
  



  



 

          พระพุทธศาสนาดํารงสถิตสถาพรอยู่บนพ้ืนบรรณพิภพด้วยบารมีธรรม คําสอนของพระบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า อันประกอบด้วยพระธรรมและพระวินัย ที่พระบรมศาสดาตรัสเทศนาสัง่สอน
บรรดาพุทธสาวกและสัตวโ์ลกทั้งหลายร่วม ๒,๖๐๐ ปี กาลเวลาผ่านมากว่าครึ่งพุทธกาลตามคติความเชื่อ
โบราณกาล แต่ในป๎จจุบันกาลชาวพุทธที่มีความเคารพและศรัทธาในพรธรรมคาํสอนของพระบรมศาสดามี
ความเชื่ออันเป๐นสัมมาทิฐิว่า พระพุทธศาสนาจักดํารงอยู่ในบรรณพิภพนี้ไปตราบนานเท่านาน ก็ด้วย
สามัคคีธรรมในการรักษาพระธรรมคําสอนและพระธรรมวินัยของพระพุทธบริษทั ๔ อันได้แก่ ภิกษุ-
ภิกษุณี-อุบาสก-อุบาสิกา ถ้าเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายไม่รักษาพระธรรมและพระวินัยแล้ว... พุทธศาสนาก็
จักเส่ือมสลายไปในที่สุด 

          การรักษาพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดา ให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป๐นประทีปแห่ง
โลกนั้น พุทธบริษัททั้งหลายต้องดําเนินการในสิ่งเหล่านี้ ๔ ประการ คือ 

          ๑.     การศึกษาพระธรรมและพระวินัยให้ถูกต้องและถูกธรรม 

          ๒.     การปฏิบัติตามพระธรรมและพระวินยัให้เคร่งครัด 

          ๓.     การเผยแพร่พระธรรมและพระวินัยในพระพุทธศาสนาให้แพร่หลาย 

          ๔.     การอุปถัมภ์พระธรรมและพระวินัยให้มั่นคง... และงดงาม 

         นับแต่โบราณกาลมา บรรพบุรุษของเราได้บํารุงและรักษาพระพุทธศาสนา ด้วยการปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัยครบทั้ง ๔ ประการ พระพุทธศาสนาจึงดํารงสถติย์สถาพรอยู่ได้และเป๐นที่พ่ึงแก่เหล่า
พุทธศาสนิกชนตราบจนทุกวันนี ้ พวกเราพุทธบริษัทในยุคป๎จจุบันจักต้องดํารงไว้ซ่ึงคําสอนและเผยแพร่
พระธรรมอันบริสุทธิ์ขององค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เจริญแพร่หลายและยั่งยืนนาน 

          ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม เป๐นองค์กรเอกชนพุทธ องค์กรหนึ่ง ดําเนินการเผยแพร่
พระพุทธศาสนามาตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี โดยสืบทอดแต่บรรพบุรุษคือ ท่านเจ้าคุณพระสุธรรมเมธี ป.ธ.๘  
(นายบันลือ สุขธรรม) อดีตพระราชาคณะ เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ให้กําเนิดธรรมสภา สมัยจอมพล ป.
พิบูลสงครามเป๐นนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ.๒๔๙๓  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารําไพ
พรรณี สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ ๗ เสด็จเป๐นประธานตัดลูกนิมิตเอกในวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๒ 

          นับจากที่ได้ก่อสร้างธรรมสภาเป๐นต้นมา ท่านผู้ให้กําเนิดธรรมสภาและทายาทพร้อมทั้ง
กัลยาณมิตรได้ร่วมมือกันเผยแพร่ธรรมะแก่พุทธศาสนิกชนนับได้ ๖๐ ปี โดยได้รับความเมตตาจากพระ
เถระทั้งแผ่นดิน นับตัง้แต่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก หลวงพ่อพุทธ
ทาสภิกขุ แห่งสวนโมกขพลาราม หลวงพ่อป๎ญญานันทภิกขุ หลวงพ่อจรัล ฐิตธมฺโม พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตฺโต) และพระเถระทั่วแผ่นดิน ให้เผยแพร่ผลงานและคําสอนของท่านแก่พุทธศาสนิกชน 



          ในวาระมหามงคลสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม ได้จัดพิมพ์หนังสือ
ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 
๘๔ พระพรรษา เพ่ือถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านและเพ่ือเผยแพร่พระพุทธศาสนาตาม
หน้าที่ของพุทธบริษัทให้เจริญและสถิตย์สถาพรตลอดไป 

          ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม ได้จัดพิมพ์หนังสือปฐมสมโพธิกถา จากต้นฉบับของกรม
ศิลปากรที่กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ จัดพิมพ์โดยใช้ฉบับสอบทานชําระที่กรมศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์ในปี ๒๕๐๕ 

          ซ่ึงได้มีการมอบหมายให้ท่านผู้เชี่ยวชาญสอบทานชําระกับต้นฉบับภาษาบาลี อันเข้าใจว่าเป๐นพระ
นิพนธ์ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประกอบด้วย 

          พระมหานิยม ฐานิสฺสโร ป.ธ.๙ วัดราชบูรณะ 

          พระมหาวีระ ภททฺจารี ป.ธ.๙ วัดเทพธดิาราม 

          พระมหาธัญนพ โชติปาโล ป.ธ.๙ วดัภาวนาภิรตาราม 

          นาวาอากาศเอกแย้ม ประพัฒน์ทอง ป.ธ.๙ อนุศาสนาจารย์ กองทัพอากาศ 

          โดยทางกรมศิลปากรได้มอบหมายให้ นายชนินทร์ สุขเกษี นักภาษาโบราณ ๗ และนายประสิทธิ์ 
แสงทับ นักภาษาโบราณ ๖ กลุ่มงานวรรณกรรม กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ เป๐นผู้สอบทานและทํา
เชิงอรรถเพ่ิมเติม เพ่ือความสมบูรณ์ถูกต้อง ซ่ึงได้รับความสนใจจากนักศึกษาและประชาชนทั่วไปจนไม่
เพียงพอแก่การเผยแพร่จึงดําริให้มีการพิมพ์ใหม่อีกวาระหนึ่ง จะเป๐นประโยชน์ทั้งในการรักษาสมบัติ
วรรณคดีที่มคีวามเป๐นเลิศในทางกวีโวหาร และยังให้ความรู้ในส่วนของเนื้อหาสาระอันเป๐นพระพุทธประวัติ
ด้วย 

          ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรมได้ทําหนังสือขออนุญาตจากกรมศิลปากร ขอใช้ต้นฉบับที่
จัดพิมพ์ครั้งล่าสุดในปี ๒๕๓๙ โดยธรรมสภาได้จัดทําต้นฉบับเนื้อเร่ืองย่อแต่ละบทให้เข้าใจง่ายขึ้น สําหรับ
ผู้ที่ไม่เคยอ่านหนังสือธรรมะที่มีศัพท์มากเช่นหนังสือปฐมสมโพธิกถาเล่มนี้ และได้จับประเด็นหัวข้อเร่ืองคั่น
เนื้อหาให้น่าอ่านยิ่งขึ้น โดยธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรมได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์ป๎ญญา ใช้
บางยางและคณะ เขยีนเน้ือเร่ืองย่อ-จับประเด็นเน้ือเร่ือง และคัดเลือกคําศัพทแ์ล้วแปลไว้ท้ายเล่ม พร้อม
ทั้งตัง้ข้อสังเกต เพ่ือการศึกษาและค้นคว้าของพุทธศาสนิกชนต่อไป ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรมขอ
กราบของพระคุณท่านอาจารย์ป๎ญญา ใช้บางยางและคณะเป๐นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

          ส่วนสําคัญอย่างยิง่ที่ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรมมีความปรารถนาให้หนังสือปฐมสมโพธิกถา
เล่มนี้เป๐นหนังสือที่สมบูรณ์ทั้งเนื้อหายในและรูปลักษณ์ภายนอกคือ...ภาพจิตรกรรมอันวิจิตรที่ธรรมสภา
และสถาบันบันลือธรรมชื่นชมว่าสวยงามที่สดุในยุคนี ้

          ภาพจิตรกรรมทั้งหมดที่ปรากฏบนหนังสือปฐมสมโพธิกถาเล่มนี้ ได้รับการบรรจงสร้างสรรค์ด้วย
ความวิจิตรปราณีตด้วยจิตอันบริสุทธิ์ของศิลปินเพ่ือจารึกไว้ในบรรณพิภพและสนองพระมหากรุณาธิคุณ
แห่งพระบรมศาสดาให้เจริญแพร่หลายในบรรณพิภพ ด้วยการสร้างสรรค์วิจิตรกรรมของจิตรกรผู้มีพระคุณ
ชื่อ...อาจารย์ กฤษณะ สุริยกานต์ 

          จิตรกรท่านนี้มีเจตนาอันเป๐นกุศล มีจิตอันบริสุทธิ์ สร้างสรรคง์านชุดนี้ เพ่ือบูชาพระบารมีแห่งพระ
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมอบสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ภาพที่สวยงามทีสุ่ดชุดนี้ให้แก่ธรรมสภาและ
สถาบันบันลือธรรมเพ่ือจารึกลงในหนังสือปฐมสมโพธิกถาเล่มนี้โดยเฉพาะ จิตรท่านี้มีพระคุณแก่ธรรมสภา
และสถาบันบันลือธรรมเป๐นอย่างยิ่ง แม้ว่าเรามิได้เคยพบกับท่านเลย เพียงการสนทนาทางโทรศัพท์ ๒-๓ 
นาที ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ จากนั้นอีกประมาณ ๒ ปี  ท่านก็ส่งภาพมาให้และเขียนมอบสิทธิ์ในการพิมพ์ลง
หนังสือเล่มนี้โดยเฉพาะ โดยไม่ขอรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด เหตุและป๎จจัยอันบังเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เรา
ถือว่า ธรรมบันดาลและธรรมจัดสรรให้เกิดขึ้น ต่อมาเราได้ทราบว่าบุญที่เราไดร้ับในครั้งนี้ ด้วยบุญเมตตา
บารมีของพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณที่ได้แนะนําให้ท่านอาจารยก์ฤษณะ สุริยกานต์
สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าให้แก่ธรรมสภาเผยแพร่เพ่ือสนองคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พวกเราชาวธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราช
วิจิตรปฏิภาณ และท่านอาจารย์กฤษณะ สุริยกานต์เป๐นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

          ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม หวังเป๐นอย่างยิ่งว่า หนังสือพระนพินธ์ปฐมสมโพธิกถา ของ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสเล่มนี้ จักทําให้พระธรรมได้ส่องสว่างกลางใจของเหล่า
พุทธศาสนิกชนทั้งผอง 

          บุญกุศลอันบังเกิดมีจากการพิมพ์หนังสือปฐมสมโพธิกถาฉบับเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ขอถวายพระพรขอให้พระองค์ทรง
พระเจริญยิ่งยืนนาน เป๐นมิ่งขวัญของพสกนิกรปวงชนชาวไทยตราบกาลปาวสาน 

  

ด้วยความสุจริต หวังด ี

ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม ปรารถนาให้โลกได้พบกับความสงบสุข 



 



 



สารบัญเนือ้เร่ืองปฐมสมโพธิกถา 

 

 
  

สารบัญเนือ้เร่ืองปฐมสมโพธิกถา 

ตอนที่ ๑ พระเจ้าสุทโธทนะอภิเษกสมรส 
 ปฐมกษัตริย์ “มหาสมมติวงศ์”               ๕ 
 เกิดพระนครกบิลพัสดุ์              ๘ 
 พระเจ้าสีหหนุศักยะให้เหล่าอํามาตย์เสาะหาหญิงงาม        ๙ 
 ความงดงามของเจ้าหญิงสิริมหามายา          ๑๐ 
 พระนางจะเป๐นพระพุทธมารดา          ๑๙ 
 นัดวันวิวาหมงคล           ๒๐ 
 เฉลิมฉลองนาน ๓ เดือน สร้างปราสาท ๓ องค์         ๒๓ 
 ทรงมอบราชสมบัติให้พระราชโอรสเป๐นพระเจ้าแผ่นดิน     ๒๔ 

ตอนที่ ๒ พระโพธิสัตว์รับเชิญจุติจากภพดุสิต 
 พุทธพยากรณ์ครั้งสมัยพระพุทธทีป๎งกรเจ้า             ๒๙ 
 บารมี ๓๐ ครบถ้วนสมัยเป๐นพระเวสสันดร                    ๒๙ 
 ทรงได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า ๒๔ พระองค ์     ๓๐ 
 ตัวอย่างการบําเพ็ญบารม ี๓ ระดับ                             ๓๐ 
 จุติจากพระเวสสันดรแล้วอุบัติในภพดุสิต                      ๓๑ 
 พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู ้เกิดพุทธโกลาหล                     ๓๓ 
 สันตุสิตเทพบุตรจะเป๐นพระพุทธเจ้า                            ๓๔ 
 สันตุสิตเทพทรงใครค่รวญอันยิ่งใหญ ่๕ ประการ             ๓๔ 
 ทรงรับคําอาราธนาจุตจิากเทวดา                             ๓๖ 

ตอนที่ ๓ การประสูติของพระโพธิสัตว์ 
 พระโพธิสัตว์เสด็จปฏิสนธิ                                        ๔๑ 
 บุพนิมิต ๓๒ ประการ เกิดพร้อมกับปฏิสนธิ                   ๔๒ 
 ทํานายว่าพระราชเทวีจะประสูติอัครบุรุษผู้มีคต ิ๒           ๔๓ 
 เหตุผลท่ีพระพุทธมารดาต้องทิวงคต                            ๔๔ 
 เสด็จไปกรุงเทวทหะ ผ่านลุมพินีวัน                             ๔๔ 
 ทรงประชวรพระครรภ์ ประทับยืนประสูติพระโพธิสัตว์      ๔๕ 
 เสด็จดําเนนิ ๗ ก้าว ตรัสอาสภิวาจา                            ๔๗ 
 เกิดบุพนิมิตนานัปการเหมือนกาลปฏิสนธิ                ๔๗ 
 ความหมายแห่งบุพนิมติ    ๔๗ 
 สหชาติคือส่ิงท่ีเกิดพร้อมการประสูติ ๗ ส่ิง    ๕๐ 

ตอนที่ ๔ ลักษณะของพระมหาบุรุษ ๓๒ ประการ 
 ปาฏิหาริย์พระบาทอยู่บนชฎา     ๕๕ 
 พระชาติสุดท้ายพระมหาโพธิสัตว์จะไม่ไหว้ใคร    ๕๕ 
 พระดาบสหัวเราะแล้วร้องไห้     ๕๖ 
 กาฬเทวิลดาบสตายแล้วเกิดในอรูปภพ    ๕๗ 
 ประสูติ ๕ วัน ถวายพระนามและทํานายพระลักษณะ   ๕๗ 

 
 ลักษณะมงคล ๑๐๘ ประการ     ๕๘ 
 ทรงมีพระฉวีวรรณสีเหลือง ธุลีละอองไม่ติดพระกาย   ๖๑ 
 มีพระลักษณะย่อยคือพระอสีตยานุพยัญชนะ ๘๐    ๖๖ 
 มหาพรหมสุทธาวาสแปลงมาสอนวิธีดูพระลักษณะ    ๖๘ 

ตอนที่ ๕ ได้รับราชาภิเษกเป็นเอกอัครราชาธิราช 
 พระราชบิดาทรงต้องการให้เป๐นพระเจ้าจักรพรรดิ    ๗๓ 
 พระโอรสได้พระนามว่าสิทธัตถะ     ๗๓ 
 พระราชมารดาส้ินพระชนม์     ๗๔ 
 พระนางปชาบดีโคตมีเป๐นพระมารดาเล้ียง    ๗๔ 
 พระโพธิสัตว์ทรงบรรลุปฐมฌาน     ๗๕ 
 พระราชบิดาให้ขุดสระโบกขรณี     ๗๕ 
 พระชันษา ๑๖ มีปราสาท ๓ ฤดูเป๐นท่ีประทับ    ๗๗ 
 พระราชาให้หมู่พระญาตินาํพระธิดามาถวาย    ๗๘ 
 พระโพธิสัตว์ทรงแสดงศิลปะการยิงธนู ๑๒ ประการ    ๗๙ 
 ได้พระราชสมบัติและพระอัครมเหสี     ๗๙ 

ตอนที่ ๖ การเสด็จออกเพือ่คุณอันย่ิงใหญ่ 
 เสด็จประพาสอุทยาน ทอดพระเนตรเห็นนิมติ ๔    ๘๕ 
 พระอินทร์ตรัสให้เทพบุตรช่วยแต่งองค์    ๘๗ 
 พระโอรสประสูติทรงรําพึงว่าห่วงเกิดแล้ว    ๘๘ 
 พรรณนาชีวิตพระโพธิสัตว์กับเหล่านางกํานัล    ๙๐ 
 ทรงเบ่ือหน่ายกามคุณ     ๙๓ 
 ทรงน้อมใจมั่นในบรรพชา     ๙๓ 
 ถ้าไม่ได้เป๐นพระพุทธเจ้าจะไม่เสด็จกลับพระนคร    ๙๙ 
 หมู่เทพสักการบูชาตลอดหนทางเสด็จ ๓๐ โยชน์  ๑๐๐ 
 ทรงอธิษฐานโยนพระจุฬาโมฬีเส่ียงทาย  ๑๐๓ 
 ฆฏิการมหาพรหมรับพระภูษาไป   ๑๐๓ 

ตอนที่ ๗ พระโพธิสัตว์บ าเพ็ญทุกรกิริยา 
 ตรัสให้นายฉนันะนําเครื่องทรงกลับ   ๑๐๙ 
 ม้ากัณฐกะหัวใจแตกตายเกิดเป๐นเทพบุตร  ๑๑๑ 
 เกิดกลุ่มป๎ญจวัคคีย์   ๑๑๒ 
 ชาวกรุงราชคฤห์เห็นพระโพธิสัตว์แล้วแตกตื่น  ๑๑๓ 
 พระเจ้าพิมพิสารยกราชสมบัตใิห้ครึ่งหนึ่ง  ๑๑๕ 
 ทรงสําเร็จสมาบัติท่ี ๗ และสมาบัติท่ี ๘  ๑๑๖ 
 การหาอาหารเป๐นส่ิงกังวล จุดเริ่มทุกรกิริยา  ๑๑๗ 
 ทรงประสบทุกข์ ๖ ปี ก็ไม่ทรงคิดกลับราชสกุล  ๑๑๘ 
 พระยามารปรากฏกายทูลให้ละเลิก   ๑๑๙ 
 พระอินทร์ดีดพิณ ๓ สาย   ๑๑๙ 
  



 

  

 
 พระน้านางมหาปชาบดีบรรลุโสดาป๎ตติผล  ๒๗๖ 
 พระพุทธบิดาบรรลุอนาคามิผล   ๒๗๗ 
 พระนางพิมพาทรงพร่ํารําพันท่ีเป๐นหม้าย  ๒๗๘ 
 พระนางพิมพาทรงร่ําไห้จูงราหุลกุมารเข้าเฝูา  ๒๘๒ 
 พระพุทธบิดาช่วยทูลความรักท่ีสะใภ้มีต่อพระสวามี  ๒๘๓ 
 พระนางพิมพาบรรลุเป๐นพระโสดาบัน  ๒๘๓ 

ตอนที่ ๑๙ พวกเจ้าศากยะเสด็จออกผนวช 
 นนทราชกุมารบวชวันแต่งงาน   ๒๘๙ 
 พระนางพิมพาให้ราหุลกุมารขอราชสมบัติ  ๒๙๐ 
 ทรงให้สัญญาว่าพระนนทะจะได้นางฟูา  ๒๙๑ 
 พระเทวทัตต์ปรารถนาลาภสักการะ   ๒๙๖ 
 ทูลขอปกครองสงฆ์ เมื่อไม่ได้ก็ผูกจิตอาฆาต  ๒๙๗ 
 ปล่อยช้างตกมันว่ิงชนก็ล้มเหลว   ๒๙๘ 
 ทําสังฆเภทด้วยการให้จับสลากเลือกฝุาย  ๓๐๐ 
 พระเทวทัตต์สํานึกผิด ให้ศิษยน์ําไปขอขมา  ๓๐๑ 
 ถูกธรณีสูบ ก่อนตายได้ถวายกระดูกคางบูชา  ๓๐๒ 

ตอนที่ ๒๐ พระอชิตะจะเป็นพระพุทธเจ้าเมตไตรย 
 พระอชิตะเป๐นพระโอรสของพระเจ้าอชาตศัตรู  ๓๐๕ 
 ติดตามเสด็จมาพระนครกบิลพัสดุ์   ๓๐๕ 
 ทรงแสดงทักขิณาวิภังคสูตร   ๓๐๘ 
 อานิสงส์ปาฏิบุคคลิกทาน   ๓๐๙ 
 สังฆทาน ๗ ประเภท   ๓๐๙ 
 ความบริสุทธ์ิแห่งทาน ๔   ๓๑๐ 
 พระอชิตะเปล่งวาจาปรารถนาพุทธภูมิ  ๓๑๓ 
 ทรงพยากรณ์ว่าพระอชิตะจักเป๐นพระพุทธเจ้า  ๓๑๔ 
 พระโพธิสัตว์เมตไตรยอุบัติในตระกูลพราหมณ์  ๓๑๕ 

ตอนที่ ๒๑ พระพุทธบิดาเสด็จปรินิพพาน 
 พระพุทธบิดาทรงพระประชวรหนัก   ๓๒๑ 
 เสด็จเยี่ยมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ๕๐๐   ๓๒๒ 
 พระอานนท์ พระนนทะ พระราหุลทําสัตยาธิษฐาน  ๓๒๓ 
 ทรงหายจากพระประชวรมีพระชนม์อยู่ต่ออีก ๗ วัน  ๓๒๓ 
 พระศาสดาตรัสสอนให้บรรลุเป๐นพระอรหันต์  ๓๒๓ 
 พระพุทธบิดากราบทูลลาปรินิพพาน   ๓๒๔ 
 พระน้านางกราบทูลขอบรรพชา   ๓๒๗ 
 ถ้ารับครุธรรม ๘ ข้อได้ ก็บวชเป๐นภิกษุณีได้  ๓๒๗ 
 พระเจ้ามหานามะเป๐นพระเจ้าแผ่นดินศากยะ  ๓๒๙ 
 พระนางพิมพาบวชเป๐นภิกษุณี   ๓๒๙ 
  

 
 ตอนที่ ๘ มธุปายาสและการบชูาจากปวงเทพ 
 ความปรารถนา ๒ อย่างของนางสุชาดา  ๑๒๕ 
 พระมหาสุบิน ๕ ประการ   ๑๒๖ 
 เสด็จประทับโคนต้นไทร   ๑๒๗ 
 รับข้าวปายาสพร้อมถาดทองมูลค่าหนึ่งแสน  ๑๒๘ 
 ลงสรงสนานแล้วอธิษฐานลอยถาด   ๑๒๙ 
 ทรงรับหญ้าคา ๘ กําจากโสตถิยพราหมณ์  ๑๓๑ 
 มหาปธานวิริยะวันนี้เพื่ออนุปาทิเสสปรินิพพาน  ๑๓๒ 
 รวบรวมพระกําลังกาย ญาณและบารมี  ๑๓๓ 
 เทพเทวามาบูชาตั้งแต่พื้นดินจนถงึพรหมโลก  ๑๓๔ 

ตอนที่ ๙ พระโพธิสัตว์ชนะหมู่มาร 
 พระยามารประชุมพลมารเตรียมการรบ  ๑๓๙ 
 พระยามารนัง่บนช้างคิริเมขล์สูง ๑๕๐ โยชน์  ๑๔๑ 
 พระยามารโกรธจัดบันดาลฝน ๙ อย่างตกใส่  ๑๔๔ 
 ทรงใช้เมตตาเป๐นกองทัพรับมือมาร   ๑๔๖ 
 ตรัสยืนยันว่าบัลลังก์เป๐นของพระองค์  ๑๔๗ 
 ตรัสเฉลยกองทัพคือบารมี ๓๐ อาวุธคือป๎ญญา  ๑๔๘ 
 พระโพธิสัตว์ร้องขอให้พระธรณีเป๐นสักขีพยาน  ๑๔๙ 
 พระธรณียืนยัน บีบมวยผมน้ําท่วมพวกมาร  ๑๕๐ 
 กองทัพมารแตกพ่าย   ๑๕๑ 
 หมู่เทพถวายพระนาม พระผู้ชนะอย่างไม่มีส้ินสุด  ๑๕๒ 

ตอนที่ ๑๐ ล าดับการตรัสรู้ย่ิง 
 หมู่เทพกลับมาแวดล้อมบูชาดุจเดิม   ๑๕๗ 
 ทรงบรรลุสมาบัติ ๘   ๑๕๘ 
 ทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณในปฐมยาม  ๑๕๘ 
 ทรงบรรลุทิพยจักษุญาณในมัชฌิมยาม  ๑๕๙ 
 ทรงพิจารณาป๎จจยาการ   ๑๖๐ 
 ตรัสรู้พระสัพพัญํุตญาณพร้อมกับอรุณขึ้น  ๑๖๑ 
 ตรัสปฐมพุทธอุทาน   ๑๖๑ 
 เกิดความมหัศจรรย์อันเนื่องมาจากการตรัสรู้  ๑๖๒ 
 หมู่เทพและยักษ์ร่วมเฉลิมฉลองวิมุตติเศวตฉัตร  ๑๖๔ 

ตอนที่ ๑๑ เจ็ดสัปดาห์หลังตรัสรู ้
 ทรงเข้าอนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ ตลอด ๗ วัน  ๑๖๙ 
 ประทับยืนเพ่งต้นโพธ์ิพระเนตรไม่กระพริบ ๗ วัน  ๑๖๙ 
 เสด็จจงกรมบนรัตนจงกรม ๗ วัน   ๑๖๙ 
 เกิดพระฉัพพรรณรังสี   ๑๗๐ 
 ประทับ ณ ต้นอัชปาลนิโครธ   ๑๗๑ 

 
 ธิดามารอาสาไปนาํพระพุทธเจ้ามาด้วยบ่วงราคะ  ๑๗๒ 
 ประทับท่ีต้นมุจลินท์ ฝนตกติดต่อ ๗ วัน  ๑๗๓ 
 ประทับท่ีต้นราชายตนะ   ๑๗๔ 
 ทรงได้บาตรจากท้าวจตุโลกบาล   ๑๗๕ 
 รับสัตตุก้อนสัตตุผงอนุเคราะห์ ๒ พ่อคา้  ๑๗๕ 

ตอนที่ ๑๒ สหัมบดีพรหมทูลอาราธนาแสดงพระธรรม 
 เสด็จกลับประทับยังอัชปาลนิโครธ   ๑๘๑ 
 ทรงพิจารณาว่าธรรมท่ีตรัสรู้ลึกซ้ึง   ๑๘๑ 
 เหตุท่ีไม่ทรงขวนขวายแสดงพระธรรม  ๑๘๒ 
 ตรัสรู้แล้วเหตุใดจึงดูเหมือนท้อถอย?   ๑๘๒ 
 ท้าวสหัมบดีพรหมทราบพระพุทธปริวิตก  ๑๘๓ 
 ท้าวสหัมบดีพรหมทูลให้ทรงเห็นแก่สัตว์  ๑๘๔ 
 แม้โลกจะมีธรรมอยู่ แต่ธรรมนั้นก็ยังไม่บริสุทธ์ิ  ๑๘๕ 
 จําแนกสัตว์โลก ๔ ประเภท เปรียบกับดอกบัว ๔ เหล่า  ๑๘๖ 
 อธิบายบุคคล ๔    ๑๘๗ 
 ทรงพิจารณาดา้นอ่ืนๆ ก่อนรับแสดงพระธรรม  ๑๘๗ 

ตอนที่ ๑๓ การแสดงพระปฐมเทศนาธรรมจักร 
 ทรงพระดําริโปรดอาฬารดาบส   ๑๙๓ 
 ทรงพระดําริโปรดอุทกดาบส   ๑๙๓ 
 ทรงคํานงึถึงพระป๎ญจวัคคีย ์  ๑๙๔ 
 ป๎ญจวัคคีย์ยังคาใจเรื่องเสวยอาหาร   ๑๙๙ 
 พระสุรเสียงแผ่ไปไกลหมื่นจักรวาฬ   ๒๐๑ 
 ปวงเทพพร้อมพรหม ๑๖ ช้ัน มาประชุม  ๒๐๒ 
 พระธรรมจักรเปรียบเหมือนรถบรรทุกเวไนยสัตว์  ๒๐๒ 
 ทรงแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนะ   ๒๐๓ 
 โกณฑัญญพราหมณ์บรรลุโสดาป๎ตติผล  ๒๐๘ 

ตอนที่ ๑๔ ยสกุลบุตรและเหล่าสหายออกบวช 
 ป๎ญจวัคคีย์ ๔ ท่านบรรลุโสดาป๎ตติผล  ๒๑๑ 
 ตรัสอนัตตลักขณสูตร ท้ังห้าได้เป๐นพระอรหันต์  ๒๑๒ 
 ยสมาณพเบื่อหน่ายเพศฆราวาส   ๒๑๓ 
 ฟ๎งอนุบุพพิกถาและอริยสัจ ๔ ได้ธรรมจักษุ  ๒๑๓ 
 บิดายสะได้ฟ๎งธรรมแล้วเป๐นอุบาสก   ๒๑๔ 
 ยสกุลบุตรบรรลุเป๐นพระอรหันต์รูปท่ี ๗  ๒๑๕ 
 บิดาอนุญาตให้บวช อาราธนาไปฉันท่ีบ้าน  ๒๑๕ 
 มารดาและอดีตภรรยาเป๐นอุบาสิกาคู่แรก  ๒๑๖ 
 เพื่อนพระยสพากันบวช  ๒๑๖ 
 มีพระอรหันต์ผู้พ้นจากบ่วงท้ังปวง ๖๑ องค์  ๒๑๗ 
  

 

ตอนที่ ๑๕ อุรุเวลกัสสปชฎิลเจ้าลทัธิบชูาไฟออกบวช 
 ทรงส่งพระสาวกจาริกประกาศพระศาสนา  ๒๒๓ 
 โปรดภัททวัคคีย์ ๓๐ คน   ๒๒๓ 
 ชฎิล ๓ พี่น้องมีบริวารรวม ๑,๐๐๐ คน  ๒๒๕ 
 ทรงขอพักในโรงบูชาไฟของอุรุเวลกัสสปะ  ๒๒๕ 
 ชฎิลท้ัง ๕๐๐ ท้ิงบริขารบวชเป๐นภิกษุ  ๒๓๐ 
 แม้ชฎิลผู้น้อง ๒ คน พร้อมบริวารก็ออกบวช  ๒๓๑ 
 อดีตชาติของชฎิล ๓ พี่น้อง   ๒๓๑ 
 เสด็จยังลัฏฐิวัน โปรดพระเจา้พิมพิสาร  ๒๓๖ 
 พระอุรุเวลกัสสปะประกาศความเป๐นพระสาวก  ๒๓๖ 
 พระราชาประกาศองค์เป๐นอุบาสก   ๒๓๗ 

ตอนที่ ๑๖ พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะบวช 
 ชาวราชคฤห์แห่ดูพระบรมศาสดา   ๒๔๑ 
 พระราชาถวายปุาไผ่เป๐นอารามแรก   ๒๔๒ 
 พระราชาไม่อุทิศส่วนกุศล พวกเปรตผิดหวัง  ๒๔๒ 
 กําเนิดชีวิตพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ  ๒๔๔ 
 บารมีญาณแก่กล้า เริ่มมองหาโมกขธรรม  ๒๔๔ 
 อุปดิสปริพาชกพบและเล่ือมใสพระอัสสชิเถระ  ๒๔๕ 
 เข้าเฝูาฟ๎งธรรม พร้อมบริวาร ๒๕๐   ๒๔๘ 
 พระโมคคัลลานะใช้เวลา ๗ วัน บรรลุพระอรหันต์  ๒๔๘ 
 พระสารีบุตรใช้เวลาครึ่งเดือน บรรลุพระอรหันต์  ๒๔๘ 
 อดีตชาติของพระอัครสาวกท้ังสอง   ๒๔๙ 

ตอนที่ ๑๗ เสด็จนิวัติพระนครกบิลพัสด์ุ 
 ทรงละความสุขเพื่อบําเพ็ญพุทธจริยา ๓  ๒๕๗ 
 พระพุทธบิดาส่งอํามาตย์ทูลเชิญเสด็จพระนคร  ๒๕๗ 
 ส่งกาฬุทายีผู้เป๐นสหชาติเป๐นคณะท่ี ๑๐  ๒๕๙ 
 ทรงรับคําอาราธนาเสด็จนิวัติพระนคร  ๒๖๓ 
 พวกศักยะอายุมากไม่ยอมไหว้พระพุทธเจ้า  ๒๖๕ 
 ทรงแสดงปาฏิหาริย์โรยธุลีลงพระเศียรพระญาติ  ๒๖๖ 
 แสดงยมกปาฏิหาริย์ทําราชสกุลให้เล่ือมใส  ๒๖๖ 
 ตรัสธรรมเรื่องวงศ์ของพระพุทธเจ้า   ๒๖๖ 
 พระเจ้าสุทโธทนะไหว้เป๐นครั้งท่ี ๓   ๒๖๖ 

ตอนที่ ๑๘ พระนางพิมพาตัดพ้อพระพุทธเจ้า 
 พระนางพิมพาทรงทราบการเสด็จบณิฑบาต  ๒๗๓ 
 พระราหุลราชกุมารแอบดูทางช่องหน้าตา่ง  ๒๗๔ 
 พระพุทธบิดาเสด็จห้ามไม่ยอมให้บิณฑบาต  ๒๗๕ 
  



 

  

 
สารบัญค าศัพท์ค าแปลและค าอธิบาย 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๑ .............................. ๔๖๕ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๒ .............................. ๔๗๑ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๓ .............................. ๔๗๔ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๔ .............................. ๔๗๗ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๕ .............................. ๔๗๙ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๖ .............................. ๔๘๑ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๗ .............................. ๔๘๕ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๘ .............................. ๔๘๘ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๙ .............................. ๔๙๒ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๑๐ .............................. ๔๙๖ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๑๑ .............................. ๔๙๙ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๑๒ .............................. ๕๐๒ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๑๓ .............................. ๕๐๔ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๑๔ .............................. ๕๐๗ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๑๕ .............................. ๕๐๙ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๑๖ .............................. ๕๑๒ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๑๗ .............................. ๕๑๔ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๑๘ .............................. ๕๑๖ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๑๙ .............................. ๕๑๘ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๒๐ .............................. ๕๒๐ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๒๑ .............................. ๕๒๒ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๒๒ .............................. ๕๒๔ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๒๓ .............................. ๕๒๖ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๒๔ .............................. ๕๒๘ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๒๕ .............................. ๕๒๙ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๒๖ .............................. ๕๓๑ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๒๗ .............................. ๕๓๕ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๒๘ .............................. ๕๓๘ 

 อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๒๙ .............................. ๕๔๐ 
 

 ตอนที่ ๒๒ พระพทุธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ 
 เศรษฐีชาวราชคฤห์ ประกาศหาพระอรหันต ์ ๓๓๓ 
 พระบิณโฑลภารทวาชะเหาะไปเอาบาตรลง  ๓๓๔ 
 มีพระบัญญัติห้ามสาวกแสดงอิทธิปาฏิหาริย์  ๓๓๕ 
 พวกเดียรถีย์ได้ที คิดว่าทรงหา้มตัวศาสดาด้วย  ๓๓๕ 
 ทรงปลูกมะม่วงด้วยพุทธานุภาพ   ๓๓๗ 
 พระเจ้าปเสนทิโกศลส่ังอารักขาต้นมะม่วง  ๓๓๘ 
 พระอินทร์ให้เทวดาทําลายปะรําขับไล่  ๓๓๘ 
 นางฆรณีนนัทมาตาอาสาแสดงฤทธ์ิ   ๓๓๙ 
 ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์   ๓๔๑ 

ตอนที่ ๒๓ เสด็จดาวดึงส์โปรดอดีตพระพุทธมารดา 
 จําพรรษายังภพดาวดงึส์   ๓๔๗ 
 เสด็จเพียง ๓ ย่างพระบาทก็ถึงดาวดึงส์ ๓๔๗ 
 พระอินทร์เชิญอดีตพระพุทธมารดามาดาวดึงส์ ๓๔๘ 
 เลือกตรัสพระอภิธรรมเพราะสมกับพระคุณมารดา ๓๔๙ 
 ทรงแสดงพระอภิธรรมปิฎก ๗ คัมภีร ์ ๓๕๐ 
 ทรงแสดงธรรมไม่หยุดตลอด ๓ เดือน  ๓๕๑ 
 ทรงเนรมิตพระพุทธนิมิตตรัสธรรมแทน ๓๕๑ 
 เสด็จโปรดพระพุทธบิดาช้าเพราะทรงรอบารมีกล้า ๓๕๓ 
 อดีตพระพุทธมารดาบรรลุโสดาป๎ตติผล ๓๕๓ 

ตอนที่ ๒๔ เสด็จลงจากเทวโลก 
 มหาชนถามหาพระศาสดา  ๓๕๙ 
 จุลอนาถบิณฑิกเศรษฐีเล้ียงดูมหาชน  ๓๖๐ 
 แจ้งข่าวจะเสด็จลงใกล้ประตูเมืองสังกัสสะ ๓๖๐ 
 พระอินทร์เนรมิต ๓ บันได  ๓๖๑ 
 ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย ์  ๓๖๑ 
 ทรงแสดงโลกวิวรณปาฏิหาริย์  ๓๖๑ 
 พระพุทธเจ้าเสด็จลงบันไดกลาง  ๓๖๒ 
 สัตว์ท่ีได้เห็นไม่มีใครไม่คิดเป๐นพระพุทธเจ้า ๓๖๒ 
 ยกย่องพระสารีบุตรว่ามีป๎ญญารองจากพระองค ์ ๓๖๓ 

ตอนที่ ๒๕ พระอัครสาวกปรินิพพาน 
 สถานท่ีประทับจําพรรษาตลอด ๔๕ ปี ๓๖๗ 
 ทรงอาพาธหนักภายในพรรษาสุดท้าย  ๓๖๘ 
 พระสารีบุตรพิจารณาอายุสังขาร  ๓๖๙ 
 เข้าเฝูากราบทูลลาปรินิพพาน  ๓๗๐ 
 แสดงอิทธิปาฏิหาริย์นมัสการกราบทูลลา ๓๗๑ 
 สอนพระพุทธคุณ มารดาบรรลุโสดาป๎ตติผล ๓๗๔ 
 พระสารีบุตรปรินิพพาน  ๓๗๔ 
 ตรัสให้บรรจุอัฐิไว้ในเจดีย์วัดพระเชตวัน ๓๗๕ 
 พระโมคคัลลานะปรินิพพาน  ๓๗๕ 

ตอนที่ ๒๖ พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
 ปลงพระชนมายุสังขาร  ๓๘๔ 
 พระอานนท์วิงวอนให้ดํารงพระชนม์ต่อ ๓๘๕ 
 เสวยข้าวปรุงด้วยเบญจโครส  ๓๘๖ 
 เหตุผล ๓ ประการ ในการเสดจ็มากุสินารา ๓๙๑ 
 พระอานนท์แจ้งข่าวเหล่ามัลลกษัตริย ์ ๓๙๔ 
 พระอรหันต์ป๎จฉิมสาวก (สาวกท่ีทันเห็น) ๓๙๕ 
 ตรัสให้เคารพพระธรรมวินัยเป๐นศาสดา ๓๙๗ 
 ตรัสอัปมาทธรรมเป๐นป๎จฉิมวาจา  ๓๙๙ 
 ลําดับการเสด็จดับขันธปรินิพพาน  ๓๙๙ 

ตอนที่ ๒๗ การแจกพระบรมสารีริกธาตุ 
 ประดิษฐานและตกแต่งพระบรมศพ  ๔๐๘ 
 จุดไฟไม่ติดเพราะเทวดาให้รอพระมหากัสสปะ ๔๐๘ 
 พระมหากัสสปะถวายอัญชลีเกิดไฟลุก ๔๑๐ 
 อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ๔๑๒ 
 พวกมัลละกษัตริย์ประกาศไม่ให้พระธาต ุ ๔๑๕ 
 โทณพราหมณ์ประกาศห้ามสงคราม ๒ ครั้ง ๔๑๖ 
 โทณพราหมณ์เป๐นคนกลางแบ่งพระธาต ุ ๔๑๗ 
 การอัญเชิญพระบรมธาตุไปกรุงราชคฤห์ ๔๑๘ 
 ลักษณะพระบรมธาตุและสถานท่ีประดิษฐาน ๔๒๐ 

ตอนที่ ๒๘ พระยามารถูกพระอุปคุตต์ผูกไว้ด้วยฤทธิ ์
 จัดทําสถานท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุใหม ่ ๔๒๓ 
 พระเจ้าธรรมาโศกราชค้นหาพระบรมธาต ุ ๔๒๕ 
 พยาครุฑจะไล่จับพระยานาคในท่ีประชุมสงฆ์ ๔๒๙ 
 สามเณรอายุ ๗ ขวบ ใช้ฤทธ์ิขับไล่พยาครุฑ ๔๒๙ 
 งานสมโภชเริ่ม ณ พระมหาสถูปริมฝ๎๑งแม่น้าํคงคา ๔๓๒ 
 พระยามารพยายามใช้เทวฤทธ์ิดับประทีปบูชา ๔๓๓ 
 พระยามารถูกผูกคอด้วยซากสุนัข  ๔๓๔ 
 พระยามารเนรมติพระรูปกายของพระพุทธเจ้า ๔๓๖ 
 พระเจ้าอโศกทรงบูชาด้วยการจุดไฟ  ๔๓๗ 

ตอนที่ ๒๙ ความเสื่อมสูญ ๕ ประการ 
 พระปริยัติเป๐นอายุของพระพุทธศาสนา ๔๔๑ 
 ยุคท่ีอธรรมรุ่งเรือง กระทบการเล่าเรียนพระปริยัติ ๔๔๑ 
 ปริยัติเริ่มเส่ือมจากพระอภิธรรมปิฎกเรื่อยไป ๔๔๒ 
 ไม่มีใครจําพระพุทธพจน์ได้แม้เพียง ๔ บาท ๔๔๓ 
 เมื่อใดท่ีไม่มีภิกษุรักษาปาราชิก ๔  ๔๔๓ 
 เมื่อใดท่ีไม่มีพระอริยะ  ๔๔๓ 
 เมื่อใดสมณะท้ิงผ้ากาสาวพัตร ์  ๔๔๔ 
 ปรินิพพานม ี๓ ประเภท  ๔๔๕ 
 พระธาตุแสดงยมกปาฏิหาริย ์  ๔๔๕ 
  

พระประวัติ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

 ประสูติ พ.ศ. ๒๓๓๓  ๔๔๗ 

 ดํารงพระอิสริยยศกรมสมเด็จฯ และมหาสังฆปรินายก ๔๔๘ 

 ส้ินพระชนม์ พ.ศ. ๒๓๙๖  ๔๔๙ 

 ดํารงพระอิสริยยศ “พระมหาสมณเจ้า” ๔๔๙ 

 ทรงเป๐นบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลก ๔๔๙ 

บันทึกความเป็นมาและข้อสังเกต 

 ปฐมสมโพธิกถาเป๐นมาอย่างไร?  ๔๕๑ 

 ปฐมสมโพธิกถาฉบับภาษาบาลีมีอยู่ ๒ ฉบับ ๔๕๒ 

 การแปลเป๐นฉบับภาษาไทย  ๔๕๓ 

 คําแปลท่ีพบมากเป๐นพิเศษ  ๔๕๔ 

 คัมภีร์พระพุทธศาสนากับวรรณคด ี  ๔๕๕ 

 พระไตรปิฎกหรือสูตรใดบ้างท่ีจัดเป๐นวรรณคดี? ๔๕๕ 

 ปฐมสมโพธิกถาจัดเป๐นวรรณคด ี  ๔๕๖ 

 มีเนื้อหาจากพระพุทธศาสนาท้ัง ๒ นิกาย ๔๕๗ 

 ลักษณะเด่นของคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ๔๕๙ 

 ความแตกต่างระหว่างฉบับนี้กับฉบับอ่ืน ๔๖๑ 

 หนังสืออนุญาตให้จดัพิมพ์และใช้ภาพประกอบ ๕๔๒ 

 หนังสือมอบภาพลิขสิทธ์ิ  ๕๔๓ 

 กว่าจะเป็นธรรมสภา 

 ธรรมสภาแห่งแรกในประเทศไทย  ๕๔๕ 

 ประวัติผู้ก่อกําเนิดธรรมสภา  ๕๔๘ 

 การเผยแพร่ธรรมของสํานักพิมพ์ธรรมสภา ๕๕๐ 

 ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา  ๕๕๑ 

 กิจกรรมสถาบันบันลือธรรม  ๕๕๒ 

 ธรรมสภา สวนมุทิตาธรรมาราม  ๕๕๒ 



 



  
 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๑ 
วิวาหมงคลปริวรรต 

พระเจ้าสุทโธทนะอภิเษกสมรสกับพระนางสิริมหามายา  



 

 

 

 

เน้ือความยอ่ 

          พระโพธิสัตวข์องเรา (ต่อมาคือพระพุทธเจ้าองค์ป๎จจุบันนี้) เคยเกิดเป๐นพระเจ้ามหาสมมติ
เทวราชปกครองชมพูทวีป ทรงเป๐นต้นพระราชวงศ์ “มหาสมมติหรือสมมติเทวราช” มีเหล่ากษัตริย์จาก
ราชวงศ์นี้ต่อเนื่องมา ๘๔,๐๐๐ พระองค์ 

          ต่อมา เจ้าในราชวงศ์นี้ได้ตัง้ราชวงศ์ใหม่ คือ “โอกกากราชวงศ”์ มีกษัตริย์ต่อเนื่อง ๓ พระองค์ 
โดยพระเจ้าโอกกากราชพระองค์ที่๓ ทรงมีพระโอรสพระธิดากับพระอัครมเหสีพระองค์ใหญ่ รวม ๙ 
พระองค์ เป๐นพระธิดา ๕ พระโอรส ๔ 

          หลังพระราชมารดาสิ้นพระชนม์ ทั้ง ๙ พระองคต์้องเสด็จออกจากพระนคร เพราะพระราชบิดาได้
ยกราชสมบัติให้แก่พระโอรสที่ประสูติจากพระอัครมเหสีพระองค์ใหม่ ซ่ึงทั้ง ๙ พระองค์ อํามาตย์ผู้ใหญ่ ๘ 
คน และหมู่ประชาชนพร้อมด้วยหมู่สัตว์พากันมุ่งหน้าไปทางปุาหิมพานต์ ได้พบกับกบิลพราหมณ์
ผู้เชี่ยวชาญการดูพ้ืนที่ (ท่านวา่พราหมณ์นี้คือพระโพธิสัตว์ของเรา) ท่านแนะให้สร้างเมืองใหม่ตรงบริเวณที่
ท่านอาศัยอยู่ในปุาสากะ แลให้ตั้งชื่อเมืองว่ากบิลพัสดุ ์

          พระนครใหม่สร้างเสร็จแล้ว กษัตริย์เหล่านั้นยกพ่ีสาวคนโตให้เป๐นดุจพระมารดา ทรงเกรงว่า ชาติ
ตระกูลจะไม่บริสุทธิ์หากอภิเษกสมรสกับคนในราชวงศ์อ่ืน จึงอภิเษกสมรสกันเอง ๔ คู่ แล้วเจริญด้วยราช
บุตรราชธิดาจํานวนมาก กษัตริย์เมืองใหม่นี้ได้ชื่อว่าศักยราชตระกูลหรือศากยวงศ์ สืบทอดราชวงศ์เร่ือยมา 
ซ่ึงพระโพธิสัตว์ของเราในพระชาติหนึ่งก็เคยอุบัติในราชวงศ์นี ้ คือสมัยที่ทรงเป๐นพระเจ้าเวสสันดรหลังจุติ
แล้วทรงอุบัติในดุสติภพ 

          จนถึงสมัยพระเจ้าสีหหนุศากยะ ทรงส่งพราหมณ์ ๘ คน ออกเสาะแสวงหาสตรีที่คูค่วรแก่พระราช
โอรสสุทโธทนะ ได้พบพระราชกุมารีสิริมหามายาผู้ทรงถึงพร้อมด้วยลักษณะของสตรีตามที่พราหมณ์
ทํานาย ทรงจัดพิธีอภิเษกสมรสให้อย่างยิ่งใหญ่ ณ พระนครเทวทหะ 

          กลับถึงพระนครกบิลพัสดุ์แล้ว พระเจ้าสีหหนุทรงสละราชสมบัติมอบให้พระราชโอรสสุทโธทนะ 
เป๐นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงกบิลพัสดุ์ 



๕ 

  

ปริจเฉทที่ ๑ 
วิวาหมงคลปริวรรต 

พระเจ้าสุทโธทนะอภิเษกสมรสกับพระนางสิริมหามายา 

           จะได้รับพระราชทานอรรถาธิบาย โดยพระบาลีในพระคัมภีร์ปฐมสมโพธิ มีคาถาประฌามพระ
รัตนตรัยอยู่เบ้ืองต้นแล้ว แสดงเร่ืองความตามลําดับไปว่า 

ปฐมกษตัริย์ “มหาสมมติวงศ์” 

          ดงัได้รู้มาในต้นปฐมกัป สมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ของเราทั้งหลาย เกิดเป๐นพระเจ้ามหาสมมติ
เทวราชปฐมกษัตริย์ เสวยราชสมบัติเป๐นมหิสราธิปไตยในสกลชมพูทวีปนี้ มีพระราชโอรสทรงพระนามว่า 
โรชราช พระเจ้าโรชราชนั้น มีพระราชโอรสทรงพระนามว่า วรโรชราช พระเจ้าวรโรชราชนั้น มีพระราช
โอรสทรงพระนามว่า กัลยาณราช พระเจ้ากัลยาณราชนั้น มีพระราชโอรสทรงพระนามว่าวรกัลยาณราช 
พระเจ้าวรกัลยาราชนั้น มีพระราชโอรสทรงพระนามว่ามันธาตุราช พระเจ้ามันธาตุราชนั้น มีพระราชโอรส
ทรงพระนามว่า สกมันธาตุราช๑ พระเจ้าสกมันธาตุราชนั้น มีพระราชโอรสทรงพระนามว่า อุโบสถ พระเจ้า
อุโบสถราชนั้น มีพระราชโอรสทรงพระนามว่า วรราช พระเจ้าวรราชนั้นมีพระราชโอรสทรงพระนามว่า 
อุปวรราช พระเจ้าอุปวรราชนั้น มีพระราชโอรสทรงพระนามว่า มฆเทวราช ไดเ้สวยราชสมบัติสืบพระวงศ์ 
เป๐นลําดับมาถึง ๑๑ พระองค์ด้วยกัน 

เกิดโอกกากราชวงศ์ 

          ลําดับแต่นั้นมา พระราชวงศานุวงศ์ได้เสวยราชสมบัติสืบกษัตริย์มาถึง ๘๔,๐๐๐ พระองค์ จึงถึง
โอกกากวงศ์ทั้ง ๓ และพระเจ้าปฐมโอกกากราชได้เสวยราชสมบัติสืบพระวงศ์มาหลายชั่วกษัตริย์ จึงถึงพระ
เจ้าทุติยโอกกากราช พระเจ้าทุติยโอกกากราชเป๐นบรมกษัตริย์ สืบพระวงศ์ต่อๆ กันมาจนถึงพระเจ้าตติย
โอกกากราช 

          พระเจ้าตตยิโอกกากราชมีพระมเหสี ๕ พระองค์ คือ พระนางหัฏฐา  ๑ พระนางจิตตา ๑ พระนาง
ชันตุ ๑ พระนางชาลินี ๑ พระนางวิสาขา ๑ พระมเหสีองค์หนึ่งๆ มีนางสนมเป๐นบริวาร ๕๐๐ๆ ก็แลพระ
นางหัฏฐาซ่ึงเป๐นพระเชษฐอัครมเหสีใหญ่นั้นมีพระราชบุตร ๔ พระองค์ คือ โอกกากมุขราชกุมาร ๑  

๑ บาลีเป๐น วรมนฺธาต ุ  



๖ ๗ 

กรัณฑราชกุมาร ๑ หัตถินิเกสิราชกุมาร ๑ นิปุรราชกุมาร ๑ แลมีพระราชบุตรีอีก ๕ พระองค์ คือ นางปิยา
ราชกุมารี ๑ นางสุปิยาราชกุมารี ๑  นางอานันทาราชกุมารี ๑ นางวิชติาราชกุมารี ๑  นางวิชติาเสนาราช
กุมารี ๑ รวมพระบุตรแลพระบุตรีเป๐น ๙ พระองค์ด้วยกัน 

พระเจ้าโอกกากราชท่ี ๓ ยกราชสมบตัิให้พระโอรสองค์เล็ก 

          ครั้นสืบมา ณ กาลภายหน้า พระมเหสีผู้ใหญ่นั้นสิ้นพระชนม์ลง สมเด็จบรมกษัตริย์จึงไปนํามาซ่ึง
นางราชธิดาองค์อ่ืนอันทรงอุดมรูป ตั้งไว้ ณ ที่เป๐นอัครมเหสีผู้ใหญ่ แลนางนั้นมีพระราชโอรสองค์หนึ่ง ทรง
นามชันตุราชกุมาร ครั้นพระราชกุมารนั้นพระชนม์ได้ ๕ เดือน พระมารดาจึงประดับด้วยเครื่องราชกุมารปิ
ลันธนาภรณ์นําขึ้นเฝูาพระราชบิดา พระราชบิดาได้ทอดพระเนตรพระราชโอรสอันทรงสรีรรูปอันงาม ก็
ทรงพระสิเนหปราโมทย์ จึงดํารัสพระราชทานพรแก่พระนางผู้เป๐นมารดาว่า เจ้าจะปรารถนาพรอันใดก็จะ
ให้สําเร็จมโนรถ 

          แลนางนั้นได้โอกาสจึงคบคิดกับหมู่ญาติทัง้ปวงทูลขอราชสมบัติให้แก่บุตรของตน สมเด็จบรม
กษัตริย์ตรัสคุกคามว่า หญิงร้าย ไฉนเจ้ามากล่าวความพินาศฉิบหายปรารถนาจะกระทําอันตรายแก่โอรส
ผู้ใหญ่ของเราดังนี้ แลนางนั้นก็คอยท่วงที เมื่อเสด็จเข้าสู่ที่สิริครรภไสยาสน์ กระทําประโลมด้วยอิตถีมายา
ยังพระภัสดาให้ยินดีดว้ยวิธีกามเสวนกิจ แลว้พิดทูลวงิวอนว่า พระองค์เป๐นบรมกษัตริย์ ได้ออกพระโอษฐ์
พระราชทานพรอนุญาตแก่ข้าพระบาทแล้ว ซ่ึงจะมิได้โปรดพระราชทานให้สมซ่ึงประสงค์แห่งข้าพระองค์
นั้นมิสมควร 

พระโอรสพระธิดา ๙ พระองค์ต้องออกจากเมือง 

          สมเด็จพระเจ้าโอกกากราชทรงคิดละอายพระทยัด้วยได้ลั่นพระโอษฐ์ออกแล้วเกรงจะเสียสัตย์ จึง
ดํารัสให้หาพระราชโอรสทั้ง ๔ มาเฝูา แล้วตรัสเล่าความตามนัยหนหลัง แล้วตรสัสั่งว่าเจ้าจะปรารถนาช้าง
ม้าแลรถรี้พลสักเท่าใด ก็จงนําไปเท่านั้น เหลือไว้แต่คชาชาติราชอัสสดุรงครถซ่ึงสําหรับพระนคร จงพาจตุ
รงคนิกรทั้งปวงไปจากราชพารา ช่วยรักษาสัตย์ของบิดาไว้ ต่อเมื่อบิดาสวรรคาลัยแล้ว จึงกลับมาคืนเอา
ราชสมบัติ แล้วตรัสสั่งอมาตย์ ๘ นาย ให้ไปกับพระราชโอรสช่วยทํานุบํารุงรักษาอย่าให้มีภัยอันตรายได ้

          พระราชกุมารทั้ง ๔ รับพระราชปริหารแล้ว กราบถวายบังคมลา ต่างองค์ทรงพระโสกาดูรพิลาป
ด้วยปิยวิปโยคทุกข์ซึ่งจะจําจากกัน แล้วทูลขอขมาโทษพระราชบิดา แลอําลาพระราชวงศานวุงศ์กับทั้งหมู่
อนงค์นางสนมทัง้ปวง แล้วพาพระเชษฐภคินีแลพระกนิษฐภคินีทั้ง ๕ พระองค์ออกจากพระนคร กับด้วยจตุ
รงคนิกรและอมาตย์ทัง้ ๘ เป๐นบริวาร 

 

          ส่วนประชาชนหญิงชายทั้งหลายได้แจ้งเหตุว่า พระราชกุมารจะเสด็จคืนมาครอบครองราชสมบัติ
ในกาลเมื่อพระบรมกษัตริย์ราชบิดาทิวงคตแล้ว ก็ชวนกันดําริว่า เราจะติดตามไปอุป๎ฏฐากพระราชกุมาร ก็
พากันตามเสด็จไปจากพระนครเป๐นอันมาก แล้วเดินทางไปล่วง ๓ วันแล้ว สิ้นหนทางถึง ๓ โยชน์ ก็ยังไม่
ส้ินร้ีพลประชาชนอันตามเสดจ็ 

          จึงพระราชกุมารทั้ง ๔ ม ี พระโอกกากมุขเชษฐาธิราชเป๐นประธาน ก็ตรัสปรึกษากันว่า พลนิกาย
ของเรามากกว่ามาก แม้จะยกไปย่ํายีตีพระยาสามนตราชเมืองหนึ่งเมืองใด ชิงเอาบ้านเมืองแลชนบทแว่น
แคว้น ก็จะได้สมความปรารถนาแลท้าวพระยาทั้งหลายเหล่านั้น ก็จะสู้รบเราไม่ได้ คงจะปราชัยพ่ายแพ้ 
แต่ทวา่จะประโยชน์อันใดด้วยจะเบียดเบียนเอาสมบัติบ้านเมืองของผู้อ่ืน และแผ่นพ้ืนชมพูทวีปก็ใหญ่กว้าง
ควรจะไปสร้างนครในอรัญประเทศ ให้พ้นเขตแดนท้าวพระยาสามนตราชทั้งปวง ก็ดําเนินพลบ่ายหน้า
เฉพาะปุาหิมพานต์ เที่ยวแสวงหาที่ภูมิสถานอันจะสร้างพระนครใหม่ 

กบิลพราหมณ์โพธิสัตว์แนะให้สร้างเมืองใหม่ 

          ในกาลนั้น พระบรมโพธิ์สัตว์แห่งเรา บังเกิดในสกุลพราหมณมหาศาลมีนามกบิลพราหมณ์ 
พิจารณาเห็นโทษในเบญจกามคุณจึงเสียสละสมบัติออกบรรพชาเป๐นดาบส ไปสร้างบรรณศาลาสถิตอยู่ใน
สากพนสณฑ์ แทบใกล้ฝ๎๑งสระโบกขรณี อันมีอยู่ ณ ชายปุาหิมวันตประเทศ แลพระผู้เป๐นเจ้ารู้ในภูมิดล
มงคลวิทยา พิจารณาเห็นคุณแลโทษในโอกาสสูงขึ้นไปได้ ๘๐ ศอก ในภายใต้ปฐพีลึกลงไปได้ ๘๐ ศอกดุจ
กัน และในภูมิประเทศที่แห่งนั้นมีกอหญ้าแลกอลดาวัลย์เวียนเป๐นทักษิณาวรรตผันไปฝุายปราจีนทิศทั้งสิ้น 
ฝูงสัตว์ทัง้หลายเป๐นต้นว่าสีหพยัคฆ์ไล่ซ่ึงมฤคสุกรมาแลวิฬาร์ไล่ซ่ึงหนู งูไล่ซ่ึงมณฑกชาติมาถึงที่นั่น แล้วก็มิ
อาจติดตามต่อไปได้ สัตวท์ี่แพ้นั้นกลับไล่คุกคามเอาสัตว์ที่มีอํานาจให้ปลาตนาการกลับไป เป๐นที่ชัยมงคล
ภูมิประเทศพระดาบสแจ้งเหตุฉะนี้จึงจัดแจงสร้างบรรณศาลาอาศัยอยู่ในที่นั้น 

          ครั้นพระผู้เป๐นเจ้าเห็นพระราชกุมารทั้งหลายยาตราพลาพลนิกายมาเป๐นอันมาก จึงได้ถามทราบ
ความว่าสืบแสวงหาที่จะสร้างพระนคร ก็มีความกรุณาปรารถนาจะอนุเคราะห์ให้เป๐นประโยชน์แก่พระราช
กุมารทั้งปวง จึงบอกเหตุว่า บพิตรจงสร้างพระนครลงในที่บริเวณบรรณศาลาของอาตมานี้เถิด แลเมืองอัน
นี้นานไปภายหน้าจะเป๐นอัครนครปรากฏในชมพูทวีป ผิวบุรุษบังเกิดในพระนครนี้จะมีอานุภาพมาก คน
เดียวก็อาจสามารถจะข่มขี่ผจญเสียได้ซ่ึงบุรุษอ่ืนร้อยคนพันคนให้พ่ายแพ้อํานาจ จงสร้างปราสาทราชคฤห
สถานลงตรงที่บรรณศาลานี้ ผิวผู้ใดสถิตในที่นี้ถึงแม้นมาตรว่าเป๐นบุตรคนจัณฑาลก็จะมีพลานุภาพมาก 
อาจข่มขี่เสียได้ซ่ึงป๎จจามิตร ดุจพลานุภาพแห่งบรมจักรพรรดิเป๐นแท้ พระราชกุมารจึงเผดียงถามวา่ พระผู้
เป๐นเจ้าจะไปอยู่ ณ ที่ใด ดูก่อนบพิตร อย่าได้ทรงพระปริวิตกเลยด้วยที่อยู่ของอาตมา แลอาตมาก็จะไป
สร้างบรรณศาลาอยู่ ณ ที่ข้างหนึ่งนอกพระนคร บพิตรจงตั้งนามกรเมืองนี้ชื่อกรุงกบิลพัสดุ์เถิด  



๘ ๙ 

เกิดพระนครกบิลพัสดุ ์

          แลพระราชกุมารทัง้ ๔ มีพระโอกกากมุขเชษฐาธิราชเป๐นประธาน ก็ให้ฐาปนาการพระนครแล
ปราสาทราชนิเวศนฐานลงในที่นั้นๆ ตามคําพระดาบสเสร็จแล้ว ก็ตั้งนามบัญญัติชื่อกรุงกบิลพัสดุ์ราชธานี 
เหตุเป๐นที่พระกบิลดาบสประสาทประสิทธิ์ให้ ก็เสด็จเข้าอาศัยสถิตสําเร็จนิวาสกิจกับด้วยหมู่อมาตย์และ
ราษฎรประชาจตุรงคโยธาทั้งหลายในพระนครนั้น อันนี้เป๐นเร่ืองอุบัติแห่งกรุงกบิลพัสดุ์มหานคร โดยนัย
พรรณนามานี้ 

เกิดศักยราชตระกูลจากการอภิเษกสมรสกันเอง 

          ลําดับนั้น อมาตย์ทัง้ ๘ จึงปรึกษากันว่า พระราชกุมารทั้งหลายนี้ก็ทรงเจริญวัยวัฒนาถ้าอยู่ใน
สํานักพระราชบิดา ก็จะกระทําอาวาหวิวาหมงคลการ ก็กาลบัดนี้ เราทั้งหลายเป๐นผู้ใหญ่ ทรงพระกรุณา
โปรดให้มาทํานุบํารุงบริรักษ์พระราชกุมาร แลการอันนี้ก็เป๐นภารธุระของเราควรจะจัดแจงจึงจะชอบ ก็
ชวนกันเข้าไปกราบบังคมทูลปรึกษาว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะไปขอพระราชธิดาแห่งกษัตริย์เมืองอ่ืนมาอภิเษก
กับด้วยพระองค์ 

          เมื่อพระราชกุมารทั้งหลายทรงสดับดังนั้น จึงตรัสตอบว่า เรามิไดเ้ห็นนางขัตติยราชธิดาแห่ง
กษัตริย์ทั้งหลายอ่ืน ซ่ึงจะเป๐นบรมขัตติยาสัมภินชาติชาตรีอันประเสริฐเสมอเหมือนด้วยเรา อนึ่ง ขัตตยิราช
กุมารทั้งหลายอ่ืนนั้นเล่าก็มิได้อสัมภินพงศ์กษัตริย์ชาติชาตรี เสมอเหมือนด้วยเชษฐกนิษฐภคินีโดยแท ้
เบ้ืองว่าจะอภิเษกสังวาสกับด้วยขัตติยราชสกูลทั้งหลายอ่ืน เกรงวา่ราชบุตรธิดาของเราซ่ึงจะบังเกิดนั้น จะ
ไม่เป๐นขัตติยชาติอันบริสุทธิ์ฝุายข้างบิดาบ้าง ฝุายข้างมารดาบ้าง ก็จะถึงซ่ึงชาติสัมเภทเส่ือมเสียขัตติยวงศ์
ไป เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายชอบใจจะอภิเษกสังวาส กับด้วยพระกนิษฐราชภคินีแห่งเรา ขัตติยวงศ์ของ
เราจึงจะบริสุทธิ์ขัตติยาสัมภินชาติโดยแท ้

          และพระราชกุมารทัง้หลายจึงตั้งไว้ซ่ึงเชษฐภคินี องค์เดียวนั้นในที่เป๐นราชมารดาแล้ว ก็กระทําสก
สกสังวาสกับด้วยพระกนิษฐภคินีทั้ง ๔ นางนั้นเป๐นคู่ๆ กันด้วยกลัวชาติสัมเภท จนเจริญด้วยพระราชบุตร
พระราชธิดาเป๐นอันมาก เหตุดังนั้น กษัตรยิ์ทั้งหลายในกรุงกบิลพัสดุ์นั้นจึงได้นามกรปรากฏว่าศักยราช
ตระกูล เพราะทําสกสกสังวาสในราชวงศ์แห่งตนๆ อันนี้เป๐นเร่ืองต้นอุบัติเหตุแห่งศักยราชตระกูล 

พระโพธิสัตว์เคยอุบัติในราชวงศ์นี้เป็นพระเวสสันดร 

          จับเดิมแต่นั้นมา กษตัริย์ศักยราชทั้งหลายได้เสวยราชสมบัติสืบพระวงศ์ต่อๆ กันมาเป๐นหลายชั่ว
กษัตริย์เป๐นอันมากตราบเท่าถึงพระเจ้าสีวิราช พระเจ้าสญชัยราช แลพระเจ้าเวสสันตรราช ครั้งนั้นเปลี่ยน
นามพระนครชื่อกรุงเชตดุร แลสมเด็จพระเวสสันตรราชได้เสวยราชสมบัตดิํารงในทศพิธราชธรรม ทรง

บริจาคพระยาเศวตป๎จจัยนาคกับทั้งเครื่องคชาภรณ์อันมีราคาได ้ ๒๔ แสนกหาปณะ ดํารงพระชนม์ตราบ
เท่าทิวงคต จุติขึ้นไปบังเกิดในดุสิตเทวโลก 

          จึงพระชาลีราชโอรสได้ราชาภิเษกกับด้วยนางกัณหาชินากนิษฐภคินี ไดเ้สวยราชสมบัติสืบกันมา มี
พระราชโอรสทรงพระนามพระสีวีวาหนราช พระสีวีวาหนราชมีพระราชโอรสทรงพระนามพระสีหัสสรราช 
พระสีหัสสรราชได้เสวยราชสมบัติสืบพระวงศ์เป๐นลําดับมาเป๐นอันมาก นับเป๐นกษัตริย์ ๑๖๑,๐๐๐ 
พระองค์ จึงถึงพระเจ้าไชยเสนราช พระเจ้าไชยเสนราชมีพระราชบุตรทรงพระนามพระเจ้าสีหหนุราช ได้
เสวยราชสมบัติสืบกันมา 

พระเจ้าสีหหนุศักยะให้เหล่าอ ามาตย์เสาะหาหญิงงาม 
เพื่อพระราชโอรสสุทโธทนะ 

          ครัง้นั้น นามพระนครกลับเรียกกรุงกบิลพัสดุ์ดุจนามเดิม แลพระเจ้าสีหหนุราชนั้นมีพระราชโอรส 
๓ พระองค์ ทรงพระนามพระสิริสุทโธทนราชกุมาร ๑ พระสุกโกทนราชกุมาร ๑ อมิตโตทนราชกุมาร ๑ มี
พระราชธิดา ๒ พระองค์ ทรงพระนามนางอมิตา ๑ นางปมิตา๑ 

          ในกาลนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงสีหหนุราช มีพระหฤทัยปรารถนาจะราชาภิเษกพระสิริสุทโธทนเชษฐ
ราชโอรสผู้ใหญ่ ซ่ึงทรงพระวัยวัฒนาการประดิษฐานไว้ในเศวตราชาฉตัร เสวยมไหศวริยสมบัติแทน
พระองค์ ทรงพระดําริว่า ควรจะให้สืบแสวงหาซ่ึงนางขตัติยราชธิดาอันอุดมวงศ ์ ทรงซ่ึงบวรรูปสิริโสภาคย์ 
แลบริบูรณ์ด้วยป๎ญจกัลยาณีอิตถีลักษณะ ๖๔ ประการ แลมีสันดานกอปรด้วยปริสุทธศิีลาจารวัตรมา
อภิเษกในที่พระอัครมเหสี 

          จึงมีพระราชบัญชาดํารัสให้หามาซ่ึงพราหมณาจารย์ทั้ง ๘ คน อันถึงซ่ึงฝ๎๑งแห่งจตุเพทางคศาสตร ์
เฉลียวฉลาดรอบรู้ทั่วไปในอิตถีลักษณะแล บุรุษลักษณะแลภูมิลักษณะทั้งสิ้น แล้วดํารัสสั่งโดยพระคาถาว่า 
จตนฺุน  อิริยาปถาน  เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความก็เหมือนกระแสพระราชดําริ แปลกออกไปแต่ดํารัสสั่งว่า 
ท่านทัง้ ๘ จงเที่ยวสืบเสาะแสวงหา ซ่ึงนางรตันกัญญาเราจะอภิเษกกับด้วยเจ้าสิริสุทโธทนราชโอรสของเรา
บนกองแก้ว แล้วจะประดิษฐานในที่เป๐นอธิบดีกว่ากษัตริย์ศักยราชวงศท์ั้ง ๖ แสน เป๐นเอกอัครราชาธิราช
อันประเสริฐกว่าพระยาทั้ง ๑๐๑ พระองค์ เพราะเหตุนั้น ท่านจงเทีย่วสืบแสวงหาไปในทิศทั้งปวงแล้ว
พระราชทานทรัพย์ ๘,๐๐๐ กหาปณะแก่พราหมณ์ทั้ง ๘ กับมณีปิลันธนคิวาลังการาภรณ์เป๐นบรรณาการ
ข่าวสาส์นว่า ถ้าพบนางแก้วเห็นปานดังนั้นแลว้ ก็ให้ถวายแก้วอันเป๐นเครื่องประดับพระศอนี้เป๐นสําคัญไว้ 
แล้วก็ส่งพราหมณ์ทั้ง ๘ นั้นไปโดยพระราชประสงค์นั้น 

 

๑ บาลีเป๐นปาตลี 



๑๐ ๑๑ 

ความงดงามของเจ้าหญิงสิริมหามายาแห่งเทวทหะ 

          ในกาลนั้น พระสิริมหามายาราชเทวี มีมูลปณิธีกุศลไดท้รงบําเพ็ญมาแต่ศาสนา พระพุทธวิป๎สสี
ศาสดาจารย์แลในที่นี้แสดงเร่ืองความพิสดารดุจในมหาเวสสันดรชาดก ครั้นจุติจากชาติเป๐นพระผุสดีก็ขึ้น
ไปอุบัติบังเกิดในดุสิตเทวพิภพ แล้วกลับจุติลงมาถือปฏิสนธิในพระครรภ์ แห่งอัครมเหสีพระเจ้าชนาธิปราช 
ผู้เสวยสมบัติในเมืองเทวทหนคร ครั้นถ้วนกําหนดทศมาส ก็ประสูติจากพระครรภ์บริบูรณ์ไปด้วยรูปสิริ
โสภาคย์แลจตุสัฏฐีอิตถีลักษณะพร้อมทุกประการ 

          และพระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาสรรเสริญซ่ึงบุญสิริสมบัติว่า ตสฺสา ลกฺขณา วิสุทฺธา 
เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความเป๐นสัมภาวนากถา พรรณนาพระรูปสิริวิลาสโดยพิสดาร มีทรงเบญจกัลยาณี
เป๐นอาทิ ยังพระราชธดิาให้สถิตในปราสาทแก้วแล้วให้หาพราหมณ์ทั้งหลายมาทํานายลักษณะ แลพ
ราหมณาจารย์ผู้ถึงซ่ึงฝ๎๑งแห่งไตรเพทได้เห็นซ่ึงพระราชทหรกุมารี จึงกล่าวสรรเสริญด้วยพระคาถาว่า อโห 
สุรูปา เวสานลา ชลนตฺา เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความเป๐นสัมภาวนกถาโดยอเนกบรรยาย แล้วกราบทูล
ทํานายวา่ พระราชธิดานีท้รงพระอุดมรูปสิริวิลาสจะปูนเปรียบเสมอสองนั้นมิได้มี ทรงซ่ึงนารีลักษณะทั้ง 
๖๔ พร้อมบริบูรณ์เป๐นเอกอัครรัตนกัญญาตั้งแต่อโธทิศาภาคอเวจี ตราบเท่าถงึอุทธังคทิศภวัครพรหมเป๐น
ที่สุด มิได้มีเทพยดามนุษย์นารีใดจะเปรียบปานอาจจะให้ซ่ึงสุขทั้ง ๓ ประการ กล่าวคือ มนุษยสุข ทิพยสุข 
นิพพานสุข ด้วยพระอานุภาพแห่งพระราชธิดานี้เป๐นแท ้

พวกพราหมณ์ท านายว่าจะทรงเป็นพระพุทธมารดา 

          สมเด็จบรมกษัตริย์จึงตรัสถามว่า ธดิาของเราจะได้เป๐นเอกอัครมเหสีแห่งบรมจักรพัตราธิราชใน
โลกนี้หรือ หรือว่าจะมีบุตรอันประสูติจากพระครรภ์ เป๐นองค์สัพพัญํูตรัสรู้พระปรมาภิเษกสัมโพธิให้ซ่ึง
นิพพานสุขแก่สัตวโลกประการใด พราหมณ์ทั้งหลายจึงกราบทูลทํานายว่าพระราชธิดาแห่งพระองค์จักเป๐น
พระพุทธมารดาโดยแท ้

          พระเจ้าชนาธิปราชได้ทรงสดับก็กอปรด้วยพระปีติโสมนัสโดยยิ่ง จึงให้กระทําพระอู่แก้วขจิตด้วย
แก้ว ๗ ประการ กระทํามหาอุสสวอูฬารมงคล ในวันสุนทรนักษัตฤกษ์อันเชิญพระราชธิดาขึ้นพระอู่แก้ว 
แล้วถวายพระนามบัญญัติวา่พระสิริมหามายาราชกุมารี เหตุมีพระสิริรังสีอันรุ่งเรืองยิ่งนัก 

          ครั้นจําเนียรภาคพระราชกุมาร ี ทรงพระวัยวัฒนากับด้วยมหันตบริวารยศกําหนดพระชนมายุได ้
๑๖ พระพรรษา มีพระสรีรรูปประภาปรากฏแผ่ออกจากพระบวรกายรุ่งเรือง ครุวนาดุจมหาอัคคีขันธ์ อัน
ปรากฏเหนือยอดบรรพตอันสูงในเวลามัชฌันติกราตรีแลทรงพระอุดมรูปกายินทรีย์อันงามโดยยิง่ หาหญิง
อ่ืนในพ้ืนสกลโลกธาตุจะมีสิริวิลาสเสมอหามิได้ 

 

ความอัศจรรย์ ๑๒ ประการของพระนางสิริมหามายา 

          อยู่มากาลวันหนึ่ง พระสิริมหามายาทรงซ่ึงถาดทองอันเต็มด้วยภัตตาหารกับสุพรรณทัพพีทอง ตัก
โภชนะแจกมหาชนทั้งหลาย ผิจะยังมนุษย์ทัว่ทั้งสกลชมพูทวีปให้บริโภคโภชนาอาหารก็พออ่ิมถ้วนทุกคน
ด้วยกัน ชนทั้งหลายนั้นได้บริโภคแลว้ก็มีอายุยืนยาวทั้งสิ้น แลภัตตาหารในถาดทองนั้นจะได้รู้หมดสิ้นหา
มิได้ เต็มบริบูรณ์อยู่ดังนั้น อันนี้เป๐นอัจฉริยธรรมเป๐นปฐม 
          อนึ่ง พระสิริมหามายาผิว่าทรงปรามาสซ่ึงกายแห่งบุทคลอันมีโรคพยาธแิต่ยังไม่ถึงซ่ึงสิ้นอายุ อันว่า
ฉันนวุติโรคทั้งหลายก็อันตรธานหาย มีอายุยืนสืบไป อันนี้เป๐นอัจฉริยธรรมคํารบ ๒ 
          อนึ่ง พระสิริมหามายาผิว่าทรงจับซ่ึงใบรุกชชาติทั้งหลายใด แลใบไม้นั้นก็กลับกลายเป๐นทองทั้งสิ้น 
อันนี้เป๐นอัจฉริยธรรมคํารบ ๓ 
          อนึ่ง พระสิริมหามายาผิว่าทรงจับซ่ึงพืชผลแห่งพฤกษชาติทั้งหลายต่างๆ ทรงเพาะลงในพ้ืนภูมิภาค
แลทรงรดอุทกวารดี้วยพระหัตถ์ ก็บังเกิดงอกขึ้นเป๐นลําต้นในขณะนั้น บริบูรณ์พร้อมด้วยสาขาแลใบผลิ
ดอกออกผลเห็นปรากฏแก่ตาโลก อันนี้เป๐นอัจฉริยธรรมคํารบ ๔ 
          อนึ่ง พระสิริมหามายาผิว่าเสด็จขึ้นไปสถิตอยู่บนยอดบรรพตอันปราศจากที่อุทกธารา แม้ว่ามีพระ
เสาวนีย์ออกพระโอษฐ์ว่า อาตมะกระหายน้ํา อันว่าท่ออุทกก็ทําลายคิรีออกเป๐น ๒ ภาค ผุดพลุ่งขึ้นมามี
ประมาณเท่าลําตาลในที่เฉพาะพระพักตร์ ให้ได้เสวยรสวารีสมพระหฤทัยปรารถนา อันนี้เป๐นอัจฉริยธรรม
คํารบ ๕ 
          อนึ่ง พระสิริมหามายาผิว่าเสด็จไปประพาสในภูมิสถานที่ใดๆ อันว่าภุมเทพยดาแลรุกขเทพยดา 
อากาศเทพยดาทั้งหลาย ก็นฤมติซ่ึงสุพรรณภาชน์เต็มไปด้วยทิพยโภชาหาร นํามาถวายให้เสวยกับทั้ง
บริวารทั้งปวงอันโดยเสด็จแลกิริยาที่จะอยากอาหารนั้นมิได้มี อันนี้เป๐นอัจฉริยธรรมคํารบ ๖ 
          อนึ่ง พระสิริมหามายาผิวา่เสด็จไปประพาสอุทยาน แลวนสถานศิขรทีใ่ดๆ อันว่าอุทยานเทพดา
อรัญเทพยดาแลบรรพตเทพยดาทั้งหลายก็มาโสรจสรง พระสรีรอินทรีย์ด้วยทพิยสุคันโธทก แล้วนํามาซ่ึง
ทิพย์อลังการาภรณ์ ตกแต่งประดับพระบวรกาย อันนี้เป๐นอัจฉริยธรรมคํารบ ๗ 
          อนึ่ง พระสิริมหามายาผิว่าเสด็จไปสู่สิริครรภไสยาสน์นั้น บรรทมหลับกับอนังคปริวาร อันว่ายักษ
ราชาทั้ง ๘ ก็ถือพระขรรค์วชิราวุธมายืนแวดล้อมอภิบาล เพ่ือจะให้บําราศจากภยันตรายทัง้ปวง อันนี้เป๐น
อัจฉริยธรรมคํารบ ๘ 
          อนึ่ง พระสิริมหามายา ผิว่าเสด็จนิสัชนาการสถิต แลทรงพระดําเนินไปสู่ที่เล่น ณ ตําบลใดๆ ใน
เวลาทิวากาล อันว่าอสุรราชทัง้หลายก็ทรงเพศดุจเล่นการมหรสพมากระทํากิจบริรักษ์อยู่โดยรอบ อันนี้
เป๐นอัจฉริยธรรมคํารบ ๙ 
          อนึ่ง ถึงกาลเมื่ออุณหมาสสมัย เทพยดาอันสถิตในปุาหิมพานต์ ก็นํามาซ่ึงอุทกธาราในสัตตมหา
สระใส่ในหม้อทองมาโสรจสรงองค์พระสิริมหามายาราชบุตร อันนี้เป๐นอัจฉริยธรรมคํารบ ๑๐ 



๑๒ ๑๓ 

          อนึ่ง กาลเมื่อสีตสมัย เทพยดาทั้งหลายก็นํามาซ่ึงทิพยวัตถา โดยยาวได้ ๘๐ ศอก กว้างได้ ๔๐ 
ศอก แต่ไม้กัลปพฤกษาอันบังเกิดบนหิมวันตบรรพต มาถวายพระสิริมหามายาราชเทว ี อันนี้เป๐นอัจฉริย
ธรรมคํารบ ๑๑ 
          อนึ่ง เบ้ืองว่าพระสิริมหามายาได้ทอดพระเนตรประชาชนชาวพระนครเข็ญใจ แลพราหมณ์
ทั้งหลายซ่ึงสมมตวิ่าเป๐นนักบวชก็ดี มีพระหฤทัยประสงค์จะทรงจําแนกทาน ขณะนั้นวัสสิกธาราล้วนหิรัญ
สุวรรณสัตตรัตนธนสารสมบัต ิก็ตกเร่ียรายลงมาจากอากาศ พระราชธิดาก็เก็บเอาแก้ว ๗ ประการนั้น ทรง
แจกจ่ายให้เป๐นทาน อันนี้เป๐นอัจฉริยธรรมคํารบ ๑๒ 
          แลพระสิริมหามายาราชบุตรีประกอบด้วยอัจฉริยธรรมทั้ง ๑๒ ประการเห็นปานดังนี้ 
          เบ้ืองว่าชนทัง้หลายปรารถนาซ่ึงวัตถุใดๆ ก็พระราชทานซ่ึงวัตถุนั้นๆ โดยอันควรแก่ความปรารถนา
แห่งนรานิกรทั้งปวงทุกประการ แลพระราชธดิาไดท้รงบําเพ็ญทานมาแต่ในกาลบุเรภพ ทรงพระปรารภ
ปณิธานความปรารถนาเป๐นพระพุทธมารดาจึงได้สําเร็จซ่ึงผลด้วยประการฉะนี้ 

บุรุษและมนุษย์ท้ังหลายเห็นพระนางแล้วต่างหลงใหล 

          เบ้ืองว่า พระราชบุตรีทรงวยัวัฒนา อันว่าบุรุษทัง้หลายได้เห็นซ่ึงพระสรีรรูปก็ถึงซ่ึงเคลิ้มสติสมปฤดี
ใหลหลง หาสติสัมปชัญญะมิได้ แม้บริโภคโภชนาหารอยู่ก็เปิบคําข้าวใส่ในนาสิกแลกรรณแลบนศีรษะ ให้
สําคัญว่ามุขทวาร ถึงซ่ึงวิปการต่างๆ แลมนุษย์ทั้งหลายได้ทศันาการเห็นพระบวรรูปสิริวิลาส ล้วนมีจิต
ปฏิพัทธ์สิเนหายิ่งนัก ปิ๒มปานประหนึ่งว่าจะเป๐นอุมมัตกชาติ ถึงซ่ึงสติวิปลาสดว้ยพระรูปพระโฉมถ้วนทุกๆ 
คน 

พระสิริมหามายาราชธิดาเสด็จสรงน้ า 
และทรงพักผ่อนในพระราชอุทยาน 

          อยู่มากาลครั้งหนึ่ง ถึงสมัยจิตรมาสบุรณมีทิวากาลเบ้ืองต้นแห่งคิมหฤดู พระราชพธูมีพระทัย
ปรารถนาจะเสด็จไปประพาสพระราโชทยาน จึงรับสั่งให้ตกแต่งสูปพยัญชนวิกัติภัตตาหาร พร้อมเสด็จแต่
เวลาเช้า แล้วเสด็จขึ้นเฝูากราบทูลถวายบังคมพระราชบิดามารดร ราชกญฺญาหิ ปริวาเรตฺวา ก็เสด็จ
แวดล้อมด้วยอเนกอนงคนิกรเป๐นบริวารแสนนางให้นําเครื่องโภชนาหารไปโดยเสด็จ แลทรงซ่ึงอลังกตราช
รถออกจากพระนคร ประดับด้วยอเนกนิกรมหันตยศไปสู่พระอุทยาน แลภายในอุทยานนั้น มีอุทกละหาน
ตําบลหนึ่งกระแสน้ําหลั่งไหลออกจากช่องท้องบรรพต อันมีนามว่าสิตาคิรี เป๐นที่รมณียฐาน ร่มรื่นไปด้วย
พฤกษสาขาแลเวฬุคุมพฉายาสําราญระงับร้อนเย็นสบาย พระพายรําเพยพัดฉ่ําเฉื่อย อุทกธารํ นฺหายิตฺวา 
พระขัตติยราชธิดาก็เสด็จลงสรงสินธุธาราในห้วงละหานธารอันนั้น ครั้งสรงเสร็จแล้วก็เสด็จขึ้นจากกันทร
วารีเสด็จประทับสถิตที่ริมฝ๎๑งทรงนิสีทนาการเหนือขจิตรรัตนบัลลังก์ อันว่าชาวพนักงานก็นําเครื่องมาตั้ง
ถวายในที่นั้น พระนางก็ทรงเสวยพระบวรกระยาหารพร้อมด้วยอนงค์อเนกปริวารทั้งปวงเสร็จแล้วก็ทรง

เลือกสรรพนานาบุปผชาติ อันนิกรนารีราชปริวารเก็บมาถวาย ทรงร้อยกรองเป๐นพู่พ่วงดวงกุสุมเสาวรสรุจิ
เรข เป๐นอเนกนานาพรรคสรรพมาลาวิกัติวิจิตรพิพิธพึงชม ณ ภายใต้รุกขฉายาแทบกันทรธารา สําราญ
พระทัยในอุทยานภูมิสถาน 

พวกพราหมณ์ไม่พบสตรีงามตามตอ้งการ 
จึงกลับมาค้นหาสตรีในเมืองเทวทหะ 

          ในกาลนั้น ส่วนพราหมณ์ทั้ง ๘ ซ่ึงสมเด็จพระเจ้ากรุงสีหหนุราชดํารัสใช้ไปนั้น ก็เที่ยวจาริกไปใน
คามนิคมชนบทประเทศธานีต่างๆ สืบเสาะแสวงหาพิจารณาซ่ึงลักษณะสตรีในขัตติยราชวงศ ์ แลวงศ์
เสนาบดีอมาตย์เศรษฐีคฤหบดีทัง้หลาย ทั่วทัง้แปดหมื่นสี่พันพระนคร ก็มิได้พานพบซ่ึงสตรีอันบริบูรณ์ด้วย
อิตถีลักขณะพร้อมทั้ง ๖๔ ประการ ได้เห็นแต่สตรีอันกอปรด้วยอิตถีลักขณะแต่ ๑๘ ประการมีอยู่บ้าง จึงนิ
วัฒนาการมาพิจารณาในศักยราชวงศ์ทั้งปวงจนมาถงึเมืองเทวทหนครโดยอนุกรมลําดับ ก็บรรลุถึงพระ
ราโชทยานซ่ึงพระสิริมหามายาเสด็จไปประพาสอยู่นั้น จึงเจรจาปรึกษากันว่า ในภายในพระอุทยานนี้ 
ชะรอยจะมีกษัตริย์พระองค์ใดเสด็จมาประพาสกับทั้งราชบริวาร จึงได้ยินเสียงมหาชนเล่นอ้ืออึงอยู่ฉะนี้ 
ควรเราทั้งหลายจะเข้าดูให้รู้เหตุ ก็พากันเข้าไป 

          ภายในพระอุทยานได้ทศันาการเห็นสนามเล่น อันนางตรุณนารีทั้งหลายแสนนางบ้างฟูอนรํา ขับ
ร้อง แลบันลือศัพทดุริยางคดนตรีนี่สนั่นมีประการต่างๆ แลได้เห็นซ่ึงพระราชกุมารีอันทรงสถิตบนรัตนขจิต
บัลลังก์ ในท่ามกลางสภังคมณฑลสนามเล่น มีพระสิริวิลาสเลิศเล่ห์ประหนึ่งว่าเทวราชธดิาอันแวดล้อมดว้ย
อเนกนิกรเทพอัปสรกัญญาในดุสิตเทวพิภพ มิฉะนั้นดุจดวงแก้วมณีโชติรสอันประดิษฐานในท่ามกลางอเนก
มณีทั้งปวง ถ้ามิดงันั้นดุจดวงดอกโกกนุทมาลาอันโสภาปรากฏในท่ามกลางแห่งอเนกบุปผชาติทั้งหลายใน
คิมหฤดูกาล มิฉะนั้นก็ปานประหนึ่งว่าองค์บรมจักรพัตราธิราชอันทรงสถิตในระหว่างแห่งขัตติยสามนต์ทั้ง 
๑๐๑ พระองค์ มิฉะนั้นก็เหมือนด้วยพระยาสุวรรณราชวิหคหงส์อันปรากฏในท่ามกลางแห่งหงส์อเนกคณา 
แลบินร่อนร่าบนอนิลบถประเทศฐาน มิฉะนั้น สุวณฺณนาวา วิย ก็ดุจกาญจนนาวาอันลอยอยู่ยังท่ามกลาง
มหรรณพสาครสมุทร มิฉะนั้น เทวินโฺท วิย ประดุจท้าวเทพย์วชรินทร์อันเสด็จนิสีทนาการเบ้ืองบน
บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ณ ภายใต้ตรุราชปาริกฉัตรพฤกษ์ในดาวดึงสเทวโลก แลแวดล้อมด้วยทวยเทพคณา
นิกรบรรษัทเป๐นบริวาร 

          มิฉะนั้น ปุณฺโณ ยถา ก็เปรียบปานบุรณจันทร์อันอเนกนักขัตตดาราแวดล้อม เป๐นบริวารใน
ระหว่างคัคนาดลวิถีทิศทิฆัมพร มิฉะนั้น สุริยปฺปภา ก็ดุจดวงประภากรอันมีรัศมีได้เก้าแสนส่องไพโรจน์
จํารัส มิฉะนั้น มิคราชา วิย ก็เทียบทัดพญาไกรสรมฤคินทรราชอันลีลาศออกจากสุวรรณคูหาสถาน กอปร
ด้วยพระสิริลักขณโสภณประภาประภัสรชัชวาล แลประดุจคบเพลิงอันจุดไว้บนยอดบรรพตคีรี ทรงซ่ึงกนก
รัตนมณีอนัคฆปิลันธนอลังการกาญจนมาลาพิภูสิตพิพิธพรรณราย พระรัศมีก็โอภาสออกจากพระกายทั่ว



๑๔ ๑๕ 

ทุกขุมพระโลมา ปรากฏเหมือนดุจรดไปด้วยสุวัณโณทกธาราไพโรจน์จํารัส แลบริบูรณ์ด้วยอิริยาบถอัน
สํารวมเป๐นอันดี แลรุ่งเรืองด้วยพระสิริขันธ์พรรณโสภาคย์ 

พวกพราหมณ์พบพระราชธิดาแล้วถึงกลบัลืมตัว 

          พราหมณ์ทั้ง ๘ บมิอาจดํารงสถติอยู่ได้ ดว้ยได้เห็นพระสิริลักขณวิลาสล้ําเลิศอเนกนิกรนารีก็ถึงซ่ึง
มุฬหสัญญีวิปลาสปราศจากสติสมปฤดี บมิรู้สึกตนว่านุ่งห่มประดับกายาประการใด เจรจาพึมเพ้อหลงใหล
มีนานัปการดุจอาการอุมมัตตกเพศ ส่วนพระสิริมหามายาเมื่อได้ทอดพระเนตรวิกลกิริยาแห่งพราหมณา
จารย์ทั้ง ๘ ดังนั้น จึงตรัสว่า พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มีอากัปวิการดังฤา? จึงดํารัสสั่งให้นางปริจาริกผู้หนึ่ง
ไปถามดูให้รู้เหตุ 

          ขณะนั้น โกณฑัญญพราหมณ์ผู้หนึ่งซ่ึงนับในพวกพราหมณ์ทั้ง ๘ ถึงซ่ึงฝ๎๑งแห่งศิลปศาสตร ์ ๑๘ 
ประการ มีบุญสมภารได้บําเพ็ญมาแต่ในบุเรภพ กลับมีสมาธิจิตตั้งขึ้นได้ ได้สตสิัมปชัญญะ เมื่อได้สดับคํา
นางปริจาริกมาถาม จึงแจ้งความตามสมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชกรุงกบิลพัสดุ์ดํารัสใช้มานั้นให้ทราบทุก
ประการ แลนางผู้รับสั่งก็กลับไปกราบทูลให้ทราบตามประพฤติเหตุ 

โกณฑัญญพราหมณ์เกดิมัวเมาจนสลบ 

          พระสิริมหามายาจึงรับสั่งให้หาโกณฑัญญพราหมณ์นั้นมาเฝูา ให้นั่ง ณ ที่ควรในภายในระหว่าง
คณานิกรอนงค์ปริวารทั้งแสนนาง จึงมีพระเสาวนียต์รัสประภาษถามโดยสารพระคาถาว่า กิสฺมึ นุ รฏฺเฐ 
ตว ชาตภิูมิ เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความว่า ดังเราถาม ดูกรพราหมณาจารย์ชาติภูมิแห่งท่านอยู่ ณ แว่น
แคว้นประเทศธานีอันใด แลมาสูท่ี่นี้ด้วยเหตุไฉนจงแจ้งแก่อาตมา แม้จะปรารถนาสิ่งอันใด ก็จะให้สําเร็จ
มโนรถประสงค์แห่งท่าน เมื่อโกณฑัญญพราหมณ์ได้ทัศนาการพระบวรโอษฐ์แห่งพระสิริมหามายาราชบุตรี 
มีพรรณอันแดงดุจสีผลมะพลับทองอันสุกสด แลพระทนต์ก็งามปรากฏกลระเบียบวิเชียรรัตน์ประภัสร
โอภาส ทั้งได้สดับพระสุรศัพท์สํานวนมธุรสารเสนาะ ดุจสําเนียงแห่งท้าวมหาพรหมอันเพราะพร้อมไปด้วย
องค์ ๘ ประการ มิดังนั้น กรวิโก วิย เปรียบปานประดุจเสียงสกุณการเวก แลเสียงขับแห่งสกุณกินรี อัน
ไพเราะเป๐นปิยกถาบริบูรณ์ไปด้วยลักษณะอันนํามาซ่ึงมโนภิรมย์แห่งมหาชนทั้งปวง ครุวนาดุจทําลายอุระ
ล้วงเข้าไปจับเอาดวงหฤทัย แลลําไส้ใหญ่น้อย แลพราหมณ์นั้นก็มัวเมาไปด้วยราคฤดีมีกายแลจิตอันลําบาก 
ก็ล้มลงวิสัญญีภาพในที่นั้น 

ฟื้นแล้วกราบทูลเหตุผลท่ีมา 

          ครั้นพระราชธดิาไดท้อดทศันาการ ก็ตรัสสั่งนางกํานัลให้นําเอาน้ําสีโตทกวารีมารดกายโกณฑัญญ
พราหมณ์ โกณฑัญญพราหมณ์ก็ได้อัสสาสป๎สสาสะฟื๒นตื่นสมปฤดีมีสติ จึงกราบทูลแถลงเหตุอันสมเด็จพระ

เจ้ากรุงสีหหนุราชดํารัสใช้มา แล้วทูลพรรณนาพระสิริลักษณะแห่งพระสิริสุทโธทนราชกุมาร โดยสาระพระ
คาถาว่า อยฺเย เทวิ สีหหนุ เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความวา่ ข้าแต่พระแม่เจ้า อันว่าสมเด็จท้าวสีหหนุราช
ชนาธิบดี มีพระสิริขันธ์อันรุ่งเรืองเจริญด้วยดิเรกมไหศวริยสมบัต ิ เป๐นบรมกษัตริย์อันประเสริฐหาท้าวพระ
ยาจะเสมอมิได้ อนึ่ง พระราชดนัยทรงพระนามพระสิริสุทโธทนราชกุมาร ทรงพระบวรรูปสิริสัณฐาน งาม
บริบูรณ์ด้วยพระสิริลักษณะเลิศบุรุษมนุษย์นิกร ทรงพระกายพละ ๑๐ กําลังกุญชรคชาชาติ ทัง้พระอาการ
ก็องอาจงามสง่าดุจพระยาไกรสรสีหราชจตุบท สมเด็จพระราชบิดาทรงพระปรารภเร่ิมการจะราชาภิเษก
พระเอกอัตรโชรสในเศวตฉัตร เสวยมไหศวริยสมบัติเป๐นมกุฎเกศขัตติยสามนตราช ๑๐๑ พระองค์ 

          วยปฺ ปตฺตกาเล บัดนี้ก็ทรงพระเจริญรุ่นดรุณวัยได้ ๑๖ พรรษา พระพักตร์ผ่องโสภาพรรณพิลาส
เล่ห์ประดุจแว่นแก้ว แล้วสําเร็จรอบรู้ในศิลปศาสตร์ทั้งสิ้น สมเด็จบรมนรินทร์ราชชนกดํารัสใช้
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ มาสืบแสวงหานางอันทรงเบญจกัลยาณีแลอิตถีลักษณะ ๖๔ ประการ จะอภิเษก
เป๐นพระอัครมเหสีพระราชกุมารดนัยปิโยรส 

          ข้าพระบาททั้ง ๘ เที่ยวบทจรแสวงหาพิจารณาในอุตตมวงศ์แลหินพงศท์ั้งหลาย ทัว่ทั้งแปดหมื่นสี่
พันพระนครก็บมิพบพาน จนมาถึงนครสถานที่นี้ ได้เห็นพระแม่เจ้าผู้ทรงศรีสุนทรลักษณ์ล่วงเสียซ่ึงสตรีใน
มนุษย์โลกหามิเสมอได้ ดุจเทพอัปสรกัญญาทั้งรุ่งเรืองด้วยพระบวรวงศาประเสรฐิกว่า สรรพอเนกนารี ข้า
พระองค์ก็จะกลับคืนราชธานีกบิลพัสดุ์ กราบทูลบรมกษัตริย์ให้มาอัญเชิญไปอภิเษกเป๐นพระมเหสีกับองค์
เอกอัครโอรสสองกษัตริย์สมเสมอด้วยพระยศแลวัยวัฒนาการ ทั้งทรงศีลศรัทธา แลปรีชาญาณก็อย่างกัน
สมควรที่จะเสด็จเถลิงถวัลยราชาฉัตร งามดังองค์สมเด็จวชิรหัตถ์กับองค์สุชาดาเทพยอสุรินทร์ธิดา ข้าพระ
บาทก็ลุสมเจตนา มาประสบพระแม่เจ้าสําเร็จประโยชน์ในวันนี้ 

เพียงสดับคุณพระราชกุมาร เจ้าหญิงก็ทรงหลงรัก 

          เมื่อพระสิริมหามายาราชบุตรีได้ทรงสดับข่าวสาส์นพระสิริสุทโธทนราชกุมาร แต่ยังไม่ไดท้ัศนาการ
ก็เกิดพระกมลดําริเสน่หา เหตุบุพเพสันนิวาสเนื่องมาแต่อดีตกาล 

          พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาว่า ปุพฺเพว สนนฺิวาเสน เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความว่า 
ความเสน่หาบังเกิดอาศัยเหตุ ๒ ประการ คือบุพเพสันนิวาสกับทั้งป๎จจุบันประโยชน์ มีครุวนาดุจดวงดอก
อุบลชาติอันอาศัยซ่ึงอุทกวารีเป๐นที่ตั้ง จึงบังเกิดขึ้นในชลธีฉะนั้น 

          เบ้ืองว่าพระสิริมหามายาไดท้รงสวนาการกถิตกถาแห่งโกณฑัญญพราหมณาจารย์ ก็บังเกิดมโน
ภิรมย์โดยยิ่ง แต่หากกระทํากําบังไว้ด้วยมายาสตรี แสร้งมีพระเสาวนีย์ดุจไม่เจริญพระหฤทัยว่า ดูกร
พราหมณ์ อันความประการนี้ ตัวข้าเป๐นตรุณกุมารียังมีราชบิดามารดาเป๐นอิสราธิบดีอยู่ ท่านจงไปสู่สํานัก
พระชนกชนนี กราบทูลคดีโดยอัธยาศัยของท่าน ใช่การที่เราจะเจรจา 



๑๖ ๑๗ 

ทรงรับมณีปิลันธนคีวะ (เครื่องประดับสวมพระศอ) 

          เมื่อพราหมณ์ได้สดับจึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระแม่เจ้า สมเด็จพระเจ้ากรุงสีหหนุราช เมื่อดํารัสใช้ให้
ข้าพระบาทมานั้น พระราชทานมณีปิลันธนคีวาลังการาภรณ์เป๐นราชบรรณาการมาตรัสสั่งว่า ถ้าท่านไปสืบ
แสวงหาพบนางแก้วสมประสงค์ จงให้ซ่ึงเครื่องประดับนี้แก่นางนั้นให้ทรงเป๐นคีวาลังการ ขอจงทรงพระ
กรุณาโปรดรับซ่ึงอาภรณ์อันเป๐นของพระราชทานแห่งสมเด็จพระเจ้ากรุงกบิลพัสดุ์ไว้ ทรงเป๐นอลงกตคีวา
ประสาธน์ในกาลบัดนี้ จึงมีพระเสาวนีย์ตรัสว่า ทา่นจงส่งมาเถิด แล้วให้นางปริจาริกผู้หนึ่งรับเอามณีปิลันธ
นะนั้นจากหัตถ์แห่งพราหมณ์ให้ล้างด้วยสุคนโธทกประพรมด้วยเครื่องเสาวคนธวิเลปนะแล้ว ให้ใส่ไว้ใน
กล่องแก้วพลางให้หาสุบัตตมหาอมาตย์อันตามเสด็จออกไปนั้นมาเฝูา 

          ตรัสเล่าความตามถ้อยคําของพราหมณ์ให้ฟ๎งแล้ว ให้พาพราหมณ์ทั้ง ๘ กับกล่องแก้วนั้นนําเข้าไปสู่
สํานักพระราชบิดาในเมืองเทวทหนคร แลโกณฑัญญพราหมณ์ก็เรียกพราหมณ์ทั้ง ๗ นั้นเข้าไปในเมืองกับ
สุบัตตมหาอมาตย์ สุบัตตมหาอํามาตย์ก็นําพราหมณ์ทั้ง ๘ นั้นเข้าไปเฝูาพระเจ้าชนาธิปราช ต  ปวุตตฺึ อาโร
เจตฺวา กราบบังคมทูลตามมูลคดีเหตุทัง้ปวงนั้นให้ทรงทราบ 

พวกพราหมณ์ทูลรายงานคุณสมบตัิพระราชกุมาร 

          ราชา สมเด็จพระบรมกษัตริย์จึงตรัสถามพราหมณ์ทั้ง ๘ ว่าเหตุนี้จริงหรือประการใด เต พฺ
ราหฺมณา พราหมณ์ทั้งหลายกราบทูลว่าจริงทุกประการ จึงตรัสถามว่า พระสิริสุทโธทนราชกุมารนั้น มีชน
มายุเท่าดงัฤา? เทวราช  ข้าแต่พระองค์ผู้เป๐นสมมติเทวราช พระราชกุมารนั้นพระชนมายุได้คํารบ ๑๖ 
พรรษา ดูกรทวิชาจารย์ ราชกุมารนั้นรักษาซ่ึงเบญจศีลแลทศพิธราชธรรมอยู่ฤา ข้าแต่นราธิบดี พระราช
กุมารนั้นจําเดิมแต่ทรงพระเยาว์มาก็รักษาเบญจางคิกศีลแลทศพิธราชธรรมเป๐นนิตยกาลมิได้ขาด ดูกรทวิ
ชาชาติ อันว่าทศพิธราชธรรมนั้นคือสิ่งดังฤา? 

          โกณฑัญญพราหมณ์ ก็กราบทูลบรรยายโดยพระคาถาว่า ทาน  สีล  ปริจฺจาค  เป๐นอาทิ แปล
เนื้อความว่า ราชธรรม ๑๐ นั้น คือ ทานศีลแลปริจาคกับพระทัยชื่อแลอ่อน อีกอุโบสถ แลเมตตากรุณา 
ขันติกับทั้งทรงประพฤติมิได้ผดิจากขัตตยิราชประเพณีมาแต่ก่อน ทรงรักษาในทศพิธราชธรรมดงัพรรณนา
มาดังนี้ เป๐นนิตยกาล 

ทรงพิจารณาเห็นท้ังสองพระองค์เหมาะสมกันยิ่ง 

          เมื่อได้ทรงสดับก็เบิกบานพระกมลปราโมทย์ จึงตรัสสรรเสริญโดยสาระพระคาถาว่า ธมฺมญฺ จเร 
สุจริตต  เป๐นอาทิ แปลเนื้อความว่า เบ้ืองว่าบุทคลใดประพฤติซ่ึงสุจริตธรรม มิได้ประพฤติการทุจริต แล
บุทคลผู้นั้นก็จะนอนเป๐นสุขทั้งอิธโลกแลปรโลก แล้วทรงพระจิตนาว่า ธดิา ของอาตมะก็มีชนมพรรษาได้ 
๑๖ ปีบริบูรณ์ อนึ่ง สมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชก็เป๐นขัตติยสกูลอันใหญ่ ทั้งมีมหันตเดชานุภาพแผ่ไปทั่วสกล

ชมพูทวีป แล้วบริบูรณ์ไปด้วยพลสารสินธพแลทาสทาสี อีกสรรพโภคสมบัติก็มีเป๐นอันมาก ทั้งกอปรด้วย
บุญญาธิการมหันตปริวารอิสริยยศ ปรากฏเป๐นเอกอัครราชาธิบดี มิได้มีกษัตริย์พระองค์ใดเสมอสอง 
ครองราชธานีกบิลพัสดุ์ เป๐นใหญ่ในสักยรัฐชนบท ทั้งพระราชโอรสสิริสุทโธทนมหาราชกุมาร ก็
ประกอบด้วยบุญญาภิสมภารเป๐นมหัศจรรย์ แม้ได้อภิเษกสองครองกัน กับแม่สิริมหามายาธิดาของอาตมะ
นี้ก็จะเป๐นอัครนราธิบดีในแผ่นพ้ืนสกลชมพูทวีป อันนางอ่ืนสักหมื่นแสนก็บมิเทียมเทียบเสมอด้วยธดิาของ
อาตมา สมควรที่จะเป๐นอัครกัญญามิ่งมเหสี แห่งองค์บรมขัตติยาธิบดีอดุลยราชวงศ์ 

ตรัสให้เลี้ยงดูพวกพราหมณ ์
แล้วทรงประชุมสโมสรสันนิบาตพิจารณาการสู่ขอ 

          เมื่อทรงพระจินตนาดังนี้ โสมนสฺสชาโต ก็มีพระปิติบังเกิดในพระกมลสันดาน จึงดํารัสสั่งสุบัตต
มหาอมาตย์ว่า ท่านจงไปสู่สํานักอัครเทวีแห่งเรา แล้วเล่าเหตุอันพราหมณ์ทั้งหลายมานี้ให้แจ้งแล้วให้
ตกแต่งโภชนาหารมาเลี้ยงทวิชาจารย ์ อมาตย์รับพระโองการแล้วไปกราบทูลพระราชเทว ี พระราชเทวีทรง
ทราบเหตุแล้ว นานคคฺรสโภชน  สมปฺาเทตฺวา ก็ให้ตกแต่งนานัคครสโภชนาหารมาพระราชทานพราหมณ์
ทั้ง ๘ ให้บริโภคตามรับสั่ง ส่วนพระสิริมหามายาพระราชธดิาเสด็จประพาสพระราชอุทยานอยู่จนเวลา
สายัณห์ก็เสด็จลงจากรัตนบัลลังก์ก็มาทรงมงคลราชรถยาน นารีคเณหิ ปริวาเรตฺวา แวดล้อมด้วยอเนก
นิกรปริวารคืนเข้าสู่พระนคร สมเด็จพระราชบิดรจึงรับสั่งให้หาพระราชธิดามาเฝูา ให้สถิตร่วมบวรมัญจา
อาสน์กับด้วยพระองค์ แล้วให้หาพระขัตติยราชวงศ์แลหมู่อมาตย์มีเสนาบดีเป๐นอาทิ กับทั้งเศรษฐีคฤหบดี
แลพระอัครมเหสีแห่งพระองค์มาสโมสรสันนิบาตพร้อมกันแล้ว ตรัสปรึกษาซ่ึงเหตุอันนั้น ใครจะเห็นมิควร
ประการใด 

ท่ีประชุมเห็นชอบถวายพระราชธิดาสิริมหามายา 

          เต ชนา ชนทัง้หลายได้สดับรับสาธุการพร้อมยินยอมชื่นชมด้วยกันทั้งสิ้น จึงตรัสสั่งอมาตย์
พนักงานให้จัดแจงนิวาสฐานให้พราหมณ์ทั้ง ๘ อยู่อาศัยสํานักในราตรีวันนั้น ครั้นเวลารุ่งเช้าจึงให้หา
พราหมณ์เข้ามาเฝูา พระราชทานภัตตาหารให้บริโภคเสร็จแล้ว ก็โปรดพระราชทานรางวัลโดยสมควร กับ
ทั้งราชบวรบรรณาการตอบแทนไปถวายพระเจ้าสีหหนุราช ตรัสอนุญาตยอมถวายพระราชธิดา แล้วก็ส่ง
พราหมณ์ทั้งปวงกลับคืนไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ราชธานี 

 

พระเจ้าสีหหนุทรงพระสุบิน ๒ ขอ้ 



๑๘ ๑๙ 

          ในกาลวันนั้น ส่วนสมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชเสด็จโสรจสรงสุคันโธทกธารา แล้วเสวยพระกระยา
หารในเวลาเช้า แล้วเสด็จออกยังพระโรงราชพินิจฉัย พรั่งพร้อมไปด้วยหมู่เสวกามาตย์
เฝูาทูลละอองธุลีพระบาทโดยลําดับ ปาจนีทิส  โอโลเกตฺวา ทอดพระเนตรไปฝาุยปราจีนโลกธาตุ โดยช่อง
สีหบัญชรปราสาท ทรงสถิตเหนือราชอาสน์ราชบัลลังก์ ดํารัสสั่งบังคับในราชกิจแก่หมู่อมาตย์ตามราช
ประเพณี ครั้งเวลาสายัณหสมัย ก็เสด็จคืนเข้าในพระที่รัตนมนเทียรสถาน เสวยพระบวรกระยาหารเสร็จ
แล้ว ล่วงเข้าราตรีกาลก็เสด็จเข้าสู่สิริครรภไสยาสน์ ทรงบรรทมเหนือบวรมัญจอาสน์นิทรารมณ์ ครั้นล่วง
ถึงป๎จจุสสมัยราตรีกาล ก็เสวยซ่ึงนิพพานสุบินนิมิตมหัศจรรย์ ประหลาด อันสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว
โลกธาตุบมิเคยฝ๎น ในพระสุบินนั้นปรากฏเป๐นความ ๒ ข้อ 

พระสุบินข้อหนึ่ง ทรงเห็นวิมานรัตนะ ๗ ผดุขึ้นกลางชมพูทวีป 

          ข้อหนึ่งว่ามีสตัตรัตนพิมานอันหนึ่ง ผดุขึ้นมาแต่พ้ืนภูมิภาคประดิษฐานในที่ท่ามกลางชมพูทวีป สูง
พ้นภวัครพรหมมีพ้ืนที่ถึง ๒๘ ชั้น แลพ้ืนชั้นต่ําใหญ่กว้างแผ่ไปปกปิดเสียทั่วทัง้หมื่นจักรวาฬแลพ้ืนชั้น ๒ 
ปกปิดเสียซ่ึงชั้นจาตุมหาราช พ้ืนชั้น ๓ ปกปิดเสียซ่ึงชั้นดาวดึงส ์พ้ืนอันเศษถัดๆ  ขึ้นไปนั้น ก็ปิดปิดเสียซ่ึง
กามาพจรเทวโลกพ้ืนละชั้นโดยลําดับ ตราบเท่าถึงรูปาพจรพรหมโลกทั้ง ๑๖ ชั้น รุ่งเรืองงามยิง่นัก แลยอด
วิมานนั้นล้วนแล้วดว้ยแก้วมณีโอภาสส่องสว่างไปทั่วทวิเขตทั้ง ๒ คือ หมื่นจักรวาฬอันเป๐นชาติเขต แลแสน
โกฏิจักรวาฬเป๐นอาณาเขต ภายในวิมานนั้น มีรัตนบัลลังก์อันหนึ่งสูงได้ ๓๔ แสนโยชน์ โดยกว้างได้ ๗ แสน
โยชน์ แลมีอัครบุรุษผู้หนึ่งอยู่บนบัลลังก์แก้วกับด้วยนางเทพอัปสรกัญญาบริวารเป๐นอันมากดําริที่จะเปิด
ประตูพระอมตมหานฤพาน ตสฺมึ ขเณมหาเมโฆ ขณะนั้นมหาเมฆก็ตั้งขึ้นหลัง่ลงซ่ึงหยาดเมล็ดฝนทั่วทั้ง
ห้องจักรวาฬ แลเมล็ดฝนนั้นปรากฏเป๐นรูปต่างๆ ตกลงมาแทบบาทมูลแห่งอัครบุรุษผู้นั้น แล้วก็กลับ
กลายเป๐นมนุษย์ทั้งสิ้น และอัครบุรุษนั้นก็สั่งสอนให้เล่าเรียนศิลปศาสตร์เป๐นอันมาก จะให้ชนทั้งหลาย
เหล่านั้นได้ซ่ึงอดุลยสุข อย  เอโก พระสุบินนิมิตนี้เป๐นประถม 

พระสุบินข้อสอง ทรงเห็นหมู่สัตว์กลายเป็นมนุษย ์
มีอัครบุรุษพาข้ามแม่น้ าหลายเท่ียว 

          แลพระสุบินนิมิตอ่ืนข้อหนึ่งเป๐นคํารบ ๒ ว่ายังมีมหาคงคาอันหนึ่งกว้างลึกยิ่งนัก ดาษไปด้วย
ระเบียบคลื่นอันใหญ่ แลอัครบุรุษนั้นตกแต่งผูกซ่ึงเรือขนานอันล้วนแล้วด้วยแก้ว ประทับอยู่ที่ฝ๎๑งมหาคงคา 
แลมีฝูงสัตวท์ั้งหลายผุดขึ้นมาจากน้ําแล้วกลับกลายเป๐นมนุษย์ แล้วมีสัตว์เป๐นอันมากมีรูปต่างๆ ผุดขึ้นมา
จากภายใต้แผ่นดินแล้วก็กลายเป๐นมนุษย์มาสู่สํานักอัครบุรุษ อัครบุรุษก็สั่งสอนให้เรียนซ่ึงมนต์ทั้งสิ้น
ด้วยกัน แล้วก็พาชนบริษัทเหล่านั้นลงสู่รัตนมหานาวา แล่นข้ามมหาคงคานั้นไป แลโลโณทกวารีในมหานที
นั้น จะได้เข้าไปในลํานาวาแก้วแต่มาตรว่าหยาดหนึ่งก็หามิได้ ส่วนองค์อัครบุรุษก็ทรงจังกูฏนั่งถือท้ายเรือ
แก้วนั้นไปจนถึงฝ๎๑งฟากโพ้น แล้วนํามหาชนขึ้นสู่ฝ๎๑ง พาเข้าไปในเมืองหนึ่งมีนามอนาลัยนคร ประกอบด้วย

ปราการ ๗ ชั้น แลมีทั้งปรางคปราสาทอันรจนา แล้วพระองค์ก็กลับลงสู่รัตนนาวา ข้ามกลับมาบรรทุกชน
ทั้งหลายขนข้ามไปสู่พระนครนั้นเนืองๆ เป๐นหลายครั้ง สิ้นข้อความในสุบินเป๐น ๒ ข้อเท่านั้นก็พอบรรทม
ตื่นในเวลาป๎จจุสสมัยกาล 

พราหมณ์ท านายว่า หาคู่ให้พระราชกุมารได้แล้ว 
และพระนางจะเป็นพระพุทธมารดา 

          ครั้นเวลารุ่งเช้า ดาํรัสให้หาพราหมณ์ผู้เป๐นบิดาโกณฑัญญพราหมณ์มาทํานายพระสุบิน แล
พราหมณ์นั้นพิจารณาในลักษณะพระสุบินด้วยศิลปศาสตร์แห่งตนๆ แล้วกราบทูลทํานายดุจเห็นด้วย
ทิพยจักษุญาณว่า พระองค์มีพระทัยประสงค์จะอภิเษกพระสุทโธทนราชกุมาร บัดนี้พราหมณ์ทั้ง ๘ ไปได้
นางกุมารีอันทรงเบญจกัลยาณี แลอิตถีลักขณะบริบูรณ์พร้อม กปิลวตฺถปุุร  นิวตฺเตตฺวา แลนิวัฒนาการมา
สู่เมืองกบิลพัสดุ์ จึงตรัสถามว่าเมื่อได้นางกุมารีอันบริบูรณ์ด้วยอิตถีลักขณะดังนี้ จะมีคุณแก่เราเป๐นประการ
ใด เทว นรินฺท ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ในสมบัติคุณอันใดจะมีแก่พระองค์ก็หามิได้ แลพราหมณ์ทั้งหลาย
ไปได้นางรัตนกัญญา นางนั้นจะเป๐นพระมารดาแห่งพระสัพพัญํูเจ้า อันจะให้ซ่ึงนิพพานสุขแก่สัตว์โลก จึง
ตรัสถามว่าพราหมณ์ทั้ง ๘ นั้นจะมาถึงสํานักเราเมื่อใด ข้าแต่บรมบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
พระพุทธเจ้าข้า พราหมณ์ทั้ง ๘ นั้นจะมาถึงสํานักของพระองค์ในกาลบัดนั้น เหตุดังนั้น จึงทรงพระสุบิน
นิมิตให้เห็นประจักษ์ในพระกมลสันดาน สมเด็จบรมกษัตริย์ได้ทรงสวนาการก็เบิกบานบันเทิงพระหฤทัย 
ทรงพระโสมนัสยิ่งนัก 

พราหมณ์อ ามาตย์ ๘ คน กลบัเข้าเฝ้าถวายรายงาน 

          เมื่อพระเจ้าสีหหนุราชตรัสอยู่กับมหาพราหมณ์ผู้ทํานายพระสุบิน พอพราหมณ์ทั้ง ๘ มาถึงกรุง
กบิลพัสดุ์ นําเอาเครื่องราชบรรณาการเข้ามาถวายแล้วกราบทูลเหตุ ซ่ึงไปแสวงหานางแก้วได้สมดังพระ
ราชหฤทัยปรารถนา นางนั้นเป๐นราชธดิาพระเจ้าชนาธิปราชเมืองเทวทหนคร เป๐นศักยราชวงศ์อันเดียวกัน 
สมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชทรงพระโสมนัส ตรัสถามถึงสมบัติแลรี้พลพาหนะราชบริวารแห่งพระยาเทวท
หนครนั้น มีมากน้อยสักเท่าใด พราหมณ์ก็กราบทูลสรรเสริญสมบัติและพลพาหนะแห่งพระเจ้าเทวทหนคร
นั้นมีเป๐นอันมาก ด้วยพระคาถาว่า สกฺยว สิสฺสโรราชา เป๐นอาทิ อรรถาธบิายความเป๐นสัมภาวนกถา 
สรรเสริญสมบัติแห่งพระเจ้าชนาธิปราช แล้วสรรเสริญโฉมพระสิริมหามายาราชธิดาว่างามหากษัตรีในโลก
จะเปรียบเสมอสองมิได้โดยนัยพิสดาร แลว้กราบทูลตามยุบลคดี ซ่ึงพระเจ้าชนาธิปราชดํารัสถาม แลเร่ือง
ความอันตนกราบทูลแต่หลังแลว้ตรัสยอมอนุญาตให้พระราชธิดานั้น 

นัดวันววิาหมงคล 



๒๐ ๒๑ 

          สมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชจึงรับสั่งให้ประชุมกษัตริย์ศักยราชทั้ง ๖๐๐,๐๐๐ พระองค์ ปรึกษาพร้อม
กันแล้วก็จัดให้กษัตริย์ ๓ พระองค์กับสุดิตมัตตเสนาบดีแลสุทธิยอมาตย ์ คุมเครื่องราชบรรณาการไปกับ
พราหมณ์ทั้ง ๘ สู่เมืองเทวทหนคร กราบทูลนัดการววิาหมังคลาภิเษก 

          พระเจ้าชนาธิปราชก็ทรงพระโสมนัส จึงตรัสส่งกษตัริย์ ๓ พระองค์ กับอุปาหนเสนาบดีแลสุปดิษฐ
อมาตย์ให้คุมเครื่องราชบรรณาการตอบไปถวายสมเด็จพระเจ้าสีหหนุราช กําหนดการวิวาหมงคล 

ขบวนเสด็จไปกรุงเทวทหะ 

          พระเจ้าสีหหนุราชจึงได้ตกแต่งมรรคาแต่กบิลพัสดุ์ไปตราบเท่าถึงเมืองเทวทหนคร ประดับด้วย
อลังการต่างๆ แล้วจัดกษัตริย์ศักยราชวงศ์ขึ้นทรงกุญชรชาต ิ ๒,๐๐๐ ประดับหัตถาภรณ์ แล้วให้พระสิริสุ
ทโธทนราชโอรสทรงช้างต้นพระยาเศวตไอยรารัตนป๎จจัย แวดล้อมไปด้วยกษตัริย์ ๑๐๑ พระองค์เป๐น
บรวิารแล้วจัดสินธพยาน ๓,๐๐๐ ให้ศักยราชกุมารขึ้นทรงถ้วนทุกตัวมา้แห่เสด็จโดยขบวนหน้าหลังแลมีพล
เดินเท้าล้วนถือธนู ๙๐๐,๐๐๐ แห่ไปเบ้ืองหน้าแห่งคชาพาหนยาตร แล้วให้จัดเกวียนบรรทุกข้าวสารสัญ
ชาตสาลี ๓๐,๐๐๐๑ เล่ม แลเกวียนบรรทุกทรัพย์พัสดุสิ่งของต่างๆ ๔,๐๐๐ เล่มเกวียน บรรทุกมัจฉมังสา
ผลาผลสิ่งของบริโภคทั้งปวง ๖,๐๐๐ เล่ม ให้ล่วงหน้าไปก่อน สยํ  ส่วนองค์พระเจ้าสีหหนุราชก็ทรงมงคล
หัตถีแลช้างพระประเทียบทั้งปวงตามเสด็จแวดล้อมด้วยหมู่มุขเสนามาตย์ คหบดี เศรษฐี ทวิชาจารย ์ แล
จตุรงคโยธาหาญเป๐นอันมาก เสด็จยาตราพลาพลไปเบ้ืองหลัง 

พระเจ้าชนาธิปราชารับเสด็จ ณ อโสกอุทยาน (อยู่ในป่าลุมพิน)ี 

          ชนาธปิราชา ส่วนสมเด็จพระเจ้าชนาธิปราชทรงทราบข่าวว่า พระเจ้าสีหหนุราชเสด็จยาตราพล
มา ก็เสด็จทรงพระราชยานน้อยแวดล้อมด้วยเสนามาตย์ราชพิริยโยธาหาญ  ออกจากพระนครไปถึงอโสก
อุทยาน ยานา โอตาเรตฺวา จึงเสด็จลงจากพระราชยานเสด็จดําเนินด้วยพระบาทไปทําป๎จจุคมนาการรับ
เสด็จสมเด็จพระเจ้ากรุงกบิลพัสดุ์ ถวายบังคมทูลเชิญเสด็จประเวสพระนคร สมเด็จพระเจ้าสีหหนุราช
ทอดพระเนตรเห็นปุาลุมพินีอันใหญ่กว้าง เป๐นที่รัมณียสถาน จึงตรัสแก่พระเจ้าชนาธิปราช ขอพักพล
ประทับอยู่ในที่นั้น พระเจ้าชนาธิปราชให้รี้พลแผ้วถางภูมิประเทศที่นั้นถวาย 

 

 

 

๑ ติสหสฺสสกฏานิ = ๓,๐๐๐ เล่มเกวียน 

พระเจ้าสีหหนุตรัสให้สร้างมหามณฑปและปราสาท ๑ องค์ 
ส่วนพระเจ้าชนาธิปทรงให้สร้างปราสาท ๒ องค์ 

          พระเจ้าสีหหนุราชจึงตรัสสั่งสุรัตนวัฒกีอมาตย ์ นายชา่งผู้ใหญ่ให้กระทํามหามณฑปกว้างถึงก่ึง
ประโยชน์ กอปรด้วยเสาถึง ๘๐๐ ต้น แล้วให้กระทําปราสาททององค์หนึ่งมีพ้ืน ๑๙ ชั้น ในอโสกอุทยานให้
นามโกกนุทปราสาท ส่วนพระเจ้าชนาธิปราชก็ให้สร้างปราสาท ๒ องค์ได้นามธัญมุตปราสาทองค์ ๑ 
เวฬุป๎ตปราสาทองค์ ๑ ณ พระอุทยานนั้น 

สร้างเพื่อใช้เป็นสถานมหามงคลวิวาหะในเดือน ๔ 

          แลการปราสาททั้ง ๓ สําเร็จในเดือนหนึ่งบริบูรณ์ ครั้งถึงผคุณมาส พระเจ้าชนาธิปราช จึงให้
ตกแต่งพระนครงามดุจดาวดึงส์เทวโลก แล้วให้ตกแต่งปราสาททั้ง ๓ และมหามณฑปในอโสกอุทยาน ใน
ท่ามกลางมหามณฑปนั้นตั้งไว้ซ่ึงกองแก้ว ๗ ประการ สูงประมาณชั่วลําตาลหนึ่ง ลาดด้วยผ้ากัมพลอันหา
ราคามิได้ เป๐นบัลลังก์สําหรับจะราชาภิเษก ครั้นเวลารุ่งเช้าก็อัญเชิญพระสิริมหามายาราชธดิา ให้โสรจสรง
เสาวคนธ์จันทโนทกธารา แล้วทรงเครื่องสิริราชกัญญาวิภูสนาภรณ์พร้อมเสด็จแวดล้อมด้วยคณาเนกนาง
ขัตติยราชกุมารีแสนหนึ่งเป๐นบริวาร 

          ราชา ส่วนสมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชก็อันเชิญพระเจ้าสิริสุทโธทนราชโอรส ให้โสรจสรงสุคนโธทก
ธารา แลว้ทรงราชาภิษิกพัสตร์รัตนราชปิลันธนาภรณ์พร้อมเสร็จ พออุตมฤกษ์ก็อัญเชิญเสด็จขึ้นทรงอลงกต
มหามงคลราชรถ อันห้อยย้อยไปด้วยแก้วมีประการต่างๆ เทียมด้วยสินธพชาตทิั้ง ๔ มีสดีังดอกกุมุทเสด็จ
ไปสู่มหามงคลมณฑปที่ราชาภิเษก 

หมู่เทวดาและพรหมร่วมยินดี แสดงตัวให้พระราชาทอดพระเนตร 

          ตสฺมึ ขเณ ขณะนั้นก็ร้อนถึงบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ สมเด็จอมรินทราธิราชทรงพระอาวัชนาการ
ทราบเหตุ จึงเสด็จแวดล้อมดว้ยเทพบริวารเป๐นอันมาก ดํารัสให้พระวิสสุกรรมเทพบุตรถือเอาซ่ึงทิพยภูษา 
แล้วให้นางสุชาดาเทพอัปสรกัญญานําหน้าอมรบรรษัทลงสู่กรุงเทวทหนคร ในกาลนั้น หมู่ภุมเทพยดา และ
รุกขเทพยดา อากาศเทพยดาทั้งหลาย ก็ชวนกันอุโฆษณาสาธุการโกลาหลนี่สนั่น เทพยดาในชั้นฉกามาพจร
สวรรค์แลมหาพรหมตั้งแต่ชั้นพรหมปาริสัชตลอดถึงภวัครอกนิษฐภพ ได้สดับศัพท์สาธุการก็ชวนกันโสมนัส
ปรีดา แลท้าวสหัมบดีมหาพรหมพระหัตถ์เบ้ืองขวาทรงรัตนภิงคารพระเต้าแก้ว เต็มไปด้วยทิพยสุคนโธทก 
พระหัตถ์เบ้ืองซ้ายทรงรัตนจังโกฏก์ผอบแก้วเต็มไปด้วยสัตตรัตนมณี แลทา้วสุทธาวาสมหาพรหมพระกร
ทรงทิพย์เศวตฉตัรอันใหญ่ดุจบุรุณจันทรมณฑลลงสู่เทวทหนคร สมเด็จพระเจ้าชนาธิปราชได้
ทอดพระเนตรเห็นเทพยคณะบรรษัททั้งหลาย ลงมาเป๐นอันมาก ก็ทรงพระโสมนัสตรัสสรรเสริญบุญบารมี
พระราชธิดาแห่งพระองค์อันเป๐นมหัศจรรย์ 



๒๒ ๒๓ 

          สกฺโก วิสฺสุกมฺมํ อาณาเปตฺวา สมเด็จอมรินทราธิราชจึงตรัสสั่งวิสสุกรรมเทพบุตรให้กระทําพ้ืนลาน
รอบมหามณฑป แลมรรคาก่ึงโยชน์อันจะมาแต่พระนคร ตราบเท่าถึงพระอุทยานนั้น ให้ราบรื่นพ้ืนเสมอ
เป๐นอันดี เทพยดาทั้งหลายก็มาประชุมเล่นมหรสพภิเษกสมโภชในที่นั้นๆ 

ขบวนพระราชธิดามายามีพระอินทร ์

          ส่วนพระสิริมหามายาทรงเครื่องแล้วแวดล้อมดว้ยนางขตัตยิกัญญาแสนหนึ่งเป๐นบริวาร เสด็จลง
จากปราสาทมาทรงราชรถ แลนางสุชาดาเทพอัปสรอสุรธิดา ก็ทรงทิพยรถยานออกจากพระนครไปสู่
อุทยาน แวดล้อมดว้ยคณาเนกนางเทพอัปสรเป๐นบริวารนําหน้ารถพระสิริมหามายาราชบุตรี สมเด็จท้าว
โกสีย์แลพระเจ้าชนาธิปราช กับทั้งสุนันทาเทวีราชชนนีแลหมู่นางสนมนารีนิกรกัญญา กับกษัตริย์ขัตติ
ยวงศาทั้งหลายเป๐นอันมากก็ตามไปในเบ้ืองหลัง หมู่เทพบรรษัททั้งหลายก็ถือฉัตรแลธงชายธงปฏากแห่ไป
ทั้งสองฟากถนนวิถี เทพยดามนุษยท์ั้งปวงก็มาสโมสรสันนิบาต นั่งแวดล้อมมหามงคลวิวาหมณฑปอยู่
โดยรอบในขณะนั้น อันว่าทิพยมณฑาบุบผชาต ิ แลนานาทิพยกุสุมวัสสธารก็บันดาลตกเต็มทั่วพ้ืนภูมิสถาน 
โดยยาวได้สองโยชน์กว้างได้โยชน์หนึ่งแต่ล้วนกองดอกไม้ทิพย์อันตกลงมาสูงเสมอหลังม้า 

ขบวนพระราชกุมารสุทโธทนะมีท้าวมหาพรหม 

          ส่วนสมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชก็ให้ตรวจเตรียมพลสารสินธพพยุหยาตร แลให้พระสิริสุทโธทนราช
กุมารลงจากราชรถ เสด็จขึ้นทรงมงคลเศวตหัตถี อันมีนามรัตนป๎จจัยกุญชร เบ้ืองบนหลังดาดด้วยข่ายเงิน
ทองแก้วทั้ง ๗ ประการ แลตั้งซ่ึงสุวรรณรัตนปราสาทเป๐นราชาอาสน์ที่สถติ มีกษัตริย์ศักยราชวงศ์ ๑๐๑ 
พระองค์แวดล้อมเป๐นบริวาร แลท้าวสทุธาวาสมหาพรหมทรงซ่ึงทิพยเศวตฉตัรอันใหญ่นําเสด็จไปในเบ้ือง
หน้า และราชกุมารทั้งสอง คือ พระสุกโกทนะแลอมิโตทนะผู้เป๐นพระอนุชาเสด็จทรงมงคลราชรถอัน
เดียวกัน พร้อมด้วยจตุรงคโยธาหาญแห่ตามท้าวมหาพรหมไปในเบ้ืองหน้าพระคชาธารพระสิริสุทโธทน
เชษฐา สมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชก็เสด็จแวดล้อมด้วยขัตติยวงศ์ศักยราช ๖๐๐,๐๐๐ ไปในเบ้ืองหลัง ช้าง
พระที่นั่งพระราชโอรส แลหมู่เทพยดาทั้งหลายก็แวดล้อมไปเป๐นอันมาก กษัตริย์ทั้งสองฝุาย เสด็จมาถึงซุ้ม
ทวารพระอุทยานแลว้เสด็จเข้าสู่มหามณฑปกับด้วยเทพยเจ้าทั้งปวง 

พรหมสุทธาวาสจูงพระสุทโธทนราชกุมาร นางสุชาดาธิดาอสูร 
จูงพระราชธิดามายาให้ทรงจับพระหัตถ์อภิเษกสมรส 

          ฝุายท้าวสทุธาวาสมหาพรหมกําหนดซ่ึงกาลอันได้อุดมมหุติฤกษ์แล้ว ก็จูงพระหัตถ์พระสิริสุทโธท
นราชกุมารขึ้นสถิต ณ เบ้ืองบนกองแก้ว นางสุชาดาอสุรินทรธาดาก็จูงพระหัตถ์พระสิริมหามายาขึ้นสถิต
บนรัตนราศีที่อภิเษกนั้น แลกษัตริย์ทั้งสองก็จับพระหัตถ์ซึ่งกันและกัน สมเด็จท้าวสหัสนัยน์ ก็เปุาทิพย์วิไช
ยุตมหาสังข์ทักขิณาวัฏ ป๎ญจสิขคันธรรพเทพบุตรก็ดีดซ่ึงพิณสามสาย เทพยดา มนุษย์ทัง้หลายก็ประโคม

ทิพยดุริยางค์แลมนุษยด์ุริยางค์ บันลือศัพท์โกลาหลนี่สนั่นพร้อมกันเป๐นอันหนึ่งอันเดียว แลท้าวสทุธาวาส
มหาพรหมก็หลั่งทิพย์อุทกธาราจากรัตนภิงคาร ถวายมทุธาภิสิญจนาการแล้วกล่าวมงคลสารประสิทธิ์พร
โดยอเนกบรรยาย 

เกิดแผ่นดินไหวและพระราชมารดาบูชาหมู่เทพ 
ขอให้พระธิดาประสูติพระโอรสแล้วได้เป็นพระสัพพัญญู 

          ขณะนั้น ก็บังเกิดมหัศจรรย์ต่างๆ มีพ้ืนพสุนธรากัมปนาทเป๐นต้น อันวา่ห่าฝนแก้ว ๗ ประการก็
บันดาลตกลงจากอากาศเต็มตลอดปริเวณโยชน์หนึ่ง โดยรอบมหามณฑปนั้น เทพยดาทั้งหลายทัว่จักรวาฬ
ก็โปรยปรายสัตตรัตนมณี นฤโฆษศัพท์สาธุการเอิกเกริกโกลาหลบันลือลั่นเป๐นอันเดียว ตั้งแต่พ้ืนภูมิภาค
ตลอดถึงภวัครพรหม แลกษัตริย์ทัง้หลายมีสมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชเป๐นอาทิ แลมหาชนบรรษัทเห็น
มหัศจรรย์ดังนั้น ก็มีโลมชาติสยดสยอง แซ่ซ้องสรรเสริญพระกฤษดาภินิหารแห่งกษัตริย์ทั้ง ๒ พระองค์ 
เสียงนฤโฆษ ครุวนาดุจเสียงมหาเมฆอันกึกก้องในท้องมหาสมุทร 

          ส่วนพระสุนันทาเทวีก็จุดธูปเทียนกับทัง้สุคนธบุปผชาติบูชาเทพยดาทั้งหลาย แล้วตรัสประกาศ
ด้วยบาทพระคาถาว่า สพฺเพ เทวา จ นาคา จ เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความวา่ ข้าแต่เทพยดาทัง้หลายอันมี
มหิทธิฤทธิ์ จงสดับคําแห่งข้าพเจ้า ขอให้ราชธิดาของข้าพเจ้าประสูติพระโอรส ให้ได้ตรัสรู้เป๐นพระสัพพัญํู
พุทธเจ้าในโลก เป๐นอาทิดังนี้ วนฺทิตฺวา แล้วถวายวันทนาบูชาแก่กษัตริยท์ั้ง ๒ แลบรรดากษัตริย์ทั้งหลายมี
สมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชเป๐นอาทิ ก็อภิวาทบูชาแก่กษัตริย์ทั้ง ๒ ดุจนั้น 

          ท้าวมหาพรหมแลเทพยดาก็กระทําสักการบูชาด้วยนานาทิพยสุคนธ์ กุสุมชาติเหล่าอสุรราชทั้ง ๘ 
คนก็บูชาด้วยผลมะตูมสุกอันนํามาแต่ปุาหิมพานต์ ท้าวเวสวัณมหาราชก็บูชาด้วยทิพยภูษาต่างๆ อันตกลง
แต่ไม้กัลปพฤกษ์ บนยอดหิมวันตบรรพตกับทั้งผลหว้าอันเกิดแต่ชมพูพฤกษ์ประจําทวีป แต่เครื่อง
สักการบูชาแห่งเทพยดาทั้งหลายกองสูงชั่วลําตาลหนึ่ง แลหมู่อมรินทรพรหมต่างถวายมงคลพรมีอเนก
ประการ แลเล่นมหรสพสมโภชถึง ๗ วันเป๐นกําหนด แล้วท้าวเทพยดาทั้งหลายก็ถวายโอวาทนุศาสน์ให้
ตั้งอยู่ในเบญจางคิกศีล แล้วก็นิวตันาการสู่เทวโลก 

เฉลิมฉลองยาวนาน ๓ เดือน 
ให้สร้างปราสาท ๓ องค์ในกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อคู่อภิเษก 

          ส่วนสมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชและกษัตริย์ทั้งปวงยับยั้งอยู่ในมณฑป เล่นการมหรสพสมโภชทุกทิวา
ราตรีถ้วนถึงไตรมาส แล้วดําริกาลที่จะกลับยังกรุงกบิลพัสดุ์ในเชษฐมาสกาฬป๎กษ์ จึงตรัสสั่งกษัตริยศ์ักย
ราช ๓๐๐,๐๐๐ กับสุทธิย์อมาตย์ให้ไปสร้างปราสาทองค์หนึ่ง ณ กรุงกบิลพัสดุ์ มีพ้ืนได้ ๗ ชั้น มีเสา ๕๐๐ 
ต้น แล้วไปด้วยไม้จันทร์ถวายนามจันทนปราสาท แล้วให้พระสุกโกทนราชโอรสกับกษัตริย์ ๑๐๑ องค์ ไป



๒๔ 

สร้างปราสาทอีกองค์หนึ่ง มีพ้ืน ๙ ชั้น มีเสา ๕๐๐ ต้น แล้วไปด้วยไม้ราชพฤกษ์ ส่วนสมเด็จพระเจ้า
ชนาธิปราชก็ตรัสใช้พระขัตติยวงศ์ทัง้หลายกับสุปดิษฐอมาตย์ไปสร้างปราสาท ณ กรุงกบิลพัสดุ์อีกองค์หนึ่ง 
มีพ้ืน ๗ ชั้น มีเสา ๑,๐๐๐ ต้น แล้วไปด้วยไม้แก่นทั้งสิ้น 

          แลการสร้างปราสาททั้ง ๓ สําเร็จแล้วก็กลับสู่เมืองเทวทหนคร สมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชก็ให้
ตกแต่งประดับมรรคาตั้งแต่เมืองเทวทหนครถงึกรุงกบิลพัสดุ์ แล้วให้ราชโอรสแลพระสุณิสาขึ้นทรงอลงกต
กาญจนราชอันเดียวกัน มีอเนกนิกรคณานางกํานัล ๑๐๐,๐๐๐ กับกษัตริย์ ๑๐๑ พระองค์ แลขัตติวงศา
ศักยราช ๖๐๐,๐๐๐ ตามเสด็จแวดล้อมเป๐นบริวาร ส่วนพระองค์ก็ทรงคชาธารแวดล้อมด้วยจตุรงคโยธา
หาญ เสด็จยกพยุหะแสนยาพลากรไปในเบ้ืองหน้า 

ใช้เวลา ๔ เดือนครึ่งขนสิ่งต่างๆ ไปกรุงกบิลพัสดุ ์
ทรงมอบราชสมบตัิให้พระราชโอรสเป็นพระเจ้าแผ่นดิน 

          ฝุายพระเจ้าชนาธิปราชก็เสด็จยาตราพลาพลไปในเบ้ืองหลัง ให้นําเอาสรรพสวิญญาณวัตถุแลอ
วิญญาณวัตถุซึ่งจะพระราชทานแก่พระราชธิดา เป๐นต้นว่าทาสทีาสาสิ่งละแสนโกฏิแลช้างพัง ๑,๐๐๐ 
ช้างพลาย ๑,๐๐๐ สินธพชาติ ๘๔,๐๐๐ อุสุภกาสรสิ่งละอักโขเภณีตามไปภายหลัง แลหนทางตั้งแต่เมือง
เทวทหนครจนถึงกรุงกบิลพัสดุ์นั้น โดยกว้างถึง ๓ โยชน์เต็มไปด้วยสัตว์แลมนษุย์ทั้งหลายหาระหว่างมิได้ 
แลหมู่มหาชนนําไปซ่ึงพัสดุสิ่งของทั้งปวงสู่กรุงกบิลพัสดุ์ถึง ๔ เดือนก่ึง จึงถึงพร้อมบริบูรณ์ 

          สมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชทรงทํามงคลราชาภิเษกกษัตริย์ทัง้ ๒ เหนือรัตนบัลลังก์ถึงสามครั้ง แล้ว
อัญเชิญเสด็จขึ้นสถิต ณ จันทนปราสาท แล้วมอบราชสมบัติให้พระราชโอรสครองมไหศวริยสมบัติแทน
พระองค์ บรรดากษัตริย์ทั้งหลายมีสมเด็จพระเจ้าชนาธิปราชเป๐นอาทิ ก็ถวายบังคมลากลับไปสู่พระนคร
แห่งตนๆ สมเด็จพระเจ้าสิริสุทโธทนมหาราชและพระสิริมหามายาเทวี ก็ทรงอุป๎ฏฐากพระราชชนกชนนี
โดยเคารพแลทรงปฏิบัติในเบญจางคิกศีล แลทศพิธราชธรรมโดยโบราณราชประเพณีทุกประการ 

          ราชา สมเด็จพระเจ้าสีหหนุราชทรงพระชราโรคาเบียดเบียนก็เสด็จทิวงคต สมเด็จพระราชโอรส
และพระราชสุณิสา กับพระขัตติยประยูรคณามัจจามาตย์ทั้งปวง ก็ประชุมกระทําการฌาปนกิจถวายเพลิง
พระบรมศพโดยอุฬาริกกราชสักการบูชา สิริสุทฺโธทโน สมเด็จพระเจ้าสิริสุทโธทนมหาราชก็เสวยมไหศวริย
ราชถวัลยรัชสืบสันตติวงศ์ดาํรงพิภพกรุงกบิลพัสดุ์ เสวยสิริสมบัติกับด้วยพระสิริมหามายาสุขุมาลชาติราช
เทวีเป๐นบรมสุข 

วิวาหมงคลปริวรรต ปริจเฉทที่ ๑ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๒ 
ดุสิตปริวรรต 

พระโพธิสัตว์รับเชิญจุติจากภพดุสิต 



 

 

 

 

เน้ือความยอ่ 

          ครัง้สมัยพระพุทธเจ้าทีป๎งกร พระโพธิสัตว์ของพวกเรานี้ เป๐นสุเมธดาบส ทรงมีบารมีญาณพร้อม
บรรลุพระอรหัตเป๐นพระสาวกของพระพุทธเจ้าทีป๎งกรแล้ว แตท่รงสละโอกาสนั้นเพ่ือจะเป๐นพระสัพพัญํู
พุทธเจ้าเองในอนาคต และทรงได้รับพุทธพยากรณ์ว่าความปรารถนานั้นจักสําเร็จ เมื่อล่วงไป ๔ อสงไขย
แสนมหากัป 

          จากนั้นเป๐นต้นมา ก็ทรงบําเพ็ญบารมี ๓ ระดับ คือ บารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ 
รวมเรียกว่า สมดึงสบารมี (บารมี ๓๐ ถ้วน) พร้อมด้วยบําเพ็ญมหาบริจาค ๕ คือ การสละทานอย่างใหญ่ 
ได้แก่ สละทรัพย ์๑ สละอวัยวะ ๑ สละชีวติ ๑ สละลูก ๑ สละเมยี ๑ (จัดอยู่ในทานบารมีทั้ง ๓ ระดับนั่น
แหละ) 

          ท่านอ้างตามคัมภีร์ชินมหานิทานวา่ พระพุทธเจ้าของพวกเราได้รับพยากรณ์ในสํานักของ
พระพุทธเจ้า ๒๔ พระองค์ เร่ิมแต่พระพุทธเจ้าทีป๎งกรจนถึงพระพุทธเจ้ากัสสปะ ในระหว่างนั้นทรงเกิดเป๐น
อัตภาพต่างๆ และได้บําเพ็ญบารมี ๓ ระดับครบบริบูรณ์ในสมัยเป๐นพระเจ้าเวสสันดร ทรงจุติจากความเป๐น
ราชาแล้วเกิดในดุสิตเทวโลก รอคอยเวลาตรัสรู้ 

          ก่อนพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้หนึ่งแสนปี พวกสุทธาวาสพรหมได้ลงมาบอกหมู่มนุษย์ว่าอีกแสนปีจะ
มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ หากต้องการพบพระองค์ก็อย่าละเมิดศีล ๕ จงบําเพ็ญทานศีล ภาวนา ซ่ึงพวกเทพและ
มนุษย์ตื่นเต้นกันมาก เรียกว่าเกิดพุทธโกลาหล แล้วเทวดาและพรหมก็ประชุมกันเพ่ือสืบหาว่าผู้ใดจะเป๐น
พระพุทธเจ้า ก็พบว่าสันตุสิตเทวราชในสวรรค์ชั้นดุสติ คือพระโพธิสัตวท์ี่จะตรสัรู้เป๐นพระพุทธเจ้า จึงพา
กันเข้าเฝูากราบทูลให้เสด็จจุติไปอุบัติในพระครรภ์พระมารดา 

          ก่อนจะรับเชิญจุติ พระโพธิสัตว์ได้พิจารณาป๎ญจมหาวิโลกนะ (การตรวจดูอย่างยิ่งใหญ่ ๕ อย่าง) 
เช่น ขณะนี้พวกมนุษย์มีอายุเท่าใด? เป๐นต้น เมื่อเห็นว่าทั้ง ๕ อย่างพร้อมแล้ว จึงรับคําอาราธนาของหมู่
เทพ และพรหม จุติ (ตาย,เคลื่อน) จากดุสิตเทวโลกปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระสิริมหามายาราชเทวี 



๒๙ 

  

ปริจเฉทที่ ๒ 
ดุสิตปริวรรต 

พระโพธิสัตว์รับเชญิจุติจากภพดุสิต 

          สมเด็จพระผู้มีพระภาค ทรงพระมหากรุณาแก่สัตว์โลก ปรารถนาจะรื้อสัตว์ให้พ้นจากห้วง
มหรรณพสงสาร แลละเสียซ่ึงจักรพรรดิราชสมบัติอันจะมาถึงใน ๗ วัน มิไดท้รงพระอาลัย ดุจก้อนเขฬะอัน
ข้องอยู่ในปลายพระชิวหา พระหฤทัยปรารถนาจะถือเอาซ่ึงผล คือพระสัพพัญํุตญาณในไม้กัลปพฤกษ์ คือ
พระสมดึงสบารมี มีดอกอันบานคือเบญจมหาบริจาค แลตั้งอยู่เหนือภูมิภาค กล่าวคือไตรพิธสมบัติทั้งสาม 

พระพุทธเจ้าของพวกเราทรงตั้งความปรารถนา 
และได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งสมัยพระพุทธทีปังกรเจ้า 

          จึงมีคาํปุจฉาว่า กิริยาที่พระสัพพัญํูปรารถนาพระสัพพัญํุตญาณเป๐นดังฤา? วิสัชนาว่าพระบรม
โพธิสัตว์แห่งเรา เมื่ออดีตภพที่สดุ ๔ อสงไขยแสนกัป นับถอยหลังไปแต่มหาภัทกัปนี้ บังเกิดเป๐นพระสุเมธ
ดาบสได้พบพระพุทธทีป๎งกรเจ้า แลละเสียซ่ึงพระอรหัตอันจะบรรลุในสํานักพระพุทธองค์โดยแท้ ปรารถนา
พระสัพพัญํุตญาณและได้พุทธพยากรณ์แล้ว ทรงบําเพ็ญเบญจมหาบริจาคแลพระสมดึงสบารมีมีทานเป๐น
ต้น  ในชาติกันดารอันจะนับจะประมาณมิได้ 

          พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวสรรเสริญพระบารมีโดยสารพระคาถาว่า ทาน  สีลญจฺ เนกฺขมฺม  เป๐น
อาทิ อรรถาธิบายความว่า ด้วยบารมี ๑๐ ทศั แลพระบรมโพธิ์สัตวท์รงบําเพ็ญพระสมดึงสบารมีทั้งปวง คือ
พระทศบารมี ๑๐ พระทศอุปบารมี ๑๐ พระทศปรมัตถบารมี ๑๐ แลปลูกซ่ึงบุญพีชนะจะบริโภคซ่ึงผล ยัง
ฉายาแห่งกุศลพฤกษ์ให้ร่มเย็นแก่มหาชนทั้งหลาย ครุวนาดุจปลูกซ่ึงอัมพพฤกษ์ 

บารมี ๓๐ ครบถ้วนสมัยเป็นพระเวสสันดร 

          พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวนัยอุปมาด้วยพระคาถาวา่ ตเถวส สารปเถ ชนาน  เป๐นอาทิ 
อรรถาธิบายความว่า ชนทัง้หลายใดๆ จะนําไปซ่ึงทรัพย์แลองค์แลชีวติแห่งพระมหาสัตว์ พระมหาสัตว์บ
มิได้เอ้ือเฟื๒อแก่พระองค์ ทรงบําเพ็ญซ่ึงมูลปณิธิกุศลจนสําเร็จดุจใด ด้วยพระทัยปรารถนาจะให้เป๐น
ประโยชน์แก่นรชนทั้งหลาย อันท่องเทีย่วอยู่ในสงสารมรรคาดุจนั้น แต่พระองค์ให้พระโลหิตเป๐นทานก็
มากกว่ากระแสน้ําในมหาสาครทั้ง ๔ แต่ให้พระมังสะเป๐นทาน ก็อาจยังพ้ืนแผ่นมหาปฐพีให้พ่ายแพ้ แต่ตัด



พระเศียรกับทั้งพระเกศโมลีให้เป๐นทาน ก็ประมาณสูงกว่าเขาพระสิเนรุราช แต่ควักพระเนตรให้เป๐นทาน ก็
มากกว่าดวงดาราในนภากาศ แลจําเดิมแต่บําเพ็ญกฤษฎาภินิหาร แต่บาทมูลสมเด็จพระพุทธทีป๎งกรเป๐น
ต้น แต่บําเพ็ญพระสมดึงสบารมีมาสําเร็จลงในชาติเป๐นพระเวสสันดรนั้น 

ทรงได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า ๒๔ พระองค์ 
ได้อานิสงส์ ๑๘ ประการ 

          บัดนี ้ จะรับพระราชทานแทรกความเข้าให้พิสดาร ตามพระบาลีในคัมภีร์ชินมหานิทานว่า สมเด็จ
พระผู้ทรงพระภาคแห่งเราได้พยากรณ์ในสํานักพระสัพพัญํูพุทธเจ้าทั้ง ๒๔ พระองค์ มีพระพุทธทีป๎งกร
เป๐นต้น จนพระพุทธกัสสปเป๐นปริโยสาน และทรงก่อสร้างกฤษฎาภินิหารมาได้ซ่ึงอานิสงส์เป๐นอันมาก 

          จึงมีคาํปุจฉาว่า อานิสงส์แห่งองค์พระบรมโพธิสัตว์นั้นเป๐นดังฤา? วิสัชนาโดยพระคาถาว่า เอว  
สพฺพงฺคสมปฺนฺนา เป๐นอาทิ แปลเนื้อความว่า นรชาตทิั้งหลายบริบูรณ์ด้วยบารมีทั้งปวง เทีย่งที่สาํเร็จแก่
พระโพธิญาณ แลสังสรณาการไปในสังสารวัฏนับด้วย ๑๐๐ โกฏิเป๐นอันมาก ได้ซ่ึงอานิสงส์ คือเมื่อเกิดเป๐น
มนุษย์ไม่เป๐นคนจักษุบอดแต่กําเนิด ๑ ไม่เป๐นคนหนวกแต่กําเนิด ๑ ไม่เป๐นคนบ้า ๑ ไม่เป๐นคนใบ้ ๑ ไม่
เป๐นคนเปลี้ย ๑ ไม่เกิดในมิลักขประเทศ ๑ ไม่เกิดในท้องแห่งทาสี ๑ ไม่เป๐นนิยตมิจฉาทิฐิ ๑ เพศไม่กลับ
เป๐นสตรี ๑ ไม่ทําอนันตริยกรรมห้า ๑ ไม่เป๐นโรคเร้ือน ๑ เมื่อเกิดในกําเนิดแห่งสัตว์เดยีรัจฉานกายไม่เล็ก
กว่านกกระจาบ และไม่ใหญ่กว่าช้าง ๑ ไม่เกิดในขุปปิปาสิกเปรตแลนิชฌามตัณหิกเปรต แลกาลกัญชิกาสูร 
๑ ไม่เกิดในอวีจิมหานรกแลโลกันตริกนรก ๑ เมื่อเกิดในกามาพจรไม่เป๐นมาร ๑ เมื่อเกิดในรูปาพจรภพไม่
เกิดในสุทธาวาสภพ ๑ ไม่เกิดในอรูปภพ ๑ ไม่ย่างก้าวไปสู่จักรวาฬอ่ืน ๑ เมื่อบังเกิดเป๐นมนุษย์ในภพใดๆ ก็
มีพระทัยยินดทีี่จะบรรพชา แลประพฤติในจริยาทั้ง ๓ มีญาตัตถจริยาเป๐นอาทิ แลทรงบําเพ็ญพระบารมีทั้ง 
๓๐ ทัศ มีพระทานบารมีเป๐นต้น พระอุเบกขาบารมีเป๐นที่สุด 

ตัวอย่างการบ าเพ็ญบารมี ๓ ระดับของพระโพธิสัตว ์

          พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาว่า ทเสว ปารมี โหนฺต ิ เป๐นอาท ิ แปลเนื้อความว่า กิริยาที่
ทรงสั่งสมพระบารมีเพ่ือประโยชน์แก่พระโพธิญาณจัดเป๐นสิ่งละ ๓ ประการ คือพระบารมี ๑๐ แลอุปบารมี 
๑๐ แลปรมัตถบารมี ๑๐ 

          แลทรงบําเพ็ญทานในชาติเป๐นเวลามพราหมณ์เป๐นอาทินั้น จัดเป๐นทานบารมี ทรงควักพระเนตรให้
เป๐นทานในชาติเป๐นพระยาสีวิราชนั้น จัดเป๐นทานอุปบารมี ทรงสละชวีิตให้เป๐นทานในชาติเป๐นพญาสส
บัณฑิตนั้น จัดเป๐นทานปรมัตถบารมี 

          ทรงบําเพ็ญศีล ในชาติเป๐นพญาสีลวกุญชรราชนั้น จัดเป๐นสีลบารมี ในชาติเป๐นพญาภูริทัตนาคิน
ทรราชนั้น จัดเป๐นสีลอุปบารมี ในชาติเป๐นพญาสังขบาลนาคราชนั้น จัดเป๐นสีลปรมัตถบารมี 

          ทรงบําเพ็ญเนกขัมบรรพชา ในชาติเป๐นพระอโยฆรราชกุมารนั้น จัดเป๐นเนกขัมบารมี ในชาติเป๐น
พระหัตถิปาลกุมารนั้น จัดเป๐นเนกขัมอุปบารมี ในชาติเป๐นพระยาจุลสุตโสมราชนั้น จัดเป๐นเนกขัมปรมัตถ
บารม ี

          ทรงพระปรีชาญาณในชาติเป๐นสัมภวกุมาร จัดเป๐นป๎ญญาบารมี ในชาติเป๐นวิธุรบัณฑิตอมาตย์
จัดเป๐นป๎ญญาอุปบารมี ในชาติเป๐นเสนกบัณฑิตพราหมณ์ จัดเป๐นป๎ญญาปรมัตถบารมี 

          ทรงพระวิริยภาพในชาติเป๐นพญามหากระปิราช จัดเป๐นวิริยบารมี ในชาติเป๐นพระยาสีลวมหาราช 
จัดเป๐นวิริยอุปบารมี ในชาติเป๐นพระยามหาชนกราช จัดเป๐นวิริยปรมัตถบารมี 

          ทรงพระขันติธรรม ในชาติเป๐นพระจุลธรรมบาลราชกุมาร จัดเป๐นขันติบารมี ในชาติเป๐นพระ
ธรรมิกเทวบุตร จัดเป๐นขันติอุปบารมี ในชาติเป๐นพระขันติวาทีดาบส จัดเป๐นขันติปรมัตถบารมี 

          ทรงกระทําสัจกิริยา ในชาติเป๐นสกุณโปฎกนกคุ่มนั้น จัดเป๐นสัจบารมี ในชาติเป๐นพญามัจฉาปลา
ช่อนนั้น จัดเป๐นสัจอุปบารมี ในชาติเป๐นพระยามหาสุตโสมราช จัดเป๐นสัจปรมัตถบารมี 

          ทรงกระทําอธิฏฐาน ในชาติเป๐นพญากุกกุรราช จัดเป๐นอธิฏฐานบารมี ในชาติเป๐นมาตงัคจัณฑาล
บัณฑิต จัดเป๐นอธิฏฐานอุปบารมี ในชาติเป๐นมูคผักกบัณฑิตคือพระเตมิยราชกุมารนั้น จัดเป๐นอธิฏฐาน
ปรมัตถบารม ี

          ทรงเจริญพระเมตตา ในชาติเป๐นสุวรรณสามดาบส จัดเป๐นเมตตาบารมี ในชาติเป๐นพระกัณหาที
ปายนดาบส จัดเป๐นเมตตาอุปบารมี ในชาติเป๐นพระยาเอกราช จัดเป๐นเมตตาปรมัตถบารมี 

          ทรงประพฤติอุเบกขาในชาติเป๐นกัจฉปบัณฑิต จัดเป๐นอุเบกขาบารมี ในชาติเป๐นพญามหิสราช
จัดเป๐นอุเบกขาอุปบารมี ในชาติเป๐นโลมหังสบัณฑิต จัดเป๐นอุเบกขาปรมัตถบารมี 

          สิริเป๐นสมดึงสบารมี ๓๐ ทัศบริบูรณ์มิได้ยิ่งมิได้หย่อน 

สมัยเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรพระบารมีครบถ้วน 
จุติแล้วอบุัติในดุสติเทวโลก 

          แลในชาติเป๐นพระเวสสันดรนั้น ทรงบําเพ็ญพระบารมีทั้ง ๑๐ พร้อมทุกประการมิได้เศษ แลกาล
เมื่อพระชนมายุได้ ๘ พระพรรษา มีพระทานัธยาศัยดําริจักให้อัชฌัตติกทาน แลกาลเมื่อพระราชทานเศวต
กุญชรป๎จจัยนาค แลกาลเมื่อทรงปริจาคสัตตสดกมหาทาน แลกาลเมื่อต้องป๎พพาชานียกรรมออกจากพระ

๓๐ ๓๑ 



นคร แลกาลเมื่อบริจาคบุตรทานแลภริยาทาน แลกาลเมื่อสมาคมแห่งหกกษัตรยิ์ในท้องคิรีวงกต มหาปฐพี
ก็กัมปนาททุกครั้งถ้วนถึงคํารบ ๗ ครั้งเป๐นมหามหัศจรรย์ เหตุนั้นจ่ึงตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว้ในคัมภีร์
จริยาปิฎกด้วยบาทพระคาถาว่า อเจตนาย  ปฐวี เป๐นอาท ิ

          อรรถาธิบายก็คล้ายกับความหลัง ทรงบําเพ็ญพระสมดึงสบารมีบริบูรณ์ในชาติเป๐นพระยามหา
เวสสันดร เบ้ืองหน้าแต่นั้นก็เป๐นป๎จฉิมภวิกชาติได้ตรัสแก่พระสัพพัญํุตญาณสําเร็จพุทธภูมิบารมี 

          แลในชาติเป๐นพระเวสสันดรนั้น กาลเมื่อวันประสูติ ตรัสแก่พระมารดาว่าจะบําเพ็ญทาน แลทรง
บริจาคมหาทานทั้งหลาย ดุจนัยพรรณนามาแล้วจัดเป๐นพระทานบารมี แลกาลเมื่อทรงสถิตอยู่ในฆราวาส 
ทรงรักษาเบญจางคิกศีลเป๐นนิจแลรักษาอุโบสถศีลทุกๆ ก่ึงเดือน จัดเป๐นพระสีลบารมี กาลเมื่อเสด็จออก
จากพระนครสละเสียซึ่งกามคุณ ทรงบรรพชาเป๐นดาบสอยู่ในอรัญประเทศนั้น จัดเป๐นพระเนกขัมบารมี 
กาลเมื่อทรงพระดําริจักให้อัชฌัตติกทานแต่ยังสถติอยู่ในทารกภูม ิ

          แลเมื่อพระราชทานสองพระโอรสแก่ชูชกพราหมณ์กอปรด้วยพระวิจารณญาณ บรรเทาเสียซ่ึง
ความรักแลความโศกแต่บุตรวิโยคนั้นจัดเป๐นพระป๎ญญาบารมี กาลเมื่อเสด็จดํารงราชสมบัตทิรงพระ
อุตสาหะเสด็จออกสู่ฉทานศาลาทุกๆ ก่ึงเดือนมิได้ขาด แลกาลเมื่อออกทรงพาหิรบรรพชา อุตสาหะบูชา
เพลิง เพ่ือจักบํารุงซ่ึงเตโชกสิณภาวนานั้น จัดเป๐นพระวิริยบารมี กาลเมื่อพระราชบิดาตรัสสั่งให้นฤเทศ
พระองค์เสียจากพระนครด้วยคําชาวสีวิราษฎร์ยกโทษมิได้มีความพิโรธในพระราชบิดร แลกาลเมื่อ
พราหมณ์ตีพระโอรสทั้งสองอดกลั้นเสียซ่ึงความโกรธในพราหมณ์ จัดเป๐นพระขันติบารมี 

          กาลเมื่อตรัสปฏิญาณจะให้อัฐิทานแลบุตรแก่พราหมณ์ แล้วก็ทรงเสียสละบริจาคให้โดยสัตย์ มิได้
ตรัสกลับกลอกล่อลวงนั้น จัดเป๐นพระสัจบารมี กาลเมื่อทรงพระสมาทานมั่นมิได้กระทําในพระทัยเสน่หา
อาลัยในพระราชบุตรอันทรงสละให้เป๐นทาน แลกาลเมื่อทอดพระเนตรเห็นหมู่สกเสนา สําคัญว่าข้าศึก
สะดุ้งแต่มรณภัย พระมทัรีทูลเล้าโลมพระทยัแล้วเสด็จลงจากยอดบรรพตกระทาํพระทัยมั่น มิได้หวั่นไหว
แต่ภัยนั้น จัดเป๐นพระอธิฏฐานบารมี 

          กาลเมื่อแผ่พระเมตตาไปแก่ชาวกลึงคราษฎร์ พระราชทานกุญชรทาน แลกาลเมื่อสถิตในวงกตแผ่
พระเมตตาทั่วไปแก่สรรพสัตว์จตุบททวิบาทนั้น จัดเป๐นพระเมตตาบารมี กาลเมื่อตัดเสียซ่ึงเสน่หาในพระ
ปิยบุตรแลมิได้โกรธแก่พราหมณ์ ตั้งพระทัยเป๐นมัชฌัตตารมณ์ท่ามกลางไม่รักไม่ชังแก่ผู้ใดนั้น จัดเป๐นพระ
อุเบกขาบารมี 

          แลพระมหาบุรุษบําเพ็ญพระบารมีสําเร็จในชาติเป๐นพระเวสสันดรนั้น ครั้นส้ินพระชนมายุก็จุติไป
บังเกิดเป๐นสันดุสิตเทวราช เสวยทิพยสมบัติอยู่ในชั้นดุสิตเทวโลกกําหนดอายุถึง ๕๗ โกฏิกับ ๖๐ แสนปีใน
มนุษย์นี้ นับเป๐นปีในชั้นดุสิตได้ ๔,๐๐๐ ปีทิพย์ 

เมื่อบารมีครบถ้วนแล้ว 
จึงทรงอยู่ในดุสิตภพครบ ๔,๐๐๐ ปีทิพย์ 

          บัดนี้จะได้รับพระราชทานถวายวิสัชนา ตามเร่ืองความในดุสิตปริวรรคเดิมนั้นสืบต่อไปในลําดับนี้ 
พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาซํ้าสรรเสริญพระบารมีอีกสองบทว่า คมภฺีรปารทานาทิ เป๐นอาทิ 
อรรถาธิบายว่า พระมหาสัตว์ทรงบําเพ็ญพระบารมีทั้ง ๑๐ มีทานเป๐นต้นเหมือนดุจฝ๎๑งมหาสาครอันลึก ทรง
ว่ายข้ามดว้ยกําลังถงึฝ๎๑งสงสารมหรรณพด้วยบริจาคภริยาทานคือพระมัทรี ยงัพระทศบารมีให้สําเร็จแล้ว 
เสด็จสถิตในดุสิตเทวพิภพบรรลุซ่ึงกาลอันแก่กล้าแห่งพระโพธิญาณ เทพยดาทัง้หลายจึงอาราธนาให้จุติลง
สู่พระครรภ์แห่งพระพุทธมารดาในป๎จฉิมชาตินั้น 

          แท้จริง พระมหาบุรุษราชเจ้าเบ้ืองว่าบําเพ็ญพระบารมียังมิได้บริบูรณ์ แม้ถึงจะบังเกิดในดุสิตเท
วโลก ก็มิได้สถิตอยู่จนตราบเท่าสิ้นพระชนมายุเหตุฤา? เหตุใดในเทวพิภพนั้นยากที่จะบําเพ็ญพระบารมีให้
บริบูรณ์ได้ ย่อมกระทําอธิมุตตกาลกลั้นพระทัยให้วายชีพจุติลงมาเกิดในมนุษยโลกจะได้สืบสร้างพระบารมี
ให้บริบูรณ์ ในกาลครั้งนั้น พระบารมีนั้นแก่กล้าบริบูรณ์อยู่แล้ว อาจสามารถจะได้ตรัสแก่พระสัพพัญํุต
ญาณในอนันตรภพเป๐นแท้ จึงเสด็จสถิตอยู่ในดุสิตเทวโลกตราบเท่าถ้วนกําหนดชนมายุ ๔,๐๐๐ ปีทิพย์ 

สุทธาวาสพรหมแจ้งข่าวแก่มนุษย์ว่าอีกแสนป ี
พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ เกดิพุทธโกลาหล 

          ล้ําโกลาหล ๕ ประการอันมีในโลก คือ กัปโกลาหล ๑ พุทธโกลาหล ๑ จักรวรรดิโกลาหล ๑ มงคล
โกลาหล ๑ โมไนยโกลาหล ๑ 

          ในกาลนั้น สุทธาวาสมหาพรหมทั้งหลายประดับซ่ึงพรหมอาภรณ์อันเป๐นทิพย์ ลงมาเที่ยวทั่วทัง้
หมื่นโลกธาตุอุโฆษณาการซ่ึงเหตุแห่งพุทธโกลาหลแก่มนุษย์ว่า ดูกรท่านทัง้หลายผู้นฤทุกข์ เบ้ืองหน้าแต่นี้
ล่วงไปอีกแสนปี พระสัพพัญํูจะบังเกิดในโลกถ้าจะใคร่พบเห็นจงเว้นจากเบญจพิธเวรทั้ง ๕ อุตส่าห์
บําเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนา กระทําการกุศลต่างๆ 

          เหตุดงันั้น เทพยดาแลพรหมทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุ ได้สดับซ่ึงพุทธโกลาหลดังนี้จึงสโมสร
สันนิบาตปรึกษาแก่กันว่าสัตว์ผู้ใดหนอจะได้ตรัสเป๐นพระสัพพัญํูในโลก  
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หมู่เทพรู้ว่าสันตุสิตเทพบุตรจะเป็นพระพุทธเจ้า 
จึงเข้าเฝ้าทูลเชิญจุติ 

          ครั้นลุกาลแสนปีล่วงไป ป๎ญจบุพนิมิตทั้ง ๕ ก็บังเกิดมีแก่พระมหาสัตว์ คือทิพยบุปผาที่ประดับพระ
กายนั้นเห่ียวแห้ง ๑ ทิพยพัสตรภูษาที่ทรงนั้นมีสีอันเศร้าหมอง ๑ พระเสโทบังเกิดไหลออกจากพระกัจฉป
ระเทศ ๑ พระสรีรกายกอปรด้วยอาการชราปรากฏ ๑ มีพระทัยพระสันเป๐นทุกข์เหนื่อยหน่ายจากเทวโลก
มิได้มีความยินดีที่จะสถติย์ในทิพยอาสน์นั้น ๑ 

          เมื่อป๎ญจบุพนิมิตบังเกิดแก่พระมหาสัตว์ดังนี้ เทพยเจ้าทั้งหลายก็รู้แจ้งประจักษ์ว่าสันตุสิตเทวรา
ชองค์นี้ คือองค์พระสัพพัญํูโพธิสัตว์อันจะได้ตรัสในโลกเป๐นแท้ แลท้าวมหาพรหมทั้งหมื่นจักรวาฬกับ
ฉกามาพจรเทวราชทั้ง ๖ ชั้น แลท้าวจาตุมหาราชจักรวาฬละสี่ๆ สิริเป๐นท้าวมหาราช ๔ หมื่นพระองค์ 

          แลเทพยดาทั้งหลายอันเศษชวนกันมาสันนิบาตในมงคลจักรวาฬนี้ พาเอาเทพยเจ้าในจักรวาลนี้มี
สมเด็จอมรินทราธิราชเป๐นอาทิไปสู่ดุสิตเทวโลก เข้าสูท่ิพยวิมานแห่งพระโพธิสตัว์กราบทูลอาราธนา เหตุ
ดังนั้น พระสัพพัญํูเมื่อได้ตรัสรู้แล้วจึงบัณฑูรพระคาถาสําแดงเหตุในหนหลังว่า ยทา ห  ตุสิเต กาเย เป๐น
อาทิ แปลเนื้อความว่า กาลเมื่อตถาคตเป๐นสันตุสิตเทวราชอยู่ในดุสติเทวโลก เทพยบรรษัทมาทูลอาราธนา
ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้มีเพียรเป๐นอันมาก กาลบัดนี้สมควรที่พระองค์จะจุติลงไปบังเกิดในมาตุคัพโภทร จะได้
ขนข้ามสัตวนิกรในมนุษยโลกกับทั้งเทวโลกให้พ้นจากโอฆสงสารวัฏ ให้ได้ตรัสรู้ซ่ึงทางปฏิบัติอันจะเข้าสู่
พระอมตมหานฤพาน แล้วมีคําอธิบายสืบต่อไปว่าเทพยดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาฬ มายกขึ้นซึ่งทศนข
สโมธานสมุชลิตอัญชลีทูลอาราธนาวิงวอนพระมหาบุรุษราชเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นฤทุกข์ พระองคท์รง
บําเพ็ญพระทศบารมีมา ใช่จะปรารถนาซ่ึงสักกสมบัติแลมารสมบัติ พรหมสมบัติแลจักรวรรดิสมบัตินั้นหา
มิได้ ตั้งพระทยัปรารถนาซ่ึงภาวะจะตรัสเป๐นพระสัพพัญํู จะกู้ขนสัตวโลกให้บรรลุพระอมตมหานฤพาน 
เหตุดังนั้น กาลบัดนี้ก็เป๐นสมัยเพ่ือประโยชน์ จะได้ตรัสเป๐นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้โปรดสัตวโลกในครั้ง
นี้ 

สันตุสติเทพทรงใคร่ครวญอันยิ่งใหญ่ ๕ ประการ 

          ในลําดับนั้น สมเด็จพระมหาสัตว์ยังมิได้รับปฏิญาณแก่เทพยนิกรอันมาทูลอาราธนา ทรงพิจารณา
ดูซ่ึงป๎ญจมหาวิโลกนะทั้ง ๕ ประการ ด้วยสามารถทรงกําหนดซ่ึงกาลแลทวีป แลประเทศ และตระกูลกับ
ทั้งพระมารดา 

          แลพิจารณาดูซ่ึงกาลทัง้นั้นเป๐นปฐมว่า กาลเมื่ออายุแห่งสัตว์ในมนุษยโลกเจริญมากขึ้นไปกว่าแสน
ปีก็ใช่กาลที่พระสัพพัญํูจะบังเกิดในโลกเหตุฤา? เหตุว่า สัตว์ทัง้หลายจะมิได้รูซ่ึ้งชาติ ชรา มรณะ มากไป

ด้วยความประมาทในสันดาน เบ้ืองว่าพระ

ศาสดาจารย์จะตรัสเทศนาซ่ึงพระไตรลักษณ์ก็จะไม่สําคัญสัญญาที่จะสดับจักมิได้เช่ือฟ๎ง อภิสมัยมรรคผลก็
จักมิได้บังเกิด พระพุทธศาสนาก็จะมิได้เป๐นนิยานิกธรรม เหตุดังนั้นจึงใช่กาลที่พระพุทธเจ้าจะบังเกิดใน
โลก ประการหนึ่ง กาลเมื่ออายุสัตว์ลดถอยน้อยลงไปกว่า ๑๐๐ ปี ก็ใช่กาลที่พระสัพพัญํูจะบังเกิดในโลก 
เหตุฤา?  เหตุว่าสัตวท์ั้งหลายในกาลนั้นมีสันดานหนาไปด้วยกิเลส จะมิได้ตั้งอยู่ในพุทธานุศาสนกถา 
ครุวนาดุจเอาท่อนไม้ขีดลงในน้ําพลันที่จะอันตรธานมิได้ปรากฏ เหตุดังนั้นใชก่าลที่พระสุคตจะบังเกิดใน
โลก แลกาลเมื่ออายุสัตว์ตั้งอยู่จําเดิมแต่แสนปีลงมาตราบเท่ากําหนด ๑๐๐ ปี จะมีสันดานสดับรับรสพระ
สัทธรรมควรแก่กาลที่พระสัพพัญํูจะบังเกิดในโลก เมื่อพระมหาสัตว์ทรงพิจารณาเห็นอายุสัตว์ในกาลนั้น
ตั้งอยู่ ๑๐๐ ปีเป๐นกําหนดเห็นสมควรที่จะจุติลงไปบังเกิด 

          แล้วทรงพิจารณาดูซ่ึงทวีปทั้ง ๔ เห็นทวีปทัง้ ๓ มิได้เป๐นที่บังเกิดแห่งพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า
ทั้งหลายย่อมบังเกิดแต่ในชมพูทวีปอันเดียวทุกๆ พระองค์ 

          แล้วทรงพิจารณาซ่ึงประเทศสืบต่อไป เห็นในมัชฉิมประเทศเป๐นที่บังเกิดแห่งพระอริยเจ้าทั้งปวง มี
พระสัพพัญํูพุทธเจ้าเป๐นอาทิ อนึ่ง สมเด็จบรมจักรพรรดิแลกษัตริย์พราหมณ์คหบดีมหาศาล มเหสักข์ที่มี
บุญมาก ก็ล้วนบังเกิดแต่ในมัชฌิมประเทศนั้นทั้งสิ้น จะได้บังเกิดในประจันตประเทศทัง้ปวงนั้นหามิได้ และ
กรุงกบิลพัสดุ์ประดิษฐานอยู่ในที่ภูมิภาคแห่งมัชฌิมประเทศ ควรที่อาตมาจะบังเกิดในพระนครนั้น 

          แล้วทรงพิจารณาดูซ่ึงตระกูลสืบไปว่า ธรรมดาพระสัพพัญํูเจ้า จะได้บังเกิดในตระกูลเศรษฐี 
คหบดีแลพ่อค้าพ่อครัวนั้นหามิได้ ย่อมบังเกิดในตระกูลทั้งสองคือ ขัตติยตระกูล ๑ แลพราหมณตระกูล ๑ 
อันโลกสมมตินับถือว่าประเสริฐ กาลบัดนี้โลกสมมติว่าตระกูลกษัตริย์ประเสริฐกว่าตระกูลพราหมณ์ ควรที่
อาตมะจะบังเกิดในตระกูลกษัตริย์ แลสมเด็จพระเจ้าสิริสุทโธทนมหาราชนั้นจะเป๐นบิดาแห่งอาตมา 

          แล้วทรงพิจารณาดูซ่ึงพระชนนีสืบไปว่า ธรรมดาพุทธมารดาซ่ึงจะเป๐นสตรีมีสันดานอันต่ําช้าชาติ
โลเลต่างๆ มีเป๐นนักเลงสุราเป๐นอาทินั้นหามิได้ ย่อมบําเพ็ญพระบารมีมาถึงแสนกัปบริบูรณ์ จําเดิมแต่
บังเกิดมาก็รักษาเบญจศีลบริสุทธิ์มิได้ด่างพร้อยเป๐นนิจกาล ทอดพระเนตรเห็นพระสิริมหามายาราชเทวี 
พระอัครมเหสีกรุงสิริสุทโธทนมหาราช มีพระบารมีครบแสนกัปบริบูรณ์แล้ว ทรงรักษาเบญจศีลาจารวัตร
อันบริสุทธิ์ พระราชเทวีองค์นี้จะเป๐นพระมารดาแห่งอาตมา  
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ทรงรับค าอาราธนาจุติจากเทวดา ปฏิสนธิในพระครรภ์พระสิริมหามายา 

          เมือ่ทรงพิจารณาซ่ึงป๎ญจมหาวิโลกนะทั้ง ๕ บริบูรณ์แล้วก็กระทําสงเคราะห์แก่เทพยดาทั้งปวง 
โปรดประทานปฏิญาณว่า ดูกรท่านทั้งหลายผู้นฤทุกข์ กาลนี้ควรที่อาตมาจะจุติลงไปบังเกิดเป๐นพระ
สัพพัญํูโปรดสัตวโลกทั้งปวง ท่านทั้งหลายจงกลับไปสู่นิวาสฐานแห่งตนๆ เถิด 

          เมื่อส่งเทพยเจ้าทัง้หลายไปสิ้นแล้ว ก็เสด็จแวดล้อมด้วยเทพยบริวารไปสู่ทิพยนันทวันอุทยาน อันมี
ในดุสิตเทวโลก เสด็จเที่ยวประพาสชมซ่ึงทิพยพฤกษชาติมีพรรณต่างๆ เทพยบริวารทั้งหลายกราบทูล
ตักเตือนว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นฤทุกข์ ขออัญเชิญเสด็จพระองค์จงจุติจากดุสิตเทวโลกนี้เถิด จงไปบังเกิดใน
มนุษย์สุคติจะไดต้รัสเป๐นพระสัพพัญํูโปรดสัตวโลก แล้วก็ทูลสรรเสริญสรรพกุศลซ่ึงทรงบําเพ็ญสั่งสมมา
แต่ก่อน สมเด็จพระมหาสัตว์ก็จุติในทิพยอุทยานนั้น ลงมาสู่ปฏิสนธิในพระครรภ์แห่งพระสิริมหามายาราช
เทวี พระอัครมเหสีแห่งพระเจ้าสุทโธทนมหาราชกรุงกบิลพัสดุ์ เหตุดังนั้น พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวนิคม
คาถาในที่สดุปริเฉทว่า กตญฺชลีหิ เทวหิ เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความก็ซํ้าเหมือนนัยถวายวิสัชนามาแล้วแต่
หลังฯ 

 

ดุสติปริวรรต ปริจเฉทที่ ๒ จบ 
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การประสูติของพระโพธิสัตว ์

๓๖ 



 

 

เน้ือความยอ่ 

          ราตรีแห่งวันอาสาฬหปุรณมี พระนางสิริมหามายาเทวีเสด็จลงสู่นิทรารมณ์ ใกล้เวลาเช้ามืด ทรง
พระสุบินว่าท้าวมหาราชทั้ง ๔ ยกพระแท่นบรรทมไปวางบนแผ่นหินใหญ่ใต้ตน้รัง (ต้นสาละ) มีเทพธิดา
เชิญพระนางเสด็จลงสรงน้ําในสระอโนดาต ให้ทรงผา้ทิพย์ และลูบไล้ด้วยเครื่องหอม แล้วเชิญบรรทมใน
วิมานทองตัง้อยู่บนภูเขาเงิน ใกล้สระน้ํานั้นมีช้างเชือกหนึ่งใช้งวงจับดอกบัวบุณฑริกสีขาวบานส่งกลิ่นหอม 
แล้วเปล่งเสียงร้องเข้ามาในวิมานทอง กระทําประทักษิณพระที่บรรทม ๓ รอบ แล้วเป๐นเหมือนหายเข้าไป
ภายในท้องพระเทวี ทันใดนั้นก็ทรงรู้สึกพระองค์ พร้อมกับการตื่นบรรทมนั้น พระโพธิสัตว์ได้เสด็จถือ
ปฏิสนธิ (บังเกิด) ในครรภ์พระเทวีแล้ว ขณะนั้นก็เกิดบุพนิมิต ๓๒ ประการ เช่น เกิดเสียงดังและมีแสง
สว่างส่องไปทั่ว อันเป๐นนิมิตดีต่อสรรพสัตว ์

          วันรุ่งขึ้น พวกพราหมณ์ระดับหัวหน้า ๖๔ คน ได้ทํานายว่าพระราชเทวีทรงตัง้พระครรภ์ ทารกใน
พระครรภ์จะเป๐นมหาบุรุษ ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป๐นพระเจ้าจักรพรรดิ ถ้าออกบรรพชาจะได้ตรัสรู้เป๐น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

          นับแต่วันนั้นนั้น ปวงเทพก็พากันมาอารักขา พระมารดาทรงปราศจากจากกามราคะ มีศีล ๕ 
บริสุทธิ์เป๐นปกติธรรมดาของผู้เป๐นพระพุทธมารดา ทรงได้รับเครื่องราชบรรณาการจากกษัตริย์ทั่วชมพูทวีป 
และทรงสามารถทอดพระเนตรเห็นพระกุมารในพระอุทรได้ด้วย ครั้นพระครรภ์ ๑๐ เดือนถ้วน พระราช
เทวีทรงปรารถนาจะกลับชาติภูมิ คือกรุงเทวทหะ 

          เวลาเช้าของวันเพ็ญ ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ เสด็จขึ้นพระวอทอง มีบริวารแวดล้อมผ่านไปถึงลุมพินีวัน 
ทรงพบความร่มร่ืนงดงามของพรรณไม้และหมู่สัตว์ ทรงแวะเสด็จประพาสชมความงามของปุา 

          แต่แล้วก็ได้เกิดลมกรรมชวาตกดดันพระครรภ์ เหล่านางสนมผูกม่านลอ้มรอบต้นรัง พระราชเทวี
ประทับยืนใช้พระหัตถ์ขวาเหนี่ยวก่ิงต้นรังให้การประสูติพระโพธิสัตว์ โดยพระโอรสมีพระบาทออกมาก่อน 
ไม่เหมือนทารกทั่วไป ที่ศีรษะออกก่อน ท้าวมหาพรหมรับแล้วส่งต่อให้ท้าวมหาราชทั้ง ๔ และพวกนางนม
รับตามลําดับ พระราชกุมารประทับยืนบนพ้ืนดิน ย่างพระบาทไป ๗ ก้าว หยุดและเปล่งอาสภิวาจาว่า เรา
ประเสริฐที่สุด เป๐นต้น 

          พร้อมๆ กับการประสูติ ก็เกิดบุพนิมิตเหมือนคราวเสด็จปฏิสนธิ และมีสหชาติเกิดพร้อมอีก ๗ สิ่ง 
กิจที่จะเสด็จไปกรุงเทวทหะมิได้มีอีก 



  

ปริจเฉทที่ ๓ 
คัพภานิกขมนปริวรรต 

การประสูติของพระโพธิสัตว ์

          ในกาลนั้น เป๐นวันอาสาฬหปุรณมีเพ็ญเดือน ๘ มีอาสาฬหนักษัตฤกษ์ มหาชนชาวกรุงกบิลพัสดุ์ 
ชวนกันเล่นนักษัตฤกษ์เอิกเกริกไปทั่วพระนคร ขณะนั้นพระสิริมหามายาเทวีจําเดิมแต่ก่อนอาสาฬปุรณมี 
๗ วันนั้น ทรงซ่ึงสุคนธวิเลปนะเสวยสิริสุขาภิรมย์ในกิจอันเล่นนักษัตฤกษ์ 

วันเพ็ญ ๑๕ ค่ า เดอืน ๘ พระนางสิริมหามายาทรงพระสุบิน 
พระโพธิสัตว์เสด็จปฏิสนธิพร้อมพระมารดาตื่นบรรทม 

          ครั้นถงึ ณ วันคาํรบ ๗ เป๐นวันอาสาฬหปุรณมี ในเพลาเช้าทรงโสรจสรงสุคนโธทก ๑๖ กะละออม 
แล้วทรงบริจาคมหาทานด้วยพระราชทรัพย์นับได้ ๔ แสน แล้วทรงขัตติยนารีราชภูษิตเสวยปณีต
โภชนาหาร แล้วทรงอธิษฐานสมาทานอุโบสถศีล เสด็จเข้าสู่สิริคัพภ์อันประดับด้วยสรรพอลังการต่างๆ ทรง
ไสยาสน์เหนือพระแท่นที่สิริไสยาสน์ หยั่งลงสู่นิทรารมณ์ 

          ในเพลาราตรีป๎จจุสสมัย ทรงพระสุบินนิมิตวา่ ท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๔ มายกพระองค์ไปกับทั้งพระ
แท่นสิริสยนบัลลังก์ นําไปสู่ปุาพระหิมพานต์ ประดิษฐานไว้ ณ เบ้ืองบนพ้ืนแผ่นมโนศิลาอันใหญ่ได้ ๖๐ 
โยชน์ ภายใต้ไม้รังใหญ่ต้นหนึ่งอันสูงถงึ ๑๐๐ โยชน์ แลว้มีนางเทพธดิาทัง้หลายมาเชิญเสด็จไปสรงน้ําใน
อโนดาตสระในทา่อันเป๐นที่ลงสรงแห่งพระพุทธมารดา เพ่ือจะชําระล้างเสียให้สิ้นมลทินแห่งมนุษย์ แล้วให้
ทรงผลัดด้วยผ้าทิพย์ ลูบไล้ด้วยเครื่องสุคนธวิเลปนะอันเป๐นทิพย์แล้วประดับพระกายด้วยทิพยบุปผชาต ิ
แลในที่ใกล้สระนั้นมีภูเขาเงินเขาหนึ่ง แลมีวิมานทองสถิตอยู่บนเขานั้น จึงเชิญเสด็จขึ้นสู่ภายในกนกวิมาน 
ให้บรรทมบ่ายพระเศียรไปฝุายปาจีนทิศ 

          แลในที่ใกล้รัชฏาบรรพตนั้นมีสุวรรณคีรีอันหนึ่ง แลมีเศวตหัตถีช้างหนึ่งเที่ยวอยู่บนภูเขาทองนั้น
แล้วลงมาจากกาญจนบรรพตขึ้นมาบนไหรัญคีรีโดยอุดรทิศ ชูซ่ึงงวงอันจับบุณฑริกปทุมชาติสีขาวพ่ึงบาน
ใหม่ มีเสาวคนธ์หอมฟูุงตลบ แล้วร้องโกญจนาทเข้ามาภายในกนกวิมาน แล้วกระทําประทักษิณ พระองค์
อันบรรทมถ้วน ๓ รอบ แล้วเหมือนดุจเข้าไปในอุทรประเทศฝุายทักษิณปรัศว์แห่งพระราชเทวี พอบรรทม
ตื่นขึ้น แลขณะเมื่อทรงพระสุบินนั้น พอพระมหาสัตว์เสด็จลงสู่ปฏิสนธิในเพลาพลวป๎จจุสสมัยได้อุตราษาฒ
นักษัตฤกษ์  

๔๑ 



บุพนิมิต ๓๒ ประการ เกิดพร้อมกบัการเสด็จปฏิสนธิ 

          ในขณะนั้น หมื่นโลกธาตุก็บังเกิดทวัตดึงสบุพนิมิตปรากฏพร้อมกันกับขณะพระมหาบุรุษราชลงสู่
ปฏิสนธิในมาตุครรโภทร แลบุพนิมิต ๓๒ นั้น คือ บังเกิดกัมปนาทหวาดไหวแลรัสมีสว่างไปทั่วหมื่นโลกธาต ุ
๑ ในโลกกันตมหานรกที่มืดอยู่เป๐นนิจนั้นก็บันดาลเป๐นแสงสว่าง ๑ ชนที่จักษุอันธการก็แลเห็นรูปวัตถุต่างๆ 
ชนที่โสตหนวกก็ได้ยินศัพท์สาํเนียง ชนที่เป๐นใบ้ก็เจรจาออกได้ ชนที่หลังคดคอ้มก็เหยียดตรงขึ้นได้ ชนที่
เป๐นเปลี้ยก็เดินได้ ๑ สัตว์ทั้งหลายที่ต้องพันธนาการก็หลุดออกจากพันธนา ๑ เพลิงในนรกทั้งหลาย อเวจี
เป๐นต้นก็ดับ ๑  ความอยากข้าวแลน้ําในเปรติวิสยัก็รํางับ ๑ บานประตูแลหน้าตา่งซ่ึงปิดไว้ก็เปิดออกเอง ๑ 
สําเภาแลนาวาทัง้หลายอันแล่นไปในทิศต่างๆ ก็ไปถึงท่าที่จะปรารถนาจะไปนั้น ๑ ภัยแห่งสัตว์เดียรัจฉาน
ทั้งหลายก็มิได้มีในขณะนั้น ๑ เกลศัคคีแลโรคแห่งสัตว์ทั้งหลายก็รํางับ ๑ สัตว์ซ่ึงเป๐นเวรแก่กันก็มีเมตตาจิต
ต่อกัน ๑ สัตว์ทั้งหลายต่างกล่าววาจาเป๐นที่รักแก่กัน ๑ หมู่ม้าทั้งหลายก็เปล่งเสียงหฤหรรษ์แก่กัน ๑ ฝูง
หัตถีชาติก็บันลือเสียงกึกก้อง ๑ สรรพดุริยางค์ก็เปล่งศัพท์สําเนียงขึ้นเอง ๑ อาภรณ์แห่งมนุษย์ทั้งหลายก็
เปล่งแสงโอภาสแลกระทบซ่ึงกันบันลือเสียงปรากฏ ๑ ทิศทั้งหลายก็โอภาสสวา่ง ๑ มหาวาตพายุใหญ่ก็
มิได้พานพัด ๑ มันทวาตะลมพัดอ่อนๆ พอเย็นเป๐นสุขแก่สัตว์ทั้งหลายก็บังเกิดมี ๑ อกาลเมฆบันดาลให้
วัสโสทกตกลง ๑ ท่อธารทําลายพ้ืนปฐพีพุพลุ่งขึ้นมาแล้วไหลหลั่งไปในที่ทั้งปวง ๑ ฝูงป๎กษีชาติทั้งหลายละ
เสียซ่ึงอาการอันบินในอากาศลงมาท่องเที่ยวอยู่ในภูมิภาค ๑ กระแสน้ําในนทีมิได้หลั่งไหลหยุดอยู่ดุจใน
สระ ๑ โลโณทกวารีในมหาสมุทรแปรเป๐นมธุรส ๑ สรรพปทุมชาติมีพรรณ ๕ ก็บังเกิดปรากฏเดียรดาษไป
ในสาคร นทีแลปฐพีดล ๑ สรรพบุปผชาติทั้งหลายบรรดาเกิดในน้ําในบกก็มีกลีบอันเบิกบานทั้งสิ้น ๑ 
สรรพพฤกษลดาชาติทั้งหลายก็บังเกิดดอกปทุมชาติออกตามลําต้นแลก่ิงแลเครือ ๑ ทัณฑปทุมชาติ
ทั้งหลาย ล้วนมีก้านทําลายพ้ืนแผ่นศิลาผุดขึ้นมาแห่งละ ๗ ดอกๆ ในที่ศิลาทั้งปวง ๑ โอลัมพกปทุมชาติ
ทั้งหลายก็บังเกิดปรากฏห้อยย้อยบนอากาศ ๑ บรรดารุกขชาติทัง้หลายที่เป๐นไม้ดอกไม้ผลก็เผล็ดดอกผล
ในขณะนั้นทั้งสิ้น ๑ ห่าฝนดอกไม้ทิพย์มีมณฑาบุปผชาติเป๐นต้น ก็ตกลงในที่ทั้งปวงโดยรอบ ๑ ทิพย
ดุริยางค์ก็บันลือศัพท์สําเนียงเองในอากาศ ๑ แลระเบียบถ่องแถวทิพยธวัชก็ปรากฏเต็มไปเป๐นอันหนึ่งอัน
เดียวทัว่ทั้งหมื่นโลกธาตุ มีพรรณโอภาสยิ่งนักเป๐นมหัศจรรย์ ๑ สิริถ้วนบุพนิมิต ๓๒ ประการ เหตุดังนั้น
พระสัพพัญํูเมื่อได้ตรัสแล้วจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า ดูกรภิกษุสงฆ์ เบ้ืองว่าพระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตเท
วโลกลงสู่ครรภ์พระพุทธมารดาในกาลใด อันว่าทวัตดึงสบุพนิมิตมหัศจรรย์ มีโอภาสแลหวาดไหวทั่วหมื่น
โลกธาตุเป๐นอาทิ ก็บังเกิดปรากฏมีในกาลนั้น พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถา ๒ บทวา่ สโต จ สมปฺ
ชาโน จ เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความก็เหมือนนัยหนหลัง 

 

พวกพราหมณ์ท านายว่าพระราชเทวีจะประสูติอัครบุรษุผู้มีคต ิ๒ 

          ครั้นเพลารุ่งเช้า พระราชเทวีจึงกราบทูลแถลงโดยลักษณะพระสุบินนิมิตแก่พระราชสามี สมเด็จ
กรุงสิริสุทโธทนมหาราชจึงดาํรัสให้หาพราหมณ์ปาโมกข์ทั้ง ๖๔ คนเข้ามาเฝูา ให้ปูลาดอาสนะพร้อมด้วย
เครื่องมงคลสักการบูชา ยังหมู่พราหมณ์ให้สถิตบนป๎ญญัตตอาสน์ แล้วตรัสเล่าพระสุบินแห่งพระราชเทวี 
ให้ทํานายจะร้ายดีประการใด ปาโมกขพราหมณ์ทั้งหลายกราบทูลพยากรณ์ว่าพระสุบินนี้ประเสริฐนัก 

          พระราชโอรสในพระครรภ์นั้นจะเป๐นอัครบุรุษมิได้เป๐นสตรี จะมีพระอานุภาพมาก ผิวสถิตอยู่ใน
ฆราวาสจะเป๐นบรมจักรพรรดิ ผิวออกทรงบรรพชาจะได้ตรัสเป๐นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป๐นแท้ 

          สมเด็จพระบรมกษัตริย์ได้สดับก็ทรงพระโสมนัส จึงดํารัสพระราชทานคพัภปริหารแก่พระราชเทวี 
คือให้นางพระสนมทั้งหลายอภิบาลบํารุงถนอมให้ผลัดเปลี่ยนพระอิริยาบถทั้ง ๔ เสมอกัน คอยช่วยจูงพระ
หัตถ์พยุงพระองค์ให้อุฏฐาการยืนนั่งแลบรรทมเหนืออาสน์อันกอปรด้วยสุขสัมผัสเป๐นอาทิ 

พวกเทพเฝ้าอารักขา พระราชเทวีปราศจากราคะ 
ทรงมีศีล ๕ เป็นปกต ิ

          ในกาลนั้น ทา้วจาตุมหาราชทั้งสี่ มีพระหัตถท์รงพระขรรค์ลงมารักษาห้องสิริไสยาสน์อยู่ทั้ง ๔ ทิศ 
ใช่แต่เท่านั้น ท้าวจาตุมหาราชทั้งหมื่นจักรวาฬ สิริถึง ๔๐,๐๐๐ พระองค์ล้วนทรงพระขรรค์มาอยู่อภิบาล 
ตั้งแตค่ัพภทวารตลอดไปตราบเทา่ถึงขอบจักรวาฬบรรพต แลท้าวจาตุมหาราชทัง้ ๔ ในจักรวาฬนี้ ก็
สําแดงพระกายให้ปรากฏแก่พระราชเทวี ในกาลเมื่อทรง นิสัชนาการเป๐นสุขเหนือพระแท่นที่สิริไสยาสน์ 
ทอดพระเนตรเห็นปรากฏเหมือนดุจปริจาริกบุรุษ อันเคยเข้าออกในพระราชวัง มิได้สะดุ้งตกพระทัยกลัว นี้
เป๐นธรรมดาแห่งพุทธมารดาทุกๆ พระองค ์

          แลพระหฤทัยพระราชเทวีปราศจากยินดีดว้ยราคะกําหนัดในบุรุษทั้งหลาย ตั้งแต่พระราชบิดาแห่ง
พระมหาสัตว์เป๐นอาทิ อนึ่งธรรมดาพระมารดาแห่งพระโพธิสตัว์ย่อมทรงเบญจางคิกศีลอยู่โดยปรกติเป๐นนิจ
กาล เมื่อพระสัพพัญํูยังมิได้ตรัส      นั้น ก็ทรงสมาทานศีล ๕ ในสํานักพระกาฬเทวิลดาบส แลเมื่อพระ
โพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ บมิควรที่จะไปนั่งสมาทานศีลแทบบาทมูลแห่งบุคคลผู้อ่ืนให้ดูหมิ่น เหตุดังนั้นจึง
ทรงสมาทานศีลดว้ยพระองค์ นี้ก็เป๐นธรรมดาแห่งพุทธมารดา 

 

๔๒ ๔๓ 



พระมารดาทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ 

          เบ้ืองว่าพระมหาสัตว์สถติในครรภ์กาลใด ในกาลนั้นบรรดากษัตริยท์ั่วทัง้สกลชมพูทวีปก็ส่งราช
บรรณาการมาถวายเป๐นอันมาก กอปรด้วยลาภสักการยศอันใหญ่ยิ่งด้วยบุญญานุภาพแห่งพระองค์ กับทั้ง
พระโพธิสัตว์อันสถิตในพระครรภ์นั้น อนึ่ง กาลเมื่อพระมหาสัตว์อยู่ในพระครรภ์พระมารดาบมิได้เป๐นที่สัม
พาธฐานคับแคบเหมือนดังสัตว์ทัง้ปวง อันเสวยทุกข์ลําบากอยู่ในครรภ์ ทรงสถติอยู่เป๐นสุขเหมือนดุจนั่งอยู่
บนเตียงทองอันกว้างได ้ ๑๒ ศอก มิฉะนั้นดุจมหาพรหมอันสถิตอยู่ในวิมานแก้ว แล้วพระกายก็มิได้แปด
เปื๒อนระคนด้วยอสุจิ กอปรด้วยสติสัมปชัญญะทราบพระองค์ทรงพระดําริแตท่ี่จะกระทําอนุเคราะห์แก่สัตว์ 
บมิได้ขาดจากพระกรุณา คอยท่าพุทธโพธิสมัยอยู่ในครรภ์ทั้ง ๑๐ เดือนเป๐นนิตย์ พระมารดาก็มิได้บังเกิด
เหน็ดเหนื่อยหนักพระอุทร พระกายเบาเหมือนเม่ือปรกติเป๐นสุขอยู่ แล้วก็เล็งเห็นพระโพธิสัตว์อยู่ในครรภ์
เหมือนดุจด้ายเหลืองอันร้อยเข้าในแก้วมณีอันผ่องใส เมื่อปรารถนาจะทอดพระเนตรในขณะใด ก็เห็น
พระโอรสอันนั่งเป๐นบัลลังก์สมาธิ ผันพระพักตร์มาข้างพ้ืนพระอุทรแห่งพระมารดาดุจสุวรรณปฏิมาอันสถิต
อยู่บนฝ๎กอ่อนในห้องแห่งกลีบดอกปทุมชาติ แต่พระโพธิสัตว์นั้นมิได้เห็นองค์พระชนนี พระคันถรจนาจารย์
จึงกล่าวพระคาถาว่า ปฏิสนฺธกิฺขเณ ตสฺส เป๐นอาทิ มีอรรถาธิบายก็ซํ้าเหมือนความหลัง 

เหตุผลท่ีพระพุทธมารดาต้องทิวงคต 
หลังประสูติพระมหาบุรุษ ๗ วัน 

          อนึ่ง กาลเมื่อพระมหาสัตว์ประสูติได้ ๗ วัน พระมารดาก็ทิวงคตไปบังเกิดในดุสิตเทวโลก อันนี้เป๐น
พุทธธรรมดาทุกๆ พระองค์ แลพระมารดาจะได้สิ้นพระชนมายุแต่เหตุอันประสูติพระโพธิสัตว์นั้นก็หามิได้ 
พระชนมายุมีประมาณกําหนดสิ้นกาลเท่านั้นจึงทิวงคต อนึ่งพระครรภ์อันเป๐นที่สถิตแห่งพระมหาบุรุษ
เหมือนกุฏิอันใส่ไว้ซ่ึงพระเจดีย์ บมิควรที่สัตว์อ่ืนจะมาบังเกิดร่วมในที่นั้นสืบไป อนึ่ง พระพุทธมารดาก็ไม่
ควรจะตั้งอยู่ในที่พระอัครมเหสีอันจะร่วมรสสังวาสกับบุรุษสืบไป เหตุดังนั้นจึงทวิงคต 

พระครรภ์ครบ ๑๐ เดือน 
พระด าริเสด็จไปกรุงเทวทหะ ผ่านลุมพินีวัน 

          แลพระสิริมหามายาทรงครรภ์พระโพธิสัตว์อยู่ถ้วนทศมาส ครุวนาดุจบาตรอันรองไว้ซ่ึงน้ํามัน มิได้
มีพระกายลําบาก ครั้นพระครรภ์บริบูรณ์แล้ว มีพระทัยปรารถนาจะเสด็จขึ้นไปสู่เมืองเทวทหนครอันเป๐น
ชาติภูมิแห่งพระองค์ จึงกราบทูลพระราชสามี พระราชสามีก็ทรงพระอนุญาตจึงดํารัสสั่งให้ตกแต่งมรรควิถี

ที่จะเสด็จ ตั้งแต่กรุงกบิลพัสดุ์ไปตราบเท่าถึงเมืองเทวทหนคร 

          ครั้นเพลาบุพพัณหสมัยในวันวิสาขบุรณมีเพ็ญเดือน ๖ พระราชเทวีก็กราบถวายบังคมลามาทรง
สุวรรณสีวิกาพระวอทอง แวดล้อมด้วยมหันตบริวารยศอันกอปรด้วยสิริโสภาคย์ออกจากพระนคร ไป
โดยมัคคมรรคาอันประดับถึงปุาไม้รัง อันชื่อว่าลุมพินีวันอันมีอยู่แทบหนทางในระหว่างพระนครทั้งสอง แต่
ใกล้ไปข้างเมืองเทวทหนคร เป๐นที่รมณียฐานพิศาลสรรพแสนสนุก บริบูรณ์ด้วยสรรพรุกขบุปผาผลาชาติมี
ประการต่างๆ บ้างเผล็ดดอกออกผลเผยสุคนธรสหอมฟูุงขจรจบบริเวณจังหวัดพนัสประเทศฐาน และหมู่ไม้
ทั้งหลายเป๐นบริวารแวดล้อมดงรงัต้นอันสูงสะพรั่ง พ้ืนผลิช่อแลผลทรงเสาวคนธรสมาลี อาเกียรณ์ด้วย
นานาคณะป๎กษีมีมยุระโกกิลาเป๐นอาทิ ร้องแข่งขานบรรสานเสนะมธุรศัพท์จับใจ มีทั้งห้วยธารละหานห้อง
อุทกอาจิณสินธุสระน้อยใหญ่อเนกนานา กาลเมื่อมันทวาตาพานพัดพฤกษ์สาขาก็แกว่งกวัดดุจกรอันกวัก
ทักถามว่า พระราชเทพีจะเสด็จไปสู่ประเทศที่แห่งใด เชิญเสด็จมาเสวยสิริสุขาภิรมย์หฤทัยในพนสณฑ์นี้
เป๐นที่รมณียฐานสําราญยิ่งนัก 

ทรงประชวรพระครรภ์ขณะจับกิ่งต้นรัง 
ทรงประทับยืนประสูติพระโพธิสัตว ์

          เมื่อพระราชเทพีได้ทัศนาการสาลวันก็มีพระทัยปรารถนาจะเที่ยวประพาสในปุานั้น อมาตย์
ทั้งหลายก็เชิญเสด็จแวะออกจากมรรคาเข้าไปสู่ปุารัง ก็เสด็จลงจากสุวรรณสีวิกายาน แวดล้อมด้วยนาง
พระพ่ีเล้ียงแลนารีราชบริวารทั้งหลายดําเนินไปถึงใตต้้นมงคลสาลพฤกษ์ พระกมลปรารถนาจะทรงจับซ่ึง
ก่ิงรังก็มิอาจเอ้ือมพระหัตถ์ขึ้นไปถึง ขณะนั้นก่ิงรังเหมือนมีจิตกรุณาก็บันดาลอ่อนน้อมค้อมลงมาดุจยอด
หวายอันต้องเพลิง พอถึงพระหัตถ์พระราชเทวีก็ทรงจับเอาก่ิงรัง พอเกิดลมกรรมชวาตหวั่นไหวประชวร
พระครรภ์ 

          ในขณะนั้น ชนทั้งหลายก็ผูกม่านแวดวงเขา้ภายใต้ร่มไม้รังแล้วชวนกันออกมาภายนอก ฝุายเทพย
ดาทั้งหมื่นจักรวาลก็มาสันนิบาตพร้อมกันในที่นั้น แท้จริงหญิงทัง้หลายเมื่อขณะจะคลอดบุตรนั้น ก็ย่อมนั่ง
คลอดบ้าง นอนคลอดบ้าง แลพระราชเทวีจะได้เหมือนสามัญสตรีทัง้ปวงหามิได้ ทรงซ่ึงอาภรณ์พร้อมแล
ทรงนุ่งโกไสยพัสตร์ขจิตดว้ยทอง ทรงห่มอุดมทุกูลพัสตร์คลุมพระองค์ลงไปถึงหลังพระบาท ยืนผันพระ
ปฤษฎางค์อิงเข้ากับลําต้นมงคลสาลพฤกษ์ พระหัตถ์ขวาเหนี่ยวก่ิงรังแล้วทอดพระเนตรไปฝุายปาจีน
โลกธาตุ ลําดับนี้พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาว่า สา ปณฺุณคพฺภา ทสมาสโต ปร  เป๐นอาทิ แปล
เนื้อความก็ซํ้าเหมือนนัยหนหลัง 

๔๔ ๔๕ 



ลักษณะอาการเสด็จออกจากพระครรภ์ 

          ในกาลนั้น พระบรมโพธิสัตว์กําหนดซ่ึงกาลอันควรแก่อุดมมหุติฤกษ ์ ก็ประสูติจากมาตุคัพโภทร มี
พระกายอันบริสุทธิ์ดุจดรุณทิพากรอันออกจากระหว่างแห่งพ้ืนแผ่นมหาเมฆด้วยวิสาขนักขัตฤกษ์ในวันเพ็ญ
เดือน ๖ แท้จริงสัตว์ทัง้หลายอ่ืนกาลเมื่อคลอดจากครรภ์ ลมกรรมชวาตหากพัดผันให้ศีรษะลงเบ้ืองต่ํามีเท้า
ขึ้นเบ้ืองบน ครุวนาดุจตกลงในเหวลึกได้ ๑๐๐ ชั่วบุรุษลงสู่ป๎สสาวมรรคแห่งมารดา อันเป๐นที่ปรมสัมพาธ
ฐาน เสวยทุกขเวทนาเจ็บปวดเป๐นสาหัส มีกายอันแปดเปื๒อนด้วยเสมหรุธิรอสุจิมลทินอันลามก แลพระมหา
สัตว์ประสูติจากครรภ์จะได้เป๐นดังนั้นก็หามิได้ พระกายนั้นยืนเหยียดพระบาทแลพระหัตถ์ออกมาก่อน 
ครุวนาดุจธรรมถึกลงจากธรรมาสน์ บมิได้เกิดทุกขเวทนาแก่พระองค์แลพระมารดาเหมือนดังสัตวท์ั้งหลาย
อ่ืน แลพระกายก็มิได้ระคนด้วยเสมหรุธิรคัพภมลทินอันใดอันหนึ่ง แลบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาด ครุวนาดุจดวง
แก้วมณีโชติรส อันนําออกมาวางไว้บนกองผ้ากาสิกพัสตร์ เหตุดังนั้น พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวสัมภาวน
คาถาสรรเสริญพระคุณว่า มเลน เกนาปิ อนปูลิตโฺต เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความก็เหมือนดุจกล่าวมาแล้ว 

พระพรหมรับดว้ยข่ายทอง ท้าวจตุโลกบาลรับด้วยหนังกวางด า 
พวกนางนมรับต่อด้วยผ้าท าจากปอ 

          ในกาลเมื่อพระมหาบุรุษประสูติจากพระครรภ์ยังมิทันถึงพ้ืนปฐพี ท้าวสุทธาวาสมหาพรหมทั้ง ๔ ก็
รองรับพระกายด้วยข่ายทอง ในที่เฉพาะพระพักตร์พระราชเทวี แล้วกล่าวว่าพระแม่เจ้าจงโสมนัสเถิด พระ
ราชโอรสที่ประสูตินี้มีมเหศักดาอานุภาพยิ่งนัก ขณะนั้นท่ออุทกธาราทัง้สองก็ไหลหลั่งลงมาจากอากาศ ท่อ
ธารอันหนึ่งเป๐นสีโตทก ท่อธารอันหนึ่งเป๐นอุณโหทกตกลงมาโสรจสรงพระกายมหาสัตว์กับพระราชมารดา 

          ลําดับนั้น ท้าวจตุโลกบาลทัง้ ๔ ก็รับพระองค์ไปจากพระหัตถ์ท้าวมหาพรหม แลรองรับด้วย
อชินจัมมาชาติ อันมีสุขสัมผัสสมมติว่าเป๐นมงคลในโลก แลนางนมทั้งหลายจึงรองรับพระองค์ด้วยจอมผ้าทุ
กุลพัสตร์จากพระหัตถ์แห่งท้าวจตุโลกบาล แลพระองค์มหาบุรุษก็เสด็จอุฏฐาการจากหัตถ์แห่งนางนม
ทั้งหลายลงเหยียบยืนยงัพ้ืนภูมิภาคด้วยพระบาททั้งสองเสมอเป๐นอันดี ท้าวมหาพรหมทรงทิพยเศวตฉตัร
กางก้ัน สุยามเทวราชทรงซ่ึงทิพยพาลวีชนี เทพบุตรองค์หนึ่งถือพระขรรค์อันขจิตด้วยแก้ว ๗ ประการ 
เทพบุตรองค์หนึ่งถือสุวรรณบาทุกาฉลองพระบาท เทพบุตรองค์หนึ่งเชิญทิพยมหามกุฎแลเครื่องเบญจราช
กกุธภัณฑ์ทั้ง ๕ นั้นเห็นปรากฏแก่จักษุมนุษย์ แต่เทพยดาทั้งหลายอันถือนั้นมิไดเ้ป๐นปรากฏ พระคันถรจนา
จารย์จึงกล่าวพระคาถาในที่นี้ว่า อเนกสาขญจฺ สหสฺสมณฺฑล  เป๐นอาทิ แปลเนื้อความก็ซํ้าเหมือนนัยหน
หลัง 

เสด็จด าเนิน ๗ ก้าว 

ทรงหยุดประทับยืนบนดอกบวัทิพย์ร้อยกลบี ตรัสอาสภิวาจา 

          สมเด็จพระมหาสัตวท์อดพระเนตรไปฝุายปาจีนทิศ เห็นเทพยดาในพันจักรวาฬเป๐นอันมากมา
สโมสรสันนิบาตในลานอันเดียว แลเทพามนุษย์ทัง้ปวงกระทําสักการบูชาด้วยบุปผชาติต่างๆ ตั้งบนเศยีร
เกล้าแล้วกล่าวว่า ข้าแต่พระมหาบุรุษ บุคคลในโลกนี้ที่จะเสมอด้วยพระองค์มิได้มีจะมีผู้ประเสริฐกว่า
พระองค์แต่ที่ใดเล่า และเทพยดามนุษย์ในทิศทัง้ ๓ ก็กระทําสักการบูชาแลกล่าวาจาดุจนั้น 

          แลพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรไปทั้ง ๑๐  ทิศ มิได้เห็นผู้ใดผู้หนึ่งซ่ึงจะเสมอด้วยพระองค์จึงบ่าย
พระพักตร์ไปข้างทิศอุดรแล้วย่างพระบาทไป ๗ ก้าว บนพ้ืนแผ่นทองอันท้าวจตโุลกบาลถือรองรับแล้วหยุด
ยืนบนทิพยปทุมบุปผชาติมีกลีบได้ ๑๐๐ กลีบ จึงเปล่งพระสุรเสียงอันไพเราะดุจเสียงมหาพรหมกอปรด้วย
องค์ ๘ ประการ ดํารัสอาสภิวาจาด้วยพระคาถาว่า อคโฺคหมสฺมิ โลกสฺมึ เป๐นอาทิ อธิบายความว่า อาตมะ
นี้ประเสริฐใหญ่ยิ่งในโลกหาผู้จะประเสริฐเสมอบมิได้ แลชาตินี้ก็เป๐นชาติที่สุดของอาตมา ซ่ึงจะเกิดไปใน
ภพใหม่สืบไปอีกบมิได้มีในกาลบัดนี้ 

          เหตุดงันั้นพระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาสรรเสริญพระคุณว่า คนฺตฺวาน โส สตตฺป ทานิ 
อุตตฺร  เป๐นอาทิ แปลเนื้อความก็ดุจกล่าวมาแล้ว แปลกออกแต่ว่าเสด็จยืนอยู่มีพระอาการองอาจดุจพระยา
สีหราชอันอยู่บนยอดบรรพต 

เกิดบุพนิมตินานัปการเหมือนกาลปฏิสนธิ 

          ขณะนั้น ทั้งหมื่นโลกธาตุก็หวาดไหวเกิดโอภาสสว่างไปทั่วโลกทัง้ปวง บรรดาแก้วประดับวิมาน
แห่งภุมเทพยดาแลอากาศเทพยดาทัง้หลายก็เปล่งแสงโอภาสรุ่งเรืองยิ่งนักทั่วทุกๆ ทิพยพิมาน อันว่าพิณ
แลเภรีสรรพดุริยดนตรีต่างๆ มิได้มีผู้ใดกระทบกระทั่งก็บันลือศัพท์สําเนียงออกเอง รัศมีพระจันทร์ก็โอภาส
สว่างยิ่งนัก รัศมีพระอาทติย์ ก็อ่อนมิได้ร้อนเย็นสบาย มหาเมฆก็ตั้งขึ้นในทิศทั้ง ๔ ยังวัสโสทกให้ตกลงในที่
โดยรอบ ทิศานทุิศทั้งหลายก็โอภาสสว่างยิง่นัก แลสรรพบุพนิมิตปาฏิหาริย์มหัศจรรย์ต่างๆ ก็ปรากฏ มีดุจ
กาลเมื่อลงสู่ปฏิสนธิในมาตุครรภ์นั้น 

ความหมายแห่งบุพนิมิตนับแต่ประสตู ิ

          จึงมีคาํวิสัชนาพยากรณ์ว่าซ่ึงหมื่นโลกธาตุหวาดไหวนั้น นักปราชญ์พึงทราบว่าเป๐นบุพนิมิตที่จะได้
ตรัสแด่พระสัพพัญํุตญาณ   ซ่ึงเทพยดาทั้งหลายมาสันนิบาตในจักรวาฬเดียวนี้    เป๐นบุพนิมิตที่เทพยดา
ทั้งหลายจะมาประชุมพร้อมกันสดับรับรสพระสัทธรรม         ในกาลเมื่อเทศนาพระธรรมจักกัปปวัตนสูตร 

 

๔๖ ๔๗ 



ซ่ึงเทพยดามารับพระองค์ก่อนมนุษย์  ในกาลเมื่อประสูตินั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะได้ซ่ึงอรูปาพจรฌานทั้ง ๔ ซ่ึง

มนุษย์รับพระองค์ในภายหลังนั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะได้รูปาพจรฌานทั้ง ๔ ซ่ึงเหยียบพระบาททั้ง ๓ เสมอ
เหนือภูมิภาคนั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะได้พระจตุริทธิบาทซ่ึงบ่ายพระพักตร์ไปฝุายอุตรทิศนั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะ
ครอบงํา ล่วงเสียซ่ึงสตัวโลกทั้งปวงซ่ึงกระทําสัตตบทวีติหารปาฏิหาริย์ ๗ ก้าวนัน้ เป๐นบุพนิมิตที่จะได้พระ
สัตตรัตนสัมโพชฌงค์ทั้ง ๗ ซ่ึงไดท้รงก้ันทิพยเศวตฉตัรนั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะได้พระวิมุติเศวตฉัตร ซ่ึงได้
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์นั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะได้ป๎ญจวิมุติญาณทั้ง ๕ ซ่ึงทอดพระเนตรทิศานทุิศทั้งปวง
นั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะได้พระอนาวรญาณ 

          ซ่ึงตรัสอาสภิวาจานั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะได้ตรัสเทศนาธรรมจักร ซ่ึงเปล่งสีหนาทว่าชาตินี้เป๐นที่สุด
นั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะเสด็จเข้าสู่นิพพาน ซ่ึงแก้วประดับวิมานทั้งปวงโอภาสนั้น เป๐นบุพนิมิตที่พระสัทธรรม
รัตนะจะโอภาสในโลก ซ่ึงเสียงสายพิณดังเองนั้น เป๐นบุพนิมิตจะยังสัตวโลกให้ได้สดับซ่ึงธรรมเภรีคือพระ
ธรรมเทศนา ซ่ึงเครื่องพันธนาการแห่งสตัว์ทัง้หลายลุ่ยหลุดออกนั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะตัดขาดจากอัสมิมานะ
ทั้งปวง ซ่ึงโรคพยาธิแห่งมหาชนระงับดับหายนั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะได้พระจตุราริยสัจทั้ง ๔ ซ่ึงชนบ้าใบ้ได้
สติเจรจาออกได้นั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะได้พระสติป๎ฏฐานทั้ง ๔ ซ่ึงสําเภาแลนาวาทั้งหลายแล่นไปถึงท่า
ประเทศต่างๆ อันปรารถนาจะไปนั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะบรรลุพระปฏิสัมภิทาญาณทั้ง ๔ ซ่ึงสัตวท์ั้งหลายที่
เป๐นเวรแก่กันแลมีเมตตาจิตต่อกันนั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะได้พรหมวิหารทั้ง ๔ ซ่ึงเพลิงในนรกมีอวีจิเป๐นต้น
ดับนั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะดับซ่ึงเพลิงทั้ง ๑๑ กอง มีราคัคคิเป๐นอาทิ ซ่ึงชนจักษุมืดกลับได้จักษุปสาทเห็นรูป
ต่างๆ นั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะไดท้ิพจักษุญาณ ซ่ึงชนโสตหนวกกลับได้โสตปสาทได้ยินเสียงตา่งๆ นั้น เป๐น
บุพนิมิตที่จะได้ทิพโสตญาณ ซ่ึงชนเปลี้ยเดินขึ้นได้นั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะได้พระจตุริทธิบาททั้ง ๔ ซ่ึงโลกัน
ตนรกสว่างขจัดเสียซ่ึงมดืนั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะได้ญาณาโลกทัศนะขจัดเสียซ่ึงมืดคืออวิชชา 

          ซ่ึงโลโณทกในมหาสมุทรกลับกลายเป๐นรสหวานนั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะได้ซ่ึงเอกราชคือรสแห่ง
นิพพาน ซ่ึงลมพายุใหญ่มิได้พัด เป๐นบุพนิมิตที่จะทําลายเสียซ่ึงทิฐิ ๖๒ ประการ ซ่ึงสกุณชาติทั้งหลายลง
เดิน ณ พ้ืนภูมิภาคนั้น เป๐นบุพนิมิตที่เทพยดามนุษย์จักสดับพุทโธวาทลุแก่พระไตรสรณคมน์ ซ่ึงรัศมี
พระจันทร์โอภาสยิ่งนัก เป๐นบุพนิมิตที่มหาชนจะยินดีในพระพุทธศาสนา ซ่ึงรศัมีพระอาทิตย์กลับเป๐นเย็น
นั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะให้เป๐นสุข ในกายแลจิตแห่งสัตวโลกทั้งปวง ซ่ึงเทพยดาทั้งหลายออกตบหัตถ์เล่น
นักขัตฤกษ์ร้องซ้องสาธุการ ณ ประตูวิมานนั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะเปล่งปฐมอุทานเม่ือแรกได้ตรัสเป๐นพระ
สัพพัญํูเจ้า ซ่ึงมหาเมฆตั้งขึ้นทั้งสี่ทิศบันดาลให้ฝนตกนั้นเป๐นบุพนิมิตที่จะยังธรรมมหาเมฆให้ห่าฝนตก คือ
กระแสพระสัทธรรมเทศนา ซ่ึงความอยากอาหารแห่งสรรพสัตว์ระงับนั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะได้อมฤตรสคือ 
กายคตาสติกรรมฐาน ซ่ึงความอยากน้ําแห่งสรรพสัตว์ระงับนั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะได้พระวิมุติสุข ซ่ึงบาน
ประตูแลหน้าต่างเปิดเผยออกเองนั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะเปิดพระทวารพระปรินิพพาน คือ อัษฎางคิกมรรค 
ซ่ึงรุกขชาติทั้งหลายผลดิอกออกผลนั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะผลิดอกออกบานด้วยพระวิมุติบุปผชาติคือพระ
อรหัต แลแผ่ออกซ่ึงสามัญผลต่างๆ มีฌานแลวิโมกข์เป๐นอาท ิ

๔๙ 



          ซ่ึงดอกปทุมชาติเกิดในทีท่ั้งปวงเป๐นบุพนิมิตที่จะบังเกิดมรรคผลแก่เวไนยสัตว์ทัง้สิ้น ซ่ึงระเบียบ
แห่งทิพยธวัชปรากฏเนื่องเป๐นอันเดียวทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุนั้น เป๐นบุพนิมิตที่ระเบียบแห่งอริยธวัช คือ ผ้ากา
สาวพัสตร์จะปรากฏไปทั่วโลกทั้งปวง นักปราชญ์พึงรู้ลักษณะแห่งบุพนิมิตพยากรณ์ด้วยประการดังนี้ จึงมี
คําปุจฉาว่า กาลเมื่อพระมหาบุรุษเสด็จยืน ณ พ้ืนปฐพี บ่ายพระพักตร์ไปฝุายอุดรทิศ แลยกย่างพระบาทไป 
๗ ก้าวแล้วกล่าวอาสภิวาจานั้น เสด็จดําเนินไป ณ แผ่นดินหรือไปโดยอากาศ? อนึ่ง เห็นพระกายปรากฏ
หรือมิได้เห็น? อนึ่ง พระกายเปลือยไปหรือทรงพระภูษาอาภรณ์ประดับ? อนึ่ง เป๐นทารกหรือเป๐นผู้ใหญ่? 
อนึ่ง เมื่อภายหลังนั้นเป๐นผู้ใหญ่อยู่ หรือเป๐นพาลทารกประการใด? 

          มีคาํวิสัชนาว่า พระโพธิสัตว์ในชาติทัง้ ๓ คือชาติเป๐นมโหสถ และชาติเป๐นพระเวสสันดรกับทั้ง
ป๎จฉิมชาตินี้ประสูติจากครรภ์พระมารดาล้วนเปล่งสีหนาทเจรจาได้ทั้ง ๓ ชาติ แลกาลเมื่อพระมหาบุรุษย่าง
พระบาทดําเนินไปนั้น ไปโดยพ้ืนแผ่นดินแตท่ว่ามหาชนทั้งหลายเห็นดุจเสด็จไปโดยอากาศ อนึ่งพระกายก็
ปรากฏเป๐นทารกอยู่ แต่ชนทั้งปวงไม่เห็นเป๐นทารก เห็นเหมือนดุจผู้ใหญ่ประมาณอายุได้ ๑๖ ปี อนึ่งพระ
กายก็เปลือยอยู่ตามปรกติทารก แต่ชนทั้งหลายเห็นดุจทรงพระภูษาแลอาภรณ์พร้อมแล้วภายหลังก็เป๐น
พาลทารกอยู่ดุจเดิมจะเป๐นผู้ใหญ่นั้นก็หามิได้ 

สหชาติคือสิ่งท่ีเกิดพรอ้มการประสูตอิีก ๗ สิ่ง 

          แลในวันพระมหาบุรุษประสูตินั้น มีสหชาตทิี่บังเกิดพร้อมร่วมวันกันนั้น ๗ คือ พระพิมพา ๑ พระ
อานนท์ผู้เป๐นราชโอรสพระเจ้าอมิโตทนพระเจ้าอานั้น ๑ พระกาฬุทายีอมาตย ์ ๑ นายฉันนามาตย์ ๑ 
กัณฐกอัศวราช ๑ ไม้พระมหาโพธิ์ ๑ กับทั้งขุมทองทั้ง ๔ มีนามสังขนธิี วัดปากโดยกลมรอบได้คาพยุตขุม 
๑ ชื่อเอลนิธี วัดปากกลมรอบได้ก่ึงโยชน์ขุม ๑ ชื่ออุบลนิธี วัดปากกลมรอบได้ ๓ คาพยุตขุม ๑ ชื่อบุณฑริก
นิธี วัดปากกลมรอบได้โยชน์หนึ่งขุม ๑ โดยลึกตลอดสุดพ้ืนแผ่นดินดุจกันสิ้น ๔ ขุม แม้นถึงจะขนซ่ึงพืชทอง
ไปสักเท่าใดๆ ก็มิได้บกพร่องบังเกิดเต็มบริบูรณ์อยู่ดังก่อน 

          พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาว่า ยโสธรา จ อานนฺโท เป๐นอาทิ แปลเนื้อความก็ซํ้าเหมือน
หนหลัง 

          ในกาลนั้นบรรดากษัตริยศ์ักยราชทั้งสองพระนครก็เกิดปีติโสมนัส อัญเชิญพระมหาสัตว์กับทั้งชนนี
แวดล้อมด้วยมหันตราชบริวาร กึกก้องด้วยสําเนียงนาเนกดุรยิประโคมขานแห่เสด็จคืนเข้ากรุงกบิลพัสดุ์ 
เหตุดังนั้นพระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวคาถาสรรเสริญคุณานุภาพแห่งพระมหาสัตว์ว่า อนญญฺสาธารณ
นาทมตฺุตม  เป๐นอาทิ อรรถาธิบายก็กล่าวด้วยนิมติอัศจรรย์เหมือนนัยหนหลัง แปลความออกไปแต่เป๐น
ปณามคาถา แลเทพยดากล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณเท่านั้น 

คัมภานกิขมนปริวรรต ปริจเฉทที่ ๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๔ 
ลักขณปริคคาหกปริวรรต 

ลักษณะของผู้เป๐นพระมหาบุรุษ ๓๒ ประการ 

๕๐ 



 

 

 

เน้ือความยอ่ 

          พระโพธิสัตว์ประสูตแิล้ว หมู่เทพยดาในดาวดึงส์ชื่นชมโสมนัสกันทั่วหน้าว่า “บัดนี้พระราชโอรส
ของพระเจ้ากรุงกบิลพัสดุ์จะได้ตรัสรู้เป๐นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พวกเราจะได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้ว” ได้
ร่วมกันโบกผ้าทิพย์ เล่นมหรสพเป๐นเครื่องสักการะทั่วเทวโลก 

          กาฬเทวิลดาบสผู้สําเร็จสมาบัติ ๘ และอภิญญา เป๐นพระอาจารย์ประจําตระกูลศากยะ พักผ่อน
กลางวันอยู่ในดาวดึงส์ ได้ยินคําสาธุการของหมู่เทพแล้วก็ลงจากสวรรค์ เข้าเฝูาทูลถามพระเจ้าสุทโธทนะว่า 
พระราชบุตรประสูติแล้วหรือ? แล้วทูลขอชมพระราชกุมารน้อย พระราชาให้นําพระกุมารออกมาและจะให้
พระกุมารไหว้พระดาบส 

          แต่แล้วก็เกิดเหตุอัศจรรย์ คือ พระบาททั้งคู่ของพระกุมารไปปรากฏอยู่เหนือชฎา ดาบสรู้ว่าไม่ควร
จะยังตนให้พินาศ จึงคุกเข่ากระทําอัญชลทีี่พระบาทพระราชกุมาร แล้วใช้ญาณคํานึงอนาคตก็พบว่า พระ
ราชกุมารจะเป๐นพระพุทธเจ้าแน่นอน จึงหัวเราะ เมื่อคํานึงต่อก็พบว่าตนเองจะหมดอายุขัยก่อน ไม่มี
โอกาสเห็นพระพุทธเจ้า จึงร้องไห้ 

          ถึงกระนั้น พระดาบสก็นึกถึงหลานชายคือนาลกะ บุตรของน้องสาวซ่ึงมีโอกาสจะได้พบเห็น
พระพุทธเจ้าแทนตน จึงไปบอกข่าวและให้เขาบวชรอข่าวตรัสรู้ หลานชายเช่ือฟ๎งลุงดาบส ปลงผมและ
หนวด นุงห่มผ้ากาสาวพัสตร์บวชอุทิศท่านผู้เป๐นอุดมบุคคลในโลก จากนั้นเข้าไปเจริญสมณธรรมในปุาหิม
พานต์ (เมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสรู้เป๐นพระพุทธเจ้าแล้ว นาลกะได้ยินข่าวจึงเข้าเฝูาทูลถามโมไนยปฏิบัติ 
พระพุทธเจ้าตรัสตอบข้อปฏิบัติของมุนีแล้วเขาสําเร็จพระอรหัต) 

          ประสูติได ้ ๕ วัน พระเจ้าสุทโธทนะทรงให้เชิญพราหมณ์ ๑๐๘ คน ผู้จบไตรเพทและ
เวทางคศาสตร์มา บริโภคมธุปายาส จากนั้นคัดเลือกได้พราหมณ์ ๘ คน ผู้มีคณุวิทยากว่าหมู่พราหมณ์นั้น 
ให้ดูพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ เพ่ือทํานายว่าผู้มีพระลักษณะเช่นนี้จะมีความเป๐นไปอย่างไร 
พราหมณ์ ๘ นั้นดูพระลักษณะครบแล้ว มี ๗ คน ยกนิ้วสองนิ้วทํานายวา่ “หากอยู่ครองเรือน จะเป๐นพระ
เจ้าจักรพรรดิ หากออกบวชจะเป๐นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” มีเพียงโกณฑัญญพราหมณ์ผู้มีป๎ญญามาก เป๐น
ป๎จฉิมภวิกสัตว์เพียงคนเดียว ยกขึ้นนิ้วเดียวทํานายว่า จะทรงออกบวชแล้วได้เป๐นพระพุทธเจ้าแน่นอน 

 



  

ปริจเฉทที่ ๔ 
ลักขณปริคคาหกปริวรรต 

ลักษณะของผู้เป็นพระมหาบุรุษ ๓๒ ประการ 

          ในวันนั้น หมู่เทพยดาทั้งหลายในดาวดงึสเทวพิภพ มีสมเด็จอมรินทราธริาชเป๐นต้น ชวนกันชื่นชม
โสมนัสเจรจาแก่กันว่า ราชบุตรกรุงสุทโธทนมหาราชในเมืองกบิลพัสดุ์ ซ่ึงประสูตินั้น จะทรงนิสัชนาการ
ภายใต้ไม้มหาโพธิ์ จะได้ตรัสเป๐นพระสัพพัญํูพุทธเจ้า แลจะตรัสเทศนาพระธรรมจักร เราทั้งหลายจะได้
เห็นพระพุทธเจ้าแลจะได้ฟ๎งพระสัทธรรม ชวนกันกระทําสาธุการแลโบกซ่ึงทิพยภูษาต่างธงชยั กระทํา
สักการบูชามากกว่าแสน เล่นมหรสพเอิกเกริกไปทั้งเทวโลก 

กาฬเทวิลดาบสพระอาจารย์ประจ าราชส านัก 
พบปาฏิหาริย์พระบาทอยู่บนชฎา 

          ลําดับนั้น พระดาบสองค์หนึ่งมีนามกาฬเทวิลได้อัฏฐสมาบัติ ๘ มีฤทธิ์มากเป๐นกุลุปกาจารย์แห่ง
กรุงสุทโธทนมหาราช พระผู้เป๐นเจ้าเหาะไปสู่เทวจาริก แลสถิตทิวาวิหารอยู่ในดาวดึงสพิภพได้สดับคํา
เทพยดาดงันั้น ก็ออกจากทิวาวิหารโดยเร็ว ลงจากเทวโลกในเพลาสายัณห์ เข้าไปสู่พระราชนิเวศน์นิสินนา
การบนบัญญัตอาสน์ แล้วถวายพระพรถามว่า ได้ยินข่าวว่าราชบุตรแห่งบรมบพิตรประสูติแลหรือ? บรม
กษัตริย์ก็รับตามคํา พระดาบสจึงถวายพระพรว่า อาตมะจะขอเห็นพระราชกุมาร จึงดํารัสให้เชิญพระราช
โอรสทรงอาภรณ์พร้อมนํามาให้น้อมพระองค์ลงนมัสการพระดาบส ขณะนั้นพระบาททั้งสองแห่งพระมหา
สัตว์กลับขึ้นไปยืนประดิษฐานอยู่บนชฎาแห่งพระกาฬเทวิล ควรจะอัศจรรย์  เหตุดังนั้น พระคันถรจนา
จารย์จึงกล่าวพระคาถาสรรเสริญพระคุณานุภาพว่า กุมารภตูสฺส จ ตาวเทว เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความก็
เหมือนนัยที่กล่าวมาแล้ว 

พระชาติสุดท้ายพระมหาโพธิสัตว์จะไม่ไหว้ใคร 

          จึงมีคาํอธิบายว่า ธรรมดาพระโพธิสตัว์ในป๎จฉิมชาติ จะหาผู้อ่ืนที่พระองค์ควรจะวันทนาการนั้น
มิได้มี ผิวบมิรู้และจะกระทําพระเศียรให้น้อมลงแทบบาทมูลแห่งบุคคลผู้ใด ศีรษะของผู้นั้นก็จะพลัน
ภินทนาการออกได้ ๗ ภาคเป๐นแท้ เมื่อพระดาบสเห็นดังนั้นก็สะดุ้งตกใจกลัว บังเกิดมหัศจรรย์ดําริว่าไม่
ควรที่อาตมะจะยังตนให้พินาศฉิบหายเสียในกาลนี้ จึงอุฏฐาการจากอาสน์ คุกเข่าลงกระทําอัญชลีกรรับเอา
พระบาทแห่งพระมหาสัตว์ สมเด็จพระราช

๕๕ 



บิดาได้ทอดพระเนตรมหัศจรรย์ดังนั้น มีพระทยัแผ่ไปด้วยปีต ิก็ยอพระกรถวายอภิวันทนาการด้วยสําคัญว่า
พระโอรสของพระองค์ดุจมหาพรหม 

พระดาบสหัวเราะแล้วร้องไห้ 
บอกให้หลานชายบวชรอพระพุทธเจ้า 

          แลพระดาบสนั้นได้ป๎ญจอภิญญาและอัฏฐสมาบัติฌาน ระลึกได้ซ่ึงชาติ ๘๐ กัปคือในอดีต ๔๐ กัป 
ในอนาคต ๔๐ กัป พิจารณาเห็นพระลักษณะแห่งพระโพธิสัตว์บริบูรณ์ ก็ทราบว่าจะได้ตรัสเป๐นพระ
สัพพัญํูโดยแท้ จึงดําริว่า พระราชกุมารนี้เป๐นอัจฉริยมนุษย์ ก็แย้มโอษฐ์สํารวลแล้วพิจารณาว่าอาตมะนี้
จะได้เห็นเม่ือได้ตรัสเป๐นพระพุทธเจ้าหรือจะมิได้เห็นประการใด ก็ทราบเหตุว่า จะมิได้ทันเห็นจะกระทํา
กาลกิริยาเสียก่อน แล้วจะขึ้นไปบังเกิดในอรูปภพ แม้ถึงพระพุทธเจ้าได้ตรัสสัก ๑๐๐ พระองค์ ๑,๐๐๐ 
พระองค์ก็มิอาจโปรดอาตมะได้ แลอาตมะ ได้เห็นพระมหาบุรุษเป๐นมหัศจรรย์ดังนี้ และชีวิตอาตมาบมิได้
อยู่ทันเห็นเม่ือได้ตรัสเป๐นพระสัพพัญํูเจ้านั้น ได้ชื่อว่าเส่ือมสูญจากอุดมลาภคือมรรคผลแลพระอมตมหา
นิพพานเสียดายนัก ดําริดงันี้แล้วก็ร้องไห้ 

          ชนทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงถามว่า พระผู้เป๐นเจ้าหัวเราะแล้วกลับร้องไห้ เห็นอันตรายสิ่งใดจะมีแก่
พระลูกเจ้าหรือประการใด? พระดาบสก็บอกเหมือนดําริแต่หลัง แล้วแถลงเหตุทั้งสองนั้นแก่บรมกษัตริย์ให้
ทรงทราบแล้วดําริสืบไปว่า แต่บรรดาญาติของอาตมาผู้ใดจะได้เห็นเม่ือได้ตรัสบ้าง พิจารณาก็ทราบว่านาล
กะผู้เป๐นนัดดาของอาตมะนั้นจะได้เห็นเม่ือได้ตรัสเป๐นพระสัพพัญํูจึงออกจากราชนิเวศน์ตรงไปสู่เคหฐาน
แห่งกนิษฐภคินีแล้วเรียกนาลกะผู้หลานมาสั่งว่า ราชบุรุษแห่งพระเจ้าสุทโธทนมหาราชมีบุญมากกอปร
ด้วยทวัตดึงสมหาปุริสลักษณะเป๐นองค์พุทธางกูร เมื่อพระชนมายุล่วงไปได้ ๓๕ พระพรรษาแล้วจะได้ตรัส
เป๐นพระพุทธเจ้า เจ้าจะได้ทันเห็นพระองค์ จงบรรพชาอยู่คอยท่าตั้งแต่วันนี้ไปเถิด 

          ฝุายนาลกะผู้เป๐นนัดดาบังเกิดในตระกูลอันมีทรัพย์ถึง ๘๗ โกฏิ เป๐นภัพบุคคลมีกุศลสั่งสมมามาก 
เมื่อได้สดับคําพระดาบสจึงดําริว่า พระผู้เป๐นเจ้าเป๐นลุงซ่ึงจะมาสั่งสอนให้ประกอบในส่ิงอันมิได้เป๐น
ประโยชน์นั้นมิได้มี โอวาทอันนี้เป๐นประโยชน์โดยแท้จึงรับคําพระดาบสว่าสาธุ แล้วให้ไปซ้ือมาซ่ึงผ้ากาสาว
พัสตร์กับบาตรดินแต่ร้านตลาด ในขณะนั้นก็โกนผมแลหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์บรรพชาอุทิศเฉพาะ
พระมหาสัตว์ กล่าวว่า ท่านผู้ใดเป๐นอุดมบุคคลในโลก ข้าพเจ้าขอบรรพชาเฉพาะสํานักท่านผู้นั้น แล้วบ่าย
หน้าสู่ทิศซ่ึงพระมหาสัตว์สถิต ถวายนมัสการด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วเอาบาตรใส่ในถลกสะพายขึ้น
เหนือบ่า ออกจากเคหฐานไปสู่ปุาหิมพานต์เจริญสมณธรรมอยู่ในที่นั้น 

กาฬเทวิลดาบสตายแล้วเกดิในอรูปภพ 
ส่วนนาลกะต่อมาก็ได้เป็นพระอรหันต ์

          ส่วนพระกาฬเทวิลดาบสถึงกําหนดอาย ุ กระทํากาลกิริยาก็ขึ้นไปเกิดในอรูปภพ ในที่นี้กล่าวความ
ล่วงหน้าไปว่า ในอปรภาคสมัยเมื่อพระบรมครูได้ตรัสแล้ว พระนาลกะได้มาสู่สํานักพระพุทธองค์ทูลถาม
โมไนยปฏิบัติ๑ จึงโปรดประทานพุทโธวาทให้สําเร็จพระอรหัตแล้ว พระนาลกะก็กลับไปสู่ปุาหิมวันตประ
เทศ ปฏิบัติโดยอุกฤษฏวัตรได้ ๗ เดือน พิจารณาทราบว่าจะสิ้นอายุสงัขาร จึงไปยืนพิงสุวรรณบรรพตแห่ง
หนึ่ง ก็ดับขันธ์เข้าสู่พระปรินิพพานในที่นั้น 

ประสูติ ๕ วัน ถวายพระนาม 
และท านายพระลักษณะ ๓๒ ประการ 

          ส่วนสมเด็จบรมกษัตริย์ ครั้นถงึวันเป๐นคํารบ ๕ จึงรับสั่งให้โสรจสรงองค์พระมหาสัตว์ดว้ยหวัง
พระทัยว่า จะกระทําซ่ึงนามคหณมงคลถวายพระนาม จึงให้ตกแต่งราชพิภพแลประพรมด้วยจตุชาติสุคนธ์
และให้โปรยปรายซ่ึงบุปผชาติมีเข้าตอกเป๐นคํารบ ๕ แล้วให้ปูลาดซ่ึงอาสนะอันขจิตด้วยเงินแลแก้ว ให้
ตกแต่งซ่ึงอสัมภินปายาสปณีตรสาหารแล้ว ให้ประชุมกษัตริย์แลพราหมณ์คฤหบดีเสนามุขมาตย์ทัง้ปวง
พร้อมในพระราชนิเวสน์ จึงรับสั่งให้เชิญพระมหาสัตว์อันประดับด้วยราชกุมารปสาธนาภรณ์มาสู่ที่มหา
มณฑลสันนิบาต แล้วให้นิมนต์ทวิชาจารยท์ั้งหลายล้วนถงึซ่ึงฝ๎๑งแห่งไตรเพทางคศาสตร์ ๑๐๘ คน มานั่ง
เหนือปณีตาอาสน์ให้บริโภคซ่ึงมธุปายาส แล้วเลือกสรรพได้พราหมณาจารย์ ๘ คน ล้วนมีคุณวทิยา
ประเสริฐกว่าหมู่พราหมณ์ทั้งนั้น เชิญให้ขึ้นนั่งเหนืออาสน์อันสูง แล้วให้เชิญพระโพธิสัตว์ไปสู่สํานัก
พราหมณ์ทั้ง ๘ คน ให้พิจารณาพระลักษณะ แลพราหมณจารย์ทั้ง ๘ นั้นมีนามรามพราหมณ์ ๑ ลักษณ
พราหมณ์ ๑ ยัญญพราหมณ์ ๑ ธุชพราหมณ์ ๑ โภชพราหมณ์ ๑ สุทัตตพราหมณ์ ๑ สุยามพราหมณ์ ๑ 
โกณฑัญญพราหมณ์ ๑ ล้วนรู้ไตรเพทลึกซ้ึงยิ่งกว่าพราหมณ์ทั้งปวง ไดท้ํานายพระสุบินพระราชเทพีแต่วัน
แรกปฏิสนธิลงสู่พระครรภ์ แลพราหมณ์ทั้ง ๗ เว้นแต่โกณฑัญญพราหมณ์ผู้เดียว พิจารณาเห็นพระลักษณะ
แห่งพระมหาสัตว์บริบูรณ์ จึงยกนิ้วหัตถ์ขึ้นสองนิ้ว แล้วทูลทํานายเป๐นสองประการว่า พระราชกุมารกอปร
ด้วยทวัตดึงสมหาบุรุษลักษณะพร้อมทั้ง ๓๒ จะมีคติสองประการ ผิวสถิตอยู่ในฆราวาสจะเป๐นพระบรม
จักรพรรดิ ผิวออกทรงบรรพชาจะได้ตรัสรู้เป๐นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 

๑ บาลีเป๐น นาลกปฏิปทํ 

๕๖ ๕๗ 



ลักษณะพื้นฝ่าพระบาท 
และกุศลกรรมท่ีเป็นเหต ุ

          สปุติฏฐฺิตปาโท  และพระราชกุมารนี้มีพ้ืนฝุาพระบาททั้ง ๒ เสมอเป๐นอันดี ดุจพ้ืนฉลองพระบาท
ทอง ขณะเมื่อเหยียบลงก็ถูกต้องพ้ืนพร้อมกัน ขณะเมื่อยกขึ้นก็พ้นจากพ้ืนพร้อมกัน อันนี้จัดเป๐นพระมหา
บุรุษลักษณะเป๐นปฐม จึงมีคําปุจฉาว่า พระโพธิสัตว์ทรงทํากุศลสิง่ดังฤา จึงได้พระลักษณะอันนี้ วิสัชนาว่า 
ในบุเรชาติพระมหาบุรุษราชได้สมาทานมั่นในกุศลมิได้กลับกลอก ทรงพระพฤติในกายสุจริต วจีสุจริต มโน
สุจริต จําแนกทานแลรักษาเบญจศีลแลอุโบสถศีล ทําให้เป๐นประโยชน์แก่บิดามารดา เคารพในตระกูลผู้
เฒ่าผู้แก่ ทาํลายเบญจขันธ์ขึ้นไปบังเกิดในเทวโลก เสวยทิพยสมบัติประเสริฐยิ่งกว่าเทพยดาอ่ืนๆ ด้วยเหต ุ
๑๐ ประการ๑ มียิ่งด้วยทีฆายุเป๐นอาทิ จุติมาบังเกิดในป๎จฉิมชาติจึงได้พระมหาบุรุษลักษณะอันนี้แล้วก็ทูล
ทํานายพระลักษณะอ่ืนสืบต่อไปว่า 

ลักษณะมงคล ๑๐๘ ประการ 
ในฝ่าพระบาทและกุศลกรรมท่ีเป็นเหต ุ

          เหฏฐฺา ปาทตเลสุ จกฺกานิ ชาตานิ พระราชกุมารนี้มีพ้ืนฝุาพระบาททัง้สองประกอบด้วยลาย
ลักษณะกงจักรข้างละอัน ในท่ามกลางฝุาพระบาทแลจักรนั้นมีกํา ๑,๐๐๐ ประกอบด้วยกงแลดุม บริบูรณ์
ด้วยอาการทั้งปวง แลภายนอกรอบกงจักรนั้นประดับไปด้วยรอยรูปอัฏฐุตรสตมงคล ๑๐๘ ประการ คือ รูป
หอก ๑  รูปแว่นส่องพระพักตร์ ๑  รูปดอกพุดซ้อน ๑  รูปสายสร้อย ๑  รูปสังวาล ๑  รูปถาดทอง ๑  รูป
ตั่ง ๑  รูปมัจฉาทั้งคู ่๑  รูปปราสาท ๑  รูปขอ ๑  รูปเสาไต้ ๑  รูปเศวตฉตัร ๑  รูปพระขรรค์ ๑  รูปพัด
ใบตาล ๑  รูปพัดหางนกยูง ๑  รูปพัดวาลวีชนี ๑  รูปมงกุฎ ๑  รูปบาตร ๑  รูปพวงดอกมะลิ ๑  รูปดอก
นิลอุบล ๑  รูปดอกอุบลขาว ๑  รูปดอกอุบลแดง ๑  รูปดอกบัวแดง ๑  รูปดอกบัวขาว ๑  รูปหม้อเต็ม
ด้วยน้ํา ๑  รูปถาดเต็มดว้ยน้ํา ๑  รูปมหาสมุทรทัง้สี่ ๑  รูปเขาจักรวาฬ ๑  รูปปุาหิมพานต์ ๑  รูปเขาพระ
สิเนรุ ๑  รูปพระจันทร์ ๑  รูปพระอาทิตย์ ๑  รูปหมู่ดาวนักษัตรฤกษ์ ๑  รูปทวปีใหญ่ทั้งสี่ รูปทวีปน้อยทั้ง
พัน๒ ๑  รูปบรมจักรพรรดิกับทั้งราชบริวาร ๑  รูปสังข์ทักขิณาวัฏ ๑  รูปสุวรรณมัจฉา ๑  รูปจักรทั้งคู่ ๑   

  

๑ เหตุ ๑๐ ประการ อายุ วรรณะ สุข ยศ อธิปไตย รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ (สัมผัส) 
๒ บาลี เทฺว ปริตฺตทีปสหสฺสานิ = ทวีปน้อยท้ังสองพัน 

 

รูปคงคาทัง้เจ็ด ๑  รูปสัตว์ใหญ่ทัง้เจ็ด ๑  รูปเขาปริภัณฑ์ทั้งเจ็ด ๑  รูปพระยาครุฑ ๑  รูปจระเข้ ๑  รูปธง
ชายผ้าทั้งผืน ๑  รูปรัตนบัลลังก์ ๑  รูปเก้าอ้ี ๑  รูปเขาไกรลาส ๑  รูปพระยาราชสีห์ ๑   รูปพยัคฆราช ๑   
รูปช้างเอราวัณ ๑   รูปพญาม้าพลาหก ๑  รูปพญาพาสุกรีนาคราช ๑  รูปพญาหงส์ ๑  รูปไก่เถื่อน ๑  รูป
อุสุภราช ๑  รูปพญาช้างอุโบสถ ๑  รูปพญาช้างฉัททันต์ ๑  รูปมังกรทอง ๑  รูปมหาพรหม ๔ หน้า ๑  รูป
เรือทอง ๑  รูปเต่าทอง ๑  รูปแม่โคกับทั้งบุตร ๑  รูปกินนรผู้ ๑  รูปนางกินนร ๑  รูปนกการเวก ๑  รูป
นกกระเรียน ๑  รูปนกยูง ๑  รูปนกจากพราก ๑  รูปนกพริก ๑  รูปฉกามาพจรเทวโลกทั้ง ๖ ชั้น ๑  รูป
โสฬสมหาพรหมทั้ง ๑๖ ชั้น ๑  สิริเป๐นรอยรูปมงคล ๑๐๘ ประการ เป๐นบริวารล้อมกงจักรใหญ่ ใน
ท่ามกลางฝุาพระบาททั้งสองซ้ายขวาดุจกัน อันนี้จัดเป๐นมหาบุรุษลักษณะคํารบ ๒ มีคําปุจฉาถามว่าพระ
มหาสัตว์ทรงสร้างกุศลสิ่งดงัฤาจึงได้ลักษณะอันนี้? วิสัชนาว่า ในบุเรชาติพระองค์ได้นํามาซ่ึงความสุขให้แก่
ชนเป๐นอันมาก จึงได้พระมหาบุรุษลักษณะอันนี้ แล้วทูลทํานายพระลักษณะอันอ่ืนสืบต่อไปว่า 

ลักษณะส้นพระบาท พระบาทต่อพระชงฆ์ 
นิ้วพระบาทและนิ้วพระหัตถ์ 

          อายตปณฺหิ พระราชกุมารนี้มีส้นพระบาทอันยาว แลมนุษยท์ั้งหลายอ่ืนข้างปลายเท้านั้นยาว ลํา
แข้งตั้งอยู่ในที่สุดแห่งส้นเทา้เหมือนดุจตัดเสียซ่ึงส้นแล้วแลตั้งไว้ อันส้นพระบาทแห่งพระมหาบุรุษแปลก
กว่ามนุษย์อ่ืนๆ แลพระบาทแบ่งเป๐นสี่ส่วน ข้างปลายพระบาทวัดได ้๒ ส่วน ลําพระชงฆ์ลงตั้งในส่วนคํารบ 
๓ เหลืออยู่ข้างส้นอีกส่วนหนึ่งเป๐นคํารบ ๔ แลส้นพระบาทนั้นสีแดงงามดุจผ้ารตักัมพลอันม้วนเข้าแลตั้งไว้ 
จัดเป๐นมหาบุรุษลักษณะเป๐นคํารบ ๓ 

          ทีฆงฺคุล ี อนึ่ง พระราชกุมารนี้มีนิ้วพระบาทแลนิว้พระหัตถ์ทั้งหลายยาวเรียวดุจนิ้ววานร ข้างต้น
ใหญ่แล้วเรียวลงไปจนปลายนิ้ว กลมงามดุจแท่งหรดาล อันขยําด้วยน้าํมันยางแล้วป๎๒นเป๐นอันดี อันนี้จัดเป๐น
พระมหาบุรุษลักษณะคํารบ ๔ จึงมีคําปุจฉาถามว่าพระมหาสัตว์ทรงสร้างกุศลดงัฤๅ จึงได้พระลักษณะทั้ง ๒ 
นี?้ วิสัชนาว่า ในบุเรชาติพระองค์เว้นจากปาณาติปาตกรรมมิได้เหยียบสัตว์ให้ตายด้วยปลายพระบาท แล
มิได้ประหารสัตว์ด้วยพระหัตถ์จึงได้พระมหาบุรุษลักษณะทั้ง ๒ ประการนี้ แล้วทูลถวายทํานายพระ
ลักษณะอันอ่ืนสืบไปว่า 

 

๕๘ ๕๙ 



ลักษณะพระหัตถ์และพระบาท 

          มุทตุลหตฺถปาโท พระราชกุมารนี้มีพ้ืนฝุาพระหัตถ์แลฝุาพระบาทอันอ่อนนุ่ม ครุวนาดุจปุยสําลีอัน
ประชีได้ ๑๐๐ ครั้ง อันนี้จัดเป๐นพระมหาบุรุษลักษณะเป๐นคํารบ ๕ 

          ชาลหตถฺปาโท อนึ่ง พระราชกุมารมีฝุาพระหัตถ์แลฝุาพระบาท อันประดับด้วยลายตาขา่ย ดุจตา
ข่ายอันช่างผู้ฉลาดถักไว้ในช่องแห่งบัญชร อนึ่ง นิ้วพระหัตถ์ข้างละ ๔ เว้นแต่พระอังคุฏฐะ๑ แลนิ้วพระบาท
ข้างละ ๕ เสมอกันเป๐นอันดีชิดเสียดสีซ่ึงกันสนิท อันนี้จัดเป๐นมหาบุรุษลักษณะคํารบ ๖ มีคําวิสัชนาวา่ ใน
บุเรชาติพระองค์ได้สงเคราะห์มหาชนด้วยสงัคหวัตถทุั้ง ๔ จึงได้พระมหาบุรุษลักษณะทั้งสองประการนี้ 
แล้วทูลทาํนายพระลักษณะอันอ่ืนสืบต่อไปว่า 

ลักษณะพระอัฐิ (กระดูก) และพระชงฆ์ (แข้ง) 

          อุสฺสงฺคปาโท พระราชกุมานี้มีอัฐิข้อพระบาทตั้งลอยอยู่บนหลังพระบาท แลอัฐิข้อจะได้ติดกับหลัง
เท้าดุจชนทั้งปวงก็หามิได ขณะเมื่อยกย่างพระบาทก็กลอกกลับผันแปรไปโดยคล่องแลพระกายท่อนเบ้ือง
บนตั้งแต่พระนาภีขึ้นไป ก็มิได้หวั่นไหวเป๐นปรกติอยู่ ประดุจสุวรรณปฏิมาอันตั้งอยู่ในเรือทอง ไหวอยู่แต่
พระกายท่อนเบ้ืองต่ํา ชนทั้งปวงแลเห็นฝุาพระบาทอันยกย่างไปมาทั้งเบ้ืองหน้าแลเบ้ืองหลังปรากฏดุจฝุา
เท้าแห่งกุญชรชาติ อันนี้จัดเป๐นพระมหาบุรุษลักษณะคํารบ ๗ มีคําวิสัชนาว่า ในบุเรชาติพระองค์กล่าว
วาจาประกอบด้วยประโยชน์ เว้นจากสัมผัปปลาปวาท จึงได้พระมหาบุรุษลักษณะนี้ แล้วทูลทํานายพระ
ลักษณะอันอ่ืนสืบไปว่า 

          เอณิมคิสทิสชงฺโฆ พระราชกุมารนี้มีลําพระชงฆ์อันเรียวดุจเกลียวแห่งแข้งเนื้อทรายแลมีพระมังสะ
เนื่องเป๐นอันเดียวหุ้มรอบอัฐิพระชงฆ์เต็มเสมอเป๐นอันดี มีสัณฐานกลมงามดุจตน้ข้าวสาลีอันมีครรภ์ อันนี้
จัดเป๐นพระมหาบุรุษลักษณะคํารบ ๘ มีคําวิสัชนาว่า บุเรชาติพระองค์ได้บอกกล่าวสรรพศิลปศาสตร์วิทยา
โดยเคารพ จึงได้พระมหาบุรุษลักษณะนี้ แล้วทูลทํานายพระลักษณ์อันอ่ืนสืบไปว่า 

 

 

๑ พระอังคุฏฐะคือนิ้วหัวแม่มือ, นิ้วพระหัตถ์ข้างละ ๔ อรรถกถามัชฌิมนิกายว่านิ้วพระหัตถ์ท้ัง ๔ (และนิ้วพระบาท) มีขนาดเท่ากันจึง

มีลักษณะเบียดกัน (เท่ากับบอกว่านิ้วหัวแม่มือไม่เท่ากับ ๔ นิ้ว มิได้หมายความว่าทรงมีนิ้วพระหัตถ์เพียง ๔ นิ้ว) 

พระหัตถ์ยาวถึงเข่าและพระคุยหะตั้งอยู่ในฝัก 

          ฐติโกว อโนนมนโฺต อุโภหิ ปาณติเลหิ ชณณฺุกานิ ปริมสติ ปริมชฺชติ พระราชกุมารนี้ผิวเสด็จยืน
โดยปกติมิได้ก้มพระกายลง แลฝุาพระบาท๑ ทั้งสองเหยียดลงไปปรามาสถึงพระชาณุมณฑลทั้งสองข้างได้ 
อันนี้จัดเป๐นพระมหาบุรุษลักษณะคํารบ ๙ มีคําวิสัชนาว่า ในบุเรชาติพระองค์รู้จักซ่ึงบุทคลอันเป๐นวิเศษ
บุรุษคือพระอริยเจ้า แลกระทํานอบนบเคารพนับถือปฏิบัติในโอวาทจึงได้พระมหาบุรุษลักษณะนี้ แล้วทูล
ทํานายพระลักษณะอันอ่ืนสืบไปว่า 

          โกโสหติวตฺถคุยฺโห๒ พระราชกุมารนี้มีพระคุยหะลับอยู่ในฝ๎กประดุจฝ๎กบัวทองกําบังไว้เหมือนด้วย
คุยหะที่ลับแห่งโคแลกุญชรชาติเป๐นอาทิ อันนี้จัดเป๐นพระมหาบุรุษลักษณะคํารบ ๑๐ มีคําวิสัชนาว่า ในบุเร
ชาติพระองค์ได้ทรงทําให้ชนทัง้หลายที่เป๐นญาตแิลมิตรสนิทแก่กัน อันพลัดพรากจากกันไปนานให้ได้มา
พานพบประสบกัน จึงได้พระมหาบุรุษลักษณะนี้แล้วทูลทํานายพระลักษณะอันอ่ืนสืบไปว่า 

ทรงมีพระฉวีวรรณสีเหลือง ธุลีละอองไมต่ิดพระกาย 

          สุวณณฺวณฺโณ กาญจฺนสนฺนภิตโจ พระราชกุมารนี้มีพระฉวีวรรณอันเหลืองงามดังสีทองทั่วทัง้
พระกาย ครุวนาดุจรูปทองทั้งแท่ง อันนี้จัดเป๐นพระมหาบุรุษลักษณะคํารบ ๑๑ มีคําวิสัชนาว่า ในบุเรชาติ
พระองค์ได้บริจาคสุขุมวัตถุทานแลอามิสทานต่างๆ แลได้กระทําสัมมัชนกรรมคือกวาดในลานพระเจดีย์
เป๐นต้น กับรํางับเสียซ่ึงความโกรธ จึงได้พระมหาบุรุษลักษณะนี้ แล้วทูลทํานายพระลักษณะอันอ่ืนสืบไปว่า 

          สุขุมจฺฉวิ พระราชกุมารนี้มีพระฉวีอันละเอียดมิได้มีธุลีละอองตดิต้องพระกาย มาตรวา่มลทินอัน
ใดมาสัมผัสก็เล่ือนหลุดไป ครุวนาดุจน้ําอันกลิ้งตกจากใบบัว อันนี้จัดเป๐นมหาบุรุษลักษณะคํารบ ๑๒ มีคํา
วิสัชนาว่า ในบุเรชาติพระองค์ไดท้รงพระอุตสาหปุจฉาสมณพราหมณาจารย์ทราบในข้อสรรพสิ่งบาป
บุญคุณโทษต่างๆ จึงได้พระมหาบุรุษลักษณะนี้ แล้วทูลทาํนายพระลักษณะอันอ่ืนสืบไปว่า 

 

 

๑ ฝุาพระบาท ในท่ีนี้หมายถึงประทับยืนปกติปลายพระหัตถ์ยาวลงถึงเข่า 

๒ บาลี โกโสหิตวตฺถุคุยฺโห 

๖๐ ๖๑ 



ทรงมีพระโลมาขุมละเส้น มีสีด าเวียน ๓ รอบ 
และมีพระกายตรง 

          เอเกกโลโม พระราชกุมารนี้มีพระโลมาเกิดขึ้นเฉพาะขุมละเส้น จะได้เกิดขึ้นขุมละสองสามเส้นดุจ
ชนทั้งปวงก็หามิได้ อันนี้จัดเป๐นพระมหาบุรุษลักษณะคํารบ ๑๓ 

          อุทธฺคคฺโลโม อนึ่ง พระราชกุมารนี้มีเส้นพระโลมาดําสนทิดุจสีดอกอัญชัญทั่วทัง้พระสรีรกาย แล
เวียนเป๐นทักขิณาวัฏได้ ๓ รอบ แล้วมีปลายกลับขึ้นเบ้ืองบนทั้งสิ้น อันนี้จัดเป๐นพระมหาบุรุษลักษณะ คํา
รบ ๑๔ มีคําวิสัชนาว่า ในบุเรชาติพระองค์กล่าววาจาแต่ล้วนสัตยกถาเว้นจากมุสาวาท จึงได้พระมหาบุรุษ
ลักษณะทั้งสองประการนี้ แล้วทูลทาํนายพระลักษณะอันอ่ืนสืบไปว่า 

          พฺรหฺมุชคุตฺโต พระราชกุมารนี้มีท่อนพระกายอันตั้งตรงดุจกายท้าวมหาพรหม จะได้น้อมไปใน
เบ้ืองหน้าแลเบ้ืองหลัง เหมือนกายชนทั้งหลายอ่ืนก็หามิได้ ในบุเรชาติพระองค์มิได้เบียดเบียนฆ่าเสียซ่ึง
สัตว์อ่ืน จึงได้พระมหาบุรุษลักษณะนี้ แล้วทูลทํานายพระลักษณะอันอ่ืนสืบไปว่า 

 

ทรงมีพระมังสะเต็ม ๗ แห่ง 
พระกายท่อนหน้าดุจราชสีห์ 

          สตตฺุสฺสโท พระราชกุมารนี้มีพระมังสะอันหนาในที่ทั้ง ๗ แห่ง คือหลงัพระหัตถ์ทั้งสอง หลังพระ
บาททั้งสอง แลพระอังสาทั้งสองข้างกับทั้งลําพระศอ ที่ทั้ง ๗ แห่งนี้กําบังมิไดเ้ห็นพระเส้นปรากฏออกมา
ภายนอก อันนี้จัดเป๐นพระมหาบุรุษลักษณะคํารบ ๑๖ วิสัชนาว่า ในบุเรชาติพระองค์ได้บริจาคปณีตโภชน
ทานเป๐นอันมาก จึงได้พระมหาบุรุษลักษณะนี้ แล้วทูลทํานายพระลักษณะอันอ่ืนสืบไปว่า 

          สีหปุพฺพฑโฺฒ พระราชกุมารนี้มีพระสกลกายบริบูรณ์ดุจก่ึงกายท่อนหน้าแห่งพญาราชสีห์ อธิบาย
ว่า ธรรมดากายแห่งราชสีห์นั้น ท่อนก่ึงข้างเบ้ืองหน้านั้นล่ําพีบริบูรณ์ ท่อนก่ึงข้างเบ้ืองท้ายนั้นพานจะ
บกพร่อง อันพระกายแห่งพระมหาบุรุษบริบูรณ์พร้อมทั่วทั้งพระองค์มิได้บกพร่อง พระอังคาพยพใหญ่น้อย
ทั้งปวงทีค่วรจะยาวแลสั้น ควรจะล่ําจะเรียวจะกลมในที่ใดๆ ก็มีสัณฐานอันงามปรากฏสมควรแก่อังคาพยพ
ในที่นั้นๆ อันนี้จัดเป๐นพระมหาบุรุษลักษณะคํารบ ๑๗ มีคําวิสัชนาว่า ในบุเรชาติพระองค์ได้สั่งสมพระทศั
บารมีบริบูรณ์ทุกประการ จึงได้พระมหาบุรุษลักษณะอันนี้แล้วทํานายพระลักษณะอันอ่ืนสืบไปว่า 

ทรงมีเนื้อเต็มแผ่นหลัง 
เมื่อทรงกางพระกรออกจะมีความยาวเท่าความสูง 

          ปตินตฺร  โส พระราชกุมารนี้มีท่ามกลางพระปฤษฎางค์อันบริบูรณ์ อธิบายว่า ตัง้แต่พระองค์ขึ้นไป
จนตราบเท่าถึงต้นพระศอนั้น พ้ืนพระมังสะปกพระปฤษฎางค์เสมอเป๐นอันดีมิได้เห็นข้อพระอัฐิท่ามกลาง
พระขนองนั้นปรากฏออกมาภายนอก แลพ้ืนพระปฤษฎางค์นั้นเสมอเหมือนแผ่นกระดานทองอันยกขึ้นตั้ง
ไว้ อันนี้จัดเป๐นพระมหาบุรุษลักษณะคํารบ ๑๘ มีคําวิสัชนาว่า ในบุเรชาติพระองค์มีพระทัยปรารถนา จะ
ให้เป๐นประโยชน์แลคุณแก่ชนทั้งหลายเป๐นอันมาก จึงได้พระมหาบุรุษลักษณะอันนี้ แล้วทูลทํานายพระ
ลักษณะอันอ่ืนสืบไปว่า 

          นโิคฺรธปริมณฺฑโล พระราชกุมารนี้มีปริมณฑลพระกายบริบูรณ์พร้อมดุจปริมณฑลแห่งต้นไม้ไทร 
อธิบายว่า พระกรทั้งสองข้างเหยียดออกโดยกว้าง คือวาของพระองค์มีประมาณยาวเท่าใดก็วัดได้เท่ากันกับ
พระกายซ่ึงสูงมีประมาณเท่านั้น มิได้สั้นยาวกวา่ดุจสามัญสัตว์ทั้งหลายอ่ืนๆ อันนี้จัดเป๐นพระมหาบุรุษ
ลักษณะคํารบ ๑๙ มีคําวิสัชนาว่า ในบุเรชาติพระองค์ทรงบําเพ็ญทานโดยสักการสัมมานะนับถือ
สมณพราหมณาจารย์แลยาจกตามสมควรแก่คุณานุรูป จึงได้พระมหาบุรุษลักษณะนี้ แล้วทูลทํานายพระ
ลักษณะอันอ่ืนสืบไปว่า 

ทรงมีล าพระศอกลม ยามตรัสไม่เห็นพระเส้น 
และทรงมีเส้นประสาทรับรสเจ็ดพัน 

          สมวฏฏฺกฺขนฺโธ พระราชกุมารนี้มีลําพระศออันกลมงามเสมอเป๐นอันดีดุจเขาโคทอง ขณะเมื่อจะ
เปล่งพระสุรเสียงตรัสออกมานั้นระเบียบพระเส้นที่ลําพระศอมิได้ปรากฏออกมาภายนอก พระสุรเสียงนั้น
ดังก้องดุจจะเสียงเมฆอันบันลือ อันนี้จัดเป๐นพระมหาบุรุษลักษณะคํารบ ๒๐ มีคําวิสัชนาว่า ในบุเรชาติ
พระองค์มีพระทัยปรารถนาจะให้เป๐นสุขแก่สัตว์ทั้งปวง จึงได้พระมหาบุรุษลักษณะอันนี้ แล้วทูลทํานาย
พระลักษณะอันอ่ืนสืบไปว่า 

          รสคคฺสตตฺี พระราชกุมารนี้มีพระเส้นสําหรับที่จะนําไปซ่ึงรสอาหารประมาณถึง ๗,๐๐๐ เส้น มี
ปลายแล่นขึ้นมา ณ เบ้ืองบนทั้งสิ้นแล้วรวบประชุมเข้าที่ลําพระศอ  มาตรว่าเสวยพระกระยาหารแต่
ประมาณเท่าเมล็ดงาหนึ่งก็ดี แต่พอตกถึงปลายพระชิวหารสก็แผ่ซ่านไปทั่ว พระสรีรกายทั้งปวง อันนี้
จัดเป๐นพระมหาบุรุษลักษณะคํารบ ๒๑ มีคําวิสัชนาว่า ในบุเรชาติพระองค์มิไดเ้บียดเบียนซ่ึงสัตว์ทั้งหลาย 
จึงได้พระมหาบุรุษลักษณะนี้ แล้วทูลทํานายพระลักษณะอันอ่ืนสืบไปว่า 

๖๒ ๖๓ 



ทรงมีคางดุจราชสีห์ มีพระทนต์ ๔๐ ซี่ เรียวเสมอชดิสนิท 

          สีหหนุ พระราชกุมารนี้มีพระหนุเสมือนด้วยคางแห่งพญาราชสีห์ มิฉะนั้นเสมือนด้วยสัณฐานแห่ง
วงพระจันทร์ในวันทวาทสีศุกลป๎กษ์ขึ้น ๑๒ ค่ํา อันนี้จัดเป๐นพระมหาบุรุษลักษณะคํารบ ๒๒ มีคําวิสัชนาว่า 
ในบุเรชาติพระองค์มิได้กล่าววาจาสัมผัปลาปวาท จึงได้พระมหาบุรุษลักษณะอันนี้ แล้วทูลทํานายพระ
ลักษณะอันอ่ืนสืบไปว่า 

          จตตฺาฬีสทนโฺต พระราชกุมารนี้มีพระทนต์ถ้วน ๔๐ ทศั เบ้ืองบน ๒๐ เบ้ืองล่างก็ ๒๐ เท่ากัน อัน
นี้จัดเป๐นพระมหาบุรุษลักษณะคํารบ ๒๓ มีคําวิสัชนาว่า ในบุเรชาติพระองค์เจรจาเว้นจากเปสุญวาท จึงได้
พระมหาบุรุษลักษณะนี้ แล้วทูลทํานายพระลักษณะอันอ่ืนสืบไปว่า 

          สมทนฺโต พระราชกุมารนี้มีระเบียบพระทนต์เรียบเรียงเสมอเป๐นอันดี อันนี้จัดเป๐นพระมหาบุรุษ
ลักษณะคํารบ ๒๔ มีคําวิสัชนาว่า ในบุเรชาติพระองค์เว้นจากมิจฉาชีพ จึงได้พระมหาบุรุษลักษณะอันนี้ 
แล้วทูลทาํนายพระลักษณะอันอ่ืนสืบไปว่า 

          อวิรฬทนฺโต พระราชกุมารนี้มีระเบียบพระทนต์มิได้ห่าง สนิทกันเป๐นอันดี ดุจระเบียบแห่งแก้ว
วิเชียรอันตั้งเรียบเรียงระดับไว้บนแผ่นกระดานทอง อันนี้จัดเป๐นพระมหาบุรุษลักษณะคํารบ ๒๕ มีคํา
วิสัชนาว่า ในบุเรชาติพระองค์เว้นจากเปสุญวาทดุจกล่าวมาแล้ว จึงได้พระมหาบุรุษลักษณะอันนี้ แล้วทูล
ทํานายพระลักษณะอันอ่ืนสืบไปว่า 

ทรงมีพระเขี้ยวขาว ๔ ซี่ 
ทรงสามารถแลบลิ้นปิดหน้าและลูบพระกรรณได ้

          สกฺุกทาโฒ พระราชกุมารนี้มีพระเขี้ยวทั้ง ๔ อันขาวบริสุทธิ์รุ่งเรืองดว้ยรัศมีอันโอภาสยิ่งกว่ารัศมี
แห่งดวงดาวประกายพรึก อันนี้จัดเป๐นพระมหาบุรุษลักษณะคํารบ ๒๖ มีคําวิสัชนาว่า ในบุเรชาติพระองค์
เว้นจากมิจฉาชีพดุจกล่าวมาแล้ว จึงได้พระมหาบุรุษลักษณะอันนี้ แล้วทูลทํานายลักษณะอันอ่ืนสืบไปว่า 

          ปหตุชิวฺโห พระราชกุมารนี้มีพระชิวหาอันอ่อนแลกว้างยาวยิง่กว่าชนทั้งปวง โดยยาวนั้นแลบลูบ
ช่องพระนาสิกทั้งสองแลเลี้ยวกระหวัดถึงพระกรรณทั้งสองข้างได้ โดยกว้างนัน้อาจแลบแผ่ปกปริมณฑล
พระนลาฏได้ทั่วทั้งสิ้น อันนี้จัดเป๐นพระมหาบุรุษลักษณะคํารบ ๒๗ 

ทรงมีพระสุรเสียงดุจมหาพรหมและนกการเวก 
ดวงตาด าผ่องใสดุจตาลกูโค 

          พฺรหฺมสโร กรวิกภาณ ีอนึ่ง พระราชกุมารนี้มีพระสุรเสียงอันไพเราะประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ 
ดุจเสียงแห่งท้าวมหาพรหมแลเสียงแห่งนกการเวก อันนี้จัดเป๐นพระมหาบุรุษลักษณะคํารบ ๒๘ มีคํา
วิสัชนาว่า ในบุเรชาติพระองค์เว้นจากผรุสวาท จึงได้พระมหาบุรุษลักษณะทั้งสองประการนี้ แล้วทูลทํานาย
พระลักษณะอันอ่ืนสืบไปว่า 

          อภินีลเนตโฺต พระราชกุมารนี้มีดวงพระเนตรอันดํายิง่นัก อธิบายว่า ในดวงพระเนตรใช่ว่าจะดาํ
ทั้งสิ้นก็หามิได้ ในอันทีค่วรจะเขียวก็เขียวบริสุทธิด์ุจสีดอกสามหาว ทีค่วรจะเหลืองก็เหลืองดุจสีดอกกรรณิ
กา ที่ควรจะแดงก็แดงดงัสีดอกเซ่งแลดอกชบา ที่ควรจะขาวก็ขาวดังสดีาวประกายพรึก ที่ควรจะดําก็ดําดัง
สีผลประคําดีควาย และกระบอกพระเนตรนั้นงามดุจสีหบัญชรแก้วในสุวรรณวิมานอันเผยออก อันนี้จัดเป๐น
พระมหาบุรุษลักษณะคํารบ ๒๙ 

          โคปโม อนึ่ง พระราชกุมารนี้มีดวงพระเนตรทั้งสองอันผ่องใส งามดุจดวงจักษุแห่งลูกโคอันคลอด
ได้ประมาณมุหุตหนึ่ง อันนี้จัดเป๐นพระมหาบุรุษลักษณะคํารบ ๓๐ มีคําวิสัชนาว่า ในบุเรชาติพระองค์ทรง
ทอดพระเนตรเล็งดูมหาชนทัง้หลายด้วยพระเนตรอันเบิกบาน มีอาการเป๐นที่รัก จึงได้พระมหาบุรุษ
ลักษณะทั้งสองประการนี้ แล้วทูลทาํนายพระลักษณะอันอ่ืนไปสืบไปว่า 

ทรงมีขนขาวระหว่างคิ้วยาวครึ่งพระกร 

          อณฺุณาโลมา ภมกุนตฺเร ชาตา พระราชกุมารนี้มีพระอุณาโลมชาติขึน้ที่ระหว่างพระโขนงทั้งสอง
ท่ามกลางพระนลาฏวงเวียนเป๐นทักขิณาวัฏมีพรรณอันขาวแลอ่อนดุจสําลีอันประชีได้ ๑๐๐ ครั้ง ถ้าจะจับ
ปลายเส้นพระโลมาชักออกก็ยาวประมาณถึงก่ึงพระกร อันนี้จัดเป๐นพระมหาบุรุษลักษณะคํารบ ๓๑ มีคํา
วิสัชนาว่า ในบุเรชาติพระองค์เจรจาเว้นผรุสวาท จึงได้พระมหาบุรุษลักษณะนี้ แล้วทูลทํานายลักษณะอัน
อ่ืนสืบไปว่า 

ทรงมีรูปพระพักตร์งาม เป็นแบบอย่างเครื่องประดับ 

          อณฺุหิสสีโส พระราชกุมารนี้มีพระนลาฏแลพระเศียรอันบริบูรณ์ประกอบด้วยอรรถ ๒ ประการ 
อธิบายว่า พ้ืนพระมังสะนูนขึ้นตั้งแต่หมวดพระกรรณเบ้ืองขวาปกขอบพระนลาฏมาถึงหมวกพระกรรณ
เบ้ืองซ้าย งามเหมือนอุณหิสป๎ฏคือกระบัง

๖๔ ๖๕ 



หน้า ชนทั้งหลายเห็นพระลักษณะอันนี้จึงเอาอย่างไปกระทําอุณหิสป๎ฏเป๐นเครื่องประดับพระพักตร์แห่ง
กษัตริย์ทั้งปวงสืบๆ กันมานั้นประการ ๑ อนึ่ง พระเศียรนั้นกลมงามบริบูรณ์มิได้บกพร่อง แลนูนขึ้นเบ้ือง
บนมีสัณฐานดังต่อมแห่งน้ําแลพระลักษณะทั้งสองรวบเข้าเป๐นอันเดียวกันว่ามีพระเศียรประดับด้วยพระ
อุณหิส อันนี้จัดเป๐นพระมหาบุรุษลักษณะคํารบ ๓๒ มีคําวิสัชนาว่า ในบุเรชาติพระองค์ได้เป๐นใหญ่ในการ
กุศล ชักชวนมหาชนให้กระทําบุญต่างๆ มีทานเป๐นต้น แลขณะเมื่อกระทําการกุศลนั้นมิได้ก้มหน้า ย่อมเงย
พระพักตร์ขึ้นด้วยจิตปรีดาปราโมทย์โสมนัส จึงได้พระมหาบุรุษลักษณะนี้ สิริเป๐นมหาบุรุษลักษณะพร้อม
ครบทั้ง ๓๒ ประการ 

ทรงมีพระลักษณะย่อยอกี ๘๐ เรียกพระอสตียานุพยัญชนะ 

          ใช่แต่ว่าเทา่นั้น พระราชกุมารนี้ ประกอบด้วยพระอสีตยานุพยัญชนะพระลักษณะน้อยอีก ๘๐ ทัศ 
คือ มีนิ้วพระหัตถ์แลนิ้วพระบาทอันเหลืองงาม ๑ นิ้วพระหัตถ์แลนิ้วพระบาทเรียวออกไปโดยลําดับแต่ต้น
จนปลายนั้น ๑ นิ้วพระหัตถ์แลนิ้วพระบาทกลมดุจนายช่างกลึงเป๐นอันดีนั้น ๑ พระนขาทั้ง ๒๐ มีสีอันแดง 
๑ พระนขาทั้ง ๑๐ นั้นงอนงามช้อยขึ้นเบ้ืองบนมิได้ค้อมลงในเบ้ืองต่ําดุจเล็บแห่งสามัญชนทั้งปวงนั้น ๑ 
พระนขานั้นมีพรรณอันเกลี้ยงกลมสนิทมิได้มีริ้วรอยนั้น ๑ ข้อพระหัตถ์และข้อพระบาทซ่อนอยู่ในพระ
มังสะมิได้สูงปรากฏออกมาภายนอกนั้น ๑ พระบาททั้งสองเสมอกันมิได้ย่อมใหญ่กว่ากันมาตรว่าเท่าเมล็ด
งานั้น ๑ พระดําเนินงามดุจอาการดําเนินแห่งกุญชรชาต ิ๑ พระดําเนินงามดุจสหีราช ๑ พระดําเนินงามดุจ
ดําเนินแห่งหงส์ ๑ พระดาํเนินงามดุจอุสุภราชดําเนิน ๑ ขณะเมื่อยืนจะย่างดําเนินนั้นยกพระบาทเบ้ืองขวา
ย่างไปก่อน พระกายเยื้องไปข้างเบ้ืองขวาก่อนนั้น ๑ พระชานุมณฑลเกลี้ยงกลมงามบริบูรณ์มิได้เห็นอัฐิ
สะบ้าปรากฏออกมาภายนอก ๑  มีบุรุษพยัญชนะบริบูรณ์ คือ มิได้มีกิริยามารยาทคล้ายสตรีนั้น ๑ พระ
นาภีมิได้บกพร่องกลมงาม มิได้วิกลในที่ใดที่หนึ่งนั้น ๑  พระอุทรมีสัณฐานอันลึก๑ นั้น ๑ ภายในพระอุทรมี
รอยเวียนเป๐นทักษิณาวรรต ๑ ลําพระเพลาทั้งสองกลมงามดุจลําสุวรรณกัทลีนัน้ ๑ ลําพระกรทั้งสองงาม
ดุจงวงแห่งเอราวัณเทพยหัตถีนั้น ๑ พระอังคาพยพใหญ่น้อยทั้งปวงจําแนกเป๐นอันดี คืองามพร้อมทุกสิ่งหา
ที่ติบมิได้นั้น ๑ พระมังสะที่ควรจะหนาก็หนา ที่ควรจะบางก็บางตามที่พร้อมทั่วทั้งพระสรีรกายนั้น ๑ พระ
มังสะมิได้หดหู่ในที่ใดที่หนึ่งนั้น ๑ พระสรีรกายทั้งปวงปราศจากต่อมแลไฝปานมูลแมลงวันมิได้มีในที่ใดที่
หนึ่งนั้น ๑  พระกายงามบริสุทธิ์พร้อมสมกันโดยลําดับทัง้เบ้ืองบนแลเบ้ืองล่างนั้น ๑ พระกายงามบริสุทธิ์
พร้อมสิ้นปราศจากมลทินทั้งปวง ๑ ทรงพระกําลังมากเสมอด้วยกําลังแห่งกุญชรชาติประมาณถึงพันโกฏิ
ช้าง ถ้าจะประมาณด้วยกําลงับุรุษก็ได้ถึงแสนโกฏิบุรุษนั้น ๑ 

๑ บาลีเป๐น คมฺภีรนาภติา = พระนาภี (สะดือ) มีสัณฐานอันลึก 

          มีพระนาสิกอันสูงนั้น ๑ สัณฐานพระนาสิกงามแฉล้มนั้น ๑ มีพระโอษฐ์เบ้ืองบนเบ้ืองต่ํามิได้เข้า
ออกกว่ากัน เสมอเป๐นอันดีมีพรรณแดงงามดุจสีผลตําลึงสุกนั้น ๑ พระทนต์บรสิุทธิ์ปราศจากมูลมลทิน ๑ 
พระทนต์ขาวดุจสีสังข์ ๑ พระทนต์เกลี้ยงสนิทบมิได้เป๐นริ้วรอย ๑ พระอินทรีย์ทั้งห้ามีจักขุนทรีย์เป๐นอาทิ 
งามบริสุทธิ์ทัง้สิ้น ๑ พระเขี้ยวทั้งสี่กลมบริบูรณ์ ๑ ดวงพระพักตร์มีสัณฐานยาวสวย ๑ พระปรางทั้งสองดู
เปล่งงามเสมอกัน ๑ ลายพระหัตถ์มีรอยอันลึก ๑ ลายพระหัตถ์มีรอยอันยาว ๑ ลายพระหัตถ์มีรอยอันตรง
มิได้ค้อมคด ๑ ลายพระหัตถ์มีรอยอันแดงรุ่งเรือง ๑ รัศมีพระกายโอภาสปริมณฑลโดยรอบ ๑ กระพุ้งพระ
ปรางทั้งสองเคร่งครดับริบูรณ์ ๑ กระบอกพระเนตรกว้างแลยาวงามพอสมกัน ๑ ดวงพระเนตรกอปรด้วย
ประสาททั้ง ๕ มีขาวเป๐นอาทิผ่องใสบริสุทธิ์ทัง้สิ้น ๑ ปลายเส้นพระโลมาทั้งหลายมิได้งอมิได้คด ๑ พระ
ชิวหามีสัณฐานอันงาม ๑ พระชิวหาอ่อนบ่มิได้กระด้างมีพรรณอันแดงเข้ม ๑ พระกรรณทั้งสองมีสัณฐาน
อันยาวดุจกลีบปทุมชาติ ๑ ช่องพระกรรณมีสัณฐานอันกลมงาม ๑ ระเบียบพระเส้นทั้งปวงนั้นสละสลวย 
บมิได้หดหู่ในที่อันใดอันหนึ่งนั้น ๑ แถวพระเส้นทั้งหลายซ่อนอยู่ในพระมังสะทั้งสิ้นบมิได้เป๐นคลื่นฟูขึ้น
เหมือนสามัญชนทั้งปวงนั้น ๑ พระเศียรสัณฐานงามเหมือนฉัตรแก้ว ๑ ปริมณฑลพระนลาฏโดยกว้างพอ
สมกัน ๑ พระนลาฏมีสัณฐานอันงาม ๑ 

          พระขนงมีสัณฐานอันงามดุจคันธนูโก่งไว้ ๑ พระโลมาที่พระขนงมีเส้นอันละเอียด ๑ เส้นพระโลมา
ที่พระขนงงอกขึ้นแล้วล้มราบไปโดยลําดับ ๑ พระขนงนั้นใหญ่ ๑ พระขนงนั้นยาวสุดหางพระเนตร ๑ ผิว
พระมังสะละเอียดทั่วทั้งพระกาย ๑  พระสรีรกายรุ่งเรืองไปด้วยสิริ ๑ พระสรีรกายมิได้มัวหมองผ่องใสอยู่
เป๐นนิตย์ ๑ พระสรีรกายสดชื่นดุจดวงดอกปทุมชาต ิ๑ สรีรสัมผัสอ่อนนุ่มสนิทบมิไดก้ระดา้งทัว่ทัง้พระกาย 
๑ กลิ่นพระกายหอมฟูุงดุจกลิ่นสุคนธกฤษณา ๑ โลมามีเส้นเสมอกันทั้งสิ้น ๑ พระโลมามีเส้นละเอียดทั่วทั้ง
พระกาย ๑ ลมอัสสาสป๎สสาสสะอันหายพระทัยเข้าออกก็เดินละเอียด ๑ พระโอษฐ์มีสัณฐานอันงามดุจ
แย้ม ๑ กลิ่นพระโอษฐ์หอมดุจกลิ่นอุบล ๑ พระเกศาดําเป๐นแสง ๑ กลิ่นพระเกศาหอมฟูุงขจรตลบนั้น ๑ 
พระเกศากลิ่นหอมดุจกลิ่นโกมลบุปผชาติ ๑ พระเกศามีสัณฐานเส้นกลมสลวยทุกเส้น ๑ เส้นพระเกศาดํา
สนิททั้งสิ้น ๑  พระเกศากอปรด้วยเส้นอันละเอียด ๑ เส้นพระเกศาบมิได้รู้สยองยุ่งนั้น ๑  เส้นพระเกศา
เวียนเป๐นทักษิณาวรรตทุกๆ เส้น ๑ วิจิตรไปด้วยระเบียบพระเกตุมาลา กล่าวคือถ่องแถวแห่งรัศมีอันโชต
นาการขึ้น ณ เบ้ืองบน พระอุตมังคสิโรตม์นั้น ๑ แลพระลักษณะน้อยทั้งปวงดังพรรณนามานี้ จัดเป๐นอนุ
พยัญชนะละสิ่งๆ ทั้งสิ้นด้วยกัน สิริเป๐นอสีตยานุพยัญชนะครบถ้วนทั้ง ๘๐ ทัศ บริบูรณ์ในพระสรีรกายแห่ง
พระมหาบุรุษราชเจ้า 

 

 

๖๖ ๖๗ 



มหาพรหมชั้นสุทธาวาสแปลงลงมาสอนวิธีดูพระลักษณะ 
แทรกลงในคัมภีร์ไตรเพทล่วงหน้า 

           จึงมคีําปุจฉาว่า เหตุไฉนพราหมณ์ทั้ง ๘ จึงรู้พระลักษณะทั่วทัง้ปวงดงันี้? 

          มีคาํวิสัชนาว่า สทุธาวาสมหาพรหมทั้งหลายรู้วา่พระสัพพัญํูจะบังเกิดในโลก จึงเพ่ิมเข้าซ่ึงพระ
มหาบุรุษลักษณะในคัมภีร์ไตรเพทเรียกว่าพุทธมนต์ แล้วนฤมิตเพศเป๐นพราหมณ์ลงมาบอกกล่าวสั่งสอนหมู่
พราหมณ์ทั้งปวงให้เล่าเรียนสืบกันมา ชนทั้งหลายมีมเหสักข์วาสนาจึงได้รู้ว่า เป๐นองค์พระพุทธเจ้าโดยแท ้

          ครั้นเมื่อสัพพัญํูปรินิพพานแล้ว คัมภีร์พุทธลักษณะนี้ก็อันตรธาน เหตุนั้นชนทุกวันนี้จึงบมิได้รู้ 
เบ้ืองว่าพราหมณ์ทั้ง ๗ คนยกขึ้นซึ่งองคุลทีั้งสองทูลถวายพยากรณ์พระมหาบุรุษว่า มีคติเป๐นสองฉะนี้ แต่
โกณฑัญญพราหมณ์ผู้เดียวหนุ่มกว่าพราหมณ์ทั้งนั้น มีกฤษฎาภินิหารเป๐นป๎จฉิมภวิกสัตว์ จะตรัสรู้มรรคผล
ในชาตินั้น มีป๎ญญามากครอบงําเสียซ่ึงพราหมณ์ทั้ง ๗ เมื่อพิจารณาดูพระลักษณะพระมหาสัตว์ก็ทราบ
ตระหนักว่า เหตุซ่ึงอยู่ในฆราวาสนั้นบมิได้มี จะได้ตรัสเป๐นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะตัดเสียซ่ึงสังสารวัฏ
ให้ขาดเป๐นแท้ เห็นคติเทีย่งเป๐นอันเดียวมิได้เป๐นสอง จึงยกนิ้วขึ้นนิ้วเดยีว จึงทํานายว่า พระราชกุมาร
บริบูรณ์ด้วยมหาบุรุษลักษณะดังนี้ เหตุซ่ึงจะสถิตในฆราวาสบมิได้มี จะออกทรงบรรพชาได้ตรัสเป๐นองค์
พระพุทธเจ้าเป๐นแท้หาสงสัยมิได้ เหตดุังนั้น พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาในที่สดุปริจเฉท 
อรรถาธิบายความก็ซํ้าเหมือนนัยหนหลัง 

 

ลักขณปริคคาหกปริวรรต ปริจเฉทที่ ๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๕ 
ราชาภิเษกปริวรรต 

พระโพธิสัตว์ได้รับราชาภิเษกเป๐นเอกอัครราชาธิราช 

๖๘ 



 

 

เน้ือความยอ่ 

          พระเจ้าสุทโธทนะทรงสดับคําทํานายของพราหมณ์ ๘ คนแล้ว ทรงต้องการเห็นพระโอรส
ครอบครองจักรพรรดิสมบัติ ไม่ทรงปรารถนาให้บรรพชา จึงตรัสถามป๎จจัยอันเป๐นเหตุให้ออกบวช? พวก
พราหมณ์ทูลว่าจะออกบวชเพราะเห็นนิมิต ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และบรรพชิต นับแต่นั้นพระราช
บิดาก็ตรัสให้อารักขาห้ามคน ๔ จําพวกนี้เข้าใกล้พระราชกุมารภายใน ๑ คาวุต 

          วันนั้นพวกพราหมณ์ยังเห็นอีกว่าพระราชกุมารมีพระรัศมีซ่านออกจากพระกาย จึงถวายพระนาม
ว่า “พระอังคีรัสราชกุมาร” และประเมินว่าพระกุมารหวังประโยชน์ใดประโยชน์นั้นจักสําเร็จ จึงถวายอีก
พระนามว่า “พระสิทธัตถราชกุมาร” พราหมณ์ผู้เฒ่า ๗ คนกลับถึงเรือนแล้วเรียกบุตรมาสั่งว่า ถ้าพระราช
กุมารบรรลุเป๐นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ขอให้เจ้าออกบวช 

          พระโพธิสัตว์ประสูติได้ ๗ วัน พระราชมารดาก็ทวิงคตแล้วเกิดเป๐นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิต 
สวรรคตในมัชฌิมวัย ซ่ึงเป๐นวัยที่เหมาะสมของสตรี และเป๐นประเพณีของผู้เป๐นพระพุทธมารดา 

          พระราชกุมารทรงมีนางนม ๖๐ คน และสตรีงามฉลาดรู้การงานเด็กอีก ๑๘๐ คน ถวายการดูแล
ในทุกเร่ืองที่ทรงต้องการ ที่สําคัญคือทรงมีพระมหาปชาบดีโคตมี พระกนิษฐาของพระมารดา เป๐นพระ
มารดาเล้ียงถวายขีรธารา ครั้งหนึ่งเป๐นวันแรกนาขวัญ พระราชาทรงนําพระโอรสไปบริเวณงานแล้วให้
ประทับเล่นอยู่ใต้ต้นหว้าใหญ่กับเหล่านางนมและนางพ่ีเล้ียง อีกครู่ใหญ่นางนมและพระพ่ีเล้ียงก็ปลีก
ออกไปดูงานราชพิธี เจ้าชายน้อยอาศัยชว่งเวลานั้นกําหนดลมหายใจเข้าออก ทําปฐมฌานให้เกิดขึ้น และ
เกิดปาฏิหาริย์เงาต้นหว้าไม่คล้อยไปตามตะวันยามบ่าย เงาต้นไม้ยังทอดอยู่ตรง นางนมและพ่ีเล้ียงกลับมา
เห็นความอัศจรรย์แล้วไปกราบทูล พระราชารีบเสด็จมาทอดพระเนตร และทรงไหว้พระราชบุตรเป๐นครั้งที่ 
๒ 

          พระราชบิดาทรงเพียรพยายามใส่ใจดูแลเพ่ือให้พระโอรสรักและผูกพันกับโลกียสุขให้มากที่สุด 
ทรงให้ขุดสระโบกขรณี สร้างปราสาท ๓ ฤดู  คัดสรรหาสตรทีี่คู่ควร จนถูกตั้งคําถามว่าเจ้าชายผู้หมกมุ่นใน
โลกีย์จะรู้ศิลปะอะไร เมื่อไม่รู้ศิลปะจะคู่ควรกับสตรีงามได้อย่างไร เจ้าชายทรงแสดงศิลปะการยิงธนู
ลักษณะต่างๆ ให้ชม พวกบิดามารดาจึงยินดียกธดิาให้ 

          พระราชบิดาทรงจัดพิธีราชาภิเษกให้เป๐นเอกอัครราชาธิราช (กษตัริย์ผู้เลิศเพียงหนึ่งเดียว) มีพระ
นางพิมพา เป๐นพระอัครมเหสีคู่พระทัย เสวยสุขอยู่ในปราสาท ๓ ฤดู พร้อมเหล่าสตรีส่ีหมื่น 



 

ปริจเฉทที่ ๕ 
ราชาภเิษกปริวรรต 

พระโพธิสัตวไ์ด้รับราชาภเิษกเป็นเอกอัครราชาธิราช 

          เมื่อพราหมณ์ทั้ง ๘ ทูลพยากรณ์ทํานายพระมหาสัตว์ดว้ยประการดังนี ้ สมเด็จพระเจ้ากรุงสุทโธท
นมหาราชจึงตรัสถามว่า ราชบุตรแห่งเราจะเห็นซ่ึงสิ่งอันใดจึงจะออกบรรพชา พราหมณ์กราบทูลว่า จะ
เห็นซ่ึงนิมิตทั้ง ๔ ตรัสซักถามว่า นิมิตทัง้ ๔ นั้นคือสิ่งใด? พราหมณ์จึงกราบทูลโดยพระคาถาแปลเนื้อความ
ว่า พระราชกุมารจะเห็นซ่ึงชนชรา ๑ ชนพยาธิ ๑ ชนอันถึงมรณภาพ ๑ กับรูปบรรพชิต ๑ จึงจะสละราช
สมบัติออกบรรพชา จะได้ตรัสเป๐นองค์พระสัพพัญํูเจ้าปราศจากราคาทิกิเลส 

พระราชบิดาทรงต้องการให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 
ตรัสห้ามคน ๔ จ าพวกเข้าใกล ้และพระโอรสได้นามว่า 

สิทธัตถะ มีเหล่ากุมารหนึ่งหมื่นหกพันองค์เป็นพระสหาย 

          สมเด็จพระบรมกษัตริย์ได้ทรงสดับ จึงตรัสสั่งอมาตย์ว่า จําเดิมแต่นี้จงห้ามอย่าให้รูปนิมิตทั้ง ๔ 
เข้ามาสู่ที่ใกล้ราชบุตรแห่งเรา แลอาตมะมิได้มีประโยชน์ที่ราชบุตรจะได้ตรัสเป๐นพระพุทธเจ้า ปรารถนาจะ
ชมราชบุตรอันเป๐นบรมจักรพรรดิ เสวยสมบัติเป๐นอิศราธิบดีใหญ่ยิ่งกว่ามหาทวีปทั้ง ๔ อันมีทวีปน้อย 
๒,๐๐๐ เป๐นบริวาร แลแวดล้อมไปด้วยอเนกราชบรรษัท มีปริมณฑลได้ ๓๖ โยชน์ อันเล่ือนลอยไปในคัค
นาดลประเทศนั้น แลว้ตั้งไว้ซ่ึงราชบุตรให้คอยระวังรักษาอยู่ในที่อันไกลได้คาพยุตหนึ่งทั้ง ๔ ทิศ เพ่ือจะ
ห้ามเสียซ่ึงชนมีประการ ๔ จําพวกอย่าให้เข้ามาสู่ทัศนวิสัยแห่งพระราชกุมาร แลพระมหาบุรุษราชเจ้ามี
พระรัศมีโอภาสจากพระสรีรกาย เหตุดังนั้น พราหมณ์ทั้งหลายจึงถวายพระนามว่า พระอังคีรัสราชกุมาร 
ประการหนึ่ง พระมหาสัตว์จะมีประโยชน์ด้วยสิ่งอันใดสิ่งอันนั้นก็สําเร็จประโยชน์ทุกประการ เหตุดังนั้น
พราหมณ์จึงถวายพระนาม อีกนามหนึ่งว่า พระสิทธัตถราชกุมาร 

          ในวันนั้น พระขตัติยวงศาศักยราชสกุลทั้ง ๑๖,๐๐๐ พระองค์มาสโมสรสันนิบาตในมงคลราช
นิเวศนฐานพร้อมกัน ต่างองค์ก็ทูลถวายพระราชบุตรองค์ละองค์ๆ ทั้งสิ้น แล้วชวนกันเจรจาว่าพระราช
กุมารนี้จะได้ตรัสเป๐นพระพุทธเจ้า หรือว่าจะเป๐นบรมจักรพรรดิก็ตามแต่พระบารมี เราทั้งหลายถวายบุตร
คนละคน ถ้าไดต้รัสเป๐นพระสัพพัญํูจะได้แวดล้อมด้วยขัตติยสมณะเป๐นบริวาร แม้ได้เป๐นบรมจักรพรรดิ 
จะได้แวดล้อมด้วยขัตตยิบริวารทั้งปวงเสด็จไปในประเทศที่ต่างๆ แล้วก็มอบถวายราชบุตรองค์ละองค์ๆ สิ้น
ด้วยกัน แลขตัติยมณฑลสันนิบาตในที่นั้นเป๐นอันมาก 

          ฝุายพราหมณ์ทั้ง ๘ กลับไปถึงคฤหฐาน ต่างคนต่างเรียกบุตรมาสั่งวา่ บิดานี้ชราแล้ว จะได้อยู่ทัน
๗๓ 



เห็นพระราชบุตรแห่งบรมกษัตริย์ อันจะได้ตรัสแก่พระสัพพัญํุตญาณหรือจะไม่ทันเห็นก็มิได้รู้ ถ้าพระราช
กุมารบรรลุแก่พระสัพพัญํุตญาณแล้ว เจ้าทั้งหลายจงออกบวชในพระพุทธศาสนาเถิด แลพราหมณ์ทั้ง ๗ 
นั้นอยู่ตราบเท่าสิ้นอายุแล้วก็ทําลายชีพไปตามยถากรรมแห่งตน ยงัอยู่แต่โกณฑัญญพราหมณ์อันหนุ่มนั้นผู้
เดียว 

พระราชมารดาสิ้นพระชนม์ขณะอยู่ในวัยกลางคน 
บังเกิดเป็นเทพบุตรในดุสติภพ 

          ส่วนพระสิริมหามายาเทวี กาลเมื่อประสูติพระมหาสัตว์ล่วงไปได้ ๗ วัน ก็ทิวงคตขึ้นไปบังเกิดเป๐น
เทพบุตรสถิตในดุสิตเทวโลกตามประเพณีพระพุทธมารดา พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาแปล
เนื้อความก็ซํ้ากับความหลัง จึงมีคําอธิบายว่า ประมาณพระชนมายุพระมารดาพระโพธิสัตว์ กําหนดสิ้น
เท่านั้นก็ทิวงคต ใช่จะสิ้นพระชนม์เพราะเหตุประสูติพระมหาสัตว์นั้นหามิได้ จึงมีคําปุจฉาว่า ประสูติใน
กาลเมื่อใด วิสัชนาว่า ประสูติในกาลมัชฌิมวัย แท้จริงธรรมดา สตัว์ทัง้หลายในกาลปฐมวัยนั้นฉันทราคะก
ล้า เหตุดังนั้นสตรทีี่มีครรภ์ในปฐมวัย มักมิอาจรักษาครรภ์ไว้ได้ สัตว์ในครรภ์นั้นมากไปด้วยโรค ครรภ์นั้น
มักทําลายเสียโดยมาก แลกาลเมื่อมัชฌิมวัยล่วงไปสองส่วนในส่วนคํารบ ๓ นัน้ วัตถุบริสุทธิ์ แลทารกซ่ึง
บังเกิดในครรภ์นั้นไม่มีโรครอดโดยมาก เหตุดังนั้นพระมารดาโพธิสัตว์เสวยสุขสมบัติอยู่ในปฐมวัย กาลเมื่อ
ล่วงเข้ามัชฌิมวัยตั้งอยู่ในส่วนเป๐นคํารบ ๓ จึงทรงพระครรภ์ประสูติพระมหาสัตว์แล้วทิวงคต อันนี้เป๐น
ประเพณีพระพุทธมารดาทุกๆ พระองค ์

ได้พระนางปชาบดีโคตรมีเป็นพระมารดาเลี้ยง 
และให้สตรีงาม ๒๔๐ คนคอยเฝ้าปรนนิบตั ิ

          ในกาลนั้น สมเด็จบรมกษัตริย์จึงให้จัดสรรนางนม ๖๐ นาง ล้วนทรงอุดมรูปเว้นจากโทษทั้งหลาย 
คือ สูงนัก ต่ํานัก พีนัก ผอมนัก ดํานัก ขาวนัก เป๐นต้น ให้อภิบาลบํารุงเล้ียงพระราชโอรส ใช่แต่เทา่นั้น ให้
เลือกสรรเอานางทั้งหลายทีท่รงอุดมรูปดงันั้นอีก ๑๘๐ นาง แต่ล้วนที่ฉลาดรอบรู้ในราชกิจการงานทั้งปวง
ต่างๆ เป๐นพนักงานให้บริบาลบํารุงถนอมพระราชบุตร แล้วให้มีบุรุษสําหรับเป๐นคนใช้แห่งนางทัง้หลายนั้น
อีก ๖๐ คน กับทั้งอํามาตย์กํากับดูกิจการอีก ๖๐ นาย สิริเป๐นสตรี ๒๔๐ บุรุษ ๑๒๐ ให้อุป๎ฏฐากพระมหา
สัตว์ทั้งสิ้นด้วยกัน แลพระมหาบุรุษก็เจริญด้วยพระสิริโสภาคย์แลมีบริวารเป๐นอันมาก 

          ส่วนพระมหาปชาบดีโคตมีอันเป๐นพระกนิษฐภคินีแห่งพระสิริมหามายานั้น ก็เป๐นพระอัครมเหสี
สมเด็จกรุงสุทโธทนมหาราชด้วยกัน มีพระราชบุตรทรงพระนามพระนนท์ราชกุมาร จึงให้โอรสแห่ง
พระองค์แก่นางนมให้บํารุงเล้ียงรักษา ส่วนพระองค์ก็ทรงบํารุงเล้ียงพระมหาสัตว์ให้เสวยถันธาราแห่ง

พระองค์ 

พระโพธิสัตว์ทรงบรรลปุฐมฌานและเกิดปาฏิหาริย์เงาไม้หว้า 
ในวันแรกนาขวญั พระราชาไหว้เป็นครั้งท่ี ๒ 

          อยู่มา ณ วันหนึ่งถงึวันวัปปมงคลการแรกนาขวัญ สมเด็จบรมกษัตริย์ให้ตกแต่งประดับพระนคร
กบิลพัสดุ์ทั่วทั้งปวงงามเหมือนดุจเทวนคร ให้ตกแต่งไถประมาณ ๑๐๗ ไถปะฏักเชือกผูกกับทั้งเขาโคล้วน
แต่หุ้มด้วยเงินทั้งสิ้น แลไถเอกอันหนึ่งเป๐นไถทรงนั้น ปะฎักเชือกผูกกับทั้งเขาโคล้วนแต่หุ้มดว้ยทอง ส่วน
พระองค์ก็ทรงสรรพาภรณ์ราชวิภูษิต แวดล้อมด้วยหมู่อมาตย์ แลพราหมณ์คฤหบดีเป๐นอันมาก กับทั้งราช
บุรุษชาวพนักงานกรมนาทั้งปวงล้วนนุ่งห่มอุดมพัสตร์ทดัทรงอลงกตบุปผาสุคันธวิเลปนาการ เสด็จไปสู่ภูมิ
เขตฐานที่กระทําการวัปปมงคลแรกนาขวัญ ให้อัญเชิญพระมหาสัตว์เสด็จไป ณ ที่นั้นด้วย แลในที่ใกล้เขต
ภูมินั้นมีชมพูพฤกษ์ต้นหนึ่ง กอปรด้วยสาขาแลใบอันมีพรรณอันเขียวปานประหนึ่งว่าอินทนิลคีรี มี
ปริมณฑลร่มเย็น เป๐นที่รมณียฐาน จึงให้ตกแต่งที่สิริไสยาสน์แห่งพระมหาบุรุษราช ณ ภายใต้ร่มไม้หว้า ให้
ดาดเพดานในเบ้ืองบนขจิตไปด้วยดาวทอง แลว้ให้ผูกม่านแวดวงไปโดยรอบ ตั้งไว้ซ่ึงราชบุรุษให้ล้อมวง
รักษา ณ ภายนอกแล้วยังพระราชกุมารอันทรงเครื่องประดับ ให้นิสัชนาการเหนือที่สิริไสยาสน์ มีพระพ่ี
เล้ียงแลนางนมนั่งบริบาลแวดล้อม ส่วนพระองค์ก็เสด็จแวดล้อมดว้ยอเนกคณามาตยมนตรี ไปสู่ที่อันจะ
แรกนาขวัญ ทรงจับถือไถทอง อมาตยท์ั้งหลายจับไถเงิน แล้วไถกลับไปมาสิ้นวาระสามนัด 

          ในขณะนั้น นางนมพ่ีเล้ียงทั้งหลายชวนกันออกมาดูการวัปปมงคล ณ ภายนอกม่านทั้งสิ้น แลพระ
โพธิสัตว์เสด็จอยู่แต่พระองค์เดยีว มิได้เห็นผู้ใดผู้หนึ่ง ก็เสด็จอุฏฐาการขึ้นโดยเร็ว  แล้วทรงนั่งบัลลังก์สมาธิ
เจริญอานาปานสติกรรมฐาน ยังปฐมฌานให้บังเกิด ในเพลานั้นเป๐นเพลาบ่ายเงาร่มไม้ทั้งหลายอันเศษก็
ชายไปตามตะวันทั้งสิ้น แต่ฉายาไม้หว้านั้นปรากฏเป๐นปริมณฑล ตรงอยู่ดุจกาลตะวันเที่ยงเป๐นมหัศจรรย์ 
ส่วนนางนมพ่ีเล้ียงทัง้หลายนั้นกลับเข้ามา ณ ภายในม่าน เห็นพระปาฏิหาริย์อันนั้นก็ชวนกันพิศวง จึง
ออกไปกราบทูลบรมกษัตริย์ บรมกษัตริย์ได้ทรงสดับก็เสด็จมาโดยเร็ว ไดท้อดพระเนตรเห็นพระปาฏิหาริย์
เป๐นมหัศจรรย์ก็ยอพระหัตถ์ ถวายอภิวันทนาการ แล้วออกพระโอษฐ์ดํารัสว่า กาลเมื่อวันประสูติจะให้น้อม
พระองค์ลงถวายนมัสการ พระกาฬเทวิลดาบสนั้นก็กระทําพระปาฏิหาริย์ขึ้นไปยืนเบ้ืองบนชฎาพระดาบส 
อาตมะก็ประณตเป๐นปฐมวันทนาการครั้งหนึ่งแล้ว แลครั้งนี้อาตมะก็ถวายอัญชลีเป๐นทุติยวันทนาการคํารบ
สอง แล้วให้เชิญพระมหาสัตว์เสด็จคืนเข้าพระนครในขณะนั้น 

พระชนม์ ๗ พรรษา พระราชบดิาให้ขุดสระโบกขรณ ี
มีเทวดาช่วยเนรมิตเสร็จในคืนเดียว 

          ครั้นเจริญกาลมาพระโพธิสัตว์เจริญพระชนมพรรษาได้ ๗ ขวบ สมเดจ็บรมกษัตริย์จึงตรัสถามหมู่
อมาตย์ว่า ธรรมดาทารกมีอายุ ๗ ขวบนั้นชอบใจเล่นสิ่งอันใด อมาตย์ทั้งหลายกราบทูลว่า พอใจเล่นน้ํา จึง
ดํารัสให้หาบรรดาช่างทั้งปวงอันมีอยู่ในพระนครมาพร้อมกัน แล้วตรัสสั่งให้ไปกระทําการขุดสระโบกขรณี

๗๔ ๗๕ 



ในที่โพ้นสําหรับจะให้ราชบุตรแห่งเราลงเล่นน้ํา นายช่างทัง้หลายก็ไปกระทําการตามรับสั่ง แล้วป๎กไม้
หมายกรุยลงในที่อันจะขุดสระ 

          ขณะนั้น พิภพแห่งสมเด็จอมรินทราธิราชก็หวาดไหว ท้าวสหัสนัยน์ทรงอาวัชนาการก็ทราบเหตุ จึง
ตรัสเรียกพระเวสสุกรรมเทพบุตรมาสั่งว่า ท่านจงลงไปนฤมิตสระโบกขรณีแล้วไปด้วยแก้ว ๗ ประการ ให้
เป๐นที่สรงสนานอุทกธาราแห่งพระมหาสัตว์ แล้วตรัสบอกมาปกวิธีสระโบกขรณีทุกประการ พระเวสสุกรรม
ก็รับเทวบรรหาร แล้วก็ลงมาจากเทวโลกในสมัยราตรี จึงนฤมิตสระโบกขรณีในที่ช่างทั้งปวงกําหนดไว้ พ้ืน
ภายใต้นั้นเรี่ยรายไปด้วยทรายแก้ว ๗ ประการ ในที่ข้างทั้งสีท่ิศก่อด้วยอิฐแก้วซ่ึงเขื่อนนั้นแล้วด้วยแก้ว ๗ 
ประการทั้งรอบสระ บันไดที่จะลงในสระนั้นแล้วด้วยแก้วประพาฬ ขั้นบันไดแลว้ด้วยแก้วมณ ี ศีรษะบันได
แล้วด้วยแก้ว ๗ ประการ มีท่าจะลงนั้นถึง ๑๐๐ ท่า มีคุ้งคดได้ ๑,๐๐๐ คุ้ง และน้ําในสระนั้นเต็มเปี๑ยม
กอปรด้วยองค์ ๘ ประการ เย็นใสปราศจากขุ่นมัวมลทิน บริบูรณ์ด้วยมธุรส เดียรดาษด้วยปทุมชาติมีพรรณ 
๕ ประการ 

          มีคาํปุจฉาว่า ในสระนั้นไม่มีเปือกตม แลกอปทุมชาติบังเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุอันใด วิสัชนาว่าอย่าพึง
คิดดงันั้น กอบัวทั้งหลายงอกขึ้นดว้ยบุญฤทธิแ์ห่งพระมหาสัตว์กับเทวฤทธิ์ประกอบกัน อนึ่งพระเวสสุกรรม
นฤมิตเปือกอันหอมให้เกิดเต็มในพ้ืนสระแล้วอธิษฐานให้กอปทุมชาติเกิดขึ้นในที่นั้น แล้วนฤมิตให้กอบัว
ทั้งหลายลอยไปมาในท้องสระ 

          มีคาํปุจฉาว่า นฤมิตเป๐นดงัฤา วิสัชนาว่า พระเวสสุกรรมนฤมิตรางทองมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้วนเต็ม
ไปด้วยเปือกหอม แล้วนฤมิตกอบัวให้เกิดขึ้นในรางทองนั้นๆ แลดอกบัวนั้นบานอยู่เป๐นนิจลอยไปมาอยู่
เหนือหลังน้ํา แล้วนฤมิตนาวาทั้งหลายแลว้ไปด้วยทองแลเงิน แลแก้วมณ ี แก้วประพาฬ แก้ว ๗ ประการ
ต่างๆ ถ้าเรือทองมีบัลลังก์เงินตัง้ไว้ในเรือ ในเรือเงินมีบัลลังก์ทองสลับกัน เรือแก้วมณีบัลลังก์แก้วประพาฬ 
เรือแก้วประพาฬมีบัลลังก์แก้วมณี เรือแก้ว ๗ ประการ มีบัลลังก์แก้ว ๗ ประการด้วยกัน ถ้าบัลลังก์ทองก็
ป๎กฉัตรเงิน ผิวบัลลังก์เงินก็ป๎กฉัตรทอง แม้บัลลังก์แก้วมณีก็ป๎กฉัตรแก้วประพาฬ แม้บัลลังก์แก้วประพาฬ
ก็ป๎กฉัตรแก้วมณี บัลลังก์แก้ว ๗ ประการ ก็ป๎กฉัตรแก้ว ๗ ประการด้วยกัน ถ้าเรือทองก็มีพายเงิน ถ้าเรือ
เงินก็มีพายทอง เรือแก้วมณีก็มีพายแก้วประพาฬ เรือแก้วประพาฬก็มีพายแก้วมณี เรือแก้ว ๗ ประการก็มี
พายแก้ว ๗ ประการด้วยกัน แลพระเวสสุกรรมนฤมิตสระโบกขรณีอันเป๐นทิพย์ ตามวธิีอันท้าวสุชัมบดตีรัส
บอกมานั้นทุกประการ แล้วกลับไปยังดาวดึงสเทวพิภพ 

          ครั้นเวลารุ่งเช้า ช่างทั้งหลายมาเห็นสระสําเร็จแล้วบริบูรณ์ จึงไปกราบทูลบรมกษัตริย์ให้ทราบเหตุ
นั้น สมเด็จกรุงสุทโธทนมหาราชก็เสด็จขึ้นไปสู่ที่นั้นโดยเร็ว ไดท้อดพระเนตรเห็นสระโบกขรณีอันวิจิตร
สําเร็จทุกประการ ก็ทรงทราบว่าทา้วมัฆวานมานฤมติถวายด้วยบุญญานุภาพพระโอรสแห่งอาตมา จําเดิม
แต่นั้นพระมหาสัตว์เปรียบประดุจเทวกุมาร เสด็จลงสรงสนานเล่นอุทกวารีในทิพยโบกขรณีเป๐นนิจกาล  

กับด้วยราชกุมารบริวารเป๐นอันมาก 

พระชันษา ๑๖ มปีราสาท ๓ ฤดูเป็นท่ีประทับ 

          ครั้นจําเนียรภาคสืบมาจนพระชนมพรรษาเจริญได้ ๑๖ ปี สมเด็จพระราชบิดาจึงดํารัสให้หาหมู่
ช่างทั้งหลาย มีช่างไม ้ ช่างอิฐ ชา่งปูน แลช่างเขียนเป๐นต้นมาประชุมพร้อมกันให้จับการฐาปนาพระมหา
ปราสาททั้ง ๓ เพ่ือจะให้เป๐นนิวาสนฐานแห่งพระโอรส ตั้งแต่นั้นมาช่างทั้งหลายก็จับการนวกรรมกระทํา
ปราสาททั้ง ๓ แลปราสาทอันสมควรจะเสด็จอยู่ในเหมันตฤดูมีพ้ืน ๙ ชั้น ปราสาทอันสมควรจะเสด็จอยู่ใน
ฤดูคิมหันต์นั้นมีพ้ืน ๕ ชั้น ปราสาทอันสมควรจะเสด็จอยู่ในวสันตฤดูนั้นมีพ้ืน ๗ ชั้น แต่กําหนดโดยสูงนั้น
เสมอกันทั้ง ๓ ปราสาท แต่พ้ืนนั้นต่างๆ ไม่เท่ากัน 

พรรณนาลกัษณะปราสาทฤดูหนาว 

          แลปราสาทฤดูเหมันต์นั้นมีพ้ืนอันแคบทุกๆ ชั้น สมควรแก่ฤดูหนาว มีช่องสีหบัญชรทวารกอปร
ด้วยใบดาลอันปูองปิดสนิทปราศจากวายุประเวศ ภายในปราสาทนั้นดาดเพดานขจิตด้วย สวุรรณหิรัญรัต
นดารารุ่งเรืองรุจิโรภาส ห้อยย้อยไปด้วยพู่พวงกุสุมเสาวคนธชาติ หอมฟูุงตลบอบไปทั่วบริเวณสกลมณฑิร
จังหวัด ตั้งไว้ซ่ึงบัลลังก์น้อยใหญ่ ล้วนปูลาดด้วยโกไสยพัสตร์รัตนกัมพลต่างๆ สมควรจะสถิตในฤดูหนาว 
แวดวงด้วยสวุรรณวิสูตรอันขจิตด้วยลวดลายล้วนดว้ยกาญจโนภาส พ้ืนผนังแห่งปราสาทเขียนเป๐นกอง
เพลิงน้อยใหญ่และพระอาทิตย์อุทัยเหนือยอดยุคันธรบรรพต สมควรแก่เหมันตฤดูกาล 

พรรณนาลกัษณะปราสาทฤดูรอ้น 

          แลปราสาทสาํหรับสถิตในฤดูร้อนนั้นมีพ้ืนอันกว้างขวาง ฝานั้นมิสู้มดิชดินัก มีช่องลมในที่ทัง้หลาย
ต่างๆ สีหบัญชรทวารนั้นก็ใหญ่กว้าง พ้ืนเพดานก็ขจิตไปด้วยเดือนดาว แลพู่พวงสุคนธบุปผา แวดวงด้วย
สาณิปราการคือสุวรรณวิสูตร วิภูษณะบัลลังก์แลเครื่องลาดดุจพรรณนามาแล้ว ตั้งไว้ซ่ึงอ่างเงิน อ่างทอง 
อ่างแก้วมณี อ่างแก้วไพฑูรย์ แก้วประพาฬ แก้วมุกดาต่างๆ เต็มไปด้วยอุทกวารีลอยไว้ซ่ึงเบญจปทุมชาติมี
ประการ ๕ ในพ้ืนฝาแลเสาเขียนเป๐นเบญจมหานที แลกุนนทีสระน้อยใหญ่ไพบูลย์ไปด้วยมัจฉาชาติเต่าปลา 
นานาปทุมชาติในมุมภายนอกแห่งปราสาททั้ง ๔ ทิศนั้น กระทําจันทาโลกมณฑปเสาไม้ตะเกียบ๑ อันสูงทั้ง 
๔ มุมสําหรับจะชักขึ้นซึ่งเพดาน ขึงขึ้น ณ เบ้ืองบนยอดปราสาท ผิวแสงภาณุมาศร้อนกล้านัก ชาวพนักงาน
ก็ชักผ้าเพดานขึ้นกางก้ันกําบังเบ้ืองบนยอดปราสาท ในที่เชิงกลอนแห่งปราสาทนั้น ก็ห้อยย้อยด้วยพรวน
แลกระดึงโดยรอบ   หากเมื่อต้องวายุสัมผัสก็บันลือเสียงเสนาะ   ดุจสําเนียงทิพยสังคีตประโคมขานเป๐นนิจ 

๑ บาลีเป๐น ขทิรถมฺเภ เสาไม้ตะเคียน 

กาลนิรันดร แลที่พ้ืนเบ้ืองต่ําทั้งสีท่ิศแห่งปราสาทนั้น ให้ขดุสระโบกขรณีทั้ง ๔ สระ มีท่าจะลงสรงแลขอบ
คันอันสะอาด เต็มด้วยอุทกชาติวารีมีเบญจกุมุทอุบลบริบูรณ์ บ้างตูมบานแบ่งบานบงกชไขขจร เกสรสุคน
ธรสฟูุงไปในทิศต่างๆ กอปรด้วยหมู่ทิชาชาติ

๗๖ ๗๗ 



ทั้งหลายเป๐นต้นว่าหงส์มยุราโกญจาจากพราก บินร่อนร้องถวายเสียงเสนาะสนั่น นกทั้งหลายนั้นลงเล่นข้าง
ปาจีนทิศแล้วก็บันลือเสียงอันไพเราะ โบยบินผ่านยอดปราสาท ไปลงเล่นในสระข้างป๎จฉิมทิศ ลางเหล่าลง
เล่นในสระฝุายป๎จฉิมทิศ แล้วบินผ่านยอดปราสาทไปข้างบูรพทิศก็มี ลางหมู่ป๎กษีลงเล่นในสระข้างทักษิณ
แล้วบินผ่านปราสาทไปลงสระข้างทศิอุดร บ้างก็ร่าร่อนลงสระฝุายอุดรทิศแล้วบินผ่านปราสาทไปลงสระ
ฝุายทักษิณดังนี ้เป๐นประดิทินธรรมดาบมิรู้ขาด 

พรรณนาลกัษณะปราสาทฤดูฝน 

          แลปราสาทซ่ึงสถิตในวสันตฤดูนั้นมีพ้ืนเป๐นอย่างกลางไม่กว้างไม่แคบนัก ฝาแห่งช่องสีหบัญชร
ทวารก็เป๐นสองอย่างบางแห่งก็มิดชิด บางแห่งก็มีช่องลมบางแห่งก็แคบ บางแห่งก็กว้างสําหรับเป๐นที่ร้อนก็
มี เป๐นที่เย็นก็มี เครื่องประดับภายในปราสาทแลวาดเขียนทั้งปวงนั้น ก็มีเป๐นสองอย่างดุจปรางคปราสาท
ทั้งสองฤดู ดุจกล่าวมาแล้ว แลปราสาททัง้สองนั้นกอปรด้วยยอดทัง้หลายใหญ่น้อยต่างๆ เร่ียรายไปด้วย
ระเบียบธงชายแลธงประดากแวดล้อมป๎กเป๐นถ่องแถวเป๐นหลั่นๆ เป๐นชั้นๆ โดยรอบแวดวงไปด้วยซุ้มทวาร
แลไพทีแก้วเป๐นแถวถ่อง พิจิตรรจนาอุฬารพิเศษเสมอเหมือนกันทั้ง ๓ ปราสาท อาจจะเป๐นมหรสพเนตร
แก่ประชาชนอันได้ทัศนาการ เกิดโสมนัสปรีดา 

ปราสาทแล้วเสร็จ พระราชาให้หมู่พระญาติน าพระธิดามาถวาย 
แต่ถูกคดัค้านว่าเจ้าชายมีคุณสมบัติไม่พอ 

          เมื่อการฐาปนาปราสาททั้ง ๓ สําเร็จนั้น สมเด็จบรมกษัตริย์ส่งข่าวสาสน์ไปแก่ขัตติยวงศาศักยราช
ทั้งปวงว่า อาตมะกระทําปราสาทให้แด่ราชโอรส ปรารถนาจะราชาภิเษกเป๐นเอกอัครราชาธิราช ให้ประยุร
ญาติวงศานุวงศ์ทัง้หลายจงตกแตง่ธิดาสง่มาถวายทุกองค์ๆ แต่บรรดากษัตริย์ศกัยราชทั้งปวงไดท้ราบรับสั่ง
ดังนั้นก็ส่งข่าวสาส์นตอบกราบทูลว่า พระราชกุมารมีพระรูปอันงาม อาจนํามาซ่ึงความเล่ือมใสแก่ผู้ได้
ทัศนาแล้วเกิดในมหาอิสริยราชสกุลแต่ไม่รู้ศิลปศาสตร์ส่ิงใด ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายยังไม่ควรจะถวายธิดา
ก่อน 

          สมเด็จบรมกษัตริย์ไดท้รงทราบในข่าวสาสน์ตอบดังนั้น จึงตรัสบอกแก่พระราชโอรส พระมหาบุรุษ
จึงกราบทูลว่า กิจที่จะศึกษาเล่าเรียนศิลปศาสตร์แห่งข้าพระองค์นั้นมิได้ม ี ผิวหมู่พระประยุรญาติทั้งหลาย
จะใคร่ดูศิลปะศาสตร์แห่งข้าพระพุทธเจ้า ก็จงให้ตีกลองชัยเภรีชุมนุมพระญาติให้พร้อมในพระนครนี้ใน
ที่สุด ๗ วัน จักสําแดงศิลปศาสตร์ให้ปรากฏแก่ขัตติยวงศาสิ้นทั้งปวง สมเด็จพระราชบิดาก็สั่งให้กระทําดุจ
นั้น แล้วให้ปลูกมณฑปในที่ท่ามกลางพระนครให้ตั้งไว้ซ่ึงราชบัลลังก์อันสมควรแก่ราชอาสน์ ณ ภายใน
มณฑปนั้น ครั้นถึงวันเป๐นคํารบ ๗ บรรดากษัตริย์ศักยราชทั้งหลายอันเป๐นฝ๎กฝุายพระประยุรญาติข้างพระ
ราชบิดา ๘๐,๐๐๐ ฝุายข้างพระราชมารดาก็ ๘๐,๐๐๐ กับทั้งชนทั้งหลายมีพราหมณ์คฤหบดีเป๐นต้น ก็มา

สโมสรประชุมพร้อมกันในที่นั้น 

พระโพธิสัตว์ทรงแสดงศิลปะการยิงธนู ๑๒ ประการ 
และยิงฝ่าความมืดถูกขนหางจามรี 

          สมเด็จพระมหาสัตว์กับทั้งพระราชบิดาเสด็จด้วยมหันตบริวารยศไปยังทีม่ณฑลสันนิบาต เสด็จ
สถิตบนรัตนบัลลังก์ในมหามณฑป แล้วให้หามาซ่ึงนายขมังธนูทั้ง ๔ คือ อักขณเวธี ๑ พาล เวที ๑ สรเวธี ๑ 
สัททเวธ ี ๑ ให้ไปนํามาซ่ึงสหัสสถามธนูอันหนักถึงกําลัง ๑,๐๐๐ บุรุษจึงยกขึ้นได้ ทรงยืนเหยียบซ่ึงที่สุด
เบ้ืองต่ําแห่งคันธนูด้วยพระบาทเบ้ืองซ้าย ประดิษฐานไว้ในหว่างแห่งนิ้วพระบาทแล้วทรงยกขึ้นซึ่งคันธน ู ดู
อาการดุจเบาครุวนาดังสตรีอันยกขึ้นซึ่งไม้กงดดีฝูาย บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นอาการอันทรงกระทํา
แต่เท่านั้น ก็ชวนกันชื่นชมโสมนัส ในลําดับนั้นก็ทรงดีดลองสายเสียงสนั่นดุจอสนีบาตสัก ๑,๐๐๐ ครั้ง 
มิฉะนั้นดุจสําเนียงปฐพีทรุด แลกรุงกบิลพัสดุ์อันกว้างยาวได้สัตตโยชน์ปานประหนึ่งว่าจะหวาดไหวไป
ทั้งสิ้น มหาชนทั้งหลายต่างตกใจไต่ถามกันว่าเสียงสิ่งใด ชนบางจําพวกก็บอกกันว่าเสียงอสนีบาต บ้างว่า
เสียงแผ่นดินทรดุ ที่รู้ก็บอกว่าเสียงนี้คือพระอังคีรัสกุมารลองซ่ึงสหัสถามธนู แลกษัตริย์ศักยราชทัง้หลายได้
เห็นแต่อาการเท่านั้นก็ชวนกันยินดีที่จะยอมถวายธิดาทุกๆ องค์ 

          สมเด็จพระมหาสัตว์ก็สําแดงศิลปะศาสตร์ธนทูั้ง ๑๒ ประการ อันเป๐นอนัญญสาธารณ์มิได้มีทั่วไป
แก่ผู้อ่ืน คือผู้อ่ืนมิได้รู้จักสําแดงได้ แล้วตรัสถามวา่ จะให้กระทําอย่างอ่ืนประการใดบ้าง? ชนทั้งหลายทูลวา่
ให้แผลงขนหางทรายจามรี ในขณะนั้น พอเพลาพระอาทิตย์อัสดงคต พระมหาบุรุษทรงแผลงถูกเส้นขนหาง
จามรีอันตั้งอยู่ที่ไกลได้โยชน์หนึ่ง ขาดตกลงที่ตรงก่ึงกลางได้ด้วยพระเนตรอันผ่องใส พร้อมด้วยประสาททัง้ 
๕ อัน บริสุทธิ์อันปราศจากมลทินอาจสามารถจะแลเห็นซ่ึงเมล็ดพรรณผักกาดอันตั้งอยู่ ณ ฟากแห่งเขา
แก้ววิเชียรข้างโน้น กําหนดโดยไกลได้โยชน์หนึ่ง ในเวลาอันพร้อมด้วยมืดมีองค์ ๔ ประการ คือเป๐นราตรี ๑ 
เมฆตั้ง ๑ ฝนตก ๑ แล้วเป๐นวันเดือนดับด้วยนั้น ๑ 

          ส่วนกษัตรยิ์ศักยราชทั้งหลาย ได้เห็นศิลปะศาสตร์แห่งพระมหาสัตว์อันประเสริฐโดยยิ่งหาผู้ใดจะ
เสมอมิได้ ก็พร้อมกันตกแต่งพระราชธิดาทรงอาภรณ์ทุกๆ องค์ส่งมาถวายเป๐นนางขัตติยกัญญาคณนาถงึ 
๔๐,๐๐๐ นาง 

ได้พระราชสมบตัิและพระนางพิมพาเป็นพระอัครมเหสี 
ทรงมีพระสนมถึงสี่หมื่นเสวยสุขในปราสาท ๓ ฤดู 

          สมเด็จบรมกษัตริย์ก็ราชาภิเษกพระมหาบุรุษให้เสวยราชสมบัติ ตั้งพระพิมพาเทวีเป๐นองค์พระอัคร
มเหสี แลพระมหาสัตว์แวดล้อมด้วยอเนกขัตติยราชนารีเป๐นบริวาร ปานประหนึ่งว่าสมเด็จวัชรินทรเทวราช
อันมีนางเทพอัปสรกัญญาเป๐นบริวาร  กาล

๗๘ ๗๙ 



เมื่อเหมันตฤดูก็แวดล้อมด้วยขตัติยคณานาง อันประโคมขานเบญจางคสังคีตเว้นจากบุรุษ เสด็จขึ้นสถิต
เบ้ืองบนปราสาทมีพ้ืนได้ ๙ ชั้น นางพนักงานทั้งหลายก็ถวายซ่ึงปณีตโภชนาหารแลสุขุมวัตถาลังการต่างๆ 
อันสมควรแก่ฤดูหนาว แลเสด็จสถิตในปราสาทนั้น ๔ เดือน สิ้นเหมันตฤดูแล้วล่วงเข้าสู่ฤดคูิมหันต์ก็เสด็จ
ไปสู่ปราสาทอันมีพ้ืนได้ ๕ ชั้น 

          นางขัตติยกํานัลทั้งหลายก็ถวายนานคัรสโภชนาแลพัตราภรณ์อันสมควรแก่ฤดูร้อน ในที่ใกล้สีห
บัญชรนั้น ชาวพนักงานทั้งหลายตั้งไว้ซ่ึงอ่างทองใหญ่ๆ เต็มไปด้วยสคุันโธทกลอยไว้ซ่ึงเบญจปทุมชาติ แล
ตั้งไว้ซ่ึงหม้อเงินหม้อทองหม้อแก้วต่างๆ ล้วนเต็มไปด้วยน้ําหอมแลวางไว้ซ่ึงอ่างทองใหญ่ๆ เต็มไปด้วยน้ํา
เปือกของหอมปลูกปทุมชาติมีพรรณ ๕ ประการ หมู่แมลงผึ้งภู่ทั้งหลายต่างๆ บินเข้ามาคลึงเคล้าเอาชาติ
เกสรเรณูหอมตลบไปในปราสาทบริเวณทั้งสิ้น แลกาลเมื่อสุริยรังสีร้อนกล้า ชาวพนักงานทั้งหลายก็ชักขึ้น
ซ่ึงเพดานขึงขึ้นบนเสาไม้ตะเกียบ ณ จันทาโลกมณฑปในที่ใกล้มณฑปนั้น มีระหัดน้ํามีหนังกระบือลาด ณ 
เบ้ืองบน แล้วมีศิลายนต์ห้อยย้อยอยู่บนหนังกระบือ ขณะเมื่อชาวพนักงานไขระหัดน้ําขึ้นไปจากสระ น้ํานั้น
ตกต้องศิลายนต์ ศิลายนต์นั้นก็ผัดผันกระทบหนังกระบือบันลือเสียงดุจเสียงฟูา น้ําที่ระหัดขึ้นไปบนเพดาน
จันทาโลกมณฑปนั้นก็ตกลงเป๐นฝอยๆ กระเซ็นซ่านดุจกระแสสายวัสโสทกตกลงเป๐นนิรันดรบมิรู้ขาด 

          สมเด็จพระมหาบุรุษราชก็ทรงภูษาสรรพาภรณ์วิภูษิตพ้ืนนิลวรรณมีพรรณอันเขียวแวดล้อมด้วย
อเนกอนงค์นิกรขัตติยราชกัญญา ล้วนนุ่งห่มประดับนิลวัตถาลังกาภรณ์ทั้งสิ้น ครุวนาดุจพญานิลคเชน
ทรชาติอันแวดล้อมด้วยหมู่นิลกิริณีเป๐นบริวาร ทรงนิสัชนาการสถิตบนบังลังก์นลิมณี อันมีพ้ืนแลเพดานแล
ม่านผูกล้อมล้วนสีเขียวควรจะพิศวง เสด็จโสรจสรงสินธุธารากับด้วยนางขตัตยิราชกัญญาทั้งหลาย มีพระ
สิริวิลาสอันงามปานประหนึ่งวลาหกเทวราชอันสรงสนานวัสโสทกธารากับด้วยพลาหกเทพอัปสรกัญญาทั้ง
ปวง แลเสวยในปราสาทนั้นจนสิ้นฤดูคิมหันตถ์ถว้น ๔ เดือน ครั้นเคลื่อนเข้าวสนัตฤดูก็เสด็จมาอยู่ปราสาท
อันมีพ้ืนได้ ๗ ชั้น พระสนมนิกรกํานัลทั้งหลายก็ถวายวรโภชนภัตจัดแจเจือระคนควรแก่ฤดูทัง้สองดุจ
พรรณนามาแล้ว แลสมเด็จบรมโพธิสัตว์เสวยสุขสมบัติในปราสาททั้ง ๓  ปานประหนึ่งสมเด็จเพชรปาณี
เทวราชอันเสวยทิพยสมบัติ ในไพชยนต์รตันทิพยพิมานสวรรค์ในชั้นดาวดึงสเทวโลก 

          ลําดับนี้ พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาสรรเสริญสมบัติในที่สุดปริจเฉท อรรถาธิบายความ
ว่า พระสิทธัตถราชกุมารมีประโยชน์อันสําเร็จคือเสวยราชสมบัติ แลมีพระพิมพายโสธาราราชเทวีเป๐นอัคร
มเหสี เป๐นประธานแก่พระสนมนารีราชบริพารประมาณ ๔๐,๐๐๐ นาง เสด็จสถิตในปราสาททัง้ ๓ อันมี
นามรมยปราสาท ๑ สุรมยปราสาท ๑ สุภปราสาท ๑ โดยอันควรแก่ฤดูทั้ง ๓ เสวยซ่ึงสวัสดิสุขในสิริสมบัติ
เป๐นมหัศจรรย์ ดุจหนึ่งทิพยสมบัติวัฒนากาลนิรันดร 

ราชาภิเษกปริวรรต ปริจเฉทที่ ๕ จบ 
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การเสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่ 

๘๐ 



 

 

เน้ือความยอ่ 

          พระบรมโพธิสัตว์เสด็จประพาสอุทยานนอกพระนครรวม ๔ วัน แต่ละวันนั้น เทวดาได้เนรมิตเทว
ทูตวันละหนึ่งอย่างให้ทอดพระเนตร การได้พบเห็นบรรพชิตในวันที่ ๔ ยิ่งเพ่ิมความเบ่ือหน่ายกามคุณ มี
พระทัยน้อมไปในบรรพชาเพศอย่างแรงกล้า 

          เวลาเย็น ได้เสด็จลงสระน้ําสรงสนานพระวรกายภายในพระราชอุทยาน เป๐นการสรงสนานและ
แต่งพระองค์ครั้งสาํคัญ ซ่ึงแมแ้ต่พระอินทร์ก็ยังส่งเทพบุตรผู้เช่ียวชาญแปลงกายมาถวายงาน 

          ก่อนเสด็จเข้าสู่ปราสาท พระนางกีสาโคตมีทอดพระเนตรพระรูปโฉมแล้ว ตรัสชื่นชมว่าราชกุมาร
ท่านนี้เป๐นบุตรหรือเป๐นสามีของใคร มารดาบิดาและภรรยานั้นก็อาจดับความทุกข์ได้ พระโพธิสัตว์ทรงสดับ
แล้วทรงดําริว่า แลว้จะดับทุกข์ได้อย่างไร? ทรงรู้ประจักษ์ในขณะนั้นว่า จะต้องดับไฟ คือ ราคะ โทสะ 
โมหะ ความทุกข์จึงจะอันตรธานสิ้นยิ่งเพ่ิมกําลังพระทัยที่จะเสด็จออกบรรพชาในวันนี้ 

          ราตรีของวันนั้นตรงกับอาสาฬหบูรณมี ชีวิตภายในปราสาทราชนิเวศน์ยงัดุจเดิม คือ ทรงได้รับการ
บํารุงบําเรอด้วยอาหาร ดนตร ี และการขับฟูอน ต่างแต่ทรงตื่นบรรทมขึ้นมากลางดึกแล้วทอดพระเนตร
อากัปกิริยาของเหล่านางกํานัลด้วยพระทัยปราศจากปฏิพัทธ์เสน่หา ไม่อาจค้นหาคุณของสังสารวัฏพบ จึง
ตัดสินพระทัยแนว่แน่ที่จะออกจากภพทั้งปวง 

          ตรัสให้นายฉันนะไปจัดเตรียมม้า ส่วนพระองค์เสด็จไปเพ่ือต้องการยลโฉมพระพักตร์ของราหุลราช
กุมาร แต่ก็ไม่อาจยลได้ดังหวัง ด้วยเกรงพระพิมพาราชเทวีจะตื่นบรรทม 

          พระมหาบุรุษเสด็จลงจากปราสาทประทับบนหลังม้ากัณฐกะ นายฉันนะจับหาง มีเหล่าเทพคอย
ปิดก้ันเสียงเท้าและเสียงร้องของพญาม้า ทัง้เทพยดายังเปิดประตูใหญ่ที่พระราชบิดาทรงออกแบบเพ่ือปิด
ก้ันการออกบวช 

          แม้พระยามารวัสวดีจะปรากฏกายทูลขอร้องให้รอเป๐นพระเจ้าจักรพรรดิ ก็มิได้สนพระทัย ทรงเห็น
จักรพรรดิสมบัติเป๐นดุจก้อนเขฬะ (น้ําลาย) ถ่มแล้ว 

          พญาม้าพามาไกล ๓๐ โยชน์ ถงึแม่น้ําอโนมาแล้วกระโดดพาข้ามไปอีกฝ๎๑ง ณ ที่นี ่ทรงตัดพระเกศา
และพระเมาฬี มีพระอินทร์รับนําไปดาวดึงส์ มีฆฏิการมหาพรหมนําอัฏฐบริขาร ๘ มาถวาย ทรงเปลี่ยน
เครื่องแต่งกายเป๐นทรงไตรจีวร แล้วมอบพระภูษาคู่ให้ท้าวมหาพรหมนําไปยังพรหมโลก 



  

ปริจเฉทที่ ๖ 
มหาภินิกขมนปริวรรต 

การเสด็จออกเพือ่คุณอันยิ่งใหญ ่

อยู่มาวันหนึ่ง สมเด็จพระมหาสัตว์มีพระทัยปรารถนาจะเสด็จไปประพาสพระอุทยาน จึงตรัสเรียกนาย
สารถีมาสั่งว่า ท่านจงตกแต่งรถ เราจะไปสู่อุทยานภูมิ นายสารถีรับสั่งแล้วก็มาตกแต่งอุดมรถพระที่นัง่ทรง
ขจิตไปด้วยแก้ว ๗ ประการ แลหุ้มด้วยหนังสีหพยัคฆทีปิชาตงิามสะอาดรุ่งเรือง มีพรรณประดุจอุทัยทิพา
กรจํารัสประดับด้วยเครื่องลาดอันพิจิตรโอฬาร แลสรรพอลงการอันเศษบริบูรณ์ทุกสิ่ง เทียมด้วยมงคลวร
สินธพทั้ง ๔ มีสีดังดอกโกกนุทปทุมบุปผาชาติ เมื่อตกแต่งบวรราชรถยานเสร็จแล้วก็มากราบทูลเชิญเสด็จ 

เสด็จประพาสอุทยาน 
ทอดพระเนตรเห็นนิมิต ๔ อันเทวดาเนรมติ 

          สมเด็จบรมโพธิสัตว์ก็ขึ้นทรงสถิตบนบัลลังก์พระที่นั่ง มงคลราชรถอันปรากฏรุ่งเรืองจํารัสทัดเทียม
อมรพิมานแวดล้อมด้วยดิเรกโยธาหาญ ออกจากพระนครจะไปสู่อุทยานภูมิประเทศ ได้ทอดพระเนตรเห็น
เทวทตูอันหนึ่งเป๐นปฐมนิมิต อันเทพยดานฤมิตเป๐นคนชรามีเกศาอันหงอก แลสีข้างก็คดค้อม กายนั้นง้อม
เงื้อมไปในเบ้ืองหน้า มือถือไม้เท้าเดินมาในระหว่างมรรควิถี มีอาการอันไหวหวั่นสั่นไปทั่วทั้งกายควรจะ
สังเวช ยังไม่เคยได้ทอดพระเนตรพบเห็นมาแต่กาลก่อน จึงตรัสถามนายสารถีวา่บุรุษผู้นี้นามชื่อใด จึงดูรูป
กายแปลกประหลาดกว่าชนทั้งหลายอ่ืนฉะนี้ 
          ขณะนั้นเทพยดาเข้าสิงกายนายสารถีให้ทูลไปโดยสตัย์วา่บุรุษผู้นี้มีนามวา่ชนชรา ตรัสซักถามว่า 
คนชราเป๐นประการใด? ข้าแต่พระลูกเจ้า คนชรานี ้ มิได้มีชีวติยาวยืนพลันจะถงึมรณภาพเป๐นแท้ จึงตรัส
ถามว่า เหมือนด้วยอาตมะนี้ก็จะมิได้ล่วงชราธรรมแลหรือ ข้าแต่พระลูกเจ้า พระองค์แลข้าพระพุทธเจ้าก็ดี 
ชนทั้งหลายอ่ืนก็ดีบรรดาเกิดมาในโลกสันนิวาสนี้ บมิอาจล่วงพ้นชราธรรมทั้งสิน้ด้วยกัน เมื่อได้ทรงสดับ
ดังนั้นก็ตรัสติเตียนซ่ึงชาติอันเป๐นเหตุจะให้ชรา มีพระหฤทัยบังเกิดสังเวชเป๐นกําลัง จึงตรัสสั่งนายสารถวี่า
ท่านจงกลับรถเถิด จะประโยชน์อันใดกับสิริสมบัติอันบมิล่วงพ้นจากชรามีประการดังนี้ แลจะมาขวนขวาย
ในการเล่นอันเป๐นที่เกิดความประมาทมิควรยิ่งนัก ก็เสด็จกลับรถคืนเข้าพระนครขึ้นสู่ปรางคปราสาท  เหตุ
อันนั้นก็ทราบถึงพระราชบิดา จึงตรัสสั่งให้พระสนมทั้งหลายให้ตกแต่งพระกายประโลมพระราชโอรสหวัง
จะให้ลุ่มหลงอยู่ในเบญจกามคุณอย่าให้เบ่ือหน่าย แล้วให้กําชับชนทั้งหลายให้พิทักษ์รักษายิ่งกว่าแต่ก่อน 
ห้ามอย่าให้ชนชราเข้ามาในที่ใกล้ถึงก่ึงโยชน ์

๘๕ 



          ส่วนพระมหาบุรุษเสด็จไปประพาสพระอุทยานในวารคํารบ ๒ ได้ทอดพระเนตรเห็นชนพยาธิโรคา 
ครั้ง ๓ เห็นชนกระทํากาลกิริยานอนอยู่ในระหว่างมรรควิถี ครั้ง ๔ ได้เห็นรูปบรรพชิตอันนุ่งห่มผ้ากาสาว
พัสตร์ กอปรด้วยอากัปกิริยาสํารวมอาจนํามาซ่ึงความยินดีหลากเล่ือมใส แตล่้วนเทพยดานิมติให้ปรากฏ
ทั้งสิ้น จึงตรัสถามนายสารถีเหมือนแต่หลัง ครั้งนั้นก็ยังมิได้เป๐นพุทธุปาทกาลแลนายสารถีก็ยังมิได้รู้จักรูป
พระสมณะแลบรรพชิต คณะเทพยดาเจ้าดลใจให้กราบทูลว่า ผู้นี้มีนามว่าบรรพชิต แล้วทูลสรรเสริญคุณ
บรรพชาด้วยเทวานุภาพ เมื่อได้ทรงทราบก็ดําริว่าประพฤติเป๐นสมณะเพศนี้ เป๐นบุญพิธีกุศลธรรมอัน
ประเสริฐสุนทรสถาพรโดยยิ่ง ควรอาตมะจะถือเอาซ่ึงอุดมเพศเห็นปานดังนี้ มีพระทัยบังเกิดยินดีรักใคร่ใน
บรรพชาในเพลาวันนั้นเสด็จไปถึงพระอุทยาน เหตุดังนั้นพระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถา 
อรรถาธิบายความก็เหมือนนัยหนหลัง 

ทรงสรงสนาน แล้วประดับตกแต่งพระวรกายอย่างอลังการ 
ก่อนเสด็จออกจากพระราชอุทยาน 

          แลสมเด็จพระมหาสัตว์ เสด็จเที่ยวประพาสทั่วอุทยานบริเวณอันเป๐นที่รมณียฐานปานประหนึ่งว่า
ทิพย์จิตรลดาวันในชั้นดาวดึงสเทวพิภพ เดียรดาษดว้ยดรุณรุกขชาตทิั้งหลายตา่งๆ บ้างเผล็ดดอกออกผล
เป๐นพุ่มพวง ดวงดอกโกสุมภเสาวรสระรวยรื่นเสาวคนธ์ตลบอุทยานมณฑลสกลภูมิฐาน นฤโฆษณาการ
กึกก้องไปด้วยเสียงสรรพสกุณป๎กษาคณา มยุรหงส์โกญจาโกกิลาชาติต่างประกาศศัพท์สําเนียงสนั่นเสนาะ
ไพเราะเจริญใจ ภายในสระโบกขรณีก็เรียงรายระดับดาษ ด้วยเบญจปทุมชาติเผ่ือนผันสัตตบรรณสัตตบุษย์
สัตตบงกช อุบลบุณฑริกระรวยรสเกสรสุคนธขจรเจริญจิตภิรมยา และพระราโชทยาน ก็ประดับด้วย
ปราการซุ้มทวารแลหอรบ ครบทั้งเชิงเทินธงฉัตรอันพิจิตรพิศเพียงสุทัศนเทพยธานี กอปรด้วยถ่องแถววิถี
สถลราชมรรคา แลราชาคาริกนิวาสนฐานที่ประทับพลับพลาน้อยพลับพลาใหญ่เสด็จบทจรประพาสไปสิ้น
สกลทิวสภาควันยังค่ําจนสายัณหสมัย แวดล้อมไปด้วยคณานางอเนกนิกรสุรางคศักยราชกัญญา ลงสรง
สนานในมหามงคลสระโบกขรณี ครุวนาดุจองค์โกสีย์สุเรนทรมเหสักข์มัฆวาน อันเสด็จลงสรงสนานในทิพย์
นันทโบกขรณี มีหมู่อัปสรสุรางคนิกรกัญญาเป๐นบริวาร กาลเมื่อทิวากรใกล้จะอัสดงคตก็เสด็จบทจรขึ้นจาก
มงคลสระ นิสทีนาการนั่งเหนือปาสาณมงคลอาสน์กอปรด้วยพระสิริวิลาศอุฬารปานประหนึ่งว่าองค์สมเด็จ
วัชรินทรเทพสถิต ณ เบ้ืองบนบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ณ ภายใต้ปาริฉัตกตรุราชในสุราลัยโลก ทรงพระอา
โภคปรารถนาจะทรงซ่ึงเครื่องราชวิภูษนาลังการ 

          ขณะนั้น อมาตย์ชาวพนักงานทัง้หลายมีนายช่างกัลบกเป๐นต้น ต่างตนก็เชิญมาซ่ึงเครื่องประดับ
พระโมฬีมณีกาญจนอุณหิศป๎ฏ รัตนกุณฑลศิวาลังการาภรณ์บวรพาหุเหมวลัย แลอุทรพันธปิลันธนา
สรรพขัตติยาพิภูษิตพร้อมทุกสิ่ง กับทั้งหริจันทน์สุคันธรสอันเป๐นเครื่องพระสุคนธวิเลปนะลูบไล้พระกาย 
กับทั้งสุพรรณพิจิตรภูษาทั้งหลาย แลกุสุมมาลัยพิจิตรพิพิธมาลาวิกัติอลงกรณ์ ชวนกันเข้าแวดล้อม

พระองค์จะทรงซ่ึงเครื่องประดับ 

พระอินทร์ตรัสให้เวสสุกรรมเทพบุตร แปลงกายไปช่วยแต่งพระองค์ 

          ในขณะนั้น ก็ร้อนถึงพิภพสมเด็จอมรินทรปิ๑นสุทัศนเทพยธานีท้าวโกสีย์ทรงอาวัชนาการก็ทราบ
เหตุ จึงตรัสสั่งเวสสุกรรมเทพบุตรให้ลงไปประดับพระกายพระมหาสัตว์ พระเวสสุกรรมก็นําเอาทิพย์สุขุม
พัสตร์ อันม้วนเข้าทั้งสิ้นมีประมาณเท่าผลมะขามปูอมลงมาจากเทวโลก  นฤมิตพระกายเป๐นนายช่างกัลบก 
เข้ารับเอาเครื่องสรรพาภรณ์จากหัตถ์แห่งมนุษย์ แล้วประดับพระกายพร้อมทุกสิ่งเสร็จจึงทรงพันโพกพระ
เศียรด้วยผ้าทิพย์ถึง ๑๐,๐๐๐ ชั้น พระบรมโพธิสัตว์ได้ซ่ึงสัมผัสอันถูกต้องพระองค์ก็ทรงทราบว่าเป๐นเทพย
ดา แลพระเวสสุกรรมทรงเครื่องประดับพระมหาสัตว์ดว้ยนานาทิพย์มนุษย์ ปิลันธนาภรณ์ไพโรจน์อร่าม
งามประดุจพรหมกุมาร เสร็จแล้วก็กลับไปยังเทวโลก เหตุดังนั้นพระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถา
สรรเสริญบุญญานุภาพพระมหาสัตว์ อรรถาธิบายก็ซํ้าเหมือนความหลัง 

พรรณนาขบวนเสด็จเข้ากรุงกบลิพัสดุ ์

          ในกาลนั้นชาวพนักงานดุริยดนตรีทั้งหลายก็ประโคมสรรพสังคตีร้องขับขานประสานเสียง เสนาะ
สําเนียงนฤนาท หมู่พราหมณ์ทั้งหลายก็อุโฆษณามนตกถาถวายชัย หมู่มุขมังคลิกทั้งหลายก็กล่าวมุขมงคล
ถวายพรต่างๆ พวกสุตมังคลิกก็นฤโฆษสัมภาวนกถาถูติมงคลนานัปการ ฝาุยพวกพหลคชคามินีทวยหาญ 
ล้วนใส่หมวกแลเกราะนวมสวมกาย กอปรด้วยกาญจนาภรณ์พิจิตรสถิตบนหลังคชสาร อันประกอบด้วยหัต
ถาลังการพร้อมสรรพ มีมือจับโตมรังกุสาวุธแลทวนขบวนคชพยุหบาตรมากกว่าพัน พวกพลดุรงคคามินี
โยธาหาญทัง้หลาย ล้วนแต่งกายดว้ยยทุธนาลังกาภรณ์พิจิตรสถิต บนหลังสินธพชาติอาชาอันประดับ
ด้วยอัศวาภรณ์พร้อมสรรพนับมากกว่าพัน พ้ืนกรกุมกุทัณฑ์ธนูแลหอกซัดประจําทั่วทุกตัวม้า พวกพลรถคา
มินีโยธาล้วนใส่เกราะเครื่องยทุธปิลันธนาลังกา ขึ้นประดษิฐานบัลลังก์รถอันเทียมด้วยม้ามากกว่าพัน มี
สารถีนั่งหน้ารถล้วนแต่กรกุมศร แลพิลึกงามสงา่ พวกพลโยธาเดินเท้าทั้งหลายอเนกนับด้วยพันเป๐นอันมาก 
ต่างแต่งตนสกลยทุธนาภรณ์ มีกรกุมสรรพศาตรานานาวิธาวุธกับทั้งคณาเนกนิกรมาตยาเสนาบดีเตรยีมตน
ตามเสด็จ เป๐นบริวารแวดล้อมองค์พระมหาสัตว์อันเสด็จนิวัติจากอุทยานภูมิประเทศ จะประเวศพระนคร 
สมเด็จพระมหาบุรุษก็เสด็จบทจรจากพระราโชทยานด้วยมหันตสิริโสภาคย ์ มากด้วยอเนกนิกรราชบริวาร
แวดล้อม เสด็จขึ้นทรงอลงกตมงคลรถราชยาน อันสมควรเป๐นพระที่นั่งองค์บรมจักรพรรดิ ประดับด้วยสัตต
รัตนามาศมณีรังสีจํารัสรุจิโรภาส 

๘๖ ๘๗ 



ทรงทราบข่าวพระมเหสีประสูติพระโอรส ทรงร าพึงว่าห่วงเกิดแล้ว 

          ในวันนั้น พอพิมพาราชเทวีประสูติพระโอรส สมเด็จพระราชบิดาได้ทรงทราบมีพระทัยโสมนัส 
ดํารัสสั่งราชบุรุษให้เป๐นทูตนําข่าวสาสน์ไปกราบทูลพระราชบุตร เบ้ืองว่าพระมหาบุรุษได้ทรงทราบเหตุจึง
ออกพระโอษฐ์ตรัสว่า ห่วงบังเกิดแล้วแลสังสารพันธนาการเกิดแก่อาตมากาลบัดนี้ จําเดิมแต่นั้นพระราช
กุมารได้นามว่าพระราหุล เหตุว่า พระมหาสัตว์ตรัสวา่ห่วงบังเกิดนั้น เหตุดงันั้น พระคันถรจนาจารย์จึง
กล่าวพระคาถา แปลเนื้อความก็ซํ้าดังหนหลัง 

          เมื่อพระบรมโพธิสัตว์ทรงสถติบนมงคลราชรถ แวดล้อมด้วยมหัจจโยธา เสนามาตย์บริพารปาน
ประหนึ่งว่าองค์โกสีย์สักกเทวราชอันสถิตท่ามกลางทิพเวชยันตรถแวดล้อมดว้ยอมรคณาทั้งสองชั้นฟูาเป๐น
บริวาร มิฉะนั้นงามดุจมหานาวาอันลอยอยู่ในท่ามกลางมหาสาครสมทุร อันกว้างแลลึกกึกก้องไปด้วยเสียง
คลื่นแลลมระดมดงันฤนาท เสด็จเข้าสู่พระนครแล้วดาํเนินรถประทักษิณปราคปราสาทพระราชนิเวศน์ 

พระนางกีสาโคตมีตรัสชมพระรูปโฉมเช่นนี้ ช่วยดับทุกข์ได ้
ทรงบูชาค าชมด้วยสายสร้อยคอ 

          ในกาลนั้น นางขัตติยราชกัญญาองค์หนึ่งทรงพระนามกีสาโคตม ี เสด็จยืนเยี่ยมสีหบัญชรบนพ้ืน
เบ้ืองบนแห่งปราสาท ได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหาบุรุษ อันงามบริบูรณ์ด้วยพระรูปสิริโสภาคย์ก็ทรงพระ
ปีติโสมนัส จึงตรัสชมโฉมดว้ยพระคาถา อรรถาธิบายความว่า พระอังคีรัสราชกุมารมีพระรูปสิริโสภาคย์
เห็นปานดังนี้ ผิวพระองค์เป๐นพระราชบุตรของพระราชมารดาองค์ใด พระราชมารดาองค์นั้นก็อาจดับเสีย
ได้ซ่ึงหฤทัยทุกข์ อนึ่ง ผวิพระองค์เป๐นพระราชบุตรของพระบิดาองค์ใด พระราชบิดาองค์นั้นก็อาจดับเสียได้
ซ่ึงหฤทัยทุกข์ ผิวพระองค์เป๐นพระภัสดาของพระราชนารีองค์ใด ราชนารีองคน์ั้นก็อาจดับเสียได้ซ่ึงหฤทัย
ทุกข์ 

          เมื่อพระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงสดับสัมภาวนกถาดังนั้น จึงทรงพระจินตนาการว่า นางผู้นี้เห็นรูปสิริ
แห่งอาตมาแล มากล่าวว่าอาจดับเสียได้ซ่ึงหฤทัยทุกข์แห่งพระบิดามารดาและภริยาดังนี้ ดังอาตมะมา
รําพึงสิ่งอันใดหนอดับสูญจึงจะได้ชื่อว่า ดับหฤทัยทุกข์ ทรงพิจารณาด้วยพระป๎ญญาอันปราศจากยินดีใน
เกลศกามคุณ ก็ทรงเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยพระปรีชาญาณถ่องแท้ว่า เมื่อราคัคค ีโทสัคค ีโมหัคค ีและสรรพ
เกลศบาปธรรมทั้งหลายมีมานะแลทิฐิเป๐นต้นดับสูญสิ้นแล้ว ก็ได้ชื่อว่าหฤทยัทุกข์นั้นดับสูญอันตรธานสิ้น 
นางผู้นี้กล่าวสุนทรธรรมกถาให้อาตมาได้สดับ แลอาตมะก็ประพฤติจะแสวงหาพระปรินิพพานควรจะสละ
เสียซ่ึงฆราวาส ออกบรรพชาแสวงหาพระปรินิพพานในวันนี้ แลอาตมะจะกระทําสักการบูชาเป๐นส่วนสนอง
อาจริยคุณแก่นางนี้จึงจะชอบ 

๘๘ 



          เมื่อทรงพระปริวิตกดงันั้นแล้ว ก็เปลื้องออกซ่ึงเครื่องประดับพระศอ อันขจิตด้วยแก้วมตุตาหาร มี
ราคาควรค่าแสนกหาปณะ ส่งให้ราชบุรุษนําไปถวายแก่นางกีสาโคตมี แลนางนั้นก็สําคัญพระทัยว่าพระ
สิทธัตถราชกุมารมีพระทยัปฏิพัทธเสนหาในอาตมา จึงส่งเครื่องประดับเป๐นบรรณาการมาฉะนี้ ก็เกิดพระ
โสมนัสยินดีเป๐นอันมาก 

พรรณนาชีวติพระโพธิสัตวแ์ละเหล่านางก านัล 
ในปราสาทราชนิเวศน์ราตรีสดุท้าย 

          พอเวลาสนธโยบาต ชนทั้งหลายก็จุดคบเพลิงและประทีปด้ามอันตามด้วยน้ํามันหอมมากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ สว่างไปทั่วทั้งห้องพระลาน ตราบเท่าถึงอัฒจันทร์ พระราชนิเวศน์เบ้ืองบนภายในปราสาทก็จุด
ประทีปชวาลาเป๐นอันมาก แสงสว่างดังกลางวัน แลชนทั้งหลายขับร้องรําบําเรอถวาย ไดท้รงสดับมงคลศัพ
ทกถามีประการต่างๆ สมเด็จพระมหาสัตว์ก็เสด็จขึ้นสู่ปราสาทด้วยมหันตราชสกัการวิธีเป๐นอันมาก และ
เสวยนานัคครสโภชนาหาร แล้วก็เข้าที่พระบรรทมเหนือพระแท่นสิริสัยนาอาสน์ แลมหาบุรุษราชเสวยสิริ
สวัสดิ์อยู่ในราชสมบัติกําหนดได้ ๒๙ พระพรรษา เหตุดังนั้นพระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถา แปล
เนื้อความก็ซํ้าเหมือนความหลัง 

          ในขณะนั้นนางพระสนมทั้งหลายล้วนประดับกายด้วยสุภาภรณ์ ทรงสรีรรูปอันงามดุจนางเทพ
อัปสรกัญญา มีหัตถ์ถือนานาดุริยสังคตีแวดล้อมประโคมนฤโฆษศัพทดุริยางค ์ บ้างก็รําฟูอนขับร้องบําเรอ
ประโลมพระทัยให้ยินดีในเบญจพิธกามคุณทั้ง ๕ ประการ ลําดับนี้พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถา 
อรรถาธิบายเป๐นข้อความสรรเสริญสมบัติ แลพรรณนาโฉมนางขัตตยิกัญญาอันทรงสรรพปิลันธนาลังการ 
แลประกอบในงานอันบํารุงบําเรอพระมหาบุรุษดุจกล่าวมาแล้วแต่หลัง 

          มีคาํอธิบายว่า ในห้องแห่งปรางคปราสาทนั้นนฤโฆษด้วยเสียงวลัยหัตถบาท แลเสียงเครื่องประดับ
เอวองค์แห่งอนงค์คณนาฏทั้งหลายอันกระทบกระทัง่กัน กับทั้งเสียงศัพท์พิณพาทย์ดุริยางค์ แลกระแส
สําเนียงอเนกนางรัตนราชกัญญาอันขับขานบรรสานศัพท์ไพเราะ อภิรมย์ระดมกับเสียงแมลงผึ้งภู่บินมาเชย
ซาบเอารสเกสรเรณูเสาวคนธบุปผชาติ ในห้องเหมปราสาทนั้นเสนาะสนั่นเนียรนาทเป๐นอันหนึ่งอันเดียว 
ควรจะสวนาการบานเบิกบันเทิงหฤทัยปรีดา 

          แลนางขัตติยสุรางค์คณานับได้ ๒๐,๐๐๐ นาง ล้วนมีพนักงานต่างๆ บางจําพวกก็อาบน้ําสําอางค์
องค์ ทรงอาภรณ์ขึ้นเฝูาแล้วขับฟูอนบําเรอนิรันตรกาล บางหมู่ก็ดูตกแต่งเครือ่งพระกระยาหารและพระ
สุธารสบํารุงในราชกิจ บางเหล่าก็เฝูาใช้ชิดอยู่งานกาลเมื่อเข้าที่เสวยพระบวรสุธาโภชน์โดยตําแหน่ง บาง
หมู่ก็ดูจัดแจงตกแต่งที่สิริไสยาสน์ บ้างก็เป๐นพนักงานถวายเครื่องราชวิภูษนาลังการประดับพระองค์ บ้างก็
ทรงซ่ึงทัณฑมณีรัตนพัดใบตาลแลวาลวีชนีรําเพยพายถวายวายุสัมผัสเป๐นถ้องแถว คณานางบางเหล่าก็

ถวายพระฉายแก้วแลเครื่องพระสุคนธ

สําอาง บ้างก็ถือถาดทองรองบุปผกลาปสรรพเสาวคนธชาติมาลามีประการต่างๆ แลนางพนักงานทั้งหลาย
พวกละ ๑๐๐ บ้าง ๒๐๐ บ้าง เฝูาแหนอยู่เป๐นขนัด 

          ฝุายฝงูนางระบําทั้งหลายกาลเมื่อจะยกหัตถ์ขึ้นฟูอน ดูกรอันกระหยับกรีดกรายย้ายกระบวนรําก็
พร้อมๆ กัน สรรพกาญจนาภรณ์อันประดับด้วยสัตตรัตนมณีก็หวั่นไหวไพโรจน์รังสีจํารัสทั่ว ทั้งพ้ืนภายใน
ปราสาทก็โอภาสเพียงวิชชุลดาสายฟูาแลบได้สักแสนครั้ง กาลเมื่อนางระบําทั้งหลายยกย้ายบาทเยื้องย่อง
ตามลบองรําย่างเหยียบลงบนพ้ืนทองในห้องแห่งปราสาท ก็มีอาการลีลาสอันงามปานประหนึ่งว่าพันแห่ง
คณานางสุวรรณหงส์ อันเยื้องย่างเล่นเหนือยอดจิตรกูฏบรรพต แลนางทั้งหลายมีดวงพักตร์อันงามเปล่ง
ปลั่งดังวิกสิตปทุมชาติ คือดอกบัวอันบานต่างฟูอน พลางชายเนตรชําเลืองแลพระมหาสัตว์ให้กําหนัด
โสมนัส เสนหาครุวนาดุจครา่เอาดวงพระกมล มาใส่ไว้ในหีบห้องหฤทัยแห่งตนๆ เหตุดังนั้นพระคันถรจนา
จารย์จึงกล่าวพระคาถาว่า อรรถาธิบายความว่า นางขตัติยกัญญาทั้งหลายล้วนแต่ทรงสุนทรลักษณวิลาศ
เล่ห์ประหนึ่งว่านางเทพอัปสรสวรรค์ เมื่อฟูอนรําขับร้องบําเรอแวดล้อมประโลมพระมหาบุรุษมีประการ
ต่างๆ 

เทวดาบันดาลให้พวกนางก านัลหลับในท่าทางชวนสังเวช 

          วันนั้น สมเด็จพระบรมโพธิสัตว์มีพระทัยยินดียิ่งนักในบรรพชา กอปรด้วยพระป๎ญญาเป๐นปราชญ์
อันประเสริฐ ปราศจากอาลัยในเบญจกามคุณ มิได้ยินดีในฟูอนขับแห่งนางทั้งหลายอันเป๐นที่เจริญหฤทัย
เห็นปานดังนั้น ก็หยั่งลงสู่นิทรารมณ์ประมาณมุหุตหนึ่ง แลนางทัง้หลายจึงเจรจาแก่กันว่า เราขับรําบําเรอ
พระองค์ก็บรรทมหลับแล้ว จะฟูอนขับสืบไปอีกให้ลําบากกายไยเล่า ปรึกษาเห็นพร้อมด้วยกันแล้ว ต่างองค์
ชวนกันเอนกายไสยาสน์ทับเครื่องดุริยดนตรีอันถือสําหรับตนนั้นทุกๆ นางต่างก็หลับไปทั้งสิ้น แลแสง
ประทีปอัจกลับอันตามด้วยน้ํามันหอมส่องสว่างขจ่างจับแสงแก้วแสงทองรุ่งเรืองอร่ามไปทั่วทั้งห้องปรางค์
ปราสาท 

          ดว้ยอานุภาพเทพยดาบันดาลให้นางทั้งหลายสาํแดงซ่ึงวิปการแห่งตนต่างๆ แลนางบางจําพวกก็
นอนกลิ้งเกลือกมีเขฬะอันหลั่งไหล นางบางเหล่าก็นอนกรนสําเนียงดังเสียงกา นางบางหมู่ก็นอนเคี้ยวทนต ์
นางบางพวกก็นอนละเมอเพ้อบ่นจํานรรจาต่างๆ บางหมู่ก็นอนโอษฐ์อ้าอาการวิปลาศ บางเหล่านางก็นอน
มีการเปลือยปราศจากวัตถาสําแดงที่สัมพาธฐานให้ปรากฏ แต่กาลก่อนในพ้ืนแห่งห้องสิริไสยาสน์แห่งพระ
มหาสัตว์ บริบูรณ์ไปด้วยอเนกนางขัตติยธดิาอันไสยาอยู่เดียรดาษ กอปรด้วยอาการมารยาทปราศจาก
วิปการ ปานประหนึ่งว่าทิพย์คัพภสัยนาแห่งสมเด็จอมรินทราธิราช อันเดียรดาษด้วยคณานางสุรางค์อัปสร
เทพกัญญาบริจาริกทั้งปวง ในราตรีวันนั้นด้วยอานุภาพเทพยดาบันดาลให้วกิารปรากฏแก่พระมหาบุรุษ
ราช เพ่ือจะให้เหนื่อยหน่ายจากปฏิพัทธโสมนัสเสน่หาในคณะนางบริจาริกราชนารีทั้งสิ้น 

๙๐ ๙๑ 



 ตื่นบรรทมกลางราตรี ทอดพระเนตรเห็นดุจอยู่ป่าช้าผดีิบ 
ทรงเบื่อหน่ายกามคุณ 

          ส่วนสมเด็จพระมหาสัตว์ฟื๒นจากนิทรารมณ์ทรงสถิตนั่งบนบัลลังก์อาสน์ ได้ทอดพระเนตรเห็นซ่ึง
วิปการแห่งอเนกนางทั้งหลายดังนั้น มีพระทัยสังเวชยิ่งนัก พิจารณาเห็นสังสารโทษเป๐นอันมาก จึงออกพระ
โอษฐ์ดํารัสอุทานุเทสกถาว่า สังสารนิวาสกอปรด้วยอาทีนวโทษภยูป๎ทวันตรายใหญ่หลวง ล่อลวงสัตว์
ทั้งหลายให้ลุ่มหลงยินดีรักใคร่ในวัตถวุิปลาส บมิอาจตัดอาลัยในสรรพลามกโทษถึงเพียงนี้ ยิ่งมีพระทัย
เหนื่อยหน่ายปราศจากยินดีในกามคุณภิยโยภาพขึ้นกว่าแต่ก่อน อันว่าแตพ่ระแท่นที่สิริไสยาสน์อันผูก
เพดานระดับดาษดว้ยสุวรรณหิรัญรัตนดารา แลห้อยย้อยดว้ยพู่พวงสุคนธกฤษณาอเนกบุปผชาติ กับพวง
แก้วมุกดาหารกางก้ันสุพรรณวิสูตรอันขจิตด้วยพิพิธกาญจนาทิอลงกรณ์ เรียงรายด้วยผอบอันเต็มด้วยจตุ
ชาติเสาวคนธ์เครื่องหอมล้อมรอบพระยี่ภู่อันปูลาด ล้วนมหัคฆวิจิตรบรรจถรณ์โสภณพิเศษสะอาดอลงกต
อุฬารประดับด้วยพระเขนย ณ เบ้ืองบนแลเบ้ืองล่างอันรองรับพระบาท พ้ืนโดยรอบก็โปรยปรายไปด้วย
กุสุมชาติมีข้าวตอกเป๐นคํารบ ๕ โดยอย่างอนัคฆมหารหสัยนาสถานปานประหนึ่งว่าทิพยสิริไสยาสน์ในเทว
พิภพแห่งท้าวเทพยสุชัมบดี ในราตรวีันนั้น เทพยดาบันดาลให้ปรากฏดุจสุสานประเทศที่ปุาช้าผีดิบ อัน
เร่ียรายไปด้วยนานาอสุภกเฬวระทั่วทั้งสิ้น แลภพทั้ง ๓ ก็บันดาลปรากฏดุจเรือนอันเพลิงไหม้ ในลําดับนี้
เมือ่พระคันถรจนาจารย์จักสําแดงเร่ืองจําเดิมแต่แรกบุพนิมิตบังเกิดแก่พระมหาสัตว์ ก็กล่าวพระคาถา 
อรรถาธิบายความก็ซํ้าเหมือนหนหลัง 

ทรงน้อมใจมั่นในบรรพชา นายฉันนะเลือกม้ากัณฐกะ 

          ในขณะนั้น พระหฤทยัพระบรมโพธิสัตว์ก็น้อมไปยิ่งนักในบรรพชา ทรงพระดําริว่าอาตมะจะออกสู่
มหาภิเนษกรมณ์ในสมัยราตรีนี้ จึงเสด็จอุฏฐาการจากพระแท่นที่สิริไสยาสน์ บทจรมาสู่ที่ใกล้พระทวาร
ปราสาทแล้วหยุดยืนอยู ่ จึงดํารัสเรียกออกไปว่าผู้ใดอยู่ที่นั่น ส่วนนายฉันนามาตย์นอนอยู่ภายนอก หนุน
ศีรษะกับธรณีพระทวาร ได้สดับพระสุรเสียงจึงร้องทูลตอบเข้ามาว่า ข้าแต่พระลูกเจ้าข้าพระพุทธเจ้านาย
ฉันน์อยู่รักษาพระองค์ ณ ที่นี้ จึงมีพระราชดํารัสสั่งว่า ดูก่อนนายฉันน์ อาตมะจะออกสู่มหาภิเนษกรมณ์ใน
คืนวันนี้ ทา่นจงไปผูกม้าให้เราตัวหนึ่งโดยเร็ว เหตุดงันั้น พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถา แปล
เนื้อความก็ซํ้ากับความหลัง 

          แลนายฉันนามาตย์รับรับสั่งแล้ว ไปนําเอาเครื่องม้ามาสู่โรงม้า อันโอภาสด้วยแสงประทีปตามดว้ย
น้ํามันหอมเบ้ืองบนนั้นดาดเพดาน ห้อยย้อยไปด้วยพู่พวง ดอกมะลิหอมฟูุงขจรตลบพ้ืนภูมิภาค เบ้ืองต่ํานั้น
ดาดด้วยแก้วมณ ี ได้ทศันาการเห็นพญาม้ากัณฐกอัศวราช อันมีกายโดยยาวตั้งแต่คอจนท้ายมีประมาณได ้
๑๘ ศอก โดยสูงก็สมควรกับกายอันยาว สีขาวบริสุทธิ์ดุจสังข์อันขัดใหม่ ศีรษะนั้นดําดุจสีแห่งกา มีเกศาใน
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มุขประเทศขาวผ่องดุจไส้หญ้าปล้องงามสะอาดกอปรด้วยพหลกําลังมากสมควรเป๐นราชพาหนะพระที่นั่ง
ทรงองค์บรมจักรพรรดิ แลยืนประดิษฐานอยู่บนแท่นแก้วมณี จึงดําริว่า อาตมะจะผูกเครื่องประดับพญา
หัยราชกาลบัดนี้ แล้วก็ผูกเครื่องอัศวาลังการมั่นคงกว่าทุกครั้ง 

          ฝุายพญากัณฐกะอัคราชาไนยก็รู้อาการโดยสําเหนียกว่า แต่ก่อนในวันอ่ืนๆ จะเสด็จไปประพาส
พระอุทยานแลที่ใดๆ ก็ย่อมผูกเครื่องประดับอาตมะแต่เพลาๆ หย่อนๆ ไม่รึงรัดมั่นคงเหมือนดังครัง้นี้ แล
ครั้งนี้ผูกเครื่องรัดรึงมั่นคงยิ่งนัก ชะรอยว่าสมเด็จพระลูกเจ้าแห่งอาตมาจะเสด็จอกสู่มหาภิเนษกรมณ์ใน
วันนี้เป๐นแท้ พญาดุรงคราชดาํริรู้ฉะนี้แล้วก็มีจิตโสมนัสจึงเปล่งเสียงร้อง มหาหสิตาการกึกก้องสนั่นทั่วไปใน
จังหวัดกรุงกบิลพัสดุ์ทั้งสิ้น เทพยดาทั้งหลายกําบังเสียซ่ึงเสียงพญาม้ามิให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งได้ยิน เกรงจะ
เป๐นมลทินมหาภินิกขมันตราย 

ทรงประสงค์จะดูหน้าพระโอรสราหุล 
แต่เกรงพระราชเทวีตื่นขัดขวางการบรรพชา 

          ฝุายพระมหาสัตว์ เมื่อตรัสสั่งนายฉันน์ให้ไปผูกม้าพระที่นั่งแล้ว ก็ทรงพระราชดําริว่า อาตมะจะไป
ดูพักตร์เจ้าราหุลโอรสจึงเสด็จบทจรสู่สิริคัพภไสเยศแห่งพระพิมพาราชเทวี เผยใบดาลทวารห้อง เห็นแสง
ประทีปชวาลาส่องสว่าง ทอดพระเนตรเห็นพระอัครมเหสีบรรทมหลับสนิทเหนือพระแท่นที่สิริไสยาสน์ อัน
ดาษไปด้วยสุคนธมาลาประมาณอัมพณะหนึ่งคือ ๑๒๗ ทนาน แลพระราชเทวีทอดพระกรประดิษฐาน
เหนือพระเศียรพระราชโอรสบมิได้รู้สึกพระองค์ ทรงหยดุยืนเหยียบพระบาทบนธรณีพระทวารเล็งแลพระ
ราชบุตรแลพระราชเทวีแล้วทรงพระราชดําริว่า แม้อาตมาจะยกหัตถ์นางผู้ชนนจีะอุ้มเอาองค์โอรส นางก็
จะตื่นฟื๒นจากนิทรารมณ์ อันตรายแห่งมหาภิเนษกรมณ์ก็จะพึงมี อย่าเลย ต่อเมื่อได้สําเร็จแก่พระศรี
สรรเพชุดาญาณแล้ว จึงจะกลับมาทัศนาการพักตร์พระลูกแก้วเมื่อภายหลัง 

          ลําดับนี้พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถา สําแดงอาทีนวญาณอันเกิดในสันดานแห่งพระมหา
สัตว์ อรรถาธิบายก็คล้ายกับข้อความเบ้ืองต้น แตท่ว่า กล่าวความพิสดารออกไปแลกาลเมื่อพระโพธิสัตว์ 
กําหนดพิจารณารํางับเสียซ่ึงความเสนหาในราชบุตร แลกําหนดเห็นซ่ึงโทษในกามภพเป๐นอันมาก เห็น
อานิสงส์ในมหาภิเนษกรมณ์อุดมยิ่งโดยแท้ ก็ยกย่างพระบาทจากธรณีพระทวาร เสด็จคมนาการโดยดว่นลง
จากปรางค์ปราสาท ลําดับนี้พระคันถรจนาจารย์ก็กล่าวพระคาถาสรรเสริญพระคุณพระมหาสัตว์ 
อรรถาธิบายก็ซํ้าความหลัง 

 

 

๙๔ 



  

ม้ากัณฐกะดีใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของการตรัสรู ้

          เมื่อพระมหาบุรุษเสด็จไปใกล้พญาอัศวราช จึงยกพระหัตถ์ขวาปรามาสกายกัณฐกสินธพ แล้วตรัส
ว่า ดูก่อนพ่อกัณฐกมโนมัย ท่านจงพาอาตมะไปให้ตลอดในราตรีเดียวนี้ อาตมะจะได้ตรัสเป๐นองค์พระศรี
สรรเพชญ์พุทธเจ้า จะได้ขนข้ามเวไนยสัตว์ในมนุษยโลกกับทั้งเทวโลก ให้พ้นจากจตุโอฆสงสารบรรลุถึงฝ๎๑ง
พระปรินิพพานในครั้งนี้ เหตุดังนั้นพระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถา แปลเนื้อความก็ซํ้ากับความหลัง 

          แลพญาม้ากัณฐกอัสดรได้สดับพระราชโองการดังนั้นก็มีจิตโสมนัส จึงเปล่งเสียงมหาหสิตาการร้อง
ขึ้นอีกครั้งหนึ่งดังสนั่นไปในที่ไกลได้โยชน์หนึ่งโดยรอบ เทพยดาก็กําบังเสียซ่ึงเสียงนั้นให้อันตรธานหาย 
หวังจะมิได้มีอันตรายแก่มหาภิเนษกรมณ์ดุจครั้งก่อน แลสมเด็จพระมหาบุรุษก็เสด็จขึ้นทรงดุรงคราช
พาหนะพระที่นั่ง 

เหล่าเทพเปิดประตูท่ีตอ้งใช้ก าลังหนึ่งพันคนจึงเปิดได ้

          ขณะนั้นท้าวจตุโลกบาลทัง้ ๔ มีพักตร์อันชื่นบานดุจดอกปทุมชาติอันบาน ลงมาแวดล้อมประจํา ๔ 
เท้ากัณฐกอัศวราชแห่เสด็จไป นายฉันนามาตย์นั้นยึดหางมโนมยัตามไปในเบ้ืองหลัง ก็เสด็จไปยังประตูนคร
อันชื่อพระยาบาลทวาร แลประตูนั้นสูงใหญ่มีบานอันหนาหนักยิ่งนัก ต่อกําลังบุรุษ ๑,๐๐๐ จึงจะเปิดออก
ได้ เหตุสมเด็จพระราชบิดาได้ทรงสดับพราหมณ์ทํานายพระมหาสัตว์ไวแ้ต่ก่อน เกรงจะหนีออกบรรพชาใน
ราตรี จึงให้กระทําประตูพระนครมีบานอันหนาหนักเห็นปานดังนี้ แล้วให้บุรุษรักษาอยู่เป๐นอันมาก เมื่อ
พระมหาสัตว์เสด็จไปถึงที่ใกล้พระยาบาลทวาร พอกาลอัฒรัตติกสมัยจึงทรงพระดําริว่า ถ้าประตูนี้มิได้เปิด
ออกอาตมะก็จะหนีบเข้าซ่ึงม้าด้วยเพลาทั้งสองข้าง กับทั้งนายฉันน์อันยึดหางมา้จะพาโดดข้ามกําแพงพระ
นครอันสูง ๑๘ ศอก ออกไปภายนอกให้จงได้ เหตุไฉนพระองค์จึงดําริฉะนี้ เหตุทรงพระกําลังมากเท่าถงึ
กําลังบุรุษได้ ๑๐ พันโกฏิ ฝุายนายฉันน์ก็ดําริว่าถ้าเปิดประตูนี้บมิไหว อาตมะจะเชิญสมเด็จพระลูกเจ้าขึ้น
สถิตเหนือบ่า หัตถ์ขวาจะอุ้มโอบกายม้าเข้าในระหว่างรักแร้ แล้วจะพาโดดข้ามกําแพงออกไปให้จงได้ ฝุาย
กัณฐกสินธพก็ดําริว่า ถ้าประตูมิได้เปิดออก อาตมะก็จะพาพระลูกเจ้าอันสถิตบนหลัง กับทั้งนายฉันน์อัน
ยึดหางโดดข้ามกําแพงออกไปให้จงได้ แลความดําริแห่งบุรุษทั้ง ๓ นั้นอาจกระทาํให้สําเร็จได้ดังคิดทุกๆ ตน
เป๐นแท้ 

 
๙๗ 



          ครัง้นั้นเทพยดาอันรักษาพระทวารทราบในจิตแห่งบุรุษทั้ง ๓ จึงดํารวิ่าถ้าอาตมะมิได้เปิดประตู
ออกถวาย หมู่เทพยดาทัง้หลายก็จะพิโรธติโทษกระทําอาญาแก่อาตมา ผิวฉะนัน้ ควรอาตมะจะเปิดถวาย
ให้สําเร็จความปรารถนาพระมหาบุรุษ เทพยดาเจ้าทั้งหลายก็เปิดทวารให้สมพระราชประสงค์ องค์พระ
มหาสัตว์ก็ขับม้าพระที่นั่งออกจากพระนคร มิได้เอ้ือเฟื๒ออาลัยในจักรพรรดิราชสมบัติ อันจะมาถึงเงื้อมพระ
หัตถ์ ครุวนาดุจก้อนเขฬะอันถ่มจากพระโอษฐ์พระกมลหมายมุ่งพระปรมาภิสมโพธิเป๐นเบ้ืองหน้า ลําดับนี้
พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถา แปลเนื้อความเป๐นข้อสรรเสริญคุณพระมหาสัตว์อันสละสมบัติออก
สู่มหาภิเนษกรมณ์ 

พระยามารแสร้งหวังดีทูลให้รอ ๗ วัน เพื่อจักรพรรดิสมบตั ิ
แต่พระโพธิสัตว์ไม่สนพระทัย 

          กาลเมื่อเสด็จออกพ้นพระนครแล้ว ขณะนั้นพระยาวัสวดีมาราธิราชผู้มีจิตบาปเห็นพระโพธิสัตว์
เสด็จออกจากพระนคร จึงดําริว่าพระสิทธตัถราชกุมาร ปรารถนาจะหนีออกจากวิสัยแห่งอาตมา ผิฉะนั้น
ควรอาตมะจะกระทําคมนันตราย อยา่ให้ไปพ้นวิสัยแห่งอาตมาได้ แลพระยาวัสวดีมารก็เหาะมา
ประดิษฐานลอยอยู่บนอากาศ กระทําอาการดุจปรารถนาจะให้เป๐นประโยชน์จึงยกหัตถ์ขึ้นร้องห้ามโดยสาร
พระคาถาอรรถาธิบายความว่า ดูก่อนพระราชกุมารผู้มีเพียรเป๐นอันมาก ท่านอย่าออกบรรพชาเลย แต่นี้ไป
เบ้ืองหน้ากําหนดอีก ๗ วัน ทิพยรัตนจักรก็จะปรากฏแก่ท่าน ท่านจะได้เป๐นองค์บรมจักรพรรดิเสวยสมบัติ
เป๐นอิศราธิบดีในมหาทวีปทั้ง ๔ มีทวีปน้อย ๒,๐๐๐ เป๐นบริวาร ดูก่อนท่านผู้เนียรทุกข์ จงนิวัตนาการคืน
เข้าพระนครเถิด 

          พระมหาสัตว์ไดท้รงสดับจึงตรัสถามว่า ท่านนี้มีนามชื่อใด พระยามารก็บอกว่า เราชื่อวัสวดีมาร จึง
ดํารัสตอบโดยพระคาถา แปลเนื้อความว่า ดูก่อนพระยามาร อาตมะทราบอยูแ่ล้วว่าจักรแก้วอันเป๐นทิพย์
จะบังเกิดแก่อาตมา ท่านจงไปเสียเถิดอย่าอยู่ที่นี้ อาตมามิได้มีประโยชน์ดว้ยจักรพรรดิสมบัติ ปรารถนาที่
จะยังหมื่นโลกธาตุให้หวาดไหว  กาลเมื่อได้พระพุทธรัตนสมบัติอันประเสริฐหาสิ่งจะเสมอบมิได้ แลตัวท่าน
จะยังเราให้ประพฤติอยู่ในอํานาจแห่งกามตัณหา เราบมิได้ลุอํานาจแก่จิต คิดแต่ที่จะรื้อสัตวโลกทัง้ปวงให้
พ้นจากห้วงสงสารมหรรณพ จักสําแดงพระธรรมจักรเทศนาจําแนกอนัคฆสัตตรัตนมหาทานแก่เวไนยสรรพ
สัตว์ กล่าวคืออนัคฆผลเป๐นพระอมตมหานิพพาน จะประโยชน์อันใดด้วยโลกิยจักรรัตนสมบัตินี้ เมื่อมีพระ
ราชบริหารยังพระยามารมิให้เล่ือมใส แล้วก็รีบเร่งขับกัณฐกราชมโนไมยไปจากที่นั้น 

          ฝุายพระยาวัสวดีมารก็น้อยพระทัยโทมนัสจึงดําริว่า จําเดิมแต่นี้ไปอาตมะจะคอยดูรู้วารจิตในกาล
เมื่อคิดกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวติกขณะใด ก็จะได้โอกาสเมื่อนั้น ตั้งแตน่ั้นมาก็คอยแสวงหาช่องอยู่
เป๐นนิตย์ ติดตามดุจฉายาอันตามพระกาย 

          แลพระโพธิสัตว์บมิได้เอ้ือเฟื๒ออาลัยในจักรพรรดิราชสมบัติอันจะมาสู่เงื้อมพระหัตถ์กําหนดอีก ๗ 
วัน ทรงสละเสียได้ดุจก้อนเขฬะ และเสด็จจากพระนครด้วยมหันตสักการ คือเทพยดาทั้งหลายกระทําทิพย
อุฬารบูชาเป๐นอันมาก 

ตั้งพระทัยถ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่เสด็จกลับพระนคร 

          ในกาลนั้นเป๐นวันอาสาฬหบูรณมีเพ็ญเดือน ๘ กอปรด้วยอุตราษาฒนักษัตรฤกษ์ พระจันทร์แจ่มใน
ท่ามกลางคคันาดลประเทศ ปราศจากเมฆภายในห้องจักรวาฬก็ขาวผ่องโอภาสด้วยนิสากรรังสีครุวนาดุจรด
ทั่วไปด้วยกระแสขีรธารา แลรุ่งเรืองสว่างทั่วไปในสกลโลกธาตดุ้วยแสงประทีปแก้วอันมีด้ามเทพยดา
ทั้งหลายถือแวดล้อมแห่งเสด็จโดยรอบ สมเด็จพระมหาสัตว์มีพระทัยปรารถนาจะทอดพระเนตรพระนคร 
ในกาลนั้นนางพระธรณีรู้ในพระราชปริวิตกเหมือนดุจกราบทูลว่า ข้าแต่พระมหาบุรุษราชเจ้า ผิวพระองค์
ปรารถนาจะทัศนาการพระนครก็อย่ากลับพระกายให้ลําบากเลย ข้าพระพุทธเจ้าจะกระทําให้ม้าที่นั่งกลับ
หน้ามาสู่ราชธานีโดยสะดวก ก็บันดาลให้พ้ืนภูมิภาคเฉพาะที่รองเท้าม้านั้นผดัผันดุจจักรแห่งนายช่างหม้อ 
ยังม้าให้กลับหน้ามาสู่พระนคร 

           พระมหาสัตว์ก็ทอดพระเนตรกรุงกบิลพัสดุ์แล้วดํารัสประกาศว่า ดกู่อนเทพยดาทั้งหลายอันสิง
สถิตรักษาพระนครจงสดับซ่ึงคําปฏิญาณแห่งข้าไว้ ถ้าอาตมะยังบมิได้บรรลุแก่พระสัพพัญํุตญาณยังมี
กมลสันดานกอปรด้วยราคะ โทสะ โมหะ มานะ แลสรรพกิเลสอยู่ตราบใด ก็ยังบมิได้กลับเข้าไปสู่กรุง
กบิลพัสดุ์ตราบนั้น ต่อเมื่ออาตมะได้ตรัสเป๐นองค์พระสัพพัญํูพุทธเจ้าแล้วแลแวดล้อมด้วยหมู่พระขีณาสพ
เป๐นบริวาร จึงจะนิวัตนาการมาเยี่ยมเยือนกรุงกบิลพัสดุ์เมื่อภายหลัง แลเมื่อพระพุทธังกุรราช
ทอดพระเนตรพระนครสําแดงซ่ึงกัณฐกนิวัตนเจดีย์ ในปฐพีภูมิประเทศที่นั้นแล้ว ก็ชักม้าพระที่นั่งบ่ายหน้า
สู่มรรคาสถลวิถีสืบไป ในลําดับนี้ พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาสรรเสริญคมนาลีลาศแห่งพระมหา
สัตว์ อรรถาธิบายความก็คล้ายหนหลัง แต่ข้อความสัมภาวนกถานั้นพิสดารมากออกไป 

 

๙๘ ๙๙ 



หมู่เทพกระท าสักการบูชาตลอดหนทางเสด็จ ๓๐ โยชน์ 

          ครัง้นั้นเทพยดาทั้งหลายทรงซ่ึงคบเพลิงอันเป๐นทิพย์แห่เสด็จไปเบ้ืองหน้า ๖๐,๐๐๐ เบ้ืองขวาซ้าย
แลฝุายหลังก็เท่ากัน แลเทพยดาทัง้หลายอ่ืนก็ทรงคบเพลิงทิพย์สถิตบนยอดจักรวาฬคีรีเรียงรายไปโดยรอบ 
แลหมู่เทพยคณานาคครุฑกินนรกุมภัณฑ์คนธรรพ์ ทานพทั้งหลายอ่ืนๆ  ก็กระทําสักการบูชาด้วยทิพยสุ
คนธมาลา แลจุณธูปโปรยปรายจะนับจะประมาณบมิได้ แลห่าฝนดอกไม้ทิพย์ทั้งหลายมดีอกมณฑา
ปาริฉัตรบุปผชาติเป๐นต้นก็ตกเต็มอากาศปราศจากระหว่าง ดุจปางเมื่อขณะมหาเมฆตั้งยังวัสโสทกธาราให้ป
วัตนาการ แลทิพย์สังคตีทัง้หลายมีประมาณ ๑๖๘ พันก็บันลือในอากาศโดยรอบ ศัพท์สําเนียงนฤนาทดุจ
เสียงมหาเมฆอันกึกก้องในท้องมหาสมุทร มิฉะนั้นดุจเสียงคลื่นในสทีันดรมหาสาครในห้องแห่งยุคันธร
บรรพต เหตุดังนั้น พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาสรรเสริญเนกขมาลีลาศแห่งพระมหาสัตว ์ แปล
เนื้อความก็ซํ้าความหลัง 

          แลพระพุทธางกุรราชเสด็จออกสู่มหาภิเนษกรมณ์พร้อมไปด้วยมหัศจรรย์เป๐นอันมาก ดังพรรณนา
มานี้ในราตรีเดียวนั้น ล่วงเสียซ่ึงเขตขัณฑสีมาแห่งพระนครทัง้ ๓ คือ กรุงกบิลพัสดุ์แลเมืองสาวัตถีและ
เมืองเวสาลี สิ้นหนทาง ๓๐ โยชน์ ก็บรรลุถึงฝ๎๑งแม่น้ํามีนามอโนมานที อันมีอยู่ ณ ที่พรมแดนแห่งนครทั้ง ๓ 
นั้น 

เสด็จถึงแม่น้ าอโนมา ในเวลาพระจันทร์คล้ายไม่อยากลาลับ 
พระอาทิตย์คล้ายอยากเห็นพระโพธิสัตว์เร็วๆ 

          ในขณะนั้นพอเพลาล่วงป๎จจุสสมัย อันว่าปริมณฑลแห่งจันทรพิมานอันมีสัมภารนิมิตบังเกิดปรากฏ 
เหตุแต่ปางก่อนกาลเมื่อพระมหาสัตว์เสวยพระชาติเป๐นพญาสสบัณฑิต ได้ทรงเสียสละชีวิตให้เป๐นทานแก่
ท้าวสุชัมบดี สมเด็จองค์โกสีย์จึงบันดาลด้วยเทวฤทธิ์ ให้รูปขึ้นไปปรากฏอยู่ในศศิมณฑลเป๐นกัลป์ฐิติ
ปาฏิหาริย์ เห็นประจักษ์แก่ตาโลก แลพระรัชนีกรเทวบุตร อันมีหยาดรัศมีอันเย็นยิ่งนัก ดุจมีอาโภคจินดา
ว่า อาตมะได้ชมพระบรมโพธิสัตว์เมื่อเสด็จออกสู่มหาภิเนษกรมณ์แล้วจะใคร่ชมเมื่อทรงบรรพชาเพศสืบไป 
ดูประหนึ่งจะมิใคร่จะเลื่อนลับลงฝุายป๎จฉิมโลกธาตุ 

          ฝุายพระสุริยภาณุมาศดุจมีมโนดํารวิ่า พระจันทร์ได้ชมพระมหาภิเนษกรมณ์เป๐นอุดมลาภแล้ว แล
อาตมะก็จะได้ชมพระบรมโพธิสัตว์กาลเมื่อทรงบรรพชากร ดูประหนึ่งว่าจะรีบร้อนเร่งอุทัยขึ้นมาฝุายปาจีน
โลกธาตุ       อันว่าหมู่ดวงดาราทั้งหลายอันมีรัศมีรุง่เรืองในพ้ืนทิฆัมพรากาศดุจดาษไปด้วยผ้าปาวารพัสตร์ 

๑๐๐ 



เล่ห์ประหนึ่งว่าจะมีความดําริละอาย ด้วยจะแพ้พ่ายหนีซ่ึงสุริยรังสีเลื่อนลับ ก็บันดาลดูอับแสงบมิได้ใสสุก 
ปานประหนึ่งว่ามีความทุกข์ที่จะวิโยคพลัดพรากจากพระมหาสัตว์ จักมิได้ทัศนาในวาระอันทรงบรรพชิต
เพศนั้น พอรุ่งขึ้นหมู่อเนกอนันตนิกรอมรนาคครุฑทั้งหลายซ่ึงแห่เสด็จไปนั้นก็อันตรธานสิ้น 

เหตุท่ีม้ากัณฐกะพามาถึงช้า เพราะต้องวิ่งลุยดงดอกไม้ทิพย ์

          แลกาลเมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จหยุดยืนมา้พระที่นั่งแทบฝ๎๑งนท ีจึงตรัสถามนายฉันน์ว่าแม่น้ํามีนามชื่อ
ใด? ข้าแต่พระลูกเจ้า ได้สดับข่าวเล่าสืบกันมาว่า ในที่สุดวิสัยเขตประเทศแวน่แคว้นศักยชนบทนี้มีแม่น้าํ
หนึ่งชื่ออโนมานทีคั่นอยู่เป๐นที่กําหนดแดน เมื่อได้ทรงสดับจึงดํารัสว่า ดูรานะนายฉันน์ แม่น้ํานี้มีนามว่าอ
โนมา อรรถาธิบายว่า เลิศหาสิ่งจะเสมอบมิได้ เป๐นสุนทรมงคลโสภณนิมิต แลกิจที่อาตมะจะบรรพชานี้ ก็
เป๐นศรีสวัสดิ์ประเสริฐหาสิ่งซ่ึงจะเลิศเสมอบมิได้ สมดั่งนามนทีนี ้จึงมีคําปุจฉาวา่ กําลังพญากัณฐกอัศวราช
อาจดําเนินไปอีกในเบ้ืองหน้าจะได้หรือมิได้ประการใด? วิสัชนาว่า อาจสามารถจะไปอีกได้ด้วยกําลังพญา
ม้านั้นมากมาตรว่าจะขับควบไปรอบขอบเขากําแพงจักรวาฬอันหนึ่งในเพลาปุเรภัต ก็อาจนิวัฒนาการมา
ทันเวลาอันตกแต่งอาหารไว้ให้ตนบริโภครวดเร็วดุจบุรุษอันยืนอยู่ในท่ามกลางดมุจักร แล้วเดินเวียนไปรอบ
กงจักรนั้น แลครั้งนั้นเดินไปช้าเพราะลุยย่ําเหยียบห่าฝนดอกไม้ทิพย์  แลทิพยมาลาอันเทพยดานาคครุฑ
ทั้งหลายโปรยปรายลงมาจากอากาศบูชาพระมหาสัตว์ดาดาษในพ้ืนภูมิภาคจนทว่มอุรุประเทศแห่งพญาม้า 
เหตุดังนั้นจึงช้าพาเสด็จมาสิ้นทาง ๓๐ โยชน์ พอรุ่งบรรลุฝ๎๑งอโนมานที 

พญาม้าพากระโดดแม่น้ ากว้าง ๑๔ เส้น 
ทรงตัดพระเกศา 

          ขณะนั้นพระมหาบุรุษราชจึงเตือนผนังข้างม้าด้วยส้นพระบาทให้สัญญา พญากัณฐกอาชาก็เผ่นโผน
ข้ามแม่น้ําอโนมานที อันมีประมาณโดยกว้างได้ ๘ อุศุภ คือ ๑๔ เส้น ไปตกลงยังฝ๎๑งฟากโพ้น สําแดงนิมติ
อันพระองค์จะข้ามพันโอฆสาครได้เป๐นแท้ หาสงสัยบมิได้ จึงเสด็จลงจากหลังม้าพระที่นั่ง ทรงนิสัชนาการ
สถิตเหนือกองทรายมีพรรณอันขาวดุจแผ่นเงิน แล้วตรัสสัง่นายฉันน์วา่ ท่านจงนําเอาเครื่องประดับของ
อาตมากับม้ากัณฐกสินธพกลับไปพระนครเถิด เราจะบรรพชาในที่นี้ แล้วก็เปลื้องอาภรณ์ออกจากพระองค์ 
เอาชายพระภูษาห่อเข้าแล้วส่งให้นายฉันน์ พระทัยปรารถนาจะทรงบรรพชา จึงดําริว่าเกศาของอาตมะนี้
ไม่สมควรแก่สมณเพศ บุคคลผู้อ่ืนที่ควรจะตัดพระเกศพระโพธิสัตว์เห็นปานดงัอาตมะก็บมิได้มี ควรอา
ตมะจะตัดโมฬีแห่งตนเองด้วยพระขรรค์ ในขณะนั้น รัตนขรรคาวุธอันเป๐นทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศ

ปรากฏในที่เฉพาะพระพักตร์ จึงทรงจับพระขรรค์แก้วด้วยทักษิณหัตถ์ พระหัตถ์ซ้ายทรงจับพระเกศโมฬีก็
ทรงตดัพระเกศด้วยพระขรรค์ให้ฉินทนาการ แลพระเกศาก็ปรากฏยาวประมาณสององคุลี ม้วนกลมเป๐น
ทักขิณาวัฏทุกๆ เส้น ทัว่ทั้งพระอุตมังคศิโรตม์ ตัง้อยู่กําหนดเท่านั้นจนตราบเท่าปรินิพพาน จะได้วัฒนา
การขึ้นมาอีกหาบมิได้ แลพระมัสสุโลมาก็ปรากฏพอควรแก่พระเกศา กิจที่จะปลงจะตัดสืบไปอีกในเบ้ือง
หน้านั้นบมิได้มี 

ทรงอธิษฐานโยนพระจุฬาโมฬีเสี่ยงทาย 
พระอินทร์น าผอบมารองรับ 

          ทรงจับพระจุฬาโมฬีขว้างขึ้นไปบนอากาศ ทรงพระอธิษฐานว่า ถา้อาตมะจะได้ตรัสแก่พระปรมาภิ
สมโพธิญาณโดยแท้แล้ว ขอจุฬาโมฬีกับพระภูษาพันโพกพระเศียรนั้นก็ประดิษฐานลอยอยู่บนอากาศสูง
ประมาณโยชน์หนึ่ง จึงสมเด็จอมรินทราธิราชก็นํามาซ่ึงผอบแก้ว อันมีสัณฐานสูงใหญ่ได้โยชน์หนึ่งตั้งบน
พระเศียรรองรับซ่ึงเวฐนพัสตราแลพระจุฬาโมฬีอันมีพรรณงามเป๐นแสงดุจปีกแมลงทับทอง อัญเชิญขึ้นไป
ประดิษฐานบรรจุไว้ในพระจุฬามณีเจดีย์อันแล้วด้วยแก้วอินทนิลสงูประมาณ ๔ โยชน์ ในดาวดึงสเทวโลก 
เหตุดังนั้นพระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถา แปลเนื้อความก็ซํ้าเหมือนความหลัง 

          ลําดับนั้น พระพุทธังกุรราชจึงทรงพระดําริเล่าว่า ภูษาแห่งอาตมะนี้บมไิด้สมควรแก่สมณเพศ แล
อาตมะจะบรรพชาด้วยผ้าแลเพศ เป๐นดังฤา? 

ฆฏิการมหาพรหมสหายเก่าน าบริขาร ๘ มาถวาย 
แล้วรับพระภูษาไป 

          ในกาลนั้น ท้าวมหาพรหมองค์หนึ่ง มีนามฆฏิการพรหม เป๐นสหายกับพระโพธิสัตว์ครั้ง
เสวยพระชาติเป๐นโชติปาลมาณพ กาลเมื่อศาสนาพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น อันมิตรธรรมบมิได้
บําราศประมาณถึงพุทธันดรหนึ่ง พึงตักเตือนให้ทราบเหตุว่าสหายแห่งอาตมะ ออกสู่ภิเนษกรมณ์ในวันนี้ 
จึงนําเอาบริขารทั้ง ๘ อันเป๐นทิพย์มีไตรจีวรเป๐นต้น แต่ไม้กัลปพฤกษ์ในพรหมโลก คือกาสาวพัตร์ ๓ ผืน 
สังฆาฏิ ๑ จีวร ๑ สบง ๑ มดี ๑ กล่องเข็ม ๑ กายพันธน์ ๑ ผ้ากรองน้ํา ๑ เป๐น ๘ ประการ สมควรแก่ภิกษุ
เพศอันประกอบเพียรในพรหมจรรย์ลงมาจากพรหมพิภพน้อมนําเข้าไปถวายสมเด็จ 

          พระมหาสัตว์ก็ทรงไตรจีวรกาสวพัสตร์อันเป๐นธงชัยพระอรหันต์ ด้วยบุพพาภิโยคอันพระองค์ได้

๑๐๒ ๑๐๓ 



ศึกษาแต่ปุเรภพ ถือเอาซ่ึงบรรพชิตเพศอันอุดม แล้วก็มอบพระภูษาทั้งคู่อันทรงแต่ยังเป๐นคฤหัสถเพศแก่
ท้าวฆฏิการมหาพรหม ท้าวฆฏิการมหาพรหมก็รับเอาคู่พระภูษา แล้วถวายบังคมลาอัญเชิญขึ้นไปบรรจุไว้
ในทุสเจดีย์สูง ๑๒ โยชน์ ในพรหมโลก เหตุดังนั้น พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวนิคมคาถาในที่สุดปริจเฉท
อรรถาธิบายความ ก็ซํ้าเหมือนหนหลัง 

 

มหาภนิิกขมนปริวรรต ปริจเฉทที่ ๖ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๗ 
ทุกรกิริยาปริวรรต 

พระโพธิสัตว์บําเพ็ญทุกรกิริยา 

๑๐๔ 



 

เน้ือความยอ่ 

          พระโพธิสัตวต์รัสให้นายฉันนะนําเครื่องแต่งองคแ์ละม้ากัณฐกะกลับไปกรุงกบิลพัสดุ์ แล้วให้ทูล
พระราชบิดาและปวงพระญาติ ถึงความไม่มีพระโรค และเหตุผลการออกบวช มิใช่เป๐นคนอกตัญํู แต่
เพราะทรงเห็นภัย คือ ชาติ ชรา มรณะที่หมู่สัตว์ประสบอยู่ ถ้าตรัสรู้ได้ก็จะช่วยพ้นภัยได้ 

          แม้นายฉันนะจะวิงวอนขอบวชด้วยก็ไม่ทรงอนุญาต เพราะรู้ว่าเหล่าชนในพระนครกําลังโศกเศร้า
กับการตัดสินพระทัยเช่นนี้ นายฉันนะจําต้องทูลขอขมาแล้วจูงม้าไปได้ไม่ไกล มา้กัณฑฐกะอาลัยนายเจ้า ก็
หัวใจแตกตายเกิดเป๐นเทพบุตร 

          เมื่อพวกเจ้าศากยะได้รับข่าวอันนายฉันนะนําทูลแล้ว ก็มีความเบาพระทัยเฝูารอคอยข่าวตรัสรู ้
ฝุายโกณฑัญญพราหมณ์ทราบข่าวการผนวชแล้ว ก็เชิญชวนบุตรพราหมณ์ที่รว่มทํานายพระลักษณะออก
บวชได้ ๔ คน เรียกวา่ ป๎ญจวัคคยี์ คือพวกห้า มีโกณฑัญญะเป๐นหัวหน้า ติดตามไปเฝูารับใช้พระมหาบุรุษที่
อุรุเวลประเทศ 

          เป๐นครั้งแรกแห่งพระชนม์ชีพ ที่พระโพธิสัตว์อยู่พระองค์เดยีว ทรงทดลองงดอาหารนาน ๗ วัน แต่
ไม่ทําให้พระกายลดความงดงามไป วันที่ ๘ ได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ พระรูปโฉมนั้นสร้าง
ความแตกตื่นให้แก่ชาวพระนครไปทั่ว พระเจ้าพิมพิสารทรงส่งคนตดิตามดูกิจวัตร ทําให้ทราบว่า ทีแ่ท้
บุคคลนี้เป๐นมนุษย์ ทั้งยังเป๐นพระสหายที่ยังไม่เคยได้เห็นกันมาก่อนด้วย จึงตรัสเช้ือเชิญให้ครองราชย์
ร่วมกัน แต่พระมหาบุรุษปฏิเสธว่ามิใช่เปูาหมายแห่งการบรรพชา 

          พระมหาบุรุษเสด็จเข้าศึกษาในสํานักของสองดาบส ทรงบรรลุสมาบัติ ๗ และสมาบัติที ่๘ ในเวลา
ไม่นาน แต่ก็ทรงพบว่าสิ่งที่ได้ยังมิใช่การตรัสรู้ ทรงออกจากสํานักนั้น เร่ิมเสวยพระกระยาหารบ้าง ไม่เสวย
บ้าง จนถึงไม่เสวยเลย สลับไปมาเช่นนี้นาน ๖ ปี พระกายทรุดโทรมส้ินเร่ียวแรงสลบล้มลง มีเทวดาไปทูล
พระราชบิดาว่าพระราชโอรสสวรรคตแล้ว แต่พระราชบิดาหาทรงเช่ือไม่ 

          แม้จะทรงได้รับทุกขเวทนาสาหัสจากการประพฤติทรมานตน แต่ก็ไม่ทรงคิดที่จะกลับไปเสวยสุขใน
ราชสมบัติอีก ยังคงมุ่งมั่นพระทัยดว้ยการกลั้นลมหายใจให้นานที่สุด เช่ือว่านี้แหละหนทางตรัสรู้ พระยา
มารเองก็เช่ือเช่นนั้น จึงปรากฏกายทูลให้ล้มเลิกความเพียร และพรรณนาคุณของจักรพรรดิสมบัติ 

          ทรงคํานงึว่าทําถึงอย่างนี้ก็ยังไม่ตรัสรู้จะปฏิบัติอย่างใดต่อไปดี? ที่สดุก็ทรงพระดําริวา่ สิ่งที่
ประพฤติอยู่เป๐นความตึงเกิน พระโพธิญาณจะไม่ได้มาด้วยวิธีนี้แน่ ทรงกลับมาเสวยโภชนะเพ่ือรักษาชีวิต 
พวกป๎ญจวัคคีย์ก็หมดความเชื่อถือ ลาจากพระองค์ไป 



๑๐๙ 

  

ปริจเฉทที่ ๗ 
ทุกรกิริยาปริวรรต 

พระโพธิสัตว์บ าเพญ็ทุกรกิริยา 

          กาลเมื่อพระมหาสัตว์ทรงบรรพชาแล้ว จึงดํารัสสั่งให้นายฉันนามาตยว์่า ท่านจงรับเป๐นภารธุระ
ช่วยนําเอาอาภรณ์ของอาตมากลับเข้าไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ แถลงข่าวแก่ขตัติยสกุลทั้งหลายอันยังบมิได้รู้เหตุ 

ตรัสให้นายฉันนะน าเครื่องทรงกลับไปกราบทูลพระราชบิดา 
และพระน้านางถึงเหตุท่ีออกบวช 

          แล้วจงกราบทูลพระบิตุเรศราชมาตุจฉาว่า พระราชโอรสแห่งพระองค์หาอันตรายโรคาพยาธิสิ่ง
ใดบมิได้ บัดนี้ออกไปบรรพชาแล้ว อย่าให้พระองค์ทรงโสกาดูรภาพทุกข์โทมนัสถึงพระราชบุตรเลย จง
เสวยภิรมยสุขทุกพระอิริยบถ ประการหนึ่ง ใช่ว่าพระราชโอรสออกสู่ภิเนษกรมณ์ครั้งนี้ด้วยปราศจาก
กตัญํูกตเวทีนั้นหาบมิได้มี อนึ่ง ซ่ึงจะไปด้วยข้อขึ้งเคยีดขดัเคืองแก่ผู้ใดผู้หนึ่งก็บมิได้มี แลจะไปด้วย
ยากไร้ไอศุริยสมบัติ จึงหลีกหนีออกบรรพชาก็ใช่เหตุ บัดนี้เพราะพิจารณาเห็นชาติชรามรณภัยมีประเภท
ต่างๆ ปรารถนาจะรื้อสัตว์ทัว่ทั้งภพไตร อันไร้ร้างจากที่พ่ึงพํานักจักขนข้ามสงสารสมุทัย เมื่อได้บรรลุพระ
สัพพัญํุตญาณแล้ว ไม่ช้าก็จะกลับมาเช็ดพระอัสสุชลธาราพระราชบิดามารดร กับทั้งพระประยูรขัตติ
ยวงศาด้วยผ้าปาวารพัสตร์ กล่าวคือพระสัทธรรมอันประเสริฐ ท่านจงกลับไปกราบทูลข่าวสาสน์ด้วย
ประการดังนี้ 

นายฉันนะทูลขอบรรพชา 
ตรัสให้ค านึงถึงผู้เป็นท่ีรักในกรุงกบิลพัสดุ ์

          เมื่อนายฉันน์ได้สดับพระราชบริหาร ก็บังเกิดความโศกเป๐นกําลังมหันตบรรพตมาทุ่มทับทรวงแห่ง
อาตมา กราบลงแทบพระบาทยุคลแล้วก็โสกาดูรพิลาปรําพันทูลว่า ดังฤาข้าพระบาทจะมาละพระองค์ให้
เสด็จอยู่แต่เดียวในพนสณฑ์อันเปล่าเปลี่ยวได้ฉันใด แลจะกลับไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์แต่ตนบมิบังควรยิง่นัก 
ข้าพระพุทธเจ้าจะขออยู่บริรักษ์ บรรพชาตามเสด็จพระลูกเจ้าจะได้อยู่เฝูาอุป๎ฏฐากพระองค์ เมื่อได้ทรง
สดับจึงดํารัสถามนายฉันนว์่า ท่านปรารถนาจะบรรพชากับเรานั้นด้วยเหตุอันใด ข้าแต่พระองค์ผู้เป๐นวงศ์
สมมุติเทวราช เพราะมีความเสน่หาสวามิภักดิ์ในละอองธุลีพระบาท จึงจะเสด็จโดยบรรพชา 



๑๑๑ 

 

          จึงตรัสตอบว่า ผิวท่านมคีวามเสน่หาในเราโดยสตัย์สุจริตแล้วก็จงกลบัไปกราบทูลสาสน์ดังเราสั่ง
ฉะนี้ ผิวบมิได้กลับไปกราบทูลให้ทราบเหตุ เห็นว่าองค์สมเด็จพระบิตุเรศแห่งเราจะทรงกําสรดแสนสุดเศรา้ 
ด้วยนิพันธเสนหาพระหทัยจะถึงภินทนาชนมพินาศ ทั้งสมเด็จพระมาตุจฉามหาปชาบดีโคตมีแลนางชนบท
กัลยาณียโสธรพิมพา ก็จะทรงพระโศกาดูรภาพถึงหฤทัยทําลาย เมื่อสองกษัตริย์วอดวายพระชนมชีพแล้ว 
ไฉนเลยพระลูกแก้วราหุลราชกุมารจะดํารงชนมวัฒนาการอยู่ได้ ก็จะพึงถึงชีวาตม์ประลัยทัง้สิ้นด้วยกัน 
เหตุฉะนั้นท่านจงนิวฒันาการไปอภิบาลหฤทัยกษัตริย์ทั้งหลายไว้ จะได้เป๐นภาชนะทองคอยรองรับรสพระ
สัทธรรมเทศนา ท่านจงอย่าอยู่ช้าเร่งกลับเข้าไปยังพระนครโดยด่วน ผิวทา่นดํารเิรรวนรอรั้งไม่ไปตามความ
สั่งแห่งเรา เราก็จะกระทําสาปแก่ท่านด้วยบาทประหารแห่งอาตมา อย่าช้าจงอุฏฐาการไปพลัน 

          พลันเมื่อนายฉันน์ได้ฟ๎งพระราชบริหารดังนั้น ก็ดาํริจะใคร่ทูลตอบว่าข้าพระบาทก็มิได้รับสั่งเป๐น
ข้อล่วงพระราชอาญาโทษแห่งข้าก็บางเบาบมิสาหัส ครั้นจะกราบทูลก็เกรงจะเคืองขัดพระราชอัธยาศัย จึง
ทูลรับปฏิญาณว่า ข้าแต่พระลูกเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าจะกลับไปตามกระแสพระสาส์นสั่งบัดนี้ แล้วซบศีรษะ
ลงกับพระบงกชบาทยุคลมีหน้าอันนองไปด้วยอัสสุชลธาราโศกาพิลาป กราบทูลรําพันมาแต่ปางหลังว่าโทษ
อันใดที่เกิดความโกรธด้วยกีฬนกิจแต่ก่อนกาลยังเป๐นพาลทารกกําฝุุนทรายมาด้วยกันนั้น ขอพระองค์จง
ทรงพระมหากรุณาโปรดอดโทษานุโทษทัง้ปวงแก่ข้าธุลีพระบาท แลว้ถวายอภิวาทบังคมลาอุฏฐาการ
กระทําประทักษิณพระมหาสัตว์สิ้นวาร ๓ รอบ แล้วถือเอาห่อเครื่องประดับปรารภจะกลับไป 

พญาม้ากัณฐกะก็เสียใจ แต่ภูมิใจท่ีได้เป็นราชพาหนะทรง 

          ฝุายกัณฐกหัยราช เมื่อได้เสาวนาการพระราชบริหารอันตรัสกับนายฉันน์จึงดําริว่า ไดย้ินรับสั่งพระ
ลูกเจ้าว่า จะส่งอาตมะกลับไปด้วยกันกับนายฉันนามาตย ์ แลข้อซ่ึงตรัสใช้นายฉันน์ให้นําเอาเครื่องประดับ
กลับไป จะได้ทูลประพฤติข่าวสาส์นให้ทราบละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชบิดานั้นก็ชอบแล้ว แต่ตัว
อาตมะนี้จะบอกแจ้งคดีสิ่งใดก็บมิได้ เพราะโทษที่ไม่รู้เจรจาภาษามนุษย์ แลอาตมะเป๐นสัตว์เดียรัจฉาน ได้
เป๐นราชพาหนะพระที่นั่งทรงองค์พระลูกเจ้า ท้าวจตโุลกบาลประจํา ๔ เท้ารักษาพาเสด็จออกสู่
มหาภิเนษกรมณ์ ทั้งท้าวมหาพรหมก็ทรงฉัตรทิพย์กางก้ันยังฉายาให้ปูองปกกายอาตมา เทพยดาทัง้หลายก็
แห่ห้อมล้อมพร้อมเครื่องทิพย์สักการบูชานาเนกประการ อาตมะได้อุฬารสมบัติเห็นปานดังนี้ ที่จะได้ซ่ึง
สมบัติไปภายหน้ายิ่งขึ้นไปกว่าครั้งนี้บมิได้มีเป๐นแท้ แลอาตมาจะมาละเสียซึ่งเจ้าของตนไปจะเว้นเสียจาก
อุฬารสมบัติอันได้ครั้งนี้ จะมีประโยชน์ด้วยสิง่อันใดแก่อาตมา แมท้ําลายชวีิตเสียก็จะประเสริฐกว่าดํารงชีพ
สืบต่อไป 

 

 

          เมื่อพญาอัสสาชาไนยจินตนาฉะนี ้ ก็มีเนตรนองไปด้วยอัสสุชลกําสรดเหมือนดุจมีความปรารถนา
จะล้างพระบวรบาทยุคลแห่งพระมหาบุรุษราชด้วยหยาดจักษุธารา แล้วแลบชวิหาออกเลียพ้ืนฝุาพระบาท
มีโอภาสอันแดงดุจปาวารพัสตร์รัตกัมพล เช็ดยุคลบทเรณู แล้วเพ่งดูดวงพระพักตร์พระโพธิสัตว์มิได้วางตา 

ตรัสปลอบประโลมม้าให้คอยการสนองคุณ 
แต่ม้าก็ยังหัวใจแตกตายเกิดเป็นเทพบุตร 

          สมเด็จพระมหาสัตว์จึงยกพระหัตถ์เบ้ืองขวา อันวิจิตรด้วยจักรลักษณะปรามาสเหนือหลังดุรงคราช
พาหนะ แล้วดํารัสสุนทรกถาเล้าโลมเอาใจว่า ดูก่อนพ่อกัณฐกหัยราช ท่านได้เป๐นยานพาหนะอาตมาออกสู่
มหาภิเนษกรมณ์ อย่าด่วนเดือดร้อนอารมณ์ทุกขโทมนัส อาตมะก็คํานงึอยู่ว่าถ้าได้ตรัสแก่พระสัพพัญํุต
ญาณ ก็จะกระทําปฏิการสนองคุณแก่ท่าน ท่านจงบํารุงรักษาชีวติไว้ท่าอาตมาก่อน ระงับเสียซ่ึงอาวรณ
วิโยคทุกข์ในครานี้ แล้วก็ส่งกัณฐกพาชีไปด้วยนายฉันน์ 

          แลนายฉันน์ก็จูงพญาม้ามาตามทาง ม้านั้นก็ผันหน้ากลับมาดูพระพักตร์ เพ่งพิศจนลับเนตรพ้นเขต
ทัศนวิสัยมิได้วายอาลัยในพระมหาบุรุษราช มีศออันเหือดแห้งขาดเขฬะ ความโศกปะทะปิดทางอัสสาสะ
ป๎สสาสะ เดินไปหน่อยหนึ่งดวงหฤทัยก็ทําลายออก ๗ ภาค กระทํากาลกิริยาล้มลงในมัคคันตรวถิ ี

          ดว้ยอานุภาพผลสวามิภักดิ์กตัญํูในพระมหาสัตว ์ ก็จุติขึ้นไปอุบัติในกนกพิมานอันสูง ๑๒ โยชน์ 
ในดาวดงึสเทวโลกมีนางอัปสรสาวสวรรค์ ๑,๐๐๐ เป๐นบริวารได้นามปรากฏชื่อว่ากัณฐกเทพบุตรดุจนาม
เดิมนั้น 

          ส่วนนายฉันน์เห็นกัณฐกสินธพล้มลงทําลายชีพ ก็มีความสงสารโศกาพิลาปร่ํารักว่า ดูก่อนพ่อ
กัณฐกะผู้มีธุระอันแสนเสมอ มิเสียทีที่ท่านมีจิตกตัญํูกตเวทีสวามิภักดิ์รักเจ้าของตน จนถึงทําลายชนม์
ด้วยความรัก เป๐นที่สรรเสริญประเสริฐนักหาผู้เสมอมิได้ ตัวทา่นเป๐นแต่สัตว์เดียรัจฉานมีสันดานอันอ่อนแล
สัตย์ซ่ือ ถือธงชัยกล่าวคือชีวิตประลัยไปก่อนด้วยความสวามิภักดิ์จัดได้ชื่อว่ามีชยัชนะแก่อาตมา ตัวขา้เป๐น
มนุษย์แต่มีจิตกระด้างยิ่งนัก จงรักภักดีต่อเจ้า แต่ไม่ถึงชวีิตวอดวาย ได้ชื่อว่าพ่ายแพ้แก่ท่านแล้ว แล้วนาย
ฉันน์ก็ปลดเปลื้องเอาเครื่องม้า แล้วก็เก็บดอกไม้ในปุามาบูชาศพพญาสินธพพลางกล่าวว่า กัณฐกะเอ่ย พ่อ
จงไปเสวยทิพยสมบัติในรัตนพิมานสวรรค์เถิด แล้วก็บ่ายหน้าเข้าสู่กรุงกบิลพัสดุ์  

๑๑๐ 



นายฉันนะกลับถึงพระนคร 
พวกเจ้าศากยะคลายความโศกเศร้ารอข่าวตรัสรู้ 

          เมื่อนายฉันน์มาถงึพระนคร ชาวเมืองทั้งปวงก็เอิกเกริกร้องอ้ืออึงไปว่านายฉันน์กลับมาถึง แล้ว
ชวนกันมาถามข่าวว่า พระลูกเจ้าเสด็จไปแห่งใด อมาตย์ทั้งหลายรู้จึงเข้าไปกราบทูลบรมกษัตริย์ บรม
กษัตริย์ตรัสให้นายฉันน์เข้าไปเฝูา แล้วตรัสถามขา่วพระราชโอรส นายฉันน์ก็ถวายเครื่องประดับพระมหา
สัตว์กับทั้งเครื่องม้าแล้วกราบทูลพรรณนาเหตุทั้งปวงดุจจะกล่าวแล้วแต่หนหลัง สมเด็จพระบิตุราช
มาตุจฉา แลพระพิมพายโสธรบวรขัตติยวงศาศักยราชทัง้หลาย ก็ค่อยคลายความโศกเศร้าบรรเทาลง แล
พระราชบิดาก็คอยทรงสดับข่าว ซ่ึงพระหน่อท้าวจะได้ตรัสแก่พระสัพพัญํตุญาณสืบไป โดยนัยอัน
พราหมณ์ทูลถวายพยากรณ์ไว้แต่ก่อนนั้น 

โกณฑัญญะชักชวนบตุรพราหมณ์ท่ีท านายลักษณะ 
ออกบวช เกดิกลุ่มปัญจวัคคีย์ 

          ฝุายโกณฑัญญพราหมณ์ได้ฟ๎งข่าวว่า พระมหาบุรุษเสด็จออกสู่ภิเนษกรมณ์แล้ว จึงไปหาบุตร
พราหมณ์ทั้ง ๗ ซ่ึงได้ทํานายพระลักษณะด้วยกันกล่าวว่า บัดนี้พระสิทธัตถราชกุมารเสด็จออกบรรพชาแล้ว 
พระองค์จะได้ตรัสเป๐นพระพุทธเจ้าโดยแท้หาสงสัยมิได้ ถ้าบิดาของท่านทั้งหลายยังมีชีวติอยู่ ก็จะออก
บรรพชาด้วยกันในวันนี้ ผิวท่านทั้งปวงปรารถนาจะบวชก็จงมาบวชตามเสด็จพระมหาบุรุษพร้อมกันเถิด 
แลบุตรพราหมณ์ทั้ง ๗ นั้นหาพร้อมใจด้วยกันทั้งสิ้นไม่รับ ยอมจะบวชแต่ ๔ คน โกณฑัญญพราหมณ์ก็พา
พราหมณ์มาณพทั้ง ๔ ออกบรรพชาเป๐น ๕ คนด้วยกัน ก็ได้นามบัญญัติว่าป๎ญจวัคคียเถระ เหตุมีพวก ๕ 
คน ชวนกันสืบเสาะไปติดตามพระมหาสัตว ์

ทรงงดอาหารที่อนุปิยอัมพวัน ๗ วัน 
วันท่ี ๘ เสด็จไกล ๓๐ โยชน์เข้าบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ 

          ส่วนสมเด็จพระโพธิสัตว์เมื่อส่งนายฉันน์กับกัณฐกอาชาไนยไปแล้ว ก็เสด็จสถิตแต่พระองค์เดยีว
เปลี่ยวพระทัยรันทดสลดสังเวชจึงทรงพระปริวิตกว่า ธรรมดาสงสารสันนิวาสนีม้ีสภาพแปรปรวนวิปริตมิได้
เที่ยงแท้ กาลเมื่อแรกอาตมะออกจากกรุงกบิลพัสดุ์นั้น หมู่อนันตเทพยดาอินทรพรหมทั้งหลายแห่แหน
แวดล้อมมาเป๐นอันมาก ตราบเท่ากระทั่งถึงฝ๎๑งอโนมานทีแล้วต่างองค์ต่างหนีกลับไปสิ้น ยังเหลืออยู่แต่นาย
ฉันน์กับกัณฐกสินธพเท่านั้น บัดนี้นายฉันน์กับม้าก็กลับไปแล้วยังอาตมะผู้เดียวมิได้มีเพ่ือน นามชื่อว่าสัง

สารธรรมทั้งปวงอันเกิดมาในโลกนี้มีสภาวะปรวนแปรมิได้แท้เที่ยงถงึซ่ึงวิปริตต่างๆ เห็นปานฉะนี้แล 

          ในประเทศที่นั้นมีอัมพวันปุาไม้มะม่วงตําบลหนึ่ง มีนามว่าอนุปิยอัมพวัน ก็เสด็จเข้ายับยั้งหยุด
อาศัยเสวยสุขวิหารอยู่ในที่นั้น เหตุดังนั้น พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถา อรรถาธิบายความก็
เหมือนนัยหนหลัง 

          แลพระมหาบุรุษราชเว้นจากเสวยพระกระยาหารส้ินกาล ๗ วัน อ่ิมไปด้วยบรรพชาสุข ครั้นล่วง
เข้าถึงวันเป๐นคํารบ ๘ ก็เสด็จจากปุาไม้มะม่วงตําบลนั้นบทจรดําเนินไปในพนสณฑวิถีมีพระสิริวิลาสอัน
รุ่งเรืองงามด้วยพยามประภาพรรโณภาส ดุจพระรัชนีกรเทวราชอันบริบูรณ์ด้วยรัศมีมีพรรณไพโรจน์
ทิฆัมพรจํารัสปางเมื่อสรทกาลสมัย เสด็จดําเนินไปแต่พระองค์เดียวดูดุจแวดลอ้มพร้อมอเนกนิกรบรรษัท 
กล่าวคือ พระมณฑลพระรัศมีอันห้อมล้อมพระสรีรกายกระทําให้เป๐นท่าที่ประชุมแห่งสัตว์ทัง้หลาย 
กล่าวคือเป๐นมหรสพเนตรแห่งสีหมฤคคณาทิชาชาติประชุมชวนกันทัศนา แลเสด็จโดยเอกจาริกลีลาศ 
เปรียบประหนึ่งว่าพญาไกรสรมฤคินทรราชอันสัญจรไปในพนัศพรหาห้องหิมวันต์ มิฉะนั้นปานประหนึ่งว่า
พญามหามาตังคชาติอันบําราศจากคณาเนกบริพาร เสด็จคมนาการด้วยวิบูลยบาทยุคลโดยลําดับพนสณฑ์
มรรคาในเพลาเช้าสิ้นดึงสโยชนวิถีก็ถึงนทีแห่งหนึ่งซ่ึงสถติ ณ ที่ใกล้กรุงราชคฤห์ราชธานี จึงเสด็จลงสรง
วารีในคงคานั้น แล้วก็เสด็จเข้าไปโคจรบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์มหานครโดยสปทานจาริก 

ชาวกรุงราชคฤห์เห็นพระโพธิสัตว์แล้วแตกตื่น 
ว่าเทพหรือพรหม ? 

          ขณะนั้น ประชาชนชาวเมืองได้เห็นรูปพระมหาสัตว์ต่างคนก็ตื่นเอิกเกริกโกลาหลทั่วทั้งพระนคร 
เหมือนครั้งเมื่อพญาช้างธนบาลหัตถีซับมันอันอาละวาดเข้าเมือง มิดังนั้นดุจเวปจิตติอสุรินทร์อันเข้ามาใน
เทวนคร ร้องเรียกกันอ้ืออึงชวนกันเกลื่อนกล่นมาชมโฉมพระมหาบุรุษราช ผู้ใดได้เห็นก็เกิดปีติโสมนัสพิศวง
มิวางตา บางคนก็เจรจาแก่กันว่า ท่านผู้นี้ชะรอยเป๐นองค์พระจันทร์ลงมาจากอากาศประลาตนาราหูอสุริ
นทร์มาสู่มนุษยโลกเป๐นแม่นมั่น บางคนก็ว่า มิใช่พระจันทร์ชะรอยเป๐นกุสุมเกตุกามเทพบุตร พิจารณาเห็น
สมบัติแห่งกษัตริย์แลชาวเมืองมนุษย์นาเนกโอฬาร จึงลงมาหวงัจะทัศนาการชมเล่นเป๐นขวัญตา บางคนก็
หัวเราะแล้วเจรจาว่า ท่านนี้มีสัญญาวิปลาศแลหรือนี่คือองค์มเหศวรเทวราชลงมาจากไกรลาศคิรี จึงมีสรีร
กายยินทรีย์พร้อมด้วยภาชนะโภชนาหาร บางคนก็ยิ้มน้อยแล้วว่า ไฉนท่านเจรจาฉะนี้ มิใช่องค์พระอิศวร
เป๐นเจ้า นี่คือองค์ท้าวสหัสนัยน์อันเป๐นสุราธิปไตยเสด็จมาสู่ที่นี้ ด้วยสําคัญว่าบุรแีห่งเราเป๐นอมตนครา บาง
คนก็กล่าวว่าเราไม่เชื่อว่าท้าวสหัสเนตร เหตุไฉนจึงไม่ทรงขอแก้ววิเชียรแลช้างเอราวัณจะได้เป๐นสําคัญแจ้ง
ประจักษ์ มิใช่องค์มัฆวานเทวราชเป๐นแท้ นีค่ือท้าวมหาพรหมทรงทราบว่า พวกพราหมณ์มีความประมาท

๑๑๒ ๑๑๓ 



จึงเสด็จมาหวังจะสั่งสอนให้ศึกษาไตรเพทางคศาสตร์สรรพวิชาการ 

          ชนผู้หนึ่งจึงกล่าวคา้นคําคนทั้งนั้นวา่ มิใช่พระจันทร์มเหศวรอินทร์พรหมกามเกตุเทพบุตร ท่านผู้นี้
คืออัจฉริยมนุษย์ ใหญ่ยิ่งกว่าสัตวโลกทั้งปวงเป๐นแท้ แลมหาชนชาวเมืองทั้งหลายต่างคนต่างทุ่มเถียงไม่ตก
ลงกันฉะนี้ 

พระเจ้าพิมพิสารให้ราชบุรุษสะกดรอยดูว่าเป็นใครกันแน่? 

          พอพวกราชบุรุษมาเห็นองค์พระมหาสัตว์จึงเข้าไปกราบทูลกรุงพิมพิสารราช ว่าบัดนี้ผู้หนึ่ง
ประกอบด้วยรูปสิริลักษณะเลิศบุรุษจะว่าเป๐นเทพยดามนุษย์หรือนาค ครุฑสุบรรณคนธรรพ์ทานพประการ
ใดก็มิได้รู้ เข้ามาสู่พระนครเที่ยวโคจรบิณฑบาตประหลาดนัก สมเด็จบรมกษัตริย์ได้ทรงทราบจึงเสด็จยืน
บนปราสาททอดทัศนาไปโดยช่องสีหบัญชร ทอดพระเนตรเห็นองค์พระมหาบุรุษก็มีพระทัยพิศวง จึงดํารัส
ใช้ราชบุรุษว่า ท่านจงตามสกดบทจรไปดูให้รู้ตระหนักแน่ แม้ว่าเป๐นอมนุษย์ออกจากเมืองแล้วก็จะ
อันตรธานหายไป ถ้าเป๐นเทพยดาก็จะเหาะไปบนอากาศ ผิวเป๐นพญานาคก็ชําแรกปฐพีไปเป๐นแท้ แม้ว่า
เป๐นมนุษย์ก็จะไปนั่งบริโภคภัตตาหารโดยควรประมาณแก่ตนได ้จงไปพิจารณาดูให้รู้เหตุประจักษ์ ราชบุรุษ
ทั้งหลายรับพระบัญชาสั่งแล้วก็เดินตามพระมหาสัตว์ไปจนออกนอกพระนคร 

ทรงโอวาทตนเองเสวยอาหารบิณฑบาตท่ีไม่ทรงคุ้นเคย 

          ส่วนพระมหาบุรุษมีพระอินทรีย์สํารวมระงับ ครุวนาดุจคร่าเอานัยเนตรแห่งมหาชนทั้งหลายไป
ด้วยพระรูปสิริโสภาคย์ ทอดพระนัยนาไปโดยมรรคาชั่วแอกหนึ่ง เมื่อทรงรับบิณฑบาตได้ มิสกภัตร
พอประมาณควรแก่อ่ิมแล้ว ก็เสด็จออกจากพระนครโดยทางทวารอันแรกเข้านั้นจึงไปสู่บัณฑวบรรพต เหตุ
ดังนั้นพระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถา แปลเนื้อความก็ซํ้าเหมือนความหลัง 

          เมื่อเสด็จไปถึงเชิงเขาบัณฑวบรรพต จึงทรงนิสัชนาการบ่ายพระพักตร์ไปข้างบรรพตอันปรากฏ
ฝุายบุรพทิศาภาค มีหน้าภูผาอันร่มสําราญพระกรัชกาย ก็ทรงพิจารณาภัตตาหารในบาตรดว้ยปฏิกูล
สัญญา ในขณะนั้นก็บังเกิดปฏิกูลยิ่งนักปานประหนึ่งว่าลําไส้ใหญ่จะกลับออกทางพระโอษฐ์ เหตุพระองค์
เคยเสวยปณีตโภชนาหารปานประดุจทิพย์สุธาโภชน์ มิได้เคยทรงทศันาการซ่ึงมิสกาหารดังนั้น จึงเกิด
ปฏิกูลเป๐นอันมาก 

          ลําดับนั้นก็ประทานโอวาทแก่พระองค์ว่า ดูก่อนสิทธัตถะ ตัวทา่นบังเกิดในขัตติยสุขุมาลชาติ
ตระกูล อันได้แต่ล้วนอุดมอันนปานาหาร เคยบริโภคแต่สคุันธชาติโภชนสาลี อันกอปรด้วยนานัครส

สูปพยัญชนวิกัติโอฬาร ดังฤาท่านจึงไม่รู้สึกตนว่าเป๐นบรรพชิตเห็นปานฉะนี้ แลเที่ยวบิณฑบาต ไฉนจะได้
ซ่ึงโภชนาหารอันสะอาดมาแต่ที่ใดเล่า แลกาลบัดนี้จะกระทําเป๐นดงัฤๅ แก่อาหารที่ได้มานี้ เมื่อให้โอวาทแก่
พระองค์ฉะนี้แล้ว ก็มีสติปราศจากวิการในอาหารปฏิกูล จึงทรงมนสิการในปฏิกูลสัญญา ๙ ประการ ทรง
ป๎จเวกขณ์ก็เสวยมิสกภัตตาหารบิณฑบาตอันนั้น ดุจอมฤตรสปราศจากรังเกียจก็ทรงกําหนดทราบว่า ตัง้แต่
บรรพชามาได้ ๘ วัน พ่ึงได้ฉันภัตตาหารในวันนี ้

ราชบุรุษถวายรายงาน พระเจ้าพิมพิสารเสด็จพบเร่งด่วน 

          ฝุายราชบุรุษทั้งหลายซ่ึงติดตามมาเห็นอาการดังนั้น ก็กลับไปกราบทูลกรุงพิมพิสารราชนรินทร์ ผู้
เป๐นปิ๑นมคธาธิบดี เมื่อได้ทรงทราบวา่เป๐นมนุษย์แท้ มีพระทยัโสมนัสในพระคุณอันได้ทรงสวนาการ จะใคร่
เสด็จไปพบเป๐นอุดมลาภอันประเสริฐ ก็เสด็จด้วยพระราชยานเสด็จออกจากพระนครโดยดว่นถึงบัณฑว
บรรพต จึงเสด็จลงจากยานเสด็จพระราชดําเนินเข้าไปสํานักพระมหาสัตว์ ทรงสถิต ณ พ้ืนแผ่นศิลาอันเป๐น
เหฏฐาภาค ทอดพระเนตรเห็นพระอิริยาบถก็ยิ่งหลากเลื่อมใส จึงตรัสถามว่า พระองค์มาแต่ที่ใดจึงมาสู่
พระนครนี้ สมเด็จพระโพธิสัตว์ก็ตรัสบอกว่า ดูก่อนบพิตร อาตมะมาแต่สักยชนบท จึงกราบทูลถามว่า มา
แต่เมืองใด ตรัสบอกว่าแต่เมืองกบิลพัสดุ์ จึงทูลถามถึงชาติตระกูลว่า เป๐นชาตอัินใด ตรัสบอกว่าเป๐นศักย
ขัตติยชาติ ทูลถามวา่ เป๐นราชบุตรแห่งกษัตริย์องค์ใด ตรัสบอกว่า เป๐นราชโอรสกรุงสุทโธทนมหาราช ทูล
ถามว่าพระนามชื่อใด ตรัสบอกว่า ชื่อสิทธตัถราชกุมาร 

พระเจ้าพิมพิสารยกราชสมบัติให้ครึ่งหนึ่ง 
หลังรู้ว่าเป็นพระสหายท่ียังไม่เคยได้เห็นกัน 

          แท้จริงสมเด็จพระมหาสัตว์กับกรุงพิมพิสารราชนั้นเป๐นอทิฏฐสหายกันแต่ก่อนกาล เมื่อบรม
กษัตริย์ได้ทราบจึงทรงพระดําริว่าชะรอยพระสิทธัตถะจมีความขึ้งเคยีดววิาทกับด้วยหมู่ญาตทิั้งปวงจึงมาสู่
พระนครนี้ จึงดํารัสว่า พระองค์เสด็จมานี้เป๐นสิริสวัสดิ์สุนทรภาพยิ่งนัก แลตวัขา้พเจ้าก็เป๐นอทิฏฐสหายกับ
พระองค์มีนามว่าพิมพิสารราชเป๐นอิสราธิบดีในประเทศทั้ง ๒ คือ อังคราษฏร์แลมคธราษฎร์ชนบทอันมี
ขอบเขตขัณฑสีมาถึง ๕๐๐ โยชน์ ข้าพเจ้าจะแบ่งไอศุริยสมบัติกับทั้งแว่นแควน้ถวายพระองค์ประมาณก่ึง
หนึ่ง เราทั้งสองสหายจะได้อยู่ครอบครองสมบัติแลเขตขัณฑสีมาเป๐นผาสุกภาพด้วยกันในประเทศที่นี ้

  

๑๑๔ ๑๑๕ 



ปฏิเสธราชสมบัติเพราะมิใช่เป้าหมายบรรพชา 

          สมเด็จบรมโพธิสัตว์ไดท้รงสดับจึงตรัสตอบว่า ขอบพระทัยบพิตรซ่ึงมีจิตกรุณาจะแบ่งสมบัติให้ แต่
อาตมะนี้มิได้เจตนาจะประโยชน์ด้วยกิเลสกามและพัสดุกามทั้งหลายนั้น แลอาตมะมละเสียซึ่งจักรพรรดิ
สมบัติอันพลันจะมาถึงเงื้อมพระหัตถ์ดุจก้อนเขฬะอันถ่มจากพระโอษฐ์ เพราะปรารถนาพระบรมาภิสมโพธิ
จึงออกบรรพชา 

          ข้าแต่พระองค์ผู้เป๐นปราชญ์ ซ่ึงทรงสละราชมไหศวรรย์ออกบรรพชานั้นด้วยเหตุสิ่งใด จึงตรัสตอบ
โดยสารพระคาถา อรรถาธิบายความว่า ดูก่อนบพิตร อาตมะได้เห็นซ่ึงเทวทูตทัง้ ๔ มคีนชราเป๐นอาทิ จึง
ออกบรรพชา สมเด็จพระบรมกษัตริย์ทรงสดับจึงกราบทูลว่า พระองค์ก็ทรงจะได้ตรัสเป๐นพระพุทธเจ้า
เที่ยงแท้ ถ้าบรรลุพระสัพพัญํุตญาณแล้ว ขออัญเชิญพระองค์ทรงพระกรุณาเสด็จมาสู่พระนครแว่นแคว้น
แห่งข้าพเจ้าก่อนจงได้ เหตุดังนั้น พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถา แปลเนื้อความก็ซํ้าเหมือนหนหลัง 
แปลกออกไปแต่ว่าพระยาพิมพิสารกราบทูลอาราธนาว่า พระองค์จงตรัสเทศนาโปรดข้าพเจ้าก่อน สมเด็จ
พระมหาสัตว์ก็ให้ปฏิญาณว่า สาธุ แล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ถวายบังคมลาคืนเข้าพระนคร พระคันถรจนา
จารย์จึงกล่าวพระคาถาสรรเสริญพระมหาสัตว์ อรรถาธิบายคล้ายกับความหลัง 

ทรงส าเร็จสมบัติท่ี ๗ และสมบัติท่ี ๘ 
ในส านักดาบส แต่ก็ทรงละท้ิงไป 

          ในลําดับนั้น พระโพธิสัตว์ก็เสด็จบทจรจาริกไปจากที่นั้น จึงไปสู่สํานักแห่งอาฬารกาลามดาบสอัน
สร้างอาศรมสถิตอยู่ ณ พนสณฑ์ตําบลหนึ่ง ได้ไต่ถามเล่าเรียนในอนุบุรพวิหารสมบัติก็ได้สําเร็จแก่สมบัติทั้ง 
๗ คือ รูปาวจรฌาน ๔ อรูปาวจรฌาน ๓ จึงถามถึงบริกรรมภาวนาแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนสมบัติ
ต่อไป พระดาบสนั้นบอกว่ามิได้รู้ จึงได้ลาไปสู่สํานักอุทกรามบุตรดาบสได้ไต่ถามเล่าเรียน ก็ได้สําเร็จตรัสรู้
ในเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติอันเป๐นจตุตถอรูปฌาน จึงถามถึงธรรมพิเศษซ่ึงยิ่งไปกว่านั้นสืบไป พระ
ดาบสนั้นบอกว่า มิได้รู้ แล้วตั้งพระโพธิสัตว์ในที่เป๐นอาจารย์เสมอด้วยตน จึงทรงพระดําริว่า ทางปฏิบัตินี้
ใช่หนทางพระโพธิญาณพระทัยปรารถนาจะก่อกิจมหาปธานวิริยะ เพ่ือจะแสดงกําลังความเพียรอัน
อุกฤษณ์แห่งพระองค์ให้ปรากฏแก่มนุษยโลกกับทั้งเทวโลก จึงอําลาอุทกรามบุตรดาบสออกจากสํานักแล้ว
เสด็จไปสู่อุรุเวลประเทศ ทรงพิจารณาเห็นภูมิภาคแห่งนั้นเป๐นที่สุขาภิรมยสถาน สมควรแก่กุลบุตรจะอยู่
บําเพ็ญเพียรเจริญสมณธรรมแสวงหาอริยคุณพิเศษ จึงเสด็จยับยั้งอาศัยกระทํามหาปธานวิริยะอยู่ในที่นั้น 

 

พระปัญจวัคคีย์เริ่มต้นอุปัฏฐากท่ีอุรุเวลประเทศ 

          ลําดับนั้นบรรพชิตทั้ง ๕ อันมีนามว่าป๎ญจวัคคีย์คือ พระโกณฑัญญะ ๑ พระวัปปะ๑ ๑ พระภิททิ
ยะ๒ ๑ พระมหานามะ ๑ พระอัสสชิ ๑ พากันเที่ยวติดตามพระมหาบุรุษในประเทศต่างๆ แลเที่ยว
ภิกขาจารเลี้ยงชีพในคามนิคมทั้งปวง จึงไปประสบองค์พระมหาสัตว์ ณ อุรุเวลประเทศ ได้เห็นพระองค์ทรง
กระทํามหาปธานวิริยะก็ดําริวา่ คงจะได้ตรัสรู้เป๐นพระพุทธเจ้าโดยแท้ จึงพากันเข้าไปสู่สํานักแล้วอยู่
กระทํากิจปฏิบัติวัตตานุวัตรอุป๎ฏฐากต่างๆ มีแผ้วกวาดเสนาสน์บริเวณเป๐นต้น 

ทรงเห็นว่าการหาอาหารเป็นสิ่งกังวล 
จึงสลับเสวยผลไม้หล่น จนถึงไม่เสวย จุดเริ่มทุกรกิริยา 

          ส่วนพระพุทธงักุรราชเจ้าจึงทรงพระดําริว่า อาตมะจะกระทําทุกรกิริยาให้ถึงซ่ึงที่สุดแห่งความ
เพียรเป๐นอุกฤษฎ์อย่างยิ่ง จึงเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในคามนิคมทั้งปวง ก็ทรงเมตตาภาวนาไปตราบเท่าจน
กลับ แล้วทรงปริวิตกสืบไปว่า อาตมะมีปลิโพธอยู่ด้วยแสวงหาโอฬาริกาหารเห็นปานดังนี้บมิควร จําเดิมแต่
นั้นมาเสด็จสถิตอาศัยรุกขมูลต้นใด ก็เสวยผลอันหล่นลงมาแต่ไม้ต้นนั้น แล้วภายหลังกลับไปบิณฑบาตเล่า
ได้ภัตตาหารมาแล้วก็ผ่อนลดน้อยลง มีประมาณเทา่ผลกระเบาแลผลพุทรา ลดน้อยลงไปจนเท่าเมล็ด
ข้าวสารหัก เมล็ดงา ตราบเท่าถึงเมล็ดพรรณผักกาดก็มิอาจบรรลุพระโพธิญาณสําเร็จพระกมลประสงค์ จึง
ทรงพระปริวิตกสืบต่อไปอีกเล่าว่าจะประโยชน์อันใดด้วยเสพอาหาร แลอาตมะจะเว้นเสียซ่ึงอาหารมิได้
บริโภคทั้งสิ้น ก็ตัดเสียซ่ึงอาหารมิได้เสวย 

          ครัง้นั้น เทพยดาทั้งหลายจึงกล่าวแก่กันว่า ถ้าพระสิทธัตถะจะมิได้เสวยอาหารทั้งสิ้นแล้ว เรา
ทั้งหลายก็จะใส่ลงซ่ึงโอชะอันเป๐นทิพย์ให้แทรกเข้าไปในสรีรกายตามขุมพระโลมาทั้งปวงจะได้เยยีวยา
รักษาพระชนมชีพไว้ แลเทพยเจ้าทั้งหลายก็กระทําดุจเจรจากันนั้น พระมหาบุรุษก็รู้พระองค์โดยอาการอัน
เทพยดามีความสังเวชช่วยรักษาพระชนมชีพไว้ 

 

 

๑ บาลีเป๐น วัปปิยะ 

๒ บาลีเป๐น ภัทชิ 

๑๑๖ ๑๑๗ 



แม้ทรงประสบทุกข์แสนสาหัส ๖ ปี ก็ไม่ทรงคิดกลับราชสกุล 

          จําเดิมแต่ตดัพระอาหารเสียทั้งสิ้น อันวา่ทวตัติงสมหาบุริสลักษณะ และพระอสีตยานุพยัญชนะทั้ง
ปวงนั้นก็อัตรธานเส่ือมสูญสิ้น พระมังสะแลพระโลหิตก็เหือดแห้งทั่วทั้งพระสกลกาย พระสกลกายก็ซูบ
ผอมยิ่งนัก ครุวนาดุจดอกไม้อันหล่นลงจากขั้วแล้วเห่ียวแห้ง ยังแต่หนังหุ้มพระอัฐิแลพระอัฐิปฤษฎางค์ แล
สีข้างก็เห็นคดค้อมวิการปรากฏดุจระเบียบแห่งกลอนเรือนอันเรียบเรียงไว้ เบ้ืองว่ายกพระหัตถ์ปรามาสบน
พระเศียรก็ประสบแต่แถวพระเส้นแลพระอัฐิควรจะสังเวชเพทนา เบ้ืองว่าพระองค์ทรงเสวยมหันตทุกข์ถึง
เพียงนี้ จะมีพระทัยปริวิตกดําริว่าจะประโยชน์อันใดด้วยกระทาํทุกรกิริยาอันสาหัสลําบาก แต่อาตมะทํา
ความเพียรมาสิ้น ๖ ปีแล้ว ก็ยังมิได้บรรลุแก่พระโพธิญาณ อย่าเลยจะกลับไปสู่ราชนิเวศนฐาน จะเห็น
พักตร์นางขัตติยกัญญาทั้ง ๔ หมื่น มีนางยโสธรพิมพาเป๐นประธาน กับทั้งพระบิตุราชมาตุจฉาแลเจ้าราหุล
โอรสอีกทั้งขัตติยประยูรญาติราชวงศาทัง้ ๘ หมื่นสกูลแล้วจะได้บริโภคโภชนาการ แลจะได้ไสยาเหนือสิริ
ไสยาส์นเป๐นบรมสุขสําราญ จะได้ทรงพระจินตนานึกดังนี้ แต่มาตรวา่วารจิตหนึ่งบมิพึงมีเป๐นอันขาด 

เทวดาคิดว่าพระโพธิสัตวต์าย แต่พระราชบดิาไม่ทรงเชื่อ 

          อยู่มากาลวันหนึ่ง เสด็จกระทําสรีรกิจลงพระบังคน ให้บังเกิดปวดมวนประชวรในพระอุทรประเทศ 
เหตุพระสกลกายนั้นเหือดแห้ง แลพลวทุกขเวทนาจึงบังเกิดให้พระกายอ่อนอิดโรยหิวโหยระหวยพระกําลัง
จะตั้งพระองค์ดํารงไว้มิได้ ก็ทรงวิสัญญีภาพล้มลงในที่นั้น ขณะนั้นเทพยดาองค์หนึ่งสําคัญจิตคิดวา่พระ
มหาสัตว์ดับขันธทวิงคต จึงไปสู่สํานักกรุงสิริสุทโธทนมหาราชทูลแถลงเหตุว่าบัดนี้พระราชบุตรแห่ง
พระองค์สิ้นพระชนม์เสียแล้ว สมเด็จพระราชบิดาได้ทรงสดับ จึงตรัสถามเทพยดาว่า พระราชโอรสแห่งข้า
ได้ตรัสเป๐นพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังเป๐นประการใด เทพยดาตอบว่า ยังมิได้บรรลุพระโพธิญาณ จึงมีพระ
ราชโองการตรัสขับแล้วคุกคามว่า ท่านจงไปเสียจากที่นี้ ผิวโอรสแห่งเรายังมิไดต้รัสเป๐นพระพุทธเจ้าแล้วที่
จะทําลายชนมชีพนั้นหามิได้เลยเป๐นแท้ เทพยดาองค์นั้นก็อันตรธานจากพระราชนิเวศน์ 

ทรงฟื้นจากสลบแล้วทรงอดกลั้นลมหายใจ ผิวพรรณยิ่งเสื่อมทราม 

          ส่วนพระมหาสัตว์ได้ซ่ึงสัญญาตื่นฟื๒นพระสติแลว้ก็เสด็จอุฏฐาการไปจากที่นั้น ครั้นอยู่มากาลวัน
หนึ่ง จึงทรงพระดํารวิ่าอาตมะประพฤติภาวนานโุยคในกาลบัดนี้ยงัประกอบด้วยอัสสาสะป๎สสาสะ ได้ชื่อว่า
พยายามยังหยาบอยู่ ผิฉะนั้นอาตมะจะกระทําความเพียรให้สุขุมภาพ จะกลั้นเสียซ่ึงอัสสาสะป๎สสาสะ 
ขณะนั้นอัสสาสวาตมิอาจดําเนินออกโดยทางนาสิกทวารได้ ก็ดั้นไปจะออกโดยพระโสตทวารทั้ง ๒ พระ

มหาบุรุษก็อัดเสียซ่ึงวาโยนั้นมิให้ออกโดยโสตทวารแลลมนั้นก็เดินดั้นตลบขึ้นไปบนพระเศียร  ก็บังเกิดพลว
เวทนาเจ็บปวดในพระศิโรตม์เป๐นกําลัง ครุวนาดงับุคคลมาฉะเชือดลงด้วยคมแห่งมีดโกนให้ฉินทนาการ 
เมื่อวาโยมิอาจทําลายพระเศียรขึ้นไปได้ ก็กลับตลบลงไปในอุทรประเทศให้บังเกิดเจ็บปวดทุกขเวทนา
ภายในพระอุทรเป๐นสาหัส ครุวนาดุจฉะเชือดด้วยมดีอันคม 

          แลทรงเสวยมหันตทุกข์ถึงเพียงนี้ ก็มิได้มีพระทัยรันทดท้อถอยจากความเพียร พระสติตั้งมั่นมิได้
หวั่นไหว พระกมลหฤทัยก็หยั่งลงสู่สมาธิเป๐นเอกัคตารมณ์มิได้ฟูุงซ่าน แต่พระสรีราพยพนั้นซูบซีดเศร้า
หมองมีผิวเผือดทุพรรณพิปลาส ฝุายชนทั้งหลายที่เล้ียงโคแลสัตว์ของเล้ียงต่างๆ เห็นพระกาย วิปริตกว่าแต่
ก่อนก็กล่าวทักว่าเดิมพระสมณะมีรูปงามยิ่งนัก บัดนี้ดูผอมคล้ําดําไปสิ้น 

พระยามารเกรงว่าทุกรกิริยาจะทําให้ตรัสรู้ ปรากฏกายทูลให้ละเลิก 

          ครั้นนั้นพระยามารผู้ใจบาปจึงดําริว่า พระสัทธัตถราชกุมารนี้มีเพียรเป๐นอันมาก กระทําทุกรกิริยา
ด้วยมหาพิริยภาพอันยิ่ง ก็คงจะได้ตรัสเป๐นพุทธเจ้า ผิฉะนั้นอาตมะจะไปให้โอวาทให้มละทุกรกิริยาให้จงได้ 
จึงมาสํานักพระโพธิสัตว์แล้วกล่าวสั่งสอนดุจความดํารินั้น ในลําดับนั้นพระคันถรจนาจารย์นําเอาความใน
เบ้ืองหน้ามาสําแดงว่า กาลเมื่อพระศาสดาไดต้รัสรู้แล้วจึงบัณฑูรพระธรรมเทศนาแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งปวง 
ด้วยบาทพระคาถา อรรถาธิบายความก็เหมือนพรรณนามาแล้ว แต่ความพิสดารออกไป 

          ในขณะนั้น พระมหาสัตว์ก็ตรัสคุกคามยงัพระยามารให้ประลาตหลีกหนีไปแล้วก็ทรงพระดําริว่า
บรรดาบุคคลใดๆ ในโลกนี้ ที่จะกระทําทุกรกิริยาอันยิ่งอย่างอุกฤษฏ์ แลชนทั้งหลายก็ย่อมกระทําเสมอ
เหมือนอาตมา จะได้หย่อนได้ยิ่งกว่าอาตมานี้หามิได ้ แลวัตรปฏิบัตินี้ใช่หนทางพระโพธิญาณ ดังอาตมะจะ
ปริวิตกจะปฏิบัติไฉนหนอจึงจะเป๐นทางพระโพธิญาณโดยแท ้

พระอินทร์ดดีพิณ ๓ สาย 
พระโพธิสัตว์ได้มัชฌิมาปฏิบตัิ กลับมาเสวยอาหาร ปญัจวัคคีย์ตจีาก 

          ขณะนั้น สมเด็จอมรินทราธิราชทราบในข้อปริวิตกดังนั้น จึงทรงซ่ึงพิณทิพย์สามสายลงมาดีดถวาย
พระมหาสัตว์ สายหนึ่งเคร่งนักพอดีดก็ขาดออกไป สายหนึ่งหย่อนดีดเข้าก็ไม่บันลือเสียง แลสายหนึ่งนั้นไม่
เคร่งไม่หย่อนเป๐นปานกลาง ดีดเข้าก็บันลือศัพท์ไพเราะเจริญจิต พระมหาสัตว์ได้สดับเสียงพิณก็ถือเอา
นมิิตอันนั้น ทรงพิจาณาเห็นแจ้งว่า มัชฌิมปฏิบัตินั้นเป๐นหนทางพระโพธิญาณ จึงเสด็จนิสัชนาการ ณ 
ภายใต้ฉายาชมพูพฤกษ์ ทรงพระอาโภคทราบเหตุตระหนักว่า กิจแห่งทุกรกิริยานี้ใช่วิถีพระโพธิญาณเป๐น
แท้ จึงทรงพระปริวิตกต่อไปว่าอาตมะนี้กลัวแต่ความสุขกระทําแต่ทุกข์เป๐นอารมณ์ เบ้ืองว่าเว้นจากกามคุณ

๑๑๘ ๑๑๙ 



แลอกุศลจิต แต่มีกายทุพพลภาพอยู่อย่างนี้ก็มิอาจที่จะเจริญพระสมาธินั้นได้ ผิฉะนั้นควรจะเสพซ่ึง
ภัตตาหารบํารุงสรีรกายแห่งอาตมะให้อ่ิมหนํามีกําลังแล้ว จึงจะอาจสามารถเจริญพระสมาธิได้ เมื่อทรง
พระดําริฉะนี้แล้วก็ทรงจับบาตรเสด็จไปโคจรบิณฑบาตในคามนิคมทั้งปวงดุจแตก่่อน ได้โภชนาหารก็มา
กระทําภัตกิจ 

          ส่วนบรรพชิตป๎ญจวัคคียท์ั้ง ๕ เห็นพระมหาบุรุษสละละเสียจากอุกฤษฎวิริยะดังนั้น ก็ปรึกษากัน
ว่า เดิมพระสิทธัตถราชกุมารกระทําทุกรกิริยาได้ถงึ ๖ พรรษาแล้ว ก็มิอาจตรัสรู้พระสัพพัญํุตญาณ บัดนี้
มละเสียจากเพียรแล้วเที่ยวไปบิณฑบาตในคามนิคมทั้งหลายนํามาซ่ึงโอฬาริกกาหารกลับบริโภคไปใหม่ ที่
ไหนจะตรัสรู้แก่พระโพธิญาณเล่า แลเราทั้งหลายจะมาคอยเฝูาอุป๎ฏฐากพระองค์อยู่ฉะนี้จะมีประโยชน์สิ่ง
ใดหาต้องการไม่ 

          แลป๎ญจวัคคยี์ภิกษุทั้ง ๕ ก็มละพระมหาบุรุษราชเสียแล้ว ถือเอาซ่ึงบาตรแลจีวรของตนพากัน
เดินทางไป ๑๕ โยชน์ ถึงปุาอิสิป๎ตนมฤคทายวันใกล้กรุงพาราณสี ก็เข้ายับยั้งอาศัยอยู่ในพนสณฑ์ตําบลนั้น 

          ส่วนพระโพธิสัตว์ เมื่อป๎ญจวัคคีย์ภิกษุทั้ง ๕ ไปเสียจากที่นั้นแล้วพระองค์ก็ได้ซ่ึงกายวิเวกอยู่
ประมาณก่ึงเดือน ก็ถึงซ่ึงสําเร็จแห่งทุกรกิริยาเท่านี้ เหตดุังนั้น พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวนิคมคาถาใน
ที่สุดปริจเฉท อรรถาธิบายความก็ซํ้าเหมือนนัยหนหลัง 

 

ทุกรกิริยาปริวรรต ปริจเฉทที่ ๗ จบ 
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๑๒๐ 



 

 

 

 

 

เน้ือความยอ่ 

         วันเพ็ญ ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ เป๐นวันที่นางสุชาดากําหนดหมายจะถวายพลีกรรมแก้บวงสรวงเทวดา 
เมื่อหลายปีก่อนนางได้บนบานขอกับต้นไทรไว้ ๒ ข้อ ขอให้เทวดาช่วยให้ได้แตง่งานกับชายทีต่ระกูลเสมอ
กัน และขอให้บุตรคนแรกเป๐นชาย นางสมประสงค์แล้วจึงกําหนดวันแก้บน 

          ก่อนหน้านั้นหนึ่งวัน นางได้วางแผนปรุงขา้วมธุปายาส ให้คนนําโค ๕๐๐ ตัว ไปบริโภคผลชะเอม 
แล้วให้โคนมกินน้ํานมจากแม่โคต่อๆ กัน จนเหลือแม่โคนม ๘ ตัว เพ่ือจะรีดนมตอนใกล้รุ่ง ถึงเวลารีดนมก็
เกิดเหตุอัศจรรย์ น้ํานมโคไหลลงภาชนะรองเอง ตอนเคี่ยวนม น้ํานมก็เกิดหมุนเวียนขวาในกระทะและฟืน
ในเตาไฟก็ไม่มีเขม่าควันปรากฏเลย นางสุชาดาเห็นอัศจรรย์แล้วมั่นใจว่าเทวดาคงรอพลีกรรมอยู่แน่ สั่งให้
นางบุณณทาสีรีบไปทําความสะอาดโคนต้นไทรไว้ 

          และในราตรี ๑๔ ค่ํานั้น พระมหาบุรุษก็ทรงพระมหาสุบิน (ฝ๎นใหญ่) ๕ ประการ อันเป๐นนิมิตว่า 
วันนี้จักตรัสรู้แน่ ทรงตื่นตอนใกล้รุ่ง ชําระพระสรีรกิจแล้วเสด็จไปประทับนั่งยังโคนต้นไทร เป๐นเวลา
เดียวกับนางทาสีมา หญิงรับใช้เห็นแล้วคิดว่า เทวดามารอพลีกรรม จึงรีบกลับไปรายงานให้นายหญิงนํา
มธุปายาสใส่ถาดทองมูลค่าหนึ่งแสนไปถวายแก้บน 

          พระโพธิสัตวท์รงรับถาดมธุปายาสแล้ว ทรงทาํประทักษิณต้นไทร ๓ รอบ แล้วเสด็จไปสรงสนานใน
แม่น้ําเนรัญชรา เสด็จขึ้นแล้วทรงป๎๒นข้าวเป๐น ๔๙ ป๎๒น แล้วเสวยจนหมด จากนั้นทรงอธิษฐานว่า “หากจะ
ตรัสรู้ก็ขอให้ถาดทองลอยทวนน้ํา” ปล่อยถาดลงน้ําแล้วถาดนั้นลอยทวนน้ําไปไกล ๘๐ ศอก หยุดแล้วจม
ลงไปรองถาดของพระพุทธเจ้าในอดีต ๓ พระองค์ ณ นาคพิภพนั้น แล้วเสด็จมุ่งสู่ต้นมหาโพธิ์ ทรงรับหญ้า
คา ๘ กําจากโสตถิยพราหมณ์ มีพรหมและเหล่าเทพเป๐นต้น ติดตามแวดล้อมบูชาด้วยทิพยเศวตฉัตร ดนตรี 
และดอกไม้ทิพย์ 

          ทรงเลือกประทับนั่งหันหลังให้ต้นโพธิ์ มีพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ทรงอธิษฐานจะไม่ลุกขึ้น
จากพระที่นั่งจนกว่าจะตรัสรู้ และยังคงมีเทพเทวาสักการะบูชาอยู่เนืองแน่น 



  

ปริจเฉทที่ ๘ 
พุทธบูชาปริวรรต 

มธุปายาสและการบูชาจากปวงเทพ 

ความปรารถนา ๒ ประการของนางสุชาดาส าเร็จ 

          ในกาลนั้น ยงัมีนางทาริกาผู้หนึ่งมีนามชื่อว่านางสุชาดา บังเกิดเป๐นธดิาแห่งเสนกฎุมพีอันมีคฤห
สถาน ณ บ้านเสนานิคมตั้งอยู่ในที่บริเวณจังหวัดอุรุเวลาประเทศนั้น แลนางนัน้เม่ือมีวัยวัฒนาการขึ้นแล้ว 
จึงไปกระทําปณิธานปรารถนาทําบวงสรวงแก่เทพยดาอันสิงอยู่ ณ นิโครธพฤกษ์ต้นหนึ่งว่า ถา้ข้าพเจ้าได้
สามีอันประกอบด้วยบุญมัยสมบัติมีชาติสกูลเสมอกัน กับข้อหนึ่งให้ได้บุตรชายในปฐมครรภ์ด้วย สําเร็จ
มโนรถทั้งสองประการดังนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะกระทําอุปหารกรรม กระทําบวงสรวงแก่พระองค์ด้วยวัตถุอัน
ควรค่าได้แสนกหาปณะในปีนั้น ครั้นจําเนียรกาลมา ความปรารถนาแห่งนางนั้นสําเร็จ ดุจมนัสประสงค์สิ้น
ทั้งสองประการ 

เตรียมการเลี้ยงโควันขึ้น ๑๔ ค่ า 
รีดนมปรุงมธุปายาส ๑๕ ค่ า เดอืน ๖ 

          ครั้นถงึ ณ วันจาตุททสี สุกกป๎กข์วิสาขมาสมกฎสังวัจฉรสมัย นางนั้นปรารถนาจะกระทําพลีกรรม
แก้บวงสรวงแก่เทพยดานิโครธพฤกษ์ ในเพลารุ่งขึ้นพรุ่งนี้ เป๐นเวสาขบุณณมีเพ็ญเดือน ๖ พอพระมหาสัตว์
ทรงกระทําทุกรกิริยาครบ ๖ วัสสาบริบูรณ์ 

          แต่ในกาลก่อนวันเพ็ญนั้น นางก็ใช้ให้บุรุษทาสกรรมกรทั้งหลาย เอาฝูงโคนมมาประมาณ ๑,๐๐๐ 
ไปเล้ียงในปุาชะเอมเครือ ให้บริโภคเครือชะเอมหวังจะให้น้ํานมนั้นมีรสหวาน แล้วจึงให้แบ่งโคนม ๑,๐๐๐ 
นั้นกระทําออกเป๐นสองพวกๆ ละ ๕๐๐ จึงให้รูดเอาน้ํานมแห่งแม่โค ๕๐๐ นั้นมาให้แม่โคพวกหนึ่งอีก 
๕๐๐ นั้นบริโภค แล้วให้แบ่งแม่โค ๕๐๐ พวกนั้นออกไปเป๐นสองพวกๆ ละ ๒๕๐ เล่า ให้รูดน้ํานมแม่โค 
๒๕๐ พวกหนึ่ง มาให้แม่โค ๒๕๐ อีกพวกหนึ่งนั้นกิน แต่แบ่งลดก่ึงกันลงมาทุกชั้นๆ ให้แม่โคกินน้ํานมแห่ง
กันๆ ต่อๆ ลงไปจนตราบเท่า ๑๖ ตัว แบ่งออกเป๐นสองพวกๆ ละ ๘ ตัว ให้กินน้ํานมแห่งกันอีกเล่า เพ่ือ
ประโยชน์จะให้ขีรธารานั้นข้นมีรสหวานยิ่งกอปรด้วยโอชะอันเลิศ ยังคงแม่โคนมอยู่ ๘ ตัวจัดไว้เท่านั้น 

          ครัน้ถงึเวลาราตรีป๎จจุสสมัย กาลรุ่งขึ้นจะเป๐นวันเพ็ญเดือน ๖ นางจึงให้คนไปจับแม่โค ๘ ตัวนั้นมา
๑๒๕ 



ผูกไว้ แลลูกโคทั้งหลายกําดดัที่จะกินนมก็ไปยืนอยู่ในที่ไกลมิได้เข้ามาใกล้มารดาดูประหลาด จึงให้นําเอา
ภาชนะมารอง หวังจะรูดน้ํานมใส่ลง 

น้ านมโคไหลออกเอง หมุนวนขวาในกระทะ ขณะหุงก็ไร้เขม่าไฟ 
ให้นางทาสีไปช าระโคนต้นไทร 

          ขณะนั้นอันว่าขีรวารีรสก็ไหลออกเอง ตกลงเต็มภาชนะอันรองรับนั้นเป๐นมหัศจรรย์ปรากฏ นาง
สุชาดาเห็นดังนั้นก็โสมนัสเข้ารับภาชนะซ่ึงรองน้ํานมนั้นด้วยหัตถ์ตน แล้วเทลงในภาชนะใหม่ใส่ลงใน
กระทะตั้งขึ้นบนเตา แล้วก็ใส่ฟืนแลก่อเพลิงด้วยตนปรารภเพ่ือจะหุงมธุปายาส อันว่าฟองใหญ่ๆ ก็บังเกิด
แต่น้ํานมเวียนเป๐นทักษิณวัฏทัง้สิ้น จะได้กระเซ็นตกลงกับพ้ืนแผ่นดินมาตรว่าหยาดหนึ่งก็หามิได้ แลธุมา
การที่เตาเพลิงนั้นจะได้บังเกิดขึ้นแต่ประมาณน้อยหนึ่งก็มิได้ม ี

          ในกาลนั้นท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ ก็มายืนอยู่รักษาซ่ึงเตาเพลิงทั้ง ๔ ทิศ ท้าวมหาพรหมก็นําเอาทิพย
เศวตฉตัรมากางก้ันเบ้ืองบนภาชนะอันหุงมธุปายาส สมเด็จอมรินทราธิราชก็ลงมาก่อไฟใส่ฟืน ฝูงเทพยเจ้า
ทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุก็นําเอาซ่ึงโอชะอันเป๐นทิพย์มาใส่ลง ตา่งองค์มาแวดล้อมสโมสรประชุมกันในที่นั้น
จะประมาณมิได้  จึงมีคําอธิบายว่าในวันอ่ืนๆ กวฬิงการาหารซ่ึงเสวยนั้น แตว่ันจะได้ตรัสกับวันปรินิพพาน 
เทพยเจ้านําเอาโอชะอันเป๐นทิพย์มาประดิษฐานในภาชนะอันหุงซ่ึงพระกระยาหารแปลกกว่าวาระอ่ืนๆ แล
นางสุชาดาเห็นมหัศจรรย์ดังนั้น จึงกล่าวแก่นางบุณณทาสีว่า ดูก่อนแม่ วันนี้เทพยเจ้าทั้งหลายเล่ือมใสยินดี
ด้วยเรายิ่งนัก ไม่เคยเห็นอัศจรรย์ดังนี้มีแต่กาลก่อน แต่จงออกไปพลันๆ ไปกวาดแผ้วภายใต้ต้นไทรที่สถิต
เทพยดาของเรา นางบุณณทาสีรับคําเจ้าของตนว่าสาธุ ก็เร่งรีบออกไปสู่นิโครธรุกขมูล 

พระมหาสุบิน ๕ ประการ ในคืนวันขึ้น ๑๔ ค่ า 

          แลเมื่อกาลราตรีจาตทุทสีชุณหป๎กษ์ป๎จจุสสมัยนั้น สมเด็จพระพุทธางกุรราชทรงเสวยซ่ึงป๎ญจมหา
สุบิน ๕ ประการ แลข้อพระมหาสุบินเป๐นปฐมว่า พระองค์เสด็จบรรทมอุตตานภาพเหนือมหาปฐพีต่างที่
พระยี่ภู่ปูลาด มีพระยาเขาหิมวันตบรรพตปรากฏเป๐นพระเขนยหนุนพระอุตมังคศิโรตม์ และพระพาหาฝุาย
วามภาคพาดหยั่งลงไปในมหาสมุทรข้างปาจีนทิศ พระพาหุประเทศทกัษิณปรัศว์พาดหยั่งลงไปใน
มหาสมุทรข้างป๎จฉิมทิศาภาค พระยุคลบาทก็เหยียดหยัง่ลงไปในทักษิณมหาสาครสมุทร อันนี้เป๐นพระมหา
สุบินนิมิตข้อเป๐นปฐม 

          แลพระมหาสุบินคํารบ ๒ นั้นว่า ติณชาติหญ้าแพรกเส้นหนึ่งงอกขึ้นแต่พ้ืนพระนาภีแล้วเจริญสูงขึ้น
ไปจดคัคนาดลนภากาศ อันนี้เป๐นพระมหาสุบินนิมิตคํารบ ๒ 

          แลพระมหาสุบินนิมิตคํารบ ๓ นั้นว่า กิมิชาติหมู่หนอนทั้งหลาย ล้วนมีกายอันขาวมีศีรษะอันดํา ไต่
ขึ้นมาแต่ปลายพระบาทยคุลเต็มตลอดปกปิดเสียซ่ึงลําพระชงฆ์ทั้งสิ้น จนตราบเท่ากระทั่งถึงพระชาณุ
มณฑล อันนี้เป๐นพระมหาสุบินนิมิตข้อเป๐นคํารบ ๓ 

          แลพระมหาสุบินคํารบ ๔ นั้นว่า มีสกุณชาติทั้งหลายสี่จําพวก พ้ืนแตม่ีพรรณต่างๆ กันเหล่าหนึ่ง
เหลือง เหล่าหนึ่งเขียว เหล่าหนึ่งแดง เหล่าหนึ่งดํา บินมาแต่จาตุทศิๆ ละอยา่งๆ มาจับฟุบลงแทบพระ
บาทมูล แล้วก็กลายกลับเป๐นสีขาวไปทั้งสิ้นด้วยกัน อันนี้เป๐นพระมหาสุบินนิมิตข้อคํารบ ๔ 

           และมหาสุบินนิมิตคํารบ ๕ นั้นว่า พระองค์เสด็จขึ้นไปจงกรมอยู่เบ้ืองบนยอดภูเขา อันอากูลไป
ด้วยกรีส แต่กรีสจะได้ต้องติดพระบาทนั้นหามิได ้อันนี้เป๐นพระมหาสุบินนิมิตคํารบ ๕ 

ความหมายของพระมหาสุบิน (ความฝันใหญ่) ๕ 

          จึงมีอรรถาธิบายเป๐นข้อความทํานายพระสุบินว่า ซ่ึงบรรทมเหนือพ้ืนภูมิภาคนั้น เป๐นบุพนิมิตจะได้
ตรัสพระสัมมาสัมโพธิญาณอันประเสริฐหาสิ่งจะเสมอมิได้ ซ่ึงหญ้าแพรกงอกขึ้นจากพระนาภีสูงไปจด
อากาศนั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะตรัสเทศนาพระอริยมรรคมีองค์ ๘ แก่เทพยดาแลมนุษย์ทั้งปวง ซ่ึงหมู่กิมิชาติ
ไต่ขึ้นมาตามพระบาททั้งคู่ปกปิดตลอดถงึพระชาณุมณฑลนั้น เป๐นบุพนิมิตที่หมู่คฤหัสถ์ทั้งหลายอันนุ่งเศวต
พัสตร์จะเข้ามาสู่สํานักพระองค์เป๐นอันมากแลจะบรรลุแก่พระไตรสรณคมน์ ซ่ึงสกุณชาติทั้งหลายมีพรรณ 
๔ ประการ บินมาแต่จาตุทิศถึงพระบาทมูลแล้วกลับขาวไปสิ้นนั้นเป๐นบุพนิมิตทั้งสกุลทั้ง ๔ มีขัตติยสกุล
เป๐นต้น จะออกจากฆราวาสมาบรรพชาในพระธรรมวินัย แลจะตรัสรู้ซ่ึงวิมุติธรรมอันประเสริฐ ซ่ึงเสด็จขึ้น
ไปจงกรมบนมหามิฬหบรรพตแลพระบาทมิได้แปดเปื๒อนด้วยกรีสลามกนั้น เป๐นบุพนิมิตที่จะได้จตุป๎จจัยทั้ง 
๔ แต่มิได้มีพระทัยปลิโพธเอ้ือเฟื๒อในป๎จจัยทั้งปวง 

ทรงท านายความฝันด้วยพระองค์เอง 
มั่นพระทัยว่าจะตรัสรู้ รุ่งเช้าเสด็จประทับโคนต้นไทร 

          แลเมื่อพระมหาสัตว์ทรงเสวยพระมหาสุบินทั้ง ๕ อันบังเกิดเป๐นบุพนิมิตที่จะให้ถึงซ่ึงวิเศษคุณดัง
พรรณนามานี้ พอบรรทมตื่นจึงเสด็จอุฏฐาการทรงนั่งบัลลังก์สมาธิแล้วจึงทรงดาํริว่า ถ้าอาตมาอยู่ในกรุง
กบิลพัสดุ์ เบ้ืองว่าฝ๎นดังนี้ จะได้กราบทูลแก้ซ่ึงความฝ๎นแก่พระราชบิดา ผิว่าพระมารดายังมีพระชนม์อยู่ 
จะได้กราบทูลแก่พระชนนี นี่พระมารดาของอาตมาก็สิ้นพระชนม์แล้วแลพระบิตุราชเล่าก็เสด็จสถิตในที่อัน
ไกล ทั้งเนมิตกาโหราจารย์ผู้ใดผู้หนึ่งมิได้มีในที่นี ้ จะแก้สุบินให้ผู้ใดช่วยทํานายเล่า จําอาตมาจักทํานาย
สุบินด้วยตนเองเถิด 

๑๒๖ ๑๒๗ 



          ลําดับนั้นก็ทรงพิจารณาซ่ึงป๎ญจมหาสุบินทั้ง ๕ ประการ แล้วก็ทรงพยากรณ์ด้วยพระป๎ญญาของ
พระองค์ถูกต้องเหมือนดุจคําวิสัชนาบุพนิมิตแห่งพระสุบินอันว่ามาแล้วแต่หนหลังนั้นทุกประการ ลําดับนี้
พระคันถรจนาจารย์ก็กล่าวพระคาถา แปลเนื้อความก็ซํ้าดังหนหลัง 

          เมื่อพระมหาสัตว์ทรงกําหนดพิจารณาพยากรณ์สุบินทั้ง ๕ แล้ว ก็ทรงดาํริว่า อาตมานีค้งจะได้ตรัส
รู้เป๐นพระพุทธเจ้าเที่ยงแท้ ครั้นล่วงสมัยราตรีสุริยรังสีส่องสว่าง พระองค์ทรงชําระสรีรกิจ คือบ้วนพระ
โอษฐ์สรงพระพักตร์ลงพระบังคน ก็เสด็จไปนิสัชนาการสถิต ณ นิโครธรุกขมูลนั้นแต่เวลาเช้า ยังสกล
มณฑลพฤกษ์พระไทรให้ไพโรจน์จํารัสด้วยรัศมีอันออกจากพระสรีรกายโอภาสปรากฏ 

นางทาสีคิดว่าเทวดามารอพลีกรรม 
นางสุชาดารีบน าข้าวปายาสใส่ถาดทองไป 

          ฝุายนางบุณณทาสีไปสู่ที่นั้น เห็นพระโพธิสัตว์อันสถิตอยู่ ณ รุกขมูล ผนัพระพักตร์ทอดพระเนตร
ไปฝุายปาจีนโลกธาตุ มีพระรัศมีดังสีทองออกจากพระกายแผ่ซ่านไปทั่วปริมณฑลสกลนิโครธพฤกษ์หา
ระหว่างมิได้ ก็ดาํริว่า วันนี้เทพยดาเจ้าลงจากพฤกษ์พระไทรนิสีทนาการคอยจะรับพลีกรรมด้วยพระหัตถ์ 
จึงแสดงพระกายให้ปรากฏดังนี้ ก็มีความยินดยีิ่งนักรีบกลับมาเคหสถานโดยพลัน แล้วก็บอกเหตุนั้นแก่นาง
สุชาดา นางสุชาดาได้สดับก็โสมนัสจึงกล่าวว่าจําเดิมแต่นี้ไปแม่จงตั้งอยู่ในที่เป๐นธิดาผู้ใหญ่ของอาตมา แล้ว
ก็ให้เครื่องประดับแก่นางบุณณทาสีสมควรแก่เป๐นธิดาของตน แล้วให้นางนั้นไปนํามาซ่ึงถาดทองอันหนึ่ง 
มาล้างชําระให้หมดมลทินแล้วใส่ปายาสลงในถาดทองนั้นพอเต็มพอดี มิได้พร่องมิได้มีเศษ จึงเอาถาดทอง
อันอ่ืนมาปิดลงเป๐นฝาแล้วห่อหุ้มด้วยผ้าขาวบริสุทธิ์ แลนางสุชาดาก็ใส่อาภรณ์แต่งตน แลว้ยกถาดทองทั้ง
สองนั้นขึ้นทูนบนเศียรเกล้าแห่งตน จึงลงจากเคหสถานพร้อมด้วยทาสีเป๐นบริวารตามมาเป๐นอันมากถึง
พฤกษ์พระไทรได้เห็นองค์พระมหาสัตว์ก็โสมนัสปรีดาโดยยิ่ง ด้วยสําคัญว่าเป๐นรุกขเทวดาโดยแท้ตั้งแต่เห็น 
ก็เดินยอบกายเข้าไปแต่ไกล ครั้นเข้าไปถึงที่ใกล้ก็ปลงถาดทองลงจากศีรษะแล้วเปิดถาดซ่ึงปิดเป๐นฝานั้นขึ้น
จึงจับเอาสุวรรณภิงคารคณฑีทอง อันใส่สุคนโธทกกอปรด้วยสุมนบุปผชาติแล้วน้อมกายเข้าไปสู่สํานักพระ
มหาสัตว ์

นางสุชาดาหลั่งน้ าทักษิโณทก 
ถวายข้าวปายาสพร้อมถาดทองมูลค่าหนึ่งแสน 

          ในขณะนั้น อันว่าบาตรดินอันเป๐นทิพย์ที่ท้าวฆฏิการมหาพรหมถวายนั้นก็บันดาลอันตรธาน พระ
มหาบุรุษทัศนาการซ่ึงบาตรบมิได้เห็นแล้ว ก็เหยียดพระทักษิณหัตถ์ออกรับน้ําทักษิโณทกแลนางสุชาดาก็
หลั่งสุคนธวารีออกจากคณฑีทอง ให้ตกต้องในฝุาพระหัตถ์พระมหาสัตว์ แล้วก็ยกซ่ึงถาดทองรองมธุปายาส

ถวายวางลงบนพระหัตถ์ พระมหาสัตว์ก็ทอดพระเนตรดูนางสุชาดา นางสุชาดาทราบซ่ึงอาการอันนั้นจึง
กราบทูลว่า ข้าแต่พระเป๐นเจ้า ข้าพเจ้าถวายปายาสกับทั้งภาชนะทองอันรองใส่ พระองค์จงรับแล้วนําไป
โดยควรแก่พระหฤทัยปรารถนา แล้วถวายวันทนาการประณตทูลวา่ ความมโนรถของข้าสําเร็จดุจใด สิ่งซ่ึง
พระหฤทัยประสงค์จงสําเร็จดุจนั้น แล้วนางนั้นมิได้เอ้ือเฟื๒ออาลัยในสุพรรณภาชนะอันควรค่าดว้ยราคาถึง
แสนกหาปณะสู้เสียสละเล่ห์ประหนึ่งว่าภาชนะดินอันเก่า ก้มเกล้าลงกราบบังคมลาแล้วพาทาสีบริษัทนิวตั
นิเวศน์แห่งตน ลําดับนี้พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวสารพระคาถา อรรถาธิบายความก็เหมือนนัยหนหลัง 

ลงสรงสนานท่าน้ าเดียวกับอดตีพระพุทธเจ้า 
ทรงปั้นข้าว ๔๙ ก้อน เสวยหมดแลว้อธิษฐานลอยถาด 

          ส่วนสมเด็จพระโพธิสัตว์ก็เสด็จอุฏฐาการจากอาสนะกระทําประทักษิณนิโครธตรุราชถ้วนตตยิวาร 
แล้วก็ทรงถือถาดทองรองปายาส เสด็จบทจรลีลาศไปสู่ฝ๎๑งแม่น้ําเนรัญชรนทีอันเป๐นที่ลงสรงสนานแห่งอดีต
โพธิสัตว์ อันจะได้ตรัสในวันนั้นเหมือนกันทั้ง ๓ พระองค์ เสด็จลงสรงในท่าอันผาสุกสะอาดแล้ว เสด็จขึ้น
จากคงคานิสีทนา ณ ทีแ่ทบฝ๎๑งตัง้พระพักตร์บ่ายไปฝุายบูรพทิศ แล้วทรงป๎๒นปายาสเข้าเป๐นป๎๒นๆ มีประมาณ
เท่าตาลสุกทุกๆ ป๎๒น ทั้งสิ้นสิริได้ ๔๙ ป๎๒นโดยกําหนด แล้วเสวยจนหมดสมควรเป๐นอาหารคุ้มไปได้ ๗ วัน ๗ 
หน แล้วทรงถือถาดทองอันรองปายาสซ่ึงเสวยสิ้นแลว้พลางทรงพระอธิษฐานวา่ ถ้าอาตมะจะไดต้รัสเป๐น
พระบรมโลกนาถ ขอให้ถาดนี้จงเล่ือนลอยทวนกระแสน้ําขึ้นไป แม้ว่ามิได้สําเร็จประสงค์ก็จงลอยล่องลงไป
ตามกระแสชลไหล แล้วก็ทรงลอยถาดลงในอุทกธารา 

ถาดทองลอยทวนน้ าไกล ๘๐ ศอก ยิ่งมั่นพระทัยว่าตรัสรู้แน ่

          ขณะนั้น อันว่าถาดทองเหมือนดังมีเจตนาจะแสดงซ่ึงนิมติแก่พระโพธิสัตว์ อันจะได้ตรัสรู้แก่พระ
สัพพัญํุตญาณ ก็บันดาลดุจสุวรรณวิหกหงส์ลงเล่นสินธุวารี เล่ือนลอยทวนกระแสชลนทีขึ้นไปไกล
ประมาณ ๘๐ ศอก ถึงที่วนแห่งหนึ่งก็จมลงตรงเบ้ืองบนภพพิมานแห่งพญากาฬนาคราช กระทบกับถาดอัน
เป๐นพุทธบริโภคแห่งพระสัพพัญํูทั้ง ๓ ในอดีต แสดงศัพท์สําเนียงเสียงกิริๆ แล้วลงประดิษฐานอยู่อโธทศิ
ภาคภายใต้ตัง้รองซ่ึงถาดแห่งพระพุทธเจ้าทั้ง  ๓ นั้น ฝุายพญากาฬภุชคินทรไ์ด้ยินศัพท์สําเนียงแห่งถาด
กระทบกระทั่งดังถงึพระโสตทรงนิทรารมณ์ ก็ตื่นจากบรรทมเสด็จอุฏฐาการดํารัสว่า วันวานนี้ พระชินสีห์
อุบัติในโลกพระองค์หนึ่งแล้วซํ้าบังเกิดอีกพระองค์หนึ่งเล่า ทรงพระโสมนัสเปรมปรีดิ์ เสด็จไปสู่ที่ถาดทอง
ประดิษฐาน ตรัสโถมนาการสรรเสริญพระพุทธคุณดว้ยสุนทรกถาคณนาด้วย ๑๐๐ บทเป๐นอันมาก 

          ส่วนพระโพธิสัตว์ได้ทอดพระเนตรเห็นนิมิตดังนั้น ก็เข้าพระทัยแท้ว่า จะได้ตรัสเป๐นพระพุทธเจ้า
หาสงสัยมิได้ ทรงพระโสมนัสเสด็จนิวัฒนาการสู่สาลวันปุาไม้รัง อันรุ่งเรืองดาดาษด้วยวิกสิตบุปผชาติชูชื่น

๑๒๘ ๑๒๙ 



เสาวคนธขจร มีอยู่แทบริมฝ๎๑งเนรัญชรนทีธาร  ก็เสด็จอยู่ทิวาวิหารในที่นั้น ทรงนิสีทนาการ ณ ภายใต้สา
ลพฤกษ์ต้นหนึ่ง มีสาขาแลใบอันชื่นชัฏร่มเย็น เป๐นที่สุขาภิรมย์รโหฐานสําราญระงับร้อน แลบุปผชาติเกสร
สาลพฤกษ์ก็หล่นลงจากขั้วตกต้องพระสรีรกาย 

พรรณนาลีลาเสด็จมุ่งไปยังต้นมหาโพธ์ิ 

          พอเพลาสายัณห์ตะวันบ่าย ก็เสด็จบทจรจากสาลวัน  มีพรรณสิริวิลาศอันงามปานประหนึ่งว่า
พญาคชสารซับมันอันสัญจรจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียว ดูพิลาศลานจิตควรจะพิศวง มฉิะนั้นดุจพญาไกรสรสีหราช 
อันทรงสุรเดชอํานาจลีลาศออกจากรัตนคูหาออกสู่วนาดรหิมพานต์ มิฉะนั้นดุจฉันทันตเศวตสารสัญจร
บําราศวนสณฑ์สาลวัน อันประดับด้วยดวงดอกเบ่งบาน สถิตแทบฝ๎๑งฉทัทันตสระสถานสถาพรภิรมย์  แล
หมู่ไม้รังทั้งหลายล้วนมีฉายาอันร่มเรียงรายชายไปเบ้ืองบูรพทิศ เล่ห์ประหนึ่งว่ามีจิตวิญญาณอย่างจะเยื้อน
ทูลสารแถลงอนุสนธิว่าขอเชิญเสด็จจรดลไปในวันนี้ จะได้ตรัสแก่พระศรีสรรเพชุดาญาณกระทําอาการน้อม
ยอดทอดก่ิงก้าน อันกอปรด้วยบุปผชาติแบ่งบานสักการบูชา ฝูงภุมราทั้งหลายบินวะวู่ว่อนเชยชายรสเกสร
สรรพกุสุมมาลีมีพรรณ ๕ ประการ บันลือศัพท์ผสานสาธุการพระกฤษดาธิคณุแห่งพระมหาบุรุษราชอัน
เสด็จลีลาศออกจากทิวาวิหาร จักบทจรสู่สถานโพธิพฤกษมณฑล แลในพนสณฑ์เบ้ืองหน้าแต่นั้น เป๐นที่พระ
มหาโพธิพฤกษ์สถิตประดิษฐาน กอปรด้วยสิริวิลาสโอฬาร แลเล่ห์โมรฉัตรอันกางก้ัน มิฉะนั้นเปรียบปานดุจ
สัณฐานแห่งไม้กัลปพฤกษ์อันไพบูลย์ด้วยพิพิธธวัชฉัตรวตัถาลงกรณ์ อันหมู่อมรสรรพสัตว์สักการบูชา 
สมเด็จพระมหาพุทธางกุรราชเสด็จลีลาศโดยลําดับสถลแถวทางอันกว้างได ้ ๘ อุสุภ ซ่ึงเทพยดาตกแต่ง
ประดับไว้รับเสด็จ มีพระอาการองอาจปราศจากสะดุ้งแด่ภัย ประดุจไกรสรมฤคินทรจรจับผันพระพักตร์
บทจรโดยทิศเฉพาะพระมหาโพธ ิ

มหาพรหม เหล่าเทพ อสูร คนธรรพ์ ครุฑ และหมู่นาคร่วมสักการบูชา 

          ในกาลนั้น ท้าวสหัมบดีพรหมก็ทรงซ่ึงทิพย์เศวตฉตัรอันมีปริมณฑลกว้างได้ ๓ โยชน์ มากางก้ันโดย
เสด็จ สันดุสิตเทวราชแลสุยามเทวราชก็ทรงซ่ึงทิพยจามรแลวาลวีชน ี อันมีสัณฐานใหญ่ได้ ๓ คาพยุตมา
ถวายรําพายพัด โดยอุภัยปรัศว์ทั้งซ้ายขวา สมเด็จอมรินทราธิราชก็ทรงซ่ึงทิพย์มหาวิชัยยทุธสังข
ทักขิณาวัฏอันใหญ่ได้คาพยุตหนึ่ง เบ้ืองว่าเปุาครั้นเดียวก็บันลือเสียงปรากฏไปถึง ๔ เดือนดําเนินนําเสด็จ
เปุาไปในเบ้ืองหน้า แลป๎ญจสิขรคนธรรพเทพบุตรก็ดีดพิณทิพย์มีสีเหลืองดุจผิวมะตูมสุกใหญ่ประมาณ ๓ 
คาพยุต แห่เสด็จไปในบุรพภาควิถี พญากาฬพาสุกรีก็แวดล้อมด้วยอเนกนางนาคมาณวิกาบริจาริกแปด
หมื่นเป๐นบริวาร กล่าวถูติกถาโถมนาการสารนับด้วยพันบท ดําเนินตามเสด็จไปในเบ้ืองหลัง ทั้งทา้วจตุ
โลกบาลทั้ง ๔ มีหัตถ์ถือทิพยฉัตรแห่ตามไป ฝูงเทพยดาทานพคนธรรพ์สบุรรณนาคทั้งหลายก็กระทํา
สักการบูชาด้วยสุคนธมาลาต่างๆ บ้างก็ประโคมทิพยสังคีตนฤโฆษขานสุนทรศัพท์เสนาะสนั่นนฤนาทฝงู

เทพย์ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุก็มาสโมสรประชุมชวนกันบูชาด้วยนานาทิพยดุริยดนตร ี แลสุคนธวิเลปนะธง
ชายธงปฏากอเนกอนันต์จักนับมิได้ อันว่าห่าฝนดอกไม้ทิพย์ก็ปวัตนาการในสถลสถานทางเสด็จนองเนือง
นิรันดรมิรู้ขาด ทั้งดอกมณฑาปาริกชาติก็บันดาลตกลงบูชา แซ่ซ้องเสียงสุรคณานิกรกินนรครุฑภุชงค์
ทั้งหลายถวายศัพท์สาธุการเอิกเกริกโกลาหลนี่สนั่น 

ทรงรับหญ้าคา ๘ ก าจากโสตถิยพราหมณ ์

          ในกาลนั้น มีมหาพราหมณ์ผู้หนึ่ง มีนามโสตถิยพราหมณ์ถือซ่ึงหญ้าคา ๘ กําดําเนินสวนทางมา พอ
พบพระมหาบุรุษราชเจ้าก็นําเอาหญ้าคาทั้ง ๘ กํานั้นน้อมเข้ามาถวายในระหวา่งมรรคา สมเด็จพระมหา
สัตว์ก็ทรงรับหญ้าคาทั้ง ๘ กํานั้นแล้ว ก็เสด็จไปถึงที่ใกล้โพธิพฤกษมณฑลสถาน ก็เสด็จคมนาการกระทํา
ประทักษิณทุมินทรอสัตถพฤกษ์สิ้นตตยิวารกําหนดแล้ว เสด็จบทจรไปในทักษิณทิศาภาคแห่งโพธิพฤกษ์ 
ผันพระพักตร์ไปฝุายอุดรทิศสถิตหยุดยืนประดิษฐานทรงพระจินตนาการปรารภเพ่ือจะทอดซ่ึงหญ้าคา ๘ 
กํา กระทําเป๐นรัตนบัลลังก์ ลําดับนี้พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวเป๐นสารพระคาถา อรรถาธิบายความก็
เหมือนนัยดังพรรณนามาแล้วแต่พิสดารออกไปกว่าก่อน 

เลือกประดบัด้านทิศตะวันออกของต้นโพธ์ิ 
พร้อมกบัการอธิษฐานก็เกิดวชิรอาสน์สูง ๑๔ ศอก 

          ในขณะนั้น ปฐพีด้านทักษิณสําแดงอาการปานประหนึ่งว่าจะกราบทูลให้ทราบว่า ภูมิฐานที่นี้มิใช่ที่
อันจะตั้งรัตนบัลลังก์ ก็บันดาลทรุดต่ําเอียงลงเล่ห์ประดุจกงจักรเกวียนอันบุคคลวางหงายไว้แลมีคนขึ้น
เหยียบข้างหนึ่งก็เอียงลงไปเหมือนดังนั้น จึงเสด็จไปฝุายข้างป๎จฉิมทิศแลอุดรทศิแผ่นดินก็บันดาลทรดุเอียง
ดุจนั้น ก็เข้าพระทัยว่าทศิทัง้ ๓ นี้มิใช่ที่ควรจะตัง้พระรัตนบัลลังก์แห่งพระสัพพัญํูพุทธเจ้าทั้งปวง จึงเสด็จ
ไปฝุายข้างบุรพทิศ ผันพระพักตร์มาสู่ป๎จฉิมทิศที่สถติแห่งพระมหาโพธิ์ แลทีอั่นนั้นก็ตั้งมั่นมิได้กัมปนาท
หวาดไหว ก็เข้าพระทัยตระหนักว่าภูมิสถานที่นี้เป๐นที่ตัง้พระรัตนบัลลังก์แห่งพระสรรเพชญ์พุทธเจ้าทั้งปวง
แต่ปางก่อน เป๐นที่อันขจัดเสียซ่ึงมารพลแลสรรพกิเลสป๎จจามิตร ให้ปราชิตประลัยลาญปานประดุจกระทํา
ซ่ึงมหันตบรรพตให้วิจุณแหลกละเอียดเป๐นภัศมธุลี เมื่อทรงทราบฉะนี้แล้ว ก็ทอดลงซ่ึงติณกลาปทัง้ ๘ 
พลางทางออกพระโอษฐ์ทรงพระสัตยาธิษฐานวา่ ถ้าอาตมะจะได้ตรัสแก่พระสพัพัญํุตญาณแล้ว ขอจง
บังเกิดเป๐นรัตนบัลลังก์อจลาอาสน์ปรากฏในที่นี้ 

          ขณะนั้นอันว่าวชิรอาสน์บัลลังก์สุมชลิตพิพิธรัตนโอฬาร มีประมาณสูง ๑๔ ศอก ก็อุบัติบังเกิดด้วย
บุญญาภิสัมภารานุภาพแห่งพระโพธิสัตว์ปรากฏพร้อมในลําดับสัตยาธิษฐาน ก็น่าควรจะอัศจรรย์เป๐น
มหรสพนัยนาเทพทานพคนธรรพ์สุบรรณนาคนิกร คณากินนรอันสโมสรสันนิบาต ในตรุราชมณฑลประเทศ

๑๓๐ ๑๓๑ 



ที่นั้น 

ทรงตั้งมหาปธานวิริยะ 
ไม่ลุกขึ้นหากไม่บรรลพุระสัพพัญญุตญาณ 

          สมเด็จพระมหาสัตว์ก็เสด็จขึ้นทรงนิสีทนาการสถิตเบ้ืองบนบวรสมุชลิตวชิรรัตนบัลลังก์อาสน์ บ่าย
พระพักตร์ไปฝุายปราจีนโลกธาตุ แปรพระปฤษฎางค์ข้างพระมหาโพธิพฤกษ์ คู้เข้าซ่ึงพระเพลาเป๐นบัลลังก์
สมาธิ ตัง้พระกายตรงดํารงพระสติมั่นเฉพาะพระอานาปานสมาธิภาวนาแล้วออกพระโอษฐ์ดํารัสพระ
สัตยาธิษฐานว่า ถ้ากมลสันดานแห่งอาตมาไม่พ้นอาสวกิเลสกามคุณตราบใด ถึงแม้มาตรวา่หฤทัยแลเนื้อ
หนัง ทั้งเอ็นสมองอัฐิจะแห้งเหือดตลอดถึงเลือดแลมันข้นจนทั่วสรีรกาย อาตมะก็มิได้ทําลายซ่ึงสมาธิ
บัลลังก์อันนี้เลย คงจะเพียรให้บรรลุเสวยพุทธาภิเษกสมบัติบนวชิรบัลลังก์อาสน์อันนี้ให้จงได้ ตั้งพระทัย
หมายมั่นพระสัพพัญํุตญาณ แลลําต้นพระมหาโพธิอันมีประมาณสูงได้ ๕๐ ศอก ถึงค่าคบนั้นก็งามปาน
ประหนึ่งว่ารัชดาขันธ์อันปราศจากราคี มีสาขาเป๐นพุ่มตลอดถึงยอดก็สูงได้ ๕๐ ศอก เท่ากัน ครุวนาดุจฉตัร
รัตนมณีกางก้ันองค์พระมหาบุรุษราชเบ้ืองบนทิศอากาศ ควรจะเกิดปีติโสมนัสแก่ผู้ได้ทัศนาการ แลหน่อ
แห่งพระมหาโพธินั้นมีพรรณแดงดุจแก้วประพาฬโอภาสแลพิลาศสลับกับระเบียบแห่งไพโรจน์อร่ามงาม ดุจ
สีสุวรรณพรรณพิจิตรเจริญนัยนา 

มหาปธานวิริยะวันนี้เพื่ออนุปาทิเสสปรินิพพานแห่งสัตว์โลก 

          จึงมีคาํปุจฉาว่า พระมหาสัตวท์รงสละเสียซึ่งจักรวรรดิสมบัติอันจะมาถึงในที่สุด ๗ วัน ออก
บรรพชา แลกระทํามหาปธานวิริยะอันยากยิ่งเพ่ือประโยชน์แก่สิ่งใด? วิสัชนาวา่พระองค์มีประโยชน์จะให้
ได้ชัยชํานะแก่มารทัง้ ๓ คือ กิเลสมาร ๑ มัจจุมาร ๑ เทวบุตรมาร ๑ จึงปุจฉาว่าจะให้ชัยชํานะแก่มารทั้ง 
๓ นั้น หวังประโยชน์อันใด? วิสัชนาว่าด้วยมีประโยชน์จักยกขึ้นซึ่งฉัตรทั้ง ๓ ในพุทธเขตทัง้ ๓ ประการ 
เพ่ือจะถือเอาซ่ึงพุทธสมบัติ จึงปุจฉาว่าจะถือเอาซ่ึงพุทธสมบัติเพ่ือประโยชน์อันใด? วิสัชนาว่าจะถือเอาซ่ึง
พุทธสมบัติ หวังจะให้โอวาทานศุาสน์แก่สัตวโลกทั้งปวง จึงปุจฉาว่าจะสั่งสอนสัตว์ด้วยประโยชน์อันใด? 
วิสัชนาว่าจะให้สัตว์โลกได้ซ่ึงญาณทัศนะถือพระอรหัต จึงปุจฉาว่าจะให้สัตว์ได้ญาณทัศนะด้วยประโยชน์
อันใด? วิสัชนาว่ามีประโยชน์จะให้สัตว์บรรลุแก่อนุปาทิเสสปรินิพพาน 

          เหตุดงันั้น พระมหาบุรุษจึงกระทําทุกรกิริยาหวังประโยชน์จะโปรดสตัวโลกทั้งหลายอันประพฤติ
ตามโอวาทนั้นให้บรรลุอนุปาทิเสสปรินิพพาน แลยกขึ้นซึ่งเศวตฉัตรทั้ง ๓ คือ มานุสกเศวตฉัตร ๑ ทิพย
เศวตฉตัร ๑ วิมตุิเศวตฉัตร ๑ ในพุทธเขตทัง้ ๓ คือ ชาติเขตแลอาณาเขตกับทัง้วิสยเขต  แลจะยทุธนาการ
กับพระยาวัสวดีมาราธิราชให้ปราชัยพ่ายแพ้เพ่ือจะถือเอาซ่ึงพุทธสมบัติ เมื่อพระพุทธรักขิตาจารย์ผู้รจนา

คัมภีร์นี้จะแสดงอรรถสืบต่อไปก็กล่าวพระคาถาแปล เนื้อความก็ดุจพรรณนามาแล้วแต่หลัง แต่พิสดาร
ออกไป 

ทรงได้แล้ว ๒ ฉัตร จากพระราชบดิาและจากพรหมพร้อมเทพ 

          แล้วกล่าวพระคาถาสําแดงมานุสกฉตัรก่อน แปลเป๐นใจความว่าพระพุทธบิดาถวายวันทนาประณต
ด้วยพระเศียรเกล้า สิ้นวาระสองครั้ง แล้วถวายมานุสกราชสมบัติบูชาดว้ยเศวตฉตัรอันประเสริฐแล้ว 

          พระผู้เป๐นเจ้าก็กล่าวพระคาถาสําแดงซ่ึงทิพยเศวตฉัตรต่อไป แปลเป๐นใจความว่าท้าวสหัมบดี
มหาพรหมกับเทพยดาแลพรหมทั้งปวง ถวายซ่ึงทิพยสักการะโดยวิสัยของตนแลว้ ก็บูชาด้วยเศวตฉตัรแก้ว 
อันเป๐นทิพย์กางก้ันกาลเมื่อเสด็จออกสู่มหาภิเนษกรมณ์ แลกาลเมื่อเสด็จไปสู่ไม้พระมหาโพธิกาล 

ทรงรวบรวมพระก าลังกาย พระก าลังญาณและพระก าลังบารม ี
เพื่อยกฉัตรท่ี ๓ ด้วยพระองค์เอง 

          บัดนี้พระมหาสัตวท์รงยกขึ้นซึ่งวิมตุิเศวตฉัตรด้วยพระองค์เอง แลพระองค์ถือเอาซ่ึงพระพุทธ
สมบัติ พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาสืบไปเป๐นใจความว่า พระมหาบุรุษทรงซ่ึงนารายณพลด้วย
กําลังพระกาย ถึงซ่ึงฝ๎๑งแห่งพระบารมีพลคือกําลังพระสมดึงสบารมีบริบูรณ์แลเสด็จไปสู่โพธิมณฑลเพ่ือจะ
สําแดงพระบารมีพล อาจมีชัยชนะแก่สัตวโลกทัง้ปวง มีอรรถาธิบายว่า นารายณพลนั้นคือกําลังพระกายได้
พันโกฏิกําลังกุญชรชาติอาจสามารถจะครอบงําเสียซ่ึงมารพลมากกว่าพันโกฏิ แลเสด็จเข้าไปทรงสถิตเหนือ
อปราชิตบัลลังก์ภายใต้ทุมินทรพฤกษมหาโพธิ เพ่ือจะถือเอาซ่ึงพระสัพพัญํุตญาณอันอาจชํานะซ่ึงสัตว์
โลกทั้งปวงนั้น 

          เมื่อพระคันถรจนาจารย์จะสําแดงซ่ึงนารายณพลให้พิสดารสืบไป ก็กล่าวพระคาถาอรรถาธิบาย
ความว่า ดว้ยกําลังคชสาร ๑๐ จําพวก คือ กาฬวกหัตถีสกุลได้แก่ปรกหัตถีทั้งปวง แลกายพลแห่งบุรุษ ๑๐ 
คนจึงเท่ากายพลแห่งช้างชาติกาฬวกะตระกูลช้าง  ๑ แลกายพลแห่งช้างกาฬวกหัตถี ๑๐ ช้าง จึงเท่ากาย
พลแห่งช้างชาติคงัไคยตระกุลช้าง ๑ แลกายพลแห่งคังไคยหัตถ ี๑๐ ช้าง จึงเท่ากายพลแห่งช้างชาติบัณฑร
ตระกูลช้าง ๑ แลกายพลแห่งช้างบัณฑรหัตถี ๑๐ ช้าง จึงเท่ากายพลแห่งช้างชาติตามพหัตถตีระกูลช้าง ๑ 
แลกายพลแห่งช้างตามพหัตถี ๑๐ ช้าง จึงเทา่กายพลแห่งช้างชาติบิงคละตระกูลช้าง ๑ แลกายพลแห่งช้าง
บิงคลหัตถี ๑๐ ช้าง จึงเท่ากายพลแห่งช้างชาติคันธตระกูลช้าง ๑ แลกายพลแห่งช้างคันธหัตถ ี จึงเท่ากาย
แห่งช้างชาติมงัคละตระกูลช้าง ๑ แลกายพลแห่งช้างมังคลหัตถี ๑๐ ช้าง จึงเท่ากายพลแห่งช้างชาติเหม
ตระกูลช้าง ๑ และกายพลแห่งเหมหัตถี ๑๐ ช้าง จึงเท่ากายพลแห่งช้างชาติอุโบสถตระกูลช้าง ๑ แลกาย
พลแห่งช้างอุโบสถ ๑๐ ช้าง จึงเท่ากายพลแห่งช้างชาติฉทัทันต์ตระกูลช้าง ๑ แลกายพลแห่งช้างฉัททันต ์

๑๓๒ ๑๓๓ 



๑๐ ช้าง จึงเท่ากายพลแห่งพระโพธิสัตว์ในป๎จฉิมภวิกชาติ พระโพธิสัตว์ในป๎จฉิมภวิกชาติทรงพระกําลังพัน
โกฏิช้างนับโดยปรกติหัตถี ถ้าจะนับด้วยกําลังมนุษย์ก็ทรงพระกําลังถึง ๑๐ พันโกฏิบุรุษแลพระกายพลแห่ง
ป๎จฉิมภวิกโพธิสัตว์นั้นได้ชื่อว่านารายณพลดุจพรรณนามาฉะนี้ 

          แท้จริง เบ้ืองว่าหน่อพระชินสีห์อาศัยซ่ึงพระกายพลเป๐นอันมากถึงเพียงนี้ก็มิอาจสามารถจะ
กําหนดรู้แจ้งซ่ึงกองทุกข์ แลบมิอาจบรรเทาเสียซ่ึงสมุทัยคือตัณหา แลบิอาจเจริญซ่ึงพระอริยมรรคมีองค์ ๘ 
ประการ แลบมิอาจตรัสรู้มรรคผลพระอมตมหานฤพานจะยังมารทั้ง ๓ ประการให้ปราชัยได้ แลพระญาณ
พลอันอ่ืนยังมีอีก ๑๐ ประการกล่าวคือพระทศพลญาณ พระทศพลญาณนั้นเป๐นอุดมพลโดยแท้ อาจ
สามารถจะกระทําซ่ึงสิ่งทัง้หลายมีทุกข์ปริญญาเป๐นต้น แลอาจยังกิเลสมารให้ปราชัยได ้

          อนึ่ง พระอภิญญาพลมีอีก ๕ ประการก็ได้ชื่อว่าญาณพลอีกอย่างหนึ่ง คืออิทธิวิธิญาณ ๑ ทิพโสต
ญาณ ๑ ปรจิตวิชาญาณ ๑ บุพเพนิวาสานุสติญาณ ๑ ทิพจักษุญาณ ๑ ทั้ง ๕ ประการนี้จัดเป๐นพระ
อภิญญาพลกับพระทศพิธบารมีพล ทั้ง ๒ ประการด้วยกันนี้ อาจสามารถจะยังเทวบุตรมารให้ปราชัยได้ 
เบ้ืองว่าพระมหาบุรุษกอปรด้วยพระกายพลแลพระบารมีพลดังนี้ เสด็จนิสัชนาการสถิต ณ โพธิพฤกษมูล
เพ่ือจะให้บังเกิดพระสัพพัญํุตญาณ อันอาจครอบงําเสียซ่ึงโลกทั้งปวง 

เทพเทวามาสักการะบูชาตั้งแต่พื้นดินไปจนถึงพรหมโลก 

          ครัง้นั้นเทพยดาทั้งหลายชวนกันชื่นชมโสมนัส มีหัตถท์รงซ่ึงเครื่องสักการบูชาต่างๆ เต็มตลอด
ตั้งแต่เมทนิดลจนตราบเท่าถึงพรหมโลกเป๐นที่สุด เทพยดาบางจําพวกก็ถือซ่ึงธงชายแลธงปฏากอันเป๐น
ทิพย์ ดูเรียงเรียบเป๐นระเบียบไป บางจําพวกก็ถือซ่ึงทิพยกัทลีมีสัณฐานดังเสาไตร้ายเรียงเป๐นแถวถ่อง บาง
เหล่าก็ถือทิพยมาลาอันร้อยกรองเป๐นธูปสัณฐาน บางหมู่ก็ชูบุปผาลังการเป๐นสุพรรณภาชน์ถาดทอง บ้างก็
ถือทิพยกุสุมชาติอันร้อยกรองเป๐นรูปเหมฆฏบรรจงบ้างก็ถือทิพยบุปผารจนาเป๐นรูปประทีปมีด้าม ดูพิลาศ
หลากมากกว่าหมื่นแสน บ้างก็ถือทิพยมาลีมีพรรณดังรูปแว่นอันส่องพักตร์โอภาสพิสุทธิ์ บ้างก็ถือดอกพุด
พ้ืนทิพยมาลา บ้างก็ถือดอกไม้ทิพย์เป๐นรูปสุวรรณมัจฉาทั้งคู่ บ้างก็เชิดชทูิพยบุปผารจนาเป๐นรูปพัด
วาลวีชนี และรูปสังขทักขิณาวัฏรูปขอรูปหม้อเต็มไปด้วยอุทกธารา บ้างก็ถือพวงสุพรรณหิรัญรัตนบุปผา มี
ประการนานาเนกจะนับมิได้ดูเดียรดาษ เทพทัง้หมื่นโลกธาตุมาสโมสรประชุมชวนกันโสมนัสปรีดา กระทํา
สักการบูชาพระมหาสัตว์เป๐นโกลาหลทั่วมงคลจักรวาลมิได้เศษ 

 

พุทธบูชาปริวรรต ปริจเฉทที่ ๘ จบ 
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มารวิชัยปริวรรต 

พระโพธิสัตว์ชนะหมู่มาร 

๑๓๔ 



 

 

เน้ือความยอ่ 

          เมื่อพระมหาโพธิสัตว์ทรงได้พระที่นั่ง “วชิรอาสน์” อันมั่นคงโคนต้นโพธิพฤกษ์แล้ว ทรงปรารภ
มหาปธานและทรงรวบรวมพระกําลังทั้งหลายอยู่ พระยาวัสวดีมารเห็นว่าถ้าไม่รบีทําอันตรายขัดขวาง พระ
สิทธัตถะก็จะพ้นอํานาจเราไปได้ จึงประกาศระดมพลเสนามารมา ตรัสให้โจมตีด้วยการแปลงร่างเป๐นมาร
แบบต่างๆ อันน่าเกลียด น่าสะพรึงกลัว หมายให้พระมหาบุรุษลุกจากที่นั่งให้ได้ แม้ตนเองก็เนรมิตแขนเพ่ิม
เป๐นข้างละพัน นั่งบนคอช้างซ่ึงเทพบุตรแปลงเป๐นช้างคิริเมขล์สูง ๑๕๐ โยชน์ ประกาศลั่นให้เข้าไปจับพระ
โพธิสัตว์ออกมาให้ได้ 

          ในขณะที่พวกเสนามารมุ่งเข้าไปก็เกิดเหตุมหัศจรรย์คล้ายเป๐นลางร้ายวา่หมู่มารจะพ่ายแพ้ คือ มี
อุกกาบาตตกลงกระทบพ้ืนปฐพี ฝุุนควันฟูุงตลบขึ้นบนอากาศ ความมืดปกคลมุ น้ําในมหาสมุทรก็ถาโถม
เข้าหาฝ๎๑งดังลั่น แม่น้ําไหลทวน พายุใหญ่พัดทําลายยอดเขา  พวกมารไม่อาจเข้าใกล้ได้ เป๐นเหมือนหมู่
แมลงวันบินแวดล้อมก้อนเหล็กร้อนแดงจ้า 

          หมู่เทพยดาพรหมที่แวดล้อมบูชามาจากเนรัญชรานทีต่างหนีหาย พระมหาบุรุษทรงโดดเดี่ยว 
ปราศจากมิตรสหายหรือหมู่พระญาติ ทรงเห็นว่ามีแต่พระบารมี ๓๐ ประการทีบํ่าเพ็ญบ่มเพาะเลี้ยงดูมา ๔ 
อสงไขยแสนมหากัปเป๐นที่พ่ึงพํานักได้ จึงทรงรวบรวมพระบารมี ๓๐ และพลธรรม ๗ อันทรงอบรมมา
ตลอดกาลยาวนาน พระอัชฌาศยัจึงมั่นคง ไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่หมู่มารแสดง 

          พระยามารบันดาลฝน ๙ อย่าง เช่น ฝนน้ําและฝนก้อนหินให้ตกใส่ แต่พระมหาบุรุษก็ไม่เปียก ไม่
ถูกก้อนหิน ฝนร้ายกลายเป๐นผ้าและดอกไม้ทิพย์ เมื่อไล่ด้วยเทวฤทธิ์ไม่สําเร็จ จึงเจรจาอ้างว่าบัลลังก์เป๐น
ของตน มีเสนามารเป๐นพยาน พระมหาสัตว์ทรงอธิบายวา่พระองค์ถึงบารมีธรรมเพียงผู้เดียว บารมีธรรม
มิได้มีแก่คนทั่วไป กุศลของสตัว์ทัง้หลายในโลกนี้เทียบไม่ได้แม้แต่เส้ียวที ่ ๑๖ แห่งกุศลธรรมของพระองค์ 
ซ่ึงเป๐นทั้งกองทัพและอาวุธ ทาํให้พระองค์ทรงกล้าหาญ 

          ทรงอ้างดินเป๐นพยาน เพราะปฐพีอยู่คู่โลกย่อมรู้เห็นการบําเพ็ญบารมีในกาลยาวนานของพระองค์ 
ซ่ึงเทพผู้รักษาปฐพีก็ปรากฏกายเป๐นนางเทพธรณีทูลว่า ตนเองเห็นการส่ังสมพระบารมี อย่างน้ําที่เต็มชุ่ม
ผมของตนเอยู่นี้ก็คือน้ําที่ทรงหลั่งสมัยบําเพ็ญทาน แล้วบีบมวยผม มีสายน้ําใหญ่ไหลท่วมเสนามาร พระยา
มารเห็นแล้วเกิดครั่นคร้ามกลัวพระบารมี ทําอัญชลีนมัสการด้วยสองพันมือ ทูลสรรเสริญบารมีทั้งหลาย 
และด้วยความเล่ือมใสนี้ ในอนาคตจะไดต้รัสรู้ป๎จเจกโพธิญาณ 



 

 

ปริจเฉทที่ ๙ 
มารวิชัยปริวรรต 

พระโพธิสัตว์ชนะหมู่มาร 

พระยามารประชุมพลมารเตรียมการรบด้านซ้ายไม่รบซึ่งหน้า 

          ในกาลนั้น ส่วนพระยาวัสวดีมารผู้มีสันดานอันเป๐นบาป แต่ติดตามพระมหาสัตว์ทุกรอยพระบาท 
แสวงหาโอกาสอยู่เป๐นนิตยกาล เมื่อได้สดับศัพทสารแห่งอมรคณาโกลาหลสนัน่บันลือโลก ดังนั้น จึง
จินตนาว่า พระสิทธตัถราชกุมารปรารถนาจะให้พ้นพิสัยแห่งอาตมาน่าน้อยใจนักหนา อันว่าพิสัยแห่ง
อาตมาก็จะเสื่อมสูญเสียพยศอัปยศในครั้งนี้ ผิฉะนั้นควรอาตมาจะกระทําอันตรายแก่พระสิทธัตถราชกุมาร 
อย่าให้ปลาตนาการไปพ้นพิสัยได้ ดําริฉะนี้แล้วก็มีความพิโรธเป๐นกําลังคับคั่งไปด้วยอิสสาจิตครอบงํา
สันดาน 

          จึงร้องอุโฆษณาการให้หาพลเสนามารมาประชุมพร้อมกัน แล้วให้แสร้งสรรพนฤมิตกายมีอเนก
ประการ เหตุจิตเป๐นพาลพิปลาสปราศจากกรุณา หนาไปด้วยราคะโทสะโมหะอิสสาพยาบาท ประกาศแก่
หมู่เสนามารทั้งหลายว่า ดูก่อนท่านผู้เนียรทุกข์ แต่บรรดาบุรุษในโลกนี้เบ้ืองต่ําตัง้แต่อเวจีตลอดขึ้นไปเบ้ือง
บน จนตราบเท่าถึงภวัครพรหมเป๐นที่สุด เบ้ืองขวางนั้นกําหนดสุดสกลโลกธาตทุั้งปวง แลบุทคลผู้ใดผู้หนึ่ง
ซ่ึงจะเป๐นอุดมบุรุษเหมือนดุจพระสิทธัตถราชกุมารนี้มิได้มีเป๐นแท้ แลพระสิทธัตถราชกุมารนี้เป๐นบุรุษอุศุ
ภะ เป๐นบุรุษสีหะ เป๐นบุรุษนาคะอันประเสริฐโดยยิ่ง เหตุดังนั้น เราทั้งหลายมิอาจจะยุทธนาการในที่เฉพาะ
หน้าได้ จะต้องชิงชัยในปรัศวภาคฝุายเบ้ืองซ้ายข้างๆ หนึ่ง จึงตรวจตราพลเสนามารทั้งหลายให้ยาตราโยธา
ทัพมาโดยอุดรทิศ 

ให้แปลงเป็นต่างๆ อันน่าสะพรึงกลวั หมายให้ลุกจากท่ีนั่งให้จงได้ 

          แล้วซํ้าสัง่พลเสนาว่า ดูก่อนท่านทั้งหลาย ทา่นทั้งหลายจงจําแลงกายแลพักตร์ให้มีพรรณต่างๆ กัน 
กุมสรรพศาสตรานานาวิธาวุธโดยควรแก่สัตติพลแห่งตนแลตน เข้าแวดล้อมพร้อมกันกระทํายุทธนาการ
พยายามให้พระสิทธัตถราชกุมารอุฏฐาการหนีจากรัตนบัลลังก์ให้จงได้ แล้วให้แผ่พลมารออกไปเต็มตลอด
ถึงที่แสนโยชนโ์ดยรอบ 

๑๓๙ 



          แลมารโยธาทั้งหลายก็สําแดงฤทธิ์นฤมิตเพศมีพรรณต่างๆ บางจําพวกก็หน้าแดงกายเขียว บาง
จําพวกก็หน้าเขียวกายแดง ลางเหล่าจําแลงกายขาวหน้าเหลือง ลางเหล่ากายเหลืองหน้าขาว บางหมู่กาย
ลายพร้อยหน้าดํา บางหมู่กายดําหน้าลายพร้อย ลางมารก็กายเขียวหน้าขาว ลางมารกายขาวหน้าดํา ลาง
มารก็กายดําหน้าขาว ลางเหล่าแลกายลายพร้อยหน้าเขียวแปลกๆ กัน 

          ลางพวกกายท่อนบนเป๐นนาคกายท่อนต่ําหลากเป๐นมนุษย์  บางเหล่าจําแลงกายเป๐นมนุษย์ บาง
หมู่ก็นฤมิตกายกลายเป๐นครุฑฝุายอโธภาคท่อนเบ้ืองบนเป๐นนาคแสดงเดช ลางพวกก็จําแลงกายฝุายเหฏฐิม
ภาคเป๐นพยัคฆทีปิชาติ กายท่อนบนจําแลงหลากเป๐นพฤษภ บางมารก็นฤมิตอุทธังคทิศอังคาพยพเป๐น
พยัคฆเพศหนเหฏฐิมสริราประเทศเป๐นอุศุภกาย พลมารทั้งหลายบางเหล่านฤมิตกายท่อนต่าํเป๐นอัสดร
กุญชรสีหมหิสคิชฌกากชาติ อุปริกายโกฏฐาสเป๐นคชหัยไกรสรกาสรสกุณแร้งกานานาสัตว์จตุบททวิบาท 
ต่างชาติต่างพรรณ 

          บางจําพวกพลมารก็สําแดงฤทธิ์ เป๐นอสรพิษให้เล้ือยเข้าไปในช่องโสตเบ้ืองซ้าย บ้างก็ย้ายให้
ประเวศโดยประเทศวามโสตทวาร แล้วออกทางดา้นกรรณภาคทักษิณ แผ่พังพานแลบลิ้นแลฟ๎นเลิก
หลากหลาย บางมารให้ทีฆชาติเข้าทางจักษุเบ้ืองซ้ายออกทางจักษุเบ้ืองขวา บ้างก็ให้เข้าทางทักษิณนัยนา
ออกทางวามเนตร แสดงเดชพ่นพิษเลิกพังพาน บ้างก็ให้เข้าทางทักษิณนาสิกทวารออกทางช่องนาสิกเบ้ือง
ซ้าย บ้างก็ให้ประเวศฝุายทวารวามนาสาออกทักษิณนาสิกทวาร บางหมู่มารให้เข้าทางโอษฐ์ออกทางนาสิก
ทวารแผ่พังพานอยู่เหนือศิโรตม์แสดงเดช บ้างให้สถติอยู่บนศิรประเทศแล้วเล้ือยลงเลิกพังพานอยู่แทบมุข
ทวารก็ม ี

          บ้างให้เข้าทางอุทรนาภีทะลตุลอดออกแผ่พังพานทางโอษฐ์ทวาร บ้างก็ให้เข้าทางโอษฐ์ทะลุลงเลิก
พังพานทางอุทร ลางเหล่ามารก็เอานาคเข้าพันเป๐นวลัยกรเบ้ืองขวาแล้วห้อยศีรษะลงมาเลิกพังพานอยู่
เหนือเข่า บ้างก็เอานาคพันหัตถ์ซ้ายเป๐นวลัยแล้วห้อยศีรษะลงไปแผ่พังพานอยู่ ณ ชานุประเทศเบ้ืองขวา 
บ้างก็เอาสัปปาชาติใหญ่น้อยมีงูเหลือมเป๐นต้นเอาพันพาหาแลขาทั้งสองข้างต่างๆ แลพิลึกพึงกลัว 

          ตวัมารโยธาแต่ละคนๆ พ้ืนกิมลนานาตาเหลือกเหลืองแลเขี้ยวโง้งออกนอกปาก หน้าผากเถลิกคิ้ว
ขมวดค้อมคด หนวดปรากฏดุจลวดทองแดงแข็งกระด้าง รูปร่างดุร้ายกาจหยาบช้า หน้าแสยะผมหยิกสยอง
ม้วนทบดุจก้นหอยเป๐นกลุ่มกลม เล็บแต่ละเล็บทั้งใหญ่ทั้งคมทั้งแหลมเล่ห์หลาวยาวโง้งทุกๆ คน แต่ละคนๆ 
ล้วนมีมือถือสรรพศาสตราวุธหลากหลาย มีกายสูงคาพยุตหนึ่งบ้าง ๓ คาพยตุบ้าง ก่ึงโยชน์บ้าง โยชน์หนึ่ง
บ้าง ๒ โยชน์ ๓ โยชน์ก็มีบ้าง ต่างๆ แสดงฤทธิ์เต้นโลดโดดขึ้นบนอากาศตวาดศัพท์สําเนียงเสียงสะทา้น
สะเทือนก้องดุจท้องพสุธาจะโทรมทรดุ มิฉะนั้นดุจเสียงมหาเมฆลั่นบันลือแลเสียงอสนีบาตแลเสียงคลื่นใน
ท้องมหาสาครสมุทรต่างๆ ทําลายซ่ึงเขาจักรวาลอันอ่ืนมา เพ่ือจะย่ําเหยียบมหามงคลจักรวาลอันนี้ มี

ครุวนาดุจมหาบรรพตอันเน่ืองติดกันมาจะทับมหาโพธิมณฑลให้โทรมทรุดทาํลาย 

พระยามารนั่งบนช้างคิริเมขล์สูง ๑๕๐ โยชน์ 
พร้อมเนรมิตแขนข้างละหนึ่งพันทรงอาวุธ 

          ฝุายพระยาวัสวดีมาราธิราช เมื่อตรวจตราพลาพลเสนามารให้ยาตราพยุหโยธาหาญมาดังนั้น 
พระองค์ก็ทรงขึ้นสถิตเหนือคอเทพยหัตถีมีนามคิริเมขลมหาคชสารสูงประมาณ ๑๕๐ โยชน์ เป๐นคชาธาร
พระที่นั่ง แลนฤมิตพระพาหาทัง้ซ้ายขวาข้างละ ๑,๐๐๐ ทรงสรรพาวุธต่างๆ คือดาบและหอกธนูศรโตมร
แลจักรสังข์อังกุสคทาก้อนศิลาแลหลาวเหล็กแลครกเหล็กขวานถากขวานผ่าแลอาวุธมีคมข้างหนึ่งแลสอง
คมสามคมก็มีกับทั้งตรีศูลเป๐นต้น แลมารพลโยธามาในเบ้ืองหน้านั้น ๓๖ โยชน์ เบ้ืองหลังนั้นถึงขอบเขา
จักรวาฬคีรีเป๐นที่สุด ตรัสสัง่บังคับหมู่มารเสนาว่า ทา่นทั้งหลายจงจับพระสิทธัตถราชกุมารพันธนาการ
ประหารห่ันฟ๎นแทงเข่นฆ่า ผ่าอุระขยี้หฤทัย จับสองบาทขว้างไปยังฝ๎๑งสมุทรฟากโน้น ลําดับนี้ พระคันถ
รจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถา อรรถาธิบายก็คล้ายความหลังแต่พิสดารออกไปมากกว่าก่อน 

ธรรมชาติแปรปรวน เป็นนิมิตว่าพระยามารจะปราชัย 
ล้อมได้แต่เข้าใกล้ไม่ได ้

          แลกาลเมื่อพระยามาราธิราชยกพลโยธามารมานั้น  ก็บังเกิดมหัศจรรย์ บันดาลทุนิมิตอนิฏฐารมณ์ 
มีนาเนกประการมาก่อนในเบ้ืองหน้ามารโยธาทัพ เหตุดังนั้น พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถา แปล
เนื้อความว่า ทุนิมติทัง้หลายต่างๆ คืออุกลาบาตตกลงในที่โดยรอบ บังเกิดธุมาการมืดตระหลบไปในอากาศ 
มหาสมุทรก็กําเริบตีฟองนองระลอกกระทบฝ๎๑ง ดังครั่นครื้นกึกก้อง กระแสน้ําในท้องนทีธารน้อยใหญ่ก็กลับ
ไหลทวนขึ้นข้างเหนือน้ํา มหาวาตพายุใหญ่ก็พานพัดยอดภูผา พฤกษาชาติทัง้หลายก็หักทําลายตกลงยัง
พ้ืนป๎ฐพีดลมีประเภทต่างๆ เป๐นอาท ิ แสดงปราชัยนิมิตแก่พระยามารอันจะพ่ายแพ้แก่พระมหาสัตว์ เบ้ือง
ว่านิมิตร้ายมีอเนกประการ ปรากฏด้วยประการฉะนี้ 

          ส่วนพระยามารผู้ใจบาป ยกพลเสนามารมาก็มิอาจเข้าไปใกล้โพธิมณฑลได้ ก็ยับยั้งอยู่แต่ที่อันไกล 
เมื่อพระยามารได้ทัศนาการโยธาแห่งตนย่นย่ออยู่ดังนั้น ก็ร้องประกาศสําทับขับหมู่มารโยธาทั้งหลายให้เข้า
แวดล้อมโพธิมณฑลสถาน ปานประหนึ่งว่าหมู่แมลงวันอันจะบินเข้าตอมก้อนเหล็กแดงอันรุ่งโรจน์ร้อนด้วย
เปลวเพลิง มิอาจสามารถจะเข้าไปใกล้ได้ เหตุดังนั้น พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถา แปลเนื้อความ
ว่า พระยามารร้องประกาศสั่งมารพลดุจหนหลัง แปลกออกไปแต่ว่าเจ้าสิทธัตถราชกุมารเป๐นแต่มนุษย์

๑๔๐ ๑๔๑ 



บังเกิดในเปือกตมดังฤๅจะให้ดูหมิ่นแก่อาตมาบมิควร 

เหล่าเทพยดา และท้าวมหาพรหมก็ยังกลัวพระยามาร 

          ในขณะนั้น เทพยดาทั้งหมื่นจักรวาฬล้วนทรงเพศดุจเล่นมหรสพมาแวดล้อมพระโพธิสัตว์อยู่
โดยรอบ เมื่อได้สดับซ่ึงนฤโฆษแห่งหมู่มารเสนาอันโกลาหลเนียรนาท ก็เล็งแลไปในอุตรทิศเห็นพลมารมา
เป๐นอันมากก็แจ้งว่า พระยาวัสวดีมารยาตราพยุหโยธามา แลเทพยดาทั้งหลายตา่งองค์สะดุง้ตกพระทัยกลัว
ภัยแห่งมารพลบมิอาจอยู่ในที่เฉพาะหน้าได้ ก็มละพระมหาสัตว์ไว้แต่พระองค์เดียว ปรารภจะปลาตนาการ
ไปจากที่นั้น แลสุยามเทวราชถือสุพรรณจามรเหาะหนี สันดุสิตเทวราชก็ถือวาลวีชนีหนีระเห็จไป ป๎ญจศิขร
เทพยคนธรรพ์ก็จับทิพยพิณใหญ่เหาะขึ้นเวหา สมเด็จวัชรินทราก็ฉวยฉดุวิชยุตมสังข์ลากไปในเบ้ืองหลัง
แล่นขึ้นอากาศ พญากาฬนาคราชก็พานางนาคบริพารชําแรกป๎ฐพีหนีไปสู่นาคพิภพ เข้าไปในสิริครรภ
มณเฑียรที่สถิต ยกพระหัตถ์ทั้งสองปูองปิดพระพักตร์ลงบรรทม ท้าวสหัมบดีพรหมก็ฉวยฉุดซ่ึงที่สดุคัน
เศวตฉตัรนิวัตปลาตยังพรหมโลก และเทพยเจ้าทั้งหลายอันเศษก็หนีไปทั้งสิ้น 

พระโพธิสัตว์นิ่งอยู่เดียวดาย ทรงด าริถึงอาวุธสู้มารคือบารมี ๑๐ 

          ยงัแต่พระมหาสัตวท์รงสถติเหนือรัตนบัลลังก์พระองค์เดียว ดุจทา้วมหาพรหมอันสถิตในสุญวิมาน
อันปราศจากบริวารทั้งปวง เมื่อทอดพระเนตรเห็นประเทศทิศโดยรอบอันสิ้นสูญปราศจากศัพท์อันตรธาน 
ก็ทราบว่าเทพยดาปลาตนาการไปสิ้น จึงผินพระพักตร์ไปทัศนาในอุดรทิศาภาค เห็นพลเสนามารยกมามาก
ปานประหนึ่งว่าจะครอบงําย่ําเหยียบโพธิมณฑลให้วิจลทําลาย จึงทรงพระอาโภคดําริว่าพลมารทัง้หลาย
เป๐นอันมากมีประมาณเท่านี้ กระทําพยายามจะย่ํายีแก่อาตมะผู้เดียวดูอนาถ แลในที่นี้จะมีประยูรญาติ
วงศาคือพระราชบิดา แลพ่ีน้องมิตรสหายผู้ใดผู้หนึ่ง อันจะเป๐นที่พํานักช่วยยุทธนากับด้วยหมู่มารปรป๎กษ์
ก็บมิได้มีแล เทพยดาทัง้หลายก็ปลาตหนีไปสิ้นมิได้เศษเท่า เว้นแต่ทศบารเมศเป๐นที่พ่ึงแก่อาตมา สิ่งอันอ่ืน
ซ่ึงจะแสวงหาเป๐นที่พํานักนั้นมิได้มี แลอาตมาจะยืนประดิษฐานด้วยบาทคือวิริยบารมี เหนือพ้ืนปฐพีคือศีล
บารมีญาณ จะถือขรรคาวุธสําหรับจะยุทธนาการคือป๎ญญาบารมี ด้วยทักษิณหัตถ์ คือศรัทธาจะกระทาํ
บารมีทั้งหลายอันเศษนั้นเป๐นโล่ปูองกันสรรพเสนามารพลไพรี มิได้หนีจากรัตนบัลลังก์ จะตั้งยุทธชิงชัยขจัด
เสียซ่ึงมารภัยให้พ่ายแพ้พินาศในที่นี้ 

ทรงค านึงถึงบารมีท้ัง ๓๐ แล้วตรัสค าสัตย์ยกแต่ละบารมสีู้มาร 

          ลําดับนั้น พระโพธิสัตว์ก็ทรงอนุสรคํานึงถึงพระทศบารมีทั้ง ๑๐ ประการ จึงดํารัสเรียกทศโยธา
หาญ คือพระยาบารมีทั้ง ๑๐ โดยสารพระคาถาว่า อายนฺตุ โภนฺโต อิธ ทานสีลา เป๐นอาทิ อรรถาธิบาย
ความว่า ดูก่อนบารมีทั้งหลายกล่าวคือทานแลศีล เนกขัมมะป๎ญญากับทั้งวิริยะขนัติ แลสตัยอธิษฐานพร้อม
ทั้งเมตตา อุเบกขา แลบารมีทั้ง ๑๐ ทัศจัดจําแนกออกเป๐น ๓ สถานคือ บารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถ
บารมี ๑๐ สิริเป๐นสมดึงสบารมี ๓๐ ทัศทั้งสิ้นด้วยกัน พระบารมีทั้งหลายนี้ จึงมาสโมสรสันนิบาตพร้อมกัน
ในสถานที่นี้ จงถือซ่ึงสรรพศาสตราวธุออกต่อยุทธ์ดว้ยหมู่มารไพรี มีพระยาวสัวดีมาราธิราชเป๐นประธาน 
ให้ปลาตนาการปราชัยให้จงได้ แลพระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาสืบไป แปลเนื้อความในเบ้ืองต้นก็
ซํ้ากับความหลัง แปลกพิสดารออกไปในเบ้ืองปลายว่า 

          พระมหาสัตวต์รัสเรียกพระทานบารมีนั้นก่อนว่า แต่อาตมะ ตัดเศยีรเกล้าอันประดับด้วยมหา
มงกุฎ เสียสละให้เป๐นทานแก่ยาจกทั้งหลาย ถ้าจะเก็บผสมไว้ก็จะมากกว่าผลาผลไม้ที่ใหญ่ มีผลมะพร้าว
เป๐นต้นแต่บรรดามีในปฐพีมณฑล แต่อาตมะควักดวงนยัน์เนตรให้เป๐นทาน ปานประดุจชาติเป๐นพระยาสีวิ
ราชเป๐นอาทินั้น ถ้าจะผสมไว้ก็จะมากกว่าดวงดาราทั้งหลายในพ้ืนทิฆัมพรากาศ แต่อาตมะเชือดฉะซ่ึง
มังสะให้เป๐นทานถ้าจะผสมไว้ก็จะมากกว่าแผ่นพ้ืนพสุธาทั้งสิ้น แต่ภินทนาอุราประเทศเพิกเอาดวงหฤทัยให้
เป๐นทาน ถ้าจะประมาณก็มากกว่าผลไม้น้อยๆ ทั้งหลาย บรรดามีในพ้ืนพระธรณีมณฑลทั่วทั้งปวง แต่ให้
โลหิตเป๐นทาน ก็ประมาณมากกว่ากระแสสินธุวารีส้ินทั้ง ๔ สมทุร แต่บริจาคบุตรธิดาให้เป๐นทาน ดุจพระ
ชาลีกุมารและกัณหาชินาราชธิดา ก็จะมากกว่าบรรดากุมารกุมารีทั้งหลายอันมใีนพ้ืนปฐพีดลสถาน แต่ให้
ภริยาเป๐นทานปานประหนึ่งว่าพระมัทรี ก็จะมากกว่าอเนกคณานารีทั่วทั้งท้องพสุธา ด้วยเดชอํานาจสัตยก
ถาทานบริจาคอันนี้ จงบันดาลให้มารไพรีมีพระยามาราธิราชเป๐นต้น จงทุพพลปราชัยแก่อาตมา 

พระบารมี ๓๐ ประชุมพร้อม ดุจประกาศว่าจะตอบแทนพระคุณ 
ท่ีทรงบ ารุงเลี้ยงมายาวนาน 

          ในกาลนั้น อันว่าสมดึงสบารมีโยธาทั้งหลายก็มาสโมสรประชุมพร้อมกัน ครุวนาดุจกราบทูลว่า ขา้
แต่พระผู้ทรงบําเพ็ญพระกฤษฎาภินิหาร แสวงหาประโยชน์เพ่ือโปรดสัตวโลกบรรลุทุกข์ลําบากใน ๑๐๐ 
แห่งอดีตชาตทิั้งหลายจักนับมิได้ และทรงถือมั่นซ่ึงศีล สมาธิ ป๎ญญาตั้งแต่พุทธุปบาทศาสนาสมเด็จพระ
พุทธทีป๎งกรเป๐นอาทิ บํารุงเล้ียงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาตราบเท่าจนสําเร็จสถิต ณ พ้ืนโพธิบัลลังก์อัน
เป๐นของพระองค์ในกาลบัดนี้ แต่ทรงเสียสละรุธิรทานก็ประมาณมากกว่าชลนทีทั้งมหาสาครสมุทร แต่
พระราชทานพระมังสะก็ประมาณมากประดุจกระทําพ้ืนแผ่นภูมิภาคให้พ่ายแพ้ แต่ตัดพระเศียรกับทั้งพระ
โมฬีให้เป๐นทาน ถ้าจะกองไว้ก็จะสูงใหญ่ยิ่งกว่าเขาพระสุเมรุคิรินทร แต่ควักพระเนตรให้เป๐นทาน ถ้าจะ
ประมาณก็มากกว่าดวงดาวสิ้นทั้งอากาศและข้าพระบาททัง้หลายนี้ แต่พระองค์ทรงอภิบาลบํารุงเล้ียงมา

๑๔๒ ๑๔๓ 



สิ้นกาลนานด้วยบุตรทานภริยามังสรุธิรนัยนาทานเป๐นต้น  จะสู้เสียสละชนมชีวิตคดิจะสนองพระเดช
พระคุณแห่งพระองค์ จะต่อฤทธิ์ณรงค์กับด้วยหมู่มาร ดุจกราบทูลเสนอสารขออาสา เหตุดังนั้น พระ
อาจารย์ผู้คันถรจนาจึงกล่าวพระคาถาสืบไป มีนัยอธิบายก็คล้ายความหลัง ครั้งนั้น พระสมดึงสบารมี
ทั้งหลายก็เข้าห้อมล้อมพระโพธิสัตว์เป๐นบริวาร สถิตในสถานที่นั้น 

แม้พลธรรมอีก ๗ กร็่วมอาสาปราบมาร 
พระมหาบุรุษยังคงมีพระเมตตาน าหน้า 

          ลําดับนั้น ฝุายบุรุษโยธาพระมหาสัตว์อีก ๗ จําพวก คือ ศรัทธาพล ๑ วิริยพล ๑ สติพล ๑ สมาธิ
พล ๑ ป๎ญญาพล ๑ หิริพล ๑ โอตตัปปพล ๑ ก็มาประชุมพร้อมกันประดุจกราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้า
ทั้งหลายนี้ แต่พระองค์ทรงอภิบาลบํารุงเล้ียงมาสิ้นจิรกาล ด้วยอันนปานาหารวัตถาลังการดุรงครถคชทา
นาทิอเนกอนันต์ จะนับมิได้ในอดีตภพ จงทอดพระเนตร ข้าพระบาทจะรอนรบหมู่มารป๎จจนึกให้ได้ชัย
ชํานะในขณะนี้ แล้วก็ประดิษฐานอยู่ในที่เฉพาะพระพักตร์ดุจเห็นประจักษ์แก่นัยนา สมเด็จพระมหาบุรุษ
พุทธังกูรเหมือนประหนึ่งให้ทรงสดับสมภารบารมีโยธามากราบทูลรับอาสา ประดุจมีพระราชบัญชาตรัส
ตอบว่า ขอบใจท่าน เราสาธุการยินดีจะดูฝีมือท่านทั้งหลายอันจะต่อตีปรป๎กษ์แก่ตา เสด็จขึ้นทรงมงคลมหา
คชาธารกล่าวคือทัฬหปฏิญาณ อันจะต่อยุทธด้วยประทษุฐมารเสนา ประดิษฐานด้วยพระบาทาทั้งสองคือ
พระวิริยบารมีเหนือแผ่นพ้ืนศีลปฐพีอจลสถาน ทรงพระขรรค์แก้วคือพระวชิรญาณป๎ญญาด้วยพระหัตถ์คือ
พระศรัทธาประสาทโสมนัส กระทาํบารมีอันเศษแวดวงเป๐นขันธ์โล่ดั้งกําบังป๎จจามิตรหมู่มาร มิได้เสด็จ
อุฏฐาการจากรัตนบัลลังก์ ตั้งพระทัยจะขจัดมารดัสกร ทรงพระอนุสรพิจารณาพระสมดึงสบารมี กระทํา
พระเมตตาทิกรรมญานอันประกอบด้วยองค์ ๔ เป๐นเบ้ืองหน้า ทรงพระวิริยาธษิฐานมั่นในพระกมลสันดาน
นิสีทนาการโดยบุรพาภิมุขมิได้สะดุง้แต่มารภัย 

พระยามารโกรธจัดบันดาลฝน ๙ อย่างตกใส ่
แตก่็กลายเป็นดอกไม้และผ้าทิพย ์

          ในกาลนั้น สว่นพระยามาราธิราช เมื่อได้ทศันาการพระมหาบุรุษทรงสถิตโดยปรกติอาการมิได้
หวั่นไหวแต่ภัยพิลึกเห็นปานดังนั้น ก็ยิ่งมีความพิโรธเป๐นกําลัง พระเนตรแดงดั่งอัคนีการ จึงร้องประกาศแก่
หมู่มารโยธาหาญด้วยผรุสคําสํารากร้ายวา่ ท่านทั้งหลายจงเร่งเขา้ไปด่วนๆ ชวนกันกลุ้มรุมฟ๎นแทงทุบตีเข่น
ฆ่าพระสิทธัตถราชกุมารกาลบัดนี ้

          ฝุายฝงูภูตคณามารโยธทีั้งหลาย แปลงกายเป๐นคชหัยมฤคสีหพยัคฆทีปิระมาดหมีแลเสือดาว บาง
เหล่าก็จําแลงกายเป๐นวราหสิงคลากุกกุรชาติ บ้างก็แปรเป๐นนกยางนกตระกรุมนกเค้านกพิราบแร้ง กา
เหยี่ยวตะไกรต่างๆ บ้างก็นฤมติกายเป๐นพังพอนกาสรอุสุภสรรพสัตว์จตุบททวิบาทแลมนุษย์ กรกุม
สรรพาวุธนานามีต้นว่าโตมรไม้ค้อนก้อนศิลาแลสากหลากหลายรายรอบบนอากาศ กระทําอํานาจคุกคาม
พระมหาสัตว์โดยอเนกประการ 

          พระยามาราธิราชกับทั้งมารบริวาร ก็มิอาจยังความสะดุ้งแต่ภัยให้บังเกิดแก่พระมหาบุรุษราชได้ 
พระยามารยิ่งมีความโกรธครอบงําสันดาน จึงดาํริว่า อาตมะจะยงัห่าฝน ๙ ประการให้ตกลง แล้วสําแดง
เดชให้บังเกิดเป๐นมหาวาตพายุใหญ่พัดมาทําลาย ยอดภูผาแลเพิกพฤกษาชาติปลิวมาแตท่ิศานทุิศไกลได้ก่ึง
โยชน์ แลโยชน์หนึ่งสองโยชน์เป๐นอาทิ มาถึงพระกายพระมหาสัตว์โดยรอบ ก็มิอาจยังชายจีวรให้หวั่นไหว
ได้ 

          ลําดับนั้น ก็บันดาลเดชให้มหาเมฆตั้งขึ้น ยังวัสโสทกให้ตกท่วมถึงยอดพนสณฑ์พฤกษ์พิลึกลั่น ทั้ง
แผ่นดินเป๐นช่องไหลนองไปทั้งปุา ก็มิอาจสามารถแต่หยาดหนึ่งๆ ให้ชุบชายจีวรพระมหาสัตว์ได้ ลําดับนั้น 
ก็บันดาลฤทธิ์ให้เป๐นห่าฝนก้อนศิลาตกลง ทําลายยอดบรรพตน้อยใหญ่บังเกิดเป๐นเปลวไฟแลควันตลบมา
บนอากาศ ถึงพระโพธิสัตว์ก็กลับกลายเป๐นทิพยบุปผาชาติสักการบูชา ลําดับนั้นก็แสดงฤทธิ์ให้เป๐นห่าฝน
นานาวิธาวธุวิเศษมีประเภทคือคมขา้งเดียวแลคมทั้งสองข้าง บ้างก็เป๐นพระขรรค์แลดาบหอก จักรธนูศร
เสน่าเกาทัณฑ์เป๐นต้น ให้ตกลงแล้วเป๐นควันเป๐นเปลวเพลิงมาบนอัมพราประเทศ พอถึงพระกายก็
กลายเป๐นทิพยมาลาเลื่อนลอยลงบูชาทั้งสิ้น 

          ลําดับนั้น ก็บันดาลอานุภาพให้เป๐นห่าฝนถ่านเพลิงมีโอภาสแดงดุจดอกทองกวาว เหมือนด้วยเพลิง
ในนรกปราศจากเปลวแลควันตกลงมาจากอากาศก็กลายกลับเป๐นทิพยกุสุมชาติ เร่ียรายแทบบาทมูลพระ
มหาสัตว์ ลําดับนั้น ก็บันดาลเดชานุภาพให้เป๐นห่าฝนเถ้ารึงในกุกกุฬนรก ตกลงมาจากคัคนาดลก็บันดาล
เป๐นทิพยจุณจันทน์โปรยปรายแทบบาทมูลพระมหาบุรุษราชเจ้า ลําดับนั้น ก็แสดงพลานุภาพให้เป๐นห่าฝน
ทรายกรดอันละเอียดเป๐นควันเป๐นเปลวตกลงมาจากนภาดล ก็กลับกลายเป๐นห่าฝนกุสุมชาติมุกดาหารมณี 
ตกลงทั่วรอบบริเวณพระมหาโพธิ ลําดับนั้น ก็บันดาลศักดาให้ห่าฝนเปือกตมอันร้อนรุ่งโรจน์ด้วยชาลธุมา
การตกลงมาแต่นภากาศ ก็กลับกลายเป๐นทิพยวิเลปนสุคันธชาติบูชาแทบยุคลบาทาพระพุทธังกุรราช 
ลําดับนั้น แสดงเดชอํานาจให้บังเกิดมหันธการอันประกอบด้วยองค์ ๔ ด้วยดําริว่า จะให้พระสิทธัตถหลีก
หนีด้วยตกพระทัย ก็กลายกลับเป๐นอาทิตย์อุทัยไขแสงส่องสว่างมลา้งอันธการนัน้ให้เส่ือมสูญไป ในลําดับนี้ 
พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวสารพระคาถา แปลเนื้อความก็ซํ้าเหมือนหนหลัง 

 

๑๔๔ ๑๔๕ 



ไล่ด้วยฤทธ์ิไม่ส าเร็จจึงเจรจาอ้างว่าท่ีตรงนั้นเป็นของตัว 

          เบ้ืองว่าพระยาวัสวดีมาราธิราช มิอาจยังพระมหาสัตว์ให้ปลาตนาด้วยห่าฝน ๙ ประการนั้นได้ จึง
ดํารัสซํ้าสําทับขับพลเสนามารว่า ไฉนท่านทัง้หลายจึงย่อย่นเข้าในที่นี ้ จงเร่งขบัเข้าไปจับพระสิทธัตถราช
กุมารประหารห่ันฟ๎นฆ่าให้ปลาตนาการไปให้จงได้ ส่วนพระองค์ก็ไสช้างคิริเมขลเทพยหัตถีเข้าไปใกล้ที่
โพธิพฤกษมณฑลประเทศ พระกรกุมจักราวุธกวัดแกว่งแสดงเดชพลางทางร้องคกุคามพระมหาสัตว์ว่า ดูรา
พระสิทธัตถราชกุมาร จงเร่งอุฏฐาการไปจากรัตนบัลลังก์ไฉนจึงขึ้นนั่งบนวชิรอาสน์  วชิรอาสน์นี้ใช่เป๐นที่
สถิตควรจะถึงแก่ท่าน แลวชิรบัลลังก์สถานนี้ควรจะถึงแก่อาตมา เหตดุังนั้น พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าว
พระคาถาสืบไป มีนัยอธิบายก็คล้ายความหลัง แปลกออกไปแต่ว่า พระยามารกล่าวว่า ถ้ามิได้อุฏฐาการ
จากรัตนบัลลังก์นี้ อาตมาจะผ่าหทัยแห่งท่านให้ภินทนาการทําลาย 

ทรงใช้เมตตาเป็นกองทัพรบัมือมาร 
ทรงแถลงเหตุท่ีทรงคู่ควรกับชื่อและท่ีนั่ง 

          เมื่อพระคันถรจนาจารย์จะบรรหารประวัติเหตุแห่งพระมหาบุรุษ ก็กล่าวพระคาถาอรรถาธิบาย
ความว่า สมเด็จพระโพธิสัตว์ไดท้ัศนาพระยามารมีพระบวรสันดานระงับพิโรธเวน้จากโทษจิตทรงคดิเมตตา
การุณ ประดุจบิดาอันเห็นซ่ึงบุตรเป๐นพาลทารกมีปรกติเล่นอยู่แทบบาทมูลเหมือนดังนั้น แลพระองค์ทรง
ผูกมั่นซ่ึงเมตตาเป๐นมหาพลพยุหะ ออกตั้งยังยุทธภูมิภาคผจญมารพลป๎จจามิตร 

          จึงเปล่งสีหนาทประกาศิตโดยสารพระคาถา อรรถาธิบายความวา่ ดูก่อนพระยามาราธิราช ตัวทา่น
มิได้รู้ซ่ึงตนว่ามีกําลังน้อยดุจเป๐นทาสช่วงใช้แห่งอาตมา แลอาตมะนี้ถงึซ่ึงฝ๎๑งบารมีธรรมแต่ผู้เดียวเป๐น
อนัญญสาธารณ์มิได้ทั่วไปแก่บุคคลอ่ืน แลกุศลแห่งสตัว์ทัง้หลายในอนันตโลกธาตุกระทํานั้น ผิว่าจะเอามา
เปรียบด้วยบารมีของอาตมา จะจําแนกออกเป๐น ๑๖ ส่วนจะเสมอแต่ส่วนหนึ่งเส้ียวหนึ่งก็บิมิได้มี แลกาล
เมื่ออาตมะบังเกิดเป๐นสสชาติกระต่ายเดียรัจฉานไดท้ัศนาการเห็นยาจกอันมาก็สู้เสียสละชีวิตโจนเข้าในกอง
เพลิงเผาเนื้อมังสะให้เป๐นทาน แลกุศลสมภารซ่ึงอาตมะกระทําทุกรกรรมยากยิ่งที่บุคคลจะทาํได้ แต่ได้สั่ง
สมพุทธการกธรรมไว้ก็มากกว่ามาก พ้นที่จะนับจะประมาณจํากําหนดโดยอาการก็บมิถ้วน บุทคลผู้อ่ืนซ่ึง
จะประกอบด้วยเจตนาศรัทธาบําเพ็ญการกุศลเหมือนตนอาตมะนี้มีในที่ดั่งฤๅ แลผลกุศลนั้นแลตกแต่งกาย
อาตมาให้สําเร็จซ่ึงบารมีธรรม และบุทคลที่บมิรู้แท้ก็สําคัญว่าอาตมะนี้เป๐นมนุษยชาติ มาตรว่าจะพิจารณา
โดยสภาวะละเอียดไปก็ใช่มนุษย์ ใช่เทพยดา ใช่อินทร์ ใช่พรหม เป๐นอุดมสัตว์มาอุบัติบังเกิดในโลก แลเห็น
ซ่ึงโศกแลชาติชราพยาธิ มรณทุกข์เทเวศ มีประเภทพิปริต แต่จิตอาตมาจะข้องอยู่ด้วยโลกธรรมนั้นหามิได้ 
และอาตมะนี้ไซร้มีนามว่า อนันตชินะ อาจชํานะแก่สรรพหมู่มารจะนับประมาณมิได้ จะใคร่ตรัสเป๐น

สัพพัญํูเหนือภูมิภาคโพธิพฤกษ์บัลลังก์ จะข้ามขนประชุมชนเป๐นอันมาก คือเทพยดามนุษย์ให้บรรลุถึง
พระอมฤตมหานฤพาน 

ทรงซักไซร้บุญของมารใครเป็นพยาน 
พระยามารอ้างพลมารเป็นพยาน 

          กาลครั้งนั้น เมื่อพระยามารได้สดับพระมหาสัตว์สําแดงบุญบารมีดังนัน้ ก็มิอาจอดกลั้นซ่ึงความ
โกรธได้ จึงกล่าวว่า ดูก่อนสิทธตัถราชกุมาร จงอุฏฐาการจากบัลลังก์มานั่งอยู่ใยในบัลลังก์นี้ บัลลังก์นี้ไม่
สมควรแก่ท่าน สมควรแก่อาตมา อาตมานี้มีสติพลอาจสามารถจะครอบงําย่ํายีเสียซ่ึงโลกทั้งปวง ตวัท่านบ
ได้มีสติพล บมิสามารถอาจชํานะครอบงํากระทําให้โลกทั้งหลายพ่ายแพ้ แลบัลลังก์นี้บังเกิดเพ่ือบุญของเรา 
จะได้บังเกิดเพราะบุญของท่านนั้นหามิได้ 

          เมื่อได้ทรงสดับ จึงตรัสถามว่า ดูราพระยามาร คําของท่านเจรจาดังนี้นีจ่ริงหรือประการใด ดูก่อน
พระสิทธัตถะ เราเจรจานี้เป๐นคําจริง  จึงตรัสถามว่า ใครเป๐นสักขีพยานของท่าน พระยามารก็แลดูบริษัท
ของตนแล้วตอบว่า ชนทั้งนี้เป๐นสักขีพยานของเรา เหล่ามารพลทั้งหลายก็ร้องกราบทูลรับสมอ้างว่าบัลลังก์
นี้เกิดขึ้นด้วยบุญของพระองค์ เมื่อพระมหาบุรุษได้ทรงสดับไดต้รัสซักว่า ดูก่อนมาร บัลลังก์เกิดขึ้นในสถาน
ที่นี้นี่มีมาแต่ก่อนแลหรือ พระยามารก็กล่าวปฏิเสธว่า แต่ก่อนมิได้มี จึงตรัสว่า ผิว่ามิได้มีมาแต่ก่อนดังฤๅ 
ท่านเจรจาว่าบัลลังก์บังเกิดขึ้นในกาลบัดนี้ เกิดเพราะบุญของท่านเล่า ท่านได้บําเพ็ญทานรักษาศีลเป๐น
ดังฤๅ บัลลังก์จึงบังเกิดขึ้นเพ่ือผลกุศลแห่งท่านได้กระทําไว ้

          พระยามารก็ตอบว่า เราได้บําเพ็ญทานมาก็มาก บัลลังก์จึงบังเกิดขึ้นเพ่ือกุศลของเรา จึงตรัสถาม
ว่า คือผู้ใดได้รู้เห็นเป๐นพยานว่าท่านได้บําเพ็ญทานมาแต่ก่อน พระยามารก็แลดูมารบริษัทตรัสอ้างมาเป๐น
พยานดุจกาลหนหลัง หมู่มารทั้งปวงก็ร้องรับสมอ้างอย่างครั้งก่อน 

ตรัสยืนยันว่าบัลลังก์ท่ีประทับนั่ง 
เกิดเพราะบุญของพระองค์ มารขู่จะใช้ก าลัง 

          จึงตรัสถามเล่าว่า ดูก่อนพระยามาร ข้อที่ทา่นได้บําเพ็ญทานจงยกไว้ ก็ท่านได้กระทําสตัยาธิษฐาน
เพ่ือจะให้บัลลังก์บังเกิดขึ้นเมื่อครั้งใดเล่า แลบัลลังก์นี้ก็มิได้บังเกิดเพราะบุญของท่าน บังเกิดขึ้นเพราะบุญ
ของอาตมา เหตุดังนั้น อาตมาจึงไม่อุฏฐาการจากบัลลังก์นี้ 

๑๔๖ ๑๔๗ 



          หน่อพระชินสีห์กระทําอาการองอาจสุรภาพกล้าหาญโดยยิ่ง มิได้กริ่งเกรงแต่ภัยแห่งพระยามาร จึง
มีพระบรรหารโต้ตอบดังนี้ ฝุายพระยาวัสวดีได้สดับจึงดาํรัสว่า ดูราสิทธัตถกุมาร ไฉนตัวท่านจึงไม่รู้กําลัง
อาตมา แลอาตมะประกอบด้วยโยธาเป๐นอันมาก ท่านนี้ตวัผู้เดียวเปลี่ยวจากเพ่ือนทั้งปราศจากพลโยธา เรา
นี้มีพาหาถึง ๒,๐๐๐ พ้ืน กุมสรรพศาสตรานานาพิธภัณฑ์ยุทธ์ ตัวท่านไม่มีอาวุธอยู่ในมือดังฤๅมาอวดกล้า
ท้าทายแก่เรานี้ 

ตรัสว่าพระองค์ก็มีกองทัพและอาวุธ มารกล่าวหาว่ามุสา 

          หน่อพระชินสีห์จึงตรัสตอบว่า ดูก่อนมาร ทา่นก็บมิได้รู้กําลังแห่งอาตมา แลมหาโยธาของอาตมาก็
มีเป๐นอันมาก บํารุงเล้ียงไว้ช้านาน พร้อมทั้งติกขิณาวุธประจํากรดุจกัน เหตุฉะนั้นอาตมะจึงสุรภาพกล้า
หาญประดิษฐานอยู่ในท่ามกลางยทุธภูมิได้ไม่ครั่นคร้าม เมื่อพระยามารได้ฟ๎งความดังนั้นจึงดาํริว่า ได้สดับ
ข่าวเล่าลือมาว่า พระสิทธตัถราชกุมารนี้ถึงซ่ึงศรีประเสริฐเลิศกว่าเทวดามนษุย์ทั้งหลายด้วยอภิปรายคํา
สัตย์ แลบัดนี้มาพาทีอลิกกถามุสาวาท อาตมะจะซักถามด้วยข้อความไม่จริง ฉะนี้ 

          จึงมีปุจฉากถาว่า ดูราสทิธตัถกุมาร เรารู้แล้วว่าทา่นเจรจามุสาศัพท์กลับคําตระหนักในครั้งนี้ แล
ตัวท่านสถติอยู่ผู้เดียว แลมาพาทีวา่มีมหาโยธาเป๐นอันมากบํารุงเล้ียงไว้ช้านานประดับด้วยเครื่องสรรพา
ศาสตราวธุยุทธประหารอันคมกล้า ทําไฉนจึงไม่เห็นหมู่โยธาปรากฏในที่นี้ 

ตรัสเฉลยกองทัพคือบารม ี๓๐ อาวุธคือปัญญา 
สั่งสมก าลังมานานมาก 

          จึงมีพระราชบริหารตอบว่า ดูก่อนมาร อาตมะมิได้กล่าวสารมุสา ผิว่า เจรจาอลิกวาทก็มิอาจบรรลุ
แก่พระโพธิญาณ อันว่ามหาโยธาหาญของอาตมะนี้มีโดยแท ้ตัง้แต่อาตมะบําเพ็ญสมดึงสบารมีมาสิ้นกาล ๔ 
อสงไขยแสนมหากัลป์ แลมหาโยธาบารมีของอาตมะสั่งสมบํารุงเล้ียงมาช้านาน อาจกระทําให้สําเร็จสรรพ
กิจการพร้อมสิ้นทุกสิ่ง ประกอบด้วยติกขิณป๎ญญาวุธอันล้วนยิ่งล้วนแตค่มกล้า อาตมะจึงเจรจาแก่ท่านดังนี้ 

          เมื่อพระยามารได้สดับจึงตอบคดวี่า ดูก่อนสิทธตัตกุมาร ซ่ึงทา่นว่าบํารุงเล้ียงโยธานั้น คือเล้ียงด้วย
สิ่งอันใด จึงตรัสตอบว่า ดูก่อนมาร อาตมะเลี้ยงโยธาหาญด้วยทานต่างๆ คืออันนทานวัตถาลังการหัยรถคช
สารบุตรทารมังสรุธิรศีรษะหทัยนานาเบญจมหาบริจาคมากครั้ง ตัง้แต่ก่อสร้างกฤษฎาภินิหารจะนับจะ
ประมาณมิได้ แลท่านอาศัยซ่ึงกุศลเป๐นต้นวา่สมดึงสบารมีแลเบญจมหาบริจาคไตรจริยาบําเพ็ญมาเมื่อครั้ง

ใดจึงจะได้บัลลังก์นี้ ท่านอย่าพาทีมุสาวาทแลรตันบัลลังก์อาสน์นี้มิควรจะถึงแก่ท่านผู้เป๐นพาลพูดมุสา ควร
จะถึงแก่อาตมะเป๐นแท ้

มารโกรธขว้างจักราวุธใส่ กลายเป็นเพดานผ้า พวงดอกไม้ 

          เมื่อพระยามารได้สดับสารพระมหาสัตวต์รัสว่าตนเจรจามุสา ก็มีความพิโรธโกรธาเป๐นกําลัง มิอาจ
ยับยั้งความโกรธไว้ได้ ก็กวัดแกว่งซ่ึงจักราวุธอันคมดงักรดแล้วขว้างไป จะให้ประหารพระมหาบุรุษราช แล
จักรนั้นอาจสามารถจะตัดวชิรบรรพตให้ขาด ครุวนาดุจตัดซ่ึงหน่อเวฬุคุมพพฤกษ์แสดงศัพท์พิลึกไปถึงที่
ใกล้พระบรมโพธิสัตว์ ก็ปวัตตนาการกลายเป๐นเพดานกางก้ันในอุปริทิศาภาคควรจะอัศจรรย์ ฝุายหมู่มาร
บริษัททั้งหลายนั้นก็ขว้างไปซ่ึงอาวุธน้อยใหญ่แลยอดบรรพตอันปรากฏรุ่งโรจน์เป๐นเปลวอัคคี ก็กลายกลับ
เป๐นพวงบุปผาชาติมาลีต่างๆ ตกลงยังพ้ืนพสุธา ดว้ยเดชานุภาพพระมหาพุทธังกุรราช 

          ฝุายฝงูเทพยดาที่ปลาตละพระโพธิสตัว์ไปสถิตอยู่ยังขอบเขาจักรวาล ก็ชวนกันยื่นพระศอเยี่ยม
พักตร์ทัศนาการพระมหาสัตว์จํานรรจากันว่า พระสิทธัตถกุมารนั้นประกอบด้วยอุดมรูปสมบัติ น่าที่จะขจัด
ขจายเร่ียรายลงดว้ยฤทธิ์แห่งหมู่มาร เหตุดังนั้น พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาอรรถาธิบายความ
ว่า เทพยเจ้าทั้งหลายแลเห็นองค์พระมหาบุรุษ อันมีพระอาการองอาจ มิได้สะดุ้งแต่ภัยดุจพระยาไกรสรสี
หราชอันสถิตอยู่ในท่ามกลางหมู่มฤค มิฉะนั้นดุจสุบรรณอันสถิตอยู่ในท่ามกลางฝูงวิหคชาติ ก็ชวนกัน
ประสาทโสมนัสสาธุการอํานวยชัย 

พระยามารยังคงอ้างบริษัทมาร 
พระโพธิสัตว์ร้องขอให้พระธรณีเป็นสกัขีพยาน 

          ในลําดับนั้น พระมหาสัตว์จึงดํารัสว่า ดูก่อนมารซ่ึงท่านวา่ได้กระทํากุศลมีนานาประเภทเป๐นเหตุให้
บังเกิดบัลลังก์อันนี้ ยังจะมีผู้ใดรู้เห็นเป๐นสักขีพยานของท่านบ้าง พระยามารก็อ้างเอาบริษัทของตนว่า 
พยานของเราใช่แต่คนหนึ่งสองคนหามิได้ ชนทั้งหลายมีประมาณเท่านี้เป๐นสักขพียานทั้งสิ้นทัง้นั้น แล้วชี้
พระหัตถ์เอามารบริษัททั้งปวง ในขณะนั้นหมู่มารบริษัททั้งหลายก็แซ่ซ้องร้องรบัสมอ้างว่า ข้าพเจ้าก็เป๐น
พยานๆ เสียงสะเทื้อนสะทา้นปานปฐพีจะถล่มทะลาย พระยามารจึงกล่าวว่า พยานของเรามากหลายก็อ้าง
สมสิ้นแล้ว แลผู้ใดเป๐นพยานของท่านเล่า 

          จึงตรัสตอบว่าพยานของเราอันประกอบด้วยเจตนามิได้มีในที่นี้ อาตมะจะกระทําพระธรณีอัน
ปราศจากเจตนาเป๐นพยาน จึงตรัสโดยพระคาถา อรรถาธิบายความว่า รัตนบัลลังก์อันนี้บังเกิดเพ่ือผลกุศล

๑๔๘ ๑๔๙ 



ของอาตมา แลพยานอ่ืนๆ ดังฤๅจะรู้เห็น กาลเมื่อบําเพ็ญภริยาทานบารมีบริจาคนางมัทรีเป๐นทาน ก็
บันดาลสุธาดลกัมปนาทหวาดไหว อันว่าปฐพีอันใหญ่จงเป๐นสักขีพยานแก่อาตมาในกาลบัดนี้ ประการหนึ่ง
อาตมาปรารถนาโพธิญาณบัลลังก์ตั้งแต่อดีตชาติสงสารประมาณมิได ้ ซ่ึงวัตถทุานมิได้ให้แลศีลมิได้รักษานั้น
ก็มิได้มี แต่ในชาติอาตมะเป๐นพระยาเวสสันดรชาติเดียวนั้น ก็ได้บําเพ็ญทานบารมีถึงบริจาคนางมัทรีเป๐น
อวสาน พ้ืนพสุธาก็กัมปนาการถึง ๗ ครั้ง แลกาลบัดนี้อาตมะนั่งเหนืออปราชิตบัลลังก์อาสน์ หมู่มารอริราช
มาแวดล้อมยุทธนาการเป๐นไฉนแผ่นพสุธาธารจึงดุษณีภาพอยู่ฉะนี้ แลพระยามารอ้างบริษัทแห่งตนให้เป๐น
กูฏสักขีขานคํามุสา แลพ้ืนปฐพีอันปราศจากเจตนาได้สดับคําอาตมะในครั้งนี ้จงรับเป๐นสักขีพยานแห่งข้า 

          แล้วเหยียดพระหัตถ์เบ้ืองขวาอันประดับด้วยจักรลักษณะงามดุจงวงไอยรารุ่งเรืองด้วยพระนขามี
พรรณอันแดง ดุจแก้วประพาฬออกจากห้องแห่งจีวร ครุวนาดุจวิชุลดาในอัมพรอันออกจากระหว่างห้อง
แห่งรัตวลาหก ยกพระดัชนีชี้เฉพาะพ้ืนมหินทรา จึงออกพระวาจาประกาศแก่นางพระธรณีว่า ดูก่อนวนิดา
ดลนารี ตั้งแต่อาตมะบําเพ็ญพระสมดึงสบารมีมา ตราบเท่าถึงอัตภาพเป๐นพระเวสสันดรราช ได้เสียสละ
บุตรทานบริจาคแลสัตตสดกมหาทาน สมณะพราหมณาจารย์ผู้ใดผู้หนึ่ง ซ่ึงจะกระทําเป๐นสักขีพยานในที่นี้ก็
มิได้มี แต่พสุนธรานารีนี้แลรู้เห็นเป๐นพยานอันใหญ่ยิ่ง เป๐นไฉนท่านจึงนิ่งมิได้เป๐นพยานอาตมาในกาลบัดนี้ 

พระธรณีปรากฏกายยืนยัน เพียงน้ าท่ีเคยหลั่งในการท าทาน 
ก็มากเกินประมาณ แล้วบีบมวยผมน้ าท่วมพวกมาร 

          ในขณะนั้น นางพสุนธรีวนิดาก็มิอาจดํารงกายาอยู่ได้ ด้วยโพธิสมภารานุภาพยิ่งใหญ่แห่งพระมหา
สัตว์ ก็อุบัติบันดาลเป๐นรูปนารี ผุดขึ้นจากพ้ืนปฐพียืนประดิษฐานเฉพาะพระพักตร์พระพุทธังกุรราช 
เหมือนดุจร้องประกาศกราบทูลพระกรุณาว่า ข้าแต่พระมหาบุรุษราช ข้าพระบาททราบซ่ึงสมภารบารมีที่
พระองค์สั่งสมอบรมบําเพ็ญมา แต่น้ําทักษิโณทกตกลงชุ่มอยู่ในเกศาข้าพระพุทธเจ้านี้ก็มากกว่ามาก
ประมาณมิได้ ข้าพระองค์จะบิดกระแสใสสินโธทกให้ตกไหลหลั่งลงจงเห็นประจักษ์แก่นัยนาในครานี้ แล
นางพระธรณีก็บิดน้ําในโมลีแห่งตน อันว่ากระแสชลก็หลั่งไหลออกจากเกศโมลีแห่งนางพสุนธรีเป๐นท่อธารา
มหามหรรณพ นองท่วมไปในประเทศที่ทั้งปวงประดุจห้องมหาสาครสมุทร พระผู้เป๐นเจ้ารักขิตาจารย์จึง
กล่าวสารพระคาถา อรรถาธิบายความก็เหมือนนัยกล่าวแล้วแต่หลัง 

          ครัง้นั้น หมู่มารเสนาทั้งหลายมิอาจดํารงกายอยู่ได้ ก็ลอยไปตามกระแสน้ําปลาตนาการไปสิ้น ส่วน
คิรีเมขลคชินทรที่นัง่ทรงองค์พระยาวัสวดีก็มีบาทาอันพลาดมิอาจตั้งกายตรงอยู่ได้ ก็ลอยตามชลธารไป
ตราบเท่าถึงมหาสาคร อันว่าระเบียบแห่งฉัตรธวัชจามรทั้งหลายก็หักทบท่าว ทําลายล้มลงเกลื่อนกลาด แล
พระยามาราธิราชไดท้ัศนาการเห็นมหัศจรรย์ดังนั้น ก็บันดาลจิตพิศวง ครั่นครา้มขามพระเดชพระคุณเป๐น

อันมาก พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาสรรเสริญคุณานุภาพโพธิสัตว์ อรรถาธิบายความก็ซํ้าหนหลัง 

กองทัพมารแตกพ่าย พระยามารทูลสรรเสริญไหว้นมัสการ 
ในอนาคตจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า 

          ครัง้นั้นมหาปฐพีก็ปุวนป๎๑น ปานประหนึ่งว่าจักรแห่งนายช่างหม้อบันลือศัพท์นฤนาทหวาดไหว
สะเทือนสะท้าน เบ้ืองบนอากาศก็นฤโฆษนาการ เสียงมหาเมฆครืนครั่นปิ๑มปานจะทําลาย ภูผาทั้งหลายมี
สัตตภัณฑ์บรรพตเป๐นต้น ก็วิจลจลาการขานศัพท์สําเนียงกึกก้องทั่วทั้งห้องจักรวาฬ ก็บันดาลโกลาหลทั่ว
สกลดังสะท้าน ปานดุจเสียงปุาไผ่อันไหม้ด้วยเปลวอัคคี ทั้งเทวทุนทุภีกลองสวรรค์ก็บันลือลั่นไปเอง เสียง
ครื้นเครงดุจวีหิลาชอันสาดทิ้งถูกกระเบ้ืองอันเรืองโรจน์ร้อนในกองอัคนีการ อสนีบาตก็ประหารลงเปรี้ยงๆ 
เพียงพ้ืนปฐพีจะพังภาคดังห่าฝนถ่านเพลิงตกต้องพสุธาดลดําเกิงแสงสว่างหมู่มารทั้งหลายต่างๆ กระหนก
ตกประหม่ากลัวพระเดชานุภาพแพ้พ่ายแตกขจัดขจายหนีไปในทิศานุทิศทัง้ปวงมิได้เศษ 

          แลพระยามาราธิราชก็กลัวพระเดชบารมี ปราศจากที่พ่ึงที่พํานักซ่อนเร้นให้พ้นภัยหฤทัยท้อระทด
สลดสังเวช จึงออกพระโอษฐ์สรรเสริญพระเดชพระคุณพระมหาบุรุษราชว่า ดังอาตมาจินตนาการอันว่าผล
ทานศีลสรรพบารมีแห่งพระสิทธัตถกุมารนี้ปรากฏอาจให้บังเกิดมหิทธิฤทธิ์สําเร็จกิจมโนรถปรารถนาทุก
ประการ มีพระกมลเบิกบานแผ่ไปด้วยประสาทโสมนัส จึงทิ้งเสียซ่ึงสรรพาวุธประนมหัตถ์ทั้ง ๒,๐๐๐ 
อัญชลีกรนมัสการก็กล่าวสารพระคาถาว่า นโม เต ปุริสาชญญฺ เป๐นอาท ิ

          อรรถาธิบายความว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ปุริสาชาไนยชาติเป๐นอุดมบุรุษราชในโลกนี้ ข้าพระพุทธเจ้า
ขอถวายวันทนาการชุลีพร้อมด้วยทวารทั้ง ๓ คือกายวจีมโนประณามประณตในบทบงกชยุคลบาท บุคคล
ผู้ใดในมนุษยโลกธาตุกับทั้งเทวโลกที่จะปูนเปรียบประเสริฐเสมอพระองค์คงเทียมเทียบนั้นมิได้มี พระองค์
ได้ตรัสเป๐นพระศรีสรรเพชญ์เสร็จแจ้งจตุราริยสัจศาสดาจารย์ มีพระเดชครอบงําชํานะหมู่มารเป๐นปิ๑น
ปราชญ์ฉลาดในอนุสัยแห่งสรรพสัตวโลก จะข้ามขนนิกรเวไนย์ให้พ้นจตุรโอฆกันดาร บรรลุฝ๎๑งฟากอมฤต
มหานฤพานอันเกษมสุข ปราศจากสังสารทุกข์ในครั้งนี้ แลพระยาวัสวดีมารโถมนาการพระคุณ พระมหา
บุรุษราชด้วยจิตประสาทเล่ือมใส ผลกุศลนั้นจะตกแตง่ให้ได้ตรัสแก่พระป๎จเจกโพธิญาณในอนาคตกาลภาย
หน้า เมื่อพระยามารกล่าวสัมภาวนากถาสรรเสริญคุณพระโพธิสัตว์แล้วก็นิวัตตนาการสู่สกฐานเทวพิภพ 

 

๑๕๐ ๑๕๑ 



หมู่เทพถวายพระนาม พระผู้ชนะอย่างไม่มีสิ้นสุด 

          พอสายัณหเวลาพระสุริยายังมทิันจะอัสดงคต องค์พระมหาสัตว์ขจัดเสียซ่ึงหมู่มารให้ปราชัยพินาศ
ถึงซ่ึงชํานะแก่สัตวโลกธาตุปราศจากภัย พระกมลหฤทัยเกษมโสมนัสปรีดาวิสารทะองอาจสถิตเหนือปราชิต
วิเชียรชาติบัลลังก์ ตั้งพระสมาธิจิตเป๐นอันดีมิได้หวาดไหว ในขณะนั้นฝูงเทพไทกับทั้งพรหมบริษัทซ่ึงปลาต
นาการเพราะความกลัวแก่มารภัย ไปสถิตอยู่บนขอบเขาจักรวาฬคอยชะแง้พักตร์ทัศนาการพระยามารกับ
พระมหาสัตว์ ใครจะมีชัยแลพ่ายแพ้แก่กัน เห็นหมู่มารอาธรรม์แตกฉานปลาตนาการไป ต่างองคด์ีพระทัย
แซ่ซ้องร้องสาธุการประสานศัพท์โกลาหลนี่สนั่น ชวนกันกล่าวสรรเสริญพระคุณพระมหาบุรุษราชด้วยบาท
พระคาถา 

          อรรถาธิบายความว่า พระสิทธัตถราชกุมารนี้เป๐นมนุษย์ เหตุไฉนจึงมีชัยชํานะแก่เทพบุตรหมู่มาร
อันมีอานุภาพเห็นปานฉะนี้ ควรจะอัศจรรย์ เหตุดังนั้น เราทัง้หลายถวายพระนามกรพระองค์ประกาศว่า 
พระอนันตชินราช บังเกิดในครานี้ แลพระองค์ทรงพระปรีชาญาณ อาจแตกฉานประจักษ์แจ้งใน ไญยธรรม
ทั้งปวงอันหากําหนดที่สุดมิได้ บุคคลผู้ใดมีชยัชํานะแก่หมู่มาร ก็ควรจะกระทํานมัสการด้วยเบญจางคประ
ดิษฐ์ พระองค์จํานงพระกมลจิตปองประโยชน์สิ่งเดียวแต่พระโพธิญาณ แม้ว่าเศียรเกล้าแห่งเราท่าน
ทั้งหลายก็ควรจะตดัออกกระทําสักการบูชา สมควรที่สัตวโลกจะถวายวันทนานอบนบนมัสการเคารพ
พระองค์ เพียงที่จะเป๐นพระนราสภศาสดาจารย์ แลเทพยเจ้าทั้งหลายชวนกันสรรเสริญสาธุการพระเดช
พระคุณพระมหาสัตว์ ด้วยถ้อยคํามีนาเนกประการ 

 

มารวิชัยปริวรรต ปริจเฉทที่ ๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๑๐ 
อภิสัมโพธิปริวรรต 

ลําดับการบําเพ็ญเพียรจนตรัสรู้ยิ่ง 

๑๕๒ 



 

 

 

 

เน้ือความยอ่ 

          พระมหาโพธิสัตวท์รงชนะหมู่เทวปุตมารแล้ว พลันเข้าสู่พลบค่ํา พวกเทพเทวาที่หลบลี้หนีมารไป
ไกลได้หวนกลับมาแวดล้อมบูชาสักการะอีกครา พระมหาบุรุษทรงบรรลุสมาบัติ ๘ แล้วยังอภิญญาให้
บังเกิด คือ 

          ในปฐมยามแห่งราตร ีก็ทรงได้บุพเพนิวาสานุสติญาณ เป๐นพระญาณช่วยระลึกชาติย้อนหลังไป นับ
แต่ก่อนมาสถิตบนบัลลังก์ใต้มหาโพธิ์จนถึงพระชาติไกลโพ้น พร้อมรายละเอียดในพระชาตินั้นๆ 

          ถึงมัชฌิมยามก็ทรงได้ทิพยจักษุญาณ เป๐นดวงตาทิพย์เหนือดวงตามนษุย์ ทรงเห็นสัตว์ตายจากที่
หนึ่ง เกิดยังที่หนึ่ง ตามอํานาจทุจริตกรรมบ้าง สุจริตกรรมบ้าง 

          ครั้นเข้าสู่ป๎จฉิมยามก็ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทหรือป๎จจยาการ ทรงพิจารณาเห็นเหตุป๎จจัย
แห่งการเกิดขึ้นของทุกข์ที่อิงแอบอาศัยกันและกันไป ทําให้ทุกข์ไม่ส้ินสุด และทกุข์จะสิ้นสุดได้เมื่อทําวิชชา
ให้เกิดขึ้น พร้อมๆ กับอรุณวันใหม่ปรากฏ ก็ทรงสามารถประหานกิเลสได้เป๐นสมุจเฉทประหาน เรียกว่า 
ตรัสรู้พระสัพพัญํุตญาณ (พระบาลีเรียกบรรลุอาสวักขยญาณ – ญาณเป๐นเหตุสิ้นอาสวะ) 

          จากนั้นตรัสปฐมอุทานทักตัณหาว่า “เราพบช่างสร้างเรือนแล้ว นายช่างก็คือตัณหา แต่กาลก่อน
ไม่ได้พบจึงปล่อยให้สร้างเรือนคืออัตภาพเรื่อยมา บัดนี้ทั้งตัวนายช่างและบรรดาองค์ประกอบเรือนที่เกิด
จากนายช่าง ต่างถูกเราทําลายแล้ว” 

          และพร้อมกับกาลตรัสรู้นั้นแล ก็เกิดความอัศจรรย์ขึ้นมากมาย เช่น แผน่ดินไหว ดอกไม้ทิพย์โปรย
ปรายลงจากสวรรค์ สัตว์ลว้นมีเมตตาจิตต่อกัน สตัว์ที่ถูกพันธนาการหลุดพ้นจากการควบคุม และคนตา
บอดเกิดดวงตามองเห็นได้ เป๐นต้น 

          ครัง้นั้น แม้โลกมนุษย์จะดูสงบเงียบ แต่ชาวสวรรค์แสนจะปีติโสมนัสจนโกลาหล ล้วนแสดงออกซ่ึง
ความยินดีกับอดีตเทพที่พวกตนอัญเชิญจุติ บัดนี้เทพองค์นั้นได้วิมุตติเศวตฉัตรแล้ว 

 



  

ปริจเฉทที่ ๑๐ 
อภิสัมโพธิปริวรรต 

ล าดับการบ าเพญ็เพียรจนตรัสรู้ยิ่ง 

บรรยากาศกอ่นพลบค่ า 

          ในขณะนั้น อันว่าสุริยมณฑลอันมีประมาณได้ ๕๐ โยชน์ ก็โอภาสด้วยสหัสรังสีดุจกงแห่งจักรแก้ว 
อันจมลงไปในขีรสาครภายในห้องจักรวาฬ ก็ค่อยต่ําลงไปฝุายป๎จฉิมโลกธาตยุังปรากฏอยู่ประมาณหัตถังคุลี 
อันว่าจันทรมณฑลมีประมาณได้ ๔๙ โยชน์ ไพโรจน์จํารัสด้วยรัศมีครุวนาดจุกงจักรเงิน ก็ผุดขึ้นมาใน
อัมพรานิลบถปรากฏฝุายปาจีนโลกธาตุ ภายในท่ามกลางแห่งจักรวาฬโอภาสไพโรจน์อร่าม งามด้วย
สุวรรณประภาในพระสรีราพยพแห่งพระมหาบุรุษราช แลพระองค์ทรงนิสีทนาการสมาธิท่ามกลางอปราชิต
บัลลังก์ ยังลําต้นพระมหาโพธิพฤกษ์อันงามดุจท่อนเงินให้สถิตพระปฤษฎางค์ประเทศ กระทําภูมิเขตที่นั้น
ให้ปานประหนึ่งว่าจมลงไปในกนกธารารสน้ําทอง เบ้ือบุรพทิศาภาคก็โอภาสต้องด้วยจันทรประภา ฝุาย
ป๎จฉิมทิศก็รุ่งเรืองด้วยรัศมีพระสุริยายอแสงสันธโยบาต ในป๎จฉิมโลกธาตุโชติช่วงชัชวาลด้วยกาญจนพิสุทธ
รัศมีอันออกจากพระกายินทรีย์พระมหาสัตว์ แลทิพากรรังสีมีพรรณจํารัสแรงร้อน ดุจเป๐นฝ๎กฝุายมารดัสกร
ใจบาป ส่วนศศิรังสีมีหยาดอันเย็นซาบสรีรกาย ดุจเป๐นฝ๎กฝุายข้างพระพุทธังกุรราช แลพระสุริยาครุวนาดุจ
ปลาตด้วยกลัวเดชแห่งศศิธร เหตุหมู่มารอมรทั้งหลายพ่ายหนีกลัวเดชบารมีพระมหาสัตว์ เบ้ืองว่าพระมหา
บุรุษยังมารเสนาให้นิวัตปลาตนาการ ทรงสถิตบนอุดมบัลลังก์สถานอันยกซ่ึงเศวตฉตัรกางก้ันในอากาศ 
กล่าวคือตรุราชมหาโพธิ ภายในท่ามกลางกนกมณฑปคือระหว่างห้องแห่งจักรวาฬ อันสว่างด้วยแสง
ประทีปกล่าวคือดวงนิสากรโอภาสแจ่มจํารัส ดาดเพดานในเบ้ืองบนขจิตไปด้วยดาวแก้ว อันกล่าวแล้วคือ
พ้ืนอากาศอันระดับดาษด้วยดวงดารา แวดวงด้วยปราการม่านก้ัน กล่าวคือขอบคันจักรวาลฬคิรี 

หมู่เทพเทวากลับมาแวดลอ้มบูชาดุจเดิม 

          ฝุายฝงูเทพยเจ้าทั้งหลายอันปลาตหลีกหนีด้วยกลัวภัยแห่งมาร ทราบว่าพระยามาราธิราชกับทั้ง

๑๕๗ 



มารพลแตกฉาน พ่ายแพ้แลปลาตแต่อํานาจพระมหาสัตว์ดังนั้น ก็ชวนกันอุโฆษนาสาธุการถวายชัยต่างองค์
ต่างมาสูท่ี่ใกล้โพธิมณฑลสถาน ฝูงนาคก็ขึ้นจากบาดาลมาสูท่ี่นั้น ฝงูสุบรรณก็ออกจากพิภพแห่งครุฑ หมู่
เทพบุตรแลพรหมทั้งหลายก็ออกจากพิมานแห่งตนๆ เกลื่อนกล่นกันมามีหัตถ์ถือประทีปสุคนธบุปผาธวัช
ปฏากต่างๆ มาแวดล้อมพร้อมกันอุโฆษถวายชัยแก่พระมหาบุรุษว่าชัยชํานะมีแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้
ทรงสิริสวัสดี ปราชัยมีแก่มารผู้ปรารถนาบาปธรรม สนั่นสําเนียงนฤนาท ท้าวสหัมบดีพรหมก็ลีลาศมาทรง
ทิพยฉัตรกางก้ัน พญากาฬนาคราชก็กล่าวถูติกถาราํพันสรรเสริญพระคุณมีอเนกประการ ท้าวมัฆวาฬก็ทรง
เปุาวิชยุตมมหาสังข์ทักษิณาวรรตศัพท์บันลือลั่น ป๎ญจสิขรเทพคนธรรพก็ดีดพิณทิพย์ถวายศัพท์ขันขานท้าว
จตุโลกบาลก็มาสถิตในทิศทัง้ ๔ แลอัฏฐวีสติยักขเสนาบดี ๒๘ ก็ถือพระขรรค์ปูองกันอยู่โดยรอบแล
แวดล้อมด้วยทวตัติงสกุมารี ๓๒ ก็สะพรั่งพร้อม มีมือถือผอบสุวรรณหิรัญรัตนประพาฬมณีมีประการต่างๆ 
เต็มไปด้วยทิพยกุสุมชาติเล่ือนลอยอยู่บนอากาศกระทําสักการบูชาแลสุยามเทวราชก็ทรงทิพยจามรมีคัน
แล้วด้วยทองถวายรําพายพัด สันตุสติเทวราชก็ทรงทิพยมณตีาลีป๎ตรําเพยพาน 

          เทพยดาทัง้หลายอันเศษก็ถือเครื่องอภิเษกประการวิธีมีประเภทต่างๆ มาห้อมล้อมพระมหาสัตว์
เป๐นบริวารเทพยเจ้าทั่วจังหวัดหมื่นโลกธาตุล้วนทรงเพศดุจเล่นการมหรสพ มาสโมสรสถิตตั้งแต่ปฐพีดล
เต็มตลอดตราบเทา่ถึงอกนิฏฐพรหมโลกหาระหว่างมิได้ เหตุดังนั้น พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวสารพระ
คาถา อรรถาธิบายความเหมือนนัยหนหลัง แต่พิสดารออกไปกว่าก่อน 

ทรงบรรลุสมาบตัิ ๘ ยังอภิญญาให้เกิด 
แล้วทรงบรรลบุุพเพนิวาสานุสติญาณในราตรีปฐมยาม 

          ครั้นล่วงเข้าราตรีปฐมยาม สมเด็จพระพิชิตมารพุทธังกุรราชทรงเจริญพระสมาธิภาวนา ยังอัฏฐ
สมาบัติให้บังเกิดแล้ว ทรงพระปรารภเพ่ือจะระลึกบุพเพนิวาสานุสสติญาณด้วยกําลังพระอภิญญา แลทรง
พระอนุสรจินดาจับเดิมแต่ป๎จฉิมบัลลังก์อาสน์โดยปฏิโลมถอยหลังลงไป จึงมีคําปุจฉาว่า ทรงพิจารณา
ระลึกเป๐นดังฤๅ? วิสัชนาว่า ทรงระลึกว่า อาตมามาแต่ไหน จึงมาสถิตบนอปราชิตโพธิบัลลังก์นี้ ก็เห็นแจ้งว่า 
มาแต่ฝ๎๑งเนรัญชรานททีี่ลอยถาด แล้วระลึกเป๐นปฏิโลมต่อๆ ลงไปถึงที่ทรงรบัมธุปายาส แลที่ทรงพระ
บรรทมทรงพระมหาสุบิน แลที่เสวยโอฬาริกาหาร แลที่กระทํามหาปธานทุกรกิริยา แลกาลเมื่ออยู่ในสํานัก
อุทกรามบุตรดาบส แลอาฬารกาลามดาบส แลที่ให้ปฏิญาณแก่กรุงพิมพิสารราชบพิตร แลที่สถิตในอนุปิย
อัมพวัน แลที่ทรงบรรพชา ณ ฝ๎๑งแม่น้ําอโนมานที แลที่อันออกจากกรุงกบิลพัสดุ์จนตราบเท่าถึงที่ประสูติใน
ลุมพินีวัน แลเสด็จสถิตในครรภ์พระมารดา แลกาลลงสู่ปฏิสนธิ แลสถิตในดุสิตเทวโลกตราบเท่ากาลเสวย

พระราชเป๐นพระยาเวสสันดรโดยลําดับ ตั้งแต่ทรงบําเพ็ญพระบารมีมาจนถึงกาลกระทํามูลปณิธีอภินิหาร
แทบบาทมูลพระพุทธทีป๎งกร แลทรงพระอนุสรกําหนดเห็นแจ้งตลอดลงไปในที่สุด ๔ อสงไขยแสนมหา
กัลป์ เห็นนิวุฏฐขันธสันดานในอดีตบุพภพจบทั่วทั้งไตรภพ กําเนิดแลคติวิญญาณฐิติทั้งสิ้นสําเร็จตรัสรู้แจ้ง
ในบุพเพนิวาสานุสติอภิญญาระลึกรู้ในบุพชาติ ทั้งมีประการเป๐นอันมาก 

          จึงมีคาํปุจฉาว่ารู้ดังฤๅ? วิสัชนาว่า รู้ตัง้แต่ชาติหนึ่งสองชาตติราบเท่าถึงสิบชาติยี่สิบชาติ จนพัน
ชาติหมื่นชาติทัง้หลายว่า อาตมะบังเกิดในชาติภพโพ้นมีนามชื่อนั้น มีวรรณแลสัณฐานอย่างนั้น มีโครตมูล
ดังนั้นๆ มีอาหารดังนั้นๆ ได้เสวยสุขแลทุกข์อย่างนั้นๆ กําหนดอายุเท่านั้น จุติจากชาตินั้นมาบังเกิดในชาติ
นั้น เป๐นลําดับสืบๆ ต่อกันมาจนตราบเท่าถึงป๎จฉิมชาตินี้ มีครุวนาดุจบุรุษอันออกจากบ้านแห่งตนไปสู่บ้าน
อ่ืนตําบลอ่ืนนั้น ออกจากบ้านตําบลนั้นไปสู่บ้านอ่ืนสืบไป แล้วกลับมาสู่บ้านของตนแล้วคดิว่า อาตมะออก
จากบ้านของตนไปสู่บ้านมีชื่อโพ้น ไปยืนที่นั้น นั่งที่นั้น ทําสิ่งนั้นๆ ก็ดี นั่งอยู่ก็ดีแล้วออกจากบ้านนั้นไปสู่
บ้านอ่ืนสืบๆ ไปจนกลับคืนมาสู่บ้านเดิมของตนอีกเห็นแจ้งไปฉันใด สมเด็จพระมหาบุรุษก็ระลึกเห็นแจ้งไป
ในบุพชาติอดีตภพเหมือนดังนั้น แลทรงตรัสรู้ในบุพเพนิวาสญาณ ในกาลราตรีปฐมยาม 

ทรงบรรลุทิพยจักษุญาณในราตรีมัชฌิมยาม 

          ครั้นล่วงเข้าเวลามัชฌิมยามสมัย ก็ทรงสําเร็จตรัสรู้ในทิพยจักษุญาณ จึงมีคําปุจฉาว่าตรัสรู้เป๐น
ดังฤๅ? วิสัชนาว่า พระองค์ได้ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ดุจเป๐นทิพย์ล่วงเสียซ่ึงจักษุแห่งมนุษย์ เห็นซ่ึงสัตว์
ทั้งหลายแลบังเกิดในทีต่่ําช้าแลประณีต มีพรรณอันชั่วแลดี ถึงซ่ึงทุคติแลสุคติ อันควรแก่กุศลแลอกุศลของ
สัตว์จําพวกใดๆ ก็เห็นประจักษ์แจ้งตลอดทั่วไป ในประเทศคติแห่งสตัว์โลกนั้นจําพวกนั้นๆ ทั้งสิ้นว่า สัตว์
ทั้งหลายจําพวกนี้ประกอบไปในกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตกรรมแลกล่าวอริยุปวาทเป๐นมิจฉาทิฐิแล
สมาทานซ่ึงมิจฉาทิฐิกรรม ทําลายเบญจขันธ์เบ้ืองหน้าแต่จุติจิตไปบังเกิดในอบายภูมิทั้ง ๔ 

          แลสตัว์ทัง้หลายจําพวกนี้ประกอบในกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต มิได้กล่าวอริยุปวาทเป๐น
สัมมาทิฐิและสมาทานซ่ึงสัมมาทิฐิกรรม ทาํลายเบญจขันธ์เบ้ืองหน้าแต่จุติจิตบังเกิดในสุคติภพ เห็นแจ้ง
ประจักษ์ในพระญาณตลอดทั่วไปในคติกําเนิดแห่งสัตว์โลกทัง้หลายต่างๆ อย่างประหนึ่งว่าบุรุษอันยืนอยู่
บนปราสาทอันมีอยู่ในท่ามกลางหว่างถนน ๔ แพร่ง เล็งแลไปเห็นมนุษย์แลสัตว์ทั้งหลาย อันเข้าสู่เรือนแล
ออกจากเรือนแลสัญจรไปมาตามวิถีแลนั่งอยู่ในที่ทา่มกลางทาง ๔ แพร่ง แลเห็นแจ้งประจักษ์ดุจนั้น 

๑๕๘ ๑๕๙ 



ทรงพิจารณาปัจจยาการว่าด้วยเหตุปัจจัยให้เกิดทุกข์ 
และเหตุปัจจัยให้หมดทุกข์ 

          ครั้นล่วงเข้าป๎จฉิมยามสมัยใกล้ป๎จจุสกาล จึงหยั่งพระญาณลงพิจารณาในป๎จจยาการอันเป๐นที่สั่ง
สมแห่งพระบรมสรรพเพชญพุทธเจ้าทั้งปวง ทรงพิจารณาในพระปฏิจจสมุปปาทธรรมเป๐นอาทิ  คืออวิชชา
เป๐นป๎จจัยให้บังเกิดสังขาร สังขารเป๐นป๎จจัยให้บังเกิดวิญญาณ วิญญาณเป๐นป๎จจัยให้บังเกิดนามรูป นามรูป
เป๐นป๎จจัยให้บังเกิดสฬายตนะ สฬายตนะเป๐นป๎จจัยให้บังเกิดผัสสะ ผัสสะเป๐นป๎จจัยให้บังเกิดเวทนา 
เวทนาเป๐นป๎จจัยให้บังเกิดตัณหา  ตัณหาเป๐นป๎จจัยให้บังเกิดอุปาทาน อุปาทานเป๐นป๎จจัยให้บังเกิดภพ ภพ
เป๐นป๎จจัยให้บังเกิดชาติ ชาติเป๐นป๎จจัยให้บังเกิดชรา มรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส ทั้งหลายต่างๆ 
ย่อมบังเกิดอาศัยซ่ึงกันแลกันเป๐นลําดับ นับว่าเป๐นที่เกิดแห่งกองทุกข์ทั้งปวงด้วยประการดังนี้ 

          แล้วทรงพิจารณาซ่ึงทีด่ับแห่งกองทุกข์สืบไปว่าอวิชชาดับสูญแล้วสังขารก็ดับตามแลดับต่อๆ กันลง
ไปตราบเท่าถึงชาติ ชรา มรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส แลดับเสียซ่ึงกองทุกข์ทั้งสิ้นด้วยประการ
ดังนี ้

          แล้วทรงพิจารณาถอยหลังลงไปเล่าว่า ชรา มรณะ ก็ไม่มีใครตกแต่ง เบ้ืองว่าชาติได้บังเกิดเบญจ
ขันธ์ขึ้นแล้ว ก็ตรากตรําทาํลายไปเอง เหตุดงันั้น ก็ทรงเห็นแจ้งว่า ชาติปฏิสนธิมแีล้ว ก็มีชราและมรณธรรม
เป๐นที่ดําเนินในเบ้ืองหน้า แล้วพิจารณาสืบไปว่า ชาตินั้นไหลมาแต่สิ่งอันใดๆ เป๐นที่ตั้งเป๐นเหตุให้บังเกิด ก็
ทรงเห็นแจ้งว่าชาติบังเกิดด้วยกรรมในกามภพ รูปภพ อรูปภพ เมื่อภพทั้ง ๓ มีแล้วก็มีชาติๆ ไหลมาแต่ภพ 
แลภพให้บังเกิด แลภพนั้นไหลมาแต่สิ่งอันใด ก็ทรงเห็นแจ้งว่าภพบังเกิดด้วยอุปาทาน คือ ถือมั่นในภพทั้ง 
๓ เมื่ออุปาทานทั้ง ๔ คือ กามุปาทานถือมั่นในกิเลสกาม ๑ พัสดุกาม ๑ ทิฏฐุปาทานถือมั่นในทิฐิวิปลาส ๑ 
สีลัพพัตุปาทานถือมั่นในศีลวัตรแห่งเดียรถยี์ภายนอกพระศาสนา ๑ อัตวาทุปาทานถือมั่นว่าตนเที่ยงนั้น ๑ 
เบ้ืองว่าอุปาทานยังมีอยู่ตราบใด ก็มีภพอยู่ตราบนั้น ภพนั้นไหลมาแต่อุปาทานๆ ให้บังเกิด แลอุปาทานนั้น
ไหลมาแต่สิ่งอันใด ก็ทรงเห็นแจ้งว่าอุปาทานบังเกิดด้วยตัณหา คือความปรารถนาในรูป เสียง กลิ่น รส ที่
สัมผัสและธรรมารมณ์ เมื่อตัณหามีอยู่ตราบใด อุปาทานก็มีอยู่ตราบนั้น อุปาทานนั้นไหลมาแต่ตัณหาๆ ให้
บังเกิด 

          แลตัณหานั้นไหลมาแต่สิ่งอันใด ก็ทรงเห็นแจ้งว่าตัณหาบังเกิดดว้ยเวทนาทั้ง ๓ ประการ คือ สุข
เวทนาเสวยอารมณ์ต่างๆ อันเป๐นสุขนั้น ๑ ทุกขเวทนาเสวยอารมณ์เป๐นทุกข์นัน้ ๑ อุเบกขาเวทนาเสวย
อารมณ์มัธยัสถ์ ไม่สุขไม่ทุกข์นั้น ๑ เบ้ืองว่ามีเวทนาอยู่ตราบใด ตัณหาก็มีอยู่ตราบนั้น ตัณหานั้นไหลลงมา
แต่เวทนาๆ เป๐นเหตุให้บังเกิด แลเวทนานั้นไหลมาแต่สิ่งดังฤๅ? ก็ทรงเห็นแจ้งว่า เวทนาบังเกิดด้วยผัสสะ 

ซ่ึงผัสสารมณ์ทั้ง ๖ มีรูปเป๐นต้นมาสัมผัสแล้ว เวทนาก็เสวยซ่ึงผัสสารมณ์นั้น เวทนานั้นไหลมาแต่ผัสสะๆ 
เป๐นเหตุให้บังเกิด แลผัสสะนั้นไหลมาแต่สิ่งดังฤๅ? ก็ทรงเห็นแจ้งว่าผัสสะบังเกิดด้วยสฬายตนะ และ
อายตนะทัง้ ๖ มีจักขวายตนะเป๐นต้น มีอยู่ตราบใด ผัสสะ ๖ ก็มีอยู่ตราบนั้น ผัสสะนั้นไหลมาแต่อายตนะๆ 
เป๐นเหตุให้บังเกิด แลอายตนะนั้นไหลมาแต่สิ่งดังฤๅ? ก็ทรงเห็นแจ้งว่า อายตนะบังเกิดด้วยนามรูป เบ้ืองว่า
มหาภูตรูป ๔ คือ ปฐวี อาโป เตโช วาโยธาตุ กับนามขันธ ์ คือ สัญญาและสังขาร สัญญาและสังขารนั้น
ได้แก่เจตสิกธรรมทั้งหลายอันเศษ แลนามรูปมีอยู่ตราบใด ก็มีอายตนะอยู่ตราบนั้น อายตนะนั้นไหลมาแต่
นามรูปๆ เป๐นเหตุให้บังเกิด 

          แลนามรูปไหลมาแต่สิ่งดังฤๅ? ก็ทรงเห็นแจ้งว่านามรูปบังเกิดด้วยวญิญาณ เบ้ืองว่าวิญญาณคือจิต 
ยังปรากฏแลประพฤติเป๐นไปด้วยกุศลากุศลวิบากในไตรภพทั้ง ๓ แลกําเนิด ๔ คติ ๕ วิญญาณฐิติ ๗ สัตตา
วาส ๙ ตั้งอยู่ตราบใด นามรูปก็มีอยู่ตราบนั้น นามรูปนั้นไหลมาแต่สิ่งดงัฤๅ? ก็ทรงเห็นแจ้งว่า วิญญาณ
บังเกิดด้วยสังขารทั้ง ๓ คือบุญญาภิสังขาร ได้แก่กามาวจรกุศลวิบากและรปูาวจรกุศลวิบากตกแต่งให้
บังเกิดในกามสุคติภพทั้ง ๓ คือ มนุษย์แลฉกามาวจรสวรรค์ และรูปาวจรพรหมทั้ง ๑๖ ชั้นนั้น ๑ อบุญญา
ภิสังขารได้แก่อกุศลวิบาก อันตกแต่งให้บังเกิดในกามทุคติภพทั้ง ๔ คือ สัตว์เดียรัจฉาน เปรต อสุรกาย แล
นรกนั้น ๑ อเนกชาภิสังขารได้แก่อรูปาวจรกุศลวิบากอันตกแต่งให้บังเกิดในอรูปภพทั้ง ๔ ชั้น มีอา
กาสานัญจยตนภพเป๐นต้นนั้น ๑ เบ้ืองว่าสังขารทั้ง ๓ มีอยู่ตราบใด วิญญาณก็มีอยู่ตราบนั้น วิญญาณนั้น
ไหลมาแต่สังขาร สังขารเป๐นเหตุให้บังเกิด 

          แลสังขารไหลมาแต่สิ่งดงัฤๅ? ก็ทรงเห็นแจ้งว่าสังขารบังเกิดด้วยอวิชชา คือ โมหะอันครอบงํา
สันดานปกปิดกําบังป๎ญญามิให้เห็นแจ้งในพระไตรลักษณญาณ แลพระจตุราริยสัจธรรมทั้ง ๔ เมื่ออวิชชามี
อยู่ตราบใด สังขารก็มีอยู่ตราบนั้น แลสังขารนั้นไหลมาแต่อวิชชา อวิชชาเป๐นเหตุให้บังเกิด แลทรง
พิจารณาโดยปฏิโลมถอยหลังลงไปตั้งแต่ชรามรณะเป๐นอาทิ ด้วยประการดังนี้ แลทรงพิจารณาปฏิจจสมุป
ปาทธรรมอันกอปรด้วยกาล ๓ แลสนธิ ๓ สังเขป ๔ มีอาการ ๒๐ โดยพิสดาร เหตุดังนั้น พระคันถรจนา
จารย์จึงกล่าวพระคาถา อรรถาธิบายความก็ซํ้าเหมือนนัยหนหลัง 

ตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณ 
 พร้อมกับอรุณขึ้น ตรัสปฐมพุทธอุทาน 

          ในขณะนั้น พอเป๐นเวลาตัมพารุณสมัยไขแสงทองส่องอร่ามฟูา สมเด็จพระมหาสัตว์ก็ตรัสรู้พระ
สัพพัญํุตัญญาณ ดับสูญสิ้นอาสวกิเลสเป๐นสมุจเฉทประหาณ พร้อมกันกับมหัศจรรย์ทั้งปวง จึงเปล่งพระ

๑๖๐ ๑๖๑ 



พุทธสีหนาทปฐมอุทานตรัสทักตัณหา โดยสารพระคาถาว่า อเนกชาติส สาร  เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความว่า 
แต่ตถาคตท่องเที่ยวมาในชาติสงสารประมาณเป๐นอันมาก สืบเสาะแสวงหาช่างอันกระทําเรือนกล่าวคือ
ตัณหาอันก่อสร้างนามรูป ก็มิได้พบพานทรมานเสวยชาติทนทุกข์ลําบากแล้วๆ เล่าๆ ดูก่อนตัณหาผู้เป๐นช่าง
กระทําเรือนให้ตถาคต กาลบัดนีต้ถาคตพบท่านแล้วเห็นตัวท่านแล้ว ตั้งแต่นี้สบืไปในเบ้ืองหน้า ท่านมิได้
กระทําเรือนให้ตถาคตสืบไปอีกแล้ว แลกลอนเรือนทั้งปวงของท่านตถาคตก็ภินทนาการหักทําลายเสียสิ้น
แล้ว ช่อฟูาเรือนของท่านตถาคตก็ประหารขจัดขจายสิ้นแล้ว แลจิตของตถาคตก็ปราศจากสังขารทั้ง ๓ ซ่ึง
จะตกแต่งให้บังเกิดในไตรภพสืบไปต่ออีกนั้นหามิได้แล้ว แลสันดานแห่งตถาคตก็ถึงซ่ึงสิ้นสูญจากตัณหา
เป๐นนิราวเศษโดยแท ้

          เมื่อสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคเปล่งพระพุทธสีหนาทประภาษทักตัณหาแล้ว มีพระพุทธดําริสืบไป
ว่า แตต่ถาคตบริจาคบุตรทารทานธนสารมังสโลหิต กังทั้งองค์ชีวิตสิ้นกาลนานถงึ ๔ อสงไขยแสนมหากัลป์ 
ก็เพราะเหตุประโยชน์ด้วยโพธิบัลลังก์อันนี้ กาลบัดนี้ตถาคตก็ยังกิเลส ๑,๕๐๐ ให้สูญสิ้นจากสันดาน ได้
พระโลกุตรธรรมสําเร็จมโนรถประสงค์แล้ว 

เกิดความมหัศจรรย์อันเนื่องมาจากการตรัสรู้ 

          อัศจรรย์ในขณะนั้น ก็บังเกิดมีอันว่ามหาปฐพีอันมีประมาณกําหนดโดยหนาได้สองแสนสี่หมื่น
โยชน์ ก็อุโฆษณาการบันลือลั่น ดังกังสดาลอันประหารด้วยค้อนเหล็กดังสนั่นได้ละร้อยพันหมื่นแสนเสียง
สะเทือนสะท้าน สําแดงวิจลจลาการกัมปนาท มหาสาครสมุทรก็ตีฟองนองคลื่น อุทยานดื่นดาษระดมศัพท์
สําเนียงโครมครึกกึกก้อง บรรดาแก้วประดับทุกทิพยพิมานก็เปล่งแสงส่องสัตตรัตนรังสีจํารัสประภัสสร
โอภาส ไพโรจน์กว่าปกติธรรมดา บรรดาทิพยพฤกษดาในเทพยอุทยาน ก็บันดาลเผล็ดดอกออกผลทั่วสกล
ก่ิงก้าน เกิดมหัศจรรย์ปรากฏ อันว่าขุนเขาพระสิเนรุราชบรรพตก็โน้มยอดโอนอ่อนดุจถวายวันทนาการ 
ปานประหนึ่งว่ายอดหวายอันต้องอัคคีลน อันว่าขณิกพรรษแลกุสุมพรรษก็ตกลงยังปฐพีมณฑลสถาน มัน
ทวาตาก็รําเพยพัดพานพอเย็นสบาย น้ําในบ่อบึงแลสระทั้งหลายก็บังเกิดดุจเป๐นคลื่นคลั่ง กระแสชลในนที
น้อยใหญ่ก็มิได้ไหลหลั่งหยุดอยู่ดุจน้ําในสระแลวาปี เบญจวรรณกุสุมชาติก็บันดาลลอยดาษไปในชลธีช
โลทกทุกตําบล 

          คชสารก็บรรหารศัพท์คํารนร้องก้องโกญจนาท หมู่ดุรงคต์ระกูลสินธพชาติก็บันลือศัพท์หฤหรรษ์ 
ไกรสรสีหราชก็แผดสีหนาทสนั่นสะเทือนสะท้าน บรรดาชนมีจักษุอันธการก็ได้จักษุประสาทแลเห็นรูปทุก
สิ่งสรรพ ชนที่พธิรชาตินั้นก็ได้โสตประสาทสดับซ่ึงศัพทารมณ์ทั้งหลาย ชนที่เป๐นค่อมก็เหยียดกายขึ้นได้ตรง

มิได้ค้อมคด ชนที่เป๐นเปลี้ยก็บทจรไปไหนได้ สรรพภัยก็มิได้มีแก่นิกรสัตว์ทั้งหลายทั่วโลก ระงับความเศรา้
โศกวิโยคทุกข์ทุกสิ่งสรรพอันตรธาน 

          ในขณะนั้นอันว่าจุติแลปฏิสนธิกาลก็มิได้มีแก่สัตตนิกาย สัตว์ทั้งหลายตา่งมีเมตตาจิตแก่กันทุกถ้วน
หน้า เว้นจากเวรานุเวรอาฆาตประทุษร้าย เพลิงในนรกก็ดับสูญหายทั่วทุกนิรยสถาน ทั้งน้าํแสบในขารนที
ธารก็เหือดแห้ง ภูเขาถ่านเพลิงก็ดับแสงขจัดขจายทําลายลง สิมพลีพฤกษ์ก็มิคงโค่นล้มโลหภุมภีก็แตกกระ
ทมเพิกพังพินาศ ด้วยกาลสตูก็ขาดทุกเส้นทัง้สิ้น สรรพเครื่องพันธนาการมชีื่อคาเป๐นอาทิก็ภินทนาการ 
ความอยากน้ําในเปรติวิสัยก็บันดาลระงับกระวนกระวาย ภัยแห่งสตัว์เดียรัจฉานทั้งหลายก็มิได้มี ความเร่า
ร้อนด้วยเปลวอัคคีก็เส่ือมสูญจากสันดาน สัตว์ต่างๆ ก็โสมนัสมโนภิรมย์ปรีดา กล่าวปิยกถาสมัครสโมสรแก่
กัน 

          น้ําเค็มในโลโณทกมหาสมุทรนั้น ก็กลายกลับเป๐นมธุรสโอชา สรรพอเนกนานาวุธในมนุษย์ก็เปล่งพิ
สุทธิรังสีบรรดาดุรยิางคดนตรี ทุกสิ่งสรรพทั้งนั้นบันดาลดังขึ้นเอง บรรเลงศัพท์เสนาะสรรพาภรณ์อุปโภค
แห่งมนุษย์ไม่มีใครเคาะกระทบกระทั่ง ก็ดงัขึ้นเองดุจเพลงพิณพาทย์ไพเราะสําเนียงนฤนาท ทั่วทศิานุทศิก็
เกลื่อนกลาดเร่ียรายด้วยบุปผชาติทั้งหลายนาเนกประการ สรรพสัตว์ก็เสวยสุขสําราญบันเทิงใจ อมรทุน
ทุภีกลองชัยในสุรโลกก็บันลือลั่นศัพท์ปรากฏ หมู่ชฎิลดาบสก็ร่ายมนต์พร้อมสะพรั่ง ฝูงคนธรรพก็ขับร้อง
ประโคมดนตรี ฝูงกินนรกินรีก็ร้องรับศัพทนฤโฆษดีดแขง่ขานประสานสุนทรกถา ฝูงอมรสุรางค์วนิดาก็ฟูอน
รํากระทําอุปหารกิจถวายพุทธสัมโพธิปราโมชเปรมปรีดิ์ทั้งทิพยมณฑามาลีก็ตกลงเองจากอากาศกระทํา
สักการบูชา 

          ใช่แต่เท่านั้น ยังมหัศจรรย์อ่ืนๆ เป๐นอันมากหากบันดาลปรากฏทั่วทศทศิาดล สรรพรุกขชาตทิี่ทรง
ผลก็น้อมก่ิงลงเล่ห์จะถวายอภิวาท บรรดาไม้ที่มีใบก็บังเกิดดอกปทุมชาติออกตามระเบียบใบ แลบรรดาไม้
ที่มีก่ิงก้านกอหน่อแลยอด แลลําต้นรากแลเครือก็บันดาลออก ปทุมชาติออกตามก่ิงก้านกอหน่อยอดแลลํา
ต้นรากเครือทั่วไปทุกหมู่ รุกขลดาชาติเบ้ืองบนอากาศก็ห้อยย้อยไปด้วยดวงดอกโกมุทบุษบาดาดาษ 
บรรดาพ้ืนแผ่นศิลาก็บังเกิดกอปทุมชาติกอละ ๙ ดอก บันดาลทั่วประเทศปาสาณทุกตําบล ในมหาสาคร
สมุทรก็ดาดาษไปดว้ยโกมลมีพรรณ ๕ ประการ  ทัว่ทั้งจักรวาฬก็เอาเกียรณ์ไปด้วยระเบียบธวัชมาลา แล
พวงบุปผานานาวรรณ กุสุมชาติสัมป๎ชชลิตโอฬาร ปานประหนึ่งว่านันทวันแลจิตรลดาวันมิสกวันปารุสวัน
สวรรค์ทั้ง ๔ อันมีในดาวดึงสเทวโลกสุราลัยสถาน ตั้งแต่เขตขอบเขาจักรวาลดา้นข้างบุรพทิศก็ติดเนื่องไป
ด้วยระเบียบทิพยธงชยั เต็มตลอดไปจนตราบเท่าถึงขอบจักรวาฬด้านป๎จฉิมทศิตั้งแต่เขตเขาจักรวาลดา้น
ทักขิณทิศ ก็เต็มติดตลอดไปด้วยทิพยธงชัย ตราบเทา่ถึงขอบจักรวาลด้านอุตรอุทิศ ภายในห้องแห่ง
จักรวาฬดาลวิจิตรไปด้วยสิริโสภาคย์พ้นที่จะรําพัน ในเวลากลางวันก็เห็นดวงดาราปรากฏชัชวาลดุจกาล

๑๖๒ ๑๖๓ 



ราตรี ฝูงนานาชาติป๎กษีก็บินร่อนร่าดาดาษกลาดเกลื่อนไปในทิฆัมพรคัคนาดล 

          บรรดาไม้ที่มีผลก็เกิดพวงทั่วไปในสินธุพิสัยทุกประเทศสถาน กินรนาคสุบรรณคนธรรพทานพ
ทั้งหลายก็ขวนขวายในทัศนกิจ เพ่ือจะชมพระบรมพิชิตมารมุนินทรพร้อมกันทั้งสิ้นทุกถ้วนหน้า และสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธสัพพัญํูตรัสรู้พระสัพพัญํุตญาณอันประดับด้วยอุฬารโลกุตรคุณสมบัติ มีพระจตุ
เวสารัชชญาณแลทสพลญาณเป๐นต้น 

หมู่เทพและยักษ์เป็นต้น ร่วมเฉลิมฉลองวิมุตติเศวตฉัตรเนืองแนน่ 

          ในลําดับแห่งเวลาตามพารุณสมัยพร้อมกันกับมหัศจรรย์ทั้งปวง ในกาลนั้นก็บังเกิดโกลาหลทั้งสกล
โลกธาตุเป๐นอันหนึ่งอันเดียว ตั้งแต่เหฏฐาภาคปฐพีดลจนตราบเท่าถึงพรหมโลกเป๐นกําหนด แต่ที่พอจุจด
ปลายเส้นขนหางทรายจามรี เทพยเจ้านฤมิตสุขุมกายเท่าอณูปรมาณู ลงประชุมอยู่ในที่มีประมาณเท่านั้น
ถึง ๑๐ องค์บ้าง ๒๐ องค์บ้าง ๓๐ องค์บ้าง ตราบเท่าถึงร้อยองค์พันองค์หมื่นองค์ จนถึงแสนโกฏิองค์ก็มี
เป๐นอันมาก นิมิตแต่จักษุให้กว้างพอแลเห็นองค์พระสัพพัญํูแลหมู่เทพยดาทั้งหลายมาแต่หมื่นจักรวาฬ 
ประดิษฐานเต็มจักรวาฬอันนี้ เพ่ือจะทัศนาบูชาภิวันทนชุลีพระผู้มีพระภาคมากเหลือล้นพ้นจะคณนา 

          หมู่ยักษ์ทัง้หลายก็ลงแทรกอยู่ในระหว่างแห่งหมู่เทพยดาอเนกนับ ฝูงคนธรรพก็ลงแทรกในระหว่าง
อสุรคณา ฝูงนาคาก็ลงแทรกอยู่ในระหว่างแห่งหมู่คนธรรพ์ ฝูงสุบรรณก็ลงแทรกอยู่ในระหว่างแห่งหมู่นาค
นิกร หมู่กินรก็ลงแทรกอยู่ในระหว่างแห่งคณากินรกินรี ก็มีทิพยฉัตรปรากฏอยู่เรียงรายระหว่างแห่งฉัตร
ทั้งหลายก็มีสุวรรณจามรเรียงเรียบ ระหว่างแห่งจามรก็มีระเบียบทิพยธงชัยไพโรจน์เรียงระดับ ระหว่าง
ธงชัยก็มีธงปฏากสลับแลสล้างสลอนแวดล้อมบวรรัตนบัลลังก์อาสน์ แห่งสมเด็จพระบรมโลกนาถอันแรกได้
วิมุตติเศวตฉตัรตรัสรู้พระพุทธรัตนอนาวรญาณ 

 

อภิสัมโพธิปริวรรต ปริจเฉทที่ ๑๐ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๑๑ 
โพธิสัพพัญญูปริวรรต 

เจ็ดสัปดาห์หลังตรัสรู้สัพพัญํุตญาณ 

๑๖๔ 



 

เน้ือความยอ่ 

          แมต้รัสรู้แล้ว แต่พระสัมมาสัมพุทธะยังคงประทับนั่ง ณ โพธิบัลลังก์ ทรงเข้าอนุบุพพวิหาร ๙ 
ตลอด ๗ วัน จากนั้นเสด็จไปยังทศิอีสาน (บูรพา) ประทับยืนเพ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ มีพระเนตรไม่กระพริบ 
ส้ิน ๗ วัน เรียกที่ตรงนี้วา่อนิมมิสเจดีย์ หรืออนิมิสเจดีย์ 

          สัปดาห์ที ่ ๓ ทรงเนรมิตสถานที่จงกรมทําดว้ยรัตนะขึ้นทางทิศอุดร (เหนือ) ของพระมหาโพธิ์แล้ว
เสด็จดําเนินไปมาตลอด ๗ วัน เรียกที่นี่วา่รัตนจงกรมเจดีย ์

          สัปดาห์ที่ ๔ เสด็จประทับนั่งในเรือนแก้ว ทรงพิจารณาพระธรรมหลายประการรวมถึง
พระไตรปิฎก แต่พระสรีรกายยังไม่ทรงมีพระฉัพพรรณรังสีปรากฏ จนกระทั่งทรงพิจารณาพระอภิธรรม
ปิฎก คัมภีร์ที่ ๗ คือมหาป๎ฏฐานจึงเกิดพระฉัพพรรณรังสี ๖ ประการ เรียกที่ตรงนี้ว่ารัตนฆรเจดีย ์

          สัปดาห์ที่ ๕ เสด็จประทับนั่งโคนต้นอัชปาลนิโครธ ช่วงนั้นพระยามารรู้เห็นแล้ว ได้ปลีกตัวมานั่ง
อยู่ในหนทางใหญ่แห่งหนึ่ง รําพึงด้วยความเสียใจว่าพระสิทธัตถราชกุมารก้าวพ้นอํานาจมารไปได้ ครุ่นคิด
ถึงสิ่งพระราชกุมารมีแต่ตนเองไม่ม ี๑๖ ข้อ นึกได้ข้อหนึ่งก็ใช้เล็บขีดแผ่นดิน ๑ รอย ไล่เรียงไปจนถึงรอยที่ 
๑๖ ธิดามาร ๓ นาง ติดตามหาจนพบพระบิดา สอบถามรู้ความเสียใจนั้น จึงขออาสาไปนําพระสิทธัตถะ
กลับมา แล้วไปแปลงกายเป๐นสตรีงดงามในวัยต่างๆ หลอกล่อหมายให้ลุ่มหลง แต่ก็ถูกตรัสขับไล่ให้ไป
ยั่วยวนบุรุษอ่ืน 

          สัปดาห์ที ่ ๖ เสด็จประทับ ณ ต้นมุจลินท์ (ต้นจิก) เกิดฝนนอกฤดูกาลตกกระหน่ํา พระยาอหิ
นาคราชได้เห็นพระฉัพพรรณรังสีรู้ว่าบุรุษนี้เป๐นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องการบุญกุศลจึงขนดกาย ๗ รอบ 
โอบล้อมแล้วแผ่พังพานปูองพระวรกาย ปิดก้ันลมฝนถวายตลอด ๗ วัน 

สัปดาห์ที่ ๗ เสด็จประทับยังต้นราชายตนะ (ต้นเกด) พระอินทร์เห็นว่าควรที่จะเสวยพระกระยาหารได้แล้ว 
จึงถวายผลสมอทิพย์ให้เสวยระบายความหมักหมม ครั้นทรงพระบังคนแล้วก็ถวายน้ําให้ทรงบ้วนพระโอษฐ์ 
ไม่นานก็มีพ่อค้าสองพ่ีน้องนําเกวียน ๕๐๐ เล่มมา มีเทวดาอดีตญาติใช้ฤทธิ์ทําให้ติดหล่มบริเวณนั้น แล้ว
ปรากฏตัวบอกให้เข้าเฝูาถวายสัตตุก้อนสัตตุผง สองพ่ีน้องก็ได้ทําตามนั้น พระพุทธเจ้าทรงได้บาตรจากท้าว
จตุโลกบาลรับข้าวนั้นแล้วเสวย 

          สองพ่อค้ากราบทูลขอถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมเป๐นที่พ่ึง ทั้งสองจึงเป๐นปฐมอบุาสก เป๐นเทว
วาจิกสรณคมน์ เป๐นอุบาสกในพระศาสนาตลอดชีวิต แล้วทูลขอสิ่งของไว้สักการะบูชา พระศาสดาทรง
พระราชทานพระเกศาให้ไป ๘ เส้น 



  

ปริจเฉทที่ ๑๑ 
โพธิสัพพญัญูปริวรรต 

เจ็ดสัปดาห์หลังตรัสรู้สัพพัญญุตญาณ 

ทรงเข้าอนุปุพพวิหารสมาบัต ิ๙ ตลอด ๗ วัน 
แล้วเสด็จประทับยืนเพ่งต้นมหาโพธ์ิพระเนตรไม่กระพริบ ๗ วัน 

          ในกาลนั้น สมเด็จพระสัมพัญํูก็เข้าสู่สมาบัตินวาปุพพวิหารประมาณมากกว่าแสนโกฏิ ทรงนิสัช
นาการด้วยเอกบัลลังก์ เสวยธรรมปีติด้วยวิมุตติสุขสิ้นสัตตวารสมัยในที่นั้น ครั้นล่วง ๗ วัน จึงเสด็จ
อุฏฐาการจากพระรัตนบัลลังก์ ทรงประดิษฐานยืนอยู่ ณ ทิศอีสาน ทรงทําอุปหารคือลืมพระเนตรอันงาม
ดุจนิลุบล บูชาพระมหาโพธิสิ้น ๗ วันเป๐นกําหนด แลที่อันนั้นก็มีนามปรากฏชื่อ อนิมมิสเจดียฐาน 

เสด็จจงกรมบนรัตนจงกรมท่ีทรงเนรมิตขึ้น ๗ วัน 

          ในลําดับนั้นเทพยดาบางจําพวกก็จินตนาการเกิดกังขาว่า ดังอาตมะปรวิิตก อันว่าพุทธการกธรรม
อย่างอ่ืนนั้น จะมิได้มีหรือประการใด? สมเด็จพระผู้มีพระภาคก็ทรงทราบในกังขาวาระดํารินั้น พระทัย
ปรารถนาจะกระทําพระปาฏิหาริย์บรรเทาเสียซ่ึงความกังขาแห่งเทพยดาทั้งปวง จึงกระทําพระอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริย์ นฤมิตที่รตันจงกรมในอุตรทิศาภาคแห่งพระมหาโพธิ์ เอาเขาพระสิเนรุราชในหมื่นจักรวาลมา
กระทําเป๐นเสาทองรองรับในเหฏฐาภาค เอาทรายในท้องมหาสมุทรทั้งหมื่นโลกธาตุมาเร่ียรายบนพ้ืนรัต
นจงกรมสถาน เอาดวงพระจันทร์พระอาทิตย์ในหมื่นจักรวาฬมาตามเป๐นประทปีชวาลา เอาดวงดาราใน
หมื่นโลกธาตุมาเป๐นดาวประดับบนพ้ืนเพดานคือคัคนาดลประเทศ แล้วทรงแสดงอเนกวิวิธาปาฏิหาริย์เสด็จ
พุทธดําเนินจงกรมบนรัตนจงกรมสถานถ้วน ๗ วัน และที่อันนั้นก็ได้นามบัญญัตวิ่า รัตนจงกรมเจดีย์ 

          จําเดิมแต่ปฐมโพธิล่วงได ้๗ วัน สามหน สิริเป๐น ๒๑ วันด้วยกัน พระฉพัพรรณรังสีก็ยังมิได้โอภาส
ออกจากพระสรีรกาย 

๑๖๙ 



สัปดาห์ท่ี ๔ ประทับในเรือนแก้ว 
ทรงพิจารณาพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม ๖ คัมภีร ์

          ครั้นล่วงถึง ๗ วัน เป๐นคํารบ ๔ จึงเสด็จไปนิสีทนาการภสถิตในรัตนฆระเรือนแก้ว อันประดิษฐาน
ในทิศพายัพแห่งพระมหาโพธิ แลรัตนฆระนั้นมีพ้ืนภูมิภาคคือพระสติป๎ฏฐานทั้ง ๔ ป๎กลงซ่ึงเสากล่าวคือ
พระจตุริทธิบาท ๔ แลยกขึ้นซึ่งฝากล่าวคือพระวินัยปิฎกตั้งเหนือพรึง กล่าวคือพระสัมมัปปธานทั้ง ๔ 
ประดิษฐานบนรอดแลพ้ืน กล่าวคืออัฏฐสมาบัติทั้ง ๘ แลเรียบเรียงซ่ึงระเบียบแห่งกลอนในเบ้ืองบน 
กล่าวคือพระสุตตันตปิฎก แลมุงซ่ึงหลังคา กล่าวแล้วคือพระอภิธรรมปิฎกและเรือนแก้วของพระนราสภ
สุคต ล้วนแลว้ด้วยพระสัทธรรมทัง้สิ้น นักปราชญ์พึงรู้ว่ารัตนฆระ และพระองค์ทรงพิจารณาซ่ึง
พระไตรปิฎกทั้ง ๓ อันประกอบด้วยอาคม ๔ นิกาย ๕ องค์ ๙ ประดับด้วยพระธรรมขันธ์ ๘๔,๐๐๐ 

          แลทรงพิจารณาพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎกจนถึงพระอภิธรรมปิฎก  ตั้งแต่ปรมัตถสังคิณี พระ
วิภังค์ พระธาตุกถา พระปุคคลบัญญัติ พระกถาวตัถุ พระยมกทั้ง ๖ พระคัมภีร์ พระฉัพพิธพรรณรังสียังอัด
อ้ันมิได้โอภาสออกจากพระสรีรกาย พระสรีรกายรุ่งเรืองดุจดวงทิพากรอัสดงคตอันลดตกต่ําลงประดิษฐาน
เหนือพ้ืนแห่งน้ํา เหตุพระกมลหฤทัยยังคับแคบมิได้กว้างขวาง ยงัไม่จุไม่พอแก่พระสัพพัญํุตญาณ มี
ครุวนาดุจติมงิคลมหามัจฉาชาติ๑  อันมีกายกําหนดโดยยาวได้ ๓๐๐ โยชน ์ แลว่ายเข้ามาเหนือหลังสาคร
สมุทรอันกว้างลึกแต่ประมาณ ๒๐๐ โยชน์ ๓๐๐ โยชน์ ก็มิอาจบ่ายผันศีรษะแลหูหางแหวกว่ายไป
โดยสะดวกได้ ให้ขัดขวางคับแคบใจยิ่งนัก เบ้ืองว่าบ่ายศีรษะแลหูหางไปมา แลกระแสชลธาราที่ไกลได ้
๗๐๐ โยชน์ ๘๐๐ โยชน์ ก็หวั่นไหวพลุ่งพล่านปานประหนึ่งว่าน้ําร้อนอันเดือดอยู่ในหม้อซ่ึงตั้งบนเตาเพลิง 
มีอุปไมยเหมือนดังนั้น ต่อเมื่อใดว่ายออกไปสู่มหาสมุทรอันกว้างลึกได้ ๘๔,๐๐๐ โยชน์ จึงมีจิตกว้างขวาง 
จะบ่ายศีรษะแลหางเวียนว่ายไปในทิศทัง้ปวงก็สะดวกมิได้ขดัสน 

เกิดพระฉัพพรรณรังส ี
เมื่อพิจารณาพระอภิธรรมปิฎกคัมภีร์ท่ี ๗ ว่าด้วยมหาปัฏฐาน 

          เหมือนด้วยพระทศพลทรงพิจารณาพระสมันตมหาป๎ฏฐานอนันตนัย อันประดับด้วยจตุวีสติป๎จจัย 
๒๔ มีเหตุป๎จจัยเป๐นอาทิเป๐นมหาปกรณ์ ประกอบด้วยนัยอธิบายอันสุขุมคัมภีรภาพไพศาลสมควรแก่พระ
สัพพัญํุตญาณพิสัย   พระป๎ญญาประพฤติเป๐นไปในธรรมานุป๎สสนาญาณ   โดยยถาสุขสําราญมิไดข้ัดข้อง 

๑ บาลีเป๐น ติมิติมิงคฺลมหามจฺฉา 

พระกมลสันดานก็ผุดผ่องโอภาส พระหทัยวัตถุประสาทก็สุกใส แลน้ําอันเล้ียงดวงพระหทัยประมาณซอง
หัตถ์หนึ่งนั้น ก็ใสบริสุทธิ์มิได้ขุ่นมัวทั่วทั้งพระโลหิตในพระสกลกาย ตลอดถึงพระฉวีวรรณก็ผ่องผุดบริสุทธิ์
พรรณพิลาส 

          ในลําดับนั้น พระฉัพพพรรณรังสีก็โอภาสแผ่ออกจากพระสรีรกายา อันว่านิลประภาก็เขียวสด
เสมอด้วยสีแห่งดอกอัญชัน มิฉะนั้น ดุจพ้ืนแห่งเมฆดลแลดอกนิลุบลแลปีกแห่งแมลงภู่ ผุดออกจากพระอัง
คาพยพในที่อันเขียวแล่นไปจับเอาราวปุาแลพระรัศมีที่เหลืองนั้น มีครุวนาดุจสีหรดารทองแลดอก
กรรณิการ์แลกาญจนป๎ฏอันแผ่ไว้ พระรัศมีออกจากพระสรีระประเทศในที่อันเหลืองแล้วแล่นไปสู่ทิศานุทศิ
ต่างๆ พระรัศมทีี่แดงก็แดงอย่าพาลทิพากร แลแก้วประพาฬแลกมุทประทุมกุสุมชาติโอภาสออกจาก
พระสรีรอินทรีย์ในที่อันแดง แล้วแล่นฉวดัเฉวียนไปในประเทศทีท่ั้งปวง พระรศัมีที่ขาวดุจดวงรัชนิกร แล
แก้วมณี แลสีสังข์แลแผ่นเงินแลดวงพกาพรึกพุ่งออกจากพระสรีระประเทศในที่อันขาวแล้วแล่นไปในทิศ
โดยรอบ พระรัศมีหงสบาทก็พิลาสเล่ห์ประดุจสีดอกเซ่ง แลดอกชบาแลดอกหงอนไก่ ออกจากพระกรัชกาย
รุ่งเรืองจํารัส พระรัศมีประภัสสรประภาครุวนาดุจสีแก้วผลึกแลแก้วไพฑูรย์เล่ือมประพราย ออกจากพระ
บวรกายแล้วแล่นไปในทศทิศวิจิตรรุจีโอฬาร และพระฉัพพรรณรังสีทั้ง ๖ ประการ แผ่ไพศาลแวดล้อมไป
โดยรอบพระสกลกายินทรีย์กําหนดที่ ๑๒ ศอกโดยประมาณ อันว่าศศิสุริยประภาแลดาราก็วิกลวิการอับ
แสงเศร้าสีดุจห่ิงห้อยเหือดสิ้นสูญ มิได้จํารูญไพโรจน์โชติชัชวาล เหตุดังนั้น พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าว
พระคาถา อรรถาธิบายความก็ซํ้าความหลัง เบ้ืองว่าสมเด็จพระผู้ทรงสวสัดิภาคพิจารณาพระปริยัติ
พระไตรปิฎกในเรือนแก้วนั้นถ้วน ๗ วันเป๐นกําหนด แลที่อันนั้นก็ได้นามปรากฏชื่อว่า รัตนฆรเจดีย์ 

สัปดาห์ท่ี ๕ ประทับ ณ ต้นอชัปาลนิโครธ 

          ครั้นล่วงเข้า ๗ วัน เป๐นคํารบ ๕ พระบรมศาสดา ก็เสด็จไปทรงนั่งด้วยเอกบัลลังก์สมาธิ ณ ภายใต้
ไม้อัชปาลนิโครธ อันสถิตในบุริมทิศาภาคแห่งพระมหาโพธิ เสวยวิมุตติผลสมาบัติอยู่ในที่นั้นอีก ๗ วันเป๐น
กําหนด ดังจะรู้มานิโครธพฤกษฉายาตําบลนั้นเป๐นที่หมู่ชนผู้เลี้ยงแพะทั้งหลายไปนั่งอาศัยร่มไม้นั้นเป๐นนิ
รันตรกาลแต่ก่อน เหตุดังนั้น ไม้ไทรต้นนั้นจึงได้นามบัญญัติเรียกว่า อัชปาลนโิครธ 

พระยามารเสียใจนั่งขีดแผ่นดิน ๑๖ รอย 
ไล่เรียงธรรม ๑๖ อย่างท่ีตนเองไม่ม ี

          ในสมัยนั้น ส่วนพระยาวัสวดีมาราธิราชจึงดําริว่า ตั้งแต่อาตมาติดตามพระสัทธัตถราชกุมารส้ิน
กาลมีประมาณเท่านี้ ด้วยคอยหาโอกาสที่จะทาํอันตราย ก็มิได้เห็นช่องที่จะประมาทพลาดพลั้งแต่สักสิ่ง

๑๗๐ ๑๗๑ 



หนึ่งก็มิได้มี และพระสิทธัตถราชกุมารนี้หนีล่วงพ้นจากพิสัยอาตมะได้เป๐นแท้แล้ว ก็มีจิตโทมนัสเป๐นกําลัง 
จึงลงมาจากเทวโลกแล้วมานั่งในหนทางใหญ่แห่งหนึ่ง จึงจินตนาการซ่ึงเหตุ ๑๖ ข้อ เอานขาขีดลงในพ้ืน
ภูมิภาค นับเป๐นคะแนน ๑๖ รอย 

          ดาํริว่า อาตมะมิได้บําเพ็ญทานบารมีเหมือนพระสิทธัตถกุมาร จึงมิได้ตรัสรู้เป๐นพระพุทธเจ้าดุจ
พระสิทธัตถะนี้ แลขดีลงรอย ๑ พลางดําริสืบไปเล่าว่า อาตมะมิได้บําเพ็ญศีลบารมี ๑ เนกขัมบารมี ๑ 
ป๎ญญาบารมี ๑ วิริยบารมี ๑ ขันติบารมี ๑ สัจจบารมี ๑ อธิษฐานบารมี ๑  เมตตาบารมี ๑ อุเบกขาบารมี 
๑ จึงมิได้ตรัสรู้เป๐นพระพุทธเจ้าดุจพระสิทธัตถกุมารนี้ แล้วขีดลงโดยวารดําริส่ิงละรอยๆ เป๐นสิบรอย
ด้วยกัน 

          ลําดับนั้นก็ดําริสืบไปว่าอาตมะมิได้บําเพ็ญทศบารมีทั้ง ๑๐ อันเป๐นอุปนิสัยเพ่ือจะให้ตรัสรู้ซ่ึงอสา
ธารณญาณทั้ง ๖ คือ อินทริยปโรปริยัตตญาณ ๑ อาสยานุสยญาณ ๑ มหากรุณาสมาบัติญาณ ๑ ยมกปาฏิ
หาริยญาณ ๑ อนาวรณญาณ ๑ สัพพัญํุตัญญาณ ๑ จึงมิได้ตรัสเป๐นพระพุทธเจ้าเหมือนพระสัทธัตถกุมาร
นี้ แล้วขีดลงโดยวารดําริซ่ึงอสาธารณญาณทั้ง ๖ ญาณ ญาณละรอย สิริเป๐น ๑๖ รอยด้วยกัน 

ธิดามาร ๓ นาง อาสาไปน าพระพุทธเจ้ามาด้วยบ่วงราคะ 
          ในลําดับนั้น จึงนางมารธิดาทั้งหลาย ๓ คือ นางราคา ๑ นางอรดี ๑ นางตัณหา ๑ มิได้เห็นพระ
บิดาปรากฏในเทวโลก จึงดําริว่า พระบิดาเสด็จไปในที่ใดในกาลบัดนี้ ก็เล็งแลดูด้วยทิพยจักษุเห็นพระบิดา
ไปนั่งอยู่ในหนทางใหญ่ในมนุษยโลก เอานขาขีดพสุธาอยู่ดงันั้น นางทั้ง ๓ ก็ลงมาสู่สํานักแล้วทูลถามว่า 
พระองค์ทรงพระทุกข์โทมนัสด้วยเหตดุังฤๅ? พระยามารก็บอกเหตุดังนั้นแก่ธิดาทั้ง ๓ แลนางทั้ง ๓ จึง
กราบทูลว่า พระบิดาอย่าได้ทรงพระปริวิตกไปเลย ข้าพเจ้าทั้ง ๓ จะอาสาไปกระทําพระสิทธตัถะให้อยู่ใน
อํานาจแห่งตน แล้วจะนํามาถวายพระองค์ให้จงได้ จึงตรัสตอบว่า ดูกรแม่ทั้ง ๓ บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งก็มิอาจ
สามารถจะกระทําให้พระสิทธัตถะอยู่ในอํานาจได ้ ข้าแต่พระบิดาขา้พเจ้าทั้ง ๓ คงจะพันธนาการซ่ึงพระ
สิทธัตถะด้วยบ่วงทั้งหลายมีราคะเป๐นต้น เพราะว่าข้าพเจ้าทั้ง ๓ คนนี้เป๐นสตร ีแลจะนํามาถวายให้จงได้ใน
กาลบัดนี้ พระองค์อย่าทรงปริวิตกไปเลย แล้วนางมารธดิาทัง้ ๓ ก็ทูลลาบิดามาสู่สํานักของพระศาสดา
จารย์ อันเสด็จนิสัชนาการอยู่ ณ ภายใต้อัชปาลนิโครธรุกขมูล แล้วกราบทูลว่า ข้าแต่พระมหาสมณะ 
ข้าพเจ้าจะบําเรอบาทยุคลแห่งพระองค ์

เนรมิตสตรีงามตามวัยต่างๆ ถูกตรัสขับไล่ การขันอาสาล้มเหลว 

          สมเด็จพระสัพพัญํูก็มิได้เอาพระทัยใส่ในถ้อยคําแห่งนางมารธิดาทั้ง ๓ แลมิได้ลืมพระเนตรขึ้น
ทัศนาการ ทรงดุษณีภาพนิ่งอยู่เป๐นปรกติ แลนางทัง้ ๓ จึงดําริว่าธรรมดาบุรุษยอ่มมีอัธยาศัยเสน่หาในสตรี

อันมีรูปร่างสัณฐานต่างๆ บ้างก็รักสตรีที่เป๐นกุมารี บ้างก็รักสตรีอันตั้งอยู่ในปฐมวัย แลมัชฌิมวัย แลป๎จฉิม
วัยก็มีบ้าง เราทั้งหลายจักประโลมด้วยรูปตา่งๆ โดยอเนกประการ 

          แลนางมารธิดาทั้ง ๓ ก็นฤมิตอัตภาพแห่งตนๆ คนละร้อยๆ เป๐นรูปตรุณกุมารียังไม่มีบุตรบ้าง ที่มี
บุตรแล้วคนหนึ่งบ้างสองคนบ้าง ที่เป๐นรูปสตรีมัชฌิมวัยบ้าง ป๎จฉิมวัยบ้าง ถงึ ๖ อย่าง ๖ ครั้ง ตามแต่
จะต้องพระทัยปรารถนา ไปแวดล้อมพระศาสดาแล้วก็ทูลเล้าโลมดุจกาลก่อน สมเด็จพระบรมครูก็ทรงนิ่ง
มัธยัสถ์มิได้ตรัสประการใด แลนางมารธิดาทั้งหลายก็กระทําอิตถีมายาโดยอาการลีลาศชําเลืองเนตรฟูอน
รําขับร้องมีประการต่างๆ ก็มิอาจสามารถจะยังพระหทัยพระพิชิตมารให้กัมปนาการกําเริบได้ 

          ในลําดับนั้น พระภควันตบพิตรจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสขับนางมารธิดาทั้งหลายว่า ท่านจงหลีก
ออกไปเสียให้พ้นจากที่นี้ จะมากระทําเพียรพยายามในที่เฉพาะหน้าตถาคตมิสมควร สมควรที่จะไปกระทํา
ประโลมในที่เฉพาะหน้าแห่งบุรุษทั้งหลายอ่ืน ซ่ึงราคะยังมิได้ขาดจากสันดาน อันสรรพกิเลสมีราคะเป๐นต้น 
ตถาคตละเสียสิ้นแล้ว ดงัฤๅจะนําไปซ่ึงตถาคตให้อยู่ในอํานาจแห่งตนไดแ้ล้ว มีพุทธฎีกาตรัสโดยสารพระ
คาถาว่า ยสฺส ชติ  นาวชียต ิเป๐นอาทิ อรรถาธิบายความว่า กิเลสอันใดอันหนึ่งในโลกอันพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าพระองค์ใดผจญชนะแล้ว แลซึ่งจะกลับชนะแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอีก แลจะไปตาม
อํานาจกิเลสนั้นอีกหามิได้แล้ว แลพระสัพพัญํูมีอารมณ์เป๐นอันมากหาที่สุดจะนับมิได้ ด้วยอํานาจแห่ง
พระสัพพัญํุตญาณ ปราศจากสัญจรมรรคาแห่งราคาทิกิเลสทัง้หลายแล้ว แลท่านจะนําไปซ่ึงพระ
สัพพัญํูสู่อํานาจโดยกิเลสมรรคาอันใดประการหนึ่ง อันว่าข่ายคือตัณหาอันร้อยกรองไว้ซ่ึงสัตว์ให้สัตว์
ทั้งหลายหลงบริโภคอาหารอันประกอบด้วยพิษ คือเบญจกามคุณทั้ง ๕ อันจะนําไปสู่ไตรภพใดๆ นั้นพระ
สัพพัญํูเจ้าพระองค์ใดตัดเสียได้เป๐นสมุจเฉทประหาน มิได้มีในพุทธสันดานสิ้นสูญแล้ว แลท่านจะนําไปซ่ึง
พระสัพพัญํูเจ้าพระองค์นั้น ให้บรรลุอํานาจโดยกิเลสมรรคาอันใดได้เล่า 

          เมื่อมีพระพุทธฎีกาตรัสสั่งดงันี้ นางมารธดิาทัง้ ๓ ได้สดับจึงกล่าวว่า คาํซ่ึงบิดาดํารัสนั้นเป๐นความ
จริง อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว บุคคลผู้ใดในโลกจะพึงนําไปสู่อํานาจแห่งตนมิได้โดยแท้ แล้วก็พากัน
ไปสู่สํานักพระบิดา 

สัปดาห์ท่ี ๖ ประทับท่ีต้นมุจลินท์ 
ฝนตกตดิต่อ ๗ วัน พระยานาคแผ่พังพานกั้นฝนถวาย 

          ในลําดับนั้น ครั้น ๗ วันล่วงไปแล้ว สมเด็จพระศาสดาจารย์ก็เสด็จอุฏฐาการจากบัลลังก์สมาธินั้น 
เสด็จพระพุทธดําเนินไปสู่ มุจลินทพฤกษ์ ไม้จิก อันประดิษฐานในปราจีนทิศแห่งพระมหาโพธิ ทรงนิสัชนา
การด้วยบัลลังก์สมาธิ ณ ใต้ร่มไม้นั้นเสวยวิมุติสมาบัติสุขอยู่ในที่นั้นอีกสัตตวาร 

๑๗๒ ๑๗๓ 



          ในกาลนั้น อันว่าอกาลมหาเมฆก็ตั้งขึ้นในอากาศ ยังหยาดแห่งวัสโสทกให้ตกลงมิได้ขาดตัง้ ๗ วัน 
ลําดับนั้น ยังมีพระยานาคตนหนึ่งมีนามว่ามุจลินทนาคราช มีอานุภาพมาก บังเกิดอยู่ในสระโบกขรณีอันมี
ในที่ใกล้มุจลินทพฤกษ์นั้น เบ้ืองว่าพระยาอหินาคได้เห็นซ่ึงพระพุทธมหานาคดงันั้นก็มิอาจอยู่ในพิภพแห่ง
ตนได้ ก็ขึ้นมาจากมหาสระจินตนาการว่า ทา่นผู้นี้มีสรีระวิลาศเลิศครอบงําเสียซ่ึงหมู่มฤคาแต่บรรดาที่สถิต
ในพนสณฑ์นี้ ชะรอยจะเป๐นเทพยดาพิเศษประดับด้วยฉัพพิธเภทพรรณรังษีโอภาส พิจารณาไปก็แจ้งว่า
เป๐นองค์พระสัมมาสัมพุทธโลกนาถอันประเสริฐบังเกิดในโลก เสด็จมาสู่นิวาสนสถานแห่งอาตมา ดว้ยทรง
พระมหากรุณาอนุเคราะห์เป๐นมหาลาภอันใหญ่ยิ่ง ผิฉะนั้นอาตมาจะกระทําซ่ึงกายปูองกันเสียซ่ึงมูลมลทิน
อย่าให้ถูกต้องพระกรัชกาย จึงขดเข้าซ่ึงขนดกายเป๐น ๗ รอบ แวดวงองค์พระศาสดาจารย์ แล้วก็แผ่พังพาน
อันใหญ่ปูองปกเบ้ืองบนพระอุตมังคศิโรตม ์ หวังประโยชน์จะมิให้เย็นและร้อนถกูต้องแดดลมแลฝนเหลือบ
ยุงและแลสรรพสัปปชาติต่างๆ สมผัสผัสพระกรัชกาย 

          เมื่อล่วง ๓ วันไปแล้วฝนก็หายหยุด แลพระยาภุชงค์นั้นจึงคลายออกซ่ึงขนดกายอาตมาแปลงกายา
เป๐นมนุษย์มานพมาถวายอภิวันทชุลี อยู่ในที่เฉพาะพระพักตร์สมเด็จพระสัพพัญํู สมเด็จพระบรมครูก็
ออกจากที่สมาบัติอันนั้น จึงเปล่งพุทธอุทานโดยสารพระคาถาว่า สุโข วิเวโก ตฏุฐฺสฺส เป๐นอาทิ 
อรรถาธิบายความว่า บุคคลอันเห็นซ่ึงมรรคผลวิมุติธรรมปรากฏแล้ว ก็ยินดีในอุปธิวิเวกเป๐นเอกอุดมสุขใน
โลก เว้นจากอาโภคพยาบาท สํารวมในการุญภาพทัว่ไปในนิกรสัตว์ทั้งปวง ประการหนึ่ง อันว่าสุขอันใด ซ่ึง
ปราศจากราคาทิกิเลส เหตุล่วงเสียซ่ึงกามสุขในโลกนี้ แลขจัดเสียซ่ึงราคีคืออัสมิมานะละขาดจากสันดาน 
แลสุขอันนั้นเป๐นบรมสุขเขษมศานต์ประเสริฐโดยแท ้

สัปดาห์ท่ี ๗ ประทับท่ีต้นราชายตนะ 
พระอินทร์ถวายผลสมอและน้ าบ้วนพระโอฐ 

          เมื่อเปล่งออกซ่ึงพุทธอุทานกถาดังนี้แล้ว ก็เสด็จอุฏฐาการจากที่นั้น ดาํเนินพระพุทธลีลาสไปสู่รา
ชายตนพฤกษ์ไม้เกดอันมีในทิศาภาคทักษิณแห่งมุจลินทรุกขมูล ทรงนิสัชนาการด้วยสมาธิบัลลังก์ ณ 
ภายใต้ร่มไม้ราชายตนพฤกษ์เสวยวิมตุิผลสุขสมาบัติอยู่ที่นั้นสิ้น ๗ วันเป๐นอวสาน 

          ครั้นล่วงสัตตวาร เวลากาลอรุณุคคมนสมัย ก็ออกจากสมาธิวิหาร ทรงประดิษฐานอยู่ในที่นั้น ใน
กาลนั้นสมเด็จอมรินทราธิราชทอดทิพยจักษุ เล็งแลดูในมนุษย์โลก ได้ทัศนาการพระศาสดาจารย์อันทรง
นิสัชนาการอยู่ยังราชายตนรุกขมูล  จึงทรงพระจินตนาการวา่พระผู้ทรงพระภาค จําเดิมแต่ปฐมาภิสัมโพธิ
จนตราบเท่าถ้วน ๗ วัน ๗ หน สิริเป๐น ๔๙ วันถึงวันนี้ ควรที่พระองค์จะเสวยพระกระยาหารจึงนํามาซ่ึงผล
สมออันเป๐นทิพยโอสถลงมาจากเทวโลก แล้วน้อมเข้าไปถวายพระสัพพัญํู พระสัพพัญํูก็ทรงรับผลสมอ
ทิพย์นั้นเสวยแล้วทรงทําสรีรกิจลงพระบังคนแล้ว ท้าวสหัสนัยน์ก็ถวายน้ําบ้วนพระโอฐ ทรงบ้วนพระโอฐ
แล้วก็เสด็จสถิตอยู่ ณ ราชายตนพฤกษมูลนั้น 

เทวดาใช้ฤทธ์ิท าหมู่เกวียนติดหล่ม 
หวังอนุเคราะห์อดีตญาติให้ถวายข้าวแด่พระพุทธเจ้า 

          ในกาลนั้นยังมีพาณิชทั้งสองพ่ีน้อง มีนามตปุสสะ ๑ ภัลลิกะ ๑ พาซ่ึงหมู่เกวียนอันบรรทุกสินค้า 
๕๐๐ เล่ม มาโดยมรรคาอันไกลปรารถนาจะไปค้าขาย ณ อุกกลาชนบทในมัชฌิมประเทศ มาถึงที่ใกล้พน
สณฑ์อันนั้น ยังมีเทพยดาองค์หนึ่งเป๐นญาติสาโลหิตแห่งพาณิชทั้งสองแต่ในกาลก่อน มาบังเกิดในทิพย์
พิมานประดิษฐานบนรุกขชาติต้นหนึ่ง ซ่ึงมีในที่ใกล้หนทางอันนั้น ครั้นเห็นพาณิชทั้งสองมากับหมู่เกวียน 
๕๐๐ จึงดําริว่า พาณิชทั้งสองนี้เป๐นญาติของอาตมาแต่กาลบุเรภพ พากันหลงอยู่ในสังสารวัฏจะได้รู้เหตุซ่ึง
พุทธุปบาทก็เพราะอาตมา จะได้บรรลุพระพุทธสรณาคมน์ในครานี้ จึงกระทําด้วยอานุภาพให้กองเกวียน
ทั้งหลายนั้นผัดผันกลิ้งไปมิได้นิ่งแน่อยู่ในที่เดียว ชนทั้งปวงตีต้อนโคซ่ึงเทียมเกวยีน ก็มิอาจชักลากไปให้ไหว
ได้ ต่างคนก็ตกใจกระทําพลีกรรมบวงสรวงแก่เทพยดาอันรักษาทาง 

          แลเทพเจ้าองค์นั้นจึงแสดงกายให้ปรากฏแล้ว จึงยกหัตถ์ชี้บอกทางแก่พานิชทั้งสองว่า ดูก่อนท่าน
ผู้นฤทุกข์ บัดนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสแก่พระบรมาภิเษกสมโพธิใหม่ เสด็จอาศัยสถิตอยู่ ณ ราชาย
ตนรุกขมูลตรงนั้น ทา่นจงไปสู่สํานักพระโลกุตมาจารย์ กระทํานมัสการแล้วจงถวายซ่ึงข้าวสตัตุก้อนสัตตผง
แก่องค์พระทศพล จะมีผลประโยชน์แลสุขแก่ท่านสิ้นกาลนาน แลว้เทพยดานั้นก็อันตรธานมิได้ปรากฏ 

          แลพาณิชทัง้สองพ่ีน้องก็บังเกิดพิศวงด้วยได้เห็นองค์เทพยดา ทั้งได้สดับปวุติกถาแห่งพุทธุปบาท ก็
มีจิตประสาทโสมนัสยินดี แล้วเหลือบแลไปในทิศข้างโน้นข้างนี้ ก็เห็นองค์พระสัพพัญํูอันทรงนิสัชนาการ
อยู่ ณ ภายใต้ร่มไม้เกดประกอบด้วยวัตดงึสมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ แลอสีตยานุพยัญชนะ ๘๐ ทัศ พระ
ฉัพพรรณรังสีจํารัสรุ่งเรืองจิโรภาสก็มีจิตยินดีหลากเล่ือมใสศรัทธาปราโมทย์ จึงดําริว่าพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าบังเกิดในโลกจริงเป๐นแท้ บริบูรณ์ด้วยพระสรีรรูปอันงามยิ่งนักควรที่จะทศันาแล้วออกวาจาว่าเป๐นลาภ
ของเราอันประเสริฐ พลางนําเอาข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงตรงเข้าไปสู่ที่ใกล้พระศาสดาจารย์ถวายอภิวันทนา
การแล้วนั่งในที่ควรขา้งหนึ่ง จึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ขออาราธนาพระพุทธองค์จงทรงพระ
อนุเคราะห์รับบิณฑบาตไทยทานของขา้พระพุทธเจ้า เพ่ือจะให้ประโยชน์แลสุขแก่ข้าพาณิชทั้งสองสิ้นกาล
นาน 

ทรงได้บาตรจากท้าวจตุโลกบาล 
รับสัตตกุ้อนสตัตผุงอนุเคราะห์ ๒ พอ่ค้า 

          ลําดับนั้น สมเด็จพระพิชิตมารจึงปริวิตกว่า บาตรของตถาคตก็บมิได้มี แลเยี่ยงอย่างพระชินสีห์แต่
ปางก่อนทรงรับบิณฑบาตด้วยพระหัตถ์มีบ้างหรือประการใด แลกาลบัดนี้ตถาคตจะรับซ่ึงข้าวสัตตุก้อนสัต

๑๗๔ ๑๗๕ 



ตุผงด้วยเหตุดั่งฤๅ  พระสัพพัญํูทรงพระจินตนาดังนี้ดว้ยเหตุอันใด? วิสัชนาว่า แท้จริง อันว่าบาตรอันฆฏิ
การมหาพรหมถวายนั้น อันตรธานแต่ในกาลเมื่อรับมธุปายาสแห่งนางสุชาดา ทรงรับถาดปายาสเสวยแล้ว
นําไปลอยในกระแสน้ําเนรัญชรานที แต่ถาดนั้นก็จมลงไปอยู่ในพิภพแห่งพญากาฬนาคราชตัง้แต่วันนั้นมา 
๔๙ วัน ก็มิได้เสวยพระกระยาหารส่ิงใด แต่ไม่มีอิดโรยหิวโหยพระกําลัง มิได้ทรงอยากซ่ึงอันนปานาหาร 
พระอาการเป๐นปรกติอยู่มิได้ทุพพลภาพ แลซึ่งพระพุทธอาโภคจะรับบิณฑบาตของสองพาณิชพ่ีน้องนั้น 
เพราะพระการุญจิตจะอนุเคราะห์แก่ชนทั้งสองจึงทรงพระปริวิตกดังนี ้

          ณ กาลนั้นจึงท้าวจตุโลกบาลทัง้ ๔ ทราบในพระพุทธอัธยาศยัก็นําเอาบาตรอันล้วนแล้วด้วยศิลา มี
พรรณดังสีถั่วเขียวทัง้ ๔ บาตรมาทัง้ ๔ ทิศๆ ละองค์ น้อมเข้ากราบทูลถวายให้ทรงรับซ่ึงข้าวสัตตุด้วย
บาตรทิพย์ทั้ง ๔  สมเด็จพระชินสีห์ก็ทรงรับทั้ง ๔ บาตร เพ่ือจะรักษาปสาทศรัทธาแห่งท้าวจาตุมหาราชทัง้ 
๔ พระองค์ ใช่จะทรงรับด้วยมหิจฉภาพเจตนานั้นหามิได้ จึงทรงพระอธิษฐานผสานบาตรทั้ง ๔ เข้าเป๐น
บาตรเดียวแล้ว ก็ทรงรับข้าวสัตตุดว้ยบาตรนั้น ทรงกระทําภัตกิจ กาลเมื่อเสวยเสร็จแล้ว 

สองพ่อค้าอุบาสกถึงสรณะ ๒ คู่แรก 
พระราชทานพระเกศาให้ ๘ เส้น 

          ตปุสสะภัลลิกพาณิชทั้งสองจึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้ทรงพระภาคเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองนี้ถึง
ซ่ึงพระบรมครูเป๐นที่พ่ึง ถึงซ่ึงพระธรรมเป๐นที่พ่ึง และพระพุทธองค์จงทรงทราบว่า ข้าพระบาททั้งสองนี้
เป๐นอุบาสกในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่กาลวันนี้เป๐นต้น ขา้พระองค์ก็ตั้งอยู่ในปาณุเปตสรณคมน์ตราบเท่าถึง
ทําลายชีพ 

          แล้วก็ทูลขอสิ่งอันใดอันหนึ่ง ซ่ึงควรจะอภิวาทนาการจําเดิมแต่วันนี ้ ต่างองค์พระชินสีห์สืบไปใน
ภายหน้า สมเด็จพระศาสดาก็ทรงยกพระทักษิณหัตถ์ขึ้นปรามาสเหนือพระอุตมังคศิโรตม์ ลําดับนั้น อันว่า
พระเกศธาตุทั้ง ๘ เส้นมีสีดุจแก้วอินทนิลแลปีกแมลงภู่ มิฉะนั้นดุจสีดอกอัญชันแลอุมมารบุปผาชาติก็หล่น
ลงประดิษฐานในฝุาพระหัตถ์ จึงโปรดประทานพระเกศธาตทุั้ง ๘ นั้น แก่พาณิชทั้งสอง พาณิชทั้งสองรับ
พระเกศธาตุ ประกอบด้วยประสาทโสมนัส ครุวนาดุจได้โสรจสรงดว้ยอมฤตยรสวารี ถวายอภิวาททูลลา
พระนราสภมุนี แล้วก็หลีกออกไปจากที่นั้น ในกาลนั้น พาณิชทั้งสองได้เป๐นปฐมอุบาสกในศาสนา ตั้งอยู่ใน
เทววาจิกสรณคมน์ ถึงซ่ึงพระพุทธสรณะ พระธรรมสรณะ แต่ ๒ ประการเท่านั้น เหตุพระอริยสงฆ์ยังมิได้
บังเกิดปรากฏในโลก 

 

โพธิสัพพัญญปูริวรรต ปริจเฉทที่ ๑๑ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๑๒ 
พรหมัชเฌสนปริวรรต 

ท้าวสหัมบดีพรหมทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม 

๑๗๖ 



 

 

 

 

 

เน้ือความยอ่ 

          ผ่านช่วงเสวยวิมตุติสุข ๔๙ วันแล้ว พระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปประทับยังต้นอัชปาลนิโครธ ทรง
พิจารณาแล้วไม่พบว่าจะมีผู้ใดเป๐นครูอาจารย์ของพระองค์ได้นอกจากพระโลกุตรธรรม 

          จากนั้นทรงพิจารณาพระธรรมที่ตรัสรู้แลว้ ทรงพบว่ามีความสุขุมคัมภีรภาพมาก สัตว์ทั่วไปไม่อาจ
รู้ตามได้ง่าย นอกจากบัณฑิตที่มีความพร้อมอันอุดม เพราะสัตว์ส่วนมากติดลึกอยู่ในกิเลส ถ้าประกาศธรรม
ไปก็จะเหน็ดเหนื่อยเปล่า จึงทรงพระดําริขวนขวายน้อย (เรียกว่า อัปโปสุกกิจ) จะไม่ทรงสอน ซ่ึงเป๐นพุทธ
ประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ เนื่องจากทรงรู้ว่าดําริเช่นนี้แล้ว ท้าวมหาพรหมที่โลกบูชาจะมา
ทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมและเมื่อชาวประชารู้แล้วจะพากันเคารพพระธรรม 

          พระดํารินั้นล่วงรู้ถึงท้าวสหัมบดีพรหม ผู้ที่โลกเช่ือกันว่าเป๐นพระผู้สร้างโลก มหาพรหมถึงกับเปล่ง
คําว่า “โลกจักฉิบหายแล้ว” เหล่าเทพได้สดับแล้วตกใจรีบมาสอบถาม รู้แล้วก็ปรึกษากันว่าควรที่จะไปเข้า
เฝูากราบทูลอาราธนาให้ทรงประกาศธรรม 

          เหตุผลในการกราบทูลให้แสดงธรรม คือ บุคคลผู้พร้อมตรัสรู้ตามมีอยู่ หากไม่ตรัสธรรม พวกเขาก็
ย่อมเสียโอกาส และพระธรรมที่มีอยู่ในมคธรัฐตอนนี้นั้น ไม่บริสุทธิ์ มีมลทิน ไมป่ระกอบด้วยประโยชน์ ไม่
เป๐นไปเพ่ืออมตมหานฤพาน 

          พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสดับคําทูลอาราธนาแล้ว ทรงพิจารณาเห็นจริงตามนั้น แล้วพิจารณา
ต่อไปถึงบุคคลประเภทต่างๆ ทรงจําแนกบุคคลเป๐น ๔ ประเภท เทียบกับดอกบัว ๔ เหล่า อันมีจริตต่างๆ 
กัน บุคคลเหล่านั้นมีทั้งผู้ที่รู้ได้เพราะพระองค์ก็มี รู้ได้เพราะพระสาวกก็มี 
          แล้วตรัสคําอาราธนาว่า “บัดนี้ เราเปิดมหาอัครทวารแล้ว ขอให้สัตวท์ี่มหูี มีโสตวิญญาณ จงปล่อย
ศรัทธาตั้งจิตคอยฟ๎ง” 



 

 

ปริจเฉทที่ ๑๒ 
พรหมัชเฌสนปริวรรต 

ท้าวสหัมบดีพรหมทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม 

เสด็จกลับประทับยังอัชปาลนิโครธ 
ทรงค านึงเห็นแต่โลกุตรธรรมเท่านั้นเป็นครู 

          ในกาลนั้น สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคก็เสด็จจากร่มราชายตนพฤกษ์ กลบัไปทรงนิสีทนาการ ณ อัช
ปาลนิโครธรุกขมูล แล้วทรงพระพุทธปริวติกว่า ธรรมดาว่าบมิได้มทีี่เคารพนบนอบต่ําตนได้ชื่อว่าอยู่เป๐น
ทุกข์ และตถาคตจะไปสํานักสมณพราหมณาจารย์ผู้ใดจะได้กระทําเคารพนับถือสักการบูชาอาศัยสํานักอยู่
ในวันนี้ แล้วกลับทรงพระพุทธดําริใหม่เล่าว่า เมื่อตถาคตมีสีลขันธ์ สมาธิขันธ ์ ป๎ญญาขันธ์ วิมตุิขันธ ์ วิมุติ
ญาณทัศนขันธย์ังบมิได้บริบูรณ์ ก็ควรจะไปทําเคารพนบนอบนับถือสักการบูชาอาศัยอยู่ในสํานัก
สมณพราหมณาจารย์ผู้อ่ืน เพ่ือจะบําเพ็ญเพียรเล่าเรียนปฏิบัติในอภิสมาจาริกวัตรทั้งปวงมีสีลขันธ์เป๐นอาทิ 
แลกาลบัดนี้ ตถาคตก็มีอัตตจริยาทัง้ปวงตัง้แต่สีลขันธ์เป๐นต้นบริบูรณ์ในสันดานพร้อมสิ้นแล้ว บมิได้
เล็งเห็นบุคคลผู้ใดในมนุษยโลกกับทั้งเทวโลกแลพรหมโลก แต่บรรดาสมณพราหมณาจารย์ เทพยดามนุษย์
อันสมมติเป๐นสัตว์จะจัดหาผู้ใดผู้หนึ่งซ่ึงจะบริบูรณ์ด้วยสีลสมาธิป๎ญญาแลวิมุติธรรม กับทั้งวิมุติญาณทัศน
คุณจะยิ่งกว่าตถาคต แลตถาคตจะได้กระทําเคารพนับถือสักการบูชา อาศัยอยู่ในสํานักบุคคลผู้ใดอีกเล่า 
บมิได้มีแล้วทั่วทัง้ไตรภพ ผิฉะนั้นควรตถาคตจะกระทําสักการบูชาเคารพนับถือพระโลกุตรธรรมที่ตถาคต
ตรัสรู้แทนครูแลอาจารย์จึงจะชอบ 

ทรงพิจารณาว่าธรรมท่ีตรัสรู้ลกึซึ้ง ยากท่ีผู้ยินดีในกามคุณจะรู้ 

          แล้วก็มีพระพุทธปริวิตกสืบต่อไปเป๐นอาจิณวิสัยพระสัพพัญํูสืบๆ มาทุกพระองค์ว่า ธรรมที่
ตถาคตตรัสรู้นี่ลึกซ้ึงสุขุมคัมภีรภาพ ยากที่จะหยั่งรู้หยั่งเห็น เป๐นอัครอุดมธรรมประณีตยิ่งนัก แลสัตวท์ั้ง
ปวงซ่ึงจะล่วงรู้ด้วยวิจารณป๎ญญาโดยสามารถตรึกตรองเอาเองนั้นบมิได้ ต่อเมื่อใดเป๐นอุดมบัณฑิตชาติจึง
จะตรัสรู้ แลสรรพสัตว์ทั้งหลาย ล้วนแต่มีสันดานยินดีอยู่ในกามคุณกองราคาทิกิเลสครอบงํากําบังปกปิดไว้
ให้ลุ่มหลงในสงสารสมุทร ไหนจะตรัสรู้แจ้งซ่ึงปฏิจจสมุปบาทป๎จจยาการแตกฉานรํางับดับเสียซ่ึงสรรพ

๑๘๑ 



สังขาร ประหารราคาทิกิเลสให้สิ้นสูญแห่งตัณหาอุปาทานบรรลุพระปรินิพพานได้ เบ้ืองว่าพระตถาคตจะ
แสดงพระสัทธรรมเทศนาอนุศาสนโนวาท สตัว์ทัง้หลายอ่ืนก็จะบมิอาจตรัสรู้ซ่ึงพระโลกุตรธรรมนี่ก็จะเป๐นวิ
เหสภาคีลําบากกายไม่เป๐นประโยชน์แก่นสาร 

เหตุท่ีไม่ทรงขวนขวายแสดงพระธรรมโปรดสตัว์ 

          แล้วก็ทรงพระจินตนาการโดยพระคาถา อรรถาธิบายความว่า ธรรมอันนี้เดิมทีตถาคตก็บมิได้เคย
สดับมาแต่ก่อน แลจะตรัสรู้ไดด้้วยยากยิ่งนัก จักแสดงแก่สัตว์อ่ืนพ้ืนแต่ขวนขวายอยู่ในราคะ โทสะ โมหะ 
ไหนเลยจะตรัสรู้โดยง่าย ครุวนาดุจยังกระแสชลธารให้ไหลทวนขึ้นไปในประเทศที่เหนือน้ํา เหตุธรรมอันนี้
คัมภีรภาพยากที่จะตรัสรู้แจ้งประจักษ์ แลสัตว์ทั้งหลายย่อมมีสันดานหน่วงหนกัอากูลเต็มไปด้วยกองกิเลส 
ดุจน้ําเต้าอันเต็มไปด้วยน้ํา แลภาชนะอันเต็มไปด้วยเปรียงเน่า แลท่อนผ้าเก่าอันชุ่มไปด้วยน้ํามัน มิฉะนั้น 
ดุจมืออันติดเปื๒อนไปด้วยหญ้าคา ย่อมเศร้าหมองอยู่ด้วยราคาภิรัติ ขดัแค้นอยูด่้วยโทษประทุษร้าย แลมุ่ง
หมายมัวเมาอยู่ด้วยโมหะหากปิดบัง ดัง่ฤๅจะรู้แจ้งซ่ึงธรรมอันนี้ ธรรมอันนี้ตถาคตตรัสรูด้้วยพิริยภาพเป๐น
อันมาก แลทานซ่ึงบมิได้บริจาคนั้นก็บมิได้มี ศีลที่บมิได้รักษานั้นก็หามิได ้ภาวนาที่ไม่เจริญนั้นก็ไม่มี บารมี
ทั้งหลายใดที่มิได้บําเพ็ญก็ไม่ปรากฏ ย่อมประพฤติทั่วทศบารมีทุกสิ่งทุกประการจึงอาจสามารถขจัดเสียซ่ึง
พลเสนามารให้ปราชัยในสมัยสายัณห์ ครั้นล่วงเข้าปฐมยามราตรี ก็ตรึกถึงบุพเพนิวาสญาณ กาลมัชฌิม
ยามก็ได้ซ่ึงทิพยจักษุญาณโอกาส พ้ืนพสุธาจะได้กัมปนาทแต่มาตรว่าองคุลีหนึ่งก็ไม่พึงมี ต่อลุป๎จฉิมยามป๎จ
จุสราตรี พิจารณาพระปฏิจจสมุปบาทแตกฉานสําเร็จแก่พระสัพพัญํุตญาณขณะใด พ้ืนพระธรณีจึงจะ
หวั่นไหวในขณะนั้น แลธรรมอันนี้บุทคลเห็นปานดั่งตถาคตตรัสรู้ด้วยติกขญาณอันยอดยิ่งได้ดว้ยยาก แลโล
กิยประชาชนอันมากดังฤๅจะตรัสรู้ 

          เมื่อสมเด็จพระสัพพัญํูทรงพระอาวัชนาการดังนี้ ก็มีพระกมลหฤทัยน้อมไปในอัปโปสุกกภาพ 
ถอยท้อต่อที่จะตรัสพระสัทธรรมเทศนา โปรดเทพามนุษย์สัตวท์ั้งนั้น เหตุมีพระพุทธอัธยาศัยสาํคัญวิปลาศ 

ท าไมสมัยทรงเป็นสุเมธดาบสจึงกระตือรอืร้น 
ตรัสรูแ้ล้วเหตุใดจึงดูเหมือนท้อถอย? 

          จึงมีคาํปุจฉาว่า ซ่ึงมีพระพุทธปริวิตกวิปลาศนั้นดังฤๅ?  วิสัชนาว่า วิปลาสนั้น คือผิดกับพระกมล
จิตแต่ก่อน จึงปุจฉาว่าพระกมลจิตแต่ก่อนนั้นดังฤๅ? วิสัชนาว่า กาลในอดีตภพครั้งเมื่อเสวยพระชาติเป๐น
พระสุเมธดาบส ได้เห็นองค์สมเด็จพุทธทีป๎งกรกับพระอริยสงฆ์สาวกอันจะเข้าไปโคจรบิณฑบาตในกรุงอมร

วดีนคร แลพระองค์ทรงสละเสียซึ่งพระอรหัตผลดุจถึงพระหัตถ์ มิได้ปรารถนา แลทรงเปลื้องซ่ึงดาบส
บริขารทั้งปวงทอดพระกายบรรทมลงเหนือภูมิภาคมรรคาอันเป๐นที่เปือกตม ครุวนาดุจท่อนทองอันวางลง
ไว้ในที่สิริไสยาสน์อันแล้วไปด้วยแก้วอินทนิล กระทําพระกายเป๐นตะพานถวายพระศาสดาจารย์กับพระ
อริยสาวกสงฆ์ อาราธนาให้ดําเนินไปบนพระองค์ ครั้งนั้นด้วยทรงจินตนาปรารถนาพระโพธิญาณจะได้ขน
สัตวโลกกับทั้งเทวโลกให้พ้นจากโอฆสงสารวัฏ 

          จึงปุจฉาว่า กาลบัดนี้ก็ได้ตรัสรู้แก่พระสัพพัญํุตญาณสมพระกมลประสงค์แล้ว ไฉนจึงกลับ
พระทัยท้อถอยมีขวนขวายอันน้อย จะมิได้ตรัสพระสัทธรรมเทศนาโปรดสตัว์โลก หรือว่าทรงพระอาโภค
หลงลืมพระสติที่ทรงพระดาํริปรารถนาไว้แต่อดตีกาล แลพระพุทธสันดานยงับมิได้ปราศจากโมหะหรือ
ประการใด คําวิสัชนาว่า อย่าสงสยัดังนั้นมิชอบ พระพุทธสันดานจะยงัประกอบด้วยโมหะอกุศลสังกิเลส
บาปธรรมทั้งปวงนั้นหามิได ้

เฉลยว่า การขวนขวายน้อยเป็นพุทธประเพณี 
เป็นอุบายให้พรหมอาราธนา 

          จึงปุจฉาว่า ไฉนจึงทรงพระปริวิตกฉะนี ้ ไม่มีพระกรุณาแก่สัตว์เหมือนแต่ก่อนหรือประการใด แต่
กาลในอดีตภพเสวยพระชาติเป๐นพระบรมโพธิสัตว์สร้างสมพระบารมีมา ก็ย่อมทรงพระกรุณาแก่สัตว์โดย
แต่เห็นพยัคฆ์ตกลงในเหวอดอาหารอยู่ ก็เสียสละพระชนมชีพโดดลงในเหวให้กายแลชีวิตเป๐นทาน เป๐น
อาหารแก่พยัคฆ์บริโภคจนถึงป๎จฉิมชาติ ถ้าไม่มีพระกรุณาแก่สัตว์ ไฉนจะสละสิริสมบัติแลขัตติยพันธุวงศ ์
กับทั้งองค์พระพิมพาอันเป๐นที่เสนหา แลพระราหุลโอรสพ่ึงประสูติใหม่ๆ ไปกระทําทุกรกรรมอันบุทคล
ผู้อ่ืนจะกระทําบมิได้อาศัยประโยชน์ดังฤๅ คือทรงพระมหากรุณาจะโปรดซ่ึงสรรพสัตว์ให้พ้นจากสังสารวัฏ
กันดารภัยมิใช่หรือ นี่เป๐นไฉน จึงมากลับทรงพระจินตนาการแปรปรวนไปดังนี้ 

          จึงมีคาํวิสัชนาว่า เป๐นธรรมดาพระสัพพัญํูเจ้าทั้งปวงมาเหมือนกันทุกๆ พระองค์ เมื่อทรง
พิจารณาซ่ึงปฏิเวธธรรมอันคัมภีรภาพก็มีพระทัยน้อมไปสู่อัปโปสุกธรรม คือมีขวนขวายอันน้อยท้อถอยจะ
ไม่แสดงพระสัทธรรมเทศนา ท้าวมหาพรหมจึงลงมาทูลอารธนาให้บัณฑูรพระสัทธรรม จะยังสัตวท์ั้งหลาย
ให้มีจิตเคารพในพระสัพพัญํูโดยยิ่ง เหตุฉะนี้ จึงเป๐นพระพุทธประเพณีมาทุกๆ พระองค์ 

ท้าวสหัมบดีพรหมทราบพระพุทธปริวติกแลว้ 
เปล่งวาจาว่าโลกจะฉิบหาย 

๑๘๒ ๑๘๓ 



          ในกาลนั้น ท้าวสหัมบดีมหาพรหมอันสถิตในพรหมโลกก็ทราบในพระพุทธปริวิตกจึงดําริวา่ โลกทัง้
ปวงจะถึงซ่ึงฉิบหายในครั้งนี้ เหตุสมเด็จพระชินสีห์สําเร็จแก่พระสัพพัญํุตญาณแล้วพระหฤทยัไม่
ปรารถนาที่จะตรัสพระสัทธรรมเทศนาโปรดสัตว ์ ถ้าอาตมะมิได้ลงไปกราบทูลอาราธนาอันว่าสัตว์โลกก็จะ
หาที่พ่ึงพํานักบมิได้ เหตุดังนั้นควรอาตมะจะลงไปอาราธนาสมเด็จพระบรมศาสดาให้บัณฑูรพระสัทธรรม 
ในขณะนั้น อันว่าท้าวสหัมบดีมหาพรหมก็เปล่งออกซ่ึงศัพท์สําเนียงดังสิ้นวาระ ๓ ครั้ง เป๐นกําหนดว่า โลก
จักฉิบหายในครั้งนี้ แลเสียงนั้นก็ดังแผ่ไปทั่วหมื่นโลกธาต ุ

หมู่เทพมาไต่ถามแล้วร่วมปรึกษาหารือ 

          ครัง้นั้นหมู่อมรกัมลาศน์ทั้งหลาย ในหมื่นจักรวาฬมีท้าวมัฆวานเป๐นต้น ได้สดับศัพท์โกลาหลแห่ง
สหัมบดีพรหมดังนั้น ก็สะดุ้งตกพระทัยมิได้ทราบเหตุผลประการใด ต่างองค์ก็ออกจากพิมานเหาะมาโดย
ด่วนชวนกันมาสู่สํานักสหัมบดีพรหมแล้วก็ถามว่า ข้าแต่ท่านผู้เนียรทุกข์ ภยันตรายสิ่งใดจะบังเกิดแก่โลก 
ท้าวสหัมบดีพรหมก็บอกว่า ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่ามหาพินาศภัยจะบังเกิดแก่โลก ข้าแตท่้าวมหาพรหม 
อันว่ามหาพินาศนั้นดังฤๅ? ดูกรท่านทั้งปวง อันว่าชาติ ชรา มรณะบังเกิดมีแลว้ๆ เล่าๆ นี้ ได้ชื่อวา่มหา
พินาศภัยปรากฏแก่โลก ข้าแต่ท้าวประชาบดี อันว่ามหาบุรุษองค์ใดซ่ึงทรงพระปรีชาฉลาดในอุบายที่จะ
บําบัดเสียซ่ึงชาติชรามรณภัย แลพระมหาบุรุษองค์นั้นไซร้เราทั้งหลายก็พร้อมกันไปอาราธนาให้ลงไป
บังเกิดในมนุษยโลก บัดนี้พระองค์ก็ได้ตรัสเป๐นสัพพัญํูพุทธเจ้าแล้ว แลโลกจักฉิบหายด้วยชาติชรา
มรณภัยอันใดอีกเล่า 

          ดูกรท่านทัง้หลาย ไม่รู้หรือว่ากาลบัดนี้ สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาซ่ึงภาวะคัมภีรภาพ
แห่งพระโลกุตรธรรม ก็มีพระหฤทัยน้อมไปสู่อัปโปสุกกิจขวนขวายเป๐นอันน้อยท้อถอยจะไม่บัณฑูรพระ
สัทธรรมเทศนาโปรดสรรพสัตว์ให้พ้นจากวัฏสงสารภัย อาศัยเหตุฉะนี้ เราจึงร้องประกาศว่า ความฉิบหาย
จะบังเกิดมีแก่โลกทั้งปวง ข้าแตท่้าวกัมลาศน์ผู้ปราศจากทุกข์ ผิฉะนั้นควรเราทัง้หลายจะพากันไปกราบทูล
อาราธนานิมนต์พระทศพล ให้ตรัสเทศนาโปรดประชานิกรทั้งปวง 

ท้าวสหัมบดีพรหมทูลอาราธนาให้ทรงเห็นแก่สัตว์ท่ีพร้อมตรัสรู้ 

          แลท้าวสหัมบดีมหาพรหมก็รับคําเทพยบรรษัทว่าสาธุแล้ว จึงมีพรหมคณาอเนกอมรนิกายทั้งหลาย 
มีองค์โกสีย์แลสุยามสันดุสติเทวราชในมงคลจักรวาฬนี้เป๐นอาทิ ลงมาจากพรหมโลกในมุหุตหนึ่งนั้นต่างๆ ก็
ทรงสะพักทิพยภูษาเหนืออังสประเทศทั่วทุกองค ์พระหัตถ์ก็ทรงทิพยบุปผาดูพร้อมกัน นฤมิตภูมิภาคเป๐นที่
ประดิษฐานแห่งตนๆ เฉพาะพระพักตร์พระทศพลญาณ แล้วท้าวสหัมบดีพรหมก็ตั้งทักษิณชาณุมณฑลลง

เหนือพ้ืนแผ่นปฐพีที่นฤมิตรับ ยอพระกรคํานับน้อมประณมนมัสการ ปานประหนึ่งว่าทิพย์บงกชโกมลชาติ
อันรุ่งเรืองรุจิโรภาศด้วยทศนขสโมธานถึงอุตมงัคสิโรตม์ สารภิรมย์ปราโมทย์โดยสัจเคารพแล้วกราบทูลว่า 

          ข้าแต่พระบรมนราสภผู้ทรงสิริเสาวภาคเจ้า ขออาราธนาพระปิ๑นเกล้าจงทรงพระมหากรุณาโปรด
ประทานพระสัทธรรมเทศนาสตัวท์ั้งหลาย  อันเป๐นอัปปรชักชาติมีสันดานอันเบาบางจากราคาทิกิเลสนั้น ก็
มีในโลกนี้เป๐นอันมาก เบ้ืองว่าบมิได้สดับรับรสพระสัทธรรม ก็เส่ือมสูญจากพระอริยมรรคญาณผลญาณเสีย
ประโยชน์อันใหญ่หลวง อนึ่งสัตว์ทั้งปวงที่มีกฤษดาภินิหารบริบูรณ์ บําเพ็ญมาในสมเด็จพระพุทธศาสดาแต่
อดีตกาล ดุจดอกปทุมชาติอันแก่เกือบใกล้จะบานคอยสัมผัสสุริยรัศมี มีความปรารถนาจะเสาวนาการพระ
สัทธรรม แต่จบจตุปทิกคาถาบทเดียวก็ควรจะหยั่งลงสู่อริยภูมิสําเร็จมรรคผลจะมีแต่คนหนึ่งสองคนนั้นหา
มิได้ ที่ประกอบด้วยอุปนิสัยนั้น มีมากกว่าหมื่นแสนสมควรจะตรัสรู้พระโลกุตรธรรมอันอุดมประการหนึ่ง 
ซ่ึงพระพุทธองค์ทรงสร้างสมสมดึงสบารมีมาสิ้นกาล บัดนี้ก็บรรลุแก่พระสัพพัญํุตญาณสําเร็จแล้ว ไฉน
พระหฤทัยจึงน้อมไปสู่อัปโปสุกกิจถอยท้อต่อที่จะโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาฉะนี้ เมื่อมิได้ทรงพระ
มหากรุณาปรานีแก่อเนกนิกรสัตว์ จะมิได้ตรัสพระสัทธรรมเทศนา จะให้สัตว์ทั้งหลายแสวงหาซ่ึงที่พ่ึงที่
พํานักอ่ืนในที่ใดอีกเล่า เหตุดังนั้น พระคันถรจนาจารย์เจ้าจึงกล่าวพระคาถาว่า พฺรหฺมา จ โลกาธปิต ีสหมฺ
ปติ เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความก็เหมือนนัยหนหลัง 

กราบทูลอกีว่า แม้โลกจะมีธรรมอยู่ แต่ธรรมนั้นก็ยังไม่บริสุทธ์ิ 

          ลําดับนั้นท้าวสหัมบดีพรหมจึงกราบทูลสืบไปว่า กาลเมื่อพระพุทธองค์ยังบมิได้ทรงตรัสรู้พระ
สัพพัญํุตญาณ เสด็จไปสู่มคธชนบทในครั้งก่อนนั้น เบ้ืองว่าจะโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาแก่
กรุงพิมพิสารราช แลพระสัทธรรมนั้นยังมิได้บริสุทธิ์ ประกอบด้วยมลทิน เหตุเห็นเป๐นธรรมของปุถุชน ยัง
ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์อันประเสริฐแท้ บมิได้ประพฤติเป๐นไปเพ่ือจะให้เหนื่อยหน่ายรํางับดับราคาทิ
กิเลส เหตุจะตรัสรู้มรรคผลพระอมตมหานฤพานได้ บัดนี้ไซร้เบ้ืองว่าตรัสพระสัทธรรมเทศนา ผู้ใดฟ๎งพระ
ธรรมกถาอันบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน อาจสามารถจะเปิดทวารพระนิพพานนครราชธานี อันยงับมิได้มี
บุทคลเปิดเผยออกได้ ครุวนาดุจพระยาไกรสรสิงหราชอันสถิตเหนือยอดบรรพต อันปรากฏล้วนแล้วด้วย
ศิลาแท่งเดียว อาจเล็งแลเหลียวเห็นนิกรสัตว์อันสถิตในทศิาภาคโดยรอบ 

          ขอเชิญพระพุทธองค์ผู้ประกอบด้วยพระสมันตจักษุญาณขึ้นสู่ปราสาทสถาน กล่าวแล้วคือพระวิมุติ
ป๎ญญา อันปราศจากโสกาดูรเดือดร้อนด้วยกองเพลิง จงทอดพระนัยนเ์นตรทัศนานิกรสัตวโลกอัน
อาเกียรณ์ด้วยทุกข์โศกมีชาติชราครอบงําอยู่เป๐นนิตย์ ข้าแต่สมเด็จพระภควันตบพิตรผู้มีมหันตอุสสาห อาจ
สามารถมีชัยชํานะแก่กิเลสสงคราม กอปรด้วยความกรุณาในหมู่สัตว์เป๐นอันมาก ดุจนายสัตถวาหเชฏฐะ

๑๘๔ ๑๘๕ 



พ่อค้าเกวียนผู้ใหญ่ อันพาหมู่เกวียนทั้งหลายข้ามพ้นจากทางกันดาร กล่าวคือสงสารมรรคา จงทรงพระ
มหาการุญภาพ โปรดพระทานพระสัทธรรมเทศนาแก่อเนกนิกรเวไนย์ อันบริบูรณ์ด้วยอุดมนิสัย สมควรจะ
ได้ตรัสรู้พระโลกุตรธรรมในพระพุทธศาสนานี ้

ทรงจ าแนกสัตว์โลกออกเป็น ๔ ประเภท 
เปรียบกับดอกบัว ๔ เหล่า 

          ในลําดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาค เมื่อได้ทรงสดับอาราธนากถาอันท้าวสหัมบดีมหาพรหมมา
กราบทูล พระหฤทัยอนุกูลด้วยพระกรุณาในสัตวโลก จึงทรงพระพุทธอาโภคจินตนาว่าท้าวมหาพรหมมา
อาราธนาให้แสดงพระสัทธรรมเพ่ือจะให้เป๐นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งปวง อันนี้ก็เป๐นธรรมดาพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก่อนสืบๆ กันมา เหตุดงันั้น ตถาคตก็จักแสดงพระสัทธรรมเทศนาตามอายาจนวาท
แห่งท้าวสหัมบดีพรหมในกาลบัดนี้ 

          แท้จริง แต่กาลเมื่อป๎จฉิมราตรี ปฐมาภิสมโพธิ รุ่งขึ้นจะได้ตรัสรู้เป๐นองค์พระสัญํูทรงตรัสรู้ทิพ
จักษุญาณ กาลขณะนั้นก็ทอดพระเนตรเห็นซ่ึงอเนกเวไนยสัตว์ อันมีธุลีคืออวิชชาบางหนาครอบงําสันดาน
น้อยมากประการใดๆ ก็ดี จะมีป๎ญญินทรีย์อ่อนแลกล้า  อาการชั่วดีมีประเภทต่างๆ เป๐นอันมาก จะตรัสรู้
มรรคผลง่ายยาก และเป๐นภัพพบุคคลประการใดๆ ก็เห็นแจ้งประจักษ์ในพระญาณทั่วทัง้สิ้น แลบุทคลบาง
พวกก็มีป๎ญญาพิจารณาเห็นโทษเห็นภัยในปรโลก บางจําพวกก็ปราศจากป๎ญญาบมิได้พิจารณาเห็นโทษ
เห็นภัยในปรโลกนั้น 

          ก็มีครุวนาดุจดอกอุบลปทุมบุณฑริกชาติทั้งหลายต่างๆ บางดอกก็พ่ึงงอกขึ้นจากเง่ายังจมอยู่ใต้น้ํา 
บางดอกก็งอกมีก้านเจริญ แต่ยังอยู่ภายใต้น้ํายังไม่งอกขึ้นมาเสมอน้ํา บางดอกก็เจริญขึ้นมาพอเสมอหลัง
น้ํา บางดอกก็งอกขึ้นมาพ้นน้ําเกือบใกล้จะบาน แลดอกบัวทั้ง ๔ จําพวกนี้อุปมาฉันใดก็เหมือนด้วยพระ
สัพพัญํูทรงพิจารณาเห็นซ่ึงสัตวโลกทั้งหลาย ๔ จําพวกประจักษ์แจ้งด้วยพระพุทธจักษุญาณก็มีอุปไมย
ดังนั้น 

          แท้จริง อันว่าปทุมชาติดอกใดทีง่อกขึ้นพ้นจากน้ําคอยท่าสุริยรังสีสัมผัสก็จะบานในวันนี้ แลดอกใด
ที่ยังตั้งอยู่เสมอหลังน้ําก็จะบานในวันพรุ่งนี้ ดอกใดที่ยังอยู่ภายใต้น้ํานั้นยังอีกสามวันจึงจะบาน ดอกพ่ึงงอก
ใหม่จากเง่านั้นบมิอาจเจริญขึ้นมาตราบเท่าจนถึงบานได้ ย่อมจะพึงวินาศฉบิหายเป๐นภักษาหารแห่งหมู่
มัจฉากัจฉปชาติทั้งปวงสิ้น อันนี้แลมีอุปมาฉันใด ก็อุปไมยเหมือนบุทคลทั้ง ๔ จําพวก อันมีในโลก คือ 
อุคฆฏิตัญํูบุทคลจําพวก ๑ วิปจิตัญํูบุทคลจําพวก ๑ ไนยบุทคลจําพวก ๑ ปทปรมบุทคลจําพวก ๑ อัน

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนาโปรดให้ได้สดับ 

อธิบายบุคคล ๔ 
๓ จ าพวกแรกบรรลุมรรคผลได้ในอัตภาพนี ้

          จึงมีคาํปุจฉาว่า บุทคลซ่ึงได้นามบัญญัตทิั้ง ๔ จําพวกนี้ มีอรรถาธิบายเป๐นดังฤๅ? วิสัชนาว่า บุคคล
จําพวกที่มีอุปนิสัยวาสนามากและบารมีแก่กล้า ได้ฟ๎งพระสัทธรรมเทศนาโดยนยัสังเขป แต่มาตรว่าจตุปทิก
คาถาบทเดยีวเท่านั้น พอจบลงก็ตรัสรู้มรรคผลโดยพลัน บุทคลจําพวกนั้นได้ชื่อว่าอุคฆฏิตัญํู เป๐นปฐม
อย่างยิ่ง 

          และบุทคลจําพวกใดได้ฟ๎งพระสัทธรรมเทศนาโดยสังเขป บมิอาจบรรลุธรรมาภิสมัย ต่อจําแนก
อรรถาธิบายออกไปโดยนัยพิสดาร จึงตรัสรู้มรรคผล บุทคลจําพวกนั้นได้ชื่อว่าวปิจิตัญํู  เป๐นมัชฌิมปาน
กลางอย่าโท 

          แลบุทคลจําพวกใดได้สดับพระธรรมเทศนาโดยนัยสงัเขปแลพิสดาร ก็บมิอาจตรัสรู้พระ
โลกุตรธรรม ต่อกระทํามนสิการดว้ยอุบายป๎ญญาแล้วสมาคมคบหาด้วยกัลยาณมิตร บําเพ็ญกิจพากเพียร
เล่าเรียนในสมถวิป๎สนาสืบไป จึงได้สําเร็จมรรคผล บุทคลจําพวกนั้นได้ชื่อว่าไนยะ เป๐นมุทุอย่างตร ี

          แลบุทคลจําพวกใดมีอุปนิสัยบารมียังไม่บริบูรณ์มิควรแก่ธรรมาภิสมัย แม้นถึงได้สดับพระสัทธรรม
โดยย่อแลวติถาร แล้วเสพด้วยท่านผู้เป๐นกัลยาณมิตรประกอบกิจบําเพ็ญเพียรในภาวนานุโยคประการใด 
ก็บมิอาจบรรลุธรรมาภิสมัยในชาตินั้นเป๐นแท้ แลบุทคลจําพวกนั้นได้ชื่อว่าปทปรมะ เป๐นหินชาติอย่างต่ํา 

          แท้จริง บุคคล ๓ จําพวกซ่ึงพรรณนามาในก่อนนั้น พระสัทธรรมเทศนาพุทธานุศาสน์อาจให้สําเร็จ
ประโยชน์อันอุดม คือ มรรคผลพระอมตมหานิพพานในอัตภาพชาตินั้น แต่ปทปรมบุคคลจําพวกเป๐นคํารบ 
๔ นัน้ พระสัทธรรมพุทโธวาทจะเป๐นแต่อุปนิสัยวาสนาบารมีไปในอนาคตภายภาคหน้า 

ทรงพิจารณาด้านอื่นๆ ก่อนตรัสรบัแสดงพระธรรมเทศนา 

          ในลําดับนั้น สมเด็จพระศาสดาทรงพิจารณากําหนดทราบในประเภทแห่งสรรพสัตวนิกายว่าสัตว์
ทั้งหลายมีธุลีคืออวิชชาบางหนามากน้อยมีประมาณเท่านั้นๆ ที่เป๐นอุคฆฏิตัญํู วิปจิตัญํู ไนยะ ปทปรมะ 
มีประมาณจําพวกละเท่านั้นๆ ที่เป๐นราคจริต โทสจริต โมหจริต วิตกจริต ศรัทธาจริต พุทธิจริต มีประมาณ
จําพวกละเท่านั้นๆ ที่เป๐นพุทธเวไนย์ สาวกเวไนย์ ธาตุเวไนย์ ประมาณจําพวกละเท่านั้นๆ ทรงทราบใน

๑๘๖ ๑๘๗ 



พระญาณเสร็จสิ้นแล้วจึงมีพุทธฎีกาตรัสแก่ท้าวสหัมบดีมหาพรหมโดยสารพระคาถาว่า อปรุตา เต อมตสฺส 
ทฺวารา เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความว่า ดูกรท้าวมหาพรหม อันว่าพระสัทธรรมอันอุดมนั้น ตถาคตก็รู้แจ้ง
ชํานิชํานาญในกมลสันดานสิ้นแล้วแต่ตถาคตดําริว่า ไม่ตรัสเทศนาแก่เทพยดามนุษย์ทั้งปวงนั้น ด้วยสําคัญ
ว่าจะลําบากเสียเปล่าหาประโยชน์มิได้ แลกาลบัดนี้ ท่านมาอาราธนาแล้ว ตถาคตก็จะตรัสพระสัทธรรม
เทศนาจะเปิดเผยออกซ่ึงมหาอัครทวาร บรรดาสัตว์ทัง้หลายที่มีโสตวิญญาณเปล่งออกซ่ึงประสาทศรัทธา 
จงตั้งจิตคอยสดับรสพระสัทธรรมเทศนาเถิด ในกาลบัดนี้ 

          ในลําดับนั้นท้าวสหัมบดีพรหมทราบว่า สมเด็จพระบรมนราสภทรงรับอาราธนาแล้ว ก็มีกมลผ่อง
แผ้วภิรมย์หรรษาโสมนัส จึงประนมทศางคุลีหัตถ์ถวายอภิวาท พระภควันตมุนินทร์ กระทําประทักษิณถ้วน
ตติยวาร แล้วพาหมู่อมรพรหมมาร นิวัติสู่ทิพยนิเวศน์แห่งตนๆ 

 

พรหมัชเฌสนปริวรรต ปริจเฉทที่ ๑๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๑๓ 
ธัมมจักกปริวรรต 

การแสดงพระปฐมเทศนาธรรมจักร 

๑๘๘ 



 

 

 

เน้ือความยอ่ 

          พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับที่จะแสดงพระธรรมแล้ว ทรงพระดําริวา่จะแสดงธรรมแก่ใครก่อน? 
ทรงนึกถึงทา่นอาฬารดาบส เทวดาก็มาทูลว่าเสียชวีิตได ้ ๗ วันแล้ว ทรงนึกถึงอุทกดาบสเทวดาก็มาทูลว่า 
เพ่ิงเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้ ทรงรําพึงว่าเป๐นความฉิบหาย เพราะทั้งสองไปเกิดในอรูปภพ เป๐นพรหมไม่มีรูป
ร่างกาย ทัง้มีอายุยืนยาว ไม่อาจจะฟ๎งพระสัทธรรมได้ สองดาบสจึงเส่ือมจากเอกันตสุข 

          ทรงนึกถึงพวกป๎ญจวัคคีย์ ทรงเห็นว่าพวกเขาเหมาะที่จะฟ๎งธรรม เพราะเคยดูแลอุป๎ฏฐากมาถึง ๖ 
ปี และท่านโกณฑัญญะก็มีอุปนิสัยตามความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมเป๐นคนแรกอยู่แล้ว 

          จึงเสด็จดว้ยพระบาทไกล ๑๘ โยชน์ จากต้นอัชปาลนิโครธ เขตอุรุเวลประเทศ มุ่งไปยังปุาอิสิปตน
มฤคทายวันเขตเมืองพาราณสี ไม่เสด็จด้วยการเหาะอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ เพราะทรงต้องการ
โปรดอาชีวกชื่ออุปกะ ทรงทราบว่าเมื่อแล้วต่อไปท่านอุปกะจะออกบวชเป๐นภิกษุ 

          ทรงได้พบกับเขาในหนทางระหว่างคยากับต้นมหาโพธิ์ เขาตะลึงในพระฉัพพรรณรังสี เพ่งดูรู้ว่า
เป๐นมนุษย์ จึงชมเชยและถามว่า มีผิวพรรณผ่องใส บวชมาสํานักใด มีใครเป๐นครู? ตรัสตอบว่า ผิวพรรณดี
เพราะไม่มีกิเลส ไม่มีใครเป๐นครู เพราะรู้ยิ่งเอง อาชีวกจึงชมว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็ควรชื่อว่า พระอนันตชินะ 
(ผู้ชนะอย่างไม่มีที่สิ้นสดุ) ซ่ึงพระศาสดาก็ทรงรับชื่อนั้น 

          เสด็จพระพุทธดาํเนินถึงปุาอิสิปตนมฤคทายวันในเวลาเย็น ป๎ญจวัคคียย์ังฝ๎งใจอยู่ว่า หนทางตรัสรู้
มีอยู่เพียงทางเดยีว คือทรมานตน จึงกล่าวต้อนรับก่ึงดูแคลนว่า “อาวุโสโคดม” ก็ไม่ทรงกริ้ว ตรัสด้วยพระ
กรุณาว่า บัดนี้พระองค์ตรัสรู้แล้ว ให้ตั้งใจฟ๎งที่เราจะพูด เมื่อพวกเขาไม่เชื่อจึงตรัสให้ทบทวนว่าคาํที่วา่ 
“ตรัสรู้แล้ว” เคยพูดที่ไหนบ้าง? นั่นแหละ พวกเขาจึงมีใจเป๐นธรรม มีจิตอ่อนโยน ฟ๎งพระปฐมเทศนา 
“ธัมมจักกัปปวัตนะ” ว่าด้วยการหมุนไปแห่งกงล้อธรรม ซ่ึงไม่มีผู้ใดสามารถหมุนกลับได้ ตรัสอธิบายถึง
ทางที่ไม่ควรปฏิบัติ กับทางที่ควรปฏิบัติ ได้แก่  การทํากิจในอริยสัจ ๔ ให้รอบด้านอย่างทีต่รัสว่า รู้ปริวัฏ ๓ 
อาการ ๑๒ นั่นแหละญาณทัศนะ นั่นแหละการตรัสรู้ 

          จบพระธรรมเทศนา ท่านโกณฑัญญะและหมู่พรหม ๑๘ โกฏิ บรรลุโสดาป๎ตติผล 



 

 

 

ปริจเฉทที่ ๑๓ 
ธัมมจักกปริวรรต 

การแสดงพระปฐมเทศนาธรรมจักร 

 

ทรงพระด าริโปรดอาฬารดาบส แตด่าบสสิ้นชพีไป ๗ วันแล้ว 

          กาลเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาค ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานปฏิญาณแก่ท้าวมหาพรหมแล้ว 
จึงทรงพระดําริว่า ตถาคตจะไปสําแดงพระสัทธรรมเทศนาโปรดผู้ใดก่อน บุทคลผู้ใดจะตรัสรู้พระ
โลกุตรธรรมโดยพลัน ลําดับนั้นก็ทรงพระพุทธปริวิตกว่าอาฬารดาบสกาลามโคตรเป๐นบัณฑิตชาติ ทั้ง
สติป๎ญญาก็เฉลียวฉลาดมีสันดานเบาบางจากธุลีกล่าวคือราคาทิกิเลสบาปธรรม มิฉะนั้น ควรตถาคตจะไป
แสดงพระสัทธรรมเทศนาโปรดดาบสนั้นก่อน เห็นจะพลันตรัสรู้ซ่ึงมรรคและผล ลําดับนั้นจึงเทพยดาองค์
หนึ่งมิได้มีนามปรากฏในพระบาลี เข้ามากราบทูลพระชินสีห์ว่าอาฬารดาบสกาลามโคตรนั้นทาํลายขันธ์
ขาดชีพล่วงไปได้ ๗ วันแล้ว 

          สมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงส่องทิพยจักษุญาณพิจารณา ก็ทรงเห็นแจ้งประจักษ์ว่า พระดาบสนั้น
กระทํากาลกิริยาสมดังคาํเทพยดามากราบทูล บัดนี้ขึ้นไปบังเกิดในอากิญจัญญายตนอรูปภพ จึงทรงพระ
พุทธดําริว่าเสียดายอาฬารดาบสกาลามโครต ถ้ายงัมีชีวิตคอยท่าตถาคตอยู่อีกสัก ๗ วัน ได้สดับพระ
สัทธรรมเทศนาก็จะพลันบรรลุถึงธรรมาภิสมัย นี่มาเส่ือมสูญเสียจากเอกันตสุขในครั้งนี้ 

ทรงพระด าริโปรดอุทกดาบส แต่ก็ช้าไปคืนหนึ่ง 

          แล้วก็มีพุทธปริวติกไปว่า ตถาคตจะไปแสดงพระสัทธรรมเทศนาโปรดผู้ใดก่อนอีกเล่า บุทคลผู้
ดังฤๅจะตรัสรู้มรรคผลโดยพลัน ลําดับนั้นก็ทรงพระพุทธดําริถงึอุทกรามบุตรดาบสว่า พระดาบสองค์นั้นก็
เป๐นมหาเมธาวีชาติฉลาดแหลมหลัก แล้วก็มีอัชฌัติกสันดานเบาบางจากกองอวิชชา ผิฉะนั้นควรตถาคตจะ
ไปตรัสเทศนาโปรดดาบสนั้นก่อนเห็นจะตรัสรู้มรรคผลโดยเร็ว ในลําดับนั้น ก็มีเทพยดาองค์หนึ่งมากราบ

๑๙๓ 



ทูลเหมือนครั้งก่อนว่า อุทกรามบุตรดาบสนั้นดับขันธ์ขาดชีพเสียแต่ในเพลากาลเมื่อพลบค่ํานี้แล้ว 

          สมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงส่องพระญาณอาวัชชนาการไปเห็นแจ้งว่า พระดาบสนั้นถึงแก่มรณภาพ
ในอภิโทสเวลา สมดังคําเทพยดามากราบทูล บัดนี้ขึ้นไปบังเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนอรูปภพ ก็ทรง
พระปรารภรําพึงอุทกรามบุตรดาบสว่า ถ้ามีชีวิตยับยัง้คอยทา่ตถาคตอยู่แต่สักวนัหนึ่ง ได้ฟ๎งพระสัทธรรม
เทศนาก็จะพลันลุธรรมาภิสมัย นี่ชั่งกระไรมาเสื่อมสูญเสียจากเอกันตอุดมสุขน่าสงสารเสียดายนัก 

เหตุท่ีตรัสว่าดาบสท้ังสองพินาศเสื่อมสูญจากสุขสุดยอด 
เพราะไม่มีรูปกาย ไม่ได้ฟังพระสัทธรรม 

          จึงมีคาํปุจฉาว่า ไฉนพระศาสดาจึงทรงพระจินตนาการดงันี้ แลพระดาบสทั้งสองก็ได้อรูปสมาบัติ
ไปบังเกิดในอรูปภพ อรูปภพนั้นเสื่อมจากสุขมีทุกข์พินาศฉิบหายประการใด และสมาบัติในอรูปภพนั้นไม่
เป๐นสุขแลหรือ? วิสัชนาว่า เป๐นสุขอยู่ แตท่ว่าสิ้นอายแุล้วก็จะจุติกลับเสวยซ่ึงทุกข์ในภพใหม่สืบไปอีกเล่า 
จึงปุจฉาว่า ซ่ึงจะแปรปรวนเป๐นทุกข์สืบต่อไป จะไม่พ้นจากทุกข์ในอรูปภพนั้นแลหรือ? วิสัชนารับว่า ไม่พ้น
ทุกข์ได้ในอรูปภพ จึงปุจฉาว่า เหตุใดจึงไม่พ้นทุกข์ วิสัชนาว่า เหตุยังมิละเสียได้ซ่ึงกิเลสจากสันดาน จึง
ปุจฉาว่า เหตุใดจึงมิละเสียได?้ วิสัชนาว่า ละเสียมิได้ดว้ยปราศจากติกขญาณ จึงปุจฉาว่า อรูปสมาบัติญาณ
ไม่เป๐นนิยยานิกธรรมด้วยเหตุดังฤๅ? วิสัชนาว่า เหตุมิได้สดับพระสัทธรรมเทศนา เบ้ืองว่าพระสัทธรรม
บังเกิดในโลก มิได้สดับโดยสัจจเคารพ เป๐นชนภายนอกพระพุทธศาสนา เส่ือมสูญจากอุดมประโยชน์
กล่าวคือมรรคผลพระอมฤตมหานิพพาน เหตุดังนั้น พระพิชิตมารจึงทรงพระดาํริว่า อาฬารกาลามดาบส
แลอุทกรามบุตรดาบสนี้ ถึงพินาศเส่ือมสูญยิ่งนักจากเอกันตสุขโดยนัยพรรณนามาฉะนี้ 

ทรงค านึงถึงพระปัญควัคคีย์ ทรงเห็นว่าเคยมีอุปการะ 
และท่านโกณฑัญญะมีอุปนิสัยบรรลุธรรมคนแรก 

          ลําดับนั้น พระชินสีห์ก็ทรงพระพุทธอาโภคสืบไปใหม่ว่า ตถาคตจะไปแสดงพระสัทธรรมโปรดผู้ใด
ก่อนอีกเล่า แลบุคคลผู้ดังฤๅจะตรัสรู้มรรคผลโดยเร็ว จึงทรงพระอนุสรคํานึงถึงพระป๎ญจวัคคีย์ภิกษุทั้ง ๕ 
ได้กระทําวัตรจริยาอุป๎ฏฐากตถาคต ในกาลเมื่อบําเพ็ญมหาปธานกิจทุกรกรรม ผิฉะนั้นควรตถาคตจะไป
ตรัสเทศนาโปรดป๎ญจวัคคีย์ภิกษุทั้ง ๕ ก่อน 

          จึงมีคาํปุจฉาว่า ไฉนพระสัพพัญํูจึงทรงระลึกถึงพระป๎ญจวัคคีย์ทัง้ ๕ ว่ามีคุณแก่พระองค์ ตกว่า

จะทรงพระมหากรุณาตรัสเทศนาโปรดเฉพาะบุทคลที่มีคุณ ที่ไม่มีคุณนั้นจะไม่ตรัสเทศนาโปรดบ้างหรือ
ประการใด? วิสัชนาว่า ไม่เป๐นดังนั้น แม้มาตรวา่ไม่ตรัสเทศนาแก่บุทคลที่ไม่มคีุณ ก็เหมือนชนทั้งหลายมี
นายขมังธนูแลกรุงอชาตศัตรูราชแลอาฬวกยักษ์องคุลิมาลโจรนั้นล้วนแตค่ิดกระทําประทุษร้ายมคีุณอันใด
แก่พระองค์เล่า ไฉนพระสัพพัญํูเจ้าจึงทรงพระมหากรุณาตรัสเทศนาโปรดชนเหล่านี้ให้สําเร็จมรรคผล
ธรรมวิเศษด้วยเล่า ผิว่าสมเด็จพระโลกนาถเจ้าจะไม่ตรัสเทศนาโปรดชนเหล่านี้ ในพระบาลีนี้ว่ามีพระ
หฤทัยกรุณาในพระราหุลกับพระเทวทัตต์เสมอกัน คําอันนี้ก็ผิด ผวิ่าพระทศพลบพิตรเฉพาะจะเลือกเทศนา
โปรดแต่ผู้ซ่ึงมีคุณอุปการ เป๐นไฉนจึงไม่เสด็จไปโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาแก่พระพุทธบิดาก่อน แล
ซ่ึงจะประกอบด้วยกตัญํูรู้คุณพระบิดามารดา บุคคลใดที่จะเสมอด้วยพระพิชิตมารก็มิได้มี 

          แลเหตุซ่ึงทรงพระจินตนาว่า จะไปตรัสเทศนาโปรดป๎ญจวัคคีย์ก่อนนี้ เพราะทรงพระพุทธดําริว่า
จะสนองคุณอยู่เป๐นนิจ พระกมลจิตกอปรด้วยกตัญํูทั้งทรงรู้อุปนิสัยว่าในพุทธอาณาเขตนี้ ที่จะบรรลุปฐม
ธรรมาภิสมัยเท่าเว้นไว้แต่พระโกณฑัญญะ ผู้อ่ืนนอกกว่านั้นอาจกระทําให้แจ้งซ่ึงอัครมรรคธรรมก่อนนั้น
มิได้มี เหตุพระโกณฑัญญะนี้มีทานวิบาก ครั้งได้บริจาคอัครสัสสทานถงึนววารเป๐นกําหนด แก่พระวิป๎สสี
สุคตกับทั้งภิกษุสงฆ์ขีณาสพสาวกแต่อดีตกาล กระทําปณิธานไวว้่า ขอจงได้ตรัสรู้อัครมรรคธรรมก่อนสรรพ
สัตว์อ่ืนในพระศาสนากาลอนาคต เหตดุั่งนั้น จึงดํารัสดว้ยบทพระคาถาว่า อคคฺสฺส ทาตา เมธาวี เป๐นอาท ิ
อรรถาธิบายความว่า เทพยดามนุษย์เป๐นปราชญ์ เมื่อได้ถวายแก่พระอัครบุทคลก็จะบรรลุมรรคผล ตั้งมั่น
ในอัครธรรมปราโมทย์ในกมลสันดาน 

พวกปัญจวัคคีย์ไปอยู่ป่าอิสิปตนะนานกว่า ๒ เดอืนแล้ว 

          แลสมเด็จพระศาสดาจารย์ ทรงพิจารณาเห็นเหตูปนิสัยวาสนาพระโกณฑัญญะฉะนี้ จึงจะเสด็จไป
ตรัสเทศนาโปรดพระป๎ญจวัคคยี์มีพระโกณฑัญญะเป๐นประธานนั้นก่อนชนทั้งหลายอ่ืนๆ แล้วก็ทรงทอด
พระทิพยจักษุญาณแสวงหาพระป๎ญจวัคคีย์ภิกษุทั้ง ๕ ว่า บัดนี้สถิตอยู่ในที่ใด ก็ทรงเห็นแจ้งในพระญาณว่า 
สถิตอยู่ในปุาอิสิปตนมฤคทายวันวิสัย ใกล้เมืองพาราณสีมหานคร แลว้ก็ทรงพระอนุสรคํานึงสืบไปว่า 
จับเดิมแต่ปฐมโพธิมาได้ ๗ วัน ๘ หน สิริเป๐น ๕๖ วันทั้งวันนี้ ยังเศษอีก ๓ วัน ก็จะพอครบสองเดือน แล
วันพรุ่งนี้เป๐นวันจาตุทสี สุกกป๎กษ์อาสาฬหมาส ตถาคตจะไปสู่ปุาอิสิปตนมฤคทายวันอยู่ในแว่นแคว้นเมือง
พาราณส ี

 

๑๙๔ ๑๙๕ 



  

ไม่เสด็จทางอากาศอย่างพระพุทธเจ้าในอดีต 
เพราะทรงต้องการสงเคราะห์อุปกาชีวก 

          ครั้นราตรีนั้นล่วงไปพอเพลาพระอาทิตย์อุทัยทิพากรโอภาส สมเด็จพระบรมครูก็ทรงจีวรแลบาตร
แล้วเสด็จพระพุทธดําเนินไปโคจรบิณฑบาตในบ้านเสนานิคมได้ภัตตาหารทรงกระทําภัตตกิจเสร็จแล้ว ก็
เสด็จพระพุทธดําเนินไปโดยลําดับมรรคา ๑๘ โยชน์ ปรารถนาจะไปสู่ปุาอิสิปตนมฤคทายวัน แดนเมือง
พาราณส ี

          แท้จริง พระสัพพัญํูพุทธเจ้าทั้งปวงในอดีต ย่อมเสด็จไปโดยทางอากาศไปสู่ปุาอิสิปตน
มฤคทายวัน แล้วตรัสเทศนาพระธัมมจักกัปวัตตนสูตร แลสมเด็จพระบรมครูแห่งเราเสด็จไปโดยทางปฐพี
ดลนั้น เหตุทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยแห่งอุปกาชีวก จึงทรงพระพุทธดําริว่า ถ้าตถาคตจะไปทางอากาศ อุป
กาชีวกจะไม่พบปะกับตถาคต ตถาคตจะไปทางปฐพีจะได้พบกับอุปกาชีวก อุปกาชีวกจะได้เจรจากับ
ตถาคต ภายหลังจะบรรพชาในพระศาสนา แลจะประโยชน์อันใดด้วยจะไปโดยอิทธานุภาพทางอากาศนั้น
เล่า ถึงมาตรแม้วา่จะเหน็ดเหนื่อยกายลําบากบาทยุคลก็ยกไว้ แลตถาคตบําเพ็ญบารมีมาก็ปรารถนาเพ่ือจะ
ทําซ่ึงประโยชน์แก่สัตวโลกทั้งปวง 

          เมื่อทรงพระพุทธจินตนาดังนีแ้ล้ว ก็ย่างเหยียบแผ่นพ้ืนภูมิภาคดว้ยฝุาพระบาทยุคลพิจิตรไปด้วย
ลายลักษณ์อัฏฐุตรสตมหามงคลทัง้ ๑๐๘ ประการ มีรอยจักรลักษณะเป๐นอาทิ ทรงซ่ึงบาตรและจีวรบ่าย
พระพักตร์เฉพาะทิศเมืองพาราณสี เปล่งพระฉัพพรรณรัศมีทั้ง ๖ ประการ โอภาสแผ่ไพศาลไปในพนสณฑ์
ประเทศเป๐นช่อช่วงน้อยใหญ่ แล่นไปสัมผัสกับอเนกพนัศพฤกษลดาชาติ แลพิลาศเล่ห์ประดับด้วยสัตตรัตน
โอฬารเหมือนดุจอุโฆษณาการขานเหตุแห่งพุทธุปบาท ประกาศแก่โลกทั้งปวงให้รู้ทั่วกัน แลพ้ืนพสุธาดลซ่ึง
รองรับพระบาทยุคลนั้นก็รุ่งเรืองรุจิโรภาส ครุวนาดุจดาษเรี่ยรายไปด้วยดวงดอกกุสุมชาตทิั้งหลายมี
ประการต่างๆ มิฉะนั้นอย่างประหนึ่งว่าย้อมไปด้วยน้ําแก้วประพาฬ อันหลอมเหลวคว้างแล้วรดเร่ียรายลง
ไว้ แลมฤคจตุบาททัง้หลายมีประเภทน้อยใหญ่ ได้ทัศนาพระมหามุนินทรราช ก็ปราศจากจิตมานะกระด้าง
ต่างๆ ตัง้ตาชมเล็งแลพระบรมสิริรูปพิศวงมิได้วางตา ฝงูวิหคป๎กษาอันบินร่อนอยู่บนอากาศ ก็ชวนกันเล็ง
แลดูพระสิริวิลาศแน่นิ่งอยู่กับที่มิได้เร่ร่อนไปในที่อ่ืน ครุวนาดุจรูปป๎กษาอันนายช่างฉลาดแกล้งวาดไว ้ หมู่
ภมราผึ้งภู่ทั้งหลายก็ลืมเชยชายคลงึเอารสเรณูบุปผาชาติ ชวนกันหลงชมพระอุดมสิริวิลาศแห่งพระทศพล
ญาณ ทั้งวาตาก็รําเพยพานพัดเรณูสรรพกุสุมเสาวคนธ์ หล่นลงเร่ียรายในสถลวิถีทางเสด็จพระพุทธดําเนิน 

อย่างประหนึ่งว่าจะกระทําสักการบูชา 

อุปกาชีวกมุ่งหน้ามหาโพธ์ิ ตะลึงในพระฉัพพรรณรังส ี

          ฝุายอุปกาชีวกเดินมาโดยทุราคมวิถทีางไกล หว่างคยาประเทศเขตเมืองราชคฤห์กับมหาโพธิต่อกัน 
แลเห็นไพรสณฑ์สถานอันโอฬารไพโรจน์พรรณราย ด้วยข่ายพระฉัพพิธพรรณรังสีโสภณวิลาศ ปรากฏโดย
ทิวาทศนาการ๑ ทั้งพสุธาแลอากาศโอภาสดว้ยพระรัศมี มีพรรณแห่งละหกอย่างทั่วทัง้ทิศลา่งแลทศิบน มา
สัมผัสกายตนประหลาดมหัศจรรย์ ไม่เคยได้พบเห็นเป๐นเช่นนี้มาแต่ก่อน ถ้าจะเป๐นเพลิง ไฉนกายอาตมาจึง
ไม่ร้อนกระวนกระวาย ถ้าจะเป๐นน้ํา ไฉนกายอาตมาจะไม่ชุ่มชื่นเย็น นี่จะเป๐นสิ่งอันใดยิ่งสงสัยสนเท่ห์จิต 
จึงเพ่งพิศไปข้างโน้นข้างนี้ก็เห็นองค์พระผู้ทรงสวัสดิโสภาคย์เสด็จบทจรมา รุ่งเรืองด้วยพระสิริฉัพพิธมหา
วัตติงสบุรุษลักษณะแลพระพยามประภาโอภาส เบ้ืองบนพระอุตมังคศิโรตมก็์ช่วงโชติดว้ยพระเกตุมาลา 
ครุวนาดุจทองทั้งแท่งประดับด้วยฉัพพรรณรังสีแสงไพโรจน์จํารัส ทรงสบงจีวรล้วนมีพรรณอันแดงดุจแสง
พระอาทิตย์อันอุทัยเหนือยอดยุคนธรบรรพต ดูดวงพระพักตร์ก็ผ่องใสสุกสดเสมอดวงดอกโกมุทบริสุทธิ์สิริ
วิลาศ 

อุปกาชีวกมั่นใจว่าเป็นมนุษย์ทูลถามชื่อและถามถึงครู? 

          จึงดาํริว่า ดังอาตมะปริวิตก บุทคลผู้นี้จะเป๐นมนุษย์หรือจึงมีจีวรอันทรงงามยิง่นัก หรือจะเป๐น
เทพยดา ถ้าเป๐นเทพยดาก็จะไม่ทรงภูษามีพรรณอันแดงโอภาส จะไม่ทรงบาตรอย่างนี้ นี่ก็มีจีวรประดับ
พระกายา นี่จะมิใช่เทพยดา ชะรอยจะเป๐นมนุษย์โดยแท้ แต่มีรูปสิริโสภาคย์ยิ่งคิดยิง่มากไปด้วยปีติ
ปราโมทย์ยินด ี มีโลมชาติสยดสยองทั่วสกลกายา พลางจินตนาวา่ ผู้นี้ใครหนอจึงอุดมรังสีรุ่งโรจน์โชตนา
การ ปานประหนึ่งว่าฉัตรกางก้ันในเบ้ืองบนโสภณไพโรจน์ดังนี้ ยิ่งมีจิตคิดคารวะยําเกรงพระเดชพระคุณ
แห่งสมเด็จพระสัพพัญํูจึงบทจรเข้าไปสู่ที่ใกล้แล้ว ก็เจรจาปราศรัยทักถามว่า ดูกรอาวุโส อันว่ากายินทรีย์
ของท่านนี้งามพร้อมบริสุทธิ์ ฉวีวรรณก็ผ่องผุดพิลาศปราศจากราคี ท่านนี้มีนามชื่อใด บรรพชาเฉพาะ
สํานักผู้ใด ใครเป๐นครูของท่าน ท่านได้เล่าเรียนธรรมในสํานักอาจารย์ผู้ใด จงแจ้งแก่อาตมา 

 

 ๑ บาลีเป๐น ทวาทสวิลาสาการ = อาการอันงาม ๑๒ ประการ 

๑๙๖ ๑๙๗ 



ตรัสตอบว่า ตรัสรูด้้วยพระองค์เอง ไม่มีครู 
และก าลังจะไปแสดงพระธรรมจักร 

          ในลําดับนั้น พระภควันตมุนี มีพระกมลปรารถนาจักแสดงเหตุซ่ึงภาวะแห่งพระองค์เป๐นครูแห่งหมู่
อมรมนุษย์นิกรสัตวโลกทั้งปวงแก่อุปกาชีวกให้แจ้ง ก็เปล่งออกซ่ึงพระสุรเสียงอันไพเราะ กอปรด้วยองค์ ๘ 
ประการ ปานประดุจเสียงแห่งท้าวมหาพรหม มีพระพุทธฎีกาดํารัสโดยสาร พระคาถาแก่อุปกาชีวกว่า สพฺ
พาภภิู สพฺพวิทูหมสฺมิ เป๐นอาท ิ

          อรรถาธิบายความว่า ดูราอาชีวก ตถาคตนี้มีกมลสันดานมิไดต้ิดระคนอยู่ในกิเลสธรรมทั้งปวง ละ
เสียได้ซ่ึงกองบาปธรรมทั้งสิ้นแล้ว ดับสูญซ่ึงตัณหาอุปาทาน แลครอบงําเสียซ่ึงสรรพสัตว์ทั้งหลายในไตรภพ 
ตรัสรูจ้บในสรรพไญยธรรมด้วยพระองค์เอง ดังฤาจะบรรพชาเฉพาะสํานักผู้ใดเล่า แลครูอาจารย์ของ
ตถาคตมิได้มี ตถาคตนี้ประดับดว้ยทศอรหาทิคุณอดุลยเลิศโลกแต่ผู้เดียว ตรัสรูซ่ึ้งพระสัพพัญํุตญาณโดย
อาการอันชอบมิได้วิปริต บุทคลผู้ใดผู้หนึ่งทั่วทั้งทศิในมนุษยโลกกับทั้งเทวโลกจักประเสริฐเปรียบเสมอด้วย
ตถาคตมิได้มี แลตถาคตนี้มีสันดานอันเย็นรํางับดับแล้วซ่ึงกิเลสาดูรเดือดร้อน บัดนี้จะบทจรไปสู่แว่นแคว้น
กาลิงคราษฎร์๑ ประสงค์จะแสดงพระธรรมจักรเทศนา จะตีอมตเภรีให้บันลือ แก่นิกรประชาคณาสัตว์อัน
มืดมนอยู่ด้วยขา่ยอวิชชาให้กระจ่างแจ้งเห็นพระนิพพานธรรมในครั้งนี้ 

อุปกาชีวกว่าถ้ามีคุณเช่นนั้น ก็สมควรชื่อว่า พระอนันตชินะ 

          เมื่ออุปกาชีวกได้สดับพุทธวาทดีํารัสดังนั้น ก็มีจิตพิศวงดําริวา่พระสมณะองค์นี้เจรจาเป๐นมธุรกถา
ไพเราะยิ่งนัก ทั้งมีคุณวฒุิธรรมก็มากรูปก็งามเสียงก็เพราะ หาผู้จะเสมอมิได้ ก็มีจิตเล่ือมใสโสมนัสยินดี จึง
กล่าวาจาว่า ข้าแต่อาวุโส ท่านกล่าวปฏิญาณตนว่ากอปรด้วยคุณดงันี้ ข้าพเจ้าก็เห็นจริงด้วยแล้ว ควรที่
ท่านจะได้นามว่าอนันตชินะ ผจญเสียซ่ึงหมู่มารทั้งหลายจะนับประมาณมิได้ให้พ่ายแพ้ 

          เมื่อสมเด็จพระสัพพัญํูได้ทรงสดับคําอาชีวกกล่าวดังนั้นพระหฤทัยปรารถนา จะประทับซ่ึงวาจา
แห่งอาชีวกให้มั่นด้วยตรากล่าวคือพระคาถาพุทธอุทาน ปานประหนึ่งตราแห่งพระยาธรรมิกราชอันตี
ประทับลงในดินอันประจําผนึกพระราชสาสน์ ก็มีพุทธบรรหารโดยสารพระคาถาว่า มาทิสาว ชินาโหนตฺิ 
เป๐นอาทิ 

๑ ในบาลีว่า แคว้นกาสี 

 

          อรรถาธิบายความว่า ดูรานะอาชีวก บุคคลทั้งหลายใดที่ถึงซ่ึงอาสวขัยในโลกนี้แล บุคคลทัง้หลาย
นั้นจะได้ผจญชนะสัตวโลกสิ้นทั้งปวงเหมือนดุจตถาคตมิได้ม ี ตถาคตนี้ผจญสรรพสัตวโลกแลกองกิเลสบาป
ธรรมทั้งหลายทัง้สิ้น เหตุดงันั้น สมควรจะได้นามบัญญตัิว่าอนันตชินะดุจคําทา่นเจรจาเป๐นแท้ 

          เมื่ออุปกาชีวกได้สดับพระพุทธฎีกา ก็ตอบว่า ข้าแต่อาวุโส จริงดังนั้นแล้ว แล้วก็สั่นศีรษะกล่าว
พระคุณานุภาพหลีกไปจากมรรคานั้น บทจรไปหนทางอ่ืน สมเด็จพระบรมครูมีพระพุทธฎีกาตรัสกับอุปกา
ชีวกเท่านั้น พอเป๐นอุปนิสัยในเบ้ืองหน้า แล้วก็เสด็จพระพุทธดําเนินในมรรคาโดยอนุกรมลําดับ พอสายัณห์
เวลาก็บรรลุถึงปุาอิสิปตนมฤคทายวัน 

เปล่งพระฉัพพรรณรังสี เสด็จเข้าสู่ป่าดุจพระอาทิตย์หลุดออกจาหมู่เมฆ 

          ในกาลวันนั้น ฝุายพระป๎ญจวัคคีย์ภิกษุทัง้ ๕ ตั้งแต่เวลาเช้าก็ชวนกันอาบน้ําชําระสรีรกายแล้วนั่ง
ประชุมพร้อมกัน ต่างระลึกถึงพระมหาบุรุษพลางทางสนทนาปรึกษาแก่กันว่า ดูกรอาวุโส กาลบัดนี้พระ
สมณโคดมตัง้แต่เรามาเสียแลว้ พระองค์จะเสด็จไปสู่ที่ใด ปานฉะนี้จะทรงนิสทีนาการ ณ สถานที่ใด หรือ
จะทรงระลึกถึงเราบ้างหรือไม่ระลึกถึงเราประการใด ในกาลนั้น สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคก็เสด็จไปใกล้จะ
ถึงพนสณฑ์ตําบลนั้น เปล่งพระฉัพพิธพรรณรังสีรุ่งเรืองรุจิโรภาสเหมือนดุจประกาศแก่ป๎ญจวัคคีย์ให้รู้ว่า
พระพุทธองค์เสด็จมาสู่ที่นั้น 

          ส่วนพระป๎ญจวัคคีย์ภิกษุทัง้ ๕ ไดท้ัศนาพระรัศมทีั้ง ๖ ประการ แผ่ไพศาลจํารัสเรืองโรจน์ทั่ว
ทศทศิก็สะดุ้งจิตหวาดไหว ไม่รู้ว่าสิง่อันใด ดูประหลาดปรากฏมหัศจรรย์ จึงปรึกษากันว่าแสงนี้จะเป๐นแสง
สิ่งใด ต่างๆ เหลียวแลไปในทิศข้างโน้นข้างนี ้ ก็เห็นองค์พระชินสีห์เสด็จมาจากอรัญญมรรคาสถลสถาน 
ปานประหนึ่งว่าพญาฉัททันตคชสารอันโคจรออกจากห้องแห่งเกราะแก้วมณี มิฉะนั้นดุจดวงทิพากรอันออก
จากห้องแห่งเมฆพลาหกดูเพริศแพร้วพรรณราย ด้วยกระแสสายชาลประภาไพโรจน์จํารัสทั่วจังหวัดวนัศ
ไพรสณฑ์สกลวิสัยเขต 

ปัญจวัคคีย์ยังคาใจเรื่องเสวยอาหาร จึงจะไม่ไหว้ไม่กราบ 

          ครั้นเพ่งพิศตระหนักเนตรก็รู้จักจําได้ว่า พระมหาบุรุษราชเสด็จมา จึงเจรจาแก่กันว่า ดูกรท่าน
ผู้นฤทุกข์ ผู้นี้คือองค์พระสมณโคดมเสด็จมาเที่ยวแสวงหาเรา แลพระองค์ละเสียซ่ึงมหาปธานกิริยาแสวงหา
บิณฑบาตฉัน พระสรีรรูปฉวีวรรณก็ผ่องใสเสาวภาคย์ผิดกว่าเก่าเป๐นอันมาก ที่ไหนจะสําเร็จพระโพธิญาณ 

๑๙๘ ๑๙๙ 



ชะรอยจะมีความรําคาญไม่สบายพระทยั เสด็จอยู่ไม่ได้แต่พระองค์เดียวจึงเทีย่วสืบเสาะแสวงหาเรา เรา
อย่ากระทําป๎จจุคมนาการต้อนรับอย่าไหว้อย่ากราบอย่ารับบาตรแลจีวร ปูลาดแต่อาสน์ไว้ถวายพระองค์ 
ด้วยเธอเป๐นวงศ์กษัตริยข์ัตตยิมหาสกุลอันประเสริฐสูงใหญ่ เธอชอบพระทัยจะนั่งหรือจะไม่นั่ง จะเสด็จไปสู่
ที่ใดก็ตามแต่ปรารถนา พระป๎ญจวัคคีย์ภิกษุกติกาสัญญาแก่กันดังนี้แลว้ ก็ปูลาดแต่อาสน์ไว้รับเสด็จ ต่าง
องค์ก็นั่งเพิกเฉยเสียมิได้กระทําป๎จจุคมนาการ 

ลืมสัญญาลืมกตกิา กระท าการต้อนรับให้ทรงพระส าราญ 

          สมเด็จพระศาสดาจารย์พระพุทธองค ์ ก็ทรงทราบในวารจิตแห่งพระป๎ญจวัคคีย์ทัง้ ๕ นั้น ด้วย
อํานาจพระสัพพัญํุตัญญาณ มีพระกมลสันดานกอปรด้วยพระการุญภาพอยู่โดยปรกติ ก็เสด็จเข้าไปสู่
สํานักดุจเคยมาแต่ก่อน ส่วนพระป๎ญจวัคคีย์ทัง้ ๕ เมื่อเห็นพระมหากรุณาเสด็จมาสู่ที่ใกล้ ก็เผอิญให้ลืมสติ
ที่สัญญากันไว้ ด้วยเดชพุทธานุภาพบันดาลให้บังเกิดจิตประสันนาการเคารพโดยยิ่ง มิอาจนั่งนิ่งอยู่ได้ ต่าง
องค์ก็อุฏฐาการออกมาต้อนรับคํานับนบนอบอภิวาท องค์หนึ่งรับจีวรแลบาตร องค์หนึ่งถวายน้ําชําระพระ
บวรบาทยุคล องค์หนึ่งเอาเชิงบาตรมาตั้งรองรับบาตร องค์หนึ่งทูลเช้ือเชิญให้ทรงนั่งเหนืออาสน์อันปูลาด
ไว้ องค์หนึ่งเอาพัดมาถวายรําพายพายุสัมผัสพระกรัชกายินทรีย์ 

แตก่็ยังเรียกพระนามอย่างไม่ให้เกียรติว่า “อาวุโสโคดม” 

          เมื่อสมเด็จพระชินสีห์ทรงนิสัชนาการสําราญแล้ว พระป๎ญจวัคคยี์ทั้ง ๕ จึงกล่าวปฏิสันถารกถาว่า 
ข้าแต่อาวุโสโคดม อันว่าสรีรกายยังอดกลั้นได้ซ่ึงความทุกข์ลําบาก เล้ียงพระชนมชีพมิสู้ยากด้วยแสวงหา
อาหารบิณฑบาตเป๐นสุขสําราญอยู่หรือประการใด? 

          สมเด็จพระสัพพัญํูเมื่อได้ทรงสดับคําพระป๎ญจวัคคยี์ทั้ง ๕ มาเจรจาปราศรัยดังนั้นก็มิได้มีพระทัย
หมายมั่นขุ่นเคืองว่าภิกษุเหล่านี้ออกจากพราหมณสกุลบรรพชา มาว่ากล่าวจ้วงจาบหยาบช้าดูหมิ่น
ประมาทตถาคตอันออกจากขัตติยสกุลสู่มหาภิเนษกรม จะได้มีความโทมนัสขึง้เคียดดังนั้นหามิได้ พระ
หฤทัยกอปรด้วยพระมหากรุณา จึงดํารัสตอบป๎ญจวัคคีย์ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ท่านอย่าเจรจาออกนาม
ตถาคตด้วยคําอาวุโสฉะนี้ มิได้สมควร ตถาคตไดต้รัสเป๐นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันประกอบด้วยอรหาทิ
คุณเลิศโลก สิ้นสูญกองกิเลสแล้ว ท่านจงตัง้โสตประสาทลงรองรับพระกระแสพระสัทธรรมเทศนา ตถาคต
นี้หวังจะให้โอวาทานุศาสน์ให้บรรลุพระอมตมหานิพพาน ท่านจงปฏิบัติตามคําสัง่สอนของตถาคต  ก็จะได้
เสวยอมฤตรสคือพระอริยมรรคญาณผลญาณกระทําให้แจ้งในสันดานแห่งตนมิได้ช้า 

ไม่เชื่อว่าตรัสรูแ้ล้ว แตก่็ยอมรบัว่า 
ยังไม่เคยตรัสว่าตรัสรูแ้ล้วมากอ่นเลย 

          เมื่อมีพระพุทธฎีกาตรัสดังนี ้ พระป๎ญจวัคคีย์ก็ยังมคีวามสงสยัมิได้เช่ือฟ๎งยังซํ้ากล่าวว่าข้าแต่อาวโุส
โคดม เมื่อพระองค์กระทําทุกรกิริยามหาปธานปฏิบัติ ก็มิอาจตรัสรู้อริยญาณทัศนวิเศษ อันเป๐นเหตุควรจะ
เห็นแจ้งในอุตริมนุสธรรม เมื่อแลละเสียซ่ึงมหาปธานกรรม กลับเวียนมาสู่สภาวะมักมากแล้ว ไฉนจะได้ตรัส
รู้ซ่ึงธรรมวิเศษด้วยเหตุดังฤๅเล่า 

          สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอันยิ่งด้วยคุณคือพระมหากรุณา เมื่อพระองค์จะทรงประหารเสียซ่ึง
ภูเขาอันใหญ่ กล่าวคือมานะแห่งพระป๎ญจวัคคีย์ด้วยพระขรรค์แก้ววชิราวุธกล่าวคือป๎ญญาในครานั้น ก็มี
พระพุทธฎีกาตรัสว่า ดูรานะภิกษุทั้งหลาย ทา่นจงระลึกดูเถิดวา่คําเห็นปานดังนี้ตถาคตได้กล่าวแก่ท่านใน
กาลก่อนมีบ้างหรือในครั้งใด ข้าแต่พระผูท้รงพระภาค พระองค์จะได้ตรัสดังนี้มิได้มีแต่ก่อนกาล 

พระสุรเสียงแผ่ไปไกลหมื่นจักรวาฬ 
ครอบคลุมตั้งแตอ่เวจีนรกถึงพรหมชั้นสูงสุด 

          ลําดับนั้นสมเด็จพระศาสดาจารย์เมื่อจะตรัสพระสัทธรรมเทศนาแก่พระป๎ญจวัคคีย์ภิกษุทั้งห้า ก็
เปล่งออกซ่ึงสุรเสียงอันไพเราะประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ปานประหนึ่งว่าเสียงท้าวมหาพรหมว่า ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ทา่นจงเงี่ยโสตลงสดับรับรสพระสัทธรรมเทศนา ตถาคตจะแสดงโอวาทนุศาสน์แก่ท่าน ให้
บรรลุกิเลสนิพพานในกาลบัดนี้ 

          แลพระสุรเสียงพระชินสีห์ก็นฤโฆษบันลือตลอดทั่วไป เบ้ืองต่ําใต้ถึงอเวจีมหานิรยสถาน เบ้ืองบนก็
บันดาลกระทั่งถึงภวคัรพรหมพิภพ เบ้ืองขวางนั้นก็นฤนาทตลบจบจังหวัดปุาอิสิปตนมิคทายวันอันมีบริเวณ
ได้ ๓ คาพยุต แล้วยงัไม่สิ้นสุดแต่เพียงนั้น บันลือตลอดลั่นไปทั่วบริเวณปุาหิมพานต์อันกําหนดโดยไพศาล
ได้ ๓ พันโยชน์ แล้วนฤโฆษไปทั่วโสฬสมหานครราชธานี แลโดยกําหนด ๖ หมื่น ๓ พันประจันตนคร 
สะท้านทัว่ไปในปากอ่าวคงคาคณนาได้ ๙ หมื่นพันตําบลทั่วสกลประเทศ ท่าทั้ง ๙ หมื่นพันโกฏิท่าแลที่เกิด
แห่งสรรพนานาอเนกรัตนมณีมีประมาณได้ ๕๖ แห่ง ทุกตําแหน่งในปริมณฑลสกลชมพูทวีปนี้ แผ่ตลบไป
ตราบเท่าถึงอมรโคยานแลอุตรกุรุบุพพวิเทหมหาทวีปทั้ง ๔ แลทวีปน้อยสองพันเป๐นบริวารจนทั่วทั้งหมื่น
จักรวาฬโลกธาต ุ
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ปวงเทพพร้อมพรหม ๑๖ ชั้น 
เชิญชวนกันมาประชุมจนหาท่ีว่างไม่ได้ 

          ทวยเทพทั้งหลายก็ร้องประกาศศัพท์อ้ืออึงเอิกเกริกกันต่อขึ้นไป ตั้งแตภุ่มมเทพยดาจนฉกามาพจร
สวรรค์ แลชั้นโสฬสมหาพรหม โกลาหลร้องปุาวแก่กันว่า ดูกรท่านทั้งหลายผู้นฤทุกข์ จงมาสโมสรสันนิบาต
พร้อมกัน สมเด็จพระอนันตญาณสัพพัญํูบังเกิดในโลกนี้เป๐นลาภอันประเสริฐของเราท่านทั้งหลายแล้ว ใน
กาลวันนี้พระองค์จะตรัสเทศนาพระธรรมจักกัปวัตตนสูตร ในปุาอิสิปตนมฤคทายวัน อันสมณพราหมณา
จารย์ทั้งหลายอ่ืนๆ ผู้ใดผู้หนึ่งในโลกมิอาจสามารถจะแสดงได้ เราจะได้สวนาการ อันว่าอุป๎ตติบังเกิดแห่ง
พระศาสดาจารย์ แลสดับพระสัทธรรมเทศนา แลจะประกอบด้วยศรัทธาแต่ขณะละครั้งก็หาได้ยาก เรา
ทั้งหลายได้พบเห็นพระผู้ทรงสวัสดิโสภาคย์ จะได้ถงึซ่ึงกําหนดที่สดุแห่งชาติชรามรณทุกข์ภัยจะยังอัสสุชล
นัยน์อันไหลนองมากกว่าน้ําในท้องมหาสมุทรทั้ง ๔ แลมังสังมากกว่าพ้ืนปฐพี แลกองอัฐิสูงกว่าพระเมรุ
บรรพต ให้หมดสูญสิ้น จะได้เห็นหลังแห่งอรินทรคณากล่าวคือ ราคาทิกิเลสในครั้งนี้ ต่างพระองค์มีพระ
หัตถ์ถือธูปประทีปสุคนธมาลีลงมาสู่มฤคทายวันสณฑ ์นฤมิตสุขุมอัตภาวะแห่งตนๆ ลงมาสโมสรประชุมกัน 
ณ  พ้ืนปุาอิสิปตนมฤคทายวันให้ปราศจากโอกาสหาระหว่างมิได้ แลเทพยดาทั้งหลายในจักรวาฬอ่ืนทั้ง
หมื่นโลกธาตุ ก็มาสันนิบาตเบียดเสียดเต็มในห้องแห่งมงคลจักรวาฬนี้ มีครุวนาดุจจุณแห่งรําบรรจุลงเต็ม
ในทะนานอันเดียว ตั้งแต่พ้ืนภูมิภาคเต็มตลอดตราบเท่าถึงพรหมโลกรุ่งเรืองสว่างไปด้วยรัศมีแห่งเทพยดา
แผ่ไปทั่วท้องพสุธาแลอากาศ โอภาสไปทั่วทั้งสิ้น 

พระธรรมจักรเปรียบเหมือนรถบรรทุกเวไนยสัตว ์
สัมมัปปธาน ๔ เหมือนม้า ๔ ตัว ลากรถขับผ่านทางท่ีมีตม ๒ ทาง 

สู่ทางใหญ่กว้างไร้หล่มเลน 

          ในวันนั้นเป๐นอาสาฬหปุรณีมีเพ็ญเดือน ๘ กอปรด้วยอุตราษาฒนักขัตฤกษ์ เวลาพระสุริยาอัสดงค
ตลดลับเหลี่ยมสิเนรุคีรินทรส้ินแสงสันธโยบาตเบ้ืองป๎จฉิมโลกธาตุ ครุวนาดจุวิโยคจากทัศนาการเชยชม
พระบรมรูปสิริวิลาศแห่งพระศาสดาจารย์ ฝุายพระรัชนิกรก็อุฏฐาการเหนือยอดยุคลธรนคินทร์ฝุายป๎จฉิม
โลกธาตุ ครุวนาดุจปรารถนาจะเชยชมอุดรพุทธสิริวิลาศประสาทเปรมปรีดิ์ ในระหว่างจักรวาฬก็ประดับ
ด้วยทิพยรงัสีรัศมีแห่งเทพยดา อันมาทั้งหมื่นโลกธาตโุอภาสแผ่ไปในทศทิศทั้งสิน้ ส่วนสมเด็จพระอัครมุนิ
นทรทัมมสารถีศรีสุคต จึงทรงตกแตง่ซ่ึงธรรมจักรมหาพิชัยรถ จะบรรทุกซ่ึงเวไนยประชานิกร เทียมด้วย
จตุรอัสสดรอันกล่าวคือพระสัมมัปปธานทั้ง ๔ ขับล่วงหลีกพ้นสถลลามกวิถีทั้งสอง คือ ทางเปือกตมได้แก่

กามสุขัลลิกานุโยคทางรกชัฏด้วยขวากหนาม ได้แก่อัตตกิลมถานุโยค ดําเนินโดยมัชฌิมมรรคาลัยอันใหญ่
กว้าง กล่าวคือพระอัษฎางคิกอริยมรรคมรรคา อันประดับด้วยศีลสมาธิป๎ญญาปราศจากโทษมลทิน ขอเชิญ
เวไนยสัตว์ทัง้สิ้นมีพระโกณฑัญญเถระเป๐นประธาน 

ทรงแสดงพระธรรมจักกัปปวตัตนะ 
เริ่มด้วยทางท่ีไม่พึงเสพ ๒ สาย 

          ก็มีพระพุทธบรรหารตรัสพระสัทธรรมเทศนาพระธรรมจักกัปวัตตนสูตรว่า เทว เม ภิกฺขเว อนฺตา 
ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพา เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทางอันลามกทั้งสองทางนั้น 
บรรพชิตอย่าพึงส้องเสพ แล้วก็ทรงตรัสเป๐นกเถตุกามยตาปุจฉาว่า ทางทั้งสองนัน้ดังฤๅ? ตรัสวิสัชนาว่า คือ
กามสุขัลลิกานุโยคทาง ๑ อัตตกิลมถานุโยคทาง ๑ 

อธิบายกามสุขัลลิกานุโยค – การประกอบตนพัวพันในกาม 

          จึงตรัสปุจฉาสืบไปเล่าว่า กามสุขัลลิกานุโยคนั้นดังฤๅ? ตรัสวิสัชนาว่า คือความปรารถนาในเบญจ
กามคุณทั้ง ๕ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส ที่สัมผัส จัดเป๐นกิเลสกามประการ ๑ แลวัตถุกามนั้น ไดแ้ก่ ความ
ปรารถนาในสวิญญาณกทรัพย์และอวิญญาณกทรัพย์สิ่งสรรพวัตถุตา่งๆ นั้นประการ ๑ เบ้ืองว่าชื่นชมยินดี
ปรารถนาอาดูรเดือดร้อนขวนขวายแสวงหาแลวติกวิจารกําหนัดอยู่ในวัตถุกามแลกิเลสกามทั้งสองประการ
ดังพรรณนามาฉะนี้ มิได้มีจิตยินดีในเนกขัมมบรรพชา อันมีตถาคตร้องเรียกชื่อว่ากามสุขัลลิกานุโยค เป๐น
ทางลามกทาง ๑ 

          แลทางอันนี้เป๐นหินมรรคาของชาวบ้านปุถุชน มิได้ประกอบด้วยอุดมประโยชน์แลมิได้ประพฤติ
เป๐นไปเพ่ือจะให้เหนื่อยหน่ายปราศจากยินดี และระงับเสียซ่ึงราคาทิกิเลสมิอาจตรัสรู้ซ่ึงธรรมวิเศษ 
กล่าวคือมรรคผลพระอมตมหานฤพาน 

อธิบายอัตตกิลมถานุโยค – การประกอบตนให้ล าบากเปล่า 

          แล้วตรัสปุจฉาสืบไปว่า อัตตกิลมถานุโยคนั้นเป๐นดังฤๅ? ตรัสวิสัชนาว่า คือบุคคลจําพวกใดในโลกนี้ 
พิจารณาเห็นโทษในกามคุณอันอยู่ในฆราวาส เห็นอานิสงส์ในเนกขัมบรรพชา ก็ปลงเกศาแลหนวดออก
บวชในลัทธิเดียรถีย์ภายนอกพระพุทธศาสนา แลว้ประพฤติผิดฝุาย ปฏิบัติมีประการต่างๆ มีกระทําตนเป๐น
อเจลกชีเปลือยเป๐นอาทิ บ้างก็บริโภคของดิบๆ บริโภคแต่ใบไม้แลผลไม้ บ้างก็บริโภคข้าวสารแลรํา บางทีก็
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เอาเปลือกไม้แลแผ่นกระดานแลแฝกคามากระทําเป๐นผ้านุ่งก็มีบ้าง บ้างนุ่งเกศกัมพลคือทอด้วยผมมนุษย ์
แลวาลกัมพลคือทอด้วยขนหางสตัว์ต่างๆ บ้างก็เอาขนปีกนกเค้ามากระทําเป๐นผ้านุ่งก็มี บางลัทธิเดยีรถีย์ก็
นอนบนขวากหนาม แลนอนในระหว่างแห่งเพลิง ด้วยสําคัญว่าจะให้เหือดแห้งกิเลส ที่เอาถ้าแลธุลีกระทํา
กายให้เศร้าหมองก็มี ประพฤติโดยลัทธิอันผิดดงัพรรณนามาฉะนี้ หาประโยชน์มิได้ลําบากกายเสียเปล่า
ดังนี้แล ตถาคตเรียกว่าอัตตกิลมถานุโยค เป๐นทางลามกทางหนึ่ง 

          แลทางปฏิบัติอันนี้ก็เป๐นหินมรรคาอาเกียรณ์ไปด้วยทุกข์เป๐นของปุถุชน มิได้ประพฤติเป๐นไปเพ่ือจะ
ให้เหนื่อยหน่ายปราศจากยินดี ระงับเสียซ่ึงราคาทิกิเลส มิอาจตรัสรู้ซ่ึงธรรมวิเศษ กล่าวคือมรรคผลพระอม
ตมหานิพพาน แลตถาคตล่วงหลีกเสียซ่ึงมรรคาอันลามกทั้งสองนี้ ดําเนินโดยมชัฌิมวิถีทางปฏิบัติประพฤติ
เป๐นไปเพ่ือจะให้ระงับเสียซ่ึงราคาทิกิเลส ตรัสรู้พระสัพพัญํุตญาณคือมรรคผลพระอมตมหานฤพาน เห็น
ประจักษ์แจ้งด้วยป๎ญญาจักษุอันประเสริฐ 

อธิบายมัชฌิมาปฏิปทา คือปัญญาเห็นแจ้งอริยสัจ ๔ 
แล้วทรงอธิบายทุกขอริยสัจ 

          จึงตรัสปุจฉาเล่าว่า ดูกรสงฆ์ทั้งหลาย อันว่ามัชฌิมปฏิบัติ คือป๎ญญาอันจะเห็นแจ้งซ่ึงพระ
จตุราริยสัจธรรมทั้ง ๔ คือทุกขอริยสัจ ๑ ทุกขสมุทัยอริยสัจ ๑ ทุกขนิโรธอริยสัจ ๑ ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทาอริยสัจ ๑ 

          แล้วตรัสจําแนกแจกกองทุกขอริยสัจสืบต่อไปว่า ทุกข์ทั้งหลายมีประเภทต่างๆ คือชาติทุกข ์ ชรา
ทุกข์ พยาธิทุกข์ มรณทุกข์ โสกทุกข์ ฯลฯ อุปายาสทุกข์ แลทุกข์อันบังเกิดดว้ยพบบุทคลอันเป๐นเวรเป๐น
ข้าศึกมิได้เป๐นที่รักที่เจริญใจ ได้ชื่อว่าอัปปิเยหิสัมปโยคทุกข์  และทุกข์อันบังเกิดแต่พลัดพรากจากบุทคล
เป๐นที่รักที่เจริญใจ เรียกว่าปิเยหิวิปโยคทุกข์ แลทุกข์อันบังเกิดแต่เหตุอันปรารถนาสิ่งใดๆ ไม่ได้สมความ
ปรารถนา ได้ชื่อยัมปิจฉังนลภติตัมปิทุกข์ แลทุกข์อันบังเกิดแต่อุปาทานักขันธท์ัง้ ๕ ได้ชื่อว่าป๎ญจุปาทานัก
ขันธทุกข์และกองแห่งทุกข์ทัง้หลาย ดงัพรรณนามาฉะนี้ ได้ชื่อว่าทุกขอริยสัจประการหนึ่งเป๐นปฐม 

ทุกขสมุยทัยอริยสัจ – ความจริงคือเหตุแห่งทุกข์ 

          ครั้นตรัสจําแนกแจกในกองทุกขอริยสัจจบลงแล้วก็ตรัสจําแนกในกองทุกขสมุทัยสืบต่อไปว่า ดูกร
สงฆ์ทั้งหลาย อันว่าสิ่งใดจะให้บังเกิดในภพใหม่สืบไปในเบ้ืองหน้าอันสหรคตด้วยนันทิราคะคือชื่นชมยินดีมี
ปรกติบังเกิดในกามภพใดๆ ก็รักใคร่ในภพนั้น แลตัณหานั้นเป๐นดังฤๅ?  คือกามตัณหาได้แก่ปรารถนาใน

กามภพ และปรารถนาในกิเลสกาม แลวัตถุกามประการ ๑ แลภวตัณหาได้แก่ปรารถนาบังเกิดในรูปภพแล
อรูปภพ ประกอบด้วยสัสสตทิฐิถือมั่นว่า รูปภพแลอรูปภพนั้นเที่ยงปราศจากชราและมรณะ มิได้รู้ประลัย
สืบต่อไปอีกในเบ้ืองหน้านั้นประการ ๑ แลวิภวตัณหาได้แก่ปรารถนาบังเกิดในพรหมโลกทั้งสอง ดัง
พรรณนามาแล้ว แต่ว่าประกอบด้วยอุจเฉททิฐิคือถือมั่นว่า บังเกิดในรูปภพแลอรูปภพแล้ว ก็ขาดสูญสิ้น
สังขารธรรมเป๐นปรินิพพานในพรหมโลกนั้นๆ จะได้จุติปฏิสนธิสืบต่อไปในภพใหม่อีกนั้นหามิได้ แลตัณหา
ทั้ง ๓ ประการนี้เป๐นที่เกิดแห่งกองทุกข์ต่างๆ มีชาติทุกข์เป๐นต้น อันนี้ได้ชื่อว่าทกุขสมุทัยอริยสัจประการ ๑ 
เป๐นอริยสัจคํารบสอง 

ทุกขนิโรธอริยสัจ – ความจริงคือความดับทุกข ์

          แล้วตรัสจําแนกในทุกขนิโรธอริยสัจสืบต่อไปว่า ดูกรสงฆ์ทั้งหลาย อันว่าความหน่ายมิได้ยินดีใน
ตัณหาเป๐นนิราวเศษ แลดับสูญสละเสียให้พ้นจากตัณหา มิได้อาลัยในตัณหาสิ้นสูญแห่งราคาทิกิเลส ได้แก่ 
พระนวโลกุตรธรรมทั้ง ๙ กล่าวคือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ นั้นได้ชื่อว่า ทกุขนิโรธอริยสัจ ประการ ๑ 
เป๐นอริยสัจคํารบ ๓ 

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริสัจ – 
ความจริงคือ ข้อปฏิบตัิให้ถึงความดับทุกข ์

          แล้วตรัสจําแนกในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจสืบไปว่า ดูกรสงฆ์ทั้งหลาย อันว่าองคแ์ห่ง
อริยมรรคทั้ง ๘ มีสัมมาทิฏฐิเป๐นต้น จนสัมมาสมาธิเป๐นอวสานเป๐นทางมัชฉิมปฏิบัติ จัดเป๐นอุบายที่จะให้
ได้ตรัสรู้ซ่ึงมรรคผลปรินิพพานเป๐นสมุจเฉทประหาณดับเสียซ่ึงราคาทิกิเลส อันเป๐นเหตุก่อเกิดกองทุกข์ทั้ง
ปวงนั้น ได้ชื่อว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจประการ ๑ เป๐นอริยสัจคํารบ ๔ 

อธิบายกิจท่ีควรท าในอริยสัจ ๔ 
ซึ่งทรงท าให้กระจ่างตั้งแต่ทรงบรรลุโสดาปตัตผิลแล้ว 

          แลพระอริยสัจทั้ง ๔ ประการนั้นสําเร็จกิจละอันๆ ทุกขอริยสัจนั้นสําเร็จปริญญากิจคือกําหนดรู้
ทั่วไปในประเภทแห่งกองทุกข์สิ้นทั้งปวง และทุกขสมุทัยอริยสัจนั้นสําเร็จปหานกิจคือละเสียซึ่งตัณหาอา
สวะสรรพสังกิเลส อันเป๐นเหตุจะก่อเกิดซ่ึงกองทุกข์สิ้นทั้งนั้น แลทุกขนิโรธอริยสัจนั้นสําเร็จสัจฉิกรณกิจ 
คือกระทําให้แจ้งซ่ึงมรรคผลปรินิพพาน อันดับเสียซ่ึงตัณหาอาสวกิเลสทั้งปวง แลทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

๒๐๔ ๒๐๕ 



อริยสัจนั้นสําเร็จภาวนากิจอันเจริญซ่ึงมัชฌิมปฏิบัติเป๐นอุบายที่จะให้สําเร็จซ่ึงนิโรธสัจอันดับเสียซ่ึงตัณหา
อาสวกิเลสทั้งสิ้น และพระจตุราริยสัจธรรมนี้ตถาคตมิได้เคยได้ยินได้ฟ๎งมาแต่ก่อน เมื่อป๎ญญาจักษุคือโสดา
ป๎ตติผลญาณวิชชาบังเกิดแล้ว ก็โอภาสสว่างกระจ่างแจ้งไปในอริยสัจธรรมทั้ง ๔ ประการ 

อธิบายอริยสัจ ๔ มีกิจรวม ๑๖ ประการ 

          แล้วก็ตรัสเทศนาจําแนกซ่ึงอรรถแห่งพระอริยสัจทั้ง ๔ สืบต่อไปว่า อริยสัจละอันๆ นั้นมีอรรถละ
สี่ๆ ทุกขอริยสัจนั้นมีอรรถ ๔ ประการ ปีฬนตฺโถ คือมีอรรถว่าเบียดเบียนเป๐นกิจ ๑ สงฺขตตฺโถ มีอรรถว่า
ป๎จจัยประชุมตกแต่งเป๐นกิจ ๑ สนฺตาปตฺโถ  คือ อรรถว่าเดือดร้อนเป๐นกิจ ๑ วิปริณามตฺโถ คืออรรถว่า
แปรปรวนเป๐นกิจ ๑ สิริเป๐นกิจแห่งทุกขอริยสัจมีอรรถ ๔ ประการ ดังนี ้

          แลทุกขสมุยทัยอริยสัจก็มีอรรถ ๔ ประการ อายุหนตฺโถ คือ มีอรรถว่ากระทําซ่ึงทุกข์ให้บังเกิดเป๐น
กิจ ๑ นิทานตฺโถ คืออรรถว่าเป๐นเหตุเป๐นที่ตั้งแห่งทุกข์เป๐นกิจ ๑ สงฺโยคตฺโถ มอีรรถว่าประกอบไว้ซ่ึงทุกข์
เป๐นกิจ ๑ ปลิโพธตฺโถ คืออรรถว่าเป๐นกังวลด้วยทุกข์เป๐นกิจ ๑ สิริเป๐นกิจแห่งสมุทัยอริยสัจ ๔ ประการ 
ดังนี ้

          แลนิโรธอริยสัจก็มีอรรถ ๔ ประการ นิสฺสรณตฺโถ คืออรรถว่ายกตนออกจากวัฏฏทุกข์เป๐นกิจ ๑ 
อปลโิพธตโฺถ คืออรรถว่ามิได้เป๐นกังวลอยู่ด้วยกองทุกข์เป๐นกิจ ๑ อสงฺขตตฺโถ คืออรรถว่าป๎จจัยมิได้
ประชุมตกแต่งเป๐นกิจ ๑ อมตฺตโถ คืออรรถว่าเป๐นอมฤตธรรมมิไดต้ายเกิดสืบไปอีกเป๐นกิจนั้น ๑ สิริเป๐นกิจ
แห่งนิโรธอริยสัจ ๔ ประการ ดังนี้ 

          แลนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจก็มีอรรถ ๔ ประการ นิยฺยานตฺโถ คืออรรถว่าจะนําตนออกจากวัฏฏ
ทุกข์เป๐นกิจ ๑ เหตวตฺโถ คืออรรถว่าเป๐นเหตุจะดับเสียซ่ึงกองทุกข์เป๐นกิจ ๑ ทสฺสนตโฺถ คือ อรรถว่าเห็น
พระปรินิพพานเป๐นกิจ ๑ อธิปติยตโฺถ คืออรรถว่าเป๐นอธิบดีในที่อันจะให้สําเร็จซ่ึงกิจอันจะดับเสียซ่ึงกอง
ทุกข์ทั้งปวงนั้น ๑ สิริเป๐นกิจแห่งทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ๔ ประการ แลพระอริยสัจทั้ง ๔ นั้น 
กอปรด้วยโสฬสกิจ ๑๖ ประการดังพรรณนามาฉะนี้ 

ท ากิจในอริยสัจ ๔ อริยสัจละ ๓ รอบ จึงเท่ากับอาการ ๓๒ 

          แลประกอบด้วยปริวัฏ ๓ แลอาการ ๑๒ มีอรรถาธิบายความว่าปริวัฏ ๓ นั้น คือสัจญาณ ๑ กิจ
ญาณ ๑ กตญาณ ๑ 

          แท้จริงอันว่า ป๎ญญาอันเห็นแจ้งในอริยสัจทั้ง ๔ ด้วยอริยมัคคญาณโดยจริงโดยแท้มิได้วิปริตได้ชื่อ
ว่าสัจญาณประการ ๑ 

          แลป๎ญญาที่รู้ว่าทุกขอริยสัจควรจะพึงกําหนดรู้ในกองทุกข์ทั้งปวง ทุกขสมุทัยอริยสัจควรจะพึงละ
เสียซ่ึงตัณหา ทุกขนิโรธอริยสัจควรจะพึงกระทําให้แจ้งซ่ึงมรรคผลแลนิพพาน ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจควรจะพึงเจริญซ่ึงอัฏฐังคิกมรรคทั้ง ๘ ป๎ญญาอันรู้ในกิจทั้งปวงดังกล่าวมานี้ ได้ชื่อกิจญาณประการ 
๑ 

          แลป๎ญญาอันพิจารณาซ่ึงกิจอันตนกระทําแล้ว คือประเภทแห่งทุกขท์ั้งหลายก็กําหนดรู้ส้ินแล้ว 
ตัณหาอันละเสียจากสันดาน มรรคผลนิพพานก็บรรลุแล้ว องค์แห่งอริยมรรคทั้ง ๘ ก็เจริญแล้ว ป๎ญญาอัน
พิจารณาซ่ึงกิจอันตนกระทําสําเร็จแล้วดังนี้ ได้ชื่อว่ากตญาณประการ ๑ 

          แลญาณทั้ง ๓ โดยนัยพรรณนามาฉะนี้ เรียกว่าปริวัฏ ๓ ประพฤติเป๐นไปในขณะเมื่อตรัสรู้พระ
จตุราริยสัจด้วยตนเอง แลขณะเมื่อพิจารณาซ่ึงกิจทั้ง ๔ อันตนจะพึงกระทําแล้วนั้น แท้จริงอาการ ๑๒ นั้น
ได้แก่ ป๎ญญาทั้ง ๓ ประการ อันพิจารณาจําแนกไปในอริยสัจทั้ง ๔ สิ่งละสามๆ จึงสิริเป๐นอาการ ๑๒ 
ประการด้วยกันทั้งสิ้น เหตดุังนั้น อันว่าป๎ญญาอันพิจารณาเวียนไปในพระจตุราริยสัจธรรมเห็นปานดังนี้ จึง
ได้นามว่าธรรมจักกัปปวัตตนะด้วยอรรถประพฤติเวียนไปในอริยสัจธรรมทั้ง ๔ แลพระสูตรอันนี้จึงชื่อว่า
ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร 

การรู้แจ้งอริยสัจ ๔ ด้วยปริวัฏ ๓ มีอาการ ๑๒ ครบถ้วน 
จึงได้ชื่อว่าตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ 

          แล้วตรัสเทศนาสืบไปว่า ดูกรสงฆ์ เบ้ือว่าตถาคตยงัมิได้เห็นแจ้งในพระอริยสัจทั้ง ๔ อันมีปริวัฏ ๓ 
แลอาการ ๑๒ ยังมิได้ผ่องใสบริสุทธิ์โดยควรแก่จริงแก่แท้ตราบใด ตถาคตยังมิได้ตรัสรู้แก่พระสัมมาสัมโพธิ
ญาณอันประเสริฐ ยิ่งกว่ามนุษยโลกกับทั้งเทวโลกแลมารโลกพรหมโลกหาผู้จะประเสริฐเสมอมิได้สิ้นกาล
ตราบนั้น ต่อเมื่อใดตถาคตเห็นแจ้งในพระอริยสัจทั้ง ๔ อันมีปริวัฏ ๓ แลอาการ ๑๒ ผ่องใสบริสุทธิ์โดยควร
แก่จริงแท้แล้ว ตถาคตจึงไดต้รัสแก่พระสัมมาสัมโพธิญาณอันประเสริฐยิ่งกว่าโลกทั้งปวง มีมนุษยโลกเป๐น
ต้น หาผู้จะประเสริฐเสมอมิได้ ในการครั้งนั้น อันว่าญาณทศันะก็บังเกิดแก่ตถาคต มนสิการกําหนดเห็น
แจ้งว่า วิมุตติธรรมทีต่ถาคตตรัสรู้มิได้หวั่นไหวทําลายแล้ว แลชาตินี้เป๐นอันติมชาติที่สดุของตถาคตซ่ึงจะมี
ภพใหม่สืบไปอีกกาลบัดนี้มิได้มีแล้วเป๐นแท้ 

๒๐๖ ๒๐๗ 



เกิดแผ่นดินไหว โกณฑัญญพราหมณ์และพรหม ๑๘ โกฏิ 
บรรลุโสดาปัตติผล ท้ังได้ชื่อเพิ่มว่า อัญญา 

          เมื่อมีพระพุทธฎีกาตรัสดังนี้ พระป๎ญจวัคคีย์ภิกษุทัง้ ๕ ก็มีจิตชื่นชมโสมนัสในพระบรมพุทธภาษิต
กถา แลกาลเมื่อจบพระธรรมจักกัปปวัตตสูตรลงครั้งนั้น ก็บังเกิดมหัศจรรย์บันดาลทั้งหมื่นโลกธาตุก็
กัมปนาการไหวหวั่นปุวนป๎๑นปานประหนึ่งว่ายนต์แห่งหีบอ้อยแลยนต์แห่งสกัดน้าํมันแลผัดผันแห่งดุม
เกวียนปรากฏบันดาล มหาสาครสมุทรก็นฤโฆษณาการกําเริบคลื่นฟื๒นฟองกึกก้องโกลาหลนฤนาท ทั้งเขา
พระสิเนรุราชก็น้อมยอดอย่างจะอภิวันทนประณต แลอเนกมหัศจรรย์ทั้งหลายก็ปรากฏ เหมือนกาลเมื่อ
ครั้งปฐมาภิสัมโพธิญาณ 

          แลสมเด็จพระศาสดาจารย์ ทรงนิสัชนาการสถิตในทา่มกลางพรหมคณาอัฏฐารสโกฏิเป๐นประมาณ
กระทําพระโกณฑัญญะเป๐นประธานแก่หมู่อมรพรหมบรรษัท ตรัสพระสัทธรรมเทศนาพระธรรมจักกัปปวัต
ตนสูตรจบลง 

          ครัง้นั้น อันว่าหมู่พรหมทั้ง ๑๘ โกฏิมีพระอัญญาโกณฑัญญะเป๐นประธานก็ประดิษฐานในพระ
โสดาป๎ตติผลเป๐นพระเสกขบุทคลในพระศาสนา อันว่าธรรมาภิสมัยคือพระโสดาก็บังเกิดแก่อเนกนิกรเทพย
ดาคณนาถึงอสงไขยโดยประมาณ 

          ในลําดับนั้น พระสัพพัญํูก็เปล่งพุทธอุทานดํารัสว่า อญญฺาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ อรรถาธิบาย
ความว่า ดูกรโกณฑัญญะ ท่านนี้รู้โลกุตรธรรมโดยแท้แลว้ เหตุมีพระพุทธฎีกาตรัสฉะนี้ พระผู้เป๐นเจ้ามีนาม
บัญญัติเพ่ิมเข้าว่า อัญญาโกณฑัญญเถรเจ้าแต่นั้นมา สิ้นข้อความวติถารกถาในธรรมจักกปริวรรตเท่านี้ 

 

ธัมมจักกปริวรรต ปริจเฉทที่ ๑๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๑๔ 
ยสบรรพชาปริวรรต 

ยสกุลบุตรและเหล่าสหายออกบวช 

๒๐๘ 



 

 

เน้ือความยอ่ 

          วันอาสาฬหบูชา ป๎ญจวัคคีย์ทั้ง ๕ กราบทูลขอบวชและได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระบรม
ศาสดาด้วยเอหิภิกขุวิธีแล้ว พระศาสดาทรงให้ธัมโมวาทเนืองๆ ป๎ญจวัคคีย์อีก ๔ ท่าน คือ พระวัปปะ 
พระภัททยะ พระมหานามะและพระอัสสชิ ก็ได้บรรลุธรรมตามลําดับวัน คือ จากวันแรม ๑ ค่ํา จนถึงแรม 
๔ ค่ํา, วันแรม ๕ ค่ํา ก็ตรัสแสดงอนัตตลักขณสูตร ว่าด้วยขันธ์ ๕ เป๐นอนัตตา ทั้งห้าท่านได้บรรลุพระ
อรหัต เป๐นพระอรหันต์ 

          มีครอบครัวมหาเศรษฐีพาราณสีอยู่ไม่ไกลจากปุาอิสิปตนมฤคทายวันนัก ท่านมหาเศรษฐีรักและ
เอาใจใส่ยสกุลบุตร บุตรชายคนเดียวมาก ให้อยู่กับสตรีในปราสาท ๓ ฤดูทุกวนั เพลานั้นกําลังย่างเข้าฤดู
ฝน เขาจึงพํานักอยู่ในปราสาทฤดูฝน 

          ราตรีวันหนึ่ง กุศลกรรมที่เคยเผาศพหญิงตายท้องกลมรุมเร้า เขาตื่นขึ้นมองเห็นเหล่าสตรีผู้
หลับใหลอยู่ คืนนี้เขาไม่พบความงามดังคืนก่อนๆ เป๐นดุจตัวเองกําลังอยู่ในปุาช้าผีดิบ เกิดความเบ่ือหน่าย
ฆราวาสวิสัยมาก เดินรําพึงว่าที่นีวุ่่นวาย ลงจากปราสาทเข้าไปในปุาได้พบกับพระพุทธเจ้า ทรงเช้ือเชิญว่า 
ที่นี่ไม่วุ่นวาย ให้เขานั่งลงฟ๎งอนุบุพพิกถาและอริยสัจ ๔ เขาบรรลุธรรมจักษุเป๐นพระโสดาบัน 

          เวลาเช้ามารดาไม่เห็นเขา บอกให้บิดาออกตามหาจนมาพบ พระศาสดาทรงบันดาลไม่ให้บิดาเห็น
บุตรแล้วทรงแสดงธรรมนั้น จบพระเทศนา เศรษฐีผู้เป๐นบิดาได้เป๐นพระโสดาบัน และเป๐นอุบาสกคนแรกที่
ถึงสรณะ ๓ ส่วน ยสกุลบุตรฟ๎งธรรมนั้นซํ้าก็ได้เป๐นพระอรหันต์ ทรงคลายฤทธิท์ําให้บิดาได้เห็นบุตร แล้ว
ชักชวนให้กลับบ้านหามารดา ตรัสแจ้งว่าบัดนี้ยสะไมค่วรจะเป๐นฆราวาสต่อไปเพราะเป๐นพระอรหันต์แล้ว 
บิดาเข้าใจดีชื่นชมว่าเป๐นลาภอันประเสริฐของยสะ แล้วทูลนิมนต์ทัง้สองให้ไปฉันอาหารที่เรือน 

          บิดากลับไปแล้วท่านยสะก็บวชเป๐นภิกษุด้วยเอหิภิกขุวิธี 

          หลังเสวยภัตแล้ว พระศาสดาได้ตรัสอนุบุพพิกถาและอริยสัจ ๔ แก่มารดาและอดตีภรรยาของ
พระยสะ นางทัง้สองเป๐นพระโสดาบันและเป๐นอุบาสิกาคู่แรก 

          ข่าวการบวชของพระยสะแพร่กระจายไป เพ่ือนๆ อีก ๕๔ คน เช่ือมั่นการตัดสินใจของเพ่ือน จึง
กราบทูลขอบวช และทุกรูปก็ได้เป๐นพระอรหันต์เช่นกัน 

 

 

ปริจเฉทที่ ๑๔ 
ยสบรรพชาปริวรรต 

ยสกุลบุตรและเหล่าสหายออกบวช 

ปัญจวัคคีย์บวชเป็นภิกษุ และทรงเข้าจ าพรรษาท่ีป่านี้ 

          ในลําดับนั้น พระอัญญาโกณฑัญญเถระผู้มีอายุ เห็นซ่ึงพระโลกุตรธรรมแล้ว แลล่วงเสียซ่ึงวิจิกิจฉา
คือสอดแคล้วกินแหนงในคุณพระรัตนตรัย ปราศจากสงสัยในพระพุทธศาสนาจึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้
ทรงพระภาคเจ้า ข้าพระองค์นี้ขอจงได้บรรพชาอุปสมบทในสํานักพระสัพพัญํู จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า 
เอหิภิกฺข ุ ทา่นจงมาเป๐นภิกษุประพฤติซ่ึงศาสนามรรคพรหมจรรย์ในพระธรรมวินัยอันตถาคตกล่าวไว้เป๐น
อันดี เพ่ือจะกระทําซ่ึงที่สุดแห่งทุกข์โดยอาการอันชอบ มีพุทธฎีกาตรัสเท่านั้นก็อุปสมบทพระอัญญาโกณ
ฑัญญเถระ 

          แล้วก็โปรดประทานอุปสมบทแก่ผู้เป๐นเจ้าทั้ง ๔ ว่า เอถ ภิกขฺโว เป๐นอาทิ เป๐นภิกษุภาวะทั้งสิ้น
แล้ว ก็ตรัสบอกซ่ึงสภาวลักษณะแห่งกรรมฐานว่า ธรรมดาบุทคลผู้ใดพิจารณาเห็นสังขารธรรมเป๐นอนิจจัง 
บุทคลผู้นั้นก็อาจเห็นซ่ึงทุกขลักษณะ และกระทําสักการบูชาในปูชนียวัตถุ ยังเปือกตมในภพคือราคะ โทสะ 
โมหะ ให้เหือดแห้ง แลบรรเทาเสียซ่ึงโมหะให้เส่ือมสูญจากสันดานแล้ว ก็มีพุทธฎีกาตรัสว่า สพฺเพ สงฺขารา 
อนิจจฺา เป๐นอาทิ อรรถาธิบายว่า สังขาราสังขารธรรมทั้งปวงล้วนมิได้เที่ยง ดว้ยอรรถว่าแปรปรวนวิปริต
ต่างๆ มิได้ตั้งอยู่นาน แลสังขารธรรมทั้งปวงเป๐นทุกข์ ด้วยอรรถว่าเกิดและตายเบียดเบียนมีความสุขนั้น
น้อย แลสังขารธรรมทัง้ปวงนี้มิได้เป๐นของตน ด้วยอรรถว่าไม่ประพฤตดิ้วยอํานาจแห่งตน ย่อมจะสูญ
ประลัยสิ้น มีพุทธฎีกาโปรดประทานพุทโธวาทแก่พระสาวกทั้งหลายดว้ยประการฉะนี้ ให้ตั้งอยู่ในปรมัตถ
ธรรมแล้วก็ตรัสบอกพระวิป๎สสนากรรมฐาน ให้พิจารณาโดยพระไตรลักษณะแล้ว สมเด็จพระศาสดาก็เข้า
พระวัสสาอยู่ ณ ปุาอิสิปตนมฤคทายวัน 

ปัญจวัคคีย์ ๔ ท่านบรรลุโสดาปัตติผลตามล าดบัวัน 

          ครั้นเพลารุ่งเช้าเป๐นวันแรมค่ําหนึ่ง ก็เสด็จนิสีทนาการอยู่ในวิหารเสนาสนะ โปรดประทานโอวาท
แก่พระวัปปเถระ พระภิกษุทั้ง ๔ อันเศษก็ไปโคจรบิณฑบาต ในเวลาวันนั้นพระวัปปะเถระก็บรรลุพระ

๒๑๑ 



โสดาป๎ตติผล ครั้นรุ่งขึ้นวันแรม ๒ ค่าํก็โปรดประทานโอวาทแก่พระภัททิยเถระให้ได้พระโสดา รุ่งขึ้นวัน
แรม ๓ ค่ํา ก็ประทานโอวาทแก่พระมหานามเถระ ให้ได้พระโสดาป๎ตติผลเหมือนดังนั้น รุ่งขึ้นวันแรม ๔ ค่ํา 
ก็ประทานโอวาทแก่พระอัสสชิเถระ ให้ตั้งอยู่ในพระเสกขธรรมโดยลําดับ 

วันแรม ๕ ค่ า ตรัสอนตัตลกัขณสตูร 
ท้ังหมดได้เป็นพระอรหันต ์

          ถึงว่ากาฬป๎กขป๎ญจมีดิถี จึงประชุมพระป๎ญจวัคคีย์ภิกษุทั้ง ๕ แล้ว ตรัสเทศนาพระอนัตตลักขณ
สูตรโดยวาระพระบาลีว่า รูปํ ภิกขฺเว อนตตฺา เป๐นอาทิ แปลเนื้อความว่า ดูกรสงฆ์ทั้งหลาย อันว่ารูปนี้มิ
เป๐นของตนย่อมประพฤติเป๐นไปด้วยโรคาพยาธิต่างๆ เบ้ืองว่าจะบังคับห้ามปรามว่ารูปขันธ์ของอาตมาจง
โสภาผ่องใสประดับไปด้วยอลังการปานประหนึ่งว่าเสาไต้อันแล้วไปด้วยทองแลผา้แดงอันตกแต่งไว้เป๐นอันดี 
เป๐นที่ทัศนาการชื่นบานแห่งจิต แลรูปนั้นก็คงจะวิปริตด้วยชราอาพาธมรณธรรม จะได้ตั้งอยู่ในอํานาจตาม
ถ้อยคําแห่งตนนั้นหามิได ้ แลเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามธรรมทัง้ปวง ก็เป๐นอนัตตาไม่เป๐นของแห่ง
ตนทั้งสิ้นด้วยกัน มิได้เช่ือฟ๎งตัง้อยู่ในบังคับบัญชาด้วยสามารถอํานาจแห่งตนเหมือนดังนั้นๆ 

          แล้วตรัสเป๐นกเถตุกามยตาปุจฉาว่า ดูกรสงฆ์ท่านสําคัญดังฤๅ ก็กราบทลูว่า รูปนี้มิได้เที่ยง จึงตรัส
ถามว่า รูปอันใดที่ไม่เที่ยงรูปอันนั้นเป๐นสุขหรือเป๐นทุกข์ ก็กราบทูลว่ารูปนั้นเป๐นทุกข์ จึงตรัสถามว่า รูปอัน
ใดเป๐นทุกข์รูปอันนั้นท่านพิจารณาว่าเป๐นตนเป๐นของตนแลหรือ ก็กราบทูลปฏิเสธว่ารูปนั้นไม่เป๐นตนไม่เป๐น
ของตน จึงตรัสถามถงึเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนนัยหลัง ก็กราบทูลดุจกล่าวมาแล้ว 

          จึงตรัสว่า เบญจขันธ์ทั้ง ๕ ที่เป๐นอดีตอนาคตแลป๎จจุบันนั้น เป๐นของตนแลผู้อ่ืน อันหยาบแล
ละเอียด ต่าํช้าแลประณีต อยู่ในที่ใกล้ไกลใดๆ ก็ดี แลเบญจขันธ์ทั้งปวงดงัพรรณนามานี้ แต่ลว้นไม่เป๐นตน
ไม่เป๐นของแห่งตนสิ้นทั้งนั้น ท่านพึงเห็นด้วยป๎ญญาอันพิจารณาโดยชอบควรแก่จริงแก่แท้ด้วยประการดงันี้ 
เพราะเหตุฉะนั้น พระอริยสาวกแห่งพระสุคตจึงเหนื่อยหน่าย ปราศจากยินดีในเบญจขันธ์ก็บรรลุแก่วิมุตติ
ธรรมคือพระอรหัตมรรคผลญาณ กระทํามนสิการประจักษ์แจ้งว่า อาตมานี้สิ้นสูญจากชาติปฏิสนธิแล้ว 
แลศาสนมรรคพรหมจรรย์อาตมาก็บําเพ็ญสําเร็จแล้ว แลบรรพชิตกิจซ่ึงจะพึงกระทําอาตมาก็กระทําเสร็จ
แล้ว ที่จะปรารถนาประโยชน์อันสืบไปอีกนั้นหามิได้แล้ว 

          เมื่อตรัสพระสัทธรรมเทศนาพระอนัตตลักขณสูตรจบลงครั้งนั้น อันวา่จิตแห่งพระป๎ญจวัคคีย์ภิกษุ
ทั้ง ๕ ก็พ้นจากอาสวกิเลสเป๐นสมุจเฉทประหาณ บรรลุแก่พระอรหัตผล เป๐นอเสกขบุคคลใน
พระพุทธศาสนา ในกาลนั้นพระอรหันต์ในโลกนี้เป๐น ๖ ด้วยกัน 

ยสมาณพพ านักในปราสาทฤดูฝน ตื่นกลางดกึเบื่อหน่ายเพศฆราวาส 
ภุมมเทวดาอ านวยการให้ออกบวช 

          ในสมัยนั้น ยงัมีกุลบุตรผู้หนึ่งมีนามชื่อว่ายสมาณพ เป๐นบุตรแห่งมหาเศรษฐีเป๐นสุขุมาลชาติสกุล 

อยู่ในชนบทแว่นแคว้นเมืองพาราณสี มีปราสาทเป๐นนิวาสนฐานถงึ ๓ ปราสาทสถิตในฤดทูั้ง ๓ แลวัสสันตฤ

ดูกาลนั้น สถิตอยูในปราสาทสําหรับฤดูฝน ๔ เดือน มีนางปริจาริกแวดล้อมบําเรออยู่ด้วยดุริยางคดนตรีเว้น

จากบุรุษ มิได้ลงจากปราสาทสู่เหฏฐาภาคเบ้ืองต่ํา แลอ่ิมอยู่ด้วยสุขในเบญจกามคุณพร้อมทุกประการ 

          อยู่มาราตรีวันหนึ่ง ยสกุลบุตรนั้นนิสัชนาการเหนือที่ไสยาสน์หยั่งลงสู่นิทรารมณ์ แลภายใน

ปราสาทนั้น ก็สว่างไปด้วยแสงประทีปชวาลาแลนางปริจาริกาทั้งหลายก็นอนหลับไปสิ้น ส่วนว่ายสกุลบุตร

นั้นตื่นขึ้นในเวลาล่วงมัชฌิมยามได้ทศันาการเห็นนางปริจาริกาทั้งปวง อันนอนหลับปราศจาก

สติสัมปชัญญะ สําแดงซ่ึงวิปการต่างๆ มีกรนครางละเมอเพ้อพิลาปร่ําไรเป๐นต้น ถึงกายวิกลวิการปาน

ประหนึ่งว่าอสุภกเฬวระอันทอดทิ้งกลิ้งเกลื่อนกลาดอยู่ในสุสานประเทศ ก็มีความสังเวชกอปรด้วยอาทีนว

ญาณอันบังเกิดในสันดาน ดําริเหนื่อยหน่ายจากกิเลสราคะก็เปล่งอุทานวาทีว่า ธรรมดาอยู่ในฆราวาสนี้

กอปรไปด้วยอุป๎ทวันตราย จึงอุฏฐาการจากที่สิริไสยาส์แล้ว สอดใส่สุวรรณปาทุการองเท้าทองบทจรไปสู่

ทวารปราสาท 

          ส่วนภุมมเทพยดาซ่ึงสิงสถติรักษานิวาสนฐาน ก็เปิดประตูให้ด้วยดําริวา่อันตรายอันใดอันหนึ่งอย่า

พึงมีแก่ยสกุลบุตรนี้ ยสกุลบุตรนี้จะได้ออกจากฆราวาสบรรพชาในพระพุทธศาสนาโดยสะดวก แลยสกุล

บุตรนั้นก็ลงจากนิเวสนฐานดําเนินไปสู่ปุาอิสิปตนมฤคทายวัน 

ฟังอนุบุพพิกถาและอริยสัจ ๔ ได้ธรรมจักษ ุ

          ในสมัยนั้น พอเป๐นป๎จจุสราตรีกาล สมเด็จพระศาสดาจารย์เสด็จจากอิริยาบทประทม ทรงจงกรม

อยู่ในอาวาสบริเวณ ได้ทอดพระเนตรเห็นยสกุลบุตรอันบทจรมาแต่ไกล ก็เสด็จจากที่จงกรมทรงนิสัชนา

การเหนือบวรป๎ญญัตอาสน์ ฝุายยสกุลบุตรก็กล่าวอุทานวาทีเหมือนแต่หลังยังที่ใกล้พระสัพพัญํูพระบรม

ครู จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า ดูกรยส ที่อันนี้ปราศจากอุป๎ทวันตรายท่านจงมานั่งในที่นี้ ตถาคตจะแสดง

ธรรมแก่ท่าน 

๒๑๓ ๒๑๒ 



          ส่วนยสกุลบุตรได้สดับพุทธบรรหารดังนั้นก็มีจิตโสมนัสปรีดา จึงถอดสุวรรณบาทุกาไว้ในที่นั้นก็เข้า

มาสู่สํานักพระบรมโลกนาถ ถวายอภิวาทแล้วนั่งในที่ควรขา้งหนึ่ง สมเด็จพระสัพพัญํูก็ตรัสพระสัทธรรม

เทศนาพระอนุบุพพิกถา คือทานกถา  สีลกถา สัคคกถา แล้วแสดงโทษแห่งกามคุณมลทินเศร้าหมองหยาบ

ช้า แสดงเนกขัมมานิสงส์บรรพชาคุณในอวสาน เมื่อทรงทราบว่าสันดานแห่งยสกุลบุตรนั้น ปสันนาการโอน

อ่อนหย่อนจากเบญจนิวรณธรรม ก็แสดงซ่ึงพระธรรมกถาอันเป๐นสามุกกังสิกเทศนาศาสโนวาทเป๐นพุทธ

วิสัยสมเด็จพระมุนีนาถทั้งปวง กล่าวแลว้คือพระอริยสัจธรรมทั้ง ๔ ประการ ยังธรรมจักษุคือโสดาป๎ตติผล

ญาณให้บังเกิดแก่ยสกุลบุตรอันสถิตในอาสนะนั้น โดยกาลพลันมิได้ช้าครุวนาดจุเสวตพัสตร์แล้วอันบริสุทธิ์

ผ่องใสมิได้หมองมัว เมื่อชุบชุ่มไปด้วยน้ําย้อมทั่วก็ติดโดยเร็วมิได้นานเห็นปานดังนั้น 

บิดายสะตามหาบุตรชาย 
ได้ฟังธรรมแล้วเป็นอบุาสกประเภทเตวาจิกสรณคมน์ 

          ลําดับนั้น ฝุายมารดาแห่งยสกุลบุตรขึ้นมาสู่ปราสาทในบุพพัณหสมัยมิได้เห็นบุตรแห่งตนก็ไปบอก

เหตุแก่มหาเศรษฐีผู้เป๐นบิดา บิดาก็ใช้ชนบริษัทให้ไปติดตามแสวงหาซ่ึงบุตร ส่วนตนนั้นก็ออกไปตามหายัง

ปุาอิสิปตนมฤคทายวัน  ได้เห็นรองเท้าทองเป๐นสําคัญอันถอดวางไว้ก็ตรงเขา้ไปสู่ที่นั้น ครั้นพระทศพลได้

ทัศนาการซ่ึงเศรษฐีมาแต่ไกล ก็ทรงพระพุทธปริวิตกว่าตถาคตจะกระทําอิทธาภิสังขารบันดาลให้เศรษฐี

มิได้เห็นซ่ึงยสกุลบุตรอันนั่งอยู่ในที่นี่แล้ว ก็กระทําซ่ึงพระอิทธานุภาพดังพระพุทธดํารินั้น 

          ส่วนเศรษฐีมิได้เห็นซ่ึงบุตรจึงเข้าไปใกล้พระบรมครูแล้วก็ทูลถามว่า พระองค์เห็นซ่ึงยสกุลบุตรบ้าง

หรือว่าหามิได้ จึงมีพุทธฎีกาตรัสว่า ดูกรคฤหบดี ท่านจงนั่งในที่นี้ก็จะเห็นซ่ึงบุตรแห่งท่าน เศรษฐีได้

สวนาการก็ยินดี จึงถวายอภิวาทพระชินสีห์แล้วก็นั่งในที่ควรขา้งหนึ่ง จึงตรัสพระสัทธรรมเทศนาพระอนุ

บุพพิกถาเหมือนหนหลัง ยังจิตแห่งเศรษฐีให้ยินดีเล่ือมใสแล้วก็บัณฑูรพระจตุราริยสัจเทศนาให้มหาเศรษฐี

ถึงพระโสดาป๎ตติผลญาณ จึงนมัสการกราบทูลว่าข้าพระองค์ถึงซ่ึงพระพุทธรตันะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆ

รัตนะเป๐นที่พ่ึง พระพุทธองค์จงทรงทราบเถิดว่า ข้าพระบาทเป๐นอุบาสกในพระพุทธศาสนาตั้งแต่วันนี้เป๐น

ต้น ข้าพระพุทธเจ้าก็ตั้งอยู่ในปาณุเปตสรณคมน์ แลเศรษฐีนั้นได้เป๐นปฐมอุบาสกในโลก พร้อมด้วยเตวา

จิกสรณคมน์ เหตุพระรัตนตรัยบังเกิดปรากฏในโลกบริบูรณ์ทั้ง ๓ ประการ 

ยสกุลบตุรได้ฟังพระธรรมซ้ า บรรลุเป็นพระอรหันตร์ูปท่ี ๗ 
บิดาอนุญาตให้บวช อาราธนาไปฉันท่ีบ้าน 

          ส่วนวา่ยสกุลบุตรได้สดับพระสัทธรรมเทศนา ซ่ึงพระศาสดาจารย์แสดงแก่เศรษฐีผู้เป๐นบิดาแห่งตน 

เหมือนดุจที่ตนรู้เห็นก็ปลงป๎ญญาพิจารณาในอริยภูมิสัตยญาณ อันว่ากมลสันดานก็ผ่องแผ้ว พ้นจากอาสว

กิเลสเป๐นสมุทเฉทวิรัติ บรรลุแก่พระอรหัตมรรคผลญาณ พระพิชิตมารทรงทราบว่าพระยสจักมิได้เส่ือม

จากพระศาสนา กลับเป๐นฆราวาสบริโภคกามคุณดังก่อนแล้ว ก็ระงับเสียซ่ึงอิทธาภิสังขาร บันดาลให้เศรษฐี

เห็นซ่ึงพระยสผู้เป๐นบุตรอันสถิตอยู่ในที่นั้น จึงกล่าวว่าดูกรพ่อผู้เป๐นบุตร บัดนี้ชนนีของพ่อปริเทวนาการ

เศร้าโศกเป๐นอันมาก พ่อจงให้ทานชีวิตแก่มารดา เมื่อพระยสได้สดับก็ทัศนาพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า 

          พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า ดูกรคฤหบดี ท่านมีจิตสําคัญประการใด ยสกุลบุตรนี้

ผิว่าได้บรรลุพระอรหัตขจัดเสียซ่ึงกองกิเลส ยังเห็นควรจะปริวรรตสู่คฤหัสถ์หินเพศ บริโภคกามคุณดุจกาล

ก่อนอยู่หรือประการใด ข้าแต่พระบรมโลกุตมาจารย์ ซ่ึงจะแปรเป๐นเช่นพระพุทธบริหารนั้นมิได้มี จึงตรัสว่า 

ดูกรคฤหบดี บัดนี้ยสกุลบุตรก็บรรลุพระอรหัต ขจัดเสียซ่ึงกองกิเลสบาปธรรม รํางับดับสูญสิ้นจากสันดาน

แล้วซ่ึงจะปริวรรตคฤหัสถ์หินเพศบริโภคกามคุณดุจแต่ก่อนอีกนั้นหามิได้เป๐นแท้ ข้าแต่พระสุคตอันว่าโลกุ

ตรลาภอันยสกุลบุตรได้เป๐นลาภอันประเสริฐแล้ว ผิฉะนั้นขออาราธนาพระพุทธสรรเพชญเสด็จเข้าไปฉัน

ภัตตาหารในนิวาสนสถานแห่งขา้พระองค์กับด้วยพระยสเป๐นป๎จฉาสมณะเพ่ือจะเป๐นบุญโกฏฐาสแก่ข้าพระ

บาทในวันนี้ สมเด็จพระชินสีห์ก็ทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณีภาพ 

          มหาเศรษฐีทราบแล้วก็อุฏฐาการจากอาสน์ ถวายอภิวาทแล้วกระทําประทักษิณสิ้นตติยวารก็นิ

วัฒนาการยังนิเวศน์แห่งตน 

          ในลําดับนั้น ส่วนพระยสเมื่อเศรษฐีกลับไปแล้วมิได้ช้า จึงกราบทูลพระกรุณาขอบรรพชาอุปสมบท 

สมเด็จพระศรีสุคตก็โปรดประทานบรรพชาด้วยพระพุทธฎีกาตรัสว่า เอหภิิกขฺุ เหมือนดุจนัยหนหลัง ครั้น

นั้นอันว่าไตรจีวรแลบาตรบริขาร ก็เล่ือนลอยมาแต่อากาศด้วยบุญฤทธิบันดาล แลพระยสนั้นก็มีเกศาแล

หนวดอันตรธานสวมทรงซ่ึงสมณบริขารสําเร็จอุปสมบทกรรม ในกาลนั้นพระอรหันต์มีในโลกเป๐น ๗ 

พระองค์ 

๒๑๔ ๒๑๕ 



มารดาและอดีตภรรยาบรรลุธรรมเป็นอุบาสกิาคู่แรก 

          สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคเจ้าก็ทรงซ่ึงจีวรแลบาตร มีพระยสเถระเป๐นป๎จฉาสมณะ เสด็จพระพุทธ
ดําเนินมาสู่เคหสถานแห่งมหาเศรษฐี ทรงนิสีทนาเหนือบวรป๎ญญัตอาสน์ ฝุายมารดาแลปุราณทุตยิิกาแห่ง
พระยสก็มาถวายอภิวาทแล้วก็นั่งในที่ควร สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคเจ้าจึงมพีระพุทธฎีกาตรัสเทศนาอนุ
บุพพิกถา แลพระจตุราริยสัจธรรมโปรดนางทั้งสองให้บรรลุพระโสดา ตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมน์ เป๐นปฐม
อุบาสกิาปรากฏในโลกแล้ว ชนทั้ง ๓ คือ บิดามารดาแลภริยาแห่งพระยสก็ถวายอังคาสพระบรมครูแล
พระยสเถระด้วยภัตตาหารแลขาทนยีะโภชนียะอันประณีต เมื่อเสร็จแห่งภัตตกิจแล้วก็โปรดประทานพระ
ธรรมกถายังบิดามารดาแลภริยาแห่งพระยสให้ชื่นชมโสมนัสในพระสัทธรรมแล้วก็อุฏฐาการจากอาสน์ กลับ
สู่พระอาวาสในมฤคทายวัน 

เพื่อนพระยสบวชและได้เป็นพระอรหันต์อกี ๔ องค์ 

          ครัง้นั้น สหายแห่งพระยสแต่ยงัคฤหัสถ์มีอยู่ ๔ คน ล้วนเป๐นบุตรเศรษฐีสกุลอยู่ในแว่นแคว้นเมือง
พาราณสี มีนาม วิมล ๑ สุพาหุ ๑ ปุณณชิ ๑ ควัมปต ิ๑ ได้สดับข่าววา่พระยสออกบรรพชา  ก็พากันมาสู่
สํานักพระยส พระยสก็นําสหายคฤหัสถ์ทั้ง ๔ เข้าไปสู่สํานักพระทศพล แล้วกราบทูลนิมนต์ให้โปรด
ประทานพุทโธวาท พระบรมโลกนาถก็ตรัสโปรดประทานพุทโธวาท พระบรมโลกนาถก็ตรัสพระสัทธรรม
เทศนาโปรดเหมือนกาลหนหลัง  ยังชนทั้ง ๔ ให้บรรลุพระโสดาป๎ตติผล แล้วโปรดประทานอุปสมบทด้วย
เอหิภิกขุบรรพชา ภายหลังก็ดํารัสโอวาทานุศาสน์ให้สําเร็จพระอรหัตสิ้นทั้ง ๔ ในกาลนั้นก็มีพระอรหันต์ใน
โลกเป๐น ๑๑ องค์ 

เพื่อนอีก ๕๐ คน บวชแลว้ได้เป็นพระอรหันต ์
ท้ังหมดเคยร่วมเผาศพหญิงตายท้องกลม 

          ลําดับนั้น ยังมีสหายคฤหัสถ์แห่งพระยสอีก ๕๐ คน เป๐นบุตรชาวชนบท รู้ว่าพระยสบรรพชาก็พา
กันมาสู่สํานักพระยส พระยสก็นําสหายทั้ง ๕๐ คนนั้นเข้าไปถวายพระสัพพัญํู พระสัพพัญํูก็โปรด
ประทานอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุบรรพชา  แล้วตรัสพระสัทธรรมเทศนาโปรดให้สําเร็จพระอรหันต์สิ้นทั้งนั้น 
ในกาลนั้นก็มีพระอรหันต์ในโลกเป๐น ๖๑ พระองค์ในปฐมวัสสานั้น 

          ในที่นี้มคีําวิสัชนาสาํแดงซ่ึงบุพประโยคแห่งกุลบุตรทั้ง ๕๕ มีพระยสเถระเป๐นอาทิว่า ในอดีตกาล

กุลบุตรทั้ง ๕๕ นี้เป๐นสหายทั้งสิ้น ชวนกันกระทํากุศลทัง้ปวง พากันไปปลงอสุภกเฬวระอันหาญาติมิได้ใน
สุสานประเทศ อยู่มากาลวันหนึ่ง ได้เห็นสตรีมีครรภ์คนหนึ่งกระทํากาลกิริยา จึงปรึกษากันว่า เราจง
ช่วยกันปลงศพสตรีผู้นี้ แล้วก็นําศพไปสู่ปุาช้า ชนทั้ง ๕๐ นั้นจึงว่าแก่สหายทัง้ ๕ มียสกุลบุตรเป๐นอาทิว่า 
ท่านทัง้ ๕ คน จงอยู่เผาศพนี้เถิด แลชนทั้งปวงก็พากันกลับไปบ้าน 

          ฝุายยสกุลบุตรจึงเอาไม้แทงซ่ึงอสุภนั้นให้พลิกกลับไปมา แล้วกระทําฌาปนกิจก็ได้อสุภสัญญาใน
ขณะนั้น จึงกล่าวแก่สหายทั้ง ๔ ว่า ท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูซ่ึงอสุภนี้อันปฏิกูลด้วยอสุจิลามก แลชนทั้ง 
๔ ก็พิจารณาต่างคนก็ได้อสุภสัญญาในกเฬวระนั้นแล้ว ก็พากันกลับบ้าน จึงบอกแก่สหายทั้ง ๕๐ อันเศษๆ 
ก็ได้อสุภสัญญาทั้งสิ้นด้วยกัน แต่ยสกุลบุตรนั้นไปถึงเรือนก็บอกบิดามารดาแลภริยา ภริยาก็ได้อสุภสัญญา
ทั้งสิ้น อันนี้เป๐นบุพประโยคแห่งชนพวกนั้น เหตุดังนั้นพระยสเถรเจ้าจึงได้ซ่ึงอสุภสัญญาในนางปริจาริกาทั้ง
ปวง เป๐นอุปนิสัยสมบัติมาแต่ปุเรชาติอาจให้ได้ธรรมาภิสมัยมรรคผลแก่ชนทั้งหลายสิ้นทั้งพวกนั้น 

พระอรหันต์ผู้พ้นจากบ่วงท้ังปวง ๖๑ องค์ ประชุมพระยามารยังตามรบกวน 

          ในลําดับนั้น สมเด็จพระผู้ทรงพระภาค เสด็จอาศัยอยู่ในปุาอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสี 
ตราบเท่าถึงวันกติกมาสบุรณมีเป๐นที่สุด กาลวันหนึ่งจึงตรัสเรียกพระขีณาสพสงฆ์ทั้ง ๖๐ พระองค์เข้ามาสู่
สํานักพร้อมกันแล้ว จ่ึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า ดูกรสงฆ์ทั้งปวง อันวา่มนสิการด้วยอุบายโกศล แล
สัมมัปปธานกับทั้งอนุตรวิมุติธรรม ซ่ึงตถาคตบรรลุแล้ว แลกระทําให้แจ้งในสันดาน ท่านทัง้หลายก็บรรลุ
แล้ว กระทําให้แจ้งในสันดานดุจตถาคตตรัสรู ้

          ในลําดับนั้น พระยามารผู้จิตบาปก็เข้ามาสู่สํานักพระสัพพัญํูแล้วก็กล่าวคาถาว่า พนโฺธสิ สพฺพ
ปาเสหิ เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความว่า ขา้แต่พระมหาสมณะ ข้าพเจ้าผูกไว้ซ่ึงพระองค์ด้วยบ่วงทั้งหลาย
ต่างๆ แล้ว บ่วงทัง้หลายที่เป๐นของทิพย์แลเป๐นของมนุษย์ข้าพเจ้าก็พันธนาการไว้ทั้งสิ้น พระองค์มิอาจ
เปลื้องพ้นจากบ่วงของข้าพเจ้านี้ได้ จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสตอบมารโดยสารพระคาถาว่า มุตโฺตห  สพฺพปา
เสหิ  เป๐นอาทิ แปลเนื้อความว่า ดูกรมารผู้มีสันดานอันลามก อันว่าบ่วงทัง้หลายใดเป๐นของทิพย์แลเป๐น
ของมนุษย์ ตถาคตก็ปลดเปลื้องพ้นจากบ่วงทั้งปวงสิ้นแล้ว 

          พระยามารจึงกล่าวคาถาสืบไปว่า อนตฺลกิฺเข จโร โปโส๑ เป๐นอาทิ แปลเนื้อความว่า บุรุษผู้ใดๆ ที ่

๑ อนฺตลิกขจโร ปาโส 

๒๑๗ ๒๑๖ 



ดําเนินในอากาศแลดําเนินอยู่ในมนุษย์โลกก็ดี ข้าพเจ้าก็พันธนาการซ่ึงบุรุษนั้นๆ ไว้ด้วยบ่วงทั้งสิ้น ข้าแต่
พระมหาสมณะพระองค์มิอาจจะเปลื้องพ้นจากมหาพันธนาการแห่งข้าพเจ้าได้ จึงตรัสตอบมารโดยสารพระ
คาถาว่า รูปา สททฺา รสา คนฺธา เป๐นอาทิ แปลเนื้อความว่า กามคุณทั้งหลายคือ รูป เสียง กลิ่น รส แล
โผฏฐัพพารมณ์ที่เป๐นที่เจริญใจบรรดามีในโลก ตถาคตก็ปราศจากยินดีในกามคณุทั้ง ๕ สิ้นแล้ว แลตถาคต
ก็ปลดเปลื้องพ้นจากพันธนาการ ดูกรมารผู้มีจิตลามกท่านจงไปเสียจากที่นี้เถิด 

          ลําดับนั้นพระยามารผู้มีสันดานเป๐นบาปทราบว่า พระสุคตรู้จักอาตมะแล้ว ก็บังเกิดทุกขโทมนัส

อันตรธานไปจากที่นั้น 

 

ยสบรรพชาปริวรรต ปริจเฉทที่ ๑๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๑๕ 
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๒๑๘ 



 

เน้ือความยอ่ 

          หลังทรงมีพระพุทธดํารัสส่งพระอรหัตนสาวก ๖๐ องค์ จาริกออกไปประกาศพระศาสนาแล้ว องค์
พระศาสดาก็เสด็จจาริกเพียงพระองค์เดียวมุ่งไปยังอุรุเวลประเทศ ผ่านไร่ฝูายแห่งหนึ่ง ทรงได้พบกับ
บรรดาพระราชกุมาร ๓๐ องค์ ผู้มีพระราชบิดาองค์เดียวกับพระปเสนทิโกศลราชกุมาร 

          เจ้าชายหนุ่มองค์หนึ่งถูกหญิงโสเภณีลักขโมยเครื่องประดับไป ทั้งหมดจึงออกติดตามหา ได้พบพระ
ศาสดาเสด็จมา พวกท่านถามว่าเห็นสตรีหนีมาทางนี้บ้างไหม? ตรัสถามว่า ระหว่างการแสวงหาสตรี กับ
การแสวงหาตน อะไรประเสริฐกว่ากัน? พวกท่านนั่งลงฟ๎งอนุบุพพิกถาและอริยสัจ ๔ ทั้งหมดได้บรรลุธรรม
ทุกองค์ แต่ไม่มที่านใดบรรลุถึงพระอรหันต์ 

          ทั้ง ๓๐ ท่าน (เรียกว่ากลุ่มภัททวัคคยี์) ออกบวชเป๐นภิกษุแล้วไปอยู่ที่เมืองปาวาย (กรุงปาวา) 
หลายปีต่อมาก็คือกลุ่มภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภถึงความลําบากในฤดูฝน จึงทรงอนุญาตให้มีการกราน
กฐนิ เพ่ืออานิสงส์จะได้ไม่ลําบากที่จะต้องนําจีวรติดตัวไปนาน ๔ เดือน 

          จากนั้นเสด็จไปขอพํานักในโรงบูชาไฟของอุรุเวลกัสสปชฎิล ผู้เป๐นเจ้าหมู่เจ้าคณะ เป๐นประธาน
แห่งหมู่ชฎิลกว่าพันคน ท่านอุรุเวลกัสสปะนี้ถือตนว่าตัวเองคือพระอรหันต์ แม้พระพุทธเจ้าจะทรงใช้
อิทธิปาฏิหาริย์ถึง ๓,๕๐๐ วิธี แสดงให้เขาเห็นว่าพระองค์เหนือว่า มีฤทธิ์มอีานุภาพมากกว่า ซ่ึงเขาก็
ยอมรับทุกอย่าง แต่มีอยู่หนึ่งอย่างที่เขามั่นใจคือพระมหาสมณะผู้มากด้วยฤทธิ์นี้ยงัไม่ใช่พระอรหันต์
เหมือนตัวเรา 

          ทรงรอคอยให้มานะความถือตวัของเขาเพลาลง จิตใจมีธรรมดีงามเปล่งประกายแล้ว จึงตรัสตรง
ประเด็นว่าเขาไม่ได้เป๐นพระอรหันต์ และไม่รู้วิธีที่จะเป๐นพระอรหันต์ด้วย เขายอมรับก้มกราบพระบาทขอ
บวช ตรัสให้ปรึกษาบอกกล่าวพวกศิษย์ ๕๐๐ คนก่อน ซ่ึงทั้งหมดพร้อมใจกันบวชเป๐นภิกษุ ลอยบริขารที่
เคยใช้สอย เช่น ชฎา และสาแหรก ลงแม่น้ําไป พวกน้องชายสองคนและบริวารอีก ๕๐๐ เห็นบริขารแล้ว
มาสอบถาม ที่สุดทั้งหมดก็ออกบวชและได้ฟ๎งพระธรรมเทศนา “อาทิตตปริยายสูตร” ล้วนบรรลุเป๐นพระ
อรหันต์ทั้ง ๑,๐๐๓ รูป สมกับกุศลกรรมที่บําเพ็ญมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าปุสสะ 

          ทรงพาภิกษุอดีตชฎิลทั้งหมดไปยังสวนลัฏฐิวัน ทรงโปรดพระเจ้าพิมพิสารให้เป๐นพระโสดาบัน 
ตามทีท่รงเคยรับปากไว้ก่อนตรัสรู้ 

          ณ ที่นี้ พระอุรุเวลกัสสปะได้ประกาศให้ชาวอังคะและมคธ (ที่เคยนับถือท่าน) รู้ทั่วกันวา่ บัดนี้ ตัว
ท่านเป๐นพระสาวกของพระพุทธเจ้าแล้ว 



 

 

ปริจเฉทที่ ๑๕ 
อุรุเวลคมนปริวรรต 
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ทรงส่งพระสาวกจาริกประกาศพระศาสนา 
ทรงพบภัททวัคคีย์ ๓๐ องค์ ระหว่างเสด็จไปอุรุเวลประเทศ 

          กาลเมื่อพระบรมครูออกพระพรรษาปวารณาแล้ว เสด็จยับยั้งอยู่จนวันแรมค่ําหนึ่งในกัตติกมาส 
จึงส่งพระอรหันต์ทั้ง ๖๐ พระองค์ให้ไปโปรดสัตว์ทั้งหลายในทิศานทุิศต่างๆ 

          แล้วสว่นพระพุทธองค์ก็เสด็จพระพุทธดําเนินโดยเอกจาริก นิวัตนาการสู่อุรุเวลประเทศ ครั้นมาถึง
ปุาไร่ฝูายแห่งหนึ่งในระหว่างมรรคา จึงเสด็จเข้าไปยับยั้งหยุดนิสัชนาการ ณ รุกขมูลต้นหนึ่งอันอยู่ริม
หนทาง ในกาลนั้นยังมีพระราชกุมาร ๓๐ พระองค์เป๐นราชโอรสแห่งพระยามหาโกสลราชผู้เสวยราชสมบัติ 
ณ กรุงสาวัตถี ร่วมพระราชบิดาเดียวกันกับพระปเสนทิโกสลราชกุมาร มีนามบัญญัติเรียกว่าภัททวคัคีย ์
เหตุมีรูปอันงามทั้งพวกสิ้นด้วยกัน 

          แลราชกุมารทั้งพวกนั้นต่างองค์ก็พาภริยามาองค์ละนางๆ มาเทีย่วประพาสในปุาไร่ฝูาย เว้นอยู่
องค์หนึ่งไม่มีภริยาเอานางคณิกาคนหนึ่งมาดว้ย แลนางนั้นเห็นพระราชกุมารประมาทเปลื้องเครื่องประดับ
ออกกองไว้ แล้วก็ไปด้วยกับพระราชกุมารทั้งปวง นางคณิกาแพศยาก็ลักเอาอาภรณ์นั้นแล้วหนีไป ฝุาย
พระราชกุมารทั้งหลายก็กลับมาไม่เห็นอาภรณ์ของกุมารองค์นั้น ก็ทรงตระหนักว่านางคณิกานั้นลักหนีไป 
ฝุายว่าราชกุมารทัง้หลายก็พากันไปเที่ยวติดตามหานางนั้นสิ้นดว้ยกัน 

ทรงแสดงอนบุุพพิกถาและอริยสัจ ๔ 
ภัททวัคคีย์บรรลุธรรมต่างๆ กันแต่ไม่ถึงพระอรหันต์ 

          พอได้ทัศนาการเห็นพระศาสดาจารย์เสด็จสถิตอยู่ ณ รุกขมูลแห่งหนึ่ง จึงพากันเข้าไปสู่สํานักแล้ว
ทูลถามว่าเห็นหญิงคนหนึ่งมาตามทางนี้บ้างหรือหามิได้ จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า ดังฤๅท่านจึงมาแสวงหา
สตรี จะประเสริฐกว่าตนหรือประการใด จงแสวงหาซ่ึงสิ่งอันประเสริฐในตนจะดีกว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค
เบ้ืองว่าแสวงหาซ่ึงสิ่งอันใดให้ประเสริฐในตนได้ ข้าพระพุทธเจ้าทัง้หลายก็จะขวนขวายซ่ึงสิ่งอันนั้น จึงตรัส

๒๒๓ 



ว่า ผิฉะนั้นดูกรกุมาร ท่านจงนั่งลงในที่นี้ ตถาคตจะแสดงธรรมแก่ทา่น แลภัททวคัคีย์กุมารทั้งหลายก็รับ
พระพุทธฎีกาแล้วถวายวันทนานั่งลงในที่ควรขา้งหนึ่ง จึงตรัสพระสัทธรรมเทศนาพระอนุบุพพิกถาแลพระ
จตุราริยสัจโปรดภัททวัคคีย์กุมารทัง้ปวง ให้บรรลุธรรมาภิสมัยทั้งสิ้นด้วยกัน แลองค์ที่เป๐นผู้น้อยกว่าคนนั้น
บรรลุพระโสดา ที่อยู่ในระหว่างโดยลําดับนั้นก็บรรลุพระสกิทาคาทั้งสิ้น 

          ดงัจะรู้มาภัททวัคคยี์กุมารทั้ง ๓๐ องค์นี้ ในตุณฑิลชาดกก็บังเกิดเป๐นนักเลงสุราได้สดับพระ
สัทธรรมเทศนาตุณฑิโลวาทแห่งพระมหาสัตว ์ ครั้งเสวยพระชาติเป๐นตุณฑิลสุกร ก็รักษาศีลาจารวัตรเป๐น
อุปนิสัยวาสนามาแต่ก่อนนั้นเป๐นต้น จึงได้สําเร็จพระอริยมรรคาริยผลในป๎จฉิมชาตินี ้

บวชแล้วไปอยู่เมืองปาวาย 
หลายปีต่อมาไปเข้าเฝ้าท่ีสาวัตถีแตต่ิดฤดูฝนอยู่ท่ีเมืองสาเกต 
เป็นกลุ่มภิกษุท่ีทรงปรารภแล้วมีพระพุทธานุญาตให้กรานกฐิน 

          แลภัททวัคคีย์กุมารทัง้ ๓๐ นั้นจึงทูลขอบรรพชา ก็ทรงพระมหากรุณาโปรดประทาน ให้อุปสมบท
ด้วยเอหิภิกขุบรรพชาทั้งสิ้นเหมือนในหนหลัง แล้วส่งพระอริยสงฆ์พวกนั้นไปในทิศทัง้ปวง แลพระผู้เป๐นเจ้า
พวกนั้นก็ไปสู่เมืองปาวาย๑ อันเป๐นแว่นแคว้นแห่งโกสลชนบทฝุายป๎จฉิมทิศาภาค เหตุดังนั้น จึงได้นามว่า
ปาวายภิกษุแต่นั้นมา 

          ในที่นี้พระคันถรจนาจารย์กล่าวเท้าความไปในเบ้ืองหน้าว่า ณ กาลอปรภาคสมัย เมื่อพระสัพพัญํู
เสด็จไปสถิตอยู่ ณ พระเชตวนารามเมืองสาวัตถ ี แลพระภิกษุพวกนี้มาเพ่ือจะเฝูาพระทศพล ยังมิทันถึง
เมืองสาวัตถี พอบรรลุวันเข้าพระวัสสาในอันตรามรรคประเทศ จึงแวะเขา้จําพระวัสสาอยู่ในอาวาส ณ 
เมืองสาเกตนคร ครั้นออกพระวัสสาปวารณาแล้วก็พากันมาเฝูาพระบรมครู ณ พระเชตวันเมืองสาวัตถ ี มี
จีวรอันชุ่มไปด้วยน้ําฝนแลโคลนตม อันเดินมาตามทางอันไกล สมเด็จพระสัพพัญํู ก็ตรัสเทศนาอนมตัคค
สูตรโปรดพระอริยสงฆ์พวกนั้น ให้บรรลุพระอรหัตทั้งสิ้นแล้วก็เหาะไปในอากาศ จึงทรงพระอนุญาตบัญญัติ
ซ่ึงกฐินัตถารกิจแก่พวกขีณาสพพวกนั้น เพ่ือจะให้เว้นเสียได้ซ่ึงทรงไตรจีวรพร้อมทั้งสามผืนมีกายอันหนัก
แลทรงแต่สองผืนมาสู่สาํนักพระพุทธองค์ด้วยกายอันเบาบมิสู้ลําบาก อันนี้เป๐นความกล่าวล่วงหน้าไป จะได้
อยู่ในลําดับเร่ืองนี้หามิได้ 
          ก็แลกาลเมื่อพระสัพพัญํูส่งพระภัททวัคคีย์อริยสงฆ์ไปสู่ทิศทั้งหลายแลว้ ส่วนพระพุทธองค์ก็
เสด็จไปสู่อุรุเวลประเทศ เขตแคว้นกรุงราชคฤห์มหานคร 

๑  ในบาลีกฐินขันธกะว่า “ปาไฐย” 

ชฎิล ๓ พี่น้องมีบริวารรวม ๑,๐๐๐ คน 

          ในกาลครั้งนั้น ยังมีชฎิลสามคนพ่ีน้องเป๐นเผ่าพงศ์กัสสปโคตรพ่ีผู้ใหญ่มีนามอุรุเวลกัสสปผู้เป๐นน้อง
ที่สองมีนามนทีกัสสป ผู้น้องที่สุดมีนามคยากัสสป อาศัยอยู่ในอุรุเวลประเทศนั้น แลชฎิลทั้งสามนั้นมีบริวาร
คนละพวกแยกกันเป๐นสามตําบล   

          แลชฎิลผู้พ่ีใหญ่มีหมู่ชฎิลเป๐นศิษย์ห้าร้อย สร้างอาศรมบริเวณอยู่ในอุรุเวลพนสณฑ์ต้นทางแห่ง
แม่น้ําเนรัญชรนทีตําบลหนึ่ง จึงได้นามว่าอุรุเวลกัสสป แลชฎิลผู้เป๐นน้องที่สองนั้นมีหมู่ชฎิลเป๐นศิษย์ ๓ 
ร้อย สร้างอาศรมบริเวณอยู่แทบฝ๎๑งเนรัญชรนทีตําบลหนึ่ง จึงได้นามวา่นทีกัสสป แลชฎิลเป๐นน้องที่สุดนั้นมี
หมู่ชฎิลสองร้อยเป๐นบริวาร สร้างอาศรมสถานอยู่ ณ คุง้ใต้ต่อลงไปในฝ๎๑งแห่งแม่น้ํานั้น มีนามคยาสีสประ
เทศอีกตําบลหนึ่ง จึงได้นามว่าคยากัสสป 

พระพุทธเจ้าเสด็จขอพักในโรงบูชาไฟของอุรุเวลกัสสปะ 
ผู้คิดว่าตนเองเป็นพระอรหันต ์

          ลําดับนั้นสมเด็จพระสุคตก็เข้าไปสู่ใกล้อาศรมแห่งอุรุเวลกัสสปชฎิลแล้วตรัสว่า ดูกรกัสสป ผิว
ท่านบมิได้หนักใจ ตถาคตจะขออาศัยอยู่ในโรงเพลิงแห่งท่านสักราตรีหนึ่ง ดูกรมหาสมณะ เราก็มิได้หนักใจ
ซ่ึงท่านจะขออาศัยอยู่นั้น แตท่ว่าพญานาคตนหนึ่งมีพิษอันพิลึกร้ายกาจยิ่งนักมาอาศัยอยู่ในโรงเพลิงนั้น 
ท่านจงอย่าให้พญานาคนั้นกระทําอันตรายเบียดเบียนแก่ท่านได ้ จึงมีพุทธฎีกาตรัสว่าซ่ึงพญานาคนั้นมิได้
เบียดเบียนแก่ตถาคต ท่านจงอนุญาตให้ตถาคตอยู่อาศัยในโรงเพลิงสักราตรีหนึ่งเถิด ตรัสดัง่นี้ถึง ๒ ครัง้ ๓ 
ครั้ง อุรุเวลกัสสปก็อนุญาตว่า ดูกรมหาสมณะ ท่านจงอยู่โดยควรแก่สุขเถดิ 

ทรงพ่นไฟสู้พญานาค ทรงมีพระเดชมากจับขังไว้ในบาตร 
อุรุเวลกัสสปชฎิลเริ่มเลื่อมใสนิมนต์ให้อยู่ต่อ 

          ลําดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จเข้าไปในภายในแห่งโรงเพลิงนั้นแล้ว ลาดปูซ่ึงสันถัดทรงนิสัช
นาการคู้เข้าซ่ึงพระเพลาเป๐นบัลลังก์สมาธิตั้งพระกายให้ตรง ดํารงพระสติเฉพาะหน้าต่อพระกรรมฐาน
ภาวนานุโยค ฝุายพญาภุชงคชาติเห็นพระมุนีนาถเสด็จเข้ามาสถิตในที่นั้นก็มีจิตขึ้งเคียด ทุกขโทมนัสก็บัง
หวนซ่ึงพิษเป๐นควันตลอดตลบไป ในลําดับนั้นพระสัพพัญํูก็ทรงพระพุทธปริวิตกว่า ผิฉะนั้นตถาคตจะ
แสดงอิทธานุภาพให้เป๐นควันไปสัมผัสซ่ึงมังสฉวีแลเอ็นอัฐิแห่งพญานาคนี้ ระงับเสียซ่ึงเดชแห่งพญา
อุรคินทรให้เหือดหาย ก็ทรงประมวลมาซ่ึงอิทธาภิสังขารปานประดุจพระพุทธดํารินั้น 

๒๒๔ ๒๒๕ 



          แลพญานาคบมิอาจจะอดกลั้นซ่ึงความพิโรธได้ ก็บังหวนพิษพ่นเป๐นเพลิงพลุ่งโพลงขึ้น พระบรมครู
ก็สําแดงเตโชกสิณสมาบัติบันดาลเปลวเพลิงรุ่งโรจน์โชตนาการ แลเพลิงทั้งสองฝุายอันบังเกิดขึ้นแสงแดง
สว่าง ดุจเผาผลาญซึ่งโรงเพลิงนั้นให้เป๐นภัศมธุลี ส่วนชฎิลทั้งหลายก็มาแวดลอ้มรอบโรงอัคคีนั้น ต่างคน
ต่างเจรจาว่า ดูกรชาวเรา พระมหาสมณะองค์นี้มีสิริรูปอันงามยิ่งนัก เสียดายจะมาวอดวายเสียด้วยพิษแห่ง
นาคในที่นี ้

          ครั้นล่วงสมัยราตรีรุ่งเช้า พระสัพพัญํูเจ้าก็ยังเดชแห่งพญานาคให้อันตรธานหาย บันดาลให้นาค
นั้นขดขนดกายลงในบาตร แล้วทรงสําแดงแก่อุรุเวลกัสสปตรัสบอกว่านาคนี้สิ้นฤทธิ์ดว้ยเดชตถาคต อุรุ
เวลกัสสปเห็นดังนั้นก็ดําริว่าพระมหาสมณะนี้อานุภาพมาก ระงับเสียซ่ึงฤทธิพญานาคอันร้ายให้อันตรธาน
แพ้พ่ายได้ ถึงกระนั้นไซร้ก็ไม่เป๐นพระอรหันต์เหมือนอาตมา แล้วมีจิตเล่ือมใสในพระอิทธิปาฏิหาริย์จึง
กล่าวว่า ข้าแต่พระมหาสมณะ นิมนต์พระผู้เป๐นเจ้าอยู่ ณ อาศรมแห่งข้าพเจ้าเถิด ข้าพเจ้าจะถวาย
ภัตตาหารให้ฉันทุกวันเป๐นนิจ สมเด็จพระสัพพัญํูก็เสด็จสถิตยังพนสัณฑ์ตําบลหนึ่งใกล้อาศรมแห่งอุรุ
เวลกัสสปชฎิลนั้น 

แม้ท้าวจาตุมหาราชยังมาฟังธรรม 
แตก่็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนเรา 

          ครั้นสมัยราตรีเป๐นลําดับ จึงท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๔ ก็ลงมาสู่สํานักพระบรมโลกนาถเปล่งพระรัศมี
โอภาสทั่วจังหวัดวนสัณฑบริเวณอันนั้น ถวายอภิวันทน์แล้วประดิษฐานยืนอยู่ในทิศทัง้ ๔ มีทิพยรังสีสว่าง
ดุจกองเพลิงก่อไว้ทั้ง ๔ ทิศ 

          ครั้นเวลาเช้าอุรุเวลกัสสปจึงไปสู่สํานักพระบรมครูแล้วทูลว่า กาลบัดนี้นิมนต์พระมหาสมณะไปฉัน
ภัตตาหารเถิด ข้าพเจ้าตกแต่งไว้ถวายเสร็จแล้ว แต่เมื่อคืนนี้เห็นพระรัศมีสว่างไปทั่วพนัสมณฑลสถาน 
บุทคลผู้ใดมาสู่สํานักนมัสการพระองค์ปรากฏรุ่งเรืองในทิศทั้ง ๔ จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสบอกว่า ดูกรกัสสป
นั้นคือท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๔ ลงมาสู่สํานักตถาคตเพ่ือจะฟ๎งพระสัทธรรม อุรุเวลกัสสปได้สดับดังนั้นก็ดําริ
ว่าพระมหาสมณองค์นี้มีอานุภาพมาก ท้าวจาต-ุมหาราชยังลงมาสู่สํานัก ถึงกระนั้นก็ดีที่จะเป๐นอรหันต์
เหมือนอาตมาหามิได้ 

          สมเด็จพระศาสดาจารย์เสด็จมากระทําภัตตกิจฉันภัตตาหารแห่งอุรุเวลกัสปเสร็จแล้ว ก็เสด็จ
กลับมาอยู่ทิวาวิหารในพนสณฑ์นั้น 

แม้พระอินทร์และท้าวสหัมบดีพรหมยังมาฟังธรรม 
แตก่็ยังไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเรา 

          ครั้นรัตติภาคสมยั ท้าวสหัสนัยน์ก็ลงมาสู่สํานักพระทศพลญาณถวายนมัสการ แล้วยืนอยู่ในที่ควร
ข้างหนึ่ง เปล่งรัศมีดูสวา่งดุจกองอัคคีอันใหญ่ไพโรจน์รุจิโรภาสยิ่งกว่าราตรีก่อน 

          ครั้นเพลารุ่งเช้ากัสสปชฎิลก็ไปสู่สํานักพระศาสดาทูลอาราธนาให้ไปฉันภัตตาหารแล้วทูลถามว่า 
เมื่อเวลาคืนนี้ผู้ใดมาสู่สํานักพระองค์จึงมีรัศมีสว่างยิ่งกว่าราตรีก่อน จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสบอกว่า ดู
กรกัสสป คืนนี้ท้าวโกสีย์สักกเทวราชลงมาสู่สํานักตถาคตเพ่ือจะฟ๎งซ่ึงธรรม ชฎิลได้สดับดังนั้นก็ดําริดุจใน
หนหลัง พระสัพพัญํูก็เสด็จไปเสวยภัตตาหารของกัสสปดาบสนั้นแล้ว ก็กลับมาอยู่ทิวาวิหารยงัพนัสฐานที่
นั้น 

          ครั้นเข้าสมยัราตร ี จึงท้าวสหัมบดีมหาพรหมก็ลงมาสู่สํานักพระบรมครูเปล่งรัศมีสว่างยิ่งขึ้นไปกว่า
ราตรีทั้งสองก่อน ครั้นรุ่งเช้ากัสสปดาบสก็ไปทูลอาราธนาฉันภัตตาหารกิจแล้ว ก็ทูลถามเหมือนหนหลัง มี
พุทธฎีกาตรัสบอกว่า คืนนี้ท้าวสหัมบดีมหาพรหมก็ลงมาสู่สํานักตถาคต กัสสปดาบสก็ดําริดุจกล่าวแล้วแต่
หลัง พระสัพพัญํูก็เสด็จไปเสวยภัตตาหารของอุรุเวลชฎิลแล้วก็กลับมาสู่สํานัก 

แม้จะรู้ใจท าตามท่ีเราคิด แต่ก็ยังไม่ใช่พระอรหันต์ 

          ในวันรุ่งขึ้นเป๐นลําดับนั้น มหายัญลาภบังเกิดแก่อุรุเวลกัสสป คือชนทั้งหลายชาวอังครัฐจะนําเอา
ขาทนียโภชนียาหารเป๐นอันมากมาถวายแก่อุรุเวลชฎิล อุรุเวลชฎิลจึงดําริแต่ในราตรีว่าวันรุ่งพรุ่งนี้มหาชน
จะนําอเนกนานาหารมาสู่สํานักอาตมา แม้ว่าพระสมณะกระทําอิทธิปาฏิหารยิ์ลาภสักการก็จะบังเกิดแก่
เธอเป๐นอันมาก อาตมาจะเสื่อมสูญจากสิ่งสรรพสักการบูชา จะทําไฉนอย่าให้เธอมาสู่ที่นี้ได้ในวันพรุ่งนี้ 

          สมเด็จพระชินสีห์ก็ทรงทราบในปริวิตกแห่งชฎิลด้วยเจโตปริยญาณ ครั้งรุ่งเช้าก็เสด็จเหาะไปสู่
อุตตรกุรูทวีป ทรงบิณฑบาตได้ภัตตาหารแล้วก็เสด็จมากระทําภัตกิจฝ๎๑งอโนดาตสระแล้วยับยั้งอยู่ทิวาวิหาร
ในที่นั้น ต่อเพลาสายัณหสมัยจึงเสด็จมาสู่วนสณฑ์สํานัก 

          ครั้นรุ่งขึ้นกัสสปชฎิลไปกราบทูลอาราธนาภัตตาหารกิจก่อน แล้วก็ทูลถามว่า วานนี้พระองค์ไป
แสวงหาอาหารในที่ใด ไม่มาสู่สํานักข้าพเจ้า ข้าพเจ้าระลึกถึงพระองค์อยู่ จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสบอกวาร
ปริวิตกของชฎิลนั้นให้แจ้งทุกประการ อุรุเวลกัสสปได้สดับก็ตกใจดําริว่า พระมหาสมณะนี้มีอานุภาพมาก
เป๐นแท้ เธอล่วงรู้จิตอาตมา ถงึกระนั้นจะเป๐นอรหันต์ดังอาตมาหามิได้ 

๒๒๖ ๒๒๗ 



ทรงได้ผ้าจากศพ พระอินทร์ขดุสระให้ซักผ้า 
น าแผ่นหินให้ทรงขย า รุกขเทวดาโน้มกิ่งไม้ให้ตาก เกดิแผ่นดินไหว 

๙ ครั้ง เมื่อทรงท าเป็นจีวรเสร็จ 
          ในกาลนั้น ผ้าบังสุกุลจีวรบังเกิดแก่พระบรมครู พระบรมครูเสด็จพระพุทธดําเนินไปซักผ้าบังสุกุล 
ซ่ึงห่ออสุภนางปุณณทาสีในอามกสุสานปุาช้าผีดิบ แล้วนํามาสู่พนสัณฑ์สํานักจึงทรงพระพุทธดําริวา่ 
ตถาคตจะซักผ้าบังสุกุลในที่ใด ขณะนั้นทา้วสหัสนัยน์ทราบในพระพุทธปริวิตก จึงลงมาขุดสระโบกขรณี
ด้วยพระหัตถ์ในพ้ืนศิลา สําเร็จด้วยเทวฤทธิ์เต็มไปด้วยอุทกวารีอันใส แล้วกราบทูลอาราธนาให้ทรงซักผ้า
บังสุกุลในสระนั้น จึงทรงซักเสร็จแล้วก็ทรงพระพุทธอาโภคว่าจะขยําในที่ใดดี ท้าวโกสีย์ก็นําเอาแผ่นศิลา
ใหญ่เข้าไปถวาย ทรงขยําด้วยพระหัตถ์จนหายกลิ่นอสุภแล้วก็ทรงพระพุทธดาํริว่า จะห้อยตากผ้าบังสุกุล
จีวรที่ใดด ี

          ลําดับนั้นพฤกษเทพยดาซ่ึงสิงสถติอยู่ ณ ไม้กุ่มบกก็น้อมสาขาไม้นั้นลงมาให้ทรงห้อยตากจีวร ครั้ง
ทรงห้อยตากแล้ว ก็ทรงพระพุทธจินตนาว่าจะแผ่พับผ้าในที่สุด ท้าวสหัสนัยน์ก็ยกซ่ึงแผ่นศิลาอันใหญ่มาทูล
ถวายให้แผ่พับผ้าบังสุกุลบนแผ่นศิลานั้น แลขณะเมื่อเสด็จไปกระทํามหาบังสุกุลกิจนั้น พสุธาดลก็บันดาล
กัมปบาทถึง ๙ ครั้ง 

ตกใจเห็นสระและแผ่นหินใหญ่ เกิดจากเทวดา 
ยอมรับในเดชานุภาพ แต่ก็คดิว่าไม่ใช่พระอรหันต์ 

          เพลารุ่งเช้าอุรุเวลกัสสปก็ไปทูลนิมนต์ภัตกิจเหมือนทุกวัน ครั้นได้สระและแผ่นศิลาทัง้สองอันมิได้
ปรากฏมีในที่นั้นแต่ก่อน แลก่ิงไม้กุ่มแลค้อมลงมาดังนั้น จึงทูลถาม ก็มีพระพุทธฎีกาตรัสบอกความทั้งปวง
ดุจกล่าวมาแต่หลัง เมื่อกัสสปชฎิลได้ฟ๎งก็สะดุ้งตกใจดําริว่า พระมหาสมณะนี้มีเดชานุภาพมากยิ่งนัก แล
ท้าวมัฆวานยงัลงมากระทําการไวยาวัจกิจ แม้ถึงมีมหิทธิฤทธิด์ังนั้นก็ไม่เป๐นอรหันต์เหมือนอาตมา สมเด็จ
พระศาสดาก็เสด็จไปเสวยภัตตาหารของชฎิลแล้วก็กลับมาสถิตยังพนสณฑ์ตําบลที่อาศัย 

แม้จะไปเก็บผลหว้าและถึงก่อนเราก็เถอะ ก็ยังไม่เป็นเหมือนเรา 

          ครั้นรุ่งขึ้นในวันเป๐นลําดับ กัสสปดาบสไปทูลนิมนต์ภัตกิจ จึงตรัสว่าท่านจงไปก่อนเถิดแล้วตถาคต
จึงจะตามไป เมื่อส่งชฎิลไปแล้ว จึงเสด็จเหาะไปนําเอาผลหว้าใหญ่ประจําทวีปในปุาหิมพานต์มาแล้วก็เสด็จ
มาสถิตอยู่ ณ โรงเพลิงก่อนชฎิลนั้นยังมิทันมาถงึ ครั้นชฎิลมาถงึจึงทูลถามว่าพระองค์มาโดยทางใดจึงถงึ

ก่อนดังนี้ จึงตรัสบอกประพฤติเหตุโดยพระองค์กระทําให้แจ้งแล้วตรัสบอกว่า ดูกรกัสสป ผลหว้าประจํา
ทวีปนี้ มีวรรณสัณฐานสุคันธรสอันเอมโอช ถ้าท่านปรารถนาจะบริโภคก็จงภุญชนาการตามปรารถนา พระ
อุรุเวลดาบสก็ดําริดุจหนหลัง 

          ครั้นทรงกระทําภัตกิจแล้วก็เสด็จกลับไปยังพนสัณฑ์ที่สํานักอันว่าอิทธิปาฏิหาริย์สืบไปอีก ๔ 
ประการ คือ ส่งอุรุเวลกัสสปมาก่อนแล้ว ภายหลังเสด็จเหาะไปเก็บผลมะม่วงแลมะขามปูอม๑ แลผลส้มใน
ปุาหิมพานต์ แลเสด็จขึ้นไปสู่ดาวดึงษเทวโลกนําเอาปาริฉัตพฤกษชาติอันเป๐นทิพย์แลมาถึงก่อนคอยท่า
อุรุเวลดาบสอยู่ ณ โรงอัคคทีั้ง ๔ ครั้ง ก็มีเน้ือความเหมือนอิทธิปาฏิหาริย์ไปเก็บผลหว้าประจําทวีปมานั้น 
นักปราชญ์พึงรู้โดยสังเขปกถาด้วยประการฉะนี ้

ทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์อื่นๆ อีก รวมท้ังหมด ๓,๕๐๐ วิธี 
เพื่อลดทิฐิมานะของหัวหน้าหมู่ชฎิล 

          อยู่มากาลวันหนึ่ง ชฎิลทั้งหลายปรารถนาจะก่อไฟ ก็มิอาจผ่าฟืนออกได้ จึงดาํริว่า เป๐นเหตุทัง้นี้
เพราะฤทธิ์พระมหาสมณะกระทําเป๐นแท้ พระสัพพัญํูจึงตรัสถาม ทราบความแล้วก็ตรัสว่าทา่นจงผ่าฟืน
ตามปรารถนาเถิด ในขณะนั้นชฎิลทัง้ห้าร้อยก็ผ่าฟืนออกด้วยง่ายยิ่งนัก 

          อยู่มากาลวันหนึ่ง ชฎิลทั้งหลายปรารถนาจะบูชาเพลิง ก่อเพลิงขึ้นเพลิงก็ไม่ติด จึงคิดปริวิตก
เหมือนหนหลัง จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสถามความแล้วก็ตรัสอนุญาตให้ก่อเพลิง เพลิงก็ติดขึ้นทั้ง ๕ ร้อยกอง
พร้อมกันในขณะเดียว ชฎิลทั้งหลายบูชาเพลิงสําเร็จแล้วจะดับเพลิง เพลิงก็ไม่ดับ จึงดําริดุจหนหลัง จึงมี
พระพุทธฎีกาตรัสถามทราบความแล้ว ก็ตรัสอนุญาตให้ดับเพลิง เพลิงก็ดับพร้อมกันทั้ง ๕ ร้อยกอง อุรุ
เวลกัสสปก็ดําริดุจแต่หลัง 

          อยู่มากาลครัง้หนึ่ง ถึงฤดูหนาวน้ําค้างตก หมู่ชฎิลทั้งหลายลงอาบน้ําดาํผุดขึ้นลงในแม่น้ําเนรัญชรา
นที สมเด็จพระชินสีห์ผู้ทรงพระมหากรุณาแก่สัตวโลกทั้งปวง จึงทรงนฤมติซ่ึงเชิงกรานมีประมาณ ๕ ร้อย 
มีเพลิงติดทั้งสิ้นไว้ในที่นั้น หมู่ชฎิลทั้งหลายขึ้นจากน้ําหนาวก็ชวนกันเข้าผิงไฟในเชิงกราน แล้วก็สันนิษฐาน
ปริวิตกดุจหนหลัง 

 

 

๑ บาลี หริตกี= สมอ 

๒๒๘ ๒๒๙ 



          ในกาลวันหนึ่ง มหาเมฆตั้งขึ้นในอันใช่ฤดูกาล บันดาลให้วัสโสทกตกลงเป๐นอันมาก กระแสน้ําเป๐น
ห้วงใหญ่ไหลท่วมไปในที่ทั้งปวงโดยรอบคอบ แท้จริง ธรรมดาว่าสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคเสด็จสถิตอยู่ใน
ประเทศที่ใด เบ้ืองว่าที่นั้นน้ําท่วม ก็ย่อมทรงพระอธิษฐานมิให้น้ําท่วมเข้าไปในทีน่ั้นได้ แลกาลครั้งนั้นก็ทรง
พระพุทธปริวิตกว่า ตถาคตจะยังน้าํนั้นให้เป๐นขอบสูงขึ้นไปในทิศโดยรอบ ที่หว่างกลางนั้นจะยังพ้ืนภูมิภาค
ให้เป๐นธุลีฟูุงขึ้นไป ตถาคตจะจงกรมอยู่ในที่นั้น แล้วก็ทรงพระอธิษฐานบันดาลให้เป๐นดุจพระพุทธดํารินั้น 

          ฝุายอุรุเวลกัสสปนั้นดําริว่า พระมหาสมณะนี้ น้ําจะท่วมเธอหรือไม่ท่วม เป๐นประการใดหรือจะไปสู่
ประเทศที่อ่ืน จึงลงนาวากับด้วยชฎิลทัง้หลายอันเป๐นศิษย์รีบไปดูโดยด่วน ถึงประเทศที่พระองคท์รงสถติ ก็
เห็นน้ํานูนขึ้นเป๐นกําแพงล้อมอยู่โดยรอบ แลเห็นพระบรมครูเสด็จจงกรมอยู่ในพ้ืนภูมิภาคอันปราศจากวารี 
มีธุลีฟูุงขึ้นไปในเบ้ืองบนจึงร้องทูลถามว่า มหาสมณะสถติอยู่ที่นี้แลหรือก็มีพระพุทธฎีกาตรัสบอกว่า ดู
กรกัสสปตถาคตอยู่ที่นี้ แลว้ก็เสด็จเหาะขึ้นไปบนอากาศเล่ือนลอยลงสู่นาวาแห่งกัสสปชฎิล กัสสปชฎิลก็
ดําริว่าพระมหาสมณะนี้ เธอมีฤทธิ์เป๐นอันมาก ถึงอานุภาพมากดังนั้นก็ไม่เป๐นอรหันต์เหมือนอาตมา 

          แท้จริง ตั้งแต่พระสัพพัญํูเสด็จออกจากปุาอิสิปตนมฤคทายวันในแรมค่ําหนึ่งในกติกมาสมาสู่อุรุ
เวลประเทศ เสด็จอยู่ในที่นั้นสิ้นสองเดือนจนตราบเท่าถึงวัสบุสบุรณมี ทรงแสดงพระอิทธิปาฏิหาริย์ทรมาน
อุรุเวลกัสสปต่างๆ ถึง ๓ พัน ๕ ร้อย โดยอเนกประการ อุรุเวลกัสสปก็ยังมีสันดานกระด้างถือตนว่าเป๐น
พระอรหันต์อยู่ 

ตรัสตรงๆ ว่าไม่ได้เป็นพระอรหันต์และไม่รู้วิธีปฏิบัติ 
เพื่อเป็นพระอรหันตด์้วย ชฎิลท้ัง ๕๐๐ ท้ิงบริขารบวชเป็นภิกษุ 

          ดงันั้น ด้วยสามารถถือทิฐิอันกล้ายิ่งนัก จึงทรงพระพุทธดําริว่า ตถาคตจะยังโมฆบุรุษชฎิลให้สลด
จิตคิดสังเวช ก็มีพระพุทธฎีกาตรัสแก่อุรุเวลกัสสปว่า ดูกรชฎิล ตัวท่านมิได้เป๐นพระอรหันต์บรรลุพระอรหัต 
แลทางปฏิบัติของท่านที่จะเป๐นทางมรรคผลก็มิได้มี ไฉนท่านจึงถือตนว่าเป๐นอรหันต์ดังนี้ มิสมควรยิ่งนัก 

          เมื่ออุรุเวลกัสสปได้สดับพระพุทธฎีกาก็ซบเศียรลงแทบพระบาทยุคลแลว้กราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้
ทรงพระภาค ขา้พระองค์จะขอบรรพชาอุปสมบทในสํานักพระพุทธองค์ จึงตรัสว่าตัวท่านเป๐นอาจารย์ใหญ่
ยิ่งเป๐นประธานแก่หมู่ชฎิล ๕ ร้อย ท่านจงบอกกล่าวแก่กันให้ยินยอมพร้อมกันก่อน ตถาคตจึงจะให้
บรรพชาอุปสมบทได้ 

          อุรุเวลกัสสปก็กราบถวายบังคมลามายังอาศรมแล้ว ก็บอกชฎิลอันเป๐นศิษย์ ศิษย์ก็ยินยอมพร้อม
กันจะบรรพชาในสํานักพระบรมครูส้ิน แลชฎิลทั้งหลายก็ชวนกันลอยดาบสบริขาร แลเครื่องตกแต่งแลชฎา 

กับแสรกคานเครื่องบูชาเพลิงแลน้ําเต้าหนังเสือไม้สามง่ามในแม่น้ําทั้งสิ้น แล้วก็พากันมาสู่สํานักพระ
สัพพัญํู ซบศีรษะลงแทบพระบาทมูลขอบรรพชา ก็ทรงพระกรุณาโปรดประทานอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุ
บรรพชาทั้งสิ้นดุจกล่าวแล้วแต่หนหลังๆ 

แม้ชฎิลผู้น้อง ๒ คน พร้อมบรวิารกอ็อกบวช 
ทุกท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อฟัง “อาทิตปริยายสูตร” 

          ครัง้นั้น ส่วนนทีกัสสปดาบสผู้เป๐นน้องกลางเห็นเครื่องบริขารทั้งปวงลอยน้ําลงมาก็ดําริวา่ ชะรอย
อันตรายจะมีแก่พระดาบสผู้พ่ีอาตมาหรือประการใด จึงใช้ให้ชฎิลสองสามคนอันเป๐นศิษย์ให้ไปสืบดูรู้เหตุ
แล้ว นทีกัสสปดาบสก็พาดาบสทั้ง ๓ ร้อยอันเป๐นศิษย์มาสู่สํานักอุรุเวลกัสสปแล้วก็ถามเหตุนั้น ครั้นทราบ
ความแล้วก็ชวนกันลอยเครื่องดาบสบริขารลงในนที พากันเข้าถวายอัญชลีขอบรรพชา พระศาสดาจารย์ก็
โปรดประทานอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุบรรพชาทั้งสิ้น ดุจชฎิลพวกก่อนนั้น 

          ส่วนคยากัสสปดาบสผู้เป๐นน้องที่สุด เห็นเครื่องดาบสบริขารลอยน้ําลงมา ก็จินตนาดุจนทีกัสสป
ชฎิลผู้เป๐นพ่ีแล้วก็พาดาบส ๒ ร้อยอันเป๐นศิษย์ไปสู่สํานักพระผู้เป๐นเจ้าทั้งหลาย ไต่ถามทราบความแล้ว ก็
ลอยเครื่องบริขารลงในกระแสชลดุจหนหลัง แล้วก็เข้าทูลขอบรรพชาต่อพระสุคต พระสุคตก็โปรดประทาน
อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุบรรพชาเช่นวิสัชนามาแล้ว 

          แลพระสัพพัญํูทรงทรมานชฎิลทั้งสามพ่ีน้องมีอุรุเวลกัสสปเป๐นต้น กับทั้งชฎิลบริวารพันหนึ่งให้
สละเสียซึ่งฤทธิ์แห่งตนแล้ว โปรดประทานเอหิภิกขุบรรพชาทั้งสิ้นเสร็จแล้วก็เสด็จพระพุทธดําเนิน พา
พระภิกษุสงฆ์พวกนั้นมาสู่คยาสีสะประเทศ ทรงนิสัชนาเหนือบวรป๎ญญัตอาสน์ ตรัสพระสัทธรรมเทศนาอา
ทิตปริยายสตูร พอจบลงพระภิกษุสงฆ์พวกนั้นก็บรรลุพระอรหันต์ทั้งสิ้น 

อดตีชาตขิองชฎิล ๓ พี่น้อง ในสมัยพระพุทธเจ้าปุสสะ 

          ในลําดับนี้ จักสําแดงบุพประโยคแห่งพระขีณาสพพวกนี้มีอุรุเวลกัสสปเป๐นประธานว่า ในอดีตกาล
กําหนดที่สุด ๙๒ มหากัลปนับถอยหลังลงไปแต่มหาภัทรกัปนี้ มีมัณฑกัปอันหนึ่ง พระสัพพัญํูบังเกิดใน
โลกสองพระองค์ คือพระพุทธติสสะพระองค์หนึ่ง พระพุทธปุสสะพระองค์หนึ่ง ในกาลเมื่อศาสนาพระพุทธ
ติสสะล่วงไปแล้ว จึงพระปุสสะโพธิสัตว์บําเพ็ญบารมี ๑๖ อสงไขยแสนกัปเสด็จจากดุสิตเทวโลกมาอุบัติ
ในขัติยตระกูล พระพุทธบิดาทรงพระนามพระเจ้าชัยเสนมหาราช เสวยไอสวริยสมบัติ ณ กรุงกาสิกมหา
นคร พระพุทธมารดาทรงพระนามกร พระสิริมาราชเทวี เมื่อพระครรภ์กําหนดถ้วนทศมาสแล้ว ก็ประสูติ

๒๓๑ ๒๓๐ 



จากมาตุคัพโภทรในสิริมาราโชทยาน ทรงพระเจริญวัยวัฒนาการโดยลําดับตราบเท่าเสด็จออกสู่
มหาภิเนษกรมณ์ ได้ตรัสแก่พระปรมาภิเษกสมโพธิญาณแล้วก็ตรัสเทศนาพระธรรมจักรตามพุทธประเพณี 
มีพระอัครสาวกทั้งสองคือพระสุรักขิตเถระอันเป๐นพระพุทธอนุชาต่างพระมารดาองค์หนึ่ง พระธรรมเสน
เถระเป๐นบุตรปุโรหิตองค์หนึ่ง และพระสัพพัญํูเสด็จแวดล้อมด้วยหมู่ขีณาสวสงฆ์ ๙ หมื่นเป๐นบริวารจาริก
ไปในคามนิคมชนบทต่างๆ 

พระราชาชัยเสนหวงพระพุทธเจ้า 
ทรงต้องการบ าเพ็ญบุญเพียงพระองค์เดียว 

          ตรัสพระสัทธรรมเทศนาโปรดเวไนยสัตวท์ั้งปวง มาถึงพระนครแห่งพระพุทธบิดา พระพุทธบิดา
เสด็จออกไปทําป๎จจุคมนาการบูชาด้วยสุคันธมาลาธูปเทียนต่างๆ แลว้นมัสการกราบทูลอาราธนาเข้าพระ
นคร ทรงถวายประณีตทานแก่พุทธปมุขสงฆ์แล้ว ทูลปวารณาแก่พระบรมครูให้เสด็จเข้ามาฉันในพระ
นิเวศน์เป๐นนิจทุกวันกว่าพระองค์จะสวรรคต มิได้ปรารถนาจะให้โอกาสแก่บุคคลทั้งหลายอ่ืน แล้วพระองค์
ให้ก่อกําแพงก้ันสองข้างมรรคตั้งแต่พระคันธกุฎีตราบเท่าถึงทวารพระราชนิเวศน์ ในภูมิภาคปฐพีระหว่าง
แห่งปราการก้ันทั้งสองข้างนั้น ก็ให้ปูลาดด้วยสิ่งล้วนวิจิตรป๎จจัตถรณะอันมีค่ามาก แลโปรยปรายด้วยสุ
คันธบุบผาต่างๆ แล้วให้อาราธนาพระสัพพัญํูกับหมู่อริยสงฆ์สาวกทั้งหลายดําเนินโดยมหามรรคนั้นเขา้
ไปสู่พระราชนิเวศนฐาน ทรงกระทําป๎จจุคมนาการถวายอภิวาท อาราธนาพระบรมครูให้ทรงสถิตเหนือบวร
ป๎ญญัตอาสน์ แลหมู่พระอริยสงฆ์ทั้งปวงให้นิสีทนาการเหนือป๎ญญัตอาสน์อันตกแต่งไว้ แล้วทรงอังคาสซ่ึง
พุทธปมุขสงฆ์ด้วยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต เป๐นนิจนิรันดรกาลทุกวันๆ แล้ว 

ชฎิล ๓ พี่น้องเกิดเป็นพระราชโอรส 
ถูกส่งไปปราบข้าศึกส าเร็จ พระราชบดิาพระราชทานพร 

          สมเด็จพระบรมกษัตริย์พุทธบิดานั้นมีพระราชบุตรอ่ืนอีก ๓ พระองค์โปรดให้ไปครองเมืองชนบท
เมืองหนึ่ง ในลําดับนั้นมีป๎จจามิตรมาติดเมืองชนบท อันเป๐นเมืองขึ้นตําบลหนึ่ง จึงดํารัสใช้ทตูให้ถือลักษณ
สาสน์ไปทูลพระราชกุมารทั้ง ๓ พระองค์ ให้ยกพลจตุรงค์โยธาหาญของตนๆ ไปปราบป๎จจามิตร แล้ว
พระราชทานเงินทองเส้ือผ้าแลพลโยธาทัพในเมืองหลวงเพ่ิมไปอีกเป๐นอันมาก ให้เร่งกระทํายุทธชิงชัยใน
สงครามปราบปรามปรป๎กษ์ให้พ่ายแพ้ให้จงได้ อย่าให้เสียเมืองขึ้นแก่ข้าศึก 

          เมื่อพระราชกุมารทั้ง ๓ ไดท้ราบในข่าวสาสน์รับสั่งพระราชบิดาดังนั้น ก็ยกจตุรงคโยธาหาญมา รีบ

ยกไปต่อตีข้าศึกซ่ึงมาติดเมืองตําบลนั้น แลเชฏฐาราชกุมารนั้นมีอัครโยธาหาญคูพ่ระทัย ๕ ร้อยคน พระ
ราชกุมารพระองค์กลางนั้นมีทหารคู่พระทัย ๓ ร้อยคน พระราชกุมารพระองคน์้อยนั้นมีทหารคู่พระทัย ๒ 
ร้อย ครั้นมาถึงหัวเมืองนั้นก็ทรงเร่งพลโยธาทัพเข้าโจมต ี พวกพลไพรีก็แตกฉานพ่ายแพ้ประลาตนาการหนี
ไปได้ชัยชํานะ จึงส่งทตูถือราชสาสน์มากราบทูลพระราชบิดา พระราชบิดาได้ทราบก็ทรงพระโสมนัสดํารัส
ว่าให้บุตรเราทั้ง ๓ จงมาเฝูาเราจะให้พรตามความปรารถนา ทตูก็กลับมากราบทูลแด่พระราชกุมารทั้ง ๓ 
ตามกระแสพระราชโองการส่ังนั้น 

ปรึกษากันล่วงหน้า แล้วขอพรเป็นการได้ถวายภัต 
แด่พระศาสดาและหมู่สงฆ์คนละเดือน 

          ครั้นพระราชโอรสทัง้ ๓ ได้ทราบ จึงตรัสปรึกษาด้วยอมาตย์ทัง้หลายผูส้นิทว่า เราจะถือเอาพรส่ิง
ใดดี อมาตย์บางคนก็ทูลว่าให้ขอคชาธาร บางคนก็ให้ขอบ้านส่วยต่างๆ อมาตยบ์างจําพวกที่มีศรัทธาจึงทูล
ว่า ให้ขอปฏิบัติถวายภัตตาหารแก่พระสัพพัญํูกับทั้งหมู่อริยสงฆ์สาวก จะได้เป๐นบุญโกฏฐาสประเสริฐกว่า
สิ่งอ่ืนๆ ทั้งปวง พระราชกุมารทั้งสามก็เห็นชอบด้วยดํารัสสาธุการว่า ทา่นกล่าวนี้ชอบชักชวนให้เรา
ประกอบในกุศลธรรมประเสริฐยิ่งนัก 

          ครั้นมาถึงพระนครขึ้นเฝูาสมเด็จพระบิดา สมเด็จพระบิดาก็ทรงพระโสมนัสตรัสว่า บิดาจะให้พร
แก่เจ้าทั้ง ๓ ตามแต่ชอบใจจะปรารถนา แลพระราชโอรสรับสั่งสาธุ แล้วอยู่มาอีกสองสามวันขึ้นเฝูาพระ
บิดา พระบิดาตรัสเตือนซ่ึงจะรับพรจึงกราบทูลว่าพรส่ิงอ่ืนซ่ึงจะโปรดประทานข้าพระพุทธเจ้าทั้ง ๓ นี้ มิได้
มีประโยชน์จะปรารถนา จะขอรับพระราชทานพรให้ได้อาราธนาพระสัพพัญํูไปปฏิบัติถวายภัตตาหาร จง
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพรส่ิงนี้แก่ข้าพระพุทธเจ้าเถิด 

          เมื่อได้ทรงสดับ จึงตรัสตอบว่า พรส่ิงนี้บิดาไม่ให้แก่เจ้าได้ ข้าแต่พระองค์ผู้เป๐นสมมุติเทวราช กาล
ทุกวันนี้มนุษย์ทัง้หลายมีอายุ ๙ หมื่นปีเป๐นประมาณแม้ว่ามิโปรดพระราชทานให้ปฏิบัติพระบรมครูเป๐นนิจ 
ก็จงโปรดประทานให้ปฏิบัติแต่สัก ๗ วัสสาเถิด จึงตรัสว่านานนัก บิดาให้ไม่ได้ มิฉะนั้นไซร้จงโปรดประราช
ทานสิ้นกาลสัก ๖ ปี ก็มิได้ทรงพระอนุญาต จึงทูลลดถอยน้อยลงมาสัก ๕ ปี จนกระทั่งถึงหนึ่งปีก็ไม่โปรด
ประทาน จึงทูลขอลดลงมาตั้งแต่ ๗ เดือน จนกระทั่งถงึไตรมาส ก็ไม่โปรดอนุญาตให้ จึงทูลสืบไปว่า
ข้าพระพุทธเจ้าทั้ง ๓ จะขอรับพระราชทานแต่คนละเดือน ๑ๆ สิริเป๐น ๓ เดือนด้วยกันเท่านั้น จึงตรัส
อนุญาตพระราชทานให้ 

บวชเป็นสามเณรเพื่ออยู่ใกล้ชดิ 

๒๓๓ ๒๓๒ 



ให้อ ามาตย์ ๒ คนคอยดแูลพระพุทธเจ้าและภิกษุ ๙๐,๐๐๐ รูป 

          แลพระราชกุมารทัง้ ๓ จึงเชิญเสด็จพระศาสดาจารย์กับหมู่อริยสงฆ์สาวกไปสู่ชนบทนครแห่ง
พระองค์ให้สร้างอาวาสบริเวณอันใหญ่ถวายพระบรมครูแลหมู่อริยสงฆ์ทั้งปวงให้สถิตเป๐นปรกติแท้จริง พระ
ราชกุมารทั้ง ๓ นั้น มีอมาตย์นายคลังคนหนึ่ง อมาตย์นายเสมียนคนหนึ่ง แลอมาตย์ทัง้ ๒ คนนั้นมีศรัทธา
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาโดยยิ่ง พระราชบุตรทั้ง ๓ จึงเรียกชนทั้งสองมาสั่งว่าเราจะสมาทานทศศีล
สิกขาบท บรรพชาเป๐นสามเณรอยู่ในสํานักพระบรมครูถ้วนไตรมาสนี้ แลท่านผู้นายคลังจงเป๐นพนักงาน
จ่ายทรัพย์อันเป๐นทานวัตนี้ มีประมาณเท่านี้ให้แก่อมาตย์นายเสมียน อมาตยน์ายเสมียนจงเป๐นพนักงาน
แจกจ่ายทรัพย์ให้แก่บริษัทชายหญิงมีประมาณ ๘ หมื่น ๔ พัน ให้กระทําทานวัตถุขาทนยีโภชนียาหารเป๐น
นิจทุกวัน แลท่านทัง้สองนั้นกับด้วยบุรุษ ๑๒ หมื่น จงนําวัตถุทานทั้งปวงออกไปถวายพระสัพพัญํูแลหมู่
พระภิกษุสงฆ์ทั้ง ๙ หมื่นพระองค์เป๐นนิจทุกวันอย่าให้ขาดได้ จําเดิมแต่วันนี้ไปเราทั้ง ๓ มิได้วา่ขานกิจการ
งานอันใดแล้ว ไว้ภารธุระแก่ทา่นทั้งสองเป๐นเสร็จ แล้วพระราชกุมารทั้ง ๓ ก็พาบุรุษบริวาร ๑,๐๐๐ 
ออกไปบรรพชาเป๐นสามเณรอยู่ในพระวิหาร กระทํากิจอุป๎ฏฐากพระศาสดาจารย์อยู่ถ้วนไตรมาสนั้น 

มีคนกิจของท่ีจะถวายสงฆ์ ตายแล้วตกนรกจ านวนมาก 

          ครั้นจําเนียรกาลล่วงมา ส่วนว่าทารกทัง้หลายอันเป๐นบุตรธิดาภัตตการชนบริษัท ซ่ึงตกแตง่
สูปพยัญชนภัตตขัชชกาหารถวายแก่พระสงฆ์นั้น ก็ร้องไห้วิงวอนบิดามารดาปรารถนาจะบริโภคซ่ึงข้าวยาคู
แลข้าวสวยสูปพยัญชนนานขัชชกาหารทั้งปวง บิดามารดานั้นก็ให้ซ่ึงวัตถุทานตา่งๆ อันเป๐นของอุทิศถวาย
พระสงฆ์ พระสงฆ์ยังมิได้ฉันนั้น ให้แก่บุตรธิดาทารกบริโภคบ้าง บางทีก็บริโภคด้วยตนเองก็มี บางทีเห็น
สิ่งของเป๐นที่ชอบใจ ก็ไม่อดกลั้นได้ซ่ึงความอยาก ชวนกันบริโภควัตถุทานต่างๆ อันเป๐นของจะถวายแก่สงฆ์ 
แลชนหญิงชายทั้งหลายอันทานเวยยาวัฏฏิกะนั้น ถึง ๘ หมื่น ๔ พันเป๐นอันมาก ต่างก็บริโภคของสงฆ์
ด้วยกันทั้งสิ้น ครั้นดับขันธ์ขาดชีพก็ลงไปบังเกิดในมหานรก 

เหล่าพระราชกุมาร อ ามาตย์ ๒ และชนจ านวนมาก 
ตายแล้วเกดิในสวรรค ์พระพุทธเจ้าผ่านไป ๓ พระองค์ 

          ฝุายราชกุมารพ่ีน้องทั้ง ๓ ซ่ึงบรรพชาเป๐นสามเณรนั้น ครั้นออกพระวัสสาแล้ว ก็ลาเพศเป๐น
ฆราวาส แล้วจึงถวายทานแก่พระพุทธปมุขสงฆ์พร้อมทั้งเภสัชต่างๆ มีสับปิเป๐นต้น องค์ละ ๗ วันๆ ถึงวัน
เป๐นที่สุด จึงถวายซ่ึงคู่แห่งผ้าสาฎกควรค่าแสนกหาปณะแก่พุทธปมุขสงฆ์ องค์ละคู่อันจะกระทําไตรจีวรพอ

ทั้ง ๓ ผืน 

          ครั้นจุติจากอัตภาวชาตินั้นก็ขึ้นไปบังเกิดในเทวโลกกับทั้งบริวารพันหนึ่ง แลอมาตย์นายคลงั แล
อมาตย์นายเสมียนแลบุรุษ ๑๒ หมื่นซ่ึงสําหรับถวายทานแก่พระสงฆ์นั้น ชนทั้งหลายพวกนั้นสังสรณาการ
อยู่ในเทวโลกตราบเท่าถึงศาสนาพระพุทธวิป๎สสี พระพุทธสิขี พระพุทธเวสสภูอันได้ตรัสในโลก 

ชนที่ตกนรกมาเกิดเป็นเปรตนาน ๔ พุทธันดร พระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ 
พยากรณ์ว่าจะได้รับส่วนกุศลในสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะ 

          ส่วนที่เป๐นทานเวยยาวัฏฏิกกรรมกรทั้ง ๘ หมื่น ๔ พัน บังเกิดในนรกสิ้นกาลมีประมาณเท่านี้ 
แลสังสรณาการไปกําเนิดแห่งทุคตติ่างๆ จนถึงมหาภัทรกัปนี้มาบังเกิดในเปตโลกถึง ๔ พุทธันดร แลเปรต
พวกนั้นได้ทูลถามพระพุทธกกุสันธะแลพระพุทธโกนาคมนะนั้นจนถึงพระพุทธกัสสปว่าพ้นทุกข์ในกาล
เมื่อใด พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสบอกว่าไปในเบ้ืองหน้าศาสนาตถาคตเจ้าล่วงไปแผ่นดินจะสูงขึ้นโยชน์หนึ่ง 
ในกาลนั้นพระพุทธโคดมจะได้ตรัสในโลก ญาติของทา่นทั้งปวงจะได้บังเกิดเป๐นพระยาพิมพิสาร จะถวาย
ทานแก่พระสัพพัญํูนั้น จะอุทิศส่วนกุศลไปแก่ท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจะไดพ้้นทุกข์ 

          แลเปรตพวกนั้นได้สดับพุทธพยากรณ์ก็ยินดี เบ้ืองว่ากาลยังนานถึงอีกพุทธันดรหนึ่งนั้น สําคัญดุจ
พ้นทุกข์โดยพลันในวันพรุ่งนี้เป๐นกําหนด 

อดตีพระราชกุมารมาเกิดเป็นชฎิล ๓ พี่นอ้ง 
อ ามาตย์คลังเป็นวิสาขคฤหบดี อ ามาตย์เสมียนเป็นพระเจ้าพิมพิสาร 

          ครั้นล่วงมากาลเมื่อพระศาสนานี้ พระชินสีห์แห่งเรายังมิได้ตรัสในโลก แลอมาตย์นายเสมียนนั้นมา
บังเกิดเป๐นพระยาพิมพิสาร เสวยสิริสมบัติในกรุงราชคฤห์มหานคร แลพระราชกุมารทั้ง ๓ พ่ีน้องนั้นจุติ
จากเทวโลกมาบังเกิดในสกุลพราหมณมหาศาลอันอยู่ในแว่นแคว้นมคธราษฎร์ได้นามบัญญัติว่ากัสสปทั้ง ๓ 
พ่ีน้องด้วยสามารถเป๐นกัสสปโคตรสละสมบัติออกบรรพชาเป๐นดาบส คือ อุรุเวลกัสสป แลนทีกัสสป แลค
ยากัสสป ทั้ง ๓ นี ้

          แลบุรุษบริวารพันหนึ่งซ่ึงออกบรรพชาเป๐นสามเณรด้วยกัน แต่กาลก่อนนั้นก็มาบังเกิดเป๐นดาบส
พันหนึ่งซ่ึงเป๐นอันเตวาสิกบริวาร แลอมาตย์นายคลังนั้นมาบังเกิดเป๐นวิสาขคฤหบดี แลบุรุษ ๑๒ หมื่นซ่ึง
เป๐นนายเวยยาวัจกรนั้นก็มาบังเกิดเป๐นพราหมณคฤหบดี ราชบริวารแห่งกรุงพิมพิสารราชบพิตร 

๒๓๔ ๒๓๕ 



          แลสมเด็จพระพิชิตมารทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยในปุเรชาติแห่งชฎิลพ่ีน้องทั้ง ๓ กับบริวารพันหนึ่ง 
จึงเสด็จมาสู่อุรุเวลประเทศโปรดดาบสทั้งปวงมีอุรุเวลกัสสปเป๐นต้น ให้ตั้งอยูใ่นพระอรหัตผล แล้วก็
แวดล้อมด้วยพระขีณาสพพวกนั้นเป๐นบริวารเสด็จคมนาการสู่ลัฏฐิวันอุทยาน อันเป๐นอุปจารแห่งกรุงรา
ชคฤห์มหานครด้วยพระอนุสรปริวิตกจะเปลื้องปฏิญาณอันนั้นแก่พิมพิสารราชแต่กาลก่อนปรมาภิสัมโพธิ
นั้น 

เสด็จยังลัฏฐิวัน (สวนตาลหนุ่ม) โปรดพระเจ้าพิมพิสาร 
ตามท่ีเคยรับปากไว้ ผู้คนสงสัยใครเป็นศาสดา ใครเป็นสาวก? 

          เบ้ืองว่านายอุทยานปาลได้เห็นองค์พระบรมครูแลหมู่พระอริยสงฆ์ จึงนําเหตุเข้าไปกราบทูล
กรุงพิมพิสารบรมกษัตริย์ กรุงพิมพิสารบรมกษัตริย์ได้ทรงทราบก็เสด็จออกจากพระนครกับด้วยหมู่พ
ราหมณคฤหบดีทั้ง ๑๒ หมื่นเป๐นราชบริวารเสด็จมาสู่พระอุทยานแล้วซบพระเศียรลงแทบพระบวรบงกช
บาท ถวายอภิวาทแล้วทรงนิสัชนาการในสถานทีค่วร 

          ส่วนพราหมณคฤหบดีทั้งหลาย ๑๒ หมื่นบางจําพวกถวายนมัสการแล้วนั่งอยู่ บางหมู่ก็กล่าว
สัมโมทนียกถาอันควรจะนํามาซ่ึงสิง่เป๐นแก่นสาร บางเหล่าก็ทูลขานนามโคตรแห่งตน บางคนก็สถิต
ดุษณีภาพต่างๆ ปริวิตกว่าพระมหาสมณะนี้ประพฤติพรหมจรรย์แห่งอุรุเวลกัสสป หรือว่าอุรุเวลกัสสป
ประพฤติพรหมจรรย์แห่งพระมหาสมณะ ใครจะเป๐นศิษย์เป๐นอาจารย์แก่กัน 

          ลําดับนั้นพระบรมครูทรงทราบด้วยพระญาณ ในจิตวารดําริแห่งพราหมณคฤหบดีทั้งปวง จึงมีพระ
พุทธฎีกาตรัสแก่อุรุเวลกัสสปเถระโดยพระคาถาว่า กิเมว ทิสฺวา อุรุเวลวาสี เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความว่า 
ดูกรอุรุเวลกัสสป ท่านพิจารณาเห็นซ่ึงสิ่งอันใด จะมละเสียซึ่งกิจบูชาอัคคีแลตถาคตถามซ่ึงเหตุอันนี้แก่ทา่น 
ท่านมละเสียซ่ึงอัคคีหุตกรรมดว้ยเหตุประการใด 

พระอุรุเวลกัสสปะกราบทูลและแสดงความเป็นพระสาวก 

          อุรุเวลกัสสปเถระก็ทราบในพุทธาธิบาย จึงกราบทูลโดยบทพระคาถาว่า รูเป จ สทฺเท อโถ รเส จ 
เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความว่า ธรรมดาร้องเรียกยัญนั้นก็คือประโยชน์ปรารถนากามคุณมีรูป เสียง กลิ่น รส 
เป๐นต้น ข้าพระองค์ทราบว่าแต่ล้วนเป๐นมลทินในกองกิเลสสิ้นทั้งนั้น แลพิจารณาเห็นซ่ึงหนทางพระ
นิพพานอันปราศจากรอยเท้า บมิได้ขวนขวายในกามคุณมิได้ข้องในกามภพปราศจากยินดีในอารมณ์อ่ืนๆ 

เหตุดังนั้นจึงมิได้ถือในยัญบูชาสักการซ่ึงกองอัคคีดุจกาลก่อน 

          เมื่อพระผู้เป๐นเจ้ากล่าวคาถาดั่งนี้แล้วก็ซบเศียรลงเหนือหลังพระบาทพระทศพล เพ่ือประโยชน์จะ
แสดงตนว่าเป๐นสาวกแห่งพระสัพพัญํู แล้วกล่าวแก่พระผู้ทรงพระภาคเจ้าว่า พระพุทธองค์เป๐นบรมครู
แห่งข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าเป๐นสาวกแห่งพระพุทธองค์ 

          แล้วพระผู้เป๐นเจ้าก็เหาะขึ้นบนอากาศสูงประมาณชั่วลําตาลหนึ่ง แล้วลงกราบบาทยุคลครั้งหนึ่ง
แล้วกลับเหาะขึ้นไปอีกสูงสองชั่วลําตาล ตราบเท่าถงึ ๗ ชั่วลําตาลกลับลงกราบพระบาทพระศาสดาจารย์
เจ้าทุกๆ ครั้ง สิริถึง ๗ ครัง้ด้วยกันแล้วนั่งในทีค่วรข้างหนึ่ง 

ตรัสชาดกและอริยสัจ ๔ 
พระเจ้าพิมพิสารและหมู่ชนบรรลุเป็นพระโสดาบัน 

          ในกาลนั้นมหาชน ได้เห็นปาฏิหาริย์แห่งพระอุรุเวลกัสสป ก็ดําริว่าพระสัพพัญํูมีอานุภาพมากควร
จะเป๐นมหัศจรรย์แล้ว ก็กล่าวสรรเสริญพระคุณพระบรมครูว่า พระอุรุเวลกัสสปกอปรด้วยฤทธิ์เป๐นกําลัง 
สําคัญตนว่าเป๐นพระอรหันต์โดยแท้ สมเด็จพระโลกนาถเจ้าทรงทรมานทําลายเสียซ่ึงข่ายทิฐิให้เสียพยศได้
ในครั้งนี้ พระชินสีห์จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า ตถาคตจะได้ทรมานซ่ึงอุรุเวลกัสสปแต่ในกาลบัดนี้หามิได้ ใน
อดีตกาลก่อนตถาคตก็ไดท้รมานให้เสียพยศอันร้าย แล้วก็ตรัสเทศนามหานารทชาดกโดยพิสดาร แล้วโปรด
ประทานจตุราริยสัจธรรมเทศนา พอจบลงองค์บรมกษัตริย์พิมพิสารราชกับพราหมณคหบดีทั้ง ๑๑ หมื่นก็
ตั้งอยู่ในพระโสดาป๎ตติผล ยังมหาชนอีกหมื่น ๑ นั้นตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมน์เป๐นอุบาสกในพระศาสนา 

พระราชาทรงสมปรารถนาครบ ๕ ข้อ 
ตรัสชมเชยพระธรรมเทศนาประกาศองค์เป็นอุบาสก 

และทูลนิมนต์ไปพระราชนิเวศน์ 

          จึงสมเด็จกรุงมคธาธิบดีก็กราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้ทรงสวัสดิภาค กาลเมื่อข้าพระองค์ยังเป๐นขัตติย
ราชกุมารนั้น มีกมลจิตคิดปรารถนายินดีอยู่ ๕ ประการ ก็พึงสําเร็จมโนปณิธานนั้นทั้ง ๕ กาลบัดนี้ แลข้อ
ปณิธานคดีเป๐นปฐมนั้นว่า เมื่อใดชนทั้งหลายจะกระทาํราชาภิเษกอาตมาในสิริราชสมบัติ คํารบสองนั้นว่า
สมเด็จพระสัพพัญํูได้ตรัสแก่พระบรมโพธิญาณ แล้วพึงเสด็จมาสู่เขตแคว้นขัณฑสีมาแห่งอาตมาก่อนนคร
เขตทั้งปวง คาํรบสามนั้นว่าให้อาตมาจงไปสู่สํานักเสวนสมาคมด้วยพระบรมศาสดาจารย์ คํารบสี่ขอให้พระ

๒๓๗ ๒๓๖ 



พิชิตมารตรัสพระสัทธรรมเทศนาโปรดอาตมา คาํรบห้าว่าขอให้อาตมาจงตรัสรู้ซ่ึงธรรมแห่งพระพุทธสรร
เพชญ์ แลบัดนี้ความปรารถนาแห่งข้าพระบาทก็สําเร็จพร้อมทั้ง ๕ ประการ มพีระกมลสันดานยินดีโดยยิ่ง 
หาสิ่งจะเสมอมิได้ในพระสัทธรรมเทศนา อุปาดังภาชนะอันคว่ําแลมีผู้มายกหงายขึ้น มิฉะนั้นไซร้ดุจวัตถุอัน
ปกปิดอยู่แลมีผู้มาเปิดเผยขึ้นซึ่งสิ่งอันกําบังให้ปรากฏแจ้งกระจ่าง มิฉะนั้นดุจชี้บอกหนทางให้แก่คนอันหลง
มรรคา มิฉะนั้นดงัแสงประทีปชวาลาอันตามด้วยน้ํามันในที่อันธการ ยังบุทคลอันบริบูรณ์ด้วยจักษุประสาท
ให้เห็นซ่ึงพัสดุสารสรรพรูปารมณ์ 

          ข้าพระองค์ก็ถึงซ่ึงพระไตรสรณคมน์เป๐นที่พํานัก พระพุทธองค์จงทราบตระหนักว่า เป๐นอุบาสกใน
พระพุทธศาสนาตัง้แต่วันนี้ไปภายหน้า ขา้พระองค์ก็ดํารงอยู่ในปาณุเปตสรณคมน์ ขออาราธนาพระบรม
นราสภกับทั้งพระภิกษุสงฆ์สาวกทั้งปวง จงรับภัตตาหารแห่งข้าพระบาท เพ่ือจะให้เป๐นกุศลโกฏฐาสในวัน
พรุ่งนี้ สมเด็จพระทศพลก็รับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณีมิได้ดาํรัส บรมกษัตริยท์รงทราบพุทธอัธยาศัยแลว้
เสด็จอุฏฐาการจากอาสน์ถวายอภิวาทแล้วกระทําประทักษิณสิ้นตติยวาร ก็เสด็จนิวัฒนาการคืนเข้าพระ
นครด้วยอเนกนิกรพราหมณคหบดีราชบรรษัท 

 

อุรุเวลคมนปริวรรต ปริจเฉทที่ ๑๕ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๑๖ 
อัครสาวกบรรพชาปริวรรต 

พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะออกบวช 

 

๒๓๘ 



 

เน้ือความยอ่ 

          เช้าวันใหม่ ชาวกรุงราชคฤห์ ๑๘ โกฏิ มีใจตรงกันในอันจะยลพระรูปโฉมของพระบรมศาสดา พวก
เขาเดินทางออกจากรุงมุ่งสู่สวนลัฏฐิวันจนหนทางเนืองแน่นด้วยประชาชนยาว ๓ คาวุต เป๐นผลให้
พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์เดินทางเข้าไปเสวยในพระราชนิเวศน์ของพระราชาไมไ่ด้ 

          ร้อนถึงพระอินทร์เทวราชาของเทพชั้นดาวดึงส์ ต้องแปลงโฉมเป๐นชายหนุ่มอันพวกมนุษย์ไม่เคย
เห็นมาก่อน เสด็จนําทางพลางกล่าวคําสรรเสริญพระพุทธเจ้า ชาวกรุงจึงเปิดทางให้พระพุทธเจ้าและหมู่
สงฆ์เสด็จเข้าไปเสวยได้ 

          ครั้นเสวยเสร็จแล้ว พระราชาทรงต้องการเห็นและฟ๎งธรรมทุกวัน จึงน้อมถวายสวนไผ่ให้เป๐น
อารามที่ประทับ พระราชาทรงปลาบปลื้มกุศลทานครั้งนี้ แต่หมู่เปรตที่เคยเป๐นพระญาติต่างผดิหวัง พวก
เขารอคอยการอุทิศส่วนกุศลมานาน ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากกุสันธะ เมื่อผิดหวังจึงแสดงเสียงและรูปอัน
น่ากลัวให้พระราชาฟ๎งและเห็น รุ่งขึ้นได้ตรัสเล่าให้พระศาสดาทรงสดับ พระศาสดาตรัสเล่าความจริงให้
พระราชาเบาพระทัย 

          พระราชาทรงถวายมหาทานอีกแล้วอุทิศส่วนกุศลแด่พวกเปรต ทําให้เปรตมีความสุขพ้นทุกข์หลาย
ประการ แล้วพระศาสดาก็ตรัสแสดงติโรกุฑฑสูตร พระธรรมว่าด้วยความหวงัของผู้ละโลกนี้ไปแล้ว และกิจ
อันผู้ยังมีชีวิตพึงบําเพ็ญญาติธรรม 

          ในเขตกรุงราชคฤห์นั้นมีหมู่บ้านเล็กๆ ๒ แห่ง คือ อุปติสคามและโกลิตคาม เป๐นบ้านเกิดของพระ
อัครสาวก คือ พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ ทั้งสองท่านมีชวีิตที่สุขสบายในวัยเด็กและวัยหนุ่ม 
แต่สาวกบารมีญาณที่แก่กล้ามากก็กระตุ้นให้มองไม่เห็นสาระของความสนุกสนาน จึงออกบวชเป๐นปริพพา
ชกค้นหาโมกขธรรม (ธรรมหลุดพ้น) แต่ไม่ไดค้ําตอบที่เป๐นไปเพ่ือโมกขธรรมในสํานักปริพพาชก จนวันหนึ่ง 
สารีบุตรก็ได้พบและฟ๎งธรรมย่อๆ จากพระอัสสชิเถระแล้วได้บรรลุธรรมจักษุ เมื่อนําความไปบอกโมคคัลลา
นะก็ได้บรรลุเหมือนกัน 

          ทั้งสองท่านนาํบริวาร ๒๕๐ คน บวชเป๐นภิกษุ พระมหาโมคคัลลานะใช้เวลาบําเพ็ญเพียรเป๐นพระ
อรหันต์ ๗ วัน ส่วนพระสารีบุตรมีป๎ญญาพิจารณามาก จึงใช้เวลามากถึง ๑๕ วัน พระสารีบุตรได้เป๐นพระ
อัครสาวกเบ้ืองขวา เลิศทางป๎ญญา พระมหาโมคคัลลานะได้เป๐นพระอัครสาวกเบ้ืองซ้าย เลิศทางฤทธิ์ สม
ดังปณิธานที่กระทาํไว้ตั้งแต่ครัง้พระพุทธเจ้าอโนมทัสส ี

 

ปริจเฉทที่ ๑๖ 
อัครสาวกบรรพชาปรวิรรต 

พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะออกบวช 

ชาวราชคฤห์แห่ดูพระบรมศาสดาในสวนลัฏฐิวัน 
ท าให้เสด็จเข้าไปเสวยในพระนครไม่ได้ 

          ครั้นเวลาวาระรุ่งเช้า ชาวพระนครทัง้สิ้นคณาได้ ๑๘ โกฏิที่ได้เห็นพระสัพพัญํูแล้ว ยังมิได้เห็นนั้น
ก็ดี ต่างๆ ล้วนมีความปรารถนาจะทัศนการพระโลกุตมาจารย์สิ้นด้วยกันทัง้นั้น ชวนกันออกจากพระนคร
ไปสู่ลัฏฐิวันอุทยานโดยมรรคาประมาณได้ ๓ คาพยุตยงัไม่สิ้นคนออกจากเมือง แลที่บริเวณพระอุทยาน
ทั้งสิ้นนั้นเต็มเยียดยดัด้วยมหาชนหาระวางบมิได้ แลชนทัง้หลายเล็งแลดูพระบวรรูปสิริโสภาคแห่งพระภค
วันตบพิตร แลใครที่จะดํารวิ่า จะเล็งแลดูพระภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งมิได้มี ดังจะรู้ในกาลครั้งนั้น เหมือนดุจ
พระชินสีห์จักขาดภัตตาหารปานดุจหนึ่งมิได้เสวยด้วย มหาชนชวนกันหลงชมเชยพระพุทธสิริวิลาศมิรู้ส้ิน 

พระอินทร์ต้องแปลงเป็นหนุ่มรูปงามดึงดดูมหาชน 
เปิดทางให้พระพุทธเจ้าและภิกษุอดตีชฎิลเข้าพระนคร 

          ขณะนั้นก็ร้อนถึงอาสน์อมรินทรมัฆวาน ทรงพระอาวัชนาการก็ทราบเหตุ จึงนฤมิตเพศเป๐นมาณพ
ลงมากล่าวปสังสกถาอันประกอบด้วยรตนัตยาทคิุณ กระทําโอกาสในที่เฉพาะพระพักตร์ ให้ปราศจากชน
ด้วยเทวานุภาพบันดาล จึงกล่าวพระคาถาว่า มตุโฺต มตฺุเตหิ สห ปุราณชฎิลเลหิ เป๐นอาทิ อรรถาธิบาย
ความว่า สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคมีพระฉวีวรรณอันงามดุจสุวรรณนิกขสิงคิชาติ กอปรด้วยพระคุณานุ
ภาพประเสริฐยิ่งนัก พ้นจากโบราณชฎิลอันทรมานอินทรีย์ด้วยมนสิการสําคัญว่าตนพ้นจากกิเลสข้ามเสีย
ซ่ึงภพสงสาร แลพระพุทธองค์ทรงซ่ึงพลทั้ง ๑๐ ประการ กอปรด้วยพระญาณหยั่งรู้ในอรหาทิธรรมคุณ
อดุลยเลิศโลก แวดล้อมดว้ยพระขีณาสพพันหนึ่งเป๐นบริวาร เสด็จคมนาการประเวสสู่กรุงราชคฤห์มหานคร
สถาน 

          เมื่อสมเด็จท้าววิชรหัตถ์ตรัสโถมนาการ ซ่ึงพระพุทธคุณดว้ยพระคาถาดังนี้แล้วก็จรลีนําเสด็จพระ
พุทธดําเนินไปในเบ้ืองหน้า แลหมู่มหาชนทั้งปวงได้เห็นรูปมาณพนั้น ต่างคนก็จินตนาว่า มาณพผู้นี้มีรูปสิริ
โสภาคยิ่งนัก เราทั้งหลายไม่เคยพบเห็นมาแต่ก่อน จึงถามกันว่าบุรุษผู้นี้มาแตท่ี่ใด เป๐นบุตรของผู้ใด เมื่อ
มาณพได้สดับจึงกล่าวพระคาถา แปลเนื้อความว่า พระสัพพัญํูพุทธเจ้าพระองค์ใดอันเป๐นปราชญ์อาจ

๒๔๑ 



ทรมานพระกายกําจัดเสียซ่ึงกิเลสควรแก่ทักษิไณยทาน เสด็จสู่ที่สุนทรสถานคอืนิพพานภูมิ หาบุทคลจะ
ประเสริฐเสมอมิได้ในโลกนี้ ข้าก็เป๐นบริจาริกแห่งพระสัพพัญํูมุนีพระองค์นั้น 

พระราชาถวายภัต แล้วถวายป่าไผ่เป็นอารามแรกในพระศาสนา 
พระพุทธเจ้าทรงรับแล้วเกิดแผ่นดินไหว 

          แลสมเด็จพระอนันตคุณอดุลยศาสดาเสด็จพระพุทธลีลาโดยมรรควิถีทีท่า้วสุชัมบดีกระทําโอกาส
ถวาย มีพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแวดล้อมโดยเสด็จเป๐นบริวาร ก็ประเวศสู่กรุงราชคฤห์สถานราชธานี เสด็จ
ขึ้นสู่ที่พระราชนิเวศน์ สมเด็จบรมขัตติเยศก็ถวายทานแก่พระพุทธปมุขสงฆ์เสร็จแล้วก็จึงกราบทูลว่า ข้าแต่
พระผู้ทรงพระภาค ข้าพระบาทเว้นจากพระรัตนตรัยแล้วก็บมิอาจดํารงไว้ซ่ึงชีวติ มีจิตตรึกถึงพระพุทธคุณ
อยู่เป๐นอัตรา แม้ว่าถือกาลใช่เวลาระลึกถึงพระพุทธองค์ขณะใดก็ด ี คงจะมาสูส่ํานักพระชินสีห์ในขณะนั้น 
แลที่ลัฏฐิวันอุทยานนั้นเป๐นประเทศทุรสถานทางไกล ยากที่จะไปจะมาในสมัยอันใช่เวลากาล อันเวฬุวัน
อุทยานแห่งข้าพเจ้านี้ เป๐นที่ใกล้ไม่สู้ไกลพระนคร พอบทจรได้โดยง่ายโดยด่วน แล้วก็มีเสนาสน์สมควรที่จะ
สถิตแห่งพระพุทธองค ์ ขอจงทรงพระมหากรุณาโปรดรับเวฬุวโนทยาน เป๐นพุทธาธิวาสนวิหารเสด็จสํานัก
ในครั้งนี้ 

          แล้วก็ทรงหลั่งเสาวคนธบุบผาวารีออกจากสุวรรณภิงคารพระเต้าทอง ให้ตกก้องพระหัตถ์พระ
ศาสดาจารย์ ทรงพระราชูทิศถวายพระเวฬวุันอุทยานแด่พระบรมครู กาลเมื่อพระสัพพัญํู ทรงรับพระ
เวฬุวันเป๐นอาราม ครั้งนั้นอันว่ามหาปฐพีดลก็วิกลกัมปนาท ดุจรู้ประสาทสาธุการว่า มูลที่ตั้ง
พระพุทธศาสนาหยั่งลงในพ้ืนพสุธากาลบัดนี ้

          แท้จริงกิริยาที่พระสุคตทรงรับพระวิหารเสนาสน์ทั้งปวงในสกลชมพูทวปีอ่ืน จะได้บังเกิด
มหัศจรรย์แผ่นดินไหวเหมือนดุจเวฬุวันมหาวิหารนั้นมิได้มี เมื่อสมเด็จพระผู้ทรงพระภาครับพระเวฬุวนา
ราม แล้วกระทําอนุโมทนาแก่บรมกษัตริย์ แล้วก็อุฏฐาการจากอาสน์ เสด็จแวดล้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป๐น
บริวาร ก็เสด็จไปสู่เวฬุวันมหาวิหารนั้น 

พระราชาไม่อุทิศส่วนกุศลให้ พวกเปรตผดิหวัง 
จึงส่งเสียงและปรากฏกายให้เห็น หลังทราบจากพระศาสดาแล้ว 

ทรงถวายทานอุทิศไป 

          ฝุายฝงูเปรตทั้งหลายเห็นดงันั้นก็ดําริว่า กาลบัดนี้ พระบรมกษัตริย์มิได้อุทิศส่วนกุศลให้แก่เรา ก็
ญาติคนอ่ืนผู้ใดผู้หนึ่งนอกกว่านี้อีกเล่าในที่ใด เบ้ืองว่ามิได้ลุสมปรารถนาก็บังเกิดโทมนัสครั้นเพลาราตรีก็ไป

ยังสํานักกรุงพิมพิสารราช แล้วร้องประกาศด้วยศัพท์สําเนียงอันพิลึกด้วยบาทคาถาว่า มยสฺสุ๑ ทุกฺขติา 
เปตา เป๐นอาทิ แปลเนื้อความว่า เราทั้งหลายเป๐นเปรตเสวยทุกขเวทนาอยู่ในยมโลกมิได้บริโภคอันนปานา
หารมีความลําบาก ด้วยอดอยากเบียดเบียนอยู่เป๐นนิตย์มีกายแลจิตเดือดร้อนเป๐นนิรันดรกาล 

          เมื่อกรุงกษัตริย์ได้สดับสําเนียงนฤโฆษสะท้านสะเทือนพระโสต ดังนั้น จึงตรัสถามว่าท่านทัง้หลาย
เป๐นดังฤๅ? ฝูงเปรตทั้งหลายก็สําแดงกายให้ปรากฏ มีวิการรูปซูปผอมทุพรรณพิลาศ มีแต่โครงอัฐิกับหนัง
หุ้มห่อกาย เกสาสยายสยองยุ่งย่นแสยง แสดงอาการวิกลพิปริตพิศพึงเกลียดกลัว ทั่วสกลกายาน่าสังเวช 
แล้วก็บอกเหตุดุจหนหลัง เมื่อบรมกษัตริย์ได้ทรงฟ๎งก็สะดุ้งพระทยัยิ่งนัก ครั้นเวลารุ่งเช้าก็เสด็จออกไปเฝูา
พระศาสดาเวฬวุนารามแล้ว กราบทูลแถลงความตามประพฤติ เหตุนั้น จึงมพีระพุทธฎีกาตรัสว่า ดูกร
บพิตร เมื่อเวลาวันวานทรงบําเพ็ญทานมิได้อุทิศแผ่ผลไปถึงเปรตทัง้ปวง เปรตทั้งปวงมีความปรารถนาอัน
ขาด จึงมาร้องประกาศดว้ยศัพท์สําเนยีงดงันี ้

          ข้าแต่พระชินสีห์ เพลานี้จะถวายทานอีกได้หรือประการใด? ดูกรบพิตร ผิวจะบําเพ็ญทานอีกก็ได้
โดยพระกมลประสงค์ ผิวฉะนั้นขออาราธนาพระพุทธองค์กับพระสงฆ์ทั้งปวง จงรับภัตตาหารแห่ง
ข้าพระพุทธเจ้าในเพลาเช้าวันนี้ จะได้อุทิศแผ่ผลไปแก่ฝูงเปรตพวกนั้น พระสัพพัญํูก็รับนิมนต์ด้วย
ดุษณีภาพ บรมกษัตริย์ทรงทราบในพระพุทธอัธยาศัยก็ถวายบังคมลากลับไปยังพระราชนิเวศน์แล้วให้
ตกแต่งมหาทาน ในเพลานั้นสมเด็จพระบรมครูก็เสด็จกับด้วยหมู่พระอรหันต์เป๐นบริวารสู่พระราชสถาน
สถิตเหนือบัญญัติอาสน์ กรุงมคธราชก็ทรงถวายปณีตโภชนาหาร ฝูงเปรตก็ดําริว่าเราจะได้ส่วนผลทานใน
วันนี้ ก็พากันมาอยู่ ณ ที่ต่างๆ มีมุมฝาแลหลังคาเป๐นต้น พระทศพลก็บันดาลให้เห็นกายปรากฏในที่นั้นๆ 
สมเด็จบรมกษัตริย์ก็ทรงถวายอุทกธาราแก่พระพุทธปมุขสงฆ์แล้วอุทิศไปว่า ผลทานนี้จงได้แก่ฝูงญาติของ
อาตมา 

พวกเปรตไดอ้าบไดก้ินได้ใช้ได้นั่งนอน 
เป็นดุจเทวดา จากนั้นตรัสติโรกฑุฑสตูร 

          ขณะนั้น อันว่าทิพยโปกขรณีอันดาดาษไปด้วยปทุมชาติก็บังเกิดแก่ฝูงเปรตทั้งปวง เปรตทัง้ปวงก็
ลงอาบกินสินธุวารีในสระนั้น รํางับซ่ึงความอยากกระวนกระวาย มีกายดังรูปทองทั้งสิ้น บรมนรินทร์ทรง
ถวายข้าวยาคูแลขา้วสวยสูปพยัญชนะวิกัติขัชกขาทนียาหาร แล้วอุทิศผลทานไปแก่ฝูงเปรต ในขณะนั้นอัน
ว่าทิพยอาหารต่างๆ ก็บังเกิดแก่ฝูงเปรตทัง้ปวง ฝูงเปรตทัง้ปวงก็ได้บริโภคมีกายอันอ่ิมหนําสําราญ แต่หา
ผ้านุ่งห่มบมิได้     มีกายอันเปลือยอยู่ดูสังเวช     บรมนราธิเบศรก็ทรงถวายบรรพชิตบริขาร     มีจีวรแล 

๑ มงคลภาษาบาลีเล่ม ๑ หนา้ ๓๑๘ ว่า มยมสฺสุ (กวป.) 

๒๔๒ ๒๔๓ 



เสนาสนทานเป๐นอาทิแก่พุทธปมุขสงฆ์ แล้วทรงอุทิศผลทานไปแก่ฝูงเปรต 

          ในขณะนั้น อันว่าทิพยวตัถาลังการแลทิพยวิมานยานเสนาสน์ นิสชสัยนอาสน์ป๎จจัตถรณบัลลังก์ก็
บังเกิดแก่เปรตทั้งปวง เปรตทัง้ปวงได้บริโภคซ่ึงนานาทิพยสมบัติพ้นจากเปตวิสัย มีรัศมีโอภาสดุจเทพยดา
ในดาวดงึสเทวโลก เห็นปรากฏแก่บรมกษัตริย์ บรมกษัตริย์ก็ทรงพระโสมนัสพิศวงโดยยิ่งเห็นประจักษ์ทุก
สิ่งแห่งอานิสงสทาน 

          สมเด็จพระศาสดาจารย์เมื่อทรงกระทําภัตกิจเสร็จแล้วก็ตรัสพระสัทธรรมเทศนาตโิรกุฑฑสูตร อัน
ประดับด้วยพระคาถา ๑๒ บทแก่มหาชนสันนิบาต เพ่ือจะอนุโมทนาทานแห่งสมเด็จกรุงมคธราชนั้น ครั้น
จบพระธรรมเทศนา อันว่าธรรมาภิสมัยคือตรัสรู้มรรคผลก็บังเกิดมีแก่ ๘๔,๐๐๐ สัตว์อันได้สวนาการนั้น 
ครั้นรุ่งขึ้นเป๐นวันคํารบ ๒ ก็ซํ้าตรัสพระธรรมเทศนาพระสูตรนั้นอีก แก่อมรมนุษย์บริษัททั้งปวง แตต่รัส
เทศนาตโิรกุฑฑสูตรซํ้าอยู่ ตราบเท่าถงึ ๗ วัน สตัวท์ั้งหลายได้บรรลุมรรคผลวันละ ๘๔,๐๐๐ ทุกวันๆ แล้ว 
วันเป๐นที่สุดจึงตรัสเทศนาบุพพาภินิหารวัตถุแห่งชฎิลทั้ง ๓ พ่ีน้องเหมือนนัยวิสัชนามาแล้วแต่หลัง 

ก าเนิดชีวติพระสารีบตุรและพระโมคคัลลานะ 

          เตน โข ปน สมเยน ในสมัยครั้งนั้น พระอัครสาวกทัง้สองคือพระสารีบุตรแลพระโมคคัลลาน์ เป๐น
ปริพาชกอาศัยอยู่ ณ เขตแว่นแคว้นกรุงราชคฤห์มหานคร ลําดับนี้ จะได้รับพระราชทานถวายวิสัชนาใน
วัตถุนิทานแห่งอัครสาวกทั้งสองสืบไปว่า 

          ดงัจะรู้มาแต่กาลเมื่อพระสัพพัญํูยังไม่ได้ตรัสในโลกนั้น พระธรรมเสนาบดีมาถือเอาปฏิสนธิใน
ครรภ์แห่งนางสารีพราหมณีอันอยู่ในบ้านอุปดิสคามใกล้กรุงราชคฤห์ ในวันนั้นพระมหาโมคคัลลาน์ก็ถือเอา
ปฏิสนธิในครรภ์แห่งนางโมคคัลลีพราหมณี อันอยู่ในบ้านโกลิตคามใกล้กรุงราชคฤห์ดุจกัน แลสกุลทั้งสอง
นั้นเป๐นปฏิพันธมิตรสืบเนื่องกันมาแต่ก่อนตราบเท่าถึง ๗ ชั่ว มีกําหนดถ้วนทศมาส แล้วนางพราหมณีทั้ง
สองก็คลอดบุตร มีนางนมเลี้ยงกุมารทั้งสองนั้นถึง ๖๖ นางเสมอกัน กาลเมื่อวันจะให้นามนั้น แลบุตรแห่ง
นางสารีเป๐นบุตรพราหมณสกุลอันเป๐นใหญ่ในอุปดิสคาม เหตุนั้น จึงให้นามบัญญัติว่าอุปดิสกุมาร แลบุตร
แห่งนางโมคคัลลีพราหมณีนั้นเป๐นบุตรพราหมณสกุลอันใหญ่ในโกลิตคามจึงให้นามชื่อว่าโกลิตกุมาร 

          แลกุมารทัง้สองนั้นมีวัยอันเจริญก็รู้จบในศิลปศาสตร์ทั้งผอง ส่วนอุปดิสมาณพเมื่อจะไปเที่ยวเล่น 
ณ แม่น้ําแลสวนสระโบกขรณีที่ใดๆ ก็ย่อมขึ้นคานหามทอง ๕๐๐ กับทั้งบริวาร ฝุายโกลิตมาณพนั้นขี่รถ
เทียมด้วยม้า ๕๐๐ รถกับด้วยบริวารเหมือนกัน แลมาณพทั้งสองนั้นมีบริวารคนละ ๕๐๐ 

วันท่ีบารมีญาณแก่กล้า เริ่มมองหาโมกขธรรม 

          ในกาลนั้นชาวเมืองราชคฤห์ให้มีการมหรสพบนยอดเขา มาณพทั้งสองสหายไปดูมหรสพให้ผูกแคร่
ขึ้นนั่งร่วมที่เดยีวกัน เมื่อดูการเล่นถึงสนุกทีค่วรจะตกรางวัลก็ตกรางวัลให้ ในกาลวันหนึ่งไปดูมหรสรพก็
มิได้ยินดีดุจวันก่อนๆ เหตุบารมีญาณแก่กล้าเกือบจะได้ตรัสรู้มรรคผล จึงดําริวา่ จะประโยชน์อันใดในกิจ
อันจะดูมหรสพนี้ แลอายุแห่งเราไม่ทันจะถึง ๑๐๐ ปีก็จะทําลายชีพหาบัญญัติมิได้ ควรที่เราจะแสวงหาซ่ึง
โมกขธรรมสิ่งหนึ่งจึงจะชอบ แลมาณพทั้งสองนั้นดําริต้องกัน จึงถามกันในเหตุอันดูมหรสพมิได้มีความยินดี
เหมือนแต่ก่อน เมื่อทราบในข้อปริวิตกดุจกันแล้ว ฝุายว่าอุปดิสมาณพจึงกล่าวกับโกลิตมาณพว่า เราทั้งสอง
ตรึกตรองจะแสวงหาโมกขธรรมด้วยกันแล้ว ก็ควรจะออกบรรพชาด้วยกัน โกลติมาณพจึงปรึกษาว่าเราจะ
ไปบวชอยู่ในสํานักแห่งอาจารย์ผู้ใด 

บวชเป็นปริพาชกในส านักสัญชัยปริพาชก ๒-๓ วัน 
ก็รู้ค าสอนจบ แต่ยังไม่พบโมกขธรรม 

          แลสมัยนั้นสญชยัปริพาชกก็เป๐นอาจารย์ผู้ใหญ่ อาศัยอยู่ ณ เมืองราชคฤห์ กับด้วยบริวารบริษัท
เป๐นอันมาก แลมาณพทั้งสองจึงปรึกษาเห็นพร้อมกันว่าเราควรจะไปบวชอยู่ในสํานักแห่งสญชัยปริพาชก ก็
พาบริวารคนละก่ึงหนึ่งเป๐นชน ๕๐๐ ไปบรรพชาในสํานักแห่งสญชัยปริพาชก จําเดิมแต่มาณพทั้งสองไป
เป๐นศิษย์สญชัยปริพาชก สญชัยปริพาชกก็มีลาภสักการแลยศยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน เมื่อปริพาชกทั้งสองสหาย
ไปบวชอยู่ได้สองสามวัน ก็รู้ตลอดในสมัยลัทธิของสญชยัทั้งสิ้น จึงถามอาจารย์วา่ ลัทธิของท่านมีเท่านี้หรือ 
หรือยังมียิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกประการใด อาจารย์จึงบอกว่า สมัยลัทธิที่เรารู้ทัง้ปวงท่านก็รู้ส้ินแต่เท่านี้ 

          ปริพาชกทั้งสองจึงดํารวิ่า พรหมจริยวาสในสํานักอาจารย์นี้หาประโยชน์มิได้ ไม่บังเกิดโมกขธรรม 
แลชมพูทวีปนี้ก็กว้างใหญ่ ควรเราจะเที่ยวไปสู่คามนคิมชนบทธานีใหญ่น้อยทั้งปวง ก็คงจะได้พบอาจารย์
ผู้ใดผู้หนึ่งซ่ึงอาจรู้ชี้แจงแสดงซ่ึงโมกขธรรมแก่เราได้เป๐นแท้ จําเดิมแต่นั้นมา ผิวจะได้สดับข่าววา่
สมณพราหมณาจารย์ที่เป๐นปราชญ์มีอยู่ในที่ใดๆ ก็ไปสู่ที่นั้นๆ แล้วกล่าวซ่ึงป๎ญหาเป๐นธรรมสากัจฉาถาม
นักปราชญ์นั้น นักปราชญ์นั้นก็ไม่อาจวิสัชนาซ่ึงป๎ญหานั้นได้ ก็กลับไปถามป๎ญหาแก่ปริพาชก ในสกลชมพู
ทวีปทุกแห่งก็มิได้พบปะนักปราชญ์ผู้ใดซ่ึงกล่าวแก้โมกขธรรมได้ก็พากันกลับมาอยู่ในสํานักอาจารย์เดิมดัง
เก่าและอุปดิสปริพาชกจึงกระทํากติกาสัญญากับโกลิตว่า เราทัง้สองนี้ผิวผู้ใดไดอ้มตธรรมก่อนจงบอกแก่ผู้
หนึ่งให้รู้ 

อุปดิสปริพาชกพบและเลื่อมใสพระอัสสชิเถระ 

          ในกาลนั้น พอพระสัพพัญํูได้ตรัสแก่พระปรมาภิเษกสมโพธิญาณ เสด็จไปตรัสเทศนาพระ
ธรรมจักรโปรดป๎ญจวัคคีย์ ตราบเท่าจนมีพระอรหันต์ในโลก ๖๑ พระองค์ แล้วส่งไปสู่จาริก แสดงพระ

๒๔๔ ๒๔๕ 



รัตนตยาทิคุณโปรดสัตวโลกทั้งปวง จนเสด็จมาถึงเมืองราชคฤห์โดยอนุกรมลําดบั ทรงสถิตอยู่ ณ พระเวฬุ
วัน ครั้งนั้นพระอัสสชิเถระผู้มีอายุนั้น นับเข้าในป๎ญจวัคคียท์ั้ง ๕ ผู้เป๐นเจ้าจาริกมาสู่เมืองราชคฤห์ เพลา
เช้าทรงบาตรแลจีวรเข้าไปบิณฑบาตภายในเมือง ขณะนั้นพออุปดิสปริพาชกบริโภคอาหารแล้วเดินไปสู่ปริ
พาชการามเห็นพระมหาเถระจึงดําริว่า บรรพชิตเช่นนี้อาตมะมิได้เคยพบเห็นมาแต่ก่อน แลท่านผู้ใดที่เป๐น
พระอรหันต์ในโลก แลท่านที่ปฏิบัติในอรหัตมรรคก็ดี บรรพชิตผู้นี้ชะรอยจะนับเข้าในพระภิกษุพวกนั้นองค์
หนึ่งเป๐นแท้ ผิฉะนั้นควรอาตมะ จะเข้าไปสู่สํานักภิกษุรูปนี้ จะปุจฉาโมกขธรรม แล้วกลับปริวิตกใหม่เล่าว่า 
ภิกษุนี้เข้าไปในระหว่างแห่งเรือนเที่ยวโคจรบิณฑบาต ยังไม่ควรแก่กาลที่อาตมะจะถามซ่ึงป๎ญหา ควรอา
ตมะจะไต่เต้า ตามไปในเบ้ืองหลังก่อน เบ้ืองว่าผู้มีประโยชน์ด้วยอรรถธรรมแลจะปุจฉาในที่กลางหนทางดัง่
นี้มิควร 

ถามถึงส านักท่ีบวช ครูและค าสอนของคร ู
ได้ฟังค าตอบแล้วบรรลุโสดาปตัติผล 

          เมื่ออุปดิสปริพาชกดําริฉะนี้แล้วก็เดินตามไป ครั้นเห็นพระมหาเถระได้บิณฑบาตแล้วไปสู่ที่แห่ง
หนึ่ง รู้ว่ามีความปรารถนาจะนั่งลงฉัน อุปดิสปริพาชกก็เข้าไปใกล้เอาตั่งปริพาชกปูถวาย แล้วก็นั่งอยู่ปฏิบัติ
ถวายน้ําชําระหัตถแ์ลน้ําฉัน ครั้นพระมหาเถระกระทําภัตกิจสําเร็จแล้ว อุปดิสปริพาชกก็กล่าวมธุร
ปฏิสันถารว่า ดูกรอาวุโส ท่านนี้มีหน้าอันผ่องใส วรรณะของท่านเล่าก็ขาวบริสุทธิ์ ท่านบรรพชาเฉพาะ
สํานักท่านผู้ใด ใครเป๐นครูอาจารย์ของทา่น ท่านเล่าเรียนธรรมแห่งบุทคลดัง่ฤๅ? 

          พระมหาเถระก็บอกว่า ดูกรอาวุโส พระมหาสมณศักยบุตรอันออกจากศักยราชตระกูล ทรง
บรรพชานั้นเป๐นบรมครูของเรา เราบรรพชาเฉพาะศาสดาพระองค์นั้น แลเล่าเรียนธรรมแห่งพระผู้มีพระ
ภาคเจ้านั้น ปริพาชกจึงถามว่า อาจารย์ของท่านบอกธรรมแก่ท่านดังฤๅ? พระมหาเถระจึงดําริว่า ธรรมดา
ขึ้นชื่อว่าปริพาชกย่อมเป๐นปฏิป๎กษ์แก่พระศาสนา ควรอาตมะจะแสดงซ่ึงคัมภีรภาวคุณแห่งศาสนาโดยยิง่ 
จึงบอกว่า ดูกรอาวุโส อาตมะพ่ึงบวชใหม่มิได้นาน มิอาจแสดงซ่ึงพระธรรมวินัยโดยพิสดารแก่ทา่นได้ ดูกร
สมณะ อาตมามีนามชื่อว่าอุปดิส ท่านจงกล่าวซ่ึงธรรมของท่านนั้นน้อยแลมากก็ดี โดยควรแก่สัตติพลอัน
ทรงไว้ได้ อาตมะก็อาจรู้แจ้งโดยนัยได้ละร้อยละพัน 

          พระมหาเถระจึงกล่าวพระคาถาวา่ เย ธมฺมา เหตปฺุปภวา เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความว่า ธรรม
ทั้งหลายใดๆ ย่อมไหลมาแต่เหตุทั้งสิ้น เมื่อเหตุดับแล้วธรรมทั้งปวงนั้นก็ดับสูญ ตามสมเด็จพระมหาสมณะ
มีพระพุทธฎีกาตรัสดังนี ้

          แท้จริงพระผู้เป๐นเจ้ากล่าวคาถาโดยสังเขปเท่านั้นแสดงซ่ึงพระอริยสัจธรรมทั้ง ๓ แต่มรรคสัจมิได้
แสดง เหตุสรุปอยู่ในนิโรธอริยสัจนั้น เมื่ออุปดิสปริพาชกได้สดับแต่พระคาถาสองบาทในเบ้ืองต้นก็บรรลุ

พระโสดาป๎ตติผลประดับด้วยนัยพันหนึ่ง จ่ึงกําหนดซ่ึงเหตุว่าธรรมวิเศษยิง่ขึน้ไปยังมิอาจได้ตรัสรู้ในกาล
บัดนี้ จ่ึงกล่าวว่าพระผู้เป๐นเจ้าอย่าแสดงธรรมยิ่งขึ้นไปเลย จงหยุดแต่เท่านี้ สมเด็จพระพุทธมุนีผู้เป๐นบรม
ครูของเราเสด็จอยู่ในที่ใด ดูกรปริพาชก สมเด็จพระบรมครูเสด็จอยู่ในพระเวฬุวนาราม ข้าแต่พระผู้เป๐นเจ้า 
พระผู้เป๐นเจ้าจงไปก่อนเถิด ยังสหายข้าพเจ้าอีกคนหนึ่งได้กระทําสัญญากันไว้วา่ ถ้าผู้ใดได้อมตธรรมก่อน
จงบอกแก่กันให้รู้ ข้าพเจ้าจะกลับไปเปลื้องปฏิญญาเสียก่อน แล้วจะพาสหายผู้นั้นไปตามพระผู้เป๐นเจ้าสู่
สํานักแห่งพระบรมครูของเราต่อภายหลัง แล้วก็กราบลงด้วยเบญจางคประดิษฐ์แทบบาทมูลแห่งพระมหา
เถระ กระทําประทักษิณสิ้นตตยิวารแล้วก็ส่งพระมหาเถระไปก่อน ส่วนตนก็บ่ายหน้าไปสู่ปริพาชิการาม 

บอกเนื้อธรรมย่อ สหายโกลิตะบรรลุโสดาปัตติผลเช่นกนั 
ส่วนอาจารย์สญชัยพอใจท่ีจะอยู่กับคนโง่ 

          ฝุายโกลิตปริพาชกเห็นสหายอุปดิสเดินมาแต่ไกล จึงดําริว่าหน้าสหายมพีรรณผ่องใสยิ่งกว่าวันอ่ืนๆ 
ชะรอยจะได้อมตธรรมเป๐นแท้ ครั้นถึงจ่ึงถามอุปดิส อุปดิสก็บอกความดุจแต่หนหลังมาแล้ว ก็กล่าวพระ
คาถานั้นแก่โกลิต พอจบลงโกลิตก็ดํารงอยู่ในพระโสดาป๎ตติผลจ่ึงกล่าวแก่อุปดิสว่า มาเราจะพากันไปสู่
สํานักพระบรมครูด้วยกัน แลอุปดิสนั้นกอปรไปด้วยเคารพบูชาอาจารย์อยู่สิ้นกาลเป๐นนิจ จ่ึงกล่าวแก่โกลิต
ว่า ดูกรสหายบัดนี้เราทั้งสองได้อมตธรรมแล้ว จําจะไปแสดงธรรมแก่สญชัยปรพิาชกผู้เป๐นอาจารย์ของเรา 
ถ้าวาสนาอาจารย์สมควรจะตรัสรู้ ก็จะไดต้รัสรู้ด้วยกัน ถงึไม่ได้ตรัสรู้แม้เชื่อฟ๎งถ้อยคําเราก็จะไปเฝูาพระ
สัพพัญํู ได้สดับพระสัทธรรมเทศนาก็จะกระทําให้แจ้งซ่ึงมรรคและผล 

          จ่ึงชนทัง้สองสหายก็ไปสู่สํานักอาจารย์แล้วก็แจ้งความว่า บัดนี ้ พระพุทธชินสีห์บังเกิดในโลก พระ
สัทธรรมพระพุทธองค์ก็ตรัสเทศนาเป๐นอันดี พระอริยสงฆ์สาวกก็ปฏิบัติชอบกอปรด้วยสัมมาปฏิบัติ เราจะ
พากันไปเฝูาพระทศพลด้วยกัน เมื่อสญชัยปริพาชกได้ฟ๎งดังนั้นก็กล่าวห้ามว่า ดกูรพ่อทั้งสอง ดั่งฤๅมาเจรจา
เช่นนี้ เราก็มีลาภแลยศอันใหญ่ยิ่งถึงเพียงนี้ ใช่ที่จะไปสู่สํานักเป๐นศิษย์ใครผู้ใดอีกเล่า แล้วก็เข้าใจเป๐นแท้ว่า
ศิษย์ทัง้สองนั้นเห็นจะรู้อมตธรรม จะไม่ฟ๎งคําห้ามตามโอวาทแห่งตนจึงกล่าวว่าท่านจงไปเถิด ตัวอาตมะนี้
เป๐นผู้ใหญ่ล่วงถึงป๎จฉิมวัยชราแล้ว ไม่อาจเป๐นศิษย์แห่งผู้ใดได้ ข้าแต่อาจารย์ ท่านอย่าได้กล่าวดังนี้บมิควร 

          ดูกรพ่อ คนทั้งหลายในโลกทุกวันนี ้ ที่มีป๎ญญาฉลาดนั้นมีมากหรือ หรือที่โฉดเขลามีมาก ประการ
ใด ข้าแต่อาจารย์ ชนที่ฉลาดนั้นจะมีสักเท่าใด ที่เขลานั้นไซร้มีมากกว่ามาก ดูกรพ่อ ผิฉะนั้น ชนที่ฉลาดๆ 
นั้นจะได้ไปสู่สํานักพระสมณโคดม ที่เขลาๆ นั้นก็จะมาสู่สํานักแห่งเราโดยมาก เจ้าทั้งสองจงไปเถิด อันตัว
เราไม่ไปแล้ว และปริพาชกทั้งสองกล่าวชักชวนอาจารย์โดยเหตุอธิบายต่างๆ ถึงร้อยอย่างร้อยครั้ง ก็มิอาจ
ชักนําไปได้ จึงพาบริวารที่ประพฤติตามโอวาทแห่งตน ๒๕๐ นั้นไปสู่เวฬุวนาราม ที่กลับไปอยู่ในสํานักแห่ง
ปริพาชก ๒๕๐ คน เท่านั้น 

๒๔๖ ๒๔๗ 



เข้าเฝ้าฟังธรรม บริวาร ๒๕๐ บรรลุเป็นพระอรหันต ์
สองสหายไม่บรรลุ หลังบวชได้ชื่อตามมารดา 

          ในกาลนั้น สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสพระสัทธรรมเทศนาในทา่มกลางจตุบรรษัท ไดท้รง
ทัศนาการปริพาชกทั้งสองพาบริวารมาแต่ไกล ก็ตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายแล้วก็ตรัสบอกว่า ดูกรสงฆ์
ปริพาชกทั้งสองสหายคืออุปดิสแลโกลิตอันมานั้น เป๐นคู่แห่งอัครสาวกแห่งตถาคต 

          ลําดับนั้นก็ตรัสเทศนาโดยสมควรแก่จริตแห่งปริพาชกบรรษัททั้งปวง พอจบลงปริพาชกบรรษัททั้ง 
๒๕๐ ซ่ึงเป๐นบริวารนั้นก็บรรลุพระอรหัตทั้งสิ้น เว้นไว้แต่พระอัครสาวกทั้งสองจึงเหยียดพระทักษิณหัตถ์ 
ตรัสเรียกว่า เอถ ภกิฺขโว ขณะนั้นอันว่าเกศาแลหนวดก็อันตรธานสิ้น แลไตรจีวร บาตร บริขารอันเป๐น
ทิพย์สําเร็จด้วยบุญฤทธิ์เล่ือนลอยมาจากอากาศ สวมทรงองค์พระอัครสาวกทัง้สองกับทั้งบริวาร ๒๕๐ นั้น
สําเร็จอุปสัมปทากรรมเป๐นภิกษุภาวะในพระพุทธศาสนา จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสบัญญัตินามพระอัครสาวก
ทั้งสองตามนามแห่งมารดา พระอุปดิสเป๐นบุตรแห่งนางสารี ตรัสเรียกนามว่า สารีบุตร พระโกลิตเป๐นบุตร
ของนางโมคคัลล ีตรัสเรียกนามว่า มหาโมคคัลลานะ 

          จึงมีคาํปุจฉาว่าไฉนพระอัครสาวกทั้งสองจึงมิได้สําเร็จในกิจแห่งอุปริมรรคทั้ง ๓ นั้นด้วยเหตุ
ประการใด? วิสัชนาว่า เหตุสาวกบารมีญาณนั้นเป๐นภูมิอันใหญ่หลวงมิอาจสําเร็จโดยพลันได ้

พระมหาโมคคัลลานะใช้เวลา ๗ วัน 
พระสารีบุตรใช้เวลาครึ่งเดอืน บรรลุเป็นพระอรหันต์ 

          แลพระมหาโมคคัลลานเถระนั้น จําเดิมแต่บรรพชาได้ ๗ วัน ถึงวันเป๐นคํารบ ๗ ผู้เป๐นเจ้าอาศัยอยู่
ในอรัญญิกเสนาสน์ ใกล้บ้านกัลลวาลคามในแว่นแคว้นมคธราษฎร์นั้น เจริญสมณธรรมหยั่งสู่ถีนมิทธารมณ์ 
พระบรมครูทรงทราบด้วยพระญาณจึงกระทาํพระปาฏิหาริย์ให้เป๐นปรากฏดุจเสด็จอยู่ในที่เฉพาะหน้า 
บรรเทาเสียซ่ึงถีนมิทธะให้อันตรธาน แล้วโปรดประทานพุทโธวาทในธาตุกรรมฐานภาวนา ได้สดับ
พุทธานุศาสตร์ก็ได้สําเร็จกิจในอุปริมรรคตรัย ได้บรรลุพระอรหัตในขณะนั้น 

          ส่วนพระสารีบุตรเถรเจ้า จําเดิมแต่บรรพชาล่วงไปได้ก่ึงเดือน พระผู้เป๐นเจ้าตามเสด็จพระสัพพัญํู
ไปอยู่ในคูหาสุกรเลณะใกล้กรุงราชคฤห์ ได้สดับพระสัทธรรมเทศนาเวทนาปริคคหสูตร อันพระสุคตโปรด
ประทานแก่ฑีฆนขปริพาชก ซ่ึงเป๐นนัดดาของพระผู้เป๐นเจ้า พระผู้เป๐นเจ้าส่งญาณพิจารณาไปตามพระสูตร
นั้น ก็บรรลุพระอรหัตถึงซ่ึงที่สุดแห่งสาวกบารมีญาณ ปานประหนึ่งว่าบริโภคภัตตาหารอันคดให้แก่ผู้อ่ืน 
แลปริพาชกผู้เป๐นนัดดานั้นก็ตั้งอยู่ในพระโสดาป๎ตติผล สมเด็จพระทศพลเสด็จอยู่ ณ เมืองราชคฤห์ ยังพระ
อัครสาวกทั้งสองให้สําเร็จกิจแห่งสาวกบารมีญาณแล้วก็โปรดประทานตั้งที่พระอัครสาวกทั้งซ้ายขวาในกาล

นั้น 

อดตีชาตขิองพระอัครสาวกท้ังสองเริ่มตั้งความปรารถนา 
ในสมัยพระพุทธเจ้าอโนมทัสสี พระสารีบุตรเป็นดาบส 

พระมหาโมคคัลลานะเป็นกุฎุมพี 

          ลําดับนี้ จะได้รับพระราชทานถวายวิสัชนา ในบุพประโยคแห่งกฤษดาภินิหารพระอัครสาวกทั้งสอง
สืบต่อไปว่า ในอดีตภพที่สุดแห่งอสงไขยแสนมหากัปนับถอยหลังลงไป แต่ภัทรกัปนี้พระธรรมเสนาบดีสารี
บุตรบังเกิดในสกุลพราหมณ์มหาศาล มีนามชื่อว่าสรทมาณพ กาลเมื่อบิดาล่วงแล้วจึงสละโภคสมบัติออก
บรรพชาเป๐นดาบส สร้างอาศรมอาศัยอยู่ในไพรสณฑ์ประเทศ สําเร็จแก่อภิญญาสมาบัติ มีดาบสบริวารเป๐น
ศิษย์ถึง ๗๔,๐๐๐ 

          ครัง้นั้น สมเด็จพระอโนมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสในโลก จึงส่องพระญาณพิจารณาสัตวโลก 
ทรงเห็นอุปนิสัยสาวกภูมิแห่งสทรดาบส จึงทรงพระดํารวิ่า ตถาคตจะไปสู่สํานักแห่งสรทดาบสในวันนี้ จะมี
ผลประโยชน์เป๐นอันมากด้วยจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนา และสรทดาบส จะปรารถนาที่อัครสาวก กับ
ทั้งศิริวฒักุฎุมพีผู้หนึ่ง ซ่ึงเป๐นสหายของดาบสนั้น ก็จะปรารถนาที่ทุติยสาวก เมื่อจบเทศนาแล้วดาบส
บริวาร ๗๔,๐๐๐ จะบรรลุพระอรหัตทั้งสิ้น ควรทีต่ถาคตจะไปสู่ที่นั้น 

          ครั้นทรงพระพุทธอาโภคดังนี้แล้วก็ทรงซ่ึงบาตรแลจีวร มิได้ตรัสบอกกล่าวแก่พระภิกษุสงฆ์องค์ใด
ให้รู้ เสด็จโดยเอกจาริกเหาะไปในอากาศดุจพระยาไกรสีหราชปราศจากบริวาร ในกาลเมื่อดาบสทั้งหลาย
อันเป๐นศิษย์ไปเที่ยวแสวงหามูลผลาหาร อยู่แต่สรทดาบสผู้เดียว จึงเสด็จลงจากอากาศสถิตยังพ้ืนปฐพี ในที่
เฉพาะหน้าแห่งสรทชฎิลเพ่ือจะให้รู้ว่าพระองค์เป๐นพระสัพพัญํูพุทธเจ้า ฝุายสรทดาบสได้ทศันาการพระ
ศาสดาจารยค์ราวนั้น ก็สําคัญแจ้งในจิตว่าเป๐นองค์พระพิชิตมารโดยแท ้ จ่ึงกระทําป๎จจุคมนาการถวาย
อภิวาทน์ด้วยเบญจางคประดษิฐ์แล้วปูลาดอาสนะถวายพระบรมครูทรงสถิตเหนอืป๎ญญัตอาสน์ แลดาบส
นั้นก็นั่งในที่ควรข้างหนึ่ง 

สรทดาบสและเหล่าศิษย์ถวายผลไม้และท าท่ีนั่งดอกไม้ถวาย 

          ในขณะนั้นพอชฎิลบริวารทั้งหลายนํามาซ่ึงผลาผลต่างๆ ล้วนมีโอชารสอันประณีตบรรจงเข้าไปสู่
สํานักพระอาจารย์ ได้เห็นพระทศพลญาณก็กราบลงแทบพระบาททั้งสิ้น ส่วนสรทดาบสจ่ึงกล่าวแก่ศิษยท์ั้ง
ปวงว่า ไทยธรรมของเราสมควรจะถวายพระสัพพัญํูเจ้าก็มิได้มี แลสมเด็จพระชินสีห์เสด็จมาในเพลา
ภิกขาจาร เราทั้งหลายจะถวายทานอันควรแก่กําลังแห่งตน ท่านทั้งปวงจงจัดสรรพผลที่มีรสอันประณีต
นํามาถวายพระสุคต แล้วก็ล้างหัตถ์ให้หมดละมลทิน จ่ึงหยิบผลาผลที่กอปรด้วยโอชารสทัง้สิ้นใส่ลงใน

๒๔๘ ๒๔๙ 



บาตร พระบรมโลกนาถก็ทรงรับประเคน พระดาบสเทพยดาก็ใส่ลงซ่ึงทิพยโอชารสในผลาผลนั้นๆ ครั้น
เสร็จภัตกิจแล้ว พระดาบสก็กรองอุทกวารีด้วยตนเองนํามาถวายพระสัพพัญํูแล้วเรียกหมู่ชฎิลทั้งปวงมา
พลางทางกล่าวสาราณยีกถา 

          สมเด็จพระศาสดาจึงทรงพระจินตนาการวา่ พระอัครสาวกทัง้สองกับทั้งพระขีณาสวสงฆ์ทัง้หลาย
จงมาสู่ที่นี้ ขณะนั้นพระอรหัตสาวกทั้งสิ้น แจ้งในพระพุทธปริวิตก ก็เหาะมาสู่สํานักพระศาสดาทั้งแสนพระ
อรหันต์ มีอัครสาวกทั้งสองเป๐นประธาน ถวายนมัสการแล้วก็นั่งอยู่ ณ ที่อันควรข้างหนึ่ง จึงสรทดาบสก็
เรียกศิษย์ทั้งหลายมาสัง่ว่า ที่นั่งแห่งพระบรมครูนั้นต่ํานัก ทั้งที่นัง่พระอัครสาวกทั้งสองแลพระอริยสงฆ์
แสนหนึ่งนั้นมิได้มี ท่านทั้งหลายควรที่จะกระทําสักการบูชาแก่พระศาสดาโดยยิ่ง จงไปเก็บเอาบุปผชาติ
ต่างๆ อันกอปรด้วยวรรณสุคนธรสมาแต่เชิงเขา มากระทําเป๐นบุปผาอาสน์ ถวายพระโลกนาถกับพระอริย
สงฆ์สาวกบริวารในกาลบัดนี้ 

          จึงมีคาํปุจฉาว่า ไฉนพระดาบสทั้งหลายจึงกระทําบุปผาอาสน์สําเร็จได้โดยง่ายเร็วมิได้ช้า วิสัชนา
ว่า กระทําสําเร็จโดยเร็วด้วยบุญฤทธิ์ แท้จริงดาบสทั้งหลายนั้นลว้นได้อภิญญาสมาบัติไปเก็บซ่ึงบุปผาชาติ
อันกอปรด้วยวรรณสุคนธรส มาตกแต่งเป๐นบุปผาอาสน์ทั้งหลายเป๐นอันมากสําเร็จได้ในมุหุตเดียวมิได้ช้า 
อันวิสัยแห่งบุคคลที่มีฤทธิ์นั้นเป๐นอจินไตยไม่ควรจะพึงคิด แลบุปผาอาสน์แห่งพระสัพพัญํูทรงสถิตนั้นสูง
ได้โยชน์หนึ่ง แลอาสน์แห่งพระอัครสาวกทั้งสองนั้นสูงได้ ๓ คาพยตุ อาสน์แห่งพระอริยสงฆ์ทั้งปวงนั้นสูงได้
ก่ึงโยชน์เป๐นอาทิ แล้วลดกันลงมาเป๐นลําดับๆ ตราบเท่าถึงสงฆ์นวกะที่สุดนั้นสูงเพียงอสุภหนึ่ง 

พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติ ๗ วัน 
สรทดาบสยืนถือฉัตรดอกไม้กั้นถวาย 

          เมื่อตกแตง่อาสน์อันประดับด้วยบุปผชาติทั้งสิ้นเสร็จแล้ว สรทดาบสจึงยอกรอัญชลีในที่เฉพาะพระ
พักตร์พระศาสดา แล้วทูลอาราธนาวา่ ขอเชิญเสด็จพระบรมครูสถิตบนบุปผาอาสน์นี้ เพ่ือจะให้เป๐น
ประโยชน์แลสุขแก่ข้าพระองค์ไปในเบ้ืองหน้าสิ้นกาลช้านาน จึงพระศาสดาจารย์และพระอัครสาวกทั้งสอง
กับพระอริยสงฆ์ทั้งหลายอันเศษก็ขึ้นสถิตบนบุปผาอาสน์อันสมควรแก่ตนตามลําดับ แลสรทดาบสนั้นถือ
ฉัตรดอกไม้อันใหญ่ ยืนกางก้ังเบ้ืองบนพระอุตตมังคสิโรตม์พระสัพพัญํู พระสัพพัญํูก็ทรงพระพุทธ
ปริวิตกว่า สักการบูชาแห่งชฎิลทั้งหลายนี้จงมีผลอานิสงส์มาก แล้วก็เข้านิโรธสมาบัติ พระอัครสาวกทั้งสอง
แลพระอริยสงฆ์อันเศษก็เข้าสู่นิโรธสมาบัติทั้งสิ้น แลพระบรมครูกับหมู่พระอริยสงฆ์สาวกเข้าสู่นิโรธสมาบัติ
อยู่ถึง ๗ วัน สรทดาบสนั้นก็มิได้ไปภิกขาจาร ถือฉัตรดอกไม้ยับยั้งอ่ิมอยู่ด้วยปีติสุข ถ้วนทั้งสตัตวารนั้น 

          ครั้นพระพุทธองค์ออกจากนิโรธสมาบัติจึงตรัสเรียกพระนิสภเถระอัครสาวก อันสถิตฝุายทักษิณ
ปรัศว์ตรัสสั่งว่า ท่านจงกระทําซ่ึงอนุโมทนาบุปผาอาสน์อันดาบสทั้งหลายกระทําสักการบูชาแลพระนิสภ

เถระมีความยินดีดุจมหาโยธาอันได้รับพระราชทานซ่ึงลาภอันใหญ่แด่สํานักสมเดจ็บรมจักรพัตราธิราช ผู้
เป๐นเจ้าตั้งอยู่ในสาวกบารมีญาณ ก็แสดงพระสัทธรรมเทศนาอนุโมทนาบุปผาอาสนทาน ครั้นจบเทศนาจึง
มีพระพุทธฎีกาตรัสเรียกพระทุติยสาวกแล้วดํารัสสั่งว่า ท่านจงแสดงธรรมสบืไปแลพระอโนมเถระอัคร
สาวกเบ้ืองซ้าย ก็พิจารณาพระไตรปิฎกอันเป๐นพระพุทธวจนะแล้วเทศนาจนจบลง อันว่าธรรมาภิสมัยจะได้
มีแก่ชฎิลดาบสผู้ใดผู้หนึ่งด้วยธรรมเทศนาแห่งอัครสาวกทัง้สองนั้นหามิได้ เหตชุฎิลทั้งหลายล้วนเป๐นพุทธ
เวไนยสิ้นทั้งนั้น 

เหล่าศิษย์บรรลุพระอรหัตบวชเป็นภิกษ ุ
ส่วนสรทดาบสไม่บรรลุเพราะมัวคิดเป็นอัครสาวกเบื้องขวา 

          ลําดับนั้นพระบรมครูจึงตรัสเทศนาพอจบลงบรรดาชฎิลบริวารทั้ง ๗๔,๐๐๐ ก็บรรลุพระอรหัต 
ทั้งสิ้นเว้นไว้แต่สรทดาบสองค์เดียว เหตุว่าดาบสนั้นคํานึงวา่ ทําไฉนอาตมจะได้เป๐นพระสาวกเหมือน
พระภิกษุอันนั่งบนอาสน์เบ้ืองขวาแห่งพระศาสดาอันจะบังเกิดในอนาคตกาล มิได้ตั้งจิตที่จะฟ๎งพระ
สัทธรรมเทศนาโดยเคารพ เหตุฉะนั้นจึงมิอาจตรัสรู้ซ่ึงมรรคแลผล จึงนมัสการกราบทูลพระทศพลว่า ข้าแต่
พระผู้มีพระภาคพระภิกษุองค์นี้ที่นั่งบนอาสน์เบ้ืองขวาแห่งพระพุทธองค์นี้ มีนามดังฤๅในพระพุทธศาสนา 
จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสบอกว่า ภิกษุรูปนี้ถึงซ่ึงที่สุดแห่งสาวกบารมีญาณ มีป๎ญญาแตกฉานตรัสรู้ซ่ึงโสฬส
ป๎ญหา เป๐นองค์อัครทักษิณสาวกในศาสนาตถาคต 

เปล่งวาจาขอเป็นพระอัครสาวก 
และได้รับพุทธพยากรณว์่าจะส าเร็จในสมัยพระพุทธโคตมะ 

          พระดาบสจึงกระทําปณิธานวา่ เดชผลที่ขา้พระพุทธเจ้าได้ถวายบุปผาอาสน์แลได้กางก้ันพระ
โลกนาถ ด้วยฉตัรดอกไม้ถ้วนถึง ๗ วันนี้ ข้าพระองค์จะได้มีจิตปรารถนาเป๐นเทพยดาแลสมบัติอินทร์พรหม 
แลสมบัติอ่ืนๆ นั้นหามิได้ ตั้งปรารถนาจะเป๐นพระอัครสาวกเบ้ืองขวาแห่งพระสัพพัญํูองค์หนึ่งในอนาคต
กาล ปานประหนึ่งว่าพระมหาเถระพระองค์นี้ พระชินสีห์จึงทรงพิจารณาด้วยพระอนาคตญาณก็เห็นแจ้งว่า
ในอนาคตกาลล่วงไปได้อสงไขยกับแสนมหากัป ความปรารถนาแห่งดาบสนี้จักสําเร็จ 

          จึงตรัสพยากรณ์ทาํนายว่า ความปรารถนาแห่งท่านที่จะเปล่าสูญนั้นหามิได้ ในอนาคตลว่งไปได้
อสงไขยแสนมหากัป จะมีพระสัพพัญํูทรงพระนามพระพุทธโคตมได้ตรัสในโลก พระพุทธมารดามีนาม
มหามายาเทวี พระพุทธบิดามีนามสุทโธทนมหาราช พระพุทธโอรสมีนามพระราหุล พระพุทธอุป๎ฏฐากมี
นามพระอานนทเถระ พระทุติยสาวกเบ้ืองซ้ายมีนามพระมหาโมคคัลลานเถระ ตัวท่านจะได้เป๐นพระปฐม
ทักษิณอัครสาวกแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น มีนามพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร 

          เมื่อตรัสพยากรณ์พระดาบสดังนี้แล้ว ก็เสด็จล้อมด้วยพระขีณาสพทั้งปวงเหาะไปในอากาศ ส่วน
๒๕๐ ๒๕๑ 



สรทดาบสจึงสั่งไปแก่พระอรหันต์ทั้งหลายอันเป๐นศิษย์ว่า พระผู้เป๐นเจ้าจงบอกแก่ศิริวัฒกุฎุมพีผู้เป๐นสหาย
แห่งข้าพเจ้าว่า สรทดาบสสหายของท่านกระทําปณิธานแทบบาทมูลพระศาสดา ปรารถนาที่อัครสาวกฝุาย
ขวาแห่งพระพุทธโคดมอันจะมาตรัสในอนาคต ท่านจงปรารถนาเป๐นพระทุติยสาวกฝุายซ้ายแห่ง
พระพุทธเจ้าองค์นั้นเถิด 

ไปบอกข่าวดแีละเป็นธุระทูลนิมนต์ให้สหายศิริวัฒท าบุญ 
แล้วปรารถนาเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย 

          เมื่อสั่งไปดังนี้แล้ว ส่วนตนก็ไปสู่บ้านแห่งศิริวัฒกุฎุมพี ศิริวัฒกุฎุมพีเห็นก็ออกมาต้อนรับนิมนต์ให้
นั่งเหนืออาสน์อันปูลาดถวายแล้วถามว่า ดาบสศิษยข์องพระผู้เป๐นเจ้ามีเป๐นอันมากบัดนี้ไปไหนสิ้น จึงมาแต่
องค์เดียวดังนี้ พระดาบสก็บอกคดีดุจหนหลัง แล้วแจ้งความตามที่สัง่หมู่พระอรหันต์อันเตวาสิกให้มาบอก
นั้นทุกประการ แลกุฎุมพีก็ยินดีจะปรารถนาตามถ้อยคําพระดาบส จึงให้ปราบพ้ืนภูมิภาคภายนอกประตู
บ้านมีประมาณ ๘ กรีสให้ราบรื่นเป๐นอันดี แล้วให้เอาทรายมาเร่ียรายลงทัว่ที่นัน่ แล้วโปรยปรายด้วยกุสุม
ชาติทั้งหลาย ๔ มีขา้วตอกเป๐นคํารบ ๕ แล้ว กระทํามณฑปมุงหลังคาด้วยดอกนิลุบล แล้วตกแต่งที่พุทธ
อาสน์ปูลาดอาสน์ทั้งหลายภายในมณฑป พร้อมด้วยเครื่องสักการบูชาเป๐นอันมากเสร็จแล้ว ก็บอกแก่พระ
ดาบสให้ไปนิมนต์พระทศพลกับทั้งพระอริยสงฆ์สาวกมารับบิณฑบาตในมณฑปนั้น พระสรทดาบสก็ไป
อาราธนาพระศาสดาจารย ์ แลพระสงฆ์สาวกทั้งปวงมาสู่มหามณฑล ณ ประตบู้านแห่งกุฎุมพีผู้เป๐นสหาย 
กุฎุมพีผู้เป๐นสหายก็กระทําป๎จจุคมนาการรับเอาบาตรพระเทศพลญาณด้วยหัตถแ์ห่งตนแล้วนิมนต์ขึ้นสู่
มหามณฑป จึงหล่อหลั่งทักษิโณทกถวายประณีตโภชนาหารแก่พระพุทธปมุขสงฆ์ เมื่อเสร็จแห่งภัตกิจแล้ว
ก็ถวายวัตถทุานอันมีค่ามากแก่พระพุทธองค์กับทั้งพระอริยสงฆ์ถ้วนทั้งสิ้นแต่ถวายมหาทานดงันี้ถึง ๗ วัน 

          ในวันเป๐นที่สดุ จึงกราบทูลกระทําปณิธานความปรารถนาว่า ข้าแต่พระสุคต สรทดาบสอันเป๐น
สหายแห่งข้าพระองค์ ตั้งกมลประสงค์จะเป๐นพระทักษิณสาวกแห่งพระสัพพัญํูพระองค์ใดในภายหน้า แล
ข้าพระพุทธเจ้าก็ปรารถนาเป๐นทุติยสาวกเบ้ืองซ้ายแห่งพระสัพพัญํูพระองค์นั้นขอจงบรรลุมโนรถ
ปรารถนา องค์สมเด็จพระศาสดาก็ทรงพิจารณาด้วยพระอนาคตญาณเห็นแจ้งว่ามโนปณิธานแห่งกุฎุมพีนี้
นั้นจักสําเร็จ จึงตรัสพยากรณ์ทํานายเหมือนในหนหลัง 

          แลพระมหาเถรเจ้าทั้งสองพระองค์นี้ มีบุญญาภินิหารเหตุปรารถนาไว้ดัง่นี้ สมเด็จพระชินสีห์จึงตั้ง
ไว้ในที่พระอัครสาวกทั้งซ้ายขวา ในวันอันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรสําเร็จพระอรหัตนั้น เป๐นวันมาฆปุรณ
มี เพ็ญเดือน ๓ จึงกระทําสาวกสันนิบาตสวดอุโบสถ ทรงสวดพระปาติโมกข์ในท่ามกลางพระขีณาสพทั้ง
ปวง 

อัครสาวกบรรพชาปริวรรต ปริจเฉทที่ ๑๖ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๑๗ 
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๒๕๒ 



 

 

 

เน้ือความยอ่ 

          พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองคท์รงบําเพ็ญพุทธจริยา ๓ ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่าจะในฐานะพระศาสดา
ผู้แสวงหาประโยชน์เก้ือกูลแก่ชาวโลก หรือในฐานะคนในตระกูลศากยะ ก็ทรงแสวงหาประโยชน์เก้ือกูล
ให้แก่หมู่พระประยูรญาติ และในฐานะทีท่รงเป๐นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยเพ่ือ
สาวกทั้งปวงจะได้รับประโยชน ์

          พระเจ้าสุทโธทนะทรงสดับข่าวพระราชโอรสตรัสรู้แล้วทรงบําเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชาวโลก อยู่ที่
กรุงราชคฤห์ ทรงปรารถนาจะได้พบกับพระพุทธเจ้าสักครั้งก่อนสวรรคต ทรงส่งอํามาตย์และคณะไปเพ่ือ
กราบทูลเชิญเสด็จกลับเมือง (เสด็จนิวัติ) ถึง ๙ คณะ ๙ ครั้ง รวมคนถึง ๙,๐๐๐๙ คน ทุกคณะได้ฟ๎งธรรม
แล้วบรรลุธรรมต่างออกบวช ไม่มีท่านใดจะกราบทูลตามพระราชสาสน์เลย 

          ในครั้งที่ ๑๐ ทรงส่งกาฬทุายีอํามาตย์ (อดตีพระสหายผู้เป๐นสหชาติกับพระพุทธเจ้า) และคณะ
เดินทางไปกรุงราชคฤห์ ครัง้นี้พระราชาทรงมั่นพระทยัมากว่าเขาจะทําสําเร็จแน่ จึงทรงอนุญาตให้บวชได้ 

          เมื่อฟ๎งธรรมบรรลุเป๐นพระอรหันต์ และบวชเป๐นภิกษุแล้ว พระกาฬุทายีเถระก็ไม่ลืมพระราชสาสน์ 
คอยพิจารณาความเหมาะสมที่จะกราบทูลเชิญเสด็จอยู่เสมอ 

          จนวันเพ็ญเดือน ๔ ก็ได้โอกาสกราบทูลพรรณนาถึงเส้นทางเสด็จ และคนที่รอคอยการไปของ
พระองค์อยู่ ท่านร้อยเรียงคําทูลเชิญเสด็จอันไพเราะถึง ๖๔ คาถา และพระโลกนาถก็ตรัสรับคําทูลเชิญ 

          พระพุทธบิดาและหมู่พระญาติศากยะได้สร้างนิโครธารามรับเสด็จ ทั้งได้ฟ๎งคุณความดีของ
พระพุทธเจ้าทุกวันจากพระกาฬุทายี และได้ถวายภัตแด่พระพุทธเจ้ามีพระเถระนําไปด้วยฤทธิท์ุกวัน 

          ทรงใช้เวลา ๒ เดือนเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ๒ หมื่น ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้
พวกเจ้าศากยะที่มากด้วยทิฏฐิมานะยอมรับความเป๐นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง พระพุทธบิดาทรงไหว้เป๐น
ครั้งที่ ๓ และเกิดฝนโบกขรพรรษตกลงมาเช่นเดียวกับครั้งสมยัที่พระองค์เป๐นพระเวสสันดร 

          รุ่งเช้าก็ทรงนําภิกษุสงฆ์บิณฑบาตไปตามลําดับเรือนในพระนคร อันเป๐นประเพณีของพระพุทธเจ้า
ทุกพระองค์ 



 

 

ปริจเฉทที่ ๑๗ 
กปิลวัตถุคมนปริวรรต 

การเสด็จนิวัติพระนครกบิลพัสด์ุ 

ทรงละความสุขในทิฏฐธรรมเพื่อบ าเพ็ญพุทธจริยา ๓ 

          สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคทรงพระประพฤติในจริยาทั้ง ๓ คือ โลกัตถจริยา ๑ ญาตัตถจริยา ๑ 
พุทธัตถจริยา ๑ แลจริยาอันได้ทรงประพฤติเป๐นไปด้วยพระป๎ญญา เพ่ือจะให้เป๐นประโยชน์แลสุขแก่สัต
วโลกทั้งปวง ด้วยพระหฤทัยกรุณาในกาล ๘ อสงไขย๑ แสนมหากัป ตราบเท่าถงึเสวยพระชาติเป๐นพระยา
เวสสันดร แลจริยาอันนั้นได้ชื่อว่า โลกัตถจริยาประการ ๑ แลจริยาอันไดท้รงประพฤติเพ่ือประโยชน์จะยัง
พระญาติทั้งหลายให้บริบูรณ์ด้วยสุขทั้ง ๓ ประการ คือ มนุษยสุข ๑ ทิพยสุข ๑ นิพพานสุข ๑ ในกาลทั้ง
สองเพ่ือการอยู่ในฆราวาส แลการออกบรรพชาในพระพุทธศาสนา แลจริยาอันนั้นได้ชื่อว่าญาตตัถจริยา
ประการ ๑ ทรงประพฤติในจริยาทั้งสองนี ้ เพ่ือประโยชน์จะให้สําเร็จแก่พระพุทธัตถจริยา คือได้ตรัสแก่
พระสัพพัญํุตัญญาณนั้น 

          แลพระพุทธองค์ทรงมละเสียซึ่งพระวิมตุติผลสมาบัติอันเป๐นบรมสุขในทิฏฐธรรม ทรงพระอุตสาหะ
เสด็จพระพุทธดําเนินโดยมรรคา ๖๐ โยชน์ เพ่ือกระทําประโยชน์แก่พระขัตติยวงศาศากยราชทัง้ปวง จะ
ถอนเสียซ่ึงลูกศรอันเสียบแทงในดวงจิต กล่าวคือความโศกแห่งพระประยูรญาติทั้งหลาย จะเยียวยาให้
ระงับดับหายด้วยโอสถคือพระธรรมเทศนา จะให้ประดิษฐานในอมตมหานิพพานอันโอฬารสุข ประเสริฐหา
สุขอ่ืนจะล้ําเลิศเสมอมิได้ 

พระพุทธบิดาส่งอ ามาตย์หนึ่งคนพร้อมบรวิารหนึ่งพัน 
กราบทูลเชิญเสด็จกรุงกบิลพัสดุ ์

          แลกาลเมื่อพระพุทธองค์ทรงสถิตอาศยัอยู่ในพระเวฬุวันอุทยานารามครัง้นั้น ส่วนสมเด็จกรุงสิริสุ
ทโธทนมหาราชบรมพุทธบิดา ได้ทรงสดับข่าวว่า พระลูกเจ้าทรงประพฤติทุกรกิริยาสิ้น ๖ วัสสา แลบรรลุ
พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณ เสด็จไปโปรดประทานพระธรรมจักรเทศนา ณ ปุาอิสิปตนมฤคทายวันอันเป๐น 

๑ บาลีเป๐น จตุนนฺมสงฺเขยฺยานํ = ๔ อสงไขย 

๒๕๗ 



เขตแคว้นเมืองพาราณสี บัดนี้เสด็จมาสถิตอยู่ ณ พระเวฬุวันใกล้เมืองราชคฤหราชธานี จึงมีพระราช
บริหารหาอมาตย์ผู้หนึ่งเข้ามาเฝูาแล้วดํารัสสั่งว่า ดูกรนายท่านจงไปกับด้วยบุรุษบริวารพันหนึ่งสู่เมืองรา
ชคฤห์ จงกราบทูลพระสุคตตามคาํของอาตมาวา่กรุงสิริสุทโธทนราชบิดาปรารถนาจะเห็นพระพุทธองค์ จง
เชิญเสด็จพระบรมครูมาสู่บุรีเราให้จงได้ อมาตย์ผู้หนึ่งรับพระราชโองการ แล้วก็พาบุรุษบริวารพันหนึ่งไป
โดยหนทาง ๖๐ โยชน์ถึงเมืองราชคฤห์บมิได้ช้าแล้วเข้าไปสู่พระเวฬุวนารามวิหาร พอเวลาพระศาสดา
จารย์ตรัสพระธรรมเทศนาอยู่ในท่ามกลางจตุบรรษัทจึงหยุดยืนอยู่ในที่สุดบริษัทกับทั้งบริวารพลางดําริว่า 
ใช่ที่จะทูลข่าวสาสน์พระราชบิดากาลบัดนี ้ งดให้พระชินสีห์ตรัสเทศนาจบลงก่อนจึงค่อยกราบทูลต่อ
ภายหลัง พลางฟ๎งพระธรรมเทศนา พอจบลงก็บรรลุพระอรหัตกับด้วยบริวารทั้งพันในขณะอันหยุดยืนอยู่
นั้น จึงเข้าไปทูลขอบรรพชา พระศาสดาก็ทรงเหยียดพระทักษิณหัตถต์รัสเรียกว่า เอถ ภกิฺขโว ขณะนั้นอัน
ว่าไตรจีวรบาตรบริขารอันเป๐นทิพย์ ก็เล่ือนลอยมาบนอากาศ สวมทรงพระอรหันต์ทั้งพันเอ็ดพระองค์ 
สําเร็จอุปสมบทกรรมเป๐นภิกษุภาวะในพระพุทธศาสนา 

          ธรรมดาว่าพระอริยเจ้าจําเดิมแต่ถงึพระอรหัต ก็มัธยัตอยู่ในอริยภูมิ บมิได้ทูลข่าวสาส์นพระพุทธ
บิดาแก่พระทศพลสืบไป 

 

อ ามาตย์ท้ัง ๙ คณะ 
เป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีใครทูลเชิญเลย 

          ฝุายสมเด็จกรุงสิริสุทโธทนมหาราชทรงคอยสดับข่าวสาสน์ ก็บมิได้เห็นอมาตย์กับบริวารกลับมา
ทูลเหตุ ทั้งพระโลกเชษฐ์ก็มิได้เสด็จกลับมา จึงตรัสใช้อมาตย์อ่ืนอีกนายหนึ่งกับบริวารอีกพันหนึ่ง ให้ไป
เชิญเสด็จพระสัพพัญํูอีกครั้งหนึ่งดุจหลัง แลอมาตย์ผู้นั้นกับบริวารก็ไปเหมือนในครั้งก่อน ก็บรรลุพระ
อรหัตกับด้วยบริวารทั้งสิ้น แล้วบรรพชาด้วยเอหิภิกขุดุจกล่าวมาแล้ว ก็มิได้ทูลเชิญเสด็จพระทศพลญาณ
เหมือนกาลก่อน แต่บรมกษัตริย์ตรัสใช้อมาตย์กับบริวารพันหนึ่งไปทูลอาราธนาพระบรมครูมาสู่พระนครถึง 
๙ ครั้ง แลอมาตย์ทั้ง ๙ นาย กับบริวารทั้ง ๙ พัน ก็บรรลุพระอรหัตบรรพชาด้วยเอหิภิกขุทั้งสิ้น บมิได้ทูล
ข่าวสาส์นพระราชบิดาแก่พระบรมครู แลบุรุษผู้ใดผู้หนึ่งซ่ึงจะกลับมาสู่พระนครทูลเหตุให้ทราบประการใด
ก็บมิได้มี 

 

ส่งกาฬุทายีอมาตย์ผู้เป็นสหชาติเป็นคณะท่ี ๑๐ 

          บรมนราธิบดีจึงทรงพระดําริว่า ชนทัง้หลายเหล่านี้ไม่มีความรักในอาตมา ทรงพิจารณาทั่วไปในหมู่
ราชเสวกทั้งหลายทัง้ปวงที่เป๐นคนสนิท ผู้ใดจะมีจิตจงรักภักดีในอาตมา จะใช้ต่างหฤทัยนยันากระทําตาม
คําอาตมามีอยู่บ้างหรือไฉน ทรงพิจารณาไปก็เห็นแต่กาฬุทายีอมาตย์เป๐นสัพพัตถสาธกามาตย์สําเร็จใน
สรรพราชกิจ แล้วก็ไว้พระทัยใช้ชิดสนิทเสน่หาเกิดร่วมวันทันเวลา ประสูติพระราชโอรส ได้เป๐นเพ่ือนเล่น
ฝุุนทรายมาดว้ยกันแตย่ังทรงพระเยาว์ เข้าพระทัยว่ากาฬทุายีคนนี้เห็นจะใช้ไดส้ําเร็จพระกมลประสงค์เป๐น
แท ้

          จึงดาํรัสให้หาเข้ามาเฝูาแล้วตรัสว่า ดูกรพ่อกาฬุทาย ีอาตมะนี้มีความปรารถนาจะเห็นพระปิยบุตร
ของตน แต่ใช้อมาตย์ถึง ๙ คน กับบริวาร ๙ พันถึง ๙ ครัง้ ก็ไม่ได้ฟ๎งข่าวสาสน์ ชนแต่คนหนึ่งจะนิวตันา
การมาแจ้งเหตุประการใดก็มิได้มี แลตัวของเรานี้จะมีชีวติอันตรายเมื่อใดก็มิไดรู้้ เมื่อยังมีชีวิตอยู่จะใคร่ได้
เห็นโอรสของอาตมา ตัวท่านจงอาสาไปทูลเสด็จพระสัพพัญํูให้มาสู่กรุงกบิลพัสดุ์ ให้เราได้ทัศนาลูกยา
แห่งเราจะได้หรือมิได้ประการใด 

          กาฬทุายีอมาตย์ก็กราบทูลรับอาสาว่า ข้าพระองค์จะไปทูลเชิญเสดจ็พระบรมสรรเพชญให้มาสู่
พระนครจงได้ดุจพระราชประสงค์ แต่ขอจงทรงพระกรุณาโปรดอนุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าบรรพชา จึงตรัส
ว่า ซ่ึงมีความปรารถนาจะบวชหรือมิบวชประการใดก็ตามแต่ชอบใจของท่าน เรามิได้ขัด แต่ขอให้ได้
ทัศนาการพระปิยบุตรสมดุจกมลปรารถนาในคราวนี้ กาฬทุายีก็รับพระราชบริหารว่าสาธุ แลว้ก็จําทูลพระ
ราชสาส์นไปกับบุรุษบริวารพันหนึ่งถึงกรุงราชคฤห์แล้ว เข้าสู่พระเวฬุวันไปในเวลาตรัสพระสัทธรรมเทศนา 
ก็หยุดอยู่ ณ ที่สุดแห่งหมู่บรรษัทกับบริวาร ได้เสวนาการพระสัทธรรม พอจบลงก็ดํารงในพระอรหัตผลกับ
ทั้งชนบริวารพันหนึ่งนั้น จึงเข้าทูลขอบรรพชา ก็มีพระพุทธฎีกาโปรดประทานอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุ
บรรพชาดุจถวายวิสัชนามาแล้วแต่หลัง 

          แลสมเด็จพระสัพพัญํูตั้งแต่ปฐมมาภิสมโพธิภายในพระวัสสาเสด็จอยู่ ณ ปุาอิสิปตนมฤคทายวัน 
ครั้นออกพระวัสสาปวารณาแล้วจนถึงวันแรมค่ําหนึ่งในกัตติกมาส จึงเสด็จกลับมาสู่อุรุเวลประเทศ ทรง
ทรมานชฎิล ๓ พ่ีน้องอยู่สองเดือน มีพระอรหันต์พัน ๓ องค์เป๐นบริวาร ถึง ณ ปุรณมีปุสสมาส จึงเสด็จมาสู่
เมืองราชคฤห์ยับยั้งพระอิริยาบทวิหาร ณ พระเวฬุวันอุทยาน ได้สองเดือนเป๐นกําหนด ถ้าจะคิดแตว่ัน
บทจรจากปุาอิสิปตนมิคทายวันแต่เมืองพาราณสี ก็ได้ ๔ เดือนโดยประมาณ พอเหมันตฤดูกาลจะย่างเข้า
คิมหันต์ 

๒๕๘ ๒๕๙ 



พระกาฬุทายีเถระกราบทูลพระราชสาสน์ 
ในวันเพ็ญเดือน ๔ ย่างเข้าฤดูร้อน 

          แต่พระกาฬุทายีเถรเจ้ามาอยู่ได้ ๗ วัน ๘ วันล่วงไป พอถึงวันผัคคุณมาสปุรณมี ผู้เป๐นเจ้าจึงดําริว่า 
กาลบัดนี้ถึงฤดูร้อน มนุษย์นิกรทั้งหลายก็เก่ียวข้าวแลว้เสร็จ แลมรรคาที่จะเสด็จก็ชุ่มชื่นดื่นดาษด้วยติณ
ชาตินานาพรรณ พ้ืนพนสัณฑ์นั้นก็เร่ียรายไปด้วยบุปผชาติอันหล่นลงเกลื่อนกลาดพสุธาสมควรที่พระ
ศาสดาจะเสด็จพระพุทธดาํเนินไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์กระทําสงเคราะห์พระขัตติยวงศาศักยราชในกาลบัดนี้ ผู้
เป๐นเจ้าจึงเข้าไปสู่สํานักพระชินสีห์ในวันเพ็ญผัคคุณมาส ถวายอภิวาทแลว้ก็กล่าวสรรเสริญคุณแห่งมรรคา 
เพ่ือประโยชน์จะให้เสด็จพระพุทธลีลาไปสู่พระนครแห่งสกุล จึงกราบทูลพรรณนาโดยพระคาถา แต่ในพระ
คัมภีร์นี้พระบาลีสําแดงไว้โดยสงัเขปมิได้พิสดาร 

กราบทูลพรรณนาความงดงามของหนทางเสด็จ 
ไปกรุงกบิลพัสดุ์ รวม ๖๔ พระคาถา 

          ต่อนี้จะได้รับพระราชทานถวายวิสัชนาตามพระคัมภีร์ชินมหานิทาน มีพระคาถาพรรณนา
สรรเสริญสถลวิถีถึง ๖๔ พระคาถาโดยนัยพิสดารว่า 

          ข้าแต่สมเด็จพระสัพพัญํูผู้ทรงพระเจริญ ด้วยสิริโสภาคอรัญรุกขชาตทิั้งหลาย ล้วนทรงซ่ึงเรือน
พุ่มอันงามแลผลัดเสียซ่ึงใบแก่ออกใบอ่อน กอปรด้วยช่ออรชรผลิซ่ึงผลโสภณไพโรจน์ไปทั้งปุา ข้าแต่พระ
พุทธองค์ผู้ทรงมหาพิริยภาพ ในสมัยนี้สมควรที่พระชินสีห์อันมีพระฉวีพรรโณภาสแผ่ออกจากพระสรีระ
กายจงเสด็จพระพุทธลีลาโดยสถลพนัสนั้น อนึ่ง รุกขชาตทิั้งหลายวิจิตรไปด้วยยอดอันแดงออกใหม่ มี
พรรณดันแดงประดับไปด้วยใบระบัดอ่อนทุกก่ิงก้าน ปานประหนึ่งว่ารัตนมณฑปอันปกปูอง ณ เบ้ืองบน
สถลมารค ทัง้สองข้างอรัญวิถีก็มีพฤกษชาตทิั้งหลายหลาก ล้วนทรงกุสุมชาติอันเบ่งบานหอมระรื่นรสสุ
คันธา ควรเจริญใจบ้างก็ทรงผลดิบห่ามสุกไสวอเนกประการ ล้วนผลาหารอันกอปรด้วยโอชารสควรจะ
บรโิภคบรรเทาเสียซ่ึงความอยากระงับกระวนกระวาย แลใบพฤกษาชาติทั้งหลายล้วนมีโอภาสอันเขียว
ครุวนาดุจโมรกลาปมีสาขาอันรื่นรมณียฐาน ปานประหนึ่งว่าจะชักชวนเชิญชนอันเดินทางให้หยุดพักสํานัก 
ให้เหือดหายกายอันเหน็ดเหนื่อยมา มีทั้งสุมทุมพุ่มลัดดาประดับด้วยบุษมาลีแลประหนึ่งมณฑป ดูชัฏชื่นช่อ
อรชรอุดม ฟูุงขจรเกสรกุสุมภ์เสาวรสตลบละเวงไพรสรรพคณพิหกน้อยใหญ่วิจิตรด้วยนานาพรรณ มี
นิลวรรณเป๐นต้นยลตระการตา ตา่งไขขานศัพท์โดยภาษาดุจประโลมด้วยมธรุะสําเนียงอันเสนาะควรจะ

เปรมปรีด์ 

          อีกทั้งสตัว์จตุบาทมฤคชาติก็มีพรรณพิสัยต่างๆ บ้างก็เชิดหูชูหางเหลอืบเล็งเพ่งพิศดวงเนตรงาม
เจริญตา ลางเหล่าก็แล่นไปสู่ทิศาททุิศโดยรอบ แลพ้ืนภูมิภาคทั้งปวงก็กอปรด้วยหญ้าแพรกพรรณเขียวขจี 
ทั้งกุสุมภมาลีก็หล่นลงเร่ียราย อาเกียรณ์ไปด้วยทรายสะอาดสะอ้านปานประหนึ่งว่าดาษด้วยแก้วมุกดา ดู
ผลพฤกษาก็สุกเหลือง รุ่งเรืองดุจสีทองเถือกไปทั่วทิศ ทั้งสถลแถวทางก็รื่นราบดุจแสร้งสร้างประดิษฐ์
ตกแต่งเสมอเป๐นอันดี ในบริเวณวนาลีก็แสนสุขสนุกสําราญ ดุจทิพยนันทวันอุทยานสวนสวรรค์อันวิจิตร
ด้วยวิวธินานาทุมาชาต ิล้วนทรงกุสุมภ์เสาวคนธ์สะอาดควรจะอภิรมย์ มีทั้งสระโปกขรณีอันอุดมเดียระดาษ
ด้วยบงกชชาติบุณฑริกประทุมชุ่มช่อชูไสว กระแสสินธุ์ก็เย็นใสบริสุทธิ์เต็มเปี๑ยมบริบูรณ์บมิได้บกพร่อง 
ละอองเกสรโกมลสุคนธขจรขจายบหายหอม เป๐นที่หรรษาปราโมทย์แก่หมู่มนุษย์นิกรอมรบรรษัทอันได้
ทัศนา 

          ฝูงสกุณป๎กษาก็ร่าร่อนลงจับอาศัยในอุบลบุปผชาติอันเบิกบาน ต่างไขขานศัพท์สารภิรมย์ชมเชยคู่
อยู่สะพรั่งเพรียกพร้อง จํานรรจาตามพิหสิตภาษาแซ่เสียงสุนทรสํานาน บ้างคาบเอาเกสรประทุมมาลัยแล้ว
บินโบยไปโดยทิศต่างๆ พลางร้องถ้อถ้อยแก่กัน กลิ่นโกสุมบุปผชาตินั้นก็หอมเฟื๑องฟูุงไปในทศทิศาดล อนึ่ง
ในเถื่อนสถลทุรัฏฐาน มีทั้งคชสารซับมันสัญจรเที่ยวท่องข้ามท้องนทีแลคีรีห้วยละหาน เปล่งศัพท์สํานาน
ร้องก้องโกญจนาทสําเนียงพันพิลึก จะได้สดับทั้งเสียงสินธุธาราอันไหลหลั่งดังครั่นครึกอันอุโฆษควรจะ
พิศวง 

          แล้วจะได้เห็นหมู่โมรคณามีโลมาเวยีนระวังประดับสอดสีขนเขียวคืออินทนิลมณี มีแวววงอลงกตใน
กําหางอย่างแสร้งวาดดูวิจิตรสถติอยู่ในทศิต่างๆ และหมู่มยุราบ้างก็ย่างย้ายราํแพนแผ่ฟูอนพร้อมด้วยนิกร
คณายูงยุรยาตรอยู่บนยอดบรรพตอันสูง เปล่งมธุรสําเนียงเสียงแขง่ขานกันต่างๆ ลางเหล่าทิชคณาเนก
นานาชาติพิลาสดว้ยสีขนโสภณไพจิตรสถิตบนคิรีรายเรียงเปล่งศัพท์ส้องเสียงเซ็งแซ่สดับโสตเสนาะมโน
ภิรมย์ 

          บนเนินสิงขรพนมก็อาเกียรณ์เดียรระดาษด้วยบุปผาชาติอันแบ่งบาน ล้วนทรงสคุนธ์หอมหวาน
เฟื๑องฟูุงรุ่งเจริญจิต พ้ืนภูมิภาคภูผาก็โสภาพรรณไพโรจน์รุ่งเรืองไปโดยรอบ กอปรด้วยห้วยเหวระหานธาร
เซาะชําเราะรินสินธุฟองฝอยย้อยหยาดกระเซ็นซ่าน ปานประหนึ่งวัสโสทกตกแต่พิฆัมพรากาศ เยือกเย็น
เช่นหยาดทิพยอุทกธาราสวรรค์ในฑัณฑโบกขรณีแห่งท้าวเทพยโกสีย์สักกเทวราช เป๐นที่รมณียสุขสันนิวาส
แห่งนานามฤคป๎กษาชาตทิั้งหลาย อนึ่ง ทั้งสองข้างอรัญมรรคาก็เรียงรายระดับดว้ยบึงบ่อท่อธารทุกละหาน
วังชนทุกตําบลวนาดรสถาน ควรจะเบิกบานบังเทิงจิตแห่งพระยติโยคาพจรบรรพชิต อันบําเพ็ญเพียรเล่า

๒๖๐ ๒๖๑ 



เรียนเจริญสมณธรรมคันถธุระสมถวิป๎สนา 

          ตามระยะมรรคาก็มคีามนิคมอุดมด้วยอันนปานาหารภัต สรรพสูปพยัญชนวิกตินานัปการ บมิได้
กันดารด้วยบิณฑบาต บรรดาอเนกนรชาติก็กอปรด้วยศรัทธาปรารถนาจะใครพ่บเห็นพระทศพล แต่พ้ืน
ขวนขวายในการกุศลสิ่งสรรพสุจริต อนึ่งพ้ืนพนสัณฑ์วิจิตรไปด้วยกุสุมเรณูอันตกต้อง หมู่ภมรผ้ึงภู่แลหมู่
แมลงทับทองลงดื่นดาษคลึงเคล้าเอารสเรณูบุปผาชาตินานามีทัง้ดอกอ้อแฝกคาสองข้างทางทุรพนัส ร่มแสง
สุริยาครุวนาดุจกางก้ันดว้ยฉตัรไปตลอดหนทาง ในที่ระหว่างระยะละโยชน์ก็มบ้ีานตําบลหนึ่งไปโดยลําดับ
มรรคาวิถี เป๐นที่หยุดพักสํานักมิได้ลําบากมีทั้งศาลาแลโรงใหญ่กว้างก็มาก อีกบึงบ่อพออาศัยเป๐นสุขไปทุก
ถิ่นสถาน ทั้งสระสวนสนุก สําราญอารมณ์รํางับร้อนพายุรําเพยพัดอ่อนๆ พอเย็นสบาย 

          กาลนี้พ้ืนนภากาศก็ขจ่างขจายขจัด จากเมฆพลาหกบมิได้ปกปิดกําบัง ทั้งทิพากรรังสีก็อ่อนแสงบ
มิได้จํารัสแรงร้อนกล้า เป๐นสมัยที่พระศาสดาจะเสด็จพระพุทธดําเนินโดยอรัญมรรคในครานี้ อนึ่งอันว่าราช
ธานีอันมีนามบัญญัติคือกบิลพัสดุ์มหานคร อลังกรณ์ด้วยอเนกนานาปริโภคภิรมย์สําราญปานประดุจเทพ
ธานี มิฉะนั้น เปรียบประดุจบุรีในอุตรกุรุทวีป วิจิตรไปด้วยเชิงเทินแลปราการซุ้มทวารปูอมค่าย ภายนอกก็
มีคูแวดล้อมโดยรอบ กอปรด้วยห้องแห่งสินธุธาราอันดาดาษลว้น เบญจโกมลกุมุทชาตินานาทั้งถ่องแถว 
สถลมรรคาอันพิจิตรพิศเพียงสุทัศนเทพยนคร เป๐นที่สโมสรสถติสํานักแห่งอัครบรมขัตติยศักยโอรสราช
กุมาร อันทรงซ่ึงโสภณวิภูสนอลังการปานประหนึ่งเทพบุตรบริสุทธิ์สุภาภรณ์ในอมรเทวโลก 

          ทั้งกรุงสิริสุทโธทนมหาราชาธิบดี ก็มีพระกมลอาโภคเพ่ือจะทัศนาการซ่ึงพระบรมศาสดาจารย์อัคร
ปิยบุตร ดํารัสใช้ ๑๐ อมาตย์มาถึง ๑๐ ครั้ง กับทั้งบริวารบุรุษ ๑๐ พัน มาอัญเชิญเสด็จพระสัพพัญํูสู่พระ
นคร แม้บมิเห็นองค์พระพุทธชินวรแลมิได้ทรงสดับพุทธฎีกาก็จะมีพระกมลอุระแสนโศกครอบงําซํ้าทวี
เทวษบมิวาย พระหฤทัยโทมนัส ข้าพระบาทปรารถนาจะให้เสด็จไปเล้าโลมพระทัยบรมกษัตริย์ ให้เส่ือม
สร่างโศกาดูรเทวษ เมื่อสมเด็จบรมนรินทร์ผู้เป๐นปิ๑นสัตว์ทวิบทไดท้ัศนาพระพุทธศาสดา ก็จะมีพระกมล
หฤทัยประมูลไปด้วยเบญจปรีดาปราโมทย์มโนภิรมย์ จะบรรเทาที่เกรียมกรมทุกข์บําราศ 

          ข้าแต่พระปิ๑นปราชญ์ผู้ประเสริฐด้วยพระคุณคือญาณทัศนวิมตุติ เสมอด้วยมกุฏเกศนิกรประชา
เทพามนุษย์ ควรที่จะเสด็จพระพุทธดําเนินสู่สํานักพระราชบิดาในครานี้ อนึ่งประชาชนที่มีประโยชน์ด้วย
การกระทํานาก็ไถหว่านซ่ึงพืชธัญญาหารได้ผล แลชนชาวพาณิชทัง้หลายที่มิได้กระทํานา ก็มาซ้ือหาไปสีตํา
กระทําเป๐นตัณฑุลาชาติ แลการไร่นาแห่งนิกรประชาราษฎร์ทั้งปวงก็แล้วเสรจ็ สมควรที่จะเสด็จโดย
ภูมิภาคมรรคา พระฉัพพิธประภาก็จะแผ่ออกจากพระพุทธสรีรกายพรรณรายรุจิโรภาสทั่วพ้ืนอากาศแล
ปฐพี บรรดาคนธรรพพิทยาธรกินนรกินรีอันสัญจรในพนาเวศ ก็ขับร้องซ้องศัพทมธุรสรรเสริญพระเดชคุณา

นุภาพเพรียกพร้องไพเราะ สําเนียงเสนาะสนั่นไปในไพรสณฑ์สถลอรัญมรรคา 

          แลพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็ปราศจากความปรารถนาขวนขวายในการเลน่เว้นจากยินดีในสัททา
รมณ์ ในพนัสพนมก็เป๐นที่รโหฐานสมควรที่พระอริยสงฆ์จะเสพสําราญด้วยวิเวกจิต ดุจสถิตย์ในอารามอรัญ
วิหารเสนาสน์ อาจให้สําเร็จบรรพชิตสมณธรรม อันบมิได้อากูลด้วยทุกข์ เป๐นสุขมโนภิรมย์เจริญซ่ึงปิติแห่ง
พระยติโยคาวจรเจ้า 

          อนึ่งเล่าจะได้จาริกไปสถิตในคามนิคมชนบทประเทศธานีน้อยใหญ่ อันเป๐นที่อาศัยแห่งมหาชนอยู่
เป๐นนิตย์ ได้โปรดเวไนยสัตว์ให้สําเร็จกิจมรรคาผลพระอมตมหานิพพาน ชนทั้งหลายจะได้บําเพ็ญทาน
ต่างๆ คืออันนปานาหารเสนาสนสุคันธวิเลปนามาลาชาติสรรพอามิสทานสําเร็จการกุศลโกฏฐาสในที่นั้นๆ 
ประการหนึ่งสรรพนรชาติที่มีอิสริยยศแลบริวารด้วยเดชผลกุศลวิบากหากบําเพ็ญมาแต่ปุเรชาติ จะกอปร
ด้วยปสาทศรัทธาประพฤติบุญกิริยาวตัถุต่างๆ เพ่ิมเติมเป๐นป๎จจัยในป๎จจุบัน และอนาคตกาล 

          อนึ่ง หนทางทุรสถานก็โอภาสด้วยแสงนิสากรเทวราชในราตรีบุปผาชาติทั้งหลาย ได้สัมผัสรัชนิกร
รังสีก็เบิกบาน แลเสาวคนธ์คณูปการกําจรตลบจบจังหวัดวนัสเมทนีดลสถลวถิี แลรัศมีแห่งกายศศิธร
เทพบุตรบริบูรณ์ดุจใด ขอพระพุทธองค์จงยังมโนรถประสงค์แห่งข้าพระบาทให้สําเร็จบริบูรณ์ดุจนั้น อันว่า
เทศกาลนี้ก็บมิร้อนนัก บมิเย็นนัก พอสุขสําราญกายแลจิต เป๐นสมัยที่พระสุคตบพิตรจักเสด็จพระพุทธลีลา
จาริกไปสู่สกุลนครในครั้งนี้ 

ทรงรับค าอาราธนาเสด็จนิวัตพระนครกบิลพัสดุ ์

          เมื่อพระชินสีห์ได้ทรงสดับมธุรสกถา อันพระกาฬุทายีกล่าวพรรณนานาสรรเสริญคุณแห่งมรรคา
ลัยโดยนัยพิสดารดังนั้น  จึงมีพุทธฎีกาตรัสถามว่า ดูกรกาฬุทายี ท่านมากล่าวคณุแห่งคมนวิถีโดยมธุรสกถา
ด้วยเหตุประการใด  พระผู้เป๐นเจ้าจึงกราบทูลเฉลยไขโดยพระคาถาวา่ สุทฺโธทโน ติ ชนกมเหสิโน เป๐น
อาทิ 

          อธิบายความว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค อันวา่พระนามแห่งพระพุทธบิดาชื่อกรุงสิริสุทโธทนมหา
ราช แลพระนามแห่งพระพุทธมารดาชื่อพระมหามายาเทวี ทรงพระครรภ์พระโพธิสัตว์จนประสูติก็ทําลาย
พระชนมชีพขึ้นไปเสวยทิพยสมบัติโสมนัสภิรมย์อยู่ในดุสิตเทวโลก ชื่นชมอยู่ด้วยทิพยกามคุณทั้ง ๕ มีอเนก
นางเทพอัปสรกัญญาเป๐นบริวาร แลกาลบัดนี้ พระพุทธบิดามีพระหฤทัยปรารถนาจะพบเห็นพระสัพพัญํู 
ขอจงสมเด็จพระบรมครูเป๐นที่พ่ึง กระทําประโยชน์แก่สรรพสัตวโลก จงทรงพระอนุเคราะห์แก่หมู่พระ

๒๖๒ ๒๖๓ 



ประยูรญาติศักยราชวงศ์ทัง้ปวงในครานี้ เมื่อพระชินสีห์ได้ทรงสดับคําอันไพเราะแห่งพระกาฬุทายีกราบทูล
ดังนั้น ก็มีพระพุทธฎีกาตรัสว่า ดูกรกาฬทุายี ดังตถาคตสาธุการจะกระทําสงเคราะห์แก่หมู่พระญาติตามคํา
แห่งท่านกาลบัดนี้ ผิฉะนั้นท่านจงบอกกล่าวแก่สงฆ์ทั้งหลายให้บําเพ็ญคมิกวัตร คือตระเตรียมการอันจะไป 
พระมหาเถระรับพระพุทธฎีกาว่าสาธุแล้วก็บอกเหตุแก่พระสงฆ์ทั้งปวงแล้วกลับมากราบทูลพระบรมครู 

เสด็จโดยไม่เร่งด่วน พร้อมด้วยสงฆ์ชาวอังคะและมคธหนึ่งหมื่น 
ชาวกบิลพัสดุ์อกีหนึ่งหมื่น พระกาฬุทายีเดินทางไปก่อน 

          ลําดับนั้น พระสัพพัญํูก็เสด็จพระพุทธดําเนินแวดล้อมดว้ยพระขีณาสพ ๒ หมื่นเป๐นบริวารคือ
เป๐นกุลบุตรชาวอังคราษฎร์ แลชาวมคธราษฎร์ออกบวชหมื่นหนึ่ง ชาวกบิลพัสดุ์หมื่นหนึ่งออกจากกรุงรา
ชคฤห์ดําเนินทางวันละโยชน์ๆ บมิได้เสด็จมาโดยดว่น แลกาลมาลว่งหนทางได้โยชน์หนึ่ง จึงพระกาฬุทายี
เถระดําริว่า อาตมาจะไปแจ้งเหตุพระโลกเชษฐ์แก่บรมกษัตริย์ให้ทราบ ผู้เป๐นเจ้าก็เหาะมาโดยทางอากาศ
ปรากฏสถิตในพระราชนิเวศน์แห่งกรุงสิริสุทโธทนมหาราช 

          กรุงสิริสุทโธทนมหาราชไดท้อดพระเนตรเห็นพระมหาเถระก็ทรงพระโสมนัส ดํารัสนิมนต์ให้นั่ง
เหนือบังลังก์ราชอาสน์ จึงให้จัดแจงโภชนาหารซ่ึงชาวพนักงานตกแต่งถวายให้พระองค์เสวยนั้นใส่ลงใน
บาตรพระมหาเถระแล้วก็อุฏฐาการจากอาสน์สําแดงอาการจะไป จึงตรัสว่า นมินต์พระผู้เป๐นเจ้าจงนั่งฉัน
ก่อน พระมหาเถระก็ถวายพระพรว่า อาตมะจะไปฉันในสํานักพระบรมครู จึงตรัสถามว่า บัดนี้พระ
สัพพัญํูเสด็จสถิตในที่ใด ดูกรพระราชสมภาร สมเด็จพระศาสดาจารย์เสด็จแวดล้อมด้วยพระขีณาสพสงฆ์ 
๒ หมื่น ออกจากเมืองราชคฤห์บทจรจาริกมาเพ่ือจะทัศนาการเยี่ยมเยียนพระราชสมภารเจ้า 

          สมเด็จบรมกษัตริย์ไดท้รงสดับก็โสมนัส จึงตรัสว่า นิมนต์พระผู้เป๐นเจ้าจงฉันภัตตาหารในบาตรนี้
เถิด เบ้ืองว่าพระโอรสแห่งข้าพเจ้ายังมาไม่ถึงนครนี้ส้ินตราบใด ผู้เป๐นเจ้าจงนําภัตตาหารบิณฑบาตแต่ที่นี่
ไปถวายพระมุณีนาถราชบุตรแห่งข้าพเจ้าจนสิ้นกาลตราบนั้น พระมหาเถระก็รับอาราธนาแลฉันภัตตาหาร
ในบาตรนั้น ครั้นเสร็จแห่งภัตกิจแล้ว บรมกษัตริย์จึงให้ล้างชําระบาตรให้บริสุทธิ์แล้วให้อบรมด้วยจุณ
เครื่องหอมแล้วใส่ลงซ่ึงอุดมโภชนาหารเต็มในบาตรแล้วก็ทรงประเคนในหัตถ์พระมหาเถระดํารัสว่า ผู้เป๐น
เจ้าจงนําไปถวายพระสัพพัญํู พระมหาเถระรับเอาบาตรแล้วก็โยนขึ้นในอากาศยังบาตรนั้นให้เล่ือนลอย
ไปด้วยฤทธิ์ สาํแดงให้เห็นปรากฏแก่มหาชนทั้งสิ้น 

          แลผู้เป๐นเจ้าก็เหาะตามบาตรนั้นไปตราบเท่าจนถึงซ่ึงที่พระสัพพัญํ ู เสด็จหยุดยืนอยู่สํานักจึง

นําเอาบาตรนั้นเข้าไปถวายพระศาสดา พระพิชิตมารก็เสวยอาหารบิณฑบาตในบาตรนั้น แลพระกาฬุทายี
เถระเจ้าเหาะมานําเอาบิณฑบาตไปถวายพระโลกนาถให้เสวยตามระยะทางมาดงันี้ทุกวันๆ เมื่อพระผู้เป๐น
เจ้ามาฉันในพระราชนิเวศน์นั้น 

พระเถระรายงานการเสด็จและแสดงธรรมให้พวกศักยราชสกุล 
เลื่อมใส ต่อมาได้รับยกย่องเป็นเลิศด้านท าสกุลให้เลื่อมใส 

          ครั้นเสร็จแห่งภัตกิจแล้วก็ถวายพระพรแจ้งข่าวแก่บรมกษัตริย์ ให้ทราบว่าวันนี้พระบรมครูเสด็จ
มาถึงที่นั้นๆ ล่วงหนทางประมาณเท่านั้นๆ แลว้กล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณ ยังราชตระกูลทั้งปวงให้บังเกิด
ปสาทเล่ือมใสในพระสัพพัญํูเป๐นนิจทุกวันดังนี้บมิได้ขาด เหตดุังนั้นพระโลกนาถจึงมีพระพุทธดํารัสตัง้ที่
เอตทัคคะแก่พระกาฬทุายีเถระว่าเลิศฝุายกระทําให้สกุลเลื่อมใส ยิ่งกว่าสาวกทัง้ปวงในศาสนาตถาคต 

พวกเจ้าศักยะสร้างนิโครธารามรับเสด็จ 
แต่พวกศักยะอายุมากไม่ยอมไหว้พระพุทธเจ้า 

          แท้จริงในกาลเมื่อพระบรมครูยังเสด็จมาไม่ถึงพระนครนั้น บรรดาศักยวงศานวุงศท์ั้งหลายสโมสร
สันนิบาตปรึกษากันว่าเราจะได้เห็นพระญาติอันประเสริฐ แลที่อันใดจะสมควรที่จะเสด็จสถิตอาศัยสํานัก 
จึงพิจารณาเห็นพร้อมกันว่าที่อุทยานแห่งพระนิโครธศักยราชกุมารนั้นเป๐นรัมณียสถาน สมควรที่พระ
ศาสดาจารย์จักสถิต จึงให้จัดแจงปลูกสร้างพระคันธกุฎีแลที่สงฆ์เสนาสนวิหารบริเวณลงในที่นั้นไว้รับเสด็จ
พระสัพพัญํู แล้วตกแต่งขตัติยราชกุมารน้อยๆ ให้ทรงเครื่องประดับ กับทารกกุมารกุมารีชาวเมือง
ทั้งหลาย ส่งไปให้ตั้งรับเสด็จอยู่ก่อน แลกษัตริย์ศักยราชที่เป๐นผู้ใหญ่ๆ นั้นก็ถือซ่ึงสักการบูชาพร้อมด้วยสุ
คันธบุปผาธูปเทียนแลจุณเครื่องหอมตามไปภายหลัง 

          ครั้นพระสัพพัญํูเสด็จถึงใกล้พระนครแล้ว ก็อัญเชิญเสด็จไปสู่พระนิโครธารามวิหาร สมเด็จพระ
ศาสดาก็เสด็จสถิตเบ้ืองบวรพุทธอาสน์ แวดล้อมด้วยพระขีณาสพ ๒ หมื่นโดยอนุกรมลําดับ แลกษัตริย์ศักย
ราชทั้งหลายที่เป๐นใหญ่กอปรด้วยมานะอันกระด้างในสันดาน ต่างองคด์ําริว่าพระสิทธัตถราชกุมารเด็กกว่า
เราคราวน้องแลบุตรนัดดา ไม่ควรจะวันทนาการ จึงกล่าวแก่ดรุณราชกุมารที่อ่อนๆ ว่า ท่านทั้งหลายจง
ถวายอภิวาทชลีกรเถิด เราทั้งปวงจะนั่งอยู่ในเบ้ืองหลัง 

๒๖๕ ๒๖๔ 



ทรงแสดงปาฏิหาริย์โรยธุลีลงพระเศียรพระญาติท่ีมีมานะ 
และแสดงยมกปาฏิหาริย์ท าราชสกุลให้เลื่อมใส 

          แลกาลเมื่อกษัตริย์ศักยราชทั้งปวงสโมสรสันนิบาตพร้อมกันแล้ว สมเด็จพระสัพพัญํูทรงพิจารณา
ทราบในอัธยาศัยแห่งหมู่พระญาติประยูรญาติทัง้ปวง แล้วก็ทรงพุทธดําริวา่หมู่พระญาติมิได้วันทนาตถาคต 
ตถาคตจะยังพระญาตทิั้งหลายให้ถวายนมัสการลงได้ในกาลบัดนี้ จึงเข้าจตตุถสมาบัติฌานมีอภิญญาเป๐น
บาทแล้ว เสด็จเหาะขึ้นไปในอากาศ ทรงแสดงพระอิทธฤิทธิ์นฤมติรัตนจงกรมสถานในคัคนัมพรประเทศ 
เสด็จจงกรมในที่นั้นประหนึ่งยังธุลีละอองพระบาทให้ตกลงเร่ียรายเหนือศิโรตม์แห่งพระประยูรญาติทั้งปวง 
แล้วกระทําพระยมกปาฏิหาริยวิธีมีประการต่างๆ เป๐นมหัศจรรย์ แลเทพยดาทัง้หลายในหมื่นโลกธาตุก็มา
สันนิบาตในที่นั้น 

พระสารีบุตรกราบทูลให้ตรัสธรรมเรื่องวงศ์ของพระพุทธเจ้า 

          ในกาลนั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรสถิตอยู่ ณ ติมกุฏบรรพต คือภูเขาสามยอดใกล้เมืองราชคฤห์
กับด้วยพระภิกษุสงฆ์บริวาร ๕ ร้อย ผู้เป๐นเจ้าทัศนาการด้วยทิพยจักษุญาณธาตเุห็นพระบรมโลกนาถเสด็จ
จงกรมอยู่เหนือที่รัตนจงกรมบนอากาศ ณ เมืองกบิลพัสดุ์ราชธานี มีเทวดาในหมื่นโลกธาตุมาสันนิบาต
แวดล้อม จึงดาํริว่ากาลบัดนี้ ควรที่จะตรัสแสดงพระธรรมเทศนา ผิฉะนั้น อาตมะจะไปกราบทูลปุจฉาซ่ึง
พุทธวงศ ์ จําเดิมแต่แรกทรงกระทาํพุทธาภินิหารเบ้ืองว่าโปรดประทานพุทธวงศ์เทศนาเทพยดาทัง้หมื่น
จักรวาฬก็จะปสันนาการในพระพุทธคุณเป๐นอันมาก ผู้เป๐นเจ้าจึงกระทําจีวรบังเฉียงเหนืออังสาเบ้ืองซ้าย 
แล้วเหาะมาสู่สํานักพระบรมครูยอกรอัญชลีเหนือเศียรเกล้า แล้วก็กราบทูลปุจฉาในพระสมติงสบารมี 
จําเดิมแต่แรกทรงบําเพ็ญพุทธาภินิหารปรารถนา พระโพธิญาณนั้นเป๐นดังฤๅ? ลําดับนั้นพระสัพพัญํูก็ตรัส
พระธรรมเทศนาพระพุทธวงศ์จําเดิม แต่พระองค์บําเพ็ญพระพุทธาภินิหารมาในพระศาสนาพระพุทธเจ้า 
๑๔ พระองค์มีพระพุทธทีป๎งกรเป๐นอาทิแต่อดีตกาล แก่เทพยบรรษัททัง้ปวงมีพระธรรมเสนาบดีเป๐นต้น 
เมื่อจบพระพุทธวงศ์เทศนา เทพยดาได้บรรลุพระอรหันต์ถึงพันโกฏิ ที่ได้พระโสดาสกิทาคาแลอนาคานั้น
มากกว่ามากจะประมาณบมิได้ 

พระเจ้าสุทโธทนะไหว้เป็นครั้งท่ี ๓ 
หมู่พระญาติไม่มีใครไหว้ เกิดฝนโบกขรพรรษ 

          ในสมัยนั้นสมเด็จกรุงสุทโธทนมหาราชพระพุทธบิดาได้ทรงทัศนาพระปาฏิหาริย์เป๐นมหัศจรรย์ จึง
ถวายอภิวันทนาการแล้วกราบทูลวา่ ข้าแต่พระผู้ทรงพระภาค กาลในวันพระองค์ประสูตินั้น นําพระองค์มา
เพ่ือจะให้วันทนาพระกาฬเทวิลดาบส ก็กระทําพระปาฏิหาริย์ขึ้นยืนเหยียบพระบาทอยู่ ณ เบ้ืองบนชฎา
แห่งพระมหาชฎิล ครั้งนั้นข้าพระองค์ก็ถวายอภิวันทนาพระบาทยุคลเป๐นปฐมวันทนา แลกาลเมื่อวัน
กระทําวัปปมงคลแรกนาขวัญ ก็นําพระองค์ไปบรรทมในร่มไม้หว้า ไดท้ัศนาฉายาไม้นั้นมิได้ชายไปตาม
ตะวัน ข้าพระองค์ก็ถวายบังคมเป๐นทตุิยวันทนาวารคํารบ ๒ แลกาลบัดนี้ได้เห็นประปาฏิหาริย์อันมิได้เคย
ทัศนาการมาแต่ก่อน ข้าพระองค์ก็ถวายอัญชลีกรพระบวรบาทเป๐นตติยวันทนาวารคํารบ ๓ ในครั้งนี ้

          เมื่อบรมนราธิบดีทรงถวายอภิวาท บรรดาศักยราชองค์ใดองค์หนึ่งซ่ึงจะไม่กระทําวันทนานั้นบมิได้
มี ต่างองค์ก็ถวายอัญชลีพร้อมกันทั้งสิ้น สมเด็จพระพุทธมุนินทรเสด็จลงจากอากาศทรงนิสัชนาการเหนือ
บวรบัญญัตอาสน์ อันว่าพระญาติสมาคมก็ปรากฏในขณะนั้นมีกมลฉันท์ชื่นชมพร้อมกันเป๐นอันเดียว 

          ลําดับนั้นมหาเมฆก็ตั้งขึ้นในอากาศ บันดาลหยาดฝนโบกขรพรรษให้ตกลงในที่พระขัตติยประยูร
วงศ์ประชุมกัน  แลวัสโสทกนั้นมีพรรณอันแดงหลั่งไหลให้ศัพท์เสียงนฤนาท ผิว่าผู้ใดปรารถนาจะให้ชุ่มกาย
จึงชุ่มกาย แม้ไม่ปรารถนาแต่เม็ดหนึ่งก็บมิได้ชื่นชุ่มตัว ดุจชลบนใบบัวอันกลิ้งตกไปบมิได้ติดต้อง เหตุดังนั้น 
จึงเรียกว่าฝนโบกขรพรรษเห็นมหัศจรรย์ 

ฝนโบกขรพรรษเคยตกในคราวท่ีทรงเป็นพระเวสสันดร 
วันรุ่งขึ้นเสด็จบิณฑบาตตามพุทธประเพณ ี

          ครัง้นั้นพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ชวนกันพิศวง ต่างองค์สนทนาปรึกษากันว่าวัสสธาราดงันี้ไม่เคยมี
พบเห็นมาแต่ก่อนกาล จึงมีพุทธปริหารตรัสว่าฝนโบกขรพรรษจะได้ตกลงในที่พระญาติสมาคมแห่งตถาคต
ในกาลบัดนี้หามิได้ ในอดีตสมัยก็ตกลงในที่ชุมนุมพระญาติเหมือนครั้งนี้ดุจกัน จึงตรัสเทศนามหาเวสสันดร
ชาดกแสดงโดยอดตีเหตุ เมื่อจบพระสัทธรรมเทศนาพระขัตติยวงศาทั้งหลายก็ถวายนมัสการแล้วกลับไป
พระนครทั้งสิ้น จะได้ยินผู้ใดผู้หนึ่งซ่ึงจะทูลอาราธนาว่า เวลาพรุ่งนี้ให้เสด็จไปรับภัตตาหารในคฤหสถาน
แห่งตนบมิได้มี 

          ครั้นส้ินสมัยราตรีรุ่งเช้า พระสัพพัญํูเจ้าก็เสด็จด้วยพระขีณาสพภิกษุสงฆ์ ๒ หมื่นเป๐นบริวาร เข้า
ไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์เพ่ือจะโคจรบิณฑบาต จะมีผู้ใดมากราบทูลนิมนต์ แลจะมารบัซ่ึงบาตรสักคนหนึ่งก็บมิได้
มี สมเด็จพระชินสีห์เสด็จหยุดยืนอยู่แทบเสาเขื่อนข้างทวารพระนคร จึงทรงพระอนุสรพิจารณาซ่ึงบุพจารีต
แห่งพระสัพพัญํูเจ้าแต่ปางก่อน เบ้ืองว่าเสด็จมาสู่กรุงกุลนคร แลโคจรบิณฑบาตตามลําดับนิวาศนฐาน
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แห่งอิสรชน หรือจรดลโดยลําดับตรอกแห่งบ้านเป๐นประการใด ก็ทรงเห็นแจ้งพระญาณรู้ว่า พระศาสดา
จารย์แต่องค์หนึ่งซ่ึงจะได้ไปบิณฑบาต ณ คฤหสถานแห่งอิสรชนนั้นบมิได้มี ย่อมไปบิณฑบาตโดยสถลวิถี
ตามลําดับตรอกเรือนแห่งชนทั้งปวง อันนี้เป๐นวงศ์ประเวณีแห่งตถาคตสืบไปในเบ้ืองหน้า สาวกในศาสนา
จะได้ศึกษาบําเพ็ญบิณฑบาตจาริกวัตรตามเยี่ยงอย่างปฏิบัติแห่งตถาคตก็เสด็จบทจรเข้าไปภายในพระนคร
แล้วโคจรบิณฑบาตโดยสปทานจาริกตั้งแต่ตรอกเรือนอันถึงก่อนเป๐นต้นไปตามอนุกรมลําดับ 

          ในขณะนั้น บรรดามหาชนชาวเมืองแจ้งว่าพระผู้เป๐นเจ้าสิทธัตถราชกุมารมาเที่ยวภิกขาจาร
บิณฑบาตดังนั้น ก็ชวนกันเปิดแกลแห่งเรือนทั้งหลายต่างๆ อันมีพ้ืนสองชั้นแลสามชั้นเป๐นต้น แต่ล้วน
ขวนขวายในกิจที่จะเล็งแลดูพระสัพพัญํูอันเสด็จเที่ยวบิณฑบาตทัง้สิ้น 

 

กปิลวตัถุคมนปริวรรต ปริจเฉทที่ ๑๗ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๑๘ 
พิมพิลาปปริวรรต 

พระนางพิมพาตัดพ้อพระพุทธเจ้า 

๒๖๘ 



 

 

 

 

เน้ือความยอ่ 

         เช้าวันแรกแห่งการเสด็จนิวัติพระนคร พระศาสดาเสด็จบิณฑบาตไปตามถนนพร้อมด้วยหมู่ภิกษุ 
ชาวพระนครทราบข่าวแลว้แตกตื่น อยากเห็นเจ้าชายสิทธัตถะจนเกิดความโกลาหล พระนางยโสธราหรือ
พิมพาราชเทวีทรงทราบการเสด็จนั้นจากนางกํานัล ทรงเศร้าพระทยัว่า สมยัก่อนพระลูกเจ้าไปไหนก็เสด็จ
ด้วยช้าง ม้าหรือด้วยพระเก้ียว บัดนี้เที่ยวไปดังพวกจัณฑาล แล้วสลดสังเวช เข้าพระทัยตนเองเป๐นหญิง
กาฬกิณีจึงต้องเผชิญกับความเป๐นหม้าย 

          แต่เมื่อได้ทอดทศันาพระศาสดาทางสีหบัญชรแล้ว ทรงปลื้มพระทัยในความองอาจงดงามดุจ
ราชสีห์แห่งอดีตพระสวามี และด้วยความไม่เคยเห็นการขออาหารเช่นนั้น จึงทูลแด่พระพุทธบิดา พระราชา
ก็ทรงขัดเคืองที่ไปขอชาวบ้านอย่างนั้น รีบเสด็จไปห้าม พระศาสดาทรงชี้แจงวา่นี่เป๐นกิจของพระพุทธเจ้า 
เป๐นประเพณีของพุทธวงศ์มิใช่ศากยวงศ์อีกแล้ว และตรัสพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาสําเร็จเป๐น
พระโสดาบัน พระราชาทรงเข้าใจพุทธจริยาวตัรนั้นแล้วทูลนิมนต์ให้นั่งเสวยในพระมหาปราสาท 

          วันที่สองหลังเสวยแล้ว ตรัสพระธรรมเทศนายังพระน้านางมหาปชาบดีโคตมีให้บรรลุเป๐นพระ
โสดาบันเช่นกัน ส่วนพระราชาทรงสดับอยู่ดว้ยก็บรรลุเป๐นพระสกทาคามี 

          วันที่สามพระราชาสดับพระธรรมอีกก็ได้บรรลุอนาคามิผล พระพุทธบิดาตรัสให้นางกํานัลไปเชิญ
พระนางพิมพาราชสุณิสามา พระนางไม่มาแต่ฝากความในใจ เช่น ความทกุข์ในการเป๐นหม้าย และ
ความสุขทีท่รงเคยได้รับจากพระสวามี เป๐นต้น ให้นางกํานัลนํามากราบทูล พระพุทธบิดาก็ช่วยกราบทูล
ความจงรักภักดีและคุณความดีอ่ืนๆ ในที่สดุพระบรมศาสดาก็เสด็จไปยังห้องที่ทรงเคยบรรทม 

          พระนางจูงพระราหุลกุมารเสด็จมา พลางร่ําไห้เข้ากอดข้อพระบาทแล้วรําพันถึงการรอคอยที่
ยาวนาน และตัดพ้อชีวิตที่ไม่มีความสุขอยา่งที่พวกพราหมณ์เคยทํานายไว้เลย 

          เมื่อสร่างโศกแล้ว พระศาสดาตรัสพระธรรมเทศนาจันทกินนรชาดก จบแล้วอดีตพระอัครมเหสีได้
บรรลุเป๐นพระโสดาบัน 

 



 

 
 

ปริจเฉทที่ ๑๘ 
พิมพิลาปปริวรรต 

พระนางพิมพาตัดพ้อพระพุทธเจ้า 

พระนางพิมพาทรงทราบการเสด็จถือบาตรขออาหาร 
ทรงน้อยพระทัยในโชคชะตา 

          ในกาลนั้น ส่วนพระมหาพิมพาราชเทวีผู้เป๐นชนนีแห่งพระราหุลขัตติยกุมาร เมื่อได้ทรงสวนาการ
โกลาหลสําเนียงนฤโฆษสนั่นถึงพระโสตดังนั้น จึงมีพระเสาวนีย์ตรัสถามนางกํานัลนิกรเปสกาว่า ดูกรแม่
ทั้งหลาย อันว่าโกลาหลสําเนียงนีค้ือเสียงดังฤๅ? ข้าแต่พระแม่เจ้า กาลบัดนีพ้ระราชสามีเสด็จมาถึงกรุง
กบิลพัสดุ์พระหัตถ์ทรงซ่ึงบาตรบทจรลีลาศเที่ยวภิกขาจาร ชนทัง้หลายได้ทศันาการจึงร้องเอิกเกริกดังนี้ 

          เมื่อพระพิมพาราชเทวีได้สดับบมิเคยได้ฟ๎งมาแต่กาลก่อน ให้เร่าร้อนรันทดพระหฤทัยโทมนัส ตรัส
ว่า พระลูกเจ้าสถิตพระนครนี้ จะเสด็จไปแห่งใดก็เคยทรงกุญชรชาติพาชีสีวกิากาญจน์ยานราชรถ อัน
ปรากฏด้วยอดิเรกราชานุภาพมหิมา บัดนี้มาปลงพระโลมมัสสุเกศาทรงนุ่งห่มผ้าย้อมฝาด พระหัตถ์ทรงซ่ึง
บาตร เส่ือมสูญพระยศศักดาเดชดุจเพศคนจัณฑาลเที่ยวภิกขาจารทรมานพระองค์ ไม่มีภูษาอาภรณ์ทรงฤๅ
ไฉน  พระสรีรวิลาสจะแปลกประหลาดเป๐นประการใดในคราวนี้ ชะรอยตัวอาตมะนี้เป๐นหญิงกาฬกิณี
อาภัพอัปลักษณ์ทุรพล ไม่มีกุศลแต่ก่อนกาล จึงเผอิญบันดาลให้พระลูกเจ้าบําราศร้างห่างเสนหา แต่กาล
เมื่อาตมายังตรุณภาพฉะนี้ มิควรกปณาน่าสังเวช ดว้ยเหตุอกุศลกรรมกระทําไว้ในปุเรชาติ พระภัสดาจึง
เสด็จนิราศจากอาลัยไม่ไยดี แต่อาตมาครองชีวีกินแต่อัสสุชลธารามาก็ช้านาน ช่างกระไรไม่มีพระหฤทัย
โปรดปรานกรุณาบ้างมาตัดเด็ดเดี่ยวบําราศรา้งอย่างประหนึ่งว่าผู้อ่ืน อนิจจาน่าอนาถ ถึงไม่มีพระอาลัยใน
พิมพาก็จะทรงพระจินตนาถึงเจ้าราหุลราชกุมารหน่อน้อยบ้างก็มิได้มี ตรัสพลางทางทรงพระโสกีกําสรด
พิลาป พระพักตราอาบไปด้วยนัยนามพุธาราพระหัตถ์มุ่นพระเกศา 

 

๒๗๓ 



ทรงชักชวนพระราหุลราชกุมารแอบดูทางหน้าต่าง 
แล้วทรงสรรเสริญว่าองอาจดุจสิงห์ 

          ทรงพระโศกาพลางเสด็จอุฏฐาการโดยดว่น ชวนพระราหุลโอรสบทจรสู่สีหบัญชรปราสาทด้วย
พระทัยปรารถนาจะทัศนาพระศาสดาจารย์ จึงเผยบานพระแกลเล็งแลดูพระสัพพัญํูทอดพระเนตรพระ
บรมครูอันรุ่งเรืองไปด้วยถ้องแถวพระฉัพพิธพรรณรังสี ๖ ประการ อันครบบริบูรณ์ด้วยพระทวตัดึงสมหาปุ
ริสลักขณะแลพระอสีตยานุพยัญชนะวิจิตร ตัง้แต่พระอุณหิศตลอดลงมาจนตราบเท่าถึงพ้ืนฝุาพระยุคลบาท 
ไพโรจน์ด้วยพระพุทธสิริวิลาศเลิศหาที่จะอุปมามิได้ จึงตรัสเรียกพระราหุลให้ดู แล้วก็มีพระเสาวนีย์กล่าว
สรรเสริญพระบวรรูปแห่งพระภัสดาด้วยนรสีหคาถา ๘ บท 

          อธิบายความว่า สมเด็จพระลูกเจ้ามีเส้นพระเกศาอันอ่อน แลเวียนวนเป๐นทักษิณาวรรต มีสีดําสนทิ
ทุกๆ เส้น แลมีพ้ืนพระนลาตอันงามยิ่งนัก ดุจสุริยมณฑลอันปราศจากเมฆมลทิน แลมีพระนาสิกสัณฐาน
อันยาวแลสูงดุจแก้ววิเชียร รุ่งเรืองไปด้วยข่ายพระรัศมีมีพรรณโอภาส เป๐นนรสีหราชบุรุษมนุษย์อัน
ประเสริฐ ประการหนึ่ง พ้ืนพระบาทยุคลมีพรรณอันแดงประดับด้วยพระลายลกัษณะวงกงจักร แลรอยรูป
อัฏฐุตรมหามงคล ๑๐๘ ประการเป๐นบริวาร มีรูปฉัตรแลจามรเป๐นต้น กอปรด้วยพระบาทอันยาว 

          ดูก่อนพ่อราหุล แลพระนรสีหบุรุษพระองค์นี้คือพระราชบิดาของเจ้า อนึ่งเล่าพระองค์ก็เป๐นศักย
ราชกุมารอันประเสริฐสุขุมาลชาติ มีพระสรีรกายวิจิตรด้วยพระทวตัดึงสมหาปุริสลักขณะวิลาสบริบูรณ์ 
เสด็จมาเพ่ือจะกระทําให้เป๐นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งปวง อนึ่ง พระองค์มีพรรณพระพักตร์ผ่องเพียงศศิธร
มณฑลอันบริบูรณ์ในวันบุณณมี เป๐นที่รักที่สํานักแห่งท้าวพระยาเทพยดามนุษย์ แลพระดําเนินก็งามประดุจ
ลีลาสแห่งพระยาไกรสรราชมฤคินทร์ ควรจะโสมนัสแก่ผู้ไดท้ัศนาการ แลสุรสําเนียงก็เสนาะสนิทวิจิตร
คัมภีรภาพนฤโฆษ ทั้งพระชิวหาและพระโอษฐ์ก็มีพรรณแดงเข้ม คือวรรณแห่งชาติหิงคุพิสุทธิ์โสภณ พระ
ทันตาก็ขาวสีสะอาดพิลาสดังสีสังข์ ทัง้บนแลล่างข้างละ ๒๐ ทัศ พระองค์บังเกิดในขัตติยอัครตระกูลอดุล
ยชาติ สมควรที่นรเทพยดาจักอภิวาทน์พระบวรบาทยุคล ทั้งพระกมลดํารงซ่ึงศีลสมาธิป๎ญญาคุณอันอุดม 

          อนึ่ง ลําพระศอเล่าก็กมลดุจกลึงกล่อม พร้อมกับพระหนุก็งามคือคางแห่งสีหราช พระสรีรกายก็
ไพบูลย์พิลาสเล่ห์ประดุจก่ึงกายท่อนหน้าแห่งพระยาราชสีห์ ทั้งพระฉวีวรรณประดุจสีสุวรรณโอภาส เสด็จ
ยุรยาตรไปในท่ามกลางพระอริยสงฆสาวก ครุวนาดุจจันทร์อันแวดล้อมดว้ยคณะดาราลีลาไปในอัมพร
ประเทศ แลพระนรสีหบุรุษองค์บิตุเรศของเจ้า เสด็จบทจรลีลาศโดยมรรคาวิถทีา่มกลางพระนคร 

พระพุทธบิดาเสด็จไปห้ามไม่ยอมให้บิณฑบาต 

          เมื่อพระพิมพายโสธราตรัสสรรเสริญพระบรมศาสดา ด้วยนรสีหคาถา ๘ บท แก่พระราหุลราช
โอรสดังนี้แล้ว ก็เสด็จไปสู่สํานักพระพุทธชนกยกพระกรอัญชลี แล้วกราบทูลแถลงความตามสารพระคาถา
ว่า เทว เทวินฺทลีลาย เป๐นอาทิ 

          อรรถาธิบายความว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป๐นสมมติเทวราชอันประเสริฐ บัดนี้พระราชบุตรแห่ง
พระองค์มาเสด็จโคจรบิณฑบาตโดยวิถีในพระนครนี้ดว้ยเทวลีลาศอันงามดุจดังเทพยดา เมื่อสมเด็จบรมขัต
ติยาธิราชได้ทรงสดับก็มีพระกมลหฤทัยกอปรไปด้วยสังเวช พระหัตถ์ทรงผ้าสาฎกสะพักพระองค์เสด็จลง
จากพระราชนิเวศน์บทจรโดยด่วน ไปหยุดยืนอยู่ในที่เฉพาะพระพักตร์พระศาสดาแล้วกราบทูลว่า ข้าแต่
พระผู้มีพระภาค ไฉนพระองค์จึงกระทําให้ข้าพเจ้าได้ความอัปยศ มาเที่ยวบทจรบิณฑบาตดังนี้ด้วยประการ
ใด หรือเข้าพระทัยว่าข้าพระองค์มิอาจยังพระภิกษุสงฆ์มีประมาณเท่านี้ให้ได้ภัตตาหารฉันพอกันแล้วหรือ 

ทรงชี้แจงว่าการบิณฑบาตเป็นพุทธวงศ์ มิใช่มหาสมมติวงศ์ 
วงศ์แห่งกษตัริย์หยุดลงหลังตรัสรู้ พระพุทธบิดาบรรลุโสดาปตัตผิล 

          จึงมีพุทธฎีกาตรัสว่า ดูกรพระราชสมภาร อันบิณฑบาตจาริกวัตรนี้ เป๐นจารีตตามวงศ์ประเพณี
แห่งพระตถาคต ข้าแต่พระผู้ทรงพระภาค นามชื่อวา่กษัตริย์สืบมาในมหาสมมตวิงศ์ แลกษตัริย์องค์ใดองค์
หนึ่งซ่ึงจะเที่ยวภิกขาจารดังนี้บมิได้มี ดูกรพระราชสมภาร อันว่ามหาสมมติวงศ์นี้ใช่วงศ์แห่งตถาคต แล
สมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งปวง จําเดิมแต่พระพุทธทีป๎งกรเป๐นต้นตราบเท่าถึงพระพุทธกัสสปย่อมสําเร็จกิจ อัน
เล้ียงชีวิตด้วยสปทานจาริกภิกขาจาริกวัตรทั้งสิ้น อันนี้เป๐นวงศ์ประเวณีแห่งตถาคต 

          ดูกรพระราชสมภาร กาลเมื่อตถาคตประสูติ ณ ภายใต้มงคลสาลพฤกษ์ในปุาลุมพินีวัน บังเกิด
บุพนิมิตมหัศจรรย์ ๓๒ ประการก็ยังประดิษฐานอยู่ในสมมติวงศ์ กาลเมื่ออกสู่มหาภิเนษกรมณ์กระทํา
ปธานทุกรกิริยาจนนิสัชนาเหนือวรวชิรบัลลังก์ ยังมารพลให้ปราชัย แลได้ตรัสรู้บุพเพนิวาสสานุสติญาณใน
ปฐมยาม ครั้นล่วงเข้ามัชฉิมยามไดท้ิพยจักษุแลทิพยโสตญาณ ก็ยังประดิษฐานอยู่ในมหาสมมติวงศ์บมิได้
ขาด ต่อล่วงเขา้ป๎จฉิมยามพิจารณาพระปฏิจสมุปบาททวาทศป๎จยาการโดยอนุโลมปฏิโลม เมื่อเพลาอรุณ
สมัยก็ได้ตรัสรู้แก่พระสัพพัญํุตญาณ กาลนั้นอันว่ามหาสมมติวงศ์ก็ขาดสูญ ประดิษฐานอยู่ในพระพุทธ
วงศ์อันประเสริฐจําเดิมแต่นั้นมา เมื่อมีพระพุทธฎีกาตรัสบอกดังนี้แลเสด็จหยุดยืนในระหว่างวิถ ี จึงตรัส
พระสัทธรรมเทศนาโปรดพระบิดาด้วยสารพระคาถาว่า  อตฺุตฏิเฐ นปปฺมชฺ เชยฺย เป๐นอาทิ 

๒๗๔ ๒๗๕ 



          อรรถาธิบายความว่า บุคคลผู้ใดบมิได้ประมาทในความเพียรอุตสาหะประพฤติในสุจริตธรรม แล
บุทคลผู้นั้นก็จะนิป๎ชนาการเป๐นสุขสําราญในอิธโลกแลปรโลกเบ้ืองหน้า พอจบพระคาถาลง องค์บรม
กษัตริย์ก็บรรลุพระโสดาป๎ตติผลในขณะอันทรงยืนอยู่นั้น จึงทรงรับเอาบาตรแล้วอาราธนาพระบรมครูกับ
ทั้งหมู่พระอริยสงฆ์บรรษัทขึ้นสู่พระมหาปราสาท แล้วทรงอังคาสด้วยปณีตขาทนียโภชนียาหาร เมื่อพระ
ศาสดาเสร็จภัตกิจแล้ว จึงหมู่นางพระสนมทั้งปวงมีพระมหาปชาบดีเป๐นประธาน ก็มาถวายนมัสการพระ
ศาสดาเว้นแต่พระพิมพามิได้มาเฝูาพระสัพพัญํู ตรัสแก่หมู่นางกํานัลทั้งหลาย๑ ว่า ทา่นจงไปถวายบังคม
พระลูกเจ้าก่อนเถิด อันตัวพิมพานี้ถ้ามีความชอบอยู่บ้าง แม้ว่าพระองค์เสด็จมาสู่สํานัก จึงจะได้ถวาย
วันทนาการต่อภายหลัง 

วันท่ีสอง พระน้านางมหาปชาบดีบรรลุโสดาปตัติผล 
พระพุทธบิดาบรรลุสกทาคามิผล 

          ครั้นรุ่งขึ้นเป๐นวันคํารบสอง จึงเสด็จพระพุทธดําเนินไปรับภัตตาหารบิณฑบาตในพระราชนิเวศน์ 
ครั้นเสร็จแห่งภัตกิจแล้วจึงตรัสเทศนาโปรดพระมหาปชาบดีด้วยพระคาถาว่า ธมฺมญจฺเร สุจริต  เป๐นอาทิ 

          แปลเนื้อความว่า บุคคลผู้ใดประพฤติในสุจริตธรรม บมิได้ประพฤติซ่ึงทุจริตธรรม แลบุทคลผู้นั้น
จักนิป๎ชนาการเป๐นสุขสําราญในอิธโลกแลปรโลก เมื่อจบพระคาถาลงองค์พระมหาปชาบดีก็บรรลุพระโสดา
ป๎ตติผล แลสมเด็จกรุงสิริสุทโธทนมหาราช ก็สําเร็จแก่พระสกทาคามิผลญาณ 

วันท่ีสาม พระพุทธบิดาตรัสถึงความเชื่อมั่นว่า 
ถ้าพระราชโอรสยังไม่ตรัสรู้ ก็จะยังไม่ตาย 

          ครั้นรุ่งขึ้นเป๐นตติวารสมัยก็เสด็จไปสู่พระราชนิเวศน์อีกเล่า สมเด็จพระพุทธบิตุเรศเจ้าก็ทรงถวาย
ยาคูภัตตาหารเป๐นต้นแก่พระทศพลและพระขีณาสพ ๒ หมื่นเป๐นบริวาร ในกาลอันตราภัตจึง
สัมโมทนียกถาว่า ข้าแต่พระศาสดาจารย ์ กาลเมื่อพระองค์ทรงทาํทุกรกิริยา มีเทพยดาองค์หนึ่งมา
ประดิษฐานอยู่ในอากาศบอกแก่ข้าพระบาทว่า พระราชบุตรของพระองค์บมิได้เสวยพระกระยาหารส้ิน
วาระ ๖ วัน พระสรีรกายนั้นเห่ียวแห้งดุจกําแห่งดอกนิลอุบลอันบุทคลทิ้งลงในกองถ่านเพลิง บัดนี้ทําลาย
พระชนมชีพล้มลงอยู่ในที่สุดแห่งที่จงกรม เมื่อข้าพระองค์ได้สดับดุจมีผู้นําเอาหลาวเหล็กมาแทงในช่องโสต
ทั้งสอง จึงร้องตอบเทพยดาว่า เราไม่เชื่อคําท่าน      เบ้ืองว่าพระโอรสเรายังมิได้บรรลุพระสัพพัญํุตญาณ 

๑ บาลีเป๐น สมุจฺเฉทปหาน 

ตราบใดก็ยังมิไดท้ําลายพระชนม์ตราบนั้น เทพยดานั้นยงัซํ้าบอกว่า พระราชบุตรกระทําทุกรกิริยาจน
สิ้นพระชนม์เสียแล้ว ข้าพเจ้าก็มีปริวิตกว่า ถึงแม้นมาตรว่าพระอาทิตย์จะอัสดงคตในเวลาเที่ยงก็ดี ที่
พระโอรสจะแปรปรวนเป๐นอ่ืนไปไม่ได้ตรัสแก่พระสัพพัญํุตญาณนั้นมิได้มีเป๐นแท ้

ตรัสมหาธรรมปาลชาดก พระพุทธบิดาบรรลอุนาคามิผล 

          จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า ดูกรพระราชสมภาร แต่กาลเมื่อตถาคตยงัตั้งอยู่ในโพธิสัตว์ภูมิแลทิศาปา
โมกขาจารย์นําเอาอัฐิแพะมาสําแดงแก่พระองค์ บอกว่าบุตรของท่านกระทํากาลกิริยาแล้วพระองค์บมิได้
เช่ือแต่ในอดีตกาลก่อนดุจกาลบัดนี้ ครั้นเสร็จกิจแล้วก็มีพระพุทธฎีกาตรัสเทศนามหาธรรมปาลชาดก พอ
จบลงองค์บรมกษัตริย์ก็บรรลุแก่พระอนาคามิผล แล้วก็ตรัสเทศนาภัตตานโุมทนาสืบไป แลพระมหาปชา
บดีโคตมีกับนางอันเตปุเรปริจาริกนารีทั้งหลายก็นั่งฟ๎งพระสัทธรรมอยู่ในที่นั้นทั้งสิ้น 

พระพุทธบิดาตรัสให้หญิงรับใช้ไปเชิญพระนางพิมพาศรีสะใภ้ 
ผู้พยายามประพฤติตามพระราชสวามี 

          สมเด็จบรมนรินทร์เมื่อมิได้ทอดพระเนตรเห็นพระพิมพาราชสุณิสาในระหว่างแห่งคณานางทั้งปวง 
จึงตรัสถามว่า วันนีแ้ม่ยโสธราเทวีสถิตอยู่ในที่ใด ก็ดาํรัสใช้นางเปสกาปริจาริกาผู้หนึ่งให้ไปทูลพระราช
สุณิสาว่าพระศาสดามาสถิตอยู่ในที่นี้ จะทรงพระอนุเคราะห์รํางับเสียซ่ึงหฤทยัแม่ศรีสะใภ้อันไหม้ไปด้วย
วิโยคโสกีแต่ก่อนกาล ประมาณถึง ๗ ปี ๘ ปีเศษ จะได้ดับอาดูรเทวษอันรุ่มร้อนหฤทัยในกาลบัดนี้ 

          แลนางเปสกานารีรับสั่งแล้วก็ไปสู่พระราชนิเวศน์แห่งพระพิมพา แลนางได้ทศันาพระนางอันทรง
นุ่งห่มซ่ึงผ้ากาสาวพัสตร์พระกรัชกายก็ซูบซีดเศร้าหมองมีครุวนาดุจจันทรเลขาในวันกาฬป๎กษ์จาตุทสีราตรี
กาล มิฉะนั้นเปรียบปานประหนึ่งว่าศศีรังสีในฤดูฝนระคนไปด้วยราตรีแห่งเมฆพลาหก มิฉะนั้นดุจใบไม้อัน
เหลืองหล่นตกลงจากขั้ว มิฉะนั้นดุจอุทกวารีอันใสไหลลงในราศีกองถ่านเพลิงอันร้อนก็แห้งเหือด พระ
ฉวีวรรณที่ผุดผ่องก็เศร้าหมองวิปริตผิดเผือดเห่ียวแห้งเห็นปานดังนั้น ทรงกําสรวลโศกปิยวิปโยคทุกขท์ุก
ราตรี พระอินทรีย์ไหม้ไปด้วยเพลิงกล่าวคือความโศกเป๐นนิรันดรกาล กระแสพระอัสสุชลธารนองพระนัยน์
เนตรไม่รู้วาย ตรัสถึงโทษพระบรมครูกับหมู่นางอันเตปุเรปริจาริกาทั้งหลายมิรู้ขาด แลนางเปสกานารีที่ถือ
รับสั่งยังไม่มีโอกาสที่จะกราบทูลก็นั่งนิ่งอยู่ในที่นั้น 

๒๗๖ ๒๗๗ 



พระนางพิมพาทรงพร่ าร าพันความทุกข์ท่ีเป็นหม้าย 

          ครั้นพระยโสธรราชเทวี ไดท้อดพระเนตรเห็นนางผู้นั้น จึงตรัสปรับทุกข์ว่า ดูกรแม่ ควรจะสังเวช
สมเด็จพระลูกเจ้าอันอาจให้สําเร็จประโยชน์ทั้งปวง ชั่งมีดวงพระกมลหฤทัยเห้ียมเกรียมห้าวหาญยิ่งนัก 
เห็นประหนึ่งว่าจะสิ้นความรักความกรุณา เป๐นไฉนเช่นพิมพาชนบทกัลยาณีนี้ ไม่ควรจะรองละอองธุลีพระ
บาทเจียวหรือประการใด จึงทรงสลัดตดัพระอาลัยไร้ร้างเสน่หาให้โสกาอาดูรเดือดร้อน ถึงไม่มีพระอาวรณ์
ในพิมพาก็ทําเนา แลพระราหุลหน่อน้อยพ่ึงเกิดวันเดียวมีดวงพักตร์ดั่งพิมพ์ทองเทียมหฤทัยนัยน์เนตรนั้น
ผิดสิ่งใดเล่าจ่ึงทรงสละเสียได้ดุจหยากเยื่อเช้ือชานดอกไม้อันเห่ียวแห้ง แกล้งบําราศร้างออกไปสู่ภิเนษ
กรมณ์ด้วยพระอารมณ์เด็ดขาดปราศจากเมตตาการุญภาพ ไม่ทราบว่ามีโทษทณัฑ์ฉันใด เมื่อพระลูกเจ้าผู้
เป๐นพระราชสามีที่รักร้างไร้เสน่หาออกบรรพชาฉะนี้ เช่นอกเราเป๐นสตรีนี้จะไว้พักตร์แลจิตสถิตสถานใด มี
แต่จะเสวยทุกขเทวษเหตุเป๐นหม้ายมัวหมองกมลทนแต่ความลําบาก 

          อันธรรมว่าเป๐นหม้ายแล้วก็ได้แต่ความยากอันอัปยศสิ้นยศสิ้นสง่าหาอํานาจบมิได้ ไม่มีใครจะยํา
เกรงย่อมหมิ่นประมาท ครุวนาดุจราชรถอันมีงอนปราศจากธงชัย มิฉะนั้นดุจกองไฟอันปราศจากควัน ถ้ามิ
ดังนั้นดุจราชธานีอันไม่มีบรมกษัตริย์จักดํารงไอศวริยสมบัตคิรอบครองจะต้องแต่ติฉินยินร้ายบวายอัป
ประมาณ ประโยชน์อันใดกับชีวิตพิมพานี้ไม่มีแก่นสาร เสวยแตทุ่กข์บําราศว่างเว้นจากพระลูกเจ้าผู้ภัสดา 
จะกล้ํากลนืยาพิษเสียให้มรณาก็จะประเสริฐกว่าที่ดํารงชนม ์ มิฉะนั้นจะขึ้นไปภูผาอันสูงสุด จะโดดลงมาให้
ม้วยมุดวายชีวาตม์ มิฉะนั้นจะโจนเข้ากองเพลิงให้ชีวิตพินาศก็จะดีกว่าอยู่เป๐นคน หรืออนึ่งจะเอาเชือกผูก
ศอให้สิ้นสุดทุกข์ที่เป๐นหม้ายอันเจ็บอายอัปภาคย์มาเหลือล้นพ้นที่จะประมาณ แม้ว่าดับสูญสิ้นสังขารก็ขาด
เข็ญที่ขุ่นข้องชอกช้ําระกําหฤทัย ตรัสรําพันโทษพระศาสดาอาทินัยดังนี้ 

หญิงรับใช้ทูลเชิญ ตรัสดุจไม่เชื่อและไม่เสด็จไป 
หากทรงต้องการพบจริง ก็ให้เสด็จมาเหมือนสมัยก่อน 

          พอขาดพระเสาวนีย์มีโอกาส นางเปสกานารีก็อภิวาทบังคมทูลวา่ ข้าแต่พระแม่เจ้า บัดนี้พระปิ๑น
เกล้ามงกุฎประชาสัตว์สุราธิบดีมีพระราชโองการตรัสสั่งให้มาเชิญเสด็จว่า วันนีพ้ระบรมสรรเพชญผู้ภัสดา
เสด็จมากระทําภัตกิจ สถิตอยู่ในพระราชนิเวศน์สถาน จะโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนา  รํางับโสกา
พระแม่เจ้าให้บรรเทาที่โทมนัสศัลย์อันตรธาน เมื่อพระพิมพาได้ทรงสดับสารก็ยิง่แสนซ้ํากําสรดเศร้า สอง
พระกรข้อนพระทรวงเข้าปริเทวนาการพิลาป พระเนตรนองอาบไปด้วยอัสสุชลวารี มีพระเสาวนียต์รัสแก่

นางเปสกานารีว่า เมื่อก้ีแม่กล่าวว่าพระอิศราเจ้า รับสั่งให้หาข้าขึ้นไปดูองค์พระภัสดาจริงดังนี้หรือประการ
ใด ข้าแต่พระแม่เจ้า จริงเหมือนกราบทูลดังนั้น มิได้แสรง้เสกสรรเอาเท็จมาเจรจา 

          ดูกรนางเปสกา ตัวข้าผู้เดียวนี้เป๐นกาฬกินี มีจักขุนทรีย์เป๐นต้นวิกลทุกสิ่งเป๐นความจริงนะเจ้า จะ
ขึ้นไปเฝูาก็เส่ือมเสียพระสิริอัปภาคย์ แต่ปางก่อนเม่ือยามยังไม่เสด็จไปจาก ก็เคยเสด็จไปมาเข้าออกนิเวศน์
แห่งข้าอยู่เป๐นนิจนิรันดรทุกวันทุกราตรี ไม่ต้องมีกํานัลนางใดไปทูลเชิญเสด็จ เสด็จมาเองทรงสถติเหนือ
พิจิตรอลังการอาสน์ตรัสประภาษแย้มสรวลเล่นตามสบายพระทัย บางเวลาขา้ยังไม่มาทันรับเสด็จก็เสด็จ
ไปสู่ที่สรงทรงตักอุทกวารดี้วยสุวรรณสรกภาชนะขันทองล้างพระบาทด้วยพระองค์ แลว้ทรงเสวย
โภชนาหารอันข้าตกแต่งไว้ถวายแล้ว เสด็จไปนิสัชนาการสําราญพระกายบนพระแท่นที่สิริไสยาสน์อันข้า
ตกแต่งปูลาดไว ้บัดนี้ ไฉนจะให้พิมพาไปเฝูาภัสดาในที่อ่ืนเล่า 

ทรงน้อยพระทัย ตรัสให้สาวใช้ไปทูลพระราชาว่า 
ทรงผิดหวังท่ีพระสวามีไม่เสด็จหา 

          เจ้าจงไปกราบทูลตามคําของข้าว่า พิมพานี้เป๐นหญิงกาฬกินี พระลูกเจ้าจึงเสด็จหลีกหนีออกทรง
บรรพชา บัดนี้เสด็จมาเยี่ยมเยือนพระบิดรมาตุราช มิได้เสด็จลีลาศมาสู่นิวาสนฐานแห่งพิมพา เบ้ืองว่า
มโนรถปรารถนาแห่งข้าบมิได้สําเร็จบริบูรณ์ ขาดสูญบมิสมอารมณ์ที่จินตนาการก็เพราะเบาราณกรรมอัน
ได้กระทําไว้มีกําลังกล้า จึงบันดาลให้โสกาดูรเดือดร้อนเร่ารุมสุมทรวงเสมอเหมือนภูเขาหลวงมาทุ่มทับ 
ด้วยอกุศลทีต่นประพฤติไว้ ข้าก็ไม่ขึ้งเคียดขดัแค้นฤทัย สู้อดกลั้นเพราะโทษทุจริตของตนแต่หลังนั้น
มากกว่ามากพ้นที่จะประมาณ จึงอุตส่าห์มาดํารงชนม์ยืนนานมาจนปานฉะนี้ สู้ห้ามจิตอย่าให้คิดถึงความ
ละอาย จะทนทุกข์ไปกว่าจะวอดวายชวีาตม์จนขาดสูญสิ้นสุดอยู่เพียงนั้น 

          บรรดาพระประยูรญาตทิั้งหลายสดับข่าวที่ข้าทุกข์แสนสลด ก็พลอยเศร้าซบไปด้วยโสกา ปิ๑ม
ประหนึ่งว่าจะพากันจมลงในกลางสมุทรกล่าวคือความโศก ซ่ึงขา้เสวยปิยวิปโยคทุกขเวทนา อันไร้ร่าง
บําราศพระภัสดาในคราวนี ้

          ดูกรนางเปสกานารี เจ้าจงกลับไปกราบทูลพระบรมกษัตริย์สุราธิราชวา่ พิมพานี้ขอถวายอภิวันท์
ให้ทราบ เหตุด้วยพระภัสดาเสด็จเข้ามาในกรุงกบิลพัสดุ์ได้ถึง ๓ วันกับทั้งวันนี ้ มิได้ทรงพระกรุณาปราณี
เล็งแลดูพิมพา เสด็จออกจากพระพาราไปเสียทุกวัน แม้ว่าวันนี้มิได้มีพระกมลหมายมั่นเอ้ือเฟื๒อในพิมพา 
เสด็จออกจากนคราไปในขณะใด ชีวิตของข้าพระบาทก็จะบําราศจากสรีรกายไปขณะนั้น แต่รักษาชีวันรอ

๒๗๘ ๒๗๙ 



ท่าพระราชสามีมาก็ช้านานเห็นจะขาดสูญสังขารสุดสิ้นเป๐นแม่นมั่นในวันนี้ 

          จําเดิมแต่ได้สดับข่าวพระราชสามีว่าทรงสมาทานวัตรถงึ ๖ ปีจึงได้ตรัสแก่พระสัพพัญํุตญาณ
สําเร็จมโนรถประสงค์ ข้าพระองค์ก็สมาทานวัตรตามเสด็จ ก็มิได้สําเร็จมโนรถความปรารถนา ถ้าพระ
ภัสดาเสด็จมาสู่นิเวศน์สถานแห่งพิมพาในเพลาวันนี้ ก็จะมีพระชนม์มั่นยืนยาวสืบไป แม้ว่าบมิได้เสด็จมาก็
จะถวายบังคมลาในวันนี ้ จะกระทําให้สิ้นสุดโสกีมิให้ปวัตนาการไปในเบ้ืองหน้า เจ้าจงไปกราบทูลพระ
กรุณาตามถ้อยคําข้ารําพันสั่งดังนี้ แลนางเปสกานารีรับสั่งแล้วก็อัญชลีลาไปกราบทูลตามคําพระราชสุณิสา
นั้นทุกประการ ในที่เฉพาะพระพักตร์พระศาสดาจารย์อันทรงสถิตอยู่นั้น 

พระพุทธบิดาช่วยกราบทูลให้เสด็จ 
มิฉะนั้นอาจมีผลต่อการขาดสูญพระราชวงศ์ 

          ครั้นสมเด็จพระพุทธบิดาได้ทรงเสาวนาการข่าวสารแห่งพระยโสธราราชเทวีศรีสะใภ้ ทรงพระดาํริ
จะให้พระสัพพัญํูทรงทราบซ่ึงคุณแห่งพระพิมพาเทวีมีเป๐นอันมาก จึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่
พระสัพพัญํู ผู้มีเพียรพยายามชนะแก่สงครามแลกอปรด้วยพระมหากรุณา ขอเชิญเสด็จพระพุทธลีลาสู่
นิวาสน์สถานแห่งพระยโสธรเทวี แม้ว่าพระชินสีห์มิได้เสด็จไปสู่สํานักพิมพา พิมพาก็จะโสกาดูรเดือดร้อน
ด้วยความรักเป๐นกําลังคับคั่งอยู่ในกมลสันดาน เห็นเที่ยงจะดับสูญสิ้นสังขารภายในครรภสิริไสยาสน์เป๐น
มั่นคง ผิว่าพิมพาปลดปลงชีวาตม์แล้วเห็นว่า พระหลานแก้วราหุลกุมารก็จะทําลายล้างชีวาตม์ไปตาม
พระชนนี เมื่อพระนัดดาดับชีวีมรณา อันชีวิตข้าพระบาทก็จักมิได้ดํารงคงแต่จะวอดวายไปตามกัน เมื่อข้า
พระองค์ดับชีวันสิ้นสูญ อันว่าประเวณีที่จะสืบขัตติยวงศ์ตระกูลก็จะพินาศ บมิอาจวัฒนาการสืบไป แลชีวิต
แห่งพิมพาก็จะหน่วงอยู่ในยุคลมงคลบาท จะมิได้เคลื่อนคลาดจากธุลีพระบาทมาลย์ จะขอรับพระราชทาน
ชีวามารดาเจ้าราหุลไว้ อย่าให้ถึงซ่ึงชีวตันตรายในครั้งนี้ 

ทรงรับอาราธนาด้วยทรงเห็นคุณแห่งความเสียสละ 

          เมื่อพระชินสีห์ได้ทรงสดับอาราธนากถาแห่งพระพุทธบิดากราบทูลดังนัน้ จึงมีพุทธฎีกาตรัสตอบว่า 
ซ่ึงบรมบพิตรดํารัสนี้ชอบสมควรยิ่งนัก ผิว่าในวันนี้ตถาคตมิได้ไปเยี่ยมเยือนพิมพาถึงนิเวศน์สถาน ก็จะมี
ดวงหฤทยัภินทนาการเป๐นแท้ แลราหุลมารดานี้มีคุณแก่ตถาคตเป๐นอันมากมาแต่อดีตกาลประมาณกว่า
แสนชาติ แตต่ถาคตบําเพ็ญบุตรทานในกาลชาติใดๆ ก็เต็มใจยินยอมพร้อมร่วมศรัทธาในมหาปริจาคจะได้มี
จิตลําบาก กําเริบพิโรธ มิได้ปราโมทย์ด้วยนั้นมิได้มีสักครั้งตั้งแต่บําเพ็ญพระบรมโพธิญาณบารมีมา คุณของ

พิมพาก็ล้ําเลิศประเสริฐโดยยิ่งหาสิ่งที่จะเปรียบเทียบบมิได้ จนตราบเท่าถึงปรมาภิเษกสมัยได้สําเร็จแก่พระ
สรรเพชญโพธิญาณเห็นปานฉะนี้ จะหาสตรีใดได้ดุจพิมพาอันพร้อมกมลเจตนาช่วยบํารุงพระกฤษดาภินิ
หารให้บรรลุพระสัพพัญํุตญาณบมิพึงมี ผิว่าตถาคตจะไม่กระทําป๎จจุปการสนองยโสธราเทว ี ก็จะไม่มีผู้ใด
เอาเป๐นภารธุระ ช่วยแทนคุณสงเคราะห์แก่พิมพา 

          เมื่อพระพุทธบิดาไดท้รงเสาวนาการพระพุทธบรรหารดังนั้น จึงกราบทลูว่า ข้าแต่พระอนันตญาณ
มุนี สมัยนี้สมควรที่จะเสด็จพระพุทธลีลาศสู่ปราสาทแห่งพิมพา อันประกอบด้วยมหาอุปการคุณ จะได้ทรง
กระทําป๎จจุปการแก่มารดาเจ้าราหุลในครั้งนี้ 

ตรัสบอกพระอัครสาวกให้พระนางพร่ าร าพันได้ตามก าลังเสน่หา 

          สมเด็จพระบรมครูมีกตัญํูกตเวทีเป๐นกําลังบังเกิดในกมลสันดาน จึงเสด็จอุฏฐาการโดยพลันจาก
บวรบัญญัติอาสน์ประทานบาตรทรงให้พุทธบิดาทรงเสด็จบทจรตามไปแล้วไว้พระขีณาสพสงฆ์ ๒ หมื่นอยู่
ยังพระราชนิเวศน์ ให้ตามเสด็จแต่พระอัครสาวกทั้งสองเป๐นป๎จฉาสมณะ 

          แล้วเสด็จพระพุทธดําเนินไปสู่ปราสาทแห่งพระพิมพาราชเทวีพลางมีพุทธฎีกาตรัสแก่สองอัครสาว
กว่า พระราหุลมารดานี้มีคุณแก่ตถาคตเป๐นอันมาก ผิว่านางจะจับบาทตถาคตลูบคลําสัมผัสแลโสกาดูรพิ
ลาปด้วยกําลังเสน่หา ท่านทัง้สองก็อย่าได้ห้ามปรามตามอัธยาศยั จักพิไรรําพันปริเทวนากว่าจะสิ้นโศก ผิ
ว่าห้ามนางก็จะม้วยมุดมรณาสัน มิได้ทันเป๐นสุพรรณภาชนะทองรองรับสดับพระธรรมเทศนา ตถาคตยัง
ประกอบด้วยหนี้แห่งพิมพาบมิได้เปลื้อง จะได้แทนทดใช้หนี้แก่พิมพาในกาลบัดนี้ อนึ่งตถาคตก็มีราคโทสะ
โมหปราศจากสันดาน เป๐นสมุจเฉทปหานสิ้นสูญมูลรากอันเด็ดขาดมิอาจบังเกิดเจริญอีกสืบไปในเบ้ืองหน้า 
ครุวนาดุจยอดตาลอันตัดขาดมิอาจวัฒนาการสืบไป จะได้หวั่นไหวด้วยราคาทิกิเลสบมิได้มีเป๐นแท้ 

          เมื่อตรัสบอกแก่พระอัครสาวกทั้งสองด้วยประการดังนี ้ แล้วก็เปล่งพระพุทธรังสีให้โอภาส เพียงศรี
ภาณุมาศสักแสนดวงอันบังเกิดปรากฏเหนือยอดไกรลาสบรรพตมหาหิมวันตคีรี อันว่าถ้องแถวพระรัศมีทัง้ 
๖ ก็ไพโรจน์โชตนาการส่องสว่างเข้าไป ณ ภายในครรภสิริไสยาสน์แห่งพระยโสธราราชเทวี มีประมาณเท่า
ลําต้นตาลพุ่งเข้าไป โดยช่องแห่งสีหบัญชรทวารกาญจนปราสาทโอภาสไปทั่วมณเฑียรบริเวณทั้งสิ้น เพ่ือจะ
ให้บังเกิดปสาทโสมนัสแก่พระพิมพา ก็เสด็จพระพุทธลีลาศเข้าไปในห้องแห่งปราสาท ด้วยพุทธสิริวิลาสพ้น
ที่จะอุปมา ทรงสถิตบนรัตนบัลลังก์อาสนมณฑล ดุจทินกรอันสถิตเหนือยอดยุคนธรสีขรินทร์ 

๒๘๐ ๒๘๑ 



พระนางพิมพาทรงร่ าไห้จูงราหุลกุมารเข้าเฝ้ายังห้องนอน 
หลังทรงพลัดพราก ๘ ปีเศษ 

          ส่วนอเนกนางสนมทัง้สิ้นเห็นพระสัพพัญํูเสด็จเข้ามาสู่พระมณเฑียรสถาน ทรงนิสัชนาการเหนือ
รัตนมัญจาอาสน์ จึงเข้าไปทูลพระราชเทวีอันทรงพระโสกีหมองไหม้ด้วยหทัยทกุข์ในที่สิริครรภไสยาสน์ว่า 
ข้าแต่พระแม่เจ้า บัดนี้พระปิ๑นเกล้ากษัตริย์ภัสดาเสด็จมาสถิตบนรัตนบัลลังก์ดังแต่ก่อนกาล 

          เมื่อพระพิมพาเทพีได้ทรงสดับสาร ก็ค่อยเคลื่อนคลายระบายพระอัสสาสะป๎สสาสะอันร้อนผ่อน
ยาวออกได้ พระกายนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ตามเสด็จแต่เดิมมา ตั้งแต่วันออกทรงบรรพชาจนตราบเท่าวันนี้ 
มีพระเกษเมาลีมิได้ตกแต่งจนยาวย้อยห้อยลงมาถงึระหว่างพระกรรณ มิได้ทรงประดับสรรพอาภรณ์ จึง
อุฏฐาการพระกรจูงหัตถ์พระราหุลราชโอรสบทจรมาสถิตยังครรภทวารจะทอดทศันาการพระบรมราชสามี 
พระอัสสุชลวารีหลั่งไหลนองพระนัยนากว่าร้อยพันหยาด พอเหลือบเห็นองค์พระมุนีนาถน้ําพระอัสสุชล
นัยน์ไหลหลั่งดังกระแสสายสินธุนทธีารบมิอาจทัศนาการโดยปรกติสุขได ้

          จึงตรัสพิไรรําพันพ้อต่อน้ําพระเนตรว่าอนิจจาน้ําตาเอ๋ย กระไรเลยชั่งไม่เวทนาไม่มีความเมตตา
ปรานี จะขอโอกาสพอเพ่งพักตร์พระราชสามีให้เต็มเนตรก็ไม่ใคร่จะได้ แกล้งไหลหลั่งพลั่งไปไม่หยุดยั้ง 
กําบังเสียซ่ึงทัศนวิสัยมิให้เชยชมพระอุดมรูปสิริวิลาส แลเราให้โอกาสแก่ท่านสิ้นกาลช้านานคณนาได้ถึง ๘ 
ปีเศษยังไม่พอโสกาดูรเทวศหรือประการใด ที่ทา่นผู้ก่อกรรมกระทําเวรแก่เราหรือไฉน จึงแกล้งหลั่งไหลไม่รู้
ขาดสายวายวางฉะนี ้

ทันทีท่ีพบก็ยังทรงตัดพอ้ ท่ีไม่ทรงได้ความรกัความส าคัญ 

          เมื่อพระเสาวนีย์ตรัสปริภาสอัสสุชลธาราดังนี ้ ก็ค่อยดํารงพระสติอดกลั้นเสียซ่ึงความโศก เสด็จ
คลานออกมาโดยพลันจากครรภทวารสถานที่สิริไสยาสน์พระกรกอดเอาข้อพระบาทซบพระเศียรลงถวาย
นมัสการ พลางทรงพิลาปกราบทูลสารว่า โทษกระหม่อมฉันนี้มีมากเพราะเป๐นหญิงกาฬกิณี พระลูกเจ้าจึง
เสด็จหลีกหนีให้อาดูรด้วยเสน่หาแต่กาลยังดรุณภาพ พระองค์มิได้ตรัสบอกให้ทราบแสร้งทรงสละขา้พระ
บาทไว้ไม่มีพระอาลัย ดุจก้อนเขฬะในปลายพระชิวหาอันถ่มออกจากพระโอษฐ์มิได้โปรดปราน เสด็จ
บําราศร้างจากนิวาสนฐานแต่ใกล้กาลอัฑฒรัตติกสมัยไปทรงบรรพชา 

          เบ้ืองว่าข้าพระบาทปริจาริกานี้มีโทษแล้วซ่ึงพระลูกแก้วราหุลกุมารพ่ึงประสูติจากพระครรภ์ในวัน
นั้น ยังบมิทันได้รู้ผิดชอบประการใด นั่นมีโทษสิ่งไรด้วยเล่า พระพานเก้าจึงแกล้งทอดทิง้ไว้ให้ไร้ร้าง พระ
บิตุรงค์ประการหนึ่ง ซ่ึงตัวข้าบาทบงกชนี้ เนมิตตกาจารย์ผู้ชํานาญรอบรู้ดูลกัษณะทํานายไว้แต่ยังเยาว์
ทาริกาว่า ยโสธราราชบุตรีมีบุญญาธิการอภินิหารใหญ่ยิ่ง สมควรเป๐นมิ่งมเหสีอดุลกษัตริย์จักรพัตราธิราช 

แลคําทํานายนั้นก็เคลื่อนคลาดเพ้ียนผิด กลับแปรแปรวนพิปริตเป๐นหม้าย ควรจะทํานายดังนี้จึงจะถูก อนึ่ง
ซ่ึงนางกีสาโคตมีสากยราชนารีประกอบสัมภาวนากถาสรรเสริญว่า นางใดไดพ้ระลูกเจ้าเป๐นพระราชสามี 
แลนารีผู้นั้นจะดับเสียซ่ึงหทัยทุกข์เป๐นนิจนิรันดร คําอันนั้นก็วิปลาส ข้าพระบาทผู้ปริจาริกากลับได้แต่ทุกข์
อาดูรเทวศบเว้นวาย 

พระพุทธบิดากราบทูลความรกัท่ีพระนางมีต่อพระสวามี 

          เมื่อพระพิมพาเทวีบรรยายปริเทวนกถา โดยนัยพรรณนามาฉะนีแ้ล้ว ก็กลิ้งเกลือกพระอุตมาง
คโมลีเหนือหลังพระบาทพระศาสดาโสกาพิลาป ส่วนสมเด็จพระพุทธบิดาจึงกราบทูลแถลงคุณสมบัติแห่ง
นางกษัตริย์ศรีสุณิสา อันแสนสุดเสน่หาในพระสัพพัญํูว่า ข้าแต่พระบรมครแูห่งนิกรสัตวโลก ธิดาแห่ง
ข้าพระพุทธเจ้า จําเดิมแต่กาลวโิยคพระศาสดาเสด็จออกสู่มหาภิเนษกรมณ์ จะนั่งนอนเดินยืนอยู่ในที่ใดๆ 
ก็ไม่มีอารมณ์เป๐นสุขมีแต่ทุกข์โศกเศร้าทุกเพลาเช้าเย็นแลราตรีมิได้ขาด ยามเม่ือเข้าในห้องสิริไสยาสน์เห็น
เศวตฉตัรอันกางก้ันรัตนบัลลังก์ ก็ตั้งแต่ร้องร่ํากําสรดถงึพระพุทธองค ์

          เมื่อได้สดับข่าวว่าทรงนุ่มห่มผ้ากาสาวพัตรก็ปฏิบัตินุ่งห่มผ้าย้อมฝาดบ้าง ได้ยินข่าวว่าเสวยพระ
กระยาหารประมาณแต่เมล็ดเดียวก็บริโภคบ้างเหมือนพระองค์ เมื่อได้ทราบว่าทรงพระบรรทมเหนือพ้ืน
ปฐพีดลก็ประพฤติตนตามเสด็จไสยาสน์ยังพ้ืนแผ่นดินดงันั้น เมื่อแจ้งว่าทรงเว้นจากสุคนธวิเลปนมาลาก็
มิได้ลูบไล้กายาด้วยจุณสุคนธ์มิได้ประดับตนทัดทรงบุปผาชาติ เมื่อขัตตยิประยรูญาติส่งข่าวสารมาว่า จะ
รับไปบํารุงเล้ียงรักษาปฏิบัติ ก็มิได้เล็งแลดูหมู่กษัตริย์สากยราชประยูรญาติวงศ์องค์ใด ตั้งใจสวามิภักดิ์มี
สัตย์ซ่ือเสนหาโสกาดูรเฉพาะพระองค์ดํารงหฤทัยสุจริต จะไดค้ิดแปรปรวนไปแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งบมิได้มีเป๐น
แท้ แลธดิาแห่งข้าพระพุทธเจ้ากอปรด้วยคุณอดุลย์ประเสริฐเลิศกว่าอเนกนิกรกัญญา ดังพรรณนามาฉะนี้ 

ตรัสจันทกินนรชาดก 
ว่าด้วยอดตีชาติท่ีพระนางพิมพากบัพระองค์ก็ทรงเคยพลัดพราก 

จบเทศนา พระนางพิมพาบรรลุเป็นพระโสดาบัน 

          เมื่อพระชินสีห์ได้ทรงเสาวนาการ จึงมีพุทธบริหารดํารัสวา่ ดูกรบรมบพิตร ซึ่งยโสธราเทวีมีจิตสนิท
เสนหาสวามิภักดิ์ในตถาคตกาลบัดนี้บมิสู้อัศจรรย์ ในอดีตกาลก่อนบังเกิดแห่งสัตว์ดิรัจฉานนั้นก็มิได้ยินดีใน
ถ้อยคําแห่งพระยาพาราณสีอันมีอิสริยยศใหญ่ยิ่งมาวิงวอนประโลมเล้า ก็มิได้ใจใส่โสมนัสปฏิพัทธ
แปรปรวน ตั้งแต่สุจริตเสนหาในตถาคตมั่นคงบมิได้กัมปนาท ประหนึ่งสิเนรุราชบรรพตปรากฏในสากล
โลกธาตุ ประสาทชีวติเป๐นทานแก่ตถาคตเป๐นมหัศจรรย์ยิ่งอันใหญ่หลวง 

๒๘๒ ๒๘๓ 



          ชนทั้งปวงจึงทูลอาราธนาให้ดํารัสพระธรรมเทศนาในอดตีภพ พระบรมนราศภก็เผยพระโอษฐ์
โปรดประทานพระธรรมเทศนาจันทกินนรชาดกโดยพิสดาร ประหารเสียซ่ึงโสกาดูรเทวศแห่งพระพิมพา
ราชเทวีให้ระงับด้วยสีโตทกวารี คือมธุรธรรมกถา 

          ส่วนพระยโสธราราชกัญญา ทศันาการพระพักตร์มณฑลแห่งพระทศพล พลางสดับอมฤตรสธรรม
นิรันดรไพเราะ ดุจกระแสสายสินธุ์คงคาอันหลั่งไหลมามิรู้ขาด ยังประสาทปีติให้บังเกิดในพระกมลสันดาน 
ด้วยจินตนาการวา่อาตมะได้ประสาทชีวิตให้คืนคงแก่องค์พระสุคตแต่อดตีภพ ก็รํางับเสียซ่ึงโศกให้สงบด้วย
พระปีติปราโมทย์ ทาํลายเสียซ่ึงกองกิเลสโทษทั้ง ๓ คือสักกายทิฏฐิ และวิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส พินาศ
อันตรธาน ประดิษฐานอยู่ในพระโสดาป๎ตติผล เป๐นพระเสกขบุคคลในพระพุทธศาสนา ธรรมาภิสมัยก็
บังเกิดมีแก่ ๘ หมื่น ๔ พันบรรษัท ซ่ึงได้สดับรับรสพระสัทธรรมเทศนาในที่มหาสันนิบาตสมาคม ครัง้นั้น
สมเด็จพระสรรเพชญ์ภควันตมุนีนาถก็เสด็จพระพุทธลีลาศคืนสู่พระนิโครธารามวิหาร 

 

พิมพาพิลาปปริวรรต ปริจเฉทที่ ๑๘ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๑๙ 
สักยบรรพชาปริวรรต 

พวกเจ้าศากยะเสด็จออกผนวช 

๒๘๔ 



 

 

เน้ือความยอ่ 

          วันที่ ๔ พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปเสวยบิณฑบาตในงานอภิเษกสมรสของพระนนทะ (พระนันทะ) 
ราชกุมารผู้เป๐นพระพุทธอนุชา (ต่างมารดา) กับนางชนบทกัลยาณี เสร็จภัตกิจแล้วทรงให้นนทะถือบาตร
ตามเสด็จไปยังพระนิโครธาราม แล้วตรัสขอให้บวชเป๐นภิกษุ แม้นนทราชกุมารจะมีจิตรัญจวนคิดถึงเจ้าสาว 
แต่ความเกรงพระทยัพ่ีชายมากกว่าจึงบวชอย่างเสียไม่ได้ 

          วันที่ ๗ ประนางพิมพาแต่งองค์ให้ราหุลกุมารทูลขอราชสมบัติ พระราชบิดาอย่างพระพุทธเจ้ามอบ
สมบัติอันประเสริฐโดยตรัสให้พระสารีบุตรบวชราหุลเป๐นสามเณร แม้พระพุทธบิดาจะเข้าใจชีวิตพระอริยะ 
แต่การที่หลานรักบวชโดยผู้ใหญ่ผู้ปกครองไม่ล่วงรู้ก็จึงจําทูลร้องขอให้มิให้ทําเช่นนั้นอีก 

          จากกรุงกบิลพัสดุ์สู่กรุงราชคฤห์ ถึงพระเชตวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถ ี พระศาสดาทรงชว่ยกําจัด
ความคดิถึงผู้หญิงผู้เป๐นที่รัก ด้วยการพานนทะชมนางลงิกับนางฟูาแล้วให้ตัดสนิใจเอาว่าใครสวยกว่าใคร? 
พระนนท์ทูลโดยไม่ต้องคดิว่า นางชนบทกัลยาณีเหมือนนางลิง ตรัสเป๐นสัญญาวา่หากตั้งใจประพฤติธรรมก็
จะมีนางฟูารออยู่ ท่านจึงตั้งใจเพียรจนบรรลุเป๐นพระอรหันต์ แล้วทูลยกเลิกสัญญา 

          เจ้าศากยกุมารอีก ๖ ตระกูล ยงัไม่ได้ออกบวชตามที่บิดามารดารับปากกับพระราชาสุทโธทนะไว้ 
พวกท่านผ่านการปรึกษาหารือกันอย่างดี แล้วติดตามไปทูลขอบวชพร้อมด้วยช่างตัดผมอุบาลี ณ อนุ
ปิยมัลลนิคม ในเจ้าชายศากยะ ๖ พระองค์นี้ มีพระเทวทัตรวมอยู่ด้วย 

          ความรู้สึกที่ว่าตนเองเป๐นกษัตริย์ แตท่ําไมไม่ค่อยได้รับความสนใจหรือเล่ือมใส จึงคิดแผนการณ์หา
ลาภสักการะ เมื่อได้ความนับถืออย่างยิ่งจากรัชทายาทอชาตศัตรู แผนเพียงหาลาภสักการะก็พลิก
กลายเป๐นแผนปลงพระชนม์พระเจ้าพิมพิสารและพระบรมศาสดา เพ่ือจะสถาปนาตนเป๐นพระพุทธเจ้า
ปกครองสงฆ์ มีพระเจ้าแผ่นดินอย่างราชาอชาตศัตรูหนุนค้ําก็คงจะยิ่งใหญ่ไปยาวนาน 

          แต่แผนชั่วไม่เป๐นความลับ ทั้งสงฆ์ทั้งชาวบ้านรู้กันถ้วนทั่ว จึงรีบดําเนนิการแยกสงฆ์ ชักนําภิกษุ
ใหม่ให้หลงเช่ือจับสลากแยกไปทําสังฆกรรม อกุศลกรรมใหญ่ปานนั้น ท่านกลับเห็นเป๐นเร่ืองเล็กน้อย 

          เมื่อภิกษุ ๕๐๐ รูป ฝุายของท่านเปลี่ยนทิฏฐติิดตามพระอัครสาวกกลับไป ภิกษุคนสนิทก็ลุแก่
โทสะทํารา้ยจนพระเทวทตัล้มปุวย ท่านเกิดสํานึกผดิให้ศิษย์หามไปจนใกล้ แต่ก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ทูลขอขมา
ลาโทษ ถูกธรณีสูบไปเสียก่อน 



  

ปริจเฉทที่ ๑๙ 
สักยบรรพชาปริวรรต 

พวกเจ้าศากยะเสด็จออกผนวช 

วันท่ีสี่ เสด็จงานอภิเษกสมรส 
ทรงให้เจ้าบ่าวนนทราชกุมารถือบาตรเสด็จไปอาราม 

          ครั้นกาลวันเป๐นคํารบ ๔ สมเด็จพระชินสีห์เสด็จไปรับบิณฑบาตในนิวาสนฐานแห่งพระนนทราช
กุมาร๑ ผู้เป๐นพระพุทธอนุชา อันกระทําการวิวาหมงคลคฤหปเวสนาภิเษก ครั้นเสร็จแห่งภัตกิจแล้ว จึง
ประทานบาตรส่งให้นนทราชกุมาร แล้วจึงมีพุทธบรรหารตรัสมงคลกถาเสร็จเสด็จอุฏฐาการจากอาสน์
ลีลาศลงจากนิเวศน์ มิได้ทรงรับเอาบาตรจากหัตถ์พระนนท์ พระนนท์เกรงพระพุทธอัธยาศัย ด้วยพระทัย
เคารพในพระสัพพัญํู จะทูลเตือนว่าพระองค์จงรับบาตรก็บ่มิอาจกราบทูลได้ ต้องถือบาตรตามเสด็จไป
พลางดําริว่า ไปถึงอัฒจันทร์ซ่ึงจะลงจากคฤหฐาน พระศาสดาจารย์ก็จะทรงรับเอาบาตรในที่นั้น ครั้งไปถึง
อัฒจันทร์ก็มิได้ทรงรับเอาบาตร พระนนท์ก็ดําริสืบไปว่าลงถึงเชิงอัฒจันทร์มิฉะนั้นไปถึงหน้าพระลานก็จะ
ทรงรับเอาบาตร ครั้นไปถึงทีท่ั้งสองแห่งก็มิได้ทรงรับดุจจินตนาการ แลนนทราชกุมารก็ต้องจําใจถือบาตร
ตามเสด็จไป แต่ในพระทัยนั้นคิดจะกลับ ก็มิอาจจะทูลเตือนส่งถวายบาตรได้ ก็ดําริไปตามระยะมรรคาวา่
ถึงที่นั้นๆ พระศาสดาจะรับเอาบาตร 

เจ้าสาวติดตามขอให้กลับก็ไม่เป็นผล ทรงให้เจ้าบ่าวบวช 

          ในขณะนั้นนางปริจาริกาทั้งหลาย จึงไปทูลนางชนบทกัลยาณีซ่ึงเป๐นเทพีคู่อภิเษกแห่งพระนนท์ว่า 
ข้าแต่พระแม่เจ้า บัดนี้พระชินสีห์พาเอาพระภัสดาไปด้วยแล้ว พระแม่จะกระทําเป๐นประการใด นางชนบท
กัลยาณีได้ทรงทราบก็ตกพระทัย ทรงพระกันแสงสยายพระเกสาเป๐นสองภาคแล่นติดตามมาโดยเร็ว แล้ว
ร้องกราบทูลว่าข้าแต่พระลูกเจ้า พระองค์จงเสด็จมาโดยด่วน เมื่อพระนนท์ไดส้ดับเสียงแห่งนาง ประดุจ
สําเนียงนั้นเข้าไปขวางอยู่ในดวงหฤทัย คดิจะใคร่กลับก็กลับไม่ได้ด้วยเกรงพระบรมครู พระบรมครูก็มิได้
ทรงรับเอาบาตร พาพระนนท์ไปถึงนิโครธารามมหาวิหารแล้วตรัสว่า ดูกรนนท์ ท่านจงบรรพชาเถิด 

๑ หมายถึง พระนันทราชกุมารพุทธอนุชาต่างพระมารดา คือ เป๐นพระโอรสท่ีเกิดจากพระมหาปชาบดีโคตมี 

๒๘๙ 



          พระนนท์ก็มิอาจจะทูลขัดพระพุทธฎีกา จะไม่บรรพชาด้วยพุทธเคารพอันยิ่งต้องรับพระพุทธฎีกา
ว่าจะบวช ก็โปรดประทานอุปสมบทบวชพระนนท์ในวันเป๐นคํารบ ๔ อันเสด็จมาถึงกรุงกบิลพัสดุ์นั้น 

พระนางพิมพาให้ราหุลกุมารทูลขอราชสมบัต ิ

          ครั้นถงึวันเป๐นคํารบ ๗ พระพิมพาราชเทวีจึงประดับพระองค์พระราหุลราชกุมาร ให้ทรงเครื่องปิ
ลันธนาการแล้วส่งไปสู่สํานักพระผู้ทรงพระภาค อันเสด็จเข้ามารับบิณฑบาตในพระราชวัง ตรัสสั่งวา่พ่อจง
ไปดูพระสมณะ อันมีพระฉวีวรรณดุจสีทอง พระสิริรูปงามดุจท้าวมหาพรหม แวดล้อมด้วยพระสมณะสอง
หมื่นเป๐นบริวาร แลศาสดาจารย์พระองค์นั้น คือพระบิตุเรศของเจ้า พระองค์มีสุวรรณนิธีเป๐นอันมาก ตั้งแต่
เสด็จออกจากพระนครไปทรงบรรพชา แม่มิได้ทัศนาการเห็นขุมทองอันตรธานทั่วไปสิ้น พ่อจงไปทูลขอขุม
ทองอันเป๐นของพระราชทรัพย์สําหรับบุญแห่งพระบิดา จงทูลว่า ถ้าขา้พระองค์ได้ราชาภิเษกเสวยมไหสว
ริยสมบัติจะได้เป๐นบรมจักรพัตราธิราช ข้าพระบาทมีประโยชน์ด้วยทรัพย์สําหรบัขัตติยสกุลวงศ ์ธรรมดาว่า
สมบัติของพระบิตุรงค์ก็คงเป๐นของของโอรสตามบูราณประเพณีสืบมา จงทรงพระกรุณาโปรดประทาน
สุวรรณนิธีแก่ข้าพระพุทธเจ้า 

          พระโอรสรับรับสั่งแล้วก็ไปเฝูาพระศาสดาจารย์ ถวายวันทนาการพลางดูพระสัพพัญํูแล้วก็บังเกิด
ความรักในพระบิดา ทรงพระปราโมชโสมนัสตรัสชมว่าสมณฉายานี้เป๐นที่สถาพรสุขสําราญอย่างยิ่งแล้วก็
ตรัสสิ่งอ่ืนๆ ต่อไปยังมิได้ทูลขอสุวรรณนิธ ี

          ครั้นพระชินสีห์ทรงทําภัตกิจแล้วก็ดํารัสภัตตานุโมทนาแล้ว เสด็จอุฏฐาการกลับไปสู่พระวิหารนิ
โครธาราม พระราหุลก็แล่นติดตามไปทูลขอขุมทองอันเป๐นของทายัชสมบัติ พระสุคตก็มิให้พระโอรสนิวัต
นาการ พาพระราชกุมารไปสู่พระอาวาส ชนปริสัททั้งหลายก็มิอาจทูลห้ามให้กลับได้ 

ตรัสให้พระสารีบตุรบวชราหุลราชกุมารเป็นสามเณร 
พระพุทธบิดาขอร้องอย่าบวชผู้ท่ีพ่อแม่ยังไม่อนญุาต 

          ครั้นเสด็จไปถึงพระวิหารจึงทรงพระพุทธจินตนาการว่า ราหุลราชโอรสปรารถนาทายัชทรัพย์อัน
เป๐นของบิดา ตถาคตจะให้ซ่ึงขุมทอง ก็เป๐นของอันจะเวียนไปในกระแสสังสารวัฏ ผิฉะนั้น ควรตถาคตจะให้
ซ่ึงสัตตพิธอริยทรัยพ์อันได้ในมหาโพธิมูล จะกระทํากุมารให้เป๐นเจ้าของโลกุตรทายัชสืบสกุลในพระพุทธ
วงศ์ประเพณี จึงตรัสเรียกพระธรรมเสนาบดีแล้วดํารัสสั่งว่าท่านจงให้บรรพชาแก่ราหุล พระสารีบุตรรับ
พุทธโองการแล้วก็ให้บรรพชาแก่พระราหุล 

          ในสมัยนั้นครั้นสมเด็จพระอัยกาได้ทราบก็ทรงโทมนัส เสวยอธิมตัตทุกข์เป๐นกําลัง บมิอาจยับยั้งอด

กลั้นมหันตอาดูรเทวศได้ก็เสด็จออกไปกราบทูลขอพระพุทธานุญาตว่า จําเดมิแต่นี้ จะขอรับประทาน
โอกาสไว้ว่า กุลบุตรผู้ใดจะบวชในพระพุทธศาสนา แม้ว่าบิดามารดายังไมย่ินยอมพร้อมใจอนุญาตให้
บรรพชาอุปสมบทก็จงงดอย่าเพ่อกระทําอุปสมบทกรรมกุลบุตรผู้นั้นก่อน ก็ทรงโปรดประทานพรแก่พระ
พุทธบิดา แล้วถวายพระพรลาพาพระนนท์และพระราหุลพระสงฆ์บรรษัทเสด็จนิวัตนาการสู่กรุงราชคฤห์
มหานคร ทรงสถติยังสีสปาวัน คือปุาไม้กระทุ่มเลือด 

อนาถบิณฑกิเศรษฐีฟังธรรมท่ีสีสปาวัน บรรลุเป็นพระโสดาบัน 
สร้างพระเชตวันมหาวิหารถวาย พระนนท์อยากสึกทรงพาชมสวรรค์ 

          ในกาลนั้น อนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีมาสู่เมืองราชคฤห์ด้วยธุระอันใดอันหนึ่ง ได้ถวายทานแก่พุทธป
มุขสงฆ์ แลได้สดับรับรสพระธรรมเทศนาบรรลุแก่พระโสดาป๎ตติผล แลว้กราบทูลนิมนต์ให้เสด็จไปสู่เมือง
สาวัตถี แลว้คฤหบดีนั้นรีบกลับไปก่อน ฐาปนาการพระเชตวันมหาวิหารไว้ถวาย 

          แล้วเสร็จ จึงสมเด็จพระบรมครูก็เสด็จไปสู่เมืองสาวัตถี ทรงสถิตในพระเชตวันมหาวิหารนั้น ฝุาย
พระนนทเถระมีจิตกระสันเป๐นทุกข์ มิได้ยินดีในบรรพชาจะลาบรรพชิตเพศจึงบอกเหตุนั้นแก่พระสงฆ์ทั้ง
ปวง ทราบถึงพระบรมคร ูจึงดํารัสให้หา มีพระพุทธฎีกาตรัสถาม พระนนท์ก็กราบทูลตามความสัตย์วา่มีจิต
กําหนัดคํานึงถึงนางชนปทกัลยาณี ลาํดับนั้นพระชินสีห์จึงทรงจูงกรพระนนท์องค์อนุชาสําแดงพุทธอิทธานุ
ภาพพาขึ้นไปสู่ดาวดึงส์เทวโลก แลบันดาลให้พระนนท์เห็นแม่วานรตัวหนึ่ง อันมีหูแลจมูกแลหางอันขาด 
นั่งอยู่บนตอไม้ในที่นาอันเพลิงไหม้ ในตําบลหนึ่งในระหว่างหนทาง แล้วขึ้นไปถึงเทวโลก สําแดงให้เห็นนาง
เทพอัปสรกัญญา ๕๐๐ อันมีเท้าแดงดุจเท้าแห่งนกพิราบจรขึ้นเฝูาท้าวสหัสนัยน์จึงตรัสถามพระนนท์ว่า 
ท่านสําคัญดังฤๅว่า นางฟูาทั้งหลายนี้กับนางชนปทกัลยาณีใครจะงามกว่ากัน ข้าแต่พระผู้มีพระภาคนาง
ชนปทกัลยาณีนั้น ดูเหมือนดูแม่วานรอันมีหูแลจมูกแลหางอันขาดซ่ึงนั่งอยู่ที่ตอไม้ที่กลางทาง จะเอามา
เปรียบเทียบกับโฉมนางฟูาทั้ง ๕๐๐ นี้สักเส้ียวส่วนก็บมิได้ 

ทรงให้สัญญาว่าถ้าประพฤติพรหมจรรย์ก็จะได้นางฟ้า 
แต่ถูกเพื่อนพระเยาะเย้ย จึงตั้งใจจนบรรลุพระอรหัต 

          จึงตรัสว่า ผิว่าทา่นยินดีรักใคร่ในนางฟูาทั้งหลายนี้ ตถาคตจะช่วยธรุะแก้ไขให้ได้นางฟูาสําเร็จ
ความปรารถนาแห่งทา่น ข้าแต่พระศาสดาจารย์ ถ้าพระองค์ช่วยแก้ไขให้ข้าพระพุทธเจ้าได้นางฟูาสมความ
ปรารถนาแล้ว ข้าพระองค์ก็จะยินดีอยู่ในศาสนพรหมจรรย์ไม่รัญจวนจิตคิดที่จะสึกจากพระศาสนา ลําดับ
นัน้ พระศาสดาก็พาพระนนท์อันตรธานจากเทวโลกมาปรากฏในพระเชตุพน 

          ครัง้นั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็ทราบเหตุนั้นทัว่กันสิ้น แลพระภิกษุแต่บรรดาที่เป๐นเพ่ือนกับพระนนท์ก็
๒๙๐ ๒๙๑ 



ชวนกันเจรจาเยาะเย้ยว่า พระนนท์นี้ประพฤติพรหมจรรย์เป๐นเหตุจะใคร่ได้นางฟูา พระศาสดาจะช่วย
สงเคราะห์ให้ได้ มิได้ตัง้ใจบําเพ็ญสมณธรรมด้วยศรัทธาโดยแท ้แลพระนนท์ได้สดับคําดังนั้นก็คดิละอาย จึง
ออกจากคณะสงฆ์ไปอยู่แต่องค์เดียวอุตสาหะเจริญพระสมาธิกรรมฐานมิได้ประมาท ไม่ช้าก็ได้สําเร็จแก่
พระอรหัตผล 

          ลําดับนั้น เทพยดาองค์หนึ่งจึงลงมาสู่สํานักพระทศพล ณ พระเชตุพนในสมัยราตรี เปล่งรัศมีสว่าง
แล้วเข้าไปถวายนมัสการ กราบทูลพระทศพลว่า บัดนี้พระนนท์พุทธอนุชาอันเป๐นโอรสแห่งพระมาตุจฉานั้น 
มีสันดานสิ้นสูญจากอาสวกิเลสแล้ว แลพระสัพพัญํูก็ทรงทราบด้วยพระญาณสมเหมือนคําอันเทพยดามา
กราบทูลนั้น 

          ครั้นบุพพัณหสมัยล่วงไปแห่งราตรี พระนนท์จึงเข้ามาเฝูาพระชินสีห์ถวายนมัสการแล้วจึงกราบทูล
ว่า กิจอันใดที่พระพุทธองค์ทรงพระมหากรุณารับจะช่วยสงเคราะห์ให้ได้นางฟูานั้น แลกิจอันนั้นข้า
พระองค์ก็เปลื้องปลด สําเร็จมโนรถความปรารถนาประสงค์แล้ว จึงมีพุทธฎีกาตรัสว่า ตถาคตก็ทราบด้วย
เจโตปริยญาณว่า ท่านกระทําให้แจ้งซ่ึงวิมุตธิรรมสมดังคาํเทพยดาอันมาบอกแก่ตถาคต แล้วก็เปล่งพระ
พุทธอุทานโดยสารพระคาถาในเวลานั้นว่า ยสฺส ติณโฺณ กามปงโฺก เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความว่า อันวา่
เปือกตมกล่าวแล้วคือกามคุณ บุคคลใดข้ามเสียได้ แลย่ํายทีําลายเสียซ่ึงหนามคอืกองกิเลสกามคุณนั้น แล
บุคคลผู้นั้นก็มิได้กระทํามโนอาวรณ์หวั่นไหวในสุขแลทุกข์ทั้งปวง 

ภิกษุอื่นไม่เชื่อ ตรัสรบัรองพระนนท์เป็นพระอรหันต์จริง 

          อยู่มากาลวันหนึ่ง พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจึงถามพระนนท์ว่า ดูกรอาวุโส ท่านกล่าวว่า อาตมะมีจิต
กระสันเป๐นทุกข์ บัดนี้เป๐นดังฤๅ พระนนท์จึงบอกว่าดูกรอาวุโส บัดนี้จิตอาตมะมิได้อาลัยคิหิภาพแล้ว 
พระสงฆ์ทั้งปวงจึงกล่าวติเตยีนว่าพระนนท์นี้เจรจาไม่จริงในวันก่อนกล่าวอย่างหนึ่ง บัดนี้กล่าวอย่างหนึ่ง 
จึงนําเอาเหตุนั้นขึ้นกราบทูลพระสัพพัญํู จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า ดูกรสงฆ์ทั้งปวง ในวันก่อนๆ นั้น 
อัตภาพแห่งนนทภิกษุ ดุจเรือนอันมุ่งหลังคาบ่มิดี กาลบัดนี้อัตภาพแห่งนนทภิกษุ ดุจเรือนอันมุงหลังคาดี
แล้ว จําเดิมแต่ภิกษุนนท์ได้เห็นนางฟูาก็พยายามเพ่ือจะให้ถึงซ่ึงที่สุดแห่งบรรพชิตกิจบัดนี้ก็บรรลุแล้ว แล้ว
ก็ตรัสเทศนาดว้ยคาถาว่า ยถา อคาร  ทุจฺฉนฺน  เป๐นอาท ิ

          อรรถาธิบายความว่า ธรรมดาคฤหฐานอันมุงบมิดี อันวา่วัสโสทกก็ตกรั่วลงได้ แลมคีรุวนาฉันใด 
เหมือนด้วยจิตอันบุคคลมิได้เจริญพระสมาธิภาวนา อันว่าราคาทิกิเลส ก็เข้าย่าํยีบีฑาได้ มีอุปไมยดังนั้น 
หนึ่งธรรมดาว่าคฤหฐานอันมุงหลังคาเป๐นอันดี อันว่าวัสโสทก บมิอาจตกรั่วลงได้ฉันใดก็ดี เหมือนด้วย
บุคคลที่ได้เจริญซ่ึงสมาธิภาวนา อันวา่ราคาทิกิเลสทั้งหลาย ก็บมิอาจย่ํายีบีฑาได้มีอุปไมยดังนั้น เมื่อจบ
พระธรรมเทศนาลง พระภิกษุทั้งหลายก็บรรลุพระอริยมรรคผลต่างๆ มีพระโสดาป๎ตติผลเป๐นต้น 

ศากยราชกุมาร ๖ พระองค์ยังมิได้บวชคราวแรก 

          ในลําดับนั้น พระทศพลก็เสด็จจาริกไปสู่มหาชนบท ทรงสถติอาศัยอยูใ่นอนุปิยอัมพวัน ใกล้บ้าน
อนุปิยมัลลนิคม แท้จริงแต่กาลก่อน เมื่อวันพราหมณ์ทั้ง ๘ ทํานายพระลักษณะพระสัพพัญํูนั้น บรรดา
พระประยุรญาติสักยราชตระกูลทั้งหลายได้ปฏิญาณไว้ว่าจะถวายราชบุตรองค์ละองค์เป๐นบริวาร ก็ได้ออก
บรรพชาตามเสด็จโดยมาก แต่กษัตริย์สักยราช ๖ พระองค์ คือ พระภัททิย ๑ พระอนุรุทธ ๑ พระอานนท์ 
๑ พระภัคคุ ๑ พระกิมิล ๑ พระเทวทัตต์ ๑ มิได้ออกบรรพชา แลกษัตริย์ทั้งหลายจึงชวนกันกล่าวว่า เราให้
บุตรออกบวชตามเสด็จพระศาสดาเป๐นอันมาก แล ๖ กษัตริย์นี้ มิใช่ญาติหรือจึงไม่ออกบรรพชา 

เจ้ามหานามะทรงปรึกษาเจ้าอนุรุทธะน้องชายว่า 
ใครจะบรรพชา ใครจะอยู่ครองเรือน 

          ลําดับนั้น พระมหานามสักยราช ผู้เป๐นโอรสพระราชาอมิโตทนซ่ึงเป๐นพระเจ้าอาแห่งพระบรมครู 
จึงไปสู่สํานักพระอนุรุทธราชอนุชา จึงปรึกษาว่า ในสกุลแห่งเรายังไม่มีใครออกบวช แลพ่อจักบวชหรือ 
หรือพ่ีจักบวชเป๐นประการใด พระอนุรุทธก็นิ่งอยู่ 

          แท้จริงพระอนุรุทธนี้เป๐นกษัตริย์สุขุมาลชาติ แลคําซ่ึงวา่ไม่มีนั้นมิได้เคยได้ฟ๎งมาแต่ก่อน เหตุ
บริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติทุกประการ วันหนึ่งกษัตริย์ทั้ง ๖ พระองค์นี้ชวนกันไปเล่นตีคลีพนันกันด้วยขนม
ของเสวย วันนั้นพระอนุรุทธถึงซ่ึงปราชัย จึงใช้ปริจารบุรุษให้เข้าไปทูลขอขนมพระมารดาจะมาเสียค่าที่
พนันกันนั้น แลพระมารดาก็จัดแจงขนมใส่ในสุพรรณภาชนะส่งให้ไป กษัตริย์ทั้ง ๖ พระองค์ก็ชวนกันเสวย
แล้วก็เล่นตีคลีพนันกันอีก พระอนุรุทธ์เฝูาแต่แพ้ทุกครั้ง จึงส่งบุรุษคนใช้ไปขอขนมพระมารดามาถึง ๓ ครั้ง
แล้ว แลครัง้เป๐นคํารบ ๔ พระมารดาบอกว่าขนมไม่มีแล้ว คนใช้ก็กลับไปกราบทูล ก็สําคัญพระทัยว่า ซ่ึงว่า
ไม่มีนั้นเป๐นชื่อขนมอย่างหนึ่ง เหตุไม่เคยได้ทรงฟ๎งคําว่าไม่มีมาแต่กาลก่อน จึงใช้ให้บุรุษนั้นให้กลับไปนํา
ขนมไม่มีนั้นมา พระมารดาไดท้ราบจึงตรัสว่า โอรสข้าไม่เคยได้ฟ๎งซ่ึงคําว่าไม่ม ี ควรจะให้รู้จักในกาลบัดนี้ 
จึงจัดสุพรรณภาชนะเปล่าเอาถาดทองหนึ่งปิดลงแล้วก็ส่งไป 

แม้เทวดายังทนเห็นเจ้าชายอนุรุทธะไม่ได้ขนมไม่ได้ 
เนรมิตขนมไม่มีให้เสวย 

          ฝุายเทพยดาผู้รักษาพระนครจึงดําริว่า พระอนุรุทธสักยราชกุมารนี้ กาลเมื่อเป๐นอันนภารบุรุษใน
บุเรภพ ได้ถวายภัตตาหารอันตนจะบริโภคแก่พระอุปริฏฐป๎จเจกโพธิได้กระทําปณิธานว่า คาํว่าไม่มีนั้นอย่า

๒๙๒ ๒๙๓ 



พึงได้สดับ กับที่เกิดแห่งอาหารนั้นก็พึงอย่าได้พบพานว่าโภชนาหารเกิดในที่นั้นเป๐นอันขาด ผิวได้เห็น
สุพรรณภาชนะอันเปล่า บัดนี้อาตมาก็ไม่ไปสู่ที่เทวสมาคมได้ ศีรษะแห่งอาตมาก็จะทําลายออกเป๐น ๗ ภาค 
จึงนฤมิตขนมทิพย์ให้เต็มในสุพรรณภาชนะ ครั้นไปถึงที่คุลมณฑล พระอนุรุทธเปิดขึ้นซึ่งถาดทองอันปิด แล
กลิ่นทิพย์บุวาหารก็หอมตลบแผ่ไปทั่วพระนครทั้งสิ้น ก็ทรงหยิบก้อนขนมวางลงเหนือพระชิวหา อันว่า 
โอชารสก็ซ่านไปทั่วตามแถวเส้นทั้ง ๗,๐๐๐ อันสําหรับรับรสอาหารจึงทรงพระจินตนาการว่า จําเดิมแต่นี้
ไปอาตมะไม่บริโภคขนมอ่ืนเลยจะเสวยแต่ขนมไม่มีนี้เป๐นนิจกาล 

          ครั้นกลับมาสู่นิเวสนฐานจึงทูลถามพระมารดาว่า รักข้าพเจ้าหรือ หรือไม่รักเป๐นประการใด 
พระชนนีก็ตรัสว่า ไฉนพ่อจึงเจรจาเช่นนี้แม่รักเจ้าเสมือนนัยเนตรแลดวงหฤทัย จึงทูลว่า เป๐นไฉนช้านานสิ้น
กาลถึงเท่านี้ พระมารดาจึงไม่กระทาํขนมไม่มีให้ข้าบริโภคเล่า พระชนนีจึงถามบุรุษคนใช้ว่าสิ่งอ่ืนใดมีใน
สุพรรณภาชนะ ข้าแต่พระแม่เจ้า ขนมมีเต็มบริบูรณ์ในเครื่องสิ้น ขนมเช่นนี้ไม่เคยได้ยินได้เห็นมาแต่ก่อน 
นางก็ทราบว่าพระโอรสมีบุญญาภินิหาร ชะรอยเทพยดานิมติขนมทิพย์ใส่ลงเต็มในเครื่องนั้นเป๐นมั่นคง 
จําเดิมแต่นั้นมาถ้าพระโอรสปรารถนาจะเสวยขนมขณะใด พระมารดาก็จัดสุพรรณภาชนะเปล่าปิดผ้าไปให้
ดุจนั้น แลพระอนุรุทธสถิตอยู่ในฆราวาสสิ้นกาลตราบใด เทพยดาก็นิมิตขนมทิพย์ให้เสวยไปจนสิ้นกาล
ตราบนั้น 

เห็นการบวชเป็นความล าบาก จึงให้พี่ชายบวช 
แต่พอรู้ภาระฆราวาสล าบากกว่า จึงขอบวชเอง 

          แลพระองค์มิได้รู้ซ่ึงกิจการใดๆ ดังฤๅจะรู้ว่าบรรพชาเป๐นประการใดเล่า จึงทูลถามพระมหานาม
เชฏฐาธิราชว่า สิ่งดังฤๅเรียกว่าบรรพชา พระเชษฐาจึงบอกว่า บรรพชานั้นคือปลงเกสาแลหนวดนุ่มห่มผ้า
กาสาวพัสตร์มิได้ไสยาบนมหามัญจอาสน์ แลเที่ยวบิณฑบาตเล้ียงชีวติโดยสมณกิจดังนี้ ข้าแต่พระพ่ียา 
ข้าพเจ้าเป๐นสุขุมาลชาติบมิอาจจะบรรพชาได้ ดูก่อนอนุชา ถ้าฉะนั้นพ่อจงศึกษาเรียนรู้ซ่ึงการงาน จึงจะ
ประดิษฐานอยู่ในฆราวาสได้ แลในพวกเราซ่ึงจะไม่บวชสักคนหนึ่งนั้นดูมิบังควร ข้าแต่พระเชษฐาที่ว่าการ
งานนั้นเป๐นดังฤๅ แท้จริงธรรมดาว่ากุลบุตรเมื่อมิได้รู้ซ่ึงที่เกิดแห่งภัตตาหารดงัฤๅจะรู้ซ่ึงการงานทั้งปวงเล่า 

          ครั้นอยู่มากาลวันหนึ่ง กษัตริยท์ั้ง ๓ พระองคต์รัสสนทนาแก่กันว่า โภชนาหารนั้นเกิดในที่ใด ฝาุย
พระกิมิลจึงตรัสว่าเกิดในฉาง แลพระภัททิยจึงตรัสว่าเกิดในหม้อ พระอนุรุทธจึงกล่าวว่าท่านทั้งสองไม่รู้ 
อันว่าภัตตาหารนี้เกิดขึ้นในชามอันตั้งอยู่บนสุพรรณภาชน์ที่เราเสวยนี้ 

          ดงัจะรู้มา วันหนึ่งพระกิมิลไปเห็นชนทั้งหลายขนข้าวเปลือกออกจากฉาง จึงเข้าพระทัยว่าโภชนะ
บังเกิดในฉาง แลพระภัททิยวันหนึ่งไปเห็นพ่อครัวคดข้าวออกจากหม้อจึงเข้าพระทัยว่าโภชนะเกิดขึ้นใน

หม้อ แลพระอนุรุทธนั้นไม่เคยเห็นชนสีข้าวตําข้าวเปลือกแลคดข้าวออกจากหม้อเลย เคยเห็นแต่โภชนะอัน
ใส่ในชามเสวยเท่านั้น ก็สําคัญว่าโภชนะบังเกิดขึ้นในชามนั้นเอง 

          ครัน้ภายหลังถามชนทั้งปวง จึงทราบว่าแต่เดิมต้องทําไร่นาไถหว่านก่อน แลต้องกระทาํทุกๆ ปี จึง
ได้อาหารบริโภค จึงตรัสว่า การงานในฆราวาสเมื่อไรจะรู้หมดสิ้น ตัวเรายิ่งมีความขวนขวายอันน้อยอยู่ฉะนี้ 
ดังฤๅจะอยู่บริโภคสมบัติในฆราวาสได้ จึงกล่าวแก่พระมหานามว่า พระองค์ตรัสว่างานการในคฤหัสถ์นี้มาก
ไม่รู้มีที่สุด ผิฉะนั้นพระองค์จงอยู่ในฆราวาสเถิด ข้าพเจ้าไม่มีประโยชน์ด้วยสมบัติทั้งปวงแล้ว 

พระมารดาย่ืนเงื่อนไข ถ้าเพื่อนภัททิยะบวชก็จะให้บวช 
ท่ีสุดรวมได้ ๖ องค์ 

          จึงเข้าไปสู่สํานักพระมารดา แลว้ทูลวา่จงทรงพระอนุญาต ข้าพเจ้าจะออกบรรพชา พระมารดา
ตรัสห้ามถึงสามครั้งก็มิฟ๎ง จึงตรัสอนุญาตว่าพระภัททิยราชกุมารอันเป๐นโอรสนางกาฬิโคธาศักยวงศ์ซ่ึงเป๐น
เพ่ือนเล่นกับพ่อจะออกบรรพชา พ่อจะบรรพชาด้วยก็ตามเถิด พระอนุรุทธก็ไปชวนพระภัททิยให้ออกบวช
ด้วยกัน แตว่ิงวอนอยู่ถึง ๗ วัน จึงยอมปฏิญาณว่าจะบวชด้วย 

          ในกาลนั้นกษัตริยท์ั้ง ๖ พระองค์ คือ พระภัททิย ๑ พระอนุรุทธ ๑  พระอานนท์ ๑ พระภัคคุ ๑ 
พระกิมิล ๑ พระเทวทัตต ์ ๑ ก็พร้อมใจกันจะออกบรรพชา ชวนอุบาลีกัปปกอมาตย์ช่างกัลบกเป๐น ๗ 
ด้วยกัน บริโภคมหันตสมบัติดุจเทพยดาอันเสวยซ่ึงทิพยสมบัติสิ้นกาล ๗ วันแล้ว ก็แวดล้อมด้วยจตุรงค์
โยธาหาญออกจากกรุงกบิลพัสดุ์ เหมือนดุจกาลเสด็จไปประพาสพระราชอุทยาน ครั้นไปถึงที่สุดแดนพระ
นครจะล่วงเข้าปรวิสัยสีมาแล้วก็ให้จตุรงค์โยธาทัง้หลายกลับคืนยังราชธานี 

สละเครื่องทรงให้ช่างตัดผมไปขายเลี้ยงชีพ 
แต่อบุาลีช่างผมคิดดีท้ิงทรัพย์ออกบวชด้วย 

          แต่กษัตริยท์ั้ง ๖ พระองค์นั้นจะเสด็จไปสู่แว่นแคว้นมัลลราษฎร์จึงเปลื้องอาภรณ์ประดับพระองค์
ส่งให้อุบาลีกัปปกอมาตย์ กระทําเป๐นห่อเข้าแล้วก็ตรัสสั่งว่า ดูก่อนอุบาลี ท่านจงนําเอาอาภรณ์นี้กลับไป
พระนครเถิด สิ่งของเท่านี้ก็พอจะเลี้ยงชีพท่านแล้ว 

          แลอุบาลีกัปปกอมาตย์ก็ซบศีรษะลงแทบบาทมูลแห่ง ๖ กษัตริย์ แล้วก็พิลาปร่ํารักบมิอาจนิราศ
ร้างมาได้ แต่จนใจด้วยไม่อาจขัดพระราชอาญาก็รับเอาห่ออาภรณ์ถวายบังคมลากลับมาตามทาง พลางดําริ
ว่าอันกษัตริย์สักยราชทั้งหลายย่อมร้ายกาจ เบ้ืองว่าเห็นอาตมะนําเอาห่อเครื่องประดับกลับไป ก็จะสําคัญ

๒๙๔ ๒๙๕ 



พระทัยว่า อุบาลีนี้ทําร้ายแก่พระราชกุมารแล้วนําเอาเครื่องปิลันธนาการนั้นมา ก็จะลงพระราชอาญาแก่
อาตมะให้ถึงชีวิตันตราย ประการหนึ่ง สักยราชกุมารทั้งหลายนี้ยังละเสยีได้ซ่ึงอุฬารสมบัติกับทั้งขัตตยิา
ภรณ์อันหาค่ามิได้ ปราศจากอาลัยดุจก้อนเขฬะสละออกบรรพชา แลตัวอาตมานี้มีสมบัติสักเท่าไรจึงไม่
เสียสละออกบวชได้เล่า เมื่อดําริดังนี้แล้วก็แก้ห่อเครื่องประดับออกเอาอาภรณ์ทั้งนั้นขึ้นแขวนไว้กับก่ิงไม้ 
แล้วออกวาจาว่า ผู้ใดมีประโยชน์ปรารถนา ก็จงถือเอาตามประสงค์เราปลงอนุญาตให้แล้ว ก็กลับไปสู่สํานัก
ที่ ๖ กษัตริย์ ๖ กษัตริย์จึงตรัสถามก็ทูลความตามดํารินั้น 

ให้ช่างผมบวชก่อนเพื่อลดมานะกษตัริย ์
และถึงความส าเร็จต่างๆ กัน 

          แล้วพากันไปสู่สํานักพระสัพพัญํูอันสถิตอยู่ ณ อนุปิยอัมพวัน ในแดนแห่งมัลลรัฐชนบทถวาย
อภิวาทน์ประณตแล้วก็กราบทูลว่า ข้าแต่พระภควันตมุนี ข้าพระพุทธเจ้าทัง้หลายนี้นามชื่อสักยราชวงศ์ 
ย่อมดํารงอยู่ด้วยขัตติยมานะอันกล้า แลอุบาลีกัปปกนี้ก็เป๐นบริจาริกใช้สอยมาช้านาน จงทรงพระมหา
กรุณาโปรดประทานบรรพชาก่อนข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง ด้วยเป๐นผู้ใหญ่จะได้ไหว้นบเคารพนับถือกระทํา
การสักการบูชา ข่มขี่เสียซ่ึงขัตติยมานะในชาติให้ปราศจากสันดาน 

          พระบรมครูก็โปรดประทานอุปสมบทแก่อุบาลีกัปปกนั้นก่อน แล้วจึงให้อุปสมบทแก่ ๖ กษัตริย์ ใน
ภายหลังแล พระผู้เป๐นเจ้าภัททิยนั้นก็สําเร็จแก่ไตรวิชาภายในวัสสานั้น พระอนุรุทธนั้นบรรลุแก่ทิพยจักษุ
ญาณแล้วภายหลังได้ฟ๎งพระธรรมเทศนามหาปุริสวิตักกสูตรก็สําเร็จพระอรหัตผล พระอานนท์นั้นได้พระ
โสดา พระภัคคุแลพระกิมิลนั้นเจริญพระวิป๎สสนาก็บรรลุแก่พระอรหัต แลพระเทวทตัต์นั้นได้บุถุชนฤทธิ์ 

พระเทวทัตต์ปรารถนาลาภสักการะ 
ใช้ฤทธ์ิแปลงเป็นงูให้พระราชกุมารอชาตสัตตุนับถือ 

          ลําดับนั้น พระสัพพัญํูก็เสด็จจาริกไปสถิต ณ เมืองโกสัมพี มีลาภสักการบังเกิดแก่พระบรมครูกับ
ทั้งหมู่พระสงฆ์สาวกเป๐นอันมาก มนุษย์ทั้งหลายถือซ่ึงผ้าแลเภสัชอัฐบานเข้ามาสู่พระวิหารแล้ว ก็ถามถึงแต่
พระอัครสาวกทั้งสอง แลพระมหาสาวกองค์อ่ืนๆ ว่าสถิตอยู่ที่ใด ไม่มีใครถามถึงพระเทวทัตต์ พระเทวทตัต์
จึงดําริว่า อาตมาก็เป๐นกษัตริย์สากยราชสกุลเหมือนกัน ออกบรรพชากับด้วยขัตติยราชวงศาทัง้นั้น ไม่มีใคร
นับถือถามหาน่าน้อยใจ แลอาตมาจะยังบุคคลผู้ใดให้เล่ือมใสโสมนัสจึงจะบังเกิดลาภสักการ จึงพิจารณา
เห็นว่า พระอชาตสัตตุราชกุมารราชโอรสพระราชาพิมพิสารนั้น ยังไม่รู้จักคุณแลโทษแห่งบุคคลผู้ใดๆ ควร
อาตมาจะไปคบหาด้วยพระราชกุมารนั้น ก็จะพลันบังเกิดลาภสักการเป๐นอันมาก ดําริฉะนี้แล้ว ก็มาจาก

เมืองโกสัมพีไปสู่กรุงราชคฤห์ นิมิตกายเป๐นกุมารเอาอสรพิษ ๔ ตัว กระทําเป๐นเครื่องประดับหัตถ์เท้า แล้ว
เอาอสรพิษพันเป๐นเครื่องประดับคอ ๑ ตัว เอาขดเป๐นเทริดบนศีรษะตัว ๑ เอาพันกายบังเฉียงเป๐นสังวาล
ตัว ๑ แล้วเหาะไปสู่เมืองราชคฤห์ 

มักใหญ่ คิดจะปกครองสงฆ์ ฤทธ์ิเสื่อม 

          ครั้นถงึแล้วก็ลงมาจากอากาศ เข้านัง่หน้าพระอชาตสัตตุราชกุมาร พระอชาตสัตตุราชกุมารนั้นตก
พระทัยกลัว จึงบอกว่าอาตมาคือพระเทวทัตต ์ แล้วเจรจาเล้าโลมให้หายกลัวแล้วแสดงกายเป๐นปรกติสมณ
เพศ ทรงสังฆาฏิจีวรแลบาตรยืนอยู่ตรงพระพักตร์พระราชกุมาร พระราชกุมารก็เล่ือมใสโสมนัสนับถือ 
ถวายลาภสักการบูชาต่างๆ เป๐นอันมาก 

          ภายหลังบังเกิดบาปจิตคิดว่าอาตมะจะว่ากล่าวครอบครองภิกษุสงฆ์ทั้งปวง พอดําริดังนั้นอันว่า
บุถุชนฤทธิ์ก็เส่ือมสูญพร้อมกับจิตตุปบาท จึงมาสู่สํานักพระบรมครูอันเสด็จมาสู่พระเวฬุวัน ณ เมือง
ราชคฤห์นั้น 

กราบทูลขอปกครองสงฆ์ เมื่อไม่ได้กผ็ูกจิตอาฆาต 

          ในกาลเมื่อตรัสพระสัทธรรมเทศนาแก่บรรษัทกับทั้งกรุงพิมพิสารราช จึงอุฏฐาการจากอาสน์ยอกร
อัญชลีแล้วกราบทูลว่า ข้าแต่พระมุนีนาถ กาลบัดนี้พระองค์ก็ทรงพระชราภาพแล้ว จงเสวยทิฏฐธรรมสุข
วิหารสําราญพระกมลมีความขวนขวายอันน้อยเถิด ข้าพระพุทธเจ้าจะรับภารธุระช่วยว่ากล่าวครอบครอง
ภิกษุสงฆ์ทั้งปวง ขอพระองค์จงมอบเวนพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงสาวกทั้งสิ้นให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า 
ข้าพระพุทธเจ้าจะได้ช่วยว่ากล่าวสั่งสอนแทนพระองค์สืบไป 

          สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคเจ้าเมื่อได้ทรงสดับก็ตรัสห้ามว่าไม่ควร มิไดท้รงพระอนุญาต ยังพระ
เทวทตัต์ให้ปราศจากประสาทโสมนัสมิได้ลุสมความปรารถนา ก็อาดูรโทมนัสผกูเวรในพระศาสดาเป๐นปฐม
อาฆาตตั้งแตค่รั้งนั้น แล้วก็ไปจากสํานักพระบรมครู พระสัพพัญํูก็กระทําปกาสนิยกรรมแก่สงฆ์อันอยู่ ณ 
เมืองราชคฤห์ให้แจ้งเหตุทั่วกันซ่ึงเหตุอันเทวทัตต์ทูลนั้นทุกประการแล้ว 

ทูลยุยงให้พระราชกุมารฆ่าพระราชบิดาพิมพิสารส าเร็จ 
ส่วนตนจะฆ่าพระพุทธเจ้า 

          พระเทวทัตต์ก็ดําริการว่า อาตมะจะกระทําอันตรายแก่พระสมณโคดมให้พินาศฉิบหายในกาลบัดนี้ 
จึงเข้าไปสู่สํานักพระอชาตสัตตุราชกุมารแล้วกล่าวโดยอุบายวา่ แต่ก่อนมนุษยท์ั้งหลายมีอายุยาวยืน ใน

๒๙๖ ๒๙๗ 



กาลทุกวันนี้มีอายุถดถอยน้อยลง ผวิพระองค์ทิวงคตเสียก่อนพระราชบิดาแต่กาลตรุณภาพอยู่นั้น ไหนจะ
ได้ราชาภิเษกเสวยมไหสวริยสมบัติ จงพิฆาตฆ่าเสียซ่ึงบรมกษัตริย์ราชชนก ยกพระองค์ขึ้นเป๐นขัตติยาธิบด ี
อาตมะก็จะฆ่าเสียซ่ึงพระชินสีห์สมณโคดม ก็จะได้เป๐นบรมศาสดาจารย์ 

          เมื่อพระอชาตสัตตุราชกุมารเชื่อถือถ้อยคํากระทาํปิตุฆาต ฆ่าเสียซ่ึงกรุงพิมพิสารราชชนกยก
พระองค์ขึ้นเป๐นอัครราชาธิราชสําเร็จปรารถนา 

พลธนูท่ีส่งก็ไปเป็นพระสาวก ลงมือกลิ้งหินใส่ก็แคบ่าดเจ็บ 
ปล่อยช้างตกมันวิ่งชนก็ล้มเหลว 

          พระเทวทัตต์จึงจินตนากับด้วยพระราชาอชาตศัตรูโดยกลอุบาย ใช้นายขมังธนทูั้งหลายให้แผลง
ผลาญพระพุทธสรรเพชญ กลับได้สําเร็จพระโสดากลับมาทั้งสิ้น 

          ส่วนพระเทวทัตต์ก็ขึ้นไปบนยอดเขาคิชฌกูฏ กลิ้งก้อนศิลาลงมาจะให้ประหารพระบรมนราศภ แล
สะเก็ดศิลานั้นมากระทบพระบาทบังเกิดห้อพระโลหิต กระทํากิจประทุษฐพุทธโลหิตุบาทกรรมก็บมิอาจ
พิฆาตฆ่าพระศาสดาด้วยอุบายได้ ภายหลังจึงคิดกับพระราชาอชาตศตัรูให้ปล่อยกุญชรชาติชื่อนาฬาคิรีจะ
ให้แทงพระชินสีห์ขณะเมื่อโคจรบิณฑบาต 

พระอานนท์ได้รับการสรรเสริญ 
ส่วนกรรมชัว่ของพระเทวทัตต์แผก่ระจาย 

          ครัง้นั้นพระอานนทเถรเจ้ากอปรด้วยกตัญํูสู้เสียสละชีวิตถวายพระศาสดา ออกยืนก้ันหน้านาฬา
คิรีหัตถีไว้ พระสัพพัญํูก็ทรงทรมานพระยาคชสารให้เสียพยศอันร้าย ยอบกายลงในสถานที่นั้น แล้วเสด็จ
ออกจากพระนครคืนสู่พระวิหาร 

          จึงอุบาสกทั้งหลายมากกว่าพัน ชวนกันนํามหาทานไปถวาย ทรงทาํภัตกิจแล้วก็ตรัสเทศนาอนุ
บุพพิกถาแก่มหาชนชาวเมืองราชคฤห์ถึง ๑๘ โกฏิ อันไปสโมสรสันนิบาต ณ พระเวฬุวันในวันนั้น อันว่า
ธรรมาภิสมัยมรรคผลก็มีแก่บรรษัทอันได้สดับพระสัทธรรมเทศนาแล้ว ได้ทรงพระสวนาการแห่งมหาชน 
อันกล่าวคุณพระอานนท์ซ่ึงเสียสละชีวิตตนถวายพระพิชิตมาร แลว้จึงโปรดประทานพระธรรมเทศนามหา
หังสชาดก แลจุลหังสชาดกแลกุกกุฏชาดก ยกคุณพระอานนท์อันเสียสละชีวิตตนถวายตถาคตแต่ในอดีต
ภพนั้น 

          แท้จริงกาลที่พระเทวทัตต์กระทําประทุษร้ายในพระบรมครูแต่กาลก่อน แลกาลที่คิดให้พระยา
อชาตศัตรูฆ่าเสียซ่ึงพระราชบิดานั้นยงักําบังอยู่มิได้รู้ปรากฏทั่วไปแก่ชนทั้งปวง ต่อเมื่อปล่อยช้างนาฬาคิรี

จะให้แทงพระชินสีห์ครั้งนั้น ความชั่วแต่หลังของพระเทวทัตต์นั้น ก็ปรากฏทัว่ไปแก่มหาชนชาวพระนคร
ทั้งสิ้น ชวนกันเอิกเกริกโกลาหลว่า พระเทวทัตต์ชักชวนพระยาให้ฆ่าเสียซ่ึงพระทศพล ทั้งฆ่าเสียซ่ึงพระ
ราชบิดาตน กระทํากรรมอันหยาบช้าลามกถึงเพียงนี ้

พระเจ้าอชาตศัตรูตดัการบ ารุง 
แผนตอ่ไปคือขอวัตถุ ๕ ลวงว่าตนเคร่งกว่าพระพุทธเจ้า 

          ครั้นพระยาอชาตศตัรูได้สดับคดทีี่ชนทัง้ปวงกล่าวตฉิินยินร้ายก็มีความละอายพระทัย จึงให้เลิกเสีย
ซ่ึงสํารับแล้ว พระองค์ก็มิได้ไปสู่ที่อุป๎ฏฐากพระเทวทัตต์เหมือนแต่ก่อน แลชาวพระนครทั้งหลายก็มิได้
ถวายบิณฑบาตแก่พระเทวทตัต์ แต่มาตรวา่ทัพพีหนึ่ง จะไปสู่เหย้าเรือนแห่งสกุลใดๆ ก็ไม่มีใครใส่บาตร
ต้อนรับ แลพระเทวทัตต์นั้นก็เส่ือมจากลาภสักการ คิดปรารถนาจะเลี้ยงชีวิตดว้ยโกหัญญกรรมสืบไป จึง
กลับเข้าไปเฝูาพระสุคตกราบทูลขอวัตถุ ๕ ประการว่า 

          ภิกษุรูปใดที่จะถืออรัญญิกเสนาสน์ แลบิณฑบาต บังสุกูลสุญญาคารรุกขมูล แลมิได้ภุชนาการ
ซ่ึงมัจฉมังสาหารก็ดี ผิวถือสิ่งใดก็ให้ถือไปตราบเท่ายาวชีพ อย่าได้ละวางทางปฏิบัติสมาทานซ่ึงวตัถุนั้นๆ 

          ก็มิได้ทรงอนุญาต มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าไมค่วรแล้วก็ตรัสว่า ตามแต่จะปฏิบัติได้โดยศรัทธา เมื่อ
พระเทวทัตต์ไม่ได้สมดังเจตนาก็พิโรธ เที่ยวกล่าวยกโทษพระพุทธองค์แก่สงฆ์ว่า ดูกรอาวุโส ถ้อยคําใครจะ
เพราะเพริศประเสริฐกว่ากัน อันคําของเรานั้นกล่าวเป๐นอุกฤษฎสมาทาน ถ้าผู้ใดจะใคร่พ้นจากสังสารทุกข์ 
ก็จงมาไปด้วยเรา 

ภิกษุบวชใหม่ชาววัชช ี๕๐๐ รูป หลงเชื่อเข้าเป็นพวก 
ยังไม่เรียกสังฆเภท ทรงห้ามแต่เทวทัตต์ไม่สน 

          แลภิกษุที่บวชใหม่บางจําพวกมีป๎ญญาอันน้อย ก็เห็นว่าคําพระเทวทตัต์นั้นเป๐นกัลยาณกถา ก็
ปฏิบัติตามวาจาแห่งพระเทวทตัต์ พระเทวทัตต์ก็พาภิกษุ ๕๐๐ ซ่ึงเช่ือถือถ้อยคําแห่งตนนั้นไปด้วยกัน แล
บอกกล่าวแก่ตระกูลทั้งหลายให้เล่ือมใสแจ้งในกิจปฏิบัติอันเคร่งครัดในวัตถุทัง้ ๕ ก็ได้ฉันอาหารบิณฑบาต
แห่งสกุลต่างๆ ที่นับถือนั้น แล้วกระทําเพียรเพ่ือจะประพฤติสังฆเภท 

          ครั้นพระสัพพัญํูทราบเหตุ จึงให้หาพระเทวทัตต์มาตรัสถาม ก็ทูลความตามสัตย์ จึงดํารัสพุทโธ
วาทห้ามปรามว่า ดูกรเทวทตัต์ ท่านอย่าพึงทําอันสังฆเภทนี้เป๐นครุกรรมอย่างยิ่งใหญ่หลวง แลพระ
เทวทตัต์ก็มิได้เอ้ือเฟื๒อเช่ือฟ๎งพุทธานุศาสน์ ไปจากที่นั้นพบพระอานนท์อันไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์จึง

๒๙๘ ๒๙๙ 



กล่าวว่า ดูกรอาวุโสอานนท์ จําเดิมแต่วันนี้เป๐นต้น อาตมะเว้นจากพระบรมครู เว้นจากหมู่สงฆ์ทั้งปวง เรา
จะกระทําอุโบสถสังฆกรรมแต่ตามพวกของเราเท่านั้น 

          ครั้นพระอานนท์ได้สดับก็นําเอาเหตุนั้นมากราบทูลพระสัพพัญํู เมื่อทรงได้ทราบก็บังเกิดธรรม
สังเวช ทรงพระดําริวา่ พระเทวทตัต์จะกระทําซ่ึงกรรมอันพินาศ จะยังอาตมะให้ไปไหม้อยู่ในอเวจีมหานรก 
แล้วก็ตรัสว่า สุกรานิ อสาธนูิ เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความว่า กรรมอันบมิดีบมิเป๐นประโยชน์แก่ตน แล
บุคคลกระทําได้ดว้ยง่าย กรรมอันใดทีด่ีที่เป๐นประโยชน์ กรรมอันนั้นบุคคลกระทําไดด้้วยยากยิ่งนัก แล้ว
ตรัสอุทานคาถาอีกเล่าว่า สุกร  สาธุนา สาธ ุ เป๐นอาทิ แปลเนื้อความว่า กรรมอันดีที่เป๐นกุศล บุคคลที่เป๐น
ปราชญ์อาจกระทําด้วยง่าย มีพระพุทธฎีกาดํารัสดงันี ้

ท าสังฆเภทด้วยการให้จับสลากเลือกฝ่าย แยกออกจากสงฆ์ 
ตรัสให้พระอัครสาวกไปน ากลบัมา 

          ในลําดับนั้น ฝุายพระเทวทัตต์ก็พาภิกษุสงฆ์บริษัทของตนเข้าไปในอุโบสถาคารในวันอันจะลง
อุโบสถ พร้อมด้วยสงฆ์ทั้งสิ้นแล้วก็กล่าวว่า วัตถทุั้ง ๕ นี้ควรแก่ภิกษุรูปใด ภิกษุรูปนั้นจงจับซ่ึงสลากแล้วแล
ให้วัชชีบุตรภิกษุทั้งหลายอันบวชใหม่ ๕๐๐ ซ่ึงเป๐นบริษัทของตนจับซ่ึงสลากแล้ว ก็ทําลายแยกออกจากหมู่
สงฆ์ทั้งปวงพาภิกษุพวกของตนไปสู่คยาสีสะประเทศ 

          ก็ทราบเหตุถึงพระบรมครูสมเด็จพระสัพพัญํู จึงดํารัสใช้พระอัครสาวกทั้งสองให้ไปนําเอาภิกษุ
พวกนั้นกลับคืนมา พระอัครสาวกทั้งสองรับพระพุทธฎีกาแล้วก็ไปสู่คยาสีสะประเทศ แล้วก็สั่งสอนด้วย
อํานาจอาเทศนาปาฏิหาริย์แลอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ ยังภิกษุพวกนั้นให้ดื่มกินซ่ึงอมฤตรสกล่าวคือมรรคแล
ผล แล้วพาเหาะมาทางอากาศ 

พระโกกาลิกะโกรธ ใช้เท้ากระทืบอก พระเทวทัตต์ล้มปว่ย 

          ฝุายโกกาลิกภิกษุซึ่งเป๐นสัทธิงวิหาริกผู้ใหญ่ของพระเทวทัตต์มีความโกรธ จึงกล่าวแก่พระเทวทตัต์
ว่า ดูกรอาวุโส ท่านจงอุฏฐาการลุกขึ้นเถิด บัดนี้พระสาริบุตรแลพระโมคคัลลาน์มาพาเอาภิกษุบริษัทไปสิ้น
แล้ว แต่เดิมเราได้วา่แก่ท่านวา่อย่าได้วิสาสะคบหากับพระสาริบุตรโมคคัลลาน พระสาริบุตรโมคคัลลานนั้น
ปรารถนาซ่ึงบาป ลุอํานาจแก่จิตอันเป๐นบาป ท่านก็ไม่เชื่อฟ๎งถ้อยคําเรายังคบหาวิสาสะอยู่ดังแต่ก่อนอีกเล่า 
ก็ยกเท้าขึ้นกระทุ้งเอายอดอุระแห่งพระเทวทัตตด์้วยกําลงั เจ็บปวดเป๐นสาหัสจนอาเจียนโลหิตออกมา พระ
เทวทตัต์ก็อาพาธหนัก จะยืนขึ้นมิได ้

ตรัสชาดกสรรเสริญพระสารีบตุร 
ต าหนิพระเทวทัตต์เลียนแบบพระพุทธเจ้า 

          ฝุายพระสงฆ์ทัง้หลายเห็นพระสาริบุตรแวดล้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เหาะมาโดยอากาศ จึงเข้าไป
กราบทูลพระบรมครูว่า พระธรรมเสนาบดีเหาะมากับด้วยบริวารเป๐นอันมากดูงามยิ่งนัก จึงมีพระพุทธฎีกา
ตรัสเทศนามฤคชาดกสรรเสริญคุณพระสาริบุตรอันมาสู่สํานักแห่งพระองค์ งามด้วยบริวารแวดล้อมเหมือน
ดังนี้แต่ในอดตีกาล แล้วภิกษุทัง้หลายกล่าวติเตยีนพระเทวทตัตว์่า ให้สาวกนั่งทั้งสองข้าง จักสําแดงพระ
ธรรมเทศนากระทํากิริยาอยา่งพระพุทธองค์ แล้วกอปรด้วยอกตัญํู พระบรมครูก็ตรัสเทศนาพระชาดก
ต่างๆ เป๐นอันมาก สําแดงโทษพระเทวทตัตต์่างๆ อันกระทาํมาแต่ในกาลก่อน แล้วเสด็จออกจากเมืองรา
ชคฤห์ไปสู่พระเชตุพนเมืองสาวัตถี 

พระเทวทัตต์ส านักผดิ ขอร้องศิษย์ให้น าไปขอขมา 

          แลพระเทวทัตต์นั้นอาพาธหนักลงจนถึง ๙ เดือน กลับคิดถึงพระบรมครู ดําริจะใคร่เห็นพระ
สัพพัญํูเป๐นป๎จฉิมกาล ด้วยเข้าใจว่าชีวติสังขารแห่งตนจะดับสูญเป๐นแท้ จึงกล่าวแก่ภิกษุสาวกแห่งตนว่า 
ท่านช่วยนําเราไปเฝูาพระทศพลในครั้งนี ้ พระสาวกทั้งหลายจึงกล่าวว่า พระอาจารย์เป๐นเวรอยู่กับพระ
ศาสดา ข้าพเจ้าบมิอาจนําไปเฝูาได้ พระเทวทัตต์จึงตอบว่า ท่านทัง้ปวงอย่าให้เราพินาศฉิบหายเลย แลเรา
กระทําเวรอาฆาตในพระบรมครู พระบรมครูจะได้อาฆาตตอบเราแต่มาตรว่าเทา่เส้นเกสามิได้มี เราจะไป
ขอขมาโทษพระชินสีห์ให้สิ้นโทษ แท้จริงพระสัพพัญํูเจ้ามีพระทัยกรุณาในพระเทวทตัต์แลองคุลิมารโจร
กับพระราหุลก็เสมอกัน เหตุดังนั้น พระเทวทัตต์จึงวิงวอนศิษย์แล้วๆ เล่าๆ ให้ช่วยนําไปเฝูาพระสัพพัญํู 
จึงหมู่อันเตวาสิกทั้งหลายก็ยกกายพระเทวทตัต์ขึ้นนอนบนเตียงแลว้ช่วยกันหามมาโดยมรรคา แต่เมืองรา
ชคฤห์จนถึงเมืองสาวัตถ ี

          พระสงฆ์ทั้งหลายรู้ขา่วจึงกราบทูลพระศาสดา ก็มีพระพุทธฎีกาตรัสว่า เทวทัตต์มิได้เห็นตถาคต
ด้วยอัตภาพนี้ แลพระภิกษุทั้งปวงกราบทูลเป๐นหลายครั้ง ตัง้แต่พระเทวทัตตม์าเกือบใกล้จะถึงยังทางอีก
โยชน์ ๑ แลก่ึงโยชน์ แลคาพยุตหนึ่ง จนมาถึงที่ใกล้สระโบกขรณีนอกพระเชตุพนนี้แล้ว ก็มีพระพุทธฎีกา
ตรัสว่า แม้ถงึเทวทัตต์จะเข้ามาถึงภายในพระอารามนี้ก็ดี ก็คงไม่ได้เห็นตถาคตเป๐นแท้ 

ถูกธรณีสูบ ก่อนตายได้ถวายกระดูกคางบูชา 
จะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในภายหน้า 

๓๐๐ ๓๐๑ 



          แลกาลเมื่อศิษยท์ั้งหลายหามพระเทวทัตต์มาถึงสระโบกขรณีนอกพระเชตุพน จึงวางเตียงลงแทบ
ฝ๎๑งสระ แล้วก็ชวนกันลงอาบน้ําในสระนั้น ส่วนพระเทวทตัต์ก็อุฏฐาการนั่งอยู่บนเตียง ห้อยเท้าทั้งสองลงถึง
แผ่นดิน ในขณะนั้นพ้ืนปฐพีก็แยกออกเป๐นช่องสูบเอาเท้าทั้งสองแห่งพระเทวทตัต์ลงไปในอโธภาคโดย
ลําดับๆ จมลงไปในแผ่นดิน ตราบเท่าถึงอัฐิหนุยังตัง้อยู่บนปฐพี พระเทวทัตต์จึงกล่าวพระคาถาว่า อิเมหิ 
อฏฺฐหีิ ตมคคฺปุคคฺล  เป๐นอาทิ 

          อรรถาธิบายความว่า ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายอัฐิคางนี้ บูชาพระสัพพัญํูเป๐นอัครบรมครูอันใหญ่
ยิ่งกว่าเทพยดาทั้งปวง อาจทรมานเสียซ่ึงนรชาติทั้งหลายให้หายพยศอันหยาบช้า ดุจนายสารถทีรมานม้า
พยศให้เช่ืองเป๐นอันดี แลข้าพระพุทธเจ้านี้ถึงซ่ึงพระพุทธองค์ผู้ทรงสตบุญญลักษณะแลพระสมันตจักษุ
ญาณ เป๐นที่พ่ึงที่พํานัก ณ กาลบัดนี้ ด้วยอานิสงส์ซ่ึงถวายหนุอัฐิน้ี เป๐นป๎จจัยจะให้พระเทวทัตต์ได้ตรัสเป๐น
อัฏฐิสรป๎จเจกโพธิในอนาคตที่สุดแสนกัป เมื่อพระเทวทตัต์กล่าวพระคาถาพอสิ้นคําแล้ว ก็จมลงไปบังเกิด
ในอเวจีมหานรก พระสงฆ์ทั้งปวงจึงเจรจาแก่กันว่า พระเทวทตัต์มาถงึที่นี้แล้วก็ไม่ได้เห็นพระบรมครู จมลง
สู่มหาปฐพี 

          พระชินสีห์จึงตรัสเทศนาหัตถีราชชาดกแลขันติวาทีชาดก แลจุฬธัมมปาลชาดก แสดงเหตุแห่งพระ
เทวทตัต์อันพระธรณีสูบลงไปไหม้อยู่ในอดีตกาล ครั้งนั้น มหาชนทั้งหลายรู้เหตุนั้นก็ชวนกันโสมนัสยกขึ้น
ซ่ึงธงชัยแลธงปฏากแลต้นกล้วย กับทั้งหม้อน้ํา  ตัง้ไว้ในทีท่ั้งหลายตา่งๆ ชวนกันเล่นมหรสพ พระสงฆ์ทั้ง
ปวงจึงกราบทูลเหตุนั้นแก่พระศาสดาจารย์ ก็โปรดประทานพระธรรมเทศนาปิงคลชาดกยกเหตุแห่งพระ
เทวทตัต์ ครัง้นั้นเป๐นพระยาปิงคลราชทิวงคต มหาชนชวนกันชื่นชมโสมนัสแต่ในอดีตกาล เปรียบปานดุจ
กาลป๎จจุบันนี้ พระภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลถามว่า บัดนี้พระเทวทัตต์ไปบังเกิดในที่ใด ตรัสบอกว่า ไป
บังเกิดในอเวจีมหานรก ข้าแต่พระผู้ทรงพระภาค พระเทวทัตต์นี้ไดค้วามเดือดร้อนในโลกนี้แล้ว เหตุฤๅยัง
ไปเสวยทุกขเวทนาบังเกิดในที่เดือดร้อนยังปรโลกอีกเล่า ดูกรสงฆ์ทั้งหลายอันว่าบรรพชิตก็ดี คฤหัสถ์ก็ดี 
เบ้ืองว่าอยู่ด้วยความประมาทแล้ว ก็จะเดือดร้อนในที่ทัง้สองคืออิธโลกแลปรโลก แล้วเทศนาโดยสารพระ
คาถาว่า อิธ ตปปฺติ เปจจฺ ตปปฺต ิเป๐นอาทิ 

          อรรถาธิบายความว่า บุคคลกระทําซ่ึงบาปย่อมจะเดือดร้อนในโลกทั้งสอง คือ เดือดร้อนในอิธโลก 
และเดือดร้อนในปรโลกเบ้ืองหน้า เมื่อไปสู่ทุคติแล้วก็จะเดือดร้อนโดยยิง่ แลจะดําริเดือดร้อนว่าอาตมะทํา
บาปจึงได้เสวยทุกขเวทนาเดือดร้อนดงันี้ เมื่อจบพระธรรมเทศนาลง พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็บรรลุมรรค
ผลต่างๆ มีพระโสดาเป๐นต้น แลพระธรรมเทศนานั้นบังเกิดประกอบด้วยประโยชน์แก่มหาชนทั้งปวง 

 

สักยบรรพชาปริวรรต ปริจเฉทที่ ๑๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๒๐ 
เมตไตรยพยากรณปริวรรต 

พระอชิตะได้รับพยากรณ์ว่าจะเป๐นพระพุทธเจ้าเมตไตรย 

๓๐๒ 



 

 

 

เน้ือความยอ่ 

         พระอชิตะเป๐นพระโอรสของพระเจ้าอชาตศัตรูกับพระอัครมเหสีกาญจนา ทา่นบวชแล้วได้ตดิตาม
พระพุทธเจ้ามายังกรุงกบิลพัสดุ์ คราเสด็จมาครั้งแรกนั้น พระมหาปชาบดีโคตมีไม่ได้ถวายสิ่งใดเป๐นพิเศษ
แด่พระพุทธเจ้า คราวนี้จึงตั้งพระทัยจะถวายผ้าสาฎกเนื้อดี เพ่ือให้ทรงทําเป๐นจีวรทรง 

          พระนางทรงวางแผนผลิตผ้าอย่างละเอียด เร่ิมแต่เพาะเมลด็ฝูายในอ่างทอง เก็บ ดีด ป๎๑น เพ่ือให้ได้
เส้นด้ายพระองค์เองทั้งหมด แลว้จ้างช่างหูกฝีมือเลิศทอเป๐นผ้าเนื้อดี สัมผัสนุ่มนวล เสร็จแล้วทรงใส่ผอบ
แก้วเจือของหอม นําไปทูลถวายในพระนิโครธาราม 

          พระศาสดาทรงต้องการอนุเคราะห์ให้พระนางได้กุศลมาก และสงฆ์รุ่นต่อไปจะได้ไม่ขาดแคลน
ป๎จจัย ๔ จึงตรัสให้ถวายแก่สงฆ์ ถวายเป๐นสังฆทาน ยังความผิดหวงัให้เกิดแก่พระนางมาก เพ่ือบรรเทา
ความเสียพระทัยนั้น จึงตรัสพระธรรมเทศนา “ทักขิณาภิวังคสูตร” ว่าด้วยการจําแนกชนิดของทานว่า 
หากถวายทานเจาะจงผู้รับก็จะได้อานิสงส์น้อย หากถวายเป๐นสังฆทานก็จะได้อานิสงส์มาก ทั้งไม่ต้องกังวล
ว่าจะได้ผู้รับทุศีล เพราะสงฆ์ไม่มีทุศีล 

          พระนางทรงสดับแล้ว น้อมผ้าเข้าไปถวายพระสารีบุตร แต่ทา่นไม่รับ ถวายแก่พระโมคคัลลานะ 
ท่านก็ไม่รับ แม้พระผู้ใหญ่อ่ืนๆ ก็ไม่รับ พอถึงพระบวชใหม่คือพระอชิตะ ท่านก็รับ ทําให้พระนางเสีย
พระทัยอีกครั้ง 

          พระศาสดาทรงต้องการให้พระมาตุจฉาเกิดศรัทธาพระอชิตะ จึงทรงโยนบาตรหายไปในอากาศ 
พระอสีติมหาสาวกกราบทูลขออนุญาตตามหาบาตร แต่ไม่มีใครได้บาตรมา พระอชิตะจึงกระทํา
สัตยาธิษฐานว่า หากตนจะได้เป๐นพระพุทธเจ้าในอนาคต ก็ขอให้บาตรนั้นมาปรากฏในมือ ทันทีที่อธิษฐาน
จบ บาตรก็มาปราฏในมือ ยังความปลื้มปีติให้เกิดแก่พระมาตุจฉา 

          พระอชิตะนําผ้าสาฎกคู่ใหม่ที่ได้รับ ผืนหนึ่งผูกเป๐นเพดาน ผืนหนึ่งฉีกทําม่านไว้ภายในพระคันธกุฎี
ที่ประทับของพระศาสดา แล้วเปล่งวาจาปรารถนาพุทธภูมิ พระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วตรัสพยากรณ์ให้
พระอานนท์ฟ๎งว่าความปรารถนาของอชิตภิกษุจักสําเร็จในกาลที่มนุษย์มีอายุแปดหมื่นปี... 

 

 

ปริจเฉทที่ ๒๐ 
เมตไตรยพยากรณปริวรรต 

พระอชิตะได้รับพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเมตไตรย 

พระราชโอรสของพระเจ้าอชาตศตัร ู
จักเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หน้า 

          ในกาลพุทธบาทศาสนาพระสัพพัญํูแห่งเรานั้น พระเมตไตยโพธิสตัว์มาบังเกิดในครรภ์แห่งนาง
กาญจนาเทวี พระอัครมเหสีพระเจ้าอชาตศัตรูราช ครั้นถ้วนกําหนดทศมาศก็ประสูติจากมาตุคัพโภทร ได้
นามกรบัญญัติว่า พระอชติราชกุมาร ครั้งทรงวยัวัฒนากาล เมื่อพระราชบิดาเล่ือมใสในพระสัพพัญํูพุทธ
ศาสนาแล้ว ได้เห็นพระบวรรูปสิริแห่งพระศาสดาจารย์แลได้สวนาการพระธรรมเทศนาก็มีพระทัยศรทัธา
โสมนัส จึงมาดําริว่า พุทธานุภาพนี้เป๐นอัศจรรย์โดยยิ่ง แลบุคคลผู้ใดมิได้บําเพ็ญทานรักษาศีลสมาทาน
อุโบสถ แลมิได้กระทํากุศลบําเพ็ญบารมีต่างๆ ก็มิอาจตรัสรู้พระสัพพัญํุตญาณ ผิฉะนั้นควรอาตมะจะตดั
ซ่ึงบ่วง คือ ฆราวาส ละเสียซึ่งหมู่ญาติทัง้ปวง มิได้อาลัยในโภคสมบัติออกบรรพชาในพระพุทธศาสนา เมื่อ
จินตนาดังนี้บมิได้ช้า ก็ทูลลาพระราชบิดาให้ทรงอนุญาตแล้วจึงพาบริวาร ๑,๐๐๐ ออกบวชได้อุปสมแล้ว ก็
เล่าเรียนพระพุทธวจนะได้เป๐นอันมาก ก็สําแดงธรรมบอกกล่าวพระไตรปิฎกแก่เพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งปวง 

          ครั้นในกาลอุปโภคสมัย เมื่อทักษิณวิภัตตสมาคม พระมหาปชาบดีโคตมีถวายคู่ผ้าแก่พระศาสดา
จารย์ กาลนั้นผู้เป๐นเจ้าก็รับซ่ึงยุคลพัตรทั้งคู ่

พระพุทธเจ้าเสด็จมาพระนครกบิลพัสดุ์ ครั้งท่ี ๒ 
พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงวางแผนทอผ้าสาฎก 

           บัดนี้จะได้รับพระราชทานวิสัชนา ในอนุบุพพิกถาแถลงความในเดิมเหตุว่า ในสมัยครั้งหนึ่ง พระ
บรมครูเสด็จมาสู่กรุงกบิลพัสดุ์เป๐นวารคํารบสอง เสด็จสถิต ณ นิโครธาราม ในกาลนั้นพระมหาปชาบดี
โคตรมีพุทธมาตุจฉา จึงทรงพระจินตนาการด้วยพระกมลเบิกบานเบญจปรีดาปราโมทย์ ว่าจําเดิมแต่พระ
ลูกเจ้าของอาตมะมาสู่พระนครนี้ อาตมะมิได้ถวายซ่ึงวัตถุสิง่ใดเลย ผิวจะถวายโภชนาหารเล่า บรรดา
ตระกูลทั้งหลายเป๐นอันมากมีขัตติยมหาศาลเป๐นอาทิ ก็คอยจะถวายปณีตาหารบิณฑบาตอยู่ทั้งสิ้นด้วยกัน 

๓๐๕ 



มิฉะนั้นอาตมะจะถวายซ่ึงจีวรสาฎกเถิด แท้จริง ผ้าทั้งหลายอันมีในราชคฤหสถาน ผ้าที่หาค่ามิได้ก็มีเป๐น
อันมาก แต่มิได้ยินดีเต็มศรัทธาอาตมา อยา่เลย อาตมะจะป๎๑นฝูายดว้ยหัตถ์ของอาตมาเอง แล้วจะทอให้
เนื้อละเอียดดีโดยยิง่ที่จะได้กุศลราศีแก่อาตมาโดยมาก ทรงพระดําริฉะนี้แลว้ จึงให้ช่างทองตีอ่างแล้วไป
ด้วยทองสุก ๗ อย่าง แล้วให้กรางทองปนกับมัตติกาชาติแลเปือกของหอมอันเจือด้วยจตุมธุรสใส่ลงเต็ม
อ่างทองทั้ง ๗ แล้วเพาะลงซ่ึงเม็ดฝูายในอ่างทองนั้น รดด้วยน้ํานมโคอันเจือด้วยกรางทองใส่ลง 

          ครั้นต้นฝูายออกปอยเหลืองดังสีทองดอกกรรณิการ์ แล้วพระมหาปชาบดีก็ทรงเก็บฝูายนั้นด้วย
พระหัตถ์แล้วใส่ลงในผอบทอง แลทรงเลือกทรงหีบทรงดีดทรงป๎๑นด้วยพระหัตถ์มิให้ผู้อ่ืนกระทํา เส้นด้าย
นั้นละเอียดยิ่งนักมีสีเหลืองดุจทอง จึงให้หามาซ่ึงช่างหูกฝีมือเอก ให้บริโภคซ่ึงปณีตาโภชนาหารอันระคน
ไปด้วยจตุมธุรส แล้วให้ตกแต่งกายนุ่งห่มประดับด้วยวัตถาลังการาภรณ์ต่างๆ แลที่โรงหูกนั้นก็ให้ดาด
เพดานในเบ้ืองบน ห้อยพวงดอกไม้มีข้าวตอกเป๐นคํารบห้า แล้วเสด็จลงไปสู่โรงหูกกับด้วยฝูงนางบริวาร 
ทอดพระเนตรการซ่ึงทอผ้านั้นเป๐นนิจทุกวันมิได้ขาด กระทําภายในพระราชวัง 

น าผ้าสาฎกคู่ เข้าถวายในนิโครธาราม 
ตรัสให้ถวายสงฆ์มีผลกุศลมากกว่า 

          แลการทอนั้นสําเร็จได้ผ้าสาฎกสองผืนโดยยาว ๑๔ ศอก กว้าง ๗ ศอกเสมอกัน มีพรรณอันงาม
รุ่งเรืองดุจกาญจนามาศ เนื้อก็ละเอียดมีมุทุสัมผัสเป๐นอันดี แลพระภูษาทั้งคู่เป๐นพัสตร์อันหาค่ามิได้สมควร
แก่พระสัพพัญํูจะทรง จึงพับใส่ลงในผอบแก้วแล้วยกขึ้นประดิษฐานทูลเหนือพระเศียรเกล้า เสด็จ
แวดล้อมด้วยคณาเนกนางสักยราชกัญญาอันถือซ่ึงสิ่งมีธูปเทียนแลดอกคันธบุปผาสุพรรณภาชนะเป๐นอาทิ 
กับทั้งผ้าทั้งหลายอ่ืนอีกแสนผืน มีราคาผืนละแสนกหาปณะ ใส่ในผอบทองแสนหนึ่งกับผ้าอ่ืนอีกพันผืน 
ราคาผืนละพันกหาปณะใส่ในผอบเงินพันหนึ่งให้ถือตามเสด็จไปสู่นิโครธาราม 

          ครั้นถงึก็เข้าไปสู่สํานักพระทศพล ซ่ึงทรงสถิตบนท่ามกลางพุทธบัลลังก์ ประดับด้วยพระสงฆ์สาวก
แวดล้อม รุ่งเรืองด้วยพระสิริวิลาศเป๐นอันงาม ดุจศศิมณฑลล้วนแวดล้อมด้วยคณาเนกดาราทัง้ปวง อัน
เล่ือนลอยอยู่บนคัคนัมพรประเทศ เสด็จประเวศในข่ายพระฉพิธพุทธประภาพรรโณภาส ทรงถวายอภิวาท
ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ แลว้ทอดทัศนาพระสรีราพยพแห่งพระพุทธองค์อันทรงพระสิริเสาวภาคย์ ก็
ประกอบด้วยเบญจปีติซ่านซาบไปทั่วพระสกลกาย บังเกิดพลวสิเนหาในพระศาสดาจารย์ จึงทรงเผยฝา
ผอบแก้วแล้วพระหัตถ์ทั้งสองจับซ่ึงยุคลพัสตร์ พลางนมัสการกราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้ทรงพระภาค อันว่า
สุวรรณวัตถยุคลนี้อันใหม่ ข้าพระองค์หีบดีดป๎๑นฝูายด้วยหัตถ์ของตนอุทศิแด่พระทศพล จงทรงพระมหา
กรุณาอนุเคราะห์ รับซ่ึงภูษาทั้งคู่นี้เพ่ือจะให้มีประโยชน์แลสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าสิ้นกาลช้านาน 

          พระพิชิตมารจึงตรัสตอบว่า ดูกรโคตมี จงถวายวัตถยุคลนี้แก่สงฆ์ จะมผีลานิสงส์มากยิ่งกว่าถวาย
อุทิศแดต่ถาคต ได้ชื่อว่าบูชาตถาคตแลสงฆ์ทั้งปวง แลพระมหาปชาบดีก็กราบทูลอาราธนาให้พระสัพพัญํู
ทรงรับถึง ๒ ครั้ง ๓ ครัง้ ก็ตรัสให้ถวายแก่สงฆ์เหมือนดังนั้น มิไดท้รงรับ 

ตรัสให้ถวายแก่สงฆ์ดว้ยเหตุ ๒ ประการ คือ ให้พระมาตุจฉา 
ได้กุศลเจตนาครบ ๖ (ปรารภพระพุทธเจ้า ๓ ปรารภสงฆ์ ๓) 

และภิกษุสงฆ์ได้ลาภตลอดอายุพระศาสนา 

          จึงมีคาํปุจฉาว่า ไฉนพระมหาปชาบดีถวายแต่พระพุทธองค์ พระพุทธองค์มิได้ทรงรับ ดํารัสให้
ถวายแก่สงฆ์นั้นด้วยเหตุเป๐นประการใด? วิสัชนาว่า เหตุจะทรงอนุเคราะห์แก่พระมาตุจฉาด้วยพุทธอาโภค
ว่า พระมหาปชาบดีปรารภในตถาคตพร้อมไปด้วยเจตนาทัง้สาม คือบุพเจตนา แลบุคคลเจตนา อปราปร
เจตนาฉันใด ก็จงปรารภในสงฆ์ให้พร้อมเจตนาสามเหมือนฉะนั้น ประมวลเข้าด้วยกันเป๐นเจตนาทั้ง ๖ 
บริบูรณ์ แลวัตถุทานนั้นจะมีผลมาก ประพฤติเป๐นไปเพ่ือจะให้มีประโยชน์แลสุขกาลช้านานจึงตรัสห้ามถึง
สามครั้ง ให้ถวายแก่สงฆ์เพ่ือจะยังชนทั้งหลายซ่ึงบังเกิดภายหลังให้เกิดจิตคดิการกระทําเคารพในสงฆ์จง
มาก ประการหนึ่ง ทรงพระพุทธดําริวา่ ตถาคตจะประดิษฐานอยู่ในโลกมิได้นานก็จะปรินิพพานเป๐นแท้ แล
เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว สาวกทั้งหลายจะลําบากด้วยจตุป๎จจัยจะได้ด้วยยาก พระศาสดาแห่งตถาคตก็
จะมิอาจวัฒนาการไปถ้วน ๕๐๐๐ พระวัสสา เบ้ืองว่าตถาคตให้ถวายแก่สงฆ์กาลบัดนี้ สืบไปในอนาคตลาภ
สักการบูชาก็จะปรากฏมีแก่สงฆ์ทั้งปวง ทรงทราบเหตุดังนี้จึงตรัสห้ามถึงสามครัง้ 

ทรงขอร้องให้พระอานนท์ช่วยกราบทูลให้ทรงรับ 
ตรัสชมว่าการบูชาอาจารย์เป็นเรื่องด ี

          ลําดับนั้น พระมหาปชาบดีก็เสียพระทัยโทมนัสอาดูรดว้ยความโศก จึงเข้าไปสู่สํานักพระอานนท์ 
ถวายอัญชลีกรแล้วตรัสวิงวอนว่า ข้าแต่พระผู้เป๐นเจ้าข้าพเจ้านี้มีโทษเป๐นประการใด พระบรมครูจึงไม่ทรง
รับภูษาของข้าพเจ้า นิมนต์ผู้เป๐นเจ้าจงอนุเคราะห์เข้าไปทูลถามพระสัพพัญํูให้รู้เหตุแจ้งประจักษ์ พระ
อานนท์รับอาราธนาพระมหาปชาบดี จึงเข้าไปสู่สํานักพระชินสีห์ถวายวันทนาการกราบทูลว่า พระพุทธ
องค์จงทรงพระมหากรุณารับซ่ึงยุคลพัสตร์ของพระมหาปชาบดี พระมหาปาชาบดีนี้เป๐นพระมาตุจฉาได้
อภิบาลบํารุงเล้ียงพระองค์มาแต่กาลประสูติได้ ๗ วัน พระพุทธชนนีทวิงคต ไดถ้วายขีรธารารสได้เสวยมา
ตราบเท่าจนกาลทรงพระเจริญ มีพระคุณมาก ประการหนึ่ง พระมหาปชาบดีก็ตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมน์
บรรลุแก่พระโสดา ทรงซ่ึงศีลาจารวัตรตรัสรู้แจ้งพระจตุราริยสัจ บริบูรณ์ด้วยอเวจประสาทศรัทธาในพระ

๓๐๖ ๓๐๗ 



โลกนาถ ปราศจากกังขาในรตนัตยาทิคุณ ควรจะทรงพระการุญภาพอนุเคราะห์โดยแท้ 

          เมื่อได้ทรงสดับจึงตรัสว่า ดูกรอานนท์ อันว่าบุคคลเห็นปานดังพระมหาปชาบดีฉะนี้ ก็ควรจะ
กระทําอัญชลีสามีจิต แลถวายจตุป๎จจัยทานแก่บุคคลผู้เป๐นอาจารย์ คือองค์ตถาคตโดยกิจประเภทตอบ
แทนคุณฉะนี ้ บมิกระทําได้ดว้ยง่าย ตถาคตจะกล่าวบรรยายซ่ึงปาฏิบุคลิกทักษิณาทานโดยพิสดาร จะตรัส
ประเภทเหตุแห่งทานวิธีมีประการเป๐นอันมาก ยากที่บุคคลจะรู้ทั่วถ้วนลักษณทักษิณาโดยนิราวเศษ 

ทรงแสดงทักขณิาวิภังคสูตร ว่าดว้ยการถวายทาน 
๒ ประเภทใหญ่ ปาฏิบุคลิกทานมี ๑๔ ประเภท 

          แล้วก็ตรัสเทศนาทักขิราวิภังคสตูร จําแนกประเภทแห่งปาฏิบุคลิกทานแลสังฆทานโดยพิสดารว่า 
ดูกรอานนท์ อันว่าทักขิณาทานอันชื่อว่าปาฏิบุคคลลิกมี ๑๔ ประการ คือ 

          บุคคลอุทศิถวายทานแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จัดเป๐นปาฏิบุคคลิกทานเป๐นปฐม 

          อนึ่งถวายทานแก่พระป๎จเจกโพธิเจ้า เป๐นปาฏิบุคคลิกทานคํารบ ๒ 

          ถวายทานแก่พระอรหันตสาวก เป๐นปาฏิบุคคลิกทานคํารบ ๓ 

          ถวายทานแก่ท่านผู้บําเพ็ญเพียรเพ่ือจะกระทําให้แจ้งพระอรหัตผล เป๐นปาฏิบุคคลิกทานคํารบ ๔ 

          ถวายทานแก่ท่านพระอนาคามีบุคคล เป๐นปาฏิบุคคลิกทาน ๕ 

          ถวายทานแก่ท่านผู้บําเพ็ญเพียรเพ่ือกระทําให้แจ้งพระอนาคามีผล เป๐นปาฏิบุคคลิกทานคํารบ ๖ 

          ถวายทานแก่พระสกทาคามีบุคคล เป๐นปาฏิบุคคลิกทานคาํรบ ๗ 

          ถวายทานแก่ท่านผู้เพียรจะกระทําให้แจ้งซ่ึงพระสกทาคามิผล เป๐นปาฏิบุคคลิกทานคํารบ ๘ 

          ถวายทานแก่พระโสดาบันบุคคล เป๐นปาฏิบุคคลิกทานคํารบ ๙ 

          ถวายทานแก่ท่านผู้เพียรจะกระทําให้แจ้งซ่ึงพระโสดาป๎ตติผล เป๐นปาฏิบุคคลิกทานคํารบ ๑๐ 

          ถวายทานแก่ดาบสอันบรรพชาภายนอกพระศาสนาได้โลกิยอภิญญาสมาบัติ จัดเป๐นปาฏิบุคคลิก
ทานคํารบ ๑๑ 

          บริจาคทานแก่คฤหัสถ์ปุถุชนที่มีศีลเลี้ยงชวีิตดว้ยกสิกรรม วาณิชกรรมโดยชอบธรรม เป๐นปาฏิ
บุคคลิกทานคํารบ ๑๒ 

          บริจาคทานแก่คฤหัสถ์ปุถุชนที่เป๐นคนทุศีล เป๐นปาฏิบุคคลิกทานคาํรบ ๑๓ 

          ให้ทานแก่สตัว์ดิรัจฉาน เป๐นปาฏิบุคคลิกทานคาํรบ ๑๔ 

อานิสงส์ปาฏิบุคคลิกทาน ขึ้นอยู่กบัคุณธรรมของผูร้ับทาน 

          ดูกรอานนท์ กิริยาที่ให้ทานแก่สัตว์ดิรัจฉานที่มีคุณอันตนเล้ียงก็ดี ให้ทานแก่สัตว์อ่ืนแต่ประมาณคํา
หนึ่ง ก่ึงคําก็ดี บมิได้ประสงค์เอาที่นี่ ประสงค์เอาแต่ที่พิจารณาเห็นผลจะปรากฏมีในเบ้ืองหน้าเป๐นแท้ แล
ให้ทานจนพออ่ิมจึงจะมีผลอานิสงส์ได้ ๕๐๐ ชาติ อาจให้เจริญอายุ วรรณ สุข พล แลปฏิภาณคือป๎ญญาทั้ง 
๕ ประการเบ้ืองว่าให้ทานแก่มนุษย์ปุถุชนที่ทุศีล จะมีผลานิสงส์ดังนั้นถงึ ๑,๐๐๐ ชาติ ให้ทานแก่มนุษย์
ปุถุชนที่มีศีลาจารวัตร จะมีอานิสงส์ถึงแสนชาติ ให้ทานแก่ดาบสปุถุชนซ่ึงได้อภิญญาสมาบัติ จะมีอานิสงส์
ถึงแสนโกฏิชาติ ให้ทานแก่บุคคลอันประพฤติกระทําให้แจ้งซ่ึงพระโสดาป๎ตติผลกําหนดโดยที่สดุเบ้ืองต่ําจน
แต่อุบาสกอันตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมน์ ก็ควรจะนับเข้าไปในปุถุชนอันประพฤติจะกระทําให้แจ้งซ่ึงโสดา มี
ผลานิสงส์มากเป๐นอสงไขยอัปไมยจะนับจะประมาณด้วยชาติบมิได้ เบ้ืองว่าให้ทานแก่บุคลอันอยู่ในศีล ๕ 
ประการ ๘ ประการ ๑๐ ประการ แลสามเณรบวชเข้าในวันนั้นก็ดี ภิกษุอุปสมบทกอปรไปด้วยวัตรปฏิบัติ
แลกระทําเพียรปรารภในพระวิป๎สสนาก็ดี ยิ่งมีผลมากขึ้นไปโดยลําดับนับในที่สดุข้างอุดมก็ได้ชื่อว่า บุคคล
ปฏิบัติจะกระทําให้แจ้งซ่ึงพระโสดาป๎ตติผลทั้งสิ้นดว้ยกัน จะปุวยกล่าวไปไยถึงพระโสดาบันบุคคล จน
ตราบเท่าถึงพระอรหันต์สาวกแลพระป๎จเจกโพธิเจ้าแลพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเล่า ผิวผลเหมือนกันแล้ว ก็
จะมิได้เจริญยิ่งด้วยคุณวิเศษกว่ากันย่อมมีผลนั้นมากกว่ากันขึ้นไปโดยลําดับตามวิเศษคุณอันยิ่งๆ ขึ้นไปกว่า
กันทุกชั้นๆ นั้นประการหนึ่ง 

ทรงแสดงสังฆทาน ๗ ประเภท แม้ถวายภิกษุทุศีล 
แต่ถือตนเป็นภิกษุสงฆ์ ก็ยังได้อานิสงส์มากกว่าถวายเจาะจง 

          ดูกรอานนท ์อันว่าทักษิณาทานที่นับว่าเป๐นสังฆทานนั้นม ี๗ ประการ คือ 

          ถวายทานแก่อุภโตสงฆ์ พร้อมทั้งภิกษุภิกษุณีมีพระพุทธเจ้าเป๐นประธาน ได้ชื่อว่า สังฆทานเป๐น
ปฐม 

          อนึ่ง กาลเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ถวายทานแก่อุภโตสงฆ์เหมือนดังนั้น จัดเป๐นสังฆทานคํา
รบ ๒ 

          อนึ่ง ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ฝุายเดียว จัดเป๐นสังฆทานคํารบ ๓ 

          อนึ่ง ถวายทานแก่ภิกษุณีฝุายเดียว จัดเป๐นสังฆทานคํารบ ๔ 

          อนึ่ง ขอภิกษุมาแต่สํานักภิกษุสงฆ์ประมาณเท่านั้นๆ ขอภิกษุณีมาแตส่ํานักภิกษุณีสงฆ์ประมาณ
เท่านั้นๆ โดยที่สดุแต่องค์หนึ่งก็ดี แล้วแลถวายซ่ึงทาน จัดเป๐นสังฆทานคาํรบ ๕ 

๓๐๘ ๓๐๙ 



          อนึ่ง ขอภิกษุมาแต่สํานักภิกษุสงฆ์มีประมาณเท่านั้นแต่ฝุายเดียว แล้วถวายซ่ึงทาน จัดเป๐น
สังฆทานคํารบ ๖ 

          อนึ่ง ขอภิกษุณีมาแต่สํานักภิกษุณีสงฆ์มีประมาณเท่านั้นแต่ฝุายเดียว แล้วถวายซ่ึงทาน จัดเป๐น
สังฆทานคํารบ ๗ 

          สิริเป๐นสังฆทานมี ๗ ประการด้วยกันดงัพรรณนามาฉะนี ้

          ดูกรอานนท ์ไปในอนาคตกาลภายหน้าจะมีภิกษุทุศีลเรียกว่า โคตรภูสงฆ์ ทรงแต่กาสาวพัสตร์น้อย
ห้อยพันคอเท่านั้น สําคัญตนว่าภิกษุ เบ้ืองว่าบุคคลถวายทานแก่ภิกษุทุศีล เห็นปานดังนั้นแต่อุทิศเป๐น
สังฆทาน ก็คงมีผลานิสงส์มากเป๐นอสงไขยอัปไมยเหมือนกัน ตถาคตจักได้กล่าวปาฏิบุคคลิกทาน มีผล
มากกว่าสังฆทานด้วยเหตุอันใดอันหนึ่งหามิได้ แลสังฆทานนี้มีผลมากกว่าปาฏิบุคลิกทานโดยแท้ 

ทรงแสดงความบริสุทธ์ิแห่งทาน ๔ 
ตามความบริสุทธ์ิของฝ่ายผู้ให้บ้าง และฝ่ายผู้รับบ้าง 

          ดูกรอานนท ์อันว่าทักษิณาทานอันบริสุทธิ์มี ๔ ประการ คือ 

          ทักษิณาทานบริสุทธิ์แต่ฝุายทายก ฝุายปาฏิคาหกนั้นมิได้บริสุทธิ์ประการ ๑ 

          คือทักษิณาทานบริสุทธิ์แต่ฝุายปฏิคาหก แลฝุายทายกมิได้บริสุทธิ์ประการ ๑ 

          คือทักษิณาทานบริสุทธิท์ั้งฝุายทายกและปฏิคาหกประการ ๑ 

          คือทักษิณาทานมิได้บริสุทธิ์ทั้งฝุายทายกแลปฏิคาหกประการ ๑ 

          แล้วตรัสเป๐นกเถตุกามยตาปุจฉาว่า ดูกรอานนท์ อันว่าทักษิณาทานทีบ่ริสุทธิ์แต่ฝุายทายก ข้าง
ปฏิคาหกไม่บริสุทธิ์นั้นเป๐นดังฤๅ? แล้วตรัสวิสัชนาว่า คือ ทายกมีศีลประพฤติในกัลยาณธรรมคือกุศล ข้าง
ปฏิคาหกนั้นทุศีล ประพฤติในบาปธรรม ดังนี้แลได้ชื่อว่าทักษิณาทานบริสุทธิ์แต่ฝุายทายกข้างปฏิคาหก
มิได้บริสุทธิ์ประการ ๑ 

          ซ่ึงวา่ทักษิณาทานไม่บริสุทธิ์ฝุายทายก บริสุทธิ์แต่ฝุายปฏิคาหกนั้นเป๐นดังฤๅ? ตรัสวิสัชนาว่า คือ 
ปฏิคาหกนั้นมีศีลประพฤติในกุศลธรรม ฝุายข้างทายกนั้นทุศีลประพฤติในบาปธรรม ดังนี้ได้ชื่อว่าทักษิณา
ทานบริสุทธิ์แต่ฝุายปฏิคาหก ฝุายข้างทายกนั้นไม่บริสุทธิ์ประการหนึ่ง 

          ซ่ึงวา่ทักษิณาทานบริสุทธิ์ทัง้ฝุายทายกแลปฏิคาหกนั้นเป๐นดังฤๅ? ตรัสวิสัชนาว่า คือทายกแล
ปฏิคาหกล้วนมีศีล ประพฤติในกุศลธรรมทั้งสองฝุายด้วยกัน นี้ได้ชื่อว่าทักษิณาทานบริสุทธิ์ฝุายทายกแล

ปฏิคาหก 

          ประการหนึ่งซ่ึงว่าทักษิณาทานไม่บริสุทธิท์ั้งฝุายทายกและปฏิคาหกนั้นเป๐นดังฤๅ? ตรัสวิสัชนาว่า 
คือทายกแลปฏิคาหกเป๐นคนทุศีล  ประพฤติในบาปธรรมดุจกันทั้งสองฝุายดงันีแ้ล ได้ชื่อว่าทักษิณาทานไม่
บริสุทธิ์ทั้งฝุายทายกแลปฏิคาหก สิริเป๐นทักษิณาทานมี ๔ ประการ ปานประดุจวิสัชนามาฉะนี ้

ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ ภิกษุณีสงฆ์ ไม่ตอ้งกังวลว่าสงฆ์จะทุศีล 

          จึงมีคาํปุจฉาว่า ไฉนพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าทักษิณาทานบริสุทธิ์ทั้งสิน้ ๔ ด้วยกันฉะนี ้ วิสัชนา
ว่า ทานหนึ่งทายกตกแต่งให้บริสุทธิ์ ทานหนึ่งปฏิคาหกตกแตง่ให้บริสุทธิ์ ทานหนึ่งทั้งทายกทั้งปฏิคาหก
ตกแต่งให้บริสุทธิ์ ทานหนึ่งทั้งทายกทั้งปฏิคาหกยังมิได้ตกแต่งให้บริสุทธิ์ สงฆ์ตกแต่งให้บริสุทธิ์เหตุสงฆ์ซ่ึง
จะได้ชื่อว่าทุศีลนั้นบมิได้มี แต่บุคคลทุศีลเบ้ืองว่าอุทิศถวายเป๐นสังฆทานดว้ยจิตเคารพนับถือในสงฆ์แล้ว 
อํานาจแห่งสังฆคุณอาจจะตกแต่งให้ทานบริสุทธิ์ได้โดยแท ้ เหตุดงันั้นจึงตรัสว่าทักษิณาทานบริสุทธิท์ั้ง ๔ 
ประการ 

          แลสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาทักขิณาวิภังคสูตร จําแนกซ่ึงประเภทแห่งทักษิณาทาน
ครุวนาดุจดงัว่ายงัอากาศคงคาให้ตกลง มิฉะนั้นดุจกลับพลิกซ่ึงพ้ืนภูมิภาคนําเอาปฐพีโอชาในภายใต้มา
จําแนกให้มหาชนบรรษัท มิฉะนั้นดุจเสด็จสถิตบนยอดแห่งมหาชมพูประจําทวีป กระทําให้สาขาใหญ่น้อย
ทั้งปวงให้หวั่นไหว มิฉะนั้นไซร้ดุจยังห่าฝนแก้ว ๗ ประการให้ตกลง ทรงสําแดงพระธรรมเทศนาดว้ยพระสุร
ศัพท์กถาอันไพเราะกอปรไปด้วยองค์ ๘ ประการ ดุจเสียงแห่งท้าวมหาพรหมจบลงในกาลนั้น 

พระน้านางน้อมถวาย 
ทรงเสียพระทัยท่ีพระอชิตะภิกษุบวชใหม่รับ 

          ส่วนพระมหาปชาบดีได้เสวนาการพระธรรมเทศนา ก็บังเกิดพระปรีดาปราโมทย์เป๐นกําลัง จึงทรง
ถือซ่ึงภูษาทั้งคู่เข้าไปสู่ที่ใกล้พระธรรมเสนาบดี อันสถิตอยู ่ณ เบ้ืองขวาพระชินสห์ี แล้วก็น้อมเข้าถวายพระ
ผู้เป๐นเจ้า พระผู้เป๐นเจ้าทราบในอาการก็มิได้รับ จึงกล่าวห้ามว่า ดูกรพระราชเทวี ซ่ึงจะถวายแก่อาตมะนี้มิ
สมควร พระมหาปชาบดีก็ถวายแก่พระมหาโมคคัลลานเถระ พระมหาโมคคัลลานเถระก็มิได้รับแล้วก็กล่าว
ห้ามเหมือนดังนั้น จึงถวายพระอสีติมหาสาวกทัง้หลายต่อๆ ลงไปโดยลําดับ ก็มิได้รับแต่สักองค์หนึ่งจน
ตราบเท่าถึงพระอชิตภิกษุซึ่งเป๐นสังฆนวกะนั่งอยู่ในที่สุดสงฆ์ทัง้นั้น จึงน้อมเข้าไปถวาย พระผู้เป๐นเจ้าก็รับ
เอาผ้าทั้งคู่นั้นพระมหาปชาบดีก็ทรงโทมนัสจนน้ําพระเนตรตก ทรงพระจินตนาการว่า อาตมะนี้มีบุญน้อย
อุตส่าห์กระทําซ่ึงผ้าทั้งคู่นี้ ตัง้จิตเฉพาะจะถวายพระชินสีห์ก็มิได้ทรงรับแล้วถวายพระอสีติมหาเถระ

๓๑๐ ๓๑๑ 



ทั้งหลายตัง้แต่พระอัครสาวกทัง้สองเป๐นต้นลงไป ก็มิได้มีพระสงฆ์องค์ใดสงเคราะห์รับแต่สักองค์หนึ่ง แล
บัดนี้พระภิกษุหนุ่มซ่ึงเป๐นสังฆนวกะมารับซ่ึงผ้าอาตมา 

ทรงท าให้บาตรอันตรธาน 
มีแต่พระอชติะน ากลับมาได้ หมายให้พระน้านางปลื้มพระทัย 

          เมื่อพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นพระมาตุจฉาเสียพระทัยทรงพระโทมนัส ดังนั้นจึงทรงพระพุทธ
ดําริว่า ผิฉะนั้น ตถาคตจะกระทําให้พระมหาปชาบดีบังเกิดโสมนัสในวัตถุทานนี้ จึงมีพระพุทธฎีกาตรัส
เรียกพระอานนท์ว่า ท่านจงไปนําเอาบาตรของตถาคตมา พระอานนท์ก็ไปนําเอาบาตรทรงนั้นมาถวาย 
ทรงรับเอาบาตรแล้วทรงกระทาํพุทธาธษิฐานว่า พระสาวกทั้งปวงอย่าได้ถือบาตรนี้ได้เลยให้พระอชิตภิกษุ
หนุ่มนี้จงถือซ่ึงบาตรของตถาคตได้ แลว้ก็ทรงทิ้งซ่ึงบาตรนั้นขึ้นไปบนอากาศแลบาตรนั้นก็ลอยขึ้นไปใน
กลีบเมฆ อันตรธานไปมิได้ปรากฏ 

          ในลําดับนั้นพระธรรมเสนาบดีจึงอัญชลีกรกราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะถือซ่ึงบาตรทรงนั้นก็จะได้
ก็ทรงอนุญาต ผู้เป๐นเจ้าก็เหาะขึ้นไปบนอากาศเที่ยวแสวงหาบาตรก็มิได้พบพาน จึงกลับมากราบทูลซ่ึง
อาการดังนั้น แลพระอสีติมหาเถระทั้งหลายล้วนทรงเอตทคัคะต่างๆ ก็บมิอาจถือซ่ึงบาตรนั้นด้วยอานุภาพ
แห่งตนๆ ได ้

          ในลําดับนั้นจึงมีพุทธฎีกาตรัสสั่งพระอชิตภิกษุว่า ทา่นจงถือเอาซ่ึงบาตรของตถาคต ผู้เป๐นเจ้าจึง
ดําริว่า ควรจะเป๐นอัศจรรย์ยิ่งนัก ไฉนพระอสีติมหาสาวกทั้งหลายนีแ้ต่ลว้นปราศจากราคาทิกิเลสมี
อานุภาพมาก จึงมิอาจแสวงหาซ่ึงบาตรทรงขององค์พระสัพพัญํูได้ แลอาตมานี้ไซร้ยังมีจิตกิเลสมลทิน
ครอบงําอยู่ แลพระบรมครูตรัสสั่งอาตมาให้แสวงหาซ่ึงบาตรนั้นจะมีเหตุอันใดอันหนึ่งเป๐นมั่นคง ผิฉะนั้น
อาตมาก็จะถือซ่ึงบาตรทรงตามพุทธฎีกาตรัสสั่ง บังเกิดปีติปราโมทย์เป๐นกําลังในสันดาน จึงเข้าไปถวาย
นมัสการกราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าก็จะถือซ่ึงบาตรทรงของพระพุทธองค์ในกาลบัดนี้ ก็มีพุทธฎีกาตรัส
อนุญาต 

          พระผู้เป๐นเจ้าจึงออกไปยืนในที่สุดบริษัททัศนาซ่ึงนภากาศแล้วก็กระทําสัตยาธิษฐานว่า ผิวอาตมะ
บรรพชาในพระพุทธศาสนา ด้วยจะปรารถนาซ่ึงจะใคร่ได้ซ่ึงจตุป๎จจัยลาภ แลมิอาจเล้ียงชีพในฆราวาสได้
จึงบรรพชา หามิได้โดยแท้ แลอาตมาตัง้ใจประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือประโยชน์หมายมั่นจะใคร่ตรัสรู้ซ่ึงธรรม
ทั้งปวง อันอาจสามารถจะรื้อสัตวโลกให้พ้นจากจตุโอฆสงสารทั้งสิ้น ประการหนึ่ง ผิวศีลของอาตมะบมิขาด
ทําลายแลด่างพร้อยบริสุทธิ์อยู่เป๐นอันดี ขอให้บาตรทรงแห่งองค์พระชินสีห์ จงลงมาประดิษฐานในหัตถ์
แห่งอาตมะอันเหยียดออกไปโดยพลัน ขณะนั้นอันว่าบาตรอันปราศจากจิตวิญญาณ มีอาการดุจแสดงซ่ึง

สัพพัญํุตญาณนิมิตแก่พระอชิตอันจะได้ตรัสรู้ในอนาคตกาล ก็บันดาลตกลงมาจากคัคณาลัย ประดิษฐาน
อยู่ในหัตถ์แห่งพระอชิตภิกษุควรจะเป๐นมหัศจรรย์ เหมือนดุจมาบอกเหตุนั้นแก่พระสังฆนวกะให้ทราบว่า 
ข้าพเจ้ามิได้มาสู่หัตถ์แห่งพระมหาเถรสาวกทั้งหลาย จําเดิมแต่พระสารีบุตรเป๐นต้นนั้น เหตุข้ามิได้เป๐น
บริขารสาวก เป๐นบาตรของพระองค์พระผู้มีพระภาคอันประเสริฐ แลพระผู้เป๐นเจ้าองค์นี้มิได้เป๐นพระสาวก 
แลมิได้เป๐นพระป๎จเจกโพธิเจ้า จะได้ตรัสเป๐นพระพุทธเจ้าในอนาคต เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงมาสู่หัตถ์แห่ง
พระผู้เป๐นเจ้าเหมือนดุจมาบอกเหตุให้ทราบด้วยประการดังนี้ 

          ในสมัยนั้น ก็บังเกิดมีมหัศจรรย์ต่างๆ เมื่อพระมหาปชาบดีได้ทอดพระเนตรดังนั้น ก็มีพระปีติ
โสมนัสบังเกิดเป๐นกําลังจึงทรงพระดําริว่า ดังอาตมาปริวติกอันว่าพระอริยสงฆ์สาวกนี้มีพระคุณอันยิ่งเป๐น
มหัศจรรย์ โดยกําหนดที่สุดแต่สังฆนวกะ ก็กอปรด้วยพระคุณวิเศษเห็นปานดังนี้ แลพระคุณานุภาพแห่ง
พระมหาเถระทั้งหลายที่ทรงพระอภิญญาวิธี มีพระสารีบุตรแลพระโมคคัลลานเป๐นอาทินั้น จะประเสริฐ
เป๐นดังฤๅ? อันว่าพลวศรัทธาอันยิ่งก็บังเกิดในสันดานแห่งอาตมะ ด้วยอํานาจปสาทศรัทธา จนอัสสุชลนัยน์
ไหลตกจากเนตร เหตุแห่งวัตถุทานของอาตมานี้ได้ชื่อว่าบูชาแก่องค์พระชินสีห์เหมือนกัน ทรงพระเกษม
สันต์โสมนัสแล้วยกขึ้นซึ่งพระหัตถ์ประณตนมัสการพระศาสดาจารยแ์ล้วๆ เล่าๆ ก็เสด็จคืนเข้าพระราช
นิเวศน์สถาน 

พระอชิตะน าผ้าผูกเป็นเพดานและม่าน 
ภายในพระคันธกุฎีแล้วเปล่งวาจาปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณ 

          ในลําดับนั้นส่วนพระอชิตภิกษุจึงจินตนาการว่า ประโยชน์อันใดแก่อาตมาด้วยผ้าอันอุดมนี ้ ผิวจะ
ปิดซ่ึงกายก็บมิสมควร แท้จริงนามชื่อว่ากรัชกายนี้ มีแต่แสวงหาซ่ึงโทษคือชรา พยาธิ มรณะเป๐นนิจ
ธรรมดา แลบุคคลที่มีป๎ญญาน้อยใช่บัณฑิตยชาต ิ จึงนับถือรักใคร่ยินดีในกายเพราะหมายว่าเป๐นตนเที่ยง
แท้ แม้ว่าเป๐นบัณฑิตยชาติก็ย่อมพิจารณาด้วยป๎ญญา เห็นเป๐นอนัตตาหาสิ่งประโยชน์แก่นสารบมิได้ ผิว
ฉะนั้นควรอาตมาจะเอาคู่ผ้าอันอุดมนี้ เข้าไปถวายพระชินสีห์กระทําพุทธบูชา เหตุพระศาสดาเป๐นปูชนีย
วัตถุอันมีค่ามากหาสิ่งจะประเสริฐเสมอบมิได้ เพราะใหญ่ยิ่งด้วยพระคุณ คือสีลสมาธิป๎ญญาวิมุติแลวิมตุิ
ญาณทัสนะอันอุดมอดุลอุปมา อาตมาจะกระทําสักการบูชาด้วยอุดมพัสตร์นี้สมควรยิ่งนัก 

          เมื่อพระอชิตภิกษุดําริฉะนี้แล้ว ก็ถือเอาผ้าผืนหนึ่งเข้าไปดาดเป๐นเพดานกางก้ันเบ้ืองบนพระคันธ
กุฎีแห่งสมเด็จพระผู้มีพระภาค อีกผืนหนึ่งนั้นฉีกออกเป๐น ๔ ท่อน ผูกเป๐นม่านห้อยลงในที่สี่มุมแห่งเพดาน
นั้น เมื่อผู้เป๐นเจ้าเห็นซ่ึงผ้าอันห้อยลงมาทั้ง ๔ มุมงามยิ่งนักจึงออกวาจาว่า วัตถุบูชาของอาตมะนี้เป๐นที่
เจริญจิต ยังจิตอาตมะให้ยินดีโดยยิ่ง ด้วยอานิสงส์แห่งวัตถุบูชานี้ อาตมะจะมคีวามปรารถนาสิ่งอันอ่ืนนั้น

๓๑๒ ๓๑๓ 



หามิได้ อันว่าโลกสันนิวาสนี้ย่อมยินดีในราคะแลโทสะประทุษร้ายลุ่มหลงอยู่ดว้ยโมหะคืออวิชชา ถงึซ่ึง
สัญญาวิปลาสแลมีนิวรณธรรมปกปิดจิตสันดาน จมอยู่ในเปือกคือเบญจกามคุณผูกพันอยู่ด้วยห่วงคือกิเลส 
แลจมอยู่ในโลโณทกมหาสมุทร กล่าวคือตัณหาทัง้ ๑๐๘ ประการ ครุวนาดุจหมู่กัจฉปมัจฉาชาติอันเป๐น
อาหารแห่งกันและกัน ผู้ไปตามชาติชราทุกข์ มีพยาธิ มรณะ ครอบงําอันทําอยู่ในอํานาจ ปราศจากที่พ่ึงที่
พํานักแม้ท่านผู้มเหสักข์ทั้งหลายมีมหาพรหมเป๐นต้น บมิอาจจะรื้อขนขึ้นจากสาครสงสารได้ แลอาตมะนี้มี
หฤทัยปรารถนาจะบําเพ็ญพระสมดึงสบารมี หมายประโยชน์คือพระสัพพัญํุตญาณ เพ่ือจะรื้อขนสัตว์ให้
พ้นสงสารสมุทัยในอนาคต จึงเขา้ไปสู่สํานักพระทศพลญาณ แล้วกระทําปณิธานเหมือนดังนั้น 

ทรงพยากรณ์ว่าพระอชติะจักเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต 
ทรงอุบัติในกาลท่ีมีพระเจ้าจักรพรรดดิ้วย 

          ลําดับนั้นพระบรมครูทรงสถิตเหนือบวรธรรมาสน์ ทอดพระเนตรซ่ึงพระอชิตภิกษุแล้ว กระทําพระ
อาการแย้มพระโอษฐ์ อันว่าพระพุทธรังสีก็โอภาสออกจากเขี้ยวแก้วทั้ง ๔ พรอ้มกันกับลําดับแห่งสิตุบาท
แห่งพระโลกนาถนั้นรุ่งเรืองไพโรจน์ จึงพระอานนทเถระเจ้าผู้เป๐นธรรมภัณฑาคาริกก็ทูลถามว่าเหตุเป๐น
ดังฤๅ? พระพุทธองค์จึงทรงกระทาํซ่ึงสิตุบาท พระมุนีนาถก็มีพุทธฎีกาตรัสพยากรณ์ทํานายว่า ดูกรอานนท ์
อันว่าพระอชิตภิกษุซึ่งเป๐นสังฆนวกะนี้จะได้ตรัสเป๐นองค์พระชินสีห์ทรงพระนามพระเมตไตรยในอนาคต
ภายหน้า ในมหาภัทรากัลป์นี้ ด้วยอานิสงส์แห่งวตัถุบูชาแก่ตถาคตดว้ยจิตประสาทโสมนัส 

          ดูกรอานนท ์ กาลเมื่อศาสนานี้อันตรธานแล้วจะบังเกิดสัตถันตรกัลป์ เมื่อสัตถันตรกัลป์ล่วงแล้ว 
มนุษย์ทั้งหลายที่บังเกิดจะมีอายุเจริญขึ้นไปโดยลําดับ ตราบเท่าถึงอสงไขยเป๐นกําหนด แล้วจะกลับลดถอย
น้อยลงมาจะตั้งอยู่ ๘๐,๐๐๐ ปี  ครั้งนั้นเมืองพาราณสี จะเปลี่ยนนามบัญญัติชื่อเกตุมดีมหานครเป๐นที่
เกษมสุขสโมสรสรรพประชา ครุวนาดุจอาลกมัณฑาเทพธานีอันมีในชั้นจาตุมหาราช กําหนดโดยยาวได้ ๑๒ 
โยชน์ กว้างได ้๒ โยชน์มีประมาณกาลนั้น 

          อันว่าสตัตรัตนปราสาทแห่งพระยามหาปนาทประมาณโดยยาวได้โยชนห์นึ่ง โดยกว้างก่ึงโยชน์ โดย
สูงห้าโยชน์ มีพ้ืนได้ ๗ ชั้นรุ่งเรืองรุจิโรภาส เพียงไพชยันตทิพยปราสาท ประดษิฐานในท่ามกลางพระนคร 
ด้วยบุญญานุภาพแห่งเชษฐนฬการเทพบุตร เชษฐนฬการเทพบุตรจะจุติจากเทวโลก ลงมาบังเกิดเป๐นราช
บุตรบรมกษัตริย์ อันเสวยสมบัติในกรุงเกตุมดี จะมีพระนามสังขขัติยกุมาร 

          กาลเมื่อชนมายุได ้ ๗ ขวบ จะสําเร็จรู้ในศิลปะศาสตร์ทัง้ปวง เมื่อเจริญวัยวัฒนาการจะได้
ราชาภิเษก แลปราสาทนั้นก็จะมาจากคงคา จะได้กระทําอาวาหมงคล แลเคหประเวศน์มังคลราชาภิเษกใน
ปราสาทนั้น จะได้สืบเสวยมไหศวรรย์สันตติวงศด์ํารงราชพิภพแทนพระราชบิดา แลจะประพฤติในทศจักร

วัตติวตัรอันศึกษาในสํานักสุพรหมพราหมณาจารย์ 

          ถึงวันบัณณรสีอุโบสถบุพพัณหกาล สรงสนานมุรธาภิสิตธาราแล้วรักษาอุโบสถศีล ณ เบ้ืองบน
ปราสาท ลําดับนั้น จักรแก้วก็เล่ือนลอยขึ้นมาจากมหาสมุทรฝุายปาจิณโลกธาตุ ด้วยบุญญฤทธิวิจิตรไป
ด้วยดุมกง กอปรไปด้วยกําถึง ๑,๐๐๐ แลบริบูรณ์ด้วยอลังการทั้งปวง ลําดับนั้นอันว่า กุญชรช้างแก้วรัตนก็
เหมาะมาแต่ตระกูลอุโบสถ แลม้าแก้วดุรงัครัตนก็เหาะมาแต่ตระกูลพลาหกในหิมพานต์ แลมณีรัตนก็เล่ือน
ลอยมาแต่ภูผาวิบุลบรรพต แลนางแก้วก็เล่ือนลอยมาแต่อุตตรกุรุทวีป แลคหบดีรัตนปริณายกรัตนก็บัง
เกิดขึ้นในพระนครนั้น แลพระยาสังขบรมจักรพัตราธิราชบริบูรณ์ด้วยแก้วทั้ง ๗ ประการ มีอาณาปริวัต
แผ่ซ่านไปทั่วทวีปใหญ่ทั้ง ๔ มีทวีปน้อย ๒,๐๐๐ เป๐นบริวาร แลสุพรหมพราหมณปุโรหิตาจาริย์นั้นสั่งสอน
อรรถธรรมแก่กรุงกษัตริย์สังขจักรพัตราธิราช เป๐นที่อภิวาทน์เคารพสักการบูชาแห่งบรมขัตติยาธิบดี 

พระโพธิสัตว์เมตไตรยอุบตัิในตระกูลพราหมณ์ 
เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ ์ตอนมีพระชนม์แปดพันปี 

          ในกาลนั้นจึงพระเมตไตรยโพธิสตัว์ก็มาอุบัติปฏิสนธิในครรภ์แห่งนางพรหมวดีพราหมณี อันเป๐น
อัครภรรยาแห่งสุพรหมพราหมณ์ปุโรหิตาจารย์ กําหนดถ้วนทศมาสก็ประสูติในปุาอิสิปตนมฤคทายวัน 
พร้อมด้วยมหัศจรรย์ทั้งปวง 

          เมื่อพระมหาสัตว์วัฒนาการแล้วก็บริโภคสมบัติอยู่ในปราสาททั้งสาม อันมีนามศรีวัฑฒปราสาท ๑ 
วัฑฒมานปราสาท ๑ สิทธัตถปราสาท ๑ และมีนางจันทรมุขีพราหมณีเป๐นอัครภรรยา เป๐นประธานแก่
อเนกคณาอนังคปริจาริกประมาณแสงนาง แลสถติอยู่ในฆราวาสได้ ๘,๐๐๐ ปี  ไดท้ัศนาการนิมิตทัง้ ๔ 
กาล เมื่อนางจันทรมุขีประสูติบุตรมีนามพรหมวัฒนกุมาร จึงจินตนาการจะออกสู่มหาภิเนษกรมณ์ ขณะนั้น
อันว่าปราสาทก็เล่ือนลอยขึ้นบนอากาศลงมาประดิษฐานปฐพีที่ใกล้ไม้นาคมหาโพธิคือไม้กากะทิง 

          พระมหาโพธิสัตว์ก็ลงจากปราสาท ถือเอาทิพยกาสาวพัสตร์อันท้าวมหาพรหมนํามาถวาย แล้วทรง
บรรพชา ส่วนคณาเนกนารีปริจาริกทั้งหลาย ก็ลงจากปราสาทไปสถิต ณ ที่อันใกล้ได้ก่ึงคาพยุต กับทั้งบุรุษ
บริวารทั้งปวง แลบรรดาบริวารบุรุษทั้งหลายทีต่ิดตามไปมีประมาณเท่าใด ก็บรรพชาตามพระมหาสัตว์
ทั้งสิ้น เว้นแต่สตรี หน่อพระชินสีห์กระทําทุกรกิริยา ๗ วัน พอถึงวันวิสาขบุรณีมีก็เสวยมธุปายาสแห่งนาง
สุนันทาพราหมณีอันนํามาถวาย แล้วไปเข้าทวิาวิหารในสาลวัน 

          ครั้นเพลาสายัณห์จึงทรงรับหญ้าคา ๘ กํา อันโสตถิยมาณพนํามาถวาย แล้วเสด็จไปสู่ไม้มหาโพธิ
ลาดลงซ่ึงหญ้าคา อธิษฐานเป๐นพระรัตนบัลลังก์สูง ๑๕ ศอก ทรงสถิตบนรัตนบัลลังก์ก็พิจารณาป๎จจยาการ

๓๑๔ ๓๑๕ 



ก็สําเร็จแก่พระสัพพัญํุตัญญาณ ในเวลาตัมพารุณสมัยราตรีนั้นก็พร้อมกับมหัศจรรย์ทั้งปวง แล้วเปล่ง
ปฐมพุทธอุทานทักตัณหาด้วยพระคาถาอเนกชาติตามเยี่ยงอย่างพระสัพพัญํูทั้งปวง  

          แลสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสพยากรณ์ทํานายแก่พระอชิตภิกษุ ว่าเป๐นองค์พระเมตไตรย
โพธิสัตว์โดยปริยายดงันี ้

 

เมตไตรยพยากรณ์ปริวรรต ปริจเฉทที่ ๒๐ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๒๑ 
พุทธปิตุนิพพานปริวรรต 
พระพุทธบิดาเสด็จปรินิพพาน 

๓๑๖ 



 

 

 

เน้ือความยอ่ 

          ประมาณพรรษาที่ ๕ ขณะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กูฏาคารศาลา ปุามหาวัน กรุงเวสาลี พระเจ้าสุ
ทโธทนะทรงพระประชวรหนัก มีเหล่าศากยวงศแ์วดล้อมถวายปรนนิบัติ 

          พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระพุทธญาณแล้ว เสด็จพร้อมด้วยพระอรหันต์ ๕๐๐ รูป โดยทาง
อากาศ ถึงแล้วทรงเข้าไปยังห้องพระบรรทมตรัสถามถงึพระอาการ แล้วทรงตอ้งการช่วยระงับทุกขเวทนา
ของพระพุทธบิดา ทรงกระทําสัตยาธิษฐานถงึพระบารมี ๓๐ ประการ ที่ทรงบําเพ็ญมาแล้วลูบลงที่พระ
เศียรพระราชา แม้พระอานนท์ พระนนทะ พระราหุล ก็ได้กระทําสัตยาธิษฐาน แล้วลูบที่แขนซ้าย ลูบที่
แขนขวา และลูบที่หลัง ตามลําดับ ซ่ึงช่วยให้พระราชาทรงมีพระชนม์ต่ออีก ๗ วัน ระหว่างนั้น พระศาสดา
ก็ตรัสพระเทศนาว่าด้วยความไม่เที่ยงและอริยสัจ ๔ พระราชาทรงบรรลุเป๐นพระอรหันต์ 

          ในวันที่ ๗ พระราชากราบทูลลาพระพุทธเจ้า แล้วทรงให้พระโอวาทมิให้เหล่าพระยูรญาติเศร้าโศก 
จากนั้นเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

          พระพุทธเจ้าตรัสให้พระมหากัสสปะเลือกและจัดสถานที่ถวายพระเพลิงศพ มีเหล่าเทพช่วยทํา
เรือนยอดจิตรกรรม และตกแต่งดอกไม้ของหอม ถึงเวลาถวายพระเพลิง พระศาสดาทรงสรงน้ําพระบรม
ศพ ทรงยกพระหีบแก้วและขอไฟจากพระอินทร์มาจุดถวายพระเพลิง ทั้งตรัสธรรมกถาโปรดพระญาติที่มา
จาก ๖ พระนคร 

          พระมาตุจฉาปชาบดีโคตมีเข้าเฝูากราบทูลขอบวช แต่ไม่สําเร็จ เมื่อพระศาสดาเสด็จไปยังกรุงเว
สาลีแล้ว พระนางทรงตัดสินพระทัยแน่วแน่ ปลงพระเกศาและห่มผ้ากาสาวพัสตร์เสด็จไปขอบวชอีกครั้ง 
ครั้งนี้ ทรงได้พบกับพระอานนท์ พระเถระรู้ความแล้วเข้าเฝูากราบทูลให้ทรงทราบ แต่ก็ไม่ทรงอนุญาตให้
บวช พระอานนท์จึงอ้างถึงพระดํารัสเมื่อสตรีบรรลุธรรมได้ ก็ควรจะได้บวช 

          พระศาสดาจึงเสนอเงื่อนไขว่าหากพระมาตุจฉารับครุธรรม ๘ รักษาได้ตลอดชีวติก็บวชได้ พระ
อานนท์นําความไปทูล พระนางยินดีรับ และการรับครุธรรม ๘ ก็ถือว่าได้บวชเป๐นภิกษุณีแล้ว 

          ส่วนการสืบสันตตวิงศ์นั้น พวกเจ้าศากยะก็สถาปนาเจ้าชายมหานามะเป๐นพระเจ้ามหานามะ ครอง
กรุงกบิลพัสดุ์ต่อไป 



 

 

ปริจเฉทที่ ๒๑ 
พุทธปิตุนิพพานปริวรรต 

พระพุทธบิดาเสด็จปรินิพพาน 

 

          ในกาลนั้น พระผู้มีพระภาคก็เสด็จนิวัตนาการสู่กรุงราชคฤห์เสด็จสถิต ณ พระเวฬุวันวิหารกับด้วย
พระสงฆ์ทั้งปวง อยู่จําพระวัสสาเป๐นคํารบ ๔ ในที่นั้น ครั้นล่วงเข้าวัสสาเป๐นคํารบ ๕ จึงเสด็จมาจากเมือง
ราชคฤห์กับด้วยพระสงฆ์ ๕๐๐ ไปสู่เมืองเวสาลี เสด็จสถิต ณ กุฎคารศาลาในปุาใหญ่ใกล้พระนครนั้น เพ่ือ
จะทรงอนุเคราะห์แก่ไวไนยชน แลจําพระวัสสาเป๐นคํารบ ๕ อยู่ในที่นั้นในปีนั้น 

พระพุทธบิดาทรงพระประชวรหนัก 
ขณะพระศาสดาประทับอยู่เมืองเวสาลี 

          สมเด็จพระเจ้าสิริสุทโธทนมหาราชพระพุทธบิดาทรงพระประชวรหนัก แลกษัตริย์สักยราชวงศ์
ทั้งหลาย แลนางพระสนมมีพระมหาปชาบดีโคตมีเป๐นประธานช่วยกันอภิบาล พระโรคก็มิอาจระงับ
บรรเทาลงได้ มีพระสรีรกายอันซูบเสียพระสิริวิลาศ บรรทมเหนือพระแท่นมัญจอาสน์ออกพระโอษฐ์ว่า อา
ตมเสวยทุกขเวทนาเป๐นอันยิ่งแล้วทรงกลิ้งเกลือกพระกายกลับไปมา พลางทรงระลึกถึงพระองค์พระ
ศาสดาอัครปิโยรสว่า อันอาตมปริวิตก ผิวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาสู่ที่นี้ ปรามาสเหนือศีรษะแห่งอาต
มะ พระนนท์แลพระอานนท์ได้ลูบสรีรกายซ้ายขวาทัง้สองข้าง พระราหุลนัดดาได้ลูบเบ้ืองปฤษฎางค์แห่ง
อาตมา อันว่าทุกขเวทนาโรคาพยาธิก็อาจบรรเทาเป๐นแท้ 

ทรงทราบด้วยพระญาณ 
ตรัสให้พระอานนท์แจ้งข่าวแก่เหล่าพระอรหันต ์

          ในลําดับสมัยนั้น สมเด็จพระบรมโลกนาถเสด็จอุฏฐาการจากสีหไสยาสน์นั้นในพลวป๎จจุสสมัย
กาลเวลาเข้าสู่พระมหากรุณาสมาบัติออกจากสมาบัตินั้น ก็ทรงพิจารณาซ่ึงบุคคลอันประกอบด้วยกฤษดาธิ
การทอดพระเนตรในพระญาณเห็นพระพุทธบิดาทรงประชวรหนัก นิป๎ชนาการเหนือมรณมัญจอาสน์ทรง

๓๒๑ 



พระพิลาปคร่ําครวญ ควรจะกรุณา จึงทรงพระพุทธดําริว่า พระบิดาแห่งตถาคตประกอบด้วยติพ
โรคาพยาธ ิ ปรารถนาจะเห็นตถาคตในวันนี ้ แลกาลนี้ก็ควรที่ตถาคตจะไปเยี่ยมพระบิดา จึงเสด็จอุฏฐาการ
จากอาสนตรัสเรียกพระอานนท์มาแล้วตรัสบอกซ่ึงเหตุนั้น แล้วตรัสชวนว่า ดูรา ณ อานนท์ เราควรจะไป
เยี่ยมบรมกษัตริย์จะได้เห็นพระองค์เป๐นป๎จฉิมทัสนาในคราวนี้ ประการหนึ่งอันว่าพระบิดาอันกอปรด้วย
พระอัธยาศัยเห็นปานดังนี้ ก็หาได้ด้วยยาก แลบรรดาภิกษุทั้งหลายที่เป๐นขีณาสพสถิตอยู่ที่ใดๆ ท่านจงไปสู่
ที่นั้น แล้วจงบอกกันให้ทั่วทั้งสิ้นว่า พระตถาคตจะไปสู่กรุงกบิลวัตถุเพ่ือจะไปเยี่ยมพระบิดา พระอานนท์ก็
รับพระพุทธฎีกาว่า สาธุดีแล้ว ก็ไปบอกเหตุนั้นแก่พระอรหันต์ทั้งปวง 

          แลพระขีณาสพทั้งหลายมีพระอัครสาวกทั้งสองเป๐นต้น ทราบยุบลดังนัน้ ก็ออกจากที่อยู่แห่งตนๆ 
บ้างถือเอาซ่ึงบาตรแลจีวรมาสโมสรสันนิบาตคอยท่า จะตามเสด็จพร้อมกัน พระอานนท์ก็กลับมากราบทูล
ว่า พระภิกษุสงฆ์มาประชุมกันพร้อมแล้ว จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสบอกแก่คณะสงฆ์ว่า ท่านทั้งปวงจงไป
ทัศนาซ่ึงพระพุทธบิดาด้วยตถาคตเป๐นป๎จฉิมทัสนาในวาระครั้งนี ้ พระสงฆ์ห้าร้อยที่เป๐นบริวารกระทําอิทธิ
อานุภาพปาฏิหาริย์เหาะขึ้นไปอนิลบถ ครุวนาดุจท้าวธตรัฏฐราชมหาหงส์อันแวดล้อมไปด้วยหมู่หงส์ ๙ 
หมื่นเป๐นบริวารคมนาการสู่กรุงกบิลวัตถุโดยทางอากาศ 

เสด็จพร้อมดว้ยภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ ทรงกระท าสัตยาธิษฐาน 
ลูบพระเศียรระงับทุกขเวทนาให้พระพุทธบิดา 

          ครั้นถงึก็ลงสู่ราชธานีขึ้นสูท่ี่มณเฑียรที่สถิตแห่งพระปิตุราช ทรงนิสัชนาเหนือไสยมัญจอาสน์ฝุาย
ทิศที่สงูแห่งพระพุทธบิดา ทอดทศันาเห็นพระสรีรกายอันซีดซูบก็ทรงพระสังเวชยิ่งนัก จึงตรัสถามถึงพระ
อาการพระโรคอันกําเริบด้วยทุกข์เวทนา พอจะอดทนหรือพ้นพระกําลังเป๐นประการใด เมื่อพระบรม
กษัตริย์ทรงสดับพระพุทธฎีกา ก็มีพระชลนัยน์ไหลนองพระชลนาพระกรรณฐาเหือดแห้ง พระเขฬะสะท้อน
ถอนพระทัยกราบทูลว่า ทุกขเวทนาแห่งขา้พระพุทธเจ้านี้ มีกําลังเหลือที่จะอดทนพ้นที่จะดํารงชีวติ จึงตรัส
ว่า ดูกรพระบพิตรราชสมภาร อย่าทรงพระจินตนาการปริวิตกนัก จึงเหยียดพระทักขิณหัตถ์ทรงกระทํา
สัตยาธิษฐานว่า ผิวตถาคตบําเพ็ญกฤษฎาธิการก่อเก้ือพระสมดึงสบารมีมาสิ้นกาลถึง ๔ อสงไขยแสนกัป 
เพราะหมายจะกระทําประโยชน์โปรดสัตวโลก แลได้บําเพ็ญทานรักษาศีลเจรญิภาวนาแม้จะปรามาสพระ
เศียรเกล้าแห่งพระปฤษฎางค์ด้วยพระทักขิณหัตถว์่า ในกาลบัดนี ้ ขอจงระงับความทุกข์อันมีในพระอุตมังค
สิโรตม์ให้อันตธานได้ เมื่อทรงพระอธิษฐานดังนีแ้ล้ว ก็ลูบลงที่พระเศียรเกล้าของบรมกษัตริย์กลับบรรเทา
ระงับดับสูญ 

แมพ้ระอานนท์ พระนนทะ พระราหุล 
ก็กระท าสัตยาธิษฐาน แล้วสัมผัสพระวรกายจอมกษตัริย์ 

          ในขณะนั้นพระอานนท์ถวายอภิวันท์พระบรมครูเจ้าก็ทําสัตย์อธิษฐานวา่ ข้าพระบาทติดตามเสด็จ
มาเปรียบดังฉายาตดิตามพระกายอินทรีย์ขององค์พระชินสีห์อยู่เป๐นนิตย์ อันนี้เป๐นความสัตย์ของข้าพระ
บาท แม้นข้าพระบาทจะยกทักขิณหัตถ์ขึ้นปรามาสพระกรเบ้ืองขวาของพระบิตุลาธิบดี ขอจงทุกขเวทนาที่
ปรากฏมีในพระพาหานั้นให้อันตรธาน เมื่อทรงอธิษฐานดังนี้แล้ว ก็ลูบลงในทักขิณพาหาแห่งบรมขัตติย
นรินทร์ อันว่าทุกข์เวทนาก็ระงับดับสูญสิ้นในสมัยนั้น 

          ลําดับนั้นจึงพระนนท์เถระก็ถวายนมัสการประนมพระบรมนราสภแล้วกระทําสัตยาธิษฐานว่า ผิว
ข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระโอวาทพระศาสดาจารย์พร้อมทุกสิ่งอันนี้นี่เป๐นความสัตย์ความจริง แม้ปรามาส
พระวามพาหาแห่งพระปิตุราชด้วยทักขิณหัตถ์ของอาตมา ขอจงทุกขเวทนาในที่นั้นให้อัตรธาน เมื่อ
อธิษฐานดังนี้แล้ว ก็ลูบลงในวามพาหาแห่งพระชนกาธิราช อันว่าทุกขเวทนาก็ระงับดับหายจากที่นั้น 

          ลําดับนั้นจึงพระราหุลชิโนรสก็กระทําอัญชลีประณตพระพิชิตมารแล้วกระทําสัตยาธิษฐานว่า กาล
เมื่อพระพุทธองค์ทรงเสวยพระชาติเป๐นพระยาเวสสันดร มหาราชบพิตรทรงเปลื้องปลดเสียสละ
ข้าพระพุทธเจ้า พระราชทานแก่เจ้าทชีชูชกพราหมณ์ ข้าพระบาทก็ยินยอมตามพระทานอัธยาศัยบมิแขง็
ขัด จะได้โทมนัสขึ้งเคียดในพระองค์แตว่ารจิตหนึ่งบมิพึงมี ผิวคําอันนี้นี่เป๐นวจีสัตย์ จะยกทักขิณหัตถ์
ปรามาสปฤษฎางค์สมเด็จพระอัยกา ขอจงทุกขเวทนาโรคาพยาธิให้อันตรธาน เมื่อทรงอธิษฐานดังนี้แล้ว 
ยกพระหัตถ์เบ้ืองขวาทูลพระปฤษฎางค์แห่งพระอัยกาธิราช อันว่าทุกขเวทนาในพระปิฏฐิแลอุรุชาบาท
ทั้งหลายเหือดหายระงับในลําดับแห่งหัตถ์สัมผัสนั้น 

ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพระชนม์อยูต่่ออกี ๗ วัน 
พระศาสดาตรัสสอนให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ 

          ในกาลนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงสุทโธทนมหาราชก็มีพระโรคาพยาธิระงับอันตรธาน จึงเสด็จ
อุฏฐาการจากที่สิริไสยาสน์ ทรงพระประสาทปีติโสมนัส ยอพระหัตถ์ถวายอัญชลีพระมุนีนาถราชโอรส 
สมเด็จพระสุคตทรงทราบว่าพระพุทธบิดาระงับทุกขเวทนาแล้ว แลทรงพิจารณาเห็นพระชนมายุสังขาร
น้อยนักจักมิได้วัฒนาการสืบไป กําหนดอีกสัตตวาระสมัยก็จะดับสูญสิ้นพระชนม์ 

          ทรงทราบอุปนิสัยพระอรหัตผลจะพึงมี ก็โปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาทัง้ราตรีทวิากาล 

๓๒๒ ๓๒๓ 



สมเด็จพระบรมกษัตริย์ก็บรรหารทูลอาราธนาว่าข้าแต่พระบรมโลกนาถ จงทรงพระมหากรุณาโปรด
ประทานพระพุทโธวาทานุศาสน์แก่ข้าพระพุทธเจ้าสิ้นสัตตวาร เพ่ือจะให้เป๐นประโยชน์แลสุขแก่นสารแก่ข้า
พระบาท พระมุนีนาถก็บัณฑูรพระธรรมเทศนาพระอนิจจาทิปฏิสังยุตต์ว่า ดกูรบรมบพิตรอันว่าชีวิตแห่ง
มนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนักดํารงอยู่โดยพลันบมิได้ยั่งยืนอยู่ช้า ครุวนาดุจสายฟูาแลบอันปรากฏมิได้นาน อัน
ว่าวัยวฒันาการย่อมมีชราเป๐นที่สุด สภาวะหาโรคบมิได้ก็มีพยาธิประทุฏฐีบีฑาเป๐นปริโยสาน อันว่าชีวิต
สังขารก็มีมรณะเป๐นธรรมดา สมบัติทั้งปวงก็ล่วงละแก่วิบัติยายี เป๐นประเวณีแห่งนิกรสัตว์ 

          เมื่อตรัสเทศนาเป๐นอาทิฉะนี้แล้ว ก็ยกพระจตุราริยสัจขึ้นเป๐นมกุฏโมฬีแห่งธรรมทั้งปวง ส่วน
สมเด็จพระพุทธบิดาก็ทรงเจริญวิป๎สนาไปตามกระแสพระอริยสัจทั้งสี่ประการ ก็ประหาณซ่ึงรูปราคะ อรูป
ราคะกับทั้งมานอุทธัจจะอวิชชาเป๐นนิราวเศษ มละเสียซึ่งสรรพกิเลสบาปธรรมทั้งหลาย บรรลุแก่พระ
อรหัตผลพร้อมกับด้วยพระจตุปฏิสัมภิทาญาณ 

พระพุทธบิดากราบทูลลาปรินิพพาน 
ให้พระโอวาทแก่เหล่าพระประยูรญาติ 

          ในกาลแห่งวันเป๐นคํารบ ๗ จึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระศาสดาจารย์ขา้พระองค์นี้พ้นจากบ่วงแห่ง
สงสารเห็นนิพพานสัจจประจักษ์จิต อนึ่งชีวิตก็ยังอยู่น้อยนักจักถวายนมัสการลาพระศาสดาดับขันธ์เขา้สู่
อมตนิพพานในกาลวันนี้ จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า ดูกรพระราชสมภาร จงทรงพระกําหนดซ่ึงกาลอัน
สมควร 

          ส่วนขตัติยประยุรวงศ์สักยราชทั้งหลาย แลคณาเนกอนงค์บริจาริกนารีมีพระมหาปชาบดีเป๐น
ประธาน ได้สดับพระราชบรรหารดังนั้น ก็พร้อมกันสยายเกศ สองกรข้อนอุระประเทศพิลาปกําสรดเซ็งแซ่
ศัพท์นฤนาท บรมขัตติยาธิราชก็ดํารัสเล้าโลมว่า ท่านทั้งหลายอย่าได้เศร้าโศกปริเทวนาการ ธรรมดาว่า
สัตว์เกิดในวัฏสงสารโลกก็ย่อมจะวิโยคบําราศจากที่รักที่เจริญใจ หวั่นไหวอยู่ด้วยโลกธรรมคือมรณทุกข์ทุก
ตัวสัตว์ไม่เว้นคนแล้ว ทรงอภิวาทพระทศพลกราบทูลว่าขา้แต่พระโลกนาถ อันว่าโทษอันใดที่ข้าพระองค์
ประมาทด้วยกายวจีจิตในพระสุคต ขอจงทรงพระกรุณาอดโทษานุโทษาทัง้ปวงแก่ข้าพระบาท จงทรงพระ
อนุญาตแก่ข้าพระพุทธเจ้า อันจะทูลลาเข้าสู่พระปรินิพพานในกาลบัดนี้ แล้วก็เอนพระองค์ลงบรรทมเหนือ
ที่สิริไสยาสน์นั้น ก็สูญสิ้นพระอัสสาสป๎สสาสะเข้าสู่พระปรินิพพานในกาลนั้น 

ตรัสให้พระมหากัสสปะเลือกจัดสถานท่ีถวายพระเพลิงศพ 

          สมเด็จพระสัพพัญํูเมื่อทรงทราบว่าพระพุทธบิดาดับขันธ์เข้าสู่พระปรินิพพาน ก็บังเกิดธรรม
สังเวชจึงตรัสสั่งแก่พระสงฆ์ทั้งปวงวา่ ท่านทัง้หลายจงทัศนาซ่ึงพระพุทธบิดาอันสิ้นพระชนม์ชีวิตอันมรณ
ธรรมนี้มิได้มีสบาย ย่อมทําลายชีพแห่งสัตวท์ั่วทัง้สิ้นเป๐นอาจิณธรรมดาจะได้เลือกหน้าหามิได้ ในขณะนั้น 
อันว่าพระมหาปชาบดีแลพระยโสธราเทวี แลหมู่พระสนมทั้งหลายกับทั้งเหล่ากษัตริย์สักยราชวงศานุวงศ์
ทั้งปวง ต่างคนก็ข้อนทรวงโสกาดูรพิลาปปริเทวนาการ พระพิชิตมารก็ตรัสเล้าโลมให้ระงับดับโศกด้วยพระ
ธรรมกถาอนิจจาตาทิปฏิสังยุตต์ แล้วมีพระพุทธฎีกาตรัสสั่งพระมหากัสสปเถระว่า ตถาคตจะถวายพระ
บรมศพพระบิดา ท่านจงไปพิจารณาดูภูมิสถานอันสมควรจะกระทําฌาปนกิจนั้น 

          พระมหากัสสปเถรเจ้าก็รับพุทธฎีกาว่าสาธุแล้วอุฏฐาการจากอาสน์ แวดล้อมไปด้วยพระภิกษุสงฆ์
อันทรงซ่ึงธุดงค์ กับกษัตริย์สักยราชวงศ์แลหมู่มหาชนเป๐นอันมาก ไปสู่ที่อันจะกระทําการถวายพระเพลิง 
แล้วให้จัดแจงกระทําซ่ึงเชิงตะกอน ในกาลนั้น หมู่อมรเทพยบรรษัททั้งหลายในหมื่นโลกธาตุ มีท้าววัชรินท
ราธิราชเป๐นประธานก็มาสโมสรสันนิบาตในสถานที่นั้น นํามาซ่ึงทิพยกุฏาคารอันประดับด้วยยอดถึงห้าร้อย
ยอด กับทั้งวัตถตุ่างๆ มีทิพยจันทนสคุันธชาติเป๐นต้น มากระทําจิตตกรรมกับพระมหากัสสปเถระ 

ทรงสรงน้ าพระบรมศพ ยกพระหีบแก้ว 
ทรงน าไฟจากพระอินทร์มาจุดเอง 

          เมื่อการเชิงตะกอนสําเร็จแล้ว พระมหากัสสปก็กลับมากราบทูลพระบรมครู พระสัพพัญํูจึงทรง
ยกพระอุตมังคศิโรตม์แห่งพระพุทธบิดาด้วยพระหัตถ์แล้วก็ทรงสิญจนาการดว้ยสุคนธรสอุทกวารี พระ
ธรรมเสนาบดีก็ช่วยโสรจสรงหลั่งลงซ่ึงสุคันโธทก สมเด็จพระโลกนาถทรงพระปรามาสพระอุตมังค์พลาง
ตรัสแก่พระสารีบุตรมหาเถระว่า ท่านจงทัศนาการซ่ึงพระพุทธบิดา ดูกรสารีบุตร บุคคลผู้ใดประพฤติใน
กุศลสุจริต แลมีจิตปรารถนาโพธิภูมิบารมีญาณใดๆ ก็จงอุตส่าห์อภิบาลบํารุงเล้ียงซ่ึงบิดามารดาอาจสําเร็จ
มโนรถปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ 

          เมื่อมีพุทธบริหารดังนี้แล้วก็ยกขึ้นซึ่งพระศพสรีรกายแห่งพระบรมกษัตริย์ ใส่ลงในมัญชุรตนามัย
คือพระหีบแก้ว แล้วทรงยกพระหีบแก้วด้วยพระองค์เชิญไปสู่ที่อาฬาหนสถานเถลิงบนทิพยกุฏาคารบุษบก
เบ้ืองบนอลังกตจิตกาอาสน์ จึงสมเด็จอมรินทราธิราชก็กระทําปทักษิณพระบรมศพแล้วนํามาซ่ึงดวงแก้ว
มณี อันชื่อว่าโชติรังสีปรารภจะถวายพระเพลิง จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสห้ามว่า ดูกรท้าวเทวราช อย่าเพ่อ

๓๒๔ ๓๒๕ 



ถวายพระเพลิงก่อนตถาคต จะกระทําฌาปนกิจพระบิดาก่อนท่านทั้งปวงแลว้ก็ทรงถือซ่ึงแก้วมณีโชติรัต
นจากหัตถ์ท้าวสุชัมบดี แล้วทรงจุดซ่ึงอัคคีอันปรากฏจากดวงแก้ว กระทําฌาปนกิจพระบรมศพกับทั้งเชิง
ตะกอนนั้น 

          ลําดับนั้นเทพยดาทั้งหลายมีสมเด็จอมรินทร์เป๐นต้น ก็ถวายพระเพลิงในภายหลัง ฝุายพระขัตติ
ยวงศาสักยราช แลหมู่นางพระสนมทั้งปวงนั้นมีพระมหาปชาบดีโคตมีเป๐นประธาน ก็พร้อมกันแสงเซ็งแซ่
เสียงปริเทวนาโกลาหลนี่สนั่น สมเด็จพระอนันตญาณมุนีก็มีพุทธฎีกาตรัสเล้าโลมด้วยพระธรรมกถาอนิจจ
ตาทิปฏิสังยุตต์ระงับโศกแห่งมหาชน อันว่าธรรมาภิสมัยมรรคผลก็บังเกิดมีแก่แปดหมื่นสี่พันบรรษัทในที่
สมาคมอันนั้น 

หมู่พระประยูรญาติจาก ๖ พระนคร 
ร่วมถวายมหายัญอุทิศ พระศาสดาตรัสธรรมกตัญญู 

          แท้จริงกาลเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงสุทโธทนมหาราชปรินิพพานครั้งนั้น อันว่าพระประยูรญาติวงศ์
แห่งพระศาสดาทัง้ ๖ พระนคร คือ กรุงกบิลพัสดุ์ ๑ เมืองเทวทหนคร ๑ เมืองโกลิยนคร ๑  เมืองสักกร
นคร ๑ เมืองสุปวาสนคร ๑ เมืองเวรนคร ๑ ก็เอิกเกริกกําเริบไปด้วยความโสกทั้งสิ้น ชวนกันปรารภจะ
กระทํามหายัญ คือทานุทศิแผ่ผลเป๐นธรรมบรรณาการไปแก่บรมกษัตริย์ ก็ชวนกันมาสโมสรสันนิบาต ณ 
กรุงกบิลพัสดุ์พร้อมกัน กระทํามหาบูชายัญคือถวายภัตตาหารทานแก่พุทธปมุขสงฆ์ พระพุทธองค์ก็ทรงรับ
มหายัญทาน เมื่อเสร็จแห่งภัตตาหารกิจแล้วก็กระทําภัตตานุโมทนาโดยสารพระคาถาว่า ราชาโน ขตตฺิยา 
มาตา เป๐นอาท ิ

          อรรถาธิบายความว่า เหมือนว่าบรมกษัตริย์ขัตตยิวงศา แลบิดามารดาพ่ีชายน้องหญิงญาตคิณา 
และอุป๎ชฌาย์อาจารย์ทั้งปวงล่วงไปสู่ปรโลก มีความเศร้าโศกอาลัยดว้ยไร้ที่พ่ึงพํานัก ก็พึงกระทํายัญบูชา
คือทักขิณาทานโดยควรแก่กําลังแห่งตน อุทิศผลไปให้แก่ท่านผู้มีคุณแลหมู่ญาตมิิตรทั้งปวง อันว่าผลแห่ง
ทานก็จะบังเกิดสมบัติแก่ผู้กระทํากาลกิริยาไปสู่ปรโลก เบ้ืองว่าบุตรนัดดาผู้ใดซ่ึงยังมีชีวิตอยู่ มิได้กระทาํ
ทานอุทิศไปให้แก่ญาติ แลท่านผู้มีคุณซ่ึงดับสูญไปนั้น แลบุตรนัดดาผู้นั้นได้ชื่อว่าอกตัญํูตั้งอยู่ในอธรรมจะ
นําคติไปบังเกิดในอบายภูมิบมิอาจที่จะพ้นทุกข์สิ้นกาลช้านาน บุคคลที่ประกอบด้วยกตัญํูกระทําทาน
อุทิศผลไปให้แก่ญาติแลท่านผู้มีคุณเห็นปานดังนั้น ทําลายเบญจขันธ์แล้วก็จะไปสู่สุคติภพด้วยผลทีต่นตัง้อยู่
ในกตัญํูธรรมสุจริต เหตุดังนั้นบุคคลที่เป๐นบัณฑิตยชาติประกอบไปด้วยปรีชาญาณ พึงกระทําทานด้วยป
สันนจิต อุทิศธรรมบรรณาการสนองคุณไปให้แก่หมู่ญาติมิตร แลทา่นผู้มีคุณเป๐นบุญโกฏฐาสอันใหญ่ยิ่ง อัน
ว่าโสกาปริเทวนาการจะได้เป๐นประโยชน์แก่นสารซ่ึงได้แก่ผู้ซ่ึงล่วงไปสู่ปรโลกนั้นมิได้ อันว่าทักขิณาทานอัน

ถวายแก่สงฆ์นี้ จะได้สําเร็จประโยชน์โดยพลันแก่สรรพคณาญาติมติร แลทา่นผู้มคีุณทั้งหลายที่วอดวายไปสู่
ปรโลกนั้น จะได้ให้บรรลุทิพยสมบัติแลสุขวัฒนาสิ้นกาลช้านาน 

 

          เมื่อพระศาสดาจารยต์รัสเทศนาทานานโุมทนาดังนี ้ แลกระทําสงเคราะห์แก่หมู่ญาติทั้งหลาย แลว้
ก็เสด็จไปสถิต ณ พระนิโครธาราม อันพระบรมญาติสกูลทั้งสองฝุาย ฐาปนาการถวายแทบฝ๎๑งแม่น้ําโรหิณี
นที อันมีในท่ามกลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์แลเมืองโกลิยนครนั้น 

พระน้านางกราบทูลขอบรรพชา เมื่อไม่ส าเร็จจึงตัดสินพระทัย 
ปลงพระเกศาห่มผ้ากาสาวพัสตร ์ตดิตามไปกรุงเวสาลี 

          ในลําดับนั้น พระมหาปชาบดีโคตมีจึงเสด็จออกไปสู่สํานักพระชินสีห์ ถวายนมัสการกราบทูลว่า ข้า
แต่พระศาสดา สตรีนี้จะบวชในพระพุทธศาสนาได้หรือประการใด จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า ดูกรโคตม ี
ท่านจงอย่าได้ชอบใจในบรรพชา อันมาตุคามนี้จะบวชในพระพุทธศาสนาไม่สมควร และพระมหาปชาบดี
กราบทูลถึงสามครั้ง ก็ตรัสห้ามมิไดท้รงอนุญาต พระมาตุจฉาก็ทรงโทมนัสจนพระเนตรนองไปด้วยพระ
อัสสุชล ถวายอภิวาทพระทศพลกระทําประทักษิณแล้วก็เสด็จคืนเข้าพระราชนิเวสน์ สมเด็จพระโลกเชษฐ์
ทรงสถิต ณ กรุงกบิลพัสดุ์โดยสมควรแก่สําราญพระพุทธอัธยาศยัแล้ว ก็เสด็จไปสู่เมืองเวสาลี สถิตที่กุฎา
คารศาลาในมหาวันสถาน 

          ลําดับนั้น พระมหาปชาบดีมีพระกมลสันดานยินดีที่จะบรรพชา จึงปลงพระเกศาทรงนุ่งห่มผ้ากา
สาวพัสตร์กับทั้งนางกษัตริยศ์ักยราชวงศ์เป๐นอันมาก ก็เสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ์มหานคร บทจรด้วยพระ
บาทไปตามพระโลกนาถถึงเมืองเวสาลี เสด็จสู่ที่กุฎาคารศาลาอรัญญิกาวาส มีพระบาทชอกช้ําไปด้วย
หนามตามพนสณฑ์มรรคา พระสริรกายาก็อาเกียรณ์ไปด้วยธุลี มีพระเนตรนองไปชลนัยน์ไหลอาบพระ
พักตร์มณฑล พระกมลหมองไหม้ไปด้วยทุกขโทมนัส เสด็จไปหยุดยืนอยู่นอกทวารกุฎาคารศาลา 

ได้ท่านพระอานนท์ช่วยกราบทูล 
ตรัสยื่นเงื่อนไข ถ้ารับครุธรรม ๘ ข้อได้ ก็บวชได ้

          ขณะนั้น พระอานนท์ได้ทัสนาเห็นจึงออกไปไต่ถาม พระมหาปชาบดีก็บอกความที่พระสุคตมิได้
ทรงอนุญาตให้บรรพชา พระอานนท์จึงว่าให้ยับยั้งอยู่สักครู่หนึ่งในที่นี้ อาตมาจะเข้าไปทูลขออนุญาตพระ
ชินสีห์ให้โปรดประทานอุปสมบทให้แก่มาตุคามให้จงได้แล้ว ผู้เป๐นเจ้าก็เข้าไปกราบทูลว่า บัดนี้พระมหาป

๓๒๖ ๓๒๗ 



ชาบดีมาตุจฉาเสด็จตามพระพุทธองค์มาถึงนี ่ มีพระกายินทรีย์เศร้าหมอง เสวยทุกข์โทมนัสด้วยมิได้ตรัส
อนุญาตให้บรรพชา ขอจงทรงพระกรุณาโปรดประทานอุปสมบทแก่พระมาตุจฉาในกาลบัดนี้ จึงมีพระพุทธ
ฎีกาตรัสห้ามเหมือนนัยหนหลัง แลพระอานนท์ก็ทูลวิงวอนถึงสามครั้งก็ไมท่รงอนุญาตให้พระมาตุจฉา
บรรพชา ผู้เป๐นเจ้าจึงกราบทูลพระศาสดาสืบไปว่า ผิวสตรีได้บรรพชาในพุทธศาสนาอาจกระทําให้แจ้งซ่ึง
พระโสดา พระสกทาคา พระอนาคา และพระอรหันตผลได้หรือประการใด จึงตรัสบอกว่าอาจกระทําให้
แจ้งได้ซ่ึงมรรคสี่ผลสี่ 

          ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาค ผิฉะนั้นควรจะทรงอนุญาตอนุเคราะห์แก่พระมหาปชาบดี โปรด
ประทานบรรพชา ด้วยเหตุพระมาตุจฉามคีุณอุปการได้อภิบาลบํารุงเล้ียงพระพุทธองค์มาตัง้แต่พระพุทธ
มารดาทวิงคต ได้ให้เสวยขีรธารารสมาแต่ทรงพระเยาว์ ตราบเท่าจนทรงเจรญิ ควรจะสงเคราะห์ให้สม
ความปรารถนา จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสวา่ ดูกรอานนท ์ ผิวโคตมีอาจรับประพฤติในอัฏฐครุธรรมแปดได้ 
ตถาคตก็จะอนุญาตได้ให้เป๐นภิกษุณีอุปสมบทกรรมด้วยอัฏฐครุธรรมนั้น 

ครุธรรม – ธรรมอันหนัก ๘ ประการ 

          แลครธุรรมเป๐นปฐม คือภิกษุณีแม้ถึงบรรพชาได้จนร้อยวัสสาก็ดี พึงให้กระทําอัญชลีเคารพนอบ
นบแก่ภิกษุอันอุปสมบทในวันเดียวนั้นประการหนึ่ง 

          แลครธุรรมเป๐นคํารบสอง คือภิกษุณีอย่าได้อยู่๑ เข้าพระษาในอาวาสที่มภิีกษุนั้นประการหนึ่ง 

          แลครธุรรมเป๐นคํารบสาม คือภิกษุณีพึงปรารถนาซ่ึงธรรมสองประการ คือถามซ่ึงอุโบสถกรรม แล
ไปรับโอวาทแต่สํานักแห่งภิกษุสงฆ์จงทุกๆ ก่ึงเดือนนั้นประการหนึ่ง 

          แลครธุรรมเป๐นคํารบสี่ คือภิกษุณีมีวัสสาอันอยู่แล้ว ถึงเมื่อวันจะออกพรรษา จงปวารณาในที่อัน
พร้อมด้วยอุภโตสงฆ์นั้นประการหนึ่ง 

          แลครธุรรมคํารบห้า คือว่าภิกษุณีเบ้ืองว่าต้องอาบัติสังฆาทิเสสไปอยู่ปริวาสกรรม ก็พึงประพฤติซ่ึง
ป๎กขมานัตในสํานักอุภโตสงฆ์ คืออยู่มานัตถึงก่ึงเดือนนั้นประการหนึ่ง 

          แลครธุรรมเป๐นคํารบหก คือภิกษุณีอุปสมบทในสํานักอุภโตสงฆ์ พึงสมาทานซ่ึงปฏิบัติในธรรมหก
ประการ คือเว้นจากปาณาติปาตตราบเท่าถึงวิกาลโภชน์เป๐นต้น มิได้ล่วงเสีย แลศึกษาให้รู้วัตตปฏิบัติต่างๆ 
ส้ินกาลถึงสองวัสสานั้นประการหนึ่ง 

๑ หมายถึง ภิกษุณจีะอยู่ในวัดท่ีไม่มีภิกษุไม่ได ้

          แลครธุรรมคํารบเจ็ด คือภิกษุณีอย่าพึงกล่าวอักโกสกถา คือด่าปริภาสด้วยเหตุอันหนึ่งแก่ภิกษุนั้น
ประการหนึ่ง 

          แลครธุรรมเป๐นคํารบแปด คือภิกษุณีตั้งแตว่ันบรรพชาเป๐นต้น พึงสดับโอวาทแห่งภิกษุอันกล่าวซ่ึง
ธรรมกถาสั่งสอนฝุายเดียว ห้ามอย่าให้ภิกษุณีให้โอวาทสั่งสอนภิกษุนั้นประการหนึ่ง 

          สิริเป๐นครุธรรมแปดประการดังพรรณนามาฉะนี ้ ให้ภิกษุณีพึงบูชาคารวะนับถือปฏิบัติ อย่าได้ล่วง
เสียจนตราบเท่าสิ้นชีวิต ดูกรอานนท ์ ผิวพระมหาปชาบดีโคตมีรับซ่ึงครุธรรมทั้งแปดจะยอมปฏิบัติได้ 
ตถาคตก็อนุญาตให้เป๐นภิกษุณีอุปสมบทกรรมแก่มหาปชาบดีโคตมีด้วยอัฏฐครุธรรมนั้น 

ทรงยินดีรับครุธรรม ๘ เป็นภิกษุณ ี
พร้อมดว้ยเจ้าหญิงศากยะอีก ๕๐๐ พระองค์ 

          ลําดับนั้น พระอานนท์เถรเจ้าก็เรียนธรรมทั้งแปดในสํานักพระบรมครู แล้วออกมาสู่สถิตแห่งพระ
มหาปชาบดี จึงแจ้งเหตุตามกระแสพระพุทธฎีกาตรัสสั่ง แล้วบอกซ่ึงอัฏฐครุธรรมทั้งแปดนั้นแก่พระมหาป
ชาบดี พระมหาปชาบดีก็รับพุทโธวาท มีพระทยัประสาทเล่ือมใสโสมนัส ตรัสแก่พระอานนท์ว่า ข้าแต่พระ
ผู้เป๐นเจ้า ข้าพเจ้ามีความยินดี ดุจบุรุษอันได้อาบน้ําชําระเกล้าแล้วได้ซ่ึงคันธบุปผชาติคือดอกอุบลแลดอก
มะลิก็ดี แล้วก็ถือเอาด้วยหัตถท์ั้งสองแล้วตั้งไว้เหนือศีรษะ อันนี้แลมีอุปมาฉันใด เหมือนด้วยข้าพเจ้าอันรับ
ซ่ึงครุธรรมทั้งแปดอันเป๐นพุทโธวาทโดยเคารพ จะนอบนบนับถือปฏิบัติมิได้ล่วงละเสียจนตราบเท่าสิ้นชีวิต 
ก็มีอุปไมยดังนั้น พระอานนท์เถรเจ้าได้สดับก็กลับเข้าไปเฝูาพระสัพพัญํู กราบทูลตามถ้อยคําพระมหาป
ชาบดี พระชินสีห์ก็โปรดประทานอุปสมบทบรรพชาให้แก่พระมาตุจฉา กับทั้งนางขัตตยิกัญญาสักยราชวงศ์
ทั้งห้าร้อยองค์เป๐นภิกษุณีสงฆ์ ด้วยอัฏฐครุธรรมนั้นด้วยกันทั้งสิ้น สถิตอยู่ในกุฎาคารสาลาอรัญญิกาวาสวิ
หารนั้น ครั้นออกพระวัสสาปวารณาแล้ว พระบรมครูก็เสด็จด้วยพระภิกษุสงฆ์ทั้งห้าร้อยออกจากเมืองเว
สาลีไปสู่เมืองสาวัตถี ทรงสถติ ณ พระเชตวัน 

พระเจ้ามหานามะเป็นพระเจ้าแผ่นดินศากยะ 
พระนางพิมพาออกบวชเป็นภิกษุณแีล้วถึงความเป็นพระอรหันต์ 

          ฝุายข้างกรุงกบิลพัสดุ์ กาลเมื่อพระมหาปชาบดีเสด็จออกบรรพชาแล้ว ชนทั้งหลายมีมหาอมาตย์
แลราชปุโรหิตเป๐นต้น จึงประชุมปรึกษากันว่า ธรรมดาพระนครไม่มีบรมกษัตริย์ ราชสมบัติก็จะมิได้ตั้งมั่น

๓๒๘ ๓๒๙ 



อยู่ได้ จึงพร้อมกันกระทําราชพิธีราชาภิเษก ยกมหานามสักยราชซึ่งเป๐นเชษฐโอรสแห่งพระยาอมิตโตทน
มหาราช ขึ้นเสวยมไหยสวริยสมบัติสืบสันตติวงศ์ ดํารงพิภพกรุงกบิลพัสดุ์โดยขัตติยราชประเพณี 

          ส่วนพระยโสธราราชเทวีชนนีพระราหุล ก็ทรงพระโสกาดูรภาพจินตนาว่า ดงัอาตมาปริวิตก อัน
ธรรมดาว่าราชสมบัตินีย้่อมถึงซ่ึงวิจลจลาการหวั่นไหว มิได้เที่ยงว่าผู้ใดจะเป๐นเจ้าของ ครุวนาดุจยางแห่ง
ขมิ้น ย่อมจะพลันสิ้นสีมิได้ติดอยู่นาน แลสมบัติก็เป๐นทายัชธนสารแห่งพระราชสามีที่รักของอาตมา เมื่อ
อาตมายังดํารงชีวาอยู่ฉะนี้ ยังตกเป๐นของผู้อ่ืนได้ และพระภัสดาก็มิได้ทรงพระอาลัย เพราะพิจารณาเห็น
ว่าอากูลไปด้วยโทษ มิได้มีประโยชน์เอ้ือเฟื๒อ ทรงเสียสละดุจก้อนเขฬะแลยาพิษ ทรงคดิรังเกียจดังนั้นจึง
เสด็จออกบรรพชา จะประโยชน์สิ่งใดแก่อาตมาอันอยู่ในฆราวาส อันเป๐นอาทินวชาติแห่งสังสารวัฏ ควรจะ
สละสมบัติออกบรรพชาโดยเสด็จพระภัสดากาลบัดนี้ 

          จึงเสด็จบทจรลีลาไปทูลลาพระยามหานาม แล้วก็แวดล้อมด้วยนางสักยราชนารีทั้งหลายสองร้อย
ห้าสิบนาง กับทั้งอเนกสุรางค์นิกรปริจาริกาเป๐นอันมาก สิริเป๐นห้าร้อยนางด้วยกันเป๐นบริวาร ก็เสด็จ
คมนาการออกจากกรุงกบิลพัสดุ์ไปสู่เมืองสาวัตถี ซ่ึงถวายอัญชลีพระผู้ทรงพระภาคจึงกราบทูลขอบรรพชา 
ก็ทรงพระกรุณาโปรดประทานภิกษุณีอุปสมบทกรรมด้วยอัฏฐครุธรรมแปดประการดุจกล่าวมาแล้วแต่หลัง 
กับทั้งคณาเนกนารีห้าร้อยซ่ึงเป๐นบริวาร แลพระนางเจ้าพิมพาภิกษุณีก็เรียนซ่ึงพระกัมมัฏฐาน ณ สํานัก
พระศาสดา เจริญพระวิป๎สสนาก็บรรลุพระอรหัตผล พร้อมด้วยพระจตุปฏิสัมภิทาญาณ สมเด็จพระ
พิชิตมารทรงประพฤติซ่ึงญาตัตถจริยา โปรดพระประยุรวงศาให้สถิตอยู่ในสัคคโมกขมัคควิถี เสด็จสําราญ
พระอิริยาบถอินทรีย์อยู่ในพระเชตวนาวาส อันอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีบริจาคทรัพย์ห้าสิบสี่โกฏิสร้างถวาย
ใกล้กรุงสาวัตถีราชภารา กับด้วยพระภิกษุสงฆ์สาวกบรรษัท 

 

พุทธปติุนิพพานปริวรรต ปริจเฉทที่ ๒๑ จบ 
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ยมกปาฏิหาริยปริวรรต 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ 

๓๓๐ 



 

เน้ือความยอ่ 

          ย่างเข้าฤดูฝนพรรษาที่ ๗ ขณะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเวฬุวันมหาวิหาร เศรษฐีชาวกรุงรา
ชคฤห์คนหนึ่ง ได้ไม้จันทน์แดงมาจากแม่น้ํา เขาเกิดความคิดที่จะหาพระอรหันต์ ถือว่าผู้ใดเหาะได้ผู้นั้นคือ
พระอรหันต์ จึงให้กลึงไม้เป๐นบาตร เสร็จแล้วนําไปผูกห้อยไว้กับยอดไม้ไผ่ที่ต่อกันสูง ๖๐ ศอก แล้ว
ประกาศทั่วพระนครว่า “ผู้ใดเป๐นพระอรหันต์ก็ให้เหาะมาทางอากาศนําบาตรไป ตัวเรา บุตร ภรรยา จะถึง
ผู้นัน้เป๐นสรณะ” พวกครูทั้ง ๖ ผู้ถือตนเป๐นศาสดาเจ้าลัทธิได้ข่าวแลว้ รีบแสดงตนเป๐นพระอรหันต์ แต่ขอ
ไม่เหาะ ไม่อยากเหาะอวด เพราะบาตรไม้มีค่าน้อย เศรษฐีไม่ให้ยังยืนกรานต้องเหาะอย่างเดียว 

          วันที่ ๗ พระโมคคัลลานะได้ยินพวกนักเลงคุยกันว่า โลกนี้ไม่มีพระอรหันต์ดอก จึงให้พระบิณโฑล
ภารทวาชะเหาะไปนําบาตรมา ท่านไม่ได้เหาะไปธรรมดา แต่ยืนเหยียบแผ่นหินใหญ่ขึ้นไปบนอากาศด้วย 
สร้างความหวาดกลัวว่าหินจะตกใส่มนุษย์เบ้ืองล่าง ได้บาตรมาแล้ว เศรษฐีถวายอาหารอย่างดีลงในบาตร 
ท่านถือบาตรเดินกลับไปวิหาร ปรากฏว่ามีคนติดตามร้องขอให้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อีก พระศาสดาทรง
ทราบแล้วตรัสให้ทําลายบาตรไม้จันทน์ และมีพระบัญญัติห้ามภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ 

          พวกเดียรถีย์รู้ขา่วแล้ว โฆษณากันว่า คุณวิเศษของพวกเราก็มี แต่เราไม่อยากแสดงเพียงเพราะ
บาตรไม้ใบเดียว แล้วเข้าใจผิดว่าการห้ามแสดงปาฏิหาริย์นั้นห้ามศาสดาด้วย จึงประกาศท้าแข่งฤทธิ์กับ
พระพุทธเจ้า เช่ือว่าพระองค์จะไม่กล้าละเมิดข้อห้าม 

          แต่พวกเขาคิดผดิ เพราะทรงชี้แจงวา่ไม่ได้ทรงห้ามตัวพระองค์เอง เหมือนกับพระราชาห้ามคน
บริโภคมะม่วงในอุทยาน ย่อมไม่ได้ห้ามพระราชาเอง แล้วทรงกําหนดแสดงฤทธิ์ทีต่้นมะม่วงในวันเพ็ญ
อาสาฬะ ณ ใกล้กรุงสาวัตถี พวกเดียรถยี์ไปสร้างปะรํารอ แล้วให้คนช่วยกันถอนทําลายต้นมะม่วงทิ้ง 

          ถึงวันเพ็ญ ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ เสด็จถึงสถานที่นั้น วันนั้นคนดูแลสวนมะมว่งของพระราชา ได้มะม่วง
สุกผลหนึ่งเดินผ่านมาพบ จึงถวายแด่พระพุทธเจ้า พระอานนท์คั้นน้ํามะมว่งถวาย ตรัสให้คนเฝูาสวนเพาะ
เมล็ดลงดิน ทรงรดน้ํา มะม่วงเติบโตสูง ๕๐ ศอกทันท ี

          พระอินทร์ตรัสให้เทวดาทาํลายปะรํา ทําลมทําฝนใส่จนพวกเดียรถีย์หนีกระเจิง ศาสดาปูรณกัสส
ปะอับอายที่พ่ายแพ้ ถึงกับกระโดดน้ําฆ่าตัวตาย 

          แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์และตรัสพระธรรมเทศนาให้ชุมชนใหญ่ ๓๖ โยชน์ได้เห็น 
ได้ยินทั่วกัน 

 

 

ปริจเฉทที่ ๒๒ 
ยมกปาฏิหาริยปริวรรต 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย ์

เศรษฐีชาวราชคฤห์ ห้อยบาตรไม้ไว้สูง ๖๐ ศอก 
ประกาศให้พระอรหันต์เหาะมาเอา 

          ในลําดับนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคก็เสด็จพระพุทธดําเนินไปสู่กรุงราชคฤห์อีกเล่า เสด็จสถิต ณ 
พระเวฬุวันมหาวิหาร แลในกาลครั้งนั้น ยังมีเศรษฐีผู้หนึ่งอยู่ ณ เมืองราชคฤห์ แลเศรษฐีนั้นลงเล่นน้ําในคง
คา จึงให้ขึงข่ายเป๐นรั้วล้อมในท่าทีต่นจะอาบน้ํานั้น เพ่ือจะปูองกันอันตรายต่างๆ ขณะนั้นได้มีจันทน์แดง
ต้นหนึ่งบังเกิดอยู่ใกล้ฝ๎๑งข้างเหนือน้ํา น้ําเซาะรากก็โคนลงล่องลงมาตามกระแสน้ําเช่ียวกระทบซ่ึงศิลาก็หัก
ทําลายเป๐นท่อนน้อยใหญ่ กระจัดกระจายออกเป๐นหลายท่อน แลท่อนหนึ่งนั้นเป๐นปุุมแตกออกมีประมาณ
เท่าทะนน กระทบเสียดสีก้อนศิลาจนเกลี้ยงกลมเป๐นอันดี มีตะไคร่น้ําหุ้มห่อโดยรอบไหลลงมาข้องอยู่กับ
ข่ายซ่ึงขึงกันในที่นั้น เศรษฐีได้ทศันาการจึงถามชนบริษัทของตนว่านั่นคือสิ่งใด? ได้ฟ๎งว่าเป๐นปุุมไม้จึงได้
นําเอาขึ้นมา แล้วจึงให้คนใช้เอาพร้าถากเข้าดูก็รู้ว่า เป๐นจันทน์แดงมีสีอันสุกสดเป๐นวิเศษหาค่ามิได้ แล
เศรษฐีนั้นอยู่ในท่ามกลางไม่เป๐นสัมมาทิฐิและมิจฉาทิฐิ ดําริว่าจันทน์แดงของอาตมะมีอยู่ในเรือนมีราคา
มาก ดังอาตมะปริวิตกอาตมะจะกระทําเป๐นวัตถุสิง่ใดด ี จึงดาํริสืบไปว่า ชนทัง้หลายต่างๆ กล่าวอวดตน
เป๐นอันมากว่าข้าเป๐นพระอรหันต์ในโลก อาตมามิได้รู้ว่าผู้ใดเป๐นพระอรหันต์โดยแท้ ควรอาตมะจะให้กลึง
ซ่ึงปุุมจันทน์แดงนี้ด้วยภมรเป๐นรูปบาตร แล้วจะป๎กไม้ไผ่ต่อๆ กันขึ้นไปให้สูง ๖๐ ศอก จะเอาบาตรนี้ขึ้นไว้
บนอากาศ ถ้าผู้ใดเหาะมาเอาบาตรไปได้จึงเช่ือถือว่าผู้นั้นเป๐นองค์พระอรหันต์แท้ แลอาตมะกับทั้งบุตร
ภริยาก็จะถึงซ่ึงบุคคลผู้นั้นเป๐นที่พํานักตราบเท่าสิ้นชีวิต เมื่อคดิฉะนี้แล้ว ก็ให้กลึงจันทน์แดงนั้นเป๐นบาตร 
แล้วกระทําตามความดําริแห่งตนนั้น แลให้ร้องปุาวประกาศว่า ผู้ใดเป๐นพระอรหันต์ในโลกนี้ ผู้นั้นจึงเหาะ
มาโดยอากาศแลว้จงเอาบาตรนี้ไป เราให้เป๐นสิทธิ 

พวกครูท้ัง ๖ ปรากฏตวัว่าเป็นพระอรหันต ์
แต่อ้างว่าการเหาะเป็นคุณวิเศษที่ต้องปิดบัง 

          ครัง้นั้นครูทัง้ ๖ มีบูรณกัสสปเป๐นอาทิ จึงว่ามาแก่เศรษฐีว่าบาตรนี้สมควรแก่เรา ท่านจงให้เราเถิด 
เศรษฐีก็มิได้ให้ กล่าวเหมือนคําดุจประการนั้น ครั้นถึงวันเป๐นคํารบ ๖ จึงนิคัณฐนาฏบุตรก็ใช้ศิษย์ว่าแก่

๓๓๓ 



เศรษฐีว่า บาตรนี้สมควรแก่อาจารย์ของเรา ท่านอย่าให้ต้องกระทําฤทธิ์เหาะมาโดยอากาศเหตุบาตรอัน
เป๐นวัตถุหน่อยหนึ่งเท่านี้เลย จงให้บาตรแก่อาจารย์เราโดยเคารพเถิด เศรษฐีก็มิได้ให้ กล่าวดุจคําก่อนนั้น 
ภายหลังนิคัณฐนาฏบุตรจึงมาด้วยตนเอง แล้วสัง่ศิษย์ไวว้่า ถ้าเรายกมือยกเท้าทําท่าจะเหาะท่านจงเข้ายดุ
มือยุดเท้าเราไว้แล้วกล่าวห้ามปรามว่า ไฉนพระอาจารย์จึงกระทําดงันี้ อย่ามาสาํแดงพระอรหัตคุณอันเป๐น
ของกําบังแก่มหาชนเพราะเหตุด้วยบาตรใบนี้มิบังควร เมื่อสั่งสัญญาแก่ศิษย์ฉะนี้แล้ว ก็ไปกล่าวแก่เศรษฐี
ขอเอาบาตร เศรษฐีไม่ให้กล่าวดุจหนหลัง นิคัณฐนาฏบุตรก็ยกมือยกเท้าตั้งท่าจะเหาะ ศิษยท์ั้งหลายก็ยดุไว้
แล้วกล่าวห้ามปรามดุจสัญญากันไว้นั้น นาฏบุตรกล่าวแก่เศรษฐีว่า เราจะเหาะขึ้นไปเอาบาตร ศิษย์ทั้งปวง
ยุดไว้ไม่ให้เราเหาะ จงให้บาตรแก่เราเถิด เศรษฐีก็ไม่ให้กล่าวยืนคําอยู่ดังนั้น แต่พวกเดียรถีย์ไปพากเพียร
จนล่วงไปถึง ๖ วันก็ไม่ได้ซ่ึงบาตรสมปรารถนา 

วันท่ี ๗ พระมหาโมคคัลลานะ 
ให้พระบิณโฑลภารทวาชะเหาะไปเอาบาตรลง 

          ถึงวันเป๐นคํารบ ๗ จึงพระโมคคัลลาน์กับพระบิณโฑลภารทวาชเถรเข้าไปบิณฑบาตในเมืองรา
ชคฤห์ ไปหยุดยืนคลุมจีวรอยู่บนหลังแผ่นพ้ืนศิลาอันใหญ่แห่งหนึ่ง ได้ยินคาํนักเลงทั้งหลายเจรจาแก่กันว่า 
ดูกรชาวเรา เหล่าครูทัง้ ๖ แต่กล่าวอวดอ้างว่าตนเป๐นพระอรหันต์ แต่เศรษฐเีอาบาตรจันทน์ขึ้นแขวนไว้ 
กล่าวว่าผู้ใดเป๐นอรหันต์จงเหาะมาถือเอาบาตร จนถึง ๗ วัน เช้าวันนี้แล้ว ใครสักคนหนึ่งซ่ึงกล่าวตัวเป๐น
พระอรหันต์จะเหาะมาในอากาศก็ไม่มี แลในวันนี้เราทั้งหลายพึงรู้ว่าไม่มีองค์พระอรหันต์ในโลกเป๐นแท้ 

          พระมหาโมคคัลลาน์จึงกล่าวแก่พระบิณโฑลภารทวาชเถรว่า ดูกร อาวุโสภารทวาช ทา่นได้ยิน
หรือไม่ ซ่ึงถ้อยแห่งนักเลงเหล่านี้เจรจา เหมือนดุจย่ํายีหมิ่นประมาทพระพุทธศาสนาไม่นับถือ แลตัวท่านมี
อานุภาพมากจงเหาะไปนํามาซ่ึงบาตรนี้ให้จงได้ ดูกรอาวุโสโมคคัลลาน ตัวทา่นก็ได้ที่เอตทัคคะเลิศฝุาย
อิทธิฤทธิ์ปรากฏ ท่านจงเหาะไปถือเอาซ่ึงบาตร ผิวทา่นมิได้ปรารถนา อาตมาจึงจะไปถือเอาต่อภายหลัง 
ดูกรอาวุโสภารทวาช ท่านจงไปถือเอาซ่ึงบาตรนั้นเถิด เมื่อพระโมคคัลลาน์อนุญาตฉะนี้ แล้วพระบิณโฑล
ภารทวาชเถรที่เข้าจตตุถฌานสมาบัติอันเป๐นที่ตัง้แห่งอภิญญา กระทําอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เหาะขึ้นไปบน
อากาศสูงได้สามคาพยตุ กับทั้งแผ่นพ้ืนศิลาอันใหญ่ซ่ึงยืนเหยียบอยู่นั้นก็เล่ือนลอยขึ้นไปด้วยกันดุจปุยนุ่น
ปลิวขึ้นไปตามลม แล้วเหาะเวียนรอบราชคฤห์อันมีประมาณกว้างได้ ๓ คาพยุตนั้น ชนทั้งหลายกลัวศิลาจะ
ตกลงมาทับ ก็เอากระด้งตะแกรงสิ่งของต่างๆ ยกขึ้นปกปูองศีรษะแล้วต่างคนก็วิ่งหนีไปเร้นซ่อนอยู่ในที่
ทั้งหลายนั้น 

          ครั้นถงึวันเป๐นคํารบ ๗ พระมหาเถระก็ทําลายหลังแผ่นศิลาออกมาสําแดงกายให้ปรากฏเหาะลอย
อยู่บนอากาศ มหาชนเห็นพระมหาเถระก็ร้องว่าข้าแต่พระบิณโฑลภารทวาชะผู้เป๐นเจ้าจงจับศิลาไว้ให้มั่น 
อย่าให้หลุดตกลงมาทับข้าพเจ้าทั้งปวงถึงพินาศฉิบหาย พระมหาเถระก็เอานิ้วเท้าคีบศิลาอันใหญ่แล้วขว้าง

ไปให้ตกลงอยู่ ณ ที่เดิมดังเก่าแต่ก่อน แล้วก็เหาะมาลอยอยู่ตรงเบ้ืองหลังคาเรือนของเศรษฐี เศรษฐีเห็น
ดังนั้นก็หมอบลงจนอุระถึงพ้ืนแล้วร้องอาราธนาว่าผู้เป๐นเจ้าจงลงมาเถิด เมื่อพระมหาเถระลงมาจากอากาศ 
จึงนิมนต์ให้นั่งเหนืออาสน์แล้วให้นําเอาบาตรลงมาจากที่อันแขวนไว้ใส่ลงซ่ึงจตุมธุรสให้เต็มบาตรแล้วก็
น้อมเข้าไปถวายแด่พระมหาเถระ 

ประชาชนเลื่อมใส ตดิตามร้องขอให้แสดงฤทธ์ิอีก 
มีพระบัญญัติห้ามสาวกแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ 

          พระมหาเถระรับเอาบาตรแล้วก็บ่ายหน้าไปสู่วิหาร ฝุายชนทั้งหลายที่ไปสู่ปุาแลไปสู่บ้านอ่ืนมิได้
เห็นปาฏิหาริย์แห่งพระมหาเถระก็มาประชุมกันเป๐นอันมาก แล้วก็พากันติดตามมาร้องว่า ผู้เป๐นเจ้าจง
สําแดงปาฏิหาริย์ให้ข้าพเจ้าเห็นบ้าง พระมหาเถระสําแดงอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ แล้วก็ไปสู่พระวิหาร 

          สมเด็จพระศาสดาจารย์ไดท้รงสดับเสียงมหาชนอันอ้ืออึงติดตามมา จึงตรัสถามพระอานนท์ว่า
เสียงอันใด?  พระอานนท์ก็กราบทูลเหตุนั้นให้ทราบ จึงให้หาพระภารทวาชเถระมาถามทรงทราบความ
แล้ว จึงตรัสติเตียนวา่ ไฉนจึงกระทําดังนี้บมิสมควร แล้วให้ทําลายบาตรจันทนน์ั้นเป๐นจุณแจกให้พระสงฆ์
ทั้งหลายบดให้เป๐นโอสถใส่จักษุ แล้วก็ทรงพระบัญญัติสิกขาบทห้ามมิให้สาวกกระทําปาฏิหาริย์สืบไป 

พวกเดียรถีย์ได้ที คดิว่าทรงห้ามตัวศาสดาดว้ย 
ประกาศท้าท าฤทธ์ิแข่ง 

          ฝุายเดียรถียท์ั้งหลายได้แจ้งเหตดุังนั้นก็ได้โอกาส จึงเที่ยวบอกแก่มหาชนว่า เราทัง้หลายรักษาไว้
ซ่ึงคุณแห่งตน จึงมิได้สําแดงคุณานุภาพให้ปรากฏแก่ท่านทั้งปวง เพราะเหตุดว้ยบาตรไม้เท่านี ้ แลสาวก
พระสมณโคดมมาสําแดงซ่ึงคุณแห่งตนแก่มหาชนแต่เหตุดว้ยบาตรอันหนึ่ง และพระสมณโคดมนั้นมีป๎ญญา
ฉลาด จึงให้ทําลายซ่ึงบาตรแล้วบัญญัติสิกขาบทห้ามสาวก แลกาลบัดนี้เราทัง้หลายจะกระทําปาฏิหาริย์
แข่งฤทธิ์กันกับสมณโคดม 

          ส่วนสมเด็จกรุงอชาตสตัตุราช๑ ได้สดับประพฤติเหตุจึงเสด็จไปสู่สํานักพระบรมครู แล้วกราบทูล
ถามว่า ได้ยินว่า พระพุทธองคท์รงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระสาวกมิให้กระทําปาฏิหาริย์หรือประการใด ก็มี
พระพุทธฎีกาตรัสรับดังนั้น บรมกษัตริย์จึงกราบทูลว่า บัดนี้เหล่าเดยีรถียท์ั้งหลายกล่าวว่าจะกระทาํ
ปาฏิหาริย์แข่งกับพระองค์  พระองค์จะกระทําประการใด  ดูกรบพิตร  ผิว่าหมู่เดียรถีย์จะกระทําปาฏิหาริย ์

๑ อรรถกถาธรรมบทว่า พระเจ้าพิมพิสาร 

๓๓๔ ๓๓๕ 



ตถาคตจะกระทําปาฏิหาริย์บ้าง ข้าแต่พระสุคต พระองคท์รงบัญญัติห้ามแล้วดงัฤๅจะกระทําปาฏิหาริย์เล่า 
ดูกรบพิตร ตถาคตบัญญัติห้ามแต่สาวก จะได้บัญญัติห้ามซ่ึงตนนั้นหามิได้ ข้าแต่พระบรมครู พระองค์ทรง
บัญญัติสิกขาบทห้ามแต่ผู้อ่ืน แต่พระองค์เว้นไว้แลหรือ 

          ดูกรบพิตร ผิฉะนั้นตถาคตจะถามตอบบ้าง อันว่าพระราโชทยานมีในแว่นแคว้นแห่งบพิตรแลหรือ 
บรมกษัตริย์ก็รับตามพุทธฎีกา จึงตรัสถามว่า ถ้าชนทั้งหลายมาบริโภคผลไม้ตา่งๆ มีผลมะม่วงเป๐นต้นใน
พระอุทยานนั้น บพิตรจะกระทําแก่ผู้บริโภคผลาผลนั้นเป๐นดังฤๅ ข้าแต่พระสัพพัญํู ข้าพระพุทธเจ้าก็จะลง
ราชทัณฑ์อาชญาแก่ผู้นั้น ดูกรบพิตร ถ้าว่าพระองค์จะเสวยซ่ึงผลไม้นั้น ในพระอุทยานได้ฤๅมิได้ประการใด 
ข้าแต่พระบรมครู ข้าพระพุทธเจ้าเป๐นเจ้าของบริโภคได้ไม่มีโทษ ดูกรบพิตร อันว่าพระราชอาณาเขตแห่ง
พระมหาบพิตรแผ่ไปในที่อันมีบริเวณได้ ๓๐๐ โยชน์ เบ้ืองว่าจะเสวยผลาผลอันมีในพระราชอุทยานก็หา
ราชทัณฑ์อาชญามิได้ แลมีครุวนาฉันใดก็เหมือนด้วยตถาคตอันมีพุทธอาณาเขตแผ่ไปทั่วแสนโกฏิจักรวาฬ 
อันว่าโทษที่ลว่งสิกขาบทอันตถาคตบัญญัติเองมิได้มี ย่อมมีโทษแต่บุคคลผู้อ่ืนก็อุปไมยดังนั้น เหตุฉะนั้น 
ตถาคตจึงจะกระทํายมกปาฏิหาริย์ตามเยี่ยงอย่างพุทธประเพณีสืบมากาลบัดนี้ 

ทรงก าหนดเวลาและสถานท่ีด้วยเหตุผล ๒ ประการ 

          ฝุายเดียรถียท์ั้งหลายได้ฟ๎งขา่วดงันั้น จึงปรึกษากันว่า บัดนี้พระสมณโคดมจะกระทํา
อิทธิปาฏิหาริย์ด้วยตนเอง เราจะกระทําเป๐นประการใด ส่วนสมเด็จพระบรมกษัตริย์จึงทูลถามพระบรมครู
ว่า พระพุทธองค์จะทรงทําปาฏิหาริย์ในกาลเมื่อใด จึงมีพุทธฎีกาตรัสบอกว่า ตั้งแต่นี้ล่วงไปอีก ๔ เดือนถึง
วันอาสาฬหปุณณมีเพ็ญเดือน ๘ ตถาคตจึงจะกระทําพระปาฏิหาริย์ ดูกรบพิตร ตถาคตจะไปกระทํา
ปาฏิหาริย์ใกล้เมืองสาวัตถี 

          จึงมีคาํปุจฉาว่า ไฉนพระศาสดาจึงตรัสว่าจะไปกระทําปาฏิหาริย์ในที่ไกลฉะนี้ วิสัชนาว่า ที่ใกล้
เมืองสาวัตถีนั้นเป๐นที่กระทํายมกปาฏิหาริย์แห่งพระพุทธเจ้ามาแต่ปางก่อน ประการหนึ่ง ซ่ึงตรัสอ้างซ่ึงที่
อันไกลนั้น เพ่ือประโยชน์จะยังมหาชนให้ไปสันนิบาตประชุมกันในที่นั้นจงมาก 

          ฝุายเดียรถีย์ได้ฟ๎งดังนั้นจึงคดิกันว่า อีก ๔ เดือนพระสมณโคดมจะไปกระทําปาฏิหาริย์ ณ เมืองสา
วัตถี เราทัง้หลายจะตดิตามไป ถ้ามหาชนเห็นพวกเราไต่ถามเราจะบอกความว่า เราจะกระทําปาฏิหาริย์
แข่งฤทธิ์พระสมณโคดม พระสมณโคดมหนีเรามา เราไม่ให้หนีไปพ้นจึงติดตามมา 

          ส่วนสมเด็จพระศาสดาก็เสด็จไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ แล้วออกจากเมืองไปสู่เมืองสาวัตถีโดย
ลําดับมรรคา เดียรถียท์ั้งหลายติดตามมาในเบ้ืองหลังหยุดยั้งมาตามระยะหนทาง พระสัพพัญํูเสด็จยับยั้ง
ที่ใด พอเสด็จไปจากที่นั้นแล้ว รุ่งขึ้นพรุ่งนี้พวกเดียรถีย์ก็ตามมาหยุดอาศัยบริโภคโภชนาหารในที่นั้น คลาด
กันพอวันหนึ่ง มนุษย์ทั้งหลายไต่ถามก็บอกความตามดําริกันไว้แต่หลัง มหาชนทั้งหลายก็ชวนกันติดตามมา

ด้วยปรารถนาจะดูพระปาฏิหาริย์ พระศาสดาจารย์ก็เสด็จมาถึงเมืองสาวตัถีโดยอนุกรมลําดับ พวกเดียรถีย์
ก็ติดตามมากับด้วยมหาชนทั้งปวง 

พวกเดียรถีย์ท าปะร าไม้ตะเคียนแล้วให้คนท าลายต้นมะม่วง 

          ครั้นถงึเมืองสาวัตถี จึงชักชวนอุป๎ฏฐากเร่ียไรทรัพย์ถึงแสนกหาปณะ จึงให้กระทํามณฑปมีเสาแล้ว
ไปด้วยไม้ตะเคียน มุงหลังคาด้วยดอกนิลอุบล บอกแก่มหาชนทั้งหลายว่า จะกระทําปาฏิหาริย์ในที่มณฑป
นั้น ลําดับนั้นกรุงป๎สเสนทิโกศลราชทรงทราบว่าพระบรมครูเสด็จมาสู่พระเชตุวนาราม จึงเสด็จออกมาเฝูา
แล้วกราบทูลว่า บัดนี้เหล่าเดียรถยี์กระทํามณฑปจักสําแดงปาฏิหาริย์ ข้าพระองค์ก็จะกระทํามณฑปถวาย
พระศาสดาจารย์กาลบัดนี้ จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสห้ามว่าบพิตรอย่ากระทําเลย แลบุคคลซ่ึงจะกระทํา
มณฑปถวายตถาคตนั้นมีอยู่แล้ว ข้าแต่พระสุคต เบ้ืองว่าเว้นจากข้าพระพุทธเจ้า ผู้อ่ืนคือใครเล่าจักอาจ
สามารถกระทํามณฑปถวายพระพุทธองค์ได้ ดูกรพระราชสมภาร ท้าวมัฆวานจะกระทํามณฑปถวาย
ตถาคต ข้าแต่พระบรมครู จะทรงกระทําปาฏิหาริย์ในที่ใด ดูกรบพิตร ตถาคตจะกระทําปาฏิหาริย์แทบใกล้
ไม้คัณฑามพฤกษ์ไม้มะม่วง 

          ฝุายเดียรถียท์ั้งหลายไดท้ราบข่าวดังนั้นก็บอกแก่พวกชนอุป๎ฏฐากของตน ให้เที่ยวซ้ือต้นมะม่วงแต่
บรรดามีในบริเวณได้โยชน์หนึ่งโดยรอบแล้วขุดถอนไปทิ้งเสียในปุาทั้งสิ้น โดยทีสุ่ดแตท่ี่งอกขึ้นวันนั้น ก็ให้
ขุดเอาเมล็ดซ่ึงงอกนั้นขึ้นทิ้งเสียมิได้เศษ 

ทรงปลูกมะม่วงดว้ยพุทธานุภาพในวันเพ็ญเดือน ๘ 
ต้นมะม่วงได้ชือ่ตามคนเพาะ 

          ส่วนสมเด็จพระโลกเชษฐ์ ครั้นถึง ณ วันเพ็ญเดือน ๘ เพลารุ่งเช้าจึงเสด็จเข้าสู่พระนคร ยังมิทันถึง 
ในขณะนั้นนายอุทยานบาลผู้รักษาพระอุทยานแห่งบรมกษัตริย์ มีนามบัญญัติวา่คัณฑบุรุษ ได้ทัศนาการซ่ึง
ผลมะม่วงผลหนึ่งอันใหญ่สุกอยู่บนต้นในพระอุทยาน มีใบบังห่อ มีหมู่มดดํามดแดงทั้งหลายเข้าแวดล้อม
ตอมอยู่โดยรอบ ทั้งฝูงกาก็บินโฉบลงด้วยโลภเจตนาในผลอันทรงสคุนธรสนั้น จึงไล่ฝูงกาเสียแล้วสอยเอา
อัมพผลนั้นนํามาด้วยปรารถนาจะเอาไปถวายบรมกษัตริย์ พอเดินมาพบพระศาสดาในระหว่างมรรควิถีจึง
ดําริว่า ผลมะม่วงนี ้ ผิวบรมนราธิบดีได้เสวยก็จะประทานรางวัลแก่อาตมาประมาณ ๘ กหาปณะหรือ ๑๖ 
กหาปณะเท่านั้น จะเลี้ยงชีพไปได้สักก่ีวัน ไม่ทันจะตลอดชีวิต ผวิอาตมาจะถวายพระสุคตเจ้าบพิตรนี้ อาจ
นํามาซ่ึงหิตาทคิุณวิบุลยผลส้ินกาลช้านานจะกําหนดมิได้ เมื่อคิดในใจดังนี้แล้ว ก็น้อมนําซ่ึงอัมพผลเข้าไป
ถวายพระชินสีห์ 

          สมัยนั้นพระสัพพัญํูก็ทอดพระเนตรดูพระอานนท์ พระอานนท์จึงนําเอาบาตรซ่ึงท้าวจาตุมหาราช

๓๓๖ ๓๓๗ 



ถวายนั้นวางลงในพระหัตถ์จึงทรงรับอัมพผลด้วยบาตรแล้ว สําแดงอาการอันจะทรงนั่ง พระอานนท์ก็
เปลื้องเอาจีวรของตนลงลาดถวายเป๐นพุทธอาสน์ พระโลกนาถก็ทรงนิสัชนาการในที่มรรคานั้น พระ
อานนท์ก็กรองอุทกวารีแล้วคั้นซ่ึงผลมะม่วงกระทาํเป๐นอัมพบานถวาย เมื่อพระสัพพัญํูเสวยอัมพบานแล้ว 
จึงตรัสสั่งนายคัณฑอุทยานบาลว่าทา่นจงคุ้ยขึ้นซึ่งดินแล้วเอาเมล็ดในนั้นเพาะลง ณ ที่นี้ นายอุทยานบาล
กระทําตามพุทธฎีกาตรัสสั่ง พระสุคตทรงล้างพระหัตถ์ รดลงบนเมล็ดผลมะม่วงซ่ึงเพาะลงนั้น ในขณะนั้น
อันว่าเมล็ดแห่งอัมพผลก็แตกงอกขึ้นมีลําต้นใหญ่ ประมาณเท่างอนไถ สูงขึ้นไปได้ ๕๐ ศอก มีก่ิงทอด
ออกไป ๔ ทิศกับทั้งตรงขึ้นไปเบ้ืองบนเป๐น ๕ ก่ิงด้วยกัน บริบูรณ์ด้วยช่อแลผลอันสุกหล่นตกลงมายังพสุธา
นั้นก็มาก พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอันมาบิณฑบาตในภายหลัง มหาชนเก็บเอาผลที่หล่นนั้นใส่บาตร ได้ฉันมี
รสอันหวานยิ่งนัก 

พระเจ้าปเสนทิโกศลสั่งอารักขา 
พวกนักเลงกนิมะม่วงแล้วด่าพวกเดียรถีย์ 

          สมเด็จพระบรมกษัตริย์ได้ทรงทราบว่า ไม้มะมว่งต้นใหญ่บังเกิดขึ้นในที่นั้นก็ตั้งไว้ซ่ึงชนให้พิทักษ์
รักษา มิให้ผู้ใดมาตัดก้านรานก่ิงกระทําอันตรายแก่ไม้มะม่วงต้นนั้น ก็ได้ให้นามปรากฏเรียกว่าคัณฑาม
พฤกษ์ เหตุนายคัณฑอุทยานเป๐นผู้เพาะจึงงอกขึ้น ฝุายฝูงนักเลงทั้งหลายมาบริโภคมะม่วงอันกอปรด้วย
มธุรสก็ชวนกันด่าพวกเดียรถีย์ว่า คนเหล่านี้เป๐นคนชั่วคนร้าย แต่ได้ข่าวว่า พระสมณโคดมจะทรงกระทํา
ปาฏิหาริย์ ณ ไม้คัณฑามพฤกษ์ เอ็งทั้งหลายก็ให้เที่ยวขุดถอนไม้มะม่วงแต่บรรดามีในที่โยชน์หนึ่งโดยรอบ 
จนชั้นแต่ที่พ่ึงงอกขึ้นวันเดียวก็ให้เที่ยวขุดถอนหมดสิ้น ก็ไม้คัณฑามพฤกษ์ต้นนี้งอกขึ้นใหญ่ เอ็งจะว่า
ประการใดเล่า จึงชวนกันเอาเมล็ดในผลมะม่วงซ่ึงเป๐นเดนบริโภคแล้วทิ้งขวา้งประหารเดียรถีย์ 

พระอินทร์ให้เทวดาท าลายปะร าขับไล่ ครูปูรณกัสสปะฆ่าตัวตาย 

          สกัโก ส่วนสมเด็จอมรินทราธิราชจึงตรัสสั่งวาตวลาหกเทพบุตรว่า ท่านจงบันดาลให้เกิดมหาวาต
พายุใหญ่ให้พานพัดเพิกถอนซ่ึงมณฑปแห่งเดียรถีย์ให้ทําลายลงในบัดนี้จงได้ วาตวลาหกเทพบุตรก็กระทํา
เหมือนดังนั้น แล้วตรัสสั่งสุริยเทพบุตรให้เปล่งซ่ึงสุริยรังสีจงกล้าในเวลาตะวันเที่ยง แล้วจงยงัเดียรถีย์
ทั้งหลายให้ร้อนกระวนกระวายเป๐นสาหัส พระอาทิตย์ก็กระทําเทวโองการ ตรัสสั่งดังนั้นแลว้ตรัสบังคับ
วาตวลาหกให้บันดาลพายุพานพัดซ่ึงธุลี ให้ตกลงเร่ียรายทั่วทั้งกายแห่งหมู่เดียรถีย์อันมีเหงื่อหลั่งไหลอาบ
สรีระนั้นแล เดียรถียท์ั้งหลายก็มีกายอันติดไปดว้ยธุลี มีพรรณดุจจอมปลวกอันดํา แล้ววาตวลาหกบันดาล
ให้ฝนเมล็ดใหญ่ตกลงถูกต้องกายเดียรถีย์ทัง้หลายก็มีกายาอันพร้อยดุจโคด่างอันมีสีพร้อยดังนั้น แลพวก
นิคณฐ์ทั้งหลายก็ประลาตนาการไปในที่ต่างๆ 

          ขณะนั้นมีชายชาวนาผู้หนึ่งเป๐นศิษย์อุป๎ฏฐากแห่งบูรณกัสสป ดําริว่า อาตมะจะไปสู่ที่กระทํา
ปาฏิหาริย์แห่งอาจารย์ของเรา จะได้ดูซ่ึงฤทธิ์ปาฏิหาริย์นั้น จึงปล่อยโคเสีย แล้วถือเอาหม้อยาคูกับเชือกผูก
คอเดินมาพบปูรณกัสสปอันแล่นหนีมาดังนั้น จึงกล่าวว่าข้าพเจ้าจะมาดูปาฏิหาริย์แห่งอาจารย์ บัดนี้พระ
อาจารย์จะไปสู่ที่ใดเล่า ปูรณกัสสปจึงตอบว่าท่านปรารถนาจะดูปาฏิหาริย์ที่ไหน จงส่งหม้อกับเชือกมา
ให้กับเราเถิด แล้วถือเอาหม้อกับเชือกจากมือบุรุษนั้นไปสู่ฝ๎๑งแม่น้ํา จึงเอาเชือกผูกปากหม้อแล้วผูกคอโดด
ลงทํากาละไปบังเกิดในอเวจีมหานรก 

          ในกาลนั้นมหาชนบรรษัทมาประชุมกันในที่นั้น มีปริมณฑลถึง ๓๖ โยชน์ เต็มไปด้วยมนุษย์ทั้งสิ้น 
พอเพลาตะวันบ่ายสมเด็จพระบรมครูทรงพระพุทธปริวิตก เวลานี้สมควรจะกระทําปาฏิหาริย์ จึงเสด็จออก
จากคันธกุฎี ทรงยืนประดิษฐานอยู่ที่หน้ามุขพระวิหาร 

นางฆรณีนันทมาตาทูลอาสาแสดงฤทธ์ิ แต่ไม่ทรงอนุญาต 

          ลําดับนั้น อุปาสิกาผู้หนึ่งมีนามชื่อว่า นางฆรณีนันทมารดา เป๐นพระอนาคามีบุคคล เข้ามาสู่สํานัก
พระทสพลแล้วถวายนมัสการกราบทูลว่า ข้าแต่พระศาสดา เบ้ืองธิดาแห่งพระพุทธองค์เห็นปานดังข้าพระ
พุทธองค์เจ้ามีอยู่ฉะนี้แล้ว จะทรงกระทําพระปาฏิหาริย์ทรมานพระพุทธสรีรกายให้ลําบากไยเล่า 
ข้าพระพุทธเจ้าจะเป๐นภารธุระรับกระทําปาฏิหาริย์ฉลองพระพุทธองค์ เมื่อได้ทรงสดับจึงตรัสถามว่า ท่าน
จะกระทําอิทธิปาฏิหาริย์เป๐นประการใด ข้าแต่พระบรมครู ข้าพระองค์จะกระทําพ้ืนปฐพีในห้องจักรวาฬ
อันเดียวนี้ ให้เป๐นชลธีเสียทั้งสิ้นแล้ว จะดําลงในน้ําดุจสกุณีอันดําน้ําไปผุดขึ้นในจักรวาฬทั้ง ๔ ทิศ แล
ท่ามกลางจักรวาฬนี้ สําแดงกายอินทรีย์ให้ปรากฏแก่มหาชน มหาชนทั้งหลายไต่ถามว่านี้คือผู้ใด ขา้
พระองค์จะบอกว่าผู้นี้ไซร้คือนางนันทมารดามหาอุปาสิกาที่นั้นชนทั้งหลายตา่งๆ จะเจรจาแก่กันว่า แต่
อานุภาพแห่งอุปาสิกาผู้เดียวยังกระทําได้เห็นปานดังนี้ แลอานุภาพแห่งพระชินสีห์ผู้เดียวจะใหญ่ยิ่ง
มหัศจรรย์เห็นปานใด เหล่าเดียรถีย์ทั้งหลายก็จะไม่อาจอยู่รอดต่อพระพักตร์เห็นพระพุทธองค์ คงจะปลาต
นาการไปสิ้น จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสตอบว่า ดูกรมหาอุปาสิกา ตถาคตแจ้งอยู่แล้วว่าตัวท่านจะกระทํา
ปาฏิหาริย์ดังนี้ได้ แต่ใช่วิสัยของสาวก ครุวนาดุจพวงบุปผชาติอันบุคคลร้อยกรองหวังประโยชน์จะให้เป๐น
ของแห่งท่านนั้นมิได ้ พระองค์ไม่ทรงพระอนุญาตให้มหาอุปาสิกากระทําปาฏิหาริย์ ตรัสห้ามเสียฉะนี ้ แล
นางฆรณีนันทมารดาก็หลีกออกไปสถิตที่ควรข้างหนึ่ง 

ทรงต้องการท าคุณวิเศษของเหล่าสาวกให้หมู่ชนรู้ 
จึงเปิดโอกาสให้ทูลอาสา 

          ลําดับนั้นจึงสมเด็จพระศาสดาจารย์ ก็ทรงพุทธจินตนาการว่า จะกระทําคุณานุภาพแห่งสาวก

๓๓๘ ๓๓๙ 



ทั้งหลายปรากฏในที่นี้ ตถาคตจะมีพระพุทธสีหนาท เปล่งประกาศในท่ามกลางหว่างนิกรบรรษัททั้งหลาย 
๓๖ โยชน์ จึงมีพุทธฎีกาตรัสถามพระสาวกอ่ืนๆ สืบไปว่า ท่านทั้งหลายใครจะกระทําปาฏิหาริย์ประการ
ใดบ้าง กิร ดังจะได้รู้มาล้ํา พระสาวกทั้งหลายอันสโมสรสันนิบาตอยู่ในที่นั้นพร้อมกัน จึงจุลอนาถบิณฑิก
คหบดีผู้หนึ่งเป๐นพระอนาคามีบุคคลก็ดําริว่า เบ้ืองว่าอุปาสกทั้งหลายที่ได้อนาคามิผลเป๐นโอรสพระทศพล
เห็นปานดังอาตมามีอยู่เป๐นอันมาก ฉะนี้แล กิจที่พระชินสีห์จะลําบากพุทธสรีรกาย กระทําปาฏิหาริย์บมิ
ควรแก่กาลในที่นี้ จึงเข้าไปถวายอัญชลีกราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะขออาสากระทําปาฏิหาริย์ฉลองพระ
เดชพระคุณ จึงตรัสถามว่าท่านจะกระทําประการใด ข้าแต่พระผูท้รงพระภาคเจ้า ข้าพระองค์จะนฤมิตกาย
เป๐นท้าวมหาพรหมใหญ่สูงถึง ๑๒ โยชน์ แลจะตบเข้าซ่ึงหัตถ์บันลือศัพท์สําเนียงกึกก้องดุจเสียงแห่ง
มหาเมฆนฤโฆษณาการ  สะท้านทั่วไปในท่ามกลางมหันตบรรษัทสมาคมนี้ มหาชนทั้งหลายจะไต่ถามกันว่า
นี้คือเสียงอันใด ข้าพระองค์ก็จะบอกว่าเสียงหัตถ์ประหารนั้นคือจุลอนาถบิณฑิกคหบดี พวกเดียรถีย์ก็จะ
เจรจาแก่กันว่าแต่อานุภาพคหบดีนั้นยังปรากฏถึงเพียงนี้ อานุภาพแห่งพระชินสีห์นั้นจะใหญ่ขึ้นไปกว่านี้
เป๐นดังฤๅ ก็บมิอาจอยู่รอต่อพระพักตร์พระโลกนาถ จะปลาตหลีกหนีไปสิ้น จึงมีพุทธฎีกาตรัสว่า ดูกรจุล
อนาถบิณฑิก ตถาคตรู้อานุภาพแห่งท่านแล้ว พระองค์มิได้ทรงอนุญาตให้กระทําปาฏิหาริย์ 

แม้สามเณรี สามเณร ภิกษุณ ีและภิกษกุ็ทูลอาสา 

          ลําดับนั้น จึงนางสามเณรีองค์หนึ่ง มีนามจิรสามเณรี มีอายุได้ ๗ ขวบ บรรลุพระอรหัตทั้ง
ปฏิสัมภิทาญาณ เข้าไปนมัสการกราบทูลพระศาสดาว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะขอทาํปาฏิหาริย์ จึงตรัสถามว่า 
ท่านจะทําประการใด ข้าแต่พระบรมครู ข้าพระองค์จะนํามาซ่ึงภูเขาสิเนรุราช เขาจักรวาฬกับทั้งหิมพานต์
บรรพต มาประดิษฐานในที่เรียงรายกันเป๐นลําดับแล้ว ข้าพระบาทจะเหาะมาจากเขาทั้งหลายนั้น ปาน
ประหนึ่งว่าหงส์ทองหาสิ่งที่จะขัดข้องมิได้ ให้ชนทั้งหลายเห็นทั่วกันสิ้นในสมาคมนี้ จึงตรัสว่า ดูกรสามเณรี 
ตถาคตรู้อานุภาพแห่งท่านแล้ว แลว้ตรัสห้ามมิไดท้รงอนุญาตให้กระทําปาฏิหาริย์ดุจกาลก่อน 

          ลําดับนั้น จึงสามเณรองค์หนึ่ง มีนามว่าจุนทสามเณร อายุ ๗ ขวบ เป๐นพระขีณาสพทรงพระ
ปฏิสัมภิทาญาณ เข้าไปนมัสการกราบทูลพระโลกนาถว่า ข้าพระบาทจะขอทําปาฏิหาริย์ จึงตรัสถามว่า 
ท่านจะกระทําประการใด ข้าแต่พระบรมครู ข้าพระพุทธเจ้าจะไปจับซ่ึงลําต้นแห่งมหาชมพูพฤกษ์อันเป๐น
ธงไชยเฉลิมชมพูทวีปแล้วจะสั่นให้หวั่นไหว จะเก็บเอาผลหว้าใหญ่นั้นมาแจกให้บริษัททั้งปวงในที่นี้บริโภค 
แล้วจะเหาะขึ้นไปนํามาซ่ึงทิพยปาริฉัตกบุปผชาติในดาวดงึสเทวโลก มากระทําสักการบูชาพระสัพพัญํู 
จึงตรัสว่าตถาคตรู้อานุภาพแห่งท่านแล้ว จึงตรัสห้ามมิให้ทําปาฏิหาริย์เห็นปานดงันั้น 

          ลําดับนั้น จึงพระอุบลวรรณาเถรีผู้เป๐นที่พระอัครสาวิกาเบ้ืองซ้าย เข้าไปถวายนมัสการพระสุคต 
กราบทูลขอทําปาฏิหาริย์ จึงตรัสถามว่า ท่านจะทําประการใด ขา้แต่พระบรมครู ข้าพระองค์จะนฤมิตกาย
เป๐นพระบรมกษัตริย์จักรพัตราธิราช กอปรด้วยราชบรรษัทเป๐นบริวารประมาณเต็มที่ ๑๒ โยชน ์ ถ้าจะ

กําหนดเวียนไปโดยกลมรอบก็ได้ถึง ๓๖ โยชน์ จะนําบริษัทเหาะเลื่อนลอยมาบนอากาศ แล้วจะทรงถวาย
อภิวาทพระสัพพัญํู พระสัพพัญํูจึงตรัสว่า ตถาคตรู้อานุภาพแห่งทา่นแล้ว แล้วตรัสห้ามมิให้กระทํา
ปาฏิหาริย์เหมือนดังนั้น 

          ลําดับนั้น จึงพระมหาโมคคัลลานเถระก็เข้าไปถวายนมัสการกราบทูลพระศาสดาขอทําปาฏิหาริย์ 
จึงตรัสถามว่า ท่านจะกระทําเป๐นประการใด ข้าแต่พระบรมครู ข้าพระพุทธเจ้าจะนํามาซ่ึงเขาสิเนรุราช
บรรพตมาตั้งไว้ในระหว่างแห่งตนแล้ว จะเคี้ยวเขาสิเนรุนั้นดุจเคี้ยวซ่ึงผลเมล็ดพรรณผักกาด จึงตรัสถามว่า 
ท่านอาจทําอย่างอ่ืนอีกประการใดบ้าง ข้าแต่พระศาสดา ข้าพระองค์จะม้วนเขา้ซ่ึงแผ่นมหาปฐพีนี้ มีอาการ
ประหนึ่งว่าเส่ือลําแพน จะหนีบเข้าไว้ในระหว่างแห่งนิ้วเท้า แลว้จะผัดผันซ่ึงมหาปฐพีให้เวียนไปดุจจักร
แห่งนายช่างหม้อ จะนําเอาปฐพีโอชง้วนดินภายใต้นั้นมาแจกจ่ายแก่มหาชนทั้งหลายให้บริโภค แล้วจะทํา
ซ่ึงแผ่นชมพูทวีปในหัตถ์เบ้ืองว้าย หัตถ์เบ้ืองขวาจะนําสัตว์ทั้งหลายไปประดิษฐานไว้ในทวีปอ่ืน แล้วจะ
กระทําเขาสิเนรุราชเป๐นคันฉัตร จะยกมหาปฐพีขึ้นตั้งไว้เบ้ืองบนพระเมรุบรรพต ปรากฏดุจตัวฉัตร แล้วจะ
ถือเอาด้วยหัตถ์ข้างเดียวดุจภิกษุอันกางร่ม จะเที่ยวจงกรมอยู่บนอากาศ จึงตรสัว่า ตถาคตรู้อานุภาพแห่ง
ท่านแล้ว พระองค์ก็มิไดท้รงอนุญาตให้พระมหาโมคคัลลานท์ําปาฏิหาริย์โดยประการนั้น 

ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์-ปาฏิหาริย์ท่ีแสดงเป็นคู่ๆ 

          ลําดับนั้น จึงพระอสีติมหาสาวกทั้งหลายก็กราบทูลขอทําปาฏิหาริย์ เป๐นหลายพระองค์มากด้วยกัน 
ก็มีพระพุทธฎีกาตรัสห้ามทั้งสิ้น พระหฤทัยปรารถนาจะกระทําพระปาฏิหาริย์ด้วยพระองค์เพ่ือจะทรมาน
ซ่ึงเดียรถีย์ทัง้หลายให้พ่ายแพ้ฤทธานุภาพ จึงทรงนฤมิตพระรัตนจงกรมในอากาศโดยยาวตลอดหมื่น
จักรวาล เอาเขาพระสิเนรุราชทั้งหมื่นโลกชาติมาเป๐นเสาทองรองรับเพดานเบ้ืองบนพระรัตนจงกรม เอา
ดวงดาวในหมื่นจักรวาลมาประดับเป๐นดาวเร่ียรายเป๐นพ้ืนเพดาน เอาดวงจันทร์พระอาทิตยท์ั้งหมื่น
จักรวาฬมาตามเป๐นประทีปชวาลา เอาทรายแก้วในท้องพระมหาสมุทรทั้งหมื่นโลกธาตุมาเร่ียรายบนพ้ืนรัต
นจงกรมแก้ว แล้วพระบรมครูก็เข้าสู่จตุตถฌานสมาบัติอันเป๐นที่ตั้งแห่งอภิญญากระทําพระอิทธิปาฏิหาริย์
เหาะขึ้นไปในอากาศ เสด็จพระพุทธลีลาไปมา ณ พ้ืนพระรัตนจงกรมด้วยปฐวีกสิณบริกรรม แล้วนฤมิต
เหมือนพระพุทธองค์ พระพุทธองค์เสด็จจงกรมไปมาพุทธนิมิตแสดงอาการไสยาสน์ บางทีพระมุนีนาถตรัส
ถามป๎ญหา พุทธนิมิตวิสัชนาในอธิบายบางคาบพระสัพพัญํูเหยียดพระหัตถ์ไปปรามาสดวงพระจันทร์พระ
อาทิตย์ พระพุทธนิมติสําแดงพระสัทธรรมเทศนา แลสมเด็จพระศาสดาแสดงซ่ึงวิกุพนาอิทธิปาฏิหาริย์โดย
อเนกประการต่างๆ โดยพรรณนามาเป๐นอาทิดังนี้แล้ว 

          มีพระกมลปรารถนาจะกระทํายมกปาฏิหาริย์อันเป๐นอสาธารณฐานมิได้ทั่วไปแก่พระสาวกทั้งปวง 
ก็เข้าสู่อาโปกสิณสมาบัติ ออกจากอาโปกสิณสมาบัติแล้ว ก็เข้าสู่เตโชกสิณสมาบัติ ลําดับนั้นอันว่าท่อน้ํา
อุทกธาราก็ปวัตนาการออกจากพระกายเบ้ืองบน และท่อเพลิงฝุายอุปริมภาค ท่ออัคคีออกจากพระกาย

๓๔๐ ๓๔๑ 



เบ้ืองหน้า ท่อธาราออกจากพระกายเบ้ืองหลัง แล้วเปลี่ยนแปลงท่อน้ําออกจากปุริมภาคเบ้ืองหน้า ท่อเพลิง
ออกฝุายป๎จฉิมภาคเบ้ืองหลัง ท่ออุทกังออกจากพระหัตถ์เบ้ืองขวา ท่อเพลิงออกจากพระพาหาเบ้ืองซ้าย 
ท่อน้ําออกจากพระเนตรเบ้ืองซ้าย ท่อเพลิงออกจากพระเนตรเบ้ืองขวา ท่อน้ําออกจากพระวามกรรณ์ ท่อ
เพลิงนั้นออกจากพระโสตทักษิณ ท่อวารินออกจากพระวามนาสา ท่ออัคคีออกจากพระทักษิณนาสิก
ประเทศ ท่อเพลิงออกจากพระหัตถ์เบ้ืองซ้าย ท่อน้ําออกฝุายพระหัตถ์เบ้ืองขวา ท่อเพลิงออกจากพระบา
ทาเบ้ืองซ้าย ท่อน้ําออกฝุายพระหัตถ์เบ้ืองขวา ท่อเพลิงออกจากพระบาทาเบ้ืองซ้าย ท่อน้ําออกฝุายทักษิณ
บาท ท่อเพลิงออกจากนิ้วพระหัตถ์เบ้ืองขวา ท่อธาราออกจากนิ้วพระหัตถ์เบ้ืองซ้าย และท่อน้ําท่อเพลิง
ออกจากขุมโลมาสลับกันเป๐นเส้นๆ บมิได้ระคนปนกัน แลเพลิงก็มิได้ไหม้ซ่ึงน้ํา น้ําก็มิได้ดับซ่ึงเพลิง ต่าง
พลุ่งขึ้นไปในทิศเบ้ืองบนจนตราบเท่าถึงพรหมโลก 

          แลสมเด็จพระสัพพัญํูกระทําพระยมกปาฏิหาริย์ ยังขอบเขตแห่งจักรวาฬทั้งหมื่นให้โอภาสเป๐น
มหัศจรรย์ ในกาลนั้นเทพยดาทัง้หลายที่มีอานุภาพมาก มีพระกรถือซ่ึงทิพยฉตัรแลธชบรรฎากมาสโมสร
สันนิบาต เพ่ือจะทัศนาการพระปาฏิหาริย์แห่งพระบรมครู แลธงไชยนั้นประดิษฐานอยู่ในระหว่างแห่งฉัตร
แห่งเทพยดาเจ้าทัง้ปวง เทพยดาเจ้าทั้งปวงก็สถิตอยูต่ามระหว่างแห่งทิพธชอันเรียงราย ฝูงนาคทั้งหลายก็
สถิตอยู่ในระหว่างเทพยดา เหล่าอสูรก็มาสถิตในระหว่างแห่งภุชงคบรรษัท ฝงูคนธรรพ์ก็สถิตในระหว่าง
แห่งหมู่ครุฑ ฝูงมนุษย์ก็สถิตอยู่ในระหว่างแห่งคนธรรพ์ บรรดาสรรพมเหศักดิเ์ทพยดามีสมเด็จอมรินทรา
เป๐นอาทิ ก็ลงสถิตในระหว่างแห่งมนุษยค์ณา ในขณะนั้นอันว่าพ้ืนแผ่นพสุธาก็เกิดกัมปนาการ อเนก
มหัศจรรย์ก็บันดาลปรากฏต่างๆ ดุจปางปฐมาภิสัมโพธิสมัย เทพยดาบรรษัททา้วสหัสนัยน์เป๐นประธาน ก็
กระทําสักการบูชาด้วยทิพยสุคนธบุปผานาเนกนิรันดรกาล จะนับจะประมาณมิได้ 

          สมเด็จพระบรมครูแสดงพระยมกปาฏิหาริย์พร้อมด้วยอเนกมหัศจรรย์แล้วเสด็จลงจากอากาศ ทรง
สถิตบนรัตนอาสน์บัลลังก์มีประมาณสูงได้โยชน์ ๑ เป๐นกําหนดอันปรากฏบนยอดคัณฑามพฤกษาชาติใน
ท่ามกลางบรรษัททัง้ ๔ ทิศๆ ละ ๑๒ โยชน์เสมอกัน ถ้าวัดวงรอบโดยปริมณฑลนั้นก็ได้ ๔๘ โยชน์เป๐น
ประมาณ เสด็จนิสัชนาการโดยบุรพาภิมุข ทรงพิจารณาซ่ึงอาสยานุศัยแห่งเทพาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นด้วย
พระสัพพัญํุตญาณ จึงโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาโดยสมควรแก่อัธยาศัยแห่งสรรพอนันตนิกร
ประชา เมื่อจบพระธรรมเทศนาคราวนั้น อันว่าพระธรรมาภิสมัยคือตรัสรู้มรรคผลก็บังเกิดแก่สัตว์ ๘๔ โกฏิ
เป๐นประมาณ ณ กาลนั้น หมู่ครูทัง้ ๖ แลเดียรถียท์ั้งหลายก็ปลาตนาการกลัวพุทธานุภาพ ครุวนาดุจหมู่
มฤคชาติอันสะดุง้ตกใจกลัวภัยแต่พระยาไกรสรสีหราช อันลีลาศออกหยุดยืนบนแผ่นพ้ืนสุพรรณมโนศิลา
ปรากฏเห็นปานดังนั้น 

 

ยมกปาฏิหาริยปริวรรต ปริจเฉทที่ ๒๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๒๓ 
เทศนาปริวรรต 

เสด็จดาวดึงส์โปรดอดีตพระพุทธมารดา 

๓๔๒ 



 

 

 

 

 

เน้ือความยอ่ 

          ครั้นทรงเสด็จยมกปาฏิหาริย์แล้ว ทรงพิจารณาถึงพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ ก็
ทรงพบว่า ได้เสด็จไปจําพรรษายังภพดาวดงึส์ ๓ เดือน เพ่ือตรัสพระธรรมเทศนาอภิธรรม ๗ ปกรณ์ ตอบ
แทนพระคุณพระพุทธมารดา และทรงคํานงึถึงความปรารถนาของพระพุทธมารดาทีต่ั้งพระทัยทํากุศล เพ่ือ
จะมาเป๐นพระพุทธมารดาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าวิป๎สสี 

          จึงเสด็จเพียง ๓ ย่างพระบาทก็ถึงที่นัง่ประจําของพระอินทร์ คือ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ภายใต้ต้น
ปาริฉัตต์ พระอินทร์ทอดพระเนตรเห็นแล้วประกาศเชิญชวนเทวดามาเข้าเฝูา และทรงอาสาไปทูลเชิญอดีต
พระพุทธมารดา ซ่ึงบัดนีค้ือเทพบุตรประทับอยู่ในดุสิตเทวโลก มายังที่ประชุมนี้ 

          เมื่อเทพบุตรอดีตพระพุทธมารดามาแล้ว ทรงเลือกธรรมทีคู่่ควรกับพระคุณของมารดา คือ พระ
อภิธรรม ๗ คัมภีร์ ทรงใช้เวลาแสดงไปตามลําดับรวม ๙๐ วัน มิได้ทรงหยดุเลย โดยทรงเนรมติตัวแทน
เหมือนพระองค์ทุกประการ ให้ตรัสแสดงธรรมแทนในระหว่างที่พระองค์เสด็จไปบิณฑบาต เสวยภัต ชําระ
พระสรีระ หรือซักจีวร เป๐นต้น 

          จบพระธรรมเทศนา เทพบุตรผู้เคยเป๐นอดีตพุทธมารดาได้บรรลุโสดาป๎ตติผล 

          มีความต่างในการโปรดพระพุทธบิดากับพระพุทธมารดาดังนี้ 

          พระพุทธบิดานั้น ทรงใช้อํามาตย์ไปทูลเชิญนิมนต ์๑๐ ครั้ง ทรงรับนิมนต์แล้วใช้เวลาเดินทางนาน 
๒ เดือน พบแล้วตรัสเพียงคาถาบทเดียวขณะเสด็จบิณฑบาต เป๐นต้น 

          ส่วนพระพุทธมารดานี้ เสด็จเร็วเพียง ๓ ก้าว ตรัสธรรมมากถึง ๗ ปกรณ์ นานถึง ๓ เดือน ที่
ต่างกันเช่นนี้ เพราะทรงรอให้พระพุทธบิดามีพระบารมีญาณแก่กล้าเต็มที ่

 



 

 

ปริจเฉทที่ ๒๓ 
เทศนาปริวรรต 

เสด็จดาวดึงส์โปรดอดีตพระพุทธมารดา 

ทรงพระด าริจ าพรรษายังภพดาวดึงส ์
โปรดอดตีพระพุทธมารดา 

          ในลําดับนั้น สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคจึงทรงพระพุทธดําริว่า ดังพระตถาคตปริวิตกว่า พุทธ
ประเพณีพระชินสีห์ในอดีตกาล เมื่อทํายมกปาฏิหาริย์แล้วเสด็จไปจําพรรษาในที่ใด ทรงพิจารณาดว้ยอตี
ตังสญาณก็เห็นแจ้งว่าเสด็จเข้าพรรษาในดาวดึงสพิภพ แลพระบรมนราสภทั้งหลายแต่ปางก่อนเม่ือเสร็จ
แห่งยมกปาฏิหาริย์แล้ว ก็เสด็จขึ้นไปจําพรรษาในดาวดึงสสุราลัยเทวโลก ตรสัเทศนาพระสัตตปกรณาภิ
ธรรมปิฎกในภายในไตรมาส เพ่ือจะทําป๎จจุปการสนองพระคุณพระพุทธมารดา ดุจยังอากาศคงคาให้ปวัต
นาการหลั่งไหลในท่ามกลางเทพยบรรษัททั้งปวง ประการหนึ่ง อันว่าปรารถนาอันใดที่พระชนนีตั้งไว้ใน
บาทมูลแห่งสมเด็จพระพุทธวิป๎สสีศาสดา ด้วยจุณจันทน์บูชาปรารถนาจะประสูติแห่งพระสัพพัญํูว่า 
ขอให้ข้าได้เป๐นพระมารดาพระบรมครูเห็นปานดังพระพุทธองค์ อันว่าปณิธานนั้นก็บรรลุประสงค์เสร็จสม
มโนรถ แล้วสมเด็จพระสุคตก็ทรงระลึกถึงยาจนกถา อันพระพุทธมารดาได้ขอพรแก่สมเด็จอมรินทราธิราช 
ด้วยพระคาถาว่า ปตฺุต  ลเภถ วรท  เป๐นอาทิ ดังนี ้

เสด็จเพียง ๓ ย่างพระบาทก็ถึงดาวดึงส ์
พระอินทร์ประกาศเชิญชวนปวงเทพ 

          แลสมเด็จพระชนนีมีพระคุณแก่ตถาคตเป๐นอันมาก ยากที่จะได้ทําป๎จจุปการแก่พระมารดา ทรง
พระพุทธจินตนาฉะนี้ ในขณะนั้นพระชินสีห์ก็เสด็จอุฏฐาการจากพระรัตนบัลลังก์อันตั้งเหนือยอดคัณฑาม
พฤกษชาติยกย่างพระทักษิณบาทเหยียบยอดไม้คัณฑามพฤกษ์นั้น ในขณะนั้นอันว่าปริภัณฑบรรพตทั้งสอง 
คือยุคันธรแลอิสินธรคีรี มคีรุวนาดุจรู้ กราบทูลว่า ข้าแต่พระบรมโลกนาถ พระองค์จงอย่าได้ลําบากพระ
บาทซ่ึงจะยกย่างบาทยคุล ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองคนนีต้ั้งมั่นมิหวั่นไหว สูงใหญก่ว่าบรรพตอ่ืนๆ บัดนี้พ่าย
แพ้แก่พระบรมโพธิสมภาร อันพระราชทานซ่ึงพระเศียรแลดวงหฤทัยนัยนา พระมังสาแลโลหิตบุตรภริยา
อุทิศทาน มีพระกมลประสงค์สนองพระคุณพุทธชนนีอันยิ่งใหญ่สูงหนาหนัก แลลึกล้นพ้นที่จะคณนา ไฉน

๓๔๗ 



ข้าพระองค์จะดํารงอยู่โดยปกติธรรมดาได้ในครั้งนี้ ปานประหนึ่งจะรู้พาทีโดยนยัพรรณนา ก็น้อมยอดเข้า
ประชุมเป๐นคู่เคียง เรียงรับพระบงกชบาทอันย่างเป๐นทุติยวาร 

          สมเด็จพระพิชิตมารก็ยกตตยิบาทพุทธลีลาศสืบไป ในขณะนั้น อันว่าขนุเขาสิเนรุราชก็น้อมยอดลง
มารับพระบาทแล้วก็กลับประดิษฐานยังที่เก่าดุจก่อน บรรดาอมรมนุษย์นิกรทั้งหลายเห็นปรากฏทั่วกันสิ้น 
แลสมเด็จพระพุทธมุนินทรเสด็จพระพุทธดําเนิน ๓ ย่าง ล่วงวิถีทางอากาศกําหนดถึง ๖๘ โยชน์เป๐น
ประมาณ ก็ทรงนิสัชนาการเหนือบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ณ ภายใต้ต้นปาริฉัตตรกุขชาติ อันเป๐นธงชัยเฉลิม
ดาวดงึสเทวโลก ในกาลนั้นสมเด็จท้าวสหัสนัยน์เทวราช เมื่อได้ทัศนาพระศาสดาจารย์อันเสด็จนิสีทนาการ
เหนือบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ณ ภายใต้ต้นปาริฉัตตรุกขชาติ แลรุ่งเรืองด้วยพระพุทธสิริรูปโสภาคย์อัน
โอฬาร ก็มีพระกมลเกษมศานต์โสมนัส จึงเสด็จอุฏฐาการจากอาสน์ตรัสนฤโฆษณา ยังหมู่อมรเทพยดา
ทั้งหลายให้รู้ทั่วกันว่า ดูกรท่านผู้นฤทุกข์ จงออกจากทิพยพิมานแห่งตนๆ อันว่าสภาพบังเกิดแห่งทศพลนี้ 
ยากที่จะพบเห็นหาได้ด้วยยากยิ่ง สภาพสดับพระสัทธรรมอีกสิ่งหนึ่งนี้ ก็ยากที่จะได้สวนาการนานๆ จะได้
สดับแต่ละครั้ง แลพระสุรเสียงแห่งสมเด็จอมรินทราธิราชก็ดังปกแผ่ทัว่ไปในสกลเทพยธานีทัง้หมื่นโยชน์ 

          และเทพยดาทั้งหลายอ่ืนได้สดับศัพท์สาํเนียงนฤโฆษณาการดงันั้น ก็ถามกันว่าพระผู้ทรงพระภาค
อันชนะซ่ึงโทษ คือ กองกิเลสบาปธรรม บรรเทาเสียซ่ึงความโสกาดูรเดือดร้อน บรรลุแก่พระสัพพัญํุต
ญาณ เสด็จมาถึงเทวสถานทิพยสุรโลกในวันนี้ ทรงสถิตอยู่ในที่ใดก็บอกต่อ ๆ กันไปว่าเสด็จสถิตอยู่ ณ ปา
ริฉัตตกมูล เทพยเจ้าทั้งปวงก็บังเกิดโสมนัสพิศวง ตา่งองค์ร้องเรียกซ่ึงกันและกันต่อ ๆ กันไปจนตลอดถึง
หมื่นจักรวาล มีหัตถ์คือทิพย์สักการบูชามาสโมสรสันนิบาต ณ ดาวดึงสเทวโลกในมงคลจักรวาลอันนี้ ถวาย
อัญชลีกรนมัสการพระศาสดาจารย์แล้วนิสีทนาการแวดล้อมอยู่โดยรอบ 

พระอินทร์เชิญอดตีพระพุทธมารดาเสด็จมาดาวดึงส ์

          สมเด็จพระบรมครูมีพระหฤทัยปรารถนาจะให้พระพุทธมารดามาสู่ที่นั้น ทอดพระเนตรไปใน
ระหว่างแห่งเทพยนิกรบรรษัท มิได้ทัศนาเห็นพระพุทธชนนีจึงตรัสถามท้าวโกสียว์่า พระมารดาตถาคตอยูท่ี่
ใด ท้าวสหัสนัยน์ได้สดับพระพุทธฎีกาก็ทรงจินตนาว่า พระสัพพัญํูเสด็จมาสู่เทวโลกนี้เพราะมีประโยชน์
ด้วยพระพุทธมารดาจะโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาสนองพระคุณในที่นี ้ ผิฉะนั้นควรอาตมาจะไป
เชิญเสด็จพระพุทธชนนีมาทรงสดับพระสัทธรรม ทรงพระดําริดังนั้นแล้วก็อุฏฐาการจากอาสน์ ถวาย
อภิวาทพระบรมครูแล้วเสด็จขึ้นไปสู่ดุสิตเทวพิภพ ถึงทิพยพิมานพระสิริมหามายาเทพบุตรแล้ว ก็น้อมนบ
อภิวันท์ทูลเชิญเสด็จว่า ข้าแต่พระแม่เจ้า ดังข้าพเจ้าตักเตือนให้ทรงทราบเหตุบัดนี้ 

          พระบรมโลกเชฏฐ์บวรสรรเพชญเสด็จมาสู่พิภพแห่งข้าพระองค์ ทรงสถิตคอยทา่พระแม่เจ้า จะ
โปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาแก่ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าเทพบรรษัททั้งปวง เมื่อพระมหามายาเทวีได้ทรง

สดับก็มีพระทัยแผ่ไปด้วยปีติปราโมทย์ จึงตรัสถามว่า ดูกรท้าวเทวราช พระโอรสแห่งข้ามีนามปรากฏดังฤๅ 
แลมีอากัปปกิริยา โสภาพรรณรูปสิริเป๐นดังฤๅ แลทรงซ่ึงเพศอันประเสริฐเป๐นดังฤๅ ข้าแต่พระแม่เจ้า อย่าได้
ตรัสดังนั้น อันว่าโอรสแห่งพระองค์ทรงพระบวรสิริวิลาส แลทรงอุตมเพศวเิศษประเสริฐแก่บรรษัทใน
มนุษยโลกกับทั้งเทวโลกแลมารโลกแลพรหมโลกทั้งสิ้น แลสมณพราหมณาจารย์เทพยดามนุษย์อันสมมุติ
เป๐นสัตว์ซ่ึงจะปูนเปรียบเทียบทัดด้วยพระรูปวรรณสัณฐานอุฬารยศพิเศษ แลพระเดชพระคุณนั้นมิได้มี 
ทรงพระนามพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้า 

          เมื่อพระสิริมหามายาเทวีได้สดับก็ดําริว่า พระโอรสแห่งเราทรงพระนามพระสัมมาสัมพุทธอัน
ประเสริฐ ทั้งพระสิริรูปก็งามเลิศหาผู้เสมอมิได้ แลมาวันนี้ไซร้ หวังจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาแก่อาตมา 
ก็ทรงพระปรีดาโสมนัส เสด็จแวดล้อมด้วยคณานางเทพยอัปสรบริษัทประมาณพันเป๐นบริวาร ลงจากดุสิต
สถานเทวโลกมาสู่พิภพดาวดงึส์ ครั้นถึงก็เข้าไปสู่สํานักพระมุนีนาถ ยอพระกรอภิวาทแล้วทรงสถติในทิศ
ทักษิณภาค พิศพระพุทธสิริวิลาสรูปก็ทรงพระโสมนัสเลื่อมใส พลางทรงพระดําริไปว่าอาตมนี้มีบุญโดยยิ่ง 
ได้ซ่ึงมิ่งมหามงคลลาภอาดุล มิได้สูญเสียทีที่อาตมาทรงพระครรภ์มา ได้ซ่ึงโอรสาอันประเสริฐกอปรด้วย
ผลประโยชน์ล้ําเลิศเห็นปานดังนี้ 

เลือกตรสัพระอภิธรรมเพราะสมกับพระคุณมารดา 

          ส่วนสมเด็จพระชินสีห์มีพระทัยปรารถนาจะทําป๎จจุปการสนองคุณพระชนนีของพระองค์ จึงทรง
พระพุทธอาโภคจินตนาว่า พระคุณแห่งพระมารดาอันทําไว้แก่ตถาคตนี้ ยิง่ใหญ่สูงสุดซ่ึงจะคณนาหนากว้าง
แลคัมภีรภาพพ้นที่จะกําหนด แลธรรมอันใดจะสมควรที่จะทดแทนสนองคุณพระชนนี พระวินัยปิฎกแล
พระสุตตันตปิฎกสิ่งละสองหมื่นพันพระธรรมขันธ์ ก็ยังน้อยเยามิเท่าทันกับพระมาตุคุณควรแก่พระ
อภิธรรมปิฎกจะยกมาเปรียบปูนทั้งสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันธ์ จะชั่งขึ้นก็พอจะเท่าทันกับคุณพระมารดา
อันสูงกว้างใหญ่หนามีประมาณเท่าใด แลคุณพระสัตตปกรณาภิธรรมก็สูงใหญ่กว้างหนาแลคัมภีรภาพมี
ประมาณเท่านั้น สมควรทีต่ถาคตจะทําป๎จจุปการสนองคุณพระมารดา ด้วยพระอภิธรรมเทศนากาลบัดนี้ 

          ขณะนั้นพระชินสีห์มีพระทัยปรารถนาจะโปรดขีรมูล คือจะใช้ค่าน้ํานมของพระพุทธมารดาในอดีต
ปุเรชาติทั้งหลายอันนับด้วยกัลปเป๐นอันมาก มีครุวนาดุจแลกเปลี่ยนซ่ึงปณีตวัตถุอันมีค่ามากกับด้วยวัตถทุี่
มีค่ามากดุจกัน มิฉะนั้นดุจแลกเปลี่ยนซ่ึงสิ่งของอันหาค่ามิได้ กับด้วยสิง่ของอันหาค่ามิได้เหมือนกันดังนั้น 
ทรงเหยียดออกซ่ึงทักษิณหัตถ์ อันวิจิตรไปด้วยตาข่ายลายจักรลักษณะจากระหว่างผ้าสังฆาฏิ กวักเรียก
พระพุทธมารดาว่าดูกรพระชนนี ตถาคตจะให้ซ่ึงขีรมูลแลโปสาวนิกมูลใช้ค่าน้ํานมข้าวปูอนของมารดา อัน
เล้ียงตถาคตมาแต่อเนกอนันตชาติอดีตภพ เหตุดังนั้น พระสังคีติกาจารย์เจ้าจึงกล่าวพระคาถาว่า มาตร  
ปมุข  กตฺวา เป๐นอาทิ 

๓๔๘ ๓๔๙ 



ทรงแสดงพระอภิธรรมปิฎก ๗ คัมภีร์ 
จบใน ๙๐ วันมนุษย ์

          อธิบายความว่า สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคทําพระพุทธมารดาเป๐นประธานแก่เทพยบรรษัททั้งปวง 
แล้วก็ตรัสเทศนาพระสัตตปกรณาภิธรรม ให้สมควรแก่พระป๎ญญาบารมีแห่งพระพุทธมารดา ตัง้ต้นแต่พระ
คัมภีร์พระอภิธรรมสังคิณีนั้นไป โดยอาทินัยว่า กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมมฺา ยกเป๐นบท
มาติกาแห่งพระอภิธรรมเป๐นต้นแล้ววิภัชนาการโดยกัณฑ์ทั้ง ๔ คือ จิตตวิภัตตกัิณฑ์ ๑ รูปวิภัตติกัณฑ์ ๑ 
นิกเขปราสิกัณฑ์ ๑ อัตถุทธารกัณฑ์ ๑ ประดับด้วยภาณวาร ๑๓ ภาณวาร ประดับด้วยพระธรรมขันธ์พัน
สามร้อยพระธรรมขันธ์ ตรัสเทศนา ๑๒ วันจึงจบ เทพยดาเจ้าบรรลุมรรคผลประมาณ ๗ โกฏิ 

          ลําดับนั้น ก็ตรัสเทศนาคัมภีร์พระวิภังค์สืบไป แลจําแนกออกซ่ึงวิภังค์ ๑๘ ประการ คือ ขันธวิภังค์ 
๑ อายตนวิภังค์ ๑ ธาตวุิภังค์ ๑ สัจจวิภังค์ ๑ อินทรียวิภังค์ ๑ ป๎จจยาการวิภังค์ ๑ สติป๎ฏฐานวิภังค์ ๑ 
สัมมัปปธานวิภังค์ ๑ อิทธิบาทวิภังค์ ๑ โพชฌังควิภังค์ ๑ มคัควิภังค์ ๑ ฌาณวภัิงค์ ๑ อัปปมัญญาวิภังค์ ๑ 
สิกขาปทวิภังค์ ๑ ปฏิสัมภิทาวิภังค์ ๑ ญาณวิภงัค์ ๑ ขุททกวัตถุวิภังค์ ๑ ธัมมหทยวัตถุวิภังค์ ๑ ประดับ
ด้วยภาณวาร ๒๕ ภาณวาร ประดับด้วยพระธรรมขันธ์หกพันห้าร้อยพระธรรมขันธ์ ตรัสเทศนา ๑๒ วันจึง
จบ เทพยเจ้าบรรลุมรรคผลประมาณ ๗ โกฏิ 

          ลําดับนั้นก็ตรัสเทศนาคัมภีร์พระธาตุกถาสืบไป จําแนกออกโดยบท ๑๔ บท มี สงคฺโห อสงฺคโห 
เป๐นอาทิ ประดับด้วยภาณวาร ๖ ภาณวาร ประดับด้วยพระธรรมขันธ์เจ็ดพันพระธรรมขันธ์ ตรัสเทศนา ๖ 
วันจึงจบ เทพยเจ้าบรรลุมรรคผลประมาณ ๖ โกฏิ 

          ลําดับนั้น ก็ตรัสเทศนาคัมภีร์พระปุคคลป๎ญญัติสืบไป จําแนกออกโดยบัญญัติ ๖ ประการ คือ ขันธ
ป๎ญญัติ ๑ อายตนป๎ญญัติ ๑ ธาตุป๎ญญตัิ ๑ สัจจป๎ญญัติ ๑ อินทรียป๎ญญา ๑ ปุคคลป๎ญญัติ ๑ ประดับด้วย
ภาณวาร ๖ ภาณวาร ประดับด้วยพระธรรมขันธ์ห้าพันหกร้อยพระธรรมขันธ์ ตรัสเทศนา ๖ วันจึงจบ 
เทพยเจ้าบรรลุมรรคผลประมาณ ๖ โกฏิ 

          ลําดับนั้น ก็ตรัสเทศนาคัมภีร์พระกถาวตัถุสืบไป จําแนกออกซ่ึงสูตรฝุายสกวาทีห้าร้อยสูตร ฝุายปร
วาทีห้าร้อยสูตร ประมวลเข้าเป๐นพันสูตรด้วยกัน ประดับด้วยภาณวาร ๒๕ ภาณวาร ประดับด้วยพระ
ธรรมขันธ์แปดพันพระธรรมขันธ์ ตรัสเทศนา ๑๓ วันจึงจบ เทพยเจ้าบรรลุมรรคผลประมาณ ๗ โกฏิ 

          ลําดับนั้น ก็ตรัสเทศนาคัมภีร์พระยมกจําแนกออกซ่ึงยมก ๑๐ ประการ ตั้งแต่มูลยมกเป๐นต้น จน
ธรรมยมกเป๐นปริโยสาน ประดับด้วยภาณวาร ๒๔ ภาณวาร ประดับด้วยพระธรรมขันธ์สี่พันสองร้อยพระ
ธรรมขันธ์ ตรัสเทศนา ๑๘ วันจึงจบ เทพยเจ้าบรรลุมรรคผลประมาณ ๗ โกฏิ 

          ลําดับนั้น ก็ตรัสเทศนาคัมภีร์พระสมันตมหาป๎ฏฐานอนันตนัยสืบไป จําแนกออกโดยป๎จจัย ๒๔ 
ประการ ตั้งแต่เหตุป๎จจัยเป๐นต้นจนอวิคตป๎จจัยเป๐นที่สุด ตรัสเทศนาวิภัชนาการซ่ึงติกะ ๒๒ ติกะ มีกุสล
ติกะเป๐นอาทิ แสดงซ่ึงนามว่าติกป๎ฏฐาน แล้วตรัสเทศนาจําแนกออกซ่ึงทุกะร้อยทุกะ มีสรณทุกะเป๐นอาทิ 
แสดงซ่ึงนามวา่ทุกป๎ฏฐาน แล้วตรัสเทศนาซ่ึงติกะทัง้ ๒๒ เจือลงในร้อยทุกะ แสดงนามวา่ทุกติกป๎ฏฐาน 
แล้วตรัสเทศนาซ่ึงทุกะร้อยทุกะเจือลงในติกะทัง้ ๒๒ แสดงนามว่าติกทุกป๎ฏฐาน แล้วตรัสเทศนาซ่ึงติกะ
เปลี่ยนปนระคนลงในติกะนั้นๆ แสดงนามว่าติกติกป๎ฏฐานแล้วตรัสเทศนาซ่ึงทุกะเปลี่ยนปนระคนลงใน
ทุกะนั้น แสดงนามวา่ทุกทุกป๎ฏฐาน สิริเป๐นอนุโลมป๎ฏฐานมีนัย ๖ ประการด้วยกัน แล้วตรัสเทศนาปฏิสัม
ป๎ฏฐานก็มีนัย ๖ อนุโลมป๎จจนิยป๎ฏฐานก็มีนัย ๖ ป๎จจนียานุโลมป๎ฏฐานก็มีนัย ๖ แล้วก็สิริรวบรัดเป๐นหมู่
หมวดว่า กามาวจรธรรมมีประมาณเท่านั้น รูปาวจรธรรมมีประมาณเท่านั้น อรูปาวจรธรรมมีประมาณ
เท่านั้น ปริยาป๎นนธรรมมีประมาณเท่านั้น อปริยาป๎นนธรรมมีประมาณเท่านั้น โลกิยธรรมมีประมาณ
เท่านั้น โลกุตตรธรรมมีประมาณเท่านั้น ติกป๎ฏฐานเท่านั้น ทุกป๎ฏฐานเท่านั้น ตกิทุกป๎ฏฐานเท่านั้น ทุกติก
ป๎ฏฐานเท่านั้น ติกติกป๎ฏฐานเท่านั้น ทุกทุกป๎ฏฐานเท่านั้น สิริเป๐นพระอภิธรรมปิฎกประดับไปด้วยจตุวีสติ
สมันตป๎ฏฐานด้วยประการฉะนี ้

          แท้จริงในพระคัมภีร์สมันตมหาป๎ฏฐานอนันตนัยนี้ประดับด้วยภาณวารร้อยแปดสิบสองภาณวาร 
ประดับด้วยธรรมขันธ์เก้าพันสี่ร้อยพระธรรมขันธ์ ตรัสเทศนา ๒๓ วันจึงจบ เทพยเจ้าบรรลุมรรคผล
ประมาณส่ีสิบโกฏิ ถ้าจะกําหนดจําเดิมแต่คัมภีร์พระอภิธรรมสังคิณีมาตราบเทา่ถึงพระสมันตมหาป๎ฏฐาน 
เทพยเจ้าบรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยได้แปดสิบโกฏิทั้งสิ้นด้วยกัน 

ทรงแสดงธรรมไม่หยุดตลอด ๓ เดือน 
เวลาบิณฑบาต เสวยและท าพุทธสรีรกิจ 

ทรงเนรมิตพระพุทธนิมิตตรัสธรรมแทนโดยเทวดาไม่ล่วงรู้ 

          แลสมเด็จพระสัพพัญํูตรัสเทศนาพระสัตตปกรณาภิธรรม จําแนกออกซ่ึงโกฏฐาสทั้งปวงโดย
ลําดับแห่งขันธ์ธาตุอายตนพลโพชฌังค์แลกรรมวิบาก กําหนดซ่ึงรูปธรรมแลอรูปธรรมทั้งหลายอันเป๐นสุขุม
ธรรม ครุวนาดุจกําหนดนับซ่ึงดวงดาวในคัคนาดลประเทศ แลกระแสพระสทัธรรมเทศนานั้นรวดเร็วติด
เนื่องกันไปสิ้นทั้งไตรมาสมิได้มีระหว่างยั้งหยดุ ดุจกระแสอากาศคงคาอันปวัตนาการมิได้ขาดสาย มฉิะนั้น
ดุจกระแสชลธาราอันไหลหลั่งออกมาจากหม้อมีปากอันคว่ํา 

          จึงมีคาํปุจฉาว่า กาลเมื่อพระศาสดาตรัสเทศนาพระสัตตปกรณาภิธรรมในดาวดงึสเทวโลกสิ้นไตร
มาสในมนุษยโลกเห็นปานฉะนี้ แลพระสรีรอินทรีย์สิเป๐นอุปาทินนกสรีระเนื่องด้วยกวฬิงการาหาร แลนํามา

๓๕๐ ๓๕๑ 



ซ่ึงอาหารในที่ใดได้เสวยอยู่ หรือมิได้เสวยประการใด วิสัชนาว่า พระบรมครูตรัสเทศนาบมิได้หยุดก็จริง แต่
ทว่าทรงพิจารณาดูซ่ึงเวลากาลในมนุษยโลก ทรงกําหนดทราบว่าการนี้เป๐นภิกขาจารเวลาแล้ว ก็ทรงนฤมติ
ซ่ึงพระพุทธนิมิตอากัปกิริยาเหมือนพระพุทธองค์ ทรงพระอธิษฐานว่าจงสําแดงแทนพระองค์มีประมาณ
เท่านั้น แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงบาตรแลจีวรเสด็จเหาะไปสู่อโนดาตสระ เทพยดาเจ้าก็ถวายซ่ึงเครือนาค
ลดาให้สีพระทนต์ แล้วกระทําพระสรีรกิจคือถ่ายพระบังคล แล้วเสด็จทรงสถติเหนือแผ่นมโนสิลา ทรงคลุม
ซ่ึงมหาบังสุกุลจีวรแล้วทรงบาตรเหาะไปสู่อุตรกุรุทวีป นํามาซ่ึงภัตตาหารบิณฑบาตแล้วกลับมานิสัชนาการ
ยังฝ๎๑งอโนดาตสระ เสวยภัตตาหารเสร็จแล้วก็เสด็จกลับขึ้นไปสู่ดาวดึงสเทวโลกพระพุทธนิมิตก็อันตรธาน 
จึงโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาสืบต่อไปเล่าดังนี้เป๐นนิจทุกวัน 

          จึงมีคาํปุจฉาว่า อาการที่พระศาสดากระทําดังนี ้ เทพยดาทั้งหลายรู้หรือบมิได้รู้เป๐นประการใด 
วิสัชนาว่า บมิได้รู้ ไฉนจึงมิได้รู้เหตุพระสัพพัญํูกับพระพุทธนิมิตนั้นมีพระสรีรวรรณสัณฐานแลพระรัศมี
กับทั้งพระสุรศัพทกถาบมิได้แปลกจากกัน เหมือนกันทุกประการ เหตุฉะนี้จึงบมิได้รู้ 

ตรัสพระอภิธรรมในดาวดึงส ์เพราะไปหาเจ้าหนี้ 
และอดตีพระพุทธมารดาเสด็จมาฟังจะได้อานิสงส์มาก 

          จึงมีปุจฉาสืบไปว่า เหตุไฉนพระบรมครูจึงมิได้ตรัสเทศนาพระสัตตปกรณาภิธรรม ณ พ้ืนปฐพี มี
คําอธิบายเป๐นประการใด แลในสุรโลกนั้นเป๐นภพอันประเสริฐ มนุษยโลกนี้ไม่เป๐นที่อันประเสริฐแลหรือ ผิ
ว่าสุรโลกอันประเสริฐแล้ว ไฉนพระสัพพัญํูแลป๎จเจกโพธิเจ้ากับทั้งพระสาวกซ่ึงเป๐นพระพุทธเวไนยจึงไม่
ไปบังเกิดเล่า แต่ล้วนมาบังเกิดในแผ่นพ้ืนพระธรณีนี้ทั้งสิ้น ประการหนึ่ง ซ่ึงพระบรมโพธิสัตว์ก็ได้ลัทยาเทศ
พุทธพยากรณ์ทํานายเหนือพ้ืนปฐพีอันกอปรด้วยเปือกตม ไฉนพระบรมครูจึงต้องเสด็จขึ้นไปตรัสเทศนา
พระอภิธรรมถึงเทวโลก แลในพ้ืนปฐพีนี้ก็มีปริมณฑลอันกว้างแลหนา ไม่อาจสามารถจะทรงพระคุณแห่ง
พระอภิธรรมได้หรือประการใด จึงไม่ตรัสพระอภิธรรมกถา ณ พ้ืนภูมิภาคพระสุธานี้ 

          มีคาํวิสัชนาว่า สมเด็จพระสัพพัญํูเสด็จขึ้นไปตรัสเทศนาพระอภิธรรมกถา ณ บัณฑุกัมพลสิลา
อาสน์ในดาวดึงส์เทวโลก เหตุเป๐นทีต่รัสเทศนาใช้หนี้พระพุทธมารดาในที่นั้น อันธรรมดาว่าเป๐นลูกหนี้ ควร
ที่ไปสู่สํานักแห่งเจ้าหนี้ ซ่ึงเจ้าหนี้จะมาสู่สํานักแห่งลูกหนี้นั้นไม่สมควร เหตุฉะนี้พระชินสีห์จึงต้องเสด็จขึ้น
ไปสถิต ณ บัณฑุกัมพลสิลาอาสน์ในดาวดึงส์เทวโลก ตรัสเทศนาพระสัตตปกรณาภิธรรมในที่นั้น 

          จึงมีคาํปุจฉาสืบไปว่า สมเด็จพระบรมครูทรงพระอุตสาหะเสด็จขึ้นไปถึงดาวดึงส์เทวโลก ไฉนจึง
ยับยั้งอยู่เพียงนั้นเล่า ถ้าเสด็จขึ้นไปถึงดุสติเทวพิภพ ซ่ึงเป๐นที่สํานักแห่งพระพุทธมารดาทีเดยีวนั้นจะไม่ได้
หรือประการใด วิสัชนาว่า สมเด็จพระศาสดาทรงพิจารณาเห็นว่าตรัสเทศนาโปรดพระพุทธมารดาใน

ดาวดงึส์เทวพิภพนี้ เป๐นพุทธประเพณีสืบมาทุกๆ พระองค์ ประการหนึ่ง ทรงพิจารณาเห็นอานิสงส์ซ่ึงพระ
พุทธมารดาจะยกย่างพระบาทบทจรมาเพ่ือจะทรงสดับพระสัทธรรมนั้นมีผลมาก ยุตดิ้วยพระบาลีว่า สต  
หตฺถี สต  อสฺสา เป๐นอาท ิ

          แปลเนื้อความว่าบรมกษัตริย์ได้พระราชลาภสิ่งละแสน คือกุญชรชาติแสนหนึ่ง ตุรังคชาตแิสนหนึ่ง 
ราชรถอันเทียมด้วยจตุรสินธพก็แสนหนึ่ง นางราชกัญญาอันประดับด้วยกุณฑลแก้วก็แสนหนึ่ง แลลาภสิ่ง
ละแสนๆ นี้จะเอามาเปรียบเทียบผลานิสงส์ซ่ึงยกย่างบทจรมาด้วยปรารถนาจะฟ๎งพระสัทธรรมนั้นแต่อย่าง
เดียวก็เปรียบมิได้ แลผลานิสงส์แห่งย่างหนึ่งเท่านั้นจะเอามาป๎นออกเป๐นส่วนสิบหกยกเสียสิบห้าเอาแต่
ส่วนหนึ่ง แลส่วนหนึ่งนั้นจะป๎นไปอีกเป๐นสิบหกยกเสียสิบห้าเอาแต่ส่วนหนึ่งอีกเล่า แต่แบ่งลงไปโดยนยั
ฉะนี้ถึงสิบหกครั้งแล้วจึงเอาเส้ียวหนึ่งที่สุดนั้นมาเปรียบด้วยลาภส่ิงละแสนๆ ซ่ึงกล่าวมาแล้ว ก็ยังน้อยกว่า
ผลานิสงส์เสี้ยวเดียวนั้นอีก 

          พระพุทธองคท์รงพิจารณาเห็นผลมากฉะนี้ จึงมีพระพุทธประสงค์จะทรงพระอนุเคราะห์สมเด็จ
พระพุทธชนนี จะได้กุศลราสีอานิสงส์จงมาก จึงเสด็จยับยั้งอยู่แต่ดาวดึงส์เทวพิภพ ด้วยทรงพระปรารถนา
จะให้พระพุทธมารดาเสด็จลงมาสดับรับรสพระสัทธรรมเทศนา ณ กรุงสุทัสนเทพธานีนี้ จึงไม่เสด็จขึ้นไปถึง
ดุสิตเทวโลก เหตุดังนั้นพระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาวา่ กสฺมา คจฉฺติ เม พุทฺโธ เป๐นอาทิ 
อรรถาธิบายความก็ข้อความหลัง 

พระบรมศาสดาทรงรู้พระคุณผู้ให้ก าเนิดเท่ากัน 
แต่เสด็จโปรดพระพุทธบิดาช้าเพราะทรงรอบารมแีกก่ล้า 

อดตีพระพุทธมารดาบรรลุโสดาปตัติผล 

          จึงมีคาํปุจฉาสืบไปว่า เมื่อพระสัพพัญํูเสด็จขึ้นไปตรัสเทศนาโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก 
ทรงนฤมิตพระพุทธนิมติให้ผลัดพระองค์เทศนาถึงเก้าสิบพระองค์ แล้วก็ตรัสเทศนามากกําหนดนานถึงไตร
มาสประการหนึ่งก็หามีผู้มาอาราธนามิได้ เสด็จขึ้นไปด้วยพระองค์เอง ก็กาลเมือ่จะเสด็จมาโปรดพระพุทธ
บิดานั้น ไฉนพระพุทธบิดาจึงต้องดาํรัสใช้อมาตย์มาทูลอาราธนาถึงสิบครั้ง แลว้ก็เสด็จพระพุทธดําเนินไป
นั้นโดยช้าถึงสองเดือนจึงไปถึงกรุงกบิลพัสดุ์ กําหนดมรรคาเสด็จแต่วันละโยชน์มิใคร่จะให้ถึงโดยเร็ว แล
กาลเมื่อเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดานั้นรวดเร็วยิ่งนัก ย่างพระบาทสามย่างก็บรรลุพิภพดาวดึงส์ ก็ฝุาย
พระพุทธบิดาเสด็จยืนทรงฟ๎งเทศนาพระคาถาบทเดียว ในกาลเมื่อรับบิณฑบาตก็ท่ามกลางมรรคา แลพระ
ศาสดากระทาํดังนีดู้ทีประหนึ่งว่า ทรงพระเสนหาในพระพุทธมารดานั้นมากยิ่งกว่าพระพุทธบิดาหรือ
ประการใด 

๓๕๒ ๓๕๓ 



          วิสัชนาว่า ไม่เป๐นดังนั้น อันพระพุทธองค์ซ่ึงจะทรงพระกรุณาในพระพุทธบิดา ในพระพุทธมารดา
ไม่เสมอกันมิได้มี แต่กาลเมื่อเป๐นพระโพธิสัตว์ทรงบําเพ็ญพระบารมีอยู่ ก็รู้คุณพระบิดาพระมารดาโดยยิ่ง 
หาสัตว์อ่ืนจะเสมอบมิได้ ข้อซ่ึงพระสัพพัญํูเสด็จยับยั้งอยู่ช้า มิได้มาสู่สํานักพระพุทธบิดาโดยด่วนนั้น เหตุ
ด้วยพระบารมีญาณแห่งพระพุทธบิดายังไม่แก่กล้าบริบูรณ์ ครุวนาดุจผลมะขามปูอมอันยังอ่อนอยู่ แม้ว่า
จะมีผู้ทิ้งขว้างด้วยไมค้้อนก้อนดินใดๆ ก็ดี ที่จะได้ร่วงหล่นนั้นหาบมิได้ จะทําลายลงก็แต่สาขาน้อยใหญ่ตก
ลงสู่ปฐพี แลผลมะขามปูอมนั้นต่อเมื่อใดสุกแก่แล้ว แต่ต้องลมรําพายพัดอ่อนๆ ก็ร่วงหล่นลงเองแลมี
ครุวนาดุจใด ก็เหมือนด้วยพระศาสดาอันทรงยับยั้งคอยท่าพระบารมีญาณแห่งพระพุทธบิดาให้แก่กล้า
บริบูรณ์ก่อนจึงเสด็จมาโดยช้า มิใคร่จะทรงพระพุทธลีลามาด้วยฉับพลัน ก็อุปไมยดังนั้น แลข้อซ่ึงว่าตรัส
เทศนาโปรดโดยน้อยนั้นแต่พระคาถาบทเดยีว ใช่จะทรงพระกรุณาในพระพุทธบิดาโดยน้อยก็หามิได้ 
ภายหลังเมื่อทรงกระทําพระปาฏิหาริย์แล้ว ก็โปรดประทานพระสัทธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกอัน
ประดับด้วยพระคาถาถงึพัน แลมหาธรรมปาลชาดกอีกเล่า แลพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาทั้งสอง
พระองค์นั้น กอปรด้วยพระคุณเสมอกันก็ทรงพระกรุณาโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนา กระทําป๎จจุ
ปการสนองพระคุณโดยควรแก่อุปนิสัยอันจะได้ตรัสรู้มรรคผลด้วยพระสัทธรรมอันใด ก็ตรัสเทศนาซ่ึงพระ
สัทธรรมอันนั้น โดยนยัถวายวิสัชนามาฉะนี ้ แลกาลเมื่อพระชินสีห์บัณฑูรพระสัตตปกรณาภิธรรมเทศนา 
อันให้ซ่ึงพระโลกุตตรธรรมสนองคุณพระพุทธมารดาผู้กอปรด้วยคัมภีรอุจจังควิศาลคุณูปการ พอจบลงองค์
พระสิริมหามายาเทวีเทพบุตรพุทธมารดาก็บรรลุพระโสดาป๎ตติผล ประดับด้วยนยัพันหนึ่งบริบูรณ์ 

 

เทศนาปริวรรต ปริจเฉทที่ ๒๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๒๔ 
เทโวโรหนปริวรรต 

การเสด็จลงจากเทวโลก 

๓๕๔ 



 

 

 

 

 

เน้ือความยอ่ 

         เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จหายไปในเทวโลก (โลกของเทวดา) ทัง้ๆ ที่หมู่ชนบทภาคพ้ืนดินมองเห็น
อยู่ พวกเขาสนใจใคร่รู้ว่า จะได้เห็นพระพุทธเจ้าอีกเมื่อใด จึงสอบถามไปยังพระโมคคัลลานะผู้เลิศทางฤทธิ ์
ท่านต้องการให้ชนพวกนั้นรู้อานุภาพของพระอนุรุทธะ จึงบอกให้ไปถามท่าน 

          พระอนุรุทธะก็แจ้งว่าพระศาสดาจะประทับอยู่ดาวดึงส์ ๓ เดือน จะปรากฏพระองค์อีกครั้งในวัน
มหาปวารณา มหาชนทราบแล้วจึงจัดที่พักเฝูารอ มีพระโมคคัลลานะแสดงธรรม มีท่านจุลอนาถบิณฑิก
เศรษฐีจัดโรงทานเล้ียงด ู

          ก่อนถึงวันมหาปวารณา ๗ วัน พระโมคคัลลานะก็ไปเฝูาทูลถามกําหนดการ ตรัสว่าจะปรากฏ
พระองค์ที่ใกล้ประตูเมืองสังกัสสะ เพราะพระสารีบุตรจําพรรษาอยู่ที่นั่น พระเถระนําความไปบอกมหาชน 
หมู่ชนจึงเดินทางไปรวมยังประตูเมือง 

          ถึงวันเพ็ญ ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ พระศาสดาทรงปวารณาพระวัสสาแล้ว เสด็จลงทางบันไดแก้ว อัน
พระอินทร์เนรมิตไว้ นอกนั้นมีบันไดเงินอยู่ข้างขวาอันพระอินทร์ถือบาตรลงพร้อมเหล่าเทพ บันไดทองอยู่
ข้างซ้าย มที้าวสหัมบดีพรหมและหมู่พรหมก้ันเศวตฉัตรถวายพระศาสดา 

          วันนั้นเอง พระโลกนาถทรงใช้พุทธานุภาพเปิดโลก ให้สัตว์ทัง้ปวงมองเห็นกันและกัน มนุษย์
มองเห็นเทวดา สตัว์นรกและสัตว์เดรัจฉานทัง้ปวงก็มองเห็นกัน ทั้งยงัเห็นพระศาสดาด้วย สัตว์ที่ได้เห็น
พระศาสดาแล้ว ลว้นปรารถนาเป๐นพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น 

          ถึงภาคพ้ืนดินแล้ว ทรงต้องการให้มหาชนรู้คุณของพระสาวกทั้งหลาย จึงตรัสถามป๎ญหาตามภูมิ 
ให้ผู้นั้นตอบได้ แล้วถามป๎ญหาสูงขึ้นเร่ือยๆ เพ่ือให้พระสาวกที่มีภูมิธรรมภูมิป๎ญญาเหมาะกับคําถามเป๐น
ผู้ตอบ จนถึงคําถามที่พระสารีบุตรตอบได้คนเดยีว ตรัสยกย่องว่าพระสารีบุตรมีป๎ญญามากพอจะนับเม็ด
ทรายในโลกนี้ได้ว่ามีจํานวนเท่าใด 



 

 

ปริจเฉทที่ ๒๔ 
เทโวโรหนปริวรรต 

การเสด็จลงจากเทวโลก 

มหาชนถามหาพระศาสดา 
พระอนุรุทธะบอกให้รอวันมหาปวารณา 

          กาลเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทําปาฏิหาริย์คมนาการสู่ดาวดึงสเทวโลก ครั้งนั้น
มหาชนทั้งหลายซ่ึงมาสโมสรสันนิบาตอยู่ในที่นั้น ก็เล็งแลดูพระพุทธสรีรกายจนหายลับไปในเทวโลก 
ครุวนาดุจดวงศศิธรแลทวิากรอันอัสดงคตลดลับเหลี่ยมพระสิเนรุคิรี แลชนทั้งหลายก็ชวนกันโสกีปริเทวนา
การ โดยสารพระคาถาว่า คโต นุ จติตฺกูฎ  วา เป๐นอาท ิ

          อธิบายความว่า เราทั้งปวงปริวติก สมเด็จพระบรมครูเสด็จขึ้นสู่บรรพตจิตกูฏหรือไกรลาสกูฏหรือ
คันธกูฏประการใด เราทั้งหลายบมิได้เห็นองค์พระศาสดาจารย์กาลบัดนี้ แลชนทั้งหลายบางจําพวกก็กล่าว
ว่าธรรมดาพระศาสดาจารย์ ย่อมมีพระกมลสันดานยินดีในที่วิเวกสัลเลกขสนัโดษชะรอยทรงพระกรุณา
โปรดกระทําปาฏิหาริย์ ให้จตุบรรษัททัศนาการดังนี้ มีพระหฤทัยละอายเสด็จไปสู่ชนบทประเทศแว่นแคว้น
เมืองอ่ืนหรือไฉน จึงไม่เห็นพระองค์ปรากฏกาลบัดนี้น่าอัศจรรย์ แล้วก็ชวนกันปริเทวนาการโดยสารพระ
คาถาว่า ปริเวกรโต เป๐นอาท ิ

          อรรถาธิบายความว่า พระสัพพัญํูผู้เป๐นปราชญ์อันประเสริฐ พระองค์ยินดีในทีว่ิเวก มิได้เสด็จ
กลับมาสู่โลกนี้อีกแล้วหรือประการใด เราทั้งหลายจะมิได้เห็นพระพุทธกายินทรยี์เมื่อมหาชนชวนกันร้องร่ํา
รําพันดังนี้แล้ว เข้าไปถามพระมหาโมคคัลลานว่า ข้าแต่พระผู้เป๐นเจ้า สมเด็จพระบรมครูเสด็จไปสถิตอยู่ที่
ใด แลพระมหาโมคคัลานเถรก็ทราบว่า พระสัพพัญํูเสด็จขึ้นสู่เทวโลก แตท่รงอาโภคจินตนาโดยอัธยาศัย
จะให้คุณานุภาพแห่งผู้อ่ืนปรากฏ จึงกล่าวว่าท่านจงถามพระอนุรุทธก็จะรู้เหตุ มหาชนก็ไปถามพระอนุรุทธ
เถร พระอนุรุทธเถรก็บอกว่า พระบรมโลกนาถเจ้าเสด็จขึ้นไปจําพระวัสสาบนบัณฑุกัมพลสิลาอาสน์ในดาว
ดึงสเทวโลก เพ่ือจะตรัสพระสัทธรรมเทศนาพระสัตตปกรณาภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา ข้าแต่พระผู้เป๐น
เจ้าก็เมื่อใดเล่าจะกลับลงมาสู่มนุษย์โลกนี้ ดูกรท่านทั้งปวง สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาพระอภิธรรม 
ถ้วนไตรมาสแล้วต่อถงึวันมหาปวารณาจึงจะเสด็จกลับลงมาสู่มนุษย์โลกนี้ 

          ชนทั้งหลายจึงกล่าวแก่พระมหาโมคคัลลานว่า ถ้ามิได้เห็นองค์พระสัพพัญํู ข้าพเจ้าทั้งหลายก็ไม่

๓๕๙ 



ไปจากที่นี้ ก็ชวนกันแรมรั้งตั้งทัพแลโชมโรมที่อาศัยบมิได้มีหลังคา แลพ้ืนนภากาศนั้นบันดาลกําบังแดดแล
ฝนได้ ดุจมุงหลังคาเป๐นมหัศจรรย์ แลพ้ืนภูมิภาคนั้นก็บริสุทธิ์สะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูลทั้งสิ้น 

ก่อนเสด็จไปดาวดึงส ์ตรัสสั่งให้พระโมคคัลลานะแสดงธรรม 
ให้จุลอนาถบิณฑิกเศรษฐีเลี้ยงดูมหาชน 

          แท้จริง กาลก่อนเม่ือพระสัพพัญํูยังไม่เสด็จไปสู่เทวโลกนั้น ได้ตรัสสั่งพระมหาโมคคัลลานไว้ว่า 
ท่านจงให้ธรรมทานแก่ชนบรรษัททัง้หลายนี้ แลจุลอนาถบิณฑิกคฤหบดีจงให้อาหารแก่บรรษัททั้งปวง เหตุ
ดังนั้น จุลอนาถบิณฑิกคฤหบดีจึงให้ซ่ึงข้าวยาคูและข้าวสวย กับทั้งธูปเทียนสุคันธวิเลปนมาลาปิลันธนาการ
แก่มหาชนบรรษัทอันประชุมอยู่ในที่นั้น ทุกเวลาเช้าเย็นเป๐นนิรันดรมิได้ขาดถ้วนไตรมาสนั้น แลพระมหา
โมคคัลลานเถรก็สําแดง ธรรมกถาวิสัชนาซ่ึงข้อป๎ญหาอันชนทั้งหลายสงสัยในทีใ่ดก็มาไต่ถาม ผู้เป๐นเจ้าก็
พยากรณ์กล่าวแก้ซ่ึงข้อความปุจฉาแห่งมหาชนสิ้นทั้งนั้น แลบรรษัททั้งหลายอันมาสันนิบาตในที่นั้น มี
ปริมณฑลเต็มออกไปถึง ๓๖ โยชน์ 

ก่อนถึงวันมหาปวารณา ๗ วัน พระโมคคัลลานะเข้าเฝ้า 
แล้วแจ้งข่าวจะเสด็จลงท่ีใกล้ประตูเมืองสังกัสสะ 

          กาลเมื่อจะถึงวันปวารณานั้นยังอีก ๗ วัน ชนทั้งปวงจึงเข้าไปสู่สํานักพระมหาโมคคัลลาน แลกล่าว
ว่าผู้เป๐นเจ้าควรจะไปให้รู้ซ่ึงวันอันพระสัพพัญํูจะเสด็จลงมาจากเทวโลกเป๐นแน่ แลข้าพเจ้าทั้งหลายแม้วา่
มิได้เห็นพระบรมครูก็ไม่ไปจากที่นี้ พระมหาโมคคัลลานจึงสําแดงฤทธิ์ชําแรกพ้ืนปฐพีลงไปในที่นั้นแล้วไป
ผุดขึ้น ณ เชิงเขาสิเนรุราชกระทําอธิษฐานว่า ให้มหาชนสันนิบาตจงแลเห็นกายของอาตมาอันขึ้นไปสู่เท
วโลกโดยลําดับๆ แล้วก็ชําแรกขึ้นไป ณ ภายในท่ามกลางพระเมรุบรรพต ปรากฏดุจเส้นด้ายแดงอันร้อย
เข้า ณ ภายในท่อนแก้วมณี มนุษยท์ั้งหลายก็แลเห็นกายพระผู้เป๐นเจ้าอันขึ้นไปโดยลําดับตั้งแต่โยชน์หนึ่ง
สองโยชน์เป๐นต้น จนถึงดาวดึงส์เทวพิภพแล้ว 

          พระมหาเถรยอพระกรนอบนบพระบรมครูขึ้นไปตราบเท่าถึงบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ จึงกราบทูลว่า 
บัดนี้บรรษัททั้งหลาย ไม่เห็นพระองค์ก็บมิได้ปรารถนาที่จะไปจากที่สมาคมนั้นแล พระพุทธองค์จะเสด็จลง
จากเทวโลกในกาลเมื่อใด จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า ดูกรโมคคัลลาน อันว่าสารีบุตรผู้เป๐นเชษฐาแห่งท่าน
บัดนี้ สถิตอยูท่ี่ใด ข้าแต่พระบรมครู พระสารีบุตรไปจําพระวัสสาอยู่ที่ใกล้ทวารแห่งเมืองสังกัสสนคร 
ดูก่อนโมคคัลลาน เบ้ืองหน้าแต่นี้ไป ๗ วัน จะถึงวันมหาปวารณา ตถาคตจะลงจากเทวโลก ณ ที่ใกล้ประตู
เมืองสังกัสสนคร ในวันนั้นผิวชนทั้งหลายจะใคร่เห็นตถาคตจงมาสูท่ี่นั้น แลเมืองสังกัสสนครไปแต่เมืองสา
วัตถีมีกําหนดมรรคาได ้ ๓๐ โยชน์ แม้ว่าผู้มีประโยชน์จะไปถึงก็จะถึงโดยพลันบมิช้า เว้นจากปาไถยกิจคือ

จะนําเสบียงไปเล้ียงตนเหมือนดุจชนอันรักษาศีล  แลไปเพ่ือจะฟ๎งธรรมในทรวิหารอันไกล ท่านจงไปบอก
กล่าวแก่มหาชนทั้งหลายตามคําตถาคตสัง่ดังนี้ พระมหาโมคคัลลานก็ยอพระกรอัญชลีรับพระพุทธฎีกา 
แล้วกราบถวายบังคมลากลับลงมาสู่มนุษย์โลก บอกกล่าวแก่มหาชนตามยุบลนั้น 

พระอินทร์เนรมิต ๓ บันได จากดาวดึงส์ถึงพื้นดิน 
เสด็จลงในวันเพ็ญ ๑๕ ค่ า เดอืน ๑๑ 

ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ซ้ า 

          ครัง้ถึงวันอัสสยุชปุณมีเพ็ญเดือน ๑๑ สมเด็จพระศาสดาทรงปวารณาพระวัสสาแล้ว จึงตรัสบอก
แก่สมเด็จอมรินทราว่า ดูกรท้าวเทวาธิราช ตถาคตจะลงไปสู่มนุษย์โลกในเวลาวันนี้ ท้าวโกสีย์ก็นฤมติซ่ึง
บันไดทิพย์ทั้ง ๓ ลงจากเทวโลก คือบันไดทองอยู่ ณ เบ้ืองขวา บันไดเงินอยู ่ ณ เบ้ืองซ้าย บันไดแก้ว
ประดิษฐานอยู่ในท่ามกลาง แลเชิงบันไดทัง้ ๓ นั้นลงจดพ้ืนภูมิภาคปฐพี ณ ที่ใกล้เมืองสังกัสสนคร แล
ศีรษะบันไดเบ้ืองบนจดยอดเขาพระสิเนรุราชอันเป๐นที่ตั้งแห่งดาวดงึส์พิภพ แลบันไดทองซ้ายขวานั้นเป๐นที่
ลงแห่งหมู่เทพยดาอันจะตามส่งเสด็จ บันไดเงินนั้นเป๐นที่ลงแห่งหมู่พรหมทั้งหลายอยู่ฝุายวามภาค บันได
แก้วในท่ามกลางนั้นเป๐นทางเสด็จพระสัพพัญํู  แลพระบรมครูสถิตเหนือยอดเขาพระสิเนรุราช 
ทอดพระเนตรเครื่องสักการบูชาแห่งเทพยดาทัง้หมื่นโลกธาตุ แลหมู่มนุษย์จะนับบมิได้เต็มไปทั่วจักรวาฬ
เสด็จยืนประดิษฐานศีรษะรัตนบันได ในท่ามกลางหว่างเทพยพรหมบรรษัทอันแวดล้อมเป๐นบริวาร ก็ทรง
แสดงพระยมกปาฏิหาริย์ซ้ําอีกครั้งหนึ่ง จึงพระคันถรจนาจารย์ก็กล่าวสารพระคาถาว่า ยมกปาฏิเหรสฺส 
เป๐นอาทิ อรรถาธิบายว่า พระสัพพัญํูทรงกระทําพระยมกปาฏิหาริย์โดยประการเป๐นอันมาก เนื้อความก็
เหมือนนัยกล่าวมาแล้วแต่ครั้งก่อน 

ทรงแสดงโลกวิวรณปาฏิหาริย์-ปาฏิหาริย์เปิดให้สัตว์โลกมองเห็นกัน 

          ในลําดับนั้นพระพุทธชินวรเมื่อจะแสดงซ่ึงโลกวิวรณปาฏิหาริย์สืบไป ก็ทอดพระเนตรไปในทิศา
ภาคเบ้ืองบน ในกาลนั้นอันว่าเทวโลกแลพรหมโลกทั้งหลายก็แลตลอดโล่งเป๐นลานอันเดียวกันทั้งสิ้น แล้ว
ทอดพระเนตรลงไปฝุายทิศอโธภาคเบ้ืองต่ํา ในขณะนั้น อันว่าอโธทิศก็แลโลง่เป๐นลานอันเดียวตลอดถึง
อเวจีเป๐นที่สุด แล้วก็ทอดพระเนตรไปในทิศเบ้ืองขวาทัง้ ๘ ทิศ อันว่าพันแห่งจักรวาฬทั้งหลายเป๐นอันมาก
ก็แลโล่งตลอดไปเป๐นลานอันเดียวกัน ในกาลนั้นสวรรค์แลมนุษย์กับทั้งนรกก็แลเห็นกันปรากฏทั่วทั้งสิ้นมิได้
มีที่ปิดบังทั้งหมื่นโลกธาตุ ในกาลเมื่อพระบรมโลกนาถทรงแสดงพระโลกวิวรณปาฏิหาริย์ บันดาลเปิดโลก
ให้เห็นกันเป๐นมหามหัศจรรย์ปรากฏ พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวสารพระคาถาว่า จกกฺวาฬสหสฺเสสุ เป๐น
อาทิ 

๓๖๐ ๓๖๑ 



          อรรถาธิบายความว่า เทพยดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาฬนี้ เพ่ือจะทัศนาการพระชินสีห์อันทรง
กระทําพระโลกวิวรณปาฏิหาริย์กาลเสด็จลงจากเทวโลก ล้วนทรงเพศดุจเล่นมหรสพกับทั้งอเนกนิกรทานพ
คนธรรพกินนรนาคสุบรรณ สรรพนักสิทธิ์วิทยาธรทั้งหลายก็มาสโมสรประชุมตามส่งเสด็จพระบรมโลกนาถ
ต่างๆ ถวายอภิวาทโสมนัสบูชาโถมนาการสรรเสริญพระเดชานุภาพพุทธภูมิบารมีญาณเทพยดา มนุษย์ได้
ทัศนาการเห็นซ่ึงกันแลกันต่างๆ ร้องประกาศนฤนาทศัพท์สนั่นบันลือโลกว่า ดูกรชาวเรา อันว่าสภาพ
บังเกิดแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกนี้เป๐นมหัศจรรย์ อันจะได้ประสบพบเห็นนั้นยากยิ่ง จัดได้ชื่อว่าเป๐น
สิริสวัสดีอุดมลาภอันเราท่านทัง้หลายได้ในครั้งนี ้ จึงสมเด็จพระชินสีห์ก็เสด็จลงจากเทวโลก โดยมณีมัย
บันไดในท่ามกลาง 

พระพุทธเจ้าเสด็จลงบันไดกลาง พระอินทร์ถือบาตรลงบันไดขวา 
พระพรหมกั้นเศวตฉัตรลงบันไดซ้าย 

เทพย์ทั้งหมื่นโลกธาตุมีองค์อมรินทราธิราชเป๐นอาทิ  ก็ลงทางสวุรรณบันไดฝุายทักษิณปรัศว์ ท้าวสหัมบดี
พรหมกับหมู่พรหมบริษัทก็ลงทางหิรัญบันไดฝุายวามภาคทั้งสิ้น แลป๎ญจสิขะคนัธัพพเทพบุตรก็ถือซ่ึงพิณมี
พรรณดังผิวผลมะตูมสุก ดีดขับร้องนําเสด็จพระสัพพัญํูไปในเบ้ืองหน้าดังจะรู้มา อันว่าพิณทิพย์มีหน้า
แล้วไปด้วยทอง คันพิณนั้นแล้วไปด้วยแก้วอินทนิล ไพทีแห่งพิณนั้นแล้วไปด้วยแก้วประพาฬ หน้าพิณนั้น
ถ้าวัดวงโดยสัณฐานได้คาพยุตหนึ่ง คันเบ้ืองบนแห่งพิณนั้น ๒ คาพยตุมีประมาณเสียงสายพิณอันดีดกับ
เสียงขับ ก็บรรสานกลมกล่อมพร้อมมธุรศัพท์ไพเราะบมิได้แตกจากกัน แลดําเนินลงโดยบันไดแก้วนําเสด็จ
กับด้วยคันธัพพเทพบุตรทั้งปวง ส่วนสันตุสิตเทวราชกับสุยามเทวราชก็ทรงทพิยจามรมีประมาณได้ ๓ 
คาพยุตมีดา้มขจิตไปด้วยเงิน ดําเนินลงทางบันไดแก้วถวายรําพายพัดทั้งสองข้างซ้ายขวา แลท้าวประชาบดี
มหาพรหมก็ทรงทิพยเศวตฉัตรมีพรรณดังจันทรมณฑลใหญ่ประมาณ ๓ โยชนก้ั์งก้ันพระบรมครู ณ เบ้ือง
อุปริมทิศาภาค สมเด็จอมรินทราธิราชมีพระกายอันประดับด้วยทิพยอาภรณ์ประมาณ ๖๐ เล่มเกวียน พระ
กรอุ้มซ่ึงบาตรทรงองค์พระสัพพัญํูลงทางบันไดทอง เป๐นมัคคุเทศก์นําพระพุทธดําเนินมาก่อน พระ
มาตลิสังคาหกเทพบุตรก็ถือซ่ึงผอบทองอันเต็มไปด้วยทิพยกุสุมชาติโปรยปรายลงมาโดยขั้นบันได ในเบ้ือง
หน้าพระศาสดาจารย์ทวยเทพทานพนาคสุบรรณ์กุมภัณฑ์คนธรรพในหมื่นจักรวาฬก็ถือซ่ึงทิพยฉัตร แล
เครื่องสักการบูชาต่างๆ ตามเสด็จจากเทวโลก จะนับประมาณบมิได้ 

วันนั้นสัตว์ท่ีได้เห็นพระพุทธเจ้า 
ไม่มีใครคิดเป็นพระพุทธเจ้า 

          ในขณะนั้นตัง้แต่พ้ืนภูมิภาคปฐพีจนตราบเท่าถึงภวัคคพรหม ก็แลตลอดโล่งเป๐นลานอันเดียวเห็น
ทั่วกันทั้งสิ้น สมเด็จพระพุทธมุนินทร์ทรงยืนประดิษฐานอยู่ในท่ามกลางโสปาณมณี ทรงซ่ึงพระพุทธสิริราศี

สรรพโสภาคย์พ้นที่จะอุปมา เป๐นอจินเตยยานุสรพิลาสเลิศล้ํามนุษย์ทั่วทัง้ตรีโลกธาตุบมิปูนปาน แลเชิง
บันไดทั้ง ๓ นั้นลงประดิษฐานบนแผ่นพ้ืนศิลาใหญ่ใกล้ประตูเมืองสังกัสสนคร ที่อันนั้นก็ได้นามปรากฏว่า 
อจลเจดีย์ 

          ครัง้นั้นเทพยดามนษุย์แลสัตว์เดียรฉานกําหนดที่สุดจนมดดํามดแดง ซ่ึงได้เห็นองค์พระชินสีห์ แล
สัตว์คนใดคนหนึ่งซ่ึงจะไม่ปรารถนาพุทธภูมินั้น มิได้มีเป๐นอันขาด ลว้นแต่ปรารถนาพุทธภูมิมีโพธิญาณ
ทั้งสิ้นเป๐นนิราวเศษ ในกาลนั้นสัตว์นรกทัง้หลายก็ได้ความสุขเล็งแลดูซ่ึงกันแลกันต่างคนเกษมสันติ์สําราญ 
สมเด็จพระศาสดาจารย์ก็เสด็จพระพุทธลีลาสลงมาโดยลําดับแห่งโสปาณมณีถึงที่เชิงบันไดแก้วก็เสด็จหยุด
ยืนอยู่ในที่นั้น ขณะนั้นพระธรรมเสนาบดีก็มาถวายอัญชลีพระโลกนาถแล้วประกาศซ่ึงความยินดีโดยบท
คาถา น เม ทิฏโฺฐ อโิต ปุพฺเพ เป๐นอาทิ 

          อรรถาธิบายความว่า พระสัพพัญํูเจ้าทั้งหลายอันเป๐นปราชญ์ขวนขวายในสมาป๎ตติฌานแลยินดี
ในเนกขัมบรรพชา อันรํางับซ่ึงราคาทิกิเลส แลเทพยดามนุษย์ทั้งหลายก็มีความปรารถนาซ่ึงภาวะจะเป๐น
พระสัพพัญํูสัมมาสัมพุทธเจ้า อันประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ ดังนั้นเมื่อจบพระสัทธรรมเทศนา อันว่า
ธรรมาภิสมัยคือตรัสรู้ซ่ึงมรรคผลก็บังเกิดแก่บรรษัททั้งหลายคณนาได้ ๓๐ โกฏิ แลพระภิกษุ ๕๐๐ ซ่ึงเป๐น
ศิษย์สัทธวิิหาริกแห่งพระสารีบุตรก็บรรลุแก่พระอรหัตผล แท้จริงในที่นี้มีคําวสิัชนาว่า ดังจะรู้มาพระ
สัพพัญํูพุทธเจ้าทั้งหลาย บมิได้เว้นเสียซ่ึงพุทธธรรมดา ๒ ประการ คือ กระทําพระยมกปาฏิหาริย์แล้วก็
เสด็จขึ้นไปจําพระวัสสาในดาวดึงสเทวโลกประการ ๑ คือลงจากเทวโลก ณ ทีใ่กล้ประตูเมืองสังกัสสนคร
นั้นประการ ๑ แลพุทธธรรมดาอันนี้มีเหมือนกันทั้ง ๕ พระองค์ในมหาภัททกัลป์อันนี้ 

ทรงถามปัญหาให้เหล่าสาวกตอบตามชั้นภูมิ 
มีพระพุทธประสงค์ยกย่องพระสารีบุตรว่ามีปญัญารองจากพระองค์ 

          ในลําดับนั้นพระชินสีห์มีหฤทัยปรารถนาจะสําแดงซ่ึงคุณแห่งสาวกทั้งหลายในพุทธศาสนา ตั้งแต่
พระโสดาแลพหูสูตรปุถุชนเป๐นอาทิ แลจะสําแดงซ่ึงภาวะแห่งอัญญเดียรถีย์มิไดรู้้คุณเห็นปานดังนั้น จึงตรัส
ปุจฉาซ่ึงป๎ญหาในวิสัยแห่งปุถุชนพหูสูตรทั้งปวง แลสาวกทั้งหลายที่เป๐นปุถุชนก็กล่าวแก้ป๎ญหาในวิสัยแห่ง
ตนได้ ครั้นตรัสปุจฉาซ่ึงป๎ญหาในวิสัยแห่งพระโสดาสืบไป ก็บมิอาจสามารถจะวิสัชนาได้ จึงตรัสปุจฉาซ่ึง
ป๎ญหาในวิสัยแห่งพระโสดาแก่พระโสดาบันบุคคล ก็วิสัชนาได้ ครั้นตรัสปุจฉาซ่ึงป๎ญหาในวิสัยแห่งพระสก
ทาคาสืบไป พระโสดาก็บมิอาจจะกล่าวแก้ได้ จึงตรัสปุจฉาแก่พระสกทาคามีบุคคลก็วิสัชนาได้ ครั้นตรัส
ปุจฉาซ่ึงป๎ญหาในวิสัยแห่งพระอนาคาสืบไป พระสกทาคาก็บมิอาจจะพยากรณ์ได้ ด้วยเหลือวิสัยแห่งตน 
จึงตรัสปุจฉาแก่พระอนาคามีบุคคลก็วิสัชนาได้ ครั้นตรัสถามขึ้นไปถึงป๎ญหาในวิสัยแห่งพระอรหันต์ พระ
อนาคาก็มิอาจวิสัชนาได้ จึงตรัสปุจฉาแก่พระอรหันต์ทั้งปวง พระอรหันต์ทั้งปวงก็พยากรณ์กล่าวแก้ได้ 

          ครั้นตรัสปุจฉาขึ้นไปถึงป๎ญหาในวิสัยแห่งพระทุติยอัครสาวก คือพระมหาโมคคัลลาน์ แลพระ
๓๖๒ ๓๖๓ 



มหาสาวกอรหันต์ทั้งนั้นก็บมิอาจวิสัชนาได้ จึงตรัสปุจฉาแก่พระมหาโมคคัลลาน์ พระมหาโมคคัลลาน์ก็
พยากรณ์กล่าวแก้ได้ ครั้นตรัสปุจฉาขึ้นไป ถึงป๎ญหาในวิสัยแห่งปฐมอัครสาวกคอืพระสารีบุตร พระโมคคัล
ลาน์ก็บมิอาจวิสัชนาได้ จึงตรัสปุจฉาแก่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็พยากรณ์
กล่าวแก้ซ่ึงป๎ญหาอันเป๐นวิสัยแห่งตนได้ แล้วจึงตรัสปุจฉาซ่ึงป๎ญหาในพุทธวิสัยแก่พระธรรมเสนาบดี โดย
บาทพระคาถาว่า เย สงฺขาตธมฺมา เส เป๐นอาท ิ

          อรรถาธิบายความว่า ธรรมทัง้หลายใดที่เป๐นอสังขตธรรมแลเป๐นเสกขธรรม แลเป๐นปุถุชนธรรมก็ดี
ในโลกนี้ ท่านผู้มีป๎ญญาพิจารณาเห็นซ่ึงลักษณะแห่งธรรมทั้งหลายนั้นอยู่หรือประการใด ดูกรท่านนฤทุกข์ 
ตถาคตถามแก่ท่าน ท่านจงวิสัชนาในกาลบัดนี้แล พระธรรมเสนาบดีก็บมิอาจวิสัชนาได้ มคีวามกังขาใน
พระพุทธอัธยาศัยบมิได้ทราบตระหนักในบรมพุทธาธิบายถ่องแท ้จึงมีพุทธฎีกาโปรดประทานซ่ึงนัยว่า ดูกร
สารีบุตร ท่านจงพิจารณาซ่ึงอรรถอันนี้ ด้วยมีพระพุทธปริวติกว่า สารีบุตรถอืเอาซ่ึงอัธยาศัยแห่งตถาคต
แล้ว ก็กล่าวโดยขันธบัญจกเทศนา ในขณะนั้นอันว่าอรรถาธิบายแห่งป๎ญหานัน้ก็ปรากฏประจักษ์แจ้งแก่
พระธรรมเสนาบดี โดยนัยถึงร้อยถึงพัน พร้อมกับพุทธฎีกาอันโปรดประทานซ่ึงนัยนั้น พระผู้เป๐นเจ้าก็กล่าว
ป๎ญหาพยากรณ์ถูกต้องกับบรมพุทธาธิบายทุกประการ บมิได้เคลื่อนคลาดแต่สกับทพยัญชนะหนึ่ง ดังจะรู้
มา อันว่าป๎ญหาแห่งพระสารีบุตรเบ้ืองว่าจะกล่าวปุจฉาแก่บุคคลอ่ืนๆ ก็บมิอาจวิสัชนาได้ ถ้าเว้นไว้แต่พระ
สัพพัญํูพระองค์เดียว อาจสามารถจะตรัสพยากรณ์วิสัชนาได้ 

          เหตุดงันั้น พระธรรมเสนาบดีสถิต ณ ที่เฉพาะพระพักตร์พระทศพลแล้วก็เปล่งสีหนาทกถาทูลพระ
ศาสดาวา่ ข้าพระองค์อาจสามารถจะกําหนดซ่ึงเมล็ดฝน อันตกลงในจักรวาฬสิ้นกาลกัลป์หนึ่งว่า หยาด
เมล็ดฝนที่ตกในมหาสมุทรมีประมาณเท่านี้ๆ ตกในพ้ืนปฐพีมีประมาณเท่านี้ๆ ตกบนบรรพตคีรีทั้งหลายมี
ประมาณเท่านี้ๆ อาจใส่คะแนนนับได้ถ้วนบมิได้เคลื่อนคลาดแต่สักหยาดเมล็ดหนึ่ง จึงตรัสตอบว่าตถาคต
ทราบแล้วว่าป๎ญญาแห่งท่านอาจสามารถเห็นปานดังนั้น แลป๎ญญาแห่งธรรมเสนาบดีนั้นยวดยิง่หาสิ่งจะ
อุปมาบมิได้ เหตุดังนั้น พระผู้เป๐นเจ้าจึงกล่าวพระคาถาสําแดงซ่ึงป๎ญญาคุณแห่งตนว่า คงคฺาย วาลุกา ขีเย 
เป๐นอาทิ 

          แปลเนื้อความว่า ถ้าจะนับจะตวงซ่ึงทรายในห้วงมหรรณพแลน้ําในมหาสมุทรแลดินในพ้ืนมหา
ปฐพีจนสิ้นไปก็ดี แลป๎ญญาของอาตมะนี้จะได้สุดสิ้นนั้นหาบมิได้ แลป๎ญญาแห่งธรรมเสนาบดีนั้น ถ้าเว้นไว้
แต่องค์พระสัพพัญํู บุคคลผู้อ่ืนซ่ึงจะมีป๎ญญาเสมอพระผู้เป๐นเจ้านั้นบมิได้มีเป๐นแท้ แท้จริงกาลเมื่อพระ
บรมสรรพเพชญเสด็จลงจากเทวโลกครั้งนั้น อันว่ามหัศจรรย์ต่างๆ มีพสุธากัมปนาการเป๐นต้น ก็ปรากฏมี
เหมือนดุจกาลปฐมาภิสัมโพธิสมัยโดยนัยพรรณนามาแล้วแต่หลัง และป๎ญญานภุาพแห่งพระธรรมเสนาบดี
สารีบุตรก็ปรากฏแก่เทพยดามนุษย์ทั้งหลายในที่นั้น 

เทโวโรหนปริวรรต ปริจเฉทที่ ๒๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๒๕ 
อัครสาวกนิพพานปริวรรต 
พระอัครสาวกท้ังสองปรินิพพาน 

๓๖๔ 



 

 

 

 

เน้ือความยอ่ 

          พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญพุทธกิจล่วงเข้าสู่พระวัสสาสุดท้าย คือพรรษาที ่ ๔๕ ตั้งแต่พรรษาที่ ๑ ถึง 
๔๔ ได้เสด็จประทับจําพรรษายัง ๑๕ สถานที่ ใน ๙ เมืองมนุษย์ ๑ เมืองเทวดา 

          ก่อนจะเสด็จไปจําพรรษาสุดท้ายในเวฬุคาม กรุงเวสาลีนั้น พระสารีบุตรเถระก็ยังอยู่กับพระ
ศาสดาในพระวิหารเชตวัน ท่านตรวจดูอายุแลว้พบว่า ตนจะมีชีวติอยู่อีกเพียง ๗ วัน จะละสังขารก่อนพระ
บรมครู คิดว่าต้องตอบแทนคุณมารดาผู้ให้กําเนิดบุตรธิดาซ่ึงต่อมาเป๐นพระอรหันต์ถึง ๗ องค ์

          จึงให้พระจุนทะน้องชายบอกกําหนดเดินทางแก่ภิกษุผู้เป๐นศิษย์ ๕๐๐ รูป ทั้งหมดทําความสะอาด 
เก็บงําเสนาสนะเรียบร้อยแล้ว พระอัครสาวกเบ้ืองขวาสารีบุตรผู้เลิศทางป๎ญญา ได้เข้าเฝูากราบทูลลา
ปรินิพพาน พระศาสดาตรัสถามถึงวันเวลาและสถานที่ พระเถระทูลตอบแล้วได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์และ
กล่าวธรรม ถวายนมัสการครั้งสดุทา้ยแล้วเดินทางไปถึงบ้านเกิดในนาลันทาเวลาเย็น 

          ท่านใช้หลานชายอุปเรวตะไปบอกให้ยายจัดห้องที่เกิด และจัดสถานที่พักสําหรับภิกษุ ๕๐๐ รูป 

          คืนวันเพ็ญ ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒ นั้น มีเทวดาผู้ใหญ่และท้าวสหัมบดีพรหมเข้าเยี่ยมอาการปุวย นาง
สารีพราหมณีผู้เป๐นมารดาก็เห็นรัศมีโดยตลอด เมื่อพวกเทพกลับออกไป มารดาได้เข้ามาถามอาการ และ
ถามว่าใครมา? ครั้นทราบแล้วก็เกิดความอัศจรรย์ใจในอานุภาพของบุตรชาย คํานึงว่า ลูกเรายังขนาดนี้
แล้วองค์พระศาสดาเล่าจะมีอานุภาพยิ่งใหญ่เพียงไร? เกิดความปลื้มปีติมาก 

          พระเถระถือโอกาสนี้กล่าวเทศนาเร่ืองพระพุทธคุณ มารดาได้บรรลุเป๐นพระโสดาบัน ถึงใกล้รุ่ง 
ท่านก็ร่ําลาภิกษุบริษัท ปรินิพพานก่อนพระศาสดาประมาณ ๖ เดือน 

          ส่วนพระมหาโมคคัลลานะอัครสาวกเบ้ืองซ้ายเลิศทางฤทธิ์ ปรินิพพานในวันแรม ๑๕ ค่ํา เดือน 
๑๒ หลังพระสารีบุตร ๑๕ วัน ท่านถูกพวกโจรทุบตี มีร่างแหลก แต่ด้วยอานุภาพฌานอภิญญาที่อธิษฐาน
ไว้ จึงกลับดํารงชีพเป๐นปกติ ไปเข้าเฝูากราบทูลลาปรินิพพาน ณ กาฬสิลาประเทศ มคธชนบท 

 

 

ปริจเฉทที่ ๒๕ 
อัครสาวกนิพพานปริวรรต 

พระอัครสาวกทั้งสองปรินิพพาน 

          ในลําดับนั้น สมเด็จพระผู้ทรงพระภาค พระองค์มีพระหฤทัยอันกําลังพระกรุณาหากมาตักเตือนให้
เสด็จพุทธจาริกไปในบ้านแลนิคมชนบทราชธานีน้อยใหญ่ แสวงหาประโยชน์ให้แก่เทพยดาแลมนุษยท์ั้งปวง 
มิได้เสด็จสถิตอยู่เป๐นนิจในประเทศใดประเทศหนึ่งเลย 

สถานท่ีประทับจ าพรรษาตลอด ๔๕ ป ี
ในฐานะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

          จําเดิมแต่ปฐมาภิสัมโพธิสมัย เสด็จอาศัยอยู ่ ณ ปุาอิสิปตนมฤคทายวนั ตรัสเทศนาพระธรรมจัก
กัปปวัตนสูตรประกอบด้วยองค์ ๑๒ เสด็จเข้าจําวัสสาอยู่ในที่นั้น ในวัสสาคํารบ ๒ คํารบ ๓  คํารบ ๔ เสด็จ
มาสถิตอยู่ ณ พระเวฬุวันเมืองราชคฤห์ รื้อขนซึ่งเวไนยชนที่จมอยู่ในวัฏฏสงสาร ตรัสโปรดประทานพระ
ธรรมเทศนาให้บรรลุมรรคผลพระอมตมหานิพพาน ในวัสสาเป๐นคํารบ ๕ เสด็จไปสถิต ณ กุฎาคารสาลาปุา
มหาวันใกล้กรุงเวสาลี ทรงจําแนกอมฤตธรรมแก่เวไนยสัตว์นิกรมหาชน ในวัสสาเป๐นคํารบ ๖ เสด็จไปสถิต
บนมกุฏบรรพต ทรงทรมานหมู่อสูรเทพยดาแลมนุษย์ให้เสียพยศอันร้ายแล้ว แลให้เล่ือมใสใน
พระพุทธศาสนา ในวัสสาเป๐นคํารบ ๗ เสด็จขึ้นสถิตบนบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ณ ภายใต้ปาริฉัตกรุกขชาติ
ในดาวดงึสเทวโลก โปรดประทานพระสทัธรรมเทศนาพระสัตตปกรณาภิธรรมแก่เทพยบรรษัท มีพระพุทธ
มารดาเป๐นประธานถ้วนทั้งไตรมาส 

          ในวัสสาเป๐นคํารบ ๗ เสด็จไปสถิต ณ เภสกลาวันคือไม้สีเสียด ใกล้สุงสุมารคีรีอันมีในภัคคราช
ชนบท โปรดสรรพสัตว์ให้บรรลุพระอมตมหานิพพาน ในวัสสาคํารบ ๙ เสด็จสถิตประทับในโฆสิตารามใน
เมืองโกสัมพี ทรงจําพรรษาในที่นั้น ในวัสสาเป๐นคํารบ ๑๐ เสด็จไปสถิตเสวยวิเวกวิหารในวนสถานปาลิไลย
วัน อาศัยพระยากุญชรชาติอันชื่อว่าปาลิไลยกหัตถี ทําวตัรปฏิบัติแล้วเสด็จประทับ ณ ภายใต้ภัทรสาลพ
ฤกษ์ คือไม้รังต้นหนึ่งทรงจําพรรษา ณ ที่นั้น ในวัสสาทีค่ํารบ ๑๑ พระองค์เสด็จไปจําวัสสาอยู่ที่ใกล้บ้านนา
ลายพราหมณ์ วัสสาที่คํารบ ๑๒ พระองค์เสด็จทรงจําวัสสาอยู่ใต้ปุจิมัณฑพฤกษ์คือไม้สะเดาอันเป๐นรุก
ขพิมานของนเฬรุยักษ์ใกล้พระนครเวรัญชา เพราะว่าเวรัญชพราหมณ์กราบทูลอาราธนาไว้ เป๐นปฐมที่

๓๖๗ 



พระองค์จะทรงบัญญัติสิกขาบทในที่อันนั้น 

          วัสสาที่คํารบ ๑๓ พระองค์จําพรรษาอยู่ในปาลิไลยบรรพต วัสสาที่คํารบ ๑๔ พระองค์เสด็จไปสถิต
พระเชตุวนารามเมืองสาวัตถีมหานคร วัสสาทีค่ํารบ ๑๕ พระองค์เสด็จไปประทับ ณ นิโครธาราม ริมฝ๎๑ง
แม่น้ําโรหิณีนทีใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ สงเคราะห์ห้ามหมู่พระประยุรญาติอันจะทํายุทธวิวาทแก่กันให้ระงับ วัส
สาที่คํารบ ๑๖ พระองค์เสด็จไปทรงทรมานอาฬวยักษ์ใกล้เมืองอาฬวีนคร ยังสัตว์ทั้ง ๘ หมื่น ๔ พัน ให้ดื่ม
น้ําอมฤตวารี กล่าวคือมรรคผลพระอมตมหานิพพาน แล้วเสด็จจําพรรษาที่อาคาฬวเจดีย์วิหาร ในวัสสาที่
คํารบ ๑๗, ๑๘, ๑๙ เสด็จไปสู่เมืองราชคฤห์อีก ทรงจําพระวัสสา ณ เวฬุวนาราม 

ประทับในกรุงสาวตัถี ๒๕ พรรษา 
พระเชตวัน ๑๙ และบุพพาราม ๖ พรรษาสุดท้ายท่ีเวฬุวคาม 

          จําเดิมแต่นั้นพระองค์เสด็จกลับมาสู่เมืองสาวัตถี สถิตสําราญพระอิริยาบถอยู่ ณ พระเชตวันถึง
พรรษา ๑๙ ประทับ ณ บุพพาราม ๖ พระวัสสา สิริรวมเข้าเป๐น ๒๕ พระวัสสาด้วยกัน จําเดิมแต่นั้นมา
พระองค์เสด็จไปจําพระวัสสาเป๐นคํารบ ๔๕ พระวัสสาที่สุด ณ บ้านเวฬุวคาม ใกล้เมืองเวสาลีราชธานี 
ประมวลพระชนมายุของสมเด็จพระชินสีห์ทั้งกาลที่ดํารงอยู่ในฆราวาสได้ ๒๙ พรรษา จึงได้เสด็จออกสู่
มหาภิเนษกรมณ์ ทรงทําทุกกรกิริยาอยู่ ๖ พรรษา จึงได้ตรัสแก่พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณ ทรงทรมาน
พระชนม์สืบมาได้อีก ๔๕  สิริรวมพระชนมายุ ๘๐ พรรษาด้วยกันจึงเสด็จดับขันธ์เข้าสู่พระปรินิพพาน 

ทรงอาพาธหนักภายในพรรษาสุดท้าย 
ออกพรรษาแลว้เสด็จไปกรุงสาวัตถี 

          กาลที่เสด็จสถิตอยู่ ณ เวฬุวคามเป๐นพรรษาที่สุดคาํรบ ๔๕ พระวัสสานั้น ภายในไตรมาสทรง
อาพาธหนัก ครั้งหนึ่งทรงเยียวยาพระโรคาของพระองค์ดว้ยโอสถคือสมาบัติให้ระงับ มีครุวนาดังกอไม้อ้อ
อันเพลิงไหม้แล้วนํามาซ่ึงสุคนธอุทกธารามารดให้อันตรธานดับได้ ถ้ามิฉะนั้นไซร้ เปรียบดังอสรพิษอันร้าย
ให้เส่ือมหายด้วยอานุภาพแห่งมนต์อันพิเศษ ถ้ามิฉะนั้นเปรียบดังบุคคลอันเดินมาแต่ทางไกลเหน็ดเหนื่อย
อิดโรยหอบหิวมา แลได้บริโภคบวรสุธาโภชน์อันเป๐นทิพย์ จึงได้บรรเทาความลําบากเสียได้ 

          ครั้นออกพระวัสสาแล้ว ก็ทรงปวารณากับด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์ทั้งปวง จึงได้พยากรณ์แก่พระสารี
บุตรว่า ไม่ช้าแล้วเราผู้ตถาคตก็จักปรินิพพาน ดูกรสารีบุตร มาเราจะไปสู่เมืองสาวัตถี ฝาุยพระสารีบุตรรับ

พระพุทธฎีกาว่าสาธุดังนีแ้ล้ว ลําดับนั้นพระบรมครูก็เสด็จแวดล้อมด้วยหมู่สงฆ์เป๐นบริวาร เสด็จคมนาการสู่
นครสาวัตถี สถติ ณ พระเชตวันมหาวิหาร 

พระสารีบุตรพิจารณาอายุสังขาร พบว่าอยู่ไดอ้ีก ๗ วัน 
จะท ากิจสุดท้ายคือแสดงธรรมแก่มารดา 

          ฝุายพระสารีบุตรแสดงวตัรถวายแก่พระสัพพัญํูแล้วออกไปสู่ทิวาวิหาร พระภิกษุสงฆ์ที่เป๐นศิษย์

มาแสดงกิจวัตรแล้วหลีกออกไป พระผู้เป๐นเจ้ากวาดที่อันนั้นแล้วลาดลงซ่ึงจัมมขัณฑ์ชําระเท้าเสร็จสิ้น แล้ว

ขึ้นสู่บัลลังก์สมาธิสู่วิมุตติผลสมาบัติแลว้ ครั้นออกจากสมาบัติแล้วเกิดความวติกไปว่าธรรมดาประเพณีแต่

โบราณมา พระชินสีห์เข้าสู่นิพพานก่อนหรือพระอัครสาวกนิพพานก่อนเป๐นประการใด ก็ทราบในหฤทัยว่า

พระอัครสาวกนิพพานก่อน จึงพิจารณาดูอายุสังขารของตนก็ทราบว่าจะปวัตนาการไปอีก ๗ วันเท่านั้น จึง

ดําริว่า อาตมะจักไปนิพพานที่ใด พระราหุลพุทธดนัยก็ขึ้นไปปรินิพพานบนบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ที่ดาวดงึส์

เทวโลก แลอัญญาโกณฑัญญเถรเจ้าท่านก็ไปปรินิพพานที่ฉัททันตสระในหิมวันตประเทศ แลทรงพิจารณา

ถึงเหตุการณ์ว่า เราจะนิพพานในสถานที่ใดจึงจะสมควร แล้วก็ปรารภถึงมารดาว่า ชนนีของอาตมะนี้ เป๐น

มารดาพระอรหันต์มาถึง ๗ พระองค์แลว้ก็ยังมิได้เล่ือมใสในพระรัตนตรัยเลย ก็อุปนิสัยมรรคผลนี้จะพึงมี

แก่ชนนีมารดาบ้างหรือไม่ ทรงพิจารณาไปก็เห็นว่าอุปนิสัยแห่งพระโสดามีแก่มารดาเป๐นแท้แล้ว ก็ทรง

พิจารณาต่อไปว่า ธรรมาภิสมัยจะพึงได้ด้วยพระธรรมเทศนาแก่มหาชนบ้างหรือไม่ ก็ทราบว่าจะตรัสรู้ด้วย

พระธรรมเทศนาของอาตมามิใช่ผู้หนึ่งเลย 

          จึงดาํริต่อไปว่า ถ้าอาตมามีความขวนขวายน้อยแล้ว ก็มิได้เป๐นการสงเคราะห์แก่มารดาเลย ความ

ครหาของมหาชนก็จะพึงมีได้ว่าธรรมเสนาบดีเป๐นที่พ่ึงแก่มหาชนทั้งหลายอ่ืน แต่วันเม่ือเทศนาสมจิตตสูตร

นั้นเทพยบรรษัทก็บรรลุพระอรหันต์ถึงแสนโกฏิซ่ึงตรัสรู้พระอริยมรรคผลทั้ง ๓ นั้น จะนับมิได้ในที่อ่ืนๆ ก็

เทศนาโปรดสัตว์ให้ลุธรรมาภิสมัยนั้นก็มากกว่า แลตระกูลถึงแปดหมื่นนั้น มีจิตเล่ือมใสในพระมหาเถระก็

ได้ขึ้นไปบังเกิดในสวรรค์ทั้งสิ้น เหตุไฉน จึงไม่อาจปลดเปลื้องมารดาของตนให้พ้นจากมิจฉาทิฐิได้ดังนี้ จะมี

คําปรัปวาทกล่าวติฉินนทิา เหตุฉะนั้นควรที่อาตมาจะปลดเปลื้องเสียซ่ึงมารดาให้พ้นจากมิจฉาทัศนะ แล้ว

จักปรินิพพานในห้องประสูติที่เคหฐานของมารดา จะเข้าไปกราบทูลพระศาสดาให้ทรงอนุญาตในวันนี้แล้ว

ก็ไปสู่นาลันทคามอันเป๐นที่นิวาสน์ฐานแห่งมารดา 

๓๖๘ ๓๖๙ 



ให้พระจุนทะแจ้งแก่พวกศิษย ์
แล้วเข้าเฝ้ากราบทูลลาปรินิพพาน 

          เมื่อพระผู้เป๐นเจ้าจินตนาดังนี้แล้ว ก็เรียกพระจุนทเถรผู้อนุชามาสั่งว่า ดูกรอาวุโสจุนทภิกษุมาเรา
จะไปเยี่ยมมารดาของเรา ทา่นจงไปบอกกล่าวแก่ภิกษุบริษัททั้ง ๕๐๐ ให้ถือบาตรแลจีวรให้พร้อมกันว่า 
พระธรรมเสนาบดีมีความปรารถนาจะไปสู่บ้านนาลันทคาม พระจุนทเถรรับเถรวาทแล้วก็ไปบอกแก่
พระสงฆ์ทั้งปวงตามถ้อยคําพระมหาเถรสั่ง ฝุายวา่พระสงฆ์ทั้งปวงก็พากันลําดับเสนาสน์ไว้แล้วถือเอาบาตร
แลจีวรมาสู่สํานักพระมหาเถระ พร้อมกันแล้ว 

          ฝุายพระธรรมเสนาบดีลําดับเสนาสน์แล้วก็แผ้วกวาดซ่ึงทิวาวิหารแล้วออกมายืนอยู่แทบทวารแห่ง
กุฎี เล็งแลดูซ่ึงที่นิวาสสถานอันตนเคยสถติ ก็ออกพระโอษฐ์ว่ากาลนี้เป๐นป๎จฉิมทัศนาการซ่ึงจะได้กลับมา
เห็นวิหารเสนาสน์อีกต่อไปในเบ้ืองหน้านั้นหามิได้แล้ว พระผู้เป๐นเจ้าก็แวดล้อมด้วยพระสงฆ์บริวารทั้ง 
๕๐๐ เข้าไปสู่พระคันธกุฎีที่สถิตแห่งพระสุคตถวายอภิวาทพระศาสดาจารย์แล้วกราบทูลโดยสารพระคาถา
ว่า ฉินฺโนทานิ จ วิสฺสาโส เป๐นอาท ิ

          อรรถาธิบายความว่า ข้าแต่สมเด็จพระบรมโลกนาถ ผู้เป๐นปราชญ์อันประเสริฐวิสาสะแห่งข้า
พระองค์กับพระบรมครูนั้น จะขาดกันในวันนี้ แลวันทนะครั้งนี้ก็เป๐นป๎จฉิมวันทนา ซ่ึงจะได้มานมัสการพระ
พุทธองค์สืบไปในภายหน้านั้นหามิได้แล้ว แลชีวิตแห่งข้าธุลีบาทนี้น้อยนักยังดํารงปวัตนาการ สืบไปเบ้ือง
หน้าอีก ๗ วันเท่านั้นก็จะปลงซ่ึงสรีระขันธป๎ญจก ดุจปลงซ่ึงหาบอันหนักลงจากบ่า จงทรงพระกรุณา
อนุญาตซ่ึงกาลอันข้าพระพุทธเจ้าจักถวายบังคมลาปรินิพพานสละเสียซ่ึงอายุสังขารในครั้งนี้ 

ไม่ทรงอนุญาต ไม่ทรงวิงวอน ตรัสถามเพียงกาลปรินิพพาน 

          เมื่อพระชินสีห์ได้ทรงสดับ ก็มีพระพุทธปริวิตกว่า ธรรมดาพระสพัพัญํูเจ้าทั้งหลายจะตรัส
อนุญาตว่า ท่านจงปรินิพพาน ก็จะเป๐นสังวรรณกถาสรรเสริญซ่ึงความตายมิควรนัก แม้จะตรัสห้ามว่า ท่าน
อย่าเพ่อปรินิพพานก่อนเลย ก็จะเป๐นกล่าวสรรเสริญคุณแห่งวัฏสงสาร หมู่มิจฉาทิฐิทั้งหลายได้สวนาการก็
จะยกโทษ เหตุดงันั้นจึงมิได้พจนาททัง้สองประการ จึงมีพุทธปริหารตรัสถามวา่ ดูกรสารีบุตร ทา่นจะไป
นิพพาน ณ ที่ใด พระผู้เป๐นเจ้าก็กราบทูลว่า หม่อมฉันจะไปปรินิพพานในห้องประสูติเคหสถานของมารดา 
ที่สถิตอยู่ในบ้านนาลันทคาม จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า ดูกรสารีบุตร เมื่อเธอรู้กาลอันใดแล้ว จงกําหนดกาล
นั้นโดยสมควรเถดิ บรรดาพระภิกษุทั้งหลายซ่ึงเป๐นอนุชา ที่จะได้เห็นเชษฐาเหมือนดังท่านหาได้ดว้ยยาก 
ท่านจงแสดงธรรมแก่ภิกษุที่เป๐นอนุชาของท่านครั้งนี้เถิด 

แสดงอิทธิปาฏิหาริย์นมัสการกราบทูลลา 
หมู่ประชาคร่ าครวญส่ง 

          พระธรรมเสนาบดีทราบในพระพุทธอัธยาศัยว่า พระศาสดามีพระหฤทัยปรารถนาจะให้อาตมา
แสดงอิทธวิิกุพนาปาฏิหาริย์ก่อนแล้วเราจึงจะแสดงเทศนาต่อภายหลัง จึงถวายอภิวาทพระศาสดาจารย์ 
แล้วก็ทําอิทธิปาฏิหาริย์เหาะขึ้นไปในอากาศ สูงประมาณชั่วลําตาลหนึ่ง กลับลงมานมัสการพระศาสดาเสีย
ครั้งหนึ่งแล้วกลับเหาะขึ้นไปสูงได้สองชั่วลําตาล สามชั่วลําตาล จนถึงเจ็ดชั่วลําตาล ลงมากราบพระศาสดา
จารย์ถึง ๗ ครั้ง แล้วประดิษฐานบนคัคนัมพรประเทศครั้งหลังจึงแสดงซ่ึงอิทธวิิกุพนาปาฏิหาริย์มีประการ
ต่างๆ แลว้จึงแสดงพระธรรมเทศนาแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงในทา่มกลางอากาศ 

          ขณะนั้นชาวเมืองสาวัตถ ี มาสโมสรสันนิบาตในที่นั้นเป๐นโกลาหล พระผู้เป๐นเจ้าก็ลงจากอากาศ
ถวายบังคมพระทศพลในอวสานที่สุดคาํรบ ๗ จึงกราบทูลว่า ข้าแต่สมเด็จพระศาสดาจารย์ กิจคมนาการ
ของข้าพระพุทธเจ้า พึงมีในกาลที่สุดครัง้นี้ สมเด็จพระชินสีห์ก็ทรงพระดําริว่า ตถาคตจะตามส่งพระธรรม
เสนาบดีสารีบุตร ครั้นทรงพระดาํริดังนี้แลว้ จึงเสด็จอุฏฐาการจากพระพุทธอาสน์ไปประทับเหนือแท่น
กระดานแก้วมณีที่หน้าพระคันธกุฎีนั้น พระธรรมเสนาบดีก็ทําประทักษิณถ้วนตติยวารแล้วถวายนมัสการ
ในทิศทัง้ ๔ แล้วกราบทูลว่า ข้าพระองค์ได้หมอบลงแทบบาทมูลสมเด็จพระอโนมทัสสีที่ไดต้รัสในที่สุด
อสงไขยแสนกัลป์นับในอดีตกาล ตั้งปณิธานปรารถนาเพ่ือจะพบพระพุทธองค์ มโนรถจํานงของ
ข้าพระพุทธเจ้าสําเร็จจําเดิมแต่ได้เห็นพระองค์เป๐นปฐมทัศนกาล ก็แลกาลบัดนี้เป๐นป๎จฉิมทัศนกาล ซ่ึงจะ
ได้กลับมาเฝูาพระศาสดาจารย์อีกนั้นไม่มี แล้วก็ยกขึ้นซึ่งทัศนขสโมธาน ลีลาสถอยหลังออกไปตราบเท่าจน
พ้นทัศนวิสัย แล้วก็ถวายนมัสการกราบลงกับพ้ืนพสุธาออกวาจาว่า จําเดิมแต่นีไ้ปที่จะมาสู่ภพใดๆ เพราะ
วิสัยอํานาจแห่งจุติแลปฏิสนธิอีกนั้นหามิได้ แล้วพระผู้เป๐นเจ้าก็บ่ายพักตร์บทจรไป ขณะนั้นไซร้แผ่นดินก็
ไหวให้ปรากฏ ตลอดถึงน้ํารองปฐพีเป๐นที่สุด 

          สมเด็จพระสุคตจึงตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายที่ยืนแวดล้อมอยู่นั้นโดยรอบว่า ท่านจะไปตามส่ง
เชษฐาผู้ใหญ่ของท่านก็ตามใจเถิด ฝุายพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ตามไปส่งพระสารีบุตรจนถึงซุ้มประตูพระเช
ตุวนาราม พระธรรมเสนาบดีก็กล่าวห้ามเสียว่าท่านทั้งหลายจงหยุดอยู่แต่เพียงนี้เถิด แล้วก็สั่งสอนดว้ย
สุนทรวาจาว่าท่านทัง้หลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเป๐นนิตย์นิรันดรเถิด เมื่อพระผู้เป๐นเจ้าสั่งสอน
พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายด้วยประการดังนี้แล้ว ก็พาภิกษุบริษัทของตนออกจากพระเชตุพนวิหาร 

          ในกาลนั้น ฝุายวา่มนุษยท์ั้งหลายชวนกันปริเทวนาการรํ่าไรร้องไห้ว่า ในกาลก่อน พระผู้เป๐นเจ้า
เคยไปสู่ชนบทเที่ยวจาริกแล้วกลับมา ครั้งนี้เป๐นป๎จฉิมคมนาการที่จะได้กลับมาสู่พระเชตวันมหาวิหารอีก
นั้นเป๐นอันไม่มี แล้วชวนกันติดตามไปเป๐นอันมาก พระผู้เป๐นเจ้าก็ให้โอวาทว่าท่านทัง้ปวงอย่าได้มคีวาม

๓๗๑ ๓๗๐ 



ประมาทเลย ธรรมดาว่าสังขารก็ย่อมประพฤติเป๐นไปได้ดังตัวเราดังนี ้ แล้วยงัชนทั้งหลายให้กลับมาเสียสิ้น 
ฝุายว่าพระผู้เป๐นเจ้าทําสงเคราะห์แก่หมู่มนุษย์ทั้งหลายแล้ว พระผู้เป๐นเจ้าก็ไปตามมรรคาแสดงธรรมกถา
สั่งสอนสิ้นทั้ง ๗ วันก็บรรลุบ้านนาลันทคาม อันเป๐นแว่นแคว้นมคธชนบทในเพลาสายัณหสมัย พระผู้เป๐น
เจ้าก็ยับยั้งอยู่ ณ ภายใต้นิโครธไม้ไทรอันมีอยู่ในที่ใกล้ประตูบ้าน 

ถึงบ้านเกิด บอกหลานให้บอกมารดาจัดท่ีอยู ่
มารดาคิดว่าจะมาสึก 

          ครัง้นั้นเผอิญให้นัดดาของพระธรรมเสนาบดีชื่อว่าอุปเรวัตกุมาร เที่ยวออกมานอกบ้านได้
ทัศนาการเห็นพระผู้เป๐นเจ้าก็เข้ามาสู่สํานักแล้วก็ยอกรนมัสการ พระผู้เป๐นเจ้าจึงปราศรัยไถ่ถามว่า อัยยิกา
ยายของท่านอยู่หรือไปไหน ฝุายว่าอุปเรวัตกุมารก็ว่า ข้าแต่พระผู้เป๐นเจ้า ยายของข้าพเจ้าอยู่ ณ เคหสถาน 
ถ้าฉะนั้นท่านจงไปบอกยายของท่านให้จัดแจงห้องเป๐นที่ประสูติไว้ กับทั้งที่อาศัยให้พอพระสงฆ์ห้าร้อยจะ
มาสถิตในบ้านกําหนดการให้สําเร็จในวันนี้ 

          จึงอุปเรวัตกุมารก็อําลาพระมหาเถรเจ้ากลับเข้าไปสู่บ้านบอกแก่ยายว่า พระมหาเถรผู้เป๐นลุงของ
ข้าจะมาสู่ที่นี้ ฝุายว่านางสารีพราหมณีจึงถามว่า บัดนี้ลุงของเจ้าสถิตอยู่ ณ ทีใ่ด จึงตอบว่าข้าแต่อัยยิกา 
พระเถรผู้เป๐นลุงสถิตอยู่นอกประตูบ้าน พระผู้เป๐นเจ้ามาแต่องค์เดียวหรือใครมาด้วย จึงตอบว่าข้าแต่
อัยยิกา พระภิกษุสงฆ์มาด้วยเป๐นห้าร้อย ดูกรนัดดา พระผู้เป๐นเจ้ามาด้วยเหตุอันใด ฝุายว่าอุปเรวัตกุมารก็
บอกโดยนัยอันพระมหาเถรผู้เป๐นลุงสั่งมานั้น  นางสารีพราหมณีจึงดําริว่าบุตรของเราสั่งมาให้จัดแจงที่
อาศัย ชะรอยไปบรรพชาแต่ยังหนุ่ม บัดนี้เห็นที่จะเหนื่อยหน่ายในพรหมจรรย์แล้วปรารถนาจะสึกออกมา
เป๐นคฤหัสถ์เมื่อแก่หรือประการใด จึงได้จัดแจงที่ทั้งปวงตามคาํพระมหาเถรสั่งทุกประการ ให้ตามประทีป
แลจุดเทียนไว้ให้สว่าง แลว้ก็ใช้นัดดาให้ออกไปอาราธนาพระมหาเถรเจ้าเข้ามาสู่เคหสถาน 

อาการอาพาธก าเริบ 
เทวดาและพรหมมาขออุปัฏฐาก 

          ฝุายว่าพระธรรมเสนาบดีก็พาพระสงฆ์บริวารขึ้นไปสู่เคหสถาน  พระผู้เป๐นเจ้าก็เข้าไปในห้องที่
ประสูติแล้วให้พระสงฆ์ทั้งหลายไปอาศัยอยู่ที่จัดแจงไว้ ณ ภายนอก พอเพลาราตรีในปฐมยามโรคาพาธ
อันมีกําลังกล้าก็เกิดขึ้นแก่พระมหาเถระเป๐นโลหิตประกอบด้วยทุกขเวทนาอันสาหัส แลภาชนะที่รอง
อุจจาระนั้นผลัดเปลี่ยนอยู่เป๐นเนื่องนิตย์มิได้ขาดสาย ฝุายว่านางสารีพราหมณีนั้นออกมานั่งอยู่ที่ประตูห้อง

แห่งตน ในกาลนั้นท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๔ ทราบว่าพระธรรมเสนาบดีจะปรินิพพานบนมัญจาอาสน์ทรง
อาพาธหนักอยู่ในห้องประสูติที่บ้านนาลันทคาม จึงมาดํารวิ่า เราจะไปนมัสการเป๐นป๎จฉิมทัศนะในครั้งนี้ ก็
ลงมาที่มัญจาอาสน์ถวายนมัสการแลว้ก็ยืนอยู่ในที่ควร พระมหาเถระจึงถามวา่ นั่นผู้ใด ข้าแต่พระผู้เป๐นเจ้า 
ข้าพเจ้าชื่อว่าจาตุมหาราชทั้ง ๔ ดูกรท่านทัง้ ๔ ท่านนี้มาด้วยเหตุอันใด ข้าแต่พระผู้เป๐นเจ้า มาเพ่ือจะคิลา
นุป๎ฏฐาก จึงมีเถรวาทว่าผู้ที่อุป๎ฏฐากของเรานั้นมีแล้ว ทา่นจงกลับไปเสียเถิด เมื่อท้าวจาตุมหาราชไปแล้ว 
สมเด็จอมรินทราธิราชแลสุยามเทวราชแลสันตุสติเทวราชแลท้าวมหาพรหมทั้ง ๔ องค์ ลงมาโดยลําดับ 
พระมหาเถรเจ้าก็กล่าวเหมือนดังนั้น ยังเทพยเจ้าทั้งหลายให้นิวตันาการดุจก่อน 

ท้าวจาตุมหาราชเหมือนโยมดูแลวัด 
พระอินทร์เหมือนสามเณรถือบาตร 

ท้าวมหาพรหมครูของแม่คนถือตาข่าย 

          ส่วนวา่นางสารีพราหมณีนั้น เห็นเทพยดาทัง้หลายไปมามิได้ขาด จึงดํารวิ่า ท่านทั้งหลายเหล่านี้จะ
เป๐นผู้ใดเนืองๆ กันมามิได้ขาดสาย จะมาวันทนาบุตรของอาตมะหรือเป๐นประการใดคิดสงสัย ฉะนี้เข้าไปสู่
ที่พระทวารแล้ว ถามอาการไข้แห่งพระมหาเถรแก่พระจุนทภิกษุว่า ข้าแต่พ่อจุนทภิกษุ อาการไข้แห่งบุตร
ของข้าผู้เชษฐาแห่งพ่อนั้นเป๐นประการใด ฝุายจุนทภิกษุบอกอาการแล้ว ก็แจ้งความแก่พระมหาเถรว่า มหา
อุปาสิกาเข้ามาแล้ว นางสารีพราหมณีจึงถามพระมหาเถรว่าข้าแต่พ่อ บุคคลที่มาก่อนนั้นมีนามกรชื่อไร 
พระเถระจึงตอบว่า ดูกรอุปาสิกา ที่มาก่อนนั้นคือท้าวจาตุมหาราชทัง้ ๔ นางสารีพราหมณีจึงถามว่า ข้าแต่
พ่อ พ่อนี้เป๐นใหญ่กว่าท้าวจาตุมหาราชอีกหรือ ดูกรอุปาสิกา ท้าวจาตุมหาราชเปรียบเหมือนโยมวัด 
สําหรับอุป๎ฏฐากพระอาราม จําเดิมแต่พระบรมครูของข้าเสด็จลงสู่ปฏิสนธิในมาตุคัพโภทรนั้น ก็ลงมา
ถือเอาพระขรรค์รักษาอยู่ทั้งสี่ทิศ 

          ฝุายว่านางพราหมณีก็ถามต่อว่ากาลภายหลังนั้นผู้ใดมาอีกเล่า ดูกรอุปาสิกา นั้นคือองค์อมรินทราธิ
ราช ข้าแต่พ่อ พ่อนี้ใหญ่กว่าองค์อมรินทราอีกหรือเป๐นประการใด ดูกรมหาอุปาสิกา ท้าวสหัสนัยน์ฉะนั้น
เหมือนดุจสามเณรอันถือปริขารแห่งพระสัพพัญํู กาลเมื่อพระบรมครูเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงสเทวโลกนั้นก็
ถือเอาบาตรตามเสด็จมา แล้วถามต่อไปอีกว่าข้าแต่พ่อ ท่านที่มาในที่สดุมีรัศมีรุง่เรืองยิ่งนักนั่นคือผู้ใด ดูกร
มหาอุปาสิกา นั่นคือท้าวมหาพรหม ข้าแต่พ่อ พ่อนี้เป๐นใหญ่กว่าท้าวมหาพรหมอีกหรือ ดูกรมหาอุปาสิกา 
ท้าวมหาพรหมนั้นในวันที่พระบรมครูของข้าประสูตินั้น ก็ถือเอาซ่ึงข่ายทองมารองรับพระสริระกาย 

๓๗๒ ๓๗๓ 



กล่าวสอนพระพุทธคุณ มารดาบรรลุโสดาปตัติผล 

          ฝุายนางสารีพราหมณีได้สดับจึงดําริว่า อานุภาพแห่งบุตรเรายังปรากฏถึงเพียงนี้ และอานุภาพ
แห่งพระชินสีห์ผู้เป๐นครูของบุตรแห่งเรานี้เห็นจะยิ่งขึ้นไปเป๐นแน่ ก็เกิดปีติทั้ง ๕ ทั่วสกลกาย ฝุายพระสารี
บุตรจึงจินตนาการว่า มารดาแห่งเราเกิดปีติโสมนัสกาล ครั้งนีค้วรเราจะแสดงพระธรรมเทศนา จึงถามว่า 
แน่ะมหาอุปาสิกาดําริเป๐นประการใด นางพราหมณีก็บอกโดยนัยที่ปริวิตกนั้น พระมหาเถรจึงกล่าวว่า ดูกร
มหาอุปาสิกา กาลเมื่อพระบรมครูแห่งข้าประสูติ แลออกสู่มหาภิเนษกรมณ์ แลกาลที่ได้ตรัสแก่พระ
ปรมาภิเษกสัมโพธิญาณ แลกาลเมื่อตรัสเทศนาพระธรรมจักร แต่ล้วนหมื่นโลกธาตุหวาดหวั่นไหวสิ้นทั้งนั้น 
บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งในโลกนี้ ที่เสมอด้วยศีลสมาธิป๎ญญาวิมุตคิุณ แลวิมตุิญาณทัศนคุณนั้นหามิได้ แล้วตรัส
เทศนาพุทธคุณปฏิสังยุตตัง้แต่ อิตปิิ โส ภควา เป๐นอาท ิ

          เมื่อจบพระธรรมเทศนา นางสารีพราหมณีก็ดํารงอยู่ในพระโสดาป๎ตตผิล จึงกล่าวว่า ข้าแต่พ่อ
อุปดิส ไฉนพ่อจึงทําดังนี้ มิให้พระอมฤตวารีแก่มารดาสิ้นกาลช้านานประมาณถึงเพียงนี้ พระธรรมเสนาดี
จึงมาดําริว่า เราให้ทรัพย์คือโลกุตรแก่มารดาเท่านี้สมควรแล้ว เป๐นโปสาวนิกมูลใช้หนี้ค่าน้ํานมสนองคุณ
ชนนีสมควรแล้วจึงกล่าวว่า แนะมหาอุปาสิกาท่านหลีกออกไปเสียเถิด แล้วถามพระจุนทภิกษุว่า เวลานี้
ล่วงราตรีสักเท่าใดแล้ว ข้าแต่พระผู้เป๐นเจ้าเวลานี้เข้าใกล้รุ่งอยู่แล้ว 

ประชุมสงฆ์ ขอขมาลาโทษ 
ปรินิพพานวันเพ็ญเดือน ๑๒ ก่อนพระศาสดา ๖ เดอืน 

          พระมหาเถระจึงให้หาพระภิกษุสงฆ์มาประชุมพร้อมกัน แล้วตรัสบอกแก่พระจุนทภิกษุว่า ท่านจง
พยุงกายของอาตมะให้นั่งขึ้น พระจุนทภิกษุก็พยุงกายขึ้นให้นิสีทนาการแล้ว พระมหาเถระก็เรียกพระสงฆ์
ทั้งหลายเข้ามาแลว้ก็กล่าวว่า ดูกรอาวุโส ก็ท่านทั้งหลายตดิตามเรามาสิ้นกาลถึง ๔๔ พรรษาแล้ว 
กายกรรมแลวจีกรรมสิ่งใดแห่งอาตมาที่มิชอบใจท่านก็พึงมี ท่านทัง้หลายจงอดโทษอย่าได้ถือโกรธแก่
อาตมาเลย พระภิกษุทั้งหลายจึงตอบเถระวาจาว่า ข้าแต่พระผู้เป๐นเจ้า บรรดาข้าพเจ้าติดตามมาดุจฉายา
ตามพระองค์สิ้นกาลมีประมาณเท่านี้ กรรมอันใดที่จะมิได้ชอบใจของข้าพเจ้าทั้งหลายมิได้มีเลย ถ้าข้าพเจ้า
ทั้งหลายมีความประมาทสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันมีในพระผู้เป๐นเจ้าแล้ว ขอจงอดโทษานุโทษแก่ข้าพเจ้าทั้งปวง พอ
เวลาอรุณปรากฏพระธรรมเสนาบดียังปฐพีให้ไหวกัมปนาท แล้วก็ดับขันธ์เข้าสู่พระปรินิพพาน พร้อมด้วย
นิพพานธาตุอันมีวิบากขันธ์กรรมชรูปหาเศษมิได้ ในเพลากติกามาสเพ็ญเดือน ๑๒ นั้น 

พระจุนทะน าอัฐิ บาตรและจีวร 
เข้าเฝ้าถวาย ตรัสให้บรรจุไว้ในเจดีย์ภายในพระเชตวัน 

          ครั้นรุ่งเช้าเทพยดา แลมนุษย์ทั้งหลายพากันมาสโมสรสันนิบาต ทําสักการบูชาศพพระมหาเถระใน
ที่ปรินิพพาน แล้วทําซ่ึงจิตกรรมคือเชิงตะกอนเสร็จแล้ว พากันสรงพระศพด้วยคันโธทกธารา เชิญศพใส่
พระหีบยกขึ้นสู่เชิงตะกอนแล้วก็ทําฌาปนกิจถวายพระเพลิง ครั้นดับพระเพลิงแล้วพระจุนทภิกษุก็เก็บห่อ
ผ้าขาวแล้วถืออัฐิ เอาบาตรแลจีวรของพระมหาเถระกับทั้งพระธาตุมาสู่พระเชตุพน แล้วชวนพระอานนท์
เข้าไปเฝูาพระสัพพัญํู พระบรมครูก็ทรงรับเอาพระธาตุแลตรัสสรรเสริญคุณพระธรรมเสนาบดีด้วยพระ
คาถาทัง้ ๕๐๐ บท แล้วให้ก่อพระเจดีย์บรรจุพระธาตุพระสารีบุตรในพระเชตวนาราม จึงตรัสสั่งพระ
อานนท์ว่าจะเสด็จไปสู่เมืองราชคฤห์ พระอานนท์ก็บอกแก่สงฆ์ทั้งปวงให้รู้ทั่วกัน พระบรมครูก็เสด็จ
แวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป๐นบริวาร เสด็จคมนาการสู่เมืองราชคฤห์ สถิตในพระเวฬุวนารามมหาวิหาร 

พวกเดียรถีย์จ้างโจรฆ่าพระโมคคัลลานะ 
ใช้ก าลังฌานย้ือชีวติเพื่อกราบทูลลาปรินิพพาน 

วันแรม ๑๕ ค่ า เดอืน ๑๒ 

          กาลนั้นพระโมคคัลลานเถรเจ้าท่านสถิตอยูท่ี่กาฬสิลาประเทศ ในมคธชนบท หมู่เดียรถีย์ทั้งหลาย
ปรึกษากันจะประทุษร้ายแก่พระผู้เป๐นเจ้า จึงชักชวนกันบอกกล่าวพวกโยมอุป๎ฏฐากเร่ียรายกันได้ทรัพย์พัน
กหาปณะแล้วมาหาซ่ึงโจรทั้งหลาย ให้ทรัพย์สินเป๐นค่าจ้างให้ไปฆ่าพระโมคคัลลานะอันอยู่ ณ กาฬสิลา
ประเทศ พวกโจรทั้งหลายรับเอาทรัพย์แล้วพากันล้อมที่อยู่แห่งพระมหาเถระ ฝุายว่าพระมหาเถระทา่น
ทราบ หนีออกทางช่องดาลทําปาฏิหาริย์หนีไปได้ ฝุายว่าโจรทัง้หลายกลับมาล้อมไว้ในที่อ่ืนอีกเล่า พระผู้
เป๐นเจ้าทราบก็ทําลายช่อฟูาเหาะหนีไปในอากาศ แต่โจรมาล้อมจับพระเถระอยู่ถึงสองเดือนก็จับไม่ได้ 

          ครัง้ถึงเดือนคํารบที ่ ๓ พระผู้เป๐นเจ้าพิจารณาเห็นกรรมที่ตนทําไว้ในปุริมภพติดตามมา ก็มิได้
ปลาตนาการหนีไปไม่ พวกโจรมาล้อมในครั้งหลังจับมหาเถระได้แล้ว ทุบตจีนอัฐิแหลกละเอียดดุจข้าว
ปลายเกวียนสําคัญว่าทํากาลกิริยาแล้ว ก็ยกเอาสรีระกายของพระมหาเถระไปทุ่มทิ้งไว้ในที่แห่งหนึ่งแล้วก็
พากันกลับไปจากที่นั้น พระมหาเถระจึงดําริว่า อาตมะจะไปทูลลาพระสัพพัญํูเสียก่อนจึงจะปรินิพพาน ก็
เรียงลําดับสรีรกายผูกเข้าให้มั่นด้วยกําลังฌานแล้วก็เหาะมาโดยอากาศวถิี ถงึสํานักที่พระบรมครูแล้วถวาย
นมัสการกราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าจักถวายบังคมลาปรินิพพาน จึงมีพระพุทธฎีกาว่า ดูกรมหาโมคคัลลา
นะท่านจักนิพพานละหรือ พระผู้เป๐นเจ้าก็รับพระพุทธฎีกา จึงตรัสถามว่าท่านจะไปนิพพาน ณ ที่ใด ข้าแต่

๓๗๔ ๓๗๕ 



พระบรมครู ข้าพระองค์จักไปนิพพานในกาฬสิลาประเทศ ดูกรโมคคัลลานะ ถ้าฉะนั้นท่านจงแสดงธรรม
เทศนาแก่ตถาคตก่อนแล้วจึงไป ที่จะได้เห็นสาวกดังตัวท่านนั้นไม่มีแล้ว 

          พระโมคคัลลานะเถรเจ้ารับพระพุทธฎีกาถวายวันทนา แล้วก็เหาะไปบนอากาศทําอิทธิฤทธิ์มี
ประการต่างๆ เหมือนอย่างพระสารีบุตร แสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็ลงมาจากอากาศ อภิวาท ณ พระ
บาทมูลทูลลาพระศาสดาจารย์ แล้วก็ไปสู่กาฬสิลาประเทศปรินิพพานในที่นั้น 

          ในขณะนั้นชนทั้งหลาย คือมนุษย์กับเทพยดาก็เกิดโกลาหลเป๐นอันหนึ่งอันเดียว ฝุายว่าเทพยดา
มนุษย์ทั้งหลายต่างๆ ถือสุคันธมาลาธูปเทียนแลไม้หอมอันเป๐นของทิพย์มาสู่ทีน่ั้นเป๐นอันมาก ในกาลนั้น
พระสัพพัญํูก็เสด็จไปยืนประดิษฐานอยู่ในที่ใกล้อศุภแห่งพระมหาเถระ แล้วให้ทําฌาปนกิจถวายเพลิง 
กับเครื่องสักการวิจิตรมีประการต่างๆ ขณะนั้น อันว่าฝนดอกไม้ทิพย์ก็ตกทั่วบริเวณที่ถวายเพลิงมีประมาณ
โยชน์หนึ่งโดยรอบ แลเทพยดาทั้งหลายก็ลงมาปนอยู่ด้วยหมู่แห่งมนุษย์ หมู่แห่งมนุษย์ก็ปนอยู่ด้วยกันใน
ระหว่างเทพยดาต่างๆ เล่นสาธุกีฬานักขัตฤกษ์บูชาพระศพถ้วน ๗ วัน เป๐นกําหนด สมเด็จพระศรีสุคตให้
เก็บพระอัฐิธาตุมาก่อเป๐นเจดีย์บรรจุไว้ ณ ที่ใกล้ซุ้มประตูพระเชตุวนาราม๑ 

          ครัง้นั้นพระภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาว่า สารีบุตรไปปรินิพพานในที่ไกล พระผู้
เป๐นเจ้าจึงมิได้เครื่องสักการแห่งพระบรมครูเจ้า แลพระมหาโมคคัลลาน์ท่านมาปรินิพพานในที่ใกล้ พระ
ศาสดาจารย์ยงัประทานเครื่องสักการเป๐นอันมาก ทั้งห่าฝนดอกไม้ทิพย์ก็ตกลงในที่บริเวณแห่งอาฬาหน
สถาน พอพระพิชิตมารเสด็จมาสู่ที่นั้น จึงตรัสถามข้อความสนทนาของภิกษุทัง้หลายเหล่านั้น เมื่อทราบ
เหตุจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า พระโมคคัลลาน์จะได้เครื่องสักการแต่สํานักของเราผู้ตถาคตนี้เม่ือไร แลห่า
ฝนดอกไม้อันเป๐นทิพย์ตกแต่กาลบัดนี้หามิได้ ในอดีตกาลก่อนนั่นไซร้ ก็ได้เครื่องสักการสัมมานะของเราผู้
ตถาคต ทัง้ห่าฝนดอกไม้อันเป๐นทิพย์ก็ตกลงมาเหมือนกับเดี๋ยวนี้ แล้วก็ตรัสเทศนาสรภังคชาดกโดยพิสดาร 

          แท้จริง กาลเมื่ออัครสาวกนิพพานนั้น พระสารีบุตรนิพพานวันกติกมาสเพ็ญเดือน ๑๒ พระมหา
โมคคัลลานทา่นนิพพานในวันดับแห่งเดือนกติกมาสนั้นในเดือนเดียวทั้งสองพระองค์ สมเด็จพระสัพพัญํู
ปราศจากสาวกทั้งซ้ายขวา มีครุวณาดังไม้หว้าอันแก่มีก่ิงใหญ่ทั้งสองภินทนาการลงก่อนยังเหลืออยู่แต่พระ
อานนท์เป๐นพุทธอุป๎ฏฐากพระองค์เดียวเท่านั้นติดตามเสด็จอยู่เป๐นนิตย์ อย่างประหนึ่งว่าฉายาตาม
พระองค์ ฉะนั้น 

 

อัครสาวกนิพพานปริวรรต ปริจเฉทที่ ๒๕ จบ 

๑ บาลีเป๐น เวฬุวนทวารโกฏฺฐเก (กวป.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๒๖ 
มหานิพพานสูตรปริวรรต 

พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

๓๗๖ 



 

 

เน้ือความยอ่ 

          ระหว่างพรรษากาล ณ บ้านเวฬุคามนั้น พระอาการประชวรกําเริบนัก ทรงบําบัดด้วยอิทธิบาท
ภาวนาเพ่ือให้พระกรัชกายดําเนินต่อไปได้ แม้ในห้วงเวลาถูกทุกขเวทนารุมเร้า พระบรมศาสดาก็ยังได้ตรัส
ถ้อยคําสําคัญ คือ ในกํามือของพระองค์ไม่มีอะไรซ่อนเร้นเหมือนศาสดาอ่ืน ได้ตรัสสอนสิ่งทีค่วรสอน
หมดแล้ว เสด็จออกจากกรุงเวสาลีได้ไม่ไกล ทรงหยุดทอดพระเนตรกรุงเป๐นครัง้สุดท้าย ที่ตรงนั้นเรียกวา่ 
นาคาวโลก (การเหลียวมองอย่างพญาช้าง) 

          ทรงแสดงนิมิตใหญ่ เช่น ตรัสว่าที่ตรงนี้น่ารื่นรมย์ เป๐นนัยบอกใบ้ให้พระอานนท์ทูลขอให้ดํารงพระ
ชนม์อยู่ดูความรื่นรมยต์่อไป แต่ท่านพระอานนท์ไม่เข้าใจ 

          ครั้นพระยามารเข้าเฝูาทูลขอให้เสด็จปรินิพพาน ทรงใคร่ครวญพบว่า บัดนี้พุทธบริษัท ๔ เข้มแข็ง
แล้ว จึงตดัสินพระทัยปลงพระชนมายุสังขารว่า “จากนี้ไปอีก ๓ เดือน ตถาคตจักปรินิพพาน ณ สาลวโน
ทยานกรุงกุสินารา แคว้นมัลละ” 

          จากนั้นก็เสด็จพระดําเนินมุ่งไปทางกรุงกุสินารา ได้เสวยสุกรมัททวะของนายจุนทกัมมารบุตร (ใน
เล่มนี้กล่าวว่า คือ ข้าวที่หุงดว้ยเบญจโครส มีรสกลมกล่อม) ทําให้ทรงอาพาธกล้าอีกครั้ง ซ่ึงสามารถคดิได้ 
๒ เหตุผล คือ สุกรมัททวะนั้นทําให้ทุกขเวทนากําเริบก็ได้ หรือหากไม่ได้เสวยก็อาจเกิดทุกขเวทนามากกว่า
นี้ก็ได้ จึงตรัสบอกพระอานนท์ว่า บิณฑบาตที่นายจุนทะถวายในวันเสด็จปรินิพพาน กับบิณฑบาตที่นาง
สุชาดาถวายในวันตรัสรู้มีผลเสมอกัน 

          แม้ร่างกายจะทรงย่าํแย่มากระหว่างเดินทาง ทรงต้องการเสวยน้ําอย่างยิ่ง ๒ ครั้ง ที่สดุก็ทรงสม
ประสงค์ ในการเสด็จมาปรินิพพานที่เมืองนี้ คือ เพ่ือตรัสพระธรรมเทศนามหาสุทัสนสูตร เพ่ือโปรดท่านสุ
ภัททปริพพาชกและเพ่ือไม่ให้เกิดสงครามแย่งชิงพระบรมสารีริกธาต ุ

          ขณะเสด็จประทับนอนใต้ต้นสาละคู่ มีมนุษย์และเทพยดาทําการสักการะบูชาจํานวนมาก ก็ยังทรง
เตือนให้ตระหนักว่า สิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาก็คือการปฏิบัติธรรมของแตล่ะคน ถือเป๐นการบูชา
เหนือกว่าการให้การถวายด้วยวตัถุ และทรงปลอบประโลมใจให้พระอานนท์ทํากิจต่อไป 

          ช่วงสุดทา้ยในป๎จฉิมยาม ทรงมีพระพุทธดํารัสที่ชาวพุทธทุกคนต้องจดจํา คือ ทรงให้นับถือพระ
ธรรมวินัยเป๐นพระศาสดา และจงดํารงอยู่ในความไม่ประมาท 



 

 

ปริจเฉทที่ ๒๖ 
มหานิพพานสูตรปริวรรต 

พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

          พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไดต้รัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป๐นวิสุทธิขันธสันดานอันอุดมแล้ว 
ให้ธรรมจักรอันประเสริฐซ่ึงผู้อ่ืนจะให้เป๐นไปตามมิได้เป๐นไปแล้ว ทรงประกอบสัตตูปารกิจสั่งสอนเวไนย
สัตว์ มีพระป๎ญจวัคคีย์เป๐นต้น ให้ตรัสรู้พระจัตุราริยสัจด้วยปฏิเวธาภิสมัย ทรงประดิษฐานบริษัททั้ง ๔ 
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาส ก อุบาสิกา ให้ดํารงอยู่ในพระสัทธรรมโลกุตราริยมรรคผลตามอุปนิสสัยสามารถ 
พระองค์ทรงประกาศพรหมจรรย์ให้สมบูรณ์แพร่หลายสืบประโยชน์แก่ประชุมชน คือเทพยดามนุษย์เป๐น
อันมาก เสด็จพระพุทธดําเนินสัญจรส่ังสอนเวไนยสัตว์ในคามนิคมชนบทราชธานีนั้นๆ มีเมืองราชคฤห์ใน
มคธราษฎร์เป๐นต้น ประดิษฐานพระพุทธสาวกมณฑลให้เป๐นไป นับกาลกําหนดแต่อภิสัมโพธิสมัยล่วงไปได้ 
๔๔ พรรษา 

เกิดพระประชวรหนกั ทรงใช้อิทธิบาทภาวนาข่มทุกขเวทนา 

          ครั้น ณ พรรษากาลที่ ๔๕ เสด็จจําวัสสา ณ บ้านเวฬุวคามโดยพุทธอัธยาศัย ครั้งนั้นพระองค์เสด็จ
จากอัมพปาลิวันซ่ึงนางอัมพปาลีคณิกาถวายเป๐นสังฆารามแล้ว เสด็จจาริกไปกับภิกษุสงฆ์พุทธบริวารเป๐น
อันมาก ถึงบ้านเวฬุวคามในเขตเมืองไพสาลีนคร ครั้นจวนใกล้วัสสูปนายิกาสมัยนิยมแล้ว สมเด็จพระบรม
โลกนาถผู้ล่วงวิสัยที่ผู้อ่ืนจะช่วยรักษา พระองค์ผู้ชํานะมารแล้วไม่มคีวามกลัวแต่ที่ใดที่หนึ่ง จึงตรัสเรียก
พระสงฆ์ทรงอนุญาตให้จําพรรษาตามอัธยาศัยว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาเถิดท่านทั้งหลายจงจําพรรษา ณ 
จังหวัดเมืองไพสาลี ตามมิตรตามสหายแห่งตนๆ เถิด แต่เราผู้ตถาคตจะจําพรรษาอธิษฐานกาลฝนอยู่ ณ 
บ้านเวฬุวคามตาํบลนี้ แล้วทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายจําพรรษาตามผาสุกแห่งตนๆ ฉะนั้นแล้ว 

          ส่วนพระองค์จําพรรษาอยู่ ณ บ้านเวฬุวคามนั้น ณ ภายในพรรษากาล สมเด็จพระผู้ทรงพระภาค
ทรงพระประชวรชราภาพกล้าเกิดทุกขเวทนาใกล้มรณชนม์พินาศ แต่สมเด็จพระโลกนาถดํารงพระ
สติสัมปชัญญะ อันทุกขเวทนากล้านั้นไม่เบียดเบียนให้อาดูรเร่าร้อนระส่ําระสายได้ ทรงอดกลั้นทุกขเวทนา
ด้วยอธิวาสนขันติคุณ ทรงเห็นว่ายังมิสมควรจะปรินิพพานก่อน จึงปณามขับไล่บําบัดอาพาธพยาธิทุกข์นั้น
เสียให้รํางับสงบไปด้วยความเพียรอิทธิบาทภาวนา ครั้นดํารงพระกายเป๐นปกติรํางับชราภาพนั้นแล้ว 

๓๘๑ 



พระอานนท์เป็นห่วง เป็นทุกข์ใจเกรงปรินิพพาน 
ตรัสว่าไมต่้องห่วง ไม่มอีะไรเหลือในมืออาจารย์แล้ว 

          วันหนึ่งทรงประทับ ณ พุทธอาสน์ ซ่ึงปูลาด ณ ร่มเงาแห่งวิหาร พระอานนท์เถรเจ้าไปเฝูาถวาย
อภิวาทนมัสการแล้วกราบทูลว่า ข้าพระองค์ได้เห็นความผาสุกแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ความอดกลั้น
ทนทานแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระองค์เห็นแล้วก็แต่อาศัยพระผู้มีพระภาคทรงพระประชวรนั้น กาย
ข้าพระองค์ประหนึ่งจะหนักจะงอมระงมไป แม้ทิศานุทิศทั้งหลายก็มืดมนไม่ปรากฏแก่ข้าพระพุทธเจ้า แม้
ธรรมทั้งหลายก็ไม่สว่างแก่ดวงจิต เพราะมาวติกคิดถงึความไขท้ี่ทรงประชวรนั้น แต่มายินดีอุ่นใจอยู่หน่อย
หนึ่งว่า พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรารภพระภิกษุสงฆ์แล้วตรัสพุทธวจนะอันใดอันหนึ่งเพียงใดแล้ว ยังจักไม่
ปรินิพพานก่อน ข้าพระองค์มีความยินดีเป๐นข้อไว้ใจอยู่หน่อยหนึ่งฉะนี้ 

          ดูกรอานนท ์ภิกษุสงฆ์ยังมาหวังซ่ึงอะไรในเราผู้ตถาคตเล่า ธรรมเราผู้ตถาคตไดแ้สดงแลว้ทําไม่ให้มี
ภายในภายนอก กํามืออาจารย์คือจะซ่อนความในธรรมทั้งหลาย ไม่มีแก่พระตถาคตเจ้า พระตถาคตเจ้าซ่ึง
เป๐นศาสดาแห่งเทพยดามนุษย์ มีจิตบริสุทธิ์พ้นจากตัณหาทิฐินิสัยด้วยประการทั้งปวงแล้ว ซ่ึงข้อลี้ลับ
จะต้องปกปิดซ่อนบังไว้แสดงได้แก่สาวกบางเหล่ามิได้ทั่วไปเป๐นสรรพสาธารณ์ หรือจะพึงแสดงให้สาวก
ทราบได้ต่ออวสานกาลที่สุดนั้นไม่มีเลย ดูกรอานนท์ ผู้ใดยังมีฉันทอาลัยอยู่ว่าจะรักษาภิกษุสงฆ์ หรือภิกษุ
สงฆ์มีตัวเราเป๐นที่อ้างดังนี ้ ผู้นั้นแลจะพึงปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวคําอันใดอันหนึ่งแสดงความห่วงใย อัน
ฉันทปริวิตกเช่นนั้นไม่มีแก่พระตถาคตเจ้าเลย พระตถาคตจักปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวอันคําหนึ่งนั้นและ
คราวหนึ่ง ดูกรอานนท์ พระตถาคตแล ณ บัดนี้ชราเจริญวัยอายุแห่งตถาคตถึง ๘๐ เป๐นไปอยู่ ณ บัดนี้ แล
กายแห่งตถาคตจึงปรากฏวิปริตโดยอาการเห็นปานดังนั้น แลป๎ญจอินทรีย์ทั้งหลายมีจักขุนทรีย์เป๐นต้น ก็
วิกลแปรปรวนมิปกติดุจแต่ก่อนทุกประการ เปรียบปานประดุจเกวียนอันเก่า ก็อาศัยแต่ไม้ไผ่อันผูก
กระหนาบคาบค้ําอุปถัมภ์บํารุงไว้ฉันใดก็ดี เหมือนกายินทรีย์แห่งตถาคต อันลว่งลุแก่ชราธรรม ก็อุปถัมภ์
บํารุงเล้ียงรักษาไว้ด้วยสมาธิภาวนา จึงค่อยปวตันาการก็เปรียบปานประดุจนั้น เหตุฉะนั้น ดูกรอานนท์ 
ท่านจงอาศัยซ่ึงตนของตนเองนั้นเป๐นที่พ่ึงที่พํานัก สิ่งอันอ่ืนซ่ึงจักเป๐นที่พ่ึงแก่ตนนั้นบมิได้มี 

          สมเด็จพระชินสีห์ตรัสพระสัทธรรมเทศนา ติเตียนชราธรรมแห่งพระองค์แก่พระอานนท์เถรเจ้า 
ด้วยประการฉะนี้ เมื่อจบพระสัทธรรมเทศนา อันว่าเทพยดาทัง้หลายซ่ึงได้มาสดับพระสัทธรรมในที่นั้นก็
บรรลุธรรมาภิสมัยเป๐นมาก ครั้นรุ่งขึ้นวันเป๐นลําดับ ก็เสด็จพระพุทธดําเนินเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถี๑ 
เสด็จกลับมาทรงกระทําภัตตกิจแล้ว ก็เสด็จกลับด้วยพระภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ ไปสู่เมืองเวสาลี ทรงสถิตที่กุฎา
คารศาลาในมหาวันพนสัณฑประเทศ 

๑ บาลีมหาปรินิพพานสูตรว่า เมืองเวสาลี 

เสด็จเสวยในพระราชนิเวศน์ของพวกกษตัริย์ลิจฉวี 
เสด็จออกแล้วทอดพระเนตรกรุงเวสาลีเป็นครั้งสุดท้าย 

          ในลําดับนั้น บรรดากษัตริย์ลิจฉวีราชทั้งหลายได้ทราบเหตุว่า พระสัพพัญํูเสด็จมาต่างพระองค์ก็
ถือซ่ึงธูปเทียนสุคนธบุปผามาสู่สํานักพระทศพลญาณถวายนมัสการแล้วก็นั่งลงเพ่ือจะฟ๎งพระสัทธรรม
เทศนา พระศาสดาก็โปรดประทานพระสัทธรรมแก่กษัตริย์ลิจฉวีทั้งปวง เมื่อจบลงกษัตริย์ทั้งหลายจึงกราบ
ทูลอาราธนาให้เสด็จเข้าไปรับภัตตาหารบิณฑบาตในพระราชนิเวศน์ในวันพรุ่งนี้ พระชินสีห์ก็รับนิมนต์ด้วย
ดุษณีภาพ 

          ครั้นเพลาบุพพัณหสมัยก็เสด็จเข้าไปในเมืองเวสาลี กับด้วยพระภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ เป๐นบริวาร มีพระ
อาการอันงามดุจพระยาฉัททันต์คชสาร อันแวดล้อมด้วยอเนกนิกรกุญชรชาติ ๘๐,๐๐๐ ไปสู่ฉัททันตสระ
อันเป๐นที่รมณียสถาน ทรงนิสทีนาการในพระราชนิเวศน์เม่ือเสร็จแห่งภัตตกิจแล้ว ก็โปรดประทานธรรโมวา
ทานุศาสน์แก่กษัตริยท์ั้งปวง แล้วเสด็จออกจากพระนครจึงทรงหยุดยืนอยู่นอกทวารเมืองเวสาลี แปรพระ
กายินทรีย์ผันพระพักตร์มาทอดทศันา มีพระพุทธฎีกาตรัสว่า ตถาคตจะเล็งแลดูเมืองเวสาลีก็เป๐นป๎จฉิม
ทัศนาในคราวนี้เป๐นที่สุด ทรงแสดงซ่ึงนาคาวโลกนาการคือจะมิได้กลับมาเห็นอีกต่อไป แลที่อันนั้นไซร้ก็ได้
นามปรากฏว่า นาคาวโลกเจดียฐาน 

ตรัสโอฬารกินิมติโอภาส แต่พระอานนท์ไม่เข้าใจความหมาย 
มิได้ทูลอาราธนาให้ด ารงพระชนม์อยู่ตอ่ไป 

          แล้วก็เสด็จนิวตันาการสู่กุฎาคารศาลา จึงตรัสแก่พระอานนท์ว่า ท่านจงถือเอาซ่ึงนิสีทนสันถัตตาม
ไป ตถาคตจะเข้าไปทิวาวิหารยังปาวาลเจดีย์ พระอานนท์ถือเอาสันถัตตามเสดจ็พระชินสีห์ไปสู่ที่นั้น ครั้ง
ถึงลาดลงซ่ึงสันถตั พระพุทธองค์ก็ทรงนิสัชนาการเหนือบัญญัตตาอาสน์ พระอานนท์ถวายอภิวาทน์แล้วก็
นั่งในที่ควรขา้งหนึ่ง จึงมีพุทธฎีกาตรัสว่า ดูกรอานนท์ เมืองเวสาลีนี้เป๐นรมณียฐานทั้งที่ปาวาลเจดีย์แลโค
ดมเจดีย์ก็เป๐นที่อภิรมย์สําราญทุกตําบล เบ้ืองว่าบุคคลผู้ใดได้เจริญซ่ึงพระอิทธิบาททั้ง ๔ ประการ และ
บุคคลผู้นั้นก็มีกมลสันดานปรารถนาให้อายุวัฒนาการดํารงคงอยู่ประมาณกัลปหนึ่ง ถึงจะมากขึ้นไปกว่านั้น
ก็ดี ก็จะมีชีวิตยืนอยู่ได้ดุจความปรารถนา 

          แล้วก็ตรัสเป๐นกเถตุกามยตาปุจฉาสืบไปว่า พระอิทธิบาททั้ง ๔ นั้นไซร้ คือสิ่งดังฤๅ ก็ตรัสวิสัชนา
เล่าว่า คือฉันทิทธิบาท ๑ วิริยิทธิบาท ๑ จิตตทิธิบาท ๑ วิมังสทิธิบาท ๑ เป๐น ๔ ประการด้วยกัน แลเมื่อ
พระบรมครูตรัสโอฬาริกนิมิตโอภาสดังนั้น พระอานนท์ก็บมิอาจทราบในพระพุทธอัธยาศยั ก็บมิได้กราบ

๓๘๒ ๓๘๓ 



ทูลอาราธนาว่า ให้พระศาสดาจงดํารงพระชนมายุอยู่จนสิ้นกาลกัลปหนึ่ง  เพ่ือจะอนุเคราะห์แก่สัตวโลก
เหล่าเทพยดามนุษย์ทัง้หลายให้บริบูรณ์ไปด้วยประโยชน์แลสุขสืบไปในเบ้ืองหน้า จึงมีคําปุจฉาว่า เหตุไฉน
พระอานนท์จึงไม่ทูลอาราธนาให้พระศาสดาธรมานพระชนม์อยู่อีกสืบไป วิสัชนาว่า เหตุมารเข้าครอบงํา
หฤทัยพระผู้เป๐นเจ้าจึงมิอาจที่จะทูลอาราธนาได้ แต่พระสัพพัญํูกระทําโอภาสนิมิตดังนั้นไซร้ถึง ๒ ครั้ง ๓ 
ครั้ง พระอานนท์ได้ฟ๎งก็นิ่งอยู่ บมิอาจล่วงรู้ในบทบรมพุทธาธิบายอันจะให้กราบทูลอาราธนา ลําดับนั้น
พระศาสดาจึงดํารัสว่า ดูกรอานนท ์ ท่านจงไปนั่งยงัวิเวกสถานเจริญสมาบัติฌานเถิด พระอานนท์รับพุทธ
ฎีกาแล้วถวายวันทนาการก็ออกไปสถิตที่วิเวกสถาน ณ รุกขมูลแห่งหนึ่งอันมีในที่ใกล้ กาลเมื่อพระอานนท์
ไปจากที่นั้นแล้ว 

มารทูลให้ปรินิพพาน ทรงใคร่ครวญพบพุทธบริษัทเข้มแข็งแลว้ 
ปลงพระชนมายุสังขาร อกี ๓ เดอืน จักปรินิพพาน 

          ขณะนั้นพระยาวัสวดีมารผู้ใจบาปก็เข้ามาสู่สํานักพระทศพลญาณ แล้วนิสีทนาการในที่ควรข้าง
หนึ่ง จึงกราบทูลอาราธนาว่า ข้าแต่พระผู้ทรงพระภาค ขออัญเชิญพระองค์จงเข้าสู่พระปรินิพพานกาล
บัดนี้ 

          ดงัจะรู้มา จําเดิมแต่กาลปฐมาภิสมโพธิ ปางเมื่อพระพุทธองค์ทรงสถิตอยู่ ณ อัชปาลนิโครธรุกขมูล 
ใน ๗ วันเป๐นคํารบ ๘ คราหลังครั้งเมื่อทรงรับอาราธนาท้าวมหาพรหมอันมาทลูขอให้แสดงธรรมแล้ว จึง
พระยาวัสวดีมารก็มากราบทูลว่า พระองคท์รงบําเพ็ญพระบารมีมาเพ่ือปรารถนาพระสัพพัญํุตญาณ บัดนี้
ก็สําเร็จมโนปนิธานแล้ว และจะกระทําประโยชน์แก่สัตวโลกให้ลําบากพระกายไปไยเล่า ขอเชิญเสด็จเข้าสู่
ปรินิพพานเถิดในวันนี้ 

          กาลนั้นพระชินสีห์ได้ทรงเสาวนาการซ่ึงคําพระยามารมากราบทูล จึงตรัสห้ามว่า ดูกรมารผู้ใจบาป 
ต่อเมื่อใดสาวกทั้งหลายของตถาคตคือ ภิกขุ ภิกขุนี อุบาสก อุบาสิกา เป๐นพหูสูตรอันฉลาดอาจทรงไว้ได้ซ่ึง
พระธรรมวินัย แลปฏิบัติศึกษาเล่าเรียนบอกกล่าวสืบต่อกันไป แลสําแดงธรรมเทศนาโปรดเวไนยนิกรสัตว์ 
เทพยดามนุษย์ให้สําเร็จมรรคผลพระอมตมหานิพพานได้ ยังศาสนมรรคพรหมจรรย์ให้แผ่ไพศาลไปทั่ว
โลกธาตุกาลเมื่อใดแล้ว ตถาคตจึงรับอาราธนาท่านเข้าสู่พระปรินิพพานในกาลเมื่อนั้น ตรัสห้ามบมิได้รับ
นิมนต์พระยามารด้วยประการฉะนี้ แลพระยาวัสวดีก็ติดตามพระองค์มาคอยซ่ึงโอกาสตราบเท่าถึงกาลวัน
เสด็จมาสถิต ณ ปาวาลเจดยี์จึงเข้ามากราบทูลอาราธนาพระชินสีห์ให้ปรินิพพานในกาลครั้งนั้นอีกเล่า เมื่อ
พระสัพพัญํูเจ้าได้ทรงสดับคําอาราธนากถาแห่งพระยามารในกาลนั้น จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่า ดูกรมาร 
ท่านอย่าไดทุ้กข์โทมนัสเลย ไม่ช้าแล้วตถาคตก็จักปรินิพพานกําหนดกาลแต่นี้ล่วงไปอีก ๓ เดือนเท่านั้น 

ครั้นพระยามารได้สดับก็รับพุทธฎีกาว่า สาธุๆ มีจิตโสมนัสยินดี แล้วก็อันตรธานจากสถานที่นั้น 

          ลําดับนั้น สมเด็จพระพุทธองค์ก็ทรงมนสิการ กําหนดปลงพระชนมายุสังขารในวันมาฆบุรณมี ณ ที่
ปาวาลเจดีย์นั้นว่าอีก ๓ เดือนก็จักดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพาน เมื่อพระบรมครูทรงกําหนดปลงพระชนมายุ
สังขาร ครั้งนั้นก็บังเกิดมหามหัศจรรย์บันดาลมี หมื่นโลกธาตุกัมปนาการหวั่นไหว เป๐นต้น ขณะนั้นพระทศ
พลจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสเรียกพระอานนท์เข้ามาสู่สํานัก แล้วก็ตรัสเล่าซ่ึงเหตอัุนพระยามารเข้าทูลนิมนต์
ให้ปรินิพพานแต่กาลปฐมาภิสมโพธิครั้งเสด็จสถิตอยู่ ณ อัชปาลนิโคธรุกขมูลโดยนัยถวายวิสัชนามาแล้วแต่
หนหลัง ครั้งนั้นตถาคตยงัมิได้รับอาราธนา แลกาลบัดนี้ พระยามารมาอาราธนาอีก ตถาคตก็รับนิมนต์พระ
ยามาร กําหนดปลงชนมายุสังขารอีก ๓ เดือนก็จักปรินิพพานแล้ว 

พระอานนท์วิงวอนให้ด ารงพระชนมต์่อ 
ตรัสว่าช้าไปแล้ว ตถาคตไม่อาจกลับวาจาได ้

          เมื่อมีพุทธฎีกาตรัสบอกดังนี้ พระอานนท์ได้สดับจึงกราบทูลอาราธนาว่า ข้าแต่พระสัพพัญํูขอ
อัญเชิญพระพุทธองค์ จงทรงธรมานพระชนม์อยู่จนสิ้นกาลกัลปหนึ่ง เพ่ือทรงพระอนุเคราะห์แก่มหาชนใน
โลก จะได้มีประโยชน์แลสุขแก่เทพยดามนุษยท์ั้งปวงสืบไปอีกในภายหน้าสิ้นกาลช้านาน เมื่อได้ทรง
เสาวนาการจึงตรัสห้ามพระอานนท์ว่า ไมค่วรแก่กาลที่ทา่นจะมานิมนต์ตถาคตเมื่อบัดนี้ แลพระอานนท์ก็
ซํ้ากราบทูลพระชินสีห์สิ้นวาระสองครั้งสามครั้งเหมือนดังนั้น จึงตรัสถามว่า ดูกรอานนท ์ ท่านเช่ือว่า
ตถาคตได้ตรัสแก่พระสัพพัญํุตญาณอยู่หรือประการใด พระอานนท์ก็รับพระพุทธฎีกาจึงตรัสว่า อานนท์
กระทําบมิดี โทษมีแก่อานนทโ์ดยแท้ แลกาลเมื่อตถาคตกระทําซ่ึงโอฬาริกนิมิตโอภาสถึง ๓ ครั้ง ท่านก็ยังบ
มิรู้แจ้งในมัตยาธิบาย บมิได้อาราธนาตถาคตให้ธรมานชนม์สืบไป ผิวอานนท์ได้อาราธนาอีก ตถาคตก็จะ
ห้ามแต่วาระสองครั้ง ครั้งเป๐นคํารบสามก็จะรับอาราธนา นี่อานนท์มิได้กล่าวอายาจนกถาสักครั้งหนึ่ง เหตุ
นี้จึงว่าโทษพึงมีแก่ทา่น ท่านกระทาํบมิดี แลกาลบัดนี้ ตถาคตก็รับนิมนต์พระยามารกําหนดปลง
พระชนมายุสังขารเสียแล้ว แลท่านจะมาอาราธนาในภายหลังดังนี ้ บมิควรทีต่ถาคตจักปรินิพาน อันว่า
กิริยาที่ตถาคตกําหนดปลงพระชนมายุสังขาร ท่านก็ได้สดับประจักษ์แจ้งอยู่แล้วว่า ไม่ช้ากําหนดกาลอีก ๓ 
เดือนเท่านั้น ตถาคตก็จะทําลายเบญจขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานเป๐นแท้ แลตถาคตจะกล่าวกลับคําเสียใหม่ เหตุ
จะให้ชีวิตยืนยาวไปอีกนั้นบมิสมควร แล้วก็มีพุทธฎีกาตรัสเทศนาโดยสารพระคาถาสืบไปว่า ทหราปิ จ เย 
วุฑฺฒา เป๐นอาท ิ

          อรรถาธิบายความว่า บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งแลเป๐นพาลแลเป๐นปราชญ์ มีทรัพย์แลไร้ทรัพย์ก็ดี ล้วนมี
มัจจุภัยเป๐นเบ้ืองหน้าสิ้นทั้งนั้น มีครุวนาดุจภาชนะดินอันนายช่างหม้อกระทํา ถงึจะเล็กใหญ่ดิบสุกประการ

๓๘๔ ๓๘๕ 



ใด ก็คงจะมีเภทนธรรมคือแตกทาํลายเป๐นที่สุด ก็เหมือนดังชีวติแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป๐น
ที่สุดประดุจนั้น อันว่าสังขารธรรมทัง้หลายบมิได้เที่ยงแท้เป๐นโลกธรรมดา มีสภาวะเกิดแลประลัยอยู่เป๐น
นิตย์ เบ้ืองว่าบังเกิดเป๐นชีวิตแล้วก็ดับสูญอันตรธาน อันว่าดับเสียซ่ึงชาติมรณะคอืพระปรินิพพานนั้นเป๐นเอ
กันตสุข ประเสริฐหาสิ่งจะเสมอบมิได้ ดูกรอานนท์ อันว่าวัยแห่งตถาคตก็ลุล่วงแก่ชรา แลชีวิตของตถาคตก็
ยังน้อยนัก จักมละเสียซึ่งท่านทัง้ปวงไปสู่ปรินิพพาน ท่านทั้งหลายจงประกอบด้วยสติอย่าได้ประมาท พึง
กระทําซ่ึงสิ่งอันเป๐นที่พ่ึงแก่อาตมา คือรักษาซ่ึงพระจตุปาริสุทธศีลาจาร เจริญสมถวิป๎สนากรรมฐานทุกสิ่ง
สมณธรรมเป๐นอันดี บุคคลผู้ใดประพฤติในพระธรรมวินัยนี้ตั้งอยู่ในอัปมาทธรรม บุคคลผู้นั้นก็อาจละเสียซึ่ง
ชาติสงสารสําเร็จแก่พระปรินิพพานกระทําซ่ึงที่สุดแห่งวัฏทุกข์ให้บรรลุแก่อาตมา ตรัสพระสัทธรรมเทศนา
แก่พระอานนท์เถรเจ้าด้วยประการดังนี ้

เสด็จจากกรุงเวสาลี แคว้นวชัชี ไปกรุงปาวา แคว้นมัลละ 
ประทับในสวนมะม่วงของนายจุนทะ 

          ในลําดับนั้น สมเด็จพระสัพพัญํูก็มีพุทธฎีกาตรัสแก่พระอานนท์ว่า มาจะไปสู่บ้านภัณฑคาม พระ
อานนท์ก็รับพุทธบรรหารว่าสาธุแล้ว ก็เสด็จพระพุทธดําเนินกับด้วยพระภิกษุสงฆ์เป๐นอันมากไปสู่บ้าน
ภัณฑคาม ทรงสถติสําราญพระอิริยบถโดยควรแก่พระพุทธอัธยาศยั ตรัสพระสัทธรรมเทศนาโปรดมหาชน
ในบ้านภัณฑคามให้ตั้งอยู่ในสวรรค์โมกขมรรคเป๐นอันมาก แล้วตรัสแก่พระอานนท์ว่า มาจะไปสู่หัตถีคาม 
และอัมพคาม แลชมพูคาม แลเมืองโภคนคร โดยลําดับมรรคาเบ้ืองหน้าแต่นีส้ืบไป พระอานนท์รับพุทธ
ฎีกาแล้ว ก็เสด็จพระพุทธดําเนินกับด้วยพระภิกษุสงฆ์เป๐นอันมากไปสู่บ้านทั้ง ๓ ตําบล แลเมืองโภคนคร 
เสด็จยับยั้งพระอิริยาบถวิหารอยู่ ณ เมืองโภคนครนั้น และโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาแก่มหาชน
ชาวเมืองนั้น แล้วตรัสแก่พระอานนท์ว่ามาจะไปสู่เมืองปาวานคร พระอานนท์รบัพุทธฎีกาแล้ว ก็เสด็จกับ
ด้วยพระภิกษุสงฆ์เป๐นอันมากไปสู่เมืองปาวานคร เสด็จเข้ายับยั้งอาศัยอยู่ในอัมพวันสวนไม้มะม่วงแห่งนาย
จุนท์กัมมารบุตร คือ เป๐นบุตรช่างทองอยู่ ณ ที่ใกล้เมืองนั้น 

เสวยข้าวปรุงด้วยเบญจโครสนุ่มนวลกลมกลอ่ม 
(สุกรมัททวะ) พระอาพาธก าเริบ 

          ในกาลนั้น นายจุนท์ได้สดับข่าวว่า พระสัพพัญํูเสด็จมาสถิตอยู่ในอุทยานแห่งตน ก็ถือซ่ึงธูปเทียน
ดอกไม้ของหอมมากระทําสักการบูชาพระศาสดาจารย์ ถวายนมัสการแล้วนั่งในที่ควรข้างหนึ่ง จึงสมเด็จ
พระสัพพัญํูก็ตรัสเทศนาด้วยพระธรรมกถายงันายจุนท์ให้ชื่นชมโสมนัส เมื่อจบพระธรรมเทศนาก็บรรลุ

โสดาป๎ตติผล จึงกราบทูลนิมนต์พระศาสดากับทัง้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย ให้เข้าไปรับภัตตาหารบิณฑบาต
ยังนิวาสนฐานแห่งตนในเวลารุ่งเช้า พระบรมครูเจ้าก็ทรงรับนิมนต์ดว้ยดุษณีภาพ นายจุนท์ทราบในพุทธ
อัธยาศัยแล้วก็กลับไปสู่เคหสถาน ครั้นรุ่งแห่งราตรีกาลก็ให้ตกแต่ง ขาทนียโภชนียาหารอันประณีต กับทั้ง
สุกรมัทวะประกอบด้วยรสเอมโอช 

          จึงมีคาํปุจฉาว่า สุกรมัทวะนั้นเป๐นดังฤๅ  วิสัชนาว่า สุกรมัทวะนั้นกระทําเป๐นอันดี คือ 
ประกอบด้วยโอทนากุมมาสแลเบญจโครส ครั้งนั้นเทพยดาทัง้หลายในหมื่นโลกธาตุก็มาสันนิบาตในที่นั้น 
แล้วใส่ลงซ่ึงโอชะอันเป๐นทิพย์ 

          แลนายจุนท์เมื่อตกแต่งภัตตาหารเสร็จแล้วก็ออกไปเชิญเสด็จ ลําดับนั้นพระบรมสรรเพชญ์เสด็จ
แวดล้อมกับด้วยพระภิกษุสงฆ์เป๐นบริวารมาสู่นิเวสนฐานแห่งนายจุนท์ ทรงนสิัชนาการสถิตบนบัญญัตตา
อาสน์ แล้วตรัสแก่นายจุนท์ว่า สุกรมัทวะซึ่งท่านตกแต่งไว้นั้นจงอังคาสแก่ตถาคตผู้เดียว ที่ยังเหลืออยู่นั้น
ให้ขุดหลุมฝ๎งเสีย ตถาคตบมิได้เห็นบุทคลผู้ใดในมนุษยโลกกับทั้งเทวโลก แลมารโลกพรหมโลก แล
สมณพราหมณาจารย์อันสมมติเป๐นสัตว์ทั้งสิ้น แลผู้ใดผู้หนึ่งจะบริโภคสุกรมัทวะนี้ยังเตโชธาตุให้เผาผลาญ
ย่อยยับได้ ถ้าเว้นแตต่ถาคตผู้เดียว แลทา่นจงอังคาสซ่ึงภิกษุสงฆ์ทั้งปวงด้วยขาทนียโภชนียาหารส่ิงอ่ืนๆ 
นายจุนท์ก็กระทําตามพุทธฎีกาตรัสสั่ง ครั้นเสร็จแห่งภัตตกิจแล้วก็ตรัสเทศนาภัตตานุโมทนา ยังนายจุนท์
ให้ปสาทหรรษาโสมนัส แล้วก็เสด็จอุฏฐาการจากอาสน์กลับไปสู่อัมพวัน 

          แลเมื่อพระพุทธองค์ฉันภัตตาหารของนายจุนท์ในวันนั้น ก็บังเกิดพระอาพาธโลหิตป๎กขันทิกโรคมี
กําลังกล้า ประกอบด้วยพลวทุกขเวทนาลงพระโลหิต จึงเปล่งพระพุทธอุทานแสดงบุพกรรมของพระองค์
ด้วยบทพระคาถาว่า ตกิิจฺฉโก อห  อาสึ แปลเนื้อความวา่ ในอดตีชาติปางก่อนตถาคตเป๐นแพทย์ได้เยยีวยา
รักษาโรคแห่งเศรษฐีบุตร ได้ให้บริโภคซ่ึงโอสถประจุรุถ่าย โรคนั้นกําเริบหนักไป ด้วยกรรมวิบากอันนั้นไซร้
จึงบังเกิดโลหิตป๎กขันทิกโรคแก่ตถาคตในกาลบัดนี ้

เสด็จไปได้ไม่ไกลก็ทรงกระหายน้ าแล้ว 

          แล้วจึงมีพุทธฎีกาตรัสแก่พระอานนท์ว่า มาจะไปสู่เมืองกุสินารายนคร พระอานนท์ก็รับพุทธฎีกา 
ลําดับนั้นพระศาสดาก็ทรงเยียวยาพระโรคาพาธดว้ยโอสถ กล่าวคือพระสมาธฌิาน ปานประหนึ่งว่าไม้ไผ่
อันผูกกระหนาบคาบค้ําอุปถัมภ์ซ่ึงเกวียนอันเก่าคร่ําคร่า พอบรรทังทุกขเวทนาไปในท่ามกลางหนทาง ก็
เสด็จออกจากแว่นแคว้นเมืองปาวานครกับด้วยพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงโดยลําดับมรรคา กาลเมื่อเสด็จพระ
พุทธดําเนินไปตามทางนั้น ให้บังเกิดกระหายน้ําเป๐นกําลัง จึงเสด็จแวะเข้ายบัยั้งนิสีทนาการ สถติ ณ 

๓๘๖ ๓๘๗ 



ภายใต้ร่มรุกขฉายาแทบริมทาง พลางตรัสเรียกพระอานนท์ว่า ทา่นจงมาสู่ที่นี้ ตถาคตกระหายอุทกวารีเป๐น
กําลัง ดังตถาคตตักเตือนอานนท์จงไปนํามาอุทกธารารสให้ตถาคตฉันกาลบัดนี ้

          จึงมีคาํกล่าวอรรถาธิบายวิสัชนาวา่ ดงัจะรู้มาแต่กาลก่อน พระสัพพัญํูเสด็จพระพุทธดําเนินใน
เพลาบุเรภัตครู่เดียว ล่วงหนทางได้ถงึ ๑๘ โยชน์ไมท่ันที่จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า จะได้เกิดกระหายอุทก
ธารา แลลําบากพระสรีรกายแต่ครั้งใดครั้งหนึ่งบมิพึงมี ในกาลบัดนี้เสด็จล่วงมรรคาแต่คาพยุตหนึ่งเท่านั้น 
ให้บังเกิดกระหายน้ําลําบากพระกรัชกายา อันนี้ก็ด้วยโทษแห่งสงสารสันนิวาส เพราะเพ่ือพระโรคาพยาธิ
รันทําย่ําย ี ควรที่จะเหนื่อยหน่ายหลีกหนีจากสังขารธรรมอันประกอบด้วยทกุข์โทษ บมิควรจะปรีดา
ปราโมทย์อยู่ในภพสงสารเห็นปานดังนี้ แท้จริงพระชินสีห์ทรงซ่ึงนารายนพละ คือพระกําลังเสมอด้วยหัตถี
พลคณนาได้แสนโกฏิ ถ้าจะกําหนดนับด้วยกําลังแห่งมัชฌิมบุรุษก็ได้ถึงสิบแสนโกฏิบุรุษ ทรงพระมหันต
พละถึงเพียงนี้ จําเดิมแต่เสวยภัตตาหารบิณฑบาตของนายจุนท์กัมมารบุตรก็สิ้นสุดสูญพระกําลัง ประดุจดัง
อุทกวารีอันเทลงในปฐพีที่แตกระแหง ก็เหือดแห้งหายไปสิ้นบมิได้เศษ เหตุพระโรคาพาธครอบงํา ธรรมดา
ว่าพยาธิทุกข์นี้ย่อมย่ํายีเสียซ่ึงสรีราพยพอันหาโรคบมิได้ ให้ทุพพลภาพเสวยทุกขเวทนา เหตุฉะนั้น
นักปราชญ์ผู้มีปรีชา พึงเหนื่อยหน่ายในสังขารธรรมทั้งปวง 

อาหารของนายจุนทะ มี ๒ มติ ิ
ท าให้อาพาธก าเริบก็ได้ ช่วยให้ทุกข์เบาบางก็ได้ 

          จึงมีข้อความวิสัชนาสืบไปว่า พระโรคาพาธบังเกิดแก่พระกรัชกายแห่งพระสัพพัญํู อันเป๐นอุปา
ทินนกรูป เพราะเหตุสวยภัตตาหารแห่งนายจุนท์เป๐นแท ้ แตท่ว่า ถึงมาตรว่าจะมิได้เสวยก็ดี ก็คงจะมีพระ
โรคาพาธประกอบด้วยกําลังกล้าบังเกิดในสรีราพยพ เหตุถึงกาลกําหนดที่จะเข้าสู่พระปรินิพพาน นี่หากว่า
ได้เสวยโภชนาหารแห่งนายจุนท์อันเจือไปด้วยทิพยโอชะสนิทจึงค่อยบรรเทาบางเบาทุกขเวทนาค่อย
น้อยลง อาจสามารถทรงบทจรดาํเนินไปได้ในมรรคา แม้บมิได้เสวยซ่ึงบวรโภชนาอันนี้ ทุกขเวทนานั้นจะ
บังเกิดทวีแก่กล้าเป๐นสาหัสยิ่งนัก บมิอาจจักเสด็จบทจรไปได้โดยมรรคา  

ตรัสให้พระอานนท์ไปบอกนายจุนทะว่า 
บิณฑบาตมีผลเสมอกับบณิฑบาตของนางสุชาดา 

          ลําดับนั้น จึงมีพุทธฎีกาตรัสแก่พระอานนท์ว่า เบ้ืองว่าจะมีบุคคลผูใ้ดผู้หนึ่งพึงมีข้อวิมัตกังขาติ
เตียนซ่ึงนายจุนท์กัมมารบุตรว่าท่านี้หาลาภมิได้ ได้ชื่อวา่ได้ลาภบมิดี พระชินสีห์ฉันซึ่งบิณฑบาตของนาย

จุนท์เป๐นป๎จฉิมบิณฑบาตแล้วปรินิพพาน ถ้ามีผู้สงสัยติเตียนฉะนี้ นายจุนท์จะบังเกิดวิปฏิสารีเดือดร้อน
เคลือบแคลง อานนท์จงเปลื้องเสียซ่ึงความวิปฏิสารีที่กินแหนงนั้นต่อหน้านายจุนท์ให้ได้สดับว่า บิณฑบาต
ทั้งสองประการ คือบิณฑบาตอันตถาคตได้ฉันแลว้ เมื่อได้ตรัสแก่พระสัพพัญํุตญาณ กับบิณฑบาตอัน
ตถาคตฉันแล้วปรินิพพาน แลบิณฑบาตทั้งสองนี้มีผลอานิสงส์มากเสมอกัน วเิศษกว่าบิณฑบาตทั้งหลาย
อ่ืนๆ 

เสมอกัน ๓ อย่างคือ ปรินิพพาน สมาบตัิ และอนุสรญาณ 

          ผิวมีผู้ปุจฉาว่าไฉนจึงมีผลมากเสมอกัน 

          แลเมื่อตถาคตฉันบิณฑบาตของนางสุชาดานั้น ยังมีกมลสันดานประกอบด้วยราคะโทษะโมหะอยู่ 
เมื่อฉันบิณฑบาตของนายจุนท์นี้ มีสันดานปราศจากราคะโทษะโมหะแล้ว จะมวี่าผลมากเสมอกันนั้นฉันใด 
อานนท์จึงวิสัชนาว่า บิณฑบาตทัง้สองมีผลมากเสมอกัน เหตุปรินิพพานสมาบัติแลอนุสรญาณก็เสมอกัน 
แท้จริงกาลเมื่อตถาคตฉันบิณฑบาตของนางสุชาดา ก็ถึงซ่ึงสอุปาทิเสสปรินิพพาน ดังสูญซ่ึงกองกิเลสทั้งสิ้น 
กาลเมื่อตถาคตฉันบิณฑบาตของนายจุนท์ก็ถึงซ่ึงอนุปาทิเสสปรินิพพานดับสูญซ่ึงป๎ญจุปาทานขันธ์ด้วย
นิพพานธาตุ อันปราศจากวิบากขันธ์แลกัมมัชรูปบมิได้เศษ เหตุฉะนี้จึงว่าบิณฑบาตทั้งสองก็มีปรินิพพาน
เสมอกัน ประการหนึ่ง เมื่อวันตถาคตไดต้รัสแก่ปรมาภิสมโพธิญาณนั้น ก็เข้าสู่สมาบัติถึง ๒๔ แสนโกฏิ เมื่อ
วันตถาคตจะปรินิพพานเล่าก็เข้าสู่สมาบัติ ๒๔ แสนโกฏิดุจกัน เหตุฉะนั้นจึงว่าสมาบัติก็เสมอกันประการ
หนึ่ง 

          เมื่อนางสุชาดาได้สดับเหตุในภายหลังว่า ผู้ซ่ึงรับมธุปยาสของอาตมานัน้มิใช่รุกขเทพยดาเป๐นองค์
พระโพธิสัตว์ได้ฉันบิณฑบาตคือมธุปายาสของอาตมาแล้ว ก็ได้ตรัสแก่พระสัพพัญํุตญาณเลี้ยงชนมชีพป
วัตนาการไปได้ถึง ๗ วัน ๗ หน ก็ดําริว่า เป๐นลาภอันประเสริฐของอาตมา เมื่ออนุสรณาการดังนี้ก็บังเกิดปีติ
โสมนัสเป๐นกําลัง ฝุายนายจุนท์เล่าได้สดับเหตุเมื่อภายหลังว่า ตถาคตได้ฉันบิณฑบาตแล้วดับขันธ์เข้าสู่
นิพพาน ก็ดําริว่าเป๐นลาภอันประเสริฐของอาตมาเบ้ืองว่าอนุสรณาการดังนี้ ก็บังเกิดปีติโสมนัสเป๐นกําลัง 
เหตุฉะนั้นจึงว่าบิณฑบาตทั้งสองนี้มีปรินิพพานแลสมาบัติแลอนุสรญาณก็เสมอกัน จึงมีผลานิสงส์มากโดย
ยิ่งเสมอกันด้วยประการดังนี้ อานนท์จงเปลื้องเสียซ่ึงวิปฏิสารีแห่งนายจุนท์วา่ผลกุศลของท่านที่ได้ถวาย
บิณฑบาตทานนั้น จักประพฤติเป๐นไปให้เจริญอายุสุขแลยศศักดิ์บริวาราธิบดีมีอเนกประการ 

          อนึ่ง นายจุนท์แต่แรกได้พบเห็นพระทศพลญาณก็บรรลุพระโสดา ลําดบันั้นก็มีพุทธฎีกาเปล่งออก
ซ่ึงพุทธอุทานโดยสารพระคาถาในเพลานั้นว่า ททโต ปุํฺญ ํ ปวฑฺฒต ิ อรรถาธิบายความว่า บุคคลผู้ใด
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อํานวยซ่ึงทานก็จะเจริญซ่ึงบุญ บุคคลผู้ใดสํารวมจากบาปก็บมิได้บังเกิดซ่ึงเวร บุคคลผู้ใดประพฤติในการ
กุศลก็จะสละเสียซ่ึงกรรมอันลามกแลบุคคลผู้นั้นก็จะสิ้นสูญจากราคะโทษะโมหะบรรลุพระปรินิพพาน เหตุ
ดังนั้น อันว่าภัตตาหารแห่งนายจุนท์ซ่ึงตถาคตฉันนั้นหาโทษบมิได้ 

พระอานนท์ไปตักน้ าพบน้ าขุ่น 
ทรงใช้ครั้งท่ี ๓ ไปพบน้ าใส 

          ในลําดับนั้น พระอานนท์เถระจึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระบรมครู กาลบัดนี้เกวียนทั้ง ๕๐๐ เข็นข้าม
แม่น้ํานี้ไป แลน้ําในนทีอันนี้ก็ตื้น เมื่อถูกซ่ึงดุมเกวียนอันพัดผันไปก็บังเกิดขุ่นข้นยิ่งนัก  แลแม่น้ําอันหนึ่งมี
นามกุกกุฏนทีมีอยู่ในที่ใกล้เบ้ืองหน้าแต่นี้ไปไม่ไกลนัก กระแสน้ําก็บริสุทธิ์เย็นใสสะอาดเป๐นอันดี ทั้งมที่าก็
ราบรื่นเป๐นที่รมณียฐาน ขอเชิญเสด็จพระศาสดาจารย์ไปสู่ ณ ที่อันนั้น ผวิจะฉันจะสรงก็จะเยือกเย็น
พระสรีรกาย บรรเทาเสียซ่ึงกระวนกระวายระงับ เมื่อได้ทรงสดับก็ตรัสซํ้าสั่งพระอานนท์ถึงสองครั้งสาม
ครั้ง ว่าท่านจงไปตักน้ําในนทีนี้มา ตถาคตกระหายน้ํานักจักได้ฉันระงับกระวนกระวายเหือดหายซ่ึงความ
อยาก 

          พระอานนท์ก็ถือเอาบาตรทรงลงไปสู่ที่ใกล้แม่น้ํานั้น ก็เห็นกระแสน้ําใสบริสุทธิ์สะอาด ปราศจาก
ขุ่นมัว จึงมีดําริวา่ควรจะเป๐นอัศจรรย์บมิเคยมี อันว่าพระคุณานุภาพแห่งพระชินสีห์นี้ใหญ่จริงๆ ประจักษ์
แก่ตา กระแสน้ําในคงคาที่ขุ่นนั้นกลับใสได้ในทันใดนี้ จึงเอาบาตรลงตักอุทกวารแีล้วก็นํามาน้อมกายเข้าไป
กราบทูลถวายให้เสวยธารารส พระสุคตก็ทรงฉันบรรเทากระวนกระวายแล้วก็ตรัสว่า ดูกรอานนท ์ มาจะ
ไปสูกุ่กกุฏนทีอันมีในเบ้ืองหน้า พระอานนท์รับพุทธฎีกาแล้วก็เสด็จกับด้วยพระภิกษุสงฆ์เป๐นอันมากไปสู่
กุกกุฏนทีนั้น ครั้นถึงก็ให้นําเอาอุทกสาฎกมาถวายแล้วทรงผลดัผ้า ชุบสรงลงสู่ท่านที สรงสินธวุารีแล้วก็
เสด็จขึ้นจากคงคา ทรงผลัดอันตรวาสกแล้วทรงคลุมมหาสคุตจีวร แลที่ริมฝ๎๑งแมน่้ํากุกกุฏนทีนั้นมีปุาไม้ม่วง
จึงเสด็จไปสู่อัมพวันนั้นแล้วตรัสเรียกพระจุนทเถระ ว่าท่านจงพับผ้าสังฆาฏิเป๐น ๔ ชั้นลาดลงในที่นี ้ตถาคต
ลําบากกายจะไสยาสน์ ในขณะนั้นพระอานนท์ไปบิดผ้าชุบสรงอยู่ และพระจุนท์นั่งอยู่ ณ ที่ใกล้ เหตุดงันั้น
จึงดํารัสใช้พระจุนท์ พระจุนท์รับพุทธฎีกาแล้วก็พับผ้าสังฆาฏิทรงเป๐น ๔ ชั้นปูลงถวาย กราบทูลอาราธนา
ให้ทรงนิป๎ชนาการ พระพิชิตมารก็บรรทมโดยทักษิณปรัศว์เป๐นสีหไสยาสน์ พระบาทซ้ายซ้อนพระบาทขวา 
กระทําอุฏฐานสัญญาประกอบด้วยพระสติสัมปชัญญมนสิการ แลพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ลงอาบน้ําฉันน้ํา
ในกุกกุฏนทีแล้วขึ้นมานิสินนาการอยู่ในที่นั้น 

เหตุผล ๓ ประการ ในการเสด็จมาปรินิพพาน ณ กุสินารา 

          ลําดับนั้น พระบรมครูก็เสด็จอุฏฐาการจากที่สิริไสยาสน์แล้วตรัสแก่พระอานนท์ว่า มาจะไปสู่สาล
วันแห่งพระยามัลลราชอันเป๐นที่แวะแล้วแลไปสู่เมืองกุสินารายมีอยู่ ณ ฝาุยฟากโพ้นแห่งแม่น้ําหิรัญวดีนที 
พระอานนท์รับพุทธฎีกาแล้วก็เสด็จกับด้วยพระภิกษุสงฆ์เป๐นอันมาก ไปลงข้ามหิรัญวดีนทีมีน้ําอันตื้นแล้ว
ขึ้นสู่ฝ๎๑งฟากโพ้น ก็เสด็จไปบรรลุสาลวันอุทยานใกล้เมืองกุสินารายราชธานี 

          จึงมีคาํปุจฉาว่า เป๐นไฉนพระศาสดาจึงเสด็จพระพุทธดําเนินด้วยมหันตอุตสาหะมาถึงเมืองกุสินา
รายนี้ มิได้เสด็จไปปรินิพพานในที่แห่งอ่ืนนั้น ด้วยเหตุอันใด วิสัชนาว่า พระสัพพัญํูมิได้เสด็จไป
ปรินิพพานที่อ่ืนเฉพาะจะไปปรินิพพาน ณ เมืองกุสินารายก็จริง เพราะเหตทุรงพิจารณาเห็นซ่ึงเหตุ ๓ 
ประการ คือทรงพระพุทธอาโภคว่า ผิวตถาคตจะไปปรินิพพานในที่อ่ืน อันว่าเหตุจะบังเกิดแห่งมหาสุทัสน
สูตรนั้นก็บมิได้มี เบ้ืองว่าตถาคตไปปรินิพพาน ณ เมืองกุสินารายนี้ จะได้เทศนามหาสุทัสนสูตร มนุษย์
ทั้งหลายเป๐นอันมากได้สดับก็จะเชื่อในผลทานจักกระทําการกุศลต่างๆ กับประการหนึ่ง 

          ผิววา่ตถาคตจะไปปรินิพพานในที่อ่ืน อันว่าสุภัททปริพพาชกก็จะไม่ได้เห็นตถาคต แลสุภัททปริพ
พาชกนั้นเป๐นพุทธเวไนย มิใช่สาวกเวไนย แลสาวกทั้งหลายบมิอาจทรมานสั่งสอนได้ เบ้ืองว่าตถาคตไป
ปรินิพพาน ณ เมืองกุสินารายนี้ สุภัททปริพพาชกจะเข้ามาสู่สํานักตถาคตแลว้จะถามซ่ึงป๎ญหา เมื่อตถาคต
วิสชันาจบลงก็จะขอบรรพชาอุปสมบท บวชแล้วก็จะเรียนพระกรรมฐานต่อตถาคตแลจะพลันบรรลุพระ
อรหัตผล แต่ในกาลตถาคตยังธรมานชนม์ได้ชื่อว่าป๎จฉิมสาวกในพุทธศาสนาอีกประการหนึ่ง 

          ผิวตถาคตจะไปปรินิพพานในที่อ่ืน อันว่ามหากลหยุทธสงครามก็จะบังเกิดมีในที่อันแจกสรีรธาตุ
เป๐นแท้ แลโลหิตแห่งมหาชนทั้งหลายจะไหลนองครุวนาดุจโลหิตนที แม้ว่าตถาคตไปปรินิพพาน ณ เมืองกุ
สินารายนี้แลมีโทณพราหมณาจารย์สถิตอยู่ในที่นั้น จักได้ห้ามปรามระงับเสียซ่ึงความยทุธววิาท แลจะได้
แจกสรีรธาตุแก่กษัตริย์ทั้งปวง เพราะทรงพิจารณาเห็นเหตุ ๓ ประการดังนี้ จึงทรงพระมหาอุตสาหะเสด็จ
มาถึงเมืองกุสินาราย 

ถึงแล้วเสด็จประทับใต้ต้นรังคู่ ในสาลวโนทยาน 

          พอเพลาสายัณห์ตะวันชายก็เสด็จมาถึงสาลวันอุทยาน แลที่อันนั้นมีปราการแวดล้อมโดยรอบ
ประกอบด้วยซุ้มทวารสถานที่มงคลโบกขรณีเรียงราย พระพิชิตมารก็บรรทมโดยทักษิณปรัศว์ เป๐นสีห
ไสยาสน์ด้วยตรุณสาลรุกขฉายร่มร่ืน ทั้งภูมิภาคพ้ืนสะอาดสะอ้าน เป๐นที่อุทยานประพาสแห่งกรุงมัลลราช

๓๙๐ ๓๙๑ 



บพิตรผู้เป๐นมหิศร์เสวยสวรรยาธิปไตยในพระนครนั้น แลในพระอุทยานนั้นมีกุฏาคารศาลาอันหนึ่ง ณ ที่
ใกล้กุฏาคารศาลานั้น มีไม้รังทั้งคู่มีลําต้นอันกลมงามดุจลําต้นตาลอันหนุ่ม มยีอดน้อมเข้าหากัน แลใน
ภายใต้นางรังทั้งคู่นั้นมีมัญจาอาสน์ เป๐นทีท่ิวาไสยาสน์แห่งพระยามัลลราชขัตติยาธิบดี เมื่อพระชินสีห์เสด็จ
ถึงสาลวันอุทยานจึงตรัสเรียกพระอานนท์มาสั่งว่า ทา่นจงป๎ดเปุาแผ้วกวาดซ่ึงมญัจาอาสน์ลาดสังฆาฏิลงใน
ที่นั้นผันที่สูงไปฝุายอุดรทิศ ตถาคตลําบากกายจะมานิป๎ชชนาการ พระอานนท์รับพุทธบรรหารแล้วก็
กระทําตามพุทธฎีกา เอาผ้าจีวรผูกตัดเพดานขึ้นในเบ้ืองบน แลที่อันนั้นมีม่านก้ันอยู่โดยรอบ นายอุทยาน
บาลเคยตกแตงไว้สําหรับพระอุทยาน พระอานนท์จึงมากราบทูลนิมนต์ให้เสด็จไสยาสน์ พระบรมโลกนาถก็
เอนองค์ลงบรรทมเหนือปาสาณบัลลังก์อาสน์ สําเร็จซ่ึงสีหไสยาสน์โดยทักษิณปรัศว์เบ้ืองขวา พระบาทา
ซ้ายซ้อนทักษิณบาท ทรงไสยาสน์ด้วยอนุฐานสัญญามนสิการ ประกอบด้วยพระสติสัมปชัญญะกําหนดว่า 
ตถาคตบมิได้อุฏฐาการอีกสืบไป 

          ในสมัยนั้น อันว่าสาลบุปผชาติทั้งหลาย ก็ขยายแย้มกลีบเกสรแบ่งบานตั้งแต่ลําต้นตราบเท่าถึง
ยอดแลตลอดสาลวัน วิกสิตบุปผาเป๐นอกาลผกาปรากฏกุสุมเสาวคนธรสก็ปวัตนาการหล่นลงเร่ียรายทัว่
พระพุทธสริรกายาบูชาพระสัพพัญํู หมู่ภมรผ้ึงภู่บินมาเชยซาบอาบรสเกสรมาลาบันลือศัพท์สํานวน ปาน
ประหนึ่งว่าสําเนียงยมกสาลพฤกษาปริเทวนาการ แลบุปผชาติแห่งนางรังหล่นลงเป๐นนิรันดร์ ก็เปรียบปาน
ประดุจอสุชลหล่นไหลพิลาปโสกี สัมผัสกับพระฉัพพิธพรรณรังสีโสภณโอภาส เพียงจะครอบงําเสียซ่ึงพรรณ
ประภาแห่งภาณุมาศให้เส่ือมแสงเศร้า มีครุวนาปานฉะนั้น ฝุายพระสุริยาก็สายณัห์ยอแสงอัสดงคต เหมือน
ดุจบมิอาจอดกลั้นซ่ึงความโศก อันจะวิโยคพลัดพรากจากพระบรมโลกนาถ ฝุายพระรัชนิกรก็ลินลาศเล่ือน
ลอยขึ้นมาเบ้ืองบุรพทิศาดล ดุจดับเสียซ่ึงดวงหฤทัยแห่งเทพยดา มนษุย์นิกรชนอันอาดูรด้วยความโศก ซ่ึง
จะวิโยคจากพระภควันตมุนี ให้ระงับด้วยหยาดรัศมีอันเย็นยิง่อย่างอมฤตธารา 

          ขณะนั้นพ้ืนพสุธากัมปนาการมหาสมุทรก็บันดาลกําเริบคลื่นคลั่งประนังนฤนาท ทั้งขุนเขาพระ
สิเนรุราชก็โอนอ่อนดุจยอดหวายอันอัคคีลามลน มหาเมฆก็ครื้นครั่นคํารนกึกก้องท้องทิฆัมพรพร่างพราย 
สายแสงวิชุลดาเฉวียนฉวัดทั้งห่าฝนขณิกพัสก็ปวัตนาการ ธุมเกตุอุกกาบาตก็บันดาลตกลงทั่วทศิาดล เทว
ทุนนภีก็บันลือศัพท์กาหลในคัคนาน ทั้งทิพย์สังคตีก็ประโคมขานไขศัพท์จําเรียงเสียงเสนาะสนั่นบนอากาศ 
อีกทิพย์จุณจันทน์ สุคนธกุสุมชาติมณฑาร์บุปผาสวรรค์ ก็ปวัตนาตกลงแต่นันวันเทพยอุทาน แต่ละดอกๆ  
มีเรณูประมาณตุมพะหนึ่ง ตกลงมาบูชาพระพุทธสริราพยพควรจะอัศจรรย์ หมู่อมรคณานิกรในสวรรค์ทั้ง
หมื่นจักรวาฬ ก็ถือทิพย์บรรฎากธวัชฉัตรจามรอเนกประการมาสโมสรสันนิบาตในมงคลโลกธาตุอันนี้จะ
นับบมิได้ 

ตรัสสรรเสริญปฏิบัตบิูชาและก าหนดกาลปรินิพพาน 

          ในสมัยนั้น พระสัพพัญํูบรรทมทอดพระเนตร ซ่ึงเครื่องทิพย์สกัการบูชาแห่งเทพยบรรษัท
ทั้งหลายเรียงรายปรากฏ ตั้งแต่ปฐพีดลเต็มตลอดถงึอากาศ เมื่อจะสําแดงซ่ึงสภาวแห่งอามิสบูชาอันมี
ผลานิสงส์น้อยกว่าปฏิบัติบูชา ด้วยทรงพระอนุเคราะห์แก่ป๎จฉิมาชนตาอันเกิดในภายหลัง ก็ตรัสแก่พระ
อานนท์ว่า บุคคลผู้ใดกระทําสักการบูชาแก่ตถาคตด้วยอามิสบูชาเป๐นอันมากมีประมาณเท่านี้ แลบุคคลผู้
นั้นก็บมิจัดได้ชื่อว่ากระทําสักการบูชาควรจะนับถือยําเกรงในตถาคต เบ้ืองว่าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งคือภิกษุ
ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็ดี แลปฏิบัติในธรรมานุธรรมปฏิบัติแลสามีจิปฏิบัติ บุคคลผู้นั้นจักได้ชื่อว่ากระทํา
สักการบูชาคารวะนับถือยําเกรงตถาคต ด้วยสทัธรรมบูชานิรามิสเป๐นบรมบูชิตอันประเสริฐ กอปรด้วย
ผลานิสงส์ล้ําเลิศกว่าอามิสบูชาแล้วก็มีพุทธฎีกาตรัสว่า ดูกรอานนท์ ตถาคตจักปรินิพพานในกาลป๎จฉิมยาม
ราตรีวันนี้แล้ว 

พระอานนท์ทูลให้ปรินิพพานในเมืองใหญ่ 
จึงตรัสมหาสุทัสนสูตร 

          เมื่อพระอานนท์ได้สดับก็มีพระเนตรทั้งสองนองไปด้วยอัสสุชลธารา จึงกราบทูลพระศาสดาว่า 
พระพุทธองค์จงอย่าได้ปรินิพพาน ณ เมืองนี้ เป๐นขุททกนครอุชังคลนครสาขนครคือเมืองน้อยเป๐นช่วงเมือง
ก่ิงเมือง แลมหานครทั้งหลายอ่ืนมีเป๐นอันมาก คือ เมืองจัมปาก์ เมืองราชคฤห์ เมืองสาเกต เมืองสาวัตถี แล
เมืองโกสัมพี เมืองพาราณสีเป๐นหลานพระนคร ควรที่จะเสด็จไปปรินิพพาน ณ เมืองใหญ่ๆ นั้น เหตุมีขัตติ
ยมหาศาล แลพราหมณมหาศาลคหบดีมหาศาลเป๐นอันมาก ล้วนกอปรด้วยศรัทธาปสันนาการในพระบรม
ครู จะได้กระทําสักการบูชาพระบรมศพพระสัพพัญํูเป๐นอุฬาริกบูชา 

          จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสห้ามว่า อานนท์อย่าได้กล่าวติเตียนเมืองกุสินารายนี้ว่าเมืองน้อย เป๐นแต่ช่วง
เมืองก่ิงเมือง ในอดีตกาลก่อน พระนครนี้เป๐นราชธานีใหญ่ยิ่งกว่านครทั้งปวง แลสมเด็จพระบรมกษัตริย์ผู้
เสวยสมบัติในเมืองนี้ มีพระนามมหาสุทัศน์เป๐นบรมจักรพัตราธิราชธรรมราชาธิเบศ พระอาณาเขตแผ่ไปทั่ว
ทวีปใหญ่ทั้ง ๔ มีทวีปน้อย ๒,๐๐๐ เป๐นบริวาร บริบูรณ์ด้วยสัตตรตนะทั้ง ๗ ประการ คือ จักรรัตน ๑ หัตถี
รัตน ๑ อัศวรัตน ๑ มณีรัตน ๑ นารีรัตน ๑ คหบดีรัตน ๑ ปริณายกรัตน ๑ ดูกรอานนท์ พระนครนี้แต่ก่อน
มีนามว่ากุสาวดีราชธานีกําหนดโดยยาวได้ ๑๒ โยชน์ กว้างได้สัตตโยชน์มีประมาณ มั่งคั่งไปดว้ยธนสาร
สรรพสมบัติอาเกรียรณ์ด้วยอเนกมนุษย์บรรษัทนิกรมหาชน ทั้งธัญญาผลาผลก็บริบูรณ์ทุกสิ่งสรรพอาหาร

๓๙๒ ๓๙๓ 



เอิกเกริกด้วยสําเนียงทัง้ ๑๐ ประการ มีเสียงกุญชรชาติเป๐นอาทิ ทั้งทิวาราตรบีมิรู้วายว่างสงบสงดั แล้ว
ตรัสพระธรรมเทศนามหาสุทัสนสตูรโดยพิสดาร 

ให้พระอานนท์แจ้งข่าวเหล่ามัลลกษัตริย์เข้าเฝ้า 

          เมื่อจบธรรมบรรหารจึงตรัสสั่งพระอานนท์ว่า ท่านจงเข้าไปสู่เมืองกุสินารายบอกประพฤติเหตุแก่
กษัตริย์มัลลราชทั้งหลายอันวาเสฏฐโคตรให้รู้ว่า ตถาคตจะเข้าสู่พระปรินิพพานที่สาลวโนทยานในป๎จฉิม
ราตรีวันนี้ ท่านจงอย่าได้บังเกิดวิปฏิสารีดําริในภายหลังว่า พระสัพพัญํูมาปรินิพพานในนครเขตแห่งเรา 
เราบมิได้เห็นพระพุทธองค์ในป๎จฉิมกาล จงออกไปนมัสการพระบรมครูโดยด่วนอย่าได้เนิ่นช้า พระอานนท์
รับพุทธฎีกาแล้วก็เข้าไปในเมืองกุสินาราย แจ้งเหตุแก่กษัตริย์มัลลราชทั้งหลายดุจกระแสพุทธฎีกาตรัสสั่ง 
ครั้งนั้นกษัตริย์มัลลราชทัง้หลายได้สดับสาร ก็ชวนกันปริเทวนาการสยายพระเกศข้อนพระอุรประเทศ
พิลาป ว่าควรและหรือพระสุคตจักปรินิพพานในกาลอันพลัน อันว่าประทีปแก้วส่องโลกจะพลันดับสูญ
อันตรธาน ชวนกันเสด็จออกจากนครสถานกับทั้งพระมเหสีพระราชบุตรบุตรีนัดดาพระขัตติยพันธุพงศา
ทั้งหลายตา่งถือธูปเทียนสุคนธบุปผา กับทั้งหมู่มัจจามาตย์ มาสู่สาลวโนทยาน พระอานนท์ก็นํากษัตริย์
ทั้งหลายเข้าไปนมัสการกราบทูลพระภควันตมุน ี

สุภัททปริพพาชกทูลถาม ตรัสข้อปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ 
มีอยู่ในค าสอนของพระองค์ สมณะ ๔ จึงม ี

          ในกาลนั้น ยังมีปริพพาชกผู้หนึ่งมีนามสุภัททปริพพาชก ได้สดับเหตุว่าพระโลกเชษฐจะเข้าสู่พระ
นิพพานจึงจินตนาการว่า ดังได้ยินมาว่า พระมหาสมณโคดมจักปรินิพพานในป๎จฉิมยามราตรีวันนี้ อา
ตมะจะไปทูลถามป๎ญหาอันมีข้อกังขาแต่ยังไม่ปรินิพพาน ก็คมนาการมาสู่สาลวนั บอกแก่พระอานนท์ว่า 
ข้าพเจ้าจะขอเข้าไปเห็นพระสมณโคดมจะทูลถามซ่ึงข้อความกังขา เมื่อพระอานนท์ได้สดับจึงดํารวิ่า อัน
ธรรมดาพวกเดียรถีย์ย่อมถือลัทธแิห่งตน จะมาทูลถามพระทศพลให้ตรัสวิสัชนา เบ้ืองว่าบัณฑูรพระ
ธรรมกถาโดยมาก ก็จะเสด็จเหน็ดเหนื่อยพระวาจาแลลําบากพระสกลกาย จึงกล่าวห้ามว่า ดูกรสุภัทท์ ไม่
ควรทีท่่านจะมาเบียดเบียนพระบรมครู บัดนี้พระสัพพัญํูลําบากพระกายอยู่แล้ว แลพระผู้เป๐นเจ้าออกมา
ยืนอยู่ที่ประตูห้ามปรามสุภัททปริพพาชกถึงสองครั้งสามครั้ง 

          เมื่อพระพุทธองค์ไดท้รงฟ๎งจึงตรัสแก่พระอานนท์ว่า ท่านอย่าห้ามสุภัททปริพาชกเลย ตถาคต
ดําเนินมาด้วยมหาพิริยภาพอุตสาหะจนถึงเมืองกุสินารายนี้ จะได้มีประโยชน์ด้วยผู้อ่ืนนั้นหาบมิได้ ตั้งใจจะ

โปรดสุภัททปริพพาชกผู้เดียวนี้ จงให้เข้ามาสู่สํานักตถาคตเถิด พระอานนทจึ์งบอกสุภัททปริพพาชกว่า 
ท่านจงเข้ามาภายในม่าน พระศาสดาจารยท์รงพระกรุณาให้โอกาสแก่ท่านแล้ว ลําดับนั้นสุภัททปริพพาชก
ก็เข้าไปสู่ที่ใกล้พระสัพพัญํูแล้วนั่ง ณ ที่ควรขา้งหนึ่ง จึงกราบทูลถามป๎ญหาว่า ข้าแต่พระสมณโคดม อัน
ว่าสมณพราหมณาจารย์ทั้งหลาย แลครทูั้ง ๖ มีบุรณกัสสปเป๐นต้นนั้นปฏิญาณตนว่าเป๐นสมณะ ปฏิบัติลัทธิ
เหมือนในศาสนาพระองค์อยู่หรือ หรือถือลัทธิต่างกันประการใด หรือว่าบางจําพวกถือถูกต้องกันบ้าง บาง
จําพวกก็ถือผิดจากกัน ถือผิดภายนอกออกไปจากศาสนาแห่งพระองค์นั้น อาจยกตนให้พ้นจากสงสารวัฏได้
หรือมิได้เป๐นดังฤๅ จึงมีพุทธฎีกาตรัสว่า ดูกรสุภัทท ทา่นจงอย่าถามถึงลทัธิแห่งเดียรถียท์ั้งปวงเลย จงตัง้
โสตสดับซ่ึงธรรมกาอันตถาคตจะเทศนาแก่ท่าน อันวา่ธรรมปฏิบัติในธรรมวินัยนี้ คือพระอัษฎางคิก
อริยมรรคทั้ง ๘ มีสัมมาทิฏฐิเป๐นต้น จนสัมมาสมาธิเป๐นอวสาน เบ้ืองว่าบุคคลตรัสรู้ซ่ึงองค์พระอริยมรรค
ทั้ง ๘ ประการนี้แล้ว ก็จะได้ซ่ึงโสดาป๎ตติผล จัดเป๐นปฐมสมณะในพระศาสนา ได้ซ่ึงพระสกทาคามิผล 
จัดเป๐นทุติยสมณะ ได้ซ่ึงพระอนาคามิผล จัดเป๐นตตยิสมณะ ได้ซ่ึงพระอรหัตผลจัดเป๐นจตุตถสมณะ ดูราสุ
ภัทท อันว่าสมณพราหมณาจารย์คือภิกษุทั้งหลายนี้ ประพฤติเป๐นสัมมาปฏิบัติจัดได้ชื่อว่าโลกบมิได้สูญจาก
พระอรหันต์ จําเดิมแต่วันตถาคตบรรพชาประพฤติในธรรมปฏิบัติเพ่ือจะให้สําเร็จแก่พระปรินิพพานในกาล
เมื่อใด อันว่าคําปรปวาทที่กล่าวว่าโลกเปล่าจากสมณะ คําอันนั้นก็เส่ือมสูญอันตรธานสิ้น อันว่าสมณะพวก
อ่ืนนอกจากพระพุทธศาสนา จะได้มีปฐมสมณ ทุติยสมณ ตติยสมณ จตตุถสมณ เหมือนดังนี้หาบมิได้ แลบ
มิอาจยกตนให้พ้นจากสงสารวัฏได้เป๐นแท้ 

สุภัททะขอบวช บวชแล้วเป็นพระอรหันต์ 
เป็นปัจฉิมสาวก (สาวกท่ีทันเห็น) 

          เมื่อสุภัททปริพพาชกได้สดับพระสัทธรรมเทศนาก็มีหฤทัยแผ่ไปด้วยปิติโสมนัส จึงกราบทูลว่าข้า
แต่พระโคดมบรมศักยวงศ์ อันว่าพระสัทธรรมซ่ึงพระองค์ตรัสเทศนาแก่ข้าพระบาท ณ บัดนี้เป๐นนิยานิก
ธรรมอันประเสริฐหาสิ่งจะเสมอบมิได้ แลข้าพระองค์นี้ไซร้เป๐นคนพาลคนหลง บมิได้รู้เห็นสิ้นกาลนานช้า 
แลบมิได้สดับพระสัทธรรมเทศนา อันเป๐นนิยานิกธรรมเห็นปานดังนี้ แล้วถวายอภิวาทพระชินสีห์ทูลขอ
บรรพชา ก็มีพุทธฎีกาตรัสสั่งพระอานนท์ให้บวชสุภัททปริพพาชกเป๐นภิกษุภาวะในขณะนั้น แล้วตรัสบอก
พระกรรมฐานให้ภาวนา พระสุภัททภิกษุเรียนพระกรรมฐานในสํานักพระศาสดาก็ปลงป๎ญญาพิจารณาใน
พระไตรลักษณ์ บรรลุแก่อรหัตผลพร้อมด้วยพระปฏิสัมภิทาญาณในมหุติกาลหนึ่งนั้น 

๓๙๔ ๓๙๕ 



เคยเกิดเป็นน้องชายพระอัญญาโกณฑัญญะ พี่ชายท าทานก่อน 
น้องชายท าทานทีหลัง จึงบรรลุธรรมต่างเวลากัน 

           จึงมคีําปุจฉาว่า ไฉนพระสุภัททภิกษุจึงมาสําเร็จพระอรหัต ในกาลอันพระบรมครูจะใกล้เข้าสู่พระ
ปรินิพพาน วิสัชนาว่า แต่ในอดตีกาลก่อน พระสุภัททภิกษุนี้ บังเกิดมีพ่ีน้องสองคน ได้บําเพ็ญการกุศลไว้
ด้วยกัน แลเชษฐานั้นได้ถวายอัคคสัสสทานสิ้นวาระถึง ๙ ครั้ง ตั้งแตแ่รกทํานาเข้ากันเป๐นส่วนอันเดียว กาล
เมื่อข้าวกล้าตั้งท้องจึงปรึกษากับน้องชายว่า เราจะผ่าท้องขา้วสาลีออกระคนปนด้วยสัปปิแลผาณิตถวาย
ทานแก่พุทธปมุขสงฆ์ในกาลพระพุทธศาสนาพระปทุมุตรสัมมาสัมพุทธเจ้า ฝุายน้องชายนั้นไม่ยอมให้ผ่า
ท้องข้าวสาลีจึงแบ่งป๎นที่นาออกเป๐นคนละส่วน แลพ่ีชายนั้นจึงถวายสัสสทานในกาลเมื่อข้าวมีท้อง แลเมื่อ
เป๐นน้ํานม แลเป๐นลูกหวาย แลกาลเมื่อเก่ียวเมื่อมัดฟุอนเมื่อขนเข้าลานเมื่อนวดเมื่อตวงนับ แลเมื่อขนขึ้น
ยุ้ง สิริเป๐น ๙ ครั้งด้วยกัน สว่นน้องชายนั้นต่อแล้วเสร็จการนากลับเข้าบ้านแล้ว จึงถวายทานในกาลเมื่อ
ภายหลัง 

          แลกาลเมื่อพุทธุปบาทศาสนานี ้ พ่ีชายนั้นมาบังเกิดเป๐นพระอัญญาโกณฑัญญเถระได้บรรลุพระ
อริยมรรคก่อนเวไนยชนทั้งปวง ด้วยผลที่ได้ถวายสัสสทาน ๙ ครัง้ ตัง้แต่ขา้วสาลีมีท้องเป๐นต้น แลได้เป๐น
ปฐมเวไนย ฝุายน้องชายนั้นมาบังเกิดเป๐นสุภัททปริพพาชกรอช้าอยู่ มาได้สําเร็จพระอรหัตในที่สุด ภายหลัง
ต่อครั้งจะเข้าสู่ปรินิพพาน ด้วยเหตุผลที่ถวายทานในภายหลัง แลเป๐นป๎จฉิมเวไนยในพระพุทธศาสนานี้ 

          แท้จริงอันว่าพุทธเวไนยตั้งแต่ปฐมาภิสมโพธิจนตราบเท่าถึงปรินิพพานมีประมาณได้ ๒๐ อสงไขย
กับ ๓๖ แสนโกฏิ เศษอีก ๒๗ พันโกฏิกับอีก ๘๐ โกฏิ ตลอดถึงธาตุไวไนยทั้งสิ้นด้วยกัน แลสาวกเวไนยนั้น
มีประมาณได้ ๔ อสงไขยกับ ๔ หมื่นโกฏิ เศษอีก ๒๗ โกฏิสิ้นด้วยกัน โดยนัยพรรณนามาฉะนี้ 

ยิ่งใกล้เวลาปรินิพพาน พระอานนท์ยิ่งเศร้าโศก 

          แท้จริงในปฐมยามแห่งราตรีกาล พระชินสีห์ทรงรับอภิวันทนาแห่งพระยามัลลราชทั้งปวง กาลเมื่อ
ล่วงเข้ามัชฉิมยามเวลาก็โปรดประทานบรรพชาอุปสมบทพระสุภัททภิกษุผู้เป๐นป๎จฉิมเวไนย ครั้นล่วงลุเวลา
ป๎จฉิมยามสมัยราตรีกาลก็โปรดประทานพุทโธวาทานศุาสน์แก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งปวง ในลําดับนั้น พระ
อานนทเถระผู้มีอายุ ได้สดับพุทโธวาทพระศาสดาจารย์ ก็ยิ่งมีกมลสันดานอาดรูด้วยพลวโทมนัสจึงจินตนา
ว่า ผิวอาตมาจะร้องไห้อยู่ในที่ใกล้พระสัพพัญํู พระบรมครูก็จะบมิได้มีพระทัยผาสุก จําจะออกไปสู่ที่ควร
แห่งหนึ่งกระทําให้โศกาดูรปริเทวทุกข์ให้ค่อยบรรเทาลง ดําริฉะนี้แล้ว ก็ถอยออกมาจากที่นั้นจึงไปสู่วิหาร

แห่งอ่ืน หยุดยืนอยู่แทบทวาร พระกรทั้งสองเหนี่ยวหน่วงซ่ึงกลอนแห่งใบดาลแล้วพิลาปมีกระแสอสุชล
นัยน์ไหลอาบพระพักตร์พลางรําพันปริเทวกถาว่า โอ้ อาตมะนี้อาภัพเป๐นพ้นประมาณ ตัง้แตต่ิดตามปฏิบัติ
พระศาสดาจารย์มาก็นานช้า ดุจฉายาอันติดตามพระกายินทรีย ์ แลบัดนี้ตวัอาตมาก็ยังเป๐นเสกขบุคคลอยู่ 
ยังมีบรรพชิตกิจจักกระทําสืบต่อไป แลพระบรมครูจะทอดทิ้งอาตมะไว้เสด็จเข้าสู่พระปรินิพพาน อานนท์นี้
จักทรมานกายอยู่ผู้เดียวดูเปล่าเปลี่ยวอนาถนัก จําเดิมแต่วันพรุ่งนี้ อานนท์จักถวายซ่ึงน้ําบ้วนพระโอษฐ์แล
สรงพระพักตร์แก่ผู้ใด จะปูลาดเสนาสน์แลจะถือบาตรจีวรตามใครสืบไปอีกในเบ้ืองหน้า ผู้เป๐นเจ้าโสกา
พิลาปร่ําไห้โดยนัยเป๐นอาทิดังนี ้

ทรงปลอบโยนให้ภูมิใจท่ีได้เป็นพุทธอุปัฏฐาก 
และจะสิ้นกิเลสตอนสังคายนา 

          แลกาลเมื่อพระชินสีห์โปรดประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ มิได้ทรงเห็นพระอานนท์ในระหว่าง
แห่งสงฆ์ทั้งปวง จึงตรัสถามพระอานนท์ไปสู่ที่ใด พระสงฆ์ทัง้หลายก็กราบทูลว่า พระอานนท์ไปยืนเหนี่ยว
กลอนทวาร ร้องไห้อยู่วิหารที่โพ้น จึงตรัสใช้พระภิกษุสงฆ์ให้ไปหาพระอานนท์มาแล้วก็มีพุทธฎีกาตรัสวา่ 
อานนท์อย่าเศร้าโศกปริเทวนาการบมิสมควร ตถาคตก็ได้เทศนาแก่ท่านแล้ววา่ ธรรมดาสังขารทั้งหลาย 
ย่อมพลัดพรากปราศจากที่รักที่ชอบใจ ถึงซ่ึงวิปริณามธรรมมิได้เที่ยงแท้ แลอานนท์ก็เป๐นผู้ป๎ฏฐากตถาคต
สิ้นกาลช้านาน กิริยาที่ได้กระทําวตัปฏิบัติพระศาสดาจารย์ปานดุจตถาคต ซ่ึงจะไม่มีผลประโยชน์นั้นหาบ
มิได้ แลอานนท์ก็มีบุญสัมภาระได้กระทําสัง่สมไว้ในอดีตกาลก่อน อย่าทุกข์ร้อนโทมนัสจงอุตสาหะ
ประกอบซ่ึงความเพียรอย่าพึงประมาท ไม่ช้าก็จะมีสันดานปราศจากอาสวะ จะบรรลุพระอรหัตในกาลเมื่อ
กระทําปฐมสังคายนาเป๐นแท้ มีพุทธฎีกาตรัสพยากรณ์ทํานาย แลเล้าโลมพระอานนท์ด้วยประการดงันี้ 

ตรัสให้เคารพพระธรรมวินัยเป็นครู เป็นศาสดา 

          ครั้นล่วงลุเวลาพลวป๎จจุสกาล อันว่าพระฉัพพิธพรรณรังสีทึบทั้งแท่ง มีพยามมณฑลคือโดยรอบ
ข้างละวา ก็เปล่งออกจากพระพุทธสรีราพยพรุจิโรภาสครุวนา ดุจเปลวเพลิงอันปรากฏออกจากสุวรรณ
บรรพตโชตนาการ มิฉะนั้นก็รุ่งเรืองปานประหนึ่งกนกคิรีอันมีแสงสายสหัสอินทรธนูเก้ียวพันธ์บรรสาร 
มิฉะนั้นก็เปรียบปานประดุจภริยาอันมีจิตสวามิภักดิ์บมิอาจจรลีไปไกลภัสดาได้ แลพระรัศมีนั้นบมิได้แล่น
ออกไปไกลพระพุทธองค์ ก็ฉวัดเฉวียนเวยีนวงแวดล้อมซ่ึงปรินิพพานมัญจาอาสน์อันเป๐นที่พุทธสิริไสยาสน์
อยู่แต่ภายในม่านก็เปรียบปานประดุจนั้น ยังธรรมสังเวชให้บังเกิดแก่หมู่อมรมนุษย์บรรษัทสิ้นทั้งปวง 

๓๙๖ ๓๙๗ 



          ในกาลนั้นพระสัพพัญํูจึงตรัสถามพระอานนท์ว่าเวลานี้มีประมาณเท่าใด ข้าแต่พระผู้ทรงพระ
ภาค พอบรรลุพลวป๎จจุสมัยเวลา แล้วจึงตรัสว่า ดูกรอานนท์ ผิฉะนั้นท่านจงบอกกล่าวแก่ภิกษุสงฆ์ให้มา
ประชุมพร้อมกันเถิด ข้าแต่พระบรมครูกาลบัดนี้พระภิกษุสงฆ์ก็สันนิบาตพร้อมกันอยู่สิ้นแล้ว ลําดับนั้น ก็มี
พุทธฎีกาตรัสแก่พระสงฆ์ทั้งปวงว่า กาลบัดนีต้ถาคตเป๐นครูส่ังสอนท่านทัง้หลายอยู่แต่ผู้เดียว แลกาลเมื่อ
ตถาคตปรินิพพานแล้ว อันว่าพระปริยัติธรรมทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นี้จะเป๐นครูส่ังสอนท่านทั้งปวง
แทนองค์ตถาคต ดูกรสงฆ์ทั้งหลาย จงอย่าพึงกล่าวว่าพระปริยัติธรรมกถาเบ้ืองว่าพระศาสดาล่วงแล้วจะ
เส่ือมสูญบมิได้เป๐นครูแห่งเราท่านทั้งปวงสืบไป อันว่าธรรมวินัยอันใดทีต่ถาคตบัญญัติไว้แก่ท่านทั้งปวง เมื่อ
ตถาคตล่วงแล้ว ธรรมวินัยอันนั้นจะเป๐นครูส่ังสอนท่านในกาลสมัยเบ้ืองหน้า 

          แล้วตรัสวิสัชนาการจําแนกซ่ึงพระวินัยสิกขาบทสืบไปว่า สิ่งนี้เป๐นครุกาบัติ สิ่งนี้เป๐นสาวัช
ประกอบด้วยโทษ สิ่งนี้เป๐นอนาวัชหาโทษมิได้ สิง่นี้เป๐นโลกวัชมีโทษสําหรับโลก สิ่งนี้เป๐นบัณณัติวัชมีโทษ
ด้วยบัญญัติ สิ่งนี้เป๐นสเตกิจฉาพอเยียวยาได้ สิ่งนี้เป๐นอเตกิจฉาเยียวยาบมิได้ แลทรงแจกออกซ่ึงสิกขาบท
วิภังค์แลอุภโตวิภังค์ คือพระปาติโมกข์ทั้งฝุายภิกษุแลภิกษุณี กับขันธกบริวาร มีนามว่ามหาวินัย ตถาคต
บัญญัติไว้แก่ท่านทัง้ปวง เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว พระวินัยปิฎกทั้งสิ้นนีจ้ะเป๐นครูแห่งท่านแทนองค์
ตถาคต 

          แล้วก็ตรัสจําแนกซ่ึงพระสูตรว่าธรรมอันนี้คือพระสติป๎ฏฐาน ๔ อันนี้คือพระสัมมัปปธาน ๔ อันนี้
คือพระอิทธิบาท ๔ อันนี้คืออินทรีย ์๕ อันนี้คือพละ ๕ อันนี้คือโพชฌงค์ ๗ อันนี้คืออัฏฐังคิกมัค ๘ อันนี้คือ
นิกาย ๕ เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว พระสุตตันตปิฎกทั้งสิ้นนี้จะเป๐นครูแห่งท่านแทนองค์ตถาคต 

          แล้วก็ตรัสจําแนกซ่ึงพระปรมัตถธรรมว่า อันนี้คือเบญขันธ์ ๕  อันนี้คือทวาทสายตนะ ๑๒ อันนี้คือ
ธาตุ ๑๘ อันนี้คือพระอริยสัจ ๔ อันนี้คือเหตุ ๖ อันนี้คืออาหาร ๔ อันนี้คือผัสสแลเวทนา สัญญาเจตนาแล
จิตสิ่งละเจ็ดๆ แลกามาพจรธรรมเท่านี้ รูปาวจรธรรมเท่านี้ อรูปาวจรธรรมเท่านี้ โลกิยธรรมเท่านี ้
โลกุตรธรรมเท่านี้ แลพจรอภิธรรมปิฎกทั้งสิ้น อันประดับไปด้วยจตุวีสติสมันตมหาปฐานอนันตนัย ซ่ึง
ตถาคตเทศนาแก่ท่านทั้งปวง เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วพระอภิธรรมนี้ก็จะเป๐นครูแห่งท่านแทนองค์
ตถาคต แลท่านทั้งหลายจงส้องเสพย์ซ่ึงรุกขมูลแลสูญญาคารเสนาสน์ เจริญซ่ึงภาวนานุโยคคือสมถวิป๎สนา
กรรมฐาน อย่าพึงมีจิตวิปฏิสารีเดือดร้อนกินแหนงเมื่อภายหลัง พึงตั้งจิตสํารวมรักษาพระจตุปาริสุทธิศีลให้
บริบูรณ์ สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งปวง จงหยั่งป๎ญญาพิจารณาให้เห็นโทษภัยในวัฏสงสารอันมีที่สุด
เบ้ืองต้นบมิได้ปรากฏ 

ตรัสอปัมาทธรรมเป็นปัจฉิมวาจา 

          เมื่อโปรดประทานพุทโธวาทานุศาสนด์้วยประการดังนี ้ แล้วมีพระทยัปรารถนาจะอําลาพระภิกษุ
ทั้งปวง เพ่ือประโยชน์จะให้บังเกิดเคารพในพระสัทธรรม ก็มีพุทธฎีกาตรัสว่า อามนฺตยามิ โว ภิกขฺเว เป๐น
อาทิ 

          อรรถาธิบายความว่า ตถาคตจะอําลาท่านทั้งหลายเข้าสู่พระปรินิพพานในกาลบัดนี้แล้ว ดูกรสงฆ์
ทั้งปวง อันว่าสงัขารทัง้หลายมีสภาวะจะฉิบหายประลัยในเบ้ืองหน้า ท่านจงตกแต่งรักษาซ่ึงตนให้บริบูรณ์
ด้วยอัปมาทธรรมเป๐นนิจ แลพระพุทธภาษิตอันนี้เป๐นป๎จฉิมวจนะแห่งพระสัพพัญํู 

ล าดับการเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
มีพระอนุรุทธะติดตามรู ้โลกสิ้นมหาศาสดาวันเพ็ญวิศาขะ 

          ลําดับนั้นพระพุทธองค์ก็เข้าสู่สมาบัติทั้งปวง ตัง้แต่ปฐมฌานเท่าถึงจตุตถฌาน ออกจากจตุตถฌาน
แล้ว ก็เข้าสู่อากาสานัญจายตนสมาบัติ แลวญิญาณัญจายตนสมาบัต ิ แลอากิญจัญญายตนสมาบัติ แลเนว
สัญญานาสัญญายตนสมาบัติ แล้วออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน แลว้ก็เข้าสู่สัญญาเวทยตินิโรธ
สมาบัติสืบไป ในลําดับนั้น พระอานนท์เถระก็ถามพระอนุรุทธ์ว่า พระบรมครูเข้าสู่พระปรินิพพานแล้วฤๅ
ประการใด พระอนุรุทธก็บอกว่ายังไม่ปรินิพพานก่อนพระชินวรก็เข้าสู่สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ จึงมีคํา
ปุจฉาว่า ไฉนพระอนุรุทธ์จึงรู้ดังนี้ วิสัชนาว่า พระผู้เป๐นเจ้าปรารถนาจะดูปรินิพพานแห่งพระศาสดาจึงเข้า
สมาบัติตามเสด็จไปทุกห้องแห่งสมาบัตินั้นๆ จึงทราบว่า บัดนี้พระสัพพัญํูเข้าสู่นิโรธสมาบัติ มีคําอธิบาย
ว่า อันธรรมดาพระอริยเจ้าซ่ึงจะเข้าปรินิพพานภายในนิโรธสมาบัติบมิได้มี แลพระพุทธเจ้าพระป๎จเจกโพธิ
เจ้าพระอริยสาวกทั้งหลายก็ดี กับทั้งโลกีย์สรรพสัตว์กําหนดโดยที่สุดจนมดดาํมดแดง ก็ย่อมกระทํา
กาลกิริยาด้วยภวังคจิตอันเป๐นอัพยากฤตทุกขสัจทั้งสิ้นด้วยกัน เหตุฉะนั้นพระอนุรุทธ์จึงรู้ว่า พระสัพพัญํู
ยังไม่ปรินิพพาน 

          ในลําดับนั้น พระศาสดาจารย์ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติแล้วก็กลับเข้ารูปาวจรสมาบัติทั้ง 
๔ แลอรูปาวจรสมาบัติทั้ง ๔ โดยอนุโลมแลปฏิโลม กลับไปกลับมาโดยปคุณานุโยค อันรวดเร็วถงึ ๒๔ แสน
โกฏิสมาบัติมิใคร่จะละวาง อย่างประหนึ่งว่าบุคคลอันจะไปสู่ประเทศต่างๆ จะเริศร้างไปไกลมีอาลัยอยู่ด้วย
หมู่ญาติเข้าสวมกอดคณาญาติทั้งหลาย มิใคร่จะบ่ายบทจรไปจากได้ก็อุปไมยดังนั้น แลกาลเมื่อพระ
สัพพัญํูเข้าสมาบัติฌานทั้งปวงโดยวาระเป๐นอันมาก เมื่อออกจากจตุตถฌานในวาระเป๐นที่สุด ก็ดับขันธ์

๓๙๘ ๓๙๙ 



เข้าสู่พระปรินิพพานในสมัยกาลระหว่างนั้น ในวันวิศาขบุณมีราตรีป๎จจุสสมัยไดอ้นุราธนักขัตฤกษ์ 

          ขณะนั้นอันว่าปฐวีกัมปนาการก็บังเกิดปรากฏพิลึกพึงกลัวทั่วโลกธาตุทั้งปวง อีกทั้งห้วงมหรรณพก็
กําเริบตีฟองคะนองคลื่นครืนครัน นฤนาทสนั่นในมหาสมุทรสาครทั้งหมู่มัจฉาชาติมังกรผุดดํากระทําให้
ศัพท์สํานานนฤโฆษ ครุวนาดุจเสียงปริเทวกถาแซ่ซ้องโสกาดูรกําสรด ทั้งขุนเขาพระสิเนรุราชบรรพตก็น้อม
ยอดโอนอ่อน มีอาการปานประหนึ่งว่า ยอดหวายอันอัคลีลน อเนกมหัศจรรย์ก็บันดาลทั่วเมทนดีลสกล
นภากาศปางเมื่อพระบรมโลกนาถเข้าสู่พระปรินิพพาน 

 

มหานิพพานสตูรปริวรรต ปริจเฉทที่ ๒๖ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๒๗ 
ธาตุวิภัชนปริวรรต 

การแจกพระบรมสารีริกธาตุ 

๔๐๐ 



 

 

เน้ือความยอ่ 

          พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธะจากพวกเราไปแล้ว (ทา่นเรียกว่าดับขนัธปรินิพพาน คือการดับ
สนิทแห่งขันธ์ทัง้ปวง) ทุกชีวิตในสาลวโนทยานสงบนิ่ง มีความรู้สึกเดียวกัน คอื สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืน 
จากนั้นความเคลื่อนไหวใหญ่ก็อุบัติ พวกเจ้ามัลละจัดเตรียมผ้าห่อพระศพ จัดเส้นทางเคลื่อนพระศพ 
เตรียมสถานที่ถวายพระเพลิง ณ มกุฏพันธนเจดีย์ และจัดให้มีมหรสพบูชา 

          เวลาผ่านไป ๖ วัน ในวันที่ ๗ มีการเคลื่อนพระบรมศพตามความต้องการของเหล่าเทวดา และนาง
มัลลิกาสวมมหาลดาปสาธน์ให้พระบรมศพ ถึงมกุฏพันธนเจดีย์แล้วได้ห่อพระบรมศพตามธรรมเนียมพระ
เจ้าจักรพรรดิและอัญเชิญลงพระหีบ ประดิษฐานบนจิตกาธาน พวกกษัตริย์มัลละจะถวายพระเพลิง แต่ไม่
สําเร็จ พระอนุรุทธะบอกว่า เทวดาให้รอพระมหากัสสปะมาถึงก่อน 

          ขณะที่พระมหากัสสปเถรเจ้ากําลังนําคณะเดินทางมา พวกท่านยังไม่รูก้ารปรินิพพาน ครั้นได้เห็น
ดอกมณฑารพอันอาชีวกถือมาก็ทราบเหตุ จึงถามจนรู้แจ้ง ภิกษุจํานวนมากเสียใจ มีแต่พระสุภัททะผู้บวช
ตอนแก่คนเดียวทําตวัไม่เศร้าโศก กล่าววา่ ดีแลว้ พวกเราพ้นแล้ว ต่อไปจะทําอะไรๆ ก็ไม่มีใครมาว่า 

          เมื่อพระมหากัสสปะถวายบังคมพระบาทแล้วไฟลุกติดเองด้วยอานุภาพเทวดา ไฟลุกไหม้อยู่นาน ๗ 
วัน มีสิ่งที่ไฟไม่ไหม้คือ ผ้าคู่หนึ่งและพระบรมสารีริกธาตุส่วนต่างๆ 

          จากนั้นพวกเจ้ามัลละจัดการอารักขาและฉลองสมโภชอีก ๗ วัน 

          อีกด้านหนึ่ง พวกอํามาตย์ของราชาอชาตศัตรูรู้วา่ ถา้พระราชาผู้มีศรัทธามาก ทรงรู้ขา่วปรินิพพาน
ก็อาจสิ้นพระชนม์ได้ ต้องออกอุบายกราบทูลเพ่ือรักษาพระชนม์ แล้วทําตามนั้น   

          พระราชาทรงมีชีวิต แต่ก็ทรงพร่ําเพ้อหาแต่พระศาสดา เมื่อหายพร่ําเพ้อโศกเศร้าแล้ว ทรงส่ง
ราชทูตและกองกําลังไปขอพระธาตุเช่นเดียวกับกษัตริย์และเจ้าผู้ครองนครต่างๆ รวม ๗ เมือง (ไม่รวม
กษัตริย์มัลละกุสินารา) ถ้าไม่ได ้ต่างก็ยื่นคําขาดว่าจะต้องรบ 

          แต่การรบก็ไม่เกิดดังที่ทรงมีพระพุทธดําริไว้ล่วงหน้า เนื่องจากมีอาจารย์ใหญ่โทณพราหมณ์เป๐นผู้
ระงับความคุกรุ่น อาสาจัดแบ่งพระบรมธาตุเท่าๆ กัน ๘ ส่วน ถึงกระนั้นก็ยังมพีระธาตุส่วนต่างๆ ไปอยู่ใน
เมืองเทวดา พรหมและนาคด้วย 

 



 

 

ปริจเฉทที่ ๒๗ 
ธาตุวิภัชนปริวรรต 

การแจกพระบรมสารีริกธาตุ 

สังเวคคาถาปรารภมหาปรินิพพาน 

          กาลเมื่อพระชินสีห์เข้าสู่พระปรินิพพาน ขณะนั้น จึงท้าวสหัมบดีพรหมก็กล่าวพระคาถาว่า สพฺ
เพว นิกฺขิปิสฺสนตฺิ เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความว่า สรรพสัตว์อันบังเกิดในโลก ย่อมปลงซ่ึงชีวิตินทรีย์
ทั้งสิ้นบมิได้เศษ สํามะหาแต่สมเด็จพระบรมไตรโลกเชษฐ์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงซ่ึงพระทศพลญาณ 
หาบุคคลจะเปรียบบมิได้เห็นปานดังนี้ ยังปลงซ่ึงพระชีวิตินทรีย์เข้าสู่พระปรินิพพาน 

          ส่วนท้าวมัฆวานก็กล่าวพระคาถาว่า อนจิฺจา วต สงฺขารา เป๐นอาทิ แปลเนื้อความว่า สังขารธรรม
ทั้งหลายบมิได้เที่ยง มีสภาวะบังเกิดแลประลัยเป๐นอาจิณธรรมดา เบ้ืองว่าบังเกิดมาแล้วก็จะดับจะทําลายบ
มิได้จิรฐีติกาล อันว่าพระนิพพานอันระงับเสียซ่ึงชาติมรณะนั้น เป๐นเอกันตบรมสุขที่สุด 

          ส่วนวา่พระอนุรุทธ์เถรเจ้าก็กล่าวพระคาถาว่า นาห ุ อสฺสาสปสฺสาโส เป๐นอาทิ แปลเนื้อความว่า 
อันว่าอัสสาสป๎สสาสแลจิต อันสถิตในพระสริราพยพแห่งพระบรมนราสภผู้แสวงหาซ่ึงพระตาทิคุณนั้นก็ดับ
สูญสิ้นบมิได้มี แลพระชินสีห์ทรงพระปรารภเสวยซ่ึงอเนญชสมาบัติวิหารในกาลใด มีหฤทัยอันบมิได้หดหู่
เศร้าหมองผ่องใสรํางับจากทุกขเวทนานิราศสรรพอาสวกิเลสบมิได้ ระคนพ้นจากพระพุทธสันดาน ก็เข้าสู่
พระปรินิพพานในกาลนั้น 

          ส่วนพระอานนท์เถรเจ้าก็กล่าวคาถาว่า ตทาสิ ย  ภึสนก  เป๐นอาทิ แปลเนื้อความว่า สมเด็จพระสัม
พุทธสัพพัญํูเข้าสู่พระปรินิพพานในกาลใด อันว่าโลมหังสนะแลปถวีกัมปนาการอันพิลึกแลอาการแห่ง
มหัศจรรย์ทั้งปวงต่างๆ ก็บังเกิดมีในกาลนั้น 

          ครัง้นั้นพระภิกษุทั้งหลายจําพวกใดที่เป๐นปุถุชนยังไม่พ้นจากราคาทิกิเลส ก็ยกซ่ึงพาหาทั้งสองขึ้น
ประคองเนตรเช็ดนัยนามพุธารา โศกาพิลาปล้มลงเล่ห์ประหนึ่งว่ามีหัตถบาท อันขาดข้อนทรวงปริเทวนา
การว่า โอองค์พระผู้ทรงพระภาคมาปรินิพพานในกาลอันพลันยิ่งนัก อันว่าพระสมันตจักษุผู้เป๐นประทีป
ส่องโลกนี้ดับสูญสิ้นแล้ว แลบรรดาอากาศเทพยดาแลภุมเทพยดา แลกามาพจรเทพยดาทั้งหลายที่เป๐น

๔๐๕ 



ปุถุชนก็ชวนกันสยายเกศสองกรข้อนอุระพิไรรํ่าปริเทวนาการเห็นปานดังนั้น 

          แลพระอานนท์เถรนั้นมีหฤทยัดุจทําลายออก ๗ ภาค ชลนยัน์ไหลลงพรากบมิขาดสาย น้อมพระ
กายซบพระเศียรลงแทบพระบวรบาทบงกช พระกรกอดพระยุคลพระทศพล พิลาปร่ําไรรําพันโดยประการ
ต่างๆ ฝาุยพระยามัลลราชแลหมู่มหาชนบรรษัททั้งหลาย ก็ร้องร่ํากําสรดปริเทวนาการด้วยเอกประหาร
พร้อมกันเป๐นอันเดียว ลําดับนั้นพระอนุรุทธ์เถรเจ้าก็กล่าวเล้าโลมรํางับซ่ึงความโศกแห่งสรรพเทพยดา
มนุษย์ ด้วยพระธรรมกถาอนิจจตาทิสังยตุดุจกระแสพุทธฎีกา อันถวายวิสัชนามาแล้วแต่หลัง ยังโศกาแห่ง
ชนทั้งหลายให้ค่อยระงับบรรเทาลง 

พวกมัลลกษตัริย์เตรียมผ้าตกแต่งพระบรมศพ 
ท าการสักการบูชาอยู่ ๖ วัน 

          ขณะนั้นฝุายองค์บรมขัตติมัลลราชทั้งหลาย ก็ให้นํามาซ่ึงสุคนธมาลาแลผ้าสาฎก ๕๐๐ คู่ นําเข้า
ไปสู่พระพุทธอศุภสริรกายถวายอภิวาทน์แล้ว กระทําสักการบูชาด้วยนัจจคีตวาทิตอุปหารกิจพิพิธสุคนธบุบ
ผานานาเนกประการ แล้วผูกซ่ึงเพดานแลม่านก้ันแวดวงมงคลมหาปรินิพพานมัญจาอาสน์ เบ้ืองบนเพดาน
ก็ห้อยย้อยด้วยพู่พวงบุบผชาติมาลาวิกัติต่างๆ ตั้งไว้ซ่ึงพุ่มพิพิธบุบผาบูชาเรียงรายรอบ แลตกแต่งกระทําซ่ึง
มณฑลมาลาอาสน์คือที่อันจะรองพระศพ มีเพดานม่านก้ันสรรพอลงการวิจิตรต่างๆ แล้วโสรจสรง
พระอศุภสริราพยพแห่งพระบรมนราสภด้วยสุคนโธทกธารา แลว้ปกคลุมด้วยพิพัทธภูษาอันมีค่ามากพ้นที่
จะประมาณ แลตกแต่งพระศพแห่งพระศาสดาจารย์อย่างพระศพสมเด็จบรมจักรพัตราธิราช เป๐นมโหฬารา
ดิเรกบูชาด้วยนานาขตัิยราชูประโภค ประโคมด้วยเบญจางคดุริยภัณฑ์ มหันตสัททารมณ์ระดมศัพท์
สําเนียงนฤนาท แลยับยั้งอยู่ในพระราชุทยานนั้นสิ้นวันยังค่ํา แต่กระทําสักการบูชาอยู่ในที่นั้นถึง ๖ วันเป๐น
กําหนด 

วันท่ี ๗ มนุษย์ตอ้งท าตามความตอ้งการของเทวดา 
จึงเคลื่อนพระบรมศพไปได้ 

          ครั้นถงึวันเป๐นคํารบ ๗ จึงกษัตริย์มัลลราชทั้งหลายก็ดําริกันว่า เราจะอัญเชิญพระศพแห่ไปด้วย
เครื่องสักการบูชาแลนานาอเนกดุริยางค์โดยทางทักษิณทิศภายนอกเมืองแล้วจะถวายพระเพลิงในที่นั้น  
แลกษัตริย์มัลลราชทั้ง ๘ องค์ ซ่ึงเป๐นประธานแก่กษัตริย์ทั้งหลายนั้นก็ชวนกันเข้ายกพระศพก็บมิอาจ
สามารถจะยกขึ้นไหว จึงถามพระอนุรุทธ์ว่า เหตุผลเป๐นประการใด จึงยกพระบรมศพไม่เคลื่อนขึ้นจากที่

ดังนี้ พระอนุรุทธ์จึงบอกว่า อธิบายแห่งบพิตรทั้งหลายเป๐นอย่างอ่ืน แลอธิบายแห่งเทพยดาทั้งหลายเป๐น
อย่างอ่ืนไม่ต้องกัน เหตุฉะนั้นเทพยเจ้าเขาไม่ยอมจึงยกพระศพไม่เคลื่อนจากที่ได้ 

          ข้าแต่พระผู้เป๐นเจ้า อธิบายแห่งเทพยดานั้นฉันใด ดูกรบพิตร เทพยเจ้าทั้งหลายดาํริกันว่า จะเชิญ
พระศพแห่ไปโดยทางอุดรทศิแล้วจะเข้าไปในนครโดยอุตตรทวาร จนถึงท่ามกลางเมือง ออกโดยทวารฝุาย
ปาจีนทิศ เชิญไปสถิตยังมกุฎพันธนเจดีย์ อันมีในบุริมทิศาภาคแห่งพระนครแล้วถวายพระเพลิงในที่นั้น 
เมื่อกษัตริย์มัลลราชทั้งหลายได้สดับเหตุดงันั้น ก็ตรัสว่า ข้าแต่พระผู้เป๐นเจ้าเบ้ืองว่าอธิบายแห่งเทพยดาฉัน
ใด ข้าพเจ้าก็จะกระทําตามฉะนั้น 

          ในลําดับนั้นเทพยดาแลกษัตรยิ์มัลลราชทั้งหลาย ก็พร้อมกันกระทําสักการบูชาพระพุทธสริรศพ
ด้วยนัจจคีตวาทิตดุริยดนตรีอันเป๐นของทิพย์แลมนุษย์อันมีประการต่างๆ แล้วอัญเชิญพระศพขึ้น
ประดิษฐานบนมณฑลมาลาอาสน์แล้วหามแห่ไปโดยอุตตรทิศมรรคา เข้าไปภายในนครโดยอุดรทวารจนถึง
ท่ามกลาง 

นางมัลลิกาสวมมหาลดาปสาธน์ให้พระพุทธสรีระ 
ตั้งความปรารถนาขอให้มีเครื่องประดบันี้ตดิกายทุกชาติไป 

          ขณะนั้นนางมัลลิกาผู้เป๐นภริยาแห่งพันธุลเสนาบดีมีนิวาสสถานอยู่ในเมืองนั้น ได้สดับข่าวว่าเชิญ
พระศพพระสัพพัญํูแห่มา จึงจินตนาการว่า จําเดิมแต่สามีของอาตมากระทํากาลกิริยาล่วงไปแล้ว แลมหา
ลดาปสาธน์เครื่องประดับของอาตมา เหมือนกับนางวิสาขาเมืองสาวัตถีนั้น อาตมาก็มิได้ตกแต่งประดับกาย
ตั้งไว้กับที่ ก็กาลบัดนี้ควรจะบูชาพระพุทธสริรศพด้วยมหาปสาธน์นั้น จึงให้นํามาชําระล้างขัดสดี้วยสคุนธ
วารี แล้วก็นําออกไปคอยอยู่ ณ ประตูบ้าน 

          ดงัจะรู้มา อันว่าปสาธนอลังการอย่างนี้มีอยู่แต่สามนาง คือ นางวิสาขา ๑ นางมัลลิกา ๑ นาง
เศรษฐีธิดาอันเป๐นภริยาแห่งเทวปานิยสารคหบด ี ณ เมืองพาราณสีนั้น ๑  แลสตรีอ่ืนอันเศษซึ่งจะได้มี
อาภรณ์ดังนี้หามิได้ 

          กาลเมื่อบรมศพแห่งมาถึงคามทวาร นางมัลลิกาจึงกล่าวแก่ชนทั้งปวงวา่ ดูกรพ่อทั้งหลาย จงวาง
ซ่ึงอาสน์ที่รองพระศพลงในที่นี้ แลว้ก็นําเอามหาลดาปสาธน์นั้น สวมทรงคลุมพระพุทธสริรศพลงตั้งแต่พระ
อุตมังคศิโรตม์ตราบเท่าถงึฝุาพระบาทยุคล แลพระสริรกายพระทศพลมีพรรณดังสุวรรณธรรมชาต ิ เมื่อ
สรวมทรงซ่ึงมหาลดาปสาธน์อันขจิตรล้วนแลว้ด้วยแก้ว ๗ ประการก็ยิ่งโสภณอุฬารแลเลิศพิลาศโอภาส
รุ่งเรืองยิ่งนัก เมื่อนางมัลลิกาได้ทัศนาดังนั้นก็เกิดปสันนจิตจึงกระทําปณิธานปรารถนาว่า ข้าแต่พระศาสดา

๔๐๖ ๔๐๗ 



จารย์ เบ้ืองว่าข้าพระองค์ยังเวียนวา่ยอยู่ในวัฏสงสารสิ้นกาลตราบใด ขอจงอยา่ได้ต้องสวมทรงซ่ึงอลงการ
กิจ ให้ปสาธนะนี้จงปรากฏอยู่กับกายดุจสวมใส่อยู่เป๐นนิจสิ้นกาลตราบนั้น 

ประดิษฐานและตกแต่งพระบรมศพตามค าพระอานนท์ 

          ฝุายชนทั้งหลายก็ยกมณฑลมาลาอาสน์ ซ่ึงรองพระบรมศพขึ้นจากที่นัน้แล้วนําไปออกประตูเมือง
เบ้ืองบุรพทิศไปสู่มกุฏพันธเจดีย์ แล้วก็วางลงซ่ึงมณฑลมาลาอาสน์สถิตในที่นั้น แลกษัตริย์มัลลราชทั้งหลาย
จึงตรัสปรึกษาพระอานนท์ว่าจะตกแต่งพระศพพระทศพลประการใดจึงจะสมควร จึงพระอานนท์เถรเจ้าก็
กล่าวว่า ดูกรบพิตรทั้งหลายผู้เป๐นวาเสฏฐโคตร จงหุ้มห่อพระบรมศพเข้าด้วยทุกุลพัตรภูษา แลผูกพันธ์ด้วย
ด้ายให้มั่น แลกระทําโดยนิยมดังนี ้ หุ้มห่อพระศพพระชินสีห์ด้วยพระภูษาจนถ้วนได้ ๕๐๐ ชั้น แล้วจงเชิญ
ลงใส่ในพระหีบทองอันเต็มไปด้วยน้ํามันหอม แล้วให้เชิญพระหีบขึ้นสู่พระเชิงตระกอน อันประกอบด้วย
สรรพสิ่งเสาวคนธชาต ิ จึงถวายพระเพลิง ดับพระเพลิงแล้วจึงเก็บซ่ึงพระพุทธสารีริกธาตุ แล้วให้ก่อพระ
สถูปในที่อันถวายพระเพลิง ท่ามกลางแห่งหนทางสี่แพร่ง กระทําสักการบูชาด้วยประทีปธูปเทียนสุคนธบุบ
ผาต่างๆ อย่างพรรณนามาฉะนี้ จะมีผลประโยชน์แลสุขแก่บพิตรในอนาคตภายหน้าสิ้นกาลช้านาน 

จุดไฟไม่ตดิเพราะเทวดาต้องการให้รอพระมหากัสสปะ 

          ลําดับนั้น กษัตริย์มัลลราชทั้งหลายก็กระทําตามคําพระอานนท์เถรบอกนั้นทุกประการ ให้กระทํา
ซ่ึงจิตกาธานคือพระเชิงตะกอนแล้วไปด้วยแก่นจันทน์สูงถงึ ๑๒๐ ศอก แล้วเชิญพระหีบทองซ่ึงใส่พระบรม
ศพขึ้นประดิษฐาน ณ เบ้ืองบนพระเชิงตะกอนนั้น แลกษัตริย์มัลลราชทั้ง ๔ พระองค์ซ่ึงเป๐นประธานแก่
กษัตริย์ทั้งปวงจึงตรัสว่า เราจะถวายพระเพลิงพระบรมศพพระสัพพัญํูก็เอาอัคคีจุดเข้าแลเพลิงนั้นก็มิได้
ติด จึงตรัสถามพระอนุรุทธ์ พระอนุรุทธ์จึงบอกว่า อธิบายแห่งเทพยดาทั้งหลายจะคอยท่าพระมหากัสสป
เถรอันเป๐นพระสาวกผู้ใหญ่ก่อน เบ้ืองว่าพระมหากัสสปยังมิได้มานมัสการพระบาทยุคลพระทศพลตราบใด 
เพลิงก็ยังมิได้ไหม้พระเชิงตะกอนตราบนั้น กษัตริย์ทั้งหลายจึงถามวา่ บัดนี้พระมหากัสสปไปอยู่ในที่ใดเล่า 
ดูกรบพิตร พระมหากัสสปจะมาในวันนี้ 

คณะของพระมหากัสสปะทราบข่าวจากอาชีวก ภิกษุปุถุชนเสียใจ 
พระอรหันต์ปลงธรรมสังเวช ส่วนหลวงตาสุภัททะดีใจ 

          ในสมัยนั้น ฝุายพระมหากัสสปเถรเจ้าสถิตอยู่ในพนสณฑ์ใกล้เมืองปาวานคร คือ เมืองปาวายกับ

ด้วยพระภิกษุสงฆ์บริวาร ๕๐๐ ครั้นเพลารุ่งเช้าจึงเข้าไปบิณฑบาตภายในเมืองแล้ว กลับออกมากระทํา
ภัตตกิจ แล้วก็ดําริวา่จะไปสู่เมืองกุสินาราย จึงพาพระสงฆ์บริวารทั้งหลายบทจรมาโดยมรรคาอันไกล 
พอมัชฌันติกสมัยแสงพระอาทิตย์ร้อนกล้า จึงจินตนาการว่าหนทางที่จะไปก็ไม่ไกลนักจะหยุดพักเสียสัก
หน่อยให้ค่อยรํางับกระวนกระวาย ต่อเวลาสายัณห์จึงจะไปให้ถึงเมืองกุสินารายเข้าเฝูาพระสัพพัญํู จึงพา
หมู่สงฆ์บริษัทหลีกออกจากมรรคาเข้าหยุดนั่งยังรุกขฉายาแห่งหนึ่ง ในขณะนั้นยงัมีอาชีวกผู้หนึ่ง ถือซ่ึงดอก
มณฑาร๑์ บุบผชาติมาแต่เมืองกุสินาราย เอาไม้เสียบเข้าเป๐นคันก้ันมาต่างร่มเดินสวนทางมา พระ
มหากัสสปเห็นดังนั้น จึงดําริว่าดอกมณฑาร์๑ ปรากฏในมือแห่งอาชีวกผู้นี้ แท้จริงว่าอันมณฑาร์บุบผชาติจะ
ได้มีในมนุษยโลกเป๐นนิจกาลนั้นหามิได้ ต่อเมื่อใดพระสัพพัญํูโพธิสัตว์เสด็จลงมาสู่ครรภ์พระมารดา แล
กาลเมื่อประสูติ แลกาลออกสู่มหาภิเนษกรมณ์ แลกาลอภิสัมโพธิ แลตรัสเทศนาพระธรรมจักร แลกระทํา
พระยมกปาฏิหาริย์ แลกาลเสด็จลงมาจากเทวโลก แลกําหนดปลงพระชนมายุสังขาร จึงบันดาลตกลงมาแต่
สุราลัยเทวโลก แลกาลบัดนี้ไฉนจึงมีดอกมณฑาร์ปรากฏ ดังอาตมปริวิตกด้วยองค์พระสุคตก็ทรงพระชรา 
หรือว่าพระศาสดาเข้าสู่พระปรินิพพานประการใด ควรอาตมาจะได้ไต่ถามอาชีวกให้ทราบเหตุตระหนัก 
ครั้นจะร้องทักถามไปก็จะเป๐นไม่คารวะพระบรมครูผู้เป๐นเจ้า ดําริฉะนี้แล้วจึงอุฏฐาการจากอาสน์ทรงคลุม
ซ่ึงป๎งสุกุลจีวรมีสีอันคล้ําดั่งสีเมฆดําเนินออกไปใกล้มรรคา บ่ายหน้าเฉพาะอาชีวก แล้วยกกรอัญชลีเหนือ
พระเศียรเกล้า ด้วยเคารพในพระศาสดาจึงถามอาชีวกว่า ดูราอาวุโส ท่านยังรู้ข่าวพระบรมครูแห่งเรา
ประการใดบ้าง แลอาชีวกจึงบอกว่า พระมหาสมณโคดมนิพพานเสียแล้วล่วงมาได้ ๗ วันกับทั้งวันนี้ เราได้
ดอกมณฑาร์นี้ถือมาแต่เมืองกุสินารายเป๐นสําคัญ 

          ในกาลนั้นพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่เป๐นปุถุชนได้ฟ๎งอาชีวกก็ตกใจต่างๆ มีหฤทัยกัมปนาทล้มลงกลิ้ง
เกลือกพิลาปร่ําไรปริเทวนาการว่า โอ้พระศาสดามาปรินิพพานพลันยิ่งนัก อันว่าประทีปแก้วส่องโลกนี้ดับ
สูญสิ้นแล้วๆ ยกสองหัตถ์ขึ้นประนมเหนือเศียรเกล้าแล้วกําสรดด้วยศัพท์สําเนียงอันดัง แลพระภิกษุ
ทั้งหลายใดที่เป๐นพระขีณาสพก็ยังธรรมสังเวชให้บังเกิดในสันดาน 

          กาลนั้นยังมวีุฒบรรพชิตรูปหนึ่งมีนามสุภัททภิกษุ จึงกล่าวห้ามปรามพระสงฆ์ทั้งปวงว่า ไม่ควรที่
ท่านทัง้หลายจะเศร้าโศรกอย่าร้องไห้ร่ําไรไปเลย เราพ้นจากอํานาจพระมหาสมณะแล้ว เมื่อเธอยังมีพระ
ชนม์อยู่ ย่อมเบียดเบียนว่ากล่าวเราต่างๆ วา่สิ่งนี้ควรส่ิงนี้ไม่ควร แลบัดนี้เธอนิพพานแล้ว เราปรารถนาจะ
กระทําสิ่งใดก็จะกระทําไดต้ามอําเภอใจ ไม่มีผู้ใดบังคับบัญชาห้ามปรามแล้ว 

 

๑ ดอกมณฑารพ (กวป.) 

๔๐๘ ๔๐๙ 



พระมหากัสสปะถวายอัญชลีท าประทักษิณ 
สิ้นสัตย์อธิษฐาน พระพุทธบาทปรากฏออกจากผ้าและหีบพระศพ 

          ฝุายพระมหากัสสปเถรเจ้าก็กล่าวเล้าโลมด้วยพระธรรมกถาอนิจจตาทิปฏิสังยุต รํางับเสียซ่ึงความ
โศกาแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง แล้วก็พาพระสงฆ์บริวารรีบไปสู่มกุฏพันธนเจดีย์ที่ใกล้เมืองกุสินารายก็เข้าไปสู่ที่
ใกล้พระเชิงตะกอน กระทําจีวรบังเฉียงเหนือพระอังสาเบ้ืองซ้าย ถวายอัญชลีเหนือพระเศียรแล้ว ก็
ประทักษิณเวียนพระชิงตะกอนสิ้นวารสามรอบแล้ว เข้าไปสู่ทิศเบ้ืองพระบาทถวายอภิวาทน์แลว้กราบทูล
ว่า ข้าแต่พระบรมครู ข้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่ามหากัสสปเป๐นสาวกแห่งพระองค์ ทรงพระมหากรุณาอุตสาหะ
เสด็จพระพุทธดําเนินล่วงมรรคาถงึ ๓ คาพยตุไปกระทําป๎จจุคมนาการแก่ข้าพระบาท โปรดประทานพระ
สัทธรรมเทศนา แลให้บรรพชาอุปสมบทบวชข้าพระพุทธเจ้า ณ พหูบุตร์นิโครธรุกขมูล แล้วโปรดเปลี่ยน
ประทานซ่ึงมหาป๎งสุกุลจีวรซ่ึงทรงชักมาแต่อสุภนางบุณทาสีอันอาจสามารถยังพ้ืนพระธรณีให้หวั่นไหวถึง
เนาววารเป๐นอสาธารณ์บริโภคบมิได้ทั่วไปแก่สาวกทั้งปวง ได้ร่วมพระพุทธบริโภคเฉพาะแต่ข้ากัสสปผู้เดียว
นี้ ประการหนึ่ง ผิวข้ากัสสปมีความเสนหาในพระศาสดาเป๐นสัตย์ ขอให้พระบาทยุคลอันประดับด้วยจักร
รัตนลักขณะจงนิกขมนาการจากพระหีบทองรับซ่ึงหัตถ์ทั้งสองแห่งข้ากัสสป อันประนมนอบนบอภิวันทนา
ในกาลบัดนี้ 

          ขณะนั้น อันว่าพระสริรแห่งพระชินสีห์อันเสด็จเข้าสู่พระปรินิพพาน ปานประหนึ่งว่าจะแสดงพระ
อาการดุจยังธรมานพระชนม์ ด้วยสามารถทรงพระกรุณาแก่พระมหากัสสปเถราจารย์ ก็ยังพระบาททั้งคู่ให้
ภินทนาการซ่ึงคู่ผ้าทุกุลพัตร์อันหุ้มห่อพระสรีรกายทั้ง ๕๐๐ ชั้น กับทั้งสุวรรณมัญชุสภาชนะพระหีบทอง
ทําลายออกเป๐นสองภาคออกมาปรากฏภายนอก ครุวนาดุจดวงนิสากรบุรณมณฑลอันจรดลออกจาก
ระหว่างแห่งนิลพหลพลาหก เห็นมหัศจรรย์พร้อมกันในลําดับแห่งอธิษฐานสัตยกถาแห่งพระมหากัสสปเถร 

          พระมหากัสสปเถรก็เหยียดออกซ่ึงพระหัตถ์ยุคล ครุวนาดุจรัตปทุมาวิกสิตชาติ เข้ารองรับพระพุทธ
บงกชบาททั้งสอง อันมีพรรณดังทองธรรมชาติชมพูนุท ประดุจบูรณจันทร์ยมก ยกข้อพระบาททั้งคู่เชิดชู
ขึ้นเช็ดเศียรเกล้าแห่งตนแล้วก็กราบทูลว่า ข้าแต่พระบรมครู ตั้งแต่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ในอริยภูมิตราบใด 
ก็มิได้รู้กระทําซ่ึงความผดิแต่มาตรว่าหน่อยหนึ่งในพระศาสดาจารย์ในกาลตราบนั้น ประการหนึ่ง ซ่ึงข้า
พระบาทจักล่วงเสียจากพุทโธวาทก็บมิได้มี ย่อมปฏิบัติตามธรรมานศุาสน์พระชินสีห์ทุกสิ่งทุกประการ อนึ่ง
มีพระพุทธบรรหารแก่ข้าพระองค์ว่า กัสสปชราแล้ว ท่านทรงซ่ึงป๎งสุกุลจีวรเนื้อหนาพานจะหนัก จะทรงซ่ึง
คหบดีจีวรอันทายกนิมนต์ไปถวายบ้างก็ตามอัธยาศัย จงอยู่ในสํานักตถาคต ทรงพระมหาการุญญภาพถึง
เพียงนี้ ข้ากัสสปนี้ไม่สู้ได้อยู่ปฏิบัติพระชินสีห์ ไปสถิตยังอรัญญิกเสนาสนสฐานสิ้นกาลโดยมาก แลข้อซ่ึงได้
ประมาทพลาดพลั้งเห็นปานดังนี้ ขอพระภควันตมุนีจงทรงพระมหากรุณาโปรดอดโทษานุโทษแก่ข้ากัสสป 

ในกาลบัดนี้ 

พระพุทธบาทกลับเข้าท่ีเดิม ไฟลุกฌาปนกิจด้วยอานุภาพเทวดา 
สิ่งท่ีไม่ไหม้ไฟมีผ้าคู่หนึ่งเป็นต้น 

          แลพระมหากัสสปกับพระสงฆ์บริวารทั้ง ๕๐๐ แลมหาชนทั้งหลายถวายนมัสการพระบาทยุคคล
พระชินสีห์โดยควรแก่ยถาสุขอัชฌาศยั จะได้กระทําอธิษฐานกิจไม่ให้พระบาทกลับคืนเข้าไปในพระหีบทอง
นั้นก็มิได้มี แลพระบาททั้งสองแห่งพระชินสีห์ก็นิวัตจากหัตถ์พระมหากัสสปคืนเข้าสู่พระหีบทองเองดังเก่า 
อันว่าคู่ผ้าทั้ง ๕๐๐ ชั้นซ่ึงผูกพันหุ้มห่อพระสรีรกายกับทั้งด้ายที่รึงรดัทุกๆ ชั้น แลท่อนจันทร์ทั้งหลายอัน
เรียงรายลําดับภายนอกพระหีบนั้น ก็มิได้หวั่นไหวเคลื่อนคลาดจากที่ประดิษฐานเป๐นปรกติดีดุจแต่เดิม
ทั้งสิ้นเป๐นมหัศจรรย์ 

          ขณะนั้น อันว่าเสียงโสกาปริเทวนาการแห่งเทพยดามนุษย์บรรษัท ก็ปวัตนากาลนฤนาทนี่สนั่นยิ่ง
กว่าวันเม่ือเข้าสู่ปรินิพพาน แลเตโชธาตุบันดาลตดิพระเชิงตะกอนขึ้นเองด้วยอานุภาพแห่งเทพยดา ก็ฌาป
นาการพระพุทธอสุภสรีรกาย กับทั้งคู่ผ้าทั้งหลายอันหุ้มห่อ แลพระหีบและพระชิงตะกอนทั่วทั้งสิ้น ยังคง
เหลือแต่ผ้าคู่หนึ่งซ่ึงหุ้มพระสรีรกายชั้นในนั้นผืนหนึ่ง กับผ้าที่หุ้มภายนอกผ้าทั้งนั้นผืนหนึ่ง บมิได้ไหม้ด้วย
เพลิง เพ่ืออํานาจพระพุทธาธิษฐาน กับทั้งพระเขี้ยวแก้วทั้ง ๔  แลพระรากขวญัทั้ง ๒ กับพระอุณหิศคือ
พระอัฐิเบ้ืองบนพระอุตมังคสิโรตม์ พระธาตุทัง้ ๗ พระองค์นี้คงปรกติอยู่บมิได้ภินทนาเร่ียรายแล 

ทรงอธิษฐานให้พระธาตุมี ๓ ลักษณะ 

          พระสรีรธาตทุั้งหลายอันเศษนั้น ก็แตกฉานภินทนาการเรี่ยรายทั้งสิ้น มสีัณฐาน ๓ อย่างกัน พระ
ธาตุขนาดใหญ่นั้นมีประมาณเท่าผลเมล็ดถั่วแตก ที่ขนาดกลางนั้นมีประมาณเทา่เมล็ดข้าวสารหัก ที่ขนาด
น้อยนั้นมีประมาณเท่าพรรณผักกาด แท้จริงอันว่าพระสรีรธาตุแห่งพระสัพพัญํู ที่มีพระชนมายุยาวยืนนั้น
มักบมิได้ภินทนาเร่ียรายปรากฏอยู่ทั้งแท่งประดุจแท่งทองธรรมชาติ แลพระบรมโลกนารถแห่งเราทั้งหลาย
นี้ทรงพระจินตนาการว่า ตถาคตจะธรมานชนมาอยู่บมิได้ช้าก็จักปรินิพพาน แลศาสนาของตถาคตก็จะไม่
แผ่ไพศาลไปในนานาประเทศทั้งปวง เหตดุังนั้นจึงทรงอธิษฐานว่า เมื่อตถาคตนิพพานแล้ว พระธาตุจง
ทําลายเร่ียรายออกเป๐น ๓ สัณฐาน มหาชนจะได้เชิญไปนมัสการก่อพระสถูปบรรจุไว้ในนานาประเทศที่อยู่
แห่งตนๆ จะได้มีผลไปสู่สุคติภพ 

๔๑๐ ๔๑๑ 



ใช้เวลาเผาไหม้นาน ๗ วัน 
อัญเชิญพระบรมสารีรกิธาตุประดิษฐานในอาคารกลางพระนคร 

มีมหรสพฉลองบูชา ๗ วัน จัดอารกัขาแน่นหนา 

          แลกาลเมื่อถวายพระเพลิงพระพุทธบรมศพล่วงไปแล้วได้ ๗ วัน อันว่าท่ออุทกก็ตกลงมาแต่อากาศ
ดับพระเพลิงให้อันตรธาน กษัตริย์มัลลราชทั้งหลายก็นํามาซ่ึงหม้อเงินหม้อทองอันเต็มด้วยสุคนธวารีมา
โสรจสรงลง ณ ที่เชิงตะกอนแล้วก็เก็บพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายใส่ในสุวรรณโทณิคือพระหีบทองน้อย  
แล้วให้ตกแต่งซ่ึงโรงราชสัณฐาคารในท่ามกลางพระนคร ประพรมซ่ึงพ้ืนด้วยจตุชาติสคุนธรสแล้วดาด
เพดานในเบ้ืองบน ห้อยย้อยด้วยพู่พวงบุปผชาติของหอม แลพวงเงินพวงทองมปีระการต่างๆ แล้วให้โปรย
ปรายในภาคพ้ืนด้วยจตุกุสุมชาติมีข้าวตอกเป๐นคํารบ ๕ แล้วให้ตั้งไว้ซ่ึงภาชนะเงินแลทองรองดวงดอกกมุท
ปทุม แลนิลุบลบุณฑริกบุปผชาติเรียงรายในทีท่ั้งหลายโดยรอบ แลตามไวซ่ึ้งเทียนแลประทีปชวาลามี
นาเนกประการแล้วให้ลาดซ่ึงเส่ือลําแพน ตั้งแต่โรงราชสัณฐาคารมาตราบเท่าถงึที่มกุฏพันธนเจดีย์ สองข้าง
มรรควิถีนั้นก็ให้ตั้งราชวัตรฉตัรธงไชยธงประฎากแลจามรต่างๆ ป๎กต้นกล้วยต้นอ้อย แลเร่ียรายซ่ึงเสาวคนธ
บุปผชาติเดียรดาษไปโดยลําดับมรรคาแล้ว 

          ให้อัญเชิญสุวรรณโทณิอันใส่พระบรมธาตุ ขึ้นตั้งบนหลังอลงกฎไอยราคชธาร กระทําบูชาสัมมานะ
สักการด้วยประทีปธูปเทียนสุคนธบุปผชาติแล้วแห่เข้ามาสู่ภายในพระนคร อัญเชิญประดิษฐานเบ้ืองบนสัต
ตรัตนบัลลังก์ภายใต้เศวตฉัตร ในโรงราชสัณฐาคารศาลานั้น แล้วกษตัริย์มัลลราชทั้งหลายจึงตรัสปรึกษา
กันว่า เราจะให้มีการมหรสพสมโภชบูชาพระธาตุถ้วน ๗ วัน บัดนี้เกรงเกลือกจะมีบุรุษผู้ใดผู้หนึ่งรู้ว่าเรามี
ความประมาท จะลอบเข้ามาลักพระบรมธาตุประลาตนาการไป เราจะไม่ได้โอกาสเล่นสาธุนักขัตฤกษ์ ควร
จะจัดแจงตั้งไว้ซ่ึงขบวนจตุรงค์พยุหโยธาหาญ ให้ห้อมล้อมอภิบาลพระสารีริกธาตุ เราจึงจะมีโอกาสเล่น
สาธุนักขัตฤกษ์บูชาโดยยถาสุขสําราญ จึงให้ตั้งไว้ซ่ึงคชพยุหโยธาหาญ ยืนเรียงรายกันล้อมอยู่ชั้นในเป๐น
ขนัดอเนกนิกรกุญชรพยุหบาท แลตระพองแห่งคชาชาตทิั้งหลายนั้นกระชั้นชดิติดเนื่องกันไปไม่มีระหว่าง 
ภายนอกขนัดพลช้างก็วางไว้ซ่ึงขนัดอัศดร ยืนเรียงรายเนื่องกันจคอมาชิดกระชั้นหาช่องว่างบมิได้ ถัดขนัด
อัศวนิกรออกไปถึงขนัดพลรถรอบรายจนท้ายแลงอนจดถึงกันทุกเล่มเต็มติดเนื่องไปในชั้นอันเป๐นคํารบ ๓ 
ถัดนั้นถึงขนดัพลบทจรโยธาหาญชํานาญสงครามกรกุมสรรพศาสตรานานาวิธาวธุยืนเน่ืองกันไป จนพาหา
แลไหล่ประทบประทะปราศจากระยะเว้นว่างห่างกัน ถัดนั้นจึงให้จัดนายขมงัธนทูั้งหลายถือธนูยืนแวดล้อม
ต่างปราการโดยรอบ แลชั้นที่สุดนอกนั้นให้ป๎กไว้ซ่ึงหอกรายเรียงเป๐นรั้วก้ันมีระเบียบอันชิดติดเนื่องกันไป 
ให้พลทหารยืนประจําหอกอยู่ทุกๆ เล่มเป๐นขนัด 

          เมื่อจัดจตุรงค์โยธาให้ล้อมวงพิทักษ์รักษาพระบรมธาตุเสร็จแล้ว ก็กระทําการสักการบูชาด้วย

ประทีปธูปเทียนสุคนธบุปผาต่างๆ แล้วกระทําอุปหารกรรมคือการสมโภชด้วยดุริยดนตรีแลฟูอนรําขับร้อง
เล่นสาธุกิฬนักขัตฤกษ์ถ้วน ๗ วัน 

          แท้จริง จําเดิมแต่วันปรินิพพานมา เทพยดามนษุย์ทัง้หลายกระทําสักการบูชาพระบรมศพอยู่ ๗ 
วัน จึงได้ถวายพระเพลิง พระเพลิงไหม้พระเชิงตะกอนอยู่ ๗ วันจึงดับ แล้วเก็บพระบรมธาตุเชิญเข้ามาสู่
สัณฐาคารศาลากระทําสักการบูชาสมโภชอยู่อีก ๗ วัน สิริเป๐น ๒๑ วัน ด้วยกันล่วงไป 

พวกอ ามาตย์ออกอุบายให้พระเช้าอชาตศตัร ู
บรรทมในรางทองบรรจุน้ ารสอร่อย ๔ อย่าง 

แล้วทูลข่าวพระศาสดาปรินิพพาน ทรงทราบแล้วสลบ ๓ ครั้ง 

          ในสมัยนั้น สมเด็จกรุงอชาตสัตตุราชได้ทรงสดับข่าวว่าพระสัพพัญํูเจ้าปรินิพพาน จึงมีคําปุจฉา
ว่า ไฉนพระยาอชาตสตัตุราชจึงทราบ วิสัชนาว่า อมาตย์นั้นรู้ข่าวก่อนก็บมิอาจนําเหตุนั้นขึ้นกราบทูลได้ จึง
ปรึกษากันว่าบรรดาบุคคลซ่ึงเป๐นปุถุชนผู้ใดผู้หนึ่งซ่ึงจะมีศรัทธาอันยิ่งอย่างบรมกษัตริย์ของเรานี้บมิได้มี 
ผิวพระองค์ได้ทรงสดับซ่ึงเหตุอันนี้ น่าที่ดวงพระหฤทยัจักทําลาย เหตุดงันั้นเราทั้งหลายควรจะพึงรักษา
พระชนม์ชีพแห่งบรมนราธิบดีไว้อย่าให้เป๐นอันตรายได้ อมาตย์ทัง้หลายจึงให้นํามาซ่ึงรางทองทั้ง ๓ ใส่ลง
ซ่ึงจตุมธุรสธาราให้เต็มทัง้ ๓ รางแล้ว ก็ให้ยกเข้าไปตั้งยังหน้าพระที่นั่ง แล้วจึงอุบายกราบทูลว่า 
ข้าพระพุทธเจ้าฝ๎นร้ายขอเชิญเสด็จพระองค์ทรงซ่ึงพระภูษาทุกุลพัตร แล้วเสด็จลงบรรเทาภายในรางทองนี้
ให้จตุมธุรสวารีท่วมพระสรีรกายจึงจะบรรเทาเสียซ่ึงโทษแห่งสุบินอันร้ายให้เส่ือมสูญอันตรธาน 

          เมื่อได้ทรงสดับสาสน์แห่งอมาตย์ก็รับคํากระทําตามความที่กราบทูลนั้น ในขณะนั้นอมาตย์ผู้หนึ่ง
จึงเปลื้องเสียซ่ึงอาภรณ์แห่งตนอันประดับกาย แล้วสยายเกศาผันหน้าต่อทศิเมอืงกุสินารายราชธานีที่พระ
บรมครูเสด็จเข้าสู่พระปรินิพพาน จึงยอกรอัญชลีกราบทูลสาสน์ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป๐นสมมติเทวราช 
ธรรมดาว่าสตัว์ในโลกธาตทุี่จะพ้นจากมรณธรรมนั้นบมิได้มี บัดนี้สมเด็จพระชินสีห์ผู้เป๐นที่เจดียสถานเน้ือ
นาบุญอันประเสริฐของพระองค์ ทรงดับขันธ์เข้าสู่พระปรินิพพาน ณ เมืองกุสินารายวายพระชนม์ชีพแล้ว 

          เมื่อได้ทรงเสาวนาการซ่ึงข่าวสาสน์ดังนั้น ก็ทรงพระวิสัญญีภาพ สิ้นอัสสาสะป๎สสาสะแน่นิ่งไปใน
รางทอง อมาตย์ทั้งหลายจึงยกพระกายไปบรรทมในรางทองคํารบ ๒ ก็กลับฟื๒นพระสติได้สมปฤดีจึงตรัส
ถามว่า ดูกรพ่อทั้งหลาย เมื่อก้ีท่านกล่าวประการใด อมาตย์ทัง้หลายก็กราบทูลเหมือนนัยหนหลัง เมื่อได้
ทรงฟ๎งก็วิสัญญีญาพอีกเล่า อมาตย์ก็ยกพระกายไปบรรทมในรางที่ ๓ ก็กลับฟื๒นคืนได้พระสติจึงตรัสถามว่า 
เมื่อก้ีท่านกล่าวดังฤๅ อมาตย์ก็กราบทูลเหมือนดังนั้น 
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ทรงฟื้นคืนพระสต ิ
แต่ทรงด าเนินอย่างคนบ้า ไปที่วัดของหมอชีวก 

          ครั้นได้ทรงสดับก็กลับวิสัญญีภาพเป๐นวารคํารบ ๓  อมาตย์จึงยกพระกายประคองขึ้นนั่งแล้วหลั่ง
ลงซ่ึงสุคนโธทกวารีจากหม้อทองโสรจสรงพระอุตมังคศิโรตม์ ก็ได้พระสติฟื๒นคืนอัสสาสป๎สสาสะจึงเสด็จ
อุฏฐาการ ลีลาศจากรางทอง สยายพระเกศลงห้อยย้อยสัมผัสพ้ืนพระขนอง อันมีพรรณดังแผ่นกระดาน
ทองธรรมชาติ สองพระกรค่อนพระอุระประเทศ ทรงปริเทวนาการกําศรดแสนเทวศเสด็จบทจรไปตามวิถี
น้อยใหญ่อย่างอุมัตตกเพศ พิลาปรําพันโดยอเนกนานัปประการ ควรสงสารสังเวชเสด็จออกภายนอกพระ
นัคเรศ แวดล้อมด้วยอนงนาฏกาปริจาริกเป๐นบริวาร ไปสู่สถานชีวกัมพวนาวาส ที่อันใดที่พระโลกนาถเคย
เสด็จนิสินนาการโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนา ทอดพระเนตรซ่ึงที่อันนั้นแล้วทรงพระโสกาพิลาป
รําพันว่า ข้าแต่พระสัพพัญํู พระพุทธองค์เคยทรงสถิตอยู่ ณ ที่นี้ ตรสัพระสัทธรรมเทศนาโปรด
ข้าพระพุทธเจ้า เชิญเสด็จมาบรรเทาถอนเสียซ่ึงลูกศรกล่าวคือความโสกแห่งข้าพระบาทให้รํางับดับสูญ
อันตรธาน พระพุทธองค์เคยเป๐นที่พ่ึงที่พํานักแห่งเกล้ากระหม่อมฉัน กาลบัดนี้ไฉนจึงไม่ตรัสตอบแก่ข้า
ละอองธุลีพระบาทบ้าง ให้ค่อยเส่ือมสร่างโสกาดูรเทวศ อันเดือดร้อนในกมลสันดาน 

          แล้วตรัสปริเทวนาการสืบไปว่า แต่ปางก่อนข้าพระองค์ได้สดับข่าวว่า พระศาสดาจารย์เสด็จ
แวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป๐นอันมาก บทจรจาริกไปในพ้ืนแผ่นชมพูทวีปทั้งปวง บัดนี้ข้าพระบาทได้ฟ๎งซ่ึง
ประพฤติข่าวสาส์น อันมิได้สมควรเห็นปานฉะนี้ ให้มีจิตกําเริบร้อนไปด้วยความโศกสุดกําลังเหลือจะอด
กลั้น ทรงรําพันพระพุทธคุณกับคาถามีประมาณถึง ๖๐ บท 

ทรงสร่างโศกแล้วส่งทูตไปขอพระบรมสารีริกธาตุ 
ถ้าไม่ได้จะทรงใช้กองทัพ 

          เมื่อค่อยคลายทุกข์เทวศกําศรดแล้วก็ทรงจินตนาว่า อาตมะจะมาโสกาอยู่ฉะนี้ไม่มีประโยชน์สิ่งใด 
การที่คิดไว้ก็จะไม่สําเร็จปรารถนา ควรจะไปนํามาซ่ึงพระสรีรธาตุแห่งพระศาสดาจารย์ จึงตรัสใช้ให้ราชทตู
จําทูลลักษณะพระราชสาส์นไปถึงกษัตริย์มัลลราช ณ เมืองกุสินาราย เป๐นใจความว่า พระสัพพัญํูก็เป๐น
ชาติกษัตริย์ ตวัเราก็เป๐นขัตติยชาติ สมควรที่จะได้ส่วนพระบรมธาตุมาก่อพระสถูปบรรจุไว้จะได้กระทํา
มหามหกรรมสักการบูชา เมื่อส่งทูตานุทูตไปแล้วจึงทรงพระดําริว่า ถา้ได้พระสารีริกธาตุมาโดยดีก็จะเป๐น
สิริสวัสดิภาพลุปรารถนา แม้ว่าบมิได้ก็คงจะไปนํามาด้วยพลการ จึงให้ตระเตรียมจตุรงคโยธาหาญแล้วก็
เสด็จยกพยุหยาตราทัพตามไป 

ราชทูตพร้อมกองทัพจาก ๗ นคร ถึงกุสินารา 
ราชทูตจากปาวาใกล ้แต่ถึงทีหลังเพราะใช้เวลารวมพลมาก 

          ฝุายกษตัริย์ลิจฉวีราช ณ เมืองเวสาลี แลกษัตริย์สากยราช ณ กรุงกบิลพัสดุ์ แลกษัตริย์ถุลิยราช ณ 
เมืองอลกัปปกนคร แลกษัตริย์โกสิยราช ณ เมืองรามนคร แลมหาพราหมณ์ผู้ครองเมืองเวฏฐทีปกนคร แล
กษัตริย์มัลลราชเมืองปาวาย ต่างๆ ไดท้ราบข่าวสาส์นว่า พระบรมครูเสด็จเข้าสู่พระปรินิพพาน ณ เมืองกุสิ
นารายดังนั้นต่างๆ ก็แตง่ราชทตูให้ถือพระราชสาสน์มาถึงกษัตริย์มลราช ณ เมืองกุสินาราย เป๐นใจความจะ
ขอแบ่งส่วนพระบรมธาตุ ยกพยุหโยธาหาญมาทัง้ ๖ พระนครเป๐น ๗ ทั้งกรุงราชคฤห์ มาสู่เมืองกุสินาราย
ทั้งสิ้นด้วยกัน 

          แต่เมืองปาวายนั้นอยู่ใกล้เมืองกุสินารายกว่าเมืองทั้งนั้น กําหนดมรรคาใน ๓ คาพยุต แลพระ
สัพพัญํูก็เสด็จไปปาวายก่อน แล้วจึงเสด็จไปถึงเมืองกุสินาราย จึงมีปุจฉาว่าเมืองปาวายอยู่ใกล้กว่าเมือง
ทั้งปวง เป๐นไฉนจึงไม่มาถึงก่อน วิสัชนาว่า กษัตริยท์ั้งหลาย ณ เมืองปาวายปรึกษากันว่า ท้าวพระยาทั้ง ๖ 
พระนครมีร้ีพลยกมา แลเมืองเราเป๐นเมืองน้อยจําจะต้องตรวจตรารี้พลให้มากเหมือนเมืองทั้งนั้น จึง
จัดแจงพลาพลขันธ์ทั้งหลายจนสิ้นเชิง กว่าจะพร้อมมูลจึงช้ามาถึงภายหลังทัง้ ๖ เมือง 

พวกมัลละกษตัริยป์ระกาศไม่ให้พระธาตุ 
จะรบก็พร้อม 

          เมื่อพระยาทั้ง ๗ พระนครมีกรุงอชาตสตัตุราชเป๐นอาท ิยกพลโยธาทัพมาถึงเมืองกุสินาราย ก็ให้ตั้ง
พลับพลาแลค่ายรายเรียงล้อมรอบเมืองกุสินาราย แล้วให้พลทหารร้องประกาศเข้าไปในเมืองว่าให้เร่งป๎น
ส่วนพระบรมธาตุให้เราโดยดี แม้ว่าบมิได้ให้ก็จงออกมาชิงชัยยุทธการกัน เราจะชิงเอาพระสารีริกธาตุนั้น
ให้จงได้ ฝุายกษัตริย์มลราชในเมืองกุสินาราย ก็ให้พลทหารขึ้นประจํารักษาหน้าที่เชิงเทินปราการรอบพระ
นคร เมื่อได้ฟ๎งคําร้องประกาศเข้ามาดงันั้น ก็ให้พลทหารบนเชิงเทินร้องตอบลงไปว่า พระผู้ทรงพระภาค
เสด็จมาปรินิพพานในคามเขตของเรา เราไม่ให้ส่วนพระบรมธาตุแก่ท่านทั้งปวง แลเราก็มิได้ส่งข่าวสาส์นไป
เชิญเสด็จพระสัพพัญํูมา แลเราจะได้ไปเชิญเสด็จมาด้วยตนเองก็หามิได้ พระบรมครูเสด็จมาสู่คามเขต
ของเราด้วยพระองค์เอง แล้วสง่ข่าวสาส์นเข้ามาให้หาเราออกไปสู่สํานักพระพุทธองค์ อนึ่งแม้ว่าแก้วบังเกิด
ขึ้นในคามเขตของท่าน ท่านก็บมิได้ให้แก่เรา แลแก้วอันใดในมนุษย์โลกกับทั้งเทวโลก ซ่ึงจะประเสริฐเสมอ
เหมือนด้วยพระพุทธรัตนนี้บมิได้มี แลเราได้ซ่ึงอุดมรัตนเห็นปานดังนี้ ที่จะให้แก่ท่านทั้งปวงนั้นหาบมิได้ ใช่
จะบริโภคน้ํานมมารดา แลเป๐นบุรุษแต่ท่านทั้งหลายก็หาไม่ เรานี้ไซร้ก็บริโภคน้ํานมมารดาแลเป๐นบุรุษ
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เหมือนกัน จะขยาดขยั้นเกรงกลัวท่านเม่ือไรมี 

          แลกษัตรยิ์ทั้งสองฝุายต่างกระทําอหังการติกันแลกัน ต่างก็มีขัตตยิมานะ กล่าวคุกคามท้าทายกันมี
ประการต่างๆ เบ้ืองว่าจะกระทํายุทธสงครามแก่กัน ก็คงจะมีชัยฝุายขา้งเมืองกุสินารายเป๐นแท้ จึงมีคํา
ปุจฉาว่า ไฉนข้างเมืองกุสินารายจะมีชัย วิสัชนาว่า เทพยดาทัง้หลายมาบูชาพระบรมสารีริกธาตุนั้นมาก จะ
เป๐นฝ๎กฝุายเข้าข้างชาวกุสินาราย ชาวกุสินารายจึงจะมีชัยชํานะด้วยอานุภาพเทพยดา 

อาจารย์ใหญ่โทณพราหมณ์ประกาศห้ามสงคราม ๒ ครั้ง 
ยื่นขอเสนอแบ่งเท่าๆ กัน 

          ในกาลนั้น จึงโทณพราหมณาจารย์อยู่ในเมืองกุสินาราย เมื่อได้สดับซ่ึงเหตุวิวาทกถาแห่งกษัตริย์
ทั้งหลายดงันั้น จึงจินตนาการว่า กษตัริย์ทั้งหลายนี้มากระทําซ่ึงยุทธกลหะแก่กันในที่ปรินิพพานแห่งพระ
ศาสดาจารย์ฉะนี้บมิได้สมควร สมควรอาตมาจะรํางับเสียซ่ึงมหากลยุทธนาในกาลบัดนี้ จึงขึ้นไปยืนบนที่สูง
แล้วร้องประกาศห้ามซ่ึงการสงครามออกไปด้วยโอวาทกถาประมาณถึงสองภาณวารแต่ในปฐมภาณวารนั้น 
กษัตริย์ทั้งหลายยังมิได้สดับทราบความตระหนักทั่วกัน ต่อการที่สดุแห่งภาณวารเป๐นคํารบสองจึงได้ยินทั่ว
กันแก่กันว่า ดูรา ณ ชาวเรา เสียงอันนี้เหมือนเสียงโทณพราหมณ์อาจารย์ของเรา ก็สงบการอันจะยุทธนา
ทั้งสิ้น 

          ดงัจะได้ยินมา บรรดากษัตรยิ์และพราหมณ์คหบดีทั้งหลาย อันบังเกิดในเคหสถานแลตระกูลทัง้
ปวงในแผ่นชมพูทวีปล้วนเป๐นอันเตวาสิกแห่งโทณพราหมณ์นั้นโดยมากสิ้นทั้งนั้น ซ่ึงจะมิได้เป๐นศิษย์นั้นบ
มิได้มี 

          เมื่อโทณพราหมณ์ทราบว่า กษัตริยท์ั้งหลายได้สดับคําแห่งตนแลสงบซ่ึงสําเนียงตัชนกถาแลการ
ยุทธนารํางับดังนั้น จึงร้องประกาศซํ้าออกไปว่า ท่านทั้งหลายจงสดับคําแห่งเราสักครู่หนึ่ง ซ่ึงพระบรมครู
แห่งเราย่อมตรัสเทศนาซ่ึงขันติธรรมว่าประเสริฐ แลซึ่งจะมาเกิดยทุธประหารในที่พระสารีริกธาตุอันพระ
ศาสดาปรินิพพานนี้บมิดีบมิสมควร ดูกรทา่นทั้งหลาย จงอดกลั้นเสียซ่ึงโทษจิต คดิประนีประนอมพร้อม
หฤทัยยินดดี้วยกัน เราจะแบ่งป๎นพระบรมธาตุออกเป๐น ๘ ส่วน ให้แก่บพิตรทั้งปวงตามควรองค์ละส่วน
เสมอกัน จะได้อัญเชิญไปก่อพระสถูปบรรจุไว้ทุกพระนคร เป๐นที่ไหว้ที่บูชาแห่งมหาชนในทิศทั้งหลายต่างๆ 

ยอมให้โทณพราหมณ์เป็นคนกลางแบ่งพระธาต ุ

          เมื่อกษัตริย์ทัง้ปวงได้สดับก็รับคําแห่งโทณพราหมณ์ พร้อมกันแล้วจึงตรัสว่า ถ้าฉะนั้นอาจารย์จง
แบ่งป๎นพระสารีริกธาตุออกเป๐น ๘ ส่วน ควรจะแจกให้แก่ข้าพเจ้าทั้งปวง แลโทณพราหมณ์ก็รับคําแล้วให้
เปิดประตูพระนครเชิญท้าวพระยาทัง้หลายเข้าไปภายในเมือง แล้วก็เปิดออกซ่ึงสุวรรณโทณี คือพระหีบ
ทองน้อยอันใส่พระบรมธาตุ กษัตริย์ทั้งหลายก็เข้าไปอภิวาทถวายนมัสการ เห็นพระสารีริกธาตุมีวรรณ
สัณฐานดังทอง ก็ทรงพระโสมนัสดํารัสว่า ข้าแต่พระบรมโลกนาถ แต่ปางก่อนข้าพระบาททั้งหลายเห็น
สรีระแห่งพระพุทธองค์ อันทรงซ่ึงทวตัติงสมหาบุรุษลักขณะ แลรุ่งเรืองด้วยพระอสีตยานุพยัญชนพิจิตร แล
พระฉัพพรรณรังษิโยภาส พระสรีระพรรณพิลาศดังสีทอง บัดนี้ยังเหลืออยู่แต่พระสรีรธาตุของพระพุทธองค์
ก็ปรากฏดุจสีสุวรรณนิกขชาติ ไม่ควรเลยที่จะละข้าพระบาทเสด็จเข้าสู่พระปรินิพพาน ต่างพระองค์ก็ทรง
โศกาปริเทวนาการต่างๆ 

โทณพราหมณ์ฉวยพระเขี้ยวแก้วข้างขวาใส่ผ้าโพก 
พระอินทร์เห็นว่าพราหมณ์ไม่อาจบูชาได้ด ี

น าไปบรรจุในพระจุฬามณี 

          ครัง้นั้น ส่วนโทณพราหมณ์เห็นกษัตริย์ทั้งหลายชวนกันโศกศัลย์รันทดถึงซ่ึงประมาท จึงถือเอาซ่ึง
พระทักษิณฑาฒธาตุเบ้ืองบนขึ้นซ่อนไว้ ณ ภายในผ้าโพกศีรษะแห่งอาตมา แล้วก็วิภัชนาพระสรีรธาตุ
ออกเป๐นอัฏฐโกฏฐาสเท่าๆ กัน ถ้าจะตวงพระบรมธาตทุั้งสิ้นนั้นโดยทะนานปรกติก็สิริได้ ๑๖ ทะนาน แล
กษัตริย์ทั้ง ๘ พระนครได้ซ่ึงพระสารีริกธาตุองค์ละ ๒ ทะนานๆ เสมอกัน เมื่อโทณพราหมณ์จําแนกแจกป๎น
พระบรมธาตุยังบมิทันเสร็จ ส่วนสมเด็จอัมรินทราก็ทอดทศันาด้วยทิพย์จักษุญาณพิจารณาว่า พระทักษิณ
ฑาฒธาตุเบ้ืองบนแห่งพระทศพลนั้น บุคคลผู้ใดนาํเอาไป ก็ทรงเห็นแจ้งว่ามิใช่ใครผู้อ่ืนคือตัวโทณพราหมณ์
ผู้แจกพระบรมธาตุนั้น ลอบลักเอาพระทักษิณฑาตขึ้นซ่อนไว้ในระหว่างแห่งผ้าโพกของอาตมา จึงทรงพระ
จินตนาว่าพราหมณ์ผู้นี้บมิอาจกระทําสักการวิธีสมควรแก่พระฑาฒธาตุ ควรอาตมะจะนํามาบูชาในสุราลัย
เทวโลก ทรงพระอาโภคดงันี้แล้ว ก็ลงมือเอาซ่ึงพระทักษิณทันตฑาฒธาตุนั้นจากผ้าโพกแห่งโทณพราหมณ์ 
ประดิษฐานในสุวรรณโกศแล้วก็อัญเชิญไปสู่ดาวดึงส์เทวโลกบรรจุไว้ในพระจุฬามณีเจดีย์ 

          ฝุายโทณพราหมณ์เมื่อแจกพระบรมธาตุเสร็จแล้ว ยกหัตถ์ขึ้นค้นหาพระฑาฒธาตุก็มิได้พานพบ 
ปรารภจะถามไต่ว่าใครเป๐นโจรมาลักพระฑาฒธาตุบนศีรษะอาตมะฉะนี ้ ก็บมิอาจพาทีออกได้คิดละอายใจ
อยู่ เกรงกษัตริย์ทั้งหลายจะกล่าวว่า ท่านเป๐นผู้แจกพระธาตุ แล้วไฉนจึงไม่รู้ว่าพระธาตุอันเป๐นส่วนของตน
มีอยู่ เลือกไว้ก่อนแล้วเอาไปซ่อนเร้นไว้ในที่ใด เห็นเขาจะยกโทษตนดงันี้ไซร้ ก็บมิอาจเจรจาว่าท่านจงให้
ส่วนพระสารีริกธาตุแก่เราบ้าง ให้นึกอางขนางในใจ จึงดําริสืบไปว่า ทะนานทองซ่ึงตวงพระธาตุนี้อาตมะจะ

๔๑๖ ๔๑๗ 



นําไปก่อพระเจดีย์บรรจุไว้เป๐นที่ไหว้ที่สักการบูชาจึงกล่าวข้าแต่บพิตรทั้งปวงจงให้ซ่ึงทะนานทองซ่ึงตวง
แจกพระบรมธาตุ ข้าพเจ้าจะนําไปก่อพระสถูปบรรจุไว้กระทําสักการบูชา ท้าวพระยาทั้งหลายก็อนุญาต
พร้อมยอมให้แก่โทณพราหมณ์ตามปรารถนา 

กษตัริย์เมืองโมรีได้พระอังคาร 

          ในขณะนั้น กษัตริย์ในเมืองโมรีนคร อันสถิตอยู่ ณ ที่ใกล้ปุาปิปผลิวัน ได้ทราบข่าวว่าพระทศพล
เข้าสู่พระปรินิพพาน จึงส่งราชทูตให้ถือพระราชสาสน์มาถึงกษัตริย์มัลลราช ณ เมืองกุสินารายขอส่วนพระ
บรมธาตุแล้วเสด็จยกพยุหยาตราพลตามมาในภายหลัง ครั้งนั้นกษัตริย์กุสินารายจึงแจ้งเหตุว่า ส่วนพระ
สารีริกธาตุนั้นป๎นแจกกันสิ้นแล้ว ท่านจงนําเอาพระอังคารไปสักการบูชาเถิด แลกษัตริย์โมรีนครก็เชิญพระ
อังคารไปกระทําสักการบูชา 

การอัญเชิญพระบรมธาตุไปกรุงราชคฤห์ 
ใช้เวลานาน ๗ ปีเศษ คนท่ีไม่เห็นด้วยต าหนิ 

          ลําดับนั้นกรุงอชาตสัตตุราช เมื่อจะอัญเชิญพระบรมธาตุจากเมืองกุสินารายไปสู่กรุงราชคฤห์ แลใน
ที่ระหว่างพระนครทัง้สองนั้นกําหนดมรรคาได้ ๑๒๕ โยชน์  แลทางในระหว่างนั้น พระองค์ให้ชนทั้งหลาย
ปราบให้รื่นราบเสมอเป๐นอันดี มีประมาณโดยกว้างได ้ ๘ อุศุภ แลตกแต่งอย่างมรรคาอันมาแต่มกุฏพันธ
เจดีย์จนถึงที่สัณฐาคารศาลาซึ่งพระยามัลลราชทั้งหลายในเมืองกุสินารายตกแต่งนั้น แล้วให้ตั้งร้านตลาด
รายเรียงไปตามสองข้างมรรคาจนตลอด ๑๒๕ โยชน์ เพ่ือจะยังรี้พลทั้งหลายมใิห้เป๐นทุกข์ลําบาก ด้วยจะ
อดอยากอาหารในหนทางแล้ว ให้อัญเชิญพระหีบทองซ่ึงใส่พระบรมธาตุขึ้นประดิษฐานบนบัลลังก์ราชรถ 
แลให้สันนิบาตหมู่ชนทั้งหลายบรรดาอยู่ในปริมณฑลทั่วพระราชอาณาเขตแห่งกรุงราชคฤห์ทั้ง ๕๐๐ โยชน์
นั้นมาพร้อมกันทั้งสิ้นแล้ว ให้ยาตรารถทรงพระบรมธาตุไปจากเมืองกุสินาราย ให้เล่นการสาธุกีฬนักขัต
ฤกษ์บูชาไปตามระยะทาง เบ้ืองว่าเห็นดอกไม้ปุาออกบานในที่ใด ก็ให้หยุดรถพระบรมธาตุอยู่กระทํา
สักการบูชาในที่นั้น กว่าจะสิ้นดอกไม้ที่บานแล้วชักรถไปถึงประมาณสุดแอก ก็ให้หยุดสมโภชน์อยู่เจ็ดวันๆ 
แต่กระทําโดยนิยมดังนี ้

          แลเชิญพระสารีริกธาตุมาถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วันล่วงไป ก็ยังไม่มาถึงเมืองราชคฤห์ แลชนทั้งหลาย
ที่เป๐นมิจฉาทิฐิก็ชวนกันกล่าวติเตียนยกโทษว่า จําเดิมแต่พระสมณโคดมนิพพานมาพระยาอชาตสัตตุราช
เบียดเบียนเราทั้งหลาย ให้เล่นการนักขัตฤกษ์ด้วยพลการจนการงานของเราฉิบหายบมิได้กระทําสิ้นทั้งนั้น 

แลชนเหล่านั้นมีจิตคิดประทุษร้าย ครั้นทําลายชีพก็ลงไปบังเกิดในนรกถึง ๘,๖๐๐ เป๐นอันมาก 

พระอรหันต์ขอให้พระอินทร์ชว่ยให้พระเจ้าอชาตศัตรูกลวั 
จึงอัญเชิญพระธาตุถึงเร็ว 

          ฝุายพระขีณาสพทัง้หลายพิจารณาทราบเหตุดังนั้นจึงปรึกษากันว่า เห็นแต่ท้าวสหัสนัยน์จะกระทํา
อุบายให้บรมกษัตริย์เชิญพระบรมธาตุไปเร็วได้ ก็พากันขึ้นไปสู่สํานักท้าวสุชัมบดีในดาวดงึสเทวโลกแถลง
เหตุนั้นให้ทราบแล้ว ปรึกษาว่า ดูรา พระราชสมภารบพิตรจะกระทําอุบายประการใดจึงจะให้บรมกษัตริย์
นําพระสารีริกธาตุไปโดยเร็วได้ ท้าวสหัสนัยน์จึงตรัสวา่ข้าแต่พระผู้เป๐นเจ้า นามชื่อว่าปุถุชน ซ่ึงจะ
ประกอบด้วยศรัทธาอันยิ่งเสมอด้วยพระอชาตสตัตุราชนี้บมิได้มี เบ้ืองว่าข้าพเจ้าจะไปว่ากล่าว เห็นท้าวเธอ
จะมิได้กระทําตามถ้อยคํา จําข้าพเจ้าจะสําแดงซ่ึงรูปแห่งหมู่มารโยธาแล้วจะให้ได้ยินซ่ึงมหันตศัพท์กถาอัน
พิลึกต่างๆ แลจะกระทําซ่ึงยักขคาหอาพาธ ให้หมู่ยักษาทั้งหลายเขา้ถือกายแห่งชนบรรพษัทให้อุบัติ
โรคาพาธแล้ว ผู้เป๐นเจ้าจึงไปถวายพระพรว่า อมนุษย์กําเริบ บพิตรจงให้นําพระบรมธาตุไปโดยเร็วเถิด เห็น
ว่าบรมกษัตริย์ก็จะให้เชิญพระบรมธาตุไปโดยพลัน 

          ลําดับนั้นสมเด็จอัมรินทราธิราชก็กระทําอาการทั้งปวง ให้ปรากฏดุจกล่าวมาแล้ว แลพระมหาเถร
ทั้งหลายจึงไปถวายพระพรเหมือนดังนั้น สมเด็จกรุงอชาตสัตตุราชให้อัญเชิญพระบรมธาตุรีบไป ๗ วัน ก็ถึง
กรุงราชคฤห์ จึงให้ก่อพระสถูปบรรจุไว้แล้วกระทํามหามหกรรมคือการฉลองพระสถูปนั้น 

          ฝุายกษตัริย์ลิจฉวีราชเมืองเวสาลี แลกษัตริย์สากยราชเมืองกบิลพัสดุ ์ กษัตริย์ถุลิยราชเมืองอัล
ลกัปปกนคร กษัตริย์โกลิยราชเมืองรามคาม แลมหาพราหมณ์ผู้ครองเวฏฐทีปกนคร กษัตริย์มัลลราชเมือง
ปาวาย ทัง้ ๖ พระนคร ก็อัญเชิญพระบรมธาตุซ่ึงเป๐นส่วนของตนไปก่อพระสถูปบรรจุไว้ ณ เมืองแห่งตนๆ 
ทั้ง ๖ พระนคร แลกษตัริย์มัลลราชในเมืองกุสินาราย ก็ให้ก่อพระสถูปบรรจุพระบรมธาตุไว้ ณ เมืองนั้น 
ฝุายโทณพราหมณ์ก็ให้ก่อพระสถูปบรรจุทะนานทองซ่ึงตวงพระบรมธาตุ ณ ทีใ่กล้เมืองกุสินาราย  ส่วน
กษัตริย์เมืองโมรีนครก็อันเชิญพระอังคารไปก่อพระสถูปบรรจุไว้ ณ ปิปผลิวัน แล้วกระทํามหามหกรรมการ
ฉลองพระสถูปทุกตําบล แลเครื่องพุทธปริขารทั้งหลายนั้น มหาชนทั้งปวงก็มาเชิญไปก่อพระสถูปบรรจุไว้  
ณ พระนครต่างๆ สิริพระสถูปซ่ึงบรรจุพระบรมธาตุนั้น ๘ พระสถูป พระสถูปบรรจุพระทะนานทองเป๐นคํา
รบ ๙ พระสถูปบรรจุพระอังคารเป๐นคํารบ ๑๐ 

พระอาจารย์ผู้ร่วมสังคายนา 

๔๑๘ ๔๑๙ 



สรุปลักษณะพระบรมธาตุและสถานท่ีประดิษฐาน 

          พระสังคตีิกาจารย์จึงนิพนธ์พระคาถาประมวลพระธาตุทั้งปวงไว้ในภายหลังว่า อุณฺหิสํ จตุโร 
ฑาฒา เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความว่า พระบรมธาตุทั้งหลายคือพระอุณหิศ พระเขี้ยวแก้ว ๔ พระรากขวัญ 
๒ ทั้ง ๗ พระองค์นี้ ตั้งอยู่ทัง้แทง่บมิได้ทําลาย แลพระสารีริกธาตทุั้งหลายอันเศษนั้นทําลายทั้งสิ้น ปรากฏ
เป๐น ๓ สัณฐาน อย่างใหญ่นั้นมีประมาณเท่าเมล็ดถั่วแตก อยา่งกลางนั้นมีประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารหัก 
อย่างน้อยนั้นประมาณเท่าเมล็ดพรรณผักกาด ถ้าจะกําหนดโดยสี ขนาดใหญ่นัน้มีพรรณเหลืองคล้ายสีทอง 
ขนาดกลางนั้นมีพรรณดังสีแก้วผลึก ขนาดน้อยนั้นมีพรรณดังสดีอกพิกุลเป๐น ๓ อย่าง  ถ้าจะประมวลพระ
ธาตุทัง้สิ้นก็ตวงได้ ๘ โทณะ แลโทณะหนึ่งตวงได้สองทะนานสิริเป๐น ๑๖ ทะนานด้วยกัน พระธาตขุนาด
ใหญ่นั้นตวงได้ ๕ ทะนาน ขนาดกลางนั้นก็ตวงได้ ๕ ทะนานเท่ากัน แต่ขนาดน้อยนั้นตวงได้ ๖ ทะนาน 

          แลพระธาตุบมิได้ทําลาย ๗ พระองค์นั้น พระเขี้ยวแก้วเบ้ืองบนฝุายขวากับพระรากขวัญเบ้ืองบน 
ขึ้นไปประดิษฐานในพระจุฬามณีเจดีย์ ณ ดาวดึงสเทวโลก พระเขี้ยวแก้วเบ้ืองต่ําฝุายขวาก็ไปประดิษฐาน
อยู่ ณ เมืองกาลึงคราษฐ์ กาลบัดนี้ไปสถิตอยู่ในลังกาทวีป พระเขี้ยวแก้วเบ้ืองบนฝุายซ้าย ไปประดิษฐาน
อยู่ ณ เมืองคันธารราษฐ ์ พระเขี้ยวแก้วเบ้ืองต่ําฝุายซ้ายไปประดิษฐานอยู่ในนาคพิภพ พระรากขวัญเบ้ือง
ซ้ายกับพระอุณหิศ ขึ้นไปประดิษฐานอยู่ในทุสเจดีย์ ณ พรหมโลก พระทนตท์ั้ง ๓๖ แลพระเกศาโลมาแล
พระนขาทั้ง ๒๐ นั้นเทพยดานําไปองค์ละองค์สู่จักรวาลต่างๆ ต่อๆ กันไป แลพระปริขารธาตุทั้งหลายนั้น 
พระกายพันธน์ไปสถิตอยู่ ณ เมืองปาตลีบุตร ผ้าอุทกสาฎกไปสถิตอยู่ ณ เมืองป๎ญจาลราษฐ์ พระจัมมขันธ์
ไปสถิตอยู่ ณ เมืองโกสลราษฐ์ แลสีพระทนต์ไปสถิตอยู ่ณ เมืองมิถิลา ผ้ากรองน้ําไปสถิตอยู่ ณ วิเทหราษฐ ์
มีดกับกล่องเข็มไปสถิตอยู่ ณ เมืองอินทป๎ตถ ฉลองพระบาทแลถลกบาตรไปสถิตอยู่ ณ บ้านอุสิสพราหมณ
คาม เครื่องลาดไปสถิตอยู่ ณ เมืองมกุฏนคร ไตรจีวรไปสถิตอยู่ ณ เมืองภัทรราษฐ์ บาตรทรงสถติในเมือง
ปาตลีบุตร บัดนี้ตกไปอยู่ลังกาทวีป นิสีทนสันถตัไปสถิตอยู่ ณ กุรุราษฐ์ 

          แล้วจึงกล่าวประฌามคาถาในที่สุด แปลเนื้อความว่า ข้าพระพุทธเจ้าถวายวันทนาการซ่ึงพระธาตุ
ทั้งหลายคือพระพุทธสรีรธาตุ แลปริกขารธาตทุั้งปวง อันเทพยดามนุษย์กระทําสกัการบูชา 

 

ธาตุวภิัชนปริวรรต ปริจเฉทที่ ๒๗ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๒๘ 
มารพันธปริวรรต 

พระยามารถูกพระอุปคุตต์ผูกไว้ด้วยฤทธิ์ 
 

๔๒๐ 



 

เน้ือความยอ่ 

        พระมหากัสสปเถระเห็นว่า พระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ยงันครตา่งๆ นั้น ในอนาคตกาลจะ
มีอันตรายเกิดขึ้นได้ จึงปรึกษากับพระเจ้าอชาตศัตรูแล้วเห็นพ้องกัน พระเถระรับเป๐นภาระอันเชิญพระ
บรมธาตุมาด้วยฤทธิ ์พระธาตทุี่ไม่ได้นํามา ได้แก่ ส่วนที่อยู่ในราชสกุลตา่งๆ และส่วนในนาคพิภพ 

          ฝุายพระราชารับพระราชภาระด้านจัดหาสถานที่และจัดสร้างพระเจดีย์ใต้ดินลึก ๘๐ ศอก ขณะ
กําลังก่อสร้างก็ตรัสลวงว่าจะทําพระเจดีย์ถวายพระอสีติมหาสาวก เสร็จแล้วก็นําพระบรมธาตุมา
ประดิษฐานไว้ในพระเจดีย์ปิดทางลงโดยการสร้างพระสถูปศิลาทับไว้ 

          เมื่อพระศาสนาล่วงลับไป ๒๑๘ ปี ถึงรัชสมัยของพระเจ้าธรรมาโศกราชหรือพระเจ้าอโศก จอม
ราชันย์แห่งชมพูทวีป มีกรุงปาตลีบุตรเป๐นเมืองหลวง พระองค์มศีรัทธามาก ให้สร้างพระเจดีย์ทั่วชมพูทวีป 
๘ หมื่นกว่าแห่ง แล้วทรงต้องการได้พระบรมธาตุมาบรรจุเพ่ือจัดงานสมโภชให้ยิ่งใหญ่ แต่ข่าวที่จะได้พระ
ธาตุมาไม่มีเลย 

          จนกระทั่งพระภิกษุอายุ ๑๒๐ ปีรูปหนึ่งเกิดฉุกคิดถึงสถานที่หนึ่ง ซ่ึงหลวงพ่อเคยพาไปนมัสการ
พระสถูปในปุา ท่านทูลให้พระราชาทราบ จึงมีการค้นหาและพบในที่สุด ทรงกําหนดวันสมโภชแล้วทรง
วิตกว่า งานใหญท่ั่วประเทศจะไม่ราบรื่น อาจมีคนทําอันตรายต่อศรัทธาของพระองค์ จึงตรัสขอให้สงฆ์ส่ง
ภิกษุมีฤทธิ์คุ้มครองงาน 

          ทีแรกภิกษุสงฆ์จะมอบให้สามเณรอายุ ๗ ขวบ ที่มีฤทธิ์ปราบครุฑช่วยพระยานาค แต่สามเณร
เสนอให้เป๐นภาระของพระกิสนาอุปคตุตเถระ ซ่ึงสงฆ์เห็นด้วย ทัง้จะได้ถือเป๐นการลงโทษที่พระอุปคุตต์ 
ละเลยการร่วมอุโบสถสังฆกรรมด้วย 

          ทันททีี่งานเร่ิม พระยามารก็มา มุง่หมายจะดับประทีปที่จุดบูชาพระมหาเจดีย์ พระอุปคุตต์ก็ใช้
ฤทธิ์เข้าต่อสู้โรมรัน ชนะแล้วก็เกรงว่า หากปล่อยไปพระยามารก็อาจจะราวีงานสมโภชอีก จึงทําให้ได้อาย 
ด้วยการนําซากสุนัขเน่าผูกไว้กับคอมาร ใครๆ ก็ช่วยนําออกไม่ได้ ต้องกลับมาขอให้พระเถระช่วย แต่ท่านก็
ยังไม่ไว้ใจ ผูกมารไว้กับภูเขาอีก มารแค้นใจมาก เพราะพระศาสดายังไม่เคยทํา แต่พระสาวกทํากับตน
เช่นนี้ จึงสํานักรักพระพุทธเจ้าแล้วกล่าววาจาปรารถนาพุทธภูมิ พระอุปคุตต์ได้ฟ๎งแล้วต้องรีบปล่อยมาร 
และขอให้พระยามารเนรมิตพระพุทธเจ้าและพระมหาสาวกให้ดูชม 

 

 

ปริจเฉทที่ ๒๘ 
มารพันธปริวรรต 

พระยามารถูกพระอุปคุตต์ผูกไว้ด้วยฤทธิ ์

พระมหากัสสปะเห็นอันตราย 
จึงรวบรวมพระบรมสารรีิกธาตุมาไว้ในท่ีแห่งเดียว 

          กาลเมื่อพระสถูปบรรจุพระธาตุทั้งหลายประดิษฐานในประเทศต่างๆ เสร็จแล้ว ลําดับนั้น พระ
มหากัสสปเถรเจ้าพิจารณาเห็นว่า  อันตรายแห่งพระบรมธาตุจะพึงมีในโลกภายหน้า จึงเข้าไปสู่สํานักแห่ง
กรุงอชาตสัตตุราชแลว้ถวายพระพรว่า บพิตรควรจะพึงกระทําซ่ึงธาตุนธิานคือ ฝ๎งพระธาตุไว้ในพ้ืนแผ่น
ภูมิภาคจึงจะพ้นอันตรายทั้งปวง บรมกษัตริย์ก็รับคําว่า สาธุ แล้วจึงตรัสว่า การแห่งธาตุนิธานนั้นเป๐น
ภารธุระแห่งข้าพเจ้า แต่ทว่าพระธาตทุั้งหลายอันเศษนอกจากส่วนของข้าพเจ้านั้นจะนํามาได้ด้วยประการ
ดังฤๅ ดูกรบพิตร อันว่ากิจที่จะนํามาซ่ึงพระบรมธาตุทั้งหลายอันสถิตอยู่ในที่อ่ืนนั้นไม่เป๐นธุระของพระราช
สมภาร เป๐นพนักงานของอาตมภาพจะนํามาให้จงได้ จึงตรัสว่าถ้าพระผู้เป๐นเจ้าไปนํามาได้แล้ว ขา้พเจ้าก็
จะกระทําธาตุนิธานกรรมให้สําเร็จ  พระมหาเถระก็ไปนํามาซ่ึงพระบรมธาตุทั้งหลาย ณ ๖ พระนครนั้น
ด้วยฤทธิ์ เว้นจากกิจอันขัตติยสกุลทัง้หลายจะกล่าวโตต้อบประการใด แล้วก็อัญเชิญพระธาตุทั้งปวงอันเศษ
ไปสู่กรุงราชคฤห์ เว้นแต่พระธาตุในรามคามเมืองเดียว ผู้เป๐นเจ้าพิจารณาเห็นว่า ไปภายหน้าพระยา
นาคราชจะนําเอาไปประดิษฐานไว้ในนาคพิภพ หาอันตรายบมิได้ แล้วในอนาคตกาลเบ้ืองหน้า พระธาตุ
ส่วนนั้นจะไปสถิตยังลังกาทวีปบรรจุในพระมหาเจดีย์ ณ ที่มหาวิหารจึงเว้นไว้มิได้นํามา 

ร่วมมือกบัพระเจ้าอชาตศัตรูจัดท าสถานท่ีซ่อน 
และบรรจุพระบรมสารีรกิธาต ุ

          แลพระมหากัสสปเถรเจ้าอัญเชิญพระบรมธาตุทั้ง ๗ ส่วนไปตั้งไว้ในประเทศทศิอาคเนย์แห่งกรุงรา
ชคฤห์ แล้วกระทําอธิษฐานว่าในสถานที่นี้มีศิลาอยู ่ แลศิลานั้นจงอันตรธานปรากฏดุจพสุธาธารบริสุทธิ์
ทั้งสิ้น ทั้งสระสินธธุาราก็จงอย่าได้ผุดพลุ่งขึ้นมาในภูมิภาคที่นี้ จึงสมเด็จบรมนราธิบดีก็ให้หมู่มนุษย์ขุดลงใน
ที่นั้น เอามูลดินมากระทาํอิฐก่อพระเจดีย์ถวายพระอสีติมหาสาวกทั้งปวง แมว้่ามีผู้มาถามว่าบรมกษัตริย์
กระทําการส่ิงใด ก็ให้บอกว่ากระทําพระเจดีย์ถวายพระมหาสาวก แลผู้ใดผู้หนึ่งอย่าพึงให้รู้ว่ากระทําธาตุ
นิธานกรรมเป๐นอันขาด แลขุดในที่นั้นโดยลึกถึง ๘๐ ศอก พ้ืนภายใต้ให้ลาดด้วยแผ่นทองแดงเต็มที่ทัง้สิ้น 

๔๒๓ 



แล้วให้กระทําเป๐นเรือนแล้วไปด้วยทองแดงใหญ่ประมาณเท่าเรือนพระเจดีย์สถาน แลให้กระทําซ่ึงกล่องแล
พระสถูปแล้วด้วยวัตถทุั้งหลายต่างๆ มแีก่นจันทน์เหลืองเป๐นต้น สิ่งละแปดๆ สัณฐานใหญ่เป๐นชั้นๆ โดย
ลําดับ จึงเชิญพระบรมธาตุทั้งหลายใส่ลงในกล่องจันทน์เหลืองซ่ึงเป๐นที่สุดนั้น แล้วใส่ลงในกล่องจันทน์
เหลืองอันอ่ืนอีกเล่า แล้วซ่อนใส่ลงในกล่องจันทน์อันอ่ืนใหญ่ๆ กว่ากันขึ้นไปเป๐นลําดับทั้ง ๘ ชั้น แล้วใส่
พระสถูปจันทน์เหลืองซ้อนสวมกันลงโดยลําดับๆ ทัง้ ๘ ชั้นพระสถูป จึงเอาพระสถูปจันทน์เหลืองซ่ึงซ้อน
สวมกันทั้ง ๘ ชั้นนั้น ใส่ลงในกล่องจันทน์แดงอันซ้อนกันอีก ๘ ชั้นนั้นเล่า แล้วเอากล่องจันทน์แดงทั้ง ๘ 
ชั้นนั้น ใส่พระสถูปจันทน์แดงอันสวมซ้อนกันอีก ๘ ชั้นเล่า แล้วเอาพระสถูปจันทน์แดง ๘ ชั้นนั้น ใส่ลงใน
กล่องงาอีก ๘ ชั้นเล่า แล้วเอากล่องงาทัง้ ๘ ชั้นนั้น ใส่พระสถูปงาทัง้ ๘ ชั้น แล้วเอาพระสถูปงาทั้ง ๘ ชั้น
นั้น ใส่ลงในกล่องแก้วต่างๆ อีก ๘ ชั้น แลว้เอากล่องแก้วทั้ง ๘ ชั้นนั้น ใส่ลงในพระสถูปแก้วต่างๆ อีก ๘ 
ชั้นเล่า แล้วเอาพระสถูปแก้วทั้ง ๘ ชั้นนั้น ใส่ลงในกล่องทองอีก ๘ ชั้น แล้วเอากล่องทองทั้ง ๘ ชั้นนั้นใส่ใน
พระสถูปทองอีก ๘ ชั้น แล้วเอาพระสถูปทองทั้ง ๘ ชั้นนั้น ใส่ลงในกล่องเงินอีก ๘ ชั้น แล้วเอากล่องเงินทั้ง 
๘ ชั้น ใส่ลงในพระสถูปเงินอีก ๘ ชั้นเล่า เอาพระสถูปเงินใส่ลงในกล่องแก้วมณี เอากล่องแก้วมณีใส่ในพระ
สถูปแก้วมณีๆ ใส่ลงในกล่องแก้วแดงๆ ใส่ในพระสถูปแก้วแดงๆ ใส่ในกล่องแก้วลายๆ ใส่ในพระสถูปแก้ว
ลายๆ ใส่ในกล่องแก้วผลึกๆ ใส่ในพระสถูปแก้วผลึก ล้วนสิ่งละ ๘ ชั้นๆ ทั้งสิ้นด้วยกัน 

          แลพระสถูปแก้วผลึกซ่ึงเป๐นชั้นนอกที่สุดนั้นใหญ่ประมาณเท่าพระเจดีย์อันมีในถูปาราม แล้วให้
กระทําคฤหาสถานแล้วไปด้วยแก้ว ๗ ประการ สวมลงเบ้ืองบนพระสถูปแก้วผลึกชั้นนอกนั้นแล้ว ให้กระทํา
เรือนแล้วไปด้วยทองสวมลงบนเรือนแก้ว ๗ ประการ กระทําเรือนแล้วไปด้วยเงนิสวมลงบนเรือนทอง แล้ว
เอาเรือนทองแดงอันใหญ่ซ่ึงกระทําไว้ก่อนนั้นสวมลงบนเรือนเงิน แล้วเร่ียรายลงซ่ึงทรายแล้วไปด้วยแก้ว ๗ 
ประการ แล้วโปรยปรายลงซ่ึงพรรณแห่งบุบผชาติทั้งหลายตา่งๆ อันเกิดในบทในน้ําทั้งสิ้นในทีท่ั้งปวง
โดยรอบ แล้วให้กระทํารูปพระบรมโพธิสัตว์ทั้ง ๕๕๐ พระชาติ แลรูปพระอสีติมหาเถรทั้ง ๗ พระองค์ รูป
สมเด็จกรุงสุทโธทนมหาราชแลพระสิริมหามายาเทวี แลรูปสหชาติทัง้ ๗ อันเกิดพร้อมพระมหาสัตว์ แต่
ล้วนแล้วด้วยทองทัง้สิ้น แล้วตัง้ไว้ซ่ึงหม้อเงินหม้อทองอันเต็มไปด้วยน้ําสิ่งละ ๕๐๐ หม้อ แลป๎กไว้ซ่ึงธงทอง 
๕๐๐ คัน แลประทีปทองแลประทีปเงินสิ่งละ ๕๐๐ ประทีปเต็มไปด้วยน้ํามันหอม เอาผ้าทุกุลพัตรพันเข้า
เป๐นไส้ตามเพลิงบูชาพระบรมธาตุ 

พระมหากัสสปะให้จารึกว่าอโสกราชกุมารจะพบ 
ท าให้พระธาตุแพร่หลาย พระเจ้าอชาตศัตรูสพัยอกว่าราชายากจน 

          แลพระมหากัสสปจึงอธิษฐานว่า บรรดาสิ่งสรรพปูชนียภัณฑ์ทั้งหลายคอืบุบผชาติก็อย่ารู้เห่ียวแห้ง
เหือดหายกลิ่นอันหอม แลเพลิงซ่ึงตามประทีปก็จงอย่าได้ดับ ให้ปรากฏอยู่เป๐นนิจกาล แล้วให้จารึกอักษร

ลงในแผ่นสุวรรณบัตรประดิษฐานไว้ในที่นั้นเป๐นคําพยากรณ์ว่า สืบไปในอนาคตภายหน้าเมื่อพระอโสกราช
กุมารได้ผ่านพิภพมไหสวริยสมบัติยกขึ้นซึ่งเศวตราชาฉัตรทรงพระนามพระเจ้าธรรมาโศกราชในกาลใด แล
กษัตริย์พระองค์นั้นจะได้แจกพระบรมธาตุทั้งหลายนี้ไปทั่วสกลปถพีพ้ืนแผ่นชมพูทวีปในกาลนั้น ส่วน
สมเด็จบรมกษัตริย์ก็กระทําสักการบูชาด้วยเครื่องราชปสาธนอลังการาภรณ์ แล้วก็เสด็จออกมาภายนอก 
ให้ปิดเสียซ่ึงทวารแห่งเรือนพระบรมธาตุติดซ่ึงห่วงแลสายยูใส่กุญแจติดผนึกดีตราทุกๆ ชั้นเป๐นหลั่นกัน
ออกมา ตราบเท่าถึงประตูเรือนทองแดง อันเป๐นที่สุดภายนอก แล้วเอาท่อนแก้วมณีท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งวาง
ทับไว้ที่บานทวารแห่งเรือนทองแดง แล้วให้จารึกอักษรไว้กับในบานทวารว่า สืบไปในอนาคตจะมีพระยา
เข็ญใจองค์หนึ่ง จะมารื้อห้องพระบรมธาตุ จงเอาท่อนแก้วมณีนี้กระทําสักการบูชาพระบรมธาตุเถิด 

          ครัง้นั้นฝุายสมเด็จอัมรินทราธิราชทราบเหตุว่า กรุงอชาตสัตตุราชกับพระมหากัสสปมากระทําธาตุ
นิธานกรรม จึงดํารัสสั่งพระเวสสุกรรมเทพบุตรว่า ท่านจงลงไปช่วยปูองกันรักษาห้องพระบรมธาตุไว้ให้
มั่นคง อย่าให้มีอันตรายได้ พระเวสสุกรรมรับเทวราชบัญชาแล้ว ก็ลงมาสู่ห้องบรรจุพระธาตุ จึงนฤมิตรูป
ผ้าพยนต์เป๐นรูปไม้ มือถือซ่ึงพระขรรค์อันคม แล้วมีพรรณโอภาสดุจแก้วผลึกพิลึกพึงกลัว วิ่งเวียนอยู่รอบ
ห้องพระธาตุรวดเร็วดุจลมพัด แลว้เอาแท่งศิลาอันยาวและใหญ่มาพาดทิ้งไว้ในเบ้ืองบน แล้วนฤมิตอิฐปูน
ก่อทับแท่งศิลา แล้วเอามูลดินมาเกลี่ยกลบทับไว้ในเบ้ืองบนให้เสมอกับพ้ืนปฐพีเดิม แล้วนฤมิตพระสถูป
ศิลาองค์หนึ่ง ประดิษฐานทับไว้ในเบ้ืองบนที่ธาตุนิธานนั้นอีกเล่ากระทําให้มิดชิดเป๐นอันดีแล้วนิวัตนาการ
ยังเทวโลก เมื่อการแห่งธาตุนิธานสาํเร็จแล้ว ฝุายพระมหากัสสปเถรเจ้าธรมานพระชนมายุตราบเท่าถึง
กําหนดพระชนมายุแล้วก็ดับขันธ์เข้าสู่พระปรินิพพาน ส่วนสมเด็จกรุงอชาตสัตตรุาชพระชนม์สิ้นชีพทิวงคต
ไปตามยถากรรมแห่งพระองค์ 

๒๑๘ ปีตอ่มา พระเจ้าธรรมาโศกราชสร้างพระสถูป 
แล้วค้นหาพระบรมธาตุมาบรรจุ 

          ครั้นจําเนียรภาคสมยันานมา จนพระพุทธศาสนาล่วงไปได้ ๒๑๘ พระวัสสา กาลเมื่อพระอโสกราช
กุมาร ได้ผ่านพิภพมไหสวริยสมบัติยกขึ้นเศวตราชาฉตัร ณ กรุงปาตลีบุตรมหานคร ทรงพระนามกรพระ
เจ้าธรรมาโศกราช ในกาลใด ก็ได้รื้อซ่ึงห้องพระธาตุขึ้นแจกพระบรมธาตุทั่วไปในสกลชมพูทวีปในกาลนั้น 
จึงมีคําปุจฉาว่า พระยาธรรมาโศกราชได้รื้อซ่ึงห้องบรรจุพระธาตุนั้นด้วยเหตุดงัฤๅ วิสัชนาว่า สมเด็จบรม
กษัตริย์อาศัยซ่ึงนิโครธสามเณร จึงได้มีพระทัยเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา พระองค์จึงได้ถาปนาการพระ
วิหารแลพระสถูปถึง ๘ หมื่น ๔ พันทุกๆ นครทั่วทั้งสกลชมพูทวีป จึงตรัสถามพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงว่า 
ข้าพเจ้าจะได้พระบรมธาตุมาแต่ที่ใดบรรจุในพระสถูปทั่วถ้วนทัง้ ๘ หมื่น ๔ พันพระองค์ พระสงฆ์ทั้งหลาย
จึงถวายพระพรว่า อาตมภาพได้สดับสืบๆ กันมาว่า ที่ธาตุนิธานนั้นมีอยู่ แต่มิไดรู้้ว่าอยู่ในที่ใด บรมกษัตริย์

๔๒๔ ๔๒๕ 



จึงทําลายพระสถูป ณ เมืองราชคฤห์แล้วให้ค้นหาพระบรมสารีริกธาตุก็บมิได้พบพาน จึงให้กระทําพระ
เจดียสถานใหม่ให้ปรกติดีดังเก่า แล้วพระองค์ก็พาจตุบรรษัททั้ง ๔ คือภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา กับ
ทั้งจตุรังคโยธาหาญ เสด็จไปสู่เมืองเวสาลี ให้รื้อพระเจดีย์ ณ พระนครนั้นค้นหา ก็มิได้พระสารีริกธาตุจึงให้
ก่อเสียให้เป๐นปรกติดังเก่า แล้วเสด็จไปสู่รามคามให้พลโยธารื้อพระเจดีย์สถานที่เมืองนั้น ก็บมิอาจทําลาย
ลงได้ เหตุหมู่นาคทั้งหลายปูองกันรักษามิให้ภินทนาการ จนจอบเสียมแลสิ่วขวานหักเป๐นท่อนน้อยใหญ่ไม่
สมดังพระทัยปรารถนา จึงเสด็จยาตราพลไปสู่เมืองอัลลกัปปกนครแลเมืองเวฏฐทีปกนคร แลเมืองปาวาย 
เมืองกุสินาราย ให้ทําลายพระเจดียท์ั้ง ๔ นครค้นหาพระบรมธาตุก็บมิได้พานพบ จึงถาปนาการก่อใหม่ให้
ปรกเหมือนดังเก่า 

ทรงค้นหาและขุดพบพระธาตุ 
จากค าบอกเล่าของพระภิกษุอายุ ๑๒๐ ป ี

          แล้วเสด็จกลับมาสู่เมืองราชคฤห์ใหม่เล่า จึงให้สันนิบาตบรรษัททั้ง ๔ แล้วถามไถ่ว่า ผู้ใดผู้หนึ่งพึง
ได้สดับมาแต่ก่อนว่าทีธ่าตุนธิานสถิตในสถานที่ใดบ้าง ในขณะนั้นมีพระมหาเถรองค์หนึ่งเป๐นผู้เฒ่า มีวัสสา
ได้ร้อยยี่สิบวัสสาจึงบอกว่า ที่ธาตุนิธานจะประดิษฐานอยู่ในที่ใดนั้น อาตมภาพมิได้รู้แท้ แตท่ว่าพระมหา
เถรผู้เป๐นบิดาได้ถือมาซ่ึงผอบดอกไม้ พาอาตมะไปแต่ยังมีอายุได้ ๗ ขวบ บวชเป๐นสามเณรไปสู่ที่แห่งหนึ่ง
แล้วกล่าวแก่อาตมะว่าสามเณรจงมาที่นี่ แล้วชี้ไปว่าในระหว่างแห่งกอไม้ชัฏโน้นมีพระสถูปศิลาอยู่องค์หนึ่ง 
เราจะพากันไปนมัสการ ครั้นไปถึงสถานที่นั้นกระทําวันทนาบูชาแล้วจึงบอกว่า ดูกรสามเณร ควรจะ
พิจารณาดูที่นี้เป๐นที่สําคัญอยู่ แลอาตมะได้รู้เหตุแต่เท่านี ้

          สมเด็จบรมนราธิบดีไดท้รงสดับจึงดํารัสวา่ ชะรอยธาตุนิธานจะประดิษฐานอยู่ที่นั้นเป๐นมั่นคง จึง
ให้มหาเถระนําเสด็จไปสู่ที่ตําบลนั้น แล้วให้ถากถางซ่ึงกอไม้ชัฏ ก็ทัศนาการเห็นพระสถูปศิลาก็ให้ชักชะลอ
ไปตั้งไว้ในที่อ่ืน แล้วขุดมูลดินในภูมิภาคปฐพีที่แห่งนั้น ก็เห็นซ่ึงพ้ืนปูน จึงให้ขุดรื้อปูนแลอิฐศิลาแกงแนงลง
ไปโดยลําดับ แล้วให้มหาชนลงไปในบริเวณแห่งนั้นก็เห็นซ่ึงทรายแก้ว ๗ ประการ เร่ียรายอยู่ในทีท่ั้งหลาย
โดยรอบอันลึกถึง ๘๐ ศอกทั่วทั้งนั้น เห็นทั้งเรือนทองแดงแลผ้าพยนต์รปูไม้ถือพระขรรค์วิ่งเวียนอยู่
โดยรอบเรือนทองแดงนั้น มิรู้ที่จะกระทาํประการใด บรมกษัตริย์จึงให้มาแม่มดมาให้เชิญเทพยดา แล้วให้
แต่งเครื่องพลีกรรมบวงสรวงสังเวยต่างๆ แล้วประโคมดุริยางคดนตรีก็บมิได้เห็นเงื่อนอุบายที่จะแก้ผ้า
พยนต์ประการใดได้ จนพระทัยหนัก จึงประนมพระหัตถ์ถวายอัญชลีแก่เทพยดาออกวาจาดํารัสประกาศว่า 
ข้าแต่ทา้วเทวราชทั้งหลายผูท้รงมหิทธฤิทธิ์ ขา้พเจ้านี้มีจิตปรารถนาจะถือเอาพระบรมธาตุทั้งนี้ จะอัญเชิญ
ไปบรรจุในพระเจดียสถานทั่วทุกวิหารทั้ง ๘ หมื่น ๔ พัน ควรจะได้เป๐นที่สักการบูชาแห่งเทพามนุษย์ทั่วทุก
ประเทศ พระพุทธศาสนาจะได้แผ่ไพศาลวัฒนาการไปทุกขอบเขตนครขัณฑสีมา ขอจงเทพยดาทัง้หลายมา

ช่วยปูองกันอันตรายให้บําราศ ให้ได้พระบรมธาตุสมปรารถนาในกาลบัดนี้ 

          ขณะนั้นท้าวโกสีย์ก็ทราบเหต ุ จึงตรัสสั่งพระเวสสุกรรมว่า บัดนี้พระยาธรรมาโศกราชจะมารื้อพระ
บรมธาตุขึ้นจากที่นี้ ท่านจงลงไปช่วยปูองกันอันตรายทําลายเสียซ่ึงรูปผ้าพยนต์ให้อันตรธาน พระ
เวสสุกรรมรับเทวบรรหารแล้ว ก็ลงมาสู่ที่ห้องบรรจุพระบรมธาตุ นิมิตกายเป๐นคามทารกน้อยอายุประมาณ 
๕ ขวบมีมือถือธนูเข้าไปยืนอยู่ ณ ที่เฉพาะพระพักตร์บรมกษัตริย์ แล้วกราบทูลว่า ข้าพเจ้าจะรับอาสายิง
รูปผ้าพยนต์นี้ให้แตกขจัดขจายลงจงได้ จึงตรัสว่า ผิฉะนั้นไซร้ พ่อจงยิงเถิด กุมานั้นก็ก่งขึ้นซึ่งธนู แล้วแผลง
ไปตัดซ่ึงที่ต่อเงื่อนแห่งสายยนต์ รูปผ้าพยนต์นั้นก็ขาดหล่นกระจัดกระจายลงในที่นั้น 

          สมเด็จกรุงธรรมาโศกราชก็ทรงพระเกษมสันติ์โสมนัส ตรัสสรรเสริญคณุกุมารทารกแล้วเสด็จเข้า
ไปสู่ที่ใกล้ทวารเรือนทองแดง ให้ทําลายซ่ึงตราอันตีประจําทั้งกุญแจแลห้องสายยูอันติดอยู่ ณ ธรณีที่บาน
ทวารนั้นแล้วทอดพระเนตรเห็นท่อนแก้วมณีอันใหญ่ กับทั้งอักษรอันจารึกไว้กับทวาร ทรงอ่านว่าพระยา
เข็ญใจในอนาคตจะมารื้อห้องบรรจุพระธาตุ จงเอาท่อนแก้วมณีกระทําสักการบูชาเถิด เมื่อทรงอ่านทราบ
อักษรเป๐นใจความว่าฉะนี้ ก็ทรงพระพิโรธออกพระโอฐว่า กษัตริย์เห็นปานดังอาตมามีอานุภาพแผ่ไปทั่ว
สกลชมพูทวีป แลควรหรือมากล่าวติเตียนว่าพระยาเข็ญใจ ก็ท่านที่เป๐นกษัตริย์แต่ก่อนนั้นไซร้ จะมี
อานุภาพแลยศศักดิ์สมบัติพิพัทธโภคศฤงคารประมาณสักเท่าใดนักหนาจึงเปิดโลหทวารา เสด็จเข้าไปใน
ภายเรือนพระธาตุทุกๆ ชั้นตราบเท่าถึงเรือนแก้ว ๗ ประการ เปิดคัพภทวารเข้าไปในห้องพระบรมธาตุเห็น
โอภาสด้วยแสงประทีปส่องสว่าง ทั้งบุบผชาตทิั้งหลายที่บูชาไว้ก็หอมฟูุงขจรตลบอย่างประหนึ่งว่าพึงเก็บ
มาบูชาไว้ในขณะนั้น ทั้งกลิ่นสุคันธ์เครื่องหอมก็บหายกลิ่น ปฏิทินเสาวคันธรส ดุจพ่ึงป๎กไว้ในห้องแห่งธาตุ
นิธานช้านานล่วงไปได้ ๒๑๘ พรรษา สรรพสิ่งสักการบูชาก็ยังปรากฏบริบูรณ์บมิได้เส่ือมสูญอันตรธาน ด้วย
อํานาจพลาธิษฐานแห่งพระมหากัสสปขีณาสวเถรเจ้าเป๐นมหัศจรรย์ 

          เมื่อได้ทอดพระเนตรดังนั้นก็บังเกิดพิศวง ทรงพระโสมนัสปรีดาปราโมชแผ่ไปทั่วพระสรีรอินทรีย์ 
แล้วทรงเห็นแผ่นสุพรรณบัตรอันมีลายลักษณ์จารึกไว้ ทรงหยิบแผ่นทองมาอ่านออกความว่าในอนาคตกาล 
เมื่อพระอโสกราชกุมารยกขึ้นซึ่งเศวตฉัตรได้ขตัตยิราชาภิเษก เป๐นเอกอิสราธิบดีพระนามธรรมาโศกราชใน
กาลใด บรมกษัตริย์พระองค์นั้นจะได้รื้อขึ้นซึ่งที่ธาตุนิธาน จะแจกพระบรมธาตุทั้งหลายนี้ ประดษิฐานทั่ว
สกลชมพูทวีปในกาลนั้น ก็ทรงพระเกษมสันติ์โสมนัสดํารัสแก่หมู่อมาตย์ว่า ดูกรพ่อทั้งปวง พระผู้เป๐นเจ้า
มหากัสสปเถระพิจารณาเห็นอาตมะอันจะได้รื้อขึ้นซึ่งพระบรมสารีริกธาตุในที่นี้ แล้วก็ตบพระหัตถ์ตรัสว่า
สมความปรารถนาของอาตมาแลว้ จึงให้เปิดซ่ึงพระสถูปแลกล่องทั้งหลายซ่ึงใส่สวมพระบรมธาตุขึ้นทุกๆ 
ชั้น แล้วไว้พระบรมธาตุในที่บรรจุเดิมนั้นน้อยหนึ่ง จึงสวมซ้อนซ่ึงกล่องแลพระสถูปทั้งหลายไว้ตามลําดับดัง
เก่า  จึงอัญเชิญพระบรมธาตุทั้งหลายอันเศษนั้นใส่ลงในพระสุพรรณภาชนะนําออกมาภายนอก แล้วให้หับ
ทวารเรือนแก้ว ๗ ประการเรือนทองเรือนเงินเรือนทองแดงออกมาทุกๆ ชั้น จึงให้เอาทรายแก้วมาถมลงไว้

๔๒๖ ๔๒๗ 



ให้เต็มที่ แลนําเอาแทง่ศิลาแกงแนงนับไว้ในเบ้ืองบนแล้วให้ขนมูลดินมาถมลงจนมิดปิดช่องให้เสมอพ้ืนปฐี
ตามที่เดิม แลชักชะลอซ่ึงพระสถูปศิลามาประดิษฐานไว้ในเบ้ืองบนดุจกาลก่อน ก็เสด็จยกพยุหยาตรา
แสนยากรแห่งพระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญมาสู่ปาตลีบุตรราชธานี แล้วกระทําสักการสัมมานวิธีโดยอเนก
นานับประการ แลแจกพระธาตุไปประดิษฐานบรรจุไว้ในพระเจดีย์ อันมีพระวิหารทั่วทุกๆ นคร ทั้งแปด
หมื่น ๔ พันเมือง ในแผ่นพ้ืนสกลชมพูทวีปทั้งสิ้น เสด็จด้วยราชานุภาพร้อมกับอรหันตฤทธิศักดิ์สทิธิท์ั้งสอง
ประการ เหลือพระบรมธาตุไว้ส่วนหนึ่ง 

ทรงก าหนดการจัดงานเฉลิมฉลองท่ัวท้ังประเทศ 
ตรัสทูลขอภิกษุมีฤทธ์ิคุ้มครองงาน 

          แลเมื่อบรรจุในพระสถูปทั้งหลายทุกๆ นครเสร็จแล้ว ภายหลังจึงให้ฐาปนาการพระมหาสถูปอัน
ใหญ่ขึ้นใหม่พระองค์หนึ่ง มีประมาณโดยสูงถึงก่ึงโยชน์ประดับด้วยแก้วต่างๆ แสงแก้วโอภาสรุ่งเรืองครุวนา
ดุจไกรลาสคิรี ประดิษฐานริมฝ๎๑งแม่น้ํามหาคงคานที ที่ใกล้กรุงปาตลีบุตร เสร็จแล้วก็อัญเชิญพระบรมธาตุ
ส่วนหนึ่งซ่ึงเหลือไว้นั้นเข้าบรรจุในพระมหาสถูปองค์นั้น ในลําดับนั้น บรมกษัตริย์มีพระหฤทัยปรารถนาจะ
กระทํามหามหกรรมการฉลองพระสถูปทั้ง ๘ หมื่น ๔ พันพระองค์ทุกๆ นครทั่วสกลชมพูทวีป  กับทั้งพระ
มหาสถูปพระองค์นี้  จึงทรงพระจินตนาว่า อาตมาจะกระทําการฉลองพระสถปูทั้งหลาย จักกระทํามหา
สักการบูชาให้ถ้วน ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน  จึงสมควรแก่ศรัทธาของอาตมา ทําไฉนจะไม่ให้มีอันตรายในการ
กุศล จะปูองกันอันตรายด้วยอุบายเป๐นประการใด ผิฉะนั้นไซร้ อาตมะจะไปถามพระอริยสงฆ์ให้ทราบเหตุ 
จึงเสด็จหมู่อมาตย์ออกไปสู่พระมหาวิหาร นมัสการพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแล้วทรงสถิตในที่ควร จึงตรัสแก่
พระสงฆ์เถระว่า ข้าแต่พระผู้เป๐นเจ้า พระผู้เป๐นเจ้าจะอนุเคราะห์ให้พระภิกษุองค์หนึ่งซ่ึงมีมหิทธิฤทธิ์ให้
ช่วยปูองกันอันตรายในการกุศลของข้าพเจ้า จะกระทําสักการบูชาฉลองพระมหาสถูปให้ได้ ๗ ปี ๗ เดือน 
๗ วัน ในครั้งนี ้

          พระสงฆ์เถระได้สดับพระราชปริหารจึงถวายพระพรว่า พระราชปริวิตกแห่งบรมบพิตรดังนี้ดี
สมควรยิ่งนัก อาตมภาพจะแสวงหาซ่ึงภิกษุที่มีฤทธิ์ดูก่อน สมเด็จบรมกษัตริย์ก็ทรงโสมนัสถวายนมัสการ
พระภิกษุสงฆ์แล้วก็เสด็จกลับยังพระราชนิเวศ ลําดับนั้น พระภิกษุสงฆ์ก็เล็งแลดูซ่ึงเหตุอันตรายในการกุศล
แห่งบรมกษัตริย์ ก็พิจารณาเห็นซ่ึงพระยามารจะกระทําอันตรายในการกุศลเป๐นแท้แล้ว จึงกล่าวแก่
พระสงฆ์เถระว่า ข้าแต่พระผู้เป๐นเจ้า พระผู้เป๐นเจ้าจงกระทําซ่ึงปฏิเสธนกรรม คิดปูองกันเสียซ่ึงมารอันจะ
มากระทําอันตรายในการกุศลแห่งบรมกษัตริย์ ดูกรอาวุโสทั้งปวง ตัวอาตมะนี้มีกิจธุระมากทั้งชราทุพล
ภาพบมิอาจสามารถจะปูองกันซ่ึงอันตรายแห่งมารได้ พระสงฆ์ทั้งหลายอาราธนาพระอนุเถระเป๐นลําดับลง

มา ตราบเท่าถงึพระสงฆ์นวกะก็มิได้มีองค์ใดองค์หนึ่ง ซ่ึงจะรับภารธุระที่จะปูองกันอันตรายแห่งมารได้ 

พยาครุฑจะไล่จับพระยานาคในท่ีประชุมสงฆ์ 

          ครั้นรุ่งขึ้นเป๐นวันครบรอบ ๒ พระภิกษุสงฆ์ก็สันนิบาตประชุมปรึกษากันอีก ในขณะนั้นพอพระยา
นาคราชตัวหนึ่งขึ้นมาจากนาคพิภพเพ่ือจะนมัสการพระภิกษุสงฆ์ กาลเมื่อพระยานาคถวายวันทนาการ
พระสงฆ์อยู่นั้น พอมีพยาครุฑตัวหนึ่งออกจากจักรวาฬบรรพตบินมาบนอากาศ เหลือบลงมาเห็นพระยา
นาคตัวนั้นอันมาวันทนาแก่พระสงฆ์ มีความปรารถนาจะจับพระยานาคตัวนั้น ก็โฉบลงมามีเสียงลมปีกอัน
ดังสนั่น พระยานาคนั้นรู้ว่าเสียงลมปีกครุฑก็สะดุ้งตกใจจะหนีชําแรกแทรกปฐพีไปบมิทัน ก็เล้ียวเข้าไปใน
ระหว่างปาทาพระสงฆ์เถระ ร้องวิงวอนว่าพระผู้เป๐นเจ้าจงให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้า พระสงฆ์เถระก็กล่าวห้ามว่า
อาตมาบมิอาจช่วยชีวิตทา่นได้ พระยานาคก็วงิวอนไปทุกๆ พระองค์ตราบเท่าถึงสงฆ์นวกะ แลพระสงฆ์
ทั้งหลายก็กล่าวว่าบมิอาจเข้าสมาบัติแสดงอิทธิฤทธิ์นั้นเพ่ือจะปูองกันเสียซ่ึงภัยแห่งครุฑขณะนี้ได้ 

สามเณรอายุ ๗ ขวบ ใช้ฤทธ์ิขับไล่พยาครุฑ 

          ในกาลนั้นยังมีสามเณรอาคันตุกะองค์หนึ่งมีอายุได้ ๗ ขวบมานั่งอยู่ที่หน้าอาสนะแห่งสงฆ์ 
พระสงฆ์เถระจึงกล่าวแก่สามเณรน้อยองค์นั้นว่า ท่านยังจะทําคุณแก่พระยานาคช่วยปูองกันภัยแห่งครุฑได้
หรือบมิได้ สามเณรจึงกล่าวว่า พระผู้เป๐นเจ้าทั้งปวงเป๐นผู้ใหญ่ ยังบมิอาจปูองกันภัยแห่งพระยานาคได้แล้ว 
แลตัวข้าพเจ้าเป๐นแต่สามเณรเด็กเท่านี้ ดงัฤๅจะปูองกันภัยได้เล่า แลภิกษุทั้งหลายก็กล่าวปลอบโยน
สามเณรรูปนั้นอีกเป๐นหลายหน แลสามเณรทรงอิทธิพลก็แย้มโอฐยิ้มหน่อยหนึ่งจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าจะรับ
ปูองกันซ่ึงภัยแห่งพระยานาค เบ้ืองว่าครุฑโฉบลงมา ยังไม่ถึงกายพระยานาคประมาณเท่าชั่วบุรุษตราบใด 
ข้าพเจ้าก็จะไล่เสียซ่ึงครุฑให้ปลิวไปประดุจปุยนุ่นอันต้องลมยุคันตวาต แลปลิวไปในอากาศตราบนั้น 
ขณะนั้นพอครุฑโฉบลงมายังไม่ถึงกายพระนาคอีกสักชั่วกายบุรุษ พระสงฆ์ทั้งหลายก็เตือนสามเณรอีกเล่า
ว่าท่านจงไล่ครุฑบัดนี้ สามเณรก็เข้าฌานสมาบัติโดยพลันยิ่งนัก อธิษฐานให้บังเกิดมหาวาตเหมือนลมยุ
คันตวาต พัดครุฑให้ปลิวปลาตนาการไปดุจปุยนุ่นอันต้องกําลังลมพายุใหญ่ปลิวหายไปดังนั้น พระยานาคก็
ได้อัสสาสป๎สสาสะจึงกล่าวสรรเสริญคุณแห่งสามเณรว่า ข้าแต่พระสามเณรผู้เจริญ ชีวิตข้าพเจ้าได้รอดครั้ง
นี้ด้วยคุณอานุภาพแห่งพระสามเณรน้อยองค์นี้ แล้วถวายนมัสการพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ชําแรกแผ่นดินไปยัง
นาคพิภพ 

๔๒๘ ๔๒๙ 



สามเณรถูกลงทัณฑ์ให้อารักขางานฉลอง 
แต่ท่านเสนอพระอุปคตุต์เพราะเคยได้รับพุทธพยากรณ์ 

          พระภิกษุสงฆ์จึงซักถามสามเณรว่า เหตุไฉนท่านจึงไม่กระทําตามคําพระสงฆ์แต่แรกยิ้มเสียก่อนจึง
กระทําต่อภายหลัง แลกรรมอันนี้ท่านกระทําบมิสมควร ควรกระทําทัณฑกรรมแก่ท่าน สามเณรจึงถามว่า 
พระผู้เป๐นเจ้าจะทําทัณฑกรรมแก่ข้าพเจ้าเป๐นประการใด ดูกรสามเณร บัดนี้พระยาธรรมาโศกราชจัก
กระทําการฉลองบูชาพระมหาสถูปให้ถ้วน ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน แลพระยามารจักมากระทําอันตรายในการ
กุศล ท่านจงช่วยปูองกันซ่ึงบุญอันตรายแก่บรมกษัตริย์ในครั้งนี้แลกิจอันนี้เป๐นทัณฑกรรมแก่ท่าน ข้าแต่
พระผู้เป๐นเจ้า ข้าพเจ้าเป๐นสามเณรทั้งอายุแลฤทธิ์น้อยนัก ดังฤๅจะมาอาจสามารถปูองกันซ่ึงอันตรายแก่
มารได้ ถ้าข้าพเจ้าเป๐นภิกษุองค์อ่ืนซ่ึงมีมหิทธิฤทธิ์ พระผู้เป๐นเจ้าจะชอบใจหรือไม่ แลภิกษุองค์นั้นไซร้มี
อานุภาพมาก อาจทรมานซึ่งมารได้ให้ปราชัยได้เป๐นแท้ ดูราสามเณร ภิกษุองค์ใดที่มีอานุภาพมากกว่าท่าน
อยู่ในประเทศที่ใด บัดนี้สถติอยู่ในพวกเราที่นี้หรือไม่ เรามีความละอายแก่บรมกษัตริย์ยิ่งนัก เพราะเหตุเรา
หาพระภิกษุที่มีฤทธิ์ถวายบมิได้ ข้าแต่พระผู้เป๐นเจ้า พระภิกษุองค์นั้น ท่านทําลายอุทกขันธ์อันใหญ่ลงไปใน
ระหว่างมหาสมุทรแล้วนฤมติประสาทแล้วด้วยแก้ว ๗ ประการ ประดิษฐานในท้องมหาสาครสมุทรแล้ว
ท่านนั่งเหนือรัตนบัลลังก์อันตั้งอยู่ ณ ภายในท่ามกลางสตัตรตันปราสาท ยับยั้งด้วยฌานสมาบัติสุขสิ้นทิวา
วารเป๐นอันมาก เว้นจากภัตตาหารบมิได้ฉัน แลพระผู้เป๐นเจ้าพระองค์นั้นมีนามพระกิสนาคอุปคุตตเถร ผิว่า
ได้สู่สงฆสมาคมในที่นี้ ก็อาจสามารถจักทรมานซึ่งมารใจบาปให้พ่ายแพ้มหิทธานุภาพได้ 

          ดงัจะรู้มา กาลเมื่อสมเด็จพระบรมครูยังทรงพระชนมายุอยู่ ก็ไดต้รัสพยากรณ์ไว้ว่าสืบไปในภาย
หน้าจะมีภิกษุรูปหนึ่งมีนามว่าอุปคุตตเถร จักได้ทรมานพระยามารให้เสียพยศอันร้ายพ่ายแพ้อานุภาพ แล้ว
จะกล่าวปฏิญาณปรารถนาซ่ึงพุทธภูมิ พระผู้เป๐นเจ้าทั้งหลายไม่ทราบพุทธพยากรณ์บ้างหรือไฉน หรือ
หลงลืมไปจงระลึกดูเถิด 

          พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้สดับก็ชื่นชมยินดี จึงบังคับให้พระภิกษุสองรูปซ่ึงได้อภิญญาสมาบัติว่า 
ท่านจงไปพาอุปคุตตเถรตามถ้อยคําแห่งสงฆ์ให้หามาสู่ที่สงฆสมาคม พระภิกษุทั้งสองกระทําฤทธิ์ชําแรกพ้ืน
ปฐพีลงไปผุดขึ้นที่ปราสาทในมหาสมุทร แล้วบอกแก่พระอุปคุตต์ตามข่าวสาสนแ์ห่งสงฆ์ให้หาไปสู่ที่ประชุม 
พระอุปคุตต์ก็ออกจากสมาบัติแล้วกล่าวโดยอาการอันเคารพในสงฆ์ว่า ดูกรอาวโุส ท่านจงไปก่อนเถิด อา
ตมะจะตามไปในภายหลัง เมื่อส่งภิกษุทั้งสองไปก่อนแล้ว ผู้เป๐นเจ้าก็ไปด้วยอิทธิฤทธิ์อันรวดเร็วยิง่นัก ไปถึง
ที่สงฆ์สันนิบาตก่อนภิกษุทั้งสอง ถวายนมัสการพระผู้เป๐นเจ้าแล้ว นั่งเหนืออาสน์อันสมควรแก่ตน แลภิกษุ
ทูตทัง้สองนั้นมาถึงภายหลัง เห็นพระภิกษุอุปคุตต์มานั่งอยู่ก่อนแล้วก็บังเกิดพิศวง จึงกล่าวว่าผู้เป๐นเจ้าให้
ข้าพเจ้ามาก่อน ว่าอาตมะจะมาหาภายหลัง บัดนี้กลับมานั่งอยู่ก่อนอีกเล่า แลพระผู้เป๐นเจ้ามีมหิทธิฤทธิ์ยิ่ง

นัก 

สงฆ์ลงทัณฑ์พระอุปคตุต์ท่ีไม่ร่วมอุโบสถให้ไปป้องกันมาร 

          ส่วนพระสงฆ์ทัง้ปวงเมื่อจะมอบทัณฑกรรมให้แก่พระกิสนาคอุปคุตต์ จึงกล่าวว่า ดูกรอาวุโสอุป
คุตต์ ตัวทา่นนี้ไม่อยู่ในสามัคคีอุโบสถกับด้วยสงฆ์เลย ไปอยู่หาความสบายแต่ผูเ้ดียวมิได้เคารพในสงฆ์ แต่
พระมหากบิลเถรพระสัพพัญํูก็ตรัสติเตียน เหตุบมิได้เคารพในสงฆ์ ควรที่สงฆ์จะกระทําทัณฑกรรมแก่
ท่าน เมื่ออุปคุตต์ได้สดับดังนั้นมคีวามคารวะในสงฆ์ จึงกล่าวว่าพระผู้เป๐นเจ้าจะกระทําทัณฑกรรมเป๐น
ประการใด ข้าพเจ้าก็จะน้อมศีรษะลงรับซ่ึงทัณฑกรรมนั้น ดูกรอาวุโสอุปคุตต ์ บัดนี้สมเด็จกรุงธรรมาโศก
ราชผู้เป๐นสงฆ์อุป๎ฏฐากมีพระราชหฤทัยศรัทธาจะกระทํามหามหกรรมการฉลองพระสถูปถ้วนทั้ง ๘ หมื่น ๔ 
พันเมือง กับทั้งพระมหาสถูปพระนครนี้จักกระทําสักการบูชาถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน เป๐นกําหนด ท่านจง
เป๐นภารธุระปูองกันพระยามารอย่าให้มาทําอันตรายในการกุศลแห่งบรมกษัตริยใ์นกาลบัดนี้ อันนี้แลเป๐น
ทัณฑกรรมแห่งท่าน พระอุปคุตต์ได้สดับก็น้อมเศียรลงรับซ่ึงทัณฑกรรมนั้น แล้วถวายนมัสการซ่ึงบาทแห่ง
พระมหาเถรทั้งหลายจึงกล่าวว่า ผิวข้าพเจ้าแสวงหาได้ซ่ึงบิณฑบาตอันเป๐นกัปปิยแลได้ฉันบิณฑบาตดังนั้น
แล้วก็อาจจะกําจัดเสียซ่ึงพระยามาร พระยามารจะไม่กระทําอันตรายในการบุญแห่งบรมกษัตริย์ได้ 
ประการหนึ่ง พระบรมครูก็ทรงพิจารณาเห็นเหตุอันนี้แล้ว ก็ตรัสพยากรณ์ข้าพเจ้าไว้ว่า ในอนาคตกาล 
ภิกษุมีนามว่าอุปคุตต์จะได้ทรมานพระยามารให้เส่ือมสูญเสียพยศอันร้าย 

พระราชาทรงทดสอบฤทธ์ิ ปล่อยช้างไล ่
พระอุปคุตต์บันดาลให้เป็นช้างหิน 

          ครั้นเพลารุ่งเช้าสมเด็จกรุงธรรมาโศกราชก็เสด็จออกมาสู่พระอารามวิหาร ถวายนมัสการพระสงฆ์
แล้วจึงตรัสถามว่า ขา้พเจ้าขอพระภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งซ่ึงมีฤทธิ์ อาจปูองกันเสียซ่ึงอันตรายในการบุญนั้น
ได้แล้วหรือประการใด ดูกรพระราชสมภาร อาตมภาพทั้งปวงหาได้แล้ว แลพระภิกษุองค์นั้นเป๐นปราชญ์
ฉลาดรอบรู้ในพระสัทธรรมพุทโธวาท แลบริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิป๎ญญาคุณแลอิทธฤิทธิ์อันยิ่ง อาจสามารถจะ
ปูองกันเสียได้ซ่ึงพลแห่งหมู่มาร อันจะทําอันตรายในการพระราชกุศลนั้น จึงตรัสถามว่าพระภิกษุรูปนั้นคือ
องค์ใด ดูกรบพิตร องค์นี้มีนามว่าพระกิสนาคอุปคุตตเถระ บรมกษัตริย์จึงเสด็จเข้าไปสู่ที่ใกล้ ถวาย
นมัสการแล้วทอดพระเนตรเห็นพระมหาเถรมีรูปกายซูบผอมนัก จึงทรงพระราชดําริว่า พระผู้เป๐นเจ้ามี
อานุภาพสามารถหรือบมิสามารถประการใด ก็เสด็จอุฏฐาการจากอาสน์คืนเข้าพระนิเวศน์ ครั้นรุ่งขึ้น เป๐น
วันคํารบ ๒ จึงทรงพระจินตนาว่า ควรอาตมะจะทดลองพระมหาเถรองค์นี้ดูให้รู้ว่ามีฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์จง

๔๓๐ ๔๓๑ 



ตระหนัก 

          ในขณะนั้น พระอุปคุตต์เขา้ไปบิณฑบาตในราชสกุล เพ่ือจะยังพระทัยแห่งพระบรมกษัตริย์ให้ทรง
พระโสมนัสยินดี เมื่อบรมราชาธิบดีถวายบิณฑบาตแล้ว พระมหาเถรก็กลับออกมา จึงดํารัสให้ปล่อยช้าง
ซับมัน แลกุญชรชาตินั้นก็บันลือศัพท์โกลาหลโกญจนาท แล้วแล่นไปไล่ติดตามพระมหาเถระมาในเบ้ืองหลัง 
เมื่อช้างนั้นมาถึงที่ใกล้แลฉายาแห่งคชาชาติก็ปรากฏในเบ้ืองหน้าแห่งพระมหาเถระ พระมหาเถรเหลียวมา
เห็นซ่ึงช้างซับมันอันไล่ติดตามมาก็จินตนาว่า กุญชรชาติตวันี้บรมกษัตริย์แสร้งปล่อยให้ไล่เพ่ือจะทดลองซ่ึง
ฤทธิ์อาตมา จึงอธิษฐานว่าให้คชาธารจงบันดาลปรากฏดุจรูปช้างศิลายืนหยดุอยู่ในที่นี้ แลมงคลหัตถีนั้นก็
ยืนหยุดอยู่ด้วยอานุภาพแห่งพระมหาเถระ บมิอาจแล่นเลยไปอีกได้ พระผู้เป๐นเจ้าก็ดําเนินไปไกลจากที่นั้น 
ครั้นกรุงกษัตริย์เสด็จตามมาถงึที่ใกล้พระคชาธาร ทอดพระเนตรเห็นช้างประดษิฐานอยู่ที่นี้ มิได้หวั่นไหว
ดุจรูปช้างศิลา ก็บังเกิดพิศวง ทรงพระดําริว่า มงคลหัตถีอันบริบูรณ์ด้วยสรรพลักษณะเห็นปานดังนี้ ดังฤๅ
มายืนแน่นิ่งอยู่บมิได้หวั่นไหวดุจรูปช้างศิลาปรากฏเป๐นมหัศจรรย์ ก็ทรงพระหรรษาโสมนัสจินตนาว่า ดงั
อาตมาปริวิตก พระผู้เป๐นเจ้าองค์นี้มีมหิทธิฤทธิ์อันสามารถอาจปูองกันอันตรายแห่งมารได้เป๐นแท้ จึงเสด็จ
มาโดยด่วนถึงที่ใกล้พระมหาเถรทรงถวายอภิวาทแล้วขอขมาโทษว่า ข้าแต่พระผู้เป๐นเจ้า พระผู้เป๐นเจ้าจง
อดโทษแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามิได้มีความปรารถนาที่จะบีฑายายี กระทําดังนีด้้วยจะทดลองดูฤทธิ์พระผู้เป๐น
เจ้าให้ประจักษ์ พระมหาเถระก็ถวายพระพรว่า บรมบพิตรจงมีสุขวัฒนาเถิด แลกุญชรชาตินั้นจงไปสู่ที่อยู่
แห่งตน พอพระมหาเถรกล่าวเท่านั้น ส่วนว่ามงคลหัตถีก็ดําเนินไปได้ ไปสถิต ณ โรงอันเป๐นที่นิวาสนฐาน 
ในกาลนั้นมหาชนทั้งหลายก็บังเกิดพิศวงด้วยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แห่งพระพระมหาเถระเป๐นอัศจรรย์แก่
สรรพสัตว์โลกทั่วทั้งสิ้น 

งานสมโภชเริ่ม ณ พระมหาสถูปริมฝั่งแม่น้ าคงคา 

          ลําดับนั้น สมเด็จกรุงธรรมาโศกราชมีพระหฤทัยปรารถนาจะกระทําสักการบูชามหามหกรรมแก่
พระมหาสถูปสถิตแทบฝ๎๑งแม่น้ําคงคานท ี ก็เสด็จแวดล้อมดว้ยอเนกนิกรราชบรรษัท คือพระขัตติยพันธุพงศ ์
แลพราหมณ์มหาเสนาบดีเศรษฐีคณามาตย์ราษฎรประชาชาวคามนคิมชนบททัง้หลาย ล้วนประดับกาย
ด้วยสรรพาภรณ์พิจิตรต่างๆ ถือซ่ึงเครื่องปูชนียภัณฑ์สรรพธูปประทีปเสาวคนธบุบผชาติมาสู่ลานพระมหา
เจดีย์ มีครุวนาดุจสมเด็จองค์อัมรินทราธิราช อันแวดล้อมด้วยเทพยบรรษัทเสด็จมาสู่ลานพระมหาเจดีย์
พร้อมด้วยอเนกนานาสรรพดุริยางดนตรีแตรสังข์ประนังศัพท์สาํเนียงนฤนาทนี่สนั่น แลสมเด็จบรมกษัตริย์
ให้กระทําที่บริเวณรอบพระมหาสถูปประมาณก่ึงโยชน์ตามริมฝ๎๑งแม่น้ําคงคา ให้โชตนาการสว่างไปด้วย
ประทีปอเนกอนันต์จะนับบมิได้ แลพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเป๐นอันมากก็มาสโมสรสันนิบาตพร้อมกันในที่นั้น 

เพ่ือจะถวายวันทนาพระมหาเจดีย์สถาน 

พระยามารปรากฏกายพยายามใช้เทวฤทธ์ิดับประทีปบูชา 
พระอุปคุตต์รับมอืและรุกรานกลบัจนมารพ่าย 

          ในขณะนั้น พระยาวัสวดีมารผู้ใจบาป ทราบเหตุแห่งบรมกษัตริย์กระทําสักการบูชา ลงมาจาก
ชั้นปรนิมมิตวสวัตดีเทวโลกบันดาลดว้ยฤทธิ์ด้วยอํานาจ ให้บังเกิดมหันตพายุใหญ่พัดมาแต่ที่อันไกล 
ปรารถนาจะให้ดับเสียซ่ึงประทีปทั้งหลาย จะกระทําอันตรายแก่การสักการบูชาพระมหาสถูป ในสมัยนั้น 
จึงพระอุปคุตตเถรเจ้าจึงกระทําอิทธิฤทธิด์้วยอํานาจอธิษฐาน บันดาลให้มหาวาตแห่งพระยามารให้
อันตรธานไปจากที่นั้น ฝุายพระยามารก็บันดาลให้บังเกิดห่าฝนทรายกรดอันรุ่งโรจน์ดุจเพลิงตกลงมาอีก
เล่า พระมหาเถรก็กระทําอธิษฐานฤทธิ์ หอบเอาเมล็ดทรายกรดนั้นทิ้งออกไปเสียนอกขอบเขาจักรวาฬ 
ลําดับนั้นพระยามารก็บันดาลฤทธิ์ให้เป๐นฝนเมล็ดกรวดกรดห่าฝนก้อนศิลาแลห่าฝนถ่านเพลิงให้ตกลงมา
โดยลําดับ พระมหาเถรก็กระทําอธิษฐานฤทธิ์หอบเอาห่าฝนทั้ง ๓ ประการนั้นไปทิ้งเสียนอกจักรวาล
เหมือนดังนั้น ลําดับนั้นพระยามารก็บันดาลฤทธิ์เป๐นห่าฝนลมกรดแลห่าฝนอาวธุต่างๆ แลห่าฝนเถ้ารึงห่า
ฝนเปือกตมตกลงมาโดยลําดับ พระมหาเถรก็กระทําอธิษฐานฤทธิ์หอบเอาห่าฝนทั้ง ๕ ประการนั้นทิ้ง
ออกไปเสียนอกขอบจักรวาฬอันตรธานไปทั้งสิ้น ลําดับนั้นพระยามารก็บันดาลฤทธิ์ให้บังเกิดมหันต์
อันธการกอปรด้วยองค์ ๔ พระมหาเถรก็กระทําซ่ึงอันธการนั้นให้อันตรธานไปด้วยกําลังอธิษฐานฤทธิ์ แล
พระยามารก็มีจิตพิโรธยิ่งนัก จึงนฤมิตกายเป๐นรูปโคใหญ่แล่นไปจะชนประทีปให้ดับทั้งสิ้น พระมหาเถรก็
นฤมิตพระกายเป๐นรูปพยัคฆ์ใหญ่แล่นไปจะจับซ่ึงโค โคนั้นตกใจกลัวก็ร้องด้วยศพัท์สําเนียงพิลึก 

          แลสมเด็จบรมกษัตริย์กับทั้งมหาชนสมาคม แลพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็เห็นทั่วกันสิ้นทั้งนั้น เมื่อ
สัตว์ทั้งสองยุทธนาการแก่กัน แลโคนั้นล้มลงถึงซ่ึงปราชัย ก็กลับกลายเป๐นรูปนาคราชมีศีรษะได ้ ๗ ศีรษะ
เข้าคาบคั้นเอากายพยัคฆ์อันใหญ่ พยัคฆ์อันใหญ่ก็กลายเป๐นรูปพระยาสุบรรณคาบคั้นเอาศีรษะแห่งนาค
ลากไปมา ถึงซ่ึงปราชัยพ่ายแพ้ แลพระยามารก็ละเสียซึ่งรูปนาคแปรภาคเป๐นรูปยักษ์พิลึกพึงกลัวยิ่งนัก ถือ
ซ่ึงตะบองทองแดงใหญ่ลําตาลกวัดแกว่งเข้าประหารซ่ึงครุฑ พระมหาเถรก็ละเสียซึ่งรูปครุฑ แปรพระกาย
เป๐นรูปยักษ์ใหญ่ขึ้นไปกว่าก่อนนั้นสองเท่า ถือซ่ึงตระบองทั้งสองอันรุ่งโรจน์ด้วยเปลวเพลิงกวัดแกว่งทั้งสอง
หัตถ์ เข้าประหารซ่ึงเศียรแห่งมารยักษ์ แลพระยามารก็สะดุ้งตกใจกลัว จึงดําริวา่ อาตมะนฤมิตเป๐นรูปใดๆ 
สมณะองค์นี้ก็นฤมิตเป๐นรูปนั้นๆ ใหญ่ยิ่งขึ้นไปอีกสองเท่า อาตมะจะกระทําประการใดดี เห็นจะพ่ายแพ้แก่
สมณองค์นี้เป๐นมั่นคง จึงแสดงองค์ให้ปรากฏเป๐นรูปพระยามารยืนประดิษฐานอยู่ตรงหน้าพระมหาเถร 

๔๓๒ ๔๓๓ 



พระยามารถูกผูกคอดว้ยซากสุนัข 
ต้องวิงวอนให้ผู้อ่อนแอกว่าช่วยเหลือ 

          พระมหาเถรเห็นซ่ึงพระยามารจึงจินตนาการว่า ผิฉะนั้นอาตมะจะกระทําให้ยักษ์ผู้นี้สิ้นฤทธิ์ สิ้น
ความคดิแลอุบายที่จะปลดเปลื้องได้ ผู้เป๐นเจ้าก็แปรกายจากรูปยักษ์กลับเป๐นรูปพระมหาเถร จึงนฤมิตซ่ึง
รูปอสุภสุนัขอันน่าพึงเกลียดกอปรด้วยทุคันธชาติเหม็นฟูุงขจร เต็มไปด้วยหมู่หนอนทั่วทั้งนั้นเอาอสุภสุนัข
เข้าผูกพันคอพระยามาร แล้วกล่าวประกาศว่า บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งถึงแม้มาตรวา่เทพยดาแลมหาพรหมเป๐น
อาทิก็ดี บมิอาจปลดเปลื้องแก้ออกได้ ดูกรมารผู้ใจบาป ท่านจงไปเถิดจากที่นี้ แลพระยาวัสวดีมารมีซาก
อสุภสุนัขพันธนาการกับคอ จะปลดเปลื้องออกด้วยตนเองก็บมิได้ จักแก้ไขก็สิ้นความคดิมีจิตละอายอัปยศ
แก่เทพยดามนุษยท์ั้งปวง จึงเหาะไปสู่สํานักท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๔ แล้วกล่าววงิวอนว่า ข้าแต่ท่านผู้นฤทุกข์ 
จงช่วยปลดเปลื้องซ่ึงอสุภสุนัขออกจากคอแห่งข้ากาลบัดนี้ ท้าวจาตุมหาราชทัง้ ๔ จึงถามว่าเหตุใดอสุภ
สุนัขจึงมาผูกพันซ่ึงคอแห่งท่าน ข้าแต่ท้าวจตุโลกบาลมหาราช ภิกษุมีนามว่าอุปคุตต์เธอกระทําพันธนาการ
แก่ข้า ข้าแต่พระยามาราธิราช พระภิกษุองค์นั้น ท่านทรงมเหศักดานุภาพทา่นกระทําพันธนาไว้ ข้าพเจ้าบ
มิอาจปลดเปลื้องออกได้ พระยามารก็เหาะไปสู่สํานักท้าวสหัสนัยน์ แลสุยามเทวราช สันตุสิตเทวราช แล
ท้าวสหัมบดีมหาพรหม กล่าววิงวอนให้ช่วยแก้พันธนาการเหมือนดังนั้น 

          ท้าวเทวราชทั้งหลายแลท้าวมหาพรหมก็กล่าวว่าบมิอาจแก้ได้ พระภิกษุองค์นั้นเป๐นพระอรหันต์ 
ทรงซ่ึงฉฬาภิญญาสัมมาสัมพุทธสาวก กอปรด้วยมเหศักดานุภาพมาก เราทั้งหลายบมิอาจแก้ซ่ึงพันธนาการ
แห่งท่านได้ ตัวท่านจงกลับไปสู่สํานักแห่งพระภิกษุองค์นั้นเถิด แล้วจงวงิวอนดว้ยสุนทรมธุรกถา ท่านก็จะ
ปลดเปลื้องซ่ึงอสุจิพันธนาการนั้นออกด้วยพระหัตถ์แห่งท่านเอง อันผู้อ่ืนนั้นกลัวเกรงอานุภาพแห่งท่าน 
ใครเลยจะแก้พันธนาการออกได้ 

พระอุปคุตต์ช่วยแก้แต่ยังใช้เชือกรดัเอว 
ผูกล่ามไว้กบัภูเขาจนกว่างานจะผ่านพ้น 

          เมื่อพระยามารได้สดับก็มีหฤทัยรันทดท้อฤทธิ์สิ้นคดิสิ้นที่พ่ึง ซ่ึงจะไปหาผู้ใดให้ช่วยแก้ไขอีกนั้นบ
มิได้มี จึงกลับมาสู่สํานักพระมหาเถรกับทั้งกุกกุรอสุภซ่ึงพันธนา นบบาทาพระผู้เป๐นเจ้าแล้ว กล่าววิงวอน
ด้วยสุนทรกถาต่างๆ พลางอาราธนาว่าพระผู้เป๐นเจ้าจงการุญภาพช่วยเปลื้องปลดซ่ึงอสุจิพันธนานี้ ผู้เป๐น
เจ้ามีชัยชนะแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าปราชัยไม่สู้รบสืบไปอีกแล้ว พระมหาเถรจึงกล่าวว่า ดูกรมารผู้ใจบาป จง
ไปสู่บรรพต ตามเถรวาทบังคับ ลําดับนั้นพระมหาเถรก็ไปแก้ออกซ่ึงกุกกุรอสุภซ่ึงพันที่คอแห่งมาร แล้ว
เปลื้องเอากายพันธน์ของผู้เป๐นเจ้าพันคอพระยามารเข้าอีก แล้วนฤมิตกายพันธน์นั้นให้ยาว รวบรัดกับภูเขา
นั้นให้มั่นคง จึงกล่าวแก่มารว่าจงอยู่ในที่นี้ กว่าสมเด็จพระบรมนราธิบดีธรรมาโศกราชจะกระทํามหา
มหกรรมสักการบูชาพระมหาสถูปถ้วน ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน สําเร็จตราบใด ท่านจงอยู่ไปในที่นี้สิ้นตราบนั้น 

แลพระยามารก็ต้องพันธนาการประจานอยู่กับบรรพต พระมหาเถรก็ไปสําราญอิริยาบถอยู่โดยควรแก่
ผาสุกวิหาร 

มารร าพึงถึงพระพุทธเจ้า กล่าวยกยอ่งพระขันติคณุ 
กล่าวต าหนิพระอปุคุตต์ไม่มีความกรณุา 

          เมื่อการสักการบูชาพระมหาสถูปถ้วน ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วันสําเร็จแล้ว พระมหาเถรจึงไปสู่ที่ใกล้
แห่งพระยามารแต่บังพระกายอยู่ เพ่ือสดับซ่ึงเสียงแห่งพระยามาร จะว่าขานประการใดบ้างฝุายพระยา
มาราธิราชก็เสียพยศอันร้าย จึงอนุสรคํานึงถงึพระคุณสมเด็จพระสัพพัญํูแล้วออกวาจาว่า กาลเมื่อพระ
พุทธองค์ทรงสถติเหนือพระรัตนบัลลังก์ ภายใต้ทุมินทรพฤกษ์มหาโพธิ ข้าพระบาทบมิอาจอดกลั้นเสียซ่ึง
ความโกรธได้ แลขวา้งไปซ่ึงจักราวุธอันคมกล้า อันสามารถจะตัดเสียซ่ึงวชิรบรรพตให้ขาด ครุวนาดุจตัดซ่ึง
หน่อไม้ไผ่ พระพุทธองค์ทรงพิจารณาซ่ึงสมติงสปารมีญาณ แลจักรนั้นกลายกลับเป๐นกุสุมเพดานกางก้ันใน
อุปริมทิศาภาค พวกพลบริษัททั้งหลายอันเศษก็ขว้างไปซ่ึงนานาวิธาวธุมียอดภูผาเป๐นอาทิ ก็กลับกลายเป๐น
พวงบุบผชาติตกลงยังพ้ืนพสุธา แลขา้ผู้ชื่อว่ามาราธิราชก็ปราชัยพ่ายแพ้ และระลึกถึงพระพุทธคุณแล้ว
กล่าวพระคาถาว่า นโม เต ปุริสาชญฺญ เป๐นอาท ิ

          ดงันั้น สมเด็จพระชินสีห์พระองค์ใดทรงพระมหากรุณากระทําซ่ึงสิ่งอันประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวง แล
เป๐นที่พ่ึงที่พํานักแก่สรรพสัตว์อันหาที่พ่ึงบมิได้สิ้นกาลทุกเมื่อเป๐นนิจนิรันดร์ แลสมเด็จพระชินสีห์พระองค์
นั้น อันประเสริฐด้วยคุณหาผู้จะเสมอบมิได้ จงมาเป๐นที่พ่ึงที่พํานักแห่งอาตมาในกาลบัดนี้ ประการหนึ่ง แต่
ปางก่อน ข้าผู้ชื่อว่าวัสวด ี กระทําภยันตรายแก่พระพิชิตมารมีประการต่างๆ เป๐นอันมาก พระผู้มีพระภาค
เจ้าก็มิได้กระทําโทษตอบแก่ข้ามาตรว่าสิ่งใดหน่อยหนึ่งบมิพึงมี กาลบัดนี้ พระสาวกแห่งพระพุทธองค์ 
กระไรช่างไม่มีความกรุณากระทําโทษแก่อาตมาให้เสวยทุกข์สาหัสเห็นปานดังนี้ 

ยิ่งคิดยิ่งแค้นถีบภูเขาสนั่นไหว 
แล้วออกปากจะเป็นพระพุทธเจ้า พระเถระรีบปล่อย 

          แลพระยาวัสวดีมารยิ่งทุกข์โทมนัส ก็ถีบซ่ึงบรรพตนั้นด้วยบาททั้งสองให้จลาการหวั่นไหวต่างๆ 
โดยเบ้ืองบนเบ้ืองต่ําดังจะทําลายลงดว้ยพลัน สะท้านสะเทือนพสุธาสนั่นกัมปนาท ทั้งขุนเขาพระสิเนรุราช
ก็น้อมยอดหวั่นไหว พระมหาสาครสมุทไทยก็กําเริบระลอกบันลือศัพท์นฤโฆษณาการ แลพระยามารกลับ
ซํ้าดําริถึงพระขันตคิุณแห่งพระมหากรุณา จึงออกอุทานกถาว่า ผิว่าอาตมามีกุศลสมภารได้สั่งสมไว้ เบ้ือง
ว่าพระสัพพัญํูได้ตรัสในอนาคตกาลฉันใด ขอจงอาตมาได้เป๐นพระสัพพัญํูบังเกิดในโลกเหมือนดังนั้น จะ
ได้กรุณาเป๐นที่พ่ึงสรรพสัตว์ แสวงหาซ่ึงประโยชน์เวไนยประชาทั้งปวงทั้งสกลโลกธาตุ ขณะเมื่อพระยา
มาราธิราชออกวาจาปรารถนาพุทธภูมิด้วยประการดังนี้ พระมหาเถรก็สําแดงกายินทรีย์ให้ปรากฏแล้วมา

๔๓๔ ๔๓๕ 



โดยดว่น เข้าแก้พันธนาพระยามารดว้ยฉับพลันยังมารนั้นให้ขมา ออกพระโอษฐ์ว่า ดูกรเทพบุตร ท่านจงอด
โทษแก่อาตมาอันว่าประโยชน์แห่งท่านคือความปรารถนาพุทธภูมิ อาตมะก็ให้บังเกิดได้แล้ว แลอาตมะห้าม
เสียมิให้ท่านกระทําอันตรายในการบุญแห่งบรมกษัตริย์ บัดนีท้่านก็ถือเอาปฏิญาณซ่ึงภาวะจะตรัสเป๐น
พระพุทธเจ้าในอนาคตกาล ตั้งแต่นี้ตัวท่านก็จักเป๐นปูชนิยบุคคล คือพระโพธิสัตว์ควรที่โลกทัง้หลายจะ
กระทํานมัสการบูชา 

          ฝุายพระยามาราธิราชจึงกล่าวตอบว่า พระผู้เป๐นเจ้าเป๐นพระพุทธสาวก ช่างกระไร ไม่มีพระทัย
กรณุาแก่ข้าพเจ้าผู้เป๐นมารเห็นปานดังนี้บ้างเลย ดูกรพระยามาร เรากับท่านนีเ้ป๐นคู่ทรมานกันเพราะเหตุ
นั้นจึงไม่กรุณากระทําโทษแก่ท่าน ทั้งนี้เพ่ือจะยังท่านให้มีจิตยินดีปรารถนาพุทธภูมิปารมีญาณ ตัวท่านก็
เที่ยงที่จะไดต้รัสเป๐นพระสัพพัญํู สมเด็จพระบรมครูก็ได้ตรัสทํานายไว้ว่า อาตมะนี้จะได้ทรมานซึ่งพระยา
มารให้เสียพยศในอนาคตกาล แลพระยามารนั้นจะถือเอาปฏิญาณซ่ึงภาวะเป๐นพระพุทธเจ้าในภายภาค
หน้า ท่านจงมีศรัทธาละเสียซึ่งจิตบาปอย่าได้กระทํากรรมอันหยาบสืบไป 

ขอร้องให้พระยามารเนรมิตพระรูปกายของพระพุทธเจ้า 
และพระมหาสาวกให้ชม มารตกลง แต่ขอว่าอย่าได้นมัสการ 

          อนึ่งทา่นจงได้อนุเคราะห์แก่อาตมาดว้ย สมเด็จพระศาสนาบังเกิดในโลกเสด็จเข้าสู่พระปรินิพพาน
เสียแล้ว เราได้เห็นแต่พระธรรมกาย บมิได้เห็นซ่ึงพระสริรกายท่าน จงสงเคราะห์นฤมิตพระรูปกายแห่ง
พระศาสดาจารย์ พร้อมด้วยอาการทัง้ปวง สําแดงแก่เราให้เห็นประจักษ์ กับทั้งพระอัครสาวกทั้งคู่ให้
ปรากฏด้วยฤทธิ์แห่งท่านกาลบัดนี้ ข้าแต่พระผู้เป๐นเจ้าเบ้ืองว่าข้าพเจ้าจะนฤมิตกายเป๐นองค์พระชินสีห์ให้
เห็นประจักษ์แล้ว พระผู้เป๐นเจ้าจงอย่าได้ถวายนมัสการข้าพเจ้า พระมหาเถรก็รับคําพระยามาร 

          พระยามารจึงเข้าไปในพนสณฑ์ตําบลหนึ่ง พระมหาเถรจึงให้สันนิบาตพระภิกษุทั้งหลายเป๐นอัน
มาก มาถึงพร้อมกันโดยเร็วด้วยอํานาจฤทธิ์แห่งพระผู้เป๐นเจ้า แลพระสงฆ์องค์ใดจะใครเห็นพระผู้ทรงพระ
ภาคองค์นั้นก็ถือธูปเทียนสุคนธวิเลปนบุบผามาสถิตแวดพระอุปคุตเถระเจ้าแล้วก็กล่าวว่า เราจะดูซ่ึงพระ
พุทธสริรรูปจะกระทําสักการบูชาในกาลนั้น พระยามารก็นฤมิตกายเป๐นองค์พระสัพพัญํูเจ้าประดับด้วย
พระทวัตตงิสมหาปุริสลักษณะ แลพระอสีตยานุพยัญชนะพิจิตโสภิตโอภาสด้วยพยามประภาฉัพพิธพรรณ
รังสี มีทัง้คู่พระอัครสาวกสถิตในทิศเบ้ืองซ้ายขวา แวดล้อมด้วยพระอสีติมหาสาวกเป๐นปริวาร สําแดงให้
ปรากฏแก่มหาชนสันนิบาตทั้งปวง แลคําเกจิอาจารย์บางองค์ก็กล่าวว่า พระเจ้าธรรมาโศกราชกับหมู่
อมาตย์แลราชบรรษัทก็มาทศันาการอยู่ ณ ที่นั้นคอยแลด ู พระอุปคุตเถรเมื่อได้ทัศนาพระพุทธสริรรูปกาย
กับทั้งมหาสาวกบริวารทั้งหลายปรากฏดังนี้ ก็บังเกิดโลมชาติชูชันด้วยอจลปสาทศรัทธาลืมวาจาปฏิญาณ
แห่งพระยามารอันว่าไว้ ก็ถวายนมัสการพระพุทธสริรรูปด้วยเบญจางคประดิษฐ ์แลมหาชนนิกรทั้งหลาย มี
สมเด็จพระบรมกษัตริย์เป๐นประธาน ก็กระทํานมัสการสักการบูชาทั้งสิ้นด้วยกัน ขณะนั้นพระยามารก็ยังส
ริรรูปกาย แลสาวกทั้งหลายให้อันตรธานกลับกลายเป๐นรูปพระยามาร มาสถิตอยู่ในที่ประชุมบรรษัท มีพระ

บรมกษัตริย์เป๐นประธาน จึงกล่าวแก่พระมหาเถรว่า ไฉนพระผู้เป๐นเจ้าจึงวันทนา ข้าพเจ้าก็ได้สัญญาไว้แล้ว 
ดูกรพระยามาร อาตมะบมิได้นมัสการซ่ึงท่าน กระทําอภิวันทนาการสริรรูปพระบรมครูกับทั้งหมู่พระ
มหาสาวกทั้งปวง 

พระเจ้าอโศกทรงบูชาด้วยการจุดไฟท่ัวพระองค์ 
แล้วตรัสสรรเสริญพระรัตนตรัย 

          จําเดิมแต่นั้นมา พระยามารก็มีจิตอ่อนน้อมในพระพุทธศาสนา บมิได้หยาบช้าเหมือนดุจก่อน พระ
มหาเถรจึงกล่าวแก่พระยามารว่า ท่านจงไปโดยควรแก่สุขเถิด พระยามารก็ถวายนมัสการลานิวัตนาการสู่
สกลสถานเทวพิภพแห่งตน ส่วนสมเด็จกรุงธรรมาโศกราช มีพระทัยปรารถนาจะกระทําสักการบูชาพระ
สถูปด้วยพระสริรรูปกายแห่งพระองค์ให้ได้สัตตวารโดยกําหนด จึงให้เอาปุยสําลีชุบน้ํามันหอมถึง ๕๐๐ 
หม้อมาพันธ์พระกายตั้งแต่พระศอตลอดลงไปตราบเท่าถงึพระบาท แล้วเสด็จไปยืนประดิษฐานอยู่ที่หน้า
พระเจดีย์ ยกพระอัญชลีเหนืออุตมางคสิโรตม์ ทรงพระระลึกถึงพระพุทธคุณแลว้ให้จุดเพลิงเข้าทั่วสริรกาย 
พระสริริกายบมิได้หวั่นไหวตามบูชาดุจประทีป แลเปลวเพลิงนั้นก็พลุ่งโพลงขึ้นไปบนอากาศสูงประมาณถึง 
๗ ชั่วบุรุษ แล้วออกพระวาจาตรัสสรรเสริญพระพุทธคุณว่า นโม ตสฺส ภวคโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธธสฺส 
อิตปิิ โส ภควา ฯลฯ พุทฺโธ ภควาติ สฺวากฺขาโต ฯลฯ สุปฏปินฺโน จนจบ 

          ตรัสสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยมิได้วิการหวั่นไหวด้วยเปลวเพลิงอันร้อน แลสกลกายนั้นกลับเป๐น
ดุจลูบไล้ด้วยน้ําจันทน์สุคันธรส แต่กระทําพระกายเป๐นประทีปตามบูชาพระสถูป ๗ วาร ถ้วน ๗ วัน แล้ว
จึงโสรจสรงอุทกธาราชําระพระสริรกาย ทรงซ่ึงเครื่องพระวิภูสนาภรณ์แวดลอ้มด้วยอเนกนิกรคณามาก 
กระทําอภิวาทพระมหาสถูปเสร็จแล้ว ก็เสด็จบทจรประทักษิณสิ้นตติยวาร ๓ รอบ แลทรงสดับพระ
สัทธรรมเทศนา อันพระขีณาสพสงฆ์สําแดงถ้วนถึง ๗ วัน ๗ คืน แล้วถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ทรงถวาย
ไทยทานต่างๆ เสร็จแล้ว ก็นมัสการลาเสด็จนิวตันาการ กับทั้งราชบริวารสู่พระราชนิเวศน์ 

ทรงหมดพระราชทรัพย์ ๙๖ โกฏิ ก็ยังไม่เป็นญาติในพระศาสนา 
ตรัสให้พระโอรสพระธิดาบวชเพื่อเป็นพระญาติสมบูรณ์ 

          แลเมื่อสมเด็จพระบรมกษัตริย์ทรงกระทํามหามหกรรมสําเร็จ แล้วจึงตรัสถามพระสงฆ์เถรานุเถระ
ว่า ข้าแต่พระผู้เป๐นเจ้า ตัวข้าพเจ้านี้จะได้เป๐นญาติในพระพุทธศาสนาแลว้แลหรือ พระโมคคัลลีบุตรดิสมหา
เถรจึงถวายพระพรว่า ดูกรบพิตร ดังฤๅจะได้เป๐นญาติในพระศาสนา ข้าแต่พระผู้เป๐นเจ้า ข้าพเจ้าสละทรัพย์
ถึง ๙๖ โกฏิสร้างพระวิหารแลพระสถูปถึง ๙๔,๐๐๐ ยังบมิได้ชื่อว่าเป๐นญาติในพระพุทธศาสนา ก็จะ
กระทํากุศลสิ่งใดจึงจะได้เป๐นญาติในพระศาสนาเล่า ดูกรบพิตร กระทํากุศลดงันี้ได้ชื่อว่าป๎จจัยทายก ยังบ
มิได้เป๐นญาติในพระพุทธศาสนา เบ้ืองว่าบุคคลผู้ใดให้บุตรธิดาบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัย บุคคลผู้
นั้นจึงจัดได้ชื่อว่าเป๐นญาติในพระพุทธศาสนา แลว้พระมหาเถรจึงสําแดงธรรมเทศนาซ่ึงบรรพชานิสงส์ด้วย

๔๓๖ ๔๓๗ 



พระคาถาว่า จตกุปฺปานิ ทาสสฺส เป๐นอาท ิ

          อรรถาธิบายความว่า ให้ทาสบรรพชาเป๐นสามเณรได้ผลานิสงส์ ๔ กัลป์ ให้ทาสอุปสมบทเป๐นภิกษุ
ได้ผลานิสงส์ ๘ กัลป์ ให้บุตรบรรพชาเป๐นสามเณรได้ผลานิสงส์ ๘ กัลป์ ให้บุตรอุปสมบทเป๐นภิกษุได้
ผลานิสงส์ ๑๖ กัลป์ ให้ภริยาบรรพชาเป๐นสามเณรีได้ผลานิสงส์ ๑๖ กัลป์ ให้ภรรยาอุปสมบทเป๐นภิกษุณีได้
ผลานิสงส์ ๓๒ กัลป์ เบ้ืองว่าตนบรรพชาเป๐นสามเณรได้ผลานิสงส์ ๓๒ กัลป์ ผิว่าตนอุปสมบทเป๐นภิกษุได้
ผลานิสงส์ ๖๔ กัลป์ 

          แลกัลป์หนึ่งนั้นมีประมาณเท่าดังฤๅ จึงวิสัชนาโดย พระคาถาว่า ปพฺพต  โย ชนุพฺเพธ  เป๐นอาทิ 
แปลเนื้อความว่า ภูเขาสูงได้โยชน์หนึ่งกว้างได้โยชน์หนึ่งเทา่กัน ถึง ๑๐๐ ปี เทพยดานําเอาผ้าทิพย์มากวาด
ลงครั้งหนึ่ง กระทําโดยนิยมดงันี้ กว่าคีรีนั้นจะลึกลงไปตราบเท่าเสมอกับพ้ืนแผ่นดินจึงกําหนดนับเป๐นกัลป์
หนึ่ง 

          เมื่อสมเด็จกรุงธรรมาโศกราชไดท้รงสดับดงันั้นก็ทรงพระปีติยินดโีสมนัส จึงตรัสแก่มหินทราชโอรส
แลนางสังฆมิตตาราชธิดาด้วยพระบาทคาถาว่า มหนิฺเท อมฺม ปิยา ธีตา เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความวา่ 
ดูกรมหินทราชบุตรแลแม่สังฆมิตตาราชธิดาผู้เป๐นที่รัก อันว่าบรรพชานี้เป๐นที่เสนหาภาพแห่งพระบิดา เจ้า
ทั้งสองจงยอมบวชในพุทธศาสนาในคราวนี้ แลพระหฤทัยของเจ้ายินดีอยู่ด้วยหรือประการใด อันบําเพ็ญซ่ึง
พระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา นามชื่อว่าบรรพชาอุปสมบทนี้มีผลมาก ได้ชื่อว่าทายัชเชื้อสายสืบ
สามัญญวงศ์ในพระศาสนา เมื่อพระราชบุตรธิดาทั้งสองได้สดับพระราชบัญชาแห่งบรมราชบิดาดังนั้น ก็
กราบทูลว่าข้าพระบาททั้งสองมีจิตยินดีปราโมชปรารถนาจะบรรพชา เมื่อสมเด็จบรมกษัตริย์เสาวนาก็ทรง
พระโสมนัส ดํารัสอนุญาตให้พระราชโอรสทั้งสองออกบรรพชาอุปสมบทเป๐นภิกษุภิกษุณีในสํานักพระโมค
คัลลีบุตรดิสมหาเถร 

          เหตุดงันั้น พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาอันมีในคัมภีร์มหาวงศว์่า สา ภิกฺขณุี จนฺทเลขา 
เป๐นอาทิ อรรถาธิบายความว่า พระสังฆมิตตาภิกษุณีมีพระคุณปรากฏดุจดวงพระจันทร์ พระมหินทภิกษุ
นั้นก็ปรากฏพระคุณดุจดวงพระอาทิตย์รุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา ทั้งสองพระองค์ทรงซ่ึงฉฬาภิญญา
แตกฉานในปฏิสัมภิทาญาณทั้ง ๔  เป๐นพระมหาขีณาสพ  มีสันดานอันรํางับจากบาปธรรม บรรลุแก่
ปรินิพพาน ลําดับนั้น พระโมคคัลลีบุตรดิสเถราจารย์จึงถวายพระพรแก่บรมกษัตริย์ว่า ดูกรพระราชสมภาร 
กาลบัดนี้บพิตรได้เป๐นญาติในพระศาสนาแล้ว เบ้ืองหน้าแต่นั้น สมเด็จกรุงกษัตริย์ธรรมาโศกราชก็ทรง
บําเพ็ญพระราชกุศลภิยโยภาพยิ่งขึ้นไป ทรงเคารพในรัตนตรัยตกแต่งซ่ึงสรรพบูชาวิธานในพระสถูปทั่วทุก
ตําบล ครั้นทําลายพระชนมชีพทิวงคตก็จุติไปอุบัติบังเกิดในสกเทวโลก กับทั้งมหาชนบรรษัทบรรดาที่
กระทําพระวิหารและพระสถูปทั้งปวง มีเสนาบดีแลพลพาหลเป๐นต้น ทําลายชนม์ก็จุติไปบังเกิดในสวรรค์
ทั้งสิ้นด้วยกัน 

มารพันธปริวรรต ปริจเฉทที่ ๒๘ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๒๙ 
อันตรธานปริวรรต 

ความเส่ือมสูญ ๕ ประการ 

๔๓๘ 



 

 

 

 

 

 

เน้ือความยอ่ 

         ตอนที่พระบรมศาสดายังทรงพระชนม์อยู่ เป๐นห้วงเวลาที่พระพุทธดํารัสตรัสสอนรุ่งเรืองสูงสุด 
เพราะได้รับความสนใจเล่าเรียนศึกษา น้อมนําเข้ามาปฏิบัติบําเพ็ญตน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ คือ บรรลุมรรค
ผลนิพพาน อันเรียกว่า อธิคม (การบรรลุ, การได้มา) บ้าง ปฏิเวธ (การบรรลุ, ผลอันจะพึงเข้าถึง) บ้าง 

          ครั้นพระศาสดาล่วงลับไป อันตรธาน (ความเส่ือมสูญ, ความสูญหาย) ๕ ประการ คือ ความเส่ือม
สูญแห่งปริยัติ ๑ ความเส่ือมสูญแห่งปฏิบัติ ๑ ความเส่ือมสูญแห่งปฏิเวธ ๑ ความเส่ือมสูญแห่งเครื่องหมาย
ภิกษุสงฆ์ ๑ และความเส่ือมสูญแห่งพระบรมสารีริกธาตุ ๑ ก็เร่ิมปรากฏ... 

          ท่านให้ความสําคัญกับพระปริยัติก่อน เพราะปริยัติ คือ พระพุทธพจน์ที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก มี
เนื้อความที่จะบอกได้ว่าพระพุทธเจ้าคือใคร ทรงสอนอะไร สอนไปทําไม และจะปฏิบัติตามได้อย่างไร 

          กลุ่มบุคคลหลักที่เล่าเรียนพระปริยัติก็คือภิกษุสงฆ์ มีทายกทายิกาเป๐นผู้สนับสนุนป๎จจัย ๔ ทําให้
ภิกษุไม่ต้องกังวลความเป๐นอยู่ ปริยัติจึงเข้มแข็ง แต่หากคนในสังคมตกอยู่ในภาวะอธรรมก็ย่อมส่งผลมาถึง
ภิกษุ ทําให้ก้าวหน้าไปในปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธไม่ได้ หรือได้ก็ไม่เต็มกําลัง 

          ปริยัติธรรมยากๆ จึงเส่ือมก่อน เพราะผู้เรียนเข้าใจได้ไม่หมด สิ้นอาจารย์แล้วก็ไม่มีอาจารย์คนใหม่ 
เร่ืองที่แสนยากนั้นก็เส่ือมหายไป นี่คือปริยัติเส่ือมก่อน แล้วกระทบไปยังความเข้าใจในหลักการปฏิบัติ การ
บรรลุปฏิเวธก็พลอยเลือนหาย ความเป๐นพระอริยะ หรือการถึงมรรคผลนิพพานก็มีไม่ได้ 

          ท่านกล่าวถึงอันตรธานแต่ละอย่างว่าเร่ิมจากตรงไหนก่อน แล้วไปจบลงตรงไหน จึงจะเรียกว่า 
อันตรธานสิ้นเชิง (แตท่่านแสดงปฏิเวธอันตรธานไว้น้อยมาก) ซ่ึงลําดับความเส่ือมจนกว่าจะเสื่อมสูญสิ้นเชิง
นั้น สามอย่างแรกเร่ิมเห็นบ้างแล้วในยุคนี้ แต่สองอย่างหลังคนในยคุนี้ไม่มีโอกาสได้เห็นแน่ 

 

 

ปริจเฉทที่ ๒๙ 
อันตรธานปริวรรต 

ความเสื่อมสญู ๕ ประการ 

          แท้จริง อันตรธานม ี ๕ ประการ ปริยตตฺิอนฺตรธาน  คืออันตรธานเส่ือมสูญแห่งปริยัติ ๑ ปฏปิตฺ
ติอนตฺรธาน  คืออันตรธานแห่งการปฏิบัติ ๑  ปฏิเวธอนตฺรธาน  คือ อันตรธานแห่งการตรัสรู้มรรคและผล 
๑ ลิงฺคอนตฺรธาน  คือ อันตรธานการเสื่อมจากสมณะเพศ ๑ ธาตุอนตฺรธาน  คอื อันตรธานแห่งธาตุ ๑ จึง
เป๐นอันตรธาน ๕ ประการด้วยกัน 

พระปริยัติเป็นอายุของพระพุทธศาสนา 

          สาสนฏฐฺติิยา ปริยตตฺิ ปมาณ  พระปริยัติคือพระไตรปิฎกทั้ง ๓ คอื พระวินัยปิฎก แลพระ
สุตตันตปิฎก แลพระปรมัตถปิฎกนี้ เป๐นประมาณแห่งกาลที่จะตั้งอยู่แห่งศาสนา แท้จริงบุคคลซ่ึงประกอบ
ไปด้วยปริป๎กกปรีชาป๎ญญาญาณ หยั่งเห็นมรรคแลผลแลนิพพานได้ ก็อาศัยแก่ได้สดับฟ๎งเล่าเรียน
พระไตรปิฎก เหมือนยังพระมหาบุรุษบรมโพธิสัตว์เจ้าแห่งเรา ครั้งเมื่อกระทําทุกรกิริยากิจอยู่นั้นยัง
อภิญญาแลสมาบัติให้บังเกิดในสํานักแห่งอาฬารดาบส แล้วจึงถามปริกรรมในห้องแห่งเนวสัญญานา
สัญญายตนสมาบัติ อาฬารดาบสไม่อาจบอกได้ พระองค์จึงเสด็จไปสู่สํานักแห่งอุทกดาบส อุทกดาบสจึง
บอกซ่ึงการปริกรรมถวายแก่พระมหาบุรุษราชเจ้า ตสฺส วจนสมนตฺรเมว พระมหาบุรุษราชเจ้าก็ยังเนว
สัญญานาสัญญายตนสมาบัติปริกรรมให้สําเร็จในระหว่างถ้อยคําของอุทกดาบสนั้น ยถา อันนี้มีอุปาฉันใด 
มีอุปมัยเหมือนภิกษุผู้ปรีชาญาณได้สวนาการสดับซ่ึงพระปริยัติแล้วจึงยังปฏิบัติทั้งปวงแลปฏิเวธธรรมให้
บริบูรณ์ได้ เอวเมว ก็มีอุปไมยเหมือนดังนั้น ตสฺมา การณา เพราะเหตุการณ์นั้นองค์สมเด็จพระผู้ทรงพระ
ภาคจึงตรัสว่า ปริยตตฺติา ฐติาย ในเมื่อพระปริยัติ คือพระไตรปิฎกยังดํารงอยูต่ราบใดศาสนาก็ชื่อว่าดาํรง
อยู่ตราบนั้น เมื่อพระปริยัติเส่ือมถอยน้อยผู้เล่าเรียนแล้วกาลใดพระศาสนาก็ชื่อว่าเส่ือมในกาลนั้น 

ยุคท่ีอธรรมรุ่งเรือง ภิกษุขดัสนลาภ 
ก็กระทบการเล่าเรียนพระปริยัติคือพระไตรปิฎก 

          คจฺฉนฺเต กาเล ในเมื่อกาลล่วงไป กลียุคราชาโน อันว่าสมเด็จบรมกษัตริย์อันบังเกิดในกาลกลียุค
สมัย ก็บมิได้ตั้งอยู่โดยทศพิธธรรมราชประเพณี หมู่อมาตย์ราชเสนาบดี อาณาประชาชนก็มิได้ตั้งอยู่โดย
ธรรม เอเตส  อธมฺมิกตาย ครั้นเมื่อมนุษยท์ั้งหลายมีสมเด็จบรมกษัตริย์เป๐นต้น มิได้ตั้งอยู่โดยธรรมแล้ว สมฺ

๔๔๑ 



มา เทโว น วสฺสต ิวัสสวลาหกก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาล พืชโภชนาธัญญาหารก็หายากมิได้บริบูรณ์แล้ว เตสุ 
อสมฺปชฺชนฺเตสุ กาลเมื่อข้าวกล้าไม่บริบูรณ์แล้ว ป๎จจยทายกาพวกมนุษย์ทั้งหลายซ่ึงเป๐นผู้ถวายจตุป๎จจัย
แก่สงฆ์ก็ไม่อาจสามารถจะถวายจตุป๎จจัยได้ ภิกฺขู จตูหิ ปจจฺเยหิ กิลมนฺตา เมื่อภิกษุทั้งหลายขัดสนด้วย
จตุป๎จจัยแล้วก็ไม่อาจสงเคราะห์อันเตวาสิกให้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติได้ คจฺฉนฺเต กาเล ครั้นกาลล่วงไป 
พระปริยัติหาซ่ึงผู้จะเล่าเรียนมิได้แล้ว ก็ตั้งแต่จะเสื่อมทรุดลงไป อตฺถวเสน ธาเรต  พระภิกษุทัง้หลายไม่
อาจทรงไว้ซ่ึงอรรถรสได้ ก็จะทรงไว้ได้แต่บาลีสิ่งเดียว 

ปริยัติเริ่มเสื่อมจากพระอภิธรรมปิฎกไปเรื่อยจนถึงพระวินัยปิฎก 

          คจฺฉนฺเต กาเล กาลล่วงไป พระภิกษุก็ไม่อาจทรงบาลีทั้งสิ้นได้ ก็ทรุดเส่ือมลงไปทุกที ปฐม  
อภิธมฺมปฏิก  เมื่อพระไตรปิฎกทั้งสามจะเสื่อมนั้น พระอภิธรรมปิฎกเส่ือมก่อน เมื่ออภิธรรมจะเสื่อมนั้น
เส่ือมลงมาแต่ยอด คือคัมภีร์พระมหาป๎ฏฐาน ตสฺมึ ปริหิเน เมื่อคัมภีร์พระมหาป๎ฏฐานเสื่อมแล้ว คัมภีร์
พระยมก กถาวัตถ ุ บุคคลบัญญัต ิ ธาตุกถา วิภังค์ ธัมมสังคณีก็เส่ือมตามกันไป ตสฺมึ ปริหิเน ครั้นเมื่อ
อภิธรรมปิฎกเส่ือมแล้ว พระปิฎกทั้งสอง คือสุตตันตปิฎก และพระวินัยปิฎกยังตัง้อยู่ 

          สตุตฺนตฺปฏิเก อนตฺรธายมาเน เมื่อพระสุตตันตปิฎกเส่ือมนั้น ก็เส่ือมแต่ยอดลงมาเหมือนปฐม องฺ
คตฺุตรนกิาโย คัมภีร์อังคตุตรนิกายเส่ือมก่อน เส่ือมลงมาตั้งแต่เอกาทสกอังคุตตร จนตราบเท่าถึงเอกอัง
คุตตร ตทนนตฺร  ลําดับนั้นมาคัมภีร์สังยตุนิกายจึงเส่ือม เมื่อคัมภีร์สังยุตนิกายจะเสื่อมนั้น เส่ือมมาตั้งแต่
จักกไปยาลสูตร จนกระทั่งถึงมูลปริยาย ตทนนตฺร  ในลําดับนั้น คัมภีร์มัชฉิมนิกายจึงเส่ือม เมื่อคัมภีร์มัชฉิม
นิกายจะเสื่อมนั้น เส่ือมลงมาตั้งแต่อินทรียภาวนาสตูรจนกระทั่งถึงมูลปริยายสตูร ตทนนตฺร  ในลําดับนั้น 
คัมภีร์ทีฆนิกายจึงเส่ือม  เมื่อคัมภีร์ทีฆนิกายจะเสื่อมนั้น เส่ือมลงมาตั้งแต่ทสตุรสูตรจนถึงพรหมชาลสูตร 
เอว  ทีฆนิกาเย ปริหิเน ครั้นเมื่อคัมภีร์ทีฆนิกายเส่ือมแล้วพระสุตตันตปิฎกก็จัดได้ชื่อว่าเส่ือม กาลครั้งนั้น
พระภิกษุทั้งหลายก็ทรงไว้ซ่ึงชาดก พระวินัย๑ คจฺฉนฺ เต กาเล ครั้นกาลล่วงไปภิกษุทั้งหลายก็ไม่อาจทรงไว้
ซ่ึงชาดก ชาดกก็เส่ือม เมื่อชาดกเส่ือมนั้น มหาเวสสันดรชาดกเส่ือมก่อน แล้วก็เส่ือมลงมาจนกระทั่ง
ถึงอป๎ณณกชาดกเป๐นที่สุด ภายหลังมา พระภิกษุทั้งหลายก็ทรงไว้แต่พระวินัยปิฎกสิ่งเดียว 

          คจฺฉนฺเต กาเล ครั้นกาลล่วงไป พระวินัยปิฎกก็เส่ือม เมื่อพระวินัยปิฎกจะเสื่อมนั้น ปฐม  ปริวาโร 
ปริหายติ คัมภีร์ปริวารนั่นจะเสื่อมก่อนกว่าคัมภีร์ทั้งปวง ครั้นคัมภีร์ปริวารเสื่อมแล้ว ขันธกคือจุลวรรคก็
เส่ือม ภิกขุวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ก็เส่ือม กาลครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายก็ทรงไว้ได้แต่อุโบสถขันธ์สิ่งเดียว เมื่อภิกษุ
ทั้งหลายยังทรงอุโบสถขันธ์ไว้ได้กาลใด พระปริยัติก็จัดได้ชื่อว่ายงัไม่เส่ือมกาลนั้น กาลใดมนุษยท์ั้งหลาย
จดจําไว้ได้ซ่ึงคาถาไม่มากมาตรว่าสี่บาทเท่านั้น พระปริยัติก็จัดได้ชื่อว่ายงัไม่อันตรธาน 

๑ คือ เหลือเรื่องเล่าตามคัมภีร์ชาดกซ่ึงง่าย และพระวินัยซ่ึงเก่ียวกับศีลของภิกษุ 

เมื่อไม่มีใครจ าพระพุทธพจน์ได้แม้เพียง ๔ บาท 
เมื่อนั้นเรียกว่า พระปริยตัิอันตรธาน 

          ปสนโฺน ราชา สมเด็จพระบรมกษัตริย์ทรงพระราชศรทัธา พระองค์ใส่ลงซ่ึงทรัพย์พันหนึ่งในผอบ
ทองยังคนให้ยกขึ้นหลังราชคชาธารข้างพระที่นั่งแล้ว ให้เอากลองชัยเภรีไปตีปุาวทั่วขอบเขตขัณฑสีมาเมือง
ว่า บุคคลผู้ใดรู้คาถามาตรว่าสี่บาทแล้ว จงมาเอาทรัพย์พันหนึ่ง เมื่อราชบุรุษทั้งหลายนําเอากลองชัยไป
เที่ยวตีปุาวถว้นถึง ๓ วารแลว้ มิได้เห็นผู้ใดผู้หนึ่งซ่ึงอวดอ้างว่ากล่าวว่า เรารูค้าถาประมาณ ๔ บาทแต่
เท่านี้ หามิได้ ราชบุรุษทั้งหลายก็นําทรัพย์กลับคืนเข้าสู่ราชคลงัหลวงแล้วกาลใด ตทา ปริยตตฺิ อนตฺรหิตา 
นาม ในกาลนั้นแล พระปริยัติก็จัดได้ชื่อว่า อันตรธานสาบสูญสิ้นหาเศษมิได้ รับประทานวิสัชนามาในปริยัติ
อันตรธานกถาเป๐นปฐม ก็ยุติเพียงนี้ 

เมื่อใดท่ีไม่มีภิกษุรักษาปาราชิก ๔ 
เมื่อนั้นเรียกว่า ปฏิบัตอิันตรธาน 

          วาระนี้จะได้รับประทานวิสัชนา ในปฏิบัติอันตรธานสืบไป มีกระแสเนื้อความในปฏิบัติอันตรธาน
นั้นว่า คจฺฉนฺเต กาเล ในเมื่อกาลล่วงไปพระภิกษุทั้งหลายไม่อาจยังฌานแลวิป๎สสนาแลมรรคผลให้อุบัติ
บังเกิดได้ ก็รักษาอยู่แต่พระจตุปาริสุทธิศีลสิ่งเดียว ครั้นนานไปพระภิกษุทั้งหลายก็เหนื่อยหน่ายในกาลที่จะ
รักษาศีลให้บริสุทธิ์ แลประกอบกิจกระทําเพียรด้วยดําริว่าเราทั้งหลายจะประกอบกิจสักเท่าใดๆ ก็ไม่อาจ
สําเร็จมรรคผลได้ นตฺถิทานิ อริยธมฺมปฏิเวโธ การที่จะตรัสรู้มรรคผลในกาลนี้ไม่มีแล้ว พระภิกษุทั้งหลายก็
คลายจากความเพียร มากไปด้วยความเกียจคร้านมิไดต้ักเตือนซ่ึงกันและกัน แลมิได้ยังกันแลกันให้ระลึกซ่ึง
กองอาบัติที่ตนต้องแลมิไดต้้อง ตโต ปฏฺฐายะ จําเดิมแต่นั้น ภิกษุทั้งหลายก็ย่ํายีล่วงเกินซ่ึงกองแห่งอาบัติ
เล็กน้อยคือ ทุกกฏาบตัิ แลทุพภาสิตาบัติ คจฺฉนฺเต กาเล ครั้นกาลล่วงไปภิกษุทั้งหลายมิได้อาลัยล่วงอาบัติ
อันใหญ่ คือ อาบัติปาจิตตีย์  ถุลลัจจัย ต่อนานไปก็สํารวมรักษาไว้แต่ครุกาบัติคือสังฆาทิเสสแลปาราชิก ปา
ราชิกานิ รกฺขนตฺาน  เมื่อภิกษุทั้งหลายยังทรงไว้ซ่ึงปาราชิกสิกขาบทยังมีอยูต่ราบใด ปฏิบัติก็จัดได้ชื่อว่ายัง
ไม่อันตรธานในกาลนั้น กาลใดหาภิกษุซึ่งจะสํารวมรักษาปาราชิกสิกขาบทมิได้แล้ว อนฺตรหติา นาม จัดได้
ชื่อว่าปฏิบัติธรรมอันตรธาน 

เมื่อใดท่ีไม่มีพระอริยะ ระดับพระโสดาบัน 
เมื่อนั้นเรียกว่า ปฏิเวธอันตรธาน 

๔๔๒ ๔๔๓ 



          พระอรรถกถาจารย์แสดงในที่นี้ว่าแต่โดยสงัเขปเป๐นใจความว่า บุคคลที่ได้สําเร็จแก่พระโสดาป๎ตติ
ผลนั้น ถ้ายังมีอยู่ไม่มากมาตรวา่แต่สักผู้เดียว ก็จัดได้ชื่อว่า อธิคมธรรมยังมิได้อันตรธาน กาลใดหาพระ
โสดาบันบุคคลมิได้ ก็ได้ชื่อว่าอธิคมธรรมอันตรธาน ในกาลนั้น อธิคมศัพท์นี ้ บางทีพระอรรถกถาจารย์
กล่าวว่าปฏิเวธ ก็ศัพท์ทั้ง ๒ คืออธิคมศัพท์ แลปฏิเวธศัพท์นี ้ ต่างกันแต่พยัญชนะแลอัตถคือเนื้อความนั้น
อันเดียวกัน รับประทานวิสัชนาในปฏิเวธอันตรธานกถา ยตุิเพียงนี้ 

เมื่อใดสมณะท่ีเรียกว่าภิกษุ ท้ิงผ้ากาสาวพัตร์ท่ีผูกไว้ที่มือหรือคอ 
เมื่อนั้นก็เรียกว่า เครื่องหมายสมณเพศอันตรธาน 

          วาระนี้จะได้รับประทานวิสัชนาในลิงคอันตรธานกถาสืบต่อไป มีกระแสความว่า คจฺฉนฺเต กาเล 
ครั้นกาลล่วงไป พระภิกษุทั้งหลายจะมีอากัปกิริยาอาการรับบาตรแลจีวร แลจะคู้เข้าเหยียดออกซ่ึงอวัยวะ 
แลจะดูในเบ้ืองหน้าและเบ้ืองหลัง ก็ไม่เป๐นที่นํามาซ่ึงความเล่ือมใสแห่งป๎จจัยทายก จะวางไว้ซ่ึงบาตรเหนือ
อัครพาหาแล้วเที่ยวโคจรบิณฑบาตไป มีอาการดุจดังว่านิครนถ์อันวางไว้ซ่ึงบาตรคือผลแห่งน้ําเต้าเหนือ
อัครพาหาแล้ว แลเที่ยวภิกขาจารไปก็เหมือนกัน คจฺฉนฺเต กาเล พระภิกษุทั้งหลายจะหาบห้ิวห้อยบาตร
ด้วยแสรกแล้วจะเที่ยวภิกขาจาร ประพฤติอนาจารต่างๆ ผิดเพศภิกษุซึ่งเป๐นพุทธชิโนรส อันรักษาพระจตุ
ปาริสุทธิศีล ถึงภิกษุทัง้หลายจะประพฤติอนาจารต่างๆ อย่างนั้นก็ดีก็ชื่อว่าเพศสมณะยังไม่อันตรธาน 

          คจฺฉนฺเต กาเล ครั้นกาลล่วงไป พระภิกษุทั้งหลายก็จะไม่รู้ย้อมผ้าให้มีสีวรรณควรแก่สมณเพศพุทธ
บุตร จะกระทําผ้านั้นให้มีวรรณอันซีดเศร้าหมองเหมือนสีกระดูกอูฐเที่ยวอยู่ ครัน้นานไปพระภิกษุทั้งหลาย
จะมีความดําริวา่ เราจะมาประโยชน์อันใดด้วยผ้าย้อมฝาด ดําริฉะนีแ้ล้ว ก็ปลดเปลื้องเครื่องสมณบริขาร 
คือไตรจีวรจากกาย จะผูกพันแต่ข้อหัตถ์บ้าง ที่คอบ้าง จะกระทํากสิกรรมแลพาณิชยกรรมเล้ียงบุตรแล
ภรรยา ตทา ทกฺขณิ  เทนฺตา เมื่อมนุษยท์ั้งหลายกอปรด้วยศรัทธาจะถวายทักขิณาทานเฉพาะต่อสงฆ์ 
ให้แก่สมณะที่มีผ้าย้อมฝาดอยู่ในข้อมือแลคอนั้น อสงฺเขยฺย  อปฺปเมยฺย  จะประกอบด้วยผลานิสงส์ จะนับ
จะประมาณมิได้ ประการหนึ่ง สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคประทานเทศนาแก่พระอานนท์ว่า ภวิสฺสนตฺิ โข 
ปนานนฺท ดูกรสําแดงอานนท ์ ไปในอนาคตกาล จะหาภิกษุซึ่งทรงไว้ซ่ึงจีวรมิได้ จะมีแต่ก็โคตรภูสงฆ์มีผ้า
กาสาวพัตรพันอยู่ในข้อมือแลคอ หาศีลาจารวัตรมิได้ ถ้าบุคคลประกอบด้วยศรัทธาปรารถนาจะกระทํา
กองการกุศลให้ได้ผลมาก ก็จงตั้งอุทิศต่อสงฆ์แล้วจงให้ซ่ึงทักขิณาทานแก่คนทัง้หลายเหล่านั้น สงฺฆคต  
ทกฺขิณ  ดูกรสําแดงอานนท์ ตถาคตตรัสสรรเสริญว่า ทานของผู้นั้นตั้งอยู่ในสงฆ์เป๐นสังฆทานแท้เที่ยง ที่จะ
นํามาซ่ึงผลานิสงส์เป๐นอสงไขยอัปปไมย สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาแก่พระอานนท์ฉะนี ้
นักปราชญ์ผู้มีป๎ญญาญาณหยั่งเห็นซ่ึงความเกิดแห่งกุศลอันอาจอวยผลให้ไพบูลย์ด้วยประการดังนีแ้ล้ว จง
ตั้งจิตบริสุทธิ์อย่าได้เป๐นมุโขโลกนะ เห็นแก่หน้าบุคคลทานนั้นก็จะนําซ่ึงผลเป๐นอสงไขยเป๐นอัปปไมย 

          คจฺฉนฺเต กาเล ครั้นกาลเมื่อตนไปกระทําการงานอยู่ในอรัญราวปุา ก็จะมีความดําริว่าเราจะ

ประโยชน์อันใดด้วยผ้ากาสาวพัตรอันผูกพันในมือแลคอ คิดฉะนี้แล้ว ก็จะพากันนําผ้ากาสาวพัตรทิ้งไว้ใน
อรัญญรุกขประเทศ เอตสฺมึ กาเล ลิงค  อนฺตรหิต  นาม ในกาลนั้น สมณเพศก็จัดได้ชื่อว่าเส่ือมสูญหาเศษ
มิได้ รับประทานวิสัชนาในลิงคอันตรธานกถา ยตุิเพียงนี ้

ปรินิพพานมี ๓ ประเภท 

          ในวาระนี้จะไดว้ิสัชนาในธาตุอันตรธานสืบไป มีกระแสความว่า ธาตุอันตรธานนั้น ได้แก่ พระบรม
ธาตุนิพพาน ตีณิ นิพฺพานานิ  นิพพานนั้นมี ๓ คือ กิเลสปรินิพพาน ๑ ขันธปรินิพพาน ๑ ธาตุปรินิพพาน 
๑ กิเลสปรินิพพานเป๐นปฐมนั้น ได้แก่กาลเมื่อพระองค์เสด็จสถิตเหนือสถานใต้โพธิพฤกษมณฑล ขจัดเสีย
ซ่ึงพระยาวัสวดีมาราธิราชกับทั้งมารเสนา ให้ปราชัยพ่ายแพ้แต่อํานาจพระสมดงึสมหาปุริสโยธาบารมีแล้ว 
และได้ตรัสแก่พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณ ทรงประหานเสียซ่ึงอาสัพสรพพกิเลสเป๐นสมุจเฉทปหานอย่างนี้
แล จัดได้ชื่อว่ากิเลสปรินิพพานเป๐นปฐม 

          แลขันธปรินิพพานคํารบสองนั้น คือพระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์เข้าสู่อมตมหานิพพานเหนือมงคล
อาสน์ แทบระหว่างนางรังทั้งคู่ในสาลวโนทยานใกล้เมืองกุสินารายราชธานี ในวันบัณณรสีวิสาขมาสสุกก
ป๎กข์ ป๎จจุสสมัยพระอาทิตย์ยังไม่ทันจะอุทัยแทบยอดยุคลธร อาการที่พระองค์เสด็จปรินิพพานครั้งนั้น ชื่อ
ว่าขันธปรินิพพานเป๐นคํารบ ๒ 

เมื่อไม่มีการบูชา พระบรมธาตุจะเสด็จรวมเหมือนยังทรงพระชนม์ 
ท่ีต้นมหาโพธ์ิ แสดงยมกปาฏิหาริย์แล้วเกิดไฟลุกเผาไม่เหลือ 

เมื่อนั้นเรียกว่า ธาตุอันตรธาน 

          ในธาตุปรินิพพานเป๐นคํารบ ๓ นั้น ได้แก่ พระบรมธาตุจักนิพพานในอนาคต กถ  จึงมีคาํปุจฉา ธาตุ
ปรินิพพานจะมีในอนาคตกาลนั้นเป๐นดังฤๅ วิสัชนาว่า พระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระโลกนาถ อัน
ประดิษฐานอยู่ในที่ต่างๆ นั้น สกฺการสมฺมาน  อลภมานา เมื่อมิได้เครื่องสรรพปูชนียภัณฑ์แล้ว พระบรม
ธาตุทัง้ปวงก็เสด็จไปสู่ที่อันประกอบด้วยเครื่องสักการบูชา ถ้ามีคนบูชาอยู่ในประเทศใดแล้ว ก็เสด็จไปสู่
ประเทศที่นั้นดว้ยกําลังอธิษฐานแห่งองค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาค คจฺฉนฺเต กาเล ครั้นกาลล่วงไป ที่
ทั้งหลายทัง้ปวงปราศจากเครื่องสักการบูชาแล้ว พระบรมธาตุก็จะมาสโมสรสันนิบาตกันเข้าแล้วก็จะเสด็จ
ไปสู่พระมหาเจดีย์อันใหญ่ในลังกาทวีป ครั้นออกจากลังกาทวีปมหาเจดีย์แล้ว ก็จะเสด็จไปสู่ราชายตนเจดีย์
นาคทวีป ครั้นออกจากนาคทวีปแล้ว ก็จะเสด็จไปสู่โพธิบัลลังก์ พระบรมธาตุทั้งหลายในนาคพิภพก็ดี ในเท
วโลกก็ดี ก็จะเสด็จไปสู่พระมหาโพธิบัลลังก์ 

          เอว  สพฺพา ธาตุโย พระบรมธาตคุรั้นประชุมกันด้วยประการดังนี้แล้ว พุทฺธรูปํ๑ กตฺวา กระทํา
๔๔๔ ๔๔๕ 



อาการเป๐นพระพุทธรูปปรากฏเหมือนยังองค์สมเด็จพระศรีสุคต อันประดิษฐานเหนือรัตนบัลลังก์ใต้ควงไม้
พระมหาโพธิประกอบด้วยทวัตติงสมหาปุริสลักขณะ แลอสีตยานุพยัญชนะ ทรงพระรัศมีสีสรรพรรณ
โอภาสผ่องพ้นออกไปไกลได้ข้างละวาเป๐นกําหนด จะกระทําพระปาฏิหาริย์มีอาการดุจดังพระยมก
ปาฏิหาริย์ครั้งเมื่อทรมานเดียรถีย์นิครนถ์ในภายใต้ต้นไม้คัณฑามพฤกษ์ เปล่งออกซ่ึงช่อฉัพพิธพรรณรัศมีมี
พรรณ ๖ ประการ มนุสฺสภูตสตฺโต เมื่อพระบรมธาตุประชุมครั้งนั้น มนุษย์ทั้งหลายจะได้เห็นหามิได้ 
ทสสหสฺสจกกฺวาฬเทวตา ฝุายฝูงอมรเทพยดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาฬ จะพากันสโมสรสันนิบาตประชุม
พร้อมกัน ปริเทวันกันแสงโศกโศกาดูรพูนเทเวศ เหมือนครั้งพระองค์สมเด็จพระโลกเชฏฐเสด็จดับขันธ์เข้าสู่
ปรินิพพานด้วยถ้อยคําว่า อชฺช ทสพโล ปรินิพฺพายติ องค์พระทศพลสัมมาสมัพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์เข้าสู่
พระอมตมหานิพพานเสียในวันนี้แล้ว อชฺช สาสน  โอสกกฺติ พระพุทธศาสนาเสื่อมทรุดลงในวันนี้แล้ว อิท  
ปจฺฉิมทสฺสน  ครั้งนี้เป๐นป๎จฉิมที่สุด การที่จะได้เห็นไปในเบ้ืองหน้าไม่มีแล้ว ตั้งแต่นี้ไปโลกก็จะมัวมน
อันธการกอปรด้วยกองมืด เทพยดาทั้งหลายอันเศษ เว้นได้แต่เทพยดาอันเป๐นขีณาสวมีอาสพกษัยไกลจาก
สันดาน เทพยดาอันเศษนั้นไม่อาจดํารงประดิษฐานอยู่ไดด้้วยความโศก 

          อถ ธาตุสริรโต ในลําดับนั้น เตโชธาตุก็ตั้งขึ้นแต่พระสริรธาต ุ เผาผลาญสังขารให้ย่อยยับถึงซ่ึง
ภาวะหาบัญญัติมิได้ ธาตุสริรโต สมฏฺุฐติา เปลวไฟที่ตัง้ขึ้นแต่พระบรมธาตุนั้น พุ่งพ้นขึ้นไปถึงเพียงพรหม
โลก เอว  มหนฺต  อานุภาว  ทสฺเสตฺวา พระบรมธาตุแสดงซ่ึงเตโชพลอานุภาพด้วยประการดังนี้แล้ว ก็แสดง
นิพพาน ตทา สนนฺิปตติเทวสงฺฆา ฝุายฝูงอมรเทพยดาทัง้หลาย บรรดาที่มีสันนิบาตพร้อมที่พระบรมธาตุ 
สกฺการ  กริตฺวา พากันกระทําสักการบูชาด้วยเทวปูชนียภัณฑ์สรรพสุคนธ์เครื่องสําอางอบ กับทั้งเครื่อง
ดุริยางคด์นตรีพิณพาทย ์ กระทําครั้งนั้นก็มีอาการเหมือนเม่ือองค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคอันเสด็จดับขันธ์
เข้าสู่พระอมตมหานิพพาน ครั้นแล้ว ติกขฺตตฺุ ปทกฺขณิ  กตวฺา กระทําประทักษิณสิ้นตติยวารเวียนขวาสิ้น
สามรอบโดยคํารบแล้ว สกฏฺฐานเมว คจฺฉนตฺิ ก็พากันกลับยังนิเวศนวสนัฏฐานที่อยู่วิมานตน. 

 

ปญัจอนัตรธานกถา ปริจเฉทที่ ๒๙ จบ 

 

 

 

 

๑ บาลีเป๐น พุทธรูป๏ คเหตฺวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
องค์พระนิพนธ์ คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา 

          สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชติชโินรส เป๐นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๒๘ ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาจุ้ย ณ วันเสาร์ 
เดือนอ้าย ขึ้น ๕ ค่ํา ปีจอ จุลศักราช ๑๑๕๒ ตรงกับวันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๓๓๓ ขณะประสูติ
นั้น รัชกาลที่ ๑ มีพระชนมายุ ๕๓ พรรษา ครองราชสมบัติมาแล้ว ๘ ปี 

          ทรงมีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจา้วาสุกรี 

          ครั้นทรงเจริญพระชันษาได้ ๑๒ ปี (บางแห่งว่า ๑๑ ปี) ก็ทรงผนวชเป๐นสามเณรพร้อมกับกรมหมื่น
สุรินทรรักษ์ เมื่อปีจอ พ.ศ.๒๓๔๕ โดยทรงผนวชเป๐นหางนาคของกรมพระราชวังหลัง (เจ้าฟูากรมพระ
อนุรักษ์เทเวศร์) ผู้ทรงผนวชเป๐นพระภิกษุ ณ วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) แล้วจึงเสด็จ
ไปประทับ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

          ทรงศึกษาศิลปวทิยาในสํานักสมเด็จพระพนรัตน (ภายหลังเขยีนว่าสมเด็จพระวันรัตน แปลว่า ปุา
แก้ว) ซ่ึงเป๐นอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ ทรงศึกษาอักษรไทย ขอม ภาษาบาลี โบราณคดี ตลอดจนวิธทีํา
เลขยันต์ตามคตินิยมในสมัยนั้น 

          เมื่อราวปีมะแม พ.ศ.๒๓๕๔ ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ โดยมีสมเด็จพระสังฆราช (สุก) เป๐นพระ
๔๔๖ ๔๔๗ 



อุป๎ชฌาย์ และสมเด็จพระพนรัตนเป๐นพระกรรมวาจาจารย์ ทรงได้รับฉายาว่า “สุวณณฺรํสี” ประทับจํา
พรรษาอยู่ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (จนตลอดพระชนมาย)ุ 

          พ.ศ.๒๓๕๗ ผนวชได้ ๓ พรรษา สมเด็จพระพนรัตนถึงแก่มรณภาพ ยังไม่มีการแต่งตั้งอธิบดีสงฆ์
รูปใหม่ ปีนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒) เสด็จไปพระราชทานผ้าพระกฐิน จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตัง้พระภิกษุพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าวาสุกรีเป๐นอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ 
และในวันนั้นยังโปรดเกล้าให้ทรงเป๐นพระราชาคณะดว้ย 

          ราวปีชวด พ.ศ.๒๓๕๙ ทรงรับฐานันดาศักดิ์ “กรม” ครั้งแรกในรัชกาลที่ ๒ เป๐น “กรมหมื่นนุชติ
ชิโนรส ศรีสุคตขตัิยวงศ”์ ทรงทาํหน้าที่เป๐นพระอาจารย์ของเจ้านายหลายพระองค์ เช่น พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปิ๑นเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เป๐นต้น โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งยังทรงเป๐นพระภิกษุอยู่นั้น ทรงเคารพ
เล่ือมใสในพระอาจารย์กรมหมื่นนุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัติยวงศ์เป๐นอย่างยิง่ ซ่ึงพระองค์มีพระชนมายุอ่อน
กว่าพระอาจารย์ ๑๔ ชันษา 

          พ.ศ.๒๓๗๕ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) เสด็จพระราชดําเนินถวาย
เสนาสนะที่ทรงให้จัดการบูรณปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จ มีอธิบดีสงฆ์กรมหมื่นนุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัติยวงศ์ ทรง
เป๐นองค์ประธาน ขณะนั้นมีภิกษุสามเณรจําพรรษาอยู่ถึง ๕๐๐ รูป แบ่งเป๐นพระราชาคณะ พระ
ฐานานุกรม พระมหาเปรียญ พระอันดับ ๔๓๐ และสามเณร ๑๕ รูป และในการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน
ครั้งนี้ รัชกาลที่ ๓ ทรงให้สร้างพระตําหนักถวายองค์หนึ่ง ซ่ึงอธิบดีสงฆ์กรมหมื่นนุชิตชิโนรสฯ ทรงเขา้
พํานักและทรงพระนิพนธ์วรรณคดีสําคัญไว้หลายเร่ือง 

ด ารงพระอิสริยยศกรมสมเด็จฯ และมหาสังฆปรินายก 

          วันศุกร์ ขึ้น ๑๔ ค่ํา เดือน ๙ ปีกุน จุลศักราช ๑๒๑๓ ตรงกับวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๓๙๔ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงลาสิกขาแล้วเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ และทรงสถาปนาพระ
อาจารย์ของพระองค์ขึ้นเป๐น “กรมสมเด็จพระปรมานชุิตชิโนรส ศรีสุคตขตัิยวงศ์” และให้ทรงดํารง
ตําแหน่ง “มหาสังฆปรินายก” (ผู้นําสูงสุดแห่งหมู่สงฆ์) ในคราวเดยีวกันด้วย แต่ไม่เรียกว่าพระสังฆราช 
เรียกว่า สมณตุมหาสังฆปรินายก 

          ส่วนหนึ่งแห่งคําประกาศสถาปนาในพิธีมหาสมณุตมาภิเษก มีถ้อยคําสรรเสริญอันเท่ากับการ
แต่งตัง้ให้ทรงเป๐นประธานสงฆ์ทั้งปวงว่า 

          “...พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จถวัลยราชสมบัติในกรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสิทร...ประเทศที่
ประดิษฐานพระบวรพุทธศาสนา ประดับด้วยเรือนพระปฏิมาอุโบสถาคาระเสนาศน์ วิจิตรด้วยสุวรรณหิรัญ

มาศ เป๐นที่เจริญความเล่ือมใสแห่งมหาชน... 

          ส่วนกรมหมื่นนุชิตชิโนรสเล่า ก็เป๐นพระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ในแผ่นดินสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้น 
และได้ทรงผนวชรับธุระฝุายพระบวรพุทธศาสนามาชา้นาน ทรงมีพระปรีชาญาณฉลาดรอบรู้ในยุทธศาสตร์ 
ราชสาตร...แลได้เป๐นครูอาจารย์ครุฐานิยบุทคลแห่งราชสกูลวงศ์มหาชน... ควรทีจ่ะเป๐นประธานาธิบดี มีอิศ
ริยศยิ่งกว่าบรรดาคณานิกรสงฆ์คามวามีอรัญวาสีป๎กษ์ใต้ฝุายเหนือทั้งปวง... 

          จึงมีพระบรมราชโองการมานพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ด ารัสสั่งให้สถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
หมื่นนุชิตชิโนรส เป็นกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัติยวงศ์... เบญจปดลเสวตฉัตร ศิริรัตโน
ปลักษณ์ มหาสมณุตมาภิเษก ปรมุกฤษฐสมณศักดิธ ารงมหาสงฆปรินายก... เสด็จสถิตย์ ณ วดัพระเชตุ
พนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร...” 

สิ้นพระชนม์ พ.ศ.๒๓๙๖ 

          ในปีพุทธศักราช ๒๓๙๔ สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส มีพระชนมายุได้ ๖๑ พรรษา ทรง
พระประชวรหนักครั้งหนึ่ง ซ่ึงรัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดให้มีพิธีสะเดาะเคราะห์ถวาย พระอาการก็ดีขึ้น 

          อีก ๒ ปีต่อมา ก็ทรงพระประชวรด้วยพระโรคชรา และสิ้นพระชนม์เมื่อวันศุกร์ เดือนอ้ายขึ้น ๙ 
ค่ํา ปีฉลู จุลศักราช ๑๒๑๕ เวลาบ่าย ๓ โมง ตรงกับวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๓๙๖ สิริพระชนมายุ ๖๓ 
พรรษากับ ๔ วัน 

ด ารงพระอิสริยยศ “พระมหาสมณเจ้า” 

          วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๔๖๔ หลังสิ้นพระชนม์แล้ว ๖๘ ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ ๖) ได้ทรงสถาปนาพระอัฐิเป๐น “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชติชโินรส” เป๐น
พระมหาสมณเจ้าพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

          พร้อมกับมีพระบรมราชโองการ ให้สถาปนาเปลี่ยนคํานําพระนามสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม
พระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จาก “สมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ” เป๐น “สมเด็จพระมหาสมณเจา้” ทั้งสองพระองค์ 

ทรงเป็นบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลก 

          พุทธศักราช ๒๕๓๓ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้
น้อมถวายพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในฐานะปูชนียบุคคลสําคัญผู้
มีผลงานดีเด่นทางวฒันธรรมระดับโลก 

๔๔๘ ๔๔๙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกความเป็นมาและข้อสังเกต 

เพื่อศึกษาและค้นควา้ในปฐมสมโพธิกถา 

          ปฐมสมโพธิกถา แปลตามศัพท์จะได้ความว่า “เร่ืองราวตรัสรู้พร้อมก่อน” คือ พระพุทธเจ้าตรัสรู้
เป๐นบุคคลแรกก่อน จากนั้นจึงมีพระสาวกตรัสรู้ตามมาทีหลัง 

          โดยมากเมื่อกล่าวถึง “ปฐมสมโพธิกถา” มักจะไม่แปลตามศัพท์ แต่จะถือเอาความหมายว่า 
หมายถึง “ชื่อคัมภีร์แสดงเร่ืองราวของพระพุทธเจ้า” เป๐นเร่ืองเก่ียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมด มิได้
หมายเฉพาะการตรัสรู้เท่านั้น หากแต่การตรัสรู้ของพระองค์นั้น เป๐นเหตุให้มีเร่ืองราวของพระองค์จํานวน
มาก ทั้งทีต่รัสเล่าเองบ้าง ผู้อ่ืนเล่าหรือเขียนถึงบ้าง เร่ืองเกิดขึ้นในระหว่างดํารงพระชนม์อยู่บ้าง เร่ืองที่เกิด
เมื่อไกลโพ้นบ้าง และเร่ืองที่เกิดหลังพุทธปรินิพพานบ้าง เร่ืองทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นมีเพราะมี
พระพุทธเจ้า ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า เร่ืองเหล่านั้นก็ไม่มี 

๔๕๑ ๔๕๐ 



          เร่ืองราวที่ปรากฏในคัมภีร์เล่มนี้ มีเน้ือหากว้างขวางมาก เป๐นเน้ือหาผสมผสานกันไปมาระหว่าง
เนื้อหาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท พระพุทธศาสนามหายาน และจากมติของผู้แต่งเอง 

ปฐมสมโพธิกถาเป็นมาอย่างไร? 

          คัมภีร ์“ปฐมสมโพธิกถา” เล่มนี้ (ฉบับ ๒๙ ปริจเฉท) เป๐นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพนฯ พระนคร เป๐นเล่มที่รู้จักกันกว้างขวางที่สุด มคีวามเป๐นมาดงันี้ 

          มีหลักฐานระบุไว้ว่า “เมื่อวันอาทิตย์ แรม ๑ ค่ า เดือน ๑๑ พุทธศักราช ๒๓๘๗ พระเจ้าแผ่นดิน
อยุธยา (รัชกาลที ่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร)์ รับสั่งให้อาราธนากรมหมื่นนุชิตชิโนรส พระสมณฉายาสุวรรณ
รังสี วัดพระเชตุพนฯ ให้ทรงช าระ ได้ทรงเร่ิมช าระแต่เดือนยี่ (ในพุทธศักราชที่กล่าวมานี้) ส าเร็จบริบูรณ์
ในวันแรม ๑๔ ค่ า เดือน ๗ ปีมะเส็ง (พ.ศ.๒๓๘๘) และบอกไว้ว่าได้ทรงช าระและตัดเติมดังนี้”๑ 

          “ปฐมสมโพธิกถาที่รู้จักกันมาก และใช้ศึกษาอย่างเป๐นวรรณคดีสําคัญนัน้ คือฉบับที่เป๐นพระนิพนธ์
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพน ทรงรจนาถวายฉลองพระราช
ศรัทธาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ไดท้รงอาราธนาเมื่อ พ.ศ.๒๓๘๗”๒ 

          “พระปฐมสมโพธิกถาฉบับที่ได้พบในหอพระสมุดแห่งชาติมี ๖ สํานวนด้วยกัน สํานวนกรมสมเด็จ
พระปรมานุชิตชิโนรส ทรงแปลช าระจากต้นฉบับภาษาบาลี ซ่ึงไม่มีบอกไว้ให้ทราบว่าใครเป๐นผู้แต่ง แต่ง
เมื่อไร และใครเป๐นผู้แปลคนแรก...”๓ 

ปฐมสมโพธิกถาฉบับภาษาบาลีมีอยู่ ๒ ฉบับ 

          ก่อนหน้า พ.ศ.๒๓๘๗ ก็มีคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาฉบับภาษาบาลีอยู่ก่อนแล้วแต่ไม่รู้ว่าใครแต่ง มี
เนื้อหาอยู่ ๒๒ ตอน ต่อมา พ.ศ.๒๓๘๗ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงนํา
เนื้อความใน ๒๒ ตอนนั้นมาชําระใหม่ มีการตัดออกบางเร่ืองและเขียนเพ่ิมบางเร่ืองทําให้เพ่ิมเป๐น ๒๙ 
ตอน 

          ดงัที่ ศ.ดร.ศักดิศ์รี แย้มนดัดา อธิบายว่า 

 
๑ ศ.ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, วรรณคดีพุทธศาสนาพากษ์ไทย หนา้ ๑๓๘-๑๓๙ 
๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ปอ.ปยุตโต) พจนานุกรมพุทธศาสตร ์ฉบับประมวลศัพท์ หน้า ๑๙๘-๑๙๙ 
๓ ประวัติวัดชิโนรสารามวรวิหารและกฎแห่งกรรม หน้า ๑๙ 

          “คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาที่เป๐นต้นฉบับภาษาบาลีมีอยู่ ๒ ฉบับ คือ ฉบับแรกไม่บอกชื่อคนแต่งและ
แต่งเมื่อไร มีทัง้หมด ๒๒ ปริจเฉท (บท) ส่วนอีกฉบับหนึ่งมี ๒๙ ปริจเฉท เป๐นพระนิพนธ์ของสุวัณณรังสี
ภิกขุ ซ่ึงเป๐นพระฉายานามทางพุทธศาสนาของกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสนั่นเอง”๑ 

          และพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) อธิบายว่า 

          “ฉบับที่ทรงรจนานี้ทรงช าระปฐมสมโพธิกถาฉบับของเก่า ทรงตัดและเติม ขยายความส าคัญบาง
ตอน เนื้อหามีคติทั้งมหายานและเถรวาทปนกันมาแต่เดิม และทรงจัดเป็นบทตอนเพ่ิมขึ้นรวมมี ๒๙ 
ปริจเฉท มีทั้งฉบับภาษาบาลีและฉบับแปลเป็นภาษาไทย (ฉบับภาษาบาลีแบ่งเป็น ๓๐ ปริจเฉท โดยแบ่ง
ปริจเฉทที่ ๑ เป็น ๒ ตอน)”๒ 

          ใจความสาํคัญก็คือ สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงเป๐นผู้นําฉบับของเก่ามาชําระแลรจนา
เพ่ิม แต่เมื่อไม่มีฉบับก่อนหน้านั้นมาเทียบเคียงในครั้งนี ้จึงทําให้ไม่ทราบว่ามตีอนใดหรือเร่ืองใดที่ทรงเขียน
ขึ้นใหม่บ้าง หรือว่าทรงตัดเร่ืองเดิมเร่ืองใดออกบ้าง 

การแปลเป็นฉบับภาษาไทย 

          ส่วนการแปลเป๐นภาษาไทยนั้น ปรากฏว่าได้แปลแล้วทั้ง ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ ซ่ึงแปลแล้วนั้นไม่พบ
ฉบับพิมพ์ แต่ฉบับที่ ๒ นั้น ได้ตีพิมพ์มาแล้วกว่า ๑ ครั้ง ในปกหน้าบอกไว้ชัดเจนว่า 

          “พระปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส พระพิมลธรรม (ดิษ) วดั
มหาธาตุช าระสอบทาน หม่อมเจ้าวัชรินทร์ผู้จัดการพิมพ์มีศรัทธาสร้างไว้ ๕๐๐ ฉบับ ส าหรับจ าหน่ายแก่ผู้
ที่นับถือพระพุทธศาสนา ลงพิมพ์ที่โรงพิมพ์ชรินทร์ บริษัทซ่ึงท าการของราชาธิปตัย รตันโกสินทรศก ๑๑๔ 
ดังนี้ จึงคงเหลือแต่ว่า กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสทรงแปลเมื่อใด ข้อนี้ไมพ่บหลักฐานที่บอกไว้ แต่คง
แปลถวายในรัชกาลที่ ๓ นั่นเอง ไม่ล่วงมาถงึรัชกาลที่ ๔...”๓ 

          ความน่าสนใจประการหนึ่งของคัมภีร์นี้ก็คือ การแปลเป๐นภาษาไทยของสมเด็จฯ กรมพระปรมานุ
ชิตชิโนรส ทรงมีวธิีแปลที่พิสดารมาก ทรงใช้วิธีแปลทับศัพท์ภาษาบาลีแล้วขยายความด้วยภาษาบาลีบ้าง 
ภาษาไทยบ้าง และทัง้สองภาษาปนกันบ้าง เช่น “สังสารนิวาสกอปรด้วยอาทนีวโทษภยูปัทวันตรายใหญ่
หลวง”, “ปราศจากสัญจรมรรคาแห่งราคาทิกิเลสทั้งหลายแลว้” 

 
๑,๓ วรรณคดีพุทธศาสนาพากษ์ไทย หนา้ ๑๓๘-๑๓๙ 
๒ พจนานุกรมพุทธศาสตร ์ฉบับประมวลศัพท์ หน้า ๑๙๘-๑๙๙ 

๔๕๒ ๔๕๓ 



          มทีั้งคําแปลภาษาบาลีเชื่อมความและขยายความด้วยคําแปลภาษาไทย เช่น วัสสิกธาราล้วนหิรัญ
สุวรรณสัตตรัตนธนสารสมบัต,ิ มิได้ลงจากปราสาทสู่เหฏฐาภาคเบ้ืองต่ า 

          คาํแปลที่เป๐นภาษาบาลีล้วน (แต่เขียนเป๐นภาษาพูด) เช่น พรหมคณาอัฏฐารสโกฏิ, กาฬปักข
ปัญจมีดิถี, จตุราริยสัจธรรมเทศนา, วชิรอาสน์บัลลังก์สมุชลิตพิพิธรัตนโอฬาร 

          มทีั้งคําแปลภาษาสันสกฤต เช่น ตรัสประภาษ, ปรมาภิเษกสัมโพธิ ทศมาส บุทคล 

          มทีั้งคําแปลที่เป๐นภาษาเขียนโบราณ (ในยุคนี้ถือว่าโบราณ) เช่น ครวุนา (อุปมา, เปรียบเทียบ) ผิว 
ผิว์ (ผิว่า, ถ้า, หาก, แม้น) สํามะหา (นับประสาอะไร) 

          การแปลขยายให้ภาษาบาลีงดงามไพเราะ เช่น ฐาปนาการ (ฐปน+อาการ = การก่อสร้าง) ทรง
ปรามาส (การสัมผัส,การลูบ) ป๎จจุคมนาการ (ปจฺจุคฺคมน+อาการ = การต้อนรบั) สวนาการ (สวน+อาการ 
= การฟ๎ง) ปลาตนาการ (ปลาต+น+อาการ = การหนี, การปราศไป) คีวาลังการ (เครื่องประดับคอ) 
อาวัชนาการ (การนึกถึง, ปรารภถึง) ทรงบริจาคสัตตสดกมหาทาน (หมายถึงพระเวสสันดรทรงบริจาคมหา
ทานอย่างละ ๗๐๐ เช่น ช้าง ๗๐๐ เชือก) 

ค าแปลท่ีพบมากเป็นพิเศษ 

          คือคาํแปลประเภทที่ผู้อ่านต้องแปลต่ออีกที เช่น 

          ยกขึ้นซึ่งทศนขสโมธานสมุชลิตอัญชลี = ยกมือไหว้มีเล็บทั้งสิบประชุมเป๐นระเบียบงดงาม, ร่มร่ืน
ไปด้วยพฤกษสาขาแลเวฬุคุมพฉายาส าราญระงับร้อนเย็นสบาย = ร่มร่ืนไปด้วยก่ิงต้นไม้ และเงาของพุ่มไผ่ 
ช่วยไม่ให้ร้อน ช่วยให้เย็นสบาย, แลชาตินี้เป็นอันติมชาตทิี่สุดของตถาคต = พระชาตินี้หรืออัตภาพนี้ เป๐น
อัตภาพสุดท้ายของพระองค,์ ทิพยวัตถาลงัการแลทิพยวิมานยานเสนาสน์นิสชสัยนอาสน์ปัจจัตถรณบัลลังก์ 
= (พวกเปรต) มีผ้าทิพย์ประดับกาย ไดท้ี่อยู่ทิพย์ ยานพาหนะ และที่นั่งที่นอนก็มีเครื่องปูลาด 

          ทรงแปลเช่นนี้ ทาํให้ผู้อ่านที่รู้ภาษาบาลี และภาษาไทยด ีรู้ความหมายและได้อรรถรสมากกว่าผู้ไม่
รู้บาลี และไม่เก่งภาษาไทย ซ่ึงอาจอ่านไม่รู้เรื่องและไม่ได้ความไพเราะด้วย 

          อย่างไรก็ตาม การจะอ่านปฐมโพธิกถาให้พอรู้เรื่องก็ไม่ยากนัก คือ ต้องอ่านพุทธประวัติฉบับต่างๆ 
ที่เป๐นภาษาธรรมดาให้มากหน่อย แล้วมาอ่านปฐมโพธิกถาอีกครั้ง อ่านเทียบกันไปๆ มาๆ จักช่วยให้รู้ความ 
และพบความเหมือนและความต่างกันแห่งเนื้อเร่ืองไปในตัวด้วย 

          ถ้าไม่อยากอ่านมากก็ต้องลองอ่านปฐมสมโพธิกถาเล่มนี้ ซ่ึงได้จัดทําตัวช่วย คือหัวข้อเร่ืองการแปล
คําศัพท์ อธิบายความหมาย และแยกให้เห็นว่าเป๐นภาษาบาลี หรือภาษาสันสกฤต ช่วยให้เห็นความไพเราะ 

และส่องให้เห็นถึงพระอัจฉริภาพด้านภาษาขององค์ผู้แปลด้วย 

คัมภีร์พระพุทธศาสนากับวรรณคด ี

          พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายวรรณคดี (Literature) ว่าหมายถึง “วรรณกรรม
ที่ได้รับยกย่องว่าแตง่ด ี มีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ถึงขนาด เช่น พระราชพิธีสิบสองเดือนมัทนะพาธา สามก๊ก 
เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน”๑ 

          “หนังสือที่ตกแต่งดีแล้วและถึงพร้อมด้วยอรรถรสในแง่ตา่งๆ เพราะฉะนั้น เมื่อจะกล่าวถึง
วรรณคดีพุทธศาสนาก็ย่อมหมายความว่า หนังสือบางเล่มเท่านั้นที่อาจนับเป๐นวรรณคดีได้ มิใช่ทัง้หมด 

          เมื่อกล่าวถึงพระไตรปิฎกอันเป๐นเอกสารที่เป๐นพุทธวัจนะที่แท้จริงนั้น สว่นที่นับเป๐นวรรณคดีจริงๆ 
มีอยู่ไม่ก่ีเล่ม และโดยเฉพาะพากย์ภาษาไทยที่แปลออกมาจากต้นฉบับภาษาบาลีก็ยังมีป๎ญหาว่า ถึงแม้จะ
แปลถูกต้องแต่จะได้รับอรรถรสในภาษาไทยหรือไม่ เพราะพระไตรปิฎกพากย์ภาษาไทยนั้นแปลแบบคําต่อ
คํา ไม่มีอลังการปรุงแต่ง จึงอ่านไม่ค่อยจะไพเราะ แตด่ีเด่นดว้ยเนื้อความหรือสารัตถะเท่านั้น”๒ 

แล้วพระไตรปิฎกเล่มหรือสูตรใดบ้างท่ีจัดเป็นวรรณคด?ี 

          “ในบรรดานิกายต่างๆ แห่งพระไตรปิฎกนั้น ทีฆนิกายประกอบด้วยเร่ืองยาวๆ ซ่ึงบางเร่ือง หรือ
บางพระสูตร มีลักษณะเป๐นวรรณคดีอันควรกล่าวถึง คือ มหาปรินิพพานสตูรและมหาสุทัสสนสตูร เป๐น
ต้น”๓ 

          อนึ่ง มีข้อสําเหนียกที่ควรกล่าวไว้ในโอกาสนี้ก็คือ เดิมทีเดียว พระพุทธวัจนะและคาํอธิบายพระ
พุทธวัจนะ (ที่เรียกว่าคัมภีร์อรรถกถา) นั้น ไม่ได้เก่ียวข้องกับวรรณคดแีต่อย่างใด พระภิกษุท่านท่องจํา
พุทธพจน์ต่อๆ กันมาเพ่ือมิให้คําสอนสูญหาย จนกระทั่งมีการเขียนบันทึกคําสอนไว้เป๐นลายลักษณ์อักษร
เกิดเป๐นหนังสือหรือคัมภีร์ขึ้น 

          สมัยต่อมา เกิดวิชาวรรณคดี วา่ด้วยภาษาหนังสือที่แตง่ดีมคีณุค่าด้านภาษาและอรรถรส 
นักวิชาการสาขาวรรณคดีจึงไปหยิบคัมภีร์พุทธศาสนาที่อยู่ในรูปภาษาไทยบ้าง ภาษาบาลีอักษรไทยบ้างมา
พิจารณาให้คุณค่าว่าเข้าข่ายเป๐นวรรณคดีหรือไม่? เมื่อเห็นว่ามหาปรินิพพานสูตร เป๐นต้น เข้าข่ายก็ตกลง
ร่วมกันว่าสูตรนี้เป๐นวรรณคดี โดยที่ตัวท่านผู้เล่าคือพระอานนท์เถระก็ไม่รู้ว่าสูตรนี้จักเป๐นหรือไม่เป๐น
วรรณคด ี
๑ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๑๐๕๕ 
๒,๓ วรรณคดีพุทธศาสนาพากย์ไทย หน้า ๔,๑๔๐-๑๔๑ 

๔๕๔ ๔๕๕ 



ปฐมสมโพธิกถาจัดเป็นวรรณคด ี

          คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถานี้ นอกจากจะให้ความรู้เรื่องพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาแล้ว 
นักวิชาการยังตัดสินยกย่องว่ามีคุณค่าด้านวรรณคดดี้วย โดยให้เหตุผลว่า 

          “คัมภีร์พระปฐมสมโพธิกถาเป๐นวรรณคดีพุทธศาสนาที่สาํคัญที่สดุเล่มหนึ่ง อันมีเนื้อหากล่าวถึง
พระพุทธประวัติโดยตรง และอยา่งกว้างขวางพิสดาร หนังสือเล่มนี้เก็บข้อมูลทั้งหมดจากพระไตรปิฎก และ
อรรถกถาต่างๆ รวมทัง้หนังสือที่มีผู้แตง่เอง มิใช่อรรถกถา เช่น คัมภีร์ชินาลังการ เป๐นต้น”๑ 

          “หนังสือปฐมสมโพธิกถา มิใช่เป๐นเพียงงานทางพุทธศาสนาธรรมดาที่มีอยู่เป๐นจํานวนมากทั่วไป 
หากเป๐นหนังสือที่มีระดับเป๐นวรรณคดีชั้นเยี่ยมอีกด้วย ภาษาที่ใช้เป๐นภาษาที่ขดัเกลาอย่างดทีุกแง่มุม มี
ความวิจิตรบรรจงและมีความไพเราะเป๐นที่จับจิตจับใจผู้อ่านอย่างยิ่ง ข้อที่บุคคลบางคนชี้ตําหนิของปฐม
สมโพธิกถาว่าใช้ศัพท์บาล-ีสันสกฤตมากมาย ทําให้เข้าใจไม่ง่ายนัก 

          แต่ความจริงการใช้ศัพทแ์สงในประเภทวรรณกรรมพุทธศาสนานั้น ถือเป๐นเร่ืองจําเป๐นอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ เพราะถือว่าเป๐นความเพริศพริ้งของภาษาอย่างหนึ่ง และที่วา่ปฐมสมโพธิกถามีข้อความ
หลายแห่งแสดงเร่ืองปาฏิหาริย์นั้น ถ้าเราดคูัมภีร์มหาวงศ์ของลังกาก็จะเห็นได้ว่าเป๐นหนังสือที่กล่าว
เก่ียวกับปาฏิหาริย์และความเหลือเช่ือแพรวพราวไปหมด ดูอาจจะขัดต่อความจริง แต่ในลักษณะของ
วรรณคดีชั้นเลิศแล้ว คัมภีร์มหาวงศ์และปฐมสมโพธิกถามีความคลา้ยคลังกันในแง่ความเหลือเช่ือ และการ
ใช้ศัพท์แสงยากๆ เหมือนกัน”๒ 

          “...นอกจากจะเล่นศัพท์บาลีและสันสกฤตมากมายแล้ว ยังมีการพรรณนาแบบอติพจน์ (Hyper 
bole) คือพรรณนาเกินความจริง เปรียบเทียบเกินความจริงเป๐นอันมาก... แต่การพรรณนาโวหารอย่างนี้ 
ในวรรณคดีถือว่าเป๐นเร่ืองธรรมดา เพราะวรรณคดีมิได้มุง่ข้อเท็จจริง แต่มุ่งความเพลิดเพลินบันเทิงใจเป๐น
สําคัญ เช่น เจ้าหญิงสิริมหามายาเสด็จไปประทับพักผ่อนในพระราชอุทยาน ทรงมีบริวารสตรีแวดล้อมถึง
แสนนาง... เร่ืองเหล่านี้มิได้มุ่งเอาความจริง กวีผู้นิพนธ์มุ่งเอาความหมายแต่เพียงกว้างๆ ให้เห็นความ
ยิ่งใหญ่มโหฬารเท่านั้นเอง จะยิ่งใหญ่มโหฬารแค่ไหนก็อยู่ที่จินตนาการของกวีและผู้อ่ืนจะรับได้หรือไม่ 
และเพียงใดเท่านั้นเอง...”๓ 

 

 

๑,๒ วรรณคดีพุทธศาสนาพากษ์ไทย หน้า ๑๓๘, ๑๔๐-๑๔๑ 
๓ ๒๐๐ ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส หน้า ๑๐๓, ๑๐๔ 

ปฐมสมโพธิกถามีเนื้อหาจากพระพุทธศาสนาท้ัง ๒ นิกาย 

          พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) กล่าวว่า “เนื้อหามีคติทั้งมหายานและเถรวาทปนกันมาแต่
เดิม”๑ 

          เมื่อพิจารณาปฐมสมโพธิกถาทั้ง ๒๙ ตอนแล้วจะพบความน่าสนใจดังนี้ 

          ๑. มีเน้ือหาหนักไปทางพุทธศาสนาเถรวาท     คือมีเน้ือความจํานวนมากตรงกับเนื้อความใน
พระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถาของเถรวาท (เป๐นคัมภีร์ที่เรียกกันว่าบาลี) การที่อ้าง “พระคันถรจนา
จารย์” หรือ “พระผู้เป็นเจ้ารักขติาจารย์” นั้น หมายถึงพระอาจารย์ผู้แต่งคัมภีร์ต่างๆ รวมถึงคัมภีร์ปฐม
สมโพธิกถาด้วย ซ่ึงเมื่อเทียบเคียงเนื้อความแลว้จะพบว่าตรงกับข้อมูลในคัมภีร์อรรถกถาเถรวาทเป๐น
ส่วนมาก แต่ทา่นก็ไม่ได้ระบุชื่อคัมภีร์ไว้ แต่ก็มีบางเร่ืองที่ท่านระบุคัมภีร์ไว้ เช่น 

          “เหตุดังนั้น พระคันถรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาอันมีในคัมภีร์มหาวงศ์ว่า...” (ตอนมารพันธป
ริวรรต), “ตามบาลีในคัมภีร์ชินมหานิทานวา่...” (ตอนดุสิตปริวรรต) “ตรัสเทศนาพระสัตตปกรณาภิธรรม” 
(ตอนเทศนาปริวรรต) ถ้าเป๐นพระพุทธดาํรัสท่านก็จะอ้างว่าเป๐นพระพุทธบรรหาร พระพุทธฎีกา หรือ
เปล่งพระพุทธอุทาน เป๐นต้น 

          ๒. ส่วนเน้ือหาที่เป๐นพุทธศาสนามหายาน (ตัวคัมภีร์เรียกกันว่าคัมภีร์สันสกฤต) ที่ชัดเจนคือเร่ือง
พระอุปคุปต์ หรือพระอุปคุตต์ปราบมาร เพราะคัมภีร์บาลีฝุายเถรวาทไม่มีกล่าวถึงพระอุปคุตต์เลย 
เช่นเดียวกับฝุายมหายานไม่กล่าวถึงพระโมคคลีบุตรติสสะ ผู้เป๐นพระมหาเถระประธานสังคายนาครั้งที่ ๓ 
ในรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช 

          ศ.ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า 

          “เร่ืองพระอุปคุตเถระปราบพญาวัสวดีมารในปริจเฉทที่ ๒๘ (มารพันธปริวัตต์) เป็นเร่ืองที่เกิดขึ้น
อย่างน้อยก็ ๒๐๐ กว่าปี ภายหลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว เร่ืองนี้ย่อมไม่มีอยู่ใน
พระไตรปิฎกอย่างแน่นอน คงจะแต่งเติมในสมัยหลัง แต่เร่ืองพระอุปคุตเป็นเร่ืองที่แพร่หลายโดยเฉพาะใน
ประเทศพม่า เร่ืองนี้น่าจะเป็นไปได้ว่า องค์ผู้ทรงนิพนธ์เก็บความตอนนี้มาต่อเติมเร่ือง โดยทรงน ามาจาก
คัมภีร์ฝ่ายพม่ามากกว่าอ่ืน”๒ 

 
๒ พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ หน้า ๑๙๙ 
๓ ๒๐๐ ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส หน้า ๑๐๔ 

๔๕๖ ๔๕๗ 



          ๓. ในคัมภีร์อรรถกถาเถรวาท ก็มีเร่ืองที่ใกล้เคียงกับปฐมสมโพธิกถาตอน “มารพันธนปริวรรต” 
เช่น พระเจ้าอโศกขอให้กาฬพญานาคเนรมิตรูปพระพุทธเจ้าให้ทอดพระเนตร, ทรงให้สร้างอโศการามมหา
วิหาร โดยมีพระอินทคตุตเถระคุมการก่อสร้าง (ซ่ึงฝุายมหายานว่าคือพระอุปคุตต์), ทรงให้สร้างพระเจดีย์ 
๘๔,๐๐๐ องค์, ทรงสละพระราชทรัพย์ไป ๙๖ โกฏิ ทรงจัดงานสมโภช มีเหล่าพระอรหันต์ใช้ฤทธิ์ช่วยให้
พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระเจดีย์ได้ทั้งหมด และการให้พระโอรสพระธิดาคือพระมหินทเถระและ
พระสังฆมิตตาเถรี บวชเป๐นภิกษุภิกษุณี ดังนี้เป๐นต้น (ดู สมันตปาสาทิกาอรรถกถา พระวินัยปิฎก ๑/๑/
๗๗-๑๐๗) 

          ๔. อ.วศิน อินทสระ อธิบายข้อสังเกตเก่ียวกับประวัติพระเถระสองรูป ซ่ึงแต่ละฝุายไม่ยอมรับไว้ว่า 
“ในคัมภีร์มหาวงศะให้ความส าคัญแก่พระโมคคลีบุตรติสสะเถระมาก ในฐานะเป็นประธานสงฆ์ท าตติย
สังคายนาโดยพระราชูปถัมภกของพระเจ้าอโศก 

          แต่ในคัมภีร์อโศกอวทานยกความส าคัญให้แก่พระอุปคุตต์ ในฐานะเป็นผู้ชักน าพระเจ้าอโศกเที่ยว
เสด็จบูชาพุทธานุสสรณียสถาน 

          ส่วนในหนังสือปฐมสมโพธกิถาฉบับไทย พระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ซ่ึงดูจะ
เป็นหนังสือน าเอาเร่ืองราวทางฝ่ายสันสกฤตและบาลีเจือกัน ก็แสดงถึงความส าคัญของพระเถรเจ้าทั้ง ๒ 
องค์ 

          ในอโศกอวทานมิได้ปรากฏมีพระโมคคลีบุตรติสสะเถระเลย แม้เรื่องพระมหินทเถระและเจ้าหญิง
สังฆมิตตา ซ่ึงเป็นพระโอรสพระธิดาของพระเจ้าอโศก ภายหลังออกบวชเป็นภิกษุ ภิกษุณี ก็มิได้ปรากฏใน
ปกรณ์ฝ่ายสันสกฤต เช่นเดียวกับความส าคัญของพระอุปคุตต์มิได้ปรากฏอยู่ในปกรณ์ฝ่ายบาลี”๑ 

          “...เร่ืองทรมานพญามารก็มีปรากฏในอโศกอวทาน สันนิษฐานว่าท่านจะได้ปราบปรามพวก
มิจฉาทิฏฐิในยุคนั้นสําเร็จเท่านั้น”๒ 

          ๕. ฝุายมหายานเล่าประวตัิพระอุปคุตต์ (หรือเขียนว่าพระอุปคุปต์) ไว้วา่ 

          “พระอุปคุปต์เป๐นบุตรของพ่อค้าขายเครื่องหอม เมืองมถุรา มีพ่ีชาย ๒ คน เดิมบิดาของทา่นได้
สัญญากับพระสาณวาสีว่า หากตนมีบุตรชายก็จะให้บรรพชาอุปสมบท แต่เมื่อเกิดมีบุตรขึ้น ๒ คน ก็หา
ยอมถวายไม่ อ้างว่าจะให้บุตรชายคนที่ ๓ บวชอย่างแน่นอน ต่อมาได้เกิดบุตรชายกับภรรยาอีกคนหนึ่ง มี
รูปร่างลักษณะงดงามมาก บิดาจึงตั้งชื่อว่า อปุคปุต์ และยังไม่สนใจกับคําสัญญาที่ให้ไว้กับพระสาณวาสีแต่
อย่างใด 
๑-๒ วศิน อินทสระ จอมจักรพรรดิอโศก หน้า ๕๕๖, ๕๕๗ 

          ฝุายพระสาณวาสีเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาอันสมควรก็นิ่งเสีย เมื่อท่านอุปคุปต์เจริญวัยเป๐นหนุ่มบิดาก็
ให้เป๐นคนดูแลขายเครื่องหอม ปรากฏว่าขายดิบขายดตีลอดมา วันหนึ่งพระสาณวาสีแวะไปที่ร้านอุปคุปต์ 
และกล่าวธรรมกถาแก่อุปคุปต์ จนอุปคุปต์มีดวงตาเห็นธรรม ครั้งนี้พระสาณวาสีจึงไปทวงสัญญากับนาย
พานิช ดังนั้นอุปคุปต์ได้อุปสมบทกับท่านสาณวาสี และทา่นตั้งใจเจริญวิป๎สสนากัมมัฏฐานโดยลําดับจน
บรรลุถึงอรหัตตผล เป๐นคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด พระเจ้าอโศกมหาราชทรงทราบถึงเกียรติคุณ 
และทรงเสด็จไปอาราธนามากรุงปาฏลีบุตร 

          แต่พระอุปคุปต์ได้เดินทางมาล่วงหน้าโดยทางชลมาร์ค เพราะท่านทราบโดยทางฌาน พระเจ้า
อโศกทรงถวายการต้อนรับอย่างสมเกียรติ์ ทรงให้พระอุปคุปต์เถระเป๐นผู้นําเสด็จธรรมยาตรานมัสการพุทธ
ปูชนียสถาน พร้อมทั้งถวายคาํอธิบายเก่ียวกับประวัติของปูชนียสถานนั้นๆ ด้วย 

          พระโมคคลีบุตรติสสเถระก็ด ีพระอุปคุปตเถระก็ดี ล้วนเป๐นบุคคลที่มีชวีิตจริง และเป๐นที่เคารพยก
ย่องของพระเจ้าอโศกทั้งสอง 

          แต่ในคัมภีร์มหาวังศะไม่ให้เกียรติหรือกล่าวถึงพระอุปคุปต์เลย เพราะพระอุปคุปต์อาจเป๐น
คณาจารย์สําคัญรูปหนึ่งของนิกายสรวาสตวิาทิน  และในคัมภีร์อโศกอวทานก็มิได้กล่าวถึงพระโมคคลีบุตร
เช่นกัน โดยเหตุที่พระโมคคลีบุตรเป๐นคณาจารย์ฝุายเถรวาทนิกายนั่นเอง อย่างไรก็ดีในคัมภีร์มหาวังศะ ดู
เหมือนจะแย้มถึงพระอุปคุปต์ในตอนที่พระอินทคุตเป๐นแม่งานคอยควบคุมสร้างอโศการาม ตามข้อ
สันนิษฐานพระอินทคุตนี้ก็คือพระอุปคุปต์อย่างแน่นอน”๑ 

          ๖. เร่ืองสําคัญอีกเร่ือง คือ พระอชิตะจะเป๐นพระพุทธเจ้าพระองค์หน้า (ตอนเมตไตรยพยากรณ
ปริวรรต) และเร่ืองมีดอกบัวร้อยกลีบตอนประสูติ (ตอนคัพภานิกขมนปรวรรต) นั้น ไม่ปรากฏในคัมภีร์ฝุาย
เถรวาท แต่ก็ไม่อาจระบุได้ว่าผู้แต่งปฐมสมโพธิกถานําข้อมูลเรื่องนี้มาจากคัมภีร์ใดฝุายใด 

ลักษณะเด่นของคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา 

          คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถามีความพิเศษอันโดดเด่น แตกตา่งจากคัมภีร์ฝุายเถรวาททั่วไป ซ่ึงควรตั้ง
ข้อสังเกตไว้ดังนี ้

          ๑. เป็นงานที่กล้าชี้ชดั คือ กล้าระบุชัดเจนลงไปว่าอะไรเป๐นอะไร ต่างจากคัมภีร์เถรวาททั่วไป ที่
จะไม่ระบุเจาะจงหากว่าไม่มีข้อมูลชี้ชัดไว้ก่อน ตัวอย่างในเรื่องนี้คือ 

 
๑ สารัตถธรรมมหายาน หน้า ๕๑-๕๒ 

๔๕๘ ๔๕๙ 



 

          - เร่ืองพระโพธิสัตว์ทรงป๎๒นมธุปาวาสของนางสุชาดาเป๐น ๔๙ ป๎๒น แล้วเสวยจนหมดเพ่ือจะอยู่ได้ 
๔๙ วัน (ตอนพุทธบูชาปริวรรต) ซ่ึงอรรถกถาเถรวาทเล่าให้เข้าใจว่าทรงเสวยวันละ ๑ ป๎๒น ตลอด ๔๙ วัน 

          - เร่ืองพระนางมหาปชาบดีบรรลุโสดาป๎ตติผล   เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จนิวัติพระนครครั้งแรก (ดู
ตอนพิมพิลาปปริวรรต) ซ่ึงในพระไตรปิฎกและอรรถกถาเถรวาทไม่มีระบุเช่นนี้ มีแต่ระบุว่าทรงออกบวช
เป๐นภิกษุณีแล้วบรรลุพระอรหัต 

          - เร่ืองตรัสให้พระมหากัสสปะจัดงานถวายพระเพลิงพระศพให้พระพุทธบิดา (ตอนพุทธปิตุนิพพาน
ปริวรรต) ซ่ึงคัมภีร์เถรวาทไม่มีเล่าถึง 

          - เร่ืองเวลาที่เพลิงเผาไหม้พระพุทธสรีระนาน ๗ วัน (ตอนมหานิพพานปริวรรต) ซ่ึงคัมภีร์เถรวาท
เล่าให้เข้าใจว่าการเผาไหม้เกิดขึ้นและดับสนิทในวันนั้น แล้วมีการบูชาสักการะพระสรีรธาตุ ๗ วัน 

          ๒. มีการใชค้ าราชาศัพท์กบัพระมหาสาวกด้วย เช่น ใช้กับพระสารีบุตรว่า “จักปรินิพพานใน
ห้องประสูติเคหสถานของมารดา”, “ทรงอาพาธหนักอยู่ในห้องประสูติที่บ้านนาลันทคาม” ใช้กับพระ
มหากัสสปะว่า “ฝ่ายพระมหากัสสปเถรเจ้าทรมานพระชนมายุตราบเท่าถึงก าหนดพระชนมายุแล้วก็ดับ
ขันธ์เข้าสู่พระปรินิพพาน” ดังนี้เป๐นต้น เข้าใจว่าทรงต้องการยกย่องพระอรหันต์ดุจเป๐นสมมติเทพองค์หนึ่ง
ด้วย 

          ๓. มีค าเรียกพระนามแทนพระพุทธเจ้า (ค าไวพจน์) อันไพเราะจ านวนมาก เช่น 

          สมเด็จพระสัพพัญํู พระมหากบิลสัพพัญํู สมเด็จพระศรีสุคต พระชินวร พระพุทธชินวร พระ
บรมโลกนารถ พระโลกนาถ  พระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้า พระโคดมบรมศักยวงศ์ พระบรมสรรพเพชญ 
พระบรมครู สมเด็จพระอนันตญาณมุนี พระบรมโลกเชษฐ์บวรสรรเพชญ พระพุทธสรรเพชญ พระนราศภ 
พระบรมโลกุตมาจารย์ สมเด็จพระสรรเพชญ์ภควันตมุนีนาถ สมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ พระทศพล พระทศ
พลญาณ พระมหาบุรุษ สมเด็จพระพุทธางกุรราช สมเด็จพระมหาบุรุษพุทธังกูร พระศรีสรรเพชญ์ สมเด็จ
พระศรีสุคต พระศาสดาจารย์ พระนราสภศาสดาจารย์ สมเด็จพระพิชิตมารพุทธังกุรราช พระพิชิตมาร 
พระบรมสรรพเพชญพุทธเจ้า สมเด็จพระมหาสัตว์ พระอนันตชินะ พระผู้มีพระภาค พระนราสภสุคต 
สมเด็จพระผู้ทรงสวัสดิภาค พระภควันบพิตร พระพุทธมหานาค สมเด็จพระชินสีห์ พระนราสภมุนี พระ
ตถาคต พระบรมนราสภะ พระปิ๑นเกล้า สมเด็จพระพุทธศาสดา พระภควันตมนุินทร์ สมเด็จพระโลกนาถ
เจ้า พระทศพลบพิตร พระมหามุนินทรราช สมเด็จพระอนันตญาณสัพพัญํู พระผู้ทรงสวัสดิโสภาคย ์
สมเด็จพระอัครมุนินทร พระปิ๑นเกล้ามงกุฎ สมเด็จพระอนันตคุณอดุลยศาสดา พระโลกเชษฐ์และพระปิ๑น
ปราชญ์ ดังนี้เป๐นต้น 

          ๔. ความเด่นอันเป๐นเอกลักษณ์ ตามที่ ศ.ดร.ศักดิศ์รี แย้มนดัดา ตั้งข้อสังเกตไว้ เช่น เป๐นผลงาน
ประเภทร้อยแก้ว แม้จะเป๐นเร่ืองราวพุทธประวัติโดยสมบูรณ์ แต่ไม่แสดงหลักฐานว่าเร่ืองใดข้อความใด มี
ที่มาจากคัมภีร์อะไร และมีลักษณะงานเรียบเรียงทั้งหมดตัง้แต่บทที่ ๑ จนถึงบทที่ ๒๘ แต่เมื่อถึงบท
สุดท้ายกลับเป๐นการแปลโดยยกศัพท์เป๐นตอนๆ แล้วแปลขยายความเป๐นภาษาไทย อาจเป๐นเพราะผู้ทรง
นิพนธ์ มีพระประสงค์จะเน้นความสําคัญตอนจบก็ได้๑ 

ความแตกต่างระหว่างปฐมสมโพธิกถาฉบับนี้กับฉบับอื่น 

          พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสเร่ืองนี้ ได้รับการตีพิมพ์มาแล้ว
หลายครั้งจากหลายสํานักพิมพ์และโรงพิมพ์ (ลองรวบรวมดูจากที่อ้างอิงกันไปมาก็ ๘ โรงพิมพ์แล้ว) 
เรียกชื่อว่า พระปฐมสมโพธกิถาบ้าง หรือปฐมสมโพธิกถาบ้าง 

          ฉบับนี้เรียก ปฐมสมโพธิกถา เป๐นฉบับที่ขอสิทธิ์มาจากกรมศิลปากร ซ่ึงมีการสอบทานชําระโดย
ท่านผู้เชี่ยวชาญตามที่มีรายนามปรากฏแล้วข้างต้น ดังนั้น ความแตกต่างจากฉบับอ่ืนตรงภาษาเขียน เมื่อ
เทียบกันประโยคต่อประโยค เช่น เล่มอ่ืนใช้ พระราชบริหาร เล่มนี้ใช้ พระราชปริหาร 

          วิฬาร์ - วิลา ผิว – ผิว์ พระสิริมหามายา – พระมหาศิริมหามายา พระนนท์ราชกุมาร – 
พระนันทราชกุมาร อาสาฬปุรณมี – อาสาฬหปุณณมี พระแท่นสิริสยนบัลลังก์ – พระแท่นสิริไสยาสน์
บัลลังก์ พระขัตติยวงศาศักยราชสกุลทั้ง ๑๖,๐๐๐ – พระขัตติวงศาสักยราชสกุลทั้ง ๑ หมื่น ๖ พัน
พระองค์ องคโ์กสีย์สุเรนทรมเหสักข์มัฆวาน – องค์โกสีย์สุนทรมหาศักดิ์มัฆวาน ปาวารพัสตร์ – ปาวาล
พัสตร์ อภิวาทบงัคมลาอฏุฐาการ – อภิวาทบังคมลาผุฏฐาการ นัยเนตร – นัยน์เนตร มิสกภัทร – มิสก
ภัตต์ อปุหารกรรม – อุปการกรรม ผู้เนียรทุกข์ – ผู้เนียนทุกข์ พระอุดมรูปสิริวิลาส – พระอุดมสิริวิลาส 
พหูบตุร์นิโครธรุกขมูล – พหุปุตรนิโครธรุกขมูล สุวรรณมัญชุสภาชนะ – สุวรรณสัญชุสภาชนะ ปริวรรต 
– ปริวัตต ์

          ส่วนเน้ือความที่ไม่ตรงกับบางฉบับ เช่น ทรงโสรจสคุนโธทก ๑๖ กะละออม ฉบับอ่ืนว่า ทรงโสรจ
สรงสุคนโธทก ๑๑ กระออม และประเด็นสําคัญเร่ืองพระยามารสรรเสริญพระมหาบุรุษแล้วในภายภาค
หน้าจะได้ตรัสรู้เป๐นอะไรแน่? (ตอนมารวิชัยปริวรรต) เพราะแต่ละฉบับกล่าวไม่ตรงกันซ่ึงจะยกมาเทียบให้
เห็นดังนี้ 

          ฉบับนี้ (คือกรมศิลปากรพิมพ์เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙) ว่า 

 
๑ ๒๐๐ ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส หน้า ๑๐๔ 

๔๖๐ ๔๖๑ 



          “แลพระยาวัสวดีมารโถมนาการพระคุณพระมหาบุรุษราชด้วยจิตประสาทเล่ือมใส ผลกุศลนั้นจะ
ตกแต่งให้ได้ตรัสแก่พระปัจเจกโพธิญาณในอนาคตกาลภายหน้า...” 

          ฉบับโรงพิมพ์ธรรมบรรณาการ พ.ศ.๒๕๑๙ ว่า 

          “และพระยาวัสสวดีมารโถมนาการพระคุณพระมหาบุรุษราชด้วยจิตประสาทเล่ือมใส ผลกุศลนั้น
จะตกแต่งให้ได้ตรัสแก่พระโพธิญาณในอนาคตกาลภายหน้า...” 

          ฉบับ หจก.อํานวยสาสน์การพิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๔ ว่า 

          “แลพระยาวัสวดีมารโถมนาการพระคุณพระมหาบุรุษด้วยจิตประสาทเลื่อมใส ผลกุศลนั้นจะ
ตกแต่งให้ได้ตรัสแก่พระโพธิญาณในอนาคตกาลภายหน้า...” 

          ฉบับสํานักพิมพ์เล่ียงเซ่ียง พ.ศ.๒๕๓๖ ว่า 

          “แลพระยาวัสวดีมารโถมนาการพระคุณพระมหาบุรุษราชด้วยจิตประสาทเล่ือมใส ผลกุศลนั้นจะ
ตกแต่งให้ได้ตรัสแก่พระปัจเจกโพธิญาณในกาลภายหน้า...” 

          นัยสําคัญของเร่ืองนี้คือ ถ้าพระยามารจะได้พระโพธญิาณ (ญาณคือความตรัสรู,้ ญาณคือป๎ญญา
ตรัสรู้) จะหมายถึงมรรคญาณทัง้สี่ มีโสตาป๎ตติมรรคญาณ เป๐นต้น ซ่ึงเปิดกวา้งว่าหมายถึงพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าก็ได้ พระป๎จเจกพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้จําเพาะผู้เดียว ไม่สอนสาวก) ก็ได้ พระพุทธสาวกก็
ได้ แต่ถ้าจะได้พระปจัเจกโพธิญาณ (ญาณคือความตรัสรู้จําเพาะผู้เดียว) หมายถึง จะเป๐นพระป๎จเจกพุทธ
เจ้า แนวแห่งเร่ืองก็จะไปแย้งกับตอนมารพันธปริวรรต ที่ว่าพระยามารปรารถนาพุทธภูมิ ไดต้ั้งจิตที่จะเป๐น
พระพุทธเจ้าในภายภาคหน้า 

          ถ้าเนื้อความว่าพระยามารจะตรัสรู้พระป๎จเจกโพธิญาณมีอยู่ในต้นฉบับเดิม ก็คงมีผู้ปรารถนาด ี
เห็นว่าหลักการจะขัดแย้งกัน จึงตัดออกไป เร่ืองนี้ผู้สนใจพึงร่วมกันศึกษาค้นคว้าต่อไป 

 

ด้วยความเคารพเทดิทูนในพระพุทธศาสนา 

ปญัญา ใชบ้างยาง 

และคณะผู้จัดพิมพ์สอบทานชําระ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 

ท่านท่ีมีข้อเสนอแนะเพื่อสอบทานให้ถูกต้องแม่นยํายิ่งขึ้น โปรดให้ความรู้หรือแนะนําได้ท่ีคณะผู้จัดพิมพ์ 
และคณะผู้สอบทานชําระ โทร ๐๒-๘๘๘๕๕๗๐ กราบขอบพระคุณเป๐นอย่างสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายศัพท ์
ค าแปลและความหมาย 

ส าหรับปฐมสมโพธิกถา ๒๙ ปริจเฉท 

๔๖๒ 



 

อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จตุรงคโยธา (จตุร + องฺค + โยธ) ทหาร, นักรบมีองค ์
๔ คือ เหล่าช้าง เหล่ารถ เหล่าม้า เหล่าราบ 

จตุสัฏฐีอิตถีลักษณะ ลักษณะของสตรี ๖๔ ประการ 
จะราชาภิเษกพระเอกอัตรโชรสในเศวตฉัตร (จะ

สถาปนาพระราชโอรสพระองค์โตเป๐นพระราชา) 
เสวยมไหศวรยิ (สันสกฤตว่า มไหศฺวรฺย – สมบัติ
ใหญ่) สมบัติเป็นมกุฏเกศขัตติยสามนตราช จัก
สวมมงกุฎเป๐นกษตัริย์ประเทศราช คอืแคว้นสักกะ
ข้ึนอยูก่ับแคว้นโกศล 

จังกูฏ อุปกรณ์สําหรับถือท้ายเรือ คล้ายหางเสือ ทํา
ด้วยไม้เป๐นแผ่นใหญ่คล้ายไม้พาย 

จันทโนทกธารา นํ้าหอมจากไม้จันทร์ 
จิตนา, จินตนา (บาลี จินฺตา + น) คิด, ความคิด  
ชลธี นํ้า 
ช่องท้องบรรพต โพรงใต้ภูเขา, โพรงที่เรียกว่า ซอก 
ชาติภูม ิถ่ินที่เกิด 
ชาติสัมเภท (การปะปนทางเช้ือชาติ) เสื่อมเสียขัตติ

ยวงศ์ไป การแต่งงานกบักษัตริย์ราชวงศอ์ื่นทําให้
สายเลือดหรือเช้ือชาติของตนไม่บริสุทธิ ์

เชษฐมาสกาฬปักษ ์(เชฏฺฐ + มาส + กาฬ + ปกฺข) วัน
ข้างแรมเดือน ๗ 

ฐาปนาการ (ฐปน + อาการ) การกอ่สร้าง, การ
สถาปนา 

ดาษ มากมาย, เกล่ือนกลาด 
ดุจรดไปด้วยสุวัณโณทกธาราไพโรจน์จ ารสั ดุจราดรด

กายด้วยนํ้าสีทอง ทําให้กายสว่างรุ่งเรือง 
ตกแต่งสูป (แกง, ของต้มทีเ่ป๐นนํ้า) พยัญชนะ (กับข้าว

ที่ไม่ใช่แกง) วิกัติ (วิกต –การจัดทํา) ภัตตาหาร 
(ภตฺต + อาหาร) จัดเตรียมอาหาร คือ ข้าว กบัข้าว 
และของอื่น ๆ 

ตรัสประภาษถาม กล่าวถาม (บาลีว่า ปภาส, สันสกฤต
ว่า ปฺรภาษ) 

๔๖๕ 

กนก (ทอง) รัตนมณี (แก้วมณี) อนัคฆ (หาค่ามิได้) 
ปิลันธนอลังการ (การตกแตง่ด้วยเคร่ืองประดบั) 
กาญจนมาลา (พวงมาลัยทอง) พิภูสิต (วิภูสิต – 
ตกแต่ง) พิพิธ (วิวิธ – หลายอย่าง) พรรณราย (สี
เล่ือมระยับ) = การแต่งกายด้วยเส้ือผ้าและ
เคร่ืองประดบัลํ้าค่าหลายชนิด 

กอลดาวัลย์ (ไม้เถาชนิดหน่ึง) เวียนเป็นทักษิณาวรรต 
(เวียนขวา) ผันไปฝ่ายปราจีนทิศ (ทิศตะวันออก) 

กันทรวารี นํ้าไหลออกจากซอกภูเขา (กันทร – ถํ้า, 
ซอกเขา) 

กามคุณ ส่ิงที่น่าปรารถนา ๕ คอื รูป เสียง กล่ิน รส 
และโผฏฐัพพะ 

กามาพจรเทวโลก สวรรค์ที่ยังข้องอยูใ่นกาม ไดแ้ก ่
สวรรค์ ๖ ภพ 

กาลบุเรภพ เวลาในภพก่อน, เม่ือภพก่อน 
โกลาหล เสียงกึกกอ้ง, เอิกเกริก 
ข้าวสารสัญชาติสาลี ข้าวสาร คือ ข้าวสาลี 
คชาพาหนยาตร เดินทางมีช้างเป๐นพาหนะ  
คณาเนก (คณ + อเนโก) ฝูงชนจํานวนมาก 
ครุวนา อุปมา, การเปรียบเทียบ, เสมือน, เหมือน 
ครุวนาดุจมหาอัคคีขันธ์อันปรากฏเหนือยอดบรรพต

อันสูงในเวลามัชฌันติกราตรี เหมือนกองไฟปรากฏ
บนยอดเขาสูงตอนเทีย่งคืน 

คีวาลังการ (คีว + อลงฺการ) เคร่ืองประดบัคอ 
เครื่องราชกุมารปิลันธนาภรณ์ เส้ือผ้าสําหรับเด็กมี

เพชรพลอยประดบัอยู ่
เครื่องสิริราชกัญญาวิภูสนาภรณ์ (วิภูสน + อาภรณ) 

เคร่ืองประดบัตกแต่งสําหรับเจ้าหญิง 
จตุเพทางคศาสตร์ วิชาเพ่ือศกึษาคัมภีร์พระเวท ๔ วิชา 
จตุรงคนิกร หมู่มีองค์ ๔ = ช้าง ม้า รถ คน ขนไปจาก

ราชพารา (เมืองหลวง) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๖๖ ๔๖๗ 

ปัญจกัลยาณีอิตถีลักษณะ ๖๔ ประการ, นารีลักษณะ
ทั้ง ๖๔ ลักษณะของสตรีงามต้องมีเบญจกัลยาณี ๕ 
เช่น ผมงาม และลักษณะงามตามตําราพราหมณ์
รวม ๖๔ ข้อ 

ปัญจสิขคันธรรพเทพบุตร เทวดาประเภทคนธรรพ์มี
ผมจุก ๕ จกุ ชํานาญการดนตรีและขับร้อง 

ปิยกถา คําพูดน่ารัก 
ผิว่าทรงปรามาส (จบัตอ้ง, ลูบคลํา) ซึ่งกายแห่งบุทคล

อันมีโรคพยาธิ (ผู้เจบ็ปวุยเพราะโรค) แต่ยังไม่ถึง
ซึ่งส้ินอายุ อันว่าฉันนวุติโรคทั้งหลาย (ฉนฺน + วตฺุ
ติ + โรค = โรคซ่อนเร้นที่ตอ้งรักษา) ก็อันตรธาน
หาย 

พญาไกรสรมฤคินทรราช (สันสกฤตว่า มฺฤค – เน้ือ + 
อินฺทฺร) สิงโตผู้เป๐นราชาแห่งสัตว์ (ไกรสร – สิงห์โต) 

พยุหะแสนยาพลากร กําลังอํานาจทางกองทัพ (พยุหะ 
– กองทัพ) 

พระคันถรจนาจารย์ อาจารย์ผู้แต่งคัมภีร์ 
พระทนต์ (ฟ๎น) ก็งามปรากฏกลระเบียบวิเชียร (เพชร) 

รัตน์ (รัตนคือเพชร) ประภัสรโอภาส (สว่างเล่ือม
พราย) = ฟ๎นเหมือนเพชร เป๐นแถวสวยงาม ยิ้มเห็น
ฟ๎นคราใดกเ็กดิความสว่างดุจประกายเพชร 

พระบรมโพธิสัตว์แห่งเรา ผู้ทีจ่ะตรัสรู้เป๐นพระพุทธเจ้า
โคตมะองค์ปจ๎จบุันน้ี 

พระบวรรูปสิริวิลาส ทรงมีอัตภาพงามเป๐นม่ิงมงคล 
พระบวรโอษฐ์ ริมฝีปากอันประเสริฐ 
พระยาไกรสีหราชจตุบท สัตว์ ๔ เท้า คอื พญาราชสีห์  
พระยาเศวต (สีขาว) ไอยรา (ช้าง) รัตน (แก้ว, ของมี

ค่า) ปัจจยั (ทรง) ช้างทรงมีสีขาวดจุแก้ว 
พระยาสามนตราช พระราชาแห่งแคว้นใกล้เคียง หรือ

เจ้าประเทศราช (เมืองที่มีเจ้าผู้ครองนคร แต่ตอ้งอยู่
ภายใตก้ษัตริยอ์ีกเมืองหน่ึง) 

พระยาสุวรรณราชวิหคหงส์ พญาหงส์ทอง 
พระราชทหรกุมารี (ทหร – เยาว์วัย + กุมารี) เจ้าหญิง

ผู้อ่อนเยาว ์

บรมขัตติยาสัมภินชาติชาตรี ไม่มีเจ้าหญิงใดจะมีเลือด
กล้าหาญเสมอพอทีจ่ะสมรสกบัพวกเรา (ขตฺติย – 
กษัตริย์ + อสมฺภินฺน –ไม่ผสม ไม่ปนกัน) 

บรมจักรพัตราธิราช พระเจ้าจักรพรรดิ (บาลีว่า 
จกกฺวตตฺิ สันสกฤตว่า จกฺรวรฺตินฺ, แบบน้ีเขียนอย่าง
โบราณ) 

บรรณศาลาสถิตอยูใ่นสากพนสณฑ์ ที่อยู่ทําจากใบไม้ 
บาลีว่า ปณฺณสาลา, สันสกฤตว่า ปรฺณศาลา, สาก – 
ช่ือไม้สากะ, วน, พน – ปุา, สณฺฑ – ที่รกทบึ = 
ศาลาใบไม้อยู่ในปุารกทึบด้วยต้นไม้สากะ 

บรรษัท (บริษทั, สํ, ปริษฺท) หมู่, ผู้แวดล้อม 
บวรมัญจาอาสน์ (ปวร + มํฺจ + อาสน) = น่ังบน

เก้าอี,้ น่ังบนเตียงตัวประเสริฐ 
บวรมัญจอาสน์นิทรารมณ์ หลับสนิทบนที่นอนอัน

ประเสริฐ 
บัณฑุ เหลืองออ่น 
บุญญาธิการมหันตปริวารอิสรยิยศ ทรงกระทําบญุไว้

มาก จึงทรงมีพระยศและมีบริวารยิ่งใหญจ่ํานวน
มาก 

บุทคล, บุคคล คน (สันสกฤตว่า ปทฺุคล บาลีว่า ปุคฺคล) 
บุรณจันทรมณฑล พระจันทร์สว่างเต็มดวง 
บุเรภพ ภพก่อน, ชาติกอ่น 
เบญจางคิกศีล ศีลประกอบด้วยองค์ ๕ (บาลีว่า ปํฺจม

สีล – ศีล ๕) 
ประเวสพระนคร การเข้าไปในพระนคร (ปเวส – การ

เข้าไป) 
ปราจีนโลกธาตุ แผ่นดินด้านทิศตะวันออก 
ปริวรรต (ปริวตตฺ) เป๐นไปรอบ, เร่ืองราวเกี่ยวกบั 
ปลาตนาการ (บาลีว่า ปลาต วิ่งหนี, หนี + ยุ ป๎จจัย

แปลงยุเป๐น อน + อาการ) อาการที่หนี, วิ่งหนี  
ปัจจามิตร ข้าศกึ, ศัตรู 
ปัจจุคมนาการ (ปจจฺุคฺคมน + อาการ) การออกไป

ต้อนรับ 
ปัจจุสสมยราตรีกาล เวลาเช้ามืด (ปจฺจุสฺส + สมย = 

สมัยเช้ามืด) 

ทิพยวัตถา (ทิพฺพ + วตฺถ) เคร่ืองนุ่งห่มอันเป๐นทิพย,์ 
เคร่ืองนุ่งห่มดเีลิศ 

ทิวากาล เวลากลางวัน 
เทพยดาในชั้นฉกามาพจรสวรรค์ (สวรรค์ที่ข้องในกาม 

๖ ช้ัน) แลมหาพรหมต้ังแต่ชั้นพรหมปาริสัชตลอด
ถึงภวัครอกนิษฐภพ พวกมหาพรหมที่อยู่ตั้งแตป่า
ริสัชชาภูมิจนถึงภพสูงสุดของรูปภพ คือ อกนิษฐภูมิ 

นฤโฆษศัพท์ ส่งเสียงดังออกมา 
นราธิบดี ผู้เป๐นใหญ่เหนือคน 
นางปริจาริก (ปริจริกา) หญิงรับใช้ 
นานัคครสโภชนาหาร อาหาร คือ ของกินมีรสหลาย

อย่างหลายชนิด (บาลีว่า นานตฺต – ความมีหลาย
อย่าง) 

นามบัญญัติ การตั้งช่ือ 
นิกรนารีราชปริวาร มีหมู่สตรีติดตามเสด็จ 
นิพพานสุบินนิมิตมหัศจรรย์ เร่ืองราวในความฝ๎นน้ัน

เป๐นเคร่ืองหมายแห่งความสุขความสําราญ 
นิวาสกิจ กิจในการอยูอ่าศัย 
นิวัฒนาการ (นิวตฺต + น + อาการ) กลับมา, อาการ

กลับมา 
นิวาสฐาน สถานที่เป๐นทีอ่าศัย 
นิสีทนาการ อาการน่ัง 
นิสีทนาการเหนือขจิตรรัตนบัลลังก์ น่ังบนที่น่ังอัน

ประดบัตกแต่งแล้ว 
ในท่ามกลางสภังคมณฑล สนามเล่น (แสงสว่างที่เกิด

จากพระวรกายปรากฏในบริเวณที่น่ังเล่น) มีพระสิริ
วิลาศเลิศเล่ห์ประหน่ึงว่าเทวราชธิดา (งดงามดจุ
เป๐นลูกสาวเทวดา) 

บมิ ไม่ 
บรมขัตติยาธิบดีอดุลยราชวงศ์ ราชวงศก์ษัตริยท์ี่ไม่มี

ราชวงศ์ใดเปรียบ, ราชวงศ์กษัตริยท์ี่ช่ังไม่ได้ เป๐น
ใหญ่สูงสุดกว่าพระเจ้าแผ่นดนิด้วยกัน (บาลีและ
สันสกฤตว่า อตุล, อตุลฺย – ช่ังหรือเปรียบไม่ได้) 

ตรัสเป็นพระสัพพัญญู ตรัสรู้เป๐นพระพุทธเจ้า 
ดรุณกุมารี หญิงสาวอายุน้อย 
ต้ังแต่อโธทิศาภาคอเวจี (เบือ้งต่ําตั้งแตอ่เวจีมหานรก) 
ตราบเท่าถึงอุทธังคทิศภวัครพรหมเป็นที่สุด (จนถึง

เบือ้งบน คอืภวัครพรหม ได้แก่ พรหมโลกช้ันสูง คือ 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ) 

ทรงบริจาคพระยาเศวต (สีขาว) ปัจจยั (ราชพาหนะ) 
นาค (ช้าง) กับทั้งเครื่องคชาภรณ์ พระเวสสันดร
ทรงบริจาคช้างทรงสีขาว พร้อมด้วยเคร่ืองประดบั
ช้าง 

ทรงพระกายพละ ๑๐ ก าลังกุญชรคชาชาติ พระสุ
ทโธทนราชกุมารมีพระกําลังเท่ากับช้าง ๑๐ เชือก 

ทรงร้อยกรองเป็นพู่พวงดวงกุสุม (ดอกไม้) เสาวรส 
(ดอกไม้สีม่วง) รจุิเรข (ลวดลายงาม) เป็นอเนก
นานาพรรคสรรพมาลาวิกัติวิจิตรพิพิธพึงชม เกบ็
ดอกไม้ชนิดต่างๆ มาร้อยเป๐นพวงแบบต่างๆ งดงาม
น่าดูมาก 

ทรงราชาภิษิกพัสตร์รัตนราชปิลันธนาภรณ์ นุ่งห่ม
ประดบัตกแต่งชุดที่เหมาะสมกับพระราชพิธี
ราชาภิเษกเป๐นพระราชา 

ทรงอุดมรูป เป๐นคนงาม ถึงพร้อมด้วยความงามอย่างยิ่ง 
ทวิชาจารย์ (ทฺวิช – เกดิสองหน + สันสกฤตว่าอา

จารฺย) เรียกพราหมณ์ว่า ทวิชะ เพราะเชือ่กันว่าเกดิ
สองหน คือ เกิดจากโอษฐ์พระพรหมและมารดา 

ทศมาส (สันสกฤตว่า ทศ – สิบ + มาส – เดือน) สิบ
เดือน 

ทศพิธราชธรรม ราชธรรม ๑๐ ของผู้ปกครอง คือ ทาน
, ศีล, ปริจจาคะ, อาชชวะ, มัททวะ, ตปะ, อักโกธะ, 
อวิหิงสา, ขันต,ิ อวิโรธนะ 

ท านุบ ารุงบริรักษ์พระราชกุมาร การเล้ียงดูรักษา
ปกปอูงพระราชกุมาร 

ทิพยมณฑา (ดอกมณฑาทิพย,์ มณฑารพ) บุบผชาติ 
(ดอกไม้) แลนานาทิพยกุสุม (ดอกไม้ทิพย์ชนิด
ต่างๆ) วัสสธาร ฝนดอกไม้ทิพย์ชนิดต่างๆ ตกลง
มายังภาคพ้ืน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาวนากถา (สํ + ภาวนา + กถา) – คําพูดอันทําให้
เจริญใจ 

สาธุการ การเปล่งวาจาเห็นชอบ, ด,ี ควรแล้ว 
สายัณหสมัย (บาลีว่า สายณฺห, สันสกฤตว่า สายาหฺน) 

– เวลาเย็น 
สีตสมัย (สีต + สมย) = ฤดูหนาว 
สีโตทกวารี นํ้าเย็น 
สีหบัญชรปราสาท หน้าต่างที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จออก

บนเรือน หรือปราสาทมียอดเป๐นช้ันๆ  
สีหพยัคฆ์ (ราชสีห์) ไล่ซึ่งมฤค (กวาง, เก้ง) สุกร (หมู) 

มาแลวิฬาร (แมว) ไล่ซึ่งหนู งูไล่ซึ่งมณฑกชาติ 
(พวกกบ) สัตว์มีอํานาจไล่ล่าสัตวด์้อยกว่า แตท่ี่
บริเวณดงไม้สากะไม่เป๐นเช่นน้ัน  สัตวท์ี่ดอ้ยกว่า
กลับวิ่งไล่สัตวท์ี่แข็งแรงกว่า 

สุคนธบุปผชาติ ดอกไม้มีกล่ินหอม 
เสด็จนิสัชนาการสถิต ประทับน่ังอยู ่
เสด็จเข้าสู่ที่สิริครรภไสยาสน์ ที่นอนในห้องนอน 
เสน่หาบังเกิดอาศัยเหตุ ๒ ประการ คือ 

บุพเพสันนิวาส (เคยอยู่ร่วมกันมาก่อน) กับทั้ง
ปัจจุบันประโยชน์ (ประพฤติช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
และกัน) 

เสวกามาตย์ (สันสกฤตว่า เสวก + อมาตฺย) เสวก คือ 
คนรับใช้, ข้าราชการในราชสํานัก, อํามาตย์ คอื 
ข้าราชการ, ที่ปรึกษา, ข้าเฝูา 

เสาวคนธวิเลปนะ (สุคนฺธ + วิเลปน) ลูบไล้ด้วยของ
หอม  

เสียงสกุณ (นก) การเวก (การเวก) แลเสียงสกุณกินรี 
(นกตัวเมียมีขนาดเล็กหัวคล้ายมนุษย์) 

โสรจสรง อาบนํ้า 
เหลือไว้แต่คชาชาติ (หมู่ช้าง) ราชอัสสดุรงครถ (ราช

รถเทียมด้วยม้า) ซึ่งส าหรับพระนคร เหลือไว้ให้
เพียงพอแกก่ารรักษาเมือง 

องค์บรมจักรพัตราธิราชทรงสถิตในระหว่างขัตติย
สามนต์ทั้ง ๑๐๑ พระองค์ กษัตริย์ ๑๐๑ พระองค์
อยู่แวดล้อมพระเจ้าจกัพรรดิ 

วนสถานศิขร ปุาบนภูเขา, ปุาบนยอดเขา (วน – ปุา, 
ศิขร – ยอดเขา, ภูเขา) 

วันทนา กราบไหว้ 
วันสุนทรนักษัตฤกษ์ (บาลีว่า นกฺขตตฺ, สันสกฤตว่า นกฺ

ษตฺร) = วันฤกษด์ ี
วัสสิกธารา (นํ้าฝน) ล้วนหิรัญ (เงิน) สุวรรณ (ทอง) 

สัตตรัตน (แก้ว ๗ อย่าง เช่น แก้วมุกดา) ธนสาร
สมบัติ (ทรัพย์สมบัตทิี่เป๐นแกน่สาร) สายฝนที่ตกลง
มาน้ัน ตกเป๐นเงิน ทอง รัตนะ และทรัพย์ 

วิกลกิริยา การกระทําไม่ปกต,ิ แปลกไป 
วิไชยุตมหาสังขท์ักขิณาวัฏ สังข์สําหรับเปุาของพระ

อินทร์ เปุาคร้ังหน่ึงเสียงอยู่นาน ๓ เดอืน 
วิปการต่างๆ ไม่เหมาะสม ไม่ควร 
วิวาหมังคลภิเษก พิธีแต่งงาน 
วิสัญญีภาพ สลบ, หมดความรู้สึกตัว 
วิสสุกรรมเทพบุตร เทวดาผู้เช่ียวชาญการสร้าง 
ศรีสุนทรลักษณ์ ลักษณะดีมาก, ลักษณะม่ิงมงคล 
ศักยราชตระกูล ราชสกุลที่มีความสามารถ, ราชสกุล

ศากยะ 
เศวตราชาฉัตรเสวยมไหศวรยิสมบัติ ฉัตรสัญลักษณ์

แห่งความเป๐นพระราชาเสวยราชสมบตัิใหญ ่
สกสกสังวาส (สก – ของตน + สํวาส – อยู่ร่วม), 

แต่งงานกันเอง 
สมัยจิตรมาส (เดอืน ๕) บุรณมี (วันเพ็ญ) ทิวากาล 

(เวลากลางวัน) เบ้ืองต้นแห่งคิมหฤดู (ต้นฤดูร้อน) 
เวลากลางวันของวันเพ็ญ ๑๕ ค่ําเดอืน ๕ ซ่ึงเป๐น
เดือนย่างเข้าฤดูร้อน 

สรรพสวิญญาณวัตถุ ส่ิงของมีชีวติทั้งหลาย เช่น ทาส 
ช้าง ม้า 

สวนาการ (สวน + อาการ) – ฟ๎ง 
สวนาการกถิตกถา (สวน + อาการ + กถิต + กถา) – 

ฟ๎งเร่ืองราวตามคําบอกกล่าว 
สักยรัฐ แคว้นช่ือสักยะ หรือประเทศศากยะ 
สัตตรัตนมณี แก้ว คือ รัตนะ ๗ เช่น ทอง เป๐นต้น  
 

ภุมเทพยดา (เทวดาอยู่พ้ืนดิน) แลรุกขเทพยดา 
(เทวดาอยูต่้นไม้) อากาศเทพยดา (เทวดาอยูใ่น
อากาศ) ทั้งหลาย ก็นฤมิตซึ่งสุพรรณภาชน์ 
(ภาชนะทําจากทองแล้วใส่) ทิพยโภชนาหาร 
(อาหารของเทวดา, อาหารอย่างเลิศ) 

ภูมิดลมงคลวิทยา ความรู้เร่ืองมงคลในที่ตั้งแห่งพ้ืนดิน 
มณฑป เรือนยอดรูปส่ีเหล่ียม 
มณีปิลันธนคิวาลังการาภรณ์ เคร่ืองประดับคอ

ประเภทแก้วทับทิม 
มนุษยสุข (ความสุขของมนุษย์) ทิพยสุข (ความสุขของ

เทวดา, สุขอันประณีต) นิพพานสุข (ความสุขจาก
ความพ้นตัณหา) 

มหรสพสมโภชทุกทิวาราตรีถ้วนถึงไตรมาส มีงาน
เฉลิมฉลองทั้งกลางวันกลางคืนตลอด ๓ เดือน 

มหากษัตรี กษัตริย์ผู้หญิง 
มัจฉมังสาผลาผล (มจฺจ + มงฺส + ผลาผล) ปลา เน้ือ 

และผลไม้น้อยใหญ ่
มุขทวาร ปาก, ช่องปาก 
มุทธา (หัว, ยอด, ที่สุด) ภิสิญจนาการ รดนํ้า, ประพรม

นํ้าที่ศีรษะ (อภิสิํฺจ – รดนํ้า, ประพรม) 
มุฬหสัญญีวิปลาสปราศจากสติสมปฤดี เกดิความ

เลือนหลง จําไม่ได้ ไม่มีสติ ไม่รู้สึกตวั 
มูลปณิธีกุศล มีฐาน คือ การส่ังสมกุศลไว้ดีแล้ว 
ไม้กัลปพฤกษาอันบังเกิดบนหิมวันตบรรพต ต้นไม้ที่

เช่ือกันว่าให้ผลสมตามผู้ปรารถนา อยูบ่นภูเขาหิม
วันต ์

รัตนจังโกฏก์ผอบแก้ว ผอบทําจากแก้ว 
รัตนภิงคารพระเต้าแก้ว หม้อนํ้าทําจากแก้ว 
ราคฤดี (บาลีว่า ราค + รติ) ความยินดดี้วยราคะ 
รุกขฉายาแทบกันทรธารา เงาของต้นไม้ทอดลงในลํา

นํ้าที่ไหลออกจากซอกเขา 
รูปาพจรพรหมโลก พรหมโลกที่ข้องอยู่ในรูปนิมิต 

ได้แก่ รูปภพ ๑๖ ภพ 
โลโณทกวารี (โลณ – เกลือ, เค็ม + อุทก + วารี) 

นํ้าเค็ม, นํ้าทะเล 

พระราชปริหาร พระดํารัสส่ัง 
พระราชพธู (วธู) เจ้าสาว, ผู้หญิง, สะใภ้ 
พระสิริขันธ์พรรณโสภาคย์ ผิวพรรณแห่งร่างกาย

งดงาม 
พระสิริลักขณโสภณประภาประภัสรชัชวาล มีลักษณะ

สวยงาม มีแสงสว่างเล่ือมพรายโพลงข้ึน 
พระอมตมหานฤพาน (อมต + มหา + นิพฺพาน) พระ

นิพพานยิ่งใหญ่เพราะไม่ตาย เป๐นอมตะ (สันสกฤต
ว่า นฤพาน) 

พระอินทร์ ช่ือที่ใช้เรียกผู้ปกครองเทพช้ันดาวดึงส์ ใน
เล่มน้ีมีหลายพระนาม อาทิเช่น ท้าวโกสีย์ สมเดจ็
อมรินทราธิราช ท้าวปชาบดี ท้าววชรินทร์ สมเดจ็ว
ชิรหัตถ์ ท้าวสหัสนัยน์ ท้าวมัฆวาน สมเดจ็วัชรินทร
เทวราช สมเดจ็อมรินทรปิ๑นสุทศัน์ ท้าวเทพย์วชริ
นทร์ องค์โกสีย์สุเรนทร สมเด็จเพชรปาณีเทวราช 
ท้าวสหัสเนตร สมเด็จวัชรินทรา ท้าวโกสีย์สักก
เทวราช สมเด็จท้าววชิรหัตถ์ องค์สมเดจ็วชิรหัตถ์ 
ท้าวสุชัมบดี ท้าววัชรินทราธิราช สมเด็จท้าว
สหัสนัยน์ ท้าวมัฆวาฬ ท้าวเทพสุชัมบดี องค์โกสีย์
สักกเทวราช 

พระอุดมรูปกายินทรยี์ (อุตม + รูป + กาย + อินฺทริย) 
อันงาม มีพระรูปกายงดงามสูงสุด 

พระอู่แก้วขจิตด้วยแก้ว ๗ ประการ (เปลเดก็ตกแต่ง
ด้วยรัตนะ ๗) กระท ามหาอุสสวอูฬารมงคล (อุสฺสว 
+ อุฬาร + มงฺคล) จดังานราชพิธีมีมหรสพใหญ่
ฉลองทีเ่ดก็เกิด 

พฤกษ (ต้นไม้) สาขา (กิ่งก้าน) แลเวฬุ (และต้นไผ่) 
คุมพ (พุ่ม) ฉายา (เงา) เงาแห่งพุ่มไผ่และกิ่งก้าน
ของพุ่มไม้อืน่ๆ  

พลสารสินธพแลทาสทาสี มีทาสหญิงทาสชายและม้า
สินธพพันธุ์ดีประกอบอยูใ่นขบวน 

พลสารสินธพพยุหยาตร เคล่ือนกองทัพด้วยม้าสินธพ
เป๐นหลัก 

พสุนธรากัมปนาท (บาลีว่า วสุนฺธรา, กมฺป-หวั่นไหว + 
นาท – เสียงดัง) แผ่นดินไหว  

พิดทูล โกหก, เพ็ดทูล 

๔๖๘ ๔๖๙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตโชกสิณภาวนา การเจริญภาวนาด้วยการเพ่งไฟ 
ไตรพิพิธสมบัติ สมบัติ ๓ คือ มนุษย์สมบตัิ สวรรค์

สมบัติ และนิพพานสมบัต ิ
ไตรลักษณ์ ลักษณะ ๓ คือ อนิจจัง ทกุขัง อนัตตา 
ทรัพยแ์ลองค์ (อวัยวะ) แลชีวิตแห่งพระมหาสัตว์ พระ

โพธิสัตว์ทรงบริจาคทรัพย์ อวัยวะและชีวิต 
ทศนสโมธานสมุชลิตอัญชลี ไหว้ด้วยการประชุมสิบ

เล็บ (หรือสิบน้ิว) อันรุ่งโรจน์ 
ทศบารมี บารมี ๑๐ 
ทิพยพัสตรภูษา (สํ. ทิวยฺ + วสฺตฺร + ภูสา) ผ้านุ่งห่ม

ของเทวดา 
นรชาติ พวกคน 
นฤทุกข์ ผู้ไม่มีความทุกข์ (นฤ – ไม่มี) 
นฤเทศ (สํ. นิรฺ + เทศ) เนรเทศ, บังคบัให้ออกไป 
นิคมคาถา (นิคมน + คาถา) คาถากล่าวซํ้า 
นิยตมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดที่แน่นอน คือ ตกนรก

แน่นอน 
นิยานิกธรรม (นิยฺยานิก + ธมฺม) ธรรมนําออกจากทุกข์ 

(คือมรรคมีองค์ ๘) 
บัณฑูร (คําส่ัง) ในบทน้ีหมายถึงเม่ือตรัสรู้เป๐น

พระพุทธเจ้าแล้วจึงตรัสเล่าเร่ือง 
บ าเพ็ญกฤษฎาภินิหาร (อภินิหาร คือ บุญอันยิ่งที่

กระทําไว้) แต่บาทมูล (ใกล้เท้า) สมเด็จพระพทุธที
ปังกร (พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีป๎งกร) 

บุญพีชนะ เช้ือคือบุญ 
เบญจพิพิธเวธทั้ง ๕ เวรต่างๆ กัน ๕ เช่น ฆ่าสัตว์และ

ลักทรัพย์ เป๐นต้น พึงงดเว้น 
เบญจมหาบรจิาค การบริจาคใหญ่ ๕ คอื ให้ทรัพย์ 

อวัยวะ บตุร ภรรยา และชีวิต 
เบญจศีล ศีล ๕ 

กลึงคราษฎร์ ชาวกะลิงคะ, กลึงค,์ กาลิงคะ 
กัป, มหากัป เวลาที่กําหนดไว้ช่ัวกปัหน่ึง หรือกัลป์หน่ึง 

(ป. กปปฺ – กัป) 
กุญชรทาน ให้ช้างเป๐นทาน 
ขัตติยตระกูล ตระกูลกษตัริย ์
ขุปปิปาสิกเปรต (เปรตผู้หิวกระหายอยู่เนืองนิตย์) แล

นิชฌามตัณหิกเปรต (เปรตผู้ถูกความอยากแผด
เผา) แลกาลกัญชิกาสูร (เปรตที่มีปากเล็กเท่ารูเข็ม, 
บางทีท่่านจดัเปรตชนิดน้ีเข้าในพวกอสูรกาย) 

เขาพระสิเนรุราช ช่ือหน่ึงของภูเขาพระสุเมรุ 
คัมภีร์จรยิาปิฎก พระไตรปิฎกเล่มที่ว่าด้วยเร่ืองพุทธ

จริยาของพระพุทธเจ้าในอดีต ๓๕ เร่ือง 
คัมภีร์ชินมหานิทาน คัมภีร์เล่าเร่ืองพระพุทธเจ้าของ

เราตั้งแตอ่ดตี รวมถึงพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆ ใน
อนาคตด้วย 

คิรีวงกต เขาวงกต 
จตุบททวิบาท สัตว์สองเท้าและส่ีเท้า 
จักรพรรดิราชสมบัติ สมบัตคิือความเป๐นพระเจ้า

จักรพรรดิ ซ่ึงพร่ังพร้อมด้วยอํานาจ ทรัพย์ และส่ิง
ชอบใจ 

จุติ เคล่ือน, ตาย 
ฉทานศาลา (ป. ฉทน – หลังคาแฝก + สํ. ศาลา) ศาลา

มีหลังคามุงแฝกหรือมีเคร่ืองมุง ในที่น้ีหมายถึง
สถานที่แจกอาหาร, แจกทาน 

ฉายาแห่งกุศลพฤกษ์ให้ร่มเย็น ร่มเงาของกุศลกรรม
ให้ผลเป๐นความสงบร่มเย็น 

ญาตัตถจรยิา การประพฤตปิระโยชน์แก่หมู่ญาต ิ
ดุสิตเทวพิภพ โลกของเทวดาช้ันดุสิต 
ตรัสเป็น, จะได้ตรัสในโลก ตรัสรู้เป๐นพระพุทธเจ้า 

อาวัชนาการ (อาวชฺชน + อาการ) การนึกถึง, การ
พิจารณา, การใคร่ครวญ 

อาวาหวิวาหมงคลการ อาวาหะ ได้แก่ การพาหญิงเข้า
มาอยู,่ วิวาหะ ได้แก่ การพาออกไป คือนําชายไป
บ้านหญิง = งานแต่งงานอันเป๐นมงคล 

อิตถีมายา (มายาหญิง) ยังพระภัสดา (สามี, ผัว, พระ
สวามี) ให้ยินดีด้วยกามเสวนกิจ (กิจในการเสพ
กาม) 

อิสราธิบดี ผู้เป๐นเจ้าใหญ่เหนือกว่าผู้เป๐นใหญ่ หมายถึง 
พระเจ้าแผ่นดิน 

อุโฆษณาการ (สันสกฤตว่า อทฺุโฆษ, บาลีว่า อุคฺโฆส + 
ณ + อาการ) การประกาศอย่างกกึกอ้ง 

อุณหมาสสมัย เดือนแห่งฤดูร้อน 
อุดมมหุติฤกษ์ ฤกษ์ดีสูงสุด (มหุติ – ดี) 
อุตตมวงศ์ (บาลีว่า อตฺุตม – สูงสุด + สันสกฤตว่า วํศ 

– เช้ือสาย) แลหินพงศ์ (หีน – ต่ําต้อย + วํศ) 
ทั้งหลาย = เช้ือสายหรือเผ่าพันธุ์สูงสุดกบัต่ําต้อย 

อุตมฤกษ ์ฤกษ์สูงสุด, ฤกษ์ดีสูงสุด 
อุทกธาราในสัตตมหาสระ นํ้าในสระใหญ่ ๗ สระ 
อุทกละหานต าบลหน่ึง ห้วงนํ้าแห่งหน่ึง (อุทกละหาน 

– ห้วงนํ้า) 
อุทยานเทพยดา (เทวดาดูแลอุทยาน) อรัญเทพยดา 

(เทวดาดูแลปุา) แลบรรพตเทพยดา (เทวดาดูแล
ภูเขา) ทั้งหลาย ก็มาโสรสสรงพระสรีรอินทรีย์ด้วย
ทิพยสุคันโธทก = มาสรงนํ้าหอมทิพย์ลงบนพระ
วรกายพระราชธิดา 

อุมมัตกชาติ (อุมฺมตฺตก – คนบ้า + ชาติ – ประเภท) 
คนบ้า, คนวิกลจริต 

อุมมัตตกเพศ (อุมฺมตฺตก + เวส) การประพฤติตน
เหมือนคนบ้า, ประพฤติวิกลจริต 

อุสุภ (วัวผู้) กาสร (ควาย) ส่ิงละอักโขเภณี (จํานวนนับ
อย่างสูง คือ ๑ มีศูนย์ตาม ๔๒ ตัว) = วัวควาย
จํานวนมหาศาล 

องค์สัพพัญญูตรัสรู้พระปรมาภิเษกสัมโพธิ พระผู้รู้ทุก
ส่ิงพระองค์นั้น ทรงได้รับการอภิเษกอย่างยิ่งคอืตรัส
รู้ 

องค์สุชาดาเทพยอสุรินทร์ธิดา ลูกสาวของเวปปจติติ
อสูรช่ือสุชาดาเทพธิดา เป๐นมเหสีของพระอินทร์ 

อดุลยสุข (อตุล + สุข) ความสุขที่ช่ังไม่ได้ เป๐นสุขไม่มี
เคร่ืองมือวัด 

อนงค์อเนกปริวาร, คณานิกรอนงค์ปริวาร มีบริวารที่
เป๐นสตรีกลุ่มใหญ,่ มีคณะสตรีเป๐นบริวาร 

อนาลัยนคร ช่ือหน่ึงของพระนิพพาน แปลว่า การหมด 
(ตัณหา) ส่ิงพัวพัน 

อเนก (อเนโก – มาก) นิกร (หมู่, พวก, กลุ่มชน) มหันต
ยศ (มหนฺต – ยิ่งใหญ่ + ยส – รุ่งเรือง) เสดจ็ไป
พร้อมด้วยหมู่ชนจํานวนมาก ดูยิ่งใหญ่ไพศาล 

อภิเษกสังวาส (แต่งงานแล้วอยู่ร่วม) กับด้วยขัตติยราช
สกูลทั้งหลายอื่น พวกกษตัริย์อื่นไม่คู่ควรจะ
แต่งงานกบัคนในราชสกุลของพวกเรา นอกจากจะ
แต่งกบัคนในราชสกุลของพวกเราเอง 

อมรบรรษัท พวกเทวดา, หมู่เทวดา 
อมรินทร (สันสกฤตว่า อมร + อินฺทฺทร) พรหม (พฺรหฺม) 

พวกเทวดา พระอินทร์ และพวกพรหม 
อมาตย์ อํามาตย,์ ข้าราชการ (สันสกฤตว่า อมาตฺย, 

บาลีว่า อมจฺจ)  
อลงกตคีวาประสาธน์ เคร่ืองประดับสําหรับคอ 
อลังกตราชรถ รถพระราชพาหนะที่ตกแต่งดีแล้ว 
อวิญญาณวัตถุ ส่ิงของไม่มีชีวติ 
อสัมภินพงศ์กษัตริย์ชาติชาตรี ไม่มีกษตัริย์ใดจะมี

ความกล้าหาญพอทีจ่ะสมรสกับพ่ีสาวน้องสาวของ
เรา 

อสุรราช อมนุษย์ เช่น ยกัษ ์
อัครนราธิบดี ผู้เป๐นใหญ่และเลิศกว่าคนอื่น ๆ = พระ

เจ้าแผ่นดิน 
อัสสาสปัสสาสะ ลมหายใจออกและลมหายใจเข้า 
อาตมะ, อาตมา (บาลีว่า อาตุมา, สันสกฤตว่า อาตฺมนฺ, 

อาตฺมา) = ตัวเรา, ตนเอง, เรา 

๔๗๐ ๔๗๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สังสรณาการ (สํสรณํ + อาการ) การทอ่งเทีย่วไป (ใน
สังสารวัฏ) 

สังสารวัฏ (ป. สํสารวฏฺฏ) การเวียนว่ายตายเกิด 
สัตว์นิกร หมู่สัตว ์
สันตุสิตเทวราช เทพบตุรในสวรรค์ช้ันดุสิต ในที่น้ี

หมายถึงพระโพธิสัตว์ 
สีวิราษฎร์ ชาวสีพีหรือสีวิ เมืองหลวงของแคว้นกลิงคะ 

หรือกาลิงคะ ในสมัยพระเวสสันดร 
หมื่นโลกธาตุ, หมื่นจักรวาฬ (จกกฺวาฬ – โลก, โลกะ = 

แผ่นดิน) = จํานวนแผ่นดินทีป่รากฏในจกัรวาฬ 
 เหตุฤๅ? เพราะเหตุใด, เหตุอะไร?, อะไรเป๐นเหต?ุ 
อธิมุตตกาล ความพอใจตาย, การกล้ันใจตาย (ใช้กบั

เทวดาโพธิสัตว์) 
อนันตรภพ ภพต่อไป, ชาติถัดไป 
อภิสมัยมรรคผล การบรรลุอริยมรรคอริยผล, ความ

ตรัสรู้ 
อัชฌัตติกทาน ทานที่เป๐นไปในภายใน เช่น บริจาค

อวัยวะ 
อัมพพฤกษ ์ต้นมะม่วง 
อาการชราปรากฏ ส่ิงที่บ่งถึงวัยชรา เช่น หนังเห่ียว 

และ ผมหงอก 
อัฐิทาน ให้กระดกูเป๐นทาน 
โอฆสงสารวัฏ การเวียนว่ายตายเกิดในห้วงนํ้าคอื 

สังสารวัฏ 
 
 
 
 
 
 
 
ป. หมายถึง ภาษาบาลี 

สํ. หมายถึง ภาษาสันสกฤต 

พระสัพพัญญูโพธิสัตว์ สัตว์ผู้แสวงหาความตรัสรู้เพ่ือ
เป๐นพระพุทธเจ้าผู้รู้ทกุส่ิง 

พระเสโท เหงื่อ 
พราหมณ์ตระกูล ตระกูลพราหมณ ์
พาหิรบรรพชา บวชภายนอก คือ ไม่ได้บวชในพุทธ

ศาสนา 
พุทธพยากรณ์ (พุทฺธ + วฺยากรณ) คําทํานายของ

พระพุทธเจ้า  
พุทธภูม ิสถานะคือความเป๐นพระพุทธเจ้า 
พุทธานุศาสนกถา (พุทฺธ + อนุสาสนี + กถา) คําสอน

ในพระพุทธศาสนา 
มหรรณพสงสาร (ป. มหณฺณว + สํสาร) ห้วงนํ้าใหญ่ 

คือ สังสารวัฏ 
มเหสักข์ ผู้มีอานุภาพมาก, มีศักดาใหญ ่
มัชฌัตตารมณ์ อารมณ์กลางๆ  
มัชฉิมประเทศ ประเทศที่ตั้งอยู่ในท่ามกลาง 
มาตุคัพโภทร (มาตุ + คพฺภ + อุทร) มารดาตั้งครรภ์,  

ครรภ์มารดา 
มิลักขประเทศ ถ่ินที่อยู่ของพวกปุาเถ่ือน 
ไม่ย่างก้าวไปสู่จักรวาฬอื่น ไม่เกดิในจักรวาลอื่น 
วงกต ภูเขาลูกหน่ึงในเร่ืองพระเวสสันดร เข้าไปแล้วมี

โอกาสพลัดหลง 
วิสัชนา (วิสชฺชนา) ตอบ, ช้ีแจง 
สกเสนา (สก – ตนเอง + เสนา – กองทัพ) กองทัพของ

ตนเอง 
สงสารมรรคา ความเป๐นไปในสังสารวัฏ 
สมดึงสบารมี (สม + ตึส + ปารมี) บารมี ๓๐ ถ้วน 
สโมสรสันนิบาต (สโมสรณ + สนฺนิปาต) – การประชุม 
สักกสมบัติ (ความเป๐นท้าวสักกะ) แลมารสมบัติ (ความ

เป๐นเทวปุตมาร) พรหมสมบัติ (ความเป๐นพรหม) แล
จักรวรรดิสมบัติ (ความเป๐นพระเจ้าจกัรพรรดิ) 

เบญจศีลาจารวัตร (ป. ปํฺจ + สีล + อาจาร + วตฺต) 
มีศีล ๕ เป๐นมารยาทหรือเป๐นวตัรปกตทิุกเม่ือ 

ปฏิญาณ รับรู้กัน, การให้คําม่ัน, การยืนยัน 
ปฏิสนธิ การถือกําเนิด, การเกิด 
ประจันตประเทศ ประเทศชายแดน 
ปริจเฉท ตอน, บท 
ปริจาคสัตตสดกมหาทาน พระเวสสันดรให้ทานใหญ่ส่ิง

ละ ๗๐๐ (สตฺต + สตกํ – หมวดเจ็ดร้อย) 
ปัจฉิมชาติ ชาติสุดท้าย, เกิดคร้ังสุดท้าย 
ปัจฉิมภวิกชาติ (ชาติหรืออัตภาพสุดท้ายน้ีทรงเป๐น

เจ้าชายสิทธัตถะ) ได้ตรัสแก่พระสัพพัญญุตญาณ 
(ตรัสรู้พระสัพพัญํุตญาณ) ส าเร็จพุทธภูมิบารม ี
(ถึงที่สุดแห่งพระบารมีคอืเป๐นพระพุทธเจ้า) 

ปัญจบุพนิมิต นิมิตบอกเหตกุอ่นเทวดาจะจตุิ ๕ อย่าง 
เช่น ผิวพรรณเศร้าหมอง เป๐นตน้ 

ปัพพาชานียกรรม (ป. ปพฺพาชนีย) การกระทําคอืการ
ขับไล่ = พระเวสสันดรถูกขับออกจากเมือง 

ปิยบุตร ลูกผู้เป๐นที่รัก 
พระกัจฉประเทศ บริเวณรักแร้ 
พระเกศโมลี (เกศ + โมลี) – ผมจุก 
พระทานบารมี บารมีคือการให้, ท่านเรียกยกย่องว่า

พระทานบารมี 
พระทานัธยาศัย อัธยาศัยในการให้ทาน 
พระโพธิญาณ ญาณคอืความตรัสรู้, ญาณคอืป๎ญญา

ตรัสรู้ 
พระมหาสัตว์ สัตว์ผู้มีคุณความดอีันยิ่งใหญ่ หมายถึง 

พระโพธิสัตว์ 
พระมังสะ เน้ือ 
พระโลหิตเป็นทาน บริจาคเลือด 
พระเวสสันดร เล่มน้ีท่านเขียนหลายแบบ เช่น เวส

สันตร, เวสยันดร = พระชาติที่พระพุทธเจ้าเกดิเป๐น
พระเจ้าเวสสันดร 

๔๗๒ ๔๗๓ 
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๔๗๔ ๔๗๕ 

พืชทอง ทองจํานวนมาก ขนไม่หมด เหมือนเกบ็ผลไม้
จากต้นไม้เกบ็ได้เร่ือยๆ 

พุทธโพธิสมัย สมัยตรัสรู้เป๐นสัมมาสัมพุทธะ 
มงคลสาลพฤกษ์ ต้นสาละที่พระราชเทวจีบัน้ัน ถือว่า

เป๐นมงคล 
มณฑาบุปผชาติ ดอกมณฑามีสีเหลืองนวล กล่ินหอม 
มหันตราชบริวาร ข้าราชบริพารติดตามอย่างใหญ่โต 
มัคคมรรคา ทางดําเนิน 
มันทวาตา (มนฺท – อ่อน + วาด – ลม) พานพัดพฤกษ์

สาขาก็แกว่งกวัด ลมพัดเบาๆ ทําให้กิ่งไม้ไหว 
มาตุครรภ์ ครรภ์มารดา 
ไม้รัง ต้นไม้ขนาดใหญ่ เน้ือแข็ง บางแห่งว่าหมายถึงต้น

สาละ 
รมณียฐาน (สถานที่น่าสนุกบันเทิงใจ) พิศาล (กว้าง

ใหญ่) สรรพแสนสนุก สถานที่กว้างใหญใ่ห้ความ
บันเทิงและความสนุกสนานมาก 

รัชฎาบรรพต ภูเขาเงิน, ไหรัญคีรี (หิรัญ – เงิน) 
รูปาพจรฌาน ฌานที่มีอารมณ์เป๐นรูปบัญญตั ิ
โลกันตนรก (โลก + นฺตร + นรก) นรกที่อยู่ระหว่างโลก

, นรกมืดมิด 
โลโณทก นํ้าทะเล 
วัสโสทก (วสฺส + อุทก) นํ้าฝน 
สกุณชาติ นก 
สัตตบทวีติหารปาฏิหาริย์ (สตฺต – เจ็ด + ปท – เท้า + 

วิติหาร – ความย่างไป + ปาฏิหาริย) = ปาฏิหาริย์ 
คือ การก้าวย่างไป ๗ ก้าว 

สัมพาธฐาน ทีอ่ยู่คบัแคบ 
สาลวัน ปุาไม้สาละ 
สิริคัพภ์ ห้องบรรทม 
สีโตทก นํ้าเย็น (สีต – เย็น + โอทก – นํ้า) 

บุณฑริกปทุมชาติ (ปุณฺฑรีก – บัวขาว + ปทุม – 
ดอกบัว + ชาติ – ประเภท) ดอกบัวขาว, บัว
บุณฑริก 

บุพพัณหสมัย เวลาเบือ้งต้นแห่งวัน = เวลาเช้า 
บูรพาทิศ ทศิตะวันออก 
เบญจราชกกุธภัณฑ์ เคร่ืองหมายความเป๐นพระราชา 

๕ อย่าง คอื พระมหาพิชัยมงกุฎ ๑ พระแสงขรรค์
ชัยศรี ๑ ธารพระกร ๑ วาลวีชนี ๑ ฉลองพระบาท 
๑ 

ปณามคาถา คาถาแสดงความนอบน้อมหรือสดุด ี
ปรมสัมพาธฐาน สถานที่คบัแคบยิ่ง = ช่องคลอด

มารดา (ปรม – อย่างยิ่ง, สมฺพาธ – ความคับแคบ) 
ประจีนทิศ ทิศตะวันตก 
ปรัศว์ สีข้าง, ข้าง 
ปริจาริกบุรุษ คนรับใช้ชาย 
ปัญจวิมุติญาณทั้ ๕ ความหลุดพ้น ๕ เช่น วิกขัมภนวิ

มุติและตทงัควิมุติ เป๐นต้น  
ปัญญัตตอาสน์ ในเล่มน้ีหมายถึง ที่น่ังเฉพาะของคนๆ 

น้ัน 
ปัสสาวมรรค ช่องป๎สสาวะ, ทางสําหรับป๎สสาวะ 
เปิดพระทวารพระปรินิพพาน การทีท่รงแสดง

อริยมรรคมีองค์ ๘ เป๐นเสมือนการเปิดประตูเพ่ือ
เข้าถึงการดบัสนิทแห่งขันธ์ 

ผ้ากาสิกพัสตร์ ผ้าที่ผลิตอย่างดีในแคว้นกาสี 
พนสณฑ์ (วนสณฺฑ) ราวปุา ปุาดง ปุาสูง 
พยากรณ์ ทํานายหรือคาดการณ ์
พระแท่นสิริสยนบัลลังก์ ที่นอนอันเป๐นสิริมงคล 
พระสัพพัญญู พระผู้รู้ทกุส่ิงทกุอย่าง = พระนามของ

พระพุทธเจ้า 
พราหมณปาโมกข์ หัวหน้าพราหมณ์ 
พาลทารก เดก็ทารก, เด็กเล็ก 
พาลวีชนี (วาล + วิชนี) พัดทําจากขนสัตว ์
พิณแลเภรี (กลอง) สรรพดุรยิดนตรี (เคร่ืองดดี สี ต ี

เปุา) = อุปกรณ์บรรเลงดนตรีทั้งหลาย 

ทรงขัตติยนารีราชภูษิตเสวยปณีตโภชนาหาร ประดับ
กายแล้วเสวยอาหารอย่างดี (ภูษิต – ประดับ) 

ทรงไสยาสน์เหนือพระแท่นที่สิริไสยาสน์ นอนบนที่
นอนอันเป๐นสิริมงคล 

ทวัตดึงสบุพนิมิต (ทฺวตฺตึส – ๓๒ + ปุพฺพ – เหตุ, ก่อน 
+ นิมิตฺต) นิมิตบอกเหตุ ๓๒ ประการ 

ทักษิณทิศ ทิศใต ้
ทักษิณปรัศว์ ข้างขวา (ปรัศว์ – สีข้าง, ข้าง) 
ทัศนาการ (สํ. ทศฺน + อาการ) – อาการดู อาการมองด ู
ท้าวมหาราชทั้ง ๔ หัวหน้าเทวดาช้ันจาตุมหาราชิกา

ผู้รักษาทิศทั้ง ๔ คอื ท้าวธตรฐปกครองคนธรรพ์ 
รักษาโลกด้านทิศตะวันออก, ท้าววิรุฬหกปกครอง
กุมภัณฑ์ รักษาโลกด้านทิศใต,้ ท้าววิรูปก๎ษ์ปกครอง
นาค รักษาโลกด้านทิศตะวันตก, ท้าวกุเวรปกครอง
ยักษ์ รักษาโลกด้านทิศเหนือ 

ท้าวสุทธาวาสมหาพรหม ท้าวมหาพรหมในรูปภพช้ันที่
เรียกว่าสุทธาวาส 

ทิฐิ ๖๒ ความเห็นผิดต่างๆ รวม ๖๒ ประเภท 
ทิพยธวัช ธงทิพย ์
ทิพยปทุมบุปผชาติมีกลีบได้ ๑๐๐ กลีบ ดอกบัวทิพย์

มีกลีบดอก ๑๐๐ 
ทิศานุทิศ ทิศน้อยทศิใหญ 
ธรรมกถึก (ธมฺมกถิก) ผู้สอน, ผู้เทศน์ ใช้เรียกพระภิกษุ

ผู้แสดงธรรม 
ธรรมเภร ีกลองคอืธรรม 
ในเพลาพลวปัจจุสสมยั ในเวลาใกล้รุ่ง 
บมิได้ ไม่ได ้
บริเวณพนัสประเทศฐาน สถานที่บริเวณปุา 

กนกวิมาน วิมานทอง 
กรรมชวาต (สํ. กรฺม + ช – เกิด + วาต – ลม) ลมเกิด

จากกรรม 
กระท าประทักษิณทุมินทรอสัตถพฤกษ์ส้ินตติยวาระ 

(ประทกัษิณ – เวียนขวา, ทุม = ต้นไม้, อินฺทร – 
ราชา, อสัตถพฤกษ์ – ต้นโพธิ์) = เดินเวยีนขวารอบ
ต้นโพธิ์ซ่ึงเป๐นเจ้าแห่งต้นไม้ในบริเวณน้ัน ๓ รอบ 

กอปรด้วย ประกอบดว้ย 
กะละออม ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ 
กายคตาสติกรรมฐาน กรรมฐานคือการมีสติพิจารณา

กายโดยความเป๐นปฏิกูล 
เกลศัคคี (เกลศ-กิเลส + อคฺคี) ไฟคือกิเลส 
โกญจนาท การบันลือเสียงของช้าง 
โกไสยพัสตร์ (ผ้าไหม) ขจิตด้วยดาวทอง ผ้าไหมมีรูป

ดาวทอง 
ขจิตด้วยแก้ว ๗ ประการ ประดบัดว้ยรัตนะ ๗ คือ

ทองคํา ๑ เงิน ๑ แก้วมุกดา ๑ แก้วมณี ๑ แก้ว
ไพฑูรย์ ๑ เพชร ๑ แก้วประพาฬ ๑ 

คัพภทวาร ประตูห้องนอน, ห้องนอน 
จตุริทธิบาททั้ง ๔ อิทธบิาท ๔ มี ฉันทะและวิริยะ เป๐น

ต้น 
จตุรารยิสัจทั้ง ๔ อริยสัจ ๔ 
ชมพูทวีป ดินแดนอินเดยีโบราณ 
ฌาน การเพ่ง, การเผากิเลสด้วยสมาธิภาวนา 
ญาณาโลกทัศนะ  ความรู้ความเห็นเร่ืองโลก 
ตรุณทิพากร พระอาทิตย์กําลังข้ึน 
ไตรสรณคมณ์ การถึงสรณะ ๓ คือ พระพุทธเจ้า พระ

ธรรม พระสงฆ์ เป๐นที่พ่ึง 
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ต้นข้าวสาลีอันมีครรภ์ ต้นข้าวสาลีตั้งท้อง 
ไตรเพทางคศาสตร์ วิชาประกอบการศึกษาพระเวท ๓ 

คือ ฤคเวท, ยชุรเวท, สามเวท 
ทวัตดึงสมหาปุริสลักษณะ (ดึง เขียนตามเสียงจาก

ศัพท์ติงสะ) ลักษณะของมหาบุรุษ ๓๒ ประการ 
ทักษิณาวรรต การเวียนขวา 
ทิวาวิหาร ใช้เวลาพักกลางวัน, พักผ่อนตอนกลางวัน 
ทีฆาย ุ(ฑีฆ – ยาว + อายุ) อายุยนื 
เทวจาริก เที่ยวไปในสวรรค์ 
นขา เล็บ 
นฤมิตเพศ แปลงตัว 
นิสินนาการ น่ังอยู่, อาการน่ังแล้ว 
บริจาคสุขุมวัตถ (ผ้าเน้ือละเอียด) ทานแลอามิสทาน 

ให้ผ้าเน้ือละเอียดและให้ส่ิงของอื่นๆ อีก 
บัญชร หน้าต่าง, กรง, ซ่ีกรง 
บัญญัตอาสน์ ที่น่ังสําหรับผู้น้ัน 
บาตรใส่ในถลก นําบาตรใส่ถุงบาตรที่มีสายคล้องบ่า 
บาทมูล แทบเท้า, ใกล้เท้า 
โบกซึ่งทิพยภูษาต่างธงชัย โบกผ้าเฉลิมฉลองดุจได้ชัย

ชนะ 
ปณีตโภชนทาน ให้ทาน คือ อาหารดีเลิศ 
ปณีตาอาสน์ ที่น่ังเพ่ือรับประทานอาหารที่จดัทําอย่างด ี
ปสาธนาภรณ์ (ป + สาธ + ยุ) เคร่ืองแต่งกาย, 

เคร่ืองประดบักาย 
ปัญจอภิญญา ความรู้ยิ่ง ๕ ประการ เช่น ทิพยจักษุ

ญาณ (ตาทิพย์) เป๐นต้น 
ปุยส าลีอันประชีได้ ๑๐๐ ครั้ง เส้นสําลีเล็กละเอียด

ผ่านการทําอย่างประณีตแล้ว ๑๐๐ คร้ัง 
เปสุญวาท คําส่อเสียด 
ผรุสวาท คําหยาบคาย 
 

กนิษฐภคินี น้องหญิง 
กรุงสุทโธทนมหาราช พระพุทธบิดา, พระเจ้าสุทโธท

นะ 
กฤษฎาภินิหาร (กฤดาภินิหาร, ป., สํ. กตาธกิาร) บารมี

ยิ่งใหญ่ทีท่ําไว ้
กาลกิริยา อันกระทําซ่ึงความตาย 
กุญชรชาติ ช้าง 
กุลุปกาจารย์ (กุล + อปุก – ผู้คุ้นเคย + สํ. อาจารฺย) 

อาจารย์ผู้คุ้นเคยกบัครอบครัว, ตระกูล 
เกตุมาลา พระรัศมีเหนือพระเศียร 
โกมล (ดอกบัว) บุปผ (ดอกไม้) ชาติ (ชนิด) ดอกไม้คือ

ดอกบัว 
ไก่เถื่อน ไกปุ่า 
เข้าตอกเป็นค ารบ ๕ ข้าวคั่วทีเ่รียกว่าข้าวตอก เป๐น

อย่างที่ ๕ 
คฤหบดีเสนามุขมาตย์ พวกพ่อค้า, ผู้นํากองทัพและ

หัวหน้าอํามาตย ์
คุณานุรูป ตามคุณของผู้น้ัน 
คุยหะ, พระคุยหฐาน ลับ, ซ่อนเร้น, อวัยวะที่ลับ 
เคหฐาน (เคห – บ้าน, ทีอ่ยู่ + ฐาน – ที่อาศัย) บ้าน, 

สถานที่อาศัย 
งวงแห่งเอราวัณเทพยหัตถี เทวดาแปลงเป๐นช้างช่ือ

เอราวัณ มีงวงเป๐นมือ 
ฉวีวรรณ, ฉวี สีผิวกาย (ฉวี – ผิวกาย, วรรณ – สี) 
ชาณุมณฑล บริเวณหัวเข่า 
ดับขันธ์เข้าสู่พระปรินิพพาน การตายของพระอรหันต์ 
ดาวดึงสเทวพิภพ ภพของเทวดาดาวดึงส์ 
ตกแต่งราชพิภพ (ทีอ่ยู่คอืพระราชนิเวศน์) แล

ประพรมด้วยจตุชาติสุคนธ์ (ของหอมจากต้นไม้ ๔ 
ส่วน เช่นดอกไม้และเปลือก) 

 

อาสภิวาจา (อาสภี + วาจา) วาจาแสดงความองอาจ 
อาสาฬหนักษัตฤกษ์ กลุ่มดาวอาสาฬห (ดาวแตรงอน) 
อาสาฬหปุรณมี (อาสาฬฺห + ปุณฺณมี) วันเพ็ญเดือน ๘, 

วันข้ึน ๑๕ ค่ํา เดอืน ๘ 
อุฏฐาการ ลุกข้ึน 
อุณโหทก นํ้าร้อน (อุณฺห – ร้อน + โอทก) 
อุดมทุกูลพัสตร์ ผ้าอย่างเลิศทําจากเยือ่ไม้ปอกระเจา 
อุดรทิศ ทศิเหนือ 
อุตราษาฒนักษัตฤกษ์ ดาวฤกษ์รูปแตรงอน (สํ.อุตฺ

ตราษาฒ) 
อุทกธารา สายนํ้า 
อุทรประเทศ ทอ้ง, บริเวณทอ้ง 
โอลัมพกปทุมชาติ ห้อยดอกบัวไว้ (โอลัมพก – ห้อยลง) 

สีหนาท (สีห + นาท) เสียงคํารามของสิงห์โต 
สุวรรณคีรี, กาญจนบรรพต ภูเขาทอง 
สุวรรณปฏิมา เปรียบดุจทอง 
สุวรรณบาทุกา (สุวณฺณ + ปาทกุา) รองเท้าทอง 
สุวรรณสีวิกา วอทอง, เกี้ยวทอง, คานหามสีทอง 
เสมห (เสลก) รุธิร (เลือด) อสจุิ (ไม่สะอาด) มลทิน (ไม่

บริสุทธิ์, มลทิน), เสมหรุธิรคัพภมลทิน ความไม่
สะอาดภายในครรภ์มารดา 

เสาวคนธรสมาลี ดอกไม้ส่งกล่ินหอม 
เสียงมหาพรหมกอปรด้วยองค์ ๘ เสียงดจุเสียงพรหม 

มีองคป์ระกอบ ๘ เช่น สละสลวยและกังวาน เป๐น
ต้น 

โสตหนวก หูหนวก 
ห้วยธารละหาน (ห้วงนํ้า) ห้องอทุก (แหล่งนํ้า) อาจิณ

สินธุ (มีนํ้าอยู่เสมอ) 
อชิน (หนังกวางสีดํา) จัมมา (หนัง) ชาติ (อชิน + จมฺ

มก + ชาติ – ชนิด) = หนังกวางมีสีดํา 
อโนดาต ช่ือสระนํ้าสระหน่ึงใน ๗ สระ อยู่ภายในปุาหิม

พานต์ 
อริยธวัช ธงของพระอริย คือผ้ากาสาวพัสตร์ 
อรูปาพจรฌาน ฌานที่มีอารมณ์เป๐นอรูปบัญญตั ิ
อวีจิ นรกช่ืออเวจีมหานรก มีเปลวไฟเผาอยู่หนาแน่น 
อสุจิ ไม่สะอาด 
อัษฏางคิกมรรค (ป. อฏฺฐํ + องฺคกิ + มคคฺ) มรรค
ประกอบด้วยองค์ ๘ 
อัสมิมานะ การถือตัวว่าเป๐นเราเป๐นเขา 
อาเกียรณ์ (เกล่ือนกล่น) ด้วยนานาคณะปักษี (หมู่นก
ชนิดต่างๆ) มีมยุระ (นกยูง) โกกิลา (นกกาเหว่า) เป็น
อาทิ ร้องแข่งขานบรรสานเสนาะมธุรจับใจ (ส่งเสียง
หวานเจื้อยแจ้ว) 
อาสน์ ที่น่ัง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๗๘ ๔๗๙ 

ทิวงคต ไปสู่สวรรค์, ตาย 
เทวบรรหาร คําส่ังของพระอินทร์ 
เทวฤทธ์ิ ฤทธิ์ของเทวดา 
ธงประดาก (ป. ปฏาก, สํ. ปตาก) ธงผืนผ้า 
นมัสการ ไหว ้
นวกรรม (นว – ใหม่ + กมฺม) การงานใหม่, การ

ก่อสร้าง 
นานัครสโภชนาและพัสตราภรณ์ อาหารรสเลิศต่างๆ 

พร้อมด้วยผ้าและเคร่ืองประดับ 
นายขมังธนูทั้ง ๔ คือ อักขณเวธี (ยิงเร็ว) ๑ พาลเวธี 

(ยิงฝุาความมืด) ๑ สรเวธี (เคล่ือนที่แล้วยิง) ๑ สัทท
เวธี (ยิงส่งเสียงดัง) ๑ 

นาวา เรือ 
นิกรก านัล พวกสตรีที่พระราชาทรงใช้สอย 
นิมิต เคร่ืองหมาย, ลาง, เหต ุ
นิลมณี แก้วสีดํา 
บงกชไขขจร ดอกบัวบานส่งกล่ินหอม 
บรมจักรพรรดิ สุดยอดจักรพรรดิ, พระเจ้าจักรพรรด ิ
บุญญานุภาพ (ปุํญฺานุภาว) อํานาจแห่งบุญ 
บุญฤทธ์ิ ฤทธิ์ทีเ่กดิจากบุญ 
เบญจกุมุทอุบล ดอกบัว ๕ ชนิด หรือ ๕ สี 
เบญจมหานที (แม่นํ้าสายใหญ่ ๕ สาย) แลกุนนที 

(แม่นํ้าน้อย, แม่นํ้าสายเล็ก) สระน้อยใหญ่ (แหล่ง
นํ้าทั้งเล็กทั้งใหญ่) ไพบูลย์ไปด้วยมจัฉาชาติ (เต็มไป
ด้วยปลา) 

เบญจางคสังคีต เสียงดนตรี ๕ ชนิด คือ ปี๑ ๑ ทับ ๒ 
กลอง ๑ ฆอ้งคู่ ๑ 

ปฏัก ไม้ที่ฝ๎งเหล็กแหลมใช้แทงบังคบัสัตว์ (ปจ๎จุบันมี
เขียนว่าประตัก) 

ปฐมฌาน ฌานที่ ๑, ฌานแรก (ในจํานวน ๘ ฌาน) 
 

กรมนา หน่วยงานดูแลการทํานาของราชสํานัก, 
ข้าราชการดูแลเร่ืองการทํานา 

กลองชัยเภรี กลองช่ือชัยเภรี, กลองตีเอาฤกษ์เอาชัย 
กอปรด้วยสาขาและใบอันมีพรรณอันเขียวปาน

ประหน่ึงว่าอินทนิลคีรี ประกอบด้วยกิ่งก้านใบมีสี
เขียว เหมือนภูเขามีแต่ต้นอินทนิล 

กาญจโนภาส (กํจฺน + โอภาส) แสงสีทอง 
โกไสยพัสตร์รัตนกัมพล ปูพ้ืนด้วยผ้าไหม และผ้าทอขน

สัตว์มีราคามาก 
คฤหฐาน สถานที่พักอาศยั = บ้าน 
คัคนาดลประเทศ (คคน – ฟูา + ดล – พ้ืน, ช้ัน + 

ปเทส – แดน, ขอบเขต) ตั้งแต่พ้ืนดินจรดช้ันฟูา 
คาพยุต (คาวตุ) มาตราวัดระยะทาง 
คิมหฤดู ฤดูร้อน 
จันทาโลกมณฑป ปะรําเสาไม้จันทน์ขึงเบื้องบนดว้ยผ้า 
จับการฐาปนา ให้สร้าง 
จ าเนียร (ช้านาน) ภาค (ส่วน) = ในเวลาตอ่มา, ต่อมา

ภายหลัง 
ฉันทราคะ ความกําหนัดดว้ยความพอใจ 
ชน คน 
ชมพูพฤกษ์ ต้นหว้า, ต้นชมพู่ 
เดียรดาษด้วยปทมุชาติมีพรรณ ๕ สระเกล่ือนกล่น

ด้วยดอกบัว ๕ ชนิด คอื เผ่ือนผัน (บัวเผ่ือน) 
สัตตบรรณ (บัวสีขาว) สัตตบษุย์ (บัวสีขาว) 
สัตตบงกช (บวัสีชมพู) อุบลบุณฑริก (บัวแดง) 

ทวีปน้อย ๒๐๐๐ ทวปียอ่ย (หรือเกาะ) ๒๐๐๐ แห่ง, 
ไม่ใช่มหาทวปี ๔ มีชมพูทวปี เป๐นต้น 

ทัศนาการ การเห็น 
ทิชาชาติ สัตวท์ี่เกิด ๒ คร้ัง คอื ออกจากทอ้งแม่แล้ว

ออกจากไข่อกีท ี
 

สมณธรรม ธรรมของสมณะ, ธรรมอันสมณะพึง
ประพฤต ิ

สักการสัมมานะ (เกียรติยศ) บูชาด้วยส่ิงของเหมาะสม
ตามสถานภาพของผู้รับทาน 

สัตยกถา พูดความจริง, คําพูดจริง 
สัมผัปลาปวาท (สมฺผปฺปลาป + วาท) คําพูดเพ้อเจอ้ 
สัมมัชนกรรม กรรมคอืการป๎ดกวาด 
สุคนธกฤษณา กล่ินหอมของไม้กฤษณา 
สุวรรณกัทลี กวางทอง 
หรดาล (ป. หริตาล) – สีเหลือง, แร่ชนิดหน่ึงสําหรับ

เขียนลาย 
องคุลี น้ิวมือ 
อปรภาคสมัย เวลาอื่นอกี, เวลาต่อมา 
อภิวันทนาการ การกราบไหว ้
อรูปภพ ภพที่อยู่ของอรูปพรหม, ผู้บรรลุอรูปฌาน 
อสัมภินปายาสปณีตรสาหาร หุงข้าวปายาส คือข้าวหุง

เจอืนํ้านมแยกกบัอาหารรสเลิศต่างๆ (อสัมภิน – ไม่
ปนกัน ไม่เจือปน) 

อสีตยานุพยัญชนะ ลักษณะยอ่ย ๘๐ ประการ 
อัจฉรยิมนุษย์ มนุษย์พิเศษ มนุษย์มหัศจรรย ์
อัญชลีกร กระทําการไหว้ 
อัฏฐสมาบัติ, อัฏฐสมาบัติฌาน การเข้าสมาบตัิ ๘, 

การถึงภาวะจิตสงบประณีต ๘ ระดบั 
อัฏฐุตรสต (อฏฺฐ + อตฺุตรฺ + สต) ๑๐๘ 
อัฐิ กระดูก 
อายุสังขาร (อายุสฺ + สงฺขาร) องคป์ระกอบของอายุ

เช่น วิญญาณและไออุ่น (หมดองค์ประกอบก็ตาย) 
อินทรีย์ทั้งห้า ตา หู จมูก ล้ิน กาย 
อุกฤษฏวัตร บําเพ็ญอย่างสูงสุด 
อุฏฐาการ ลุกข้ึน 
อุณหิสปัฏ กรอบใบหน้า 
อุดมบุคคล บุคคลผู้สูงสุด 
อุตมังคสิโรตน์ (อุตตฺม + องฺค + สิร – ศีรษะ + อตฺุตม) 

หัวเป๐นส่วนสูงสุดของร่างกาย 
อุสุภราช (อุสภ + ราช) พญาโค พญาวัว 

ผ้ารัตกัมพล ผ้าทอขนสัตว์มีราคามาก 
ผิวบมิรู้ ถ้าไม่รู้ 
ฝ่าพระบาททั้งสองเหยยีดลงไปปรามาส ฝุามือเหยียด

ไป 
ฝ่าพระบาทท้ังสองซ้ายขวาดุจกัน ฝุาเท้าทั้งสองมีรูป

มงคล ๑๐๘ ประการเหมือนกัน 
พรรณแดง สีแดง 
พระขนง คิ้ว 
พระขนอง หลัง 
พระโขนง คิ้ว 
พระชงฆ์ ขา, แข้ง 
พระด าเนิน เดินทาง, เดิน 
พระทัศบารมี บารมี ๑๐ 
พระนลาฏ หน้าผาก 
พระปราง แก้ม 
พระเพลา ช่วงขาตั้งแต่เข่าถึงโคนขา 
พระเสน้ เส้นเลือด, เส้นเอ็น 
พระอุณาโลม ขนระหว่างคิ้ว 
พุทธมนต์ (พุทฺธ + มนฺต) ในคัมภีร์พราหมณ์แนะนําให้รู้

วิธีดูผู้ทีจ่ะเป๐นพระพุทธเจ้า 
พุทธางกูร (พุทฺธงฺกุร, พุทฺธางกฺุร) หน่อพระพุทธเจ้า คือ

ผู้ที่จะได้เป๐นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้า 
ภัพบุคคล (ภพฺพ + ปุคคฺล) ผู้สามารถ, ผู้ควร, ผู้เหมาะ 

(ที่จะบรรลุธรรมได้) 
ภินทนาการ พัง, แตกทําลาย 
มธุปายาส ข้าวปายาสเจอืนํ้าผ้ึง 
มหามณฑลนิบาต สถานทีป่ระชุมใหญ ่
มิจฉาชีพ อาชีพผิด, อาชีพช่ัว 
มุหุตหน่ึง ครู่หน่ึง 
เมื่อได้ตรัสบ้าง, ได้ตรัสแล้ว เม่ือได้ตรัสรู้บ้าง ได้ตรัสรู้

แล้ว 
โมไนยปฏิบัติ ข้อปฏิบัติสําหรับมุนี 
แย้มโอษฐ์ส ารวล เผยอริมฝีปากเล็กน้อย ไม่ถึงกบัยิ้ม 

แต่กด็ูร่าเริง 
วันเป็นค ารบ ๕ วันที่ ๕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๘๐ ๔๘๑ 

จตุโอฆสงสาร กิเลส ๔ ชนิด เหตใุห้จมอยู่ในห้วงนํ้าคือ
สังสารวัฏ ได้แก่ กาโมฆะ ๑ ภโวฆะ ๑ ทิฏโฐฆะ ๑ 
อวิชโชฆะ ๑ 

จักรวาฬคีรี ภูเขากัน้โลก, กั้นแสงสว่างกบัความมืด 
จิตรกูฏบรรพต ภูเขาช่ือจิตรกูฏ 
ฉินทนาการ การตัด, ตัดขาด, ทําลาย 
โชติปาลมาณพ พระโพธิสัตว์เคยเกิดเป๐นโชติปาล

มาณพ เป๐นเพ่ือนกบัฆฏิการ (ต่อมาคอืฆฏิการ
มหาพรหม) 

ดุมจักร ส่วนกลางของล้อมีรูสําหรับสอดเพลา 
เดียรดาษด้วยดรุณรุกขชาติ เต็มไปด้วยต้นไม้แมกไม้ที่

ยังแข็งแรงมีใบเขียวสด 
ถ่องแถ่ว (แนวเป๐นระเบียบ) วิถีสถลราชมรรคา (=เดิน

เที่ยวชมอย่างสบายๆ ไม่รีบร้อน) แลราชาคาริก
นิวาสนฐาน (=เสดจ็สํารวจไปตามทีอ่ยู่ในอทุยาน
น้ัน คือ) ที่ประทับพลับพลาน้อยพลับพลาใหญ่ 
เสด็จบทจรประพาสไปส้ินสกลทิวสภาควัน (=ใช้
เวลาทั้งวัน, หมดวัน) ยังค่ าจนสายัณหสมยั (=
จนถึงเวลาเย็น) 

ถือถาดทองรองบุปผกลาป (กลุ่มดอกไม้ชนิดต่างๆ อยู่
ในถาดทอง) สรรพเสาวคนธชาติมาลา (ดอกไม้
เหล่าน้ันส่งกล่ินหอมฟูุงไป) 

ทรงสุนทรลักษณวิลาศเล่ห์ มีลักษณะดี สง่างาม 
ทักษิณหัตถ์ มือขวา 
ทัณฑมณีรัตน ไม้เท้าประดบัดว้ยรัตนะ 
ทิฑัมพรากาศ (ป.ทีฆ – ยาว + อมฺพร – อากาศ + สํ. 

อากาศ) – ท้องฟูา, ห้วงอากาศ 
ทิฐิ มิจฉาทิฏฐิ 
ทิพย์คัพภสัยนา ห้องบรรทมของพระอินทร์ 
ทิพยรัตนจักร, โลกียจักรรัตนสมบัติ จกัรแก้ว

ประกอบด้วยกํา กงดุม เกดิด้วยบญุของพระเจ้า
จักรพรรดิ ใช้กําจดัอริราชศตัรูจัดเป๐นสมบัติฝุายโลกี
ยะ 

กรกุมศร มือจบัลูกศร 
กัณฐกนิวัตนเจดีย์ สถานที่ควรบูชา คือ จุดที่พระ

โพธิสัตว์บังคบัม้ากณัฐกะหันกลับมองกรุงกบิลพัสดุ ์
กัณฐกมโนมัย ม้ากัณฐกะเป๐นพาหนะที่รวดเร็วดังใจนึก 
กัลบก (กปปฺก) ช่างตัดแต่งผม 
กายพันธน์ เชือกรัดตัว หมายถึงประคดเอว 
ก่ึงโยชน์ คร่ึงโยชน์ (ประมาณ ๘ กิโลเมตร) 
เกลศกามคุณ (สํ. เกลศ – กิเลส) กิเลสกามคุร ไดแ้ก ่

กิเลสยินดใีนรูปและเสียง เป๐นต้น 
เกลศบาป กิเลสและบาป = กิเลสเหตใุห้ทําบาป (เกลศ

อ่านว่ากะเหฺลด) 
แก้วมุตตาหาร แก้วสีคล้ายสีไข่มุก 
โกกนุทปทุม (ป.,สํ. โกกนท) – ดอกบัวสีแดง (บางแห่ง

ว่าสีขาว) 
ขนัด แถว, แนว 
เขตขัณฑ (ส่วน, ตอน) สีมา (แดน, ขอบเขต) เขตแดน

ส่วนหน่ึงๆ 
เขฬะ นํ้าลาย 
ขีรธารา (ขีร + ธารา) สายนํ้านม, นํ้านม 
คณะนางบริจาริกราชนารี เหล่าหญิงรับใช้ของพระ

โพธิสัตว์ 
คมนันตราย ทําอันตรายตอ่การเดินทาง , ไม่ให้เดินทาง 
คมนาการ (คมน + อาการ) การเดินทาง 
คู่พระภูษา ผ้าทรงคู่หน่ึง 
เค้ียวทนต์ กัดฟ๎น 
ฆฏิการพรหม, มหาพรหม ผู้สําเร็จฌานท่านหน่ึงเกิด

อยู่ในรูปภพช้ันมหาพรหมมีช่ือว่าฆฏิการมหาพรหม 
ฆราวาส ชาวบ้านผู้ครองเรือน 
จตุชาติเสาวคนธ์ กล่ินหอม ๔ อย่าง เช่น ความหอม

จากรากไม้ เป๐นต้น 
 

วัปปมงคล พิธีหว่านพืช 
ศิลายนต์ การใช้หินถ่วงปลายไม้เพ่ือทุ่นแรงในการนํา

นํ้าข้ึนจากสระ 
สกลมณฑิรจังหวัด กล่ินของดอกไม้หอมฟูุงไปทั่ว

บริเวณพระราชวัง (มณฺฑิร – เรือนหลวง, นคร) 
สรรพาภรณ์ราชวิภูษิต พระราชาทรงแต่งอาภรณ์ต่างๆ 

แล้ว 
สระโบกขรณี (สร + โปกฺขรณี – ดอกบัว) สระบัว 
สหัสสถามธนู คันธนูที่ตอ้งยกด้วยคนหน่ึงพันคน 
สัตตโยชน์ ระยะทาง ๗ โยชน์ 
สาณิปราการ (มีม่านกั้นไว้) คือ สุวรรณวิสูตร (เป๐น

ม่านสีทอง) 
สุขุมวัตถาลังการ ตกแต่งผ้าเน้ือประณีต 
สุคนธบุปผา กล่ินหอมจากดอกไม้ 
สุวรรณวิสูตร ม่านสีทอง 
สุวรรณ (ทอง) หิรัญ (เงินป รัตนดารา (มีแก้วทําเป๐น

ดวงดาว) รุ่งเรืองรจุิโรภาส (มีแสงสว่างงามรุ่งเรือง) 
เสวยถันธารา ดื่มนํ้านมจากเต้าของมารดา 
โสรจสรงสินธุธารา ลงอาบในแม่นํ้าสินธ ุ
หงส์ (นกหงส์) มยรุา (นกยูง) โกญจา (นกกระเรียน) 

จากพราก (นกเป๐ดนํ้า, นกจากพราก) 
เหมันตฤดู (เหมนฺต + สํ. ฤตุ, ป. อตุุ) ฤดูหนาว 
อสนีบาต ฟูาแลบ, ฟูาผ่า 
อนัญญสาธารณ์ เป๐นความพิเศษเฉพาะตน คนอื่นไม่มี 
อเนกราชบรรษัท มีผู้ตดิตามเสดจ็จํานวนมาก 
อเนกคณามาตยมนตรี เหล่าคณะอํามาตย์ทีเ่ป๐น

ข้าราชการช้ันผู้ใหญ ่
อานาปานสติกรรมฐาน กรรมฐาน คอืการมีสติระลึกใน

ลมหายใจเข้าออก 
อุฏฐาการ การลุกข้ึน 
อุทกวารี นํ้า 
อุปัฏฐาก ผู้รับใช้, ผู้บํารุงดูแล 
เอกอัครราชาธิราช พระราชาผู้เป๐นเลิศกว่าราชาอื่นๆ 
 

ปฐมวัย วยัต้น, วัยหนุ่มสาว, วัยเดก็จนถึงวัยหนุ่มสาว 
ประณต น้อมไหว ้
ประดิทินธรรม เป๐นประจําทกุวัน 
ปรางคปราสาท ส่ิงกอ่สร้างมียอดสูง 
ปักษี สัตว์มีปีกคือนก 
แผลง ยิง 
พญานิล (นิล – สีดํา) คเชนทรชาติ (คช + อินฺทฺร + 

ชาติ = พญาช้างประเภทหน่ึงมีสีดํา) อันแวดล้อม
ด้วยหมู่นิลกิริณี (ช้างพังสีดํา) เป็นบริวาร 

พระพิมพายโสธราราชเทวี ท่านเรียกพระมารดาของ
พระราหุลทั้งสองช่ือ คือ พิมพาและยโสธรา 

พระเวสสุกรรมเทพบุตร เทวดาผู้ชํานาญการกอ่สร้าง 
ไพชยนต์รัตนทิพยพิมาน ทิพยวิมานแก้วช่ือไพชยนต ์

หรือเวชยันตท์ี่อยูข่องพระอินทร์ 
ไพที (ป. เวที – แท่น) แก้ว (=แท่นแก้ว) เป็นแถวถ่อง 

(งามเป๐นระเบียบ) พิจิตรรจนา (ตกแต่งลวดลายได้
วิจิตร) อุฬารพิเศษ (อย่างเลิศ) 

มธุรส รสหวาน 
มหรสพเนตร เห็นแล้วเกดิความร่ืนเริง 
มหาทวีป ๔ ชมพูทวีป ๑ อมรโคยานทวปี ๑ อุตรกุรุ

ทวีป ๑ บุพวิเทหทวปี ๑ 
มหาอิสรยิราชสกุล ราชตระกูลที่ยิ่งใหญ่ดว้ยเกียรติยศ 
มัชฌิมวัย วัยกลางคน 
มาปกวิธี วิธีก่อสร้าง 
มีช่องสีหบัญชรทวาร (ช่องหน้าต่าง) กอปรด้วยใบ

ดาล (บานหน้าต่างมีลูกดาล) อันป้องปิดสนิท
ปราศจากวายุประเวศ (ไม่มีลมพัดเข้ามา) 

รูปบรรพชิต ส่ิงที่บอกให้รู้ว่าผู้น้ันเป๐นบรรพชิต 
วรโภชนภัต พระกระยาหารอย่างเลิศ 
วสันตฤดู ฤดูฝน 
วัตถุบริสุทธ์ิ วัยที่เหมาะสมกบัการมีบตุร 
วันทนาการ การไหว ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๘๒ ๔๘๓ 

มหาหสิตาการ ส่งเสียงร่าเริงมาก 
มานะ ความถือตัว 
มีเกศาในมุขประเทศขาวผ่อง มีขนสีขาวอยูบ่ริเวณหัว 
มุขมงคล กล่าวส่ิงที่เป๐นมงคล 
มุขมังคลิก พวกพราหมณ์เปล่งวาจากล่าวมนตป์ระกอบ

มงคล 
โมหัคคี ไพคอืโมหะ 
โมฬี, พระเกศโมฬี, พระจุฬาโมฬี ผมจกุ 
ยุทธนาลังกาภรณ์ เคร่ืองแตง่กายสําหรับออกศึก

สงคราม 
รักใคร่ในวัตถุวิปลาส ส่ิงที่กเิลสคอืตัณหายึดถือน้ัน 

คลาดเคล่ือนจากความจริง 
รัตนขรรคาวุธ อาวธุ คือ ขรรค์ทําจากแก้ว 
ราคัคคี ไฟคือราคะ 
ล้วนมหัคฆ (มีค่ามาก) วิจิตรบรรจถรณ์ (เคร่ืองปูลาด, 

ที่นอน) โสภณ (สวยงาม) พิเศษสะอาดอลงกต
อุฬาร (ตกแต่งอย่างดีมาก) ประดับด้วยพระเขนย 
(หมอนหนุน) 

วลัยหัตบาท สร้อยข้อมือ 
วารค ารบ คร้ังตอ่มา 
วาลวีชนี (พัดขนหางม้า) ร าเพยพาย (พัดแรงและพัด

เบา) ถวายวายุสัมผัส (ให้ลมปะทะกาย) 
วิกสิตปทุมชาติ ดอกบัวบาน, ดอกบวัผลิแย้ม 
วิชชุลดา สายฟูาแลบ 
วิปการ (วิปฺปการ) ความเปล่ียนแปลง 
เวฐนพัสตรา (ป. เวฐน – ผ้าโพกหัว, เคร่ืองประดับ

ศีรษะ + สํ. วสฺตฺร – ผ้า) = ผ้าโพกศีรษะ 
เวไนยสัตว์ (ป.เวเนยฺย + สํ. สตฺตฺว) – สัตว์ที่พอส่ังสอน

ได ้
ศาสนาพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัยเม่ือ

พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะตรัสรู้แล้วทรง
ประกาศศาสนา 

สกลโลกธาตุ โลกทั้งปวง 
 

พระรัชนีกรเทวบุตร เช่ือกันว่าพระจันทร์มีเทวดาดูแล 
หรือเช่ือกันว่าพระจันทร์เป๐นเทวดา 

พระราชบริหาร คําอธบิาย 
พระราโชทยาน (ราช + อทฺุยาน) พระราชอทุยาน, 

สวนหลวง 
พระศรีสรรเพชุดาญาณ (สพฺพํฺํ ุตญาณ) = พระ

ญาณรู้ทุกส่ิง 
พระสุธารสบ ารุงในราชกิจ นํ้าดื่มนํ้ากินสําหรับ

พระราชา 
พระสุริยภาณุมาศ พระอาทิตย์ส่องแสงสว่าง 
พระอาโภค ทรงพระดําริ, ทรงคดิคํานึง 
พหลคชคามินีทวยหาญ มีทหารตดิตามไปกบักองทัพ

ช้าง 
พิพิธกาญจนาทิอลงกรณ์ ประดับด้วยเคร่ืองประดับ

ต่างๆ มีทอง เป๐นต้น 
พุทธุปาทกาล ช่วงเวลาที่มีพระพุทธเจ้าเกิดข้ึนในโลก 
เพลาปุเรภัต เวลาก่อนอาหาร, กอ่นบริโภคอาหาร, 

เวลาเช้าถึงเที่ยง, ก่อนปรุงอาหารเสร็จ 
ภายในสระโบกขรณีก็เรียงรายระดับดาษด้วยเบญจ

ปทุมชาติ (บัว ๕ ชนิด) เผ่ือนผัน (บัวเผ่ือน) 
สัตตบรรณ (บัวสีขาว) สัตตบุษย์ (บัวสีขาว) 
สัตตบงกช (บัวสีชมพู) อุบลบุณฑริก (บัวแดง) 
ระรวยรสเกสรสุคนธขจร เจริญจิตภิรมยา (กล่ิน
หอมจากเกสรยังจิตให้ยินดี) 

มงคลศัพทกถา เสียงและถ้อยคําที่เป๐นมงคล ทั้งไพเราะ
และชวนเพลิดเพลิน 

มงคลวรสินธพ ม้าสินธพช้ันเลิศ 
มโนมัย สําเร็จด้วยใจ 
มรรควิถี ทางเดิน 
มหัจจโยธาเสนามาตย์บริพาร มีข้าราชบริพาร 

อํามาตยไ์พร่พลและทหารติดตามบูชา 
มหาเมฆต้ังยังวัสโสทกธาราให้ปวัตนาการ หมู่เมฆ

ใหญ่ตั้งเค้าแล้วฝนกต็กลงมา 
มหาภินิกขมันตราย อันตรายต่อการออกบวช 
 

ปวัตนาการ (ปวตฺตน + อาการ) อาการที่เป๐นไป 
ปาจีนโลกธาตุ โลกทิศตะวันออก 
ปาริฉัตกตรุราชในสุราลัยโลก ต้นปาริฉตัรเป๐นเจ้าแห่ง

ต้นไม้ในสวรรคด์าวดึงส์ 
ปาสาณมงคลอาสน์ ที่น่ังของพระโพธิสัตว์ถือเป๐นมงคล 

คร้ังน้ีประทบัน่ังบนแผ่นหิน 
พญาดุรงคราช พญาม้า (ดุรงฺค – ม้า) 
พญาสสบัณฑิต (พระโพธิสัตว์เคยเกดิเป๐นกระต่าย) ได้

ทรงเสียสละชีวิตให้เป็นทานแก่ท้าวสุชัมบดี (พระ
อินทร์แปลงมาขออาหาร กระต่ายจึงกระโจนเข้า
กองไฟ) สมเด็จองค์โกสีย์จึงบันดาลด้วยเทวฤทธ์ิ
ให้รูปขึ้นไปปรากฏอยู่ในศศิมณฑล (ให้มีรูป
กระต่ายในดวงจันทร์) เป็นกัลฐิติปาฏิหาริย ์ (เป๐น
ปาฏิหาริย์ที่จะอยูจ่นกปัทําลาย) 

พญาหัยราช พญาม้าราชพาหนะ (หย – ม้า) 
พรหมกุมาร บุตรของพระพรหม 
พรหมพิภพ ที่อยู่ของพวกพรหม 
พระกมล โดยทั่วไปหมายถึงดอกบัว แตใ่นที่น้ีหมายถึง

ใจ 
พระจินตนาการ, พระจินตนา คิด 
พระจุฬามณีเจดีย ์เจดียแ์ก้วในดาวดึงส์บรรจุผมจกุของ

พระพุทธเจ้า 
พระฉายแก้ว กระจกส่องหน้า 
พระทวารปราสาท ประตูปราสาท 
พระธรณี เทพธิดาดูแลแผ่นดิน 
พระบวรสุธาโภชน์ ของกินอย่างเลิศ 
พระปรมาภิสมโพธิ การอภิเษกอย่างยิ่ง คอื สมโพธิ 

(ตรัสรู้) 
พระพุทธรัตนสมบัติ ความได้เป๐นพระพุทธเจ้า 
พระภัสดา (ป. ภตตฺา, สํ. ภฺรตฺฤ) สามี, ผัว 
พระมัสสุโลมา หนวดและขน 
พระยาบาลทวาร เทพผู้เฝูาประต ู
พระยี่ภู่ ที่นอน, ฟูก 

ทิพย์สุขุมพัสตร ผ้าเน้ือประณีตดจุผ้าทิพย,์ ผ้าที่เทวดา
นํามาถวาย 

ทิพยสุคนธมาลา (ดอกไม้ทิพย์มีกล่ินหอม) แลจุณ 
(จุณฺณ-ผงหอม) ธูป (เคร่ืองหอมทําเป๐นก้าน) 

ทิวากร พระอาทิตย ์
ทุสเจดีย ์เจดียบ์รรจุผ้า (ทุสฺส-ผ้า) 
โทสัคคี ไฟ คือ โทสะ 
ธรณีพระทวาร ธรณปีระตู, ไม้กรอบล่างของประต ู
นฤโฆษณาการ การส่งเสียงดงัออก, ส่งเสียงกึกก้อง 
นานาอสุภกเฬวระ (กเฬพร) เกล่ือนด้วยซากศพ 
นิทรารมณ์ (นิททฺา + อารมฺมณ) นอนหลับ 
นิวัฒนาการ กลับมา, อาการกลับมา 
นิสากรรังสี รัศมีของพระจันทร์ 
เนกขมาลีลาศ ลีลาเสด็จออกจากกาม 
เนียรนาท กกึก้อง 
บรรพชากร กระทําการบวช 
บุพพาภิโยคอันพระองค์ได้ศึกษาแต่ปุเรภพ เบือ้งต้น

ของการบําเพ็ญเพียร ทรงส่ังสมไว้ตั้งแต่ภพก่อนๆ 
ใบดาลทวาร บานประต ู
ปฐมนิมิต นิมิตคร้ังที่ ๑ = เห็นคร้ังแรก 
ปฏิพัทธเสนหา เสน่หาคอืความเกี่ยวข้องผูกพันรักใคร่

ด้วยตัณหา 
ปฏิพันธโสมนัสเสนหา ความผูกพันรักใคร่ด้วยตัณหา 
ประเวศ การเข้ามา, การเข้าสู่ 
ปรามาสกาย ถูกตอ้ง, สัมผัสกาย, ลูบกาย 
ปราศจากอาลัย (= ไม่มีตัณหา, ไม่ยินดี) ในเบญจกาม

คุณ (= กามคุณ ๕ มีรูปและเสียง เป๐นตน้) 
ปริมณฑล (วงรอบ) แห่งจันทรพมิาน (ที่อยู่ของ

พระจันทร์) อันมีสัมภารนิมิต (แสงของพระจันทร์) 
= ขณะพระจันทร์ยังไม่หมดแสงตอนใกล้รุ่ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๘๔ ๔๘๕ 

บริกรรมภาวนา ภาวนาข้ันต้น, ข้ันตระเตรียม 
บริรักษ์บรรพชา บวชเพ่ือดูแลนาย 
บัณฑวบรรพต ภูเขาช่ือปณ๎ฑวะ 
ปฏิการ การทําคืน, การตอบแทน 
ปณีตโภชนาหาร อาหารอย่างดีเลิศ 
ประลาต หลีกไป, หนีไป 
ปริวิตก ดําริ, ตรึกตรอง 
ปวดมวน เกิดความป๎๑นปุวนในทอ้ง 
ปัจเวกขณ์ (ปจจฺเวกฺขณ) การพิจารณา 
ปัญจวัคคียเถระ ผู้อาวุโสพวก ๕ คน 
ปาวารพัสตร์รัตนกัมพล ผ้าห่มผืนใหญ่ เป๐นผ้าทอจาก

ขนสัตว์มีราคามาก 
ป่ินมคธาธิบดี จอมราชันย์แห่งแคว้นมคธ 
ผลกระเบา ผลกลมเปลือกแข็งขนาดเท่าผลส้มโอ เน้ือ

เป๐นแปูงสีเหลืองออ่น 
ผาสุกภาพ ภาวะคือความสบาย, ความสําราญ 
พญาช้างธนบาลหัตถี พญาช้างช่ือธนบาล 
พญามหามาตังค (มาตงฺค – ช้าง) ชาติอันบ าราศจาก

คณาเนกบริพาร พญาช้างปลีกออกจากโขลง 
พนสณฑวิถีมีพระสิริวิลาสอันรุ่งเรืองด้วยพยาม

ประภาพรรโณภาส เสดจ็ไปตามราวปุา ทรงมีพระ
รัศมีสว่างไสวสง่างาม 

พนัศพรหา (สํ. วนสฺ – ปุา, ดง + ป. พฺรห – ใหญ่) ห้อง
หิมวันต์ ปุาใหญ่ในบริเวณภูเขาหิมวันต ์

พระกรัชกาย ร่างกาย 
พระนัยนา (นยน) ดวงตา 
พระบงกชบาทยุคลโศกาพิลาป โศกเศร้ารําพันใกล้ชิด

กับเท้าทั้งสอง (บงกช ได้แก่ บัวบาท หมายถึง เท้า
ทั้งสองข้างของพระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าแผ่นดิน) 

กัณฐกหัยราช, พญาอัสสาชาไนย, กัณฐพาชี, พญา
สินธพ = ม้ากัณฐกะ (พาชี – ม้า) 

กายวิเวก ความสงัดกาย 
กิเลสกาม กิเลสเป๐นเหตุใคร่ 
กีฬนกิจ (กีฬน + กิจจฺ) กจิคอืการเล่น, การเล่นกีฬา 
กุสุมเกตุกามเทพบุตร เทวดาช่ือกุสุมเกตุกามะผู้มี

ดอกไม้ประดบัศีรษะ... 
ก็ได้ส าเร็จตรัสรู้ (บรรลุ, เข้าถึง) ในเนวสัญญานา

สัญญายตนสมาบัติอันเป็นจตุตถอรูปฌาน (อรูป
ฌานที่ ๔ จัดเป๐นจตตุถฌาน) 

คนธรรพ์ เทวดาชํานาญการขับร้องและเล่นดนตรี 
ฉายา เงา 
ชะรอยเป็นองค์พระจันทร์ลงมาจากอากาศประลาด

นาราหูอสุรินทร์มาสู่มนุษย์โลก เปรียบเหมือน
พระจันทร์พ้นจากราหูลงมาเที่ยวโลกมนุษย ์

ช้างเอราวัณ เทพบตุรแปลงเป๐นช้างพาหนะของท้าว
สักกะ 

ดวงหฤทัยก็ท าลายออก ๗ ภาค หัวใจแตกเป๐น ๗ 
เส่ียง 

ดับขันธ์ทิวงคต ตาย, ดับขันธ,์ ตายไปสู่สวรรค ์
ดึงสโยชนาวิถี ระยะทาง ๓๐ โยชน์ 
ทานพ พวกอสูร 
ทุกรกิริยา การกระทําทีท่ําได้ยาก 
ทุพรรณพิปลาส ผิวพรรณเปล่ียนแปลง 
เทวนคร ภพของเทวดาช้ันดาวดึงส์ 
นางชนบทกัลยาณียโสธราพิมพา เรียกพระนางพิมพา 

หรือพระนางยโสธราว่าเป๐นหญิงงามชนบท 
นาสิกทวาร รูจมูก 
นิพันธเสนหา ความรักใคร่เนือง ,ๆ ความห่วงหาเสมอ 

(นิพันธ – เนืองๆ, เสมอ, เน่ืองกัน) 

อนงค์คณนาฏ (สํ. คณ + ป. นาฏ) คณะนางรํา 
อนัคฆ (หาค่ามิได้) มหารห (อันสมควร) สัยนา (ที่

นอน) สถานปานประหน่ึงว่าทิพยสิริไสยาสน์ 
(เหมือนห้องนอนของเทวดา) ในเทวพิภพ (ในสรวง
สวรรค์) 

อนัคฆสัตตรัตนมหาทาน การตรัสแสดงพระธัมมจัก
กัปปวตัตนสูตรแก่สรรพสัตว์ ถือเป๐นการให้ทาน
ยิ่งใหญ่ดจุให้รัตนะ ๗ อันหาค่ามิได ้

อเนกนิกรสุรางค (เหล่าสตรี) ศักยราชกัญญา พวกเจ้า
หญิงศากยะจํานวนมาก 

อัคราชาไนย (อคฺค + อาชาเนยฺย) สุดยอดม้า, ม้าช้ัน
เลิศ 

อัฒรัตติกาลสมัย (อฑฒฺ – กึ่ง) เวลาเที่ยงคืน 
อัมพณะ ราง, เรือโกลน, สัด (มาตราตวง) 
อัศวาภรณ์ เคร่ืองประดบัม้า 
อัศวราช พญาม้า 
อัศวาลังการ ม้าที่ตกแต่งแล้ว 
อาทีนวญาณ ป๎ญญาเห็นโทษ 
อาโภคจินดา คิดคํานึงถึง 
อาวัชนาการ (อาวชฺชน – นึกถึง) การใคร่ครวญ, การ

นึกถึง 
อุโฆษณาการมนตกถาถวายชยั พวกพราหมณ์สวด

มนต์สรรเสริญพระเจ้า 
อุตราษาฒนักษัตรฤกษ์ (สํ. อตฺุตราษาฒ, ป. อุตตฺรา

สาฬฺห) ฤกษ์ดาวแตรงอน เดือน ๘ 
อุทยานภูมิ (สํ. อุทฺยาน + ภูมิ) พ้ืนที่สวนหรือดงไม้อัน

ร่มร่ืน 
อุทัย การเกิดข้ึน, เร่ิมส่องแสง 
อุทัยทิพากรจ ารัส แสงพระอาทติย์เจิดจ้า 
อุทานุเทสกถา กล่าวคําอทุานข้ึนว่า... 
เอนกายไสยาสน์ เอนกายนอน 

สงสารนิวาสกอปรด้วยอาทีนวโทษภยูปัทวันตราย 
วัฏฏสงสารน้ีมีแต่โทษภัยและอันตราย 

สนธโยบาต พระอาทิตยต์กดิน 
สังสารโทษ ความไม่ดีของการเวียนตายเวียนเกดิ 
สิริคัพภไสเยศ ห้องนอน 
สิริสัยนาอาสน์ ที่นอน 
สีหพยัคฆทีปิชาติ สัตวป์ระเภทเสือเหลืองและราชสีห์ 
สุตมังคลิก (พวกถือการฟ๎งเป๐นมงคล) นฤโฆษสัมภาวน

กถา (กล่าวส่งเสียงน่าเจริญใจ) ถูติมงคลนานัปการ 
(กล่าวคําสรรเสริญต่างๆ ) 

สุทัศนเทพยธานี เทพนครอันงดงามของพวกเทวดา 
สุนทรธรรมกถา คภกล่าวถึงธรรมอันดีงาม 
สุพรรณวิสูตร ม่านสีทอง 
สุสานประเทศ สถานที่คอืปุาช้า 
เสด็จนิวัติ (นิวตฺต) เสดจ็กลับ 
เสียงคล่ืนในสีทันดร (ช่ือทะเล ๗ แห่ง) มหาสาครใน

ห้องแห่งยุคันธรบรรพต ทะเลเหล่าน้ีอยู่ระหว่างเขา
พระสุเมรุกับเขายคุนธร 

หฤทัยทุกข์ ใจเป๐นทกุข์ 
หมู่เทพยดา (พวกเทวดา) คณานาค (หมู่นาค) ครุฑ 

(นกชนิดหน่ึง) กินนร (นกตัวเล็กหัวคล้ายมนุษย์) 
กุมภัณฑ์ (ยักษ์) คนธรรพ์ (เทวดาชํานาญดนตรี
และขับร้อง) ทานพท้ังหลาย (พวกอสูร) 

ห้องเหมปราสาท ห้องสีทองในปราสาท 
หัตถาลังการ (เคร่ืองประดับช้าง) พร้อมสรรพมีมือจับ

โตมรังกุสาวุธ (อาวุธสําหรับสับช้าง) แลทวน (และ
อาวุธด้ามยาวคล้ายหอก) ขบวนคชพยุหบาตร 
(กระบวนทัพช้าง) 

องค์โกสีย์สุเรนทรมเหสักข์มฆัวาน ช่ือเรียกพระอินทร์ 
ผู้เป๐นเทวดาช้ันผู้ใหญอ่ีก ๓ ช่ือ คอื องค์โกสีย์ ท้าวสุ
เรนทร และท้าวมัฆวาน (มเหสักข์ – เทวดาผู้ใหญ่) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๘๖ ๔๘๗ 

สุขาภิรมยสถาน สถานทีใ่ห้ความสุขให้ใจยินด ี
สุขุมภาพ ภาวะลึกซ้ึง 
สุนทรกถา คําพูดปลอบประโลก 
สุบรรณ ครุฑ 
สุราธิปไตย (สุร – เทวดา + อธิปเตยฺย – ความเป๐น

ใหญ่ยิ่ง) เป๐นใหญก่ว่าเทวดาด้วยกัน 
เสนาสน์ (เสนาสน) ที่พักอาศัย, ที่นอนและที่น่ัง 
เสาวนาการ การฟ๎ง 
หยาดจักษุธารา นํ้าตาหยดลง 
เหฏฐาภาค ส่วนเบื้องล่าง, ข้างล่าง, ภายใต ้
อทิฏฐสหาย เพ่ือนทีไ่ม่เคยพบกัน 
อนุบุรพวิหารสมาบัติ ธรรมเคร่ืองอยู่โดยลําดบั คือ 

การเข้าสมาบตัิ ๘ ตามลําดับ 
อมตนครา เมืองที่จะไม่ตาย, เมืองที่เป๐นอมตะ 
อมตรส นํ้าทิพย์ 
อัสสาสวาต ลมหายใจ 
อัสสุชลก าสรด (อ่านว่า กํา-สด คือ สลด, แห้ง, เศร้า) มี

นํ้าตามาก จติใจเปี๑ยมด้วยความโศกเศร้า 
อาตมะมีปลิโพธ (ความกังวล, เร่ืองผูกพันให้กังวล) อยู่

ด้วยแสวงหาโอฬาริกาหาร การหาอาหารเป๐นเร่ือง
ใหญ่, มีความกังวลมาก 

อิสราธิบดีในประเทศทั้ง ๒ เป๐นพระเจ้าแผ่นดนิของ
แคว้นมคธและแคว้นอังคะ 

อุกฤษฏ์ เคร่งครัดสูงสุด 
อุดมอันนปานาหาร (อนฺน – อาหาร + ปาน – 

เคร่ืองดื่ม + อาหาร – ส่ิงบํารุงเล้ียงกาย) = ทั้ง
อาหารทั้งนํ้าดื่ม ล้วนสมบูรณ ์

เอกจาริกลีลาศ เสดจ็เพียงผู้เดียว มีลีลาดจุพญาสีหราช 
เอกัคคตารมณ์ จิตมีอารมณเ์ป๐นหน่ึงเดียวไม่ฟูุงซ่าน 
ไอศุริยสมบัติ สมบัติของพระราชาธิบด ี
 

มิสกภัตร, มิสกาหาร, มิสกภัตตาหาร (มิสิสก – ปน, + 
ภตฺต – อาหาร) ข้าวและกับข้าวปนกันหลายอย่าง 

เมตตาภาวนา การเจริญเมตตาภาวนาปรารถนาให้ผู้อื่น
มีความสุข 

ยุคลบาทเรณู ฝุุนที่เท้าทั้งสอง 
ราชมไหศวรรย์ (สํ. มไหศฺวรฺย, มไหศฺวรฺยฺย) – ราช

สมบัตใิหญ่, ความเป๐นใหญ่ในแผ่นดิน 

เราจะกระท าสาปแก่ท่านด้วยบาทประหารแห่ง
อาตมา จะสาปแช่งหรือทําร้ายด้วยเท้าของเรา 

และจะได้ไสยาเหนือสิรไิสยาส์น มิได้นอนบนที่นอนนุ่ม 
วัตตานุวัตรอุปัฏฐาก ปรนนิบัติดแูลช่วยทํากิจใหญก่ิจ

เล็ก 
วิบูลย (เต็ม) บาทยุคล (คู่) พระบาททั้งสองเต็มด ี
วิสัญญีภาพ สลบ, ส้ินสัญญา, ส้ินสต ิ
เวปจิตติอสุรินทร์ ท้าวเวปจติตเิป๐นใหญ่เหนือพวกอสูร 
ศักยขัตติยชาติ พวกกษตัริย์ศากยะ 
สกดบทจร ติดตามสืบด ู
สงสารสมุทยั ต้นเหตุของสังสารวัฏ 
สงสารสันนิวาส การอยู่ในสังสารวัฏ 
สติปราศจากวิการในอาหารปฏิกูล (มีสติระลึกรู้อยู่ว่า

อาหารที่ได้รับน่าเกลียดอย่างน้ีๆ จึงไม่ได้มีความ
รังเกียจ) จึงทรงมนสิการในปฏิกูลสัญญา ๙ 
ประการ (เช่น ความน่าเกลียดตอนเคี้ยว เป๐นต้น) 

สปทานจาริก เดินไปตามลําดับ 
สรทกาลสมัย ฤดใูบไม้ร่วง (ราวเดอืน ๑๑) ตอ่จากฤดู

ฝน 
สรีรกายินทรยี์ ร่างกายทั้งหมดน้ีมีกายเป๐นใหญใ่นการ

รับสัมผัส 
สังเวชเพทนา ความสลดใจ 

พระบรมาภิสมโพธ์ิ การอภิเษกอย่างยิ่ง คอืตรัสรู้ 
พระบิตุเรศราชมาตุฉา พระราชบดิาและพระน้านาง

ปชาบดีโคตมี 
พระมณฑล วง = วงรอบแสงของพระรัศม ี
พระสรีราพยพ (สรีร + อพยพ – อวัยวะของร่างกาย) 

อวัยวะต่างๆ แห่งกาย 
พระสิโรตม หัว, ศีรษะ 
พระอัฐิปฤษฎางค์ กระดกูหลัง 
พระอัสสุชลธารา การไหลของนํ้าตา, นํ้าตา 
พระอิศวร ช่ือเรียกพระศิวะซ่ึงเป๐นพระเจ้าองค์หน่ึงของ

พราหมณ์ หรือหมายถึงความเป๐นเจ้าเป๐นใหญ่ เช่น 
พระนเรศวร เป๐นต้น 

พลวเวทนา ทุกขเวทนากล้า 
พัสดุกาม วัตถุหรือส่ิงอันน่าใคร่ เช่น รูปและเสียง เป๐น

ต้น (ป. วตฺถุ.สํ.วสฺตุ – วัตถุ) 
ภพไตร ภพหรือโลก ๓ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ 
ภาวนานุโยค เร่ิมปรารภความเพียรทางใจ, เพียร

ภาวนา 
ภินทนาชนมพินาศ อายุแตกทําลาย, ส้ินอาย ุ
มละ ละ, สละ, เลิก = ไม่พัวพันในมลทินคอืกาม (บาลี

หมายถึงมลทิน) 
มละทุกรกิริยา เลิกบําเพ็ญทกุรกิริยา 
มหันตบรรพต ภูเขาใหญ ่
มหาปธานวิริยะ ความเพียรใหญ ่
มหาพิรยิภาพ ความเพียรใหญ ่
มเหศวรเทวราชลงมาจากไกรลาศคิรี ดจุพระอิศวร 

(ในตํานานพราหมณ์) ลงมาจากภูเขาไกรลาศ 
มัคคันตรวิถี (มคฺค + อนฺตร + วิถี) ในระหว่างทาง 
มิใช่พระจันทร์ (จันทเทพบุตร) มเหศวร (พระอิศวร) 

อินทร์ (ท้าวสักกะ) พรหม (พระพรหม) กามเกตุ
เทพบุตร (ไม่รู้ว่าท่านหมายถึงเทพช้ันใด?) 



อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๘๘ ๔๘๙ 

บทจร (เดินไป) ลีลาศ (การเยือ้งกาย) เดินเยื้องกายไป 
บวงสรวง บวงสรวงเพ่ือบนบาน, แกบ้น, บูชาด้วย

เคร่ืองสังเวย 
บ้วนพระโอษฐ์ (ล้างปาก) สรงพระพักตร์ (ล้างหน้า) 

ลงพระบังคน (ถ่ายอุจจาระหรือป๎สสาวะ) 
บันบาล บันดาล 
บุญญาภิสัมภารานุภาพ อานุภาพทีเ่กดิจากการส่ังสม

ไว้ซ่ึงบุญอันยิ่ง 
บุรพภาควิถี ทางส่วนเบือ้งต้น = ต้นทางที่จะไปยังต้น

มหาโพธิ์ 
บูรพทิศ, บุรพทิศ ทิศตะวันออก 
ปฐมครรภ์ ครรภ์แรก, ท้องแรก 
ประทักษิณตรุราช (ต้นไม้) ถ้วนตติยวาร เดินเวียนขวา

แสดงความนับถือต้นไทร ๓ รอบ 
ปัจฉิมทิศ ทศิตะวันตก 
ปัจฉิมภวิกชาติ เกิเปูนชาติสุดท้าย 
ปัจฉิมภวิกโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ผู้จะเกดิเป๐นภพ

สุดท้าย จะไม่มีการเกดิยังภพใหม่อกี 
ปัญจสิขร (ปํจฺ – ห้า + สิขา – ผมจุก) คนธรรพ

เทพบุตร เทวดาประเภทคนธรรพ์มีผมจุก ๕ จุก 
แปรพระปฤษฎางค์ข้างพระมหาโพธ์ิพฤกษ์ (หันหลัง

ให้ต้นโพธิ์) คู้เข้าซึ่งพระเพลา (เข่า) 
พญากาฬนาคราช, พญากาฬภุชคินทร์ (ป. ภุชค – 

นาค + สํ. อินฺทร – ผู้เป๐นใหญ่) = นาคผู้เป๐นใหญ ่
ช่ือพญากาฬะ (กาฬ – ดํา, มืด) 

พญากาฬพาสุกรี (วาสุกี – พญานาค) พญานาคตัวสีดํา 
พระกฤษดาธิคุณ พระคุณใหญ่ทีท่รงกระทําไว้ดีแล้ว 
พระชาณุมณฑล สะบ้าหัวเข่า 
พระนาภี สะดือ 
พระบรมโลกนาถ พระผู้เป๐นที่พ่ึงของโลกอย่างยิ่ง = 

พระพุทธเจ้า 
 

ถูติกถาโถมนาการ (ถุติ – สรรเสริญ + กถา – คําพูด + 
โถมน – สดุดี + อาการ) กล่าวคําสรรเสริญสดุด ี

โถมนาการ สรรเสริญ 
ทรงซึ่งทิพยจามร (แส้) แลวาลวีชนี (พัดขนสัตว์) อันมี

สัณฐานใหญ่ได้ ๓ คาพยุตมาถวายร าพายพัดโดย
อุภัยปรัศว์ (ข้างทั้งสองคือ) ทั้งซ้ายขวา 

ทรงซึ่งทิพย์มหาวิชัยยุทธสังขทักขิณาวัฏ (สังข์ของ
พระอินทร์ มีลักษณะขดวนขวา เปุาเพ่ือออกรบ) อัน
ใหญ่ได้คาพยุตหน่ึง (๑ คาวุต ประมาณเท่ากบั 
๑๐๐ เส้น) 

ทศพิธบารมีพล กําลังพระบารมี ๑๐ ประการ 
ทอดลงซึ่งติณ (หญ้า) กลาป (ฟุอน) ทั้ง ๘ ปูลาดหญ้า 

๘ ฟุอนลงบนพ้ืน 
ทักษิณทิศาภาค ทิศด้านใต ้
ทักษิโณทก (สํ. ทกฺษิณ + อทุก) นํ้าที่หล่ังลงเพ่ือแสดง

ว่ามอบให้เป๐นสิทธิ์ขาด 
ทาริกา เดก็สาว 
ทิพยภัทลี กล้วยทิพย ์
ทิพยเศวตฉัตร ฉตัรขาว คอื ฉัตรที่พวกพรหมและ

เทวดากางกั้นถวาย ระหว่างเสดจ็มายังต้นโพธิ ์
เทวบุตรมาร มารคอืเทพบตุร เป๐นเทพบุตรที่มุ่งร้าย

หวังให้บุคคลส้ินจากความด ี
ธงปฏาก, ธงชาย ธงแผ่นผ้า, ธงมีชาย 
ธุมาการ (ธูม + อาการ) ควัน, ควันไฟ, ไอ 
นารายณพล กําลังกายของพระโพธิสัตว์เทียบเท่ากับ

ช้างพันโกฏิเชือก 
นิโครธพฤกษ์, นิโครธรุกขมูล ต้นไทร, โคนต้นไทร 
นิวัตนิเวศน์ กลับบ้าน 
นิสัชนาการ (นิสชฺชา + น + อาการ) อาการน่ัง 
นิสีทนา น่ังลง 
เนมิตกาโหราจารย ์ (เนมิตตฺก + โหรา + สํ.อาจารฺย) 

อาจารย์หรือหมอดูผู้ทํานายดวงดาวและนิมิตต่างๆ 
 

ชาติสกูล ชาติตระกูลทั้งหลาย 
แซ่ซอ้งเสียงสุร (เสียงพวกเทวดา) คณานิกร (หมู่คณะ) 

กินนร (อมนุษย์ประเภทคร่ึงคนคร่ึงนก) ครุฑ (นก) 
ภุชงค์ (นาค) 

ญาณทัศนะ การเห็น กล่าวคือการหยั่งรู้ 
ญาณพล, ทศพลญาณ กําลังญาณ, กําลังพระญาณ 

๑๐ ประการ มีฐานาฐานญาณ เป๐นต้น 
ดังถึงพระโสต (หู) ทรงนิทรารมณ์ (หลับอยู่) ก็ต่ืนจาก

บรรทมเสด็จอุฏฐาการ (ตื่นแล้วลุกข้ึน) 
ดุจฉัททันต (ช้างตระกูลฉัททันต์) เศวตสาร (ช้างสีขาว, 

ช้างเผือก) สัญจรบ าราศ (เดินทางจากไป) วนสณฑ์
สาลวัน (ออกจากปุาสาละอันหนาทบึไป) 

ดุจพญาไกรสรสีหราชอันทรงสุรเดชอ านาจ (อํานาจ
กล้าแข็ง) ลีลาสออกจากรัตนคูหา (ถํ้าที่อยู่) ออกสู่
วนาดร (ปุาสูง) หิมพานต์ (ปุามีหิมะตอนเหนือของ
อินเดยี) = ราชสีห์ออกจากถํ้าสู่ปุาบนภูเขาหิมพานต์ 

ดุจมนัส (สํ. มนสฺ – ใจ) ประสงค์ส้ินทั้งสองประการ 
สมหวังทั้งสองข้อตามที่บนบานไว ้

ดุจสัณฐานแห่งไม้กัลปพฤกษ์อันไพบูลย์ด้วยพิพิธธวัช
ฉัตรวัตถาลงกรณ์อันหมู่อมรสรรพสัตว์สักการบูชา 
ดุจต้นกัลปพฤกษ์ถูกประดบัด้วยธงฉัตรและผ้าต่างๆ 
อันพวกเทวดาและสัตวอ์ื่นๆ บูชา 

ดุจสีสุวรรณพรรณพิจิตรเจริญนัยนา ตน้โพธิ์มีสีทอง
อร่ามเจริญตา 

ดุจสุวรรณวิหก (วิหค) หงส์ลงเล่นสินธุวารี นก
หงส์ทองลงเล่นนํ้า 

ตรุราชมณทล บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ 
ตามพหัตถุ ช้างมีกายสีทองแดง 
ถือทิพยบุปผารจนาเป็นรูปประทีปมีด้ามดูพิลาศ

หลาก ใช้ดอกไม้ตกแต่งให้เป๐นเหมือนโคมไฟ 

กรีส อุจจาระ, ของไม่สะอาด 
กวฬิงการาหาร (อาหาร คือ คําข้าว) ซึ่งเสวยน้ันแต่วัน

จะได้ตรัส (ตรัสรู้) กับวันปรินิพพาน เทพยเจ้า 
(เทวดา) น าเอาโอชะอันเป็นทิพย์มาประดิษฐาน 
(ใส่ลง) ในภาชนะอันหุง (ในหม้อหุงข้าว) 

ก าดัด กําลังรุ่น 
กิมิชาติ หมู่หนอน 
กุสุม (ดอกไม้, ดอกกุสุม) มาลี (ดอกไม้) มีพรรณ ๕ 

ดอกไม้มี ๕ ชนิด, ดอกไม้ ๕ สี 
ขจัดเสียซึ่งมารพล (กําลังของมาร) แลสรรพกิเลส 

(กิเลสทั้งหลาย) ปัจจามิตร (ผู้เป๐นปฏิป๎กษ์แก่มิตร, 
ข้าศึก) ให้ปราชิต (พ่ายแพ้แล้ว) ประลัยลาญ 

ขีรธารา, ขรีวารรีส นํ้านม, รสนํ้านม 
เขต แดน, ที่, ทีด่ิน, ไร่นา, เขต 
คงคา (คงฺคา) นํ้า, แม่นํ้าคงคา 
คชสาร ๑๐ จ าพวก ช้าง ๑๐ สายพันธุ์ เช่น ช้าง

อุโบสถมีสีทองคํา เป๐นต้น 
คัคนาดลนภากาศ (คคน – ท้องฟูา + ตล – พ้ืน, ช้ัน + 

นภ – ฟูา + สํ.อากาศ) อากาศชั้นฟูา 
งามปานประหน่ึงว่า รัชดาขันธ์อันปราศจากราคี งาม

ดังกอง (ธาตุ) เงิน ไม่มีตําหนิ 
จงกรม (จงกฺม) เดินไปเดินมา 
จรดล (จร + ดล – ถึง) เที่ยวไปถึง 
จะได้ตรัสพระสัมมาสัมโพธิญาณ เกิดป๎ญญาตรัสรู้

มรรคญาณทั้ง ๔ 
ฉัททันตสระสถาน สถานที่ คือ สระนํ้าช่ือฉทัทันต ์
ชะเอมเครือ ไม้เถา รสหวาน ผลมีครีบ 
ชาติเขต เขตทีก่ําหนดด้วยชาติ ได้แก่ หม่ืนโลกธาตุที่

หวั่นไหวในคราวตรัสรู้ เป๐นต้น (จัดเป๐นชาติเขต) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๙๐ 

สุนทรกถาคณนาด้วย ๑๐๐ บท กล่าวคําช่ืนชมด้วยคํา
ไพเราะนับได้ ๑๐๐ บท 

สุวรรณภิงคาร (เต้านํ้าทอง, หม้อนํ้าทอง) คณฑีทอง 
(หม้อนํ้าทอง) 

เสด็จคมนาการ (เดินทางถึง) กระท าประทักษิณ (เดิน
เวียนขวา) ทุมินทร (ทุม – ต้นไม้ + อินฺทร – เจ้า) 
อสัตถพฤกษ์ (ต้นโพธิ์ใหญ่ เรียกว่าราชาแห่งต้นไม้) 
ส้ินตติยวาร (ส้ิน ๓ รอบ) 

เสนกฎุมพี (ป.เสนานีกุฎุมพี) = เสนานี – ขุนพล, มัก
แปลว่านายบ้าน, กุฎุมพี (กุฎุมฺพิก) – คนม่ังคั่ง 

หน่อพระชินสีห์ มีเช้ือสายทีจ่ะเป๐นพระพุทธเจ้า 
เหมฆฏบรรจง ร้อยดอกไม้เป๐นรูปหม้อนํ้าทอง (เหม- 

ทอง, ฆฏ – หม้อนํ้า) 
ให้บรรลุเสวยพุทธาภิเษกสมบัติ ได้ประสบ, ได้รับ

สมบัติคอื ความเป๐นพระพุทธเจ้า 
อจลาอาสน์ (อจล + อาสน) สถานที่ประทับน่ังอัน

ม่ันคงไม่หวั่นไหว 
อโธทิศภาค (อโธ – เบือ้งต่ํา, เบือ้งล่าง + ทิส – ทิศ + 

ภาค – ส่วน) – ทิศเบื้องต่ํา, ส่วนข้างล่าง, ส่วน
ภายใต ้

อนุปาทิเสสปรินิพพาน การดับสนิทไม่มีอุปาทิเหลือคือ 
ส้ินทั้งกเิลสและชีวิต 

อนุสนธิ ความสืบเน่ือง, ความตอ่เน่ือง 
อเนกนางนาคมาณวิกาบริจาริก เหล่านาคผู้นาคสาว

บริวารของพญากาฬพาสุกรี 
อปราชิตบัลลังก์ บัลลังกอ์ันใครๆ ชนะไม่ได้, ที่น่ังของผู้

ไม่พ่ายแพ้ 
อภิญญาพล กําลังแห่งอภิญญา (ความรู้ยิ่ง) 
อาณาเขต เขตทีก่ําหนดด้วยอํานาจ (อาณา) ได้แกแ่สน

โกฏิจักรวาลที่พระปริตรแผ่ไปถึง 
อาสวกิเลสกามคุณ กิเลสเคร่ืองมักดองและความยินดี

ในกามคุณ ๕ 

เมทนิดล (เมทนี – แผ่นดิน + ดล – พ้ืน) พ้ืนแผ่นดิน 
ยังสกลมณฑลพฤกษ์พระไทรให้ไพโรจน์ ทําแสงสว่าง

ส่องให้เห็นต้นไทรและทั่วบริเวณน้ัน 
รูปสังขทักขิณาวัฏ รูปหอยสังข์ก้นเวียนขวาอย่างเข็ม

นาฬิกาเดิน 
รูปสุวรรณมัจฉาท้ังคู่ ทํารูปปลาทองคูด่้วยดอกไม้ 
แลเล่ห์โมรฉัตรอันกางก้ัน ต้นโพธิ์แผ่ออกเหมือนนกยูง

รําแพนหาง 
วชิรอาสน์บัลลังก์ (ที่ประทับน่ังเปรียบดังยอดแห่งเพชร

หรือสายฟูา เหมือนป๎ญญาประหานกเิลสรวดเร็ว) 
สมุชลิต (รุ่งเรืองแล้ว) พิพิธรัตนโอฬาร (ด้วยรัตนะ
ต่างๆ อันโอฬาร) 

วันจาตุททสี (วัน ๑๔ ค่ํา) สุกกปักข์ (ข้างข้ึน) วิสา
ขมาส (เดือน ๖) มกฏ (ลิง – วอก) สังวัจฉร (ปี๑) 
สมัย (เวลา, คราว) 

วันทนาการ (การไหว้) ประณต (น้อมไหว้) การน้อม
ไหว้, ไหว ้

วัสสา ป ี
วิมุติเศวตฉัตร ฉัตรขาว คือ ความหลุดพ้นจากกเิลสทั้ง

ปวง 
วิสยเขต เขตทีก่ําหนดด้วยวิสัย ได้แก ่ ทกุเร่ืองทั้งหมด

โดยไม่มีเหลือ เท่าที่พระญาณของพระพุทธเจ้า ทรง
ต้องการรู้ 

เวสาขบุณณมี (ป. ปุณณฺมี, สํ. ปูรฺณมี) วันเพ็ญข้ึน ๑๕ 
ค่ํา เดือน ๖ (สํ.ไวศาข) 

เศวตพัสตร์ ผ้าสีขาว (เศวต – สีขาว) 
สกุณชาติ หมู่นก 
สกุณชาติทั้งหลายมีพรรณ ๕ นกจํานวนมาก รวมแล้ว

มีด้วยกัน ๕ ชนิด 
สมาธิบัลลังก์ น่ังเจริญสมาธ ิ
สัตยาธิษฐาน (สํ. สตยฺ + อธิษฺฐาน) การตั้งความจริงใจ

เป๐นหลักอ้าง 

พระพาหา (แขน) ฝ่ายวามภาค (ข้างซ้าย) พาดหยั่งลง
ไปในมหาสมุทรข้างปาจีนทิศ (ตะวันออก) พระ
พาหุประเทศ (แขน) ทักษิณปรัศว์ (ข้างขวา) พาด
หยั่งลงไปในมหาสมุทรข้างปัจฉิมทิศาภาค (ทศิ
ตะวันตก) พระยุคลบาทก็เหยยีดหยั่งลงไปใน
ทักษิณ (ทิศใต้) 

พระพุทธรักขิตาจารย ์ พระอาจารย์ผู้แต่งคัมภีร์ว่าด้วย
เร่ืองพระพุทธเจ้าเล่มน้ี 

พระมหาพุทธางกุรราช พระผู้ที่จะเป๐นพระพุทธเจ้า 
พระมหาสุบินนิมิต เร่ืองราวในความฝ๎นกอ่นพระ

โพธิสัตว์ตรัสรู้ 
พระรัตนบัลลังก์ ที่ประทบัน่ังใต้ต้นมหาโพธิ์ 
พระศรีสรรเพชุดาญาณ ป๎ญญารู้ทุกส่ิง ได้แก่ พระ

สัพพัญํุตญาณ 
พุทธบริโภค ส่ิงของที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สอย ในที่น้ีคือ

ถาดใส่มธปุายาส 
โพธิพฤกษมณฑล บริเวณต้นไม้โพธิ์ 
ภพพิมาน (ภว + วิมาน) ภพที่อยู ่
ภัศมธุลี (ภสฺม – เถ้า + ธูลี – ผง, ละออง) ผงข้ีเถ้า 
ภุมรา แมลงผ้ึง, แมลงภู่ 
มธุปายาส, ปายาส ข้าวหุงเจือนํ้านมนํ้าตาล, เจือนํ้าผ้ึง 

เรียกมธปุายาส 
มโนรถ ความหวัง, ความประสงค์, สมมโนรถ = สมหวัง 
มหามิฬห (มีฬฺห – มูล) บรรพต ภูเขามีมูล (คือมี

อุจจาระ, ของไม่สะอาด) จํานวนมาก 
มานุสกเศวตฉัตร ฉัตรขาว คือ ความเป๐นมนุษย ์
มิได้เศษ พวกเทวดาในหม่ืนโลกธาตบุูชาทั้งหมด ไม่มี

เทวดาใดไม่ทําการบูชาพระโพธิสัตว ์
มีพระยาเขาหิมวันตบรรพต (ภูเขาหิมวันต์) ปรากฏ

เป็นพระเขนย (หมอน) หนุนพระอุตมังคศิโรตม ์
(ศีรษะส่วนบนสุดของร่างกาย) 

มีสาขา (กิ่งก้าน) แลใบอันชื่นชัฏ (รกทบึ) 

๔๙๑ 

อุดรทิศ ทศิเหนือ 
อุตตานภาพ (อุตฺตาน – หงาย + ภาว) นอนหงาย 
อุดมพล พระกําลังสูงสุด 
อุปหารกรรม การกระทํา คือ การนําเข้าไป, การมอบ 

(ส่ิงของ) ให้ 
โอวาทานุศาสน์ (โอวาท + อนุสาสน) การกล่าวสอน 



อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๙๓ 

ทุกรกรรม (ทกุกฺร + กมฺม) กรรมทีท่ําได้ยาก 
ทุนิมิตอนิฏฐารมณ์ อารมณ์ที่เป๐นลางร้าย, เหตกุารณ์

ช่ัวร้ายบอกเหตุร้าย 
เทวทุนทุภี (เทว – เทวดา + ทุนฺทุภิ – กลอง) กลอง

มโหระทึกของพวกเทวดา 
เทวศ, เทวษ (ป. ปริเทว) ความครํ่าครวญ 
นขา เล็บ 
นฤมิตกายท่อนต่ าเป็นอัสดรกุญชรสีหมหิสคิชฌกาก

ชาติ กายข้างล่างแปลงเป๐นม้า, ช้าง, สิงโต, ควาย, 
แร้งและนกกา ตามลําดับ 

นฤมิตอุทธังคทิศอังคาพยพเป็นพยัคฆเพศหน (ทอ่น
บนแปลงเป๐นเสือพร้อมเบียดเบียน) เหฏฐมสรริา
ประเทศเป็นอุศุภกาย (ท่อนล่างแปลงเป๐นโคผู้) 

นาสิก, นาสา, นาสิกทวาร จมูก, ช่องจมูก 
นิวัตตนาการสู่สกฐานเทวพิภพ กลับไปสู่ทีอ่ยู่ของ

ตนเองในภพของเทวดา (สก – ตนเอง) 
นิวัตปลาต กลับไปยังที่มา, กลับไปยังทีเ่ดิม 
นิสีทนาการโดยบุรพาภิมุข ประทบัน่ังหันพระพักตร์ไป

ทางทศิตะวันออก 
บุรุษโยธาพระมหาสัตว์ ท่านเปรียบธรรมที่พระ

โพธิสัตว์ประพฤติมาว่าเป๐นกําลังทหารทีจ่ะรบกับ
มารแทนพระโพธิสัตว์ 

ประทุษฐมารเสนา พวกมารผู้ประทษุร้าย 
ปรัศวภาคฝ่ายเบ้ืองซ้าย ข้างซ้าย, ด้านซ้าย 
ปลาตนาการ, ปลาต (หนีไป) อาการวิ่งหนี, รีบหนี 
ปวัตตนาการ อาการที่เป๐นไป 
ป่ินปราชญ์ ยอดแห่งปราชญ ์
ปุจฉนกถา กล่าวถาม, ไต่ถาม 
ผรุสค าส ารากร้าย วาจาหยาบคาย 
พยัคฆทีปิชาติ (พฺยคฺฆ + ทปีิก + ชาติ) เสือประเภท

ต่างๆ คือ เสือลาย เสือโคร่ง เสือเหลือง เสือดํา 

ดุจวิชุลดา (สายฟูา, ฟูาแลบ) ในอัมพร (ท้องฟูา) อัน
ออกจากระหว่างห้วงแห่งรัตวลาหก เป๐นดจุแสง
เพชรส่องออกจากหมู่เมฆฝน 

ดูรา คํากล่าวข้ึนต้นก่อนจะพูดต่อไป 
ตรีศูล (สํ. ตรี – สาม + ศูล – เหล็กแหลม, หลาว) 

เหล็ก ๓ ง่าม 
ติกขิณปัญญาวุธ อาวุธ คอื ป๎ญญาเฉียบแหลม (ตกิขิณ 

– เฉียบแหลม) 
ติกขิณาวุธ (ติกฺข, ติขิณ – แหลมคม + อาวุธ) = อาวุธ

ที่แหลมคม 
ไตรจรยิา ความประพฤติ ๓ อย่าง คือ ประพฤติดตี่อ

โลก ๑ ประพฤติดีตอ่ปวงญาติ ๑ ประพฤติดเีพ่ือจะ
เป๐นพระพุทธเจ้า ๑ 

ถวายพระนามกร ตั้งช่ือ, นามเรียกขาน 
เถ้ารึง กองเถ้าไม่มีเปลวไฟ แต่ยังร้อนระอ ุ
ทรงถือมั่นซึ่งศีลสมาธิปัญญาต้ังแต่พุทธุปบาทศาสนา

สมเด็จพระพุทธทีปังกรเป็นอาทิ พระพุทธเจ้าของ
พวกเราทรงบําเพ็ญศีล สมาธิ ป๎ญญา มาตั้งแต่สมัย
พระพุทธเจ้าทปี๎งกร เป๐นต้น 

ทรงพระขรรค์แก้ว คือ พระวชิรญาณปัญญา (ป๎ญญา
ดังสายฟูา) ด้วยพระหัตถ ์ คือ ทรงศรัทธาประสาท
โสมนัส (ความมีใจเล่ือมใสช่ืนชมยินดี) กระท าบารมี
อันเศษ (บารมีทีเ่หลือนอกจากวิริยะและป๎ญญา) 
แวดวงเป็นขันธ์ (ท่อนไม้) โล่ต้ังก าบังปัจจามิตรหมู่
มาร (ปูองกันข้าศกึคอืพวกมาร) 

ทรงพระอนุสร (คํานึงถึง) พิจารณาพระสมดึงสบารม ี
บรมี ๓๐ ทัศ, ทัศ – ถ้วน 

ทัฬห (ม่ันคง, หนักแน่น) ปฏิญาณ (เห็นด้วย, อนุญาต) 
ทรงอนุญาตให้บารมีทั้งหลายตอ่กรกบัมาร 

ทีฆชาติ งู 

กัมปนาการ อาการหวั่นไหว, สะเทอืน 
กาสร ควาย 
กุกกุฬนรก นรกเถ้ารึง, เถ้าร้อนแตไ่ม่มีเปลวไฟ 
กูฏสักขีขานค ามุสา อ้างความเป๐นเพ่ือนกบัหมู่มาร 

ประกอบคําโกหก, สักขีพยานขานรับคํามุสา (กูฏ – 
ส่ิงที่เด่น) 

เกาทัณฑ์ ธนู 
โกลาหลเนียรนาท เสียงอือ้อึงกกึก้อง 
เขาพระสุเมรุคิรินทร (สุเมรุ + คิริ + อินฺทร) เขาพระ

สุเมรุเจ้าแห่งขุนเขา 
คชาธาร ช้างทรง, ช้างพระที่น่ัง 
คิริเมขลคชินทร (คิริเมขล + คช + อินฺทร) ช้างทรงของ

พระยาวัสวดีมาร ช่ือ คิริเมขล์ 
จักราวุธ อาวุธ คอื จกัร 
จ าแลงกาย แปลงกาย, เนรมิตกายเป๐นอื่น 
จิรกาล (จิร – นาน, ช้า + กาล – เวลา) เวลาช้านาน, 

ส้ินกาลช้านาน 
ฉัตรธวัชจามร ฉัตร, ธง, แส้ขนหางจามรีและแส้ต่างๆ 
ชวนกันยื่นพระศอเยี่ยมพักตร์ทัศนาการ ยืดคอเพ่ือ

มอง 
ชาลีกุมาร กัณหาชินาราชธิดา พระราชโอรสและพระ

ราชธิดาของพระเจ้าเวสสันดรโพธิสัตว ์
ไญยธรรม (เญยฺยธมฺม) ธรรมที่ควรรู้ 
ด้วยอันนปานาหารวัตถาลังการดุรงครถคชทานาทิ

อเนกอนันต์ ให้ทานด้วยส่ิงต่างๆ จํานวนมาก เช่น 
ข้าว นํ้า อาหาร ผ้า รถม้าและช้าง เป๐นต้น 

ดาบและหอกธนูศรโตมร (หอกสามง่าม) แลจักร สังข ์
(หอยใช้เปุาแตร) อังกุส (ไมต้าขอ) คทา (ตะบอง) 

ด าเกิง รุ่งเรือง = เกิดแสงสว่างเรืองรอง 

พระทานบารมี ยกย่องบารมีแต่ละข้อว่า “พระ” 

พระนราสภศาสดาจารย ์พระศาสดาผู้ประเสริฐกว่าน
ระ (นร – คน, ชน + อาสภ – ประเสริฐ) 

พระปัจเจกโพธิญาณ ญาณ คือ ความตรัสรู้เองจําเพาะ
ผู้เดียว 

พระผู้เป็นเจ้ารักขิตาจารย์ อาจารย์ผู้รักษา (รกฺขิต) คํา
สอน 

พระมทัรี พระอคัรมเหสีของพระเจ้าเวสสันดรหรือพระ
เวสสันดรโพธิสัตว์ 

พระเมตตาทิกรรมญาณ (การกระทําญาณมีเมตตาเป๐น
ต้น) = บางสํานวนว่า “เมตตาทกิรรมฐาน” 
(กรรมฐานมีเมตตาเป๐นต้น หรือมีเมตตากรรมฐาน
เป๐นต้น) อัน ประกอบด้วยองค์ ๔ คอื การเจริญ
เมตตาไปยงั ๔ บคุคล คอื คนทีเ่กลียด ๑ คนที่รัก
มาก ๑ คนที่เป๐นกลางๆ ๑ คนที่เป๐นศัตรูกัน ๑ 

พระยาบารมีทั้ง ๑๐ ท่านยกยอ่งบารมี ๑๐ ดุจราชา 
พระยาเวสยันดร พระเวสสันดรโพธิสัตว ์

พระสิทธัตถราชกุมารน้ีเป็นบุรุษอุศุภะ (บุรุษดุจวัวผู้ 
ซ่ึงเปูนคําใช้เรียกชายผู้เป๐นนักรบ) เป็นบุรุษสีหะ 
(บุรุษดจุราชสีห์ คือ เป๐นผู้นําผู้องอาจ) เป็นบุรุษนา
คะ (บุรุษผู้ประเสริฐ, บุรุษดุจช้างผู้นําโขลง) อัน
ประเสริฐโดยยิ่ง 

พระองค์จะได้ตรัสเป็นพระศรีสรรเพชญ์ (พระผู้รู้ทกุส่ิง
ทุกอย่าง) เสรจ็แจ้งจตุรารยิสัจ (อริยสัจ ๔) ศาสดา
จารย์ (อาจารย์ผู้เป๐นพระศาสดา) 

พฤษภ วัว, โค 
พลเสนามาร ไพร่พลของพระยามาร, กองทัพมาร 

พสุนธรานารี, พสุนธรีวนิดา หญิงสาวบนพ้ืนดิน 
(พสุนธรา – แผ่นดิน) 

พิปริต (วิปรีต) เปล่ียน, วปิริต 

๔๙๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุจิตเป็นพาลพิปลาสปราศจากกรุณา มีความโง่
เขลาวิปริต ไม่มีความกรุณาอนุเคราะห์ใครด้วยส่ิงด ี

ให้ประเวศ (เข้าสู่) โดยประเทศวามโสตทวาร (เข้าทาง
หูซ้าย) แล้วออกทางด้านกรรณภาคทักษิณ (หูขวา) 

อนัญญสาธารณ์ ความพิเศษทีไ่ม่ทั่วไปแกค่นอื่น 
(อนัญญ – ไม่ใช่อื่น) 

อลิกวาท พูดเหลาะแหละ 
อัคนีการ เปลวไฟ 
อันนทาน (การให้อาหาร) วัตถาลังการ (ผ้าและเคร่ือง

ตกแต่ง) หัยรถ (รถม้า) คชสาร (ช้าง = ให้
ยานพาหนะ คือ ช้างและม้า) บุตร (ให้บตุรชาย
บุตรสาว) ทาร (ภรรยา) มังสรุธิร (ให้เน้ือและเลือด) 
ศีรษะหทัยนานา (ให้ศีรษะและหัวใจ เป๐นต้น) 
เบญจมหาบรจิาค (รวมเรียกว่ามหาบริจาค ๕) 

อัมพราประเทศ ทอ้งฟูา 
อิสสา ความอิจฉา ความริษยา 
อุกลาบาต (สํ. อุลฺกาปาต ป. อุกกฺาปาต) อุกกาบาต, 

ลูกไฟตก 
อุตรทิศ, อุดรทิศาภาค ทิศเหนือ 
อุทธังคทิศ ทิศเบือ้งบน 
อุทรนาภี สะดือหน้าท้อง 
อุปริ เบื้องบน, ข้างบน 
อุปริกายโกฏฐาส (กายทอ่นบน) เป็นคช (ช้าง) หัย 

(ม้า) ไกรสร (สิงโต) กาสร (ควาย) สกุณแร้งกา
นานา สัตว์จตุบท (๔ เท้า) ทวิบท (๒ เท้า) 
ต่างชาติต่างพรรณ (ต่างประเภทต่างชนิด) 

อุสุภ วัวผู้ 

วาต, มหาวาต ลม, ลมพายุ 
วามเนตร, วาม ตาข้างซ้าย, ซ้าย, ข้างซ้าย 
วิจล อาการที่หวั่นไหว, อาการเคล่ือนไปมา 
วิจลจลาการ (วิจล – อาการที่หวั่นไหว + จลา – ฟูา

แลบ + อาการ) = โลกเกิดหวั่นไหวทั้งมีฟูาแลบ 
วิสารทะ คุมสตอิยู,่ ความม่ันใจ 
วิหคชาติ นก 
วีหิลาช (วีหิ – ข้าวเปลือก + ลาช – ข้าวคั่ว) เกิดเสียง

เหมือนเสียงข้าวเปลือกคั่วร้อนๆ 
ศัพท์อันตรธาน เสียงต่างๆ ที่เคยมี บดัน้ีไม่มีเสียงใดๆ 
ศิรประเทศ หัว, ทีศ่ีรษะ 
สมภารบารมี การสะสมบารมี 
สมภารบารมีโยธา ไพร่พลนักรบของพระโพธิสัตว์ คือ 

พระบารมีที่ส่ังสมมาดีแล้ว 
สัตตภัณฑ์บรรพต ภูเขาที่ล้อมเป๐นวงกลมรอบเขาพระ

สุเมรุเป๐นช้ันๆ รวม ๗ ช้ัน สูงลดหล่ันกันลงมา
ตามลําดับ มีช่ือว่า ยุคนธรและอิสินธร เป๐นต้น 

สัตต (เจ็ด) สดก (มวดร้อย) มหาทาน การบริจาคทาน
คร้ังใหญ่ ด้วยการให้อย่างละ ๗๐๐ เช่น ให้โค ๗๐๐ 
ตัว 

สัตติพล กําลังความสามารถ = ถืออาวุธตาม
ความสามารถของตนๆ 

สัปปาชาติ สัตว์ทีเ่คล่ือนที่ดว้ยการเล้ือยหรือคลาน 
สินโธทก (สินฺธุ + โอทก) สายนํ้า 
สิริครรภมณเฑยีร สถานทีอ่ยูอ่าศัย, เขตที่นอนที่พํานัก 
สุญวิมาน ที่อยู่ว่างเปล่าจากบริวาร 
สุบรรณ ครุฑ 
เสน่า (สะเหน่า) มีดส้ัน, มีดพกตดิตัว 
ห่าฝนนานาวิธาวุธ ฝนอาวุธประเภทต่างๆ (วิธา – 

ประเภท) 
เหฏฐิมภาค ส่วนเบื้องล่าง, พ้ืนล่าง, ข้างล่าง 

พุทธการกธรรม ธรรมกระทําความเป๐นพระพุทธเจ้า 
พุทธังกูร หน่องพระพุทธเจ้า คอื ผู้ทีจ่ักเป๐น

พระพุทธเจ้า 
ภริยาทานบารมีบรจิาคนางมัทรีเป็นทาน ให้พระมเหสี

เป๐นทาน จัดเป๐นทานอุปบารมี 
ภินทนาอุราประเทศ ควักหัวใจออก, แหวกอก, ทําลาย

อก 
มหันธการอันประกอบด้วยองค์ ๔ (มห + อนฺธการ) 

ความมืดใหญ่ เช่น มืดเพราะไร้พระอาทติย์เป๐นตน้ 
มหินทรา พ้ืนดิน 
มารดัสกร (มาร + สํ. ตสฺกร, ป. ตกกฺร – โจร, ขโมย) 

ข้าศึกคอืมาร 
มารปัจจนึก มารผู้เป๐นปรปก๎ษ์, ข้าศึกคือมาร 
มารไพรี ข้าศึกคือมาร 
มุขทวาร ปาก, ช่องปาก 
เมตตาเป็นมหาพลพยุหะ เมตตาเป๐นกองทัพมากด้วย

กําลังพล 
เมื่อได้สดับศัพทสาร (ฟ๎งเสียง, ฟ๎งเร่ืองราว) แห่งอมร

คณา (จากหมู่เทวดา) 
ยาตราโยธาทัพ เคล่ือนกองทัพ, เดินทัพ 
ยุทธนาการ การรบกัน, อาการที่รบกัน 
โยธาหาญ ทหารกล้า 
รุธิรทาน ให้เลือดเป๐นทาน 
รูปนารี รูปสตรีสาว 
ฤทธ์ิ (แรงอํานาจ) ณรงค์ (ตอ่สู้ชิงชัย) จะใช้ฤทธิต์่อสู้

กัน 
แลบัดน้ีมาพาที (กล่าว) อลิกกถา (พูดเหลาะแหละ) 

มุสาวาท (พูดโกหก) 
วชิรบรรพต ภูเขาเพชร ซ่ึงเปูนแก้วที่แข็งที่สุด (วช + 

อิร = วชิระ, เพชร) 
วนิดา (วนิดา – หญิงสาว) ดล (ตล – พ้ืนดิน) นารี 

(สตรี) หญิงสาวบนพ้ืนดิน 
วลัย,วลัยกร กําไลข้อมือ 

๔๙๔ ๔๙๕ 



อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๙๗ 

ปฐมยาม ยามต้น (ระหว่าง ๑ ถึง ๔ ทุ่ม) ท่านแบ่ง
กลางคืนเป๐น ๓ ช่วง ช่วงละ ๔ ช่ัวโมง 

ปฐมอุทานตรัสทักตัณหา พระพุทธดํารัสแรกหลังตรัสรู้
ได้ตรัสถึงตณัหา 

ปัจจยาการ อาการที่เป๐นเหตตุ่อเน่ืองกัน คือ 
ปฏิจจสมุปบาท 

ปัจฉิมยาม, ปัจฉิมยามสมยั ยามสุดท้าย (ตี ๒ ถึง ๖ 
โมงเช้า) 

ปัจฉิมโลกธาตุ โลกด้านตะวันตก 
ปานประหน่ึงว่านันทวันแลจิตรลดาวันมิสกวันปารุสก

วันสวรรค์ทั้ง ๔ อันมีในดาวดึงส์เทวโลก สวน
ดอกไม้ ๔ แห่ง ในสวรรค์ดาวดึงส์ คือ นันทวัน ๑ 
จิตรลดา ๑ มิสกวัน ๑ ปารุสกวัน ๑ 

เปล่งพระพุทธสีหนาท (สีห – ราชสีห์ + นาท – เสียง
ดัง, คําราม = เปล่งวาจาองอาจ) ประภาษ (พูด) ทัก
ตัณหาแล้ว (คือพระพุทธภาษิตที่ว่า เราแสวงหา
นายช่างผู้กระทําเรือน...) 

ฝูงอมร (หมู่เทพบตุร) สุรางค์วนิดา (เทพธิดา) ก็ฟ้อน
ร ากระท าอุปหารกิจ (นําดนตรีทิพย์เข้าไปแสดง) 
ถวายพุทธสัมโพธิปราโมช (เฉลิมฉลองการตรัสรู้) 

พธิรชาติ คนหูหนวก 
พระจันทร์ ศศิธร, ส่วนรัศมีเรียกว่า ศศิรังสี 
พระโลกุตรธรรม ธรรมพ้นวิสัยของโลก ได้แก่ มรรคผล

และพระนิพพาน 
พระอาทิตย ์สุริยา, นิสากร, รัศมีเรียกว่า ทิพากรรัศม ี
เพื่อจะทัศนาบูชาภิวันทนชุลี (อภิวนฺทน – การกราบ

ไหว้ + ชุลี – การไหว้) = มาเพ่ือจะเห็นและบูชา
กราบไหว ้

ภินทนาการ พัง, แตก, ทําลาย, ขาด 
มหากัลป กัปใหญ่ นับแต่โลกตั้งข้ึนจนถึงโลกแตก

ทําลาย 
มหาปธานทุกรกิริยา การตั้งความเพียรใหญ่บําเพ็ญทุ

กรกิริยา 

ทรงพระอนุสรจินดา (นึกถึง, คํานึงถึง) จับเดิมแต่
ปัจฉิมบัลลังก์อาสน์ (ตั้งแต่ที่น่ังสุดท้าย) โดย
ปฏิโลม (ย้อนกลับ, ทวนกลับ) ถอยหลังไป 

ทรงสถิตบนอุดมบัลลังก์ (ที่น่ังของอุดมบุคคล) สถาน
อันยกซึ่งเศวตฉัตร กางก้ันในอากาศ กล่าวคือตรุ
ราชมหาโพธ์ิ (เจ้าแห่งโพธิ์เป๐นเหมือนฉตัร) ภายใน
ท่ามกลางกนกมณฑป คือ ระหว่างห้องแห่ง
จักรวาฬ (เปรียบจกัรวาลเหมือนมณฑปทอง) 

ทศทิศาดล ทั่วทั้ง ๑๐ ทิศ 
ทั้งน้ าแสบในขารนทีธาร (แม่นํ้าด่าง) ก็เหือดแห้ง เป๐น

แม่นํ้านรก เป๐นนํ้ากรด ทั้งเค็มทั้งแสบร้อน 
ทั่วทั้งจักรวาฬก็อาเกียรณ์ (เกล่ือนกล่น, เกล่ือนกลาด, 

ไปด้วยระเบียบธวัชมาลา (ธงดอกไม้) 
ท าลายเบญจขันธ์ (ตาย) เบ้ืองหน้าแต่จุติจิต (จิต

สุดท้ายในอตัภาพน้ี) ไปบังเกิดในอบายภูมิท้ัง ๔ 
(จากน้ันปฏิสนธิในอบายภูมิ คือ นรก เปรต 
อสุรกาย และสัตวด์ิรัจฉาน) 

ทิพยจักษุญาณ ญาณเห็นการตายเกิดของสัตวท์ั้งหลาย 
ทิพยมณีตาลีปัต ตาลป๎ตรแกว้อันเป๐นทิพย ์
ในขณะน้ันอันว่าจุติแลปฏิสนธิกาลก็มิได้มีแก่สัตต

นิกาย ขณะตรัสรู้เป๐นพระพุทธเจ้าน้ัน หมู่สัตว์จะไม่
มีการตายการเกดิ 

บรรดาพ้ืนแผ่นศิลา (พ้ืนหิน) ก็บังเกิดกอปทุมชาติ 
(กอบัว) กอละ ๙ ดอก 

บุพเพนิวาสานุสติญาณ ญาณระลึกถึงชาติกอ่น 
เบ้ืองบุรพทิศาภาคก็โอกาสต้องด้วยจันทรประภา ทิศ

ตะวันออกซ่ึงอยู่ข้างหน้าก็มีแสงพระจันทร์ 
ปฏิจจสมุปปาทธรรม ธรรมอันอาศัยซ่ึงกันและกัน

เกิดข้ึนพร้อม 

กนกธารารสน้ าทอง สายนํ้ามีสีทอง 
ก็โอภาส (มีแสงสว่าง) ด้วยสหัสสีรังสี (รัศีพันแสง) ดุจ

กงแห่งจักรแก้วอันจมลงไปในขีรสาคร (มหาสมุทร
นํ้านม) ภายในห้องจักรวาฬ (เท่าทีแ่สงจะส่องไป
ได้) 

กาญจนพิสุทธรัศมี แสงพระรัศมีออกจากพระวรกาย
เป๐นแสงสีทองบริสุทธิ ์

กิเลศ ๑,๕๐๐ กิเลส ๑๐ ชนิด x ๑๕๐ อารมณ์ = กิเลส 
๑,๕๐๐ ประเภท 

กุสุมชาติ (มวลดอกไม้) สัมปัชชลิตโอฬาร (ทกุชนิดเบ่ง
บานอย่างพร้อมเพรียง) 

คชสารก็บรรหารศัพท์ค ารน (ช้างส่งเสียงร้องกระห่ึม) 
ร้องก้องโกญจนาท (เสียงกกึกอ้ง) หมู่ดุรงค์ (ม้า) 
ตระกูลสินธพชาติ (ม้าสายพันธุ์สินธพ) 

จตุเวสารัชชญาณ (พระญาณอันเป๐นเหตุให้ทรงแกล้ว
กล้า) แลทสพลญาณ (พระญาณอันเป๐นกําลังของ
พระตถาคต ๑๐) 

จักษุอันธการ ดวงตามืดมิด 
เจตสิกธรรม ธรรมชาติทีเ่กดิพร้อมกบัจิต มีจติก็มี

เจตสิก 
ดวงดอกโกมุท (บัวแดง, บางแห่งว่าขาว) บุษบาดา

ดาษ (เกล่ือนด้วยดอกไม้) 
ด้ายกาลสูตก็ขาด เชือกที่พวกนายสารถีจับบังคบัสัตว์ก็

ขาด 
ดุจท่อนเงินให้สถิตพระปฤษฎางค์ประเทศ เหมือนมี

ท่อนเงินอยูด่้านหลังของพระมหาบุรุษ 
ดุจน้ าในสระแลวาปี (บึง) เบญจวรรณกุสุมชาติ 

(ดอกไม้ ๕ สี) ก็บันดาลลอยดาไปในชลธี (ทะเล) 
ชโลทก (แม่นํ้า) ทุกต าบล (ทุกแห่ง) 

ถูติกถา คํากล่าวสรรเสริญ 

มัชฌิมยาม, มัชฌมิยามสมัย ยามกลาง (๔ ทุ่ม ถึงต ี
๒) 

มันทวาตา ลมพัดอ่อนๆ 
มิจฉาทิฐิกรรม อกุศลกรรมว่าด้วยความเห็นผิด 
มีพรรณ (รูปร่าง, ผิวพรรณ) อันชั่ว (ไม่งาม) แลดี (และ

งาม) ถึงซึ่งทุคติ (คตไิม่ดี, ภพไม่ดี) แลสุคติ (คติด,ี 
ภพดี) อันควรแก่กุศลแลอกุศล (กรรมดี กรรมช่ัว) 

มีมือถือผอบสุวรรณหิรัญรัตนประพาฬมณี พวก
เทพธิดาถือผอบทอง ผอบเงิน ผอบแก้ว ผอบแก้ว
ประพาฬ และผอบทบัทิม 

มีวรรณ (รูปร่าง) แลสัณฐาน (ลักษณะ) อย่างน้ัน มี
โคตรมูล (เชื้อสาย) ดังน้ันๆ มีอาหารดังน้ันๆ 

มูลปณิธีอภินิหาร อภินิหาร คือ บารมีอันตั้งไว้แทบพระ
บาทพระพุทธเจ้าทีป๎งกร 

รุกขลดาชาติ หมู่ไม้ประเภทเครือเถา 
แลสันดาน (จิตและเจตสิก = จิตสันดาน) แห่งตถาคต

ก็ถึงซึ่งส้ินสูญจากตัณหาเป็นนิราวเศษ (ทรงไม่มี
ตัณหาเหลือแล้ว) 

วิมุตติเศวตฉัตร (ฉัตรสีขาว คือ ความพ้นจากกิเลส) 
ตรัสรู้พระพุทธรัตนอนาวรญาณ (ทรงรู้ทุกส่ิงดว้ย
พระญาณที่ไม่มีอะไรๆ มาปดิกั้นได้) 

เวลาตัมพารุณสมัย, เวลาตามพารุณสมัย (ตมฺพ, 
ตามฺพ – ทองแดง + อรุณ – พระอาทิตย์) พระ
อาทติย์ข้ึนตอนเช้าตรู่ มีแสงสีทอง 

สมุจเฉทประหาณ (สมุจเฺฉท – การตัดออก + ปหาน – 
การละ) การละกิเลสเด็ดขาด 

สัตตาวาส ๙ ภพที่อยู่ของสัตว์ มี ๙ ประเภท 
สันธโยบาต พระอาทติย์ยอแสง คอื ลับขอบฟูาแต่ยัง

เห็นแสง 
สินธุพิสัย เขตลํานํ้า 
สิมพลีพฤกษ์ (ต้นง้ิว) ก็มิคงโค่นล้ม (หยุดทรมานสัตว์

นรก) โลหกุมภีก็แตกระทม (นรกกระทะทองแดงก็
หยุดต้มสัตว์) 

๔๙๖ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๙๘ ๔๙๙ 

ทรงน่ิงมัธยัสถ ์ (สํ. มธยฺสฺถ) = ทรงน่ิงอย่างเป๐นกลาง 
คือ ไม่ยินดีและไม่เกดิความไม่พอใจ (ไม่ยินร้าย) 

ทิศอีสาน – ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
เทววาจิกสรณคมน์ – ถึงซ่ึงที่พ่ึง ด้วยการกล่าววาจา

สอง คือ กล่าวถึงพระพุทธและพระธรรม 
ไทยทาน – ของสําหรับทําทาน (ป. เทยฺยทาน) 
นวาปุพพวิหาร (นว + ปุพฺพ + วิหาร) – อนุบุพวิหาร 

๙ 
นางมารธิดา = เทพธิดาบุตรสาวพระยามารวสวัตต ี

ได้แก่ นางราคา (กําหนัด) นางอรดี (ริษยา) นาง
ตัณหา (ความอยาก) 

นามบัญญัติ – การตั้งช่ือ, สมมติช่ือ, สมมตเิรียกขาน 
บรมสุขเขษมศาสต์ (โบราณเขียน เขษม, สํ., ป. ว่า 

เขม – เกษม, หลอดภัย + สํ. ศานฺติ – สันติ) = 
ความสุขอย่างยิ่ง คอืพระนิพพาน เป๐นความสงบ
ความสุขเกษมอย่างยิ่ง 

ปฐมอุบาสก – เป๐นอบุาสกคนแรก = เป๐นอุบาสกก่อน
อุบาสกคนอื่น 

ปฐมาภิสัมโพธิ (ปฐม + อภิ + สมฺโพธิ) – การตรัสรู้ยิ่ง
ก่อน = ตรัสรู้คนแรก, ตรัสรู้กอ่นคนอื่น 

ประทีปชวาลา (สํ. ปฺรทปี, ป. ปทีป + สํ. ชฺวาล, ป. 
ชาลา) – ไฟมีเปลวสว่างรุ่งเรือง = ความสว่างจาก
ไฟ 

ประทุม (ป., สํ. ปทุม) – บัวหลวง, บัวมีก้าน, บางแห่ง
ว่าสีแดง บางแห่งกว็่าสีขาว 

ปวุติกถา (ปวุตฺติ + กถา) – ถ้อยคําแสดงความเป๐นไป
ทั่ว (= คําของพระพุทธเจ้า) 

ปสาทศรัทธา (ปสาท – ความแจ่มใส, ศรัทธา) – 
ศรัทธาอันแจ่มใส 

ปาณุเปตสรณคมน์ – การถึงไตรสรณะ (สรณะ ๓) 
จัดเป๐นสถานที่อันถึงแล้ว 

กมุท (ป., สํ. กุมุท) – บัวสายดอกขาว, ดอกโกมุท 
กังขา, กังขาวาระ – ความสงสัย, ความสงสัยคร้ังน้ัน 
กัมปนาการ (กมฺปน + อาการ) – อาการหวั่นไหว 
กาญจนปัฏ (กํจฺน – ทอง + ปฏ – ผืนผ้า) = ผืนผ้าสี

ทอง 
กิเลสมรรคา – ทางของกเิลส 
เข้าสู่สมาบัตินวาปุพพวิหาร (นว + อนุปุพฺพ + วิหาร 

= เข้าฌานสมาบัติ คอื รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ และ 
สัญญาเวทยิตนิโรธ เป๐นการเข้าสมาบตัิประณีต
ต่อเน่ืองกันไปโดยลําดับ) ประมาณมากกว่าแสน
โกฏิ (หมายถึงจิตที่ประณตีน้ันเกิดเป๐นแสนๆ คร้ัง) 
ทรงนิสัชนาการด้วยเอกบัลลังก์ (น่ังแล้วไม่ลุกไป
ไหน) เสวยธรรมปีติ (ปีตใินธรรม = ความปลาบ
ปล้ืมแห่งจิต) ด้วยวิมุตติสุขสิ้นสัตตวาร (= อยู่ใน
สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบตัิอันดบัซ่ึงจิตและเจตสิก
นาน ๗ วัน) 

จิตโทมนัส = ความเสียใจ ความเศร้าใจ ความทีใ่จ
ท้อแท้หดหู่ หรือความหวาดกลัว 

ฉัพพิธ (ฉ – หก + วิวิธ – หลายอย่าง) เภท (ชนิด) 
พรรณ (สี) รังสีโอภาส = แสงแห่งพระรัศมี ๖ สี 

ดวงพกาพรึก (ผกาย – ดาว + พรึก – รุ่ง) = ดวงดาว
ศุกร์ในเวลาเช้ามืด 

ดุจพื้นแห่งเมฆดล (กลุ่มเมฆ) แลดอกนิลุบล (บัวขาบ, 
บัวผัน) 

ดุจสีหรดารทอง (หริตาล – หรดาล) = สีเหลือง, แร่
ชนิดหน่ึงใช้สําหรับเขียนลายรดนํ้า, สีเหมือนหรดาร
ทอง 

ติมิงคลมหามัจฉาชาติ =  ปลาใหญ่ช่ือติมิงคละ เป๐น
ช่ือปลาในหนังสือไตรภูมิ 

ทรงท าอุปหาร (ทรงบูชาต้นโพธิ์) คือ ลืมพระเนตรอัน
งามดุจนิลุบล (งามเหมือนบวัขาบ, บัวผัน) 

สีลัพพัตุปาทาน อุปาทาน (ความยึดม่ัน) ในศีลและ
พรต 

สุราลัยสถาน สถานทีอ่ยู่ของเทวดา 
สุริยมณฑล, จันทรมณฑล ดวงอาทิตย,์ ดวงจนัทร์ 
หัตถังคุลี (หตฺถ + องฺคุลี) น้ิวมือ 
เห็นนิวุฏฐ (นิวุตฺถ – อาศยัอยู่) ขันธสันดาน (การสืบ

ต่อของขันธท์ี่เรียกว่าชีวิตและอุปนิสัย) ในอดีตบุพ
ภพ (ในภพก่อน) จบทั่วทั้งไตรภพ (ภพ ๓ คือ
กามภพ รูปภพ อรูปภพ) ก าเนิด (การเกดิ) แลคติ 
(ความเป๐นไป) วิญญาณฐิติ (ภูมิเป๐นที่ตั้งของ
วิญญาณ) ทั้งส้ิน ส าเร็จตรัสรูแ้จ้งในบุพเพนิวาสานุ
สติอภิญญา (คือระลึกชาตไิด้ดว้ยอภิญญา) 

อภิญญา ความรู้ยิ่ง ๖ อย่าง เช่น การแสดงฤทธิ์ หูทิพย์
และระลึกชาติได้ เป๐นต้น 

อมร (เทวดา) ทุนทุภี (กลองของเทวดา) กลองชัยในสุ
รโลก (สวรรค์) ก็บันลือศัพท์ปรากฏ (ดังบรรเลงทั่ว
เทวโลก) 

อริยุปวาท (อริย + อุปวาท) การกล่าวโทษพระอริยเจ้า 
อสุรคณา คณะอสูร, พวกอสูร 
อัฏฐสมาบัติ สมาบตัิ ๘ 
อันว่าขณิกพรรษา (ฝนตกช่ัวครู่) แลกุสุมพรรษา (ฝน

ดอกไม้) ก็ตกลงยังปฐมพี (พ้ืนดิน) มณฑลสถาน 
(ฝนนํ้าและฝนดอกไม้ตกลงยังสถานที่คอืพ้ืนดิน) 

อัมพรานิลบถ (อมฺพร + อนิล – ลม + บถ) ทางลมใน
อากาศ = พระจันทร์ผุดข้ึนกลางทอ้งฟูาขณะมีลม
พัด 

อุเบกขาเวทนาเสวยอารมณ์มัธยัสถ์ อเุบกขาเวทนา 
(ไม่สุขไม่ทกุข์) เสวยอารมณท์ี่เป๐นกลางๆ (คอื 
อารมณ์ทีไ่ม่ถึงกบัดีหรือไม่ดี) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รัตนฆระ (รตน – แก้ว, ส่ิงที่ถือว่ามีค่ามาก + ฆร – 
เรือน,บ้าน) = เรือนแก้ว สถานที่ทรงพิจารณาพระ
อภิธรรมปิฎก 

รัตนจงกรมในอุตรทิศาภาค (ส่วนของทิศเหนือ) – 
สถานที่เสดจ็จงกรมหลังตรัสรู้ ซ่ึงเป๐นทีค่วรเคารพ
บูชา 

ราคาทิกิเลสทั้งหลายแล้ว = กิเลสทั้งหลายมีราคะ 
(ความกําหนัด) เป๐นตน้ 

รูปตรุณกุมารี = เด็กสาวสวยเยาว์วัย 
วัสโสทก – นํ้าฝน 
วินัยปิฎก – คัมภีร์ว่าด้วยวินัย ศีล วัตร และข้อห้ามข้อ

อนุญาตของภิกษุและภิกษุณี เป๐นต้น 
วิมุติผลสุขสมาบัติ = ความสุขในความหลุดพ้น ไดแ้ก ่

การเข้าผลสมาบตั ิ
วิมุติสมาบัติสุข = ความสุข คือ การเข้าผลสมาบัติมี

นิพพานเป๐นอารมณ ์
สรรพสัปปชาติ – งูประเภทต่างๆ 
สัตตวาร – ๗ วาระ = ๗ วัน 
สัตตุก้อนสัตตุผง (สัตตุ – ข้าวคั่วผง, ขนมผง) = ข้าวตู

เป๐นเสบียงเดินทางไกล 
อกาลมหาเมฆ – เมฆใหญน่อกฤดูฝน 
อเนก (มิใช่อย่างเดยีว) วิวิธา (หลายอย่าง) ปาฏิหาริย ์

(ส่ิงอัศจรรย์) = ปาฏิการิย์หลายอย่าง 
อมฤตยรสวารี = นํ้าคือรสแห่งความไม่ตาย, นํ้ารสทิพย ์
อรุณุคคมนสมัย – สมัยเป๐นที่ข้ึนไปแห่งอรุณ = เวลา

เช้า 
อสาธารณญาณทั้ง ๖ = พระญาณที่มีเฉพาะ

พระพุทธเจ้าเท่าน้ัน คนอื่นไม่มี เช่น พระอนาวรณ
ญาณ 

อหินาค = งู คือ พญานาค (อหิ – งู) 
อาคม = นักปราชญ์บางท่านตั้งข้อสังเกตว่า พระสูตร

หรือพระสุตตันตปิฎก (ของเถรวาท) แต่เดิมแบ่งเป๐น 
๔ นิกายเท่าน้ัน เรียกกันว่า อาคม คือ ทีรฆาคม ๑ 

พระสติปัฏฐาน ๔ – ธรรมเปูนที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง มี
กายานุป๎สสนาสติป๎ฏฐาน เป๐นต้น 

พระสมันต (โดยรอบ, ทั้งหมด) มหาปัฏฐาน (เหตุใหญ่) 
อนันตนัย (นัยไม่มีที่สุด) อันประดับด้วยจตุวีสติ
ปัจจัย ๒๔ (ว่าด้วยเหตุหรือป๎จจัย ๒๔ ประการ เช่น 
เหตุปจ๎จัย เป๐นต้น) 

พระสัพพัญญุตญาณพิสัย = เป๐นวิสัยที่จะรู้ได้เฉพาะ
พระสัพพัญํุตญาณเท่าน้ัน 

พระสัมมัปปธานทั้ง ๔ – ความเพียรใหญ่ ๔ เช่น เพียร
ระวังเพ่ือปดิกั้นบาป เป๐นต้น 

พระสิเนรุราช – ภูเขาสิเนรุ เรียกอกีช่ือว่าเขาพระสุเมรุ 
พระสุตตันตปิฎก – คัมภีร์ว่าด้วยพระธรรมเทศนาของ

พระพุทธเจ้าและพระสาวก เป๐นต้น 
พระอภิธรรมปิฎก - คัมภีร์ว่าด้วยหลักธรรมอันยิ่งหรือ

สภาวะธรรมอันยิ่ง เป๐นตน้ 
พระอังคาพยพ (องคฺ + อวยว) – ส่วนน้อยใหญ่แห่ง

ร่างกาย, อวยัวะน้อยใหญ ่
พาลทิพากร (ทิวากร – พระอาทิตย์) = แสงพระ

อาทติย์แดงออ่น (พาล – อ่อน) 
พุทธฎีกา = ถ้อยคําของพระพุทธเจ้า 
พุทธสันดาน (พุทฺธ + สนฺตาน – สืบตอ่) = พระอุปนิสัย

ของพระพุทธเจ้า 
พุทธุปบาท – กาลเป๐นทีบ่ังเกดิแห่งพระพุทธเจ้า 
มหาปกรณ์ – ตําราใหญ่ หมายถึงคัมภีร์ป๎ฏฐาน เพราะ

ใหญ่ทั้งขนาดและความสําคญั 
มหิจฉภาพ (มหิจฺฉ + ภาว) – ความเป๐นผู้มีความ

ปรารถนาใหญ่ (ความอยากใหญ่) 
ไม้เกด – ไม้ขนาดใหญ่ ผลคล้ายละมุดสีดา สุกแล้วมีรส

หวาน เรียกราชายตนะ 
ไม้จิก – ไม้ต้นขนาดกลาง มีดอกสีขาว 
ยถาสุขส าราญ = ความสุขความสําราญใจโดยประการ

ใด 

พระการุณจิต = พระพุทธเจ้าทรงมีพระทัยกรุณา 
พระเกศธาตุ = เส้นผมของพระพุทธเจ้า 
พระฉัพพรรณรังสี, พระฉัพพิธพรรณรังสี – 

ประกอบด้วยรัศมี ๖ ประการคอื ๑.นีละ – เขียว
เหมือนดอกอัญชัน ๒.ปตีะ – เหลืองเหมือนหรดาล
ทอง ๓.โลหิตะ – แดงเหมือนตะวันออ่น ๔.โอทาตะ 
– ขาวเหมือนแผ่นเงิน ๕.มัญเชฐ – สีหงสบาท
เหมือนดอกเซ่งหรือหงอนไก่ ๖.ประภัสสร – เล่ือม
พรายเหมือนแก้วผลึก 

พระไตรปิฎกทั้ง ๓ อันประกอบด้วย อาคม ๔ (ด ู
อาคม) นิกาย ๕ (เช่น ทฆีนิกาย) องค์ ๙ (เช่น 
สุตตะและเคยยะ) ประดับด้วยพระธรรมขันธ์ 
๘๔,๐๐๐ = กองธรรมในพระไตรปิฎกกําหนดนับได้
เท่าน้ี คอื วินัยปิฎก ๒๑,๐๐๐, สุตตันตปิฎก 
๒๑,๐๐๐, อภิธรรมปิฎก ๔๒,๐๐๐ รวมเป๐น 
๘๔,๐๐๐ 

พระนราสภมุนี – พระมุนีผู้ประเสริฐกว่านระ 
พระนราสภสุคต (นร – คน + อาสภ – ผู้นํา, ผู้องอาจ 

+ สุคต – ดําเนินไปดี) = พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ
กว่านระ ทรงนําชนไปด ี

พระปริยัติพระไตรปิฎก = การเล่าเรียนพระไตรปิฎก 
พระผู้ทรงสวัสดิภาค = พระพุทธเจ้าผู้ทรงเจริญรุ่งเรือง 
พระพุทธมหานาค = พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐยิ่ง (นาค 

– ผู้ประเสริฐ) 
พระพุทธสรณาคมน์ – การถึงซ่ึงที่พ่ึง คือ พระพุทธเจ้า 
พระพุทธอาโภค – พระพุทธเจ้าทรงคํานึง 
พระภควันตบพิตร = องค์พระผู้มีพระภาคเจ้า (ภค + 

วนฺตุ – ผู้ทรงมีโชคดี) 
พระรัศมีหงสบาท, พระรัศมีประภัสสร = พระ

ฉัพพรรณรังสี ๒ ใน ๖ สี 
พระโลกุตมาจารย์ – พระอาจารย์ผู้สูงสุดของโลก 

หมายถึงพระพุทธเจ้า 
พระสกลกายินทรีย์ = ทั่วพระวรกาย 

มัธยมาคม ๑ สังยกุตาคม ๑ และเอโกตตราคม ซ่ึง
ไม่มีขุททกนิกาย 

อาโภคพยาบาท (อาโภค – ความคิด + พยาปาท – 
ความปองร้าย) = ความคิดพยาบาท 

อุบาสก (อุปาสก) – ชายผู้น่ังใกล้พระรัตนตรัย 
อุปธิวิเวกเป็นเอกอุดมสุขในโลก = ความสงัดจากกิเลส

ได้เป๐นความสุขสูงสุดหน่ึงเดียว 

๕๐๐ ๕๐๑ 



อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๐๓ 

พระสุเมธดาบส = พระพุทธเจ้าของเราสมัยเป๐นดาบส
ช่ือสุเมธ ได้พบพระพุทธเจ้าทปี๎งกรและไดเ้ร่ิมความ
ปรารถนาที่จะเป๐นพระพุทธเจ้าเอง 

พระอรหัตผล – ผลคือการสําเร็จเป๐นพระอรหันต ์
พิริยภาพ (วิริย + ภาว) – ความหม่ันเพียร, ความกล้า

หาญ 
พื้นพสุธาจะได้กัมปนาทแต่มาตรว่าองคุลีหน่ึงก็ไม่พึง

มี = พ้ืนแผ่นดินจะเคล่ือนที่สักหน่ึงน้ิวก็ไม่มี 
พุทธเวไนย์ (พุทฺธ + เวเนยฺย) – พอส่ังสอนได,้ พร้อม

รับคําสอน) = ผู้ที่พระพุทธเจ้าแนะนําส่ังสอนได ้
ภัพพบุทคล – บุคคลผู้ควร (ตรัสรู้) 
ภาวนานุโยค – การประกอบภาวนาบ่อยๆ 
มหาอัครทวาร = เปิดประตใูหญอ่ันเป๐นประตูช้ันเลิศ 
มัชฌิมปานกลางอย่างโท = เป๐นบคุคลที่ ๒ คือ พวก

ปานกลางที่จะบรรลุธรรมได้ (ไม่ถึงความเป๐นคนแรก
หรือคนสุดท้าย) 

มุทุอย่างตร ี = เป๐นบคุคลที ่ ๓ คือ พวก (ป๎ญญา) 
อ่อนแอตอ้งอบรมมากข้ึน 

โมหะอกุศลสังกิเลสบาปธรรม = ธรรมฝุายบาป ฝุาย
เศร้าหมอง ได้แก่ อกุศลและโมหะ 

ราคาภิรัติ (ราค + อภิรติ) – ความเพลิดเพลินด้วยราคะ
, ยินดีด้วยราคะ 

โลกิยประชาชน = ประชาชน (สัตว์) อันมีอยูใ่นโลก 
วิจารณปัญญา (วิจารณ – เลือกเฟูน, พิจารณา) 

ป๎ญญาพิจารณา, ปญ๎ญาเลือกเฟูน 
วิเหสภาค (วิเหสา + ภาคี – มีส่วน) – มีส่วนอันรบกวน

, มีส่วนสร้างความลําบาก 
สงสารสมุทร =  เปรียบสังสารวัฏดุจห้วงมหาสมุทร 
สมถวิปัสนา = การเจริญวปิ๎สสนากรรมฐานและสม

ถกรรมฐาน 
สังเขปแลพิสดาร, ยอ่แลวิตถาร = สงฺเบป – ความย่อ, 

วิตฺถาร – การขยาย 
สังสารวัฏกันดารภัย = เปรียบสังสารวัฏว่าเป๐นภัย คือ 

เป๐นเหมือนเดินผ่านทางกันดาร 

นายสัตถวาห (พ่อค้า) เชฏฐะ (ผู้เลิศ) – พ่อค้าผู้เป๐น
เลิศ 

บัณฑูร – คําส่ัง = กล่าวคํา (แสดงธรรม) 
บุทคล ๔ – บคุคล ๔ ประเภท คอื อุคฆฏิตัญญู – ผู้รู้

เข้าใจได้ฉบัพลัน, วิปจิตัญญู – ผู้รู้เข้าใจต่อเม่ือท่าน
ขยายความ, ไนย (เนยฺย) – ผู้ที่พอจะแนะนําตอ่ไป
ได้, ปทปรม – ผู้ได้แค่ตัวบท คอื ถ้อยคําเป๐นอย่าง
ยิ่ง แต่ไม่อาจเข้าใจความหมาย 

ปฏิเวธธรรม – ธรรม คือ ผลที่พึงบรรลุ ได้แก่ มรรคผล
และนิพพาน 

ปฐมอย่างยิ่ง = เป๐นบุคคลที่ ๑ คือ ตรัสรู้ได้ทันท ี
ปัจฉิมยามปัจจุสราตรี = ยามสุดท้าย, เวลาจวนเช้าตรู่ 
ปัญญินทรีย์ – ความเป๐นใหญ่ คอื ป๎ญญา 
พระป่ินเกล้า – พระผู้อยู่เหนือหัว 
พระพุทธจักษุญาณ – พระญาณจักษุของพระพุทธเจ้า 

ได้แก่ ญาณที่หยั่งรู้อัธยาศยั อปุนิสัยและอินทรียท์ี่
ยิ่งหรือหย่อนของสัตว ์

พระพุทธปริวิตก ความตรึกตรองของพระพุทธเจ้า 
(ไม่ใช่นึกแล้วเป๐นทกุข์อย่างภาษาไทย) 

พระพุทธสันดาน – การสืบตอ่ (แห่งจิตและเจตสิก) 
ของพระพุทธเจ้า 

พระพุทธอาโภคจินตนา = พระพุทธเจ้าทรงคดิคํานึง, 
ทรงมีพระดําริ 

พระภควันตมุนินทร์ – พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป๐น
จอมปราชญ ์

พระวิมุตติปัญญา = ป๎ญญาที่หลุดพ้นจากกเิลสแล้ว 
พระสมันตจักษุญาณ = พระญาณ คือ จักษุรอบคอบ, 

คือ ดวงตาเห็นรอบ ได้แก่ พระสัพพัญํุตญาณ 
พระสัทธรรม (ธรรมที่ถูกตอ้ง) เทศนา (การสอน) 

อนุศาสโนวาท (อนุ- บ่อยๆ + สาสน – คําสอน + 
โอวาท – การกล่าวสอน) = การแสดงพระสัทธรรม
เนืองๆ 

กัลยาณมิตร – มิตรดีงาม, มิตรแท ้
ขัตติยพันธุวงศ์ – เช้ือสายกษัตริย ์
คัมภีรภาพ (คมฺภีร – ลึกซ้ึง + ภาว) – ความลึกซ้ึง, มี

ความลึกซ้ึง, มีความยากยิ่ง 
จตุปทิกคาถาบทเดียว = ท่านเรียกคําฉันท์ทีค่รบ ๔ 

บาทว่า ๑ คาถา 
จริต – ความประพฤติ เรียกอีกอย่างว่า จริยา มี ๖ 

ประเภท คอื ลักษณะการแสดงออกที่เป๐นนิสัย
ประจําตัว เช่น ราคจริต เป๐นความประพฤติหนักไป
ทางรักสวยรักงาม เป๐นต้น 

ตะพาน = สุเมธดาบสนอนทบัทางนํ้าให้พระพุทธเจ้า
เหยียบเสด็จข้าม 

ติกขญาณ (ติกฺข – กล้า, กล้าแข็ง + ญาณ – ความรู้, 
ป๎ญญา) – ป๎ญญาแก่กล้า 

ทศางคุลีหัตถ์ – น้ิวมือสิบน้ิว 
ท้าวกัมลาศน์ = ท้าวสหัมบดีพรหม 
ทิพย์บงกช โกมลชาติ (การไหว้ของพรหมดุจดอกบัว) 

อันรุ่งเรืองรจุิดรภาศ (สว่างงดงามรุ่งเรือง) ด้วยทศ
นขสโมธาน (ไหว้ด้วยการประชุมเล็บมือ ๑๐) ถึง
อุตมังคสิโรตม์ (ถึงศีรษะ) สารภิรมย์ (สาร – 
ทั้งหมด, อภิรมย์ – ร่ืนเริงยิ่ง) ปราโมทย์ (ปาโมชฺช 
– ความยินดี, ความสุข) โดยสัจเคารพ (เคารพอย่าง
จริงใจ) 

ทุกรกรรม – กรรมอันทําไดย้าก 
เทพยดามนุษยอ์ันสมมติเป็นสัตว์ = ที่เรียกกันว่าสัตว์, 

เทวดา หรือมนุษย์น้ัน เรียกกันตามสมมต ิ
เทพยบรรษัท (เทว + ปริสา) – เทวดา (รวมพรหม) ที่

แวดล้อมอยู่, บริษัทเทพ 
ธรรมาภิสมยั (ธมฺมาภิสมย) – การตรัสรู้ธรรม, การ

สําเร็จมรรคผล 
ธาตุเวไนย์ = ผู้ที่มีอัธยาศัยทีจ่ะรับฟ๎งคําสอน 
ธุลี – ผง, ละอองฝุุน, ธุลี คือ อวิชชา = ฝุุนคือความไม่รู้

ที่เกาะกุมจิตใจ 

สาวกเวไนย์ – ผู้ที่พระสาวกแนะนําส่ังสอนได ้
สีลขันธ์, สมาธิขันธ์, ปัญญาขันธ์, วิมุติขันธ์, วิมุติ

ญาณทัศนขันธ์ – ธรรม ๕ อย่างน้ีท่านเรียกว่า 
“ธรรมขันธ์ ๕” (กองธรรม, ประมวลธรรมทั้งปวง
เข้าเป๐นหัวข้อใหญ่) เช่น กองศีลหรือประมวลธรรม
ทั้งหลายฝุายศีลแล้วเรียก “สีลขันธ”์ เป๐นต้น 

โสตวิญญาณ – วิญญาณได้ยิน = มีประสาทหูดีได้ยิน
ได ้

หมู่มัจฉา (ปลา) กัจฉป (เต่า) ชาติ (ชนิด) = หมู่ปลา
และเต่าหรือตะพาบนํ้า 

เหตุมีพระพุทธอัธยาศัยส าคัญวิปลาศ = พวกสัตว์
ทั้งหลายมีความคดิตรงข้ามกบัพระพุทธเจ้า 

องค์โกสีห์แลสุยามสันดุสิตเทวราช – พระอินทร์, 
เทพบตุรช่ือท้าวสุยามะอยู่สวรรค์ยามา, เทพบุตรช่ือ
สันตุสิต อยู่สวรรค์ดุสิต 

อภิสมาจาริกวัตร – วัตรเกี่ยวด้วยความประพฤตอิันดี, 
ธรรมเนียมเกี่ยวกบัมรรยาทและความเป๐นอยูท่ี่ดีงาม 

อมร (เทวดา) กัมลาศน์ (กมลาสน – ผู้มีดอกบัวเป๐นที่
น่ัง) = เทวดาคือพระพรหม 

อัครอุดมธรรม – ธรรมอันสูงสุดยอด 
อัตตจริยา (อตฺต + จริยา) – ความประพฤติของตน, 

ความประพฤติส่วนตัว 
อัปปรชักชาติ พวกที่มีธุลี คือ กิเลสในป๎ญญาจกัษุน้อย 
อัปโปสุกกภาพ (อปฺโปสฺสุกกฺ + ภาว) – อยูอ่ย่างเรียบ

ง่าย, มีความขวนขวายน้อย 
อัปโปสุกกิจ – กิจ คือ การอยู่น่ิง อยู่ตามสบาย 
อัปโปสุกธรรม (อปฺโปสฺสุกกฺ + ธมฺม) – ธรรม คือ ความ

ขวนขวายน้อย 
อาจิณวิสัย = ความประพฤติปกตขิองพระพุทธเจ้าทุก

พระองค ์
อายาจนวาท (อายาจน + วาท) – การกล่าวเช้ือเชิญ, 

การขอร้อง 
อารธนา (อาราธน) – อันยัง (ธรรม) ให้ยินดีทัว่, การ

เช้ือเชิญ 
โอฆสงสารวัฏ – การเวียนตายเวียนเกดิเป๐นดจุจมอยู่

ในห้วงนํ้า 

๕๐๒ 
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๕๐๕ 

พระยาธรรมิกราช – พระราชาผู้ประกอบในธรรม, 
พระราชาผู้ทรงธรรม 

พระรัชนิกรก็อุฏฐาการ – พระจันทร์ข้ึน 
พระรัศมีทั้ง ๖ = พระฉัพพรรณรังสี, ฉัพพัณรังสี 
พระวิปัสสีสุคต – พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนาม

ว่าวิป๎สสี ผู้เสดจ็ไปด ี
พระสมณโคดม (โคตม) = พระสมณะจากตระกูลทีเ่ป๐น

ศิษย์ของกบิลดาบสโคตมโคตร 
พระสุรเสียงอันไพเราะกอปรด้วยองค์ ๘ = วาจา

สละสลวย ๑ รู้ได้ชัดเจน ๑ ไพเราะ ๑ ฟ๎งง่าย ๑ 
กลมกล่อม ๑ ไม่พร่า ๑ เสียงลึก ๑ กังวาน ๑ 

พระเสกขบุคคล = พระอริยบุคคลที่ยังต้องเจริญ
ไตรสิกขา คอื พระอริยะที่ยังไม่บรรลุอรหัตตผล 

พระอนันตญาณสัพพัญญู = พระผู้รู้ทุกส่ิงด้วยพระ
ญาณอันหาที่สุดมิได ้

พระอัครมุนินทร (จอมปราชญ์ผู้เลิศ) ทัมมสารถี (ผู้เป๐น
นายสารถีฝึกคน) ศรีสุคต (ผู้เสด็จไปดี เป๐นม่ิงมงคล) 
= พระพุทธเจ้า 

พราหมณ์สกุลบรรพชา = ออกบวชจากสกุลพราหมณ์ 
พยาธิทุกข์ – ความเจบ็ไข้เป๐นทกุข์, โสกทุกข์ – ความ

โศกเป๐นทกุข์, อุปายาสทุกข์ – ความคับแค้นใจเป๐น
ทุกข์ 

ภวตัณหา – ความอยากเป๐นน่ันเป๐นน่ี 
ภวัครพรหมพิภพ – ภพแห่งพรหมช้ันสูงสุด ได้แก่ เนว

สัญญานาสัญญายตนภพ 
ภิกษุสงฆ์ขีณาสพสาวก = ภิกษุสงฆ์ที่เป๐นพระอรหันต์

เป๐นสาวกพระพุทธเจ้า 
มธุรกถา – ถ้อยคําไพเราะ 
มฤคจตุบาท – สัตว์ ๔ เท้า 
มหาปธานกิจทุกรกรรม = กรรมอันทําได้ยาก คือ การ

บําเพ็ญเพียรใหญ ่
มหาพิชัยรถ – รถเพ่ือชัยชนะใหญ่ = คือการเคล่ือนไป

แห่งพระธรรมจักร 

เนวสัญญานาสัญญายตนอรูปภพ – ภพของผู้เข้าถึง
อรูปฌานที่ ๔ 

บัณฑิตชาติ – ผู้เป๐นบัณฑิต, ผู้มีป๎ญญา, ผู้เป๐นปราชญ ์
ปฐมธรรมาภิสมยั – การตรัสรู้ธรรมคนแรก คอื พระ

โกณฑัญญะบรรลุมรรคผลก่อนท่านอื่นๆ 
ปฐมาภิสัมโพธิญาณ = ญาณคือความตรัสรู้ชอบยิ่ง 
ประจันตนคร = เมืองที่ไกลจากเมืองหลวง, เมืองทีอ่ยู่

นอกมัชฌิมชนบท, เมืองชายแดน 
ประสันนาการ – อาการเล่ือมใส, ความเล่ือมใส 
ปัจจุคมนาการ – การออกไปต้อนรับ, การต้อนรับ 
โปรด = พระมหากรุณาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม

อนุเคราะห์สัตว์โลก 
พญาฉัททันตคชสาร = พญาช้างสายพันธุ์ฉัททันต ์
พรหมคณา (คณะพรหม) อัฏฐารส (สิบแปด) โกฏิ – 

หมู่พรหม ๑๘ โกฏิ 
พสุธาดล – พ้ืนแผ่นดิน 
พระการุญภาพ = ตั้งอยูใ่นความกรุณา 
พระชินสีห์ – พระผู้ชนะดุจสีหะ = พระพุทธเจ้า 
พระทศพลบพิตร – พระผู้ทรงกําลังสิบ = พระพุทธเจ้า 
พระธรรมจักกัปวัตตนสูตร – พระสูตร (พระธรรม

เทศนา) ว่าด้วยการหมุนวงล้อธรรม 
พระบวรบาทยุคล = พระบาทอันประเสริฐทั้งคู่ของ

พระพุทธเจ้า 
พระบาลี – พระพุทธวจนะ (ทีบ่ันทึกไว้ใน

พระไตรปิฎก), พระพุทธดํารัสของพระพุทธเจ้า 
พระพิชิตมาร – พระผู้ชนะมาร (วิชิต – ชัยชนะ) 
พระมหามุนินทรราช – พระมหามุนีเจ้า = 

พระพุทธเจ้าทรงเป๐นจอมมุนี 

กติกาสัญญา – ข้อตกลงร่วมกัน 
กเถตุกามยตาปุจฉา – คําถามที่ใคร่จะตอบเอง 
กรุงอชาตศัตรูราช = พระเจ้าอชาตศตัรู ราชาแคว้น

มคธ 
กามตัณหา – ความทะยานอยากในกาม 
กามภพ ภูมิของผู้ที่ยังเกี่ยวข้องในกาม 
กิเลสนิพพาน – ดับกเิลสได้สนิท 
กิเลสาดูร (กิเลส + สํ.,ป. อาดูร) – กิเลสเหตใุห้

เดือดร้อน 
คณนา – การนับ, กําหนดนับ 
จตุรอัสสดร – ม้าอัสสดร (ม้าดี) ๔ ตัว 
จุณแห่งร า = ของที่บดละเอียดเหมือนรําข้าว 
ดูรานะ = คํากล่าวข้ึนต้นกอ่นจะพูดเน้ือความ 
ตรัสรู้จบในสรรพไญยธรรม = ทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ทั้ง

ปวงหมดแล้ว ไม่มีธรรมใดทีไ่ม่ทรงรู้ 
ทศอรหาทิคุณอดุลยเลิสโลก = พระพุทธเจ้าผู้ทรง

ประกอบด้วยพระอรหันตคณุ ๑๐ ประการ เป๐นต้น 
(= ทสพลญาณ ๑๐) ทรงเป๐นเลิศไม่มีใครเปรียบได ้

ทั้งวาตาก็ร าเพยพานพัดเรณูสรรพกุสุมเสาวคนธ์ = 
ลมพัดอ่อนๆ นําละอองเกสรและกล่ินหอมของ
ดอกไม้มา 

ทานวิบาก – ผลของการให้ทาน 
ทิวาทศนาการ – อาการที่มองเห็นในเวลากลางวัน (ทศ

นา = ทัศนา) 
ทุราคมวิถีทางไกล (สํ.ทุร – ยาก, ลําบาก, ช่ัว + อาคม 

– หนทาง) – หนทางไกลแสนลําบาก 
นฤนาทตลบจบจังหวัด = เสียงแผ่ออกไปไกลทั่วเขต

ปุาอิสิปตนมฤคทายวัน 
นฤมิตสุขุมอัตภาวะ = แปลงร่างเล็กละเอียดมาก 
นิยยานิกธรรม – ธรรมเป๐นที่นําออก, นําออกจากทกุข์ 

มหาเมธาวี – คนมีป๎ญญามาก 
มัชฌิมปฏิบัติ – ข้อปฏิบัติสายกลาง 
มัชฌิมมรรคาลัย – ที่พักคือทางสายกลาง ได้แก่ 

อริยมรรคมีองค์ ๘ 
มานะ – ความถือตัว, การเปรียบเทียบกบัผู้อื่นด้วย

กิเลส 
ยุคลธรนคินทร์ (สํ.นคร + อินฺทฺร = เมืองใหญ่) = 

เปรียบภูเขายุคลธรดจุเมืองใหญ ่
รสเรณูบุปผาชาติ = กล่ินของละอองเกสรดอกไม้ 
วชิราวุธ = อาวุธคอืป๎ญญาดุจสายฟูา หรืออาวุธ

แข็งแกร่งดจุเพชร 
วนัศไพรสณฑ์สกลวิสัยเขต = พระฉัพพรรณรังสีแผ่ไป

ทั่วทั้งปุาเท่าทีจ่ะแผ่ไปได ้
วันจาตุทสีสุกกปักษ์อาสาฬหมาส – วันเพ็ญขึ้น ๑๔ 

ค่ํา เดือน ๘ 
วิภวตัณหา – ความอยากในวิภพ คือ ความอยากใน

ความไม่มีไม่เป๐น, ไม่อยากเป๐นน่ันเป๐นน่ี 
เวไนยประชานิกร – หมู่สัตว์ที่ควรส่ังสอน 
สถลวิถี (สถล – บก) – ทางบก, ดําเนินไปตามภาคพ้ืน 
สวิญญาณกทรัพย์ – ทรัพย์ที่มีวิญญาณ เช่น ทาส ช้าง 

ม้า 
สหรคตด้วยนันทิราคะ – ความกําหนัดอันเป๐นไปกับ

ความเพลิดเพลิน 
ส่องพระญาณอาวัชชนาการ = ทรงใช้พระป๎ญญา

ญาณพิจารณาใคร่ครวญหา 
สังขารธรรม – ธรรมที่ถูกปจ๎จัยปรุงแต่ง 
สัจจเคารพ – ความเคารพนับถืออย่างจริงใจ 
ส่ันศีรษะ = อาการยอมรับของบางถ่ินในชมพูทวีป 
สัสสตทิฏฐิ – ความเห็นว่าเที่ยง คอื เห็นว่าอตัตาและ

โลกเป๐นส่ิงเที่ยงแท้ยั่งยืน 

๕๐๔ 
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อัครมรรคธรรม – ธรรมคือหนทางอันเลิศ ไดแ้ก ่
อริยมรรคมีองค์ ๘ 

อัครสัสสทาน (อคฺร – เลิศ + สสฺส – ข้าว + ทาน – 
การให้) ถึงนววาร (๙ คร้ัง) = การถวายทานอย่าง
เลิศอันเกี่ยวกบัการเพาะปลูกข้าว ๙ คร้ัง คือ ถวาย
ทานตอนข้าวตั้งท้องเป๐นนํ้านม ๑ ตอนรวงข้าวพอ
ตําเป๐นข้าวเม่าได้ ๑ ตอนข้าวแก่ ๑ ตอนเกบ็เกี่ยว ๑ 
ตอนทําฟางเพ่ือกําข้าว ๑ ตอนมัดเป๐นฟุอน ๑ ตอน
ขนเข้าลาน ๑ ตอนนวด ๑ ตอนขนเก็บในยุ้ง ๑ 

อัชฌัติกสันดาน = อุปนิสัยอันเป๐นไปภายในตน 
อัฏฐุตรสตมหามงคล = ฝุาพระบาทมีลักษณะเป๐นมหา

มงคล ๑๐๘ ประการ 
อันติมชาติ – ชาติมีในที่สุด = ชาติสุดท้ายแล้วไม่มีการ

เกิดต่อไป 
อากิญจัญญายตนอรูปภพ – ภพของผู้บรรลุอรูปฌาน

ที่ ๓, ภพที่ ๓ ในอรูปภูมิ 
อาวุโสโคตม – คําเรียกพระพุทธเจ้าโดยระบุพระโคตร, 

คําว่า อาวุโส เป๐นคําที่ผู้มีอายุมากเรียกผู้มีอายุน้อย 
เม่ือใช้กบัพระพุทธเจ้าถือว่าเป๐นการไม่ให้เกยีรติ 

อาสวขัย (อาสว – กิเลสเคร่ืองหมักดอง + ขย – ความ
ส้ินไป) – ความส้ินไปแห่งอาสวะ 

อุจเฉททิฐ ิ– ความเห็นว่าขาดสูญ คือ ความเห็นว่าคน
และสัตว์ตายจากอัตภาพน้ีแล้วขาดสูญไป 

อุตราษาฒนักขัตฤกษ์ (สํ.อุตฺตราษาฒ) – ดาวนักษตัร
รูปแตรงอน (อาษาฒ – เดือน ๘) 

อุตริมนุสธรรม – ธรรมอันยิ่งของมนุษย์ ในที่น้ีหมายถึง
การตรัสรู้ 

อุปกาชีวก – อาชีวกช่ืออุปกะ 
อุปัตติ (อุปตตฺิ, อปฺุปตฺติ) – อันเกดิ, อันบังเกิดข้ึน, การ

เกิด, การอบุตั ิ
เอกันตสุข (เอกนฺต – ส่วน + สุข) – ความสุขโดยส่วน

เดียว (หมายถึงพระนิพพาน) 

สายชาล (ส่องแสง) ประภา (ส่องสว่าง) ไพโรจน์ 
(รุ่งเรือง) = แสงจากพระฉัพพรรณรังสีแผ่พุ่งส่อง
สว่างออกไป 

สิเนรุคีรินทร – ภูเขาใหญ่ช่ือสิเนรุ (ช่ือหน่ึงของเขาพระ
สุเมรุ) 

โสตประสาท = ประสาทหูสําหรับฟ๎งเสียง 
โสฬสมหานครราชธานี = แว่นแคว้นใหญ่ หรือมหา

อาณาจกัร ๑๖ แคว้น เช่น มคธและโกศล เป๐นต้น 
เหตูปนิสัยวาสนา – เหตุ, อปุนิสัย, วาสนา = ความ

ประพฤติที่ส่ังสมมาตัง้แตอ่ดตี 
อนันตชินะ = พระผู้ชนะอย่างมีที่สุดหามิได้, พระผู้ชนะ

อย่างไม่มีที่สุด 
อนุกรม (สํ.อนุกฺรม, อ.อนุกฺกม) – ลําดับ, ระเบยีบ 
อเนกพนัศพฤกษลดาชาติ = มีต้นไม้ดอกไม้ในปุา

จํานวนมาก 
อภิโทสเวลา – เวลาพลบค่ํา, คืนที่ผ่านมา 
อมตเภรี = กลอง คือพระธรรมเทศนาอันช่วยให้ไม่ตาย, 

ช่วยให้ถึงอมตะคอืพระนิพพาน 
อรหาทิคุณ = พระคุณคือความเป๐นพระอรหันต์ เป๐น

ต้น 
อรัญญมรรคาสถลสถาน – สถานที่คือหนทางผ่านปุา, 

ทางออกมาจากปุา 
อริยญาณทัศนวิเศษ = ความวิเศษ คอื การเห็นด้วย

ญาณของพระอริยะ 
อรูปสมาบัติ, อรูปสมาบัติญาณ – สมาบัติ (ภาวะสงบ

ประณีตซ่ึงพึงเข้าถึง) มีอรูปธรรมเป๐นอารมณ์, 
ป๎ญญาอันเป๐นไปกบัอรูปสมาบตั ิ

อวิญญาณกทรัพย์ – ทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณ เช่น เงิน 
ทอง 

อเวจีมหานิรยสถาน – สถานที่คืออเวจีมหานรก 
อสงไขย – อันบุคคลไม่พึงนับ, นับไม่ได้ = ช่ือมาตรา

นับข้ันสูงสุด 
อัครธรรมปราโมทย์ = ความบันเทิงใจอย่างเลิศ คอืการ

บรรลุมรรคผล 

๕๐๖ ๕๐๗ 

ปริวรรตคฤหัสถ์หินเพศ = การหมุนไป, กลับไปเป๐น
ฆราวาสอันถือเป๐นเพศต่ํา 

ปลงสพ – เผา, จัดการศพ เช่น เผาหรือฝ๎ง 
ปสันนาการ (อาการเล่ือมใส) โอนอ่อนหย่อนจาก

เบญจนิวรณธรรม = จิตมีศรัทธาเล่ือมใสทําให้
นิวรณ์ ๕ ประการ ออ่นกําลังลง 

ปัจจุสราตรีกาล – เวลาใกล้รุ่ง 
ปัจฉาสมณะ – สมณะมีในภายหลัง, สมณะผู้ตามหลัง, 

พระผู้น้อยติดตามพระผู้ใหญ ่
ปุราณทุติยิกา (ปุราณ – เก่า, กอ่น + ทุติยกิา – ภริยา

ผู้ที่สอง) = ภรรยาที่มีอยู่กอ่นบวช 
ปุเรชาติ – ชาติก่อน, กําเนิดกอ่น 
ผู้ใดพิจารณาเห็นสังขารธรรมเป็นอนิจจัง บุคคลผู้น้ัน

ก็อาจเห็นซึ่งทุกขลักษณะและกระท าสักการบูชา
ในปูชนียวัตถุ = ผู้มีป๎ญญาพิจารณาเห็นธรรม
ทั้งหลายมีเหตปุ๎จจัยปรุงแต่งข้ึน หมดเหตุปจ๎จัย 
ธรรมน้ันก็ไม่มี เท่ากับเห็นอนิจจังและเห็นทกุข์ 
เพราะระหว่างดํารงอยู่กอ็ยูอ่ย่างกดดันบบีคั้น
ขัดแย้ง แปรไปสู่ความเปล่ียนแปลง 

โผฏฐัพพารมณ์ = อารมณ์ คือ ส่ิงที่ถูกตอ้งกาย 
พระขีณาสพสงฆ์ – ภิกษุสงฆ์ผู้ส้ินอาสวกิเลสแล้ว, 

ภิกษุสงฆ์ผู้เป๐นพระอรหันต ์
พระไตรลักษณะ – ลักษณะ ๓ คอื อนิจจลักษณะ ทุก

ขลักษณะ และอนัตตลักษณะ 
พระธรรมกถา = ตรัสธรรม, ทรงแสดงธรรม 
พระพุทธสรรเพชญ = พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทกุส่ิงทุก

อย่าง 
พระวัสสา – ปี, พรรษาฝน, ฤดูฝน = เข้าจําพรรษา 
พระสุคต – พระผู้เสด็จไปดี = พระพุทธเจ้า 
พระเสกขธรรม = อริยมรรคอริยผลของพระอริยบุคคล 

๗ (ยกเว้นพระอรหัตตผล) 
พระโสดาปัตติผลญาณ – ผลญาณ คือ ญาณที่เกิดต่อ

จากโสดาป๎ตติมรรคญาณ 

กาลกิริยา – อันกระทําซ่ึงความตาย, ตาย 
กาฬปักขปัญจมีดิถี – วันข้างแรม ๕ ค่ํา (ดิถี – วันตาม

จันทรคติ) 
ฆราวาส – ผู้อยู่ครองเรือน มิใช่ผู้บวชไม่มีเรือน 
ฌาปนกิจ – กิจในการเผา 
เตวาจิกสรณคมน์ = การถึงซ่ึงที่พ่ึงด้วยการกล่าววาจา

ครบสาม คือ กล่าวคําถึงพระรัตนตรัย 
ไตรจีวรและบาตรปรขิาร – ผ้าจีวร ๓ ผืน บาตรและ

เคร่ืองใช้สอยอื่นๆ 
ทุกขโทมนัส = ความทุกข์ใจ ความเสียใจ ความเศร้าใจ 
ธรรมจักษุ – ดวงตาเห็นธรรม คือ เกิดป๎ญญารู้เห็น

ความจริงตามที่เป๐น 
นางปริจาริก (ปริจาริกา) – หญิงรับใช้, หญิงบําเรอ 
นิวาสนฐาน, นิเวสนฐาน – สถานที่อยู่อาศยั, บ้าน, 

การเข้าไปอยู่, นิเวศน์, ปราสาท 
นิสีทนา – น่ัง 
ในอวสาน – ในที่สุด, สุดท้าย, จบ 
บทจร – เดินไป 
บวรปัญญัตอาสน์ = พระที่น่ังอันประเสริฐเป๐นที่น่ัง

เฉพาะตนอันสมกบัสถานะ 
บุญโกฏฐาส – ส่วนแห่งบุญ 
บุญฤทธิ์บันดาล = เกิดด้วยฤทธิ์ของบุญในอดตี 
บุพประโยค = การประกอบกศุลไว้แต่กาลก่อน, กุศล

ในอดีต, อาการหรือการทําความเพียรเบือ้งต้น 
บุพพัณหสมัย – เวลาเบือ้งต้นแห่งวัน = เวลาเช้า 
ปฏิกูล – ความน่าเกลียด 
ปฐมวัสสา – พรรษาแรกตลอด ๓ เดือนแห่งฤดูฝน 
ปฐมอุบาสิกา – สตรีผู้ถึงพระรัตนตรัยเป๐นคนแรก 
ปรมัตถธรรม = ธรรมที่เป๐นประโยชน์สูงสุด (สอนให้ถึง

พระนิพพาน) 
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ยกยอ่ง + เทสนา + สาสน + โอวาท) ได้แก่ อริยสัจ ๔ 
สุขุมาลชาติสกุล – มีชาติตระกูลละเอียดออ่น = มา

จากตระกูลสูง ตระกูลผู้ด ี
สุวรรณปาทุกา, สุวรรณบาทุกา (สุวณฺณ + ปาทกุา) – 

รองเท้าทอง 
สุสานประเทศ (สุสาน + ปเทส) – สถานที่คือปุาช้า 
เสวตพัสตร์ – ผ้าสีขาวบริสุทธิ ์
อนุตรวิมุติธรรม – วิมุติธรรมอันยอดเยีย่ม = มรรคผล

นิพพาน 
อริยภูมิสัตยญาณ = ป๎ญญารู้ความจริงในภูมิของพระ

อริยะ 
อสุจิลามก (อสุจิ – ไม่สะอาด, ไม่บริสุทธิ์ + ลามก – 

สกปรก, ต่ําช้า) = ความสกปรก ไม่สะอาด 
อสุภกเฬวระ (อสุภ – ไม่งาม + กเฬวร – ร่างกาย, 

ซากศพ) – ซากศพอันไม่งามในปุาช้า 
อสุภสัญญา – กําหนดจําถึงความไม่งามแห่งร่างกาย, 

อสุภ – ไม่งาม ไม่สวยงาม 
อเสกขบุคคล = พระอรหันต์ 
อังคาส – ถวายอาหารพระ, เล้ียงพระ 
อาตมาน้ีส้ินสูญจากชาติปฏิสนธิแล้ว = ท่านผู้สําเร็จ

กิจเป๐นพระอรหันต์แล้วย่อมรู้ประจกัษ์ด้วยตนเองว่า
ตนเองพ้นแล้วจากความเกิด 

อาทีนวญาณ – ป๎ญญาเห็นโทษอันยังทกุข์ให้เป๐นไป
โดยยิ่ง 

อิทธาภิสังขาร (อิทธิ + อภิสงฺขาร) – การปรุงแต่งฤทธิ์
ข้ึนทันใด 

อิริยาบถประทม – นอนหลับ = อิริยาบถนอนขณะ
พระพุทธเจ้าบรรทมหลับ 

อุฏฐาการจากที่สิริไสยาสน์ = ลุกจากที่นอน 
อุปสมบทกรรม (อปุสมฺปทกมฺม) – กระทําการ

อุปสมบท = บวชเป๐นพระภิกษ ุ
เอหิภิกขุบรรพชา = การบวชด้วยพระพุทธดํารัสว่าจง

เป๐นภิกษุมาเถิด... 

พระอนัตตลักขณสูตร = พระธรรมเทศนาแสดง
ลักษณะของขันธ์ ๕ ว่าเป๐นอนัตตา 

พระอนุบุพพิกถา = พระธรรมเทศนาที่แสดงไปโดย
ลําดับ เพ่ือขัดเกลาจติของสัตว์ จากธรรมง่ายไปหา
ธรรมยากมี ๕ ประการ เช่น ทานและศีล เป๐นต้น 

พระอิทธานุภาพ – อานุภาพแห่งฤทธิ ์
ภิกษุภาวะ – ความเป๐นภิกษ ุ
ภุมมเทพยดา เทวดาทีอ่ยูต่ามภาคพ้ืนดิน 
มนสิการ (การใส่ใจ, การพิจารณา) ด้วยอุบาย (อปุาย 

– หนทาง, วิธี) โกศล โกสลฺล – ความเป๐นผู้ฉลาด 
การพิจารณาด้วยอบุายที่ฉลาด, ความฉลาดในอุบาย 

มหาพันธนาการ เคร่ืองผูกใหญ่ = ถูกตัณหาผูกไว ้
แลรูปน้ันก็คงจะวิปริตด้วยชราอาพาธมรณธรรม = 

รูปร่างกายที่สมมติว่าเป๐นคนเป๐นสัตว์ ก็เปล่ียนแปลง
ไปเพราะความแก่และความตาย 

วันกติกมาสบุรณมี – วันเพ็ญ ๑๕ ค่ํา เดอืน ๑๒ เป๐น
เดือนประกอบด้วยดาวฤกษ์ช่ือกตัตกิะ 

วัสสันตฤดูกาล – ฤดูใบไม้ผลิ (ราวกลางเดอืนมีนาคม
ถึงกลางเดอืนพฤษภาคม) แตใ่นที่น้ีท่านหมายถึง ฤดู
ฝน ๔ เดอืน 

วิปัสสนากรรมฐาน – กรรมฐานคือวิป๎สสนา 
ศาสนามรรคพรหมจรรย์, ศาสนมรรคพรหมจรรย์ = 

พรหมจรรย์อันประเสริฐ คือ การเจริญอริยมรรค 
หรือ การเจริญไตรสิกขา และการศกึษาคําสอนอัน
ประเสริฐของพระพุทธเจ้า 

สภาวลักษณะแห่งกรรมฐาน = ลักษณะพิเศษของ
กรรมฐานที่จะเจริญ 

สมณบริขาร – เคร่ืองใช้สอยของผู้เป๐นสมณะ เช่น ผ้า
จีวร ๓ ผืน 

สมุจเฉทวิรัติ – การเว้นด้วยตัดขาด = พระอริยเจ้าไม่มี
กิเลสเหตใุห้ทําช่ัวอีกแล้ว 

สามุกกังสิกเทศนาศาสโนวาทเป็นพุทธวิสัย = พระ
ธรรมเทศนาอันพระพุทธเจ้ายกข้ึนถือเอาเอง เพราะ
เป๐นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่าน้ัน     (สามุกฺกํสิกา -  

๕๐๘ ๕๐๙ 

ทิวาวิหาร – พักกลางวัน 
ทูลขานนามโคตรแห่งตน = บอกให้รู้ว่าตนเองช่ืออะไร

ตระกูลอะไร 
นางคณิกา – หญิงแพศยา, หญิงงามเมือง = หญิงของ

หมู่ชน (โสเภณี) 
นายอุทยานปาล (สํ. อุทยฺาน + ปาล) – คนดูแลรักษา

สวน, ปุา, อทุยาน 
นิสัชนา – การน่ัง 
บุตรธิดาภัตตการชน = พวกลูกๆ ของคนที่จดัเตรียม

อาหารเพ่ือถวายพระ 
บูชาเพลิง = คอยเติมเช้ือไฟด้วยไม้หรือนําอาหารดีใส่

กองไฟหมายให้เทพเจ้าบริโภค และกล่าวคําบูชา
เทพเจ้าแห่งไฟ 

ประสูติจากมาตุคัพโภทรในสิริมาราโชทยาน = 
พระพุทธเจ้าปุสสะประสูตจิากพระครรภ์มารดาใน
พระราชอุทยานสิริมา 

ปัจจัตถรณะ – เคร่ืองปูลาด, วัตถุเคร่ืองปูลาดพ้ืน 
ปัจจามิตร – ข้าศึก 
ปัจจุคมนาการบูชาด้วยสุคันธมาลาธูปเทียนต่างๆ = 

ต้อนรับการมาด้วยของหอมและแสงสว่าง 
ปาวาย, ปาวายภิกษุ = กรุงปาวา นครหน่ึงของแคว้น

มัลละ, ภิกษุชาวกรุงปาวา 
เปตโลก – โลกของเปรต, โลกของผู้ละไปแล้ว 
ผลหว้าใหญ่ประจ าทวีป = ต้นชมพู (แปลว่า ต้นหว้า) 

เป๐นต้นไม้สัญลักษณป์ระจําชมพูทวีป ผลสุกแล้วกิน
ได ้

ผ้าบังสุกุลจีวร = ผ้าที่ไม่มีเจ้าของ, ผ้าทิ้งแล้ว มีขนาด
พอจะทําเป๐นจีวรได้ หรือนําหลายผืนที่เกบ็ไดเ้ยบ็ตอ่
กันแล้วยอ้มเพ่ือนุ่งหรือห่ม 

กล่ินอสุภ = กล่ินศพ 
กัตติกมาส, กติกมาส – เดือน ๑๒ เป๐นเดอืนมีดาวฤกษ์

ช่ือกตัตกิา (ลูกไก่) 
กาลอปรภาคสมัย = กาลตอ่ไปภายหน้า, กาลภาคหน้า 
ขัณฑสีมา – เขตแดน, เขตแดนส่วนหน่ึง 
ขาทนีย (วัตถุอนัพึงกัดกิน) โภชนียหาร (อาหารอันพึง

บริโภค) = อาหารสําหรับบริโภค 
ข่ายทฐิิ = เปรียบมิจฉาทิฏฐิเป๐นดุจตาข่ายดกัสัตว ์
คชาธาร – ช้างทรง, ช้างพระที่น่ัง 
จตุรงคโยธาหาญ – กองทัพมีกําลัง ๔ เหล่า คือเหล่า

ช้าง ๑ เหล่ารถ ๑ เหล่าม้า ๑ เหล่าราบ ๑ 
จุติจากอัตภาวชาติน้ัน = ตายจากอัตภาพน้ันแล้ว 
เจโตปริยญาณ – ป๎ญญากําหนดรู้ใจผู้อื่นได ้
ชฎิล – ผู้มีผมมุ่นเป๐นชฎา, ฤษ ี
เชิงกราน = เตาไฟป๎๒นด้วยดินยกตั้งได้ มีชานสําหรับ

วางฟืน 
ดาบสบริขาร – ของใช้ประจําตัวของผู้เป๐นดาบส ฤษี

หรือชฎิล 
ตุณฑิลชาดก, ตุณฑิโลวาท = ดูอรรถกถาตุณฑิลชาดก

ที่ ๓ ในฉกักนิบาตชาดก 
เตโชกสิณสมาบัติ = เข้าฌานสมาบัติมีกสิณไฟเป๐น

อารมณ์ออกแล้วอธิษฐานฤทธิ์อย่างต่างๆ 
ไตรมาส (สํ.ไตร – สาม + สํ.ป.มาส – เดือน) – ๓ 

เดือน 
ทศศีลสิกขาบท – สิกขาบท ๑๐ หรือศีล ๑๐ 
ทานวัต (ทาน + วตฺต) – การประพฤติทาน 
ทานเวยยาวัฏฏิกะ, ทานเวยยาวัฏฏิกกรรมกร = คน

รับใช้ช่วยจัดเตรียมทาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รัตติภาคสมัย – เวลากลางคืน 

โรงเพลิง (อคฺยาคาร) – เรือนไฟ, โรงไฟ = โรงพิธีบูชา
ไฟ 

ฤทธ์ิแห่งตน = ส่ิงที่พวกชฎิลคิดว่าเป๐นฤทธิเ์ป๐น
ความสําเร็จที่ตนเองมี 

ลักษณสาส์น = คําส่ังและรายละเอียดของคําส่ัง 
ลัฏฐิวัน – ปุาตาลหนุ่ม, สวนช่ือลัฏฐิวัน 

วนสัณฑ – แนวปุา, ราวปุา 
วันบุสบุรณมี (ปุสฺส – ยี่ + ปุณฺณมี) – วันเพ็ญข้ึน ๑๕ 

ค่ําเดอืนยี ่
วัสโสทก – นํ้าฝน 
วารปริวิตก = ความคิดวิตกกังวลของอุรุเวลกัสสปะเม่ือ

วานน้ี 
ศีลจารวัตร – วัตร คือ ความประพฤตใินศีล และ

มารยาทหรือวัตรทีเ่กี่ยวกบัมารยาทและศีล 
สถิตดุษณีภาพ, ดุษณี (สํ.ตุษฺณีมฺ, ป.ตณฺุหี) – อาการน่ิง

แสดงถึงการยอมรับ 
สมเด็จกรุงมคธาธิบดี – พระราชาผู้เป๐นใหญ่แห่งมคธ 

= พระเจ้าพิมพิสาร 
สมมุติเทวราช = ประชาชนสมมติกันว่าเป๐นเหมือน

เทวดา 
สังสรณาการไปในก าเนิดแห่งทุคติต่างๆ – ท่องเที่ยว

เกิดเป๐นสัตว์ในภพต่างๆ 

สันถัด = สันถัตผ้าปูพ้ืนที่หล่อด้วยขนเจียม คอื ขนแกะ 
ใช้รองน่ังหรือปูนอน 

สัมโมทนียกถา – ถ้อยคําเป๐นทีบ่ันเทิงใจ, คําตอ้นรับ 
สูปพยัญชนนานขัชชกาหาร = อาหารที่ควรเคีย้วต่างๆ 

ได้แก่ กบัข้าว, ข้าว, ขนม 
สูป (แกง, นํ้าเน้ือต้ม) พยัญชน (กับข้าว) ภัตต (อาหาร) 

ขัชชกาหาร (อาหารคอืขนมหรือของที่พึงเคี้ยว) = 
อาหารคือข้าว กับข้าว และขนม 

พระอรยิมรรคารยิผลในปัจฉิมชาติ = ชาติสุดท้ายได้
บรรลุอริยมรรคและอริยผล 

พุทธปมุขสงฆ์ = ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป๐น
ประมุข 

พุทธันดร (พุทฺธ + อนฺตร – ในระหว่าง) – ช่วงเวลาที่
โลกไม่มีพระพุทธศาสนา 

พุทธอัธยาศัย (พุทฺธ + อชฺฌาสย) – ความพอใจของ
พระพุทธเจ้า, พระพุทธประสงค ์

ภัศมธุลี (สํ., ป. ภสฺม – เถ้า, ธุลี, + ธุลี – ละออง, ฝุุน) 
– เถ้าธุลี 

ภุญชนาการ (ภุํฺชน + อาการ) – กินอาหาร 
เภสัชต่างๆ มีสับปิ เป็นต้น – ยาประเภทต่างๆ เช่น

เนยใสและนํ้ามันเนย 
มละเสียซึ่งกิจบูชาอัคคี = เลิกการบูชาไฟ 
มหานารทชาดก – ชาดกว่าด้วยมหาพรหมโพธิสัตว์ 

กล่าววาทะทําลายความเห็นผิดของพระอุรุเวลกัสส
ปะในอดตี, ดู มหานิบาตชาดก 

มหาบังสุกุลกิจ = พระพุทธเจ้าทรงนําผ้าห่อศพมาทํา
ความสะอาดเพ่ือใช้สอยเป๐นจีวร 

มหาภัทรกัป – กัปที่เจริญมาก เป๐นกปัที่มีพระพุทธเจ้า
ตรัสรู้ถึง ๕ พระองค์ 

มหามรรค = หนทางเสด็จที่จดัทําไวอ้ย่างเลิศ 
มหายัญลาภ (ยญั – การบูชา, ลาภ – ของที่ได้) = การ

บูชาด้วยลาภคร้ังใหญ่อันอุรุเวลกัสสปะจะพึงได้รับ 
มังสฉวีแลเอ็นอัฐิ = เน้ือ, ผิว, เอ็น, กระดกู 
มัณฑกัป – กัปที่ผ่องใส , กปัที่ประเสริฐ เป๐นกปัที่มี

พระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ คอื พระพุทธเจ้าดิสสะ
และพระพุทธเจ้าปุสสะ 

โมฆบุรุษ – บุรุษเปล่า, คนเปล่า, คนที่ใช้การไม่ได้, คน
โง่เขลา 

ยังบุคคลอันบริบูรณ์ด้วยจักษุประสาทให้เห็นซึ่งพัสดุ
สารสรรพรูปารมณ์ = ยังผู้มีดวงตาให้มองเห็นวตัถุ
ส่ิงของต่างๆ 

ผ้าสาฎก (สาฏก) ควรค่าแสนกหาปณะ = ผ้ามีมูลค่า
ถึง ๑ แสนกหาปณะ (ช่ือเรียกเงินในสมัยน้ัน) 

เผ่าพงศ์กัสสปโคตร – เช้ือสายของตระกูลกัสสปะ 

พญาภุชงคชาติ (ภุชงฺค – สัตว์ไปด้วยขนด, งู, 
นาคราช), พญาอุรคินทร (อุรค – ผู้ไปด้วยอก + 
สํ.อินฺทร – พญา) = พระยานาคหรือพญานาค 

พร (วร) = ส่ิงที่อนุญาต หรือส่ิงที่จะให้ตามทีข่อ 

พฤกษเทพยดา – เทวดามีต้นไม้เป๐นวิมาน 

พระกรรมฐานภาวนานุโยค = ทรงดํารงพระองค์อยู่
ด้วยความสุขจากกรรมฐาน 

พระคันธกุฎี – กุฎีอันเคร่ืองหอมอบแล้ว = ที่ประทับ
ของพระพุทธเจ้า 

พระคันถรจนาจารย์ = พระอาจารย์ผู้แต่งคัมภีร์ 

พระไตรสรณคมน์ – การถึงสรณะสาม, ถึงพระ
รัตนตรัย 

พระบรมครู – ครูช้ันยอดเยี่ยม = พระพุทธเจ้า 

พระปุสสะโพธิสัตว์ = ก่อนตรัสรู้เป๐นพระพุทธเจ้าปุส
สะ 

พระพุทธจินตนา = พระพุทธเจ้าทรงคิด, พระพุทธดําริ 

พระพุทธมาตา – พระมารดาของพระพุทธเจ้า 

พระมหาสมณะ พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป๐นสมณะผู้ใหญ ่

พระพุทธวิปัสสี พระพทุธสิข ี พระพุทธเวสสภูได้ตรัส
ในโลก, พระพุทธกกุสันธะ พระพุทธโกนาคมนะ 
พระพุทธกัสสปะ = รายพระนามพระพุทธเจ้าที่ตรัส
รู้และปรินิพพานไปตามลําดับ รวม ๖ พระองค์ ซ่ึง
ในระหว่างน้ีกลุ่มชนที่ขโมยของทําบญุกินน้ันเกดิ
วนเวียนในนรกและเปรต 

พระอนุญาตบัญญัติ = ทรงบัญญัติพระวินัยบางเร่ือง
เพ่ืออนุญาตให้ภิกษทุําได ้

พระอนุสร – ทรงระลึกถึง, นึกถึง, คํานึงถึง 

เสวนสมาคม – การประชุมเพ่ือคบหาหรือสร้าง
ความคุ้นเคย 

แสรกคานเครื่องบูชาเพลิง = สาแหรกพร้อมคาน
สําหรับหาบ ในสาแหรกน้ันกใ็ส่บริขารของชฎิล และ
อุปกรณบ์ูชาไฟ 

ห่ออสุภนางปุณณทาสีในอามกสุสานป่าช้าผีดิบ = ผ้า
ห่อศพหญิงรับใช้ช่ือปุณณา ในสุสานทิ้งศพไม่ไดเ้ผา 
(อามก - ดิบ) 

อนมตัคคสูตร = พระธรรมเทศนาว่าด้วยเบือ้งต้นและ
เบือ้งปลายของสังสารวัฏไม่ปรากฏ 

อโนดาตสระ – สระนํ้าในปุาหิมพานต์ 
ออกพระพรรษาปวารณาแล้ว, ออกพระวัสสา

ปวารณาแล้ว = ถึงวนัออกพรรษาในวันข้ึน ๑๕ ค่ํา 
เดือน ๑๑ เรียกวันน้ันว่าวันมหาปวารณา คอื ภิกษุ
สงฆ์ในอาวาสน้ันจะกล่าวปวารณา คือ เปดิโอกาสให้
ว่ากล่าวตกัเตือนกันและกัน 

อังครัฐ – แคว้นอังคะ (ขณะน้ันอยู่ภายใต้ปกครองของ
แคว้นมคธ) 

อัคคีหุตกรรม (อคคฺิ – ไฟ + หุต – อัน...บูชาแล้ว + 
กมฺม – การกระทํา) – กรรมคือการบูชาไฟ 

อัครโยธาหาญ – ทหารช้ันยอด 

อันตรามรรคประเทศ – สถานที่ระว่างการเดินทาง 
อาทิตยปรยิายสูตร – พระธรรมเทศนาว่าด้วยอายตนะ

ทั้ง ๖ ร้อนมีไฟติดลุกทั่ว คอื ไฟราคะ ไฟโทสะ และ 
ไฟโมหะ 

อาภาพ = อานุภาพ 
อุตตรกุรูทวีป = ทวีปใหญ่อยูท่างทิศเหนือของเขาพระ

สุเมรุ 
อุรุเวลคมน – การเดินทางไปตําบลอุรุเวละ 
เอหิกภิกขุบรรพชา = ทรงประทานการบวชให้แก่พวก

ชฎิลด้วยพระองค์เอง 

๕๑๐ ๕๑๑ 



อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๑๓ 

พุทธาธิวาสนวิหาร (พุทฺธ + อธิ – ยิ่ง + วาสน – อาศัย
อยู่ + วิหาร – ทีอ่ยู่) = สถานที่อันคูค่วรให้
พระพุทธเจ้าประทบัอยู ่

พลทั้ง ๑๐ – กําลังทั้งสิบ = ตถาคตพลญาณหรือทศพล
ญาณ ๑๐ มีฐานาฐานญาณ เป๐นต้น 

เพลาภิกขาจาร – เวลาแสวงหาอาหาร 
มธุรปฏิสันถาร – ทักทายปราศรัยดว้ยถ้อยคําไพเราะ 
มโนปณิธาน – การตั้งความปรารถนาทางใจ, ตั้งใจไว้

ในส่ิงทีป่รารถนา 
มหาปฐพีดลก็วิกล (ไม่ปกติ) กัมปนาท (เสียงที่เกิดจาก

ความสะเทอืน) = แผ่นดินไหวและเกิดเสียงดัง 
มีวิการรูป (= ร่างกาย) ซูบผอมทุพรรณพิลาศ 

(ผิวพรรณดีหายไป) มีแต่โครงอฐัิ (เหลือแต่โครง
กระดกู) 

มุหุต (มุหุตฺต) – กาลครู่หน่ึง 
ยมโลก – โลกของพญายม, โลกของคนตาย 
แล้วตกแต่งที่พุทธอาสน์ปูลาดอาสน์ทั้งหลายภายใน

มณฑป = ตกแต่งสถานทีป่ระทบัน่ังของ
พระพุทธเจ้าและภิกษุทั้งหลาย 

วิสัชนาในวัตถุนิทานแห่งอัครสาวกทั้งสอง = ทรง
ช้ีแจงความเป๐นมาของพระอัครสาวกตั้งแต่คร้ังอดีต
กาล 

เวทนาปริคคหสูตร – พระธรรมเทศนาว่าด้วยการ
ยึดถือทิฏฐิหรือทฤษฎีต่างๆ ซ่ึงเป๐นเหตุให้ทะเลาะ
กันเป๐นต้น พระบาลีเรียกว่าทีฆนขสูตร 

เวฬุวนาราม (เวฬุ + วน + อาราม)  - สวนเป๐นที่มา
ยินด ี

เวฬุวโนทยาน (เวฬุ – ไม้ไผ่ + วน – ปุา, สวน + สํ. 
อุทฺยาน) – สวนเป๐นที่ร่ืนรมย์, น่ายินด ี

สงฆ์นวกะ – พระสงฆ์บวชใหม่, ภิกษุบวชใหม่ 
สมเด็จท้าววชิรหัตถ์ตรัสโถมนาการ – เทวดาผู้มีอาวุธ

เพชรอยู่ในมือ = พระอินทร์ตรัสสรรเสริญ
พระพุทธเจ้า 

สรทมาณพ, สรทดาบส, สรทชฎิล = ช่ือของพระสารี
บุตรในสมัยเร่ิมตั้งความปรารถนาเป๐นพระอัครสาวก 

สัตติพล - กําลังความสามารถ 
สาราณียกถา – ถ้อยคําให้ระลึกถึงกัน 

ทุติยสาวก = พระอัครสาวกที่ ๒ คือ พระโมคคัลลานะ 
นฤมิตเพศเป็นมาณพ (แปลงเป๐นชายหนุ่ม) ลงมา

กล่าวปสังสกถา (กล่าวคําสรรเสริญ) อัน
ประกอบด้วยรตนัตยาทิคุณ – พรรณนาพระคุณ
ของพระรัตนตรัย เป๐นต้น 

นิโรธสมาบัติ = การเข้าสมาบัตดิบัสัญญาและเวทนา 
(ภาวะที่ไม่มีจติ) ตามความปรารถนาของพระ
อนาคามี และพระอรหันต ์

บรมนราธิเบศร (ป. นร + อธิป + อิสฺสร) = 
พระมหากษัตริย์ผู้เป๐นใหญ่เหนือนระ 

บุปผาอาสน์ – ที่น่ังตกแต่งด้วยดอกไม้ 
โบราณชฎิลอันทรมานอินทรีย์ = ภิกษทุี่เคยเป๐นชฎิล

บูชาไฟได้ฝึกหัดขัดเกลาตาและหู ด้วยศีลเป๐นต้น
แล้ว 

ปฏิพันธมิตร – มิตรที่ผูกสัมพันธ์กันและกัน 
ปริพาชก, ปริพาชการาม – นักบวชชายภายนอกพุทธ

ศาสนา, ทีอ่ยู่ของพวกปริพาชก 
เปรต, เปตโลก, เปตวิสัย – เปรต, ภพของเปรต, 

ขอบเขตของเปรต 
พรหมจริยวาส – อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ 
พระธรรมเสนาบดี – พระผู้เป๐นแม่ทัพธรรม ได้แก่ พระ

สารีบุตรเถระ 
พระปฐมทักษิณอัครสาวก = พระอัครสาวกเบือ้งขวา

คือ พระสารีบุตร 
พระมหาสมณศักยบุตร = พระพุทธเจ้าผู้เป๐นบตุรของ

กษัตริยศ์ากยวงศ ์
พระราชูทิศ – พระราชาทรงอุทิศให้, ยกให้ 
พระอนาคตญาณ – ญาณหยั่งรู้ส่วนอนาคต เรียกเต็ม

ว่า พระอนาคตังสญาณ 
พาบริวารคนละก่ึงหน่ึงเป็นชน ๕๐๐ = ทั้งสองมี

บริวารคนละ ๒๕๐ 

ขัตติเยศ – พระเจ้าแผ่นดิน 
ข้าวยาคู (ข้าวต้ม) แลข้าวสวยสูป (แกง) พยัญชนะ 

(กับข้าว) วิกัติ (ประเภทต่างๆ) ขัชกขาทนียาหาร 
(อาหารที่พึงเคี้ยวกิน) 

คัมภีรภาวคุณแห่งศาสนาโดยยิ่ง = พระคุณอันลึกซ้ึง
แห่งคําสอน 

คูหา (ทีอ่ยู่) สุกรเลณะ (ถํ้า) = ถํ้าที่หมูปุาเคยอยู ่
จรลี = เดินเยื้องกราย 
จะปุจฉาในโมกขธรรม = จะถามถึงธรรมที่ทําให้หลุด

พ้น 
ฑีฆนขปริพาชกซึ่งเป็นนัดดาของพระผู้เป็นเจ้า = 

ปริพาชกช่ือทฆีนขะเป๐นหลานของพระสารีบุตร 
ดุจสุวรรณนิกข (ทองแท่ง) สิงคิ (ทอง) ชาติ (ชนิด) = 

ดุจแท่งทอง 
ตรัสเทศนาบุพพาภินิหารวัตถุแห่งชฎิล = กล่าวถึง

อํานาจบุญในกาลกอ่นของพวกชฎิล 
ต่ังปริพาชกปูถวาย = จัดตั้งที่น่ังไม่มีพนัก จะมีขา

หรือไม่มีขากเ็รียกว่าตั่ง 
ติโรกุฑฑสูตร = พระธรรมเทศนาว่าด้วยเปรตรออยู่

นอกกําแพงเรือนเพ่ือขอส่วนบุญ 
ทักษิไณยทาน - บุคคลผู้ควรรับทกัษิณา คือ ควรรับ

ของทําบุญ 
ทัศนกิจ – กิจคือการมองด ู
ท่านที่ปฏิบัติในอรหัตมรรค = ผู้ปฏิบตัิเพ่ือเป๐นพระ

อรหันต ์
ท้าวสุชัมบดี = พระอินทร์ผู้เป๐นพระสวามีของนางเทพ

กัญญาสุชาดา 
ทิพยโปกขรณี = สระนํ้าทิพย์เกดิจากบุญ 
ทิพยวัตถาลังการ (ผ้าเน้ือดีสวยงาม) แลทิพยวิมาน 

(วิมานที่อยู่) ยาน (ยานพาหนะ) เสนาสน์ (ที่อยู่
อาศัย) นิสชสัยน (ที่น่ังที่นอน) อาสน์ปัจจัตถรณ
บัลลังก์ (เคร่ืองปูลาดที่น่ังที่นอน) 

สาวกบารมีญาณ – ป๎ญญาบารมีทีบ่ําเพ็ญมาเพ่ือเป๐น
พระอรหันตสาวก 

สาวกสันนิบาตสวดอุโบสถ ทรงสวดพระปาติโมกข์ใน
ท่ามกลางพระขีณาสพท้ังปวง = พระภิกษุสาวกผู้
เป๐นพระอรหันตท์ั้งหลายประชุมพร้อม พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชา 

สุนทรสถานคือนิพพานภูมิ = สถานทีอ่ันดีงามคือ
นิพพาน 

เสด็จคมนาการประเวสสู่กรุงราชคฤห ์– เดินทางเข้าสู่
กรุงราชคฤห์ 

โสฬสปัญหา – ป๎ญหา ๑๖ ข้อ 
เหตุบารมีญาณแก่กล้า = เม่ือบารมีที่ส่ังสมมาในอดีต

แก่กล้ามากแล้ว ความสุขความสนุกจากการชม
มหรสพก็หายไป 

อจินไตย (อจินฺเตยฺย) – ไม่พึงคิด, ไม่ควรคิด 
อภิญญาสมาบัติ – สมาบัติแห่งความรู้ยิ่ง เช่น การ

แสดงฤทธิ ์
อรหาทิธรรมคุณอดุลยเลสิโลก คุณแห่งความเป๐นพระ

อรหันต์ไกลจากกเิลส และคุณของพระธรรมอันเลิศ 
ซ่ึงช่ังวัดไม่ได้ เป๐นต้น 

อรัญญิกเสนาสน์ – เสนาสนะอันตั้งอยู่ในปุา 
อสุภหน่ึง (ป. อุสภ) – มาตราวัดระยะ, ประมาณ ๒๕ 

วาเป๐น ๑ อุสภะ 
อาสน์อมรินทร (อมร – เทวดา + อินฺทร – พระอินทร์) 

มัฆวาน (มฆวา, มฆวนฺตุ – พระอินทร์) = ทีป่ระทบั
น่ังของพระอินทร์ในสวรรค์ชั้นดาวดงึส์ 

อุปดิสคาม, อุปดิส – หมู่บ้านช่ืออปุติสสะ (แต่ท่าน
เขียนตามเสียงว่าอปุดิสสะ) 

อุปนิสัยสาวกภูมิ = อุปนิสัยที่จะได้เป๐นพระอรหันต
สาวกในภายภาคหน้า 

อุปริมรรคทั้ง ๓, อุปรมิรรคตรยั = มรรค ๓ เบื้องบน
คือ อริยมรรคที่สูงกว่าโสดาปต๎ติมรรค ได้แก ่
สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค 

อุปสัมปทากรรม = กรรมคือการบวชเป๐นภิกษ ุ
เอกจาริก – เดินทางผู้เดียว 
 

๕๑๒ 
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๕๑๕ 

ฝนโบกขรพรรษ – ฝนดุจนํ้าตกลงในในบวั ผู้ใด
ต้องการเปยีกกจ็ะเปียก หากไม่ตอ้งการกไ็ม่เปียก 

พระกมล (ใจ) อาโภค (ความคํานึง) – ทรงมีจิตคดิ
คํานึง 

พระทักขิณหัตถ์ – พระหัตถ์ข้างขวา 
พระปิยบุตร – บุตรผู้เป๐นที่รักใคร่ 
พระพุทธชินวร = พระพุทธเจ้าผู้ชนะอย่างประเสริฐสุด 
พระพุทธวงศ์เทศนา = ตรัสแสดงความเป๐นมาเป๐นไป

แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
พระมหาชฎิล = กาฬเทวิลดาบสเป๐นฤษีประจําราช

สํานัก 
พระมุณีนาถ = พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป๐นมุนี เป๐นพระที่

พ่ึงสูงสุด 
พระยติ (พระในพุทธศาสนา) โยคาพจรบรรพชิต = 

บรรพชิตในพระพุทธศาสนาประกอบความเพียร 
พระโลกเชษฐ์ = พระพุทธเจ้าผู้เลิศที่สุด 
พระโสดาสกิทาคาแลอนาคา พระโสดาบัน พระ

สกทาคามี และพระอนาคามี 
พันเอ็ดพระองค์ = ภิกษุ ๑,๐๐๑ รูป 
พิฆัมพรากาศ (สํ. ทคิมฺพร + อากาศ) – ท้องฟูา, 

ฟากฟูา 
พิหสิตภาษา – พวกนกยิ้มแย้มส่งเสียงให้กันและกัน 
ภัตกิจ – การบริโภคอาหาร 
ภิกขาจารบิณฑบาต – เที่ยวไปเพ่ือก้อนข้าว, เที่ยว

บิณฑบาต 
มกุฎเกศนิกรประชาเทพามนุษย์ = เปรียบพระคุณของ

พระพุทธเจ้าเป๐นเหมือนมงกุฎสวมศีรษะสัตว ์
มนุษยสุข = ความไดเ้ป๐นมนุษย์ ความมีทรัพย์ และ

ความไม่มีโรค เป๐นต้น 
มหาเวสสันดรชาดก – ชาดกเล่าเร่ืองคร้ังพระพุทธเจ้า

เป๐นพระเวสสันดรโพธิสัตว ์
มัธยัต (สํ. มธฺยสฺถ – ตั้งอยู่ในท่ามกลาง) อยู่ในอรยิภูมิ  

= พระอริยเจ้ามีใจเป๐นกลาง พอใจอยู่ในอริยธรรม 
มีพระราชบรหิารหาอมาตย์ผู้หน่ึง = ตรัสเรียก

อํามาตยค์นหน่ึงมา 
รัตนมณฑป = ใบไม้กิ่งไม้เบือ้งบนหนทางเดินน้ัน เป๐น

เหมือนหลังคาแกว้สีต่างๆ 

ทิพยกามคุณทั้ง ๕ – กามคุณที่เป๐นของเทวดา เช่น รูป
และเสียงทิพย์ เป๐นต้น 

ทิพยสุข = ความสุขของเทวดา, โลกียฌานสุข 
ทิศาทุทิศ – ทิศน้อยทิศใหญ ่
เทวษบมิวายพระหฤทยัโทมนัส = ทรงเสียพระทยับ่น

หาอยู่ทกุวัน 
นิพพานสุข = ความสุขจากความปราศจากตณัหาและ

ขันธ์ คือไม่มีสมุทัยและทุกข์ 
นิวาศนฐานแห่งอิสรชนหรือจรดลโดยล าดับตรอก = 

จะแสวงหาบิณฑบาตจากเรือนของชนผู้เป๐นใหญ่
เท่าน้ัน หรือว่าจะเดินไปตามบ้านเรือน โดยไม่สนใจ
ว่าเรือนใคร 

บรมนราธิบดี = พระราชาผู้เป๐นใหญก่ว่าชน 
บรรพต, คิรี – ภูเขา 
บึงบ่อท่อธารทุกละหาน (ห้วงนํ้า) วังชน (เกิดที่อยู่ของ

นํ้า) ทุกต าบล (ทุกท้องที่) วนาดรสถาน (สถานที่คือ
ปุาสูง) = บรรยายลักษณะภูมิประเทศ 

บุญกิริยาวัตถุ – ส่ิงเป๐นที่ตั้งแห่งการทําบุญ ๑๐ เช่น
ทาน ศีล และภาวนา เป๐นต้น 

บุราบริวาร = บริวารทีเ่ป๐นบุรุษ 
เบญจปรีดาปราโมทย์ – ปีติ (ความอิ่มใจ) ๕ ประการ 

เช่น ขุททกาปีติ –ปีติเล็กน้อยพอขนชัน 
ปฐมวันทนา, ทุติยวันทนา, ตติยวันทนา = การไหว้

คร้ังที่ ๑, คร้ังที่ ๒, คร้ังที่ ๓ 
ปราศจากความปรารถนาขวนขวายในการเล่น เว้น

จากยินดีในสัททารมณ์ (= พระอริยเจ้าเว้นการดู
การเล่นการฟ๎งอนัเป๐นข้าศกึแกก่ิเลส) ในพนัสพนม
ก็เป็นที่รโหฐาน (ป. รโห + ฐาน – ที่ลับ, ที่สงัด) = 
ในปุาเขาเป๐นที่สงดั ปราศจากเสียงอันอกึทกึ 

ปุรณมีปุสสมาส – วันเพ็ญข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือนยี่ (เดือน 
๒) 

เปิดแกลแห่งเรือน – เปิดหน้าต่างในเรือน 

กปิลวัตถุคมน – การไปยังกรุงกบิลพัสดุ ์
กอปรด้วยมานะอันกระด้าง = ประกอบด้วยความถือ

ตัวว่าตนเป๐นผู้ใหญ่กว่าพระพุทธเจ้า 
กุศลโกฏฐาส – กองแห่งกุศลกรรม 
คมิกวัตร – ข้อปฏิบัติสําหรับผู้เตรียมจะเดินทาง เช่น 

เกบ็อปุกรณ์การนอนและปด๎กวาดถูห้อง เป๐นต้น 
คัคนัมพรประเทศ (คคน + อมฺพร + ปเทส) = กลาง

อากาศ 
โคจรบิณฑบาต – เดินบิณฑบาตไปยังทีต่่างๆ 
จรยิา ๓ = พระพุทธจริยา ได้แก่ ทรงบําเพ็ญประโยชน์ 

๓ ประการ เช่น โลกตัถจริยา เป๐นต้น 
ชนชาวพาณิช – พวกพ่อค้า 
ช่ออรชรผลิ = ต้นไม้ผลิใบ 
ญาณทัศนวิมุตติ – ญาณทัศนะอันเป๐นเหตุให้หลุดพ้น 
ฑัณฑโบกขรณี = สระนํ้าของพระอินทร์ 
ครุณราชกุมาร = เจ้าชายพระชนมายุน้อย, เจ้าชายรุ่น

เยาว ์
ดุจโมรกลาปมีสาขาอันรื่นรมณียฐาน = กิ่งไม้แผ่ออก

เหมือนนกยูงรําแพนหางสร้างความร่มร่ืน 
ดุจสถิตในอารามอรัญวิหารเสนาสน์ = เม่ือใดพระอริย

เจ้ามีจติวิเวก เม่ือน้ันกเ็หมือนกับท่านอยู่ในวิหารซ่ึง
ตั้งอยูใ่นปุา 

ตัณฑุลาชาติ – เมล็ดข้าว, ข้าวสาร = พ่อค้าหาซ้ือ
ข้าวเปลือกมาสีมาตําเป๐นข้าวสาร 

ติมกุฎบรรพต – ภูเขามี ๓ ยอด 
ทรงมละเสียซึ่งพระวิมุตติผลสมาบัติอันเป็นบรมสุข

ในทิฏฐธรรม = พระพุทธเจ้าทรงมิได้คํานึงถึงแต่
ความสุขของพระองค์ คือ การอยู่ในผลสมาบัติซ่ึง
เป๐นความสุขช้ันยอดในชีวติน้ี ในชาติน้ี 

ทารกกุมารกุมารี – เด็กชายเดก็หญิง 
ทิชคณาเนกนานาชาติ (หมู่นกต่างชนิด) พิลาสด้วยสี

ขนโสภณไพจิตร = นกนานาชนิดล้วนมีสีขน
สวยงามวิจิตร (ทิช – สัตว์ผู้เกิดสองหน = นก) 

ราชเสวก (ป., สํ. เสวก – คนใช้) – ข้าราชการใน
พระราชสํานัก 

วงศ์ประเวณี – ธรรมเนียมของตระกูล = ประเพณีของ
พระพุทธเจ้าทกุๆ พระองค ์

วนัสเมทนีดลสถลวิถี = เส้นทางสัญจรผ่านปุา 
วนาลี – แนวไม้ 
วันเพ็ญผัคคุมาส, วันผัคคุณมาสปุรณมี – วันเพ็ญขึ้น 

๑๕ ค่ํา เดอืน ๔ 
วิวิธนานาทุมาชาติ – ต้นไม้ประเภทต่างๆ 
โศกาดูรเทวษ – ความโศกเศร้า ความเดอืดร้อน 

(อาดูร) ความครํ่าครวญ (สํ.เทวษ – ความครํ่า
ครวญ) 

สถลวิถี (สํ., ป. ถล – ทางบก), สถลพนัส (ทางปุาดง), 
สถลมารค (ทางบก), สถลทุรัฏฐาน (หนทางอันแสน
ลําบาก) 

สปทานจาริก – เที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดบับ้าน 
สมเด็จกรุงสิริสุทโธทนมหาราช = พระเจ้าสุทโธทนะ 
สัพพัตถสาธกามาตย์ – อํามาตย์ผู้สามารถทําการงาน

ทั้งปวงให้สําเร็จ 
สิงขรพนม (สิขร – ยอด + พนม – ภูเขา) – ยอดเขา 
เสาเขื่อนข้างทวารพระนคร = ไม้หรือวัสดุอย่างอื่นป๎ก

เป๐นกําแพงข้างประตูเข้าออก 
หมู่โมรคณา (หมู่นกยูง) มีโลมา (ขนนกยูง) เวียนระวัง

ประดับสอดสีขนเขียว คือ อินทนิลมณี (ขนมีสี
เหมือนแก้วสีอินทนิล) 

อรัญรุกขชาติ (ดอกไม้ปุา), อรัญวิถ ี(ทางเดินในปุา), 
อรัญมรรคา (หนทางในปุา), ทุรพนัส (ปุารก), 
พนาเวศ (ปุา), ไพรสณฑ ์(แนวปุา) สถลอรญั
มรรคา (หนทางเดินในปุาเป๐นทีด่อน) พนัสพนม 
(ปุาเขา) 

อันนปานาหาร (ให้อาหาร คือของกินและเคร่ืองดื่ม) 
เสนาสน (ให้ที่อยูอ่าศัย) สุคันธ (ให้ของหอม) วิเลป
นา (ให้เคร่ืองลูบไล้ เช่น ผงอาบนํ้า) มาลาชาติ (ให้
ดอกไม้) สรรพอามิสทาน (และให้ส่ิงของอื่นๆ) 

เอตทัคคะ = ผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงยกยอ่งว่าเป๐นเลิศ 

๕๑๔ 



อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๑๗ 

พระพิมพาราชสุณิสา = พระนางพิมพาผู้เป๐นสะใภ้ 
พระยาโกรสรราชมฤคินทร์ (สํ. มฺฤค + อินฺทฺร) – พญา

ราชสีห์ 
พระยาพาราณสี = พระราชากรุงพาราณสี 
พระราชสมภาร = พระเจ้าแผ่นดิน 
พระโลม (ขน = เครา) มัสสุ (หนวด) เกศา (ผม) 
พระสรรเพชญโพธิญาณ = พระพุทธเจ้าผู้มีพระญาณ

ตรัสรู้ทุกส่ิง 
พระเสาวนีย์ (ป. สวนีย) – คําส่ัง, พระราชดํารัสของ

พระราชินี 
พระโสกี (ทรงเศร้าโศก) ก าสรด (เศร้าหมอง) พิลาป 

(วิลาป – รํ่าไรรําพัน) = ทรงมีพระทัยเศร้าโศกบ่น
เพ้อ ไร้ความร่าเริง 

พระอนันตญาณมุนี = พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป๐นพระมุนี 
ทรงมีพระญาณหาที่สุดมิได ้

พระอาวรณ์ – ความห่วงใย, ความคดิคํานึงถึง 
พระอิศราเจา้ = พระเจ้าสุทโธทนะผู้เป๐นเจ้า 
พระอุณหิศ (ป. อุณฺหีส) – กรอบใบหน้า, มงกุฏ, รูป

ใบหน้า, กรอบพระพักตร์ 
พระอุตมางคโมลี – ศีรษะ, ผมส่วนบนสุดของศีรษะ 
พิลาป – ความรํ่าไรรําพัน 
โพธิสัตว์ภูมิ = อยู่ระหว่างบําเพ็ญพระบารมี 
มิ่งมเหษีอดุลกษัตริยจ์ักรพัตราธิราช = สมควรเป๐น

พระมเหสีของพระเจ้าจกัรพรรดิโดยไม่มีสตรีใด
เปรียบ 

ยอดยุคนธรสีขรินทร์ (ป. สิขรี, สํ. ศิขรินฺ – ภูเขา) = 
ยอดภูเขาช่ือยคุลธร 

ยุคลมงคลบาท – คู่พระบาทอันเป๐นเหตุนํามาซ่ึงความ
เจริญ 

ยุรยาตร = เดิน (ใช้เป๐นคํากลอน) 
ราหุลมารดา, ราหุลมาตา – พระมารดาของราหุลราช

กุมาร = พระนางยโสธราพิมพา 

โทมนัส (ความเสียใจ) ศัลย ์ (ลูกศร) อันตรธาน = 
ลูกศรคอืความโศกสูญหายไป 

ธุลีพระบาทมาลย ์ (ป., สํ. มาลฺย – ดอกไม้) = ฝุุนจาก
พระบาทของพระพุทธเจ้าเป๐นดุจดอกไม้ 

นรเทพยดา = พระราชาอื่นๆ (= มาจากนรเทพ 
หมายถึงพระราชา) 

นางเปสกานารี – หญิงผู้ทอผ้า, ผู้ดูแลเส้ือผ้า 
นางเปสกาปริจาริกา – หญิงรับใช้มีหน้าที่เกี่ยวกับผ้า 
นางอันเตปุเรปริจาริก (พวกสตรีรับใช้ภายใน

พระราชวัง) ราชนารี (พวกเจ้าหญิง) = พวกเจ้า
หญิงศากยะและเหล่าสตรีผู้มีหน้าที่รับใช้ใน
พระราชสํานัก 

นิปัชนาการ (นิปชฺชน + อาการ) – การนอน, นอน 
เนมิตตกาจารย์ – อาจารย์ผู้ทํานายลักษณะหรือโชค

ลาง 
ในกาลอันตราภัตจึงสัมมโนทนียกถา = ในขณะที่

พระพุทธเจ้ากําลังเสวยอยู่น้ัน พระราชาได้ตรัส
เร่ืองราวเพ่ือมีใจร่วมกัน, เพ่ือรับรู้ร่วมกัน 

บรมนรินทร์ = พระเจ้าแผ่นดินสุทโธทนะ 
บาทบงกช (ป., สํ. ปาทปงกฺช) – บัวบาท, บัวรองฝุา

เท้า = เท้าของพระพุทธเจ้า, พระราชา, พระราชินี 
เบาราณกรรม (สํ. เปาราณ, ป. ปุราณ, โปราณ) = 

กรรมเก่า 
ปริเทวนาการพิลาป = การร้องไห้บ่นเพ้อครํ่าครวญ 
ปสาทโสมนัส – ความสุขสดใสของใจ 
ปัจจุปการ (ปจจฺุปการ) – การตอบแทน 
พระนรสีหบุรุษองค์บิตุเรศของเจ้า = พระบิดาของ

พระราหุลทรงเป๐นบุรุษผู้องอาจ 
พระปฏิจสมุปบาททวาทศ (ทฺวาทส – ๑๒) ปัจยาการ

โดยอนุโลมปฏิโลม = ปฏิจจสมุปบาทองค์ ๑๒ หรือ
ป๎จจยาการทั้งนัยเป๐นไปตามและนัยยอ้นกลับ 

พระพานเก้า = พระสวามี, พระราชบิดา 

กปณา – อนาถา, น่าสงสาร, ไร้ญาต ิ
กาฬกิณี (สํ. กาลกรฺณี, ป. กาลกณฺณี) อาภัพอัปลักษณ์

ทุรพล = เป๐นหญิงมีลักษณะอบัโชค, เป๐นเสนียด
จัญไร, ไม่เป๐นมงคล, อ่อนแอ 

ขัตติยอัครตระกูลอดุลยชาติ – ตระกูลกษตัริย์ช้ันเลิศ 
ไม่มีตระกูลใดเทียบได ้

ครรภทวารสถาน = ประตูห้องนอน 
จันทกินรชาดก – ชาดกว่าด้วยความรักที่พระนาง

พิมพาสมัยเป๐นจันทกินรีมีต่อพระโพธิสัตว ์
จุณสุคนธ์ – ผงมีกล่ินหอม = แปูงหอม 
ชีวาตม์ – ชีวิตของตน = ชีวิตของพระนางพิมพา 
ดุจจันทรเลขาในวันกาฬปักษ์จาตุทสีราตรีกาล = แสง

ของพระจันทร์ในคืนแรม ๑๔ ค่ํา มีเล็กน้อย 
ตรัสเทศนามหาธรรมปาลชาดก – ชาดกว่าด้วยพระ

โพธิสัตว์และครอบครัวประพฤตกิุศลกรรมบถ ๑๐ 
ทุกคน จึงไม่มีใครตายตอนหนุ่มสาว 

ทรงก าสรวล (ครํ่าครวญ) โศก (เสียใจ) ปิยวิปโยคทุกข์ 
(เกิดความทกุข์ที่พรากจากผู้เป๐นที่รัก) ทุกราตรีพระ
อินทรีย์ (= ใบหน้า) ไหม้ไปด้วยเพลิงกล่าวคือ
ความโศก (= ใบหน้าเศร้าหมองบ่งบอกว่ากําลัง
เสียใจ) 

ทรงกุญชรชาติ (ทรงม้า) พาช ี(ม้า) สีวิกากาญจน์ (วอ
ทอง, เสล่ียงทอง) ยานราชรถ (รถเทียมม้าเป๐นต้น) 

ทรงนิสัชนาการเหนือรัตนมัญจาอาสน์ = ประทบัน่ัง
บนเตียงอันตกแต่งดว้ยรัตนะ 

ทาริกา – เด็กสาว 
ทิศาปาโมกขาจารย์น าเอาอัฐิแพะมาส าแดง = 

อาจารย์ผู้เป๐นประธานในทิศ (มีช่ือเสียงในทศินั้น) 
เรียกกันว่าอาจารย์ทศิาปาโมกข์ ได้นําเอากระดกู
แพะมาอ้างว่าเป๐นกระดูกมนุษย ์

วรรณแห่งชาติหิงคุพิสุทธ์ิโสภณ = สีของริมฝีปากและ
ล้ิน เป๐นสีแดงสวยงามเหมือนยางของต้นหิงค ุ

วิจิกิจฉา – ความสงสัย, ความเคลือบแคลงในกุศล
ธรรมทั้งหลาย 

วิโยค – การพลัดพราก, การแยกจาก 
ศรีภาณุมาศ – แสงพระอาทิตย ์
ศศิรังษีในฤดูฝนระคนไปด้วยราตรีแห่งเมฆพลาหก = 

แสงของพระจันทร์ในหน้าฝน เป๐นคืนมีหมู่เมฆมาก 
สปทานจาริกภิกขาริกวัตร – ถือการเทีย่วไปตามลําดับ

เรือนเพ่ือกอ้นข้าวเป๐นวตัร 
สมาทานวัตร – ถือเป๐นข้อปฏิบตัิ, ถือเป๐นส่ิงที่จะต้อง

ประพฤต ิ
สรรเสริญพระบวรรูป (พระรูปกายอันประเสริฐ) แห่ง

พระภัสดา (ป. ภตตฺา, สํ. ภรตฺฤ – สามี, ผัว) 
ด้วยนรสีหคาถา ๘ บท (คําประพันธป์ระเภทร้อย
กรองเปรียบพระพุทธเจ้าเป๐นดจุราชสีห์หรือนักรบ) 

สักกายทิฏฐิ – ความเห็นผิดว่าเป๐นตัวของตน, 
ความเห็นเป๐นเหตุถือตัวตน 

สีลัพพตปรามาส – ความยึดถือว่าจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้
ด้วยศีลและวัตร 

สีหบัญชรปราสาท – หน้าต่างของปราสาทอันเป๐น
หน้าต่างที่พระเจ้าแผ่นดินประทับรับแขก 

สุวรรณสรกภาชนะ – ขันทองตกันํ้าล้างพระบาท (สรก 
– ภาชนะ, ขัน) 

เสวยปิยวิปโยคทุกขเวทนา = ได้รับความทกุข์ เพราะ
พลัดพรากจากผู้เป๐นที่รัก 

โสกาดูรเทวศ (ป. โสก – ความโศก + สํ., ป. อาตุร – 
เดือดร้อน, เป๐นทกุข์ + สํ. เทวษ – การครํ่าครวญ) 
= ความเสียใจจนบ่นเพ้อรําพัน 

โสมนัสปฏิพัทธ – ความยินดีในความผูกพัน 
อัฑฒรัตติกสมัย (อฑฺฒรฺติ – ราตรีกึ่ง, เที่ยงคืน) = สมัย

อันเป๐นเวลาเที่ยงคืน 
อิธโลกแลปรโลก – โลกน้ีและโลกอื่น 
 

๕๑๖ 
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๕๑๙ 

พระสุคตก็มิให้พระโอรสนิวัตนาการ = พระพุทธเจ้าไม่
ทรงให้พระราหุลกุมารเสด็จกลับพระราชวัง 

พระอุปริฏฐปัจเจกโพธิ = พระป๎จเจกพุทธเจ้าช่ือ
อุปริฏฐะ 

พันกายบังเฉียงเป็นสังวาล = พระเทวทัตแปลงเป๐นงู
เข้ารัดกายเจ้าชายอชาตศัตรู เป๐นเหมือนพันกาย
ด้วยสายสร้อยคล้องเฉวียงบ่า 

ภุชนาการ (ภุํฺชน + อาการ) – การกิน, ฉัน 
มโนอาวรณ์ = ความหมายภาษาไทยว่าใจที่ห่วงกังวล, 

ความหมายบาลีแปลว่า เคร่ืองกั้นจิต, เคร่ืองกําบัง
จิต 

มฤคชาดก = กุรุงคมิคชาดก ว่าด้วยพระเทวทัตเป๐น
นายพรานพยายามจะฆ่ากวางโพธิสัตว ์

มหันตอาดูรเทวศ – ความครํ่าครวญความเดือดร้อนใจ
ยิ่งใหญ ่

มหาชนบท – ชนบทใหญ่, แคว้นใหญ่ สมัยพุทธกาลมี 
๑๖ แคว้น เช่น มคธและโกศล เป๐นต้น 

มหาปุริสวิตักกสูตร – พระธรรมเทศนาว่าด้วยความคิด
ของผู้เป๐นมหาบุรุษ 

มหาหังสชาดกแลจุลลหังสชาดกแลกุกกุฏชาดก = 
ชาดก ๓ เร่ือง กล่าวถึงอดีตชาตทิี่พระอานนท์เคย
ช่วยปกปอูงพระโพธิสัตว์ 

มัจฉมังสาหาร – อาหารคือปลาและเนือ้ 
มัลลราษฎร์ – ประชาชนชาวมัลละ, ราษฎร์ของพวก

เจ้ามัลละ 
มาตรว่าทัพพีหน่ึง –  แม้ว่าข้าวทัพพีเดียว 
โลกุตรทายัช – ทายาทผู้พ้นวิสัยของโลก 
วัตถุ ๕ = ส่ิงที่พระเทวทตัทูลขอให้พระพุทธเจ้าตรัสให้

ภิกษุปฏิบัตติาม เช่น ภิกษตุ้องอยูปุ่า และตอ้ง
บิณฑบาตเท่าน้ันห้ามรับนิมนต์ เป๐นต้น 

วิวาหมงคลคฤหปเวสนาภิเษก = ในพระราชนิเวศน์
กําลังมีงานอภิเษกสมรส 

วิสาสะ – ความสนิทสนมคุ้นเคย 
สตบุญญลักษณะ = ลักษณะแห่งบุญเป๐นร้อย 
สมณกิจ – กิจอันผู้เป๐นสมณะพึงกระทํา 
สมณฉายา = อยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธเจ้า เป๐น

ความสุขสําราญ 

เทริด – เคร่ืองประดบัศีรษะ เป๐นรูปมงกุฎอย่างเตี้ย 
นางชนปทกัลยาณี (ชนปท – ชนบท + กลฺยาณี – งาม

, สวย) – สาวงามจากชนบท, สักกชนบท 
บุถุชนฤทธ์ิ – ฤทธิ์พิเศษของผู้ยงัมีกเิลสหนา เช่น พระ

เทวทัตบรรลุอิทธิวิธีสามารถแปลงกายเป๐นต่างๆ ได้ 
บูราณประเพณี = โบราณราชประเพณี 
ปกาสนิยกรรม (ปกาสนีย) – กรรมอันสงฆ์พึงทําแก่

ภิกษุผู้ที่พึงถูกประกาศ คอื ประกาศให้รู้กันทัว่ไปถึง
มติสงฆท์ี่มีตอ่ภิกษุผู้น้ัน เป๐นต้น 

ปฏิญาณ – วาจาอันรู้กันโดยเฉพาะ, การให้คําม่ัน 
ปฐมอาฆาต = เม่ือไม่ได้ปกครองสงฆก์็เร่ิมอาฆาต 
ปรวิสัยสีมา = ล่วงเข้าเขตแดนอื่น 
ประทุษฐพุทธโลหิตุบาทกรรม – กรรมคือการทําร้าย

พระพุทธเจ้าจนเกิดโลหิตห้อข้ึน 
ประสาทโสมนัส (ปสาท – ความเล่ือมใส) = ความสุข

ใจอันเป๐นไปพร้อมกับความเล่ือมใส 
ปริจารบุรุษ = คนรับใช้ชาย 
ปิงคลชาดก = มหาปิงคลชาดก ว่าด้วยเร่ืองพระเทวทัต

คร้ังเป๐นพระเจ้ามหาปิงคละ เป๐นพระราชาดุร้าย
กักขฬะสวรรคตแล้วประชาชนดีใจมากเช่นเดียวกับ
ชาติน้ี 

เป็นอันนภารบุรุษ (ชายนําอาหาร) ในบุเรภพ = ใน
อดีตชาติเคยนําอาหารถวายพระปจ๎เจกพุทธเจ้า 

ผ้าแลเภสัชอัฐบาน – ผ้า, ยารักษาโรค และนํ้าปานะ 
คือ นํ้าคั้นจากผลไม้ ๘ ชนิด 

พระเชตุพน = ท่านเรียกพระเชตวันมหาวิหารว่าพระเช
ตุพน (สวน, ปุาของเจ้าเชตหรือเชตกุุมาร) 

พระปราโมชโสมนัส – ความสุขความบันเทิงใจ 
พระมหานามศักยราช – เจ้าชายมหานามะแห่ง

ราชวงศ์ศากยะ 
พระยาคชสาร (พญาช้าง), นาฬาคิรีหัตถี = ช้างช่ือ

นาฬาคิรี 
พระสมันตจักษุญาณ – พระญาณคือจักษุรอบคอบ 

ได้แก่ พระสัพพัญํุตญาณ 

กระท ากิริยาอย่างพระพุทธองค์ = พระเทวทัต
ประพฤติตนเลียนแบบพระพุทธเจ้า 

กัลยาณกถา = เร่ืองราวดีงามควรปฏิบตัิตาม 
กาลตรุณภาพ – กาลเยาว์วัย, คร้ังมีอายุน้อย 
โกกาลิกภิกษุซึ่งเป็นสัทธิงวิหาริกผู้ใหญ่ = พระโกกาลิ

กะเป๐นภิกษุผู้ใหญ่ผู้อยู่ร่วม (สทฺธึวิหาริก) กับพระ
เทวทัต 

โกหัญญกรรม (โกหํฺญ – หลอกลวง + กมฺม) – กรรม
คือการหลอกลวง 

ขัตติยาธิบดี – ความเป๐นใหญ่ คอื เป๐นพระเจ้าแผ่นดิน 
ครุกรรม – กรรมอันหนัก ๕ ประการ เช่น ฆ่าบิดาและ

ยังสงฆ์ให้แตกกัน เป๐นต้น 
คฤหฐาน (สํ. คฤห + ฐาน) = เรือน 
จิตตุปบาท (จิตตฺุปปฺาท) – การบังเกิดข้ึนแห่งจิต 
จิตอาตมะมิได้อาลัยคิหิภาพแล้ว = ไม่มีจิตคิดเป๐น

คฤหัสถ์แล้ว, ไม่ได้นึกถึงเร่ืองเก่าๆ คร้ังยังไม่บวช 
เจโตปริยญาณ – ญาณกําหนดรู้ใจผู้อื่นได ้
ชนปริสัท (ชน + ปริส) – คนผู้เป๐นบริวาร 
ฐาปนาการพระเชตวันมหาวิหาร – การสร้างพระมหา

วิหารเชตวัน ณ กรุงสาวัตถี 
ได้ตรัสเป็นอัฏฐิสรปัจเจกโพธิ = พระเทวทัตจะตรัสรู้

เป๐นพระปจ๎เจกพุทธเจ้ามีนามว่าอัฏฐิสระ 
ได้ราชาภิเษกเสวยมไหสวริยสมบัติ – ได้ราชสมบัติ

ใหญ่คอื ความเป๐นพระราชา 
ตีคลี – การข่ีม้าตีลูกกลมด้วยไม้ 
ไตรวิชา – วิชชา ๓ คือ บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ๑ 

จุตปูปาตญาณ ๑ อาสวกัขยญาณ ๑ 
ทรงพระกรรแสงสยายพระเกสาเป็นสองภาค = 

ร้องไห้พร้อมสยายผมเป๐น ๒ ส่วน 
ทายัชสมบัติ = สมบัติ (ทรัพย์) อันผู้เป๐นทายาทพึงได ้
ทิฏฐธรรมสุขวิหาร – การอยู่เป๐นสุขในชาติน้ี (อยู่ในผล

สมาบัติ), การอยูเ่ป๐นสุขในส่ิงที่มองเห็น 

สังฆเภท – ความแตกแห่งสงฆ์, การทําให้สงฆ์แตกจาก
กัน 

สัตตพิธอริยทรัพยอ์ันได้ในมหาโพธิมูล = อริยทรัพย์ 
๗ ประการ มีศรัทธาและศีล เป๐นต้น ที่ทรงได้คร้ัง
ตรัสรู้ 

ส ารับ = อาหารหลายอย่างถูกจัดไว้ในชุดเดยีวกัน 
สีสปาวัน (ในตอนน้ีท่านแปลว่าปุาไม้กระทุ่มเลือด) – 

ปุาประดู่ลาย 
สุญญาคารรุกขมูล – เรือนว่างและโคนไม้ 
สุวรรณนิธี – ขุมทอง, ทองที่เกบ็ซ่อนไว ้
ไสยาบนมหามัญจอาสน์ = การนอนการน่ังบนที่น่ังที่

นอนใหญ ่
อธิมัตตทุกข์ = ประกอบด้วยความทกุข์ยิ่ง 
อโธภาค – ส่วนเบือ้งล่าง, ส่วนล่าง 
อนุปิยมัลลนิคม – เมืองเล็กๆ แห่งหน่ึงของพวกมัล

ลกษัตริย์ แคว้นมัลละ 
อนุปิยอัมพวัน – สวนมะม่วงแห่งหน่ึงในเขตอนุปิยนิคม 
อรัญญิกเสนาสน์ – เสนาสนะปุา 
อัฐิหนุ – กระดกูคาง, กระดกูขากรรไกร 
อัฒจันทร์ (ป. อฑฺฒ – กึ่ง, คร่ึง) = ที่น่ังของผู้ร่วมพิธี

สมรส 
อาเทศนาปกฏิหาริย์ – ปาฏิหาริย์คือการทายใจ 
อาสวกิเลส – กิเลสเคร่ืองหมักดอง, กิเลสยังสัตว์ให้ไหว

ไปทั่ว 
อิทธิปาฏิหาริย ์– ปาฏิหาริย์คือการแสดงฤทธิ ์
อุกฤษฏสมาทาน = ถือเป๐นเร่ืองที่ตอ้งทําอย่าง

เคร่งครัดสูงสุด 
อุบาลีกัปปกอมาตรย์ช่างกัลบก (กปฺปก – ช่างตัดผม, 

กัลบก – ช่างตัดผม) – ข้าราชการช่ืออุบาลี ทํา
หน้าที่ตัดผมให้พวกเจ้าศากยะ 

อุโบสถ = สังฆกรรม คือ การสวดปาฏิโมกข์ของภิกษุ
สงฆ์ทกุกึ่งเดอืน 

อุโบสถสังฆกรรม – กรรมของสงฆ์คอืการร่วมกันฟ๎ง
ปาฏิโมกข์ เพ่ือตรวจสอบความบริสุทธิ์ทางพระวินัย 

อุโบสถาคาร – อาคารหรือโรงเรือนสําหรับทําสังฆ
กรรม 

๕๑๘ 
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๕๒๑ 

ปาฏิบุคคลิกทักษิณาทาน – การให้ทานเจาะจงบคุคล
ผู้รับ 

พระปัจเจกโพธิเจ้า = พระป๎จเจกพุทธเจ้า 
พระพุทธรังสีก็โอภาสออกจากเขีย้วแก้วทั้ง ๔ = แสง

รัศมีออกมาจากเข้ียวฟ๎น ๔ ซ่ีของพระพุทธเจ้า 
พระเมตไตยโพธิสัตว์ (ป. เมตฺเตยฺย, สํ. เมไตฺรย) – 

พระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้เป๐นพระพุทธเจ้า 
พระอสีติมหาสาวก, พระอสีติมหาเถระ – พระ

มหาสาวกผู้ใหญ่ หรือพระเถระผู้ใหญ่จํานวน ๘๐ 
รูป 

พุทธมาตุจฉา – พระน้านางของพระพุทธเจ้า คือ พระ
นางมหาปชาบดีโคตมี 

ไพชยันตทิพยปราสาท = ปราสาททิพย์ของท้าวสักกะ 
ภิกษุทุศีล – ภิกษุผู้มีศีลช่ัว คือไม่มีศีล 
มหาชมพูประจ าทวีป = ต้นหว้าใหญ่สัญลักษณ์ชมพู

ทวีป 
มหาภัทรากัลป์ = กัปอันเจริญมาก 
มีอาณาปริวัต (= อํานาจปกครอง) แผ่ซ่านไปทั่วทวีป

ใหญ่ทั้ง ๔ มีทวีปน้อย ๒,๐๐๐ = ขอบเขตที่อยู่ใต้
อาณัติของพระเจ้าจกัรพรรดิ 

ไม้นาคมหาโพธิคือไม้กากะทิง = ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้า
เมตเตยยะประทบัตรัสรู้คือต้นกากะทิง 

ยุคลพตัร  - ผ้าคู่, ผ้าทั้งคู่ (ผ้า ๒ ผืน เพ่ือนุ่งและห่ม) 
โลโณทกมหาสมุทร – นํ้าเค็มในมหาสมุทร 
วัตถทาน – การให้ผ้า 
วัตถบูชา – การบูชาด้วยผ้า 
วัตถุบูชา – การบูชาด้วยส่ิงของ 
วันบัณณรสีอุโบสถบุพพัณหกาล – เช้าตรู่ของวัน

อุโบสถ ๑๕ ค่ํา 
วัยวัฒนากาล  - มีอายุมากข้ึน 
เวลาตัมพารุณสมัยราตรี = เวลารุ่งสาง, เวลาอรุณข้ึน 

ดุจกาญจนามาศ (กาญจนา – ทอง, มาศ – ทอง) = ผ้า
มีสีเหมือนทอง 

ดุจแสดงซึ่งสัพพัญญุตญาณนิมิต = เหมือนบอก
ล่วงหน้าว่าจะตรัสรู้แน่นอน 

ตัณหาทั้ง ๑๐๘ = ตัณหา ๓ x อารมณ์ ๖ x ๒ 
(อารมณ์ภายใน + ภายนอก) x กาล ๓ 

ทศจักรวัตติวัตร – วัตรของพระเจ้าจกัรพรรดิ ๑๐ เช่น 
ถือธรรมเป๐นใหญ่และอารักขาด้วยธรรม เป๐นต้น 

ทายก = ชายผู้ให้ทาน 
ที่ทรงพระอภิญญาวิธี = ผู้ได้ซ่ึงอภิญญา ได้แก่ วิธีการ

รู้อย่างพิเศษ เช่น ระลึกชาติได ้
โทมนัส – ความเสียใจ 
นิวรณธรรม – ธรรมเคร่ืองกั้นกศุล ๕ ประการ เช่น 

กามฉันทนิวรณ์ เป๐นต้น 
บริขารสาวก – เคร่ืองใช้สอยของพระสาวก 
บุคคลเจตนา = เจตนาให้บุคคล (ป. มุํจฺนเจตนา – 

เจตนาขณะให้) 
บุพเจตนา (ปุพฺพ + เจตนา) – เจตนากอ่นให้ 
เบญจปรีดาปราโมทย ์ = ปีต ิ คือ ความอิ่มใจ ความ

ยินดีร่าเริง ๕ ประการ 
ปฐวีโอชา – รสแห่งแผ่นดิน, มีดินส่วนที่เรียกว่าง้วนดิน

ใช้บริโภคได ้
ปณีตาหาร – อาหารประณตี อาหารอย่างเลิศ หรือ

อาหารอุดมสมบูรณ ์
ประดิษฐาน (สํ. ปฺรติษฺฐาน, ป. ปติฏฺฐาน) – ตั้งไว้ = 

ปรากฏอยู ่
ปริยาย – อย่าง, ทาง = การกล่าวอย่างออ้มคอ้ม 
ปาฏิคาหก (ปฏิคฺคาหก) – ผู้รับเอา, ถือเอาเฉพาะ, 

ผู้รับทานทีท่ายกให้ 

กสิกรรมวาณิชกรรม – กรรมคือการไถเพ่ือเพาะปลูก 
และกรรมคือการค้าขาย 

กังขาในรตนัตยาทิคุณ – ความสงสัยในคุณของพระ
รัตนตรัย เป๐นต้น 

กาลพุทธบาท (พุทฺธุปปฺาท) ศาสนาพระสัพพัญญูแห่ง
เรา = กาลเป๐นทีบ่ังเกิดข้ึนแห่งพระพุทธเจ้าของเรา 

กาลอุปโภคสมัย (กาลที่มีส่ิงน่าบริโภคเกิดข้ึน) เมื่อ
ทักษิณวิภัตต (การแจกของรางวัล, ของทีค่วรให้) 
สมาคม = การประชุมเพ่ือแจกหรือแบ่งป๎นของ
อุปโภคบริโภค 

กุญชรช้างแก้วรัตนก็เหาะมาแต่ตระกูลอุโบสถ แลม้า
แก้วดุรังครัตนก็เหาะมาแต่ตระกูลพลาหก = รัตนะ 
๒ อย่าง คอื ช้างแก้ว ม้าแก้ว มาปรากฏ, เป๐น ๒ ใน 
๗ รัตนะของผู้เป๐นพระเจ้าจกัรพรรดิ 

กุศลราศี (กุสล + ราสี) – กองแห่งสกุศลธรรม 
ขอภิกษุ, ขอภิกษุณี = นิมนต์ระบจุํานวนกบัตวัแทน

สงฆ์ผู้มีหน้าที่จดัภัต ซ่ึงเรียกว่าพระภัตตุทเทสก ์
คัคณาลัย – ที่อยู่แห่งฟูา = ท้องฟูา 
โคตรภูสงฆ์ = พระสงฆ์ที่ไม่เคร่งครัด ปฏิบัตเิหินห่าง

พระธรรมวินัย แต่ยังมีเคร่ืองหมายบอกให้รู้ว่าเป๐น
สงฆ ์

จตุมธุรส – รสแห่งความหวาน ๔, รสอร่อย ๔ 
จตุโอฆสงสาร = กิเลส ๔ อย่าง ซ่ึงเป๐นดุจห้วงนํ้า ทํา

ให้จมลงในสังสารวัฏ คอื กาโมฆะ ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ 
และอวิชโชฆะ 

จีวรสาฎก – ผ้าจีวร = ผ้าเพ่ือทําเป๐นจีวรใช้สอย 
เชษฐนฬการเทพบุตร = ช่ือของเทพบตุรโพธิสัตว์ ก่อน

จะจตุิมาเป๐นมนุษย์เพ่ือตรัสรู้ 
ดาบสอันบรรพชาภายนอกพระศาสนาได้โลกิย 

อภิญญาสมาบัติ = นักบวชที่มิได้นับถือ
พระพุทธศาสนากบ็รรลุโลกียะสมาบัต ิ สามารถทํา
อภิญญาให้เกดิข้ึนได ้

สรงสนานมุรธาภิสิตธาราแล้วรักษาอุโบสถศีล = 
อาบนํ้าแล้วประพรมศีรษะด้วยนํ้าหอม แล้วรักษา
ศีลอุโบสถ 

สังฆทาน – ทานเพ่ือสงฆ์, การให้ทานแก่สงฆ ์
สังฆนวกะ = ผู้ใหม่ในสงฆ์, พระบวชใหม่ไม่นาน 
สัตตรัตนปราสาทแห่งพระยามหาปนาท – ปราสาท

ของพระราชากรุงเกตุมดี ประกอบด้วยรัตนะ ๗ คือ 
ทอง ๑ เงิน ๑ แก้วมุกดา ๑ แก้วมณี ๑ แก้วไพฑูรย์ 
๑ เพชร ๑ แก้วประพาฬ ๑ 

สัตถันตรกัลป์ (สตฺถ + อนฺตร + กปฺป) – ช่ือกปัหน่ึง
เป๐นยคุที่มนุษย์ไร้ศีลธรรมที่สุด มีการฆ่าฟ๎น และไม่
มีพ่ีมีน้อง เป๐นต้น 

ส าคัญตนว่าภิกษุ = คิดว่า, เข้าใจว่า, เช่ือม่ันว่าตนเอง
เป๐นพระภิกษ ุ

สุวรรณวัตถยุคล = ผ้าคู่มีสีดุจทอง 
แสนโกฏิชาติ = การเกิดเร่ือยไป คอื บวก ๑๐ ล้านไป 

๑ แสนคร้ัง เท่ากบัแสนโกฏิ 

หมู่กัจฉปมัจฉาชาติ – พวกเต่าและปลา 
ให้กรางทอง (ฝุุนทอง) ปนกับมัตติกาชาติ (ดินเหนียว) 

= ส่วนผสมเพ่ือเพาะเมล็ดฝูาย 
อปราปรเจตนา = เจตนาหลังให้ทานแล้ว และเจตนาที่

เกิดสืบเน่ืองต่อๆ ไป 
อเวจ (อเวจฺจ – แน่นอน) ประสาทศรัทธา – ความ

ศรัทธาเล่ือมใสที่แน่นอน 
อสงไขยอัปไมย นับไม่ได้ มากมายไม่จํากัด 
อาลกมัณฑาเทพธานี = เทวนครทีต่กแต่งงดงามดีแล้ว

ของท้าวกุเวร ในจาตุมหาราชิกาภูมิ 

อุดมพัสตร์ – ผ้าผืนยอดเยี่ยม, ผ้าเน้ือดีและมีค่าสูงสุด 
อุทิศเป็นสังฆทาน – ตั้งใจและกล่าววาจามอบส่ิงน้ันแก่

สงฆ์ส่วนรวม 

๕๒๐ 
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๕๒๓ 

พระกายินทรีย์ – อินทรีย์ (ความเป๐นใหญ่) คอืกาย = 
ร่างกาย 

พระจตุปฏิสัมภิทาญาณ – ป๎ญญาแตกฉาน ๔ อย่าง 
เช่น ป๎ญญาแตกฉานในอรรถ เป๐นต้น 

พระชนกาธิราช – พระราชาผู้เป๐นพระชนก (ของท่าน
พระนันทะ) 

พระชลนัยน์ (นํ้าตา) ไหลนอง พระชลนา (นํ้าตาคลอ
เบ้า) พระกรรณฐา (กรรฐา – คอ) เหือดแห้งพระ
เขฬะ (นํ้าลาย) 

พระธรรมกถาอนิจจตาทิปฏิสังยุตต์ = พระธรรม
เทศนาว่าด้วยอนิจจัง เป๐นต้น 

พระบิตุลาธิบดี – พระราชาผู้เป๐นลุง, พระอานนทเ์ป๐น
บุตรน้องชายของพระเจ้าสุทโธทนะ 

พระประยุรวงศา – คนในตระกูลศากยะ 
พระปฤษฎางค์ – หลัง (สํ. ปฺฤษฐ, ป. ปิฏฺฐิ) 
พระปิฏฐิ (หลัง) แลอุรุ (ขา) ชานุ (สะบ้าหัวเข่า) บาท 

(เท้า) 
พระมหากรุณาสมาบัติ – ทรงเข้าฌานสมาบัติมีสัตว์ที่

ประสบความทกุข์เป๐นอารมณ ์
พระมุนีนาถราชโอรส = พระราชโอรสเป๐นพระมุนีผู้

เป๐นที่พ่ึงของโลก 
พระราหุลชิโนรส – พระราหุลผู้เป๐นพระโอรสของพระ

ผู้ชนะ (= พระพุทธเจ้า) 
พระศาสดาอัครปิโยรส – พระศาสดาผู้เลิศทรงเป๐น

พระโอรสที่รักยิ่ง 
พระอนิจจาทิปฏิสังยุตต์ = ประกอบพร้อมเฉพาะด้วย

ความไม่เที่ยง เป๐นต้น 
พระอัยกา – ปูุ 
พระอิรยิาบถอินทรยี ์ = ทรงเป๐นใหญใ่นการใช้พระ

อิริยาบถเพ่ือความสบาย 
โพธิภูมิบารมีญาณ = ป๎ญญาบารมีเพ่ือความตรัสรู้ 
ภิกษุณีมีวัสสาอันอยู่แล้ว = จําพรรษาครบ ๓ เดือน

แล้ว 
มัญชุรตนามัย – พระหีบแก้ว (ป. มํฺชูสา – หีบ) 
มาตุคาม – คนที่เป๐นไปเหมือนแม่ = ผู้หญิง 

ท้าววัชรินทราธิราช (สํ. วชฺรินฺ + อนฺิทร + อธิราช) = 
พระอินทร์ 

ทิพยกุฏาคาร (เรือนยอดอันเป๐นทิพย์), ทิพยกุฏาคาร
บุษบก = มณฑปขนาดเล็กด้านข้างโปร่ง อยู่ภายใน
เรือนยอด 

ธรรมสังเวช – ความสังเวชโดยธรรม, ความรู้สึกกระตุ้น
ให้คิดถึงธรรม 

ธรรมหกประการ = ผู้จะบวชเป๐นภิกษณุีตอ้งรักษา
สิกขา ๖ ข้อ คือ หกข้อแรกของศีล ๘ ตลอด ๒ ปี
ถ้วน 

นางสักยราชนารี – เจ้าหญิงศากยะ (รวมพระราชธิดา
และพระราชสุณิสาทั้งหมด) 

นิปัชนาการ (นิปชฺชน + อาการ – การนอน) เหนือ
มรณมัญจ (เตียง) อาสน์ (บัลลังก์ = ที่น่ัง) = 
บรรทมอยูบ่นพระแท่นบรรทมก่อนสวรรคต 

บริวาสกรรม (ปริวาส + กมฺม) – กรรมคือการอยู่รอบ 
เป๐นกิจที่ภิกษุหรือภิกษุณีผู้ต้องอาบัติสังฆาทเิสสแล้ว
ปกปิดไว้ จะต้องประพฤติวัตรบางอย่างตามจํานวน
วันที่ปกปิด 

ประเวณี (ปเวณี) – ประเพณี, ขนบธรรมเนียมที่มีมา
นาน 

ประหาณซึ่งรูปราคะอรูปราคะ (ละตณัหาที่ยึดติดในรูป
ฌานและอรูปฌาน) กับทั้งมานะ ความถือตัว อุทธัจ
จะ (ความฟูุงซ่าน) อวิชชาเป็นนิราวเศษ (นิรวเสส 
– ไม่มีส่วนเหลือ, สมบูรณท์ั้งหมด) = วิป๎สสนาละ
ทําลายกเิลสทั้งหลาย เช่น รูปราคะ เป๐นต้น ทั้งหมด
โดยไม่มีส่วนเหลือ 

ปริเทวนาการ – ความรํ่าไรรําพัน, ความครํ่าครวญ, 
ความรําพันด้วยความเสียใจ 

ปสันนจิต – จิตที่มีศรัทธา (ปสนฺน – แจ่มใส, ยินดี, 
ศรัทธา) 

ปักขมานัต – การประพฤตวิัตร เพ่ือออกจากอาบัติ
สังฆาทิเสส (มานัตแปลว่านับ) จํานวน ๑ ปก๎ข์ คอื 
๖ ราตรี โดยไม่ขาด 

ปัจฉิมทัสนา – การเห็นคร้ังสุดท้าย 

กระท ามหายัญคือทานุทิศแผ่ผล = ถวายมหาทานแก่
สงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป๐นประมุข เพ่ืออทุิศส่วนกุศล 

กรุงกบิลวัตถุ (กปิล – ช่ือท่านดาบส + วตฺถุ – ที่ตั้ง, สํ. 
วสฺตุ) = กรุงกบิลพัสดุ์, ที่อยู่ของกบิลดาบส 

กฤษดาธิการ (สํ., ป. กตาธกิาร) – บารมีอันยิ่งใหญ่ที่
ทําไว ้

กุฎาคารศาลาอรัญญิกาวาส = ศาลาที่เรียกว่าเรือน
ยอด (ปราสาท) อันตั้งอยูใ่นปุามหาวัน 

ขีณาสพ (ขีณาสว) – ผู้มีอาสวะ (กิเลส) ส้ินแล้ว = พระ
อรหันต ์

ขีรธารารส – รสนํ้านม, นํ้านมสด 
เข้าวัสสาเป็นค ารบ ๕ = ย่างเข้าปีที่ ๕, ย่างเข้าฤดูฝน

ปีที่ ๕ หลังตรัสรู้ 
ครุวนาดุจท้าวธตรัฏฐราชมหาหงส์ = หน่ึงในท้าวจตุ

โลกบาล ท้าวธตรัฏฐเทวราชาปกครองหมู่หงส์ 
โชติรังสี – มีรัศมีลุกโพลง 
ฐาปนาการถวายแทบฝ่ังแม่น้ าโรหิณี = พระวิหารนิ

โครธารามถูกสร้างข้ึนที่ริมฝ๎๑งแม่นํ้าโรหิณี 
ติพโรคาพยาธิ – ความเจ็บปุวยหนัก (ติพฺพ – หนัก

หนา) 
ถามซึ่งอุโบสถกรรม = ภิกษุณีเข้าไปถามภิกษุรูปที่สงฆ์

แต่งตั้งไว้ ถามในวัน ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๓ ค่ํา (กรณี
อุโบสถ ๑๔ ค่ํา) ไหว้แล้วกล่าวขอรับโอวาท 

ทชีชูชกพราหมณ์ – พราหมณ์นักบวชช่ือชูชก (ทชี 
เป๐นคํากร่อนมาจากท่านชี) ซ่ึงในอดีตชาติ พระ
เวสสันดรเคยยกพระราหุล (คร้ังเป๐นชาลีกุมาร) ให้ชู
ชกคนน้ี 

ทรงพระปรามาสพระอุตมังค์ = ทรงสัมผัสพระเศียร 
ทรงสิญจนาการ (รดนํ้า) ด้วยสุคนธรสอุทกวารี (นํ้ามี

กล่ินหอม) = รดด้วยนํ้าหอม 
ทักขิณพาหา (แขนขวา), ทักขิณหัตถ์ (มือขวา), พระ

วามพาหา (แขนซ้าย) 
ทัสนา – ส่ิงที่เห็น, มองเห็น 
ทายัชธนสาร – ทายาทผู้รับทรัพย์สมบตั ิ

ยกทักขิณหัตถ์ปรามาสปฤษฎางค์ = ใช้มือขวาลูบหลัง 
ยกพระจตุรารยิสัจขึ้นเป็นมกุฎโมฬี = อริยสัจ ๔ เป๐น

ประธานแห่งธรรมทั้งหลาย เป๐นดุจมงกุฎบนยอด
ศีรษะ 

ยุบล – เร่ืองราว 
ราตรีทิวากาล – เวลากลางวันและกลางคืน 
สภาวะหาโรคบมิได้ก็มีพยาธิประทุฏฐีบีฑาเป็น

ปริโยสาน = ความไม่มีโรค ที่สุดก็จบลงด้วยการถูก
โรคาพยาธิย่ําย ี

สมบัติ (ความสําเร็จ, ความสุข, ทรัพย์) ทั้งปวงก็ล่วงละ
แก่วิบัติ (ความไม่สําเร็จ, ความทกุข์, ความฉบิหาย) 
ยายี (เบียดเบียน, รบกวน) = ความสุขทั้งปวงมี
ความทกุข์ตดิตามรบกวนเบียดเบียน 

สยายเกศสองกรข้อน (ตี, ทุบ) อรุะประเทศ = เสียใจ
มาก ปล่อยผมและใช้มือทั้งสองทุบหน้าอก 

สัคคโมกขมัคควิถี – ทางแห่งพระนิพพาน (โมกขะ) 
และสวรรค์ (สัคคะ) 

สุคันโธทก – นํ้ามีกล่ินหอม 
สูญส้ินพระอัสสาสะปัสสาสะเข้าสู่พระปรินิพพาน = 

หมดลมหายใจ ถึงความดับรอบสนิทไม่มีภพใหม่ 
ไสยมัญจอาจน์ = แท่นพระบรรทม, เตียงนอน 
อนิลบถ – ทางลม = อากาศ 
อเนกสุรางค์นิกรปริจาริกา = หญิงผู้เป๐นบริวารรับใช้

ของเจ้าหญิง 
อลังกตจิตกาอาสน์ = ตกแต่งบัลลังก์ ณ เชิงตะกอน (จิ

ตก – เชิงตะกอน) 
อักโกสกถา (อกฺโกส + กถา) – คําด่า, แช่ง, สบ

ประมาท (ปริภาส – ตัดพ้อ, ติเตียน, กล่าวโทษ, ด่า
ว่า) 

อัฏฐ (แปด) ครุธรรมแปด = ธรรมอันหนัก ๘ ข้อ 
อาทินวชาติแห่งสังสารวัฏ = เบือ้งตน้ของการเกิดใหม่

ในสังสารวัฏ 
อุปสมบทกรรมด้วยอัฏฐครุธรรม = กรรมอันสงฆ์บวช

ให้เป๐นภิกษุณีด้วยการให้รับครุธรรม ๘ ข้อ 
อุภโตสงฆ์ – สงฆ์สองฝุาย คือ ภิกษุสงฆ์ฝุายหน่ึง 

ภิกษุณีสงฆ์ฝุายหน่ึง (อุภโต – สองข้าง, สองฝุาย) 

๕๒๒ 
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มีพระกรถือซึ่งทิพยฉัตรแลธช (ธง) บรรฎาก (ป. 
ปฏาก, สํ. ปตาก – ธงผืนผ้า, หรือธงบรรดาก) มา
สโมสรสันนิบาต = มือถือฉัตร ธง และแผ่นผ้า 
มาร่วมชมพุทธปาฏิหาริย์ 

โลภเจตนา – เจตนาอยากได ้
วิกุพนา (การเปล่ียนแปลง) อทิธิปาฏิหารยิ์ = การ

เปล่ียนฤทธิ์เป๐นแบบต่างๆ 

สกุณี – นก 
สามเณรี – หญิงผู้เป๐นเหล่ากอแห่งสมณะ, สามเณร

ผู้หญิง, ผู้หญิงที่บรรพชาในสํานักภิกษุณ ี
สาวิกา – หญิงผู้ฟ๎งคําสอน, สาวกที่เป๐นผู้หญิง หมายถึง

ภิกษุรีบริษทัและอบุาสิกาบริษทั 
เสด็จนิสัชนาการโดยบุรพาภิมุข = ประทับน่ังหันพระ

พักตร์ไปทศิตะวันออก 
เสียงหัตถ์ประหาร = เสียงตบมือ 
หิตาทิคุณวิบุลยผล = นํามาซ่ึงคุณประโยชน์อนัไพบูลย ์
อนาคามิผล – ผลที่ได้รับจากการละสังโยชน์ เช่นกาม

ราคะสังโยชน์ ทําให้เป๐นพระอนาคามีบุคคล 
อัมพบาน – นํ้ามะม่วงคั้นแล้ว 
อัมพผล – ผลมะม่วง 
อาสยนุศัย = ความโน้มเอียงแห่งจิตอันเป๐นไปตาม

ความเคยชินยาวนาน 
อุปริมภาค – ส่วนบนสุด, ส่วนเหนือศีรษะ 

อุปาสิกา, อุปาสก – หญิง, ชายผู้น่ังใกล้พระรัตนตรัย 

ปฐวีกสิณบริกรรม = การคํานึงถึงกสิณดินด้วยความ
ชํานิชํานาญเป๐นอารมณ์ของรูปฌาน เพ่ือเป๐นบาท
ของการทําอภิญญาจติ ทําฤทธิ์ต่างๆ 

ปลาตนาการ – วิ่งหนี, วิ่งหายไป 

ผลหว้าใหญ่ – ผลของต้นชมพู ต้นไม้ประจําชมพูทวีป 
แผ่นพ้ืนสุพรรณมโนศิลา = พ้ืนแผ่นหินสีทอง 
พระเชตุวนาราม = พระอารามที่ท่านอนาถบิณฑิก

เศรษฐีสร้างถวาย ณ กรุงสาวัตถี 
พระทักษิณนาสิกประเทศ – ที่จมูกข้างขวา 
พระพุทธสีหนาท = พระพุทธดํารัสอันเป๐นทีเ่กรงขาม

ของคนทั้งปวง เหมือนเสียงคํารามของราชสีห์ 
พระเมรุบรรพต = เขาพระสุเมรุ, ถือเป๐นภูเขาที่ตั้ง

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
พระราโชทยาน – สวนหลวง, สวนของพระราชา 

พระวามกรรณ์ – หูข้างซ้าย 
พระวามนาสา – จมูกข้างซ้าย 

พระอนาคามีบุคคล – บุคคลผู้ได้บรรลุอนาคามิผล 
พระอรหัตคุณอันเป็นของก าบัง = ความเป๐นพระ

อรหันต์เป๐นส่ิงไม่ควรประกาศหรือแสดง (ซ่ึงพวกเขา
เข้าใจว่าได้แกก่ารแสดงฤทธิ์) 

พระอัครสาวิกา – สาวิกาผู้เลิศ หมายถึงพระเขมา
ภิกษุณีและพระอบุลวรรณาภิกษุณ ี

พุทธนิมิต = รูปที่ทรงเนรมิตข้ึนเหมือนพระองคท์ุก
ประการ 

ภมร = เคร่ืองกลึง 
ภุชงคบรรษัท – หมู่นาค, บริวารของพญานาค 
มหันตบรรษัทสมาคม – แหล่งรวมหมู่ชนจํานวน

ใหญ่โต 

กรุงปัสเสนทิโกศล = พระเจ้าปเสนทิโกศล มหาราช
แห่งแคว้นโกศล 

กัมปนาการ – อาการหวั่นไหว = แผ่นดินไหว 
คัณฑบุรุษ = คนดูแลสวนของพระราชา 
คัณฑามพฤกษ์ – ต้นมะม่วงที่นายคัณฑะเพาะเมล็ด 
จตุตถฌานสมาบัติ – สมาบัติ คอื ฌานที่ ๔ เรียกว่า 

จตุตถฌาน 
จะตบเข้าซึ่งหัตถ์บันลือศัพท์ส าเนียงกึกก้อง = เสียงที่

เกิดจากการตบมือด้วยฤทธิ ์
จุลอนาถบิณฑิกคหบดี = จูฬอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป๐น

เศรษฐีกรุงสาวัตถีคนหน่ึง มีทรัพย์น้อยกว่าท่าน
อนาถบณิฑิกเศรษฐี 

ชนบริษัท – หมู่ชน 
ดุจปางปฐมาภิสัมโพธิสมยั = เกิดแผ่นดินไหวและพวก

เทพบูชาเหมือนวันตรัสรู้ 
เดียรถยี์ – นักบวชนอกพระพุทธศาสนา (สํ. ตีรฺถิย, ป. 

ติตฺถิย), เรียกคนที่นับถือว่าสาวกเดียรถีย ์
ทะนน = หม้อดินขนาดใหญ่ชนิดหน่ึงมีขีดเป๐นรอย

โดยรอบสําหรับใส่นํ้า 
ทิพยธช – ธงทิพย์, ธงของพวกเทวดา 
นายคัณฑอุทยานบาล = คนดูแลสวนของพระราชา

และเป๐นผู้เพาะเมล็ดมะม่วง 
นิคณฐ์ทั้งหลาย (นิคณฺฐ) – พวกนักบวชสาวกของ

นิครนถ์นาฏบุตร 
นิคัณฐนาฏบุตร = ศาสดานิครนถ์ผู้เป๐นบุตรของนัก

ฟูอน เป๐นเจ้าลัทธิผู้ชอบประกาศว่าตนไม่มีกิเลส
เคร่ืองพัวพันแล้ว 

บูรณกัสสป = ครูปูรณกัสสปะ เป๐น ๑ ใน ๖ เจ้าลัทธิ
หรือศาสดาในสมัยพุทธกาล 

 

๕๒๔ 
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พระสิริมหามายาเทพบุตร = เทพบตุรผู้เคยเป๐นพระ
นางสิริมหามายา บัดน้ีเกดิเป๐นเทพบตุรในสวรรค์ชั้น
ดุสิต 

พระอภิธรรมสังคิณี = คัมภีร์พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ 
๑ 

ภาณวาร – ธรรมที่จัดไวเ้ป๐นหมวด 
มาตร  ปมุข  กมฺวา = ทรงกระทําอดีตพระพุทธมารดา

ให้เป๐นประธานรับพระธรรมเทศนา 
ยาจนกถา – คําขอ, คําวอนขอ 
ลัทยาเทศพุทธพยากรณ์ = ได้รับพุทธพยากรณใ์นถ่ิน

หรือสถานที่คอืโลกมนุษย ์
วิภัชนาการโดยกัณฑ์ทั้ง ๔ – จําแนกออกเป๐น ๔ 

หมวด หรือ ๔ ตอน หรือ ๔ ส่วนของเร่ือง 
สกวาที (สก – ของตน + วาที – มีวาทะ, ความเห็น) = 

อาจารย์ผู้มีวาทะของตน, มีความคิดเห็นเป๐นของตน 
สุรโลก – โลกของเทวดา, สวรรค์ 
อตีตังสญาณ – ญาณหยั่งรู้ส่วนอดีต 
อุตมเพศ – เพศอันเลิศ ได้แก่ เพศบรรพชิต 
อุตรกุรุทวีป – ทวปีใหญ่ อยู่ทางทิศเหนือของเขาพระ

สุเมรุเป๐นหน่ึงในส่ีทวปีใหญ ่

ปริภัณฑบรรพต – ภูเขาที่ล้อมเป๐นวงกลมรอบเขาพระ
สุเมรุเป๐นช้ันๆ รวม ๗ ลูก เรียกว่าสัตบริภัณฑ์ ซ่ึง
ภูเขายุคันธรและอิสินธร เป๐นสองในเจ็ดลูก 

ปัจจุปการ = การอปุการะตอบ, การตอบแทนคุณ 
ปาริฉัตตกมูล = โคนต้นปาริฉัตร 
พระชนนีต้ังไว้ในบาทมูลแห่งสมเด็จพระพุทธวิปัสสี

ศาสดา = พระพุทธมารดาเคยตั้งความปรารถนาไว้
ในสมัยพระพุทธเจ้าวิป๎สสี เพ่ือจะเป๐นพระมารดา
ของพระพุทธเจ้าองค์ปจ๎จบุัน 

พระบงกชบาท (ดอกบัวรองเท้า) อันย่างเป็นทุติยวาร 
= ภูเขาเป๐นดจุดอกบัวรองรับ ๒ ย่างพระบาท 

พระบรมนราสภทั้งหลาย – พระผู้ประเสริฐยอดเยี่ยม
กว่าคนทั้งหลาย = พระพุทธเจ้าทั้งหลาย 

พระบรมโพธิสมภาร = บารมีธรรมเป๐นเคร่ืองอุดหนุน
พระโพธิญาณอันยอดเยี่ยม 

พระบังคล (ราชาศัพท์เขียนว่าบังคน) = ถ่ายอุจจาระ
หรือป๎สสาวะ 

พระราชลาภส่ิงละแสน คือ กุญชรชาติแสนหน่ึง ตุ
รังคชาติแสนหน่ึง = ให้ช้างหน่ึงแสนเชือก ให้ม้า
หน่ึงแสนตัว 

พระสรีรอินทรยี์ (อนิทรีย์คอืร่างกาย) สิ (คําประกอบ
ท้ายคําอื่นเพ่ือเสริมความให้เด่น) เป็นอุปาทินนก
สรีระ (สรีระทีก่รรมครอบครอง, สรีระที่มีใจครอง 
เช่น คน สัตว์) เน่ืองด้วยกวฬิงการาหาร (อาหารคือ
คําข้าวทีก่ลืนกิน) = ร่างกายที่มีจิตใจ ตอ้งอาศัย
อาหารถึงเป๐นอยู่ได้ แล้วพระพุทธเจ้านําอาหารจาก
ที่ใดมาเสวยเล่า? 

พระสังคีติกาจารย์ – พระอาจารย์ผู้ทําสังคายนา 
พระสัตตปกรณาภิธรรมปิฏก (สตฺต + ปกรณ + อภิ

ธมฺม + ปิฏก) = พระอภิธรรมปิฎก ๗ ปกรณ์ หรือ 
๗ เร่ือง 

กรุงสุทัสนเทพธานี – เมืองเทวดาที่เห็นได้ง่าย = 
สวรรค์ดาวดึงส์ 

กุณฑลแก้ว – ตุ้มหูทําจากแก้ว 
ขีรมูลแลโปสาวนิกมูล = ค่านํ้านมและค่าเล้ียงด ู
คัณฑามพฤกษชาติ = ต้นมะม่วงที่นายคัณฑะปลูก 
คัมภีรอุจจังค (คมฺภีร – ลึก, หยั่งไม่ถึง + อุจจฺ – สูง + 

องฺค – คุณลักษณะ) วิศาลคุณูปการ = พระมารดา
ทรงมีพระคุณลึกซ้ึง มีพระคุณสูงและกว้างไพศาล 

เครือนาคลดา (นาคลดา – แตงหนู, มะกอก, พลู) ให้สี
พระทนต์ = ใช้เถานาคลดาสีฟ๎น 

จตุรสินธพ – ม้าสินธพ ๔ ตัว เป๐นม้าพันธุ์ดเีกดิในลุ่ม
แม่นํ้าสินธุ 

จตุวีสติสมันตปัฏฐาน – เหตุรอบคอบ ๒๔ ปจ๎จัย = 
คัมภีร์ป๎ฏฐานแสดงเร่ือง ๒๔ ป๎จจัย 

จุณจันทน์บูชา – บูชาด้วยผงไม้จันทน์หอม 
ดาวดึงส (ดาวดึงส์ สวรรค์ชั้นที่ ๒ ใน ๖ ช้ัน) สุราลัย 

(ที่อยู่ของเทวดา) เทวโลก (โลกของเทวดา) = เท
วโลกช้ันที่พวกเทวดาช้ันดาวดึงส์อยู่อาศัย 

ตติยบาทพุทธลีลาศ = เสด็จเยือ้งพระกายไปดว้ยพระ
บาทที่ ๓ 

ต้นปาริฉัตตรุกขชาติ – ต้นปาริฉัตร, ปาริชาต (ป. ปา
ริจฺฉตฺต, ปาริชาต) เป๐นต้นไม้ในสวนของพระอินทร์ 

นฤทุกข์ – ผู้ไม่มีทุกข์, ปราศจากความทกุข์ 
บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ – ที่น่ังที่เปล่ียนแปลงได้ คือ

ร้อนข้ึนเม่ือมีผู้ต้องการความช่วยเหลือ, มีสีดังสีผ้า
กัมพลเหลือง เป๐นที่ประทับน่ังของพระอินทร์หรือ
ท้าวสักกเทวราช 

ปรวาที (ปร – อื่น + วาที – มีวาทะ, ความเห็น) – 
อาจารย์ผู้มีวาทะอย่างอื่น, มีความคิดเห็นอย่างอื่น 

๕๒๖ 
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๕๒๙ 

พุทธธรรมดา – เป๐นความประพฤติเหมือนๆ กนัของ
พระพุทธเจ้าทกุพระองค ์

มณีมัยบันไดในท่ามกลาง = บันไดอันสําเร็จด้วยแก้ว 
คือ ทําจากแก้วอยูต่รงกลาง ซ่ึงพระอินทร์เนรมิตข้ึน 

มัคคุเทศน์ (มคฺค + อุทฺเทสก) – ผู้นําทาง, ผู้ช้ีทาง, ผู้
บอกทาง 

โลกวิวรณปาฏิหาริย์ (โลก + วิวรณ – อันเปิดเผย + 
ปาฏิหาริย – การแสดงฤทธิ์) = ปาฏิหาริย์เปิดโลก 

วันอัสสยุช (ม้า) ปุณมีเพ็ญเดือน ๑๑ = วันเพ็ญขึ้น 
๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ (อสฺสยุช – ม้า, เป๐นช่ือดาว
นักษัตรและเดือน) 

วามภาค – ส่วนข้างซ้าย, ข้างซ้าย 
วิเวกสัลเลกขสันโดษ = วิเวก – ความสงัด, สลฺเลข – 

การขัดเกลากเิลส, สนฺตุฏฺฐิ – ความพอใจด้วยของ
แห่งตน 

สมาปัตติฌาน – ฌานสมาบตัิ, การเข้าฌาน 
สรรพ (ทั้งหลาย) นักสิทธ์ิ (ผู้สําเร็จ, ฤษี) วิทยาธร 

(อมนุษย์พวกหน่ึงมีฐานะต่ํากว่าเทวดา อยู่ในภูเขา
หิมาลัย มีวิชากายสิทธิ์ เหาะเหินเดินอากาศได้) 

สีหนาทกถา – กล่าวอย่างองอาจ, พูดอย่างกล้าหาญ 
สุวรรณบันไดฝ่ายทักษิณปรัศว์ = บันไดสําเร็จด้วย

ทองอยู่ข้างขวา 
โสปาณมณี – บันไดแก้ว (โสปาณ – บันได) 
อจลเจดีย์ – สถานที่ควรเคารพบูชาอย่างม่ันคง 

(สถานที่พระพุทธเจ้าทกุพระองคเ์สด็จลงจากเท
วโลก) 

อโธทิศ – ทิศเบือ้งต่ํา, ข้างล่าง 
อัญญเดียรถยี์ (อํฺญ – อื่น, ต่างไป + ติตฺถิย – คนมี

ลัทธิดังท่านํ้าเป๐นที่ข้าม) = พวกที่มีความเช่ือถือ
อย่างอืน่, พวกนอกพระพุทธศานา 

ขันธบัญจเทศนา – คําสอนเร่ืองขันธ์ ๕ 
คงฺคาย วาลุกา ขีเย – ความส้ินไปของทรายในแม่นํ้า

คงคา 
คันพิณน้ันแล้วไปด้วยแก้วอินทนิล (ทําด้วยแก้วมรกต) 

ไพที (ที่รอง, แท่น) แห่งพิณน้ันแล้วไปด้วยแก้ว
ประพาฬ (ทําด้วยแก้วสีแดงออ่น) 

จิตกูฏหรือไกรลาสกูฏหรือคันธกูฏ = ช่ือยอดเขาอยู่ใน
เขตเทือกเขาหิมาลัย 

ช าแรก – แหวก, แทรก 
โชมโรม – ที่พักช่ัวคราว (หรือชมรม – ที่ประชุมของ

กลุ่มคนที่มีจดุประสงค์ร่วมกัน) 
ตรีโลกธาตุ = กามโลก (สวรรค์ มนุษย์ อบายภูมิ) รูป

โลก (รูปภพ, รูปภูมิ) อรูปโลก (อรูปภพ, อรูปภูมิ) 
ทรงปวารณาพระวัสสาแล้ว = ทรงปวารณาให้สงฆ์ว่า

กล่าวตกัเตือนในวันออกพรรษา (วันข้ึน ๑๕ ค่ํา 
เดือน ๑๑) 

ทรวิหาร – วิหารยากลําบาก = วิหารอยู่ไกล (ทร – ช่ัว, 
ยาก, ลําบาก) 

ท้าวเทวาธิราช = พระอินทร์, ท้าวโกสีย ์
ทิพยจามร – แส้ของเทวดา 
ทิศาภาคเบ้ืองบน = ทิศเบื้องบน, ข้างบน 
เทโวโรหน (เทโวโรหณ) – การลงจากเทวโลก, กาลเป๐น

ที่ลงจากเทวดา 
บรมพุทธาธิบาย = พุทธประสงค์อย่างยิ่ง, ทรงมี

คําอธบิายอย่างยอดเยีย่ม 
ปาไถยกิจ – กจิในการเตรียมเสบียงเดินทาง (ปาเถยฺย 

– ส่ิงจําเป๐นสําหรับการเดินทาง) 
พ้นที่จะอุปมาเป็นอจินเตยยานุสร = ไม่อาจจะ

เปรียบเทียบได้ เพราะเป๐นส่ิงไม่ควรนึกถึง 
พระมาตลิสังคาหกเทพบุตร = เทวดาช่ือมาตลี ทํา

หน้าที่เป๐นนายสารถีรถให้พระอินทร์ 
 ๕๒๘ 

เทศนาสมจิตตสูตร – พระธรรมที่พระสารีบุตรแสดงว่า
ด้วยเร่ืองการทําจิตให้มีความประณีตเสมอกัน 

โทษานุโทษ – ความผิดมากความผิดน้อย 

น้ าอมฤตวารี – นํ้าทิพย์ คือ มรรคผลและนิพพาน 
นิพพาน – การดบักเิลสและทกุข์, ธรรมชาติอันออก

จากตัณหา, ตาย (ใช้กบัพระอรหันต์) 
นิพพานธาตุอันมีวิบากขันธ์กรรมชรูปหาเศษมิได้ = 

การปรินิพพานน้ัน เป๐นความดบัสนิทแห่งขันธท์ั้ง
ปวงหลังพระอรหันต์ตายแล้ว ขันธ์ส่วนวบิากและรูป
ที่เกิดจากกรรมก็ดบัสนิทส้ินเชิงไปดว้ย 

บวรสุธาโภชน์ – ของกินอันเป๐นทิพย์ = อาหารของ
พวกเทวดา 

บัลลังก์สมาธิสู่วิมุตติผลสมาบัติ = น่ังท่าสมาธิแล้วเข้า
ผลสมาบัติมีนิพพานเป๐นอารมณ ์

บ้านแลนิคมชนบทราชธานีน้อยใหญ่ = คาม – บ้าน, 
หมู่บ้าน, นิคม – ตลาด, หมู่บ้านใหญ่, ตําบล, นคร, 
ชนปท – ตําบล, ประเทศ, ชนบท, ราชธานี – เมือง
หลวง 

ปฐมทัศนกาล = เวลาที่ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าคร้ังแรก 
(ตอนเป๐นอุปดิสปริพาชก) 

ปรัปวาท (อ่านว่า ปะรับประวาด) – คํากล่าวของคน
พวกอื่น หรือลัทธิอื่น 

ปรินิพพานในห้องประสูติที่เคหฐานของมารดา = 
พระสารีบุตรจะละสังขารในห้องนอนทีบ่้านเกดิ ซ่ึง
เป๐นบ้านมารดา 

ปวัตนาการ – อาการทีเ่ป๐นไป 
ปัจฉิมทัศนาการ – การเห็นคร้ังสุดท้าย 

ปัจฉิมทัศนากาล = เวลาที่ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเป๐น
คร้ังสุดท้ายก่อนตาย 

ก าลังฌาน = ฤทธิ์ที่เกิดจากฌานสมาบตั ิ
ครุวณา (ครุวนา) – อุปมา, เปรียบเทียบ 
คันโธทกธารา – นํ้ามีกล่ินหอม 
คิลานุปัฏฐาก (คิลาน + อุปฏฺฐาก) – ผู้ดูแลบํารุงคนไข้ 
จัมมขัณฑ ์– แผ่นหนัง 
จิตกรรมคือเชิงตะกอน = ตกแต่งสถานที่เผาศพ 
ชนนีของอาตมะน้ี เป็นมารดาพระอรหันต์มาถึง ๗ 

พระองค์แล้ว = มารดาของพระสารีบุตร มีบุตรธิดา
รวม ๗ คน คือ พระสารีบุตร นางจาลา นางอุปจาลา 
นางสีสุปจาลา พระจุนทะ พระอปุเสนะ พระเรวตะ 
ทุกท่านต่างออกบวชเป๐นภิกษุภิกษณุีแล้วบรรลุพระ
อรหัต 

ช่องดาล = รูสําหรับสอดลูกดาลเข้าไปเข่ียดาลที่ขัด
บานประต ู

ดุจข้าวปลายเกวียน = เหมือนข้าวสารเมล็ดแตกหัก 
หรือเมล็ดแหลก 

ตรัสเทศนาพุทธคุณปฏิสังยุต = พระเถระสอนเร่ืองที่
เกี่ยวกบัพระคุณของพระพุทธเจ้า 

ติดตามมาดุจฉายาตามพระองค์ส้ินกาลมีประมาณ
เท่าน้ี = ภิกษุผู้เป๐นศิษยท์ั้งหลายติดตามพระสารี
บุตร ดจุเงาตดิตามตัวมายาวนาน 

เถรวาจา = คําพูดของพระสารีบุตรเถระ 
เถรวาท – วาทะของพระเถระ = คําพูดของพระสารี

บุตร 
ทรงทรมาน (ทมน – ทําให้ลําบาก) พระชนม์ = การมี

ชีวิตอยู่แม้กิเลสจะส้ินแล้ว ถือเป๐นความลําบากกาย 
ทวารแห่งกุฎี = ประตูกุฏิ 
ทัศนขสโมธาน – การประชุมพร้อมของเล็บทั้งสิบ = 

ไหว ้
ท าลายชอ่ฟ้าเหาะหนีไป = เหาะข้ึนเบือ้งบนทีอ่ยู ่
ทิวาวิหาร – ที่พักกลางวัน (ทิวา – ในเวลากลางวัน + 

วิหาร – ที่อยู่) 
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วันดับแห่งเดือนกติกมาส = วันแรม ๑๕ ค่ํา เดอืน ๑๒ 
วันทนา – การกราบไหว ้
วิสัยอ านาจแห่งจุติแลปฏิสนธิ = เหตุทีจ่ะทําให้มีการ

ตายและการเกิด ได้แก่ กรรมและกเิลส 
เวไนยชน – คนที่ควรแนะนํา, คนที่พอดัดได้สอนได ้
สงเคราะห์ห้ามหมู่พระประยรุญาติอันจะท ายุทธวิวาท

แก่กันให้ระงับ = พวกศากยะ ๒ ฝุาย คอื ฝุาย
กบิลพัสดุ์และโกลิยะจะรบกัน เร่ืองแย่งนํ้าทํานา 
เสด็จไปห้ามแล้วตรัสถามว่า นํ้ากับกษตัริย์อะไรมีค่า
กว่ากัน? 

สมเด็จพระอโนมทัสสี = พระพุทธเจ้าอโนมทัสสี เป๐น
พระพุทธเจ้าที่พระสารีบตุรเคยเปล่งวาจาตั้งความ
ปรารถนาจะเป๐นพระอัครสาวกไว ้

สรภังคชาดก – ชาดกว่าด้วยในอดีตชาติพระโมคคัลลา
นะก็เคยได้รับสักการะสัมมานะจากพระโพธิสัตว ์

สรีระขันธปัญจก – สรีระคือขันธ์ ๕ น้ี 
สักการสัมมานะ – การบูชาด้วยส่ิงควรบูชา เช่น 

ดอกไม้ เป๐นต้น ด้วยความยกย่องนับถือ (สมฺมาน – 
การยกยอ่ง) 

สังวรรณกถา – คําพรรณนาด้วยด ี
ส านัก (สนฺติก) – สํานัก, การอยู่ตอ่หน้า (มาสู่สํานักของ

พระมหาเถระ = มายังที่พระสารีบุตรอยู่) 
สุงสุมารคีรีอันมีในภัคคราชชนบท = ภูเขาจระเข้ อยู่

ในแคว้นภัคคะ 
อย่าเพ่อปรินิพพาน = ห้ามไม่ให้ตาย (เพ่อ เป๐น

คําประกอบหลังคํา อย่า หมายความว่าห้ามไม่ให้
กระทําในขณะน้ัน, อย่าเพ่อ, อย่าเพ่ิง) 

อศุภ = ศพของพระสารีบุตร 
อัครสาวกนิพพาน = พระสารีบุตร, พระโมคคัลลานะ

ตาย 
อาฬาหนสาน – สถานที่เผาศพ (อาฬาหน – ที่เผาศพ, 

ปุาช้า) 
อิทธิวิกุพนาปาฏิหาริย์ = อิทธปิาฏิหาริย์ประเภทต่างๆ 

ปัจฉิมวันทนา – การไหว้คร้ังสุดท้าย 
ปาลิไลยกหัตถี – ช้างปาลิไลยก ์
ปาลิไลยบรรพต = คัมภีร์อรรถกถาว่า พรรษาน้ีประทับ 

ณ จาลิยบรรพต (ไม่ใช่ปาลิไลยบรรพต) 
ปุริมภพ (ปุริม – มาก่อน, กอ่น, แต่กอ่น + ภว – ภพ, 

กําเนิด) – ภพก่อน 
เป็นปฐมที่พระองค์จะทรงบัญญัติสิกขาบทในที่อันน้ัน 

= ที่เมืองน้ีพระสารีบุตรกราบทูลให้ทรงบัญญตัิ
สิกขาบทเพ่ือให้พระศาสนาดํารงอยู่นาน แต่ยังไม่มี
เร่ืองเกิดข้ึนจึงยังไม่ทรงบญัญตั ิ

โปสาวนิกมูล = ค่าตอบแทนการเล้ียงด ู
พจนาท (ปจ๎จบุันเขียน พจนารถ) – เน้ือความแห่ง

คําพูด 
พระธรรมจักกัปปวัตนสูตรประกอบด้วยองค์ ๑๒ = 

อาการ ๑๒ ที่ควรปฏิบัตติ่ออริยสัจ ๔ คอื สัจญาณ 
๑ กจิญาณ ๑ กตญาณ ๑ (รวม ๓ x ๔ = ๑๒) 

พระราหุลพุทธดนัย (พุทฺธ + ตนย – บุตรชาย) = พระ
ราหุลพระโอรสของพระพุทธเจ้า 

พราหมณี – นางพราหมณ์, สตรีในวรรณะพราหมณ์ 
ภินทนาการ (ภินฺทน + อาการ) – การหักทําลาย, แตก

ทําลาย 
เภสกลาวัน – ปุาไม้สีเสียด กิ่งของต้นมีหนาม 
มิจฉาทัศนะ – ความเห็นผิด (มิจฺฉา – ผิด + ทสฺสน – 

ความเห็น) 
ล าดับเสนาสน์ไว้ = จัดเก็บเคร่ืองใช้สอยภายในที่พัก

ของตนให้เป๐นระเบียบ 
โลกุดร – เหนือโลก = มรรคผลและนิพพาน พ้นจาก

โลกียะ 
โลหิตประกอบด้วยทุกขเวทนาอันสาหัส = ถ่ายเป๐น

เลือดสร้างความทกุข์ให้กายอย่างมาก 
วัฏฏสงสาร – สงสารคือวังวน = การเวียนว่ายตายเกิด

ซํ้าแล้วซํ้าเล่า 

๕๓๐ ๕๓๑ 

ธรรมโมวาทานุศาสน์ – คําสอน คําแนะนํา คําตกัเตือน
ด้วยธรรม 

ธุมเกตุอุกกาบาต (ธูมเกตุ – ดาวหาง, ดาวตก + อกฺุกา
ปาต – ผีพุ่งไต้) = ดาวตก, ดวงไฟพุ่งตก 

นาคาวโลกเจดีย์ฐาน – สถานที่อันควรเคารพ คือ 
สถานที่พระพุทธเจ้าทรงเหลียวมองกรุงเวสาลี 

นาคาวโลกนาการ – อาการเหลียวมองอย่างพญาช้าง 
คือ เหลียวดูโดยหันกายกลับมาทั้งหมด 

นางรัง = ต้นสาละมีดอกบานสะพร่ัง (สาโล สชฺชทุเม) 
นารายนพละคือพระก าลังเสมอด้วยหัตถีพล (กําลัง

ของช้าง) คณนาได้แสนโกฏิ (นับได้แสนโกฏิเชือก) 

นิปัชนาการ (นิปชฺชน + อาการ) – การนอน 
นิสินนาการ น่ังอยู่, น่ังแล้ว 
นิสีทนสันถัต ผ้าปูพ้ืนรองน่ังทําด้วยขนเจียม คอืขนแกะ 
บทบรมพุทธาธิบาย ทรงอธบิายเน้ือความอันประเสริฐ 

= เน้ือความทีท่รงประสงคจ์ะให้เข้าใจอย่างยิ่ง 
บรรทมโดยทักษิณปรัศว์เป็นสีหไสยาสน์ = นอนอย่าง

ราชสีห์คือนอนตะแคงขวา 
บรรทังทุกขเวทนา – ความทุกข์เบาลง, ทเุลาหรือผ่อน

คลายลง 
บรรพชิตกิจ – กิจอันผู้เป๐นบรรพชิตพึงกระทํา = การ

เจริญมรรคภาวนา 
บุญสัมภาร – การสะสมบุญ 
ปคุณานุโยค (ปคุณ – คล่องแคล่ว, ชํานาญ + อนุโยค 

– การตามประกอบ) = การกระทําด้วยความ
ชํานาญ 

ปฏิเวธาภิสมัย (ปฏิเวธ + อภิ + สมย) = ความถึง
พร้อมเฉพาะ คือตรัสรู้, การแทงตลอด คอืตรัสรู้
อริยมรรค อริยผล และนิพพาน 

กนกคิรี (ภูเขาทอง) อันมีแสงสายสหัสอินทรธนู (มีแสง
สีรุ้งจํานวนพัน) เก้ียวพันธ์บรรสาร (ผูกมัดแล้วคล่ี
ออก) = ดจุแสงสีรุ้งจํานวนมากพุ่งแผ่ออกจากภูเขา
ทอง 

กรุงมัลลราชบพิตรผู้เป็นมหิศร์ (ผู้เป๐นใหญ่ยิ่ง) เสวย
สวรรยาธิปไตย (เป๐นใหญ่ในราชสมบัติ) ในพระ
นครน้ัน = พวกเจ้ามัลลกษตัริย์ปกครองกรุงกุสิ
นารา 

กลอนแห่งใบดาล = ไม้ขัดประตู (ใบดาลหมายถึงบาน
ประตูหรือหน้าต่างที่ใช้ลูกดาล) 

กุสินารายนคร – กรุงกุสินารา 
ขุททกนคร (เมืองเล็ก, ต่ําต้อย) อุชังคลนคร (เมืองแห้ง

แล้ง ไม่อุดมสมบูรณ์) สาขนคร (เป๐นกิ่งเมอืง, เมือง
สาขา, เมืองบริวาร) 

คาม – หมู่บ้าน หมู่บ้านเล็กๆ , บ้าน 
จุนท์กัมมารบุตร – นายจุนทะเป๐นบตุรของช่างทอง 

(กมฺมาร – ช่างทอง, ช่างเหล็ก, ช่างโลหะ) 
ฉันทปริวิตก = ความคิดห่วงใย 
ฉันทอาลัย = ความชอบใจ ความพัวพันห่วงใย, 

ความคิดตามความชอบใจ 
ตถาคต – ผู้ซ่ึงได้ชัยชนะจนบรรลุสัจธรรม = 

พระพุทธเจ้า 
ตัณหาทิฐินิสัย – ธรรมเป๐นทีอ่าศัย (โดยส่วนมากของ

จิต) คอื ตัณหาและมิจฉาทิฏฐิ 
เตโชธาตุ – ธาตุไฟ = ไฟในกระเพาะทําหน้าที่เผา

ผลาญอาหาร 
เทวทุนนภี (ป. ทุนฺทุภิ – กลอง) ก็บันลือศัพท์กาหล 

(แตรงอน) ในคัคนาน (คักคะนาน – ฟูา) = พวก
เทวดาตกีลอง และเปุาแตรทิพยเ์สียงขจรไปทั่ว
ท้องฟูา 

ธรรมานุธรรมปฏิบัติ – การประพฤติธรรมสมควรแก่
ธรรม = ปฏิบัติถูกตอ้งตามกระบวนธรรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เภทนธรรม – ธรรม คือ ความแตกทําลาย, ความแตก
สลาย 

มหากลห (การทุ่มเถียง, ความทะเลาะวิวาท) ยุทธ
สงคราม = สงครามใหญ่อันเน่ืองมาจากการทะเลาะ
วิวาทแย่งชิงพระบรมธาต ุ

มหาสุคตจีวร = ผ้าจีวรของพระพุทธเจ้า, ผ้าห่ม, ผ้า
อุตราสงค ์

มหาสุทัสนสูตร – พระธรรมเทศนาว่าด้วยเมืองกุสิ
นาราในอดตี เคยเป๐นเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของพระ
เจ้าจกัรพรรดิสุทัสสนะ 

มหุติกาลหน่ึง = เวลาดีขณะหน่ึง (มหุติ – ดี) 
มัจจามาตย์ – อํามาตยท์ี่เป๐นมนุษย์ (มจฺจ – เป๐น

มนุษย์) 
มัจจุภัย – ภัยคือความตาย 
มัชฌิมบุรุษ – ชายที่มีพละกําลังปานกลาง 
มัตยาธิบาย – อธบิายโดยประมาณ 
มีเรณูประมาณตุมพะหน่ึง = ละอองเกสรมีประมาณ ๑ 

ตุมพะ (ช่ือมาตราตวงอย่างโบราณ) 
รสเอมโอช – รสหวาน, รสอร่อย (เอม – หวาน, ช่ืนใจ 

+ โอช – อร่อย, รสดี) 
รุกขฉายา – เงาของต้นไม้ 

โลกุตราริยมรรคผล – โลกุตระคืออริยมรรคอริยผล, 
ธรรมเหนือโลกคอือริยมรรคอริยผล 

วัสสูปนายิกาสมัยนิยม – ดิถีสมัยเป๐นที่น้อมเข้าไปใกล้
ซ่ึงกาลฝน, เวลาเข้าพรรษา 

วาเสฏฐโคตร = ลูกหลานเช้ือสายตระกูลวาเสฏฐะ 
วิกสิตบุปผา (วิกสิต – ผลิออก) เป็นอกาลผกา (ดอกไม้

ออกดอกนอกฤดกูาล) = ต้นสาละผลิดอกแล้วบาน
ทั้งทีไ่ม่ใช่ฤดูทีจ่ะออกดอก 

วิชุลดา (วิชฺชุลฺลตา) – สายฟูาแลบ 
วิปฏิสารี (วิปปฺฏิสารี) – เสียใจ, นึกถึงความผิด 

พยามมณฑล (พฺยาม, วยฺาม – วา + มณฑล – รอบ, 
วง) = ข้างละวา, ห่างออกไป ๑ วา 

พระจตุปาริสุทธศีลาจาร – ศีลและมารยาทเหตใุห้
บริสุทธิ์, ความประพฤตบิริสุทธิ์ทีจ่ัดเป๐นศีลและ
มารยาท ๔ อย่าง มีปาฏิโมกขสังวรศีลเป๐นต้น 

พระจัตุรารยิสัจ (สํ.จตุร + ป.อริยสจฺจ) – อริยสัจ ๔ 

พระโคดมบรมศักยวงศ์ = พระโคดม (นักบวชนอก
พุทธศาสนาจะเรียกระบุพระโคตร) ผู้มาจากตระกูล
ศากยะอันเลิศสูงสุด 

พระปริยัติธรรมทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ = คําส่ัง
สอนของพระบรมศาสดามีอยู่จํานวนเท่าน้ี 

พระพุทธสริราพยพรุจิโรภาส = มีแสงสว่างงดงามพุ่ง
ออกจากพระวรกาย 

พระพุทธสาวกมณฑล = คณะพระสาวกของ
พระพุทธเจ้า 

พระมหันตพละ = ทรงมีพระกําลังยิ่งใหญ ่

พระสัทธรรม – ธรรมของสัตบุรุษ, พระธรรม 

พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ = พระญาณอันยอด
เยี่ยม คือ ความตรัสรู้โดยชอบ 

พระอาพาธโลหิตปักขันทิกโรค = พระพุทธเจ้าทรง
เจบ็ปุวยด้วยโรคท้องร่วงถึงกบัทรงถ่ายเป๐นเลือด 
(ปกฺขนฺทกิา – โรคลงแดง, โรคบิด) 

พลวปัจจุสกาล (พลว – มีกําลัง + ปจจฺูส – รุ่งอรุณ + 
กาล) – เวลาใกล้เช้าตรู่, จวนเช้าตรู่ 

เพลาบุเรภัต – เวลากอ่นบริโภคอาหาร (เวลากอ่นจะ
หมดเวลาฉัน คือกอ่นเที่ยงวัน) 

ภวังคจิต – จิต (ทําหน้าที่) เป๐นองค์แห่งภพ เป๐นจิต
ประเภทวบิากจติ จัดเป๐นอัพยากฤต 

ภัตตานุโมทนา = คําพูดแสดงความเห็นชอบในการให้
อาหาร 

ปฎิบัติบูชา – การบูชาด้วยการปฏิบัติ คือ ปฏิบตัิตาม
ธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเพ่ือประโยชน์สูงสุด 

ปฐมเวไนย = ผู้ควรแนะนําเป๐นคนแรก หมายถึง
พระอัญญาโกณฑัญญะ 

ปฐมสมณะ – สมณะที่ ๑ ได้แก่ พระโสดาบัน 
ปฐมสังคายนา – การสังคายนาคร้ังที่ ๑ = การประชุม

รวบรวมและจัดหมวดหมู่คําส่ังสอนของพระพุทธเจ้า
แล้วสวดสอบทานเพ่ือจดจําให้ตรงกัน 

ปณาม = การขับไล่ หรือความนอบน้อม (ข้ึนอยูก่ับ
เน้ือความของประโยคนั้นๆ ) 

ปรปวาท = คํากล่าวของคนจากลัทธิอื่น 
ประลัย (ป., สํ. ปลย) – ความฉิบหาย, ความยอ่ยยบั, 

ความตาย 
ปัจฉิมบิณฑบาต – การตกไปของกอ้นข้าวคร้ังสุดท้าย 

= พระกระยาหารม้ือสุดท้าย 
ปัจฉิมวจนะ = พระพุทธดํารัสสุดท้าย 
ปัจฉิมสาวก = สาวกผู้เป๐นพยานการตรัสรู้องค์สุดท้าย 

หรือสาวกทีท่ันเห็นองค์สุดท้าย (ปจ๎ฉิมสักขิสาวก) 
ปัจฉิมาชนตา – หมู่ชนที่มาภายหลัง = อนุชน 
ปัญจอินทรีย ์= อินทรีย์ฝุายรูปขันธ์ (ความเป๐นใหญ่) ๕ 

คือ จกัขุนทรีย์ (ตาเป๐นใหญใ่นการเห็น) โสตินทรีย์, 
ฆานินทรีย์, ชิวหินทรีย์ และกายินทรีย ์

ปัฏฐาก = อุป๎ฏฐาก (ดูแลรับใช้) 
ปานประหน่ึงยอดหวายอันอัคคีลน = เหมือนหวายถูก

ไฟลน 
ปานประหน่ึงส าเนียงยมกสาลพฤกษาปริเทวนาการ 

= เหมือนเสียงต้นสาละสองต้นคูก่ันร้องไห้รําพันครํ่า
ครวญ (ยมก – คู่) 

ปาสาณบัลลังก์อาสน์ = แท่นหินใหญ่ ใช้เป๐นที่น่ังและ
นอนได ้

พจร, วจร (อวจร – เคล่ือนไปใน, แดน, เขต, วิสัย) = 
กามาวจร (กาม + อวจร) – ท่องไปในกาม, แดน
กาม เป๐นต้น (แผลง ว เป๐นพ) 

วิปริณามธรรม – ธรรมที่ผันแปรเปล่ียนแปลงเร่ือยไป 
ได้แก่สังขารธรรมทั้งหลาย 

วิมัตกังขา (วิมติ – ความสงสัย + กงฺขา – ความไม่
แน่ใจ) = ความเคลือบแคลง, ความงุนงงสับสน 

วิศาขบุณมีราตรีปัจจุสสมัยได้อนุราธนักขัตฤกษ์ = 
ใกล้รุ่งของวันเพ็ญ ๑๕ ค่ํา เดอืน ๖ อันเป๐นอนุราธา
ฤกษ์ (ดาวประจําฉตัร) 

วิสุทธิขันธสันดาน – ความบริสุทธิแห่งการสืบตอ่ขันธ์, 
ความบริสุทธิ์แห่งขันธสันดาน 

ศาสนมรรคพรหมจรรย์ = คําสอนเร่ืองทางแห่งการ
ประพฤติพรหมจรรย์ 

สภาวแห่งอามิสบูชา = ลักษณะเฉพาะของการบูชา
ด้วยวัตถุทาน 

สมณะ – ผู้สงบ = พระอริยะผู้สงบจากบาปแล้ว 
สรรพสาธารณ์ – ทั่วไปทั้งหมด = ทั้งหมดเป๐นของ

สาธารณะ 
สรีราพยพ (สรีร + อวยว) – ส่วนของร่างกาย, อวัยวะ

ต่างๆ ในร่างกาย 
สวรรค์โมกขมรรค = ทางไปสู่ความหลุดพ้นและทาง

ไปสู่สวรรค ์
สอุปาทิเสสปรินิพพาน – นิพพานยังมีอุปาทิเหลือ, ดับ

กิเลสแตย่ังมีขันธ์ ๕ เหลือ 
สัตตรัตนะ – รัตน ๗ ประการ เคร่ืองแสดงความเป๐น

พระเจ้าจกัรพรรดิ คือ มีจักรรัตนะ ๑ หัตถิรัตนะ 
(ช้างแก้ว) ๑ อัสสรัตนะ (ม้าแก้ว) ๑ มณีรัตนะ (แก้ว
มณีสว่างนําทางในราตรี) ๑ อิตถีรัตนะ (นางแก้วคู่
พระทัย) ๑ คหปติรัตนะ (บุรุษผู้ทําหน้าทีจ่ัดการ
ทรัพย์) ๑ ปริณายกรัตนะ (บุรุษมีปญ๎ญามากผู้ให้
คําปรึกษา) ๑ 

สัตตูปารกิจ (สตฺต – สัตว์ + ปาร – ข้ามไป) = กิจใน
การพาสัตว์ข้ามไป 

สัทธรรมบูชานิรามิส (ไม่มีอามิส คอื ไม่มีเหยือ่ทีเ่ป๐น
เคร่ืองล่อใจ) เป็นบรมบูชิต (ปูชิต – บูชาแล้ว) = 
บูชาธรรม ของสัตบุรุษโดยปราศจากเคร่ืองล่อคอื
ตัณหา นับเป๐นการบูชาแล้วอย่างสูงสุด 

๕๓๒ ๕๓๓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๒๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๓๔ ๕๓๕ 

ธรรมานุศาสน์ การส่ังสอนธรรม 
ธาตุวิภัชน์ (วิภชน – การแบ่ง, จําแนก + ธาตุ – 

กระดกู) = การแบ่งพระธาตุพระพุทธเจ้า 
นัยนามพุธารา (นยน – นัยนา, ดวงตา + อมฺพุ – นํ้า + 

ธารา) – นํ้าตาไหล 
นิกขมนาการ การออกไป = ออกมา 
นิลพหลพลาหก หมู่เมฆหนาแน่นเป๐นสีนิล 
นิวัต = ผละจาก 
เนาววาร เก้าคร้ัง 
บทจร เดินไป 
บมิได้จิรฐีติกาล = ไม่ได้ตั้งอยู่ยาวนาน (จิร – นาน + 

ฐิติ – ความแน่นอน + กาล – เวลา) 
บุริมทิศาภาค – ทิศด้านตะวันออก (ปุริมทิส) 
บูชาด้วยนัจจ (การฟูอนรํา) คีต (ขับร้อง) วาทิต 

(ดนตรี) อุปหารกิจ (กจิคอืการนําเข้าไปถวาย) พิพิธ
สุคนธบุบผา (ด้วยดอกไม้และเคร่ืองหอมต่างๆ) 

บูรณจันทร์ยมก = มือทั้งสองทีเ่หยียดออกของพระ
มหากัสสปะเป๐นเหมือนพระจันทร์เต็มดวง ๒ ดวง 

เบญจางคดุริยภัณฑ์มหันตสัททารมณ์ = เสียงอกึทึก
จากเคร่ืองดีดสีตเีปุา ๕ อย่าง 

ปริกขารธาตุ = เคร่ืองใช้สอยของพระพุทธเจ้าที่
เหลืออยู ่

ปวัตนากาหลนฤนาท = เสียงครํ่าครวญร้องไห้ของ
เทวดา และมนุษย์เป๐นไปอย่างอือ้อึง 

ปสันนจิต = จิตมีศรัทธามาก 
ปสาธนอลังการ = การประดับด้วยเคร่ืองอาภรณ์ คือ

มหาลดาปสาธน์ 
ปาวานครคือเมืองปาวาย = เมืองเดียวกันคอืกรุงปาวา 
ปิปผลิวัน = ปุาไม้เลียบ (ปปิฺผลิ – ไม้เลียบ, ดปีลี, 

มะเดื่อ, ชะพลู) 

กาลึงคราษฐ์ = เมืองกลิงคราษฎร์ แคว้นกลิงคะ 
กุรุราษฐ์ =  เมืองกุรุ แคว้นกุรุ 
ข่าวศาสน์ = ข่าวสาสน์ 
คหบดีจีวร – ผ้าจีวรที่ชาวบ้านถวายพระ 
คามทวาร = ประตบู้านของนางมัลลิกา 
เครื่องลาด = วัตถุปูลาดพ้ืน เช่น ผ้าหรือหนังสัตว์ที่

สมควร 
จตุกุสุมชาติ – ดอกไม้ ๔ ชนิด 
จตุชาติสุคนธรส – กล่ินเคร่ืองหอม ๔ อย่าง คอื ดอก

พิกุล ชะเอมเทศ มะกลํ่าเครือ และขิงแครง 
จตุมธุรสวารี – นํ้ารสอร่อย ๔ อย่าง, นํ้ารสหวาน ๔ 

อย่าง 
ชมพูนุท (สํ. ชามฺพูนท) – ทองคําเน้ือบริสุทธิ ์
ชีวกัมพวนาวาส – อาวาส คอื สวนมะม่วงของหมอชี

วกโกมารภัจจ ์
ฌาปนาการพระพุทธอสุภสรีรกาย = ไฟเผาไหม้พระ

บรมศพ 
ดวงนิสากรบุรณมณฑล – พระจันทร์เต็มวง = สว่าง

เต็มดวง 
ตัชนกถา คําขู่, คําคุกคาม = ถ้อยคําห้ามปราม 
เตโชธาตุ = ไฟลุก, ธาตุไฟ 
ทะนาน = ช่ือมาตราตวงโบราณ, ๒๐ ทะนาน เป๐น ๑ 

ถัง 
ทุกุลพัตรภูษา – ผ้าห่มทําจากปอกระเจาเป๐นผ้าเน้ือด ี

(ทุกุล – พืชชนิดหน่ึง) 
เทวปานิยสารคหบดี = อรรถกถาบางแห่งว่า เรือนของ

โจรช่ือเทวนานิยะ บางแห่งว่าเรือนของลูกสาว
เศรษฐีกรุงพาราณสี 

โทณะ = ช่ือเคร่ืองตวงอย่างหน่ึง, เท่ากบั ๔ อาฬหกะๆ 
หน่ึงเท่ากบั ๔ ทะนาน 

โทษจิต = โทสจิต, จิตมีความโกรธ 

อสุชล (อสฺสุ – นํ้าตา + ชล – นํ้า) – นํ้าตา 

อัคคสัสสทาน (อคฺค – สูงสุด + สสฺส – ข้าว, ข้าวกล้า 
+ ทาน – การให้) = การให้ทานที่เกี่ยกบัข้าวกล้า
รวม ๙ ลําดับ เช่น ให้ทานตอนข้าวตั้งทอ้ง เป๐นต้น 

อันตรวาสก – ผ้านุ่ง, สบง 

อัปมาทธรรม – ธรรมคือความไม่ประมาท 

อัพยากฤต (อพฺยากต) – ซ่ึงท่านไม่พยากรณ์ คอื ไม่
บอกว่าเป๐นกุศลหรืออกศุล เป๐นกลางๆ ไม่ดไีม่ช่ัว 
ได้แก่ วิบาก กิริยา รูป และนิพพาน 

อัมพปาลีคณิกา – นางคณิกาช่ืออัมพปาลี (= หญิง
แพศยา, หญิงงามเมือง, หญิงทีต่่อเน่ืองในหมู่ชาย) 

อัมพปาลิวัน – สวนมะม่วงของนางอัมพปาลีคณกิา 

อายาจนกถา = กราบทูลขอร้อง, กราบทูลเช้ือเชิญ 

อิทธิบาทภาวนา – การเจริญอิทธบิาท ๔ 

อุฏฐานสัญญาประกอบด้วยพระสติสัมปชัญญ
มนสิการ = กอ่นนอนหลับก็มีสติสัมปชัญญะกําหนด
ใจว่าจะลุกข้ึนเวลาน้ันเวลาน้ี 

อุทกธารารส – นํ้าจากสายนํ้า 

อุทกสาฎก – ผ้าอาบนํ้า ใช้ผลัดเปล่ียนอาบนํ้า 

อุปนิสสัย (อุปนิสฺสย) – พ้ืนฐาน, การอุดหนุน = ความ
ประพฤติทีเ่คยชินเป๐นสันดาน (การสืบต่อ) 

อุปาทินนกรูป = รูปร่างกายทีก่รรมครอบครอง, รูป
ร่างกายที่มีใจครอง 

โอทนา (ข้าวสุก) กุมมาส (ถ่ัว) แลเบญจโครส (นมสด 
เป๐นต้น) = ส่วนผสมของสุกรมัทวะ 

โอสถประจรุุ – ยาถ่ายอย่างแรง (ปจุร – หนักหนา) 

โอฬาริกนิมิตโอภาส – เคร่ืองหมายใหญป่รากฏ = 
คําพูดบอกนัยให้รู้ว่าพระองคจ์ะเสด็จปรินิพพาน 

สัปปิแลผาณิต – เนยใสและนํ้าออ้ย (นํ้าตาล) 
สัสสทาน = การให้ข้าวกล้าตามลําดบัการทํานา 
สามีจิปฏิบัติ – (พระสงฆ์) เป๐นผู้ปฏิบัติชอบ, ปฏิบัติ

สมควรที่จะได้รับสามีจกิรรม คือความเคารพนับถือ 
สาลวันแห่งพระยามัลลราช = สาลวโนทยาน (พระ

ราชอุทยานสาลวัน) ของพวกกษัตริย์มัลละ 
สุกรมัทวะ = ช่ืออาหารที่นายจุนทะถวายแด่

พระพุทธเจ้า ในเล่มน้ีอธบิายว่าหมายถึงข้าวหุงปน
กับเบญจโครส (ผลผลิตจากนํ้านมโค ๕ คือ นมสด 
นมเปร้ียว เปรียง เนยใส เนยข้น) ในทีอ่ื่นว่าหมายถึง
หมูหรือหน่อไม้เป๐นต้น 

สุภัททปริพาชกน้ันเป็นพุทธเวไนยมิใช่สาวกเวไนย = 
ต้องพระพุทธเจ้าแนะนําเท่าน้ันจึงจะบรรลุธรรมได ้

เสาวนาการ – อาการฟ๎ง, การฟ๎ง 
ห่าฝนขณิกพัส (ฝนครู่หน่ึง) ก็ปวัตนาการ = ฝนตก

หนักครู่หน่ึงแล้วหยุด (ห่า – หน่วยวัดปริมาณ
นํ้าฝน) 

เหตุปรินิพพานสมาบัติแลอนุสรญาณ = ท่านตอ้งการ
อธิบายว่าอาหารทีท่รงไดจ้ากนางสุชาดาและนายจุน
ทะ มีอานิสงส์เสมอกนัด้วยเหตุ ๓ ประการ คอื การ
ปรินิพพาน ๑ สมาบัติ ๑ และการระลึกถึง ๑ 

ให้ตกแต่งขาทนียโภชนียาหารอันประณีต = ให้
จัดเตรียมอาหาร คือของเคี้ยวของบริโภคอย่างดไีว ้

อธิวาสนขันติคุณ – คุณคือความอดทนอดกล้ัน 
อนุปาทิเสสปรินิพพานดับสูญซึ่งปัญจุปาทานขันธ์

ด้วยนิพพานธาตุอันปราศจากวิบากขันธ์แลกัมมัช
รูป บมิได้เศษ = นิพพานไม่มีอุปาทิเหลือ, ดบักิเลส
ไม่มีขันธ์ ๕ เหลือ คือ ส้ินทั้งกิเลสและชีวติ หมายถึง
การส้ินชีวิตของพระอรหันต ์

อนุสรณาการ (อนุสฺสร + อาการ) – การระลึกถึง, 
คํานึงถึง 

อริยบถ (ป.อิริยา, สํ.อีรฺยา) – อาการเคล่ือนไหว, กิริยา 
+ ป.ปถ – ทาง) – อาการทางกายท่าทางใดท่าทาง
หน่ึง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาธุนักขัตฤกษ์, สาธุกิฬนักขัตฤกษ์ = การละเล่นที่ดี
งามเป๐นประโยชน์ไม่ขัดต่อกุศล 

สีไฟ = ไม้สีไฟ 
สุวรรณโกศ – โกศทองคํา (โกศ – ที่ใส่กระดูก) 
สุวรรณโทณิ – หีบทอง (โทณิ – ราง, ถัง, หีบ) 
สุวรรณนิกขชาติ = ทองแท่ง (นิกฺข – ล่ิม, แท่ง, ทอง) 
สุวรรณมัญชุสภาชนะ = ภาชนะใส่พระบรมศพคือพระ

หีบทอง 
แสนมหา = สํามะหาอะไร, นับประสาอะไร 
หฤทัยดุจท าลายออก ๗ ภาค = หัวใจแตกเป๐น ๗ เส่ียง 
หัตถบาท (หตฺถ – มือ + ปาท – เท้า) – มือและเท้า 
หัตถ์ยุคล – มือทั้งสอง, มือทั้งคู ่
เหตุวิวาทกถา – การโต้เถียงอันเป๐นเหตุให้ทะเลาะ 
อนงนาฏกาปริจาริก = นางผู้ฟูอนรําและเหล่านาง

พยาบาลติดตามไป 
อนิจจตาทิสังยุต – ประกอบด้วยความไม่เที่ยง เป๐นต้น 
อเนญชสมาบัติวิหาร – การเข้าอยู่ในสมาบัตอิันม่ันคง

ไม่หวั่นไหว = ทรงเข้าอรูปาวจรสมาบัตฌิาน 
อมนุษย์ – ปีศาจ 
อลงกฏไอยราคชธาร – ช้างทรงอันประดบัตกแต่งแล้ว 
อลงการกิจ = กิจในการตกแต่งเคร่ืองประดบั (คือนาง

มัลลิกาตั้งปณิธานขอให้ร่างกายมีเคร่ืองประดบั
ปรากฏอยู่ เป๐นนิตย์โดยไม่ตอ้งสวม) 

อสุภนางบุณทาสี – ศพหญิงทาสช่ือปุณณา 
อัฏฐโกฏฐาส – ๘ ส่วน 
อันเตวาสิก – ผู้อยู่ในสํานัก = ศิษย์ที่โทณพราหมณ์รับ

ให้อยู่ร่วมสํานักให้เรียกว่าอาจารย ์

อัศวนิกร – หมู่ม้า 
อุตตรทวาร, อุตตรทิศ, อุดรทิศ – ประตูด้านทิศเหนือ, 

ทิศเหนือ 

พุทธปริขาร – เคร่ืองใช้สอยของพระพุทธเจ้า 

ฟื้นพระสติได้สมปฤดี = รู้สึกตัวมีสติสัมปชัญญะ (สํ – 
สฺมฺฤติ = สมปฤดี, สมปฤๅดี) 

ภาณวาร – วาระแห่งการสวด = เน้ือความที่กล่าวเป๐น
ตอนๆ 

ภินทนา – แตกทําลาย 

มกุฎพันธนเจดีย์, มกุฏพันธนเจดีย์ = สถานที่ถวาย
พระเพลิงพระพุทธสรีระ ตั้งอยู่ทศิตะวันออกของ
นครกุสินารา 

มงคลมหาปรินิพพานมัญจาอาสน์ = พระแท่น
ประดิษฐานพระบรมศพ 

มณฑลมาลาอาสน์ = แคร่หรือเสล่ียงสําหรับหาม 
ตกแต่งด้วยดอกไม้ 

มหันตศัพท์กถา = ถ้อยคําและเสียงดังน่ากลัว 

มหาลดาปสาธน์ – เคร่ืองอาภรณ์เครือวัลยใ์หญ ่

ยถาสุขอัชฌาศัย – ความสุขตามความชอบใจ 

ยักขคาหอาพาธ – ยักษ์รบกวนให้เจบ็ปุวย 

รัตปทุมาวิกสิตชาติ – ดอกบัวแดงดจุทบัทิมผลิบาน 

ราชวัตรฉัตรธงไชยธงประฎากแลจามรต่างๆ = ตั้งร้ัว
ทําเป๐นแผงปก๎ห่างกันเป๐นระยะๆ มีฉัตร ธง
เคร่ืองหมายแห่งชัยชนะ ธงผืนผ้า และแส้ขนจามรี
ประดบัไว ้

โรงราชสัณฐาคาร (สนฺถาคาร) ในท่ามกลางพระนคร 
= โรงรับแขก, เรือนรับแขกกลางพระนคร 

ลังกาทวีป = ประเทศศรีลังกาในปจ๎จุบัน, เกาะลังกา 

โลมหังสนะแลปถวีกัมปนาการ – ขนชูชัน ขนพอง
สยองเกล้า และแผ่นดินหวั่นไหว 

วิภัชนา – แจก, จําแนก 

วุฒบรรพชิต (วุฑฺฒ – เจริญแล้ว, สูงวัย + ปพฺพชิต – 
ผู้ออกบวช) – บรรพชิตแก่, ออกบวชตอนแก ่

 

พนสณฑ์ – ไพรสณฑ์, ราวปุา 

พระกรค่อนพระอุรประเทศ = มืออยู่แนบกับหน้าอก 
(ค่อน – ทางใดทางหน่ึง) 

พระกายพันธน์ – ผ้าผูกกาย, สายรัดเอว 
พระขนอง – หลัง 
พระจัมมขันธ์ – แผ่นหนังสัตว ์
พระตาทิคุณ – คุณคอืความเป๐นเช่นน้ัน, ความเป๐นผู้

คงที ่
พระทักษิณฑาฒธาตุ – พระธาตุ คือพระเข้ียวข้างขวา 

(นิยมเรียกว่าพระเขี้ยวแก้ว) 
พระทักษิณทันตฑาฒธาตุ – พระธาตุ คือ ฟ๎นเข้ียวข้าง

ขวา 
พระนัคเรศ (นคเรศ) – เมือง, พระราชวัง 
พระพุทธบริโภค = จีวรที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สอยแล้ว

ทรงแลกเปล่ียนกับจีวรของพระมหากัสสปะ 
พระพุทธอศุภสริรกาย = พระบรมศพพระพุทธเจ้า 
พระรากขวัญ – ไหปลาร้า 
พระสารีริกธาตุ – พระอัฐิธาตุของพระพุทะเจ้า (สารีริก 

– เกี่ยวกับร่างกาย) 
พระอังคาร = เถ้าที่เหลือจากการเผาพระบรมศพ 
พระอุณหิศ = กระดูกหน้าผาก 
พลาพลขันธ์ – กองพลอันทรงพลัง 
พหูบุตร์นิโครธรุกขมูล (พหุปุตตฺนิโคฺรธ) = โคนต้นไทร

อยู่ระหว่างกรุงราชคฤห์กบัเมืองนาลันทา 
พันธุลเสนาบดี = พระโอรสของกษตัริย์มัลละกรุงกุสิ

นารา เป๐นพระสหายกับพระเจ้าปเสนทิโกศล ท่าน
จึงมาเป๐นแม่ทัพให้แคว้นโกศล ต่อมาพวกอํามาตย์ยุ
แยงให้พระราชาส่งทหารไปดกัฆ่าตาย นางมัลลิกาผู้
เป๐นภรรยาจึงกลับมาอยูท่ี่กุสินาราบ้านเกิด 

พิพัทธภูษา (วิวฑฺฒ – เจริญแล้ว + ภูสา – ผ้า, 
เคร่ืองนุ่งห่ม) = ผ้าเน้ือดี, ผ้าทออย่างด ี

อุทกสาฎก – ผ้าอาบนํ้า 

อุปหารกรรม = กรรมคอืการน้อมถวายด้วยดนตรีเป๐น
ต้น 

อุมัตตกเพศ – คนบ้า, คนวกิลจริต 
เอกประหาร (เอก + ปหาร – ทุบ, ตี, ทําร้าย, ฆ่า) = 

ถูกทบุตีพร้อมกัน 

๕๓๖ ๕๓๗ 



อธิบายศัพท์ปริจเฉทท่ี ๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๓๙ 

พยามประภาฉัพพิธพรรณรังสี = แสงสว่างจากพระ
รัศมี ๖ ประการ แผ่ไป ๑ วา (พฺยาม – วา) 

พระขัตติยพันธ์พงศ์ – ผู้มีเช้ือสายกษัตริย ์
พระเจ้าธรรมาโศกราช – เม่ือพระเจ้าอโศกนับถือพุทธ

ศาสนาดําเนินนโยบายธรรมวิชัยจึงทรงได้พระนามน้ี 
พระมหากบิลเถร = เรียกพระมหากัสสปะตามช่ือบิดา

คือกัปปิลพราหมณ์ (บางฉบบัว่าพระมหากัปปิล
เถระ) 

พระมหากัสสปขีณาสวเถรเจ้า – พระมหากัสสปเถระ
ผู้ส้ินอาสวะ 

พระมหาขีณาสพ = พระอรหันต์ที่ได้คุณวเิศษคือ
อภิญญา ๖ และปฏิสัมภิทา ๔ 

พระโมคคัลลีบุตรดิสมหาเถร = พระโมคคัลลีบุตรติส
สมหาเถระ 

พระยาสุบรรณ – พญาครุฑ 
พระอนุเถระ – พระเถระช้ันผู้น้อย, พระเถระโดยลําดับ 
พระอโสกราชกุมาร (สํ. อโศก) = พระเจ้าอโศก

มหาราชกษัตริย์ราชวงศ์โมริยะ แห่งพระนครปาฏลี
บุตร 

พลพาหล (พล + พหล) = ไพร่พลจํานวนมาก 
พุทธภูมิปารมีญาณ – ป๎ญญาบารมีเพ่ือการเป๐น

พระพุทธเจ้า 
ภิยโยภาพ (ภิยฺโย) – ภาวะยิ่งข้ึน, กระทําให้ยิ่งๆ 
มาราธิราช – จอมมาร, ราชาแห่งมาร 
ยุคันตวาต = ลมในที่สุดยุค, ลมที่มาทําลายโลกตอนส้ิน

ยุค 
รูปพระอสีติมหาเถรทั้ง ๗ พระองค์ = ภาพพระ

มหาสาวก ๗ ท่าน (ไม่บอกว่ามีใครบ้าง) 
รูปผ้าพยนต์ – หุ่นผ้าที่ผู้ทรงวิทยาคมปลุกเสกให้มีชีวิต

เฝูาดูแลพระบรมธาต ุ
รูปสหชาติทั้ง ๗ – ภาพส่ิงที่เกิดพร้อมกับเจ้าชายสิทธัต

ถะ ๗ ภาพ เช่น พระอานนท์  

ดุจรูปช้างศิลา – เหมือนช้างหิน 
ได้ผ่านพิภพมไหสวริยสมบัติยกขึ้นเศวตราชาฉัตร = 

ได้รับราชาภิเษกเป๐นพระราชาผู้เป๐นใหญ่ในราช
สมบัต ิ

แตรสังข์ประนังศัพท์ – เสียงแตรเสียงสังข์ปะปนกัน 
(ประนัง – ประชุม, รวม) 

ถาปนาการ – ก่อสร้าง, สถาปนา (ถปน – ตั้งไว้, วาง
ไว้) 

ทั้งกล่ินสุคันธ์เครื่องหอมก็บหายกล่ิน ปฏิทินเสาวคันธ
รส = กล่ินหอมแห่งเคร่ืองหอมยังคงอยู่ทกุวัน (สํ. ปฺ
รติทิน – ประจําวัน, ทกุวันเสมอไป) 

ทายัชเชื้อสายสืบสามัญญวงศ์ในพระศาสนา = เป๐น
ทายาทสืบเช้ือสายแห่งความเป๐นสมณะใน
พระพุทธศาสนา (สามํฺญ – ความเป๐นสมณะ) 

ทิวาวาร – วัน, วันหน่ึงๆ 
ทิศอาคเนย์ – ทิศตะวันออกเฉยีงใต้ (สํ. อาคฺเนย – ทิศ

ที่พระอัคนีรักษา) 
ทุคันธชาติ – กล่ินเหม็น 
ธาตุนิธาน, ธาตุนิธานกรรม = การจัดเกบ็, บรรจ,ุ ฝ๎ง

พระอัฐิธาตุ (นิธาน – วางลง, ที่เกบ็, บรรจุ, ฝ๎ง) 
นิโครธสามเณร – สามเณรช่ือนิโครธ 
ปรนิมมิตวสวัตดีเทวโลก – สวรรค์ชั้นที่ ๖ เทวดาใน

ช้ันน้ีปรารถนาส่ิงใดก็ไม่ต้องเนรมิตเอง มีเทวดาอื่น
เนรมิตให้อกีตอ่หน่ึง 

ปรากฏดุจพสุธาธารบริสุทธ์ิทั้งส้ิน ทั้งสระสินธุธาราก็
จงอย่าได้ผุดพลุ่งขึ้น = แผ่นหินจงหายไปให้มีแต่
พ้ืนแผ่นดินล้วน และอย่ามีนํ้าในบริเวณน้ี 

ปัจจัยทายก – ผู้ให้ทาน, ผู้บริจาคทาน 
แผ่นสุวรรณบัตร – แผ่นทองคํารูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าจารึก

ข้อความไว ้

ก่ง = ทําให้โค้ง ทําให้งอเป๐นรูปโค้ง 
กระท าเป็นเรือนแล้วไปด้วยทองแดงใหญ่ = เรือน

สร้างจากทองแดง 
กระท ารูปพระบรมโพธิสัตว์ทั้ง ๕๕๐ พระชาติ = ภาพ

พระโพธิสัตว์ ๕๕๐ เร่ือง, อรรถกถาเล่าอดตีชาติของ
พระพุทธเจ้าแห่งพวกเราไว้ ๕๕๐ เร่ือง 

กระท าสักการบูชาพระสถูปด้วยพระสรริรูปกายแห่ง
พระองค์ = พระราชาใช้ร่างกายบูชาพระสถูป 

กอไม้ชัฏ – มีต้นไม้ข้ึนเกาะกลุ่มหนาแน่น 
กัปปิย – ถูกต้อง, สมควร, ชอบธรรม 

กุกกุรอสุภ (กุกกฺุร – สุนัข + อสุภ – ไม่งาม, ศพ) – 
ซากสุนัข 

เกจิอาจารย์ – อาจารยบ์างพวก (เกจิ – บางพวก) 
แก้วผลึก – แก้วหินสีขาวสลัว, ขาวขุ่น 

ข้าพระเจ้า = ข้าพเจ้า (คําใช้แทนตัวผู้พูด) 
คัมภีร์มหาวงศ์ – ช่ือหนังสือพงศาวดารลังกาคัมภีร์

ใหญ่เล่าความเป๐นมาของพระพุทธศาสนาและชาติ
ศรีลังกา 

คามทารก = เด็กน้อยลูกชาวบ้าน 
ฉฬาภิญญาแตกฉานในปฏิสัมภิทาญาณทั้ง ๔ = 

อภิญญา ๖ มีอิทธิวิธ เป๐นต้น และป๎ญญาแตกฉาน 
๔ อย่าง 

ฉฬาภิญญาสัมมาสัมพุทธสาวก = ได้อภิญญา ๖ เป๐น
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ฉฬ – หก + 
อภิํฺญา – ความรู้ยิ่ง) 

ฉายาแห่งคชาชาติก็ปรากฏ = เงาของช้างปรากฏ 
ช้างซับมัน – ช้างตกมัน มีต่อนํ้ามันที่ขมับบวมโตและมี

นํ้ามันใสๆ ไหลออก 

รูปอสุภสุนัข – ซากศพสุนัข 

วัสวดี (วสวตฺตี) – ผู้ยังสัตว์ให้อยูใ่นอํานาจ = พระยา
มาร 

วิการ – เปล่ียนแปลง 
สรรพบูชาวิธาน – จัดการบูชาหลายอย่าง 
สันฐาน = สัณฐาน (สํ. สฺถาน) – รูปทรง, ลักษณะ 
สามเณรอาคันตุกะ – สามเณรผู้เป๐นแขก, ผู้จรมา, ผู้มา

หา, ผู้มาจากทีอ่ื่น 
หับทวาร – ปิดประต ู
อจลปสาทศรัทธา – ความศรัทธาเล่ือมใสอันม่ันคงไม่

หวั่นไหว 
อสุจิพันธนาการ – ถูกผูกมัดไว้ด้วยส่ิงไม่สะอาด 
อันตรายแห่งพระบรมธาตุ = เช่น การไม่เคารพและ

การลบหลู่ของเดียรถีย์ เป๐นต้น 
อิฐศิลาแกงแนง – อิฐ หิน และไม้ค้ํายัน (แกงแนง – ไม้

ค้ํายันทําเป๐นรูปกากบาทระหว่างเสาเพ่ือปอูงกันมิให้
โครงสร้างเซ) 

อุตมางคสิโรตม์ – ศีรษะ, ส่วนสูงสุดของหัว 
อุทกขันธ์ = นํ้าทั้งมวล, กองนํ้า, พ้ืนนํ้า 

เอกอิสราธิบดี = ผู้เป๐นใหญใ่นการปกครองอันดบัหน่ึง 

๕๓๘ 
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๕๔๑ 

พระสมดึงสมหาปุริสโยธาบารมี = กองกําลังของพระ
มหาบุรุษคือบารมี ๓๐ 

พุทธชิโนรส โอรสของพระพุทธเจ้าผู้ชนะ = ภิกษ ุ
โพธิบัลลังก์ = พระแท่นทีป่ระทบัน่ังตรัสรู้ อยู่โคนต้น

พระศรีมหาโพธิ์ในชมพูทวีป (ป๎จจบุันคอือินเดีย) 
ภาวะหาบัญญัติมิได้ = เม่ือไม่มีภพใหม่แล้ว จึงพ้นจาก

สมมติทั้งปวง เช่น สมมติเรียกว่ามนุษย์ เป๐นต้น 

มุโขโลกนะ (มุก – หน้า + โอโลกน – การแลดู) – เห็น
แก่หน้า, เห็นแก่พวกพ้อง 

เมื่อมิได้เครื่องสรรพปูชนียภัณฑแ์ล้วพระบรมธาตุทั้ง
ปวงก็เสด็จไป = เม่ือไม่มีใครบูชาสักการะ พระบรม
สารีริกธาตุกจ็ะเสดจ็ไปยังที่ๆ มีผู้ศรัทธา 

ราชายตนเจดีย์นาคทวีป – สถานที่อันควรเคารพ คือ
ต้นเกดในนาคพิภพ 

ลังกาทวีป = ประเทศศรีลังกาในปจ๎จุบัน 
ลิงฺค เพศ, ลักษณะ, เคร่ืองหมาย, อาการ 
วันบัณณรสีวิสาขมาสสุกกปักข์ – วันเพ็ญข้ึน ๑๕ ค่ํา 

เดือนวิสาข (เดอืน ๖) 
วัสสวลาหก – เมฆฝน 
สมณเพศพุทธบุตร = ความเป๐นสมณะอันบ่งบอกให้รู้

ว่าเป๐นภิกษุในพระพุทธศาสนา 

สังฆาทิเสส = หมวดอาบตัิอันจําตอ้งปรารถนาสงฆ์ใน
กรรมเบือ้งต้นและกรรมที่เหลือ 

ส่ีบาท = ๑ คาถา, ๑ คาถามี ๔ บท 
แสรก = สาแหรก, แสรก (สะแหฺรก) = เคร่ืองใส่ของ

สําหรับห้ิวหรือหาบ 
อธิคม การบรรลุ, การเข้าถึง, ปฏิเวธ 

อนาจาร = ความไม่มีมารยาท, ความประพฤติไม่ดีไม่
งามไม่เหมาะสมกบัความเป๐นบรรพชิต เช่น เล่น
อย่างเด็กๆ 

ในพระสุตตันตปิฎกแยกเป๐น ๕ นิกาย คือ ทฆีนิกาย 
มัชฌิมนิกาย อังคตุตรนิกาย สังยุตตนิกายและขุ
ททกนิกาย 

นิเวศนวสนัฏฐาน = ที่ตั้ง คือวิมานที่อยู่ของตน 
บาลี – พระพุทธวจนะ, เน้ือความที่มีในพระไตรปิฎก 
ปฏิปตฺติ – การดําเนิน, การถึงเฉพาะ, หลักปฏิบตั ิ
ปฏิเวธ – เข้าใจตลอด, แทงตลอด, ตรัสรู้, ลุล่วงผล

ปฏิบตั ิ
ปริกรรม (ปริกมฺม) – การจัดแจง, ตระเตรียม, การท่อง

บ่น, การกําหนดใจ 
ปริปักกปรีชาปัญญาญาณ = ญาณป๎ญญาที่แก่กล้า

แล้ว (ปริปกฺก – สุกงอม, แก่ไดท้ี่) 
ปริยัติ – บาลี คือ พระไตรปิฎกอันต้องเล่าเรียน 
ปัจจยทายกา – ผู้ให้เคร่ืองอาศัย, ผู้ให้ป๎จจัย, ผู้ให้ทาน 
ปัจจุสสมยั – ใกล้รุ่ง 
ปัญจอันตรธานกถา = เร่ืองราวเกีย่วกบัการอันตรธาน 

๕ อย่าง 
ปาจิตตีย์ – การละเมิดอันยังกุศลให้ตก 
ปาราชิก = หมวดอาบตัิทีท่ําให้พ่ายแพ้ คือ ตอ้งขาด

จากความเป๐นภิกษ ุ
ผลานิสงฆ์ (ผล + อานิสํส) = ผลานิสงส์ (ความไหล

ออกแห่งผลความดี), ผลดีผลที่น่าปรารถนาอัน
สืบเน่ืองจากกรรมดี 

ผลแห่งน้ าเต้า – ผลนํ้าเต้าแห้ง (พวกนักบวชลัทธิ
นิครนถ์ใช้เป๐นบาตรรับอาหาร) 

พระจตุปาริสุทธิศีล – ศีลเป๐นเคร่ืองทําให้บริสุทธิ์, ศีล
เป๐นเหตุให้บริสุทธิ ์

พระบรมธาตุแสดงซึ่งเตโชพลอานุภาพด้วยประการ
ดังน้ีแล้วก็แสดงนิพพาน = ไฟเผาไหม้พระบรม
สารีริกธาตุหมดแล้วกด็ับสนิท 

กองอาบัติ = อาบตัิหมวดต่างๆ เช่น ปาราชิกและ
สังฆาทิเสส เป๐นต้น (อาบตัิ – การต้อง, การล่วง
ละเมิด, โทษทีเ่กดิจากการละเมิดสิกขาบทอันเป๐น
พุทธบัญญัติ) 

กิเลสปรินิพพาน = กิเลสดับสนิทส้ินเชิงไม่มีเหลือ 
ขันธปรินิพพาน = ขันธ์ ๕ ดับสนิทส้ินเชิงไม่มีเหลือ 
ครุกาบัติ – อาบัติหนัก ได้แก่ ปาราชิกและสังฆาทิเสส 
คัมภีร์ – ตํารา, ความลึกซ้ึง, หนังสือบนัทกึเร่ืองราว

สําคัญ 
จะไม่สุยอ้มผ้า = ไม่รู้วิธีย้อมให้ผ้ามีสีที่สมควรแก่ความ

เป๐นภิกษ ุ
ไตรจีวรจากกายจะผูกพันธ์แต่ข้อหัตถ์บ้าง ที่คอบ้าง 

จะกระท ากสิกรรมแลพาณิชยกรรมเลี้ยงบุตรแล
ภรรยา = จะไม่นุ่งห่มไตรจีวร แตจ่ะผูกสัญลักษณ์
แห่งจีวรไว้ที่มือหรือห้อยไวท้ี่คอ ดํารงชีวิตเหมือน
ชาวบ้านทั่วไป คอื มีเมียมีลูก และประกอบอาชีพ
ต่างๆ เช่น ทํานาและค้าขาย เป๐นต้น 

ถุลลัจจยั – ความล่วงละเมิดอันหยาบ เช่น ภิกษุนุ่งห่ม
หนังเสืออย่างเดียรถีย ์

ทุกกฏาบัติ – อาบัตทิุกกฏ (ทกฺุกฏ – ทําไม่ดี) 
ทุพภาสิตาบัติ – อาบตัิทุพภาสิต (อาบัตทิี่เกี่ยวกับ

คําพูดไม่ด,ี คําช่ัว, คําเสียหาย) 
เทพยดาอันเป็นขีณาสวมีอาสพกษัยไกลจากสันดาน 

= พวกเทวดาทีเ่ป๐นพระอรหันต์ส้ินอาสวะแล้ว (สํ. 
กษัย, กฺษีณ – การส้ินไป, อาสพ = อาสว) 

เทวปูชนียภัณฑ์สรรพสุคนธ์ = ส่ิงของที่เทวดานํามา
บูชาเช่น ของหอม เป๐นต้น 

ธาตุ – ส่วนสําคัญแห่งสรีระของพระพุทธเจ้า พระ
ป๎จเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต ์

นิกาย – หมวด, ชุมนุม = หมวดตอนใหญ่แห่งพุทธพจน์ 

อรรถรส รสแห่งถ้อยคํา = ความเข้าใจในอรรถกถา, 
ความสามารถในการอธิบายพุทธพจน์ 

อรัญญรุกขประเทศ = สถานที่คือต้นไม้ในปุา 
อัครพาหา ปลายแขน (ไม่ใช่มือ) คือ ตั้งแต่ข้อมือข้ึนไป

ถึงไหล่ 

อันตรธาน การหายไป, การสูญหาย, เส่ือม, ปดิบัง 

๕๔๐ 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


