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                                        พระสุตตันตปฎก     
                                                 เลม ๒   
                                        ทีฆนิกาย มหาวรรค    
 ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้   
                                        ๑. มหาปทานสูตร (๑๔)   
        [๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี ้
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กุฎี ใกลไมกุมน้ํา ณ พระวิหารเชตวนั อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ  
      คร้ังนั้น ภกิษุมากรูป ในเวลาปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแลว นั่งประชุมกันใน 
โรงกลมใกลไมกุมน้ํา เกดิสนทนาธรรมกันข้ึนเกีย่วดวยบุพเพนวิาสวา  บุพเพนวิาส บุพเพนวิาส  
ดังนี้ ฯ      
      พระผูมีพระภาคไดทรงสดับถอยคําเจรจาอันนี้ของภกิษุเหลานั้น ดวยพระทิพยโสตธาตุ 
อันบริสุทธ์ิ ลวงโสตของมนุษย ฯ     
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จลุกจากอาสนะ เสด็จเขาไปยังโรงกลมใกล ไมกุมน้ํา  
ประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดไว พระผูมีพระภาคคร้ันประทับนั่ง แลว  ถามภิกษุท้ังหลายวา ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งประชุมสนทนาอะไรกนั   เร่ืองอะไรท่ีพวกเธอพูดคางไว เม่ือตรัส 
อยางนี้แลว ภกิษุเหลานั้นไดกราบทูล  พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองค  
ในเวลาปจฉาภัต   กลับจากบิณฑบาตแลว ไดนั่งประชุมกันในโรงกลมใกลไมกุมน้ํา แลวเกดิ     
 สนทนาธรรมกันข้ึนเกี่ยวดวยบุพเพนิวาสวา บุพเพนวิาส บุพเพนวิาส แมดังนี้   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ เร่ืองนี้แลท่ีพวกขาพระองคพูดคางไว พอดพีระองคเสด็จ  มาถึง ฯ  
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      พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอปรารถนาหรือไม   ท่ีจะฟงธรรมมี 
กถาซ่ึงเกี่ยวดวยบุพเพนิวาส ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระผูมี    พระภาค เปนการสมควร 
แลวท่ีพระผูมีพระภาคจะพึงทรงกระทําธรรมีกถาซ่ึงเกี่ยว ดวยบุพเพนิวาส ขาแตพระสุคต เปนการ 
สมควรแลวท่ีพระผูมีพระภาคจะพึงทรงกระทําธรรมีกถาซ่ึงเกี่ยวดวยบุพเพนวิาส ภิกษุท้ังหลายได 
ฟงพระดํารัสของพระผูมี พระภาคแลว จกัไดทรงจําไว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ถา อยางนั้นพวกเธอจงฟง จงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาว ภิกษเุหลานั้นทูลรับ พระผูมีพระภาคแลว  
พระผูมีพระภาคไดตรัสพุทธพจนนีว้า ดกูรภิกษุท้ังหลาย   นับแตนีไ้ป ๙๑ กัป พระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี    ไดเสด็จอุบัติข้ึนในโลก นับแตนีไ้ป ๓๑ กัป พระผู 
มีพระภาคอรหันตสัมมา  สัมพุทธเจา พระนามวาสิขี ไดเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ในกปัท่ี ๓๑ นั่นเอง 
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา เวสสภู ไดเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ในภัททกัปนีแ้หละ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวากกุสันธะ  
ไดเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ในภทัทกัปนี้แหละ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา 
โกนาคมนะ ไดเสด็จอุบัติข้ึนในโลกในภทัทกัปนี้แหละ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
พระนามวากัสสปะ ไดเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ในภัททกัปนี้แหละ เราผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
 ในบัดนี้อุบัตข้ึินแลวในโลก ฯ       
        [๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี  
ไดเปนกษัตริยโดยพระชาติ ทรงอุบัติในขัตติยสกุล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
พระนามวาสิขี ไดเปนกษัตริยโดยพระชาติ ทรงอุบัติในขัตติยสกุล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู ไดเปนกษตัริยโดยพระชาติ ทรงอุบัติในขัตติยสกุล พระผูมี 
พระภาคอรหนัต  สัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากกุสันธะ ไดเปนพราหมณโดยพระชาติ ทรงอุบัติ  
 ในพราหมณสกุล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ    ไดเปน 
พราหมณโดยพระชาติ ทรงอุบัติในพราหมณสกุล พระผูมีพระภาคอหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
พระนามวากัสสปะ ไดเปนพราหมณโดยพระชาติ ทรงอุบัติ ในพราหมณสกุล ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
เราผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ ไดเปน   กษัตริยโดยชาติ อุบัติในขัตติยสกุล ฯ       
        [๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย                                        พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
 พระนามวาวปิสสี เปนโกณฑัญญโคตร        พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
 พระนามวาสิขี เปนโกณฑญัญโคตร                พระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา      
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พระนามวาเวสสภู เปนโกณฑัญญโคตร         พระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา    
พระนามวากกสัุนธะ เปนกัสสปโคตร                 พระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา   
 พระนามวาโกนาคมนะ เปนกัสสปโคตร         พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
 พระนามวากสัสปะ เปนกัสสปโคตร ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เราผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้  
เปนโคตมโคตร ฯ 
        [๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย   พระชนมายุของพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา  
พระนามวาวิปสสี ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ป พระชนมายุของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
พระนามวาสิขี ประมาณ ๗๐,๐๐๐ ป พระชนมายุ ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
พระนามวาเวสสภู ประมาณ ๖๐,๐๐๐ ปพระชนมายุของพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา  
พระนามวากกสัุนธะ ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ป พระชนมายุของพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมา- 
สัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ป พระชนมายขุองพระผูมีพระภาค  
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ป ดูกรภิกษุท้ังหลาย ชนมาย ุ
ของเราในบัดนี้มีประมาณนอยนิดเดียว ผูท่ีมีชีวิตอยูอยางนาน ก็เพียง ๑๐๐ ป บางทีก็นอยกวาบาง  
มากกวาบาง ฯ  
        [๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี  
ตรัสรูท่ีควงไมแคฝอย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวาสิขี ตรัสรูท่ีควงไม 
กุมบก พระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวาเวสสภู ตรัสรูท่ีควงไมสาละ  
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากกุสันธะ ตรัสรูท่ีควงไมซึก พระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ ตรัสรูท่ีควงไมมะเด่ือ พระผูมีพระภาคอรหันต- 
สัมมา   สัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ ตรัสรูท่ีควงไมไทร ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราผู  อรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาในบัดนี้ ตรัสรูท่ีควงไมโพธ์ิ ฯ   
        [๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี  
มีพระขัณฑะและพระติสสะเปนคูพระอัครสาวก ซ่ึงเปนคูอันเจริญ  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจา พระนามวาสิขี มีพระอภภิู และพระ  สัมภวะ เปนคูพระอัครสาวก ซ่ึงเปนคูอัน 
เจริญ พระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมา   สัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู มีพระโสนะและพระอุตตระ  
เปนคูพระอัครสาวก ซ่ึงเปนคูอันเจริญ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา  
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กกุสันธะ   มีพระวิธูระ และพระสัญชีวะ เปนคูพระอัครสาวก ซ่ึงเปนคูอันเจริญ พระผูมีพระ 
ภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ มีพระภิยโยสะ และ    พระอุตตระ เปนคู 
พระอัครสาวก ซ่ึงเปนคูอันเจริญ พระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมา สัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ  
มีพระติสสะ และพระภารทวาชะ เปนคู  พระอัครสาวก ซ่ึงเปนคูอันเจริญ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
เราในบัดนี้ มีสารีบุตร   และโมคคัลลานะ เปนคูอัครสาวก ซ่ึงเปนคูอันเจริญ ฯ      
        [๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย การประชุมกนัแหงสาวกของพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมา 
สัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี ไดมีสามคร้ัง คร้ังหนึ่ง มีพระสาวก   ประชุมกันเปนจํานวนภิกษ ุ
หกลานแปดแสนรูป อีกคร้ังหนึ่ง มีพระสาวกประชุม กันเปนจํานวนภิกษุแสนรูป อีกคร้ังหนึ่ง  
มีพระสาวกประชุมกันเปนจาํนวนภิกษุแปดหม่ืนรูป สาวกของพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมา 
สัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี   ซ่ึงไดประชุมกันท้ังสามคร้ังนี้ ลวนเปนพระขีณาสพท้ังส้ิน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
พระ นามวาสิขี ไดมีสามคร้ัง คร้ังหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแสนรูป อีกคร้ังหนึ่ง  
มีพระสาวกประชุมกันเปนจาํนวนภิกษุแปดหม่ืนรูป อีกคร้ังหนึ่ง     มีพระสาวกประชุมกันเปน 
จํานวนภกิษุเจด็หม่ืนรูป พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี  
ซ่ึงไดประชุมกันท้ังสามคร้ังนี้ ลวนเปน      พระขีณาสพท้ังส้ิน ดูกรภกิษุท้ังหลาย การประชุมกัน 
แหงพระสาวกของพระผูมี     พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู ไดมี ๓ คร้ัง  
คร้ังหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแปดหม่ืนรูป อีกคร้ังหนึ่ง   มีพระสาวกประชุม 
กันเปนจํานวนภิกษุเจด็หม่ืนรูป อีกคร้ังหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกนัเปนจํานวนภิกษุหกหม่ืนรูป  
พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   พระนามวาเวสสภู ซ่ึงไดประชุมกันท้ัง 
สามคร้ังนี้ ลวนเปนพระขีณาสพท้ังส้ิน   ดูกรภิกษุท้ังหลาย การประชุมกันแหงพระสาวกของพระ 
ผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากกุสันธะ ไดมีคร้ังเดยีว มีจํานวนภกิษุส่ีหม่ืนรูป  
พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากกสัุนธะ ซ่ึงไดประชุมกัน 
คร้ังเดียวนี้ ลวนเปนพระขีณาสพท้ังส้ิน ดูกรภิกษุท้ังหลาย การประชุมกัน แหงพระสาวกของ 
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ   ไดมีคร้ังเดียว มีจาํนวนภิกษ ุ
สามหม่ืนรูป พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันต    สัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ  
ซ่ึงไดประชุมกันคร้ังเดยีวนี้ ลวนเปน   พระขีณาสพท้ังส้ิน ดูกรภิกษุท้ังหลาย การประชุมกันแหง 
พระสาวกของพระผูมี    พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากสัสปะ ไดมีคร้ังเดียว มี  
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จํานวน  ภกิษสุองหม่ืนรูป พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา 
กัสสปะ ท่ีไดประชุมกันคร้ังเดียวนี้ ลวนเปนพระขีณาสพท้ังส้ิน ดูกรภิกษุท้ังหลาย การประชุม 
กันแหงสาวกของเราในบัดนี้ ไดมีคร้ังเดยีว มีจํานวน ภิกษุหนึ่งพันสองรอยหาสิบรูป สาวกของเรา  
ซ่ึงไดประชุมกันคร้ังเดยีวนี้ ลวนเปนพระขีณาสพท้ังส้ิน ฯ   
        [๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุช่ือวาอโสกะ เปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี ภิกษุช่ือวาเขมังกระ เปนอัครอุปฏฐากของพระผูมี 
พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี ภิกษุช่ือวาอุปสันตะ เปนอัครอุปฏฐากของ 
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวาเวสสภู ภิกษุช่ือวาวุฑฒิชะ เปนอัคร 
อุปฏฐากของพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากกสัุนธะ ภิกษุช่ือวาโสตถิชะ  
เปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะภิกษุช่ือวา  
สัพพมิตตะ เปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูช่ือวาอานนท ไดเปน อัครอุปฏฐากของเราในบัดนี้ ฯ 
        [๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย พระราชาพระนามวาพนัธุมา เปนพระชนก   พระเทวพีระนามวา 
พันธุมดี เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา 
วิปสสี พระนครช่ือวาพันธุมดีไดเปนราชธานีของพระเจาพันธุมา พระราชาพระนามวาอรุณะ 
เปนพระชนก พระเทวพีระนามวาปภาวดี เปนพระชนนบัีงเกิดเกลาของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจา พระนามวา สิขี พระนครช่ือวาอรุณวดี ไดเปนราชธานีของพระเจาอรุณะ พระราชา 
พระนามวาสุปปตีตะ เปนพระชนก พระเทวีพระนามวายสวดี เปนพระชนนีบังเกิดเกลา  ของ 
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู พระนครชื่อวา อโนมะ ไดเปน 
ราชธานีของพระเจาสุปปตีตะ พราหมณช่ือวาอัคคิทัตตะ เปน   พระชนก พราหมณีช่ือวาวิสาขา  
เปนพระชนนบัีงเกิดเกลาของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากกุสันธะ ภกิษ ุ
ท้ังหลาย ก็พระราชาพระนามวาเขมะ ไดมีแลวโดยสมยันั้นแล พระนครช่ือวาเขมวดี ไดเปน 
ราชธานีของพระเจาเขมะ พราหมณช่ือวายญัญทัตตะ เปนพระชนก พราหมณีช่ือวาอุตตรา    
 เปนพระชนนบัีงเกิดเกลาของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ ก ็
พระราชาพระนามวาโสภะ ไดมีแลวโดยสมัยนั้นแล พระนครช่ือวาโสภวดี ไดเปนราชธานีของ 
พระเจาโสภะ พราหมณช่ือวาพรหมทัตตะ เปน     พระชนก พราหมณช่ืีอธนวดี เปนพระชนน ี
บังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากสัสปะ ก็พระราชาพระนาม  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาท่ี 6 
วากิงกี ไดมีแลว โดยสมัยนัน้แล พระนครชื่อวาพาราณสี ไดเปนราชธานีของพระเจากิงกี ดกูร  
 ภิกษุท้ังหลาย พระราชาพระนามวาสุทโธทนะ เปนพระชนก พระเทวพีระนามวา   มายา เปนพระ 
ชนนีบังเกดิเกลาของเราในบัดนี้ พระนครช่ือวา กบิลพัสดุ   ไดเปนราชธานีของพระเจาสุทโธทนะ   
      พระผูมีพระภาคตรัสดั่งนีแ้ลวเสด็จลุกจากอาสนะ เสดจ็เขาพระวิหาร ฯ 
        [๑๐] คร้ังนั้นแล เม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน ภิกษุ เหลานั้นได 
สนทนากันข้ึนในระหวางนี้วา นาอัศจรรย ผูมีอายุท้ังหลาย ไมเคย  มีแลว ผูมีอายุท้ังหลาย  
พระตถาคตตองทรงมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก จึงจกัทรงระลึกไดถึงพระพุทธเจาท้ังหลายท่ีลวงไป 
แลว ซ่ึงปรินิพพานแลว ตดัธรรมเคร่ือง  ทําใหเนิน่ชาไดแลว มีวัฏฏะอันตัดแลว ลวงสรรพทุกข 
แลว   แมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม แมโดยพระโคตร แมโดยประมาณแหง     พระชนมายุ   
แมโดยคูแหงพระสาวก แมโดยประชุมแหงพระสาวกวา แมดวย  เหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานัน้  
จึงไดมีพระชาติเชนนี้ แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น จึงไดมีพระนามเชนนี้ แมดวย 
เหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น จึงไดมีพระโคตรเชนนี้ แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น 
จึงไดมีศีลเชนนี้    แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้นจึงไดมีธรรมเชนนี้ แมดวยเหตุนี้ พระ 
ผูมี  พระภาคเหลานั้นจึงไดมีพระปญญาเชนนี้ แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้นจึงไดมีวหิาร 
ธรรมเชนนี้ แมดวยเหตนุี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น จึงไดมีวิมุตติเชนนี้     ทานผูมีอายท้ัุงหลาย  
เปนอยางไรหนอแลพระตถาคตพระองคเดียวจึงทรงแทงตลอดธรรมธาตุนี้เพราะเหตุท่ีพระตถาคต 
ทรงแทงตลอดธรรมธาตุแลว ฉะนัน้  จึงทรงระลึกไดถึงพระพุทธเจาท้ังหลายท่ีลวงไปแลว ซ่ึง 
ปรินิพพานแลว ตัดธรรม เคร่ืองทําใหเนิน่ชาไดแลว ทรงครอบงําวัฏฏะแลว ลวงสรรพทุกขแลว  
แมโดยพระชาติ แมโดยพระโคตร แมโดยประมาณแหงพระชนมายุ แมโดยคูแหงพระสาวก   
แมโดยประชุมแหงสาวกวา แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้นจึงไดมีพระชาติเชนนี้ มี 
พระนามเชนนี ้มีพระโคตรเชนนี้ มีศีลเชนนี ้มีธรรมเชนนี้ มีพระปญญาเชนนี้ มีวหิารธรรม 
เชนนี้ มีวิมุตติ    เชนนี้ ดังน้ี หรือวา เพราะความขอนี้ พวกเทวดาไดกราบทูลแดพระตถาคต   
พระตถาคตจึงทรงระลึกไดถึงพระพุทธเจาท่ีลวงไปแลว ซ่ึงปรินิพพานแลว ตัดธรรม เคร่ืองทําให 
เนิ่นชาไดแลว มีวัฏฏะอันตัดแลว ทรงครอบงําวัฏฏะแลว ลวงสรรพทุกขแลว แมโดยพระชาติ  
แมโดยพระนาม แมโดยพระโคตร แมโดยประมาณแหงพระชนมายุ แมโดยคูแหงพระสาวก  
แมโดยประชุมแหงพระสาวกวา แมดวย  เหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้นจึงไดมีพระชาติเชนนี้   
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มีพระนามเชนนี้ มีพระโคตร     เชนนี้ มีศีลเชนนี้ มีธรรมเชนนี้ มีพระปญญาเชนนี้ มีวหิารธรรม 
เชนนี้ มีวิมุตติ   เชนนี้ กภ็ิกษุเหลานั้นยังคางการสนทนากนัอยูตรงนี้ ฯ   
        [๑๑] ลําดบันั้นพระผูมีพระภาค เสด็จออกจากท่ีประทับพักผอนในเวลา  เยน็ เสดจ็ 
ตรงไปยังโรงใกลหมูไมกุมน้าํ แลวประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดไว แลวพระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
ภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัดนี้พวกเธอ นั่งประชุมสนทนาอะไรกัน เร่ืองอะไรท่ีพวก 
เธอพูดคางไว เม่ือพระผูมีพระภาค      ตรัสถามดังนี้ ภิกษเุหลานั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  
ขาแตพระองคผูเจริญเม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน พวกขาพระองคไดสนทนา 
กันข้ึนใน   ระหวางนีว้า นาอัศจรรย ทานผูมีอายุท้ังหลาย ไมเคยมีแลว ทานผูมีอายุท้ังหลาย   
พระตถาคตจะตองทรงมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก จึงจกัทรงระลึกไดถึงพระพุทธเจาท้ังหลายท่ีลวง 
ไปแลว ซ่ึงปรินิพพานแลว ตดัธรรมท่ีทําใหเนิ่นชาไดแลว มีวัฏฏะ    อันตัดแลว ทรงครอบงํา 
วัฏฏะแลว ลวงสรรพทุกขไดแลว แมโดยพระชาติ แม  โดยพระนาม แมโดยพระโคตร แมโดย 
ประมาณแหงพระชนมายุ แมโดยคูแหงพระสาวก แมโดยประชุมแหงพระสาวกวา แมดวยเหตุนี้  
พระผูมีพระภาคเหลา นั้น จึงไดมีพระชาติเชนนี้ ฯลฯ มีวมุิตติเชนนี้ ทานผูมีอายุท้ังหลาย เปน 
อยางไร  หนอแล พระตถาคตพระองคเดยีว จึงทรงแทงตลอดธรรมธาตุนี้ เพราะเหตุท่ีพระตถาคต 
ทรงแทงตลอดธรรมธาตุแลวฉะนัน้ จึงทรงระลึกไดถึงพระพุทธเจา  ท้ังหลายท่ีลวงไปแลว ซ่ึง 
ปรินิพพานแลว ตัดธรรมเคร่ืองทําใหเนิน่ชาไดแลว มีวัฏฏะอันตัดแลว ทรงครอบงําวัฏฏะแลว  
ลวงสรรพทุกขแลว แมโดยพระชาติ   แมโดยพระนาม แมโดยพระโคตร แมโดยประมาณแหง 
พระชนมายุ แมโดยคู แหงพระสาวก แมโดยประชุมแหงพระสาวกวา แมดวยเหตุนี้ พระผูมี 
พระภาคเหลานั้น จึงไดมีพระชาติเชนนี้ มีพระนามเชนนี ้มีพระโคตรเชนนี้ มีศีลเชนนี ้      
มีธรรมเชนนี้ มีพระปญญาเชนนี้ มีวหิารธรรมเชนนี้ มีวมุิตติเชนนี้ หรือวาเพราะ ความขอนี้  
พวกเทวดาไดกราบทูลแดพระตถาคตพระตถาคตจึงทรงระลึกไดถึงพระพุทธเจาท้ังหลายท่ีลวงไป 
แลว ซ่ึงปรินิพพานแลว ตดัธรรมเคร่ืองทําใหเนิ่นชาไดแลว มีวัฏฏะอันตดัแลว ครอบงําวัฏฏะแลว  
ลวงสรรพทุกขแลว แมโดย พระชาติ แมโดยพระนาม ฯลฯ แมโดยประชุมแหงพระสาวกวา  
แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น จึงไดมีพระชาติเชนนี้ มีพระนามเชนนี้ ฯลฯ มี  วิมุตติ 
 
เชนนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ เร่ืองนี้แลท่ีพวกขาพระองคพดูคางไว พอดพีระผูมีพระภาคเสด็จ 
มาถึง ฯ       
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      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุท่ีตถาคตแทงตลอด  ธรรมธาตุแลว  
ฉะนั้น ตถาคตจึงระลึกไดถึงพระพุทธเจาท่ีลวงไปแลว ซ่ึงปรินิพพานแลว ตัดธรรมเคร่ืองทําให 
เนิ่นชาไดแลว มีวัฏฏะอันตัดแลว ครอบงําวฏัฏะแลว แมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม แม 
โดยพระโคตร แมโดยประมาณแหงพระชนมายุ แมโดยคูแหงพระสาวก แมโดยการประชุมกัน 
แหงพระสาวกวา แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานัน้จงึไดมีพระชาติเชนนี้มีพระนามเชนนี้  
ฯลฯ มีวิมุตติเชนนี้ ความขอนี้ แมพวกเทวดาก็ไดกราบทูลแดตถาคต ตถาคต     จึงระลึกได  
ถึงพระพุทธเจาท้ังหลายท่ีลวงไปแลว ซ่ึงปรินิพพานแลว ตัดธรรม เคร่ืองทําใหเนิน่ชาไดแลว  
มีวัฏฏะอันตัดแลว ครอบงําวฏัฏะแลว ลวงสรรพทุกข แลว แมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม  
ฯลฯ แมโดยการประชุมกันแหงพระสาวกวา แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานัน้จงึไดมี 
พระชาติเชนนี ้มีพระนามเชนนี้ มีวิมุตติเชนนี้ ภกิษุท้ังหลาย พวกเธอปรารถนาหรือไมท่ีจะฟง     
ธรรมีกถาซ่ึงเกี่ยวดวยบุพเพนิวาสโดยยิ่งกวาประมาณ ภกิษุเหลานั้นไดกราบทูลวาขาแตพระผูมี 
พระภาค เปนกาลสมควรแลว ขาแตพระสุคต เปนกาลสมควรแลวท่ี   พระผูมีพระภาคจะพึง 
ทรงกระทําธรรมีกถาซ่ึงเกี่ยวดวยบุพเพนิวาส โดยยิ่งกวา  ประมาณ ภิกษุท้ังหลายไดฟงพระดํารัส 
ของพระผูมีพระภาคแลวจักไดทรงจําไว ฯ       
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาอยางนัน้ พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี  
เราจักกลาว ภกิษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพทุธพจนนีว้า     
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย นับแตนี้ไป ๙๑ กัป พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
พระนามวาวิปสสี เสด็จอุบัติแลวในโลก พระองคเปนกษตัริยโดย  พระชาติ เสด็จอุบัติแลวใน 
ขัตติยสกุล เปนโกณฑัญญโดยพระโคตร มีพระชนมายุ ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ป พระองคไดตรัสรู 
ท่ีควงไมแคฝอย มีพระขัณฑะ และพระติสสะ เปนคูพระอัครสาวก ซ่ึงเปนคูอันเจริญ  
การประชุมแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสีไดมีแลว  
๓ คร้ัง  คร้ังหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกนัเปนจํานวนภิกษุหกลานแปดแสนรูป อีกคร้ังหนึ่ง      
 มีพระสาวกประชุมกันเปนจาํนวนภิกษุแสนรูป อีกคร้ังหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกนั   เปนจํานวน 
ภิกษแุปดหม่ืนรูปภิกษุท้ังหลายพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา  
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วิปสสี ซ่ึงไดประชุมกันท้ัง ๓  คร้ังนี้ ลวนเปน   พระขีณาสพท้ังส้ิน ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุผู 
อุปฏฐากช่ือวาอโสกะ ไดเปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม 
วาวิปสสี ดูกรภิกษุท้ังหลาย  พระราชาพระนามวาพนัธุมา เปนพระชนก พระเทวพีระนาม 
วาพันธุมดี เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระองค  พระนครช่ือวาพันธุมดี ไดเปนราชธานีของ 
พระเจาพนัธุมา ฯ  
        [๑๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล พระโพธิสัตวพระนามวาวิปสสี  จุติจากช้ันดุสิต 
แลว มีพระสติสัมปชัญญะ เสด็จลงสูพระครรภของพระมารดา   ขอนี้เปนธรรมดาในเร่ืองนี้ ฯ       
        [๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ เม่ือใดพระโพธิสัตวจุตจิาก   ช้ันดุสิต เสด็จ 
ลงสูพระครรภของพระมารดา เม่ือนั้นในโลกพรอมท้ังเทวโลก  มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว 
พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนษุย แสง สวางอันยิ่งไมมีประมาณปรากฎในโลก ลวงเทวานุภาพ 
ของเทวดาท้ังหลาย ชองวาง     ซ่ึงอยูท่ีสุดโลก มิไดถูกอะไรปกปดไว ท่ีมืดมิดก็ดี สถานที่ท่ีพระจนัทร 
และ พระอาทิตยเหลานี้ ซ่ึงมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากปานนี้สองแสงไปไมถึงก็ดี ในท่ี ท้ังสอง 
ชนิดนั้น แสงสวางอันยิ่งไมมีประมาณ ยอมปรากฎลวงเทวานภุาพของเทวดา   ท้ังหลาย ถึงสัตว 
ท้ังหลายท่ีเกดิในสถานท่ีเหลานั้นก็จํากันและกันได ดวยแสงนั้น  วา พอเฮย ไดยินวา ถึงสัตว 
พวกอ่ืนท่ีเกดิในน้ีก็มีอยูเหมือนกัน ท้ังหมืน่โลก  ธาตุนี้ ยอมหวั่นไหว สะเท้ือนสะทาน ท้ัง 
แสงสวางอันยิง่ไมมีประมาณยอมปรากฎในโลกลวงเทวานภุาพของเทวดาท้ังหลาย ขอนี้เปน 
ธรรมดาในเร่ืองนี้ ฯ  
        [๑๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ ในเวลาท่ีพระโพธิสัตวเสด็จ ลงสูพระครรภ 
พระมารดา เทวบุตร ๔ องค ยอมเขาไปรักษาทิศท้ัง ๔ โดยต้ังใจวา ใครๆ คือ มนุษย หรือ 
อมนุษยก็ตามอยาเบียดเบียนพระโพธิสัตว หรือพระมารดา    ของพระโพธิสัตวนั้นได ขอนี้เปน 
ธรรมดาในเร่ืองนี้ ฯ     
        [๑๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ ในเวลาท่ีพระโพธิสัตวเสด็จ ลงสูพระครรภ 
ของพระมารดา พระมารดาของพระโพธิสัตวโดยปรกติทรงศีล งดเวน จากการฆาสัตว งดเวนจาก 
การลักทรัพย งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม งดเวน   จากการกลาวเท็จ งดเวนจากการดื่มน้ําเมา  
คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความ    ประมาท ขอนี้เปนธรรมดาในเร่ืองนี้ ฯ        
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        [๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ ในเวลาท่ีพระโพธิสัตวเสด็จลงสู 
พระครรภของพระมารดา พระมารดาของพระโพธิสัตวยอมไมเกดิมานัส ซ่ึงเกี่ยวดวยกามคุณใน 
บุรุษทั้งหลาย พระมารดาของพระโพธิสัตวยอมเปนหญิงท่ีบุรุษใดๆ ซ่ึงมีจิตกําหนัดแลวจะลวง 
เกินไมได ขอนี้เปนธรรมดาในเร่ืองนี้ ฯ    
        [๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ ในเวลาท่ีพระโพธิสัตวเสด็จลงสู 
พระครรภของพระมารดา พระมารดาของพระโพธิสัตวยอมไดกามคุณ ๕  พระนางเพียบพรอม 
พร่ังพรอมดวยกามคุณ ๕ ไดรับบําเรออยู ขอนี้เปนธรรมดาในเร่ืองนี้ ฯ  
        [๑๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ ในเวลาท่ีพระโพธิสัตวเสด็จลงสู 
พระครรภของพระมารดา อาพาธใดๆ ยอมไมเกิดแกพระมารดาของ  พระโพธิสัตวเลย พระ 
มารดาของพระโพธิสัตวยอมทรงสําราญ ไมลําบากพระกาย  และพระมารดาของพระโพธิสัตว  
ทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตวซ่ึงเสด็จอยู   ภายในพระครรภมีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรีย 
ไมบกพรอง ดกูรภิกษุ   ท้ังหลาย เปรียบเหมือนแกวไพฑรูยอันงาม เกดิเองอยางบริสุทธ์ิ แปด 
เหล่ียม  นายชางเจียรไนดีแลว สุกใสแวววาว สมสวนทุกอยาง มีดาย เขียว เหลือง แดง    ขาว 
หรือนวล   รอยอยูในนั้น   บุรุษผูมีจักษุจะพึงหยิบแกวไพฑูรยนีน้ั้นวางไวในมือแลว  
พิจารณาเห็นวา แกวไพฑูรยนี้งาม เกิดเองอยางบริสุทธ์ิ แปดเหล่ียม นายชาง เจยีรไนดีแลว  
สุกใสแวววาว สมสวนทุกอยาง มีดาย เขียว เหลือง แดง ขาว  หรือนวล รอยอยูในแกวไพฑูรย 
นั้น แมฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือน  กันแล ในเวลาท่ีพระโพธิสัตวเสด็จลงสูพระครรภ 
ของพระมารดา อาพาธใดๆ   ยอมไมเกดิแกพระมารดาของพระโพธิสัตวเลย พระมารดาของพระ 
โพธิสัตวทรงสําราญ ไมลําบากพระกาย และพระมารดาของพระโพธิสัตวยอมทอดพระเนตรเห็น 
พระโพธิสัตวผูเสด็จอยู ณ ภายในพระครรภ มีอวยัวะนอยใหญครบถวน มี     อินทรียไมบกพรอง  
ขอนี้เปนธรรมดาในเร่ืองนี้ ฯ  
        [๑๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ ในเม่ือพระโพธิสัตวประสูติ แลวได ๗ วัน  
พระมารดาของพระโพธิสัตวยอมทิวงคตเสด็จเขาถึงช้ันดุสิต ขอนี้  เปนธรรมดาในเรื่องนี้ ฯ      
        [๒๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ หญิงอ่ืนๆ บริหารครรภ  ๙ เดือนบาง  
๑๐ เดือนบาง จึงคลอด พระมารดาของพระโพธิสัตวหาเหมือนอยางนัน้ไมพระมารดาของพระโพธิ 
สัตวบริหารพระโพธิสัตวดวยพระครรภครบ ๑๐ เดือน ถวน จึงประสูติ ขอน้ีเปนธรรมดาในเร่ืองนี้ ฯ      
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        [๒๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ พระมารดาของพระโพธิสัตว ยอมไม 
ประสูติเหมือนหญิงอ่ืนๆ ซ่ึงนั่งหรือนอนคลอด สวนพระมารดาของ    พระโพธิสัตวประทับยืน 
ประสูติพระโพธิสัตว ขอนี้เปนธรรมดาในเร่ืองนี้ ฯ 
        [๒๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ ในเวลาท่ีพระโพธิสัตวเสด็จออกจาก 
พระครรภพระมารดา พวกเทวดารับกอน พวกมนษุยรับทีหลัง ขอน้ี เปนธรรมดาในเร่ืองนี้ ฯ      
        [๒๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ ในเวลาท่ีพระโพธิสัตวเสด็จ  ออกจาก 
พระครรภพระมารดาและยังไมทันถึงแผนดิน เทวบุตร ๔ องคประคองรับ  พระโพธิสัตวนั้นแลว 
วางไวเบ้ืองหนาพระมารดา กราบทูลวา ขอจงมีพระทัยยนิดีเถิดพระเทวี พระโอรสของพระองค 
ท่ีเกิดมีศักดิ์ใหญ นี้เปนธรรมดาในเร่ืองนี้ ฯ       
        [๒๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ ในเวลาท่ีพระโพธิสัตวเสด็จ ออกจาก 
พระครรภพระมารดา เสด็จออกอยางงายดายทีเดยีว ไมเปรอะเปอนดวยน้ํา   ไมเปรอะเปอนดวย 
เสมหะ ไมเปรอะเปอนดวยโลหิต ไมเปรอะเปอนดวยอสุจิ  อยางใดอยางหนึ่ง เปนผูบริสุทธ์ิ 
ผุดผอง ดูกรภกิษุท้ังหลาย แกวมณีอันบุคคล  วางลงไวในผากาสิกพัสตร แกวมณยีอมไมทําผา 
กาสิกพัสตรใหเปรอะเปอนเลย   ถึงแมผากาสิกพัสตรก็ไมทําแกวมณใีหเปรอะเปอน เพราะเหตุไร 
จึงเปนดังนั้น เพราะส่ิงท้ังสองเปนของบริสุทธ์ิ  แมฉันใด  ดูกรภกิษุท้ังหลายฉันนั้นเหมือนกัน แล  
ในเวลาท่ีพระโพธิสัตวเสด็จออกจากพระครรภพระมารดา เสด็จออกอยาง    งายดายทีเดียว ไม 
เปรอะเปอนดวยน้ํา ไมเปรอะเปอนดวยเสมหะ ไมเปรอะเปอน  ดวยโลหิต ไมเปรอะเปอนดวย 
อสุจิ อยางใดอยางหนึ่ง เปนผูบริสุทธ์ิผุดผอง  ขอนี้เปนธรรมดาในเร่ืองนี้ ฯ       
        [๒๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ ในเวลาท่ีพระโพธิสัตว  เสด็จออกจาก 
พระครรภพระมารดา ธารน้ํายอมปรากฏจากอากาศสองธาร เย็นธาร    หนึ่ง รอนธารหน่ึง สําหรับ 
กระทําอุทกกิจ แกพระโพธิสัตวและพระมารดา ขอนี้     เปนธรรมดาในเร่ืองนี้ ฯ      
        [๒๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ พระโพธิสัตวผูประสูติแลว ไดครูหนึง่  
ประทับยืนดวยพระบาทท้ังสองอันสมํ่าเสมอ ผินพระพกัตรทางดาน ทิศอุดร เสด็จดําเนินไปเจ็ดกาว  
และเม่ือฝูงเทพดากั้นเสวตฉัตรตามเสด็จอยูทรงเหลียวแลดูท่ัวทุกทิศ เปลงวาจาวาอันองอาจวา 
 เราเปนยอดของโลก เราเปนใหญแหงโลก  เราเปนผูประเสริฐแหงโลก ความเกิดของเรานี้เปน 
คร้ังท่ีสุด บัดนี้ความเกิดอีกมิได   มี ดังนี้ ขอนี้เปนธรรมดาในเร่ืองนี้ ฯ     
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        [๒๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมดามีอยูดังนี้ เม่ือใด พระโพธิสัตว เสด็จออกจาก 
พระครรภพระมารดา เม่ือนั้น ในโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก  พรหมโลก ในหมูสัตวพรอม 
ท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนุษย แสงสวางอันยิ่ง ไมมีประมาณ ยอมปรากฏลวงเทวานภุาพของ 
เทวดาทั้งหลาย ชองวางซ่ึงอยูท่ีสุด โลกมิไดถูกอะไรปกปด ท่ีมืดมิดกด็ี สถานท่ีท่ีพระจันทร 
และพระอาทิตยเหลานี้  ซ่ึงมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากปานนี้สองแสงไปไมถึงก็ดี ในท่ีท้ังสอง 
ชนิดนั้น  แสงสวางอันยิ่งไมมีประมาณ ยอมปรากฏลวงเทวานภุาพของเทวดาทั้งหลาย ถึงสัตว 
ท้ังหลายท่ีเกดิในสถานท่ีเหลานั้นก็จํากันและกันได ดวยแสงสวางนั้นวา  พอเฮย ไดยนิวาถึงสัตว 
พวกอ่ืนท่ีเกดิในน้ีก็มีอยูเหมือนกัน และหม่ืนโลกธาตุนี้   ยอมหวั่นไหวสะเท้ือนสะทาน ท้ัง 
แสงสวางอันยิง่ไมมีประมาณ ยอมปรากฏในโลก    ลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย ขอนี้เปน 
ธรรมดาในเร่ืองนี้ ฯ     
        [๒๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เม่ือพระวปิสสีราชกุมารประสูติแลวแล    พวกอํามาตยได 
กราบทูลแดพระเจาพนัธุมาวา ขอเดชะ พระราชโอรสของพระองค  ประสูติแลว ขอพระองคจงทอด 
พระเนตร พระราชโอรสนั้นเถิด ภิกษุท้ังหลาย  พระเจาพนัธุมาไดทอดพระเนตรเห็นพระวิปสสี 
ราชกุมาร แลวรับส่ังเรียกพวก พราหมณผูรูนิมิตมาแลวตรัสวา ขอพวกพราหมณผูรูนมิิตผูเจริญจง 
ตรวจดูพระราชกุมารเถิด ภิกษุท้ังหลาย พวกพราหมณผูรูนิมิตไดเห็นพระวิปสสีราชกมุารนั้นแลว  
ไดกราบทูลพระเจาพนัธุมานั้นดังนี้       
      ขอเดชะ ขอพระองคจงดพีระทัยเถิด พระราชโอรสของพระองคท่ีทรง เกิดแลวมีศักดิ ์
ใหญ ขาแตมหาราช เปนลาภของพระองค ผูเปนเจาของสกุล อันเปนท่ีบังเกิดแหงพระราชโอรส  
เห็นปานดังนี้ ขอเดชะ พระองคไดดีแลว  เพราะพระราชกุมารนี้ประกอบดวยมหาปริุสลักษณะ  
๓๒ ซ่ึงมีคติเปนสองเทานั้น ไม   เปนอยางอ่ืน คือ ถาครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรง 
ธรรม เปนพระราชา โดยธรรม เปนใหญในแผนดนิมีมหาสมทุร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะแลว  
มี  ราชอาณาจกัรม่ันคง สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือ จกัรแกว ชางแกว มาแกว     แกวมณี  
นางแกว คฤหบดีแกว ปริณายกแกว เปนท่ี ๗ พระราชบุตรของพระองค  มีกวาพนั ลวนกลาหาญ  
มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได   พระองคทรงชํานะโดยธรรม มิตองใช  
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อาญา มิตองใชศัสตรา ครอบครองแผนดนิ    มีสาครเปนขอบเขต ถาเสด็จออกผนวชเปน 
บรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมา    สัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก ฯ    
      ขอเดชะ กพ็ระราชกุมารนี้ประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ เหลาไหน       อันเปนเหตุ 
ใหมีคติเปนสองเทานั้น ไมเปนอยางอ่ืน คือ ถาครองเรือนจักไดเปน     พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม 
เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดนิ มี    มหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะแลว 
มีพระราชอาณาจักรม่ันคงสมบูรณดวย     แกว ๗ ประการ คือ จักรแกว ฯลฯ ครอบครองแผนดินมี 
สาคร ๔ เปนขอบเขต      ถาเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
มีหลังคา คือกิเลสอันเปดแลวในโลก ฯ   
        [๒๙] ๑. ขอเดชะ ก็ พระราชกุมารนี้มีพระบาทประดิษฐานเปนอันดี (เรียบเสมอ)  
ขาแตสมมติเทพ การท่ีพระราชกุมารนี้มีพระบาทประดษิฐานเปนอันดี    นี้เปนมหาปุริสลักษณะของ 
มหาบุรุษนั้น ฯ     
      ๒. ณ พืน้ภายใตฝาพระบาทท้ัง ๒ ของพระราชกุมารนี้ มีจักรเกดิข้ึน   มีซ่ีกําขางละพัน  
มีกง มีดมุ บริบูรณดวยอาการท้ังปวง ขาแตสมมติเทพ แม     การท่ีพื้นภายใตฝาพระบาทท้ัง ๒  
ของพระราชกมุารนี้มีจักรเกดิข้ึน มีซ่ีกําขางละพัน    มีกง มีดุม บริบูรณดวยอาการทั้งปวง นี้กเ็ปน 
มหาปุริสลักษณะของมหาบุรุษนั้น ฯ  
      ๓. มีสนพระบาทยาว ฯ     
      ๔. มีพระองคุลียาว ฯ     
      ๕. มีฝาพระหตัถและฝาพระบาทออนนุม ฯ       
      ๖. มีฝาพระหัตถและฝาพระบาทมีลายดุจตาขาย ฯ 
      ๗. มีพระบาทเหมือนสังขคว่ํา ฯ   
      ๘. มีพระชงฆรีเรียวดจุแขงเนื้อทราย ฯ 
      ๙. เสด็จสถิตยืนอยูมิไดนอมลง เอาฝาพระหัตถท้ังสองลูบคลําไดถึง  พระชาณุท้ังสอง ฯ      
      ๑๐. มีพระคุยหะเรนอยูในฝก ฯ  
      ๑๑. มีพระฉวีวรรณดุจวรรณแหงทองคํา คือ มีพระตจะประดุจหุมดวย       ทอง ฯ   
      ๑๒. มีพระฉวีละเอียด เพราะพระฉวีละเอียด ธุลีละอองจึงมิติดอยูใน    พระกายได ฯ     
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      ๑๓. มีพระโลมชาติเสนหนึ่งๆ เกิดในขุมละเสนๆ ฯ       
      ๑๔. มีพระโลมชาติท่ีมีปลายชอยข้ึนขางบน มีสีเขียว มีสีเหมือนดอก   อัญชัญ ขด 
เปนกณุฑลทักษิณาวัฏ ฯ      
      ๑๕. มีพระกายตรงเหมือนกายพรหม ฯ 
      ๑๖. มีพระมังสะเต็มในท่ี ๗ สถาน ฯ      
      ๑๗. มีกึ่งพระกายทอนบนเหมือนกึ่งกายทอนหนาของสีหะ ฯ       
      ๑๘. มีระหวางพระอังสะเต็ม ฯ    
      ๑๙. มีปริมณฑลดุจไมนิโครธ วาของพระองคเทากับพระกายของพระองค     พระกาย 
ของพระองคเทากับวาของพระองค ฯ      
      ๒๐. มีลําพระศอกลมเทากัน ฯ      
      ๒๑. มีปลายเสนประสาทสําหรับนํารสอาหารอันดี ฯ   
      ๒๒. มีพระหนดุุจคางราชสีห ฯ    
      ๒๓. มีพระทนต ๔๐ ซ่ี ฯ  
      ๒๔. มีพระทนตเรียบเสมอกัน ฯ    
      ๒๕. มีพระทนตไมหาง ฯ  
      ๒๖. มีพระทาฐะขาวงาม ฯ   
      ๒๗. มีพระชิวหาใหญ ฯ    
      ๒๘. มีพระสุรเสียงดุจเสียงแหงพรหม ตรัสมีสําเนียงดังนกการวิก ฯ      
      ๒๙. มีพระเนตรดําสนิท (ดําคม) ฯ   
      ๓๐. มีดวงพระเนตรดจุตาแหงโค ฯ  
      ๓๑. มีพระอุณณาโลมบังเกิด ณ ระหวางแหงขนง มีสีขาวออนควร   เปรียบดวยนุน ฯ      
      ๓๒. มีพระเศียรดจุประดับดวยกรอบพระพักตร ขาแตสมมติเทพ แม      การท่ีพระราช 
กุมารนี้ มีพระเศียรดุจประดับดวยกรอบพระพักตรนี้ ก็เปนมหาปุริส   ลักษณะของมหาบุรุษน้ัน ฯ      
        [๓๐] ขอเดชะ พระราชกุมารนี้ประกอบดวยมหาปริุสลักษณะ ๓๒ เหลา     นี้ ซ่ึงมีคติ 
เปนสองเทานัน้ ไมเปนอยางอ่ืน คือ ถาครองเรือนจะไดเปนพระเจา     จกัรพรรดิผูทรงธรรม เปน 
พระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดนิมีมหาสมุทร ๔   เปนขอบเขต ทรงชํานะแลว มีราชอาณา  
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จักรม่ันคง สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ    คือ จักรแกว ชางแกว มาแกว แกวมณี นางแกว 
 คฤหบดีแกว ปริณายาแกว   เปนท่ี ๗ พระราชบุตรของพระองคมีกวาพนั ลวนกลาหาญ มีรูป 
ทรงสมเปน     วีรกษัตริย สามารถย่ํายเีสนาของขาศึกได พระองคทรงชํานะโดยธรรม มิตอง ใช 
อาชญา มิตองใชศาตรา ครอบครองแผนดนิมีสาครเปนขอบเขต ถาเสด็จออก    ผนวชเปนบรรพชิต  
จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลส    อันเปดแลวในโลก ฯ    
        [๓๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล พระเจาพนัธุมาโปรดใหพวก     พราหมณผูรูนิมิต 
นุงหมผาใหมแลว เล้ียงดูใหอ่ิมหนําดวยส่ิงท่ีตองประสงคทุกส่ิง ภิกษท้ัุงหลาย คร้ังนั้นแล  
พระเจาพนัธุมารับส่ังต้ังพ่ีเล้ียงนางนมแกพระวิปสสี       ราชกุมาร หญิงพวกหนึ่งใหเสวยน้ํานม หญิง 
พวกหนึ่งใหสรงสนาน หญิงพวกหนึ่ง  อุม หญิงพวกหนึ่งใสสะเอว ฯ  
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ราชบุรุษท้ังหลาย ไดกั้นเสวตฉัตรเพื่อพระวิปสสี ราชกุมารผู 
ประสูติแลวนัน้ท้ังกลางวันและกลางคืน ดวยหวังวา หนาว รอน หญา    ละออง หรือน้ําคาง อยา 
ไดตองพระองค ฯ     
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็พระวิปสสีราชกุมารผูประสูติมาแล เปนท่ีรักเปนท่ี   เจริญใจของชน 
เปนอันมาก ดอกอุบล ดอกประทุม หรือดอกปุณฑริก เปนท่ีรัก     เปนท่ีเจริญใจของชนเปน 
อันมาก แมฉันใด พระวิปสสีราชกุมารก็ไดเปนท่ีรัก     เปนท่ีเจริญใจของชนเปนอันมาก ฉันนั้น 
เหมือนกนั ไดยินวา พระวิปสสีราชกุมาร   นั้นอันบุคคลผลัดเปล่ียนกนัอุมใสสะเอวอยูเสมอ ฯ  
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระวปิสสีราชกุมารผูประสูติมาแล เปนผูมีพระสุระ   เสียงกลมเกล้ียง  
ไพเราะ ออนหวาน และเปนท่ีตั้งแหงความรัก  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  หมูนกการวิก บนหิมวนัต 
บรรพตมีสําเนียงกลมเกล้ียง ไพเราะ ออนหวาน และเปนท่ีตั้งแหงความ    ปรีเปรม ฉันใด  
พระวิปสสีราชกุมาร ก็ฉันนัน้เหมือนกัน เปนผูมีพระสุระเสียง    กลมเกล้ียง ไพเราะ ออนหวาน เปน 
ท่ีตั้งแหงความรัก ฯ      
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทิพยจกัษุอันเกิดแตกรรมวิบาก อันเปนเหตุใหเห็นได  ไกลโดยรอบ 
โยชนหนึ่งท้ังกลางวันและกลางคืน  ไดปรากฏแกพระวปิสสีราชกุมาร  ผูประสูติแลวแล ฯ    
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็พระวิปสสีราชกุมารผูประสูติมาแล ไมกะพริบ  พระเนตรเพงแลดู  
ภิกษุท้ังหลาย พวกเทวดาช้ันดาวดึงส ไมกะพริบเนตรเพงแลดู    แมฉันใด พระวิปสสีราช 
กุมาร ก็ฉันนัน้เหมือนกนั ไมกะพริบพระเนตรเพง แลดู ฯ   
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      ดูกรภกิษุท้ังหลาย  สมญาวา วิปสสี ดังน้ีแล ไดบังเกดิข้ึนแลวแกพระวิปสสีราชกุมาร 
ผูประสูติมาแล ฯ  
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล พระเจาพนัธุมาประทับนั่งในศาลสําหรับ พิพากษาคดี  
ใหพระวิปสสีราชกุมารนั่งบนพระเพลาไตสวนคดีอยู ฯ    
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไดยินวา พระวิปสสีราชกุมารประทับนั่งบนพระเพลา ของพระชนก  
ณ ศาลสําหรับพิพากษาคดีนัน้ ทรงสอดสองพิจารณาคดแีลว ทรงทราบ   ไดดวยพระญาณ พระราช 
กุมารสอดสองพิจารณาคดแีลว ยอมทรงทราบไดดวย     พระญาณ ภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้น สมญาวา  
วิปสสี ดังน้ีแล ไดบังเกดิข้ึนแลว    แกพระวิปสสีราชกุมารนั้น โดยยิ่งกวาประมาณ ลําดับนั้นแล  
พระเจาพนัธุมา ไดโปรดใหสรางปราสาทสําหรับพระวปิสสีราชกุมาร ๓ หลัง คือ หลังหนึ่งสําหรับ      
 ประทับในฤดฝูน หลังหนึ่งสําหรับประทับในฤดูหนาว อีกหลังหนึ่งสําหรับประทับ  ในฤดูรอน  
โปรดใหบํารุงพระราชกุมารดวยเบ็ญจกามคุณ ไดยินวา พระวิปสสีราชกุมารไดรับการบํารุงบําเรอ 
ดวยดนตรีไมมีบุรุษปนตลอด ๔ เดือนในปราสาท   สําหรับประทับในฤดูฝน ในบรรดาปราสาทท้ัง ๓  
หลังนั้น มิไดเสด็จลงสูปราสาท ช้ันลางเลย ดังนีแ้ล ฯ       
                     จบภาณวารท่ีหนึ่ง   
                    ----------------------------      
        [๓๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล โดยกาลลวงไปหลายป หลาย รอยป หลายพนัป  
พระวิปสสีราชกุมารไดตรัสเรียกนายสารถีมาส่ังวา นายสารถี     ผูสหาย เธอจงเทียมยานท่ีดีๆ เรา 
จะไปสวนเพื่อชมพ้ืนท่ีอันสวยสด ภิกษุท้ังหลาย    นายสารถีรับรับส่ังของพระวิปสสีราชกุมารแลว  
เทียมยานท่ีดีๆ เสร็จแลว จึง     กราบทูลแดพระวิปสสีราชกุมารวา ขอเดชะ ขาพระพทุธเจาได 
เทียมยานท่ีดีๆ เสร็จแลว บัดนี้ พระองคทรงกําหนดเวลาอันสมควรเถิด ฯ       
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล พระวิปสสีราชกุมารทรงยานอันดี เสดจ็ ประพาสพระ 
อุทยาน พรอมกับยานท่ีดีๆ ท้ังหลาย ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระวิปสสีราชกมุาร ขณะเม่ือ เสด็จ 
ประพาสพระอุทยาน ไดทอดพระเนตรชายชรา มีซ่ีโครงคดเหมือนกลอน  หลังงอ ถือไมเทา  
เดินงกๆ เง่ินๆ กระสับกระสาย หมดความหนุมแนน คร้ันทอดพระเนตรแลว จึงรับส่ังถาม 
นายสารถีวา นายสารถีผูสหาย ก็ชายผูนี้      ถูกใครทําอะไรให แมผมของเขาก็ไมเหมือนของคนอื่นๆ  
แมรางกายของเขาก็ไม เหมือนของคนอ่ืนๆ ฯ     
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      นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ นีแ้ลเรียกวา คนชรา ฯ     
      นายสารถีผูสหาย นี้หรือเรียกวา คนชรา ฯ      
      ขอเดชะ นีแ้ลเรียกวา คนชรา บัดนี้ เขาจักพึงมีชีวิตอยูไดไมนาน ฯ 
      นายสารถี ถึงตัวเราก็จะตองมีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแก   ไปได 
หรือ ฯ    
      ขอเดชะ พระองคและขาพระพุทธเจา ลวนแตจะตองมีความแกเปน ธรรมดา ไมลวง 
พนความแกไปได ฯ     
      นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น วนันี้พอแลวสําหรับภูมิภาคแหงสวน    เธอจงนําเรากลับ 
ภายในบุรีจากสวนน้ีเถิด ฯ     
      นายสารถีรับรับส่ังของพระวิปสสีราชกุมารแลว ไดนําเสด็จกลับไปยัง  ภายในบุรีจาก 
พระอุทยานนัน้ ฯ  
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไดยินวา คร้ังน้ันพระวิปสสีราชกมุารเสด็จถึงภายใน บุรีแลว ทรง 
เปนทุกขเศราพระทัยทรงพระดําริวา ผูเจริญท้ังหลาย ไดยินวา ข้ึนช่ือ  วาความเกิดเปนของ 
นารังเกียจ เพราะธรรมดาวา เม่ือความเกิดมีอยู ความแกจกัปรากฏแกผูท่ีเกิดมาแลว ฯ       
        [๓๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล พระเจาพนัธุมารับส่ังหานายสารถี     มาตรัส 
ถามวา นายสารถีผูสหาย ราชกุมารไดอภิรมย ในภูมิภาคแหงสวนแลหรือ นายสารถีผูสหาย  
ราชกุมารพอพระทัย ในภูมิภาคแหงสวนแลหรือ นายสารถี     กราบทูลวา ขอเดชะ พระราชกุมาร 
มิไดทรงอภิรมยในภูมิภาคแหงพระอุทยาน   ขอเดชะ พระราชกุมารมิไดทรงพอพระทัยในภูมิภาค 
แหงพระอุทยาน ดังนี้ ตรัส  ถามตอไปวา ดูกรนายสารถีผูสหาย ก็ราชกุมารขณะเม่ือเสด็จประพาส 
สวนได    ทอดพระเนตรอะไรเขา ฯ  
      นายสารถีไดกราบทูลวา ขอเดชะ พระราชกุมารขณะเม่ือเสด็จประพาส  พระอุทยาน  
ไดทอดพระเนตรชายชรามีซ่ีโครงคดเหมือนกลอน หลังงอ ถือไมเทา   เดินงกๆ เง่ินๆ กระสับ 
กระสาย หมดความหนุมแนน คร้ันไดทอดพระเนตร      แลว ไดมีรับส่ังถามขาพระพุทธเจาวา  
นายสารถีผูสหาย ก็ชายผูนีถู้กใครทําอะ ให แมผมของเขาก็ไมเหมือนของคนอ่ืนๆ แม 
รางกายของเขาก็ไมเหมือนของ   คนอ่ืนๆ เม่ือขาพระพุทธเจากราบทูลวา ขอเดชะ นีแ้ล เรียกวา   
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คนชรา พระองค  ไดตรัสถามย้ําวา นายสารถีผูสหาย นี้หรือเรียกวา คนชรา เม่ือขาพระพุทธเจา    
 กราบทูลวา ขอเดชะ นีแ้ลเรียกวาคนชรา บัดนี้เขาจกัพึงมีชีวิตอยูไดไมนาน   พระราชกุมารได 
ตรัสถามวา นายสารถีผูสหาย ถึงตัวเราก็จะตองมีความแกเปน ธรรมดาไมลวงพนความแกไปได 
หรือ เม่ือขาพระพุทธเจากราบทูลวา ขอเดชะ พระองคและขาพระพุทธเจาลวนแตจะตองมี 
ความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได พระองคตรัสส่ังวา นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น  
วันนีพ้อแลวสําหรับ ภูมิภาคแหงสวน เธอจงนําเรากลับไปภายในบุรีจากสวนน้ี ขอเดชะ ขาพระ 
พุทธเจา  รับรับส่ังของพระวปิสสีราชกุมาร แลวไดนําเสดจ็กลับไปภายในบุรีจากพระอุทยานนัน้  
ขอเดชะ พระราชกุมารนั้นแล เสด็จถึงภายในบุรีแลว ทรงเปนทุกขเศราพระทัย ทรงพระดําริวา  
ผูเจริญท้ังหลาย ไดยินวา ข้ึนช่ือวาความเกดิเปนของ นารังเกียจ เพราะธรรมดาวา เม่ือความเกิด 
มีอยู ความแกจักปรากฏแกผูท่ีเกิด   มาแลว ฯ       
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล พระเจาพนัธุมา ทรงพระดําริวา วิปสสี   ราชกุมาร 
อยาไมเสวยราชยเสียเลย วิปสสีราชกุมารอยาออกผนวชเปนบรรพชิตเลย ถอยคําของเนมิตต 
พราหมณอยาพึงเปนความจริงเลย ฯ    
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล พระเจาพนัธุมารับส่ังใหบํารุงบําเรอพระวิปสสีราช 
กุมารดวยกามคุณ ๕ ยิ่งกวาแตกอน โดยอาการท่ีจะใหพระวิปสสี  ราชกุมารเสวยราชย โดยอาการ 
ท่ีจะไมใหพระวิปสสีราชกมุารเสด็จออกผนวช  เปนบรรพชิต โดยอาการท่ีจะใหถอยคําของเนมิตต 
พราหมณเปนผิด ภิกษุท้ังหลาย  ไดยินวา คร้ังนั้น พระวิปสสีราชกุมารเพียบพรอมพร่ังพรอมดวย 
กามคุณ ๕ ไดรับ การบํารุงบําเรออยู ฯ   
        [๓๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล โดยกาลลวงไปหลายป พระวปิสสีราชกุมาร  
ฯลฯ ภกิษุท้ังหลาย พระวิปสสีราชกุมาร ขณะเม่ือเสดจ็ประพาสพระอุทยาน ไดทอดพระเนตร 
คนเจ็บ ถึงความลําบาก เปนไขหนัก นอนจมอยู ในมูตรและกรีสของตน คนอ่ืนๆ ตองชวย 
พยุงใหลุก ผูอ่ืนตองชวยใหกิน คร้ัน  ทอดพระเนตรแลว จึงรับส่ังถามนายสารถีวา นายสารถี 
ผูสหาย ก็ชายนี้ถูกใคร ทําอะไรให แมตาท้ังสองของเขาก็ไมเหมือนของคนอื่นๆ แมศีรษะของ 
เขาก็ไม  เหมือนของคนอื่นๆ ฯ    
      นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ นีแ้ลเรียกวา คนเจ็บ ฯ    
      นายสารถีผูสหาย นี้หรือเรียกวา คนเจบ็ ฯ      
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      ขอเดชะ นีแ้ลเรียกวา คนเจ็บ ไฉนเลาเขาจะพึงหายจากความเจ็บ  นัน้ได ฯ      
      นายสารถีผูสหาย ถึงตัวเราก็จะตองมีความเจ็บเปนธรรมดา ไมลวงพน ความเจ็บไปได 
หรือ ฯ   
      ขอเดชะ พระองคและขาพระพุทธเจา ลวนจะตองมีความเจ็บเปนธรรมดา ไมลวงพน 
ความเจ็บไปได ฯ    
      นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น วนันี้พอแลวสําหรับภูมิภาคแหงสวน   เธอจงนําเรากลับ 
ไปยังภายในบุรีจากสวนน้ีเถิด ฯ       
      นายสารถีรับรับส่ังของพระวิปสสีราชกุมารแลว ไดนําเสด็จกลับไปยัง  ภายในบุรี จาก 
พระอุทยานนัน้ ฯ 
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไดยินวา คร้ังน้ัน พระวิปสสีราชกมุารเสด็จถึงภายในบุรีแลว  
ทรงเปนทุกขเศราพระทัย ทรงพระดําริวา ผูเจริญท้ังหลาย ไดยินวา ข้ึนช่ือวาความเกดิเปนของ 
นารังเกียจ เพราะธรรมดาวา เม่ือความเกิดมีอยู ความ แกจกัปรากฏ ความเจ็บจักปรากฏ แกผูท่ีเกิด 
มาแลว ฯ       
        [๓๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล พระเจาพนัธุมารับส่ังหานายสารถี มาตรัสถาม 
วา นายสารถีผูสหาย ราชกุมารไดอภิรมยในภูมิภาคแหงสวนแลหรือ นายสารถีผูสหาย  
ราชกุมารพอพระทัยในภูมิภาคแหงสวนแลหรือ นายสารถี กราบทูลวา ขอเดชะ พระราชกุมารมิได 
ทรงอภิรมยในภูมิภาคแหงพระอุทยาน   ขอเดชะ พระราชกุมารมิไดทรงพอพระทัยในภูมิภาคแหง 
พระอุทยานดังนี้ ตรัสถาม ตอไปวา นายสารถีผูสหาย ก็ราชกุมารขณะเม่ือเสด็จประพาสสวนได 
ทอดพระเนตร อะไรเขา ฯ     
      นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ พระราชกุมารขณะเม่ือเสด็จประพาส  พระอุทยาน ได 
ทอดพระเนตรคนเจ็บ ถึงความลําบาก เปนไขหนัก นอนจมอยู    ในมูตรและกรีสของตน บุคคล 
อ่ืนๆ ตองชวยพยุงใหลุก ผูอ่ืนตองชวยใหกิน คร้ันทอดพระเนตรแลว ไดรับส่ังถามขาพระ 
พุทธเจาวา นายสารถีผูสหาย ชาย คนนี้ถูกใครทําอะไรให แมตาท้ังสองของเขาก็ไมเหมือนของ 
คนอ่ืนๆ แมศีรษะ  ของเขากไ็มเหมือนของคนอ่ืนๆ เม่ือขาพระพุทธเจากราบทูลวา ขอเดชะ นีแ้ล 
 เรียกวา คนเจบ็ พระองคไดตรัสถามย้ําวา นายสารถีผูสหาย นีห้รือเรียกวา   คนเจ็บ เม่ือ 
ขาพระพุทธเจากราบทูลวา ขอเดชะ นีแ้ลเรียกวา คนเจ็บ ไฉน  เลาเขาจะพึงหายจากความเจ็บ 
นั้นได พระราชกุมารไดตรัสถามวา นายสารถีผูสหาย    แมถึงตัวเราก็จะตองมีความเจบ็เปน  
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ธรรมดา ไมลวงพนความเจบ็ไปไดหรือ แตพอ  ขาพระพุทธเจากราบทูลวา ขอเดชะ พระองค 
และขาพระพทุธเจาลวนแตจะตองมี   ความเจ็บปวยเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจบ็ปวยไปได  
พระองคตรัสส่ังวา นายสารถีผูสหาย ถาเชนนั้น วันนีพ้อแลวสําหรับภมิูภาคแหงสวน เธอจง 
นําเรา   กลับไปยังภายในบุรีจากสวนน้ี ขอเดชะ ขาพระพทุธเจารับรับส่ังของพระวิปสสี ราชกุมาร 
แลว ไดนําเสดจ็กลับไปภายในบุรีจากพระอุทยานนัน้ ขอเดชะ พระราชกุมารนั้นแล เสด็จถึง 
ภายในบุรีแลว ทรงเปนทุกข เศราพระทัย ทรงพระดําริวา     ผูเจริญท้ังหลาย ไดยนิวา ข้ึนช่ือวา 
 ความเกิดเปนของนารังเกียจ เพราะธรรมดาวา     เม่ือความเกิดมีอยู ความแกจกัปรากฏ ความ 
เจ็บปวยจักปรากฏแกผูท่ีเกดิมาแลว ฯ 
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล พระเจาพนัธุมาทรงพระดําริวา วิปสสี ราชกุมาร อยาไม 
เสวยราชเสียเลย วิปสสีราชกุมารอยาออกผนวชเปนบรรพชิต   เลย ถอยคําของเนมิตตพราหมณ 
อยาพึงเปนความจริงเลย ฯ      
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล พระเจาพันธุมารับส่ังใหบํารุงบําเรอ พระวิปสสีราชกุมาร 
ดวยกามคุณ ๕ ยิ่งกวาแตกอน โดยอาการท่ีจะใหพระวปิสสีราชกุมารเสวยราชย โดยอาการท่ีจะ 
ไมใหพระวิปสสีราชกุมารเสด็จออกผนวช  เปนบรรพชิต โดยอาการท่ีจะใหถอยคําของเนมิตต 
พราหมณเปนผิด ภิกษุท้ังหลาย ไดยินวา คร้ังนั้น พระวิปสสีราชกุมารเพียบพรอมพร่ังพรอมดวย 
กามคุณ ๕ ไดรับ การบํารุงบําเรออยู ฯลฯ 
        [๓๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย พระวิปสสีราชกุมารขณะเม่ือเสด็จประพาส  พระอุทยานได 
ทอดพระเนตรหมูมหาชนประชุมกัน และวอท่ีทําดวยผาสีตางๆ    คร้ันทอดพระเนตรแลว จึง 
รับส่ังถามนายสารถีวา นายสารถีผูสหาย หมูมหาชน เขาประชุมกันทําไม และเขาทําวอดวยผา 
สีตางๆ กันทําไม นายสารถีไดกราบทูล   วา ขอเดชะ นีแ้ลเรียกวา คนตาย พระวิปสสี 
ราชกุมารไดตรัสส่ังวา นายสารถี    ถาเชนนั้น เธอจงขับรถไปทางคนตายนั้น ฯ     
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย นายสารถีรับรับส่ังของพระวิปสสีราชกุมารแลว ได ขับรถไปทาง 
คนตายน้ัน ภกิษุท้ังหลาย พระวิปสสีราชกมุารไดทอดพระเนตร   คนตายไปแลว ไดตรัสเรียกนาย 
สารถีมารับส่ังถามวา นายสารถีผูสหาย นี้หรือ    เรียกวาคนตาย ฯ        
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      นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ นีแ้ลเรียกวาคนตาย บัดนี้ มารดาบิดา  หรือญาติสาโล 
หิตอ่ืนๆ จักไมเห็นเขา แมเขาก็จักไมเห็นมารดาบิดาหรือญาติ สาโลหิตอ่ืนๆ ฯ 
      นายสารถีผูสหาย ถึงตัวเราก็จะตองมีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพน  ความตายไป 
ไดหรือ พระเจาแผนดิน พระเทวี หรือพระญาติสาโลหิตอ่ืนๆ จัก   ไมเห็นเราหรือ แมเรา 
ก็จักไมเห็นพระเจาแผนดิน พระเทวี หรือพระญาติ    สาโลหิตอ่ืนๆ หรือ ฯ   
      ขอเดชะ พระองคและขาพระพุทธเจาลวนแตจะตองมีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพน 
ความตายไปได พระเจาแผนดิน พระเทวี หรือพระญาติ  สาโลหิตอ่ืนๆ จักไมเห็นพระองค แม 
พระองคก็จะไมเห็น พระเจาแผนดิน พระเทวี   หรือพระญาติสาโลหิตอ่ืนๆ นายสารถีผูสหาย ถา 
เชนนั้น วันน้ีพอแลวสําหรับ ภูมิภาคแหงสวน เธอจงนําเรากลับไปภายในบุรีจากสวนนี้เถิด ฯ  
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย นายสารถีรับรับส่ังของพระวิปสสีราชกุมารแลว ไดนํา  เสดจ็กลับ 
ไปภายในบุรี จากพระอุทยานนั้น ฯ    
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไดยินวา คร้ังนั้น พระวิปสสีราชกมุารเสด็จถึงภายในบุรีแลว  
ทรงเปนทุกขเศราพระทัย ทรงพระดําริวา ผูเจริญท้ังหลาย ไดยินวา ข้ึนช่ือวาความเกดิเปนของ 
นารังเกียจ เพราะธรรมดาวา เม่ือความเกิดมีอยู  ความแกจกัปรากฏ ความเจ็บจักปรากฏ ความตาย 
จักปรากฏ แกผูท่ีเกิดมาแลว ฯ 
        [๓๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล พระเจาพนัธุมารับส่ังหานายสารถี มาตรัสถามวา  
นายสารถีผูสหาย ราชกุมารไดทรงอภิรมยในภูมิภาคแหงสวน แลหรือ นายสารถีผูสหาย  
ราชกุมารพอพระทัยในภูมิภาคแหงสวนแลหรือ  นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ พระราชกุมาร 
มิไดทรงอภิรมยในภูมิภาคแหง   พระอุทยาน ขอเดชะ พระราชกุมารมิไดทรงพอพระทัยในภูมิภาค 
แหงพระอุทยาน   ดังน้ี ตรัสถามตอไปวา นายสารถีผูสหาย ก็ราชกุมารขณะเมื่อเสดจ็ประพาส 
สวน   ไดทอดพระเนตรอะไรเขา ฯ      
      นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ พระราชกุมารขณะเม่ือเสด็จประพาส พระอุทยาน ได 
ทอดพระเนตรหมูมหาชนประชุมกันและวอท่ีทําดวยผาสีตางๆ แลว ไดตรัสถามขาพระพุทธเจา 
วา นายสารถีผูสหาย หมูมหาชนประชุมกันทําไม เขา กระทําวอดวยผาสีตางๆ กันทําไม เม่ือ 
ขาพระพุทธเจากราบทูลวา นี้แลเรียกวา  คนตาย พระองคไดตรัสส่ังวา นายสารถีผูสหาย ถา 
เชนนั้น เธอจงขับรถไปทาง   คนตายน้ัน ขอเดชะ ขาพระพุทธเจารับรับส่ังของพระวิปสสีราชกุมาร  
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แลว ไดขับรถไปทางคนตายนั้น ขอเดชะ พระราชกุมารไดทอดพระเนตรคนตายเขาแลวไดตรัส    
 ถามขาพระพุทธเจาวา นายสารถีผูสหาย นี้หรือเรียกวาคนตาย เม่ือขาพระพุทธเจา  กราบทูลวา  
ขอเดชะ นีแ้ลเรียกวาคนตาย บัดนี้ มารดาบิดาและญาติสาโลหิตอ่ืนๆ   จักไมเหน็เขา แมเขา 
ก็จักไมเห็นมารดาบิดาหรือญาติสาโลหิตอ่ืนๆ ดังนี้ พระองคไดตรัสถามวา นายสารถีผูสหาย  
ถึงตัวเราก็จะตองมีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปไดหรือ พระเจาแผนดิน พระเทวี  
หรือพระญาติสาโลหิตอ่ืนๆ จักไมเห็น เราหรือ แมเราก็จกัไมเหน็พระเจาแผนดนิ พระเทวหีรือ 
พระญาติสาโลหิตอ่ืนๆ หรือ เม่ือขาพระพุทธเจากราบทูลวา ขอเดชะ พระองคและขาพระพุทธเจา 
ลวนแตจะตอง มีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได พระเจาแผนดิน พระเทวี หรือ 
พระญาติสาโลหิตอ่ืนๆ จักไมเห็นพระองค แมพระองคกจ็กัไมเหน็พระเจาแผนดนิ   พระเทวี  
หรือพระญาติสาโลหิตอ่ืนๆ ดังนี้ พระองคตรัสส่ังวา นายสารถีผูสหาย    ถาเชนนั้น วนันี้พอแลว 
สําหรับภูมิภาคแหงสวน เธอจงนําเรากลับไปในบุรีจาก สวนนี้ ขอเดชะ ขาพระพุทธเจารับรับส่ัง 
ของพระวิปสสีราชกุมารแลว ไดนําเสด็จ    กลับไปภายในบุรีจากพระอุทยานนัน้ ขอเดชะ พระราช 
กุมารนั้น เสดจ็ถึงภายในบุรี    แลวทรงเปนทุกขเศราพระทัย ทรงพระดาํริวา ผูเจริญท้ังหลาย ได 
ยินวา ข้ึนช่ือวา   ความเกิดเปนของนารังเกยีจ เพราะเม่ือความเกิดมีอยู ความแกจักปรากฏ ความ      
 เจบ็จักปรากฏ ความตายจักปรากฏ แกผูท่ีเกิดมาแลว ฯ       
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล พระเจาพนัธุมาทรงพระดําริวา วิปสสี  ราชกุมารอยาไม 
พึงเสวยราชยเลย วิปสสีราชกุมารอยาออกผนวชเปนบรรพชิตเลย   ถอยคําของเนมิตตพราหมณ 
ท้ังหลายอยาเปนความจริงเลย ฯ      
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล พระเจาพนัธุมาไดรับส่ังใหบํารุงบําเรอพระวิปสสี 
ราชกุมารดวยกามคุณ ๕ ยิ่งกวาแตกอน โดยอาการท่ีจะใหพระวิปสสีราชกุมารเสวยราชย โดย 
อาการที่จะไมใหพระวิปสสีราชกุมารเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต โดยอาการท่ีจะใหถอยคําของ 
เนมิตตพราหมณเปนผิด ภิกษท้ัุงหลาย  ไดยนิวา คร้ังน้ัน พระวิปสสีราชกุมารเพียบพรอม  
พร่ังพรอมดวยกามคุณ ๕       ไดรับการบํารุงบําเรออยู ฯ    
        [๓๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล โดยกาลลวงไปหลายป หลาย รอยป หลาย 
พันป พระวิปสสีราชกุมารไดตรัสเรียกนายสารถีมาส่ังวา นายสารถี   ผูสหาย เธอจงเทียมยานท่ีดีๆ  
เราจะไปในสวนเพ่ือชมพื้นท่ีอันสวยสด  ภิกษุท้ังหลาย นายสารถีรับรับส่ังของพระวปิสสีราชกุมาร  
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แลวเทียมยานที่ดีๆ เสร็จ แลว ไดกราบทูลแดพระวิปสสีราชกุมารวา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา 
เทียมยาน  ท่ีดีๆ  เสร็จแลว บัดนี้ พระองคทรงกําหนดเวลาอันสมควรเถิด ฯ       
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล พระวิปสสีราชกุมารทรงยานท่ีดีเสดจ็ ประพาสพระ 
อุทยานพรอมกับยานท่ีดีๆ ท้ังหลาย ภกิษุท้ังหลาย พระวปิสสีราชกุมาร   ขณะเม่ือเสดจ็ประพาส 
พระอุทยาน ไดทอดพระเนตรบุรุษบรรพชิตศีรษะโลน นุงหมผากาสาวพัสตร คร้ันทอดพระเนตร 
แลว จึงรับส่ังถามนายสารถีวา นายสารถี   ผูสหาย บุรุษนี้ถูกใครทําอะไรให แมศีรษะของเขาก็ 
ไมเหมือนคนอ่ืนๆ แมผา      ท้ังหลายของเขาก็ไมเหมือนคนอ่ืนๆ    
      นายสารถีกราบทูลวา ขอเดชะ นีแ้ลเรียกวาบรรพชิต ฯ    
      นายสารถีผูสหาย นี้หรือเรียกวา บรรพชิต ฯ    
      ขอเดชะ นีแ้ลเรียกวา บรรพชิต การประพฤติธรรมเปนความดี การ ประพฤติสมํ่า 
เสมอเปนความดี การประพฤติกุศลเปนความดี การกระทําบุญเปน  ความดี การไมเบียดเบียนเปน 
ความดี การอนุเคราะหแกหมูสัตวเปนความดี ฯ       
      นายสารถีผูสหาย ดีละ ท่ีบุคคลนั้นไดนามวา บรรพชิต การประพฤติ  ธรรมเปน 
ความดี การประพฤติสมํ่าเสมอเปนความดี การประพฤติกศุลเปนความด ี  การกระทําบุญเปนความ 
ดี การไมเบียดเบียนเปนความดี การอนุเคราะหแกหมูสัตว  เปนความดี นายสารถีผูสหาย ถา 
เชนนั้น เธอจงขับรถไปทางบรรพชิตนั้น ฯ    
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย นายสารถีรับรับส่ังของพระวิปสสีราชกุมารแลว ขับรถไปทาง 
บรรพชิตนั้น ฯ    
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล พระวิปสสีราชกุมารไดตรัสถามบรรพชิต นั้นวา สหาย  
ทานถูกใครทําอะไรให แมศีรษะของทานก็ไมเหมือนของคนอื่นๆ  แมผาท้ังหลายของทานก็ไม 
เหมือนของคนอ่ืนๆ ฯ      
      บรรพชิตนั้นไดทูลวา ขอถวายพระพร อาตมภาพแลชื่อบรรพชิต ฯ    
      สหาย ก็ทานหรือช่ือบรรพชิต ฯ   
      ขอถวายพระพร อาตมภาพช่ือบรรพชิต การประพฤติธรรมเปนความดี   การประพฤติ 
สมํ่าเสมอเปนความดี การประพฤติกุศลเปนความดี การกระทําบุญ     เปนความดี การไมเบียดเบียน 
เปนความดี การอนุเคราะหแกหมูสัตวเปนความดี ฯ    
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      ดีละสหาย ท่ีทานไดนามวาบรรพชิต การประพฤติธรรมเปนความด ี การประพฤติ 
สมํ่าเสมอเปนความดี การประพฤติกุศลเปนความดี การกระทําบุญ      เปนความดี การไมเบียดเบียน 
เปนความดี การอนุเคราะหแกหมูสัตวเปนความดี ฯ   
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล พระวิปสสีราชกุมารไดตรัสเรียกนาย  สารถีมาส่ังวา  
นายสารถีผูสหาย ถาเชนนัน้ เธอจงนํารถกลับไปภายในบุรี    จากสวนน้ี สวนเราจกัปลงผมและ 
หนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปน     บรรพชิต ณ สวนนี้แหละ ฯ       
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย นายสารถีรับรับส่ังของพระวิปสสีราชกุมารแลว ไดพารถกลับไปยัง 
ภายในบุรี จากสวนน้ัน สวนพระวิปสสีราชกุมารไดทรงปลงพระเกศา และพระมัสสุ ทรงครองผา 
กาสาวพัสตรเสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิตแลว ณ      พระอุทยานนั้นเอง ฯ    
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย หมูมหาชนในพระนครพันธุมดีราชธานีประมาณ  ๘๔,๐๐๐ คน ได 
สดับขาววา พระวิปสสีราชกมุารไดทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผากาสาวพัสตรเสด็จ 
ออกทรงผนวชเปนบรรพชิตเสียแลว ดังนี ้คร้ันแลว    มหาชนเหลานัน้ ไดดําริดังนีว้า ก็พระ 
วิปสสีราชกุมารไดทรงปลงพระเกศาและ   พระมัสสุ ทรงครองผากาสาวพัสตร เสด็จออกทรงผนวช 
เปนบรรพชิตในพระธรรมวนิัยใด พระธรรมวินัยนั้นคงไมเลวทรามเปนแน บรรพชานั้นคงไม 
เลวทราม  เปนแน แตพระวิปสสีราชกุมารยังทรงปลง พระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผา   
 กาสาวพัสตรเสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิตได พวกเราทําไมจึงจักบวชไมไดเลา ฯ      
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย  คร้ังนัน้แล  หมูมหาชนประมาณ   ๘๔,๐๐๐   คน  ไดพากนัโกนผม 
และหนวด นุงหมผากาสาวพสัตรออกบวชเปนบรรพชิตตามเสด็จพระวปิสสีโพธิสัตวแลว ไดยิน 
วาพระวิปสสีโพธิสัตวอันบริษัทนั้นหอมลอม เสด็จเท่ียวจาริก  ไปในบาน นิคม ชนบท และ 
ราชธานี ฯ     
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล พระวิปสสีโพธิสัตวเสด็จหลีกออกเรนอยู   ในท่ีลับ ได 
ทรงพระปริวิตกเชนนีว้า การท่ีเราเปนผูปะปนอยูเชนนี้ ไมสมควรเลย ไฉนหนอ เราพึงหลีกออก 
จากหมูอยูแตผูเดียว ภกิษุท้ังหลาย คร้ันสมัยตอมา พระวปิสสีโพธิสัตวไดเสด็จหลีกออกจาก 
หมูอยูแตพระองคเดียว บรรพชิต ๘๔,๐๐๐ รูป ไดพากันไปทางหนึ่ง พระวิปสสีโพธิสัตวไดเสด็จไป 
ทางหนึ่ง ฯ   
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      ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล พระวิปสสีโพธิสัตวผูเสด็จหลีกออกเรนอยูในท่ีลับ  
ไดทรงพระปริวิตกเชนนีว้า โลกน้ีถึงความยาก ยอมเกิด แก ตาย และ  เวยีนตาย เวยีนเกิด 
เออก็แหละบุคคลไมรูชัดถึงอุบายเคร่ืองพนทุกข คือ ชราและ  มรณะนี้ การพนทุกข คือ ชราและ 
มรณะน้ี จักปรากฏไดเม่ือไรเลา ฯ  
        [๓๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตวไดทรงพระดําริวา   เม่ืออะไร 
มีอยูหนอ ชราและมรณะจึงมี ชราและมรณะมีเพราะอะไรเปนปจจยั ภิกษุ    ท้ังหลาย คร้ังนั้นแล  
การตรัสรูดวยปญญาวา เม่ือชาติมีอยู ชราและมรณะจึงมี ชรา   และมรณะมีเพราะชาติเปนปจจยั  
ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตวเพราะทรง  กระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย ฯ 
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เม่ืออะไร  มีอยูหนอ  
ชาติจึงมี ชาติมีเพราะอะไรเปนปจจยั ภกิษท้ัุงหลาย คร้ังนั้นแล การตรัส   รูดวยปญญาวา เม่ือภพมี 
อยูชาติจึงมี ชาติมีเพราะภพเปนปจจยั ดังนี ้ไดมีแลวแก  พระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไว 
ในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย ฯ 
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เม่ืออะไร มีอยูหนอ  
ภพจึงมี ภพมีเพราะอะไรเปนปจจยั ภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล การตรัสรู     ดวยปญญาวา เม่ือ 
อุปาทานมีอยูภพจึงมี ภพมีเพราะอุปาทานเปนปจจยั ดังนี้ ไดมี    แลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว  
เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย ฯ 
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เม่ืออะไร  มีอยูหนอ  
อุปาทานจึงมี อุปาทานมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา  
เม่ือตัณหามีอยู อุปาทานจึงมี อุปาทานมีเพราะตัณหาเปน  ปจจัย ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวปิสสี 
โพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบาย     อันแยบคาย ฯ    
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เม่ืออะไร  มีอยูหนอ  
ตัณหาจงึมี ตณัหามีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา  
เม่ือเวทนามีอยู ตัณหาจึงมี ตัณหามีเพราะเวทนาเปนปจจัย ดังนี้  ไดมีแลวแกพระวปิสสีโพธิสัตว  
เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบายอัน แยบคาย ฯ       
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      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เม่ืออะไร มีอยูหนอ  
เวทนาจงึมี เวทนามีเพราะอะไรเปนปจจัย ภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล    การตรัสรูดวยปญญาวา  
เม่ือผัสสะมีอยู เวทนาจึงมี เวทนามีเพราะผัสสะเปนปจจยั       ดังน้ี ไดมีแลวแกพระวปิสสีโพธิสัตว  
เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบาย       อันแยบคาย ฯ    
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เม่ืออะไร  มีอยูหนอ  
ผัสสะจึงมี ผัสสะมีเพราะอะไรเปนปจจยั ภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล   การตรัสรูดวยปญญาวา  
เม่ือสฬายตนะมีอยู ผัสสะจึงมี ผัสสะมีเพราะสฬายตนะ    เปนปจจยั ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสี 
โพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัย   โดยอุบายอันแยบคาย ฯ   
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เม่ืออะไร  มีอยูหนอ  
สฬายตนะจึงมี สฬายตนะมีเพราะอะไรเปนปจจยัภกิษุท้ังหลายคร้ังนั้นแล  การตรัสรูดวยปญญาวา  
เม่ือนามรูปมีอยู สฬายตนะจงึมี สฬายตนะมีเพราะนามรูป    เปนปจจยั ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสี 
โพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัย    โดยอุบายอันแยบคาย ฯ   
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เม่ืออะไร มีอยูหนอ  
นามรูปจึงมี นามรูปมีเพราะอะไรเปนปจจยั ภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล  การตรัสรูดวยปญญาวา  
เม่ือวิญญาณมีอยู นามรูปจึงมี นามรูปมีเพราะวิญญาณ   เปนปจจยั ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสี 
โพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัย    โดยอุบายอันแยบคาย ฯ   
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เม่ืออะไร มีอยูหนอ  
วิญญาณจึงมี วญิญาณมีเพราะอะไรเปนปจจัย ภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล   การตรัสรูดวยปญญาวา  
เม่ือนามรูปมีอยู วิญญาณจึงมี วิญญาณมีเพราะนามรูปเปน  ปจจัย ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสี 
โพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดย  อุบายอันแยบคาย ฯ      
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา วญิญาณน้ียอมกลับ 
เวียนมาแตนามรูป หาใชอยางอ่ืนไม โดยความเปนไปเพียงเทานี้ สัตว โลกพึงเกดิบาง พึงแกบาง  
พึงตายบาง พึงจุติบาง พึงอุปบัติบาง ความเปนไปนั้นคือ  วิญญาณมีเพราะนามรูปเปนปจจัย  
นามรูปมีเพราะวิญญาณเปนปจจัย สฬายตนะ  มีเพราะนามรูปเปนปจจยั ผัสสะมีเพราะสฬายตนะ 
เปนปจจยั เวทนามีเพราะผัสสะเปนปจจยั อุปาทานมีเพราะตัณหาเปนปจจัย ภพมีเพราะอุปาทาน 
เปนปจจยั ชาติมีเพราะภพเปนปจจยั ชรามรณะโสกปริเทวทุกข   โทมนสัและอุปายาสยอมมีพรอม 
เพราะชาติเปนปจจัย ความเกดิข้ึนแหงกองทุกข    ท้ังมวลน้ียอมมีไดดวยประการฉะน้ี ฯ        
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      ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปรีชา ความรูแจงชัด แสงสวางวา สมุทัยๆ     (เหต ุ
เกิดข้ึนพรอมๆ ) ดังนี้ ไดเกดิข้ึนแลวแก พระวิปสสีโพธิสัตว ในธรรม   ท้ังหลายท่ีพระองคมิได 
สดับมาแลวในกาลกอนเลย ฯ   
        [๔๐] ดกูรภิกษท้ัุงหลาย คร้ังนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตว ไดทรงพระดําริวา เม่ือ 
อะไรไมมีเลาหนอ ชราและมรณะจึงไมมี เพราะอะไรดบั ชราและมรณะ     จึงดับ ภกิษุท้ังหลาย 
 คร้ังนั้นแล การตรัสรูดวยปญญาวา เม่ือชาติไมมี ชราและ มรณะยอมไมมี เพราะชาตดิับ ชรา 
และมรณะจึงดับ ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวปิสสี   โพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบาย 
อันแยบคาย ฯ    
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เม่ืออะไรไมมีเลา 
หนอ ชาติจึงไมมี เพราะอะไรดับ ชาติจึงดบั ภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล  การตรัสรูดวยปญญา 
วา เม่ือภพไมมีชาติยอมไมมี เพราะภพดบั ชาติจึงดับ ดงันี้ ไดมี แลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว  
เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย ฯ 
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เม่ืออะไรไมมีเลาหนอ  
ภพจึงไมมี เพราะอะไรดับ ภพจึงดับ ภกิษท้ัุงหลาย คร้ังนั้นแล    การตรัสรูดวยปญญาวา เม่ือ 
อุปาทานไมมี ภพยอมไมมี เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว  
เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบาย    อันแยบคาย ฯ    
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เม่ืออะไรไมมี 
เลาหนอ อุปาทานจึงไมมี เพราะอะไรดับ อุปาทานจึงดบั ภิกษุท้ังหลาย  คร้ังนั้นแล การตรัสรู 
ดวยปญญาวา เม่ือตัณหาไมมี อุปาทานยอมไมมี เพราะตัณหาดับ   อุปาทานจึงดับ ดังนี้ ไดมีแลว 
แกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัย โดยอุบายอันแยบคาย ฯ   
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เม่ืออะไร ไมมี 
เลาหนอ ตัณหาจึงไมมี เพราะอะไรดับ ตัณหาจึงดับ ภิกษท้ัุงหลาย คร้ังนั้นแล การตรัสรูดวย 
ปญญาวา เม่ือเวทนาไมมี ตณัหายอมไมมี เพราะเวทนาดับ ตัณหา  จึงดบั ดังนี้ ไดมีแลวแก 
พระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย ฯ    
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เม่ืออะไร ไมมี 
เลาหนอ เวทนาจึงไมมี เพราะอะไรดับ เวทนาจึงดับ ภิกษท้ัุงหลาย คร้ังนั้นแล การตรัสรูดวย  
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ปญญาวา เม่ือผัสสะไมมี เวทนายอมไมมี เพราะผัสสะดบั เวทนา   จึงดับ ดังนี้ ไดมีแลวแก 
พระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัย โดยอุบายอันแยบคาย ฯ   
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เม่ืออะไร ไมมี 
เลาหนอ ผัสสะจึงไมมี เพราะอะไรดับ ผัสสะจึงดับ ภิกษท้ัุงหลาย คร้ังนั้นแล การตรัสรูดวย 
ปญญาวา เม่ือสฬายตนะไมมี ผัสสะยอมไมมี เพราะสฬายตนะดับ   ผัสสะจึงดับ ดังนี้ ไดมี 
แลวแกพระวปิสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัย   โดยอุบายอันแยบคาย ฯ   
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เม่ืออะไรไมมี 
เลาหนอ สฬายตนะจึงไมมี เพราะอะไรดับ สฬายตนะจึงดับ ภิกษุท้ังหลาย  คร้ังนั้นแล การ 
ตรัสรูดวยปญญาวา เม่ือนามรูปไมมี สฬายตนะยอมไมมี เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ  
ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทํา   ไวในพระทัยโดยอุบายอันแยบคาย ฯ      
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เม่ืออะไร ไมมีเลาหนอ  
นามรูปจึงไมมี เพราะอะไรดบั นามรูปจึงดบั ภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล     การตรัสรูดวยปญญาวา  
เม่ือวิญญาณไมมี นามรูปยอมไมมี เพราะวญิญาณดับ นาม   รูปจึงดับ ดงันี้ ไดมีแลวแกพระ 
วิปสสีโพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัย    โดยอุบายอันแยบคาย ฯ   
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา เม่ืออะไรไมเลาหนอ 
วิญญาณจึงไมมี เพราะอะไรดับ วิญญาณจงึดับ ภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล  การตรัสรูดวยปญญาวา  
เม่ือนามรูปไมมี วิญญาณยอมไมมี เพราะนามรูปดับ วญิญาณ จึงดบั ดังนี้ ไดมีแลวแกพระวิปสสี 
โพธิสัตว เพราะทรงกระทําไวในพระทัยโดยอุบาย       อันแยบคาย ฯ    
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตอแตนั้น พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพระดําริวา หนทาง   เพื่อความ 
ตรัสรูนี้เราไดบรรลุแลวแล คือเพราะนามรูปดับ วิญญาณจึงดับ เพราะ    วิญญาณดับ นามรูปจึงดับ  
เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ   ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดบั เวทนา 
จึงดับ เพราะเวทนาจึงดับ ตณัหาดั เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดบั ภพจึง 
ดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ 
โดย  ไมเหลือ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีไดดวยประการฉะนี้ ฯ      
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปรีชา ความรูแจงชัด แสงสวางวา นิโรธๆ      
 (ความดับๆ ) ดังนี้ ไดเกิดข้ึนแลวแกพระวิปสสีโพธิสัตว ในธรรมท้ังหลายที่พระองค   มิไดสดับ 
มาแลวในกาลกอนเลย ฯ        
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        [๔๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คร้ันสมัยอ่ืน พระวิปสสีโพธิสัตวทรงพิจารณา   เห็นความ 
เกิดข้ึน และความเส่ือมไปในอุปาทานขันธ ๕ วา ดังน้ีรูป ดังนี้เหตุ     เกิดแหงรูป ดังนี้ความดับ 
แหงรูป ดังนีเ้วทนา ดังน้ีเหตุเกิดแหงเวทนา ดังนี้   ความดบัแหงเวทนา ดังนี้สัญญา ดังนี้เหต ุ
เกิดแหงสัญญา ดังนี้ความดบัแห สัญญา ดงันี้สังขาร ดังนี้เหตุเกิดแหงสังขาร ดังนี้ความดับ 
แหงสังขาร ดังนี้    วิญญาณ ดังนี้เหตเุกิดแหงวิญญาณ ดงันี้ความดับแหงวิญญาณ เม่ือพระองค   
 ทรงพิจารณาเห็นความเกิดข้ึน และความเส่ือมไปในอุปาทานขันธ ๕ อยูไมนานนัก   จิตก็หลุดพน 
จากอาสวะท้ังหลายเพราะไมยึดม่ันแล ฯ   
                     จบภาณวารท่ีสอง     
                   ------------------------------      
        [๔๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ  เจาพระ 
นามวาวิปสสี ไดทรงพระดําริวา ไฉนหนอเราพึงแสดงธรรม ดูกรภิกษุ ท้ังหลายลําดับนั้น พระ 
ผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ไดทรง พระดําริวา ธรรมท่ีเราบรรลุแลวนี้  
เปนธรรมลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูได 
เฉพาะบัณฑิต สวนหมูสัตวนี ้มีอาลัย  เปนท่ียินดี ยินดแีลวในอาลัย เบิกบานแลวในอาลัย  
ก็อันหมูสัตวผูมีอาลัยเปนท่ี   ยินดี ยินดแีลวในอาลัย เบิกบานแลวในอาลัย ยากท่ีจะเหน็ไดซ่ึง 
ฐานะนี้ คือ ปจจัย   แหงสภาวธรรมอันเปนท่ีอาศัยกนัเกดิข้ึน (ปฏิจจสมุบาท) ยากท่ีจะเหน็ได 
ซ่ึงฐานะ  แมนีคื้อพระนิพพาน ซ่ึงเปนท่ีระงับแหงสังขารท้ังปวง เปนท่ีสลัดอุปธิท้ังปวง เปนท่ี 
ส้ินไปแหงตัณหา คลายความกําหนดั ดับทุกข ก็และเราพงึแสดงธรรม   แตสัตวเหลาอ่ืนไมพึงรู 
ท่ัวถึงธรรมของเรา นั้นพึงเปนความลําบากแกเรา นัน้พึง      เปนความเดอืดรอนแกเรา ฯ    
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไดยินวา คาถาท้ังหลายท่ีนาอัศจรรยยิ่งนกัซ่ึงพระองค มิไดเคยสดับ 
มาแลวแตกอน ไดแจมแจงกะพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ดังนี ้
     บัดนี้ ไมควรเลยท่ีจะประกาศธรรมท่ีเราไดบรรลุ แลวโดยแสนยาก  
     ธรรมนี้อันสัตวท่ีถูกราคะและโทสะครอบงําแลว ไมตรัสรูไดโดย 
     งาย สัตวท่ีถูกราคะยอมไว ถูกกองแหงความมืดหุมหอไวแลว   
     จักเหน็ไมไดซ่ึงธรรมท่ีมีปรกติไปทวนกระแส  อันละเอียด ลึกซ้ึง  
    เห็นไดยาก เปนอณู ฯ        
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        [๔๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา 
วิปสสี พิจารณาเห็นดังนี้ พระทัยกน็อมไปเพื่อความขวนขวายนอย  มิไดนอมไปเพื่อจะทรง 
แสดงธรรม ฯ     
        [๔๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล ทาวมหาพรหมองคหนึ่งได ทราบพระ 
ปริวิตกในพระทัยของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสีดวยใจ แลวจึงดําริ 
วา ผูเจริญท้ังหลาย โลกจะฉิบหายเสียละหนอ ผูเจริญ   ท้ังหลาย โลกจะพินาศเสียละหนอ  
เพราะวา พระทัยของพระผูมีพระภาคอรหันต   สัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี ไดนอมไปเพื่อ 
ความขวนขวายนอยเสียแลว      มิไดนอมไปเพ่ือจะทรงแสดงธรรม ฯ     
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล ทาวมหาพรหมนั้นหายไปในพรหมโลก   มาปรากฏเฉพาะ 
พระพักตรพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี เหมือนบุรุษท่ีมีกําลัง เหยยีด 
ออกซ่ึงแขนท่ีคูเขาไว หรือคูเขาซ่ึงแขนท่ี    ไดเหยียดออกไวฉะนั้น ฯ      
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล ทาวมหาพรหมกระทําผาอุตตราสงค   เฉวียงบาขางหน่ึง  
คุกชาณุมณฑลเบ้ืองขวาลงบนแผนดนิประนมมือไปทางท่ีพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา  
พระนามวาวิปสสี ประทับอยูแลว ไดกราบทูลกะพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวาวิปสสีวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรม ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ขอพระสุคต จงทรงแสดงธรรม ในโลกน้ีสัตวท่ีมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู  
เพราะ มิไดฟงธรรม สัตวเหลานั้นจึงเส่ือมเสียไป ผูท่ีรูท่ัวถึงธรรมไดยงัจักมีอยู 
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือทาวมหาพรหมนัน้กราบทูลเชนนี้ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ไดตรัสกะทาวมหาพรหมนั้นวา ดูกรพรหม แมเรากไ็ดดําริแลว 
เชนนี้วา ไฉนหนอเราพึงแสดงธรรม ดูกรพรหม   แตเรานั้นไดคิดเหน็ดังนี้วา ธรรมท่ีเราบรรลุ 
แลวนี้ เปนธรรมลึกซ้ึง เห็นไดยาก   รูตามไดยาก สงบประณีต จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด  
รูไดเฉพาะบัณฑิต  สวนหมูสัตวนี้ มีอาลัยเปนท่ียินดี ยินดแีลวในอาลัย เบิกบานแลวในอาลัย      
 ก็อันหมูสัตวผูมีอาลัยเปนท่ียินดี ยินดแีลวในอาลัย เบิกบานแลวในอาลัย ยาก ท่ีจะเหน็ไดซ่ึง 
ฐานะนี้ คือ ปจจัยแหงสภาวะธรรมอันเปนท่ีอาศัยกันเกิดข้ึน   (ปฏิจจสมุบาท) ยากท่ีจะเหน็ได  
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ซ่ึงฐานะแมนีคื้อ พระนิพพาน ซ่ึงเปนท่ีระงับ   แหงสังขารท้ังปวง เปนท่ีสลัดอุปธิท้ังปวง เปนท่ี 
ส้ินไปแหงตัณหา คลายความ  กําหนดั ดับทุกข ก็และเราพงึแสดงธรรม แตสัตวเหลาอ่ืนไมพึง 
รูท่ัวถึงธรรม  ของเรา นั้นพึงเปนความลําบากแกเรา นั้นพงึเปนความเดือดรอนแกเรา ดกูรพรหม     
 คาถาท่ีนาอัศจรรยยิ่งนกั ซ่ึงเรามิไดสดับมาแลวแตกอนหรือไดแจมแจงแลวดังนี้  บัดนี้ ไมควร 
เลยท่ีจะประกาศธรรมท่ีเราไดบรรลุแลวโดยแสนยาก ฯลฯ  
      ดูกรพรหม เม่ือเราพิจารณาเหน็ดังนี้ จติก็นอมไปเพือ่ความขวนขวายนอย    มิไดนอม 
ไปเพื่อจะแสดงธรรม ฯ 
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมคร้ังท่ีสอง ทาวมหาพรหมน้ันก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสีดังนั้น... ฯ       
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมคร้ังท่ีสาม ทาวมหาพรหมน้ันก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสีวา ขาแตพระองคผูเจริญขอพระผู มีพระภาคจงทรงแสดง 
ธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรม  ในโลกน้ีสัตวท่ีมีกิเลสเพียงดังธุลีใน 
จักษุเบาบางยังมีอยู เพราะมิไดฟงธรรม สัตวเหลานัน้จึงเส่ือมเสียไป ผูรูท่ัวถึงธรรมได ยังจักมี 
อยูดังนี้  
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา 
วิปสสี ทรงทราบการทูลเชิญของพรหมแลวทรงอาศัยพระกรุณาในหมูสัตว จึงไดตรวจดูโลกดวย 
พุทธจักษุ ภิกษุท้ังหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี เม่ือทรง 
ตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุก็ไดทรงเห็น หมูสัตว บางพวกมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษนุอย บางพวก 
มีกิเลสเพียงดังธุลีใน จักษุมาก บางพวกมีอินทรียแกกลา บางพวกมีอินทรียออน บางพวก 
มีอาการดี บางพวกมีอาการทราม บางพวกจะพึงใหรูแจงไดงาย บางพวกจะพึงใหรูแจง ไดยาก  
บางพวกเปนภพัพสัตว บางพวกเปนอภัพพสัตว บางพวกมักเห็นปรโลก และโทษโดยความ 
เปนภยั ฯ       
      ในกออุบล หรือกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว ดอกอุบล ดอกบัวหลวง  หรือ 
ดอกบัวขาว เกดิแลวในน้ํา เจริญแลวในน้ํา น้ําเล้ียงอุปถัมภไว บางเหลา    ยังจมอยูภายในนํ้า  
บางเหลาต้ังอยูเสมอน้ํา บางเหลาต้ังข้ึนพนน้ํา อันน้ํามิไดติดใบ    แมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย   
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หมูสัตวท่ีพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสีทรงตรวจดูดวยพุทธจักษุ  
ทรงเห็นก็ฉันนั้นเหมือนกัน บางพวกมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษนุอย บางพวกมีกิเลสเพียงดังธุลี 
ในจักษุมาก บางพวกมีอินทรีย  แกกลา บางพวกมีอินทรียออน บางพวกมีอาการดี บางพวก 
มีอาการทราม  บางพวกจะพงึใหรูแจงไดงาย บางพวกจะพึงใหรูแจงไดยาก บางพวกเปนภัพพสัตว  
 บางพวกเปนอภัพพสัตว บางพวกมักเหน็ปรโลกและโทษโดยความเปนภัย ฯ   
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล ทาวมหาพรหมทราบพระปริวิตกในพระทัยของพระผูมี 
พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ดวยใจ แลวจึง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ดวยคาถาท้ังหลายความวา       
        [๔๕] ผูท่ียืนอยูยอดภูเขาสิลาลวน พึงเห็นประชุมชน ไดโดยรอบ ฉันใด  
ทานผูมีเมธาดีมีจักษุโดยรอบก็ฉันนั้นเหมือนกัน ข้ึนสูปราสาทอันสําเร็จ 
แลวดวย  ธรรม เปนผูปราศจากความเศราโศก ทรงพิจารณา เห็นประชุมชน 
ผูเกล่ือนกลนไปดวยความเศราโศกถูกชาติและชราครอบงําแลว ขาแต 
พระองคผูกลาผูชนะสงครามแลว เปนนายพวก ปราศจากหนี้    ขอ 
พระองคจงเสด็จลุกข้ึน เปดเผยโลก   ขอผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรม     
ผูท่ีรูท่ัวถึงธรรมได ยังจักมี ฯ    
        [๔๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือทาวมหาพรหมนั้นไดกราบทูลแลว ดงันี้  พระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี จึงไดตรัสกะทาวมหาพรหมนั้นดวยพระคาถาวา   
เราไดเปดเผยประตูอมตะไวสําหรับทานแลว ผูมีโสต   จงปลอยศรัทธามาเถิด  
ดูกรพรหม เรารูสึกลําบาก จึงมิไดกลาวธรรมอันประณีตซ่ึงเราใหคลอง 
แคลวแลว ในหมูมนุษย ดังนี้ ฯ   
        [๔๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล ทาวมหาพรหมคิดวาเราเปนผูมี  โอกาส อัน 
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ไดทรง   กระทําแลว เพื่อจะทรงแสดง 
ธรรม จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมา   สัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี กระทําประทักษิณ 
แลวหายไป ณ ท่ีนั้นเอง ฯ    
        [๔๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวาวิปสสี ทรงพระดําริวา เราควรแสดงธรรมแกใครกอน  เลาหนอ ใครจะรูท่ัวถึงธรรมนี้  
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ไดเร็วพลันทีเดียว ภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล   พระผูมีภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม 
วาวิปสสี ไดทรงพระดําริวา พระ     ราชโอรสพระนามวาขัณฑะ และบุตรปุโรหิตช่ือวา ติสสะ นี้  
ผูอาศัยอยูใน  พระนครพันธุมดีราชธานี เปนคนฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา มีกิเลสเพียง ดังธุลี 
ในจักษุเบาบางส้ินกาลนาน ไฉนหนอ เราพึงแสดงธรรมแกพระราชโอรส    พระนามวาขัณฑะ  
และบุตรปุโรหิตช่ือวา ติสสะกอน คนท้ังสองน้ันจักรูท่ัวถึง    ธรรมน้ีไดรวดเร็วทีเดยีว ฯ   
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   พระนามวา 
วิปสสี ไดหายพระองคท่ีควงโพธิพฤกษไปปรากฏพระองค ณ มฤคทายวันช่ือวาเขมะ ในพระ 
นครพันธุมดีราชธานี เปรียบเหมือนบุรุษท่ีกําลังเหยยีด    ออกซ่ึงแขนท่ีคูเขาไว หรือคูเขาซ่ึงแขนท่ี 
ไดเหยียดออกไว ฉะนั้น ฯ  
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    พระนามวา 
วิปสสี ตรัสเรียกคนเฝาสวนมฤคทายวันมาวา มาน่ี นายมฤคทายบาล   เธอจงเขาไปยังพระนคร 
พันธุมดีราชธานี แลวบอกกะพระราชโอรสพระนามวา     ขัณฑะ และบุตรปุโรหิตช่ือติสสะ ดังนี้วา  
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวาวิปสสี ไดเสด็จถึงพระนครพันธุมดีราชธานี 
แลว กําลังประทับอยูท่ี     มฤคทายวันช่ือวาเขมะ พระองคทรงพระประสงคจะพบทานท้ังสอง ฯ      
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย นายมฤคทายบาลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสีแลว เขาไปยงัพระนครพันธุมดี แลว   แจงขาวกะพระราชโอรส 
พระนามวา ขัณฑะ และบุตรปุโรหิตช่ือวา ติสสะ วา   พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวา วปิสสี เสด็จถึงพระนคร  พันธุมดีราชธานีแลว กําลังประทับอยูท่ีมฤคทายวันช่ือวา  
เขมะ พระองคทรง พระประสงคท่ีจะพบทานท้ังสอง ฯ      
      ภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล พระราชโอรสพระนามวาขัณฑะ และบุตร ปุโรหิตช่ือวา 
ติสสะ ส่ังใหบุรุษเทียมยานท่ีดีๆ แลวข้ึนสูยานท่ีดีๆ ออกจาก   พระนครพันธุมดีราชธานี  
พรอมกับยานดีๆ ท้ังหลาย ขับตรงไปยังมฤคทายวัน   ช่ือวาเขมะ ไปดวยยานตลอดภูมิประเทศ 
เทาท่ียานจะไปไดแลว ลงจากยานเดินตรง    เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวา วปิสสี ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม  
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วาวิปสสีแลว  นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา      
 วิปสสี ไดตรัสอนุปุพพิกถาแกทานท้ังสองนั้น คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา  สัคคกถา โทษ 
ของกามท่ีต่ําชา เศราหมอง และอานิสงสในการออกบวช เม่ือพระผูมีพระภาคไดทรงทราบวา 
ทานท้ังสองนั้นมีจิตคลอง มีจิตออน มีจิตปราศ   จากนวิรณ มีจิตสูง มีจติผองใส จึงไดทรง 
ประกาศธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจา ท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย  
นิโรธ มรรค ดวงตา  เหน็ธรรมอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกดิข้ึนแลวแกพระราชโอรส       
 พระนามวาขัณฑะ และบุตรปุโรหิตช่ือวาติสสะ วา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึน  เปนธรรมดา 
 ส่ิงนั้นท้ังมวลมีความดับไปเปนธรรมดา ณ ท่ีนั่งนั้นแล เหมือนผาท่ี  สะอาด ปราศจากมลทินควร 
รับน้ํายอมดวยดีฉะนั้น ทานท้ังสองนั้น เหน็ธรรม  ถึงธรรม รูแจงธรรม หยั่งทราบธรรม ขาม 
ความสงสัย ปราศจากความ   เคลือบแคลง ถึงความแกลวกลา ไมตองเช่ือผูอ่ืนในสัตถุศาสนา  
ได กราบทูลพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี วา ขาแต  พระองคผูเจริญ  
ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษติ ของพระองคก็แจมแจงนกั  
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด  บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีป 
ในท่ีมืดดวยคิดวาผูมีจักษุจกัเห็นรูปดังนี้  ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดย 
อเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกนั   ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเหลานี้ขอถึงพระผูมีพระภาค 
และพระธรรมวาเปน  ท่ีพึ่ง ขอพวกขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบท ในสํานักของพระผูมี  
 พระภาค ฯ      
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระราชโอรสพระนามวา ขัณฑะ และบุตรปุโรหิต ช่ือวาติสสะ  
ไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา   สัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี  
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระ   นามวา วปิสสี ไดทรงยังทานท้ังสองนั้นใหเหน็แจง 
 ใหสมาทาน ใหอาจ    หาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา แลวประกาศโทษของสังขารอันต่ําชาเศราหมอง 
และ อานิสงสในการออกบวช จิตของทานท้ังสองนั้นผูอันพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวา วปิสสี ทรงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ  ใหร่ืนเริงดวยธรรมีกถา ไม 
นานนัก ก็หลุดพนจากอาสวะ เพราะไมยดึม่ัน ฯ  
        [๔๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย หมูมหาชนชาวพระนครพันธุมดีราชธานี ประมาณ   ๘๔,๐๐๐  
คน ไดสดับขาววา พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี เสด็จถึงพระนคร 
พันธุมดีราชธานีโดยลําดับแลว ประทับอยู ณ มฤคทายวนั    ช่ือ เขมะ ขาววาพระราชโอรส  
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พระนามวา ขัณฑะ และบุตรปุโรหิตช่ือ ติสสะ    ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวช 
เปนบรรพชิต ณ สํานักของพระ    ผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม วิปสสี แลว ดังนี้  
คนเหลานั้นคร้ัน  ไดฟงแลวตางคิดเห็นกันวา ก็พระราชโอรสพระนามวา ขัณฑะและบุตรปุโรหิต 
ช่ือ    วา ติสสะ ปลงผมและหนวดนุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิตในพระธรรมวินัยใด  
พระธรรมวินัยนั้น คงไมต่ําทรามแนนอน บรรพชานั้นคงไมต่ําทราม แตพระราชโอรสพระนามวา  
ขัณฑะ และบุตรปุโรหิตช่ือวา ติสสะ ยังปลง   ผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวช 
เปนบรรพชิตได ไฉนพวกเราจึงจัก   ออกบวชเปนบรรพชิตบางไมไดเลา ฯ   
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล หมูมหาชนประมาณ ๘๔,๐๐๐ คนไดชวน  กันออกจาก 
พระนครพันธุมดีราชธานีเขาไปทางเขมมฤคทายวัน ท่ีพระผูมีพระภาค ประทับอยู คร้ันเขาไปเฝา 
แลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   พระนามวา วิปสสี แลวนัง่ ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา    สัมพุทธเจาพระนามวา วปิสสี ไดตรัสอนุปุพพิกถา 
แกชนเหลานัน้ คือทรงประ       กาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษของกามท่ีต่ําชาเศราหมอง และ 
อานิสงสใน   การออกบวช เม่ือพระผูมีพระภาคไดทรงทราบวา ชนเหลานั้น มีจิตคลอง มีจิต  ออน  
มีจิตปราศจากนิวรณ มีจิตสูง มีจิตผองใส จงึไดทรงประกาศพระธรรม เทศนาท่ีพระพุทธเจา 
ท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย   นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรม 
อันปราศจากธุลี  ปราศจากมลทิน ไดเกดิข้ึนแลว   แกหมูมหาชน ๘๔,๐๐๐ คน นั้นวา ส่ิงใด 
ส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิง   นั้นท้ังมวลมีความดับไปเปนธรรมดา ณ ท่ีนัง่นั้นแล  
เหมือนผาท่ีสะอาดปราศจาก     มลทินควรรับน้ํายอมดวยดีฉะนั้น ชนเหลานั้น เห็นธรรม ถึงธรรม  
รูแจงธรรม    หยั่งทราบธรรม ขามความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความแกลวกลา      
 ไมตองเช่ือผูอ่ืนในสัตถุศาสนา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา  
วิปสสี วา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง   นักขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิต 
ของพระองคแจมแจงนกั เปรียบเหมือนบุคคลหงาย   ของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคน 
หลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวย คิดวา ผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ฉันใด พระผูมีพระภาคทรง 
ประกาศพระธรรมโดย  อเนกปริยาย ฉันนัน้เหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเหลานี ้
ขอถึง    พระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภกิษุสงฆ วาเปนท่ีพึ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ  พวกขา 
พระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค ฯ       
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      ดูกรภกิษุท้ังหลาย หมูมหาชน ๘๔,๐๐๐ คนเหลานั้น ไดบรรพชา ได    อุปสมบทใน 
สํานักของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี แลว พระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี ไดทรงยัง   ภิกษเุหลานั้นใหเห็นแจง ใหสมาทาน  
ใหอาจหาญ ใหร่ืนเริง ดวยธรรมี    กถาแลว ทรงประกาศโทษของสังขารท่ีต่ําชาเศราหมอง และ 
อานิสงสในพระนิพพาน จิตของภิกษุเหลานั้น ผูอันพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
 พระนามวา วปิสสี ทรงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหร่ืน   เริงดวยธรรมีกถา ไม 
นานนัก ก็หลุดพนจากอาสวะ เพราะไมยดึม่ัน ฯ  
        [๕๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรพชิต ๘๔,๐๐๐ รูปเหลานั้น ไดสดับขาววา พระผูมี 
พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี เสด็จถึงพระนครพันธุมดีราชธานีโดยลําดับ  
ประทับอยู ณ มฤคทายวันช่ือวา เขมะ และมี  ขาววา กําลังทรงแสดงธรรมอยู ภิกษุท้ังหลาย  
คร้ังนั้นแล บรรพชิต ๘๔,๐๐๐  รูปเหลานั้น ไดพากนัไปทางพระนครพนัธุมดีราชธานีทางมฤค 
ทายวันช่ือวา เขมะ       ท่ีพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี ประทับอยู  
คร้ัน     ถึงแลว ไดถวายบังคมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วปิสสี  แลวพากัน 
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวา วิปสสี ไดตรัส 
อนุปุพพิกถาแกบรรพชิตเหลานั้น คือ ทรงประกาศ  ทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษของกามท่ี 
ต่ําชาเศราหมอง และอานิสงส   ในการออกบวช เม่ือทรงทราบวา บรรพชิตเหลานั้นมีจิตคลอง  
มีจิตออน   มีจติปราศจากนิวรณ มีจิตสูง มีจิตผองใส จึงไดทรงประกาศพระธรรมเทศนาท่ี พระ 
พุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ  มรรค ดวงตาเห็น 
ธรรมท่ีปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกดิข้ึนแลวแกบรรพชิต    ๘๔,๐๐๐ รูปนั้นวา ส่ิงใด 
ส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวล    มีความดับไปเปนธรรมดา ณ ท่ีนัง่นั้นแล เหมือน 
ผาท่ีสะอาดปราศจากมลทินควร รับน้ํายอมดวยดี ฉะนั้น บรรพชิตเหลานั้นเหน็ธรรม ถึงธรรม  
รูแจงธรรม หยั่ง  ทราบธรรม ขามความสงสัย ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความแกลวกลา   
 ไมตองเช่ือผูอ่ืนในสัตถุสาสนา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ  เจาพระนามวา  
วิปสสีวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก   ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิต 
ของพระองคแจมแจงนกั เปรียบเหมือนบุคคลหงาย ของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคน 
หลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยคิดวา  ผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาคทรง 
ประกาศพระธรรมโดยอเนก     ปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเหลานี้   
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ขอถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนท่ีพึ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขา      
 พระองคพึงไดบรรพชาพึงไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค ฯ      
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรพชิต ๘๔,๐๐๐ รูปเหลานั้นไดบรรพชาได  อุปสมบทในสํานัก 
ของพระผูมีพระภาค พระนามวาวิปสสีแลว พระผูมีพระภาค   อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา 
วิปสสี ไดทรงยังภกิษุเหลานัน้ใหเห็นแจง     ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหร่ืนเริงดวยธรรมีกถา  
ทรงประกาศโทษของสังขาร      ท่ีต่ําชาเศราหมอง และอานิสงสในพระนิพพาน จิตของภิกษเุหลานัน้  
ผูอันพระ   ผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ทรงใหเห็นแจง ให   สมาทาน 
 ใหอาจหาญ ใหร่ืนเริง ดวยธรรมีกถา  ไมนานนักกห็ลุดพนจากอาสวะ  เพราะไมยดึม่ัน ฯ     
        [๕๑] ก็สมัยนั้น ในพระนครพันธุมดีราชธานี มีภิกษสุงฆอาศัยอยู    มากประมาณ 
หกลานแปดแสนรูป ภิกษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แลพระผูมีพระภาค      อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม 
วาวิปสสี ผูเสด็จเรนอยูในท่ีลับ เกิดความ      รําพึงในพระทัยวา บัดนี้ ในพระนครพนัธุมดีราชธานี  
มีภิกษุสงฆอาศัยอยูเปน      จํานวนมาก ประมาณหกลานแปดแสนรูป ถากระไร เราพึงอนุญาตภิกษุ 
ท้ังหลาย    วา ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงเท่ียวจาริกไป เพื่อประโยชนแกชนเปนอันมากเพ่ือ   ความสุข 
แกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหสัตวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล    เพื่อความสุข แกเทพดา 
และมนุษยท้ังหลาย แตอยาไดไปทางเดยีวกันสองรูป เธอ     ท้ังหลายจงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน  
งามในทามกลาง งามในท่ีสุด จงประกาศ    พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยญัชนะ บริสุทธ์ิ 
บริบูรณส้ินเชิง ในโลกน้ี    สัตวพวกนี้ท่ีมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู เพราะไมได 
ฟงธรรม สัตว     พวกนั้นจึงเส่ือมเสียไป ผูท่ีรูท่ัวถึงธรรมไดยังจกัมี แตวาโดยหกปๆ ลวงไป  
 พวกเธอพึงกลับมายังพระนครพันธุมดีราชธานี เพื่อแสดงพระปาติโมกข ฯ 
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล ทาวมหาพรหมองคหนึง่ ไดทราบความ   รําพึงในพระทัย 
ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ดวย     ใจแลว จึงไดหายตัวท่ี 
พรหมโลก ไปปรากฏอยูเฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระ  ภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา 
วิปสสี เปรียบเหมือนบุรุษท่ีมีกําลัง เหยยีด  ออกซ่ึงแขนท่ีคูเขาไว หรือคูเขาซ่ึงแขนท่ีเหยยีด 
ออกไว ฉะนั้น ฯ     
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทันใดนั้น ทาวมหาพรหมนั้นกระทําผาอุตตราสงค    เฉวียงบาขางหนึ่ง  
ประนมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    พระนามวาวิปสสีประทับอยู ได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา     พระนามวาวิปสสีวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนี้  
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เปนอยางนัน้ ขาแตพระสุคต   ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ในพระนคร 
พันธุมดีราชธานีมี    ภิกษุสงฆอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ประมาณหกลานแปดแสนรูป ขาแตพระองค 
ผู  เจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงอนุญาตภิกษุท้ังหลายเถิดวา ภิกษุท้ังหลาย พวก     เธอจงเท่ียว 
จาริกไป เพื่อประโยชนแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอัน      มาก เพื่ออนุเคราะหสัตว 
โลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกลู เพื่อความสุข แก      เทพดาและมนุษยท้ังหลาย แตอยาไดไป 
ทางเดียวกันสองรูป ภิกษุท้ังหลาย     เธอท้ังหลาย จงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง  
งามในท่ีสุด จง ประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง 
 ใน    โลกน้ี สัตวพวกท่ีมีกเิลสเพียงดังธุลีในจักษเุบาบางยังมีอยู เพราะไมไดฟงธรรม    สัตวพวกนัน้ 
จึงเส่ือมเสียไป ผูท่ีรูท่ัวถึงธรรมไดยังจกัมี ขาแตพระองคผูเจริญ    แมขาพระองคก็จกักระทําโดย 
ท่ีจะใหภกิษุท้ังหลายกลับมายังพระนครพันธุมดีราช    ธานี เพื่อแสดงพระปาติโมกขโดยหกปๆ ลวงไป       
      ดกูรภกิษุท้ังหลาย ทาวมหาพรหมนัน้ไดกราบทูลดังนี้แลวถวายบังคมพระ ผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี กระทําประทักษิณแลว หาย     ไป ณ ท่ีนั้นเอง ฯ     
        [๕๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย  คร้ังนั้นแล  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา     
พระนามวาวิปสสี ในเวลาเยน็ เสด็จออกจากท่ีเรนแลวตรัสเรียกภกิษุท้ังหลาย    มาวา ภิกษ ุ
ท้ังหลาย วนันีเ้ราไปเรนอยูในท่ีลับ เกิดความรําพึงในใจวา ใน      พระนครพันธุมดีราชธานี มีภิกษ ุ
สงฆอาศัยอยูเปนจํานวนมากประมาณหกลาน    แปดแสนรูป ถากระไรเราพึงอนุญาตภิกษท้ัุงหลายวา  
ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจง เท่ียวจาริกไปเพือ่ประโยชนแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปน 
อันมาก  เพื่ออนุเคราะหสัตวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเก้ือกลู เพื่อความสุขแกเทพดาและ  มนุษย 
ท้ังหลาย แตอยาไดไปทางเดยีวกันสองรูป เธอท้ังหลายจงแสดงธรรมงาม ในเบ้ืองตน งามในทาม 
กลาง งามในท่ีสุด จงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ัง      อรรถ พรอมท้ังพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณ 
ส้ินเชิง ในโลกน้ี สัตวพวกท่ีมีกิเลส    เพียงดังธุลีในจกัษุเบาบางยังมีอยู เพราะไมไดฟงธรรม สัตว 
พวกนั้นจึงเส่ือมเสีย      ไป ผูท่ีรูท่ัวถึงธรรมไดยังจกัมี แตวา โดยหกปๆ ลวงไปพวกเธอพึงกลับมายัง   
 พระนครพันธุมดีราชธานี เพือ่แสดงปาติโมกข ภิกษุท้ังหลาย ทันใดน้ันแล ทาว   มหาพรหมองคหนึ่ง  
ไดทราบความรําพึงในใจของเราดวยใจ แลวจึงไดหายตัวท่ี  พรหมโลก มาปรากฏเฉพาะหนาเรา  
เปรียบเหมือนบุรุษท่ีมีกําลังเหยียดออกซ่ึง   แขนท่ีคูเขาไว หรือคูเขาซ่ึงแขนท่ีเหยยีดออกไว ฉะนั้น   
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ภิกษุท้ังหลาย ท่ีนั้น ทาว มหาพรหมนั้น กระทําผาอุตตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่งประนมอัญชลีมาทาง 
เราแลว       พดูกะเราวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคต ขอนี้เปนอยาง   
 นั้น บัดนีใ้นพระนครพันธุมดีราชธานี มีภกิษุสงฆอาศัยอยูเปนจาํนวนมากประมาณ หกลานแปดแสน 
รูป ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงอนญุาตภิกษุ ท้ังหลายเถิดวา ภกิษุท้ังหลาย  
พวกเธอจงเท่ียวจาริกไปเพ่ือประโยชนแกชนเปน     อันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อ 
อนุเคราะหสัตวโลก เพื่อประโยชน      เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทพดาและมนุษยท้ังหลาย  
แตอยาไดไปทางเดียวกัน  สองรูป ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามใน 
ทามกลาง งามในท่ีสุด จงประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ  
 บริบูรณส้ินเชิง ในโลกน้ีสัตวพวกท่ีมีกเิลสเพียงดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู เพราะไมไดฟงธรรม 
 สัตวพวกนั้นจึงเส่ือมเสียไป ผูท่ีรูท่ัวถึงธรรมไดยังจกัมี ขาแต   พระองคผูเจริญแมขาพระองคก็จกั 
กระทําโดยท่ีจะใหภิกษุท้ังหลายกลับมายังพระนคร พันธุมดีราชธานี เพือ่แสดงพระปาติโมกขโดย 
หกปๆ ลวงไป ภิกษุท้ังหลาย ทาว       มหาพรหมนั้นพูดกะเรา ดังนี้แลวไหวเรา กระทําประทักษณิ  
แลวหายไปในท่ีนั้นเอง ฯ  
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนญุาต พวกเธอจงเท่ียวจาริกไปเพ่ือประโยชน  แกชนเปนอันมาก 
 เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหสัตวโลก เพื่อ     ประโยชน เพื่อเกื้อกลู เพื่อความ 
สุขแกเทพดาและมนุษยท้ังหลาย แตอยาไดไป     ทางเดียวกันสองรูป ภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย 
จงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน    งามในทามกลาง งามในท่ีสุด จงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ัง 
อรรถ พรอมท้ัง    พยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ในโลกน้ี สัตวพวกท่ีมีกิเลสเพียงดังธุลีใน   
 จักษุเบาบางยงัมีอยู เพราะไมไดฟงธรรมสัตวพวกนั้นจงึเส่ือมเสียไป ผูท่ีรูท่ัวถึง ธรรมไดยังจักมี  
แมเราก็จกักระทํา โดยท่ีใหพระนครพันธุมดีเปนสถานท่ีอันเธอ   ท้ังหลายพึงกลับมาแสดงพระ 
ปาติโมกขโดยหกปๆ ลวงไป ดังนี้ ฯ       
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล ภกิษุท้ังหลายไดเท่ียวจาริกไปในชนบท โดยวนัเดยีว 
เทานั้นโดยมาก ฯ  
        [๕๓] ก็โดยสมัยนัน้แล ในชมพูทวีปมีอาวาสอยู ๘๔,๐๐๐ อาวาส   เม่ือลวงไปได 
พรรษาหนึ่งแลว เทพดาทั้งหลายไดรองประกาศวา ขาแตทานผูนิรทุกข     ท้ังหลาย ลวงไปพรรษา  
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หนึ่งแลว บัดนี้ ยังเหลือหาพรรษา โดยอีกหาพรรษา   ลวงไป ทานท้ังหลายพึงเขาไปยังพระนคร 
พันธุมดีราชธานี เพื่อสวดพระปาติโมกข     เม่ือลวงไปไดสองพรรษาแลว เทพดาทั้งหลายไดรอง 
ประกาศวา ขาแตทานผู นิรทุกขท้ังหลาย ลวงไปสองพรรษาแลว บัดนี้ ยงัเหลือส่ีพรรษา โดยอีก     
 ส่ีพรรษาลวงไป ทานท้ังหลายพึงเขาไปยังพระนครพันธุมดีราชธานีเพือ่สวดพระปาติโมกข เม่ือ 
ลวงไปไดสามพรรษาแลว เทพดาท้ังหลายไดรองประกาศวา ขา แตทานผูนิรทุกขท้ังหลาย ลวงไป 
สามพรรษาแลว บัดนี้ ยังเหลือสามพรรษา โดย     อีกสามพรรษาลวงไป ทานท้ังหลายพึงเขาไปยัง 
พระนครพันธุมดีราชธานี เพือ่สวด      พระปาติโมกข เม่ือลวงไปไดส่ีพรรษาแลว เทพดาท้ังหลายได 
รองประกาศวา ขาแตทานผูนิรทุกขท้ังหลาย ลวงไปส่ีพรรษาแลว บัดนี้ ยังเหลือสองพรรษา โดย     
 อีกสองพรรษาลวงไป ทานท้ังหลายพึงเขาไปยังพระนครพันธุมดีราชธานี เพื่อ  สวดพระปาติโมกข  
เม่ือลวงไปไดหาพรรษาแลว เทพดาทั้งหลายไดรองประกาศวา      ขาแตทานผูนิรทุกขท้ังหลาย  
ลวงไปหาพรรษาแลว บัดนี้ ยงัเหลือพรรษาเดียว    โดยอีกพรรษาเดียวลวงไป ทานท้ังหลายพึง 
เขาไปยังพระนครพันธุมดีราชธานี เพื่อ    สวดพระปาติโมกข เม่ือลวงไปไดหกพรรษาแลว เทพดา 
ท้ังหลายไดรองประกาศวา       ลวงไปหกพรรษาแลว บัดนี้ถึงเวลาละ ทานท้ังหลายพึงเขาไปยัง 
พระนครพันธุมดี  ราชธานี เพื่อสวดพระปาติโมกข ฯ      
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล ภกิษุเหลานั้น บางพวกไปดวยอิทธานุภาพของตน  
บางพวกไปดวยอิทธานุภาพของเทวดา เขาไปยังพระนครพันธุมดีราชธานี โดยวันเดียวนั้น เพื่อ 
สวดพระปาติโมกข ฯ    
        [๕๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไดยินวา ณ ท่ีนั้น พระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธ 
เจาพระนามวาวิปสสี ทรงสวดพระปาติโมกขในท่ีประชุม   พระภกิษุสงฆดังนี้    
ขันติคือความทนทานเปนตบะอยางยิ่ง    พระพุทธเจาท้ังหลายตรัสวา 
 พระนิพพานเปนธรรมอยางยิ่ง   ผูทํารายผูอ่ืนผูเบียดเบียนผูอ่ืน  
ไมช่ือวาเปนบรรพชิต ไมช่ือวาเปนสมณะเลย   การไมทําบาปท้ังส้ิน  
การยังกุศลใหถึงพรอม   การทําจิตของตนใหผองใส นี้เปนคําส่ังสอน 
ของพระพุทธเจาท้ังหลาย การไมกลาวราย ๑ การไมทําราย ๑  
ความสํารวมในพระปาติโมกข ๑ ความเปนผูรูประมาณในภัตตาหาร ๑    
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 ท่ีนอนท่ีนั่งอันสงัด ๑ การประกอบความเพียรในอธิจิต ๑ 
หกอยางนี้ เปนคําส่ังสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย ฯ    
        [๕๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมัยหนึ่ง เราอยูท่ีควงไมพญาสาลพฤกษ ใน   ปาสุภวัน  
ใกลอุกกัฏฐนคร ภิกษุท้ังหลายเมื่อเรานั้นไปเรนอยูในท่ีลับ เกิดความ รําพึงในใจวา ช้ันสุทธาวาส 
ซ่ึงเรามิไดเคยอยูเลย โดยเวลาอันยืดยาวนานน้ี นอกจากเทวดาเหลาสุทธาวาสแลว ไมใช 
โอกาสที่ใครๆ จะไดโดยงาย ถา       กระไรเราพึงเขาไปหาเทวดาเหลาสุทธาวาสจนถึงท่ีอยู ภกิษ ุ
ท้ังหลายทันใดน้ัน เรา  ไดหายไปท่ีควงไมพญาสาลพฤกษ ในปาสุภวันใกลอุกกัฏฐนคร ไปปรากฏ 
ในพวกเทพดาเหลาอวิหา เปรียบเหมือนบุรุษท่ีมีกําลัง เหยียดออกซ่ึงแขนท่ีคูเขาไว  หรือคูเขาซ่ึง 
แขนท่ีเหยียดออกไว ฉะนั้น ฯ 
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในหมูเทพดานั้นแล เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก  ไดเขา 
มาหาเรา คร้ันเขามาหา ไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ัน เทพดาเหลานั้น 
ยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข นับแตนี้    ไป ๙๑ กัป พระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี เสด็จ อุบัติในโลก ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระผูมี 
พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี เปนกษัตริยโดยพระชาติ เสด็จอุบัติในขัตติย 
สกุล เปนโกณฑัญญะโดยพระโคตร มีพระชนมายุประมาณแปดหม่ืนป พระองคไดตรัสรูท่ีควง 
ไม แคฝอยมีพระขันฑเถระ และพระติสสเถระ เปนคูพระอัครสาวก ซ่ึงเปนคูอันเจริญ ขาแต 
พระองคผูนิรทุกข การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม 
วา 
วิปสสี ไดมีแลวสามคร้ัง คร้ังหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุหกลานแปดแสนรูป  
อีกคร้ังหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนแสนรูป อีกคร้ังหนึ่ง มีพระสาวกประชุมกันเปน 
จํานวนแปดหม่ืนรูป พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสีท่ีได 
ประชุมกันท้ังสามคร้ังนี้ ลวนแตเปนพระขีณาสพท้ังส้ิน ขาแตพระองคผูนิรทุกข ภิกษุผูอุปฏฐาก 
ช่ืออโสกะ ไดเปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี  
พระราชาพระนามวาพนัธุมา เปนพระชนกพระเทวพีระนามวา พันธุมดีเปนพระชนนบัีงเกิดเกลา 
ของพระองค พระนครช่ือวาพันธุมดี เปนราชธานีของพระเจาพนัธุมา ขาแตพระองคผูนิรทุกข   
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การออกมหาภเินษกรมณ การบรรพชา การตั้งความเพยีร การตรัสรูการประกาศ พระธรรมจักร  
ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี  เปนอยางนี้ๆ ขาแตพระองค 
ผูนิรทุกข พวกขาพระองคนัน้ ประพฤติพรหมจรรย   ในพระผูมีพระภาค พระนามวาวิปสสี คลาย 
กามฉันทในกามท้ังหลายแลวจึงได บังเกดิในท่ีนี้ ฯ     
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก ไดเขา 
มาหาเราคร้ันเขามาหา ไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ัน เทพดาเหลานั้น 
ยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกขนับ  แตนี้ไป ๓๑ กัป พระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี เสด็จ      อุบัติในโลก พระองคเปนกษัตริยโดยพระชาติ  
เสด็จอุบัติในขัตติยสกุล เปน โกณฑัญญะโดยโคตร มีพระชนมายุประมาณเจ็ดหม่ืนป พระองค 
ไดตรัสรูท่ีควงไม      กุมบก มีพระอภภิูเถระและพระสัมภวเถระ เปนคูพระอัครสาวก ซ่ึงเปนคูอัน 
เจริญ   การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี ได 
มีแลวสามคร้ัง คร้ังหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษุแสนรูป อีกคร้ังหนึ่ง มีพระสาวก 
ประชุมกัน เปนจํานวนภิกษแุปดหม่ืนรูป อีกคร้ังหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปนจํานวนภิกษ ุ
เจ็ดหม่ืนรูป ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนาม 
วาสิขี ท่ี ไดประชุมกันท้ังสามคร้ังนี้ ลวนแตเปนพระขีณาสพท้ังส้ิน ขาแตพระองคผูนิรทุกข    
 ภิกษผูุอุปฏฐาก ช่ือเขมังกระ ไดเปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวาสิขี พระราชาพระนามวาอรุณะ เปนพระชนก พระเทวพีระนามวาปภาวดี เปนพระชนนี  
บังเกิดเกลาของพระองค พระนครช่ือวาอรุณวดี เปนราชธานีของพระเจาอรุณ ขาแตพระองคผูนิรทุกข  
การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ    การบรรพชา การตั้งความเพียร การตรัสรู การประกาศพระธรรม 
จักร ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี เปนอยางนี้ๆ พวกขา  พระองคนั้น  
ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขี คลายกามฉันท 
ในกามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในท่ีนี้ ฯ       
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมากไดเขาหา 
เรา คร้ันเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ัน เทวดาเหลานั้นยืนเรียบรอย 
แลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกขในกัปท่ี  ๓๑ นั้นเอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู ได  เสด็จอุบัติในโลก พระองคเปนกษตัริยโดยพระชาติ เสด็จอุบัต ิ
ในขัตติยสกุลเปนโกณฑัญญะโดยพระโคตร มีพระชนมายุประมาณหกหม่ืนป พระองคไดตรัสรู     
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 ท่ีควงไมสาลพฤกษ มีพระโสนเถระและพระอุตตรเถระเปนคูพระอัครสาวกซ่ึงเปนคูอันเจริญ  
ขาแตพระองคผูนิรทุกข การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
พระนามวาเวสสภู ไดมีแลวสามคร้ัง คร้ังหน่ึง  มีสาวกประชุมกันเปนจํานวนแปดหม่ืนรูป  
อีกคร้ังหนึ่งมีสาวกประชุมกันเปน จํานวนภิกษุเจด็หม่ืนรูป อีกคร้ังหนึ่งมีสาวกประชุมกันเปนจํานวน 
ภิกษหุกหม่ืนรูปสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาเวสสภู ท่ีได 
ประชุม   กันท้ังสามคร้ังนี้ ลวนแตเปนพระขีณาสพท้ังส้ิน ภิกษุผูอุปฏฐากช่ือวาอุปสันตะ ไดเปน 
อัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาเวสสภู  พระราชาพระนามวา  
สุปปตีตะ เปนพระชนก พระเทวีพระนามวาสวดี เปน พระชนนีบังเกิดเกลาของพระองค พระนคร 
ช่ือวาอโนมะ เปนราชธานีของพระเจาสุปปตีตะ ขาแตพระองคผูนิรทุกข การเสด็จออกมหาภเินษ 
กรมณ การบรรพชา การตั้งความเพยีร การตรัสรู การประกาศพระธรรมจักร ของพระผูมีพระภาค     
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู เปนอยางนี้ๆ ขาแตพระองคผู นิรทุกข พวกขา 
พระองคนั้นประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวา  เวสสภู คลายกามฉันทในกาม 
ท้ังหลายแลว จึงไดบังเกิดในท่ีนี้ ฯ    
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมากไดเขามาหา 
เรา คร้ันเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   คร้ันเทพดาเหลานั้นยืนเรียบรอย 
แลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ใน   ภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาพระนามวา กกุสันธะ ได   เสดจ็อุบัติในโลก พระองคเปนพราหมณโดยพระชาติ เสด็จ 
อุบัติในพราหมณสกุล เปนกสัสปะโดยพระโคตร มีพระชนมายุประมาณส่ีหม่ืนป พระองคได 
ตรัสรูท่ี ควงไมซีก มีพระวิธูรเถระและพระสัญชีวเถระ เปนคูพระอัครสาวก ซ่ึงเปนคู  อันเจริญ 
 ขาแตพระองคผูนิรทุกข การประชุมกันแหงสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระ 
นามวา กกุสันธะ ไดมีแลวคร้ังเดียว เปนจํานวนภิกษุส่ีหม่ืนรูป ขาแตพระองคผูนิรทุกข สาวก 
ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากกุสันธะ ท่ีไดประชุมกนัคร้ังเดียวนี้  
ลวนแตเปนพระขีณาสพท้ังส้ิน ภิกษุผูอุปฏฐากช่ือวา วฑุฒิชะ ไดเปนอัครอุปฏฐากของ พระผูมี 
พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากกุสันธะ พราหมณช่ือ  อัคคิทัตตะ เปนพระชนก  
พราหมณีช่ือวา วิสาขา เปนพระชนนีบังเกดิเกลาของพระองค ขาแตพระองคผูนิรทุกข ก็เวลานั้น  
พระเจาเขมะ เปนพระเจาแผนดิน  พระนครช่ือวา เมมวด ีเปนราชธานี ของพระเจาเขมะ การเสด็จ 
ออก  มหาภเินษกรมณ การบรรพชา การตั้งความเพยีร การตรัสรู การประกาศ พระธรรมจักร   
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ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากกุสันธะ  เปนอยางนี้ๆ ขาแตพระองค 
ผูนิรทุกข พวกขาพระองคนัน้ประพฤติพรหมจรรย    ในพระผูมีพระภาคพระนามวากกุสันธะ คลาย 
กามฉันทในกามท้ังหลายแลว จึงได บังเกดิในท่ีนี้ ฯ     
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมากไดเขามาหา 
เรา คร้ันเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง     คร้ันเทวดาเหลานั้นยืนเรียบรอย 
แลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ใน      ภทัทกัปนี้เอง พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาพระนามวา โกนาคมนะ  ไดเสดจ็อุบัติในโลก พระองคเปนพราหมณโดยพระชาติ เสด็จ 
อุบัติในพราหมสกุล  เปนกสัสปะโดยพระโคตร มีพระชนมายุประมาณสามหม่ืนป พระองคได 
ตรัสรูท่ี  ควงไมมะเดื่อ มีพระภยิโยสเถระ และพระอุตตรเถระ เปนคูพระอัครสาวก ซ่ึงเปนคู 
อันเจริญ ขาแตพระองคผูนริทุกข การประชุมกันแหงสาวกของพระผูมี พระภาคอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาพระนามวา โกนาคมนะ ไดมีแลวคร้ังเดียว เปน  จํานวนภิกษุสามหม่ืนรูป พระสาวก 
ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา โกนาคมนะ ท่ีไดประชุมกันคร้ังเดยีวนี้  
ลวนแตเปนพระขีณาสพ ท้ังส้ิน ภิกษุผูอุปฏฐากช่ือโสตถิชะ เปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาค 
 อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาโกนาคมนะ ขาแตพระองคผูนิรทุกข  พราหมณช่ือวา  
ยัญญทัตตะ เปนพระชนก พราหมณีช่ือวา อุตตรา เปนพระชนนี บังเกดิเกลาของพระองค ก็คร้ังนัน้  
พระเจาโสภะเปนพระเจาแผนดิน พระนคร   ช่ือวาโสภวดี เปนราชธานขีองพระเจาโสภะ ขาแต 
พระองคผูนิรทุกข การเสด็จ  ออกมหาภเินษกรมณ การบรรพชา การตั้งความเพยีร การตรัสรู  
การประกาศ    พระธรรมจักร ของพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาโกนาคมนะ  
เปนอยางนี้ๆ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวกขาพระองคนัน้  ประพฤติพรหมจรรย ในพระผูมี 
พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา   โกนาคมนะ คลายกามฉันทในกามท้ังหลายแลว  
จึงไดบังเกิดในท่ีนี้ ฯ  
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมากไดเขา 
มาหาเรา คร้ันเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง    คร้ันเทวดาเหลานั้น 
ยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ใน    ภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาคอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กัสสปะ ไดเสด็จอุบัติในโลก พระองคเปนพราหมณโดยพระชาติ  
เสด็จอุบัติในพราหมณสกุล เปนกัสสปะโดยพระโคตร มีพระชนมายุประมาณสองหม่ืนป  
พระองคไดตรัสรู   ท่ีควงไมไทร มีพระติสสเถระและพระภารทวาชเถระ เปนคูพระอัครสาวก ซ่ึง     
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 เปนคูอันเจริญ ขาแตพระองคผูนิรทุกข การประชุมกันแหงพระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหนัต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กัสสปะ ไดมีแลวคร้ังเดยีว เปน จํานวนภิกษุสองหม่ืนรูป ขาแต 
พระองคผูนิรทุกข พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา กัสสปะ ท่ี 
ไดประชุมกนัคร้ังเดียวนี้   ลวนแตเปนพระขีณาสพท้ังส้ิน ภิกษุผูอุปฏฐากช่ือวา สัพพมิตะ ไดเปน  
 อัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสปะ  พราหมณช่ือ  
พรหมทัตต เปนพระชนก พราหมณีช่ือ ธนวดี เปนพระชนนี บังเกดิเกลาของพระองค ขาแตพระองค 
ผูนิรทุกข ก็คร้ังนั้นพระเจากงิกี เปน พระเจาแผนดิน พระนครพาราณสี เปนราชธานีของพระเจากิงก ี 
ขาแตพระองค ผูนิรทุกข การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ การบรรพชา การตั้งความเพียร  
การตรัสรู การประกาศพระธรรมจักร ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา 
กัสสปะ เปนอยางนี้ๆ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวกขาพระองคนั้น    ประพฤติพรหมจรรยใน 
พระผูมีพระภาคพระนามวา กัสสปะ คลายกามฉันทในกามท้ังหลายแลว จึงไดบังเกดิในท่ีนี้ ฯ    
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมากไดเขามาหา 
เรา คร้ันเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   คร้ันเทวดาเหลานั้นยืนเรียบรอย 
แลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ใน  ภัททกัปนี้เอง บัดนี้ พระผูมีพระภาคอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจา ไดเสดจ็อุบัติ   ในโลก พระองคเปนกษัตริยโดยพระชาติ เสด็จอุบัติในขัตติยสกลุ  
เปนโคตมโดย  พระโคตร ประมาณพระชนมายุของพระผูมีพระภาคนอยนิดเดียว เร็วพลัน ผูท่ีมี 
ชีวิตอยูนานก็เปนอยูไดเพียงรอยป บางทีกมี็ชีวิตอยูนอยกวาบาง มากกวาบาง   พระผูมีพระภาค 
ตรัสรู ท่ีควงไมโพธ์ิ มีพระสารีบุตรเถระ และพระโมคคัลลานเถระ เปนคูพระอัครสาวกซ่ึงเปน 
คูอันเจริญของพระผูมีพระภาค ขาแตพระองค  ผูนิรทุกข การประชุมกนัแหงพระสาวกของพระผูมี 
พระภาค ไดมีแลวคร้ังเดยีว  เปนจํานวนภิกษุหนึ่งพันสองรอยหาสิบรูป ขาแตพระองคผูนิรทุกข  
สาวกของ   พระผูมีพระภาคท่ีไดประชุมกนัคร้ังเดียวนี้ ลวนแตเปนพระขีณาสพท้ังส้ิน ภิกษุผูอุปฏฐาก 
ช่ืออานันทะ ไดเปนอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผู นิรทุกข พระราชาพระนามวา  
สุทโธทนะ เปนพระชนก พระเทวีพระนามวา มายา เปนพระชนนีบังเกดิเกลาของพระผูมีพระภาค  
พระนครช่ือกบิลพัสดุ เปน ราชธานี ขาแตพระองคผูนิรทุกข การเสด็จออกมหาภเินษกรมณ การ 
บรรพชา  การตั้งความเพยีร การตรัสรู การประกาศพระธรรมจักร ของพระผูมีพระภาค   เปน 
อยางนี้ๆ ขาแตพระองคผูนริทุกข พวกขาพระองคนั้นประพฤติพรหมจรรย  ในพระผูมีพระภาค  
คลายกามฉันทในกามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในท่ีนี้ ฯ  
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      ดูกรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล เราพรอมดวยเทพดาเหลาอวิหาไดเขาไปหา  เทพดาเหลา 
อตัปปา ภิกษท้ัุงหลาย คร้ังนั้นแล เราพรอมดวยเทพดาเหลาอวิหาและเหลาอตัปปา ไดเขาไปหา 
เทพดาเหลาสุทัสสา ภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล เราพรอมดวยเทพดาเหลาอวิหา เหลาอตัปปา  
และเหลาสุทัสสา ไดเขาไปหา เทพดาเหลาสุทัสสี ภิกษุท้ังหลาย คร้ังนัน้แล เราพรอมดวย  
เทพดาเหลาอวหิา   เหลาอตัปปา เหลาสุทัสสา และเหลาสุทัสสี ไดเขาไปหาเทพดาเหลา  
อกนิฏฐาแลว ฯ  
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก ไดเขา 
มาหาเรา คร้ันเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   คร้ันเทพดาเหลานั้น 
ยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข นับถอยหลังแตนี้ไปได ๙๑ กัป พระผูมี 
พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี เสด็จอุบัติในโลก พระองคเปนกษัตริยโดย 
พระชาติ เสด็จอุบัติในขัตติยสกุล เปนโกณฑัญญะโดยพระโคตร มีพระชนมายุประมาณ แปด 
หม่ืนป พระองคไดตรัสรูท่ีควงไมแคฝอย มีพระขัณฑเถระและพระติสสเถระเปนคูพระอัครสาวก  
ซ่ึงเปนคูอันเจริญ ขาแตพระองคผูนิรทุกข การประชุมกนั แหงพระสาวกของพระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี ได   มีแลว ๓ คร้ัง คร้ังหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเปน 
จํานวนภกิษหุกลานแปดแสนรูป อีกคร้ังหนึ่งมีพระสาวก  ประชุมกันเปนจํานวนภิกษแุปดหม่ืนรูป  
พระสาวกของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี ท่ีไดประชุมกันท้ังหมด 
คร้ังนี้ ลวนแตเปนพระขีณาสพท้ังส้ิน ขาแตพระองคผูนิรทุกข ภิกษุผูอุปฏฐากช่ือ อโสกะ ได 
เปนอัครอุปฏฐาก ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี พระราชา 
พระนามวา พนัธุมา เปนพระชนก พระเทวีพระนามวา พันธุมดี เปน  พระชนนีบังเกดิเกลาของ 
พระองค พระนครช่ือพันธุมดี เปนราชธานขีองพระเจาพนัธุมา ขาแตพระองคผูนิรทุกข การเสด็จ 
ออกมหาภเินษกรมณ การบรรพชา  การตั้งความเพยีร การตรัสรู การประกาศพระธรรมจักร ของ 
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี เปนอยางนี้ๆ ขาแตพระองคผู นิรทุกข  
พวกขาพระองคนั้น ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวา วิปสสี คลายกามฉันทใน 
กามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกดิในท่ีนี้ ฯ   
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมากไดเขา 
มาหาเรา คร้ันเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   คร้ันเทพดาเหลานั้น 
ยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข นับถอยหลังแตนี้ไป ๓๑ กัป พระผูมี  
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พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา   สิขี ไดเสด็จอุบัติในโลก ฯลฯ ขาแตพระองคผู 
นิรทุกข พวกขาพระองคนั้น    ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวา สิขี  คลายกามฉันทในกามท้ังหลายแลว จึงไดบังเกิดในท่ีนี ้ฯ    
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในหมูเทพดาน้ันเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก  ไดเขา 
มาหาเรา คร้ันเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   คร้ันเทพดาเหลานั้น 
ยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกขใน   กัปท่ี ๓๑ นั่นเองแล พระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา เวสสภู   ไดเสดจ็อุบัติในโลก ฯลฯ ขาแตพระองคผูนิรทุกข  
พวกขาพระองคนั้น ประพฤติ  พรหมจรรยในพระผูมีพระภาค พระนามวา เวสสภู คลายกามฉันทใน 
กามทั้งหลาย  แลว จึงไดบังเกิดในท่ีนี้ ฯ 
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอย  นับพันเปนอันมาก  ไดเขา 
มาหาเรา คร้ันเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง    คร้ันเทพดาเหลานั้นยนื 
เรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ใน   ภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กกุสันธะ ไดเสดจ็อุบัติในโลก ฯลฯ ขาแตพระองคผูนิรทุกข  
พวกขาพระองคประพฤติ พรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวา กกุสันธะ คลายกามฉันท 
ในกาม   ท้ังหลายแลว จึงไดบังเกิดในท่ีนี้ ฯ       
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในหมูเทพดาน้ันเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก  ไดเขา 
มาหาเรา คร้ันเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   คร้ันเทพดาเหลานั้น 
ยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ใน   ภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา โกนาคมนะ  ไดเสดจ็อุบัติในโลก ฯลฯ ขาแตพระองคผูนิรทุกข  
พวกขาพระองค ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวา โกนาคมนะ คลายกาม 
ฉันทในกาม   ท้ังหลายแลว จึงไดบังเกิดในท่ีนี้ ฯ       
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก ไดเขา 
มาหาเรา คร้ันเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง    คร้ันเทพดาเหลานั้น 
ยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ใน    ภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กัสสปะ ได เสด็จอุบัติในโลก ฯลฯ ขาแตพระองคผูนิรทุกข  
พวกขาพระองค ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคพระนามวา กสัสปะ คลายกามฉันท 
ในกามทั้งหลายแลว จึงไดบังเกิดในท่ีนี้ ฯ        
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      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในหมูเทพดานั้นเอง เทพดานับรอยนับพันเปนอันมาก  ไดเขา 
มาหาเรา คร้ันเขามาหาไหวเราแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง    คร้ันเทพดาเหลานั้น 
ยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ใน   ภัททกัปนี้เอง พระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไดเสด็จอุบัติในโลก พระองคเปนกษัตริยโดยพระชาติ เสด็จอุบัติใน 
ขัตติยสกุล เปนโคตมะโดย   พระโคตร ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระชนมายุของพระผูมีพระภาค 
นอยนิดเดยีว    เร็วพลัน ผูท่ีมีชีวิตอยูนานก็เปนอยูไดเพียงรอยป บางทีกน็อยกวาบาง มากกวา 
บาง     พระผูมีพระภาคตรัสรูท่ีควงไมโพธิ ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระสารีบุตรเถระ และพระ 
โมคคัลลานเถระเปนคูพระอัครสาวก ซ่ึงเปนคูอันเจริญของพระผูมีพระภาค  การประชุมกันแหง 
พระสาวกของพระผูมีพระภาคไดมีแลวคร้ังเดียว เปนจํานวน ภิกษหุนึ่งพันสองรอยหาสิบรูป ขาแต 
พระองคผูนิรทุกข พระสาวกของพระผูมีพระภาคท่ีไดประชุมกันแลวคร้ังเดียวนี้ ลวนแตเปน 
พระขีณาสพท้ังส้ิน ขาแต พระองคผูนิรทุกข ภิกษุผูอุปฏฐากชื่อวา อานนัทะ ไดเปนอัครอุปฏฐาก 
ของ พระผูมีพระภาค ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระราชาพระนามวา สุทโธทนะ เปนพระชนก พระ 
เทวีพระนามวา มายา เปนพระชนนีบังเกิดเกลาของพระผูมีพระภาคพระนครช่ือกบิลพัสดุเปน 
ราชธานี ขาแตพระองคผูนิรทุกข การเสด็จออก มหาภเินษกรมณ การบรรพชา การตั้งความเพยีร  
การตรัสรู การประกาศ พระธรรมจักรของพระผูมีพระภาคเปนอยางนี้ๆ ขาแตพระองคผูนิรทุกข  
พวก  ขาพระองค ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค คลายความพอใจในกาม  ท้ังหลายแลว  
จึงไดบังเกิดในท่ีนี้ ฯ       
        [๕๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย   เพราะเหตุท่ีธรรมธาตุนี้    ตถาคตแทงตลอดแลวอยางดี 
ดวยประการฉะนี้แล ฉะนั้น พระพุทธเจาท่ีลวงไปแลว ปรินิพพานแลว ตัดธรรมเปนเหตุทําใหเนิ่นชา 
ไดแลว ตดัวัฏฏะไดแลว ครอบงําวัฏฏะได    แลว ลวงสรรพทุกขแลว ตถาคตยอมระลึกถึงได 
แมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม แมโดยพระโคตร แมโดยประมาณแหงพระชนมายุ แมโดยคู 
แหงพระสาวก แม    โดยการประชุมกันแหงพระสาวกวา แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเหลานั้น  
จึง  มีพระชาติอยางนี้   จึงมีพระนามอยางนี้    จึงมีพระโคตรอยางน้ี   จงึมีศีลอยางนี้   จึง มีธรรม 
อยางนี้ จึงมีปญญาอยางนี้ จงึมีวิหารธรรมอยางนี้ จึงมีวิมุติอยางนี้ ฯ       
      แมพวกเทพดาก็ไดบอกเนื้อความนีแ้กตถาคต ซ่ึงเปนเหตุใหตถาคตระลึกถึงไดซ่ึง 
พระพุทธเจาท้ังหลายท่ีลวงไปแลว ปรินิพพานแลว ตดัธรรมเปนเหตุทําใหเนิน่ชาไดแลว ตัดวัฏฏะ  
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ไดแลว ครอบงําวัฏฏะไดแลว ลวงสรรพทุกขแลว   แมโดยพระชาติ แมโดยพระนาม แม 
โดยพระโคตร แมโดยประมาณแหง  พระชนมายุ แมโดยคูแหงพระสาวก แมโดยการประชุมกัน 
แหงพระสาวกวาแมดวยเหตุนี้  พระผูมีพระภาคเหลานั้น   จึงมีพระชาติอยางนี้   จึงมีพระนาม 
อยางนี้   จึงมีพระโคตรอยางนี้ จึงมีศีลอยางนี้ จึงมีปญญาอยางนี้ จึงมีวหิารธรรมอยางนี้      
 จึงมีวิมุติอยางนี้ ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนีแ้ลว   ภกิษุเหลานั้นยนิดีช่ืนชมภาษิตของพระผูมี 
พระภาคแลวแล ฯ    
                   จบมหาปทานสูตร ท่ี ๑  
                  ----------------------------------      
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                  ๒. มหานิทานสูตร (๑๕)  
        [๕๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:      
      สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาค ประทับอยู ณ กุรุชนบท มีนิคมของชาวกรุุ นามวา กัมมาส 
ทัมมะ คร้ังนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง ท่ีประทับ คร้ันเขาไปเฝาแลวถวาย 
อภิวาทพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวน  ขางหนึ่ง คร้ันทานพระอานนทนั่งเรียบรอยแลว  
ไดกราบทูลความขอนี้กะ พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมา ขาแต 
พระองค ผูเจริญ ปฏิจจสมุบาทนี้ลึกซ้ึงสุดประมาณ และปรากฏเปนของลึก ก็แหละถึงจะเปน 
เชนนั้น ก็ยังปรากฏแกขาพระองค เหมือนเปนของต้ืนนัก ฯ     
      พระผูมีพระภาคตรัสวา เธออยาพูดอยางนั้น อานนท เธออยาพูดอยางนั้น    อานนท  
ปฏิจจสมุบาทนี้ ลึกซ้ึงสุดประมาณและปรากฏเปนของลึก ดูกรอานนท   เพราะไมรูจริง เพราะ 
ไมแทงตลอด ซ่ึงธรรมอันนี้ หมูสัตวนี้ จึงเกิดเปนผูยุงประดุจดายของชางหูก เกิดเปนปม 
ประหนึ่งกระจุกดาย เปนผูเกิดมาเหมือนหญามุงกระตายและหญาปลอง จึงไมพนอุบาย ทุคติ  
วินิบาต สงสาร ดูกรอานนท   เม่ือเธอถูกถามวา ชรามรณะ มีส่ิงเปนปจจัยหรือ เธอพึง 
ตอบวา มี ถาเขาถามวา  ชรามรณะมีอะไรเปนปจจยั เธอพึงตอบวา มีชาติเปนปจจยั เม่ือ 
เธอถูกถามวา ชาติมีส่ิงเปนปจจัยหรือ เธอพงึตอบวา มี ถาเขาถามวา ชาติมีอะไรเปนปจจัย    
เธอพึงตอบวา มีภพเปนปจจยั เม่ือเธอถูกถามวา ภพมีส่ิงเปนปจจยัหรือ เธอพึงตอบวา มี  
ถาเขาถามวา ภพมีอะไรเปนปจจัย เธอพึงตอบวา มีอุปาทานเปน ปจจัย เม่ือเธอถูกถามวา  
อุปาทานมีส่ิงเปนปจจยัหรือ เธอพึงตอบวา มี ถาเขา  ถามวา อุปาทานมีอะไรเปนปจจยั  
เธอพึงตอบวา มีตัณหาเปนปจจัย เม่ือเธอถูกถามวา ตัณหามีส่ิงเปนปจจยัหรือ เธอพึงตอบวา  
มี ถาเขาถามวา ตัณหามี    อะไรเปนปจจัย เธอพึงตอบวา มีเวทนาเปนปจจัย เม่ือเธอถูกถามวา  
เวทนามี      ส่ิงเปนปจจยัหรือ เธอพึงตอบวา มี ถาเขาถามวา เวทนามีอะไรเปนปจจัย เธอ 
พึงตอบวา มีผัสสะเปนปจจยั เม่ือเธอถูกถามวา ผัสสะมีส่ิงเปนปจจยัหรือ เธอ  พึงตอบวา  
มี ถาเขาถามวา ผัสสะมีอะไรเปนปจจยั เธอพึงตอบวา มีนามรูป  เปนปจจัย เม่ือเธอถูก 
ถามวา นามรูปมีส่ิงเปนปจจัยหรือ เธอพึงตอบวา มี ถา   เขาถามวา นามรูปมีอะไรเปนปจจยั  
เธอพึงตอบวา มีวิญญาณเปนปจจัย เม่ือ เธอถูกถามวา วิญญาณมีส่ิงเปนปจจัยหรือ เธอพึง  
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ตอบวา มี ถาเขาถามวา วิญญาณมีอะไรเปนปจจยั เธอพงึตอบวา มีนามรูปเปนปจจยั ดูกร 
อานนท     เพราะนามรูปเปนปจจยัดังนีแ้ล จึงเกิดวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจยัจึงเกดิ นามรูป  
เพราะนามรูปเปนปจจยั จึงเกดิผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงเกิด เวทนา เพราะเวทนาเปน 
ปจจัยจึงเกดิตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจยัจึงเกดิอุปาทาน   เพราะอุปาทานเปนปจจยัจึงเกดิภพ  
เพราะภพเปนปจจัยจึงเกดิชาติ เพราะชาติเปน   ปจจยั จึงเกิดชรามรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัส 
อุปายาส ฯ       
      ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ยอมมีดวยประการฉะนี้ ฯ  
        [๕๘] ก็คํานี้วา เพราะชาติเปนปจจยัจงึเกิดชรามรณะ เรากลาวอธิบาย ดังตอไปนี้   
      ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี ้เหมือนท่ีเราได   กลาวไววา  
เพราะชาติเปนปจจัยจึงเกดิชรามรณะ ดกูรอานนท กแ็ลถาชาติมิได   มีแกใครๆ ในภพไหนๆ  
ท่ัวไปทุกแหงหน คือ มิไดมีเพื่อความเปนเทพแหงพวกเทพ เพื่อความเปนคนธรรพแหงพวก 
คนธรรพ เพื่อความเปนยักษแหงพวกยกัษ เพื่อความเปนภูตแหงพวกภตู เพื่อความเปนมนุษย 
แหงพวกมนุษย เพื่อความเปน  สัตวส่ีเทาแหงพวกสัตวส่ีเทา เพื่อความเปนปกษแีหงพวกปกษี  
เพื่อความเปน สัตวเล้ือยคลานแหงพวกสัตวเล้ือยคลาน ดกูรอานนท ก็ถาชาติมิไดมีเพือ่ความ    
 เปนอยางนัน้ๆ แหงสัตวพวกน้ันๆ เม่ือชาติไมมีโดยประการท้ังปวง เพราะชาติ   ดับไป ชรา 
และมรณะจะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ     
      ไมไดเลยพระเจาขา ฯ   
      เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจยัแหงชรามรณะ  ก็คือชาติ 
นั่นเอง ฯ    
      ก็คํานี้วา เพราะภพเปนปจจัยจึงเกดิชาติ เรากลาวอธิบายดังตอไปนี้       
      ดูกรอานนท เธอพึงทราบขอความนี้ โดยปริยายแมนี ้เหมือนท่ีเราได   กลาวไววา  
เพราะภพเปนปจจัยจึงเกดิชาติ ดูกรอานนท ก็ถาภพมิไดมีแกใครๆ    ในภพไหนๆ ท่ัวไปทุก 
แหงหน คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เม่ือภพไมมีโดย ประการท้ังปวง เพราะภพดับไป  
ชาติจะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ    
      ไมไดเลย พระเจาขา ฯ  
      เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจยัแหงชาติ ก็คือภพนัน่เอง ฯ      
      ก็คํานี้วา เพราะอุปาทานเปนปจจยัจึงเกดิภพ เรากลาวอธิบายดัง ตอไปนี้       
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      ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี ้เหมือนท่ีเราได กลาวไววา   
เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงเกิดภพ ดกูรอานนท ก็ถาอุปาทานมิไดมี   แกใครๆ ในภพไหนๆ  
ท่ัวไปทุกแหงหน คือ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน    สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน เม่ืออุปาทาน 
ไมมี โดยประการท้ังปวง เพราะ   อุปาทานดับไป ภพจะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ      
      ไมไดเลย พระเจาขา ฯ  
      เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจยัแหงภพ    ก็คืออุปาทานน่ันเอง ฯ 
      ก็คํานี้วา เพราะตัณหาเปนปจจยัจึงเกิดอุปาทาน เรากลาวอธิบายดัง   ตอไปนี้      
      ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี ้เหมือนท่ีเราได   กลาวไววา  
เพราะตัณหาเปนปจจยัจึงเกดิอุปาทาน ดูกรอานนท ก็ถาตัณหามิไดมี   แกใครๆ ในภพไหนๆ  
ท่ัวไปทุกแหงหน คือรูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา       รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา  
เม่ือตัณหาไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะ   ตัณหาดับไป อุปาทานจะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ   
      ไมไดเลย พระเจาขา ฯ  
      เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจยัแหงอุปาทาน    ก็คือตัณหา 
นั่นเอง ฯ   
      ก็คํานี้วา เพราะเวทนาเปนปจจยัจึงเกิดตัณหา เรากลาวอธิบายไว    ดังตอไปนี้   
      ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี ้เหมือนท่ีเราได   กลาวไววา  
เพราะเวทนาเปนปจจยัจึงเกดิตัณหา ดูกรอานนท ก็ถาเวทนามิไดมี   แกใครๆ ในภพไหนๆ ท่ัวไป 
ทุกแหงหน คือ เวทนาที่เกิดเพราะจกัษุสัมผัส    โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส  
มโนสัมผัส เม่ือเวทนาไมมี   โดยประการทัง้ปวง เพราะเวทนาดับไป ตณัหาจะพึงปรากฏได 
บางไหม ฯ    
      ไมไดเลย พระเจาขา ฯ  
      เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจยัแหงตัณหา กคื็อเวทนา 
นั่นเอง ฯ   
        [๕๙] ดกูรอานนท ก็ดวยประการดังนีแ้ล คํานี้ คือ เพราะอาศัย  เวทนาจึงเกดิตัณหา  
เพราะอาศัยตณัหาจึงเกิดการแสวงหา เพราะอาศัยการแสวงหา  จึงเกิดลาภ เพราะอาศัยลาภจึงเกิด 
การตกลงใจ เพราะอาศัยการตกลงใจจึงเกดิการ รักใครพงึใจ เพราะอาศัยการรักใครพงึใจจึงเกิด 
การพะวง เพราะอาศัยการพะวง จงึเกิดความยึดถือ เพราะอาศัยความยดึถือจึงเกิดความตระหน่ี  
เพราะอาศัยความ       ตระหนี่จึงเกดิการปองกัน เพราะอาศัยการปองกนัจึงเกดิเร่ืองในการปองกันข้ึน     
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 อกุศลธรรมอันช่ัวชาลามกมิใชนอย คือการถือไม ถือมีด การทะเลาะ การ     แกงแยง การวิวาท  
การกลาววา มึง มึง การพูดคําสอเสียด และการพูดเท็จ   ยอมเกิดข้ึน คํานี้เรากลาวไวดวย 
ประการฉะนีแ้ล ดูกรอานนท เธอพึงทราบความ      ขอนี้ โดยปริยายแมนี ้เหมือนท่ีเราไดกลาววา  
เร่ืองในการปองกันอกุศลธรรม   อันชั่วชาลามกมิใชนอย คือการถือไม ถือมีด การทะเลาะ การ 
แกงแยง การ  วิวาท การกลาววา มึง มึง การพูดคําสอเสียด และการพูดเท็จ ยอมเกดิข้ึน  
 ดูกรอานนท ก็ถาการปองกนัมิไดมีแกใครๆ ในภพไหนๆ ท่ัวไปทุกแหงหน    เม่ือไมมีการ 
ปองกันโดยประการท้ังปวง เพราะหมดการปองกัน อกุศลธรรมอัน  ช่ัวชาลามกมิใชนอย คือการ 
ถือไม ถือมีด การทะเลาะ การแกงแยง การวิวาท     การกลาววา มึง มึง การพูดคําสอเสียด  
และการพดูเท็จ จะพงึเกิดข้ึนได    บางไหม ฯ      
      ไมไดเลย พระเจาขา ฯ  
      เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจยัแหงการเกดิ ข้ึนแหงอกุศล 
ธรรมอันช่ัวชาลามกเหลานี้ คือ การถือไม ถือมีด การทะเลาะ การ  แกงแยง การววิาท การ 
กลาววา มึง มึง การกลาวคําสอเสียด และการพูดเท็จ ก็คือการปองกันนั่นเอง ฯ     
      ก็คํานี้วา เพราะอาศัยความตระหน่ีจึงเกิดการปองกนั เรากลาวอธิบาย  ดังตอไปนี ้  
      ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี ้เหมือนท่ีเราได   กลาวไววา  
เพราะอาศัยความตระหน่ีจึงเกิดการปองกนั ดูกรอานนท ก็ถาความ  ตระหนี่มิไดมีแกใครๆ ในภพ 
ไหนๆ ท่ัวไปทุกแหงหน เม่ือไมมีความตระหนี่  โดยประการทั้งปวง เพราะหมดความตระหนี่  
การปองกันจะพึงปรากฏได    บางไหม ฯ      
      ไมไดเลย พระเจาขา ฯ  
      เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจยัแหงการ   ปองกัน ก็คือ 
ความตระหนีน่ั่นเอง ฯ   
      ก็คํานี้วา เพราะอาศัยความยึดถือจึงเกดิความตระหนี่ เรากลาวอธิบาย  ดังตอไปนี้   
      ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี ้เหมือนท่ีเราได   กลาวไววา  
เพราะอาศัยความยึดถือจึงเกดิความตระหนี่ ดูกรอานนท ก็ถาความ   ยดึถือมิไดมีแกใครๆ ในภาพไหนๆ  
ท่ัวไปทุกแหงหน เม่ือไมมีความยึดถือโดย  ประการท้ังปวง เพราะดับความยึดถือเสียได ความ 
ตระหนีจ่ะพึงปรากฏ   ไดบางไหม ฯ   
      ไมไดเลย พระเจาขา ฯ   
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      เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจยัแหงความ  ตระหนี่ ก็คือ 
ความยึดถือนัน้เอง ฯ    
      ก็คํานี้วา เพราะอาศัยการพะวงจึงเกดิความยึดถือ เรากลาวอธิบาย    ดังตอไปนี้   
      ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี ้เหมือนท่ีเราได  กลาวไววา  
เพราะอาศัยการพะวงจึงเกดิความยึดถือ ดกูรอานนท ก็ถาการพะวงมิ  ไดมีแกใครๆ ในภพไหนๆ  
ท่ัวไปทุกแหงหน เม่ือไมมีการพะวงโดยประการ  ท้ังปวง เพราะดับการพะวงเสียได ความยึดถือ 
จะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ 
      ไมไดเลย พระเจาขา ฯ  
      เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจยัแหงความ  ยดึถือ ก็คือ 
การพะวงนั่นเอง ฯ 
      ก็คํานี้วา เพราะอาศัยความรักใครพึงใจจึงเกดิการพะวง เรากลาวอธิบาย    ดังตอไปนี้   
      ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี ้เหมือนท่ีเราได    กลาวไววา เพราะ 
อาศัยความรักใครพึงใจจึงเกดิการพะวง ดกูรอานนท ก็ถาความ รักใครพึงใจมิไดมีแกใครๆ ใน 
ภพไหนๆ ท่ัวไปทุกแหงหน เม่ือไมมีความรัก ใครพึงใจโดยประการท้ังปวง เพราะดับความ 
รักใครพึงใจเสียได การพะวงจะพึง ปรากฏไดบางไหม ฯ     
      ไมไดเลย พระเจาขา ฯ  
      เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจยัแหงการพะวง  ก็คือความรัก 
ใครพึงใจนัน่เอง ฯ      
      ก็คํานี้วา เพราะอาศัยความตกลงใจจึงเกิดความรักใครพึงใจ เรากลาว   อธิบายดังตอไป 
นี้    
      ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี ้เหมือนท่ีเราไดกลาว  ไววา เพราะ 
อาศัยความตกลงใจจึงเกดิความรักใครพึงใจ ดูกรอานนท ก็ถาความ ตกลงใจมิไดมีแกใครๆ ใน 
ภพไหนๆ ท่ัวไปทุกแหงหน เม่ือไมมีความตกลงใจ   โดยประการท้ังปวง เพราะดับความตกลงใจ 
เสียได ความรักใครพึงใจจะพึงปรากฏ  ไดบางไหม ฯ   
      ไมไดเลย พระเจาขา ฯ  
      เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจยัความรักใคร    พึงใจ ก็คือ 
ความตกลงใจนั่นเอง ฯ       
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      ก็คํานี้วา เพราะอาศัยลาภจึงเกิดความตกลงใจ เรากลาวอธิบายดังตอไปนี้     
      ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี ้เหมือนท่ีเราไดกลาว ไววา เพราะ 
อาศัยลาภจึงเกดิความตกลงใจ ดูกรอานนท ก็ถาลาภมิไดมีแกใครๆ   ในภพไหนๆ ท่ัวไปทุก 
แหงหน เม่ือไมมีลาภโดยประการท้ังปวง เพราะหมดลาภ    ความตกลงใจจะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ    
      ไมไดเลย พระเจาขา ฯ  
      เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจยัแหงความ  ตกลงใจ ก็คือ 
ลาภน่ันเอง ฯ     
      ก็คํานี้วา เพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกดิลาภ เรากลาวอธิบายดังตอ  ไปนี้  
      ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้ โดยปริยายแมนี ้เหมือนท่ีเรา   ไดกลาวไววา เพราะ 
อาศัยการแสวงหาจึงเกดิลาภ ดูกรอานนท ก็ถาการแสวงหา มิไดมีแกใครๆ ในภพไหนๆ  
ท่ัวไปทุกแหงหน เม่ือไมมีการแสวงหาโดย  ประการท้ังปวง เพราะหมดการแสวงหาลาภจะพึง 
ปรากฏไดบางไหม ฯ 
      ไมไดเลย พระเจาขา ฯ  
      เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจยัของลาภ    กคื็อ การแสวงหา 
นั่นเอง ฯ     
      ก็คํานี้วา เพราะอาศัยตัณหาจึงเกดิการแสวงหา เรากลาวอธิบายดังตอ   ไปนี้  
      ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี ้เหมือนท่ีเราไดกลาว   ไววา เพราะ 
อาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหา ดูกรอานนท ก็ถาตัณหามไิดมีแกใครๆ   ในภพไหนๆ ท่ัวไป 
ทุกแหงหน คือ กามตัณหา ภวตัณหา วภิวตัณหา เม่ือ  ไมมีตัณหาโดยประการท้ังปวง เพราะ 
ดับตัณหาเสียได การแสวงหาจะพึงปรากฏ   ไดบางไหม ฯ   
      ไมไดเลย พระเจาขา ฯ  
      เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจยัของการ    แสวงหาก็คือตัณหา 
นั่นเอง ฯ    
        [๖๐] ดูกรอานนท ธรรมท้ังสองเหลานี้ รวมเปนอันเดียวกันกับเวทนา   โดยสวนสอง  
ดวยประการดงันี้แล ฯ     
      ก็คํานี้วา เพราะผัสสะเปนปจจยัจึงเกิดเวทนา เรากลาวอธิบายดังตอ  ไปนี้    
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      ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี ้เหมือนท่ีเราไดกลาว   ไววา เพราะ 
ผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนา ดูกรอานนท ก็ถาผัสสะมิไดมีแกใครๆ   ในภพไหนๆ ท่ัวไปทุก 
แหงหน คือจักษุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหา     สัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส  
เม่ือไมมีผัสสะโดยประการท้ังปวง เพราะ ดบัผัสสะเสียไดเวทนาจะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ 
      ไมไดเลย พระเจาขา ฯ  
      เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจยัแหงเวทนา กคื็อผัสสะ 
นั่นเอง ฯ   
      ก็คํานี้วา เพราะนามรูปเปนปจจยัจึงเกดิผัสสะ เรากลาวอธิบายดังตอ ไปนี้  
      ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี ้เหมือนท่ีเราไดกลาว  ไววา เพราะ 
นามรูปเปนปจจัยจึงเกดิผัสสะ ดูกรอานนท การบัญญัตินามกาย  ตองพรอมดวยอาการ เพศ นิมิต  
อุเทศ เม่ืออาการ เพศ นิมิต และอุเทศ    นั้นๆ ไมมี การสัมผัสเพียงแตช่ือในรูปกายจะพึง 
ปรากฏไดบางไหม ฯ 
      ไมไดเลย พระเจาขา ฯ  
      ดูกรอานนท การบัญญัติรูปกาย ตองพรอมดวยอาการ เพศ นิมิต อุเทศ   เม่ืออาการ  
เพศ นิมิต อุเทศน้ันๆ ไมมี การสัมผัสโดยการกระทบ จะพึง    ปรากฏในนามกายไดบางไหม ฯ    
      ไมไดเลย พระเจาขา ฯ  
      ดูกรอานนท การบัญญัตินามก็ดี รูปกายก็ดี ตองพรอมดวยอาการ เพศ   นิมิต อุเทศ  
เม่ืออาการ เพศ นิมิต อุเทศนั้นๆ ไมมี การสัมผัสเพียงแตช่ือ    ก็ดี การสัมผัสโดยการกระทบ 
ก็ดี จะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ     
      ไมไดเลย พระเจาขา ฯ  
      ดูกรอานนท การบัญญัตินามรูปตองพรอมดวยอาการ เพศ นิมิต อุเทศ     เม่ืออาการ  
เพศ นิมิต อุเทศน้ันๆ ไมมี ผัสสะจะพึงปรากฏไดบางไหม ฯ      
      ไมไดเลย พระเจาขา ฯ  
      เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจยัแหงผัสสะ กคื็อนามรูป 
นั่นเอง ฯ  
      ก็คํานี้วา เพราะวิญญาณเปนปจจยัจึงเกดินามรูป เรากลาวอธิบายดังตอ  ไปนี้   
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      ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี ้เหมือนท่ีเราไดกลาว ไววา เพราะ 
วิญญาณเปนปจจัยจึงเกดินามรูป ดูกรอานนท ก็วิญญาณจักไมหยั่งลง   ในทองแหงมารดา นามรูป 
จักขาดในทองแหงมารดาไดบางไหม ฯ  
      ไมไดเลย พระเจาขา ฯ  
      ดูกรอานนท ก็ถาวิญญาณหยั่งลงในทองแหงมารดาแลวจักลวงเลยไป    นามรูปจักบังเกดิ 
เพื่อความเปนอยางนี้ไดบางไหม ฯ 
      ไมไดเลย พระเจาขา ฯ  
      ดูกรอานนท ก็ถาวิญญาณ ของกุมารกด็ี ของกุมาริกาก็ดี ผูยังเยาววยัอยู  จกัขาดความ 
สืบตอ นามรูปจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ไดบางไหม ฯ       
      ไมไดเลย พระเจาขา ฯ  
      เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจยัแหงนามรูป     ก็คือวิญญาณ 
นั่นเอง ฯ  
      ก็คํานี้วา เพราะนามรูปเปนปจจยัจึงเกดิวิญญาณ เรากลาวอธิบายดังตอ    ไปนี้  
      ดูกรอานนท เธอพึงทราบความขอนี้โดยปริยายแมนี ้เหมือนท่ีเราไดกลาว ไววา เพราะ 
นามรูปเปนปจจัยจึงเกดิวิญญาณ ดูกรอานนท ก็ถาวิญญาณจักไมได    อาศัยในนามรูปแลว ความ 
เกิดข้ึนแหงชาติชรามรณะและกองทุกข พงึปรากฏ     ตอไปไดบางไหม ฯ     
      ไมไดเลย พระเจาขา ฯ  
      เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เหตุ นิทาน สมุทัย ปจจยัแหงวิญญาณ     ก็คือนามรูป 
นั่นเอง ดวยเหตุผลเพียงเทานี้แหละ อานนท วิญญาณและนามรูป   จึงยงัเกิด แก ตาย จุติ  
หรืออุปบัติ ทางแหงช่ือ ทางแหงนิรุติ ทางแหงบัญญัติ  ทางท่ีกําหนดรูดวยปญญาและวัฏฏสังสาร  
ยอมเปนไปดวยเหตุเพียงเทานี้ๆ ความ    เปนอยางนี้ ยอมมีเพื่อบัญญัติ คือนามรูปกับวิญญาณ ฯ     
        [๖๑] ดกูรอานนท บุคคลเม่ือจะบัญญัติอัตตา ยอมบัญญัติดวยเหตุ    ประมาณเทาไร  
ก็เม่ือบุคคลจะบัญญัติอัตตา มีรูปเปนกามาวจร ยอมบัญญัติวา      อัตตาของเรามีรูปเปนกามาวจร  
เม่ือบัญญัติอัตตามีรูปหาที่สุดมิได ยอมบัญญัติวา   อัตตาของเรามีรูปหาที่สุดมิได เม่ือบัญญัติ  
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อัตตาไมมีรูปเปนกามาวจร ยอมบัญญัติวา   อัตตาของเราไมมีรูปเปนกามาวจร เม่ือบัญญัติอัตตา 
ไมมีรูปหาที่สุดมิได ยอม    บัญญัติวา อัตตาของเราไมมีรูปหาที่สุดมิได ฯ     
      ดูกรอานนท บรรดาความเห็น ๔ อยางนั้น ผูท่ีบัญญัติอัตตามีรูปเปน  กามาวจรนั้น  
ยอมบัญญัติในกาลบัดนี้ หรือบัญญัติซ่ึงสภาพท่ีเปนอยางนัน้ หรือ  มีความเห็นวา เราจักยังสภาพ 
อันไมเท่ียงแทท่ีมีอยูใหสําเร็จ เพื่อเปนสภาพท่ี เท่ียงแท อานนท การลงความเหน็วาอัตตาเปน 
กามาวจร ยอมติดสันดานผูมีรูปท่ี   เปนอยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงควรกลาวไวดวย ฯ     
      ดูกรอานนท บรรดาความเห็น ๔ อยางนั้น ผูมีบัญญัติอัตตามีรูปหาที่สุด    มิไดนัน้ ยอม 
บัญญัติในกาลบัดนี้ หรือบัญญัติซ่ึงสภาพท่ีเปนอยางนัน้ หรือมี   ความเห็นวา เราจักยงัสภาพท่ีไม 
เท่ียงแทอันมีอยูใหสําเร็จ เพือ่เปนสภาพท่ีเท่ียงแท อานนท การลงความเห็นวา อัตตาหาท่ีสุด 
มิได ยอมติดสันดานผูมีรูปท่ีเปนอยางนี้      เพราะฉะนั้น จึงควรกลาวไวดวย ฯ    
      ดูกรอานนท บรรดาความเห็น ๔ อยางนั้น ผูท่ีบัญญัติอัตตาไมมีรูปเปน   กามาวจรนั้น  
ยอมบัญญัติในกาลบัดนี้ หรือบัญญัติซ่ึงสภาพท่ีเปนอยางนัน้ หรือ  มีความเห็นวา เราจักยังสภาพ 
อันไมเท่ียงแทท่ีมีอยูใหสําเร็จ เพื่อเปนสภาพท่ี เท่ียงแท อานนท การลงความเหน็วาอัตตาเปน 
กามาวจร ยอมติดสันดานผูมีอรูป     ท่ีเปนอยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงควรกลาวไวดวย ฯ  
      ดูกรอานนท บรรดาความเห็น ๔ อยางนั้น สวนผูท่ีบัญญัติอัตตาไมมีรูป  ท้ังหาที่สุดมิ 
ไดนั้น ยอมบัญญัติในกาลบดันี้ หรือบัญญัติซ่ึงสภาพท่ีเปนอยางนัน้   หรือมีความเห็นวา เราจัก 
ยังสภาพท่ีไมเท่ียงแทอันมีอยูใหสําเร็จ เพือ่เปนสภาพท่ีเท่ียงแท อานนท การลงความเห็นวา  
อัตตาหาท่ีสุดมิได ยอมติดสันดาน ผูมีอรูป เพราะฉะนั้น จึงควรกลาวไวดวย ฯ 
      ดูกรอานนท บุคคลเม่ือจะบัญญัติอัตตายอมบัญญัติดวยเหตุมีประมาณเทา    นีแ้ล ฯ 
        [๖๒] ดูกรอานนท บุคคลเม่ือไมบัญญัติอัตตา ยอมไมบัญญัติดวยเหตุ  มีประมาณ 
เทาไร อานนท ก็เม่ือบุคคลไมบัญญัติอัตตามีรูปเปนกามาวจร ยอมไม   บัญญัติวา อัตตาของเรา 
มีรูปเปนกามาวจร เม่ือไมบัญญัติอัตตามีรูปอันหาที่สุดมิได     ยอมไมบัญญัติวา อัตตา 
ของเรามีรูปหาที่สุดมิได หรือเม่ือไมบัญญัติอัตตาไมมี รูปเปนกามาวจร ยอมไมบัญญัติวา อัตตา 
ของเราไมมีรูปเปนกามาจร เม่ือไม       บัญญัติอัตตาไมมีรูปหาที่สุดมิได ยอมไมบัญญัติวา อัตตา 
ของเราไมมีรูปหาที่สุดมิได อานนท บรรดาความเหน็ ๔ อยางนั้น ผูท่ีไมบัญญัติอัตตามีรูปเปน  
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กามาวจรนั้น  ยอมไมบัญญัติในกาลบัดนี้ หรือไมบัญญัติซ่ึงสภาพท่ีเปนอยางนั้น หรือไมมีความ       
 เห็นวา เราจักยังสภาพอันไมเท่ียงแทท่ีมีอยูใหสําเร็จ เพือ่เปนสภาพท่ีเท่ียงแท   อานนท การลง 
ความเหน็วา อัตตาเปนกามาวจร ยอมไมตดิสันดานผูมีรูปท่ีเปน   อยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงควร 
กลาวไวดวย    
        อานนท   ผูท่ีไมบัญญัติอัตตามีรูปหาที่สุดมิไดนั้น ยอมไมบัญญัติในกาลบัดนี้ หรือ  ไม 
บัญญัติซ่ึงสภาพท่ีเปนอยางนัน้ หรือไมมีความเห็นวา เราจักยังสภาพอัน ไมเท่ียงแทท่ีมีอยูใหสําเร็จ  
เพื่อเปนสภาพที่เท่ียงแท อานนท การลงความเหน็วา  อัตตาหาท่ีสุดมิได ยอมไมตดิสันดาน 
ผูมีรูปท่ีเปนอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงควร กลาวไวดวย   
      สวนผูท่ีไมบัญญัติอัตตาไมมีรูปเปนกามาวจรนั้น ยอมไมบัญญัติในกาล   บัดนี้ หรือไม 
บัญญัติซ่ึงสภาพท่ีเปนอยางนัน้ หรือไมมีความเห็นวา เราจักยังสภาพ   อันไมเท่ียงแทท่ีมีอยูให 
สําเร็จ เพื่อเปนสภาพท่ีเท่ียงแท อานนท การลงความเหน็วา อัตตาเปนกามาวจร ยอมไม 
ติดสันดานผูมีอรูปท่ีเปนอยางนี้ เพราะฉะน้ัน จึงควร  กลาวไวดวย   
      ผูท่ีไมบัญญัติอัตตาไมมีรูปหาที่สุดมิไดนั้น ยอมไมบัญญัติในกาลบัดนี้หรือไมบัญญัติ 
ซ่ึงสภาพท่ีเปนอยางนัน้ หรือไมมีความเหน็วา เราจักยังสภาพอัน ไมเท่ียงแทท่ีมีอยูใหสําเร็จ เพื่อ 
เปนสภาพท่ีเท่ียงแท อานนท การลงความเห็นวา  อัตตาหาท่ีสุดมิได ยอมไมติดสันดานผูมีอรูป 
ท่ีเปนอยางนี้ เพราะฉะน้ัน จงึควร     กลาวไวดวย ฯ 
      ดูกรอานนท บุคคลเม่ือไมบัญญัติอัตตา ยอมไมบัญญัติดวยเหตุมีประมาณ    เทานีแ้ล ฯ    
        [๖๓] ดกูรอานนท บุคคลเม่ือเล็งเห็นอัตตา ยอมเล็งเห็นดวยเหตุมี ประมาณเทาไร 
ก็บุคคลเม่ือเล็งเห็นเวทนาเปนอัตตา ยอมเล็งเห็นวา เวทนาเปน    อัตตาของเรา ถาเวทนา 
ไมเปนอัตตาของเราแลว อัตตาของเราก็ไมตองเสวยเวทนา    อานนท หรือเล็งเห็นอัตตา ดังนี้วา  
เวทนาไมเปนอัตตาของเราเลย จะวาอัตตา   ของเราไมตองเสวยเวทนาก็ไมใช อัตตาของเรายังตอง 
เสวยเวทนาอยู เพราะฉะนั้น   อัตตาของเรามีเวทนาเปนธรรมดา อานนท บรรดาความเห็น ๓ อยาง 
นั้น ผูท่ีกลาว    อยางนี้วา เวทนาเปนอัตตาของเรา เขาจะพึงถูกซักถามอยางนี้วา อาวโุส เวทนา    
 มี ๓ อยางนี้ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา บรรดาเวทนา ๓ ประการนี้ ทานเล็ง 
เห็นอันไหนโดยความเปนอัตตา อานนท ในสมัยใด อัตตา  เสวยสุขเวทนา ในสมัยนั้น ไมไดเสวย 
ทุกขเวทนา ไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา  คงเสวยแตสุขเวทนาอยางเดียวเทานัน้ อานนท ใน  
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สมัยใดอัตตาเสวยทุกขเวทนาไมได   เสวยสุขเวทนา ไมไดเสวยอทกุขมสุขเวทนา คง 
เสวยแตทุกขเวทนาอยางเดียว    เทานัน้ ในสมัยใด อัตตาเสวยอทุกขมสุขเวทนา ใน 
สมัยนั้นไมไดเสวยสุขเวทนา ไมไดเสวยทุกขเวทนา คงเสวยแตอทุกขมสุขเวทนาอยางเดียวเทานัน้   
      ดูกรอานนท เวทนาแมท่ีเปนสุขก็ดี แมท่ีเปนทุกขกด็ี แมท่ีเปนอทุกขม  สุขก็ดี  
ลวนไมเท่ียง เปนเพียงปจจยัปรุงแตงข้ึน มีความส้ินความเส่ือม ความ คลาย และความดับ 
ไปเปนธรรมดา เม่ือเขาเสวยสุขเวทนา ยอมมีความเหน็วา    นี้เปนอัตตาของเรา ตอสุขเวทนา 
อันนั้นดับไป จึงมีความเห็นวา อัตตาของเรา       ดับไปแลว เม่ือเสวยทุกขเวทนา ยอมมีความเหน็ 
วา นี้เปนอัตตาของเรา ตอ  ทุกขเวทนาอันนัน้แลดับไป จึงมีความเหน็วา อัตตาของเราดับไป 
แลว เม่ือเสวย       อทุกขมสุขเวทนา ยอมมีความเหน็วา นี้เปนอัตตาของเรา ตออทุกขมสุขเวทนา  
 อันนั้นแลดับไป จึงมีความเห็นวา อัตตาของเราดับไปแลว ผูท่ีกลาวอยางนีว้า  เวทนาเปนอัตตา 
ของเรานั้น เม่ือเล็งเห็นอัตตา ยอมเล็งเห็นเวทนาอันไมเท่ียง     เกล่ือนกลนไปดวยสุขและทุกข  
มีความเกิดขึน้และเส่ือมไปเปนธรรมดา เปน  อัตตาในปจจุบันเทานัน้ เพราะเหตุนัน้แหละ  
อานนท ขอนี้จงึยังไมควรที่จะ     เล็งเห็นวา เวทนาเปนอัตตาของเรา แมดวยคําดังกลาวแลวนี้ ผูท่ี 
กลาวอยางนี้วา     ถาเวทนาไมเปนอัตตาของเราแลว อัตตาของเราก็ไมตองเสวยเวทนา เขาจะพึง  
 ถูกซักอยางนีว้า ในรูปขันธลวนๆ ก็ยังมิไดมีความเสวยอารมณอยูท้ังหมด ใน  รูปขันธนั้น ยัง 
จะเกดิอหังการวาเปนเราไดหรือ ฯ  
      ไมได พระเจาขา ฯ     
      เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท ขอนี้จึงยังไมควรที่จะเล็งเห็นวา ถาเวทนา ไมเปนอัตตา 
ของเราแลว อัตตาของเราก็ไมตองเสวยเวทนา แมดวยคําดังกลาว แลวนี้ สวนผูท่ีกลาวอยางนีว้า  
เวทนาไมเปนอัตตาของเราเลย อัตตาของเราไม  ตองเสวยเวทนาก็ไมใช อัตตาของเรายังตองเสวย 
เวทนาอยู เพราะวา อัตตาของ       เรามีเวทนาเปนธรรมดา เขาจะพึงถูกซักอยางนีว้า อาวุโส ก ็
เพราะเวทนาจะตอง   ดับไปทั้งหมดท้ังส้ิน ไมเหลือเศษ เม่ือเวทนาไมมีโดยประการทัง้ปวง เพราะ 
 เวทนาดับไป ยังจะเกิดอหังการวา เปนเราไดหรือ ในเม่ือขันธนั้นๆ ดบั    ไปแลว ฯ       
      ไมได พระเจาขา ฯ     
      เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท ขอนี้จึงยังไมควรที่จะเล็งเห็นวา  เวทนาไมเปนอัตตา 
ของเราแลว อัตตาของเราไมตองเสวยเวทนาเลยก็ไมใช อัตตาของเรายังตองเสวยเวทนาอยู  
เพราะวา อัตตาของเรามีเวทนาเปนธรรมดา แมดวยคํา    ดังกลาวแลวนี ้ฯ      



พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาท่ี 61 
        [๖๔] ดูกรอานนท คราวใดเลา ภิกษุไมเล็งเห็นเวทนาเปนอัตตา ไม    เล็งเห็นอัตตา 
วาไมตองเสวยเวทนาก็ไมใช ไมเล็งเห็นวาอัตตายังตองเสวยเวทนา  อยู เพราะวา อัตตาของเรามี 
เวทนาเปนธรรมดา ภิกษุนั้น เม่ือเล็งเห็นอยูอยางนี้     ยอมไมยึดม่ันอะไรๆ ในโลก และเม่ือ 
ไมยึดม่ัน ยอมไมสะทกสะทาน เม่ือไม      สะทกสะทานยอมปรินิพพานไดเฉพาะตน ท้ังรูชัดวา  
ชาติส้ินแลว พรหมจรรย อยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี  
อานนท  ผูใดกลาวอยางนี้วา ทิฐิวาเบ้ืองหนาแตตาย สัตวยังมีอยู วาเบ้ืองหนาแตตาย   สัตว 
ไมมีอยู วาเบ้ืองหนาแตตาย สัตวมีอยูดวย ไมมีอยูดวย วาเบ้ืองหนาแตตาย   สัตวมีอยูก็หา  
มิได ไมมีอยูกห็ามิได ดังน้ี กะภกิษุผูหลุดพนแลวอยางนี้ การกลาวของบุคคลนั้นไมสมควร ฯ  
      ขอนั้น เพราะเหตุไร     
      ดูกรอานนท ช่ือ ทางแหงช่ือ ทางแหงนรุิติ บัญญัติ ทางแหงบัญญัติ  การแตงต้ัง  
ทางท่ีกําหนดรูดวยปญญา วฏัฏะยังเปนไปอยูตราบใด วฏัฏสงสาร ยังคงหมุนเวียนอยูตราบนั้น  
เพราะรูยิ่ง วัฏฏสงสารนั้น ภิกษุจึงหลุดพน ขอท่ีมี   ทิฐิวา ใครๆ ยอมไมรู ยอมไมเหน็ภิกษ ุ
ผูหลุดพน เพราะรูยิ่งวัฏฏสงสารนั้น  นั้นไมสมควร ฯ 
        [๖๕] ดกูรอานนท วิญญาณฐิติ ๗ อายตนะ ๒ เหลานี้ วิญญาณฐิติ ๗    เปนไฉน  
คือ   
      ๑. สัตวมีกายตางกัน มีสัญญาตางกัน ไดแกพวกมนุษย และพวกเทพบางพวก  
พวกวินิบาตบางพวก นี้เปนวิญญาณฐิติท่ี ๑    
      ๒. สัตวมีกายตางกนั มีสัญญาอยางเดียวกัน ไดแกพวกเทพผูนับเนือ่งในช้ันพรหม 
ผูบังเกิดดวยปฐมฌาน และสัตวผูเกิดในอบาย ๔ นีเ้ปนวญิญาณ  ฐิติท่ี ๒      
      ๓. สัตวมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาตางกัน ไดแกพวกเทพชัน้อาภสัสร   นี้เปน 
วิญญาณฐิติท่ี ๓       
      ๔. สัตวท่ีมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดยีวกัน ไดแกพวกเทพ   ช้ันสุภกณิหะ  
นี้เปนวิญญาณฐิติท่ี ๔  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาท่ี 62 
      ๕. สัตวท่ีเขาถึงช้ันอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา อากาศหาท่ีสุด มิได เพราะ 
ลวงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆะสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา โดยประการท้ังปวง  
นี้เปนวิญญาณฐิติท่ี ๕    
      ๖. สัตวท่ีเขาถึงช้ันวิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุด มิได เพราะ 
ลวงช้ันอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง นี้เปนวิญญาณฐิติท่ี ๖     
      ๗. สัตวท่ีเขาถึงช้ันอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการวา ไมมีอะไร    เพราะลวงช้ัน 
วิญญาณัญจายตนะ โดยประการท้ังปวง นี้เปนวิญญาณฐิติท่ี ๗    
      สวนอายตนะอีก ๒ คือ อสัญญีสัตตายตนะ (ขอท่ี ๑) และขอท่ี ๒ คือ เนวสัญญานา 
สัญญายตนะ      
      ดูกรอานนท บรรดาวิญญาณฐิติท้ัง ๗ ประการนั้น วิญญาณฐิติขอท่ี ๑ มี วา สัตวมี 
กายตางกนั มีสัญญาตางกัน ไดแกพวกมนษุยและพวกเทพบางพวก   พวกวินิบาตบางพวก  
ผูท่ีรูชัดวิญญาณฐิติขอน้ัน รูความเกิดและความดับ รูคุณ   และโทษ แหงวิญญาณฐิตขิอนั้น  
และรูอุบายเปนเคร่ืองออกไปจากวิญญาณฐิติ  ขอนั้น เขายังจะควรเพ่ือเพลิดเพลินวิญญาณฐิต ิ
นั้นอีกหรือ ฯ       
      ไมควร พระเจาขา ฯ     
                ฯลฯ    ฯลฯ       
      วิญญาณฐิติท่ี ๗ มีวา สัตวผูเขาถึงช้ันอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการ วา ไมมีอะไร  
เพราะลวงช้ันวิญญาณณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง ผูท่ีรูชัด   วิญญาณฐิติขอน้ัน รูความ 
เกิดและความดับ รูคุณและโทษ แหงวิญญาณฐิติ   ขอนั้น และรูอุบายเปนเคร่ืองออกไปจาก 
วิญญาณฐิติขอน้ัน เขายังจะควร    เพลิดเพลินวิญญาณฐิตนิั้นอีกหรือ ฯ   
      ไมควร พระเจาขา ฯ     
      ดูกรอานนท สวนบรรดาอายตนะท้ัง ๒ นั้นเลา ขอท่ี ๑ คือ อสัญญี    สัตตายตนะ  
ผูท่ีรูชัดอสัญญีสัตตายตนะขอนั้น รูความเกิดและความดับ รูคุณ    และโทษ แหงอสัญญีสัตตายตนะ 
ขอนั้น และรูอุบายเปนเคร่ืองออกไปจาก   อสัญญีสัตตายตนะขอนั้น เขายังจะควรเพ่ือเพลิดเพลิน 
อสัญญีสัตตายตนะนัน้   อีกหรือ ฯ       
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      ไมควร พระเจาขา ฯ     
      สวนขอท่ี ๒ คือ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ผูท่ีรูชัดเนวสัญญานา    สัญญายตนะขอนั้น  
รูความเกิดและความดับ รูคุณและโทษแหงเนวสัญญานา    สัญญายตนะขอนั้น และรูอุบายเปน 
เคร่ืองออกไปจากเนวสัญญานาสัญญายตนะ    ขอนั้น เขายังจะควรเพ่ือเพลิดเพลินเนวสัญญานา 
สัญญายตนะขอนั้นอีกหรือ ฯ  
      ไมควร พระเจาขา ฯ     
      ดูกรอานนท เพราะภกิษมุาทราบชัดความเกิดและความดับท้ังคุณและโทษ   และอุบาย 
เปนเคร่ืองออกไปจากวิญญาณฐิติ ๗ และอายตนะ ๒ เหลานี้ ตามเปน  จริงแลว ยอมเปนผูหลุดพน 
ได เพราะไมยดึม่ัน อานนท ภิกษนุี้เราเรียกวา     ปญญาวมุิตติ ฯ 
        [๖๖] ดกูรอานนท วิโมกข ๘ ประการเหลานี้ ๘ ประการเปนไฉน คือ      
      ๑. ผูไดรูปฌานยอมเห็นรูป นี้เปนวิโมกขขอท่ี ๑   
      ๒. ผูไมมีความสําคัญในรูปในภายใน ยอมเหน็รูปในภายนอก นี้เปน    วิโมกขขอท่ี ๒       
      ๓. ผูท่ีนอมใจเช่ือวา กสิณเปนของงาม นี้เปนวิโมกขขอท่ี ๓     
      ๔. ผูบรรลุอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา อากาศหาท่ีสุดมิได     เพราะลวงรูป 
สัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา โดย ประการท้ังปวง นี้เปนวิโมกข 
ขอท่ี ๔       
      ๕. ผูท่ีบรรลุวิญญาณัญจายตนะ ดวยมนสิการวา วิญญาณหาท่ีสุดมิได  เพราะลวงช้ัน 
อากาสานัญจายตนะ โดยประการท้ังปวง นี้เปนวิโมกขท่ี ๕      
      ๖. ผูท่ีบรรลุอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการวา ไมมีอะไร เพราะลวง   วิญญาณญั 
จายตนะ โดยประการท้ังปวง นี้เปนวิโมกขขอท่ี ๖   
      ๗. ผูท่ีบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ เพราะลวงอากญิจัญญายตนะ  โดยประการ 
ท้ังปวง นี้เปนวิโมกขขอท่ี ๗    
      ๘. ผูท่ีบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะ   โดยประการ 
ท้ังปวง นี้เปนวิโมกขขอท่ี ๘     
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      ดูกรอานนท เหลานี้แล วโิมกข ๘ ประการ ภิกษุเขาวโิมกข ๘ ประการ  เหลานี้ เปน 
อนุโลมบาง เปนปฏิโลมบาง เขาท้ังอนุโลมและปฏิโลมบาง เขาบาง   ออกบาง ตามคราวท่ี 
ตองการ ตามส่ิงท่ีปรารถนา และตามกําหนดท่ีตองประสงค  จึงบรรลุเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ  
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะส้ินไป เพราะ       ทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน  
อานนท ภกิษนุี้ เราเรียกวา      อุภโตภาควมุิตติ อุภโตภาควิมุตติอ่ืนจากอุภโตภาควิมุตตินี้ท่ีจะยิ่ง 
หรือประณีตไป กวาไมมี พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระอานนทยนิดี ช่ืนชม      
 พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแลวแล ฯ   
                   จบมหานทิานสูตร ท่ี ๒ 
                  ------------------------------------     
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                ๓. มหาปรินิพพานสูตร (๑๖)       
        [๖๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้       
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับบนภเูขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห ก็สมัยนัน้  
พระเจาแผนดนิมคธ พระนามวาอชาตศัตรู เวเทหีบุตร    ทรงปรารถนาจะเสด็จไปปราบแควนวัชชี  
ทาวเธอรับส่ังอยางนี้วา ก็เราจักตัดพวก    เจาวัชชีผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก อยางนี้ๆ  จักให 
แควนวัชชีพนิาศถึงความ    วอดวาย ลําดับนั้น ทาวเธอตรัสเรียกวัสสการพราหมณ อํามาตย 
ผูใหญในมคธรัฐ มาตรัสส่ังวา ดูกรพราหมณ ทานจงไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลว    
 จงถวายบังคมพระบาทท้ังสองของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลาตามคําของเรา ทูล ถามถึงอาพาธ 
นอย พระโรคเบาบาง ความกระปร้ีกระเปรา พระกําลัง การประทับ    อยูสําราญวา ขาแตพระองค 
ผูเจริญ พระเจาแผนดินมคธ พระนามวาอชาตศัตรู     เวเทหีบุตร ขอถวายบังคมพระบาทท้ังสอง 
ของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา ทูล ถามถึงอาพาธนอย พระโรคเบาบาง ความกระปร้ีกระเปรา 
พระกําลัง การประทับ   อยูสําราญ และจงทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาแผนดินมคธ  
 พระนามวาอชาตศัตรู เวเทหีบุตร ปรารถนาจะเสดจ็ไปปราบแควนวชัชี ทาวเธอ  รับส่ังอยางนี้วา  
ก็เราจักตดัพวกเจาวัชชีผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากอยางนี้ๆ จัก  ใหแควนวัชชีพินาศถึงความ 
วอดวาย ดังนี้ และพระผูมีพระภาคทรงพยากรณแก ทานอยางไร ทานพึงจําขอนั้นมาบอกเรา  
พระตถาคตท้ังหลายยอมไมตรัสคําท่ีไม     จริงเลย ฯ      
      วัสสการพราหมณ อํามาตยผูใหญในมคธรัฐ รับพระราชดํารัสของพระเจาแผนดนิมคธ  
พระนามวาอชาตศัตรู เวเทหบุีตร แลวเทียมยานท่ีดีๆ ข้ึน ยานออกจากพระนครราชคฤหตรงไป 
ยังภูเขาคิชฌกฏู จนสุดภูมิประเทศเทาท่ียาน จะไปได จึงลงจากยานเดินเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ถึงท่ีประทับ คร้ันเขาไปเฝาแลวไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึก 
ถึงกันไปแลว    จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันวัสสการพราหมณอํามาตยผูใหญในมคธรัฐนั่ง   
 เรียบรอยแลวทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระเจาแผนดินมคธ พระนามวา  อชาตศัตรู เวเทหี  
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บุตร ขอถวายบังคมพระบาทท้ังสองของทานพระโคดมดวยเศียรเกลา ทูลถามถึงอาพาธนอย  
พระโรคเบาบาง ความกระปร้ีกระเปรา พระกําลังการประทับอยูสําราญ ขาแตพระโคดมผูเจริญ  
พระเจาแผนดนิมคธ พระนามวา อชาตศัตรู เวเทหีบุตร ทรงปรารถนาจะเสด็จไปปราบแควนวัชชี  
ทาวเธอรับส่ังอยางนี้วา ก็เราจักตัดพวกเจาวัชชีผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากอยางนี้ๆ จักให 
 แควนวัชชีพนิาศถึงความวอดวาย ฯ      
        [๖๘] ก็สมัยนั้น ทานพระอานนท ยืนถวายอยูงานพัดพระผูมีพระภาค อยู ณ เบ้ือง 
พระปฤษฎางค ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะทานพระอานนทวา  ดูกรอานนท เธอไดยิน 
มาอยางไร พวกเจาวัชชีหม่ันประชุมกันเนอืงๆ หรือ ฯ   
     ทานพระอานนททูลวา ขาพระองคไดยนิมาอยางนัน้ พระเจาขา ฯ      
      ดูกรอานนท พวกเจาวัชชีจักหม่ันประชุมกันเนืองๆ อยูเพยีงใด พึง หวังไดซ่ึงความ 
เจริญอยางเดยีว ไมมีเส่ือม เพียงนัน้ ฯ   
      ดูกรอานนท เธอไดยินมาอยางไร พวกเจาวัชชีพรอมเพรียงกันประชุม    พรอมเพรียงกัน 
เลิกประชุม และพรอมเพรียงกันทํากจิท่ีเจาวัชชีพึงกระทําหรือ ฯ     
      ขาพระองคไดยินมาอยางนั้น พระเจาขา ฯ     
      ดูกรอานนท พวกเจาวัชชีจักพรอมเพรียงกันประชุม จกัพรอมเพรียงกัน  เลิกประชุม  
และจักพรอมเพรียงกันทํากิจท่ีเจาวัชชีพึงกระทําอยูเพยีงใด พึงหวัง ไดซ่ึงความเจริญอยางเดยีว  
ไมมีเส่ือมเพียงนั้น ฯ 
      ดูกรอานนท เธอไดยินมาอยางไร พวกเจาวัชชีไมไดบัญญัติส่ิงท่ีมิได    บัญญัติไว ไม 
ถอนส่ิงท่ีไดบัญญัติไวแลว สมาทานประพฤติอยูในวัชชีธรรมของ  เกาตามท่ีบัญญัติไวแลวหรือ ฯ      
      ขาพระองคไดยินมาอยางนั้น พระเจาขา ฯ     
      ดูกรอานนท พวกเจาวัชชีจักไมบัญญัตส่ิิงท่ีมิไดบัญญัติไว จกัไมถอน   ส่ิงท่ีไดบัญญัติไว 
แลว จักสมาทานประพฤติอยูในวัชชีธรรมของเกาตามท่ีบัญญัติไว      แลวอยูเพียงใด พึงหวังได 
ซ่ึงความเจริญอยางเดยีว ไมมีเส่ือม เพียงนัน้ ฯ     
      ดูกรอานนท เธอไดยินมาอยางไร พวกเจาวัชชีสักการเคารพนับถือบูชา   ทานท่ีเปน 
ผูใหญของพวกเจาวัชชี และเช่ือฟงถอยคําของทานเหลานัน้หรือ ฯ      
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      ขาพระองคไดยินมาอยางนั้น พระเจาขา ฯ     
      ดูกรอานนท พวกเจาวัชชีจักสักการะเคารพนับถือบูชาทานท่ีเปนผูใหญ    ของพวกเจา 
วัชชี และจักเช่ือฟงถอยคําของทานเหลานั้นอยูเพียงใด พึงหวังได    ซ่ึงความเจริญอยางเดียว ไมมี 
เส่ือม เพียงนัน้ ฯ   
      ดกูรอานนท เธอไดยินมาอยางไร พวกเจาวัชชีไมฉุดคราขืนใจสตรีหรือ กุมารีในสกุล 
ใหอยูรวมดวยหรือ ฯ   
      ขาพระองคไดยินมาอยางนั้น พระเจาขา ฯ     
      ดูกรอานนท พวกเจาวัชชีจักไมฉุดคราขืนใจสตรีหรือกุมารีในสกุล ให อยูรวมดวยอยู 
เพียงใด พึงหวงัไดซ่ึงความเจริญอยางเดียว ไมมีเส่ือม เพียงนั้น ฯ    
      ดูกรอานนท เธอไดยินมาอยางไร พวกเจาวัชชีสักการะเคารพ นับถือ บูชาเจดียของ 
พวกเจาวัชชีท้ังภายในภายนอก และไมปลอยใหธรรมิกพลี ท่ีเคยให   ท่ีเคยกระทํา แกเจดยี 
เหลานั้นเส่ือมทรามไปหรือ ฯ  
      ขาพระองคไดยินมาอยางนั้น พระเจาขา ฯ     
      ดูกรอานนท พวกเจาวัชชีจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดียของ  พวกเจาวัชชี 
ท้ังภายในภายนอก และจักไมปลอยใหธรรมิกพลี ท่ีเคยให ท่ีเคย   กระทํา แกเจดยีเหลานั้น  
เส่ือมทรามไปอยูเพียงใด พึงหวังไดซ่ึงความเจริญ    อยางเดียว ไมมีเส่ือม เพียงนัน้ ฯ  
      ดูกรอานนท เธอไดยินมาอยางไร พวกเจาวัชชีจดัแจงไวดแีลว ซ่ึง  ความอารักขา 
ปองกันคุมครองอันเปนธรรมในพระอรหนัตท้ังหลาย ดวยต้ังใจวา  ไฉนหนอ พระอรหันตท่ียัง 
มิไดมา พึงมาสูแวนแควนและท่ีมาแลว พงึอยูเปน   ผาสุกในแวนแควน ดังนีห้รือ ฯ       
      ขาพระองคไดยินมาอยางนั้น พระเจาขา ฯ     
      ดูกรอานนท พวกเจาวัชชีจักจัดแจงไวดแีลว ซ่ึงความอารักขา ปองกัน คุมครองอัน 
เปนธรรม ในพระอรหันตท้ังหลาย ดวยต้ังใจวา ไฉนหนอ พระอรหันต  ท่ียังมิไดมา พึงมาสู 
แวนแควน และท่ีมาแลว พึงอยูเปนผาสุกในแวนแควน   ดังนี้ อยูเพียงใด พึงหวังได 
ซ่ึงความเจริญอยางเดยีว ไมมีเส่ือม เพียงนัน้ ฯ  
        [๖๙] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะวัสสการพราหมณ อํามาตย    ผูใหญในมคธ 
รัฐวา ดูกรพราหมณ สมัยหนึง่ เราอยูท่ีสารันททเจดยีเขตเมือง    เวสาลีนี้ ณ ท่ีนัน้เราไดแสดง 
อปริหานิยธรรมท้ัง ๗ นี้ แกพวกเจาวัชชี กอ็ปริหา    นิยธรรมท้ัง ๗ นี้ จักต้ังอยูในพวกเจาวัชชี   
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และพวกเจาวชัชีจักสนใจในอปริหานิยธรรมท้ัง ๗ นี้ อยูเพยีงใดพราหมณ  พึงหวังไดซ่ึงความ 
เจริญอยางเดยีว ไมมีเส่ือม  เพียงนัน้ ฯ    
      เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วัสสการพราหมณ อํามาตยผูใหญ ในมคธรัฐได 
ทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พวกเจาวัชชีมาประกอบดวยอปริหานยิธรรม แมขอหนึ่งๆ ก็ยัง 
หวังไดซ่ึงความเจริญอยางเดยีว ไมมีเส่ือม จะปวย  กลาวไปไยถึงอปรินยิธรรมท้ัง ๗ ขอเลา  
พระเจาแผนดนิมคธ พระนามวาอชาตศัตรู    เวเทหีบุตร ไมควรกระทําการรบกับเจาวชัชี นอกจาก 
จะปรองดอง นอกจากจะยุ     ใหแตกกนัเปนพวก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพเจามีกิจมาก มีกรณยีะ 
มาก    จะขอลาไปในบัดนี้ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ทานยอมทราบกาลอัน  ควรใน 
บัดนี้เถิด ลําดบันั้น วัสสการพราหมณ อํามาตยผูใหญในมคธรัฐ ช่ืนชม ยินดีพระภาษติ ของ 
พระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะหลีกไปแลว ฯ  
        [๗๐] คร้ังนั้น เม่ือวัสสการพราหมณอํามาตยผูใหญในมคธรัฐหลีกไป   ไมนาน พระผู 
มีพระภาครับส่ังกะทานพระอานนทวา ดกูรอานนท เธอจงไป      จงส่ังใหภกิษุทุกรูปซ่ึงอยูอาศัย 
พระนครราชคฤห ใหมาประชุมกันในอุปฏฐานศาลา   ทานพระอานนทรับพระดํารัสของพระผูมี 
พระภาคแลว ส่ังใหภกิษุทุกรูปซ่ึงอยูอาศัย พระนครราชคฤหใหประชุมกันในอุปฏฐานศาลา แลว 
จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค       ถึงท่ีประทับ คร้ันเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวยืนอยู  
ณ ท่ีควร  สวนขางหนึ่ง คร้ันทานพระอานนทนั่งเรียบรอยแลวไดทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ     
 ภิกษุสงฆประชุมกันแลว ขอพระองคทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ฯ  
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงลุกจากอาสนะ เสด็จเขาไปยังอุปฏฐาน  ศาลา แลว 
ประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดไว คร้ันประทับนั่งแลว รับส่ังกะภกิษุ ท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
เราจักแสดงอปริหานิยธรรมท้ัง ๗ แกพวกเธอ  พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภกิษ ุ
เหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมี  พระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา 
      ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกภิกษุจกัหม่ันประชุมกันเนอืงๆ อยูเพียงใด  พึงหวังได 
ซ่ึงความเจริญอยางเดยีว ไมมีเส่ือมเพียงนัน้ ฯ 
      ๒. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกภิกษุจกัพรอมเพรียงกนัประชุม จักพรอมเพรียงกนัเลิก 
ประชุม และจักพรอมเพรียงชวยกันทํากจิท่ีสงฆพึงกระทํา อยูเพยีงใด  พึงหวังไดซ่ึงความเจริญ 
อยางเดยีว ไมมีเส่ือม เพียงนัน้ ฯ        
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      ๓. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกภิกษุจกัไมบัญญัติส่ิงท่ีมิไดบัญญัติไวแลว   จักไมถอนส่ิง 
ท่ีไดบัญญัติไวแลว จักสมาทานประพฤติอยูในสิกขาบทท้ังหลาย    ตามท่ีไดบัญญัติไวแลว อยูเพียงใด  
พึงหวังไดซ่ึงความเจริญอยางเดียว ไมมีเส่ือม    เพียงนัน้ ฯ    
      ๔. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกภิกษุจกัสักการะ เคารพ นบัถือ บูชาภิกษ ุ   ผูเปนเถระ  
ผูรัตตัญู บวชนาน เปนสังฆบิดร เปนสังฆปริณายก และจักเช่ือฟง   ถอยคําของทานเหลานั้น 
อยูเพียงใด พึงหวังไดซ่ึงความเจริญอยางเดยีว ไมมีเส่ือม    เพียงนัน้ ฯ    
      ๕. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกภิกษุจกัไมลุอํานาจแกตัณหาอันจะกอใหเกิด ภพใหมซ่ึง 
บังเกิดข้ึนแลว อยูเพียงใด พงึหวังไดซ่ึงความเจริญอยางเดียว ไมมีเส่ือม  เพียงนัน้ ฯ    
      ๖. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกภิกษุจกัเปนผูยินดีในเสนาสนะปา อยูเพยีงใด   พึงหวัง 
ไดซ่ึงความเจริญอยางเดียว ไมมีเส่ือม เพียงนั้น ฯ       
      ๗. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกภิกษุจกัเขาไปต้ังสติไวในภายในวา ไฉนหนอ เพื่อน 
พรหมจรรยผูมีศีลเปนที่รักท่ียังมิไดมา พงึมาเถิดและท่ีมาแลว พึงอยูเปนผาสุก       ดังนี้ อยูเพียงใด  
พึงหวังไดซ่ึงความเจริญอยางเดียว ไมมีเส่ือม เพียงนัน้ ฯ  
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย อปริหานิยธรรม ท้ัง ๗ นี้ จักต้ังอยูในหมูภกิษุ และ   หมูภิกษจุัก 
สนใจในอปริหานิยธรรม ท้ัง ๗ นี้ อยูเพยีงใด หมูภิกษุพึงหวังไดซ่ึง    ความเจริญอยางเดียว ไมมี 
เส่ือม เพียงนัน้ ฯ       
        [๗๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ อีกหมวดหนึ่ง   แกพวกเธอ  
พวกเธอจงฟง จงใสใจใหด ีเราจักกลาว ภิกษุเหลานั้น ทูลรับ  พระดํารัสของพระผูมีพระภาค 
แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา  
      ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกภิกษุจกัไมเปนผูชอบการงาน ไมยนิดีแลว  ในการงาน  
ไมประกอบตามซ่ึงความเปนผูชอบการงาน อยูเพยีงใด พึงหวังไดซ่ึง    ความเจริญอยางเดยีว ไมมี 
เส่ือม เพียงนัน้ ฯ       
      ๒. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกภิกษุจกัไมเปนผูชอบการคุย ไมยนิดแีลว  ในการคุย ไม 
ประกอบตามซึ่งความเปนผูชอบการคุย อยูเพยีงใด พึงหวังไดซ่ึง     ความเจริญอยางเดียว ไมมีเส่ือม 
 เพียงนัน้ ฯ        
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      ๓. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกภิกษุจกัไมเปนผูชอบการนอนหลับ ไมยนิดี  แลวในการ 
นอนหลับ ไมประกอบตามซึ่งความเปนผูชอบการนอนหลับ อยูเพยีงใด  พึงหวังไดซ่ึงความเจริญ 
อยางเดยีว ไมมีเส่ือม เพียงนัน้ ฯ       
      ๔. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกภิกษุจกัไมเปนผูชอบคลุกคลีดวยหมู ไมยนิดี   แลวใน 
ความคลุกคลีดวยหมู ไมประกอบตามซ่ึงความเปนผูชอบความคลุกคลีดวย     หมู อยูเพยีงใด พึง 
หวังไดซ่ึงความเจริญอยางเดยีว ไมมีเส่ือม เพียงนัน้ ฯ    
      ๕. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกภิกษุจกัไมเปนผูมีความปรารถนาลามก ไมลุอํานาจแก 
ความปรารถนาอันลามก อยูเพียงใด พึงหวงัไดซ่ึงความเจริญอยางเดียว   ไมมีเส่ือม เพยีงนั้น ฯ      
      ๖. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกภิกษุจกัเปนผูไมมีมิตรช่ัว ไมมีสหายชัว่    ไมคบคนช่ัว  
อยูเพียงใด พึงหวังไดซ่ึงความเจริญอยางเดยีว ไมมีเส่ือม  เพียงนัน้ ฯ    
      ๗. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกภิกษุจกัไมถึงความนอนใจในระหวาง เพราะ  การบรรลุคุณ 
วิเศษเพียงข้ันต่ํา อยูเพยีงใด พึงหวังไดซ่ึงความเจริญอยางเดียว    ไมมีเส่ือม เพียงนัน้ ฯ      
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย อปริหานิยธรรม ท้ัง ๗ นี้ จักต้ังอยูในหมูภกิษุ และ  หมูภิกษจุัก 
สนใจในอปริหานิยธรรม ท้ัง ๗ นี้ อยูเพยีงใด พึงหวังไดซ่ึงความเจริญ   อยางเดยีว ไมมีเส่ือม  
เพียงนัน้ ฯ  
        [๗๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ อีกหมวดหนึ่ง   แกพวกเธอ  
พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับ  พระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว  
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย     ๑. พวกภกิษุจกัเปนผูมีศรัทธา... ๒. ...มีใจ 
ประกอบดวยหิริ... ๓. ...มีโอตตัปปะ... ๔. ...เปนพหูสูตร... ๕. ...ปรารภความเพียร...  
๖. ...มีสติตั้งม่ัน... ๗. พวกภกิษุจกัเปนผูมีปญญา อยูเพียงใด พึงหวังไดซ่ึงความเจริญอยาง 
เดียว    ไมมีเส่ือม เพียงนัน้ ฯ      
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย อปริหานิยธรรม ท้ัง ๗ นี้ จักต้ังอยูในหมูภกิษ ุและหมูภิกษจุัก 
สนใจในอปริหานิยธรรม ท้ัง ๗ นี้ อยูเพยีงใด พึงหวังไดซ่ึงความเจริญ    อยางเดยีว ไมมีเส่ือม  
เพียงนัน้ ฯ  
        [๗๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ อีกหมวดหนึ่ง  แกพวกเธอ 
 พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับ  พระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว  
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย   ๑. พวกภกิษุจกัเจริญสติสัมโพชฌงค...., ๒. ...พวก  
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ภิกษจุักเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค... ๓. ...พวกภิกษุจักเจริญวิริยสัมโพชฌงค... ๔. ... พวกภิก 
ษุจักเจริญปติสัมโพชฌงค... ๕. ... พวกภกิษุจักเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค   ๖.... พวกภิกษุจกัเจริญ 
สมาธิสัมโพชฌงค... ๗. พวกภิกษุจกัเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อยู เพียงใด พึงหวังไดซ่ึงความ 
เจริญอยางเดยีว ไมมีเส่ือม เพียงนัน้ ฯ      
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย อปริหานิยธรรม ท้ัง ๗ นี้ จักต้ังอยูในหมูภกิษุ และ หมูภิกษจุัก 
สนใจในอปริหานิยธรรม ท้ัง ๗ นี้ อยูเพยีงใด พึงหวังไดซ่ึงความ   เจริญอยางเดียว ไมมีเส่ือม  
เพียงนัน้ ฯ    
        [๗๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ อีกหมวดหนึ่ง  แกพวกเธอ  
พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับ  พระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว  
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย   ๑. พวกภกิษุจกัเจริญอนจิจสัญญา... ๒. ... พวก 
ภิกษจุักเจริญอนัตตสัญญา... ๓. ... พวกภิกษุจักเจริญอสุภสัญญา... ๔. ... พวกภิกษุจักเจริญอาทีนว 
สัญญา... ๕. ... พวกภิกษุจักเจริญปหานสัญญา ๖. ... พวกภิกษุจกัเจริญวิราคสัญญา... ๗. พวก ภิกษ ุ
จักเจริญนิโรธสัญญา อยูเพียงใด พึงหวังไดซ่ึงความเจริญอยางเดียว  ไมมีเส่ือม เพียงนั้น ฯ      
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย อปริหานิยธรรมท้ัง ๗ นี้ จักต้ังอยูในหมูภกิษุ และ หมูภิกษจุัก 
สนใจในอปริหานิยธรรมท้ัง ๗ นี้ อยูเพยีงใด พึงหวังไดซ่ึงความเจริญ อยางเดยีว ไมมีเส่ือม 
 เพียงนัน้ ฯ  
        [๗๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๖ อีกหมวดหนึ่ง   แกพวกเธอ  
พวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี ภกิษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสขอ พระผูมีพระภาค 
แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา       
      ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกภิกษุจกัเขาไปต้ังกายกรรม ประกอบดวยเมตตา ในเพ่ือน 
พรหมจรรยท้ังหลาย ท้ังในที่แจงและท่ีลับ อยูเพยีงใด พึงหวังไดซ่ึงความเจริญอยางเดียว  
ไมมีเส่ือม เพียงนั้น ฯ   
      ๒. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกภิกษุจกัเขาไปต้ังวจีกรรมประกอบดวยเมตตา ในเพ่ือน 
พรหมจรรยท้ังหลาย ท้ังในที่แจงและท่ีลับ อยูเพยีงใด พึงหวังไดซ่ึง  ความเจริญอยางเดียว ไมมี 
เส่ือม เพียงนัน้ ฯ        
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      ๓. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกภิกษุจกัเขาไปต้ังมโนกรรม ประกอบดวย   เมตตาในเพื่อน 
พรหมจรรยท้ังหลาย ท้ังในที่แจงและท่ีลับ อยูเพยีงใด พึงหวังได ซ่ึงความเจริญอยางเดียว ไมมี 
เส่ือม เพียงนัน้ ฯ   
      ๔. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกภิกษุจกัเปนผูแบงปนลาภอันเปนธรรม ท่ีได มาโดยธรรม  
โดยท่ีสุดแมมาตรวาอาหารอันนับเนื่องในบาตร คือเฉล่ียกันบริโภค    กับเพื่อนพรหมจรรยผูมีศีล 
ท้ังหลาย อยูเพยีงใด พึงหวังไดซ่ึงความเจริญอยางเดียว ไมมีเส่ือม เพียงนั้น ฯ      
      ๕. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกภิกษุจกัมีศีลเสมอกันกับเพือ่นพรหมจรรย  ท้ังหลาย ท้ังใน 
ท่ีแจงและท่ีลับ ในศีลอันไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอยเปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ 
แลว อันตัณหาทิฐิไมลูบคลําแลว เปนไปเพือ่สมาธิ  อยูเพียงใด พึงหวังไดซ่ึงความเจริญ 
อยางเดยีว ไมมีเส่ือม เพียงนัน้ ฯ  
      ๖. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกภิกษุจกัเปนผูมีทิฐิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย  
ท้ังในท่ีแจงและท่ีลับ ในทิฐิอันประเสริฐนําออกไปจากทุกข นําผู ปฏิบัติตามเพ่ือความส้ินทุกข 
โดยชอบ อยูเพียงใด พึงหวงัไดซ่ึงความเจริญ อยางเดียว ไมมีเส่ือม เพียงนั้น ฯ  
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย อปริหานิยธรรมท้ัง ๖ นี้ จักต้ังอยูในหมูภกิษุ และ  หมูภิกษจุัก 
สนใจในอปริหานิยธรรมท้ัง ๖ นี้ อยูเพยีงใด พึงหวังไดซ่ึงความเจริญอยางเดยีว ไมมีเส่ือม  
เพียงนัน้ ฯ  
      ไดยนิวา พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤหแมนั้น  
ทรงกระทําธรรมีกถาอันนี้แหละเปนอันมากแกพวกภกิษุวา อยางนี้ ศีล อยางนี้สมาธิ อยางนี ้
ปญญา สมาธิอันศีลอบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงส ใหญ ปญญาอันสมาธิอบรมแลว  
ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ จิตอันปญญาอบรมแลว ยอมหลุดพนอาสวะโดยชอบ คือ 
กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ฯ   
        [๗๖] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูตามความพอพระทัยใน พระนครราชคฤห  
แลวตรัสเรียกทานพระอานนทมารับส่ังวา ดูกรอานนท มาไปกันเถิด เราจักไปยังอัมพลัฏฐิกา  
ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคพรอมดวย 
ภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึง   อัมพลัฏฐิกาแลว ไดยนิวา พระผูมีพระภาคเสด็จประทับ ณ พระตํา 
หนักหลวง  ในอัมพลัฏฐิกาแมนั้น ทรงกระทําธรรมีกถาอันนี้แหละเปนอันมากแกพวกภิกษวุา        
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 อยางนี้ศีล อยางนี้สมาธิ อยางนี้ปญญา สมาธิอันศีลอบรมแลว ยอมมีผลใหญ   มีอานสิงสใหญ  
จิตอันปญญาอบรมแลว ยอมหลุดพนจากอาสวะโดยชอบ คือ    กามาสวะ ภวาสวะ อวชิชาสวะ ฯ   
        [๗๗] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูตามความพอพระทัยในอัมพลัฏฐิกา แลว 
ตรัสเรียกทานพระอานนทมารับส่ังวา ดูกรอานนท มาไปกันเถิด    เราจกัไปยังบานนาฬันทคาม  
ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคพรอมดวย 
ภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงบานนาฬนัทคามแลว ไดยินวา พระผูมีพระภาคประทับอยูในปาวาทิก 
อัมพวัน ในบานนาฬนัทคาม   นั้น คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
คร้ันเขาไปเฝา   แลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เม่ือทานพระสารีบุตร   
 นั่งเรียบรอยแลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเล่ือมใสในพระผูมี  พระภาคอยางนี ้
วา สมณะหรือพราหมณผูอ่ืนซ่ึงจะรูเกินไปกวาพระผูมีพระภาค  ในทางสัมโพธิญาณมิไดมีแลว จัก 
ไมมี และไมมีอยูในบัดนี้ ฯ      
      พ. ดูกรสารีบุตร เธอกลาวอาสภิวาจาอันยิ่งนี้ เธอถือเอาสวนเดยีว   บันลือสีหนาทวา  
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเล่ือมใสในพระผูมีพระภาค  อยางนีว้า สมณะหรือพราหมณผูอ่ืน 
ซ่ึงจะรูเกินไปกวาพระผูมีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณมิไดมีแลว จกัไมมี และไมมีอยูในบัดนี้  
ดูกรสารีบุตร พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองคซ่ึงไดมีแลวในอดตีกาล อัน 
เธอ กําหนดซ่ึงใจดวยใจแลวรูวา พระผูมีพระภาคเหลานั้น มีศีลอยางนี้แลว แมเพราะเหตุนี้มี 
ธรรมอยางนี้แลว มีปญญาอยางนี้แลว มีวหิารธรรมอยางนี้แลว มีวิมุตติ อยางนี้แลว แมเพราะ 
เหตุนี้ ดังนี้หรือ ฯ  
      ส. มิใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      ดูกรสารีบุตร ก็พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทุกพระองค ซ่ึง จักมีในอนาคต 
กาล อันเธอกําหนดซึ่งใจดวยใจแลวรูวา พระผูมีพระภาคเหลานั้น   จกัเปนผูมีศีลอยางนี้ แม 
เพราะเหตุนี้ มีธรรมอยางนี้ มีปญญาอยางนี้ มีวิหารธรรม อยางนี้ มีวิมุตติอยางนี้ แมเพราะ 
เหตุนี้ ดังนี้หรือ ฯ  
      มิใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ     
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      ดูกรสารีบุตร ก็เราผูเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ อันเธอกาํหนด    ซ่ึงใจ 
ดวยใจแลวรูวา พระผูมีพระภาคมีศีลอยางนี้ แมเพราะเหตุนี้ มีธรรมอยางนี้   มีปญญาอยางนี้  
มีวิหารธรรมอยางนี้ มีวิมุตติอยางนี้ แมเพราะเหตุนี้ ดังนีห้รือ ฯ   
      มิใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ    
      ดูกรสารีบุตร ก็ในเร่ืองนี ้เธอไมมีญาณเพ่ือกําหนดรูซ่ึงในใจพระอรหันต สัมมาสัมพุทธ 
เจาท้ังในอดีต อนาคต และปจจุบัน เม่ือเปนเชนนัน้ ในบัดนี้      อยางไรเลา เธอจึงไดกลาว 
อาสภิวาจาอันยิ่งนี้ เธอถือเอาสวนเดยีว บันลือสีหนาทวา     ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค 
เล่ือมใสในพระผูมีพระภาคอยางนีว้า สมณะหรือ  พราหมณผูอ่ืนซ่ึงจะรูเกินไปกวาพระผูมีพระภาค 
ในทางพระสัมโพธิญาณ มิไดมีแลว จักไมมี และไมมีอยูในบัดนี้ ฯ     
      ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมมีญาณเพื่อกําหนดรูซ่ึงใจในพระ อรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาท้ังในอดีต อนาคต และปจจุบัน แตวา ขาพระองค  รูแนวธรรม ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ปจจันตนครของพระราชามีประตูม่ันคง มีกําแพงและเสาระเนียดม่ันคง มีประตูชองเดยีว  
คนเฝาประตูพระนครน้ัน เปนคนฉลาด เฉียบแหลมมีปญญา หามคนท่ีไมรูจัก ปลอยคนท่ีรูจักให 
เขาไปได เขาเดินตรวจดูหนทางตามลําดับโดยรอบพระนครนั้น ไมเหน็ท่ีหัวประจบแหงกําแพง 
หรือชองกําแพง โดยท่ีสุดแมเพียงแมวลอดออกได เขาพงึมีความรูสึกวา สัตวท่ีตัวโต   ทุกชนิด 
จะเขาออกนครนี้ ยอมเขาออกโดยประตูนี้ แมฉันใด แนวแหงธรรม   กฉั็นนั้นเหมือนกัน ขา 
พระองครูวา พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ท่ีไดมีแลวในอดีตกาลทุกพระองค ทรง 
ละนิวรณท้ัง ๕ ซ่ึงเปนเคร่ืองเศราหมอง แหงจิต กระทําปญญาใหทุรพล มีพระทัยต้ังม่ันดีแลว  
ในสติปฏฐาน ๔ ทรงเจริญ โพชฌงค ๗ ตามความเปนจริง ตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว  
แม   พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท่ีจักมีในอนาคตกาลทุกพระองค จกัทรงละนิวรณ ๕  
ซ่ึงเปนเคร่ืองเศราหมองแหงจิต กระทําปญญาใหทุรพล มีพระทัยต้ังม่ันดีแลวในสติปฏฐาน ๔  
ทรงเจริญโพชฌงค ๗ ตามความเปนจริง จกัตรัสรู   พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ พระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ ก็ทรงละนิวรณ ๕ ซ่ึงเปนเคร่ืองเศราหมองแหงจิต กระทํา 
ปญญาใหทุรพล มี พระทัยต้ังม่ันดีแลวในสติปฏฐาน ๔ ทรงเจริญโพชฌงค ๗ ตามความเปนจริง    
 ตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ฯ    
      ไดยนิวา พระผูมีพระภาคประทับอยูในปาวาทิกอัมพวัน ในบานนาฬันทา แมนั้น  
ทรงกระทําธรรมีกถานี้แหละเปนอันมากแกพวกภกิษวุา อยางนี้ศีล อยางนี้  สมาธิ อยางนี้ปญญา   
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สมาธิอันศีลอบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ  ปญญาอันสมาธิอบรมแลว ยอมมีผล 
ใหญ มีอานิสงสใหญ จิตอันปญญาอบรมแลว ยอมหลุดพนจากอาสวะโดยชอบ คือกามาสวะ  
ภวาสวะ อวิชชาสวะ ฯ  
        [๗๘] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูตามความพอพระทัย ในบาน   นาฬันทคาม  
แลวตรัสเรียกทานพระอานนทมารับส่ังวา ดูกรอานนท มาไปกันเถิด    เราจักไปยังปาฏลิคาม  
ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว  ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคพรอมดวย 
ภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงปาฏลิคามแลวพวกอุบาสกชาวปาฏลิคามไดสดับขาววา พระผูมี 
พระภาคเสดจ็ถึงปาฏลิคามแลว จึงพากนัเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันเขาไปเฝาแลว 
ถวายบังคม  พระผูมีพระภาค นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันพวกอุบาสกชาวปาฏลิคามนั่ง  เรียบรอย 
แลว จึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรง   รับเรือนสําหรับพักของพวก 
ขาพระองคเถิด พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณภีาพลําดับนั้น พวกอุบาสกชาวปาฏลิคามทราบ 
การทรงรับของพระผูมีพระภาคแลว    จึงลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณ 
กลับไปยังเรือน  สําหรับพัก คร้ันเขาไปแลวปูลาดเรือนสําหรับพักอยางเรียบรอยท่ัวทุกแหง แตง 
ตั้ง     อาสนะ ตั้งหมอน้ําไว ตามประทีปไวแลว จึงกลับเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถึงท่ีประทับ คร้ัน 
เขาไปเฝาแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคยนือยู ณ ท่ีควรสวน  ขางหนึ่ง คร้ันพวกอุบาสกชาว 
ปาฏลิคามยืนเรียบรอยแลว จึงกราบทูลพระผูมี     พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองค 
ปูลาดเรือนสําหรับพักอยางเรียบรอย    ท่ัวทุกแหงแลว แตงต้ังอาสนะไว ตั้งหมอน้ําไว ตามประทีป 
ไวแลว ขอพระผูมี  พระภาคจงทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ฯ    
      คร้ังนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจวีร  พรอมดวยภกิษุ 
สงฆเสด็จไปยงัเรือนสําหรับพัก คร้ันเสด็จเขาไปแลว ทรงลาง   พระบาทแลว เสด็จเขาไปยังเรือน 
สําหรับพัก ประทับนั่งพิงเสากลาง บายพระพักตร  ไปทางบูรพทิศ ฝายภกิษุสงฆลางเทาแลว 
เขาไปยังเรือนสําหรับพัก นั่งพิงฝาดานหลัง   บายหนาไปทางบูรพทิศแวดลอมพระผูมีพระภาค  
สวนพวกอุบาสกชาวปาฏลิคาม  ลางเทาแลว เขาไปยังเรือนสําหรับพัก นั่งพิงฝาดานหนา บายหนา 
ไปทางปจฉิมทิศแวดลอมพระผูมีพระภาค ฯ      
        [๗๙] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะพวกอุบาสกชาวปาฏลิคามวา   ดูกรคฤหบดี 
ท้ังหลาย โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีล ๕ ประการเหลานี้ ๕ ประการ       เปนไฉน ฯ       
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      ดูกรคฤหบดีท้ังหลาย คนทุศีล มีศีลวิบัติแลวในโลกนี้ ยอมเขาถึง  ความเส่ือมแหง 
โภคะอยางใหญอันมีความประมาทเปนเหตุ อันนี้เปนโทษขอท่ีหนึ่งแหงศีลวิบัติของคนทุศีล ฯ    
      อีกขอหนึ่ง         เกียรติศัพทอันช่ัวของคนทุศีล         มีศีลวิบัติแลวยอม 
กระฉอนไป         อันนี้เปนโทษขอท่ีสองแหงศีลวิบัติของคนทุศีล ฯ   
      อีกขอหนึ่ง                 คนทุศีล         มีศีลวิบัติแลว                 จะเขาไปสูบริษัทใดๆ  
คือ ขัตติย   บริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท หรือสมณบริษัท ยอมคร่ันคราม เกอเขิน       
 อันนี้เปนโทษขอท่ีสามแหงศีลวิบัติของคนทุศีล ฯ   
      อีกขอหนึ่ง                 คนทุศีล         มีศีลวิบัติแลว                 ยอมหลงกระทํากาละ          
อันนี้เปนโทษ      ขอท่ีส่ีแหงศีลวิบัติของคนทุศีล ฯ  
      อีกขอหนึ่ง คนทุศีล มีศีลวิบัติแลว เบ้ืองหนาแตตายเพราะ 
กายแตก ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก อันนี้เปนโทษขอท่ีหาแหงศีลวิบัติของคน ทุศีล ฯ 
      ดูกรคฤหบดีท้ังหลาย โทษแหงศีลวิบัตขิองคนทุศีล ๕ ประการเหลานี้แล ฯ       
        [๘๐] ดูกรคฤหบดีท้ังหลาย อานิสงสแหงศีลสมบัติของคนมีศีล ๕  ประการเหลานี้  
๕ ประการเปนไฉน      
      ดูกรคฤหบดีท้ังหลาย คนมีศีล ถึงพรอมแลวดวยศีล ยอมไดรับ  กองโภคะใหญ อัน 
มีความไมประมาทเปนเหตุ อันนี้เปนอานิสงสขอท่ีหนึ่ง   แหงศีลสมบัติของคนมีศีล ฯ    
      อีกขอหนึ่ง เกียรติศัพทอันงามของคนมีศีล ถึงพรอมแลวดวยศีล ยอม ขจรไป อันนี ้
เปนอานิสงสขอท่ีสอง แหงศีลสมบัติของคนมีศีล ฯ     
      อีกขอหนึ่ง คนมีศีล ถึงพรอมแลวดวยศีล จะเขาไปสูบริษัทใดๆ คือ  ขัตติยบริษัท  
พราหมณบริษทั คฤหบดีบริษัท หรือสมณบริษัท ยอมองอาจ  ไมเกอเขิน อันนี้เปนอานิสงส 
ขอท่ีสาม แหงศีลสมบัติของคนมีศีล ฯ      
      อีกขอหนึ่ง คนมีศีล ถึงพรอมแลวดวยศีล ยอมไมหลงทํากาละ อันนี้  เปนอานิสงส 
ขอท่ีส่ี แหงศีลสมบัติของคนมีศีล ฯ   
      อีกขอหนึ่ง คนมีศีล ถึงพรอมแลวดวยศีล เบ้ืองหนาแตตายเพราะ กายแตก ยอม 
เขาถึงสุคติโลกสวรรค อันนีเ้ปนอานิสงสขอท่ีหา แหงศีลสมบัติ    ของคนมีศีล ฯ   
      ดูกรคฤหบดีท้ังหลาย อานิสงสแหงศีลสมบัติของคนมีศีล ๕ ประการ     เหลานี้แล ฯ    
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        [๘๑] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงยงัพวกอุบาสกชาวปาฏลิคามใหเห็น แจง ให 
สมาทาน ใหอาจหาญ ใหร่ืนเริงดวยธรรมีกถาตลอดราตรีแลว ทรงสง ไปดวยพระดํารัสวา     
      ดูกรคฤหบดีท้ังหลาย ราตรีสวางแลว พวกทานจงทราบกาลอันควร  ในบัดนี้เถิด พวก 
อุบาสกชาวปาฏลิคามทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว  ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมี 
พระภาคกระทําประทักษณิหลีกไปแลว ลําดับนั้น  เม่ืออุบาสกชาวปาฏลิคามหลีกไปแลวไมนาน  
พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปสูสุญญา   คารแลว ฯ     
        [๘๒] ก็สมัยนั้น สุนีธะ และวัสสการะ อํามาตยผูใหญในมคธรัฐ  สรางเมืองใน 
ปาฏลิคามเพื่อปองกันพวกเจาวัชชี ก็สมัยนัน้เทวดาเปนอันมากนับเปน พันๆ หวงแหนท่ีใน 
ปาฏลิคาม เทวดาผูมีศักดิ์ใหญหวงแหนท่ีในสวนใด จิตของ  พระราชาและราชมหาอํามาตยผูมี 
ศักดิ์ใหญ ก็นอมไปเพื่อจะสรางนิเวศนในสวนนั้น  เทวดาช้ันกลางหวงแหนท่ีในสวนใด จิต 
ของพระราชาและพระราชมหาอํามาตย ช้ันกลาง ก็นอมไปเพ่ือสรางนิเวศนในสวนนัน้ เทวดาช้ัน 
ต่ําหวงแหนท่ีในสวนใด   จติของพระราชาและราชมหาอํามาตยช้ันต่ํา ก็นอมไปเพื่อสรางนิเวศน 
ในสวนนั้น    พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นเทวดาเหลานั้นนับเปนพนัๆ หวงแหนท่ีในปาฏลิคาม ดวย 
ทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย ฯ    
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จลุกข้ึนในเวลาปจจุสสมัยแหงราตรี ตรัส    เรียกพระ 
อานนทมารับส่ังวา ดูกรอานนท ใครหนอจะสรางเมืองในปาฏลิคาม ฯ   
      อ. ขาแตพระองคผูเจริญ สุนีธะและวัสสการะอํามาตยผูใหญในมคธรัฐ  จะสรางเมือง 
ปาฏลิคาม เพื่อปองกันพวกเจาวัชชี ฯ   
      ดูกรอานนท สุนีธะและวสัสการะอํามาตยผูใหญในมคธรัฐจะสรางเมือง  ในปาฏลิคาม  
เพื่อปองกันพวกเจาวัชชี ก็เปรียบเหมือนทาวสักกะทรงปรึกษา   กับพวกเทวดาชัน้ดาวดึงส ในท่ีนี้  
เราไดเหน็เทวดาเปนอันมากนับเปนพนัๆ  หวงแหนท่ีในปาฏลิคามดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวง 
จักษุของมนษุย เทวดาผูมี    ศักดิ์ใหญหวงแหนท่ีในสวนใด จิตของพระราชาและราชมหาอํามาตยผู 
มีศักดิ์ใหญ      ก็นอมไปเพื่อสรางนิเวศนในสวนนัน้ เทวดาช้ันกลางหวงแหนท่ีในสวนใด จิต ของ 
พระราชาและราชมหาอํามาตยช้ันกลาง กน็อมไปเพื่อสรางนิเวศนในสวนนั้น เทวดาช้ันตํ่า 
หวงแหนท่ีในสวนใด จิตของพระราชาและราชมหาอํามาตยช้ันต่ํา   กน็อมไปเพื่อสรางนิเวศนใน 
สวนนั้น ดูกรอานนท ท่ีนี้จกัเปนท่ีอยูอันประเสริฐ  เปนทางคาขาย เปนนครอันเลิศ ช่ือวา   
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ปาฏลีบุตร เปนท่ีแกหอภณัฑะ นครปาฏลีบุตรจักมีอันตราย ๓ ประการ คือ ไฟ น้ํา หรือการ 
ยุใหแตกพวก ฯ  
        [๘๓] คร้ังนั้น สุนีธะและวัสสการะ อํามาตยผูใหญในมคธรัฐ เขาไป เฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันเขาไปเฝาแลวไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอให 
ระลึกถึงกันไปแลวไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลว    ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ  
ขอทานพระโคดมพรอมดวยภกิษุสงฆจงทรง    รับภัตของขาพระองคเพื่อเสวยในวันนี้ พระผูมีพระ 
ภาคทรงรับดวยดุษณภีาพ  ลําดับนั้น สุนีธะและวัสสการะอํามาตยผูใหญในมคธรัฐ ทราบวา 
พระผูมีพระภาค       ทรงรับแลว จงึเขาไปยงัท่ีพักของตนๆ คร้ันแลวจัดแตงของเค้ียวของฉันอัน 
 ประณีตในท่ีพักของตนๆ แลวใหทูลเวลาแดพระผูมีพระภาควา ขาแตทาน    พระโคดมผูเจริญ  
ไดเวลาแลวภตัตาหารสําเร็จแลว ฯ   
      คร้ังนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจวีร   พรอมดวย 
ภิกษุสงฆเสดจ็เขาไปยังท่ีพกัของสุนีธะและวัสสการะอํามาตยผูใหญใน   มคธรัฐ ประทับนั่งบน 
อาสนะท่ีเขาจดัถวาย สุนีธะและวัสสการะอํามาตยผูใหญ  ในมคธรัฐ อังคาสภิกษุสงฆ 
มีพระพุทธเจาเปนประมุขใหอ่ิมหนํา เพยีงพอดวย  ของเค้ียวของฉันอันประณีต ดวยมือของตนๆ  
คร้ันพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จ   วางพระหตัถจากบาตรแลว สุนีธะและวัสสการะถืออาสนะตํ่า  
นั่งเฝาอยู ณ ท่ีควร     สวนขางหนึ่ง เม่ือสุนีธะและวัสสการะอํามาตยผูใหญในมคธรัฐ นั่งเฝาอยู 
อยาง  นี้แลว พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาดวยคาถาเหลานี้ ความวา       
        [๘๔] บัณฑิตยชาติสําเร็จการอยูในประเทศใด ยอมเช้ือเชิญทาน ผูมีศีล ผูสํารวม 
แลวประพฤตพิรหมจรรย ใหบริโภคในประเทศ นั้น ไดอุทิศทักษิณาทานใหแกเทวดาท่ีมีอยู ณ  
ท่ีนั้น เทวดา เหลานั้นไดรับบูชาแลว ยอมบูชาตอบเขา ไดรับความนับถือ   แลว ยอมนับถือตอบ 
เขา แตนั้นยอมอนุเคราะหเขา เหมือน     มารดาอนุเคราะหบุตรซ่ึงเกดิแตอกฉะนั้น บุรุษผูอันเทวดา 
อนุเคราะหแลว ยอมเห็นความเจริญทุกเม่ือ ฯ     
        [๘๕] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนากะสุนีธะและวัสสการะ อํามาตยผูใหญ 
ในมคธรัฐดวยพระคาถาเหลานี้แลว เสดจ็ลุกจากอาสนะหลีกไปแลว    กส็มัยนั้น สุนีธะและ 
วัสสการะอํามาตยผูใหญในมคธรัฐ ตางตามเสด็จพระผูมีพระภาคไปเบ้ืองพระปฤษฎางคดวยคิดวา  
วันนีพ้ระสมณโคดมจักเสด็จออกทาง    ประตูใด ประตูนัน้จักมีนามวาประตูโคดม จกัเสด็จขามแมน้ํา 
คงคาทางทาใด ทานั้นจกัมีนามวาทาโคดม คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จออกทางประตูใด ประตู     
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 นั้นไดนามวาประตูโคดมแลว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จไปยังแมน้ําคงคา    แลว ก็สมัยนัน้  
แมน้ําคงคาเต็มเปยมเสมอฝง กาดื่มกนิได พวกมนุษยผูประสงคจะขามฟาก บางพวก เท่ียวหา 
เรือ บางพวกเที่ยวหาแพ บางพวกผูกทุน คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคกับภกิษุสงฆทรงหายไป ณ  
ท่ีฝงนี้แหงแมน้ําคงคา ไปปรากฏตน     ท่ีฝงโนน เหมือนบุรุษผูมีกําลังเหยยีดแขนท่ีคูไว หรือคูแขน 
ท่ีเหยยีดออกแลว    ฉะนั้น พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรมนุษยเหลานั้น ผูประสงคจะขามฟาก  
 บางพวกเท่ียวหาเรือ บางพวกเท่ียวหาแพ บางพวกผูกทุนอยู พระองคทรงทราบ  เนื้อความนี้แลว  
ทรงเปลงพระอุทานนี้ในเวลานั้นวา 
เหลาชนท่ีจะขามสระ คือ ตัณหาอันเวิ้งวาง ตองสรางสะพาน  คือ (อริย 
มรรค) พนเปอกตม ก็และขณะท่ีชนกําลังผูกทุนอยู   หมูชนผูมีปญญา  
ขามไดแลว ฯ 
                    จบภาณวารท่ีหนึ่ง ฯ  
        [๘๖] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาค ตรัสเรียกทานพระอานนทมารับส่ังวา  ดูกรอานนท  
มาไปกันเถิด เราจักไปโกฏิคาม ทานพระอานนททูลรับพระดํารัส     ของพระผูมีพระภาคแลว  
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษสุงฆหมูใหญ      เสด็จถึงโกฏิคามแลว ไดยินวา พระ 
ผูมีพระภาคประทับอยู ณ โกฏิคามนั้น ณ ท่ี    นั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย เพราะไมรูแจง    แทงตลอดอริยสัจ ๔ เราและพวกเธอจึงเรรอนทองเท่ียวไปส้ินกาล 
นานอยางนี้  เพราะไมรูแจงแทงตลอดอริยสัจ ๔ เปนไฉน เพราะไมรูแจงแทงตลอดทุกขอริยสัจ     
 เราและพวกเธอจึงเรรอนทองเท่ียวไปตลอดกาลนานอยางนี้ เพราะไมรูแจงแทงตลอด ทุกขสมุทัย 
อริยสัจ ... ทุกขนิโรธอริยสัจ ... ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเราและพวกเธอจึงเรรอนทองเท่ียว 
ไปส้ินกาลนานอยางนี้ ฯ   
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไดรูแจงแทงตลอดทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทัยอริยสัจ    ทุกขนโิรธ 
อริยสัจ ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทาอริยสัจแลว ตัณหาในภพ เราถอนเสีย แลว ตัณหาอันจะนําไป 
สูภพส้ินแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี ฯ    
      พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดาคร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึง       ไดตรัสคาถา 
ประพันธตอไปอีกวา       
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        [๘๗] เพราะไมเหน็อริยสัจ ๔ ตามเปนจริง เราและพวกเธอจึงทองเท่ียวไปในชาติ 
นั้นๆ ส้ินกาลนานเราไดเหน็อริยสัจ ๔ เหลานั้นแลว    เราถอนตัณหาอันจะนาํไปสูภพเสียไดแลว  
มูลแหงทุกขเราตัดไดขาดแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี ดังนี้ ฯ   
        [๘๘] ไดยินวา พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โกฏิคามแมนั้น ทรงกระทําธรรมีกถา 
นี้แหละเปนอันมากแกพวกภิกษวุา อยางนี้ศีล อยางนี้สมาธิ อยางนี้ปญญา สมาธิอันศีลอบรม 
แลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ ปญญาอันสมาธิ อบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานสิงส 
ใหญ จิตอันปญญาอบรมแลว ยอมหลุดพน   จากอาสวะโดยชอบ คือ กามาสวะ ภวาสวะ  
อวิชชาสวะ ฯ     
        [๘๙] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูตามความพอพระทัยในโกฏิคาม แลว ตรัส 
เรียกทานพระอานนทมารับส่ังวา ดูกรอานนท มาไปกันเถิด เราจักไป    ยังนาทิกคาม ทานพระ 
อานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนัน้ พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆ 
หมูใหญ เสดจ็ถึงนาทิกคามแลว ไดยนิวา       พระผูมีพระภาคประทับในท่ีพักซ่ึงกอดวยอิฐท่ีนาทิกคาม 
นั้น ทานพระอานนทเขาไป เฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันเขาไปเฝาแลวถวายบังคม 
พระผูมีพระภาค นั่ง ณ   ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันทานพระอานนทนั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูล 
พระผูมี   พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษนุามวาสาฬหะ มรณภาพแลวในนาทิกคาม คติและ 
ภพเบ้ืองหนาของเธอเปนไฉน ภิกษุณนีามวา นันทา มรณภาพแลวใน   นาทิกคาม คติและภพ 
เบ้ืองหนาของเธอเปนไฉน อุบาสกนามวา สุทัตตะ ... อุบาสิกา   นามวา สุชาดา ... อุบาสกนามวา  
กกุธะ ... อุบาสกนามวา การฬิมพะ ... อุบาสก   นามวา นกิฏะ ... อุบาสกนามวา กฏิสสหะ ... อุบาสก 
นามวา ตุฏฐะ ... อุบาสก   นามวา สันตุฏฐะ ... อุบาสกนามวา ภฏะ ... อุบาสกนามวา สุภฏะ ทํา 
กาละ   แลวในนาทิกคาม คติและภพเบ้ืองหนาของเขาเปนไฉน ฯ  
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท ภิกษุนามวาสาฬหะ กระทําให แจงซ่ึง 
เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญา อันยิ่งของตนเอง 
ในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุณนีามวา นนัทา เพราะสังโยชน    เบ้ืองตํ่า ๕ ส้ินไป เปนโอปปาติกะ  
ปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมกลับมาจากโลก    นั้นเปนธรรมดา อุบาสกนามวา สุทัตตะ เพราะ 
สังโยชน ๓ ส้ินไป และเพราะ  ราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เปนพระสกทาคามี กลับมายังโลก  
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นี้คราวเดยีวเทานั้น แลวจักทําท่ีสุดแหงทุกข อุบาสิกานามวา สุชาดา เพราะสังโยชน ๓ ส้ินไป  
เปน  พระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง มีอันจะตรัสรูในภายหนา   อุบาสกนาม 
วา กกุธะ เพราะสังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ ส้ินไป เปนโอปปาติกะ ปรินิพพาน  ในภพนั้น มีอันไม 
กลับมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา อุบาสกนามวา การฬิมพะ ... อุบาสกนามวา นกิฏะ ... อุบาสกนามวา  
กฏิสสหะ ... อุบาสกนามวา ตุฏฐะ ...อุบาสกนามวา สันตุฏฐะ ... อุบาสกนามวา ภฏะ ... อุบาสก 
นามวา สุภฏะ เพราะ    สังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ ส้ินไป เปนโอปปาติกะ ปรินพิพานในภพนัน้ มีอัน 
ไมกลับมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา ฯ       
      ดูกรอานนท พวกอุบาสกในนาทิกคาม อีก ๕๐ คน กระทํากาละแลว  เพราะสังโยชน 
เบ้ืองตํ่า ๕ ส้ินไป เปนโอปปาติกะ ปรินิพพานในภพนัน้ มีอันไม   กลับมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา  
พวกอุบาสกในนาทิกคาม ๙๖ คน ทํากาละแลวเพราะสังโยชน ๓ ส้ินไป และเพราะราคะ  
โทสะ โมหะเบาบาง เปนพระสกทาคามี กลับมายังโลกนี้คราวเดียวเทานั้น แลวจักทําท่ีสุดแหง 
ทุกข พวกอุบาสกในนาทิกคาม๕๑๐ คน ทํากาละแลว เพราะสังโยชน ๓ ส้ินไป  
เปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง มีอันจะตรัสรูในภายหนา ฯ  
      ดูกรอานนท ขอท่ีผูเกิดมาเปนมนุษยแลวจะพึงทํากาละนั้นไมอัศจรรย     เม่ือผูนั้นๆ  
ทํากาละแลว พวกเธอจกัเขาไปเฝาพระตถาคต แลวทูลถามเนื้อความ นัน้ อันนี้เปนความลําบาก 
แกพระตถาคต เพราะฉะนั้น เราจักแสดงธรรมปริยาย  ช่ือธรรมาทาส สําหรับท่ีจะใหอริยสาวกผู 
ประกอบแลว เม่ือจํานงอยู พงึพยากรณ   ตนดวยตนเองไดวา เรามีนรกส้ินแลว มีกําเนิดแหง 
สัตวดิรัจฉานส้ินแลว มีเปรต  วิสัยส้ินแลว มีอบาย ทุคติ วินิบาต ส้ินแลว เราเปนพระโสดาบัน  
มีอันไม   ตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง มีอันจะตรัสรูในภายหนาดังนี้ ก็ธรรมปริยายชื่อวา   ธรรมา 
ทาส นั้น เปนไฉน ดูกรอานนท อริยสาวกในธรรมวินยันี้ เปนผูประกอบ ดวยความเลื่อมใสอัน 
ไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต  
ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชา และจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงซ่ึงโลก เปนสารถี 
ฝกบรุุษที่ควรฝกไมมีผูอ่ืน  ยิ่งไปกวา เปนพระศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบาน 
แลว เปน    ผูจาํแนกพระธรรม ดังนี้ เปนผูประกอบดวยความเล่ือมใส อันไมหวั่นไหวใน  พระธรรม  
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วา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว อันผูปฏิบัติพึงเห็นเอง  ไมประกอบดวยกาล ควรเรียก 
ใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะ     ตน ดังนี้ เปนผูประกอบดวยความเล่ือมใส  
อันไมหวั่นไหว ในพระสงฆวา   พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผู 
ปฏิบัติตรง เปนผูปฏิบัติ    เปนธรรม เปนผูปฏิบัติชอบ คือคูบุรุษส่ี บุรุษบุคคลแปด นี้พระสงฆ 
สาวกของ     พระผูมีพระภาค เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรแกทักษณิา เปนผูควรทําอัญชลี    เปน 
นาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ดังนี้ เปนผูประกอบดวยศีลอันพระอริยะ  ใครแลว อันไมขาด  
ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ แลว อันตัณหาและทิฐไิมลูบคลํา 
แลว เปนไปเพือ่สมาธิ ฯ     
      ดูกรอานนท อันนี้แลคือธรรมปริยายช่ือวาธรรมาทาส สําหรับท่ีจะให    อริยสาวก 
ผูประกอบแลว เม่ือจํานงอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามีนรก  ส้ินแลว มีกําเนิดแหง 
สัตวดิรัจฉานส้ินแลว มีเปรตวิสัยส้ินแลว มีอบาย ทุคติ   วินิบาต ส้ินแลว เราเปนพระโสดาบัน  
มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงมี   อันจะตรัสรูในภายหนา ฯ      
      ไดยนิวา พระผูมีพระภาคประทับในท่ีพกัซ่ึงกอดวยอิฐในนาทิกคามนั้น  ทรงกระทํามีกถา 
นี้แหละเปนอันมากแกพวกภิกษวุา อยางนี้ศีล อยางนี้สมาธิ    อยางนีป้ญญา สมาธิอันศีลอบรม 
แลวยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ ปญญา     อันสมาธิอบรมแลวยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ  
จิตอันปญญาอบรมแลว ยอม   หลุดพนจากอาสวะโดยชอบ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวชิชาสวะ ฯ     
        [๙๐] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูตามความพอพระทัยในนาทิกคาม แลว ตรัส 
เรียกทานพระอานนทมารับส่ังวา ดูกรอานนท มาไปกันเถิด เราจักไปยงั    เมืองเวสาลี ทาน 
พระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษ ุ
สงฆหมูใหญเสด็จถึงเมืองเวสาลีแลว ไดยนิวา   พระผูมีพระภาคประทับในอัมพปาลีวัน เขตเมือง 
เวสาลีนั้น ณ ท่ีนั้น พระผูมีพระภาค ตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายมารับส่ังวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษ ุ
ควรเปนผูมีสติสัมปชัญญะ อยู นี้เปนอนุสาสนีของเราสําหรับเธอ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อยางไรเลา 
ภิกษจุึงจะ   ช่ือวาเปนผูมีสติ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู พจิารณา  เห็น 
เวทนาในเวทนาอยู พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู พิจารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู เปนผูมีเพียร มี 
สัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยางนี้แล    ภิกษุจึงจะช่ือวาเปนผูมีสติ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อยางไรเลา ภิกษจุึงจะช่ือวาเปนผู ประกอบดวยสัมปชัญญะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้   
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เปนผูกระทําความรูตัวในการกาว      ในการถอย ในการแล ในการเหลียว ในการคูเขา ในการ 
เหยยีดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ในการฉัน การดื่ม การเค้ียว การล้ิม ในการ 
ถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ   การตื่น การพูด  
การนิ่ง อยางนีแ้ล ภิกษุจึงจะช่ือวา เปนผูประกอบดวยสัมปชัญญะ    ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษ ุ
ควรเปนผูมีสติสัมปชัญญะอยู นี้เปนอนุสาสนีของเรา   สําหรับเธอ ฯ    
        [๙๑] นางอัมพปาลีคณิกา ไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคเสดจ็ถึงเมือง เวสาลี  
ประทับอยู ณ อัมพวันของเรา เขตเมืองเวสาลี คร้ังนั้น นางอัมพปาลีคณิกา  ส่ังใหจดัยานท่ีดีๆ  
แลว ข้ึนยานออกจากเมืองเวสาลีตรงไปยังอารามของตน จน ตลอดภูมิประเทศเทาท่ียานจะไปได 
 ลงจากยานเดินเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี   ประทับ คร้ันแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ  
ท่ีควรสวนขางหน่ึง พระผูมี  พระภาคทรงยงันางอัมพปาลีคณิกาผูนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงใหเหน็ 
แจง ใหสมาทาน      ใหอาจหาญ ใหร่ืนเริงดวยธรรมีกถา นางอัมพปาลีคณิกา อันพระผูมีพระภาค 
ทรง       ใหเหน็แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหร่ืนเริงดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบทูล พระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆ   จงทรงรับภัตของหมอม 
ฉันในวันพรุงนี้ พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณภีาพ ลําดับ  นั้น นางอัมพปาลีคณิกาทราบวา  
พระผูมีพระภาคทรงรับแลว จึงลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคกระทําประทักษณิหลีกไป 
แลว ฯ 
        [๙๒] พวกเจาลิจฉวี เมืองเวสาลี ไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จ ถึงเมือง 
เวสาลี ประทับอยู ณ อัมพปาลีวันเขตเมืองเวสาลี คร้ังนั้น พวกเจาลิจฉว ีรับส่ังใหจัดยานท่ีดีๆ  
แลวเสด็จข้ึนยานออกจากเมืองเวสาลีไปแลว ในพวกเจา     ลิจฉวีนั้น บางพวก เขียวลวน คือมี 
วรรณะเขียว มีผาเขียว มีเคร่ืองประดับเขียว  บางพวกเหลืองลวน คือมีวรรณะเหลือง มีผาเหลือง  
มีเคร่ืองประดับเหลือง    บางพวกแดงลวน คือมีวรรณะแดง มีผาแดง มีเคร่ืองประดับแดง  
บางพวกขาว     ลวน คือมีวรรณะขาว มีผาขาว มีเคร่ืองประดับขาว คร้ังน้ัน นางอัมพปาลีคณิกา    
 ใหเพลารถกระทบเพลารถ ลอรถกระทบลอรถ แอกกระทบแอก ของพวกเจาลิจฉวี   หนุมๆ  
พวกเจาลิจฉวไีดพูดกะนางอัมพปาลีคณิกาวา แนะนางอัมพปาลี เหตุไร ทานจึงใหเพลารถกระทบ 
เพลารถ ลอรถกระทบลอรถ แอกกระทบแอก ของพวก เจาลิจฉวีหนุมๆ ฯ    
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      อ. ขาแตลูกเจา จริงอยางนั้น หมอมฉันทูลนิมนตพระผูมีพระภาค    พรอมดวยภกิษุสงฆ 
ใหทรงรับภัตในวันพรุงนี้ ฯ     
      ล. แนะนางอัมพปาลี เจาจงใหภัตนี้โดยราคาแสนหน่ึงเถิด ฯ    
      ขาแตลูกเจา ก็พวกทานจกัใหเมืองเวสาลีพรอมท้ังชนบทแกหมอมฉัน  แมอยางนัน้  
หมอมฉันก็จกัไมใหภัตอันใหญได ฯ   
      ลําดับนั้น พวกเจาลิจฉวปีรบนิ้วมือวา ดูกรทานท้ังหลาย นางอัมพปาลี ชนะพวกเรา 
แลวหนอ พวกเราถูกนางอัมพปาลีลวงแลวหนอ จึงพวกเจาลิจฉวีได    ไปยังอัมพปาลีวันแลว  
พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นพวกเจาลิจฉวีมาแตไกล คร้ันแลว จึงรับส่ังกะพวกภกิษวุา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย พวกภิกษุท่ียังไมเคยเหน็พวกเทวดา    ชั้นดาวดงึส จงดูพวกเจาลิจฉวี จงจองดูหมูเจาลิจฉวี  
จงนําเขาไปเปรียบหมูเจา       ลิจฉวี ใหเหมือนกับเทวดาช้ันดาวดึงส ฯ     
      ลําดับนั้น พวกเจาลิจฉวไีปดวยยานจนสุดภูมิประเทศท่ียานจะไปได     ลงจากยานเดิน 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคจนถึงท่ีประทับ คร้ันเขาไปเฝาแลวจึงถวาย บังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ  
ท่ีควรสวนขางหน่ึง เม่ือพวกเจาลิจฉวีนั่งเรียบรอยแลว   พระผูมีพระภาคทรงยังพวกเจาลิจฉวี 
เหลานั้น ใหเหน็แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ    ใหร่ืนเริงดวยธรรมีกถา คร้ังนั้นแล พวกเจา 
ลิจฉวีอันพระผูมีพระภาคทรงใหเหน็แจง    ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหร่ืนเริงดวยธรรมีกถาแลว  
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค    วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษสุงฆจงทรง 
รับภัต ของ   พวกขาพระองคในวนัพรุงนี้ พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดกูรพวกเจาลิจฉวี เราได  
 รับภัตของนางอัมพปาลีคณิกาไวในวันพรุงนี้เสียแลว ลําดับนั้น พวกเจาลิจฉวี    ปรบนิ้วมือวา นาง 
อัมพปาลีคณิกาชนะพวกเราแลวหนอ พวกเราถูกนางอัมพปาลี   คณิกาลวงแลวหนอ พวกเจาลิจฉว ี
ช่ืนชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคแลวลุก จากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทํา 
ประทักษณิหลีกไปแลว ฯ     
      คร้ังนั้น นางอัมพปาลีคณิกา ใหตระเตรียมของเค้ียวของฉันอันประณีต   ในอารามของ 
ตนคืนยังรุง เสร็จแลวส่ังใหกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา      ขาแตพระองคผูเจริญ ไดเวลา 
แลว ภัตตาหารสําเร็จแลว ฯ   
      ลําดับนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร    พรอมดวยภิกษ ุ
สงฆ เสด็จไปยังท่ีพักช่ัวคราวของนางอัมพปาลีคณิกา ประทับนั่ง   บนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย นาง  
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อัมพปาลีคณิกา อังคาสภิกษสุงฆมีพระพุทธเจาเปน ประมุข ใหอ่ิมหนําเพียงพอดวยของเค้ียวของ 
ฉันอันประณตีดวยมือของตน คร้ัน พระผูมีพระภาคเสวยเสร็จ วางพระหัตถจากบาตรแลว นาง 
อัมพปาลีคณิกาถือ     อาสนะตํ่านั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา    
 ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันขอมอบอารามนี้แดภิกษสุงฆมีพระพุทธเจาเปน   ประมุข พระผูมี 
พระภาคทรงรับอารามแลว ทรงยังนางอัมพปาลีคณิกาใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ให 
ร่ืนเริง ดวยธรรมีกถา เสด็จลุกจากอาสนะหลีก      ไปแลว ฯ       
      ไดยนิวา พระผูมีพระภาคประทับ ณ อัมพปาลีวัน เขตเมืองเวสาลีนั้น   ทรงกระทํา 
ธรรมีกถานี้แหละเปนอันมากแกพวกภกิษุวา อยางนี้ศีล อยางนี้สมาธิ     อยางนี้ปญญา สมาธิอันศีล 
อบรมแลวยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ ปญญาอัน  สมาธิอบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงส 
ใหญ จิตอันปญญาอบรมแลว ยอม     หลุดพนจากอาสวะโดยชอบ คือ กามาสวะ ภวาสวะ  
อวิชชาสวะ ฯ     
        [๙๓] คร้ันนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูตามความพอพระทัยใน   อัมพปาลีวนัแลว  
ตรัสเรียกทานพระอานนทมารับส่ังวา ดูกรอานนท มาไปกันเถิด    เราจกัไปยังบานเวฬุวคาม  
ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว    พระผูมีพระภาคพรอมภิกษุสงฆหมูใหญ 
เสด็จถึงบานเวฬุวคามแลว ไดยินวา พระผูมีพระภาคเสดจ็ประทับอยูในบานเวฬวุคามนั้น ณ ท่ีนั้น  
พระผูมีพระภาค      ตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมารับส่ังวา มาเถิดภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงจําพรรษารอบ     
 เมืองเวสาลี ตามท่ีเปนมิตรกนั ตามท่ีเคยเหน็กัน ตามท่ีเคยคบกันเถิด สวนเรา   จะจําพรรษาใน 
บานเวฬุวคามนี้แหละ พวกภิกษุทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค แลว จําพรรษารอบเมือง 
เวสาลีตามท่ีเปนมิตรกัน ตามที่เคยเหน็กัน ตามท่ีเคย คบกัน สวนพระผูมีพระภาคทรงจําพรรษา 
ในบานเวฬุวคามน้ันแหละ คร้ังนั้นเม่ือ       พระผูมีพระภาคทรงจําพรรษาแลว ทรงประชวรอยางหนัก  
เกิดเวทนาอยางรายแรง  ถึงใกลจะปรินิพพาน ไดยินวา ณ ท่ีนั้น พระผูมีพระภาคทรงมีพระสติ 
สัมปชัญญะ     อดกล้ัน ไมพร่ันพรึง ทรงพระดําริวา การท่ีเราจะไมบอกภิกษุผูอุปฏฐาก ไม อําลา 
ภิกษุสงฆปรินพิพานเสียนั้น ไมสมควรแกเราเลย ถากระไร เราพึงใชความ       เพียรขับไลอาพาธนี้  
ดํารงชีวิตสังขารอยูเถิด ฯ      
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      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงใชความเพียรขับไลอาพาธนั้น ทรงดํารง    ชีวิตสังขารอยูแลว  
อาพาธของพระองคสงบไปแลว พระผูมีพระภาคทรงหาย     ประชวร คือหายจากความเปน 
คนไขไมนาน เสด็จออกจากวิหารไปประทับนั่ง     บนอาสนะท่ีภกิษุจดัถวายไวท่ีเงาวิหาร ฯ     
      คร้ังนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันเขา   ไปเฝาแลว 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันทาน พระอานนทนั่งเรียบรอยแลว  
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคเห็นความอดทน   ของพระผูมี 
พระภาคแลว ก็แตวา เพราะการประชวรของพระผูมีพระภาค กายของ  ขาพระองคประหนึ่งจะงอม 
ระงมไป แมทิศท้ังหลายก็ไมปรากฏแกขาพระองค แม    ธรรมท้ังหลายก็ไมแจมแจงแกขาพระองค  
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็แตวา  ขาพระองคมามีความเบาใจอยูหนอยหนึ่งวา พระผูมีพระภาคจกัยังไม 
เสด็จ  ปรินิพพาน จนกวาจะไดทรงปรารภภกิษุสงฆ แลวตรัสพระพทุธพจนอยางใด  อยางหนึ่ง ฯ   
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ภกิษุสงฆยังจะหวังอะไรในเราเลา  ธรรมอันเรา 
ไดแสดงแลว กระทําไมใหมีในมีนอก กํามืออาจารยในธรรมท้ังหลาย  มิไดมีแกตถาคต ผูใดจะพึง 
คิดอยางนีว้า เราจักบริหารภกิษุสงฆ หรือวาภิกษุสงฆ      จะเชิดชูเราดังนี้ ผูนั้นจะพึงปรารภภิกษุสงฆ 
แลวกลาวคําอยางใดอยางหนึ่งเปนแน      ดูกรอานนท ตถาคตมิไดมีความดําริอยางนีว้า เราจัก 
บริหารภิกษุสงฆ หรือวา      ภิกษุสงฆจกัเชิดชูเรา ตถาคตจักปรารภภิกษสุงฆแลว กลาวคําอยางใด 
อยางหนึ่ง     ในคราวหน่ึง ดกูรอานนท บัดนี้ เราแกเฒาเปนผูใหญลวงกาลผานวัยมาโดย ลําดับแลว  
วัยของเราเปนมาถึง ๘๐ ปแลว เกวยีนเกายงัจะใชไปได เพราะการ       ซอมแซมดวยไมไผ แมฉันใด  
กายของตถาคต ฉันนั้นเหมือนกัน ยังเปนไปได   ก็คลายกับเกวียนเกาท่ีซอมแซมดวยไมไผ ฯ 
      ดูกรอานนท สมัยใด ตถาคตเขาถึงเจโตสมาธิ อันไมมีนิมิต เพราะ ไมทําไวในใจ 
ซ่ึงนิมิตทั้งปวง เพราะดับเวทนาบางเหลาแลวอยู สมัยนัน้ กายของ  ตถาคตยอมผาสุก เพราะ 
ฉะนั้น พวกเธอจงมีตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึ่ง มิใช  มีส่ิงอ่ืนเปนท่ีพึ่ง คือจงมีธรรมเปนเกาะ  
มีธรรมเปนท่ีพึ่ง มิใชมีส่ิงอื่นเปนท่ีพึ่ง    อยูเถิด ฯ     
      ดูกรอานนท อยางไรเลา ภิกษจุึงจะช่ือวา มีตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึง่  มิใชมีส่ิง 
อ่ืนเปนท่ีพึ่ง คือจงมีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนท่ีพึ่ง มิใชมีส่ิงอื่นเปน ท่ีพึ่งอยู ภกิษใุนธรรมวินัยนี้  
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู พิจารณาเหน็เวทนา  ในเวทนาอยู พิจารณาเหน็จิตในจิตอยู  
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู เปนผูมี       เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส  
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ในโลก อยางนี้แล อานนท ภิกษจุึงจะช่ือวา มีตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพึง่ มิใชมีส่ิงอื่นเปน 
ท่ีพึ่ง    คือมีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนท่ีพึ่ง มิใชมีส่ิงอื่นเปนท่ีพึ่งอยู ดกูรอานนท ผูใดผูหนึ่ง 
ในบัดนีก้็ดี โดยท่ีเราลวงไปแลวก็ดี จกัเปนผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปน    ท่ีพึ่ง มิใชมีส่ิงอื่นเปนท่ี 
พึ่ง คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนท่ีพึ่ง มิใชมีส่ิง  อ่ืนเปนท่ีพึ่งอยู ภิกษุของเราท่ีเปนผูใคร 
ตอการศึกษาจกัปรากฏอยูในความเปน     ยอดยิ่ง ฯ      
                     จบคามกัณฑในมหาปรินิพพานสูตร ฯ   
                    จบภาณวารท่ีสอง ฯ    
        [๙๔] คร้ังนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและ   จีวรเสด็จเขา 
ไปบิณฑบาตยงัเมืองเวสาลี คร้ันเสด็จเท่ียวบิณฑบาตแลว เวลา  ปจฉาภตัเสด็จกลับ 
จากบิณฑบาตแลว ตรัสเรียกทานพระอานนทมารับส่ังวา     ดูกรอานนท เธอจงถือเอาผานิสีทนะไป  
เราจักเขาไปยงัปาวาลเจดยี เพื่อพักผอน    ตอนกลางวัน ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผู 
มีพระภาคแลว ถือเอาผา  นิสีทนะตามเสดจ็พระผูมีพระภาคไปทางเบ้ืองพระปฤษฎางค ฯ    
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยงัปาวาลเจดยี คร้ันเสด็จเขาไป   แลวประทับนั่ง 
บนอาสนะท่ีทานพระอานนทปูลาดถวาย ฝายทานพระอานนทถวาย  บังคมพระผูมีพระภาคแลว นัง่ ณ  
ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันทานพระอานนทนัง่     เรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดรับส่ังกะทานวา  
ดูกรอานนท เมืองเวสาลี นาร่ืนรมย อุเทนเจดีย โคตมเจดีย สัตตัมพเจดยี พหุปุตตเจดยี  
สารันทเจดีย   ปาวาลเจดยี ตางนาร่ืนรมย อิทธิบาทท้ัง ๔ อันผูใดผูหนึ่งเจริญแลว กระทําให 
 มากแลว กระทําใหเปนดุจยาน กระทําใหเปนดุจพืน้ ใหตั้งม่ันแลว ส่ังสมแลว   ปรารภดีแลว  
ผูนั้นเม่ือจํานงอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกัป หรือเกินกวากัป ดูกร   อานนท อิทธิบาทท้ัง ๔ ตถาคต 
เจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปน      ดุจยาน กระทําใหเปนดุจพื้น ใหตั้งม่ันแลว ส่ังสม 
แลว ปรารภดีแลว ตถาคต       นั้น เม่ือจํานงอยู จะพึงดํารงอยูไดตลอดกปั หรือเกินกวากัป  
แมเม่ือ   พระผูมีพระภาคทรงกระทํานิมิตอันหยาบ โอภาสอันหยาบอยางนี้ ทานพระอานนท  ก็มิอาจ 
รูทัน จึงมิไดทูลวิงวอนพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงดํารงอยู 
ตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัป เพื่อ ประโยชนของชนเปนอันมาก เพื่อความสุข 
ของชนเปนอันมาก เพื่ออนเุคราะห    โลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพือ่ความสุขของเทวดา   
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และมนุษยท้ังหลาย ดังนี้ เพราะถูกมารเขาดลใจแลว แมคร้ังท่ี ๒ พระผูมีพระภาคก็รับส่ังกะ 
ทาน    พระอานนท ฯลฯ แมคร้ังท่ี ๓ พระผูมีพระภาคก็รับส่ังกะทานพระอานนท ฯลฯ ทานพระ 
อานนทก็มิอาจรูทัน ... เพราะถูกมารเขาดลใจแลว ฯ 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะทานพระอานนทวา เธอจงไปเถิด  อานนท เธอรูกาล 
อันควรในบัดนี้ ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของ พระผูมีพระภาคแลว ลุกจากอาสนะถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษณิ   แลวไปนั่ง ณ โคนไมแหงหนึ่งในท่ีไมไกล ฯ  
        [๙๕] คร้ังนั้น มารผูมีบาป เม่ือทานพระอานนทหลีกไปแลวไมนาน เขาไปเฝาพระผู 
มีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันเขาไปเฝาแลว ยืนอยู ณ ท่ีควรสวน ขางหนึ่ง มารผูมีบาปยืนเรียบรอย 
แลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ  พระผูมีพระภาคจงปรินพิพานในบัดนีเ้ถิด ขอ 
พระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาค กพ็ระผูมี 
พระภาคไดตรัสพระวาจา   นีไ้ววา ดูกรมารผูมีบาป ภิกษุผูเปนสาวกของเราจักยังไมเฉียบแหลม  
ไมไดรับ  แนะนํา ไมแกลวกลา ไมเปนพหสููต ไมทรงธรรม ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไม 
ปฏิบัติชอบ ไมประพฤติตามธรรม เรียนกบัอาจารยของตนแลว ยังบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง  
เปดเผย จําแนก กระทําใหงายไมได ยังแสดง  ธรรมมีปาฏิหาริยขมข่ีปรับปวาทท่ีบังเกิดข้ึนให 
เรียบรอยโดยสหธรรมไมได เพียงใด  เราจักยังไมปรินพิพานเพยีงนัน้ ขาแตพระองคผูเจริญ  
ก็บัดนี้ ภิกษุผูเปนสาวก  ของพระผูมีพระภาคเปนผูเฉียบแหลมแลว ไดรับแนะนําแลว แกลวกลา  
เปน   พหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรม  เรียนกับ 
อาจารยของตนแลว บอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก  กระทําใหงายได แสดง 
ธรรมมีปาฏิหาริยขมข่ีปรับปวาทท่ีบังเกดิข้ึนใหเรียบรอย  โดยสหธรรมได ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอ  พระสุคตจง 
ปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี ้เปนเวลาปรินพิพานของพระผูมีพระภาค  ก็พระผูมีพระภาคไดตรัส 
พระวาจานี้ไววา ดูกรมารผูมีบาป ภิกษณุีผูสาวิกาของเรา    จักยังไมเฉียบแหลม ... ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ก็บัดนี้ ภิกษณุีผูสาวิกาของ     พระผูมีพระภาคเปนผูเฉียบแหลมแลว ... แสดงธรรมมีปาฏิ 
หาริยขมข่ีปรับปวาทท่ี  บังเกิดข้ึนใหเรียบรอยโดยสหธรรมได ฯ      
      ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอ พระสุคตจง 
ปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี ้เปนเวลาปรินพิพานของพระผูมีพระภาค     ก็พระผูมีพระภาคไดตรัส  
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พระวาจานี้ไววา ดูกรมารผูมีบาป อุบาสกผูเปนสาวกของ เรา จักยังไมเฉียบแหลม ... ขาแต 
พระองคผูเจริญ ก็บัดนี้ อุบาสกผูเปนสาวก  ของพระผูมีพระภาคเปนผูเฉียบแหลมแลว ... แสดง 
ธรรมมีปาฏิหาริยขมข่ีปรับปวาท  ท่ีบังเกดิข้ึนใหเรียบรอยโดยสหธรรมได ฯ   
      ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอพระสุคตจง 
ปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี ้เปนเวลาปรินพิพานของพระผูมีพระภาค   ก็พระผูมีพระภาคไดตรัส 
พระวาจานี้ไววา ดูกรมารผูมีบาป อุบาสิกาผูเปนสาวิกา ของเรา จักยังไมเฉียบแหลม ... ขาแต 
พระองคผูเจริญ ก็บัดนี้ อุบาสิกาผูเปน  สาวิกาของพระผูมีพระภาค เปนผูเฉียบแหลมแลว ไดรับ 
แนะนําแลว แกลวกลา เปนพหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ  
ประพฤติตาม      ธรรม เรียนกับอาจารยของตนแลว บอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย    จําแนก  
กระทําใหงายได แสดงธรรม มีปาฏิหาริยขมข่ีปรับปวาทท่ีบังเกิดข้ึนให    เรียบรอยโดยสหธรรมได ฯ      
      ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอพระสุคตจง 
ปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี ้เปนเวลาปรินพิพานของพระผูมีพระภาค     ก็พระผูมีพระภาคไดตรัส 
พระวาจานี้ไววา ดูกรมารผูมีบาป พรหมจรรยของเรานี้   จักยังไมสมบูรณ กวางขวาง แพรหลาย  
รูกันโดยมาก เปนปกแผน จนกระท่ัง พวกเทวดาและมนษุยประกาศไดดีแลว เพียงใด เราจัก 
ยังไมปรินิพพานเพียงนั้น    ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บัดนี้ พรหมจรรยของพระผูมีพระภาคนี้สมบูรณ 
แลว     กวางขวาง แพรหลาย รูกันโดยมาก เปนปกแผน จนกระท่ังพวกเทวดาและ  มนษุย 
ประกาศไดดีแลว ขอพระผูมีพระภาคจงปรินิพพานในบัดน้ีเถิด ขอพระสุคต  จงปรินิพพานในบัดนี ้
เถิด บัดนี้ เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาค ฯ    
      เม่ือมารกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสตอบวา ดูกรมารผู มีบาป ทานจง 
มีความขวนขวายนอยเถิด ความปรินิพพานแหงตถาคตจักมีไมชา  โดยลวงไปอีกสามเดือนแตนี้  
ตถาคตก็จักปรินิพพาน ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค  ทรงมีพระสติสัมปชัญญะทรงปลงอายุสังขาร ณ  
ปาวาลเจดยี และเม่ือพระผูมีพระภาคทรงปลงอายุสังขารแลว ไดเกิดแผนดินไหวใหญ และ 
ขนพองสยองเกลา  นาพึงกลัว ท้ังกลองทิพยก็บันลือล่ัน พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแลว   
 ทรงเปลงพระอุทานนี้ในเวลานั้นวา     
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        [๙๖] มุนปีลงเสียไดแลวซ่ึงกรรมท่ีช่ังได    
      และกรรมท่ีชั่งไมได อันเปนเหตุสมภพ  
      เปนเคร่ืองปรุงแตงภพ และไดยนิดีในภายใน     
      มีจิตต้ังม่ัน ทําลายกิเลสท่ีเกิดในตนเสีย เหมือนนกัรบ 
      ทําลายเกราะฉะน้ัน ฯ      
        [๙๗] คร้ังนั้น พระอานนทไดมีความคิดอยางนีว้า นาอัศจรรยจริงหนอ    เหตุไมเคย 
มีมามีข้ึน แผนดินใหญนี้ไหวได แผนดินใหญนี้ไหวไดจริงๆ ความ    ขนพองสยองเกลานาพึงกลัว  
ท้ังกลองทิพยก็บันลือล่ัน อะไรหนอเปนเหตุ     อะไรหนอเปนปจจัยสําหรับใหแผนดินไหวใหญ 
ปรากฏ ฯ   
      ลําดับนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ัน เขาไปเฝาแลว  
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ัน   ทานพระอานนทนั่งเรียบรอย 
แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย เหตุไมเคยมีมามีข้ึน แผนดินใหญนี้ไหว 
ได แผนดินใหญนี้ไหวไดจริงๆ ความ      ขนพองสยองเกลานาพึงกลัว ท้ังกลองทิพยก็บันลือล่ัน 
 อะไรหนอเปนเหตุ     อะไรหนอเปนปจจยั สําหรับใหแผนดินไหวใหญปรากฏ ฯ  
        [๙๘] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรพระอานนท เหตุ ๘ ประการ  ปจจัย ๘  
ประการเหลานี้แล เพื่อใหแผนดินไหวใหญปรากฏ ๘ ประการเปนไฉน ฯ       
      ดูกรอานนท มหาปฐพีนีต้ั้งอยูบนน้ํา น้าํต้ังอยูบนลม ลมต้ังอยูบนอากาศ   สมัยท่ีลม 
ใหญพัด เม่ือลมใหญพัดอยูยอมยังน้ําใหไหว น้ําไหวแลว ยอมยัง แผนดนิใหไหว อันนี้เปนเหตุ  
เปนปจจยัขอท่ีหนึ่ง เพื่อใหแผนดินไหวใหญ   ปรากฏ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณผูมีฤทธ์ิ ถึงความเปนผูชํานาญใน  ทางจิต หรือ 
วาเทวดาผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก เขาเจริญปฐวีสัญญาเพียง  เล็กนอย เจริญอาโปสัญญาอยาง 
แรงกลา เขายอมยังแผนดนินี้ใหสะเทือนสะทาน      หวัน่ไหวได อันนี้เปนปจจัยขอท่ีสอง เพื่อให 
แผนดินไหวใหญปรากฏ ฯ    
      อีกประการหนึ่ง เม่ือใด พระโพธิสัตวจุติจากช้ันดุสิต มีสติสัมปชัญญะ  ลงสู 
พระครรภพระมารดา เม่ือนั้น แผนดินนี้ยอมสะเทือนสะทานหวัน่ไหว อันนี้   เปนเหตุเปนปจจยั 
ขอท่ีสาม เพื่อใหแผนดินไหวใหญปรากฏ ฯ        
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      อีกประการหนึ่ง เม่ือใด พระโพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะ ประสูติจาก    พระครรภ 
พระมารดา เม่ือนั้น แผนดินนี้ยอมสะเทือนสะทานหวั่นไหว อันนี้  เปนเหตุเปนปจจยัขอท่ีส่ี  
เพื่อใหแผนดนิไหวใหญปรากฏ ฯ       
      อีกประการหนึ่ง เม่ือใด พระตถาคตตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ    เม่ือนัน้  
แผนดินนี้ยอมสะเทือนสะทานหวัน่ไหว อันนี้เปนเหตุเปนปจจยัขอท่ีหา      เพื่อใหแผนดินไหวใหญ 
ปรากฏ ฯ       
      อีกประการหนึ่ง เม่ือใด พระตถาคตใหอนุตรธรรมจักรเปนไป เม่ือนัน้   แผนดนินี ้
ยอมสะเทือนสะทานหวั่นไหว อันนี้เปนเหตุเปนปจจัยขอท่ีหก เพื่อให แผนดนิไหวใหญปรากฏ ฯ 
      อีกประการหนึ่ง เม่ือใด พระตถาคตมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงปลงอายุ   สังขาร เม่ือนั้น  
แผนดินนี้ยอมสะเทือนสะทานหวัน่ไหว อันนี้เปนเหตุเปน       ปจจยัขอท่ีเจ็ด เพื่อใหแผนดินไหว 
ใหญปรากฏ ฯ    
      อีกประการหนึ่ง เม่ือใด พระตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสส   นิพพานธาตุ เม่ือนั้น  
แผนดินนี้ยอมสะเทือนสะทานหวัน่ไหว อันนี้เปนเหตุเปน ปจจยัขอท่ีแปด เพื่อใหแผนดินไหว 
ใหญปรากฏ ฯ    
      ดูกรอานนท เหตุ ๘ ประการ ปจจัย ๘ ประการ เหลานี้แล เพื่อให      แผนดินไหว 
ใหญปรากฏ ฯ 
        [๙๙] ดกูรอานนท บริษทั ๘ พวกเหลานี้แล ๘ พวกเปนไฉน คือ    ขัตติยบริษัท  
พราหมณบริษทั คฤหบดีบริษัท สมณบริษทั จาตุมหาราชิกบริษัท    ดาวดึงสบริษัท มารบริษัท 
พรหมบริษัท ฯ       
      ดูกรอานนท เรายังจําไดวา เราเขาไปยังขัตติยบริษัทหลายรอยคร้ัง ท้ังเรา  เคยน่ังเคย 
ปราศรัย เคยเขาสนทนาในขัตติยบริษัทนัน้ วรรณะของพวกน้ันเปน   เชนใด ของเรากเ็ปน 
เชนนั้น เสียงของพวกนั้นเปนเชนใด ของเราก็เปนเชนนัน้    เรายังพวกนั้นใหเหน็แจง ใหสมาทาน ให 
อาจหาญ ใหร่ืนเริงดวยธรรมีกถา   เม่ือเราพูดอยูกไ็มมีใครรูวา ผูนี้คือใครหนอพูดอยู 
 จะเปนเทวดาหรือมนุษย  คร้ันเรายังพวกนั้นใหเหน็แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหร่ืนเริงดวย 
ธรรมีกถา  แลวหายไป เม่ือเราหายไปแลว ก็ไมมีใครรูวา ผูนี้คือใครหนอ หายไปแลว จะเปนเ 
ทวดาหรือมนษุย ดกูรอานนท เรายังจําไดวา เราเขาไปยังพราหมณบริษทั หลายรอยครั้ง ...  
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 คฤหบดีบริษทัหลายรอยคร้ัง ... สมณบริษทัหลายรอยคร้ัง ...   จาตุมหาราชิกบริษัทหลายรอยคร้ัง ... 
 ดาวดึงสบริษทัหลายรอยคร้ัง ... มารบริษัท  หลายรอยครั้ง ... พรหมบริษัทหลายรอยคร้ัง ... ท้ังเรา 
เคยน่ัง เคยปราศรัย       เคยเขาสนทนาในพรหมบริษัทนั้น วรรณะของพวกน้ันเปนเชนใด ของเรา 
ก็เปน    เชนนัน้ เสียงของพวกนั้นเปนเชนไร ของเราก็เปนเชนนัน้ เรายงัพวกนั้นให      เห็นแจง  
ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหร่ืนเริงดวยธรรมีกถา เม่ือเราพูดอยูกไ็มมี   ใครรูวา ผูนี้คือใครหนอ 
พูดอยู จะเปนเทวดาหรือมนษุย คร้ันเรายังพวกนั้นให  เห็นแจง ใหสมาทาน ใชอาจหาญ ให 
ร่ืนเริงดวยธรรมีกถาแลวหายไป เม่ือเรา หายไปแลว ก็ไมมีใครรูวา ผูนีคื้อใครหนอ หายไปแลว  
จะเปนเทวดาหรือมนุษย    ดูกรอานนท บริษัท ๘ เหลานี้แล ฯ    
        [๑๐๐] ดกูรอานนท อภภิายตนะ ๘ ประการ เหลานีแ้ล ๘ ประการ    เปนไฉน  
คือ    
      ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกท่ีเล็กซ่ึงมีผิวพรรณดี และมีผิวพรรณ 
ทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู  เราเห็น อันนี้ เปนอภิภายตนะ 
ขอท่ีหนึ่ง ฯ  
      ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกท่ีใหญ ซ่ึงมีผิวพรรณดี      และมีผิว 
พรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลวมีความสําคัญอยางนี้วา เรารู   เราเห็น อันนี้ เปนอภิภายตนะ 
ขอท่ีสอง ฯ    
      ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกที่เล็ก ซ่ึงมีผิวพรรณดี    และมีผิว 
พรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู  เราเห็น อันนี้ เปนอภิภายตนะ 
ขอท่ีสาม ฯ    
      ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกที่ใหญ ซ่ึงมีผิวพรรณ ดีและมีผิว 
พรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู       เราเห็น อันนี้ เปนอภภิายตนะ 
ขอท่ีส่ี ฯ    
      ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอก อันเขียว มีวรรณะ   เขียว   เขียว 
ลวน มีรัศมีเขียว ดอกผักตบอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียวลวน   มีรัศมีเขียว หรือวาผาท่ี 
กําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนท้ังสองเกล้ียงเขียว มี   วรรณะเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว แม 
ฉันใด ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน     เห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียวลวน   
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มีรัศมีเขียว ฉันนั้น      เหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญวา เรารู เราเห็น อันนี้  
 เปนอภภิายตนะขอท่ีหา ฯ     
      ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณะเหลือง เหลือง 
ลวน มีรัศมีเหลือง ดอกกรรณิการอันเหลือง มีวรรณะเหลือง    เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง  
หรือวาผาท่ีกําเนิดในเมืองพาราณสี มีสวนท้ังสอง      เกล้ียงเหลือง มีวรรณะเหลือง เหลืองลวน  
มีรัศมีเหลือง แมฉันใด ผูหนึ่ง มีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณะ 
เหลือง     เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง ฉันนั้นเหมือนกนั ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความ สําคัญ 
อยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้ เปนอภภิายตนะขอท่ีหก ฯ  
      ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกอันแดง มีวรรณะแดง     แดงลวน  
มีรัศมีแดง ดอกหงอนไกอันแดง มีวรรณะแดง แดงลวน มีรัศมีแดง     หรือวาผาท่ีกําเนิดในเมือง 
พาราณสีมีสวนท้ังสองเกล้ียงแดง มีวรรณะแดง แดงลวน   มีรัศมีแดง แมฉันใด ผูหนึ่งมีความ 
สําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณะแดง แดงลวน มีรัศมีแดง ฉันน้ัน 
เหมือนกนั ครอบงํารูปเหลานั้นแลว  มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้ เปนอภิภายตนะ 
ขอท่ีเจ็ด ฯ 
      ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกอันขาว มีวรรณะขาว     ขาวลวน  
มีรัศมีขาว ดาวประกายพฤกษอันขาว มีวรรณะขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว  หรือวาผาท่ีกําเนิดใน 
เมืองพาราณสีมีสวนทั้งสองเกล้ียงขาว มีวรรณะขาว ขาวลวน   มีรัศมีขาว แมฉันใด ผูหนึ่งมี 
ความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณะขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว ฉันนัน้ 
เหมือนกนั ครอบงํารูปเหลานั้นแลว  มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้ เปนอภิภายตนะ 
ขอท่ีแปด ฯ  
            ดูกรอานนท อภภิายตนะ ๘ ประการ เหลานี้แล ฯ   
        [๑๐๑] ดกูรอานนท วิโมกข ๘ ประการเหลานี้แล ๘ ประการ เปน ไฉน คือ       
      ภิกษเุห็นรูป อันนี้เปนวิโมกขขอท่ีหนึ่ง ฯ  
      ภิกษุมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอก อันนี้เปนวิโมกข       ขอท่ีสอง ฯ    
      ภิกษนุอมใจไปวา ส่ิงนี้งาม อันนี้ เปนวิโมกขขอท่ีสาม ฯ   
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      เพราะลวงเสียซ่ึงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป     เพราะไมใสใจ  
ซ่ึงนานัตตสัญญา ภิกษุเขาถึงอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวา       อากาศหาท่ีสุดมิได ดังนี้ อยู  
อันนี้เปนวิโมกขขอท่ีส่ี ฯ     
      เพราะลวงเสียซ่ึงอากาสานัญจายตนะโดยประการท้ังปวง ภกิษุเขาถึง   วิญญาณัญจายตนะ 
ดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิได ดังนี ้อยู อันนี้เปน     วิโมกขขอท่ีหา ฯ    
      เพราะลวงเสียซ่ึงวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง ภกิษุเขาถึง    อากิญจัญญายตนะ 
ดวยมนสิการวา นอยหนึ่งไมมี ดังนี้ อยู อันนี้เปนวิโมกข     ขอท่ีหก ฯ     
      เพราะลวงเสียซ่ึงอากิญจญัญายตนะโดยประการท้ังปวง ภกิษุเขาถึง   เนวสัญญานา 
สัญญายตนะอยู อันนี้เปนวิโมกขขอท่ีเจ็ด ฯ    
      เพราะลวงเสียซ่ึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยประการท้ังปวง ภกิษุ เขาถึงสัญญา 
เวทยิตนิโรธอยู อันนี้เปนวิโมกขขอท่ีแปด ฯ 
      ดูกรอานนท วิโมกข ๘ ประการเหลานีแ้ล ฯ      
        [๑๐๒] ดกูรอานนท สมัยหนึ่ง เราแรกตรัสรู พักอยูท่ีตนไม  อชปาลนิโครธแทบฝง 
แมน้ําเนรัญชรา ในอุรุเวลาประเทศ คร้ังนัน้ มารผูมีบาป      ไดเขาไปหาเราถึงท่ีอยู คร้ันเขาไปหา 
แลวยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันมาร     ผูมีบาปยืนเรียบรอยแลวไดกลาวกะเราวา ขาแต 
พระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาค      จงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี ้
เถิด บัดนี้เปนเวลา       ปรินิพพานของพระผูมีพระภาค เม่ือมารกลาวอยางนี้แลว เราไดตอบวา ดกูร 
มาร     ผูมีบาป ภิกษุผูเปนสาวกของเรา จกัยังไมเฉียบแหลม ไมไดรับแนะนํา ไม  แกลวกลา ไม 
เปนพหูสูต ไมทรงธรรม ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไม      ปฏิบัติชอบ ไมประพฤติตามธรรม  
เรียนกับอาจารยของตนแลว ยังบอก แสดง      บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จาํแนก กระทําใหงาย 
ไมได ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย     ขมข่ีปรับปวาทท่ีบังเกิดข้ึนใหเรียบรอยโดยสหธรรมไมได  
เพียงใด เราจกัยังไม  ปรินิพพานเพียงนั้น ฯ  
      ดูกรมารผูมีบาป ภิกษณุผูีเปนสาวิกาของเรา จักยังไมเฉียบแหลม ... เพียงใด เราจกั 
ยังไมปรินิพพานเพียงนั้น ฯ   
      ดูกรมารผูมีบาป อุบาสกผูเปนสาวกของเรา จักยังไมเฉียบแหลม ...    เพียงใด เราจกั 
ยังไมปรินิพพานเพียงนั้น ฯ    
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      ดูกรมารผูมีบาป อุบาสิกาผูเปนสาวิกาของเรา จักยังไมเฉียบแหลม ...    เพียงใด เรา 
จักยังไมปรินพิพานเพยีงนัน้ ฯ   
      ดูกรมารผูมีบาป พรหมจรรยของเรานี้จกัยังไมสมบูรณ กวางขวาง     แพรหลาย รูกัน 
โดยมาก เปนปกแผน จนกระท่ังเทวดามนษุยประกาศไดดีแลว  เพียงใด เราจักไมปรินิพพาน 
เพียงนัน้ 
      ดูกรอานนท วันนี้เม่ือกี้นีเ้อง มารผูมีบาปไดเขามาหาเราท่ีปาวาลเจดยี  คร้ันเขามาหา 
แลวยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง มารผูมีบาปคร้ันยืนเรียบรอย   แลวไดกลาวกะ 
เราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงปรินพิพาน ในบัดนี้เถิด ขอพระสุคตจง 
ปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี ้เปนเวลาปรินพิพาน ของพระผูมีพระภาค ก็พระผูมีพระภาคไดตรัส 
พระวาจานี้ไววา ดูกรมารผูมีบาป     ภิกษุผูเปนสาวกของเราจักยังไมเฉียบแหลม ... เพยีงใด ... ภิกษณุ ี
ผูเปนสาวิกา ของเราจักยังไมเฉียบแหลม ... เพียงใด ... อุบาสกผูเปนสาวกของเราจักยังไมเฉียบ 
แหลม ... เพยีงใด ... อุบาสิกาผูเปนสาวิกาของเราจักยังไมเฉียบแหลม ...   เพียงใด ... พรหมจรรย 
ของเรานี้จักยังไมสมบูรณ กวางขวาง แพรหลาย รูกัน      โดยมาก เปนปกแผน จนกระท่ังเทวดา 
และมนุษยประกาศไดดีแลวเพียงใด เรา   จกัยังไมปรินพิพานเพียงนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ  
ก็บัดนี้ พรหมจรรยของพระผูมี     พระภาคสมบูรณแลว กวางขวาง แพรหลาย รูกันโดยมาก เปน 
ปกแผน   จนกระท่ังเทวดาและมนุษยประกาศไดดแีลว ขอพระผูมีพระภาคจงปรินพิพานใน   บัดนี้เถิด  
ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เปนเวลาปรินิพพานของ       พระผูมีพระภาค ฯ      
      ดูกรอานนท เม่ือมารกลาวอยางนีแ้ลว เราไดตอบวา ดกูรมารผูมีบาป ทานจงมีความ 
ขวนขวายนอยเถิด ความปรินพิพานแหงตถาคตจักมีไมชา โดย      ลวงไปอีกสามเดือนแตนี้ ตถาคต 
ก็จักปรินพิพาน ดูกรอานนท วันนี้เม่ือกี้นี้      ตถาคตมีสติสัมปชัญญะปลงอายุสังขารแลว ท่ีปาวาล 
เจดีย ฯ    
      เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกราบทูลวา ขาแต   พระองค 
ผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงดํารงอยูตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรง   ดํารงอยูตลอดกัป เพื่อ 
ประโยชนของชนเปนอันมาก เพื่อความสุขของชนเปน     อันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน  
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ความสุขของ  เทวดาและมนุษยท้ังหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท  
เวลานี้อยาเลย อยาวิงวอนตถาคตเลย บัดนีมิ้ใชเวลาท่ีจะวิงวอนตถาคต แมคร้ังท่ีสอง ... แม     
 คร้ังท่ีสาม ... ทานพระอานนท ก็ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ พระผูมีพระภาคจงทรง  
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ดํารงอยูตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัป เพื่อ ประโยชนของชนเปนอันมาก เพื่อ 
ความสุขของชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกลู เพื่อความสุขของ 
เทวดาและมนษุยท้ังหลาย ฯ    
      ดูกรอานนท เธอเช่ือความตรัสรูของตถาคตหรือ ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเช่ือ ฯ      
      ดูกรอานนท เม่ือเช่ือ ไฉนเธอจึงแคนไดตถาคตถึงสามคร้ังเลา ฯ      
      ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดฟงมาไดรับมา เฉพาะพระพักตร   พระผูมีพระภาควา  
ดูกรอานนท อิทธิบาทท้ัง ๔ อันผูใดผูหนึ่งเจริญแลว กระทํา   ใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน  
กระทําใหเปนดุจพื้น ใหตั้งม่ันแลว อบรม แลว ปรารภดีแลว ผูนั้น เม่ือจํานงอยู พึงดํารงอยู 
ไดตลอดกัป หรือเกินกวากัป  ดูกรอานนท อิทธิบาทท้ัง ๔ ตถาคตเจริญแลว กระทําใหมากแลว  
กระทําให      เปนดุจยาน กระทําใหเปนดจุพ้ืน ใหตั้งม่ันแลว อบรมแลว ปรารภดีแลว    ตถาคตนั้น 
 เม่ือจํานงอยู จะพึงดํารงอยูไดตลอดกัป หรือเกินกวากัป ฯ      
      ดูกรอานนท เธอเช่ือหรือ ฯ      
      ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเช่ือ ฯ      
      ดูกรอานนท เพราะฉะนัน้ เร่ืองนี้เปนความผิดพลาดของเธอผูเดียว    เพราะวา เม่ือ 
ตถาคตทํานิมิตอันหยาบ ทําโอภาสอันหยาบอยางนี้ เธอมิอาจรูทัน       จงึมิไดวิงวอนตถาคตวา  
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงดาํรงอยูตลอดกปั ขอพระสุคต  จงทรงดํารงอยูตลอดกัป เพื่อประโยชน 
ของชนเปนอันมาก เพื่อความสุขของชน    เปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อ 
เกื้อกูล เพื่อความสุข ของเทวดาและมนษุยท้ังหลาย ถาเธอวิงวอนตถาคต ตถาคตจะพึงหามวาจา  
เธอ     เสียสองคร้ังเทานั้น คร้ันคร้ังท่ีสาม ตถาคตพึงรับ เพราะฉะน้ันแหละ อานนท      เร่ืองนี้จึง 
เปนความผิดพลาดของเธอผูเดียว ฯ       
        [๑๐๓] ดกูรอานนท สมัยหนึ่ง เราอยูท่ีภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนคร ราชคฤห ณ ท่ีนัน้  
เราเรียกเธอมาบอกวา ดกูรอานนท พระนครราชคฤห นาร่ืนรมย ภูเขาคิชฌกูฏ นาร่ืนรมย  
อิทธิบาทท้ัง ๔ อันผูใดผูหนึ่งเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดจุยาน กระทําใหเปน 
ดุจพื้น  ใหตั้งม่ันแลว       อบรมแลว ปรารภดีแลว ผูนั้น เม่ือจํานงอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกัป   
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หรือ  เกินกวากัป ดูกรอานนท อิทธิบาทท้ัง ๔ ตถาคตเจริญแลว กระทําใหมากแลว   กระทําให 
เปนดุจยาน กระทําใหเปนดจุพ้ืน ใหตั้งม่ันแลว อบรมแลว ปรารภดี   แลว ตถาคตน้ัน เม่ือ 
จํานงอยู จะพึงดํารงอยูไดตลอดกัป หรือเกนิกวากัป เม่ือ    ตถาคตทํานิมิตอันหยาบ โอภาสอัน 
หยาบอยางนี้ เธอมิอาจรูทัน จึงมิไดวิงวอน ตถาคตวา ขอพระผูมีพระภาคจงทรงดํารงอยูตลอดกัป  
ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยู   ตลอดกัป เพื่อประโยชนของชนเปนอันมาก เพื่อความสุขของชนเปน 
อันมาก      เพือ่อนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข  ของเทวดาและมนุษย 
ท้ังหลาย ถาเธอวิงวอนตถาคต ตถาคตจะพึงหามวาจาเธอเสียสองคร้ัง   เทานั้น คร้ันคร้ังท่ีสาม  
ตถาคตพึงรับ เพราะฉะน้ันแหละ อานนท เร่ืองนี้ จึงเปนความผิดพลาดของเธอผูเดียว ฯ  
        [๑๐๔] ดกูรอานนท สมัยหนึ่ง เราอยูท่ีโคตมนิโครธ เขตพระนคร ราชคฤหนั้น ...  
เราอยูท่ีเหวเปนท่ีท้ิงโจร เขตพระนครราชคฤหนั้น ... เราอยูท่ีถํ้า  สัตตบรรณคูหา ขางภูเขาเวภาร 
บรรพต เขตพระนครราชคฤหนั้น ... เราอยูท่ี   กาฬศิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ เขตพระนครราชคฤหนั้น ...  
เราอยูท่ีเงื้อมช่ือสัปปโสณฑิก    ณ สีตวนั เขตพระนครราชคฤหนั้น ... เราอยูท่ีตโปทาราม เขต 
พระนครราชคฤห  นั้น ... เราอยูท่ีเวฬวุันกลันทกนวิาปสถาน เขตพระนครราชคฤหนั้น ... เราอยูท่ี 
 ชีวกัมพวัน เขตพระนครราชคฤหนั้น ... เราอยูท่ีมัททกุจฉิมฤคทายวัน เขตพระนคร ราชคฤหนั้น  
ณ ท่ีนั้น เราเรียกเธอมาบอกวา ดูกรอานนท พระนครราชคฤห     นาร่ืนรมย ภเูขาคิชฌกูฏนา 
ร่ืนรมณ โคตมนิโครธ เหวท่ีท้ิงโจร ถํ้าสัตตบรรณคูหา  ขางภูเขาเวภารบรรพต กาฬศิลาขางภูเขา 
อิสิคิลิ เงื้อมช่ือวา สัปปโสณฑิกสีตวัน   ตโปทาราม เวฬุวนักลันทกววิาปสถาน ชีวกัมพวนั  
มัททกุจฉิมฤคทายวัน   ตางนาร่ืนรมย อิทธิบาทท้ัง ๔ อันผูใดผูหนึ่งเจริญแลว กระทําใหมาก 
แลว กระทํา       ใหเปนดุจยาน กระทําใหเปนดุจพืน้ ใหตั้งม่ันแลว อบรมแลว ปรารภดีแลว 
 ผูนั้น  เม่ือจํานงอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกปั หรือเกินกวากัป ดูกรอานนท     อิทธิบาท 
ท้ัง ๔ ตถาคตเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน       กระทําใหเปนดุจพื้น ใหตั้ง 
ม่ันแลว อบรมแลว ปรารภดีแลว ตถาคตนัน้     เม่ือจํานงอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกัป หรือเกิน 
กวากัป เม่ือตถาคตทํานิมิตอันหยาบ  ทําโอภาสอันหยาบอยางนี้ เธอมิอาจรูทัน จึงมิไดวิงวอน 
ตถาคตวา ขอพระผูมี      พระภาคจงทรงดาํรงอยูตลอดกปั ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัป เพือ่ 
 ประโยชนของชนเปนอันมาก เพื่อความสุขของชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน   
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เพื่อเกื้อกูล เพือ่ความสุข ของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ถาเธอ   วิงวอนตถาคต ตถาคตจะพึง 
หามวาจาเธอเสีย สองคร้ังเทานั้น คร้ันคร้ังท่ีสาม    ตถาคตพึงรับ เพราะฉะน้ันแหละ อานนท  
เร่ืองนี้ เปนความผิดพลาดของเธอ     ผูเดียว ฯ     
        [๑๐๕] ดกูรอานนท สมัยหนึ่ง เราอยูท่ีอุเทนเจดยี เขตเมืองเวสาลี  นี้เอง ณ ท่ีนัน้  
เราเรียกเธอมาบอกวา ดกูรอานนท เมืองเวสาลีนาร่ืนรมย อุเทนเจดยีนาร่ืนรมย อิทธิบาทท้ัง ๔  
อันผูใดผูหนึ่งเจริญแลว กระทําใหมากแลว   กระทําใหเปนดุจยาน กระทําใหเปนดุจพืน้ ใหตั้งม่ัน 
แลว อบรมแลว  ปรารภดีแลว  ผูนั้น เม่ือจํานงอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกปั หรือเกินกวากัป  
ดูกรอานนท อิทธิบาทท้ัง ๔ ตถาคตเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน    กระทํา 
ใหเปนดุจพืน้ ใหตั้งม่ันแลว อบรมแลว ปรารภดีแลว ตถาคตนั้น     เม่ือจํานงอยู พึงดํารงอยูได 
ตลอดกัป หรือเกินกวากัป เม่ือตถาคตกระทํานิมิต      อันหยาบ ทําโอภาสอันหยาบอยางนี้ เธอมิอาจ 
รูทัน จึงมิไดวงิวอนตถาคตวา   ขอพระผูมีพระภาค จงทรงดํารงอยูตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรง 
ดํารงอยูตลอดกัป    เพื่อประโยชนของชนเปนอันมาก เพือ่ความสุขของชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะห      
 โลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข ของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ถาเธอวงิวอน 
ตถาคต ตถาคตจะพึงหามวาจาเธอเสียสองคร้ังเทานั้น คร้ันคร้ังท่ีสาม  ตถาคตพึงรับ เพราะฉะน้ัน 
แหละ อานนท เร่ืองนี้ เปนความผิดพลาดของเธอ     ผูเดียว ฯ     
        [๑๐๖] ดกูรอานนท สมัยหนึ่ง เราอยูท่ีโคตมกเจดีย เขตเมืองเวสาลี   นี้เอง ... เราอยู 
ท่ีสัตตัมพเจดยี เขตเมืองเวสาลีนี้เอง ... เราอยูท่ีพหุปุตตเจดีย  เขตเมืองเวสาลีนี้เอง ... เราอยูท่ี 
สารันททเจดีย เขตเมืองเวสาลีนี้เอง ... วันนี ้    เม่ือกี้นี้เอง เราบอกเธอท่ีปาวาลเจดยีวา ดูกร 
อานนท เมืองเวสาลีนาร่ืนรมย อุเทน    เจดยี โคตมกเจดีย สัตตัมพเจดยี พหุปุตตเจดีย  
สารันททเจดีย ปาวาลเจดยี      ตางนาร่ืนรมย อิทธิบาทท้ัง ๔ อันผูใดผูหนึ่งเจริญแลว กระทําให 
มากแลว      กระทําใหเปนดจุยาน กระทําใหเปนดจุพื้น ใหตั้งม่ันแลว อบรมแลว ปรารภดีแลว   
 ผูนั้น เม่ือจาํนงอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกัป หรือเกินกวากปั ดูกรอานนท อิทธิบาทท้ัง ๔  
ตถาคตเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําใหเปนดุจยาน       กระทําใหเปนดุจพืน้ ใหตั้งม่ันแลว  
อบรมแลว ปรารภดีแลว ตถาคตนั้น     เม่ือจํานงอยู พึงดํารงอยูไดตลอดกัป หรือเกนิกวากัป  
เม่ือตถาคตกระทํานิมิต      อันหยาบ ทําโอภาสอันหยาบอยางนี้ เธอมิอาจรูทัน จึงมิไดวิงวอนตถาคต 
วา   ขอพระผูมีพระภาคจงทรงดํารงอยูตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัป  เพื่อประโยชน 
ของชนเปนอันมาก เพื่ออนเุคราะห   โลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพือ่ความสุขของเทวดา  
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และมนุษยท้ังหลาย  ถาเธอวงิวอนตถาคต ตถาคตจะพึงหามวาจาเธอเสียสองคร้ังเทานั้น คร้ัน 
คร้ังท่ีสาม  ตถาคตพึงรับ เพราะฉะน้ันแหละ อานนท เร่ืองนี้ เปนความผิดพลาดของเธอ ผูเดียว ฯ     
      ดูกรอานนท เราไดบอกเธอไวกอนแลวไมใชหรือวา ความเปนตางๆ    ความพลัดพราก  
ความเปนอยางอ่ืนจากของรักของชอบใจทั้งส้ิน ตองมี เพราะฉะน้ัน   จะพึงไดในของรักของชอบใจ 
นี้แตท่ีไหน ส่ิงใดเกดิแลว มีแลว ปจจยัปรุงแตง   แลว มีความทําลายเปนธรรมดา การปรารถนา 
วา ขอส่ิงนั้น อยาทําลายไปเลย     ดังนี้ มิใชฐานะจะมีได ก็ส่ิงใดท่ีตถาคตสละแลว คายแลว  
ปลอยแลว ละแลว     วางแลว อายุสังขารตถาคตปลงแลว วาจาท่ีตถาคตกลาวไวโดยเดด็ขาดวา  
ความ  ปรินิพพานแหงตถาคตจักมีไมชา โดยลวงไปอีกสามเดือนแตนี ้ตถาคตก็จัก   ปรินิพพาน  
อันตถาคตจะกลับคืนยังส่ิงนั้น เพราะเหตุแหงชีวิต ดังน้ี มิใชฐานะ    ท่ีจะมีได มาไปกันเถิด 
อานนท เราจักเขาไปยังกุฏาคารสาลาปามหาวัน ทาน  พระอานนทรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค 
แลว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค     พรอมดวยทานพระอานนทเสด็จเขาไปยังกุฏาคารสาลาปามหาวัน  
คร้ันแลว รับส่ัง    กะทานพระอานนทวา ไปเถิดอานนท เธอจงใหภกิษทุุกรูปเทาท่ีอาศัยเมืองเวสาลี    
 อยู มาประชุมท่ีอุปฏฐานศาลา ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมี   พระภาคแลว จึงให 
ภิกษุทุกรูปเทาท่ีอาศัยเมืองเวสาลีอยู มาประชุมท่ีอุปฏฐานศาลา     แลวจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง 
ท่ีประทับ คร้ันเขาไปเฝาแลว ถวายบังคม     พระผูมีพระภาคแลว ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
คร้ันทานพระอานนทยนื เรียบรอยแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุสงฆประชุมกัน 
แลว ขอ    พระผูมีพระภาคทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ฯ      
        [๑๐๗] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสดจ็เขาไปยังอุปฏฐานศาลาประทับนั่ง บนอาสนะท่ี 
เขาจัดถวาย คร้ันพระผูมีพระภาคประทับนั่งแลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลาย  วา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรม 
เหลาใดท่ีเราแสดงแลวดวยปญญาอันยิ่ง ธรรม   เหลานั้น พวกเธอเรียนแลว พึงสองเสพ พึงใหเจริญ 
 พึงกระทําใหมากดวยดี  โดยประการท่ีพรหมจรรยนีจ้ะพึงยั่งยนื ดํารงอยูไดนาน เพือ่ประโยชน 
ของชน เปนอันมาก เพื่อประโยชน   เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย  
ก็ธรรมท่ีเราแสดงแลว      ดวยปญญาอันยิง่ ... เหลานั้นเปนไฉน คือสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔  
อินทรีย ๕  พละ ๕ โภชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมเหลานี้แลท่ีเรา    แสดงแลว 
ดวยปญญาอันยิ่ง ... ฯ       
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      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเตือนภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย     บัดนี้เราขอ 
เตือนพวกเธอ สังขารท้ังหลายมีความเส่ือมเปนธรรมดา พวกเธอจงยัง      ความไมประมาทใหถึงพรอม  
ความปรินิพพานแหงตถาคต จักมีในไมชา โดย      ลวงไปอีกสามเดือนแตนี้ ตถาคตก็จักปรินิพพาน ฯ     
      พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงได ตรัสพระคาถา 
ประพันธตอไปอีกวา  
        [๑๐๘] คนเหลาใด ท้ังเด็กท้ังผูใหญ ท้ังพาลท้ังบัณฑิต ท้ังม่ังมี ท้ังขัดสน  
ลวนมีความตายเปนเบ้ืองหนา ภาชนะดินท่ีนายชาง  หมอกระทําแลว ท้ัง 
เล็กท้ังใหญ ท้ังสุกท้ังดิบ ทุกชนิด     มีความแตกเปนท่ีสุด ฉันใด ชีวิต 
ของสัตวท้ังหลายก็ฉันนัน้ ฯ 
พระศาสดาไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา    วยัของเรา แกหงอมแลว  
ชีวิตของเราเปนของนอย เราจักละ    พวกเธอไป เรากระทําท่ีพึ่งแกตนแลว  
ดูกรภกิษุท้ังหลายพวกเธอจงเปนผูไมประมาท มีสติ มีศีล อันดีเถิด จงเปน 
ผู  มีความดําริตั้งม่ันดีแลว ตามรักษาจิตของตนเถิด ผูใด จักเปน 
ผู   ไมประมาท อยูในธรรมวินัยนี้ ผูนั้นจกัละชาติสงสาร แลวกระทําท่ีสุด 
แหงทุกขได ดงันี้ ฯ  
                    จบภาณวารท่ีสาม ฯ    
        [๑๐๙] คร้ังนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตร และจีวร เสด็จ 
เขาไปยังเมืองเวสาลีเพื่อบิณฑบาต เสด็จเท่ียวบิณฑบาตในเมือง   เวสาลีแลว เวลาปจฉาภัต เสด็จ 
กลับจากบิณฑบาต ทอดพระเนตรเมืองเวสาลี      เปนนาคาวโลก แลวรับส่ังกะทานพระอานนทวา  
ดูกรอานนท การเห็นเมืองเวสาลี      ของตถาคตคร้ังนี้ จักเปนคร้ังสุดทาย มาไปกนัเถิดอานนท  
เราจักไปยังบาน ภณัฑคาม ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนั้น     
 พระผูมีพระภาคพรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญเสด็จถึงบานภัณฑคามแลว ไดยินวา พระผูมีพระภาค 
ประทับอยู ณ บานภณัฑคามนั้น ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาครับส่ัง  กะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ  
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ท้ังหลาย เพราะไมรูแจง แทงตลอดธรรม ๔ ประการ     เราและพวกเธอจึงเรรอนทองเที่ยวไปส้ิน 
กาลนานอยางนี้ ๔ ประการเปนไฉน   เพราะไมรูแจงแทงตลอดศีลอันเปนอริยะ เราและพวก 
เธอจึงเรรอนทองเท่ียวไป      ส้ินกาลนาน เพราะไมรูแจงแทงตลอดสมาธิอันเปนอริยะ ... ปญญาอัน 
เปนอริยะ ...  วิมุตติอันเปนอริยะ เราและพวกเธอจึงเรรอนทองเท่ียวไปส้ินกาลนานอยางนี้ ฯ    
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไดรูแจงแทงตลอดศีลอันเปนอริยะสมาธิอันเปน อริยะ ปญญา 
อันเปนอริยะ วิมุตติอันเปนอริยะแลว ตัณหาในภพเราถอนเสียแลว       ตัณหาอันจะนําไปสูภพส้ิน 
แลว บัดนีภ้พใหมไมมี ฯ   
      พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงได ตรัสคาถา 
ประพันธตอไปอีกวา  
        [๑๑๐] ธรรมเหลานี้ คือ ศีล สมาธิ ปญญา และวิมุตติ   อันยอดเยี่ยม  
อันพระโคดมผูมียศตรัสรูแลว ดังนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสบอกธรรมแก 
ภิกษุท้ังหลาย เพื่อความรูยิ่ง พระศาสดา  ผูกระทําซ่ึงท่ีสุดแหงทุกข มีพระ 
จักษุ ปรินพิพานแลว ฯ     
        [๑๑๑] ไดยินวา พระผูมีพระภาคเม่ือประทับ ณ บานภณัฑคามนัน้      ทรงกระทําธรรมีกถา 
นี้แหละเปนอันมากแกพวกภิกษวุา อยางนี้ศีล อยางนี้สมาธิ     อยางนีป้ญญา สมาธิอันศีลอบรม 
แลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ ปญญา    อันสมาธิอบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ  
จิตอันปญญาอบรมแลว       ยอมหลุดพนจากอาสวะโดยชอบ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ฯ 
        [๑๑๒] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูตามความพอพระทัยในบาน     ภณัฑคามแลว  
ตรัสเรียกทานพระอานนทมารับส่ังวา มาไปกันเถิดอานนท เรา   จักไปยังบานหัตถีคาม อัมพคาม  
ชัมพุคาม และโภคนคร ทานพระอานนททูลรับ    พระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ     
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคพรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญเสด็จถึงโภคนคร  แลว ไดยินวา  
พระผูมีพระภาคประทับ ณ อานันทเจดีย ในโภคนครนั้น ณ ท่ีนั้น     พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษ ุ
ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดง   มหาประเทศ ๔ เหลานี้ พวกเธอจงฟง จงใสใจ 
ใหดี เราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้   ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัส 
ดังตอไปนี้  
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        [๑๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้พึงกลาวอยางนีว้า อาวุโส    ขอนี้ขาพเจา 
ไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา นี้เปนธรรม    นี้เปนวนิัย นี้เปนคําส่ังสอน 
ของพระศาสดา ดังน้ี พวกเธอไมพึงช่ืนชมไมพึงคัดคาน      คํากลาวของภิกษนุั้น คร้ันแลวพึงเรียน 
บทและพยัญชนะเหลานั้นใหดี แลวสอบสวน    ในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินยั ถาสอบสวนใน 
พระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย ลงในพระสูตรไมได เทียบเคียงในพระวินยัไมได พงึถึงความ 
ตกลงในขอนีว้า นี้มิใชคําของพระผูมีพระภาคแนนอน และภกิษุนีจ้ํามาผิดแลว ดังนั้น พวกเธอ 
พึง    ท้ิงคํากลาวนั้นเสีย ถาเม่ือสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินยั ลงใน  พระสูตรได  
เทียบเคียงในพระวินัยได พงึถึงความตกลงในขอนีว้า นี้เปนคํา ส่ังสอนของพระผูมีพระภาค 
แนนอน และภิกษนุี้จํามาถูกตองแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย   พวกเธอพึงทรงจํามหาประเทศขอท่ีหนึง่ 
นี้ไว ฯ 
        [๑๑๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินยันี้ พึงกลาวอยางนี้วา สงฆพรอมท้ัง 
พระเถระ พรอมท้ังปาโมกข อยูในอาวาสโนน ขาพเจาไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะหนาสงฆนั้นวา  
นี้เปนธรรม นี้เปนวินยั นี้เปนคําส่ังสอนของ     พระศาสดา ดังนี้ พวกเธอไมพึงช่ืนชมไมพึง 
คัดคานคํากลาวของภิกษุนัน้ คร้ันแลว  พึงเรียนบทและพยัญชนะเหลานั้นใหดี แลวสอบสวน 
ในพระสูตร เทียบเคียง      ในพระวินัย ถาเม่ือสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินยั ลงใน 
พระสูตร   ไมได ลงในพระวินัยไมได พึงถึงความตกลงในขอนีว้า นี้มิใชคําส่ังสอนของ   พระผูมี 
พระภาคแนนอน และภิกษสุงฆนั้นจํามาผิดแลว ดังนั้น พวกเธอพึงท้ิง คํากลาวนั้นเสีย ถาเม่ือ 
สอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวนิยั ลงในพระ   สูตรได เทียบเคียงในพระวนิยัได  
พึงถึงความตกลงในขอนี้วา นี้เปนคําส่ังสอนของ พระผูมีพระภาคแนนอน และภิกษสุงฆนั้นจํามา 
ถูกตองแลว ดกูรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอพึงทรงจํามหาประเทศขอท่ีสองนี้ไว ฯ   
        [๑๑๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา ภิกษุ  ผูเปนเถระ 
มากรูปอยูในอาวาสโนน เปนพหูสูต มีอาคมอันมาถึงแลว เปนผูทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา  
ขาพเจาไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะหนาพระเถระเหลานั้นวา นี้เปน     ธรรม นี้เปนวนิัย นี้เปนคํา 
ส่ังสอนของพระศาสดา ดังนี้ พวกเธอไมพึงช่ืนชม ไมพึง       คัดคานคํากลาวของภิกษนุั้น คร้ันแลว  
พึงเรียนบทและพยัญชนะเหลานั้นใหดี       แลวสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินยั ถา 
เม่ือสอบสวนในพระสูตร       เทียบเคียงในพระวินัย ลงในพระสูตรไมได ลงในพระวินัยไมได  
พึงถึงความ   ตกลงในขอนีว้านี้มิใชคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาคแนนอน และพระเถระเหลานัน้    
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 จํามาผิดแลว ดังนั้น พวกเธอพึงท้ิงคํากลาวนั้นเสีย ถาเม่ือสอบสวนในพระสูตร     เทียบเคียง 
ในพระวินยั ลงในพระสูตรได เทียบเคียงในพระวินัยได พึงถึงความตกลง    ในขอนี้วา นี้เปนคํา 
ของพระผูมีพระภาคแนนอน และพระเถระเหลานัน้ จํามาถูก      ตองแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวก 
เธอพึงทรงจํามหาประเทศขอท่ีสามนี้ไว ฯ    
        [๑๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา ภิกษุ  ผูเปนเถระ 
อยูในอาวาสโนน เปนพหูสูต มีอาคมอันมาถึงแลว เปนผูทรงธรรม ทรง   วินยั ทรงมาติกา  
ขาพเจาไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะหนาพระเถระนั้นวา นี้เปนธรรม  นี้เปนวินยั นี้เปนคําส่ังสอน 
ของพระศาสดา ดังน้ี พวกเธอไมพึงช่ืนชม ไมพึงคัดคาน     คํากลาวของภิกษนุั้น คร้ันแลว พึง 
เรียนบทและพยัญชนะเหลานั้นใหดี แลวสอบ      สวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินยั ถาเม่ือ 
สอบสวนในพระสูตร เทียบเคียง   ในพระวนิัย ลงในพระสูตรไมได ลงในพระวินยัไมได พึงถึง 
ความตกลงในขอนี้วา     นี้มิใชคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาคแนนอน และพระเถระนั้นจํามาผิดแลว  
ดังนั้น    พวกเธอพึงท้ิงคํากลาวนั้นเสีย ถาเม่ือสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินยั     ลง 
ในพระสูตรได เทียบเคียงในพระวินัยได พึงถึงความตกลงในขอนี้วา นี้เปนคําของ พระผูมี 
พระภาคแนนอน และพระเถระนั้นจํามาถูกตองแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย   พวกเธอพึงทรงจํามหา 
ประเทศขอท่ีส่ีนี้ไว ฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอพึงทรงจํา     มหาประเทศท้ัง ๔ เหลานี้ไว ฉะนี้แล ฯ      
      ไดยนิวา พระผูมีพระภาคประทับ ณ อานันทเจดียในโภคนครนั้น ทรงกระ ทําธรรมีกถา 
นี้แหละเปนอันมากแกพวกภิกษวุา อยางนี้ศีล อยางนี้สมาธิ อยางนี้ ปญญา สมาธิอันศีลอบรม 
แลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ ปญญาอันสมาธิ    อบรมแลว ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ  
จิตอันปญญาอบรมแลว ยอมหลุดพน   จากอาสวะโดยชอบ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวชิชาสวะ ฯ     
        [๑๑๗] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในโภคนครตามความพอ  พระทัยแลว ตรัส 
เรียกทานพระอานนทมารับส่ังวา ดูกรอานนท มาไปกันเถิด เราจัก   ไปยังเมืองปาวา ทานพระ 
อานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนัน้     พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆ 
หมูใหญ เสดจ็ถึงเมืองปาวาแลว ไดยนิวา      พระผูมีพระภาคประทับ ณ อัมพวนัของนายจุนทกัมมาร 
บุตร ในเมืองปาวานั้น ฯ   
      คร้ังนั้น นายจุนทกัมมารบุตรไดสดับขาววา พระผูมีพระภาคเสดจ็ถึง  เมืองปาวา  
ประทับอยู ณ อัมพวันของเราในเมืองปาวา จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค   ถึงท่ีประทับ คร้ันเขาไป  
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เฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ท่ีควรสวน   ขางหนึ่ง คร้ันนายจนุทกัมมารบุตรนั่ง 
เรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคทรงใหเหน็แจง       ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหร่ืนเริงดวยธรรมีกถา  
ลําดับนั้น นายจุนทกัมมารบุตร       อันพระผูมีพระภาคใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ให 
ร่ืนเริงดวยธรรมีกถาแลว  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาค 
พรอม    ดวยภกิษุสงฆ จงทรงรับภัตของขาพระองค เพื่อเสวยในวันพรุงนี้ พระผูมีพระภาค ทรงรับ 
ดวยดุษณีภาพ ฯ  
      ลําดับนั้น นายจนุทกัมมารบุตรทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับแลว    ลุกจากอาสนะ 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณ หลีกไปแลว นายจุนท กมัมารบุตรใหตระเตรียม 
ของเค้ียวของฉันอันประณตี และสุกรมัททวะ  เปนอันมาก   ในนเิวศนของตน โดยลวงราตรีนั้น 
ไป ใหกราบทูลกาลแดพระผูมีพระภาควา    ขาแตพระองคผูเจริญ ไดเวลาแลว ภัตตาหารสําเร็จ 
แลว ฯ   
      คร้ังนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจวีร  พรอมดวยภกิษุ 
สงฆเสด็จเขาไปยังนิเวศนของนายจนุทกัมมารบุตร ประทับนั่ง บนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย คร้ัน 
พระผูมีพระภาคประทับนั่งแลวรับส่ังกะนายจุนท กัมมารบุตรวา ดูกรนายจุนทะ ทานจงอังคาสเรา 
ดวยสุกรมัททวะท่ีทานตระเตรียมไว   จงอังคาสภิกษุสงฆดวยของเค้ียวของฉัน อยางอ่ืนท่ีทาน 
ตระเตรียมไว นายจนุท     กมัมารบุตรทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว จึงอังคาสพระผูมี 
พระภาค  ดวยสุกรมัททวะท่ีตนตระเตรียมไว อังคาสภิกษุสงฆดวยของเค้ียวของฉันอยางอ่ืน   ท่ีตน 
ตระเตรียมไว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะนายจนุทกัมมารบุตรวา ดูกร  นายจุนทะ ทาน 
จงฝงสุกรมัททวะท่ียังเหลือเสียในหลุม เรายังไมเห็นบุคคลในโลก     พรอมท้ังเทวโลก มารโลก  
พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและ มนุษยซ่ึงบริโภคสุกรมัททวะน้ันแลว  
จะพึงใหยอยไปดวยดีไดนอกจากตถาคต นาย     จนุทกมัมารบุตรทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค 
แลว จึงฝงสุกรมัททวะท่ียังเหลือ เสียในหลุม แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันเขาไปเฝาแลว 
ถวายบังคมนั่ง ณ    ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคยงันายจนุทกัมมารบุตรผูนั่งเรียบรอยแลว 
ใหเห็น    แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหร่ืนเริงดวยธรรมีกถา แลวเสดจ็ลุกจากอาสนะ  เสด็จ 
หลีกไป ฯ   
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      ลําดับนั้น เม่ือพระผูมีพระภาคเสวยภัตตาหารของนายจุนทกัมมารบุตรแลว ก็เกดิอาพาธ 
อยางรายแรง มีเวทนากลาเกดิแตการประชวรลงพระโลหติ ใกลจะ   นิพพาน ไดยินวา พระผูมี 
พระภาคทรงมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงอดกล้ันเวทนาเหลานั้นไว มิไดทรงพร่ันพรึง ลําดับนั้น 
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอานนทมารับส่ังวา มาไปกันเถิด อานนท เราจักไปยังเมือง 
กุสินารา ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมี พระภาคแลว ฯ   
        [๑๑๘] ขาพเจาไดฟงมาวา พระผูมีพระภาคทรงพระปรีชาเสวย ภตัตาหาร 
ของนายจุนทกัมมารบุตรแลว ทรงพระประชวรอยาง หนัก ใกลจะนพิพาน  
เม่ือพระศาสดาเสวยสุกรมัททวะแลว  การประชวรอยางหนักไดบังเกดิข้ึน  
พระผูมีพระภาคลงพระบังคน ไดตรัสวาเราจะไปยังเมืองกุสินารา ดังนี้ ฯ   
 (คาถาเหลานี้ พระสังคีติกาจารยท้ังหลายกลาวไวในเวลาทําสังคายนา)  
        [๑๑๙] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสดจ็แวะจากหนทาง แลวเสด็จเขาไป  ยังโคนไมตน 
หนึ่ง รับส่ังกะทานพระอานนทวา ดกูรอานนท เธอจงชวยปูผาสังฆาฏิซอนกันเปนส่ีช้ันใหเรา  
เราเหน็ดเหน่ือยนัก จักนั่ง ทานพระอานนททูลรับพระดํารัส   ของพระผูมีพระภาคแลว ปูผาสังฆาฏิ 
ซอนกันเปนส่ีช้ัน พระผูมีพระภาคประทับนั่ง บนอาสนะที่พระอานนทปูถวายแลว คร้ันพระผูมี 
พระภาคประทับนั่งแลว จึงรับส่ัง    กะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เธอจงชวยนาํน้ํามาใหเรา  
เราระหาย จักดื่มน้ํา      เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกราบทูลวา  
ขาแตพระองค  ผูเจริญ เม่ือกี้นี้ เกวียนประมาณ ๕๐๐ เลม ขามไปแลวน้ํานั้นนอย ถูกลอเกวียน 
 บดแลว ขุนมัวไหลไปอยู แมน้ํากกุธานทีนี้อยูไมไกล มีน้ําใสจืด เย็น ขาว    มีทาราบเรียบ  
นาร่ืนรมย พระผูมีพระภาคจกัทรงดื่มน้ําในแมน้ํานี้ และจักทรง  สรงสนานพระองค แมคร้ังท่ีสอง 
 พระผูมีพระภาคก็ยังรับส่ังกะทานพระอานนทวา   ดูกรอานนท เธอจงชวยนําน้ําดื่ม มาใหเรา เรา 
ระหาย จัดดื่มน้ํา แมคร้ังท่ีสอง   ทานพระอานนทก็ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือกี้นี้  
เกวยีนประมาณ   ๕๐๐ เลม ขามไปแลวน้ํานั้นนอยถูกลอเกวยีนบดแลว ขุนมัวไหลไปอยู แมน้ํา      
 กกุธานทีนี้อยูไมไกล มีน้ําใส จืด เย็น ขาว มีทาราบเรียบ นาร่ืนรมย พระผูมี พระภาคจักทรง 
ดื่มน้ําในแมน้าํนี้ แลวจกัทรงสรงสนานพระองค แมคร้ังท่ีสาม พระผูมีพระภาคก็ยังรับส่ังกะ  
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ทานพระอานนทวา ดกูรอานนท เธอจงชวยนําน้ํามาใหเรา เราระหาย จักดื่มน้ํา ทานพระอานนท 
ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค   แลวถือบาตรไปยงัแมน้ํานัน้ คร้ังนั้น แมน้ํานัน้ถูกลอเกวยีน 
บดแลว มีน้ํานอยขุนมัว   ไหลไปอยู เม่ือทานพระอานนทเขาไปใกลกใ็สสะอาด ไมขุนมัว 
ไหลไปอยู ทาน      พระอานนท ไดมีความดําริวา นาอัศจรรยหนอเหตุไมเคยเปนมาเปน 
แลว ความท่ี     พระตถาคตเปนผูมีฤทธ์ิมากมีอานุภาพมาก แมน้ํานี้ถูกลอเกวยีนบดแลว มีน้ํานอย   
 ขุนมัว ไหลไปอยู เม่ือเราเขาไปใกลกลับใสสะอาด ไมขุนมัว ไหลไปอยู ฯ 
      ทานพระอานนทตักน้ํามาดวยบาตรแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี  ประทับ คร้ัน 
เขาไปเฝาแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย     เหตุไมเคยเปนมาเปนแลว  
ความท่ีพระตถาคตเปนผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก เม่ือกีน้ี้ แมน้ํานั้นถูกลอเกวยีนบดแลว  
มีน้ํานอยขุนมัวไหลไปอยู เม่ือขา   พระองคเขาไปใกล กลับใสสะอาด ไมขุนมัว ไหลไปแลว  
ขอพระผูมีพระภาค    จงเสวยน้ําเถิด ขอพระสุคตจงเสวยน้ําเถิด ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสวย 
น้ําแลว ฯ    
        [๑๒๐] กส็มัยนั้น โอรสเจามัลละนามวา ปุกกุสะ เปนสาวกของ   อาฬารดาบสกาลาม 
โคตร ออกจากเมืองกุสินารา เดินทางไกลไปยังเมืองปาวา ปุกกุสมัลลบุตรไดเหน็พระผูมี 
พระภาคประทับอยูท่ีโคนไมตนหนึ่ง จึงเขาไปเฝา  พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันเขาไปเฝาแลว 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เม่ือโอรสเจามัลละนามวา ปุกกุสะ 
 นั่งเรียบรอยแลว      ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว  
พวกบรรพชิต     ยอมอยูดวยวิหารธรรมอันสงบหนอ เร่ืองเคยมีมาแลว อาฬารดาบสกาลามโคตร    
 เดินทางไกล แวะออกจากหนทางน่ังพักกลางวันท่ีโคนไมตนหนึ่ง ในท่ีไมไกล   คร้ังนั้น  
เกวยีนประมาณ ๕๐๐ เลม ไดผานอาฬารดาบสกาลามโคตร ติดกันไป     บุรุษคนหนึ่งซ่ึงเดินทาง 
ตามหลังหมูเกวียนมา เขาไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตร ถึงท่ีพัก คร้ันเขาไปหาแลวถามทาน 
อาฬารดาบสกาลามโคตรวา ขาแตทานผูเจริญ    ทานไดเห็นเกวยีนประมาณ ๕๐๐ เลมผานไปบาง 
หรือ ฯ   
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      อ. ทานผูมีอายุ เรามิไดเหน็ ฯ       
      บ. ก็ทานไมไดยินเสียงหรือ ฯ  
  เราไมไดยนิ ฯ       
  ทานหลับหรือ ฯ       
  เรามิไดหลับ ฯ       
  ทานยังมีสัญญาอยูหรือ ฯ    
  อยางนั้น ทานผูมีอายุ ฯ   
      ทานยังมีสัญญา ตื่นอยู ไมไดเหน็เกวียนประมาณ ๕๐๐ เลม ซ่ึงผาน  ติดๆ กันไป  
และไมไดยินเสียง ก็ผาของทานเปรอะเปอนไปดวยธุลีบางหรือ ฯ      
      อยางนั้น ทานผูมีอายุ ฯ      
      ขาแตพระองคผูเจริญ ลําดับนั้น บุรุษนัน้ไดมีความคิดอยางนีว้า นาอัศจรรย   หนอ 
 เหตุไมเคยมีมามีแลว พวกบรรพชิตยอมอยูดวยวิหารธรรมอันสงบหนอ      ดังท่ีทานผูยังมีสัญญาต่ืน 
อยู ไมไดเห็นเกวยีนประมาณ ๕๐๐ เลม ซ่ึงผานติดๆ  กนัไป และไมไดยินเสียง บุรุษนั้น 
ประกาศความเล่ือมใสอยางยิง่ ในอาฬารดาบสกาลามโคตรแลวหลีกไป ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสถามปุกกุสมัลลบุตรวา ดูกรปุกกสุะ ทานจะสําคัญ  ความขอนั้นเปน 
ไฉน ผูยังมีสัญญาต่ืนอยู ไมเห็นเกวยีนประมาณ ๕๐๐ เลม ซ่ึงผาน  ติดๆ กันไป และไมไดยนิ 
เสียงอยางหนึง่ ผูท่ียังมีสัญญาต่ืนอยู เม่ือฝนกําลังตก       ตกอยางหนกั ฟาล่ันอยู ฟาผาอยู มิได 
เห็น และไมไดยินเสียง อยางหนึ่ง ท้ังสอง    อยางนี้ อยางไหนจะทําไดยากกวากัน หรือใหเกดิ 
ข้ึนไดยากกวากัน ปุกกุสมัลล    บุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เกวยีน ๕๐๐ เลม ๖๐๐ เลม  
๗๐๐ เลม ๘๐๐ เลม ๙๐๐ เลม ๑,๐๐๐ เลม ฯลฯ ๑๐๐,๐๐๐ เลม จักกระทําอะไรได ผูท่ียังมี  สัญญา 
ตื่นอยู เม่ือฝนกําลังตก ตกอยางหนกั ฟาล่ันอยู ฟาผาอยู มิไดเหน็   และไมไดยินเสียง  
อยางนี้แหละ ทําไดยากกวา และใหเกดิข้ึนไดยากกวา ฯ 
        [๑๒๑] ดกูรปุกกุสะ สมัยหนึ่ง เราอยูในโรงกระเดื่องในเมืองอาตุมา   สมัยนั้น  
เม่ือฝนกําลังตก ตกอยางหนัก ฟาล่ันอยู ฟาผาอยู ชาวนาสองพี่นอง    และโคพลิพัทส่ีตัวถูก 
สายฟาฟาด ในท่ีใกลโรงกระเดื่อง ลําดับนัน้ หมูมหาชน       ในเมืองอาตุมา พากันออกมา แลว 
เขาไปหาชาวนาสองพ่ีนองนั้น และโคพลิพัท   ส่ีตัว ซ่ึงถูกสายฟาฟาด ดูกรปุกกุสะ สมัยนั้นเรา 
ออกจากโรงกระเดื่อง จงกรมอยูในท่ีแจง    ใกลประตูโรงกระเด่ือง คร้ังนั้น บุรุษคนหนึ่ง ออกมา  
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จากหมูมหาชนนั้น เขามาหาเรา     คร้ันเขามาหาแลว อภิวาทเราแลวยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งเ 
ราไดกลาวกะบุรุษนั้น   วา ดูกรทานผูมีอายุ หมูมหาชนนั้นประชุมกนัทําไมหนอ ฯ    
      บ. ขาแตทานผูเจริญ เม่ือกี้นี้ เม่ือฝนกําลังตก ตกอยางหนัก ฟาล่ันอยู ฟาผาอยู  
ชาวนาสองพีน่อง และโคพลิพัทส่ีตัวถูกสายฟาฟาด หมูมหาชน     ประชุมกัน เพราะเหตุนี้ กท็าน 
อยูในท่ีไหนเลา ฯ   
  เราอยูในท่ีนี้เอง ฯ 
  ก็ทานไมเห็นหรือ ฯ  
  เราไมไดเห็น ฯ      
  ก็ทานไมไดยนิเสียงหรือ ฯ  
  เราไมไดยนิ ฯ       
  ก็ทานหลับหรือ ฯ     
  เราไมไดหลับ ฯ      
  ก็ทานยังมีสัญญาหรือ ฯ      
  อยางนั้น ทานผูมีอายุ ฯ   
      ก็ทานยังมีสัญญาต่ืนอยู เม่ือฝนกําลังตก ตกอยางหนัก ฟาล่ันอยู ฟา    ผาอยู ไมได 
เห็น และ ไมไดยินเสียงหรือ ฯ       
      อยางนั้น ทานผูมีอายุ ฯ      
      ดูกรปุกกุสะ ลําดับนั้น บุรุษนั้นไดมีความคิดอยางนีว้า นาอัศจรรยหนอ   เหตุไมเคย 
มีมามีแลว พวกบรรพชิตยอมอยูดวยวิหารธรรมอันสงบหนอ ดังท่ีทาน      ผูยังมีสัญญาต่ืนอยู  
เม่ือฝนกําลังตก ตกอยางหนัก ฟาล่ันอยู ฟาผาอยู ไมได       เห็น และไมไดยินเสียงบุรุษนั้น 
ประกาศความเล่ือมใสอยางยิง่ในเรา กระทํา  ประทักษณิแลวหลีกไป ฯ 
      เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ปุกกุสมัลลบุตรไดกราบทูลพระผูมี พระภาควา  
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคโปรยความเล่ือมใสในอาฬารดาบส  กาลามโคตร ลงในพายุใหญ  
หรือลอยเสียในแมน้ํามีกระแสอันเช่ียว ขาแต      พระองคผูเจริญ ภาษติของพระองคแจมแจงนัก  
ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิต ของพระองคแจมแจงนกั เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปด  
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ของท่ีปด บอก   ทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยคิดวา ผูมีจักษุจกัเหน็รูป ดังนี้   
 ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนัน้เหมือนกนั    ขาพระองคนี ้
ขอถึงพระผูมีพระภาคพระธรรมและพระภกิษุสงฆวาเปนสรณะ ขอ   พระผูมีพระภาคจงทรงจําขา 
พระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวัน   นี้เปนตนไป ฯ 
      ลําดับนั้น ปุกกุสมัลลบุตรส่ังบุรุษคนหนึ่งวา ดกูรพนาย ทานจงชวยนํา คูผาเนื้อ 
ละเอียดมีสีดังทองสิงคี ซ่ึงเปนผาทรงของเรามา บุรุษนั้นรับคําปุกกุสมัลล    บุตรแลว นําคูผาเนื้อ 
ละเอียดมีสีดังทองสิงคี ซ่ึงเปนผาทรงของเขามาแลว ปุกกุส       มัลลบุตร จึงนอมคูผา 
เนื้อละเอียดมีสีดังทองสิงคี ซ่ึงเปนผาทรงนั้น เขาไปถวาย      แดพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค 
ผูเจริญ คูผาเนื้อละเอียดมีสีดงัทองสิงคีนี้      เปนผาทรง ขอพระผูมีพระภาคจงอาศัยความอนุเคราะห  
ทรงรับคูผานั้นของขา       พระองคเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรปุกกุสะ ถาเชนนั้นทานจงใหเรา 
ครอง     ผืนหนึ่ง ใหอานนทครองผืนหนึ่ง ปุกกุสมัลลบุตรรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค  แลว  
ยังพระผูมีพระภาคใหทรงครองผืนหนึ่ง ใหทานพระอานนทครองผืนหนึ่ง ลําดับนั้น พระผูมี 
พระภาคทรงยงัปุกกุสมัลลบุตรใหเหน็แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ให  ร่ืนเริงดวยธรรมีกถาแลว  
ปุกกุสมัลลบุตร อันพระผูมีพระภาคทรงใหเห็นแจง     ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหร่ืนเริง ดวย 
ธรรมีกถาแลวลุกจากอาสนะ ถวาย     บังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษณิแลวหลีกไป ฯ    
        [๑๒๒] คร้ังนั้น ทานพระอานนท เม่ือปุกกุสมัลลบุตรหลีกไปแลวไม   นาน ไดนอม 
คูผาเนื้อละเอียดมีสีดังทองสิงคี ซ่ึงเปนผาทรงนั้นเขาไปสูพระกาย       ของพระผูมีพระภาค ผาท่ีทาน 
พระอานนทนอมเขาไปสูพระกายของพระผูมีพระภาค     นั้น ยอมปรากฏดังถานไฟท่ีปราศจากเปลว 
ฉะนั้น ทานพระอานนทไดกราบทูล    พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ นา 
อัศจรรย เหตุไมเคยมีมามีแลว      พระฉวีวรรณของพระตถาคตบริสุทธ์ิผุดผองยิ่งนัก คูผาเนื้อ 
ละเอียดมีสีดังทองสิงคี       ซ่ึงเปนผาทรงนี้ ขาพระองคนอมเขาไปสูพระกายของพระผูมีพระภาค 
ยอมปรากฏ    ดังถานไฟท่ีปราศจากเปลว ฯ    
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ขอนี้เปนอยางนั้น อานนท ในกาลท้ังสอง  กายของตถาคตยอม 
บริสุทธ์ิ ฉวีวรรณผุดผองยิ่งนัก ในกาลทั้งสองเปนไฉน คือ ในราตรีท่ีตถาคตตรัสรูอนุตตร 
สัมมาสัมโพธิญาณ ๑ ในราตรีท่ีตถาคตปรินิพพาน ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑ ดูกรอานนท  
ในกาลทั้งสองนี้แล กายของตถาคตยอมบริสุทธ์ิ  ฉวีวรรณผุดผองยิ่งนกั ดูกรอานนท ในปจฉิม 
ยามแหงราตรีวันนีแ้ล ความ     ปรินิพพานของตถาคตจักมีในระหวางไมสาละท้ังคู ในสาลวันอัน  
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เปนท่ีแวะพัก ของมัลลกษัตริยท้ังหลาย ในเมืองกุสินารา มาไปกันเถิด อานนท เราจกัไปยัง 
 แมน้ํากกุธานที ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ฯ      
        [๑๒๓] ปุกกุสะนําผาเนื้อละเอียดมีสีดังทองสิงคีเขาไปถวายพระศาสดา  ทรงครองคูผา 
นั้นแลว มีพระวรรณดังทอง งดงามแลว ฯ    
        [๑๒๔] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคพรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญ เสด็จ    ไปยังแมน้ํา 
กกุธานที คร้ันแลวเสด็จลงสูแมน้ํากกุธานที ทรงสรงแลว เสวย  แลว เสด็จข้ึน เสด็จไปยังอัมพวัน  
ตรัสเรียกทานพระจุนทกะมารับส่ังวา ดูกร      จุนทกะ เธอจงชวยปูผาสังฆาฏิซอนกันเปนส่ีช้ันใหเรา  
เราเหน็ดเหน่ือยนัก จัก   นอนพัก ทานพระจุนทกะทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ปูผา 
สังฆาฏิ   ซอนกันเปนส่ีช้ัน ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงสําเร็จสีหไสยา โดยพระปรัส เบ้ืองขวา  
ทรงซอนพระบาทเหล่ือมพระบาทมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงมนสิการ       อุฏฐานสัญญา สวนทาน 
พระจุนทกะนัง่เฝาอยูเบ้ืองพระพักตรของพระผูมีพระภาค     ในท่ีนั้นแหละ ฯ       
        [๑๒๕] พระพุทธเจาผูศาสดา ผูพระตถาคต หาผูเปรียบมิไดในโลก  ทรงเหนด็เหน่ือย  
เสด็จถึงแมน้ํากกุธานที มีน้ําใส จืด สะอาด เสด็จลงแลวทรงสรงและเสวยนํ้าแลว อันหมู 
ภิกษแุวดลอม เสด็จไปในทามกลาง พระผูมีพระภาคผูศาสดาทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ทรง 
เปนไปในธรรมนี้เสด็จถึงอัมพวันแลว รับส่ัง   กะภิกษนุามวาจุนทกะวา เธอจงชวยปูผาสังฆาฏิซอน 
กันเปน   ส่ีช้ันใหเรา เราจะนอน พระจุนทกะนัน้ อันพระผูมีพระภาคผู อบรม พระองคทรงเตือน 
แลว รีบปูผาสังฆาฏิพับเปนส่ีช้ัน       ถวาย พระศาสดาทรงบรรทมแลว หายเหน็ดเหนื่อย ฝาย       
     พระจุนทกะนั่งเฝาอยูเฉพาะพระพักตรในท่ีนั้น ฯ       
        [๑๒๖] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอานนทมารับส่ังวา  ดูกรอานนท  
บางทีใครๆ จะทําความรอนใจใหเกดิแกนายจุนทกัมมารบุตรวา      ดูกรนายจุนทะ มิใชลาภของทาน  
ทานไดไมดีแลว ท่ีพระตถาคตเสวยบิณฑบาตของ       ทานเปนคร้ังสุดทายเสด็จปรินิพพานแลว ดงันี้  
เธอพึงชวยบันเทาความรอนใจ      ของนายจุนทกัมมารบุตรเสียอยางนี้วา ดกูร นายจุนทะ เปนลาภ 
ของทาน ทาน  ไดดีแลว ท่ีพระตถาคตเสวยบิณฑบาตของทานเปนคร้ังสุดทาย เสด็จปรินิพพาน 
 แลว เร่ืองนี้เราไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา บิณฑบาต     สองคราวน้ี มีผล  
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เสมอๆ กัน มีวบิากเสมอๆ กัน มีผลใหญกวา มีอานิสงส     ใหญกวาบิณฑบาตอ่ืนๆ ยิ่งนัก  
บิณฑบาตสองคราวเปนไฉน คือ ตถาคตเสวย       บิณฑบาตใดแลว ตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  
อยางหนึ่ง ตถาคตเสวย บิณฑบาตใดแลว เสด็จปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพานธาตุอยางหนึ่ง  
บิณฑบาต  สองคราวน้ี มีผลเสมอๆ กัน มีวบิากเสมอๆ กัน มีผลใหญกวา มีอานิสงส      ใหญกวา 
บิณฑบาตอ่ืนๆ ยิ่งนัก กรรมท่ีนายจนุทกัมมารบุตรกอสรางแลว เปน ไปเพ่ืออายุ ... เปนไปเพื่อ 
วรรณะ ... เปนไปเพื่อความสุข ... เปนไปเพือ่ยศ ... เปนไปเพื่อสวรรค ... เปนไปเพื่อความเปน 
ใหญยิ่ง ดูกรอานนท เธอพึงชวยบันเทา ความรอนใจของนายจนุทกัมมารบุตร เสียดวยประการ 
ฉะนี้ ฯ     
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความน้ันแลว ทรงเปลงพระอุทานนี้   ในเวลานั้นวา  
        [๑๒๗] บุญยอมเจริญแกผูให เวรยอมไมกอแกผูสํารวมอยู คนฉลาดเทียว ยอมละ 
กรรมอันลามก เขาดับแลวเพราะราคะ โทสะ  โมหะ ส้ินไป ฯ     
                     จบภาณวารท่ีส่ี ฯ   
        [๑๒๘] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคส่ังกะทานพระอานนทวา ดกูรอานนท   มาไปกนัเถิด  
เราจักไปยังฝงโนนแหงแมน้าํหิรัญวดีเมืองกุสินารา และสาลวัน      อันเปนที่แวะพักแหงพวกเจา 
มัลละ ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผู  มีพระภาคแลว ลําดบันั้นพระผูมีพระภาคพรอม 
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสดจ็ไปยัง     ฝงโนนแหงแมน้ําหรัิญวดี เมืองกสิุนารา และสาลวันอันเปน 
ท่ีแวะพักแหงพวก     เจามัลละ คร้ันแลวรับส่ังกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เธอจงชวยต้ัง 
เตียง    ใหเรา หันศีรษะไปทางทิศอุดร ระหวางไมสาละทั้งคู เราเหน็ดเหน่ือยแลว จกันอน 
 ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว ตั้งเตียงหันพระเศียร    ไปทางทิศอุดร 
ระหวางไมสาละท้ังคู พระผูมีพระภาคทรงสําเร็จสีหไสยาโดยพระปรัส    เบ้ืองขวา ทรงซอนพระบาท 
เหล่ือมพระบาท มีพระสติสัมปชัญญะ ฯ 
        [๑๒๙] สมัยนั้น ไมสาละท้ังคู เผล็จดอกสะพร่ังนอกฤดูกาล ดอกไม   เหลานั้นรวง 
หลนโปรยปรายลงยังพระสรีระของพระตถาคตเพ่ือบูชา แมดอก    มณฑารพอันเปนของทิพยก็ตกลง 
มาจากอากาศ ดอกมณฑารพเหลานั้น รวงหลน      โปรยปรายลงยังพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชา  
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แมจุณแหงจันทนอันเปนของทิพย ก็ตกลงมาจากอากาศ จุณแหงจนัทนเหลานั้น รวงหลน 
โปรยปรายลงยัง    พระสรีระของพระตถาคตเพ่ือบูชา ดนตรีอันเปนทิพยเลาก็ประโคมอยูในอากาศ 
 เพื่อ   บูชาพระตถาคต แมสังคีตอันเปนทิพยก็เปนไปในอากาศ เพื่อบูชาพระตถาคต ฯ  
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอานนทมารับส่ังวา ดูกรอานนท   ไมสาละ 
ท้ังคู เผล็จดอกบานสพร่ังนอกฤดูกาล รวงหลนโปรยปรายลงยังสรีระของ     ตถาคตเพ่ือบูชา แม 
ดอกมณฑารพอันเปนของทิพย ก็ตกลงมาจากอากาศ ดอก มณฑารพเหลานั้น รวงหลนโปรยปราย 
ลงยังสรีระของตถาคตเพ่ือบูชา แมจุณแหง จันทนอันเปนของทิพย ก็ตกลงมาจากอากาศ จุณแหง 
จันทนเหลานัน้ รวงหลน โปรยปรายลงยงัสรีระของตถาคตเพ่ือบูชา ดนตรีอันเปนทิพยเลาก ็
ประโคมอยูใน       อากาศ เพือ่บูชาตถาคต แมสังคีตอันเปนทิพยก็เปนไปในอากาศเพือ่บูชาตถาคต       
 ดูกรอานนท ตถาคตจะช่ือวาอันบริษัทสักการะ เคารพ นบัถือ บูชา นอบนอม   ดวยเคร่ือง 
สักการะประมาณเทานีห้ามิได ผูใดแล จะเปนภิกษุ ภกิษณุี อุบาสก  หรืออุบาสิกาก็ตาม เปน 
ผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ  ปฏิบัติตาม       ธรรมอยู ผูนั้นยอมช่ือวาสักการะ เคารพ  
นับถือ บูชาตถาคตดวยการบชูาอยางยอด  เพราะเหตุนั้นแหละอานนท พวกเธอพึงสําเหนียก 
อยางนี้วา เราจกัเปนผูปฏิบัติ    ธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรมอยู ดังนี้ ฯ  
        [๑๓๐] สมัยนั้น ทานพระอุปวาณะยนืถวายงานพัดพระผูมีพระภาค  เฉพาะพระพักตร  
คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงขับทานพระอุปวาณะวา ดูกรภิกษุ      เธอจงหลีกไป อยายืนตรงหนา 
เรา ทานพระอานนทไดมีความดําริวา ทานอุปวาณะ       รูปนี้เปนอุปฏฐากอยูใกลชิดพระผู 
มีพระภาคมาชานาน กแ็ละเม่ือเปนเชนนัน้ ใน กาลคร้ังสุดทาย พระผูมีพระภาคทรงขับทาน 
อุปวาณะวา ดกูรภิกษุ เธอจงหลีกไป      อยายืนตรงหนาเรา ดังนี้ อะไรหนอเปนเหตุ อะไรหนอ 
เปนปจจยั ใหพระผูมี พระภาคทรงขับทานอุปวาณะวา ดกูรภิกษุ เธอจงหลีกไป อยายนืตรงหนา 
เรา     ลําดับนั้น ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ   ทานอุปวาณะ 
รูปนี้ เปนอุปฏฐากอยูใกลชิดพระผูมีพระภาคมาชานาน กแ็ลเม่ือ     เปนเชนนั้น ในกาลคร้ังสุดทาย  
พระผูมีพระภาคยังทรงขับทานอุปวาณะวา ดูกร     ภกิษุ เธอจงหลีกไป อยายืนตรงหนาเรา ดังนี้  
อะไรหนอเปนเหตุ อะไรหนอ     เปนปจจยั ใหพระผูมีพระภาคทรงขับทานอุปวาณะวา ดูกรภิกษุ  
เธอจงหลีกไป อยายืนตรงหนาเรา ฯ    
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      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท เทวดาในหม่ืนโลกธาตุมา ประชุมกันโดยมาก 
เพื่อจะเห็นตถาคต เมืองกุสินารา สาลวัน อันเปนท่ีแวะพัก แหงพวกเจามัลละเพียงเทาใด โดย 
รอบถึง ๑๒ โยชน ตลอดท่ีเพียงเทานี้ จะหา      ประเทศแมมาตรวาเปนท่ีจรดลงแหงปลายขนทราย  
อันเทวดาผูมีศักดิ์ใหญไมถูก      ตองแลวมิไดมี พวกเทวดายกโทษอยูวา พวกเรามาแตท่ีไกลเพื่อจะ 
เห็นพระตถาคต     พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา จะเสด็จอุบัตใินโลก ในบางคร้ังบางคราว  
ใน ปจฉิมยามแหงราตรีในวนันี้แหละ พระตถาคตจักปรินิพพาน ก็ภกิษุผูมีศักดิ์ใหญ    รูปนี้ ยืนบัง 
อยูเบ้ืองพระพกัตรพระผูมีพระภาค พวกเราไมไดเห็นพระตถาคตใน   กาลเปนคร้ังสุดทาย ฯ 
      อ. ขาแตองคผูเจริญ ก็พวกเทวดาเปนอยางไร กระทําไวในใจ เปน     ไฉน ฯ   
      มีอยู อานนท เทวดาบางพวกสําคัญอากาศวาเปนแผนดิน สยายผม  ประคองแขน 
ท้ังสองครํ่าครวญอยู ลมลงกล้ิงเกลือกไปมา ดุจมีเทาอันขาดแลว  รําพันวา พระผูมีพระภาคจะเสด็จ 
ปรินิพพานเสียเร็วนกั พระสุคตจะเสด็จปรินิพานเสียเร็วนัก  พระองคผูมีพระจักษุใน   โลก จัก 
อันตรธานเสียเร็วนกั ดังนี้ เทวดาบางพวกสําคัญแผนดินวาเปนแผนดิน   สยายผมประคองแขน 
ท้ังสองครํ่าครวญอยู ลมลงกล้ิงเกลือกไปมา ดุจมีเทาอันขาด    แลว รําพนัวา พระผูมีพระภาคจักเสดจ็ 
ปรินิพพานเสียเร็วนกั พระสุคตจักเสด็จ  ปรินิพพานเสียเร็วนัก พระองคผูมีพระจักษใุนโลก จัก 
อันตรธานเสียเร็วนัก ดังนี้  สวนเทวดาพวกท่ีปราศจากราคะแลว มีสติสัมปชัญญะ อดกล้ัน  
โดยธรรมสังเวช    วา สังขารท้ังหลายไมเท่ียง เพราะฉะนั้น เหลาสัตวจะพึงไดในสังขารนี้แต      
 ท่ีไหน ฯ       
        [๑๓๑] ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือกอน พวกภิกษุผูอยูจําพรรษาใน    ทิศท้ังหลายยอม 
มาเพื่อเฝาพระตถาคต พวกขาพระองคยอมไดเหน็ ไดเขาไปนั่ง     ใกลภิกษเุหลานั้นผูใหเจริญใจ  
ก็โดยกาลลวงไปแหงพระผูมีพระภาค พวกขาพระ    องคจักไมไดเหน็ ไมไดเขาไปนัง่ใกล พวกภกิษุ 
ผูใหเจริญใจ ฯ  
      ดูกรอานนท สังเวชนียสถาน ๔ แหงเหลานี้ เปนท่ีควรเห็นของ  กุลบุตรผูมีศรัทธา  
สังเวชนียสถาน ๔ แหง เปนไฉน คือ       
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      ๑. สังเวชนียสถานอันเปนท่ีควรเหน็ของกุลบุตรผูมีศรัทธาดวยมาตาม   ระลึกวา พระ 
ตถาคตประสูติในท่ีนี้ ฯ  
      ๒. สังเวชนียสถานอันเปนท่ีควรเหน็ของกุลบุตรผูมีศรัทธาดวยมาตาม   ระลึกวา พระ 
ตถาคตตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในท่ีนี้ ฯ      
      ๓. สังเวชนียสถานอันเปนท่ีควรเหน็ของกุลบุตรผูมีศรัทธาดวยมาตาม   ระลึกวา พระ 
ตถาคตทรงยังอนุตตรธรรมจักรใหเปนไปในท่ีนี้ ฯ 
      ๔. สังเวชนียสถานอันเปนท่ีควรเหน็ของกุลบุตรผูมีศรัทธาดวยมาตาม   ระลึกวา พระ 
ตถาคตเสด็จปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในท่ีนี้   สังเวชนียสถาน ๔ แหงนีแ้ล  
เปนท่ีควรเห็นของกุลบุตรผูมีศรัทธา ฯ 
      ดูกรอานนท ภิกษุ ภิกษุณ ีอุบาสก อุบาสิกา จักมาดวยความเช่ือวา    พระตถาคต 
ประสูติในท่ีนีก้็ดี พระตถาคตตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้   ก็ดี พระตถาคตทรงยัง 
อนุตรธรรมจักรใหเปนไปในที่นี้ก็ดี พระตถาคตเสด็จ    ปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ 
ในท่ีนี้กด็ี ก็ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง เท่ียว       จาริกไปยังเจดีย มีจิตเล่ือมใสแลว จักทํากาละลง ชน 
เหลานั้นท้ังหมดเบ้ืองหนา   แตตายเพราะกายแตก จกัเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ      
        [๑๓๒] ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคจะพึงปฏิบัติในมาตุคาม    อยางไร ฯ      
      การไมเหน็ อานนท ฯ     
      ขาแตพระผูมีพระภาค เม่ือการเห็นมีอยู จะพึงปฏิบัติอยางไร ฯ     
      การไมเจรจา อานนท ฯ    
      ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือตองเจรจา จะพึงปฏิบัติอยางไร ฯ 
      พึงต้ังสติไว อานนท ฯ  
        [๑๓๓] ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองค จะพงึปฏิบัติใน   พระสรีระของ 
พระตถาคตอยางไร ฯ 
      ดูกรอานนท พวกเธอจงอยาขวนขวาย เพื่อบูชาสรีระตถาคตเลย จงสืบตอพยายาม 
ในประโยชนของตนๆ เถิด จงเปนผูไมประมาทในประโยชนของ  ตนๆ มีความเพียร มีตนอัน 
สงไปแลวอยูเถิด กษัตริยผูเปนบัณฑิตก็ดี พราหมณ    ผูเปนบัณฑิตก็ดี คฤหบดีผูเปนบัณฑิตกด็ี  
ผูเล่ือมใสยิ่งในตถาคตมีอยู เขา    ท้ังหลายจักกระทําการบูชาสรีระตถาคต ฯ  
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      ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เขาท้ังหลาย จะพึงปฏิบัติในพระสรีระของ ตถาคตอยางไร ฯ 
      ดูกรอานนท พึงปฏิบัติในสรีระตถาคต เหมือนท่ีเขาปฏิบัติในพระสรีระ   พระเจาจักร 
พรรดิ ฯ    
      ขาแดพระองคผูเจริญ ก็เขาปฏิบัติในพระสรีระพระเจาจักรพรรดิอยางไร ฯ    
      ดูกรอานนท เขาหอพระสรีระพระเจาจกัรพรรดิดวยผาใหมแลวซับดวยสําลี    แลวหอ 
ดวยผาใหม โดยอุบายนี้ หอพระสรีระพระจักรพรรดิดวยผา ๕๐๐ คู แลว    เชิญพระสรีระลงในร 
างเหล็กอันเต็มดวยน้ํามัน ครอบดวยรางเหล็กอ่ืน แลวกระทํา      จิตกาธารดวยไมหอมลวน ถวาย 
พระเพลิงพระสรีระพระเจาจกัรพรรดิ สรางสถูป  ของพระเจาจกัรพรรดไิวท่ีหนทางใหญ ๔ แพรง  
เขาปฏิบัติในพระสรีระพระเจา จักรพรรดิ ดวยประการฉะนี้แล พวกกษตัริยผูเปนบัณฑิตเปนตน  
พึงปฏิบัติใน      สรีระตถาคตเหมือนท่ีเขาปฏิบัติพระสรีระพระเจาจักรพรรดิ พึงสรางสถูปของ ตถาคต 
ไวท่ีหนทางใหญ ๔ แพรง ชนเหลาใดจักยกข้ึนซ่ึงมาลัยของหอมหรือจุณ  จกัอภวิาท หรือจักยังจติ 
ใหเล่ือมใสในสถูปนั้น การกระทําเชนนัน้ จักเปนไป       เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข แก 
ชนเหลานั้นส้ินกาลนาน ฯ   
        [๑๓๔] ดกูรอานนท ถูปารหบุคคล ๔ จําพวก ถูปารหบุคคล ๔ จําพวก   เปนไฉน 
 คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนถูปารหบุคคลจําพวก หนึง่ พระปจเจกสัมพุทธเจา  
เปนถูปารหบุคคลจําพวกหนึ่ง สาวกของพระตถาคต   เปนถูปารหบุคคลจําพวกหนึง่ พระเจาจักร 
พรรดิ เปนถูปารหบุคคลจําพวกหนึ่ง ฯ 
      ดูกรอานนท เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
จึงเปนถูปารหบุคคล ชนเปนอันมาก ยังจิตใหเล่ือมใสวา นี้   เปนสถูปของพระผูมีพระภาคอรหนัต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ พวกเขายังจติให    เล่ือมใสในสถูปนั้นแลว เบ้ืองหนาแตตายเพราะ 
กายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลก สวรรค เพราะอาศัยอํานาจประโยชนขอนีแ้ล พระตถาคตอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจา  จึงเปนถูปารหบุคคล ฯ  
      ดูกรอานนท เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร พระปจเจกสัมพุทธเจา     จึงเปน 
ถูปารหบุคคล ชนเปนอันมากยังจิตใหเล่ือมใสวา นี้เปนสถูปของ     พระปจเจกสัมพทุธเจานั้น พวก 
เขายังจิตใหเล่ือมใสในสถูปนั้นแลว เบ้ืองหนา     แตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
 เพราะอาศัยอํานาจประโยชน    ขอนี้แล พระปจเจกสัมพทุธเจาจึงเปนถูปารหบุคคล ฯ  
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      ดูกรอานนท เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร สาวกของพระตถาคต   จึงเปนถูปารห 
บุคคล ชนเปนอันมากยังจิตใหเล่ือมใสวา นี้เปนสถูปของสาวก ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น พวกเขายังจิตใหเล่ือมใส    ในสถูปนั้นแลว เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก 
 ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค   เพราะอาศัยอํานาจประโยชนขอนี้แล สาวกของพระตถาคตจึงเปน 
ถูปารหบุคคล ฯ    
      ดูกรอานนท เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร พระเจาจักรพรรดิจงึเปน ถูปารหบุคคล  
ชนเปนอันมากยังจิตใหเล่ือมใสวา นี้เปนสถูปของพระธรรมราชา ผูทรงธรรมนั้น พวกเขายังจิต 
ใหเล่ือมใสในสถูปนั้นแลว เบ้ืองหนาแตตายเพราะ    กายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะ 
อาศัยอํานาจประโยชนขอนีแ้ล       พระเจาจักรพรรดิจึงเปนถูปารหบุคคล ดูกรอานนท ถูปารหบุคคล 
 ๔ จําพวกน้ีแล ฯ      
        [๑๓๕] คร้ังนั้น ทานพระอานนทเขาไปสูวิหารยืนเหนี่ยวไมคันทวย  รองไหอยูวา เรา 
ยังเปนเสขบุคคลมีกิจท่ีจะตองทําอยู แตพระศาสดาของเรา ซ่ึง  เปนผูอนุเคราะหเรา กจ็ักปรินิพพาน 
เสีย ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังถาม    พวกภิกษุวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย อานนทไปไหน  
พวกภิกษุกราบทูลวา ขาแต    พระองคผูเจริญ ทานอานนทนั้น เขาไปสูวิหารยนืเหนี่ยวไมคันทวย 
รองไหอยูวา       เรายังเปนเสขบุคคล มีกิจท่ีจะตองทําอยู แตพระศาสดาของเรา ซ่ึงเปนผู อนุเคราะห 
เรา ก็จักปรินพิพานเสีย พระผูมีพระภาคจึงรับส่ังกะภิกษรูุปหนึ่งวา   เธอจงไปเถิดภกิษุ จงบอก 
อานนทตามคําของเราวา ทานอานนท พระศาสดา  รับส่ังหาทาน ภกิษนุัน้ทูลรับพระดาํรัสของ 
พระผูมีพระภาคแลว เขาไปหาทาน       พระอานนทถึงท่ีใกล คร้ันเขาไปหาแลวบอกวา ทานอานนท  
พระศาสดา รับส่ังหาทาน ทานพระอานนทรับคําภิกษุนัน้แลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี  ประทับ 
 คร้ันเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวน    ขางหนึ่ง ฯ    
      คร้ันทานพระอานนทนัง่เรียบรอยแลว พระผูมีพระภาครับส่ังกะทานวา  อยาเลย  
อานนท เธออยาเศราโศก รํ่าไรไปเลย เราไดบอกไวกอนแลวไมใช   หรือวา ความเปนตางๆ  
ความพลัดพราก ความเปนอยางอ่ืนจากของรักของ       ชอบใจท้ังส้ินตองมี เพราะฉะนัน้ จะพงึไดใน 
ของรักของชอบใจนีแ้ตท่ีไหน ส่ิง     ใดเกดิแลว มีแลว ปจจัยปรุงแตงแลว มีความทําลายเปน 
ธรรมดา การปรารถนา  วา ขอส่ิงนั้นอยาทําลายไปเลย ดังนี้ มิใชฐานะท่ีจะมีได ดูกรอานนท   
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เธอได     อุปฏฐากตถาคตดวยกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม อันประกอบดวยเมตตา ซ่ึง   เปน 
ประโยชนเกื้อกูล เปนความสุข ไมมีสอง หาประมาณมิไดมาชานาน เธอ    ไดกระทําบุญไวแลว  
อานนท จงประกอบความเพียรเถิด เธอจักเปนผูไมมี     อาสวะโดยฉับพลัน ฯ     
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   พระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายใด ไดมีแลวในอดีตกาล ภกิษุผูเปน    อุปฏฐากของพระผูมีพระภาคท้ังหลาย 
นั้นอยางยิ่ง ก็เพียงนี้เทานั้น คือเหมือน   อานนทของเรา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายใด  
จักมีในอนาคตกาล       ภิกษุผูเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคท้ังหลายน้ัน อยางยิง่ก็เพียงนี้เทานัน้  
คือ    เหมือนอานนทของเรา อานนทเปนบัณฑิต ยอมรูวา นี้เปนกาลเพื่อจะเขาเฝา   พระตถาคต  
นี้เปนกาลของพวกภิกษุ นี้เปนกาลของพวกภิกษุณี นี้เปนกาลของ   พวกอุบาสก นีเ้ปนกาลของ 
พวกอุบาสิกา นี้เปนกาลของพระราชา นี้เปนกาล     ของราชมหาอํามาตย นี้เปนกาลของพวกเดียรถีย  
นี้เปนกาลของพวกสาวก เดียรถีย ฯ    
        [๑๓๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อัพภูตธรรมอันนาอัศจรรย ๔ ประการนี้ มี  อยูในอานนท  
อัพภูตธรรม ๔ ประการ เปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ถาภกิษุ    บริษัทเขาไปเพื่อจะเหน็อานนท  
ดวยการที่ไดเห็น ภกิษุบริษทันั้นยอมยินด ีถา  อานนทแสดงธรรมในภกิษุบริษัทนัน้ แมดวยการ 
แสดงธรรม ภิกษุบริษัทนัน้ก ็  ยินดี ภิกษุบริษัทยังไมอ่ิมเลย อานนทยอมนิ่งไปในเวลาน้ัน ถา 
ภิกษณุีบริษัท ...       อุบาสกบริษัท ... อุบาสิกาบริษัทเขาไปเพื่อจะเหน็อานนท ดวยการท่ีไดเห็น      
 อุบาสิกาบริษัทนั้นยอมยินด ีถาอานนทแสดงธรรมในอุบาสิกาบริษัทนัน้ แมดวย   การแสดง  
อุบาสิกาบริษัทนั้นกย็ินดี อุบาสิกาบริษัทยังไมอ่ิมเลย อานนทยอม      นิ่งไปในเวลานั้น ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย อัพภตูธรรมอันนาอัศจรรย ๔ ประการนีแ้ล     มีอยูในอานนท ฯ      
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย อัพภูตธรรมนาอัศจรรย ๔ ประการนี้ มีอยูในพระเจาจักรพรรดิ  
ถาขัตติยบริษัทเขาไปเฝาพระเจาจกัรพรรด ิดวยการท่ีไดเฝา ขัตติย บริษทันั้นยอมยินด ีถาพระเจา 
จักรพรรดิมีพระราชดํารัสในขัตติยบริษัทนั้น แมดวย      พระราชดํารัส ขัตติยบริษัทนั้นกย็ินดี ขัตติย 
บริษัทยังไมอ่ิมเลย พระเจาจกัรพรรดิ       ยอมทรงน่ิงไปในเวลานัน้ ถาพราหมณบริษทั ... คฤหบดี 
บริษัท ... สมณบริษัท       เขาไปเฝาพระเจาจักรพรรดิ ดวยการท่ีไดเฝา สมณบริษัทนั้นยอมยินด ีถา       
 พระเจาจักรพรรดิมีพระราชดํารัสในสมณบริษัทนั้น แมดวยพระราชดาํรัส สมณ  บริษัทนั้นกย็ินดี  
สมณบริษัทยังไมอ่ิมเลย พระเจาจักรพรรดยิอมทรงน่ิงไปใน   เวลานัน้ ฯ      
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      ดูกรภกิษุท้ังหลาย อัพภูตธรรมอันนาอัศจรรย ๔ ประการ มีอยูใน  อานนท ฉันนัน้ 
เหมือนกนั ถาภิกษุบริษัทเขาไปเพื่อจะเหน็อานนท ดวยการท่ีได   เห็น ภิกษุบริษัทนัน้ยอมยนิดี  
ถาอานนทแสดงธรรมในภิกษุบริษัทนั้น แมดวย     การแสดง ภิกษุบริษทันั้นยอมยินด ีภิกษุบริษัท 
ยังไมอ่ิมเลย อานนทยอมน่ิงไป   ในเวลานัน้ ถาภิกษณุีบริษัท ... อุบาสกบริษัท ... อุบาสิกาบริษัท 
 เขาไปเพื่อ   จะเหน็อานนท ดวยการที่ไดเห็น อุบาสิกาบริษัทนั้น ยอมยนิดี ถาอานนท แสดงธรรม 
ในอุบาสิกาบริษัทนั้น แมดวยการแสดง อุบาสิกาบริษัทนั้นกย็ินดี  อุบาสิกาบริษัทยังไมอ่ิมเลย  
อานนทยอมนิง่ไปในเวลานัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  อัพภูตธรรมอันนาอัศจรรย ๔ ประการนี้แล มีอยู 
ในอานนท ฯ  
        [๑๓๗] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกราบทูลวา ขาแต 
พระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคอยาเสดจ็ปรินิพพานในเมืองเล็ก     เมืองดอน กิ่งเมืองนี้เลย นคร 
ใหญเหลาอ่ืนมีอยู คือ เมืองจัมปา เมืองราชคฤห  เมืองสาวัตถี เมืองสาเกต เมืองโกสัมพี  
เมืองพาราณสี ขอพระผูมีพระภาคเสดจ็     ปรินิพพานในเมืองเหลานี้เถิด กษัตริยมหาศาล พราหมณ 
มหาศาล คฤหบดี      มหาศาลท่ีเล่ือมใสอยางยิ่งในพระตถาคต มีอยูมากในเมืองเหลานี้ ทาน 
เหลานั้น   จกักระทําการบูชาพระสรีระของพระตถาคต ฯ       
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท เธออยาไดกลาวอยางนี้    เธออยาไดกลาว 
อยางนี้วา เมืองเล็ก เมืองดอน กิ่งเมืองดังนีเ้ลย ดูกรอานนท   แตปางกอน มีพระเจาจักรพรรดิ 
ทรงพระนามวามหาสุทัสสนะ ผูทรงธรรม เปน   พระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดิน มี 
มหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรง   ชนะแลว มีราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ  
เมืองกุสินารานี้  มีนามวา กสุาวดี เปนราชธานีของพระเจามหาสุทัสสนะ โดยยาวดานทิศบูรพา   
 และทิศประจมิ ๑๒ โยชน โดยกวางดานทิศทักษิณและทิศอุดร ๗ โยชน กุสาวดี ราชธานีเปน 
เมืองท่ีม่ังค่ังรุงเรือง มีชนมาก มนุษยหนาแนน และมีภิกษาหาได งาย ดูกรอานนท อาลกมันทา 
ราชธานีแหงเทพเจาท้ังหลาย เปนเมืองท่ีม่ังค่ัง   รุงเรือง มีชนมาก ยกัษหนาแนน และมีภิกษาหา 
ไดงาย แมฉันใด กุสาวดี    ราชธานีก็ฉันนัน้เหมือนกัน เปนเมืองท่ีม่ังค่ังรุงเรือง มีชนมาก มนุษย 
หนาแนน และมีภิกษาหาไดงาย กุสาวดีราชธานีมิไดเงียบจากเสียงท้ัง ๑๐ ประการ ท้ัง กลางวัน 
และกลางคืน คือ เสียงชาง เสียงมา เสียงรถ เสียงกลอง เสียงตะโพน เสียงพิณ เสียง  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาท่ี 119 
ขับรอง เสียงกังสดาล เสียงประโคม และเสียงเปนท่ี ๑๐ วา ทานท้ังหลายจงบริโภค จงดื่ม  
จงเค้ียวกิน จงไปเถิดอานนท เธอจงเขาไปใน   เมืองกุสินารา แลวบอกแกพวกเจามัลละเมือง 
กุสินาราวา ดกูรวาสิฏฐะท้ังหลาย     พระตถาคตจักปรินิพพานในปจฉิมยามแหงราตรีในวนันี้ พวก 
ทานจงรีบออกไปกัน  เถิดๆ พวกทานอยาไดมีความรอนใจในภายหลังวา พระตถาคตไดปรินิพพาน 
ในคามเขตของพวกเรา พวกเราไมไดเฝาพระตถาคตในกาลคร้ังสุดทาย ทานพระอานนททูลรับ 
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว นุงแลว ถือบาตรและจวีร   เขาไปในเมืองกุสินาราลําพังผูเดียว  
สมัยนั้น พวกเจามัลละเมืองกุสินารา ประชุม กันอยูท่ีสัณฐาคารดวยกรณียกจิบางอยาง ลําดับนั้น  
ทานพระอานนทเขาไปยงั  สัณฐาคารของพวกเจามัลละเมืองกุสินารา คร้ันแลวไดบอกแกพวกเจา 
มัลละเมืองกุสินาราวา ดกูรวาสิฏฐะท้ังหลาย พระตถาคตจักเสด็จปรินพิพานในปจฉิมยาม แหง 
ราตรีในวันนี้ พวกทานจงรีบออกไปเถิดๆ พวกทานอยาไดมีความรอนใจใน ภายหลังวา พระ 
ตถาคตไดปรินิพพานในคามเขตของพวกเรา พวกเราไมไดเฝา  พระตถาคตในกาลเปนคร้ังสุดทาย  
พวกเจามัลละกับโอรส สุณิสาและปชาบดีได สดับคํานีข้องทานพระอานนทแลว เปนทุกขเสีย 
พระทัย เปยมไปดวยความทุกขใจ บางพวกสยายพระเกศา ประคองหตัถท้ังสองครํ่าครวญอยู  
ลมลงกล้ิงเกลือกไปมา ดุจมีบาทอันขาดแลว ทรงรําพันวา พระผูมีพระภาคจกัเสด็จปรินิพพาน    
 เสียเร็วนกั พระสุคตจักเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนกั พระองคผูมีพระจักษุในโลก จกัอันตรธานเสีย 
เร็วนัก ฯ     
      คร้ังนั้น พวกเจามัลละกบัโอรส สุณิสา ปชาบดี         เปนทุกขเสียพระทัย         เปยมไป 
ดวยความทุกขใจ เสด็จเขาไปยังสาลวันอันเปนท่ีแวะพักของเจามัลละ  ท้ังหลาย เสด็จเขาไปหา 
ทานพระอานนท ทานพระอานนทไดมีความดําริวา ถาเราจักใหพวกเจามัลละเมืองกุสินารา 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคทีละองคๆ พวกเจามัลละเมืองกุสินาราจักมิไดถวายบังคมพระผูมีพระ 
ภาคท่ัวกัน ราตรีนี้จักสวางเสีย ถากระไร เราควรจะจดัใหพวกเจามัลละเมืองกุสินาราถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคโดยลําดับสกุลๆ ดวยกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เจามัลละมีนามอยางนี ้
พรอมดวยโอรส ชายา บริษัทและอํามาตย ขอถวายบังคมพระบาท   ท้ังสองของพระผูมีพระภาค 
ดวยเศียรเกลา ฯ   
      ลําดับนั้น ทานพระอานนทจัดใหพวกเจามัลละเมืองกุสินาราถวายบังคม       พระผูมี 
พระภาคโดยลําดับสกุล ดวยกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เจามัลละ มีนามอยางนี้ พรอม 
ดวยโอรส ชายา บริษัท และอํามาตย ขอถวายบังคมพระบาทท้ังสองของพระผูมีพระภาคดวย  
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เศียรเกลา โดยอุบายเชนนี้ ทานพระอานนท ยังพวกเจามัลละเมืองกุสินารา ใหถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคเสร็จโดยปฐมยามเทานั้น ฯ   
        [๑๓๘] กส็มัยนั้น ปริพาชกนามวา สุภทัทะ อาศัยอยูในเมืองกุสินารา    สุภัทท 
ปริพาชกไดสดับวา พระสมณโคดมจักปรินิพพานในปจฉิมยามแหงราตรี   ในวนันี้แหละ สุภัทท 
ปริพาชกไดมีความคิดอยางนี้วา กเ็ราสดับถอยคําของพวก     ปริพาชกผูเฒาผูแก ซ่ึงเปนอาจารย 
และปาจารยกลาวอยูวา พระตถาคตอรหันต สัมมาสัมพุทธเจาจะอุบัตใินโลก ในบางคร้ังบางคราว  
พระสมณโคดมจัก ปรินิพพานในปจฉิมยามแหงราตรีในวันนีแ้หละ อนึ่ง ธรรมอันเปนท่ีสงสัยนี ้
 ซ่ึงบังเกิดข้ึนแกเราก็มีอยู เราเล่ือมใสในพระสมณโคดมอยางนี้วา พระสมณโคดม  ยอมสามารถ 
จะแสดงธรรมแกเรา โดยประการท่ีเราจะพึงละธรรมอันเปนท่ีสงสัย   นี้ได ฯ       
      ลําดับนั้น สุภัททปริพาชกเขาไปยังสาลวันอันเปนท่ีแวะพักของพวกเจา มัลละ เขาไป 
หาทานพระอานนท คร้ันแลวไดกลาววา ขาแตทานอานนท    ขาพเจาไดสดับถอยคําของพวก 
ปริพาชกผูเฒาผูแก ซ่ึงเปนอาจารยและปาจารย   กลาวอยูวา พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
จะอุบัติในโลก ในบางคร้ัง บางคราว พระสมณโคดมจักปรินิพพานในปจฉิมยามแหงราตรีในวันนี ้
แหละ อนึ่ง ธรรมอันเปนท่ีสงสัยนี้ ซ่ึงบังเกดิข้ึนแกขาพเจาก็มีอยู ขาพเจาเล่ือมใสในพระสมณ 
โคดมอยางนี้วา พระสมณโคดมยอมสามารถจะแสดงธรรมแกขาพเจาโดย ประการท่ีขาพเจาจะพึง 
ละธรรมอันเปนท่ีสงสัยนี้ได ขาแตทานอานนท ขอโอกาส  เถิด ขาพเจาควรไดเฝาพระสมณโคดม  
เม่ือสุภัททปริพาชกกลาวอยางน้ีแลว ทานพระอานนทไดกลาวตอบสุภัททปริพาชกวา อยาเลย  
สุภัททะ ทานอยา  เบียดเบียนพระตถาคตเลย พระผูมีพระภาคทรงลําบากแลว แมคร้ังท่ีสอง  
สุภัททปริพาชก ... แมคร้ังท่ีสาม สุภัททปริพาชกก็ไดกลาววา ขาแตทานอานนท   ขาพเจาไดสดับ 
ถอยคําของพวกปริพาชกผูเฒาผูแก ซ่ึงเปนอาจารยและปาจารย  กลาวอยูวา พระตถาคตอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาจะอุบัตใินโลก ในบางคร้ังบางคราว พระสมณโคดมจักปรินิพพานในปจฉิมยาม 
แหงราตรีในวนันี้แหละอนึ่ง ธรรมเปนท่ีสงสัยนี้ ซ่ึงบังเกดิข้ึนแกขาพเจาก็มีอยู ขาพเจา 
เล่ือมใสใน  พระสมณโคดมอยางนี้วา พระสมณโคดมยอมสามารถจะแสดงธรรมแกขาพเจาโดย 
ประการท่ีขาพเจาจะพึงละธรรมอันเปนท่ีสงสัยนี้ได ขาแตทานพระอานนท   ขอโอกาสเถิด  
ขาพเจาควรไดเฝาพระสมณโคดม แมคร้ังท่ีสาม ทานพระอานนท ก็ไดกลาวตอบสุภัททปริพาชก  
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วา อยาเลย สุภทัทะ ทานอยาเบียดเบียนพระตถาคต    เลย พระผูมีพระภาคทรงลําบากแลว พระผูมี 
พระภาคทรงไดยินถอยคําทานพระอานนทเจรจากับสุภัททปริพาชก ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาค 
จึงตรัสเรียกทานพระอานนทมารับส่ังวา อยาเลยอานนท เธออยาหามสุภทัทะ สุภัททะจงไดเฝา 
ตถาคต สุภัททะจักถามปญหา อยางใดอยางหน่ึงกะเรา จกัมุงเพื่อความรู มิใชมุงความเบียดเบยีน  
อนึ่ง เราอัน     สุภัททะถามแลว จักพยากรณขอความอันใดแกสุภัททะน้ัน สุภัททะจักรูท่ัวถึงขอ   
 ความนั้นโดยฉับพลันทีเดียว ฯ  
      ลําดับนั้น ทานพระอานนทไดบอกสุภทัทปริพาชกวา ไปเถิดสุภัททะ   พระผูมีพระภาค 
ทรงทําโอกาสแกทาน สุภัททปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันเขาไปเฝาแลว 
ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัย พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ สมณพราหมณเหลานีใ้ด เปนเจาหมู  
เจาคณะ เปนคณาจารยมีช่ือเสียง มียศ เปนเจาลัทธิ ชนเปนอันมาก สมมติวาเปนคนด ี 
คือบูรณกัสสป มักขลิโคสาล อชิตเกสกัมพล ปกุธกัจจายนะ สัญชัยเวลัฏฐบุตร นิครณฐนาฏ 
บุตร สมณพราหมณเหลานัน้ท้ังหมด ไดตรัสรูตามปฏิญญาของตนๆ หรือวาท้ังหมดไมไดตรัสรู  
หรือวาบางพวกไมไดตรัสรู ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา อยาเลย สุภัททะ ท่ีขอถามนั้นงดเสียเถิด    ดูกรสุภัททะ  
เราจักแสดงธรรมแกทาน ทานจงต้ังใจฟงธรรมนั้น จงใสใจใหดีเราจักกลาว สุภัททปริพาชก 
ทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรสุภัททะ ในธรรมวินัย 
ใด ไมมีอริยมรรคประกอบดวยองค ๘   ในธรรมวินัยนัน้ ไมมีสมณะท่ี ๑ สมณะท่ี ๒ สมณะท่ี ๓  
หรือสมณะท่ี ๔    ในธรรมวนิัยใด มีอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ในธรรมวินัยนั้น มีสมณะท่ี ๑   
 ท่ี ๒ ท่ี ๓ หรือท่ี ๔ ดูกรสุภทัทะ ในธรรมวินัยนี้ มีอริยมรรคประกอบดวย องค ๘ ในธรรม 
วินัยนี้เทานัน้ มีสมณะท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๓ หรือท่ี ๔ ลัทธิอ่ืนๆ วางจากสมณะผูรูท่ัวถึง ก็ภกิษ ุ
เหลานี้พึงอยูโดยชอบ โลกจะไมพึงวางจากพระอรหนัตท้ังหลาย ฯ    
        [๑๓๙] ดกูรสุภัททะ เราโดยวยัได ๒๙ ป บวชแลว ตามแสวงหาวา อะไรเปนกุศล  
ตั้งแตเราบวชแลว นับได ๕๑ ป แมสมณะผูเปนไปในประเทศแหงธรรมเปนเคร่ืองนาํออก ไมมี 
ในภายนอกแตธรรมวินัยนี้ ฯ  
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      สมณะท่ี ๒ สมณะท่ี ๓ หรือสมณะท่ี ๔ ก็มิไดมี ลัทธิอ่ืนวางจากสมณะ ผูรูท่ัวถึง ก็ 
ภิกษเุหลานี้พึงอยูโดยชอบ โลกไมพึงวางจากพระอรหนัตท้ังหลาย ฯ      
        [๑๔๐] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สุภัททปริพาชก ไดกราบ ทูลวา ขาแต 
พระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ    ภาษิตของพระองคแจมแจง 
นัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปดบอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีป 
ในท่ีมืด ดวยคิดวา ผูมีจักษุจกัเห็นรูป    ดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดย 
อเนกปริยาย ฉันนั้น เหมือน กัน ขาพระองคนี้ ขอถึงพระผูมีพระภาคพระธรรมและพระภิกษุสงฆ 
วาเปนสรณะขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค ฯ  
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสุภัททะ ผูใดเคยเปนอัญญเดียรถีย หวังบรรพชา    หวงั 
อุปสมบท ในธรรมวินัยนี้ ผูนั้นตองอยูปริวาสส่ีเดือน เม่ือลวงส่ีเดือน ภิกษุ ท้ังหลายเต็มใจแลว  
จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบท เพื่อความเปนภิกษุ ก็แตวาเรารูความตางแหงบุคคลในขอนี้ ฯ   
      สุภัททปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หากผูท่ีเคยเปนอัญญเดียรถีย หวัง 
บรรพชา หวังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี ้จะตองอยูปริวาสส่ีเดือนเม่ือลวงส่ีเดือน ภิกษุท้ังหลายเต็มใจ 
แลว  
จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบท เพื่อความ  เปนภิกษุไซร ขาพระองคจักอยูปริวาสส่ีป เม่ือลวงส่ีป  
ภิกษุท้ังหลายเต็มใจแลว   จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบทเถิด ฯ       
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอานนทมารับส่ังวา ดูกรอานนท   ถาเชน 
นั้น เธอจงใหสุภัททปริพาชกบวชเถิด ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของ   พระผูมีพระภาคแลว  
สุภัททปริพาชกไดกลาวกะทานพระอานนทวา ดูกรทานอานนท    ผูมีอายุ เปนลาภ 
ของทาน ทานไดดีแลว ท่ีพระศาสดาทรงอภิเษกดวยอันเตวาสิกา  ภเิษก ในท่ีเฉพาะพระพักตร 
ในพระศาสนาน้ี สุภัททปริพาชกไดบรรพชา อุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาค ก็ทานสุภัทท 
ปริพาชกไดบรรพชาอุปสมบทแลวไมนาน   หลีกออกไปอยูแตผูเดยีว เปนผูไมประมาท มีความ 
เพียร มีตนสงไปแลวอยู     ไมชานานนัก กทํ็าใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ท่ี 
กุลบุตร ท้ังหลายผูมีความตองการ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ ดวยปญญา  อันยิ่ง  
ดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จ 
แลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้ มิไดมี ทานสุภัททะไดเปนอรหันตรูปหนึ่ง ในจํานวนพระอรหนัต 
ท้ังหลาย ทานเปนสักขิสาวกองค สุดทายของพระผูมีพระภาค ฯ   
                     จบภาณวารท่ีหา      
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        [๑๔๑] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอานนทมารับส่ังวา ดูกรอานนท  
บางทีพวกเธอจะพึงมีความคดิอยางนีว้า ปาพจนมีพระศาสดาลวงแลว    พระศาสดาของพวกเราไมมี  
ก็ขอนี้ พวกเธอไมพึงเหน็อยางนั้น ธรรมและวินยัอันใด เราแสดงแลว บัญญัติแลวแกพวกเธอ  
ธรรมและวินัยอันนั้น จกัเปน   ศาสดาของพวกเธอ โดยกาลลวงไปแหงเรา ดูกรอานนท บัดนี้  
พวกภิกษุยัง      เรียกกนัและกันดวยวาทะวา อาวุโส ฉันใด โดยกาลลวงไปแหงเรา ไมควรเรียกกัน     
 ฉันนั้น ภิกษุผูแกกวา พึงเรียกภิกษุผูออนกวา โดยช่ือหรือโคตร หรือโดยวาทะวา  อาวุโส แต 
ภิกษุผูออนกวาพึงเรียกภิกษผูุแกกวาวา ภนัเต หรืออายสัมา ดูกรอานนท   โดยลวงไปแหงเรา  
สงฆจํานงอยู ก็จงถอนสิกขาบทเล็กนอยเสียบางได โดยลวงไป   แหงเรา พึงลงพรหมทัณฑแก 
ฉันนภกิษุ ทานพระอานนทกราบทูลถามวา ขาแต พระองคผูเจริญ ก็พรหมทัณฑเปนไฉน  
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอานนท  ฉันนภกิษุพึงพูดไดตามท่ีตนปรารถนา ภกิษุท้ังหลาย 
ไมพึงวา ไมพงึกลาว ไมพึง  ส่ังสอน ฯ      
        [๑๔๒] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายมารับส่ังวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ความสงสัยเคลือแคลงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ใน    มรรค หรือในขอปฏิบัติ จะพึงมี 
บางแกภิกษุ แมรูปหนึ่ง พวกเธอจงถามเถิด อยาไดมีความรอนใจภายหลังวา พระศาสดาอยู 
เฉพาะหนาเราแลว ยังมิอาจ  ทูลถามพระผูมีพระภาคในท่ีเฉพาะพระพกัตร เม่ือพระผูมีพระภาค 
ตรัสอยางนี้แลว   ภกิษุเหลานั้นพากนันิ่ง แมคร้ังท่ีสอง ... แมคร้ังท่ีสาม พระผูมีพระภาครับส่ัง      
 กะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ  
ในมรรค หรือในขอปฏิบัติจะพึงมีบางแกภกิษุแมรูปหนึ่ง พวกเธอจงถามเถิด อยาไดมีความ 
รอนใจในภายหลังวา พระศาสดาอยูเฉพาะหนาเรา แลว เรายังมิอาจทูลถามพระผูมีพระภาคในท่ี 
เฉพาะพระพักตร แมคร้ังท่ีสามภิกษุ  เหลานั้น ก็พากันนิง่ ฯ      
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   บางทีพวกเธอ 
ไมถาม แมเพราะความเคารพในพระศาสดา แมภิกษุผูเปนสหาย    ก็จงบอกแกภิกษุผูสหายเถิด  
เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุพวกนัน้  พากนันิ่ง ลําดับนั้น ทานพระอานนทไดกราบ 
ทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ขาพระองคเล่ือมใส 
ในภกิษุสงฆอยางนีว้า   ความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในมรรค หรือ 
ใน     ขอปฏิบัติ มิไดมีแกภกิษุแมรูปหนึ่ง ในภิกษุสงฆนี้ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร อานนท   
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เธอพูดเพราะความเล่ือมใสตถาคตหยั่งรูในขอนี้เหมือนกนัวา ความสงสัย   เคลือบแคลงใน 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ในมรรค หรือในขอปฏิบัติ มิไดมีแกภกิษุแมรูปหนึ่ง ในภิกษ ุ
สงฆนี้ บรรดาภิกษุ ๕๐๐ รูปน้ี ภิกษุรูปท่ีต่ําท่ีสุด  ก็เปนโสดาบัน มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปน 
ผูเที่ยงมีอันจะตรัสรูในภายหนา ฯ  
        [๑๔๓] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บัดนี้  
เราขอเตือนพวกเธอวา สังขารท้ังหลายมีความเส่ือมไปเปนธรรมดา  พวกเธอจงยังความไมประมาท 
ใหถึงพรอมเถิด ฯ  
      นี้เปนพระปจฉิมวาจาของพระตถาคต ฯ     
        [๑๔๔] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงเขาปฐมฌานออกจากปฐมฌาน  แลว ทรงเขา 
ทุติยฌาน ออกจากทุติยฌานแลว ทรงเขาตติยฌาน ออกจาก  ตติยฌานแลว ทรงเขาจตุตถฌาน  
ออกจากจตตุถฌานแลว ทรงเขาอากาสนัญจาย   ตนะ ออกจากอากาสนัญจายตนสมาบัติแลว ทรง 
เขาวิญญาณัญจายตนะ ออกจาก   วิญญาณญัจายตนสมาบัติแลว ทรงเขาอากิญจัญญายตนะ ออกจาก 
อากิญจัญญายตน  สมาบัติแลว ทรงเขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตน      
 สมาบัติแลว ทรงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ฯ     
      คร้ังนั้น ทานพระอานนทไดกลาวถามทานพระอนุรุทธะวาพระผูมีพระภาคเสดจ็ 
ปรินิพพานแลวหรือ ทานพระอนุรุทธะตอบวาอานนทผูมีอายุ พระผูมีพระภาคยังไมเสด็จ 
ปรินิพพาน ทรงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ฯ 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติแลว ทรง เขาเนวสัญญานา 
สัญญายตนะ ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัตแิลว ทรงเขาอากิญจัญญายตนะ ออกจาก 
อากิญจัญญายตนสมาบัติแลว ทรงเขาวิญญาณัญ   จายตนะ ออกจากวญิญานัญจายตนสมาบัติแลว  
ทรงเขาอากาสานัญจายตนะ ออกจากอากาสนัญจายตนสมาบัติแลว ทรงเขาจตุตถฌาน ออกจาก 
จตุตถฌานแลว ทรงเขาตติยฌาน ออกจากตติยฌานแลว ทรงเขาทุติยฌาน ออกจากทุติยฌาน 
 แลว ทรงเขาปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานแลว ทรงเขาทุติยฌาน ออกจาก    ทุติยฌานแลว ทรง 
เขาตติยฌาน ออกจากตติยฌานแลว ทรงเขาจตุตถฌาน พระผูมีพระภาคออกจากจตุตถฌานแลว  
เสด็จปรินิพพานในลําดับ (แหงการพิจารณาองคจตุตถฌานน้ัน) ฯ    
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        [๑๔๕] เม่ือพระผูมีพระภาคเสดจ็ปรินิพพานแลว พรอมกับการเสด็จ ปรินิพพาน ได 
เกิดแผนดินไหวใหญ เกดิความขนพองสยองเกลานาพึงกลัว ท้ัง กลองทิพยก็บันลือข้ึน ฯ      
        [๑๔๖] เม่ือพระผูมีพระภาคเสดจ็ปรินิพพานแลว พรอมกับการเสด็จ ปรินิพพาน ทาว 
สหัมบดีพรหมไดกลาวคาถานี้ ความวา  
      สัตวท้ังหลายท้ังปวง จักตองทอดท้ิงรางกายไวในโลก แตพระตถาคตผูเปน 
      ศาสดาเชนนั้น หาบุคคลจะเปรียบเทียบมิไดในโลก เปนพระสัมพทุธเจา  
      ทรงมีพระกําลัง ยังเสด็จปรินิพพาน ฯ   
        [๑๔๗] เม่ือพระผูมีพระภาคเสดจ็ปรินิพพานแลว พรอมกับการเสด็จปรินิพพาน  
ทาวสักกะจอมเทพ ไดตรัสพระคาถานี้ความวา       
      สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ มีความเกิดข้ึนและเส่ือมไปเปนธรรมดา  
      บังเกิดข้ึนแลว ยอมดับไป ความเขาไปสงบสังขาร เหลานั้น เปนสุข ฯ     
        [๑๔๘] เม่ือพระผูมีพระภาคเสดจ็ปรินิพพานแลว พรอมกับการเสด็จปรินิพพาน  
ทานพระอนุรุทธะ ไดกลาวคาถาเหลานี้ความวา    
ลมอัสสาสะปสสาสะของพระมุนีผูมีพระทัยต้ังม่ัน คงท่ี ไมหวัน่ไหว ทรง 
ปรารภสันติ ทรงทํากาละ มิไดมีแลว พระองคมีพระทัยไมหดหู ทรง 
อดกล้ันเวทนาไดแลว ความพนแหงจิต ไดมีแลว เหมือนดวงประทีปดบัไป 
ฉะนั้น ฯ       
        [๑๔๙] เม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จปรินพิพานแลว พรอมกับการเสดจ็     ปรินิพพาน  
ทานพระอานนทไดกลาวคาถานี้ ความวา    
เม่ือพระสัมพทุธเจาผูประกอบดวยอาการอันประเสริฐท้ังปวงเสด็จ ปรินิพพาน 
แลว ในครั้งนัน้ไดเกิดความอัศจรรยนาพึงกลัว และเกิดความขนพอง 
สยองเกลา ฯ       
        [๑๕๐] เม่ือพระผูมีพระภาคเสดจ็ปรินิพพานแลว บรรดาภิกษุท้ังหลาย  นั้น ภิกษุเหลาใด  
ยังมีราคะไมไปปราศแลว ภกิษุเหลานั้น บางพวกประคอง แขนท้ังสองครํ่าครวญอยู ลมลงกล้ิง 
เกลือกไปมาดจุมีเทาอันขาดแลว รําพันวา      พระผูมีพระภาคเสด็จปรินพิพานเสียเร็วนัก พระสุคต  
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เสด็จปรินิพพานเสียเร็วนัก     พระองคผูมีพระจักษใุนโลก อันตรธานเสียเร็วนัก สวนภกิษุเหลาใด 
ท่ีมีราคะไป   ปราศแลวภกิษุเหลานั้นมีสติสัมปชัญญะอดกล้ันโดยธรรมสังเวชวา สังขารท้ังหลาย    
 ไมเท่ียงหนอ เพราะฉะนั้น เหลาสัตวจะพึงไดในสังขารนีแ้ตท่ีไหน ฯ      
        [๑๕๑] คร้ังนั้น ทานพระอนุรุทธะเตือนภิกษุท้ังหลายวา อยาเลย    อาวุโสท้ังหลาย  
พวกทานอยาเศราโศก อยารํ่าไรไปเลย เร่ืองนี้พระผูมีพระภาค    ตรัสบอกไวกอนแลวไมใชหรือวา  
ความเปนตางๆ ความพลัดพราก ความเปน   อยางอ่ืนจากของรักของชอบใจท้ังส้ินตองมี เพราะ 
ฉะนั้น จะพึงไดในของรักของ     ชอบใจนีแ้ตท่ีไหน ส่ิงใดเกิดแลวมีแลวปจจยัปรุงแตงแลว มี 
ความทําลายเปน     ธรรมดา การปรารถนาวา ขอส่ิงนั้นอยาทําลายไปเลย ดังนี้ มิใชฐานะท่ีจะมีได      
 ดูกรอาวุโสท้ังหลาย พวกเทวดาพากันยกโทษอยู ทานพระอานนทถามวา ทาน อนุรุทธะ พวก 
เทวดาเปนอยางไร กระทําไวในใจเปนไฉน ทานพระอนุรุทธะ   ตอบวา มีอยู อานนทผูมีอายุ เทวดา 
บางพวกสําคัญอากาศวาเปนแผนดนิ สยายผมประคองแขนท้ังสองครํ่าครวญอยู ลมลงกล้ิงเกลือก 
ไปมาดุจมีเทาอันขาดแลวรําพันวา พระผูมีพระภาคเสดจ็ปรินิพพานเสียเร็วนกั พระสุคตเสด็จ 
ปรินิพพานเสียเร็วนกั พระองคผูมีพระจักษุในโลก อันตรธานเสียเร็วนกั ดังนี้ เทวดาบางพวก 
สําคัญแผนดินวาเปนแผนดินสยายผมประคองแขนท้ังสองครํ่าครวญอยู ลมลงกล้ิงเกลือกไปมา 
ดุจมีเทาอันขาดแลว รําพนัวา พระผูมีพระภาคเสด็จปรินพิพาน เสียเร็วนัก พระองคผูมีพระจักษุใน 
โลกอันตรธานเสียเร็วนัก ดงันี้ สวนเทวดาท่ีปราศจากราคะแลว มีสติสัมปชัญญะ อดกล้ัน 
โดยธรรมสังเวชวา สังขารท้ังหลายไมเท่ียง เพราะฉะนั้น เหลาสัตวจะ  พึงไดในสังขารนี้แตท่ีไหน ฯ 
      คร้ังนั้น ทานพระอนุรุทธะและทานพระอานนท ยังกาลใหลวงไปดวย ธรรมีกถาตลอด 
ราตรีท่ียังเหลืออยูนั้น ลําดับนั้น ทานพระอนุรุทธะส่ังทานพระอานนทวา ไปเถิด อานนทผูมีอายุ  
ทานจงเขาไปเมืองกุสินารา บอกแกพวก  เจามัลละเมืองกุสินาราวา ดกูรวาสิฏฐะท้ังหลาย พระผูมี 
พระภาคเสดจ็ปรินิพพาน   แลว ขอพวกทานจงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ทานพระอานนทรับคํา 
ทานพระ   อนรุุทธะแลว เวลาเชานุงแลวถือบาตรและจวีร เขาไปเมืองกุสินาราลําพังผูเดียว ฯ       
        [๑๕๒] สมัยนั้น พวกเจามัลละเมืองกุสินาราประชุมกันอยูท่ีสัณฐาคาร ดวยเร่ือง 
ปรินิพพานนัน้อยางเดยีว ลําดับนั้น ทานพระอานนท เขาไปยังสัณฐาคาร  ของพวกเจามัลละเมือง 
กุสินารา คร้ันเขาไปแลว ไดบอกแกพวกเจามัลละเมือง     กุสินาราวา ดกูรวาสิฏฐะท้ังหลาย พระ  
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ผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานแลว ขอทาน ท้ังหลายจงทราบกาลอันควรในบัดนีเ้ถิด พวกเจามัลละ 
กับโอรส สุณิสาและ   ประชาบดี ไดทรงสดับคํานี้ของทานพระอานนทแลว เปนทุกขเสียพระทัย  
เปยม    ไปดวยความทุกขในใจ บางพวกสยายพระเกศา ประคองหัตถท้ังสองครํ่าครวญอยู ลมลง 
กล้ิงเกลือกไปมา         ดุจมีบาทอันขาดแลว                 ทรงรําพันวา         พระผูมีพระภาค 
เสด็จ    ปรินิพพานเสียเร็วนกั พระสุคตเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนกั พระองคผูมีพระจกัษุ ในโลก 
อันตรธานเสียเร็วนัก ดังนี้ ลําดับนั้น พวกเจามัลละเมืองกุสินาราตรัสส่ัง พวกบุรุษวา ดูกร 
พนาย ถาอยางนั้น พวกทานจงเตรียมของหอมมาลัยและเคร่ืองดนตรีท้ังปวง บรรดามีในกรุง 
กุสินาราไวใหพรอมเถิด พวกเจามัลละเมืองกุสินารา  ทรงถือเอาของหอมมาลัยและ 
เคร่ืองดนตรีท้ังปวงกับผา ๕๐๐ คู เสด็จเขาไปยัง    สาลวนัอันเปนท่ีแวะพักแหงพวกเจามัลละ และ 
เสด็จเขาไปถึงพระสรีระพระผูมีพระภาค คร้ันเขาไปถึงแลวสักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระสรีระ 
พระผูมีพระภาค  ดวยการฟอนรํา ขับรอง ประโคม มาลัยและของหอม ดาดเพดานผา ตกแตง  
โรงมณฑล ยังวันนัน้ใหลวงไปดวยประการฉะนี้ ลําดับนัน้ พวกเจามัลละเมืองกุสินาราไดมีความ 
ดําริวา การถวายพระเพลิงพระสรีระพระผูมีพระภาคในวนันี้พลบคํ่าเสียแลว พรุงนี้เราจักถวาย 
พระเพลิงพระสรีระพระผูมีพระภาค พวกเจามัลละเมืองกุสินาราสักการะ เคารพ  
นับถือ บูชา พระสรีระพระผูมีพระภาค   ดวยการฟอนรํา ขับรอง ประโคม มาลัยและของหอม  
ดาดเพดานผา ตกแตง โรงมณฑล ยังวันท่ีสอง ท่ีสาม ท่ีส่ี ท่ีหา ท่ีหก ใหลวงไป คร้ันถึง 
วันท่ีเจด็ พวกเจามัลละเมืองกุสินาราไดมีความดําริวา เราสักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระสรีระ 
พระผูมีพระภาค ดวยการฟอนรํา ขับรอง ประโคม มาลัยและของหอม    จักเชิญไปทางทิศทักษิณ 
แหงพระนคร แลวเชิญไปภายนอกพระนคร ถวายพระเพลิง  พระสรีระพระผูมีพระภาคทางทิศทักษณิ 
แหงพระนครเถิด ฯ       
        [๑๕๓] สมัยนั้น มัลลปาโมกข ๘ องค สระสรงเกลาแลวทรงนุงผาใหม   ดวยต้ัง 
พระทัยวา เราจักยกพระสรีระพระผูมีพระภาค ก็มิอาจจะยกข้ึนได ลําดบันั้นพวกเจามัลละ 
เมืองกุสินาราไดถามทานพระอนุรุทธะวา ขาแตทานอนรุุทธะ อะไร    หนอเปนเหตุ  
อะไรหนอเปนปจจัย ใหมัลลปาโมกข ๘ องคนี้ ผูสระสรงเกลาแลว    ทรงนุงผาใหม ดวยต้ังใจวา เราจัก 
ยก 
พระสรีระพระผูมีพระภาคกมิ็อาจยกข้ึนได ฯ  
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      อ. ดูกรวาสิฏฐะท้ังหลาย ความประสงคของพวกทานอยางหนึ่ง ของพวก   เทวดา 
อยางหนึ่ง ฯ     
      ม. ขาแตทานผูเจริญ ก็ความประสงคของพวกเทวดาเปนอยางไร ฯ       
      ดูกรวาสิฏฐะท้ังหลาย ความประสงคของพวกทานวา เราสักการะ เคารพ     นับถือ บูชา 
พระสรีระพระผูมีพระภาค ดวยการฟอนรํา ขับรอง ประโคม มาลัย   และของหอม จกัเชิญไป 
ทางทิศทักษิณแหงพระนคร แลวเชิญไปภายนอกพระนคร       ถวายพระเพลิงพระสรีระพระผูมีพระ 
ภาค 
ทางทิศทักษิณแหงพระนคร ความประสงค   ของพวกเทวดาวา เราสักการะ เคารพ นับถือ บูชา 
พระสรีระพระผูมีพระภาค      ดวยการฟอนรํา ขับรอง ประโคม มาลัยและของหอมอันเปนทิพย  
จักเชิญ ไปทางทิศอุดรแหงพระนคร แลวเขาไปสูพระนครโดยทวารทิศอุดร เชิญไปทาม กลาง 
พระนคร แลวออกโดยทวารทิศบูรพา แลวถวายพระเพลิงพระสรีระพระผูมี   พระภาค ท่ีมกุฏ 
พันธนเจดียของพวกเจามัลละ ทางทิศบูรพาแหงพระนคร ฯ      
      ขาแตทานผูเจริญ ขอใหเปนไปตามความประสงคของพวกเทวดาเถิด ฯ     
      สมัยนั้น เมืองกุสินาราเดียรดาษไปดวยดอกมณฑารพโดยถองแถวประมาณ    แคเขา  
จนตลอดท่ีตอแหงเรือน บอของโสโครกและกองหยากเยื่อ คร้ังนั้น   พวกเทวดาและพวกเจามัลละ 
เมืองกุสินาราสักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระสรีระ  พระผูมีพระภาค ดวยการฟอนรํา ขับรอง  
ประโคม มาลัยและของหอม ท้ังท่ี     เปนของทิพย ท้ังท่ีเปนของมนุษย เชิญไปทางทิศอุดรแหง 
พระนคร แลวเขาไปสู    พระนครโดยทวารทิศอุดร เชิญไปทามกลางพระนคร แลวออกโดยทวาร 
ทิศบูรพา     แลววางพระสรีระพระผูมีพระภาค ณ มกุฏพันธนเจดียของพวกเจามัลละ ทางทิศบูรพา 
แหงพระนคร ลําดับนั้น พวกเจามัลละเมืองกุสินาราไดถามทานพระอานนทวา   ขาแตทานพระ 
อานนท พวกขาพเจาจะปฏิบัติอยางไรในพระสรีระพระผูมีพระภาค ฯ     
      อ. ดูกรวาสิฏฐะท้ังหลาย พวกทานพึงปฏิบัติในพระสรีระพระตถาคตเหมือนท่ีเขา 
ปฏิบัติในพระสรีระพระเจาจกัรพรรดิฉะนัน้ ฯ    
      ขาแตทานอานนท ก็เขาปฏิบัติในพระสรีระพระเจาจกัรพรรดิอยางไร ฯ  
      ดูกรวาสิฏฐะท้ังหลาย เขาหอพระสรีระพระเจาจักรพรรดิดวยผาใหม แลว   ซับดวยสําลี  
แลวหอดวยผาใหม โดยอุบายน้ี หอพระสรีระพระเจาจักรพรรดิดวย  ผา ๕๐๐ คูแลว เชิญพระสรีระ 
ลงในรางเหล็กอันเต็มดวยน้าํมัน ครอบดวย  รางเหล็กอ่ืน แลวกระทําจิตกาธารดวยไมหอมลวน  
ถวายพระเพลิงพระสรีระ     พระเจาจักรพรรดิแลว สรางสถูปของพระเจาจักรพรรดิไวท่ีหนทางใหญ   
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๔ แพรง   เขาปฏิบัติในพระสรีระพระเจาจกัรพรรดิดวยประการฉะน้ีแล พวกทานพึงปฏิบัติใน 
พระสรีระพระตถาคต เหมือนท่ีเขาปฏิบัติในพระเจาจักรพรรดิ พึงสรางสถูป ของพระตถาคตไวท่ี 
หนทางใหญ ๔ แพรง ชนเหลาใดจกัยกข้ึนซ่ึงมาลัยของหอมหรือ    จณุ จักอภวิาท หรือจักยงัจิต 
ใหเล่ือมใสในพระสถูปนั้น การกระทําเชนนั้น  จกัเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข  
แกชนเหลานัน้ส้ินกาลนาน ฯ 
      ลําดับนั้น พวกเจามัลละเมืองกุสินาราตรัสส่ังพวกบุรุษวา ดกูรพนาย   ถาอยางนั้น  
พวกทานจงเตรียมสําลีไวใหพรอมเถิด พวกเจามัลละเมืองกุสินารา    หอพระสรีระพระผูมีพระภาค 
ดวยผาใหม แลวซับดวยสําลี แลวหอดวยผาใหม      โดยอุบายน้ี หอพระสรีระพระผูมีพระภาค 
ดวยผา ๕๐๐ คู แลวเชิญลงในรางเหล็ก   อันเต็มดวยน้ํามัน ครอบดวยรางเหล็กอ่ืน แลวกระทํา 
จิตกาธารดวยไมหอมลวน แลวจึงเชิญพระสรีระพระผูมีพระภาคข้ึนสูจิตกาธาร ฯ       
        [๑๕๔] สมัยนั้น ทานพระมหากัสสปพรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญ   ประมาณ ๕๐๐ รูป  
เดินทางไกลจากเมืองปาวามาสูเมืองกุสินารา ลําดับนั้น ทาน พระมหากัสสปแวะออกจากทางแลว 
นั่งพักท่ีโคนตนไมตนหนึ่ง ฯ 
      สมัยนั้น อาชีวกคนหนึ่ง ถือดอกมณฑารพในเมืองกุสินารา เดินทางไกล    มาสูเมือง 
ปาวา ทานพระมหากัสสปไดเห็นอาชีวกนัน้มาแตไกล จงึถามอาชีวกนัน้วา  ดกูรผูมีอายุ ทานยัง 
ทราบขาวพระศาสดาของเราบางหรือ อาชีวกตอบวา อยางนั้น   ผูมีอายุ เราทราบอยู พระสมณ 
โคดมปรินิพพานเสียแลว ได ๗ วันเขาวันนี ้ดอก    มณฑารพนี้เราถือมาจากท่ีนั้น บรรดาภิกษ ุ
เหลานั้น ภิกษเุหลาใด ยังไมปราศจาก   ราคะ ภิกษุเหลานั้น บางพวกประคองแขนท้ังสองครํ่าครวญ 
อยู ลมลงกล้ิงเกลือก      ไปมาดุจมีเทาอันขาดแลว รําพนัวา พระผูมีพระภาคเสดจ็ปรินิพพานเสีย 
เร็วนัก      พระสุคตเสด็จปรินิพพานเสียเร็วนัก พระองคผูมีพระจักษุในโลก อันตรธาน  เสียเร็วนัก  
ดังนี้ สวนภิกษุเหลาใด ปราศจากราคะแลว ภกิษุเหลานัน้ มีสติ    สัมปชัญญะ อดกล้ันดวย 
ธรรมสังเวชวา สังขารท้ังหลายไมเท่ียง เพราะฉะน้ัน เหลาสัตวจะพึงไดในสังขารนี้แตท่ีไหน ฯ    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาท่ี 130 
        [๑๕๕] สมัยนั้น บรรพชิตผูบวชเม่ือแก นามวาสุภัททะ นั่งอยูในบริษัท   นั้นดวย  
คร้ังนั้น สุภัททวุฒบรรพชิตไดกลาวกะภิกษุท้ังหลายวา อยาเลยอาวุโส  พวกทานอยาเศราโศก  
อยารํ่าไรไปเลย พวกเราพนดีแลว ดวยวาพระมหาสมณะน้ัน    เบียดเบียนพวกเราอยูวา ส่ิงนี้ควร 
แกเธอ ส่ิงนี้ไมควรแกเธอ กบั็ดนี้ พวกเรา  ปรารถนาส่ิงใด ก็จักกระทําส่ิงนั้น ไมปรารถนา 
ส่ิงใด ก็จกัไมกระทําส่ิงนั้น ฯ     
      ลําดับนั้น ทานพระมหากัสสปเตือนภกิษุท้ังหลายวา อยาเลยอาวุโส    พวกทานอยา 
เศราโศก อยารํ่าไรไปเลย พระผูมีพระภาคไดตรัสสอนไวอยางนีก้อนแลวไมใชหรือวา ความเปน 
ตางๆ ความพลัดพราก ความเปนอยางอ่ืน    จากของรักของชอบใจท้ังส้ิน ตองมี เพราะฉะน้ัน จะพงึ 
ไดในของรักของชอบใจน้ี     แตท่ีไหน ส่ิงใดเกดิแลว มีแลว ปจจยัปรุงแตงแลว มีความทําลาย 
เปนธรรมดา     การปรารถนาวา ขอส่ิงนั้นอยาทําลายไปเลย ดังนี้ มิใชฐานะท่ีจะมีได ฯ    
        [๑๕๖] สมัยนั้น มัลลปาโมกข ๔ องค สระสรงเกลาแลวทรงนุงผาใหม   ดวยต้ังใจวา  
เราจักยังไฟใหติดจิตกาธารของพระผูมีพระภาค ก็มิอาจใหติดได    ลําดบันั้น พวกเจามัลละเมือง 
กุสินาราไดถามทานพระอนรุุทธะวา ขาแตทาน อนุรุทธะ อะไรหนอเปนเหตุ อะไรหนอเปนปจจัย  
ท่ีใหมัลลปาโมกขท้ัง ๔ องคนี้   ผูสระสรงเกลาแลว ทรงนุงผาใหม ดวยต้ังใจวา เราจักยังไฟ 
ใหติดจิตกาธาร   ก็มิอาจใหติดได ฯ    
      อ. ดูกรวาสิฏฐะท้ังหลาย ความประสงคของพวกทานอยางหนึ่ง ของพวกเทวดา 
อยางหนึ่ง ฯ  
      ขาแตทานผูเจริญ ก็ความประสงคของพวกเทวดาเปนอยางไร ฯ   
      ดูกรวาสิฏฐะท้ังหลาย ความประสงคของพวกเทวดาวา ทานพระมหากัสสป    นี้ พรอม 
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เดินทางไกลจากเมืองปาวามาสู    เมืองกุสินารา จิตกาธาน 
ของพระผูมีพระภาคจกัยังไมลุกโพลงข้ึน จนกวาทาน พระมหากัสสปจะถวายบังคมพระบาทท้ังสอง 
ของพระผูมีพระภาคดวยมือของตน ฯ     
      ขาแตทานผูเจริญ ขอใหเปนไปตามความประสงคของพวกเทวดาเถิด ฯ     
      คร้ังนั้น ทานพระมหากสัสปเขาไปถึงมกุฏพันธนเจดียของพวกเจามัลละ  ในเมือง 
กุสินารา และถึงจิตกาธารของพระผูมีพระภาค คร้ันแลวกระทําจีวรเฉวียงบา   ขางหนึ่ง ประนม  
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อัญชลี กระทําประทักษณิจิตกาธาร ๓ รอบ แลวเปดทางพระบาท ถวายบังคมพระบาทท้ังสองของ 
พระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา แมภิกษุ ๕๐๐ รูปเหลานั้น ก็กระทําจีวรเฉวียงบาขางหนึ่ง  
ประนมอัญชลี กระทําประทักษิณ ๓ รอบ    แลวถวายบังคมพระบาทท้ังสองของพระผูมีพระภาค 
ดวยเศียรเกลา เม่ือทานพระมหา กัสสปและภิกษุ ๕๐๐ รูปน้ันถวายบังคมแลว จิตกาธารของพระ 
ผูมีพระภาคก็โพลง     ข้ึนเอง เม่ือพระสรีระของพระผูมีพระภาคถูกเพลิงไหมอยู พระอวัยวะ 
สวนใด คือ พระฉวี พระจัมมะ พระมังสะ พระนหารู หรือพระลสิกา เถา เขมา  แหงพระอวัยวะ 
สวนนั้น มิไดปรากฏเลย เหลืออยูแตพระสรีระอยางเดียว เม่ือ   เนยใสและน้ํามันถูกไฟไหมอยู  
เถา เขมา มิไดปรากฏ ฉันใด เม่ือพระสรีระของพระผูมีพระภาคถูกเพลิงไหมอยู พระอวัยวะ 
สวนใด คือ พระฉวี พระจัมมะ พระมังสะ พระนหารู หรือพระลสิกา เถา เขมาแหงพระ 
อวัยวะสวนนัน้ มิได  ปรากฏเลย เหลืออยูแตพระสรีระอยางเดยีวฉันนัน้เหมือนกัน และบรรดา 
ผา ๕๐๐ คู  เหลานั้น ไฟไหมเพียง ๒ ผืนเทานั้น คือ ผืนในท่ีสุด กับผืนนอก เม่ือพระสรีระ 
พระผูมีพระภาคถูกไฟไหมแลว ทอน้ําก็ไหลหล่ังมาจากอากาศดับจิตกาธารของ พระผูมีพระภาค  
น้ําพุงข้ึนแมจากไมสาละ ดับจิตกาธารของพระผูมีพระภาค  พวกเจามัลละเมืองกุสินารา ดับจิต 
กาธารของพระผูมีพระภาคดวยน้ําหอมลวนๆ ลําดับนั้น พวกเจามัลละเมืองกุสินารากระทําสัตติ 
บัญชรในสัณฐาคารแวดลอมดวย     ธนูปราการ สักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระสรีระพระผูมี 
พระภาคตลอดเจ็ดวัน   ดวยการฟอนรํา ดวยการขับ ดวยการประโคม ดวยพวงมาลัย ฯ    
        [๑๕๗] พระเจาแผนดนิมคธพระนามวาอชาตศัตรู เวเทหีบุตรไดทรงสดับ  ขาววา  
พระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานในเมืองกสิุนาราจึงทรงสงทูตไปหาพวกเจามัลละเมืองกุสินาราวา  
พระผูมีพระภาคเปนกษัตริย แมเราก็เปนกษัตริย เราควร    จะไดสวนพระสรีระพระผูมีพระภาคบาง  
จักไดกระทําพระสถูปและการฉลอง    พระสรีระพระผูมีพระภาค พวกกษัตริยลิจฉวีเมืองเวสาลี 
ทราบขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานในเมืองกุสินารา จึงสงทูตไปหาพวกเจามัลละเมือง 
กุสินาราวา      พระผูมีพระภาคเปนกษัตริย แมเราก็เปนกษัตริย เราควรไดสวนพระสรีระพระผูมี 
 พระภาคบาง แมพวกเรากจ็กัไดทําพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผูมีพระภาค พวกกษัตริย 
ศากยะเมืองกบิลพัสดุ ... พระผูมีพระภาคเปนพระญาติอันประเสริฐ    ของพวกเรา ... พวกกษัตริย 
ถูลีเมืองอัลกัปปะ ... พระผูมีพระภาคเปนกษัตริย    แมเราก็เปนกษัตริย ... พวกกษัตริยโกลิยะ  
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เมืองรามคาม ... พระผูมีพระภาคเปน กษัตริย แมเราก็เปนกษัตริย ... พราหมณผูครองเมือง 
เวฏฐทีปกะ ... พระผูมี  พระภาคเปนกษัตริย แมเรากเ็ปนพราหมณ ... พวกกษัตริยมัลละเมืองปาวา  
ได     ทรงสดับขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานในเมืองกุสินารา จึงทรงสงทูต    ไปหาพวกเจา 
มัลละเมืองกุสินาราวา พระผูมีพระภาคเปนกษัตริย แมเราก็เปนกษัตริย   เราควรจะไดสวนพระ 
สรีระพระผูมีพระภาคบาง จกัไดกระทําพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผูมีพระภาค เม่ือ 
กษัตริยและพราหมณวามาดงันี้แลว พวกเจามัลละ   เมืองกุสินาราไดตรัสตอบหมูคณะเหลานัน้วา  
พระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานใน  คามเขตของพวกเรา พวกเราจักไมใหสวนพระสรีระพระผูมี 
พระภาค ฯ     
        [๑๕๘] เม่ือพวกเจามัลละเมืองกุสินาราตรัสอยางนี้แลว โทณพราหมณ   ไดพูดกะ 
หมูคณะเหลานั้นวา  
ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย ขอพวกทานจงฟงคําอันเอกของขาพเจาพระพุทธ 
เจาของเราท้ังหลาย เปนผูกลาวสรรเสริญขันติ การ   จะสัมประหารกนัเพราะ 
สวนพระสรีระของพระพุทธเจาผูเปน    อุดมบุคคลเชนนี้ ไมดีเลย ขอเรา 
ท้ังหลายท้ังปวง จงยินยอม   พรอมใจยนิดแีบงพระสรีระออกเปน ๘ สวนเถิด  
ขอพระสถูป      จงแพรหลายไปในทิศท้ังหลาย ชนผูเล่ือมใสตอพระพุทธเจา      
ผูมีพระจักษุมีอยูมาก ฯ       
        [๑๕๙] หมูคณะเหลานัน้ตอบวา ขาแตพราหมณ ถาเชนนั้นขอทาน    นั่นแหละจงแบง 
พระสรีระพระผูมีพระภาคออกเปน ๘ สวนเทาๆ กัน ใหเรียบรอย   เถิด โทณพราหมณรับคําของ 
หมูคณะเหลานั้นแลว แบงพระสรีระพระผูมีพระภาค ออกเปน ๘ สวนเทากันเรียบรอย จึงกลาว 
กะหมูคณะเหลานั้นวา ดกูรทานผูเจริญ ท้ังหลาย ขอพวกทานจงใหตมุพะน้ีแกขาพเจาเถิด ขาพเจา 
จักกระทําพระสถูป และกระทําการฉลองตุมพะบาง ทูตเหลานั้นไดใหตุมพะแกโทณพราหมณ ฯ 
        [๑๖๐] พวกเจาโมริยะเมืองปปผลิวัน ไดสดับขาววา พระผูมีพระภาค  เสด็จปรินพิพาน 
ในเมืองกุสินารา จึงสงทูตไปหาพวกเจามัลละเมืองกุสินาราวา     พระผูมีพระภาคเปนกษัตริย แม 
เราก็เปนกษัตริย เราควรจะไดสวนพระสรีระ     พระผูมีพระภาคบาง จกัไดกระทําพระสถูปและการ  
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ฉลองพระสรีระพระผูมีพระภาค  พวกเจามัลละเมืองกุสินาราตอบวา สวนพระสรีระพระผูมี 
พระภาคไมมี เราได แบงกนัเสียแลว พวกทานจงนําพระอังคารไปแตท่ีนีเ่ถิด พวกทูตนัน้ นํา 
พระ   อังคารไปจากท่ีนั้นแลว ฯ     
        [๑๖๑] คร้ังนั้น พระเจาแผนดินมคธ พระนามวา อชาตศัตรู เวเทหีบุตร  ไดกระทํา 
พระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผูมีพระภาค ในพระนครราชคฤห พวกกษัตริยลิจฉวีเมืองเว 
สาลี ก็ไดกระทําพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผูมี      พระภาคในเมืองเวสาลี พวกกษัตริย 
ศากยะ 
เมืองกบิลพัสดุ ก็ไดกระทําพระสถูป  และการฉลองพระสรีระพระผูมีพระภาคในเมืองกบิลพัสดุ  
พวกกษัตริยถูลีเมือง อัลกัปปะ ก็ไดกระทําพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผูมีพระภาคในเมือง      
 อัลกัปปะ พวกกษตัริยโกลิยะเมืองรามคาม ก็ไดกระทําพระสถูปและการฉลอง    พระสรีระพระผูมี 
พระภาคในเมืองรามคาม พราหมณผูครองเมืองเวฏฐทีปกะ ก็ได กระทําพระสถูป และการฉลอง 
พระสรีระพระผูมีพระภาคในเมืองเวฏฐทีปกะ พวก      เจามัลละเมืองปาวา ก็ไดกระทําพระสถูปและ 
การฉลองพระสรีระพระผูมีพระภาค  ในเมืองปาวา พวกเจามัลละเมืองกุสินารา ก็ไดกระทําพระสถูป 
และการ 
ฉลอง     พระสรีระพระผูมีพระภาคในเมืองกุสินารา โทณพราหมณ ก็ไดกระทําสถูปและ  การฉลอง 
ตุมพะ พวกกษัตริยโมริยะเมืองปปผลิวัน ก็ไดกระทําพระสถูปและการ   ฉลองพระอังคารในเมือง 
ปปผลิวัน ฯ     
      พระสถูปบรรจุพระสรีระมีแปดแหง เปนเกาแหงท้ังสถูปบรรจุตุมพะ    เปนสิบแหง 
ท้ังพระสถูปบรรจุพระอังคาร ดวยประการฉะนี้ การแจกพระธาตุและ  การกอพระสถูปเชนนี้  
เปนแบบอยางมาแลว ฯ  
        [๑๖๒] พระสรีระของพระพุทธเจาผูมีพระจักษุ แปดทะนาน เจ็ดทะนาน  
บูชากันอยูในชมพูทวีป สวนพระสรีระอีกทะนาน     หนึ่งของพระพุทธเจา  
ผูเปนบุรุษท่ีประเสริฐอันสูงสุด พวก  นาคราชบูชากันอยูในรามคาม พระ 
เข้ียวองคหนึ่งเทวดา  ชาวไตรทิพยบูชาแลว สวนอีกองคหนึ่ง บูชากนัอยูใน 
คันธาร  บุรี อีกองคหนึ่งบูชากันอยูในแควนของพระเจากาลิงคะ อีก องค 
หนึ่ง พระยานาคบูชากันอยู ฯ        
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ดวยพระเดชแหงพระสรีระพระพุทธเจา นั้นแหละ   แผนดินนี ้
ช่ือวา ทรงไวซ่ึงแกวประดบัแลวดวยนักพรตผู   ประเสริฐที่สุด พระสรีระ 
ของพระพุทธเจาผูมีจักษนุี้ ช่ือวาอันเขาผูสักการะๆ สักการะดีแลว  
พระพุทธเจาพระองคใด     อันจอมเทพจอมนาคและจอมนระบูชาแลว อัน 
จอมมนุษยผู   ประเสริฐสุดบูชาแลวเหมือนกัน ขอทานท้ังหลายจงประนม มือ 
ถวายบังคมพระสรีระนั้นๆ ของพระพุทธเจาพระองคนั้นพระพุทธเจา 
ท้ังหลายหาไดยากโดยรอยแหงกัป ฯ  
     พระทนต ๔๐ องค บริบูรณ พระเกศา และ  พระโลมาท้ังหมด  
พวกเทวดานําไปองคละองคๆ โดยนําตอๆ กันไปในจักรวาล ดังนี้แล ฯ 
                 จบมหาปรินิพพานสูตร ท่ี ๓      
                 --------------------------------------     
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๔. มหาสุทัสสนสูตร (๑๗) 
                     ---------------------- 
        [๑๖๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้      
      ในสมัยใกลเสด็จปรินิพพานคราวหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับในระหวาง   ไมสาละ  
ในสาลวัน อันเปนท่ีแวะพักของเหลามัลละกษัตริย เขตกรุงกุสินารา คร้ังนั้นแล ทานพระ 
อานนท เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันเขาไปเฝา       แลว ถวายอภวิาทแลวนั่ง ณ ท่ี 
ควรสวนขางหนึ่ง ทานพระอานนทนั่งเรียบรอยแลว  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคอยาเสด็จ   ปรินพิพาน ในเมืองเล็ก เมืองดอน กิ่งเมืองนี้เลย นคร 
ใหญเหลาอ่ืน มีอยูคือ     เมืองจัมปา เมืองราชคฤห เมืองสาวัตถี เมืองสาเกต เมืองโกสัมพี  
เมืองพาราณสี     ขอพระผูมีพระภาคจงเสด็จปรินิพพานในเมืองเหลานีเ้ถิด กษัตริยมหาศาล   พราหมณ 
มหาศาล คฤหบดีมหาศาล ท่ีเล่ือมใสพระตถาคตอยางยิ่ง มีอยูมากใน    เมืองเหลานี้ ทานเหลานั้น 
จักกระทําการบูชาพระสรีระของพระตถาคต ดังนี้ ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เธออยาไดกลาวอยางนีว้า เมืองเล็ก    เมืองดอน  
กิ่งเมือง ดังนี้เลย ดูกรอานนท แตปางกอน มีพระเจาจักรพรรดิ  ทรงพระนามวา มหาสุทัสสนะ  
เปนกษัตริยผูไดมูรธาภิเษก เปนใหญในแผนดิน       มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะแลว  
มีราชอาณาจักรมั่นคง ดูกรอานนท      เมืองกุสินารานี้ มีนามวา กุสาวดี เปนราชธานขีองพระเจา 
มหาสุทัสสนะ โดย ยาวดานทิศบูรพาและทิศประจิม ๑๒ โยชน โดยกวางดานทิศอุดรและทิศ 
ทักษณิ   ๗ โยชน ดูกรอานนท กุสาวดี ราชธานีเปนเมืองที่ม่ังค่ังรุงเรือง มีชนมาก     มนุษย 
หนาแนนและมีภิกษาหาไดงาย ดูกรอานนท เมืองอาลกมันทาราชธานี แหง เทพเจาท้ังหลาย  
เปนเมืองท่ีม่ังค่ังรุงเรือง มีชนมาก ยกัษหนาแนน และมีภกิษา หาไดงาย แมฉันใด เมือง 
กุสาวดีราชธานีก็ฉันนัน้เหมือนกัน เปนเมืองท่ีม่ังค่ัง รุงเรือง มีชนมาก มนุษยหนาแนน และ 
มีภิกษาหาไดงาย ดูกรอานนท กุสาวดี ราชธานี มิไดเงียบจากเสียง ๑๐ ประการ ท้ังกลางวัน 
และกลางคืน คือ เสียงชาง      เสียงมา เสียงรถ เสียงกลอง เสียงตะโพน เสียงพิณ เสียง 
ขับรอง เสียงกังสดาล     เสียงประโคม และเสียงเปนท่ี ๑๐ วา ทานท้ังหลาย จงบริโภค จงดื่ม  
จงเค้ียวกิน   ดกูรอานนท กุสาวดีราชธานี แวดลอมดวยกําแพง ๗ ช้ัน คือ กําแพงแลวดวย     
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 ทองช้ัน ๑ แลวดวยเงินช้ัน ๑ แลวดวยแกวไพฑูรยช้ัน ๑ แลวดวยแกวผลึกช้ัน ๑ แลวดวย 
แกวโกเมนช้ัน ๑ แลวดวยบุษราคัมช้ัน ๑ แลวดวยรัตนะทุกอยางช้ัน ๑    ดูกรอานนท เมือง 
กุสาวดีราชธานี มีประตูสําหรับวรรณะท้ัง ๔ คือ ประตู ๑    แลวดวยทอง ประตู ๑ แลวดวย 
เงิน ประตู ๑ แลวดวยแกวไพฑูรย ประตู ๑   แลวดวยแกวผลึก ในประตู ๑ๆ มีเสาระเนยีด 
ปกไวประตูละ ๗ เสา ปกลึก ๓   ช่ัวบุรุษ โดยสวนสูง ๑๒ ช่ัวบุรุษ เสาระเนียดตนหนึ่งแลว 
ดวยทอง ตนหนึ่ง      แลวดวยเงิน ตนหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย ตนหนึง่แลวดวยแกวผลึก ตนหนึ่ง    
 แลวดวยแกวโกเมน ตนหนึง่แลวดวยบุษราคัม ตนหนึ่งแลวดวยรัตนะทุกอยาง     ดกูรอานนท 
 กุสาวดีราชธานีแวดลอมดวยตนตาล ๗ แถว ตนตาลแถวหน่ึงแลว    ดวยทอง แถวหนึ่งแลวดวย 
เงิน แถวหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย แถวหน่ึงแลว  ดวยแกวผลึก แถวหน่ึงแลวดวยแกวโกเมน  
แถวหนึ่งแลวดวยแกวบุษราคัม    แถวหนึง่แลวดวยรัตนะทุกอยาง ตนตาลท่ีแลวดวยทอง ลําตน 
แลวดวยทอง ใบ และผลแลวดวยเงิน ตนตาลท่ีแลวดวยเงิน ลําตนแลวดวยเงิน ใบและผล 
แลว  ดวยทอง ตนตาลท่ีแลวดวยแกวไพฑูรย ลําตนแลวดวยแกวไพฑูรย ใบและผล  แลวดวย 
แกวผลึก ตนตาลท่ีแลวดวยแกวผลึก ลําตนแลวดวยแกวผลึก ใบและ ผลแลวดวยแกวไพฑูรย  
ตนตาลท่ีแลวดวยแกวโกเมน ลําตนแลวดวยแกวโกเมน       ใบและผลแลวดวยแกวบุษราคัม ตน 
ตาลที่แลวดวยแกวบุษราคัม ลําตนแลวดวย       แกวบุษราคัม ใบและผลแลวดวยแกวโกเมน ตน 
ตาลที่แลวดวยรัตนะทุกอยาง   ลําตนแลวดวยรัตนะทุกอยาง ใบและผลแลวดวยรัตนะทุกอยาง  
ดูกรอานนท     แถวตนตาลเหลานั้น เม่ือตองลมพัดแลว มีเสียงไพเราะยวนใจ ชวนใหฟง 
และ  ใหเคลิบเคล้ิม ดูกรอานนท เปรียบเหมือนดนตรีประกอบดวยองค ๕ ท่ีบุคคลปรับ    ดีแลว  
ประโคมดีแลว บรรเลงโดยผูเช่ียวชาญ เสียงยอมไพเราะยวนใจ ชวนให  ฟงและใหเคลิบเคล้ิม 
ฉันใด เสียงแหงแถวตนตาลเหลานั้น ท่ีตองลมพัดแลว ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไพเราะ ยวนใจ  
ชวนใหฟง และใหเคลิบเคล้ิม ดูกรอานนท ก็สมัยนั้น ในกุสาวดีราชธานี มีนักเลง นกัเลน  
และนักดื่ม พวกเขาบําเรอกัน ดวยเสียงแหงแถวตนตาลท่ีตองลมเหลานั้น ฯ 
        [๑๖๔] ดกูรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ และดวย 
ฤทธ์ิ ๔ ประการ แกว ๗ ประการ เปนไฉน ฯ   
      ดูกรอานนท เม่ือพระเจามหาสุทัสสนะทรงสนานพระเศียรในวนั ๑๕ คํ่า     อันเปนวัน 
อุโบสถ ทรงรักษาอุโบสถ เสด็จข้ึนบนปราสาทอันประเสริฐ จักรแกว  อันเปนทิพย มีซ่ีพันหนึ่ง  
มีกง มีดุม พรอมบริบูรณ โดยอาการท้ังปวง ได       ปรากฏข้ึน ทาวเธอทอดพระเนตรเห็น จึง  
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ทรงพระดําริวา ก็เราไดสดับเร่ืองนี้มา     แลววา ผูใดเปนขัตติยราชผูไดมูรธาภิเษกแลว สนาน 
พระเศียรในวนั ๑๕ คํ่า       อันเปนวนัอุโบสถ ทรงรักษาอุโบสถ เสด็จข้ึนสูปราสาทอันประเสริฐ  
จักรแกวอัน     เปนทิพย มีซ่ีพันหนึ่ง มีกง มีดุม พรอมบริบูรณ โดยอาการท้ังปวงยอมปรากฏ   ข้ึน  
พระราชาผูนั้น ยอมเปนพระเจาจักรพรรดิดงันี้ เราพึงเปนพระเจาจักรพรรดิ หรือหนอ ดูกรอานนท  
ลําดับนั้นพระเจามหาสุทัสสนะเสด็จลุกจากอาสนะ ทรง     กระทําพระภูษาเฉวียงบา พระหัตถซาย 
ทรงจับพระเตาทอง พระหัตถขวาทรงชูจักร       แกวข้ึน ตรัสวา จักรแกวอันเจริญ จงเปนไป จกัร 
แกวอันเจริญ จงชํานะวิเศษยิ่ง   ดูกรอานนท คร้ังน้ันแล จักรแกวนัน้กเ็ปนไปทางปุรัตถิมทิศ  
พระเจามหาสุทัสสนะ  พรอมดวยจตุรงคเสนา ก็เสด็จตามไป ดูกรอานนท จักรแกวหยุดอยูใน 
ประเทศ   ใด พระเจามหาสุทัสสนะ ก็เสดจ็เขาพักแรมพรอมดวยจตุรงคเสนา ในประเทศ   นั้น 
 ดูกรอานนท ก็ในปุรัตถิมทิศ พระราชาเหลาใดเปนปฏิปกษ พระราชา     เหลานั้นเขาเฝาพระเจา 
มหาสุทัสสนะ แลวกราบทูลอยางนี้วา ขาแตมหาราช ขอ    พระองคจงเสด็จมาเถิด พระองค 
เสด็จมาดีแลว ราชสมบัติของหมอมฉัน ยอม    เปนของพระองค ขอพระองคจงประทานพระบรม 
ราโชวาท ฯ   
      พระเจามหาสุทัสสนะจึงตรัสอยางนี้วา พวกทานไมพึงฆาสัตว ไมพึง ถือเอาของท่ี 
เจาของไมไดให ไมพึงประพฤติผิดในกาม ไมพึงกลาวเท็จ ไมพึงดื่ม น้ําเมา จงบริโภคตามเคย 
เถิด ดูกรอานนท ก็ในปุรัตถิมทิศ พระราชาเหลาใด    เปนปฏิปกษ พระราชาเหลานัน้กลับออน 
นอม ตอพระเจามหาสุทัสสนะ ดกูร   อานนท ลําดับนั้นจักรแกวกย็างเขาสูสมุทรดานปุรัตถิมทิศ  
แลวกลับเวียนไปทาง  ทิศทักษิณ ยางเขาสูสมุทรดานทักษิณทิศแลวกลับเวียนไปทางทิศปจจิม  
ยางเขา   สูสมุทรดานทิศปจจิมแลวกลับเวยีนไปทางทิศอุดร พระเจามหาสุทัสสนะทรงติดตามไป 
พรอมดวย จตุรงคเสนา ดูกรอานนท ก็จกัรแกวหยดุอยูในประเทศใด    พระเจามหาสุทัสสนะก็ 
เสด็จเขาพักแรม พรอมดวยจตุรงคเสนาในประเทศน้ัน   ดูกรอานนท กใ็นอุตตรทิศ พระราชา 
เหลาใดเปนปฏิปกษ พระราชาเหลานั้น    เขาเฝาพระเจามหาสุทัสสนะ แลวกราบทูลอยางนี้วา  
ขาแตมหาราช ขอพระองคจง    เสด็จมาเถิด พระองคเสด็จมาดีแลว ราชสมบัติของหมอมฉันยอม 
เปนของ       พระองค ขอพระองคจงประทานพระบรมราโชวาท ฯ    
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      พระเจามหาสุทัสสนะจึงตรัสอยางนี้วา พวกทานไมพึงฆาสัตว ไมพึงถือ    เอาของท่ี 
เจาของมิไดให ไมพึงประพฤติผิดในกาม ไมพึงกลาวเท็จ ไมพึงดื่ม    น้ําเมา จงบริโภคตามเคยเถิด  
ดูกรอานนท กใ็นอุตตรทิศ พระราชาเหลาใดเปน   ปฏิปกษ พระราชาเหลานั้นกลับออนนอมตอ 
พระเจามหาสุทัสนะ ลําดับนั้น   จักรแกวนั้นก็ปราบปรามปฐพีมีสมุทรเปนขอบเขตใหราบคาบ  
เสร็จแลวกก็ลับมา กุสาวดีราชธานี ปรากฏแกพระเจามหาสุทัสสนะ ท่ีพระทวารภายในพระราชวัง     
 ณ มุขสําหรับทําเร่ืองราว ยังภายในราชวังของพระเจามหาสุทัสสนะ ใหสวางไสว อยู ดูกรอานนท  
จักรแกวเห็นปานนี้ไดปรากฏแกพระเจามหาสุทัสสนะ ฯ      
        [๑๖๕] ดกูรอานนท อีกประการหนึ่ง ชางแกวไดปรากฏแกพระเจา มหาสุทัสสนะ  
เปนชางเผือกลวน เปนท่ีพึ่งของเหลาสัตวมีฤทธ์ิ ไปในอากาศได    เปนพระยาชางสกลุอุโบสถ  
พระเจามหาสุทัสสนะทอดพระเนตรแลวทรงพอ   พระทัย ดํารัสวา ทานผูเจริญ ยานคือชางอันเจริญ  
ถาไดฝกหัด ดกูรอานนท       ลําดับนั้น ชางแกวก็เขาถึงการฝกหัดเหมือนอยางชางอาชานัยท่ีเจริญ  
อันเขาฝกหัด      เรียบรอยดแีลวตลอดเวลานานฉะนัน้ ดกูรอานนท เร่ืองเคยมีมาแลว พระเจา 
 มหาสุทัสสนะ เม่ือจะทรงทดลองชางแกวตัวนั้นแหละ พอเวลาเชากเ็สด็จข้ึนทรง    แลวเสด็จ 
เลียบไปตลอดปฐพีอันมีสมุทรเปนขอบเขต เสด็จกลับกสุาวดีราชธานี   แลวเสวยพระกระยาหาร 
เชา ดูกรอานนท ชางแกวเหน็ปานนี้ไดปรากฏแก       พระเจามหาสุทัสสนะ ฯ  
        [๑๖๖] ดกูรอานนท อีกประการหนึ่ง มาแกวไดปรากฏแกพระเจา  มหาสุทัสสนะ  
เปนมาขาวลวน ศีรษะดํา มีผมเปนพวงประดุจหญาปลอง มี     ฤทธ์ิ ไปในอากาศได ช่ือวลาหก 
อัศวราช ทาวเธอทอดพระเนตรแลวทรงพอ  พระหฤทัย ตรัสวา ทานผูเจริญ ยานคือมาอันเจริญ  
ถาไดฝกหัด ลําดับนั้น มาแกวนั้นก็เขาถึงการฝกหัดเหมือนอยางมาอาชานัยตัวเจริญ ท่ีไดรับการ 
ฝกหัด เรียบรอยดีแลวตลอดเวลานาน ฉะนั้น ดูกรอานนท เร่ืองเคยมีมาแลว พระเจา มหาสุทัสสนะ  
เม่ือจะทรงทดลองมาแกวตัวนั้นแหละ ไดเสด็จข้ึนทรงในเวลาเชา    เสด็จเลียบไปตลอดปฐพีอันม ี
สมุทรเปนขอบเขต แลวเสดจ็กลับมากุสาวดีราชธานี แลวเสวยพระกระยาหารเชา ดกูรอานนท  
มาแกวเหน็ปานนี้ไดปรากฏแกพระเจา มหาสุทัสสนะ ฯ   
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        [๑๖๗] ดกูรอานนท อีกประการหนึ่ง แกวมณีไดปรากฏแกพระเจา  มหาสุทัสสนะ  
เปนแกวไพฑูรยอันงามเกดิเองอยางบริสุทธ์ิ แปดเหล่ียม นาย  ชางเจยีรไนดีแลว สุกใสแวววาว  
สมสวนทุกอยาง ดูกรอานนท แสงสวาง       ของแกวมณนีั้น แผไปโดยรอบประมาณโยชนหนึ่ง  
ดูกรอานนท เร่ืองเคยมี      มาแลว พระเจามหาสุทัสสนะเม่ือจะทรงทดลองแกวมณีดวงน้ัน ทรงยัง 
จตุรงค   เสนาใหผูกสอดเคร่ืองรบ ทรงยกแกวมณีไวปลายธง แลวเสดจ็ไปยืนในท่ีมืด   ในราตรี 
กาล ดูกรอานนท ชาวบานท่ีอยูโดยรอบ ตางพากันสําคัญวากลางวัน    ประกอบการงานดวยแสง 
สวางนั้น ดกูรอานนท แกวมณีเหน็ปานนี้ ได   ปรากฏแกพระเจามหาสุทัสสนะ ฯ 
        [๑๖๘] ดกูรอานนท อีกประการหนึ่ง นางแกวไดปรากฏแกพระเจา  มหาสุทัสสนะ  
เปนสตรีรูปงาม นาดู นาเล่ือมใส กอปรดวยผิวพรรณผุดผอง    ยิ่งนัก ไมสูงเกิน ไมต่ําเกิน  
ไมผอมเกิน ไมอวนเกนิ ไมดําเกิน ไมขาวเกิน   เยยวรรณของหญิงมนษุย แตไมถึงวรรณทิพย ดกูร 
อานนท  
สัมผัสแหงกายของ   นางแกวนั้น เห็นปานนี้ คือ เหมือนปุยนุนหรือปุยฝาย นางแกวนัน้ ฤดู 
หนาว       ตัวอุน ฤดูรอนตัวเย็น กล่ินจันทรฟุงออกจากกาย กล่ินอุบลฟุงออกจากปาก ของนางแกว 
นั้น นางแกวนัน้มีปรกติตื่นกอน มีปรกตินอนภายหลัง คอยฟงวาจะ       โปรดใหทําอะไร ประพฤต ิ
ตองพระทัย เพ็ดทูลดวยถอยคําท่ีนารัก นางแกวนั้น แมใจก็ไมคิดนอกพระทัยพระเจามหา 
สุทัสสนะ ไหนเลยกายนางจะเปนไดเลา     ดูกรอานนท นางแกวเห็นปานนี้ ไดปรากฏแก 
พระเจามหาสุทัสสนะ ฯ    
        [๑๖๙] ดกูรอานนท อีกประการหนึ่ง คฤหบดีแกวไดปรากฏแกพระเจามหาสุทัสสนะ  
คฤหบดีแกวนัน้ปรากฏวามีจกัษุเปนทิพยซ่ึงเกิดแตผลแหงกรรม     อาจเห็นขุมทรัพยท้ังท่ีมีเจาของ 
และไมมีเจาของ คฤหบดีแกวนั้นเขาเฝาพระเจา มหาสุทัสสนะ แลวกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ  
พระองคจงมีความขวนขวายนอย   ขาพระพุทธเจาจักกระทําหนาท่ีเร่ืองทรัพยดวยทรพัยของพระองค  
ดูกรอานนท      เร่ืองเคยมีมาแลว พระเจามหาสุทัสสนะเม่ือจะทรงทดลองคฤหบดีแกวนัน้แหละ  
 ไดเสด็จลงเรือตัดขามกระแสน้ําไปกลางแมน้ําคงคา แลวตรัสกะคฤหบดีแกววา  คฤหบดี เราตอง 
การเงินและทอง คฤหบดีแกวกราบทูลวา ขาแตมหาราช ถา      เชนนั้น จงเทียบเรือเขาไปริมตล่ิง 
ขางหนึ่ง ดูกรคฤหบดี เราตองการเงินและทอง   ท่ีนี่ ดูกรอานนท ลําดับนั้น คฤหบดแีกวนั้น  
เอามือท้ังสองจุมน้ําลงไปยกหมอ     อันเต็มดวยเงินและทองข้ึนมา แลวกราบทูลพระเจามหาสุทัสสนะ 
วา ขอเดชะ    เทานี้พอละ เทานี้เปนอันทําแลว พระเจามหาสุทัสสนะ ตรัสอยางนี้วา คฤหบดี   
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 เทานี้พอละ เทานี้เปนอันทําแลว เทานีเ้ปนอันบูชาแลว ดังนี้ ดูกรอานนท    คฤหบดแีกว  
เห็นปานนี้ไดปรากฏแกพระเจามหาสุทัสสนะ ฯ     
        [๑๗๐] ดกูรอานนท อีกประการหนึ่ง ปริณายกแกวไดปรากฏแก   พระเจามหาสุทัสสนะ 
ปริณายกแกวนั้นเปนบัณฑติ เฉียบแหลม มีปญญาสามารถ   เพื่อยังพระเจามหาสุทัสสนะ ให 
ดําเนินเขาไปยงัท่ีท่ีควรเขาไป ใหหลีกไปยงัท่ีท่ี      ควรหลีกไป หรือใหทรงยับยั้ง ในท่ีท่ีควรยับยั้ง  
ปริณายกแกวนั้นเขาเฝาพระเจา มหาสุทัสสนะ แลวกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ ขอพระองคจง 
เปนผูขวนขวาย  นอย ขาพระพุทธเจาจกัปกครองเอง ดูกรอานนท ปริณายกแกวเห็นปานนี้ ได   
 ปรากฏแกพระเจามหาสุทัสสนะ ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะทรงประกอบดวยแกว ๗  
ประการ ฯ   
        [๑๗๑] ดกูรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะทรงประกอบไดดวยฤทธ์ิ ๔  ประการ ฤทธ์ิ  
๔ ประการ เปนไฉน ฯ     
      ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะ มีพระรูปงามนาดู นาเล่ือมใส กอปรดวยผิวพรรณ 
ผุดผองยิ่งนัก เกินกวามนษุยอ่ืนๆ ดูกรอานนท พระเจามหา    สุทัสสนะทรงประกอบดวยฤทธ์ิ 
นี้ เปนท่ีหนึ่ง ฯ      
        [๑๗๒] ดกูรอานนท อีกประการหนึ่ง พระเจามหาสุทัสสนะ เปนผูมี     พระชนมยืน  
ดํารงอยูส้ินกาลนานกวามนษุยเหลาอ่ืนยิ่งนัก ดูกรอานนท พระเจา    มหาสุทัสสนะทรงประกอบ 
ดวยฤทธ์ินี้เปนท่ีสอง ฯ      
        [๑๗๓] ดกูรอานนท อีกประการหนึ่ง พระเจามหาสุทัสสนะทรงมี   พระโรคาพาธนอย  
มีทุกขนอย ประกอบดวยไฟธาตุ อันเกิดแตวิบากสมํ่า เสมอ ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เกนิกวา 
มนุษยเหลาอ่ืน ดูกรอานนท พระเจา  มหาสุทัสสนะทรงประกอบดวยฤทธ์ินี้ เปนท่ีสาม ฯ     
        [๑๗๔] ดกูรอานนท อีกประการหนึ่ง พระเจามหาสุทัสสนะ เปนท่ี รักใคร เปนท่ี 
ชอบใจของพวกพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย เหมือนอยางบิดา    ยอมเปนท่ีรักใคร เปนท่ีชอบใจ 
ของบุตรท้ังหลายฉันใด พระเจามหาสุทัสสนะก็เปนท่ีรักใคร เปนท่ีชอบใจของพราหมณและ 
คฤหบดีท้ังหลาย ฉันนั้น ดูกร  อานนท พราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย เปนท่ีรักใคร เปนท่ี 
ชอบใจของ  พระเจามหาสุทัสสนะเหมือนอยางบุตร ยอมเปนท่ีรักใคร เปนท่ีชอบใจของบิดา      
 ฉันใด พราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย กเ็ปนท่ีรักใคร เปนท่ีชอบใจของพระเจา มหาสุทัสสนะ   
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ฉันนั้น ดกูรอานนท เร่ืองเคยมีมาแลว พระเจามหาสุทัสสนะ    เสด็จออกประพาสพระราช 
อุทยานดวยจาตุรงคเสนา ลําดับนั้น พวกพราหมณและ      คฤหบดีเขาเฝาพระเจามหาสุทัสสนะ  
แลวกราบทูลอยางนีว้า ขอเดชะ ขอ      พระองคอยาดวนเสด็จไป พวกขาพระพุทธเจาจักไดเห็น 
พระองคนานๆ ดูกร     อานนท ฝายพระเจามหาสุทัสสนะตรัสเตือนสารถีวา จงขับรถชาๆ เราจะ 
พึง    ไดดพูวกพราหมณและคฤหบดีนานๆ ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะ   ทรงประกอบดวย 
ฤทธ์ินี้เปนท่ีส่ี พระเจามหาสุทัสสนะทรงประกอบดวยฤทธ์ิ   ๔ ประการนี้ ฯ  
        [๑๗๕] คร้ังนั้นแล อานนท พระเจามหาสุทัสสนะไดทรงพระดําริวา     ถากระไร  
เราจะพึงขุดสระโบกขรณีระยะหางกันสระละรอยช่ัวธน ูในระหวาง    ตนตาลเหลานี ้ดูกรอานนท  
พระเจามหาสุทัสสนะ ใหสรางสระโบกขรณีระยะหาง       กันสระละรอยช่ัวธนู ในระหวางตนตาล 
เหลานั้น สระโบกขรณีเหลานั้น กอดวยอิฐ   ๔ ชนิด อิฐชนิดหนึ่งแลวดวยทอง ชนดิหนึ่งแลว 
ดวยเงิน ชนดิหนึ่งแลวดวย แกวไพฑูรย ชนิดหนึ่งแลวดวยแกวผลึก ในบรรดาสระโบกขรณ ี
เหลานั้น สระ   หนึ่งมีบันได ๔ ดาน ๔ ชนดิ บันไดดานหนึ่งแลวดวยทอง ดานหน่ึงแลวดวยเงิน    
 ดานหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย ดานหน่ึงแลวดวยแกวผลึก บันไดแลวดวยทอง   แมบันไดแลว 
ดวยทอง ลูกบันไดและพนกัแลวดวยเงิน บันไดแลวดวยเงิน แมบันได    แลวดวยเงิน ลูกบันได 
และพนกัแลวดวยทอง บันไดแลวดวยแกวไพฑูรย แมบันได     แลวดวยแกวไพฑูรย ลูกบันได 
และพนกัแลวดวยแกวผลึก บันไดแลวดวยแกวผลึก     แมบันไดแลวดวยแกวผลึก ลูกบันได 
และพนกัแลวดวยแกวไพฑูรย ดูกรอานนทระโบกขรณีเหลานั้นแวดลอมดวยเวทีสองช้ัน  
เวทีช้ันหนึ่งแลวดวยทอง เวที       ช้ันหนึ่งแลวดวยเงิน เวทีแลวดวยทอง เสาแลวดวยทอง ค่ัน 
และกรอบแลว   ดวยเงิน เวทีแลวดวยเงิน เสาแลวดวยเงิน ค่ันและกรอบแลวดวยทอง ฯ     
      ดูกรอานนท ลําดับนั้น พระเจามหาสุทัสสนะทรงพระดําริวา ถากระไร     เราพึงให 
ปลูกไมดอกเหน็ปานนี้ ในสระโบกขรณีเหลานี้ คืออุบล ปทุม โกมุท  บุณฑริก อันเผล็ดดอก 
ไดทุกฤดูกาล ไมตองใหปวงชนผูมาตองกลับไปมือเปลา ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะ 
รับส่ังใหคนปลูกไมดอกเหน็ปานนั้น ในสระ   โบกขรณีเหลานัน้ คือ อุบล ปทุม โกมุท บุณฑริก  
อันเผล็ดดอกไดทุก  ฤดูกาล ไมตองใหชนผูมาตองกลับไปมือเปลา คร้ังน้ันแล อานนท พระเจา  
 มหาสุทัสสนะ ไดทรงพระดําริวา ถากระไร เราพึงวางบรุุษผูเชิญคนใหอาบน้ํา ไวท่ีฝงสระโบกขรณี  
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เหลานี้ จักไดเชิญคนผูมาแลวๆ ใหอาบ ดกูรอานนท  พระเจามหาสุทัสสนะ ทรงวางบุรุษผู 
เชิญคนใหอาบนํ้าไวท่ีขอบสระโบกขรณี   เหลานั้น สําหรับเชิญคนผูมาแลวๆ ใหอาบ ฯ  
      ดูกรอานนท ลําดับนั้น พระเจามหาสุทัสสนะไดทรงพระดําริวา ถา     กระไร เราพึง 
ตั้งทานเห็นปานนี้ไวท่ีขอบสระโบกขรณีเหลานี้ คือ ขาวสําหรับ     ผูตองการขาว น้ําสําหรับผูตองการ 
น้ํา ผาสําหรับผูตองการผา ยานสําหรับผูตอง การยาน ท่ีนอนสําหรับผูตองการท่ีนอน สตรีสําหรับ 
ผูตองการสตรี เงินสําหรับ      ผูตองการเงิน และทองสําหรับผูตองการทอง ดูกรอานนท พระเจา 
มหาสุทัสสนะ ไดทรงต้ังทานเห็นปานนี้ไวท่ีขอบสระโบกขรณีเหลานั้น คือขาวสําหรับผูตองการ 
ขาว      น้ําสําหรับผูตองการน้ํา ผาสําหรับผูตองการผา ยานสําหรับผูตองการยาน ท่ีนอน สําหรับผู 
ตองการท่ีนอน สตรีสําหรับผูตองการสตรี เงินสําหรับผูตองการเงิน     และทองสําหรับผูตองการทอง ฯ  
        [๑๗๖] ดกูรอานนท คร้ังนั้นแล พวกพราหมณและคฤหบดี ถือเอาทรัพย   สมบัติ 
เปนอันมาก เขาไปเฝาพระเจามหาสุทัสสนะ แลวกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ ทรัพยสมบัติเปน 
จํานวนมากน้ี พวกขาพระพทุธเจานํามาเฉพาะพระองคเทานั้น   ขอพระองคจงทรงรับทรัพยสมบัติ 
นั้น มีพระราชดํารัสวา ชางเถอะ พอผูเจริญ       ทรัพยสมบัติอันมากมายน้ี พวกทานนํามาเพ่ือเรา 
โดยพลีอันชอบธรรม จงเปนของ พวกทานเถิด และจงนําเอาไปยิ่งกวานี้ พวกเขาถูกพระราชา 
ตรัสหาม ไดหลีก   ไปขางหนึ่ง แลวปรึกษากันอยางนี้วา การท่ีพวกเราจะนําทรัพยสมบัติเหลานี้     
 กลับคืนไปยังเรือนของตนอีกนั้น ไมสมควรเลย ถากระไร พวกเราจงชวยกัน   สรางนิเวศนถวาย 
พระเจามหาสุทัสสนะ พวกเขาไดเขาเฝาพระเจามหาสุทัสสนะ กราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ  
พวกขาพระพทุธเจาจะชวยกันสรางนิเวศนถวายแด       พระองค ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะ 
ทรงรับดวยดษุณีภาพ ฯ       
        [๑๗๗] ดกูรอานนท คร้ังนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพไดทรงทราบ    พระดําริของพระเจา 
มหาสุทัสสนะ จึงมีเทวโองการตรัสเรียกวิศวกรรมเทพบุตรมา  ส่ังวา เพือ่นวิศวกรรม เธอจงมา 
นี่เถิด เธอจงไปสรางนิเวศนช่ือวาธรรมปราสาท    เพื่อพระเจามหาสุทัสสนะ ดูกรอานนท  
วิศวกรรมเทวบุตรรับสนองเทวบัญชาแลว  อันตรธานไปจากดาวดึงสเทวโลก ไดปรากฏเฉพาะ 
พระพักตรของพระเจามหา สุทัสสนะ เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลัง เหยยีดแขนท่ีคูออกหรือคูแขน 
ท่ีเหยยีดเขา      ฉะนั้น ดกูรอานนท ลําดับนัน้ วิศวกรรมเทวบุตร ไดกราบทูลพระเจามหาสุทัสสนะ  
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วา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจาจกันิรมิตนิเวศนช่ือธรรมปราสาทถวาย   พระองค พระเจามหาสุทัสสนะ 
ทรงรับดวยดษุณีภาพ ฯ    
      ดูกรอานนท วิศวกรรมเทวบุตรไดนิรมิตนิเวศนช่ือธรรมปราสาท แด     พระเจามหา 
สุทัสสนะ ธรรมปราสาทไดมีปริมาณโดยยาวหน่ึงโยชน ดานปุรัตถิม  ทิศและปจจิมทิศ โดยกวาง 
กึ่งโยชน ดานอุตตรทิศและทักษิณทิศ ดูกรอานนท  ธรรมปราสาทมีวัตถุท่ีกอดวยอิฐ ๔ ชนิด 
 โดยสวนสูงกวาสามช่ัวบุรุษ คือ อิฐ      ชนิดหนึ่งแลวดวยทอง ชนิดหนึ่งแลวดวยเงิน ชนิดหนึ่ง 
แลวดวยแกวไพฑูรย       ชนดิหนึ่งแลวดวยแกวผลึก ธรรมปราสาทมีเสาแปดหม่ืนส่ีพันตน แบงเปน 
ส่ีชนิด    เสาชนิดหนึ่งแลวดวยทอง ชนดิหนึ่งแลวดวยเงิน ชนิดหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย    
 ชนิดหนึ่งแลวดวยแกวผลึก ธรรมปราสาทปูลาดดวยแผนกระดาน ๔ ชนิด กระดาน  ชนิดหนึ่ง 
แลวดวยทอง ชนิดหนึง่แลวดวยเงิน ชนดิหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย       ชนิดหนึ่งแลวดวยแกว 
ผลึก ธรรมปราสาทมีบันได ๒๔ บันได แบงเปน ๔ ชนดิ   บันไดชนิดหนึ่งแลวดวยทอง ชนิด 
หนึ่งแลวดวยเงิน ชนิดหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย  ชนิดหนึง่แลวดวยแกวผลึก บันไดท่ีแลว 
ดวยทอง แมบันไดแลวดวยทอง ลูก  บันไดและพนักแลวดวยเงิน บันไดท่ีแลวดวยเงิน แม 
บันไดแลวดวยเงิน ลูก บันไดและพนกัแลวดวยทอง บันไดท่ีแลวดวยแกวไพฑูรย แมบันได 
แลวดวย   แกวไพฑูรย ลูกบนัไดและพนกัแลวดวยแกวผลึก บันไดท่ีแลวดวยแกวผลึก   แม 
บันไดแลวดวยแกวผลึก ลูกบันไดและพนกัแลวดวยแกวไพฑูรย ในธรรม    ปราสาทมีเรือนยอด 
แปดหม่ืนส่ีพนั แบงเปน ๔ ชนิด เรือนยอดชนิดหนึ่งแลว  ดวยทอง ชนิดหนึ่งแลวดวยเงิน  
ชนิดหนึง่แลวดวยแกวไพฑูรย ชนิดหนึ่งแลว      ดวยแกวผลึก ในเรือนยอดแลวดวยทอง แตงต้ัง 
บัลลังกเงินไว ในเรือนยอด  แลวดวยเงิน แตงต้ังบัลลังกทองไว ในเรือนยอดแลวดวยแกว 
ไพฑูรย แตงต้ัง    บัลลังกงาไว ในเรือนยอดแลวดวยแกวผลึก แตงต้ังบัลลังกแลวดวยแกว 
บุษราคัม ไว ท่ีประตูเรือนยอดแลวดวยทอง มีตนตาลแลวดวยเงินต้ังอยู ลําตนของตนตาล   
 นั้นแลวดวยเงิน ใบและผลแลวดวยทอง ท่ีประตูเรือนยอดแลวดวยเงิน มี ตนตาลแลวดวยทอง 
ตั้งอยู ลําตนของตนตาลนั้นแลวดวยทอง ใบและผลแลว    ดวยเงิน ท่ีประตูเรือนยอดแลวดวย 
แกวไพฑูรย มีตนตาลแลวดวยแกวผลึกตั้งอยูลําตนของตนตาลนั้นแลวดวยแกวผลึก ใบและ 
ผลแลวดวยแกวไพฑูรย ท่ีประตู เรือนยอดแลวดวยแกวผลึก มีตนตาลแลวดวยแกวไพฑูรยตั้ง 
อยู ลําตนของ  ตนตาลนั้นแลวดวยแกวไพฑูรย ใบและผลแลวดวยแกวผลึก ฯ   
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        [๑๗๘] ดกูรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะไดทรงพระดําริวา ถากระไร    เราพึงให 
สรางสวนตาลแลวดวยทองลวนไวท่ีประตูเรือนยอดหลังใหญ สําหรับเรา     จักไดนั่งพักกลางวนั  
ดูกรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะรับส่ังใหสรางสวนตาล       แลวดวยทองลวนไวท่ีประตูยอดเรือน 
หลังใหญ สําหรับทรงนั่งพักกลางวัน ดกูร       อานนท ธรรมปราสาทแวดลอมดวยเวที ๒ ช้ัน  
เวทีช้ันหนึ่งแลวดวยทอง ช้ัน  หนึ่งแลวดวยเงิน เวทีแลวดวยทอง มีเสาแลวดวยทอง ข้ันและ 
กรอบแลวดวย เงิน เวทีแลวดวยเงิน มีเสาแลวดวยเงิน ข้ันและกรอบแลวดวยทอง ดูกร    
 อานนท ธรรมปราสาทแวดลอมดวยขายแหงกระดึงสองช้ัน ขายช้ันหนึ่งแลวดวยทอง ช้ันหนึ่ง 
แลวดวยเงิน ขายท่ีแลวดวยทอง มีกระดึงแลวดวยเงิน ขายท่ี     แลวดวยเงิน มีกระดึงแลวดวย 
ทอง ดูกรอานนท ขายแหงกระดึงเหลานัน้ตอง       ลมพัดแลว มีเสียงไพเราะ ยวนใจ ชวนใหฟง  
และใหเคลิบเคล้ิม ดูกรอานนท   เปรียบเหมือนดนตรีประกอบดวยองค ๕ ท่ีบุคคลปรับดีแลว 
 ประโคมดีแลว      บรรเลงโดยผูเช่ียวชาญ เสียงยอมไพเราะ ยวนใจ ชวนใหฟง และใหเคลิบ      
 เคล้ิม แมฉันใด ดูกรอานนท ขายแหงกระดึงเหลานั้นตองลมพัดแลว กฉั็นนั้น  เหมือนกัน  
มีเสียงไพเราะ ยวนใจ ชวนใหฟง และใหเคลิบเคล้ิม ดูกรอานนท   ในสมัยนั้น กุสาวดี 
ราชธานี มีนักเลง นักเลน และนักดื่ม พวกเขาบําเรอกัน   ดวยเสียงแหงกระดึงท่ีตองลม 
เหลานั้น ดกูรอานนท ธรรมปราสาทท่ีสําเร็จแลว     ยากท่ีจะดู ทํานัยนตาใหพราพราย ดูกรอานนท  
เปรียบเหมือนในสรทกาล คือ    ทายเดือนแหงฤดูฝน เม่ืออากาศแจมใสปราศจากเมฆหมอก  
พระอาทิตยสอง       นภากาศสวางจา ยากท่ีจะดู ยอมทํานัยนตาใหพราพรายฉันใด ธรรมปราสาท     
 ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยากท่ีจะดู ยอมทํานยันตาใหพราพราย ฯ 
      ดูกรอานนท ลําดับนั้นพระเจามหาสุทัสสนะทรงพระดําริวา ถากระไร     เราพึงสราง 
สระช่ือธรรมโบกขรณีไวเบ้ืองหนาธรรมปราสาท ดูกรอานนท พระเจา    มหาสุทัสสนะไดทรงสราง 
สระช่ือธรรมโบกขรณีไวเบ้ืองหนาธรรมปราสาท ดูกร  อานนท ธรรมโบกขรณีโดยยาว ดานทิศ 
บูรพาและทิศปจจิม ๑ โยชน โดยกวาง     ดานทิศอุดรและทิศทักษณิ กึ่งโยชน ธรรมโบกขรณีกอ 
ดวยอิฐ ๔ ชนดิ อิฐชนิด หนึง่แลวดวยทอง ชนิดหนึ่งแลวดวยเงิน ชนดิหนึ่งแลวดวยแกว 
ไพฑูรย ชนิดหนึ่ง แลวดวยแกวผลึก ฯ     
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      ดูกรอานนท ธรรมโบกขรณีมีบันได ๒๔ บันได แบงเปน ๔ ชนดิ บันได    ชนดิหนึ่ง 
แลวดวยทอง ชนิดหนึง่แลวดวยเงิน ชนดิหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย       ชนิดหนึ่งแลวดวยแกว 
ผลึก บันไดท่ีแลวดวยทอง แมบันไดแลวดวยทอง ลูก บันไดและพนกัแลวดวยเงิน บันไดท่ี 
แลวดวยเงิน แมบันไดแลวดวยเงิน ลูก      บันไดและพนกัแลวดวยทอง บันไดท่ีแลวดวยแกว 
ไพฑูรย แมบันไดแลวดวย แกวไพฑูรย ลูกบันไดและพนักแลวดวยแกวผลึก บันไดที่แลวดวย 
แกวผลึก  แมบันไดแลวดวยแกวผลึก ลูกบันไดและพนกัแลวดวยแกวไพฑูรย ฯ   
      ดูกรอานนท ธรรมโบกขรณีแวดลอมดวยเวทีสองช้ัน เวทีช้ันหนึ่งแลว   ดวยทอง  
ช้ันหนึ่งแลวดวยเงิน เวทีท่ีแลวดวยทอง มีเสาหนึ่งแลวดวยทอง ข้ัน   และกรอบแลวดวยเงิน  
เวทีท่ีแลวดวยเงิน มีเสาแลวดวยเงิน ข้ันและกรอบแลว     ดวยทอง ฯ      
      ดูกรอานนท ธรรมโบกขรณีแวดลอมดวยตนตาล ๗ แถว ตนตาลแถว   หนึ่งแลวดวย 
ทอง แถวหนึ่งแลวดวยเงิน แถวหนึ่งแลวดวยแกวไพฑูรย แถวหนึ่ง    แลวดวยแกวผลึก แถว 
หนึ่งแลวดวยแกวโกเมน แถวหนึ่งแลวดวยแกวบุษราคัม       แถวหนึง่แลวดวยรัตนะทุกอยาง ตนตาล 
ท่ีแลวดวยทอง ลําตนแลวดวยทอง ใบ และผลแลวดวยเงิน ตนตาลท่ีแลวดวยเงิน ลําตน 
แลวดวยเงิน ใบและผลแลว  ดวยทอง ตนตาลท่ีแลวดวยแกวไพฑูรย ลําตนแลวดวยแกว 
ไพฑูรย ใบและผล  แลวดวยแกวผลึก ตนตาลท่ีแลวดวยแกวผลึก ลําตนแลวดวยแกวผลึก ใบ 
และผล      แลวดวยแกวไพฑูรย ตนตาลท่ีแลวดวยแกวโกเมน ลําตนแลวดวยแกวโกเมน  ใบและ 
ผลแลวดวยแกวบุษราคัม ตนตาลท่ีแลวดวยแกวบุษราคัม ลําตนแลวดวย     แกวบุษราคัม ใบ 
และผลแลวดวยแกวโกเมน ตนตาลท่ีแลวดวยรัตนะทุกอยาง   ลําตนแลวดวยรัตนะทุกอยาง  
ใบและผลแลวดวยรัตนะทุกอยาง ฯ       
      ดูกรอานนท แถวตนตาลเหลานั้นเม่ือตองลมพัดแลว มีเสียงอันไพเราะ  ยวนใจ  
ชวนใหฟง และใหเคลิบเคล้ิม ดูกรอานนท เปรียบเหมือนดนตรีมีองค ๕ ท่ีบุคคลปรับดีแลว  
ประโคมดีแลว บรรเลงโดยผูเช่ียวชาญ เสียงยอมไพเราะ  ยวนใจ ชวนฟง และใหเคลิบเคล้ิม  
แมฉันใด ดูกรอานนท เสียงแหงแถว       ตนตาลเหลานัน้ ท่ีตองลมพัดแลวก็ฉันนั้นเหมือนกนั  
ไพเราะ ยวนใจ ชวนใหฟง    และใหเคลิบเคล้ิม ดูกรอานนท ก็สมัยนัน้ ในกุสาวดีราชธานี  
มีนักเลง นักเลน     นักดื่ม พวกเขาบําเรอกนักันดวยเสียงแหงแถวตนตาลท่ีตองลมเหลานั้น ดูกร   
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 อานนท เม่ือธรรมปราสาทสําเร็จแลว และธรรมโบกขรณีสําเร็จแลว พระเจา  มหาสุทัสสนะได 
ทรงยังสมณพราหมณท้ังหลาย ใหเอิบอ่ิมดวยสมณบริขารและ    พราหมณบริขาร ท่ีตนปรารถนา 
ทุกอยาง แลวเสด็จข้ึนสูธรรมปราสาท ฉะนี้แล ฯ 
 
                     จบภาณวารท่ีหนึ่ง   
                   --------------------------------     
        [๑๗๙] ดกูรอานนท คร้ังนั้นแล พระเจามหาสุทัสสนะไดทรงพระดําริวา   นี้เปนผล 
แหงกรรมอะไรของเราหนอ เปนวิบากแหงกรรมอะไร ท่ีเปนเหตุใหเรา มีฤทธ์ิมากอยางนี้ มี 
อานุภาพมากอยางนี้ ในบัดนี้ ดูกรอานนท ลําดับนั้น  พระเจามหาสุทัสสนะไดทรงพระดําริวา  
นี้เปนผลแหงกรรม ๓ ประการของเรา    เปนวิบากแหงกรรม ๓ ประการ ท่ีเปนเหตใุหเรามีฤทธ์ิ 
มากอยางนี้ มีอานุภาพมาก   อยางนี้ ในบัดนี้ กรรม ๓ ประการ คือ ทาน ทมะ สัญญมะ  
ดูกรอานนท   ลําดับนั้น พระเจามหาสุทัสสนะเสด็จเขาไปยังกุฏาคารหลังใหญ คร้ันเสด็จเขาไป    
 แลวประทับยนืท่ีประตูกุฏาคารหลังใหญ ทรงเปลงพระอุทานวา กามวิตก จงหยุด    พยาบาทวติก  
จงหยดุ วหิึสาวิตก จงหยุด กามวิตก จงกลับเพียงแคนี้เถิด      พยาบาทวิตกจงกลับเพยีงแค 
นี้เถิด วหิึสาวติก จงกลับเพยีงแคนี้เถิด ดูกรอานนท  ลําดับนั้น พระเจามหาสุทัสสนะเสด็จ 
เขาไปยังกุฏาคารหลังใหญ ประทับนั่งบน บัลลังกแลวดวยทอง ทรงสงัดจากกาม สงัดจากอกุศล 
ธรรม ทรงบรรลุปฐมฌาน      มีวิตก มีวิจาร มีปติ และสุขเกิดแตวิเวกอยู ทรงบรรลุทุติยฌาน  
มีความผองใส    แหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวจิาร เพราะวิตกวิจาร สงบไป 
มีปติและสุขเกดิแตสมาธิอยู เปนผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และ  เสวยสุขดวยนามกาย  
เพราะปติส้ินไป ทรงบรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลาย  สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา  
มีสติอยูเปนสุข ทรงบรรลุจตุตถฌาน   ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละทุกขละสุข และดับโทมนัส 
โสมนัสกอนๆ ได มี    อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ฯ       
        [๑๘๐] ดกูรอานนท คร้ังนั้นแล พระเจามหาสุทัสสนะเสด็จออกจาก กุฏาคารหลังใหญ  
เสด็จเขาไปยังกุฏาคารแลวดวยทอง ประทับบนบัลลังกแลวดวย     เงิน ทรงมีพระทัยประกอบดวย  
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เมตตา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศท่ีสองท่ีสามท่ีส่ี   ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง  
เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลกท่ัว     สัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยพระทัยอันประกอบดวยเมตตา 
อันไพบูลย ถึง  ความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู มีพระทัย   
 ประกอบดวยกรุณา ... มีพระทัยประกอบดวยมุทิตา ... มีพระทัยประกอบดวยอุเบกขา   แผไปตลอด 
ทิศหนึ่งอยู ทิศท่ีสองท่ีสามท่ีส่ีก็เหมือนกนั โดยนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผ 
ไปตลอดโลกท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยพระทัย   อันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย  
ถึงความเปนใหญหาประมาณมิได ไมมีเวร   ไมมีความเบียดเบียนอยู ฯ    
        [๑๘๑] ดกูรอานนท พระเจามหาสุทัสสนะ มีพระนครข้ึนแปดหม่ืน ส่ีพัน มีกุสาวดี 
ราชธานีเปนประมุข มีปราสาทแปดหมืน่ส่ีพัน มีธรรมปราสาท  มีเรือนยอดหลังใหญ 
เปนประมุข มีบัลลังก  แปดหม่ืนส่ีพันแลวดวยทอง แลวดวยเงิน แลวดวยงา แลวดวยแกว 
บุษราคัม ลาดดวยขนเจยีม ลาดดวยสักหลาด ลาดดวยผาปกลวดลาย ลาดดวยหนังกวาง   อยางดี  
มีพนักอันสูง มีนวมทั้งสองขางแดง มีชางแปดหม่ืนส่ีพนัเชือก มีเคร่ือง  อลังการแลวดวยทอง 
 มีธงแลวดวยทอง คลุมดวยตาขายแลวดวยทอง มีพระยา  ชางสกุลอุโบสถเปนประมุข มีมาแปด 
หม่ืนส่ีพัน มีเคร่ืองอลังการแลวดวยทอง     มีธงแลวดวยทอง คลุมดวยตาขายแลวดวยทอง  
มีวลาหกอัศวราชเปนประมุข มี  รถแปดหม่ืนส่ีพันหุมดวยหนังราชสีห หนังเสือโครง และ 
หนังเสือเหลือง หุม      ดวยผากัมพลเหลือง มีอลังการแลวดวยทอง มีธงแลวดวยทอง มีตาขาย 
ปกคลุม แลวดวยทอง มีรถเวชยันตเปนประมุข มีแกวแปดหม่ืนส่ีพันดวง มีแกวมณี   เปนประมุข 
 มีสตรีแปดหม่ืนส่ีพันนาง มีสุภัททาเทวีเปนประมุข มีคฤหบดี    แปดหม่ืนส่ีพันคน มีคฤหบดีแกว 
เปนประมุข มีกษัตริยแปดหม่ืนส่ีพันองค   ผูสวามิภักดิ์ มีปริณายกแกวเปนประมุข มีโคนมแปด 
หม่ืนส่ีพัน กําลังกําดัด หล่ังน้ํานม กําลังเอาภาชนะรองได มีผาโขมพัสตรอยางเนื้อดี ผาฝาย 
อยางเนื้อดี และผาไหมอยางเนื้อดี ผากัมพลอยางเนื้อดี ประมาณแปดหม่ืนส่ีพันโกฏิพบั มีพระ 
กระยาหารเต็มภาชนะแปดหมื่นส่ีพันสํารับ มีคนนํามาถวายท้ังเวลาเชาและ  เวลาเยน็ ฯ     
        [๑๘๒] ดกูรอานนท ก็โดยสมัยนัน้แล ชางแปดหม่ืนส่ีพันเชือก  มาสูท่ีเฝาพระเจา 
มหาสุทัสสนะ ท้ังเวลาเชาและเวลาเย็น คร้ังน้ัน พระเจามหา  สุทัสสนะทรงพระดําริวา ชาง 
แปดหม่ืนส่ีพนัเชือกของเราเหลานี้ ยอมมายังท่ีเฝา ท้ังเชาท้ังเย็น ถากระไร ชางจํานวนส่ีหม่ืน  
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สองพัน พึงมาสูท่ีเฝาโดยลวงรอยป      ตอคร้ัง ดูกรอานนท ลําดับนั้น พระเจามหาสุทัสสนะตรัส 
เรียกปริณายกแกวมา ตรัสวา เพื่อนปริณายก ชางแปดหม่ืนส่ีพันเหลานี้ มาสูท่ีเฝาท้ังเชาท้ังเย็น 
 อยากระนั้นเลย โดยลวงไปรอยป พวกมันจงมาสูท่ีเฝาคราวละส่ีหม่ืนสองพันเชือก  ดูกรอานนท  
ปริณายกแกวรับสนองพระบรมราชโองการของพระเจามหาสุทัสสนะ      แลว ฯ  
      ดูกรอานนท ลําดับนั้น โดยสมัยตอมา ชางมาสูท่ีเฝาพระเจามหาสุทัสสนะ    คราวละ 
ส่ีหม่ืนสองพันเชือก โดยลวงรอยปตอคร้ัง ดูกรอานนท คร้ังนั้นแล โดยลวงไปหลายป  
หลายรอยป หลายพันป พระนางสุภัททาเทวีทรงพระดําริวา    เราไดเฝาพระเจามหาสุทัสสนะนาน 
มาแลว ถากระไร เราพึงเขาไปเฝาเยี่ยมพระองค  คร้ังนั้น พระนางสุภัททาเทวีตรัสเรียกนางสนม 
มาตรัสวา พวกทานจงมา จงอาบนํ้า      ชําระเกลาเสีย จงหมผาสีเหลือง พวกเราไดเฝาพระเจา 
มหาสุทัสสนะนานมาแลว       พวกเราจักเขาไปเฝาเยีย่มพระองค ดูกรอานนท พวกนางสนมรับ 
สนองพระราช    เสาวนียของพระราชเทวีสุภัททา แลวอาบน้ําชําระเกลา หมผาสีเหลือง เขาไปหา     
 พระนางสุภัททาเทวี ดกูรอานนท คร้ังนั้นแล พระนางสุภัททาเทวตีรัสเรียก  ปริณายกแกวมาตรัส 
วา พอปริณายกแกว ทานจงจัดจตุรงคเสนา เราไดเฝาพระเจา     มหาสุทัสสนะนานมาแลว พวก 
เราจักไปเฝาพระองค ปริณายกแกวรับสนอง  พระราชเสาวนียแลว จดัเตรียมจตุรงคเสนาไว 
เรียบรอยแลวไปทูลวา จตุรงคเสนา     จัดพรอมแลว ขอพระองคจงทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ฯ   
      คร้ังนั้นแล พระนางสุภัททาเทวีพรอมดวยจตุรงคเสนาและนางสนมเสด็จ    ไปยังธรรม 
ปราสาท คร้ันเสด็จเขาไปข้ึนสูธรรมปราสาทแลว เสด็จเขาไปสูเรือน    ยอดหลังใหญ แลวประทับ 
ยืนเหน่ียวบานประตูเรือนยอดหลังใหญ พระเจามหา  สุทัสสนะไดสดบัเสียงทรงพระดําริวา อะไร 
หนอ เหมือนเสียงคนหมูมาก จึงเสด็จ      ออกจากเรือนยอดหลังใหญ ทอดพระเนตรพระนาง 
สุภัททาเทวยีืนเหน่ียวบานประตู   คร้ันแลวไดตรัสกะพระนางวา เทวี เธอจงหยุดอยูท่ีนี่แหละ  
อยาเขามาเลย ลําดับนั้น พระเจามหาสุทัสสนะตรัสเรียกราชบุรุษคนหนึง่มาตรัสวา พอผูเจริญ     
 มานี่แนะ พอจงนําบัลลังกแลวดวยทองจากเรือนยอดหลังใหญไปต้ังในสวนตาลอัน    แลวดวยทอง 
ลวนราชบุรุษนั้นรับสนองพระราชโองการแลว ยกบัลลังกแลวดวยทอง    จากเรือนยอดหลังใหญ  
ไปต้ังไวในสวนตาลอันแลวดวยทองลวน ฯ       
      ลําดับนั้น พระเจามหาสุทัสสนะทรงสําเร็จสีหไสยาดวยพระปรัศวเบ้ืองขวา      ซอน 
พระบาทเหล่ือมพระบาท มีพระสติสัมปชัญญะ ฯ  
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        [๑๘๓] ดกูรอานนท คร้ังนั้นแล พระนางสุภัททาเทวไีดทรงพระดําริวา   พระอินทรีย 
ของพระเจามหาสุทัสสนะผองใสยิ่งนัก บริสุทธ์ิ พระฉวีวรรณผุดผอง     พระเจามหาสุทัสสนะ 
อยาไดทรงทํากาลกิริยาเลย พระนางจึงกราบทูลพระเจามหา สุทัสสนะวา เทวะ พระนครแปดหม่ืน 
ส่ีพันอันมีกุสาวดีราชธานีเปนประมุขเหลานี้   ของทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกิด 
ในพระนครเหลานี้เถิด จง   ทําความใยดีในชีวิต เทวะ ปราสาทแปดหม่ืนส่ีพัน อันมีธรรมปราสาท 
เปนประมุข  เหลานี้ของทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกิดในปราสาทเหลานี้  ขอจง 
ทรงทําความใยดีในชีวิต เทวะ เรือนยอดแปดหม่ืนส่ีพันหลัง มีเรือนยอด    หลังใหญเปนประมุข 
เหลานี้ของทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกิด       ในเรือนยอดเหลานี้ จงกระทําความ 
ใยดใีนชีวิต เทวะ บัลลังกแปดหม่ืนส่ีพัน  แลวดวยทอง แลวดวยเงิน แลวดวยงา แลวดวย 
แกวบุษราคัม ลาดดวยขนเจยีม       ลาดดวยสักหลาด ลาดดวยผาปกเปนลวดลาย ลาดดวยหนัง 
กวางอยางดี มีพนัก   อันสูง มีนวมสีแดงท้ังสองขางเหลานี้ของทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจง 
ยงั  ฉันทะใหเกิดในบัลลังกเหลานี้ จงกระทําความไยดีในชีวิต เทวะ ชางแปดหม่ืน      ส่ีพันเชือก 
 มีเคร่ืองอลังการแลวดวยทอง มีธงแลวดวยทอง มีตาขายเคร่ืองปกคลุม แลวดวยทอง มีพระยาชาง 
ตระกูลอุโบสถเปนประมุขเหลานี้ของทูลกระหมอม    ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกดิในชาง 
เหลานี้ จงกระทําความไยดีในชีวิต เทวะ      มาแปดหม่ืนส่ีพันตัว มีเคร่ืองอลังการแลวดวยทอง  
มีธงแลวดวยทอง มีตาขาย     เคร่ืองปกคลุมแลวดวยทอง มีวลาหกอัศวราชเปนประมุขเหลานี้ของทูล 
กระหมอม  ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกิดในมาเหลานี้ จงกระทําความไยดีในชีวิต เทวะ รถแปด 
หม่ืนส่ีพันคัน หุมดวยหนังราชสีห หนังเสือโครง และหนังเสือเหลือง      หุมดวยผากัมพลเหลือง มี 
เคร่ืองอลัง 
การแลวดวยทอง มีธงแลวดวยทอง มีตาขาย   เคร่ืองปกคลุมแลวดวยทอง มีรถเวชยันตเปน 
ประมุขเหลานีข้องทูลกระหมอม  ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกดิในรถเหลานี้ จงกระทําความ 
ไยดใีนชีวิต เทวะ แกวแปดหมื่นส่ีพันดวง มีแกวมณีเปนประมุขเหลานีข้องทูลกระหมอม ขอ 
ทูล กระหมอมจงยังฉันทะใหเกิดในแกวมณเีหลานี้ จงกระทําความไยดีในชีวิต เทวะ       สตรีแปด 
หม่ืนส่ีพันนาง มีนางแกวเปนประมุขเหลานี้ของทูลกระหมอม ขอทูล กระหมอมจงยงัฉันทะให 
เกิดในสตรีเหลานี้ จงกระทําความไยดีในชีวิต เทวะ   คฤหบดีแปดหม่ืนส่ีพันคน มีคฤหบดีแกว 
เปนประมุขเหลานี้ของทูลกระหมอม    ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกิดในคฤหบดีเหลานี้ จง 
กระทําความไยดีในชีวิต  เทวะ กษัตริยแปดหม่ืนส่ีพันองคผูสวามิภักดิ์ มีปริณายกแกวเปน 
ประมุขเหลานี ้ของทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจะยังฉันทะใหเกดิในกษัตริยเหลานี้ จงทําความ  
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 ไยดใีนชีวิต เทวะ โคนมแปดหม่ืนส่ีพันตวั กําลังกําดดัหล่ังน้ํานม กําลังเอา  ภาชนะรองไดเหลานี ้
ของทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะใหเกดิใน     โคนมเหลานี้ จงกระทําความไยดีในชีวติ  
เทวะ ผาโขมพสัตรอยางเนื้อดี ผาฝาย     อยางเนื้อดี และผาไหมอยางเนือ้ดี ผากัมพลอยางเนื้อด ี
 แปดหม่ืนส่ีพนัโกฏิพับ เหลานี้ของทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจงยงัฉันทะใหเกดิในผาเหลานี้  
จง  กระทําความไยดีในชีวิต พระกระยาหารเต็มภาชนะแปดหม่ืนส่ีพันสํารับ มีคนนํามา  ถวายท้ัง 
เวลาเยน็และเวลาเชาเหลานี้ของทูลกระหมอม ขอทูลกระหมอมจงยังฉันทะ    ใหเกดิในพระกระยา 
หารเหลานี้ จงกระทําความไยดีในชีวิต ดังนี้ ฯ    
      ดูกรอานนท เม่ือพระนางกราบทูลอยางนี้แลว พระเจามหาสุทัสสนะได  ตรัสตอบ 
พระเทววีา เทวี เธอไดทักทายเราดวยของท่ีนารัก นาใคร นาพอใจ ส้ินกาลนานแล แตใน 
กาลภายหลัง เธอจะทักเราดวยของที่ไมนารัก ไมนาใคร ไมนาพอใจ พระนางกราบทูลวา  
หมอมฉันจะกราบทูลพระองคอยางไร เทวี       เธอจงทักทายเราอยางนีว้า ความเปนตางๆ ความ 
พลัดพราก ความเปนโดย       ประการอ่ืน จากส่ิงท่ีนารัก นาพอใจท้ังหลาย ท้ังปวงทีเดียว ยอมมี  
ทูลกระหมอม อยาไดมีความอาลัยทํากาลกริิยาเลย กาลกริิยาของผูมีความอาลัยเปนทุกข และ   กาล 
กิริยาของผูมีความอาลัย บัณฑิตติเตียน ขอทูลกระหมอมจงละความพอพระทัย ในพระนครแปด 
หม่ืนส่ีพัน อันมีกุสาวดีราชธานีเปนประมุขเหลานี้ของทูลกระหมอม   เสียเถิด อยาไดกระทําความ 
อาลัยในชีวิตเลย ขอทูลกระหมอมจงละความพอพระ    ทัยในปราสาทแปดหม่ืนส่ีพนั... ในเรือน 
ยอดแปดหม่ืนส่ีพัน... ในบัลลังก    แปดหม่ืนส่ีพัน... ในชางแปดหม่ืนส่ีพัน... ในมาแปดหมืน่ 
ส่ีพัน... ในรถ  แปดหม่ืนส่ีพนั... ในแกวมณีแปดหม่ืนส่ีพัน... ในสตรีแปดหม่ืนส่ีพนั ... ใน      
 คฤหบดีแปดหม่ืนส่ีพัน ... ในกษัตริยแปดหม่ืนส่ีพัน ... ในโคนมแปดหม่ืนส่ีพัน ...    ในผาโขมพัสตร 
อยางเนื้อละเอียด ผาฝายอยางเน้ือดี ผาไหมอยางเนื้อดี ผากัมพล      อยางเน้ือดีแปดหม่ืนส่ีพันโกฏิ 
พับ... ในสํารับคาวหวานแปดหม่ืนส่ีพันที่ ขอทูล    กระหมอมจงละความพอพระทัยในส่ิงเหลานี้ๆ 
 เสียเถิด อยางไดทรงทําความอาลัย       ในชีวิตเลย ดังนี้ ดูกรอานนท เม่ือพระเจามหาสุทัสสนะ 
ตรัสอยางนี้แลว   พระนางสุภัททาเทวีทรงพระกรรแสงหล่ังพระอัสสุชล ฯ    
      ดูกรอานนท คร้ังน้ันแล พระนางสุภัททาเทวีทรงเช็ดพระอัสสุชลแลว    กราบทูลพระเจา 
มหาสุทัสสนะวา เทวะ ความเปนตางๆ ความพลัดพราก ความ      เปนโดยประการอ่ืน จากส่ิงท่ี  
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นารัก นาพอใจท้ังปวงทีเดียว ยอมมี ทูลกระหมอม   อยาไดมีความอาลัยทํากาลกิริยาเลย กาลกิริยา 
ของผูมีความอาลัยเปนทุกข กาล      กิริยาของผูมีอาลัย บัณฑิตติเตียน ขอทูลกระหมอมจงละความ 
พอพระทัยใน      พระนครแปดหม่ืนส่ีพัน อันมีกุสาวดีราชธานีเปนประมุขเหลานี้ของทูลกระหมอม      
 เสียเถิด อยาไดทรงทําความอาลัยในชีวิตเลย ขอทูลกระหมอมจงทรงละความพอ   พระทัยในปราสาท 
แปดหม่ืนส่ีพนั... ในเรือนยอดแปดหม่ืนส่ีพัน... ในบัลลังก       แปดหม่ืนส่ีพัน ... ในชางแปดหม่ืน 
ส่ีพัน ... ในมาแปดหมืน่ส่ีพนั ... ในรถ      แปดหม่ืนส่ีพนั... ในแกวมณีแปดหม่ืนส่ีพัน... ในสตรี 
แปดหม่ืนส่ีพนั... ใน       คฤหบดีแปดหม่ืนส่ีพัน ... ในกษัตริยแปดหม่ืนส่ีพัน ... ในโคนมแปดหม่ืน 
ส่ีพัน ...       ในผาโขมพัสตรอยางเนื้อดี ผาฝายอยางเนื้อดี ผาไหมอยางเน้ือดี ผากัมพลอยาง   เนื้อด ี
แปดหม่ืนส่ีพนัโกฏิพับ... ในสํารับคาวหวานแปดหม่ืนส่ีพันที่ ขอทูล กระหมอมจงละความพอ 
พระทัยในส่ิงเหลานี้ๆ เสียเถิด อยาทรงกระทําความอาลัย     ในชีวิตเลย ดังนี้ ฯ   
        [๑๘๔] ดกูรอานนท ตอมาไมนาน พระเจามหาสุทัสสนะไดทรง   กระทํากาลกิริยา  
ดูกรอานนท คฤหบดีหรือบุตรแหงคฤหบดี เม่ือบริโภคโภชนะ    อันเปนท่ีชอบใจ ยอมมึนเมาใน 
อาหาร ฉันใด ความเสวยอารมณในเวลาใกลมรณะ   ของพระเจามหาสุทัสสนะไดเปนฉันนั้น 
เหมือนกนั และพระเจามหาสุทัสสนะ     คร้ันเสด็จสวรรคตแลว ทรงเขาถึงสุคติพรหมโลก ดูกร 
อานนท พระเจามหา     สุทัสสนะทรงเลนอยางเด็กอยูประมาณแปดหม่ืนส่ีพันป ทรงดํารงตําแหนง 
อุปราช      อยูแปดหม่ืนส่ีพนัป ทรงครอบครองราชสมบัติอยูแปดหม่ืนส่ีพันป ทรงดํารง  เพศคฤหัสถ 
ประพฤติพรหมจรรยในธรรมปราสาทแปดหม่ืนส่ีพัน ทาวเธอทรง เจริญพรหมวิหารส่ี เบ้ืองหนา 
แตตายเพราะกายแตก จึงเสดจ็เขาถึงพรหมโลก ฯ 
        [๑๘๕] ดกูรอานนท เธอคงจะคิดอยางนี้วา สมัยนั้น พระเจามหา สุทัสสนะคงจะ 
เปนคนอ่ืนแน ดูกรอานนท ขอนั้นเธอไมพึงเห็นอยางนั้น    สมัยนั้น เราไดเปนพระเจามหา 
สุทัสสนะ พระนครแปดหม่ืนส่ีพันอันมีกสุาวดี ราชธานีเปนประมุขเหลานั้นของเรา ปราสาทแปด 
หม่ืนส่ีพันอันมีธรรมปราสาทเปน     ประมุขเหลานั้น เรือนยอดของเราแปดหม่ืนส่ีพนัอันมีเรือนยอด 
หลังใหญเปนประมุข   เหลานั้นของเรา บัลลังกแปดหม่ืนส่ีพันอันแลวดวยทอง แลวดวยเงิน แลว 
ดวยงา  แลวดวยแกวบุษราคัม ลาดดวยขนเจียม ลาดดวยสักหลาด ลาดดวยผาปกเปน  ลวดลาย  
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ลาดดวยหนังกวางอยางดี มีพนักอันสูง มีนวมแดงท้ังสองขาง เหลานั้น     ของเรา ชางแปดหม่ืน 
ส่ีพัน มีเคร่ืองอลังการแลวดวยทอง มีธงแลวดวยทอง  มีตาขายเคร่ืองปกคลุมแลวดวยทอง  
มีพระยาชางตระกูลอุโบสถเปนประมุขเหลานั้น   ของเรามาแปดหม่ืนส่ีพัน มีเคร่ืองอลังการแลวดวย 
ทอง มีธงแลวดวยทอง มี ตาขายเคร่ืองปกคลุมแลวดวยทอง มีวลาหกอัศวราชเปนประมุข 
เหลานั้นของเรา รถ     แปดหม่ืนส่ีพัน หุมดวยหนังราชสีห หนังเสือโครง หนังเสือเหลือง หุม 
ดวย      ผากัมพลเหลือง มีเคร่ืองอลังการแลวดวยทอง มีธงแลวดวยทอง มีตาขายเคร่ือง   ปกคลุม 
แลวดวยทอง มีรถเวชยันตเปนประมุขเหลานั้นของเรา แกวมณแีปดหม่ืน       ส่ีพันดวง มีแกวมณ ี
เปนประมุขเหลานั้นของเรา สตรีแปดหม่ืนส่ีพันนาง มี  สุภัททาเทวเีปนประมุขเหลานัน้ของเรา 
 คฤหบดีแปดหม่ืนส่ีพันคนมีคฤหบดีแกว       เปนประมุขเหลานั้นของเรา กษัตริยแปดหม่ืนส่ีพันองค 
ผูสวามิภักดิ์ มีปริณายกแกว    เปนประมุขเหลานั้นของเรา โคนมแปดหม่ืนส่ีพันตัว กาํลังกําดัด 
หล่ังน้ํานม กําลัง    เอาภาชนะรองไดเหลานั้นของเรา ผาโขมพัสตรอยางเนื้อดี ผาฝายอยางเนื้อดี    
 ผาไหมอยางเนื้อดี ผากัมพลอยางเนื้อดี แปดหม่ืนส่ีพันโกฏิพับเหลานัน้ของเรา  สํารับคาวหวาน 
แปดหม่ืนส่ีพนัท่ี มีคนใสภตัตาหารนํามาถวายท้ังเวลาเชาและเวลา      เย็น เหลานั้นของเรา ดูกร 
อานนท บรรดาพระนครแปดหม่ืนส่ีพัน พระนครท่ี    เราอยูครอบครองสมัยนั้น คือกสุาวดีราชธานี 
เมืองเดียว บรรดาปราสาทแปดหม่ืนส่ีพันเหลานั้น คือธรรมปราสาทหลังเดียว    เทานั้น บรรดา 
เรือนยอดแปดหม่ืนส่ีพันหลัง เรือนยอดท่ีเราอยูครอบครองสมัยนั้น   คือเรือนยอดหลังใหญหลัง 
เดียวเทานัน้ บรรดาบัลลังกแปดหม่ืนส่ีพันเหลานั้น     บัลลังกท่ีเราใชสอยสมัยนั้น คือบัลลังก 
แลวดวยทอง หรือแลวดวยเงิน หรือแลว ดวยงา หรือแลวดวยแกวบุษราคัม บัลลังกเดียว 
เทานั้น บรรดาชางแปดหม่ืน       ส่ีพันเชือกเหลานั้น ชางท่ีเราข้ึนข่ีสมัยนั้น คือพระยาชางตระกูล 
อุโบสถเชือกเดียว    เทานั้น บรรดามาแปดหม่ืนส่ีพันตวัเหลานั้น มาท่ีเราข้ึนข่ีสมัยนั้น คือวลาหก 
 อัศวราชตัวเดยีวเทานั้น บรรดารถแปดหม่ืนส่ีพันคันเหลานั้น รถท่ีเราข้ึนข่ีสมัยนั้น   คือรถเวชยันต 
คันเดียวเทานัน้ บรรดาสตรีแปดหม่ืนส่ีพนัคนเหลานัน้ สตรีซ่ึง     บํารุงบําเรอเราสมัยน้ัน เปนนาง 
กษัตริยหรือแพศยคนเดียวเทานั้น บรรดา    ผาแปดหม่ืนส่ีพันโกฏิพับเหลานั้น ผาท่ีเรานุงหมสมัย 
นั้น เปนผาโขมพัสตรอยาง     เนื้อดี หรือผาฝายอยางเนื้อดี หรือผาไหมอยางเนื้อดี หรือผากัมพล 
อยางเนื้อดี      สํารับเดียวเทานั้น บรรดาสํารับคาวหวานแปดหม่ืนส่ีพันท่ีเหลานั้น สํารับท่ีเรา    
 บริโภคขาวสุกทะนานหน่ึงเปนอยางยิ่ง และกับพอสมควรแกขาวสุกนัน้สํารับเดียว   เทานั้น ดกูร 
อานนท เธอจงดูเถิด สังขารท้ังหลายเหลานัน้ท้ังหมดลวงไปแลว      ดับไปแลว แปรไปแลว   
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ดูกรอานนท สังขารท้ังหลายไมเท่ียงอยางนีแ้ล สังขาร      ท้ังหลายไมยั่งยืนอยางนี้แล สังขารท้ังหลาย 
ไมนายนิดีอยางนี้แล ดูกรอานนท   ขอนี้ควรจะเบ่ือหนายในสังขารท้ังหลายทั้งปวงทีเดียว ควรที ่
จะคลายกําหนดั ควร    เพื่อจะหลุดพนไป ดูกรอานนท เรายอมรูท่ีทอดท้ิงรางกาย เราทอดท้ิง 
รางกายไว  ในประเทศนี้ การท่ีเราเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เปน 
ใหญในแผนดนิมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ชนะแลว มีอาณาจักรม่ันคง      สมบูรณดวยแกว ๗  
ประการ การทอดท้ิงรางกายไวนี้ นับเปนคร้ังท่ีเจ็ด ดูกร     อานนท เราไมเล็งเห็นประเทศนั้นๆ  
ในโลก ท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก       ในหมูสัตวท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ท่ี 
ตถาคตจะทอดท้ิงสรีระไวเปน คร้ังท่ีแปด ดังนี้ ฯ  
      พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จงึได  ตรัสคาถา 
ประพันธตอไปอีกวา  
        [๑๘๖] สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ มีอันเกิดขึ้นและเส่ือมไปเปน  ธรรมดา  
บังเกิดข้ึนแลวยอมดับไป การเขาไประงับสังขารเหลานั้นเสียได 
เปนความสุข ดังนี้ ฯ   
                  จบมหาสุทัสสนสูตร ท่ี ๔       
                    --------------------------        
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           ๕. ชนวสภสูตร (๑๘)    
                      -------------------- 
        [๑๘๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้      
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระตําหนกัตึก ในบานนาทิกะ    ก็สมัยนั้น  
พระผูมีพระภาคทรงพยากรณพวกชนผูบําเรอพระพุทธเจา พระธรรม    และพระสงฆ ในชนบทรอบๆ  
ซ่ึงทํากาละลวงไปนานแลว ในท่ีเกดิท้ังหลายวา     คนโนนเกิด ณ ท่ีโนน คนโนนเกิด ณ ท่ีโนน  
ในแควนกาสีและโกศล แควน     วัชชีและมัลละ แควนเจตีและวังสะ แควนกุรุและปญจาละ 
แควนมัจฉะและ      สุรเสนะ ชาวบานนาทิกะกวา ๕๐ คน ซ่ึงเปนผูบําเรอทํากาละลวงไปนานแลว    
 เปนโอปปาติกะ เพราะส้ินโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ อยาง ปรินิพพาน ณ ท่ีนั้น  ไมกลับจากโลกนั้น 
เปนธรรมดา ชาวบานนาทิกะกวา ๙๐ คน ซ่ึงเปนผูบําเรอ   ทํากาละลวงไปนานแลว เปนพระ 
สกทาคามี เพราะส้ินสังโยชน ๓ อยาง เพราะ    ราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง จะมายังโลกนี ้
เพียงคร้ังเดยีว แลวจักทําท่ีสุด   ทุกขได ชาวบานนาทิกะกวา ๕๐๐ คน ซ่ึงเปนผูบําเรอ ทํากาละ 
ลวงไปนานแลว เปนพระโสดาบันเพราะส้ินสังโยชน ๓ อยาง มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปน   
 ผูเท่ียง มีอันจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา ฯ   
        [๑๘๘] ชาวบานนาทิกะผูบําเรอ ไดสดับขาวมาวา พระผูมีพระภาคทรง   พยากรณพวก 
ชนผูบําเรอพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ในชนบทรอบๆ      ซ่ึงทํากาละลวงไปนานแลว ใน 
ท่ีเกิดทั้งหลายวา คนโนนเกดิ ณ ท่ีโนน คนโนน      เกดิ ณ ท่ีโนน ในแควนกาสีและโกศล แควน 
วัชชีและมัลละ แควนเจตีและ      วังสะ แควนกุรุและปญจาละ แควนมัจฉะและสุรเสนะ ชาวบาน 
นาทิกะกวา       ๕๐ คน ซ่ึงเปนผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เปนโอปปาติกะ เพราะส้ิน  โอรัม 
ภาคิยสังโยชน ๕ อยาง ปรินพิพาน ณ ท่ีนัน้ ไมกลับมาจากโลกน้ันเปน ธรรมดา ชาวบานนาทิกะ 
กวา ๙๐ คน ซ่ึงเปนผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว    เปนพระสกทาคามี เพราะส้ินสังโยชน  
๓ อยาง เพราะราคะ โทสะ และโมหะ       เบาบาง จะมายงัโลกนี้เพียงคร้ังเดียว แลวจกัทําท่ีสุด 
ทุกขได ชาวบานนาทิกะ     กวา ๕๐๐ คน ซ่ึงเปนผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เปนพระโสดา 
บันเพราะ   ส้ินสังโยชน ๓ อยาง มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง มีอันจะตรัสรูเปน เบ้ือง  
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หนา เพราะเหตุนั้นแล ชาวบานนาทิกะผูบําเรอ จึงปล้ืมใจ เบิกบาน เกิด   ปติและโสมนสั  
เพราะไดฟงคําพยากรณปญหาของพระผูมีพระภาค ฯ      
        [๑๘๙] ทานพระอานนท ไดสดับขาวมาวา พระผูมีพระภาคทรงพยากรณ   พวกชนผู 
บําเรอพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ในชนบทรอบๆ ซ่ึงทํากาละ  ลวงไปนานแลว ในท่ี 
เกิดทั้งหลายวา คนโนนเกดิ ณ ท่ีโนน คนโนนเกดิ ณ   ท่ีโนน ในแควนกาสีและโกศล แควน 
วัชชีและมัลละ แควนเจตีและวังสะ แควนกุรุและปญจาละ แควนมัจฉะและสุรเสนะ ชาวบาน 
นาทิกะกวา ๕๐ คน       ซ่ึงเปนผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เปนโอปปาติกะ เพราะส้ินโอรัม 
ภาคิย       สังโยชน ๕ อยาง ปรินิพพาน ณ ท่ีนั้น ไมกลับมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา   ชาวบานนาทิกะ 
กวา ๙๐ คน ซ่ึงเปนผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เปน      พระสกทาคามี เพราะส้ินสังโยชน  
๓ อยาง เพราะราคะ โทสะ และโมหะ    เบาบาง จะมายังโลกนี้เพียงคร้ังเดียว แลวจักทําท่ีสุด 
ทุกขได ชาวบานนาทิกะ     กวา ๕๐๐ คน ซ่ึงเปนผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เปนพระโสดาบัน  
เพราะ  ส้ินสังโยชน ๓ อยาง มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง มีอันจะตรัสรูเปน เบ้ืองหนา  
เพราะเหตุนั้นแล ชาวบานนาทิกะผูบําเรอจึงปล้ืมใจ เบิกบาน เกิดปติ   และโสมนัส เพราะไดฟง 
คําพยากรณปญหาของพระผูมีพระภาค ฯ   
      คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทมีความดําริวา ก็ชาวมคธผูบําเรอเหลานี้  ท้ังมากมาย ท้ัง 
เปนคนเกาแก ทํากาละลวงไปนานแลว อังคะและมคธะเห็นจะ  วางจากชาวมคธผูบําเรอ ทํากาละ 
ลวงไปนานแลว เพราะเหตุนัน้ ชาวมคธน้ันที่  เปนผูเล่ือมใสในพระพุทธเจา เล่ือมใสใน 
พระธรรม เล่ือมใสในพระสงฆ     กระทําใหบริบูรณในศีลท้ังหลาย ทํากาละลวงไปนานแลว พระผูมี 
พระภาคจึงไม ทรงพยากรณ การพยากรณจะพึงสําเร็จประโยชนแกพวกเขา ชนเปนอันมากจะพึง    
 เล่ือมใส แตนัน้ จะพงึไปสูสุคติ อนึ่ง พระเจาแผนดนิมคธผูเปนจอมเสนา ทรงพระนามวา  
พิมพิสาร ทรงดํารงอยูในธรรม เปนราชาผูปกครองโดยธรรม      ทรงเกื้อกูลแกพวกพราหมณและ 
คฤหบดี ชาวนิคม และชาวชนบท อน่ึง ขาววา     พวกมนุษยพากันสรรเสริญอยูวา พระเจาแผนดิน 
มคธนั้น ทรงดํารงอยูในธรรม  เปนราชาผูปกครองโดยธรรม ทรงปกครองพวกเราใหเปนสุขอยางนี ้ 
เสด็จสวรรคต เสียแลว พวกเราอยูเปนผาสุกในแวนแควนของพระองค ผูทรงดํารงอยูในธรรม 
 เปนราชาผูปกครองโดยธรรมอยางนี้ อนึ่ง พระเจาแผนดนิมคธนั้น ทรงเล่ือมใส     ในพระพุทธเจา  
ทรงเล่ือมใสในพระธรรม ทรงเล่ือมใสในพระสงฆ ทรงทําให       บริบูรณในศีลท้ังหลาย อนึ่ง ขาววา   
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มนุษยท้ังหลายกลาวกันอยางนี้วา แม   จนกระท่ังเวลาจะเสด็จสวรรคต พระเจาแผนดนิมคธผูเปน 
จอมเสนาทรงพระนามวา พมิพิสาร ก็ยังทรงสรรเสริญพระผูมีพระภาค เสด็จสวรรคตแลว พระเจา 
แผนดิน มคธนั้นเสด็จสวรรคตลวงไปนานแลว พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ การ พยากรณจะ 
พึงสําเร็จประโยชน แมแกพระเจาแผนดินมคธน้ัน ชนเปนอันมากจะ  พึงเล่ือมใส แตนั้นจะพึง 
ไปสูสุคติ ก็พระผูมีพระภาคตรัสรูในแผนดินมคธ ทําไม   พระผูมีพระภาคจึงไมทรงพยากรณพวก 
ชาวมคธผูบําเรอ ซ่ึงทํากาละลวงไปนานแลว       ในแผนดินมคธท่ีพระผูมีพระภาคตรัสรูนั้น ในท่ีเกดิ 
ท้ังหลาย ก็ถาพระผูมีพระภาค       ไมทรงพยากรณพวกชาวมคธผูบําเรอ ซ่ึงทํากาละลวงไปนานแลว  
ในท่ีเกดิท้ังหลาย      พวกชาวมคธผูบําเรอจะพึงนอยใจวา อยางไร พระผูมีพระภาคจึงไมทรงพยากรณ 
 พวกเขา ฯ       
      ทานพระอานนทปรารภพวกชาวมคธผูบําเรอ พิจารณาเหตนุี้อยูในท่ีลับแต ผูเดียว ลุกข้ึน 
ในเวลาใกลรุงแหงราตรี เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  คร้ันเขาไปเฝาแลว ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง    คร้ันทานพระอานนทนัง่เรียบรอยแลวไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค  ผูเจริญ ขาพระองคไดสดับขาวมาวา พระผูมีพระภาค ทรง 
พยากรณพวกชนผู  บําเรอพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ในชนบทรอบๆ ซ่ึงทํากาละลวงไป    
 นานแลว ในท่ีเกิดท้ังหลายวา คนโนนเกดิ ณ ท่ีโนน คนโนนเกดิ ณ ท่ีโนน ในแควนกาสี 
และโกศล แควนวัชชีและมัลละ แควนเจตีและวังสะ แควนกุรุ      และปญจาละ แควนมัจฉะ 
และสุรเสนะ ชาวบานนาทิกะกวา ๕๐ คน ซ่ึงเปนผู    บําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เปน 
โอปปาติกะ เพราะส้ินโอรัมภาคิยสังโยชน    ๕ อยาง ปรินิพพาน ณ ท่ีนั้น ไมกลับมาจากโลกน้ัน 
เปนธรรมดา ชาวบานนาทิกะ       กวา ๙๐ คน ซ่ึงเปนผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เปนพระ 
สกทาคามี เพราะ  ส้ินสังโยชน ๓ อยาง เพราะราคะ โทสะ และโมหะ เบาบาง จะมายังโลก 
นี้       เพียงคร้ังเดียว แลวจักทําท่ีสุดทุกขได ชาวบานนาทิกะกวา ๕๐๐ คน ซ่ึงเปน     ผูบําเรอ ทํากาละ 
ลวงไปนานแลว เปนพระโสดาบัน เพราะส้ินสังโยชน ๓ อยาง  มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา  
เปนผูเท่ียง มีอันจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา เพราะเหตุ  นั้นแล ชาวบานนาทิกะ ผูบําเรอ จึงปล้ืมใจ 
 เบิกบาน เกิดปติและโสมนสั     เพราะไดฟงคําพยากรณปญหาของพระผูมีพระภาค พระเจาขา ก ็
ชาวมคธผูบําเรอ เหลานี้ ท้ังมากมาย ท้ังเปนคนเกาแก ทํากาละลวงไปนานแลว อังคะและมคธะ 
 เห็นจะวางจากชาวมคธผูบําเรอ ทํากาละลวงไปนานแลว เพราะเหตุนั้น ชาวมคธ นั้นท่ีเปนผู  
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เล่ือมใสในพระพุทธเจา เล่ือมใสในพระธรรม เล่ือมใสในพระสงฆ     กระทําใหบริบูรณในศีล 
ท้ังหลาย ทํากาละลวงไปนานแลว พระผูมีพระภาคจึงไม ทรงพยากรณ การพยากรณจะพึงสําเร็จ 
ประโยชนแกพวกเขา ชนเปนอันมากจะ       พึงเล่ือมใส แตนั้น จะพึงไปสูสุคติ พระเจาขา พระเจา 
แผนดินมคธผูเปน       จอมเสนา ทรงพระนามวาพิมพิสาร พระองคนี้ ทรงดํารงอยูในธรรม เปน 
ราชา     ผูปกครองโดยธรรม ทรงเกื้อกูลแกพวกพราหมณและคฤหบดี ชาวนิคมและชาว ชนบท อนึ่ง  
ขาววา พวกมนุษยพากันสรรเสริญอยูวา พระเจาแผนดินมคธน้ัน ทรงดํารงอยูในธรรม เปนราชาผู 
ปกครองโดยธรรม ทรงปกครองพวกเราใหเปนสุข   อยางนี้ เสด็จสวรรคตเสียแลว พวกเราอยู 
เปนผาสุกในแวนแควนของพระองค  ผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนราชาผูปกครองโดยธรรมอยางนี้  
พระเจาขา พระเจา     แผนดนิมคธนั้นทรงเล่ือมใสในพระพุทธเจา ทรงเล่ือมใสในพระธรรม ทรง 
เล่ือม       ใสในพระสงฆ ทรงทําใหบริบูรณในศีลท้ังหลาย อนึ่ง ขาววา มนุษยท้ังหลาย   กลาวกัน 
อยางนี้วา แมจนกระท่ังเวลาจะเสด็จสวรรคต พระเจาแผนดินมคธผูเปน    จอมเสนา ทรงพระนาม 
วาพิมพิสาร กย็ังทรงสรรเสริญพระผูมีพระภาค     เสดจ็สวรรคตแลว พระเจาแผนดนิมคธนั้น  
เสด็จสวรรคตลวงไปนานแลว  พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ การพยากรณจะพึงสําเร็จประโยชน 
แมแกพระเจา       แผนดินมคธนั้น ชนเปนอันมากจะพึงเล่ือมใส แตนั้นจะพึงไปสูสุคติ พระเจาขา   
 พระผูมีพระภาคตรัสรูในแผนดินมคธ ทําไมพระผูมีพระภาคจึงไมทรงพยากรณ   ชาวมคธผูบําเรอ  
ซ่ึงทํากาละลวงไปนานแลว ในแผนดินมคธท่ีพระผูมีพระภาค   ตรัสรูนั้น ในท่ีเกิดทัง้หลาย ก็ถา 
พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณพวกชาวมคธ       ผูซ่ึงทํากาละลวงไปนานแลว ในท่ีเกดิท้ังหลาย  
เพราะเหตุนั้น ชาวมคธผูบําเรอ     จะพึงนอยใจวา อยางไรพระผูมีพระภาค จึงไมทรงพยากรณ 
พวกเขา ฯ   
      ทานพระอานนทปรารภชาวมคธผูบําเรอนี้ ทูลเลียบเคียงเฉพาะพระพักตร   พระผูมีพระภาค  
แลวลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคทําประทักษิณหลีก   ไปแลว ฯ       
        [๑๙๐] คร้ังนั้นแล เม่ือทานพระอานนทหลีกไปไมนาน เวลาเชา  พระผูมีพระภาคทรง 
นุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังบาน  นาทิกะ เสด็จเท่ียวบิณฑบาตใน 
บานนาทิกะ ภายหลังภัต กลับจากบิณฑบาตแลว    ทรงลางพระบาทเสด็จเขาพระตําหนักตกึแลว 
 ทรงปรารภถึงชาวมคธผูบําเรอ ทรง   ตั้งพระทัยมนสิการประมวลเหตุท้ังปวงดวยพระทัย ประทับนั่ง 
บนอาสนะท่ีเขาปูลาด     ไว ดวยทรงพระดําริวา เราจักรูคติ จักรูภพหนาของชาวมคธเหลานั้นวา   
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ผูเจริญ เหลานัน้มีคติอยางไร มีภพหนาเปนอยางไร พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นชาวมคธ  ผูบําเรอ 
แลววา ผูเจริญเหลานั้น มีคติเปนอยางไร มีภพหนาเปนอยางไร คร้ังนั้น    เวลาเยน็ พระผูมี 
พระภาคทรงออกจากท่ีเรน เสด็จออกจากที่พระตําหนักตึก     ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไวใน 
รมเงาวิหาร ฯ    
        [๑๙๑] คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ    คร้ันเขาไป 
เฝา แลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ัน  ทานพระอานนทนั่งเรียบรอย  
แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมี   พระภาคทรงปรากฏวาสงบระงับ สีพระพักตร 
ของพระผูมีพระภาคผุดผองนักเพราะ  พระอินทรียผองใส วันนี้ พระผูมีพระภาคยอมอยูดวยวิหาร 
ธรรมอันสงบเปนแน ฯ   
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ขอท่ีเธอปรารภชาวมคธผูบําเรอ   พูดเลียบเคียง 
เฉพาะหนาเราแลวลุกจากอาสนะหลีกไป เพราะขอนั้นเปนเหตุ เรา      เท่ียวบิณฑบาตในบานนาทิกะ  
ภายหลังภัตกลับจากบิณฑบาตแลว ลางเทาเขาไป  ยังตึกท่ีพักแลวปรารภชาวมคธผูบําเรอ ตั้งใจ 
มนสิการ ประมวลเหตุท้ังปวงดวยใจ     นั่งอยูบนอาสนะที่เขาปูลาดไวดวยดําริวา เราจักรูคติ จักรู 
ภพหนาของชาวมคธ   เหลานั้นวา ผูเจริญเหลานั้น มีคติเปนอยางไร มีภพหนาเปนอยางไร อานนท  
เรา       ไดเหน็ชาวมคธผูบําเรอแลววา ผูเจริญเหลานั้น มีคติเปนอยางไร มีภพหนาเปน อยางไร  
อานนท ลําดับนั้น ยกัษหายไปเปลงเสียงใหไดยินวา ขาแตพระผูมีพระภาค      ขาพระพทุธเจามี 
นามวาชนวสภะ ขาแตพระสุคต ขาพระพุทธเจามีนามวาชนวสภะ      อานนทเธอรูหรือไมวา  
เธอเคยไดฟงช่ือวา ชนวสภะเห็นปานนี้ ในกาลกอนแตกาลนี้ ฯ    
      อ. ขาพระองคไมทราบวา เคยไดฟงช่ือวา ชนวสภะเห็นปานนี้ ในกาล  กอนแต 
กาลนี้เลย อนึ่ง ขาพระองคขนลุกชูชันเพราะไดฟงช่ือวาชนวสภะ ขาพระ  องคนั้นคิดวา ผูท่ีมี 
นามบัญญัติวา ชนวสภะเหน็ปานนี้นั้น ไมใชยักษต่ําๆ เปน       แน ฯ   
      อานนท ในระหวางท่ีมีเสียงปรากฏ ยกัษมีผิวพรรณผุดผองยิ่งปรากฏตอ หนาเรา  
แมคร้ังท่ีสองก็เปลงเสียงใหไดยินวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระพุทธ     เจามีนามวา พิมพิสาร  
ขาแตพระสุคต ขาพระพุทธเจามีนามวา พมิพิสาร คร้ัง     ท่ีเจ็ดนี้ ขาพระพุทธเจาเขาถึงความเปน 
สหาย ของทาวเวสสวรรณมหาราช ขา พระพุทธเจานัน้จตุิจากนีแ้ลว สามารถเปนพระราชาในหมู 
มนุษย ฯ    
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        [๑๙๒] ขาพระพุทธเจาเคล่ือนจากเทวโลกน้ีเจ็ดคร้ัง     
    จากมนษุยโลกนั้นเจด็คร้ัง รวมทองเท่ียวอยูสิบส่ีคร้ัง       
     ยอมรูจักภพท่ีขาพระพุทธเจาเคยอยูอาศัยในกอน ฯ    
      ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจามีความไมตกตํ่า ทราบชัดมานานวัน     ถึงความไม 
ตกตํ่า อน่ึง ขาพระพุทธเจาต้ังความหวังไวเพื่อความเปนพระสกทาคามี ฯ 
      อา. ขอท่ีทานชนวสภะยกัษประกาศวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธ  เจามีความ 
ไมตกตํ่า ทราบชัดมานานวนัถึงความไมตกต่ํา และต้ังความหวังเพื่อ ความเปนพระสกทาคามีนี้  
นาอัศจรรย ไมเคยมีมา ก็มีอะไรเปนเหตุ ทาน    ชนวสภะยักษ จึงทราบชัดการบรรลุคุณวิเศษ 
อันโอฬารเหน็ปานนี้เลา ฯ  
      ภ. ชนวสภะยักษประกาศวา ขาแตพระผูมีพระภาค ขอท่ีขาพระพุทธเจา รูการบรรลุ 
คุณวิเศษอันโอฬารนี้นั้น ไมเวนจากศาสนาของพระองค ขาแตพระสุคต   ไมเวนจากศาสนาของ 
พระองค ขาแตพระองคผูเจริญ ตั้งแตวันท่ีขาพระพุทธ      เจาเล่ือมใสในพระผูมีพระภาคอยางยิ่งนัน้ 
 เปนตนมา ขาพระพุทธเจาไมตกตํ่า    ทราบชัดมานานวนัถึงความไมตกต่ํา อน่ึง ขาพระพุทธเจาต้ัง 
ความหวังไวเพื่อความ   เปนพระสกทาคามี ดังจะกราบทูลใหทรงทราบ ขาพระพุทธเจาถูกทาวเวสสวร 
รณ   
 มหาราชสงไปในสํานักของทาววิรุฬหกมหาราชดวยกรณียกิจบางอยาง ในระหวาง  ทาง ขาพระ 
พุทธเจาไดเหน็พระผูมีพระภาค ซ่ึงเสด็จไปยังพระตําหนักตึก ทรง ปรารภชาวมคธผูบําเรอ ตั้ง 
พระทัยมนสิการประมวลเหตุท้ังปวงดวยพระทัยประทับ อยูดวยทรงดําริวา เราจักรูคติ จักรูภพหนา  
ของชาวมคธเหลานั้นวา ผูเจริญเหลา     นั้น มีคติเปนอยางไร มีภพหนาเปนอยางไร ขอท่ีขาพระ 
พุทธเจารับคําตอหนา    ทาวเวสสวรรณซ่ึงกลาวในบริษทันั้นวา ชาวมคธผูเจริญเหลานั้นมีคติเปนอยาง 
ไร  
 เปนความอัศจรรยเล็กนอย ขาพระพุทธเจาคิดวา เราจักเฝาพระผูมีพระภาค และ  จักกราบทูล 
ขอนี้แดพระผูมีพระภาค ขาพระพุทธเจามีเหตุ ๒ อยางนีแ้ล ท่ีจะได  เขาเฝาพระผูมีพระภาค  
วันกอนๆ นานมาแลว ในวนัอุโบสถท่ี ๑๕ ในราตรีวนั เพ็ญวัสสูปนายิกา เทวดาช้ันดาวดึงส 
ท้ังส้ินนั่งประชุมกันในสุธรรมาสภาเทพบริษัท  มากมายน่ังอยูโดยรอบ และทาวจาตุมหาราชนั่งอยู 
ใน ๔ ทิศ คือในทิศบูรพา   ทาวธตรัฏฐมหาราช นั่งผินหนาไปทางทิศปจจิม แวดลอมดวยเทวดา 
ท้ังหลาย ใน ทิศทักษิณ ทาววรุิฬหกมหาราช นั่งผินหนาไปทางทิศอุดร แวดลอมดวยเทวดา    
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 ท้ังหลาย ในทิศปจจิม ทาววรูิปกขมหาราช นั่งผินหนาไปทางทิศบูรพา แวด ลอมดวยเทวดา 
ท้ังหลาย ในทิศอุดร ทาวเวสสวรรณมหาราช นั่งผินหนาไปทาง    ทิศทักษิณ แวดลอมดวยเทวดา 
ท้ังหลาย ก็เม่ือเทวดาช้ันดาวดึงสท้ังส้ินนั่งประชุม กันในสุธรรมาสภา เทพบริษัทมากมายน่ังอยู 
โดยรอบ และทาวจาตุมหาราชนั่งอยู       ในทิศท้ัง ๔ นี่อาสนะทาวจาตุมหาราช ขางหลังถัดออกมาก็ 
อาสนะของขาพระพุทธ       เจา เทวดาเหลานั้นประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคแลวบังเกดิใน 
ภพดาว ดึงสเม่ือกี้นี้ ยอมไพโรจนลวงเทวดาเหลาอ่ืนดวยวรรณะและยศ นัยวา เพราะเหตุ นั้น  
เทวดาชัน้ดาวดึงสจึงปล้ืมใจ เบิกบาน เกิดปติและโสมนสัวา ทานผูเจริญ    ท้ังหลาย ทิพยกายยอม 
บริบูรณหนอ อสุรกายยอมเส่ือมไป ฯ    
      คร้ังนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพ ทรงทราบความบันเทิงใจของเทวดาชั้น   ดาวดึงสแลว  
จึงทรงบันเทิงตามดวยคาถาเหลานี้ ความวา    
        [๑๙๓] ทานผูเจริญท้ังหลาย เทวดาชัน้ดาวดึงสพรอมกับพระอินทร   ยอมบันเทิงใจหนอ  
ถวายนมัสการพระตถาคต และความท่ีพระธรรมเปนธรรมดี เห็นเทวดาผู 
ใหมๆ ผูมีวรรณะ มียศ ประพฤติ   พรหมจรรยในพระสุคตแลว มา ณ ท่ีนี้  
เทวดาเหลานัน้เปน      สาวกของพระพุทธเจา ผูทรงปญญาอันกวางขวาง บรรลุ 
คุณ วิเศษแลว ยอมรุงเรืองลวงเทวดาเหลาอ่ืน ณ ท่ีนี้ ดวยวรรณะ   ดวยยศ  
และอายุ เทวดาช้ันดาวดึงสพรอมกับพระอินทรเห็น      เชนนี้ ยอมช่ืนบาน  
ถวายนมัสการพระตถาคต และความท่ี  พระธรรมเปนธรรมดี ฯ      
        [๑๙๔] ขาแตพระองคผูเจริญ นัยวา เพราะเหตุนัน้ เทวดาช้ันดาวดึงส    จึงปล้ืมใจ 
 เบิกบาน เกิดปติและโสมนสัยิ่งกวาประมาณดวยกลาวกนัวา ทานผู    เจริญท้ังหลาย ทิพยกายยอม 
บริบูรณหนอ อสุรกายยอมเส่ือมไป คร้ังนั้น ทาว       จาตุมหาราชถึงแมจะมีคําท่ีเทวดาช้ันดาวดึงส 
คิดกันปรึกษากันถึงความประสงค ซ่ึง เปนเหตุใหนั่งประชุมกัน ณ สุธรรมาสภากลาวแลว ก็มีในขอ 
ประสงคนั้น ทาว      จาตุมหาราช แมรับคําส่ังกําชับมาแลว ก็มีในขอประสงคนั้น ยนือยูบนอาสนะ 
 ของตนๆ ไมหลีกไป ฯ    
      ทาวมหาราชเหลานั้นผูรับถอยคํา รับคําส่ังแลว       
      มีใจผองใส สงบระงับ ยืนอยูบนอาสนะของตนๆ ดังนี้ ฯ   
        [๑๙๕] ขาแตพระองคผูเจริญ คร้ังนั้นแล แสงสวางอยางยิ่งเกิดข้ึนใน      ทิศอุดร โอภาส 
ปรากฏลวงเทวานภุาพของเทวดาท้ังหลายคร้ังนั้น ทาวสักกะจอม  เทพจึงตรัสเรียกเทวดาชั้นดาวดึงส  
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มาวา ดูกรทานผูนิรทุกขท้ังหลาย นิมิตปรากฏ  แสงสวางเกิดมี โอภาสปรากฏ พรหมจักเกดิ  
ฉันใด ขอท่ีแสงสวางเกิดมี โอภาส ปรากฏนี้เปนบุพพนิมิต เพื่อความเกดิของพรหม ฉันนั้น ฯ     
      นิมิตปรากฏ พรหมจักเกดิ ฉันใด ขอท่ีโอภาสอันไพบูลย  
      มากมายปรากฏนี้ เปนบุพพนิมิตของพรหม ฉันนั้น ฯ       
        [๑๙๖] ขาแตพระองคผูเจริญ คร้ังนั้นแล เทวดาชัน้ดาวดึงสนั่งอยูบน      อาสนะของ 
ตนๆ กลาวกนัวา เราท้ังหลายจักรูโอภาสนัน้ วิบากใดจักมี เราท้ังหลาย   จักทําใหแจงซ่ึงวิบากนั้น 
กอนแลวจึงไป แมทาวจาตุมหาราชนั่งอยูบนอาสนะของ    ตนๆ ก็กลาวกันวา เราท้ังหลายจักรู 
โอภาสนั้น วิบากใดจกัมี เราทั้งหลายจัก      ทําใหแจงซ่ึงวบิากนั้นกอนแลวจึงไป เทวดาช้ันดาวดึงส 
ฟงความขอนีแ้ลวนั่งสงบ อารมณอยูดวยประสงควา เราท้ังหลายจักรูโอภาสนั้น วิบากใดจกัมี  
เราท้ังหลาย  จกัทําใหแจงซ่ึงวิบากนัน้กอนแลวจึงไป เม่ือใดสนังกุมารพรหมปรากฏแกเทวดาช้ัน 
ดาวดึงส นิรมิตอัตภาพใหญยิ่ง เพศปรกติของพรหมอันเทวดาเหลาอ่ืนไมพึง     ถึง ปรากฏในคลอง 
จักษุของเทวดาช้ันดาวดึงส เม่ือใดสนังกุมารพรหมปรากฏแก  เทวดาช้ันดาวดึงส รุงเรืองลวงเทวดา 
เหลาอ่ืน ดวยวรรณะและยศ ดุจเทวดามีกาย    เปนทองคํา ยอมรุงเรืองลวงกายของมนุษยฉะนั้น  
เม่ือใดสนังกุมารพรหมปรากฏ       แกเทวดาช้ันดาวดึงส เทวดาบางองคในบริษัทนัน้ ไมไหว ไม 
ตอนรับ หรือไม      เชิญดวยอาสนะ เทวดาทั้งหมดเทียว นั่งประคองอัญชลีอยูบนบัลลังก บัดนี้  
 สนังกุมารพรหมจักปรารถนาแกเทวดาองคใด จักนั่งบนบัลลังกของเทวดาองคนั้น      สนังกุมาร 
พรหมนั่งบนบัลลังกของเทวดาองคใด เทวดาองคนั้นยอมไดความยินด ี      โสมนัสอยางยิ่ง ดจุ 
พระราชาผูกษตัริยไดมูรธาภเิษกแลว ครองราชสมบัติใหม      ยอมทรงไดความยินดีโสมนัสอยางยิ่ง 
ฉะนั้น เม่ือนั้น สนังกุมารพรหมนิรมิต อัตภาพใหญยิ่ง เปนเพศกุมารเชนกับปญจสิขเทพบุตร  
ปรากฏแกเทวดาช้ันดาว ดึงส เธอเหาะข้ึนเวหาสนั่งขัดสมาธิในอากาศท่ีวางเปลา เชนบุรุษผูมี 
กําลังนั่งขัด  สมาธิบนบัลลังกท่ีปูลาดดี หรือบนภูมิภาคราบเรียบฉะนัน้ ทราบความเบิกบาน ใจของ 
เทวดาชัน้ดาวดึงสแลว ทรงบันเทิงตามดวยคาถาเหลานี้ ความวา       
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        [๑๙๗] ดกูรทานผูเจริญ เทวดาชัน้ดาวดึงสพรอมดวยพระอินทร ยอมบันเทิงใจ  
ถวายนมัสการพระตถาคต และความท่ีพระธรรมเปน ธรรมดี เห็นเทวดาผู 
ใหมๆ ผูมีวรรณะ มียศ ประพฤติพรหมจรรยในพระสุคตแลวมาในท่ีนี้  
เทวดาเหลานัน้เปนสาวกของ พระพุทธเจา ผูทรงพระปญญากวางขวาง บรรลุ 
คุณวิเศษแลวยอมรุงเรืองลวงเทวดาเหลาอ่ืน ณ ท่ีนี้ดวยวรรณะ ดวยยศ 
 และอายุ เทวดาช้ันดาวดึงส พรอมดวยพระอินทรเหน็เชนนี้แลว   ยอมยินดี  
ถวายนมัสการพระตถาคต และความท่ีพระธรรมเปน   ธรรมดี ฯ   
        [๑๙๘] ขาแตพระองคผูเจริญ สนังกุมารพรหมไดกลาวเนื้อความนี้ เสียง  ของสนัง 
กุมารพรหมผูกลาวเนื้อความน้ี ประกอบดวยองค ๘ ประการ คือแจมใส ๑ ชัดเจน ๑ นุมนวล ๑  
นาฟง ๑ กลมกลอม ๑ ไมพรา ๑ ลึก ๑ มีกงัวาน ๑ ฯ  
      ก็สนังกุมารพรหมยอมยงับริษัทเทาใดใหทราบเน้ือความดวยเสียงของตน  กระแสเสียง 
ก็ไมแพรไปในภายนอกบริษัทเทานั้น ขาแตพระองคผูเจริญ เสียงของ   ผูใดประกอบดวยองค ๘  
ประการอยางนี้ ผูนั้นทานเรียกวา มีเสียงเพียงดังเสียง พรหม ฯ  
      คร้ังนั้น สนังกุมารพรหมนิรมิตอัตภาพ ๓๓ อัตภาพ นั่งอยูบนบัลลังก  ของเทวดาช้ัน 
ดาวดึงสทุกๆ บัลลังก แลวเรียกเทวดาชั้นดาวดึงสมากลาววา เทวดา  ช้ันดาวดึงสผูเจริญ จะ 
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน ก็พระผูมีพระภาคพระองคนี ้    ทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก  
เพื่อสุขแกชนเปนอันมาก เพือ่อนุเคราะห       โลก เพื่อประโยชน เพื่อเกือ้กูล เพื่อความสุข 
แกเทวดาและมนุษยท้ังหลายเพยีงไร  ชนเหลาใด นับถือพระพุทธเจาเปนท่ีพึ่ง นับถือพระธรรม 
เปนท่ีพึ่ง นับถือพระ     สงฆเปนท่ีพึ่ง บําเพญ็ศีลใหบริบูรณ ชนเหลานั้นเบ้ืองหนา แตตายเพราะ 
กายแตก  บางพวกถึงความเปนสหายของเทวดาช้ันปรนมิมิตวสวัดดี บางพวกถึงความเปน   สหาย 
ของเทวดาช้ันนิมมานรด ีบางพวกถึงความเปนสหายของเทวดาช้ันดุสิต บาง   พวกถึงความเปน 
สหายของเทวดาช้ันยามะ บางพวกถึงความเปนสหายของเทวดา       ช้ันดาวดึงส บางพวกถึงความ 
เปนสหายของเทวดาช้ันจาตมุหาราช เหลาใดยังกาย ใหบริบูรณ เลวกวาเขาหมด เหลานั้นยอม 
เพิ่มจํานวนหมูเทพคนธรรพ ฯ       
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        [๑๙๙] ขาแตพระองคผูเจริญ สนังกุมารพรหมไดกลาวเนื้อความนี้ เม่ือ    สนังกุมาร 
พรหมกลาวประกาศความขอนี้ เทวดาท้ังหลายสําคัญวา ผูท่ีนั่งบนบัลลังก ของเรานี้ผูเดียวกลาว  
ฉะนั้นพระโบราณจารยจึงกลาววา    
เม่ือสนังกุมารพรหมกลาวผูเดียว รูปนิรมิตท้ังหมดกก็ลาว เม่ือ สนังกุมาร 
พรหมนิ่งผูเดยีว รูปนิรมิตเหลานั้นท้ังหมดก็นิ่ง เทวดาช้ันดาวดึงสพรอม 
ดวยพระอินทร ยอมสําคัญสนังกุมารพรหม   นั้นวา ผูท่ีนั่งบนบัลลังกของ 
เรานี้ ผูเดียวเทานั้นกลาว ฯ     
        [๒๐๐] ขาแตพระองคผูเจริญ คร้ังนั้นแล สนังกุมารพรหมกลับคืนตน   เปนผูเดยีว 
แลวนั่งบนบัลลังกของทาวสักกะจอมเทพ แลวเรียกเหลาเทวดาช้ันดาว   ดึงสมากลาววา ทานผูเจริญ 
ท้ังหลาย เหลาเทวดาช้ันดาวดึงสจะสําคัญความขอนั้น เปนไฉน อิทธิบาท ๔ เหลานี ้อันพระผู 
มีพระภาคผูรูผูเห็นเปนพระอรหันตสัมมา  สัมพุทธเจาพระองคนั้นทรงบัญญัติไวแลว เพื่อความ 
ทําฤทธ์ิใหมาก เพื่อความทํา    ฤทธ์ิใหวิเศษ เพื่อแสดงฤทธิ์ได อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ทานผูเจริญ 
ท้ังหลาย       ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ เจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิ และปธานสังขาร  
 เจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิ และปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบ   ดวยจิตตสมาธิ  
และปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิมังสาสมาธิ และ    ปธานสังขาร อิทธิบาท ๔ เหลา 
นี้แล อันพระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต       สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ ทรงบัญญัติ 
ไวแลว เพื่อความทําฤทธ์ิใหมาก เพื่อ    ความทําฤทธ์ิใหวเิศษ เพื่อแสดงฤทธ์ิได สมณะหรือ 
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอดีตกาล แสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น 
ท้ังหมด ทํา   ได เพราะเจริญ เพราะใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ล สมณะหรือพราหมณ    
 เหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล จักแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง สมณะหรือพราหมณ  เหลานั้น 
ท้ังหมดจกัทําได เพราะเจริญ เพราะทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ล    สมณะหรือพราหมณ 
เหลาใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบันกาล แสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง   สมณะหรือพราหมณเหลานั้นท้ังหมด  
ทําไดเพราะเจริญ เพราะทําใหมากซ่ึง      อิทธิบาท ๔ เหลานี้แล เทวดาชั้นดาวดึงสท้ังหลาย ไมเห็น 
อิทธานุภาพเหน็ปานนี้   ของเราดอกหรือ ฯ เห็นแลว ทานมหาพรหม ฯ แมเรา มีฤทธ์ิมากอยางนี้  
มี    อานุภาพมากอยางนี้ ก็เพราะเจริญ เพราะทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล ฯ       
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        [๒๐๑] สนังกุมารพรหมไดกลาวเน้ือความนี้ คร้ันแลวเรียกเทวดาช้ัน  ดาวดึงสมากลาว 
วา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย เทวดาช้ันดาวดงึส จะสําคัญความ     ขอนั้นเปนไหน การบรรลุโอกาส  
๓ ประการ ท่ีพระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปน    พระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสรู 
แลว เพื่อบรรลุถึงความสุข การ   บรรลุโอกาส ๓ ประการ เปนไฉน ฯ       
        [๒๐๒] ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังเกี่ยวของ  ดวยกาม  
คลุกคลีดวยอกุศลธรรมอยู สมัยอ่ืน เขาฟงธรรมของพระอริยเจา     มนสิการโดยแยบคาย ปฏิบัติ 
ธรรมสมควรแกธรรม เขาอาศัยการฟงธรรมของ  พระอริยเจาและการมนสิการโดยแยบคาย ปฏิบัติ 
ธรรมสมควรแกธรรม ไมเกี่ยวของ       ดวยกาม ไมคลุกคลีดวยอกุศลธรรมอยู สุขยอมเกิดแกเขา 
ผูไมเกี่ยวของดวยกาม  ไมคลุกคลีดวยอกศุลธรรม โสมนัสอันยิ่งกวาสุขก็เกิดข้ึน ดจุความ 
ปราโมทย เกิดตอจากความบันเทิงใจฉะน้ัน ทานผูเจริญท้ังหลาย การบรรลุโอกาสนี้เปนประการ 
 ท่ี ๑ ท่ีพระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ตรัสรูแลวเพื่อ 
บรรลุถึงความสุข ฯ   
        [๒๐๓] ดกูรทานผูเจริญท้ังหลาย อีกประการหน่ึง กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร 
 สวนหยาบ ของคนบางคนในโลกน้ี ยังไมสงบระงับ สมัยอ่ืน เขาฟง  ธรรมของพระอริยเจา  
มนสิการโดยแยบคาย ปฏิบัตธิรรมสมควรแกธรรม เม่ือเขา   อาศัยการฟงธรรมของพระอริยเจา  
มนสิการโดยแยบคาย ปฏิบัตธิรรมสมควรแก     ธรรมอยู กายสังขาร วจสัีงขาร จิตตสังขาร ท่ี 
หยาบๆ ยอมสงบระงับ เพราะ    กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร ท่ีหยาบๆ สงบระงับ สุข 
ยอมเกิดแกเขา     โสมนัสอันยิ่งกวาสุขก็เกดิข้ึน ดุจความปราโมทย เกิดตอจากความบันเทิงใจ 
ฉะนั้น  ทานผูเจริญท้ังหลาย การบรรลุโอกาสนี้เปนประการท่ี ๒ ท่ีพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น 
 เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสรูแลว เพื่อบรรลุถึง    ความสุข ฯ      
        [๒๐๔] ดกูรทานผูเจริญท้ังหลาย อีกประการหน่ึง คนบางคนในโลกน้ี    ไมรูชัดตาม 
เปนจริงวา นี้กศุล นี้อกุศล นี้มีโทษ นี้ไมมีโทษ นี้ควรเสพ นี้ไมควรเสพ นี้เลว นี้ประณีต  
นี้เปนสวนธรรมดําและธรรมขาว สมัยอ่ืน เขาฟงธรรมของพระ       อริยเจา มนสิการโดยแยบคาย  
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม เขาอาศัยการฟงธรรม  ของพระอริยเจา มนสิการโดยแยบคาย ปฏิบัติ 
ธรรมสมควรแกธรรม ยอมรูชัด     ตามเปนจริงวา นีกุ้ศล นี้อกุศล นี้มีโทษ นี้ไมมีโทษ นี้ควร 
เสพ นี้ไมควรเสพ   นี้เลว นีป้ระณีต นีเ้ปนสวนธรรมดําและธรรมขาว เม่ือเขารูเห็นอยางนี้   
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 ยอมละอวิชชาไดขาด วิชชายอมเกิดข้ึน เพราะปราศจากอวิชชา เพราะวิชชาเกดิข้ึน   สุขยอม 
เกิดแกเขา โสมนัสยิ่งกวาสุขก็เกิดข้ึน ดุจความปราโมทยเกิดตอจากความ   บันเทิงใจฉะนั้น ดูกร 
ทานผูเจริญท้ังหลาย การบรรลุโอกาสนี้เปนประการท่ี ๓      ท่ีพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเหน็ เปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสรู    แลวเพื่อบรรลุถึงความสุข ทานผูเจริญท้ังหลาย  
การบรรลุโอกาส ๓ ประการ   เหลานี้แล อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหนัตสัมมา 
สัมพุทธเจา     พระองคนั้น ตรัสรูแลว เพื่อบรรลุถึงความสุข ฯ    
        [๒๐๕] ขาแตพระองคผูเจริญ สนังกุมารพรหมไดกลาวเนื้อความนี้แลว เรียกเทวดา 
ช้ันดาวดึงสมากลาววา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย เทวดาชัน้ดาวดึงส   จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  
สติปฏฐาน ๔ นี้ อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น    เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  
ทรงบัญญัติดีแลวเพื่อบรรลุกุศล       สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ฯ 
      ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย ภิกษใุนพระธรรมวินัยนี้ พิจารณากายในกาย   เปนภายใน มี 
ความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชญาและโทมนัสในโลกอยู  เม่ือภิกษพุิจารณากายใน 
กายเปนภายในอยู ยอมต้ังจติไวโดยชอบ ผองใสโดยชอบ      ในกายานุปสสนานั้น เธอต้ังจิตไว 
โดยชอบ ผองใสโดยชอบในกายานุปสสนานั้น  แลว ยงัญาณทัสสนะใหเกดิในกายอ่ืนในภายนอก  
ภิกษพุิจารณาเห็นเวทนาใน      เวทนาเปนภายใน มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา 
และโทมนัส      ในโลกอยู เม่ือภิกษพุิจารณาเวทนาในเวทนาเปนภายในอยู ยอมต้ังจติไวโดยชอบ     
 ผองใสโดยชอบ เวทนานุปสสนาน้ัน เธอตั้งจิตไวโดยชอบ ผองใสโดยชอบใน     เวทนานุปสสนา 
นั้นแลว ยังญาณทัสสนะใหเกิดในเวทนาอ่ืนในภายนอก ภิกษุ     พิจารณาจิตในจิตเปนภายใน มี 
ความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา     และโทมนัสในโลกอยู เม่ือภิกษุพิจารณาจิตใน 
จิตเปนภายในอยู ยอมต้ังจิตไวโดย   ชอบ ยอมผองใสโดยชอบในจิตตานุปสสนานั้น เธอต้ังจิตไว 
โดยชอบ ผองใส     โดยชอบในจิตตานุปสสนาน้ันแลว ยังญาณทัสสนะใหเกิดในจิตอ่ืนในภาย 
นอก     ภกิษุพจิารณาธรรมในธรรมเปนภายใน มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจดั   อภิชฌา 
และโทมนัสในโลกอยู เม่ือภิกษพุิจารณาธรรมในธรรมเปนภายในอยู      ยอมต้ังจิตไวโดยชอบ  
ผองใสโดยชอบในธัมมานุปสสนาน้ัน เธอตั้งจิตไวโดยชอบ      ผองใสโดยชอบในธัมมานุปสสนา 
นั้นแลว ยังญาณทัสสนะใหเกิดในธรรมอ่ืน      ในภายนอก ทานผูเจริญท้ังหลาย สติปฏฐาน ๔ นี้  
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แล อันพระผูมีพระภาค ผูรู    ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติ 
แลวเพื่อบรรลุกุศล ฯ      
        [๒๐๖] ขาแตพระองคผูเจริญ สนังกุมารพรหมไดกลาวเนื้อความนี้แลว เรียกเทวดาชั้น 
ดาวดึงสมากลาววา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย เทวดาช้ันดาวดึงส   จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  
บริขารแหงสมาธิ ๗ ประการน้ี อันพระผูมีพระภาค       ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ 
เจาพระองคนัน้ ทรงบัญญัติดีแลวเพื่อ ความเจริญ เพื่อความบริบูรณแหงสัมมาสมาธิ บริขารแหง 
สมาธิ ๗ ประการ     เปนไฉน คือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ  
สัมมาอาชีวะ       สัมมาวายามะ สัมมาสติ ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย ความท่ีจิตต้ังม่ัน แวดลอม      
 ดวยองค ๗ นีแ้ล พระผูมีพระภาคตรัสวา สัมมาสมาธิอันเปนอริยะมีอุปนิสัย     ดังนีบ้าง มี 
บริขารดังนี้บาง ฯ     
      ดูกรทานผูเจริญ สัมมาสังกัปปะยอมเพยีงพอแกบุคคลผูมีสัมมาทิฐิ สัมมา วาจา 
ยอมเพยีงพอแกบุคคลผูมีสัมมาสังกัปปะ สัมมากัมมันตะยอมเพยีงพอแกบุคคลผูมีสัมมาวาจา สัมมา 
อาชีวะ ยอมเพยีงพอแกบุคคลผูมีสัมมากัมมันตะ สัมมา วายามะยอมเพยีงพอแกบุคคลผูมี 
สัมมาอาชีวะ สัมมาสติยอมเพียงพอแกบุคคล  ผูมีสัมมาวายามะ สัมมาสมาธิยอมเพียงพอแกบุคคลผูมี 
สัมมาสติ สัมมาญาณะยอม     เพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาสมาธิ สัมมาวิมุตติยอมเพียงพอแกบุคคล 
ผูมีสัมมา ญาณะ ฯ 
      ดูกรทานผูเจริญ ก็บุคคลเม่ือกลาวถึงขอนั้นโดยชอบ พึงกลาววาพระธรรม  อันพระผูมี 
พระภาคตรัสดีแลว อันบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียก      ใหมาดู ควรนอม 
เขามาในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ฉะนั้น ประตูพระนิพพาน       เปดเพื่อทานแลว บุคคลเม่ือ 
กลาวโดยชอบกะบุคคลผูประกอบดวยความเล่ือมใส       อยางแนนแฟนในพระสัมมาสัมพุทธเจา  
พึงกลาววา กพ็ระธรรม อันพระผูมีพระภาค    ตรัสดีแลว อันบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบดวย 
กาล ควรเรียกใหมาดู ควร     นอมเขามาในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ฉะนั้น ประตูพระ 
นิพพานเปดเพือ่  ทานแลว ฯ     
      ดูกรทานผูเจริญ ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ผูประกอบดวยความเล่ือมใส    อยางแนนแฟน  
ในพระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจา       ชอบใจ ชนเหลานี้เปน 
โอปปาติกะ อันพระผูมีพระภาคทรงแนะนําแลวในธรรม      ชาวมคธผูบําเรอเกินสองลานส่ีแสนคน  
ทํากาละลวงไปนานแลว เปนพระโสดาบัน   เพราะส้ินสังโยชน ๓ อยาง มีความไมตกตํ่าเปน  
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ธรรมดา เปนผูเท่ียง มีอันจะ      ตรัสรูในเบื้องหนา ขาพเจากลัวการพดูเท็จ จึงไมอาจคํานวณได 
วาในชนเหลานี้มี พระสกทาคามีเทาไร และหมูสัตวนอกนี้บังเกิดดวยสวนบุญ ฯ 
        [๒๐๗] ขาแตพระองคผูเจริญ สนังกุมารพรหมไดกลาวเนื้อความนี้    เม่ือสนังกมุาร 
พรหมกลาวเนือ้ความนี้อยู ความดําริแหงใจเกิดข้ึนแกทาวเวสสวรรณ มหาราชอยางนี้วา ดกูร 
ทานผูเจริญ นาอัศจรรยหนอ ไมเคยมีมาหนอ จักมีพระศาสดา ผูยิ่งเห็นปานนี้ จักมีการแสดง 
ธรรมท่ียิ่งเห็นปานนี้ จักปรากฏการบรรลุคุณวิเศษ  ท่ียิ่งเห็นปานนี้ ฯ   
      ขาแตพระองคผูเจริญ คร้ังนั้น สนังกุมารพรหมทราบความดําริแหงใจ   ของเทาเวส 
วัณมหาราชดวยใจ แลวไดกลาวกะทาวเวสสวรรณมหาราชวา ทานเวสสวรรณมหาราชจะสําคัญความ 
ขอนั้นเปนไฉน ในอดีตกาลก็ไดมีพระศาสดา      ผูยิ่งเหน็ปานนี้ ไดมีการแสดงธรรมท่ียิ่งเหน็ปานนี้  
ปรากฏการ 
บรรลุคุณวิเศษที่  ยิ่งเหน็ปานนี้มาแลว ถึงในอนาคตกาล ก็จักมีพระศาสดาผูยิ่งเห็นปานนี้ จักมี 
การ  แสดงธรรมท่ียิ่งเห็นปานนี้ จักปรากฏการบรรลุคุณวเิศษท่ียิ่งเห็นปานนี้ ฯ  
        [๒๐๘] ขาแตพระองคผูเจริญ สนงักุมารพรหมไดกลาวเนื้อความนี้แกเทวดา  ช้ันดาว 
ดึงส ทาวเวสสวรรณมหาราชตรัสบอกเน้ือความนี้ ท่ีพระองคสดับมาตอหนา    รับมาตอหนาสนังกมุาร 
พรหม ผูกลาวแกเทวดาช้ันดาวดึงส ในบริษัทของพระองค     ชนวสภะยักษ กราบทูลความนี้ท่ี 
ตนสดับมาตอหนา รับมาตอหนา แหงทาวเวสส วรรณมหาราชผูตรัสในบริษัทของพระองค แกพระผูมี 
พระภาค พระผูมีพระภาค   ทรงสดับความขอนี้มาตอหนา ทรงรับความขอนี้มาตอหนาชนวสภะยักษ  
และทรง ทราบดวยพระองคเอง แลวตรัสบอกแกทานพระอานนท ทานพระอานนท ไดฟง  ความ 
ขอนี้มาตอพระพักตร รับความขอนี้มาตอพระพักตรพระผูมีพระภาคแลว จึงบอกแกภิกษุ ภิกษุณี  
อุบาสก อุบาสิกา พรหมจรรยนี้นัน้ บริบูรณ แพรหลาย     กวางขวาง ชนเปนอันมากทราบชัด  
เปนปกแผน จนเทวดาและมนุษยท้ังหลาย     ประกาศดแีลว ดังนี้แล ฯ      
                    จบชนวสภสูตร ท่ี ๕   
                    --------------------------        
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                 ๖. มหาโควินทสูตร (๑๙)  
        [๒๐๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้      
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกฏู เขตพระนครราชคฤห     คร้ังนั้น 
 คนธรรพเทพบุตรนามปญจสิขะ มีผิวพรรณผองใส เม่ือลวงปฐมยามแลว ยังภเูขาคิชฌกูฏท้ังส้ิน 
ใหสวาง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันเขาไป     เฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาค 
แลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ัน   คนธรรพเทพบุตรนามวาปญจสิขะ ยืนเรียบรอย 
แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา       ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจะขอกราบทูลขอความท่ีขา 
พระองคสดับมาแลว    รับมาแลว ตอหนาพวกเทวดาชัน้ดาวดึงส แดพระผูมีพระภาค ฯ       
      พระผูมีพระภาคไดตรัสวา เชิญทานบอกแกพวกเราเถิดปญจสิขะ ฯ       
      ขาแตพระองคผูเจริญ วันกอนๆ นานมาแลวในวันอุโบสถท่ี ๑๕ ในราตรี มีพระจันทร 
เพ็ญ วันปวารณา เทวดาช้ันดาวดึงสท้ังส้ินนั่งประชุมกนัในสุธรรมาสภา  เทวบริษทัเปนอันมาก 
นั่งอยูรอบๆ และทาวจาตุมหาราชนั่งอยูใน ๔ ทิศ คือในทิศ    บูรพา ทาวธตรฐมหาราช แวดลอม 
ดวยเทวดาท้ังหลาย นั่งผินหนาไปทางทิศปจจิม       ในทิศทักษิณ ทาววิรุฬหกมหาราช แวดลอมดวย 
เทวดาทั้งหลาย นั่งผินหนาไป   ทางทิศอุดร ในทิศปจจิม ทาววิรูปกขมหาราช แวดลอมดวยเทวดา 
ท้ังหลาย     นัง่ผินหนาไปทางทิศบูรพา ในทิศอุดร ทาวเวสสวรรณมหาราช แวดลอมดวย  เทวดา 
ท้ังหลาย นั่งผินหนาไปทางทิศทักษิณ ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือใด เทวดา   ช้ันดาวดึงสท้ังส้ิน 
 นั่งประชุมกันในสุธรรมาสภา เทวบริษัทเปนอันมากนั่งอยู    โดยรอบ และทาวจาตุมหาราชนั่งอยูใน ๔  
ทิศ ท่ีอาสนะของทาวจาตุมหาราช     เหลานั้น หลังถัดออกมาก็อาสนะของขาพระองค ยังมีเหลา 
เทวดาผูประพฤติ   พรหมจรรยในพระผูมีพระภาค แลวบังเกิดในหมูเทวดาช้ันดาวดงึสไมนาน  
รุงเรือง  ลวงเทวดาเหลาอ่ืนดวยวรรณะและยศ ไดยนิวา เพราะเหตุนั้น เทวดาช้ันดาวดงึส   ท้ังหลาย  
ยอมปล้ืมใจ เบิกบาน เกดิปติและโสมนัสวา ทานผูเจริญ กายทิพย       ยอมบริบูรณหนอ อสุรกาย 
ยอมเส่ือมไป ฯ       



พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาท่ี 169 
      ขาแตพระผูเจริญ คร้ังนั้น ทาวสักกะจอมเทพทราบความเบิกบานใจของ   เหลาเทวดาช้ัน 
ดาวดึงส แลวบันเทิงตามดวยคาถาเหลานี้วา 
        [๒๑๐] ดกูรทานผูเจริญ เทวดาชัน้ดาวดึงสพรอมดวยพระอินทร   ยอม 
บันเทิงใจ ถวายนมัสการพระตถาคต และความท่ีพระธรรมเปนธรรมดี  
เห็นเทวดาผูใหมๆ มีวรรณะมียศประพฤตพิรหมจรรย  ในพระสุคตแลว มา 
ในท่ีนี้ เทวดาเหลานั้นเปนสาวกของ พระพุทธเจา ผูทรงพระปญญากวาง 
ขวาง บรรลุคุณวิเศษแลว     รุงเรืองลวงเทวดาเหลาอ่ืน ณ ท่ีนี้ ดวยวรรณะ  
ดวยยศ และอายุ    เทวดาช้ันดาวดึงสพรอมดวยพระอินทร เห็นเชนนี้แลว  
ยอมยินดี    ถวายนมัสการพระตถาคต และความท่ีพระธรรมเปนธรรมดี ฯ   
        [๒๑๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ไดยนิวา เพราะเหตุนั้น เทวดาชัน้ดาวดึงส   จึงปล้ืมใจ 
 เบิกบาน เกิดปติและโสมนสัโดยยิ่งกวาประมาณวา ดูกรทานผูเจริญ    กายทิพยยอมบริบูรณหนอ  
อสุรกายยอมเส่ือมไป ฯ     
      ขาแตพระองคผูเจริญ คร้ังนั้น ทาวสักกะจอมเทพทรงทราบความเบิกบาน ใจของเทวดา 
ช้ันดาวดึงส แลวตรัสเรียกเทวดาชั้นดาวดึงสมาวา ดูกรทานผูนิรทุกข       ท้ังหลาย ทานท้ังหลาย 
ปรารถนาจะฟงพระคุณตามท่ีมีจริง ๘ ประการ ของพระผูมี      พระภาคพระองคนั้นหรือ เทวดาชัน้ 
ดาวดึงสทูลวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขาพระองคท้ังหลายปรารถนาจะฟงพระคุณตามท่ีมีจริง ๘  
ประการ ของพระผูมี  พระภาคพระองคนัน้ ฯ   
      คร้ังนั้น ทาวสักกะจอมเทพทรงยกพระคุณตามท่ีมีจริง ๘ ประการของ     พระผูมีพระภาค 
ข้ึนแสดงแกเทวดาช้ันดาวดึงสวา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย เทวดา  ช้ันดาวดึงสจะสําคัญความขอนี้ 
นั้นเปนไฉน พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงปฏิบัติ เพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพือ่ความสุข 
แกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก   เพือ่ประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและ 
มนุษยท้ังหลายเพยีงไร เรา  ไมเคยเห็นพระศาสดาผูประกอบดวยองคคุณเชนนี้ ผูทรงปฏิบัติเพื่อ 
เกื้อกูลแกชน เปนอันมาก เพือ่ความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน        
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 เพื่อเกื้อกูล เพือ่ความสุขแกเทวดาและมนษุยท้ังหลาย อยางนี้ ในอดีตกาลเลย    ถึงในบัดนี้ก ็
ไมเห็นนอกจากพระผูมีพระภาคพระองคนัน้  ฯ   
      อนึ่ง พระธรรมอันพระผูมีพระภาคพระองคนั้นตรัสดีแลว อันบุคคล    พึงเห็นเอง ไม 
ประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชน     พึงรูเฉพาะตน เราไม 
เคยเหน็พระศาสดาผูประกอบดวยองคคุณเชนนี้ ผูทรงแสดง     ธรรมอันควรนอมเขามาในตน อยาง 
นี้ ในอดีตกาลเลย ถึงบัดนี้ก็ไมเห็น นอกจาก      พระผูมีพระภาคพระองคนั้น อนึ่ง พระผูมีพระ 
ภาคพระองคนัน้ทรงบัญญัติไวดีแลววา      นี้กุศล นี้มีโทษ นี้ไมมีโทษ นี้ควรเสพ นี้ไมควรเสพ 
 นี้เลว นี้ประณีต นี้มีสวนเทียบ  ดวยธรรมดําและธรรมขาว เราไมเคยเห็นพระศาสดาผูประกอบ 
ดวยองคคุณเชนนี้  ผูทรงบัญญัติธรรมอันเปนกุศล อกุศล มีโทษ ไมมีโทษ ควรเสพ ไมควร 
เสพ เลว ประณีต มีสวนเทียบดวยธรรมดําและธรรมขาว อยางนี้ ในอดตีกาลเลย ถึงในบัดนี้      
 ก็ไมเหน็ นอกจากพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯ       
      อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงบัญญัตนิิพพานคามินีปฏิปทา   เพื่อพระสาวก 
ท้ังหลายไวดีแลว พระนิพพานและปฏิปทายอมเทียบเคียงกันได   ดุจน้ําในแมน้ําคงคากับน้ําใน 
แมน้ํายมุนา ยอมไหลคลุกคละกันไดฉะนัน้ เราไมเคย    เห็นพระศาสดาผูประกอบดวยองคคุณ 
เชนนี้ ทรงบัญญัตินิพพานคามินีปฏิปทา   อยางนี้ ในอดีตกาลเลย ถึงในบัดนี้ก็ไมเห็น นอกจาก 
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯ  
      อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงไดพระเสขะผูดํารงอยูในปฏิปทา  และพระขีณา 
สพผูอยูจบพรหมจรรยเปนสหาย เหตุนั้น พระผูมีพระภาคทรงเบา   พระทัยประกอบความเปนผูยนิดี 
อยูพระองคเดยีว เราไมเคยเห็นพระศาสดาผู  ประกอบดวยองคคุณเชนนี้ ทรงประกอบความเปนผู 
ยินดีอยูพระองคเดียวอยางนี้    ในอดีตกาลเลยถึงในบัดนีก้็ไมเหน็ นอกจากพระผูมีพระภาค 
พระองคนั้น ฯ     
      อนึ่ง ลาภ ความสรรเสริญ เกิดแกพระผูมีพระภาคพระองคนั้นเห็นจะ   ตลอดถึง 
กษัตริยท้ังหลายที่ยินดีอยู แตพระผูมีพระภาคพระองคนั้นปราศจากความ   เมา เสวยพระกระยาหาร  
เราไมเคยเห็นพระศาสดาผูประกอบดวยองคคุณเชนนี้   ผูปราศจากความเมา เสวยพระกระยาหาร 
อยางนี้ ในอดตีกาลเลย ถึงในบัดนี้กไ็ม       เห็น นอกจากพระผูมีพระภาคพระองคนัน้ ฯ     
      อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น มีปรกติตรัสอยางใดทําอยางนั้น ทํา  อยางใด ตรัส 
อยางนั้น เหตุนั้น พระองคจงึเช่ือวา ตรัสอยางใด ทําอยางนั้น     ทําอยางใด ตรัสอยางนั้น เรา  
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ไมเคยเห็นพระศาสดาผูประกอบดวยองคคุณเชนนี้     ทรงปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมอยางนี้ ใน 
อดีตกาลเลย ถึงในบัดนีก้็ไมเห็น นอก      จากพระผูมีพระภาคพระองคนัน้ ฯ      
      อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงขามความสงสัยไดแลวปราศจาก   ความคลางแคลง  
มีความดําริถึงท่ีสุด ดวยพระอัธยาศัยเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย    เราไมเคยเห็นพระศาสดาผู 
ประกอบดวยองคคุณเชนนี้ ผูทรงขามความสงสัยได       แลว ปราศจากความคลางแคลง มีความดําริ 
ถึงท่ีสุด ดวยพระอัธยาศัยเปนเบ้ือง ตนแหงพรหมจรรยอยางนี้ ในอดีตกาลเลย ถึงในบัดนี้ก็ไม 
เห็นนอกจากพระผูมี      พระภาคพระองคนั้น     
      ขาแตพระองคผูเจริญ ทาวสักกะจอมเทพ ทรงยกพระคุณตามท่ีมีจริง    ๘ ประการน้ีแล  
ของพระผูมีพระภาค ข้ึนแสดงแกเทวดาช้ันดาวดึงส ฯ  
        [๒๑๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ไดยินวา เพราะเหตุนั้น เทวดาช้ัน  ดาวดึงสไดสดับ 
พระคุณตามท่ีมีจริง ๘ ประการของพระผูมีพระภาคจึงปล้ืมใจ เบิก    บาน เกิดปตแิละโสมนัสยิ่งกวา 
ประมาณ ในเทวดาเหลานั้น เทวดาบางพวก       กลาวอยางนี้วา ดกูรทานผูนิรทุกขท้ังหลาย โอหนอ  
การท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา  ๔ พระองค พงึอุบัติในโลก พึงทรงแสดงธรรมเหมือนพระผูมีพระภาค  
ขอนั้น    พึงเปนไปเพื่อเกื้อกลูแกชนเปนอันมากเพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะห 
โลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกลู เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ัง    หลาย ฯ  
      เทวดาบางพวกกลาวอยางนี้วา ดกูรทานผูนิรทุกขท้ังหลาย พระสัมมาสัมพุทธเจา ๔  
พระองค ยกไวเถิด การท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา ๓ พระองค พึง      อุบัติในโลก พึงทรงแสดงธรรม 
เหมือนพระผูมีพระภาค ขอนั้นก็จะพึงเปนไป    เพื่อเกือ้กูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชน 
เปนอันมาก เพือ่อนุเคราะหโลก   เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกลู เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย 
ท้ังหลาย ฯ    
      เทวดาบางพวกกลาวอยางนี้วา ดกูรทานผูนิรทุกขท้ังหลายพระสัมมา สัมพุทธเจา ๓ 
 พระองค ยกไวเถิด การท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา ๒ พระองค พึง    อุบัติในโลก พึงทรงแสดงธรรม 
เหมือนพระผูมีพระภาค ขอนั้นก็จะพึงเปนไป เพื่อ     เกือ้กูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชน 
เปนอันมาก เพือ่อนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย 
ท้ังหลาย ฯ    
      ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือเทวดาท้ังหลายกลาวอยางนี้ ทาวสักกะจอมเทพ  ไดตรัสกะ 
เทวดาชัน้ดาวดึงสวา ดูกรทานผูนิรทุกขท้ังหลาย ขอท่ีพระอรหันตสัมมา   สัมพุทธเจา ๒ พระองค   
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พึงอุบัติในโลกธาตุเดียวกนั ไมกอนไมหลังนี้ ไมใช   ฐานะ ไมใชโอกาส ขอนี้ไมใชฐานะท่ีจะมี 
ได ดูกรทานผูนิรทุกขท้ังหลาย ขอ   ใหสมความหวัง ขอพระผูมีพระภาคพระองคนั้น มีพระอาพาธ 
นอย มีพระโรคเบา   บาง พึงดํารงอยูตลอดกาลนาน ขอนัน้ก็จะพงึเปนไปเพื่อเกื้อกูลแกชนเปน 
อันมาก    เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกลู    เพื่อ 
ความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ฯ    
      ขาแตพระองคผูเจริญ คร้ังนั้น เทวดาช้ันดาวดึงส นั่งประชุมกันใน สุธรรมาสภาดวย 
ความประสงคอันใด ทาวจาตุมหาราช แมอันเทวดาชัน้ดาวดึงส  คิดความน้ัน ปรึกษาความนั้นแลว  
ทูลใหทราบกมี็อยูในขอประสงคนั้น แมจะรับ    คําส่ังกําชับแลว ก็มีอยูในขอประสงคนั้น  
ประทับอยูบนอาสนะของตนๆ ยัง   ไมไป ฯ 
        [๒๑๓] ทาวจาตุมหาราชเหลานั้นรับคําแลว รับคําพรํ่าสอนแลว มีใจ  ผองใส  
ประทับสงบอยูบนอาสนะของตนๆ ฯ    
        [๒๑๔] ขาแตพระองคผูเจริญ คร้ังนั้น แสงสวางอยางมากปรากฏใน     ทิศอุดร โอภาส 
ปรากฏลวงเทวานภุาพของเทวดาท้ังหลายลําดับนั้น ทาวสักกะ     จอมเทพจึงตรัสเรียกเทวดาช้ันดาว 
ดึงสมาวา ดูกรทานผูนิรทุกขท้ังหลาย นิมิต    ปรากฏ แสงสวางเกิด โอภาสปรากฏ ฉันใด  
พรหมจักปรากฏ ฉันนั้น การ    ท่ีแสงสวางเกิด โอภาสปรากฏนี้ เปนบุพพนิมิตที่พรหมจะปรากฏ ฯ     
        [๒๑๕] นิมิตปรากฏ ฉันใด พรหมจักปรากฏ ฉันนั้นการท่ี  โอภาสอัน 
ไพบูลยมากปรากฏน้ี เปนบุพพนิมิตท่ีพรหมจะ  ปรากฏ ฯ    
        [๒๑๖] ขาแตพระองคผูเจริญ คร้ังนั้น เทวดาชัน้ดาวดึงสนั่งบนอาสนะ   ตามท่ีของตนๆ 
 ดวยความหวงัวา เราท้ังหลายจักรูโอภาสนี ้วิบากอันใดจักมี เราท้ังหลายจักทําวิบากนัน้ใหแจง 
เสียกอน แลวจึงจะไป แมทาวจาตุมหาราชก็นั่ง  อยูบนอาสนะตามท่ีของตนๆ ดวยความหวังวา  
เราท้ังหลายจักรูโอภาสนี้ วิบาก       อันใดจกัมี เราท้ังหลายจักทําวิบากนัน้ใหแจงเสียกอน แลวจึงจะ 
ไปเทวดาช้ัน      ดาวดึงส ฟงความขอนี้แลวไมระสํ่าระสาย สงบอยู ดวยหวังกนัวา เราท้ังหลาย    
 รูโอภาสนี้ วิบากอันใดจักมี เราท้ังหลายจักทําวิบากนัน้ใหแจงเสียกอน แลว    จึงจะไป ขาแต 
พระองคผูเจริญเม่ือใดสนังกมุารพรหมปรากฏแกเทวดาช้ันดาวดึงส    เม่ือนั้น สนังกมุารพรหม 
นิรมิตอัตตภาพอันยิ่งใหญปรากฏ ก็วรรณปรกติของพรหม       อันเทวดาเหลาอ่ืนไมพึงถึง ปรากฏใน  
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คลองจักษุของเทวดาช้ันดาวดึงสเม่ือสนังกมุาร พรหมปรากฏแกเทวดาชั้นดาวดึงสนัน้ ยอมรุงเรือง 
ลวงเทวดาเหลาอ่ืนดวยวรรณ     และยศ เหมือนกายเทวดายอมรุงเรืองลวงกายมนุษย ฉะนั้น เม่ือ 
สนังกุมาร   พรหมปรากฏแกเทวดาช้ันดาวดึงส นั้นเทวดาไหนๆ ในบริษัทนั้น ไมไหว ไม   ลุกรับ  
และไมเช้ือเชิญดวยอาสนะ เทวดาท้ังหมดนั่งประณมมือนิ่งอยูบนบัลลังก    ดวยความดําริวา บัดนี้  
สนังกุมารพรหมปรารถนาบัลลังกของเทวดาผูใด จักนั่ง      บนบัลลังกของเทวดาผูนั้น ขาแตพระองค 
ผูเจริญสนัง กุมารพรหมนั่งบนบัลลังก   ของเทวดาใด เทวดาผูนั้นยอมไดความยินด ีไดโสมนัส 
อยางยิ่ง ดังพระราชาผู      กษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว เสวยราชสมบัติใหมๆ ยอม ไดความยินดี ได 
ความ โสมนัสอยางยิ่งฉะนั้น ฯ      
      ขาแตพระองคผูเจริญ คร้ังนั้น สนังกุมารพรหมทราบความเบิกบานใจ    ของเทวดาช้ัน 
ดาวดึงสหายไปแลว บันเทิงตามดวยคาถาเหลานี้วา     
        [๒๑๗] ดกูรทานผูเจริญ เทวดาชัน้ดาวดึงส พรอมดวยพระอินทร    ยอม 
บันเทิงใจ ถวายนมัสการพระตถาคตและความท่ีพระธรรม เปนธรรมดี เห็น 
เทวดาผูใหมๆ มีวรรณ มียศ ประพฤติ   พรหมจรรยในพระสุคตแลวมา 
ในท่ีนี้ เทวดาเหลานั้นเปนสาวก   ของพระพุทธเจา ผูทรงพระปญญากวาง 
ขวาง บรรลุคุณวิเศษ      แลวยอมรุงเรืองลวงเทวดาเหลาอ่ืน ณ ท่ีนี้ ดวยวรรณ  
ดวยยศ     และอายุ เทวดาช้ันดาวดึงส พรอมดวยพระอินทร เห็นเชนนี้   
แลวยอมยินดถีวายนมัสการพระตถาคต และความท่ีพระธรรม เปนธรรมดี ฯ     
        [๒๑๘] ขาแตพระองคผูเจริญ ความขอนี้ สนังกุมารพรหมไดกลาว     แลว เสียงของ 
สนังกุมารพรหมผูกลาวเนื้อความนี้ ประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ แจมใส ๑ ชัดเจน ๑  
นุมนวล ๑ นาฟง ๑ กลมกลอม ๑ ไมพรา ๑   ลึก ๑ มีกังวาน ๑ สนังกมุารพรหมยอมให 
บริษัทประมาณเทาใดทราบความดวย    เสียง กระแสเสียงก็ไมแพรไปในภายนอกบริษัทเทานั้น ก็ผู 
ใดมีเสียงประกอบ ดวยองค ๘ ประการอยางนี้ ผูนั้นทานกลาวกันวา มีเสียงดังเสียงพรหม ฯ  
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      ขาแตพระองคผูเจริญ คร้ังนั้น เทวดาช้ันดาวดึงส ไดกลาวกะสนัง กุมารพรหมวา  
ขาแตทาวมหาพรหม ขอโอกาสเถิด ขาพเจาท้ังหลายทราบเนื้อความ    นัน้แลว ขอโมทนา มีอยู 
พระคุณตามท่ีเปนจริง ๘ ประการ ของพระผูมีพระภาค พระองคนั้น ท่ีทาวสักกะจอมเทพภาษิตแลว  
ขาพเจาท้ังหลายทราบแลวขอ โมทนา ฯ 
      คร้ังนั้น สนังกุมารพรหมไดกลาวกะทาวสักกะจอมเทพวา ดกูรทานผู   จอมเทพ ขอ 
โอกาสเถิด แมเราท้ังหลายก็พึงฟงพระคุณตามท่ีมีจริง ๘ ประการ   ของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น  
ทาวสักกะจอมเทพ รับคําสนังกุมารพรหมแลว    ทรงยกพระคุณตามท่ีมีจริง ๘ ประการ ของพระผู 
มีพระภาคข้ึนแสดงวา ทานมหา  พรหมจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ก็พระผูมีพระภาคพระองค 
นั้น ทรงปฏิบัติ   เพื่อเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแก 
ชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก  เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย 
ท้ังหลาย เพยีงไร     ขาพเจาไมเคยเหน็พระศาสดาผูประกอบดวยองคคุณเชนนี้ ผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล 
แก     ชนเปนอันมากเพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน     เพื่อ 
เกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลายอยางนี้ ในอดีตกาลเลย      ถึงในบัดนี้ก็ไมเห็น นอก 
จาก 
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯ   
      อนึ่ง พระธรรมอันพระผูมีพระภาคพระองคนั้นตรัสดีแลว อันบุคคลพึงเห็นเอง ไม 
ประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญู    ชนพึงรูเฉพาะตน ขาพเจา 
ไมเคยเห็นพระศาสดาผูประกอบดวยองคคุณเชนนี้ ผู     ทรงแสดงธรรมอันควรนอมเขามาในตน  
อยางนี้ ในอดตีกาลเลย ถึงในบัดนี้กไ็ม เหน็นอกจากพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯ      
      อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงบัญญัติไวดีแลววา นีกุ้ศล นี ้    อกุศล นี้มีโทษ  
นี้ไมมีโทษ นีค้วรเสพ นี้ไมควรเสพ นี้เลว นี้ประณีต นี้มี      สวนเทียบดวยธรรมดําและธรรมขาว  
ขาพเจาไมเคยเห็นพระศาสดา ผูประกอบ     ดวยองคคุณเชนนี้ ทรงบัญญัติธรรมอันเปนกุศล อกุศล 
มีโทษ ไมมีโทษ ควรเสพ       ไมควรเสพ เลว ประณีต มีสวนเทยีบดวยธรรมดําและธรรมขาว  
อยางนี้ ใน       อดีตกาลเลย ถึงในบัดนีก้็ไมเห็น นอกจากพระผูมีพระภาคพระองคนัน้ ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาท่ี 175 
      อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงบัญญัตินิพพานคามินีปฏิปทาเพ่ือ พระสาวก 
ท้ังหลายไวดีแลว พระนิพพานและปฏิปทายอมเทียบเคียงกันได ดุจน้ําใน      แมน้ําคงคา กับน้ําใน 
แมน้ํายมุนา ยอมไหลคลุกคละกันได ฉะนัน้ ขาพเจาไม เคยเห็นพระศาสดา ผูประกอบองคคุณ 
เชนนี้ ทรงบัญญัตินิพพานคามินีปฏิปทา   อยางนี้ ในอดีตกาลเลย ถึงในบัดนี้ก็ไมเห็น นอกจาก 
พระผูมีพระภาคพระองค นั้น ฯ  
      อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงไดพระเสขะผูดํารงอยูในปฏิปทา  และพระ 
ขีณาสพผูอยูจบพรหมจรรยเปนสหาย เหตุนั้นพระผูมีพระภาคทรงเบา    พระทัย ประกอบความเปน 
ผูยินดีอยูพระองคเดียว ขาพเจาไมเคยเห็นพระศาสดา      ผูประกอบดวยองคคุณเชนนี้ ทรงประกอบ 
ความเปนผูยนิดีอยูพระองคเดียวอยางนี้ ในอดีตกาลเลยถึงในบัดนีก้็ไมเห็น นอกจากพระผูมี 
พระภาคพระองคนั้น ฯ     
      อนึ่ง ลาภ ความสรรเสริญ เกิดข้ึนแกพระผูมีพระภาคพระองคนั้น     เห็นจะตลอดถึง 
กษัตริยท้ังหลายที่ยินดีอยู แตพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ปราศ  จากความเมา เสวยพระกระยา 
หารขาพเจาไมเคยเหน็พระศาสดา ผูประกอบดวยองค       คุณเชนนี้ ผูปราศจากความเมา เสวย 
พระกระยาหารอยางนี้ ในอดีตกาลเลยถึงใน บัดนี้กไ็มเหน็ นอกจากพระผูมีพระภาคองคนั้น ฯ    
      อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น มีปรกติตรัสอยางใด ทําอยางนัน้ ทํา อยางใด ตรัส 
อยางนั้น เหตุนั้น พระองคจงึช่ือวา ตรัสอยางใด ทําอยางนั้น      ทําอยางใด ตรัสอยางนั้น  
ขาพเจาไมเคยเห็นพระศาสดาผูประกอบดวยองคคุณ เชนนี้ ทรงปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมอยางนี้  
ในอดีตกาลเลย ถึงในบัดนี้กไ็ม      เห็นนอกจากพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯ      
      อนึ่ง พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงขามความสงสัยไดแลวปราศจาก   ความคลางแคลง  
มีความดําริถึงท่ีสุด ดวยพระอัธยาศัยเปนเบ้ืองตนแหงพรหม จรรย ขาพเจาไมเคยเห็นพระศาสดา 
ผูประกอบดวยองคคุณเชนนี้ ทรงขามความ      สงสัยไดแลว ปราศจากความคลางแคลง มีความดําริ 
ถึงท่ีสุด ดวยพระอัธยาศัย   เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรยอยางนี้ ในอดีตกาลเลย ถึงในบัดนีก้็ไม 
เห็น นอก      จากพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯ      
      ขาแตพระองคผูเจริญ ทาวสักกะจอมเทพ ทรงยกพระคุณตามท่ีมีจริง    ๘ ประการน้ีแล  
ของพระผูมีพระภาค ข้ึนแสดงแกสนังกุมารพรหม ฯ      
        [๒๑๙] ขาแตพระองคผูเจริญ ไดยนิวา เพราะเหตุนั้นสนังกุมารพรหม  จึงปล้ืมใจ  
เบิกบาน เกิดปติและโสมนัส เพราะไดสดับพระคุณตามท่ีมีจริง ๘  ประการ ของพระผูมีพระภาค   
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คร้ังนั้นสนังกมุารพรหม นิมิตอัตตภาพใหญยิ่ง   เปนเพศกุมารีแกละ ๕ แกละ ปรากฏแกเทวดา 
ช้ันดาวดึงส สนังกุมารพรหม       นั้นเหาะข้ึนยังเวหาส นั่งขัดสมาธิอยูในอากาศท่ีวาง เปรียบดัง 
บุรุษผูมีกําลังนั่ง     ขัดสมาธิอยูบนบัลลังกท่ีขลาดเรียบรอย หรือบนภาคพื้นราบเรียบฉะนั้น แลวเรียก  
 เทวดาชัน้ดาวดึงสมาวา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย เทวดาช้ันดาวดึงสจะสําคัญความ  ขอนั้นเปนไฉน  
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนผูมีพระปญญามากไดมีมาแลว     ส้ินกาลนานเพียงไร ฯ   
      ดูกรทานผูเจริญ เร่ืองเคยมีมาแลว พระราชาทรงพระนามวาทิสัมบดี   พราหมณนามวา  
โควินทะ เปนปุโรหิตของพระเจาทิสัมบดพีระกุมารพระนามวา   เรณู เปนโอรสของพระเจา 
ทิสัมบดี มาณพมีนามวา โชติปาละ เปนบุตรของ      โควินทพราหมณ คน ๘ คนเหลานี้คือ พระราช 
โอรสพระนามวา เรณู ๑ โชติ       ปาลมาณพ ๑ และกษตัริยอ่ืนอีก ๖ พระองค เปนสหายกันดังนี้  
คร้ังนั้น โดย วนัคืนลวงไปๆ โควินทพราหมณไดทํากาละ เม่ือโควินทพราหมณกระทํากาละแลว   
 พระเจาทิสัมบดีทรงพระรําพันวา สมัยใด เรามอบราชกิจท้ังปวงไวในโควินทพราหมณ  แลว 
สะพร่ังพรอมดวยเบญจกามคุณ บําเรออยู สมัยนั้น โควนิทพราหมณถึง   อนิจจกรรมเสียแลว ฯ   
      เม่ือทาวเธอดํารัสอยางนีแ้ลว เรณูราชโอรสไดกราบทูลพระเจาทิสัมบดีวา    ขอเดชะ  
เม่ือทานโควินทพราหมณถึงอนิจจกรรมแลว พระองคอยาทรงกรรแสง     นักเลย โชติปาลมาณพบุตร 
ของโควินทพราหมณยังมีอยู เขาฉลาดกวาท้ังสามารถ  กวาบิดา บิดาของเขาส่ังสอนอรรถเหลาใด  
แมอรรถเหลานั้น โชติปาลมาณพก็   ส่ังสอนไดเหมือนกนั อยางนัน้หรือ พอกุมาร อยางนั้น 
ขอเดชะ ฯ    
      ลําดับนั้น พระเจาทิสัมบดีจึงตรัสเรียกบุรุษคนหนึ่งมารับส่ังวา มาน่ีเถิด  บุรุษผูเจริญ  
ทานจงเขาไปหาโชติปาลมาณพถึงท่ีอยู แลวจงบอกกะโชติปาลมาณพ      อยางนี้วา ขอความเจริญจง 
มีแกทานโชติปาลมาณพเถิด พระเจาทิสัมบดีรับส่ัง      ใหทานโชติปาลมาณพเขาไปเฝา พระเจาทิสัมบดี 
ทรงมีพระราชประสงคจะทอด   พระเนตรทานโชติปาลมาณพ ฯ    
      บุรุษนั้นทูลรับคําพระเจาทิสัมบดีแลว เขาไปหาโชติปาลมาณพถึงท่ีอยู     แลวไดกลาววา  
ขอความเจริญจงมีแกทานโชติปาลมาณพเถิด พระเจาทิสัมบดี  รับส่ังใหทานโชติปาลมาณพเขาไปเฝา  
ทรงมีพระราชประสงคจะทอดพระเนตร     ทานโชติปาลมาณพ ฯ     
      โชติปาลมาณพรับคําบุรุษนั้น แลวเขาไปเฝาพระเจาทิสัมบดีถึงท่ีประทับ     ไดปราศรัยกับ 
พระเจาทิสัมบดี คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง   ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   
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พระเจาทิสัมบดีจึงตรัสวา ขอทานโชติปาลมาณพจงส่ัง     สอนเรา อยาบอกคืนในการส่ังสอนเราเลย 
 เราจักแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนบิดา       จักอภิเษกในตําแหนงโควนิทพราหมณ โชติปาลมาณพทูล 
รับสนองพระเจาทิสัมบดี   วาอยางนั้น ขอเดชะ ฯ 
      คร้ังนั้น พระเจาทิสัมบดทีรงอภิเษกโชติปาลมาณพไวในตําแหนง  โควินทพราหมณ  
ทรงแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนบิดาโชติปาลมาณพผูอันพระเจา       ทิสัมบดีทรงอภิเษกในตําแหนง 
โควินทพราหมณ ทรงแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทน  บิดาแลว ก็ส่ังสอนอรรถท่ีบิดาของเขาส่ังสอน  
ไมส่ังสอนอรรถท่ีบิดาของเขา ไมส่ังสอน ยอมจัดแจงการงานท่ีบิดาของเขาจัด ไมจดัแจงการงาน 
ท่ีบิดาของเขา      ไมจัด มนษุยท้ังหลายกลาวกะเขาอยางนีว้า ดูกรทานผูเจริญ ทานโควนิทพราหมณ 
หนอ     ดกูรทานผูเจริญ ทานมหาโควินทพราหมณหนอ ดูกรทานผูเจริญ โดยปริยายนี้ นามสมญา 
วา มหาโควนิท นั่นแล จึงเกดิมีแกโชติปาลมาณพ ฯ   
        [๒๒๐] ดูกรทานผูเจริญ คร้ังนั้น มหาโควินทพราหมณเขาเฝากษัตริย ๖ พระองค 
ถึงท่ีประทับแลวทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาทิสัมบดีทรง      พระชราแกเฒา เปนผูใหญ  
ลวงกาลผานวยัแลว ใครจะรูชีวิต ขอนี้เปนฐานะ     ท่ีจะมีได เม่ือพระเจาทิสัมบดีเสดจ็สวรรคต 
แลว พวกอํามาตยผูสําเร็จราชการ      พึงอภิเษกเรณูราชโอรสเปนพระราชา ทานผูเจริญท้ังหลายจงมา 
ไป 
เฝาเรณูราชโอรส     กันเถิด แลวจงทูลอยางนี้วา ขาพเจาท้ังหลาย เปนสหายท่ีรักท่ีเจริญใจ โปรด 
ปราน      ของทานเรณู ทานมีสุขอยางใด ขาพเจาท้ังหลายก็มีสุขอยางนั้น ทานมีทุกข    อยางใด  
ขาพเจาท้ังหลายก็มีทุกขอยางนั้น ขาแตทาน พระเจาทิสัมบดีทรงพระ  ชราแกเฒา เปนผูใหญ  
ลวงกาล ผานวยัแลว ใครจะรูชีวิต ขอนี้เปนฐานะ      ท่ีจะมีได เม่ือพระเจาทิสัมบดีเสดจ็สวรรคต 
แลว พวกอํามาตยผูสําเร็จราชการ      พึงอภิเษกทานเรณใูหเปนพระราชา ถาทานเรณพูึงไดราชสมบัติ  
ขอจงแบงราช สมบัติใหขาพเจาท้ังหลาย ฯ  
      กษัตริยท้ัง ๖ พระองคนัน้ รับคํามหาโควินทพราหมณแลว เขาไปเฝา เรณูราชโอรสถึง 
ท่ีประทับ แลวทูลวา ขาพเจาท้ังหลายเปนสหายท่ีรักท่ีเจริญใจ   โปรดปรานของทานเรณู ทานมีสุข 
อยางใด ขาพเจาท้ังหลายก็มีสุขอยางนั้น ทาน    มีทุกขอยางใด ขาพเจาทั้งหลายก็มีทุกขอยางนั้น  
ดูกรทานผูเจริญ พระเจาทิสัมบดี   ทรงพระชราแกเฒา เปนผูใหญ ลวงกาล ผานวัยแลว ใครจะ  
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รูชีวิต ขอนี้เปน     ฐานะจะมีได เม่ือพระเจาทิสัมบดีเสดจ็สวรรคตแลว พวกอํามาตยผูสําเร็จราชการ     
 พึงอภิเษกทานเรณูเปนพระราชา ถาทานเรณูไดราชสมบัติ ขอจงแบงราชสมบัติใหขาพเจา 
ท้ังหลาย ฯ 
      เรณูราชโอรสตรัสวา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย ในแวนแควนของเรา   ใครอ่ืนจักพึงมี 
ความสุขนอกจากทานท้ังหลาย ถาขาพเจาจักไดราชสมบัติ จักแบง  ใหทานทั้งหลาย ฯ     
      ดูกรทานผูเจริญ คร้ังนั้น เม่ือวันคืนลวงไปๆ พระเจาทิสัมบดีเสด็จ สวรรคต คร้ัน 
พระเจาทิสัมบดีเสด็จสวรรคตแลว อํามาตยผูสําเร็จราชการทั้งหลาย  อภเิษกเรณูราชโอรสเปนพระ 
ราชาเรณูไดอภิเษกเปนพระราชาแลว สะพร่ังพรอมไปดวย     เบญจกามคุณ บํารุงบําเรออยู 
 คร้ังนั้น มหาโควินทพราหมณ เขาไปเฝากษัตริย       ท้ัง ๖ พระองคนั้นถึงท่ีประทับ แลวไดทูลวา  
ขาแตทานท้ังหลาย พระเจาทิสัมบดี      เสด็จสวรรคตแลว เรณูไดอภเิษกเปนพระราชา สะพร่ัง 
พรอมไปดวยเบญจกามคุณ  บํารุงบําเรออยู ก็ใครหนอจะรูวา กามารมณท้ังหลายเปนเหตุใหมัวเมา  
ทานผูเจริญ     ท้ังหลายจงมาไปเฝาพระเจาเรณูกันเถิด แลวจงทูลอยางนีว้า พระเจาขาทิสัมบดี  เสด็จ 
สวรรคตแลว ทานเรณูไดรับอภิเษกเปนพระราชาแลว ยังทรงระลึกถึงพระ ดํารัสนั้นไดอยูหรือ ฯ      
      กษัตริยท้ัง ๖ พระองคนัน้ รับคํามหาโควินทพราหมณ แลวเขาไปเฝา   พระเจาเรณูถึงท่ี 
ประทับ แลวไดทูลวา ขาแตทานผูเจริญ พระเจาทิสัมบดีเสด็จ สวรรคตแลว ทานเรณไูดรับ 
อภิเษกเปนพระราชาแลว ยังทรงระลึกถึงพระดํารัสนั้น     ไดอยูหรือ ฯ  
      พระเจาเรณูตรัสตอบวา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย เรายังระลึกถึงคํานั้น     ไดอยู ฯ      
      ก. ใครหนอจะสามารถแบงมหาปฐพีนีท่ี้ยาวไปทางทศิอุดร และทักษิณ     ออกเปน ๗  
สวนเทาๆ กัน ใหเปนดุจทางเกวียน ฯ     
      ร. ใครอ่ืนจะสามารถ นอกจากทานมหาโควินทพราหมณ ฯ     
      คร้ังนั้น พระเจาเรณูตรัสเรียกราชบุรุษคนหนึ่งมารับส่ังวา ดูกรบุรุษผูเจริญ  ทานจงมา  
จงเขาไปหามหาโควินทพราหมณถึงท่ีอยู แลวจงกลาวอยางนีว้า ขาแต  ทานผูเจริญ พระเจาเรณ ู
รับส่ังหาทาน ฯ    
      บุรุษนั้นรับสนองพระราชดํารัสของพระเจาเรณูแลว เขาไปหามหาโควินท  พราหมณถึง 
ท่ีอยูแลวไดกลาววา ขาแตทานผูเจริญ พระเจาเรณูรับส่ังหาทาน ฯ      
      มหาโควินทพราหมณรับคําของบุรุษนั้นแลว เขาไปเฝาพระเจาเรณถึูงท่ี ประทับ ได 
ปราศรัยกับพระเจาเรณู คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว    นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
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 พระเจาเรณูไดตรัสวา ทานโควินททานจงแบงมหาปฐพี นี้ท่ียาวไปทางทิศอุดรและทิศทักษิณ  
ออกเปน ๗ สวนเทาๆ กนัใหเปนดจุทาง เกวยีน ฯ       
      มหาโควินทพราหมณ รับสนองพระราชดํารัสของพระเจาเรณูแลว แบง มหาปฐพีนี้ท่ี 
ยาวไปทางทิศอุดรและทิศทักษิณออกเปน ๗ สวนเทาๆ กัน ให    เปนดุจทางเกวียน ตั้งเนื้อท่ี 
ท้ังหมดใหเปนดุจทางเกวียน ฯ       
      ไดยนิวา ในเน้ือท่ีเหลานัน้ ชนบทของพระเจาเรณูอยูทามกลาง ฯ    
        [๒๒๑] ทันตปุรนคร เปนมหานครของแควนกาลิงคะโปตนนคร   
เปนมหานครของแควนอัสสกะมาหิสสตินคร เปนมหานคร  ของแควนอวันตี 
โรรุกนคร เปนมหานครของแควนโสจิระมิถิลา    นคร เปนมหานครแหง 
แควนวิเทหะ จัมปานครสรางในแควน อังคะ พาราณสีนคร เปนมหานครแหง 
แควนกาสี พระนคร   เหลานี ้ทานโควินทพราหมณสราง ฯ     
        [๒๒๒] คร้ังนั้น กษัตริยท้ัง ๖ พระองคนั้น ทรงดีพระทัยมีความดําริ  บริบูรณดวย 
ลาภของตนๆ วา ส่ิงใดท่ีเราทั้งหลายอยากได หวัง ประสงค     ปรารถนายิ่ง เราท้ังหลายก็ได 
ส่ิงนั้นแลวหนอ ฯ     
        [๒๒๓] กษัตริยเหลานัน้ ทรงพระนามวา สัตตภูพระองค ๑   พรหมทัต 
พระองค ๑ เวสสภูพระองค ๑ ภรตพระองค ๑     เรณูพระองค ๑ ธตรถ ๒  
พระองค รวมพระมหากษัตริยผูทรง     พระราชภาระ ๗ พระองค ในกาลนั้น ฯ      
                             จบภาณวารท่ีหนึ่ง   
        [๒๒๔] คร้ังนั้น กษัตริยท้ัง ๖ พระองคนั้น เสด็จเขาไปหามหาโควนิท  พราหมณถึง 
ท่ีอยู แลวตรัสวา ดูกรทานผูเจริญ ขอทานโควินทพราหมณ จงเปน   สหายท่ีรัก ท่ีเจริญใจ  
โปรดปรานของขาพเจาท้ังหลาย ดังทานโควินทเปนสหาย      ท่ีรัก ท่ีเจริญใจโปรดปราน ของพระเจา 
เรณูเถิด ขอจงส่ังสอนขาพเจาท้ังหลาย      อยาบอกคืนในการส่ังสอนขาพเจาท้ังหลายเลย มหา 
โควินทพราหมณรับสนอง      พระดํารัสของกษัตริยท้ัง ๖ พระองคนั้น ผูไดมูรธาภิเษกแลววา  
อยางนั้น พระ  เจาขา ฯ     



พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาท่ี 180 
      คร้ังนั้น มหาโควินทพราหมณ จึงสอนพระราชาผูกษตัริย ๗ พระองค    ผูไดมูรธาภิเษก 
แลว ท่ีตนพึงส่ังสอนดวยราชกิจ แลบอกมนตกะพราหมณ      มหาศาล ๗ คน และเหลาขา 
ราชบริพาร ๗๐๐ ฯ     
      คร้ังนั้น สมัยตอมา เกยีรติศัพทอันงามของมหาโควินทพราหมณ ขจร    ไปอยางนี้วา  
มหาโควินทพราหมณ อาจเห็นพรหม อาจสนทนา ปราศรัย     ปรึกษากบัพรหม คร้ังน้ัน มหา 
โควินทพราหมณมีความดําริวา เกยีรติศัพทอันงาม      ของเราขจรไปอยางนีว้า มหาโควินทพราหมณ  
อาจเห็นพรหม อาจสนทนา    ปราศรัย ปรึกษากับพรหม กเ็ราไมไดเห็นพรหม ไมไดสนทนา  
ปราศรัย   ปรึกษากับพรหม แตเราไดสดับความขอนี้มาตอพราหมณผูเฒา ผูแก ผูเปนอาจารย       
 และปาจารย พูดกันวา ผูใดหลีกออกเรนอยู เพงกรุณาฌานอยูตลอด ๔ เดือน ในฤดูฝน ผูนั้น 
ยอมเห็นพรหม ยอมสนทนา ปราศรัย ปรึกษากับพรหมได  ถากระนั้น เราพึงหลีกออกเรน 
 เพงกรุณาฌานอยูตลอด ๔ เดือนในฤดูฝนเถิด ฯ 
      คร้ังนั้น มหาโควินทพราหมณ จึงเขาไปเฝาพระเจาเรณูถึงท่ีประทับ แลว    กราบทูลวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ เกียรติศัพทอันงามของขาพระพทุธเจาขจรไป     อยางนี้วา มหาโควินท 
พราหมณ อาจเห็นพรหม อาจสนทนา ปราศรัย ปรึกษา       กับพรหมได ก็ขาพระพุทธเจามิไดเห็น 
พรหม มิไดสนทนาปราศรัย ปรึกษากับ   พรหม แตวาขาพระพุทธเจาไดสดับความขอนี้มาตอ 
พราหมณ ผูเฒา ผูแก ผูเปน อาจารยและปาจารย พูดกนัวา ผูใดหลีกออกเรนอยู เพงกรุณา 
ฌานอยูตลอด  ๔ เดือนในฤดฝูน ผูนั้นยอมเห็นพรหม ยอมสนทนาปราศรัย ปรึกษากบัพรหมได   
 ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะหลีกออกเรน เพงกรุณาฌานตลอด ๔ เดือนในฤดูฝน   ใครๆ ไมพึง 
เขาไปหาขาพระพุทธเจา นอกจากคนนําอาหารไปใหคนเดียว พระ     เจาเรณูรับส่ังวา ทานมหา 
โควินทพราหมณยอมสําคัญกาลอันควรในบัดนี้เถิด ฯ      
      คร้ังนั้น มหาโควินทพราหมณเขาไปเฝากษัตริย ๖ พระองคนั้น แลว  กราบทูลวา ขา 
แตพระองคผูเจริญ เกียรติศัพทอันงามของขาพระพุทธเจาขจรไป     อยางนีว้า มหาโควินทพราหมณ 
อาจเห็นพรหม อาจสนทนา ปราศรัย ปรึกษา กับพรหมได ก็ขาพระพุทธเจามิไดเห็นพรหม  
มิไดสนทนา ปราศรัย ปรึกษา     กับพรหม แตวาขาพระพุทธเจาไดสดับความขอนีม้าตอพราหมณ   
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ผูเฒา ผูแก      ผูเปนอาจารยและปาจารยพดูกันวา ผูใดหลีกออกเรนอยู เพงกรุณาฌานอยูตลอด   
 ๔ เดือนในฤดฝูน ผูนั้นยอมเห็นพรหม ยอมสนทนา ปราศรัย ปรึกษากบัพรหมได  ขาพระ 
พุทธเจาปรารถนาจะหลีกออกเรน เพงกรุณาฌานอยูตลอด ๔ เดือนในฤดูฝน ใครๆ ไมพึงเขาไป 
หาขาพระพุทธเจา นอกจากคนนําอาหารไปใหคนเดียว กษัตริย ท้ัง ๖ พระองคนั้น ตรัสวา ทาน 
โควินทพราหมณยอมสําคัญกาลอันควรใน       บัดนี้เถิด ฯ   
      คร้ังนั้น มหาโควินทพราหมณ เขาไปหาพราหมณมหาศาล ๗ คน และ  เหลาขาราช 
บริพาร ๗๐๐ ถึงท่ีอยู แลวกลาววา ดกูรทานผูเจริญท้ังหลาย เกียรติศัพท  อันงามของขาพเจาขจร 
ไปอยางนีว้า มหาโควินทพราหมณอาจเห็นพรหม อาจ      สนทนา ปราศรัย ปรึกษากบัพรหมได  
ก็ขาพเจามิไดเห็นพรหม มิไดสนทนา      ปราศรัย ปรึกษากับพรหม แตวา ขาพเจาไดสดับความ 
ขอนี้มาตอพราหมณ ผูเฒา    ผูแก ผูเปนอาจารยและปาจารยพูดกนัวา ผูใดหลีกออกเรนอยู เพงกรุณา 
ฌาน 
อยู    ตลอด ๔ เดือนในฤดูฝน ผูนั้น ยอมเหน็พรหม ยอมสนทนา ปราศรัย ปรึกษา กับพรหมได  
ถาอยางนั้น ทานท้ังหลายจงทําการสาธยายมนตตามท่ีสดับมาแลว  ตามท่ีเรียนมาแลวโดยพิสดาร  
และจงบอกมนตใหแกกันและกัน ขาพเจาปรารถนา จะหลีกออกเรน เพงกรุณาฌานอยูตลอด ๔  
เดือน ในฤดูฝน ใครๆ ไมพึงเขาไป  หาขาพเจา นอกจากคนนําอาหารไปใหคนเดียว พราหมณ 
มหาศาลและเหลา    ขาราชบริพารเหลานัน้กลาววา ทานโควินทพราหมณยอมสําคัญกาลอันควรใน    
 บัดนี้เถิด ฯ   
      คร้ังนั้น มหาโควินทพราหมณ เขาไปหาภรรยา ๔๐ คน ผูเสมอกันท่ีอยู  แลวกลาววา  
ดูกรนางผูเจริญท้ังหลาย เกยีรติศัพทอันงามของฉัน ขจรไปอยางนีว้า      มหาโควินทพราหมณอาจ 
เห็นพรหม อาจสนทนาปราศรัย ปรึกษากบัพรหมได    ก็ฉันมิไดเห็นพรหม มิไดสนทนาปราศรัย  
ปรึกษากับพรหม แตวา ฉันไดสดับ   ความขอนี้มาตอพราหมณ ผูเฒา ผูแก ผูเปนอาจารยและ 
ปาจารยพูดกันวา ผูใด หลีกออกเรนอยู เพงกรุณาฌานอยูตลอด ๔ เดือน ในฤดูฝนผูนั้นยอมเห็น 
พรหม       ยอมสนทนาปราศรัย ปรึกษากบัพรหมได ฉันปรารถนาจะหลีกออกเรน เพงกรุณา  ฌาน 
อยูตลอด ๔ เดอืน ในฤดูฝน ใครๆ ไมพึงเขาไปหาฉัน นอกจากคนนําอาหาร     ไปใหคนเดียว  
ภรรยาเหลานัน้กลาววา ทานโควินทพราหมณยอมสําคัญกาลอันควร       ในบัดนีเ้ถิด ฯ 
      คร้ังนั้น มหาโควินทพราหมณ จึงใหสรางสัณฐาคารใหมโดยทิศบูรพา   แหงนคร แลว 
หลีกออกเรนอยู เพงกรุณาฌานอยูตลอด ๔ เดือน ในฤดูฝน       ใครๆ ไมเขาไปหา นอกจากคน 
นําอาหารไปใหคนเดยีว คร้ังนั้น พอลวง ๔ เดือน  ในวนันั้นเอง มหาโควินทพราหมณมีความ  
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ระอา ความทอใจวา ก็เราไดสดับความ  ขอนี้มาตอพราหมณ ผูเฒา ผูแก ผูเปนอาจารยและปาจารย 
พูดกันวา ผูใดหลีกออก    เรนอยู เพงกรุณาฌานอยูตลอด ๔ เดือน ในฤดูฝน ผูนั้นยอมเห็นพรหม  
ยอม สนทนา ปราศรัย ปรึกษากับพรหมได แตเราก็มิไดเห็นพรหม มิไดสนทนา ปราศรัย  
ปรึกษากับพรหม ฯ      
      คร้ังนั้น สนังกุมารพรหม ทราบความปริวิตกแหงใจของมหาโควินท พราหมณ ดวยใจ 
แลว จึงหายไปในพรหมโลก มาปรากฏเฉพาะหนามหาโควินท       พราหมณ เหมือนบุรุษมีกําลัง  
เหยยีดแขนท่ีคูออก หรือคูแขนท่ีเหยียดเขา ฉะนั้น คร้ังนัน้ มหาโควินทพราหมณมีความกลัว  
หวาดเสียว ขนลุกชูชัน เพราะเหน็    รูปท่ีไมเคยเหน็ คร้ังนั้น มหาโควนิทพราหมณ กลัว  
หวาดเสียว ขนลุกชูชัน  ไดกลาวกะสนังกุมารพรหมดวยคาถาวา  
        [๒๒๕] ดูกรทานผูนิรทุกข ทานเปนใครเลา มีวรรณมียศ มีสิริ  ขาพเจา 
ไมรูจักจึงถามทาน ไฉนขาพเจาจะพึงรูจักทานได ฯ       
      ส. เทวดาทั้งปวงรูจักเราวา กุมารเกาในพรหมโลก เทวดาท้ัง  ปวงรูจักเรา  
ดูกรโควินท ทานจงรูจักเราอยางนี้ ฯ      
      ม. อาสนะ น้ํา น้ํามันทาเทา น้ําผ้ึงเค่ียวไฟ ขาพเจาเช้ือเชิญ    ทานดวย 
ของควรคา ขอทานจงรับของควรคาของขาพเจา      เถิด ฯ 
      ส. ดูกรโควินท เรายอมรับของควรคาของทาน ท่ีทานพูดถึง   นั้น ทาน 
ผูท่ีเราใหโอกาสแลว จงถามความท่ีทานปรารถนา   เถิด เพื่อประโยชน 
เกื้อกูลในปจจบัุน และสุขใน    ภพหนา ฯ      
        [๒๒๖] คร้ังนั้น มหาโควินทพราหมณมีความดําริวา เรามีโอกาสอัน     สนังกุมารพรหม 
ใหแลว เราจะพึงถามทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน หรือสัมปรายิกัตถ    ประโยชน กะสนังกุมารพรหม 
ดีหนอ ลําดับนั้น มหาโควนิทพราหมณมีความ ดําริวา เราเปนผูฉลาดในทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน  
แมชนเหลาอ่ืนก็ถามทิฏฐธัมมิกัตถ      ประโยชนกะเรา ดงันั้น เราพึงถามสัมปรายิกัตถประโยชน  
กะสนังกุมาร พรหมเถิด ฯ      
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      ลําดับนั้น มหาโควินทพราหมณไดกลาวกะสนังกุมารพรหมดวยคาถาวา      
        [๒๒๗] ขาพเจามีความสงสัย จึงขอถามสนังกุมารพรหม ผูไมมีความ 
สงสัย ในปญหาของคนอ่ืน สัตวตั้งอยูในอะไร     ศึกษาในอะไร จึงจะถึง 
พรหมโลกอันไมตาย ฯ 
      ส. ดูกรพราหมณ สัตวละความยึดถือวาเปนของเรา ในสัตว     ท้ังหลายท่ี 
เกิดเปนมนุษยแลวอยูโดดเดีย่ว นอมไปในกรุณา      ไมมีกล่ินราย เวน 
จากเมถุน สัตวตั้งอยูในธรรมนี้ และ   ศึกษาอยูในธรรมน้ี ยอม 
ถึงพรหมโลกอันไมตายได ฯ  
        [๒๒๘] ม. ขาพเจาทราบตอทานวา ละความยึดถือวาเปนของเรา คน  บางคนใน 
โลกน้ี ละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและ     หนวด นุงหมผากาสาว 
พัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต ดังน้ี ช่ือวา ละความ    ยดึถือวาเปนของเรา ขาพเจาทราบตอทาน 
ดังนี้ ฯ   
      ขาพเจาทราบตอทานวา อยูโดดเดี่ยว คนบางคนในโลกน้ียอมเสพ     เสนาสนะอันสงัด  
คือปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง    ลอมฟาง หลีกออกเรนอยู ดังนี้  
ช่ือวา อยูโดดเดี่ยว ขาพเจาทราบตอทาน       ดังนี้ ฯ       
      ขาพเจาทราบตอทานวา นอมไปในกรุณา คนบางคนในโลกน้ีมีใจ  สหรคตดวยกรุณา  
แผไปสูทิศหนึง่อยู ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกนั    ดวยประการฉะน้ี ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า 
 เบ้ืองขวาง ในท่ีทุกสถาน มีใจสหรคต      ดวยกรุณา อันไพบูลย เปนมหคัคตะ ไมมีประมาณ  
ไมมีเวร ไมพยาบาท แผไปท่ัวโลก โดยประการท้ังปวง ดงันี้อยู ดังนี้ ช่ือวา นอมไปในกรุณา  
 ขาพเจาทราบตอทานดังนี้ แตขาพเจาไมทราบคนมีกล่ินราย ตอทานซ่ึงพูดถึงอยู ฯ    
        [๒๒๙] ม. ขาแตพรหม ในสัตวท้ังหลาย คนเหลาไหนมีกล่ิน ราย  
ขาพเจาไมทราบคนกล่ินรายเหลานี้ ทานนกัปราชญ     ขอจงบอก ณ ท่ีนีเ้ถิด  
หมูสัตวอันอะไรรอยแลว ยอม  เหม็นเนาคลุงไปตองไปอบาย มีพรหมโลก 
อันปดแลว ฯ     
      ส.    ความโกรธ การพูดเท็จ การโกง ความประทุษรายมิตร   ความเปนคน   
ตระหนี่ ความเยอหยิ่ง ความริษยา ความมักได ความลังเล การเบียดเบียน 
ผูอ่ืน ความโลภ ความ  คิด ประทุษราย ความเมา และความหลง สัตวผู  
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ประกอบ   ในกิเลสเหลานี้ จดัวาไมหมดกล่ินรายตองไปอบาย มี พรหมโลก 
อันปดแลว ฯ  
        [๒๓๐] ม. ขาพเจาเพิ่งทราบกล่ินราย ตอทานซ่ึงพูดถึงอยูกล่ิน  รายเหลานัน้ อัน 
บุคคลผูอยูครองเรือนไมพึงย่ํายีไดงายเลย ขาพเจาจะออกจาก  เรือนบวชเปนบรรพชิต ฯ 
      ส. ทานโควินท ยอมรูกาลอันควรในบัดนี้เถิด ฯ       
      คร้ังนั้น มหาโควินทพราหมณ เขาไปเฝาพระเจาเรณถึูงท่ีประทับ แลว กราบทูลวา  
บัดนี้ ขอพระองคจงแสวงหาปุโรหิตคนอ่ืน ท่ีจักแนะนําราชกิจตอ  พระองคเถิด ขาพระพุทธเจา 
ปรารถนาจะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ดวยวา   ขาพระพุทธเจาไดสดับ กล่ินรายมาตอพรหม 
ผูพูดถึงอยู กล่ินรายเหลานัน้อัน   บุคคลผูอยูครองเรือนไมพึงย่ํายไีดโดยงายเลย ขาพระพุทธเจาจึง 
จักออกจากเรือน บวชเปนบรรพชิต ฯ      
        [๒๓๑] ม. ขาพระพุทธเจาขอเชิญพระเจาแผนดนิ ทรงพระนามวาเรณู  
ขอพระองคทรงรับรูดวยราชกิจเถิด ขาพระพุทธเจา   ไมยินดใีนความ 
เปนปุโรหิต ฯ     
      เร.   ถาทานพรองดวยกามท้ังหลาย เราจะใหทานบริบูรณ อนึ่ง   ผูใด 
เบียดเบียนทาน เราผูเปนเจาแผนดินจะหามผูนั้น ทานเปนบิดา  
ขาพเจาเปนบุตร ดูกรทานโควินท ขอทานอยาสละเราเสียเลย ฯ   
      ม.    ขาพระพุทธเจาไมมีความบกพรองดวยกาม ไมมีใครเบียด เบียน 
ขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจาไดฟงคําของทานผูไม   ใชมนุษยเหต ุ
นั้น จึงไมยินดใีนเรือน ฯ 
      เร.   ทานผูไมใชมนุษย มีวรรณอยางไร ไดกลาวขอความอะไร   กะทาน  
ซ่ึงทานฟงแลวจะละเรือนของเรา พวกเรา และ   ชาวชมพูทวีปท้ังส้ิน 
เลา ฯ       
      ม.    เม่ือขาพระพุทธเจา อยูโดดเดี่ยวเม่ือกอนประสงคจะเสน  สรวง  
ไฟสุมดวยใบหญาคาลุกโพลงแลว ขณะนัน้ สนัง กุมารพรหมมา 
จากพรหมโลก ปรากฏแกขาพระพุทธเจาพรหมนั้นพยากรณปญหา  
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ปญหาแกขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจาฟงปญหานั้นแลว จึงไม 
ยินดใีนเรือน ฯ  
      เร.   ดูกรทานโควินท ทานพูดคําใด ขาพเจาเช่ือคํานัน้ตอทาน    ทาน 
ฟงคําของทานผูไมใชมนุษยแลว จะประพฤติโดย    ประการอ่ืนอยางไร  
ขาพเจาท้ังหลายนั้นจักประพฤติตาม ทาน ทานโควินท ทานเปนครู 
ของเราท้ังหลาย แกว     ไพฑรูย ไมมีฝา ปราศจากราคี งาม ฉันใด  
ขาพเจาท้ัง หลายจักเช่ือฟง ประพฤติอยูในคําส่ังสอนของทานโควินท 
ฉันนั้น ฯ  
        [๒๓๒] เร. ถาทานโควินทจักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต แมเรา ท้ังหลายก็จัก 
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต อนึ่งคติ อันใดของทาน คตินั้นจกั   เปนของขาพเจาท้ังหลายดวย ฯ       
      คร้ังนั้น มหาโควินทพราหมณ เขาเฝากษัตริยท้ัง ๖ พระองคนั้นถึงท่ีประทับ  แลวกราบทูล 
วา บัดนี้ขอพระองคท้ังหลายจงแสวงหาปุโรหิตคนอ่ืน ท่ีจักแนะนํา   ราชกิจตอพระองคท้ังหลายเถิด  
ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะออกจากเรือนบวชเปน บรรพชิต ดวยวา ขาพระพุทธเจาไดสดับกล่ิน 
รายมาตอพรหมผูพูดถึงอยู กล่ินราย เหลานัน้ อันบุคคลผูครองเรือนไมพึงย่ํายไีดโดยงายเลย  
ขาพระพุทธเจาจึงจักออก     จากเรือนบวชเปนบรรพชิต ฯ     
      ลําดับนั้น กษัตริยท้ัง ๖ พระองคนั้นหลีกเล่ียงไป ณ ขางหนึ่งแลว คิด รวมกันอยางนี้ 
วา ธรรมดาพราหมณเหลานีมั้กโลภทรัพย ถากระไรเราท้ังหลายจะพึง เกล้ียกลอมมหาโควนิท 
พราหมณดวยทรัพย แลวเขาไปหามหาโควนิทพราหมณ     ตรัสอยางนี้วา ในราชอาณาจักรท้ัง ๗ นี้  
มีทรัพยเพยีงพอ ทานตองการทรัพย     ประมาณเทาใด ขาพเจาท้ังหลายจะใหนํามาเทานั้น ฯ  
      ม. ขอเดชะ อยาเลย ทรัพยของขาพระพุทธเจานี้มีเพยีงพอเหมือน  ทรัพยของพระองค 
ท้ังหลาย ขาพระพุทธเจาจกัละทรัพยท้ังปวงออกจากเรือนบวช    เปนบรรพชิต ดวยวาขาพระพุทธเจา 
ไดสดับกล่ินรายมาตอพรหมผูพูดถึงอยู กล่ิน รายเหลานัน้อันบุคคลผูครองเรือนไมพึงย่ํายีไดโดย 
งายเลย ขาพระพุทธเจาจึงจกั       ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ฯ  
      ลําดับนั้น กษัตริยท้ัง ๖ พระองคหลีกไป ณ ขางหนึง่ แลวคิดรวมกัน อยางนี้วา  
ธรรมดาพราหมณเหลานี้มักโลภดวยหญิง ถากระไรเราท้ังหลายจะพึง  เกล้ียกลอมมหาโควินทพราหมณ  
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ดวยหญิง แลวจึงเขาไปหามหาโควินทพราหมณ   ตรัสอยางนีว้า ดูกรทานผูเจริญในราชอาณาจักร 
ท้ัง ๗ นี้ มีหญิงมากมาย ทานตอง การหญิงเทาใด ขาพเจาท้ังหลายจะใหนํามาเทานั้น ฯ 
      ม. ขอเดชะ อยาเลย ภรรยาของขาพระพุทธเจา ซ่ึงเปนคนเสมอกัน มีถึง ๔๐ คน  
ขาพระพุทธเจาจักละภรรยาเหลานั้นท้ังหมด ออกจากเรือนบวชเปน บรรพชิต ดวยวาขาพระพุทธเจา 
ไดสดับกล่ินรายมาตอพรหมผูพูดถึงอยู กล่ินราย เหลานัน้ อันบุคคลผูครองเรือนไมพึงย่ํายีได 
โดยงายเลย ขาพระพุทธเจาจงึจัก  ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ฯ  
      ก. ถาทานโควินทจักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต แมขาพเจาท้ังหลาย ก็จกัออกจาก 
เรือนบวชเปนบรรพชิต อนึ่ง คติอันใดของทาน คตินั้นจกัเปนของ ขาพเจาท้ังหลายดวย ฯ       
        [๒๓๓] ม. ถาพระองคท้ังหลายจะละกาม อันเปนท่ีของของ ปุถุชน ขอจง 
ทรงปรารภความเพียรใหม่ัน ประกอบดวยกําลังขันติ ทางนี้เปน 
ทางตรง ทางนี้ไมมีทาง   อ่ืนยิ่งกวา พระสัทธรรมอันสัตบุรุษ 
ท้ังหลายรักษา  เพื่อบังเกิดในพรหมโลก ฯ      
        [๒๓๔] ก. ถาอยางนั้น ขอทานมหาโควินทจงรออยูสัก ๗ ปกอน พอลวง ๗ ป  
แมขาพเจาท้ังหลายก็จกัออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต อนึ่งคติ อันใดของทาน คตินั้นจักเปนของ 
ขาพเจาท้ังหลายดวย ฯ     
      ม. ขอเดชะ ๗ ป ชานัก ขาพระพุทธเจาไมอาจรอพระองค อยูไดถึง   ๗ ป ใครจะ 
รูชีวิต สัมปรายภพอันบุคคลตองไป อันบัณฑิตควรกําหนดดวย ปญญา พึงทํากุศล พงึประพฤติ 
พรหมจรรย สัตวเกดิมาแลวท่ีจะไมตายไมมี   ดวยวาขาพระพุทธเจาไดสดับกล่ินรายมาตอพรหมผูพูด 
ถึงอยู กล่ินรายเหลานั้น    อันบุคคลผูครองเรือน ไมพึงย่ํายีไดโดยงายเลย ขาพระพุทธเจาจึงจัก 
ออกจากเรือน บวชเปนบรรพชิต ฯ      
      ก. ถาอยางนั้น ขอทานโควินทจงรออยูสัก ๖ ป ... ๕ ป ... ๔ ป ... ๓ ป ... ๒ ป ... ๑ ป พอลวง  
๑ ปแลว แมขาพเจาท้ังหลายก็จักออกจากเรือนบวช  เปนบรรพชิต อนึ่ง คติอันใดของทาน คตินั้น 
จักเปนของขาพเจาท้ังหลายดวย ฯ     
      ม. ขอเดชะ ๑ ปชานกั ขาพระพุทธเจาไมอาจรอพระองคอยูไดถึง ๑ ป ใครจะรูชีวิต  
สัมปรายภพอันบุคคลตองไป อันบัณฑิตควรกําหนดดวยปญญา พึง  ทํากุศล พึงประพฤติ 
พรหมจรรย สัตวเกดิมาแลวท่ีจะไมตายไมมี ดวยวาขา  พระพุทธเจาไดสดับกล่ินรายมาตอพรหม  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาท่ี 187 
ผูพูดถึงอยู กล่ินรายเหลานัน้ อันบุคคล ผูอยูครองเรือนไมพึงย่ํายไีดโดยงายเลย ขาพระพุทธเจา 
จึงจักออกจากเรือนบวช   เปนบรรพชิต ฯ  
      ก. ถาอยางนั้น ขอทานโควินทจงรออยู ๗ เดือนกอน พอลวง ๗ เดือน  แลว แม 
ขาพเจาท้ังหลายก็จกัออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต อนึ่ง คติอันใดของทาน คตินั้นจักเปนของ 
ขาพเจาท้ังหลายดวย ฯ      
      ม. ขอเดชะ ๗ เดือนชานกั ขาพระพุทธเจาไมอาจรอพระองคไดถึง ๗  เดือน ใครจะ 
รูชีวิต สัมปรายภพอันบุคคลตองไป อันบัณฑิตควรกําหนดดวย   ปญญา พึงทํากุศล พึงประพฤติ 
พรหมจรรย สัตวเกดิมาแลวท่ีจะไมตายไมมี   ดวยวาขาพระพุทธเจาไดสดับกล่ินรายมาตอพรหม 
ผูพูดถึงอยู กล่ินรายเหลานัน้    อันบุคคลผูอยูครองเรือนไมพึงย่ํายไีดโดยงายเลย ขาพระพุทธเจา 
จึงจักออกจาก   เรือนบวชเปนบรรพชิต ฯ 
      ก. ถาอยางนั้น ขอทานโควินท จงรออยูสัก ๖ เดือน ... ๕ เดือน ... ๔   เดือน ... ๓  
เดือน ... ๒ เดอืน ... ๑ เดือน ... คร่ึงเดือน พอลวงคร่ึงเดือนแมขาพเจา ท้ังหลายก็จกัออกเรือนบวช 
เปนบรรพชิต อนึ่ง คติอันใดของทาน คตินั้นจัก   เปนของขาพเจาท้ังหลายดวย ฯ       
      ม. ขอเดชะ คร่ึงเดือนชานัก ขาพระพุทธเจาไมอาจรอพระองคไดถึง   คร่ึงเดือน ใครจะ 
รูชีวิต สัมปรายภพอันบุคคลตองไป อันบัณฑิตควรกําหนดดวย ปญญา พึงทํากุศล พงึประพฤติ 
พรหมจรรย สัตวเกดิมาแลวท่ีจะไมตายไมมี ดวย    วาขาพระพุทธเจาไดสดับกล่ินรายมาตอพรหม 
ผูพูดถึงอยู กล่ินรายเหลานัน้ อันบุคคลผูอยูครองเรือนไมพึงย่ํายไีดโดยงายเลย ขาพระพุทธเจา 
จึงจักออกจากเรือน บวชเปนบรรพชิต ฯ      
      ก. ถาอยางนั้น ขอทานโควินทจงรออยูสัก ๗ วัน พอใหขาพเจาท้ังหลาย  ส่ังสอนบุตร 
และพ่ีนองชายของตนๆ ในราชกิจเสียกอน พอลวง ๗ วนั แมขาพเจา     ท้ังหลายก็จกัออกจาก 
เรือนบวชเปนบรรพชิต อนึ่ง คติอันใดของทานคตินั้นจกั เปนของขาพเจาท้ังหลายดวย ฯ       
      ม. ขอเดชะ ๗ วนั ไมนาน ขาพระพุทธเจาจักรอพระองคท้ังหลาย  ๗ วัน ฯ 
      คร้ังนั้น มหาโควินทพราหมณ เขาไปหาพราหมณมหาศาล ๗ คน และ  เหลาขาราช 
บริพาร ๗๐๐ ถึงท่ีอยู แลวกลาววา บัดน้ีทานท้ังหลายจงแสวงหา  อาจารยอ่ืน ซ่ึงจักสอนมนตแก 
ทานท้ังหลายเถิด เราปรารถนาจะออกจากเรือนบวช      เปนบรรพชิต ดวยวาเราไดสดับกล่ินรายมา 
ตอพรหมผูพูดถึงอยู กล่ินรายเหลานั้น      อันบุคคลผูอยูครองเรือนไมพงึย่ํายีไดโดยงายเลย เราจึง 
จักออกจากเรือนบวชเปน  บรรพชิต ฯ       



พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาท่ี 188 
      พราหมณและเหลาขาราชบริพารเหลานั้นกลาววา ทานโควินทอยาออก  จากเรือนบวช 
เปนบรรพชิตเลย บรรพชิตมีศักดิ์นอย มีลาภนอย ความเปน    พราหมณมีศักดิ์มาก มีลาภมาก ฯ       
      ม. ทานทั้งหลายอยาไดพดูอยางนี้ ทานท้ังหลายอยาไดพูดอยางนี้วา   บรรพชามีศักดิ์นอย  
มีลาภนอย ความเปนพราหมณมีศักดิ์มาก มีลาภมาก ดูกร  ทานท้ังหลาย ใครอ่ืนจะมีศักดิ์มาก  
มีลาภมากกวาเรา บัดนี้เราเปนเหมือนพระราชา ของพระราชาสามัญท้ังหลาย เปนดังพรหมของ 
พราหมณท้ังหลาย เปนดุจเทวดา     ของคฤหบดีท้ังหลาย เราจักละส่ิงท้ังปวงน้ันออกจากเรือนบวช 
เปนบรรพชิตดวยวา     เราไดสดับกล่ินรายมาตอพรหมผูพูดถึงอยู กล่ินรายเหลานัน้ อันบุคคลผูอยู 
ครอง     เรือนไมพึงย่ํายีไดโดยงายเลย เราจึงจักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ฯ     
      พ. ถาทานโควินทจักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต แมขาพเจาท้ังหลาย ก็จกัออกจาก 
เรือนบวชเปนบรรพชิต อนึ่ง คติอันใดของทาน คตินั้นจกัเปนของ ขาพเจาท้ังหลายดวย ฯ       
      คร้ังนั้น มหาโควินทพราหมณ เขาไปหาภรรยา ๔๐ คน ผูเสมอกัน ถึงท่ีอยู แลว 
กลาววา เธอคนใดปรารถนาจะไปยังสกุลญาติของตน กจ็งไป หรือ ปรารถนาจะแสวงหาสามีอ่ืน  
ก็จงแสวงหา ฉันปรารถนาจะออกจากเรือนบวชเปน      บรรพชิตดวยวาฉันไดสดับกล่ินรายมาตอ 
พรหมผูพูดถึงอยู กล่ินรายเหลานั้น อัน       บุคคลผูอยูครองเรือนไมพึงย่ํายีไดโดยงายเลย ฉันจัก 
ออกจากเรือนบวชเปน บรรพชิต ฯ      
      ภ. ทานนัน่แล เปนญาติของดิฉันท้ังหลายผูตองการญาติ เปนสามีของ  ดิฉันท้ังหลาย 
ผูตองการสามี ถาทานโควินทจักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต แม  ดิฉันท้ังหลาย ก็จักออกจาก 
เรือนบวชเปนบรรพชิต อนึ่ง คติอันใดของทาน     คตินั้นจักเปนของดิฉันท้ังหลายดวย ฯ       
      คร้ังนั้น พอลวง ๗ วันนัน้ไป มหาโควนิทพราหมณปลงผมและหนวด นุงผากาสาว 
พัสตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต และเม่ือมหาโควนิทพราหมณ   บวชแลว พระราชาผูกษัตริย 
ซ่ึงไดมูรธาภิเษก ๗ พระองค พราหมณมหาศาล ๗ คน      เหลาขาราชบริพาร ๗๐๐ คน ภรรยา  
๔๐ คน เจาหลายพัน พราหมณหลายพัน คฤหบดีหลายพนั และนางสนมหลายพัน ปลงผม 
และหนวด นุงหมผา กาสาวพัสตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตตามมหาโควินทพราหมณ ฯ       
      ขาววา มหาโควินทพราหมณ แวดลอมดวยบรษิัทนัน้เท่ียวจาริกไปใน  บาน นิคม และ 
ราชธานีท้ังหลาย สมัยนั้น มหาโควินทพราหมณเขาไปยงับาน    หรือนคิมใด ในบานและนิคมนัน้  
ทานเปนดังพระราชาของพระราชาท้ังหลาย      เปนดังพรหมของพราหมณท้ังหลาย เปนดังเทวดาของ 
คฤหบดีท้ังหลาย ฯ    
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      สมัยนั้น มนุษยเหลาใดพลาดพล้ังหรือลม มนุษยเหลานั้น กลาวอยาง นี้วา ขอนอบ 
นอมแดทานมหาโควินทพราหมณ ขอนอบนอมแดทานปุโรหิตของ     พระราชา ๗ พระองค มหา 
โควินทพราหมณมีใจสหรคตดวยเมตตา ไมมีเวร ไม      พยาบาท แผไปตลอดทิศหนึง่อยู ทิศท่ี ๒  
ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกนั    ดวยประการฉะน้ี ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ในท่ีทุกสถาน  
มีใจสหรคต      ดวยเมตตา อันไพบูลย เปนมหัคคตะ ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมพยาบาท แผไป 
ท่ัวโลก โดยประการท้ังปวงอยู มีใจสหรคตดวยกรุณา อันไพบูลย เปน   มหัคคตะ ไมมีประมาณ  
ไมมีเวร ไมพยาบาท แผไปท่ัวโลก โดยประการ   ท้ังปวงอยู มีใจสหรคตดวยมุทิตา อันไพบูลย  
เปนมหัคคตะ ไมมีประมาณ     ไมมีเวร ไมพยาบาท แผไปท่ัวโลก โดยประการท้ังปวงอยู มีใจ 
สหรคตดวย     อุเบกขา อันไพบูลย เปนมหคัคตะ ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมพยาบาท แผ ไป 
ท่ัวโลกโดยประการท้ังปวงอยู และแสดงหนทางแหงความเปนสหายกบัพรหม    ในพรหมโลก แก 
สาวกท้ังหลาย สมัยนั้น บรรดาสาวกของมหาโควินทพราหมณ ซ่ึงรูคําส่ังสอนท่ัวท้ังหมด  
เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงสุคติ พรหม    โลก ผูท่ีไมรูคําส่ังสอนท่ัวท้ังหมด เบ้ืองหนา 
แตตายเพราะกายแตก บางพวกเขา  ถึงความเปนสหายของเทวดาช้ันปรนมิมิตวสวัตดี บางพวก 
เขาถึงความเปนสหาย   ของเทวดาช้ันนิมมานรดี บางพวกเขาถึงความเปนสหายของเทวดาช้ันดุสิต  
บาง   พวกเขาถึงความเปนสหายของเทวดาช้ันยามา บางพวกเขาถึงความเปนสหายของ  เทวดาช้ัน 
ดาวดึงส บางพวกเขาถึงความเปนสหายของเทวดาชัน้จาตุมหาราชิก ผูท่ี    บําเพ็ญกายตํ่ากวาเขา 
ท้ังหมด กย็ังกายคนธรรพ ใหบริบูรณได ดวยประการฉะนี้แล   บรรพชาของกุลบุตรเหลานั้น  
ท้ังหมด ไมเปลา ไมเปนหมัน มีผล มีกําไร ฯ   
      ป. พระผูมีพระภาคยังทรงระลึกถึงขอนั้นไดอยูหรือ ฯ 
      ภ. ดูกรปญจสิขะ เรายังระลึกไดอยู สมัยนั้น เราเปนมหาโควินท    พราหมณ เรา 
แสดงพรหมจรรยนั้นวา เปนหนทางแหงความเปนสหายของพรหม  ในพรหมโลก แกสาวกท้ังหลาย  
ปญจสิขะ แตวาพรหมจรรยนัน้ไมเปนไปเพือ่   นิพพิทา วริาคะ นิโรธะ อุปสมะ อภิญญา สัมโพธะ  
นิพพานะ ยอมเปนไป  เพยีงเพื่อบังเกิดในพรหมโลก ดูกรปญจสิขะ สวนพรหมจรรยของเรานี้  
ยอม   เปนไปเพื่อนิพพิทาโดยสวนเดียว เพือ่วิราคะ นิโรธะ อุปสมะ อภญิญา สัมโพธะ นิพพานะ  
พรหมจรรยเปนไปเพื่อนิพพทิาโดยสวนเดยีว เพ่ือวิราคะ    นิโรธะ อุปสมะ อภิญญา   
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สัมโพธะ นิพพานะ นั้นเปนไฉน คืออัฏฐังคิก  มรรค เปนอริยะนี้เอง คือสัมมาทิฏฐิ สัมมา 
สังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัม  มันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  
ดูกรปญจสิขะ พรหมจรรยนีแ้ล ยอมเปนไปเพ่ือนิพพิทาโดยสวนเดียว เพื่อวิราคะ นิโรธะ  อุปสมะ 
 อภิญญา สัมโพธะ นิพพานะ ดูกรปญจสิขะ ก็บรรดาสาวกของเรา    ท่ีรูคําส่ังสอนท่ัวท้ังหมด  
ยอมทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะ มิได เพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่ง 
ดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู บรรดาสาวกผูไมรูคําส่ังสอนท่ัวท้ังหมด บางพวกเปน 
โอปปาติกสัตว เพราะส้ิน      โอรัมภาคิยสังโยชนท้ัง ๕ ปรินิพพานในภพน้ัน ไมกลับมาจากโลกน้ัน 
เปนธรรมดา      ก็มี บางพวกเปนพระสกทาคามี เพราะส้ินสังโยชน ๓ อยาง เพราะราคะ โทสะ    
 และโมหะเบาบาง กลับมายังโลกนี้เพียงคร้ังเดียว แลวจักทําท่ีสุดทุกขไดก็มี    บางพวกเปนพระ 
โสดาบัน เพราะส้ินสังโยชน ๓ อยาง มีความไมตกตํ่าเปน      ธรรมดา เปนผูเท่ียง มีอันจะตรัสรู 
เปนเบ้ืองหนาก็มี ฯ  
      ดูกรปญจสิขะ ดวยประการฉะน้ีแล บรรพชาของกุลบุตรเหลานี้ท้ังหมด  เทียว ไมเปลา  
ไมเปนหมัน มีผล มีกําไร ฯ   
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ปญจสิขะคันธรรพบุตร     ยินดี ช่ืนชม  
อนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาค ถวายบังคมพระผูมีพระภาค   กระทําประทักษิณแลวหายไป ณ  
ท่ีนั้นเอง ฉะนีแ้ล ฯ    
                  จบมหาโควินทสูตร ท่ี ๖ 
                  ----------------------------------      
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                  ๗. มหาสมัยสูตร (๒๐)   
        [๒๓๕] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้      
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปามหาวัน เขตพระนครกบิล    พัสดุ ในสักก 
ชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป ลวน      เปนพระอรหันต กพ็วกเทวดาจาก 
โลกธาตุท้ัง ๑๐ ประชุมกันมาก เพื่อทัศนา     พระผูมีพระภาคและภิกษสุงฆ ฯ 
      คร้ังนั้น เทวดาช้ันสุทธาวาส ๔ องค ไดมีความดําริวา พระผูมีพระภาค   พระองคนีแ้ล  
ประทับอยู ณ ปามหาวัน เขตพระนครกบิลพัสดุ ในสักกชนบท     พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ  
ประมาณ ๕๐๐ รูป ลวนเปนพระอรหันต กพ็วก     เทวดาจากโลกธาตุท้ัง ๑๐ ประชุมกนัมาก เพื่อ 
ทัศนาพระผูมีพระภาคและภกิษุ   สงฆ ไฉนหนอ แมพวกเราก็ควรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
ประทับ คร้ันแลว      พึงกลาวคาถาเฉพาะองคละคาถา ในสํานักพระผูมีพระภาค ลําดบันั้น  
เทวดา      พวกน้ัน หายไป ณ เทวโลกช้ันสุทธาวาสแลวมาปรากฏเบ้ืองพระพักตรพระผูมี พระภาค  
เหมือนบุรุษมีกําลังเหยยีดแขนท่ีคูออก หรือคูแขนท่ีเหยยีดออกเขา       ฉะนั้น เทวดาพวก 
นั้นถวายอภวิาทพระผูมีพระภาคแลวไดยนือยู ณ ท่ีควรสวน ขางหนึ่ง เทวดาองคหนึ่งไดกลาวคาถา 
นี้ในสํานกัพระผูมีพระภาควา 
        [๒๓๖] การประชุมใหญในปาใหญ หมูเทวดามาประชุมกันแลวพวกเรา 
พากันมาสูธรรมสมัยนี้ เพื่อไดเห็นหมูทานผูชนะมาร ฯ       
        [๒๓๗] ลําดับนั้น เทวดาอีกองคหนึ่ง ไดกลาวคาถานี้ ในสํานกัพระผูมี 
พระภาควา     
ภิกษุท้ังหลายในท่ีประชุมนั้น ม่ันคง กระทําจิตของตนๆ ให ตรง บัณฑิต 
ท้ังหลาย ยอมรักษาอินทรีย เหมือนสารถีถือบังเหียนขับมา ฉะนั้น ฯ 
        [๒๓๘] ลําดับนั้น เทวดาอีกองคหนึ่ง ไดกลาวคาถานี้ ในสํานกั พระผูมีพระภาควา     
ภิกษเุหลานั้น ตัดกิเลสดุจตะปู ตัดกิเลสดุจล่ิมสลัก ถอน กิเลสดุจ 
เสาเข่ือนไดแลว เปนผูไมหวัน่ไหว หมดจด ปราศ จากมลทิน เท่ียวไป  
ทานเปนหมูนาคหนุม อันพระผูมีพระภาค ผูมีจักษุทรงฝกดีแลว ฯ        
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        [๒๓๙] ลําดับนั้น เทวดาอีกองคหนึ่ง ไดกลาวคาถานี้ ในสํานกั  พระผูมีพระภาควา     
ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ถึงพระพุทธเจาวา เปนสรณะ เขาจัก ไมไป 
อบายภูมิ ละกายมนุษยแลว จักยังเทวกายใหบริบูรณ ฯ    
        [๒๔๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายแลวตรัสวา  ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย พวกเทวดาในโลกธาตุท้ัง ๑๐ ประชุมกันมาก เพือ่ทัศนา   ตถาคตและภกิษุสงฆ พวก 
เทวดาประมาณเทาน้ีแหละไดประชุมกัน เพื่อทัศนา  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ซ่ึง 
ไดมีแลวในอดีตกาล เหมือนที่ ประชุมกนัเพื่อทัศนาเราในบัดนี้ พวกเทวดาประมาณเทานีแ้หละ  
จักประชุมกันเพื่อ    ทัศนาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ซ่ึงจักมีในอนาคตกาล เหมือนท่ีประชุมกัน  
 เพื่อทัศนาเราในบัดนี้ เราจักบอกนามพวกเทวดา เราจักระบุนามพวกเทวดา   เราจกัแสดงนาม 
พวกเทวดา พวกเธอจงฟงเร่ืองนั้น จงใสใจใหดี เรา  จักกลาว ภกิษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระ 
ภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัส  พระคาถานี้วา  
        [๒๔๑] เราจักรอยกรองโศลก ภุมมเทวดาอาศัยอยู ณ ท่ีใด  พวกภกิษุก ็
อาศัยท่ีนั้น ภิกษุพวกใดอาศยัซอกเขา สงตนไปแลว   มีจติต้ังม่ัน ภกิษ ุ
พวกนั้น เปนอันมาก เรนอยู เหมือนราชสีห     ครอบงําความขนพองสยอง 
เกลาเสียได มีใจผุดผอง เปนผู หมดจด ใสสะอาด ไมขุนมัว พระ 
ศาสดาทรงทราบภิกษุประมาณ ๕๐๐ เศษ ท่ีอยู ณ ปามหาวัน เขตพระนคร 
กบิล   พัสดุ แตนั้นจึงตรัสเรียกสาวกผูยินดใีนพระศาสนา ตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย หมูเทวดามุงมากันแลว พวกเธอจงรูจักหมูเทวดานัน้ ภกิษ ุ
เหลานั้นสดับรับส่ังของพระพุทธเจาแลว ได  กระทําความเพียร ญาณเปน 
เคร่ืองเห็นพวกอมนุษย ไดปรากฏแก    ภกิษุเหลานั้น ภิกษุบางพวก ได 
เห็นอมนษุยรอยหนึ่ง บางพวก  ไดเหน็อมนุษยพันหนึ่ง บางพวกไดเหน็ 
อมนุษยเจ็ดหม่ืน บาง   พวกไดเหน็อมนุษยหนึ่งแสน บางพวกไดเห็นไมมี 
ท่ีสุด  อมนุษยไดแผไปท่ัวทิศ พระศาสดาผูมีพระจักษุ ทรงใครครวญ    
ทราบเหตุนั้นส้ินแลว แตนัน้ จึงตรัสเรียกสาวกผูยินดีใน พระศาสนา  
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย หมูเทวดามุงมากันแลว  พวกเธอจงรูจักหมู  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาท่ี 193 
เทวดานัน้ เราจักบอกพวกเธอดวยวาจา ตามลําดับ ยักษเจด็พันเปนภุมม 
เทวดาอาศยัอยูในพระนคร กบิลพัสดุ มีฤทธ์ิ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ  
ยินดี มุงมายัง  ปาอันเปนท่ีประชุมของภิกษุ ยักษหกพันอยูท่ีเขาเหมวตา  
มี  รัศมีตางๆ กัน มีฤทธ์ิ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี มุงมายังปาอันเปน 
ท่ีประชุมของภิกษุ ยักษสามพันอยูท่ีเขา สาตาคีรี มีรัศมีตางๆ กัน มีฤทธ์ิ  
มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ   ยินด ีมุงมายังปาอันเปนท่ีประชุมของภิกษุ  
ยักษเหลานั้นรวม เปนหนึ่งหม่ืนหกพนั มีรัศมีตางๆ กัน มีฤทธ์ิ มีอานุภาพ      
มีรัศมี มียศ ยนิดี มุงมายังปาอันเปนท่ีประชุมของภิกษุ ยกัษ   หารอย 
อยูท่ีเขาเวสสามิตตะ มีรัศมีตางๆ กัน มีฤทธ์ิ มี  อานุภาพ มีรัศมี มียศ  
ยินดี มุงมายังปาอันเปนท่ีประชุม   ของภกิษุ ยกัษช่ือกุมภีระอยูในพระนคร 
ราชคฤห เขาเวปุลละ    เปนท่ีอยูของยักษนัน้ ยักษแสนเศษแวดลอมยักษ 
ช่ือกุมภีระ นั้น ยักษช่ือกุมภีระอยูในพระนครราชคฤหแมนั้น ก็ไดมายัง  
ปาอันเปนท่ีประชุมของภิกษุ ฯ   
  [๒๔๒] ทาวธตรัฏฐ อยูดานทิศบูรพา ปกครองทิศนั้นเปนอธิบดีของพวกคนธรรพ  
เธอเปนมหาราช มียศ แมบุตรของเธอก็มาก มีนามวา อินท มีกําลังมาก  
มีฤทธ์ิ มีอานุภาพ มีรัศมี     มียศ ยินดี มุงมายังปาอันเปนท่ีประชุมของ 
ภิกษุ ทาววิรุฬหกอยูดานทิศทักษิณ ปกครองทิศนั้นเปนอธิบดีของพวก 
กุมภณัฑ   เธอเปนมหาราช มียศ แมบุตรของเธอก็มาก มีนามวา อินท  
มีกําลังมาก มีฤทธ์ิ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี มุงมายัง  ปาอันเปนท่ี 
ประชุมของภกิษุ ทาววิรูปกษ อยูดานทิศปจจิม ปก    ครองทิศนั้นเปน 
อธิบดีของพวกนาค เธอเปนมหาราช มียศ  แมบุตรของเธอก็มาก มีนามวา  
อินท มีกําลังมาก มีฤทธ์ิ มี     อานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี มุงมายังปา 
อันเปนท่ีประชุมของภิกษุ   ทาวกุเวรอยูดานทิศอุดร ปกครองทิศนั้น  
เปนอธิบดีของพวก    ยักษ เธอเปนมหาราช มียศ แมบุตรของเธอก็มาก  
มีนามวาอินท มีกําลังมาก มีฤทธ์ิ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี  
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มุงมายังปาอันเปนท่ีประชุมของภิกษุ ทาวธตรัฏฐเปนใหญทิศ บูรพา ทาว 
วิรุฬหก เปนใหญทิศทักษณิ ทาววิรูปกษเปนใหญ  ทิศปจจิม ทาวกเุวร 
เปนใหญทิศอุดร ทาวมหาราชท้ัง ๔ นั้น   ยงัทิศท้ัง ๔ โดยรอบใหรุงเรือง 
 ไดยืนอยูแลวในปาเขตพระ นครกบิลพัสดุ ฯ   
  [๒๔๓] พวกบาวของทาวมหาราชท้ัง ๔ นั้น มีมายา ลอลวง โออวด เจาเลห มา 
ดวยกัน มีช่ือคือกุเฏณฑุ ๑ เวเฏณฑุ ๑    วิฏ ๑ วิฏฏะ ๑ จนัทนะ ๑  
กามเสฏฐะ ๑ กินนุฆัณฑุ ๑      นิฆัณฑุ ๑ และทาวเทวราชท้ังหลายผูมีนาม 
วาปนาทะ ๑ โอป     มัญญะ ๑ เทพสารถีมีนามวา มาตลิ ๑ จิตตเสนะ ผูคน 
ธรรพ ๑     นโฬราชะ ๑ ชโนสภะ ๑ ปญจสิขะ ๑ ติมพรู ๑ สุริยวัจฉสา   
เทพธิดา ๑ มาท้ังนั้น ราชาและคนธรรพพวกนัน้ และพวกอ่ืน   กับเทวราช 
ท้ังหลายยนิดี มุงมายังปาอันเปนท่ีประชุมของภิกษุอนึ่งเหลานาคท่ีอยูใน 
สระช่ือนภสะบาง อยูในเมืองเวสาลีบาง พรอมดวยนาคบริษัทเหลาตัจฉกะ 
กัมพลนาค  และอัสสตรนาคก็มา  นาคผูอยูในทา ช่ือปายาคะ กับ 
ญาติ ก็มา นาคผูอยูใน  แมน้ํายมุนา เกิดในสกุลธตรัฏฐ ผูมียศ ก็มา  
เอราวัณเทพบุตรผูเปนชางใหญ แมนั้นก็มายังปาอันเปนท่ีประชุมของภิกษุ ฯ    
 [๒๔๔] ปกษทีวิชาติผูเปนทิพย มีนยันตาบริสุทธ์ิ นํานาคราชไปได  โดยพลันนัน้  
มาโดยทางอากาศถึงทามกลางปา ช่ือของปกษีนั้นวา จติรสุบรรณ ใน 
เวลานั้น นาคราชท้ังหลาย ไมไดมีความ  กลัว พระพุทธเจาไดทรงกระทํา 
ใหปลอดภยัจากครุฑ นาคกับ ครุฑเจรจากัน ดวยวาจาอันไพเราะ กระทํา 
พระพุทธเจาใหเปนสรณะ  พวกอสูรอาศัยสมุทรอยู อันทาววชิรหันถรบ    
ชนะแลว เปนพี่นองของทาววาสพ มีฤทธ์ิ มียศ เหลานี้คือพวก  กาล 
กัญชอสูร มีกายใหญนากลัวก็มา พวกทานเวฆสอสูรก็มา เวปจิตติอสูร  
สุจิตติอสูร ปหาราทอสูร และนมุจีพระยามารก็มาดวยกนั บุตรของ 
พลิอสูรหนึ่งรอย มีช่ือวาไพโรจนท้ังหมดผูกสอดเคร่ืองเสนาอันมีกําลัง 
เขาไปใกลอสุรินทราหู แลวกลาว วา ดูกรทานผูเจริญ บัดนี้ เปนสมัยท่ี 
จะประชุมกัน ดังนี้แลว     เขาไปยังปาอันเปนท่ีประชุมของภิกษุ ฯ  
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[๒๔๕] ในเวลานั้น เทวดาทั้งหลาย ช่ืออาโป ช่ือปฐวี ช่ือเตโช ช่ือวาโย  ได 
พากันมาแลว เทวดา ช่ือวรุณะ ช่ือวารุณะ ช่ือโสมะ ช่ือยสสะ 
ก็มาดวยกนั เทวดาผูบังเกดิในหมูเทวดาดวยเมตตาและกรุณาฌาน เปนผู 
มียศ ก็มา หมูเทวดา ๑๐ เหลานี้เปน ๑๐ พวก ท้ังหมดลวนมีรัศมีตาง ๆ 
กัน  มีฤทธ์ิ มีอานุภาพ  มีรัศมี  มียศ  ยินดี   มุงมายังปาอันเปนท่ีประชุม 
ของภิกษุ เทวดา ช่ือเวณฑู ช่ือสหลี    ช่ืออสมา ช่ือยมะ ท้ังสองพวก  
ก็มา เทวดาผูอาศัยพระจันทร  กระทําพระจนัทรไวในเบ้ืองหนาก็มา เทวดา 
ผูอาศัยพระอาทิตย  กระทําพระอาทิตยไวในเบ้ืองหนาก็มา เทวดากระทํา 
นักษัตรไวใน  เบ้ืองหนาก็มา มันทพลาหกเทวดาก็มา แมทาวสักกปุรินท 
ทวาสวะ ซ่ึงประเสริฐกวาสุเทวดาท้ังหลายก็เสด็จมา หมูเทวดา ๑๐  
เหลานี้ เปน ๑๐ พวก ท้ังหมดลวนมีรัศมีตางๆ กัน มีฤทธ์ิมีอานุภาพ  
มีรัศมี ยินดี มุงมายังปาอันเปนท่ีประชุมของภิกษุ    อนึ่งเทวดาช่ือสหภ ู 
ผูรุงเรืองดุจเปลวไฟก็มา เทวดาช่ืออริฏฐกะ  ช่ือโรชะ มีรัศมีดังสีดอก 
ผักตบก็มา เทวดาช่ือวรุณะ ช่ือสหธรรมช่ืออัจจุตะ ช่ืออเนชกะ ช่ือ 
สุเลยยะ ช่ือรุจริะก็มา เทวดา    ช่ือวาสวเนสีก็มา หมูเทวดา ๑๐ เหลานี้  
เปน ๑๐ พวก ท้ังหมด ลวนมีรัศมีตางๆ กัน มีฤทธ์ิ มีอานุภาพ มีรัศมี  
มียศ ยินดี มุง  มายังปาอันเปนท่ีประชุมของภิกษุ เทวดาช่ือสมานะ ช่ือ 
มหาสมานะ ช่ือมานุสะ ช่ือมานุสุตตมะ ช่ือขิฑฑาปทูสิกะ ก็มา  เทวดา 
ช่ือมโนปทูสิกะก็มา อนึ่ง เทวดาช่ือหริ เทวดาช่ือโลหิต วาสี ช่ือปารคะ  
ช่ือมหาปารคะ ผูมียศ ก็มา หมูเทวดา ๑๐ เหลานี้   เปน ๑๐ พวก  
ท้ังหมดลวนมีรัศมีตางๆ กัน มีฤทธ์ิ มีอานุภาพ  มีรัศมี มียศ ยินดี  
มุงมายังปาอันเปนท่ีประชุมของภิกษุ เทวดา    ช่ือสุกกะ ช่ือกรุมหะ ช่ือ 
อรุณะ ช่ือเวฆนสะก็มาดวยกันเทวดาช่ือโอทาตคัยหะ ผูเปนหัวหนา  
เทวดาชื่อวิจักขณะ ก็มา  เทวดาช่ือสทามัตตะ ช่ือหารคชะ และช่ือมิสสกะ  
ผูมียศ ก็มา    ปชุนนเทวบุตร ซ่ึงคํารามใหฝนตกท่ัวทิศกม็า หมูเทวดา  
๑๐   เหลานี้ เปน ๑๐ พวก ท้ังหมดลวนมีรัศมีตางๆ กัน มีฤทธ์ิ   มี  
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อานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี มุงมายังปาอันเปนท่ีประชุมของภิกษุ  
เทวดาชื่อเขมิยะ เทวดาช้ันดสิุต เทวดาช้ันยามะ  และเทวดาช่ือกัฏฐกะ  
มียศ เทวดาช่ือลัมพิตกะ ช่ือลามเสฏฐะ   ช่ือโชตินามะ ช่ืออาสา และ 
เทวดาชัน้นิมมานรดีก็มา อนึง่    เทวดาช้ันปรนิมมิตะก็มา หมูเทวดา ๑๐  
เหลานี้ เปน ๑๐ พวก  ท้ังหมดลวนมีรัศมีตางๆ กัน มีฤทธ์ิ มีอานุภาพ  
มีรัศมี มียศ ยนิดี มุงมายังปาอันเปนท่ีประชุมของภิกษุ หมูเทวดา ๖๐  
เหลานี้  ท้ังหมดลวนมีรัศมีตางๆ กัน มาแลวโดยกําหนดช่ือ และ  เทวดา 
เหลาอ่ืนผูเชนกัน มาพรอมกนัดวยคิดวา เราท้ังหลายจัก     เห็นพระนาค  
ผูปราศจากชาติ ไมมีกิเลสดจุตะปู มีโอฆะอัน      ขามแลว ไมมีอาสวะ  
ขามพนโอฆะ ผูลวงความยึดถือไดแลว   ดจุพระจนัทรพนจากเมฆฉะนัน้. ฯ  
[๒๔๖] สุพรหมและปรมัตตพรหม ซ่ึงเปนบุตรของพระพุทธเจาผูมี ฤทธ์ิ ก็มาดวย  
สนังกุมารพรหม และติสสพรหมแมนัน้   ก็มายังปาอันเปนท่ีประชุมของ 
ภิกษุ ทาวมหาพรหมยอมปกครอง   พรหมโลกพันหนึ่ง ทาวมหาพรหมนั้น 
บังเกิดแลวในพรหมโลก มีอานุภาพ มีกายใหญโต มียศ กม็า พรหม  
๑๐ พวก ผูเปน อิสระในพวกพรหมพันหนึง่ มีอํานาจเปนไปเฉพาะองค 
ละอยางก็มา มหาพรหมชื่อหาริตะ อันบริวารแวดลอมแลว มาในทาม 
กลางพรหมเหลานั้น มารเสนา ไดเห็นพวกเทวดา พรอมท้ัง พระอินทร 
พระพรหมทั้งหมดนั้น ผูมุงมา ก็มาดวย แลวกลาววาทานจงดูความ 
เขลาของมาร พระยามารกลาววา พวกทานจงมาจับ    เทวดาเหลานี้ผูกไว  
ความผูกดวยราคะ จงมีแกทานท้ังหลาย   พวกทานจงลอมไวโดยรอบ อยา 
ปลอยใครๆ ไป พระยามารบัง คับเสนามารในท่ีประชุมนั้นดังนีแ้ลว  
เอาฝามือตบแผนดิน กระทําเสียงนากลัว เหมือนเมฆยังฝนใหตก คําราม 
อยู พรอมท้ัง   ฟาแลบ ฉะนัน้ เวลานัน้ พระยามารนัน้ไมอาจยังใครให 
เปนไป   ในอํานาจได โกรธจัด กลับไปแลว พระศาสดาผูมีพระจักษุทรง 
พิจารณาทราบเหตุนั้นท้ังหมด แตนัน้ จึงตรัสเรียกสาวกผู ยินดีในพระ  
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ศาสนาตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย มารเสนามาแลว   พวกเธอจงรูจักเขา  
ภิกษเุหลานั้นสดับพระดํารัสสอนของพระ    พุทธเจาแลว ไดกระทําความ 
เพียร ม        ารและเสนามารหลีกไป  จากภิกษุผูปราศจากราคะ ไมยังแมขน 
ของทานใหไหว (พระยามารกลาวสรรเสริญวา) พวกสาวกของพระองค 
ท้ังหมดชนะ  สงครามแลว ลวงความกลัวไดแลว มียศปรากฏในหมูชน  
บันเทิงอยูกับดวยพระอริยเจา ผูเกิดแลวในพระศาสนา ดงันี้แล. ฯ       
                   จบมหาสมัยสูตร ท่ี ๗  
                   ------------------------------       
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                  ๘. สักกปญหสูตร (๒๑)  
        [๒๔๗] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้      
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในถํ้าอินทสาละ ณ เวทิยกบรรพต  ดานทิศอุดร 
แหงพราหมณคามช่ืออัมพสัณฑ อันต้ังอยูดานทิศปราจนี แหงพระ นครราชคฤห ในแควนมคธ ฯ      
      ก็สมัยนั้นแล ทาวสักกะจอมเทพไดบังเกิดความขวนขวาย เพื่อจะเฝา     พระผูมีพระภาค  
คร้ังนั้น ทาวสักกะจอมเทพไดทรงพระดําริวา บัดนี้ พระผูมีพระ  ภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
ประทับอยู ณ ท่ีไหนหนอ ทาวสักกะจอมเทพไดทรง เหน็พระผูมีพระภาคประทับอยูในถํ้า 
อินทสาละ ณ เวทิยกบรรพต ดานทิศอุดร    แหงพราหมณคามช่ืออัมพสัณฑ อันต้ังอยูดานทิศปราจนี  
แหงพระนครราชคฤห  ในแควนมคธ คร้ันแลว จึงตรัสเรียกพวกเทวดาช้ันดาวดึงสมาตรัสวา 
 ดูกรทาน       ผูนิรทุกข พระผูมีพระภาคพระองคนี้ ประทับอยูในถํ้าอินทสาละ ณ เวทิยกบรรพต    
 ดานทิศอุดร แหงพราหมณคาม ช่ืออัมพสัณฑ อันต้ังอยูดานทิศปราจนีแหง   พระนครราชคฤห ใน 
แควนมคธ ถากระไร พวกเราควรจะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  อรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค 
นั้น พวกเทวดาชั้นดาวดึงสทูลรับทาวสักกะจอม      เทพแลว ฯ      
      ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพตรัสเรียกปญจสิขคันธรรพบุตรมาตรัสวา   ดูกรพอ 
ปญจสิขะ พระผูมีพระภาคพระองคนี้ประทับอยูในถํ้าอินทสาละ ณ เวทิยก  บรรพต ดานทิศอุดร 
แหงพราหมณคาม ช่ืออัมพสัณฑ อันต้ังอยูดานทิศปราจนี แหงพระนครราชคฤห ในแควนมคธ  
พวกเราควรจะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค       อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ปญจสิขคันธรรพ 
บุตรทูลรับทาวสักกะจอม เทพแลว ถือเอาพิณมีสีเหลืองดังผลมะตูม คอยตามเสด็จทาวสักกะ 
จอมเทพ       ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพแวดลอมไปดวยพวกเทวดาช้ันดาวดึงส มีปญจสิข คัน 
ธรรพบุตรนําเสด็จ ไดหายไปในช้ันดาวดึงส มาปรากฏ ณ เวทิยกบรรพต ดาน  ทิศอุดรแหง 
พราหมณคาม ช่ืออัมพสัณฑ อันตั้งอยูดานทิศปราจีน แหงพระนคร ราชคฤห ในแควนมคธ  
เหมือนบุรุษมีกําลังเหยยีดแขนท่ีคูออก หรือคูแขนท่ี  เหยียดออกเขา ฉะนั้น ฯ       
      ก็สมัยนั้น เวทิยกบรรพตและพราหมณคามชื่ออัมพสัณฑสวางไสวยิ่งนัก    ดวย 
เทวานภุาพของเทวดาทั้งหลาย และไดยนิวาพวกมนุษยในหมูบานโดยรอบพา กันกลาวอยางนีว้า   
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วันนีไ้ฟติดเวทิยกบรรพตเขาแลว วนันี้ไฟไหมเวทิยกบรรพต   วันนี้ เวทิยกบรรพตไฟลุกโพลง  
เพราะเหตุไรเลา วันนี้ เวทิยกบรรพตและ      พราหมณคาม ช่ืออัมพสัณฑ จึงสวางไสวยิ่งนกั  
มนุษยพวกนั้นพากันตกใจ ขน   พองสยองเกลา ฯ 
      ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพรับส่ังกะปญจสิขคันธรรพบุตรวา ดูกรพอ  ปญจสิขะ  
พระตถาคตท้ังหลาย เปนผูเพงฌาน ทรงยินดีในฌาน ในระหวางนั้น   ทรงเรนอยู อันผูเชนเรา 
ยากท่ีจะเขาเฝา ถากระไร พอควรจะใหพระผูมีพระภาค  ทรงพอพระหฤทัยกอน พอใหพระองค 
ทรงพอพระหฤทัยกอนแลว ภายหลัง พวก       เราจึงควรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น ฯ   
      ปญจสิขคันธรรพบุตรทูลรับทาวสักกะจอมเทพแลว จงึถือเอาพิณมีสี  เหลืองดังผลมะตูม  
เขาไปยังถํ้าอินทสาละ คร้ันแลวประมาณดวูา เพยีงนี้ พระผูมีพระภาคจะประทับอยูไมไกล ไม 
ใกลเรานัก และจักทรงไดยนิเสียงเรา แลว    ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ปญจสิขคันธรรพบุตร 
ยืน ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ถือพิณมีสีเหลืองดังผลมะตูมบรรเลงข้ึน และไดกลาวคาถาเหลานี้  
อันเกี่ยวดวย    พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ พระอรหันต และกาม วา 
        [๒๔๘] ดูกรแมภัททาสุริยวัจฉสา ฉันขอไหวทาวติมพรุบิดาเธอ โดยเหตุท่ีเธอเกิด 
เปนนางงาม ปลูกความปล้ืมใหแกฉัน เหมือนลม     เปนท่ีปรารถนาของผูมี 
เหง่ือ หรือน้ําดื่มเปนท่ีปรารถนาของผู    ระหาย เธอผูจํารัสโฉม เปนท่ีรัก 
ของฉัน คลายกันกับธรรม  เปนท่ีรักของเหลาพระอรหนัตฉะนัน้ ขอเธอ 
ชวยดับความ เรารอน เหมือนชวยวางยาคนไขผูกระสับกระสาย หรือให       
โภชนะแกผูหวิ หรือดับไฟท่ีลุกอยูดวยน้ํา ขอใหฉันซบลงจด   ณ ถันและ 
อุทรของเธอ เหมือนชางผูรอนจัดในหนารอน หยั่งลง  สระโบกขรณี มีน้ํา 
เย็นประกอบดวยละอองแหงเกสรดอกปทุม       ฉะนั้น ฉันมึนเมาแลว  
เพราะชวงขาอันสมบูรณดวยลักษณะ     ไมรูสึกถึงเหตุการณ เหมือนชาง 
เหลือขอ ไมยอมรับรูแหลน        และหอกซัด ดวยถือวาตนชนะแลว ฉะนั้น  
ฉันมีใจจดจอในเธอ          ฉันไมอาจกลับดวงจิตท่ีแปรปรวนไปแลว เหมือนปลา 
ท่ีกลืนเบ็ด        เสียแลว ฉะนัน้ นางผูเจริญ ขอเธอเอาขาซายกระหวดัฉันไว  
ขอ      เธอผูมีดวงตาอันออนหวาน จงกระหวัดฉันไว ขอเธอผูงดงามจง  สวม 
กอดฉัน นัน่ เปนขอท่ีฉันปรารถนายิ่งนัก ความใครของ  ฉันในเธอผูมีผม  
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เปนลูกคล่ืน ถึงจะมีนอยก็เกดิผลมาก เหมือน       ทักษณิาท่ีถวายในพระ 
อรหันต ฉะนัน้ บุญอันใดท่ีฉันไดทําไว แลวในพระอรหันตผูคงท่ี มีอยู  
ดูกรนางผูงามท่ัวสรรพางค  ขอบุญอันนั้นของฉัน จงอํานวยผลแกฉัน พรอม 
กับดวยเธอ  บุญอันใดท่ีฉันไดทําไวในปฐพีมณฑลนี้ มีอยู ดูกรนางผูงาม    
พรอม ขอบุญอันนั้นของฉันจงอํานวยผลแกฉัน พรอมกบัดวยเธอ ดูกร 
แมสุริยวัจฉสา ฉันปรารถนาเธอเหมือนพระศากย  บุตรพทุธเจา ทรงเขา 
ฌานอยูพระองคเดียว มีพระปญญารักษา   พระองค ทรงมีพระสติ เปนมุนี  
ทรงแสวงหาอมตะ พระผู  จอมปราชญไดบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุด 
แลว พึงช่ืนชม     ฉันใด เธอผูงดงาม ถาฉันไดอยูรวมกบัเธอ ก็จะพึง 
ช่ืนชม    ฉันนัน้ ถาทาวสักกะผูเปนอิสระของพวกเทวดาช้ันดาวดึงส จะ  
ประทานพรแกฉันไซร ฉันจะพึงเลือกเอาเธอเปนแท ความอยากไดของฉัน 
ม่ันคงถึงเพียงนี้ ดูกรแมผูเฉลียวฉลาด ทาน   ผูใดมีธิดาเชนนี้ ฉันขอ 
นอมไหวทานผูนั้น ซ่ึงเปนบิดาของเธอ    ซ่ึงเปนประดจุสาลพฤกษเผล็ด 
ดอกไมนาน ฉะนั้น ฯ 
        [๒๔๙] เม่ือปญจสิขคันธรรพบุตรกลาวอยางนีแ้ลว พระผูมีพระภาคได  ตรัสกะปญจ 
สิขคันธรรพบุตรวา ดูกรปญจสิขะ เสียงสายของทานเทียบไดกับ    เสียงเพลงขับ และเสียงเพลง 
ขับของทานเทียบไดกับเสียงสาย ก็เสียงสายของ   ทาน ไมเกินเสียงเพลงขับ และเสียงเพลง 
ขับ ไมเกินเสียงสาย ก็คาถาเหลานี้       อันเกี่ยวดวยพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ พระอรหันต 
และกาม ทาน  ประพันธข้ึนเม่ือไร ฯ 
      ปญจสิขคันธรรพบุตรทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคประพันธ ข้ึนเม่ือสมัยท่ี 
พระผูมีพระภาคแรกตรัสรู ประทับอยูใตตนไมอชปาลนโิครธ แทบ   ฝงแมน้ําเนรัญชรา ในอุรุเวลา 
ประเทศ ก็สมัยนั้น ขาพระองคไดรักใครธิดาของ    ทาวติมพรุคันธรรพราชผูมีนามวา ภัททาสุริย 
วัจฉสา แตนางรักใครกับผูอ่ืนเสีย  คือรักใครบุตรของมาตลีสังคาหกเทวบุตร นามวา สิขัณฑิ  
เม่ือขาพระองคไมได     นางนั้นโดยปริยายอยางใดอยางหน่ึงแลว จึงถือเอาพิณมีสีเหลืองดังผลมะตูม  
เขา ไปยังนิเวศนของทาวติมพรุคันธรรพราช คร้ันแลวจึงถือพิณมีสีเหลืองดังผลมะตูม   บรรเลงข้ึน  
และไดกลาวคาถาเหลานี้ อันเกี่ยวดวยพระพุทธเจา พระธรรม    พระสงฆ พระอรหันต และ 
กามวา  
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ดูกรแมภัททาสุริยวัจฉสา ฉันขอไหวเทาติมพรุบิดาเธอ โดยเหตุ ท่ีเธอเกิด 
เปนนางงาม ปลูกความปล้ืมใหแกฉัน ฯลฯ ดูกรแม ผูเฉลียวฉลาด ทาน 
ผูใดมีธิดาเชนนี้ ฉันขอนอมไหวทานผูนั้น   ซ่ึงเปนบิดาของเธอ ซ่ึงเปน 
ประดุจสาลพฤกษเผล็ดดอกไมนาน   ฉะนัน้ ฯ  
        [๒๕๐] ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือขาพระองคกลาวอยางนี้แลว นางภัททาสุริยวจัฉสา  
ไดกลาวกะขาพระองควา ดกูรทานผูนิรทุกข ฉันมิไดเหน็     พระผูมีพระภาคพระองคนั้นในท่ีเฉพาะ 
พระพักตรเลย เปนแตฉันเคยไดยินเม่ือ      เขาไปฟอนในสุธรรมาสภาของเทวดาช้ันดาวดึงสเทานัน้  
เม่ือทานแสดงพระผูมี     พระภาคพระองคนั้นไดแลว วันนี้จงมารวมสมาคมกับพวกเราเถิด ขาแต 
พระองค     ผูเจริญ ขาพระองคก็ไดรวมสมาคมกับนางน้ัน หลังจากนั้น ขาพระองคมิไดพูด ฯ  
      ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพไดทรงพระดําริวา ปญจสิขคันธรรพบุตร   ไดปราศรัยกับ 
พระผูมีพระภาค และพระผูมีพระภาคก็ทรงปราศรัยกับปญจสิขคันธรรพบุตร ดังนี้แลว ตรัสเรียก 
ปญจสิขคันธรรพบุตรมาตรัสวา พอปญจสิขะ พอ   จงถวายบังคมพระผูมีพระภาคตามคําของเราวา  
ขาแตพระองคผูเจริญ ทาวสักกะ   จอมเทพ พรอมดวยอํามาตยและบริษัท ขอถวายบังคมพระบาท 
ของพระผูมีพระภาค   ดวยเศียรเกลา ปญจสิขคันธรรพบุตรทูลรับทาวสักกะจอมเทพแลวถวายบังคม    
 พระผูมีพระภาค แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทาวสักกะจอมเทพ   พรอมดวยอํามาตย 
และบริษัท ขอถวายบังคมพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา ฯ    
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรปญจสิขะ ทาวสักกะจอมเทพ พรอมดวย อํามาตยและ 
บริษัท จงมีความสุขอยางนั้นเถิด เพราะวาพวกเทวดา มนุษย อสูร นาค คนธรรพ และชน 
เปนอันมากเหลาอ่ืนใด ซ่ึงปรารถนาสุขมีอยู ฯ   
        [๒๕๑] กพ็ระตถาคตท้ังหลาย ยอมตรัสประทานพรเทวดาผูมีศักดิใ์หญ   เห็นปานนั้น 
อยางนี้แล ทาวสักกะจอมเทพ อันพระผูมีพระภาคตรัสประทานพร    แลว เสด็จเขาไปยังถํ้า 
อินทสาละ ของพระผูมีพระภาค ถวายบังคมพระผูมีพระภาค      แลวไดประทับยนือยู ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง แมพวกเทวดาชัน้ดาวดึงสก็เขาไปยัง ถํ้าอินทสาละ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  
ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง      ถึงปญจสิขคันธรรพบุตร ก็เขาไปยังถํ้าอินทสาละ ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว      ไดยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง สมัยนั้น ถํ้าอินทสาละ ซ่ึงมีพื้นไมสมํ่า  
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เสมอ   ก็สมํ่าเสมอ ซ่ึงคับแคบ ก็กวางขวางขึ้น ความมืดในถํ้าหายไป ความสวางเกิด ข้ึน 
 ดวยเทวานุภาพของเทวดาท้ังหลาย ฯ       
        [๒๕๒] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทาวสักกะจอมเทพวา นี้   เปนของนา 
อัศจรรยของทานทาวโกสีย นี้เปนเหตุไมเคยมีของทานทาวโกสีย คือ  การท่ีพระองคผูมีกิจมาก  
มีกรณียะมากเสด็จมาในท่ีนี้ ฯ    
      ทาวสักกะจอมเทพทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคประสงคจะ มาเฝาเยี่ยม 
พระผูมีพระภาคต้ังแตนานมาแลว แตมัวสาละวนดวยกิจกรณียะบาง    อยางของพวกเทวดาช้ัน 
ดาวดึงส จึงมิสามารถมาเฝาเยี่ยมพระผูมีพระภาคได ขาแต พระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง พระผูมี 
พระภาคประทับอยู ณ สลฬาคาร ในพระนคร  สาวัตถี คร้ังนั้น ขาพระองคไดไปยังพระนคร 
สาวัตถี เพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาค   แตสมัยนั้น พระผูมีพระภาคประทับนั่งอยูดวยสมาธิบางอยาง  
นางปริจาริกาของ    ทาวเวสวัณมหาราช นามวา ภุชคี เปนผูอุปฏฐากพระผูมีพระภาค นางยืน     
 ประนมมือนมัสการอยู ขาพระองคไดกลาวกะนางภุชคีวา ดูกรนองหญิง ขอทาน   จงถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคตามคําขอของเราวา ทาวสักกะจอมเทพพรอมดวย     อํามาตยและบริษัท ขอถวาย 
บังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา เม่ือ       ขาพระองคกลาวอยางนี้แลว นางภุชคีได 
ตอบขาพระองควา ขาแตทานผูนิรทุกข มิใชเวลาท่ีจะเฝาพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรง 
หลีกเรนเสียแลว ขาพระองค จึงส่ังไววา ดูกรนองหญิง ถาอยางนั้นเม่ือใด พระผูมีพระภาค 
เสด็จออกจากสมาธิ แลว เม่ือนั้น ทานจงกราบบังคมพระผูมีพระภาคตามคําของเราวา ทาวสักกะ   
 จอมเทพ พรอมดวยอํามาตยและบริษัท ขอถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาค   ดวยเศียรเกลา  
ขาแตพระองคผูเจริญ นองหญิงนั้น ถวายบังคมพระผูมีพระภาค     ตามคําของขาพระองคแลหรือ  
พระผูมีพระภาคยังทรงระลึกถึงคําของนองหญิงนั้น ไดอยูหรือ ฯ  
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรจอมเทพ นองหญิงนั้น ไหวอาตมภาพ   แลว อาตม 
ภาพระลึกไดถึงคําของนองหญิงนั้น และอาตมภาพออกจากสมาธิ เพราะเสียงกงรถของพระองค ฯ   
ทาวสักกะจอมเทพทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เทวดาเหลาใดท่ีเขาถึง   หมูเทวดาช้ัน 
ดาวดึงสกอนพวกขาพระองค ขาพระองคไดยินมา ไดรับมาตอหนา     เทวดาเหลานัน้วา เม่ือใด  
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายเสด็จ  อุบัตใินโลก เม่ือนัน้ ทิพยกายยอมบริบูรณ  
อสุรกายยอมเส่ือมไป ขอนี้   ขาพระองคไดเห็นพยานแลววา เม่ือพระตถาคตอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาเสด็จ  อุบัติในโลก ทิพยกายยอมบริบูรณ อสุรกายยอมเส่ือมไป ฯ     
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      ในเมืองกบิลพัสดุ นี้เอง ไดมีศากยธิดานามวา โคปกา เปนคนเล่ือมใส   ในพระพทุธเจา  
พระธรรม พระสงฆ บําเพ็ญศีลบริบูรณ นางคลายจิตในความ      เปนสตรี อบรมจิตในความเปน 
บุรุษ เบ้ืองหนา แตตายเพราะกายแตก เขาถึง   สุคติโลกสวรรค ถึงความอยูรวมกับเทวดาชั้น 
ดาวดึงส ถึงความเปนบุตรของ  ขาพระองค พวกเทวดาในดาวดึงสนัน้ รูจักเธออยางนีว้า โคปก 
เทวบุตรๆ ขาแต   พระองคผูเจริญ ภิกษุอ่ืนสามรูป ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เขาถึง      
 หมูคนธรรพอันต่ํา คนธรรพพวกนั้นเพยีบพรอมไปดวยกามคุณ ๕ บําเรออยู มา  สูท่ีบํารุงบําเรอ 
ของขาพระองค โคปกเทวบุตรไดตักเตือนคนธรรพพวกนั้นผูมาสูท่ี บํารุงบําเรอของขาพระองควา  
ดูกรทานผูนิรทุกข เอาหนาไปไวท่ีไหน พวกทาน  รวบรวมพระธรรมของพระผูมีพระภาคนัน้ไว  
เราเปนแตสตรี เล่ือมใสใน พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ บําเพ็ญศีลบริบูรณ คลายจิตใน 
ความเปน สตรี อบรมจิตในความเปนบุรุษ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงสุคติ  โลกสวรรค  
ถึงความอยูรวมกับเทวดาช้ันดาวดึงส ถึงความเปนบุตรของทาวสักกะ     จอมเทพ แมในท่ีนี้ พวก 
เทวดารูจกัเราวา โคปกเทวบุตรๆ สวนพวกทาน       ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเขาถึงหมู 
คนธรรพอันต่ํา พวกเราไดเหน็ สหธรรมิกท่ีเขาถึงหมูคนธรรพอันต่ํา นับวาไดเห็นรูปท่ีไมนาดูแลว  
ขาแตพระองค    ผูเจริญ เม่ือคนธรรพพวกนั้นถูกโคปกเทวบุตรตักเตือนแลว เทวดาสององคกลับ       
 ไดสติในปจจบัุน แลวเขาถึงกายอันเปนช้ันพรหมปุโรหิต สวนเทวดาองคหนึ่ง   คงตกอยูใน 
กามภพ ฯ     
        [๒๕๓] เราเปนอุบาสิกาของพระพุทธเจาผูมีจักษุ นามของเราไดปรากฏ  วา โคปกา  
เราเล่ือมใสยิ่งแลวในพระพทุธเจา พระธรรม  และมีจิตเล่ือมใสบํารุงพระ 
สงฆ เพราะความท่ีพระธรรมของ พระพุทธเจาพระองคนัน้แหละ เปน 
ธรรมดี เราไดเปนบุตรทาวสักกะ มีอานุภาพมาก มีความรุงเรืองใหญหลวง 
 เขาถึง     ช้ันไตรทิพย แมในท่ีนี้ พวกเทวดารูจักเราวา โคปกเทวบุตร   
เราไดมาเหน็พวกภิกษุท่ีเปนสาวกของพระโคดม ซ่ึงเคยเห็นมา  แลว คร้ังท่ี 
เรายังเปนมนษุย และบํารุงดวยขาวน้ํา สงเคราะหดวยการลางเทาและ 
ทาเทาใหในเรือนของตน มาเขาถึงหมูคน    ธรรพ อยูในหมูคนธรรพ ทาน 
พวกนี้เอาหนาไปไวไหน จึง      ไมรับธรรมของพระพุทธเจา ก็ธรรมท่ีวิญูชน 
พึงรูเฉพาะตัว    อันพระพุทธเจาผูมีพระจกัษุตรัสรูแลว ทรงแสดงดีแลว   
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แม  เราก็เขาไปหาพวกทาน ไดฟงสุภาษิตของพระอริยะท้ังหลาย    เราได 
เปนบุตรทาวสักกะ มีอานุภาพมาก มีความรุงเรืองใหญ  หลวง เขาถึงช้ัน 
ไตรทิพย สวนพวกทานเขาไปนั่งใกล พระพุทธเจาผูประเสริฐ ประพฤติ 
พรหมจรรยในพระพุทธเจาผู    ยอดเยีย่ม ยังมาเขาถึงกายอันตํ่า การอุปบัติ 
ของพวกทานไม    สมควร เราไดมาเห็นสหธรรมิกเขาถึงกายอันตํ่า นบัวาได 
เห็น   รูปท่ีไมนาดูแลว พวกทานผูเขาถึงหมูคนธรรพ ตองมาสูท่ี    บําเรอของ 
พวกเทวดา ขอใหทานดูความวิเศษอันนี้ของเราผูอยู   ในเรือนเถิด เราเปน 
สตรี วันนี้เปนเทวบุตร ผูพรอมพร่ังไป  ดวยกามอันเปนทิพย คนธรรพ 
พวกนั้นมาพบโคปกเทวบุตร   อันโคปกเทวบุตร ผูสาวกพระโคดมตักเตือน 
แลว ถึงความ   สลดใจ คิดวา เอาเถิด พวกเราจะพากเพยีรพยายาม  
พวกเราจะไมเปนคนใชของผูอ่ืน บรรดาคนธรรพท้ัง ๓ นั้น คน ธรรพ ๒ คน  
ระลึกถึงคําสอนพระโคดมแลว ปรารภความเพียร คลายจติในภพนี้  
ไดเหน็โทษในกามแลว ตดักาม     สังโยชน และเคร่ืองผูก คือกามอันเปน 
บวงของมาร ซ่ึงยาก     ท่ีจะลวงไปได กาวลวงเสีย ซ่ึงพวกเทวดาช้ันดาวดึงส  
เพราะ ตัดเสียได ซ่ึงกามคุณอันมีอยู ประดุจชางตัดบวงบาสได   ฉะนั้น  
เทวดาทั้งหมด พรอมท้ังพระอินทร พรอมท้ังทาวปชาบดี เขาไปนั่ง 
ประชุมกันในสภา ช่ือ สุธรรมา ลวนเปน     ผูแกลวกลา ปราศจากราคะ  
บําเพ็ญวิรชธรรมอยู ก็หากาวลวงเทวดาพวกนัน้ไม ทาววาสพผูเปนใหญยิ่ง 
ของเทวดา ทรง    เห็นเทวดาเหลานั้นในทามกลางหมูเทวดาแลว ไดทรงสลด  
พระทัยวา ก็เทวดาเหลานี้เขาถึงกายอันตํ่า บัดนี้ กลับกาวลวง  พวกเทวดา 
ช้ันดาวดึงส เม่ือทาวสักกะเกดิสลดพระทัย เพราะ     ทรงพิจารณาเทวดา 
เหลานั้น โคปกเทวบุตรไดทูลทาววาสพวา      พระพุทธเจาผูเปนจอมชน มี 
อยูในม        นษุยโลก ทรงครอบงํากาม      เสียได ปรากฏพระนามวา พระศากยมุนี  
เทวดาพวกนั้นเปน บุตรของพระพุทธเจาพระองคนั้น เปนผูเวนจากสตแิลว 
 อัน    ขาพระองคตักเตือน กลับไดสติ บรรดาทานท้ัง ๓ นั้น ทาน ผูหนึง่  
คงเขาถึงกายคนธรรพอยูในภพนี้ อีก ๒ ทานดําเนนิ   ตามทางตรัสรู เปนผู 
มีจิตต้ังม่ันแลว จะเยยพวกเทวดากไ็ด การประกาศธรรมในพระวินยันี้   
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เปนเชนนี้ บรรดาพระสาวก มิไดมีสาวกรปูไรสงสัยอะไรเลย เราท้ังหลาย 
ขอนอบนอม   พระชินพุทธเจาผูเปนจอมชน ทรงขามโอฆะไดแลว ทรงตัด 
ความสงสัยไดแลว บรรดาคนธรรพท้ัง ๓ นั้น คนธรรพ ๒ คน นั้น รู 
ธรรมอันใดของพระองคแลว ถึงความเปนผูวิเศษ เขา  ถึงกายอันเปนช้ัน 
พรหมปุโรหิต บรรลุคุณวิเศษแลว ขาแต      พระองคผูนริทุกข ขอประทาน 
พระวโรกาส ถึงพวกขาพระองค      ก็มาเพือ่บรรลุธรรมน้ัน หากพระองคทรง 
กระทําโอกาสแลว จะ     ขอทูลถามปญหา ฯ   
        [๒๕๔] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงพระดําริวา ทาวสักกะน้ีเปนผู  บริสุทธ์ิส้ินเวลา 
นาน จักตรัสถามปญหาขอใดขอหนึ่งกะเรา ทาวเธอจักถามปญหา    นัน้ทุกขอ ซ่ึงประกอบดวย 
ประโยชน จกัไมถามปญหาท่ีไมประกอบดวยประโยชน      อนึ่ง เราอันทาวเธอตรัสถามแลว จัก 
พยากรณขอความใด ทาวเธอจักทรงทราบ   ขอความนั้นไดพลันทีเดยีว ฯ  
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทาวสักกะจอมเทพดวยพระคาถาวา    
ดูกรทาววาสพ พระองคปรารถนาไวในพระทัย เพื่อจะตรัสถาม  ปญหา 
ขอไร ก็จงตรัสถามปญหาขอนั้นกะอาตมภาพเถิด อาตมภาพ  จะกระทํา 
ท่ีสุดแหงปญหานั้นๆ แกพระองค ฯ     
                    จบ ภาณวารท่ีหนึ่ง   
        [๒๕๕] ทาวสักกะจอมเทพ อันพระผูมีพระภาคทรงใหโอกาสแลว ได ทูลถามปญหา 
ขอแรกกะพระผูมีพระภาคอยางนี้วา ขาแตพระองคผูนิรทุกข พวก     เทวดา มนุษย อสูร นาค  
คนธรรพ มีอะไรเปนเคร่ืองผูกพันใจไว อนึง่       ชนเปนอันมากเหลาอ่ืนนั้น เปนผูไมมีเวร ไมมี 
อาชญา ไมมีศัตรู ไมมีความ     พยาบาท ยอมปรารถนาวา ขอพวกเราจงเปนผูไมมีเวรอยูเถิด  
ก็และพวกเขามี  ความปรารถนาอยูดังนี้ กไ็ฉน เขายังเปนผูมีเวร มีอาชญา มีศัตรู มีความพยาบาท   
 ยังจองเวรกันอยู ทาวสักกะจอมเทพไดทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาคดวยประการ      ฉะนี้ ฯ 
      พระผูมีพระภาคอันทาวสักกะจอมเทพทูลถามปญหาแลว ทรงพยากรณวา    ดูกรจอมเทพ  
พวกเทวดา มนุษย อสูร นาค คนธรรพ มีความริษยาและ      ความตระหนีเ่ปนเคร่ืองผูกพันใจไว  
อนึ่ง ชนเปนอันมากเหลาอ่ืนนั้น เปนผูไมมีเวร    ไมมีอาชญา ไมมีศัตรู ไมมีความพยาบาท   
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ยอมปรารถนาวา ขอพวกเราจงเปน   ผูไมมีเวรอยูเถิด ก็และพวกเขามีความปรารถนาอยูดังนี้ ถึง 
อยางนั้น เขากย็ังเปน     ผูมีเวร มีอาชญา มีศัตรู มีความพยาบาท ยังจองเวรกันอยู พระผูมี 
พระภาค  อันทาวสักกะจอมเทพทูลถามปญหาแลว ทรงพยากรณดวยประการฉะนี้ ฯ   
      ทาวสักกะจอมเทพทรงดพีระทัย ช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระผูมีพระภาค ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคต ขอนี้เปน     อยางนัน้ ในขอนี้ ขาพระองค 
ขามความสงสัยแลว ปราศจากถอยคําท่ีจะพดูวา       อยางไรแลว เพราะไดฟงการพยากรณปญหาของ 
พระผูมีพระภาค ฯ       
        [๒๕๖] ทาวสักกะจอมเทพทรงช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาค    ในปญหา 
พยากรณขอแรกดังนี้แลว จงึไดทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาคยิ่งข้ึนไป   วา ขาแตพระองคผูนริทุกข  
ก็ความริษยาและความตระหน่ี มีอะไรเปนเหตุ มี      อะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนดิ มีอะไร 
เปนแดนเกดิ เม่ืออะไรมี ความริษยา       และความตระหนี่จึงมี เม่ืออะไรไมมี ความริษยาและ 
ความตระหนีจ่ึงไมมี ฯ   
      ภ. ดูกรจอมเทพ ความริษยาและความตระหนี่มีอารมณเปนท่ีรักและ อารมณอันไมเปน 
ท่ีรักเปนเหตุ เปนสมุทัย เปนกําเนิด อันเปนแดนเกิด เม่ือ   อารมณอันเปนท่ีรักและอารมณอัน 
ไมเปนท่ีรักมีอยู ความริษยาและความตระหน่ี   จึงมี เม่ืออารมณอันเปนท่ีรักและอารมณอันไมเปน 
ท่ีรักไมมี ความริษยาและความ ตระหนีจ่ึงไมมี ฯ     
      ส. ขาแตพระองคผูนิรทุกข อารมณอันเปนท่ีรักและอารมณอันไมเปน    ท่ีรัก มีอะไร 
เปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนดิ มีอะไรเปนแดนเกิด   เม่ืออะไรมี อารมณอันเปน 
ท่ีรักและอารมณอันไมเปนท่ีรักจึงมี เม่ืออะไรไมมี  อารมณอันเปนท่ีรักและอารมณอันไมเปนท่ีรัก 
จึงไมมี ฯ   
      ดูกรจอมเทพ อารมณอันเปนท่ีรักและอารมณอันไมเปนท่ีรัก มีความพอ  ใจเปนเหตุ  
เปนสมุทัย เปนกําเนดิ เปนแดนเกิด เม่ือความพอใจมี อารมณ    อันเปนท่ีรักและอารมณอันไม 
เปนท่ีรักจึงมี เม่ือความพอใจไมมี อารมณอันเปน  ท่ีรักและอารมณอันไมเปนท่ีรักจึงไมมี ฯ  
      ขาแตพระองคผูนิรทุกข ความพอใจมีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปน 
กําเนิด มีอะไรเปนแดนเกดิ เม่ืออะไรมี ความพอใจจึงมี เม่ืออะไร ไมมี ความพอใจจึงไมมี ฯ     
      ดูกรจอมเทพ ความพอใจมีความตรึกเปนเหตุ เปนสมุทัย เปนกําเนดิ   เปนแดนเกดิ  
เม่ือความตรึกมี ความพอใจจึงมี เม่ือความตรึกไมมี ความพอใจ  จึงไมมี ฯ      
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      ขาแตพระองคผูนิรทุกข ความตรึกมีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปน 
กําเนิด มีอะไรเปนแดนเกดิ เม่ืออะไรมี ความตรึกจึงมี เม่ืออะไรไมมี   ความตรึกจึงไมมี ฯ    
      ดูกรจอมเทพ ความตรึกมีสวนแหงสัญญาอันประกอบดวยปปญจธรรม  เปนเหตุ เปน 
สมุทัย เปนกําเนิด เปนแดนเกิด เม่ือสวนแหงสัญญาอันประกอบ ดวยปปญจธรรมมี ความตรึก 
จึงมี เม่ือสวนแหงสัญญาอันประกอบดวยปปญจธรรม ไมมี ความตรึกจึงไมมี ฯ     
        [๒๕๗] ขาแตพระองคผูนิรทุกข ก็ภกิษุปฏิบัติอยางไร จึงจะช่ือวา ดําเนินปฏิปทา 
อันสมควรท่ีจะใหถึงความดบัสวนแหงสัญญา อันประกอบดวย      ปปญจธรรม ฯ    
      ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวโสมนัส โดยแยกเปน ๒ คือ ท่ีควร  เสพก็มี ท่ีไมควร 
เสพก็มี โทมนสัก็แยกเปน ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควร เสพก็มี และอุเบกขาก็แยกเปน ๒  
คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควรเสพก็มี ดูกร  จอมเทพ อาตมภาพกลาวโสมนัสโดยแยกเปน ๒ คือ  
ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควร      เสพก็มี ก็ท่ีกลาวถึงโสมนัสดังนี้ กลาวเพราะอาศัยอะไร ในโสมนัส 
ท้ัง ๒ นั้น     บุคคลพึงทราบโสมนัสอันใดวา เม่ือเราเสพโสมนัสนี้ อกุศลธรรมเจริญข้ึน   กุศล 
ธรรมเส่ือม โสมนัสเห็นปานนี้ ไมควรเสพ บุคคลพึงทราบโสมนัสอันใด      วา เม่ือเราเสพ 
โสมนัสนี้ อกุศลธรรมเส่ือม กุศลธรรมเจริญข้ึน โสมนัสเห็น  ปานนั้น ควรเสพ ในโสมนัส 
ท้ัง ๒ นั้น ถาโสมนัสอันใดมีวิตก มีวิจาร อันใด  ไมมีวิตก ไมมีวิจาร ใน ๒ อยางนัน้ โสมนัส 
ท่ีไมมีวิตก ไมมีวิจาร ประณตีกวา  ดกูรจอมเทพ อาตมภาพกลาวโสมนัสโดยแยกเปน ๒ คือ  
ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไม     ควรเสพก็มี ฉะนีแ้ล ท่ีกลาวถึงโสมนัสดังนี้ กลาวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ     
      ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวโทมนัสโดยแยกเปน ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี  ท่ีไมควร 
เสพก็มี ท่ีกลาวถึงโทมนัสดังนี้ กลาวเพราะอาศัยอะไร ในโทมนัสท้ัง ๒   นั้น บุคคลพึงทราบ 
โทมนัสอันใดวา เม่ือเราเสพโทมนัสนี้ อกศุลธรรมเจริญข้ึน       กุศลธรรมเส่ือม โทมนัสเห็นปานนี้  
ไมควรเสพ บุคคลพึงทราบโทมนัสอันใดวา   เม่ือเราเสพโทมนัสนี้ อกุศลธรรมเส่ือม กุศลธรรม 
เจริญข้ึน โทมนัสเห็นปานนัน้      ควรเสพ ในโทมนัสท้ัง ๒ นั้น ถาโทมนัสอันใด มีวิตก มี 
วิจาร อันใด ไมมีวิตก      ไมมีวิจาร ใน ๒ อยางนั้น โทมนัสท่ีไมมีวิตก ไมมีวิจาร ประณีตกวา 
 ดูกร      จอมเทพ อาตมภาพกลาวโทมนัส โดยแยกเปน ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควร เสพก็มี  
ฉะนี้แล ท่ีกลาวถึงโทมนัสดังนี้ กลาวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ 
      ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวอุเบกขาโดยแยกเปน ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี    ท่ีไมควร 
เสพก็มี ท่ีกลาวถึงอุเบกขา ดงันี้ กลาวเพราะอาศัยอะไร ในอุเบกขา     ท้ัง ๒ นั้น บุคคลพึง  
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ทราบอุเบกขาอันใดวา เม่ือเราเสพอุเบกขานี้ อกุศลธรรม   เจริญข้ึน กุศลธรรมเส่ือม อุเบกขา 
เห็นปานนี้ ไมควรเสพ บุคคลพึงทราบอุเบกขา     อันใดวา เม่ือเราเสพอุเบกขานี้ อกุศลธรรม 
เส่ือม กุศลธรรมเจริญข้ึน อุเบกขา      เห็นปานนี้ ควรเสพ ในอุเบกขาท้ัง ๒ นั้น ถาอุเบกขา 
อันใด มีวิตก มีวิจาร  อันใดไมมีวิตก ไมมีวิจาร ใน ๒ อยางนั้น อุเบกขาท่ีไมวิตก ไมมี 
วิจาร ประ    ณีตกวา ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวอุเบกขาแยกเปน ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี   ท่ีไม 
ควรเสพก็มี ฉะนี้แล ท่ีกลาวถึงอุเบกขาดังนี้ กลาวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ     
      ภิกษุผูปฏิบัติอยางนี้แล จึงจะช่ือวา ดําเนินปฏิปทาอันสมควรท่ีจะใหถึง  ความดบัแหง 
สวนสัญญาอันประกอบดวยปปญจธรรม ฯ      
      พระผูมีพระภาคอันทาวสักกะจอมเทพทูลถามปญหาแลว ทรงพยากรณดวยประการฉะนี้ ฯ     
      ทาวสักกะจอมเทพทรงดพีระทัย ช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระผูมีพระภาค ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคต ขอนี้เปน   อยางนัน้ ในขอนี้ ขาพระองค 
ขามความสงสัยแลว ปราศจากถอยคําท่ีจะพดูวา      อยางไรแลว เพราะไดฟงการพยากรณปญหา 
ของพระผูมีพระภาค ฯ       
        [๒๕๘] ทาวสักกะจอมเทพ ทรงช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคในปญหา 
พยากรณขอนี้ ดังนี้แลว จึงไดทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาคยิ่งข้ึน ไปวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข  
ก็ภิกษุปฏิบัติอยางไร จึงจะช่ือวาปฏิบัติแลวเพื่อ   ความสํารวมในปาติโมกข ฯ       
      ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวกายสมาจารโดยแยกเปน ๒ คือ ท่ีควรเสพ ก็มี ท่ีไมควร 
เสพก็มี วจีสมาจารก็แยกเปน ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควรเสพ    ก็มี และการแสวงหาก็แยก 
เปน ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควรเสพก็มี ฯ      
      ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวกายสมาจารโดยแยกเปน ๒ คือ ท่ีควรเสพ ก็มี ท่ีไม 
ควรเสพก็มี กท่ี็กลาวถึงกายสมาจารดังนี้ กลาวเพราะอาศัยอะไร ใน   กายสมาจารท้ัง ๒ นั้น บุคคล 
พึงทราบกายสมาจารอันใดวา เม่ือเราเสพกายสมา  จารนี้ อกุศลธรรมเจริญข้ึน กุศลธรรมเส่ือม  
กายสมาจารเหน็ปานนี้ ไมควรเสพ  บุคคลพึงทราบกายสมาจารอันใดวา เม่ือเราเสพกายสมาจาร 
นี้ อกุศลธรรมเส่ือม  กุศลธรรมเจริญข้ึน กายสมาจารเหน็ปานนี้ ควรเสพ ดูกรจอมเทพ  
อาตมภาพ กลาวกายสมาจารโดยแยกเปน ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควรเสพก็มี ฉะนี้แล  ท่ีกลาว 
ถึงกายสมาจารดังนี้ กลาวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ        
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      ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาววจีสมาจารโดยแยกเปน ๒ คือ ท่ีควรเสพ ก็มี ท่ีไมควร 
เสพก็มี ก็ท่ีกลาวถึงวจีสมาจารดังนี้ กลาวเพราะอาศัยอะไร ในวจี สมาจารท้ัง ๒ นั้น บุคคล 
พึงทราบวจีสมาจารอันใดวา เม่ือเราเสพวจีสมาจารนี้      อกุศลธรรมเจริญข้ึน กุศลธรรมเส่ือม  
วจีสมาจารเห็นปานนี้ ไมควรเสพ บุคคล  พึงทราบวจีสมาจารอันใดวา เม่ือเราเสพวจีสมาจารนี้  
อกุศลธรรมเส่ือม กุศลธรรม     เจริญข้ึน วจสีมาจารเห็นปานนี้ ควรเสพ ดูกรจอมเทพ อาตมภาพ 
กลาววจีสมา    จารโดยแยกเปน ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควรเสพก็มี ฉะนี้แล ท่ีกลาวถึง       
 วจีสมาจารดังนี้ กลาวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ    
      ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวการแสวงหาโดยแยกเปน ๒ คือ ท่ีควรเสพ ก็มี ท่ีไม 
ควรเสพก็มี กท่ี็กลาวถึงการแสวงหาดังนี้ กลาวเพราะอาศัยอะไร ใน     การแสวงหาทั้ง ๒ นั้น  
บุคคลพึงทราบการแสวงหาอันใดวา เม่ือเราเสพการแสวง  หานี้ อกุศลธรรมเจริญข้ึน กุศลธรรม 
เส่ือม การแสวงหาเหน็ปานนี ้ไมควรเสพ  บุคคลพึงทราบการแสวงหาอันใดวา เม่ือเราเสพ 
การแสวงหานี ้อกุศลธรรมเส่ือม  กุศลธรรมเจริญข้ึน การแสวงหาเหน็ปานนี้ ควรเสพ ดกูร 
จอมเทพ อาตมภาพ กลาวการแสวงหาโดยแยกเปน ๒ คือ ท่ีควรเสพกมี็ ท่ีไมควรเสพก็มี  
ฉะนี้แล  ท่ีกลาวถึงการแสวงหาดังนี้ กลาวเพราะอาศัยขอนี้ ฯ       
      ภิกษุผูปฏิบัติอยางนี้แล จึงจะช่ือวาปฏิบัติแลวเพื่อสํารวมในปาติโมกข ฯ 
        [๒๕๙] ขาแตพระองคผูนิรทุกข ก็ภกิษุปฏิบัติอยางไร จึงจะช่ือวาปฏิบัติแลวเพือ่ความ 
สํารวมอินทรีย ฯ       
ดูกรจอมเทพ อาตมภาพกลาวรูปท่ีจะพึงรูแจงดวยนยันตาโดยแยกเปน ๒  คือ ท่ีควร 
เสพก็มี ท่ีไมควรเสพก็มี กลาวเสียงท่ีจะพึงรูแจงดวยหู โดยแยก   เปน  คือ ท่ีควรเสพก็มี  
ท่ีไมควรเสพกมี็ กลาวกล่ินท่ีจะพึงรูแจงดวยจมูก   โดยแยกเปน ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควร 
เสพก็มี กลาวรสท่ีจะพึงรูแจงดวยล้ิน       โดยแยกเปน ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควรเสพก็มี  
กลาวโผฏฐัพพะท่ีจะพึงรู      แจงดวยกาย โดยแยกเปน ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควรเสพก็มี 
 กลาวธรรม  ท่ีจะพึงรูแจงดวยใจ โดยแยกเปน ๒ คือ ท่ีควรเสพก็มี ท่ีไมควรเสพก็มี ฯ       
      เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทาวสักกะจอมเทพ ไดกราบทูล   พระผูมีพระภาค 
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมทราบเน้ือความแหงภาษติ  ท่ีตรัสโดยยอนี้ ไดโดยพิสดาร  
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อยางนี้วา เม่ือบุคคลเสพรูปท่ีจะพึงรูแจงดวยนยันตา  เหน็ปานใด อกุศลธรรมเจริญข้ึน กุศลธรรม 
เส่ือม รูปท่ีจะพึงรูแจงดวยนยันตา     เห็นปานนี้ ไมควรเสพ เม่ือบุคคลเสพรูปท่ีจะพึงรูแจงดวย 
นัยนตา เห็นปานใด     อกุศลธรรมเส่ือม กุศลธรรมเจริญข้ึน รูปท่ีจะพึงรูแจงดวยนยันตาเห็น 
ปานนี้     ควรเสพ เม่ือบุคคลเสพเสียงท่ีจะพึงรูแจงดวยห ูเห็นปานใด ... เม่ือบุคคลเสพ  กล่ินท่ีจะ 
พึงรูแจงดวยจมูก เห็นปานใด ... เม่ือบุคคลเสพรสที่จะพึงรูแจงดวยล้ิน    เห็นปานใด ... เม่ือ 
บุคคลเสพโผฏฐัพพะท่ีจะพงึรูแจงดวยกาย เห็นปานใด ... เม่ือ บุคคลเสพธรรมท่ีจะพงึรูแจงดวยใจ  
เห็นปานใด อกุศลธรรมเจริญข้ึน กุศลธรรม       เส่ือม ธรรมท่ีจะพึงรูแจงดวยใจ เหน็ปานนี้ ไมควร 
เสพ เม่ือบุคคลเสพธรรมท่ี    จะพึงรูแจงดวยใจ เห็นปานใด อกุศลธรรมเส่ือม กุศลธรรมเจริญ 
ข้ึน ธรรมท่ี จะพึงรูแจงดวยใจเห็นปานนี้ ควรเสพ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทราบ   เนื้อความ 
แหงภาษิตท่ีตรัสโดยยอนี้ไดโดยพิสดารอยางนี้ ในขอนี้ ขาพระองค   ขามความสงสัยแลว ปราศจาก 
ถอยคําท่ีจะพดูวาอยางไรแลว เพราะไดฟงการ  พยากรณปญหาของพระผูมีพระภาค ฯ     
        [๒๖๐] ทาวสักกะจอมเทพ ทรงช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมี  พระภาค ในปญหา 
พยากรณขอนี้ ดังนี้แลว จึงไดทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาค      ยิ่งข้ึนไปวา ขาแตพระองคผู 
นิรทุกข สมณพราหมณท้ังหมด มีวาทะเปนอยางเดยีว กนั มีศีลเปนอยางเดียวกัน มีฉันทะ 
เปนอยางเดียวกัน มีความปรารถนาเปน  อยางเดยีวกัน หรือหนอ ฯ      
      ดูกรจอมเทพ สมณพราหมณท้ังหมด มีวาทะเปนอยางเดียวกัน มีศีล เปนอยางเดยีว 
กัน มีฉันทะเปนอยางเดยีวกนั มีความปรารถนาเปนอยางเดียวกัน    หามิได ฯ      
      ก็เพราะเหตุไร สมณพราหมณท้ังหมด จึงไมมีวาทะเปนอยางเดยีวกัน    ไมมีศีลเปน 
อยางเดยีวกัน ไมมีฉันทะเปนอยางเดยีวกนั ไมมีความปรารถนาเปน  อยางเดยีวกัน ฯ       
      โลกมีธาตุเปนอันมาก มีธาตุตางกัน ในโลกท่ีมีธาตุเปนอันมาก มีธาตุ ตางกันนัน้  
สัตวท้ังหลายยดึธาตุใดๆ อยู ยอมยึดม่ันธาตุนั้นๆ ดวยเร่ียวแรงและ     ความยึดถือ กลาววา  
ส่ิงนี้แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา เพราะเหตุนั้น สมณพราหมณ    ท้ังหมด จงึไมมีวาทะเปนอยาง 
เดียวกัน ไมมีศีลเปนอยางเดยีวกัน ไมมีฉันทะ    เปนอยางเดียวกัน ไมมีความปรารถนาเปน 
อยางเดยีวกัน ... ฯ       
        [๒๖๑] ขาแตพระองคผูนิรทุกข สมณพราหมณท้ังหมดมีความสําเร็จ     ลวงสวน มี 
ความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีท่ีสุดลวงสวน   หรือหนอ ฯ  
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      ดูกรจอมเทพ สมณพราหมณท้ังหมด มีความสําเร็จลวงสวน มีความ  เกษมจากโยคะ 
ลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีท่ีสุดลวงสวน หามิได ฯ     
      ก็เพราะเหตุไร สมณพราหมณท้ังหมด จึงไมมีความสําเร็จลวงสวน ไมมีความเกษม 
จากโยคะลวงสวน ไมมีพรหมจรรยลวงสวน ไมมีท่ีสุดลวงสวน ฯ     
      ภิกษเุหลาใดนอมไปแลวในธรรมเปนท่ีส้ินตัณหา ภกิษุเหลานั้น มีความสําเร็จลวง 
สวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีท่ีสุด  ลวงสวน เพราะเหตุนั้น  
สมณพราหมณท้ังหมด จึงไมมีความสําเร็จลวงสวน ไมมี     ความเกษมจากโยคะลวงสวน ไมมี 
พรหมจรรยลวงสวน ไมมีท่ีสุดลวงสวน ฯ   
        [๒๖๒] ทาวสักกะ จอมเทพ ทรงช่ืนชม อนุโมทนาภาษิตของ พระผูมี พระภาค ใน 
ปญหาพยากรณขอนี้ ดังนีแ้ลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต     พระองคผูเจริญ ตัณหาเปน 
ดังโรค เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร ยอมฉุดคราบุรุษนี้ไป      เพื่อบังเกิดในภพนั้นๆ เพราะฉะน้ัน  
บุรุษนี้ยอมถึงอาการข้ึนๆ ลงๆ ปญหา  เหลาใด ท่ีขาพระองคไมไดแมซ่ึงการกระทําโอกาสใน 
สมณพราหมณเหลาอ่ืนนอก       พระธรรมวินัยนี้ ปญหาเหลานั้น พระผูมีพระภาคผูทรงเห็นกาลไกล 
โปรด  พยากรณแกขาพระองคแลว และลูกศรคือความสงสัยเคลือบแคลงของขาพระองค พระผูมี 
พระภาคทรงถอนข้ึนแลว ฯ      
      ดูกรจอมเทพ พระองคยงัทรงจําไดหรือวา เคยตรัสถามปญหาเหลานี้กะ สมณพราหมณ 
เหลาอ่ืน ฯ 
      ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยังจําไดวา เคยถามปญหาเหลานีก้ะ สมณพราหมณ 
เหลาอ่ืน ฯ 
      ก็สมณพราหมณเหลานัน้พยากรณอยางไร ถาพระองคไมหนักพระทัย    ขอใหตรัสบอก 
เถิด ฯ     
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      ขาพระองคไมมีความหนักใจ ในสถานท่ีพระองค และทานท่ีเปนอยาง  พระองคประทับ 
นั่งอยูแลว ฯ  
      ถาเชนนั้น จงตรัสบอกเถิด ฯ    
      ขาพระองคเขาใจสมณพราหมณเหลาใดวา เปนสมณพราหมณผูอยูปา   มีเสนาสนะ 
อันสงัดแลว ขาพระองคเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้น ถามปญหา    เหลานี้ ทานเหลานั้นถูกขา 
พระองคถามปญหาแลว ยอมไมสบายใจ เม่ือไมสบาย    ใจ กลับยอนถามขาพระองควา ทานช่ือไร  
ขาพระองคถูกทานเหลานั้นถามแลว      จึงตอบวา ขาพเจาคือทาวสักกะจอมเทพ ทานเหลานั้นยัง 
สอบถามขาพระองค  ตอไปวา ทานกระทํากรรมอะไรจึงลุถึงฐานะอันนี้ ขาพระองคจึงไดแสดงธรรม  
 ตามท่ีไดฟงมา ตามท่ีไดเรียนมา แกทานเหลานั้น ทานเหลานั้นดใีจดวยเหตุเพยีง เทานี้วา พวก 
เราไดเหน็ทาวสักกะจอมเทพ และทาวเธอไดตอบปญหาที่พวกเรา ไดถามแลวเปนของแนนอน  
ทานเหลานั้นกลับเปนผูรับฟงขาพระองค แต   ขาพระองคหาไดเปนผูรับฟงทานเหลานั้นไม ก็ขา 
พระองคเปนสาวกของพระองค   ช้ันโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง มีอันจะ 
ตรัสรูใน    เบ้ืองหนา ฯ   
      พระองคยงัทรงจําไดหรือ ถึงการไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัส  เห็นปานนี้  
กอนแตนี้ ฯ      
      ขาพระองคยังจําไดถึงการไดรับความยนิดี การไดรับความโสมนัส เห็น  ปานนี้ กอน 
แตนี้ ฯ   
      พระองคยงัทรงจําไดถึงการไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัส เห็น  ปานนี้ กอน 
แตนี้ อยางไรเลา ฯ     
        [๒๖๓] ขาแตพระองคผูเจริญ เร่ืองเคยมีมาแลว สงครามระหวางเทวดา  และอสูร 
ไดประชิดกันแลว กใ็นสงครามคราวน้ัน พวกเทวดาชนะ พวกอสูรแพ      เม่ือขาพระองคชนะ 
สงครามน้ันแลว ไดมีความดําริอยางนีว้า บัดนี้ พวกเทวดาใน   เทวโลกนี้จักบริโภคโอชาทั้งสอง 
 คือ ทิพยโอชา และอสุรโอชา การไดรับความ  ยินดี การไดรับความโสมนัสของขาพระองคนั้น  
ประกอบไปดวยทางมาแหงอาชญา  ประกอบไปดวยทางมาแหงศาตรา ไมเปนไปเพื่อความเบ่ือ 
หนาย เพื่อความคลาย  กําหนดั เพื่อความดบั เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู   
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เพื่อพระนพิพาน    สวนการไดรับความยนิดี การไดรับความโสมนัสของขาพระองค เพราะไดฟง    
 ธรรมของพระผูมีพระภาคนั้น ไมเปนทางมาแหงอาชญา ไมเปนทางมาแหงศาตรา  ยอมเปนไป 
เพื่อความเบ่ือหนายโดยสวนเดียว เพื่อความคลายกําหนดั เพื่อความดบั    เพื่อความสงบ เพื่อ 
ความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อพระนิพพาน ฯ 
      ดูกรจอมเทพ ก็พระองคทรงเห็นอํานาจประโยชนอยางไรเลา จึงทรง ประกาศ การ 
ไดรับความยนิดี การไดรับความโสมนัส เห็นปานนี้ ฯ      
      ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชน ๖ ประการ จึงประกาศการไดรับ    ความยินดี การได 
รับความโสมนัส เห็นปานนี ้ฯ 
        [๒๖๔] ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชนประการท่ีหนึ่งอยางนี้วา 
    เม่ือเราเกิดเปนเทวดาดํารงอยูในภพดาวดึงสนี้ เรากลับ      ไดอายุเพิ่มข้ึนอีก ขาแตพระองค 
ผูนิรทุกข ขอจงทรงทราบ        อยางนี้เถิด ดงันี้     จึงประกาศการไดรับความยินดี การไดรับความ 
โสมนัส เห็นปานนี้ ฯ    
        [๒๖๕] ขาพระองคเหน็อํานาจประโยชนประการท่ีสองอยางนี้วา   
     เราจุติจากทิพยกายแลว ละอายุอันมิใชของมนุษยแลว        เปนผูไมหลง จักเขาสูครรภ 
ในตระกูลอันเปนท่ีพอใจของเรา       ดังนี้    จึงประกาศการไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัส  
เห็นปานนี้ ฯ    
        [๒๖๖] ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชนประการท่ีสามอยางนี้วา   
     เรานั้น ยนิดีแลว ในศาสนา ของทาน ท่ีมิไดหลง ปญหา       เรามีสัมปชัญญะ มีสติม่ันคง จัก 
อยูโดยธรรม ดังนี้    จึงประกาศการไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัส เห็นปานนี้ ฯ    
        [๒๖๗] ขาพระองคเหน็อํานาจประโยชนประการท่ีส่ีอยางนี้วา   
     ถาความตรัสรูจักมีแกเราในภายหนา โดยธรรมไซร    เราจักเปนผูรูท่ัวถึงอยู นั่นแหละ  
จักเปนท่ีสุดของเรา ดังนี้   จงึประกาศการไดรับความยนิดี การไดรับความโสมนัส เห็น 
ปานนี้ ฯ     
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        [๒๖๘] ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชนประการท่ีหาอยางนีว้า   
     หากเราจุตจิากกายมนุษยแลว ละอายุอันเปนของ  มนุษยแลว จกักลับเปนเทวดาอีก  
จักเปนผูสูงสุดในเทวโลก         ดังนี้    จึงประกาศการไดรับความยินดี การไดรับความโสมนัส  
เห็นปานนี้ ฯ    
        [๒๖๙] ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชนประการท่ีหกอยางนี้วา    
     พวกเทวดาช้ันอกนิฏฐาเหลานั้นเปนผูประณีตกวา มียศ        เม่ือภพที่สุดเปนไปอยู นิวาส 
นั้นจักเปนของเรา ดังน้ี     จงึประกาศการไดรับความยนิดี การไดรับความโสมนัส เห็น 
ปานนี้ ฯ    
      ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเห็นอาํนาจประโยชน หกประการนี้แล   
 จึงประกาศการไดรับความยนิดี การไดรับความโสมนัส เห็นปานนี้ ฯ    
        [๒๗๐] ขาพระองคมีความดําริยังไมถึงท่ีสุด ยังมีความสงสัย  เคลือบแคลง  
เท่ียวเสาะแสวงหาพระตถาคตอยูตลอดกาลนาน        ขาพระองคสําคัญ 
สมณะเหลาใด ซ่ึงเปนผูมีปรกติอยูเงียบสงัด      เขาใจวาเปนพระสัมพทุธ 
เจา ไดเขาไปหาสมณะเหลานัน้ ทาน   เหลานั้นถูกขาพระองคถามวา  
ความพอใจเปนอยางไร ความไมพอใจเปนอยางไร ก็หาช้ีแจงในมรรค 
และขอปฏิบัติไม ในเวลาท่ีทานเหลานั้นรูขาพระองควา เปนสักกะมา 
จากเทวโลก  จงึถามขาพระองคทีเดียววา ทานทําอะไรจึงไดลุถึงฐานะน้ี    
ขาพระองคจึงแสดงธรรมตามท่ีฟงมา แกทานเหลานั้น ใหปรากฏในหมู 
ชน ทานเหลานั้นมีความพอใจดวยเหตุเพยีงเทานี้วา   พวกเราไดเห็น 
ทาววาสวะแลว ในเวลาใด ขาพระองคไดเห็น     พระสัมพุทธเจา ผูขาม 
ความส        งสัยไดแลว ในเวลานั้น  ขาพระองคเปนผูปราศจากความกลัว  
วันนี้ ไดเขามานั่งใกล พระสัมพุทธเจาแลว ขาพระองคขอถวายบังคม 
พระพุทธเจา ผูทรงกําจัดเสียไดซ่ึงลูกศรคือตัณหา ซ่ึงหาบุคคลเปรียบ 
มิไดเปน มหา    วีระ เปนผูเบิกบานแลว เปนเผาพันธุ พระอาทิตย ขาแต  
พระองคผูนิรทุกข ขาพระองคกับพวกเทวดากระทําความนอบนอมอันใด 
แกพรหม ตั้งแตวนันีเ้ปนตนไป ขาพระองคขอถวาย ความนอบนอมนัน้ 
แดพระองค ขาพระองคขอทําความนอบนอมแดพระองคดวยตนเอง   
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พระองคผูเดียวเปนผูตรัสรูพระนิพพานพระองคเปนศาสดาอยางยอด 
เยี่ยมในโลกกับท้ังเทวโลก จะหา     บุคคลเปรียบพระองคมิได ฯ      
        [๒๗๑] ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพ ไดตรัสเรียกปญจสิขคันธรรพ     บุตรมาแลว 
ตรัสวา พอปญจสิขะ พอเปนผูมีอุปการะแกเรามาก ดวยเหตุท่ีพอ    ใหพระผูมีพระภาคทรงพอ 
พระหฤทัยกอน พอใหพระองคทรงพอพระหฤทัยกอนแลว  ภายหลังพวกเราจึงไดไปเฝาพระผูมี 
พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น     เราจักต้ังพอไวในตําแหนงแทนบิดา พอจักเปน 
ราชาแหงคนธรรพ และเราจะให นางภัททาสุริยวัจฉสาแกพอ เพราะวา นางนั้น พอปรารถนา 
ยิ่งนัก ฯ  
ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพเอาพระหัตถตบปฐพี แลวทรงเปลงอุทาน      ๓ คร้ังวา     
ขอนอบนอมแด พระผูมีพระภาคอรหันต สัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น ขอ 
นอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอ 
นอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา   สัมพุทธเจาพระองคนั้น 
        [๒๗๒] ก็เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู ดวงตาเหน็ธรรม อันปราศจาก 
ธุลี ปราศจากมลทิน บังเกิดข้ึนแกทาวสักกะจอมเทพวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง มีความเกิดขึน้เปนธรรมดา  
ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดบัเปนธรรมดา และบังเกดิ    ข้ึนแกเทวดาแปดหม่ืนพวกอ่ืน ปญหาท่ี 
เช้ือเชิญใหถามท่ีทาวสักกะจอมเทพทูล      ถามนั้น พระผูมีพระภาคทรงพยากรณแลว ดวยประการ 
ดังนี้ เพราะฉะนั้น คําวา       สักกปญหา จึงเปนช่ือของไวยากรณภาษิตนี้ ฉะนีแ้ล ฯ       
                   จบสักกปญหสูตร ท่ี ๘ 
                   ------------------------------       
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                ๙. มหาสติปฏฐานสูตร (๒๒)       
        [๒๗๓] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้      
      สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในกุรุชนบท มีนิคมของชาวกรุุ ช่ือวา   กัมมา 
สทัมมะ ณ ท่ีนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษุ     ท้ังหลาย ภกิษเุหลานั้น 
ทูลรับพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาค  ไดตรัสพระพุทธภาษิตนีว้า ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย หนทางนี้เปนท่ีไปอันเอก เพื่อ    วามบริสุทธ์ิของเหลาสัตว เพือ่ลวงความโศกและ 
ปริเทวะ เพ่ือความดับสูญ  แหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมท่ีถูกตอง เพื่อทําใหแจงซ่ึง 
พระนิพพาน       หนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ ประการ ๔ ประการ เปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย     
 ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ   มีสติ กําจัดอภิชฌา 
และโทมนัสในโลกเสียได ๑ พิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู   มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ  
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑       พิจารณาเหน็จิตในจิตอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ 
 มีสติ กําจัดอภชิฌาและ   โทมนัสในโลกเสียได ๑ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑ ฯ 
                    จบอุทเทสวารกถา      
        [๒๗๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยูอยางไรเลา   ภิกษใุน 
ธรรมวินัยนี้ ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี ไปสูเรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก  ตั้งกายตรง ดํารงสติ 
ไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา เม่ือ   หายใจออกยาว ก็รูชัดวา เราหายใจ 
ออกยาว เม่ือหายใจเขายาว กรู็ชัดวา เรา      หายใจเขายาว เม่ือหายใจออกส้ัน ก็รูชัดวา เรา 
หายใจออกส้ัน เม่ือหายใจเขา     ส้ัน ก็รูชัดวา เราหายใจเขาส้ัน ยอมสําเหนยีกวา เราจักเปนผู 
กําหนดรูตลอด   กองลมหายใจท้ังปวงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูตลอด  
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กอง ลมหายใจท้ังปวงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจกัระงับกายสังขารหายใจออก   ยอม 
สําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขารหายใจเขา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย นายชางกลึงหรือลูกมือของ 
นายชางกลึงผูขยัน เม่ือชักเชือกกลึงยาว ก็รูชัดวา เราชักยาว   เม่ือชักเชือกกลึงส้ัน ก็รูชัดวา  
เราชักส้ัน แมฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นเหมือนกนั เม่ือหายใจออกยาว ก็รูชัดวา เราหายใจออกยาว 
 เม่ือหายใจเขายาว ก็รูชัดวา   เราหายใจเขายาว เม่ือหายใจออกส้ัน ก็รูชัดวา เราหายใจออกส้ัน  
เม่ือหายใจ     เขาส้ัน ก็รูชัดวา เราหายใจเขาส้ัน ยอมสําเนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูกองลม      
 ท้ังปวงหายใจออก ยอมสําเนียกวา เราจักเปนผูกําหนดกองลมท้ังปวงหายใจเขา ยอม 
สําเนียกวา เราจักระงับกายสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เรา จกัระงับกายสังขารหายใจ 
เขา ดังพรรณนามาฉะน้ี ภิกษุยอมพจิารณาเห็นกายใน  กายภายในบาง พิจารณาเหน็กายในกาย 
ภายนอกบาง พิจารณาเห็นกายในกายท้ัง     ภายในท้ังภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความ 
เกิดข้ึนในกายบาง พิจารณาเห็น       ธรรมคือความเส่ือมในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือท้ังความเกิด 
ข้ึนท้ังความเส่ือม   ในกายบาง ยอมอยู อีกอยางหนึ่ง สติของเธอท่ีตั้งม่ันอยูวา กายมีอยู ก็เพียง       
 สักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัย อยูแลว และ 
ไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุท้ังหลาย อยางนีแ้ล ภกิษุช่ือวา   พิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ    
                    จบอานาปานบรรพ       
        [๒๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึง่ ภิกษเุม่ือเดิน ก็รูชัดวาเราเดนิ  เม่ือยืน  
ก็รูชัดวาเรายืน เม่ือนั่ง ก็รูชัดวาเรานั่ง เม่ือนอนก็รูชัดวาเรานอน หรือ     เธอต้ังกายไวดวยอาการ 
อยางใดๆ ก็รูชัดอาการอยางนั้นๆ ดังพรรณนามาฉะนี้       ภิกษยุอมพจิารณาเหน็กายในกายภายใน 
บาง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบาง    พิจารณาเห็นกายในกายท้ังภายในทั้งภายนอกบาง  
พิจารณาเห็นธรรม คือความเกิด ข้ึนในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในกายบาง  
พิจารณาเห็นธรรมคือ ท้ังความเกิดข้ึนท้ังความเส่ือมในกายบาง ยอมอยู อีกอยางหนึ่ง สติของเธอ 
ท่ีตั้งม่ัน  อยูวา กายมีอยู ก็เพยีงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอัน  
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 ตัณหาและทิฐไิมอาศัยอยูแลว และไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก ดูกรภกิษุท้ังหลาย    อยางนี้แล  
ภิกษุช่ือวาพจิารณาเห็นกายในกายอยู ฯ  
                     จบอิริยาปถบรรพ     
        [๒๗๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึง่ ภิกษยุอมทําความรูสึกตัวในการ กาว ในการ 
ถอย ในการแล ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยยีดออก   ในการทรงผาสังฆาฏิบาตรและ 
จีวร ในการฉัน การดื่ม การเค้ียว การล้ิม ใน    การถายอุจจาระและปสสาวะ ยอมทําความรูสึก 
ตัว ในการเดนิ การยืน การนัง่  การหลับ การต่ืน การพูด การนิ่ง ดังพรรณนามาฉะน้ี  
ภิกษยุอมพจิารณาเห็น   กายในกายภายในบาง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบาง พิจารณาเห็นกาย  
 ในกายท้ังภายในท้ังภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกดิข้ึนในกายบาง   พจิารณาเห็นธรรม 
คือความเส่ือมในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือท้ังความเกิดข้ึนท้ัง  ความเส่ือมในกายบาง ยอมอยู  
อีกอยางหนึ่ง สติของเธอท่ีตั้งม่ันอยูวา กายมี  อยู ก็เพยีงสักวาความรู เพยีงสักวาอาศัยระลึก 
เทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิ    ไมอาศัยอยูแลว และไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย อยางนี้แล ภิกษุช่ือวาพจิารณาเหน็กายในกายอยู ฯ      
                     จบสัมปชัญญบรรพ     
        [๒๗๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึง่ ภิกษยุอมพจิารณาเห็นกายนี้   แหละ แตพื้น 
เทาข้ึนไป แตปลายผมลงมา มีหนังเปนท่ีสุดรอบ เต็มดวยของ   ไมสะอาดมีประการตางๆ วา มี 
อยูในกายนี้ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ     เอ็น กระดูก เยือ่ในกระดูก มาม หัวใจ ตับ 
 ผังผืด ไต ปอด ไสใหญ  ไสทบ อาหารใหม อาหารเกา ด ีเสลด หนอง เลือด เหง่ือ  
มันขน น้ําตา       มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนไถมี 
ปาก       สองขาง เต็มดวยธัญชาติตางชนิดคือ ขาวสาลี ขาวเปลือก ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง  งา ขาว 
สาร บุรุษผูมีนัยนตาดแีกไถนั้นแลว พึงเหน็ไดวา นี้ขาวสาลี นี้ขาว      เปลือก นี้ถ่ัวเขียว นี้ถ่ัว 
เหลือง นี้งา นีข้าวสาร ฉันใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมือน กัน ยอมพิจารณาเห็นกายนีแ้หละ แต 
พื้นเทาข้ึนไป แตปลายผมลงมา มีหนัง   เปนท่ีสุดรอบ เต็มดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ วา   
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มีอยูในกายนี้ ผม ขน   เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยือ่ในกระดูก มาม หัวใจ  
ตับ ผังผืด    ไต ปอด ไสใหญ ไสทบ อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด     
 เหง่ือ มันขน น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร ดังพรรณนามา   ฉะนี้ ภกิษยุอม 
พิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง พิจารณาเห็นกายในกายภาย   นอกบาง พิจารณาเห็นกาย 
ในกายท้ังภายในท้ังภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ  ความเกิดข้ึนในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ 
ความเส่ือมในกายบาง พจิารณาเหน็  ธรรมคือท้ังความเกดิข้ึนท้ังความเส่ือมในกายบาง ยอมอยู  
อีกอยางหนึ่ง สติของ  เธอท่ีตั้งม่ันอยูวา กายมีอยู กเ็พียงสักวาความรู เพยีงสักวาอาศัยระลึก 
เทานั้น   เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย อยางนี้แล ภกิษุช่ือวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ  
                   จบปฏิกูลมนสิการบรรพ  
        [๒๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึง่ ภิกษยุอมพจิารณาเห็นกายนี้   แหละ ซ่ึงต้ังอยู 
ตามท่ี ตั้งอยูตามปรกติ โดยความเปนธาตุวา มีอยูในกายนี้    ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม  
คนฆาโคหรือลูกมือของคนฆาโคผูขยัน ฆาโค แลว แบงออกเปนสวน นั่งอยูท่ีหนทางใหญส่ี 
แพรง ฉันใด ภกิษุก็ฉันนั้น เหมือนกนั ยอมพิจารณาเห็นกายนีแ้หละ ซ่ึงต้ังอยูตามท่ี ตั้งอยู 
ตามปรกติ โดย  ความเปนธาตุวา มีอยูในกายน้ี ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม ดังพรรณนา 
 มาฉะนี้ ภกิษยุอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง ฯลฯ อยางนีแ้ล ภกิษุช่ือวา  พิจารณา 
เห็นกายในกายอยู ฯ    
                   จบธาตุมนสิการบรรพ    
        [๒๗๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษเุหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ  ท่ีเขาท้ิงไวใน 
ปาชา ตายแลววันหนึ่งบาง สองวันบาง สามวันบาง ท่ีข้ึนพอง มี สีเขียวนาเกลียด มีน้ําเหลือง 
ไหลนาเกลียด เธอยอมนอมเขามาสูกายนี้แหละวา    ถึงรางกายอันนี้เลา ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา คง 
เปนอยางนี้ ไมลวงความเปนอยาง      นี้ไปได ดังพรรณนามาฉะน้ี ภกิษยุอมพิจารณาเห็นกายใน 
กายภายในบาง ฯลฯ    อยางนี้แล ภกิษุช่ือวาพิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯ   
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        [๒๘๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษเุหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ  ท่ีเขาท้ิงไวใน 
ปาชา อันฝูงกาจิกกินอยูบาง ฝูงนกตะกรุมจกิกินอยูบาง ฝูงแรงจิก    กนิอยูบาง หมูสุนขักัดกิน 
อยูบาง หมูสุนขัจ้ิงจอกกดักนิอยูบาง หมูสัตวตัวเล็กๆ ตางๆ กัดกินอยูบาง เธอยอมนอม 
เขามาสูกายนีแ้หละวา ถึงรางกายอันนี้เลาก็มี    อยางนี้เปนธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวงความ 
เปนอยางนีไ้ปได ดังพรรณนามา  ฉะนี้ ภกิษุยอมพจิารณาเห็นกายในกายภายในบาง พิจารณาเห็น 
กายในกายภาย     นอกบาง พิจารณาเห็นกายในกายท้ังภายในท้ังภายนอกบาง พิจารณาเหน็ธรรมคือ  
 ความเกิดข้ึนในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเส่ือมในกายบาง พิจารณาเห็น ธรรมคือท้ัง 
ความเกิดข้ึนท้ังความเส่ือมในกายบาง ยอมอยู อีกอยางหน่ึง สติของ  เธอท่ีตั้งม่ันอยูวา กายมีอยู  
ก็เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหา   และทิฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือม่ัน 
อะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุท้ังหลาย อยาง      นี้แล ภกิษุช่ือวาพิจารณาเหน็กายในกายอยู ฯ       
        [๒๘๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษเุหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ  ท่ีเขาท้ิงไวใน 
ปาชา เปนรางกระดูก ยังมีเน้ือและเลือด ยังมีเสนเอ็นผูกรัดอยู ฯลฯ  
        [๒๘๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึง่ ภิกษเุหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ ท่ีเขาท้ิงไวใน 
ปาชา เปนรางกระดูก ปราศจากเนื้อ แตยังเปอนเลือด ยังมีเสนเอ็น    ผูกรัดอยู ฯลฯ 
        [๒๘๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึง่ ภิกษเุหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ ท่ีเขาท้ิงไว 
ในปาชา เปนรางกระดกู ปราศจากเนื้อและเลือดแลว ยังมีเสนเอ็น  ผูกรัดอยู ฯลฯ 
        [๒๘๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึง่ ภิกษเุหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ  ท่ีเขาท้ิงไวใน 
ปาชา คือ เปนกระดูก ปราศจากเสนเอ็นผูกรัดแลว เร่ียรายไปใน   ทิศใหญทิศนอย คือ กระดูก 
มือไปทางหนึง่ กระดูกเทาไปทางหนึ่ง กระดูกแขง ไปทางหน่ึง กระดกูขาไปทางหน่ึง กระดูก 
สะเอวไปทางหน่ึง กระดูกหลังไปทาง    หนึ่ง กระดูกสันหลังไปทางหนึ่ง กระดูกสีขางไปทางหนึ่ง  
กระดูกหนาอกไปทาง หนึ่ง กระดูกไหลไปทางหนึ่ง กระดูกแขนไปทางหน่ึง กระดกูคอไปทาง 
หนึ่ง     กระดูกคางไปทางหน่ึง กระดูกฟนไปทางหนึ่ง กระโหลกศีรษะไปทางหน่ึง เธอยอมนอม 
เขามาสูกายนีแ้หละวา ถึงรางกายอันนี้เลา ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวงความ 
เปนอยางนีไ้ปได ดังพรรณนามาฉะน้ี ภกิษยุอมพิจารณา  เห็นกายในกายภายในบาง พจิารณาเหน็ 
กายในกายภายนอกบาง พิจารณาเห็นกาย     ในกายท้ังภายในท้ังภายนอกบาง พิจารณาเหน็ธรรมคือ 
ความเกิดข้ึนในกายบาง   พจิารณาเหน็ธรรมคือความเส่ือมในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือท้ัง 
ความเกิดข้ึน      ท้ังความเส่ือมในกายบาง ยอมอยู อีกอยางหนึ่ง สติของเธอท่ีตั้งม่ันอยูวา กายมี  
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อยู ก็เพยีงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและ    ทิฐิไมอาศัยอยู 
แลว และไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก ดูกรภกิษุท้ังหลาย อยางนี้    แล ภกิษุช่ือวาพจิารณาเหน็กาย 
ในกายอยู ฯ   
        [๒๘๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึง่ ภิกษเุหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ  ท่ีเขาท้ิงไวใน 
ปาชา คือ เปนกระดูกมีสีขาว เปรียบดวยสีสังข ฯลฯ      
        [๒๘๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษเุหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ  ท่ีเขาท้ิงไวใน 
ปาชา คือ เปนกระดูกกองเรียงรายอยูแลวเกินปหนึ่งข้ึนไป ฯลฯ  
        [๒๘๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึง่ ภิกษเุหมือนกะวาพึงเห็นสรีระ  ท่ีเขาท้ิงไวใน 
ปาชา คือ เปนกระดูกผุ เปนจุณแลว เธอยอมนอมเขามาสูกายน้ี แหละวา ถึงรางกายอันนี้เลา  
ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวงความ       เปนอยางนี้ไปได ดังพรรณนามาฉะน้ี ภกิษ ุ
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบาง      พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบาง พิจารณาเห็นกายใน 
กายท้ังภายในภายนอก       บาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกดิข้ึนในกายบาง พจิารณาเหน็ธรรมคือ 
ความ    เส่ือมในกายบาง พิจารณาเห็นธรรมคือท้ังความเกิดข้ึนท้ังความเส่ือมในกายบาง   ยอมอยู  
อีกอยางหนึ่ง สติของเธอท่ีตั้งม่ันอยูวา กายมีอยู ก็เพยีงสักวาความรู    เพียงสักวาอาศัยระลึก 
เทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแลว และไม       ถือม่ันอะไรๆ ในโลก ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย อยางนี้แล ภกิษุช่ือวาพิจารณาเห็น     กายในกายอยู ฯ 
                    จบนวสีวถิกาบรรพ     
                     จบกายานุปสสนา     
                    --------------------------       
        [๒๘๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยูอยางไร เลา ภกิษ ุ
ในธรรมวินยันี้ เสวยสุขเวทนาอยู ก็รูชัดวา เราเสวยสุขเวทนา หรือ   เสวยทุกขเวทนา ก็รูชัด 
วา เราเสวยทุกขเวทนา หรือ เสวยอทุกขมสุขเวทนา     ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา หรือ  
เสวยสุขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา เรา    เสวยสุขเวทนามีอามิส หรือ เสวยสุขเวทนาไมมีอามิส  
ก็รูชัดวา เราเสวยสุข เวทนาไมมีอามิส หรือเสวยทุกขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยทุกข 
เวทนามี    อามิส หรือ เสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส   หรือ   
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เสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส    หรือ เสวยอทุกขม 
สุขเวทนาไมมีอามิส ก็รูชัดวา เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมี     อามิส ดังพรรณนามาฉะนี้ ภกิษ ุ
ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบาง      พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบาง พิจารณา 
เห็นเวทนาในเวทนาท้ังภายใน   ท้ังภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในเวทนาบาง  
พิจารณาเห็น   ธรรมคือความเส่ือมในเวทนาบาง พิจารณาเหน็ธรรมคือท้ังความเกิดข้ึนท้ังความเส่ือม 
ในเวทนาบาง อีกอยางหนึ่ง สติของเธอท่ีตั้งม่ันอยูวา เวทนามีอยู ก็เพียง  สักวาความรู เพียง 
สักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยู    แลว และไมถือม่ันอะไรๆ  
ในโลก ดูกรภกิษุท้ังหลาย อยางนี้แล ภิกษช่ืุอวา     พิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู ฯ       
                    จบเวทนานุปสสนา     
                     ---------------------- 
        [๒๘๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุพจิารณาเหน็จิตในจิตอยูอยางไรเลา   ภิกษใุนธรรม 
วินัยนี้ จิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิต       ปราศจากราคะ จิตมีโทสะ  
ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ กรู็วาจิต ปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจติมีโม 
หะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิต ปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจติหดหู จิตฟุงซาน ก็รูวาจิต 
ฟุงซาน จิตเปน มหรคต ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต กรู็วาจิตไมเปนมหรคต  
จิต    มีจิตอ่ืนยิง่กวา ก็รูวาจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวา กรู็วาจิตไมมีจติ   อ่ืนยิ่งกวา  
จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไม    เปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รู 
วาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุด  พน ดังพรรณนามาฉะนี้ ภกิษยุอมพิจารณา 
เห็นจิตในจิตภายในบาง พิจารณาเห็น จิตในจิตภายนอกบาง พิจารณาเห็นจิตในจิตท้ังภายในท้ัง 
ภายนอกบาง พิจารณา  เห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในจิตบาง พิจารณาเหน็ธรรมคือความเส่ือมในจิต 
บาง พิจารณาเห็นธรรมคือท้ังความเกิดขึน้ท้ังความเส่ือมในจิตบาง ยอมอยู อีกอยาง หนึ่ง สติ 
ของเธอท่ีตั้งม่ันอยูวา จิตมีอยู ก็เพยีงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัย    ระลึกเทานั้น เธอเปนผู 
อันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือม่ันอะไรๆ    ในโลก ดูกรภกิษุท้ังหลาย อยางนี้แล  
ภิกษุช่ือวาพจิารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯ      
                     จบจิตตานุปสสนา    
                     ------------------------        
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        [๒๙๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู อยางไร  เลา ภิกษุ 
ในธรรมวินยันี้ พิจารณาเหน็ธรรมในธรรม คือนิวรณ ๕ ภิกษพุิจารณา      เห็นธรรมในธรรมคือ 
นิวรณ ๕ อยางไรเลา ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เม่ือกามฉันท       มีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา กาม 
ฉันทมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเม่ือ     กามฉันทไมมีอยู ณ ภายในจติ ยอมรูชัดวา กามฉันท 
ไมมีอยู ณ ภายในจิต       ของเรา อนึ่ง กามฉันทท่ียังไมเกิดจะเกดิข้ึนดวยประการใด ยอมรูชัด 
ประการนั้น ดวย กามฉันทท่ีเกิดข้ึนแลวจะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย  
 กามฉันทท่ีละไดแลวจะไมเกิดข้ึนตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย  อีกอยางหนึ่ง  
เม่ือพยาบาทมีอยู ณ ภายในจติ ยอมรูชัดวา พยาบาทมีอยู ณ       ภายในจิตของเรา หรือเม่ือพยาบาท 
ไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา พยาบาท       ไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง พยาบาทท่ียังไม 
เกิดจะเกดิข้ึนดวยประการใด    ยอมรูชัดประการนั้นดวย พยาบาทท่ีเกดิข้ึนแลวจะละเสียได 
ดวยประการใด ยอม    รูชัดประการนั้นดวย พยาบาทท่ีละไดแลวจะไมเกิดข้ึนตอไปดวยประการ 
ใด ยอม    รูชัดประการนั้นดวย อีกอยางหนึ่ง เม่ือถีนมิทธะมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา  ถีน 
มิทธะมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเม่ือถีนมิทธะไมมีอยู ณ ภายในจิต  ยอมรูชัดวา ถีนมิทธะ 
ไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง ถีนมิทธะท่ียังไมเกดิ  จะเกิดข้ึนดวยประการใด ยอมรูชัด 
ประการนั้นดวย ถีนมิทธะท่ีเกิดข้ึนแลว จะ    ละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย 
 ถีนมิทธะท่ีละไดแลว จะไม     เกิดข้ึนตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อีกอยางหนึ่ง  
เม่ือ อุทธัจจกกุกุจจะมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา อุทธัจจกุกกุจจะมีอยู ณ ภายใน จติของเรา  
หรือเม่ืออุทธัจจกุกกุจจะไมมีอยู ณ ภายในจติ ยอมรูชัดวา อุทธัจจ กุกกุจจะไมมีอยู ณ ภายในจิต 
ของเรา อนึ่ง อุทธัจจกุกกุจจะท่ียังไมเกดิจะเกดิ  ข้ึนดวยประการใด ยอมรูชัดประการนัน้ดวย  
อุทธัจจกุกกุจจะท่ีเกิดข้ึนแลว จะ   ละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อุทธัจจ 
กุกกจุจะท่ีละไดแลว    จะไมเกิดข้ึนตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อีกอยางหนึ่ง  
เม่ือ   วิจกิิจฉามีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา วิจกิจิฉามีอยู ณ ภายในจิตของเรา     หรือเม่ือวิจิกจิฉา 
ไมมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา วิจิกจิฉาไมมีอยู ณ ภายใน      จิตของเรา อนึ่ง วิจกิิจฉาท่ียัง 
ไมเกิดจะเกิดข้ึนดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้น    ดวย วิจกิิจฉาท่ีเกิดข้ึนแลว จะละเสีย 
ไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย       วิจกิิจฉาท่ีละไดแลว จะไมเกิดข้ึนตอไปดวยประการ 
ใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย ดังพรรณนามาฉะน้ี ภกิษยุอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายใน  
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บาง พิจารณาเห็น ธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมท้ังภายในท้ังภายนอกบาง พิจารณา    
 เห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในธรรมบาง พิจารณาเหน็ธรรมคือความเส่ือมในธรรมบาง   พิจารณา 
เห็นธรรมคือท้ังความเกิดขึน้ท้ังความเส่ือมในธรรมบาง ยอมอยู อีกอยาง  หนึ่ง สติของเธอท่ีตั้ง 
ม่ันอยูวา ธรรมมีอยู ก็เพยีงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัย   ระลึกเทานัน้ เธอเปนผูอันตัณหาและ 
ทิฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือม่ันอะไรๆ    ในโลก ดูกรภกิษุท้ังหลาย อยางนี้แล ภิกษช่ืุอวา 
พิจารณาเห็นธรรมในธรรม   คือนิวรณ ๕ อยู ฯ    
                      จบนีวรณบรรพ       
                      -------------------- 
        [๒๙๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษพุิจารณาเห็นธรรมในธรรม    คืออุปาทาน 
ขันธ ๕ ภิกษุพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ ๕ อยางไรเลา     ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  
พิจารณาเห็นดงันี้วา อยางนี้รูป อยางนี้ความเกิดข้ึนแหงรูป     อยางนี้ความดับแหงรูป อยางนี ้
เวทนา อยางนีค้วามเกิดข้ึนแหงเวทนา อยางนี้   ความดับแหงเวทนา อยางนี้สัญญา อยางนี้ความ 
เกิดข้ึนแหงสัญญา อยางนี้ความ     ดับแหงสัญญา อยางนี้สังขาร อยางนี้ความเกดิข้ึนแหงสังขาร  
อยางนี้ความดบั    แหงสังขาร อยางนี้วิญญาณ อยางนี้ความเกิดข้ึนแหงวญิญาณ อยางนีค้วามดับ      
 แหงวิญญาณ ดังพรรณนามาฉะนี้ ภกิษยุอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบาง  พจิารณา 
เห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังภายในท้ัง    ภายนอกบาง พิจารณา 
เห็นธรรมคือความเกดิข้ึนในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรม    คือความเส่ือมในธรรมบาง พิจารณา 
เห็นธรรมคือท้ังความเกิดขึน้ท้ังความเส่ือมใน    ธรรมบาง ยอมอยู อีกอยางหนึ่ง สติของเธอท่ีตั้ง 
ม่ันอยูวา ธรรมมีอยู ก็เพยีง       สักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหา 
และทิฐิไมอาศัย อยูแลว และไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุท้ังหลาย อยางนีแ้ล ภกิษุ   
 ช่ือวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ ๕ อยู ฯ     
                      จบขันธบรรพ  
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[๒๙๒] ดกูรภกิษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรม   คืออายตนะ 
ภายในและภายนอก ๖ ภิกษพุิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะ  ภายในและภายนอก ๖ อยางไร 
เลา ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักนัยนตา รูจักรูป  และรูจกันัยนตาและรูปท้ัง ๒ นั้น อันเปน 
ท่ีอาศัยบังเกิดของสังโยชน อนึ่ง     สังโยชนท่ียังไมเกิดจะเกดิข้ึนดวยประการใด ยอมรูชัด 
ประการนั้นดวย สังโยชน ท่ีเกิดข้ึนแลว จะละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย  
สังโยชนท่ี  ละไดแลวจะไมเกิดข้ึนตอไปดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย ภกิษุยอม    
 รูจักหู รูจกัเสียง ... ภกิษยุอมรูจักจมูก รูจกักล่ิน ... ภกิษยุอมรูจักล้ิน รูจักรส ...    ภิกษุยอม 
รูจักกาย รูจักส่ิงท่ีจะพึงถูกตองดวยกาย ... ภิกษยุอมรูจักใจ รูจัก     ธรรมารมณ และรูจักใจและ 
ธรรมารมณท้ัง ๒ นั้น อันเปนท่ีอาศัยบังเกดิของ สังโยชน อนึ่ง สังโยชนท่ียังไมเกิดจะเกิดข้ึน 
ดวยประการใด ยอมรูชัดประการ   นั้นดวย สังโยชนท่ีเกดิข้ึนแลวจะละเสียไดดวยประการใด 
 ยอมรูชัดประการนั้น  ดวย สังโยชนท่ีละไดแลวจะไมเกิดข้ึนตอไปดวยประการใด ยอมรูชัด 
ประการ      นัน้ดวย ดังพรรณนามาฉะนี้ ภกิษุยอมพิจารณาเหน็ธรรมในธรรมภายในบาง   พิจารณา 
เห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังภายในท้ัง     ภายนอกบาง พิจารณาเห็น 
ธรรมคือความเกิดข้ึนในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือ ท้ังความเกิดข้ึนท้ังความเส่ือมในธรรมบาง  
ยอมอยู อีกอยางหนึ่ง สติของเธอท่ี  ตั้งม่ันอยูวา ธรรมมีอยู ก็เพยีงสักวาความรู เพียงสักวา 
อาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแลว และไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก  
ดูกร      ภกิษุท้ังหลาย อยางนีแ้ล ภกิษุช่ือวาพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายใน   และภาย 
นอก ๖ อยู ฯ    
                      จบอายตบรรพ 
                      -------------------- 
        [๒๙๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษพุิจารณาเห็นธรรมในธรรม    คือโพชฌงค ๗  
ภิกษพุิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงค ๗ อยางไรเลา ภิกษุ  ในธรรมวินัยนี้ เม่ือสติ  
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สัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจติ ยอมรูชัดวา สติสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือ 
เม่ือสติสัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภาย       ในจิต ยอมรูชัดวา สติสัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา  
อนึ่ง สติ  สัมโพชฌงคท่ียังไมเกิดจะเกดิข้ึนดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย สติ    
 สัมโพชฌงคท่ีเกิดขึ้นแลว จะเจริญบริบูรณดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้น   ดวย อีกอยาง 
หนึ่ง เม่ือธัมมวิจยสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต ฯลฯ อีกอยางหนึ่ง เม่ือวิริยสัมโพชฌงคมีอยู  
ณ ภายในจิต ฯลฯ อีกอยางหนึ่ง เม่ือปติสัมโพชฌงค   มีอยู ณ ภายในจิต ฯลฯ อีกอยางหน่ึง  
ปสสัทธิสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภาย     ในจิต ฯลฯ อีกอยางหน่ึง เม่ือสมาธิสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภาย 
ในจิต ฯลฯ      อีกอยางหนึ่ง เม่ืออุเบกขาสัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา อุเบกขา   
 สัมโพชฌงคมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเม่ืออุเบกขาสัมโพชฌงคไมมีอยู ณ    ภายในจิต ยอม 
รูชัดวา อุเบกขาสัมโพชฌงคไมมีอยู ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง     อุเบกขาสัมโพชฌงคท่ียังไมเกดิ 
จะเกดิข้ึนดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อุเบกขาสัมโพชฌงคท่ีเกิดขึ้นแลว จะเจริญ 
บริบูรณดวยประการใด ยอมรูชัด       ประการนั้นดวย ดงัพรรณนาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเหน็ธรรม 
ในธรรมภายในบาง  พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังภายใน 
ท้ัง     ภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในธรรมบาง พิจารณาเหน็ธรรมคือ ความเส่ือม 
ในธรรมบาง พิจารณาเห็นธรรมคือท้ังความเกิดขึ้นและความเส่ือมใน ธรรมบาง ยอมอยู อีกอยาง 
หนึ่ง สติของเธอท่ีตั้งม่ันอยูวา ธรรมมีอยู ก็เพียง       สักวาความรู เพยีงสักวาอาศัยระลึกเทานัน้  
เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัย อยูแลว และไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
อยางนี้แล ภิกษุ   ช่ือวาพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมคือโพชฌงค ๗ อยู ฯ   
                     จบโพชฌงคบรรพ       
                     จบภาณวารท่ีหนึ่ง   
        [๒๙๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษพุิจารณาเห็นธรรมในธรรม   คืออริยสัจ ๔  
อยู ภิกษุพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมคืออริยสัจ ๔ อยู อยางไรเลา     ภิกษุในธรรมวินยันี้ ยอม 
รูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกข นีทุ้กขสมุทัย นีทุ้กขนิโรธ     นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ฯ   
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ทุกขอริยสัจเปนไฉน แมชาติกเ็ปนทุกข แมชราก็   เปนทุกข  
แมมรณะก็เปนทุกข แมโสกะ ปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาส ก็เปน  ทุกข แมความประจวบกับ  
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ส่ิงไมเปนท่ีรักก็เปนทุกข แมความพลัดพรากจากส่ิง    ท่ีรักก็เปนทุกข ปรารถนาส่ิงใดไมได แม 
อันนั้นกเ็ปนทุกข โดยยอ อุปาทานขันธ     ท้ัง ๕ เปนทุกข ฯ    
        [๒๙๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ชาติเปนไฉน ความเกดิ ความบังเกิด ความหยั่ง 
ลงเกิด เกดิจําเพาะ ความปรากฏแหงขันธ ความไดอายตนะครบ ใน      หมูสัตวนัน้ๆ ของเหลา 
สัตวนั้นๆ อันนี้เรียกวาชาติ ฯ   
      ก็ชราเปนไฉน ความแก ภาวะของความแก ฟนหลุด ผมหงอก หนัง   เปนเกลียว 
 ความเส่ือมแหงอายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตวนั้นๆ       ของเหลาสัตวนั้นๆ อันนี ้
เรียกวาชรา ฯ     
      ก็มรณะเปนไฉน ความเคล่ือน ภาวะของความเคล่ือน ความแตกทําลาย ความหาย 
ไป มฤตยู ความตาย ความทํากาละ ความทําลายแหงขันธ ความ      ทอดทิ้งซากศพไว ความขาด 
แหงชีวิตินทรีย จากหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตว       นั้นๆ อันนี้เรียกวามรณะ ฯ   
      ก็โสกะเปนไฉน ความแหงใจ กิริยาท่ีแหงใจ ภาวะแหงบุคคลผูแหงใจ  ความผาก  
ณ ภายใน ความแหงผาก ณ ภายใน ของบุคคลผูประกอบดวยความ   พิบัติอยางใดอยางหนึ่ง ผู 
ถูกธรรมคือทุกขอยางใดอยางหนึ่งกระทบแลว อันนี้   เรียกวาโสกะ ฯ 
      ก็ปริเทวะเปนไฉน ความครํ่าครวญ ความรํ่าไรรําพัน กิริยาท่ีครํ่าครวญ   กิริยาท่ี 
รํ่าไรรําพัน ภาวะของบุคคลผูครํ่าครวญ ภาวะของบุคคลผูรํ่าไรรําพัน ของ บุคคลผูประกอบดวย 
ความพิบัติอยางใดอยางหน่ึง ผูถูกธรรมคือทุกขอยางใดอยาง  หนึ่งกระทบแลว อันนีเ้รียกวาปริเทวะ ฯ     
      ก็ทุกขเปนไฉน ความลําบากทางกาย ความไมสําราญทางกาย ความ เสวยอารมณ 
อันไมดีท่ีเปนทุกขเกิดแตกายสัมผัส อันนี้เรียกวาทุกข ฯ   
      ก็โทมนัสเปนไฉน ความทุกขทางจิต ความไมสําราญทางจิต ความเสวยอารมณ 
อันไมดีท่ีเปนทุกขเกิดแตมโนสัมผัส อันนี้เรียกวาโทมนัส ฯ  
      ก็อุปายาสเปนไฉน ความแคน ความคับแคน ภาวะของบุคคลผูแคน  ภาวะของ 
บุคคลผูคับแคน ของบุคคลผูประกอบดวยความพิบัติอยางใดอยางหน่ึง  ผูถูกธรรมคือทุกขอยางใด 
อยางหนึ่งกระทบแลว อันนีเ้รียกวาอุปายาส ฯ   
      ก็ความประจวบกับส่ิงไมเปนท่ีรัก ก็เปนทุกข เปนไฉน ความประสบ    ความพร่ัง 
พรอม ความรวม ความระคน ดวยรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ    อันไมนาปรารถนา ไม 
นาใคร ไมนาพอใจ หรือดวยบุคคลผูปรารถนาส่ิงท่ีไมเปน  ประโยชน ปรารถนาส่ิงท่ีไมเกื้อกูล   
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ปรารถนาความไมผาสุก ปรารถนาความไม  เกษมจากโยคะ ซ่ึงมีแกผูนั้น อันนีเ้รียกวา ความ 
ประจวบกับส่ิงไมเปนท่ีรัก    ก็เปนทุกข ฯ  
      ก็ความพลัดพรากจากส่ิงท่ีรัก ก็เปนทุกข เปนไฉน ความไมประสบ    ความไม 
พร่ังพรอม ความไมรวม ความไมระคน ดวยรูป เสียง กล่ิน รส    โผฏฐัพพะ อันนา 
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ หรือดวยบุคคลผูปรารถนา  ประโยชน ปรารถนาส่ิงท่ีเกื้อกลู ปรารถนา 
ความผาสุก ปรารถนาความเกษมจาก    โยคะ คือ มารดา บิดา พี่ชาย นองชาย พี่หญิง นอง 
หญิง มิตร อมาตย หรือ ญาติสาโลหิต ซ่ึงมีแกผูนั้น อันนี้เรียกวา ความพลัดพรากจากส่ิง 
ท่ีรักก็  เปนทุกข ฯ    
      ก็ปรารถนาส่ิงใดไมได แมอันนั้น กเ็ปนทุกข เปนไฉน ความปรารถนา  ยอมบังเกดิ 
แกสัตวผูมีความเกิดเปนธรรมดา อยางนีว้า โอหนอ ขอเราไมพึงมีความ เกิดเปนธรรมดา ขอ 
ความเกิดอยามีมาถึงเราเลย ขอนั้นสัตวไมพึงไดสมความ ปรารถนา แมขอนี้ ก็ช่ือวาปรารถนา 
ส่ิงใดไมได แมอันนั้นกเ็ปนทุกข ความ     ปรารถนายอมบังเกิดแกสัตวผูมีความแกเปนธรรมดา 
 อยางนี้วา โอหนอ ขอเรา      ไมพึงมีความแกเปนธรรมดา ขอความแกอยามีมาถึงเราเลย ขอนั้น 
สัตวไมพึงได    สมความปรารถนา แมขอนี้ ก็ช่ือวาปรารถนาส่ิงใดไมได แมอันนั้นก็เปนทุกข    
 ความปรารถนายอมบังเกดิแกสัตวผูมีความเจ็บเปนธรรมดาอยางนีว้า โอหนอ ขอเราไมพึงมีความ 
เจ็บเปนธรรมดา ขอความเจ็บอยามีมาถึงเราเลย ขอนั้นสัตวไมพึง  ไดสมความปรารถนา แมขอนี้  
ก็ช่ือวา ปรารถนาส่ิงใดไมได แมอันนั้นก็เปน     ทุกข ความปรารถนายอมบังเกิดแกสัตวผูมีความ 
ตายเปนธรรมดาอยางนีว้า โอหนอ   ขอเราไมพึงมความตายเปนธรรมดา ขอความตายอยามีมาถึง 
เราเลย ขอนั้นสัตว  ไมพึงไดสมความปรารถนา แมขอนี้ ก็ช่ือวาปรารถนาส่ิงใดไมได แมอันนั้นก็    
 เปนทุกข ความปรารถนา ยอมบังเกิดแกสัตวผูมีโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส   เปนธรรมดา 
อยางนี้วา โอหนอ ขอเราไมพงึมีโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส    เปนธรรมดา ขอโสกปริเทว 
ทุกขโทมนัสอุปายาส อยามีมาถึงเราเลย ขอนั้นสัตว ไมพึงไดสมความปรารถนา แมขอนี้ ก็ช่ือ 
วาปรารถนาส่ิงใดไมได แมอันนั้น      กเ็ปนทุกข ฯ  
      ก็โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข เปนไฉน อุปาทานขันธ คือรูป     เวทนา  
สัญญา สังขาร วิญญาณ เหลานี้เรียกวา โดยยอ อุปาทานขันธท้ัง ๕   เปนทุกข ฯ    
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันนีเ้รียกวา ทุกขอริยสัจ ฯ       
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        [๒๙๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ทุกขสมุทัยอริยสัจ เปนไฉน ตัณหาน้ีใด    อันมีความ 
เกิดอีก ประกอบดวยความกาํหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน เพลิดเพลินยิ่งนกัในอารมณนั้นๆ  
คือ กามตัณหา ภวตัณหา วภิวตัณหา ฯ     
        [๒๙๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ตณัหานีน้ัน้ เม่ือจะเกิด ยอมเกิดในท่ีไหน เม่ือจะ 
ตั้งอยู ยอมต้ังอยูในท่ีไหน ท่ีใดเปนท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตัณหา นั้น เม่ือจะเกิด ยอมเกิด 
ในท่ีนี้ เม่ือจะต้ังอยู ยอมต้ังอยูในท่ีนี้ อะไรเปนท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ฯ     
      ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เปนท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหา เม่ือจะเกิด    ยอมเกิด 
ท่ีนี้ เม่ือจะต้ังอยู ยอมต้ังอยู ณ ท่ีนี้ ฯ   
      รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ เปนท่ีรักท่ีเจริญใจใน     โลก ตัณหา 
เม่ือจะเกิด ยอมเกิดในท่ีนี้ เม่ือจะต้ังอยู ยอมต้ังอยูในท่ีนี้ ฯ  
      จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ    มโนวิญญาณ  
เปนท่ีรักท่ีเจริญในโลก ตัณหา เม่ือจะเกิด ยอมเกิดข้ึนในที่นี้      เม่ือจะตั้งอยู ยอมต้ังอยูในท่ีนี้ ฯ     
      จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโน  สัมผัส เปนท่ี 
รักท่ีเจริญใจในโลก ตัณหาเม่ือจะเกดิ ยอมเกิดในท่ีนี้ เม่ือจะตั้งอยู ยอมต้ังอยูในท่ีนี้ ฯ     
      จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา   ชิวหาสัมผัสส 
ชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เปนท่ีรัก   ท่ีเจริญใจในโลก ตณัหาเม่ือ 
จะเกดิ ยอมเกิดในท่ีนี้ เม่ือจะต้ังอยู ยอมต้ังอยู    ในท่ีนี้ ฯ     
      รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธัมมสัญญา เปน 
ท่ีรักที่เจริญใจในโลก ตัณหาเม่ือจะเกิด ยอมเกิดในท่ีนี้ เม่ือจะ    ตั้งอยู ยอมต้ังอยูในท่ีนี้ ฯ     
      รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา  
ธัมมสัญเจตนา เปนท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตัณหา เม่ือจะเกิด ยอม เกิดในท่ีนี้ เม่ือจะต้ังอยู  
ยอมต้ังอยูในท่ีนี้ ฯ      
      รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐพัพตัณหา ธัมมตัณหา เปน 
ท่ีรักที่เจริญใจในโลก ตัณหา เม่ือจะเกิด ยอมเกิดในท่ีนี้ เม่ือจะ ตั้งอยู ยอมต้ังอยูในท่ีนี้ ฯ     
      รูปวิตก สัททวิตก คันธวติก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก     เปนท่ีรักท่ีเจริญใจ 
ในโลก ตัณหา เม่ือจะเกิด ยอมเกิดในท่ีนี้ เม่ือจะต้ังอยู  ยอมต้ังอยูในท่ีนี้ ฯ        
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      รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธัมมวิจาร  เปนท่ีรักท่ีเจริญ 
ใจในโลก ตณัหา เม่ือจะเกิด ยอมเกิดในท่ีนี ้เม่ือจะต้ังอยู  ยอมต้ังอยูในท่ีนี้ ฯ       
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันนีเ้รียกวา ทุกขสมทัุยอริยสัจ ฯ       
        [๒๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ทุกขนิโรธอริยสัจเปนไฉน ความสํารอก   และความดับ 
โดยไมเหลือ ความสละ ความสงคืน ความปลอยวาง ความไมมี อาลัย ในตัณหานั้น กต็ัณหา 
นั้น เม่ือบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในท่ีไหน     เม่ือจะดับ ยอมดับในท่ีไหน ท่ีใดเปนท่ีรักท่ี 
เจริญใจในโลก ตัณหานั้น เม่ือบุคคล       จะละ ยอมละเสียไดในท่ีนี้ เม่ือจะดับยอมดับในท่ีนี้  
อะไรเปนท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ฯ 
      ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เปนท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหา เม่ือบุคคล จะละ  
ยอมละเสียไดในท่ีนี้ เม่ือจะดับยอมดับในท่ีนี้ รูปเสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ  
เปนท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหา เม่ือบุคคลจะละ      ยอมละเสียไดในท่ีนี้  
เม่ือจะดับยอมดับในท่ีนี้ ฯ 
      จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ   มโนวิญญาณ  
เปนท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตณัหา เม่ือบุคคลจะละ ยอมละเสีย    ไดในท่ีนี้ เม่ือจะดับ ยอมดับ 
ในท่ีนี้ ฯ   
      จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส เปนท่ี 
รักท่ีเจริญใจในโลก ตัณหา เม่ือบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในท่ีนี้   เม่ือจะดับ ยอมดับในท่ีนี้ ฯ 
      จักขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา   ชิวหาสัมผัสส 
ชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา เปนท่ีรัก ท่ีเจริญใจในโลก ตณัหา  
เม่ือบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในท่ีนี้ เม่ือจะดับ  ยอมดับในท่ีนี้ ฯ     
      รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา   ธัมมสัญญา เปนท่ี 
รักท่ีเจริญใจในโลก ตัณหา เม่ือบุคคลจะละ ยอมละเสีย    ไดในท่ีนี้ เม่ือจะดับ ยอมดบัในท่ีนี้ ฯ   
      รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา   โผฏฐัพพสัญเจตนา  
ธัมมสัญเจตนา เปนท่ีรักท่ีเจริญใจในโลก ตัณหา เม่ือบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในท่ีนี้ เม่ือ 
จะดับ ยอมดับในท่ีนี้ ฯ     
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      รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐพัพตัณหา ธัมม     ตัณหา เปนท่ี 
รักท่ีเจริญใจในโลก ตัณหา เม่ือบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในท่ีนี้   เม่ือจะดับ ยอมดับในท่ีนี้ ฯ 
      รูปวิตก สัททวิตก คันธวติก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก เปนท่ีรักท่ีเจริญ 
ใจในโลก ตณัหา เม่ือบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในท่ีนี้ เม่ือจะดับ   ยอมดับในท่ีนี้ ฯ     
      รูปวิจาร สัททวิจาร คันธวิจาร รสวิจาร โผฏฐัพพวิจาร ธัมมวิจาร    เปนท่ีรักท่ีเจริญ 
ใจในโลก ตณัหา เม่ือบุคคลจะละ ยอมละเสียไดในท่ีนี้ เม่ือจะดับ ยอมดับในท่ีนี้ ฯ      
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันนีเ้รียกวา ทุกขนิโรธอริยสัจ ฯ 
        [๒๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนไฉน  นี้คือมรรค 
มีองค ๘ อันประเสริฐ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ สัมมา 
อาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ       
      ก็สัมมาทิฏฐิเปนไฉน ความรูในทุกข ความรูในทุกขสมุทัย ความรูใน  ทุกขนิโรธ  
ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา อันนี้เรียกวา สัมมาทิฏฐิ ฯ   
      สัมมาสังกัปปะ เปนไฉน ความดําริในการออกจากกาม ความดําริใน   ความไม 
พยาบาท ความดําริในอันไมเบียดเบียน อันนี้เรียกวา สัมมาสังกัปปะ ฯ       
      สัมมาวาจา เปนไฉน การงดเวนจากการพูดเท็จ งดเวนจากการพดูสอเสียด  
งดเวนจากการพูดคําหยาบ งดเวนจากการพูดเพอเจอ อันนี้เรียกวา     สัมมาวาจา ฯ    
      สัมมากัมมันตะ เปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว งดเวนจากการถือ เอาส่ิงของ 
ท่ีเขามิไดให งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม อันนีเ้รียกวา สัมมากมัมันตะ ฯ     
      สัมมาอาชีวะ เปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ละการเล้ียงชีพท่ีผิดเสีย สําเร็จ 
การเล้ียงชีพดวยการเล้ียงชีพท่ีชอบ อันนี้เรียกวา สัมมาอาชีวะ ฯ    
      สัมมาวายามะ เปนไฉน ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เกิดฉันทะพยายาม   ปรารภความ 
เพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อมิใหอกุศลธรรมอันลามกท่ียังไม    เกดิบังเกิดข้ึน เพือ่ละ 
อกุศลธรรมอันลามกท่ีบังเกดิข้ึนแลว เพื่อใหกุศลธรรมท่ียัง     ไมเกดิบังเกิดข้ึน เพ่ือความต้ังอยู 
ไมเลือนหาย เจริญยิ่ง ไพบูลย มีข้ึน เต็มเปยม  แหงกุศลธรรมท่ีบังเกิดขึ้นแลว อันนี้เรียกวา  
สัมมาวายามะ ฯ      
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      สัมมาสติ เปนไฉน ภกิษใุนธรรมวินยันี้ พิจารณาเหน็กายในกายอยู      มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภชิฌา และโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู  
ฯลฯ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯลฯ พจิารณา    เหน็ธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ  
มีสติ กาํจัดอภชิฌาและ โทมนัสในโลกเสียได อันนี้เรียกวา สัมมาสติ ฯ      
      สัมมาสมาธิ เปนไฉน ภกิษุในธรรมวินยันี้ สงัดจากกาม สงัดจาก  อกุศลธรรม  
บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู     เธอบรรลุทุติยฌาน มีความ 
ผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน เพราะวิตกวจิารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวจิาร  
มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู เธอมี     อุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยกาย เพราะ 
ปติส้ินไป บรรลุตติยฌาน  ท่ีพระอริยท้ังหลาย สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา  
มีสติอยูเปนสุข เธอบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัส     
 โทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู อันนี้เรียกวา สัมมา    สมาธิ ฯ       
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันนีเ้รียกวา ทุกขนิโรธคามิมีปฏิปทาอริยสัจ ฯ   
      ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพจิารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบาง   พิจารณาเห็นธรรม 
ในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเหน็ธรรมในธรรมท้ังภายในภายนอกบาง พิจารณาเหน็ธรรมคือ 
ความเกิดข้ึนในธรรมบาง พิจารณาเหน็ธรรมคือ    เส่ือมในธรรมบาง พจิารณาเห็นธรรมคือท้ังความ 
เกิดข้ึนท้ังความเส่ือมในธรรมบาง   ยอมอยู อีกอยางหน่ึง สติของเธอท่ีตั้งม่ันอยูวา ธรรมมีอยู ก็เพยีง 
สักวาความรู   เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัยอยูแลว และ   
 ไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุท้ังหลาย อยางนีแ้ล ภกิษุช่ือวาพิจารณาเหน็    ธรรมในธรรมอยู ฯ      
                      จบสัจจบรรพ 
                     จบธัมมานุปสสนา    
                     ------------------------       
        [๓๐๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ผูใดผูหนึง่ พึงเจริญสติปฏฐานท้ัง ๔ นี้   อยางนี้ ตลอด  
๗ ป เขาพึงหวงัผล ๒ ประการอยางใดอยางหน่ึง คือ   พระอรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือเม่ือยังมี 
อุปาทิเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๑ ๗ ป    ยกไว ผูใดผูหนึ่งพึงเจริญสตปิฏฐาน ๔ นี้ อยางนี ้
ตลอด ๖ ป ... ๕ ป ... ๔ ป ... ๓ ป ... ๒ ป ... ๑ ป เขาพึงหวังผล ๒ ประการอยางใดอยางหนึ่ง คือ  
พระอรหัตผลใน  ปจจุบัน ๑ หรือเม่ือยังมีอุปาทิเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๑ ๑ ปยกไว ผูใด  
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ผู  หนึ่ง พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ อยางนี้ตลอด ๗ เดือน เขาพึงหวังผล ๒ ประการ    อยางใดอยาง 
หนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือเม่ือยังมีอุปาทิเหลืออยู    เปนพระอนาคามี ๑ ๗ เดือน 
ยกไว ผูใดผูหนึ่งเจริญสติปฏฐานท้ัง ๔ นี้ อยางนี้  ตลอด ๖ เดือน ... ๕ เดือน ... ๔ เดอืน ...  
๓ เดือน ... ๒ เดือน ... ๑ เดือน ... กึ่ง    เดือน เขาพึงหวังผล ๒ ประการอยางใดอยางหน่ึง คือ  
พระอรหัตผลในปจจุบัน  ๑ หรือเม่ือยังมีอุปาทิเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๑ กึ่งเดือนยกไว  
ผูใดผูหนึ่ง พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้ อยางนีต้ลอด ๗ วัน เขาพึงหวังผล ๒ ประการอยางใด       
 อยางหนึ่ง คือ พระอรหัตผลในปจจุบัน ๑ หรือเม่ือยังมีอุปาทิเหลืออยู เปน      พระอนาคามี ๑ ฯ 
      ดูกรภกิษุท้ังหลาย หนทางนี้เปนท่ีไปอันเอก เพื่อความบริสุทธ์ิของเหลาสัตว เพื่อ 
ลวงความโศกและปริเทวะ เพื่อความดับสูญแหงทุกขโทมนัส เพื่อ  บรรลุธรรมท่ีถูกตอง เพื่อทําให 
แจงซ่ึงพระนพิพาน หนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔      ประการ ฉะนี้แล คําท่ีเรากลาว ดงัพรรณนา 
มาฉะนี้ เราอาศัยเอกายนมรรคกลาว  แลว พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภกิษ ุ
เหลานั้น ยินดี ช่ืนชมภาษิต    ของพระผูมีพระภาคแลว ฉะนี้แล ฯ     
                 จบมหาสติปฏฐานสูตร ท่ี ๙      
                    ----------------------------       
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                ๑๐. ปายาสิราชัญญสูตร (๒๓)      
        [๓๐๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้      
      สมัยหนึ่ง ทานพระกุมารกัสสปเท่ียวจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวย ภกิษุสงฆหมู 
ใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ลุถึงนครแหงชาวโกศลช่ือเสตัพยะ ไดยิน วา สมัยนั้น ทานพระกุมาร 
กัสสปอยู ณ ปาไมสีเสียดดานเหนือนครเสตัพยะ  เขตนครเสตัพยะ ฯ       
      ก็สมัยนั้น เจาปายาสิครองเสตัพยนครซ่ึงคับค่ังดวยประชาชน และหมู  สัตว สมบูรณ 
ดวยหญา ดวยไม ดวยน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร ซ่ึงเปนราช  สมบัติอันพระเจาปเสนทิโกศล 
พระราชทานปูนบําเหนจ็ใหเปนสวนพรหมไทย สมัย   นั้น ทิฐิอันลามกเห็นปานนีบั้งเกิดแกเจา 
ปายาสิวา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี       เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมท่ีสัตวทําดี 
ทําช่ัวไมมี ฯ  
      พราหมณและคฤหบดีชาวนครเสตัพยะ ไดทราบขาววา ทานพระกุมาร  กัสสปสาวก 
ของพระสมณโคดม เท่ียวจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุ   สงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐  
รูป ลุถึงนครเสตัพยะแลว อยู ณ ปาไมสีเสียด   ดานเหนือนครเสตัพยะ เขตนครเสตัพยะ  
เกียรติศัพทอันงามของทานกมุาร       กัสสปองคนั้นขจรไปแลวอยางนีว้า เปนบัณฑิต เฉียบแหลม  
มีปญญา เปนพหูสูต     มีถอยคําอันวจิิตร มีปฏิภาณดี เปนท้ังพุทธบุคคล เปนท้ังพระอรหันต  
ก็การได    เหน็พระอรหนัตท้ังหลายเหน็ปานนั้น ยอมเปนการดีแล ดังนี้ คร้ังนั้นพราหมณ และ 
คฤหบดีชาวนครเสตัพยะ พากันออกจากนครเสตัพยะเปนหมูๆ บายหนาทางทิศอุดรไปยังปาไม 
สีเสียด ฯ  
        [๓๐๒] สมัยนั้น เจาปายาสิ ทรงพักผอนกลางวันอยู ณ ปราสาทช้ัน บน ไดเห็น 
พราหมณและคฤหบดีชาวนครเสตัพยะ พากันออกจากนครเสตัพยะ  เปนหมูๆ บายหนาไปทาง 
ทิศอุดร จึงเรียกนายนักการมาถามวา พอนกัการ  พราหมณและคฤหบดชีาวนครเสตัพยะ พากัน 
ออกจากนครเสตัพยะเปนหมูๆ บาย   หนาทางทิศอุดรไปยังปาไมสีเสียดทําไมกัน ฯ  
      น. มีเร่ืองอยูพระองค พระสมณกุมารกสัสป สาวกของพระสมณโคดม  เท่ียวจาริก 
ไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป    ลุถึงนครเสตัพยะแลว อยู   
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ณ ปาไมสีเสียดดานเหนือนครเสตัพยะ เขตนครเสตัพยะ เกียรติศัพทอันงามของทานกุมารกัสสป 
องคนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา เปน บัณฑติ เฉียบแหลม มีปญญา เปนพหูสูต มีถอยคําอัน 
วิจิตร มีปฏิภาณดี เปน  ท้ังพทุธบุคคล เปนท้ังพระอรหันต พราหมณและคฤหบดีเหลานั้นพา 
กันเขาไปหา       เพื่อดูทานกมุารกัสสปองคนั้น ฯ     
      ป. ถาเชนนั้น ทานจงเขาไปหาพราหมณและคฤหบดชีาวนครเสตัพยะ บอกเขาอยางนี้ 
วา ทานท้ังหลาย   เจาปายาสิส่ังวา ขอใหทานท้ังหลายจงรอกอน เจาปายาสิจะเขาไปหาพระสมณ 
 กุมารกัสสปดวย เม่ือกอน พระกุมารกัสสปไดยังพราหมณและคฤหบดชีาวนครเสตัพยะ ผูเขลา  
ไมเฉียบแหลม ใหเขาใจวา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู    เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นมีอยู ผลวิบาก 
ของกรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัวมีอยู พอนักการ      ความจริงโลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึนไมมี ผล 
วิบากของกรรมท่ีสัตวทําดี ทําช่ัวไมมี ฯ  
      นักการรับพระดํารัสของเจาปายาสิแลว เขาไปหาพราหมณและคฤหบดี   ชาวนครเสตัพยะ  
แลวบอกวา ทานท้ังหลาย เจาปายาสิรับส่ังวา ขอทาน  ท้ังหลายจงรอกอน เจาปายาสิจะเสด็จ 
เขาไปหาพระกุมารกัสสปดวย ฯ   
      ลําดับนั้น เจาปายาสิแวดลอมดวยพราหมณและคฤหบดีชาวนครเสตัพยะ   เสด็จเขาไป 
หาทานพระกมุารกัสสปยังปาไมสีเสียด คร้ันแลวไดปราศรัยกับทาน   พระกุมารกสัสป คร้ันผาน 
การปราศรัย พอใหระลึกถึงกนัไปแลว จึงประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฝายพราหมณและ 
คฤหบดีชาวนครเสตัพยะ บางพวกก็       ถวายอภวิาท บางพวกก็ปราศรัย บางพวกก็ประนมอัญชลีไป 
ทางทานพระกุมาร กัสสป บางพวกก็ประกาศช่ือและโคตร บางพวกก็นิ่งอยู แลวตางกน็ั่ง ณ ท่ี  
 ควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลวเจาปายาสิ ไดตรัสกะทานพระกุมารกัสสปอยางนี้วา    ดูกรทานกัสสป  
ขาพเจามีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า แมเพราะเหตุนี้ โลกหนา       ไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึนไม 
มี ผลวิบากของกรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัวไมมี ฯ   
      ทานพระกุมารกัสสปถวายพรวา ดูกรบพิตร อาตมภาพไดเห็นแลว หรือ  ไดยนิแลว 
ซ่ึงบุคคลผูมีวาทะอยางนี้ ผูมีทิฐิอยางนี้ ดาํริวา ไฉนเลา เขาจึงกลาว   อยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้  
โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึนไมมี ผลวิบาก       ของกรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัวไมมี ถาเชนนั้น  
อาตมภาพจะขอยอนถามบพติรในขอนี้    บพิตรพึงทรงพยากรณ ตามที่ควรแกบพติร บพิตรจะ 
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน    พระจันทร และพระอาทิตยนี้อยูในโลกน้ีหรือในโลกหนา เปน 
เทวดาหรือมนษุย ฯ    
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      ป. ดูกรทานกัสสป พระจันทรและพระอาทิตยนี้ อยูในโลกหนา มิใช    โลกน้ี เปน 
เทวดา ไมใชมนุษย ฯ     
ก. ดูกรบพิตร โดยปริยายของบพิตรนี้แล ตองเปนอยางนีว้า แมเพราะ  เหตุนี้ โลก 
หนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึนมีอยู ผลวิบากของกรรมท่ีสัตวทําดี      ทําช่ัวมีอยู ฯ 
        [๓๐๓] ป. ทานกัสสปกลาวอยางนั้นกจ็ริง ถึงอยางนัน้ ในปริยายนี้   ขาพเจายังคง 
มีความเหน็อยูอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุด เกิดข้ึนไมมี ผลวิบาก 
ของกรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัวไมมี ฯ    
      ก. ดูกรบพติร ก็ปริยายซ่ึงเปนเหตุใหบพติรยังคงมีความเห็นอยูอยางนี้ วา โลกหนา 
ไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึน้ไมมี ผลวิบากของกรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัว      ไมมี มีอยูหรือ ฯ    
      ป. มีอยู ทานกัสสป ฯ   
      ก. เปรียบเหมือนอะไร บพิตร ฯ    
      ดูกรทานกสัสป มิตรอํามาตย ญาติสาโลหิต ของขาพเจาในโลกนี้  ท่ีเปนคนฆาสัตว  
ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พดูสอเสียด พูดคําหยาบ    พดูเพอเจอ มากไปดวยความ 
เพงเล็ง คิดปองรายผูอ่ืน มีความเหน็ผิด สมัยอ่ืน   คนเหลานั้นปวย ไดรับทุกขเปนไขหนัก  
เม่ือใด ขาพเจาทราบวา บัดนี้ คนพวก   นี้จกัไมหายจากปวย เม่ือนั้น ขาพเจาเขาไปหาคนพวกนั้น  
แลวกลาวอยางนี้วา  ทานท้ังหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา  
บุคคลท่ี    ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พดูคําหยาบ    พดูเพอเจอ  
มากไปดวยความเพงเล็ง คิดปองรายผูอ่ืน มีความเหน็ผิด เบ้ืองหนา แตตายเพราะกายแตก  
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก พวกทานเปน คนฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม  
พูดเท็จ พดูสอเสียด พูดคําหยาบ พูด เพอเจอ มากไปดวยความเพงเล็ง คิดปองรายผูอ่ืน มี 
ความเหน็ผิด ถาคําของ       สมณพราหมณพวกนัน้เปนจริง พวกทานเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก  
จักตอง   เขาถึง อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถาเบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก พวกทานพึง   
 เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกไซร พึงมาบอกเราดวยวธีิไรวา แมเพราะเหตุนี้    โลกหนามีอยู  
เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึนมีอยู ผลวิบากของกรรมท่ีสัตวทําดทํีาช่ัวมีอยู  พวกทานแล พอเปนท่ีเช่ือถือ  
พอเปนท่ีไวใจของเราได ส่ิงใดท่ีพวกทานเห็น   ส่ิงนั้นจกัเปนเหมือนดงัเราเห็นเอง คนเหลานั้นรับ  
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คําขาพเจาแลว หาไดมาบอกไม หาไดสงทูตมาไม ดูกรทานกัสสป ปริยายแมนีแ้ล เปนเหตุให  
ขาพเจายังคงมี     ความเหน็อยูอยางนีว้า แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึนไมมี   
 ผลวิบากของกรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัวไมมี ฯ    
        [๓๐๔] ก. ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจะขอยอนถามบพิตร   ในขอนี้ บพิตร 
พึงทรงพยากรณตามท่ีควรแกบพิตร บพิตรจะสําคัญความขอนั้น   เปนไฉน บุรุษในโลกนี้ จับโจร 
ผูประพฤติช่ัวหยาบมาแสดงแกบพิตรวา ขาแต พระองค ผูนี้เปนโจรประพฤติช่ัวหยาบตอพระองค  
พระองคทรงปรารถนาจะลง   อาชญาอยางใดแกโจรผูนี้ ขอไดตรัสอาชญานั้นเถิด บพติรพึงตรัสบอก 
บุรุษพวกนั้น   อยางนี้วา ถาเชนนั้นพวกทานจงเอาเชือกอยางเหนียว มัดบุรุษนี้ใหมีมือไพลหลัง      
 อยางม่ันคง แลวโกนศีรษะพาเท่ียวตระเวนไปตามถนนทุกถนน ตามตรอกทุกตรอก   ดวยบัณเฑาะว 
มีเสียงดัง แลวออกทางประตูดานทักษิณ แลวตัดศีรษะเสียท่ี  ตะแลงแกง ทางทิศทักษณิแหง 
พระนคร บุรุษพวกนั้นรับพระดํารัสแลว พงึเอาเชือก    อยางเหนียวมัดบุรุษนั้นใหมีมือไพลหลัง 
อยางม่ันคง แลวโกนศีรษะพาเท่ียวตระเวน ไปตามถนนทุกถนน ตามตรอกทุกตรอก ดวยบัณเฑาะว 
มีเสียงดัง แลวออกโดย   ประตูดานทักษณิ แลวใหนั่งท่ีตะแลงแกง ทางทิศทักษิณแหงพระนคร  
ดูกรบพิตร    โจรจะพึงไดรับหรือหนอ ซ่ึงความผอนผันในนายเพชฌฆาตวา ขอทานนายเพชฌ     
 ฆาตจงรอจนกวาขาพเจาจะไดไปแจงแก มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต ในบานหรือนคิมโนนแลว 
จะมา หรือวานายเพชฌฆาตจะพึงตัดศีรษะโจรผูกําลังออนวอนอยู ฯ       
      ป. ดูกรทานกัสสป โจรนั้นจะไมพึงไดรับความผอนผันในนายเพชฌ ฆาตวา ขอทาน 
นายเพชฌฆาต จงรอจนกวาขาพเจาจะไดไปแจงแก มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต ในบานหรือ 
นิคมโนนแลวจะมา ท่ีแทนายเพชฌฆาตจะพึงตัดศีรษะโจร นั้นผูกําลังออนวอนอยูทีเดยีว ฯ    
      ก. ดูกรบพติร โจรนั้นเปนมนุษยยังไมไดรับความผอนผันในนายเพชฌฆาตผูเปน 
มนุษยวา ขอทานนายเพชฌฆาตจงรอจนกวา ขาพเจาจะไดไปแจงแก  มิตร อํามาตย ญาติ 
สาโลหิตในบานหรือนิคมโนนแลวจะมา มิตร อํามาตย ญาติ   สาโลหิต ของบพิตร ท่ีเปนคน 
ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ   พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มาก 
ไปดวยความเพงเล็ง คิดปองรายผูอ่ืน     มีความเหน็ผิด เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึง 
อบาย ทุคติ วนิิบาต นรกแลว   จักไดความผอนผันในนายนิรยบาลละหรือวา ขอทานนายนิรยบาล  
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จงรอจนกวาขาพเจา     จะไปบอกแกเจาปายาสิ แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึน้   
 มีอยู ผลวิบากของกรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัวมีอยู ดูกรบพิตร โดยปริยายของบพิตร   นี้แล ตองเปน 
อยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึน     มีอยู ผลวิบากของกรรมท่ีสัตว 
ทําดีทําช่ัวมีอยู ฯ   
        [๓๐๕] ป. ทานกัสสป กลาวอยางนั้นกจ็ริง ถึงอยางนัน้ ในปริยายนี้  ขาพเจายังคง 
มีความเหน็อยูอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุด เกิดข้ึนไมมี ผลวิบากของ 
กรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัวไมมี ฯ    
      ก. ดูกรบพติร ก็ปริยายซ่ึงเปนเหตุใหบพติรยังคงมีความเห็นอยูอยางนี้วา  โลกหนา 
ไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึน้ไมมี ผลวิบากของกรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัวไมมี     มีอยูหรือ ฯ   
      ป. มีอยู ทานกัสสป ฯ   
      ก. เปรียบเหมือนอะไร บพิตร ฯ    
      ดูกรทานกสัสป มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต ของขาพเจาในโลกนี้ ท่ีเปนคนงดเวน 
จากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม งดเวนจากพูดเท็จ      พดูสอเสียด พูดคําหยาบ  
พูดเพอเจอ ไมมากไปดวยความเพงเล็ง ไมคิดปองราย      ผูอ่ืน มีความเห็นชอบ สมัยอ่ืนคน 
เหลานั้นปวย ไดรับทุกข เปนไขหนกั เม่ือใด ขาพเจาทราบวา บัดนี้คนพวกน้ีจักไมหายจาก 
ปวย เม่ือนั้น ขาพเจาไปหาคนพวก    นั้นแลวกลาวอยางนี้วา ทานท้ังหลาย มีสมณพราหมณ 
พวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้     มีทิฐิอยางนีว้า บุคคลท่ีงดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติ 
ผิดในกาม      งดเวนจากพูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ไมมากไปดวย ความ 
เพงเล็ง ไมคิดปองรายผูอ่ืน มีความเหน็ชอบ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก   จะเขาถึงสุคติ  
โลกสวรรค พวกทานเปนคนงดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติ  ผิดในกาม งดเวนจาก 
พูดเท็จ พดูสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ไมมากไปดวย      ความเพงเล็ง ไมคิดปองรายผูอ่ืน  
มีความเหน็ชอบ ถาคําของสมณพราหมณ     นั้นเปนจริง พวกทานเบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก  
จักเขาถึงสุคติ โลกสวรรค     ถาเบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก พวกทานพึงเขาถึงสุคติ โลก 
สวรรคไซร    พึงมาบอกเราดวยวิธีไรวา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึน      
 มีอยู ผลวิบากของกรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัวมีอยู พวกทานแล เปนท่ีเช่ือถือ เปนท่ี    ไวใจของเราได   
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ส่ิงท่ีพวกทานเห็น ส่ิงนั้นจักเปนเหมือนดังเราเห็นเอง คนเหลานั้น     รับคําขาพเจาแลว หาได 
มาบอกไม หาไดสงทูตมาไม ดูกรทานกัสสป ปริยายนีแ้ล    เปนเหตุใหขาพเจายังคงมีความเหน็ 
อยูอยางนีว้า แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี       เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมท่ีสัตว 
ทําดีทําช่ัวไมมี ฯ  
        [๓๐๖] ดกูรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมาจกัยกอุปมาถวายบพิตร บุรุษผูเปน วิญูชน 
ในโลกน้ีบางพวก ยอมทราบเน้ือความของคําพูดดวยอุปมา ดูกรบพิตร     เปรียบเหมือนบุรุษจม 
แลวในหลุมคูถจมมิดศีรษะเม่ือเปนเชนนัน้ บพิตรพึงตรัสส่ัง  บุรุษวา ถาเชนนั้น พวกทานจง 
ชวยกัน ยกบุรุษนั้นข้ึนจากหลุมคูถนั้น พวกเขารับพระ     ดํารัสของบพิตรแลว จึงชวยกันยก บุรุษ 
นั้นข้ึนจากหลุมคูถนั้น บพิตรพึงตรัสบอก    พวกเขาอยางนี้วา ถาเชนนัน้ พวกทานจงเอาซ่ีไมไผ 
ขูดคูถออกจากกายบุรุษนั้น   ใหหมดจด พวกเขารับพระดาํรัสของบพิตรแลว เอาซ่ีไมไผขูดคูถออก 
จากกายบุรุษ    นั้นหมดจดแลว บพิตรพึงตรัสบอกพวกเขา อยางนี้วา ถาเชนนั้น พวกทานจงเอา 
ดิน   สีเหลืองขัดสีกายบุรุษนั้นสามคร้ัง พวกเขารับพระดํารัสของบพิตรแลว เอาดิน สีเหลืองชัด 
สีกายบุรุษนัน้สามคร้ัง บพิตรพึงตรัสส่ังพวกเขาอยางนีว้าถาเชนนั้น     พวกทานจงเอานํ้ามันชะโลม 
บุรุษนั้น แลวกระทําการลูบไลดวยจุณอยางละเอียด ใหผุดผองส้ินสามคร้ัง พวกเขากเ็อาน้ํามัน 
ชะโลมบุรุษนัน้ แลวกระทําการลูบไล     ดวยจณุอยางละเอียดใหผุดผองส้ินสามคร้ัง บพิตรพึงตรัส 
บอกพวกเขาอยางนีว้า    ถาเชนนั้น พวกทานจงตัดผมและหนวดของบุรุษนั้น พวกเขาก็ตัดผมและ 
หนวดของ  บุรุษนั้น บพิตรพึงตรัสบอกพวกเขาอยางนีว้า ถาเชนนั้น พวกทานจงนําพวงดอกไม   
 เคร่ืองลูบไลและผา ซ่ึงลวนมีราคามากเขาไปใหแกบุรุษนั้น พวกเขากน็ําพวงดอกไม   เคร่ืองลูบไล 
และผา ซ่ึงลวนมีราคามากเขาไปใหแกบุรุษนั้น บพิตรพงึตรัสบอกพวก เขาอยางนีว้า ถาเชนนั้น  
พวกทานจงเชิญบุรุษนั้นข้ึนสูปราสาท แลวบํารุงดวย  กามคุณ ๕ พวกเขาก็เชิญบุรุษนั้นข้ึนสูปราสาท  
แลวบํารุงดวยกามคุณ ๕ ดกูรบพิตร   บพิตรจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เม่ือบุรุษนัน้อาบน้ํา 
แลว ลูบไลดีแลว   ตัดผมและหนวดแลว ประดับดวยอาภรณ แกวมณีแลว นุงผาขาวสะอาด  
ข้ึนสู  ปราสาทอยางประเสริฐช้ันบน เพรียบพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรออยู จะพึงมีความประสงค 
ท่ีจะจมลงในหลุมคูถนั้นอีก บางหรือหนอ ฯ    
      ป. หามิได ทานกัสสป ฯ   
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      ก. ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ฯ    
      ป. เพราะหลุมคูถไมสะอาด เปนท้ังไมสะอาด ท้ังนบัวาไมสะอาด    ท้ังมีกล่ินเหม็น  
ท้ังนับวามีกล่ินเหม็น ท้ังนาเกลียด ท้ังนับวานาเกลียด ท้ังปฏิกูล ท้ังนับวาปฏิกูล ฯ    
      ก. ฉันนั้นแหละ บพติร พวกมนุษยเปนผูไมสะอาด ท้ังนับวาไมสะอาด  ท้ังมีกล่ิน 
เหม็น ท้ังนับวามีกล่ินเหม็น ท้ังนาเกลียด ท้ังนับวานาเกลียด ท้ังปฏิกูล ท้ังนับวาปฏิกลูของ 
พวกเทวดา กล่ินมนุษยยอมฟุงไปในเทวดาตลอดรอยโยชน  ก็มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตของ 
บพิตร ท่ีเปนคนงดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย    ประพฤติผิดในกาม งดเวนจากการพูดเท็จ  
พูดสอเสียด พดูคําหยาบ พูดเพอเจอ  ไมมากไปดวยความเพงเล็ง ไมคิดปองรายผูอ่ืน มีความ 
เห็นชอบ เบ้ืองหนาแตตาย  เพราะกายแตก ไปเขาถึงสุคติโลกสวรรคแลว พวกเขาจกัมาทูลพระ 
องคไดละหรือวา     แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึน้มีอยู ผลวิบากของกรรม   
 ท่ีสัตวทําดีทําชั่วมีอยู ดกูรบพิตร โดยปริยายของบพิตรนี้แล ตองเปนอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้  
โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึนมีอยู ผลวิบากของกรรม   ท่ีสัตวทําดทํีาช่ัวมีอยู ฯ   
        [๓๐๗] ทานกัสสปกลาวอยางนัน้กจ็ริง ถึงอยางนั้น ในปริยายนี้ ขาพเจายังคงมี 
ความเหน็อยูอยางนีว้า แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิด     ข้ึนไมมี ผลวิบากของ 
กรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัวไมมี ฯ 
      ดูกรบพิตร ก็ปริยายซ่ึงเปนเหตุใหบพิตรยังคงมีความเห็นอยูอยางนีว้า   โลกหนาไมมี  
เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึนไมมี ผลวิบากของกรรมท่ีสัตวทําดทํีาช่ัวไมมี     มีอยูหรือ ฯ   
      มีอยู ทานกัสสป ฯ      
      เปรียบเหมือนอะไร บพิตร  
      ดูกรทานกสัสป มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตของขาพเจาในโลกนี้  ท่ีเปนคนงดเวน 
จากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดืม่น้ําเมา    คือสุราและเมรัยอันเปนฐาน 
แหงความประมาท สมัยอ่ืน คนเหลานั้น ปวยไดรับทุกข  เปนไขหนัก เม่ือใด ขาพเจา 
ทราบวา บัดนี้ คนพวกนี้จกัไมหายจากปวย    เม่ือนั้น ขาพเจาเขาไปหาคนพวกนั้นแลวกลาว 
อยางนี้วา ทานท้ังหลาย มีสมณ    พราหมณ พวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า บุคคลท่ี 
งดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปน 
ฐานแหง     ความประมาท เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ถึงความ      
 เปนสหายกับเทวดาช้ันดาวดงึส พวกทานเปนคนเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดใน  
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กาม พูดเท็จ ดืม่น้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาท     ถาคําของสมณพราหมณ 
พวกนั้นเปนความจริง พวกทานเบ้ืองหนาแตตายเพราะ     กายแตก จกัเขาถึงสุคติโลกสวรรค ถึง 
ความเปนสหายกับเทวดาช้ันดาวดึงส    ถาเบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก พวกทานพึงเขาถึงสุคติ 
โลกสวรรค ถึงความ เปนสหายกับเทวดาชั้นดาวดึงสไซร พึงมาบอกเราดวยวิธีไรวา แมเพราะ 
เหตุนี้     โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึนมีอยู ผลวิบากของกรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัวมีอยู  พวก 
ทานแล พอเปนท่ีเช่ือถือ พอเปนท่ีไวใจของเราได ส่ิงใดที่พวกทานเห็น      ส่ิงนั้นจกัเปนเหมือน 
ดังเราเห็นเอง คนเหลานั้นรับคําขาพเจาแลว หาไดมาบอกไม หาไดสงทูตมาไม ดูกรทานกัสสป 
ปริยายแมนี้แล เปนเหตุใหขาพเจายังคงมีความ   เห็นอยูอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี  
เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึนไมมี       ผลวิบากของกรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัวไมมี ฯ    
        [๓๐๘] ดกูรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจะขอยอนถามบพิตรในขอนี้   บพิตรพึงทรง 
พยากรณตามที่ควรแกบพติร รอยปของมนุษยเปนวนัหนึ่งคืนหนึ่ง    ของพวกเทวดาช้ันดาวดึงส  
สามสิบราตรี โดยราตรีนั้น เปนเดือนหน่ึง สิบสอง เดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึ่ง พนัปทิพย 
โดยปนั้น เปนประมาณอายุของพวกเทวดา    ช้ันดาวดึงส มิตรอํามาตย ญาติสาโลหิตของบพิตร  
ท่ีเปนคนเวนจากการฆาสัตว      ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดืม่น้ําเมาคือสุราและเมรัย 
อันเปนฐาน  แหงความประมาท เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงสุคติโลกสวรรค    ถึงความ 
เปนสหายกับพวกเทวดาชัน้ดาวดึงสแลว ถาพวกเขาจกัมีความคิดอยางนี้วา   รอเวลาท่ีพวกเรา 
เพรียบพรอมไปดวยกามคุณ ๕ บําเรออยูตลอดสองคืนสองวัน     หรือสามคืนสามวันกอน จะพึง 
ไปทูลเจาปายาสิวา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู    เหลาสัตวผูผุดเกิดขึน้มีอยู ผลวิบากของกรรม 
ท่ีสัตวทําดีทําชั่วมีอยู พวกเขาจะพึง    มาทูลวา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิด 
ข้ึนมีอยู ผลวิบาก ของกรรมท่ีสัตวทําดีทําชั่วมีอยู บางหรือหนอ ฯ     
      หามิได ทานกัสสป ดวยวา พวกเราถึงจะทํากาละไปนานแลวก็จริง แตใครเลา 
บอกความขอนี้แกทานกัสสปวา พวกเทวดาชั้นดาวดึงสมีอยู หรือวา   พวกเทวดาช้ันดาวดึงสมีอาย ุ
ยืนเทานี้ พวกเรามิไดเช่ือตอทานกัสสปวา พวกเทวดา ช้ันดาวดึงสมีอยู หรือวาพวกเทวดาช้ัน 
ดาวดึงสมีอายยุืนเทานี้ ฯ        
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      ดูกรบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแตกําเนิด ไมพึงเห็นรูปสีดํา สีขาว สีเขียว 
 สีเหลือง สีแดง สีแดงฝาด รูปท่ีเรียบและไมเรียบ รูปดาว พระจันทร       และพระอาทิตย เขา 
จะพึงพดูอยางนี้วา รูปสีดํา สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีแดง     สีแดงฝาด รูปท่ีเรียบ และไม 
เรียบ รูปดาว พระจันทร พระอาทิตย ไมมี     ผูท่ีเห็นรูปสีดํา สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีแดง  
สีแดงฝาด รูปท่ีเรียบและ ไมเรียบ รูปดาว พระจันทร พระอาทิตยก็ไมมี เราไมรูส่ิงน้ี เราไม 
เห็นส่ิงนี้       เพราะฉะน้ัน ส่ิงนั้นจึงไมมี ดกูรบพิตร บุคคลเม่ือจะพูดใหถูก จะพึงพูดดงันั้น  
 หรือหนอ ฯ      
      หามิได ทานกัสสป รูปสีดํา สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีแดง     สีแดงฝาด รูปท่ี 
เรียบและไมเรียบ รูปดาว พระจันทร พระอาทิตยมีอยู ผูท่ีเห็น  รูปสีดํา สีขาว สีเขียว  
สีเหลือง สีแดง สีแดงฝาด รูปท่ีเรียบและไมเรียบ   รูปดาว พระจันทร พระอาทิตยกมี็อยู  
ดูกรทานกัสสป บุคคลนั้น เม่ือจะพูด ใหถูก จะพึงพูดวา เราไมรูส่ิงน้ี เพราะฉะน้ันส่ิงนั้นจึงไมมี  
ดังนี้ หาไดไม ฯ    
      ฉันนั้นแหละ บพิตร บพติรยอมปรากฏเหมือนคนตาบอดแตกําเนิด เหตุพระดํารัสท่ี 
ตรัสไวอยางนีว้า ก็ใครเลาบอกความแกทานกัสสปวา พวกเทวดาช้ัน  ดาวดึงสมีอยู หรือวาพวก 
เทวดาชัน้ดาวดึงสมีอายุยืนเทานี้ พวกเรามิไดเช่ือตอทาน   กัสสปวา พวกเทวดาชัน้ดาวดึงสมีอยู  
หรือวาพวกเทวดาชั้นดาวดึงสมีอายุยืน      เทานี้ โลกหนาบุคคลจะพึงเห็นเหมือนดังท่ีบพิตรทรงทราบ 
ดวยมังสจักษนุี้ หามิได ดูกรบพิตร สมณพราหมณพวกใดเสพเสนาสนะอันสงัดซ่ึงอยูในปา  
สมณพราหมณ     พวกนัน้ เปนผูไมประมาท มีความเพยีร สงตนไปแลวอยูในเสนาสนะน้ัน      
 ยังทิพยจักษุใหบริสุทธ์ิ มีทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษขุองมนุษยแลว ยอมแลเห็นท้ังโลกนี้ท้ังโลก 
หนา และเหลาสัตวผูผุดเกิดขึน้ ก็โลกหนา บุคคล    จะพึงเห็นไดดวยประการฉะนี้แล หาเหมือนดังท่ี 
บพิตร 
ทรงทราบดวยมังสจักษุนี้ไม   ดูกรบพิตร โดยปริยายของบพิตรนี้แล ตองเปนอยางนีว้า  
แมเพราะเหตุนี้ โลก      หนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดขึน้มีอยู ผลวิบากของกรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัว 
มีอยู ฯ   
        [๓๐๙] ทานกัสสปกลาวอยางนัน้กจ็ริง ถึงอยางนั้น ในปริยายนี้ ขาพเจา   กย็ังคงมี 
ความเหน็อยูอยางนีว้า แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิด   ข้ึนไมมี ผลวบิากของ 
กรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัวไมมี ฯ  
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      ดูกรบพิตร ก็ปริยายซ่ึงเปนเหตุใหบพิตรยังคงมีความเห็นอยูอยางนีว้า   แมเพราะเหตุนี้  
โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึนไมมี ผลวิบากของกรรม     ท่ีสัตวทําดีทําช่ัวไมมี มีอยูหรือ ฯ       
      มีอยู ทานกัสสป ฯ      
      เปรียบเหมือนอะไร บพิตร ฯ       
      ดูกรทานกสัสป ขาพเจาไดเห็นสมณพราหมณในโลกนี้ ซ่ึงเปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม  
ยังประสงคจะมีชีวิตอยู ไมประสงคจะตาย ยังปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข ขาพเจามี 
ความคิดเหน็วา ถาทานสมณพราหมณผูมีศีล มี  กัลยาณธรรม พวกนีจ้ะพึงทราบอยางนี้วา เม่ือ 
เราตายไปจากโลกน้ีแลว คุณงาม       ความดีจักมีดังนี้ไซร บัดนี้ ทานสมณพราหมณผูมีศีล มีกัลยาณ 
ธรรมพวกน้ี พงึดื่มยาพษิ พึงนํามาซ่ึงศาตรา พึงผูกคอตาย หรือพึงโจนลงไปในเหว ก็เพราะ  
 เหตุท่ีทานสมณพราหมณผูมีศีล มีกัลยาณธรรม พวกนี้ไมทราบอยางนีว้า เม่ือเรา  ตายไปจากโลก 
นี้แลว คุณงามความดีจกัมี ฉะนั้น จึงยังประสงคจะมีชีวิตอยู ไม    ประสงคจะตาย ยังปรารถนา 
ความสุข เกลียดความทุกข ดกูรทานกัสสป ปริยาย    แมนีแ้ล เปนเหตุใหขาพเจายังคงมีความ 
เห็นอยูอยางนีว้า แมเพราะเหตุนี้ โลกหนา   ไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึน้ไมมี ผลวิบากของกรรม 
ท่ีสัตวทําดีทําชั่วไมมี ฯ   
        [๓๑๐] ดกูรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักยกอุปมาถวายบพิตร บุรุษ    ผูเปนวิญูชน 
ในโลกน้ี บางพวกยอมทราบเน้ือความของคําพูดดวยอุปมา เร่ือง เคยมีมาแลว พราหมณคนหนึ่ง 
มีภริยาสองคน ภริยาคนหน่ึงมีบุตรอายุได ๑๐ ป หรือมีอายุได ๑๒ ป ภริยาคนหน่ึงต้ังครรภ 
จวนจะคลอด คร้ังนั้น พราหมณนั้น      ทํากาละแลว จึงมาณพน้ันไดพดูกะแมเล้ียงวา แม ทรัพย  
ขาวเปลือก เงิน  หรือทอง ท้ังหมดนัน้ของฉัน แมหามีสวนอะไรในทรัพยสมบัตินี้ไม ขอแม  จง 
มอบมรดกซ่ึงเปนของบิดาแกฉันเถิด เม่ือเขาพูดอยางนัน้แลว นางพราหมณี กลาวตอบมาณพนัน้ 
วา พอ ขอพอจงรอจนกวาแมจะคลอดเถิด ถาลูกท่ีคลอด     ออกมาเปนชาย เขาจักไดรับสวนหนึ่ง  
ถาเปนหญิง กจ็ักเปนบาทปริจาริกของพอ     แมคร้ังท่ีสอง มาณพกไ็ดพดูกะแมเล้ียงอยางนั้น ... 
 แมคร้ังท่ีสอง นางพราหมณนีั้น    ก็ไดพูดกะมาณพน้ันอยางนั้น ... แมคร้ังท่ีสาม มาณพน้ันก็ไดพดู  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาท่ี 244 
กะแมเล้ียงอยาง      นั้นวา แม ทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทองท้ังหมดนัน้เปนของฉัน แมหามี 
 สวนอะไรในทรัพยสมบัตินีไ้ม ขอแมจงมอบมรดก ซ่ึงเปนของบิดาแกฉันเถิด  ลําดบันั้น  
นางพราหมณนีั้น ถือมีดเขาไปในหองนอย แหวะทอง เพ่ือจะทราบ   วาบุตรเปนชายหรือหญิง  
นางพราหมณไีดทําลายตน ชีวิต ครรภและทรัพยสมบัติ เพราะนางพราหมณีเปนคนพาล ไม 
ฉลาด แสวงหามรดกโดยอุบายไมแยบคาย    ไดถึงความพินาศ ฉันใด บพิตรก็ฉันนัน้เหมือนกัน 
 เปนคนพาล ไมฉลาด แสวง   หาโลกหนาดวยอุบายไมแยบคาย จักถึงความพินาศ เหมือนนาง 
พราหมณีผูเปน    คนพาล ไมฉลาด แสวงหามรดกโดยอุบายไมแยบคาย ไดถึงความพินาศ ฉะนัน้       
 ดูกรบพิตร สมณพราหมณผูมีศีล มีกัลยาณธรรม ยอมจะไมบมผลที่ยงัไมสุกให     รีบสุก และ 
ผูเปนบัณฑิตยอมรอผลอันสุกเอง อันชีวติของสมณพราหมณผูมีศีล มีกัลยาณธรรม แปลกกวา 
คนอ่ืนๆ คือวา สมณพราหมณผูมีศีล มีกัลยาณธรรม    ดาํรงอยูส้ินกาลนานเทาใด ทานยอม 
ประสพบุญมากเทานั้น และปฏิบัติเพื่อ   ประโยชนเกื้อกลู เพื่อความสุขแกคนเปนอันมาก เพื่อ 
อนุเคราะหโลก เพื่อ  ประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทวดา และมนุษยท้ังหลาย  
ดูกรบพิตร      โดยปริยายนี้แล ตองเปนอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตว ผูผุดเกิด 
ข้ึนมีอยู ผลวิบากของกรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัวมีอยู ฯ   
        [๓๑๑] ทานกัสสปกลาวอยางนัน้กจ็ริง ถึงอยางนั้น ในปริยายนี้ ขาพเจา    กย็ังคงมี 
ความเหน็อยูอยางนีว้า แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึน     ไมมี ผลวิบากของ 
กรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัวไมมี ฯ     
      ดูกรบพิตร ก็ปริยายซ่ึงเปนเหตุใหบพิตรยังคงมีความเห็นอยูอยางนีว้า     โลกหนาไมมี  
เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึนไมมี ผลวิบากของกรรมท่ีสัตวทําดทํีาช่ัวไมมี     มีอยูหรือ ฯ   
      มีอยู ทานกัสสป ฯ      
      เปรียบเหมือนอะไร บพิตร ฯ       
      ดูกรกัสสป บุรุษของขาพเจาในท่ีนี้ จบัโจรผูประพฤติช่ัวหยาบมาแสดง แกขาพเจาวา  
ขาแตพระองค โจรผูนี้ประพฤติช่ัวหยาบตอพระองค พระองค      ทรงปรารถนาจะลงอาชญาอยางใดแก 
โจรผูนี้ ขอไดตรัสบอกอาชญานั้นเถิด ขาพเจา     บอกบุรุษพวกนั้นอยางนี้วา ถาเชนนั้น พวกทาน 
จงใสบุรุษผูนีซ่ึ้งยังมีชีวิตอยูในหมอ      แลวปดปากหมอเสีย เอาหนังท่ียงัสดรัด แลวเอาดินเหนียว 
พอกเขาใหหนา    ยกข้ึนสูเตาแลวติดไฟ บุรุษพวกนั้นรับคําขาพเจาแลว จึงใสบุรุษนี้ซ่ึงยังมีชีวิตอยู 
 เขาในหมอ แลวปดปากหมอ เอาหนังท่ียังสดรัด แลวเอาดินเหนียวพอกเขา  ใหหนา ยกข้ึนสูเตา  
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แลวติดไฟ เม่ือขาพเจาทราบวาบุรุษนัน้ทํากาละแลว จึงใหยก หมอนัน้ลง กะเทาะดนิออกแลว 
เปดปากหมอคอยๆ ตรวจดวูา บางทีจะไดเหน็   ชีวะของบุรุษนั้นออกมาบาง พวกเราไมไดเหน็ชีวะ 
ของเขาออกมาเลย ดูกรทาน  กัสสป ปริยายแมนีแ้ล เปนเหตุใหขาพเจายังคงมีความเห็นอยู 
อยางนี้วา แมเพราะ      เหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมท่ีสัตว 
ทําดี ทําช่ัวไมมี ฯ  
      ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจะขอยอนถามบพิตรในขอนี้ บพิตร    พึงทรงพยากรณ 
ตามท่ีควรแกบพิตร บพิตรบรรทมกลางวัน ทรงรูสึกฝนเห็นสวน   อันนาร่ืนรมย ปาอันนาร่ืนรมย  
พื้นที่อันนาร่ืนรมย สระโบกขรณีอันนาร่ืนรมย    บางหรือ ฯ     
      เคยฝน ทานกัสสป ฯ      
      ในเวลานัน้ หญิงคอม หญิงเต้ีย นางพนักงานภูษามาลา หรือกุมาริกา    คอยรักษา 
บพิตรอยูหรือ ฯ      
      อยางนั้น ทานกัสสป ฯ   
      คนเหลานัน้เห็นชวีะของบพิตรเขาหรือออกบางหรือเปลา ฯ      
      หามิได ทานกัสสป ฯ     
      ดูกรบพิตร ก็คนเหลานัน้ มีชีวิตอยู ยังมิไดเหน็ชีวะของบพิตรผูยังทรงพระชนมอยู  
เขาหรือออกอยู ก็ไฉนบพิตรจักไดทอดพระเนตรชีวะของผูท่ีทํากาละ   ไปแลว เขาหรือออกอยูเลา 
 ดูกรบพิตร โดยปริยายของบพิตรน้ีแล ตองเปน   อยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลา 
สัตวผูผุดเกิดขึน้มีอยู ผลวิบาก     ของกรรมท่ีสัตวทําดีทําชั่วมีอยู ฯ   
        [๓๑๒] ทานกัสสปกลาวอยางนัน้กจ็ริง ถึงอยางนั้นในปริยายนี้ ขาพเจา  กย็ังคงมี 
ความเหน็อยูอยางนีว้า แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึน    ไมมี ผลวิบากของ 
กรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัวไมมี ฯ     
      ดูกรบพิตร ก็ปริยายซ่ึงเปนเหตุใหบพิตรยังคงมีความเห็นอยูอยางนีว้า   แมเพราะเหตุนี้  
โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึนไมมี ผลวิบากของกรรม     ท่ีสัตวทําดีทําช่ัวไมมี มีอยูหรือ ฯ       
      มีอยู ทานกัสสป ฯ      
      เปรียบเหมือนอะไร บพิตร ฯ        
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      ดูกรทานกสัสป บุรุษของขาพเจาในท่ีนี้ จับโจรผูประพฤติช่ัวหยาบมา แสดงแกขาพเจา 
วา ขาแตพระองค โจรผูนี้ประพฤติช่ัวหยาบตอพระองค พระองค   ทรงปรารถนาจะลงอาชญา 
อยางใดแกโจรผูนี้ ขอไดตรัสบอกอาชญานั้นเถิด ขาพเจา     บอกบุรุษพวกนั้นอยางนี้วา ถาเชนนัน้  
พวกทานจงเอาตาช่ัง ช่ังบุรุษนี้ผูยังมีชีวิตอยู     แลวเอาเชือกรัดใหขาดใจตาย แลวเอาตาช่ัง ช่ัง 
อีกคร้ังหนึ่ง บุรุษพวกนั้นรับคํา  ขาพเจาแลว เอาตาช่ัง ช่ังบุรุษนั้นผูยังมีชีวิตอยู แลวเอาเชือก 
รัดใหขาดใจตาย     แลวเอาตาช่ัง ช่ังอีกคร้ังหนึ่ง เม่ือบุรุษนั้นยังมีชีวิตอยูยอมเบากวา ออนกวา     
 และควรแกการงานกวา แตเมื่อเขาทํากาละแลว ยอมหนักกวา กระดางกวา และ ไมควรแกการ 
งานกวา ดูกรทานกัสสป ปริยายแมนี้แล เปนเหตุใหขาพเจายังคงมี   ความเหน็อยูอยางนีว้า แม 
เพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึนไมมี   ผลวิบากของกรรมท่ีสัตวทําดทํีาช่ัวไมมี ฯ    
        [๓๑๓] ดกูรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักยกอุปมาถวายบพิตร บุรุษ    ผูเปนวิญูชน 
ในโลกน้ี บางพวกยอมทราบเน้ือความของคําพูดดวยอุปมา ดูกร   บพิตร เปรียบเหมือนบุรุษเอา 
ตาช่ัง ช่ังกอนเหล็กท่ีเผาไววนัยังคํ่า ไฟติดท่ัว ลุก       โพลงแลว ตอมา เอาตาช่ัง ช่ังเหล็กนั้น 
ซ่ึงเย็นสนิทแลว เม่ือไรหนอ กอนเหล็ก   นั้นจะเบากวา ออนกวา หรือควรแกการงานกวา คือวา  
เม่ือไฟติดท่ัว ลุกโพลง     อยูแลว หรือวาเม่ือเย็นสนิทแลว ฯ 
      ดูกรทานกสัสป เม่ือใดกอนเหล็กนัน้ ประกอบดวยไฟ ประกอบดวยลม     ไฟติดท่ัว  
ลุกโพลงแลว เม่ือนั้น จึงจะเบากวา ออนกวา และควรแกการงานกวา     แตเม่ือใดกอนเหล็กนัน้  
ไมประกอบดวยไฟ และไมประกอบดวยลม เย็นสนิทแลว       เม่ือนั้น จึงจะหนักกวา กระดาง 
กวา และไมควรแกการงานกวา ฯ    
      ฉันนั้นแหละบพิตร เม่ือใด กายน้ีประกอบดวยอายุ ไออุนและวิญญาณ    เม่ือนัน้ 
 ยอมเบากวา ออนกวา ควรแกการงานกวา แตวา เม่ือใด กายน้ี  ไมประกอบดวยอายุ ไออุน 
 และวิญญาณ เม่ือนั้น ยอมหนักกวา กระดางกวา  ไมควรแกการงานกวา ดูกรบพิตร โดยปริยาย 
ของบพิตรนี้แล ตองเปนอยางนี้วา      แมเพราะเหตุนี้ โลกหนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึนมีอยู  
ผลวิบากของกรรม   ท่ีสัตวทําดีทําช่ัวมีอยู ฯ    
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        [๓๑๔] ทานกัสสปกลาวอยางนัน้กจ็ริง ถึงอยางนั้นในปริยายนี้ ขาพเจา    กย็ังคงมี 
ความเหน็อยูอยางนีว้า แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึน      ไมมี ผลวิบากของ 
กรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัวไมมี ฯ     
      ดูกรบพิตร ก็ปริยายซ่ึงเปนเหตุใหบพิตรยังคงมีความเห็นอยูอยางนีว้า แม เพราะเหตุนี้  
โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึนไมมี ผลวิบากของกรรมท่ีสัตว     ทําดีทําช่ัวไมมี มีอยูหรือ ฯ 
      มีอยู ทานกัสสป ฯ      
      เปรียบเหมือนอะไร บพิตร ฯ       
      ดูกรทานกสัสป บุรุษของขาพเจาในท่ีนี้ จับโจรผูประพฤติช่ัวหยาบมา แสดงแกขาพเจา 
วา ขาแตพระองค โจรผูนี้ประพฤติช่ัวหยาบตอพระองค พระองค   ทรงปรารถนาจะลงอาชญา 
อยางใด แกโจรผูนี้ ขอใหตรัสบอกอาชญานั้นเถิด      ขาพเจาบอกบุรุษพวกน้ันอยางนี้วา ถาเชน 
นั้น พวกทานจงปลงบุรุษนีจ้ากชีวิต   อยาใหผิวหนัง เนือ้เอ็น กระดูก และเยื่อในกระดูกชอกชํ้า 
บางทีจะไดเหน็ชีวะ     ของบุรุษนั้นออกมาบาง บุรุษพวกน้ันรับคําของขาพเจาแลว ยอมปลงบุรุษนั้น 
จาก    ชีวิต มิใหผิวหนัง เนื้อ เอ็น กระดูก และเยื่อในกระดูกชอกชํ้า เม่ือบุรุษนั้น    เร่ิมจะตาย  
ขาพเจาส่ังบุรุษพวกนั้นวา ถาเชนนั้น พวกทานจงผลักบุรุษนี้ให   นอนหงาย บางทีจะไดเหน็ชีวะ 
ของเขาออกมาบาง บุรุษพวกนั้นผลักบุรุษนั้นให นอนหงาย พวกเรามิไดเหน็ชีวะของเขาออกมา 
เลย ขาพเจาจึงส่ังบุรุษพวกนัน้วา      ถาเชนนั้น พวกทานจงพลิกบุรุษนีใ้หนอนคว่ําลง จงพลิกให 
นอนตะแคงขางหนึ่ง      จงพลิกใหนอนตะแคงอีกขางหนึ่ง จงพยุงใหยืนข้ึน จงจับเอาศีรษะลง 
 จงทุบ   ดวยฝามือ ดวยกอนดิน ดวยทอนไม ดวยศาตรา จงลากมาขางนี้ จงลากไป    ขางโนน  
จงลากไปๆ มาๆ บางทีจะไดเห็นชีวะของบุรุษนั้นออกมาบาง บุรุษ    พวกนัน้ลากบุรุษนั้นมาขางนี้  
ลากไปขางโนน ลากไปๆ มาๆ พวกเรามิไดเห็น  ชีวะของเขาออกมาเลย ตาของเขาก็ดวงนั้น 
แหละ รูปก็อันนั้น แตเขารูแจง    รูปายตนะดวยตาไมได หูก็อันนัน้แหละ เสียงก็อันนั้น แตเขา 
รูแจงสัททายตนะ    ดวยหูไมได จมูกก็อันนัน้แหละ กล่ินก็อันนั้น แตเขารูแจงคันธายตนะดวย 
จมูก  ไมได ล้ินก็อันนัน้แหละ รสก็อันนัน้ แตเขารูแจงรสายตนะดวยล้ินไมได กาย   ก็อันนั้น 
แหละ โผฏฐัพพะก็อันนั้น แตเขารูแจงโผฏฐัพพายตนะดวยกายไมได ดกูรทานกัสสป ปริยายนี้  
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แล เปนเหตุใหขาพเจายังคงมีความเหน็อยูอยางนีว้า   แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตว 
ผูผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมท่ีสัตว    ทําดีทําช่ัวไมมี ฯ     
        [๓๑๕] ดกูรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักยกอุปมาถวายบพิตร บุรุษ     ผูเปนวญิูชน 
ในโลกน้ี บางพวก ยอมทราบเน้ือความของคําพูดดวยอุปมา ดูกร  บพิตร เร่ืองเคยมีมาแลว  
คนเปาสังขคนหน่ึง ถือเอาสังขไปยังปจจนัตชนบท เขาเขาไปยังบานแหงหนึ่ง ยนือยูกลางบาน 
เปาสังขข้ึน ๓ คร้ัง แลววางสังขไวท่ี    แผนดิน นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ลําดับนั้น พวก 
มนุษยในปจจนัตชนบท    ไดเกิดความต่ืนเตนวา ทานท้ังหลาย นั่นเสียงใครหนอ ชางเปนท่ีพอใจ 
ถึงเพียงนี้       ควรแกการงานถึงเพียงนี้ เปนท่ีตั้งแหงความเพลิดเพลินถึงเพียงนี้ ชางจบัจิตถึง   เพียงนี้  
ชางไพเราะถึงเพียงนี้ พวกเขาตางมาลอมถามคนเปาสังขนั้นวา พอ นั่น เสียงของใครหนอ ชาง 
เปนท่ีพอใจถึงเพียงนี้ ... ชางไพเราะถึงเพยีงนี้ คนเปาสังข      ตอบวา ทานท้ังหลาย นั่นคือสังขซ่ึง 
มีเสียงเปนท่ีพอใจถึงเพียงนี้ ... ชางไพเราะ     ถึงเพียงนี้ พวกเขาจับสังขนั้นหงายข้ึนแลวบอกวา พูด 
ซิพอสังข พูดซิพอสังข  สังขนั้นหาไดออกเสียงไม พวกเขาจับสังขนั้นใหคว่ําลง จับใหตะแคง 
ขางหนึ่ง    จับใหตะแคงอีกขางหนึ่ง ชูใหสูง วางใหต่ํา เคาะดวยฝามือ ดวยกอนดนิ ดวย    
 ทอนไม ดวยศาตรา ลากมาขางนี้ ลากไปขางโนน ลากไปๆ มาๆ แลวบอกวา   พดูซิพอสังข  
พูดซิพอสังข สังขนั้นหาไดออกเสียงไม ลําดับนั้น คนเปาสังข   ไดมีความคิดวา พวกมนุษยปจ 
จันตชนบทเหลานี้ ชางโงเหลือเกิน จักแสวงหา       เสียงสังขโดยไมถูกทางไดอยางไรกัน เม่ือมนษุย 
พวกนั้นกําลังมองดูอยู เขาจงึ   หยิบสังขข้ึนมาเปา ๓ คร้ัง แลวถือเอาสังขนั้นไป มนษุยปจจันต 
ชนบทพวกนัน้    ไดพดูกันวา ทานท้ังหลาย นัยวาเม่ือใด สังขนี้ประกอบดวยคน ความพยายาม       
 และลม เม่ือนัน้ สังขนี้จึงจะออกเสียง แตวาเม่ือใด สังขนีมิ้ไดประกอบดวยคน ความพยายาม 
และลม เม่ือนัน้ สังขนี้ไมออกเสียง ฉันนัน้เหมือนกนั บพติร   เม่ือใด กายน้ีประกอบดวยอายุ  
ไออุนและวิญญาณ เม่ือนั้น กายนีก้าวไปได ถอยกลับได ยืนได นั่งได สําเร็จการนอนได  
เห็นรูปดวยนัยนตาได ฟงเสียง      ดวยหูได ดมกล่ินดวยจมูกได ล้ิมรสดวยล้ินได ถูกตองโผฏฐัพพะ 
ดวยกายได      รูธรรมารมณดวยใจได แตวาเม่ือใดกายนี้ไมประกอบดวยอายุ ไออุนและวิญญาณ    
 เม่ือนั้น กายน้ีกาวไปไมได ถอยกลับไมได ยืนไมได นั่งไมได สําเร็จการนอน  ไมได เห็นรูป 
ดวยนัยนตาไมได ฟงเสียงดวยหูไมได ดมกล่ินดวยจมูกไมได    ล้ิมรสดวยล้ินไมได ถูกตอง  
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โผฏฐัพพะดวยกายไมได รูธรรมารมณดวยใจไมได  ดูกรบพิตร โดยปริยายของบพิตรนี้แล 
ตองเปนอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลก      หนามีอยู เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึนมีอยู ผลวิบากของกรรมท่ี 
สัตวทําดีทําช่ัวมีอยู ฯ   
                    จบ ภาณวารท่ีหนึ่ง   
        [๓๑๖] ทานกัสสปกลาวอยางนัน้กจ็ริง ถึงอยางนั้น ในปริยายนี้    ขาพเจายังคงมี 
ความเหน็อยูอยางนีว้า แมเพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุด เกิดข้ึนไมมี ผลวิบากของ 
กรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัวไมมี ฯ    
      ดูกรบพิตร ก็ปริยายซ่ึงเปนเหตุใหบพิตรยังคงมีความเห็นอยูอยางนีว้า    แมเพราะเหตุนี้  
โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึนไมมี ผลวิบากของกรรมท่ี  สัตวทําดีทําช่ัวไมมี มีอยูหรือ ฯ   
      มีอยู ทานกัสสป ฯ      
      เปรียบเหมือนอะไร บพิตร ฯ       
      ดูกรทานกสัสป บุรุษของขาพเจาในท่ีนี้ จับโจรผูประพฤติช่ัวหยาบมา แสดงแกขาพเจา 
วา ขาแตพระองค โจรผูนี้ประพฤติช่ัวหยาบตอพระองค    พระองคทรงปรารถนาจะลงอาชญาอยางใด 
แกโจรผูนี้ ขอไดตรัสบอกอาชญานั้นเถิด     ขาพเจาไดบอกบุรุษพวกนัน้อยางนีว้า ถาเชนนั้น พวก 
ทานจงเชือดผิวหนังของบุรุษ  นี้ บางทีจะไดเหน็ชีวะของบุรุษนั้นบาง พวกเขาเชือดผิวหนังของบุรุษ 
นั้น พวก     เรามิไดเหน็ชีวะของเขาเลย ขาพเจาจึงบอกบุรุษพวกนั้นวา ถาเชนนั้น พวกทาน   จง 
เชือดหนัง เฉือนเนื้อ ตัดเอ็น ตัดกระดูก ตัดเยื่อในกระดกูของบุรุษนี้ บางที   จะไดเหน็ชีวะ 
ของบุรุษนั้นบาง พวกเขาตัดเยื่อในกระดกูของบุรุษนั้น พวกเรามิได  เหน็ชีวะของเขาเลย ดูกร 
ทานกัสสป ปริยายแมนี้แล เปนเหตุใหขาพเจายังคงมี     ความเหน็อยูอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้  
โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึนไมมี   ผลวิบากของกรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัวไมมี ฯ    
        [๓๑๗] ดกูรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักยกอุปมาถวายบพิตร บุรุษ   ผูเปน 
วิญูชนในโลกน้ี บางพวกยอมทราบเน้ือความของคําพูดดวยอุปมา ดูกร   บพิตร เร่ืองเคยมีมาแลว   



พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาท่ี 250 
ชฏิลผูบําเรอไฟผูหนึ่ง อยูในกุฎีอันมุงบังดวยใบไม ณ ท่ีชายปา คร้ังน้ัน ชนบทแหงหนึ่งเปน 
ท่ีพักของหมูเกวยีนอยูแลว หมูเกวียนนั้น      พักอยูราตรีหนึ่ง ในท่ีใกลอาศรมชฎิลผูบําเรอไฟนั้น  
แลวจึงหลีกไป ลําดับนั้น    ชฎิลผูบําเรอไฟนั้นมีความคิดข้ึนวา ถากระไร เราควรจะเขาไปในท่ี 
ท่ีหมูเกวียน  นั้นพัก บางทีจะไดเคร่ืองอุปกรณอะไรในท่ีนั้นบาง ชฎิลผูบําเรอไฟลุกข้ึนแตเชา   เขา 
ไปยังท่ีท่ีหมูเกวียนนั้นพกั คร้ันแลว ไดเหน็เด็กออนศีรษะโลน เขาท้ิงนอน       หงายไวท่ีท่ีหมูเกวยีน 
นั้นพัก คร้ันเหน็ ไดเกิดความคิดข้ึนวา เม่ือเราพบเห็น อยู จะปลอยใหมนุษยทํากาละเสียนั้น  
ไมสมควรแกเราเลย ถากระไร เราควร  จะนําทารกน้ีไปยงัอาศรม แลวเล้ียงดูใหเติบโตข้ึน ชฎิล 
ผูบําเรอไฟ นําทารกน้ัน     ไปยังอาศรมแลว เล้ียงดใูหเติบโตข้ึนแลว เม่ือทารกน้ันอายุยางเขา ๑๐ 
 ป หรือ ๑๒ ป ชฎิลผูบําเรอไฟ มีกรณยีะบางอยางในชนบทเกิดข้ึน เขาไดบอกทารกน้ัน  วา 
 พอ เราปรารถนาจะไปยังชนบท เจาพึงบําเรอไฟ อยาใหไฟของเจาดับ ถา   ไฟของเจาดับ นี้มีด 
 นี้ฟน นีไ้มสีไฟ เจาพึงกอไฟแลวบําเรอไฟเถิด เขาส่ัง     ทารกนั้นอยางนี้แลว ไดไปยงัชนบท  
เม่ือทารกน้ันมัวเลนเสีย ไฟดบัแลว ทารก     นั้นนึกข้ึนไดวา บิดาไดบอกเราไวอยางนีว้า พอ เจา 
พึงบําเรอไฟ อยาใหไฟของ เจาดับ ถาวาไฟของเจาดับ นี้มีด นี้ฟน นี้ไมสีไฟ เจาพึงกอไฟแลว 
บําเรอไฟ   เถิด ถากระไร เราควรจะกอไฟแลวบําเรอไฟ ทารกนั้นเอามีดถากไมสีไฟ ดวย  เขาใจวา  
บางทีจะพบไฟบาง เขาไมพบไฟเลย จึงผาไมสีไฟออกเปน ๒ ซีก     แลวผาออกเปน ๓ ซีก ๔ ซีก  
๕ ซีก ๑๐ ซีก ๒๐ ซีก แลวเกรียกใหเปนช้ินเล็กๆ     คร้ันแลว จึงโขลกในครก คร้ันโขลกแลวจึง 
โปรยในท่ีมีลมมาก ดวยเขาใจวา  บางทีจะพบไฟบาง เขาไมพบไฟเลย ลําดับนั้น ชฎิลผูบําเรอไฟนั้น 
 ทํากรณียะ    นั่น ในชนบทสําเร็จแลว จึงกลับมายังอาศรมของตน คร้ันแลวไดกลาวกะทารก นั้นวา 
 พอ ไฟของเจาดับเสียแลวหรือ ทารกนั้นตอบวา ขาแตคุณพอ ขอประทาน   โทษเถิด กระผม 
มัวเลนเสียไฟจึงดับ กระผมนึกข้ึนไดวา พอไดบอกเราไวอยาง  นีว้า พอ เจาพึงบําเรอไฟ อยาใหไฟ 
ของเจาดับ ถาไของเจาดับ นีมี้ด นี้ฟน   นี้ไมสีไฟ เจาพึงกอไฟแลวบําเรอไฟเถิด ถากระไร  
เราควรจะกอไฟแลวบําเรอ ทีนั้น กระผมจงึเอามีดถากไมสีไฟดวยเขาใจวาบางทีจะพบไฟบาง  
กระผมมิไดพบ      ไฟเลย จงึผาไมสีไฟออกเปน ๒ ซีก แลวผาออกเปน ๓ ซีก ๔ ซีก ๕ ซีก ๑๐  ซีก  
๒๐ ซีก แลวเกรียกใหเปนช้ินเล็กๆ คร้ันแลวจึงโขลกในครก คร้ันโขลก  แลว เอาโปรยใน 
ท่ีมีลมมากดวยเขาใจวา บางทีจะพบไฟบาง กระผมไมพบไฟ     เลย ลําดับนั้น ชฎิลผูบําเรอไฟ 
นั้นไดมีความคิดวา ทารกนีช้างโงเหลือเกนิ ไม   เฉียบแหลม จักแสวงหาไฟโดยไมถูกทางได  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค - หนาท่ี 251 
อยางไรกัน เม่ือทารกน้ันกําลังมองดู อยู ชฎิลนั้นหยิบไมสีไฟมาสีใหเกดิไฟแลว ไดบอกทารก 
นั้นวา เขาติดไฟกัน       อยางนี้ ไมเหมือนอยางเจาซ่ึงยังเขลา ไมเฉียบแหลม แสวงหาไฟโดยไม 
ถูกทาง      ดูกรบพิตร บพิตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยังทรงเขลา ไมเฉียบแหลม ทรงแสวงหา    
 ปรโลกโดยไมถูกทาง ขอบพิตรจงทรงสละคืนทิฐิอันลามกน้ันเสียเถิด ขอบพิตร   จงปลอยวาง 
ทิฐิอันลามกนัน้เสียเถิด ทิฐิอันลามกนั้นอยาไดบังเกดิมีแกบพิตร เพื่อ      มิใชประโยชน เพื่อ 
ความทุกข ส้ินกาลนานเลย ฯ      
        [๓๑๘] ทานกัสสปกลาวอยางนัน้กจ็ริง ถึงอยางนั้น ขาพเจายังหาอาจ สละคืนทิฐ ิ
อันลามกนี้เสียไดไม พระราชาปเสนทิโกศลก็ดี พระราชาภายนอกท้ัง หลายก็ดี ทรงรูจกัขาพเจาวา  
พญาปายาสิมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า แมเพราะ     เหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิด 
ข้ึนไมมี ผลวิบากของกรรมท่ีสัตวทําดีทํา      ช่ัวไมมี ทานกัสสป ถาขาพเจาจะสละคืนทิฐิอันลามกนี้  
ก็จักมีผูวาขาพเจาได       วา พญาปายาสิชางโงเขลาเหลือเกิน ไมเฉียบแหลม มีปรกติถือส่ิงท่ีผิด  
ขาพเจาก็       จักยดึทิฐินัน้ไว เพราะความโกรธบาง เพราะความลบหลูบาง เพราะความตีเสมอ บาง ฯ  
        [๓๑๙] ดกูรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักยกอุปมาถวายบพิตร บุรุษ     ผูเปนวญิูชน 
ในโลกน้ี บางพวก ยอมทราบเน้ือความของคําพูดดวยอุปมา ดูกร  บพิตร เร่ืองเคยมีมาแลว  
พอคาเกวยีนหมูใหญ มีเกวียนประมาณพันเลม ได เดินทางจากชนบทอันต้ังอยูในบุรพทิศ ไปยัง 
ชนบทอันต้ังอยูในปจจิมทิศ พอคา     เกวยีนหมูนั้นไปอยู หญา ฟน น้ํา ใบไมสด หมดเปลือง 
ไปโดยรวดเร็ว ก็     ในหมูนั้นมีนายกองเกวยีน ๒ คน คนหน่ึงมีพวกเกวยีน ๕๐๐ เลม อีกคนหนึง่ 
มี พวกเกวียน ๕๐๐ เลม ลําดับนั้น นายกองเกวยีน ๒ คน นั้นไดปรึกษากันวา   หมูเกวยีนหมู 
ใหญนี้มีเกวยีนประมาณพันเลม พวกเราเหลานั้นไปรวมกันอยู หญา   ฟน น้ํา ใบไมสด หมด 
เปลืองไปโดยรวดเร็ว ถากระไร พวกเราควรจะแยก   หมูเกวยีนหมูใหญนี้ออกเปน ๒ หมู คือหมูหนึ่งมี 
เกวยีน ๕๐๐ เลม อีกหมูหนึง่มีเกวยีน  ๕๐๐ เลม พอคาเกวียนเหลานัน้แยกหมูเกวียนนัน้ออก 
เปน ๒ หมูแลว คือหมู     หนึ่งมีเกวียน ๕๐๐ เลม อีกหมูหนึ่งมีเกวยีน ๕๐๐ เลม นายกองเกวียน 
คนหน่ึง      บรรทุกหญา ฟน และนํ้าเปนอันมากแลวขับหมูเกวียนไปกอน เม่ือขับไปไดสอง    สามวัน  
หมูเกวียนนั้นไดเหน็บุรุษผิวดํา นัยนตาแดง ผูกสอดแลงธนู ทัดดอก กมุุท มีผาเปยก ผมเปยก  
แลนรถอันงดงามมีลอเปอนตมสวนทางมา คร้ันแลว จึงไดถามข้ึนวา ดกูรทาน ทานมาจากไหน ฯ   
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      ขาพเจามาจากชนบทโนน ฯ 
      ทานจะไปไหน ฯ    
      ไปยังชนบทโนน ฯ  
      ในหนทางกันดารขางหนา ฝนตกมากหรือ ฯ   
      อยางนั้นทาน ในหนทางกันดารขางหนาฝนตกมาก หนทางมีน้ําบริบูรณ    หญา ฟน  
และนํ้ามีมาก พวกทานจงท้ิงหญา ฟน น้ําของเกาเสียเถิด เกวียน   เบาจากของหนักจะไปไดรวดเร็ว  
วัวเทียมเกวยีนก็ไมลําบาก ลําดับนั้น นายกอง  เกวยีนเรียกพวกเกวียนมาบอกวา บุรุษผูนี้พูดวา 
 ในหนทางกันดารขางหนา ฝน       ตกมาก หนทางมีน้ําบริบูรณ หญา ฟน และนํ้ามีมาก พวกทานจงท้ิง  
หญา       ฟน และนํ้าของเกาเสียเถิด เกวียนเบาจากของหนักจักไปไดรวดเร็ว ววัเทียม  เกวยีนก็ไม 
ลําบาก ดังนี้ พวกทานจงท้ิงหญา ฟน น้ําของเกาเสียเถิด จงขับหมู    เกวียนไปดวยเกวียนเบาเถิด  
พวกเกวียนรับคําของนายกองเกวยีนแลว ท้ิงหญา   ฟน น้าํของเกา มีเกวยีนเบาจากของหนัก  
ขับหมูเกวียนไปแลว พวกเกวียน     เหลานัน้ มิไดเห็น หญา ฟน หรือน้าํ ในท่ีพักหมูเกวยีน 
ตําบลแรก แมในท่ี       พักหมูเกวยีนตําบลท่ีสอง ท่ีสาม ท่ีส่ี ท่ีหา ท่ีหก แมในท่ีพักหมูเกวยีน 
ตําบล  ท่ีเจ็ดกมิ็ไดเหน็ หญา ฟน หรือน้ํา ถึงความวอดวายดวยกนัท้ังหมด มนุษยหรือ  ปศุสัตว 
ท่ีอยูในหมูเกวยีนนัน้ อมนุษยกลาวคือยักษกินเสียท้ังหมด เหลือแต   กระดูกเทานั้น เม่ือ 
นายกองเกวยีนพวกท่ีสองรูสึกวา บัดนี้ หมูเกวยีนแรกนัน้ออก       ไปนานแลว จึงบรรทุกหญา ฟน  
และนํ้าไปเปนอันมาก แลวขับหมูเกวียนไป     เม่ือขับไปไดสองสามวัน พวกเกวยีนนั้นเห็นบุรุษ 
ผิวดํา นยันตาแดง ผูกสอดแลง      ธนู ทัดดอกกุมุท มีผาเปยก ผมเปยก แลนรถอันงดงามมีลอ 
เปอนตมสวนทาง   มา คร้ันแลว จึงไดถามข้ึนวา ดกูรทาน ทานมาจากไหน ฯ    
      ขาพเจามาจากชนบทโนน ฯ 
      ทานจะไปไหน ฯ    
      ไปยังชนบทโนน ฯ  
      ในหนทางกันดารขางหนา ฝนตกมากหรือ ฯ   
      อยางนั้นทาน ในหนทางกันดารขางหนาฝนตกมาก หนทางมีน้ําบริบูรณ     หญา ฟน  
และนํ้ามีมาก พวกทานจงท้ิงหญา ฟน น้ําของเกาเสียเถิด เกวียน   เบาจากของหนักจกัไปได 
รวดเร็ว ววัเทียมเกวยีนก็ไมลําบาก ลําดับนัน้ นายกอง เกวียนเรียกพวกเกวยีนมาบอกวา 
บุรุษผูนี้พูดวา ในหนทางกันดารขางหนาฝนตกมาก    หนทางมีน้ําบริบูรณท้ังหญา ฟน และน้ํา  
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มีมาก พวกทานจงท้ิงหญา ฟน น้ําของ     เกาเสียเถิด เกวยีนเบาจากของหนักจักไปไดรวดเร็ว  
วัวเทียมเกวยีนก็ไมลําบาก      ดังนี้ ดูกรทาน บุรุษนี้มิใชมิตร มิใชญาติสาโลหิตของพวกเรา  
พวกเราจักเช่ือ    บุรุษนี้ไดอยางไร ทานท้ังหลายไมพึงท้ิงหญา ฟน น้ํา ของเกาเสีย จงขับเกวยีน 
 ไปพรอมท้ังส่ิงของตามท่ีนํามาแลวเถิด พวกเราจักไมท้ิงของเกาของพวกเรา พวก เกวียนรับคํานาย 
กองเกวียนนั้นแลว ขับเกวียนไปพรอมท้ังส่ิงของตามท่ีไดนํามา      พากเกวียนเหลานั้นมิไดเห็นหญา  
ฟน หรือน้ําในท่ีพักเกวียนตําบลแรก แมในท่ี     พักเกวียนท่ีตําบลท่ีสอง ท่ีสาม ท่ีส่ี ท่ีหา ท่ีหก ท่ีเจ็ด 
 ก็มิไดเห็นหญา ฟน หรือน้ํา ไดเหน็แตหมูเกวยีนท่ีไดถึงความวอดวายเทานั้น ไดเห็นแตกระดูก 
ของ   มนุษยและปศุสัตวท่ีอยูในหมูเกวยีนนั้นเทานัน้ พวกนั้นถูกอมนษุยคือยักษกินแลว   ลําดับ 
นั้น นายกองเกวยีนเรียกพวกเกวียนมาบอกวา นี้คือหมูเกวยีนนัน้ไดถึงแก    ความวอดวายแลว ท้ังนี้  
เพราะนายกองเกวยีนนัน้เปนคนโงเขลา ถาอยางนั้น ในหมูเกวยีนของพวกเรา ส่ิงของชนิดใด 
มีสาระนอยจงท้ิงเสีย ในหมูเกวยีนหมูนี้   ส่ิงของชนิดใดมีสาระมาก จงขนเอาไปเถิด พวกเกวยีน 
พวกนั้นรับคํานายกอง       เกวยีนนัน้แลว จึงท้ิงส่ิงของชนิดมีสาระนอยในเกวยีนของตนๆ ขนเอาไป 
แตส่ิง      ของมีสาระมากในเกวยีนหมูนั้น ขามทางกันดารนั้นไปไดโดยสวัสดี ท้ังนี้ เพราะ   นายกอง 
เกวยีนนัน้เปนคนฉลาด ดูกรบพิตร บพิตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยังทรง   เขลา ไมเฉียบแหลม ทรง 
แสวงหาปรโลกโดยไมถูกทาง จักถึงความวอดวาย   เหมือนบุรุษนายกองเกวียนฉะนั้น ชนเหลา 
ใดจักสําคัญทิฐิของบพิตรวา เปนส่ิงท่ี    ควรฟง ควรเช่ือถือ แมชนเหลานั้น ก็จกัถึงความวอดวาย  
เหมือนพอคาเกวียน       พวกน้ัน ฉะนั้น ขอบพิตรจงทรงสละคืนทิฐิอันลามกน้ันเสียเถิด ขอบพิตรจง     
 ปลอยวางทิฐอัินลามกนั้นเสียเถิด ทิฐิอันลามกน้ันอยาไดมีแกบพติร เพื่อมิใช   ประโยชน เพื่อ 
ความทุกข ส้ินกาลนานเลย ฯ    
        [๓๒๐] ทานกัสสปกลาวอยางนัน้กจ็ริง ถึงอยางนั้น ขาพเจากย็ังหาอาจ    สละคืนทิฐ ิ
อันลามกนี้เสียไดไม พระราชาปเสนทิโกศลก็ดี พระราชาภายนอกท้ัง หลายก็ดี ทรงรูจกัขาพเจาวา  
พญาปายาสิ มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า แม  เพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดขึ้น 
ไมมี ผลวิบากของกรรมท่ีสัตว       ทําดีทําชั่วไมมี ทานกสัสป ถาขาพเจาจะสละคืนทิฐิอันลามกนี้  
ก็จักมีผูวาขาพเจา    ไดวา พญาปายาสิ ชางโงเขลาเหลือเกิน ไมเฉียบแหลม มีปรกติถือส่ิงท่ีผิด       
 ขาพเจาก็จกัยดึทิฐินั้นไว เพราะความโกรธบาง เพราะความลบหลูบาง เพราะ  ความตีเสมอบาง ฯ  
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        [๓๒๑] ดกูรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักยกอุปมาถวายบพิตร บุรุษ   ผูเปน 
วิญูชนในโลกน้ี บางพวกยอมทราบเน้ือความของคําพูดดวยอุปมา ดูกร   บพิตร เร่ืองเคยมีมาแลว  
บุรุษผูเล้ียงสุกรคนหน่ึงไดออกจากบานของตนไปยังบาน  อ่ืน ไดเห็นคูถแหงเปนอันมากซ่ึงเขาท้ิง 
ไวในบานนัน้ คร้ันแลวเขาไดมีความคิดข้ึน   วาคูถแหงเปนอันมากซ่ึงเขาท้ิงไวนี้ เปนอาหาร 
สุกรของเรา ถากระไร เราควรขน   คูถแหงไปจากท่ีนี้ เขาปูผาหมลงแลว โกยเอาคูถแหงเปน 
อันมาก แลวผูกใหเปน   หอทูนศีรษะเดินไป ในระหวางทาง เขาถูกฝนใหญแลว เขาเปรอะ 
เปอนไปดวย   คูถตลอดถึงปลายเล็บ พาเอาหอคูถซ่ึงลนไหลไปแลว พวกมนุษยเหน็เขาแลว    ได 
พูดอยางนีว้า พนาย ทานเปนบาหรือเปลา ทานเสียจริตหรือหนอ ไหนทานจึง    เปรอะเปอนไป 
ดวยคูถตลอดถึงปลายเล็บ จักนําเอาหอคูถซ่ึงลนไหลอยูไปทําไม บุรุษนั้นตอบวา พนาย ใน 
ขอนี้ พวกทานนั่นแหละเปนบา พวกทานเสียจริต   ความจริง ส่ิงนี้เปนอาหารสุกรของเรา  
ดูกรบพิตร บพิตรก็ฉันนั้นเหมือนกนั นา     จะปรากฏเหมือนบุรุษผูทูนหอคูถ ขอบพิตรจงสละคืน 
ทิฐิอันลามกนัน้เสียเถิด ขอ      บพิตรจงปลอยวางทิฐิอันลามกนั้นเสียเถิด ทิฐิอันลามกนั้นอยา 
ไดมีแกบพิตร เพื่อ มิใชประโยชน เพื่อความทุกข ส้ินกาลนานเลย ฯ      
        [๓๒๒] ทานกัสสปกลาวอยางนัน้กจ็ริง ถึงอยางนั้น ขาพเจากย็ังหา  อาจสละคืน 
ทิฐิอันลามกนี้เสียไดไม พระราชาปเสนทิโกศลก็ดี พระราชาภายนอก  ท้ังหลายก็ดี ทรงรูจักขาพเจาวา  
พญาปายาสิ มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า แม     เพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผูผุด 
เกิดข้ึนไมมี ผลวิบากของกรรมท่ีสัตว       ทําดีทําช่ัวไมมี ทานกัสสป ถาขาพเจาจักสละคืนทิฐิอัน 
ลามกนี้ ก็จกัมีผูวาขาพเจา   ไดวา พญาปายาสิ ชางโงเขลาเหลือเกิน ไมเฉียบแหลม มีปรกติ 
ถือส่ิงท่ีผิด       ขาพเจาก็จกัยดึทิฐินั้นไว เพราะความโกรธบาง เพราะความลบหลูบาง เพราะ   ความ 
ตีเสมอบาง ฯ      
        [๓๒๓] ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักยกอุปมาถวายบพิตร    บุรุษผูเปน 
วิญูชนในโลกน้ีบางพวก ยอมทราบเน้ือความของคําพูดดวยอุปมา ดูกร    บพิตร เร่ืองเคยมีมา 
แลว นกัเลงสกาสองคนเลนสกากัน คนหนึ่งกลืนกนิเบ้ียแพ       ท่ีแลวๆ มาเสีย นักเลงสกาคน 
ท่ีสองไดเห็นนักเลงสกาน้ันกลืนกินเบ้ียแพท่ีแลวๆ  มา คร้ันแลวไดพดูวา ดกูรสหาย ทานชนะ  
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ขางเดียว ทานจงใหลูกสกาแกขาพเจา    ขาพเจาจกัเซนบูชา นักเลงสกาคนน้ันรับคําแลว จึง 
มอบลูกสกาใหนักเลงสกานัน้     ลําดับนั้น นักเลงสกา [คนท่ีสอง] เอายาพิษทาลูกสกาแลวพูด 
กะนกัเลงสกา      [คนท่ีหนึ่ง] วา มาเถิดสหาย เรามาเลนสกากัน นักเลงสกา [คนท่ีหนึง่]  
รับคํา      นักเลงสกา [คนท่ีสอง] แลว นักเลงสกาเหลานัน้เลนสกากันเปนคร้ังท่ีสอง  แมในครั้ง 
ท่ีสองนักเลงสกา [คนท่ีหนึ่ง] ก็กลืนกนิเบ้ียแพท่ีแลวๆ มาเสีย นักเลง       สกาคนท่ีสอง ไดเหน็ 
นักเลงสกาคนกลืนกินเบ้ียแพท่ีแลวๆ มา แมคร้ังท่ี   สอง คร้ันแลวไดพูดวา       
        [๓๒๔] บุรุษกลืนกินลูกสกาซ่ึงอาบดวยยาพิษ มีฤทธ์ิกลายังหารู    สึกไม  
นักเลงช่ัวเลวผูนาสงสารกลืนยาพิษเขาไป ความเรารอนจักมีแกทาน ดังนี ้ฯ   
        [๓๒๕] ดูกรบพิตร บพิตรก็อยางนัน้เหมือนกัน นาจะปรากฏเหมือน นกัเลงสกา  
ขอบพิตรจงทรงสละคืนทิฐิอันลามกนั้นเสียเถิด ขอบพติรจงทรงปลอย  วางทิฐิอันลามกนั้นเสีย 
เถิด ทิฐิอันลามกนั้นอยาไดมีแกบพิตร เพือ่มิใชประโยชน       เพื่อความทุกข ส้ินกาลนานเลย ฯ      
        [๓๒๖] ทานกัสสปกลาวอยางนัน้กจ็ริง ถึงอยางนั้น ขาพเจากย็ังหาอาจ   สละคืนทิฐ ิ
อันลามกนี้เสียไดไม พระราชาปเสนทิโกศลก็ดี พระราชาภายนอกท้ัง หลายก็ดี ทรงรูจกัขาพเจา 
วา พญาปายาสิ มีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า แม  เพราะเหตุนี้ โลกหนาไมมี เหลาสัตวผู 
ผุดเกิดขึ้นไมมี ผลวิบากของกรรมท่ีสัตว       ทําดีทําช่ัวไมมี ทานกัสสป ถาขาพเจาจกัสละคืนทิฐ ิ
อันลามกนี้ ก็จกัมีผูวาขาพเจา   ไดวา พญาปายาสิ ชางโงเขลาเหลือเกิน ไมเฉียบแหลม มีปรกติ 
ถือส่ิงท่ีผิด       ขาพเจาก็จกัยดึทิฐินั้นไว เพราะความโกรธบาง เพราะความลบหลูบาง เพราะ ความ 
ตีเสมอบาง ฯ      
        [๓๒๗] ดูกรบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักยกอุปมาถวายบพิตร   บุรุษผูเปนวญิู 
ชนในโลกนี้บางพวก ยอมทราบเน้ือความของคําพูดดวยอุปมา   ดูกรบพิตร เร่ืองเคยมีมาแลว  
ชนบทแหงหนึ่งต้ังข้ึนแลว คร้ังนั้น สหายผูหนึ่ง  เรียกสหายมาบอกวา มาไปกันเถิดเพื่อน เรา 
จักเขาไปยังชนบทนั้น บางทีจะพึง ไดทรัพยอยางใดอยางหนึ่งในชนบทนั้นบาง สหายคนท่ีสอง 
รับคําของสหาย [คน  ท่ีหนึ่ง] แลว เขาท้ังสองเขาไปยังชนบท ถึงถนนในบานแหงหนึ่งแลว  
ไดเหน็      เปลือกปานท่ีเขาท้ิงไวมากมายท่ีตําบลบานนั้น คร้ันแลวสหาย [คนท่ีหนึง่] ไดบอก       
 สหาย [คนท่ีสอง] วา สหาย นี้เปลือกปานเขาท้ิงไวมากมาย ถาเชนนั้น ทานจง    ผูกเอาเปลือก  
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ปานไปมัดหนึง่ และฉันจกัผูกเอาเปลือกปานไปมัดหนึ่ง เราท้ังสอง   จักถือเอามัดเปลือกปานไป  
สหายคนท่ีสองรับคําสหายคนท่ีหนึ่งแลว ผูกเอา    เปลือกปานไปมัดหนึง่ สหายท้ังสองนั้นถือเอา 
มัดเปลือกปานเขาไปมัดหนึ่ง  สหายท้ังสองนั้นถือเอามัดเปลือกปานเขาไปยังถนนในบาน   อีกแหง 
หนึ่ง  
ไดเหน็ดายปานท่ีเขาท้ิงไวมากมาย ในตําบลบานนั้น คร้ันแลวสหาย  คนท่ีหนึ่งจึงบอก 
สหายคนท่ีสองวา สหาย เราจะปรารถนาเปลือกปานเพือ่ประโยชน     อันใด นีด้ายปาน ซ่ึงเขาท้ิงไว 
มากมาย ถาเชนนั้น ทานจงท้ิงมัดเปลือกปานเสีย       เถิด และฉันกจ็ักท้ิงมัดเปลือกปานเสีย เรา 
ท้ังสองจักถือเอามัดดายปานไป สหาย   คนท่ีสองตอบวา สหาย มัดเปลือกปานนี้ เราเอามาไกล 
แลว ท้ังมัดไวดีแลวดวย     เราไมเอาละ ขอทานจงทราบเถิด ฯ      
      ลําดับนั้น สหายคนท่ีหนึง่ท้ิงมัดเปลือกปานเสียแลวถือเอามัดดายปานไป    สหาย 
ท้ังสองนั้นเขาไปยังถนนในบานอีกแหงหนึ่ง ไดเห็นผาปานท่ีเขาท้ิงไวมาก  มายท่ีตาํบลบานนั้น  
คร้ันแลวสหายคนท่ีหนึ่งบอกสหายคนท่ีสองวา สหาย      เราจะปรารถนาเปลือกปานหรือดาย 
ปานเพื่อประโยชนอันใด เหลานี้ผาปาน   ซ่ึงเขาท้ิงไวมากมาย ถาเชนนัน้ ทานจงท้ิงมัดเปลือกปาน 
เสียเถิด และฉันก็จัก  ท้ิงมัดดายปานเสีย เราท้ังสองจักถือเอามัดผาปานไป สหายคนท่ีสองตอบ 
วา สหาย   มัดเปลือกปานนี้เราเอามาไกลแลว ท้ังมัดไวดแีลวดวย เราไมเอาละ ขอทานจง  ทราบ 
เถิด ฯ     
      ลําดับนั้น สหายคนท่ีหนึง่นั้น ท้ิงมัดดายปานแลว ถือมัดผาปานไป  สหายท้ังสอง 
นั้นเขาไปยังถนนในบานอีกแหงหนึ่ง ไดเห็นเปลือกไมโขมะ ไดเห็น    ดายเปลือกไมโขมะ ไดเห็น 
ผาเปลือกไมโขมะ ไดเห็นลูกฝาย ไดเห็นดายฝาย ได  เหน็ผาฝาย ไดเหน็เหล็ก ไดเหน็โลหะ  
ไดเหน็ดีบุก ไดเห็นสําริด ไดเห็นเงิน    ไดเห็นทอง ท่ีเขาท้ิงไวมากมายในถนนในบานนั้น คร้ัน 
แลวสหายคนท่ีหนึ่งจึงบอก   สหายคนท่ีสองวา สหาย เราจะปรารถนาประโยชนอันใดกับ 
เปลือกปานหรือดาย    ปาน หรือผาปาน หรือเปลือกไมโขมะ หรือดายเปลือกไมโขมะ หรือผา 
เปลือกไม     โขมะ หรือลูกฝาย หรือดายฝาย หรือผาฝาย หรือเหล็ก หรือโลหะ หรือดบุีก หรือ   
 สําริด หรือเงิน นี้ทองท่ีเขาทิ้งไวมากมาย ถาเชนนั้นทานจงท้ิงมัดเปลือกปานเสีย    เถิด และฉัน 
ก็จักท้ิงหอเงินเสีย เราท้ังสองจักถือเอาหอทองไป สหายคนท่ีสอง      ตอบวา สหาย มัดเปลือก 
ปานนี้เราเอามาไกลแลว ท้ังมัดไวดีแลวดวย เราไมเอา    ละ ขอทานจงทราบเถิด ฯ 
      ลําดับนั้น สหายนั้นท้ิงหอเงิน ถือเอาหอทองไป สหายท้ังสองนั้นเขา  ไปยังบานของ 
ตนๆ แลว ในเขาท้ังสองนั้น สหายผูถือเอามัดเปลือกปานไป     มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร  
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อํามาตย หาไดพากันยินดไีม และเขาไมไดรับความ      สุขโสมนัสซ่ึงเกิดจากเหตุท่ีไดจากเปลือก 
ปานนั้นมา สวนสหายท่ีถือเอาหอทองไป  นั้น มารดา บิดา บุตร ภริยา มิตร อํามาตย พา 
กันยนิดี และเขายังไดรับความ สุขโสมนัสซ่ึงเกิดจากเหตุท่ีถือเอาหอทองนั้นมา ฯ   
      ดูกรบพิตร บพิตรก็อยางนั้นเหมือนกัน นาจะปรากฏเหมือนบุรุษผูถือ   มัดเปลือกปาน  
ขอบพิตรจงทรงสละคืนทิฐิอันลามกนั้นเสียเถิด ขอบพติรจงทรง   ปลอยวางทิฐิอันลามกน้ันเสีย 
เถิด ทิฐิอันลามกนั้นอยาไดมีแกบพิตร เพือ่มิใช   ประโยชน เพื่อความทุกข ส้ินกาลนานเลย ฯ    
        [๓๒๘] ดวยขอความอุปมาขอกอนๆ ของทานกัสสป ขาพเจาก็มีความ   พอใจยนิด ี
ยิ่งแลว แตวาขาพเจาใครจะฟงปฏิภาณในการแกปญหาท่ีวิจิตรเหลานี้ จงึพยายามโตแยงคัดคาน 
ทานกัสสปอยางนั้น ขาแตทานกัสสปผูเจริญ ภาษิตของ    ทานแจมแจงนัก ขาแตทานกัสสปผูเจริญ  
ภาษิตของทานแจมแจงนกั เปรียบ เหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกผูหลง 
ทาง หรือสองประ ทีปในท่ีมืด ดวยคิดวา ผูมีจักษุจกัเหน็รูป ดังนี้ ฉันใด ทานกัสสปประกาศ      
 ธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนัน้เหมือนกัน ขาแตทานกัสสปผูเจริญ ขาพเจานี้ขอ    ถึงพระผูมีพระภาค 
ผูโคดม พระธรรมและพระสงฆวา เปนสรณะ ขอทานกสัสป     จงจําขาพเจาวา เปนอุบาสก ผูถึง 
สรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวนันี้เปนตนไป       ขาแตทานกัสสปผูเจริญ ขาพเจาปรารถนาจะบูชา 
มหายัญ ขอทานจงช้ีแจงวิธีบูชา    ยัญ อันจะเปนประโยชนและความสุขแกขาพเจาตลอดกาลนาน ฯ   
      ดูกรบพิตร ยัญท่ีตองฆาโค แพะ แกะ ไก สุกร หรือเหลาสัตวตางๆ    ตองไดรับ 
ความพินาศ และปฏิคาหก เปนผูมีความเหน็ผิด ดําริผิด เจรจาผิด   การงานผิด เล้ียงชีพผิด  
พยายามผิด ระลึกผิด ตั้งใจผิด เชนนี้ ยอมไมมีผล       ใหญ ไมมีอานิสงสใหญ ไมมีความรุงเรือง 
ใหญ ไมแพรหลายใหญ เปรียบ   เหมือนชาวนาถือเอาพืชและไถไปสูปา เขาพึงหวานพืชท่ีหกั  
ท่ีเสีย ถูกลมและ       แดดแผดเผาแลว อันไมมีแกน ยังไมแหงสนิท ลงในนาไรอันเลว ซ่ึงเปน 
พื้น ท่ีไมดี มิไดแผวถางตอและหนามใหหมด ท้ังฝนก็มิไดตกชะเชย โดยชอบตามฤดู กาล พืช 
เหลานั้นจะพึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยหรือหนอ ชาวนาจะพึงไดรับ ผลอันไพบูลยหรือ ฯ   
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      หาเปนอยางนั้นไม ทานกัสสป ฯ 
      ฉันนั้นเหมือนกัน บพิตร ยัญท่ีตองฆาโค แพะ แกะ ไก สุกร หรือเหลา สัตว 
ตางๆ ตองถึงความพินาศ และปฏิคาหกกเ็ปนผูมีความเหน็ผิด ดําริผิด เจรจา    ผิด การงานผิด  
เล้ียงชีพผิด พยายามผิด ระลึกผิด ตั้งใจผิด เชนนี้ ยอมไมมี     ผลใหญ ไมมีอานิสงสใหญ  
ไมมีความรุงเรืองใหญ ไมแพรหลายใหญ ฯ      
      ดูกรบพิตร สวนยัญท่ีมิตองฆาโค แพะ แกะ ไก สุกร หรือเหลาสัตว  ตางๆ ไม 
ตองถึงความพินาศ และปฏิคาหกก็เปนผูมีความเหน็ชอบ ดําริชอบ     เจรจาชอบ การงานชอบ  
เล้ียงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ    เชนนี้ ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ  
มีความรุงเรืองใหญ แพรหลายใหญ   เปรียบเหมือนชาวนาถือเอาพืชและไถไปสูปา เขาพึงหวาน 
พืชท่ีไมหัก ไมเสีย       ไมถูกลมแดดแผดเผา อันมีแกน แหงสนิท ลงในนาไรอันดี เปนพื้นท่ีดี  
แผว ถางตอและหนามหมดดีแลว ท้ังฝนกต็กชะเชยโดยชอบตามฤดูกาล พืชเหลานั้น    จะพึงถึง 
ความเจริญงอกงามไพบูลยหรือหนอ ชาวนาจะพึงไดรับผลอันไพบูลยหรือ ฯ      
      เปนอยางนั้น ทานกัสสป ฯ      
      ฉันนั้นเหมือนกัน บพิตร ยัญท่ีมิตองฆาโค แพะ แกะ ไก สุกร หรือ   เหลาสัตว 
ตางๆ ไมตองถึงความพินาศ และปฏิคาหกก็เปนผูมีความเห็นชอบ ดําริ   ชอบ เจรจาชอบ การ 
งานชอบ เล้ียงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ       เชนนี้ ยอมมีผลใหญ มีอานิสงส 
ใหญ มีความรุงเรืองใหญ แพรหลายใหญ ฯ 
        [๓๒๙] ลําดับนั้น เจาปายาสิ เร่ิมใหทานแกสมณพราหมณ คนกําพรา    คนเดินทาง 
 วณิพกและยาจกท้ังหลาย แตในทานนั้นเธอไดใหโภชนะเหน็ปานนี้    คือปลายขาว ซ่ึงมีน้ํา 
ผักดองเปนกับขาว และไดใหผาเนื้อหยาบ มีชายขอดเปน     ปมๆ และมาณพช่ืออุตตระ เปน 
เจาหนาท่ีในทานนั้น เขาใหทานแลวอุทิศอยางนี้วา  ดวยทานน้ี ขอใหขาพเจารวมกบัเจาปายาสิ 
ในโลกน้ีเทานัน้ อยาไดรวมกันในโลก หนาเลย เจาปายาสิไดทรงสดับขาวนั้นแลว รับส่ังให 
เรียกอุตตรมาณพมาแลว       ไดตรัสวา พออุตตระ ไดยินวา เธอใหทานแลวอุทิศอยางนี้ทุกคร้ังวา  
ดวยทานนี้      ขอใหขาพเจารวมกับเจาปายาสิในโลกน้ีเทานั้น อยาไดรวมกันในโลกหนาเลย   ดังนี้ 
หรือ ฯ    
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      อยางนั้น พระองค ฯ     
      พออุตตระ ก็เพราะเหตุไร เธอใหทานแลว จึงอุทิศอยางนั้นเลา พออุตตระ   พวก 
เราตองการบุญ หวังผลแหงทานแทๆ มิใชหรือ ฯ    
      ในทานของพระองคยังใหโภชนะเหน็ปานนี้ คือปลายขาว ซ่ึงมีน้ําผักดอง  เปนกบัขาว  
พระองคไมทรงปรารถนาจะถูกตองแมดวยพระบาท ไฉนจะทรงบริโภค  อนึ่งเลา ผาก็เนื้อหยาบ  
มีชายขอดเปนปมๆ พระองคไมทรงปรารถนาจะถูกตอง แมดวยพระบาท ไฉนจะทรงนุงหม  
พระองคเปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจของพวก      ขาพระพุทธเจา พวกขาพระพุทธเจาจะชักจูงผูซ่ึงเปนท่ีรัก  
เปนท่ีพอใจไปดวยส่ิง      ไมเปนท่ีพอใจอยางไรได ฯ   
      พออุตตระ ถาอยางนั้น เราบริโภคโภชนะชนดิใด เธอจงเร่ิมต้ังไวซ่ึง โภชนะชนดินั้น 
เปนทาน เรานุงหมผาชนิดใด เธอจงเร่ิมต้ังไวซ่ึงผาชนิดนั้นเปนทาน     อุตตรมาณพ รับพระดํารัส 
เจาปายาสิแลว เร่ิมต้ังไวซ่ึงโภชนะชนิดท่ีเจาปายาสิเสวย       และเร่ิมต้ังไวซ่ึงผาชนิดท่ีเจาปายาสิ 
ทรงนุงหม เพราะเหตุท่ีเจาปายาสิมิไดทรงให  ทานโดยเคารพ มิไดทรงใหทานดวยพระหัตถ 
พระองคเอง มิไดทรงใหทานโดย     ความนอบนอม ทรงใหทานอยางท้ิงให คร้ันส้ินพระชนมแลว  
เขาถึงความเปน สหายกับพวกเทพช้ันจาตุมหาราช คือ ไดวิมาน ช่ือเสรีสกะอันวางเปลา สวน  
 อุตตรมาณพซ่ึงเปนเจาหนาท่ีในทานของเจาปายาสินั้น ใหทานโดยเคารพ ใหทาน     ดวยมือของตน  
ใหทานโดยความนอบนอม มิไดใหทานอยางท้ิงให เบ้ืองหนาแต       ตายเพราะกายแตก เขาถึงสุคติ 
โลกสวรรค คือถึงความเปนสหายกับพวกเทพช้ัน   ดาวดึงส ฯ     
        [๓๓๐] กโ็ดยสมัยนัน้ ทานพระควัมปติเถระไปพักกลางวันยังเสรีสก     วิมานอันวางเปลา 
เนืองๆ ลําดับนั้น ปายาสิเทวบุตรเขาไปหาทานควัมปติถึงท่ีอยู  แลวอภิวาท ยืนอยู ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง ทานควัมปติไดกลาวถามปายาสิเทว   บุตรวา ทานผูมีอาย ุทานเปนใคร ฯ       
      ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาคือเจาปายาสิ ฯ   
      ดูกรทานผูมีอายุ ทานเปนผูมีความเหน็อยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกหนา   ไมมี  
เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึนไมมี ผลวิบากของกรรมท่ีสัตวทําดทํีาช่ัวไมมี มิใชหรือ ฯ     
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      เปนความจริง ทานผูเจริญ ขาพเจาเปนผูมีความเห็นอยางนีว้า แมเพราะ  เหตุนี้ โลก 
หนาไมมี เหลาสัตวผูผุดเกิดข้ึนไมมี ผลวิบากของกรรมท่ีสัตวทําดี ทําช่ัวไมมี แตวา พระผูเปน 
เจากุมารกัสสปไดไถถอนขาพเจาออกจากทิฐิอันลามก นัน้แลว ฯ     
      ดูกรทานผูมีอายุ ก็อุตตรมาณพซ่ึงเปนเจาหนาท่ีในทานของทาน ไปเกิด     ท่ีไหน ฯ       
      ขาแตทานผูเจริญ อุตตรมาณพซ่ึงเปนเจาหนาท่ีในทานของขาพเจานั้น ให  ทานโดย 
เคารพ ใหทานดวยมือของตน ใหทานดวยความนอบนอม มิไดใหทาน       อยางท้ิงให เบ้ืองหนา 
แตตายเพราะกายแตก เขาถึงสุคติโลกสวรรค คืออยูรวม    กับพวกเทวดาช้ันดาวดงึส สวนขาพเจา 
มิไดใหทานโดยเคารพ มิไดใหทานดวย       มือของตน มิไดใหทานดวยความนอบนอม ใหทานอยาง 
ท้ิงให เบ้ืองหนาแตตาย       เพราะกายแตก ก็เขาถึงซ่ึงความอยูรวมกับพวกเทวดาชัน้จาตุมหาราช คือ 
ไดวิมาน    ช่ือเสรีสกะอันวางเปลา ทานควมัปติผูเจริญ ถาอยางนั้น ทานไปยังมนุษยโลก    แลว 
โปรดบอกอยางนี้วา ทานท้ังหลายจงใหทานโดยเคารพ จงใหทานดวยมือของ ตน จงใหทานโดย 
ความนอบนอม จงอยาใหทานอยางท้ิงให เจาปายาสิมิไดให  ทานโดยเคารพ มิไดใหทานดวยมือ 
ของตน มิไดใหทานโดยความนอบนอม ให      ทานอยางท้ิงให เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก 
 เขาถึงความอยูรวมกับพวกเทวดา    ช้ันจาตุมหาราช คือไดวิมานช่ือเสรีสกะอันวางเปลา สวนอุตตร 
มาณพ ซ่ึงเปน      เจาหนาท่ีในทานของเจาปายาสินั้นใหทานโดยเคารพ ใหทานดวยมือของตน  
ให ทานโดยความนอบนอม มิไดใหทานอยางท้ิงให เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก  เขาถึงสุคติ 
โลกสวรรค คืออยูรวมกับพวกเทวดาชัน้ดาวดึงส ฯ      
      ลําดับนั้น ทานควัมปติมาสูมนุษยโลกแลว ไดบอกอยางนีว้า ทานท้ังหลาย   จงใหทาน 
โดยเคารพ จงใหทานดวยมือของตน จงใหทานโดยความนอบนอม จง อยาใหทานอยางท้ิงให  
เจาปายาสิมิไดใหทานโดยเคารพ มิไดใหทานดวยมือของ    ตน มิไดใหทานโดยความนอบนอม ให 
ทานอยางท้ิงให เบ้ืองหนาแตตายเพราะ  กายแตก เขาถึงความอยูรวมกบัพวกเทพช้ันจาตุมหาราช  
คือไดวิมาน ช่ือเสรีสกะ     อันวางเปลา สวนอุตรมาณพซ่ึงเปนเจาหนาท่ีในทานของเจาปายาสินั้น 
 ใหทาน     โดยความเคารพ ใหทานดวยมือของตน ใหทานโดยความนอบนอม มิไดให  ทานอยางท้ิง 
ให เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาถึงสุคติโลกสวรรค คืออยู     รวมกับพวกเทพช้ันดาวดึงส ฯ  
                จบ ปายาสิราชัญญสูตร ท่ี ๑๐      
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            ๑. มหาปทานสูตร                         ๒. มหานิทานสูตร  
๓. มหาปรินิพพานสูตร                  ๔. มหาสุทัสสนสูตร  
๕. ชนวสภสูตร                         ๖. มหาโควนิทสูตร  
๗. มหาสมัยสูตร                          ๘. สักกปณหสูตร  
๙. มหาสติปฏฐานสูตร                 ๑๐. ปายาสิราชัญญสูตร ท้ังหมดนี ้
รวมเรียกวามหาวรรค ฯ      
                                    จบ มหาวรรค 
                      ------------------  


