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ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
๑. มหาปทานสูตร (๑๔)
[๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กุฎี ใกลไมกุมน้าํ ณ พระวิหาร*เชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
ครั้งนั้น ภิกษุมากรูป ในเวลาปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแลว นั่ง
ประชุมกันในโรงกลมใกลไมกมุ น้ํา เกิดสนทนาธรรมกันขึ้นเกี่ยวดวยบุพเพนิวาสวา
บุพเพนิวาส บุพเพนิวาส ดังนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคไดทรงสดับถอยคําเจรจาอันนี้ของภิกษุเหลานั้น ดวย
พระทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จลุกจากอาสนะ เสด็จเขาไปยังโรงกลมใกล
ไมกุมน้ํา ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว พระผูมีพระภาคครั้นประทับนั่ง แลว
ถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งประชุมสนทนาอะไรกัน
เรื่องอะไรที่พวกเธอพูดคางไว เมื่อตรัสอยางนีแ้ ลว ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผเู จริญ พวกขาพระองค ในเวลาปจฉาภัต
กลับจากบิณฑบาตแลว ไดนั่งประชุมกันในโรงกลมใกลไมกมุ น้ํา แลวเกิด
สนทนาธรรมกันขึ้นเกีย่ วดวยบุพเพนิวาสวา บุพเพนิวาส บุพเพนิวาส ดังนี้
ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องนี้แลที่พวกขาพระองคพูดคางไว พอดีพระองคเสด็จ
มาถึง ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอปรารถนาหรือไม
ที่จะฟงธรรมีกถาซึ่งเกี่ยวดวยบุพเพนิวาส ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระผูม-ี
พระภาค เปนการสมควรแลวที่พระผูมีพระภาคจะพึงทรงกระทําธรรมีกถาซึ่งเกี่ยว
ดวยบุพเพนิวาส ขาแตพระสุคต เปนการสมควรแลวที่พระผูมีพระภาคจะพึงทรง
กระทําธรรมีกถาซึ่งเกี่ยวดวยบุพเพนิวาส ภิกษุทั้งหลายไดฟงพระดํารัสของพระผูม-ี
*พระภาคแลว จักไดทรงจําไว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถา
อยางนั้นพวกเธอจงฟง จงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับ
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นับแตนี้ไป ๙๑ กัป พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี
ไดเสด็จอุบัติขนึ้ ในโลก นับแตนี้ไป ๓๑ กัป พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจา พระนามวาสิขี ไดเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ในกัปที่ ๓๑ นั่นเอง พระผูม-ี

*พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา เวสสภู ไดเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในภัททกัปนี้แหละ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวากกุสันธะ ไดเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ในภัททกัปนี้แหละ พระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ ไดเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ใน
ภัททกัปนี้แหละ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ
ไดเสด็จอุบัติขนึ้ ในโลก ในภัททกัปนี้แหละ เราผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ในบัดนี้อุบัติขึ้นแลวในโลก ฯ
[๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปสสี ไดเปนกษัตริยโดยพระชาติ ทรงอุบัติในขัตติยสกุล พระผูมี*พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี ไดเปนกษัตริยโดยพระชาติ
ทรงอุบัติในขัตติยสกุล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู
ไดเปนกษัตริยโดยพระชาติ ทรงอุบัติในขัตติยสกุล พระผูมพี ระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากกุสันธะ ไดเปนพราหมณโดยพระชาติ ทรงอุบัติ
ในพราหมณสกุล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ
ไดเปนพราหมณโดยพระชาติ ทรงอุบัติในพราหมณสกุล พระผูมีพระภาคอหันต*สัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ ไดเปนพราหมณโดยพระชาติ ทรงอุบัติ
ในพราหมณสกุล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ ไดเปน
กษัตริยโดยชาติ อุบัติในขัตติยสกุล ฯ
[๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปสสี เปนโกณฑัญญโคตร พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาสิขี เปนโกณฑัญญโคตร พระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาเวสสภู เปนโกณฑัญญโคตร พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวากกุสันธะ เปนกัสสปโคตร พระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาโกนาคมนะ เปนกัสสปโคตร พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวากัสสปะ เปนกัสสปโคตร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราผูอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจาในบัดนี้ เปนโคตมโคตร ฯ
[๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระชนมายุของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ป พระชนมายุของพระผูม-ี
*พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี ประมาณ ๗๐,๐๐๐ ป พระชนมายุ
ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู ประมาณ ๖๐,๐๐๐ ป
พระชนมายุของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากกุสันธะ
ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ป พระชนมายุของพระผูม ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาโกนาคมนะ ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ป พระชนมายุของพระผูมีพระภาค-

*อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ป ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย ชนมายุของเราในบัดนี้มีประมาณนอยนิดเดียว ผูที่มีชีวิตอยูอยางนาน
ก็เพียง ๑๐๐ ป บางทีก็นอยกวาบาง มากกวาบาง ฯ
[๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระ*นามวาวิปสสี ตรัสรูที่ควงไมแคฝอย พระผูม ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาสิขี ตรัสรูที่ควงไมกุมบก พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาเวสสภู ตรัสรูที่ควงไมสาละ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวากกุสันธะ ตรัสรูที่ควงไมซึก พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาโกนาคมนะ ตรัสรูที่ควงไมมะเดือ่ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ ตรัสรูที่ควงไมไทร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราผู
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ ตรัสรูที่ควงไมโพธิ์ ฯ
[๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระ
นามวาวิปสสี มีพระขัณฑะและพระติสสะเปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคูอันเจริญ
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี มีพระอภิภู และพระ*สัมภวะ เปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคูอันเจริญ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู มีพระโสนะและพระอุตตระ เปนคูพระอัครสาวก
ซึ่งเปนคูอันเจริญ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากกุสันธะ
มีพระวิธูระ และพระสัญชีวะ เปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคูอันเจริญ พระผูมี*พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ มีพระภิยโยสะ และ
พระอุตตระ เปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคูอันเจริญ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ มีพระติสสะ และพระภารทวาชะ เปนคู
พระอัครสาวก ซึ่งเปนคูอันเจริญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราในบัดนี้ มีสารีบุตร
และโมคคัลลานะ เปนคูอัครสาวก ซึ่งเปนคูอันเจริญ ฯ
[๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประชุมกันแหงสาวกของพระผูมีพระภาค*อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี ไดมีสามครั้ง ครั้งหนึ่ง มีพระสาวก
ประชุมกันเปนจํานวนภิกษุหกลานแปดแสนรูป อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุม
กันเปนจํานวนภิกษุแสนรูป อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุ
แปดหมื่นรูป สาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี
ซึ่งไดประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ ลวนเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระ
นามวาสิขี ไดมีสามครั้ง ครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแสนรูป
อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแปดหมื่นรูป อีกครั้งหนึ่ง
มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุเจ็ดหมื่นรูป พระสาวกของพระผูมพี ระภาค-

*อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี ซึ่งไดประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ ลวนเปน
พระขีณาสพทั้งสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูม-ี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู ไดมีสามครั้ง ครั้งหนึ่ง
มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแปดหมื่นรูป อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวก
ประชุมกันเปนจํานวนภิกษุเจ็ดหมื่นรูป อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกัน
เปนจํานวนภิกษุหกหมื่นรูป พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาเวสสภู ซึ่งไดประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ ลวนเปนพระขีณาสพทั้งสิน้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูม ีพระภาคอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจา พระนามวากกุสันธะ ไดมีครั้งเดียว มีจํานวนภิกษุสี่หมื่นรูป พระสาวก
ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากกุสันธะ ซึ่งไดประชุม
กันครั้งเดียวนี้ ลวนเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประชุมกัน
แหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ
ไดมีครั้งเดียว มีจํานวนภิกษุสามหมื่นรูป พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ ซึ่งไดประชุมกันครั้งเดียวนี้ ลวนเปน
พระขีณาสพทั้งสิ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูม-ี
*พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ ไดมีครั้งเดียว มีจํานวน
ภิกษุสองหมื่นรูป พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระ*นามวากัสสปะ ที่ไดประชุมกันครั้งเดียวนี้ ลวนเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย การประชุมกันแหงสาวกของเราในบัดนี้ ไดมีครั้งเดียว มีจํานวน
ภิกษุหนึ่งพันสองรอยหาสิบรูป สาวกของเรา ซึ่งไดประชุมกันครั้งเดียวนี้ ลวนเปน
พระขีณาสพทั้งสิ้น ฯ
[๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาอโสกะ เปนอัครอุปฏฐากของ
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี ภิกษุชื่อวาเขมังกระ
เปนอัครอุปฏฐากของพระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี
ภิกษุชื่อวาอุปสันตะ เปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาเวสสภู ภิกษุชื่อวาวุฑฒิชะ เปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาค*อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากกุสนั ธะ ภิกษุชื่อวาโสตถิชะ เปนอัคร*อุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ
ภิกษุชื่อวา สัพพมิตตะ เปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูชื่อวาอานนท ไดเปน
อัครอุปฏฐากของเราในบัดนี้ ฯ
[๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชาพระนามวาพันธุมา เปนพระชนก
พระเทวีพระนามวาพันธุมดี เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาคอรหันต-

*สัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี พระนครชื่อวาพันธุมดีไดเปนราชธานีของ
พระเจาพันธุมา พระราชาพระนามวาอรุณะเปนพระชนก พระเทวีพระนามวาปภาวดี
เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา
สิขี พระนครชื่อวาอรุณวดี ไดเปนราชธานีของพระเจาอรุณะ พระราชาพระนามวา
สุปปตีตะ เปนพระชนก พระเทวีพระนามวายสวดี เปนพระชนนีบังเกิดเกลา
ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู พระนครชื่อวา
อโนมะ ไดเปนราชธานีของพระเจาสุปปตีตะ พราหมณชื่อวาอัคคิทัตตะ เปน
พระชนก พราหมณีชื่อวาวิสาขา เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาค*อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากกุสนั ธะ ภิกษุทั้งหลาย ก็พระราชาพระนามวา
เขมะ ไดมีแลวโดยสมัยนั้นแล พระนครชื่อวาเขมวดี ไดเปนราชธานีของ
พระเจาเขมะ พราหมณชื่อวายัญญทัตตะ เปนพระชนก พราหมณีชื่อวาอุตตรา
เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา
โกนาคมนะ ก็พระราชาพระนามวาโสภะ ไดมีแลวโดยสมัยนั้นแล พระนครชื่อวา
โสภวดี ไดเปนราชธานีของพระเจาโสภะ พราหมณชื่อวาพรหมทัตตะ เปน
พระชนก พราหมณีชื่อธนวดี เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาค*อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ ก็พระราชาพระนามวากิงกี ไดมีแลว
โดยสมัยนั้นแล พระนครชื่อวาพาราณสี ไดเปนราชธานีของพระเจากิงกี ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พระราชาพระนามวาสุทโธทนะ เปนพระชนก พระเทวีพระนามวา
มายา เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของเราในบัดนี้ พระนครชื่อวา กบิลพัสดุ
ไดเปนราชธานีของพระเจาสุทโธทนะ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสดั่งนี้แลวเสด็จลุกจากอาสนะ เสด็จเขาพระวิหาร ฯ
[๑๐] ครั้งนั้นแล เมื่อพระผูม ีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน ภิกษุ
เหลานั้นไดสนทนากันขึ้นในระหวางนี้วา นาอัศจรรย ผูมีอายุทั้งหลาย ไมเคย
มีแลว ผูมีอายุทั้งหลาย พระตถาคตตองทรงมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก จึงจักทรง
ระลึกไดถึงพระพุทธเจาทั้งหลายที่ลวงไปแลว ซึ่งปรินิพพานแลว ตัดธรรมเครื่อง
ทําใหเนิ่นชาไดแลว มีวัฏฏะอันตัดแลว ทรงครอบงําวัฏฏะแลว ลวงสรรพทุกขแลว
แมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม แมโดยพระโคตร แมโดยประมาณแหง
พระชนมายุ แมโดยคูแหงพระสาวก แมโดยประชุมแหงพระสาวกวา แมดว ย
เหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น จึงไดมีพระชาติเชนนี้ แมดวยเหตุนี้ พระผูมี*พระภาคเหลานั้น จึงไดมีพระนามเชนนี้ แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น
จึงไดมีพระโคตรเชนนี้ แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้นจึงไดมีศีลเชนนี้
แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้นจึงไดมีธรรมเชนนี้ แมดวยเหตุนี้ พระผูม-ี
พระภาคเหลานั้นจึงไดมีพระปญญาเชนนี้ แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น

จึงไดมีวิหารธรรมเชนนี้ แมดว ยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น จึงไดมีวิมตุ ติเชนนี้
ทานผูมีอายุทั้งหลาย เปนอยางไรหนอแล พระตถาคตพระองคเดียวจึงทรงแทง
ตลอดธรรมธาตุนี้ เพราะเหตุที่พระตถาคตทรงแทงตลอดธรรมธาตุแลว ฉะนั้น
จึงทรงระลึกไดถึงพระพุทธเจาทั้งหลายที่ลว งไปแลว ซึ่งปรินิพพานแลว ตัดธรรม
เครื่องทําใหเนิ่นชาไดแลว มีวฏั ฏะอันตัดแลว ทรงครอบงําวัฏฏะแลว ลวงสรรพ
ทุกขแลว แมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม แมโดยพระโคตร แมโดยประมาณ
แหงพระชนมายุ แมโดยคูแหงพระสาวก แมโดยประชุมแหงสาวกวา แมดวย
เหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้นจึงไดมีพระชาติเชนนี้ มีพระนามเชนนี้ มีพระโคตร
เชนนี้ มีศีลเชนนี้ มีธรรมเชนนี้ มีพระปญญาเชนนี้ มีวิหารธรรมเชนนี้ มีวิมตุ ติ
เชนนี้ ดังนี้ หรือวา เพราะความขอนี้ พวกเทวดาไดกราบทูลแดพระตถาคต
พระตถาคตจึงทรงระลึกไดถึงพระพุทธเจาทีล่ วงไปแลว ซึ่งปรินิพพานแลว ตัดธรรม
เครื่องทําใหเนิ่นชาไดแลว มีวฏั ฏะอันตัดแลว ทรงครอบงําวัฏฏะแลว ลวงสรรพ
ทุกขแลว แมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม แมโดยพระโคตร แมโดยประมาณ
แหงพระชนมายุ แมโดยคูแหงพระสาวก แมโดยประชุมแหงพระสาวกวา แมดวย
เหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้นจึงไดมีพระชาติเชนนี้ มีพระนามเชนนี้ มีพระโคตร
เชนนี้ มีศีลเชนนี้ มีธรรมเชนนี้ มีพระปญญาเชนนี้ มีวิหารธรรมเชนนี้ มีวิมตุ ติ
เชนนี้ ก็ภิกษุเหลานั้นยังคางการสนทนากันอยูตรงนี้ ฯ
[๑๑] ลําดับนั้นพระผูมีพระภาค เสด็จออกจากที่ประทับพักผอนในเวลา
เย็น เสด็จตรงไปยังโรงใกลหมูไมกุมน้ํา แลวประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว
แลวพระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอ
นั่งประชุมสนทนาอะไรกัน เรื่องอะไรที่พวกเธอพูดคางไว เมื่อพระผูมีพระภาค
ตรัสถามดังนี้ ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน พวกขาพระองคไดสนทนากันขึ้นใน
ระหวางนี้วา นาอัศจรรย ทานผูมีอายุทั้งหลาย ไมเคยมีแลว ทานผูมีอายุทั้งหลาย
พระตถาคตจะตองทรงมีฤทธิม์ าก มีอานุภาพมาก จึงจักทรงระลึกไดถึงพระพุทธเจา
ทั้งหลายที่ลวงไปแลว ซึ่งปรินิพพานแลว ตัดธรรมที่ทําใหเนิ่นชาไดแลว มีวฏั ฏะ
อันตัดแลว ทรงครอบงําวัฏฏะแลว ลวงสรรพทุกขไดแลว แมโดยพระชาติ แม
โดยพระนาม แมโดยพระโคตร แมโดยประมาณแหงพระชนมายุ แมโดยคูแหง
พระสาวก แมโดยประชุมแหงพระสาวกวา แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลา
นั้น จึงไดมีพระชาติเชนนี้ ฯลฯ มีวิมุตติเชนนี้ ทานผูมีอายุทั้งหลาย เปนอยางไร
หนอแล พระตถาคตพระองคเดียว จึงทรงแทงตลอดธรรมธาตุนี้ เพราะเหตุที่
พระตถาคตทรงแทงตลอดธรรมธาตุแลวฉะนั้น จึงทรงระลึกไดถึงพระพุทธเจา
ทั้งหลายที่ลวงไปแลว ซึ่งปรินิพพานแลว ตัดธรรมเครื่องทําใหเนิ่นชาไดแลว มี

วัฏฏะอันตัดแลว ทรงครอบงําวัฏฏะแลว ลวงสรรพทุกขแลว แมโดยพระชาติ
แมโดยพระนาม แมโดยพระโคตร แมโดยประมาณแหงพระชนมายุ แมโดยคู
แหงพระสาวก แมโดยประชุมแหงพระสาวกวา แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาค
เหลานั้น จึงไดมีพระชาติเชนนี้ มีพระนามเชนนี้ มีพระโคตรเชนนี้ มีศีลเชนนี้
มีธรรมเชนนี้ มีพระปญญาเชนนี้ มีวิหารธรรมเชนนี้ มีวิมุตติเชนนี้ หรือวาเพราะ
ความขอนี้ พวกเทวดาไดกราบทูลแดพระตถาคต พระตถาคตจึงทรงระลึกไดถึง
พระพุทธเจาทั้งหลายที่ลวงไปแลว ซึ่งปรินิพพานแลว ตัดธรรมเครื่องทําใหเนิ่น
ชาไดแลว มีวัฏฏะอันตัดแลว ครอบงําวัฏฏะแลว ลวงสรรพทุกขแลว แมโดย
พระชาติ แมโดยพระนาม ฯลฯ แมโดยประชุมแหงพระสาวกวา แมดวยเหตุ
นี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น จึงไดมีพระชาติเชนนี้ มีพระนามเชนนี้ ฯลฯ มี
วิมุตติเชนนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องนี้แลที่พวกขาพระองคพูดคางไว พอดีพระ
ผูมีพระภาคเสด็จมาถึง ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ตถาคตแทงตลอด
ธรรมธาตุแลว ฉะนั้น ตถาคตจึงระลึกไดถึงพระพุทธเจาที่ลวงไปแลว ซึ่งปริ*นิพพานแลว ตัดธรรมเครื่องทําใหเนิ่นชาไดแลว มีวัฏฏะอันตัดแลว ครอบงํา
วัฏฏะแลว แมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม แมโดยพระโคตร แมโดยประมาณ
แหงพระชนมายุ แมโดยคูแหงพระสาวก แมโดยการประชุมกันแหงพระสาวก
วา แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้นจึงไดมีพระชาติเชนนี้ มีพระนามเชน
นี้ ฯลฯ มีวิมุตติเชนนี้ ความขอนี้ แมพวกเทวดาก็ไดกราบทูลแดตถาคต ตถาคต
จึงระลึกได ถึงพระพุทธเจาทัง้ หลายที่ลวงไปแลว ซึ่งปรินิพพานแลว ตัดธรรม
เครื่องทําใหเนิ่นชาไดแลว มีวฏั ฏะอันตัดแลว ครอบงําวัฏฏะแลว ลวงสรรพทุกข
แลว แมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม ฯลฯ แมโดยการประชุมกันแหง
พระสาวกวา แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้นจึงไดมพี ระชาติเชนนี้ มี
พระนามเชนนี้ มีวิมุตติเชนนี้ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอปรารถนาหรือไมที่จะฟง
ธรรมีกถาซึ่งเกี่ยวดวยบุพเพนิวาสโดยยิ่งกวาประมาณ ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลวา
ขาแตพระผูมีพระภาค เปนกาลสมควรแลว ขาแตพระสุคต เปนกาลสมควรแลวที่
พระผูมีพระภาคจะพึงทรงกระทําธรรมีกถาซึ่งเกี่ยวดวยบุพเพนิวาส โดยยิ่งกวา
ประมาณ ภิกษุทั้งหลายไดฟงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลวจักไดทรงจําไว ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอยางนั้น พวกเธอจงฟง
จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาค
ไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นับแตนี้ไป ๙๑ กัป พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี เสด็จอุบัติแลวในโลก พระองคเปนกษัตริยโดย

พระชาติ เสด็จอุบัติแลวในขัตติยสกุล เปนโกณฑัญญโดยพระโคตร มีพระชนมายุ
ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ป พระองคไดตรัสรูที่ควงไมแคฝอย มีพระขัณฑะ และ
พระติสสะ เปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคูอันเจริญ การประชุมแหงพระสาวกของ
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ไดมีแลวสามครั้ง
ครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุหกลานแปดแสนรูป อีกครั้งหนึ่ง
มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแสนรูป อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกัน
เปนจํานวนภิกษุแปดหมื่นรูป ภิกษุทั้งหลาย พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ซึ่งไดประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ ลวนเปน
พระขีณาสพทั้งสิ้น ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อวาอโสกะ ไดเปนอัครอุปฏฐากของพระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี พระราชาพระนามวาพันธุมา
เปนพระชนก พระเทวีพระนามวาพันธุมดี เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระองค
พระนครชื่อวาพันธุมดี ไดเปนราชธานีของพระเจาพันธุมา ฯ
[๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระโพธิสัตวพระนามวาวิปสสี
จุติจากชั้นดุสิตแลว มีพระสติสัมปชัญญะ เสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา
ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดงั นี้ เมื่อใดพระโพธิสัตวจุติจาก
ชั้นดุสิต เสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา เมื่อนั้นในโลกพรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย แสง
สวางอันยิ่งไมมีประมาณปรากฎในโลก ลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย ชองวาง
ซึ่งอยูที่สุดโลก มิไดถูกอะไรปกปดไว ที่มืดมิดก็ดี สถานที่ทพี่ ระจันทรและ
พระอาทิตยเหลานี้ ซึ่งมีฤทธิม์ าก มีอานุภาพมากปานนี้สองแสงไปไมถึงก็ดี ในที่
ทั้งสองชนิดนัน้ แสงสวางอันยิ่งไมมีประมาณ ยอมปรากฎลวงเทวานุภาพของเทวดา
ทั้งหลาย ถึงสัตวทั้งหลายที่เกิดในสถานที่เหลานั้นก็จํากันและกันได ดวยแสงนั้น
วา พอเฮย ไดยนิ วา ถึงสัตวพวกอื่นที่เกิดในนีก้ ็มีอยูเ หมือนกัน ทั้งหมื่นโลก
ธาตุนี้ ยอมหวั่นไหว สะเทื้อนสะทาน ทั้งแสงสวางอันยิ่งไมมปี ระมาณยอม
ปรากฎในโลกลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดงั นี้ ในเวลาที่พระโพธิสัตวเสด็จ
ลงสูพระครรภพระมารดา เทวบุตร ๔ องค ยอมเขาไปรักษาทิศทั้ง ๔ โดยตั้งใจวา
ใครๆ คือ มนุษย หรืออมนุษยก็ตามอยาเบียดเบียนพระโพธิสัตว หรือพระมารดา
ของพระโพธิสัตวนั้นได ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดงั นี้ ในเวลาที่พระโพธิสัตวเสด็จ
ลงสูพระครรภของพระมารดา พระมารดาของพระโพธิสัตวโดยปรกติทรงศีล งดเวน
จากการฆาสัตว งดเวนจากการลักทรัพย งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม งดเวน

จากการกลาวเท็จ งดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความ
ประมาท ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดงั นี้ ในเวลาที่พระโพธิสัตว
เสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา พระมารดาของพระโพธิสัตวยอมไมเกิดมานัส
ซึ่งเกี่ยวดวยกามคุณในบุรุษทั้งหลาย พระมารดาของพระโพธิสัตวยอมเปนหญิงที่
บุรุษใดๆ ซึ่งมีจิตกําหนัดแลวจะลวงเกินไมได ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดงั นี้ ในเวลาที่พระโพธิสัตว
เสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา พระมารดาของพระโพธิสัตวยอมไดกามคุณ ๕
พระนางเพียบพรอมพรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ ไดรับบําเรออยู ขอนี้เปนธรรมดา
ในเรื่องนี้ ฯ
[๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดงั นี้ ในเวลาที่พระโพธิสัตว
เสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา อาพาธใดๆ ยอมไมเกิดแกพระมารดาของ
พระโพธิสัตวเลย พระมารดาของพระโพธิสัตวยอมทรงสําราญ ไมลําบากพระกาย
และพระมารดาของพระโพธิสัตว ทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตวซึ่งเสด็จอยู
ภายในพระครรภมีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เปรียบเหมือนแกวไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์ แปดเหลี่ยม
นายชางเจียรไนดีแลว สุกใสแวววาว สมสวนทุกอยาง มีดา ย เขียว เหลือง แดง
ขาวหรือนวล รอยอยูในนั้น บุรุษผูมีจักษุจะพึงหยิบแกวไพฑูรยนี้นั้นวางไวในมือแลว
พิจารณาเห็นวา แกวไพฑูรยนี้งาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์ แปดเหลี่ยม นายชาง
เจียรไนดีแลว สุกใสแวววาว สมสวนทุกอยาง มีดาย เขียว เหลือง แดง ขาว
หรือนวล รอยอยูในแกวไพฑูรยนั้น แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือน
กันแล ในเวลาที่พระโพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา อาพาธใดๆ
ยอมไมเกิดแกพระมารดาของพระโพธิสัตวเลย พระมารดาของพระโพธิสัตวทรง
สําราญ ไมลําบากพระกาย และพระมารดาของพระโพธิสัตวยอมทอดพระเนตร
เห็นพระโพธิสัตวผูเสด็จอยู ณ ภายในพระครรภ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มี
อินทรียไมบกพรอง ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดงั นี้ ในเมื่อพระโพธิสัตวประสูติ
แลวได ๗ วัน พระมารดาของพระโพธิสัตวยอมทิวงคตเสด็จเขาถึงชั้นดุสิต ขอนี้
เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดงั นี้ หญิงอื่นๆ บริหารครรภ
๙ เดือนบาง ๑๐ เดือนบาง จึงคลอด พระมารดาของพระโพธิสัตวหาเหมือนอยางนั้น
ไม พระมารดาของพระโพธิสัตวบริหารพระโพธิสัตวดวยพระครรภครบ ๑๐ เดือน
ถวน จึงประสูติ ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ

[๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดงั นี้ พระมารดาของพระโพธิสัตว
ยอมไมประสูตเิ หมือนหญิงอื่นๆ ซึ่งนั่งหรือนอนคลอด สวนพระมารดาของ
พระโพธิสัตวประทับยืนประสูติพระโพธิสัตว ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ ในเวลาที่พระโพธิสัตว
เสด็จออกจากพระครรภพระมารดา พวกเทวดารับกอน พวกมนุษยรับทีหลัง ขอนี้
เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ ในเวลาที่พระโพธิสัตวเสด็จ
ออกจากพระครรภพระมารดาและยังไมทันถึงแผนดิน เทวบุตร ๔ องคประคองรับ
พระโพธิสัตวนั้นแลววางไวเบื้องหนาพระมารดา กราบทูลวา ขอจงมีพระทัยยินดีเถิด
พระเทวี พระโอรสของพระองคที่เกิดมีศักดิ์ใหญ นี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ ในเวลาที่พระโพธิสัตวเสด็จ
ออกจากพระครรภพระมารดา เสด็จออกอยางงายดายทีเดียว ไมเปรอะเปอนดวยน้ํา
ไมเปรอะเปอนดวยเสมหะ ไมเปรอะเปอนดวยโลหิต ไมเปรอะเปอนดวยอสุจิ
อยางใดอยางหนึ่ง เปนผูบริสุทธิ์ผุดผอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย แกวมณีอันบุคคล
วางลงไวในผากาสิกพัสตร แกวมณียอมไมทําผากาสิกพัสตรใหเปรอะเปอนเลย
ถึงแมผากาสิกพัสตรก็ไมทําแกวมณีใหเปรอะเปอน เพราะเหตุไรจึงเปนดังนั้น
เพราะสิ่งทั้งสองเปนของบริสุทธิ์ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน
แล ในเวลาที่พระโพธิสัตวเสด็จออกจากพระครรภพระมารดา เสด็จออกอยาง
งายดายทีเดียว ไมเปรอะเปอนดวยน้ํา ไมเปรอะเปอนดวยเสมหะ ไมเปรอะเปอน
ดวยโลหิต ไมเปรอะเปอนดวยอสุจิ อยางใดอยางหนึ่ง เปนผูบริสุทธิ์ผุดผอง
ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ ในเวลาที่พระโพธิสัตว
เสด็จออกจากพระครรภพระมารดา ธารน้ํายอมปรากฏจากอากาศสองธาร เย็นธาร
หนึ่ง รอนธารหนึ่ง สําหรับกระทําอุทกกิจ แกพระโพธิสัตวและพระมารดา ขอนี้
เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดงั นี้ พระโพธิสัตวผูประสูติแลว
ไดครูหนึ่ง ประทับยืนดวยพระบาททั้งสองอันสม่ําเสมอ ผินพระพักตรทางดาน
ทิศอุดร เสด็จดําเนินไปเจ็ดกาว และเมื่อฝูงเทพดากั้นเสวตฉัตรตามเสด็จอยู
ทรงเหลียวแลดูทั่วทุกทิศ เปลงวาจาวา เราเปนยอดของโลก เราเปนใหญแหงโลก
เราเปนผูประเสริฐแหงโลก ความเกิดของเรานี้เปนครั้งที่สุด บัดนี้ความเกิดอีกมิได
มี ดังนี้ ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ เมื่อใด พระโพธิสัตว
เสด็จออกจากพระครรภพระมารดา เมื่อนั้น ในโลกพรอมทัง้ เทวโลก มารโลก

พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย แสงสวางอันยิ่ง
ไมมีประมาณ ยอมปรากฏลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย ชองวางซึ่งอยูที่สุด
โลกมิไดถูกอะไรปกปด ที่มืดมิดก็ดี สถานทีท่ ี่พระจันทรและพระอาทิตยเหลานี้
ซึ่งมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากปานนี้สองแสงไปไมถึงก็ดี ในที่ทั้งสองชนิดนัน้
แสงสวางอันยิง่ ไมมีประมาณ ยอมปรากฏลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย ถึง
สัตวทั้งหลายที่เกิดในสถานที่เหลานั้นก็จํากันและกันได ดวยแสงสวางนั้นวา
พอเฮย ไดยินวาถึงสัตวพวกอื่นที่เกิดในนีก้ ็มอี ยูเหมือนกัน และหมื่นโลกธาตุนี้
ยอมหวั่นไหวสะเทื้อนสะทาน ทั้งแสงสวางอันยิ่งไมมีประมาณ ยอมปรากฏในโลก
ลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย ขอนี้เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ
[๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อพระวิปสสีราชกุมารประสูติแลวแล
พวกอํามาตยไดกราบทูลแดพระเจาพันธุมาวา ขอเดชะ พระราชโอรสของพระองค
ประสูติแลว ขอพระองคจงทอดพระเนตร พระราชโอรสนั้นเถิด ภิกษุทั้งหลาย
พระเจาพันธุมาไดทอดพระเนตรเห็นพระวิปสสีราชกุมาร แลวรับสั่งเรียกพวก
พราหมณผูรูนิมิตมาแลวตรัสวา ขอพวกพราหมณผูรูนิมิตผูเจริญจงตรวจดู
พระราชกุมารเถิด ภิกษุทั้งหลาย พวกพราหมณผูรูนิมิตไดเห็นพระวิปสสีราชกุมาร
นั้นแลว ไดกราบทูลพระเจาพันธุมานั้นดังนี้
ขอเดชะ ขอพระองคจงดีพระทัยเถิด พระราชโอรสของพระองคที่ทรง
เกิดแลวมีศักดิใ์ หญ ขาแตมหาราช เปนลาภของพระองค ผูเปนเจาของสกุล
อันเปนที่บังเกิดแหงพระราชโอรส เห็นปานดังนี้ ขอเดชะ พระองคไดดีแลว
เพราะพระราชกุมารนี้ประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ซึ่งมีคติเปนสองเทานั้น ไม
เปนอยางอื่น คือ ถาครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนพระราชา
โดยธรรม เปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะแลว มี
ราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือ จักรแกว ชางแกว มาแกว
แกวมณี นางแกว คฤหบดีแกว ปริณายกแกว เปนที่ ๗ พระราชบุตรของพระองค
มีกวาพัน ลวนกลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได
พระองคทรงชํานะโดยธรรม มิตองใชอาญา มิตองใชศัสตรา ครอบครองแผนดิน
มีสาครเปนขอบเขต ถาเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก ฯ
ขอเดชะ ก็พระราชกุมารนี้ประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ เหลาไหน
อันเปนเหตุใหมีคติเปนสองเทานั้น ไมเปนอยางอื่น คือ ถาครองเรือนจักไดเปน
พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดิน มี
มหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะแลวมีพระราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณดวย
แกว ๗ ประการ คือ จักรแกว ฯลฯ ครอบครองแผนดินมีสาคร ๔ เปนขอบเขต

ถาเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคา
คือกิเลสอันเปดแลวในโลก ฯ
[๒๙] ๑. ขอเดชะ ก็ พระราชกุมารนี้มีพระบาทประดิษฐานเปนอันดี
(เรียบเสมอ) ขาแตสมมติเทพ การที่พระราชกุมารนี้มีพระบาทประดิษฐานเปนอันดี
นี้เปนมหาปุริสลักษณะของมหาบุรุษนั้น ฯ
๒. ณ พื้นภายใตฝาพระบาททั้ง ๒ ของพระราชกุมารนี้ มีจักรเกิดขึ้น
มีซี่กําขางละพัน มีกง มีดุม บริบูรณดวยอาการทั้งปวง ขาแตสมมติเทพ แม
การที่พื้นภายใตฝาพระบาททั้ง ๒ ของพระราชกุมารนี้มีจักรเกิดขึ้น มีซี่กําขางละพัน
มีกง มีดุม บริบูรณดวยอาการทั้งปวง นี้ก็เปนมหาปุริสลักษณะของมหาบุรุษนั้น ฯ
๓. มีสนพระบาทยาว ฯ
๔. มีพระองคุลียาว ฯ
๕. มีฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนนุม ฯ
๖. มีฝาพระหัตถและฝาพระบาทมีลายดุจตาขาย ฯ
๗. มีพระบาทเหมือนสังขคว่ํา ฯ
๘. มีพระชงฆรีเรียวดุจแขงเนื้อทราย ฯ
๙. เสด็จสถิตยืนอยูมิไดนอ มลง เอาฝาพระหัตถทั้งสองลูบคลําไดถึง
พระชาณุทั้งสอง ฯ
๑๐. มีพระคุยหะเรนอยูในฝก ฯ
๑๑. มีพระฉวีวรรณดุจวรรณแหงทองคํา คือ มีพระตจะประดุจหุมดวย
ทอง ฯ
๑๒. มีพระฉวีละเอียด เพราะพระฉวีละเอียด ธุลีละอองจึงมิติดอยูใน
พระกายได ฯ
๑๓. มีพระโลมชาติเสนหนึ่งๆ เกิดในขุมละเสนๆ ฯ
๑๔. มีพระโลมชาติที่มีปลายชอยขึ้นขางบน มีสีเขียว มีสเี หมือนดอก
อัญชัญ ขดเปนกุณฑลทักษิณาวัฏ ฯ
๑๕. มีพระกายตรงเหมือนกายพรหม ฯ
๑๖. มีพระมังสะเต็มในที่ ๗ สถาน ฯ
๑๗. มีกึ่งพระกายทอนบนเหมือนกึ่งกายทอนหนาของสีหะ ฯ
๑๘. มีระหวางพระอังสะเต็ม ฯ
๑๙. มีปริมณฑลดุจไมนิโครธ วาของพระองคเทากับพระกายของพระองค
พระกายของพระองคเทากับวาของพระองค ฯ
๒๐. มีลําพระศอกลมเทากัน ฯ
๒๑. มีปลายเสนประสาทสําหรับนํารสอาหารอันดี ฯ

๒๒. มีพระหนุดุจคางราชสีห ฯ
๒๓. มีพระทนต ๔๐ ซี่ ฯ
๒๔. มีพระทนตเรียบเสมอกัน ฯ
๒๕. มีพระทนตไมหาง ฯ
๒๖. มีพระทาฐะขาวงาม ฯ
๒๗. มีพระชิวหาใหญ ฯ
๒๘. มีพระสุรเสียงดุจเสียงแหงพรหม ตรัสมีสําเนียงดังนกการวิก ฯ
๒๙. มีพระเนตรดําสนิท (ดําคม) ฯ
๓๐. มีดวงพระเนตรดุจตาแหงโค ฯ
๓๑. มีพระอุณณาโลมบังเกิด ณ ระหวางแหงขนง มีสีขาวออนควร
เปรียบดวยนุน ฯ
๓๒. มีพระเศียรดุจประดับดวยกรอบพระพักตร ขาแตสมมติเทพ แม
การที่พระราชกุมารนี้ มีพระเศียรดุจประดับดวยกรอบพระพักตรนี้ ก็เปนมหาปุริส
ลักษณะของมหาบุรุษนั้น ฯ
[๓๐] ขอเดชะ พระราชกุมารนี้ประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ เหลา
นี้ ซึ่งมีคติเปนสองเทานั้น ไมเปนอยางอื่น คือ ถาครองเรือนจะไดเปนพระเจา
จักรพรรดิผูทรงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔
เปนขอบเขต ทรงชํานะแลว มีราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ
คือ จักรแกว ชางแกว มาแกว แกวมณี นางแกว คฤหบดีแกว ปริณายาแกว
เปนที่ ๗ พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน ลวนกลาหาญ มีรูปทรงสมเปน
วีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได พระองคทรงชํานะโดยธรรม มิตอง
ใชอาชญา มิตองใชศาตรา ครอบครองแผนดินมีสาครเปนขอบเขต ถาเสด็จออก
ผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลส
อันเปดแลวในโลก ฯ
[๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมาโปรดใหพวก
พราหมณผูรูนิมิตนุงหมผาใหมแลว เลี้ยงดูใหอิ่มหนําดวยสิ่งที่ตองประสงคทุกสิ่ง
ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมารับสั่งตั้งพี่เลี้ยงนางนมแกพระวิปสสี
ราชกุมาร หญิงพวกหนึ่งใหเสวยน้ํานม หญิงพวกหนึ่งใหสรงสนาน หญิงพวกหนึ่ง
อุม หญิงพวกหนึ่งใสสะเอว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ราชบุรุษทั้งหลาย ไดกนั้ เสวตฉัตรเพื่อพระวิปสสี
ราชกุมารผูประสูติแลวนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน ดวยหวังวา หนาว รอน หญา
ละออง หรือน้ําคาง อยาไดตองพระองค ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พระวิปสสีราชกุมารผูประสูติมาแล เปนที่รักเปนที่

เจริญใจของชนเปนอันมาก ดอกอุบล ดอกประทุม หรือดอกปุณฑริก เปนที่รัก
เปนที่เจริญใจของชนเปนอันมาก แมฉันใด พระวิปสสีราชกุมารก็ไดเปนทีร่ ัก
เปนที่เจริญใจของชนเปนอันมาก ฉันนั้นเหมือนกัน ไดยนิ วา พระวิปสสีราชกุมาร
นั้นอันบุคคลผลัดเปลีย่ นกันอุม ใสสะเอวอยูเ สมอ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระวิปสสีราชกุมารผูป ระสูติมาแล เปนผูมีพระสุระ
เสียงกลมเกลีย้ ง ไพเราะ ออนหวาน และเปนที่ตั้งแหงความรัก หมูนกการวิก
บนหิมวันตบรรพตมีสําเนียงกลมเกลี้ยง ไพเราะ ออนหวาน และเปนที่ตั้งแหงความ
ปรีเปรม ฉันใด พระวิปสสีราชกุมาร ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูมีพระสุระเสียง
กลมเกลีย้ ง ไพเราะ ออนหวาน เปนที่ตั้งแหงความรัก ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทิพยจักษุอันเกิดแตกรรมวิบาก อันเปนเหตุใหเห็นได
ไกลโดยรอบโยชนหนึ่งทั้งกลางวันและกลางคืน ไดปรากฏแกพระวิปสสีราชกุมาร
ผูประสูติแลวแล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พระวิปสสีราชกุมารผูประสูติมาแล ไมกะพริบ
พระเนตรเพงแลดู ภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาชั้นดาวดึงส ไมกะพริบเนตรเพงแลดู
แมฉันใด พระวิปสสีราชกุมาร ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมกะพริบพระเนตรเพง
แลดู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมญาวา วิปสสี ดังนี้แล ไดบังเกิดขึน้ แลวแก
พระวิปสสีราชกุมารผูประสูติมาแล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมาประทับนั่งในศาลสําหรับ
พิพากษาคดี ใหพระวิปสสีราชกุมารนั่งบนพระเพลาไตสวนคดีอยู ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา พระวิปสสีราชกุมารประทับนั่งบนพระเพลา
ของพระชนก ณ ศาลสําหรับพิพากษาคดีนั้น ทรงสอดสองพิจารณาคดีแลว ทรงทราบ
ไดดวยพระญาณ พระราชกุมารสอดสองพิจารณาคดีแลว ยอมทรงทราบไดดวย
พระญาณ ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น สมญาวา วิปสสี ดังนี้แล ไดบังเกิดขึ้นแลว
แกพระวิปสสีราชกุมารนั้น โดยยิ่งกวาประมาณ ลําดับนั้นแล พระเจาพันธุมา
ไดโปรดใหสรางปราสาทสําหรับพระวิปสสีราชกุมาร ๓ หลัง คือ หลังหนึ่งสําหรับ
ประทับในฤดูฝน หลังหนึ่งสําหรับประทับในฤดูหนาว อีกหลังหนึ่งสําหรับประทับ
ในฤดูรอน โปรดใหบํารุงพระราชกุมารดวยเบ็ญจกามคุณ ไดยินวา พระวิปสสี
ราชกุมารไดรับการบํารุงบําเรอดวยดนตรีไมมีบุรุษปนตลอด ๔ เดือนในปราสาท
สําหรับประทับในฤดูฝน ในบรรดาปราสาททั้ง ๓ หลังนั้น มิไดเสด็จลงสูปราสาท
ชั้นลางเลย ดังนี้แล ฯ
จบภาณวารที่หนึ่ง
--------------

[๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล โดยกาลลวงไปหลายป หลาย
รอยป หลายพันป พระวิปสสีราชกุมารไดตรัสเรียกนายสารถีมาสั่งวา นายสารถี
ผูสหาย เธอจงเทียมยานที่ดีๆ เราจะไปสวนเพือ่ ชมพื้นที่อันสวยสด ภิกษุทั้งหลาย
นายสารถีรับรับสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลว เทียมยานที่ดีๆ เสร็จแลว จึง
กราบทูลแดพระวิปสสีราชกุมารวา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจาไดเทียมยานทีด่ ีๆ
เสร็จแลว บัดนี้ พระองคทรงกําหนดเวลาอันสมควรเถิด ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีราชกุมารทรงยานอันดี เสด็จ
ประพาสพระอุทยาน พรอมกับยานที่ดีๆ ทั้งหลาย พระวิปสสีราชกุมาร ขณะเมื่อ
เสด็จประพาสพระอุทยาน ไดทอดพระเนตรชายชรา มีซี่โครงคดเหมือนกลอน
หลังงอ ถือไมเทา เดินงกๆ เงิน่ ๆ กระสับกระสาย หมดความหนุมแนน
ครั้นทอดพระเนตรแลว จึงรับสั่งถามนายสารถีวา นายสารถีผูสหาย ก็ชายผูน ี้
ถูกใครทําอะไรให แมผมของเขาก็ไมเหมือนของคนอื่นๆ แมรางกายของเขาก็ไม
เหมือนของคนอื่นๆ ฯ
นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ นี้แลเรียกวา คนชรา ฯ
นายสารถีผูสหาย นี้หรือเรียกวา คนชรา ฯ
ขอเดชะ นีแ้ ลเรียกวา คนชรา บัดนี้ เขาจักพึงมีชีวิตอยูไดไมนาน ฯ
นายสารถี ถึงตัวเราก็จะตองมีความแกเปนธรรมดา ไมลว งพนความแก
ไปไดหรือ ฯ
ขอเดชะ พระองคและขาพระพุทธเจา ลวนแตจะตองมีความแกเปน
ธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได ฯ
นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น วันนี้พอแลวสําหรับภูมิภาคแหงสวน
เธอจงนําเรากลับภายในบุรีจากสวนนี้เถิด ฯ
นายสารถีรับรับสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลว ไดนําเสด็จกลับไปยัง
ภายในบุรีจากพระอุทยานนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา ครั้งนั้นพระวิปสสีราชกุมารเสด็จถึงภายใน
บุรีแลว ทรงเปนทุกขเศราพระทัยทรงพระดําริวา ผูเจริญทั้งหลาย ไดยินวา ขึ้นชื่อ
วาความเกิดเปนของนารังเกียจ เพราะธรรมดาวา เมื่อความเกิดมีอยู ความแก
จักปรากฏแกผูที่เกิดมาแลว ฯ
[๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมารับสั่งหานายสารถี
มาตรัสถามวา นายสารถีผูสหาย ราชกุมารไดอภิรมย ในภูมิภาคแหงสวนแลหรือ
นายสารถีผูสหาย ราชกุมารพอพระทัย ในภูมิภาคแหงสวนแลหรือ นายสารถี
กราบทูลวา ขอเดชะ พระราชกุมารมิไดทรงอภิรมยในภูมิภาคแหงพระอุทยาน
ขอเดชะ พระราชกุมารมิไดทรงพอพระทัยในภูมิภาคแหงพระอุทยาน ดังนี้ ตรัส

ถามตอไปวา ดูกรนายสารถีผูสหาย ก็ราชกุมารขณะเมือ่ เสด็จประพาสสวนได
ทอดพระเนตรอะไรเขา ฯ
นายสารถีไดกราบทูลวา ขอเดชะ พระราชกุมารขณะเมือ่ เสด็จประพาส
พระอุทยาน ไดทอดพระเนตรชายชรามีซี่โครงคดเหมือนกลอน หลังงอ ถือไมเทา
เดินงกๆ เงิ่นๆ กระสับกระสาย หมดความหนุมแนน ครั้นไดทอดพระเนตร
แลว ไดมีรับสั่งถามขาพระพุทธเจาวา นายสารถีผูสหาย ก็ชายผูนี้ถูกใครทําอะไร
ให แมผมของเขาก็ไมเหมือนของคนอื่นๆ แมรางกายของเขาก็ไมเหมือนของ
คนอื่นๆ เมื่อขาพระพุทธเจากราบทูลวา ขอเดชะ นี้แล เรียกวา คนชรา พระองค
ไดตรัสถามย้ําวา นายสารถีผูสหาย นี้หรือเรียกวา คนชรา เมื่อขาพระพุทธเจา
กราบทูลวา ขอเดชะ นี้แลเรียกวาคนชรา บัดนี้เขาจักพึงมีชีวิตอยูไดไมนาน
พระราชกุมารไดตรัสถามวา นายสารถีผูสหาย ถึงตัวเราก็จะตองมีความแกเปน
ธรรมดาไมลวงพนความแกไปไดหรือ เมื่อขาพระพุทธเจากราบทูลวา ขอเดชะ
พระองคและขาพระพุทธเจาลวนแตจะตองมีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความ
แกไปได พระองคตรัสสั่งวา นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น วันนี้พอแลวสําหรับ
ภูมิภาคแหงสวน เธอจงนําเรากลับไปภายในบุรีจากสวนนี้ ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา
รับรับสั่งของพระวิปสสีราชกุมาร แลวไดนาํ เสด็จกลับไปภายในบุรีจากพระอุทยาน
นั้น ขอเดชะ พระราชกุมารนั้นแล เสด็จถึงภายในบุรีแลว ทรงเปนทุกขเศรา
พระทัย ทรงพระดําริวา ผูเจริญทั้งหลาย ไดยนิ วา ขึ้นชื่อวาความเกิดเปนของ
นารังเกียจ เพราะธรรมดาวา เมื่อความเกิดมีอยู ความแกจักปรากฏแกผูที่เกิด
มาแลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมา ทรงพระดําริวา วิปสสี
ราชกุมารอยาไมเสวยราชยเสียเลย วิปสสีราชกุมารอยาออกผนวชเปนบรรพชิตเลย
ถอยคําของเนมิตตพราหมณอยาพึงเปนความจริงเลย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมารับสั่งใหบํารุงบําเรอ
พระวิปสสีราชกุมารดวยกามคุณ ๕ ยิ่งกวาแตกอน โดยอาการที่จะใหพระวิปสสี
ราชกุมารเสวยราชย โดยอาการที่จะไมใหพระวิปสสีราชกุมารเสด็จออกผนวช
เปนบรรพชิต โดยอาการที่จะใหถอยคําของเนมิตตพราหมณเปนผิด ภิกษุทั้งหลาย
ไดยินวา ครั้งนั้น พระวิปสสีราชกุมารเพียบพรอมพรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ ไดรับ
การบํารุงบําเรออยู ฯ
[๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล โดยกาลลวงไปหลายป พระ
วิปสสีราชกุมาร ฯลฯ ภิกษุทั้งหลาย พระวิปสสีราชกุมาร ขณะเมื่อเสด็จประพาส
พระอุทยาน ไดทอดพระเนตรคนเจ็บ ถึงความลําบาก เปนไขหนัก นอนจมอยู
ในมูตรและกรีสของตน คนอื่นๆ ตองชวยพยุงใหลุก ผูอื่นตองชวยใหกิน ครั้น

ทอดพระเนตรแลว จึงรับสั่งถามนายสารถีวา นายสารถีผูสหาย ก็ชายนี้ถูกใคร
ทําอะไรให แมตาทั้งสองของเขาก็ไมเหมือนของคนอื่นๆ แมศีรษะของเขาก็ไม
เหมือนของคนอื่นๆ ฯ
นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ นี้แลเรียกวา คนเจ็บ ฯ
นายสารถีผูสหาย นี้หรือเรียกวา คนเจ็บ ฯ
ขอเดชะ นีแ้ ลเรียกวา คนเจ็บ ไฉนเลาเขาจะพึงหายจากความเจ็บ
นั้นได ฯ
นายสารถีผูสหาย ถึงตัวเราก็จะตองมีความเจ็บเปนธรรมดา ไมลวงพน
ความเจ็บไปไดหรือ ฯ
ขอเดชะ พระองคและขาพระพุทธเจา ลวนจะตองมีความเจ็บเปนธรรมดา
ไมลวงพนความเจ็บไปได ฯ
นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น วันนี้พอแลวสําหรับภูมิภาคแหงสวน
เธอจงนําเรากลับไปยังภายในบุรีจากสวนนี้เถิด ฯ
นายสารถีรับรับสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลว ไดนําเสด็จกลับไปยัง
ภายในบุรี จากพระอุทยานนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา ครั้งนั้น พระวิปสสีราชกุมารเสด็จถึงภาย
ในบุรีแลว ทรงเปนทุกขเศราพระทัย ทรงพระดําริวา ผูเจริญทั้งหลาย ไดยินวา
ขึ้นชื่อวาความเกิดเปนของนารังเกียจ เพราะธรรมดาวา เมื่อความเกิดมีอยู ความ
แกจักปรากฏ ความเจ็บจักปรากฏ แกผูที่เกิดมาแลว ฯ
[๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมารับสั่งหานายสารถี
มาตรัสถามวา นายสารถีผูสหาย ราชกุมารไดอภิรมยในภูมิภาคแหงสวนแลหรือ
นายสารถีผูสหาย ราชกุมารพอพระทัยในภูมภิ าคแหงสวนแลหรือ นายสารถี
กราบทูลวา ขอเดชะ พระราชกุมารมิไดทรงอภิรมยในภูมิภาคแหงพระอุทยาน
ขอเดชะ พระราชกุมารมิไดทรงพอพระทัยในภูมิภาคแหงพระอุทยานดังนี้ ตรัสถาม
ตอไปวา นายสารถีผูสหาย ก็ราชกุมารขณะเมือ่ เสด็จประพาสสวนไดทอดพระเนตร
อะไรเขา ฯ
นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ พระราชกุมารขณะเมื่อเสด็จประพาส
พระอุทยาน ไดทอดพระเนตรคนเจ็บ ถึงความลําบาก เปนไขหนัก นอนจมอยู
ในมูตรและกรีสของตน บุคคลอื่นๆ ตองชวยพยุงใหลุก ผูอื่นตองชวยใหกิน
ครั้นทอดพระเนตรแลว ไดรับสั่งถามขาพระพุทธเจาวา นายสารถีผูสหาย ชาย
คนนี้ถูกใครทําอะไรให แมตาทั้งสองของเขาก็ไมเหมือนของคนอื่นๆ แมศีรษะ
ของเขาก็ไมเหมือนของคนอืน่ ๆ เมื่อขาพระพุทธเจากราบทูลวา ขอเดชะ นีแ้ ล
เรียกวา คนเจ็บ พระองคไดตรัสถามย้ําวา นายสารถีผูสหาย นี้หรือเรียกวา

คนเจ็บ เมื่อขาพระพุทธเจากราบทูลวา ขอเดชะ นี้แลเรียกวา คนเจ็บ ไฉน
เลาเขาจะพึงหายจากความเจ็บนั้นได พระราชกุมารไดตรัสถามวา นายสารถีผูสหาย
แมถึงตัวเราก็จะตองมีความเจ็บเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไปไดหรือ แตพอ
ขาพระพุทธเจากราบทูลวา ขอเดชะ พระองคและขาพระพุทธเจาลวนแตจะตองมี
ความเจ็บปวยเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บปวยไปได พระองคตรัสสั่งวา
นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น วันนี้พอแลวสําหรับภูมิภาคแหงสวน เธอจงนําเรา
กลับไปยังภายในบุรีจากสวนนี้ ขอเดชะ ขาพระพุทธเจารับรับสั่งของพระวิปสสี*ราชกุมารแลว ไดนําเสด็จกลับไปภายในบุรีจากพระอุทยานนั้น ขอเดชะ พระราช*กุมารนั้นแล เสด็จถึงภายในบุรีแลว ทรงเปนทุกข เศราพระทัย ทรงพระดําริวา
ผูเจริญทั้งหลาย ไดยินวา ขึ้นชื่อวา ความเกิดเปนของนารังเกียจ เพราะธรรมดาวา
เมื่อความเกิดมีอยู ความแกจักปรากฏ ความเจ็บปวยจักปรากฏแกผูที่เกิดมาแลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมาทรงพระดําริวา วิปสสี
ราชกุมาร อยาไมเสวยราชเสียเลย วิปสสีราชกุมารอยาออกผนวชเปนบรรพชิต
เลย ถอยคําของเนมิตตพราหมณอยาพึงเปนความจริงเลย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมารับสั่งใหบํารุงบําเรอ
พระวิปสสีราชกุมารดวยกามคุณ ๕ ยิ่งกวาแตกอน โดยอาการที่จะใหพระวิปสสี
ราชกุมารเสวยราชย โดยอาการที่จะไมใหพระวิปสสีราชกุมารเสด็จออกผนวช
เปนบรรพชิต โดยอาการที่จะใหถอยคําของเนมิตตพราหมณเปนผิด ภิกษุทั้งหลาย
ไดยินวา ครั้งนั้น พระวิปสสีราชกุมารเพียบพรอมพรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ ไดรับ
การบํารุงบําเรออยู ฯลฯ
[๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระวิปสสีราชกุมารขณะเมื่อเสด็จประพาส
พระอุทยานไดทอดพระเนตรหมูมหาชนประชุมกัน และวอที่ทําดวยผาสีตางๆ
ครั้นทอดพระเนตรแลว จึงรับสั่งถามนายสารถีวา นายสารถีผูสหาย หมูมหาชน
เขาประชุมกันทําไม และเขาทําวอดวยผาสีตางๆ กันทําไม นายสารถีไดกราบทูล
วา ขอเดชะ นี้แลเรียกวา คนตาย พระวิปสสีราชกุมารไดตรัสสั่งวา นายสารถี
ถาเชนนั้น เธอจงขับรถไปทางคนตายนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายสารถีรับรับสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลว ได
ขับรถไปทางคนตายนั้น ภิกษุทั้งหลาย พระวิปสสีราชกุมารไดทอดพระเนตร
คนตายไปแลว ไดตรัสเรียกนายสารถีมารับสั่งถามวา นายสารถีผูสหาย นี้หรือ
เรียกวาคนตาย ฯ
นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ นี้แลเรียกวาคนตาย บัดนี้ มารดาบิดา
หรือญาติสาโลหิตอื่นๆ จักไมเห็นเขา แมเขาก็จักไมเห็นมารดาบิดาหรือญาติ
สาโลหิตอื่นๆ ฯ

นายสารถีผูสหาย ถึงตัวเราก็จะตองมีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพน
ความตายไปไดหรือ พระเจาแผนดิน พระเทวี หรือพระญาติสาโลหิตอื่นๆ จัก
ไมเห็นเราหรือ แมเราก็จักไมเห็นพระเจาแผนดิน พระเทวี หรือพระญาติ
สาโลหิตอื่นๆ หรือ ฯ
ขอเดชะ พระองคและขาพระพุทธเจาลวนแตจะตองมีความตายเปน
ธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได พระเจาแผนดิน พระเทวี หรือพระญาติ
สาโลหิตอื่นๆ จักไมเห็นพระองค แมพระองคก็จะไมเห็น พระเจาแผนดิน พระเทวี
หรือพระญาติสาโลหิตอื่นๆ นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น วันนี้พอแลวสําหรับ
ภูมิภาคแหงสวน เธอจงนําเรากลับไปภายในบุรีจากสวนนี้เถิด ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายสารถีรับรับสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลว ไดนํา
เสด็จกลับไปภายในบุรี จากพระอุทยานนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา ครั้งนั้น พระวิปสสีราชกุมารเสด็จถึง
ภายในบุรีแลว ทรงเปนทุกขเศราพระทัย ทรงพระดําริวา ผูเจริญทั้งหลาย ไดยิน
วา ขึ้นชื่อวาความเกิดเปนของนารังเกียจ เพราะธรรมดาวา เมื่อความเกิดมีอยู
ความแกจักปรากฏ ความเจ็บจักปรากฏ ความตายจักปรากฏ แกผูที่เกิดมาแลว ฯ
[๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมารับสั่งหานายสารถี
มาตรัสถามวา นายสารถีผูสหาย ราชกุมารไดทรงอภิรมยในภูมิภาคแหงสวน
แลหรือ นายสารถีผูสหาย ราชกุมารพอพระทัยในภูมิภาคแหงสวนแลหรือ
นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ พระราชกุมารมิไดทรงอภิรมยในภูมิภาคแหง
พระอุทยาน ขอเดชะ พระราชกุมารมิไดทรงพอพระทัยในภูมิภาคแหงพระอุทยาน
ดังนี้ ตรัสถามตอไปวา นายสารถีผูสหาย ก็ราชกุมารขณะเมือ่ เสด็จประพาสสวน
ไดทอดพระเนตรอะไรเขา ฯ
นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ พระราชกุมารขณะเมื่อเสด็จประพาส
พระอุทยาน ไดทอดพระเนตรหมูมหาชนประชุมกันและวอที่ทําดวยผาสีตางๆ แลว
ไดตรัสถามขาพระพุทธเจาวา นายสารถีผูสหาย หมูมหาชนประชุมกันทําไม เขา
กระทําวอดวยผาสีตางๆ กันทําไม เมื่อขาพระพุทธเจากราบทูลวา นี้แลเรียกวา
คนตาย พระองคไดตรัสสั่งวา นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น เธอจงขับรถไปทาง
คนตายนั้น ขอเดชะ ขาพระพุทธเจารับรับสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลว ไดขับรถ
ไปทางคนตายนั้น ขอเดชะ พระราชกุมารไดทอดพระเนตรคนตายเขาแลวไดตรัส*ถามขาพระพุทธเจาวา นายสารถีผูสหาย นี้หรือเรียกวาคนตาย เมื่อขาพระพุทธเจา
กราบทูลวา ขอเดชะ นี้แลเรียกวาคนตาย บัดนี้ มารดาบิดาและญาติสาโลหิตอื่นๆ
จักไมเห็นเขา แมเขาก็จกั ไมเห็นมารดาบิดาหรือญาติสาโลหิตอื่นๆ ดังนี้ พระองค
ไดตรัสถามวา นายสารถีผูสหาย ถึงตัวเราก็จะตองมีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพน

ความตายไปไดหรือ พระเจาแผนดิน พระเทวี หรือพระญาติสาโลหิตอื่นๆ จักไมเห็น
เราหรือ แมเราก็จักไมเห็นพระเจาแผนดิน พระเทวีหรือพระญาติสาโลหิตอื่นๆ หรือ
เมื่อขาพระพุทธเจากราบทูลวา ขอเดชะ พระองคและขาพระพุทธเจาลวนแตจะตอง
มีความตายเปนธรรมดา ไมลว งพนความตายไปได พระเจาแผนดิน พระเทวี หรือ
พระญาติสาโลหิตอื่นๆ จักไมเห็นพระองค แมพระองคก็จักไมเห็นพระเจาแผนดิน
พระเทวี หรือพระญาติสาโลหิตอื่นๆ ดังนี้ พระองคตรัสสั่งวา นายสารถีผูสหาย
ถาเชนนั้น วันนี้พอแลวสําหรับภูมิภาคแหงสวน เธอจงนําเรากลับไปในบุรีจาก
สวนนี้ ขอเดชะ ขาพระพุทธเจารับรับสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลว ไดนําเสด็จ
กลับไปภายในบุรีจากพระอุทยานนั้น ขอเดชะ พระราชกุมารนั้น เสด็จถึงภายในบุรี
แลวทรงเปนทุกขเศราพระทัย ทรงพระดําริวา ผูเจริญทั้งหลาย ไดยินวา ขึ้นชื่อวา
ความเกิดเปนของนารังเกียจ เพราะเมื่อความเกิดมีอยู ความแกจักปรากฏ ความ
เจ็บจักปรากฏ ความตายจักปรากฏ แกผูที่เกิดมาแลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมาทรงพระดําริวา วิปสสี*ราชกุมารอยาไมพึงเสวยราชยเลย วิปสสีราชกุมารอยาออกผนวชเปนบรรพชิตเลย
ถอยคําของเนมิตตพราหมณทั้งหลายอยาเปนความจริงเลย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระเจาพันธุมาไดรับสั่งใหบํารุงบําเรอ
พระวิปสสีราชกุมารดวยกามคุณ ๕ ยิ่งกวาแตกอน โดยอาการที่จะใหพระวิปสสี*ราชกุมารเสวยราชย โดยอาการที่จะไมใหพระวิปสสีราชกุมารเสด็จออกผนวชเปน
บรรพชิต โดยอาการที่จะใหถอยคําของเนมิตตพราหมณเปนผิด ภิกษุทั้งหลาย
ไดยินวา ครั้งนั้น พระวิปสสีราชกุมารเพียบพรอม พรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕
ไดรับการบํารุงบําเรออยู ฯ
[๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล โดยกาลลวงไปหลายป หลาย
รอยป หลายพันป พระวิปสสีราชกุมารไดตรัสเรียกนายสารถีมาสั่งวา นายสารถี
ผูสหาย เธอจงเทียมยานที่ดีๆ เราจะไปในสวนเพื่อชมพื้นที่อนั สวยสด
ภิกษุทั้งหลาย นายสารถีรับรับสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลวเทียมยานทีด่ ีๆ เสร็จ
แลว ไดกราบทูลแดพระวิปสสีราชกุมารวา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจาเทียมยาน
ที่ดีๆ เสร็จแลว บัดนี้ พระองคทรงกําหนดเวลาอันสมควรเถิด ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีราชกุมารทรงยานที่ดีเสด็จ
ประพาสพระอุทยานพรอมกับยานที่ดีๆ ทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย พระวิปสสีราชกุมาร
ขณะเมือ่ เสด็จประพาสพระอุทยาน ไดทอดพระเนตรบุรุษบรรพชิตศีรษะโลน
นุงหมผากาสาวพัสตร ครั้นทอดพระเนตรแลว จึงรับสั่งถามนายสารถีวา นายสารถี
ผูสหาย บุรุษนี้ถูกใครทําอะไรให แมศีรษะของเขาก็ไมเหมือนคนอื่นๆ แมผา
ทั้งหลายของเขาก็ไมเหมือนคนอื่นๆ

นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ นี้แลเรียกวาบรรพชิต ฯ
นายสารถีผูสหาย นี้หรือเรียกวา บรรพชิต ฯ
ขอเดชะ นีแ้ ลเรียกวา บรรพชิต การประพฤติธรรมเปนความดี การ
ประพฤติสม่ําเสมอเปนความดี การประพฤติกุศลเปนความดี การกระทําบุญเปน
ความดี การไมเบียดเบียนเปนความดี การอนุเคราะหแกหมูสัตวเปนความดี ฯ
นายสารถีผูสหาย ดีละ ที่บุคคลนั้นไดนามวา บรรพชิต การประพฤติ
ธรรมเปนความดี การประพฤติสม่ําเสมอเปนความดี การประพฤติกุศลเปนความดี
การกระทําบุญเปนความดี การไมเบียดเบียนเปนความดี การอนุเคราะหแกหมูสัตว
เปนความดี นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น เธอจงขับรถไปทางบรรพชิตนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายสารถีรับรับสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลว ขับรถ
ไปทางบรรพชิตนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีราชกุมารไดตรัสถามบรรพชิต
นั้นวา สหาย ทานถูกใครทําอะไรให แมศีรษะของทานก็ไมเหมือนของคนอืน่ ๆ
แมผาทั้งหลายของทานก็ไมเหมือนของคนอืน่ ๆ ฯ
บรรพชิตนั้นไดทูลวา ขอถวายพระพร อาตมภาพแลชื่อบรรพชิต ฯ
สหาย ก็ทานหรือชื่อบรรพชิต ฯ
ขอถวายพระพร อาตมภาพชื่อบรรพชิต การประพฤติธรรมเปนความดี
การประพฤติสม่ําเสมอเปนความดี การประพฤติกุศลเปนความดี การกระทําบุญ
เปนความดี การไมเบียดเบียนเปนความดี การอนุเคราะหแกหมูสัตวเปนความดี ฯ
ดีละสหาย ที่ทานไดนามวาบรรพชิต การประพฤติธรรมเปนความดี
การประพฤติสม่ําเสมอเปนความดี การประพฤติกุศลเปนความดี การกระทําบุญ
เปนความดี การไมเบียดเบียนเปนความดี การอนุเคราะหแกหมูสัตวเปนความดี ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีราชกุมารไดตรัสเรียกนาย
สารถีมาสั่งวา นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น เธอจงนํารถกลับไปภายในบุรี
จากสวนนี้ สวนเราจักปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปน
บรรพชิต ณ สวนนี้แหละ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายสารถีรับรับสั่งของพระวิปสสีราชกุมารแลว ไดพา
รถกลับไปยังภายในบุรี จากสวนนั้น สวนพระวิปสสีราชกุมารไดทรงปลงพระเกศา
และพระมัสสุ ทรงครองผากาสาวพัสตรเสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิตแลว ณ
พระอุทยานนั้นเอง ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมูมหาชนในพระนครพันธุมดีราชธานีประมาณ
๘๔,๐๐๐ คน ไดสดับขาววา พระวิปสสีราชกุมารไดทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ
ทรงครองผากาสาวพัสตรเสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิตเสียแลว ดังนี้ ครั้นแลว

มหาชนเหลานั้น ไดดําริดังนี้วา ก็พระวิปสสีราชกุมารไดทรงปลงพระเกศาและ
พระมัสสุ ทรงครองผากาสาวพัสตร เสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิตในพระธรรม
วินัยใด พระธรรมวินัยนั้นคงไมเลวทรามเปนแน บรรพชานั้นคงไมเลวทราม
เปนแน แตพระวิปสสีราชกุมารยังทรงปลง พระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผา
กาสาวพัสตรเสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิตได พวกเราทําไมจึงจักบวชไมไดเลา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล หมูมหาชนประมาณ ๘๔,๐๐๐ คน ไดพากัน
โกนผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิตตามเสด็จพระวิปสสี
โพธิสัตวแลว ไดยินวาพระวิปสสีโพธิสัตวอันบริษัทนั้นหอมลอม เสด็จเที่ยวจาริก
ไปในบาน นิคม ชนบท และราชธานี ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตวเสด็จหลีกออกเรนอยู
ในที่ลับ ไดทรงพระปริวิตกเชนนี้วา การที่เราเปนผูปะปนอยูเ ชนนี้ ไมสมควรเลย
ไฉนหนอ เราพึงหลีกออกจากหมูอยูแตผูเดียว ภิกษุทั้งหลาย ครั้นสมัยตอมา พระ
วิปสสีโพธิสัตวไดเสด็จหลีกออกจากหมูประทับอยูแตพระองคเดียว บรรพชิต
๘๔,๐๐๐ รูป ไดพากันไปทางหนึ่ง พระวิปสสีโพธิสัตวไดเสด็จไปทางหนึ่ง ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตวผูเสด็จหลีกออกเรนอยู
ในที่ลับ ไดทรงพระปริวิตกเชนนี้วา โลกนี้ถึงความยาก ยอมเกิด แก ตาย และ
เวียนตาย เวียนเกิด เออก็แหละบุคคลไมรูชดั ถึงอุบายเครื่องพนทุกข คือ ชราและ
มรณะนี้ การพนทุกข คือ ชราและมรณะนี้ จักปรากฏไดเมื่อไรเลา ฯ
[๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตวไดทรงพระดําริวา
เมื่ออะไรมีอยูห นอ ชราและมรณะจึงมี ชราและมรณะมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุ
ทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อชาติมีอยู ชราและมรณะจึงมี ชรา*และมรณะมีเพราะชาติเปนปจจัย ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตวเพราะทรง
กระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร
มีอยูหนอ ชาติจึงมี ชาติมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัส
รูดวยปญญาวา เมื่อภพมีอยูชาติจึงมี ชาติมีเพราะภพเปนปจจัย ดังนี้ ไดมแี ลวแก
พระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร
มีอยูหนอ ภพจึงมี ภพมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัสรู
ดวยปญญาวา เมื่ออุปาทานมีอยูภพจึงมี ภพมีเพราะอุปาทานเปนปจจัย ดังนี้ ไดมี
แลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร
มีอยูหนอ อุปาทานจึงมี อุปาทานมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล

การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อตัณหามีอยู อุปาทานจึงมี อุปาทานมีเพราะตัณหาเปน
ปจจัย ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบาย
อันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร
มีอยูหนอ ตัณหาจึงมี ตัณหามีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การ
ตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อเวทนามีอยู ตัณหาจึงมี ตัณหามีเพราะเวทนาเปนปจจัย ดังนี้
ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบายอัน*แยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร
มีอยูหนอ เวทนาจึงมี เวทนามีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อผัสสะมีอยู เวทนาจึงมี เวทนามีเพราะผัสสะเปนปจจัย
ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบาย
อันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร
มีอยูหนอ ผัสสะจึงมี ผัสสะมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อสฬายตนะมีอยู ผัสสะจึงมี ผัสสะมีเพราะสฬายตนะ
เปนปจจัย ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัย
โดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร
มีอยูหนอ สฬายตนะจึงมี สฬายตนะมีเพราะอะไรเปนปจจัยภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแล
การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อนามรูปมีอยู สฬายตนะจึงมี สฬายตนะมีเพราะนามรูป
เปนปจจัย ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัย
โดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร
มีอยูหนอ นามรูปจึงมี นามรูปมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อวิญญาณมีอยู นามรูปจึงมี นามรูปมีเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัย
โดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร
มีอยูหนอ วิญญาณจึงมี วิญญาณมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อนามรูปมีอยู วิญญาณจึงมี วิญญาณมีเพราะนามรูปเปน
ปจจัย ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดย
อุบายอันแยบคาย ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา วิญญาณ
นี้ยอมกลับเวียนมาแตนามรูป หาใชอยางอื่นไม โดยความเปนไปเพียงเทานี้ สัตว
โลกพึงเกิดบาง พึงแกบาง พึงตายบาง พึงจุติบาง พึงอุปบัติบาง ความเปนไปนั้นคือ
วิญญาณมีเพราะนามรูปเปนปจจัย นามรูปมีเพราะวิญญาณเปนปจจัย สฬายตนะ
มีเพราะนามรูปเปนปจจัย ผัสสะมีเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เวทนามีเพราะ
ผัสสะเปนปจจัย ตัณหามีเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานมีเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพมีเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติมีเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะโสกปริเทวทุกข
โทมนัสและอุปายาสยอมมีพรอมเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึน้ แหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ยอมมีไดดวยประการฉะนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปรีชา ความรูแจงชัด แสงสวางวา สมุทัยๆ
(เหตุเกิดขึ้นพรอมๆ ) ดังนี้ ไดเกิดขึ้นแลวแก พระวิปสสีโพธิสัตว ในธรรม
ทั้งหลายที่พระองคมิไดสดับมาแลวในกาลกอนเลย ฯ
[๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตว ไดทรงพระ
ดําริวา เมื่ออะไรไมมีเลาหนอ ชราและมรณะจึงไมมี เพราะอะไรดับ ชราและมรณะ
จึงดับ ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อชาติไมมี ชราและ
มรณะยอมไมมี เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสี
โพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร
ไมมีเลาหนอ ชาติจึงไมมี เพราะอะไรดับ ชาติจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อภพไมมีชาติยอมไมมี เพราะภพดับ ชาติจึงดับ ดังนี้ ไดมี
แลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร
ไมมีเลาหนอ ภพจึงไมมี เพราะอะไรดับ ภพจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่ออุปาทานไมมี ภพยอมไมมี เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ
ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบาย
อันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร
ไมมีเลาหนอ อุปาทานจึงไมมี เพราะอะไรดับ อุปาทานจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย
ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อตัณหาไมมี อุปาทานยอมไมมี เพราะตัณหาดับ
อุปาทานจึงดับ ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัย
โดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร
ไมมีเลาหนอ ตัณหาจึงไมมี เพราะอะไรดับ ตัณหาจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล

การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อเวทนาไมมี ตัณหายอมไมมี เพราะเวทนาดับ ตัณหา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร
มีอยูหนอ นามรูปจึงมี นามรูปมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อวิญญาณมีอยู นามรูปจึงมี นามรูปมีเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัย
โดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร
มีอยูหนอ วิญญาณจึงมี วิญญาณมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อนามรูปมีอยู วิญญาณจึงมี วิญญาณมีเพราะนามรูปเปน
ปจจัย ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดย
อุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา วิญญาณ
นี้ยอมกลับเวียนมาแตนามรูป หาใชอยางอื่นไม โดยความเปนไปเพียงเทานี้ สัตว
โลกพึงเกิดบาง พึงแกบาง พึงตายบาง พึงจุติบาง พึงอุปบัติบาง ความเปนไปนั้นคือ
วิญญาณมีเพราะนามรูปเปนปจจัย นามรูปมีเพราะวิญญาณเปนปจจัย สฬายตนะ
มีเพราะนามรูปเปนปจจัย ผัสสะมีเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เวทนามีเพราะ
ผัสสะเปนปจจัย ตัณหามีเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานมีเพราะตัณหาเปนปจจัย
ภพมีเพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติมีเพราะภพเปนปจจัย ชรามรณะโสกปริเทวทุกข
โทมนัสและอุปายาสยอมมีพรอมเพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึน้ แหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ยอมมีไดดวยประการฉะนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปรีชา ความรูแจงชัด แสงสวางวา สมุทัยๆ
(เหตุเกิดขึ้นพรอมๆ ) ดังนี้ ไดเกิดขึ้นแลวแก พระวิปสสีโพธิสัตว ในธรรม
ทั้งหลายที่พระองคมิไดสดับมาแลวในกาลกอนเลย ฯ
[๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตว ไดทรงพระ
ดําริวา เมื่ออะไรไมมีเลาหนอ ชราและมรณะจึงไมมี เพราะอะไรดับ ชราและมรณะ
จึงดับ ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อชาติไมมี ชราและ
มรณะยอมไมมี เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสี
โพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร
ไมมีเลาหนอ ชาติจึงไมมี เพราะอะไรดับ ชาติจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อภพไมมีชาติยอมไมมี เพราะภพดับ ชาติจึงดับ ดังนี้ ไดมี
แลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร

ไมมีเลาหนอ ภพจึงไมมี เพราะอะไรดับ ภพจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่ออุปาทานไมมี ภพยอมไมมี เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ
ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบาย
อันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร
ไมมีเลาหนอ อุปาทานจึงไมมี เพราะอะไรดับ อุปาทานจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย
ครั้งนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อตัณหาไมมี อุปาทานยอมไมมี เพราะตัณหาดับ
อุปาทานจึงดับ ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัย
โดยอุบายอันแยบคาย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เมื่ออะไร
ไมมีเลาหนอ ตัณหาจึงไมมี เพราะอะไรดับ ตัณหาจึงดับ ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
การตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อเวทนาไมมี ตัณหายอมไมมี เพราะเวทนาดับ ตัณหา
จิตก็หลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมยึดมั่นแล ฯ
จบภาณวารที่สอง
--------------[๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ*เจาพระนามวาวิปสสี ไดทรงพระดําริวา ไฉนหนอเราพึงแสดงธรรม ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายลําดับนั้น พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ไดทรง
พระดําริวา ธรรมที่เราบรรลุแลวนี้ เปนธรรมลึกซึ้ง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ
ประณีต จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต สวนหมูสัตวนี้ มีอาลัย
เปนที่ยินดี ยินดีแลวในอาลัย เบิกบานแลวในอาลัย ก็อันหมูส ัตวผูมีอาลัยเปนที่*ยินดี ยินดีแลวในอาลัย เบิกบานแลวในอาลัย ยากที่จะเห็นไดซึ่งฐานะนี้ คือ ปจจัย
แหงสภาวธรรมอันเปนที่อาศัยกันเกิดขึ้น (ปฏิจจสมุบาท) ยากที่จะเห็นไดซึ่งฐานะ
แมนี้คือพระนิพพาน ซึ่งเปนที่ระงับแหงสังขารทั้งปวง เปนที่สลัดอุปธิทงั้ ปวง
เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา คลายความกําหนัด ดับทุกข ก็และเราพึงแสดงธรรม
แตสัตวเหลาอื่นไมพึงรูทั่วถึงธรรมของเรา นั้นพึงเปนความลําบากแกเรา นั้นพึง
เปนความเดือดรอนแกเรา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา คาถาทั้งหลายที่นาอัศจรรยยงิ่ นักซึ่งพระองค
มิไดเคยสดับมาแลวแตกอน ไดแจมแจงกะพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ*เจาพระนามวาวิปสสี ดังนี้
บัดนี้ ไมควรเลยที่จะประกาศธรรมที่เราไดบรรลุ
แลวโดยแสนยาก ธรรมนี้อันสัตวที่ถูกราคะและ
โทสะครอบงําแลว ไมตรัสรูไดโดยงาย สัตวที่ถูก

ราคะยอมไว ถูกกองแหงความมืดหุมหอไวแลว
จักเห็นไมไดซึ่งธรรมที่มีปรกติไปทวนกระแส
อันละเอียด ลึกซึ้ง เห็นไดยาก เปนอณู ฯ
[๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปสสี พิจารณาเห็นดังนี้ พระทัยก็นอมไปเพื่อความขวนขวายนอย
มิไดนอมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรม ฯ
[๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวมหาพรหมองคหนึ่งได
ทราบพระปริวิตกในพระทัยของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา
วิปสสีดวยใจ แลวจึงดําริวา ผูเจริญทั้งหลาย โลกจะฉิบหายเสียละหนอ ผูเ จริญ
ทั้งหลาย โลกจะพินาศเสียละหนอ เพราะวา พระทัยของพระผูมีพระภาคอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี ไดนอมไปเพื่อความขวนขวายนอยเสียแลว
มิไดนอมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรม ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวมหาพรหมนั้นหายไปในพรหมโลก
มาปรากฏเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา
วิปสสี เหมือนบุรุษที่มีกําลัง เหยียดออกซึ่งแขนที่คูเขาไว หรือคูเขาซึ่งแขนที่
ไดเหยียดออกไวฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวมหาพรหมกระทําผาอุตตราสงค
เฉวียงบาขางหนึ่ง คุกชาณุมณฑลเบื้องขวาลงบนแผนดินประนมมือไปทางที่พระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี ประทับอยูแลว ไดกราบทูล
กะพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสีวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระสุคต
จงทรงแสดงธรรม ในโลกนี้สัตวที่มีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู เพราะ
มิไดฟงธรรม สัตวเหลานั้นจึงเสื่อมเสียไป ผูท ี่รูทั่วถึงธรรมไดยังจักมี ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวมหาพรหมนั้นกราบทูลเชนนี้ พระผูมีพระ*ภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ไดตรัสกะทาวมหาพรหมนั้นวา
ดูกรพรหม แมเราก็ไดดําริแลวเชนนี้วา ไฉนหนอเราพึงแสดงธรรม ดูกรพรหม
แตเรานั้นไดคิดเห็นดังนี้วา ธรรมที่เราบรรลุแลวนี้ เปนธรรมลึกซึ้ง เห็นไดยาก
รูตามไดยาก สงบประณีต จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต
สวนหมูสัตวนี้ มีอาลัยเปนที่ยนิ ดี ยินดีแลวในอาลัย เบิกบานแลวในอาลัย
ก็อันหมูสัตวผูมีอาลัยเปนที่ยนิ ดี ยินดีแลวในอาลัย เบิกบานแลวในอาลัย ยาก
ที่จะเห็นไดซึ่งฐานะนี้ คือ ปจจัยแหงสภาวะธรรมอันเปนทีอ่ าศัยกันเกิดขึน้
(ปฏิจจสมุบาท) ยากที่จะเห็นไดซึ่งฐานะแมนี้คือ พระนิพพาน ซึ่งเปนที่ระงับ
แหงสังขารทั้งปวง เปนที่สลัดอุปธิทั้งปวง เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา คลายความ-

*กําหนัด ดับทุกข ก็และเราพึงแสดงธรรม แตสัตวเหลาอื่นไมพึงรูทั่วถึงธรรม
ของเรา นั้นพึงเปนความลําบากแกเรา นั้นพึงเปนความเดือดรอนแกเรา ดูกรพรหม
คาถาที่นาอัศจรรยยิ่งนัก ซึ่งเรามิไดสดับมาแลวแตกอนหรือไดแจมแจงแลวดังนี้
บัดนี้ ไมควรเลยที่จะประกาศธรรมที่เราไดบรรลุแลวโดยแสนยาก ฯลฯ
ดูกรพรหม เมื่อเราพิจารณาเห็นดังนี้ จิตก็นอมไปเพื่อความขวนขวายนอย
มิไดนอมไปเพื่อจะแสดงธรรม ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมครั้งที่สอง ทาวมหาพรหมนั้นก็ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสีดังนั้น... ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมครั้งที่สาม ทาวมหาพรหมนั้นก็ไดกราบทูลพระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสีวา ขาแตพระองคผูเจริญขอพระผู
มีพระภาคจงทรงแสดงธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรม
ในโลกนี้สัตวที่มีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู เพราะมิไดฟงธรรม
สัตวเหลานั้นจึงเสื่อมเสียไป ผูร ูทั่วถึงธรรมได ยังจักมีอยูดังนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปสสี ทรงทราบการทูลเชิญของพรหมแลวทรงอาศัยพระกรุณาใน
หมูสัตว จึงไดตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ ภิกษุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี เมื่อทรงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุก็ไดทรงเห็น
หมูสัตว บางพวกมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุนอ ย บางพวกมีกิเลสเพียงดังธุลีใน
จักษุมาก บางพวกมีอินทรียแกกลา บางพวกมีอินทรียออน บางพวกมีอาการดี
บางพวกมีอาการทราม บางพวกจะพึงใหรูแจงไดงาย บางพวกจะพึงใหรูแจง
ไดยาก บางพวกเปนภัพพสัตว บางพวกเปนอภัพพสัตว บางพวกมักเห็นปรโลก
และโทษโดยความเปนภัย ฯ
ในกออุบล หรือกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว ดอกอุบล ดอกบัวหลวง
หรือดอกบัวขาว เกิดแลวในน้ํา เจริญแลวในน้ํา น้ําเลี้ยงอุปถัมภไว บางเหลา
ยังจมอยูภายในน้ํา บางเหลาตั้งอยูเสมอน้ํา บางเหลาตั้งขึ้นพนน้ํา อันน้ํามิไดติดใบ
แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย หมูสัตวที่พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระ*นามวาวิปสสีทรงตรวจดูดวยพุทธจักษุ ทรงเห็นก็ฉันนั้นเหมือนกัน บางพวกมีกิเลส
เพียงดังธุลีในจักษุนอย บางพวกมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุมาก บางพวกมีอินทรีย
แกกลา บางพวกมีอินทรียออ น บางพวกมีอาการดี บางพวกมีอาการทราม
บางพวกจะพึงใหรูแจงไดงาย บางพวกจะพึงใหรูแจงไดยาก บางพวกเปนภัพพสัตว
บางพวกเปนอภัพพสัตว บางพวกมักเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวมหาพรหมทราบพระปริวิตกในพระทัย
ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ดวยใจ แลวจึง

ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ดวยคาถา
ทั้งหลายความวา
[๔๕] ผูที่ยนื อยูยอดภูเขาสิลาลวน พึงเห็นประชุมชน
ไดโดยรอบ ฉันใด ทานผูม ีเมธาดีมีจักษุโดยรอบ
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ขึ้นสูปราสาทอันสําเร็จแลวดวย
ธรรม เปนผูปราศจากความเศราโศก ทรงพิจารณา
เห็นประชุมชนผูเกลื่อนกลนไปดวยความเศราโศก
ถูกชาติและชราครอบงําแลว ขาแตพระองคผูกลา
ผูชนะสงครามแลว เปนนายพวก ปราศจากหนี้
ขอพระองคจงเสด็จลุกขึ้น เปดเผยโลก
ขอผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรม
ผูที่รูทั่วถึงธรรมได ยังจักมี ฯ
[๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ทาวมหาพรหมนั้นไดกราบทูลแลว ดังนี้
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี จึงไดตรัสกะทาว*มหาพรหมนั้นดวยพระคาถาวา
เราไดเปดเผยประตูอมตะไวสําหรับทานแลว ผูมีโสต
จงปลอยศรัทธามาเถิด ดูกรพรหม เรารูสึกลําบาก
จึงมิไดกลาวธรรมอันประณีตซึ่งเราใหคลองแคลวแลว
ในหมูมนุษย ดังนี้ ฯ
[๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวมหาพรหมคิดวาเราเปนผูมี
โอกาส อันพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ไดทรง
กระทําแลว เพื่อจะทรงแสดงธรรม จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี กระทําประทักษิณแลวหายไป ณ ที่นั้นเอง ฯ
[๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ทรงพระดําริวา เราควรแสดงธรรมแกใครกอน
เลาหนอ ใครจะรูทั่วถึงธรรมนี้ไดเร็วพลันทีเดียว ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
พระผูมีภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ไดทรงพระดําริวา พระ*ราชโอรสพระนามวาขัณฑะ และบุตรปุโรหิตชื่อวา ติสสะ นี้ ผูอาศัยอยูใน
พระนครพันธุมดีราชธานี เปนคนฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา มีกิเลสเพียง
ดังธุลีในจักษุเบาบางสิ้นกาลนาน ไฉนหนอ เราพึงแสดงธรรมแกพระราชโอรส
พระนามวาขัณฑะ และบุตรปุโรหิตชื่อวา ติสสะกอน คนทัง้ สองนั้นจักรูทวั่ ถึง
ธรรมนี้ไดรวดเร็วทีเดียว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา

พระนามวาวิปสสี ไดหายพระองคที่ควงโพธิพฤกษไปปรากฏพระองค ณ มฤค*ทายวันชื่อวาเขมะ ในพระนครพันธุมดีราชธานี เปรียบเหมือนบุรุษที่กําลังเหยียด
ออกซึ่งแขนทีค่ ูเขาไว หรือคูเขาซึ่งแขนที่ไดเหยียดออกไว ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปสสี ตรัสเรียกคนเฝาสวนมฤคทายวันมาวา มานี่ นายมฤคทายบาล
เธอจงเขาไปยังพระนครพันธุมดีราชธานี แลวบอกกะพระราชโอรสพระนามวา
ขัณฑะ และบุตรปุโรหิตชื่อติสสะ ดังนี้วา พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปสสี ไดเสด็จถึงพระนครพันธุมดีราชธานีแลว กําลังประทับอยูที่
มฤคทายวันชือ่ วาเขมะ พระองคทรงพระประสงคจะพบทานทั้งสอง ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายมฤคทายบาลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค*อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสีแลว เขาไปยังพระนครพันธุมดี แลว
แจงขาวกะพระราชโอรสพระนามวา ขัณฑะ และบุตรปุโรหิตชื่อวา ติสสะ วา
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี เสด็จถึงพระนคร
พันธุมดีราชธานีแลว กําลังประทับอยูที่มฤคทายวันชื่อวา เขมะ พระองคทรง
พระประสงคที่จะพบทานทั้งสอง ฯ
ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระราชโอรสพระนามวาขัณฑะ และบุตร
ปุโรหิตชื่อวาติสสะ สั่งใหบุรุษเทียมยานที่ดีๆ แลวขึ้นสูยานทีด่ ีๆ ออกจาก
พระนครพันธุมดีราชธานี พรอมกับยานดีๆ ทั้งหลาย ขับตรงไปยังมฤคทายวัน
ชื่อวาเขมะ ไปดวยยานตลอดภูมิประเทศเทาที่ยานจะไปไดแลว ลงจากยานเดินตรง
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี ถึงที่ประ
ทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสีแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา
วิปสสี ไดตรัสอนุปุพพิกถาแกทานทั้งสองนั้น คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา
สัคคกถา โทษของกามที่ต่ําชา เศราหมอง และอานิสงสในการออกบวช เมื่อ
พระผูมีพระภาคไดทรงทราบวาทานทั้งสองนั้นมีจิตคลอง มีจิตออน มีจิตปราศ
จากนิวรณ มีจิตสูง มีจิตผองใส จึงไดทรงประกาศธรรมเทศนาที่พระพุทธเจา
ทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตา
เห็นธรรมอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิดขึ้นแลวแกพระราชโอรส
พระนามวาขัณฑะ และบุตรปุโรหิตชื่อวาติสสะ วา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น
เปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเปนธรรมดา ณ ที่นั่งนั้นแล เหมือนผาที่
สะอาด ปราศจากมลทินควรรับน้ํายอมดวยดีฉะนั้น ทานทั้งสองนั้น เห็นธรรม
ถึงธรรม รูแจงธรรม หยั่งทราบธรรม ขามความสงสัย ปราศจากความ
เคลือบแคลง ถึงความแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอ นื่ ในสัตถุศาสนา ได

กราบทูลพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี วา ขาแต
พระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิต
ของพระองคก็แจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของทีค่ ว่ํา เปดของทีป่ ด
บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในทีม่ ืดดวยคิดวาผูม ีจักษุจักเห็นรูปดังนี้
ฉันใด พระผูมพี ระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกัน
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเหลานี้ขอถึงพระผูมีพระภาคและพระธรรมวาเปน
ที่พึ่ง ขอพวกขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบท ในสํานักของพระผูม-ี
*พระภาค ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชโอรสพระนามวา ขัณฑะ และบุตรปุโรหิต
ชื่อวาติสสะ ไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระ
นามวา วิปสสี ไดทรงยังทานทั้งสองนั้นใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจ
หาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา แลวประกาศโทษของสังขารอันต่ําชาเศราหมองและ
อานิสงสในการออกบวช จิตของทานทั้งสองนั้นผูอันพระผูม ีพระภาคอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี ทรงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ
ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถา ไมนานนัก ก็หลุดพนจากอาสวะ เพราะไมยดึ มั่น ฯ
[๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมูมหาชนชาวพระนครพันธุมดีราชธานี ประมาณ
๘๔,๐๐๐ คน ไดสดับขาววา พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา
วิปสสี เสด็จถึงพระนครพันธุมดีราชธานีโดยลําดับแลว ประทับอยู ณ มฤคทายวัน
ชื่อ เขมะ ขาววาพระราชโอรสพระนามวา ขัณฑะ และบุตรปุโรหิตชื่อ ติสสะ
ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต ณ สํานักของพระ
ผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม วิปสสี แลว ดังนี้ คนเหลานั้นครั้น
ไดฟงแลวตางคิดเห็นกันวา ก็พระราชโอรสพระนามวา ขัณฑะและบุตรปุโรหิตชื่อ
วา ติสสะ ปลงผมและหนวดนุง หมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิตในพระ
ธรรมวินัยใด พระธรรมวินัยนั้น คงไมต่ําทรามแนนอน บรรพชานั้นคงไมต่ํา
ทราม แตพระราชโอรสพระนามวา ขัณฑะ และบุตรปุโรหิตชื่อวา ติสสะ ยังปลง
ผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิตได ไฉนพวกเราจึงจัก
ออกบวชเปนบรรพชิตบางไมไดเลา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล หมูมหาชนประมาณ ๘๔,๐๐๐ คนไดชวน
กันออกจากพระนครพันธุมดีราชธานีเขาไปทางเขมมฤคทายวัน ที่พระผูมพี ระภาค
ประทับอยู ครั้นเขาไปเฝาแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวา วิปสสี แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี ไดตรัสอนุปุพพิกถาแกชนเหลานั้น คือทรงประ

กาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษของกามทีต่ ่ําชาเศราหมอง และอานิสงสใน
การออกบวช เมื่อพระผูมีพระภาคไดทรงทราบวา ชนเหลานั้น มีจิตคลอง มีจิต
ออน มีจิตปราศจากนิวรณ มีจิตสูง มีจิตผองใส จึงไดทรงประกาศพระธรรม
เทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย
นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิดขึ้นแลว
แกหมูมหาชน ๘๔,๐๐๐ คน นั้นวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึน้ เปนธรรมดา สิ่ง
นั้นทั้งมวลมีความดับไปเปนธรรมดา ณ ที่นั่งนั้นแล เหมือนผาที่สะอาดปราศจาก
มลทินควรรับน้ํายอมดวยดีฉะนั้น ชนเหลานัน้ เห็นธรรม ถึงธรรม รูแจงธรรม
หยั่งทราบธรรม ขามความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความแกลวกลา
ไมตองเชื่อผูอ นื่ ในสัตถุศาสนา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ
เจาพระนามวา วิปสสี วา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
นักขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงาย
ของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวย
คิดวา ผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ฉันใด พระผูมพี ระภาคทรงประกาศพระธรรมโดย
อเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเหลานี้ขอถึง
พระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆ วาเปนที่พึ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ
พวกขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมูมหาชน ๘๔,๐๐๐ คนเหลานั้น ไดบรรพชา ได
อุปสมบทในสํานักของพระผูม ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี
แลว พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี ไดทรงยัง
ภิกษุเหลานั้นใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริง ดวยธรรมี
กถาแลว ทรงประกาศโทษของสังขารที่ต่ําชาเศราหมอง และอานิสงสในพระ
นิพพาน จิตของภิกษุเหลานั้น ผูอันพระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวา วิปสสี ทรงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่น
เริงดวยธรรมีกถา ไมนานนัก ก็หลุดพนจากอาสวะ เพราะไมยึดมั่น ฯ
[๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรพชิต ๘๔,๐๐๐ รูปเหลานั้น ไดสดับขาว
วา พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี เสด็จถึงพระ
นครพันธุมดีราชธานีโดยลําดับ ประทับอยู ณ มฤคทายวันชื่อวา เขมะ และมี
ขาววา กําลังทรงแสดงธรรมอยู ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล บรรพชิต ๘๔,๐๐๐
รูปเหลานั้น ไดพากันไปทางพระนครพันธุมดีราชธานีทางมฤคทายวันชื่อวา เขมะ
ที่พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี ประทับอยู ครั้น
ถึงแลว ไดถวายบังคมพระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี
แลวพากันนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา

พระนามวา วิปสสี ไดตรัสอนุปุพพิกถาแกบรรพชิตเหลานั้น คือ ทรงประกาศ
ทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษของกามที่ต่ําชาเศราหมอง และอานิสงส
ในการออกบวช เมื่อทรงทราบวา บรรพชิตเหลานั้นมีจิตคลอง มีจิตออน
มีจิตปราศจากนิวรณ มีจิตสูง มีจิตผองใส จึงไดทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่
พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ
มรรค ดวงตาเห็นธรรมที่ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิดขึ้นแลวแกบรรพชิต
๘๔,๐๐๐ รูปนั้นวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึน้ เปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวล
มีความดับไปเปนธรรมดา ณ ที่นั่งนั้นแล เหมือนผาที่สะอาดปราศจากมลทินควร
รับน้ํายอมดวยดี ฉะนั้น บรรพชิตเหลานั้นเห็นธรรม ถึงธรรม รูแจงธรรม หยั่ง
ทราบธรรม ขามความสงสัย ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความแกลวกลา
ไมตองเชื่อผูอ นื่ ในสัตถุสาสนา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ
เจาพระนามวา วิปสสีวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงาย
ของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยคิดวา
ผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนก
ปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเหลานี้ ขอถึงพระ
ผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนที่พึ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขา
พระองคพึงไดบรรพชาพึงไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมพี ระภาค ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรพชิต ๘๔,๐๐๐ รูปเหลานั้นไดบรรพชาได
อุปสมบทในสํานักของพระผูม ีพระภาค พระนามวาวิปสสีแลว พระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ไดทรงยังภิกษุเหลานั้นใหเห็นแจง
ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถา ทรงประกาศโทษของสังขาร
ที่ต่ําชาเศราหมอง และอานิสงสในพระนิพพาน จิตของภิกษุเหลานั้น ผูอันพระ
ผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ทรงใหเห็นแจง ให
สมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริง ดวยธรรมีกถา ไมนานนักก็หลุดพนจากอาสวะ
เพราะไมยึดมัน่ ฯ
[๕๑] ก็สมัยนั้น ในพระนครพันธุมดีราชธานี มีภิกษุสงฆอาศัยอยู
มากประมาณหกลานแปดแสนรูป ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแลพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ผูเสด็จเรนอยูในที่ลับ เกิดความ
รําพึงในพระทัยวา บัดนี้ ในพระนครพันธุมดีราชธานี มีภิกษุสงฆอาศัยอยูเปน
จํานวนมาก ประมาณหกลานแปดแสนรูป ถากระไร เราพึงอนุญาตภิกษุทั้งหลาย
วา ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชนแกชนเปนอันมากเพื่อ
ความสุขแกชนเปนอันมาก เพือ่ อนุเคราะหสัตวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกือ้ กูล

เพื่อความสุข แกเทพดาและมนุษยทั้งหลาย แตอยาไดไปทางเดียวกันสองรูป เธอ
ทั้งหลายจงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด จงประกาศ
พรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ในโลกนี้
สัตวพวกนี้ที่มีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู เพราะไมไดฟงธรรม สัตว
พวกนั้นจึงเสื่อมเสียไป ผูที่รูทวั่ ถึงธรรมไดยังจักมี แตวาโดยหกปๆ ลวงไป
พวกเธอพึงกลับมายังพระนครพันธุมดีราชธานี เพื่อแสดงพระปาติโมกข ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ทาวมหาพรหมองคหนึ่ง ไดทราบความ
รําพึงในพระทัยของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ดวย
ใจแลว จึงไดหายตัวที่พรหมโลก ไปปรากฏอยูเฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระ
ภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี เปรียบเหมือนบุรุษที่มีกําลัง เหยียด
ออกซึ่งแขนทีค่ ูเขาไว หรือคูเขาซึ่งแขนที่เหยียดออกไว ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทันใดนัน้ ทาวมหาพรหมนั้นกระทําผาอุตตราสงค
เฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปสสีประทับอยู ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปสสีวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนี้เปนอยางนัน้ ขาแตพระสุคต
ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ในพระนครพันธุมดีราชธานีมี
ภิกษุสงฆอาศัยอยูเ ปนจํานวนมาก ประมาณหกลานแปดแสนรูป ขาแตพระองคผู
เจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงอนุญาตภิกษุทั้งหลายเถิดวา ภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอจงเทีย่ วจาริกไป เพื่อประโยชนแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอัน
มาก เพื่ออนุเคราะหสัตวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก
เทพดาและมนุษยทั้งหลาย แตอยาไดไปทางเดียวกันสองรูป ภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลาย จงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด จง
ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ใน
โลกนี้ สัตวพวกที่มีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู เพราะไมไดฟงธรรม
สัตวพวกนั้นจึงเสื่อมเสียไป ผูท ี่รูทั่วถึงธรรมไดยังจักมี ขาแตพระองคผูเจริญ
แมขาพระองคก็จักกระทําโดยที่จะใหภิกษุทั้งหลายกลับมายังพระนครพันธุมดีราช*ธานี เพื่อแสดงพระปาติโมกขโดยหกปๆ ลวงไป ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาวมหาพรหมนั้นไดกราบทูลดังนี้แลวถวายบังคมพระ
ผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี กระทําประทักษิณแลว หาย
ไป ณ ที่นั้นเอง ฯ
[๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปสสี ในเวลาเย็น เสด็จออกจากทีเ่ รนแลวตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
มาวา ภิกษุทั้งหลาย วันนี้เราไปเรนอยูในที่ลบั เกิดความรําพึงในใจวา ใน

พระนครพันธุมดีราชธานี มีภิกษุสงฆอาศัยอยูเปนจํานวนมากประมาณหกลาน
แปดแสนรูป ถากระไรเราพึงอนุญาตภิกษุทั้งหลายวา ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจง
เที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชนแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก
เพื่ออนุเคราะหสัตวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกือ้ กูล เพื่อความสุขแกเทพดาและ
มนุษยทั้งหลาย แตอยาไดไปทางเดียวกันสองรูป เธอทั้งหลายจงแสดงธรรมงาม
ในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้ง
อรรถ พรอมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ในโลกนี้ สัตวพวกที่มีกิเลส
เพียงดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู เพราะไมไดฟงธรรม สัตวพวกนั้นจึงเสื่อมเสีย
ไป ผูที่รูทั่วถึงธรรมไดยังจักมี แตวา โดยหกปๆ ลวงไปพวกเธอพึงกลับมายัง
พระนครพันธุมดีราชธานี เพือ่ แสดงปาติโมกข ภิกษุทั้งหลาย ทันใดนั้นแล ทาว
มหาพรหมองคหนึ่ง ไดทราบความรําพึงในใจของเราดวยใจ แลวจึงไดหายตัวที่
พรหมโลก มาปรากฏเฉพาะหนาเรา เปรียบเหมือนบุรุษที่มีกําลังเหยียดออกซึ่ง
แขนที่คูเขาไว หรือคูเขาซึ่งแขนที่เหยียดออกไว ฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย ที่นั้น ทาว
มหาพรหมนั้น กระทําผาอุตตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่งประนมอัญชลีมาทางเราแลว
พูดกะเราวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคต ขอนี้เปนอยาง
นั้น บัดนี้ในพระนครพันธุมดีราชธานี มีภิกษุสงฆอาศัยอยูเปนจํานวนมากประมาณ
หกลานแปดแสนรูป ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงอนุญาตภิกษุ
ทั้งหลายเถิดวา ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเทีย่ วจาริกไปเพื่อประโยชนแกชนเปน
อันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหสัตวโลก เพื่อประโยชน
เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทพดาและมนุษยทั้งหลาย แตอยาไดไปทางเดียวกัน
สองรูป ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิง ในโลกนี้สัตวพวกที่มีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู เพราะ
ไมไดฟงธรรม สัตวพวกนั้นจึงเสื่อมเสียไป ผูท ี่รูทั่วถึงธรรมไดยังจักมี ขาแต
พระองคผูเจริญแมขาพระองคก็จักกระทําโดยที่จะใหภิกษุทงั้ หลายกลับมายังพระนคร
พันธุมดีราชธานี เพื่อแสดงพระปาติโมกขโดยหกปๆ ลวงไป ภิกษุทั้งหลาย ทาว
มหาพรหมนั้นพูดกะเรา ดังนีแ้ ลวไหวเรา กระทําประทักษิณ แลวหายไปในที่นั้นเอง ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน
แกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหสัตวโลก เพื่อ
ประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทพดาและมนุษยทั้งหลาย แตอยาไดไป
ทางเดียวกันสองรูป ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงแสดงธรรมงามในเบื้องตน
งามในทามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้ง
พยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ในโลกนี้ สัตวพวกที่มีกิเลสเพียงดังธุลีใน

จักษุเบาบางยังมีอยู เพราะไมไดฟงธรรมสัตวพวกนั้นจึงเสื่อมเสียไป ผูที่รูทวั่ ถึง
ธรรมไดยังจักมี แมเราก็จักกระทํา โดยที่ใหพระนครพันธุมดีเปนสถานที่อนั เธอ
ทั้งหลายพึงกลับมาแสดงพระปาติโมกขโดยหกปๆ ลวงไป ดังนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ภิกษุทั้งหลายไดเที่ยวจาริกไปในชนบท
โดยวันเดียวเทานั้นโดยมาก ฯ
[๕๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ในชมพูทวีปมีอาวาสอยู ๘๔,๐๐๐ อาวาส
เมื่อลวงไปไดพรรษาหนึ่งแลว เทพดาทั้งหลายไดรองประกาศวา ขาแตทานผูนิรทุกข
ทั้งหลาย ลวงไปพรรษาหนึ่งแลว บัดนี้ ยังเหลือหาพรรษา โดยอีกหาพรรษา
ลวงไป ทานทั้งหลายพึงเขาไปยังพระนครพันธุมดีราชธานี เพื่อสวดพระปาติโมกข
เมื่อลวงไปไดสองพรรษาแลว เทพดาทั้งหลายไดรองประกาศวา ขาแตทานผู
นิรทุกขทั้งหลาย ลวงไปสองพรรษาแลว บัดนี้ ยังเหลือสี่พรรษา โดยอีก
สี่พรรษาลวงไป ทานทั้งหลายพึงเขาไปยังพระนครพันธุมดีราชธานีเพื่อสวดพระ
ปาติโมกข เมื่อลวงไปไดสามพรรษาแลว เทพดาทั้งหลายไดรองประกาศวา ขา
แตทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ลวงไปสามพรรษาแลว บัดนี้ ยังเหลือสามพรรษา โดย
อีกสามพรรษาลวงไป ทานทั้งหลายพึงเขาไปยังพระนครพันธุมดีราชธานี เพื่อสวด
พระปาติโมกข เมื่อลวงไปไดสพี่ รรษาแลว เทพดาทั้งหลายไดรองประกาศวา ขา
แตทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ลวงไปสี่พรรษาแลว บัดนี้ ยังเหลือสองพรรษา โดย
อีกสองพรรษาลวงไป ทานทั้งหลายพึงเขาไปยังพระนครพันธุมดีราชธานี เพื่อ
สวดพระปาติโมกข เมื่อลวงไปไดหาพรรษาแลว เทพดาทั้งหลายไดรองประกาศวา
ขาแตทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ลวงไปหาพรรษาแลว บัดนี้ ยังเหลือพรรษาเดียว
โดยอีกพรรษาเดียวลวงไป ทานทั้งหลายพึงเขาไปยังพระนครพันธุมดีราชธานี เพื่อ
สวดพระปาติโมกข เมื่อลวงไปไดหกพรรษาแลว เทพดาทั้งหลายไดรองประกาศวา
ลวงไปหกพรรษาแลว บัดนี้ถึงเวลาละ ทานทั้งหลายพึงเขาไปยังพระนครพันธุมดี
ราชธานี เพื่อสวดพระปาติโมกข ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้น บางพวกไปดวยอิทธา*นุภาพของตน บางพวกไปดวยอิทธานุภาพของเทวดา เขาไปยังพระนครพันธุมดี
ราชธานี โดยวันเดียวนั้น เพื่อสวดพระปาติโมกข ฯ
[๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา ณ ที่นนั้ พระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ทรงสวดพระปาติโมกขในที่ประชุม
พระภิกษุสงฆดังนี้
ขันติคือความทนทานเปนตบะอยางยิ่ง
พระพุทธเจาทั้งหลายตรัสวา พระนิพพานเปนธรรมอยางยิ่ง
ผูทํารายผูอนื่

ผูเบียดเบียนผูอื่น ไมชื่อวาเปนบรรพชิต ไมชื่อวาเปนสมณะเลย
การไมทําบาปทั้งสิ้น การยังกุศลใหถึงพรอม
การทําจิตของตนใหผองใส นี้เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย การไมกลาวราย ๑ การไมทําราย ๑ ความสํารวม
ในพระปาติโมกข ๑ ความเปนผูรูประมาณในภัตตาหาร ๑
ที่นอนที่นั่งอันสงัด ๑ การประกอบความเพียรในอธิจิต ๑
หกอยางนี้ เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย ฯ
[๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยหนึ่ง เราอยูที่ควงไมพญาสาลพฤกษ ใน
ปาสุภวัน ใกลอุกกัฏฐนคร ภิกษุทั้งหลายเมื่อเรานั้นไปเรนอยูในที่ลับ เกิดความ
รําพึงในใจวา ชั้นสุทธาวาสซึ่งเรามิไดเคยอยูเ ลย โดยเวลาอันยืดยาวนานนี้
นอกจากเทวดาเหลาสุทธาวาสแลว ไมใชโอกาสที่ใครๆ จะไดโดยงาย ถา
กระไรเราพึงเขาไปหาเทวดาเหลาสุทธาวาสจนถึงที่อยู ภิกษุทั้งหลายทันใดนั้น เรา
ไดหายไปที่ควงไมพญาสาลพฤกษ ในปาสุภวันใกลอุกกัฏฐนคร ไปปรากฏใน
พวกเทพดาเหลาอวิหา เปรียบเหมือนบุรุษที่มีกําลัง เหยียดออกซึ่งแขนที่คเู ขาไว
หรือคูเขาซึ่งแขนที่เหยียดออกไว ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั้นแล เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก
ไดเขามาหาเรา ครั้นเขามาหา ไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
เทพดาเหลานัน้ ยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข นับแตนี้
ไป ๙๑ กัป พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี เสด็จ
อุบัติในโลก ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวาวิปสสี เปนกษัตริยโดยพระชาติ เสด็จอุบัติในขัตติยสกุล เปนโกณ*ฑัญญะโดยพระโคตร มีพระชนมายุประมาณแปดหมื่นป พระองคไดตรัสรูที่ควงไม
แคฝอยมีพระขันฑเถระ และพระติสสเถระ เปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคูอัน
เจริญ ขาแตพระองคผูนิรทุกข การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ไดมีแลวสามครั้ง ครั้งหนึ่งมีพระ
สาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุหกลานแปดแสนรูป อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวก
ประชุมกันเปนจํานวนแสนรูป อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนแปด*หมื่นรูป พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี
ที่ไดประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ ลวนแตเปนพระขีณาสพทั้งสิน้ ขาแตพระองคผู
นิรทุกข ภิกษุผูอุปฏฐากชื่ออโสกะ ไดเปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี พระราชาพระนามวาพันธุมา เปนพระชนก
พระเทวีพระนามวา พันธุมดีเปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระองค พระนครชื่อวา
พันธุมดี เปนราชธานีของพระเจาพันธุมา ขาแตพระองคผูนิรทุกข การออก

มหาภิเนษกรมณ การบรรพชา การตั้งความเพียร การตรัสรูการประกาศ
พระธรรมจักร ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี
เปนอยางนี้ๆ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวกขาพระองคนั้น ประพฤติพรหมจรรย
ในพระผูมีพระภาค พระนามวาวิปสสี คลายกามฉันทในกามทั้งหลายแลวจึงได
บังเกิดในที่นี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอัน
มาก ไดเขามาหาเราครั้นเขามาหา ไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้น เทพดาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกขนับ
แตนี้ไป ๓๑ กัป พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี เสด็จ
อุบัติในโลก พระองคเปนกษัตริยโดยพระชาติ เสด็จอุบัติในขัตติยสกุล เปน
โกณฑัญญะโดยโคตร มีพระชนมายุประมาณเจ็ดหมื่นป พระองคไดตรัสรูที่ควงไม
กุมบก มีพระอภิภูเถระและพระสัมภวเถระ เปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคูอันเจริญ
การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระ
นามวาสิขี ไดมีแลวสามครั้ง ครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุ
แสนรูป อีกครั้งหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกัน เปนจํานวนภิกษุแปดหมื่นรูป
อีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุเจ็ดหมื่นรูป ขาแตพระองคผู
นิรทุกข พระสาวกของพระผูม ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี ที่
ไดประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ ลวนแตเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ขาแตพระองคผูนิรทุกข
ภิกษุผูอุปฏฐาก ชื่อเขมังกระ ไดเปนอัครอุปฏ ฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาพระนามวาสิขี พระราชาพระนามวาอรุณะ เปนพระชนก พระเทวีพระ*นามวาปภาวดี เปนพระชนนี บังเกิดเกลาของพระองค พระนครชื่อวาอรุณวดี เปน
ราชธานีของพระเจาอรุณ ขาแตพระองคผูนิรทุกข การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ
การบรรพชา การตั้งความเพียร การตรัสรู การประกาศพระธรรมจักร ของพระ
ผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี เปนอยางนี้ๆ พวกขา
พระองคนั้น ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระ
นามวาสิขี คลายกามฉันทะในกามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในที่นี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก
ไดเขาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
เทวดาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกขในกัปที่
๓๑ นั้นเอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู ได
เสด็จอุบัติในโลก พระองคเปนกษัตริยโดยพระชาติ เสด็จอุบัติในขัตติยสกุล
เปนโกณฑัญญะโดยพระโคตร มีพระชนมายุประมาณหกหมื่นป พระองคไดตรัสรู
ที่ควงไมสาลพฤกษ มีพระโสนเถระและพระอุตตรเถระเปนคูพระอัครสาวกซึ่งเปน

คูอันเจริญ ขาแตพระองคผูนิรทุกข การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูม ี*พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู ไดมีแลวสามครั้ง ครั้งหนึ่ง
มีสาวกประชุมกันเปนจํานวนแปดหมื่นรูป อีกครั้งหนึ่งมีสาวกประชุมกันเปน
จํานวนภิกษุเจ็ดหมื่นรูป อีกครั้งหนึ่งมีสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุหกหมื่นรูป
สาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาเวสสภู ที่ไดประชุม
กันทั้งสามครั้งนี้ ลวนแตเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อวาอุปสันตะ
ไดเปนอัครอุปฏ ฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาเวสสภู
พระราชาพระนามวา สุปปตีตะ เปนพระชนก พระเทวีพระนามวาสวดี เปน
พระชนนีบังเกิดเกลาของพระองค พระนครชื่อวาอโนมะ เปนราชธานีของพระเจา
สุปปตีตะ ขาแตพระองคผูนิรทุกข การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ การบรรพชา
การตั้งความเพียร การตรัสรู การประกาศพระธรรมจักร ของพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู เปนอยางนี้ๆ ขาแตพระองคผู
นิรทุกข พวกขาพระองคนั้นประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวา
เวสสภู คลายกามฉันทในกามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในทีน่ ี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก
ไดเขามาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยนื อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นเทพดาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ใน
ภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กกุสันธะ ได
เสด็จอุบัติในโลก พระองคเปนพราหมณโดยพระชาติ เสด็จอุบัติในพราหมณสกุล
เปนกัสสปะโดยพระโคตร มีพระชนมายุประมาณสี่หมื่นป พระองคไดตรัสรูที่
ควงไมซีก มีพระวิธูรเถระและพระสัญชีวเถระ เปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคู
อันเจริญ ขาแตพระองคผูนิรทุกข การประชุมกันแหงสาวกของพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กกุสันธะ ไดมีแลวครัง้ เดียว เปนจํานวน
ภิกษุสี่หมื่นรูป ขาแตพระองคผูนิรทุกข สาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจาพระนามวากกุสนั ธะ ที่ไดประชุมกันครั้งเดียวนี้ ลวนแตเปน
พระขีณาสพทั้งสิ้น ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อวา วุฑฒิชะ ไดเปนอัครอุปฏฐากของ
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากกุสนั ธะ พราหมณชื่อ
อัคคิทัตตะ เปนพระชนก พราหมณีชื่อวา วิสาขา เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของ
พระองค ขาแตพระองคผูนิรทุกข ก็เวลานั้น พระเจาเขมะ เปนพระเจาแผนดิน
พระนครชื่อวา เมมวดี เปนราชธานี ของพระเจาเขมะ การเสด็จออก
มหาภิเนษกรมณ การบรรพชา การตั้งความเพียร การตรัสรู การประกาศ
พระธรรมจักร ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากกุสันธะ
เปนอยางนี้ๆ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวกขาพระองคนั้นประพฤติพรหมจรรย

ในพระผูมีพระภาคพระนามวากกุสันธะ คลายกามฉันทในกามทั้งหลายแลว จึงได
บังเกิดในที่นี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก
ไดเขามาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยนื อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นเทวดาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ใน
ภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา โกนาคมนะ
ไดเสด็จอุบัติในโลก พระองคเปนพราหมณโดยพระชาติ เสด็จอุบัติในพราหมสกุล
เปนกัสสปะโดยพระโคตร มีพระชนมายุประมาณสามหมื่นป พระองคไดตรัสรูที่
ควงไมมะเดื่อ มีพระภิยโยสเถระ และพระอุตตรเถระ เปนคูพระอัครสาวก ซึ่ง
เปนคูอันเจริญ ขาแตพระองคผูนิรทุกข การประชุมกันแหงสาวกของพระผูม ี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา โกนาคมนะ ไดมีแลวครั้งเดียว เปน
จํานวนภิกษุสามหมื่นรูป พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวา โกนาคมนะ ที่ไดประชุมกันครั้งเดียวนี้ ลวนแตเปนพระขีณาสพ
ทั้งสิ้น ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อโสตถิชะ เปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ ขาแตพระองคผูนิรทุกข
พราหมณชื่อวา ยัญญทัตตะ เปนพระชนก พราหมณีชื่อวา อุตตรา เปนพระชนนี
บังเกิดเกลาของพระองค ก็ครั้งนั้น พระเจาโสภะเปนพระเจาแผนดิน พระนคร
ชื่อวาโสภวดี เปนราชธานีของพระเจาโสภะ ขาแตพระองคผูนิรทุกข การเสด็จ
ออกมหาภิเนษกรมณ การบรรพชา การตั้งความเพียร การตรัสรู การประกาศ
พระธรรมจักร ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา
โกนาคมนะ เปนอยางนี้ๆ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวกขาพระองคนั้น
ประพฤติพรหมจรรย ในพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา
โกนาคมนะ คลายกามฉันทในกามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในที่นี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก
ไดเขามาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยนื อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นเทวดาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ใน
ภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กัสสปะ ได
เสด็จอุบัติในโลก พระองคเปนพราหมณโดยพระชาติ เสด็จอุบัติในพราหมณสกุล
เปนกัสสปะโดยพระโคตร มีพระชนมายุประมาณสองหมื่นป พระองคไดตรัสรู
ที่ควงไมไทร มีพระติสสเถระและพระภารทวาชเถระ เปนคูพระอัครสาวก ซึ่ง
เปนคูอันเจริญ ขาแตพระองคผูนิรทุกข การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กัสสปะ ไดมีแลวครั้งเดียว เปน
จํานวนภิกษุสองหมื่นรูป ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระสาวกของพระผูมีพระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา กัสสปะ ที่ไดประชุมกันครั้งเดียวนี้
ลวนแตเปนพระขีณาสพทั้งสิน้ ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อวา สัพพมิตะ ไดเปน
อัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ
พราหมณชื่อ พรหมทัตต เปนพระชนก พราหมณีชื่อ ธนวดี เปนพระชนนี
บังเกิดเกลาของพระองค ขาแตพระองคผูนิรทุกข ก็ครั้งนั้นพระเจากิงกี เปน
พระเจาแผนดิน พระนครพาราณสี เปนราชธานีของพระเจากิงกี ขาแตพระองค
ผูนิรทุกข การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ การบรรพชา การตั้งความเพียร การ
ตรัสรู การประกาศพระธรรมจักร ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวากัสสปะ เปนอยางนี้ๆ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวกขาพระองคนั้น
ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวา กัสสปะ คลายกามฉันทใน
กามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในที่นี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก
ไดเขามาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยนื อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นเทวดาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ใน
ภัททกัปนี้เอง บัดนี้ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไดเสด็จอุบตั ิ
ในโลก พระองคเปนกษัตริยโดยพระชาติ เสด็จอุบัติในขัตติยสกุล เปนโคตมโดย
พระโคตร ประมาณพระชนมายุของพระผูมีพระภาคนอยนิดเดียว เร็วพลัน ผูที่มี
ชีวิตอยูนานก็เปนอยูไดเพียงรอยป บางทีก็มีชวี ิตอยูนอยกวาบาง มากกวาบาง
พระผูมีพระภาคตรัสรู ที่ควงไมโพธิ์ มีพระสารีบุตรเถระ และพระโมคคัลลาน
เถระ เปนคูพระอัครสาวกซึ่งเปนคูอันเจริญของพระผูมีพระภาค ขาแตพระองค
ผูนิรทุกข การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาค ไดมีแลวครั้งเดียว
เปนจํานวนภิกษุหนึ่งพันสองรอยหาสิบรูป ขาแตพระองคผูนิรทุกข สาวกของ
พระผูมีพระภาคที่ไดประชุมกันครั้งเดียวนี้ ลวนแตเปนพระขีณาสพทั้งสิน้ ภิกษุ
ผูอุปฏฐากชื่ออานันทะ ไดเปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผู
นิรทุกข พระราชาพระนามวา สุทโธทนะ เปนพระชนก พระเทวีพระนามวา
มายา เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาค พระนครชื่อกบิลพัสดุ เปน
ราชธานี ขาแตพระองคผูนิรทุกข การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ การบรรพชา
การตั้งความเพียร การตรัสรู การประกาศพระธรรมจักร ของพระผูมีพระภาค
เปนอยางนี้ๆ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวกขาพระองคนั้นประพฤติพรหมจรรย
ในพระผูมีพระภาค คลายกามฉันทในกามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในที่นี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล เราพรอมดวยเทพดาเหลาอวิหาไดเขาไปหา
เทพดาเหลาอตัปปา ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล เราพรอมดวยเทพดาเหลาอวิหา
และเหลาอตัปปา ไดเขาไปหาเทพดาเหลาสุทสั สา ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล

เราพรอมดวยเทพดาเหลาอวิหา เหลาอตัปปา และเหลาสุทสั สา ไดเขาไปหา
เทพดาเหลาสุทัสสี ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล เราพรอมดวย เทพดาเหลาอวิหา
เหลาอตัปปา เหลาสุทัสสา และเหลาสุทัสสี ไดเขาไปหาเทพดาเหลา
อกนิฏฐาแลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก
ไดเขามาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยนื อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นเทพดาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข
นับถอยหลังแตนี้ไปได ๙๑ กัป พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระ*นามวา วิปสสี เสด็จอุบัติในโลก พระองคเปนกษัตริยโดยพระชาติ เสด็จ
อุบัติในขัตติยสกุล เปนโกณฑัญญะโดยพระโคตร มีพระชนมายุประมาณ
แปดหมื่นป พระองคไดตรัสรูที่ควงไมแคฝอย มีพระขัณฑเถระและพระติสสเถระ
เปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคูอันเจริญ ขาแตพระองคผูนิรทุกข การประชุมกัน
แหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี ได
มีแลวสามครั้ง ครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุหกลานแปดแสนรูป
อีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแสนรูป อีกครั้งหนึ่งมีพระสาวก
ประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแปดหมื่นรูป พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี ที่ไดประชุมกันทั้งหมดครั้งนี้ ลวนแตเปน
พระขีณาสพทั้งสิ้น ขาแตพระองคผูนิรทุกข ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อ อโสกะ ไดเปน
อัครอุปฏฐาก ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี
พระราชาพระนามวา พันธุมา เปนพระชนก พระเทวีพระนามวา พันธุมดี เปน
พระชนนีบังเกิดเกลาของพระองค พระนครชื่อพันธุมดี เปนราชธานีของพระเจา
พันธุมา ขาแตพระองคผูนิรทุกข การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ การบรรพชา
การตั้งความเพียร การตรัสรู การประกาศพระธรรมจักร ของพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี เปนอยางนี้ๆ ขาแตพระองคผู*นิรทุกข พวกขาพระองคนั้น ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวา
วิปสสี คลายกามฉันทในกามทัง้ หลายแลว จึงไดบังเกิดในที่นี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก
ไดเขามาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยนื อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นเทพดาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข
นับถอยหลังแตนี้ไป ๓๑ กัป พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา
สิขี ไดเสด็จอุบตั ิในโลก ฯลฯ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวกขาพระองคนั้น
ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา สิขี
คลายกามฉันทในกามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในที่นี้ ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก
ไดเขามาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยนื อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นเทพดาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกขใน
กัปที่ ๓๑ นั่นเองแล พระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา เวสสภู
ไดเสด็จอุบัติในโลก ฯลฯ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวกขาพระองคนั้น ประพฤติ
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาค พระนามวา เวสสภู คลายกามฉันทในกามทัง้ หลาย
แลว จึงไดบังเกิดในที่นี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก
ไดเขามาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยนื อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นเทพดาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ใน
ภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กกุสันธะ
ไดเสด็จอุบัติในโลก ฯลฯ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวกขาพระองคประพฤติ
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวา กกุสันธะ คลายกามฉันทในกาม
ทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในทีน่ ี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก
ไดเขามาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยนื อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นเทพดาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ใน
ภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา โกนาคมนะ
ไดเสด็จอุบัติในโลก ฯลฯ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวกขาพระองค ประพฤติ
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวา โกนาคมนะ คลายกามฉันทในกาม
ทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในทีน่ ี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก
ไดเขามาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยนื อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นเทพดาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ใน
ภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กัสสปะ ได
เสด็จอุบัติในโลก ฯลฯ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวกขาพระองค ประพฤติ
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวา กัสสปะ คลายความพอใจในกาม
ทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในทีน่ ี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก
ไดเขามาหาเรา ครั้นเขามาหาไหวเราแลว ไดยนื อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นเทพดาเหลานั้นยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ใน
ภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไดเสด็จอุบัติในโลก
พระองคเปนกษัตริยโดยพระชาติ เสด็จอุบัติในขัตติยสกุล เปนโคตมะโดย

พระโคตร ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระชนมายุของพระผูมพี ระภาคนอยนิดเดียว
เร็วพลัน ผูที่มีชีวิตอยูนานก็เปนอยูไดเพียงรอยป บางทีก็นอยกวาบาง มากกวาบาง
พระผูมีพระภาคตรัสรูที่ควงไมโพธิ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระสารีบุตรเถระ
และพระโมคคัลลานเถระเปนคูพระอัครสาวก ซึ่งเปนคูอันเจริญของพระผูมีพระภาค
การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคไดมีแลวครั้งเดียว เปนจํานวน
ภิกษุหนึ่งพันสองรอยหาสิบรูป ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระสาวกของพระผูมี
พระภาคที่ไดประชุมกันแลวครั้งเดียวนี้ ลวนแตเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น ขาแต
พระองคผูนิรทุกข ภิกษุผูอุปฏ ฐากชื่อวา อานันทะ ไดเปนอัครอุปฏฐากของ
พระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระราชาพระนามวา สุทโธทนะ เปน
พระชนก พระเทวีพระนามวา มายา เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาค
พระนครชื่อกบิลพัสดุเปนราชธานี ขาแตพระองคผูนิรทุกข การเสด็จออก
มหาภิเนษกรมณ การบรรพชา การตั้งความเพียร การตรัสรู การประกาศ
พระธรรมจักรของพระผูมีพระภาคเปนอยางนี้ๆ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวก
ขาพระองค ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค คลายความพอใจในกาม
ทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในทีน่ ี้ ฯ
[๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ธรรมธาตุนี้ ตถาคตแทงตลอด
แลวอยางดีดวยประการฉะนีแ้ ล ฉะนั้น พระพุทธเจาที่ลวงไปแลว ปรินิพพาน
แลว ตัดธรรมเปนเหตุทําใหเนิ่นชาไดแลว ตัดวัฏฏะไดแลว ครอบงําวัฏฏะได
แลว ลวงสรรพทุกขแลว ตถาคตยอมระลึกถึงไดแมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม
แมโดยพระโคตร แมโดยประมาณแหงพระชนมายุ แมโดยคูแ หงพระสาวก แม
โดยการประชุมกันแหงพระสาวกวา แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น จึง
มีพระชาติอยางนี้ จึงมีพระนามอยางนี้ จึงมีพระโคตรอยางนี้ จึงมีศีลอยางนี้ จึง
มีธรรมอยางนี้ จึงมีปญญาอยางนี้ จึงมีวิหารธรรมอยางนี้ จึงมีวิมุติอยางนี้ ฯ
แมพวกเทพดาก็ไดบอกเนื้อความนี้แกตถาคต ซึ่งเปนเหตุใหตถาคตระลึก
ถึงไดซึ่งพระพุทธเจาทั้งหลายที่ลวงไปแลว ปรินิพพานแลว ตัดธรรมเปนเหตุทํา
ใหเนิ่นชาไดแลว ตัดวัฏฏะไดแลว ครอบงําวัฏฏะไดแลว ลวงสรรพทุกขแลว
แมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม แมโดยพระโคตร แมโดยประมาณแหง
พระชนมายุ แมโดยคูแหงพระสาวก แมโดยการประชุมกันแหงพระสาวกวา
แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น จึงมีพระชาติอยางนี้ จึงมีพระนามอยางนี้
จึงมีพระโคตรอยางนี้ จึงมีศีลอยางนี้ จึงมีปญ
 ญาอยางนี้ จึงมีวิหารธรรมอยางนี้
จึงมีวิมุติอยางนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นยินดีชื่นชมภาษิต
ของพระผูมีพระภาคแลวแล ฯ

จบมหาปทานสูตร ที่ ๑
----------------๒. มหานิทานสูตร (๑๕)
[๕๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาค ประทับอยู ณ กุรุชนบท มีนิคมของชาวกุรุ
นามวา กัมมาสทัมมะ ครั้งนัน้ ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง
ที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นทานพระอานนทนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลความขอนี้กะ
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผเู จริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ปฏิจจสมุบาทนี้ลึกซึ้งสุดประมาณ และปรากฏเปนของลึก ก็แหละถึงจะ
เปนเชนนั้น ก็ยังปรากฏแกขาพระองค เหมือนเปนของตื้นนัก ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา เธออยาพูดอยางนั้น อานนท เธออยาพูดอยางนั้น
อานนท ปฏิจจสมุบาทนี้ ลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเปนของลึก ดูกรอานนท
เพราะไมรูจริง เพราะไมแทงตลอด ซึ่งธรรมอันนี้ หมูสัตวนี้ จึงเกิดเปนผูยุงประดุจ
ดายของชางหูก เกิดเปนปมประหนึ่งกระจุกดาย เปนผูเ กิดมาเหมือนหญามุง
กระตายและหญาปลอง จึงไมพนอุบาย ทุคติ วินิบาต สงสาร ดูกรอานนท
เมื่อเธอถูกถามวา ชรามรณะ มีสิ่งเปนปจจัยหรือ เธอพึงตอบวา มี ถาเขาถามวา
ชรามรณะมีอะไรเปนปจจัย เธอพึงตอบวา มีชาติเปนปจจัย เมื่อเธอถูกถามวา
ชาติมีสิ่งเปนปจจัยหรือ เธอพึงตอบวา มี ถาเขาถามวา ชาติมีอะไรเปนปจจัย
เธอพึงตอบวา มีภพเปนปจจัย เมื่อเธอถูกถามวา ภพมีสิ่งเปนปจจัยหรือ เธอ
พึงตอบวา มี ถาเขาถามวา ภพมีอะไรเปนปจจัย เธอพึงตอบวา มีอุปาทานเปน
ปจจัย เมื่อเธอถูกถามวา อุปาทานมีสิ่งเปนปจจัยหรือ เธอพึงตอบวา มี ถาเขา
ถามวา อุปาทานมีอะไรเปนปจจัย เธอพึงตอบวา มีตัณหาเปนปจจัย เมื่อเธอ
ถูกถามวา ตัณหามีสิ่งเปนปจจัยหรือ เธอพึงตอบวา มี ถาเขาถามวา ตัณหามี
อะไรเปนปจจัย เธอพึงตอบวา มีเวทนาเปนปจจัย เมื่อเธอถูกถามวา เวทนามี
สิ่งเปนปจจัยหรือ เธอพึงตอบวา มี ถาเขาถามวา เวทนามีอะไรเปนปจจัย เธอ
พึงตอบวา มีผัสสะเปนปจจัย เมื่อเธอถูกถามวา ผัสสะมีสิ่งเปนปจจัยหรือ เธอ
พึงตอบวา มี ถาเขาถามวา ผัสสะมีอะไรเปนปจจัย เธอพึงตอบวา มีนามรูป
เปนปจจัย เมื่อเธอถูกถามวา นามรูปมีสิ่งเปนปจจัยหรือ เธอพึงตอบวา มี ถา
เขาถามวา นามรูปมีอะไรเปนปจจัย เธอพึงตอบวา มีวิญญาณเปนปจจัย เมื่อ
เธอถูกถามวา วิญญาณมีสิ่งเปนปจจัยหรือ เธอพึงตอบวา มี ถาเขาถามวา
วิญญาณมีอะไรเปนปจจัย เธอพึงตอบวา มีนามรูปเปนปจจัย ดูกรอานนท
เพราะนามรูปเปนปจจัยดังนี้แล จึงเกิดวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงเกิด

นามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงเกิดผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงเกิด
เวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงเกิดอุปาทาน
เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงเกิดภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงเกิดชาติ เพราะชาติเปน
ปจจัย จึงเกิดชรามรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส ฯ
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ยอมมีดวยประการฉะนี้ ฯ
[๕๘] ก็คํานี้วา เพราะชาติเปนปจจัยจึงเกิดชรามรณะ เรากลาวอธิบาย
ดังตอไปนี้ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได
กลาวไววา เพราะชาติเปนปจจัยจึงเกิดชรามรณะ ดูกรอานนท ก็แลถาชาติมิได
มีแกใครๆ ในภพไหนๆ ทั่วไปทุกแหงหน คือ มิไดมีเพื่อความเปนเทพแหงพวก
เทพ เพื่อความเปนคนธรรพแหงพวกคนธรรพ เพื่อความเปนยักษแหงพวกยักษ
เพื่อความเปนภูตแหงพวกภูต เพื่อความเปนมนุษยแหงพวกมนุษย เพื่อความเปน
สัตวสี่เทาแหงพวกสัตวสี่เทา เพื่อความเปนปกษีแหงพวกปกษี เพื่อความเปน
สัตวเลื้อยคลานแหงพวกสัตวเลื้อยคลาน ดูกรอานนท ก็ถาชาติมิไดมีเพื่อความ
เปนอยางนั้นๆ แหงสัตวพวกนั้นๆ เมื่อชาติไมมีโดยประการทัง้ ปวง เพราะชาติ
ดับไป ชราและมรณะจะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ
ไมไดเลยพระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงชรามรณะ
ก็คือชาตินั่นเอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะภพเปนปจจัยจึงเกิดชาติ เรากลาวอธิบายดังตอไปนี้ดูกรอานนท เธอพึงทราบขอความนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได
กลาวไววา เพราะภพเปนปจจัยจึงเกิดชาติ ดูกรอานนท ก็ถาภพมิไดมีแกใครๆ
ในภพไหนๆ ทั่วไปทุกแหงหน คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เมื่อภพไมมีโดย
ประการทั้งปวง เพราะภพดับไป ชาติจะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงชาติ
ก็คือภพนั่นเอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงเกิดภพ เรากลาวอธิบายดัง
ตอไปนี้ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได
กลาวไววา เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงเกิดภพ ดูกรอานนท ก็ถาอุปาทานมิไดมี
แกใครๆ ในภพไหนๆ ทั่วไปทุกแหงหน คือ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน
สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน เมื่ออุปาทานไมมี โดยประการทั้งปวง เพราะ

อุปาทานดับไป ภพจะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงภพ
ก็คืออุปาทานนั่นเอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงเกิดอุปาทาน เรากลาวอธิบายดัง
ตอไปนี้ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได
กลาวไววา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงเกิดอุปาทาน ดูกรอานนท ก็ถาตัณหามิไดมี
แกใครๆ ในภพไหนๆ ทั่วไปทุกแหงหน คือรูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา
รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา เมื่อตัณหาไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะ
ตัณหาดับไป อุปาทานจะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงอุปาทาน
ก็คือตัณหานั่นเอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงเกิดตัณหา เรากลาวอธิบายไว
ดังตอไปนี้ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได
กลาวไววา เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงเกิดตัณหา ดูกรอานนท ก็ถาเวทนามิไดมี
แกใครๆ ในภพไหนๆ ทั่วไปทุกแหงหน คือ เวทนาที่เกิดเพราะจักษุสัมผัส
โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส เมื่อเวทนาไมมี
โดยประการทัง้ ปวง เพราะเวทนาดับไป ตัณหาจะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงตัณหา
ก็คือเวทนานั่นเอง ฯ
[๕๙] ดูกรอานนท ก็ดวยประการดังนี้แล คํานี้ คือ เพราะอาศัย
เวทนาจึงเกิดตัณหา เพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหา เพราะอาศัยการแสวงหา
จึงเกิดลาภ เพราะอาศัยลาภจึงเกิดการตกลงใจ เพราะอาศัยการตกลงใจจึงเกิดการ
รักใครพึงใจ เพราะอาศัยการรักใครพึงใจจึงเกิดการพะวง เพราะอาศัยการพะวง
จึงเกิดความยึดถือ เพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดความตระหนี่ เพราะอาศัยความ
ตระหนี่จึงเกิดการปองกัน เพราะอาศัยการปองกันจึงเกิดเรือ่ งในการปองกันขึ้น
อกุศลธรรมอันชั่วชาลามกมิใชนอย คือการถือไม ถือมีด การทะเลาะ การ
แกงแยง การวิวาท การกลาววา มึง มึง การพูดคําสอเสียด และการพูดเท็จ
ยอมเกิดขึ้น คํานี้เรากลาวไวดว ยประการฉะนี้แล ดูกรอานนท เธอพึงทราบความ

ขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราไดกลาววา เรื่องในการปองกันอกุศลธรรม
อันชั่วชาลามกมิใชนอย คือการถือไม ถือมีด การทะเลาะ การแกงแยง การ
วิวาท การกลาววา มึง มึง การพูดคําสอเสียด และการพูดเท็จ ยอมเกิดขึ้น
ดูกรอานนท ก็ถาการปองกันมิไดมีแกใครๆ ในภพไหนๆ ทั่วไปทุกแหงหน
เมื่อไมมกี ารปองกันโดยประการทั้งปวง เพราะหมดการปองกัน อกุศลธรรมอัน
ชั่วชาลามกมิใชนอย คือการถือไม ถือมีด การทะเลาะ การแกงแยง การวิวาท
การกลาววา มึง มึง การพูดคําสอเสียด และการพูดเท็จ จะพึงเกิดขึ้นได
บางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงการเกิด
ขึ้นแหงอกุศลธรรมอันชั่วชาลามกเหลานี้ คือ การถือไม ถือมีด การทะเลาะ การ
แกงแยง การวิวาท การกลาววา มึง มึง การกลาวคําสอเสียด และการพูดเท็จ
ก็คือการปองกันนั่นเอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะอาศัยความตระหนี่จึงเกิดการปองกัน เรากลาวอธิบาย
ดังตอไปนี้ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได
กลาวไววา เพราะอาศัยความตระหนี่จึงเกิดการปองกัน ดูกรอานนท ก็ถาความ
ตระหนี่มิไดมีแกใครๆ ในภพไหนๆ ทั่วไปทุกแหงหน เมื่อไมมีความตระหนี่
โดยประการทัง้ ปวง เพราะหมดความตระหนี่ การปองกันจะพึงปรากฏได
บางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงการ
ปองกัน ก็คือความตระหนี่นั่นเอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดความตระหนี่ เรากลาวอธิบาย
ดังตอไปนี้ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได
กลาวไววา เพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดความตระหนี่ ดูกรอานนท ก็ถาความ
ยึดถือมิไดมีแกใครๆ ในภพไหนๆ ทั่วไปทุกแหงหน เมื่อไมมคี วามยึดถือโดย
ประการทั้งปวง เพราะดับความยึดถือเสียได ความตระหนี่จะพึงปรากฏ
ไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงความ
ตระหนี่ ก็คือความยึดถือนั้นเอง ฯ

ก็คํานี้วา เพราะอาศัยการพะวงจึงเกิดความยึดถือ เรากลาวอธิบาย
ดังตอไปนี้ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได
กลาวไววา เพราะอาศัยการพะวงจึงเกิดความยึดถือ ดูกรอานนท ก็ถาการพะวงมิ
ไดมีแกใครๆ ในภพไหนๆ ทั่วไปทุกแหงหน เมื่อไมมีการพะวงโดยประการ
ทั้งปวง เพราะดับการพะวงเสียได ความยึดถือจะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงความ
ยึดถือ ก็คือการพะวงนั่นเอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะอาศัยความรักใครพึงใจจึงเกิดการพะวง เรากลาวอธิบาย
ดังตอไปนี้ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราได
กลาวไววา เพราะอาศัยความรักใครพึงใจจึงเกิดการพะวง ดูกรอานนท ก็ถาความ
รักใครพึงใจมิไดมีแกใครๆ ในภพไหนๆ ทั่วไปทุกแหงหน เมื่อไมมีความรัก
ใครพึงใจโดยประการทั้งปวง เพราะดับความรักใครพึงใจเสียได การพะวงจะพึง
ปรากฏไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงการพะวง
ก็คือความรักใครพึงใจนั่นเอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะอาศัยความตกลงใจจึงเกิดความรักใครพึงใจ เรากลาว
อธิบายดังตอไปนี้ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราไดกลาว
ไววา เพราะอาศัยความตกลงใจจึงเกิดความรักใครพึงใจ ดูกรอานนท ก็ถาความ
ตกลงใจมิไดมแี กใครๆ ในภพไหนๆ ทั่วไปทุกแหงหน เมื่อไมมีความตกลงใจ
โดยประการทัง้ ปวง เพราะดับความตกลงใจเสียได ความรักใครพึงใจจะพึงปรากฏ
ไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยความรักใคร
พึงใจ ก็คือความตกลงใจนั่นเอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะอาศัยลาภจึงเกิดความตกลงใจ เรากลาวอธิบายดังตอไปนี้ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราไดกลาว
ไววา เพราะอาศัยลาภจึงเกิดความตกลงใจ ดูกรอานนท ก็ถาลาภมิไดมีแกใครๆ
ในภพไหนๆ ทั่วไปทุกแหงหน เมื่อไมมลี าภโดยประการทั้งปวง เพราะหมดลาภ

ความตกลงใจจะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงความ
ตกลงใจ ก็คือลาภนั่นเอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกิดลาภ เรากลาวอธิบายดังตอ
ไปนี้ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เรา
ไดกลาวไววา เพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกิดลาภ ดูกรอานนท ก็ถาการแสวงหา
มิไดมีแกใครๆ ในภพไหนๆ ทั่วไปทุกแหงหน เมื่อไมมกี ารแสวงหาโดย
ประการทั้งปวง เพราะหมดการแสวงหาลาภจะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยของลาภ
ก็คือ การแสวงหานั่นเอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหา เรากลาวอธิบายดังตอ
ไปนี้ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราไดกลาว
ไววา เพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหา ดูกรอานนท ก็ถาตัณหามิไดมีแกใครๆ
ในภพไหนๆ ทั่วไปทุกแหงหน คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา เมื่อ
ไมมีตัณหาโดยประการทั้งปวง เพราะดับตัณหาเสียได การแสวงหาจะพึงปรากฏ
ไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยของการ
แสวงหาก็คือตัณหานั่นเอง ฯ
[๖๐] ดูกรอานนท ธรรมทั้งสองเหลานี้ รวมเปนอันเดียวกันกับเวทนา
โดยสวนสอง ดวยประการดังนี้แล ฯ
ก็คํานี้วา เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนา เรากลาวอธิบายดังตอ
ไปนี้
ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราไดกลาว
ไววา เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนา ดูกรอานนท ก็ถาผัสสะมิไดมีแกใครๆ
ในภพไหนๆ ทั่วไปทุกแหงหน คือจักษุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหา*สัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส เมื่อไมมผี ัสสะโดยประการทัง้ ปวง เพราะ
ดับผัสสะเสียไดเวทนาจะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ

เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงเวทนา
ก็คือผัสสะนั่นเอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงเกิดผัสสะ เรากลาวอธิบายดังตอ
ไปนี้ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราไดกลาว
ไววา เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงเกิดผัสสะ ดูกรอานนท การบัญญัตินามกาย
ตองพรอมดวยอาการ เพศ นิมิต อุเทศ เมื่ออาการ เพศ นิมิต และอุเทศ
นั้นๆ ไมมี การสัมผัสเพียงแตชื่อในรูปกายจะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท การบัญญัติรูปกาย ตองพรอมดวยอาการ เพศ นิมิต อุเทศ
เมื่ออาการ เพศ นิมิต อุเทศนั้นๆ ไมมี การสัมผัสโดยการกระทบ จะพึง
ปรากฏในนามกายไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท การบัญญัตินามก็ดี รูปกายก็ดี ตองพรอมดวยอาการ เพศ
นิมิต อุเทศ เมื่ออาการ เพศ นิมิต อุเทศนั้นๆ ไมมี การสัมผัสเพียงแตชื่อ
ก็ดี การสัมผัสโดยการกระทบก็ดี จะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท การบัญญัตินามรูปตองพรอมดวยอาการ เพศ นิมิต อุเทศ
เมื่ออาการ เพศ นิมิต อุเทศนั้นๆ ไมมี ผัสสะจะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงผัสสะ
ก็คือนามรูปนั่นเอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงเกิดนามรูป เรากลาวอธิบายดังตอ
ไปนี้ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราไดกลาว
ไววา เพราะวิญญาณเปนปจจัยจึงเกิดนามรูป ดูกรอานนท ก็วิญญาณจักไมหยั่งลง
ในทองแหงมารดา นามรูปจักขาดในทองแหงมารดาไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท ก็ถาวิญญาณหยั่งลงในทองแหงมารดาแลวจักลวงเลยไป
นามรูปจักบังเกิดเพื่อความเปนอยางนี้ไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท ก็ถาวิญญาณ ของกุมารก็ดี ของกุมาริกาก็ดี ผูยังเยาววัยอยู
จักขาดความสืบตอ นามรูปจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ไดบางไหม ฯ

ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงนามรูป
ก็คือวิญญาณนั่นเอง ฯ
ก็คํานี้วา เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงเกิดวิญญาณ เรากลาวอธิบายดังตอ
ไปนี้ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี้ เหมือนที่เราไดกลาว
ไววา เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงเกิดวิญญาณ ดูกรอานนท ก็ถาวิญญาณจักไมได
อาศัยในนามรูปแลว ความเกิดขึ้นแหงชาติชรามรณะและกองทุกข พึงปรากฏ
ตอไปไดบางไหม ฯ
ไมไดเลย พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจัยแหงวิญญาณ
ก็คือนามรูปนั่นเอง ดวยเหตุผลเพียงเทานี้แหละ อานนท วิญญาณและนามรูป
จึงยังเกิด แก ตาย จุติ หรืออุปบัติ ทางแหงชื่อ ทางแหงนิรุติ ทางแหงบัญญัติ
ทางที่กําหนดรูดวยปญญาและวัฏฏสังสาร ยอมเปนไปดวยเหตุเพียงเทานี้ๆ ความ
เปนอยางนี้ ยอมมีเพื่อบัญญัติ คือนามรูปกับวิญญาณ ฯ
[๖๑] ดูกรอานนท บุคคลเมือ่ จะบัญญัติอัตตา ยอมบัญญัติดวยเหตุ
ประมาณเทาไร ก็เมื่อบุคคลจะบัญญัติอัตตา มีรูปเปนกามาวจร ยอมบัญญัติวา
อัตตาของเรามีรูปเปนกามาวจร เมื่อบัญญัติอัตตามีรูปหาที่สุดมิได ยอมบัญญัติวา
อัตตาของเรามีรูปหาที่สุดมิได เมื่อบัญญัติอัตตาไมมีรูปเปนกามาวจร ยอมบัญญัติวา
อัตตาของเราไมมีรูปเปนกามาวจร เมื่อบัญญัติอัตตาไมมีรูปหาที่สุดมิได ยอม
บัญญัติวา อัตตาของเราไมมรี ูปหาที่สุดมิได ฯ
ดูกรอานนท บรรดาความเห็น ๔ อยางนั้น ผูที่บัญญัติอัตตามีรูปเปน
กามาวจรนั้น ยอมบัญญัติในกาลบัดนี้ หรือบัญญัติซึ่งสภาพที่เปนอยางนัน้ หรือ
มีความเห็นวา เราจักยังสภาพอันไมเทีย่ งแทที่มีอยูใหสําเร็จ เพื่อเปนสภาพที่
เที่ยงแท อานนท การลงความเห็นวาอัตตาเปนกามาวจร ยอมติดสันดานผูม ีรูปที่
เปนอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงควรกลาวไวดวย ฯ
ดูกรอานนท บรรดาความเห็น ๔ อยางนั้น ผูมีบัญญัติอัตตามีรูปหาที่สุด
มิไดนั้น ยอมบัญญัติในกาลบัดนี้ หรือบัญญัติซึ่งสภาพที่เปนอยางนั้น หรือมี
ความเห็นวา เราจักยังสภาพที่ไมเทีย่ งแทอันมีอยูใหสําเร็จ เพื่อเปนสภาพที่เที่ยงแท
อานนท การลงความเห็นวา อัตตาหาที่สุดมิได ยอมติดสันดานผูมีรูปที่เปนอยางนี้
เพราะฉะนั้น จึงควรกลาวไวดว ย ฯ
ดูกรอานนท บรรดาความเห็น ๔ อยางนั้น ผูที่บัญญัติอัตตาไมมีรูปเปน
กามาวจรนั้น ยอมบัญญัติในกาลบัดนี้ หรือบัญญัติซึ่งสภาพที่เปนอยางนัน้ หรือ

มีความเห็นวา เราจักยังสภาพอันไมเทีย่ งแทที่มีอยูใหสําเร็จ เพื่อเปนสภาพที่
เที่ยงแท อานนท การลงความเห็นวาอัตตาเปนกามาวจร ยอมติดสันดานผูม ีอรูป
ที่เปนอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงควรกลาวไวดวย ฯ
ดูกรอานนท บรรดาความเห็น ๔ อยางนั้น สวนผูที่บัญญัติอัตตาไมมีรูป
ทั้งหาที่สุดมิไดนั้น ยอมบัญญัติในกาลบัดนี้ หรือบัญญัติซึ่งสภาพที่เปนอยางนั้น
หรือมีความเห็นวา เราจักยังสภาพที่ไมเที่ยงแทอันมีอยูใหสําเร็จ เพื่อเปนสภาพ
ที่เที่ยงแท อานนท การลงความเห็นวา อัตตาหาที่สุดมิได ยอมติดสันดาน
ผูมีอรูป เพราะฉะนั้น จึงควรกลาวไวดวย ฯ
ดูกรอานนท บุคคลเมื่อจะบัญญัติอัตตายอมบัญญัติดวยเหตุมีประมาณเทา
นี้แล ฯ
[๖๒] ดูกรอานนท บุคคลเมือ่ ไมบัญญัติอัตตา ยอมไมบัญญัติดวยเหตุ
มีประมาณเทาไร อานนท ก็เมือ่ บุคคลไมบัญญัติอัตตามีรูปเปนกามาวจร ยอมไม
บัญญัติวา อัตตาของเรามีรูปเปนกามาวจร เมื่อไมบัญญัติอัตตามีรูปอันหาที่สุดมิได
ยอมไมบัญญัติวา อัตตาของเรามีรูปหาที่สุดมิได หรือเมื่อไมบัญญัติอัตตาไมมี
รูปเปนกามาวจร ยอมไมบัญญัติวา อัตตาของเราไมมีรูปเปนกามาจร เมื่อไม
บัญญัติอัตตาไมมีรูปหาที่สุดมิได ยอมไมบัญญัติวา อัตตาของเราไมมีรูปหาที่สุดมิได
อานนท บรรดาความเห็น ๔ อยางนั้น ผูที่ไมบญ
ั ญัติอัตตามีรูปเปนกามาวจรนั้น
ยอมไมบัญญัติในกาลบัดนี้ หรือไมบัญญัติซึ่งสภาพที่เปนอยางนั้น หรือไมมีความ
เห็นวา เราจักยังสภาพอันไมเที่ยงแทที่มอี ยูใหสําเร็จ เพื่อเปนสภาพที่เที่ยงแท
อานนท การลงความเห็นวา อัตตาเปนกามาวจร ยอมไมติดสันดานผูมีรูปที่เปน
อยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงควรกลาวไวดวย
ผูที่ไมบัญญัติอัตตามีรูปหาที่สุดมิไดนั้น ยอมไมบัญญัติในกาลบัดนี้ หรือ
ไมบัญญัติซึ่งสภาพที่เปนอยางนั้น หรือไมมีความเห็นวา เราจักยังสภาพอัน
ไมเที่ยงแทที่มอี ยูใหสําเร็จ เพื่อเปนสภาพที่เที่ยงแท อานนท การลงความเห็นวา
อัตตาหาที่สุดมิได ยอมไมติดสันดานผูมีรูปที่เปนอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงควร
กลาวไวดวย
สวนผูที่ไมบัญญัติอัตตาไมมีรูปเปนกามาวจรนั้น ยอมไมบัญญัติในกาล
บัดนี้ หรือไมบัญญัติซึ่งสภาพที่เปนอยางนั้น หรือไมมีความเห็นวา เราจักยังสภาพ
อันไมเทีย่ งแทที่มีอยูใหสําเร็จ เพื่อเปนสภาพที่เที่ยงแท อานนท การลงความเห็นวา
อัตตาเปนกามาวจร ยอมไมติดสันดานผูมอี รูปที่เปนอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงควร
กลาวไวดวย
ผูที่ไมบัญญัติอัตตาไมมีรูปหาที่สุดมิไดนนั้ ยอมไมบัญญัติในกาลบัดนี้
หรือไมบัญญัติซึ่งสภาพที่เปนอยางนั้น หรือไมมีความเห็นวา เราจักยังสภาพอัน

ไมเที่ยงแทที่มอี ยูใหสําเร็จ เพื่อเปนสภาพที่เที่ยงแท อานนท การลงความเห็นวา
อัตตาหาที่สุดมิได ยอมไมติดสันดานผูมีอรูปที่เปนอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงควร
กลาวไวดวย ฯ
ดูกรอานนท บุคคลเมื่อไมบัญญัติอัตตา ยอมไมบัญญัติดวยเหตุมีประมาณ
เทานี้แล ฯ
[๖๓] ดูกรอานนท บุคคลเมือ่ เล็งเห็นอัตตา ยอมเล็งเห็นดวยเหตุมี
ประมาณเทาไร ก็บุคคลเมื่อเล็งเห็นเวทนาเปนอัตตา ยอมเล็งเห็นวา เวทนาเปน
อัตตาของเรา ถาเวทนาไมเปนอัตตาของเราแลว อัตตาของเราก็ไมตองเสวยเวทนา
อานนท หรือเล็งเห็นอัตตา ดังนี้วา เวทนาไมเปนอัตตาของเราเลย จะวาอัตตา
ของเราไมตองเสวยเวทนาก็ไมใช อัตตาของเรายังตองเสวยเวทนาอยู เพราะฉะนั้น
อัตตาของเรามีเวทนาเปนธรรมดา อานนท บรรดาความเห็น ๓ อยางนั้น ผูท ี่กลาว
อยางนี้วา เวทนาเปนอัตตาของเรา เขาจะพึงถูกซักถามอยางนี้วา อาวุโส เวทนา
มี ๓ อยางนี้ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา บรรดาเวทนา
๓ ประการนี้ ทานเล็งเห็นอันไหนโดยความเปนอัตตา อานนท ในสมัยใด อัตตา
เสวยสุขเวทนา ในสมัยนั้น ไมไดเสวยทุกขเวทนา ไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา
คงเสวยแตสุขเวทนาอยางเดียวเทานั้น ในสมัยใดอัตตาเสวยทุกขเวทนาไมได
เสวยสุขเวทนา ไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา คงเสวยแตทุกขเวทนาอยางเดียว
เทานั้น ในสมัยใด อัตตาเสวยอทุกขมสุขเวทนา ในสมัยนั้นไมไดเสวยสุขเวทนา
ไมไดเสวยทุกขเวทนา คงเสวยแตอทุกขมสุขเวทนาอยางเดียวเทานั้น
ดูกรอานนท เวทนาแมทเี่ ปนสุขก็ดี แมทเี่ ปนทุกขกด็ ี แมที่เปนอทุกขม*สุขก็ดี ลวนไมเที่ยง เปนเพียงปจจัยปรุงแตงขึ้น มีความสิ้นความเสื่อม ความ*คลาย และความดับไปเปนธรรมดา เมื่อเขาเสวยสุขเวทนา ยอมมีความเห็นวา
นี้เปนอัตตาของเรา ตอสุขเวทนาอันนั้นดับไป จึงมีความเห็นวา อัตตาของเรา
ดับไปแลว เมื่อเสวยทุกขเวทนา ยอมมีความเห็นวา นี้เปนอัตตาของเรา ตอ
ทุกขเวทนาอันนั้นแลดับไป จึงมีความเห็นวา อัตตาของเราดับไปแลว เมื่อเสวย
อทุกขมสุขเวทนา ยอมมีความเห็นวา นี้เปนอัตตาของเรา ตออทุกขมสุขเวทนา
อันนั้นแลดับไป จึงมีความเห็นวา อัตตาของเราดับไปแลว ผูที่กลาวอยางนี้วา
เวทนาเปนอัตตาของเรานั้น เมื่อเล็งเห็นอัตตา ยอมเล็งเห็นเวทนาอันไมเทีย่ ง
เกลื่อนกลนไปดวยสุขและทุกข มีความเกิดขึน้ และเสื่อมไปเปนธรรมดา เปน
อัตตาในปจจุบันเทานั้น เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท ขอนี้จงึ ยังไมควรที่จะ
เล็งเห็นวา เวทนาเปนอัตตาของเรา แมดวยคําดังกลาวแลวนี้ ผูที่กลาวอยางนี้วา
ถาเวทนาไมเปนอัตตาของเราแลว อัตตาของเราก็ไมตองเสวยเวทนา เขาจะพึง
ถูกซักอยางนี้วา ในรูปขันธลวนๆ ก็ยังมิไดมีความเสวยอารมณอยูทั้งหมด ใน

รูปขันธนั้น ยังจะเกิดอหังการวาเปนเราไดหรือ ฯ
ไมได พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท ขอนี้จึงยังไมควรที่จะเล็งเห็นวา ถาเวทนา
ไมเปนอัตตาของเราแลว อัตตาของเราก็ไมตอ งเสวยเวทนา แมดวยคําดังกลาว
แลวนี้ สวนผูที่กลาวอยางนี้วา เวทนาไมเปนอัตตาของเราเลย อัตตาของเราไม
ตองเสวยเวทนาก็ไมใช อัตตาของเรายังตองเสวยเวทนาอยู เพราะวา อัตตาของ
เรามีเวทนาเปนธรรมดา เขาจะพึงถูกซักอยางนี้วา อาวุโส ก็เพราะเวทนาจะตอง
ดับไปทั้งหมดทั้งสิ้น ไมเหลือเศษ เมื่อเวทนาไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะ
เวทนาดับไป ยังจะเกิดอหังการวา เปนเราไดหรือ ในเมื่อขันธนั้นๆ ดับ
ไปแลว ฯ
ไมได พระเจาขา ฯ
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท ขอนี้จึงยังไมควรที่จะเล็งเห็นวา เวทนา
ไมเปนอัตตาของเราแลว อัตตาของเราไมตองเสวยเวทนาเลยก็ไมใช อัตตาของ
เรายังตองเสวยเวทนาอยู เพราะวา อัตตาของเรามีเวทนาเปนธรรมดา แมดวยคํา
ดังกลาวแลวนี้ ฯ
[๖๔] ดูกรอานนท คราวใดเลา ภิกษุไมเล็งเห็นเวทนาเปนอัตตา ไม
เล็งเห็นอัตตาวาไมตองเสวยเวทนาก็ไมใช ไมเล็งเห็นวาอัตตายังตองเสวยเวทนา
อยู เพราะวา อัตตาของเรามีเวทนาเปนธรรมดา ภิกษุนั้น เมื่อเล็งเห็นอยูอยางนี้
ยอมไมยึดมั่นอะไรๆ ในโลก และเมือ่ ไมยึดมัน่ ยอมไมสะทกสะทาน เมือ่ ไม
สะทกสะทานยอมปรินิพพานไดเฉพาะตน ทั้งรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี อานนท
ผูใดกลาวอยางนี้วา ทิฐิวาเบื้องหนาแตตาย สัตวยังมีอยู วาเบื้องหนาแตตาย
สัตวไมมีอยู วาเบื้องหนาแตตาย สัตวมีอยูดวย ไมมีอยูดวย วาเบื้องหนาแตตาย
สัตวมีอยูก็หามิได ไมมีอยูก็หามิได ดังนี้ กะภิกษุผูหลุดพนแลวอยางนี้ การ
กลาวของบุคคลนั้นไมสมควร ฯ
ขอนั้น เพราะเหตุไร
ดูกรอานนท ชื่อ ทางแหงชื่อ ทางแหงนิรุติ บัญญัติ ทางแหงบัญญัติ
การแตงตั้ง ทางที่กําหนดรูดวยปญญา วัฏฏะยังเปนไปอยูตราบใด วัฏฏสงสาร
ยังคงหมุนเวียนอยูตราบนั้น เพราะรูยิ่ง วัฏฏสงสารนั้น ภิกษุจึงหลุดพน ขอที่มี
ทิฐิวา ใครๆ ยอมไมรู ยอมไมเห็นภิกษุผูหลุดพน เพราะรูยิ่งวัฏฏสงสารนั้น
นั้นไมสมควร ฯ
[๖๕] ดูกรอานนท วิญญาณฐิติ ๗ อายตนะ ๒ เหลานี้ วิญญาณฐิติ ๗
เปนไฉน คือ-

๑. สัตวมีกายตางกัน มีสัญญาตางกัน ไดแกพวกมนุษย และพวกเทพ
บางพวก พวกวินิบาตบางพวก นี้เปนวิญญาณฐิติที่ ๑
๒. สัตวมีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน ไดแกพวกเทพผูนับเนื่อง
ในชั้นพรหมผูบังเกิดดวยปฐมฌาน และสัตวผูเกิดในอบาย ๔ นี้เปนวิญญาณ
ฐิติที่ ๒
๓. สัตวมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาตางกัน ไดแกพวกเทพชั้นอาภัสสร
นี้เปนวิญญาณฐิติที่ ๓
๔. สัตวที่มีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน ไดแกพวกเทพ
ชั้นสุภกิณหะ นี้เปนวิญญาณฐิติที่ ๔
๕. สัตวที่เขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา อากาศหาที่สุด
มิได เพราะลวงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆะสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา
โดยประการทัง้ ปวง นี้เปนวิญญาณฐิติที่ ๕
๖. สัตวที่เขาถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุด
มิได เพราะลวงชั้นอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง นี้เปนวิญญาณฐิติที่ ๖
๗. สัตวที่เขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการวา ไมมีอะไร
เพราะลวงชั้นวิญญาณัญจายตนะ โดยประการทั้งปวง นี้เปนวิญญาณฐิติที่ ๗
สวนอายตนะอีก ๒ คือ อสัญญีสัตตายตนะ (ขอที่ ๑) และขอที่ ๒
คือ เนวสัญญานาสัญญายตนะ
ดูกรอานนท บรรดาวิญญาณฐิติทั้ง ๗ ประการนั้น วิญญาณฐิติขอที่ ๑ มี
วา สัตวมีกายตางกัน มีสัญญาตางกัน ไดแกพวกมนุษยและพวกเทพบางพวก
พวกวินิบาตบางพวก ผูที่รูชัดวิญญาณฐิติขอนั้น รูความเกิดและความดับ รูคุณ
และโทษ แหงวิญญาณฐิติขอนั้น และรูอุบายเปนเครื่องออกไปจากวิญญาณฐิติ
ขอนั้น เขายังจะควรเพื่อเพลิดเพลินวิญญาณฐิตินั้นอีกหรือ ฯ
ไมควร พระเจาขา ฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
วิญญาณฐิติที่ ๗ มีวา สัตวผูเขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการ
วา ไมมีอะไร เพราะลวงชั้นวิญญาณณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง ผูที่รูชัด
วิญญาณฐิติขอนั้น รูความเกิดและความดับ รูคุณและโทษ แหงวิญญาณฐิติ
ขอนั้น และรูอบุ ายเปนเครื่องออกไปจากวิญญาณฐิติขอนั้น เขายังจะควร
เพลิดเพลินวิญญาณฐิตินั้นอีกหรือ ฯ
ไมควร พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท สวนบรรดาอายตนะทั้ง ๒ นั้นเลา ขอที่ ๑ คือ อสัญญี*สัตตายตนะ ผูที่รูชัดอสัญญีสัตตายตนะขอนั้น รูความเกิดและความดับ รูคุณ

และโทษ แหงอสัญญีสัตตายตนะขอนั้น และรูอุบายเปนเครือ่ งออกไปจาก
อสัญญีสัตตายตนะขอนั้น เขายังจะควรเพื่อเพลิดเพลินอสัญญีสัตตายตนะนั้น
อีกหรือ ฯ
ไมควร พระเจาขา ฯ
สวนขอที่ ๒ คือ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ผูที่รูชัดเนวสัญญานา*สัญญายตนะขอนั้น รูความเกิดและความดับ รูคุณและโทษแหงเนวสัญญานา*สัญญายตนะขอนั้น และรูอบุ ายเปนเครื่องออกไปจากเนวสัญญานาสัญญายตนะ
ขอนั้น เขายังจะควรเพื่อเพลิดเพลินเนวสัญญานาสัญญายตนะขอนั้นอีกหรือ ฯ
ไมควร พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท เพราะภิกษุมาทราบชัดความเกิดและความดับทั้งคุณและโทษ
และอุบายเปนเครื่องออกไปจากวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒ เหลานี้ ตามเปน
จริงแลว ยอมเปนผูหลุดพนได เพราะไมยดึ มั่น อานนท ภิกษุนี้เราเรียกวา
ปญญาวิมุตติ ฯ
[๖๖] ดูกรอานนท วิโมกข ๘ ประการเหลานี้ ๘ ประการเปนไฉน คือ
๑. ผูไดรูปฌานยอมเห็นรูป นี้เปนวิโมกขขอที่ ๑
๒. ผูไมมีความสําคัญในรูปในภายใน ยอมเห็นรูปในภายนอก นี้เปน
วิโมกขขอที่ ๒
๓. ผูที่นอมใจเชื่อวา กสิณเปนของงาม นี้เปนวิโมกขขอที่ ๓
๔. ผูบรรลุอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา อากาศหาที่สุดมิได
เพราะลวงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา โดย
ประการทั้งปวง นี้เปนวิโมกขขอที่ ๔
๕. ผูที่บรรลุวิญญาณัญจายตนะ ดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิได
เพราะลวงชั้นอากาสานัญจายตนะ โดยประการทั้งปวง นี้เปนวิโมกขที่ ๕
๖. ผูที่บรรลุอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการวา ไมมีอะไร เพราะลวง
วิญญาณัญจายตนะ โดยประการทั้งปวง นี้เปนวิโมกขขอที่ ๖
๗. ผูที่บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ เพราะลวงอากิญจัญญายตนะ
โดยประการทัง้ ปวง นี้เปนวิโมกขขอที่ ๗
๘. ผูที่บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะ
โดยประการทัง้ ปวง นี้เปนวิโมกขขอที่ ๘
ดูกรอานนท เหลานี้แล วิโมกข ๘ ประการ ภิกษุเขาวิโมกข ๘ ประการ
เหลานี้ เปนอนุโลมบาง เปนปฏิโลมบาง เขาทัง้ อนุโลมและปฏิโลมบาง เขาบาง
ออกบาง ตามคราวที่ตองการ ตามสิ่งที่ปรารถนา และตามกําหนดที่ตองประสงค
จึงบรรลุเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป เพราะ

ทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน อานนท ภิกษุนี้ เราเรียกวา
อุภโตภาควิมุตติ อุภโตภาควิมุตติอื่นจากอุภโตภาควิมุตตินี้ที่จะยิ่งหรือประณีตไป
กวาไมมี พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระอานนทยินดี ชื่นชม
พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแลวแล ฯ
จบมหานิทานสูตร ที่ ๒
-----------------๓. มหาปรินิพพานสูตร (๑๖)
[๖๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับบนภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนคร
ราชคฤห ก็สมัยนั้น พระเจาแผนดินมคธ พระนามวาอชาตศัตรู เวเทหีบุตร
ทรงปรารถนาจะเสด็จไปปราบแควนวัชชี ทาวเธอรับสั่งอยางนี้วา ก็เราจักตัดพวก
เจาวัชชีผูมฤี ทธิ์มาก มีอานุภาพมาก อยางนี้ๆ จักใหแควนวัชชีพินาศถึงความ
วอดวาย ลําดับนั้น ทาวเธอตรัสเรียกวัสสการพราหมณ อํามาตยผูใหญในมคธรัฐ
มาตรัสสั่งวา ดูกรพราหมณ ทานจงไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว
จงถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลาตามคําของเรา ทูล
ถามถึงอาพาธนอย พระโรคเบาบาง ความกระปรี้กระเปรา พระกําลัง การประทับ
อยูสําราญวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาแผนดินมคธ พระนามวาอชาตศัตรู
เวเทหีบุตร ขอถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา ทูล
ถามถึงอาพาธนอย พระโรคเบาบาง ความกระปรี้กระเปราพระกําลัง การประทับ
อยูสําราญ และจงทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาแผนดินมคธ
พระนามวาอชาตศัตรู เวเทหีบุตร ปรารถนาจะเสด็จไปปราบแควนวัชชี ทาวเธอ
รับสั่งอยางนี้วา ก็เราจักตัดพวกเจาวัชชีผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากอยางนี้ๆ จัก
ใหแควนวัชชีพินาศถึงความวอดวาย ดังนี้ และพระผูมีพระภาคทรงพยากรณแก
ทานอยางไร ทานพึงจําขอนั้นมาบอกเรา พระตถาคตทั้งหลายยอมไมตรัสคําที่ไม
จริงเลย ฯ
วัสสการพราหมณ อํามาตยผูใหญในมคธรัฐ รับพระราชดํารัสของ
พระเจาแผนดินมคธ พระนามวาอชาตศัตรู เวเทหีบุตร แลวเทียมยานที่ดีๆ ขึ้น
ยานออกจากพระนครราชคฤหตรงไปยังภูเขาคิชฌกูฏ จนสุดภูมิประเทศเทาที่ยาน
จะไปได จึงลงจากยานเดินเขาไปเฝาพระผูม พี ระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝา
แลวไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นวัสสการพราหมณอํามาตยผูใหญในมคธรัฐนั่ง
เรียบรอยแลวทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระเจาแผนดินมคธ พระนามวา
อชาตศัตรู เวเทหีบุตร ขอถวายบังคมพระบาททั้งสองของทานพระโคดมดวยเศียร

เกลา ทูลถามถึงอาพาธนอย พระโรคเบาบาง ความกระปรี้กระเปรา พระกําลัง
การประทับอยูสําราญ ขาแตพระโคดมผูเ จริญ พระเจาแผนดินมคธ พระนามวา
อชาตศัตรู เวเทหีบุตร ทรงปรารถนาจะเสด็จไปปราบแควนวัชชี ทาวเธอรับสั่ง
อยางนี้วา ก็เราจักตัดพวกเจาวัชชีผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากอยางนี้ๆ จักให
แควนวัชชีพินาศถึงความวอดวาย ฯ
[๖๘] ก็สมัยนั้น ทานพระอานนท ยืนถวายอยูงานพัดพระผูมีพระภาค
อยู ณ เบื้องพระปฤษฎางค ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะทานพระอานนทวา
ดูกรอานนท เธอไดยินมาอยางไร พวกเจาวัชชีหมั่นประชุมกันเนืองๆ หรือ ฯ
ทานพระอานนททูลวา ขาพระองคไดยินมาอยางนั้น พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท พวกเจาวัชชีจักหมั่นประชุมกันเนืองๆ อยูเ พียงใด พึง
หวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสือ่ ม เพียงนั้น ฯ
ดูกรอานนท เธอไดยินมาอยางไร พวกเจาวัชชีพรอมเพรียงกันประชุม
พรอมเพรียงกันเลิกประชุม และพรอมเพรียงกันทํากิจทีเ่ จาวัชชีพึงกระทําหรือ ฯ
ขาพระองคไดยินมาอยางนัน้ พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท พวกเจาวัชชีจักพรอมเพรียงกันประชุม จักพรอมเพรียงกัน
เลิกประชุม และจักพรอมเพรียงกันทํากิจที่เจาวัชชีพึงกระทําอยูเพียงใด พึงหวัง
ไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อมเพียงนั้น ฯ
ดูกรอานนท เธอไดยินมาอยางไร พวกเจาวัชชีไมไดบัญญัติสิ่งที่มิได
บัญญัติไว ไมถอนสิ่งที่ไดบัญญัติไวแลว สมาทานประพฤติอยูในวัชชีธรรมของ
เกาตามที่บัญญัติไวแลวหรือ ฯ
ขาพระองคไดยินมาอยางนัน้ พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท พวกเจาวัชชีจักไมบัญญัติสิ่งที่มิไดบัญญัติไว จักไมถอน
สิ่งที่ไดบัญญัติไวแลว จักสมาทานประพฤติอยูในวัชชีธรรมของเกาตามที่บญ
ั ญัติไว
แลวอยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมเี สื่อม เพียงนั้น ฯ
ดูกรอานนท เธอไดยินมาอยางไร พวกเจาวัชชีสักการเคารพนับถือบูชา
ทานที่เปนผูใหญของพวกเจาวัชชี และเชื่อฟงถอยคําของทานเหลานั้นหรือ ฯ
ขาพระองคไดยินมาอยางนัน้ พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท พวกเจาวัชชีจักสักการะเคารพนับถือบูชาทานที่เปนผูใ หญ
ของพวกเจาวัชชี และจักเชื่อฟงถอยคําของทานเหลานั้นอยูเพียงใด พึงหวังได
ซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมเี สื่อม เพียงนั้น ฯ
ดูกรอานนท เธอไดยินมาอยางไร พวกเจาวัชชีไมฉดุ คราขืนใจสตรีหรือ
กุมารีในสกุลใหอยูรวมดวยหรือ ฯ
ขาพระองคไดยินมาอยางนัน้ พระเจาขา ฯ

ดูกรอานนท พวกเจาวัชชีจักไมฉดุ คราขืนใจสตรีหรือกุมารีในสกุล ให
อยูรวมดวยอยูเ พียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนั้น ฯ
ดูกรอานนท เธอไดยินมาอยางไร พวกเจาวัชชีสักการะเคารพ นับถือ
บูชาเจดียของพวกเจาวัชชีทั้งภายในภายนอก และไมปลอยใหธรรมิกพลี ที่เคยให
ที่เคยกระทํา แกเจดียเหลานั้นเสื่อมทรามไปหรือ ฯ
ขาพระองคไดยินมาอยางนัน้ พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท พวกเจาวัชชีจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดียข อง
พวกเจาวัชชีทงั้ ภายในภายนอก และจักไมปลอยใหธรรมิกพลี ที่เคยให ที่เคย
กระทํา แกเจดียเหลานั้น เสื่อมทรามไปอยูเ พียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญ
อยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
ดูกรอานนท เธอไดยินมาอยางไร พวกเจาวัชชีจัดแจงไวดีแลว ซึ่ง
ความอารักขาปองกันคุมครองอันเปนธรรมในพระอรหันตทั้งหลาย ดวยตัง้ ใจวา
ไฉนหนอ พระอรหันตที่ยังมิไดมา พึงมาสูแวนแควนและที่มาแลว พึงอยูเปน
ผาสุกในแวนแควน ดังนี้หรือ ฯ
ขาพระองคไดยินมาอยางนัน้ พระเจาขา ฯ
ดูกรอานนท พวกเจาวัชชีจักจัดแจงไวดีแลว ซึ่งความอารักขา ปองกัน
คุมครองอันเปนธรรม ในพระอรหันตทั้งหลาย ดวยตั้งใจวา ไฉนหนอ พระอรหันต
ที่ยังมิไดมา พึงมาสูแวนแควน และที่มาแลว พึงอยูเปนผาสุกในแวนแควน
ดังนี้ อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนั้น ฯ
[๖๙] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะวัสสการพราหมณ อํามาตย
ผูใหญในมคธรัฐวา ดูกรพราหมณ สมัยหนึ่ง เราอยูที่สารันททเจดียเขตเมือง
เวสาลีนี้ ณ ที่นนั้ เราไดแสดงอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ นี้ แกพวกเจาวัชชี ก็อปริหา*นิยธรรมทั้ง ๗ นี้ จักตั้งอยูในพวกเจาวัชชี และพวกเจาวัชชีจักสนใจในอปริหา*นิยธรรมทั้ง ๗ นี้ อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมเี สื่อม
เพียงนั้น ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว วัสสการพราหมณ อํามาตยผูใหญ
ในมคธรัฐไดทูลวา ขาแตพระโคดมผูเ จริญ พวกเจาวัชชีมาประกอบดวยอปริหา*นิยธรรม แมขอหนึ่งๆ ก็ยังหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม จะปวย
กลาวไปไยถึงอปรินิยธรรมทั้ง ๗ ขอเลา พระเจาแผนดินมคธ พระนามวาอชาตศัตรู
เวเทหีบุตร ไมควรกระทําการรบกับเจาวัชชี นอกจากจะปรองดอง นอกจากจะยุ
ใหแตกกันเปนพวก ขาแตพระโคดมผูเ จริญ ขาพเจามีกิจมาก มีกรณียะมาก
จะขอลาไปในบัดนี้ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ทานยอมทราบกาลอัน
ควรในบัดนี้เถิด ลําดับนั้น วัสสการพราหมณ อํามาตยผูใหญในมคธรัฐ ชื่นชม

ยินดีพระภาษิต ของพระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะหลีกไปแลว ฯ
[๗๐] ครั้งนั้น เมื่อวัสสการพราหมณอํามาตยผูใหญในมคธรัฐหลีกไป
ไมนาน พระผูมีพระภาครับสั่งกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เธอจงไป
จงสั่งใหภิกษุทุกรูปซึ่งอยูอาศัยพระนครราชคฤห ใหมาประชุมกันในอุปฏฐานศาลา
ทานพระอานนทรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว สั่งใหภิกษุทุกรูปซึ่งอยูอาศัย
พระนครราชคฤหใหประชุมกันในอุปฏฐานศาลา แลวจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวยืนอยู ณ ทีค่ วร
สวนขางหนึ่ง ครั้นทานพระอานนทนั่งเรียบรอยแลวไดทลู วา ขาแตพระองคผูเจริญ
ภิกษุสงฆประชุมกันแลว ขอพระองคทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงลุกจากอาสนะ เสด็จเขาไปยังอุปฏฐาน*ศาลา แลวประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว ครั้นประทับนั่งแลว รับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ แกพวกเธอ
พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมี
พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักหมั่นประชุมกันเนืองๆ อยูเพียงใด
พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมเี สื่อมเพียงนั้น ฯ
๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักพรอมเพรียงกันประชุม จักพรอม
เพรียงกันเลิกประชุม และจักพรอมเพรียงชวยกันทํากิจทีส่ งฆพึงกระทํา อยูเพียงใด
พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมเี สื่อม เพียงนั้น ฯ
๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักไมบัญญัติสิ่งที่มิไดบัญญัติไวแลว
จักไมถอนสิ่งทีไ่ ดบัญญัติไวแลว จักสมาทานประพฤติอยูในสิกขาบททั้งหลาย
ตามที่ไดบัญญัติไวแลว อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม
เพียงนั้น ฯ
๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุ
ผูเปนเถระ ผูรตั ตัญู บวชนาน เปนสังฆบิดร เปนสังฆปริณายก และจักเชื่อฟง
ถอยคําของทานเหลานั้นอยูเ พียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม
เพียงนั้น ฯ
๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักไมลุอาํ นาจแกตัณหาอันจะกอใหเกิด
ภพใหมซึ่งบังเกิดขึ้นแลว อยูเ พียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม
เพียงนั้น ฯ
๖. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักเปนผูยนิ ดีในเสนาสนะปา อยูเพียงใด
พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมเี สื่อม เพียงนั้น ฯ
๗. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักเขาไปตั้งสติไวในภายในวา ไฉนหนอ

เพื่อนพรหมจรรยผูมีศีลเปนที่รักที่ยังมิไดมา พึงมาเถิดและที่มาแลว พึงอยูเ ปนผาสุก
ดังนี้ อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ทั้ง ๗ นี้ จักตั้งอยูในหมูภิกษุ และ
หมูภิกษุจักสนใจในอปริหานิยธรรม ทั้ง ๗ นี้ อยูเพียงใด หมูภิกษุพึงหวังไดซึ่ง
ความเจริญอยางเดียว ไมมีเสือ่ ม เพียงนั้น ฯ
[๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ อีกหมวดหนึ่ง
แกพวกเธอ พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้น ทูลรับ*พระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักไมเปนผูชอบการงาน ไมยินดีแลว
ในการงาน ไมประกอบตามซึ่งความเปนผูชอบการงาน อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่ง
ความเจริญอยางเดียว ไมมีเสือ่ ม เพียงนั้น ฯ
๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักไมเปนผูชอบการคุย ไมยินดีแลว
ในการคุย ไมประกอบตามซึ่งความเปนผูชอบการคุย อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่ง
ความเจริญอยางเดียว ไมมีเสือ่ ม เพียงนั้น ฯ
๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักไมเปนผูชอบการนอนหลับ ไมยินดี
แลวในการนอนหลับ ไมประกอบตามซึ่งความเปนผูชอบการนอนหลับ อยูเพียงใด
พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมเี สื่อม เพียงนั้น ฯ
๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักไมเปนผูชอบคลุกคลีดวยหมู ไมยินดี
แลวในความคลุกคลีดวยหมู ไมประกอบตามซึ่งความเปนผูช อบความคลุกคลีดวย
หมู อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมเี สื่อม เพียงนั้น ฯ
๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักไมเปนผูมีความปรารถนาลามก ไม
ลุอํานาจแกความปรารถนาอันลามก อยูเ พียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว
ไมมีเสื่อม เพียงนั้น ฯ
๖. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักเปนผูไมมีมิตรชั่ว ไมมีสหายชั่ว
ไมคบคนชั่ว อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม
เพียงนั้น ฯ
๗. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักไมถึงความนอนใจในระหวาง เพราะ
การบรรลุคุณวิเศษเพียงขั้นต่ํา อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว
ไมมีเสื่อม เพียงนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ทั้ง ๗ นี้ จักตั้งอยูในหมูภิกษุ และ
หมูภิกษุจักสนใจในอปริหานิยธรรม ทั้ง ๗ นี้ อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญ
อยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
[๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ อีกหมวดหนึ่ง

แกพวกเธอ พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับ
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
๑. พวกภิกษุจักเปนผูมีศรัทธา... ๒. ...มีใจประกอบดวยหิริ... ๓. ...มีโอต*ตัปปะ... ๔. ...เปนพหูสูตร... ๕. ...ปรารภความเพียร... ๖. ...มีสติตั้งมั่น...
๗. พวกภิกษุจักเปนผูมีปญญา อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว
ไมมีเสื่อม เพียงนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ทั้ง ๗ นี้ จักตั้งอยูในหมูภิกษุ และ
หมูภิกษุจักสนใจในอปริหานิยธรรม ทั้ง ๗ นี้ อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญ
อยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
[๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ อีกหมวดหนึ่ง
แกพวกเธอ พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับ
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
๑. พวกภิกษุจักเจริญสติสัมโพชฌงค...., ๒. ...ธรรมวิจยสัมโพชฌงค....
๓. ...วิริยสัมโพชฌงค... ๔. ...ปติสัมโพชฌงค... ๕. ...ปสสัทธิสัมโพชฌงค...
๖. ...สมาธิสัมโพชฌงค... ๗. พวกภิกษุจักเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อยู
เพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ทั้ง ๗ นี้ จักตั้งอยูในหมูภิกษุ และ
หมูภิกษุจักสนใจในอปริหานิยธรรม ทั้ง ๗ นี้ อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความ
เจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนั้น ฯ
[๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ อีกหมวดหนึ่ง
แกพวกเธอ พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับ
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
๑. พวกภิกษุจักเจริญอนิจจสัญญา... ๒. ...อนัตตสัญญา... ๓. ...อสุภสัญญา...
๔. ...อาทีนวสัญญา... ๕. ...ปหานสัญญา ๖. ...วิราคสัญญา... ๗. พวก
ภิกษุจักเจริญนิโรธสัญญา อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว
ไมมีเสื่อม เพียงนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อปริหานิยธรรมทั้ง ๗ นี้ จักตั้งอยูในหมูภิกษุ และ
หมูภิกษุจักสนใจในอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ นี้ อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญ
อยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
[๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๖ อีกหมวดหนึ่ง
แกพวกเธอ พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของ
พระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักเขาไปตั้งกายกรรม ประกอบดวย

เมตตา ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งในที่แจงและทีล่ ับ อยูเพียงใด พึงหวังได
ซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมเี สื่อม เพียงนั้น ฯ
๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักเขาไปตั้งวจีกรรมประกอบดวยเมตตา
ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งในที่แจงและที่ลับ อยูเ พียงใด พึงหวังไดซึ่ง
ความเจริญอยางเดียว ไมมีเสือ่ ม เพียงนั้น ฯ
๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักเขาไปตั้งมโนกรรม ประกอบดวย
เมตตาในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งในที่แจงและทีล่ ับ อยูเพียงใด พึงหวังได
ซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมเี สื่อม เพียงนั้น ฯ
๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักเปนผูแ บงปนลาภอันเปนธรรม ที่ได
มาโดยธรรม โดยที่สุดแมมาตรวาอาหารอันนับเนื่องในบาตร คือเฉลีย่ กันบริโภค
กับเพื่อนพรหมจรรยผูมีศีลทัง้ หลาย อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว
ไมมีเสื่อม เพียงนั้น ฯ
๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักมีศีลเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย
ทั้งหลาย ทั้งในที่แจงและทีล่ ับ ในศีลอันไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย
เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญแลว อันตัณหาทิฐิไมลูบคลําแลว เปนไปเพือ่ สมาธิ
อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสือ่ ม เพียงนั้น ฯ
๖. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักเปนผูมที ิฐิเสมอกันกับเพื่อนพรหม*จรรยทั้งหลาย ทั้งในที่แจงและที่ลับ ในทิฐิอนั ประเสริฐนําออกไปจากทุกข นําผู
ปฏิบัติตามเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ อยูเ พียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญ
อยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อปริหานิยธรรมทั้ง ๖ นี้ จักตั้งอยูในหมูภิกษุ และ
หมูภิกษุจักสนใจในอปริหานิยธรรมทั้ง ๖ นี้ อยูเพียงใด พึงหวังไดซึ่งความเจริญ
อยางเดียว ไมมีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
ไดยินวา พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนคร*ราชคฤหแมนั้น ทรงกระทําธรรมีกถาอันนี้แหละเปนอันมากแกพวกภิกษุวา อยางนี้
ศีล อยางนี้สมาธิ อยางนี้ปญญา สมาธิอันศีลอบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงส
ใหญ ปญญาอันสมาธิอบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ จิตอันปญญา
อบรมแลว ยอมหลุดพนอาสวะโดยชอบ คือกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ฯ
[๗๖] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูตามความพอพระทัยใน
พระนครราชคฤห แลวตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท มาไป
กันเถิด เราจักไปยังอัมพลัฏฐิกา ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูม-ี
*พระภาคแลว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึง
อัมพลัฏฐิกาแลว ไดยินวา พระผูมีพระภาคเสด็จประทับ ณ พระตําหนักหลวง

ในอัมพลัฏฐิกาแมนั้น ทรงกระทําธรรมีกถาอันนี้แหละเปนอันมากแกพวกภิกษุวา
อยางนี้ศีล อยางนี้สมาธิ อยางนี้ปญญา สมาธิอันศีลอบรมแลว ยอมมีผลใหญ
มีอานิสงสใหญ จิตอันปญญาอบรมแลว ยอมหลุดพนจากอาสวะโดยชอบ คือ
กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ฯ
[๗๗] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูตามความพอพระทัยในอัม*พลัฏฐิกา แลวตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท มาไปกันเถิด
เราจักไปยังบานนาฬันทคาม ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมพี ระภาค
แลว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงบานนาฬันทคาม
แลว ไดยินวา พระผูมีพระภาคประทับอยูในปาวาทิกอัมพวัน ในบานนาฬันทคาม
นั้น ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝา
แลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อทานพระสารีบุตร
นั่งเรียบรอยแลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเลื่อมใสในพระผูมี*พระภาคอยางนี้วา สมณะหรือพราหมณผูอื่นซึ่งจะรูเกินไปกวาพระผูมีพระภาค
ในทางสัมโพธิญาณมิไดมีแลว จักไมมี และไมมีอยูในบัดนี้ ฯ
พ. ดูกรสารีบุตร เธอกลาวอาสภิวาจาอันยิง่ นี้ เธอถือเอาสวนเดียว
บันลือสีหนาทวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเลื่อมใสในพระผูมีพระภาค
อยางนี้วา สมณะหรือพราหมณผูอื่นซึ่งจะรูเกินไปกวาพระผูมีพระภาคในทางพระ*สัมโพธิญาณมิไดมีแลว จักไมมี และไมมีอยูใ นบัดนี้ ดูกรสารีบุตร พระผูม-ี
*พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองคซึ่งไดมีแลวในอดีตกาล อันเธอ
กําหนดซึ่งใจดวยใจแลวรูวา พระผูมีพระภาคเหลานั้น มีศีลอยางนี้แลว แมเพราะ
เหตุนี้มีธรรมอยางนี้แลว มีปญ
 ญาอยางนี้แลว มีวิหารธรรมอยางนี้แลว มีวมิ ุตติ
อยางนี้แลว แมเพราะเหตุนี้ ดังนี้หรือ ฯ
ส. มิใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
ดูกรสารีบุตร ก็พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองค ซึ่ง
จักมีในอนาคตกาล อันเธอกําหนดซึ่งใจดวยใจแลวรูวา พระผูมีพระภาคเหลานั้น
จักเปนผูมีศีลอยางนี้ แมเพราะเหตุนี้ มีธรรมอยางนี้ มีปญญาอยางนี้ มีวิหารธรรม
อยางนี้ มีวิมุตติอยางนี้ แมเพราะเหตุนี้ ดังนี้หรือ ฯ
มิใชอยางนัน้ พระเจาขา ฯ
ดูกรสารีบุตร ก็เราผูเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ อันเธอกําหนด
ซึ่งใจดวยใจแลวรูวา พระผูมีพระภาคมีศีลอยางนี้ แมเพราะเหตุนี้ มีธรรมอยางนี้
มีปญญาอยางนี้ มีวิหารธรรมอยางนี้ มีวิมุตติอยางนี้ แมเพราะเหตุนี้ ดังนี้หรือ ฯ
มิใชอยางนัน้ พระเจาขา ฯ
ดูกรสารีบุตร ก็ในเรื่องนี้ เธอไมมีญาณเพื่อกําหนดรูซึ่งในใจพระอรหันต-

*สัมมาสัมพุทธเจาทั้งในอดีต อนาคต และปจจุบัน เมื่อเปนเชนนั้น ในบัดนี้
อยางไรเลา เธอจึงไดกลาวอาสภิวาจาอันยิ่งนี้ เธอถือเอาสวนเดียว บันลือสีหนาทวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคอยางนี้วา สมณะหรือ
พราหมณผูอื่นซึ่งจะรูเกินไปกวาพระผูมีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณ มิไดมีแลว
จักไมมี และไมมีอยูในบัดนี้ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมมีญาณเพื่อกําหนดรูซึ่งใจในพระ*อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งในอดีต อนาคต และปจจุบัน แตวา ขาพระองค
รูแนวธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ ปจจันตนครของพระราชามีประตูมั่นคง มีกําแพง
และเสาระเนียดมั่นคง มีประตูชองเดียว คนเฝาประตูพระนครนั้น เปนคนฉลาด
เฉียบแหลมมีปญ
 ญา หามคนที่ไมรูจัก ปลอยคนที่รูจักใหเขาไปได เขาเดินตรวจ
ดูหนทางตามลําดับโดยรอบพระนครนั้น ไมเห็นที่หัวประจบแหงกําแพงหรือชอง*กําแพง โดยทีส่ ุดแมเพียงแมวลอดออกได เขาพึงมีความรูสึกวา สัตวที่ตัวโต
ทุกชนิดจะเขาออกนครนี้ ยอมเขาออกโดยประตูนี้ แมฉันใด แนวแหงธรรม
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ขาพระองครูวา พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ที่ไดมีแลวในอดีตกาลทุกพระองค ทรงละนิวรณทั้ง ๕ ซึ่งเปนเครื่องเศราหมอง
แหงจิต กระทําปญญาใหทุรพล มีพระทัยตั้งมั่นดีแลว ในสติปฏฐาน ๔ ทรงเจริญ
โพชฌงค ๗ ตามความเปนจริง ตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว แม
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทีจ่ ักมีในอนาคตกาลทุกพระองค จักทรง
ละนิวรณ ๕ ซึ่งเปนเครื่องเศราหมองแหงจิต กระทําปญญาใหทุรพล มีพระทัย
ตั้งมั่นดีแลวในสติปฏฐาน ๔ ทรงเจริญโพชฌงค ๗ ตามความเปนจริง จักตรัสรู
พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้
ก็ทรงละนิวรณ ๕ ซึ่งเปนเครื่องเศราหมองแหงจิต กระทําปญญาใหทุรพล มี
พระทัยตั้งมั่นดีแลวในสติปฏฐาน ๔ ทรงเจริญโพชฌงค ๗ ตามความเปนจริง
ตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ฯ
ไดยินวา พระผูมีพระภาคประทับอยูในปาวาทิกอัมพวัน ในบานนาฬันทา
แมนั้น ทรงกระทําธรรมีกถานี้แหละเปนอันมากแกพวกภิกษุวา อยางนี้ศีล อยางนี้
สมาธิ อยางนีป้ ญญา สมาธิอันศีลอบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ
ปญญาอันสมาธิอบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ จิตอันปญญาอบรมแลว
ยอมหลุดพนจากอาสวะโดยชอบ คือกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ฯ
[๗๘] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูตามความพอพระทัย ในบาน
นาฬันทคาม แลวตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท มาไปกันเถิด
เราจักไปยังปาฏลิคาม ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว
ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงปาฏลิคามแลว

พวกอุบาสกชาวปาฏลิคามไดสดับขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จถึงปาฏลิคามแลว
จึงพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลวถวายบังคม
พระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นพวกอุบาสกชาวปาฏลิคามนั่ง
เรียบรอยแลว จึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรง
รับเรือนสําหรับพักของพวกขาพระองคเถิด พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณีภาพ
ลําดับนั้น พวกอุบาสกชาวปาฏลิคามทราบการทรงรับของพระผูมีพระภาคแลว
จึงลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณกลับไปยังเรือน
สําหรับพัก ครั้นเขาไปแลวปูลาดเรือนสําหรับพักอยางเรียบรอยทั่วทุกแหง แตงตั้ง
อาสนะ ตั้งหมอน้ําไว ตามประทีปไวแลว จึงกลับเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคยืนอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นพวกอุบาสกชาวปาฏลิคามยืนเรียบรอยแลว จึงกราบทูลพระผูม-ี
*พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคปูลาดเรือนสําหรับพักอยางเรียบรอย
ทั่วทุกแหงแลว แตงตั้งอาสนะไว ตั้งหมอน้ําไว ตามประทีปไวแลว ขอพระผูม ี*พระภาคจงทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร
พรอมดวยภิกษุสงฆเสด็จไปยังเรือนสําหรับพัก ครั้นเสด็จเขาไปแลว ทรงลาง
พระบาทแลว เสด็จเขาไปยังเรือนสําหรับพัก ประทับนั่งพิงเสากลาง บายพระพักตร
ไปทางบูรพทิศ ฝายภิกษุสงฆลางเทาแลวเขาไปยังเรือนสําหรับพัก นั่งพิงฝาดานหลัง
บายหนาไปทางบูรพทิศแวดลอมพระผูมีพระภาค สวนพวกอุบาสกชาวปาฏลิคาม
ลางเทาแลว เขาไปยังเรือนสําหรับพัก นั่งพิงฝาดานหนา บายหนาไปทางปจฉิมทิศ
แวดลอมพระผูมีพระภาค ฯ
[๗๙] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะพวกอุบาสกชาวปาฏลิคามวา
ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีล ๕ ประการเหลานี้ ๕ ประการ
เปนไฉน ฯ
ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย คนทุศีล มีศีลวิบัติแลวในโลกนี้ ยอมเขาถึง
ความเสื่อมแหงโภคะอยางใหญอันมีความประมาทเปนเหตุ อันนี้เปนโทษขอที่หนึ่ง
แหงศีลวิบัติของคนทุศีล ฯ
อีกขอหนึ่ง เกียรติศัพทอันชั่วของคนทุศีล มีศีลวิบัติแลวยอมกระฉอนไป
อันนี้เปนโทษขอที่สองแหงศีลวิบัติของคนทุศีล ฯ
อีกขอหนึ่ง คนทุศีล มีศีลวิบัติแลว จะเขาไปสูบริษัทใดๆ คือ ขัตติย*บริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท หรือสมณบริษัท ยอมครั่นคราม เกอเขิน
อันนี้เปนโทษขอที่สามแหงศีลวิบัติของคนทุศีล ฯ
อีกขอหนึ่ง คนทุศีล มีศีลวิบัติแลว ยอมหลงกระทํากาละ อันนี้เปนโทษ

ขอที่สี่แหงศีลวิบัติของคนทุศีล ฯ
อีกขอหนึ่ง คนทุศีล มีศีลวิบัติแลว เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก อันนี้เปนโทษขอที่หาแหงศีลวิบัติของคน
ทุศีล ฯ
ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีล ๕ ประการเหลานี้แล ฯ
[๘๐] ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย อานิสงสแหงศีลสมบัติของคนมีศีล ๕
ประการเหลานี้ ๕ ประการเปนไฉน
ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย คนมีศีล ถึงพรอมแลวดวยศีล ยอมไดรับ
กองโภคะใหญ อันมีความไมประมาทเปนเหตุ อันนี้เปนอานิสงสขอที่หนึ่ง
แหงศีลสมบัติของคนมีศีล ฯ
อีกขอหนึ่ง เกียรติศัพทอันงามของคนมีศลี ถึงพรอมแลวดวยศีล ยอม
ขจรไป อันนี้เปนอานิสงสขอที่สอง แหงศีลสมบัติของคนมีศีล ฯ
อีกขอหนึ่ง คนมีศีล ถึงพรอมแลวดวยศีล จะเขาไปสูบริษัทใดๆ คือ
ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท หรือสมณบริษัท ยอมองอาจ
ไมเกอเขิน อันนี้เปนอานิสงสขอที่สาม แหงศีลสมบัติของคนมีศีล ฯ
อีกขอหนึ่ง คนมีศีล ถึงพรอมแลวดวยศีล ยอมไมหลงทํากาละ อันนี้
เปนอานิสงสขอ ที่สี่ แหงศีลสมบัติของคนมีศีล ฯ
อีกขอหนึ่ง คนมีศีล ถึงพรอมแลวดวยศีล เบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค อันนี้เปนอานิสงสขอทีห่ า แหงศีลสมบัติ
ของคนมีศีล ฯ
ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย อานิสงสแหงศีลสมบัติของคนมีศีล ๕ ประการ
เหลานี้แล ฯ
[๘๑] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงยังพวกอุบาสกชาวปาฏลิคามใหเห็น*แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถาตลอดราตรีแลว ทรงสง
ไปดวยพระดํารัสวา
ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย ราตรีสวางแลว พวกทานจงทราบกาลอันควร
ในบัดนี้เถิด พวกอุบาสกชาวปาฏลิคามทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว
ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคกระทําประทักษิณหลีกไปแลว ลําดับนั้น
เมื่ออุบาสกชาวปาฏลิคามหลีกไปแลวไมนาน พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปสูสุญญา*คารแลว ฯ
[๘๒] ก็สมัยนั้น สุนีธะ และวัสสการะ อํามาตยผูใหญในมคธรัฐ
สรางเมืองในปาฏลิคามเพื่อปองกันพวกเจาวัชชี ก็สมัยนั้นเทวดาเปนอันมากนับเปน
พันๆ หวงแหนที่ในปาฏลิคาม เทวดาผูม ีศักดิ์ใหญหวงแหนที่ในสวนใด จิตของ

พระราชาและราชมหาอํามาตยผูมีศักดิ์ใหญ ก็นอมไปเพื่อจะสรางนิเวศนในสวนนั้น
เทวดาชั้นกลางหวงแหนที่ในสวนใด จิตของพระราชาและพระราชมหาอํามาตย
ชั้นกลาง ก็นอมไปเพื่อสรางนิเวศนในสวนนั้น เทวดาชั้นต่ําหวงแหนที่ในสวนใด
จิตของพระราชาและราชมหาอํามาตยชั้นต่ํา ก็นอมไปเพื่อสรางนิเวศนในสวนนั้น
พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นเทวดาเหลานั้นนับเปนพันๆ หวงแหนที่ในปาฏลิคาม
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จลุกขึ้นในเวลาปจจุสสมัยแหงราตรี ตรัส
เรียกพระอานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท ใครหนอจะสรางเมืองในปาฏลิคาม ฯ
อ. ขาแตพระองคผเู จริญ สุนีธะและวัสสการะอํามาตยผูใหญในมคธรัฐ
จะสรางเมืองปาฏลิคาม เพื่อปองกันพวกเจาวัชชี ฯ
ดูกรอานนท สุนีธะและวัสสการะอํามาตยผูใหญในมคธรัฐจะสรางเมือง
ในปาฏลิคาม เพื่อปองกันพวกเจาวัชชี ก็เปรียบเหมือนทาวสักกะทรงปรึกษา
กับพวกเทวดาชั้นดาวดึงส ในที่นี้ เราไดเห็นเทวดาเปนอันมากนับเปนพันๆ
หวงแหนที่ในปาฏลิคามดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย เทวดาผูมี
ศักดิ์ใหญหวงแหนที่ในสวนใด จิตของพระราชาและราชมหาอํามาตยผูมีศกั ดิ์ใหญ
ก็นอมไปเพื่อสรางนิเวศนในสวนนั้น เทวดาชัน้ กลางหวงแหนที่ในสวนใด จิต
ของพระราชาและราชมหาอํามาตยชั้นกลาง ก็นอมไปเพื่อสรางนิเวศนในสวนนั้น
เทวดาชั้นต่ําหวงแหนที่ในสวนใด จิตของพระราชาและราชมหาอํามาตยชนั้ ต่ํา
ก็นอมไปเพื่อสรางนิเวศนในสวนนั้น ดูกรอานนท ที่นี้จักเปนที่อยูอันประเสริฐ
เปนทางคาขาย เปนนครอันเลิศ ชื่อวา ปาฏลีบุตร เปนที่แกหอภัณฑะ นคร
ปาฏลีบุตรจักมีอันตราย ๓ ประการ คือ ไฟ น้ํา หรือการยุใหแตกพวก ฯ
[๘๓] ครั้งนั้น สุนีธะและวัสสการะ อํามาตยผูใหญในมคธรัฐ เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลวไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวไดยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง แลว
ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอทานพระโคดมพรอมดวยภิกษุสงฆจงทรง
รับภัตของขาพระองคเพื่อเสวยในวันนี้ พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณีภาพ
ลําดับนั้น สุนีธะและวัสสการะอํามาตยผูใหญในมคธรัฐ ทราบวาพระผูมีพระภาค
ทรงรับแลว จึงเขาไปยังที่พักของตนๆ ครั้นแลวจัดแตงของเคีย้ วของฉันอัน
ประณีตในที่พักของตนๆ แลวใหทูลเวลาแดพระผูมีพระภาควา ขาแตทาน
พระโคดมผูเจริญ ไดเวลาแลวภัตตาหารสําเร็จแลว ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร
พรอมดวยภิกษุสงฆเสด็จเขาไปยังที่พักของสุนีธะและวัสสการะอํามาตยผใู หญใน
มคธรัฐ ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย สุนีธะและวัสสการะอํามาตยผใู หญ

ในมคธรัฐ อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขใหอิ่มหนํา เพียงพอดวย
ของเคี้ยวของฉันอันประณีต ดวยมือของตนๆ ครั้นพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จ
วางพระหัตถจากบาตรแลว สุนีธะและวัสสการะถืออาสนะต่ํา นั่งเฝาอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง เมื่อสุนีธะและวัสสการะอํามาตยผูใหญในมคธรัฐ นั่งเฝาอยูอยาง
นี้แลว พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาดวยคาถาเหลานี้ ความวา
[๘๔] บัณฑิตยชาติสําเร็จการอยูในประเทศใด ยอมเชื้อเชิญทาน
ผูมีศีล ผูสํารวมแลวประพฤติพรหมจรรย ใหบริโภคในประเทศ
นั้น ไดอุทิศทักษิณาทานใหแกเทวดาที่มีอยู ณ ที่นั้น เทวดา
เหลานั้นไดรับบูชาแลว ยอมบูชาตอบเขา ไดรับความนับถือ
แลว ยอมนับถือตอบเขา แตนั้นยอมอนุเคราะหเขา เหมือน
มารดาอนุเคราะหบุตรซึ่งเกิดแตอกฉะนั้น บุรุษผูอันเทวดาอนุ*เคราะหแลว ยอมเห็นความเจริญทุกเมือ่ ฯ
[๘๕] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนากะสุนธี ะและวัสสการะ
อํามาตยผูใหญในมคธรัฐดวยพระคาถาเหลานี้แลว เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปแลว
ก็สมัยนั้น สุนธี ะและวัสสการะอํามาตยผูใหญในมคธรัฐ ตางตามเสด็จพระผูม-ี
*พระภาคไปเบื้องพระปฤษฎางคดวยคิดวา วันนี้พระสมณโคดมจักเสด็จออกทาง
ประตูใด ประตูนั้นจักมีนามวาประตูโคดม จักเสด็จขามแมน้ําคงคาทางทาใด
ทานั้นจักมีนามวาทาโคดม ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จออกทางประตูใด ประตู
นั้นไดนามวาประตูโคดมแลว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จไปยังแมน้ําคงคา
แลว ก็สมัยนั้น แมน้ําคงคาเต็มเปยมเสมอฝง กาดื่มกินได พวกมนุษยผูประสงค
จะขามฟาก บางพวก เที่ยวหาเรือ บางพวกเที่ยวหาแพ บางพวกผูกทุน ครั้งนั้น
พระผูมีพระภาคกับภิกษุสงฆทรงหายไป ณ ที่ฝงนี้แหงแมนา้ํ คงคา ไปปรากฏตน
ที่ฝงโนน เหมือนบุรุษผูมีกําลังเหยียดแขนทีค่ ูไว หรือคูแขนที่เหยียดออกแลว
ฉะนั้น พระผูมพี ระภาคไดทอดพระเนตรมนุษยเหลานั้น ผูประสงคจะขามฟาก
บางพวกเที่ยวหาเรือ บางพวกเที่ยวหาแพ บางพวกผูกทุนอยู พระองคทรงทราบ
เนื้อความนี้แลว ทรงเปลงพระอุทานนี้ในเวลานั้นวา
เหลาชนที่จะขามสระ คือ ตัณหาอันเวิ้งวาง ตองสรางสะพาน
คือ (อริยมรรค) พนเปอกตม ก็และขณะทีช่ นกําลังผูกทุนอยู
หมูชนผูมีปญญา ขามไดแลว ฯ
จบภาณวารที่หนึ่ง ฯ
[๘๖] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาค ตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา
ดูกรอานนท มาไปกันเถิด เราจักไปโกฏิคาม ทานพระอานนททูลรับพระดํารัส
ของพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ

เสด็จถึงโกฏิคามแลว ไดยินวา พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โกฏิคามนั้น ณ ที่
นั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะไมรแู จง
แทงตลอดอริยสัจ ๔ เราและพวกเธอจึงเรรอนทองเทีย่ วไปสิ้นกาลนานอยางนี้
เพราะไมรูแจงแทงตลอดอริยสัจ ๔ เปนไฉน เพราะไมรูแจงแทงตลอดทุกขอริยสัจ
เราและพวกเธอจึงเรรอนทองเที่ยวไปตลอดกาลนานอยางนี้ เพราะไมรูแจงแทง*ตลอด ทุกขสมุทัยอริยสัจ ... ทุกขนิโรธอริยสัจ ... ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
เราและพวกเธอจึงเรรอนทองเที่ยวไปสิ้นกาลนานอยางนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดรูแจงแทงตลอดทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทัยอริยสัจ
ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจแลว ตัณหาในภพ เราถอนเสีย
แลว ตัณหาอันจะนําไปสูภพสิ้นแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดาครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึง
ไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
[๘๗] เพราะไมเห็นอริยสัจ ๔ ตามเปนจริง เราและพวกเธอ
จึงทองเที่ยวไปในชาตินั้นๆ สิ้นกาลนาน
เราไดเห็นอริยสัจ ๔ เหลานั้นแลว
เราถอนตัณหาอันจะนําไปสูภพเสียไดแลว
มูลแหงทุกขเราตัดไดขาดแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี ดังนี้ ฯ
[๘๘] ไดยนิ วา พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โกฏิคามแมนั้น ทรง*กระทําธรรมีกถานี้แหละเปนอันมากแกพวกภิกษุวา อยางนี้ศีล อยางนี้สมาธิ อยาง
นี้ปญญา สมาธิอันศีลอบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ ปญญาอันสมาธิ
อบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ จิตอันปญญาอบรมแลว ยอมหลุดพน
จากอาสวะโดยชอบ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ฯ
[๘๙] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูตามความพอพระทัยในโกฏิคาม
แลว ตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท มาไปกันเถิด เราจักไป
ยังนาทิกคาม ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมพี ระภาคแลว ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงนาทิกคามแลว ไดยนิ วา
พระผูมีพระภาคประทับในที่พักซึ่งกอดวยอิฐที่นาทิกคามนัน้ ทานพระอานนทเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นทานพระอานนทนั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูลพระผูม-ี
*พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุนามวาสาฬหะ มรณภาพแลวในนาทิกคาม
คติและภพเบื้องหนาของเธอเปนไฉน ภิกษุณีนามวา นันทา มรณภาพแลวใน
นาทิกคาม คติและภพเบื้องหนาของเธอเปนไฉน อุบาสกนามวา สุทัตตะ ... อุบาสิกา
นามวา สุชาดา ... อุบาสกนามวา กกุธะ ... อุบาสกนามวา การฬิมพะ ... อุบาสก

นามวา นิกฏะ ... อุบาสกนามวา กฏิสสหะ ... อุบาสกนามวา ตุฏฐะ ... อุบาสก
นามวา สันตุฏฐะ ... อุบาสกนามวา ภฏะ ... อุบาสกนามวา สุภฏะ ทํากาละ
แลวในนาทิกคาม คติและภพเบื้องหนาของเขาเปนไฉน ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท ภิกษุนามวาสาฬหะ กระทําให
แจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญา
อันยิ่งของตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุณีนามวา นันทา เพราะสังโยชน
เบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป เปนโอปปาติกะ ปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับมาจากโลก
นั้นเปนธรรมดา อุบาสกนามวา สุทัตตะ เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป และเพราะ
ราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เปนพระสกทาคามี กลับมายังโลกนี้คราวเดียวเทานั้น
แลวจักทําที่สุดแหงทุกข อุบาสิกานามวา สุชาดา เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป เปน
พระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ ง มีอันจะตรัสรูในภายหนา
อุบาสกนามวา กกุธะ เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป เปนโอปปาติกะ ปรินิพพาน
ในภพนั้น มีอันไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา อุบาสกนามวา การฬิมพะ ...
อุบาสกนามวา นิกฏะ ... อุบาสกนามวา กฏิสสหะ ... อุบาสกนามวา ตุฏฐะ ...
อุบาสกนามวา สันตุฏฐะ ... อุบาสกนามวา ภฏะ ... อุบาสกนามวา สุภฏะ เพราะ
สังโยชนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป เปนโอปปาติกะ ปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับมา
จากโลกนั้นเปนธรรมดา ฯ
ดูกรอานนท พวกอุบาสกในนาทิกคาม อีก ๕๐ คน กระทํากาละแลว
เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป เปนโอปปาติกะ ปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม
กลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา พวกอุบาสกในนาทิกคาม ๙๖ คน ทํากาละแลว
เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เปนพระสกทาคามี
กลับมายังโลกนี้คราวเดียวเทานั้น แลวจักทําที่สุดแหงทุกข พวกอุบาสกในนาทิกคาม
๕๑๐ คน ทํากาละแลว เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป เปนพระโสดาบัน มีอันไม
ตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเ ที่ยง มีอันจะตรัสรูในภายหนา ฯ
ดูกรอานนท ขอที่ผเู กิดมาเปนมนุษยแลวจะพึงทํากาละนั้นไมอัศจรรย
เมื่อผูนั้นๆ ทํากาละแลว พวกเธอจักเขาไปเฝาพระตถาคต แลวทูลถามเนื้อความ
นั้น อันนี้เปนความลําบากแกพระตถาคต เพราะฉะนั้น เราจักแสดงธรรมปริยาย
ชื่อธรรมาทาส สําหรับที่จะใหอริยสาวกผูประกอบแลว เมื่อจํานงอยู พึงพยากรณ
ตนดวยตนเองไดวา เรามีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดแหงสัตวดิรัจฉานสิ้นแลว มีเปรต*วิสัยสิ้นแลว มีอบาย ทุคติ วินิบาต สิ้นแลว เราเปนพระโสดาบัน มีอันไม
ตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเ ที่ยง มีอันจะตรัสรูในภายหนาดังนี้ ก็ธรรมปริยายชื่อวา
ธรรมาทาส นั้น เปนไฉน ดูกรอานนท อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบ
ดวยความเลือ่ มใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูม-ี

*พระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชา
และจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงซึ่งโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมผี อู ื่น
ยิ่งไปกวา เปนพระศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปน
ผูจําแนกพระธรรม ดังนี้ เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใส อันไมหวั่นไหวใน
พระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว อันผูปฏิบัติพึงเห็นเอง
ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะ*ตน ดังนี้ เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใส อันไมหวั่นไหว ในพระสงฆวา
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผูปฏิบัติตรง เปนผูปฏิบัติ
เปนธรรม เปนผูปฏิบัติชอบ คือคูบุรุษสี่ บุรุษบุคคลแปด นี้พระสงฆสาวกของ
พระผูมีพระภาค เปนผูควรของคํานับ เปนผูค วรแกทักษิณา เปนผูควรทําอัญชลี
เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ดังนี้ เปนผูประกอบดวยศีลอันพระอริยะ
ใครแลว อันไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ
แลว อันตัณหาและทิฐิไมลูบคลําแลว เปนไปเพื่อสมาธิ ฯ
ดูกรอานนท อันนี้แลคือธรรมปริยายชื่อวาธรรมาทาส สําหรับที่จะให
อริยสาวกผูประกอบแลว เมื่อจํานงอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามีนรก
สิ้นแลว มีกําเนิดแหงสัตวดิรัจฉานสิ้นแลว มีเปรตวิสัยสิ้นแลว มีอบาย ทุคติ
วินิบาต สิ้นแลว เราเปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งมี
อันจะตรัสรูในภายหนา ฯ
ไดยินวา พระผูมีพระภาคประทับในที่พักซึ่งกอดวยอิฐในนาทิกคามนั้น
ทรงกระทําธรรมีกถานี้แหละเปนอันมากแกพวกภิกษุวา อยางนี้ศีล อยางนี้สมาธิ
อยางนี้ปญญา สมาธิอันศีลอบรมแลวยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ ปญญา
อันสมาธิอบรมแลวยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ จิตอันปญญาอบรมแลว ยอม
หลุดพนจากอาสวะโดยชอบ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ฯ
[๙๐] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูตามความพอพระทัยในนาทิกคาม
แลว ตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท มาไปกันเถิด เราจักไปยัง
เมืองเวสาลี ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญเสด็จถึงเมืองเวสาลีแลว ไดยนิ วา
พระผูมีพระภาคประทับในอัมพปาลีวัน เขตเมืองเวสาลีนั้น ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเปนผูมีสติสัมปชัญญะ
อยู นี้เปนอนุสาสนีของเราสําหรับเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางไรเลาภิกษุจึงจะ
ชื่อวาเปนผูมีสติ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู พิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู
เปนผูมีเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยางนี้แล

ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีสติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางไรเลา ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผู
ประกอบดวยสัมปชัญญะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูกระทําความรูตัวในการกาว
ในการถอย ในการแล ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการ
ทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิม้ ในการถาย
อุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ
การตื่น การพูด การนิ่ง อยางนี้แล ภิกษุจึงจะชื่อวา เปนผูประกอบดวยสัมปชัญญะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเปนผูมีสติสัมปชัญญะอยู นี้เปนอนุสาสนีของเรา
สําหรับเธอ ฯ
[๙๑] นางอัมพปาลีคณิกา ไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จถึงเมือง*เวสาลี ประทับอยู ณ อัมพวันของเรา เขตเมืองเวสาลี ครั้งนั้น นางอัมพปาลีคณิกา
สั่งใหจัดยานที่ดีๆ แลว ขึ้นยานออกจากเมืองเวสาลีตรงไปยังอารามของตน จน
ตลอดภูมิประเทศเทาที่ยานจะไปได ลงจากยานเดินเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ครั้นแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมี*พระภาคทรงยังนางอัมพปาลีคณิกาผูนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถา นางอัมพปาลีคณิกา อันพระผูมีพระภาคทรง
ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผเู จริญ ขอพระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆ
จงทรงรับภัตของหมอมฉันในวันพรุงนี้ พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณีภาพ ลําดับ
นั้น นางอัมพปาลีคณิกาทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับแลว จึงลุกจากอาสนะ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคกระทําประทักษิณหลีกไปแลว ฯ
[๙๒] พวกเจาลิจฉวี เมืองเวสาลี ไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จ
ถึงเมืองเวสาลี ประทับอยู ณ อัมพปาลีวันเขตเมืองเวสาลี ครั้งนั้น พวกเจาลิจฉวี
รับสั่งใหจัดยานที่ดีๆ แลวเสด็จขึ้นยานออกจากเมืองเวสาลีไปแลว ในพวกเจา*ลิจฉวีนั้น บางพวก เขียวลวน คือมีวรรณะเขียว มีผาเขียว มีเครื่องประดับเขียว
บางพวกเหลืองลวน คือมีวรรณะเหลือง มีผาเหลือง มีเครื่องประดับเหลือง
บางพวกแดงลวน คือมีวรรณะแดง มีผาแดง มีเครื่องประดับแดง บางพวกขาว*ลวน คือมีวรรณะขาว มีผาขาว มีเครื่องประดับขาว ครั้งนั้น นางอัมพปาลีคณิกา
ใหเพลารถกระทบเพลารถ ลอรถกระทบลอรถ แอกกระทบแอก ของพวกเจาลิจฉวี
หนุมๆ พวกเจาลิจฉวีไดพูดกะนางอัมพปาลีคณิกาวา แนะนางอัมพปาลี เหตุไร
ทานจึงใหเพลารถกระทบเพลารถ ลอรถกระทบลอรถ แอกกระทบแอก ของพวก*เจาลิจฉวีหนุมๆ ฯ
อ. ขาแตลูกเจา จริงอยางนัน้ หมอมฉันทูลนิมนตพระผูมีพระภาค
พรอมดวยภิกษุสงฆใหทรงรับภัตในวันพรุงนี้ ฯ

ล. แนะนางอัมพปาลี เจาจงใหภัตนี้โดยราคาแสนหนึ่งเถิด ฯ
ขาแตลูกเจา ก็พวกทานจักใหเมืองเวสาลีพรอมทั้งชนบทแกหมอมฉัน
แมอยางนั้น หมอมฉันก็จักไมใหภัตอันใหญได ฯ
ลําดับนั้น พวกเจาลิจฉวีปรบนิ้วมือวา ดูกรทานทั้งหลาย นางอัมพปาลี
ชนะพวกเราแลวหนอ พวกเราถูกนางอัมพปาลีลวงแลวหนอ จึงพวกเจาลิจฉวีได
ไปยังอัมพปาลีวันแลว พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นพวกเจาลิจฉวีมาแตไกล ครั้นแลว
จึงรับสั่งกะพวกภิกษุวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุที่ยังไมเคยเห็นพวกเทวดา
ชั้นดาวดึงส จงดูพวกเจาลิจฉวี จงจองดูหมูเจาลิจฉวี จงนําเขาไปเปรียบหมูเจา
ลิจฉวี ใหเหมือนกับเทวดาชั้นดาวดึงส ฯ
ลําดับนั้น พวกเจาลิจฉวีไปดวยยานจนสุดภูมิประเทศที่ยานจะไปได
ลงจากยานเดินเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคจนถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลวจึงถวาย
บังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อพวกเจาลิจฉวีนั่งเรียบรอยแลว
พระผูมีพระภาคทรงยังพวกเจาลิจฉวีเหลานัน้ ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ
ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถา ครั้งนั้นแล พวกเจาลิจฉวีอันพระผูมพี ระภาคทรงใหเห็นแจง
ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆจงทรงรับภัต ของ
พวกขาพระองคในวันพรุงนี้ พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพวกเจาลิจฉวี เราได
รับภัตของนางอัมพปาลีคณิกาไวในวันพรุงนี้เสียแลว ลําดับนัน้ พวกเจาลิจฉวี
ปรบนิ้วมือวา นางอัมพปาลีคณิกาชนะพวกเราแลวหนอ พวกเราถูกนางอัมพปาลี*คณิกาลวงแลวหนอ พวกเจาลิจฉวีชื่นชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคแลวลุก
จากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณหลีกไปแลว ฯ
ครั้งนั้น นางอัมพปาลีคณิกา ใหตระเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประณีต
ในอารามของตนคืนยังรุง เสร็จแลวสั่งใหกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ไดเวลาแลว ภัตตาหารสําเร็จแลว ฯ
ลําดับนั้น เวลาเชา พระผูม ีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร
พรอมดวยภิกษุสงฆ เสด็จไปยังที่พักชั่วคราวของนางอัมพปาลีคณิกา ประทับนั่ง
บนอาสนะที่เขาจัดถวาย นางอัมพปาลีคณิกา อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุข ใหอิ่มหนําเพียงพอดวยของเคีย้ วของฉันอันประณีตดวยมือของตน ครั้น
พระผูมีพระภาคเสวยเสร็จ วางพระหัตถจากบาตรแลว นางอัมพปาลีคณิกาถือ
อาสนะต่ํานั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันขอมอบอารามนี้แดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุข พระผูมีพระภาคทรงรับอารามแลว ทรงยังนางอัมพปาลีคณิกาใหเห็นแจง
ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริง ดวยธรรมีกถา เสด็จลุกจากอาสนะหลีก

ไปแลว ฯ
ไดยินวา พระผูมีพระภาคประทับ ณ อัมพปาลีวัน เขตเมืองเวสาลีนั้น
ทรงกระทําธรรมีกถานี้แหละเปนอันมากแกพวกภิกษุวา อยางนี้ศีล อยางนี้สมาธิ
อยางนี้ปญญา สมาธิอันศีลอบรมแลวยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ ปญญาอัน
สมาธิอบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ จิตอันปญญาอบรมแลว ยอม
หลุดพนจากอาสวะโดยชอบ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ฯ
[๙๓] ครั้นนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูตามความพอพระทัยใน
อัมพปาลีวันแลว ตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท มาไปกันเถิด
เราจักไปยังบานเวฬุวคาม ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว
พระผูมีพระภาคพรอมภิกษุสงฆหมูใหญเสด็จถึงบานเวฬุวคามแลว ไดยินวา
พระผูมีพระภาคเสด็จประทับอยูในบานเวฬุวคามนั้น ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งวา มาเถิดภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจําพรรษารอบ
เมืองเวสาลี ตามที่เปนมิตรกัน ตามที่เคยเห็นกัน ตามที่เคยคบกันเถิด สวนเรา
จะจําพรรษาในบานเวฬุวคามนี้แหละ พวกภิกษุทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค
แลว จําพรรษารอบเมืองเวสาลีตามที่เปนมิตรกัน ตามที่เคยเห็นกัน ตามที่เคย
คบกัน สวนพระผูมีพระภาคทรงจําพรรษาในบานเวฬุวคามนั้นแหละ ครั้งนั้นเมื่อ
พระผูมีพระภาคทรงจําพรรษาแลว ทรงประชวรอยางหนัก เกิดเวทนาอยางรายแรง
ถึงใกลจะปรินิพพาน ไดยินวา ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคทรงมีพระสติสัมปชัญญะ
อดกลั้น ไมพรั่นพรึง ทรงพระดําริวา การที่เราจะไมบอกภิกษุผูอุปฏฐาก ไม
อําลาภิกษุสงฆปรินิพพานเสียนั้น ไมสมควรแกเราเลย ถากระไร เราพึงใชความ
เพียรขับไลอาพาธนี้ ดํารงชีวิตสังขารอยูเถิด ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงใชความเพียรขับไลอาพาธนั้น ทรงดํารง
ชีวิตสังขารอยูแลว อาพาธของพระองคสงบไปแลว พระผูมพี ระภาคทรงหาย
ประชวร คือหายจากความเปนคนไขไมนาน เสด็จออกจากวิหารไปประทับนั่ง
บนอาสนะที่ภิกษุจัดถวายไวที่เงาวิหาร ฯ
ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขา
ไปเฝาแลวถวายบังคมพระผูมพี ระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นทาน
พระอานนทนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคเห็นความสําราญของพระผูมีพระภาคแลว ขาพระองคเห็นความอดทน
ของพระผูมีพระภาคแลว ก็แตวา เพราะการประชวรของพระผูมีพระภาค กายของ
ขาพระองคประหนึ่งจะงอมระงมไป แมทิศทั้งหลายก็ไมปรากฏแกขาพระองค แม
ธรรมทั้งหลายก็ไมแจมแจงแกขาพระองค ขาแตพระองคผูเจริญ ก็แตวา
ขาพระองคมามีความเบาใจอยูหนอยหนึ่งวา พระผูมีพระภาคจักยังไมเสด็จ

ปรินิพพาน จนกวาจะไดทรงปรารภภิกษุสงฆ แลวตรัสพระพุทธพจนอยางใด
อยางหนึ่ง ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ภิกษุสงฆยังจะหวังอะไรในเราเลา
ธรรมอันเราไดแสดงแลว กระทําไมใหมีในมีนอก กํามืออาจารยในธรรมทั้งหลาย
มิไดมีแกตถาคต ผูใดจะพึงคิดอยางนี้วา เราจักบริหารภิกษุสงฆ หรือวาภิกษุสงฆ
จะเชิดชูเราดังนี้ ผูนั้นจะพึงปรารภภิกษุสงฆแลวกลาวคําอยางใดอยางหนึ่งเปนแน
ดูกรอานนท ตถาคตมิไดมีความดําริอยางนี้วา เราจักบริหารภิกษุสงฆ หรือวา
ภิกษุสงฆจักเชิดชูเรา ตถาคตจักปรารภภิกษุสงฆแลว กลาวคําอยางใดอยางหนึ่ง
ในคราวหนึ่ง ดูกรอานนท บัดนี้ เราแกเฒาเปนผูใหญลวงกาลผานวัยมาโดย
ลําดับแลว วัยของเราเปนมาถึง ๘๐ ปแลว เกวียนเกายังจะใชไปได เพราะการ
ซอมแซมดวยไมไผ แมฉันใด กายของตถาคต ฉันนั้นเหมือนกัน ยังเปนไปได
ก็คลายกับเกวียนเกาที่ซอมแซมดวยไมไผ ฯ
ดูกรอานนท สมัยใด ตถาคตเขาถึงเจโตสมาธิ อันไมมีนมิ ิต เพราะ
ไมทําไวในใจซึ่งนิมิตทั้งปวง เพราะดับเวทนาบางเหลาแลวอยู สมัยนั้น กายของ
ตถาคตยอมผาสุก เพราะฉะนัน้ พวกเธอจงมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง มิใช
มีสิ่งอื่นเปนทีพ่ ึ่ง คือจงมีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง มิใชมีสิ่งอื่นเปนทีพ่ ึ่ง
อยูเถิด ฯ
ดูกรอานนท อยางไรเลา ภิกษุจึงจะชื่อวา มีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง
มิใชมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง คือจงมีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง มิใชมีสิ่งอื่นเปน
ที่พึ่งอยู ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู พิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาอยู พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู เปนผูมี
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก อยางนี้แล
อานนท ภิกษุจึงจะชื่อวา มีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง มิใชมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง
คือมีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง มิใชมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยู ดูกรอานนท
ผูใดผูหนึ่งในบัดนี้ก็ดี โดยที่เราลวงไปแลวก็ดี จักเปนผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปน
ที่พึ่ง มิใชมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง มิใชมีสิ่ง
อื่นเปนที่พึ่งอยู ภิกษุของเราที่เปนผูใครตอการศึกษาจักปรากฏอยูในความเปน
ยอดยิ่ง ฯ
จบคามกัณฑในมหาปรินิพพานสูตร ฯ
จบภาณวารที่สอง ฯ
[๙๔] ครั้งนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและ
จีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังเมืองเวสาลี ครัน้ เสด็จเที่ยวบิณฑบาตแลว เวลา
ปจฉาภัตเสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว ตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา

ดูกรอานนท เธอจงถือเอาผานิสีทนะไป เราจักเขาไปยังปาวาลเจดีย เพื่อพักผอน
ตอนกลางวัน ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมพี ระภาคแลว ถือเอาผา
นิสีทนะตามเสด็จพระผูมีพระภาคไปทางเบื้องพระปฤษฎางค ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังปาวาลเจดีย ครั้นเสด็จเขาไป
แลวประทับนั่งบนอาสนะที่ทานพระอานนทปูลาดถวาย ฝายทานพระอานนทถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นทานพระอานนทนั่ง
เรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดรับสั่งกะทานวา ดูกรอานนท เมืองเวสาลี
นารื่นรมย อุเทนเจดีย โคตมเจดีย สัตตัมพเจดีย พหุปุตตเจดีย สารันทเจดีย
ปาวาลเจดีย ตางนารื่นรมย อิทธิบาททั้ง ๔ อันผูใดผูหนึ่งเจริญแลว กระทําให
มากแลว กระทําใหเปนดุจยาน กระทําใหเปนดุจพื้น ใหตั้งมั่นแลว สั่งสมแลว
ปรารภดีแลว ผูนั้นเมื่อจํานงอยู พึงดํารงอยูไ ดตลอดกัป หรือเกินกวากัป ดูกร
อานนท อิทธิบาททั้ง ๔ ตถาคตเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปน
ดุจยาน กระทําใหเปนดุจพื้น ใหตั้งมั่นแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ตถาคต
นั้น เมื่อจํานงอยู จะพึงดํารงอยูไดตลอดกัป หรือเกินกวากัป แมเมื่อ
พระผูมีพระภาคทรงกระทํานิมิตอันหยาบ โอภาสอันหยาบอยางนี้ ทานพระอานนท
ก็มิอาจรูทัน จึงมิไดทูลวิงวอนพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
พระผูมีพระภาคจงทรงดํารงอยูตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัป เพื่อ
ประโยชนของชนเปนอันมาก เพื่อความสุขของชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะห
โลก เพื่อประโยชน เพื่อเกือ้ กูล เพื่อความสุขของเทวดา และมนุษยทั้งหลาย
ดังนี้ เพราะถูกมารเขาดลใจแลว แมครั้งที่ ๒ พระผูมีพระภาคก็รับสั่งกะทาน
พระอานนท ฯลฯ แมครั้งที่ ๓ พระผูมีพระภาคก็รับสั่งกะทานพระอานนท ฯลฯ
ทานพระอานนทก็มิอาจรูทัน ... เพราะถูกมารเขาดลใจแลว ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะทานพระอานนทวา เธอจงไปเถิด
อานนท เธอรูกาลอันควรในบัดนี้ ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของ
พระผูมีพระภาคแลว ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณ
แลวไปนั่ง ณ โคนไมแหงหนึ่งในที่ไมไกล ฯ
[๙๕] ครั้งนั้น มารผูมีบาป เมื่อทานพระอานนทหลีกไปแลวไมนาน
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ยืนอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง มารผูมีบาปยืนเรียบรอยแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
พระผูมีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด
บัดนี้ เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาค ก็พระผูมีพระภาคไดตรัสพระวาจา
นี้ไววา ดูกรมารผูมีบาป ภิกษุผูเปนสาวกของเราจักยังไมเฉียบแหลม ไมไดรับ
แนะนํา ไมแกลวกลา ไมเปนพหูสูต ไมทรงธรรม ไมปฏิบัติธรรมสมควรแก

ธรรม ไมปฏิบัติชอบ ไมประพฤติตามธรรม เรียนกับอาจารยของตนแลว ยัง
บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหงายไมได ยังแสดง
ธรรมมีปาฏิหาริยขมขี่ปรับปวาทที่บังเกิดขึ้นใหเรียบรอยโดยสหธรรมไมได เพียงใด
เราจักยังไมปรินิพพานเพียงนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บัดนี้ ภิกษุผูเปนสาวก
ของพระผูมีพระภาคเปนผูเฉียบแหลมแลว ไดรับแนะนําแลว แกลวกลา เปน
พหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรม
เรียนกับอาจารยของตนแลว บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก
กระทําใหงายได แสดงธรรมมีปาฏิหาริยขมขี่ปรับปวาทที่บังเกิดขึ้นใหเรียบรอย
โดยสหธรรมได ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอ
พระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมพี ระภาค
ก็พระผูมีพระภาคไดตรัสพระวาจานี้ไววา ดูกรมารผูมีบาป ภิกษุณีผูสาวิกาของเรา
จักยังไมเฉียบแหลม ... ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บัดนี้ ภิกษุณีผูสาวิกาของ
พระผูมีพระภาคเปนผูเฉียบแหลมแลว ... แสดงธรรมมีปาฏิหาริยขมขี่ปรับปวาทที่
บังเกิดขึ้นใหเรียบรอยโดยสหธรรมได ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอ
พระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมพี ระภาค
ก็พระผูมีพระภาคไดตรัสพระวาจานี้ไววา ดูกรมารผูมีบาป อุบาสกผูเปนสาวกของ
เรา จักยังไมเฉียบแหลม ... ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บัดนี้ อุบาสกผูเปนสาวก
ของพระผูมีพระภาคเปนผูเฉียบแหลมแลว ... แสดงธรรมมีปาฏิหาริยขมขี่ปรับปวาท
ที่บังเกิดขึ้นใหเรียบรอยโดยสหธรรมได ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอ
พระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมพี ระภาค
ก็พระผูมีพระภาคไดตรัสพระวาจานี้ไววา ดูกรมารผูมีบาป อุบาสิกาผูเปนสาวิกา
ของเรา จักยังไมเฉียบแหลม ... ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บัดนี้ อุบาสิกาผูเปน
สาวิกาของพระผูมีพระภาค เปนผูเฉียบแหลมแลว ไดรับแนะนําแลว แกลวกลา
เปนพหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตาม*ธรรม เรียนกับอาจารยของตนแลว บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย
จําแนก กระทําใหงายได แสดงธรรม มีปาฏิหาริยขมขี่ปรับปวาทที่บังเกิดขึ้นให
เรียบรอยโดยสหธรรมได ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอ
พระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมพี ระภาค
ก็พระผูมีพระภาคไดตรัสพระวาจานี้ไววา ดูกรมารผูมีบาป พรหมจรรยของเรานี้

จักยังไมสมบูรณ กวางขวาง แพรหลาย รูกันโดยมาก เปนปกแผน จนกระทั่ง
พวกเทวดาและมนุษยประกาศไดดีแลว เพียงใด เราจักยังไมปรินิพพานเพียงนั้น
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บัดนี้ พรหมจรรยของพระผูมีพระภาคนี้สมบูรณแลว
กวางขวาง แพรหลาย รูกันโดยมาก เปนปกแผน จนกระทั่งพวกเทวดาและ
มนุษยประกาศไดดีแลว ขอพระผูมีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอพระสุคต
จงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาค ฯ
เมื่อมารกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสตอบวา ดูกรมารผู
มีบาป ทานจงมีความขวนขวายนอยเถิด ความปรินิพพานแหงตถาคตจักมีไมชา
โดยลวงไปอีกสามเดือนแตนี้ ตถาคตก็จักปรินิพพาน ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค
ทรงมีพระสติสัมปชัญญะทรงปลงอายุสังขาร ณ ปาวาลเจดีย และเมื่อพระผูม-ี
*พระภาคทรงปลงอายุสังขารแลว ไดเกิดแผนดินไหวใหญ และขนพองสยองเกลา
นาพึงกลัว ทั้งกลองทิพยก็บันลือลั่น พระผูมพี ระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแลว
ทรงเปลงพระอุทานนี้ในเวลานั้นวา
[๙๖] มุนีปลงเสียไดแลวซึ่งกรรมที่ชั่งได
และกรรมที่ชั่งไมได อันเปนเหตุสมภพ
เปนเครื่องปรุงแตงภพ และไดยินดีในภายใน
มีจิตตั้งมั่น ทําลายกิเลสทีเ่ กิดในตนเสีย เหมือนนักรบ
ทําลายเกราะฉะนั้น ฯ
[๙๗] ครั้งนั้น พระอานนทไดมีความคิดอยางนี้วา นาอัศจรรยจริงหนอ
เหตุไมเคยมีมามีขึ้น แผนดินใหญนี้ไหวได แผนดินใหญนี้ไหวไดจริงๆ ความ
ขนพองสยองเกลานาพึงกลัว ทั้งกลองทิพยกบ็ ันลือลั่น อะไรหนอเปนเหตุ
อะไรหนอเปนปจจัยสําหรับใหแผนดินไหวใหญปรากฏ ฯ
ลําดับนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้น
เขาไปเฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
ทานพระอานนทนั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย
เหตุไมเคยมีมามีขึ้น แผนดินใหญนี้ไหวได แผนดินใหญนี้ไหวไดจริงๆ ความ
ขนพองสยองเกลานาพึงกลัว ทั้งกลองทิพยกบ็ ันลือลั่น อะไรหนอเปนเหตุ
อะไรหนอเปนปจจัย สําหรับใหแผนดินไหวใหญปรากฏ ฯ
[๙๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพระอานนท เหตุ ๘ ประการ
ปจจัย ๘ ประการเหลานี้แล เพื่อใหแผนดินไหวใหญปรากฏ ๘ ประการเปนไฉน ฯ
ดูกรอานนท มหาปฐพีนี้ตั้งอยูบนน้ํา น้ําตั้งอยูบนลม ลมตั้งอยูบนอากาศ
สมัยที่ลมใหญพัด เมื่อลมใหญพัดอยูยอมยังน้ําใหไหว น้ําไหวแลว ยอมยัง
แผนดินใหไหว อันนี้เปนเหตุ เปนปจจัยขอทีห่ นึ่ง เพื่อใหแผนดินไหวใหญ

ปรากฏ ฯ
อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณผูมีฤทธิ์ ถึงความเปนผูชํานาญใน
ทางจิต หรือวาเทวดาผูม ีฤทธิม์ าก มีอานุภาพมาก เขาเจริญปฐวีสัญญาเพียง
เล็กนอย เจริญอาโปสัญญาอยางแรงกลา เขายอมยังแผนดินนี้ใหสะเทือนสะทาน
หวั่นไหวได อันนี้เปนปจจัยขอที่สอง เพื่อใหแผนดินไหวใหญปรากฏ ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระโพธิสัตวจุติจากชั้นดุสิต มีสติสัมปชัญญะ
ลงสูพระครรภพระมารดา เมื่อนั้น แผนดินนีย้ อมสะเทือนสะทานหวั่นไหว อันนี้
เปนเหตุเปนปจจัยขอที่สาม เพื่อใหแผนดินไหวใหญปรากฏ ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระโพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะ ประสูติจาก
พระครรภพระมารดา เมื่อนั้น แผนดินนี้ยอ มสะเทือนสะทานหวั่นไหว อันนี้
เปนเหตุเปนปจจัยขอที่สี่ เพื่อใหแผนดินไหวใหญปรากฏ ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระตถาคตตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
เมื่อนั้น แผนดินนี้ยอมสะเทือนสะทานหวั่นไหว อันนี้เปนเหตุเปนปจจัยขอที่หา
เพื่อใหแผนดินไหวใหญปรากฏ ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระตถาคตใหอนุตรธรรมจักรเปนไป เมื่อนั้น
แผนดินนี้ยอมสะเทือนสะทานหวั่นไหว อันนี้เปนเหตุเปนปจจัยขอที่หก เพื่อให
แผนดินไหวใหญปรากฏ ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระตถาคตมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงปลงอายุ
สังขาร เมื่อนั้น แผนดินนี้ยอมสะเทือนสะทานหวั่นไหว อันนี้เปนเหตุเปน
ปจจัยขอที่เจ็ด เพื่อใหแผนดินไหวใหญปรากฏ ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสส*นิพพานธาตุ เมื่อนั้น แผนดินนี้ยอมสะเทือนสะทานหวั่นไหว อันนี้เปนเหตุเปน*ปจจัยขอที่แปด เพื่อใหแผนดินไหวใหญปรากฏ ฯ
ดูกรอานนท เหตุ ๘ ประการ ปจจัย ๘ ประการ เหลานี้แล เพื่อให
แผนดินไหวใหญปรากฏ ฯ
[๙๙] ดูกรอานนท บริษัท ๘ พวกเหลานี้แล ๘ พวกเปนไฉน คือ
ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท สมณบริษัท จาตุมหาราชิกบริษัท
ดาวดึงสบริษัท มารบริษัท พรหมบริษัท ฯ
ดูกรอานนท เรายังจําไดวา เราเขาไปยังขัตติยบริษัทหลายรอยครั้ง ทั้งเรา
เคยนั่งเคยปราศรัย เคยเขาสนทนาในขัตติยบริษัทนั้น วรรณะของพวกนั้นเปน
เชนใด ของเราก็เปนเชนนั้น เสียงของพวกนัน้ เปนเชนใด ของเราก็เปนเชนนั้น
เรายังพวกนั้นใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถา
เมื่อเราพูดอยูก ไ็ มมีใครรูวา ผูนี้คือใครหนอพูดอยู จะเปนเทวดาหรือมนุษย

ครั้นเรายังพวกนั้นใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถา
แลวหายไป เมือ่ เราหายไปแลว ก็ไมมีใครรูวา ผูนี้คือใครหนอ หายไปแลว
จะเปนเทวดาหรือมนุษย ดูกรอานนท เรายังจําไดวา เราเขาไปยังพราหมณบริษัท
หลายรอยครั้ง ... คฤหบดีบริษัทหลายรอยครัง้ ... สมณบริษัทหลายรอยครัง้ ...
จาตุมหาราชิกบริษัทหลายรอยครั้ง ... ดาวดึงสบริษัทหลายรอยครั้ง ... มารบริษัท
หลายรอยครั้ง ... พรหมบริษัทหลายรอยครั้ง ... ทั้งเราเคยนั่ง เคยปราศรัย
เคยเขาสนทนาในพรหมบริษัทนั้น วรรณะของพวกนั้นเปนเชนใด ของเราก็เปน
เชนนั้น เสียงของพวกนั้นเปนเชนไร ของเราก็เปนเชนนั้น เรายังพวกนั้นให
เห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถา เมือ่ เราพูดอยูก็ไมมี
ใครรูวา ผูนี้คือใครหนอพูดอยู จะเปนเทวดาหรือมนุษย ครั้นเรายังพวกนั้นให
เห็นแจง ใหสมาทาน ใชอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถาแลวหายไป เมื่อเรา
หายไปแลว ก็ไมมีใครรูวา ผูนี้คือใครหนอ หายไปแลว จะเปนเทวดาหรือมนุษย
ดูกรอานนท บริษัท ๘ เหลานี้แล ฯ
[๑๐๐] ดูกรอานนท อภิภายตนะ ๘ ประการ เหลานี้แล ๘ ประการ
เปนไฉน คือ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็กซึ่งมีผิวพรรณดี
และมีผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู
เราเห็น อันนี้ เปนอภิภายตนะขอที่หนึ่ง ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ใหญ ซึ่งมีผิวพรรณดี
และมีผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลวมีความสําคัญอยางนี้วา เรารู
เราเห็น อันนี้ เปนอภิภายตนะขอที่สอง ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็ก ซึ่งมีผิวพรรณดี
และมีผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู
เราเห็น อันนี้ เปนอภิภายตนะขอที่สาม ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ใหญ ซึ่งมีผิวพรรณ
ดีและมีผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู
เราเห็น อันนี้ เปนอภิภายตนะขอที่สี่ ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอก อันเขียว มีวรรณะ
เขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว ดอกผักตบอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียวลวน
มีรัศมีเขียว หรือวาผาที่กําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนทั้งสองเกลีย้ งเขียว มี
วรรณะเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว แมฉันใด ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว ฉันนั้น
เหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญวา เรารู เราเห็น อันนี้

เปนอภิภายตนะขอที่หา ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณะ
เหลือง เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง ดอกกรรณิการอันเหลือง มีวรรณะเหลือง
เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง หรือวาผาที่กําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนทั้งสอง
เกลี้ยงเหลือง มีวรรณะเหลือง เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง แมฉันใด ผูหนึ่ง
มีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณะเหลือง
เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง ฉันนัน้ เหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความ
สําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้ เปนอภิภายตนะขอที่หก ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณะแดง
แดงลวน มีรัศมีแดง ดอกหงอนไกอันแดง มีวรรณะแดง แดงลวน มีรัศมีแดง
หรือวาผาที่กําเนิดในเมืองพาราณสีมีสวนทั้งสองเกลีย้ งแดง มีวรรณะแดง แดงลวน
มีรัศมีแดง แมฉันใด ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันแดง
มีวรรณะแดง แดงลวน มีรัศมีแดง ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว
มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้ เปนอภิภายตนะขอที่เจ็ด ฯ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณะขาว
ขาวลวน มีรัศมีขาว ดาวประกายพฤกษอันขาว มีวรรณะขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว
หรือวาผาที่กําเนิดในเมืองพาราณสีมีสวนทั้งสองเกลีย้ งขาว มีวรรณะขาว ขาวลวน
มีรัศมีขาว แมฉันใด ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันขาว
มีวรรณะขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว
มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้ เปนอภิภายตนะขอที่แปด ฯ
ดูกรอานนท อภิภายตนะ ๘ ประการ เหลานี้แล ฯ
[๑๐๑] ดูกรอานนท วิโมกข ๘ ประการเหลานี้แล ๘ ประการ เปน*ไฉน คือ
ภิกษุเห็นรูป อันนี้เปนวิโมกขขอที่หนึ่ง ฯ
ภิกษุมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอก อันนี้เปนวิโมกข
ขอที่สอง ฯ
ภิกษุนอมใจไปวา สิ่งนี้งาม อันนี้ เปนวิโมกขขอที่สาม ฯ
เพราะลวงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทัง้ ปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป
เพราะไมใสใจ ซึ่งนานัตตสัญญา ภิกษุเขาถึงอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา
อากาศหาที่สุดมิได ดังนี้ อยู อันนี้เปนวิโมกขขอที่สี่ ฯ
เพราะลวงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง ภิกษุเขาถึง
วิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิได ดังนี้ อยู อันนี้เปน
วิโมกขขอที่หา ฯ

เพราะลวงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง ภิกษุเขาถึง
อากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา นอยหนึ่งไมมี ดังนี้ อยู อันนี้เปนวิโมกข
ขอที่หก ฯ
เพราะลวงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง ภิกษุเขาถึง
เนวสัญญานาสัญญายตนะอยู อันนี้เปนวิโมกขขอทีเ่ จ็ด ฯ
เพราะลวงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยประการทั้งปวง ภิกษุ
เขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู อันนี้เปนวิโมกขขอที่แปด ฯ
ดูกรอานนท วิโมกข ๘ ประการเหลานี้แล ฯ
[๑๐๒] ดูกรอานนท สมัยหนึ่ง เราแรกตรัสรู พักอยูที่ตนไม
อชปาลนิโครธแทบฝงแมน้ําเนรัญชรา ในอุรุเวลาประเทศ ครั้งนั้น มารผูมีบาป
ไดเขาไปหาเราถึงที่อยู ครั้นเขาไปหาแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นมาร
ผูมีบาปยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาค
จงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้เปนเวลา
ปรินิพพานของพระผูมีพระภาค เมื่อมารกลาวอยางนี้แลว เราไดตอบวา ดูกรมาร
ผูมีบาป ภิกษุผูเปนสาวกของเรา จักยังไมเฉียบแหลม ไมไดรับแนะนํา ไม
แกลวกลา ไมเปนพหูสูต ไมทรงธรรม ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไม
ปฏิบัติชอบ ไมประพฤติตามธรรม เรียนกับอาจารยของตนแลว ยังบอก แสดง
บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหงายไมได ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย
ขมขี่ปรับปวาทที่บังเกิดขึ้นใหเรียบรอยโดยสหธรรมไมได เพียงใด เราจักยังไม
ปรินิพพานเพียงนั้น ฯ
ดูกรมารผูมีบาป ภิกษุณีผูเปนสาวิกาของเรา จักยังไมเฉียบแหลม ...
เพียงใด เราจักยังไมปรินิพพานเพียงนั้น ฯ
ดูกรมารผูมีบาป อุบาสกผูเปนสาวกของเรา จักยังไมเฉียบแหลม ...
เพียงใด เราจักยังไมปรินิพพานเพียงนั้น ฯ
ดูกรมารผูมีบาป อุบาสิกาผูเปนสาวิกาของเรา จักยังไมเฉียบแหลม ...
เพียงใด เราจักยังไมปรินิพพานเพียงนั้น ฯ
ดูกรมารผูมีบาป พรหมจรรยของเรานี้จักยังไมสมบูรณ กวางขวาง
แพรหลาย รูกันโดยมาก เปนปกแผน จนกระทั่งเทวดามนุษยประกาศไดดีแลว
เพียงใด เราจักไมปรินิพพานเพียงนั้น
ดูกรอานนท วันนี้เมื่อกี้นเี้ อง มารผูมีบาปไดเขามาหาเราที่ปาวาลเจดีย
ครั้นเขามาหาแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง มารผูมีบาปครั้นยืนเรียบรอย
แลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงปรินิพพาน
ในบัดนี้เถิด ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เปนเวลาปรินิพพาน

ของพระผูมีพระภาค ก็พระผูมีพระภาคไดตรัสพระวาจานี้ไววา ดูกรมารผูมีบาป
ภิกษุผูเปนสาวกของเราจักยังไมเฉียบแหลม ... เพียงใด ... ภิกษุณีผูเปนสาวิกา
ของเราจักยังไมเฉียบแหลม ... เพียงใด ... อุบาสกผูเปนสาวกของเราจักยัง
ไมเฉียบแหลม ... เพียงใด ... อุบาสิกาผูเปนสาวิกาของเราจักยังไมเฉียบแหลม ...
เพียงใด ... พรหมจรรยของเรานี้จักยังไมสมบูรณ กวางขวาง แพรหลาย รูกัน
โดยมาก เปนปกแผน จนกระทั่งเทวดาและมนุษยประกาศไดดีแลวเพียงใด เรา
จักยังไมปรินพิ พานเพียงนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บัดนี้ พรหมจรรยของพระผูมีพระภาคสมบูรณแลว กวางขวาง แพรหลาย รูกันโดยมาก เปนปกแผน
จนกระทั่งเทวดาและมนุษยประกาศไดดีแลว ขอพระผูมีพระภาคจงปรินิพพานใน
บัดนี้เถิด ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เปนเวลาปรินิพพานของ
พระผูมีพระภาค ฯ
ดูกรอานนท เมื่อมารกลาวอยางนี้แลว เราไดตอบวา ดูกรมารผูมีบาป
ทานจงมีความขวนขวายนอยเถิด ความปรินิพพานแหงตถาคตจักมีไมชา โดย
ลวงไปอีกสามเดือนแตนี้ ตถาคตก็จักปรินิพพาน ดูกรอานนท วันนี้เมื่อกีน้ ี้
ตถาคตมีสติสัมปชัญญะปลงอายุสังขารแลว ที่ปาวาลเจดีย ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงดํารงอยูตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรง
ดํารงอยูตลอดกัป เพื่อประโยชนของชนเปนอันมาก เพื่อความสุขของชนเปน
อันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขของ
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เวลานี้อยาเลย
อยาวิงวอนตถาคตเลย บัดนี้มใิ ชเวลาที่จะวิงวอนตถาคต แมครั้งที่สอง ... แม
ครั้งที่สาม ... ทานพระอานนท ก็ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
พระผูมีพระภาคจงทรงดํารงอยูตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัป เพื่อ
ประโยชนของชนเปนอันมาก เพื่อความสุขของชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
ดูกรอานนท เธอเชื่อความตรัสรูของตถาคตหรือ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเชื่อ ฯ
ดูกรอานนท เมื่อเชื่อ ไฉนเธอจึงแคนไดตถาคตถึงสามครั้งเลา ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดฟงมาไดรับมา เฉพาะพระพักตร
พระผูมีพระภาควา ดูกรอานนท อิทธิบาททัง้ ๔ อันผูใดผูหนึ่งเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน กระทําใหเปนดุจพื้น ใหตั้งมั่นแลว อบรม
แลว ปรารภดีแลว ผูนั้น เมื่อจํานงอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกัป หรือเกินกวากัป
ดูกรอานนท อิทธิบาททั้ง ๔ ตถาคตเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําให

เปนดุจยาน กระทําใหเปนดุจพื้น ใหตั้งมั่นแลว อบรมแลว ปรารภดีแลว
ตถาคตนั้น เมื่อจํานงอยู จะพึงดํารงอยูไดตลอดกัป หรือเกินกวากัป ฯ
ดูกรอานนท เธอเชื่อหรือ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเชื่อ ฯ
ดูกรอานนท เพราะฉะนั้น เรื่องนี้เปนความผิดพลาดของเธอผูเ ดียว
เพราะวา เมื่อตถาคตทํานิมิตอันหยาบ ทําโอภาสอันหยาบอยางนี้ เธอมิอาจรูท ัน
จึงมิไดวิงวอนตถาคตวา ขอพระผูมีพระภาคจงทรงดํารงอยูต ลอดกัป ขอพระสุคต
จงทรงดํารงอยูตลอดกัป เพื่อประโยชนของชนเปนอันมาก เพื่อความสุขของชน
เปนอันมาก เพือ่ อนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข
ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ถาเธอวิงวอนตถาคต ตถาคตจะพึงหามวาจา เธอ
เสียสองครั้งเทานั้น ครั้นครั้งที่สาม ตถาคตพึงรับ เพราะฉะนั้นแหละ อานนท
เรื่องนี้จึงเปนความผิดพลาดของเธอผูเดียว ฯ
[๑๐๓] ดูกรอานนท สมัยหนึ่ง เราอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนคร*ราชคฤห ณ ที่นั้น เราเรียกเธอมาบอกวา ดูกรอานนท พระนครราชคฤห
นารื่นรมย ภูเขาคิชฌกูฏ นารื่นรมย อิทธิบาททั้ง ๔ อันผูใดผูหนึ่งเจริญแลว
กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน กระทําใหเปนดุจพื้น ใหตั้งมั่นแลว
อบรมแลว ปรารภดีแลว ผูนั้น เมื่อจํานงอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกัป หรือ
เกินกวากัป ดูกรอานนท อิทธิบาททั้ง ๔ ตถาคตเจริญแลว กระทําใหมากแลว
กระทําใหเปนดุจยาน กระทําใหเปนดุจพื้น ใหตั้งมั่นแลว อบรมแลว ปรารภดี
แลว ตถาคตนั้น เมื่อจํานงอยู จะพึงดํารงอยูไดตลอดกัป หรือเกินกวากัป เมือ่
ตถาคตทํานิมิตอันหยาบ โอภาสอันหยาบอยางนี้ เธอมิอาจรูท ัน จึงมิไดวิงวอน
ตถาคตวา ขอพระผูมีพระภาคจงทรงดํารงอยูตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยู
ตลอดกัป เพื่อประโยชนของชนเปนอันมาก เพื่อความสุขของชนเปนอันมาก
เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข ของเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย ถาเธอวิงวอนตถาคต ตถาคตจะพึงหามวาจาเธอเสียสองครัง้
เทานั้น ครั้นครั้งที่สาม ตถาคตพึงรับ เพราะฉะนั้นแหละ อานนท เรื่องนี้
จึงเปนความผิดพลาดของเธอผูเดียว ฯ
[๑๐๔] ดูกรอานนท สมัยหนึ่ง เราอยูที่โคตมนิโครธ เขตพระนคร*ราชคฤหนั้น ... เราอยูที่เหวเปนที่ทิ้งโจร เขตพระนครราชคฤหนั้น ... เราอยูที่ถ้ํา
สัตตบรรณคูหา ขางภูเขาเวภารบรรพต เขตพระนครราชคฤหนั้น ... เราอยูที่
กาฬศิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ เขตพระนครราชคฤหนั้น ... เราอยูที่เงื้อมชื่อสัปปโสณฑิก
ณ สีตวัน เขตพระนครราชคฤหนั้น ... เราอยูที่ตโปทาราม เขตพระนครราชคฤห
นั้น ... เราอยูที่เวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน เขตพระนครราชคฤหนั้น ... เราอยูที่

ชีวกัมพวัน เขตพระนครราชคฤหนั้น ... เราอยูที่มัททกุจฉิมฤคทายวัน เขตพระนคร
ราชคฤหนั้น ณ ที่นั้น เราเรียกเธอมาบอกวา ดูกรอานนท พระนครราชคฤห
นารื่นรมย ภูเขาคิชฌกูฏนารื่นรมณ โคตมนิโครธ เหวที่ทิ้งโจร ถ้ําสัตตบรรณคูหา
ขางภูเขาเวภารบรรพต กาฬศิลาขางภูเขาอิสิคิลิ เงื้อมชื่อวา สัปปโสณฑิกสีตวัน
ตโปทาราม เวฬุวันกลันทกวิวาปสถาน ชีวกัมพวัน มัททกุจฉิมฤคทายวัน
ตางนารื่นรมย อิทธิบาททั้ง ๔ อันผูใดผูหนึ่งเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทํา
ใหเปนดุจยาน กระทําใหเปนดุจพื้น ใหตั้งมั่นแลว อบรมแลว ปรารภดีแลว
ผูนั้น เมื่อจํานงอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกัป หรือเกินกวากัป ดูกรอานนท
อิทธิบาททั้ง ๔ ตถาคตเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน
กระทําใหเปนดุจพื้น ใหตั้งมั่นแลว อบรมแลว ปรารภดีแลว ตถาคตนั้น
เมื่อจํานงอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกัป หรือเกินกวากัป เมื่อตถาคตทํานิมิตอันหยาบ
ทําโอภาสอันหยาบอยางนี้ เธอมิอาจรูทัน จึงมิไดวิงวอนตถาคตวา ขอพระผูมี*พระภาคจงทรงดํารงอยูตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัป เพือ่
ประโยชนของชนเปนอันมาก เพื่อความสุขของชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ถาเธอ
วิงวอนตถาคต ตถาคตจะพึงหามวาจาเธอเสีย สองครั้งเทานั้น ครั้นครั้งที่สาม
ตถาคตพึงรับ เพราะฉะนั้นแหละ อานนท เรื่องนี้ เปนความผิดพลาดของเธอ
ผูเดียว ฯ
[๑๐๕] ดูกรอานนท สมัยหนึ่ง เราอยูที่อเุ ทนเจดีย เขตเมืองเวสาลี
นี้เอง ณ ที่นั้น เราเรียกเธอมาบอกวา ดูกรอานนท เมืองเวสาลีนารื่นรมย
อุเทนเจดียนารืน่ รมย อิทธิบาททั้ง ๔ อันผูใดผูหนึ่งเจริญแลว กระทําใหมากแลว
กระทําใหเปนดุจยาน กระทําใหเปนดุจพื้น ใหตั้งมั่นแลว อบรมแลว ปรารภดีแลว
ผูนั้น เมื่อจํานงอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกัป หรือเกินกวากัป ดูกรอานนท
อิทธิบาททั้ง ๔ ตถาคตเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน
กระทําใหเปนดุจพื้น ใหตั้งมั่นแลว อบรมแลว ปรารภดีแลว ตถาคตนั้น
เมื่อจํานงอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกัป หรือเกินกวากัป เมื่อตถาคตกระทํานิมิต
อันหยาบ ทําโอภาสอันหยาบอยางนี้ เธอมิอาจรูทัน จึงมิไดวงิ วอนตถาคตวา
ขอพระผูมีพระภาค จงทรงดํารงอยูตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยูต ลอดกัป
เพื่อประโยชนของชนเปนอันมาก เพื่อความสุขของชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะห
โลก เพื่อประโยชน เพื่อเกือ้ กูล เพื่อความสุข ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ถาเธอวิงวอนตถาคต ตถาคตจะพึงหามวาจาเธอเสียสองครั้งเทานั้น ครั้นครั้งที่สาม
ตถาคตพึงรับ เพราะฉะนั้นแหละ อานนท เรื่องนี้ เปนความผิดพลาดของเธอ
ผูเดียว ฯ

[๑๐๖] ดูกรอานนท สมัยหนึ่ง เราอยูที่โคตมกเจดีย เขตเมืองเวสาลี
นี้เอง ... เราอยูที่สัตตัมพเจดีย เขตเมืองเวสาลีนี้เอง ... เราอยูที่พหุปุตตเจดีย
เขตเมืองเวสาลีนี้เอง ... เราอยูที่สารันททเจดีย เขตเมืองเวสาลีนี้เอง ... วันนี้
เมื่อกี้นี้เอง เราบอกเธอที่ปาวาลเจดียวา ดูกรอานนท เมืองเวสาลีนารื่นรมย อุเทน
เจดีย โคตมกเจดีย สัตตัมพเจดีย พหุปุตตเจดีย สารันททเจดีย ปาวาลเจดีย
ตางนารื่นรมย อิทธิบาททั้ง ๔ อันผูใดผูหนึ่งเจริญแลว กระทําใหมากแลว
กระทําใหเปนดุจยาน กระทําใหเปนดุจพื้น ใหตั้งมั่นแลว อบรมแลว ปรารภดีแลว
ผูนั้น เมื่อจํานงอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกัป หรือเกินกวากัป ดูกรอานนท
อิทธิบาททั้ง ๔ ตถาคตเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน
กระทําใหเปนดุจพื้น ใหตั้งมั่นแลว อบรมแลว ปรารภดีแลว ตถาคตนั้น
เมื่อจํานงอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกัป หรือเกินกวากัป เมื่อตถาคตกระทํานิมิต
อันหยาบ ทําโอภาสอันหยาบอยางนี้ เธอมิอาจรูทัน จึงมิไดวงิ วอนตถาคตวา
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงดํารงอยูตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัป
เพื่อประโยชนของชนเปนอันมาก เพื่อความสุขของชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะห
โลก เพื่อประโยชน เพื่อเกือ้ กูล เพื่อความสุขของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ถาเธอวิงวอนตถาคต ตถาคตจะพึงหามวาจาเธอเสียสองครั้งเทานั้น ครั้นครั้งที่สาม
ตถาคตพึงรับ เพราะฉะนั้นแหละ อานนท เรื่องนี้ เปนความผิดพลาดของเธอ
ผูเดียว ฯ
ดูกรอานนท เราไดบอกเธอไวกอนแลวไมใชหรือวา ความเปนตางๆ
ความพลัดพราก ความเปนอยางอื่นจากของรักของชอบใจทัง้ สิ้น ตองมี เพราะฉะนั้น
จะพึงไดในของรักของชอบใจนี้แตที่ไหน สิ่งใดเกิดแลว มีแลว ปจจัยปรุงแตง
แลว มีความทําลายเปนธรรมดา การปรารถนาวา ขอสิ่งนั้น อยาทําลายไปเลย
ดังนี้ มิใชฐานะจะมีได ก็สิ่งใดที่ตถาคตสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว
วางแลว อายุสังขารตถาคตปลงแลว วาจาทีต่ ถาคตกลาวไวโดยเด็ดขาดวา ความ
ปรินิพพานแหงตถาคตจักมีไมชา โดยลวงไปอีกสามเดือนแตนี้ ตถาคตก็จัก
ปรินิพพาน อันตถาคตจะกลับคืนยังสิ่งนั้น เพราะเหตุแหงชีวิต ดังนี้ มิใชฐานะ
ที่จะมีได มาไปกันเถิดอานนท เราจักเขาไปยังกุฏาคารสาลาปามหาวัน ทาน
พระอานนทรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค
พรอมดวยทานพระอานนทเสด็จเขาไปยังกุฏาคารสาลาปามหาวัน ครั้นแลว รับสั่ง
กะทานพระอานนทวา ไปเถิดอานนท เธอจงใหภิกษุทุกรูปเทาที่อาศัยเมืองเวสาลี
อยู มาประชุมที่อุปฏฐานศาลา ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูม-ี
*พระภาคแลว จึงใหภิกษุทุกรูปเทาที่อาศัยเมืองเวสาลีอยู มาประชุมที่อุปฏฐานศาลา
แลวจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคม

พระผูมีพระภาคแลว ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นทานพระอานนทยนื
เรียบรอยแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุสงฆประชุมกันแลว ขอ
พระผูมีพระภาคทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ฯ
[๑๐๗] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลาประทับนั่ง
บนอาสนะที่เขาจัดถวาย ครั้นพระผูมีพระภาคประทับนั่งแลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลาใดที่เราแสดงแลวดวยปญญาอันยิ่ง ธรรม
เหลานั้น พวกเธอเรียนแลว พึงสองเสพ พึงใหเจริญ พึงกระทําใหมากดวยดี
โดยประการทีพ่ รหมจรรยนี้จะพึงยั่งยืน ดํารงอยูไดนาน เพื่อประโยชนของชน
เปนอันมาก เพือ่ ความสุขของชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน
เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ก็ธรรมที่เราแสดงแลว
ดวยปญญาอันยิ่ง ... เหลานั้นเปนไฉน คือสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อินทรีย ๕
พละ ๕ โภชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แลที่เรา
แสดงแลวดวยปญญาอันยิ่ง ... ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บัดนี้เราขอเตือนพวกเธอ สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเปนธรรมดา พวกเธอจงยัง
ความไมประมาทใหถึงพรอม ความปรินิพพานแหงตถาคต จักมีในไมชา โดย
ลวงไปอีกสามเดือนแตนี้ ตถาคตก็จักปรินิพพาน ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
[๑๐๘] คนเหลาใด ทั้งเด็กทั้งผูใหญ ทั้งพาลทั้งบัณฑิต ทั้งมั่งมี
ทั้งขัดสน ลวนมีความตายเปนเบื้องหนา ภาชนะดินที่นายชาง
หมอกระทําแลว ทั้งเล็กทั้งใหญ ทั้งสุกทั้งดิบ ทุกชนิด
มีความแตกเปนที่สุด ฉันใด ชีวิตของสัตวทั้งหลายก็ฉันนัน้ ฯ
พระศาสดาไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
วัยของเรา แกหงอมแลว ชีวิตของเราเปนของนอย เราจักละ
พวกเธอไป เรากระทําที่พึ่งแกตนแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอจงเปนผูไมประมาท มีสติ มีศีล อันดีเถิด จงเปนผู
มีความดําริตั้งมั่นดีแลว ตามรักษาจิตของตนเถิด ผูใด จักเปนผู
ไมประมาท อยูในธรรมวินัยนี้ ผูนั้นจักละชาติสงสาร
แลวกระทําที่สุดแหงทุกขได ดังนี้ ฯ
จบภาณวารที่สาม ฯ
[๑๐๙] ครั้งนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตร
และจีวร เสด็จเขาไปยังเมืองเวสาลีเพื่อบิณฑบาต เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในเมือง

เวสาลีแลว เวลาปจฉาภัต เสด็จกลับจากบิณฑบาต ทอดพระเนตรเมืองเวสาลี
เปนนาคาวโลก แลวรับสั่งกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท การเห็นเมืองเวสาลี
ของตถาคตครั้งนี้ จักเปนครั้งสุดทาย มาไปกันเถิดอานนท เราจักไปยังบาน
ภัณฑคาม ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญเสด็จถึงบานภัณฑคามแลว ไดยินวา
พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ บานภัณฑคามนั้น ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาครับสั่ง
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะไมรูแจง แทงตลอดธรรม ๔ ประการ
เราและพวกเธอจึงเรรอนทองเที่ยวไปสิ้นกาลนานอยางนี้ ๔ ประการเปนไฉน
เพราะไมรูแจงแทงตลอดศีลอันเปนอริยะ เราและพวกเธอจึงเรรอนทองเทีย่ วไป
สิ้นกาลนาน เพราะไมรูแจงแทงตลอดสมาธิอันเปนอริยะ ... ปญญาอันเปนอริยะ ...
วิมุตติอันเปนอริยะ เราและพวกเธอจึงเรรอนทองเทีย่ วไปสิ้นกาลนานอยางนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดรูแจงแทงตลอดศีลอันเปนอริยะสมาธิอันเปน
อริยะ ปญญาอันเปนอริยะ วิมตุ ติอันเปนอริยะแลว ตัณหาในภพเราถอนเสียแลว
ตัณหาอันจะนําไปสูภพสิ้นแลว บัดนี้ภพใหมไมมี ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
[๑๑๐] ธรรมเหลานี้ คือ ศีล สมาธิ ปญญา และวิมุตติ
อันยอดเยี่ยม อันพระโคดมผูมียศตรัสรูแลว ดังนั้น พระพุทธเจา
จึงตรัสบอกธรรมแกภิกษุทั้งหลาย เพื่อความรูยิ่ง พระศาสดา
ผูกระทําซึ่งที่สุดแหงทุกข มีพระจักษุ ปรินิพพานแลว ฯ
[๑๑๑] ไดยินวา พระผูมีพระภาคเมื่อประทับ ณ บานภัณฑคามนั้น
ทรงกระทําธรรมีกถานี้แหละเปนอันมากแกพวกภิกษุวา อยางนี้ศีล อยางนี้สมาธิ
อยางนี้ปญญา สมาธิอันศีลอบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ ปญญา
อันสมาธิอบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ จิตอันปญญาอบรมแลว
ยอมหลุดพนจากอาสวะโดยชอบ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ฯ
[๑๑๒] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูตามความพอพระทัยในบาน
ภัณฑคามแลว ตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา มาไปกันเถิดอานนท เรา
จักไปยังบานหัตถีคาม อัมพคาม ชัมพุคาม และโภคนคร ทานพระอานนททูลรับ
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญเสด็จถึงโภคนคร
แลว ไดยินวา พระผูมีพระภาคประทับ ณ อานันทเจดีย ในโภคนครนั้น ณ ที่นั้น
พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง
มหาประเทศ ๔ เหลานี้ พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้น

ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสดังตอไปนี้
[๑๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกลาวอยางนี้วา อาวุโส
ขอนี้ขาพเจาไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา นี้เปนธรรม
นี้เปนวินัย นี้เปนคําสั่งสอนของพระศาสดา ดังนี้ พวกเธอไมพึงชื่นชมไมพึงคัดคาน
คํากลาวของภิกษุนั้น ครั้นแลวพึงเรียนบทและพยัญชนะเหลานั้นใหดี แลวสอบสวน
ในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย ถาสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย
ลงในพระสูตรไมได เทียบเคียงในพระวินัยไมได พึงถึงความตกลงในขอนีว้ า
นี้มิใชคําของพระผูมีพระภาคแนนอน และภิกษุนี้จํามาผิดแลว ดังนั้น พวกเธอพึง
ทิ้งคํากลาวนั้นเสีย ถาเมื่อสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย ลงใน
พระสูตรได เทียบเคียงในพระวินัยได พึงถึงความตกลงในขอนี้วา นี้เปนคํา
สั่งสอนของพระผูมีพระภาคแนนอน และภิกษุนี้จํามาถูกตองแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอพึงทรงจํามหาประเทศขอที่หนึ่งนี้ไว ฯ
[๑๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา
สงฆพรอมทั้งพระเถระ พรอมทั้งปาโมกข อยูในอาวาสโนน ขาพเจาไดฟงมา
ไดรับมาเฉพาะหนาสงฆนั้นวา นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนคําสั่งสอนของ
พระศาสดา ดังนี้ พวกเธอไมพึงชื่นชมไมพึงคัดคานคํากลาวของภิกษุนั้น ครั้นแลว
พึงเรียนบทและพยัญชนะเหลานั้นใหดี แลวสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียง
ในพระวินัย ถาเมื่อสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย ลงในพระสูตร
ไมได ลงในพระวินัยไมได พึงถึงความตกลงในขอนี้วา นี้มิใชคําสั่งสอนของ
พระผูมีพระภาคแนนอน และภิกษุสงฆนั้นจํามาผิดแลว ดังนัน้ พวกเธอพึงทิ้ง
คํากลาวนั้นเสีย ถาเมื่อสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย ลงในพระ
สูตรได เทียบเคียงในพระวินัยได พึงถึงความตกลงในขอนีว้ า นี้เปนคําสั่งสอนของ
พระผูมีพระภาคแนนอน และภิกษุสงฆนั้นจํามาถูกตองแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอพึงทรงจํามหาประเทศขอที่สองนี้ไว ฯ
[๑๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา ภิกษุ
ผูเปนเถระมากรูปอยูในอาวาสโนน เปนพหูสูต มีอาคมอันมาถึงแลว เปนผูทรงธรรม
ทรงวินัย ทรงมาติกา ขาพเจาไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะหนาพระเถระเหลานั้นวา นี้เปน
ธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนคําสั่งสอนของพระศาสดา ดังนี้ พวกเธอไมพึงชื่นชม ไมพึง
คัดคานคํากลาวของภิกษุนั้น ครั้นแลว พึงเรียนบทและพยัญชนะเหลานั้นใหดี
แลวสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย ถาเมื่อสอบสวนในพระสูตร
เทียบเคียงในพระวินัย ลงในพระสูตรไมได ลงในพระวินัยไมได พึงถึงความ
ตกลงในขอนี้วานี้มิใชคําสั่งสอนของพระผูมพี ระภาคแนนอน และพระเถระเหลานั้น
จํามาผิดแลว ดังนั้น พวกเธอพึงทิ้งคํากลาวนัน้ เสีย ถาเมื่อสอบสวนในพระสูตร

เทียบเคียงในพระวินัย ลงในพระสูตรได เทียบเคียงในพระวินัยได พึงถึงความตกลง
ในขอนี้วา นี้เปนคําของพระผูม ีพระภาคแนนอน และพระเถระเหลานั้น จํามาถูก
ตองแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงทรงจํามหาประเทศขอที่สามนี้ไว ฯ
[๑๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา ภิกษุ
ผูเปนเถระอยูในอาวาสโนน เปนพหูสูต มีอาคมอันมาถึงแลว เปนผูทรงธรรม ทรง
วินัย ทรงมาติกา ขาพเจาไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะหนาพระเถระนั้นวา นี้เปนธรรม
นี้เปนวินัย นี้เปนคําสั่งสอนของพระศาสดา ดังนี้ พวกเธอไมพึงชื่นชม ไมพึงคัดคาน
คํากลาวของภิกษุนั้น ครั้นแลว พึงเรียนบทและพยัญชนะเหลานั้นใหดี แลวสอบ
สวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย ถาเมื่อสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียง
ในพระวินัย ลงในพระสูตรไมได ลงในพระวินัยไมได พึงถึงความตกลงในขอนี้วา
นี้มิใชคําสั่งสอนของพระผูมพี ระภาคแนนอน และพระเถระนั้นจํามาผิดแลว ดังนั้น
พวกเธอพึงทิ้งคํากลาวนั้นเสีย ถาเมื่อสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย
ลงในพระสูตรได เทียบเคียงในพระวินัยได พึงถึงความตกลงในขอนี้วา นีเ้ ปนคําของ
พระผูมีพระภาคแนนอน และพระเถระนั้นจํามาถูกตองแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอพึงทรงจํามหาประเทศขอที่สี่นี้ไว ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงทรงจํา
มหาประเทศทั้ง ๔ เหลานี้ไว ฉะนี้แล ฯ
ไดยินวา พระผูมีพระภาคประทับ ณ อานันทเจดียในโภคนครนั้น ทรงกระ*ทําธรรมีกถานี้แหละเปนอันมากแกพวกภิกษุวา อยางนี้ศีล อยางนี้สมาธิ อยางนี้
ปญญา สมาธิอันศีลอบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ ปญญาอันสมาธิ
อบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ จิตอันปญญาอบรมแลว ยอมหลุดพน
จากอาสวะโดยชอบ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ฯ
[๑๑๗] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในโภคนครตามความพอ
พระทัยแลว ตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท มาไปกันเถิด เราจัก
ไปยังเมืองปาวา ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงเมืองปาวาแลว ไดยนิ วา
พระผูมีพระภาคประทับ ณ อัมพวันของนายจุนทกัมมารบุตร ในเมืองปาวานั้น ฯ
ครั้งนั้น นายจุนทกัมมารบุตรไดสดับขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จถึง
เมืองปาวา ประทับอยู ณ อัมพวันของเราในเมืองปาวา จึงเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาค
ถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นนายจุนทกัมมารบุตรนั่งเรียบรอยแลว พระผูมพี ระภาคทรงใหเห็นแจง
ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถา ลําดับนั้น นายจุนทกัมมารบุตร
อันพระผูมีพระภาคใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถาแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคพรอม

ดวยภิกษุสงฆ จงทรงรับภัตของขาพระองค เพื่อเสวยในวันพรุงนี้ พระผูมีพระภาค
ทรงรับดวยดุษณีภาพ ฯ
ลําดับนั้น นายจุนทกัมมารบุตรทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับแลว
ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณ หลีกไปแลว นายจุนท*กัมมารบุตรใหตระเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประณีต และสุกรมัททวะ ๑- เปนอันมาก
ในนิเวศนของตน โดยลวงราตรีนั้นไป ใหกราบทูลกาลแดพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ไดเวลาแลว ภัตตาหารสําเร็จแลว ฯ
ครั้งนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร
พรอมดวยภิกษุสงฆเสด็จเขาไปยังนิเวศนของนายจุนทกัมมารบุตร ประทับนั่ง
บนอาสนะที่เขาจัดถวาย ครั้นพระผูมีพระภาคประทับนั่งแลวรับสั่งกะนายจุนท
กัมมารบุตรวา ดูกรนายจุนทะ ทานจงอังคาสเราดวยสุกรมัททวะที่ทานตระเตรียมไว
จงอังคาสภิกษุสงฆดวยของเคีย้ วของฉัน อยางอื่นที่ทานตระเตรียมไว นายจุนท
กัมมารบุตรทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว จึงอังคาสพระผูมีพระภาค
ดวยสุกรมัททวะที่ตนตระเตรียมไว อังคาสภิกษุสงฆดวยของเคี้ยวของฉันอยางอื่น
ที่ตนตระเตรียมไว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะนายจุนทกัมมารบุตรวา ดูกร
นายจุนทะ ทานจงฝงสุกรมัททวะที่ยังเหลือเสียในหลุม เรายังไมเห็นบุคคลในโลก
@๑. เปนชื่ออาหารชนิดหนึ่ง ซึ่งปรุงดวยเห็ดอยางหนึ่งซึ่งเห็ดชนิดนั้นหมูชอบกิน
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและ
มนุษยซึ่งบริโภคสุกรมัททวะนั้นแลว จะพึงใหยอยไปดวยดีไดนอกจากตถาคต นาย
จุนทกัมมารบุตรทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว จึงฝงสุกรมัททวะที่ยังเหลือ
เสียในหลุม แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ครั้นเขาไปเฝาแลวถวายบังคมนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคยังนายจุนทกัมมารบุตรผูนั่งเรียบรอยแลวใหเห็น
แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถา แลวเสด็จลุกจากอาสนะ
เสด็จหลีกไป ฯ
ลําดับนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเสวยภัตตาหารของนายจุนทกัมมารบุตรแลว
ก็เกิดอาพาธอยางรายแรง มีเวทนากลาเกิดแตการประชวรลงพระโลหิต ใกลจะ
นิพพาน ไดยินวา พระผูมีพระภาคทรงมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงอดกลั้นเวทนา
เหลานั้นไว มิไดทรงพรั่นพรึง ตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา มาไปกันเถิด
อานนท เราจักไปยังเมืองกุสินารา ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมี
พระภาคแลว ฯ
[๑๑๘] ขาพเจาไดฟงมาวา พระผูมีพระภาคทรงพระปรีชาเสวย
ภัตตาหารของนายจุนทกัมมารบุตรแลว ทรงพระประชวรอยาง
หนัก ใกลจะนิพพาน เมื่อพระศาสดาเสวยสุกรมัททวะแลว

การประชวรอยางหนักไดบังเกิดขึ้น พระผูมีพระภาคลงพระบังคน
ไดตรัสวาเราจะไปยังเมืองกุสินารา ดังนี้ ฯ
(คาถาเหลานี้ พระสังคีติกาจารยทั้งหลายกลาวไวในเวลาทําสังคายนา)
[๑๑๙] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จแวะจากหนทาง แลวเสด็จเขาไป
ยังโคนไมตนหนึ่ง รับสั่งกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เธอจงชวยปูผาสังฆาฏิ
ซอนกันเปนสี่ชั้นใหเรา เราเหน็ดเหนื่อยนัก จักนั่ง ทานพระอานนททลู รับพระดํารัส
ของพระผูมีพระภาคแลว ปูผาสังฆาฏิซอนกันเปนสี่ชั้น พระผูมีพระภาคประทับนั่ง
บนอาสนะที่พระอานนทปูถวายแลว ครั้นพระผูมีพระภาคประทับนั่งแลว จึงรับสั่ง
กะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เธอจงชวยนําน้ํามาใหเรา เราระหาย จักดื่มน้ํา
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ เมื่อกี้นี้ เกวียนประมาณ ๕๐๐ เลม ขามไปแลวน้ํานั้นนอย ถูกลอเกวียน
บดแลว ขุนมัวไหลไปอยู แมนา้ํ กกุธานทีนี้อยูไ มไกล มีน้ําใสจืด เย็น ขาว
มีทาราบเรียบ นารื่นรมย พระผูมีพระภาคจักทรงดื่มน้ําในแมน้ํานี้ และจักทรง
สรงสนานพระองค แมครั้งที่สอง พระผูมีพระภาคก็ยังรับสั่งกะทานพระอานนทวา
ดูกรอานนท เธอจงชวยนําน้ําดื่ม มาใหเรา เราระหาย จัดดื่มน้ํา แมครั้งที่สอง
ทานพระอานนทก็ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมือ่ กี้นี้ เกวียนประมาณ
๕๐๐ เลม ขามไปแลวน้ํานั้นนอยถูกลอเกวียนบดแลว ขุนมัวไหลไปอยู แมน้ํา
กกุธานทีนี้อยูไ มไกล มีน้ําใส จืด เย็น ขาว มีทา ราบเรียบ นารื่นรมย พระผูมี
พระภาคจักทรงดื่มน้ําในแมนา้ํ นี้ แลวจักทรงสรงสนานพระองค แมครั้งที่สาม
พระผูมีพระภาคก็ยังรับสั่งกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เธอจงชวยนําน้ํามา
ใหเรา เราระหาย จักดื่มน้ํา ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค
แลวถือบาตรไปยังแมน้ํานั้น ครั้งนั้น แมน้ํานั้นถูกลอเกวียนบดแลว มีน้ํานอยขุนมัว
ไหลไปอยู เมื่อทานพระอานนทเขาไปใกลก็ใสสะอาด ไมขุนมัวไหลไปอยู ทาน
พระอานนท ไดมีความดําริวา นาอัศจรรยหนอเหตุไมเคยเปนมาเปนแลว ความที่
พระตถาคตเปนผูมีฤทธิม์ ากมีอานุภาพมาก แมน้ํานี้ถูกลอเกวียนบดแลว มีน้ํานอย
ขุนมัว ไหลไปอยู เมื่อเราเขาไปใกลกลับใสสะอาด ไมขุนมัว ไหลไปอยู ฯ
ทานพระอานนทตักน้ํามาดวยบาตรแลว เขาไปเฝาพระผูม พี ระภาคถึงที่
ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย
เหตุไมเคยเปนมาเปนแลว ความที่พระตถาคตเปนผูมีฤทธิม์ าก มีอานุภาพมาก
เมื่อกี้นี้ แมน้ํานั้นถูกลอเกวียนบดแลว มีน้ํานอยขุนมัวไหลไปอยู เมือ่ ขา
พระองคเขาไปใกล กลับใสสะอาด ไมขุนมัว ไหลไปแลว ขอพระผูมีพระภาค
จงเสวยน้ําเถิด ขอพระสุคตจงเสวยน้ําเถิด ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสวยน้ําแลว ฯ
[๑๒๐] ก็สมัยนั้น โอรสเจามัลละนามวา ปุกกุสะ เปนสาวกของ

อาฬารดาบสกาลามโคตร ออกจากเมืองกุสินารา เดินทางไกลไปยังเมืองปาวา
ปุกกุสมัลลบุตรไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับอยูที่โคนไมตนหนึ่ง จึงเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อโอรสเจามัลละนามวา ปุกกุสะ นั่งเรียบรอยแลว
ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว พวกบรรพชิต
ยอมอยูด วยวิหารธรรมอันสงบหนอ เรื่องเคยมีมาแลว อาฬารดาบสกาลามโคตร
เดินทางไกล แวะออกจากหนทางนั่งพักกลางวันที่โคนไมตนหนึ่ง ในที่ไมไกล
ครั้งนั้น เกวียนประมาณ ๕๐๐ เลม ไดผานอาฬารดาบสกาลามโคตร ติดกันไป
บุรุษคนหนึ่งซึ่งเดินทางตามหลังหมูเกวียนมา เขาไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตร
ถึงที่พัก ครั้นเขาไปหาแลวถามทานอาฬารดาบสกาลามโคตรวา ขาแตทานผูเจริญ
ทานไดเห็นเกวียนประมาณ ๕๐๐ เลมผานไปบางหรือ ฯ
อ. ทานผูมีอายุ เรามิไดเห็น ฯ
บ. ก็ทานไมไดยินเสียงหรือ ฯ
เราไมไดยิน ฯ
ทานหลับหรือ ฯ
เรามิไดหลับ ฯ
ทานยังมีสัญญาอยูหรือ ฯ
อยางนั้น ทานผูมีอายุ ฯ
ทานยังมีสัญญา ตื่นอยู ไมไดเห็นเกวียนประมาณ ๕๐๐ เลม ซึ่งผาน
ติดๆ กันไป และไมไดยินเสียง ก็ผาของทานเปรอะเปอนไปดวยธุลีบางหรือ ฯ
อยางนั้น ทานผูมีอายุ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ลําดับนั้น บุรุษนั้นไดมีความคิดอยางนี้วา นาอัศจรรย
หนอ เหตุไมเคยมีมามีแลว พวกบรรพชิตยอมอยูดวยวิหารธรรมอันสงบหนอ
ดังที่ทานผูย ังมีสัญญาตื่นอยู ไมไดเห็นเกวียนประมาณ ๕๐๐ เลม ซึ่งผานติดๆ
กันไป และไมไดยินเสียง บุรุษนั้นประกาศความเลื่อมใสอยางยิ่ง ในอาฬารดาบส
กาลามโคตรแลวหลีกไป ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสถามปุกกุสมัลลบุตรวา ดูกรปุกกุสะ ทานจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน ผูยังมีสญ
ั ญาตื่นอยู ไมเห็นเกวียนประมาณ ๕๐๐ เลม ซึ่งผาน
ติดๆ กันไป และไมไดยินเสียงอยางหนึ่ง ผูที่ยงั มีสัญญาตื่นอยู เมื่อฝนกําลังตก
ตกอยางหนัก ฟาลั่นอยู ฟาผาอยู มิไดเห็น และไมไดยินเสียง อยางหนึ่ง ทั้งสอง
อยางนี้ อยางไหนจะทําไดยากกวากัน หรือใหเกิดขึ้นไดยากกวากัน ปุกกุสมัลล
บุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เกวียน ๕๐๐ เลม ๖๐๐ เลม ๗๐๐ เลม
๘๐๐ เลม ๙๐๐ เลม ๑,๐๐๐ เลม ฯลฯ ๑๐๐,๐๐๐ เลม จักกระทําอะไรได ผูท ี่ยังมี

สัญญาตื่นอยู เมื่อฝนกําลังตก ตกอยางหนัก ฟาลั่นอยู ฟาผาอยู มิไดเห็น
และไมไดยินเสียง อยางนี้แหละ ทําไดยากกวา และใหเกิดขึน้ ไดยากกวา ฯ
[๑๒๑] ดูกรปุกกุสะ สมัยหนึ่ง เราอยูในโรงกระเดื่องในเมืองอาตุมา
สมัยนั้น เมื่อฝนกําลังตก ตกอยางหนัก ฟาลั่นอยู ฟาผาอยู ชาวนาสองพี่นอง
และโคพลิพัทสี่ตัวถูกสายฟาฟาด ในที่ใกลโรงกระเดื่อง ลําดับนั้น หมูมหาชน
ในเมืองอาตุมา พากันออกมา แลวเขาไปหาชาวนาสองพี่นองนั้น และโคพลิพัท
สี่ตัว ซึ่งถูกสายฟาฟาด สมัยนั้นเราออกจากโรงกระเดื่อง จงกรมอยูในที่แจง
ใกลประตูโรงกระเดื่อง ครั้งนัน้ บุรุษคนหนึ่ง ออกมาจากหมูม หาชนนั้น เขามาหาเรา
ครั้นเขามาหาแลว อภิวาทเราแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งเราไดกลาวกะบุรุษนั้น
วา ดูกรทานผูมีอายุ หมูมหาชนนั้นประชุมกันทําไมหนอ ฯ
บ. ขาแตทานผูเจริญ เมื่อกีน้ ี้ เมื่อฝนกําลังตก ตกอยางหนัก ฟาลั่นอยู
ฟาผาอยู ชาวนาสองพี่นอง และโคพลิพัทสี่ตัวถูกสายฟาฟาด หมูมหาชน
ประชุมกัน เพราะเหตุนี้ ก็ทานอยูในที่ไหนเลา ฯ
เราอยูในที่นี้เอง ฯ
ก็ทานไมเห็นหรือ ฯ
เราไมไดเห็น ฯ
ก็ทานไมไดยินเสียงหรือ ฯ
เราไมไดยิน ฯ
ก็ทานหลับหรือ ฯ
เราไมไดหลับ ฯ
ก็ทานยังมีสัญญาหรือ ฯ
อยางนั้น ทานผูมีอายุ ฯ
ก็ทานยังมีสัญญาตื่นอยู เมื่อฝนกําลังตก ตกอยางหนัก ฟาลั่นอยู ฟา
ผาอยู ไมไดเห็น และ ไมไดยนิ เสียงหรือ ฯ
อยางนั้น ทานผูมีอายุ ฯ
ดูกรปุกกุสะ ลําดับนั้น บุรุษนั้นไดมีความคิดอยางนี้วา นาอัศจรรยหนอ
เหตุไมเคยมีมามีแลว พวกบรรพชิตยอมอยูดวยวิหารธรรมอันสงบหนอ ดังที่ทาน
ผูยังมีสัญญาตื่นอยู เมื่อฝนกําลังตก ตกอยางหนัก ฟาลั่นอยู ฟาผาอยู ไมได
เห็น และไมไดยินเสียงบุรุษนั้นประกาศความเลื่อมใสอยางยิ่งในเรา กระทํา
ประทักษิณแลวหลีกไป ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว ปุกกุสมัลลบุตรไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคโปรยความเลือ่ มใสในอาฬารดาบส
กาลามโคตร ลงในพายุใหญ หรือลอยเสียในแมน้ํามีกระแสอันเชี่ยว ขาแต

พระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิต
ของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอก
ทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยคิดวา ผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้
ฉันใด พระผูมพี ระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน
ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาคพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอ
พระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวัน
นี้เปนตนไป ฯ
ลําดับนั้น ปุกกุสมัลลบุตรสั่งบุรุษคนหนึ่งวา ดูกรพนาย ทานจงชวยนํา
คูผาเนื้อละเอียดมีสีดังทองสิงคี ซึ่งเปนผาทรงของเรามา บุรุษนั้นรับคําปุกกุสมัลล
บุตรแลว นําคูผาเนื้อละเอียดมีสีดังทองสิงคี ซึ่งเปนผาทรงของเขามาแลว ปุกกุส
มัลลบุตร จึงนอมคูผาเนือ้ ละเอียดมีสดี ังทองสิงคี ซึ่งเปนผาทรงนั้น เขาไปถวาย
แดพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ คูผาเนื้อละเอียดมีสดี ังทองสิงคีนี้
เปนผาทรง ขอพระผูมีพระภาคจงอาศัยความอนุเคราะห ทรงรับคูผานั้นของขา
พระองคเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรปุกกุสะ ถาเชนนัน้ ทานจงใหเราครอง
ผืนหนึ่ง ใหอานนทครองผืนหนึ่ง ปุกกุสมัลลบุตรรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค
แลว ยังพระผูมีพระภาคใหทรงครองผืนหนึ่ง ใหทานพระอานนทครองผืนหนึ่ง
พระผูมีพระภาคทรงยังปุกกุสมัลลบุตรใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ให
รื่นเริงดวยธรรมีกถาแลว ปุกกุสมัลลบุตร อันพระผูมีพระภาคทรงใหเห็นแจง
ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริง ดวยธรรมีกถาแลวลุกจากอาสนะ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ฯ
[๑๒๒] ครั้งนั้น ทานพระอานนท เมื่อปุกกุสมัลลบุตรหลีกไปแลวไม
นาน ไดนอมคูผ าเนื้อละเอียดมีสีดังทองสิงคี ซึ่งเปนผาทรงนั้นเขาไปสูพระกาย
ของพระผูมีพระภาค ผาที่ทานพระอานนทนอมเขาไปสูพระกายของพระผูมีพระภาค
นั้น ยอมปรากฏดังถานไฟที่ปราศจากเปลวฉะนั้น ทานพระอานนทไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผเู จริญ นาอัศจรรย เหตุไมเคยมีมามีแลว
พระฉวีวรรณของพระตถาคตบริสุทธิ์ผุดผองยิ่งนัก คูผาเนือ้ ละเอียดมีสีดังทองสิงคี
ซึ่งเปนผาทรงนี้ ขาพระองคนอมเขาไปสูพระกายของพระผูม ีพระภาค ยอมปรากฏ
ดังถานไฟที่ปราศจากเปลว ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ขอนี้เปนอยางนัน้ อานนท ในกาลทั้งสอง
กายของตถาคตยอมบริสุทธิ์ ฉวีวรรณผุดผองยิ่งนัก ในกาลทั้งสองเปนไฉน คือ
ในราตรีที่ตถาคตตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ๑ ในราตรีที่ตถาคตปรินิพพาน
ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑ ในกาลทั้งสองนี้แล กายของตถาคตยอมบริสุทธิ์
ฉวีวรรณผุดผองยิ่งนัก ดูกรอานนท ในปจฉิมยามแหงราตรีวันนี้แล ความ

ปรินิพพานของตถาคตจักมีในระหวางไมสาละทั้งคู ในสาลวันอันเปนที่แวะพัก
ของมัลลกษัตริยทั้งหลาย ในเมืองกุสินารา มาไปกันเถิด อานนท เราจักไปยัง
แมน้ํากกุธานที ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ
[๑๒๓] ปุกกุสะนําผาเนื้อละเอียดมีสดี ังทองสิงคีเขาไปถวายพระศาสดา
ทรงครองคูผานั้นแลว มีพระวรรณดังทอง งดงามแลว ฯ
[๑๒๔] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จ
ไปยังแมน้ํากกุธานที ครั้นแลวเสด็จลงสูแมน้ํากกุธานที ทรงสรงแลว เสวย
แลว เสด็จขึ้น เสด็จไปยังอัมพวัน ตรัสเรียกทานพระจุนทกะมารับสั่งวา ดูกร
จุนทกะ เธอจงชวยปูผาสังฆาฏิซอนกันเปนสี่ชั้นใหเรา เราเหน็ดเหนื่อยนัก จัก
นอนพัก ทานพระจุนทกะทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ปูผาสังฆาฏิ
ซอนกันเปนสี่ชั้น ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงสําเร็จสีหไสยา โดยพระปรัส
เบื้องขวา ทรงซอนพระบาทเหลื่อมพระบาทมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงมนสิการ
อุฏฐานสัญญา สวนทานพระจุนทกะนั่งเฝาอยูเ บื้องพระพักตรของพระผูมีพระภาค
ในที่นั้นแหละ ฯ
[๑๒๕] พระพุทธเจาผูศาสดา ผูพระตถาคต หาผูเปรียบมิไดในโลก
ทรงเหน็ดเหนื่อย เสด็จถึงแมน้ํากกุธานที มีน้ําใส จืด สะอาด
เสด็จลงแลวทรงสรงและเสวยน้ําแลว อันหมูภิกษุแวดลอม
เสด็จไปในทามกลาง พระผูมีพระภาคผูศาสดาทรงแสวงหาคุณ
อันยิ่งใหญ ทรงเปนไปในธรรมนี้เสด็จถึงอัมพวันแลว รับสั่ง
กะภิกษุนามวาจุนทกะวา เธอจงชวยปูผาสังฆาฏิซอนกันเปน
สี่ชั้นใหเรา เราจะนอน พระจุนทกะนัน้ อันพระผูมีพระภาคผู
อบรม พระองคทรงเตือนแลว รีบปูผาสังฆาฏิพับเปนสี่ชั้น
ถวาย พระศาสดาทรงบรรทมแลว หายเหน็ดเหนื่อย ฝาย
พระจุนทกะนั่งเฝาอยูเฉพาะพระพักตรในที่นั้น ฯ
[๑๒๖] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา
ดูกรอานนท บางทีใครๆ จะทําความรอนใจใหเกิดแกนายจุนทกัมมารบุตรวา
ดูกรนายจุนทะ มิใชลาภของทาน ทานไดไมดแี ลว ที่พระตถาคตเสวยบิณฑบาตของ
ทานเปนครั้งสุดทายเสด็จปรินิพพานแลว ดังนี้ เธอพึงชวยบันเทาความรอนใจ
ของนายจุนทกัมมารบุตรเสียอยางนี้วา ดูกร นายจุนทะ เปนลาภของทาน ทาน
ไดดีแลว ที่พระตถาคตเสวยบิณฑบาตของทานเปนครั้งสุดทาย เสด็จปรินิพพาน
แลว เรื่องนี้เราไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา บิณฑบาต
สองคราวนี้ มีผลเสมอๆ กัน มีวิบากเสมอๆ กัน มีผลใหญกวา มีอานิสงส
ใหญกวาบิณฑบาตอื่นๆ ยิ่งนัก บิณฑบาตสองคราวเปนไฉน คือ ตถาคตเสวย

บิณฑบาตใดแลว ตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ อยางหนึ่ง ตถาคตเสวย
บิณฑบาตใดแลว เสด็จปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพานธาตุอยางหนึ่ง บิณฑบาต
สองคราวนี้ มีผลเสมอๆ กัน มีวิบากเสมอๆ กัน มีผลใหญกวา มีอานิสงส
ใหญกวาบิณฑบาตอื่นๆ ยิ่งนัก กรรมที่นายจุนทกัมมารบุตรกอสรางแลว เปน
ไปเพื่ออายุ ... เปนไปเพื่อวรรณะ ... เปนไปเพื่อความสุข ... เปนไปเพื่อยศ ...
เปนไปเพื่อสวรรค ... เปนไปเพื่อความเปนใหญยิ่ง ดูกรอานนท เธอพึงชวยบันเทา
ความรอนใจของนายจุนทกัมมารบุตร เสียดวยประการฉะนี้ ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความนั้นแลว ทรงเปลงพระอุทานนี้
ในเวลานั้นวา
[๑๒๗] บุญยอมเจริญแกผูให เวรยอมไมกอ แกผูสํารวมอยู คนฉลาด
เทียว ยอมละกรรมอันลามก เขาดับแลวเพราะราคะ โทสะ
โมหะ สิ้นไป ฯ
จบภาณวารที่สี่ ฯ
[๑๒๘] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคสั่งกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท
มาไปกันเถิด เราจักไปยังฝงโนนแหงแมน้ําหิรัญวดีเมืองกุสนิ ารา และสาลวัน
อันเปนที่แวะพักแหงพวกเจามัลละ ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผู
มีพระภาคแลว ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จไปยัง
ฝงโนนแหงแมน้ําหิรัญวดี เมืองกุสินารา และสาลวันอันเปนที่แวะพักแหงพวก
เจามัลละ ครั้นแลวรับสั่งกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เธอจงชวยตั้งเตียง
ใหเรา หันศีรษะไปทางทิศอุดร ระหวางไมสาละทั้งคู เราเหน็ดเหนื่อยแลว จัก
นอน ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ตั้งเตียงหันพระเศียร
ไปทางทิศอุดรระหวางไมสาละทั้งคู พระผูมพี ระภาคทรงสําเร็จสีหไสยาโดยพระปรัส
เบื้องขวา ทรงซอนพระบาทเหลื่อมพระบาท มีพระสติสัมปชัญญะ ฯ
[๑๒๙] สมัยนั้น ไมสาละทัง้ คู เผล็จดอกสะพรั่งนอกฤดูกาล ดอกไม
เหลานั้นรวงหลนโปรยปรายลงยังพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชา แมดอก
มณฑารพอันเปนของทิพยกต็ กลงมาจากอากาศ ดอกมณฑารพเหลานั้น รวงหลน
โปรยปรายลงยังพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชา แมจุณแหงจันทนอันเปนของ
ทิพย ก็ตกลงมาจากอากาศ จุณแหงจันทนเหลานั้น รวงหลนโปรยปรายลงยัง
พระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชา ดนตรีอันเปนทิพยเลาก็ประโคมอยูในอากาศ เพื่อ
บูชาพระตถาคต แมสังคีตอันเปนทิพยก็เปนไปในอากาศ เพื่อบูชาพระตถาคต ฯ
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท
ไมสาละทั้งคู เผล็จดอกบานสพรั่งนอกฤดูกาล รวงหลนโปรยปรายลงยังสรีระของ
ตถาคตเพื่อบูชา แมดอกมณฑารพอันเปนของทิพย ก็ตกลงมาจากอากาศ ดอก

มณฑารพเหลานั้น รวงหลนโปรยปรายลงยังสรีระของตถาคตเพื่อบูชา แมจุณแหง
จันทนอันเปนของทิพย ก็ตกลงมาจากอากาศ จุณแหงจันทนเหลานั้น รวงหลน
โปรยปรายลงยังสรีระของตถาคตเพื่อบูชา ดนตรีอันเปนทิพยเลาก็ประโคมอยูใน
อากาศ เพื่อบูชาตถาคต แมสังคีตอันเปนทิพยก็เปนไปในอากาศเพื่อบูชาตถาคต
ดูกรอานนท ตถาคตจะชื่อวาอันบริษัทสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม
ดวยเครื่องสักการะประมาณเทานี้หามิได ผูใดแล จะเปนภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
หรืออุบาสิกาก็ตาม เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตาม
ธรรมอยู ผูนั้นยอมชื่อวาสักการะ เคารพ นับถือ บูชาตถาคตดวยการบูชาอยางยอด
เพราะเหตุนั้นแหละอานนท พวกเธอพึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักเปนผูปฏิบัติ
ธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรมอยู ดังนี้ ฯ
[๑๓๐] สมัยนั้น ทานพระอุปวาณะยืนถวายงานพัดพระผูม ีพระภาค
เฉพาะพระพักตร ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงขับทานพระอุปวาณะวา ดูกรภิกษุ
เธอจงหลีกไป อยายืนตรงหนาเรา ทานพระอานนทไดมีความดําริวา ทานอุปวาณะ
รูปนี้เปนอุปฏฐากอยูใกลชิดพระผูมีพระภาคมาชานาน ก็และเมือ่ เปนเชนนั้น ใน
กาลครั้งสุดทาย พระผูมีพระภาคทรงขับทานอุปวาณะวา ดูกรภิกษุ เธอจงหลีกไป
อยายืนตรงหนาเรา ดังนี้ อะไรหนอเปนเหตุ อะไรหนอเปนปจจัย ใหพระผูมี
พระภาคทรงขับทานอุปวาณะวา ดูกรภิกษุ เธอจงหลีกไป อยายืนตรงหนาเรา
ลําดับนั้น ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
ทานอุปวาณะรูปนี้ เปนอุปฏฐากอยูใกลชิดพระผูมีพระภาคมาชานาน ก็แลเมือ่
เปนเชนนั้น ในกาลครั้งสุดทาย พระผูมีพระภาคยังทรงขับทานอุปวาณะวา ดูกร
ภิกษุ เธอจงหลีกไป อยายืนตรงหนาเรา ดังนี้ อะไรหนอเปนเหตุ อะไรหนอ
เปนปจจัย ใหพระผูมีพระภาคทรงขับทานอุปวาณะวา ดูกรภิกษุ เธอจงหลีกไป
อยายืนตรงหนาเรา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท เทวดาในหมื่นโลกธาตุมา
ประชุมกันโดยมาก เพื่อจะเห็นตถาคต เมืองกุสินารา สาลวัน อันเปนที่แวะพัก
แหงพวกเจามัลละเพียงเทาใด โดยรอบถึง ๑๒ โยชน ตลอดที่เพียงเทานี้ จะหา
ประเทศแมมาตรวาเปนที่จรดลงแหงปลายขนทราย อันเทวดาผูมีศักดิ์ใหญไมถูก
ตองแลวมิไดมี พวกเทวดายกโทษอยูวา พวกเรามาแตที่ไกลเพื่อจะเห็นพระตถาคต
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา จะเสด็จอุบัติในโลก ในบางครั้งบางคราว ใน
ปจฉิมยามแหงราตรีในวันนี้แหละ พระตถาคตจักปรินิพพาน ก็ภิกษุผูมีศักดิ์ใหญ
รูปนี้ ยืนบังอยูเบื้องพระพักตรพระผูมีพระภาค พวกเราไมไดเห็นพระตถาคตใน
กาลเปนครั้งสุดทาย ฯ
อ. ขาแตองคผูเจริญ ก็พวกเทวดาเปนอยางไร กระทําไวในใจ เปน

ไฉน ฯ
มีอยู อานนท เทวดาบางพวกสําคัญอากาศวาเปนแผนดิน สยายผม
ประคองแขนทั้งสองคร่ําครวญอยู ลมลงกลิ้งเกลือกไปมา ดุจมีเทาอันขาดแลว
รําพันวา พระผูมีพระภาคจะเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนัก พระองคผูมีพระจักษุใน
โลก จักอันตรธานเสียเร็วนัก ดังนี้ เทวดาบางพวกสําคัญแผนดินวาเปนแผนดิน
สยายผมประคองแขนทั้งสองคร่ําครวญอยู ลมลงกลิ้งเกลือกไปมา ดุจมีเทาอันขาด
แลว รําพันวา พระผูมีพระภาคจักเสด็จปรินพิ พานเสียเร็วนัก พระสุคตจักเสด็จ
ปรินิพพานเสียเร็วนัก พระองคผูมีพระจักษุในโลก จักอันตรธานเสียเร็วนัก ดังนี้
สวนเทวดาพวกที่ปราศจากราคะแลว มีสติสัมปชัญญะ อดกลั้น โดยธรรมสังเวช
วา สังขารทั้งหลายไมเที่ยง เพราะฉะนั้น เหลาสัตวจะพึงไดในสังขารนี้แต
ที่ไหน ฯ
[๑๓๑] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อกอน พวกภิกษุผูอยูจําพรรษาใน
ทิศทั้งหลายยอมมาเพื่อเฝาพระตถาคต พวกขาพระองคยอมไดเห็น ไดเขาไปนั่ง
ใกลภิกษุเหลานั้นผูใหเจริญใจ ก็โดยกาลลวงไปแหงพระผูมีพระภาค พวกขาพระ
องคจักไมไดเห็น ไมไดเขาไปนั่งใกล พวกภิกษุผูใหเจริญใจ ฯ
ดูกรอานนท สังเวชนียสถาน ๔ แหงเหลานี้ เปนที่ควรเห็นของ
กุลบุตรผูมีศรัทธา สังเวชนียสถาน ๔ แหง เปนไฉน คือ
๑. สังเวชนียสถานอันเปนที่ควรเห็นของกุลบุตรผูมีศรัทธาดวยมาตาม
ระลึกวา พระตถาคตประสูติในที่นี้ ฯ
๒. สังเวชนียสถานอันเปนที่ควรเห็นของกุลบุตรผูมีศรัทธาดวยมาตาม
ระลึกวา พระตถาคตตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ ฯ
๓. สังเวชนียสถานอันเปนที่ควรเห็นของกุลบุตรผูมีศรัทธาดวยมาตาม
ระลึกวา พระตถาคตทรงยังอนุตตรธรรมจักรใหเปนไปในที่นี้ ฯ
๔. สังเวชนียสถานอันเปนที่ควรเห็นของกุลบุตรผูมีศรัทธาดวยมาตาม
ระลึกวา พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในที่นี้
สังเวชนียสถาน ๔ แหงนี้แล เปนที่ควรเห็นของกุลบุตรผูมีศรัทธา ฯ
ดูกรอานนท ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จักมาดวยความเชื่อวา
พระตถาคตประสูติในที่นี้ก็ดี พระตถาคตตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้
ก็ดี พระตถาคตทรงยังอนุตรธรรมจักรใหเปนไปในที่นี้ก็ดี พระตถาคตเสด็จ
ปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ก็ดี ก็ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง เที่ยว
จาริกไปยังเจดีย มีจิตเลื่อมใสแลว จักทํากาละลง ชนเหลานัน้ ทั้งหมดเบื้องหนา
แตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
[๑๓๒] ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคจะพึงปฏิบัติในมาตุคาม

อยางไร ฯ
การไมเห็น อานนท ฯ
ขาแตพระผูมีพระภาค เมื่อการเห็นมีอยู จะพึงปฏิบัติอยางไร ฯ
การไมเจรจา อานนท ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อตองเจรจา จะพึงปฏิบัติอยางไร ฯ
พึงตั้งสติไว อานนท ฯ
[๑๓๓] ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองค จะพึงปฏิบัติใน
พระสรีระของพระตถาคตอยางไร ฯ
ดูกรอานนท พวกเธอจงอยาขวนขวาย เพื่อบูชาสรีระตถาคตเลย จงสืบ
ตอพยายามในประโยชนของตนๆ เถิด จงเปนผูไมประมาทในประโยชนของ
ตนๆ มีความเพียร มีตนอันสงไปแลวอยูเ ถิด กษัตริยผูเปนบัณฑิตก็ดี พราหมณ
ผูเปนบัณฑิตก็ดี คฤหบดีผูเปนบัณฑิตก็ดี ผูเลื่อมใสยิ่งในตถาคตมีอยู เขา
ทั้งหลายจักกระทําการบูชาสรีระตถาคต ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เขาทั้งหลาย จะพึงปฏิบัติในพระสรีระของ
ตถาคตอยางไร ฯ
ดูกรอานนท พึงปฏิบัติในสรีระตถาคต เหมือนที่เขาปฏิบัติในพระสรีระ
พระเจาจักรพรรดิ ฯ
ขาแดพระองคผูเจริญ ก็เขาปฏิบัติในพระสรีระพระเจาจักรพรรดิอยางไร ฯ
ดูกรอานนท เขาหอพระสรีระพระเจาจักรพรรดิดวยผาใหมแลวซับดวยสําลี
แลวหอดวยผาใหม โดยอุบายนี้ หอพระสรีระพระจักรพรรดิดวยผา ๕๐๐ คู แลว
เชิญพระสรีระลงในรางเหล็กอันเต็มดวยน้ํามัน ครอบดวยรางเหล็กอื่น แลวกระทํา
จิตกาธารดวยไมหอมลวน ถวายพระเพลิงพระสรีระพระเจาจักรพรรดิ สรางสถูป
ของพระเจาจักรพรรดิไวที่หนทางใหญ ๔ แพรง เขาปฏิบัติในพระสรีระพระเจา
จักรพรรดิ ดวยประการฉะนีแ้ ล พวกกษัตริยผูเปนบัณฑิตเปนตน พึงปฏิบัติใน
สรีระตถาคตเหมือนที่เขาปฏิบัติพระสรีระพระเจาจักรพรรดิ พึงสรางสถูปของ
ตถาคตไวที่หนทางใหญ ๔ แพรง ชนเหลาใดจักยกขึ้นซึ่งมาลัยของหอมหรือจุณ
จักอภิวาท หรือจักยังจิตใหเลือ่ มใสในสถูปนั้น การกระทําเชนนั้น จักเปนไป
เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข แกชนเหลานั้นสิ้นกาลนาน ฯ
[๑๓๔] ดูกรอานนท ถูปารหบุคคล ๔ จําพวก ถูปารหบุคคล ๔ จําพวก
เปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนถูปารหบุคคลจําพวก
หนึ่ง พระปจเจกสัมพุทธเจา เปนถูปารหบุคคลจําพวกหนึ่ง สาวกของพระตถาคต
เปนถูปารหบุคคลจําพวกหนึ่ง พระเจาจักรพรรดิ เปนถูปารหบุคคลจําพวกหนึ่ง ฯ
ดูกรอานนท เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร พระตถาคตอรหันต-

*สัมมาสัมพุทธเจาจึงเปนถูปารหบุคคล ชนเปนอันมาก ยังจิตใหเลื่อมใสวา นี้
เปนสถูปของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น พวกเขายังจิตให
เลื่อมใสในสถูปนั้นแลว เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลก
สวรรค เพราะอาศัยอํานาจประโยชนขอนี้แล พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
จึงเปนถูปารหบุคคล ฯ
ดูกรอานนท เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร พระปจเจกสัมพุทธเจา
จึงเปนถูปารหบุคคล ชนเปนอันมากยังจิตใหเลื่อมใสวา นี้เปนสถูปของ
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น พวกเขายังจิตใหเลื่อมใสในสถูปนั้นแลว เบื้องหนา
แตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะอาศัยอํานาจประโยชน
ขอนี้แล พระปจเจกสัมพุทธเจาจึงเปนถูปารหบุคคล ฯ
ดูกรอานนท เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร สาวกของพระตถาคต
จึงเปนถูปารหบุคคล ชนเปนอันมากยังจิตใหเลื่อมใสวา นี้เปนสถูปของสาวก
ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น พวกเขายังจิตใหเลื่อมใส
ในสถูปนั้นแลว เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
เพราะอาศัยอํานาจประโยชนขอนี้แล สาวกของพระตถาคตจึงเปนถูปารหบุคคล ฯ
ดูกรอานนท เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร พระเจาจักรพรรดิจึงเปน
ถูปารหบุคคล ชนเปนอันมากยังจิตใหเลื่อมใสวา นี้เปนสถูปของพระธรรมราชา
ผูทรงธรรมนั้น พวกเขายังจิตใหเลื่อมใสในสถูปนั้นแลว เบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะอาศัยอํานาจประโยชนขอนี้แล
พระเจาจักรพรรดิจึงเปนถูปารหบุคคล ดูกรอานนท ถูปารหบุคคล ๔ จําพวกนี้แล ฯ
[๑๓๕] ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปสูวหิ ารยืนเหนี่ยวไมคันทวย
รองไหอยูวา เรายังเปนเสขบุคคลมีกิจที่จะตองทําอยู แตพระศาสดาของเรา ซึ่ง
เปนผูอนุเคราะหเรา ก็จักปรินิพพานเสีย ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งถาม
พวกภิกษุวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานนทไปไหน พวกภิกษุกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ทานอานนทนั้น เขาไปสูวิหารยืนเหนี่ยวไมคันทวยรองไหอยูวา
เรายังเปนเสขบุคคล มีกิจที่จะตองทําอยู แตพระศาสดาของเรา ซึ่งเปนผู
อนุเคราะหเรา ก็จักปรินิพพานเสีย พระผูมพี ระภาคจึงรับสั่งกะภิกษุรูปหนึ่งวา
เธอจงไปเถิดภิกษุ จงบอกอานนทตามคําของเราวา ทานอานนท พระศาสดา
รับสั่งหาทาน ภิกษุนั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว เขาไปหาทาน
พระอานนทถึงที่ใกล ครั้นเขาไปหาแลวบอกวา ทานอานนท พระศาสดา
รับสั่งหาทาน ทานพระอานนทรับคําภิกษุนั้นแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ฯ

ครั้นทานพระอานนทนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาครับสั่งกะทานวา
อยาเลย อานนท เธออยาเศราโศก ร่ําไรไปเลย เราไดบอกไวกอ นแลวไมใช
หรือวา ความเปนตางๆ ความพลัดพราก ความเปนอยางอื่นจากของรักของ
ชอบใจทั้งสิ้นตองมี เพราะฉะนั้น จะพึงไดในของรักของชอบใจนี้แตที่ไหน สิ่ง
ใดเกิดแลว มีแลว ปจจัยปรุงแตงแลว มีความทําลายเปนธรรมดา การปรารถนา
วา ขอสิ่งนั้นอยาทําลายไปเลย ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได ดูกรอานนท เธอได
อุปฏฐากตถาคตดวยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันประกอบดวยเมตตา ซึ่ง
เปนประโยชนเกื้อกูล เปนความสุข ไมมีสอง หาประมาณมิไดมาชานาน เธอ
ไดกระทําบุญไวแลว อานนท จงประกอบความเพียรเถิด เธอจักเปนผูไ มมี
อาสวะโดยฉับพลัน ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายใด ไดมีแลวในอดีตกาล ภิกษุผูเปน
อุปฏฐากของพระผูมีพระภาคทั้งหลายนั้นอยางยิ่ง ก็เพียงนีเ้ ทานั้น คือเหมือน
อานนทของเรา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายใด จักมีในอนาคตกาล
ภิกษุผูเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคทั้งหลายนั้น อยางยิ่งก็เพียงนีเ้ ทานั้น คือ
เหมือนอานนทของเรา อานนทเปนบัณฑิต ยอมรูวา นี้เปนกาลเพื่อจะเขาเฝา
พระตถาคต นี้เปนกาลของพวกภิกษุ นี้เปนกาลของพวกภิกษุณี นี้เปนกาลของ
พวกอุบาสก นี้เปนกาลของพวกอุบาสิกา นี้เปนกาลของพระราชา นี้เปนกาล
ของราชมหาอํามาตย นี้เปนกาลของพวกเดียรถีย นี้เปนกาลของพวกสาวก
เดียรถีย ฯ
[๑๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อัพภูตธรรมอันนาอัศจรรย ๔ ประการนี้ มี
อยูในอานนท อัพภูตธรรม ๔ ประการ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุ
บริษัทเขาไปเพื่อจะเห็นอานนท ดวยการที่ไดเห็น ภิกษุบริษัทนั้นยอมยินดี ถา
อานนทแสดงธรรมในภิกษุบริษัทนั้น แมดวยการแสดงธรรม ภิกษุบริษัทนั้นก็
ยินดี ภิกษุบริษัทยังไมอมิ่ เลย อานนทยอมนิ่งไปในเวลานั้น ถาภิกษุณีบริษัท ...
อุบาสกบริษัท ... อุบาสิกาบริษัทเขาไปเพื่อจะเห็นอานนท ดวยการที่ไดเห็น
อุบาสิกาบริษัทนั้นยอมยินดี ถาอานนทแสดงธรรมในอุบาสิกาบริษัทนั้น แมดวย
การแสดง อุบาสิกาบริษัทนั้นก็ยินดี อุบาสิกาบริษัทยังไมอิ่มเลย อานนทยอม
นิ่งไปในเวลานัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อัพภูตธรรมอันนาอัศจรรย ๔ ประการนี้แล
มีอยูในอานนท ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อัพภูตธรรมนาอัศจรรย ๔ ประการนี้ มีอยูในพระเจา
จักรพรรดิ ถาขัตติยบริษัทเขาไปเฝาพระเจาจักรพรรดิ ดวยการที่ไดเฝา ขัตติย*บริษัทนั้นยอมยินดี ถาพระเจาจักรพรรดิมีพระราชดํารัสในขัตติยบริษัทนั้น แมดวย

พระราชดํารัส ขัตติยบริษัทนั้นก็ยินดี ขัตติยบริษัทยังไมอิ่มเลย พระเจาจักรพรรดิ
ยอมทรงนิ่งไปในเวลานั้น ถาพราหมณบริษัท ... คฤหบดีบริษัท ... สมณบริษัท
เขาไปเฝาพระเจาจักรพรรดิ ดวยการที่ไดเฝา สมณบริษัทนั้นยอมยินดี ถา
พระเจาจักรพรรดิมีพระราชดํารัสในสมณบริษัทนั้น แมดวยพระราชดํารัส สมณ*บริษัทนั้นก็ยินดี สมณบริษัทยังไมอมิ่ เลย พระเจาจักรพรรดิยอมทรงนิ่งไปใน
เวลานั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อัพภูตธรรมอันนาอัศจรรย ๔ ประการ มีอยูใน
อานนท ฉันนัน้ เหมือนกัน ถาภิกษุบริษัทเขาไปเพื่อจะเห็นอานนท ดวยการที่ได
เห็น ภิกษุบริษัทนั้นยอมยินดี ถาอานนทแสดงธรรมในภิกษุบริษัทนั้น แมดวย
การแสดง ภิกษุบริษัทนั้นยอมยินดี ภิกษุบริษัทยังไมอิ่มเลย อานนทยอมนิง่ ไป
ในเวลานั้น ถาภิกษุณีบริษัท ... อุบาสกบริษัท ... อุบาสิกาบริษัท เขาไปเพื่อ
จะเห็นอานนท ดวยการที่ไดเห็น อุบาสิกาบริษัทนั้น ยอมยินดี ถาอานนท
แสดงธรรมในอุบาสิกาบริษัทนั้น แมดวยการแสดง อุบาสิกาบริษัทนั้นก็ยินดี
อุบาสิกาบริษัทยังไมอิ่มเลย อานนทยอมนิ่งไปในเวลานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อัพภูตธรรมอันนาอัศจรรย ๔ ประการนี้แล มีอยูในอานนท ฯ
[๑๓๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกราบ
ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคอยาเสด็จปรินิพพานในเมืองเล็ก
เมืองดอน กิ่งเมืองนี้เลย นครใหญเหลาอื่นมีอยู คือ เมืองจัมปา เมืองราชคฤห
เมืองสาวัตถี เมืองสาเกต เมืองโกสัมพี เมืองพาราณสี ขอพระผูมีพระภาคเสด็จ
ปรินิพพานในเมืองเหลานี้เถิด กษัตริยมหาศาล พราหมณมหาศาล คฤหบดี
มหาศาลที่เลื่อมใสอยางยิง่ ในพระตถาคต มีอยูมากในเมืองเหลานี้ ทานเหลานั้น
จักกระทําการบูชาพระสรีระของพระตถาคต ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท เธออยาไดกลาวอยางนี้
เธออยาไดกลาวอยางนี้วา เมืองเล็ก เมืองดอน กิ่งเมืองดังนีเ้ ลย ดูกรอานนท
แตปางกอน มีพระเจาจักรพรรดิทรงพระนามวามหาสุทัสสนะ ผูทรงธรรม เปน
พระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดิน มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรง
ชนะแลว มีราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ เมืองกุสินารานี้
มีนามวา กุสาวดี เปนราชธานีของพระเจามหาสุทัสสนะ โดยยาวดานทิศบูรพา
และทิศประจิม ๑๒ โยชน โดยกวางดานทิศทักษิณและทิศอุดร ๗ โยชน กุสาวดี
ราชธานีเปนเมืองที่มั่งคั่งรุงเรือง มีชนมาก มนุษยหนาแนน และมีภิกษาหาได
งาย ดูกรอานนท อาลกมันทาราชธานีแหงเทพเจาทั้งหลาย เปนเมืองที่มั่งคั่ง
รุงเรือง มีชนมาก ยักษหนาแนน และมีภิกษาหาไดงาย แมฉนั ใด กุสาวดี
ราชธานีก็ฉันนัน้ เหมือนกัน เปนเมืองที่มั่งคั่งรุง เรือง มีชนมาก มนุษยหนาแนน

และมีภิกษาหาไดงาย กุสาวดีราชธานีมิไดเงียบจากเสียงทั้ง ๑๐ ประการ ทั้ง
กลางวันและกลางคืน คือ เสียงชาง เสียงมา เสียงรถ เสียงกลอง เสียงตะโพน
เสียงพิณ เสียงขับรอง เสียงกังสดาล เสียงประโคม และเสียงเปนที่ ๑๐ วา
ทานทั้งหลายจงบริโภค จงดื่ม จงเคี้ยวกิน จงไปเถิดอานนท เธอจงเขาไปใน
เมืองกุสินารา แลวบอกแกพวกเจามัลละเมืองกุสินาราวา ดูกรวาสิฏฐะทั้งหลาย
พระตถาคตจักปรินิพพานในปจฉิมยามแหงราตรีในวันนี้ พวกทานจงรีบออกไปกัน
เถิดๆ พวกทานอยาไดมีความรอนใจในภายหลังวา พระตถาคตไดปรินิพพานใน
คามเขตของพวกเรา พวกเราไมไดเฝาพระตถาคตในกาลครั้งสุดทาย ทาน
พระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว นุงแลว ถือบาตรและจีวร
เขาไปในเมืองกุสินาราลําพังผูเดียว สมัยนั้น พวกเจามัลละเมืองกุสินารา ประชุม
กันอยูที่สัณฐาคารดวยกรณียกิจบางอยาง ลําดับนั้น ทานพระอานนทเขาไปยัง
สัณฐาคารของพวกเจามัลละเมืองกุสินารา ครั้นแลวไดบอกแกพวกเจามัลละเมือง
กุสินาราวา ดูกรวาสิฏฐะทั้งหลาย พระตถาคตจักเสด็จปรินิพพานในปจฉิมยาม
แหงราตรีในวันนี้ พวกทานจงรีบออกไปเถิดๆ พวกทานอยาไดมีความรอนใจใน
ภายหลังวา พระตถาคตไดปรินิพพานในคามเขตของพวกเรา พวกเราไมไดเฝา
พระตถาคตในกาลเปนครั้งสุดทาย พวกเจามัลละกับโอรส สุณิสาและปชาบดีได
สดับคํานี้ของทานพระอานนทแลว เปนทุกขเสียพระทัย เปย มไปดวยความทุกข
ใจ บางพวกสยายพระเกศา ประคองหัตถทั้งสองคร่ําครวญอยู ลมลงกลิ้งเกลือก
ไปมา ดุจมีบาทอันขาดแลว ทรงรําพันวา พระผูมีพระภาคจักเสด็จปรินิพพาน
เสียเร็วนัก พระสุคตจักเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนัก พระองคผูมีพระจักษุในโลก
จักอันตรธานเสียเร็วนัก ฯ
ครั้งนั้น พวกเจามัลละกับโอรส สุณิสา ปชาบดี เปนทุกขเสียพระทัย
เปยมไปดวยความทุกขใจ เสด็จเขาไปยังสาลวันอันเปนที่แวะพักของเจามัลละ
ทั้งหลาย เสด็จเขาไปหาทานพระอานนท ทานพระอานนทไดมีความดําริวา ถา
เราจักใหพวกเจามัลละเมืองกุสินาราถวายบังคมพระผูมีพระภาคทีละองคๆ พวก
เจามัลละเมืองกุสินาราจักมิไดถวายบังคมพระผูมีพระภาคทัว่ กัน ราตรีนี้จักสวาง
เสีย ถากระไร เราควรจะจัดใหพวกเจามัลละเมืองกุสินาราถวายบังคมพระผูมี*พระภาคโดยลําดับสกุลๆ ดวยกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เจามัลละมี
นามอยางนี้พรอมดวยโอรส ชายา บริษัทและอํามาตย ขอถวายบังคมพระบาท
ทั้งสองของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา ฯ
ลําดับนั้น ทานพระอานนทจัดใหพวกเจามัลละเมืองกุสินาราถวายบังคม
พระผูมีพระภาคโดยลําดับสกุล ดวยกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เจามัลละ
มีนามอยางนี้ พรอมดวยโอรส ชายา บริษัท และอํามาตย ขอถวายบังคม

พระบาททั้งสองของพระผูมพี ระภาคดวยเศียรเกลา โดยอุบายเชนนี้ ทาน
พระอานนท ยังพวกเจามัลละเมืองกุสินารา ใหถวายบังคมพระผูมีพระภาคเสร็จ
โดยปฐมยามเทานั้น ฯ
[๑๓๘] ก็สมัยนั้น ปริพาชกนามวา สุภัททะ อาศัยอยูในเมืองกุสินารา
สุภัททปริพาชกไดสดับวา พระสมณโคดมจักปรินิพพานในปจฉิมยามแหงราตรี
ในวันนี้แหละ สุภัททปริพาชกไดมีความคิดอยางนี้วา ก็เราสดับถอยคําของพวก
ปริพาชกผูเฒาผูแก ซึ่งเปนอาจารยและปาจารยกลาวอยูวา พระตถาคตอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจาจะอุบัติในโลก ในบางครั้งบางคราว พระสมณโคดมจัก
ปรินิพพานในปจฉิมยามแหงราตรีในวันนี้แหละ อนึ่ง ธรรมอันเปนที่สงสัยนี้
ซึ่งบังเกิดขึ้นแกเราก็มีอยู เราเลื่อมใสในพระสมณโคดมอยางนี้วา พระสมณโคดม
ยอมสามารถจะแสดงธรรมแกเรา โดยประการที่เราจะพึงละธรรมอันเปนที่สงสัย
นี้ได ฯ
ลําดับนั้น สุภัททปริพาชกเขาไปยังสาลวันอันเปนที่แวะพักของพวกเจา
มัลละ เขาไปหาทานพระอานนท ครั้นแลวไดกลาววา ขาแตทานอานนท
ขาพเจาไดสดับถอยคําของพวกปริพาชกผูเฒาผูแก ซึ่งเปนอาจารยและปาจารย
กลาวอยูวา พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาจะอุบัติในโลก ในบางครั้ง
บางคราว พระสมณโคดมจักปรินิพพานในปจฉิมยามแหงราตรีในวันนี้แหละ อนึ่ง
ธรรมอันเปนทีส่ งสัยนี้ ซึ่งบังเกิดขึ้นแกขาพเจาก็มีอยู ขาพเจาเลื่อมใสในพระ*สมณโคดมอยางนี้วา พระสมณโคดมยอมสามารถจะแสดงธรรมแกขาพเจาโดย
ประการที่ขาพเจาจะพึงละธรรมอันเปนที่สงสัยนี้ได ขาแตทา นอานนท ขอโอกาส
เถิด ขาพเจาควรไดเฝาพระสมณโคดม เมื่อสุภัททปริพาชกกลาวอยางนี้แลว
ทานพระอานนทไดกลาวตอบสุภัททปริพาชกวา อยาเลย สุภัททะ ทานอยา
เบียดเบียนพระตถาคตเลย พระผูมีพระภาคทรงลําบากแลว แมครั้งที่สอง สุภัทท*ปริพาชก ... แมครั้งที่สาม สุภัททปริพาชกก็ไดกลาววา ขาแตทานอานนท
ขาพเจาไดสดับถอยคําของพวกปริพาชกผูเฒาผูแก ซึ่งเปนอาจารยและปาจารย
กลาวอยูวา พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาจะอุบัติในโลก ในบางครั้ง
บางคราว พระสมณโคดมจักปรินิพพานในปจฉิมยามแหงราตรีในวันนี้แหละ
อนึ่ง ธรรมเปนที่สงสัยนี้ ซึ่งบังเกิดขึ้นแกขาพเจาก็มีอยู ขาพเจาเลื่อมใสใน
พระสมณโคดมอยางนี้วา พระสมณโคดมยอมสามารถจะแสดงธรรมแกขา พเจา
โดยประการทีข่ าพเจาจะพึงละธรรมอันเปนที่สงสัยนี้ได ขาแตทานพระอานนท
ขอโอกาสเถิด ขาพเจาควรไดเฝาพระสมณโคดม แมครั้งที่สาม ทานพระอานนท
ก็ไดกลาวตอบสุภัททปริพาชกวา อยาเลย สุภัททะ ทานอยาเบียดเบียนพระตถาคต
เลย พระผูมีพระภาคทรงลําบากแลว พระผูมพี ระภาคทรงไดยินถอยคําทาน

พระอานนทเจรจากับสุภัททปริพาชก จึงตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา อยา
เลยอานนท เธออยาหามสุภัททะ สุภัททะจงไดเฝาตถาคต สุภัททะจักถามปญหา
อยางใดอยางหนึ่งกะเรา จักมุงเพื่อความรู มิใชมุงความเบียดเบียน อนึ่ง เราอัน
สุภัททะถามแลว จักพยากรณขอความอันใดแกสุภัททะนัน้ สุภัททะจักรูทั่วถึงขอ
ความนั้นโดยฉับพลันทีเดียว ฯ
ลําดับนั้น ทานพระอานนทไดบอกสุภัททปริพาชกวา ไปเถิดสุภัททะ
พระผูมีพระภาคทรงทําโอกาสแกทาน สุภัททปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง
ที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลวไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัย
พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา ขาแต
พระโคดมผูเจริญ สมณพราหมณเหลานี้ใด เปนเจาหมู เจาคณะ เปนคณาจารย
มีชื่อเสียง มียศ เปนเจาลัทธิ ชนเปนอันมาก สมมติวาเปนคนดี คือบูรณกัสสป
มักขลิโคสาล อชิตเกสกัมพล ปกุธกัจจายนะ สัญชัยเวลัฏฐบุตร นิครณฐนาฏบุตร
สมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ไดตรัสรูตามปฏิญญาของตนๆ หรือวาทั้งหมด
ไมไดตรัสรู หรือวาบางพวกไมไดตรัสรู ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา อยาเลย สุภัททะ ที่ขอถามนั้นงดเสียเถิด
ดูกรสุภัททะ เราจักแสดงธรรมแกทาน ทานจงตั้งใจฟงธรรมนั้น จงใสใจใหดี
เราจักกลาว สุภัททปริพาชกทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูม-ี
*พระภาคไดตรัสวา ดูกรสุภัททะ ในธรรมวินัยใด ไมมีอริยมรรคประกอบดวยองค ๘
ในธรรมวินัยนั้น ไมมีสมณะที่ ๑ สมณะที่ ๒ สมณะที่ ๓ หรือสมณะที่ ๔
ในธรรมวินัยใด มีอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ในธรรมวินัยนั้น มีสมณะที่ ๑
ที่ ๒ ที่ ๓ หรือที่ ๔ ดูกรสุภัททะ ในธรรมวินัยนี้ มีอริยมรรคประกอบดวย
องค ๘ ในธรรมวินัยนี้เทานั้น มีสมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ หรือที่ ๔ ลัทธิอื่นๆ
วางจากสมณะผูรูทั่วถึง ก็ภิกษุเหลานี้พึงอยูโดยชอบ โลกจะไมพึงวางจากพระ*อรหันตทั้งหลาย ฯ
[๑๓๙] ดูกรสุภัททะ เราโดยวัยได ๒๙ ป บวชแลว ตามแสวงหาวา
อะไรเปนกุศล ตั้งแตเราบวชแลว นับได ๕๑ ป แมสมณะผู
เปนไปในประเทศแหงธรรมเปนเครื่องนําออก ไมมีในภายนอก
แตธรรมวินัยนี้ ฯ
สมณะที่ ๒ สมณะที่ ๓ หรือสมณะที่ ๔ ก็มิไดมี ลัทธิอื่นวางจากสมณะ
ผูรูทั่วถึง ก็ภิกษุเหลานี้พึงอยูโดยชอบ โลกไมพึงวางจากพระอรหันตทั้งหลาย ฯ
[๑๔๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สุภัททปริพาชก ไดกราบ*ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด

บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในทีม่ ืด ดวยคิดวา ผูมีจักษุจักเห็นรูป
ดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้น เหมือน
กัน ขาพระองคนี้ ขอถึงพระผูมีพระภาคพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ
ขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสุภัททะ ผูใดเคยเปนอัญญเดียรถีย หวังบรรพชา
หวังอุปสมบท ในธรรมวินัยนี้ ผูนั้นตองอยูปริวาสสี่เดือน เมื่อลวงสี่เดือน ภิกษุ
ทั้งหลายเต็มใจแลว จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบท เพื่อความเปนภิกษุ ก็แตวา
เรารูความตางแหงบุคคลในขอนี้ ฯ
สุภัททปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หากผูทเี่ คยเปนอัญญ*เดียรถีย หวังบรรพชา หวังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ จะตองอยูปริวาสสี่เดือน
เมื่อลวงสี่เดือน ภิกษุทั้งหลายเต็มใจแลว จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบท เพื่อความ
เปนภิกษุไซร ขาพระองคจักอยูปริวาสสี่ป เมื่อลวงสี่ป ภิกษุทั้งหลายเต็มใจแลว
จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบทเถิด ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท
ถาเชนนั้น เธอจงใหสุภัททปริพาชกบวชเถิด ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของ
พระผูมีพระภาคแลว สุภัททปริพาชกไดกลาวกะทานพระอานนทวา ดูกรทานอานนท
ผูมีอายุ เปนลาภของทาน ทานไดดีแลว ที่พระศาสดาทรงอภิเษกดวยอันเตวาสิกา*ภิเษก ในที่เฉพาะพระพักตรในพระศาสนานี้ สุภัททปริพาชกไดบรรพชา อุปสมบท
ในสํานักพระผูมีพระภาค ก็ทานสุภัททปริพาชกไดบรรพชาอุปสมบทแลวไมนาน
หลีกออกไปอยูแ ตผูเดียว เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลวอยู
ไมชานานนัก ก็ทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรย ไมมีธรรมอืน่ ยิ่งกวา ที่กุลบุตร
ทั้งหลายผูมีความตองการ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ ดวยปญญา
อันยิ่ง ดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบ
แลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมี ทานสุภัททะ
ไดเปนอรหันตรูปหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ทานเปนสักขิสาวกองค
สุดทายของพระผูมีพระภาค ฯ
จบภาณวารที่หา
[๑๔๑] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา
ดูกรอานนท บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอยางนี้วา ปาพจนมีพระศาสดาลวงแลว
พระศาสดาของพวกเราไมมี ก็ขอนี้ พวกเธอไมพึงเห็นอยางนั้น ธรรมและวินัย
อันใด เราแสดงแลว บัญญัติแลวแกพวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น จักเปน
ศาสดาของพวกเธอ โดยกาลลวงไปแหงเรา ดูกรอานนท บัดนี้ พวกภิกษุยัง
เรียกกันและกันดวยวาทะวา อาวุโส ฉันใด โดยกาลลวงไปแหงเรา ไมควรเรียกกัน

ฉันนั้น ภิกษุผูแกกวา พึงเรียกภิกษุผูออนกวา โดยชื่อหรือโคตร หรือโดยวาทะวา
อาวุโส แตภิกษุผูออนกวาพึงเรียกภิกษุผูแกกวาวา ภันเต หรืออายัสมา ดูกรอานนท
โดยลวงไปแหงเรา สงฆจํานงอยู ก็จงถอนสิกขาบทเล็กนอยเสียบางได โดยลวงไป
แหงเรา พึงลงพรหมทัณฑแกฉันนภิกษุ ทานพระอานนทกราบทูลถามวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ก็พรหมทัณฑเปนไฉน พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท
ฉันนภิกษุพึงพูดไดตามที่ตนปรารถนา ภิกษุทั้งหลายไมพึงวา ไมพึงกลาว ไมพึง
สั่งสอน ฯ
[๑๔๒] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสงสัยเคลือแคลงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ใน
มรรค หรือในขอปฏิบัติ จะพึงมีบางแกภิกษุ แมรูปหนึ่ง พวกเธอจงถามเถิด
อยาไดมีความรอนใจภายหลังวา พระศาสดาอยูเฉพาะหนาเราแลว ยังมิอาจ
ทูลถามพระผูมีพระภาคในที่เฉพาะพระพักตร เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว
ภิกษุเหลานั้นพากันนิ่ง แมครั้งที่สอง ... แมครั้งที่สาม พระผูมีพระภาครับสั่ง
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ ในมรรค หรือในขอปฏิบัติจะพึงมีบางแกภิกษุแมรูปหนึ่ง พวก
เธอจงถามเถิด อยาไดมีความรอนใจในภายหลังวา พระศาสดาอยูเฉพาะหนาเรา
แลว เรายังมิอาจทูลถามพระผูม ีพระภาคในที่เฉพาะพระพักตร แมครั้งที่สามภิกษุ
เหลานั้น ก็พากันนิ่ง ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บางทีพวกเธอไมถาม แมเพราะความเคารพในพระศาสดา แมภิกษุผูเปนสหาย
ก็จงบอกแกภิกษุผูสหายเถิด เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุพวกนั้น
พากันนิ่ง ลําดับนั้น ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระ
องคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ขาพระองคเลือ่ มใสในภิกษุสงฆอยางนี้วา
ความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในมรรค หรือใน
ขอปฏิบัติ มิไดมีแกภิกษุแมรูปหนึ่ง ในภิกษุสงฆนี้ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร
อานนท เธอพูดเพราะความเลื่อมใสตถาคตหยั่งรูในขอนี้เหมือนกันวา ความสงสัย
เคลือบแคลงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในมรรค หรือในขอปฏิบัติ มิ
ไดมีแกภิกษุแมรูปหนึ่ง ในภิกษุสงฆนี้ บรรดาภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ ภิกษุรูปที่ต่ําที่สุด
ก็เปนโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งมีอันจะตรัสรูในภายหนา ฯ
[๑๔๓] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอวา สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา
พวกเธอจงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด ฯ
นี้เปนพระปจฉิมวาจาของพระตถาคต ฯ

[๑๔๔] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงเขาปฐมฌานออกจากปฐมฌาน
แลว ทรงเขาทุติยฌาน ออกจากทุติยฌานแลว ทรงเขาตติยฌาน ออกจาก
ตติยฌานแลว ทรงเขาจตุตถฌาน ออกจากจตุตถฌานแลว ทรงเขาอากาสนัญจาย*ตนะ ออกจากอากาสนัญจายตนสมาบัติแลว ทรงเขาวิญญาณัญจายตนะ ออกจาก
วิญญาณัญจายตนสมาบัติแลว ทรงเขาอากิญจัญญายตนะ ออกจากอากิญจัญญายตน*สมาบัติแลว ทรงเขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตน*สมาบัติแลว ทรงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ฯ
ครั้งนั้น ทานพระอานนทไดกลาวถามทานพระอนุรุทธะวาพระผูมีพระภาค
เสด็จปรินิพพานแลวหรือ ทานพระอนุรุทธะตอบวาอานนทผูมีอายุ พระผูม พี ระ
ภาคยังไมเสด็จปรินิพพาน ทรงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติแลว ทรง
เขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติแลว ทรง
เขาอากิญจัญญายตนะ ออกจากอากิญจัญญายตนสมาบัติแลว ทรงเขาวิญญาณัญ*จายตนะ ออกจากวิญญานัญจายตนสมาบัติแลว ทรงเขาอากาสานัญจายตนะ ออก
จากอากาสนัญจายตนสมาบัติแลว ทรงเขาจตุตถฌาน ออกจากจตุตถฌานแลว
ทรงเขาตติยฌาน ออกจากตติยฌานแลว ทรงเขาทุติยฌาน ออกจากทุติยฌาน
แลว ทรงเขาปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานแลว ทรงเขาทุติยฌาน ออกจาก
ทุติยฌานแลว ทรงเขาตติยฌาน ออกจากตติยฌานแลว ทรงเขาจตุตถฌาน พระ
ผูมีพระภาคออกจากจตุตถฌานแลว เสด็จปรินิพพานในลําดับ (แหงการพิจารณา
องคจตุตถฌานนั้น) ฯ
[๑๔๕] เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานแลว พรอมกับการเสด็จ
ปรินิพพาน ไดเกิดแผนดินไหวใหญ เกิดความขนพองสยองเกลานาพึงกลัว ทั้ง
กลองทิพยก็บันลือขึ้น ฯ
[๑๔๖] เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานแลว พรอมกับการเสด็จ
ปรินิพพาน ทาวสหัมบดีพรหมไดกลาวคาถานี้ ความวา
สัตวทั้งหลายทั้งปวง จักตองทอดทิ้งรางกายไวในโลก แตพระ*ตถาคตผูเปนศาสดาเชนนั้น หาบุคคลจะเปรียบเทียบมิไดใน
โลก เปนพระสัมพุทธเจา ทรงมีพระกําลัง ยังเสด็จปรินิพพาน ฯ
[๑๔๗] เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานแลว พรอมกับการเสด็จ
ปรินิพพาน ทาวสักกะจอมเทพ ไดตรัสพระคาถานี้ความวา
สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ มีความเกิดขึน้ และเสื่อมไปเปน
ธรรมดา บังเกิดขึ้นแลว ยอมดับไป ความเขาไปสงบสังขาร
เหลานั้น เปนสุข ฯ

[๑๔๘] เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานแลว พรอมกับการเสด็จ
ปรินิพพาน ทานพระอนุรุทธะ ไดกลาวคาถาเหลานี้ความวา
ลมอัสสาสะปสสาสะของพระมุนีผูมีพระทัยตั้งมั่น คงที่ ไม
หวั่นไหว ทรงปรารภสันติ ทรงทํากาละ มิไดมีแลว พระองค
มีพระทัยไมหดหู ทรงอดกลั้นเวทนาไดแลว ความพนแหงจิต
ไดมีแลว เหมือนดวงประทีปดับไปฉะนั้น ฯ
[๑๔๙] เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานแลว พรอมกับการเสด็จ
ปรินิพพาน ทานพระอานนทไดกลาวคาถานี้ ความวา
เมื่อพระสัมพุทธเจาผูประกอบดวยอาการอันประเสริฐทั้งปวงเสด็จ
ปรินิพพานแลว ในครั้งนั้นไดเกิดความอัศจรรยนาพึงกลัว และ
เกิดความขนพองสยองเกลา ฯ
[๑๕๐] เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานแลว บรรดาภิกษุทั้งหลาย
นั้น ภิกษุเหลาใด ยังมีราคะไมไปปราศแลว ภิกษุเหลานั้น บางพวกประคอง
แขนทั้งสองคร่ําครวญอยู ลมลงกลิ้งเกลือกไปมาดุจมีเทาอันขาดแลว รําพันวา
พระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนัก พระสุคตเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนัก
พระองคผูมีพระจักษุในโลก อันตรธานเสียเร็วนัก สวนภิกษุเหลาใดที่มีราคะไป
ปราศแลวภิกษุเหลานั้นมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นโดยธรรมสังเวชวา สังขารทั้งหลาย
ไมเที่ยงหนอ เพราะฉะนั้น เหลาสัตวจะพึงไดในสังขารนี้แตที่ไหน ฯ
[๑๕๑] ครั้งนั้น ทานพระอนุรุทธะเตือนภิกษุทั้งหลายวา อยาเลย
อาวุโสทั้งหลาย พวกทานอยาเศราโศก อยาร่ําไรไปเลย เรื่องนี้พระผูมีพระภาค
ตรัสบอกไวกอนแลวไมใชหรือวา ความเปนตางๆ ความพลัดพราก ความเปน
อยางอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นตองมี เพราะฉะนั้น จะพึงไดในของรักของ
ชอบใจนี้แตที่ไหน สิ่งใดเกิดแลวมีแลวปจจัยปรุงแตงแลว มีความทําลายเปน
ธรรมดา การปรารถนาวา ขอสิ่งนั้นอยาทําลายไปเลย ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พวกเทวดาพากันยกโทษอยู ทานพระอานนทถามวา ทาน
อนุรุทธะ พวกเทวดาเปนอยางไร กระทําไวในใจเปนไฉน ทานพระอนุรุทธะ
ตอบวา มีอยู อานนทผูมีอายุ เทวดาบางพวกสําคัญอากาศวาเปนแผนดิน สยาย
ผมประคองแขนทั้งสองคร่ําครวญอยู ลมลงกลิ้งเกลือกไปมาดุจมีเทาอันขาดแลว
รําพันวา พระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนัก พระสุคตเสด็จปรินิพพาน
เสียเร็วนัก พระองคผูมีพระจักษุในโลก อันตรธานเสียเร็วนัก ดังนี้ เทวดา
บางพวกสําคัญแผนดินวาเปนแผนดินสยายผมประคองแขนทั้งสองคร่ําครวญอยู ลม
ลงกลิ้งเกลือกไปมาดุจมีเทาอันขาดแลว รําพันวา พระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพาน
เสียเร็วนัก พระสุคตเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนัก พระองคผูมีพระจักษุในโลก

อันตรธานเสียเร็วนัก ดังนี้ สวนเทวดาที่ปราศจากราคะแลว มีสติสัมปชัญญะ
อดกลั้นโดยธรรมสังเวชวา สังขารทั้งหลายไมเที่ยง เพราะฉะนั้น เหลาสัตวจะ
พึงไดในสังขารนี้แตที่ไหน ฯ
ครั้งนั้น ทานพระอนุรุทธะและทานพระอานนท ยังกาลใหลวงไปดวย
ธรรมีกถาตลอดราตรีที่ยังเหลืออยูนั้น ลําดับนั้น ทานพระอนุรุทธะสั่งทานพระ
อานนทวา ไปเถิด อานนทผูมอี ายุ ทานจงเขาไปเมืองกุสินารา บอกแกพวก
เจามัลละเมืองกุสินาราวา ดูกรวาสิฏฐะทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพาน
แลว ขอพวกทานจงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ทานพระอานนทรับคําทานพระ
อนุรุทธะแลว เวลาเชานุงแลวถือบาตรและจีวร เขาไปเมืองกุสินาราลําพังผูเดียว ฯ
[๑๕๒] สมัยนั้น พวกเจามัลละเมืองกุสินาราประชุมกันอยูที่สัณฐาคาร
ดวยเรื่องปรินพิ พานนั้นอยางเดียว ลําดับนั้น ทานพระอานนท เขาไปยังสัณฐาคาร
ของพวกเจามัลละเมืองกุสินารา ครั้นเขาไปแลว ไดบอกแกพวกเจามัลละเมือง
กุสินาราวา ดูกรวาสิฏฐะทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานแลว ขอทาน
ทั้งหลายจงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด พวกเจามัลละกับโอรส สุณิสาและ
ประชาบดี ไดทรงสดับคํานี้ของทานพระอานนทแลว เปนทุกขเสียพระทัย เปยม
ไปดวยความทุกขในใจ บางพวกสยายพระเกศา ประคองหัตถทั้งสองคร่ําครวญอยู
ลมลงกลิ้งเกลือกไปมา ดุจมีบาทอันขาดแลว ทรงรําพันวา พระผูมีพระภาคเสด็จ
ปรินิพพานเสียเร็วนัก พระสุคตเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนัก พระองคผูมีพระจักษุ
ในโลกอันตรธานเสียเร็วนัก ดังนี้ ลําดับนั้น พวกเจามัลละเมืองกุสินาราตรัสสั่ง
พวกบุรุษวา ดูกรพนาย ถาอยางนั้น พวกทานจงเตรียมของหอมมาลัยและเครื่อง
ดนตรีทั้งปวง บรรดามีในกรุงกุสินาราไวใหพรอมเถิด พวกเจามัลละเมืองกุสินารา
ทรงถือเอาของหอมมาลัยและเครื่องดนตรีทั้งปวงกับผา ๕๐๐ คู เสด็จเขาไปยัง
สาลวันอันเปนที่แวะพักแหงพวกเจามัลละ และเสด็จเขาไปถึงพระสรีระพระผูม-ี
*พระภาค ครั้นเขาไปถึงแลวสักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระสรีระพระผูมพี ระภาค
ดวยการฟอนรํา ขับรอง ประโคม มาลัยและของหอม ดาดเพดานผา ตกแตง
โรงมณฑล ยังวันนั้นใหลวงไปดวยประการฉะนี้ ลําดับนั้น พวกเจามัลละเมือง
กุสินาราไดมีความดําริวา การถวายพระเพลิงพระสรีระพระผูมีพระภาคในวันนี้
พลบค่ําเสียแลว พรุงนี้เราจักถวายพระเพลิงพระสรีระพระผูมีพระภาค พวกเจา
มัลละเมืองกุสนิ าราสักการะ เคารพ นับถือ บูชา พระสรีระพระผูมีพระภาค
ดวยการฟอนรํา ขับรอง ประโคม มาลัยและของหอม ดาดเพดานผา ตกแตง
โรงมณฑล ยังวันที่สอง ที่สาม ที่สี่ ที่หา ที่หก ใหลวงไป ครั้นถึงวันที่เจ็ด
พวกเจามัลละเมืองกุสินาราไดมีความดําริวา เราสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
พระสรีระพระผูมีพระภาค ดวยการฟอนรํา ขับรอง ประโคม มาลัยและของหอม

จักเชิญไปทางทิศทักษิณแหงพระนคร แลวเชิญไปภายนอกพระนคร ถวายพระเพลิง
พระสรีระพระผูมีพระภาคทางทิศทักษิณแหงพระนครเถิด ฯ
[๑๕๓] สมัยนั้น มัลลปาโมกข ๘ องค สระสรงเกลาแลวทรงนุงผาใหม
ดวยตั้งพระทัยวา เราจักยกพระสรีระพระผูมพี ระภาค ก็มิอาจจะยกขึ้นได ลําดับนั้น
พวกเจามัลละเมืองกุสินาราไดถามทานพระอนุรุทธะวา ขาแตทานอนุรุทธะ อะไร
หนอเปนเหตุ อะไรหนอเปนปจจัย ใหมัลลปาโมกข ๘ องคนี้ ผูสระสรงเกลาแลว
ทรงนุงผาใหม ดวยตั้งใจวา เราจักยกพระสรีระพระผูมีพระภาคก็มิอาจยกขึ้นได ฯ
อ. ดูกรวาสิฏฐะทั้งหลาย ความประสงคของพวกทานอยางหนึ่ง ของพวก
เทวดาอยางหนึ่ง ฯ
ม. ขาแตทานผูเจริญ ก็ความประสงคของพวกเทวดาเปนอยางไร ฯ
ดูกรวาสิฏฐะทั้งหลาย ความประสงคของพวกทานวา เราสักการะ เคารพ
นับถือ บูชาพระสรีระพระผูมพี ระภาค ดวยการฟอนรํา ขับรอง ประโคม มาลัย
และของหอม จักเชิญไปทางทิศทักษิณแหงพระนคร แลวเชิญไปภายนอกพระนคร
ถวายพระเพลิงพระสรีระพระผูมีพระภาคทางทิศทักษิณแหงพระนคร ความประสงค
ของพวกเทวดาวา เราสักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระสรีระพระผูมีพระภาค
ดวยการฟอนรํา ขับรอง ประโคม มาลัยและของหอมอันเปนทิพย จักเชิญ
ไปทางทิศอุดรแหงพระนคร แลวเขาไปสูพระนครโดยทวารทิศอุดร เชิญไปทาม*กลางพระนคร แลวออกโดยทวารทิศบูรพา แลวถวายพระเพลิงพระสรีระพระผูมี*พระภาค ที่มกุฏพันธนเจดียข องพวกเจามัลละ ทางทิศบูรพาแหงพระนคร ฯ
ขาแตทานผูเจริญ ขอใหเปนไปตามความประสงคของพวกเทวดาเถิด ฯ
สมัยนั้น เมืองกุสินาราเดียรดาษไปดวยดอกมณฑารพโดยถองแถวประมาณ
แคเขา จนตลอดที่ตอแหงเรือน บอของโสโครกและกองหยากเยื่อ ครั้งนั้น
พวกเทวดาและพวกเจามัลละเมืองกุสินาราสักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระสรีระ
พระผูมีพระภาค ดวยการฟอนรํา ขับรอง ประโคม มาลัยและของหอม ทั้งที่
เปนของทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย เชิญไปทางทิศอุดรแหงพระนคร แลวเขาไปสู
พระนครโดยทวารทิศอุดร เชิญไปทามกลางพระนคร แลวออกโดยทวารทิศบูรพา
แลววางพระสรีระพระผูมีพระภาค ณ มกุฏพันธนเจดียของพวกเจามัลละ ทางทิศ
บูรพาแหงพระนคร ลําดับนั้น พวกเจามัลละเมืองกุสินาราไดถามทานพระอานนทวา
ขาแตทานพระอานนท พวกขาพเจาจะปฏิบัติอยางไรในพระสรีระพระผูมพี ระภาค ฯ
อ. ดูกรวาสิฏฐะทั้งหลาย พวกทานพึงปฏิบัติในพระสรีระพระตถาคต
เหมือนที่เขาปฏิบัติในพระสรีระพระเจาจักรพรรดิฉะนั้น ฯ
ขาแตทานอานนท ก็เขาปฏิบัติในพระสรีระพระเจาจักรพรรดิอยางไร ฯ
ดูกรวาสิฏฐะทั้งหลาย เขาหอพระสรีระพระเจาจักรพรรดิดวยผาใหม แลว

ซับดวยสําลี แลวหอดวยผาใหม โดยอุบายนี้ หอพระสรีระพระเจาจักรพรรดิดวย
ผา ๕๐๐ คูแลว เชิญพระสรีระลงในรางเหล็กอันเต็มดวยน้ํามัน ครอบดวย
รางเหล็กอื่น แลวกระทําจิตกาธารดวยไมหอมลวน ถวายพระเพลิงพระสรีระ
พระเจาจักรพรรดิแลว สรางสถูปของพระเจาจักรพรรดิไวที่หนทางใหญ ๔ แพรง
เขาปฏิบัติในพระสรีระพระเจาจักรพรรดิดวยประการฉะนีแ้ ล พวกทานพึงปฏิบัติ
ในพระสรีระพระตถาคต เหมือนที่เขาปฏิบัติในพระเจาจักรพรรดิ พึงสรางสถูป
ของพระตถาคตไวที่หนทางใหญ ๔ แพรง ชนเหลาใดจักยกขึ้นซึ่งมาลัยของหอมหรือ
จุณ จักอภิวาท หรือจักยังจิตใหเลื่อมใสในพระสถูปนั้น การกระทําเชนนั้น
จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข แกชนเหลานั้นสิ้นกาลนาน ฯ
ลําดับนั้น พวกเจามัลละเมืองกุสินาราตรัสสั่งพวกบุรุษวา ดูกรพนาย
ถาอยางนั้น พวกทานจงเตรียมสําลีไวใหพรอมเถิด พวกเจามัลละเมืองกุสินารา
หอพระสรีระพระผูมีพระภาคดวยผาใหม แลวซับดวยสําลี แลวหอดวยผาใหม
โดยอุบายนี้ หอพระสรีระพระผูมีพระภาคดวยผา ๕๐๐ คู แลวเชิญลงในรางเหล็ก
อันเต็มดวยน้ํามัน ครอบดวยรางเหล็กอื่น แลวกระทําจิตกาธารดวยไมหอมลวน
แลวจึงเชิญพระสรีระพระผูมพี ระภาคขึ้นสูจิตกาธาร ฯ
[๑๕๔] สมัยนั้น ทานพระมหากัสสปพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ
ประมาณ ๕๐๐ รูป เดินทางไกลจากเมืองปาวามาสูเมืองกุสินารา ลําดับนั้น ทาน
พระมหากัสสปแวะออกจากทางแลวนั่งพักที่โคนตนไมตนหนึ่ง ฯ
สมัยนั้น อาชีวกคนหนึ่ง ถือดอกมณฑารพในเมืองกุสินารา เดินทางไกล
มาสูเมืองปาวา ทานพระมหากัสสปไดเห็นอาชีวกนั้นมาแตไกล จึงถามอาชีวกนั้นวา
ดูกรผูมีอายุ ทานยังทราบขาวพระศาสดาของเราบางหรือ อาชีวกตอบวา อยางนั้น
ผูมีอายุ เราทราบอยู พระสมณโคดมปรินิพพานเสียแลว ได ๗ วันเขาวันนี้ ดอก
มณฑารพนี้เราถือมาจากที่นั้น บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุเหลาใด ยังไมปราศจาก
ราคะ ภิกษุเหลานั้น บางพวกประคองแขนทัง้ สองคร่ําครวญอยู ลมลงกลิ้งเกลือก
ไปมาดุจมีเทาอันขาดแลว รําพันวา พระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนัก
พระสุคตเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนัก พระองคผูมีพระจักษุในโลก อันตรธาน
เสียเร็วนัก ดังนี้ สวนภิกษุเหลาใด ปราศจากราคะแลว ภิกษุเหลานั้น มีสติ
สัมปชัญญะ อดกลั้นดวยธรรมสังเวชวา สังขารทั้งหลายไมเที่ยง เพราะฉะนั้น
เหลาสัตวจะพึงไดในสังขารนีแ้ ตที่ไหน ฯ
[๑๕๕] สมัยนั้น บรรพชิตผูบวชเมื่อแก นามวาสุภัททะ นัง่ อยูในบริษัท
นั้นดวย ครั้งนั้น สุภัททวุฒบรรพชิตไดกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา อยาเลยอาวุโส
พวกทานอยาเศราโศก อยาร่ําไรไปเลย พวกเราพนดีแลว ดวยวาพระมหาสมณะนั้น
เบียดเบียนพวกเราอยูวา สิ่งนีค้ วรแกเธอ สิ่งนี้ไมควรแกเธอ ก็บัดนี้ พวกเรา

ปรารถนาสิ่งใด ก็จักกระทําสิง่ นั้น ไมปรารถนาสิ่งใด ก็จักไมกระทําสิ่งนั้น ฯ
ลําดับนั้น ทานพระมหากัสสปเตือนภิกษุทั้งหลายวา อยาเลยอาวุโส
พวกทานอยาเศราโศก อยาร่ําไรไปเลย พระผูม ีพระภาคไดตรัสสอนไวอยางนี้
กอนแลวไมใชหรือวา ความเปนตางๆ ความพลัดพราก ความเปนอยางอื่น
จากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ตองมี เพราะฉะนั้น จะพึงไดในของรักของชอบใจนี้
แตที่ไหน สิ่งใดเกิดแลว มีแลว ปจจัยปรุงแตงแลว มีความทําลายเปนธรรมดา
การปรารถนาวา ขอสิ่งนั้นอยาทําลายไปเลย ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๕๖] สมัยนั้น มัลลปาโมกข ๔ องค สระสรงเกลาแลวทรงนุงผาใหม
ดวยตั้งใจวา เราจักยังไฟใหติดจิตกาธารของพระผูมีพระภาค ก็มิอาจใหติดได
ลําดับนั้น พวกเจามัลละเมืองกุสินาราไดถามทานพระอนุรุทธะวา ขาแตทาน
อนุรุทธะ อะไรหนอเปนเหตุ อะไรหนอเปนปจจัย ที่ใหมัลลปาโมกขทั้ง ๔ องคนี้
ผูสระสรงเกลาแลว ทรงนุงผาใหม ดวยตั้งใจวา เราจักยังไฟใหติดจิตกาธาร
ก็มิอาจใหติดได ฯ
อ. ดูกรวาสิฏฐะทั้งหลาย ความประสงคของพวกทานอยางหนึ่ง ของ
พวกเทวดาอยางหนึ่ง ฯ
ขาแตทานผูเจริญ ก็ความประสงคของพวกเทวดาเปนอยางไร ฯ
ดูกรวาสิฏฐะทั้งหลาย ความประสงคของพวกเทวดาวา ทานพระมหากัสสป
นี้ พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เดินทางไกลจากเมืองปาวามาสู
เมืองกุสินารา จิตกาธารของพระผูมีพระภาคจักยังไมลกุ โพลงขึ้น จนกวาทาน
พระมหากัสสปจะถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผูมพี ระภาคดวยมือของตน ฯ
ขาแตทานผูเจริญ ขอใหเปนไปตามความประสงคของพวกเทวดาเถิด ฯ
ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปเขาไปถึงมกุฏพันธนเจดียของพวกเจามัลละ
ในเมืองกุสินารา และถึงจิตกาธารของพระผูม ีพระภาค ครั้นแลวกระทําจีวรเฉวียงบา
ขางหนึ่ง ประนมอัญชลี กระทําประทักษิณจิตกาธาร ๓ รอบ แลวเปดทางพระบาท
ถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา แมภิกษุ ๕๐๐ รูป
เหลานั้น ก็กระทําจีวรเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลี กระทําประทักษิณ ๓ รอบ
แลวถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผูมพี ระภาคดวยเศียรเกลา เมื่อทานพระมหา*กัสสปและภิกษุ ๕๐๐ รูปนั้นถวายบังคมแลว จิตกาธารของพระผูมีพระภาคก็โพลง
ขึ้นเอง เมื่อพระสรีระของพระผูมีพระภาคถูกเพลิงไหมอยู พระอวัยวะสวนใด
คือ พระฉวี พระจัมมะ พระมังสะ พระนหารู หรือพระลสิกา เถา เขมา
แหงพระอวัยวะสวนนั้น มิไดปรากฏเลย เหลืออยูแตพระสรีระอยางเดียว เมื่อ
เนยใสและน้ํามันถูกไฟไหมอยู เถา เขมา มิไดปรากฏ ฉันใด เมื่อพระสรีระ
ของพระผูมีพระภาคถูกเพลิงไหมอยู พระอวัยวะสวนใด คือ พระฉวี พระจัมมะ

พระมังสะ พระนหารู หรือพระลสิกา เถา เขมาแหงพระอวัยวะสวนนั้น มิได
ปรากฏเลย เหลืออยูแตพระสรีระอยางเดียวฉันนั้นเหมือนกัน และบรรดาผา ๕๐๐ คู
เหลานั้น ไฟไหมเพียง ๒ ผืนเทานั้น คือ ผืนในที่สุด กับผืนนอก เมื่อพระสรีระ
พระผูมีพระภาคถูกไฟไหมแลว ทอน้ําก็ไหลหลั่งมาจากอากาศดับจิตกาธารของ
พระผูมีพระภาค น้ําพุงขึ้นแมจากไมสาละ ดับจิตกาธารของพระผูมีพระภาค
พวกเจามัลละเมืองกุสินารา ดับจิตกาธารของพระผูมีพระภาคดวยน้ําหอมลวนๆ
ลําดับนั้น พวกเจามัลละเมืองกุสินารากระทําสัตติบัญชรในสัณฐาคารแวดลอมดวย
ธนูปราการ สักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระสรีระพระผูมีพระภาคตลอดเจ็ดวัน
ดวยการฟอนรํา ดวยการขับ ดวยการประโคม ดวยพวงมาลัย ฯ
[๑๕๗] พระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตศัตรู เวเทหีบุตรไดทรงสดับ
ขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานในเมืองกุสินาราจึงทรงสงทูตไปหาพวก
เจามัลละเมืองกุสินาราวา พระผูมีพระภาคเปนกษัตริย แมเราก็เปนกษัตริย เราควร
จะไดสวนพระสรีระพระผูมีพระภาคบาง จักไดกระทําพระสถูปและการฉลอง
พระสรีระพระผูมีพระภาค พวกกษัตริยลิจฉวีเมืองเวสาลีทราบขาววา พระผูมีพระภาค
เสด็จปรินิพพานในเมืองกุสินารา จึงสงทูตไปหาพวกเจามัลละเมืองกุสินาราวา
พระผูมีพระภาคเปนกษัตริย แมเราก็เปนกษัตริย เราควรไดสวนพระสรีระพระผูมี
พระภาคบาง แมพวกเราก็จักไดทําพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผูมีพระภาค
พวกกษัตริยศากยะเมืองกบิลพัสดุ ... พระผูมีพระภาคเปนพระญาติอันประเสริฐ
ของพวกเรา ... พวกกษัตริยถูลีเมืองอัลกัปปะ ... พระผูมีพระภาคเปนกษัตริย
แมเราก็เปนกษัตริย ... พวกกษัตริยโกลิยะเมืองรามคาม ... พระผูมีพระภาคเปน
กษัตริย แมเราก็เปนกษัตริย ... พราหมณผูครองเมืองเวฏฐทีปกะ ... พระผูมี*พระภาคเปนกษัตริย แมเราก็เปนพราหมณ ... พวกกษัตริยมัลละเมืองปาวา ได
ทรงสดับขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานในเมืองกุสินารา จึงทรงสงทูต
ไปหาพวกเจามัลละเมืองกุสนิ าราวา พระผูมีพระภาคเปนกษัตริย แมเราก็เปนกษัตริย
เราควรจะไดสว นพระสรีระพระผูมีพระภาคบาง จักไดกระทําพระสถูปและการฉลอง
พระสรีระพระผูมีพระภาค เมือ่ กษัตริยและพราหมณวามาดังนี้แลว พวกเจามัลละ
เมืองกุสินาราไดตรัสตอบหมูคณะเหลานั้นวา พระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานใน
คามเขตของพวกเรา พวกเราจักไมใหสวนพระสรีระพระผูมีพระภาค ฯ
[๑๕๘] เมื่อพวกเจามัลละเมืองกุสินาราตรัสอยางนี้แลว โทณพราหมณ
ไดพูดกะหมูคณะเหลานั้นวา
ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย ขอพวกทานจงฟงคําอันเอกของขาพเจา
พระพุทธเจาของเราทั้งหลาย เปนผูกลาวสรรเสริญขันติ การ
จะสัมประหารกันเพราะสวนพระสรีระของพระพุทธเจาผูเปน

อุดมบุคคลเชนนี้ ไมดีเลย ขอเราทั้งหลายทั้งปวง จงยินยอม
พรอมใจยินดีแบงพระสรีระออกเปน ๘ สวนเถิด ขอพระสถูป
จงแพรหลายไปในทิศทั้งหลาย ชนผูเ ลื่อมใสตอพระพุทธเจา
ผูมีพระจักษุมีอยูมาก ฯ
[๑๕๙] หมูคณะเหลานั้นตอบวา ขาแตพราหมณ ถาเชนนั้นขอทาน
นั่นแหละจงแบงพระสรีระพระผูมีพระภาคออกเปน ๘ สวนเทาๆ กัน ใหเรียบรอย
เถิด โทณพราหมณรับคําของหมูคณะเหลานัน้ แลว แบงพระสรีระพระผูมีพระภาค
ออกเปน ๘ สวนเทากันเรียบรอย จึงกลาวกะหมูคณะเหลานัน้ วา ดูกรทานผูเ จริญ
ทั้งหลาย ขอพวกทานจงใหตุมพะนี้แกขาพเจาเถิด ขาพเจาจักกระทําพระสถูป
และกระทําการฉลองตุมพะบาง ทูตเหลานั้นไดใหตุมพะแกโทณพราหมณ ฯ
[๑๖๐] พวกเจาโมริยะเมืองปปผลิวัน ไดสดับขาววา พระผูมีพระภาค
เสด็จปรินิพพานในเมืองกุสินารา จึงสงทูตไปหาพวกเจามัลละเมืองกุสินาราวา
พระผูมีพระภาคเปนกษัตริย แมเราก็เปนกษัตริย เราควรจะไดสวนพระสรีระ
พระผูมีพระภาคบาง จักไดกระทําพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผูมีพระภาค
พวกเจามัลละเมืองกุสินาราตอบวา สวนพระสรีระพระผูมีพระภาคไมมี เราได
แบงกันเสียแลว พวกทานจงนําพระอังคารไปแตที่นี่เถิด พวกทูตนั้น นําพระ
อังคารไปจากที่นั้นแลว ฯ
[๑๖๑] ครั้งนั้น พระเจาแผนดินมคธ พระนามวา อชาตศัตรู เวเทหีบุตร
ไดกระทําพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผูมีพระภาค ในพระนครราชคฤห
พวกกษัตริยลิจฉวีเมืองเวสาลี ก็ไดกระทําพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผูมี
พระภาคในเมืองเวสาลี พวกกษัตริยศากยะเมืองกบิลพัสดุ ก็ไดกระทําพระสถูป
และการฉลองพระสรีระพระผูมีพระภาคในเมืองกบิลพัสดุ พวกกษัตริยถูลีเมือง
อัลกัปปะ ก็ไดกระทําพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผูมีพระภาคในเมือง
อัลกัปปะ พวกกษัตริยโกลิยะเมืองรามคาม ก็ไดกระทําพระสถูปและการฉลอง
พระสรีระพระผูมีพระภาคในเมืองรามคาม พราหมณผูครองเมืองเวฏฐทีปกะ ก็ได
กระทําพระสถูป และการฉลองพระสรีระพระผูมีพระภาคในเมืองเวฏฐทีปกะ พวก
เจามัลละเมืองปาวา ก็ไดกระทําพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผูมีพระภาค
ในเมืองปาวา พวกเจามัลละเมืองกุสินารา ก็ไดกระทําพระสถูปและการฉลอง
พระสรีระพระผูมีพระภาคในเมืองกุสินารา โทณพราหมณ ก็ไดกระทําสถูปและ
การฉลองตุมพะ พวกกษัตริยโมริยะเมืองปปผลิวัน ก็ไดกระทําพระสถูปและการ
ฉลองพระอังคารในเมืองปปผลิวัน ฯ
พระสถูปบรรจุพระสรีระมีแปดแหง เปนเกาแหงทั้งสถูปบรรจุตุมพะ
เปนสิบแหงทั้งพระสถูปบรรจุพระอังคาร ดวยประการฉะนี้ การแจกพระธาตุและ

การกอพระสถูปเชนนี้ เปนแบบอยางมาแลว ฯ
[๑๖๒] พระสรีระของพระพุทธเจาผูมีพระจักษุ แปดทะนาน
เจ็ดทะนาน บูชากันอยูในชมพูทวีป สวนพระสรีระอีกทะนาน
หนึ่งของพระพุทธเจา ผูเปนบุรุษที่ประเสริฐอันสูงสุด พวก
นาคราชบูชากันอยูในรามคาม พระเขี้ยวองคหนึ่งเทวดา
ชาวไตรทิพยบูชาแลว สวนอีกองคหนึ่ง บูชากันอยูในคันธาร
บุรี อีกองคหนึ่งบูชากันอยูในแควนของพระเจากาลิงคะ อีก
องคหนึ่ง พระยานาคบูชากันอยู ฯ
ดวยพระเดชแหงพระสรีระพระพุทธเจา นั้นแหละ
แผนดินนี้ชอื่ วา ทรงไวซึ่งแกวประดับแลวดวยนักพรตผู
ประเสริฐที่สุด พระสรีระของพระพุทธเจาผูมีจักษุนี้ ชื่อวา
อันเขาผูสักการะๆ สักการะดีแลว พระพุทธเจาพระองคใด
อันจอมเทพจอมนาคและจอมนระบูชาแลว อันจอมมนุษยผู
ประเสริฐสุดบูชาแลวเหมือนกัน ขอทานทัง้ หลายจงประนม
มือถวายบังคมพระสรีระนั้นๆ ของพระพุทธเจาพระองคนั้น
พระพุทธเจาทั้งหลายหาไดยากโดยรอยแหงกัป ฯ
พระทนต ๔๐ องค บริบูรณ พระเกศา และ
พระโลมาทั้งหมด พวกเทวดานําไปองคละองคๆ โดยนํา
ตอๆ กันไปในจักรวาล ดังนี้แล ฯ
จบมหาปรินิพพานสูตร ที่ ๓
------------------๔. มหาสุทัสสนสูตร (๑๗)
----------[๑๖๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
ในสมัยใกลเสด็จปรินิพพานคราวหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับในระหวาง
ไมสาละ ในสาลวัน อันเปนที่แวะพักของเหลามัลละกษัตริย เขตกรุงกุสินารา
ครั้งนั้นแล ทานพระอานนท เขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝา
แลว ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ทานพระอานนทนั่งเรียบรอยแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคอยาเสด็จ
ปรินิพพาน ในเมืองเล็ก เมืองดอน กิ่งเมืองนี้เลย นครใหญเหลาอื่น มีอยูคือ
เมืองจัมปา เมืองราชคฤห เมืองสาวัตถี เมืองสาเกต เมืองโกสัมพี เมืองพาราณสี
ขอพระผูมีพระภาคจงเสด็จปรินิพพานในเมืองเหลานี้เถิด กษัตริยมหาศาล
พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาล ที่เลื่อมใสพระตถาคตอยางยิ่ง มีอยูมากใน

เมืองเหลานี้ ทานเหลานั้นจักกระทําการบูชาพระสรีระของพระตถาคต ดังนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เธออยาไดกลาวอยางนี้วา เมืองเล็ก
เมืองดอน กิ่งเมือง ดังนี้เลย ดูกรอานนท แตปางกอน มีพระเจาจักรพรรดิ
ทรงพระนามวา มหาสุทัสสนะ เปนกษัตริยผไู ดมูรธาภิเษก เปนใหญในแผนดิน
มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะแลว มีราชอาณาจักรมัน่ คง ดูกรอานนท
เมืองกุสินารานี้ มีนามวา กุสาวดี เปนราชธานีของพระเจามหาสุทัสสนะ โดย
ยาวดานทิศบูรพาและทิศประจิม ๑๒ โยชน โดยกวางดานทิศอุดรและทิศทักษิณ
๗ โยชน ดูกรอานนท กุสาวดี ราชธานีเปนเมืองที่มั่งคั่งรุงเรือง มีชนมาก
มนุษยหนาแนนและมีภิกษาหาไดงาย ดูกรอานนท เมืองอาลกมันทาราชธานี แหง
เทพเจาทั้งหลาย เปนเมืองที่มงั่ คั่งรุงเรือง มีชนมาก ยักษหนาแนน และมีภิกษา
หาไดงาย แมฉนั ใด เมืองกุสาวดีราชธานีก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนเมืองที่มั่งคัง่
รุงเรือง มีชนมาก มนุษยหนาแนน และมีภิกษาหาไดงาย ดูกรอานนท กุสาวดี
ราชธานี มิไดเงียบจากเสียง ๑๐ ประการ ทั้งกลางวันและกลางคืน คือ เสียงชาง
เสียงมา เสียงรถ เสียงกลอง เสียงตะโพน เสียงพิณ เสียงขับรอง เสียงกังสดาล
เสียงประโคม และเสียงเปนที่ ๑๐ วา ทานทั้งหลาย จงบริโภค จงดื่ม จงเคี้ยวกิน
ดูกรอานนท กุสาวดีราชธานี แวดลอมดวยกําแพง ๗ ชั้น คือ กําแพงแลวดวย
ทองชั้น ๑ แลวดวยเงินชั้น ๑ แลวดวยแกวไพฑูรยชั้น ๑ แลวดวยแกวผลึกชัน้ ๑
แลวดวยแกวโกเมนชั้น ๑ แลวดวยบุษราคัมชั้น ๑ แลวดวยรัตนะทุกอยางชั้น ๑
ดูกรอานนท เมืองกุสาวดีราชธานี มีประตูสําหรับวรรณะทั้ง ๔ คือ ประตู ๑
แลวดวยทอง ประตู ๑ แลวดวยเงิน ประตู ๑ แลวดวยแกวไพฑูรย ประตู ๑
แลวดวยแกวผลึก ในประตู ๑ๆ มีเสาระเนียดปกไวประตูละ ๗ เสา ปกลึก ๓
ชั่วบุรุษ โดยสวนสูง ๑๒ ชั่วบุรุษ เสาระเนียดตนหนึ่งแลวดวยทอง ตนหนึ่ง
แลวดวยเงิน ตนหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย ตนหนึ่งแลวดวยแกวผลึก ตนหนึ่ง
แลวดวยแกวโกเมน ตนหนึ่งแลวดวยบุษราคัม ตนหนึ่งแลวดวยรัตนะทุกอยาง
ดูกรอานนท กุสาวดีราชธานีแวดลอมดวยตนตาล ๗ แถว ตนตาลแถวหนึ่งแลว
ดวยทอง แถวหนึ่งแลวดวยเงิน แถวหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย แถวหนึ่งแลว
ดวยแกวผลึก แถวหนึ่งแลวดวยแกวโกเมน แถวหนึ่งแลวดวยแกวบุษราคัม
แถวหนึ่งแลวดวยรัตนะทุกอยาง ตนตาลที่แลวดวยทอง ลําตนแลวดวยทอง ใบ
และผลแลวดวยเงิน ตนตาลที่แลวดวยเงิน ลําตนแลวดวยเงิน ใบและผลแลว
ดวยทอง ตนตาลที่แลวดวยแกวไพฑูรย ลําตนแลวดวยแกวไพฑูรย ใบและผล
แลวดวยแกวผลึก ตนตาลที่แลวดวยแกวผลึก ลําตนแลวดวยแกวผลึก ใบและ
ผลแลวดวยแกวไพฑูรย ตนตาลที่แลวดวยแกวโกเมน ลําตนแลวดวยแกวโกเมน
ใบและผลแลวดวยแกวบุษราคัม ตนตาลที่แลวดวยแกวบุษราคัม ลําตนแลวดวย

แกวบุษราคัม ใบและผลแลวดวยแกวโกเมน ตนตาลที่แลวดวยรัตนะทุกอยาง
ลําตนแลวดวยรัตนะทุกอยาง ใบและผลแลวดวยรัตนะทุกอยาง ดูกรอานนท
แถวตนตาลเหลานั้น เมื่อตองลมพัดแลว มีเสียงไพเราะยวนใจ ชวนใหฟงและ
ใหเคลิบเคลิ้ม ดูกรอานนท เปรียบเหมือนดนตรีประกอบดวยองค ๕ ที่บุคคลปรับ
ดีแลว ประโคมดีแลว บรรเลงโดยผูเ ชี่ยวชาญ เสียงยอมไพเราะยวนใจ ชวนให
ฟงและใหเคลิบเคลิ้มฉันใด เสียงแหงแถวตนตาลเหลานั้น ที่ตองลมพัดแลว
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไพเราะ ยวนใจ ชวนใหฟง และใหเคลิบเคลิ้ม ดูกรอานนท
ก็สมัยนั้น ในกุสาวดีราชธานี มีนักเลง นักเลน และนักดื่ม พวกเขาบําเรอกัน
ดวยเสียงแหงแถวตนตาลที่ตองลมเหลานั้น ฯ
[๑๖๔] ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะ สมบูรณดวยแกว
๗ ประการ และดวยฤทธิ์ ๔ ประการ แกว ๗ ประการ เปนไฉน ฯ
ดูกรอานนท เมื่อพระเจามหาสุทัสสนะทรงสนานพระเศียรในวัน ๑๕ ค่ํา
อันเปนวันอุโบสถ ทรงรักษาอุโบสถ เสด็จขึ้นบนปราสาทอันประเสริฐ จักรแกว
อันเปนทิพย มีซี่พันหนึ่ง มีกง มีดุม พรอมบริบูรณ โดยอาการทั้งปวง ได
ปรากฏขึ้น ทาวเธอทอดพระเนตรเห็น จึงทรงพระดําริวา ก็เราไดสดับเรื่องนี้มา
แลววา ผูใดเปนขัตติยราชผูไดมูรธาภิเษกแลว สนานพระเศียรในวัน ๑๕ ค่ํา
อันเปนวันอุโบสถ ทรงรักษาอุโบสถ เสด็จขึ้นสูปราสาทอันประเสริฐ จักรแกวอัน
เปนทิพย มีซี่พันหนึ่ง มีกง มีดุม พรอมบริบูรณ โดยอาการทั้งปวงยอมปรากฏ
ขึ้น พระราชาผูนั้น ยอมเปนพระเจาจักรพรรดิดังนี้ เราพึงเปนพระเจาจักรพรรดิ
หรือหนอ ดูกรอานนท ลําดับนั้นพระเจามหาสุทัสสนะเสด็จลุกจากอาสนะ ทรง
กระทําพระภูษาเฉวียงบา พระหัตถซายทรงจับพระเตาทอง พระหัตถขวาทรงชูจักร
แกวขึ้น ตรัสวา จักรแกวอันเจริญ จงเปนไป จักรแกวอันเจริญ จงชํานะวิเศษยิ่ง
ดูกรอานนท ครั้งนั้นแล จักรแกวนั้นก็เปนไปทางปุรัตถิมทิศ พระเจามหาสุทัสสนะ
พรอมดวยจตุรงคเสนา ก็เสด็จตามไป ดูกรอานนท จักรแกวหยุดอยูในประเทศ
ใด พระเจามหาสุทัสสนะ ก็เสด็จเขาพักแรมพรอมดวยจตุรงคเสนา ในประเทศ
นั้น ดูกรอานนท ก็ในปุรัตถิมทิศ พระราชาเหลาใดเปนปฏิปกษ พระราชา
เหลานั้นเขาเฝาพระเจามหาสุทัสสนะ แลวกราบทูลอยางนี้วา ขาแตมหาราช ขอ
พระองคจงเสด็จมาเถิด พระองคเสด็จมาดีแลว ราชสมบัติของหมอมฉัน ยอม
เปนของพระองค ขอพระองคจงประทานพระบรมราโชวาท ฯ
พระเจามหาสุทัสสนะจึงตรัสอยางนี้วา พวกทานไมพึงฆาสัตว ไมพึง
ถือเอาของที่เจาของไมไดให ไมพึงประพฤติผิดในกาม ไมพึงกลาวเท็จ ไมพึงดื่ม
น้ําเมา จงบริโภคตามเคยเถิด ดูกรอานนท ก็ในปุรัตถิมทิศ พระราชาเหลาใด
เปนปฏิปกษ พระราชาเหลานั้นกลับออนนอม ตอพระเจามหาสุทัสสนะ ดูกร

อานนท ลําดับนั้นจักรแกวก็ยา งเขาสูสมุทรดานปุรัตถิมทิศ แลวกลับเวียนไปทาง
ทิศทักษิณ ยางเขาสูสมุทรดานทักษิณทิศแลวกลับเวียนไปทางทิศปจจิม ยางเขา
สูสมุทรดานทิศปจจิมแลวกลับเวียนไปทางทิศอุดร พระเจามหาสุทัสสนะทรงติด
ตามไปพรอมดวย จตุรงคเสนา ดูกรอานนท ก็จักรแกวหยุดอยูในประเทศใด
พระเจามหาสุทัสสนะก็เสด็จเขาพักแรม พรอมดวยจตุรงคเสนาในประเทศนั้น
ดูกรอานนท ก็ในอุตตรทิศ พระราชาเหลาใดเปนปฏิปกษ พระราชาเหลานั้น
เขาเฝาพระเจามหาสุทัสสนะ แลวกราบทูลอยางนี้วา ขาแตมหาราช ขอพระองคจง
เสด็จมาเถิด พระองคเสด็จมาดีแลว ราชสมบัติของหมอมฉันยอมเปนของ
พระองค ขอพระองคจงประทานพระบรมราโชวาท ฯ
พระเจามหาสุทัสสนะจึงตรัสอยางนี้วา พวกทานไมพึงฆาสัตว ไมพึงถือ
เอาของทีเ่ จาของมิไดให ไมพึงประพฤติผิดในกาม ไมพึงกลาวเท็จ ไมพึงดืม่
น้ําเมา จงบริโภคตามเคยเถิด ดูกรอานนท ก็ในอุตตรทิศ พระราชาเหลาใดเปน
ปฏิปกษ พระราชาเหลานั้นกลับออนนอมตอพระเจามหาสุทัสสนะ ลําดับนั้น
จักรแกวนั้นก็ปราบปรามปฐพีมีสมุทรเปนขอบเขตใหราบคาบ เสร็จแลวก็กลับมา
กุสาวดีราชธานี ปรากฏแกพระเจามหาสุทัสสนะ ที่พระทวารภายในพระราชวัง
ณ มุขสําหรับทําเรื่องราว ยังภายในราชวังของพระเจามหาสุทัสสนะ ใหสวางไสว
อยู ดูกรอานนท จักรแกวเห็นปานนี้ไดปรากฏแกพระเจามหาสุทัสสนะ ฯ
[๑๖๕] ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง ชางแกวไดปรากฏแกพระเจา
มหาสุทัสสนะ เปนชางเผือกลวน เปนที่พึ่งของเหลาสัตวมีฤทธิ์ ไปในอากาศได
เปนพระยาชางสกุลอุโบสถ พระเจามหาสุทัสสนะทอดพระเนตรแลวทรงพอ
พระทัย ดํารัสวา ทานผูเจริญ ยานคือชางอันเจริญ ถาไดฝกหัด ดูกรอานนท
ลําดับนั้น ชางแกวก็เขาถึงการฝกหัดเหมือนอยางชางอาชานัยที่เจริญ อันเขาฝกหัด
เรียบรอยดีแลวตลอดเวลานานฉะนั้น ดูกรอานนท เรื่องเคยมีมาแลว พระเจา*มหาสุทัสสนะ เมื่อจะทรงทดลองชางแกวตัวนั้นแหละ พอเวลาเชาก็เสด็จขึน้ ทรง
แลวเสด็จเลียบไปตลอดปฐพีอันมีสมุทรเปนขอบเขต เสด็จกลับกุสาวดีราชธานี
แลวเสวยพระกระยาหารเชา ดูกรอานนท ชางแกวเห็นปานนี้ไดปรากฏแก
พระเจามหาสุทัสสนะ ฯ
[๑๖๖] ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง มาแกวไดปรากฏแกพระเจา
มหาสุทัสสนะ เปนมาขาวลวน ศีรษะดํา มีผมเปนพวงประดุจหญาปลอง มี
ฤทธิ์ ไปในอากาศได ชื่อวลาหกอัศวราช ทาวเธอทอดพระเนตรแลวทรงพอ
พระหฤทัย ตรัสวา ทานผูเจริญ ยานคือมาอันเจริญ ถาไดฝกหัด ลําดับนั้น
มาแกวนั้นก็เขาถึงการฝกหัดเหมือนอยางมาอาชานัยตัวเจริญ ที่ไดรับการฝกหัด
เรียบรอยดีแลวตลอดเวลานาน ฉะนั้น ดูกรอานนท เรื่องเคยมีมาแลว พระเจา

มหาสุทัสสนะ เมื่อจะทรงทดลองมาแกวตัวนั้นแหละ ไดเสด็จขึ้นทรงในเวลาเชา
เสด็จเลียบไปตลอดปฐพีอันมีสมุทรเปนขอบเขต แลวเสด็จกลับมากุสาวดีราชธานี
แลวเสวยพระกระยาหารเชา ดูกรอานนท มาแกวเห็นปานนี้ไดปรากฏแกพระเจา
มหาสุทัสสนะ ฯ
[๑๖๗] ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง แกวมณีไดปรากฏแกพระเจา
มหาสุทัสสนะ เปนแกวไพฑูรยอันงามเกิดเองอยางบริสุทธิ์ แปดเหลี่ยม นาย
ชางเจียรไนดีแลว สุกใสแวววาว สมสวนทุกอยาง ดูกรอานนท แสงสวาง
ของแกวมณีนนั้ แผไปโดยรอบประมาณโยชนหนึ่ง ดูกรอานนท เรื่องเคยมี
มาแลว พระเจามหาสุทัสสนะเมื่อจะทรงทดลองแกวมณีดวงนั้น ทรงยังจตุรงค*เสนาใหผูกสอดเครื่องรบ ทรงยกแกวมณีไวปลายธง แลวเสด็จไปยืนในทีม่ ืด
ในราตรีกาล ดูกรอานนท ชาวบานที่อยูโดยรอบ ตางพากันสําคัญวากลางวัน
ประกอบการงานดวยแสงสวางนั้น ดูกรอานนท แกวมณีเห็นปานนี้ ได
ปรากฏแกพระเจามหาสุทัสสนะ ฯ
[๑๖๘] ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง นางแกวไดปรากฏแกพระเจา
มหาสุทัสสนะ เปนสตรีรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส กอปรดวยผิวพรรณผุดผอง
ยิ่งนัก ไมสูงเกิน ไมต่ําเกิน ไมผอมเกิน ไมอวนเกิน ไมดําเกิน ไมขาวเกิน
เยยวรรณของหญิงมนุษย แตไมถึงวรรณทิพย ดูกรอานนท สัมผัสแหงกายของ
นางแกวนั้น เห็นปานนี้ คือ เหมือนปุยนุนหรือปุยฝาย นางแกวนั้น ฤดูหนาว
ตัวอุน ฤดูรอนตัวเย็น กลิ่นจันทรฟุงออกจากกาย กลิ่นอุบลฟุงออกจากปาก
ของนางแกวนัน้ นางแกวนั้นมีปรกติตื่นกอน มีปรกตินอนภายหลัง คอยฟงวาจะ
โปรดใหทําอะไร ประพฤติตองพระทัย เพ็ดทูลดวยถอยคําที่นา รัก นางแกวนั้น
แมใจก็ไมคิดนอกพระทัยพระเจามหาสุทัสสนะ ไหนเลยกายนางจะเปนไดเลา
ดูกรอานนท นางแกวเห็นปานนี้ ไดปรากฏแกพระเจามหาสุทัสสนะ ฯ
[๑๖๙] ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง คฤหบดีแกวไดปรากฏแกพระเจา
มหาสุทัสสนะ คฤหบดีแกวนั้นปรากฏวามีจักษุเปนทิพยซึ่งเกิดแตผลแหงกรรม
อาจเห็นขุมทรัพยทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ คฤหบดีแกวนั้นเขาเฝาพระเจา
มหาสุทัสสนะ แลวกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ พระองคจงมีความขวนขวายนอย
ขาพระพุทธเจาจักกระทําหนาที่เรื่องทรัพยดว ยทรัพยของพระองค ดูกรอานนท
เรื่องเคยมีมาแลว พระเจามหาสุทัสสนะเมื่อจะทรงทดลองคฤหบดีแกวนั้นแหละ
ไดเสด็จลงเรือตัดขามกระแสน้ําไปกลางแมน้ําคงคา แลวตรัสกะคฤหบดีแกววา
คฤหบดี เราตองการเงินและทอง คฤหบดีแกวกราบทูลวา ขาแตมหาราช ถา
เชนนั้น จงเทียบเรือเขาไปริมตลิ่งขางหนึ่ง ดูกรคฤหบดี เราตองการเงินและทอง
ที่นี่ ดูกรอานนท ลําดับนั้น คฤหบดีแกวนั้น เอามือทั้งสองจุมน้ําลงไปยกหมอ

อันเต็มดวยเงินและทองขึน้ มา แลวกราบทูลพระเจามหาสุทัสสนะวา ขอเดชะ
เทานี้พอละ เทานี้เปนอันทําแลว พระเจามหาสุทัสสนะ ตรัสอยางนี้วา คฤหบดี
เทานี้พอละ เทานี้เปนอันทําแลว เทานี้เปนอันบูชาแลว ดังนี้ ดูกรอานนท
คฤหบดีแกว เห็นปานนี้ไดปรากฏแกพระเจามหาสุทัสสนะ ฯ
[๑๗๐] ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง ปริณายกแกวไดปรากฏแก
พระเจามหาสุทัสสนะ ปริณายกแกวนั้นเปนบัณฑิต เฉียบแหลม มีปญญาสามารถ
เพื่อยังพระเจามหาสุทัสสนะ ใหดําเนินเขาไปยังที่ที่ควรเขาไป ใหหลีกไปยังที่ที่
ควรหลีกไป หรือใหทรงยับยั้ง ในที่ที่ควรยับยั้ง ปริณายกแกวนั้นเขาเฝาพระเจา
มหาสุทัสสนะ แลวกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ ขอพระองคจงเปนผูขวนขวาย
นอย ขาพระพุทธเจาจักปกครองเอง ดูกรอานนท ปริณายกแกวเห็นปานนี้ ได
ปรากฏแกพระเจามหาสุทัสสนะ ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะทรงประกอบ
ดวยแกว ๗ ประการ ฯ
[๑๗๑] ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะทรงประกอบไดดวยฤทธิ์ ๔
ประการ ฤทธิ์ ๔ ประการ เปนไฉน ฯ
ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะ มีพระรูปงามนาดู นาเลื่อมใส
กอปรดวยผิวพรรณผุดผองยิง่ นัก เกินกวามนุษยอื่นๆ ดูกรอานนท พระเจามหา
สุทัสสนะทรงประกอบดวยฤทธิ์นี้ เปนที่หนึง่ ฯ
[๑๗๒] ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง พระเจามหาสุทัสสนะ เปนผูมี
พระชนมยืน ดํารงอยูสิ้นกาลนานกวามนุษยเหลาอื่นยิ่งนัก ดูกรอานนท พระเจา
มหาสุทัสสนะทรงประกอบดวยฤทธิ์นเี้ ปนทีส่ อง ฯ
[๑๗๓] ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง พระเจามหาสุทัสสนะทรงมี
พระโรคาพาธนอย มีทุกขนอ ย ประกอบดวยไฟธาตุ อันเกิดแตวิบากสม่ํา
เสมอ ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เกินกวามนุษยเหลาอื่น ดูกรอานนท พระเจา
มหาสุทัสสนะทรงประกอบดวยฤทธิ์นี้ เปนที่สาม ฯ
[๑๗๔] ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง พระเจามหาสุทัสสนะ เปนที่
รักใคร เปนที่ชอบใจของพวกพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย เหมือนอยางบิดา
ยอมเปนที่รักใคร เปนที่ชอบใจของบุตรทั้งหลายฉันใด พระเจามหาสุทัสสนะ
ก็เปนที่รักใคร เปนที่ชอบใจของพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ฉันนั้น ดูกร
อานนท พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย เปนที่รักใคร เปนที่ชอบใจของ
พระเจามหาสุทัสสนะเหมือนอยางบุตร ยอมเปนที่รักใคร เปนที่ชอบใจของบิดา
ฉันใด พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็เปนที่รักใคร เปนที่ชอบใจของพระเจา
มหาสุทัสสนะ ฉันนั้น ดูกรอานนท เรื่องเคยมีมาแลว พระเจามหาสุทัสสนะ
เสด็จออกประพาสพระราชอุทยานดวยจาตุรงคเสนา ลําดับนั้น พวกพราหมณและ

คฤหบดีเขาเฝาพระเจามหาสุทัสสนะ แลวกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ ขอ
พระองคอยาดวนเสด็จไป พวกขาพระพุทธเจาจักไดเห็นพระองคนานๆ ดูกร
อานนท ฝายพระเจามหาสุทัสสนะตรัสเตือนสารถีวา จงขับรถชาๆ เราจะพึง
ไดดูพวกพราหมณและคฤหบดีนานๆ ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะ
ทรงประกอบดวยฤทธิ์นเี้ ปนทีส่ ี่ พระเจามหาสุทัสสนะทรงประกอบดวยฤทธิ์
๔ ประการนี้ ฯ
[๑๗๕] ครั้งนั้นแล อานนท พระเจามหาสุทัสสนะไดทรงพระดําริวา
ถากระไร เราจะพึงขุดสระโบกขรณีระยะหางกันสระละรอยชั่วธนู ในระหวาง
ตนตาลเหลานี้ ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะ ใหสรางสระโบกขรณีระยะหาง
กันสระละรอยชั่วธนู ในระหวางตนตาลเหลานั้น สระโบกขรณีเหลานั้น กอดวยอิฐ
๔ ชนิด อิฐชนิดหนึ่งแลวดวยทอง ชนิดหนึ่งแลวดวยเงิน ชนิดหนึ่งแลวดวย
แกวไพฑูรย ชนิดหนึ่งแลวดวยแกวผลึก ในบรรดาสระโบกขรณีเหลานั้น สระ
หนึ่งมีบันได ๔ ดาน ๔ ชนิด บันไดดานหนึ่งแลวดวยทอง ดานหนึ่งแลวดวยเงิน
ดานหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย ดานหนึ่งแลวดวยแกวผลึก บันไดแลวดวยทอง
แมบันไดแลวดวยทอง ลูกบันไดและพนักแลวดวยเงิน บันไดแลวดวยเงิน แมบันได
แลวดวยเงิน ลูกบันไดและพนักแลวดวยทอง บันไดแลวดวยแกวไพฑูรย แมบันได
แลวดวยแกวไพฑูรย ลูกบันไดและพนักแลวดวยแกวผลึก บันไดแลวดวยแกวผลึก
แมบันไดแลวดวยแกวผลึก ลูกบันไดและพนักแลวดวยแกวไพฑูรย ดูกรอานนท
สระโบกขรณีเหลานั้นแวดลอมดวยเวทีสองชัน้ เวทีชั้นหนึ่งแลวดวยทอง เวที
ชั้นหนึ่งแลวดวยเงิน เวทีแลวดวยทอง เสาแลวดวยทอง คั่นและกรอบแลว
ดวยเงิน เวทีแลวดวยเงิน เสาแลวดวยเงิน คัน่ และกรอบแลวดวยทอง ฯ
ดูกรอานนท ลําดับนั้น พระเจามหาสุทัสสนะทรงพระดําริวา ถากระไร
เราพึงใหปลูกไมดอกเห็นปานนี้ ในสระโบกขรณีเหลานี้ คืออุบล ปทุม โกมุท
บุณฑริก อันเผล็ดดอกไดทุกฤดูกาล ไมตองใหปวงชนผูมาตองกลับไปมือเปลา
ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะรับสั่งใหคนปลูกไมดอกเห็นปานนั้น ในสระ
โบกขรณีเหลานั้น คือ อุบล ปทุม โกมุท บุณฑริก อันเผล็ดดอกไดทุก
ฤดูกาล ไมตองใหชนผูมาตองกลับไปมือเปลา ครั้งนั้นแล อานนท พระเจา
มหาสุทัสสนะ ไดทรงพระดําริวา ถากระไร เราพึงวางบุรุษผูเชิญคนใหอาบน้ํา
ไวที่ฝงสระโบกขรณีเหลานี้ จักไดเชิญคนผูมาแลวๆ ใหอาบ ดูกรอานนท
พระเจามหาสุทัสสนะ ทรงวางบุรุษผูเชิญคนใหอาบน้ําไวที่ขอบสระโบกขรณี
เหลานั้น สําหรับเชิญคนผูมาแลวๆ ใหอาบ ฯ
ดูกรอานนท ลําดับนั้น พระเจามหาสุทัสสนะไดทรงพระดําริวา ถา
กระไร เราพึงตั้งทานเห็นปานนี้ไวที่ขอบสระโบกขรณีเหลานี้ คือ ขาวสําหรับ

ผูตองการขาว น้ําสําหรับผูตองการน้ํา ผาสําหรับผูตองการผา ยานสําหรับผูตอง
การยาน ที่นอนสําหรับผูตองการที่นอน สตรีสําหรับผูตองการสตรี เงินสําหรับ
ผูตองการเงิน และทองสําหรับผูตองการทอง ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะ
ไดทรงตั้งทานเห็นปานนี้ไวที่ขอบสระโบกขรณีเหลานั้น คือขาวสําหรับผูตองการขาว
น้ําสําหรับผูตองการน้ํา ผาสําหรับผูตองการผา ยานสําหรับผูตองการยาน ที่นอน
สําหรับผูตองการที่นอน สตรีสําหรับผูตองการสตรี เงินสําหรับผูตองการเงิน
และทองสําหรับผูตองการทอง ฯ
[๑๗๖] ดูกรอานนท ครั้งนั้นแล พวกพราหมณและคฤหบดี ถือเอาทรัพย
สมบัติเปนอันมาก เขาไปเฝาพระเจามหาสุทัสสนะ แลวกราบทูลอยางนี้วา ขอ
เดชะ ทรัพยสมบัติเปนจํานวนมากนี้ พวกขาพระพุทธเจานํามาเฉพาะพระองคเทานั้น
ขอพระองคจงทรงรับทรัพยสมบัตินั้น มีพระราชดํารัสวา ชางเถอะ พอผูเจริญ
ทรัพยสมบัติอันมากมายนี้ พวกทานนํามาเพือ่ เราโดยพลีอนั ชอบธรรม จงเปนของ
พวกทานเถิด และจงนําเอาไปยิ่งกวานี้ พวกเขาถูกพระราชาตรัสหาม ไดหลีก
ไปขางหนึ่ง แลวปรึกษากันอยางนี้วา การที่พวกเราจะนําทรัพยสมบัติเหลานี้
กลับคืนไปยังเรือนของตนอีกนั้น ไมสมควรเลย ถากระไร พวกเราจงชวยกัน
สรางนิเวศนถวายพระเจามหาสุทัสสนะ พวกเขาไดเขาเฝาพระเจามหาสุทัสสนะ
กราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ พวกขาพระพุทธเจาจะชวยกันสรางนิเวศนถวายแด
พระองค ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะทรงรับดวยดุษณีภาพ ฯ
[๑๗๗] ดูกรอานนท ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพไดทรงทราบ
พระดําริของพระเจามหาสุทัสสนะ จึงมีเทวโองการตรัสเรียกวิศวกรรมเทพบุตรมา
สั่งวา เพื่อนวิศวกรรม เธอจงมานี่เถิด เธอจงไปสรางนิเวศนชื่อวาธรรมปราสาท
เพื่อพระเจามหาสุทัสสนะ ดูกรอานนท วิศวกรรมเทวบุตรรับสนองเทวบัญชาแลว
อันตรธานไปจากดาวดึงสเทวโลก ไดปรากฏเฉพาะพระพักตรของพระเจามหา*สุทัสสนะ เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลัง เหยียดแขนที่คอู อกหรือคูแขนที่เหยียดเขา
ฉะนั้น ดูกรอานนท ลําดับนั้น วิศวกรรมเทวบุตร ไดกราบทูลพระเจามหา
สุทัสสนะวา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจาจักนิรมิตนิเวศนชื่อธรรมปราสาทถวาย
พระองค พระเจามหาสุทัสสนะทรงรับดวยดุษณีภาพ ฯ
ดูกรอานนท วิศวกรรมเทวบุตรไดนิรมิตนิเวศนชื่อธรรมปราสาท แด
พระเจามหาสุทัสสนะ ธรรมปราสาทไดมีปริมาณโดยยาวหนึ่งโยชน ดานปุรัตถิม
ทิศและปจจิมทิศ โดยกวางกึง่ โยชน ดานอุตตรทิศและทักษิณทิศ ดูกรอานนท
ธรรมปราสาทมีวัตถุที่กอดวยอิฐ ๔ ชนิด โดยสวนสูงกวาสามชั่วบุรุษ คือ อิฐ
ชนิดหนึ่งแลวดวยทอง ชนิดหนึ่งแลวดวยเงิน ชนิดหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย
ชนิดหนึ่งแลวดวยแกวผลึก ธรรมปราสาทมีเสาแปดหมื่นสี่พันตน แบงเปนสี่ชนิด

เสาชนิดหนึ่งแลวดวยทอง ชนิดหนึ่งแลวดวยเงิน ชนิดหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย
ชนิดหนึ่งแลวดวยแกวผลึก ธรรมปราสาทปูลาดดวยแผนกระดาน ๔ ชนิด กระดาน
ชนิดหนึ่งแลวดวยทอง ชนิดหนึ่งแลวดวยเงิน ชนิดหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย
ชนิดหนึ่งแลวดวยแกวผลึก ธรรมปราสาทมีบันได ๒๔ บันได แบงเปน ๔ ชนิด
บันไดชนิดหนึ่งแลวดวยทอง ชนิดหนึ่งแลวดวยเงิน ชนิดหนึง่ แลวดวยแกวไพฑูรย
ชนิดหนึ่งแลวดวยแกวผลึก บันไดที่แลวดวยทอง แมบันไดแลวดวยทอง ลูก
บันไดและพนักแลวดวยเงิน บันไดที่แลวดวยเงิน แมบันไดแลวดวยเงิน ลูก
บันไดและพนักแลวดวยทอง บันไดที่แลวดวยแกวไพฑูรย แมบันไดแลวดวย
แกวไพฑูรย ลูกบันไดและพนักแลวดวยแกวผลึก บันไดที่แลวดวยแกวผลึก
แมบันไดแลวดวยแกวผลึก ลูกบันไดและพนักแลวดวยแกวไพฑูรย ในธรรม*ปราสาทมีเรือนยอดแปดหมืน่ สี่พัน แบงเปน ๔ ชนิด เรือนยอดชนิดหนึ่งแลว
ดวยทอง ชนิดหนึ่งแลวดวยเงิน ชนิดหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย ชนิดหนึ่งแลว
ดวยแกวผลึก ในเรือนยอดแลวดวยทอง แตงตั้งบัลลังกเงินไว ในเรือนยอด
แลวดวยเงิน แตงตั้งบัลลังกทองไว ในเรือนยอดแลวดวยแกวไพฑูรย แตงตั้ง
บัลลังกงาไว ในเรือนยอดแลวดวยแกวผลึก แตงตั้งบัลลังกแลวดวยแกวบุษราคัม
ไว ที่ประตูเรือนยอดแลวดวยทอง มีตนตาลแลวดวยเงินตั้งอยู ลําตนของตนตาล
นั้นแลวดวยเงิน ใบและผลแลวดวยทอง ที่ประตูเรือนยอดแลวดวยเงิน มี
ตนตาลแลวดวยทองตั้งอยู ลําตนของตนตาลนั้นแลวดวยทอง ใบและผลแลว
ดวยเงิน ที่ประตูเรือนยอดแลวดวยแกวไพฑูรย มีตนตาลแลวดวยแกวผลึกตั้งอยู
ลําตนของตนตาลนั้นแลวดวยแกวผลึก ใบและผลแลวดวยแกวไพฑูรย ที่ประตู
เรือนยอดแลวดวยแกวผลึก มีตนตาลแลวดวยแกวไพฑูรยตั้งอยู ลําตนของ
ตนตาลนั้นแลวดวยแกวไพฑูรย ใบและผลแลวดวยแกวผลึก ฯ
[๑๗๘] ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะไดทรงพระดําริวา ถากระไร
เราพึงใหสรางสวนตาลแลวดวยทองลวนไวที่ประตูเรือนยอดหลังใหญ สําหรับเรา
จักไดนั่งพักกลางวัน ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะรับสั่งใหสรางสวนตาล
แลวดวยทองลวนไวที่ประตูยอดเรือนหลังใหญ สําหรับทรงนั่งพักกลางวัน ดูกร
อานนท ธรรมปราสาทแวดลอมดวยเวที ๒ ชั้น เวทีชั้นหนึ่งแลวดวยทอง ชั้น
หนึ่งแลวดวยเงิน เวทีแลวดวยทอง มีเสาแลวดวยทอง ขั้นและกรอบแลวดวย
เงิน เวทีแลวดวยเงิน มีเสาแลวดวยเงิน ขั้นและกรอบแลวดวยทอง ดูกร
อานนท ธรรมปราสาทแวดลอมดวยขายแหงกระดึงสองชัน้ ขายชั้นหนึ่งแลวดวย
ทอง ชั้นหนึ่งแลวดวยเงิน ขายที่แลวดวยทอง มีกระดึงแลวดวยเงิน ขายที่
แลวดวยเงิน มีกระดึงแลวดวยทอง ดูกรอานนท ขายแหงกระดึงเหลานั้นตอง
ลมพัดแลว มีเสียงไพเราะ ยวนใจ ชวนใหฟง และใหเคลิบเคลิ้ม ดูกรอานนท

เปรียบเหมือนดนตรีประกอบดวยองค ๕ ที่บุคคลปรับดีแลว ประโคมดีแลว
บรรเลงโดยผูเชี่ยวชาญ เสียงยอมไพเราะ ยวนใจ ชวนใหฟง และใหเคลิบ
เคลิ้ม แมฉันใด ดูกรอานนท ขายแหงกระดึงเหลานั้นตองลมพัดแลว ก็ฉันนัน้
เหมือนกัน มีเสียงไพเราะ ยวนใจ ชวนใหฟง และใหเคลิบเคลิ้ม ดูกรอานนท
ในสมัยนั้น กุสาวดีราชธานี มีนักเลง นักเลน และนักดืม่ พวกเขาบําเรอกัน
ดวยเสียงแหงกระดึงที่ตองลมเหลานั้น ดูกรอานนท ธรรมปราสาทที่สําเร็จแลว
ยากที่จะดู ทํานัยนตาใหพราพราย ดูกรอานนท เปรียบเหมือนในสรทกาล คือ
ทายเดือนแหงฤดูฝน เมื่ออากาศแจมใสปราศจากเมฆหมอก พระอาทิตยสอง
นภากาศสวางจา ยากที่จะดู ยอมทํานัยนตาใหพราพรายฉันใด ธรรมปราสาท
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยากที่จะดู ยอมทํานัยนตาใหพราพราย ฯ
ดูกรอานนท ลําดับนั้นพระเจามหาสุทัสสนะทรงพระดําริวา ถากระไร
เราพึงสรางสระชื่อธรรมโบกขรณีไวเบื้องหนาธรรมปราสาท ดูกรอานนท พระเจา*มหาสุทัสสนะไดทรงสรางสระชื่อธรรมโบกขรณีไวเบื้องหนาธรรมปราสาท ดูกร
อานนท ธรรมโบกขรณีโดยยาว ดานทิศบูรพาและทิศปจจิม ๑ โยชน โดยกวาง
ดานทิศอุดรและทิศทักษิณ กึ่งโยชน ธรรมโบกขรณีกอดวยอิฐ ๔ ชนิด อิฐชนิด
หนึ่งแลวดวยทอง ชนิดหนึ่งแลวดวยเงิน ชนิดหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย ชนิดหนึ่ง
แลวดวยแกวผลึก ฯ
ดูกรอานนท ธรรมโบกขรณีมีบันได ๒๔ บันได แบงเปน ๔ ชนิด บันได
ชนิดหนึ่งแลวดวยทอง ชนิดหนึ่งแลวดวยเงิน ชนิดหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย
ชนิดหนึ่งแลวดวยแกวผลึก บันไดที่แลวดวยทอง แมบันไดแลวดวยทอง ลูก*บันไดและพนักแลวดวยเงิน บันไดที่แลวดวยเงิน แมบันไดแลวดวยเงิน ลูก*บันไดและพนักแลวดวยทอง บันไดที่แลวดวยแกวไพฑูรย แมบันไดแลวดวย*แกวไพฑูรย ลูกบันไดและพนักแลวดวยแกวผลึก บันไดทีแ่ ลวดวยแกวผลึก
แมบันไดแลวดวยแกวผลึก ลูกบันไดและพนักแลวดวยแกวไพฑูรย ฯ
ดูกรอานนท ธรรมโบกขรณีแวดลอมดวยเวทีสองชั้น เวทีชั้นหนึ่งแลว
ดวยทอง ชั้นหนึ่งแลวดวยเงิน เวทีที่แลวดวยทอง มีเสาหนึ่งแลวดวยทอง ขัน้
และกรอบแลวดวยเงิน เวทีที่แลวดวยเงิน มีเสาแลวดวยเงิน ขัน้ และกรอบแลว
ดวยทอง ฯ
ดูกรอานนท ธรรมโบกขรณีแวดลอมดวยตนตาล ๗ แถว ตนตาลแถว
หนึ่งแลวดวยทอง แถวหนึ่งแลวดวยเงิน แถวหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย แถวหนึ่ง
แลวดวยแกวผลึก แถวหนึ่งแลวดวยแกวโกเมน แถวหนึ่งแลวดวยแกวบุษราคัม
แถวหนึ่งแลวดวยรัตนะทุกอยาง ตนตาลที่แลวดวยทอง ลําตนแลวดวยทอง ใบ
และผลแลวดวยเงิน ตนตาลที่แลวดวยเงิน ลําตนแลวดวยเงิน ใบและผลแลว

ดวยทอง ตนตาลที่แลวดวยแกวไพฑูรย ลําตนแลวดวยแกวไพฑูรย ใบและผล
แลวดวยแกวผลึก ตนตาลที่แลวดวยแกวผลึก ลําตนแลวดวยแกวผลึก ใบและผล
แลวดวยแกวไพฑูรย ตนตาลที่แลวดวยแกวโกเมน ลําตนแลวดวยแกวโกเมน
ใบและผลแลวดวยแกวบุษราคัม ตนตาลที่แลวดวยแกวบุษราคัม ลําตนแลวดวย
แกวบุษราคัม ใบและผลแลวดวยแกวโกเมน ตนตาลที่แลวดวยรัตนะทุกอยาง
ลําตนแลวดวยรัตนะทุกอยาง ใบและผลแลวดวยรัตนะทุกอยาง ฯ
ดูกรอานนท แถวตนตาลเหลานั้นเมื่อตองลมพัดแลว มีเสียงอันไพเราะ
ยวนใจ ชวนใหฟง และใหเคลิบเคลิ้ม ดูกรอานนท เปรียบเหมือนดนตรีมีองค ๕
ที่บุคคลปรับดีแลว ประโคมดีแลว บรรเลงโดยผูเชี่ยวชาญ เสียงยอมไพเราะ
ยวนใจ ชวนฟง และใหเคลิบเคลิ้ม แมฉันใด ดูกรอานนท เสียงแหงแถว*ตนตาลเหลานั้น ที่ตองลมพัดแลวก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไพเราะ ยวนใจ ชวนใหฟง
และใหเคลิบเคลิ้ม ดูกรอานนท ก็สมัยนั้น ในกุสาวดีราชธานี มีนักเลง นักเลน
นักดื่ม พวกเขาบําเรอกันกันดวยเสียงแหงแถวตนตาลที่ตองลมเหลานั้น ดูกร*อานนท เมื่อธรรมปราสาทสําเร็จแลว และธรรมโบกขรณีสําเร็จแลว พระเจา
มหาสุทัสสนะไดทรงยังสมณพราหมณทั้งหลาย ใหเอิบอิ่มดวยสมณบริขารและ
พราหมณบริขาร ที่ตนปรารถนาทุกอยาง แลวเสด็จขึ้นสูธรรมปราสาท ฉะนี้แล ฯ
จบภาณวารที่หนึ่ง
---------------[๑๗๙] ดูกรอานนท ครั้งนั้นแล พระเจามหาสุทัสสนะไดทรงพระดําริวา
นี้เปนผลแหงกรรมอะไรของเราหนอ เปนวิบากแหงกรรมอะไร ที่เปนเหตุใหเรา
มีฤทธิ์มากอยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ ในบัดนี้ ดูกรอานนท ลําดับนั้น
พระเจามหาสุทัสสนะไดทรงพระดําริวา นี้เปนผลแหงกรรม ๓ ประการของเรา
เปนวิบากแหงกรรม ๓ ประการ ที่เปนเหตุใหเรามีฤทธิ์มากอยางนี้ มีอานุภาพมาก
อยางนี้ ในบัดนี้ กรรม ๓ ประการ คือ ทาน ทมะ สัญญมะ ดูกรอานนท
ลําดับนั้น พระเจามหาสุทัสสนะเสด็จเขาไปยังกุฏาคารหลังใหญ ครั้นเสด็จเขาไป
แลวประทับยืนที่ประตูกุฏาคารหลังใหญ ทรงเปลงพระอุทานวา กามวิตก จงหยุด
พยาบาทวิตก จงหยุด วิหึสาวิตก จงหยุด กามวิตก จงกลับเพียงแคนี้เถิด
พยาบาทวิตกจงกลับเพียงแคนี้เถิด วิหึสาวิตก จงกลับเพียงแคนี้เถิด ดูกรอานนท
ลําดับนั้น พระเจามหาสุทัสสนะเสด็จเขาไปยังกุฏาคารหลังใหญ ประทับนั่งบน
บัลลังกแลวดวยทอง ทรงสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม ทรงบรรลุปฐมฌาน
มีวิตก มีวิจาร มีปติ และสุขเกิดแตวิเวกอยู ทรงบรรลุทุติยฌาน มีความผองใส
แหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวติ ก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจาร
สงบไปมีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เปนผูมอี ุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และ

เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป ทรงบรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลาย
สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูม ีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ทรงบรรลุจตุตถฌาน
ไมมีทุกขไมมสี ุข เพราะละทุกขละสุข และดับโทมนัสโสมนัสกอนๆ ได มี
อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ฯ
[๑๘๐] ดูกรอานนท ครั้งนั้นแล พระเจามหาสุทัสสนะเสด็จออกจาก
กุฏาคารหลังใหญ เสด็จเขาไปยังกุฏาคารแลวดวยทอง ประทับบนบัลลังกแลวดวย
เงิน ทรงมีพระทัยประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สองที่สามที่สี่
ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลกทั่ว
สัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยพระทัยอันประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึง
ความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมคี วามเบียดเบียนอยู มีพระทัย
ประกอบดวยกรุณา ... มีพระทัยประกอบดวยมุทิตา ... มีพระทัยประกอบดวยอุเบกขา
แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สองที่สามที่สี่กเ็ หมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งเบื้องบน
เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลกทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทกุ สถาน ดวยพระทัย
อันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญหาประมาณมิได ไมมเี วร
ไมมีความเบียดเบียนอยู ฯ
[๑๘๑] ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะ มีพระนครขึ้นแปดหมื่น
สี่พัน มีกุสาวดีราชธานีเปนประมุข มีปราสาทแปดหมื่นสี่พัน มีธรรมปราสาท
เปนประมุข มีเรือนยอดแปดหมื่นสี่พัน มีเรือนยอดหลังใหญเปนประมุข มีบัลลังก
แปดหมื่นสี่พันแลวดวยทอง แลวดวยเงิน แลวดวยงา แลวดวยแกวบุษราคัม
ลาดดวยขนเจียม ลาดดวยสักหลาด ลาดดวยผาปกลวดลาย ลาดดวยหนังกวาง
อยางดี มีพนักอันสูง มีนวมทัง้ สองขางแดง มีชางแปดหมื่นสี่พันเชือก มีเครื่อง
อลังการแลวดวยทอง มีธงแลวดวยทอง คลุมดวยตาขายแลวดวยทอง มีพระยา*ชางสกุลอุโบสถเปนประมุข มีมาแปดหมื่นสี่พัน มีเครื่องอลังการแลวดวยทอง
มีธงแลวดวยทอง คลุมดวยตาขายแลวดวยทอง มีวลาหกอัศวราชเปนประมุข มี
รถแปดหมื่นสี่พันหุมดวยหนังราชสีห หนังเสือโครง และหนังเสือเหลือง หุม
ดวยผากัมพลเหลือง มีอลังการแลวดวยทอง มีธงแลวดวยทอง มีตาขายปกคลุม
แลวดวยทอง มีรถเวชยันตเปนประมุข มีแกวแปดหมื่นสี่พันดวง มีแกวมณี
เปนประมุข มีสตรีแปดหมื่นสี่พันนาง มีสุภัททาเทวีเปนประมุข มีคฤหบดี
แปดหมื่นสี่พันคน มีคฤหบดีแกวเปนประมุข มีกษัตริยแปดหมื่นสี่พันองค
ผูสวามิภักดิ์ มีปริณายกแกวเปนประมุข มีโคนมแปดหมื่นสี่พัน กําลังกําดัด
หลั่งน้ํานม กําลังเอาภาชนะรองได มีผาโขมพัสตรอยางเนื้อดี ผาฝายอยางเนื้อดี
และผาไหมอยางเนื้อดี ผากัมพลอยางเนื้อดี ประมาณแปดหมื่นสี่พันโกฏิพับ
มีพระกระยาหารเต็มภาชนะแปดหมื่นสี่พันสํารับ มีคนนํามาถวายทั้งเวลาเชาและ

เวลาเย็น ฯ
[๑๘๒] ดูกรอานนท ก็โดยสมัยนั้นแล ชางแปดหมื่นสี่พันเชือก
มาสูที่เฝาพระเจามหาสุทัสสนะ ทั้งเวลาเชาและเวลาเย็น ครั้งนั้น พระเจามหา*สุทัสสนะทรงพระดําริวา ชางแปดหมื่นสี่พันเชือกของเราเหลานี้ ยอมมายังที่เฝา
ทั้งเชาทั้งเย็น ถากระไร ชางจํานวนสี่หมื่นสองพัน พึงมาสูที่เฝาโดยลวงรอยป
ตอครั้ง ดูกรอานนท ลําดับนั้น พระเจามหาสุทัสสนะตรัสเรียกปริณายกแกวมา
ตรัสวา เพื่อนปริณายก ชางแปดหมื่นสี่พันเหลานี้ มาสูที่เฝาทั้งเชาทั้งเย็น
อยากระนั้นเลย โดยลวงไปรอยป พวกมันจงมาสูที่เฝาคราวละสี่หมื่นสองพันเชือก
ดูกรอานนท ปริณายกแกวรับสนองพระบรมราชโองการของพระเจามหาสุทัสสนะ
แลว ฯ
ดูกรอานนท ลําดับนั้น โดยสมัยตอมา ชางมาสูที่เฝาพระเจามหาสุทัสสนะ
คราวละสี่หมื่นสองพันเชือก โดยลวงรอยปตอ ครั้ง ดูกรอานนท ครั้งนั้นแล
โดยลวงไปหลายป หลายรอยป หลายพันป พระนางสุภัททาเทวีทรงพระดําริวา
เราไดเฝาพระเจามหาสุทัสสนะนานมาแลว ถากระไร เราพึงเขาไปเฝาเยีย่ มพระองค
ครั้งนั้น พระนางสุภัททาเทวีตรัสเรียกนางสนมมาตรัสวา พวกทานจงมา จงอาบน้ํา
ชําระเกลาเสีย จงหมผาสีเหลือง พวกเราไดเฝาพระเจามหาสุทัสสนะนานมาแลว
พวกเราจักเขาไปเฝาเยีย่ มพระองค ดูกรอานนท พวกนางสนมรับสนองพระราช*เสาวนียของพระราชเทวีสุภัททา แลวอาบน้ําชําระเกลา หมผาสีเหลือง เขาไปหา
พระนางสุภัททาเทวี ดูกรอานนท ครั้งนั้นแล พระนางสุภัททาเทวีตรัสเรียก
ปริณายกแกวมาตรัสวา พอปริณายกแกว ทานจงจัดจตุรงคเสนา เราไดเฝาพระเจา
มหาสุทัสสนะนานมาแลว พวกเราจักไปเฝาพระองค ปริณายกแกวรับสนอง
พระราชเสาวนียแลว จัดเตรียมจตุรงคเสนาไวเรียบรอยแลวไปทูลวา จตุรงคเสนา
จัดพรอมแลว ขอพระองคจงทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ฯ
ครั้งนั้นแล พระนางสุภัททาเทวีพรอมดวยจตุรงคเสนาและนางสนมเสด็จ
ไปยังธรรมปราสาท ครั้นเสด็จเขาไปขึ้นสูธ รรมปราสาทแลว เสด็จเขาไปสูเ รือน*ยอดหลังใหญ แลวประทับยืนเหนี่ยวบานประตูเรือนยอดหลังใหญ พระเจามหา*สุทัสสนะไดสดับเสียงทรงพระดําริวา อะไรหนอ เหมือนเสียงคนหมูมาก จึงเสด็จ
ออกจากเรือนยอดหลังใหญ ทอดพระเนตรพระนางสุภัททาเทวียืนเหนี่ยวบานประตู
ครั้นแลวไดตรัสกะพระนางวา เทวี เธอจงหยุดอยูที่นี่แหละ อยาเขามาเลย
ลําดับนั้น พระเจามหาสุทัสสนะตรัสเรียกราชบุรุษคนหนึ่งมาตรัสวา พอผูเจริญ
มานี่แนะ พอจงนําบัลลังกแลวดวยทองจากเรือนยอดหลังใหญไปตั้งในสวนตาลอัน
แลวดวยทองลวนราชบุรุษนั้นรับสนองพระราชโองการแลว ยกบัลลังกแลวดวยทอง
จากเรือนยอดหลังใหญ ไปตั้งไวในสวนตาลอันแลวดวยทองลวน ฯ

ลําดับนั้น พระเจามหาสุทัสสนะทรงสําเร็จสีหไสยาดวยพระปรัศวเบื้องขวา
ซอนพระบาทเหลื่อมพระบาท มีพระสติสัมปชัญญะ ฯ
[๑๘๓] ดูกรอานนท ครั้งนั้นแล พระนางสุภัททาเทวีไดทรงพระดําริวา
พระอินทรียของพระเจามหาสุทัสสนะผองใสยิ่งนัก บริสุทธิ์ พระฉวีวรรณผุดผอง
พระเจามหาสุทัสสนะอยาไดทรงทํากาลกิริยาเลย พระนางจึงกราบทูลพระเจามหา*สุทัสสนะวา เทวะ พระนครแปดหมื่นสี่พันอันมีกุสาวดีราชธานีเปนประมุขเหลานี้
ของทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกิดในพระนครเหลานี้เถิด จง
ทําความใยดีในชีวิต เทวะ ปราสาทแปดหมื่นสี่พัน อันมีธรรมปราสาทเปนประมุข
เหลานี้ของทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกิดในปราสาทเหลานี้
ขอจงทรงทําความใยดีในชีวิต เทวะ เรือนยอดแปดหมื่นสี่พันหลัง มีเรือนยอด
หลังใหญเปนประมุขเหลานีข้ องทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกิด
ในเรือนยอดเหลานี้ จงกระทําความใยดีในชีวติ เทวะ บัลลังกแปดหมื่นสี่พัน
แลวดวยทอง แลวดวยเงิน แลวดวยงา แลวดวยแกวบุษราคัม ลาดดวยขนเจียม
ลาดดวยสักหลาด ลาดดวยผาปกเปนลวดลาย ลาดดวยหนังกวางอยางดี มีพนัก
อันสูง มีนวมสีแดงทั้งสองขางเหลานี้ของทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจงยัง
ฉันทะใหเกิดในบัลลังกเหลานี้ จงกระทําความไยดีในชีวิต เทวะ ชางแปดหมื่น
สี่พันเชือก มีเครื่องอลังการแลวดวยทอง มีธงแลวดวยทอง มีตาขายเครื่องปกคลุม
แลวดวยทอง มีพระยาชางตระกูลอุโบสถเปนประมุขเหลานีข้ องทูลกระหมอม
ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกิดในชางเหลานี้ จงกระทําความไยดีในชีวติ เทวะ
มาแปดหมื่นสี่พันตัว มีเครื่องอลังการแลวดวยทอง มีธงแลวดวยทอง มีตาขาย
เครื่องปกคลุมแลวดวยทอง มีวลาหกอัศวราชเปนประมุขเหลานี้ของทูลกระหมอม
ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกิดในมาเหลานี้ จงกระทําความไยดีในชีวิต เทวะ
รถแปดหมื่นสี่พันคัน หุมดวยหนังราชสีห หนังเสือโครง และหนังเสือเหลือง
หุมดวยผากัมพลเหลือง มีเครื่องอลังการแลวดวยทอง มีธงแลวดวยทอง มีตาขาย
เครื่องปกคลุมแลวดวยทอง มีรถเวชยันตเปนประมุขเหลานีข้ องทูลกระหมอม
ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกิดในรถเหลานี้ จงกระทําความไยดีในชีวติ เทวะ
แกวแปดหมื่นสี่พันดวง มีแกวมณีเปนประมุขเหลานี้ของทูลกระหมอม ขอทูล*กระหมอมจงยังฉันทะใหเกิดในแกวมณีเหลานี้ จงกระทําความไยดีในชีวิต เทวะ
สตรีแปดหมื่นสี่พันนาง มีนางแกวเปนประมุขเหลานี้ของทูลกระหมอม ขอทูล*กระหมอมจงยังฉันทะใหเกิดในสตรีเหลานี้ จงกระทําความไยดีในชีวิต เทวะ
คฤหบดีแปดหมื่นสี่พันคน มีคฤหบดีแกวเปนประมุขเหลานี้ของทูลกระหมอม
ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกิดในคฤหบดีเหลานี้ จงกระทําความไยดีในชีวิต
เทวะ กษัตริยแปดหมื่นสี่พันองคผูสวามิภักดิ์ มีปริณายกแกวเปนประมุขเหลานี้

ของทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจะยังฉันทะใหเกิดในกษัตริยเหลานี้ จงทําความ
ไยดีในชีวิต เทวะ โคนมแปดหมื่นสี่พันตัว กําลังกําดัดหลั่งน้ํานม กําลังเอา
ภาชนะรองไดเหลานี้ของทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกิดใน
โคนมเหลานี้ จงกระทําความไยดีในชีวิต เทวะ ผาโขมพัสตรอยางเนื้อดี ผาฝาย
อยางเนื้อดี และผาไหมอยางเนื้อดี ผากัมพลอยางเนื้อดี แปดหมื่นสี่พันโกฏิพับ
เหลานี้ของทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกิดในผาเหลานี้ จง
กระทําความไยดีในชีวิต พระกระยาหารเต็มภาชนะแปดหมืน่ สี่พันสํารับ มีคนนํามา
ถวายทั้งเวลาเย็นและเวลาเชาเหลานี้ของทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะ
ใหเกิดในพระกระยาหารเหลานี้ จงกระทําความไยดีในชีวิต ดังนี้ ฯ
ดูกรอานนท เมื่อพระนางกราบทูลอยางนี้แลว พระเจามหาสุทัสสนะได
ตรัสตอบพระเทวีวา เทวี เธอไดทักทายเราดวยของที่นารัก นาใคร นาพอใจ
สิ้นกาลนานแล แตในกาลภายหลัง เธอจะทักเราดวยของที่ไมนารัก ไมนาใคร
ไมนาพอใจ พระนางกราบทูลวา หมอมฉันจะกราบทูลพระองคอยางไร เทวี
เธอจงทักทายเราอยางนี้วา ความเปนตางๆ ความพลัดพราก ความเปนโดย
ประการอื่น จากสิ่งที่นารัก นาพอใจทั้งหลาย ทั้งปวงทีเดียว ยอมมี ทูลกระหมอม
อยาไดมีความอาลัยทํากาลกิรยิ าเลย กาลกิริยาของผูมีความอาลัยเปนทุกข และ
กาลกิริยาของผูมีความอาลัย บัณฑิตติเตียน ขอทูลกระหมอมจงละความพอพระทัย
ในพระนครแปดหมื่นสี่พัน อันมีกุสาวดีราชธานีเปนประมุขเหลานี้ของทูลกระหมอม
เสียเถิด อยาไดกระทําความอาลัยในชีวิตเลย ขอทูลกระหมอมจงละความพอพระ
ทัยในปราสาทแปดหมื่นสี่พัน... ในเรือนยอดแปดหมื่นสี่พัน... ในบัลลังก
แปดหมื่นสี่พัน... ในชางแปดหมื่นสี่พัน... ในมาแปดหมื่นสี่พัน... ในรถ
แปดหมื่นสี่พัน... ในแกวมณีแปดหมื่นสี่พัน... ในสตรีแปดหมื่นสี่พัน ... ใน
คฤหบดีแปดหมื่นสี่พัน ... ในกษัตริยแปดหมื่นสี่พัน ... ในโคนมแปดหมื่นสี่พัน ...
ในผาโขมพัสตรอยางเนื้อละเอียด ผาฝายอยางเนื้อดี ผาไหมอยางเนื้อดี ผากัมพล
อยางเนื้อดีแปดหมื่นสี่พันโกฏิพับ... ในสํารับคาวหวานแปดหมื่นสี่พันที่ ขอทูล
กระหมอมจงละความพอพระทัยในสิ่งเหลานีๆ้ เสียเถิด อยางไดทรงทําความอาลัย
ในชีวิตเลย ดังนี้ ดูกรอานนท เมื่อพระเจามหาสุทัสสนะตรัสอยางนี้แลว
พระนางสุภัททาเทวีทรงพระกรรแสงหลั่งพระอัสสุชล ฯ
ดูกรอานนท ครั้งนั้นแล พระนางสุภัททาเทวีทรงเช็ดพระอัสสุชลแลว
กราบทูลพระเจามหาสุทัสสนะวา เทวะ ความเปนตางๆ ความพลัดพราก ความ
เปนโดยประการอื่น จากสิ่งที่นารัก นาพอใจทั้งปวงทีเดียว ยอมมี ทูลกระหมอม
อยาไดมีความอาลัยทํากาลกิรยิ าเลย กาลกิริยาของผูมีความอาลัยเปนทุกข กาล
กิริยาของผูมอี าลัย บัณฑิตติเตียน ขอทูลกระหมอมจงละความพอพระทัยใน

พระนครแปดหมื่นสี่พัน อันมีกุสาวดีราชธานีเปนประมุขเหลานี้ของทูลกระหมอม
เสียเถิด อยาไดทรงทําความอาลัยในชีวิตเลย ขอทูลกระหมอมจงทรงละความพอ*พระทัยในปราสาทแปดหมื่นสี่พัน... ในเรือนยอดแปดหมื่นสี่พัน... ในบัลลังก
แปดหมื่นสี่พัน ... ในชางแปดหมื่นสี่พัน ... ในมาแปดหมื่นสี่พัน ... ในรถ
แปดหมื่นสี่พัน... ในแกวมณีแปดหมื่นสี่พัน... ในสตรีแปดหมื่นสี่พัน... ใน
คฤหบดีแปดหมื่นสี่พัน ... ในกษัตริยแปดหมื่นสี่พัน ... ในโคนมแปดหมื่นสี่พัน ...
ในผาโขมพัสตรอยางเนื้อดี ผาฝายอยางเนื้อดี ผาไหมอยางเนือ้ ดี ผากัมพลอยาง
เนื้อดีแปดหมืน่ สี่พันโกฏิพับ... ในสํารับคาวหวานแปดหมื่นสี่พันที่ ขอทูล*กระหมอมจงละความพอพระทัยในสิ่งเหลานี้ๆ เสียเถิด อยาทรงกระทําความอาลัย
ในชีวิตเลย ดังนี้ ฯ
[๑๘๔] ดูกรอานนท ตอมาไมนาน พระเจามหาสุทัสสนะไดทรง
กระทํากาลกิรยิ า ดูกรอานนท คฤหบดีหรือบุตรแหงคฤหบดี เมื่อบริโภคโภชนะ
อันเปนที่ชอบใจ ยอมมึนเมาในอาหาร ฉันใด ความเสวยอารมณในเวลาใกลมรณะ
ของพระเจามหาสุทัสสนะไดเปนฉันนั้นเหมือนกัน และพระเจามหาสุทัสสนะ
ครั้นเสด็จสวรรคตแลว ทรงเขาถึงสุคติพรหมโลก ดูกรอานนท พระเจามหา*สุทัสสนะทรงเลนอยางเด็กอยูประมาณแปดหมื่นสี่พันป ทรงดํารงตําแหนงอุปราช
อยูแปดหมื่นสีพ่ ันป ทรงครอบครองราชสมบัติอยูแปดหมื่นสี่พันป ทรงดํารง
เพศคฤหัสถประพฤติพรหมจรรยในธรรมปราสาทแปดหมื่นสี่พัน ทาวเธอทรง
เจริญพรหมวิหารสี่ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก จึงเสด็จเขาถึงพรหมโลก ฯ
[๑๘๕] ดูกรอานนท เธอคงจะคิดอยางนี้วา สมัยนั้น พระเจามหา*สุทัสสนะคงจะเปนคนอื่นแน ดูกรอานนท ขอนั้นเธอไมพึงเห็นอยางนั้น
สมัยนั้น เราไดเปนพระเจามหาสุทัสสนะ พระนครแปดหมื่นสี่พันอันมีกุสาวดี
ราชธานีเปนประมุขเหลานั้นของเรา ปราสาทแปดหมื่นสี่พันอันมีธรรมปราสาทเปน
ประมุขเหลานัน้ เรือนยอดของเราแปดหมื่นสี่พันอันมีเรือนยอดหลังใหญเปนประมุข
เหลานั้นของเรา บัลลังกแปดหมื่นสี่พันอันแลวดวยทอง แลวดวยเงิน แลวดวยงา
แลวดวยแกวบุษราคัม ลาดดวยขนเจียม ลาดดวยสักหลาด ลาดดวยผาปกเปน
ลวดลายลาดดวยหนังกวางอยางดี มีพนักอันสูง มีนวมแดงทั้งสองขาง เหลานั้น
ของเรา ชางแปดหมื่นสี่พัน มีเครื่องอลังการแลวดวยทอง มีธงแลวดวยทอง
มีตาขายเครื่องปกคลุมแลวดวยทอง มีพระยาชางตระกูลอุโบสถเปนประมุขเหลานั้น
ของเรามาแปดหมื่นสี่พัน มีเครื่องอลังการแลวดวยทอง มีธงแลวดวยทอง มี
ตาขายเครื่องปกคลุมแลวดวยทอง มีวลาหกอัศวราชเปนประมุขเหลานั้นของเรา รถ
แปดหมื่นสี่พัน หุมดวยหนังราชสีห หนังเสือโครง หนังเสือเหลือง หุมดวย
ผากัมพลเหลือง มีเครื่องอลังการแลวดวยทอง มีธงแลวดวยทอง มีตาขายเครือ่ ง

ปกคลุมแลวดวยทอง มีรถเวชยันตเปนประมุขเหลานั้นของเรา แกวมณีแปดหมื่น
สี่พันดวง มีแกวมณีเปนประมุขเหลานั้นของเรา สตรีแปดหมื่นสี่พันนาง มี
สุภัททาเทวีเปนประมุขเหลานั้นของเรา คฤหบดีแปดหมื่นสี่พันคนมีคฤหบดีแกว
เปนประมุขเหลานั้นของเรา กษัตริยแปดหมื่นสี่พันองคผูสวามิภักดิ์ มีปริณายกแกว
เปนประมุขเหลานั้นของเรา โคนมแปดหมื่นสี่พันตัว กําลังกําดัดหลั่งน้ํานม กําลัง
เอาภาชนะรองไดเหลานั้นของเรา ผาโขมพัสตรอยางเนื้อดี ผาฝายอยางเนือ้ ดี
ผาไหมอยางเนือ้ ดี ผากัมพลอยางเนื้อดี แปดหมื่นสี่พันโกฏิพับเหลานั้นของเรา
สํารับคาวหวานแปดหมื่นสี่พันที่ มีคนใสภัตตาหารนํามาถวายทั้งเวลาเชาและเวลา
เย็น เหลานั้นของเรา ดูกรอานนท บรรดาพระนครแปดหมื่นสี่พัน พระนครที่
เราอยูครอบครองสมัยนั้น คือกุสาวดีราชธานีเมืองเดียว บรรดาปราสาทแปดหมื่น*สี่พันเหลานั้น ปราสาทที่เราอยูครอบครองสมัยนั้น คือธรรมปราสาทหลังเดียว
เทานั้น บรรดาเรือนยอดแปดหมื่นสี่พันหลัง เรือนยอดที่เราอยูครอบครองสมัยนั้น
คือเรือนยอดหลังใหญหลังเดียวเทานั้น บรรดาบัลลังกแปดหมื่นสี่พันเหลานั้น
บัลลังกที่เราใชสอยสมัยนัน้ คือบัลลังกแลวดวยทอง หรือแลวดวยเงิน หรือแลว
ดวยงา หรือแลวดวยแกวบุษราคัม บัลลังกเดียวเทานั้น บรรดาชางแปดหมืน่
สี่พันเชือกเหลานั้น ชางที่เราขึน้ ขี่สมัยนั้น คือพระยาชางตระกูลอุโบสถเชือกเดียว
เทานั้น บรรดามาแปดหมื่นสี่พันตัวเหลานั้น มาที่เราขึ้นขี่สมัยนั้น คือวลาหก
อัศวราชตัวเดียวเทานั้น บรรดารถแปดหมื่นสี่พันคันเหลานั้น รถที่เราขึ้นขี่สมัยนั้น
คือรถเวชยันตคันเดียวเทานั้น บรรดาสตรีแปดหมื่นสี่พันคนเหลานั้น สตรีซึ่ง
บํารุงบําเรอเราสมัยนั้น เปนนางกษัตริยหรือแพศยคนเดียวเทานั้น บรรดา
ผาแปดหมื่นสี่พันโกฏิพับเหลานั้น ผาที่เรานุง หมสมัยนั้น เปนผาโขมพัสตรอยาง
เนื้อดี หรือผาฝายอยางเนื้อดี หรือผาไหมอยางเนื้อดี หรือผากัมพลอยางเนื้อดี
สํารับเดียวเทานั้น บรรดาสํารับคาวหวานแปดหมื่นสี่พันที่เหลานั้น สํารับที่เรา
บริโภคขาวสุกทะนานหนึ่งเปนอยางยิ่ง และกับพอสมควรแกขาวสุกนั้นสํารับเดียว
เทานั้น ดูกรอานนท เธอจงดูเถิด สังขารทั้งหลายเหลานั้นทั้งหมดลวงไปแลว
ดับไปแลว แปรไปแลว ดูกรอานนท สังขารทั้งหลายไมเทีย่ งอยางนี้แล สังขาร
ทั้งหลายไมยั่งยืนอยางนี้แล สังขารทั้งหลายไมนายินดีอยางนี้แล ดูกรอานนท
ขอนี้ควรจะเบื่อหนายในสังขารทั้งหลายทั้งปวงทีเดียว ควรที่จะคลายกําหนัด ควร
เพื่อจะหลุดพนไป ดูกรอานนท เรายอมรูที่ทอดทิ้งรางกาย เราทอดทิ้งรางกายไว
ในประเทศนี้ การที่เราเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม
เปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ชนะแลว มีอาณาจักรมั่นคง
สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ การทอดทิ้งรางกายไวนี้ นับเปนครั้งที่เจ็ด ดูกร
อานนท เราไมเล็งเห็นประเทศนั้นๆ ในโลก ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก

ในหมูสัตวทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ที่ตถาคตจะทอดทิ้งสรีระไวเปน
ครั้งที่แปด ดังนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
[๑๘๖] สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ มีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเปน
ธรรมดา บังเกิดขึ้นแลวยอมดับไป การเขาไประงับสังขาร
เหลานั้นเสียไดเปนความสุข ดังนี้ ฯ
จบมหาสุทัสสนสูตร ที่ ๔
------------๕. ชนวสภสูตร (๑๘)
---------[๑๘๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระตําหนักตึก ในบานนาทิกะ
ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคทรงพยากรณพวกชนผูบําเรอพระพุทธเจา พระธรรม
และพระสงฆ ในชนบทรอบๆ ซึ่งทํากาละลวงไปนานแลว ในที่เกิดทั้งหลายวา
คนโนนเกิด ณ ที่โนน คนโนนเกิด ณ ที่โนน ในแควนกาสีและโกศล แควน
วัชชีและมัลละ แควนเจตีและวังสะ แควนกุรุและปญจาละ แควนมัจฉะและ
สุรเสนะ ชาวบานนาทิกะกวา ๕๐ คน ซึ่งเปนผูบําเรอทํากาละลวงไปนานแลว
เปนโอปปาติกะ เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ อยาง ปรินิพพาน ณ ที่นั้น
ไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา ชาวบานนาทิกะกวา ๙๐ คน ซึ่งเปนผูบําเรอ
ทํากาละลวงไปนานแลว เปนพระสกทาคามี เพราะสิ้นสังโยชน ๓ อยาง เพราะ
ราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง จะมายังโลกนี้เพียงครั้งเดียว แลวจักทําที่สุด
ทุกขได ชาวบานนาทิกะกวา ๕๐๐ คน ซึ่งเปนผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว
เปนพระโสดาบันเพราะสิ้นสังโยชน ๓ อยาง มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปน
ผูเที่ยง มีอันจะตรัสรูเปนเบื้องหนา ฯ
[๑๘๘] ชาวบานนาทิกะผูบาํ เรอ ไดสดับขาวมาวา พระผูมีพระภาคทรง
พยากรณพวกชนผูบําเรอพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ในชนบทรอบๆ
ซึ่งทํากาละลวงไปนานแลว ในที่เกิดทั้งหลายวา คนโนนเกิด ณ ที่โนน คนโนน
เกิด ณ ที่โนน ในแควนกาสีและโกศล แควนวัชชีและมัลละ แควนเจตีและ
วังสะ แควนกุรุและปญจาละ แควนมัจฉะและสุรเสนะ ชาวบานนาทิกะกวา
๕๐ คน ซึ่งเปนผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เปนโอปปาติกะ เพราะสิ้น
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ อยาง ปรินิพพาน ณ ที่นั้น ไมกลับมาจากโลกนั้นเปน
ธรรมดา ชาวบานนาทิกะกวา ๙๐ คน ซึ่งเปนผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว

เปนพระสกทาคามี เพราะสิ้นสังโยชน ๓ อยาง เพราะราคะ โทสะ และโมหะ
เบาบาง จะมายังโลกนีเ้ พียงครั้งเดียว แลวจักทําที่สุดทุกขได ชาวบานนาทิกะ
กวา ๕๐๐ คน ซึ่งเปนผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เปนพระโสดาบันเพราะ
สิ้นสังโยชน ๓ อยาง มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเ ที่ยง มีอันจะตรัสรูเปน
เบื้องหนา เพราะเหตุนั้นแล ชาวบานนาทิกะผูบําเรอ จึงปลื้มใจ เบิกบาน เกิด
ปติและโสมนัส เพราะไดฟงคําพยากรณปญหาของพระผูมีพระภาค ฯ
[๑๘๙] ทานพระอานนท ไดสดับขาวมาวา พระผูมีพระภาคทรงพยากรณ
พวกชนผูบําเรอพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ในชนบทรอบๆ ซึ่งทํากาละ
ลวงไปนานแลว ในที่เกิดทั้งหลายวา คนโนนเกิด ณ ที่โนน คนโนนเกิด ณ
ที่โนน ในแควนกาสีและโกศล แควนวัชชีและมัลละ แควนเจตีและวังสะ
แควนกุรุและปญจาละ แควนมัจฉะและสุรเสนะ ชาวบานนาทิกะกวา ๕๐ คน
ซึ่งเปนผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เปนโอปปาติกะ เพราะสิ้นโอรัมภาคิย*สังโยชน ๕ อยาง ปรินิพพาน ณ ที่นั้น ไมกลับมาจากโลกนัน้ เปนธรรมดา
ชาวบานนาทิกะกวา ๙๐ คน ซึ่งเปนผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เปน
พระสกทาคามี เพราะสิ้นสังโยชน ๓ อยาง เพราะราคะ โทสะ และโมหะ
เบาบาง จะมายังโลกนีเ้ พียงครั้งเดียว แลวจักทําที่สุดทุกขได ชาวบานนาทิกะ
กวา ๕๐๐ คน ซึ่งเปนผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เปนพระโสดาบัน เพราะ
สิ้นสังโยชน ๓ อยาง มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเ ที่ยง มีอันจะตรัสรูเปน
เบื้องหนา เพราะเหตุนั้นแล ชาวบานนาทิกะผูบําเรอจึงปลื้มใจ เบิกบาน เกิดปติ
และโสมนัส เพราะไดฟงคําพยากรณปญหาของพระผูมีพระภาค ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทมีความดําริวา ก็ชาวมคธผูบําเรอเหลานี้
ทั้งมากมาย ทั้งเปนคนเกาแก ทํากาละลวงไปนานแลว อังคะและมคธะเห็นจะ
วางจากชาวมคธผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เพราะเหตุนั้น ชาวมคธนั้นที่
เปนผูเลือ่ มใสในพระพุทธเจา เลื่อมใสในพระธรรม เลื่อมใสในพระสงฆ
กระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย ทํากาละลวงไปนานแลว พระผูมีพระภาคจึงไม
ทรงพยากรณ การพยากรณจะพึงสําเร็จประโยชนแกพวกเขา ชนเปนอันมากจะพึง
เลื่อมใส แตนั้น จะพึงไปสูสุคติ อนึ่ง พระเจาแผนดินมคธผูเปนจอมเสนา
ทรงพระนามวา พิมพิสาร ทรงดํารงอยูในธรรม เปนราชาผูป กครองโดยธรรม
ทรงเกื้อกูลแกพวกพราหมณและคฤหบดี ชาวนิคม และชาวชนบท อนึ่ง ขาววา
พวกมนุษยพากันสรรเสริญอยูวา พระเจาแผนดินมคธนั้น ทรงดํารงอยูในธรรม
เปนราชาผูปกครองโดยธรรม ทรงปกครองพวกเราใหเปนสุขอยางนี้ เสด็จสวรรคต
เสียแลว พวกเราอยูเปนผาสุกในแวนแควนของพระองค ผูทรงดํารงอยูในธรรม
เปนราชาผูปกครองโดยธรรมอยางนี้ อนึ่ง พระเจาแผนดินมคธนั้น ทรงเลื่อมใส

ในพระพุทธเจา ทรงเลื่อมใสในพระธรรม ทรงเลื่อมใสในพระสงฆ ทรงทําให
บริบูรณในศีลทั้งหลาย อนึ่ง ขาววา มนุษยทั้งหลายกลาวกันอยางนี้วา แม
จนกระทั่งเวลาจะเสด็จสวรรคต พระเจาแผนดินมคธผูเ ปนจอมเสนาทรงพระนามวา
พิมพิสาร ก็ยังทรงสรรเสริญพระผูมีพระภาค เสด็จสวรรคตแลว พระเจาแผนดิน
มคธนั้นเสด็จสวรรคตลวงไปนานแลว พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ การ
พยากรณจะพึงสําเร็จประโยชน แมแกพระเจาแผนดินมคธนั้น ชนเปนอันมากจะ
พึงเลื่อมใส แตนั้นจะพึงไปสูสุคติ ก็พระผูมีพระภาคตรัสรูในแผนดินมคธ ทําไม
พระผูมีพระภาคจึงไมทรงพยากรณพวกชาวมคธผูบําเรอ ซึ่งทํากาละลวงไปนานแลว
ในแผนดินมคธที่พระผูมีพระภาคตรัสรูนั้น ในที่เกิดทั้งหลาย ก็ถาพระผูมีพระภาค
ไมทรงพยากรณพวกชาวมคธผูบําเรอ ซึ่งทํากาละลวงไปนานแลว ในที่เกิดทั้งหลาย
พวกชาวมคธผูบ ําเรอจะพึงนอยใจวา อยางไร พระผูมีพระภาคจึงไมทรงพยากรณ
พวกเขา ฯ
ทานพระอานนทปรารภพวกชาวมคธผูบําเรอ พิจารณาเหตุนี้อยูในที่ลับแต
ผูเดียว ลุกขึ้นในเวลาใกลรุงแหงราตรี เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นทานพระอานนทนั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคไดสดับขาวมาวา พระผูมีพระภาค ทรงพยากรณพวกชนผู
บําเรอพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ในชนบทรอบๆ ซึ่งทํากาละลวงไป
นานแลว ในที่เกิดทั้งหลายวา คนโนนเกิด ณ ที่โนน คนโนนเกิด ณ ที่โนน
ในแควนกาสีและโกศล แควนวัชชีและมัลละ แควนเจตีและวังสะ แควนกุรุ
และปญจาละ แควนมัจฉะและสุรเสนะ ชาวบานนาทิกะกวา ๕๐ คน ซึ่งเปนผู
บําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เปนโอปปาติกะ เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสังโยชน
๕ อยาง ปรินิพพาน ณ ที่นั้น ไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา ชาวบานนาทิกะ
กวา ๙๐ คน ซึ่งเปนผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เปนพระสกทาคามี เพราะ
สิ้นสังโยชน ๓ อยาง เพราะราคะ โทสะ และโมหะ เบาบาง จะมายังโลกนี้
เพียงครั้งเดียว แลวจักทําที่สุดทุกขได ชาวบานนาทิกะกวา ๕๐๐ คน ซึ่งเปน
ผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เปนพระโสดาบัน เพราะสิ้นสังโยชน ๓ อยาง
มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ ง มีอันจะตรัสรูเปนเบื้องหนา เพราะเหตุ
นั้นแล ชาวบานนาทิกะ ผูบําเรอ จึงปลื้มใจ เบิกบาน เกิดปติและโสมนัส
เพราะไดฟงคําพยากรณปญหาของพระผูมีพระภาค พระเจาขา ก็ชาวมคธผูบ ําเรอ
เหลานี้ ทั้งมากมาย ทั้งเปนคนเกาแก ทํากาละลวงไปนานแลว อังคะและมคธะ
เห็นจะวางจากชาวมคธผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เพราะเหตุนั้น ชาวมคธ
นั้นที่เปนผูเลื่อมใสในพระพุทธเจา เลื่อมใสในพระธรรม เลื่อมใสในพระสงฆ

กระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย ทํากาละลวงไปนานแลว พระผูมีพระภาคจึงไม
ทรงพยากรณ การพยากรณจะพึงสําเร็จประโยชนแกพวกเขา ชนเปนอันมากจะ
พึงเลื่อมใส แตนั้น จะพึงไปสูสุคติ พระเจาขา พระเจาแผนดินมคธผูเ ปน
จอมเสนา ทรงพระนามวาพิมพิสาร พระองคนี้ ทรงดํารงอยูในธรรม เปนราชา
ผูปกครองโดยธรรม ทรงเกื้อกูลแกพวกพราหมณและคฤหบดี ชาวนิคมและชาว
ชนบท อนึ่ง ขาววา พวกมนุษยพากันสรรเสริญอยูวา พระเจาแผนดินมคธนัน้
ทรงดํารงอยูในธรรม เปนราชาผูปกครองโดยธรรม ทรงปกครองพวกเราใหเปนสุข
อยางนี้ เสด็จสวรรคตเสียแลว พวกเราอยูเปนผาสุกในแวนแควนของพระองค
ผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนราชาผูปกครองโดยธรรมอยางนี้ พระเจาขา พระเจา*แผนดินมคธนั้นทรงเลื่อมใสในพระพุทธเจา ทรงเลื่อมใสในพระธรรม ทรงเลื่อม*ใสในพระสงฆ ทรงทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย อนึ่ง ขาววา มนุษยทั้งหลาย
กลาวกันอยางนี้วา แมจนกระทั่งเวลาจะเสด็จสวรรคต พระเจาแผนดินมคธผูเปน
จอมเสนา ทรงพระนามวาพิมพิสาร ก็ยังทรงสรรเสริญพระผูมีพระภาค
เสด็จสวรรคตแลว พระเจาแผนดินมคธนั้น เสด็จสวรรคตลวงไปนานแลว
พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ การพยากรณจะพึงสําเร็จประโยชนแมแกพระเจา*แผนดินมคธนั้น ชนเปนอันมากจะพึงเลือ่ มใส แตนั้นจะพึงไปสูสุคติ พระเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสรูในแผนดินมคธ ทําไมพระผูมีพระภาคจึงไมทรงพยากรณ
ชาวมคธผูบําเรอ ซึ่งทํากาละลวงไปนานแลว ในแผนดินมคธที่พระผูมีพระภาค
ตรัสรูนั้น ในที่เกิดทั้งหลาย ก็ถาพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณพวกชาวมคธ
ผูซึ่งทํากาละลวงไปนานแลว ในที่เกิดทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ชาวมคธผูบําเรอ
จะพึงนอยใจวา อยางไรพระผูม ีพระภาค จึงไมทรงพยากรณพวกเขา ฯ
ทานพระอานนทปรารภชาวมคธผูบําเรอนี้ ทูลเลียบเคียงเฉพาะพระพักตร
พระผูมีพระภาค แลวลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคทําประทักษิณหลีก
ไปแลว ฯ
[๑๙๐] ครั้งนั้นแล เมื่อทานพระอานนทหลีกไปไมนาน เวลาเชา
พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังบาน
นาทิกะ เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในบานนาทิกะ ภายหลังภัต กลับจากบิณฑบาตแลว
ทรงลางพระบาทเสด็จเขาพระตําหนักตึกแลว ทรงปรารภถึงชาวมคธผูบําเรอ ทรง
ตั้งพระทัยมนสิการประมวลเหตุทั้งปวงดวยพระทัย ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาด
ไว ดวยทรงพระดําริวา เราจักรูคติ จักรูภพหนาของชาวมคธเหลานั้นวา ผูเจริญ
เหลานั้นมีคติอยางไร มีภพหนาเปนอยางไร พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นชาวมคธ
ผูบําเรอแลววา ผูเจริญเหลานัน้ มีคติเปนอยางไร มีภพหนาเปนอยางไร ครั้งนั้น
เวลาเย็น พระผูมีพระภาคทรงออกจากทีเ่ รน เสด็จออกจากที่พระตําหนักตึก

ประทับนั่งบนอาสนะทีเ่ ขาปูลาดไวในรมเงาวิหาร ฯ
[๑๙๑] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นเขาไปเฝา แลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
ทานพระอานนทนั่งเรียบรอย แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผเู จริญ พระผูมี
พระภาคทรงปรากฏวาสงบระงับ สีพระพักตรของพระผูมีพระภาคผุดผองนักเพราะ
พระอินทรียผอ งใส วันนี้ พระผูมีพระภาคยอมอยูดวยวิหารธรรมอันสงบเปนแน ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ขอที่เธอปรารภชาวมคธผูบําเรอ
พูดเลียบเคียงเฉพาะหนาเราแลวลุกจากอาสนะหลีกไป เพราะขอนั้นเปนเหตุ เรา
เที่ยวบิณฑบาตในบานนาทิกะ ภายหลังภัตกลับจากบิณฑบาตแลว ลางเทาเขาไป
ยังตึกที่พักแลวปรารภชาวมคธผูบําเรอ ตั้งใจมนสิการ ประมวลเหตุทั้งปวงดวยใจ
นั่งอยูบนอาสนะที่เขาปูลาดไวดวยดําริวา เราจักรูคติ จักรูภพหนาของชาวมคธ
เหลานั้นวา ผูเจริญเหลานั้น มีคติเปนอยางไร มีภพหนาเปนอยางไร อานนท เรา
ไดเห็นชาวมคธผูบําเรอแลววา ผูเจริญเหลานัน้ มีคติเปนอยางไร มีภพหนาเปน
อยางไร อานนท ลําดับนั้น ยักษหายไปเปลงเสียงใหไดยินวา ขาแตพระผูมีพระภาค
ขาพระพุทธเจามีนามวาชนวสภะ ขาแตพระสุคต ขาพระพุทธเจามีนามวาชนวสภะ
เธอรูหรือไมวา เธอเคยไดฟงชือ่ วา ชนวสภะเห็นปานนี้ ในกาลกอนแตกาลนี้ ฯ
อ. ขาพระองคไมทราบวา เคยไดฟงชื่อวา ชนวสภะเห็นปานนี้ ในกาล
กอนแตกาลนี้เลย อนึ่ง ขาพระองคขนลุกชูชนั เพราะไดฟงชือ่ วาชนวสภะ ขาพระ
องคนั้นคิดวา ผูที่มีนามบัญญัติวา ชนวสภะเห็นปานนี้นั้น ไมใชยักษต่ําๆ เปน
แน ฯ
อานนท ในระหวางที่มีเสียงปรากฏ ยักษมีผิวพรรณผุดผองยิ่งปรากฏตอ
หนาเรา แมครั้งที่สองก็เปลงเสียงใหไดยินวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระพุทธ
เจามีนามวา พิมพิสาร ขาแตพระสุคต ขาพระพุทธเจามีนามวา พิมพิสาร ครั้ง
ที่เจ็ดนี้ ขาพระพุทธเจาเขาถึงความเปนสหาย ของทาวเวสสวรรณมหาราช ขา
พระพุทธเจานั้นจุติจากนี้แลว สามารถเปนพระราชาในหมูมนุษย ฯ
[๑๙๒] ขาพระพุทธเจาเคลือ่ นจากเทวโลกนี้เจ็ดครั้ง
จากมนุษยโลกนั้นเจ็ดครั้ง รวมทองเที่ยวอยูสิบสี่ครัง้
ยอมรูจักภพที่ขาพระพุทธเจาเคยอยูอ าศัยในกอน ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจามีความไมตกต่ํา ทราบชัดมานานวัน
ถึงความไมตกต่ํา อนึ่ง ขาพระพุทธเจาตั้งความหวังไวเพื่อความเปนพระสกทาคามี ฯ
อา. ขอที่ทานชนวสภะยักษประกาศวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธ
เจามีความไมตกต่ํา ทราบชัดมานานวันถึงความไมตกต่ํา และตั้งความหวังเพื่อ
ความเปนพระสกทาคามีนี้ นาอัศจรรย ไมเคยมีมา ก็มีอะไรเปนเหตุ ทาน

ชนวสภะยักษ จึงทราบชัดการบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้เลา ฯ
ภ. ชนวสภะยักษประกาศวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอที่ขาพระพุทธเจา
รูการบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารนี้นั้น ไมเวนจากศาสนาของพระองค ขาแตพระสุคต
ไมเวนจากศาสนาของพระองค ขาแตพระองคผูเจริญ ตั้งแตวันที่ขาพระพุทธ
เจาเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคอยางยิ่งนั้น เปนตนมา ขาพระพุทธเจาไมตกต่ํา
ทราบชัดมานานวันถึงความไมตกต่ํา อนึ่ง ขาพระพุทธเจาตั้งความหวังไวเพื่อความ
เปนพระสกทาคามี ดังจะกราบทูลใหทรงทราบ ขาพระพุทธเจาถูกทาวเวสสวรรณ
มหาราชสงไปในสํานักของทาววิรุฬหกมหาราชดวยกรณียกิจบางอยาง ในระหวาง
ทาง ขาพระพุทธเจาไดเห็นพระผูมีพระภาค ซึ่งเสด็จไปยังพระตําหนักตึก ทรง
ปรารภชาวมคธผูบําเรอ ตั้งพระทัยมนสิการประมวลเหตุทั้งปวงดวยพระทัยประทับ
อยูดวยทรงดําริวา เราจักรูคติ จักรูภพหนา ของชาวมคธเหลานั้นวา ผูเจริญเหลา
นั้น มีคติเปนอยางไร มีภพหนาเปนอยางไร ขอที่ขาพระพุทธเจารับคําตอหนา
ทาวเวสสวรรณซึ่งกลาวในบริษัทนั้นวา ชาวมคธผูเจริญเหลานั้นมีคติเปนอยางไร
เปนความอัศจรรยเล็กนอย ขาพระพุทธเจาคิดวา เราจักเฝาพระผูมีพระภาค และ
จักกราบทูลขอนี้แดพระผูมีพระภาค ขาพระพุทธเจามีเหตุ ๒ อยางนี้แล ที่จะได
เขาเฝาพระผูมพี ระภาค วันกอนๆ นานมาแลว ในวันอุโบสถที่ ๑๕ ในราตรีวัน
เพ็ญวัสสูปนายิกา เทวดาชั้นดาวดึงสทั้งสิ้นนั่งประชุมกันในสุธรรมาสภาเทพบริษัท
มากมายนั่งอยูโ ดยรอบ และทาวจาตุมหาราชนั่งอยูใน ๔ ทิศ คือในทิศบูรพา
ทาวธตรัฏฐมหาราช นั่งผินหนาไปทางทิศปจจิม แวดลอมดวยเทวดาทั้งหลาย ใน
ทิศทักษิณ ทาววิรุฬหกมหาราช นั่งผินหนาไปทางทิศอุดร แวดลอมดวยเทวดา
ทั้งหลาย ในทิศปจจิม ทาววิรูปกขมหาราช นั่งผินหนาไปทางทิศบูรพา แวด
ลอมดวยเทวดาทั้งหลาย ในทิศอุดร ทาวเวสสวรรณมหาราช นั่งผินหนาไปทาง
ทิศทักษิณ แวดลอมดวยเทวดาทั้งหลาย ก็เมื่อเทวดาชั้นดาวดึงสทั้งสิ้นนั่งประชุม
กันในสุธรรมาสภา เทพบริษัทมากมายนัง่ อยูโดยรอบ และทาวจาตุมหาราชนั่งอยู
ในทิศทั้ง ๔ นี่อาสนะทาวจาตุมหาราช ขางหลังถัดออกมาก็อาสนะของขาพระพุทธ
เจา เทวดาเหลานั้นประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคแลวบังเกิดในภพดาว*ดึงสเมือ่ กี้นี้ ยอมไพโรจนลวงเทวดาเหลาอืน่ ดวยวรรณะและยศ นัยวา เพราะเหตุ
นั้น เทวดาชั้นดาวดึงสจึงปลืม้ ใจ เบิกบาน เกิดปติและโสมนัสวา ทานผูเจริญ
ทั้งหลาย ทิพยกายยอมบริบูรณหนอ อสุรกายยอมเสื่อมไป ฯ
ครั้งนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพ ทรงทราบความบันเทิงใจของเทวดาชั้น
ดาวดึงสแลว จึงทรงบันเทิงตามดวยคาถาเหลานี้ ความวา
[๑๙๓] ทานผูเจริญทั้งหลาย เทวดาชั้นดาวดึงสพรอมกับพระอินทร
ยอมบันเทิงใจหนอ ถวายนมัสการพระตถาคต และความที่พระ

ธรรมเปนธรรมดี เห็นเทวดาผูใ หมๆ ผูมีวรรณะ มียศ ประพฤติ
พรหมจรรยในพระสุคตแลว มา ณ ที่นี้ เทวดาเหลานั้นเปน
สาวกของพระพุทธเจา ผูทรงปญญาอันกวางขวาง บรรลุคุณ
วิเศษแลว ยอมรุงเรืองลวงเทวดาเหลาอื่น ณ ที่นี้ ดวยวรรณะ
ดวยยศ และอายุ เทวดาชั้นดาวดึงสพรอมกับพระอินทรเห็น
เชนนี้ ยอมชื่นบาน ถวายนมัสการพระตถาคต และความที่
พระธรรมเปนธรรมดี ฯ
[๑๙๔] ขาแตพระองคผูเจริญ นัยวา เพราะเหตุนั้น เทวดาชั้นดาวดึงส
จึงปลื้มใจ เบิกบาน เกิดปติและโสมนัสยิ่งกวาประมาณดวยกลาวกันวา ทานผู
เจริญทั้งหลาย ทิพยกายยอมบริบูรณหนอ อสุรกายยอมเสื่อมไป ครั้งนั้น ทาว
จาตุมหาราชถึงแมจะมีคําทีเ่ ทวดาชั้นดาวดึงสคิดกันปรึกษากันถึงความประสงค ซึ่ง
เปนเหตุใหนั่งประชุมกัน ณ สุธรรมาสภากลาวแลว ก็มีในขอประสงคนั้น ทาว
จาตุมหาราช แมรับคําสั่งกําชับมาแลว ก็มีในขอประสงคนั้น ยืนอยูบนอาสนะ
ของตนๆ ไมหลีกไป ฯ
ทาวมหาราชเหลานั้นผูรับถอยคํา รับคําสั่งแลว
มีใจผองใส สงบระงับ ยืนอยูบนอาสนะของตนๆ ดังนี้ ฯ
[๑๙๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งนั้นแล แสงสวางอยางยิง่ เกิดขึ้นใน
ทิศอุดร โอภาสปรากฏลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายครัง้ นั้น ทาวสักกะจอม
เทพจึงตรัสเรียกเทวดาชั้นดาวดึงสมาวา ดูกรทานผูนิรทุกขทั้งหลาย นิมิตปรากฏ
แสงสวางเกิดมี โอภาสปรากฏ พรหมจักเกิด ฉันใด ขอที่แสงสวางเกิดมี โอภาส
ปรากฏนี้เปนบุพพนิมิต เพื่อความเกิดของพรหม ฉันนั้น ฯ
นิมิตปรากฏ พรหมจักเกิด ฉันใด ขอที่โอภาสอันไพบูลย
มากมายปรากฏนี้ เปนบุพพนิมิตของพรหม ฉันนั้น ฯ
[๑๙๖] ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งนั้นแล เทวดาชั้นดาวดึงสนั่งอยูบน
อาสนะของตนๆ กลาวกันวา เราทั้งหลายจักรูโอภาสนั้น วิบากใดจักมี เราทั้งหลาย
จักทําใหแจงซึ่งวิบากนั้นกอนแลวจึงไป แมทา วจาตุมหาราชนั่งอยูบนอาสนะของ
ตนๆ ก็กลาวกันวา เราทั้งหลายจักรูโอภาสนัน้ วิบากใดจักมี เราทั้งหลายจัก
ทําใหแจงซึ่งวิบากนั้นกอนแลวจึงไป เทวดาชัน้ ดาวดึงสฟงความขอนี้แลวนัง่ สงบ
อารมณอยูดวยประสงควา เราทั้งหลายจักรูโอภาสนั้น วิบากใดจักมี เราทั้งหลาย
จักทําใหแจงซึ่งวิบากนั้นกอนแลวจึงไป เมื่อใดสนังกุมารพรหมปรากฏแกเทวดา
ชั้นดาวดึงส นิรมิตอัตภาพใหญยิ่ง เพศปรกติของพรหมอันเทวดาเหลาอื่นไมพึง
ถึง ปรากฏในคลองจักษุของเทวดาชั้นดาวดึงส เมื่อใดสนังกุมารพรหมปรากฏแก
เทวดาชั้นดาวดึงส รุงเรืองลวงเทวดาเหลาอืน่ ดวยวรรณะและยศ ดุจเทวดามีกาย

เปนทองคํา ยอมรุงเรืองลวงกายของมนุษยฉะนั้น เมื่อใดสนังกุมารพรหมปรากฏ
แกเทวดาชั้นดาวดึงส เทวดาบางองคในบริษัทนั้น ไมไหว ไมตอนรับ หรือไม
เชิญดวยอาสนะ เทวดาทั้งหมดเทียว นั่งประคองอัญชลีอยูบนบัลลังก บัดนี้
สนังกุมารพรหมจักปรารถนาแกเทวดาองคใด จักนั่งบนบัลลังกของเทวดาองคนั้น
สนังกุมารพรหมนั่งบนบัลลังกของเทวดาองคใด เทวดาองคนั้นยอมไดความยินดี
โสมนัสอยางยิง่ ดุจพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว ครองราชสมบัติใหม
ยอมทรงไดความยินดีโสมนัสอยางยิ่งฉะนั้น เมื่อนั้น สนังกุมารพรหมนิรมิต
อัตภาพใหญยิ่ง เปนเพศกุมารเชนกับปญจสิขเทพบุตร ปรากฏแกเทวดาชัน้ ดาว*ดึงส เธอเหาะขึ้นเวหาสนั่งขัดสมาธิในอากาศที่วางเปลา เชนบุรุษผูมีกําลังนั่งขัด
สมาธิบนบัลลังกที่ปูลาดดี หรือบนภูมิภาคราบเรียบฉะนั้น ทราบความเบิกบาน
ใจของเทวดาชัน้ ดาวดึงสแลว ทรงบันเทิงตามดวยคาถาเหลานี้ ความวา
[๑๙๗] ดูกรทานผูเจริญ เทวดาชั้นดาวดึงสพรอมดวยพระอินทร ยอม
บันเทิงใจ ถวายนมัสการพระตถาคต และความที่พระธรรมเปน
ธรรมดี เห็นเทวดาผูใหมๆ ผูมีวรรณะ มียศ ประพฤติพรหม
จรรยในพระสุคตแลวมาในที่นี้ เทวดาเหลานั้นเปนสาวกของ
พระพุทธเจา ผูท รงพระปญญากวางขวาง บรรลุคุณวิเศษแลว
ยอมรุงเรืองลวงเทวดาเหลาอื่น ณ ที่นี้ดวยวรรณะ ดวยยศ และ
อายุ เทวดาชั้นดาวดึงส พรอมดวยพระอินทรเห็นเชนนี้แลว
ยอมยินดี ถวายนมัสการพระตถาคต และความที่พระธรรมเปน
ธรรมดี ฯ
[๑๙๘] ขาแตพระองคผูเจริญ สนังกุมารพรหมไดกลาวเนือ้ ความนี้ เสียง
ของสนังกุมารพรหมผูกลาวเนื้อความนี้ ประกอบดวยองค ๘ ประการ คือแจมใส
๑ ชัดเจน ๑ นุมนวล ๑ นาฟง ๑ กลมกลอม ๑ ไมพรา ๑ ลึก ๑ มีกังวาน ๑ ฯ
ก็สนังกุมารพรหมยอมยังบริษัทเทาใดใหทราบเนื้อความดวยเสียงของตน
กระแสเสียงก็ไมแพรไปในภายนอกบริษัทเทานั้น ขาแตพระองคผูเจริญ เสียงของ
ผูใดประกอบดวยองค ๘ ประการอยางนี้ ผูนนั้ ทานเรียกวา มีเสียงเพียงดังเสียง
พรหม ฯ
ครั้งนั้น สนังกุมารพรหมนิรมิตอัตภาพ ๓๓ อัตภาพ นั่งอยูบนบัลลังก
ของเทวดาชั้นดาวดึงสทุกๆ บัลลังก แลวเรียกเทวดาชั้นดาวดึงสมากลาววา เทวดา
ชั้นดาวดึงสผเู จริญ จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ก็พระผูม ีพระภาคพระองคนี้
ทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะห
โลก เพื่อประโยชน เพื่อเกือ้ กูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลายเพียงไร
ชนเหลาใด นับถือพระพุทธเจาเปนที่พึ่ง นับถือพระธรรมเปนที่พึ่ง นับถือพระ

สงฆเปนที่พึ่ง บําเพ็ญศีลใหบริบูรณ ชนเหลานั้นเบื้องหนา แตตายเพราะกายแตก
บางพวกถึงความเปนสหายของเทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัดดี บางพวกถึงความเปน
สหายของเทวดาชั้นนิมมานรดี บางพวกถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นดุสิต บาง
พวกถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นยามะ บางพวกถึงความเปนสหายของเทวดา
ชั้นดาวดึงส บางพวกถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นจาตุมหาราช เหลาใดยังกาย
ใหบริบูรณ เลวกวาเขาหมด เหลานั้นยอมเพิ่มจํานวนหมูเทพคนธรรพ ฯ
[๑๙๙] ขาแตพระองคผูเจริญ สนังกุมารพรหมไดกลาวเนือ้ ความนี้ เมื่อ
สนังกุมารพรหมกลาวประกาศความขอนี้ เทวดาทั้งหลายสําคัญวา ผูที่นั่งบนบัลลังก
ของเรานี้ผูเดียวกลาว ฉะนั้นพระโบราณจารยจึงกลาววา
เมื่อสนังกุมารพรหมกลาวผูเดียว รูปนิรมิตทั้งหมดก็กลาว เมื่อ
สนังกุมารพรหมนิ่งผูเดียว รูปนิรมิตเหลานั้นทั้งหมดก็นิ่ง เทวดา
ชั้นดาวดึงสพรอมดวยพระอินทร ยอมสําคัญสนังกุมารพรหม
นั้นวา ผูที่นั่งบนบัลลังกของเรานี้ ผูเดียวเทานั้นกลาว ฯ
[๒๐๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งนั้นแล สนังกุมารพรหมกลับคืนตน
เปนผูเดียวแลวนั่งบนบัลลังกของทาวสักกะจอมเทพ แลวเรียกเหลาเทวดาชัน้ ดาว
ดึงสมากลาววา ทานผูเจริญทั้งหลาย เหลาเทวดาชั้นดาวดึงสจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อันพระผูมีพระภาคผูรูผูเห็นเปนพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาพระองคนั้นทรงบัญญัติไวแลว เพื่อความทําฤทธิใ์ หมาก เพื่อความทํา
ฤทธิ์ใหวิเศษ เพื่อแสดงฤทธิ์ได อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ทานผูเ จริญทั้งหลาย
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิ และปธานสังขาร
เจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิ และปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบ
ดวยจิตตสมาธิ และปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิมังสาสมาธิ และ
ปธานสังขาร อิทธิบาท ๔ เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติไวแลว เพื่อความทําฤทธิ์ใหมาก เพื่อ
ความทําฤทธิ์ใหวิเศษ เพื่อแสดงฤทธิ์ได สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ในอดีตกาล แสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ทํา
ได เพราะเจริญ เพราะใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล จักแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้นทั้งหมดจักทําได เพราะเจริญ เพราะทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบันกาล แสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง
สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ทําไดเพราะเจริญ เพราะทําใหมากซึ่ง
อิทธิบาท ๔ เหลานี้แล เทวดาชั้นดาวดึงสทั้งหลาย ไมเห็นอิทธานุภาพเห็นปานนี้
ของเราดอกหรือ ฯ เห็นแลว ทานมหาพรหม ฯ แมเรา มีฤทธิม์ ากอยางนี้ มี

อานุภาพมากอยางนี้ ก็เพราะเจริญ เพราะทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล ฯ
[๒๐๑] สนังกุมารพรหมไดกลาวเนื้อความนี้ ครั้นแลวเรียกเทวดาชั้น
ดาวดึงสมากลาววา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย เทวดาชั้นดาวดึงส จะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไหน การบรรลุโอกาส ๓ ประการ ที่พระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสรูแลว เพื่อบรรลุถึงความสุข การ
บรรลุโอกาส ๓ ประการ เปนไฉน ฯ
[๒๐๒] ดูกรทานผูเจริญทัง้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังเกีย่ วของ
ดวยกาม คลุกคลีดวยอกุศลธรรมอยู สมัยอืน่ เขาฟงธรรมของพระอริยเจา
มนสิการโดยแยบคาย ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม เขาอาศัยการฟงธรรมของ
พระอริยเจาและการมนสิการโดยแยบคาย ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไมเกีย่ วของ
ดวยกาม ไมคลุกคลีดวยอกุศลธรรมอยู สุขยอมเกิดแกเขาผูไมเกี่ยวของดวยกาม
ไมคลุกคลีดวยอกุศลธรรม โสมนัสอันยิ่งกวาสุขก็เกิดขึ้น ดุจความปราโมทย
เกิดตอจากความบันเทิงใจฉะนั้น ทานผูเจริญทั้งหลาย การบรรลุโอกาสนี้เปนประการ
ที่ ๑ ที่พระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ตรัสรูแลวเพื่อบรรลุถึงความสุข ฯ
[๒๐๓] ดูกรทานผูเจริญทัง้ หลาย อีกประการหนึ่ง กายสังขาร วจีสังขาร
จิตตสังขาร สวนหยาบ ของคนบางคนในโลกนี้ ยังไมสงบระงับ สมัยอื่น เขาฟง
ธรรมของพระอริยเจา มนสิการโดยแยบคาย ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม เมื่อเขา
อาศัยการฟงธรรมของพระอริยเจา มนสิการโดยแยบคาย ปฏิบัติธรรมสมควรแก
ธรรมอยู กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร ที่หยาบๆ ยอมสงบระงับ เพราะ
กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร ที่หยาบๆ สงบระงับ สุขยอมเกิดแกเขา
โสมนัสอันยิ่งกวาสุขก็เกิดขึ้น ดุจความปราโมทย เกิดตอจากความบันเทิงใจฉะนั้น
ทานผูเจริญทั้งหลาย การบรรลุโอกาสนีเ้ ปนประการที่ ๒ ที่พระผูมีพระภาค ผูรู
ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสรูแลว เพื่อบรรลุถึง
ความสุข ฯ
[๒๐๔] ดูกรทานผูเจริญทัง้ หลาย อีกประการหนึ่ง คนบางคนในโลกนี้
ไมรูชัดตามเปนจริงวา นี้กุศล นี้อกุศล นี้มีโทษ นี้ไมมีโทษ นี้ควรเสพ นี้ไมควรเสพ
นี้เลว นี้ประณีต นี้เปนสวนธรรมดําและธรรมขาว สมัยอื่น เขาฟงธรรมของพระ*อริยเจา มนสิการโดยแยบคาย ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม เขาอาศัยการฟงธรรม
ของพระอริยเจา มนสิการโดยแยบคาย ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ยอมรูชัด
ตามเปนจริงวา นี้กุศล นี้อกุศล นี้มีโทษ นี้ไมมโี ทษ นี้ควรเสพ นี้ไมควรเสพ
นี้เลว นี้ประณีต นี้เปนสวนธรรมดําและธรรมขาว เมื่อเขารูเห็นอยางนี้
ยอมละอวิชชาไดขาด วิชชายอมเกิดขึ้น เพราะปราศจากอวิชชา เพราะวิชชาเกิดขึ้น

สุขยอมเกิดแกเขา โสมนัสยิ่งกวาสุขก็เกิดขึ้น ดุจความปราโมทยเกิดตอจากความ
บันเทิงใจฉะนัน้ ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย การบรรลุโอกาสนี้เปนประการที่ ๓
ที่พระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้ ตรัสรู
แลวเพื่อบรรลุถึงความสุข ทานผูเจริญทั้งหลาย การบรรลุโอกาส ๓ ประการ
เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ตรัสรูแลว เพื่อบรรลุถึงความสุข ฯ
[๒๐๕] ขาแตพระองคผูเจริญ สนังกุมารพรหมไดกลาวเนือ้ ความนี้แลว
เรียกเทวดาชั้นดาวดึงสมากลาววา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย เทวดาชั้นดาวดึงส
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สติปฏฐาน ๔ นี้ อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้ ทรงบัญญัติดีแลวเพื่อบรรลุกุศล
สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ฯ
ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณากายในกาย
เปนภายใน มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชญาและโทมนัสในโลกอยู
เมื่อภิกษุพิจารณากายในกายเปนภายในอยู ยอมตั้งจิตไวโดยชอบ ผองใสโดยชอบ
ในกายานุปสสนานั้น เธอตั้งจิตไวโดยชอบ ผองใสโดยชอบในกายานุปสสนานั้น
แลว ยังญาณทัสสนะใหเกิดในกายอื่นในภายนอก ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาใน
เวทนาเปนภายใน มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกอยู เมื่อภิกษุพิจารณาเวทนาในเวทนาเปนภายในอยู ยอมตั้งจิตไวโดยชอบ
ผองใสโดยชอบ เวทนานุปสสนานั้น เธอตั้งจิตไวโดยชอบ ผองใสโดยชอบใน
เวทนานุปสสนานั้นแลว ยังญาณทัสสนะใหเกิดในเวทนาอื่นในภายนอก ภิกษุ
พิจารณาจิตในจิตเปนภายใน มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกอยู เมื่อภิกษุพิจารณาจิตในจิตเปนภายในอยู ยอมตั้งจิตไวโดย
ชอบ ยอมผองใสโดยชอบในจิตตานุปสสนานั้น เธอตั้งจิตไวโดยชอบ ผองใส
โดยชอบในจิตตานุปสสนานั้นแลว ยังญาณทัสสนะใหเกิดในจิตอื่นในภายนอก
ภิกษุพิจารณาธรรมในธรรมเปนภายใน มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู เมื่อภิกษุพิจารณาธรรมในธรรมเปนภายในอยู
ยอมตั้งจิตไวโดยชอบ ผองใสโดยชอบในธัมมานุปสสนานั้น เธอตั้งจิตไวโดยชอบ
ผองใสโดยชอบในธัมมานุปสสนานั้นแลว ยังญาณทัสสนะใหเกิดในธรรมอืน่
ในภายนอก ทานผูเจริญทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ นี้แล อันพระผูมีพระภาค ผูรู
ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติแลวเพื่อบรรลุกุศล ฯ
[๒๐๖] ขาแตพระองคผูเจริญ สนังกุมารพรหมไดกลาวเนือ้ ความนี้แลว
เรียกเทวดาชั้นดาวดึงสมากลาววา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย เทวดาชั้นดาวดึงส
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บริขารแหงสมาธิ ๗ ประการนี้ อันพระผูมีพระภาค

ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติดีแลวเพื่อ
ความเจริญ เพื่อความบริบูรณแหงสัมมาสมาธิ บริขารแหงสมาธิ ๗ ประการ
เปนไฉน คือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย ความที่จติ ตั้งมั่น แวดลอม
ดวยองค ๗ นี้แล พระผูมีพระภาคตรัสวา สัมมาสมาธิอันเปนอริยะมีอุปนิสยั
ดังนี้บาง มีบริขารดังนี้บาง ฯ
ดูกรทานผูเจริญ สัมมาสังกัปปะยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาทิฐิ สัมมา
วาจายอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาสังกัปปะ สัมมากัมมันตะยอมเพียงพอแกบุคคล
ผูมีสัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ ยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมากัมมันตะ สัมมา
วายามะยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาอาชีวะ สัมมาสติยอมเพียงพอแกบุคคล
ผูมีสัมมาวายามะ สัมมาสมาธิยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาสติ สัมมาญาณะยอม
เพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาสมาธิ สัมมาวิมุตติยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมา*ญาณะ ฯ
ดูกรทานผูเจริญ ก็บุคคลเมื่อกลาวถึงขอนัน้ โดยชอบ พึงกลาววาพระธรรม
อันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว อันบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียก
ใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ฉะนั้น ประตูพระนิพพาน
เปดเพื่อทานแลว บุคคลเมื่อกลาวโดยชอบกะบุคคลผูประกอบดวยความเลื่อมใส
อยางแนนแฟนในพระสัมมาสัมพุทธเจา พึงกลาววา ก็พระธรรม อันพระผูมีพระภาค
ตรัสดีแลว อันบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควร
นอมเขามาในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ฉะนั้น ประตูพระนิพพานเปดเพื่อ
ทานแลว ฯ
ดูกรทานผูเจริญ ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ผูประกอบดวยความเลื่อมใส
อยางแนนแฟน ในพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจา
ชอบใจ ชนเหลานี้เปนโอปปาติกะ อันพระผูมพี ระภาคทรงแนะนําแลวในธรรม
ชาวมคธผูบําเรอเกินสองลานสี่แสนคน ทํากาละลวงไปนานแลว เปนพระโสดาบัน
เพราะสิ้นสังโยชน ๓ อยาง มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ ง มีอันจะ
ตรัสรูในเบื้องหนา ขาพเจากลัวการพูดเท็จ จึงไมอาจคํานวณไดวาในชนเหลานี้มี
พระสกทาคามีเทาไร และหมูส ัตวนอกนี้บังเกิดดวยสวนบุญ ฯ
[๒๐๗] ขาแตพระองคผูเจริญ สนังกุมารพรหมไดกลาวเนือ้ ความนี้
เมื่อสนังกุมารพรหมกลาวเนื้อความนี้อยู ความดําริแหงใจเกิดขึ้นแกทาวเวสสวรรณ
มหาราชอยางนี้วา ดูกรทานผูเ จริญ นาอัศจรรยหนอ ไมเคยมีมาหนอ จักมีพระศาสดา
ผูยิ่งเห็นปานนี้ จักมีการแสดงธรรมที่ยิ่งเห็นปานนี้ จักปรากฏการบรรลุคุณวิเศษ
ที่ยิ่งเห็นปานนี้ ฯ

ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งนั้น สนังกุมารพรหมทราบความดําริแหงใจ
ของเทาเวสสวรรณมหาราชดวยใจ แลวไดกลาวกะทาวเวสสวรรณมหาราชวา ทาน
เวสสวรรณมหาราชจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในอดีตกาลก็ไดมีพระศาสดา
ผูยิ่งเห็นปานนี้ ไดมีการแสดงธรรมที่ยิ่งเห็นปานนี้ ปรากฏการบรรลุคุณวิเศษที่
ยิ่งเห็นปานนี้มาแลว ถึงในอนาคตกาล ก็จักมีพระศาสดาผูยงิ่ เห็นปานนี้ จักมีการ
แสดงธรรมที่ยงิ่ เห็นปานนี้ จักปรากฏการบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งเห็นปานนี้ ฯ
[๒๐๘] ขาแตพระองคผูเจริญ สนังกุมารพรหมไดกลาวเนือ้ ความนี้แกเทวดา
ชั้นดาวดึงส ทาวเวสสวรรณมหาราชตรัสบอกเนื้อความนี้ ทีพ่ ระองคสดับมาตอหนา
รับมาตอหนาสนังกุมารพรหม ผูกลาวแกเทวดาชั้นดาวดึงส ในบริษัทของพระองค
ชนวสภะยักษ กราบทูลความนี้ที่ตนสดับมาตอหนา รับมาตอหนา แหงทาวเวสส
วรรณมหาราชผูตรัสในบริษัทของพระองค แกพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ทรงสดับความขอนี้มาตอหนา ทรงรับความขอนี้มาตอหนาชนวสภะยักษ และทรง
ทราบดวยพระองคเอง แลวตรัสบอกแกทานพระอานนท ทานพระอานนท ไดฟง
ความขอนี้มาตอพระพักตร รับความขอนี้มาตอพระพักตรพระผูมีพระภาคแลว
จึงบอกแกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พรหมจรรยนี้นั้น บริบูรณ แพรหลาย
กวางขวาง ชนเปนอันมากทราบชัด เปนปกแผน จนเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ประกาศดีแลว ดังนี้แล ฯ
จบชนวสภสูตร ที่ ๕
------------๖. มหาโควินทสูตร (๑๙)
[๒๐๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห
ครั้งนั้น คนธรรพเทพบุตรนามปญจสิขะ มีผวิ พรรณผองใส เมื่อลวงปฐมยามแลว
ยังภูเขาคิชฌกูฏทั้งสิ้นใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไป
เฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
คนธรรพเทพบุตรนามวาปญจสิขะ ยืนเรียบรอยแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจะขอกราบทูลขอความทีข่ าพระองคสดับมาแลว
รับมาแลว ตอหนาพวกเทวดาชั้นดาวดึงส แดพระผูมีพระภาค ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา เชิญทานบอกแกพวกเราเถิดปญจสิขะ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ วันกอนๆ นานมาแลวในวันอุโบสถที่ ๑๕ ในราตรี
มีพระจันทรเพ็ญ วันปวารณา เทวดาชั้นดาวดึงสทั้งสิ้นนั่งประชุมกันในสุธรรมาสภา
เทวบริษัทเปนอันมากนั่งอยูรอบๆ และทาวจาตุมหาราชนั่งอยูใน ๔ ทิศ คือในทิศ
บูรพา ทาวธตรฐมหาราช แวดลอมดวยเทวดาทั้งหลาย นั่งผินหนาไปทางทิศปจจิม

ในทิศทักษิณ ทาววิรุฬหกมหาราช แวดลอมดวยเทวดาทั้งหลาย นั่งผินหนาไป
ทางทิศอุดร ในทิศปจจิม ทาววิรูปกขมหาราช แวดลอมดวยเทวดาทั้งหลาย
นั่งผินหนาไปทางทิศบูรพา ในทิศอุดร ทาวเวสสวรรณมหาราช แวดลอมดวย
เทวดาทั้งหลาย นั่งผินหนาไปทางทิศทักษิณ ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อใด เทวดา
ชั้นดาวดึงสทั้งสิ้น นั่งประชุมกันในสุธรรมาสภา เทวบริษัทเปนอันมากนั่งอยู
โดยรอบ และทาวจาตุมหาราชนั่งอยูใน ๔ ทิศ ที่อาสนะของทาวจาตุมหาราช
เหลานั้น หลังถัดออกมาก็อาสนะของขาพระองค ยังมีเหลาเทวดาผูประพฤติ
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาค แลวบังเกิดในหมูเทวดาชั้นดาวดึงสไมนาน รุงเรือง
ลวงเทวดาเหลาอื่นดวยวรรณะและยศ ไดยินวา เพราะเหตุนั้น เทวดาชั้นดาวดึงส
ทั้งหลาย ยอมปลื้มใจ เบิกบาน เกิดปติและโสมนัสวา ทานผูเจริญ กายทิพย
ยอมบริบูรณหนอ อสุรกายยอมเสื่อมไป ฯ
ขาแตพระผูเจริญ ครั้งนั้น ทาวสักกะจอมเทพทราบความเบิกบานใจของ
เหลาเทวดาชั้นดาวดึงส แลวบันเทิงตามดวยคาถาเหลานี้วา
[๒๑๐] ดูกรทานผูเจริญ เทวดาชั้นดาวดึงสพรอมดวยพระอินทร
ยอมบันเทิงใจ ถวายนมัสการพระตถาคต และความที่พระธรรม
เปนธรรมดี เห็นเทวดาผูใหมๆ มีวรรณะมียศประพฤติพรหมจรรย
ในพระสุคตแลว มาในที่นี้ เทวดาเหลานั้นเปนสาวกของ
พระพุทธเจา ผูทรงพระปญญากวางขวาง บรรลุคุณวิเศษแลว
รุงเรืองลวงเทวดาเหลาอื่น ณ ที่นี้ ดวยวรรณะ ดวยยศ และอายุ
เทวดาชั้นดาวดึงสพรอมดวยพระอินทร เห็นเชนนี้แลว ยอมยินดี
ถวายนมัสการพระตถาคต และความที่พระธรรมเปนธรรมดี ฯ
[๒๑๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ไดยินวา เพราะเหตุนั้น เทวดาชั้นดาวดึงส
จึงปลื้มใจ เบิกบาน เกิดปติและโสมนัสโดยยิ่งกวาประมาณวา ดูกรทานผูเจริญ
กายทิพยยอมบริบูรณหนอ อสุรกายยอมเสื่อมไป ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งนั้น ทาวสักกะจอมเทพทรงทราบความเบิกบาน
ใจของเทวดาชัน้ ดาวดึงส แลวตรัสเรียกเทวดาชั้นดาวดึงสมาวา ดูกรทานผูนริ ทุกข
ทั้งหลาย ทานทั้งหลายปรารถนาจะฟงพระคุณตามที่มีจริง ๘ ประการ ของพระผูมี
พระภาคพระองคนั้นหรือ เทวดาชั้นดาวดึงสทูลวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข
ขาพระองคทั้งหลายปรารถนาจะฟงพระคุณตามที่มีจริง ๘ ประการ ของพระผูมี
พระภาคพระองคนั้น ฯ
ครั้งนั้น ทาวสักกะจอมเทพทรงยกพระคุณตามที่มีจริง ๘ ประการของ
พระผูมีพระภาคขึ้นแสดงแกเทวดาชั้นดาวดึงสวา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย เทวดา
ชั้นดาวดึงสจะสําคัญความขอนี้นั้นเปนไฉน พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงปฏิบัติ

เพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทงั้ หลายเพียงไร เรา
ไมเคยเห็นพระศาสดาผูประกอบดวยองคคณ
ุ เชนนี้ ผูทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแกชน
เปนอันมาก เพือ่ ความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน
เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย อยางนี้ ในอดีตกาลเลย
ถึงในบัดนี้ก็ไมเห็นนอกจากพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯ
อนึ่ง พระธรรมอันพระผูมีพระภาคพระองคนั้นตรัสดีแลว อันบุคคล
พึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชน
พึงรูเฉพาะตน เราไมเคยเห็นพระศาสดาผูประกอบดวยองคคุณเชนนี้ ผูทรงแสดง
ธรรมอันควรนอมเขามาในตน อยางนี้ ในอดีตกาลเลย ถึงบัดนี้ก็ไมเห็น นอกจาก
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรงบัญญัติไวดีแลววา
นี้กุศล นี้มีโทษ นี้ไมมีโทษ นี้ควรเสพ นี้ไมควรเสพ นี้เลว นี้ประณีต นี้มีสวนเทียบ
ดวยธรรมดําและธรรมขาว เราไมเคยเห็นพระศาสดาผูประกอบดวยองคคณ
ุ เชนนี้
ผูทรงบัญญัติธรรมอันเปนกุศล อกุศล มีโทษ ไมมีโทษ ควรเสพ ไมควรเสพ เลว
ประณีต มีสวนเทียบดวยธรรมดําและธรรมขาว อยางนี้ ในอดีตกาลเลย ถึงในบัดนี้
ก็ไมเห็น นอกจากพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯ
อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงบัญญัตินิพพานคามินีปฏิปทา
เพื่อพระสาวกทั้งหลายไวดีแลว พระนิพพานและปฏิปทายอมเทียบเคียงกันได
ดุจน้ําในแมน้ําคงคากับน้ําในแมน้ํายมุนา ยอมไหลคลุกคละกันไดฉะนั้น เราไมเคย
เห็นพระศาสดาผูประกอบดวยองคคุณเชนนี้ ทรงบัญญัตินิพพานคามินีปฏิปทา
อยางนี้ ในอดีตกาลเลย ถึงในบัดนี้ก็ไมเห็น นอกจากพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯ
อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงไดพระเสขะผูด ํารงอยูในปฏิปทา
และพระขีณาสพผูอยูจบพรหมจรรยเปนสหาย เหตุนั้น พระผูมีพระภาคทรงเบา
พระทัยประกอบความเปนผูยนิ ดีอยูพระองคเดียว เราไมเคยเห็นพระศาสดาผู
ประกอบดวยองคคุณเชนนี้ ทรงประกอบความเปนผูย ินดีอยูพ ระองคเดียวอยางนี้
ในอดีตกาลเลยถึงในบัดนี้ก็ไมเห็น นอกจากพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯ
อนึ่ง ลาภ ความสรรเสริญ เกิดแกพระผูมีพระภาคพระองคนั้นเห็นจะ
ตลอดถึงกษัตริยทั้งหลายทีย่ ินดีอยู แตพระผูมีพระภาคพระองคนั้นปราศจากความ
เมา เสวยพระกระยาหาร เราไมเคยเห็นพระศาสดาผูประกอบดวยองคคุณเชนนี้
ผูปราศจากความเมา เสวยพระกระยาหารอยางนี้ ในอดีตกาลเลย ถึงในบัดนี้ก็ไม
เห็น นอกจากพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯ
อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น มีปรกติตรัสอยางใดทําอยางนั้น ทํา
อยางใด ตรัสอยางนั้น เหตุนั้น พระองคจึงเชื่อวา ตรัสอยางใด ทําอยางนั้น

ทําอยางใด ตรัสอยางนั้น เราไมเคยเห็นพระศาสดาผูประกอบดวยองคคุณเชนนี้
ทรงปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมอยางนี้ ในอดีตกาลเลย ถึงในบัดนี้ก็ไมเห็น นอก
จากพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯ
อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงขามความสงสัยไดแลวปราศจาก
ความคลางแคลง มีความดําริถึงที่สุด ดวยพระอัธยาศัยเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย
เราไมเคยเห็นพระศาสดาผูประกอบดวยองคคุณเชนนี้ ผูทรงขามความสงสัยได
แลว ปราศจากความคลางแคลง มีความดําริถึงที่สุด ดวยพระอัธยาศัยเปนเบื้อง
ตนแหงพรหมจรรยอยางนี้ ในอดีตกาลเลย ถึงในบัดนี้ก็ไมเห็นนอกจากพระผูมี
พระภาคพระองคนั้น
ขาแตพระองคผูเจริญ ทาวสักกะจอมเทพ ทรงยกพระคุณตามที่มีจริง
๘ ประการนี้แล ของพระผูมพี ระภาค ขึ้นแสดงแกเทวดาชัน้ ดาวดึงส ฯ
[๒๑๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ไดยินวา เพราะเหตุนั้น เทวดาชั้น
ดาวดึงสไดสดับพระคุณตามที่มีจริง ๘ ประการของพระผูม ีพระภาคจึงปลื้มใจ เบิก
บาน เกิดปติและโสมนัสยิ่งกวาประมาณ ในเทวดาเหลานั้น เทวดาบางพวก
กลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูนิรทุกขทั้งหลาย โอหนอ การที่พระสัมมาสัมพุทธเจา
๔ พระองค พึงอุบัติในโลก พึงทรงแสดงธรรมเหมือนพระผูม ีพระภาค ขอนั้น
พึงเปนไปเพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมากเพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุ*เคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทงั้
หลาย ฯ
เทวดาบางพวกกลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูน ิรทุกขทั้งหลาย พระสัมมา*สัมพุทธเจา ๔ พระองค ยกไวเถิด การที่พระสัมมาสัมพุทธเจา ๓ พระองค พึง
อุบัติในโลก พึงทรงแสดงธรรมเหมือนพระผูม ีพระภาค ขอนั้นก็จะพึงเปนไป
เพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย ฯ
เทวดาบางพวกกลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูน ิรทุกขทั้งหลายพระสัมมา*สัมพุทธเจา ๔ พระองค ยกไวเถิด การที่พระสัมมาสัมพุทธเจา ๒ พระองค พึง
อุบัติในโลก พึงทรงแสดงธรรมเหมือนพระผูม ีพระภาค ขอนั้นก็จะพึงเปนไป เพื่อ
เกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก
เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเทวดาทั้งหลายกลาวอยางนี้ ทาวสักกะจอมเทพ
ไดตรัสกะเทวดาชั้นดาวดึงสวา ดูกรทานผูนริ ทุกขทั้งหลาย ขอที่พระอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจา ๒ พระองค พึงอุบัติในโลกธาตุเดียวกัน ไมกอนไมหลังนี้ ไมใช
ฐานะ ไมใชโอกาส ขอนี้ไมใชฐานะที่จะมีได ดูกรทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ขอ

ใหสมความหวัง ขอพระผูมีพระภาคพระองคนั้น มีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบา
บาง พึงดํารงอยูตลอดกาลนาน ขอนั้นก็จะพึงเปนไปเพื่อเกือ้ กูลแกชนเปนอันมาก
เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกือ้ กูล
เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งนั้น เทวดาชั้นดาวดึงส นั่งประชุมกันใน
สุธรรมาสภาดวยความประสงคอันใด ทาวจาตุมหาราช แมอันเทวดาชัน้ ดาวดึงส
คิดความนั้น ปรึกษาความนั้นแลว ทูลใหทราบก็มีอยูในขอประสงคนั้น แมจะรับ
คําสั่งกําชับแลว ก็มีอยูในขอประสงคนั้น ประทับอยูบนอาสนะของตนๆ ยัง
ไมไป ฯ
[๒๑๓] ทาวจาตุมหาราชเหลานั้นรับคําแลว รับคําพร่ําสอนแลว มีใจ
ผองใส ประทับสงบอยูบนอาสนะของตนๆ ฯ
[๒๑๔] ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งนั้น แสงสวางอยางมากปรากฏใน
ทิศอุดร โอภาสปรากฏลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายลําดับนั้น ทาวสักกะ
จอมเทพจึงตรัสเรียกเทวดาชัน้ ดาวดึงสมาวา ดูกรทานผูนิรทุกขทั้งหลาย นิมิต
ปรากฏ แสงสวางเกิด โอภาสปรากฏ ฉันใด พรหมจักปรากฏ ฉันนั้น การ
ที่แสงสวางเกิด โอภาสปรากฏนี้ เปนบุพพนิมิตที่พรหมจะปรากฏ ฯ
[๒๑๕] นิมิตปรากฏ ฉันใด พรหมจักปรากฏ ฉันนั้นการที่
โอภาสอันไพบูลยมากปรากฏนี้ เปนบุพพนิมิตที่พรหมจะ
ปรากฏ ฯ
[๒๑๖] ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งนั้น เทวดาชั้นดาวดึงสนั่งบนอาสนะ
ตามที่ของตนๆ ดวยความหวังวา เราทั้งหลายจักรูโอภาสนี้ วิบากอันใดจักมี
เราทั้งหลายจักทําวิบากนั้นใหแจงเสียกอน แลวจึงจะไป แมทาวจาตุมหาราชก็นั่ง
อยูบนอาสนะตามที่ของตนๆ ดวยความหวังวา เราทั้งหลายจักรูโอภาสนี้ วิบาก
อันใดจักมี เราทั้งหลายจักทําวิบากนั้นใหแจงเสียกอน แลวจึงจะไปเทวดาชั้น
ดาวดึงส ฟงความขอนี้แลวไมระส่ําระสาย สงบอยู ดวยหวังกันวา เราทั้งหลาย
รูโอภาสนี้ วิบากอันใดจักมี เราทั้งหลายจักทําวิบากนั้นใหแจงเสียกอน แลว
จึงจะไป ขาแตพระองคผูเจริญเมื่อใดสนังกุมารพรหมปรากฏแกเทวดาชัน้ ดาวดึงส
เมื่อนั้น สนังกุมารพรหมนิรมิตอัตตภาพอันยิ่งใหญปรากฏ ก็วรรณปรกติของพรหม
อันเทวดาเหลาอื่นไมพึงถึง ปรากฏในคลองจักษุของเทวดาชัน้ ดาวดึงสเมือ่ สนังกุมาร
พรหมปรากฏแกเทวดาชัน้ ดาวดึงสนั้น ยอมรุงเรืองลวงเทวดาเหลาอื่นดวยวรรณ
และยศ เหมือนกายเทวดายอมรุงเรืองลวงกายมนุษย ฉะนั้น เมื่อสนังกุมาร
พรหมปรากฏแกเทวดาชัน้ ดาวดึงส นั้นเทวดาไหนๆ ในบริษัทนั้น ไมไหว ไม
ลุกรับ และไมเชื้อเชิญดวยอาสนะ เทวดาทั้งหมดนั่งประณมมือนิ่งอยูบนบัลลังก

ดวยความดําริวา บัดนี้ สนังกุมารพรหมปรารถนาบัลลังกของเทวดาผูใด จักนั่ง
บนบัลลังกของเทวดาผูนั้น ขาแตพระองคผูเจริญสนัง กุมารพรหมนั่งบนบัลลังก
ของเทวดาใด เทวดาผูนั้นยอมไดความยินดี ไดโสมนัสอยางยิ่ง ดังพระราชาผู
กษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว เสวยราชสมบัติใหมๆ ยอม ไดความยินดี ไดความ
โสมนัสอยางยิง่ ฉะนั้น ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งนั้น สนังกุมารพรหมทราบความเบิกบานใจ
ของเทวดาชั้นดาวดึงสหายไปแลว บันเทิงตามดวยคาถาเหลานี้วา
[๒๑๗] ดูกรทานผูเจริญ เทวดาชั้นดาวดึงส พรอมดวยพระอินทร
ยอมบันเทิงใจ ถวายนมัสการพระตถาคตและความที่พระธรรม
เปนธรรมดี เห็นเทวดาผูใหมๆ มีวรรณ มียศ ประพฤติ
พรหมจรรยในพระสุคตแลวมาในที่นี้ เทวดาเหลานั้นเปนสาวก
ของพระพุทธเจา ผูท รงพระปญญากวางขวาง บรรลุคุณวิเศษ
แลวยอมรุงเรืองลวงเทวดาเหลาอื่น ณ ที่นี้ ดวยวรรณ ดวยยศ
และอายุ เทวดาชั้นดาวดึงส พรอมดวยพระอินทร เห็นเชนนี้
แลวยอมยินดีถวายนมัสการพระตถาคต และความที่พระธรรม
เปนธรรมดี ฯ
[๒๑๘] ขาแตพระองคผูเจริญ ความขอนี้ สนังกุมารพรหมไดกลาว
แลว เสียงของสนังกุมารพรหมผูกลาวเนื้อความนี้ ประกอบดวยองค ๘ ประการ
คือ แจมใส ๑ ชัดเจน ๑ นุมนวล ๑ นาฟง ๑ กลมกลอม ๑ ไมพรา ๑
ลึก ๑ มีกังวาน ๑ สนังกุมารพรหมยอมใหบริษัทประมาณเทาใดทราบความดวย
เสียง กระแสเสียงก็ไมแพรไปในภายนอกบริษัทเทานั้น ก็ผใู ดมีเสียงประกอบ
ดวยองค ๘ ประการอยางนี้ ผูน ั้นทานกลาวกันวา มีเสียงดังเสียงพรหม ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งนั้น เทวดาชั้นดาวดึงส ไดกลาวกะสนัง*กุมารพรหมวา ขาแตทาวมหาพรหม ขอโอกาสเถิด ขาพเจาทั้งหลายทราบเนื้อความ
นั้นแลว ขอโมทนา มีอยูพระคุณตามที่เปนจริง ๘ ประการ ของพระผูมีพระภาค
พระองคนั้น ที่ทาวสักกะจอมเทพภาษิตแลว ขาพเจาทั้งหลายทราบแลวขอ
โมทนา ฯ
ครั้งนั้น สนังกุมารพรหมไดกลาวกะทาวสักกะจอมเทพวา ดูกรทานผู
จอมเทพ ขอโอกาสเถิด แมเราทั้งหลายก็พึงฟงพระคุณตามที่มีจริง ๘ ประการ
ของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทาวสักกะจอมเทพ รับคําสนังกุมารพรหมแลว
ทรงยกพระคุณตามที่มีจริง ๘ ประการ ของพระผูมีพระภาคขึ้นแสดงวา ทานมหา
พรหมจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ก็พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก

เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย เพียงไร
ขาพเจาไมเคยเห็นพระศาสดาผูประกอบดวยองคคุณเชนนี้ ผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก
ชนเปนอันมากเพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน
เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลายอยางนี้ ในอดีตกาลเลย
ถึงในบัดนี้ก็ไมเห็น นอกจากพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯ
อนึ่ง พระธรรมอันพระผูมีพระภาคพระองคนั้นตรัสดีแลว อันบุคคลพึง
เห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญู
ชนพึงรูเฉพาะตน ขาพเจาไมเคยเห็นพระศาสดาผูประกอบดวยองคคุณเชนนี้ ผู
ทรงแสดงธรรมอันควรนอมเขามาในตน อยางนี้ ในอดีตกาลเลย ถึงในบัดนี้ก็ไม
เห็นนอกจากพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯ
อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงบัญญัติไวดีแลววา นี้กุศล นี้
อกุศล นี้มีโทษ นี้ไมมีโทษ นี้ควรเสพ นี้ไมควรเสพ นี้เลว นี้ประณีต นี้มี
สวนเทียบดวยธรรมดําและธรรมขาว ขาพเจาไมเคยเห็นพระศาสดา ผูประกอบ
ดวยองคคุณเชนนี้ ทรงบัญญัติธรรมอันเปนกุศล อกุศลมีโทษ ไมมีโทษ ควรเสพ
ไมควรเสพ เลว ประณีต มีสวนเทียบดวยธรรมดําและธรรมขาว อยางนี้ ใน
อดีตกาลเลย ถึงในบัดนี้ก็ไมเห็น นอกจากพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯ
อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงบัญญัตินิพพานคามินีปฏิปทาเพื่อ
พระสาวกทั้งหลายไวดีแลว พระนิพพานและปฏิปทายอมเทียบเคียงกันได ดุจน้ําใน
แมน้ําคงคา กับน้ําในแมน้ํายมุนา ยอมไหลคลุกคละกันได ฉะนั้น ขาพเจาไม
เคยเห็นพระศาสดา ผูประกอบองคคุณเชนนี้ ทรงบัญญัตินิพพานคามินีปฏิปทา
อยางนี้ ในอดีตกาลเลย ถึงในบัดนี้ก็ไมเห็น นอกจากพระผูมีพระภาคพระองค
นั้น ฯ
อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงไดพระเสขะผูด ํารงอยูในปฏิปทา
และพระขีณาสพผูอยูจบพรหมจรรยเปนสหาย เหตุนั้นพระผูมีพระภาคทรงเบา
พระทัย ประกอบความเปนผูย ินดีอยูพระองคเดียว ขาพเจาไมเคยเห็นพระศาสดา
ผูประกอบดวยองคคุณเชนนี้ ทรงประกอบความเปนผูย ินดีอยูพระองคเดียวอยางนี้
ในอดีตกาลเลยถึงในบัดนี้ก็ไมเห็น นอกจากพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯ
อนึ่ง ลาภ ความสรรเสริญ เกิดขึ้นแกพระผูม ีพระภาคพระองคนั้น
เห็นจะตลอดถึงกษัตริยทั้งหลายที่ยินดีอยู แตพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ปราศ*จากความเมา เสวยพระกระยาหารขาพเจาไมเคยเห็นพระศาสดา ผูประกอบดวยองค
คุณเชนนี้ ผูปราศจากความเมา เสวยพระกระยาหารอยางนี้ ในอดีตกาลเลยถึงใน
บัดนี้ก็ไมเห็น นอกจากพระผูม ีพระภาคองคนั้น ฯ
อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น มีปรกติตรัสอยางใด ทําอยางนั้น ทํา

อยางใด ตรัสอยางนั้น เหตุนั้น พระองคจึงชื่อวา ตรัสอยางใด ทําอยางนั้น
ทําอยางใด ตรัสอยางนั้น ขาพเจาไมเคยเห็นพระศาสดาผูประกอบดวยองคคุณ
เชนนี้ ทรงปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมอยางนี้ ในอดีตกาลเลย ถึงในบัดนี้ก็ไม
เห็นนอกจากพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯ
อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงขามความสงสัยไดแลวปราศจาก
ความคลางแคลง มีความดําริถึงที่สุด ดวยพระอัธยาศัยเปนเบื้องตนแหงพรหม*จรรย ขาพเจาไมเคยเห็นพระศาสดาผูประกอบดวยองคคณ
ุ เชนนี้ ทรงขามความ
สงสัยไดแลว ปราศจากความคลางแคลง มีความดําริถึงที่สุด ดวยพระอัธยาศัย
เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยอยางนี้ ในอดีตกาลเลย ถึงในบัดนี้ก็ไมเห็น นอก
จากพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ทาวสักกะจอมเทพ ทรงยกพระคุณตามที่มีจริง
๘ ประการนี้แล ของพระผูมพี ระภาค ขึ้นแสดงแกสนังกุมารพรหม ฯ
[๒๑๙] ขาแตพระองคผูเจริญ ไดยินวา เพราะเหตุนั้นสนังกุมารพรหม
จึงปลื้มใจ เบิกบาน เกิดปติและโสมนัส เพราะไดสดับพระคุณตามที่มีจริง ๘
ประการ ของพระผูมีพระภาค ครั้งนั้นสนังกุมารพรหม นิมิตอัตตภาพใหญยิ่ง
เปนเพศกุมารีแกละ ๕ แกละ ปรากฏแกเทวดาชั้นดาวดึงส สนังกุมารพรหม
นั้นเหาะขึ้นยังเวหาส นั่งขัดสมาธิอยูในอากาศที่วาง เปรียบดังบุรุษผูมีกําลังนั่ง
ขัดสมาธิอยูบนบัลลังกที่ขลาดเรียบรอย หรือบนภาคพื้นราบเรียบฉะนั้น แลวเรียก
เทวดาชั้นดาวดึงสมาวา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย เทวดาชัน้ ดาวดึงสจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนผูมีพระปญญามากไดมมี าแลว
สิ้นกาลนานเพียงไร ฯ
ดูกรทานผูเจริญ เรื่องเคยมีมาแลว พระราชาทรงพระนามวาทิสัมบดี
พราหมณนามวา โควินทะ เปนปุโรหิตของพระเจาทิสัมบดีพระกุมารพระนามวา
เรณู เปนโอรสของพระเจาทิสมั บดี มาณพมีนามวา โชติปาละ เปนบุตรของ
โควินทพราหมณ คน ๘ คนเหลานี้คือ พระราชโอรสพระนามวา เรณู ๑ โชติ
ปาลมาณพ ๑ และกษัตริยอื่นอีก ๖ พระองค เปนสหายกันดังนี้ ครั้งนั้น โดย
วันคืนลวงไปๆ โควินทพราหมณไดทํากาละ เมื่อโควินทพราหมณกระทํากาละแลว
พระเจาทิสัมบดีทรงพระรําพันวา สมัยใด เรามอบราชกิจทัง้ ปวงไวในโควินทพราหมณ
แลวสะพรั่งพรอมดวยเบญจกามคุณ บําเรออยู สมัยนั้น โควินทพราหมณถึง
อนิจจกรรมเสียแลว ฯ
เมื่อทาวเธอดํารัสอยางนี้แลว เรณูราชโอรสไดกราบทูลพระเจาทิสมั บดีวา
ขอเดชะ เมื่อทานโควินทพราหมณถึงอนิจจกรรมแลว พระองคอยาทรงกรรแสง
นักเลย โชติปาลมาณพบุตรของโควินทพราหมณยังมีอยู เขาฉลาดกวาทั้งสามารถ

กวาบิดา บิดาของเขาสั่งสอนอรรถเหลาใด แมอรรถเหลานั้น โชติปาลมาณพก็
สั่งสอนไดเหมือนกัน อยางนัน้ หรือ พอกุมาร อยางนั้นขอเดชะ ฯ
ลําดับนั้น พระเจาทิสัมบดีจงึ ตรัสเรียกบุรุษคนหนึ่งมารับสั่งวา มานี่เถิด
บุรุษผูเจริญ ทานจงเขาไปหาโชติปาลมาณพถึงที่อยู แลวจงบอกกะโชติปาลมาณพ
อยางนี้วา ขอความเจริญจงมีแกทานโชติปาลมาณพเถิด พระเจาทิสมั บดีรับสั่ง
ใหทานโชติปาลมาณพเขาไปเฝา พระเจาทิสมั บดีทรงมีพระราชประสงคจะทอด*พระเนตรทานโชติปาลมาณพ ฯ
บุรุษนั้นทูลรับคําพระเจาทิสัมบดีแลว เขาไปหาโชติปาลมาณพถึงที่อยู
แลวไดกลาววา ขอความเจริญจงมีแกทานโชติปาลมาณพเถิด พระเจาทิสัมบดี
รับสั่งใหทานโชติปาลมาณพเขาไปเฝา ทรงมีพระราชประสงคจะทอดพระเนตร
ทานโชติปาลมาณพ ฯ
โชติปาลมาณพรับคําบุรุษนั้น แลวเขาไปเฝาพระเจาทิสัมบดีถึงที่ประทับ
ไดปราศรัยกับพระเจาทิสัมบดี ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระเจาทิสัมบดีจึงตรัสวา ขอทานโชติปาลมาณพจงสั่ง
สอนเรา อยาบอกคืนในการสั่งสอนเราเลย เราจักแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนบิดา
จักอภิเษกในตําแหนงโควินทพราหมณ โชติปาลมาณพทูลรับสนองพระเจาทิสัมบดี
วาอยางนั้น ขอเดชะ ฯ
ครั้งนั้น พระเจาทิสมั บดีทรงอภิเษกโชติปาลมาณพไวในตําแหนง
โควินทพราหมณ ทรงแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนบิดาโชติปาลมาณพผูอนั พระเจา*ทิสัมบดีทรงอภิเษกในตําแหนงโควินทพราหมณ ทรงแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน
บิดาแลว ก็สั่งสอนอรรถที่บิดาของเขาสั่งสอน ไมสั่งสอนอรรถที่บิดาของเขา
ไมสั่งสอน ยอมจัดแจงการงานที่บิดาของเขาจัด ไมจัดแจงการงานที่บิดาของเขา
ไมจัด มนุษยทงั้ หลายกลาวกะเขาอยางนี้วา ดูกรทานผูเจริญ ทานโควินทพราหมณหนอ
ดูกรทานผูเจริญ ทานมหาโควินทพราหมณหนอ ดูกรทานผูเจริญ โดยปริยายนี้
นามสมญาวา มหาโควินท นั่นแล จึงเกิดมีแกโชติปาลมาณพ ฯ
[๒๒๐] ดูกรทานผูเจริญ ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณเขาเฝากษัตริย
๖ พระองคถึงที่ประทับแลวทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาทิสมั บดีทรง
พระชราแกเฒา เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยแลว ใครจะรูชีวิต ขอนี้เปนฐานะ
ที่จะมีได เมื่อพระเจาทิสัมบดีเสด็จสวรรคตแลว พวกอํามาตยผูสําเร็จราชการ
พึงอภิเษกเรณูราชโอรสเปนพระราชา ทานผูเจริญทั้งหลายจงมาไปเฝาเรณูราชโอรส
กันเถิด แลวจงทูลอยางนี้วา ขาพเจาทั้งหลาย เปนสหายที่รักที่เจริญใจ โปรดปราน
ของทานเรณู ทานมีสุขอยางใด ขาพเจาทั้งหลายก็มีสุขอยางนั้น ทานมีทุกข
อยางใด ขาพเจาทั้งหลายก็มีทกุ ขอยางนั้น ขาแตทาน พระเจาทิสัมบดีทรงพระ-

*ชราแกเฒา เปนผูใหญ ลวงกาล ผานวัยแลว ใครจะรูชีวิต ขอนี้เปนฐานะ
ที่จะมีได เมื่อพระเจาทิสัมบดีเสด็จสวรรคตแลว พวกอํามาตยผูสําเร็จราชการ
พึงอภิเษกทานเรณูใหเปนพระราชา ถาทานเรณูพึงไดราชสมบัติ ขอจงแบงราช
สมบัติใหขาพเจาทั้งหลาย ฯ
กษัตริยทั้ง ๖ พระองคนั้น รับคํามหาโควินทพราหมณแลว เขาไปเฝา
เรณูราชโอรสถึงที่ประทับ แลวทูลวา ขาพเจาทั้งหลายเปนสหายที่รักที่เจริญใจ
โปรดปรานของทานเรณู ทานมีสุขอยางใด ขาพเจาทั้งหลายก็มีสุขอยางนั้น ทาน
มีทุกขอยางใด ขาพเจาทั้งหลายก็มีทุกขอยางนั้น ดูกรทานผูเจริญ พระเจาทิสัมบดี
ทรงพระชราแกเฒา เปนผูใหญ ลวงกาล ผานวัยแลว ใครจะรูชีวิต ขอนี้เปน
ฐานะจะมีได เมื่อพระเจาทิสมั บดีเสด็จสวรรคตแลว พวกอํามาตยผูสําเร็จราชการ
พึงอภิเษกทานเรณูเปนพระราชา ถาทานเรณูไดราชสมบัติ ขอจงแบงราชสมบัติ
ใหขาพเจาทั้งหลาย ฯ
เรณูราชโอรสตรัสวา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย ในแวนแควนของเรา
ใครอื่นจักพึงมีความสุขนอกจากทานทั้งหลาย ถาขาพเจาจักไดราชสมบัติ จักแบง
ใหทานทั้งหลาย ฯ
ดูกรทานผูเจริญ ครั้งนั้น เมื่อวันคืนลวงไปๆ พระเจาทิสัมบดีเสด็จ
สวรรคต ครั้นพระเจาทิสัมบดีเสด็จสวรรคตแลว อํามาตยผูสําเร็จราชการทั้งหลาย
อภิเษกเรณูราชโอรสเปนราชาเรณูไดอภิเษกเปนพระราชาแลว สะพรั่งพรอมไปดวย
เบญจกามคุณ บํารุงบําเรออยู ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณ เขาไปเฝากษัตริย
ทั้ง ๖ พระองคนั้นถึงที่ประทับ แลวไดทูลวา ขาแตทานทั้งหลาย พระเจาทิสัมบดี
เสด็จสวรรคตแลว เรณูไดอภิเษกเปนพระราชา สะพรั่งพรอมไปดวยเบญจกามคุณ
บํารุงบําเรออยู ก็ใครหนอจะรูวา กามารมณทงั้ หลายเปนเหตุใหมัวเมา ทานผูเจริญ
ทั้งหลายจงมาไปเฝาพระเจาเรณูกันเถิด แลวจงทูลอยางนี้วา พระเจาขาทิสมั บดี
เสด็จสวรรคตแลว ทานเรณูไดรับอภิเษกเปนพระราชาแลว ยังทรงระลึกถึงพระ*ดํารัสนั้นไดอยูหรือ ฯ
กษัตริยทั้ง ๖ พระองคนั้น รับคํามหาโควินทพราหมณ แลวเขาไปเฝา
พระเจาเรณูถึงที่ประทับ แลวไดทูลวา ขาแตทา นผูเจริญ พระเจาทิสัมบดีเสด็จ
สวรรคตแลว ทานเรณูไดรับอภิเษกเปนพระราชาแลว ยังทรงระลึกถึงพระดํารัสนั้น
ไดอยูหรือ ฯ
พระเจาเรณูตรัสตอบวา ดูกรทานผูเจริญทัง้ หลาย เรายังระลึกถึงคํานั้น
ไดอยู ฯ
ก. ใครหนอจะสามารถแบงมหาปฐพีนี้ที่ยาวไปทางทิศอุดร และทักษิณ
ออกเปน ๗ สวนเทาๆ กัน ใหเปนดุจทางเกวียน ฯ

ร. ใครอื่นจะสามารถ นอกจากทานมหาโควินทพราหมณ ฯ
ครั้งนั้น พระเจาเรณูตรัสเรียกราชบุรุษคนหนึ่งมารับสั่งวา ดูกรบุรุษผูเจริญ
ทานจงมา จงเขาไปหามหาโควินทพราหมณถึงที่อยู แลวจงกลาวอยางนี้วา ขาแต
ทานผูเจริญ พระเจาเรณูรับสั่งหาทาน ฯ
บุรุษนั้นรับสนองพระราชดํารัสของพระเจาเรณูแลว เขาไปหามหาโควินท*พราหมณถึงที่อยูแลวไดกลาววา ขาแตทานผูเจริญ พระเจาเรณูรับสั่งหาทาน ฯ
มหาโควินทพราหมณรับคําของบุรุษนั้นแลว เขาไปเฝาพระเจาเรณูถึงที่
ประทับ ไดปราศรัยกับพระเจาเรณู ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระเจาเรณูไดตรัสวา ทานโควินททานจงแบงมหาปฐพี
นี้ที่ยาวไปทางทิศอุดรและทิศทักษิณ ออกเปน ๗ สวนเทาๆ กันใหเปนดุจทาง
เกวียน ฯ
มหาโควินทพราหมณ รับสนองพระราชดํารัสของพระเจาเรณูแลว แบง
มหาปฐพีนี้ที่ยาวไปทางทิศอุดรและทิศทักษิณออกเปน ๗ สวนเทาๆ กัน ให
เปนดุจทางเกวียน ตั้งเนื้อที่ทั้งหมดใหเปนดุจทางเกวียน ฯ
ไดยินวา ในเนื้อที่เหลานั้น ชนบทของพระเจาเรณูอยูทามกลาง ฯ
[๒๒๑] ทันตปุรนคร เปนมหานครของแควนกาลิงคะโปตนนคร
เปนมหานครของแควนอัสสกะมาหิสสตินคร เปนมหานคร
ของแควนอวันตีโรรุกนคร เปนมหานครของแควนโสจิระมิถิลา
นคร เปนมหานครแหงแควนวิเทหะ จัมปานครสรางในแควน
อังคะ พาราณสีนคร เปนมหานครแหงแควนกาสี พระนคร
เหลานี้ ทานโควินทพราหมณสราง ฯ
[๒๒๒] ครั้งนั้น กษัตริยทั้ง ๖ พระองคนั้น ทรงดีพระทัยมีความดําริ
บริบูรณดวยลาภของตนๆ วา สิ่งใดที่เราทั้งหลายอยากได หวัง ประสงค
ปรารถนายิ่ง เราทั้งหลายก็ไดสิ่งนั้นแลวหนอ ฯ
[๒๒๓] กษัตริยเหลานั้น ทรงพระนามวา สัตตภูพระองค ๑
พรหมทัตพระองค ๑ เวสสภูพระองค ๑ ภรตพระองค ๑
เรณูพระองค ๑ ธตรถ ๒ พระองค รวมพระมหากษัตริยผูทรง
พระราชภาระ ๗ พระองค ในกาลนั้น ฯ
จบภาณวารที่หนึ่ง
[๒๒๔] ครั้งนั้น กษัตริยทั้ง ๖ พระองคนั้น เสด็จเขาไปหามหาโควินท*พราหมณถึงที่อยู แลวตรัสวา ดูกรทานผูเจริญ ขอทานโควินทพราหมณ จงเปน
สหายที่รัก ที่เจริญใจ โปรดปรานของขาพเจาทั้งหลาย ดังทานโควินทเปนสหาย
ที่รัก ที่เจริญใจโปรดปราน ของพระเจาเรณูเถิด ขอจงสั่งสอนขาพเจาทั้งหลาย

อยาบอกคืนในการสั่งสอนขาพเจาทั้งหลายเลย มหาโควินทพราหมณรับสนอง
พระดํารัสของกษัตริยทั้ง ๖ พระองคนั้น ผูไดมูรธาภิเษกแลววา อยางนั้น พระ*เจาขา ฯ
ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณ จึงสอนพระราชาผูกษัตริย ๗ พระองค
ผูไดมูรธาภิเษกแลว ที่ตนพึงสั่งสอนดวยราชกิจ แลบอกมนตกะพราหมณ
มหาศาล ๗ คน และเหลาขาราชบริพาร ๗๐๐ ฯ
ครั้งนั้น สมัยตอมา เกียรติศัพทอันงามของมหาโควินทพราหมณ ขจร
ไปอยางนี้วา มหาโควินทพราหมณ อาจเห็นพรหม อาจสนทนา ปราศรัย
ปรึกษากับพรหม ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณมีความดําริวา เกียรติศัพทอันงาม
ของเราขจรไปอยางนี้วา มหาโควินทพราหมณ อาจเห็นพรหม อาจสนทนา
ปราศรัย ปรึกษากับพรหม ก็เราไมไดเห็นพรหม ไมไดสนทนา ปราศรัย
ปรึกษากับพรหม แตเราไดสดับความขอนี้มาตอพราหมณผูเฒา ผูแก ผูเปนอาจารย
และปาจารย พูดกันวา ผูใดหลีกออกเรนอยู เพงกรุณาฌานอยูตลอด ๔ เดือน
ในฤดูฝน ผูนั้นยอมเห็นพรหม ยอมสนทนา ปราศรัย ปรึกษากับพรหมได
ถากระนั้น เราพึงหลีกออกเรน เพงกรุณาฌานอยูตลอด ๔ เดือนในฤดูฝนเถิด ฯ
ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณ จึงเขาไปเฝาพระเจาเรณูถึงที่ประทับ แลว
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เกียรติศัพทอันงามของขาพระพุทธเจาขจรไป
อยางนี้วา มหาโควินทพราหมณ อาจเห็นพรหม อาจสนทนา ปราศรัย ปรึกษา
กับพรหมได ก็ขาพระพุทธเจามิไดเห็นพรหม มิไดสนทนาปราศรัย ปรึกษากับ
พรหม แตวาขาพระพุทธเจาไดสดับความขอนี้มาตอพราหมณ ผูเฒา ผูแก ผูเ ปน
อาจารยและปาจารย พูดกันวา ผูใดหลีกออกเรนอยู เพงกรุณาฌานอยูตลอด
๔ เดือนในฤดูฝน ผูนั้นยอมเห็นพรหม ยอมสนทนาปราศรัย ปรึกษากับพรหมได
ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะหลีกออกเรน เพงกรุณาฌานตลอด ๔ เดือนในฤดูฝน
ใครๆ ไมพึงเขาไปหาขาพระพุทธเจา นอกจากคนนําอาหารไปใหคนเดียว พระ*เจาเรณูรับสั่งวา ทานมหาโควินทพราหมณยอมสําคัญกาลอันควรในบัดนี้เถิด ฯ
ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณเขาไปเฝากษัตริย ๖ พระองคนั้น แลว
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เกียรติศัพทอันงามของขาพระพุทธเจาขจรไป
อยางนี้วา มหาโควินทพราหมณอาจเห็นพรหม อาจสนทนา ปราศรัย ปรึกษา
กับพรหมได ก็ขาพระพุทธเจามิไดเห็นพรหม มิไดสนทนา ปราศรัย ปรึกษา
กับพรหม แตวาขาพระพุทธเจาไดสดับความขอนี้มาตอพราหมณ ผูเฒา ผูแก
ผูเปนอาจารยและปาจารยพูดกันวา ผูใดหลีกออกเรนอยู เพงกรุณาฌานอยูตลอด
๔ เดือนในฤดูฝน ผูนั้นยอมเห็นพรหม ยอมสนทนา ปราศรัย ปรึกษากับพรหมได
ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะหลีกออกเรน เพงกรุณาฌานอยูตลอด ๔ เดือนในฤดูฝน

ใครๆ ไมพึงเขาไปหาขาพระพุทธเจา นอกจากคนนําอาหารไปใหคนเดียว กษัตริย
ทั้ง ๖ พระองคนั้น ตรัสวา ทานโควินทพราหมณยอมสําคัญกาลอันควรใน
บัดนี้เถิด ฯ
ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณ เขาไปหาพราหมณมหาศาล ๗ คน และ
เหลาขาราชบริพาร ๗๐๐ ถึงที่อยู แลวกลาววา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย เกียรติศัพท
อันงามของขาพเจาขจรไปอยางนี้วา มหาโควินทพราหมณอาจเห็นพรหม อาจ
สนทนา ปราศรัย ปรึกษากับพรหมได ก็ขาพเจามิไดเห็นพรหม มิไดสนทนา
ปราศรัย ปรึกษากับพรหม แตวา ขาพเจาไดสดับความขอนีม้ าตอพราหมณ ผูเฒา
ผูแก ผูเปนอาจารยและปาจารยพูดกันวา ผูใดหลีกออกเรนอยู เพงกรุณาฌานอยู
ตลอด ๔ เดือนในฤดูฝน ผูนั้น ยอมเห็นพรหม ยอมสนทนา ปราศรัย ปรึกษา
กับพรหมได ถาอยางนั้น ทานทั้งหลายจงทําการสาธยายมนตตามที่สดับมาแลว
ตามที่เรียนมาแลวโดยพิสดาร และจงบอกมนตใหแกกันและกัน ขาพเจาปรารถนา
จะหลีกออกเรน เพงกรุณาฌานอยูตลอด ๔ เดือน ในฤดูฝน ใครๆ ไมพึงเขาไป
หาขาพเจา นอกจากคนนําอาหารไปใหคนเดียว พราหมณมหาศาลและเหลา
ขาราชบริพารเหลานั้นกลาววา ทานโควินทพราหมณยอมสําคัญกาลอันควรใน
บัดนี้เถิด ฯ
ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณ เขาไปหาภรรยา ๔๐ คน ผูเสมอกันทีอ่ ยู
แลวกลาววา ดูกรนางผูเจริญทั้งหลาย เกียรติศัพทอันงามของฉัน ขจรไปอยางนี้วา
มหาโควินทพราหมณอาจเห็นพรหม อาจสนทนาปราศรัย ปรึกษากับพรหมได
ก็ฉันมิไดเห็นพรหม มิไดสนทนาปราศรัย ปรึกษากับพรหม แตวา ฉันไดสดับ
ความขอนี้มาตอพราหมณ ผูเฒา ผูแก ผูเปนอาจารยและปาจารยพูดกันวา ผูใด
หลีกออกเรนอยู เพงกรุณาฌานอยูตลอด ๔ เดือน ในฤดูฝนผูนั้นยอมเห็นพรหม
ยอมสนทนาปราศรัย ปรึกษากับพรหมได ฉันปรารถนาจะหลีกออกเรน เพงกรุณา
ฌานอยูตลอด ๔ เดือน ในฤดูฝน ใครๆ ไมพึงเขาไปหาฉัน นอกจากคนนําอาหาร
ไปใหคนเดียว ภรรยาเหลานั้นกลาววา ทานโควินทพราหมณยอมสําคัญกาลอันควร
ในบัดนี้เถิด ฯ
ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณ จึงใหสรางสัณฐาคารใหมโดยทิศบูรพา
แหงนคร แลวหลีกออกเรนอยู เพงกรุณาฌานอยูตลอด ๔ เดือน ในฤดูฝน
ใครๆ ไมเขาไปหา นอกจากคนนําอาหารไปใหคนเดียว ครั้งนัน้ พอลวง ๔ เดือน
ในวันนั้นเอง มหาโควินทพราหมณมีความระอา ความทอใจวา ก็เราไดสดับความ
ขอนี้มาตอพราหมณ ผูเฒา ผูแก ผูเปนอาจารยและปาจารยพดู กันวา ผูใดหลีกออก
เรนอยู เพงกรุณาฌานอยูตลอด ๔ เดือน ในฤดูฝน ผูนั้นยอมเห็นพรหม ยอม
สนทนา ปราศรัย ปรึกษากับพรหมได แตเราก็มิไดเห็นพรหม มิไดสนทนา

ปราศรัย ปรึกษากับพรหม ฯ
ครั้งนั้น สนังกุมารพรหม ทราบความปริวิตกแหงใจของมหาโควินท*พราหมณ ดวยใจแลว จึงหายไปในพรหมโลก มาปรากฏเฉพาะหนามหาโควินท*พราหมณ เหมือนบุรุษมีกําลัง เหยียดแขนทีค่ ูออก หรือคูแขนที่เหยียดเขา ฉะนั้น
ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณมีความกลัว หวาดเสียว ขนลุกชูชัน เพราะเห็น
รูปที่ไมเคยเห็น ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณ กลัว หวาดเสียว ขนลุกชูชนั
ไดกลาวกะสนังกุมารพรหมดวยคาถาวา
[๒๒๕] ดูกรทานผูนิรทุกข ทานเปนใครเลา มีวรรณมียศ มีสิริ
ขาพเจาไมรูจักจึงถามทาน ไฉนขาพเจาจะพึงรูจักทานได ฯ
ส. เทวดาทั้งปวงรูจักเราวา กุมารเกาในพรหมโลก เทวดาทั้ง
ปวงรูจักเรา ดูกรโควินท ทานจงรูจักเราอยางนี้ ฯ
ม. อาสนะ น้ํา น้ํามันทาเทา น้ําผึ้งเคี่ยวไฟ ขาพเจาเชื้อเชิญ
ทานดวยของควรคา ขอทานจงรับของควรคาของขาพเจา
เถิด ฯ
ส. ดูกรโควินท เรายอมรับของควรคาของทาน ที่ทานพูดถึง
นั้น ทานผูที่เราใหโอกาสแลว จงถามความที่ทานปรารถนา
เถิด เพื่อประโยชนเกื้อกูลในปจจุบัน และสุขใน
ภพหนา ฯ
[๒๒๖] ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณมีความดําริวา เรามีโอกาสอัน
สนังกุมารพรหมใหแลว เราจะพึงถามทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน หรือสัมปรายิกัตถ*ประโยชน กะสนังกุมารพรหมดีหนอ ลําดับนั้น มหาโควินทพราหมณมีความ
ดําริวา เราเปนผูฉลาดในทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน แมชนเหลาอื่นก็ถามทิฏฐธัมมิกัตถ*ประโยชนกะเรา ดังนั้น เราพึงถามสัมปรายิกัตถประโยชน กะสนังกุมาร
พรหมเถิด ฯ
ลําดับนั้น มหาโควินทพราหมณไดกลาวกะสนังกุมารพรหมดวยคาถาวา
[๒๒๗] ขาพเจามีความสงสัย จึงขอถามสนังกุมารพรหม ผูไมมี
ความสงสัย ในปญหาของคนอื่น สัตวตั้งอยูในอะไร
ศึกษาในอะไร จึงจะถึงพรหมโลกอันไมตาย ฯ
ส. ดูกรพราหมณ สัตวละความยึดถือวาเปนของเรา ในสัตว
ทั้งหลายที่เกิดเปนมนุษยแลวอยูโ ดดเดีย่ ว นอมไปในกรุณา
ไมมีกลิ่นราย เวนจากเมถุน สัตวตั้งอยูในธรรมนี้ และ
ศึกษาอยูในธรรมนี้ ยอมถึงพรหมโลกอันไมตายได ฯ
[๒๒๘] ม. ขาพเจาทราบตอทานวา ละความยึดถือวาเปนของเรา คน

บางคนในโลกนี้ ละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและ
หนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต ดังนี้ ชื่อวา ละความ
ยึดถือวาเปนของเรา ขาพเจาทราบตอทานดังนี้ ฯ
ขาพเจาทราบตอทานวา อยูโดดเดีย่ ว คนบางคนในโลกนี้ยอมเสพ
เสนาสนะอันสงัด คือปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง
ลอมฟาง หลีกออกเรนอยู ดังนี้ ชื่อวา อยูโดดเดี่ยว ขาพเจาทราบตอทาน
ดังนี้ ฯ
ขาพเจาทราบตอทานวา นอมไปในกรุณา คนบางคนในโลกนี้มีใจ
สหรคตดวยกรุณา แผไปสูทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน
ดวยประการฉะนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ในที่ทุกสถาน มีใจสหรคต
ดวยกรุณา อันไพบูลย เปนมหัคคตะ ไมมีประมาณ ไมมเี วร ไมพยาบาท
แผไปทั่วโลก โดยประการทั้งปวง ดังนี้อยู ดังนี้ ชื่อวา นอมไปในกรุณา
ขาพเจาทราบตอทานดังนี้ แตขาพเจาไมทราบคนมีกลิ่นราย ตอทานซึ่งพูดถึงอยู ฯ
[๒๒๙] ม. ขาแตพรหม ในสัตวทั้งหลาย คนเหลาไหนมีกลิ่น
ราย ขาพเจาไมทราบคนกลิ่นรายเหลานี้ ทานนักปราชญ
ขอจงบอก ณ ที่นี้เถิด หมูสัตวอันอะไรรอยแลว ยอม
เหม็นเนาคลุงไปตองไปอบาย มีพรหมโลกอันปดแลว ฯ
ส. ความโกรธ การพูดเท็จ การโกง ความประทุษรายมิตร
ความเปนคนตระหนี่ ความเยอหยิ่ง ความริษยา ความ
มักได ความลังเล การเบียดเบียนผูอ ื่น ความโลภ ความ
คิด ประทุษราย ความเมา และความหลง สัตวผูประกอบ
ในกิเลสเหลานี้ จัดวาไมหมดกลิ่นรายตองไปอบาย มี
พรหมโลกอันปดแลว ฯ
[๒๓๐] ม. ขาพเจาเพิ่งทราบกลิ่นราย ตอทานซึ่งพูดถึงอยูกลิ่น
รายเหลานั้น อันบุคคลผูอยูครองเรือนไมพึงย่าํ ยีไดงายเลย ขาพเจาจะออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิต ฯ
ส. ทานโควินท ยอมรูกาลอันควรในบัดนี้เถิด ฯ
ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณ เขาไปเฝาพระเจาเรณูถึงที่ประทับ แลว
กราบทูลวา บัดนี้ ขอพระองคจงแสวงหาปุโรหิตคนอื่น ที่จักแนะนําราชกิจตอ
พระองคเถิด ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ดวยวา
ขาพระพุทธเจาไดสดับ กลิ่นรายมาตอพรหมผูพูดถึงอยู กลิน่ รายเหลานั้นอัน
บุคคลผูอยูครองเรือนไมพึงย่าํ ยีไดโดยงายเลย ขาพระพุทธเจาจึงจักออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต ฯ

[๒๓๑] ม. ขาพระพุทธเจาขอเชิญพระเจาแผนดิน ทรงพระนาม
วาเรณู ขอพระองคทรงรับรูดวยราชกิจเถิด ขาพระพุทธเจา
ไมยินดีในความเปนปุโรหิต ฯ
เร. ถาทานพรองดวยกามทั้งหลาย เราจะใหทานบริบูรณ อนึ่ง
ผูใดเบียดเบียนทาน เราผูเปนเจาแผนดินจะหามผูนั้น ทาน
เปนบิดา ขาพเจาเปนบุตร ดูกรทานโควินท ขอทานอยา
สละเราเสียเลย ฯ
ม. ขาพระพุทธเจาไมมีความบกพรองดวยกาม ไมมีใครเบียด
เบียนขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจาไดฟงคําของทานผูไม
ใชมนุษยเหตุนั้น จึงไมยินดีในเรือน ฯ
เร. ทานผูไมใชมนุษย มีวรรณอยางไร ไดกลาวขอความอะไร
กะทาน ซึ่งทานฟงแลวจะละเรือนของเรา พวกเรา และ
ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นเลา ฯ
ม. เมื่อขาพระพุทธเจา อยูโดดเดีย่ วเมื่อกอนประสงคจะเสน
สรวง ไฟสุมดวยใบหญาคาลุกโพลงแลว ขณะนั้น สนัง*กุมารพรหมมาจากพรหมโลก ปรากฏแกขาพระพุทธเจา
พรหมนั้นพยากรณปญหาแกขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจา
ฟงปญหานั้นแลว จึงไมยินดีในเรือน ฯ
เร. ดูกรทานโควินท ทานพูดคําใด ขาพเจาเชื่อคํานั้นตอทาน
ทานฟงคําของทานผูไ มใชมนุษยแลว จะประพฤติโดย
ประการอื่นอยางไร ขาพเจาทั้งหลายนัน้ จักประพฤติตาม
ทาน ทานโควินท ทานเปนครูของเราทัง้ หลาย แกว
ไพฑูรย ไมมีฝา ปราศจากราคี งาม ฉันใด ขาพเจาทั้ง
หลายจักเชื่อฟง ประพฤติอยูในคําสั่งสอนของทานโควินท
ฉันนั้น ฯ
[๒๓๒] เร. ถาทานโควินทจักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต แมเรา
ทั้งหลายก็จักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต อนึ่งคติ อันใดของทาน คตินั้นจัก
เปนของขาพเจาทั้งหลายดวย ฯ
ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณ เขาเฝากษัตริยทั้ง ๖ พระองคนั้นถึงที่ประทับ
แลวกราบทูลวา บัดนี้ขอพระองคทั้งหลายจงแสวงหาปุโรหิตคนอื่น ที่จักแนะนํา
ราชกิจตอพระองคทั้งหลายเถิด ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต ดวยวา ขาพระพุทธเจาไดสดับกลิ่นรายมาตอพรหมผูพูดถึงอยู กลิ่นราย
เหลานั้น อันบุคคลผูครองเรือนไมพึงย่ํายีไดโดยงายเลย ขาพระพุทธเจาจึงจักออก

จากเรือนบวชเปนบรรพชิต ฯ
ลําดับนั้น กษัตริยทั้ง ๖ พระองคนั้นหลีกเลี่ยงไป ณ ขางหนึ่งแลว คิด
รวมกันอยางนีว้ า ธรรมดาพราหมณเหลานี้มกั โลภทรัพย ถากระไรเราทั้งหลายจะพึง
เกลี้ยกลอมมหาโควินทพราหมณดวยทรัพย แลวเขาไปหามหาโควินทพราหมณ
ตรัสอยางนี้วา ในราชอาณาจักรทั้ง ๗ นี้ มีทรัพยเพียงพอ ทานตองการทรัพย
ประมาณเทาใด ขาพเจาทั้งหลายจะใหนํามาเทานั้น ฯ
ม. ขอเดชะ อยาเลย ทรัพยของขาพระพุทธเจานี้มเี พียงพอเหมือน
ทรัพยของพระองคทั้งหลาย ขาพระพุทธเจาจักละทรัพยทั้งปวงออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิต ดวยวาขาพระพุทธเจาไดสดับกลิ่นรายมาตอพรหมผูพูดถึงอยู กลิ่น
รายเหลานั้นอันบุคคลผูครองเรือนไมพึงย่ํายีไดโดยงายเลย ขาพระพุทธเจาจึงจัก
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ฯ
ลําดับนั้น กษัตริยทั้ง ๖ พระองคหลีกไป ณ ขางหนึ่ง แลวคิดรวมกัน
อยางนี้วา ธรรมดาพราหมณเหลานี้มักโลภดวยหญิง ถากระไรเราทั้งหลายจะพึง
เกลี้ยกลอมมหาโควินทพราหมณดวยหญิง แลวจึงเขาไปหามหาโควินทพราหมณ
ตรัสอยางนี้วา ดูกรทานผูเจริญในราชอาณาจักรทั้ง ๗ นี้ มีหญิงมากมาย ทานตอง
การหญิงเทาใด ขาพเจาทั้งหลายจะใหนํามาเทานั้น ฯ
ม. ขอเดชะ อยาเลย ภรรยาของขาพระพุทธเจา ซึ่งเปนคนเสมอกัน
มีถึง ๔๐ คน ขาพระพุทธเจาจักละภรรยาเหลานั้นทั้งหมด ออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต ดวยวาขาพระพุทธเจาไดสดับกลิ่นรายมาตอพรหมผูพูดถึงอยู กลิ่นราย
เหลานั้น อันบุคคลผูครองเรือนไมพึงย่ํายีไดโดยงายเลย ขาพระพุทธเจาจึงจัก
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ฯ
ก. ถาทานโควินทจักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต แมขาพเจาทั้งหลาย
ก็จักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต อนึ่ง คติอันใดของทาน คตินั้นจักเปนของ
ขาพเจาทั้งหลายดวย ฯ
[๒๓๓] ม. ถาพระองคทั้งหลายจะละกาม อันเปนที่ของของ
ปุถุชน ขอจงทรงปรารภความเพียรใหมั่น ประกอบ
ดวยกําลังขันติ ทางนี้เปนทางตรง ทางนี้ไมมีทาง
อื่นยิ่งกวา พระสัทธรรมอันสัตบุรุษทั้งหลายรักษา
เพื่อบังเกิดในพรหมโลก ฯ
[๒๓๔] ก. ถาอยางนั้น ขอทานมหาโควินทจงรออยูสัก ๗ ปกอน
พอลวง ๗ ป แมขาพเจาทั้งหลายก็จักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต อนึ่งคติ
อันใดของทาน คตินั้นจักเปนของขาพเจาทั้งหลายดวย ฯ
ม. ขอเดชะ ๗ ป ชานัก ขาพระพุทธเจาไมอาจรอพระองค อยูไดถึง

๗ ป ใครจะรูชีวิต สัมปรายภพอันบุคคลตองไป อันบัณฑิตควรกําหนดดวย
ปญญา พึงทํากุศล พึงประพฤติพรหมจรรย สัตวเกิดมาแลวที่จะไมตายไมมี
ดวยวาขาพระพุทธเจาไดสดับกลิ่นรายมาตอพรหมผูพูดถึงอยู กลิ่นรายเหลานั้น
อันบุคคลผูครองเรือน ไมพึงย่ํายีไดโดยงายเลย ขาพระพุทธเจาจึงจักออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต ฯ
ก. ถาอยางนั้น ขอทานโควินทจงรออยูสัก ๖ ป ... ๕ ป ... ๔ ป ... ๓ ป
... ๒ ป ... ๑ ป พอลวง ๑ ปแลว แมขาพเจาทัง้ หลายก็จักออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิต อนึ่ง คติอันใดของทาน คตินั้นจักเปนของขาพเจาทั้งหลายดวย ฯ
ม. ขอเดชะ ๑ ปชานัก ขาพระพุทธเจาไมอาจรอพระองคอยูไดถึง ๑ ป
ใครจะรูชีวิต สัมปรายภพอันบุคคลตองไป อันบัณฑิตควรกําหนดดวยปญญา พึง
ทํากุศล พึงประพฤติพรหมจรรย สัตวเกิดมาแลวที่จะไมตายไมมี ดวยวาขา
พระพุทธเจาไดสดับกลิ่นรายมาตอพรหมผูพูดถึงอยู กลิ่นรายเหลานั้น อันบุคคล
ผูอยูครองเรือนไมพึงย่ํายีไดโดยงายเลย ขาพระพุทธเจาจึงจักออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิต ฯ
ก. ถาอยางนั้น ขอทานโควินทจงรออยู ๗ เดือนกอน พอลวง ๗ เดือน
แลว แมขาพเจาทั้งหลายก็จักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต อนึ่ง คติอันใดของ
ทาน คตินั้นจักเปนของขาพเจาทั้งหลายดวย ฯ
ม. ขอเดชะ ๗ เดือนชานัก ขาพระพุทธเจาไมอาจรอพระองคไดถึง ๗
เดือน ใครจะรูชีวิต สัมปรายภพอันบุคคลตองไป อันบัณฑิตควรกําหนดดวย
ปญญา พึงทํากุศล พึงประพฤติพรหมจรรย สัตวเกิดมาแลวที่จะไมตายไมมี
ดวยวาขาพระพุทธเจาไดสดับกลิ่นรายมาตอพรหมผูพูดถึงอยู กลิ่นรายเหลานั้น
อันบุคคลผูอยูค รองเรือนไมพึงย่ํายีไดโดยงายเลย ขาพระพุทธเจาจึงจักออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิต ฯ
ก. ถาอยางนั้น ขอทานโควินท จงรออยูสัก ๖ เดือน ... ๕ เดือน ... ๔
เดือน ... ๓ เดือน ... ๒ เดือน ... ๑ เดือน ... ครึ่งเดือน พอลวงครึ่งเดือนแมขาพเจา
ทั้งหลายก็จักออกเรือนบวชเปนบรรพชิต อนึ่ง คติอันใดของทาน คตินั้นจัก
เปนของขาพเจาทั้งหลายดวย ฯ
ม. ขอเดชะ ครึ่งเดือนชานัก ขาพระพุทธเจาไมอาจรอพระองคไดถึง
ครึ่งเดือน ใครจะรูชีวิต สัมปรายภพอันบุคคลตองไป อันบัณฑิตควรกําหนดดวย
ปญญา พึงทํากุศล พึงประพฤติพรหมจรรย สัตวเกิดมาแลวที่จะไมตายไมมี ดวย
วาขาพระพุทธเจาไดสดับกลิ่นรายมาตอพรหมผูพูดถึงอยู กลิ่นรายเหลานั้น อัน
บุคคลผูอยูครองเรือนไมพึงย่าํ ยีไดโดยงายเลย ขาพระพุทธเจาจึงจักออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต ฯ

ก. ถาอยางนั้น ขอทานโควินทจงรออยูสัก ๗ วัน พอใหขาพเจาทั้งหลาย
สั่งสอนบุตรและพี่นองชายของตนๆ ในราชกิจเสียกอน พอลวง ๗ วัน แมขาพเจา
ทั้งหลายก็จักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต อนึ่ง คติอันใดของทานคตินั้นจัก
เปนของขาพเจาทั้งหลายดวย ฯ
ม. ขอเดชะ ๗ วัน ไมนาน ขาพระพุทธเจาจักรอพระองคทั้งหลาย
๗ วัน ฯ
ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณ เขาไปหาพราหมณมหาศาล ๗ คน และ
เหลาขาราชบริพาร ๗๐๐ ถึงที่อยู แลวกลาววา บัดนี้ทานทั้งหลายจงแสวงหา
อาจารยอื่น ซึ่งจักสอนมนตแกทานทั้งหลายเถิด เราปรารถนาจะออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิต ดวยวาเราไดสดับกลิ่นรายมาตอพรหมผูพูดถึงอยู กลิ่นรายเหลานั้น
อันบุคคลผูอยูค รองเรือนไมพึงย่ํายีไดโดยงายเลย เราจึงจักออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต ฯ
พราหมณและเหลาขาราชบริพารเหลานั้นกลาววา ทานโควินทอยาออก
จากเรือนบวชเปนบรรพชิตเลย บรรพชิตมีศักดิ์นอย มีลาภนอย ความเปน
พราหมณมีศักดิ์มาก มีลาภมาก ฯ
ม. ทานทั้งหลายอยาไดพูดอยางนี้ ทานทัง้ หลายอยาไดพูดอยางนี้วา
บรรพชามีศักดิ์นอย มีลาภนอย ความเปนพราหมณมีศักดิ์มาก มีลาภมาก ดูกร
ทานทั้งหลาย ใครอื่นจะมีศักดิม์ าก มีลาภมากกวาเรา บัดนี้เราเปนเหมือนพระราชา
ของพระราชาสามัญทั้งหลาย เปนดังพรหมของพราหมณทั้งหลาย เปนดุจเทวดา
ของคฤหบดีทั้งหลาย เราจักละสิ่งทั้งปวงนั้นออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตดวยวา
เราไดสดับกลิน่ รายมาตอพรหมผูพูดถึงอยู กลิ่นรายเหลานัน้ อันบุคคลผูอยูครอง
เรือนไมพึงย่ํายีไดโดยงายเลย เราจึงจักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ฯ
พ. ถาทานโควินทจักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต แมขาพเจาทั้งหลาย
ก็จักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต อนึ่ง คติอันใดของทาน คตินั้นจักเปนของ
ขาพเจาทั้งหลายดวย ฯ
ครั้งนั้น มหาโควินทพราหมณ เขาไปหาภรรยา ๔๐ คน ผูเสมอกัน
ถึงที่อยู แลวกลาววา เธอคนใดปรารถนาจะไปยังสกุลญาติของตน ก็จงไป หรือ
ปรารถนาจะแสวงหาสามีอื่น ก็จงแสวงหา ฉันปรารถนาจะออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิตดวยวาฉันไดสดับกลิ่นรายมาตอพรหมผูพูดถึงอยู กลิ่นรายเหลานั้น อัน
บุคคลผูอยูครองเรือนไมพึงย่าํ ยีไดโดยงายเลย ฉันจักออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต ฯ
ภ. ทานนั่นแล เปนญาติของดิฉันทั้งหลายผูตองการญาติ เปนสามีของ
ดิฉันทั้งหลายผูตองการสามี ถาทานโควินทจักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต แม

ดิฉันทั้งหลาย ก็จักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต อนึ่ง คติอันใดของทาน
คตินั้นจักเปนของดิฉันทั้งหลายดวย ฯ
ครั้งนั้น พอลวง ๗ วันนั้นไป มหาโควินทพราหมณปลงผมและหนวด
นุงผากาสาวพัสตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต และเมื่อมหาโควินทพราหมณ
บวชแลว พระราชาผูกษัตริยซึ่งไดมูรธาภิเษก ๗ พระองค พราหมณมหาศาล ๗ คน
เหลาขาราชบริพาร ๗๐๐ คน ภรรยา ๔๐ คน เจาหลายพัน พราหมณหลายพัน
คฤหบดีหลายพัน และนางสนมหลายพัน ปลงผมและหนวด นุงหมผา
กาสาวพัสตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตตามมหาโควินทพราหมณ ฯ
ขาววา มหาโควินทพราหมณ แวดลอมดวยบริษัทนั้นเที่ยวจาริกไปใน
บาน นิคม และราชธานีทั้งหลาย สมัยนั้น มหาโควินทพราหมณเขาไปยังบาน
หรือนิคมใด ในบานและนิคมนั้น ทานเปนดังพระราชาของพระราชาทั้งหลาย
เปนดังพรหมของพราหมณทั้งหลาย เปนดังเทวดาของคฤหบดีทั้งหลาย ฯ
สมัยนั้น มนุษยเหลาใดพลาดพลั้งหรือลม มนุษยเหลานัน้ กลาวอยาง
นี้วา ขอนอบนอมแดทานมหาโควินทพราหมณ ขอนอบนอมแดทานปุโรหิตของ
พระราชา ๗ พระองค มหาโควินทพราหมณมีใจสหรคตดวยเมตตา ไมมีเวร ไม
พยาบาท แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน
ดวยประการฉะนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ในที่ทุกสถาน มีใจสหรคต
ดวยเมตตา อันไพบูลย เปนมหัคคตะ ไมมีประมาณ ไมมเี วร ไมพยาบาท
แผไปทั่วโลก โดยประการทั้งปวงอยู มีใจสหรคตดวยกรุณา อันไพบูลย เปน
มหัคคตะ ไมมีประมาณ ไมมเี วร ไมพยาบาท แผไปทั่วโลก โดยประการ
ทั้งปวงอยู มีใจสหรคตดวยมุทิตา อันไพบูลย เปนมหัคคตะ ไมมีประมาณ
ไมมีเวร ไมพยาบาท แผไปทั่วโลก โดยประการทั้งปวงอยู มีใจสหรคตดวย
อุเบกขา อันไพบูลย เปนมหัคคตะ ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมพยาบาท แผ
ไปทั่วโลกโดยประการทั้งปวงอยู และแสดงหนทางแหงความเปนสหายกับพรหม
ในพรหมโลก แกสาวกทั้งหลาย สมัยนั้น บรรดาสาวกของมหาโควินทพราหมณ
ซึ่งรูคําสั่งสอนทั่วทั้งหมด เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงสุคติ พรหม*โลก ผูทไี่ มรูคาํ สั่งสอนทั่วทั้งหมด เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก บางพวกเขา
ถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี บางพวกเขาถึงความเปนสหาย
ของเทวดาชั้นนิมมานรดี บางพวกเขาถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นดุสติ บาง
พวกเขาถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นยามา บางพวกเขาถึงความเปนสหายของ
เทวดาชั้นดาวดึงส บางพวกเขาถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิก ผูที่
บําเพ็ญกายต่ํากวาเขาทั้งหมด ก็ยังกายคนธรรพ ใหบริบูรณได ดวยประการฉะนี้แล
บรรพชาของกุลบุตรเหลานั้น ทั้งหมด ไมเปลา ไมเปนหมัน มีผล มีกําไร ฯ

ป. พระผูมีพระภาคยังทรงระลึกถึงขอนัน้ ไดอยูหรือ ฯ
ภ. ดูกรปญจสิขะ เรายังระลึกไดอยู สมัยนัน้ เราเปนมหาโควินท*พราหมณ เราแสดงพรหมจรรยนั้นวา เปนหนทางแหงความเปนสหายของพรหม
ในพรหมโลก แกสาวกทั้งหลาย ปญจสิขะ แตวาพรหมจรรยนั้นไมเปนไปเพื่อ
นิพพิทา วิราคะ นิโรธะ อุปสมะ อภิญญา สัมโพธะ นิพพานะ ยอมเปนไป
เพียงเพื่อบังเกิดในพรหมโลก ดูกรปญจสิขะ สวนพรหมจรรยของเรานี้ ยอม
เปนไปเพื่อนิพพิทาโดยสวนเดียว เพื่อวิราคะ นิโรธะ อุปสมะ อภิญญา
สัมโพธะ นิพพานะ พรหมจรรยเปนไปเพื่อนิพพิทาโดยสวนเดียว เพื่อวิราคะ
นิโรธะ อุปสมะ อภิญญา สัมโพธะ นิพพานะ นั้นเปนไฉน คืออัฏฐังคิก*มรรค เปนอริยะนี้เอง คือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัม*มันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ดูกรปญจสิขะ
พรหมจรรยนี้แล ยอมเปนไปเพื่อนิพพิทาโดยสวนเดียว เพื่อวิราคะ นิโรธะ
อุปสมะ อภิญญา สัมโพธะ นิพพานะ ดูกรปญจสิขะ ก็บรรดาสาวกของเรา
ที่รูคําสั่งสอนทั่วทั้งหมด ยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะ
มิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู
บรรดาสาวกผูไมรูคําสั่งสอนทั่วทั้งหมด บางพวกเปนโอปปาติกสัตว เพราะสิ้น
โอรัมภาคิยสังโยชนทั้ง ๕ ปรินิพพานในภพนั้น ไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา
ก็มี บางพวกเปนพระสกทาคามี เพราะสิ้นสังโยชน ๓ อยาง เพราะราคะ โทสะ
และโมหะเบาบาง กลับมายังโลกนี้เพียงครั้งเดียว แลวจักทําทีส่ ุดทุกขไดก็มี
บางพวกเปนพระโสดาบัน เพราะสิ้นสังโยชน ๓ อยาง มีความไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเ ที่ยง มีอันจะตรัสรูเปนเบื้องหนาก็มี ฯ
ดูกรปญจสิขะ ดวยประการฉะนี้แล บรรพชาของกุลบุตรเหลานี้ทั้งหมด
เทียว ไมเปลา ไมเปนหมัน มีผล มีกําไร ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ปญจสิขะคันธรรพบุตร
ยินดี ชื่นชม อนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาค ถวายบังคมพระผูมีพระภาค
กระทําประทักษิณแลวหายไป ณ ที่นั้นเอง ฉะนี้แล ฯ
จบมหาโควินทสูตร ที่ ๖
----------------๗. มหาสมัยสูตร (๒๐)
[๒๓๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปามหาวัน เขตพระนครกบิล*พัสดุ ในสักกชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป ลวน
เปนพระอรหันต ก็พวกเทวดาจากโลกธาตุทั้ง ๑๐ ประชุมกันมาก เพื่อทัศนา

พระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆ ฯ
ครั้งนั้น เทวดาชั้นสุทธาวาส ๔ องค ไดมีความดําริวา พระผูมีพระภาค
พระองคนี้แล ประทับอยู ณ ปามหาวัน เขตพระนครกบิลพัสดุ ในสักกชนบท
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป ลวนเปนพระอรหันต ก็พวก
เทวดาจากโลกธาตุทั้ง ๑๐ ประชุมกันมาก เพื่อทัศนาพระผูมีพระภาคและภิกษุ
สงฆ ไฉนหนอ แมพวกเราก็ควรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว
พึงกลาวคาถาเฉพาะองคละคาถา ในสํานักพระผูมีพระภาค ลําดับนั้น เทวดา
พวกนั้น หายไป ณ เทวโลกชัน้ สุทธาวาสแลวมาปรากฏเบื้องพระพักตรพระผูม-ี
*พระภาค เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คอู อก หรือคูแขนที่เหยียดออกเขา
ฉะนั้น เทวดาพวกนั้นถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลวไดยนื อยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง เทวดาองคหนึ่งไดกลาวคาถานี้ในสํานักพระผูมีพระภาควา
[๒๓๖] การประชุมใหญในปาใหญ หมูเทวดามาประชุมกันแลว
พวกเราพากันมาสูธรรมสมัยนี้ เพื่อไดเห็นหมูทานผูชนะมาร ฯ
[๒๓๗] ลําดับนั้น เทวดาอีกองคหนึ่ง ไดกลาวคาถานี้ ในสํานัก
พระผูมีพระภาควา
ภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้น มั่นคง กระทําจิตของตนๆ ให
ตรง บัณฑิตทั้งหลาย ยอมรักษาอินทรีย เหมือนสารถีถือ
บังเหียนขับมา ฉะนั้น ฯ
[๒๓๘] ลําดับนั้น เทวดาอีกองคหนึ่ง ไดกลาวคาถานี้ ในสํานัก
พระผูมีพระภาควา
ภิกษุเหลานั้น ตัดกิเลสดุจตะปู ตัดกิเลสดุจลิ่มสลัก ถอน
กิเลสดุจเสาเขื่อนไดแลว เปนผูไมหวั่นไหว หมดจด ปราศ*จากมลทิน เที่ยวไป ทานเปนหมูนาคหนุม อันพระผูมีพระภาค
ผูมีจักษุทรงฝกดีแลว ฯ
[๒๓๙] ลําดับนั้น เทวดาอีกองคหนึ่ง ไดกลาวคาถานี้ ในสํานัก
พระผูมีพระภาควา
ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ถึงพระพุทธเจาวา เปนสรณะ เขาจัก
ไมไปอบายภูมิ ละกายมนุษยแลว จักยังเทวกายใหบริบูรณ ฯ
[๒๔๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแลวตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาในโลกธาตุทั้ง ๑๐ ประชุมกันมาก เพื่อทัศนา
ตถาคตและภิกษุสงฆ พวกเทวดาประมาณเทานี้แหละไดประชุมกัน เพื่อทัศนา
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งไดมีแลวในอดีตกาล เหมือนที่
ประชุมกันเพื่อทัศนาเราในบัดนี้ พวกเทวดาประมาณเทานีแ้ หละ จักประชุมกันเพื่อ

ทัศนาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งจักมีในอนาคตกาล เหมือนที่ประชุมกัน
เพื่อทัศนาเราในบัดนี้ เราจักบอกนามพวกเทวดา เราจักระบุนามพวกเทวดา
เราจักแสดงนามพวกเทวดา พวกเธอจงฟงเรือ่ งนั้น จงใสใจใหดี เรา
จักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัส
พระคาถานี้วา
[๒๔๑] เราจักรอยกรองโศลก ภุมมเทวดาอาศัยอยู ณ ที่ใด
พวกภิกษุก็อาศัยที่นั้น ภิกษุพวกใดอาศัยซอกเขา สงตนไปแลว
มีจิตตั้งมั่น ภิกษุพวกนั้น เปนอันมาก เรนอยู เหมือนราชสีห
ครอบงําความขนพองสยองเกลาเสียได มีใจผุดผอง เปนผู
หมดจด ใสสะอาด ไมขนุ มัว พระศาสดาทรงทราบภิกษุ
ประมาณ ๕๐๐ เศษ ที่อยู ณ ปามหาวัน เขตพระนครกบิล*พัสดุ แตนั้นจึงตรัสเรียกสาวกผูย ินดีในพระศาสนา ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมูเทวดามุงมากันแลว พวกเธอจงรูจักหมู
เทวดานั้น ภิกษุเหลานั้นสดับรับสั่งของพระพุทธเจาแลว ได
กระทําความเพียร ญาณเปนเครื่องเห็นพวกอมนุษย ไดปรากฏแก
ภิกษุเหลานั้น ภิกษุบางพวก ไดเห็นอมนุษยรอยหนึ่ง บางพวก
ไดเห็นอมนุษยพันหนึ่ง บางพวกไดเห็นอมนุษยเจ็ดหมื่น บาง
พวกไดเห็นอมนุษยหนึ่งแสน บางพวกไดเห็นไมมที ี่สดุ
อมนุษยไดแผไปทั่วทิศ พระศาสดาผูมพี ระจักษุ ทรงใครครวญ
ทราบเหตุนั้นสิ้นแลว แตนั้น จึงตรัสเรียกสาวกผูย ินดีใน
พระศาสนา ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย หมูเทวดามุงมากันแลว
พวกเธอจงรูจักหมูเทวดานั้น เราจักบอกพวกเธอดวยวาจา
ตามลําดับ ยักษเจ็ดพันเปนภุมมเทวดาอาศัยอยูในพระนคร
กบิลพัสดุ มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี มุงมายัง
ปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ ยักษหกพันอยูที่เขาเหมวตา มี
รัศมีตางๆ กัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี
มุงมายังปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ ยักษสามพันอยูท ี่เขา
สาตาคีรี มีรัศมีตางๆ กัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ
ยินดี มุงมายังปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ ยักษเหลานั้นรวม
เปนหนึ่งหมื่นหกพัน มีรัศมีตางๆ กัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ
มีรัศมี มียศ ยินดี มุงมายังปาอันเปนทีป่ ระชุมของภิกษุ ยักษ
หารอยอยูที่เขาเวสสามิตตะ มีรัศมีตางๆ กัน มีฤทธิ์ มี
อานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี มุงมายังปาอันเปนที่ประชุม

ของภิกษุ ยักษชื่อกุมภีระอยูในพระนครราชคฤห เขาเวปุลละ
เปนที่อยูของยักษนั้น ยักษแสนเศษแวดลอมยักษชื่อกุมภีระ
นั้น ยักษชื่อกุมภีระอยูใ นพระนครราชคฤหแมนั้น ก็ไดมายัง
ปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ ฯ
[๒๔๒] ทาวธตรัฏฐ อยูดานทิศบูรพา ปกครองทิศนั้นเปนอธิบดีของ
พวกคนธรรพ เธอเปนมหาราช มียศ แมบุตรของเธอก็
มาก มีนามวา อินท มีกําลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี
มียศ ยินดี มุงมายังปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ ทาววิรุฬหก
อยูดานทิศทักษิณ ปกครองทิศนั้นเปนอธิบดีของพวกกุมภัณฑ
เธอเปนมหาราช มียศ แมบุตรของเธอก็มาก มีนามวา อินท
มีกําลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี มุงมายัง
ปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ ทาววิรูปกษ อยูดานทิศปจจิม ปก
ครองทิศนั้นเปนอธิบดีของพวกนาค เธอเปนมหาราช มียศ
แมบุตรของเธอก็มาก มีนามวา อินท มีกําลังมาก มีฤทธิ์ มี
อานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี มุงมายังปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ
ทาวกุเวรอยูดานทิศอุดร ปกครองทิศนั้น เปนอธิบดีของพวก
ยักษ เธอเปนมหาราช มียศ แมบุตรของเธอก็มาก มีนามวา
อินท มีกําลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี
มุงมายังปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ ทาวธตรัฏฐเปนใหญทิศ
บูรพา ทาววิรุฬหก เปนใหญทิศทักษิณ ทาววิรูปกษเปนใหญ
ทิศปจจิม ทาวกุเวรเปนใหญทิศอุดร ทาวมหาราชทั้ง ๔ นั้น
ยังทิศทั้ง ๔ โดยรอบใหรุงเรือง ไดยืนอยูแลวในปาเขตพระ
นครกบิลพัสดุ ฯ
[๒๔๓] พวกบาวของทาวมหาราชทั้ง ๔ นั้น มีมายา ลอลวง โออวด
เจาเลห มาดวยกัน มีชอื่ คือกุเฏณฑุ ๑ เวเฏณฑุ ๑
วิฏ ๑ วิฏฏะ ๑ จันทนะ ๑ กามเสฏฐะ ๑ กินนุฆัณฑุ ๑
นิฆัณฑุ ๑ และทาวเทวราชทั้งหลายผูม ีนามวาปนาทะ ๑ โอปมัญญะ ๑ เทพสารถีมีนามวา มาตลิ ๑ จิตตเสนะ ผูคนธรรพ ๑
นโฬราชะ ๑ ชโนสภะ ๑ ปญจสิขะ ๑ ติมพรู ๑ สุริยวัจฉสา
เทพธิดา ๑ มาทั้งนั้น ราชาและคนธรรพพวกนั้น และพวกอื่น
กับเทวราชทั้งหลายยินดี มุงมายังปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ
อนึ่งเหลานาคที่อยูในสระชื่อนภสะบาง อยูในเมืองเวสาลีบาง
พรอมดวยนาคบริษัทเหลาตัจฉกะก็มา กัมพลนาค และอัสสตร-

*นาคก็มา นาคผูอยูในทา ชื่อปายาคะ กับญาติ ก็มา นาคผูอยูใน
แมน้ํายมุนา เกิดในสกุลธตรัฏฐ ผูมียศ ก็มา เอราวัณเทพ
บุตรผูเปนชางใหญ แมนั้นก็มายังปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ ฯ
[๒๔๔] ปกษีทวิชาติผูเปนทิพย มีนัยนตาบริสุทธิ์ นํานาคราชไปได
โดยพลันนั้น มาโดยทางอากาศถึงทามกลางปา ชื่อของปกษี
นั้นวา จิตรสุบรรณ ในเวลานั้น นาคราชทั้งหลาย ไมไดมีความ
กลัว พระพุทธเจาไดทรงกระทําใหปลอดภัยจากครุฑ นาคกับ
ครุฑเจรจากัน ดวยวาจาอันไพเราะ กระทําพระพุทธเจาให
เปนสรณะ พวกอสูรอาศัยสมุทรอยู อันทาววชิรหัตถรบชนะ
แลว เปนพี่นองของทาววาสพ มีฤทธิ์ มียศ เหลานี้คือพวก
กาลกัญชอสูร มีกายใหญนากลัวก็มา พวกทานเวฆสอสูรก็มา
เวปจิตติอสูร สุจิตติอสูร ปหาราทอสูร และนมุจีพระยามาร
ก็มาดวยกัน บุตรของพลิอสูรหนึ่งรอย มีชื่อวาไพโรจนทั้งหมด
ผูกสอดเครื่องเสนาอันมีกําลังเขาไปใกลอสุรินทราหู แลวกลาว
วา ดูกรทานผูเจริญ บัดนี้ เปนสมัยที่จะประชุมกัน ดังนี้แลว
เขาไปยังปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ ฯ
[๒๔๕] ในเวลานั้น เทวดาทั้งหลาย ชื่ออาโป ชื่อปฐวี ชื่อเตโช ชื่อวาโย
ไดพากันมาแลว เทวดา ชื่อวรุณะ ชื่อวารุณะ ชื่อโสมะ ชื่อยสสะ
ก็มาดวยกัน เทวดาผูบังเกิดในหมูเทวดาดวยเมตตาและกรุณา
ฌาน เปนผูมียศ ก็มา หมูเทวดา ๑๐ เหลานี้เปน ๑๐ พวก ทั้ง
หมดลวนมีรัศมีตางๆ กัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี
มุงมายังปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ เทวดา ชื่อเวณฑู ชื่อสหลี
ชื่ออสมา ชื่อยมะ ทั้งสองพวก ก็มา เทวดาผูอาศัยพระจันทร
กระทําพระจันทรไวในเบื้องหนาก็มา เทวดาผูอาศัยพระอาทิตย
กระทําพระอาทิตยไวในเบื้องหนาก็มา เทวดากระทํานักษัตรไวใน
เบื้องหนาก็มา มันทพลาหกเทวดาก็มา แมทาวสักกปุรินท*ทวาสวะ ซึ่งประเสริฐกวาสุเทวดาทัง้ หลายก็เสด็จมา หมูเทวดา
๑๐ เหลานี้ เปน ๑๐ พวก ทั้งหมดลวนมีรัศมีตางๆ กัน มีฤทธิ์
มีอานุภาพ มีรัศมี ยินดี มุงมายังปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ
อนึ่งเทวดาชื่อสหภู ผูรุงเรืองดุจเปลวไฟก็มา เทวดาชือ่ อริฏฐกะ
ชื่อโรชะ มีรัศมีดังสีดอกผักตบก็มา เทวดาชื่อวรุณะ ชื่อสหธรรม
ชื่ออัจจุตะ ชื่ออเนชกะ ชื่อสุเลยยะ ชื่อรุจิระก็มา เทวดา
ชื่อวาสวเนสีก็มา หมูเทวดา ๑๐ เหลานี้ เปน ๑๐ พวก ทั้งหมด

ลวนมีรัศมีตางๆ กัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี มุง
มายังปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ เทวดาชื่อสมานะ ชื่อ
มหาสมานะ ชื่อมานุสะ ชื่อมานุสุตตมะ ชื่อขิฑฑาปทูสิกะ ก็มา
เทวดาชื่อมโนปทูสิกะก็มา อนึ่ง เทวดาชื่อหริ เทวดาชือ่ โลหิต*วาสี ชื่อปารคะ ชื่อมหาปารคะ ผูมียศ ก็มา หมูเทวดา ๑๐ เหลานี้
เปน ๑๐ พวก ทั้งหมดลวนมีรัศมีตางๆ กัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ
มีรัศมี มียศ ยินดี มุงมายังปาอันเปนทีป่ ระชุมของภิกษุ เทวดา
ชื่อสุกกะ ชื่อกรุมหะ ชือ่ อรุณะ ชื่อเวฆนสะก็มาดวยกัน
เทวดาชื่อโอทาตคัยหะ ผูเปนหัวหนา เทวดาชื่อวิจักขณะ ก็มา
เทวดาชื่อสทามัตตะ ชื่อหารคชะ และชื่อมิสสกะ ผูมยี ศ ก็มา
ปชุนนเทวบุตร ซึ่งคํารามใหฝนตกทั่วทิศก็มา หมูเทวดา ๑๐
เหลานี้ เปน ๑๐ พวก ทั้งหมดลวนมีรัศมีตางๆ กัน มีฤทธิ์
มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี มุงมายังปาอันเปนที่ประชุม
ของภิกษุ เทวดาชื่อเขมิยะ เทวดาชั้นดุสิต เทวดาชั้นยามะ
และเทวดาชื่อกัฏฐกะ มียศ เทวดาชื่อลัมพิตกะ ชื่อลามเสฏฐะ
ชื่อโชตินามะ ชื่ออาสา และเทวดาชั้นนิมมานรดีก็มา อนึ่ง
เทวดาชั้นปรนิมมิตะก็มา หมูเทวดา ๑๐ เหลานี้ เปน ๑๐ พวก
ทั้งหมดลวนมีรัศมีตางๆ กัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ
ยินดี มุงมายังปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ หมูเทวดา ๖๐ เหลานี้
ทั้งหมดลวนมีรัศมีตางๆ กัน มาแลวโดยกําหนดชื่อ และ
เทวดาเหลาอื่นผูเชนกัน มาพรอมกันดวยคิดวา เราทัง้ หลายจัก
เห็นพระนาค ผูปราศจากชาติ ไมมีกิเลสดุจตะปู มีโอฆะอัน
ขามแลว ไมมีอาสวะ ขามพนโอฆะ ผูล วงความยึดถือไดแลว
ดุจพระจันทรพนจากเมฆฉะนั้น. ฯ
[๒๔๖] สุพรหมและปรมัตตพรหม ซึ่งเปนบุตรของพระพุทธเจาผูมี
ฤทธิ์ ก็มาดวย สนังกุมารพรหม และติสสพรหมแมนั้น
ก็มายังปาอันเปนที่ประชุมของภิกษุ ทาวมหาพรหมยอมปกครอง
พรหมโลกพันหนึ่ง ทาวมหาพรหมนั้นบังเกิดแลวในพรหมโลก
มีอานุภาพ มีกายใหญโต มียศ ก็มา พรหม ๑๐ พวก ผูเปน
อิสระในพวกพรหมพันหนึ่ง มีอํานาจเปนไปเฉพาะองคละอยาง
ก็มา มหาพรหมชื่อหาริตะ อันบริวารแวดลอมแลว มาในทาม
กลางพรหมเหลานั้น มารเสนา ไดเห็นพวกเทวดา พรอมทั้ง
พระอินทรพระพรหมทั้งหมดนั้น ผูมงุ มา ก็มาดวย แลวกลาววา

ทานจงดูความเขลาของมาร พระยามารกลาววา พวกทานจงมาจับ
เทวดาเหลานี้ผูกไว ความผูกดวยราคะ จงมีแกทานทั้งหลาย
พวกทานจงลอมไวโดยรอบ อยาปลอยใครๆ ไป พระยามารบัง
คับเสนามารในที่ประชุมนั้นดังนี้แลว เอาฝามือตบแผนดิน กระ
ทําเสียงนากลัว เหมือนเมฆยังฝนใหตก คํารามอยู พรอมทั้ง
ฟาแลบ ฉะนั้น เวลานัน้ พระยามารนั้นไมอาจยังใครใหเปนไป
ในอํานาจได โกรธจัด กลับไปแลว พระศาสดาผูมีพระจักษุ
ทรงพิจารณาทราบเหตุนั้นทั้งหมด แตนั้น จึงตรัสเรียกสาวกผู
ยินดีในพระศาสนาตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มารเสนามาแลว
พวกเธอจงรูจักเขา ภิกษุเหลานั้นสดับพระดํารัสสอนของพระ
พุทธเจาแลว ไดกระทําความเพียร มารและเสนามารหลีกไป
จากภิกษุผูปราศจากราคะ ไมยังแมขนของทานใหไหว (พระ
ยามารกลาวสรรเสริญวา) พวกสาวกของพระองคทั้งหมดชนะ
สงครามแลว ลวงความกลัวไดแลว มียศปรากฏในหมูชน บัน
เทิงอยูกบั ดวยพระอริยเจา ผูเกิดแลวในพระศาสนา ดังนี้แล. ฯ
จบมหาสมัยสูตร ที่ ๗
--------------๘. สักกปญหสูตร (๒๑)
[๒๔๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในถ้ําอินทสาละ ณ เวทิยกบรรพต
ดานทิศอุดรแหงพราหมณคามชื่ออัมพสัณฑ อันตั้งอยูดานทิศปราจีน แหงพระ
นครราชคฤห ในแควนมคธ ฯ
ก็สมัยนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพไดบังเกิดความขวนขวาย เพื่อจะเฝา
พระผูมีพระภาค ครั้งนั้น ทาวสักกะจอมเทพไดทรงพระดําริวา บัดนี้ พระผูมีพระ*ภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาประทับอยู ณ ที่ไหนหนอ ทาวสักกะจอมเทพไดทรง
เห็นพระผูมีพระภาคประทับอยูในถ้ําอินทสาละ ณ เวทิยกบรรพต ดานทิศอุดร
แหงพราหมณคามชื่ออัมพสัณฑ อันตั้งอยูดานทิศปราจีน แหงพระนครราชคฤห
ในแควนมคธ ครั้นแลว จึงตรัสเรียกพวกเทวดาชั้นดาวดึงสมาตรัสวา ดูกรทาน
ผูนิรทุกข พระผูมีพระภาคพระองคนี้ ประทับอยูในถ้ําอินทสาละ ณ เวทิยกบรรพต
ดานทิศอุดร แหงพราหมณคาม ชื่ออัมพสัณฑ อันตั้งอยูดานทิศปราจีนแหง
พระนครราชคฤห ในแควนมคธ ถากระไร พวกเราควรจะเขาไปเฝาพระผูม พี ระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น พวกเทวดาชั้นดาวดึงสทูลรับทาวสักกะจอม
เทพแลว ฯ

ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพตรัสเรียกปญจสิขคันธรรพบุตรมาตรัสวา
ดูกรพอปญจสิขะ พระผูมีพระภาคพระองคนี้ประทับอยูในถ้ําอินทสาละ ณ เวทิยก*บรรพต ดานทิศอุดรแหงพราหมณคาม ชื่ออัมพสัณฑ อันตั้งอยูดานทิศปราจีน
แหงพระนครราชคฤห ในแควนมคธ พวกเราควรจะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ปญจสิขคันธรรพบุตรทูลรับทาวสักกะจอม
เทพแลว ถือเอาพิณมีสีเหลืองดังผลมะตูม คอยตามเสด็จทาวสักกะจอมเทพ
ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพแวดลอมไปดวยพวกเทวดาชัน้ ดาวดึงส มีปญ
 จสิข*คันธรรพบุตรนําเสด็จ ไดหายไปในชั้นดาวดึงส มาปรากฏ ณ เวทิยกบรรพต ดาน
ทิศอุดรแหงพราหมณคาม ชื่ออัมพสัณฑ อันตั้งอยูดานทิศปราจีน แหงพระนคร
ราชคฤห ในแควนมคธ เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คอู อก หรือคูแขนที่
เหยียดออกเขา ฉะนั้น ฯ
ก็สมัยนั้น เวทิยกบรรพตและพราหมณคามชื่ออัมพสัณฑสวางไสวยิ่งนัก
ดวยเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย และไดยนิ วาพวกมนุษยในหมูบานโดยรอบพา
กันกลาวอยางนี้วา วันนี้ไฟติดเวทิยกบรรพตเขาแลว วันนี้ไฟไหมเวทิยกบรรพต
วันนี้ เวทิยกบรรพตไฟลุกโพลง เพราะเหตุไรเลา วันนี้ เวทิยกบรรพตและ
พราหมณคาม ชื่ออัมพสัณฑ จึงสวางไสวยิ่งนัก มนุษยพวกนั้นพากันตกใจ ขน
พองสยองเกลา ฯ
ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพรับสั่งกะปญจสิขคันธรรพบุตรวา ดูกรพอ
ปญจสิขะ พระตถาคตทั้งหลาย เปนผูเ พงฌาน ทรงยินดีในฌาน ในระหวางนั้น
ทรงเรนอยู อันผูเชนเรายากทีจ่ ะเขาเฝา ถากระไร พอควรจะใหพระผูมีพระภาค
ทรงพอพระหฤทัยกอน พอใหพระองคทรงพอพระหฤทัยกอนแลว ภายหลัง พวก
เราจึงควรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ฯ
ปญจสิขคันธรรพบุตรทูลรับทาวสักกะจอมเทพแลว จึงถือเอาพิณมีสี
เหลืองดังผลมะตูม เขาไปยังถ้าํ อินทสาละ ครัน้ แลวประมาณดูวา เพียงนี้ พระ
ผูมีพระภาคจะประทับอยูไมไกล ไมใกลเรานัก และจักทรงไดยินเสียงเรา แลว
ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ปญจสิขคันธรรพบุตรยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
ถือพิณมีสีเหลืองดังผลมะตูมบรรเลงขึ้น และไดกลาวคาถาเหลานี้ อันเกี่ยวดวย
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ พระอรหันต และกาม วา
[๒๔๘] ดูกรแมภัททาสุริยวัจฉสา ฉันขอไหวทาวติมพรุบิดาเธอ โดยเหตุ
ที่เธอเกิดเปนนางงาม ปลูกความปลื้มใหแกฉัน เหมือนลม
เปนที่ปรารถนาของผูมีเหงื่อ หรือน้ําดื่มเปนที่ปรารถนาของผู
ระหาย เธอผูจาํ รัสโฉม เปนที่รักของฉัน คลายกันกับธรรม
เปนที่รักของเหลาพระอรหันตฉะนั้น ขอเธอชวยดับความ

เรารอน เหมือนชวยวางยาคนไขผกู ระสับกระสาย หรือให
โภชนะแกผูหิว หรือดับไฟที่ลุกอยูดวยน้ํา ขอใหฉันซบลงจด
ณ ถันและอุทรของเธอ เหมือนชางผูรอ นจัดในหนารอน หยั่งลง
สระโบกขรณี มีน้ําเย็นประกอบดวยละอองแหงเกสรดอกปทุม
ฉะนั้น ฉันมึนเมาแลว เพราะชวงขาอันสมบูรณดวยลักษณะ
ไมรูสึกถึงเหตุการณ เหมือนชางเหลือขอ ไมยอมรับรูแหลน
และหอกซัด ดวยถือวาตนชนะแลว ฉะนั้น ฉันมีใจจดจอในเธอ
ฉันไมอาจกลับดวงจิตที่แปรปรวนไปแลว เหมือนปลาที่กลืนเบ็ด
เสียแลว ฉะนั้น นางผูเ จริญ ขอเธอเอาขาซายกระหวัดฉันไว ขอ
เธอผูมดี วงตาอันออนหวาน จงกระหวัดฉันไว ขอเธอผูงดงามจง
สวมกอดฉัน นั่น เปนขอที่ฉันปรารถนายิ่งนัก ความใครของ
ฉันในเธอผูมผี มเปนลูกคลื่น ถึงจะมีนอยก็เกิดผลมาก เหมือน
ทักษิณาที่ถวายในพระอรหันต ฉะนั้น บุญอันใดที่ฉันไดทําไว
แลวในพระอรหันตผูคงที่ มีอยู ดูกรนางผูงามทั่วสรรพางค
ขอบุญอันนั้นของฉัน จงอํานวยผลแกฉัน พรอมกับดวยเธอ
บุญอันใดที่ฉันไดทําไวในปฐพีมณฑลนี้ มีอยู ดูกรนางผูงาม
พรอม ขอบุญอันนั้นของฉันจงอํานวยผลแกฉัน พรอมกับดวย
เธอ ดูกรแมสุริยวัจฉสา ฉันปรารถนาเธอเหมือนพระศากย*บุตรพุทธเจา ทรงเขาฌานอยูพระองคเดียว มีพระปญญารักษา
พระองค ทรงมีพระสติ เปนมุนี ทรงแสวงหาอมตะ พระผู*จอมปราชญไดบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุดแลว พึงชื่นชม
ฉันใด เธอผูงดงาม ถาฉันไดอยูรวมกับเธอ ก็จะพึงชืน่ ชม
ฉันนั้น ถาทาวสักกะผูเ ปนอิสระของพวกเทวดาชั้นดาวดึงส จะ
ประทานพรแกฉันไซร ฉันจะพึงเลือกเอาเธอเปนแท ความ
อยากไดของฉันมั่นคงถึงเพียงนี้ ดูกรแมผูเฉลียวฉลาด ทาน
ผูใดมีธิดาเชนนี้ ฉันขอนอมไหวทานผูน ั้น ซึ่งเปนบิดาของเธอ
ซึ่งเปนประดุจสาลพฤกษเผล็ดดอกไมนาน ฉะนั้น ฯ
[๒๔๙] เมื่อปญจสิขคันธรรพบุตรกลาวอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคได
ตรัสกะปญจสิขคันธรรพบุตรวา ดูกรปญจสิขะ เสียงสายของทานเทียบไดกบั
เสียงเพลงขับ และเสียงเพลงขับของทานเทียบไดกับเสียงสาย ก็เสียงสายของ
ทาน ไมเกินเสียงเพลงขับ และเสียงเพลงขับ ไมเกินเสียงสาย ก็คาถาเหลานี้
อันเกี่ยวดวยพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ พระอรหันตและกาม ทาน
ประพันธขึ้นเมื่อไร ฯ

ปญจสิขคันธรรพบุตรทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคประพันธ
ขึ้นเมื่อสมัยทีพ่ ระผูมีพระภาคแรกตรัสรู ประทับอยูใตตนไมอชปาลนิโครธ แทบ
ฝงแมน้ําเนรัญชรา ในอุรุเวลาประเทศ ก็สมัยนั้น ขาพระองคไดรักใครธิดาของ
ทาวติมพรุคันธรรพราชผูมีนามวา ภัททาสุริยวัจฉสา แตนางรักใครกับผูอื่นเสีย
คือรักใครบุตรของมาตลีสังคาหกเทวบุตร นามวา สิขัณฑิ เมือ่ ขาพระองคไมได
นางนั้นโดยปริยายอยางใดอยางหนึ่งแลว จึงถือเอาพิณมีสเี หลืองดังผลมะตูม เขา
ไปยังนิเวศนของทาวติมพรุคันธรรพราช ครั้นแลวจึงถือพิณมีสีเหลืองดังผลมะตูม
บรรเลงขึ้น และไดกลาวคาถาเหลานี้ อันเกี่ยวดวยพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆ พระอรหันต และกามวา
ดูกรแมภัททาสุริยวัจฉสา ฉันขอไหวเทาติมพรุบิดาเธอ โดยเหตุ
ที่เธอเกิดเปนนางงาม ปลูกความปลื้มใหแกฉัน ฯลฯ ดูกรแม
ผูเฉลียวฉลาด ทานผูใดมีธดิ าเชนนี้ ฉันขอนอมไหวทานผูน ั้น
ซึ่งเปนบิดาของเธอ ซึ่งเปนประดุจสาลพฤกษเผล็ดดอกไมนาน
ฉะนั้น ฯ
[๒๕๐] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อขาพระองคกลาวอยางนีแ้ ลว นาง
ภัททาสุริยวัจฉสา ไดกลาวกะขาพระองควา ดูกรทานผูนิรทุกข ฉันมิไดเห็น
พระผูมีพระภาคพระองคนั้นในที่เฉพาะพระพักตรเลย เปนแตฉันเคยไดยนิ เมื่อ
เขาไปฟอนในสุธรรมาสภาของเทวดาชัน้ ดาวดึงสเทานั้น เมื่อทานแสดงพระผูม-ี
*พระภาคพระองคนั้นไดแลว วันนี้จงมารวมสมาคมกับพวกเราเถิด ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคก็ไดรวมสมาคมกับนางนั้น หลังจากนั้น ขาพระองคมิไดพูด ฯ
ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพไดทรงพระดําริวา ปญจสิขคันธรรพบุตร
ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค และพระผูมพี ระภาคก็ทรงปราศรัยกับปญจสิขคัน*ธรรพบุตร ดังนี้แลว ตรัสเรียกปญจสิขคันธรรพบุตรมาตรัสวา พอปญจสิขะ พอ
จงถวายบังคมพระผูมีพระภาคตามคําของเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทาวสักกะ
จอมเทพ พรอมดวยอํามาตยและบริษัท ขอถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาค
ดวยเศียรเกลา ปญจสิขคันธรรพบุตรทูลรับทาวสักกะจอมเทพแลวถวายบังคม
พระผูมีพระภาค แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทาวสักกะจอมเทพ
พรอมดวยอํามาตยและบริษัท ขอถวายบังคมพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรปญจสิขะ ทาวสักกะจอมเทพ พรอมดวย
อํามาตยและบริษัท จงมีความสุขอยางนั้นเถิด เพราะวาพวกเทวดา มนุษย อสูร
นาค คนธรรพ และชนเปนอันมากเหลาอื่นใด ซึ่งปรารถนาสุขมีอยู ฯ
[๒๕๑] ก็พระตถาคตทั้งหลาย ยอมตรัสประทานพรเทวดาผูมีศักดิ์ใหญ
เห็นปานนั้นอยางนี้แล ทาวสักกะจอมเทพ อันพระผูมีพระภาคตรัสประทานพร

แลว เสด็จเขาไปยังถ้ําอินทสาละ ของพระผูมพี ระภาค ถวายบังคมพระผูมีพระภาค
แลวไดประทับยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แมพวกเทวดาชัน้ ดาวดึงสก็เขาไปยัง
ถ้ําอินทสาละ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ถึงปญจสิขคันธรรพบุตร ก็เขาไปยังถ้ําอินทสาละ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว
ไดยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง สมัยนั้น ถ้ําอินทสาละ ซึ่งมีพื้นไมสม่ําเสมอ
ก็สม่ําเสมอ ซึ่งคับแคบ ก็กวางขวางขึ้น ความมืดในถ้ําหายไป ความสวางเกิด
ขึ้น ดวยเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย ฯ
[๒๕๒] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทาวสักกะจอมเทพวา นี้
เปนของนาอัศจรรยของทานทาวโกสีย นี้เปนเหตุไมเคยมีของทานทาวโกสีย คือ
การที่พระองคผูมีกิจมาก มีกรณียะมากเสด็จมาในที่นี้ ฯ
ทาวสักกะจอมเทพทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคประสงคจะ
มาเฝาเยี่ยมพระผูมีพระภาคตั้งแตนานมาแลว แตมัวสาละวนดวยกิจกรณียะบาง
อยางของพวกเทวดาชั้นดาวดึงส จึงมิสามารถมาเฝาเยี่ยมพระผูมีพระภาคได ขาแต
พระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ สลฬาคาร ในพระนคร
สาวัตถี ครั้งนั้น ขาพระองคไดไปยังพระนครสาวัตถี เพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาค
แตสมัยนั้น พระผูมีพระภาคประทับนั่งอยูดวยสมาธิบางอยาง นางปริจาริกาของ
ทาวเวสวัณมหาราช นามวา ภุชคี เปนผูอุปฏฐากพระผูมีพระภาค นางยืน
ประนมมือนมัสการอยู ขาพระองคไดกลาวกะนางภุชคีวา ดูกรนองหญิง ขอทาน
จงถวายบังคมพระผูมีพระภาคตามคําขอของเราวา ทาวสักกะจอมเทพพรอมดวย
อํามาตยและบริษัท ขอถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา เมื่อ
ขาพระองคกลาวอยางนี้แลว นางภุชคีไดตอบขาพระองควา ขาแตทานผูนิรทุกข
มิใชเวลาที่จะเฝาพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงหลีกเรนเสียแลว ขาพระองค
จึงสั่งไววา ดูกรนองหญิง ถาอยางนั้นเมื่อใด พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากสมาธิ
แลว เมื่อนั้น ทานจงกราบบังคมพระผูมีพระภาคตามคําของเราวา ทาวสักกะ
จอมเทพ พรอมดวยอํามาตยและบริษัท ขอถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาค
ดวยเศียรเกลา ขาแตพระองคผูเจริญ นองหญิงนั้น ถวายบังคมพระผูมีพระภาค
ตามคําของขาพระองคแลหรือ พระผูมีพระภาคยังทรงระลึกถึงคําของนองหญิงนั้น
ไดอยูหรือ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรจอมเทพ นองหญิงนั้น ไหวอาตมภาพ
แลว อาตมภาพระลึกไดถึงคําของนองหญิงนั้น และอาตมภาพออกจากสมาธิ
เพราะเสียงกงรถของพระองค ฯ
ทาวสักกะจอมเทพทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เทวดาเหลาใดที่เขาถึง
หมูเทวดาชั้นดาวดึงสกอนพวกขาพระองค ขาพระองคไดยนิ มา ไดรับมาตอหนา

เทวดาเหลานั้นวา เมื่อใด พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายเสด็จ
อุบัติในโลก เมื่อนั้น ทิพยกายยอมบริบูรณ อสุรกายยอมเสื่อมไป ขอนี้
ขาพระองคไดเห็นพยานแลววา เมื่อพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จ
อุบัติในโลก ทิพยกายยอมบริบูรณ อสุรกายยอมเสื่อมไป ฯ
ในเมืองกบิลพัสดุ นี้เอง ไดมีศากยธิดานามวา โคปกา เปนคนเลื่อมใส
ในพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ บําเพ็ญศีลบริบูรณ นางคลายจิตในความ
เปนสตรี อบรมจิตในความเปนบุรุษ เบื้องหนา แตตายเพราะกายแตก เขาถึง
สุคติโลกสวรรค ถึงความอยูรวมกับเทวดาชัน้ ดาวดึงส ถึงความเปนบุตรของ
ขาพระองค พวกเทวดาในดาวดึงสนั้น รูจักเธออยางนี้วา โคปกเทวบุตรๆ ขาแต
พระองคผูเจริญ ภิกษุอื่นสามรูป ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เขาถึง
หมูคนธรรพอันต่ํา คนธรรพพวกนั้นเพียบพรอมไปดวยกามคุณ ๕ บําเรออยู มา
สูที่บํารุงบําเรอของขาพระองค โคปกเทวบุตรไดตักเตือนคนธรรพพวกนั้นผูมาสูที่
บํารุงบําเรอของขาพระองควา ดูกรทานผูนิรทุกข เอาหนาไปไวที่ไหน พวกทาน
รวบรวมพระธรรมของพระผูมีพระภาคนั้นไว เราเปนแตสตรี เลื่อมใสใน
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ บําเพ็ญศีลบริบูรณ คลายจิตในความเปน
สตรี อบรมจิตในความเปนบุรุษ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงสุคติ
โลกสวรรค ถึงความอยูรวมกับเทวดาชั้นดาวดึงส ถึงความเปนบุตรของทาวสักกะ
จอมเทพ แมในที่นี้ พวกเทวดารูจักเราวา โคปกเทวบุตรๆ สวนพวกทาน
ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเขาถึงหมูคนธรรพอันต่ํา พวกเราไดเห็น
สหธรรมิกที่เขาถึงหมูคนธรรพอันต่ํา นับวาไดเห็นรูปที่ไมนา ดูแลว ขาแตพระองค
ผูเจริญ เมื่อคนธรรพพวกนั้นถูกโคปกเทวบุตรตักเตือนแลว เทวดาสององคกลับ
ไดสติในปจจุบัน แลวเขาถึงกายอันเปนชั้นพรหมปุโรหิต สวนเทวดาองคหนึ่ง
คงตกอยูในกามภพ ฯ
[๒๕๓] เราเปนอุบาสิกาของพระพุทธเจาผูม ีจักษุ นามของเราไดปรากฏ
วา โคปกา เราเลื่อมใสยิง่ แลวในพระพุทธเจา พระธรรม
และมีจิตเลื่อมใสบํารุงพระสงฆ เพราะความที่พระธรรมของ
พระพุทธเจาพระองคนั้นแหละ เปนธรรมดี เราไดเปนบุตร
ทาวสักกะ มีอานุภาพมาก มีความรุงเรืองใหญหลวง เขาถึง
ชั้นไตรทิพย แมในที่นี้ พวกเทวดารูจักเราวา โคปกเทวบุตร
เราไดมาเห็นพวกภิกษุที่เปนสาวกของพระโคดม ซึ่งเคยเห็นมา
แลว ครั้งที่เรายังเปนมนุษย และบํารุงดวยขาวน้ํา สงเคราะห
ดวยการลางเทาและทาเทาใหในเรือนของตน มาเขาถึงหมูคน
ธรรพ อยูในหมูคนธรรพ ทานพวกนี้เอาหนาไปไวไหน จึง

ไมรับธรรมของพระพุทธเจา ก็ธรรมที่วิญูชนพึงรูเฉพาะตัว
อันพระพุทธเจาผูมีพระจักษุตรัสรูแลว ทรงแสดงดีแลว แม
เราก็เขาไปหาพวกทาน ไดฟงสุภาษิตของพระอริยะทัง้ หลาย
เราไดเปนบุตรทาวสักกะ มีอานุภาพมาก มีความรุงเรืองใหญ*หลวง เขาถึงชั้นไตรทิพย สวนพวกทานเขาไปนั่งใกล
พระพุทธเจาผูประเสริฐ ประพฤติพรหมจรรยในพระพุทธเจาผู
ยอดเยี่ยม ยังมาเขาถึงกายอันต่ํา การอุปบัติของพวกทานไม
สมควร เราไดมาเห็นสหธรรมิกเขาถึงกายอันต่ํา นับวาไดเห็น
รูปที่ไมนาดูแลว พวกทานผูเขาถึงหมูคนธรรพ ตองมาสูที่
บําเรอของพวกเทวดา ขอใหทานดูความวิเศษอันนี้ของเราผูอยู
ในเรือนเถิด เราเปนสตรี วันนี้เปนเทวบุตร ผูพรอมพรั่งไป
ดวยกามอันเปนทิพย คนธรรพพวกนั้นมาพบโคปกเทวบุตร
อันโคปกเทวบุตร ผูสาวกพระโคดมตักเตือนแลว ถึงความ
สลดใจ คิดวา เอาเถิด พวกเราจะพากเพียรพยายาม พวก
เราจะไมเปนคนใชของผูอื่น บรรดาคนธรรพทั้ง ๓ นั้น คน
ธรรพ ๒ คน ระลึกถึงคําสอนพระโคดมแลว ปรารภความ
เพียร คลายจิตในภพนี้ ไดเห็นโทษในกามแลว ตัดกาม
สังโยชน และเครื่องผูก คือกามอันเปนบวงของมาร ซึ่งยาก
ที่จะลวงไปได กาวลวงเสีย ซึ่งพวกเทวดาชั้นดาวดึงส เพราะ
ตัดเสียได ซึ่งกามคุณอันมีอยู ประดุจชางตัดบวงบาสได
ฉะนั้น เทวดาทั้งหมด พรอมทั้งพระอินทร พรอมทั้งทาว
ปชาบดี เขาไปนั่งประชุมกันในสภา ชือ่ สุธรรมา ลวนเปน
ผูแกลวกลา ปราศจากราคะ บําเพ็ญวิรชธรรมอยู ก็หากาว
ลวงเทวดาพวกนั้นไม ทาววาสพผูเปนใหญยิ่งของเทวดา ทรง
เห็นเทวดาเหลานั้นในทามกลางหมูเทวดาแลว ไดทรงสลด
พระทัยวา ก็เทวดาเหลานี้เขาถึงกายอันต่ํา บัดนี้ กลับกาวลวง
พวกเทวดาชั้นดาวดึงส เมื่อทาวสักกะเกิดสลดพระทัย เพราะ
ทรงพิจารณาเทวดาเหลานั้น โคปกเทวบุตรไดทูลทาววาสพวา
พระพุทธเจาผูเปนจอมชน มีอยูในมนุษยโลก ทรงครอบงํากาม
เสียได ปรากฏพระนามวา พระศากยมุนี เทวดาพวกนั้นเปน
บุตรของพระพุทธเจาพระองคนั้น เปนผูเวนจากสติแลว อัน
ขาพระองคตักเตือน กลับไดสติ บรรดาทานทั้ง ๓ นั้น ทาน
ผูหนึ่ง คงเขาถึงกายคนธรรพอยูในภพนี้ อีก ๒ ทานดําเนิน

ตามทางตรัสรู เปนผูมีจิตตั้งมั่นแลว จะเยยพวกเทวดาก็ได
การประกาศธรรมในพระวินัยนี้ เปนเชนนี้ บรรดาพระสาวก
มิไดมีสาวกรูปไรสงสัยอะไรเลย เราทั้งหลายขอนอบนอม
พระชินพุทธเจาผูเ ปนจอมชน ทรงขามโอฆะไดแลว ทรงตัด
ความสงสัยไดแลว บรรดาคนธรรพทั้ง ๓ นั้น คนธรรพ ๒ คน
นั้น รูธรรมอันใดของพระองคแลว ถึงความเปนผูวเิ ศษ เขา
ถึงกายอันเปนชั้นพรหมปุโรหิต บรรลุคุณวิเศษแลว ขาแต
พระองคผูนิรทุกข ขอประทานพระวโรกาส ถึงพวกขาพระองค
ก็มาเพื่อบรรลุธรรมนั้น หากพระองคทรงกระทําโอกาสแลว จะ
ขอทูลถามปญหา ฯ
[๒๕๔] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงพระดําริวา ทาวสักกะนี้เปนผู-
*บริสุทธิ์สิ้นเวลานาน จักตรัสถามปญหาขอใดขอหนึ่งกะเรา ทาวเธอจักถามปญหา
นั้นทุกขอ ซึ่งประกอบดวยประโยชน จักไมถามปญหาที่ไมประกอบดวยประโยชน
อนึ่ง เราอันทาวเธอตรัสถามแลว จักพยากรณขอความใด ทาวเธอจักทรงทราบ
ขอความนั้นไดพลันทีเดียว ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทาวสักกะจอมเทพดวยพระคาถาวา
ดูกรทาววาสพ พระองคปรารถนาไวในพระทัย เพื่อจะตรัสถาม
ปญหาขอไร ก็จงตรัสถามปญหาขอนั้นกะอาตมภาพเถิด อาตมภาพ
จะกระทําทีส่ ุดแหงปญหานั้นๆ แกพระองค ฯ
จบ ภาณวารที่หนึ่ง
[๒๕๕] ทาวสักกะจอมเทพ อันพระผูมีพระภาคทรงใหโอกาสแลว ได
ทูลถามปญหาขอแรกกะพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวก
เทวดา มนุษย อสูร นาค คนธรรพ มีอะไรเปนเครื่องผูกพันใจไว อนึ่ง
ชนเปนอันมากเหลาอื่นนั้น เปนผูไมมเี วร ไมมีอาชญา ไมมีศตั รู ไมมีความ
พยาบาท ยอมปรารถนาวา ขอพวกเราจงเปนผูไมมเี วรอยูเ ถิด ก็และพวกเขามี
ความปรารถนาอยูดังนี้ ก็ไฉน เขายังเปนผูมเี วร มีอาชญา มีศัตรู มีความพยาบาท
ยังจองเวรกันอยู ทาวสักกะจอมเทพไดทลู ถามปญหากะพระผูมีพระภาคดวยประการ
ฉะนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคอันทาวสักกะจอมเทพทูลถามปญหาแลว ทรงพยากรณวา
ดูกรจอมเทพ พวกเทวดา มนุษย อสูร นาค คนธรรพ มีความริษยาและ
ความตระหนี่เปนเครื่องผูกพันใจไว อนึ่ง ชนเปนอันมากเหลาอื่นนั้น เปนผูไมมีเวร
ไมมีอาชญา ไมมีศัตรู ไมมีความพยาบาท ยอมปรารถนาวา ขอพวกเราจงเปน
ผูไมมีเวรอยูเถิด ก็และพวกเขามีความปรารถนาอยูดังนี้ ถึงอยางนั้น เขาก็ยังเปน

ผูมีเวร มีอาชญา มีศัตรู มีความพยาบาท ยังจองเวรกันอยู พระผูมีพระภาค
อันทาวสักกะจอมเทพทูลถามปญหาแลว ทรงพยากรณดวยประการฉะนี้ ฯ
ทาวสักกะจอมเทพทรงดีพระทัย ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระ*ภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคต ขอนี้เปน
อยางนั้น ในขอนี้ ขาพระองคขามความสงสัยแลว ปราศจากถอยคําที่จะพูดวา
อยางไรแลว เพราะไดฟงการพยากรณปญหาของพระผูมีพระภาค ฯ
[๒๕๖] ทาวสักกะจอมเทพทรงชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาค
ในปญหาพยากรณขอแรกดังนี้แลว จึงไดทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาคยิ่งขึ้นไป
วา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ก็ความริษยาและความตระหนี่ มีอะไรเปนเหตุ มี
อะไรเปนสมุทยั มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด เมื่ออะไรมี ความริษยา
และความตระหนี่จึงมี เมื่ออะไรไมมี ความริษยาและความตระหนี่จึงไมมี ฯ
ภ. ดูกรจอมเทพ ความริษยาและความตระหนี่มีอารมณเปนที่รักและ
อารมณอันไมเปนที่รักเปนเหตุ เปนสมุทัย เปนกําเนิด อันเปนแดนเกิด เมือ่
อารมณอันเปนที่รักและอารมณอันไมเปนที่รักมีอยู ความริษยาและความตระหนี่
จึงมี เมื่ออารมณอันเปนที่รักและอารมณอันไมเปนที่รักไมมี ความริษยาและความ
ตระหนี่จึงไมมี ฯ
ส. ขาแตพระองคผูนิรทุกข อารมณอันเปนที่รักและอารมณอันไมเปน
ที่รัก มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด
เมื่ออะไรมี อารมณอันเปนที่รกั และอารมณอนั ไมเปนที่รักจึงมี เมื่ออะไรไมมี
อารมณอันเปนที่รักและอารมณอันไมเปนที่รักจึงไมมี ฯ
ดูกรจอมเทพ อารมณอันเปนที่รักและอารมณอันไมเปนที่รัก มีความพอ
ใจเปนเหตุ เปนสมุทัย เปนกําเนิด เปนแดนเกิด เมื่อความพอใจมี อารมณ
อันเปนที่รักและอารมณอันไมเปนที่รักจึงมี เมือ่ ความพอใจไมมี อารมณอันเปน
ที่รักและอารมณอันไมเปนที่รักจึงไมมี ฯ
ขาแตพระองคผูนิรทุกข ความพอใจมีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย
มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด เมื่ออะไรมี ความพอใจจึงมี เมื่ออะไร
ไมมี ความพอใจจึงไมมี ฯ
ดูกรจอมเทพ ความพอใจมีความตรึกเปนเหตุ เปนสมุทัย เปนกําเนิด
เปนแดนเกิด เมื่อความตรึกมี ความพอใจจึงมี เมื่อความตรึกไมมี ความพอใจ
จึงไมมี ฯ
ขาแตพระองคผูนิรทุกข ความตรึกมีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย
มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด เมื่ออะไรมี ความตรึกจึงมี เมื่ออะไรไมมี
ความตรึกจึงไมมี ฯ

ดูกรจอมเทพ ความตรึกมีสวนแหงสัญญาอันประกอบดวยปปญจธรรม
เปนเหตุ เปนสมุทัย เปนกําเนิด เปนแดนเกิด เมื่อสวนแหงสัญญาอันประกอบ
ดวยปปญจธรรมมี ความตรึกจึงมี เมื่อสวนแหงสัญญาอันประกอบดวยปปญจธรรม
ไมมี ความตรึกจึงไมมี ฯ
[๒๕๗] ขาแตพระองคผูนิรทุกข ก็ภิกษุปฏิบัติอยางไร จึงจะชื่อวา
ดําเนินปฏิปทาอันสมควรที่จะใหถึงความดับสวนแหงสัญญา อันประกอบดวย
ปปญจธรรม ฯ
ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวโสมนัส โดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควร
เสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี โทมนัสก็แยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควร
เสพก็มี และอุเบกขาก็แยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ดูกร
จอมเทพ อาตมภาพกลาวโสมนัสโดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควร
เสพก็มี ก็ที่กลาวถึงโสมนัสดังนี้ กลาวเพราะอาศัยอะไร ในโสมนัสทั้ง ๒ นั้น
บุคคลพึงทราบโสมนัสอันใดวา เมื่อเราเสพโสมนัสนี้ อกุศลธรรมเจริญขึ้น
กุศลธรรมเสื่อม โสมนัสเห็นปานนี้ ไมควรเสพ บุคคลพึงทราบโสมนัสอันใด
วา เมื่อเราเสพโสมนัสนี้ อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญขึ้น โสมนัสเห็น
ปานนั้น ควรเสพ ในโสมนัสทั้ง ๒ นั้น ถาโสมนัสอันใดมีวิตก มีวิจาร อันใด
ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร ใน ๒ อยางนั้น โสมนัสที่ไมมีวิตก ไมมีวิจาร ประณีตกวา
ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวโสมนัสโดยแยกเปน ๒ คือ ทีค่ วรเสพก็มี ที่ไม
ควรเสพก็มี ฉะนี้แล ที่กลาวถึงโสมนัสดังนี้ กลาวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวโทมนัสโดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี
ที่ไมควรเสพก็มี ที่กลาวถึงโทมนัสดังนี้ กลาวเพราะอาศัยอะไร ในโทมนัสทัง้ ๒
นั้น บุคคลพึงทราบโทมนัสอันใดวา เมื่อเราเสพโทมนัสนี้ อกุศลธรรมเจริญขึ้น
กุศลธรรมเสื่อม โทมนัสเห็นปานนี้ ไมควรเสพ บุคคลพึงทราบโทมนัสอันใดวา
เมื่อเราเสพโทมนัสนี้ อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญขึ้น โทมนัสเห็นปานนั้น
ควรเสพ ในโทมนัสทั้ง ๒ นั้น ถาโทมนัสอันใด มีวิตก มีวิจาร อันใด ไมมีวิตก
ไมมีวิจาร ใน ๒ อยางนั้น โทมนัสที่ไมมีวิตก ไมมีวิจาร ประณีตกวา ดูกร*จอมเทพ อาตมภาพกลาวโทมนัส โดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควร
เสพก็มี ฉะนี้แล ที่กลาวถึงโทมนัสดังนี้ กลาวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวอุเบกขาโดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี
ที่ไมควรเสพก็มี ที่กลาวถึงอุเบกขา ดังนี้ กลาวเพราะอาศัยอะไร ในอุเบกขา
ทั้ง ๒ นั้น บุคคลพึงทราบอุเบกขาอันใดวา เมื่อเราเสพอุเบกขานี้ อกุศลธรรม
เจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อม อุเบกขาเห็นปานนี้ ไมควรเสพ บุคคลพึงทราบอุเบกขา
อันใดวา เมื่อเราเสพอุเบกขานี้ อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญขึ้น อุเบกขา

เห็นปานนี้ ควรเสพ ในอุเบกขาทั้ง ๒ นั้น ถาอุเบกขาอันใด มีวิตก มีวิจาร
อันใดไมมีวิตก ไมมีวิจาร ใน ๒ อยางนั้น อุเบกขาที่ไมวิตก ไมมีวิจาร ประ*ณีตกวา ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวอุเบกขาแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี
ที่ไมควรเสพก็มี ฉะนี้แล ที่กลาวถึงอุเบกขาดังนี้ กลาวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ภิกษุผูปฏิบัติอยางนี้แล จึงจะชื่อวา ดําเนินปฏิปทาอันสมควรที่จะใหถึง
ความดับแหงสวนสัญญาอันประกอบดวยปปญจธรรม ฯ
พระผูมีพระภาคอันทาวสักกะจอมเทพทูลถามปญหาแลว ทรงพยากรณ
ดวยประการฉะนี้ ฯ
ทาวสักกะจอมเทพทรงดีพระทัย ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระ*ภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคต ขอนี้เปน
อยางนั้น ในขอนี้ ขาพระองคขามความสงสัยแลว ปราศจากถอยคําที่จะพูดวา
อยางไรแลว เพราะไดฟงการพยากรณปญหาของพระผูมีพระภาค ฯ
[๒๕๘] ทาวสักกะจอมเทพ ทรงชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระ*ภาคในปญหาพยากรณขอนี้ ดังนี้แลว จึงไดทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาคยิ่งขึ้น
ไปวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ก็ภิกษุปฏิบัติอยางไร จึงจะชื่อวาปฏิบัติแลวเพื่อ
ความสํารวมในปาติโมกข ฯ
ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวกายสมาจารโดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพ
ก็มี ที่ไมควรเสพก็มี วจีสมาจารก็แยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพ
ก็มี และการแสวงหาก็แยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ฯ
ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวกายสมาจารโดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพ
ก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ก็ที่กลาวถึงกายสมาจารดังนี้ กลาวเพราะอาศัยอะไร ใน
กายสมาจารทัง้ ๒ นั้น บุคคลพึงทราบกายสมาจารอันใดวา เมื่อเราเสพกายสมา*จารนี้ อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อม กายสมาจารเห็นปานนี้ ไมควรเสพ
บุคคลพึงทราบกายสมาจารอันใดวา เมื่อเราเสพกายสมาจารนี้ อกุศลธรรมเสื่อม
กุศลธรรมเจริญขึ้น กายสมาจารเห็นปานนี้ ควรเสพ ดูกรจอมเทพ อาตมภาพ
กลาวกายสมาจารโดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ฉะนี้แล
ที่กลาวถึงกายสมาจารดังนี้ กลาวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาววจีสมาจารโดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพ
ก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ก็ที่กลาวถึงวจีสมาจารดังนี้ กลาวเพราะอาศัยอะไร ในวจี*สมาจารทั้ง ๒ นั้น บุคคลพึงทราบวจีสมาจารอันใดวา เมือ่ เราเสพวจีสมาจารนี้
อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อม วจีสมาจารเห็นปานนี้ ไมควรเสพ บุคคล
พึงทราบวจีสมาจารอันใดวา เมื่อเราเสพวจีสมาจารนี้ อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรม
เจริญขึ้น วจีสมาจารเห็นปานนี้ ควรเสพ ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาววจีสมา-

*จารโดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ฉะนีแ้ ล ที่กลาวถึง
วจีสมาจารดังนี้ กลาวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวการแสวงหาโดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพ
ก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ก็ที่กลาวถึงการแสวงหาดังนี้ กลาวเพราะอาศัยอะไร ใน
การแสวงหาทั้ง ๒ นั้น บุคคลพึงทราบการแสวงหาอันใดวา เมื่อเราเสพการแสวง
หานี้ อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อม การแสวงหาเห็นปานนี้ ไมควรเสพ
บุคคลพึงทราบการแสวงหาอันใดวา เมื่อเราเสพการแสวงหานี้ อกุศลธรรมเสื่อม
กุศลธรรมเจริญขึ้น การแสวงหาเห็นปานนี้ ควรเสพ ดูกรจอมเทพ อาตมภาพ
กลาวการแสวงหาโดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ฉะนี้แล
ที่กลาวถึงการแสวงหาดังนี้ กลาวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ
ภิกษุผูปฏิบัติอยางนี้แล จึงจะชื่อวาปฏิบัติแลวเพื่อสํารวมในปาติโมกข ฯ
[๒๕๙] ขาแตพระองคผูนิรทุกข ก็ภิกษุปฏิบัติอยางไร จึงจะชื่อวาปฏิบัติ
แลวเพื่อความสํารวมอินทรีย ฯ
ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวรูปที่จะพึงรูแจงดวยนัยนตาโดยแยกเปน ๒
คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี กลาวเสียงที่จะพึงรูแจงดวยหู โดยแยก
เปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี กลาวกลิ่นที่จะพึงรูแจงดวยจมูก
โดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี กลาวรสที่จะพึงรูแจงดวยลิ้น
โดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี กลาวโผฏฐัพพะที่จะพึงรู
แจงดวยกาย โดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี กลาวธรรม
ที่จะพึงรูแจงดวยใจ โดยแยกเปน ๒ คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ฯ
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว ทาวสักกะจอมเทพ ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผเู จริญ ขาพระองคยอมทราบเนื้อความแหงภาษิต
ที่ตรัสโดยยอนี้ ไดโดยพิสดารอยางนี้วา เมื่อบุคคลเสพรูปที่จะพึงรูแจงดวยนัยนตา
เห็นปานใด อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อม รูปที่จะพึงรูแจงดวยนัยนตา
เห็นปานนี้ ไมควรเสพ เมื่อบุคคลเสพรูปที่จะพึงรูแจงดวยนัยนตา เห็นปานใด
อกุศลธรรมเสือ่ ม กุศลธรรมเจริญขึ้น รูปที่จะพึงรูแจงดวยนัยนตาเห็นปานนี้
ควรเสพ เมื่อบุคคลเสพเสียงทีจ่ ะพึงรูแจงดวยหู เห็นปานใด ... เมื่อบุคคลเสพ
กลิ่นที่จะพึงรูแจงดวยจมูก เห็นปานใด ... เมื่อบุคคลเสพรสที่จะพึงรูแจงดวยลิ้น
เห็นปานใด ... เมื่อบุคคลเสพโผฏฐัพพะที่จะพึงรูแจงดวยกาย เห็นปานใด ... เมื่อ
บุคคลเสพธรรมที่จะพึงรูแจงดวยใจ เห็นปานใด อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรม
เสื่อม ธรรมที่จะพึงรูแจงดวยใจ เห็นปานนี้ ไมควรเสพ เมื่อบุคคลเสพธรรมที่
จะพึงรูแจงดวยใจ เห็นปานใด อกุศลธรรมเสือ่ ม กุศลธรรมเจริญขึ้น ธรรมที่
จะพึงรูแจงดวยใจเห็นปานนี้ ควรเสพ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทราบ

เนื้อความแหงภาษิตที่ตรัสโดยยอนี้ไดโดยพิสดารอยางนี้ ในขอนี้ ขาพระองค
ขามความสงสัยแลว ปราศจากถอยคําที่จะพูดวาอยางไรแลว เพราะไดฟงการ
พยากรณปญหาของพระผูมีพระภาค ฯ
[๒๖๐] ทาวสักกะจอมเทพ ทรงชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมี
พระภาค ในปญหาพยากรณขอนี้ ดังนี้แลว จึงไดทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาค
ยิ่งขึ้นไปวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข สมณพราหมณทั้งหมด มีวาทะเปนอยางเดียว
กัน มีศีลเปนอยางเดียวกัน มีฉันทะเปนอยางเดียวกัน มีความปรารถนาเปน
อยางเดียวกัน หรือหนอ ฯ
ดูกรจอมเทพ สมณพราหมณทั้งหมด มีวาทะเปนอยางเดียวกัน มีศีล
เปนอยางเดียวกัน มีฉันทะเปนอยางเดียวกัน มีความปรารถนาเปนอยางเดียวกัน
หามิได ฯ
ก็เพราะเหตุไร สมณพราหมณทั้งหมด จึงไมมีวาทะเปนอยางเดียวกัน
ไมมีศีลเปนอยางเดียวกัน ไมมฉี ันทะเปนอยางเดียวกัน ไมมคี วามปรารถนาเปน
อยางเดียวกัน ฯ
โลกมีธาตุเปนอันมาก มีธาตุตางกัน ในโลกที่มีธาตุเปนอันมาก มีธาตุ
ตางกันนั้น สัตวทั้งหลายยึดธาตุใดๆ อยู ยอมยึดมั่นธาตุนั้นๆ ดวยเรี่ยวแรงและ
ความยึดถือ กลาววา สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา เพราะเหตุนั้น สมณพราหมณ
ทั้งหมด จึงไมมีวาทะเปนอยางเดียวกัน ไมมศี ีลเปนอยางเดียวกัน ไมมฉี ันทะ
เปนอยางเดียวกัน ไมมีความปรารถนาเปนอยางเดียวกัน ... ฯ
[๒๖๑] ขาแตพระองคผูนิรทุกข สมณพราหมณทั้งหมดมีความสําเร็จ
ลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีที่สุดลวงสวน
หรือหนอ ฯ
ดูกรจอมเทพ สมณพราหมณทั้งหมด มีความสําเร็จลวงสวน มีความ
เกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีที่สุดลวงสวน หามิได ฯ
ก็เพราะเหตุไร สมณพราหมณทั้งหมด จึงไมมีความสําเร็จลวงสวน
ไมมีความเกษมจากโยคะลวงสวน ไมมีพรหมจรรยลวงสวน ไมมีที่สุดลวงสวน ฯ
ภิกษุเหลาใดนอมไปแลวในธรรมเปนที่สนิ้ ตัณหา ภิกษุเหลานั้น มีความ
สําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีทสี่ ุด
ลวงสวน เพราะเหตุนั้น สมณพราหมณทั้งหมด จึงไมมีความสําเร็จลวงสวน ไมมี
ความเกษมจากโยคะลวงสวน ไมมีพรหมจรรยลวงสวน ไมมีที่สุดลวงสวน ฯ
[๒๖๒] ทาวสักกะ จอมเทพ ทรงชื่นชม อนุโมทนาภาษิตของ พระผูมี
พระภาค ในปญหาพยากรณขอนี้ ดังนี้แลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ ตัณหาเปนดังโรค เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร ยอมฉุดคราบุรุษนี้ไป

เพื่อบังเกิดในภพนั้นๆ เพราะฉะนั้น บุรุษนี้ยอมถึงอาการขึ้นๆ ลงๆ ปญหา
เหลาใด ที่ขาพระองคไมไดแมซึ่งการกระทําโอกาสในสมณพราหมณเหลาอื่นนอก
พระธรรมวินัยนี้ ปญหาเหลานั้น พระผูมีพระภาคผูทรงเห็นกาลไกล โปรด
พยากรณแกขาพระองคแลว และลูกศรคือความสงสัยเคลือบแคลงของขาพระองค
พระผูมีพระภาคทรงถอนขึ้นแลว ฯ
ดูกรจอมเทพ พระองคยังทรงจําไดหรือวา เคยตรัสถามปญหาเหลานี้กะ
สมณพราหมณเหลาอื่น ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยังจําไดวา เคยถามปญหาเหลานี้กะ
สมณพราหมณเหลาอื่น ฯ
ก็สมณพราหมณเหลานั้นพยากรณอยางไร ถาพระองคไมหนักพระทัย
ขอใหตรัสบอกเถิด ฯ
ขาพระองคไมมีความหนักใจ ในสถานที่พระองค และทานที่เปนอยาง
พระองคประทับนั่งอยูแลว ฯ
ถาเชนนั้น จงตรัสบอกเถิด ฯ
ขาพระองคเขาใจสมณพราหมณเหลาใดวา เปนสมณพราหมณผูอยูปา
มีเสนาสนะอันสงัดแลว ขาพระองคเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้น ถามปญหา
เหลานี้ ทานเหลานั้นถูกขาพระองคถามปญหาแลว ยอมไมสบายใจ เมื่อไมสบาย
ใจ กลับยอนถามขาพระองควา ทานชื่อไร ขาพระองคถูกทานเหลานั้นถามแลว
จึงตอบวา ขาพเจาคือทาวสักกะจอมเทพ ทานเหลานั้นยังสอบถามขาพระองค
ตอไปวา ทานกระทํากรรมอะไรจึงลุถึงฐานะอันนี้ ขาพระองคจึงไดแสดงธรรม
ตามที่ไดฟงมา ตามที่ไดเรียนมา แกทานเหลานั้น ทานเหลานั้นดีใจดวยเหตุเพียง
เทานี้วา พวกเราไดเห็นทาวสักกะจอมเทพ และทาวเธอไดตอบปญหาที่พวกเรา
ไดถามแลวเปนของแนนอน ทานเหลานั้นกลับเปนผูรับฟงขาพระองค แต
ขาพระองคหาไดเปนผูรับฟงทานเหลานั้นไม ก็ขาพระองคเปนสาวกของพระองค
ชั้นโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ ง มีอันจะตรัสรูใน
เบื้องหนา ฯ
พระองคยังทรงจําไดหรือ ถึงการไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัส
เห็นปานนี้ กอนแตนี้ ฯ
ขาพระองคยังจําไดถึงการไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัส เห็น
ปานนี้ กอนแตนี้ ฯ
พระองคยังทรงจําไดถึงการไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัส เห็น
ปานนี้ กอนแตนี้ อยางไรเลา ฯ
[๒๖๓] ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องเคยมีมาแลว สงครามระหวางเทวดา

และอสูรไดประชิดกันแลว ก็ในสงครามคราวนั้น พวกเทวดาชนะ พวกอสูรแพ
เมื่อขาพระองคชนะสงครามนั้นแลว ไดมีความดําริอยางนี้วา บัดนี้ พวกเทวดาใน
เทวโลกนี้จักบริโภคโอชาทั้งสอง คือ ทิพยโอชา และอสุรโอชา การไดรับความ
ยินดี การไดรับความโสมนัสของขาพระองคนั้น ประกอบไปดวยทางมาแหงอาชญา
ประกอบไปดวยทางมาแหงศาตรา ไมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความคลาย
กําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อพระนิพพาน
สวนการไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัสของขาพระองค เพราะไดฟง
ธรรมของพระผูมีพระภาคนั้น ไมเปนทางมาแหงอาชญา ไมเปนทางมาแหงศาตรา
ยอมเปนไปเพื่อความเบื่อหนายโดยสวนเดียว เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ
เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อพระนิพพาน ฯ
ดูกรจอมเทพ ก็พระองคทรงเห็นอํานาจประโยชนอยางไรเลา จึงทรง
ประกาศ การไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัส เห็นปานนี้ ฯ
ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชน ๖ ประการ จึงประกาศการไดรับ
ความยินดี การไดรับความโสมนัส เห็นปานนี้ ฯ
[๒๖๔] ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชนประการที่หนึ่งอยางนี้วา
เมื่อเราเกิดเปนเทวดาดํารงอยูในภพดาวดึงสนี้ เรากลับ
ไดอายุเพิ่มขึ้นอีก ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขอจงทรงทราบ
อยางนี้เถิด ดังนี้
จึงประกาศการไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัส เห็นปานนี้ ฯ
[๒๖๕] ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชนประการที่สองอยางนี้วา
เราจุติจากทิพยกายแลว ละอายุอันมิใชของมนุษยแลว
เปนผูไมหลง จักเขาสูครรภในตระกูลอันเปนที่พอใจของเรา
ดังนี้
จึงประกาศการไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัส เห็นปานนี้ ฯ
[๒๖๖] ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชนประการที่สามอยางนี้วา
เรานั้น ยินดีแลว ในศาสนา ของทาน ที่มิไดหลง ปญหา
เรามีสัมปชัญญะ มีสติมั่นคง จักอยูโดยธรรม ดังนี้
จึงประกาศการไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัส เห็นปานนี้ ฯ
[๒๖๗] ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชนประการที่สี่อยางนี้วา
ถาความตรัสรูจักมีแกเราในภายหนา โดยธรรมไซร
เราจักเปนผูร ูทั่วถึงอยู นั่นแหละ จักเปนที่สดุ ของเรา ดังนี้
จึงประกาศการไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัส เห็นปานนี้ ฯ
[๒๖๘] ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชนประการที่หาอยางนี้วา

หากเราจุติจากกายมนุษยแลว ละอายุอันเปนของ
มนุษยแลว จักกลับเปนเทวดาอีก จักเปนผูส ูงสุดในเทวโลก
ดังนี้
จึงประกาศการไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัส เห็นปานนี้ ฯ
[๒๖๙] ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชนประการที่หกอยางนี้วา
พวกเทวดาชั้นอกนิฏฐาเหลานั้นเปนผูป ระณีตกวา มียศ
เมื่อภพที่สุดเปนไปอยู นิวาสนั้นจักเปนของเรา ดังนี้
จึงประกาศการไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัส เห็นปานนี้ ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชน หกประการนี้แล
จึงประกาศการไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัส เห็นปานนี้ ฯ
[๒๗๐] ขาพระองคมีความดําริยังไมถึงทีส่ ุด ยังมีความสงสัย
เคลือบแคลง เที่ยวเสาะแสวงหาพระตถาคตอยูตลอดกาลนาน
ขาพระองคสําคัญสมณะเหลาใด ซึ่งเปนผูม ีปรกติอยูเงียบสงัด
เขาใจวาเปนพระสัมพุทธเจา ไดเขาไปหาสมณะเหลานั้น ทาน
เหลานั้นถูกขาพระองคถามวา ความพอใจเปนอยางไร ความ
ไมพอใจเปนอยางไร ก็หาชี้แจงในมรรคและขอปฏิบัติไม
ในเวลาที่ทานเหลานั้นรูขาพระองควา เปนสักกะมาจากเทวโลก
จึงถามขาพระองคทีเดียววา ทานทําอะไรจึงไดลุถึงฐานะนี้
ขาพระองคจึงแสดงธรรมตามที่ฟงมา แกทานเหลานั้น ใหปรากฏ
ในหมูชน ทานเหลานั้นมีความพอใจดวยเหตุเพียงเทานี้วา
พวกเราไดเห็นทาววาสวะแลว ในเวลาใด ขาพระองคไดเห็น
พระสัมพุทธเจา ผูขามความสงสัยไดแลว ในเวลานั้น
ขาพระองคเปนผูปราศจากความกลัว วันนี้ ไดเขามานั่งใกล
พระสัมพุทธเจาแลว ขาพระองคขอถวายบังคมพระพุทธเจา ผูทรง
กําจัดเสียไดซึ่งลูกศรคือตัณหา ซึ่งหาบุคคลเปรียบมิไดเปน มหา*วีระ เปนผูเ บิกบานแลว เปนเผาพันธุ พระอาทิตย ขาแต
พระองคผูนิรทุกข ขาพระองคกับพวกเทวดากระทําความนอบ*นอมอันใดแกพรหม ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ขาพระองคขอถวาย
ความนอบนอมนั้นแดพระองค ขาพระองคขอทําความนอบนอม
แดพระองคดวยตนเอง พระองคผเู ดียวเปนผูตรัสรูพระนิพพาน
พระองคเปนศาสดาอยางยอดเยีย่ มในโลกกับทั้งเทวโลก จะหา
บุคคลเปรียบพระองคมิได ฯ
[๒๗๑] ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพ ไดตรัสเรียกปญจสิขคันธรรพ-

*บุตรมาแลวตรัสวา พอปญจสิขะ พอเปนผูม ีอุปการะแกเรามาก ดวยเหตุที่พอ
ใหพระผูมีพระภาคทรงพอพระหฤทัยกอน พอใหพระองคทรงพอพระหฤทัยกอนแลว
ภายหลังพวกเราจึงไดไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น
เราจักตั้งพอไวในตําแหนงแทนบิดา พอจักเปนราชาแหงคนธรรพ และเราจะให
นางภัททาสุริยวัจฉสาแกพอ เพราะวา นางนั้น พอปรารถนายิ่งนัก ฯ
ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพเอาพระหัตถตบปฐพี แลวทรงเปลงอุทาน
๓ ครั้งวา
ขอนอบนอมแด พระผูมีพระภาคอรหันต สัมมาสัมพุทธเจา พระ*องคนั้น ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ*เจาพระองคนั้น ขอนอบนอมแดพระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจาพระองคนั้น
[๒๗๒] ก็เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู ดวงตาเห็นธรรม
อันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน บังเกิดขึ้นแกทาวสักกะจอมเทพวา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับเปนธรรมดา และบังเกิด
ขึ้นแกเทวดาแปดหมื่นพวกอื่น ปญหาที่เชื้อเชิญใหถามที่ทาวสักกะจอมเทพทูล
ถามนั้น พระผูมีพระภาคทรงพยากรณแลว ดวยประการดังนี้ เพราะฉะนั้น คําวา
สักกปญหา จึงเปนชื่อของไวยากรณภาษิตนี้ ฉะนี้แล ฯ
จบสักกปญหสูตร ที่ ๘
--------------๙. มหาสติปฏฐานสูตร (๒๒)
[๒๗๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในกุรุชนบท มีนิคมของชาวกุรุ ชือ่ วา
กัมมาสทัมมะ ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาค
ไดตรัสพระพุทธภาษิตนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เปนที่ไปอันเอก เพื่อ
ความบริสุทธิ์ของเหลาสัตว เพื่อลวงความโศกและปริเทวะ เพื่อความดับสูญ
แหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกตอง เพื่อทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน
หนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ ประการ ๔ ประการ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได ๑ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ

มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑ ฯ
จบอุทเทสวารกถา
[๒๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยูอยางไรเลา
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนไมกด็ ี ไปสูเรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก
ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา เมือ่
หายใจออกยาว ก็รูชัดวา เราหายใจออกยาว เมือ่ หายใจเขายาว ก็รูชัดวา เรา
หายใจเขายาว เมื่อหายใจออกสั้น ก็รูชัดวา เราหายใจออกสั้น เมื่อหายใจเขา
สั้น ก็รูชัดวา เราหายใจเขาสั้น ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูก ําหนดรูตลอด
กองลมหายใจทั้งปวงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูตลอดกอง
ลมหายใจทั้งปวงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขารหายใจออก
ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขารหายใจเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายชาง
กลึงหรือลูกมือของนายชางกลึงผูขยัน เมื่อชักเชือกกลึงยาว ก็รูชัดวา เราชักยาว
เมื่อชักเชือกกลึงสั้น ก็รูชัดวา เราชักสั้น แมฉนั ใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน
เมื่อหายใจออกยาว ก็รูชัดวา เราหายใจออกยาว เมื่อหายใจเขายาว ก็รูชัดวา
เราหายใจเขายาว เมื่อหายใจออกสั้น ก็รูชัดวา เราหายใจออกสั้น เมื่อหายใจ
เขาสั้น ก็รูชัดวา เราหายใจเขาสั้น ยอมสําเนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูกองลม
ทั้งปวงหายใจออก ยอมสําเนียกวา เราจักเปนผูกําหนดกองลมทั้งปวงหายใจเขา
ยอมสําเนียกวา เราจักระงับกายสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เรา
จักระงับกายสังขารหายใจเขา ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายใน
กายภายในบาง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบาง พิจารณาเห็นกายในกายทั้ง
ภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบาง พิจารณาเห็น
ธรรมคือความเสื่อมในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อม
ในกายบาง ยอมอยู อีกอยางหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา กายมีอยู ก็เพียง
สักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัย
อยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวา
พิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ
จบอานาปานบรรพ
[๒๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเมื่อเดิน ก็รูชดั วาเราเดิน
เมื่อยืน ก็รูชัดวาเรายืน เมื่อนั่ง ก็รูชัดวาเรานั่ง เมื่อนอนก็รูชดั วาเรานอน หรือ
เธอตั้งกายไวดว ยอาการอยางใดๆ ก็รูชัดอาการอยางนั้นๆ ดังพรรณนามาฉะนี้
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบาง
พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรม คือความเกิด
ขึ้นในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสือ่ มในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ

ทั้งความเกิดขึน้ ทั้งความเสื่อมในกายบาง ยอมอยู อีกอยางหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่น
อยูวา กายมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอัน
ตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ
จบอิริยาปถบรรพ
[๒๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุยอมทําความรูสึกตัวในการ
กาว ในการถอย ในการแล ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก
ในการทรงผาสังฆาฏิบาตรและจีวร ในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ใน
การถายอุจจาระและปสสาวะ ยอมทําความรูส ึกตัว ในการเดิน การยืน การนั่ง
การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอ มพิจารณาเห็น
กายในกายภายในบาง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบาง พิจารณาเห็นกาย
ในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึน้ ในกายบาง
พิจารณาเห็นธรรมคือความเสือ่ มในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึน้ ทั้ง
ความเสื่อมในกายบาง ยอมอยู อีกอยางหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา กายมี
อยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิ
ไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล
ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ
จบสัมปชัญญบรรพ
[๒๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนี้
แหละ แตพื้นเทาขึ้นไป แตปลายผมลงมา มีหนังเปนที่สุดรอบ เต็มดวยของ
ไมสะอาดมีประการตางๆ วา มีอยูในกายนี้ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ
เอ็น กระดูก เยือ่ ในกระดูก มาม หัวใจ ตับ ผังผืด ไต ปอด ไสใหญ
ไสทบ อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา
มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไถมีปาก
สองขาง เต็มดวยธัญชาติตางชนิดคือ ขาวสาลี ขาวเปลือก ถัว่ เขียว ถั่วเหลือง
งา ขาวสาร บุรุษผูมีนัยนตาดีแกไถนั้นแลว พึงเห็นไดวา นี้ขาวสาลี นี้ขาว
เปลือก นี้ถั่วเขียว นี้ถั่วเหลือง นี้งา นี้ขาวสาร ฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้นเหมือน
กัน ยอมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ แตพื้นเทาขึ้นไป แตปลายผมลงมา มีหนัง
เปนที่สุดรอบ เต็มดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ วา มีอยูในกายนี้ ผม ขน
เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ ผังผืด
ไต ปอด ไสใหญ ไสทบ อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด
เหงื่อ มันขน น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร ดังพรรณนามา
ฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง พิจารณาเห็นกายในกายภาย

นอกบาง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทัง้ ภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ
ความเกิดขึ้นในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบาง พิจารณาเห็น
ธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบาง ยอมอยู อีกอยางหนึ่ง สติของ
เธอที่ตั้งมั่นอยูว า กายมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น
เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ
จบปฏิกูลมนสิการบรรพ
[๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนี้
แหละ ซึ่งตั้งอยูตามที่ ตั้งอยูตามปรกติ โดยความเปนธาตุวา มีอยูในกายนี้
ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม คนฆาโคหรือลูกมือของคนฆาโคผูขยัน ฆาโค
แลว แบงออกเปนสวน นั่งอยูที่หนทางใหญสี่แพรง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ยอมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ ซึ่งตั้งอยูตามที่ ตั้งอยูตามปรกติ โดย
ความเปนธาตุวา มีอยูในกายนี้ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม ดังพรรณนา
มาฉะนี้ ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง ฯลฯ อยางนี้แล ภิกษุชื่อวา
พิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ
จบธาตุมนสิการบรรพ
[๒๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ
ที่เขาทิ้งไวในปาชา ตายแลววันหนึ่งบาง สองวันบาง สามวันบาง ที่ขึ้นพอง มี
สีเขียวนาเกลียด มีน้ําเหลืองไหลนาเกลียด เธอยอมนอมเขามาสูกายนี้แหละวา
ถึงรางกายอันนี้เลา ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวงความเปนอยาง
นี้ไปได ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง ฯลฯ
อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ
[๒๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ
ที่เขาทิ้งไวในปาชา อันฝูงกาจิกกินอยูบาง ฝูงนกตะกรุมจิกกินอยูบาง ฝูงแรงจิก
กินอยูบาง หมูสุนัขกัดกินอยูบ าง หมูสุนัขจิ้งจอกกัดกินอยูบ าง หมูสัตวตัวเล็กๆ
ตางๆ กัดกินอยูบาง เธอยอมนอมเขามาสูกายนี้แหละวา ถึงรางกายอันนีเ้ ลาก็มี
อยางนี้เปนธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวงความเปนอยางนีไ้ ปได ดังพรรณนามา
ฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง พิจารณาเห็นกายในกายภาย
นอกบาง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทัง้ ภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ
ความเกิดขึ้นในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบาง พิจารณาเห็น
ธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบาง ยอมอยู อีกอยางหนึ่ง สติของ
เธอที่ตั้งมั่นอยูว า กายมีอยู ก็เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหา
และทิฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยาง

นี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ
[๒๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ
ที่เขาทิ้งไวในปาชา เปนรางกระดูก ยังมีเนื้อและเลือด ยังมีเสนเอ็นผูกรัดอยู ฯลฯ
[๒๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ
ที่เขาทิ้งไวในปาชา เปนรางกระดูก ปราศจากเนื้อ แตยังเปอนเลือด ยังมีเสนเอ็น
ผูกรัดอยู ฯลฯ
[๒๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ
ที่เขาทิ้งไวในปาชา เปนรางกระดูก ปราศจากเนื้อและเลือดแลว ยังมีเสนเอ็น
ผูกรัดอยู ฯลฯ
[๒๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ
ที่เขาทิ้งไวในปาชา คือ เปนกระดูก ปราศจากเสนเอ็นผูกรัดแลว เรี่ยรายไปใน
ทิศใหญทิศนอย คือ กระดูกมือไปทางหนึ่ง กระดูกเทาไปทางหนึ่ง กระดูกแขง
ไปทางหนึ่ง กระดูกขาไปทางหนึ่ง กระดูกสะเอวไปทางหนึ่ง กระดูกหลังไปทาง
หนึ่ง กระดูกสันหลังไปทางหนึ่ง กระดูกสีขางไปทางหนึ่ง กระดูกหนาอกไปทาง
หนึ่ง กระดูกไหลไปทางหนึ่ง กระดูกแขนไปทางหนึ่ง กระดูกคอไปทางหนึง่
กระดูกคางไปทางหนึ่ง กระดูกฟนไปทางหนึ่ง กระโหลกศีรษะไปทางหนึ่ง เธอ
ยอมนอมเขามาสูกายนี้แหละวา ถึงรางกายอันนี้เลา ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา คง
เปนอยางนี้ ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณา
เห็นกายในกายภายในบาง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบาง พิจารณาเห็นกาย
ในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึน้ ในกายบาง
พิจารณาเห็นธรรมคือความเสือ่ มในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึน้
ทั้งความเสื่อมในกายบาง ยอมอยู อีกอยางหนึ่ง สติของเธอทีต่ ั้งมั่นอยูวา กาย
มีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและ
ทิฐิไมอาศัยอยูแ ลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้
แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ
[๒๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ
ที่เขาทิ้งไวในปาชา คือ เปนกระดูกมีสขี าว เปรียบดวยสีสังข ฯลฯ
[๒๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ
ที่เขาทิ้งไวในปาชา คือ เปนกระดูกกองเรียงรายอยูแลวเกินปหนึ่งขึ้นไป ฯลฯ
[๒๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ
ที่เขาทิ้งไวในปาชา คือ เปนกระดูกผุ เปนจุณแลว เธอยอมนอมเขามาสูก ายนี้
แหละวา ถึงรางกายอันนี้เลา ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวงความ
เปนอยางนี้ไปได ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง

พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบาง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอก
บาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความ
เสื่อมในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบาง
ยอมอยู อีกอยางหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา กายมีอยู ก็เพียงสักวาความรู
เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอ ันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแลว และไม
ถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็น
กายในกายอยู ฯ
จบนวสีวถิกาบรรพ
จบกายานุปสสนา
------------[๒๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยูอยางไร
เลา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เสวยสุขเวทนาอยู ก็รูชัดวา เราเสวยสุขเวทนา หรือ
เสวยทุกขเวทนา ก็รูชัดวา เราเสวยทุกขเวทนา หรือ เสวยอทุกขมสุขเวทนา
ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา หรือ เสวยสุขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา เรา
เสวยสุขเวทนามีอามิส หรือ เสวยสุขเวทนาไมมีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยสุข
เวทนาไมมีอามิส หรือเสวยทุกขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยทุกขเวทนามี
อามิส หรือ เสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส ก็รูชดั วา เราเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส
หรือ เสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส
หรือ เสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส ก็รูชดั วา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมี
อามิส ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบาง
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบาง พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายใน
ทั้งภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในเวทนาบาง พิจารณาเห็น
ธรรมคือความเสื่อมในเวทนาบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทัง้ ความ
เสื่อมในเวทนาบาง อีกอยางหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา เวทนามีอยู ก็เพียง
สักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยู
แลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ ล ภิกษุชื่อวา
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ฯ
จบเวทนานุปสสนา
----------[๒๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยูอยางไรเลา
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ จิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิต
ปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิต
ปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิต

ปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู จิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปน
มหรคต ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิต
มีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจิต
อื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไม
เปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุด
พน ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในบาง พิจารณาเห็น
จิตในจิตภายนอกบาง พิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณา
เห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในจิตบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในจิตบาง
พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึน้ ทั้งความเสื่อมในจิตบาง ยอมอยู อีกอยาง
หนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา จิตมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัย
ระลึกเทานั้น เธอเปนผูอ ันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆ
ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯ
จบจิตตานุปสสนา
-----------[๒๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู อยางไร
เลา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือนิวรณ ๕ ภิกษุพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ ๕ อยางไรเลา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อกามฉันท
มีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา กามฉันทมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อ
กามฉันทไมมอี ยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา กามฉันทไมมีอยู ณ ภายในจิต
ของเรา อนึ่ง กามฉันททยี่ ังไมเกิดจะเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้น
ดวย กามฉันทที่เกิดขึน้ แลวจะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย
กามฉันทที่ละไดแลวจะไมเกิดขึ้นตอไปดวยประการใด ยอมรูช ัดประการนั้นดวย
อีกอยางหนึ่ง เมื่อพยาบาทมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา พยาบาทมีอยู ณ
ภายในจิตของเรา หรือเมื่อพยาบาทไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา พยาบาท
ไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง พยาบาทที่ยังไมเกิดจะเกิดขึ้นดวยประการใด
ยอมรูชัดประการนั้นดวย พยาบาทที่เกิดขึ้นแลวจะละเสียไดดวยประการใด ยอม
รูชัดประการนั้นดวย พยาบาทที่ละไดแลวจะไมเกิดขึน้ ตอไปดวยประการใด ยอม
รูชัดประการนั้นดวย อีกอยางหนึ่ง เมื่อถีนมิทธะมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชดั วา
ถีนมิทธะมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อถีนมิทธะไมมีอยู ณ ภายในจิต
ยอมรูชัดวา ถีนมิทธะไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง ถีนมิทธะทีย่ ังไมเกิด
จะเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย ถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแลว จะ
ละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย ถีนมิทธะที่ละไดแลว จะไม
เกิดขึ้นตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อีกอยางหนึ่ง เมื่อ

อุทธัจจกุกกุจจะมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา อุทธัจจกุกกุจจะมีอยู ณ ภายใน
จิตของเรา หรือเมื่ออุทธัจจกุกกุจจะไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา อุทธัจจ*กุกกุจจะไมมอี ยู ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิดจะเกิด
ขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแลว จะ
ละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อุทธัจจกุกกุจจะที่ละไดแลว
จะไมเกิดขึ้นตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อีกอยางหนึ่ง เมื่อ
วิจิกิจฉามีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา วิจิกจิ ฉามีอยู ณ ภายในจิตของเรา
หรือเมื่อวิจิกิจฉาไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา วิจิกิจฉาไมมีอยู ณ ภายใน
จิตของเรา อนึ่ง วิจิกิจฉาที่ยังไมเกิดจะเกิดขึน้ ดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้น
ดวย วิจิกิจฉาที่เกิดขึน้ แลว จะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย
วิจิกิจฉาที่ละไดแลว จะไมเกิดขึ้นตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบาง พิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบาง พิจารณา
เห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมบาง
พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึน้ ทั้งความเสื่อมในธรรมบาง ยอมอยู อีกอยาง
หนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา ธรรมมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัย
ระลึกเทานั้น เธอเปนผูอ ันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆ
ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
คือนิวรณ ๕ อยู ฯ
จบนีวรณบรรพ
---------[๒๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
คืออุปาทานขันธ ๕ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ ๕ อยางไรเลา
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นดังนี้วา อยางนี้รูป อยางนี้ความเกิดขึ้นแหงรูป
อยางนี้ความดับแหงรูป อยางนี้เวทนา อยางนี้ความเกิดขึน้ แหงเวทนา อยางนี้
ความดับแหงเวทนา อยางนี้สญ
ั ญา อยางนี้ความเกิดขึ้นแหงสัญญา อยางนี้ความ
ดับแหงสัญญา อยางนี้สังขาร อยางนี้ความเกิดขึ้นแหงสังขาร อยางนี้ความดับ
แหงสังขาร อยางนี้วิญญาณ อยางนี้ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณ อยางนี้ความดับ
แหงวิญญาณ ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบาง
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้ง
ภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรม
คือความเสื่อมในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสือ่ มใน
ธรรมบาง ยอมอยู อีกอยางหนึ่ง สติของเธอทีต่ ั้งมั่นอยูวา ธรรมมีอยู ก็เพียง

สักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัย
อยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุ
ชื่อวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ ๕ อยู ฯ
จบขันธบรรพ
[๒๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
คืออายตนะภายในและภายนอก ๖ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะ
ภายในและภายนอก ๖ อยางไรเลา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักนัยนตา รูจักรูป
และรูจักนัยนตาและรูปทั้ง ๒ นั้น อันเปนที่อาศัยบังเกิดของสังโยชน อนึ่ง
สังโยชนที่ยังไมเกิดจะเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย สังโยชน
ที่เกิดขึ้นแลว จะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย สังโยชนที่
ละไดแลวจะไมเกิดขึน้ ตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย ภิกษุยอม
รูจักหู รูจักเสียง ... ภิกษุยอมรูจักจมูก รูจักกลิน่ ... ภิกษุยอมรูจักลิ้น รูจักรส ...
ภิกษุยอมรูจักกาย รูจักสิ่งที่จะพึงถูกตองดวยกาย ... ภิกษุยอมรูจักใจ รูจัก
ธรรมารมณ และรูจักใจและธรรมารมณทั้ง ๒ นั้น อันเปนที่อาศัยบังเกิดของ
สังโยชน อนึ่ง สังโยชนทยี่ ังไมเกิดจะเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัดประการ
นั้นดวย สังโยชนที่เกิดขึ้นแลวจะละเสียไดดว ยประการใด ยอมรูชัดประการนั้น
ดวย สังโยชนที่ละไดแลวจะไมเกิดขึน้ ตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการ
นั้นดวย ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบาง
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้ง
ภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ
ทั้งความเกิดขึน้ ทั้งความเสื่อมในธรรมบาง ยอมอยู อีกอยางหนึ่ง สติของเธอที่
ตั้งมั่นอยูวา ธรรมมีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น
เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายใน
และภายนอก ๖ อยู ฯ
จบอายตบรรพ
---------[๒๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
คือโพชฌงค ๗ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงค ๗ อยางไรเลา ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เมื่อสติสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชดั วา สติ
สัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อสติสัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภาย
ในจิต ยอมรูชัดวา สติสัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง สติ
สัมโพชฌงคทยี่ ังไมเกิดจะเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย สติ

สัมโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว จะเจริญบริบูรณดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้น
ดวย อีกอยางหนึ่ง เมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงคมอี ยู ณ ภายในจิต ฯลฯ อีกอยางหนึ่ง
เมื่อวิริยสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต ฯลฯ อีกอยางหนึ่ง เมื่อปติสัมโพชฌงค
มีอยู ณ ภายในจิต ฯลฯ อีกอยางหนึ่ง ปสสัทธิสัมโพชฌงคมอี ยู ณ ภาย
ในจิต ฯลฯ อีกอยางหนึ่ง เมื่อสมาธิสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต ฯลฯ
อีกอยางหนึ่ง เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา อุเบกขา
สัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคไมมีอยู ณ
ภายในจิต ยอมรูชัดวา อุเบกขาสัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง
อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิดจะเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย
อุเบกขาสัมโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว จะเจริญบริบูรณดวยประการใด ยอมรูชดั
ประการนั้นดวย ดังพรรณนาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบาง
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้ง
ภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ
ความเสื่อมในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสือ่ มใน
ธรรมบาง ยอมอยู อีกอยางหนึ่ง สติของเธอทีต่ ั้งมั่นอยูวา ธรรมมีอยู ก็เพียง
สักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัย
อยูแลว และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุ
ชื่อวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงค ๗ อยู ฯ
จบโพชฌงคบรรพ
จบภาณวารที่หนึ่ง
[๒๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
คืออริยสัจ ๔ อยู ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจ ๔ อยู อยางไรเลา
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขอริยสัจเปนไฉน แมชาติก็เปนทุกข แมชราก็
เปนทุกข แมมรณะก็เปนทุกข แมโสกะ ปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาส ก็เปน
ทุกข แมความประจวบกับสิ่งไมเปนที่รักก็เปนทุกข แมความพลัดพรากจากสิ่ง
ที่รักก็เปนทุกข ปรารถนาสิ่งใดไมได แมอันนั้นก็เปนทุกข โดยยอ อุปาทานขันธ
ทั้ง ๕ เปนทุกข ฯ
[๒๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชาติเปนไฉน ความเกิด ความบังเกิด
ความหยั่งลงเกิด เกิดจําเพาะ ความปรากฏแหงขันธ ความไดอายตนะครบ ใน
หมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ อันนี้เรียกวาชาติ ฯ
ก็ชราเปนไฉน ความแก ภาวะของความแก ฟนหลุด ผมหงอก หนัง

เปนเกลียว ความเสื่อมแหงอายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตวนั้นๆ
ของเหลาสัตวนั้นๆ อันนี้เรียกวาชรา ฯ
ก็มรณะเปนไฉน ความเคลื่อน ภาวะของความเคลื่อน ความแตกทําลาย
ความหายไป มฤตยู ความตาย ความทํากาละ ความทําลายแหงขันธ ความ
ทอดทิ้งซากศพไว ความขาดแหงชีวิตินทรีย จากหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตว
นั้นๆ อันนี้เรียกวามรณะ ฯ
ก็โสกะเปนไฉน ความแหงใจ กิริยาที่แหงใจ ภาวะแหงบุคคลผูแหงใจ
ความผาก ณ ภายใน ความแหงผาก ณ ภายใน ของบุคคลผูประกอบดวยความ
พิบัติอยางใดอยางหนึ่ง ผูถูกธรรมคือทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบแลว อันนี้
เรียกวาโสกะ ฯ
ก็ปริเทวะเปนไฉน ความคร่ําครวญ ความร่ําไรรําพัน กิริยาที่คร่ําครวญ
กิริยาที่ร่ําไรรําพัน ภาวะของบุคคลผูคร่ําครวญ ภาวะของบุคคลผูร่ําไรรําพัน ของ
บุคคลผูประกอบดวยความพิบัติอยางใดอยางหนึ่ง ผูถูกธรรมคือทุกขอยางใดอยาง
หนึ่งกระทบแลว อันนี้เรียกวาปริเทวะ ฯ
ก็ทุกขเปนไฉน ความลําบากทางกาย ความไมสําราญทางกาย ความ
เสวยอารมณอนั ไมดีทเี่ ปนทุกขเกิดแตกายสัมผัส อันนี้เรียกวาทุกข ฯ
ก็โทมนัสเปนไฉน ความทุกขทางจิต ความไมสําราญทางจิต ความ
เสวยอารมณอนั ไมดีทเี่ ปนทุกขเกิดแตมโนสัมผัส อันนี้เรียกวาโทมนัส ฯ
ก็อุปายาสเปนไฉน ความแคน ความคับแคน ภาวะของบุคคลผูแคน
ภาวะของบุคคลผูคับแคน ของบุคคลผูประกอบดวยความพิบัติอยางใดอยางหนึ่ง
ผูถูกธรรมคือทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบแลว อันนี้เรียกวาอุปายาส ฯ
ก็ความประจวบกับสิ่งไมเปนที่รัก ก็เปนทุกข เปนไฉน ความประสบ
ความพรั่งพรอม ความรวม ความระคน ดวยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
อันไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ หรือดวยบุคคลผูปรารถนาสิ่งที่ไมเปน
ประโยชน ปรารถนาสิ่งที่ไมเกือ้ กูล ปรารถนาความไมผาสุก ปรารถนาความไม
เกษมจากโยคะ ซึ่งมีแกผูนั้น อันนี้เรียกวา ความประจวบกับสิ่งไมเปนที่รัก
ก็เปนทุกข ฯ
ก็ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ก็เปนทุกข เปนไฉน ความไมประสบ
ความไมพรั่งพรอม ความไมรวม ความไมระคน ดวยรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หรือดวยบุคคลผูปรารถนา
ประโยชน ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูล ปรารถนาความผาสุก ปรารถนาความเกษมจาก
โยคะ คือ มารดา บิดา พี่ชาย นองชาย พี่หญิง นองหญิง มิตร อมาตย
หรือ ญาติสาโลหิต ซึ่งมีแกผูนั้น อันนี้เรียกวา ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็

เปนทุกข ฯ
ก็ปรารถนาสิ่งใดไมได แมอันนั้น ก็เปนทุกข เปนไฉน ความปรารถนา
ยอมบังเกิดแกสัตวผูมีความเกิดเปนธรรมดา อยางนี้วา โอหนอ ขอเราไมพงึ มีความ
เกิดเปนธรรมดา ขอความเกิดอยามีมาถึงเราเลย ขอนั้นสัตวไมพึงไดสมความ
ปรารถนา แมขอนี้ ก็ชื่อวาปรารถนาสิ่งใดไมได แมอันนั้นก็เปนทุกข ความ
ปรารถนายอมบังเกิดแกสัตวผมู ีความแกเปนธรรมดา อยางนี้วา โอหนอ ขอเรา
ไมพึงมีความแกเปนธรรมดา ขอความแกอยามีมาถึงเราเลย ขอนั้นสัตวไมพึงได
สมความปรารถนา แมขอนี้ ก็ชื่อวาปรารถนาสิ่งใดไมได แมอันนั้นก็เปนทุกข
ความปรารถนายอมบังเกิดแกสัตวผูมีความเจ็บเปนธรรมดาอยางนี้วา โอหนอ ขอ
เราไมพึงมีความเจ็บเปนธรรมดา ขอความเจ็บอยามีมาถึงเราเลย ขอนั้นสัตวไมพึง
ไดสมความปรารถนา แมขอนี้ ก็ชื่อวา ปรารถนาสิ่งใดไมได แมอันนั้นก็เปน
ทุกข ความปรารถนายอมบังเกิดแกสัตวผูมีความตายเปนธรรมดาอยางนี้วา โอหนอ
ขอเราไมพึงมความตายเปนธรรมดา ขอความตายอยามีมาถึงเราเลย ขอนัน้ สัตว
ไมพึงไดสมความปรารถนา แมขอนี้ ก็ชื่อวาปรารถนาสิ่งใดไมได แมอันนัน้ ก็
เปนทุกข ความปรารถนา ยอมบังเกิดแกสัตวผูมีโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส
เปนธรรมดาอยางนี้วา โอหนอ ขอเราไมพึงมีโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส
เปนธรรมดา ขอโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส อยามีมาถึงเราเลย ขอนั้นสัตว
ไมพึงไดสมความปรารถนา แมขอนี้ ก็ชื่อวาปรารถนาสิ่งใดไมได แมอันนัน้
ก็เปนทุกข ฯ
ก็โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข เปนไฉน อุปาทานขันธ คือรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เหลานี้เรียกวา โดยยอ อุปาทานขันธทั้ง ๕
เปนทุกข ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรียกวา ทุกขอริยสัจ ฯ
[๒๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขสมุทยั อริยสัจ เปนไฉน ตัณหานี้ใด
อันมีความเกิดอีก ประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน เพลิด*เพลินยิ่งนักในอารมณนั้นๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ฯ
[๒๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหานี้นั้น เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่
ไหน เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยูในที่ไหน ที่ใดเปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา
นั้น เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยูในที่นี้ อะไรเปนที่รัก
ที่เจริญใจในโลก ฯ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อจะเกิด
ยอมเกิดที่นี้ เมือ่ จะตั้งอยู ยอมตั้งอยู ณ ที่นี้ ฯ
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ เปนที่รักที่เจริญใจใน

โลก ตัณหาเมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยูใ นที่นี้ ฯ
จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ
มโนวิญญาณ เปนที่รักที่เจริญในโลก ตัณหา เมื่อจะเกิด ยอมเกิดขึ้นในที่นี้
เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยูในที่นี้ ฯ
จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโน
สัมผัส เปนที่รกั ที่เจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นี้ เมื่อจะ
ตั้งอยู ยอมตั้งอยูในที่นี้ ฯ
จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา
ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เปนที่รัก
ที่เจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยู
ในที่นี้ ฯ
รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธัมม*สัญญา เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นี้ เมื่อจะ
ตั้งอยู ยอมตั้งอยูในที่นี้ ฯ
รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพ
สัญเจตนา ธัมมสัญเจตนา เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อจะเกิด ยอม
เกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู ยอมตัง้ อยูในที่นี้ ฯ
รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมม*ตัณหา เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นี้ เมื่อจะ
ตั้งอยู ยอมตั้งอยูในที่นี้ ฯ
รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก
เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู
ยอมตั้งอยูในทีน่ ี้ ฯ
รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธัมมวิจาร
เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อจะเกิด ยอมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู
ยอมตั้งอยูในทีน่ ี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรียกวา ทุกขสมุทัยอริยสัจ ฯ
[๒๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธอริยสัจเปนไฉน ความสํารอก
และความดับโดยไมเหลือ ความสละ ความสงคืน ความปลอยวาง ความไมมี
อาลัย ในตัณหานั้น ก็ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในที่ไหน
เมื่อจะดับ ยอมดับในที่ไหน ที่ใดเปนที่รักทีเ่ จริญใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อบุคคล
จะละ ยอมละเสียไดในที่นี้ เมือ่ จะดับยอมดับในที่นี้ อะไรเปนที่รักที่เจริญใจในโลก ฯ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคล

จะละ ยอมละเสียไดในที่นี้ เมือ่ จะดับยอมดับในที่นี้ รูปเสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ เปนทีร่ ักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ
ยอมละเสียไดในที่นี้ เมื่อจะดับยอมดับในที่นี้ ฯ
จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ
มโนวิญญาณ เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสีย
ไดในที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับในที่นี้ ฯ
จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโน
สัมผัส เปนที่รกั ที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในทีน่ ี้
เมื่อจะดับ ยอมดับในที่นี้ ฯ
จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา
ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เปนที่รัก
ที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในที่นี้ เมื่อจะดับ
ยอมดับในที่นี้ ฯ
รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา
ธัมมสัญญา เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสีย
ไดในที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับในที่นี้ ฯ
รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา
โผฏฐัพพสัญเจตนา ธัมมสัญเจตนา เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อ
บุคคลจะละ ยอมละเสียไดในที่นี้ เมื่อจะดับ ยอมดับในที่นี้ ฯ
รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมม
ตัณหา เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในทีน่ ี้
เมื่อจะดับ ยอมดับในที่นี้ ฯ
รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก เปน
ที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในที่นี้ เมื่อจะดับ
ยอมดับในที่นี้ ฯ
รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธัมมวิจาร
เปนที่รักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เมื่อบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในที่นี้ เมื่อ
จะดับ ยอมดับในที่นี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรียกวา ทุกขนิโรธอริยสัจ ฯ
[๒๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนไฉน
นี้คือมรรคมีองค ๘ อันประเสริฐ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
ก็สัมมาทิฏฐิเปนไฉน ความรูในทุกข ความรูในทุกขสมุทยั ความรูใน

ทุกขนิโรธ ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา อันนี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิ ฯ
สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน ความดําริในการออกจากกาม ความดําริใน
ความไมพยาบาท ความดําริในอันไมเบียดเบียน อันนี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ ฯ
สัมมาวาจา เปนไฉน การงดเวนจากการพูดเท็จ งดเวนจากการพูดสอ
เสียด งดเวนจากการพูดคําหยาบ งดเวนจากการพูดเพอเจอ อันนี้เรียกวา
สัมมาวาจา ฯ
สัมมากัมมันตะ เปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว งดเวนจากการถือ
เอาสิ่งของทีเ่ ขามิไดให งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม อันนี้เรียกวา สัมมา
กัมมันตะ ฯ
สัมมาอาชีวะ เปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ละการเลีย้ งชีพที่ผิด
เสีย สําเร็จการเลี้ยงชีพดวยการเลี้ยงชีพที่ชอบ อันนี้เรียกวา สัมมาอาชีวะ ฯ
สัมมาวายามะ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เกิดฉันทะพยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อมิใหอกุศลธรรมอันลามกทีย่ ังไม
เกิดบังเกิดขึ้น เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่บงั เกิดขึ้นแลว เพื่อใหกุศลธรรมที่ยัง
ไมเกิดบังเกิดขึน้ เพื่อความตั้งอยูไมเลือนหาย เจริญยิ่ง ไพบูลย มีขึ้น เต็มเปย ม
แหงกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแลว อันนี้เรียกวา สัมมาวายามะ ฯ
สัมมาสติ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกเสียได
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ฯลฯ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯลฯ พิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได อันนีเ้ รียกวา สัมมาสติ ฯ
สัมมาสมาธิ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู
เธอบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะ
วิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู เธอมี
อุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน
ที่พระอริยทั้งหลาย สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอเุ บกขา มีสติอยูเปนสุข
เธอบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัส
โทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู อันนีเ้ รียกวา สัมมา*สมาธิ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรียกวา ทุกขนิโรธคามิมีปฏิปทาอริยสัจ ฯ
ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบาง
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในภาย

นอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึน้ ในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ
เสื่อมในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทัง้ ความเสื่อมในธรรมบาง
ยอมอยู อีกอยางหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา ธรรมมีอยู ก็เพียงสักวาความรู
เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอ ันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแลว และ
ไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมอยู ฯ
จบสัจจบรรพ
จบธัมมานุปสสนา
-----------[๓๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ผูใดผูหนึ่ง พึงเจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ นี้
อยางนี้ ตลอด ๗ ป เขาพึงหวังผล ๒ ประการอยางใดอยางหนึ่ง คือ
พระอรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๑ ๗ ป
ยกไว ผูใดผูหนึ่งพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ อยางนี้ตลอด ๖ ป ... ๕ ป ... ๔ ป ... ๓ ป ...
๒ ป ... ๑ ป เขาพึงหวังผล ๒ ประการอยางใดอยางหนึ่ง คือ พระอรหัตผลใน
ปจจุบัน ๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๑ ๑ ปยกไว ผูใดผู
หนึ่ง พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ อยางนี้ตลอด ๗ เดือน เขาพึงหวังผล ๒ ประการ
อยางใดอยางหนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู
เปนพระอนาคามี ๑ ๗ เดือนยกไว ผูใดผูหนึ่งเจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ นี้ อยางนี้
ตลอด ๖ เดือน ... ๕ เดือน ... ๔ เดือน ... ๓ เดือน ... ๒ เดือน ... ๑ เดือน ... กึ่ง
เดือน เขาพึงหวังผล ๒ ประการอยางใดอยางหนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปจจุบัน
๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๑ กึ่งเดือนยกไว ผูใดผูหนึ่ง
พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ อยางนี้ตลอด ๗ วัน เขาพึงหวังผล ๒ ประการอยางใด
อยางหนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู เปน
พระอนาคามี ๑ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เปนที่ไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของเหลา
สัตว เพื่อลวงความโศกและปริเทวะ เพื่อความดับสูญแหงทุกขโทมนัส เพื่อ
บรรลุธรรมที่ถูกตอง เพื่อทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน หนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔
ประการ ฉะนี้แล คําที่เรากลาว ดังพรรณนามาฉะนี้ เราอาศัยเอกายนมรรคกลาว
แลว พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้น ยินดี ชื่นชมภาษิต
ของพระผูมีพระภาคแลว ฉะนี้แล ฯ
จบมหาสติปฏฐานสูตร ที่ ๙
-------------๑๐. ปายาสิราชัญญสูตร (๒๓)

[๓๐๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง ทานพระกุมารกัสสปเที่ยวจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวย
ภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ลุถึงนครแหงชาวโกศลชื่อเสตัพยะ ไดยิน
วา สมัยนั้น ทานพระกุมารกัสสปอยู ณ ปาไมสีเสียดดานเหนือนครเสตัพยะ
เขตนครเสตัพยะ ฯ
ก็สมัยนั้น เจาปายาสิครองเสตัพยนครซึ่งคับคั่งดวยประชาชน และหมู
สัตว สมบูรณดวยหญา ดวยไม ดวยน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร ซึ่งเปนราช
สมบัติอันพระเจาปเสนทิโกศลพระราชทานปูนบําเหน็จใหเปนสวนพรหมไทย สมัย
นั้น ทิฐิอันลามกเห็นปานนี้บังเกิดแกเจาปายาสิวา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี
เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
พราหมณและคฤหบดีชาวนครเสตัพยะ ไดทราบขาววา ทานพระกุมาร
กัสสปสาวกของพระสมณโคดม เที่ยวจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุ
สงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป ลุถึงนครเสตัพยะแลว อยู ณ ปาไมสีเสียด
ดานเหนือนครเสตัพยะ เขตนครเสตัพยะ เกียรติศัพทอันงามของทานกุมาร
กัสสปองคนั้นขจรไปแลวอยางนี้วา เปนบัณฑิต เฉียบแหลม มีปญญา เปนพหูสูต
มีถอยคําอันวิจิตร มีปฏิภาณดี เปนทั้งพุทธบุคคล เปนทั้งพระอรหันต ก็การได
เห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานนั้น ยอมเปนการดีแล ดังนี้ ครั้งนั้นพราหมณ
และคฤหบดีชาวนครเสตัพยะ พากันออกจากนครเสตัพยะเปนหมูๆ บายหนาทาง
ทิศอุดรไปยังปาไมสีเสียด ฯ
[๓๐๒] สมัยนั้น เจาปายาสิ ทรงพักผอนกลางวันอยู ณ ปราสาทชั้น
บน ไดเห็นพราหมณและคฤหบดีชาวนครเสตัพยะ พากันออกจากนครเสตัพยะ
เปนหมูๆ บายหนาไปทางทิศอุดร จึงเรียกนายนักการมาถามวา พอนักการ
พราหมณและคฤหบดีชาวนครเสตัพยะ พากันออกจากนครเสตัพยะเปนหมูๆ บาย
หนาทางทิศอุดรไปยังปาไมสีเสียดทําไมกัน ฯ
น. มีเรื่องอยูพระองค พระสมณกุมารกัสสป สาวกของพระสมณโคดม
เที่ยวจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป
ลุถึงนครเสตัพยะแลว อยู ณ ปาไมสีเสียดดานเหนือนครเสตัพยะ เขตนคร
เสตัพยะ เกียรติศัพทอันงามของทานกุมารกัสสปองคนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา เปน
บัณฑิต เฉียบแหลม มีปญญา เปนพหูสูต มีถอยคําอันวิจิตร มีปฏิภาณดี เปน
ทั้งพุทธบุคคล เปนทั้งพระอรหันต พราหมณและคฤหบดีเหลานั้นพากันเขาไปหา
เพื่อดูทานกุมารกัสสปองคนั้น ฯ
ป. ถาเชนนั้น ทานจงเขาไปหาเขา บอกเขาอยางนี้วา ทานทั้งหลาย
เจาปายาสิสั่งวา ขอใหทานทั้งหลายจงรอกอน เจาปายาสิจะเขาไปหาพระสมณ

กุมารกัสสปดวย เมื่อกอน พระกุมารกัสสปไดยังพราหมณและคฤหบดีชาวนคร
เสตัพยะ ผูเขลา ไมเฉียบแหลม ใหเขาใจวา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู
เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นมีอยู ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมีอยู พอนักการ
ความจริงโลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึน้ ไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดี
ทําชั่วไมมี ฯ
นักการรับพระดํารัสของเจาปายาสิแลว เขาไปหาพราหมณและคฤหบดี
ชาวนครเสตัพยะ แลวบอกวา ทานทั้งหลาย เจาปายาสิรับสั่งวา ขอทาน
ทั้งหลายจงรอกอน เจาปายาสิจะเสด็จเขาไปหาพระกุมารกัสสปดวย ฯ
ลําดับนั้น เจาปายาสิแวดลอมดวยพราหมณและคฤหบดีชาวนครเสตัพยะ
เสด็จเขาไปหาทานพระกุมารกัสสปยังปาไมสีเสียด ครั้นแลวไดปราศรัยกับทาน
พระกุมารกัสสป ครั้นผานการปราศรัย พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงประทับนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฝายพราหมณและคฤหบดีชาวนครเสตัพยะ บางพวกก็
ถวายอภิวาท บางพวกก็ปราศรัย บางพวกก็ประนมอัญชลีไปทางทานพระกุมาร
กัสสป บางพวกก็ประกาศชื่อและโคตร บางพวกก็นิ่งอยู แลวตางก็นั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวเจาปายาสิ ไดตรัสกะทานพระกุมารกัสสปอยางนี้วา
ดูกรทานกัสสป ขาพเจามีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนา
ไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
ทานพระกุมารกัสสปถวายพรวา ดูกรบพิตร อาตมภาพไดเห็นแลว หรือ
ไดยินแลวซึ่งบุคคลผูมีวาทะอยางนี้ ผูมีทิฐิอยางนี้ ดําริวา ไฉนเลา เขาจึงกลาว
อยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบาก
ของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ถาเชนนั้น อาตมภาพจะขอยอนถามบพิตรในขอนี้
บพิตรพึงทรงพยากรณ ตามที่ควรแกบพิตร บพิตรจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
พระจันทร และพระอาทิตยนอี้ ยูในโลกนี้หรือในโลกหนา เปนเทวดาหรือมนุษย ฯ
ป. ดูกรทานกัสสป พระจันทรและพระอาทิตยนี้ อยูในโลกหนา มิใช
โลกนี้ เปนเทวดา ไมใชมนุษย ฯ
ก. ดูกรบพิตร โดยปริยายของบพิตรนี้แล ตองเปนอยางนี้วา แมเพราะ
เหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นมีอยู ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดี
ทําชั่วมีอยู ฯ
[๓๐๓] ป. ทานกัสสปกลาวอยางนั้นก็จริง ถึงอยางนั้น ในปริยายนี้
ขาพเจายังคงมีความเห็นอยูอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุด
เกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
ก. ดูกรบพิตร ก็ปริยายซึ่งเปนเหตุใหบพิตรยังคงมีความเห็นอยูอยางนี้
วา โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผดุ เกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่ว

ไมมี มีอยูหรือ ฯ
ป. มีอยู ทานกัสสป ฯ
ก. เปรียบเหมือนอะไร บพิตร ฯ
ดูกรทานกัสสป มิตรอํามาตย ญาติสาโลหิต ของขาพเจาในโลกนี้
ที่เปนคนฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ
พูดเพอเจอ มากไปดวยความเพงเล็ง คิดปองรายผูอื่น มีความเห็นผิด สมัยอื่น
คนเหลานั้นปวย ไดรับทุกขเปนไขหนัก เมื่อใด ขาพเจาทราบวา บัดนี้ คนพวก
นี้จักไมหายจากปวย เมื่อนั้น ขาพเจาเขาไปหาคนพวกนั้น แลวกลาวอยางนี้วา
ทานทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทฐิ ิอยางนี้วา บุคคลที่
ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ
พูดเพอเจอ มากไปดวยความเพงเล็ง คิดปองรายผูอื่น มีความเห็นผิด เบื้องหนา
แตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก พวกทานเปน
คนฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูด
เพอเจอ มากไปดวยความเพงเล็ง คิดปองรายผูอื่น มีความเห็นผิด ถาคําของ
สมณพราหมณพวกนั้นเปนจริง พวกทานเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก จักตอง
เขาถึง อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถาเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก พวกทานพึง
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกไซร พึงมาบอกเราดวยวิธไี รวา แมเพราะเหตุนี้
โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นมีอยู ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมีอยู
พวกทานแล พอเปนที่เชื่อถือ พอเปนที่ไวใจของเราได สิ่งใดที่พวกทานเห็น
สิ่งนั้นจักเปนเหมือนดังเราเห็นเอง คนเหลานั้นรับคําขาพเจาแลว หาไดมาบอกไม
หาไดสงทูตมาไม ดูกรทานกัสสป ปริยายแมนี้แล เปนเหตุให ขาพเจายังคงมี
ความเห็นอยูอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี
ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
[๓๐๔] ก. ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจะขอยอนถามบพิตร
ในขอนี้ บพิตรพึงทรงพยากรณตามที่ควรแกบพิตร บพิตรจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน บุรุษในโลกนี้ จับโจรผูประพฤติชั่วหยาบมาแสดงแกบพิตรวา ขาแต
พระองค ผูนี้เปนโจรประพฤติชั่วหยาบตอพระองค พระองคทรงปรารถนาจะลง
อาชญาอยางใดแกโจรผูนี้ ขอไดตรัสอาชญานั้นเถิด บพิตรพึงตรัสบอกบุรุษพวกนั้น
อยางนี้วา ถาเชนนั้นพวกทานจงเอาเชือกอยางเหนียว มัดบุรุษนี้ใหมีมือไพลหลัง
อยางมั่นคง แลวโกนศีรษะพาเที่ยวตระเวนไปตามถนนทุกถนน ตามตรอกทุกตรอก
ดวยบัณเฑาะวมีเสียงดัง แลวออกทางประตูดานทักษิณ แลวตัดศีรษะเสียที่
ตะแลงแกง ทางทิศทักษิณแหงพระนคร บุรุษพวกนั้นรับพระดํารัสแลว พึงเอาเชือก
อยางเหนียวมัดบุรุษนั้นใหมีมือไพลหลังอยางมั่นคง แลวโกนศีรษะพาเที่ยวตระเวน

ไปตามถนนทุกถนน ตามตรอกทุกตรอก ดวยบัณเฑาะวมีเสียงดัง แลวออกโดย
ประตูดานทักษิณ แลวใหนั่งที่ตะแลงแกง ทางทิศทักษิณแหงพระนคร ดูกรบพิตร
โจรจะพึงไดรับหรือหนอ ซึ่งความผอนผันในนายเพชฌฆาตวา ขอทานนายเพชฌ
ฆาตจงรอจนกวาขาพเจาจะไดไปแจงแก มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต ในบานหรือ
นิคมโนนแลวจะมา หรือวานายเพชฌฆาตจะพึงตัดศีรษะโจรผูกําลังออนวอนอยู ฯ
ป. ดูกรทานกัสสป โจรนั้นจะไมพึงไดรบั ความผอนผันในนายเพชฌ
ฆาตวา ขอทานนายเพชฌฆาต จงรอจนกวาขาพเจาจะไดไปแจงแก มิตร อํามาตย
ญาติสาโลหิต ในบานหรือนิคมโนนแลวจะมา ที่แทนายเพชฌฆาตจะพึงตัดศีรษะโจร
นั้นผูกําลังออนวอนอยูทเี ดียว ฯ
ก. ดูกรบพิตร โจรนั้นเปนมนุษยยังไมไดรับความผอนผันในนายเพชฌ
ฆาตผูเปนมนุษยวา ขอทานนายเพชฌฆาตจงรอจนกวา ขาพเจาจะไดไปแจงแก
มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตในบานหรือนิคมโนนแลวจะมา มิตร อํามาตย ญาติ
สาโลหิต ของบพิตร ที่เปนคนฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ
พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มากไปดวยความเพงเล็ง คิดปองรายผูอื่น
มีความเห็นผิด เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกแลว
จักไดความผอนผันในนายนิรยบาลละหรือวา ขอทานนายนิรยบาลจงรอจนกวาขาพเจา
จะไปบอกแกเจาปายาสิ แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึน้
มีอยู ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมีอยู ดูกรบพิตร โดยปริยายของบพิตร
นี้แล ตองเปนอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึน้
มีอยู ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมีอยู ฯ
[๓๐๕] ป. ทานกัสสป กลาวอยางนั้นก็จริง ถึงอยางนั้น ในปริยายนี้
ขาพเจายังคงมีความเห็นอยูอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุด
เกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
ก. ดูกรบพิตร ก็ปริยายซึ่งเปนเหตุใหบพิตรยังคงมีความเห็นอยูอยางนี้วา
โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี
มีอยูหรือ ฯ
ป. มีอยู ทานกัสสป ฯ
ก. เปรียบเหมือนอะไร บพิตร ฯ
ดูกรทานกัสสป มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต ของขาพเจาในโลกนี้
ที่เปนคนงดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม งดเวนจากพูดเท็จ
พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ไมมากไปดวยความเพงเล็ง ไมคิดปองราย
ผูอื่น มีความเห็นชอบ สมัยอื่นคนเหลานั้นปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก เมื่อใด
ขาพเจาทราบวา บัดนี้คนพวกนี้จักไมหายจากปวย เมื่อนั้น ขาพเจาไปหาคนพวก

นั้นแลวกลาวอยางนี้วา ทานทัง้ หลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้
มีทิฐิอยางนี้วา บุคคลที่งดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม
งดเวนจากพูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ไมมากไปดวย
ความเพงเล็ง ไมคิดปองรายผูอ ื่น มีความเห็นชอบ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก
จะเขาถึงสุคติ โลกสวรรค พวกทานเปนคนงดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติ
ผิดในกาม งดเวนจากพูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ไมมากไปดวย
ความเพงเล็ง ไมคิดปองรายผูอ ื่น มีความเห็นชอบ ถาคําของสมณพราหมณ
นั้นเปนจริง พวกทานเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก จักเขาถึงสุคติ โลกสวรรค
ถาเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก พวกทานพึงเขาถึงสุคติ โลกสวรรคไซร
พึงมาบอกเราดวยวิธีไรวา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้น
มีอยู ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมีอยู พวกทานแล เปนที่เชื่อถือ เปนที่
ไวใจของเราได สิ่งที่พวกทานเห็น สิ่งนั้นจักเปนเหมือนดังเราเห็นเอง คนเหลานั้น
รับคําขาพเจาแลว หาไดมาบอกไม หาไดสงทูตมาไม ดูกรทานกัสสป ปริยายนี้แล
เปนเหตุใหขาพเจายังคงมีความเห็นอยูอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี
เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
[๓๐๖] ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมาจักยกอุปมาถวายบพิตร บุรุษผูเปน
วิญูชนในโลกนี้บางพวก ยอมทราบเนื้อความของคําพูดดวยอุปมา ดูกรบพิตร
เปรียบเหมือนบุรุษจมแลวในหลุมคูถจมมิดศีรษะเมื่อเปนเชนนั้น บพิตรพึงตรัสสั่ง
บุรุษวา ถาเชนนั้น พวกทานจงชวยกัน ยกบุรษุ นั้นขึ้นจากหลุมคูถนั้น พวกเขารับพระ
ดํารัสของบพิตรแลว จึงชวยกันยก บุรุษนั้นขึ้นจากหลุมคูถนั้น บพิตรพึงตรัสบอก
พวกเขาอยางนี้วา ถาเชนนั้น พวกทานจงเอาซี่ไมไผขูดคูถออกจากกายบุรุษนั้น
ใหหมดจด พวกเขารับพระดํารัสของบพิตรแลว เอาซี่ไมไผขดู คูถออกจากกายบุรุษ
นั้นหมดจดแลว บพิตรพึงตรัสบอกพวกเขา อยางนี้วา ถาเชนนั้น พวกทานจงเอาดิน
สีเหลืองขัดสีกายบุรุษนั้นสามครั้ง พวกเขารับพระดํารัสของบพิตรแลว เอาดิน
สีเหลืองชัดสีกายบุรุษนั้นสามครั้ง บพิตรพึงตรัสสั่งพวกเขาอยางนี้วาถาเชนนั้น
พวกทานจงเอาน้ํามันชะโลมบุรุษนั้น แลวกระทําการลูบไลดวยจุณอยางละเอียด
ใหผุดผองสิ้นสามครั้ง พวกเขาก็เอาน้ํามันชะโลมบุรุษนั้น แลวกระทําการลูบไล
ดวยจุณอยางละเอียดใหผุดผองสิ้นสามครั้ง บพิตรพึงตรัสบอกพวกเขาอยางนี้วา
ถาเชนนั้น พวกทานจงตัดผมและหนวดของบุรุษนั้น พวกเขาก็ตัดผมและหนวดของ
บุรุษนั้น บพิตรพึงตรัสบอกพวกเขาอยางนี้วา ถาเชนนั้น พวกทานจงนําพวงดอกไม
เครื่องลูบไลและผา ซึ่งลวนมีราคามากเขาไปใหแกบุรุษนั้น พวกเขาก็นําพวงดอกไม
เครื่องลูบไลและผา ซึ่งลวนมีราคามากเขาไปใหแกบุรุษนั้น บพิตรพึงตรัสบอกพวก
เขาอยางนี้วา ถาเชนนั้น พวกทานจงเชิญบุรุษนั้นขึ้นสูปราสาท แลวบํารุงดวย

กามคุณ ๕ พวกเขาก็เชิญบุรุษนั้นขึ้นสูปราสาท แลวบํารุงดวยกามคุณ ๕ ดูกรบพิตร
บพิตรจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อบุรษุ นั้นอาบน้ําแลว ลูบไลดีแลว
ตัดผมและหนวดแลว ประดับดวยอาภรณ แกวมณีแลว นุงผาขาวสะอาด ขึ้นสู
ปราสาทอยางประเสริฐชั้นบน เพรียบพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรออยู จะพึงมีความ
ประสงคที่จะจมลงในหลุมคูถนั้นอีก บางหรือหนอ ฯ
ป. หามิได ทานกัสสป ฯ
ก. ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ฯ
ป. เพราะหลุมคูถไมสะอาด เปนทั้งไมสะอาด ทั้งนับวาไมสะอาด
ทั้งมีกลิ่นเหม็น ทั้งนับวามีกลิ่นเหม็น ทั้งนาเกลียด ทั้งนับวานาเกลียด ทั้งปฏิกูล
ทั้งนับวาปฏิกูล ฯ
ก. ฉันนั้นแหละ บพิตร พวกมนุษยเปนผูไ มสะอาด ทั้งนับวาไมสะอาด
ทั้งมีกลิ่นเหม็น ทั้งนับวามีกลิ่นเหม็น ทั้งนาเกลียด ทั้งนับวานาเกลียด ทั้งปฏิกูล
ทั้งนับวาปฏิกูลของพวกเทวดา กลิ่นมนุษยยอมฟุงไปในเทวดาตลอดรอยโยชน
ก็มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตของบพิตร ที่เปนคนงดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย
ประพฤติผิดในกาม งดเวนจากการพูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ
ไมมากไปดวยความเพงเล็ง ไมคิดปองรายผูอ ื่น มีความเห็นชอบ เบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก ไปเขาถึงสุคติโลกสวรรคแลว พวกเขาจักมาทูลพระองคไดละหรือวา
แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นมีอยู ผลวิบากของกรรม
ที่สัตวทําดีทําชัว่ มีอยู ดูกรบพิตร โดยปริยายของบพิตรนี้แล ตองเปนอยางนี้วา
แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นมีอยู ผลวิบากของกรรม
ที่สัตวทําดีทําชัว่ มีอยู ฯ
[๓๐๗] ทานกัสสปกลาวอยางนั้นก็จริง ถึงอยางนั้น ในปริยายนี้ ขาพเจา
ยังคงมีความเห็นอยูอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิด
ขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมทีส่ ัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
ดูกรบพิตร ก็ปริยายซึ่งเปนเหตุใหบพิตรยังคงมีความเห็นอยูอยางนี้วา
โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี
มีอยูหรือ ฯ
มีอยู ทานกัสสป ฯ
เปรียบเหมือนอะไร บพิตร
ดูกรทานกัสสป มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตของขาพเจาในโลกนี้
ที่เปนคนงดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดื่มน้ําเมา
คือสุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาท สมัยอื่น คนเหลานั้น ปวยไดรับทุกข
เปนไขหนัก เมือ่ ใด ขาพเจาทราบวา บัดนี้ คนพวกนี้จักไมหายจากปวย

เมื่อนั้น ขาพเจาเขาไปหาคนพวกนั้นแลวกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย มีสมณ
พราหมณ พวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา บุคคลที่งดเวนจากการฆาสัตว
ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนฐานแหง
ความประมาท เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ถึงความ
เปนสหายกับเทวดาชั้นดาวดึงส พวกทานเปนคนเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย
ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาท
ถาคําของสมณพราหมณพวกนั้นเปนความจริง พวกทานเบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค ถึงความเปนสหายกับเทวดาชั้นดาวดึงส
ถาเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก พวกทานพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ถึงความ
เปนสหายกับเทวดาชั้นดาวดึงสไซร พึงมาบอกเราดวยวิธีไรวา แมเพราะเหตุนี้
โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นมีอยู ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมีอยู
พวกทานแล พอเปนที่เชื่อถือ พอเปนที่ไวใจของเราได สิ่งใดที่พวกทานเห็น
สิ่งนั้นจักเปนเหมือนดังเราเห็นเอง คนเหลานั้นรับคําขาพเจาแลว หาไดมาบอกไม
หาไดสงทูตมาไม ดูกรทานกัสสปปริยายแมนแี้ ล เปนเหตุใหขาพเจายังคงมีความ
เห็นอยูอยางนีว้ า แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผดุ เกิดขึ้นไมมี
ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
[๓๐๘] ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจะขอยอนถามบพิตรในขอนี้
บพิตรพึงทรงพยากรณตามที่ควรแกบพิตร รอยปของมนุษยเปนวันหนึ่งคืนหนึ่ง
ของพวกเทวดาชั้นดาวดึงส สามสิบราตรี โดยราตรีนั้น เปนเดือนหนึ่ง สิบสอง
เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึ่ง พันปทิพยโดยปนั้น เปนประมาณอายุของพวกเทวดา
ชั้นดาวดึงส มิตรอํามาตย ญาติสาโลหิตของบพิตร ที่เปนคนเวนจากการฆาสัตว
ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนฐาน
แหงความประมาท เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงสุคติโลกสวรรค
ถึงความเปนสหายกับพวกเทวดาชั้นดาวดึงสแลว ถาพวกเขาจักมีความคิดอยางนี้วา
รอเวลาที่พวกเราเพรียบพรอมไปดวยกามคุณ ๕ บําเรออยูตลอดสองคืนสองวัน
หรือสามคืนสามวันกอน จะพึงไปทูลเจาปายาสิวา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู
เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นมีอยู ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมีอยู พวกเขาจะพึง
มาทูลวา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึน้ มีอยู ผลวิบาก
ของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมีอยู บางหรือหนอ ฯ
หามิได ทานกัสสป ดวยวา พวกเราถึงจะทํากาละไปนานแลวก็จริง
แตใครเลาบอกความขอนี้แกทา นกัสสปวา พวกเทวดาชั้นดาวดึงสมีอยู หรือวา
พวกเทวดาชั้นดาวดึงสมีอายุยนื เทานี้ พวกเรามิไดเชือ่ ตอทานกัสสปวา พวกเทวดา
ชั้นดาวดึงสมีอยู หรือวาพวกเทวดาชั้นดาวดึงสมีอายุยืนเทานี้ ฯ

ดูกรบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแตกําเนิด ไมพึงเห็นรูปสีดํา สีขาว
สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีแดงฝาด รูปที่เรียบและไมเรียบ รูปดาว พระจันทร
และพระอาทิตย เขาจะพึงพูดอยางนี้วา รูปสีดํา สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีแดง
สีแดงฝาด รูปที่เรียบ และไมเรียบ รูปดาว พระจันทร พระอาทิตย ไมมี
ผูที่เห็นรูปสีดํา สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีแดงฝาด รูปทีเ่ รียบและ
ไมเรียบ รูปดาว พระจันทร พระอาทิตยก็ไมมี เราไมรูสิ่งนี้ เราไมเห็นสิ่งนี้
เพราะฉะนั้น สิ่งนั้นจึงไมมี ดูกรบพิตร บุคคลเมื่อจะพูดใหถูก จะพึงพูดดังนั้น
หรือหนอ ฯ
หามิได ทานกัสสป รูปสีดํา สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีแดง
สีแดงฝาด รูปที่เรียบและไมเรียบ รูปดาว พระจันทร พระอาทิตยมีอยู ผูท ี่เห็น
รูปสีดํา สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีแดงฝาด รูปที่เรียบและไมเรียบ
รูปดาว พระจันทร พระอาทิตยก็มีอยู ดูกรทานกัสสป บุคคลนั้น เมื่อจะพูด
ใหถูก จะพึงพูดวา เราไมรูสิ่งนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจึงไมมี ดังนี้ หาไดไม ฯ
ฉันนั้นแหละ บพิตร บพิตรยอมปรากฏเหมือนคนตาบอดแตกําเนิด เหตุ
พระดํารัสที่ตรัสไวอยางนี้วา ก็ใครเลาบอกความแกทานกัสสปวา พวกเทวดาชั้น
ดาวดึงสมีอยู หรือวาพวกเทวดาชั้นดาวดึงสมีอายุยืนเทานี้ พวกเรามิไดเชือ่ ตอทาน
กัสสปวา พวกเทวดาชั้นดาวดึงสมีอยู หรือวาพวกเทวดาชั้นดาวดึงสมีอายุยนื
เทานี้ โลกหนาบุคคลจะพึงเห็นเหมือนดังที่บพิตรทรงทราบดวยมังสจักษุนี้ หามิได
ดูกรบพิตร สมณพราหมณพวกใดเสพเสนาสนะอันสงัดซึ่งอยูในปา สมณพราหมณ
พวกนั้น เปนผูไมประมาท มีความเพียร สงตนไปแลวอยูในเสนาสนะนั้น
ยังทิพยจักษุใหบริสุทธิ์ มีทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษยแลว ยอม
แลเห็นทั้งโลกนี้ทั้งโลกหนา และเหลาสัตวผูผดุ เกิดขึ้น ก็โลกหนา บุคคล
จะพึงเห็นไดดว ยประการฉะนี้แล หาเหมือนดังที่บพิตรทรงทราบดวยมังสจักษุนี้ไม
ดูกรบพิตร โดยปริยายของบพิตรนี้แล ตองเปนอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลก
หนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึน้ มีอยู ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมีอยู ฯ
[๓๐๙] ทานกัสสปกลาวอยางนั้นก็จริง ถึงอยางนั้น ในปริยายนี้ ขาพเจา
ก็ยังคงมีความเห็นอยูอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิด
ขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมทีส่ ัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
ดูกรบพิตร ก็ปริยายซึ่งเปนเหตุใหบพิตรยังคงมีความเห็นอยูอยางนี้วา
แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรม
ที่สัตวทําดีทําชัว่ ไมมี มีอยูหรือ ฯ
มีอยู ทานกัสสป ฯ
เปรียบเหมือนอะไร บพิตร ฯ

ดูกรทานกัสสป ขาพเจาไดเห็นสมณพราหมณในโลกนี้ ซึ่งเปนผูมีศีล
มีกัลยาณธรรม ยังประสงคจะมีชีวิตอยู ไมประสงคจะตาย ยังปรารถนาความสุข
เกลียดความทุกข ขาพเจามีความคิดเห็นวา ถาทานสมณพราหมณผูมีศีล มี
กัลยาณธรรม พวกนี้จะพึงทราบอยางนี้วา เมือ่ เราตายไปจากโลกนี้แลว คุณงาม
ความดีจักมีดังนี้ไซร บัดนี้ ทานสมณพราหมณผูมีศีล มีกัลยาณธรรมพวกนี้
พึงดื่มยาพิษ พึงนํามาซึ่งศาตรา พึงผูกคอตาย หรือพึงโจนลงไปในเหว ก็เพราะ
เหตุที่ทานสมณพราหมณผูมีศีล มีกัลยาณธรรม พวกนี้ไมทราบอยางนี้วา เมื่อเรา
ตายไปจากโลกนี้แลว คุณงามความดีจักมี ฉะนั้น จึงยังประสงคจะมีชีวิตอยู ไม
ประสงคจะตาย ยังปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข ดูกรทานกัสสป ปริยาย
แมนี้แล เปนเหตุใหขาพเจายังคงมีความเห็นอยูอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนา
ไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
[๓๑๐] ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักยกอุปมาถวายบพิตร บุรุษ
ผูเปนวิญูชนในโลกนี้ บางพวกยอมทราบเนือ้ ความของคําพูดดวยอุปมา เรื่อง
เคยมีมาแลว พราหมณคนหนึ่งมีภริยาสองคน ภริยาคนหนึ่งมีบุตรอายุได ๑๐ ป
หรือมีอายุได ๑๒ ป ภริยาคนหนึ่งตั้งครรภจวนจะคลอด ครั้งนั้น พราหมณนั้น
ทํากาละแลว จึงมาณพนั้นไดพูดกะแมเลี้ยงวา แม ทรัพย ขาวเปลือก เงิน
หรือทอง ทั้งหมดนั้นของฉัน แมหามีสวนอะไรในทรัพยสมบัตินี้ไม ขอแม
จงมอบมรดกซึ่งเปนของบิดาแกฉันเถิด เมื่อเขาพูดอยางนั้นแลว นางพราหมณี
กลาวตอบมาณพนั้นวา พอ ขอพอจงรอจนกวาแมจะคลอดเถิด ถาลูกที่คลอด
ออกมาเปนชาย เขาจักไดรับสวนหนึ่ง ถาเปนหญิง ก็จักเปนบาทปริจาริกของพอ
แมครั้งที่สอง มาณพก็ไดพูดกะแมเลี้ยงอยางนั้น ... แมครั้งที่สอง นางพราหมณีนั้น
ก็ไดพูดกะมาณพนั้นอยางนัน้ ... แมครั้งที่สาม มาณพนั้นก็ไดพูดกะแมเลีย้ งอยาง
นั้นวา แม ทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทองทั้งหมดนั้นเปนของฉัน แมหามี
สวนอะไรในทรัพยสมบัตินี้ไม ขอแมจงมอบมรดก ซึ่งเปนของบิดาแกฉันเถิด
ลําดับนั้น นางพราหมณีนั้น ถือมีดเขาไปในหองนอย แหวะทอง เพื่อจะทราบ
วาบุตรเปนชายหรือหญิง นางพราหมณีไดทําลายตน ชีวิต ครรภและทรัพยสมบัติ
เพราะนางพราหมณีเปนคนพาล ไมฉลาด แสวงหามรดกโดยอุบายไมแยบคาย
ไดถึงความพินาศ ฉันใด บพิตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนคนพาล ไมฉลาด แสวง
หาโลกหนาดวยอุบายไมแยบคาย จักถึงความพินาศ เหมือนนางพราหมณีผูเปน
คนพาล ไมฉลาด แสวงหามรดกโดยอุบายไมแยบคาย ไดถึงความพินาศ ฉะนั้น
ดูกรบพิตร สมณพราหมณผูมีศีล มีกัลยาณธรรม ยอมจะไมบมผลที่ยังไมสกุ ให
รีบสุก และผูเปนบัณฑิตยอมรอผลอันสุกเอง อันชีวิตของสมณพราหมณผูมีศีล
มีกัลยาณธรรม แปลกกวาคนอืน่ ๆ คือวา สมณพราหมณผูมีศีล มีกัลยาณธรรม

ดํารงอยูสิ้นกาลนานเทาใด ทานยอมประสพบุญมากเทานั้น และปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกคนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อ
ประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทวดา และมนุษยทั้งหลาย ดูกรบพิตร
โดยปริยายนี้แล ตองเปนอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตว
ผูผุดเกิดขึ้นมีอยู ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมีอยู ฯ
[๓๑๑] ทานกัสสปกลาวอยางนั้นก็จริง ถึงอยางนั้น ในปริยายนี้ ขาพเจา
ก็ยังคงมีความเห็นอยูอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้น
ไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
ดูกรบพิตร ก็ปริยายซึ่งเปนเหตุใหบพิตรยังคงมีความเห็นอยูอยางนี้วา
โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี
มีอยูหรือ ฯ
มีอยู ทานกัสสป ฯ
เปรียบเหมือนอะไร บพิตร ฯ
ดูกรกัสสป บุรุษของขาพเจาในที่นี้ จับโจรผูประพฤติชั่วหยาบมาแสดง
แกขาพเจาวา ขาแตพระองค โจรผูนี้ประพฤติชั่วหยาบตอพระองค พระองค
ทรงปรารถนาจะลงอาชญาอยางใดแกโจรผูนี้ ขอไดตรัสบอกอาชญานั้นเถิด ขาพเจา
บอกบุรุษพวกนั้นอยางนี้วา ถาเชนนั้น พวกทานจงใสบุรุษผูนี้ซึ่งยังมีชีวิตอยูในหมอ
แลวปดปากหมอเสีย เอาหนังที่ยังสดรัด แลวเอาดินเหนียวพอกเขาใหหนา
ยกขึ้นสูเตาแลวติดไฟ บุรุษพวกนั้นรับคําขาพเจาแลว จึงใสบุรุษนี้ซึ่งยังมีชีวิตอยู
เขาในหมอ แลวปดปากหมอ เอาหนังที่ยังสดรัด แลวเอาดินเหนียวพอกเขา
ใหหนา ยกขึ้นสูเตาแลวติดไฟ เมื่อขาพเจาทราบวาบุรุษนั้นทํากาละแลว จึงใหยก
หมอนั้นลง กะเทาะดินออกแลวเปดปากหมอคอยๆ ตรวจดูวา บางทีจะไดเห็น
ชีวะของบุรุษนั้นออกมาบาง พวกเราไมไดเห็นชีวะของเขาออกมาเลย ดูกรทาน
กัสสป ปริยายแมนี้แล เปนเหตุใหขาพเจายังคงมีความเห็นอยูอยางนี้วา แมเพราะ
เหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดี
ทําชั่วไมมี ฯ
ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจะขอยอนถามบพิตรในขอนี้ บพิตร
พึงทรงพยากรณตามที่ควรแกบพิตร บพิตรบรรทมกลางวัน ทรงรูสึกฝนเห็นสวน
อันนารื่นรมย ปาอันนารื่นรมย พื้นที่อันนารื่นรมย สระโบกขรณีอันนารื่นรมย
บางหรือ ฯ
เคยฝน ทานกัสสป ฯ
ในเวลานั้น หญิงคอม หญิงเตี้ย นางพนักงานภูษามาลา หรือกุมาริกา
คอยรักษาบพิตรอยูหรือ ฯ

อยางนั้น ทานกัสสป ฯ
คนเหลานั้นเห็นชีวะของบพิตรเขาหรือออกบางหรือเปลา ฯ
หามิได ทานกัสสป ฯ
ดูกรบพิตร ก็คนเหลานั้น มีชีวิตอยู ยังมิไดเห็นชีวะของบพิตรผูยังทรง
พระชนมอยู เขาหรือออกอยู ก็ไฉนบพิตรจักไดทอดพระเนตรชีวะของผูทที่ ํากาละ
ไปแลว เขาหรือออกอยูเลา ดูกรบพิตร โดยปริยายของบพิตรนี้แล ตองเปน
อยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นมีอยู ผลวิบาก
ของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมีอยู ฯ
[๓๑๒] ทานกัสสปกลาวอยางนั้นก็จริง ถึงอยางนั้นในปริยายนี้ ขาพเจา
ก็ยังคงมีความเห็นอยูอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้น
ไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
ดูกรบพิตร ก็ปริยายซึ่งเปนเหตุใหบพิตรยังคงมีความเห็นอยูอยางนี้วา
แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรม
ที่สัตวทําดีทําชัว่ ไมมี มีอยูหรือ ฯ
มีอยู ทานกัสสป ฯ
เปรียบเหมือนอะไร บพิตร ฯ
ดูกรทานกัสสป บุรุษของขาพเจาในที่นี้ จับโจรผูประพฤติชั่วหยาบมา
แสดงแกขาพเจาวา ขาแตพระองค โจรผูนี้ประพฤติชั่วหยาบตอพระองค พระองค
ทรงปรารถนาจะลงอาชญาอยางใดแกโจรผูนี้ ขอไดตรัสบอกอาชญานั้นเถิด ขาพเจา
บอกบุรุษพวกนั้นอยางนี้วา ถาเชนนั้น พวกทานจงเอาตาชั่ง ชั่งบุรุษนี้ผูยังมีชีวิตอยู
แลวเอาเชือกรัดใหขาดใจตาย แลวเอาตาชั่ง ชัง่ อีกครั้งหนึ่ง บุรุษพวกนั้นรับคํา
ขาพเจาแลว เอาตาชั่ง ชั่งบุรุษนั้นผูยังมีชีวิตอยู แลวเอาเชือกรัดใหขาดใจตาย
แลวเอาตาชั่ง ชั่งอีกครั้งหนึ่ง เมื่อบุรุษนั้นยังมีชีวิตอยูยอมเบากวา ออนกวา
และควรแกการงานกวา แตเมื่อเขาทํากาละแลว ยอมหนักกวา กระดางกวา และ
ไมควรแกการงานกวา ดูกรทานกัสสป ปริยายแมนี้แล เปนเหตุใหขาพเจายังคงมี
ความเห็นอยูอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี
ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
[๓๑๓] ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักยกอุปมาถวายบพิตร บุรุษ
ผูเปนวิญูชนในโลกนี้ บางพวกยอมทราบเนือ้ ความของคําพูดดวยอุปมา ดูกร
บพิตร เปรียบเหมือนบุรุษเอาตาชั่ง ชั่งกอนเหล็กที่เผาไววันยังค่ํา ไฟติดทั่ว ลุก
โพลงแลว ตอมา เอาตาชั่ง ชั่งเหล็กนั้นซึ่งเย็นสนิทแลว เมื่อไรหนอ กอนเหล็ก
นั้นจะเบากวา ออนกวา หรือควรแกการงานกวา คือวา เมื่อไฟติดทั่ว ลุกโพลง
อยูแลว หรือวาเมื่อเย็นสนิทแลว ฯ

ดูกรทานกัสสป เมื่อใดกอนเหล็กนั้น ประกอบดวยไฟ ประกอบดวยลม
ไฟติดทั่ว ลุกโพลงแลว เมื่อนัน้ จึงจะเบากวา ออนกวา และควรแกการงานกวา
แตเมื่อใดกอนเหล็กนั้น ไมประกอบดวยไฟ และไมประกอบดวยลม เย็นสนิทแลว
เมื่อนั้น จึงจะหนักกวา กระดางกวา และไมควรแกการงานกวา ฯ
ฉันนั้นแหละบพิตร เมื่อใด กายนี้ประกอบดวยอายุ ไออุนและวิญญาณ
เมื่อนั้น ยอมเบากวา ออนกวา ควรแกการงานกวา แตวา เมื่อใด กายนี้
ไมประกอบดวยอายุ ไออุน และวิญญาณ เมื่อนั้น ยอมหนักกวา กระดางกวา
ไมควรแกการงานกวา ดูกรบพิตร โดยปริยายของบพิตรนี้แล ตองเปนอยางนี้วา
แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นมีอยู ผลวิบากของกรรม
ที่สัตวทําดีทําชัว่ มีอยู ฯ
[๓๑๔] ทานกัสสปกลาวอยางนั้นก็จริง ถึงอยางนั้นในปริยายนี้ ขาพเจา
ก็ยังคงมีความเห็นอยูอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้น
ไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
ดูกรบพิตร ก็ปริยายซึ่งเปนเหตุใหบพิตรยังคงมีความเห็นอยูอยางนี้วา แม
เพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สตั ว
ทําดีทําชั่วไมมี มีอยูหรือ ฯ
มีอยู ทานกัสสป ฯ
เปรียบเหมือนอะไร บพิตร ฯ
ดูกรทานกัสสป บุรุษของขาพเจาในที่นี้ จับโจรผูประพฤติชั่วหยาบมา
แสดงแกขาพเจาวา ขาแตพระองค โจรผูนี้ประพฤติชั่วหยาบตอพระองค พระองค
ทรงปรารถนาจะลงอาชญาอยางใด แกโจรผูนี้ ขอใหตรัสบอกอาชญานั้นเถิด
ขาพเจาบอกบุรุษพวกนั้นอยางนี้วา ถาเชนนั้น พวกทานจงปลงบุรุษนี้จากชีวิต
อยาใหผิวหนัง เนื้อเอ็น กระดูก และเยือ่ ในกระดูกชอกช้ํา บางทีจะไดเห็นชีวะ
ของบุรุษนั้นออกมาบาง บุรุษพวกนั้นรับคําของขาพเจาแลว ยอมปลงบุรุษนั้นจาก
ชีวิต มิใหผิวหนัง เนื้อ เอ็น กระดูก และเยือ่ ในกระดูกชอกช้ํา เมื่อบุรุษนั้น
เริ่มจะตาย ขาพเจาสั่งบุรุษพวกนั้นวา ถาเชนนั้น พวกทานจงผลักบุรุษนี้ให
นอนหงาย บางทีจะไดเห็นชีวะของเขาออกมาบาง บุรุษพวกนั้นผลักบุรุษนั้นให
นอนหงาย พวกเรามิไดเห็นชีวะของเขาออกมาเลย ขาพเจาจึงสั่งบุรุษพวกนั้นวา
ถาเชนนั้น พวกทานจงพลิกบุรุษนี้ใหนอนคว่ําลง จงพลิกใหนอนตะแคงขางหนึ่ง
จงพลิกใหนอนตะแคงอีกขางหนึ่ง จงพยุงใหยืนขึ้น จงจับเอาศีรษะลง จงทุบ
ดวยฝามือ ดวยกอนดิน ดวยทอนไม ดวยศาตรา จงลากมาขางนี้ จงลากไป
ขางโนน จงลากไปๆ มาๆ บางทีจะไดเห็นชีวะของบุรุษนั้นออกมาบาง บุรุษ
พวกนั้นลากบุรุษนั้นมาขางนี้ ลากไปขางโนน ลากไปๆ มาๆ พวกเรามิไดเห็น

ชีวะของเขาออกมาเลย ตาของเขาก็ดวงนั้นแหละ รูปก็อันนั้น แตเขารูแจง
รูปายตนะดวยตาไมได หูก็อันนั้นแหละ เสียงก็อันนั้น แตเขารูแจงสัททายตนะ
ดวยหูไมได จมูกก็อันนั้นแหละ กลิ่นก็อันนัน้ แตเขารูแจงคันธายตนะดวยจมูก
ไมได ลิ้นก็อันนั้นแหละ รสก็อันนั้น แตเขารูแจงรสายตนะดวยลิ้นไมได กาย
ก็อันนั้นแหละ โผฏฐัพพะก็อันนั้น แตเขารูแจงโผฏฐัพพายตนะดวยกายไมได
ดูกรทานกัสสป ปริยายนี้แล เปนเหตุใหขาพเจายังคงมีความเห็นอยูอยางนี้วา
แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตว
ทําดีทําชั่วไมมี ฯ
[๓๑๕] ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักยกอุปมาถวายบพิตร บุรุษ
ผูเปนวิญูชนในโลกนี้ บางพวก ยอมทราบเนื้อความของคําพูดดวยอุปมา ดูกร
บพิตร เรื่องเคยมีมาแลว คนเปาสังขคนหนึ่ง ถือเอาสังขไปยังปจจันตชนบท
เขาเขาไปยังบานแหงหนึ่ง ยืนอยูกลางบานเปาสังขขึ้น ๓ ครั้ง แลววางสังขไวที่
แผนดิน นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ลําดับนั้น พวกมนุษยในปจจันตชนบท
ไดเกิดความตื่นเตนวา ทานทั้งหลาย นั่นเสียงใครหนอ ชางเปนที่พอใจถึงเพียงนี้
ควรแกการงานถึงเพียงนี้ เปนที่ตั้งแหงความเพลิดเพลินถึงเพียงนี้ ชางจับจิตถึง
เพียงนี้ ชางไพเราะถึงเพียงนี้ พวกเขาตางมาลอมถามคนเปาสังขนั้นวา พอ นั่น
เสียงของใครหนอ ชางเปนที่พอใจถึงเพียงนี้ ... ชางไพเราะถึงเพียงนี้ คนเปาสังข
ตอบวา ทานทั้งหลาย นั่นคือสังขซึ่งมีเสียงเปนที่พอใจถึงเพียงนี้ ... ชางไพเราะ
ถึงเพียงนี้ พวกเขาจับสังขนนั้ หงายขึ้นแลวบอกวา พูดซิพอสังข พูดซิพอสังข
สังขนั้นหาไดออกเสียงไม พวกเขาจับสังขนนั้ ใหคว่ําลง จับใหตะแคงขางหนึ่ง
จับใหตะแคงอีกขางหนึ่ง ชูใหสูง วางใหต่ํา เคาะดวยฝามือ ดวยกอนดิน ดวย
ทอนไม ดวยศาตรา ลากมาขางนี้ ลากไปขางโนน ลากไปๆ มาๆ แลวบอกวา
พูดซิพอสังข พูดซิพอสังข สังขนั้นหาไดออกเสียงไม ลําดับนั้น คนเปาสังข
ไดมีความคิดวา พวกมนุษยปจจันตชนบทเหลานี้ ชางโงเหลือเกิน จักแสวงหา
เสียงสังขโดยไมถูกทางไดอยางไรกัน เมื่อมนุษยพวกนั้นกําลังมองดูอยู เขาจึง
หยิบสังขขึ้นมาเปา ๓ ครั้ง แลวถือเอาสังขนั้นไป มนุษยปจจันตชนบทพวกนั้น
ไดพูดกันวา ทานทั้งหลาย นัยวาเมื่อใด สังขนปี้ ระกอบดวยคน ความพยายาม
และลม เมือ่ นัน้ สังขนี้จึงจะออกเสียง แตวาเมื่อใด สังขนี้มิไดประกอบดวยคน
ความพยายามและลม เมื่อนั้น สังขนี้ไมออกเสียง ฉันนั้นเหมือนกัน บพิตร
เมื่อใด กายนี้ประกอบดวยอายุ ไออุนและวิญญาณ เมื่อนั้น กายนี้กาวไปได
ถอยกลับได ยืนได นั่งได สําเร็จการนอนได เห็นรูปดวยนัยนตาได ฟงเสียง
ดวยหูได ดมกลิ่นดวยจมูกได ลิ้มรสดวยลิ้นได ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายได
รูธรรมารมณดวยใจได แตวาเมื่อใดกายนี้ไมประกอบดวยอายุ ไออุนและวิญญาณ

เมื่อนั้น กายนีก้ าวไปไมได ถอยกลับไมได ยืนไมได นั่งไมได สําเร็จการนอน
ไมได เห็นรูปดวยนัยนตาไมได ฟงเสียงดวยหูไมได ดมกลิน่ ดวยจมูกไมได
ลิ้มรสดวยลิ้นไมได ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายไมได รูธรรมารมณดวยใจไมได
ดูกรบพิตร โดยปริยายของบพิตรนี้แล ตองเปนอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลก
หนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึน้ มีอยู ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมีอยู ฯ
จบ ภาณวารที่หนึ่ง
[๓๑๖] ทานกัสสปกลาวอยางนั้นก็จริง ถึงอยางนั้น ในปริยายนี้
ขาพเจายังคงมีความเห็นอยูอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุด
เกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
ดูกรบพิตร ก็ปริยายซึ่งเปนเหตุใหบพิตรยังคงมีความเห็นอยูอยางนี้วา
แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่
สัตวทําดีทําชั่วไมมี มีอยูหรือ ฯ
มีอยู ทานกัสสป ฯ
เปรียบเหมือนอะไร บพิตร ฯ
ดูกรทานกัสสป บุรุษของขาพเจาในที่นี้ จับโจรผูประพฤติชั่วหยาบมา
แสดงแกขาพเจาวา ขาแตพระองค โจรผูนี้ประพฤติชั่วหยาบตอพระองค
พระองคทรงปรารถนาจะลงอาชญาอยางใดแกโจรผูนี้ ขอไดตรัสบอกอาชญานั้นเถิด
ขาพเจาไดบอกบุรุษพวกนั้นอยางนี้วา ถาเชนนั้น พวกทานจงเชือดผิวหนังของบุรุษ
นี้ บางทีจะไดเห็นชีวะของบุรุษนั้นบาง พวกเขาเชือดผิวหนังของบุรุษนั้น พวก
เรามิไดเห็นชีวะของเขาเลย ขาพเจาจึงบอกบุรุษพวกนั้นวา ถาเชนนั้น พวกทาน
จงเชือดหนัง เฉือนเนื้อ ตัดเอ็น ตัดกระดูก ตัดเยื่อในกระดูกของบุรุษนี้ บางที
จะไดเห็นชีวะของบุรุษนั้นบาง พวกเขาตัดเยือ่ ในกระดูกของบุรุษนั้น พวกเรามิได
เห็นชีวะของเขาเลย ดูกรทานกัสสป ปริยายแมนี้แล เปนเหตุใหขาพเจายังคงมี
ความเห็นอยูอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี
ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ
[๓๑๗] ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักยกอุปมาถวายบพิตร บุรุษ
ผูเปนวิญูชนในโลกนี้ บางพวกยอมทราบเนือ้ ความของคําพูดดวยอุปมา ดูกร
บพิตร เรื่องเคยมีมาแลว ชฏิลผูบําเรอไฟผูหนึ่ง อยูในกุฎีอันมุงบังดวยใบไม ณ
ที่ชายปา ครั้งนั้น ชนบทแหงหนึ่งเปนที่พักของหมูเกวียนอยูแลว หมูเกวียนนั้น
พักอยูราตรีหนึ่ง ในที่ใกลอาศรมชฎิลผูบําเรอไฟนั้น แลวจึงหลีกไป ลําดับนั้น
ชฎิลผูบําเรอไฟนั้นมีความคิดขึ้นวา ถากระไร เราควรจะเขาไปในที่ที่หมูเกวียน
นั้นพัก บางทีจะไดเครื่องอุปกรณอะไรในที่นนั้ บาง ชฎิลผูบําเรอไฟลุกขึ้นแตเชา
เขาไปยังทีท่ ี่หมูเกวียนนั้นพัก ครั้นแลว ไดเห็นเด็กออนศีรษะโลน เขาทิ้งนอน

หงายไวที่ที่หมูเกวียนนั้นพัก ครั้นเห็น ไดเกิดความคิดขึ้นวา เมื่อเราพบเห็น
อยู จะปลอยใหมนุษยทํากาละเสียนั้น ไมสมควรแกเราเลย ถากระไร เราควร
จะนําทารกนี้ไปยังอาศรม แลวเลี้ยงดูใหเติบโตขึ้น ชฎิลผูบําเรอไฟ นําทารกนั้น
ไปยังอาศรมแลว เลี้ยงดูใหเติบโตขึ้นแลว เมื่อทารกนั้นอายุยางเขา ๑๐ ป หรือ
๑๒ ป ชฎิลผูบําเรอไฟ มีกรณียะบางอยางในชนบทเกิดขึ้น เขาไดบอกทารกนั้น
วา พอ เราปรารถนาจะไปยังชนบท เจาพึงบําเรอไฟ อยาใหไฟของเจาดับ ถา
ไฟของเจาดับ นี้มีด นี้ฟน นี้ไมสีไฟ เจาพึงกอไฟแลวบําเรอไฟเถิด เขาสั่ง
ทารกนั้นอยางนี้แลว ไดไปยังชนบท เมื่อทารกนั้นมัวเลนเสีย ไฟดับแลว ทารก
นั้นนึกขึ้นไดวา บิดาไดบอกเราไวอยางนี้วา พอ เจาพึงบําเรอไฟ อยาใหไฟของ
เจาดับ ถาวาไฟของเจาดับ นี้มีด นี้ฟน นี้ไมสีไฟ เจาพึงกอไฟแลวบําเรอไฟ
เถิด ถากระไร เราควรจะกอไฟแลวบําเรอไฟ ทารกนั้นเอามีดถากไมสีไฟ ดวย
เขาใจวา บางทีจะพบไฟบาง เขาไมพบไฟเลย จึงผาไมสีไฟออกเปน ๒ ซีก
แลวผาออกเปน ๓ ซีก ๔ ซีก ๕ ซีก ๑๐ ซีก ๒๐ ซีก แลวเกรียกใหเปนชิ้นเล็กๆ
ครั้นแลว จึงโขลกในครก ครั้นโขลกแลวจึงโปรยในที่มีลมมาก ดวยเขาใจวา
บางทีจะพบไฟบาง เขาไมพบไฟเลย ลําดับนั้น ชฎิลผูบําเรอไฟนั้น ทํากรณียะ
นั่น ในชนบทสําเร็จแลว จึงกลับมายังอาศรมของตน ครั้นแลวไดกลาวกะทารก
นั้นวา พอ ไฟของเจาดับเสียแลวหรือ ทารกนั้นตอบวา ขาแตคุณพอ ขอประทาน
โทษเถิด กระผมมัวเลนเสียไฟจึงดับ กระผมนึกขึ้นไดวา พอไดบอกเราไวอยาง
นี้วา พอ เจาพึงบําเรอไฟ อยาใหไฟของเจาดับ ถาไฟของเจาดับ นี้มีด นี้ฟน
นี้ไมสีไฟ เจาพึงกอไฟแลวบําเรอไฟเถิด ถากระไร เราควรจะกอไฟแลวบําเรอ
ทีนั้น กระผมจึงเอามีดถากไมสีไฟดวยเขาใจวาบางทีจะพบไฟบาง กระผมมิไดพบ
ไฟเลย จึงผาไมสีไฟออกเปน ๒ ซีก แลวผาออกเปน ๓ ซีก ๔ ซีก ๕ ซีก ๑๐
ซีก ๒๐ ซีก แลวเกรียกใหเปนชิ้นเล็กๆ ครั้นแลวจึงโขลกในครก ครั้นโขลก
แลว เอาโปรยในที่มีลมมากดวยเขาใจวา บางทีจะพบไฟบาง กระผมไมพบไฟ
เลย ลําดับนั้น ชฎิลผูบําเรอไฟนั้นไดมีความคิดวา ทารกนี้ชางโงเหลือเกิน ไม
เฉียบแหลม จักแสวงหาไฟโดยไมถูกทางไดอยางไรกัน เมื่อทารกนั้นกําลังมองดู
อยู ชฎิลนั้นหยิบไมสีไฟมาสีใหเกิดไฟแลว ไดบอกทารกนั้นวา เขาติดไฟกัน
อยางนี้ ไมเหมือนอยางเจาซึ่งยังเขลา ไมเฉียบแหลม แสวงหาไฟโดยไมถูกทาง
ดูกรบพิตร บพิตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยังทรงเขลา ไมเฉียบแหลม ทรงแสวงหา
ปรโลกโดยไมถูกทาง ขอบพิตรจงทรงสละคืนทิฐิอันลามกนั้นเสียเถิด ขอบพิตร
จงปลอยวางทิฐิอันลามกนั้นเสียเถิด ทิฐิอันลามกนั้นอยาไดบังเกิดมีแกบพิตร เพื่อ
มิใชประโยชน เพื่อความทุกข สิ้นกาลนานเลย ฯ
[๓๑๘] ทานกัสสปกลาวอยางนั้นก็จริง ถึงอยางนั้น ขาพเจายังหาอาจ

สละคืนทิฐิอันลามกนี้เสียไดไม พระราชาปเสนทิโกศลก็ดี พระราชาภายนอกทั้ง
หลายก็ดี ทรงรูจักขาพเจาวา พญาปายาสิมีวาทะอยางนี้ มีทฐิ ิอยางนี้วา แมเพราะ
เหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทํา
ชั่วไมมี ทานกัสสป ถาขาพเจาจะสละคืนทิฐิอันลามกนี้ ก็จกั มีผูวาขาพเจาได
วา พญาปายาสิชางโงเขลาเหลือเกิน ไมเฉียบแหลม มีปรกติถือสิ่งที่ผิด ขาพเจาก็
จักยึดทิฐินั้นไว เพราะความโกรธบาง เพราะความลบหลูบาง เพราะความตีเสมอ
บาง ฯ
[๓๑๙] ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักยกอุปมาถวายบพิตร บุรุษ
ผูเปนวิญูชนในโลกนี้ บางพวก ยอมทราบเนื้อความของคําพูดดวยอุปมา ดูกร
บพิตร เรื่องเคยมีมาแลว พอคาเกวียนหมูใหญ มีเกวียนประมาณพันเลม ได
เดินทางจากชนบทอันตั้งอยูในบุรพทิศ ไปยังชนบทอันตั้งอยูในปจจิมทิศ พอคา
เกวียนหมูนั้นไปอยู หญา ฟน น้ํา ใบไมสด หมดเปลืองไปโดยรวดเร็ว ก็
ในหมูนั้นมีนายกองเกวียน ๒ คน คนหนึ่งมีพวกเกวียน ๕๐๐ เลม อีกคนหนึ่งมี
พวกเกวียน ๕๐๐ เลม ลําดับนัน้ นายกองเกวียน ๒ คน นั้นไดปรึกษากันวา
หมูเกวียนหมูใหญนี้มีเกวียนประมาณพันเลม พวกเราเหลานั้นไปรวมกันอยู หญา
ฟน น้ํา ใบไมสด หมดเปลืองไปโดยรวดเร็ว ถากระไร พวกเราควรจะแยก
หมูเกวียนหมูใหญนี้ออกเปน ๒ หมู คือหมูหนึ่งมีเกวียน ๕๐๐ เลม อีกหมูหนึ่งมีเกวียน
๕๐๐ เลม พอคาเกวียนเหลานั้นแยกหมูเกวียนนั้นออกเปน ๒ หมูแลว คือหมู
หนึ่งมีเกวียน ๕๐๐ เลม อีกหมูหนึ่งมีเกวียน ๕๐๐ เลม นายกองเกวียนคนหนึ่ง
บรรทุกหญา ฟน และน้ําเปนอันมากแลวขับหมูเกวียนไปกอน เมื่อขับไปไดสอง
สามวัน หมูเกวียนนั้นไดเห็นบุรุษผิวดํา นัยนตาแดง ผูกสอดแลงธนู ทัดดอก
กุมุท มีผาเปยก ผมเปยก แลนรถอันงดงามมีลอเปอนตมสวนทางมา ครั้นแลว
จึงไดถามขึ้นวา ดูกรทาน ทานมาจากไหน ฯ
ขาพเจามาจากชนบทโนน ฯ
ทานจะไปไหน ฯ
ไปยังชนบทโนน ฯ
ในหนทางกันดารขางหนา ฝนตกมากหรือ ฯ
อยางนั้นทาน ในหนทางกันดารขางหนาฝนตกมาก หนทางมีน้ําบริบูรณ
หญา ฟน และน้ํามีมาก พวกทานจงทิ้งหญา ฟน น้ําของเกาเสียเถิด เกวียน
เบาจากของหนักจะไปไดรวดเร็ว วัวเทียมเกวียนก็ไมลําบาก ลําดับนั้น นายกอง
เกวียนเรียกพวกเกวียนมาบอกวา บุรุษผูนี้พูดวา ในหนทางกันดารขางหนา ฝน
ตกมาก หนทางมีน้ําบริบูรณ หญา ฟน และน้ํามีมาก พวกทานจงทิ้ง หญา
ฟน และน้ําของเกาเสียเถิด เกวียนเบาจากของหนักจักไปไดรวดเร็ว วัวเทียม

เกวียนก็ไมลําบาก ดังนี้ พวกทานจงทิ้งหญา ฟน น้ําของเกาเสียเถิด จงขับหมู
เกวียนไปดวยเกวียนเบาเถิด พวกเกวียนรับคําของนายกองเกวียนแลว ทิ้งหญา
ฟน น้ําของเกา มีเกวียนเบาจากของหนัก ขับหมูเกวียนไปแลว พวกเกวียน
เหลานั้น มิไดเห็น หญา ฟน หรือน้ํา ในที่พักหมูเกวียนตําบลแรก แมในที่
พักหมูเกวียนตําบลที่สอง ที่สาม ที่สี่ ที่หา ที่หก แมในที่พักหมูเกวียนตําบล
ที่เจ็ดก็มไิ ดเห็น หญา ฟน หรือน้ํา ถึงความวอดวายดวยกันทั้งหมด มนุษยหรือ
ปศุสัตวที่อยูในหมูเกวียนนั้น อมนุษยกลาวคือยักษกินเสียทัง้ หมด เหลือแต
กระดูกเทานั้น เมื่อนายกองเกวียนพวกที่สองรูสึกวา บัดนี้ หมูเกวียนแรกนัน้ ออก
ไปนานแลว จึงบรรทุกหญา ฟน และน้ําไปเปนอันมาก แลวขับหมูเกวียนไป
เมื่อขับไปไดสองสามวัน พวกเกวียนนั้นเห็นบุรุษผิวดํา นัยนตาแดง ผูกสอดแลง
ธนู ทัดดอกกุมทุ มีผาเปยก ผมเปยก แลนรถอันงดงามมีลอ เปอนตมสวนทาง
มา ครั้นแลว จึงไดถามขึ้นวา ดูกรทาน ทานมาจากไหน ฯ
ขาพเจามาจากชนบทโนน ฯ
ทานจะไปไหน ฯ
ไปยังชนบทโนน ฯ
ในหนทางกันดารขางหนา ฝนตกมากหรือ ฯ
อยางนั้นทาน ในหนทางกันดารขางหนาฝนตกมาก หนทางมีน้ําบริบูรณ
หญา ฟน และน้ํามีมาก พวกทานจงทิ้งหญา ฟน น้ําของเกาเสียเถิด เกวียน
เบาจากของหนักจักไปไดรวดเร็ว วัวเทียมเกวียนก็ไมลําบาก ลําดับนั้น นายกอง
เกวียนเรียกพวกเกวียนมาบอกวาบุรุษผูนี้พูดวา ในหนทางกันดารขางหนาฝนตกมาก
หนทางมีน้ําบริบูรณทั้งหญา ฟน และน้ํามีมาก พวกทานจงทิ้งหญา ฟน น้ําของ
เกาเสียเถิด เกวียนเบาจากของหนักจักไปไดรวดเร็ว วัวเทียมเกวียนก็ไมลําบาก
ดังนี้ ดูกรทาน บุรุษนี้มิใชมิตร มิใชญาติสาโลหิตของพวกเรา พวกเราจักเชื่อ
บุรุษนี้ไดอยางไร ทานทั้งหลายไมพึงทิ้งหญา ฟน น้ํา ของเกาเสีย จงขับเกวียน
ไปพรอมทั้งสิ่งของตามที่นํามาแลวเถิด พวกเราจักไมทิ้งของเกาของพวกเรา พวก
เกวียนรับคํานายกองเกวียนนัน้ แลว ขับเกวียนไปพรอมทั้งสิ่งของตามที่ไดนํามา
พากเกวียนเหลานั้นมิไดเห็นหญา ฟน หรือน้ําในที่พักเกวียนตําบลแรก แมในที่
พักเกวียนที่ตําบลที่สอง ที่สาม ที่สี่ ที่หา ที่หก ที่เจ็ด ก็มิไดเห็นหญา ฟน
หรือน้ํา ไดเห็นแตหมูเกวียนทีไ่ ดถึงความวอดวายเทานั้น ไดเห็นแตกระดูกของ
มนุษยและปศุสัตวที่อยูในหมูเกวียนนั้นเทานัน้ พวกนั้นถูกอมนุษยคือยักษกนิ แลว
ลําดับนั้น นายกองเกวียนเรียกพวกเกวียนมาบอกวา นี้คือหมูเกวียนนั้นไดถึงแก
ความวอดวายแลว ทั้งนี้ เพราะนายกองเกวียนนั้นเปนคนโงเขลา ถาอยางนัน้
ในหมูเกวียนของพวกเรา สิ่งของชนิดใดมีสาระนอยจงทิ้งเสีย ในหมูเกวียนหมูนี้

สิ่งของชนิดใดมีสาระมาก จงขนเอาไปเถิด พวกเกวียนพวกนั้นรับคํานายกอง
เกวียนนั้นแลว จึงทิ้งสิ่งของชนิดมีสาระนอยในเกวียนของตนๆ ขนเอาไปแตสิ่ง
ของมีสาระมากในเกวียนหมูน ั้น ขามทางกันดารนั้นไปไดโดยสวัสดี ทั้งนี้ เพราะ
นายกองเกวียนนั้นเปนคนฉลาด ดูกรบพิตร บพิตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยังทรง
เขลา ไมเฉียบแหลม ทรงแสวงหาปรโลกโดยไมถูกทาง จักถึงความวอดวาย
เหมือนบุรุษนายกองเกวียนฉะนั้น ชนเหลาใดจักสําคัญทิฐิของบพิตรวา เปนสิ่งที่
ควรฟง ควรเชื่อถือ แมชนเหลานั้น ก็จักถึงความวอดวาย เหมือนพอคาเกวียน
พวกนั้น ฉะนั้น ขอบพิตรจงทรงสละคืนทิฐิอันลามกนั้นเสียเถิด ขอบพิตรจง
ปลอยวางทิฐิอนั ลามกนั้นเสียเถิด ทิฐิอันลามกนั้นอยาไดมีแกบพิตร เพื่อมิใช
ประโยชน เพื่อความทุกข สิ้นกาลนานเลย ฯ
[๓๒๐] ทานกัสสปกลาวอยางนั้นก็จริง ถึงอยางนั้น ขาพเจาก็ยังหาอาจ
สละคืนทิฐิอันลามกนี้เสียไดไม พระราชาปเสนทิโกศลก็ดี พระราชาภายนอกทั้ง
หลายก็ดี ทรงรูจักขาพเจาวา พญาปายาสิ มีวาทะอยางนี้ มีทฐิ ิอยางนี้วา แม
เพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สตั ว
ทําดีทําชั่วไมมี ทานกัสสป ถาขาพเจาจะสละคืนทิฐิอันลามกนี้ ก็จักมีผูวาขาพเจา
ไดวา พญาปายาสิ ชางโงเขลาเหลือเกิน ไมเฉียบแหลม มีปรกติถือสิ่งที่ผิด
ขาพเจาก็จักยึดทิฐินั้นไว เพราะความโกรธบาง เพราะความลบหลูบาง เพราะ
ความตีเสมอบาง ฯ
[๓๒๑] ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักยกอุปมาถวายบพิตร บุรุษ
ผูเปนวิญูชนในโลกนี้ บางพวกยอมทราบเนือ้ ความของคําพูดดวยอุปมา ดูกร
บพิตร เรื่องเคยมีมาแลว บุรุษผูเลีย้ งสุกรคนหนึ่งไดออกจากบานของตนไปยังบาน
อื่น ไดเห็นคูถแหงเปนอันมากซึ่งเขาทิ้งไวในบานนั้น ครั้นแลวเขาไดมีความคิดขึ้น
วาคูถแหงเปนอันมากซึ่งเขาทิง้ ไวนี้ เปนอาหารสุกรของเรา ถากระไร เราควรขน
คูถแหงไปจากที่นี้ เขาปูผาหมลงแลว โกยเอาคูถแหงเปนอันมาก แลวผูกใหเปน
หอทูนศีรษะเดินไป ในระหวางทาง เขาถูกฝนใหญแลว เขาเปรอะเปอนไปดวย
คูถตลอดถึงปลายเล็บ พาเอาหอคูถซึ่งลนไหลไปแลว พวกมนุษยเห็นเขาแลว
ไดพูดอยางนี้วา พนาย ทานเปนบาหรือเปลา ทานเสียจริตหรือหนอ ไหนทานจึง
เปรอะเปอนไปดวยคูถตลอดถึงปลายเล็บ จักนําเอาหอคูถซึ่งลนไหลอยูไปทําไม
บุรุษนั้นตอบวา พนาย ในขอนี้ พวกทานนั่นแหละเปนบา พวกทานเสียจริต
ความจริง สิ่งนี้เปนอาหารสุกรของเรา ดูกรบพิตร บพิตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน นา
จะปรากฏเหมือนบุรุษผูทูนหอคูถ ขอบพิตรจงสละคืนทิฐิอนั ลามกนั้นเสียเถิด ขอ
บพิตรจงปลอยวางทิฐิอันลามกนั้นเสียเถิด ทิฐิอันลามกนั้นอยาไดมีแกบพิตร เพื่อ
มิใชประโยชน เพื่อความทุกข สิ้นกาลนานเลย ฯ

[๓๒๒] ทานกัสสปกลาวอยางนั้นก็จริง ถึงอยางนั้น ขาพเจาก็ยังหา
อาจสละคืนทิฐอิ ันลามกนี้เสียไดไม พระราชาปเสนทิโกศลก็ดี พระราชาภายนอก
ทั้งหลายก็ดี ทรงรูจักขาพเจาวา พญาปายาสิ มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา แม
เพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สตั ว
ทําดีทําชั่วไมมี ทานกัสสป ถาขาพเจาจักสละคืนทิฐิอันลามกนี้ ก็จักมีผูวาขาพเจา
ไดวา พญาปายาสิ ชางโงเขลาเหลือเกิน ไมเฉียบแหลม มีปรกติถือสิ่งที่ผิด
ขาพเจาก็จักยึดทิฐินั้นไว เพราะความโกรธบาง เพราะความลบหลูบาง เพราะ
ความตีเสมอบาง ฯ
[๓๒๓] ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักยกอุปมาถวายบพิตร
บุรุษผูเปนวิญูชนในโลกนี้บางพวก ยอมทราบเนื้อความของคําพูดดวยอุปมา ดูกร
บพิตร เรื่องเคยมีมาแลว นักเลงสกาสองคนเลนสกากัน คนหนึ่งกลืนกินเบี้ยแพ
ที่แลวๆ มาเสีย นักเลงสกาคนที่สองไดเห็นนักเลงสกานั้นกลืนกินเบี้ยแพที่แลวๆ
มา ครั้นแลวไดพูดวา ดูกรสหาย ทานชนะขางเดียว ทานจงใหลูกสกาแกขาพเจา
ขาพเจาจักเซนบูชา นักเลงสกาคนนั้นรับคําแลว จึงมอบลูกสกาใหนักเลงสกานั้น
ลําดับนั้น นักเลงสกา [คนที่สอง] เอายาพิษทาลูกสกาแลวพูดกะนักเลงสกา
[คนที่หนึ่ง] วา มาเถิดสหาย เรามาเลนสกากัน นักเลงสกา [คนที่หนึ่ง] รับคํา
นักเลงสกา [คนที่สอง] แลว นักเลงสกาเหลานั้นเลนสกากันเปนครั้งที่สอง
แมในครั้งที่สองนักเลงสกา [คนที่หนึ่ง] ก็กลืนกินเบี้ยแพที่แลวๆ มาเสีย นักเลง
สกาคนที่สอง ไดเห็นนักเลงสกาคนกลืนกินเบี้ยแพที่แลวๆ มา แมครั้งที่
สอง ครั้นแลวไดพูดวา
[๓๒๔] บุรุษกลืนกินลูกสกาซึ่งอาบดวยยาพิษ มีฤทธิ์กลายังหารู
สึกไม นักเลงชั่วเลวผูนาสงสารกลืนยาพิษเขาไป ความเรารอน
จักมีแกทาน ดังนี้ ฯ
[๓๒๕] ดูกรบพิตร บพิตรก็อยางนั้นเหมือนกัน นาจะปรากฏเหมือน
นักเลงสกา ขอบพิตรจงทรงสละคืนทิฐิอันลามกนั้นเสียเถิด ขอบพิตรจงทรงปลอย
วางทิฐิอันลามกนั้นเสียเถิด ทิฐิอันลามกนั้นอยาไดมีแกบพิตร เพื่อมิใชประโยชน
เพื่อความทุกข สิ้นกาลนานเลย ฯ
[๓๒๖] ทานกัสสปกลาวอยางนั้นก็จริง ถึงอยางนั้น ขาพเจาก็ยังหาอาจ
สละคืนทิฐิอันลามกนี้เสียไดไม พระราชาปเสนทิโกศลก็ดี พระราชาภายนอกทั้ง
หลายก็ดี ทรงรูจักขาพเจาวา พญาปายาสิ มีวาทะอยางนี้ มีทฐิ ิอยางนี้วา แม
เพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สตั ว
ทําดีทําชั่วไมมี ทานกัสสป ถาขาพเจาจักสละคืนทิฐิอันลามกนี้ ก็จักมีผูวาขาพเจา
ไดวา พญาปายาสิ ชางโงเขลาเหลือเกิน ไมเฉียบแหลม มีปรกติถือสิ่งที่ผิด

ขาพเจาก็จักยึดทิฐินั้นไว เพราะความโกรธบาง เพราะความลบหลูบาง เพราะ
ความตีเสมอบาง ฯ
[๓๒๗] ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักยกอุปมาถวายบพิตร
บุรุษผูเปนวิญูชนในโลกนี้บางพวก ยอมทราบเนื้อความของคําพูดดวยอุปมา
ดูกรบพิตร เรื่องเคยมีมาแลว ชนบทแหงหนึ่งตั้งขึ้นแลว ครั้งนั้น สหายผูหนึ่ง
เรียกสหายมาบอกวา มาไปกันเถิดเพื่อน เราจักเขาไปยังชนบทนั้น บางทีจะพึง
ไดทรัพยอยางใดอยางหนึ่งในชนบทนั้นบาง สหายคนที่สองรับคําของสหาย [คน
ที่หนึ่ง] แลว เขาทั้งสองเขาไปยังชนบท ถึงถนนในบานแหงหนึ่งแลว ไดเห็น
เปลือกปานทีเ่ ขาทิ้งไวมากมายที่ตําบลบานนั้น ครั้นแลวสหาย [คนที่หนึ่ง] ไดบอก
สหาย [คนที่สอง] วา สหาย นี้เปลือกปานเขาทิ้งไวมากมาย ถาเชนนั้น ทานจง
ผูกเอาเปลือกปานไปมัดหนึ่ง และฉันจักผูกเอาเปลือกปานไปมัดหนึ่ง เราทั้งสอง
จักถือเอามัดเปลือกปานไป สหายคนที่สองรับคําสหายคนที่หนึ่งแลว ผูกเอา
เปลือกปานไปมัดหนึ่ง สหายทั้งสองนั้นถือเอามัดเปลือกปานเขาไปยังถนนในบาน
อีกแหงหนึ่ง ไดเห็นดายปานที่เขาทิ้งไวมากมาย ในตําบลบานนั้น ครั้นแลวสหาย
คนที่หนึ่งจึงบอกสหายคนที่สองวา สหาย เราจะปรารถนาเปลือกปานเพื่อประโยชน
อันใด นี้ดายปาน ซึ่งเขาทิ้งไวมากมาย ถาเชนนั้น ทานจงทิ้งมัดเปลือกปานเสีย
เถิด และฉันก็จกั ทิ้งมัดเปลือกปานเสีย เราทั้งสองจักถือเอามัดดายปานไป สหาย
คนที่สองตอบวา สหาย มัดเปลือกปานนี้ เราเอามาไกลแลว ทั้งมัดไวดีแลวดวย
เราไมเอาละ ขอทานจงทราบเถิด ฯ
ลําดับนั้น สหายคนที่หนึ่งทิ้งมัดเปลือกปานเสียแลวถือเอามัดดายปานไป
สหายทั้งสองนั้นเขาไปยังถนนในบานอีกแหงหนึ่ง ไดเห็นผาปานที่เขาทิ้งไวมาก
มายที่ตําบลบานนั้น ครั้นแลวสหายคนที่หนึ่งบอกสหายคนที่สองวา สหาย
เราจะปรารถนาเปลือกปานหรือดายปานเพื่อประโยชนอันใด เหลานี้ผาปาน
ซึ่งเขาทิ้งไวมากมาย ถาเชนนัน้ ทานจงทิ้งมัดเปลือกปานเสียเถิด และฉันก็จัก
ทิ้งมัดดายปานเสีย เราทั้งสองจักถือเอามัดผาปานไป สหายคนที่สองตอบวา สหาย
มัดเปลือกปานนี้เราเอามาไกลแลว ทั้งมัดไวดแี ลวดวย เราไมเอาละ ขอทานจง
ทราบเถิด ฯ
ลําดับนั้น สหายคนที่หนึ่งนั้น ทิ้งมัดดายปานแลว ถือมัดผาปานไป
สหายทั้งสองนั้นเขาไปยังถนนในบานอีกแหงหนึ่ง ไดเห็นเปลือกไมโขมะ ไดเห็น
ดายเปลือกไมโขมะ ไดเห็นผาเปลือกไมโขมะ ไดเห็นลูกฝาย ไดเห็นดายฝาย ได
เห็นผาฝาย ไดเห็นเหล็ก ไดเห็นโลหะ ไดเห็นดีบุก ไดเห็นสําริด ไดเห็นเงิน
ไดเห็นทอง ที่เขาทิ้งไวมากมายในถนนในบานนั้น ครั้นแลวสหายคนที่หนึ่งจึงบอก
สหายคนที่สองวา สหาย เราจะปรารถนาประโยชนอันใดกับเปลือกปานหรือดาย

ปาน หรือผาปาน หรือเปลือกไมโขมะ หรือดายเปลือกไมโขมะ หรือผาเปลือกไม
โขมะ หรือลูกฝาย หรือดายฝาย หรือผาฝาย หรือเหล็ก หรือโลหะ หรือดีบุก หรือ
สําริด หรือเงิน นี้ทองที่เขาทิง้ ไวมากมาย ถาเชนนั้นทานจงทิ้งมัดเปลือกปานเสีย
เถิด และฉันก็จกั ทิ้งหอเงินเสีย เราทั้งสองจักถือเอาหอทองไป สหายคนที่สอง
ตอบวา สหาย มัดเปลือกปานนี้เราเอามาไกลแลว ทั้งมัดไวดแี ลวดวย เราไมเอา
ละ ขอทานจงทราบเถิด ฯ
ลําดับนั้น สหายนั้นทิ้งหอเงิน ถือเอาหอทองไป สหายทั้งสองนั้นเขา
ไปยังบานของตนๆ แลว ในเขาทั้งสองนั้น สหายผูถือเอามัดเปลือกปานไป
มารดาบิดา บุตรภริยา มิตรอํามาตย หาไดพากันยินดีไม และเขาไมไดรับความ*สุขโสมนัสซึง่ เกิดจากเหตุที่ไดจากเปลือกปานนั้นมา สวนสหายที่ถือเอาหอทองไป
นั้น มารดา บิดา บุตร ภริยา มิตร อํามาตย พากันยินดี และเขายังไดรับความ
สุขโสมนัสซึ่งเกิดจากเหตุที่ถือเอาหอทองนัน้ มา ฯ
ดูกรบพิตร บพิตรก็อยางนั้นเหมือนกัน นาจะปรากฏเหมือนบุรุษผูถือ
มัดเปลือกปาน ขอบพิตรจงทรงสละคืนทิฐิอันลามกนั้นเสียเถิด ขอบพิตรจงทรง
ปลอยวางทิฐิอนั ลามกนั้นเสียเถิด ทิฐิอันลามกนั้นอยาไดมีแกบพิตร เพื่อมิใช
ประโยชน เพื่อความทุกข สิ้นกาลนานเลย ฯ
[๓๒๘] ดวยขอความอุปมาขอกอนๆ ของทานกัสสป ขาพเจาก็มีความ
พอใจยินดียิ่งแลว แตวาขาพเจาใครจะฟงปฏิภาณในการแกปญหาที่วิจิตรเหลานี้
จึงพยายามโตแยงคัดคานทานกัสสปอยางนัน้ ขาแตทานกัสสปผูเจริญ ภาษิตของ
ทานแจมแจงนัก ขาแตทานกัสสปผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนัก เปรียบ
เหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือสองประ
ทีปในที่มืด ดวยคิดวา ผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด ทานกัสสปประกาศ
ธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนัน้ เหมือนกัน ขาแตทานกัสสปผูเ จริญ ขาพเจานี้ขอ
ถึงพระผูมีพระภาคผูโคดม พระธรรมและพระสงฆวา เปนสรณะ ขอทานกัสสป
จงจําขาพเจาวา เปนอุบาสก ผูถ ึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป
ขาแตทานกัสสปผูเจริญ ขาพเจาปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอทานจงชี้แจงวิธีบูชา
ยัญ อันจะเปนประโยชนและความสุขแกขาพเจาตลอดกาลนาน ฯ
ดูกรบพิตร ยัญที่ตองฆาโค แพะ แกะ ไก สุกร หรือเหลาสัตวตางๆ
ตองไดรับความพินาศ และปฏิคาหก เปนผูมีความเห็นผิด ดําริผิด เจรจาผิด
การงานผิด เลีย้ งชีพผิด พยายามผิด ระลึกผิด ตั้งใจผิด เชนนี้ ยอมไมมผี ล
ใหญ ไมมีอานิสงสใหญ ไมมีความรุงเรืองใหญ ไมแพรหลายใหญ เปรียบ
เหมือนชาวนาถือเอาพืชและไถไปสูปา เขาพึงหวานพืชที่หัก ที่เสีย ถูกลมและ
แดดแผดเผาแลว อันไมมีแกน ยังไมแหงสนิท ลงในนาไรอนั เลว ซึ่งเปนพื้น

ที่ไมดี มิไดแผวถางตอและหนามใหหมด ทั้งฝนก็มิไดตกชะเชย โดยชอบตามฤดู
กาล พืชเหลานั้นจะพึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยหรือหนอ ชาวนาจะพึงไดรับ
ผลอันไพบูลยหรือ ฯ
หาเปนอยางนั้นไม ทานกัสสป ฯ
ฉันนั้นเหมือนกัน บพิตร ยัญที่ตองฆาโค แพะ แกะ ไก สุกร หรือเหลา
สัตวตางๆ ตองถึงความพินาศ และปฏิคาหกก็เปนผูมีความเห็นผิด ดําริผิด เจรจา
ผิด การงานผิด เลี้ยงชีพผิด พยายามผิด ระลึกผิด ตั้งใจผิด เชนนี้ ยอมไมมี
ผลใหญ ไมมีอานิสงสใหญ ไมมีความรุงเรืองใหญ ไมแพรหลายใหญ ฯ
ดูกรบพิตร สวนยัญที่มิตองฆาโค แพะ แกะ ไก สุกร หรือเหลาสัตว
ตางๆ ไมตองถึงความพินาศ และปฏิคาหกก็เปนผูมีความเห็นชอบ ดําริชอบ
เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ
เชนนี้ ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ มีความรุงเรืองใหญ แพรหลายใหญ
เปรียบเหมือนชาวนาถือเอาพืชและไถไปสูปา เขาพึงหวานพืชที่ไมหัก ไมเสีย
ไมถูกลมแดดแผดเผา อันมีแกน แหงสนิท ลงในนาไรอันดี เปนพื้นที่ดี แผว
ถางตอและหนามหมดดีแลว ทั้งฝนก็ตกชะเชยโดยชอบตามฤดูกาล พืชเหลานั้น
จะพึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยหรือหนอ ชาวนาจะพึงไดรับผลอันไพบูลยหรือ ฯ
เปนอยางนัน้ ทานกัสสป ฯ
ฉันนั้นเหมือนกัน บพิตร ยัญที่มิตองฆาโค แพะ แกะ ไก สุกร หรือ
เหลาสัตวตางๆ ไมตองถึงความพินาศ และปฏิคาหกก็เปนผูม ีความเห็นชอบ ดําริ
ชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ
เชนนี้ ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ มีความรุงเรืองใหญ แพรหลายใหญ ฯ
[๓๒๙] ลําดับนั้น เจาปายาสิ เริ่มใหทานแกสมณพราหมณ คนกําพรา
คนเดินทาง วณิพกและยาจกทั้งหลาย แตในทานนั้นเธอไดใหโภชนะเห็นปานนี้
คือปลายขาว ซึ่งมีน้ําผักดองเปนกับขาว และไดใหผาเนื้อหยาบ มีชายขอดเปน
ปมๆ และมาณพชื่ออุตตระ เปนเจาหนาที่ในทานนั้น เขาใหทานแลวอุทิศอยางนี้วา
ดวยทานนี้ ขอใหขาพเจารวมกับเจาปายาสิในโลกนี้เทานั้น อยาไดรวมกันในโลก
หนาเลย เจาปายาสิไดทรงสดับขาวนั้นแลว รับสั่งใหเรียกอุตตรมาณพมาแลว
ไดตรัสวา พออุตตระ ไดยินวา เธอใหทานแลวอุทิศอยางนี้ทกุ ครั้งวา ดวยทานนี้
ขอใหขาพเจารวมกับเจาปายาสิในโลกนี้เทานัน้ อยาไดรวมกันในโลกหนาเลย
ดังนี้หรือ ฯ
อยางนั้น พระองค ฯ
พออุตตระ ก็เพราะเหตุไร เธอใหทานแลว จึงอุทิศอยางนัน้ เลา พออุตตระ
พวกเราตองการบุญ หวังผลแหงทานแทๆ มิใชหรือ ฯ

ในทานของพระองคยังใหโภชนะเห็นปานนี้ คือปลายขาว ซึ่งมีน้ําผักดอง
เปนกับขาว พระองคไมทรงปรารถนาจะถูกตองแมดวยพระบาท ไฉนจะทรงบริโภค
อนึ่งเลา ผาก็เนือ้ หยาบ มีชายขอดเปนปมๆ พระองคไมทรงปรารถนาจะถูกตอง
แมดวยพระบาท ไฉนจะทรงนุงหม พระองคเปนที่รัก เปนที่พอใจของพวก
ขาพระพุทธเจา พวกขาพระพุทธเจาจะชักจูงผูซึ่งเปนที่รัก เปนที่พอใจไปดวยสิ่ง
ไมเปนที่พอใจอยางไรได ฯ
พออุตตระ ถาอยางนั้น เราบริโภคโภชนะชนิดใด เธอจงเริ่มตั้งไวซึ่ง
โภชนะชนิดนัน้ เปนทาน เรานุงหมผาชนิดใด เธอจงเริ่มตั้งไวซึ่งผาชนิดนัน้ เปนทาน
อุตตรมาณพ รับพระดํารัสเจาปายาสิแลว เริ่มตั้งไวซึ่งโภชนะชนิดที่เจาปายาสิเสวย
และเริ่มตั้งไวซึ่งผาชนิดทีเ่ จาปายาสิทรงนุงหม เพราะเหตุที่เจาปายาสิมิไดทรงให
ทานโดยเคารพ มิไดทรงใหทานดวยพระหัตถพระองคเอง มิไดทรงใหทานโดย
ความนอบนอม ทรงใหทานอยางทิ้งให ครั้นสิ้นพระชนมแลว เขาถึงความเปน
สหายกับพวกเทพชั้นจาตุมหาราช คือ ไดวิมาน ชื่อเสรีสกะอันวางเปลา สวน
อุตตรมาณพซึ่งเปนเจาหนาทีใ่ นทานของเจาปายาสินั้น ใหทานโดยเคารพ ใหทาน
ดวยมือของตน ใหทานโดยความนอบนอม มิไดใหทานอยางทิ้งให เบื้องหนาแต
ตายเพราะกายแตก เขาถึงสุคติโลกสวรรค คือถึงความเปนสหายกับพวกเทพชั้น
ดาวดึงส ฯ
[๓๓๐] ก็โดยสมัยนั้น ทานพระควัมปติเถระไปพักกลางวันยังเสรีสก
วิมานอันวางเปลาเนืองๆ ลําดับนั้น ปายาสิเทวบุตรเขาไปหาทานควัมปติถึงที่อยู
แลวอภิวาท ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทานควัมปติไดกลาวถามปายาสิเทว*บุตรวา ทานผูมีอายุ ทานเปนใคร ฯ
ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาคือเจาปายาสิ ฯ
ดูกรทานผูมีอายุ ทานเปนผูมีความเห็นอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนา
ไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี มิใชหรือ ฯ
เปนความจริง ทานผูเจริญ ขาพเจาเปนผูม คี วามเห็นอยางนี้วา แมเพราะ
เหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดี
ทําชั่วไมมี แตวา พระผูเปนเจากุมารกัสสปไดไถถอนขาพเจาออกจากทิฐิอนั ลามก
นั้นแลว ฯ
ดูกรทานผูมีอายุ ก็อุตตรมาณพซึ่งเปนเจาหนาที่ในทานของทาน ไปเกิด
ที่ไหน ฯ
ขาแตทานผูเจริญ อุตตรมาณพซึ่งเปนเจาหนาที่ในทานของขาพเจานั้น ให
ทานโดยเคารพ ใหทานดวยมือของตน ใหทานดวยความนอบนอม มิไดใหทาน
อยางทิ้งให เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงสุคติโลกสวรรค คืออยูรวม

กับพวกเทวดาชั้นดาวดึงส สวนขาพเจามิไดใหทานโดยเคารพ มิไดใหทานดวย
มือของตน มิไดใหทานดวยความนอบนอม ใหทานอยางทิ้งให เบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก ก็เขาถึงซึ่งความอยูรวมกับพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราช คือไดวิมาน
ชื่อเสรีสกะอันวางเปลา ทานควัมปติผูเจริญ ถาอยางนั้น ทานไปยังมนุษยโลก
แลวโปรดบอกอยางนี้วา ทานทั้งหลายจงใหทานโดยเคารพ จงใหทานดวยมือของ
ตน จงใหทานโดยความนอบนอม จงอยาใหทานอยางทิ้งให เจาปายาสิมิไดให
ทานโดยเคารพ มิไดใหทานดวยมือของตน มิไดใหทานโดยความนอบนอม ให
ทานอยางทิ้งให เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงความอยูรวมกับพวกเทวดา
ชั้นจาตุมหาราช คือไดวิมานชือ่ เสรีสกะอันวางเปลา สวนอุตตรมาณพ ซึ่งเปน
เจาหนาที่ในทานของเจาปายาสินั้นใหทานโดยเคารพ ใหทานดวยมือของตน ให
ทานโดยความนอบนอม มิไดใหทานอยางทิ้งให เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก
เขาถึงสุคติโลกสวรรค คืออยูรวมกับพวกเทวดาชั้นดาวดึงส ฯ
ลําดับนั้น ทานควัมปติมาสูมนุษยโลกแลว ไดบอกอยางนี้วา ทานทั้งหลาย
จงใหทานโดยเคารพ จงใหทานดวยมือของตน จงใหทานโดยความนอบนอม จง
อยาใหทานอยางทิ้งให เจาปายาสิมิไดใหทานโดยเคารพ มิไดใหทานดวยมือของ
ตน มิไดใหทานโดยความนอบนอม ใหทานอยางทิ้งให เบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก เขาถึงความอยูรวมกับพวกเทพชั้นจาตุมหาราช คือไดวิมาน ชื่อเสรีสกะ
อันวางเปลา สวนอุตรมาณพซึ่งเปนเจาหนาที่ในทานของเจาปายาสินั้น ใหทาน
โดยความเคารพ ใหทานดวยมือของตน ใหทานโดยความนอบนอม มิไดให
ทานอยางทิ้งให เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงสุคติโลกสวรรค คืออยู
รวมกับพวกเทพชั้นดาวดึงส ฯ
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