็ตองทํา 
ตาม  เปนความลําบากนัก  ก็บัดนี้เราจะทําส่ิงใด  หรือมิพอใจทําสิ่งใด 
ก็ไดตามความปรารถนา  จะตองเกรงแตบัญชาของผูใดเลา ?"  นี่แล 
แตสมเด็จพระธรรมสามิสรดับขันธปรินิพพานไมทันชา  เพียร  ๗ วัน 
เทาน้ัน   ยังมีอลัชชีบาปชนอาจหาญมาลวงครหาตอพระธรรมวินัยได  
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ไมเกรงขาม.   ฝายพระมหากัสสปเถรเจา  ไดสดับแลวจะยกเปน   
อธิกรณข้ึนทํานิคคหกรรมเลา   ก็เห็นวายังมิควรกอน  จึงมีเถรวาท 
หามภิกษุสงฆแตโดยทางธรรม  แลวพาพระภิกษุสงฆสัญจรหวังจะไป 
ถวายบังคมพระบาทยุคลแหงสมเด็จพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจา  พอ 
มาถึงมาคลสถานมกุฏพันธนเจดียแลว   ดําเนินเขาไปใกลจิตกาธาร 
ทําผาอุตตราสงคบังสุกุลจีวรเฉียงบาขางหน่ึง   ยกอัญชลกีระพุมหัตถ 
ประณมนมัสการ  ทําประทักษิณเวียนขวาซึ่งจิตกาธาร  ๓  รอบแลว 
เปดเพียงเบื้องลาง  ถวายบังคมพระบาทยุคลแหงพระผูมีพระภาคดวย 
เศียรเกลาแหงตน  แมพระภิกษุ  ๕๐๐  องคนั้น  กท็ําอุตตราสงคเฉียง 
บาขางหน่ึง  ประณมกรทําประทักษิณจิตกาธาร  ๓  รอบแลว  ถวาย 
บังคมพระบาทแหงพระผูมีพระภาค  ดวยเศียรเกลาแหงตน ๆ. 
        พอพระมหากัสสปเถรเจากับพระภิกษุสงฆ  ๕๐๐  ไดถวายบังคม 
แลว  จิตกาธารแหงพระผูมีพระภาคเจา  ก็รุงเรืองชัชวาลโพลงข้ึนโดย 
ลําพังตน  แสดงปาฏิหาริยใหปรากฏ  พระอรรถกถาจารยเจาแสดง 
วา  "เพลิงทิพยเกิดข้ึนดวยเทวฤทธานุภาพ"  เม่ือพระสรีระแหงพระผู 
ทรงพระภาคอันเพลิงไหมอยูนั้น  สวนในคือพระฉวีหนังผิวกายนอกและ 
พระจัมมะหนังภายใน  และพระนหารูเอ็นเสนนอยใหญทั้งปวง  และ 
พระลสิกาไขขอก็ดี  หมดไปดวยกําลังเพลิง  จะมีเถาหรือเขาปรากฏ 
หามิได   ประหน่ึงสัปปและน้ํามันอันเพลิงผลาญ  ไมมีเถาเขมาปรากฏ 
ฉะน้ัน  แตสวนเปนพระสรีระ  คือพระอัฐิและพระเกสา  พระโลมา 
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พระนขา  พระทันตา  ทั้งปวงเหลืออยูสิ้น   เพลิงมิไดเผาผลาญ  กับ  
ผาคูหน่ึงเหลือเปนปกติอยู  เปนเครื่องหอพระสารีริกธาตุ  นอกนั้น   
เพลิงเผาใหพินาศส้ิน. 
        ครั้นเมือ่พระสรีระแหงพระผูมีพระภาคเสร็จฌาปนกิจแลว  ทอ 
น้ําก็ไหลหลั่งจากนภากาศลงมาดับจิตกาธาร   ชโลทกวารีพุข้ึนจาก 
พระยารับสาลพฤกษนั้น  ดับจิตกาธารแหงพระผูมีพระภาค  แมมัลล- 
กษัตริยเจากรุงกุสินารา  ก็นํามาซ่ึงสรรพสุคนธวารีดับจิตกาธารแหง 
พระผูมีพระภาคน้ันเสร็จแลว  จึงเชิญพระสารีริกธาตุไปประดิษฐาน 
ในสัญฐาคารศาลา  ณ  ภายในกุสินารานคร  กระทาํสัตติบัญชรเรือน 
ระเบียบหอก  รอบสัณฐาคารสถาน  ทหารถือธนูศรพิทักษเปน 
กําแพง  ณ  ภายใน  หวังพระหฤทัยจะเกียดกันมิใหกษัตริยสามันตราช 
ตางพระนคร   ยกพยุหะแสนยากรมาชิงพระสารีริกธาตุได  ทรงทํา 
สักการบูชาดวยฟอนรําดุริยสังคีตประโคมขับ  และบุปผามาลัยสุคนธ- 
ชาติเปนอเนกประการวิจิตร  เลนสาธกุีฬนนักขัตตฤกษเอิกเกริกกอง 
โกลาหล   สิน้กาล  ๗  วันเปนกําหนด. 
                                 แจกพระสารีริกธาตุ 
        ครั้งน้ัน  สมเด็จพระเจาอชาตศัตรุราช   ผูผานสมบัติเอกราช 
ในราชคฤหมหานคร  และกษัตริยลจิฉวีซึ่งดํารงอิสรภาพ  ณ  ไพศาลี 
นคร  และกษัตริยสากยะพระประยูรญาติกรุงกบิลพัสดุราชธานี  และ  
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ถูลีกษัตริยผูอธิบดีในอัลลกัปปนคร   และโกลิยกษัตริยในรามคาม  
และมหาพราหมณเจาเมืองเวฏฐทีปกนคร  และมลัลกษัตริยผูครอง  
พระนครปาวา  กษัตริยทั้ง  ๖  พระนคร  กับมหาพราหมณ  ๑  เปน  ๗ 
ตําบลน้ี  ไดทราบกิตติศัพทวา  สมเด็จพระผูทรงพระภาคเสด็จดับ 
ขันธปรินิพพาน  ณ  สาลวโนทยากรงุกุสินาราราชธานี  กษัตริยทั้ง  ๖ 
พระนคร   กส็งทูตเชิญราชสาสนมายังมัลลกษัตริย ณ  พระนครกุสินารา 
ในราชสาสนวา "สมเด็จพระโลกุตตมาจารยผูทรงพระภาค  พระองค 
ก็เปนกษัตริยสมมติวงศ  เราทั้งหลายก็เปนขัตติยราชอันอุดม  เรา 
ทั้งหลาย  สมควรอยูที่จะไดสวยพระสารีริกธาตุแหงพระผูทรงพระภาค 
เจา   เราทั้งหลายจักไดประดิษฐานพระสตูปกระทํามหกรรมการบูชาให 
มโหฬารไพศาล."  ฝายมหาพราหมณเจาเมืองเวฏฐทีปกนคร  ก็สง 
พราหมณทูตเชิญพราหมณสาสนมาเฝามัลลกษัตริย  ในพราหมณ- 
สาสนวา  "สมเด็จพระผูทรงพระภาคก็เปนกษัตริยวิสุทธิวงศ  ขาพระ- 
องคก็เปนพราหมณชาติสูงเปนมหาศาล  ควรจะไดรับพระราชทาน 
สวนพระสารีริกธาตุแหพระโคดมศากโยรสบาง  จัดไดประดิษฐาน 
พระสตูป  และกระทํามหกรรมการบูชาตามกําลังทรัพยและศรัทธา 
ปสาทะเลื่อมใส"  สวนราชทูตพราหมณทูตมาแต  ๗  พระนคร  ก ็
พากันเขามาสูที่เฝามัลลกษัตริย   แสดงสาสนตามดํารัสและบัญชา 
ถวายทุกประการแลว  ก็ต้ังอยูแนนหนาเปนคณานิกรคับค่ังพรอมดวย  
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        ลําดับนั้น   มัลลกษัตริยทั้งหลาย  จึงดํารัสแกหมูทูตานุทูตท้ัง ๗  
พระนครวา  "สมเด็จพระผูทรงพระภาคเจา  เสด็จดับขันธปรินิพพาน  
ในคามเขตสถานอาณาปวัติแหงเรา   เราทั้งหลายจักไมยอมให 
ซึ่งสวนพระสารีริกธาตุแหงพระผูมีพระภาคเจา."   ปางเม่ือทูตานุทูต 
นิกรมาทูลขอสวนพระสารีริกธาตุอยูฉะน้ัน  มัลลกษัตริยทั้งหลาย 
ผูครองพระนครกุสินารา  ก็ตรัสขัดข้ึงไมโอนออนวา  "สมเด็จพระผูทรง 
พระภาคเจา  เสด็จปรินิพพานในคามเขตแหงเรา  เราทั้งหลายจักไม 
แบงสวนพระสารีริกธาตุให"   ดังน้ี  เปนสูรนาทโวหารคงอยูอยางเดียว 
ฉะน้ัน. 
        ในที่นี้ใหปราชญผูมีปรีชา  พึงสนันิษฐานโดยสารุปปยุตตินัย 
ฉะน้ี  พระนครกุสินาราน้ัน  ก็เปนแตอาณาเขตนอย  มลัลกษัตริย 
ทรงทํานุบํารุงโดยสังฆคณานุสาสนตามสามัคคีธรรม  ไมเปนราชธานี 
พิศาลท่ีเสด็จอยูของบรมกษัตริยมูรธาภิษิตเอกราช  ดั่งพระนครราช- 
คฤหและพระนครสาวัตถีเปนตน  ถึงแมพระเถระอานนทพุทธอุปฏฐาก 
ก็ไดกราบทูลทัดทาน  เชญิเสด็จพระผูทรงพระภาค  ใหเสด็จไป 
ปรินิพพาน  ณ  พระนครใหญ ๆ  คือ เมืองจัมปาและเมืองราชคฤห 
เมืองสาวัตถี  เมืองสาเกต  เมืองโกสัมพี  เมืองพาราณสี  ซึ่ง 
เปนรัชชจังหวัดอาณาเขต  แหงสมเด็จบรมกษัตริยมูรธาภิษิตเอกราช 
นั้น ๆ  กษัตริยพราหมณคฤหบดี  ซึ่งเปนมหาศาลท่ีเลื่อมใสแลวใน 
พระตถาคตเจา  มีอยูมาก  ณ  มหานครเหลาน้ัน  จักไดทําการบูชาพระสรีระ 
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แหงพระตถาคตเจาใหเปนมโหฬารสักการใหญ   สมเด็จพระผูมี  
พระภาคผูทรงพระอนาวรณญาณ  ไมเสด็จพุทธดําเนินยายสถานตามคํา   
พระอานนท  ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน  ณ  สาลวโนทยานเมือง 
กุสินาราน้ันจงได  อาศัยเมืองกุสินาราเปนสาขนคร  มลัลกษัตรยิ 
ทรงครองครองดวยสังฆคณานุสาสนฉะน้ีนั้น  เมื่อทูตานุทูตเชิญราช- 
สาสนพราหมณสาสนขอสวนพระสารีริกธาตุครั้งน้ัน  ควรท่ีมลัลกษัตริย 
จะทรงประพฤติโดยพระราชอุบาย   ผอนผันแหงสวนพระสรีรธาตุ 
สงไป  ๆ   ถนอมพระอัธยาศัยของสามันตราช  รักษาพระราชไมตรี 
ไวโดยราชธรรม  ปองกันภัยพิบัติอันตรายใหเนินหาง  อยาใหมีแก 
รัชชสีมามณฑลสาขนครน้ันได  จึงจะชอบตามรัฏฐานุบาลโนบายราช- 
ธรรม  ก็แตมลัลกษัตริยทัง้หลาย  ซึ่งครองพระนครกุสินาราน้ัน 
ตรัสแกทูตานุทูตน้ันทั้ง ๗  พระนคร  คงพระวาจาอยูวา  "สมเด็จ 
พระผูทรงพระภาคเจา  เสด็จดับขันธปรินิพพานในคามเขตสถานอาณา- 
ปวัติแหงเรา  เราจักไมแบงสวนพระสารีริกธาตุให"  ดังน้ีเปนสูรนาท 
โวหารฉะนั้น  จะพึงเปนดวยไมทรงสันนิษฐานสะดวกพระหฤทัย  ในท่ี 
จะแบงสรรใหเสร็จสงบลงไดบาง   และความม่ันพระหฤทัยเชื่อตอ 
พระพุทธอิทธานุภาพบาง. 
        แทจริง  มัลลกษัตริยทั้งหลาย  ทรงเห็นวา  เมื่อทูตานุทูตเชิญ 
ราชสาสนพราหมณสาสนเนือง ๆ  มาขอสวนพระสารีริกธาตุหลาย 
พระนครฉะนี้  เราจะแบงสวนใหไป ๆ  โดยเร็วทุกหมูเหลาแลว  การ  
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ขอสวนพระสารีริกธาตุนั้น  ก็ยากท่ีจะหยั่งรูวาจะเสร็จสงบแลวลงแต   
เทาน้ี  หรือจะมีทูตานุทูตมาแตนครไรอีกเลา.  อน่ึง  เราจะรีบแบงสวน 
พระสารีริกธาตุถวายสงไป  โดยราชสาสนพราหมณสาสนทุกทูตานุทูต 
เลา  ก็ยากอยูที่จะผอนผันใหตองอัธยาศัยความประสงคของเจาพระนคร 
ทั่วทุกองคได  อันนี้เปนความไมสะดวกพระหฤทัยจะพึงเปนเหตุภายใน 
มีกําลังอยูสถานหน่ึง.  
        อน่ึง  มลัลกษัตริย  ผูครองกุสินารานครทรงเห็นวา  ทูตานุทูต- 
นิกรซึ่งไดรับราชาณัติและบัญชา  เชญิราชสาสนพราหมณสาสนมา 
ขอสวนพระสรีรธาตุทั้งปวงน้ี   ครั้นไมเสร็จด่ังประสงคฉะน้ันแลว 
ก็จะพึงรอรั้งดูกาลสมัยและชองอันควรกอน   จะรีบรอนกลับไปโดย 
เร็ว  หรือจะฮึกหามเหี้ยมหาญเขาทําสงคราม  ก็จะยังไมสามารถโดย 
ลําพังตนถายเดียวไดทั้ง  ๒  สถาน   เม่ือเรารวมพระสารีริกธาตุรักษา 
ไว    ยังไมเฉพาะแบงสรรใหเปนสวนสงไปแกเจาพระนครองคใด 
ปฏิบัติอนุโลมตามพระพุทธานุมัติดยูฉะน้ีนี่  ภัยพิบัติอันตรายอันใด 
อันหน่ึง  ก็จะยังไมพึงมีมาแกพระนคร  อันองคพระตถาคตอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจา   ทรงพระอนาวรณญาณเห็นกาลนานสวนอดีต 
อนาคตปจจุบัน  ทั้งพระมหากรุณาในพระสันดานก็ไพศาลพิเศษเปน 
ไปในหมูสัตวไมมีประมาณ  ลบลนลวงอัญญสัตววิสัย  พระองคทรง 
ประพฤติดวยไตรทวาร   ลวนแตในกิจการท่ีประกอบดวยประโยชน 
ทรงอนุเคราะหซึ่งสัตวโลกเปนอาจิณณจริยา   ชะรอยพระองคจะ  
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ทรงเห็นอํานาจแหงประโยชนเกษมสุขสมบัติ  ประจักษชัดดวยพระ    
ญาณแลวเปนแมนมั่น   จึงสูทรงพระอุตสาหระเสด็จพระพุทธดําเนิน 
จากปาวานครโนนมา   เสด็จดับขันธปรินิพพานในคามเขตของเรา 
ประทานพระสารีริกธาตุไวแกเรา  อันจะทรงประกอบในอันใชที่ให 
เราไดความทุกขภยันตราย   เพราะสวนพระสารีริกธาตุทั้งหลายนั้น 
ไมมีเปนมั่นคง  เรามาปฏิบัติอนุโมตามพระพุทธานุมัติอยูฉะน้ี  เปน 
การดีกวา   สามารถจะปองกันศัตรูใหสงบไมกลากําเริบทําสงคราม 
สัมประหารได.  มลัลกษัตริยทั้งหลายนั้น  ไมไดสนันิษฐานในท่ี 
จะแบงปน  และมาเชื่อม่ันในพระตถาคตเจา  เปนความอุนพระ 
หฤทัยมีกําลงัอยูฉะน้ี  จึงตรัสแกทูตานุทูตท้ัง  ๗  พระนคร  คงพระวาจา 
วา  "สมเด็จพระผูทรงพระภาคเจา  เสด็จปรินิพพานในคามเขต 
แหงเรา   เราทั้งหลายจักไมแบงสวนพระสารีริกธาตุให"  ดังน้ี  เปน 
สูรนาทขันขึงไมโอนออนหยอนยอมท่ีจะแบงสวนพระสารีริกธาตุ  ถวาย 
แกเจาพระนครพระองคใดเลย.   ฝายทูตานุทูตนิกรหมูใหญทั้ง  ๗ 
พระนครน้ัน  ก็มิทอถอย  จวนจะเกิดวิวาทเปนสงครามสัมประหาร 
ใหญ. 
        ครั้งน้ัน  โทณพราหมณซึ่งเปนผูใหญ   มีปญญาสมารถฉลาด 
ในที่จะผอนผัน  ใหตองตามคดีโลกคดีธรรม  มถีอยคําเปนสุภาษิต 
เปนที่เชื่อฟงของประชุมชน   สามารถจะแสดงเหตุหามวิวาทโกลาหล 
ใหสงบโดยสามัคคีธรรม   ครั้นไดฟงสูรนาทฮึกหามแหงมัลลกษัตริย  
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ฉะน้ัน  จึงดําริการณเห็นวา  "ซึ่งมัลลกษัตริยมาขัดขวางไว   ไมยอม   
แบงสวนพระสารีริกธาตุถวายแตเจาพระนคร  ซึง่สงทูตมาขอนั้นไม 
ชอบ   เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจามิใชญาติสาโลหิตเผาพันธุแหงเรา 
ทั้งหลาย  เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจามิใชญาติสาโลหิตเผาพันธุแหงเรา 
ทั้งหลาย  เราทั้งหลายไดนับถือพระองค  ก็ดวยเปนผูสั่งสอนขอปฏิบัติ 
เปนเหตุ   ถึงสามันตราชท้ังหลายท่ีมาขอสวนพระสารีริกธาตุครั้งน้ีเลา 
ก็อาศัยตอขอปฏิบัติ  จึงนับถือพระองคเหมือนเราฉะนั้น  เมื่อมัลล- 
กษัตริยไมยอมถวายสวนพระสารีริกธาตุฉะนี้    ตัดทางไมตรีใหขาด 
ไมควรเลย.  อน่ึง  พระผูทรงพระภาคไมไดทรงแสดงธรรมส่ังสอนไว 
เพ่ือใหเราพยายามสูสงครามกันเลย   โอวาทานุศาสนีของพระองค 
เปนไปโดยทางขันติอดกล้ันและสามัคคีธรรม  ไกลจากวิหิงสาและ 
อาฆาต.  อน่ึง  เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคยังดํารงพระชนมอยู  ชน 
ทั้งหลายเปนอันมาก   ก็ไดเห็นไดบูชาสักการะพระองคในท่ีตาง ๆ 
ครั้งน้ีพระองคเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว  พระสารีริกธาตุนี้แล 
จะไดเปนที่ไหวที่สักการบูชาฉลองพระองคอยูสิ้นกาลนาน  สําเร็จ 
ประโยชนสกุแกชนทั้งหลายเปนอันมาก  และกาลครั้งน้ี  ก็พรอมดวย 
หมูกษัตริยและพราหมณลวนมหาศาลสุขุมาลชาติอันประเสริฐ   เมื่อ 
เราจัดสรรแบงสวนพระสารีริกธาตุใหเปนสวนเทากัน  ทั้งเจาพระนคร 
และตางพระนครไปในบัดนี้เสร็จแลว  แมจะมีทูตานุทูตมาอีกใน 
ภายหลัง  ก็จะไดอางวา  "สวนพระสารีริกธาตุที่จะพึงแบงน้ัน  ไมมี 
แลว  ไดพรอมเพรียงกันแบงสรรเสียเสร็จแลว"  กจ็ะไมเสียทาง  
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พระราชไมตรีและมีภัยอันตรายแกเรา  เพราะเหตุนั้น  สงครามใหญจะ  
เกิดข้ึนครั้งน้ี  เพราะเหตุสวนพระสารีริกธาตุแหงพระมหามุนีอุดมสุคต- 
เจา  ซึ่งจงไดเชิญไปประดิษฐานพระสตูปบรรจุไวเปนที่ไหวสักการ-   
บูชาเทาน้ัน  และซึ่งจะประดิษฐานพระสตูปบรรจุพระสารีริกธาตุไว 
ก็เพ่ือเปนที่นมัสการกราบไว   ใหเกิดความเลื่อมใสระลึกพุทธคุณ 
เปนอารมณ   ทําตามพุทธโอวาทเปนศาสนาปฏิบัติ  ประกอบบาปวิรัติ 
เวนจากบาปกรรมการอกศุลทุจริต   บาํเพ็ญบุญกิริยาสรางกุศลให 
พิเศษไพศาล เมื่อประสงคคุณานิสงผลสุขประโยชน  ดังน้ี และ 
จะกอใหเกิดอกุศลราศีดวยอํานาจมานะอหังการ   เพราะเหตุปูชนีย- 
วัตถุนั้นไมควรเลย  เราจะแสดงพระคุณคือขันติวาทและความพรอม 
เพรียงแหงมหิสสรราชใหหมูใหญนอยเห็น  โดยเหตุอันมั่นคงพนที่ 
ผูใดจะคัดคาน  แลวแบงสรรสวนพระสารีริกธาตุใหไดเทากันท้ัง  ๘ 
พระนครเถิด   ก็จะไดเปนคุณอันล้ําเลศควรสรรเสริญโดยคดโีลกคดี- 
ธรรมทั้ง  ๒  สถาน." 
                         [สุนทรพจนของโทณพราหมณ] 
        ทานโทณมหาพราหมณคิดแลวจึงไดกลาววา  "ขอคณานิกรเจา 
ผูเจริญ  จงฟงวาจาอันจําจะตองทําตามโดยสวนเดียวของขาพระองค 
ครั้งน้ี    สมเด็จพระพุทธเจาผูเบิกบานแลวดวนสรรพคุณเปนสรณะที่ 
พ่ึงแหงเราทั้งหลาย  พระองคเปนขันติวาท   กลาวสรรเสริญขันติ 
ความอดกล้ันทนทานตอพาหิรทุกขและกําลังกิเลส  อันจะมาปรารภ 
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สวนพระสรีระแหงพระองคเปนตนเหตุแลว  จําทําสัมประหารตอสู  
กันดวยศัสตราวุธเปนสงครามข้ึนไมดีไมงามเลย.  ขาแตพระองค   
ผูกษัตริยเจาผูเจริญ  บรรดาเราท้ังปวงทั้งเจาพระนครเดิมและตาง 
ราชธานี  จงพรักพรอมสามัคคีชมชื่นเกษมสานตแบงพระสารีริกธาตุ 
ออกเปน  ๘  สวน  ใหเสมอกันทุกพระนครเถิด  ขอพระสตูปบรรจุ 
พระสารีริกธาตุจงแพรหลายทั่วทุกทิศ  จักใหสําเร็จประโยชนและสุข 
แกนิกรสัตวสิ้นกาลนาน  ชนทั้งหลายผูเลื่อมใส  แดพระองคผูมีพระ 
ญาณจักษุนั้น  มีอยูมากพนที่จะคณนา."  โทณพราหมณกลาวแสดง 
ขันติวาทและสามัคคีธรรม  ดวยประการฉะน้ี. 
        ลําดับนั้น  กษัตริยและพราหมณ๑ทั้ง  ๘  พระนคร   ไดสดับ 
มธุรภาษิต  ก็ทรงพระอนุมัติเห็นชอบในสามัคคีธรรม  พรอมกัน 
มอบธุระใหโทณพราหมณเปนอธิบดีแบงสวนพระบรมธาตุ.  ฝาย 
โทณพราหมณรับราชบัญชาแลว  ถือเอาตุมพะทะนานทองตวงพระ 
บรมธาตุได  ๘  สวนเทา ๆ  กัน  ถวายแกกษัตริยและพราหมณ ๗ 
พระนครเสร็จแลว  จึงทูลขอตุมพะอันไดตวงพระบรมธาตุควรแก 
เจดียสถาน  กษัตริยและพราหมณทั้งหลาย  ก็อนุญาตพระราชทานให. 
        ครั้งน้ัน  โมริยกษัตรยิเมืองปปผลิวัน  ไดทราบวา  "พระผูมี 
พระภาคเสด็จดับขันธปรินิพพาน  ณ  กรุงกุสินารา"  จึงสงราชทูตมาถึง 
มัลลกษัตริย  ขอสวนพระบรมธาตุ.  ฝายมัลลกษัตริยตรัสแกราชทูต 
 
๑.  บาลีกลาวแตเพียงวา  สงฺฆาน  คณาน  หมูเหลา  เทานั้น.  ว.  ว.  
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เมืองปปผลิวันวา  "สวนพระสรีระบัดนี้ไมมี  เราไดแบงสรรเปนสวน    
เสียเสร็จแลว  ทานทั้งหลายจงเชิญพระอังคาร๑ไปบรรจุในสตูปสถาน  ทํา 
สักการบูชาเถิด." 
                            ประเภทแหงสัมมาสัมพุทธเจดีย 
        ลําดับนั้น  กษัตริยทัง้ ๖   พระนครกับมหาพราหมณ  ๑  เปน  ๗ 
ตําบล   เมื่อไดสวนพระบรมธาตุแลว  ตางองคตางก็เชิญไปดวย 
มโหฬารสักการะ  ยังอาณาเขตนครสถาน  สรางพระสตูปบรรจุไว 
ทํามหกรรมการบูชาเอิกเกริกโกลาหล.   ฝายมัลลกษัตริยกรุงกุสินารา 
ก็ทรงสรางพระสตูปบรรจุพระบรมธาตุ  ทํามหกรรมดวยมโหฬาร 
สักการะสําราญพระหฤทัย.   รวมพระธาตุสตูปเปน  ๘  สถาน  ดวย 
ประการฉะน้ี. 
        ฝายโทณพราหมณก็เชิญตุมพะนั้นไปกอนพระสตูปบรรจุไว  มีนาม 
วาตุมพสตูปเสร็จแลว  ทํามหกรรมการฉลองดวยสักการพิเศษไพศาล. 
ฝายกษัตริยเมืองปปผลิวัน   ก็เชิญพระอังคารไปสูพระนครสรางพระ 
สตูปบรรจุไว  ปรากฏนามวาพระอังคารสตูปเสร็จแลว  ทํามหกรรม 
การสมโภชดวยอเนกสักการะ.  เมื่อตนปฐมกาลมีพระสตูปเจดียสถาน 
เปน  ๑๐  ตําบลดวยกัน  ดวยประการฉะน้ี. 
        อน่ึง  เมือ่ปรินพพานสมัยนั้น  พระอานนทเถรเจาไดทูลวา 
 
๑.  แยงคําขางตนท่ีวาไมมีพระอังคาร.  ว. ว.   
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"ในกาลกอน   ภิกษุทั้งหลายท่ีจําพรรษาอยูในทิศตาง ๆ  สิ้นไตรมาส    
ตามวินัยนิยมแลว  ยอมมาเฝาพระตถาคตเจาโดยอาจิณณวัตร  ขา 
พระองคทั้งหลาย  ไดเพ่ือจะเห็นและเขาไปใกลภิกษุทั้งหลายอันให 
เจริญจิต  ก็ดวยลวงไปแหงพระผูมีพระภาคเจาแลว  ขาพระองค 
ทั้งหลาย  จักไมไดเห็น  จักไมไดเขาใกลสากัจฉากับภิกษุทั้งหลายท่ีให 
เจริญจิต  เหมือนเมื่อพระองคยังดํารงพระชนมนั้นแลว." 
                                  [สังเวชนียสถาน  ๔] 
        เมื่อพระอานนทกราบทูลฉะนี้แลว  พระผูมีพระภาคเจาไดทรง 
แสดงสังเวชนียสถาน  ๔  ตําบลวา  เปนที่ควรจะดูจะเห็น  ควรจะให 
เกิดสังเวชแหงกุลบุตรผูมีศรัทธา  คือ  สถานท่ีพระตถาคตเจาประสูติ 
แลวตําบล  ๑  สถานที่พระตถาคตเจาตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ- 
ญาณตําบล  ๑  สถานที่พระตถาคตเจาใหพระอนุตตรธรรมจักรเปนไป 
ตําบล  ๑  สถานที่พระตถาคตเจาเสด็จปรินิพพานแลวตําบล  ๑  สถาน 
ทั้ง  ๔  ตําบลน้ี  เปนที่ควรจะเห็นจะดู  และควรจะใหเกิดสังเวชของ 
กุลบุตรผูมีศรัทธา  แลวทรงแสดงอํานาจแหงประโยชนวา  "ภิกษุ 
ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ผูมีศรัทธา  จักมายังสถาน  ๔  ตําบลน้ัน 
ดวยความเชื่อวา  'พระตถาคตเจาเกิดแลว  ณ  ที่นี ้ ไดตรัสรูพระ 
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว  ณ  ทีน่ี้  ไดใหพระอนุตตรธรรมจักร 
เปนไปแลว  ณ  ที่นี้  เสด็จปรินิพพานแลว  ณ  ที่นี'้   ชนทั้งหลายเหลาใด 
เหลาหนึ่งเที่ยวไปยังเจดียจาริกอยู       จักเปนผูมีจิตเลื่อมใสทํากาล-  
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กิริยาลง   ชนเหลาน้ันจักเขาถึงสุคติโลกสวรรค"    สมเด็จพระผูมี  
พระภาคทรงแสดงสถาน  ๔  ตําบลน้ัน  วาเปนที่ควรเห็นควรใหเกิด   
สังเวชของกุลบุตรผูมีศรทัธา  ดวยประการฉะน้ี. 
        โดยปรยิายน้ีไดเจดียเปน  ๒ คือ  ธาตุเจดีย  ๑  บรโิภคเจดีย  ๑ 
พระสารีริกธาตุทั้ง  ๘  สวน   ซึ่งโทณพราหมณไดแบงปนแลว  เชิญ 
ไปประดิษฐานพระสตูปบรรจุไวเปนที่นมัสการกราบไหวทําสักการบูชา 
นั้น   เปนธาตุเจดีย.   ฝายตุมพสตูป   อังคารสตูป  และสังเวชนียสถาน 
ทั้ง  ๔  นั้น  เปนบริโภคเจดีย.  เมื่อจะอางปูชนียสถานตามพุทธานุมัติและ 
ตุมพสตูป  อังคารสตูป  ซึ่งพุทธศาสนิกบริษัทไดลงอยางประดิษฐาน 
แตเบื้องตนน้ัน  ก็ไดสัมมาสัมพุทธเจดียเปน  ๒  ดวยประการฉะน้ี. 
        ก็แลดวยพุทธภาษิต  ทรงแสดงสังเวชนียสถานทั้ง  ๔  และ 
อางตุมพสตูป   อังคารสตูป  โดยเปนบริโภคเจดียนี้  ใหเกิดความ 
สันนิษฐานแกวิญูชนวา  "บาตรและจีวรและบริขารพิเศษมีธมกรก 
เปนตน  ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงพุทธบริโภคและเสนาสนะเตียง 
ต่ังกุฎีวิหาร   ที่พระพุทธเจาไดทรงพุทธบริโภคดวยสําเร็จอิริยาบถมีนั่ง 
นอนเปนตน  ก็เปนบรโิภคเจดียสิ้น." 
        ใน  ๒  เจดียประเภทนี้  ยังมิไดกลาวพระพุทธรูปปฏิมาสงเคราะห 
ในประเภทใด  เพราะมิไดมีมาในพุทธานุมัติ  เปนแตพุทธศาสนิกบริษัท 
ซึ่งมีความเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน  ไดทําในจิตคิดเห็น 
อํานาจแหงพระโยชนวา    "เปนเครื่องระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจาได  
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แหงสาธุชนบางเหลา   โดยปริยายบางเปนตน  ฉะนี้  จึงไดสราง    
ประดิษฐานไวเปนปูชนียวัตถุ   เพ่ือเปนเครื่องเตือนจิตใหระลึกถึง 
สรางเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจา  จึงนิยมนามวา  'อุทเทสิกเจดีย.' 
        เมื่อจะแสวงหาอาคตสถานสาธกในคัมภีร   ก็มทีี่พรรณนาอยู 
บางบางสถาน  ที่วัตถุนิทานในคัมภีรอรรถกถาวา  "พระปุสสเทวเถระ 
อยูกาลันทวาลวิหาร  กวาดลานพระเจดียเปนอาจิณณวัตร   วันหนึ่ง   
ไดเห็นรูปพระพุทธเจาซ่ึงมารนฤมิต  ไดพุทธามณปติแลว  เจริญ 
วิปสสนา   บรรลุพระอรหัตตผล.  พระพุทธรูปปฏิมาเปนเครื่องระลึก 
ถึงสมเด็จพระทศพลแหงสาธุชนบางจําพวก  ดวยประการฉะน้ี. 
        พุทธศาสนิกบัณฑิต  ไดอาศัยอํานาจแหงประโยชน  โดยเปน 
เครื่องระลึกใหเกิดพุทธารมณปติฉะน้ีเปนตนกระมัง  จึงไดสราง 
พระพุทธรูปปฏิมาดวยมหัคฆภัณฑอันถาวร  คือเงินทองและแกวมณี 
เปนตนบาง  ดวยศิลาและโลหะและอิฐปูนและไมแกนเปนตนบาง 
วิจิตรมากหลากหลายประการ   ต้ังไวเปนปูชนียวัตถุเพ่ือเปนเครื่อง 
เตือนจิต. 
        อน่ึง  วิญูชนบางจําพวกไมสามารถจะสรางพระพุทธรูปปฏิมา 
ได  หรือไมมีฉันทรุจิอัธยาศัยในพระพุทธรูปปฏิมา  ประสงคแตจะ 
สรางพระสตูป   แสวงหาพระสารีริกธาตุไมได  จึงบรรจุใบลานที่ได 
จารึกพุทธจนะปริยัตติธรรม มีปฏิจจสมุปบาทเปนตน  เขาไว 
ภายในตางพระธาตุ  ประดิษฐานเปนพระสตูปต้ังไวเปนปูชนียวัตถุบาง  
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เกิดเจดียสถานตาง ๆ  ข้ึนในพุทธศาสนิกมณฑล  ฉะน้ี.   
        เมื่อจะรวมเจดียซึ่งแสดงไวในพระบาลีและคัมภีรอรรถกถาและ 
ฎีกาเขากลาวโดยสงเคราะหอันเดียวแลว  ก็ไดเจดียประเภทเปน  ๔ 
อยาง  คือ  ธาตุเจดีย  บรโิภคเจดีย  ธรรมเจดีย  อุทเทสิกเจดีย 
ดวยประการฉะน้ี.   
        และปชูนียวัตถุเจดียสถานนั้น  ซึง่พุทธศาสนิกบัณฑิตจะพึง 
ประดิษฐานสรางข้ึนใหม  และเจดียสถานเกาอันชํารุดไป  จะ 
ปฏิสังขรณใหเปนปกติและไพโรจนรุงเรืองข้ึนก็ดี   ก็เพียงเพ่ือจะให 
สําเร็จประโยชนแกเทพดาและมนุษยที่ไดเห็น  กจ็ะไดเกิดความสังเวช 
และเลื่อมใสระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเปนอารมณ  แลวส่ังสมกุสลทาน 
ศีลภาวนาใหบริบูรณในสนัดาน  เพ่ือสุขพิเศษอันไพศาลในมนุษยสุคติ 
และโลกสวรรค  ณ  เบื้องหนา  และจะไดเพิ่มพูนบําเพ็ญบุญจริยา  สวน 
วิวฏฏคามีกุศลทางนิพพานเปนประโยชนเทาน้ัน. 
        ก็แลปูชนียวัตถุเจดียสถาน   ซึ่งเนื่องดวยพระสัมมาสัมพุทธเจา 
นี้   เปนไปโดยประการตาง ๆ    ยักเยือ้งตามความประพฤติของผู 
เลื่อมใสในสถานนั้น  ๆ  โดยลําดับฉะน้ี.  แตเดิมพระพุทธเจาก็ทรง 
พระอนุญาตใหบรรจุพระสารีริกธาตุ ทําสตูปประดิษฐาน  ณ  ที่ประชุม 
แหงถนนใหญทั้ง  ๔  เปนสถานกลาง  ซึ่งจะใหชนเปนอันมากไดเห็น 
ไดบูชา  พระสตูปนั้นมีพระสารีริกธาตุบรรจุไว  ณ  ภายใน  ประชุมชน 
ผูเห็นก็เชื่อใหจิตเลื่อมใสระลึกถึงพุทธคุณเปนอารมณ   กราบไหว  
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และทําสักการบูชา  พระสตูปเปนเครื่องเตือนใหประชุมชนผูเห็นระลึก      
ถึงพุทธคุณฉะนี้.  แมถึงสังเวชนียสถานทั้ง  ๔   ก็เปนเครื่องเตือนจิต 
แหงผูเห็นเหมือนฉะนั้น.   
        ครั้นกาลลวงไปนาน  พระสารีรกิธาตุก็หายาก  ผูสรางพระสตูป 
ก็สรางมาก   มีพระธาตุบรรจุบาง  ไมมีพระธาตุบรรจุบาง  จารึกแต 
พระปริยัตติธรรม  ปฏิจจสมุปบาท   อริยสัจ  โพธปิกขิยธรรม และ 
อ่ืน ๆ  ซึ่งเห็นวาเปนพระพุทธภาษิตแท  ลงในแผนเงินแผนทองแผน 
ศิลาและใบลานเปนตน  เขาบรรจุไวภายในบาง  พระสตูปที่มิไดบรรจุ 
พระธาตุจริง   เปนแตผูประสงคบุญกุศลโดยฉันทอาการบริกัปตาง ๆ 
สรางข้ึนไวบาง.   ผูเห็นถาคิดวามีพระธาตุจริงแลวกราบไวทําสักการ- 
บูชาดวยเลื่อมใส   ก็จะใหเกิดบุญได  เพราะความเลื่อมใสแหงจิต 
ซึ่งเกิดข้ึนเปนไปน้ัน.  เมือ่ผูเห็นรูแนวา  ภายในสตูปมิไดบรรจุ 
พระธาตุ  หรือมีบรรจุไวอยู  แตจะเปนพระธาตุจริงหรือมิใชพระธาตุ 
จริง  แคลงใจฉะน้ีแลว  ก็ไมเลื่อมใส.  อน่ึง  ผูที่นาํส่ิงของน้ัน ๆ 
มีกรวดบาง  ศิลาบาง  มาแสดงวาพระธาตุ  ดั่งนี้   ก็มีมากในสถาน 
บานเมืองนั้น ๆ   จนประชุมชนไมทราบวาพระธาตุแทนั้นอยางไร 
พระสตูปที่สราง ๆ ข้ึนไว  ก็มีข้ึนมากหนาไป  ผูเห็นก็จืดจิต ไม 
เลื่อมใส. 
        พระสารีริกธาตุเปนสังหาริมะ  นําไปได  ณ  ที่นั้น ๆ  ตามปรารถนา 
สังเวชนียสถานเปนอสังหาริมะ  ต้ังอยูกับที่นําไปจากท่ีนั้นไมได  บาตร  
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จีวรบริขารภัณฑซึ่งเปนพุทธบริโภควา  ก็มีนอยไมแพรหลาย  ผู  
เลื่อมใสจึงยังยายสรางพระพุทธรูปปฏิมาข้ึนเปนอุทเทสิกเจดีย  เครื่อง   
เตือนจิตใหเลื่อมใสระลกึพระพุทธคุณเปนอารมณ   กราบไหวและทํา 
การสักการบูชา  ประชุมชนซ่ึงเห็นอยางแลวสรางพระพุทธรูปเลา  ก็เพง 
แตจะกอสรางสั่งสมบุญกุศลสรางข้ึนเล็กบางใหญบาง  มีอาการและ 
สัณฐานผันยายไปตามฝมือนายชางผูทํา   แพรหลายเกลื่อนกลนไปเปน 
อเนกนัก  ก็เปนของจืดจิต  หาใหสําเร็จประโยชนเปนเครื่องเตือน 
จิตผูเห็นใหระลึกพระพุทธเจาโดยเลื่อมใสสนิทไม   นักปราชญซึ่ง  
ดําเนินโดยญาณโคจรวิสัย   จึงคิดสรางพระพุทธรูปปฏิมาใหเทาสวน 
พระสุคตบาง  คิดลดสวนตามสุคตประมาณน้ันบาง   ใหงามดี  ดวย 
ประสงคจะใหเปนเครื่องเตือนจิตผูเห็นใหเกิดความเลื่อมใส  กราบ 
ไหวทําสักการบูชาโดยอาการอันสนิทฉะน้ีบาง.  สัมมาสัมพุทธเจดีย 
เปนไปโดยอาการตาง ๆ   ตามกาลและสถานถิ่นที่อานิสงสบริกัปของ 
ผูเลื่อมใสน้ัน ๆ  ดวยประการฉะน้ี.  วิสัชนาในเรื่องธาตุเจดียวงศกถา 
แตเพียงนี้. 
                           ความเปนมาแหงพระธรรมวินัย 
        บัดนี ้ จิวิสัชนาในเรื่องธรรมวงศ   ดําเนินความวา  ครั้งน้ัน 
เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานไมชา   มีนิยมตามโบราณา- 
จริยเจากําหนดไววา   วันโทณพราหมณแจกพระสารีริกธาตุ  มีภิกษุ  
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สันนิบาตใหญ  พระมหากัสสปะซึ่งเปนเถระในสงฆ  หวังจะใหเกิด   
สังเวช   แลวอุตสาหะสังคายนะพระธรรมวินัย   จึงนําความติเตียน 
พระธรรมวินัย  อันสุภัททวุฑฒบรรพชิตเจรจาแกภิกษุทั้งหลาย   นับแต 
พุทธปรินิพพานเพียง  ๗  วันนั้น  มาเลา  แลวชักชวนวา  "กระนั้น 
เราทั้งหลาย   จงสังคายนาธรรมและวนิัยเถิด  มิฉะนั้น  วาทะที่มิใช   
ธรรมมิใชวินัยจักรุงเรือง  พระธรรมวินัยจักลบเลือน  บาปชนจะลบ 
ลางพระธรรมวินัย    บุคคลผูกลาววาทะมิใชธรรมมิใชวินัยจะมีกําลัง 
กลา  บุคคลผูกลาวธรรมและวินัยจะเส่ือมถอยนอยกําลังฉะน้ี." 
        ก็และเมื่อวันปรินิพพาน   พระองคตรัสเรียกพระอานนทใหเปน 
ผูรับเทศนา  ประทานพุทธโอวาทแกภิกษุบริษัท  เพ่ือจะใหมีความ 
เคารพตอธรรมและวินัยต้ังไวในที่แหงพระศาสดาวา  "เมื่อเราผูพระ 
ตถาคตปรินิพพานลวงไปแลว  ธรรมและวินัยเปนศาสดาแหงทาน 
ทั้งหลาย." 
        อน่ึง  เมือ่สมเด็จพระผูมีพระภาคเจายังดํารงพระชนมอยู  ครั้ง 
หน่ึง   พระองคเสด็จจาริก  ณ  มลัลชนบทถึงเมืองปาวา  มัลลกษัตริย 
เมืองปาวาเชิญเสด็จไปประทับ  ณ  อุพภตกสัณฐาคารสถาน  ซึง่สรางข้ึน 
ใหม   พระองคเสด็จไปพรอมดวยพระภิกษุสงฆ  ทรงแสดงธรรมีกถา 
แกมัลลกษัตริยเมืองปาวา  ลวงราตรีเปนอันมาก  แลวสงมัลลกษัตริย 
ใหกลับไป   พระองคทอดพระเนตรเห็นภิกษุปราศจากถีนมิทธะควร 
สดับธรรมมีกถา   ตรัสเรยีกพระสารีบุตรใหสอนภิกษุบริษัท พระองค  
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สําเร็จสีหไสยา.  พระสารบีุตรนําเรื่องนิคัณฐนาฏบุตรทํากาละแลว 
สาวกแตกทําลายวิวาทแกกันและกัน   มาเลาแกภิกษุทั้งหลายแลว 
แสดงธรรมวินัยใหภิกษุบริษัททราบ  โดยเปนธรรมอันดี  ธรรมน้ีอัน   
พระผูมีพระภาคแหงเราท้ังหลายกลาวดีแลว  ใหรูแจงประจักษดีแลว 
เปนนิยยานิกะนําผูประพฤติตามออกไปไดจริง   เปนไปเพ่ือความระงับ 
อันพระสัมมาสัมพุทธเจา  ประกาศใหรูแจงประจักษ  เหลาพุทธสาวก 
ทั้งส้ินดวยกันพึงสังคายนา   คือกลาวเปนแบบเดียวไมพึงวิวาทกันใน 
สวากขาตนิยยานิกธรรมนั้น  พรหมจรรยนี้พึงต้ังอยูนาน  ขอน้ัน  
จะพึงเปนไปเพ่ือประโยชนความสุขแกชนมาก   เพ่ือจะอนุเคราะห 
สัตวโลก   เพ่ืออัตถหิตะและความสุขแกเทพดาและมนุษยทั้งหลาย 
พระสารีบุตรเถรเจาเริ่มกถาฉะน้ีแลว   แสดงธรรมท่ีพระผูมีพระภาค 
ตรัสเทศนาน้ันโดยหมวด   จําเดิมแตธรรมหนึ่ง ๆ  จนถึงธรรม  ๑๐ 
ประการ  วาใหภิกษุเปนตนเหลาพุทธบริษัทพึงสังคายนา  ไมพึงวิวาท 
กันในพุทธภาษิตธรรมเหลาน้ัน  ๆ  เพ่ือประโยชนคุณใหพรหมจรรยต้ัง 
อยูนาน   เปนสุขประโยชนแกประชมุชนเทพดามนุษยทั้งหลาย.  ครั้น 
จบสังคีติปริยาย  สมเด็จพระผูมีพระภาคประทานสาธุการสรรเสริญวา 
"สารีบุตรไดภาษิตสังคีติปริยายแกภิกษุทั้งหลาย  ดีแลว  ชอบแลว" 
ความท่ีพระพุทธสาวกมาสังคายนากลาวเปนแบบเดียว  ไมวิวาทใน 
พุทธภาษิตธรรม   เปนคุณดีงาม  พระศาสดาสรรเสริญทรงอนุมัติ  ม ี
นิทัสนะดังในสังคีติปริยายเปนตนฉะน้ี.  
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        พุทธภาษิตซ่ึงแสดงวา   เมื่อพระพุทธเจาผูพระศาสดาลวงแลว   
ธรรมวินัยทีพ่ระพุทธเจาไดทรงแสดงทรงบัญญัติแกสาวกท้ังหลายนั้นแล 
เปนพระศาสดาแหงสาวกท้ังหลาย  ในกาลเม่ือพระศาสดาลวงแลว 
นี้ก็ดี   พระพุทธานุมัติอนุโมทนาวา   สังคีติเปนกิจชอบ  ซึ่งจะนําให 
พรหมจรรยต้ังอยูนานน้ีก็ดี   ก็จักไดแจงชัดแกพระเถรเจาทั้งหลาย  
เพราะฉะนั้น  ทานหวังจะใหพระธรรมวินัยสถิตท่ีพระศาสดา  และจะให 
ดํารงอยูไดนาน  ดวยการสังคายนา  จึงไดพรักพรอมกัน  ณ  กรุงราช- 
คฤห  ยกข้ึนยังสังคีติวาระแรก  กําหนดกาลแตพระพุทธเจาปรินิพพาน 
ลวงไปได  ๓  เดือน   พระโบราณาจริยเจากําหนดวานานถึง  ๗  เดือนจึง 
เสร็จ  จบปฐมสังคายนา. 
        แตนั้นมา   พุทธสาวกภิกษุบริษัทเปนตน  ผูบริสุทธอัชฌาสัย 
ธรรมทายาทจําทรงนํามาโดยกําลังมุขปาฐะ   ก็ใหประโยชนความสุข 
สําเร็จแกประชุมชนเปนอันมาก  ปราศจากขาศึกเสี้ยนหนามประดิษ- 
ฐานในมัธยมชนบทตลอดกาลชั่วปรสิยุคหนึ่ง. 
        ครั้นถึงสมัยนับแตปรินิพพานมา  ๑๐๐  ป  เหลาภิกษุวัชชบีุตร 
ชาวเมืองเวสาลี   มีโลลโทษฝายอามิสทายาทกลาในสันดาน  มา 
แสดงวัตถุ  ๑๐  ประการ  ละเมิดจากพระธรรมวินัยข้ึน  ณ  เมืองเวสาลี 
มีฝกฝายสหธรรมิกและคฤหัสถเห็นวาควรชอบตามไปดวยมากยากท่ีจะ 
คัดคาน  องคพระอรหันต  ๗๐๐  มีพระยสเถระกากัณฑกบุตร๑เปน 
 
๑.  เปนแตผูชักนํา   ไมใชหวัหนาในสงฆสันนิบาต   พระสัพพกามีเปนใหญโดยพรรษา 
พระเรวตะเปนใหญโดยพาหุสัจจะ.  ว.  ว.  
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ประธาน  ไดพรักพรอมกนั  ณ  วาลิการามเมืองเวสาลี  ชําระวัตถุ  ๑๐    
เสี้ยนหนามพระธรรมวินัยนั้นเสียใหสูญโดยอาณาสงฆ  ประดิษฐาน 
ธรรมวงศใหบริสุทธสืบมาในมัธยมชนบทสิ้นกาลนาน. 
        ครั้งเมื่อรัชกาลพระเจาอโศกมหาราช  ผูผานสมบัติเอกราช 
ณ   ปาฏลีบตุรนคร  นับแตพุทธปรินิพพานมา  ๒๑๘  ป๑  เกิดเส้ียนหนาม 
ข้ึนแกพระธรรมวินัย  แตเหลาเดียรถียซึ่งมาปลอมบรรพชาอุปสมบท 
อยู  ณ  ภิกษุบริษัทมณฑล   พระโมคคัลลีบุตรติสสเถรเจา  ไดพ่ึง 
ราโชปถัมภในพระเจาอโศกมหาราช  กําจัดเดียรถียเหลาน้ันออกเสีย 
จากภิกษุมณฑลไดแลว  พรักพรอมกบัภิกษุพหุสูตทรงธรรมวินัยเปน 
อันมาก   ชําระวาทะซ่ึงเปนมลทินแหงพระธรรมวินัยออกเสียไดแลว 
ประดิษฐานธรรมวงศใหดํารงสืบมา๒. 
        ครั้น  ณ  ปที่ครบ  ๒๓๖  นับกาลต้ังแตพระผูมีพระภาคปรินิพพานมา 
พระมหินทเถรเจา  ไดทําพระธรรมวินัยสุคตศาสนาไปประดิษฐานใน 
สีหลทวีป๓    พุทธบริษัทชาวสีหลไดจําทรงนําพระธรรมวินัยมาโดย 
 
๑.   ปเถลิงราชยกวาจะไดทําสังคายนาราวอีก  ๑๖  ป.  ว.  ว.  ๒.  ความตอนนี้ไมไดหมาย 
ความวาทําสังคายนาเม่ือ  พ.ศ.  ๒๑๗  (นบัอดีตอยางไทย)   หรือ  พ.ศ.  ๒๑๘  (นับ 
ปจจุบันอยางลังกา)   การทําสังคายนาคร้ังท่ี  ๓  นี้  ยังสันนิษฐานไมไดวาตรงกับ  พ.ศ. 
เทาไรแน   เพราะแบบแผนกแตกตางกันมาก.  ๓.  ในคราวเดียวกันนี้   พระโมคคัลลีบุตร 
ไดสงพระเถระอ่ืน ๆ  ไปประกาศพระศาสนา   ณ  ประเทศอ่ืน  ๆ ดวย  ท่ัวดินแดนอันใกล 
เคียงกับมัธยมประเทศ  แตฝายพระคัมภีรของเราไดสืบกนัมาแตแบบลังกา  ท่ีอางวา 
สายพระมหนิทเถรเจา   อันกลาวความเฉพาะเร่ืองท่ีเนื่องตอกันมาทางสายน้ี  จึงรูกัน 
เพียงเร่ืองราวของฝายน.  ว. ว.  
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มุขปาฐะ  คงอยูเหมือนอยางเดิมไดนาน  ทานกําหนดพุทธศาสนายุ-   
กาลวา  ๔๕๐  ป   พระอรหันตเจาท้ังหลายเห็นความเส่ือมถอยปญญา 
ของกุลบุตร  ซึ่งจะทรงโดยลําพังปากอยางเดิมนั้นไมได  จึงไดประชุม 
ในอาโลกเลณสถาน  อันสถิตในมลัยชนบท  ณ  ลงักาทวีปแลว  ใหเขียน 
พระปริยัติธรรมเปนอักษร  จารึกลงไวในใบลาน   คลายกับการ 
สังคายนาครั้งท่ีครบ ๔๑.   
        ภายหลงันักปราชญไดแตคัมภีรอรรถกถาฎีกากับทั้งศัพทศาสตร 
เปนอุปการะแกผูศึกษาพระปริยัติธรรมน้ันเจริญข้ึน ๆ  ตามลําดับ จน 
ประชุมชนในนานาสถาน  ซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาไดนํามาประดิษฐาน 
ไว  เปนเจดียที่เคารพเลาเรียกศึกษา  และสรางข้ึนใหแพรหลาย  ณ 
พุทธศาสนิกมณฑล  ดวยประการฉะน้ี. 
 
๑.  สังคายนาครั้งท่ี  ๔-๕  นี้  ควรรับรองเพียงเปนสังคายนาเฉพาะประเทศ  ไมควร 
จัดเปนสังคายนาท่ัวไป. 


