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ปริเฉทที่ ๑ ชาติกถา 
จุติลงสู่พระครรภ ์

 พระประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระกรุณาโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์   
ทรงพระนามว่า สิทธัตถะ หมายถึง ผู้มีความต้องการส าเร็จ ไม่มีผู้ใดจะเสมอเหมือนพระองค์
ใน ๓ ภพ เป็นท่ีเคารพบูชาของเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย ทรงพระคุณอย่างประเสริฐ ตรัสรู้
ธรรมวิเศษ พระองค์เป็นผู้สัง่สอนชี้ทางพระนิพพาน ก่อนจะเสด็จอุบัติมาเพื่อโปรดมนุษยโลก
ท้ังหลายนั้น มีเร่ืองราวดังต่อไปนี้ 
 พระบรมโพธิสัตว์ ได้บ าเพ็ญบารมีท้ัง ๓๐ ประการบริบูรณ์ในชาติท่ีเป็นพระเวสสันดร 
ครั้นทิวงคตแล้ว ได้อุบัติเป็นสันดุสิตเทวราช เสวยทิพยสมบัติอยู่ในดุสิตเทวโลก บรรลุถึงกาล
แก่กล้าแห่งพระบารมีเพื่อท่ีจะส าเร็จพระโพธิญาณแล้ว จึงเป็นเหตุให้เกิดปัญจบุพนิมิต  
เหตุที่ท าให้เทวดาจุติจากเทวโลก ๕ ประการ คือ 

  ๑. ทิพยบุปผาที่ประดับพระวรกายเหี่ยวแห้ง 
  ๒. ทิพยภูษาท่ีทรงเศร้าหมอง 
  ๓. พระเสโท (เหงื่อ) บังเกิดไหลออกทางช่องพระกัจฉะ (รักแร้) 
  ๔. พระสรีระมีอาการเศร้าหมองปรากฏ 
  ๕. มีพระทัยกระสันเป็นทุกข์เบื่อหน่ายเทวโลก 

 เมื่อปัญจบุพนิมิตปรากฏดังนี้ เทวดาท้ังหลายก็รู้ประจักษ์ว่า สันดุสิตเทวราชองค์นี้ 
คือ องค์พระสัพพัญญูโพธิสัตว์ในอนาคตกาลแน่นอน จึงพากันกราบทูลอาราธนาเพื่อให้จุติ 
ลงมาบังเกิดในมนุษยโลก 
 ล าดับนั้น พระบรมโพธิสัตว์ ยังมิได้รับอาราธนาของเหล่าเทวดา แต่ทรงพิจารณา  
ปัญจมหาวิโลกนะ ๕ ประการ คือ 
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 ๑. กาล พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลก เฉพาะในกาลท่ีมนุษย์มีอายุระหว่าง ๑๐๐ ปี  
ถึง ๑๐๐,๐๐๐ ปี 

 ๒. ทวีป ในทวีปท้ัง ๔ จะอุบัติขึ้นเฉพาะในชมพูทวีปเท่านั้น 

 ๓. ประเทศ จะอุบัติขึ้นเฉพาะในมัชฌิมประเทศเท่านั้น 

 ๔. สกุล ในระหว่างสกุลกษัตริย์กับสกุลพราหมณ์ในกาลใด ชาวโลกยกย่องสกุลใด
ว่าสูงสุด ก็จะอุบัติในสกุลนั้น 

 ๕. มารดา ธรรมดาสตรีท่ีจะเป็นพุทธมารดานั้น ตั้งแต่เกิดมารักษาเบญจศีลเป็น
ประจ าและบ าเพ็ญบารมีมาถึงแสนกัป  

 ก่อนท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติในโลก ท้าวมหาพรหมท้ังหลายในชั้นสุทธาวาส   
ท้ัง ๕ คือ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสีและอกนิษฐา ลงมาเท่ียวโฆษณาท่ัวหมื่นโลกธาตุ  
อันเป็นเหตุแห่งพุทธโกลาหลว่า ต่อไปนี้อีกแสนปี พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะบังเกิดขึ้นในโลก 
ถ้าผู้ใดปรารถนาจะพบเห็น จงบ าเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ  
ให้ถึงพร้อม ก็พุทธโกลาหลนั้น เป็นโกลาหลข้อหนึ่งในโกลาหลท้ัง ๕ เหตุที่ท าให้พรหมโลก
เกิดโกลาหลคือ 

  ๑. พุทธโกลาหล เกิดก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติ ๑๐๐,๐๐๐ ปี 

  ๒. กัปปโกลาหล เกิดก่อนกัปพินาศ ๑๐,๐๐๐ ปี 

  ๓. จักกวัตติโกลาหล เกิดก่อนพระเจ้าจักรพรรดิอุบัติ ๑๐๐ ปี 

  ๔. มงคลโกลาหล เกิดก่อนพระพุทธองค์แสดงมงคล ๑๒ ปี 

  ๕. โมเนยยโกลาหล เกิดก่อนคนทูลถามถึงโมเนยยปฏิบัติ ๗ ปี 

 ครั้นทรงพิจารณาเห็นบริบูรณ์ จึงรับอาราธนาแล้วจุติลงมาปฏิสนธิในพระครรภ์แห่ง
พระนางสิริมหามายาเทวี อัครมเหสีแห่งพระเจ้าสุทโธทนะในกรุงกบิลพัสดุ์มหานคร 

ประวัติชมพูทวีปและประชาชน 

   ชมพูทวีปหรือดินแดนประเทศอินเดียในปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่ในทิศพายัพ (ทิศตะวันตก-
เฉียงเหนือ) ของประเทศไทย เป็นประเทศท่ีเจริญสมบูรณ์กว่าประเทศอื่น ๆ มีพระเจ้าแผ่นดิน
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เป็นผู้ปกครองอาณาเขตเป็นสัดส่วน ไม่ได้รวมอยู่ในความปกครองอันเดียวกัน เช่น แคว้น
โกศลและแคว้นมคธ เป็นต้น ล้วนเป็นเอกราชด้วยกันท้ังสิ้น  

 ชมพูทวีปนั้น แบ่งเรียกชื่อเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ต้ังอยู่ในท่ามกลาง เรียกว่า มัชฌิมประเทศ
หรือมัธยมประเทศ ส่วนท่ีตั้งอยู่ภายนอกขอบเขต เรียกว่า ปัจจันตประเทศ  

ความเชื่อของคนในยุคนั้น  

 มัชฌิมประเทศหรือเขตท่ามกลางนั้น เป็นท่ีนิยมของคนในครั้งนั้น เพราะเป็นท่ามกลาง 
เป็นท่ีตั้งแห่งพระนครใหญ่ ๆ และเป็นท่ีชุมนุมแห่งนักปราชญ์ผู้มีความรู้ คนในชมพูทวีปนั้น
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์ เป็นคนมีทิฏฐิมานะแรงกล้า รังเกียจกันด้วยเชื้อชาติและ
โคตรเป็นอย่างยิ่ง  

 ส่วนทิฏฐิ คือ ความเห็นของคนเหล่านั้น ท่ีปรารภความตาย ความเกิด และสุขทุกข์ 
ก็เป็นต่าง ๆ กัน แต่ย่นลงก็คงเป็น ๒ อย่าง คือ กลุ่มท่ีเชื่อถือศาสนาพราหมณ์ และคนบางกลุ่ม 
ถือว่าตายแล้วเกิด บางกลุ่มท่ีไม่ถืออย่างนั้นก็ถือว่าตายแล้วสูญ ในกลุ่มท่ีมีความเห็นต่างกัน
เป็น ๒ อย่างนั้น กลุ่มท่ีเห็นว่าตายแล้วเกิด บางกลุ่มเห็นว่า เกิดแล้วเป็นอะไร ก็เป็นอยู่ 
อย่างนั้น ไม่จุติแปรผันต่อไป บางกลุ่มเห็นว่าเกิดแล้ว จุติแปรผันได้ต่อไป 

 ส่วนมานะ คือ ความถือตัวของคนเหล่านั้นแรงกล้าเป็นอย่างยิ่ง คนเหล่านั้นถือ 
หมู่และชาติโคตรของตน ๆ ในหมู่คนท่ีเขานิยมว่าสูง เช่น หมู่อริยกะ ก็รังเกียจคนในหมู่ท่ีเขา
ไม่นิยม เช่น หมู่มิลักขะ แม้ในหมู่เดียวกัน คนมีชาติสูง เช่น กษัตริย์และพราหมณ์ ก็รังเกียจ
คนมีชาติต่ า เช่น จัณาาล ศูทร ปุกกุสะ แม้ในหมู่ท่ีมีชาติเดียวกัน คนมีโคตรท่ีเขานับถือ  
เช่น โคตมโคตร ก็รังเกียจคนมีโคตรท่ีเขาไม่นับถือ เช่น ภารทวาชโคตร โกสิยโคตร มานะ
ความถือตัวของคนเหล่านั้นเป็นอย่างนี้ 

การสร้างเมอืงกบิลพัสดุ์และตั้งศากยวงศ์ 

 พระเจ้าโอกกากราช ด ารงราชสมบัติในพระมหานครแห่งหนึ่ง พระองค์มีพระราชบุตร 
๔ พระองค์ พระราชบุตรี ๕ พระองค์ ซึ่งประสูติจากพระครรภ์พระมเหสีท่ีเป็นพระราชภคินี
ของพระองค์ ครั้นพระมเหสีนั้นทิวงคตแล้ว พระเจ้าโอกกากราชได้พระมเหสีใหม่ พระมเหสี
ใหม่นั้น ประสูติพระราชบุตรพระองค์หนึ่ง พระเจ้าโอกกากราชทรงพระปราโมทย์พลั้ง
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พระราชทานพรให้พระนางเลือกสิ่งท่ีต้องประสงค์ พระนางจึงทูลขอราชสมบัติให้แก่พระโอรส
ของพระองค์ พระเจ้าโอกกากราชตรัสห้าม หากจะไม่พระราชทานก็จะเสียสัตย์ จึงตรัสสั่ง
พระราชบุตร ๔ พระองค์ ซึ่งประสูติจากพระครรภ์พระมเหสีเก่าให้พาพระภคินีซึ่งร่วม 
พระมารดาเดียวกัน ๕ พระองค์นั้น ไปสร้างพระนครอยู่ใหม่ พระราชบุตรท้ัง ๔ พระองค์นั้น 
ก็ถวายบังคมลา พาพระภคินี ๕ พระองค์นั้น ยกจตุรงคเสนาออกจากพระนคร ไปสร้าง 
พระนครใกล้เขาหิมวันต์ ซึ่งเป็นภายในมัชฌิมประเทศ ในท่ีอยู่แห่งกบิลดาบส จึงให้นาม 
พระนครท่ีสร้างใหม่ ให้ต้องกับท่ีอยู่ของกบิลดาบสนั้นว่า กบิลพัสดุ์ 

ล าดับพระวงศ ์

 ครั้นการสถาปนาพระนครเสร็จแล้ว อ ามาตย์ท้ังหลายปรึกษากันคิดจะท าอาวาหะ 
วิวาหะแก่พระราชบุตรท้ัง ๔ แต่พระองค์ทรงเกรงว่า ถ้าจะท าอาวาหะวิวาหะด้วยสตรีอื่น
จากพระภคินีของพระองค์ พระโอรสพระธิดาท่ีประสูติในภายหลังจะไม่บริสุทธิ์ ทางฝ่าย 
พระมารดาจะมีพระชาติเจือคละกัน จึงแสดงพระอัธยาศัยใคร่จะท าอาวาหะวิวาหะ 
ด้วยพระภคินีของพระองค์เอง อ ามาตย์ท้ังหลายก็อนุมัติตาม พระราชบุตรท้ัง ๔ นั้น จึงทรง
ท าอาวาหะวิวาหะกับพระภคินีเป็นคู่ ๆ ตั้งศากยวงศ์สืบมา เว้นไว้แต่พระเชฏฐภคินี 
พระองค์เดียว ภายหลังมีพระหฤทัยปฏิพัทธ์กับพระเจ้าเมืองเทวทหะ ได้ท าอาวาหะวิวาหะ
ด้วยกันแล้ว ตั้งโกลิยวงศ์สืบมา กษัตริย์สองพระวงศ์นั้น จึงนับว่าเป็นพระญาติเกี่ยวเนื่องกัน 
ตั้งแต่กาลนั้น กษัตริย์ในวงศ์ศากยะ ได้เป็นใหญ่ปกครองสักกชนบท ด ารงวงศ์สืบมา 
โดยล าดับ จนถึงพระเจ้าชยเสนะ พระองค์มีพระราชบุตร พระราชบุตรีท่ีปรากฏพระนาม  
๒ พระองค์ คือ พระราชบุตร มีพระนามว่า สีหหนุ พระราชบุตรี มีพระนามว่ายโสธรา  
ครั้นพระเจ้าชยเสนะทิวงคตแล้ว สีหหนุราชกุมารได้เสวยราชสมบัติสืบพระวงศ์ พระเจ้าสีหหนุมี
พระมเหสีพระนามว่ากัญจนา ซึ่งเป็นพระกนิฏฐภคินีของพระเจ้าอัญชนะในเมืองเทวทหะ  
มีพระราชบุตร พระราชบุตรีประสูติแต่พระมเหสีนั้นรวม ๗ พระองค์ คือ พระราชบุตร  
๕ พระองค์ ได้แก่ สุทโธทนะ สุกโกทนะ อมิโตทนะ โธโตธนะ และฆนิโตทนะ พระราชบุตรี  
๒ พระองค์ ได้แก่ ปมิตา และอมิตา ส่วนพระนางยโสธรา ซึ่งเป็นพระราชบุตรีของพระเจ้า -
ชยเสนะนั้น ได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าอัญชนะในเมืองเทวทหะ มีพระราชบุตร พระราชบุตรี
รวม ๔ พระองค์ คือ พระราชบุตร ๒ พระองค์ ได้แก่ สุปปพุทธะและทัณาปาณิ พระราชบุตรี 
๒ พระองค์ ได้แก่ มายา  และปชาบดี (อีกอย่างหนึ่งเรียกโคตมี) 
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 เมื่อสุทโธทนราชกุมารมีพระชนมายุเจริญวัย ควรจะมีพระมเหสีได้แล้ว พระเจ้าสีหหนุ
จึงได้ส่งพราหมณ์ ๘ คน ไปสู่ขอพระนางสิริมหามายา พระราชธิดาของพระเจ้าอัญชนะกับ
พระนางยโสธราแห่งเมืองเทวทหะ ผู้เป็นเบญจกัลยาณี  ประกอบด้วยความงาม ๕ ประการ 
คือ ๑ เกสกัลยาณัง ผมงาม ๒ ฉวิกัลยาณัง ผิวงาม ๓ มังสกัลยาณัง เนื้องาม ๔ อัฐิกัลยาณัง 
ฟันงาม(กระดูก) ๕ วยกัลยาณัง วัยงาม พระเจ้าอัญชนะก็ทรงยกให้เพื่ออภิเษกสมรสกับ   
พระเจ้าสุทโธทนะ ครั้นได้ศุภวารฤกษ์ เจ้าเมืองท้ัง ๒ ก็ได้ท าอาวาหะวิวาหมงคลแก่พระราช
บุตรและพระราชบุตรีท่ีเมืองเทวทหะแล้วเสด็จกลับมาอยู่เมืองกบิลพัสดุ์ พระเจ้าสุทโธทนะ
ได้ครองราชสมบัติสืบมา 

พระมารดาทรงพระสุบนินิมิต 

 หลังจากอภิเษกสมรสแล้ว พระนางสิริมหามายาก าลังบรรทมอยู่ ได้ทรงพระสุบินนิมิต
แปลกประหลาดอย่างหนึ่งว่า มีดวงดาวลอยเด่นเปล่งปลั่งอยู่กลางเวหาดวงหนึ่ง มีรัศมี  
๖ อย่าง ดุจไข่มุกสีดอกกุหลาบ ณ เบื้องบนรัศมีอันวิจิตรนั้น ปรากฏว่ามีช้างเผือกเชือกหนึ่ง 
มีงา ๖ งา ค่อย ๆ เลื่อนเคลื่อนจากอากาศต่ ามาทุกที ก็ยุรยาตรเข้าสู่พระครรภ์เบื้องขวาของ
พระนาง เมื่อพระนางตื่นบรรทม ให้เกิดความปรีดาปราโมทย์อย่างเหลือล้น พอดวงอาทิตย์
อุทัยไขแสงขึ้น รัศมีแจ่มจรัสรุ่งโรจน์ไปครึ่งหนึ่งของพิภพ พระราชเทวีจึงกราบทูลพระสุบิน
นิมิตให้พระราชสวามีทรงทราบ พระเจ้าสุทโธทนะจึงตรัสให้หาพราหมณ์โหราจารย์มา
ท านายได้รับค าพยากรณ์ว่า พระราชโอรสในพระครรภ์นั้นจะเป็นอัครบุรุษ มีอานุภาพมาก 
ถ้าด ารงอยู่ในฆราวาสวิสัยจะได้เป็นพระบรมจักรพรรดิ์ ถ้าออกบรรพชาจะได้ตรัสรู้เป็น 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่แท้ 

พระโพธิสัตว์ประสูต ิ

   ครั้นถึงเวลาพระโพธิสัตว์จะเสด็จสมภพ เกิดนิมิตดังนี้ คือ เวลาบ่ายแห่งวันประสูติ 
พระนางสิริมหามายาเสด็จประพาสพระอุทยาน ประทับอยู่ภายใต้ต้นสาละ มีกิ่งสาขา 
อุดมดกดื่นไปด้วยใบอันสดใสและดอกอันมีกลิ่นหอม เมื่อจวนจะถึงกาลประสูติ ต้นสาละ 
ก็น้อมกิ่งสาขานั้นมาปกป้องเหนือพระนาง ท่ีพื้นธรณี มีบุปผชาติงอกขึ้นรองรับ ธาราอันใส 
ดุจแก้วเจียระไนหลั่งออกมาเพื่อสระสรง ในท่ีสุด พระนางก็ประสูติพระโอรสซึ่งประกอบด้วย
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการและอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ 
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มหาปุริสลักษณะ ๓๒  

  มหาปุริสลักษณะ หมายถึง ลักษณะของมหาบุรุษ ได้แก่ ลักษณะของผู้มีบุญญาธิการ  
เกิดจากการรักษาศีลและสั่งสมบารมีมาช้านาน มี ๓๒ ประการ คือ 

๑. พระบาทประดิษฐานตั้งลงด้วยดี เมื่อทรงเหยียบพระบาทจรดพื้น 
ฝ่าพระบาททุกส่วนเสมอกัน เมื่อทรงยกพระบาทขึ้นก็เสมอกัน 

๒. ใต้ฝ่าพระบาทท้ังสองมีลายจักร ประกอบด้วยมงคล ๑๐๘ ประการ 

๓. ส้นพระบาทยาว พระบาทแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ปลายพระบาทสองส่วน   
ล าพระชงฆ์ (แข้ง) ตั้งในส่วนท่ีสามและสี่ ส้นพระบาทนั้นสีแดงงาม 

๔. นิ้วพระหัตถ์ นิ้วพระบาท กลมงามเรียวยาวเสมอกัน  

๕. ฝ่าพระหัตถ์ ฝ่าพระบาท อ่อนนุ่มเป็นนิตย์ 

๖. ฝ่าพระหัตถ์ ฝ่าพระบาทมีลายดังตาข่าย  

๗. หลังพระบาทนูนดุจสังข์คว่ าและมีข้อพระบาทอยู่เบ้ืองบน  

๘. พระชงฆ์เรียวดังแข้งเนื้อทราย 

๙. ขณะประทับยืนพระวรกายตั้งตรงพระหัตถ์ยาวจรดพระชานุโดยไม่ต้องน้อม
พระวรกายลง 

๑๐. พระคุยหะ เร้นอยู่ในฝัก คือ องค์ก าเนิดหดเร้นเข้าข้างใน  

๑๑. พระวรรณะ เหลืองงามดังทองค า 

๑๒. พระฉวีวรรณละเอียด ธุลีละอองมิติดต้องพระวรกายได้ 

๑๓. พระโลมชาติ (ขน) มีขุมละเส้น ๆ  

๑๔. พระโลมชาติ มีสีเขียวสนิทขดเป็นทักษิณาวัฏ (เวียนขวา) ๓ รอบและมีปลาย
ช้อนขึ้น 

๑๕. พระวรกายตรงดุจกายพรหม สง่างาม สมบูรณ์ สมส่วน  

๑๖. พระมังสะ (เนื้อ) เต็มในท่ี ๗ แห่ง ได้แก่ หลังพระหัตถ์ท้ังสอง หลังพระบาท 

ท้ังสอง พระอังสา (บ่า) ท้ังสอง ล าพระศอ (คอ) มิได้เห็นเส้นปรากฏออกมา
ภายนอก  



๑๑๕ 

 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

๑๗. พระวรกายส่วนหน้าสมส่วนบริบูรณ์ สง่างามดุจราชสีห์  

๑๘. พระปฤษฎางค์ (หลัง) เต็มเสมอกันตั้งแต่บั้นพระองค์ (เอว)  

ขึ้นไปถึงต้นพระศอ (คอ) 

๑๙. พระวรกายกับวาของพระองค์เท่ากัน เหมือนมณาลต้นนิโครธ  

๒๐. ล าพระศอกลมเสมอกัน 

๒๑. เส้นประสาทส าหรับรับรสอาหารดีเลิศ 

๒๒. พระหนุ (คาง) ดุจคางราชสีห์ 

๒๓. พระทนต์มี ๔๐ ซี่ เบื้องบน ๒๐ ซี่ เบื้องล่าง ๒๐ ซี่ 

๒๔. พระทนต์เรียงเรียบเสมอกัน 

๒๕. พระทนต์สนิทกันดี มิได้ห่าง 

๒๖. พระทาฐะ (เขี้ยว) ท้ัง ๔ ซี่ ขาวงามบริสุทธิ์ 

๒๗. พระชิวหาอ่อน กว้าง ยาวกว่าชนท้ังปวง 

๒๘. พระสุรเสียงก้องกังวาลดุจเสียงท้าวมหาพรหม และไพเราะดุจเสียง 

นกการเวก  

๒๙. พระเนตรเขียวสนิท  

๓๐. ดวงพระเนตรสดใสดังตาโค 

๓๑. พระอุณาโลมสีขาวนวลเหมือนปุยฝ้าย บังเกิดระหว่างพระโขนง (คิ้ว)  

๓๒. พระเศียรกลมงาม พระพักตร์มีอุณหิส คือ ลักษณะเหมือนมีกรอบหน้า 

อนุพยัญชนะ ๘๐ 

 อนุพยัญชนะ หมายถึง ลักษณะข้อปลีกย่อย หรือส่วนประกอบเสริมของพระมหาบุรุษ
ลักษณะ มี ๘๐ ประการ คือ 

๑. มีนิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทเหลืองงาม 

๒. นิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทเรียวออกไปโดยล าดับแต่ต้นจนปลาย 

๓. นิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาทกลมดุจนายช่างกลึงไว้อย่างดี  
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๔. พระนขา ท้ัง ๒๐ มีสีแดง  

๕. พระนขา ท้ัง ๒๐ นั้น งอนงามช้อนขึ้นเบื้องบนมิได้ค้อมลงเบื้องต่ า 

๖. พระนขา เกลี้ยงกลมสนิทมิได้เป็นร้ิวรอย 

๗. ข้อพระหัตถ์และข้อพระบาท ซ่อนอยู่ในพระมังสะมิได้สูงขึ้นออกมาภายนอก  

๘. พระบาทท้ังสองเสมอกัน มิได้เล็กหรือใหญ่กว่ากัน 

๙. พระด าเนินงาม ดุจการเดินแห่งช้าง 

๑๐. พระด าเนินงาม ดุจการเดินแห่งสีหราช 

๑๑. พระด าเนินงาม ดุจการเดินแห่งหงส์  

๑๒. พระด าเนินงาม ดุจการเดินแห่งโคอุสภราช  

๑๓. ขณะยืนจะย่างพระบาทนั้น ยกพระบาทเบ้ืองขวาย่างไปก่อน พระกายเย้ือง
ไปเบ้ืองขวาก่อน 

๑๔. พระชานุมณาลเกล้ียงกลมงามบริบูรณ์ มิได้เห็นอัฐิสะบ้าปรากฏออกมา
ภายนอก  

๑๕. มีกิริยาของบุรุษบริบูรณ์ คือ มิได้มีกิริยามารยาทคล้ายสตรี  

๑๖. พระนาภีมิได้บกพร่อง กลมงาม มิได้ผิดปกติในท่ีใดท่ีหนึ่ง 

๑๗. พระอุทรมีสัณฐานอันลึก 

๑๘. ภายในพระอุทรมีรอยเวียนเป็นทักขิณาวัฏ 

๑๙. ล าพระเพลาท้ังสองกลมงามดุจล าสุวรรณกัททลี  

๒๐. ล าพระกรท้ังสองงามดุจงวงแห่งช้างเอราวัณ 

๒๑. พระอังคาพยพใหญ่น้อยท้ังปวงจ าแนกเป็นอันดี คือ งามพร้อมทุกสิ่ง 

หาท่ีต าหนิมิได้ 

๒๒. พระมังสะที่ควรจะหนาก็หนา ท่ีควรจะบางก็บางท่ัวท้ังพระวรกาย 

๒๓. พระมังสะมิได้เหี่ยวย่นในท่ีใดท่ีหนึ่ง 

๒๔. พระวรกายทั้งปวงปราศจากต่อม ไฝปาน และมูลแมลงวัน  



๑๑๗ 
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๒๕. พระวรกายงามบริสุทธิ์ เสมอกันท้ังส่วนบนและส่วนล่าง  

๒๖. พระวรกายงามบริสุทธิ์ ปราศจากมลทินท้ังปวง  

๒๗. ทรงพระก าลังมาก เท่ากับก าลังช้างพันโกฏิ 

๒๘. มีพระนาสิกโด่ง  

๒๙. สัณฐานพระนาสิกงามแฉล้ม  

๓๐. มีพระโอษฐ์ท้ังสองส่วนเสมอกัน มีสีแดงงามดุจผลต าลึงสุก  

๓๑. พระทนต์บริสุทธิ์ปราศจากมูลมลทิน 

๓๒. พระทนต์ขาวดุจดังสีสังข์ 

๓๓. พระทนต์เกลี้ยงสนิทมิได้เป็นริ้วรอย  

๓๔. พระอินทรีย์ท้ัง ๕ งามบริสุทธิ์ 

๓๕. พระเขี้ยวท้ัง ๔ กลมบริบูรณ ์

๓๖. ดวงพระพักตร์มีสัณฐานยาวสวย  

๓๗. พระปรางท้ังสองดูเปล่งงามเสมอกัน 

๓๘. กระพุ้งพระปรางท้ังสองเต็มบริบูรณ์  

๓๙. ลายพระหัตถ์มีรอยอันลึก  

๔๐. ลายพระหัตถ์มีรอยอันยาว 

๔๑. ลายพระหัตถ์มีรอยตรง 

๔๒. ลายพระหัตถ์มีรอยสีแดงสดใส 

๔๓. รัศมีพระวรกายเป็นปริมณาลโดยรอบ  

๔๔. กระบอกพระเนตรกว้างและยาวงามสมกัน 

๔๕. ดวงพระเนตรประกอบด้วยประสาทท้ัง ๕ ผ่องใสบริสุทธิ์ 

๔๖. ปลายเส้นพระโลมชาติทั้งหลายเหยียดตรง 

๔๗. พระชิวหามีสัณฐานงาม  

๔๘. พระชิวหาอ่อนมิได้กระด้าง มีสีแดงเข้ม  
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๔๙. พระกรรณท้ังสองมีสัณฐานยาวดุจกลีบปทุมชาติ 

๕๐. ช่องพระกรรณมีสัณฐานกลมงาม  

๕๑. พระเส้นเอ็นท้ังปวง เป็นระเบียบสละสลวย 

๕๒. แถวพระเส้นเอ็นท้ังหลายซ่อนอยู่ในพระมังสะ มิได้นูนขึ้น  

๕๓. พระเศียรมีสัณฐานงามเหมือนฉัตรแก้ว  

๕๔. ปริมณาลพระนลาฎโดยกว้างยาวสมกัน  

๕๕. พระนลาฎมีสัณฐานงาม  

๕๖. พระโขนงมีสัณฐานงาม ดุจคันธนูที่โก่งไว้  

๕๗. พระโลมชาติที่พระโขนงมีเส้นละเอียด  

๕๘. เส้นพระโลมชาติที่พระโขนงล้มราบไปทางเดียวกัน  

๕๙. พระโขนงใหญ ่ 

๖๐. พระโขนงยาวสุดหางพระเนตร  

๖๑. ผิวพระมังสะละเอียดทั่วทั้งพระวรกาย 

๖๒. พระวรกายรุ่งเรืองไปด้วยสิริ  

๖๓. พระวรกายไม่มัวหมอง ผ่องใสอยู่เป็นนิตย์ 

๖๔. พระวรกายสดชื่น ดุจดวงดอกปทุมชาติ  

๖๕. พระวรกายมีสัมผัสอ่อนนุ่มสนิทไม่กระด้าง  

๖๖. กลิ่นพระวรกายหอมฟุ้ง ดุจกลิ่นกฤษณา  

๖๗. พระโลมชาติมีเส้นเสมอกัน  

๖๘. พระโลมชาติมีเส้นละเอียด 

๖๙. ลมอัสสาสะปัสสาสะ เดินละเอียด  

๗๐. พระโอษฐ์มีสัณฐานงามดุจแย้ม  

๗๑. กลิ่นพระโอษฐ์หอม ดุจกลิ่นอุบล  

๗๒. พระเกศาด าเป็นแสง  
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๗๓. กลิน่พระเกศาหอมฟุ้งขจรตลบ  

๗๔. กลิ่นพระเกศาหอม ดุจกลิ่นโกมล  

๗๕. พระเกศาทุกเส้นมีสัณฐานกลมสลวย  

๗๖. พระเกศาด าสนิท  

๗๗. พระเกศามีเส้นละเอียด  

๗๘. เส้นพระเกศาไม่ยุ่งเหยิง  

๗๙. เส้นพระเกศาเวียนเป็นทักขิณาวัฏ 

๘๐. พระเกตุมาลาเป็นระเบียบขึ้น ณ ส่วนบนพระเศียร ฯ 

อาสภิวาจา ด ารัสอย่างอาจหาญ 

  พระบรมโพธิสัตว์ เมื่อประสูติแล้ว ทรงทอดพระเนตรทิศท้ัง ๑๐ มิทรงเห็นผู้ใด 
จะเสมอเหมือนพระองค์ จึงบ่ายพระพักตร์สู่ทิศอุดร เสด็จด าเนินไป ๗ ก้าว ทรงเปล่ง 
พระสุรเสียงดุจเสียงท้าวมหาพรหมว่า “อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏโฐหมสฺมิ โลกสฺส เสฏโฐหมสฺมิ 
โลกสฺส อยมนฺติมา ชาติ  นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโว แปลว่า เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก เราเป็น  
ผู้เจริญแห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก ชาตินี้ เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ไป ไม่มีการเกิด
อีก ดังนี้” ขณะนั้นหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวเกิดโอภาสสว่างไปทั่ว 

 ธรรมดาว่า พระบรมโพธิสัตว์  พอประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาแล้ว 
เปล่งสีหนาทวาจาได้นั้น มีอยู่ ๓ ชาติ คือ ๑ ชาติท่ีอุบัติเป็นพระมโหสถ ๒ ชาติท่ีอุบัติเป็น
พระเวสสันดร ๓ ชาติสุดท้ายท่ีอุบัติเป็นสิทธัตถกุมารนี้ พระอาสภิวาจานี้ประกอบด้วย 
องค์ ๘ ประการ คือ ๑ แจ่มใส ๒ ชัดถ้อยชัดค า ๓ หวานกล่อมใจ ๔ เสนาะโสต ๕ หยดย้อย 
๖ ไม่เครือไม่พร่าไม่แหบ ๗ ซึ้ง ๘ มีเสียงกังวาน  

สหชาติ สิ่งที่อุบัติในวันเดียวกับพระโพธิสัตว ์

 ในวันท่ีพระบรมโพธิสัตว์ประสูติ มีสหชาติท่ีบังเกิดขึ้นในวันเดียวกัน ๗ สิ่ง คือ                 
๑ พระนางพิมพา ๒ พระอานนท์ ๓ กาฬุทายีอ ามาตย์ ๔ นายฉันนะ ๕ ม้ากัณฐกะ  
๖ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ๗ ขุมทองท้ังสี่มุมเมือง 
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 พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบข่าวการประสูติ จึงตรัสสั่งให้เชิญเสด็จกลับพระราชวัง 
ฝ่ายอสิตดาบส เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กาฬเทวิลดาบส ผู้มีความผู้คุ้นเคยและเป็นท่ีนับถือของ
ราชสกุล อาศัยอยู่เชิงเขาหิมวันต์ ได้ทราบข่าวจึงเข้าไปเยี่ยม พระเจ้าสุทโธทนะ ทรงเชิญให้
เข้าไปนั่ง ณ อาสนะ อภิวาท สนทนาตามสมควรแล้วทรงอุ้มพระราชโอรสออกมา เพื่อจะให้
นมัสการพระดาบส พระดาบสเห็นพระราชโอรสนั้นมีพระลักษณะต้องตามต ารับมหาบุรุษ
ลักษณพยากรณศาสตร์ จึงท านายลักษณะของพระมหาบุรุษเป็น ๒ อย่างว่า ถ้าด ารงใน
ฆราวาสวิสัยจักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ปราบปรามชนะท่ัวปฐพี มีมหาสมุทร ๔ เป็น
ขอบเขต ถ้าออกบรรพชา ประพฤติพรตพรหมจรรย์ จักเป็นศาสดาเอกในโลก ครั้นเห็น
อัศจรรย์อย่างนั้นแล้ว เกิดความเคารพนับถือในพระราชโอรสเป็นอย่างมาก จึงลุกขึ้นกราบ
ลงท่ีพระบาทท้ังสองของพระราชโอรสด้วยศีรษะของตน พระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตร
เห็นดังนั้น จึงยกพระหัตถ์ขึ้นอภิวันทนาการ ฝ่ายพระดาบสถวายพระพรลากลับไปท่ีอยู่แห่งตน
และด าริว่า อาตมามีชีวิตอยู่ไม่ทันท่ีจะได้เห็นพระราชกุมารนี้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูเจ้าแน่ 
นาลกะผู้เป็นหลานจะได้ทันเห็น จึงตรงไปยังบ้านน้องสาวแล้วเรียกนาลกะผู้เป็นหลานมา 
บอกเนื้อความให้ฟังทุกประการ แล้วแนะน าให้บวชอยู่คอยท่าตั้งแต่วันนั้น ฝ่ายนาลกะ ผู้ได้
สั่งสมกุศลบารมีมาเป็นอันมากก็เชื่อค าของลุง ปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ 
อธิษฐานเพศบรรพชาว่า ท่านผู้ใดเป็นอุดมบุคคลในโลก ข้าพเจ้าขอบรรพชาเฉพาะส านัก
ท่านผู้นั้น แล้วบ่ายหน้าไปยังทิศอันเป็นท่ีสถิตแห่งพระบรมโพธิสัตว์ ถวายนมัสการด้วย
เบญจางคประดิษฐ์ แล้วสะพายบาตรรออกจากเคหสถาน ไปเจริญสมณธรรมยังป่าหิมพานต์ 

 ฝ่ายราชสกุลเห็นดาบสซึ่งเป็นท่ีนับถือของตน กราบท่ีพระบาทของพระราชโอรส
แสดงความนับถือและได้ฟังพยากรณ์อย่างนั้น ก็มีจิตนับถือในพระราชโอรสนั้นยิ่งนัก  
ยอมถวายโอรสของตน ๆ เป็นบริวาร ตระกูลละคน ส่วนพระเจ้าสุทโธทนะ ก็พระราชทาน
บริหารจัดพระพี่เล้ียงนางนมคอยระวังรักษาพระราชโอรสเป็นนิตย์ 

ขนานพระนาม 

 เมื่อประสูติได้ ๕ วัน  พระเจ้าสุทโธทนะ  โปรดให้ประชุมพระญาติวงศ์และ 
เสนามาตย์พร้อมกัน เชิญพราหมณ์ ๑๐๘ คน มาฉันโภชนาหารแล้ว ท ามงคลขนานพระนาม
ว่า “สิทธัตถราชกุมาร” แปลว่า สิ่งท่ีต้องการจะส าเร็จตามปรารถนา แต่ประชุมชนมักเรียก
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ตามพระโคตรว่า โคตมะ อีกประการหนึ่ง พระบรมโพธิสัตว์ มีพระรัศมีโอภาสจากพระสรีรกาย 
เหตุนั้น พราหมณ์ท้ังหลายจึงถวายพระนามว่า อังคีรสราชกุมาร 

พราหมณ์ ๘ คน ท านายพระลักษณะ 

 พราหมณาจารย์ ๑๐๘ คน ท่ีส าเร็จไตรเวท คือ ๑ ฤคเวท ๒ สามเวท ๓ ยชุรเวท 
บริโภคโภชนาหารแล้ว ได้คัดเลือกพราหมณ์ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับท านายลักษณะ ๘ คน  
คือ  ๑ รามพราหมณ์ ๒ ลักษณพราหมณ์ ๓ ยัญญพราหมณ์ ๔ ธุรพราหมณ์ ๕ โภชนพราหมณ์  
๖ สุทัตตพราหมณ์ ๗ สยามพราหมณ์ และ ๘ โกณาัญญพราหมณ์  เมื่อพราหมณ์ท้ัง ๗ คนแรก 
ได้เห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ กับอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการของพระโพธิสัตว์แล้ว  
ได้ยกนิ้วมือชูขึ้น ๒ นิ้ว ทูลท านายว่า พระราชกุมานี้ มีคติเป็น ๒ คือ ถ้าด ารงเพศฆราวาส  
จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ  ถ้าเสด็จออกผนวช จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

 ส่วนโกณาัญญพราหมณ์ ผู้มีอายุน้อยกว่าพราหมณ์ท้ังหมด เมื่อพิจารณาโดย 
ถี่ถ้วนแล้ว จึงยกชูนิ้วมือขึ้นเพียงนิ้วเดียว โดยท านายว่า พระราชกุมารจะสถิตอยู่ฆราวาส
วิสัยหามิได้ จะทรงออกผนวช ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแน่แท้ 

พระนางสิริมหามายาทิวงคต 

 ฝ่ายพระนางสิริมหามายาเทวี เมื่อประสูติพระโอรสได้ ๗ วัน ทิวงคตไปบังเกิดในดุสิต  
เทวโลก พระเจ้าสุทโธทนะจึงจัดพระพี่เลี้ยงนางนมมาให้คอยอภิบาลบ ารุงรักษา และทรงมอบ
พระราชกุมารนั้นให้พระนางปชาบดีโคตมี ซึ่งเป็นพระน้านาง  ภายหลัง พระเจ้าสุทโธทนะ
ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางปชาบดีโคตมี มีพระราชบุตรพระองค์หนึ่ง พระนามว่า นันทกุมาร 
มีพระราชบุตรีพระองค์หนึ่ง พระนามว่า รูปนันทา  

   เมื่อสิทธัตถกุมารทรงพระเจริญขึ้นโดยล าดับ มีพระชนมายุได้ ๗ ปี พระราชบิดา
โปรดให้ขุดสระโบกขรณีในพระราชนิเวศน์ ๓ สระ ปลูกอุบลบัวเขียวสระหนึ่ง ปลูกปทุมบัวหลวง
สระหนึ่ง ปลูกบุณาริกบัวขาวสระหนึ่งแล้ว ตกแต่งให้เป็นท่ีเล่นส าราญพระหฤทัยและจัด
เคร่ืองทรง คือ จันทน์ส าหรับทา ผ้าโพกพระเศียร ฉลองพระองค์ ผ้าทรงสะพัก พระภูษาล้วน
เป็นของมาแต่แว่นแคว้นกาสี มีคนคอยอภิบาลกั้นเศวตฉัตร (พระกลดขาวซึ่งนับว่าเป็น 
ของสูง) ท้ังกลางวันกลางคืน เพื่อจะมิให้เย็นร้อนธุลีละอองแดดน้ าค้างมาถูกต้องพระกายได้  
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ครั้นพระราชกุมารมีพระชนม์เจริญ ควรจะศึกษาศิลปศาสตร์วิทยาได้ พระราชบิดาจึงทรงพา
ไปมอบไว้ในส านักครูวิศวามิตร พระราชกุมารทรงเรียนได้ว่องไวจนสิ้นความรู้อาจารย์ 

พระราชพิธีวัปปมงคล 

 สมัยหนึ่ง ในวันท าพิธีวัปปมงคลแรกนาขวัญ พระเจ้าสุทโธทนะ ตรัสให้ประดับ
ตกแต่งพระนคร พระองค์มีหมู่อ ามาตย์ พราหมณ์ คฤหบดีแวดล้อม เสด็จสู่สถานท่ีกระท า
การแรกนาขวัญ ตรัสให้เชิญพระโพธิสัตว์เสด็จไป ณ ท่ีนั้นด้วย และให้ประทับอยู่ภายใต้ต้นหว้า
ต้นหนึ่ง ส่วนพระองค์พร้อมด้วยมุขมนตรี ทรงแรกนาขวัญด้วยพระองค์เอง ขณะนั้นพวก 
พี่เลี้ยงนางนมท้ังหลายละท้ิงพระโพธิสัตว์ไว้แต่ล าพังพระองค์เดียว ชวนกันมาดูการแรกนาขวัญ        
พระโพธิสัตว์ก็เสด็จลุกขึ้นขัดบัลลังก์นั่งสมาธิเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐาน ท าปฐมฌาน 
ให้เกิดขึ้น เวลานั้นเป็นเวลาบ่าย เงาร่มไม้ท้ังหลายก็ชายไปตามตะวันท้ังสิ้น แต่เงาไม้หว้านั้น
ปรากฏเป็นปริมณาลตรงอยู่ดุจเวลาเท่ียงวัน พ่ีเล้ียงนางนมท้ังหลายกลับมาเห็นปรากฏการณ์
เช่นนั้น จึงไปกราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะให้ทรงทราบ พระองค์รีบเสด็จมาทอดพระเนตรเห็น
ความมหัศจรรย์เช่นนั้น ก็ยกหัตถ์นมัสการและด ารัสว่า กาลเมื่อประสูติใหม่ ๆ ใคร่จะให้
ถวายนมัสการพระดาบส กลับกระท าปาฏิหาริย์ขึ้นไปยืนบนชฎา เราก็ประณตไหว้เป็นครั้งแรก 
และครั้งนี้ก็อัญชลีเป็นค ารบสองแล้วให้เชิญเสด็จกลับพระนคร 

ทรงอภิเษกสมรส 

 เมื่อพระราชกุมารทรงพระเจริญวัย มีพระชนมายุได้ ๑๖ ปี ควรมีพระเทวีได้แล้ว 
พระราชบิดาจึงตรัสสั่งให้สร้างปราสาท ๓ หลัง เพ่ือเป็นท่ีเสด็จอยู่แห่งพระราชโอรสใน ๓ ฤดู 
คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน ตกแต่งปราสาท ๓ หลังนั้น ตามสมควรเป็นท่ีสบายในฤดู 
นั้น ๆ แล้ว ส่งทูตเชิญพระราชสาส์นไปขอพระนางยโสธรา (บางแห่งเรียกนางพิมพา) ซึ่งเป็น 
พระราชบุตรีพระเจ้าสุปปพุทธะในกรุงเทวทหะ อันประสูติแต่พระนางอมิตา ซึ่งเป็น 
พระกนิฏฐภคินีของพระองค์ มาอภิเษกเป็นพระเทวี สิทธัตถราชกุมารนั้นเสด็จอยู่บน
ปราสาทท้ัง ๓ นั้นตามฤดูกาล บ าเรอด้วยดนตรีผู้ประโคมดนตรีมีแต่สตรีล้วน ไม่มีบุรุษ 
เจือปน เสวยสุขสมบัติท้ังกลางวันกลางคืนจนมีพระชนมายุได้ ๒๙ ปี 
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ปริเฉทที่ ๒  บรรพชา 
ประพาสอุทยาน 

   สิทธัตถราชกุมาร บริบูรณ์ด้วยสุขตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนทรงพระเจริญวัย เป็น 
พระราชโอรสผู้สุขุมาลชาติ (ผู้ละเอียดอ่อน) ท้ังพระราชบิดาและพระราชวงศ์ ได้ทรงฟังค า
ท านายของอสิตดาบสว่า ท่านผู้มีลักษณะเห็นปานนี้ มีคติเป็น ๒ อย่าง คือ ถ้าอยู่ครองราช
สมบัติจักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ปราบปรามช านะท่ัวปฐพีมณาล ถ้าออกบรรพชาจักเป็น
ศาสดาเอกในโลก ไม่มีศาสดาอ่ืนจะยิ่งกว่า พระเจ้าสุทโธทนะ จึงทรงด าริท่ีจะให้สิทธัตถกุมาร
อยู่ครองราชสมบัติ มากกว่าท่ีจะยอมให้บรรพชา จึงต้องคิดรักษาผูกพันให้เพลิดเพลินอยู่ใน  
กามสุขอย่างนี้ พระมหาบุรุษเสด็จประพาสพระราชอุทยานถึง ๓ วาระ ได้พบคนแก่ชรา  
คนเจ็บป่วย และคนตายซึ่งเทวดาเนรมิต ในระหว่างทางก็เกิดความสังเวชสลดใจว่า ตัวเรานี้
ก็ไม่สามารถจะพ้นเสียจากสภาพเหล่านี้ไปได้ ก็เสด็จกลับพระราชวัง ยังมิทันถึงพระราชอุทยาน 
ในวาระท่ี ๔ ทอดพระเนตรเห็นบรรพชิต ทรงด าริว่าการประพฤติเป็นสมณเพศเป็นบุญพิธี 
อันประเสริฐ ควรท่ีเราจะถือเอาอุดมเพศอย่างนี้ ก็มีพระทัยพอใจในบรรพชา ในเวลานั้น 
เสด็จออกไปถึงพระอุทยาน ทรงส าราญอยู่ท้ังวัน พอเวลาเย็นก็เสด็จกลับ 

ราหุลประสตู ิ

ในขณะนั้น ราชบุรุษได้น าข่าวไปกราบทูลว่า บัดนี้ พระนางพิมพาเทวี  ประสูติ
พระโอรสแล้ว พระมหาบุรุษได้ทรงทราบจึงออกพระโอษฐ์ตรัสว่า “ราหุล  ชาต  พนฺธน  ชาต  
บ่วงเกิดแล้ว เครื่องพันธนาการเกิดแล้วแก่เรา” จ าเดิมแต่นั้น พระกุมารจึงได้พระนามว่า ราหุล 

กีสาโคตมีชมโฉม 

ขณะเสด็จกลับพระราชนิเวศน์นั้น นางขัตติยกัญญาองค์หนึ่ง พระนามว่า กีสาโคตมี 
เสด็จเยี่ยมสีหบัญชร ได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหาบุรุษ ก็ทรงปีติโสมนัส จึงตรัสชมว่า   
พระราชกุมารนี้ เป็นบุตรของพระราชมารดาบิดาพระองค์ใด พระราชมารดาบิดาพระองค์นั้น 
ก็อาจดับเสียได้ซึ่งหฤทัยทุกข์  อนึ่ง ถ้าว่า เป็นภัสดาของนารีใด นารีนั้นก็อาจดับเสียได้ซึ่ง
หฤทัยทุกข์ พระโพธิสัตว์ทรงสดับถึงความดับทุกข์ ทรงพอพระทัยในการแสวงหาความ 
ดับทุกข์ จึงเปลื้องสร้อยพระศออันประดับด้วยแก้วมุกดามีราคาถึงแสนกหาปณะส่งให้ 
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ราชบุรุษน าไปถวายเพื่อบูชาจริยคุณของพระนาง พระนางกีสาโคตมี มีส าคัญว่าพระสิทธัตถกุมาร 
มีพระทัยปฏิพัทธ์เสน่หา จึงได้มอบสร้อยพระศอให้ก็เกิดโสมนัสยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

มูลเหตุให้เสด็จออกบรรพชา 

   วันหนึ่ง สิทธัตถราชกุมาร ทรงร าพึงว่า หมู่ชนท่ีเกิดมาแล้วต้องมีความแก่ความเจ็บ
ความตายเป็นธรรมดา ทุกคนไม่มีใครไม่ล่วงความแก่ความเจ็บความตายไปได้ แม้เป็นอย่างนั้น 
เพราะโทษท่ีไม่ได้ฟังค าสั่งสอนของนักปราชญ์ เมื่อได้เห็นผู้อื่นแก่เจ็บตายก็เบื่อหน่ายเกลียด
ชัง ไม่คิดถึงตัวว่าจะต้องแก่เจ็บตายเหมือนอย่างนั้นบ้าง เมาอยู่ในวัย ในความไม่มีโรค และ
ในชีวิต เหมือนหนึ่งเป็นคนจะไม่ต้องแก่เจ็บตาย มัวขวนขวายแต่ในของท่ีมีความแก่เจ็บตาย
เหมือนกับตน ไม่คิดหาอุบายท่ีจะให้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเลย ถึงเราก็เป็น
เช่นนั้น ข้อนี้เป็นการไม่สมควรแก่เราเลย เมื่อเราได้รู้เห็นอย่างนี้แล้ว ควรท่ีจะแสวงหาอุบาย
ท่ีจะให้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนี้  เมื่อทรงด าริอย่างนี้ ก็ทรงบรรเทาความเมา  
๓ ประการและความเพลิดเพลินในกามสมบัติเสียได้ ทรงด าริต่อไปว่า ธรรมดาสภาพท้ังปวง 
ย่อมมีของแก้กัน เช่นมีร้อนแล้วก็มีเย็นแก้ มีมืดแล้วก็มีสว่างแก้ บางทีจะมีอุบายท่ีจะแก้ทุกข์ 
๓ อย่างนี้ได้บ้างกระมัง ก็แต่ว่าการท่ีจะแสวงหาอุบายแก้ทุกข์ ๓ อย่างนั้น เป็นเรื่องท่ียาก
อย่างยิ่ง เรายังอยู่ในเพศฆราวาสเห็นจะแสวงหาไม่ได้ เพราะฆราวาสนี้เป็นท่ีคับแคบนัก และ
เป็นท่ีตั้งแห่งอารมณ์อันท าใจให้เศร้าหมอง เพราะเป็นท่ีก าหนัดรักใคร่ในอารมณ์ซึ่งเป็นท่ีตั้ง 
แห่งความก าหนัดรักใคร่ ขัดเคืองในอารมณ์ซึ่งเป็นท่ีตั้งแห่งความขัดเคือง หลงเพลิดเพลิน 
ในอารมณ์ซึ่งเป็นท่ีตั้งแห่งความหลง ดุจเป็นทางท่ีมาแห่งธุลี บรรพชาคือการบวชเว้นจาก
กิจการของคนมีเหย้าเรือน ประพฤติตนเป็นนักบวชเป็นช่องว่างพอท่ีจะแสวงหาอุบายนั้นได้ 
ทรงพระด าริอย่างนี้แล้ว ก็มีพระอัธยาศัยน้อมไปในบรรพชา ไม่ยินดีในฆราวาสสมบัติ 
ตั้งแต่นั้นมา 

เสด็จหอ้งพระนางพิมพา 

วันนั้น พระบรมโพธิสัตว์ มีพระทัยยินดียิ่งนักในการบรรพชา ปราศจากอาลัยใน 
เบญจกามคุณ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มิได้ยินดีในการฟ้อนร าขับประโคมแห่ง
นางบ าเรอท้ังหลาย ก็หยั่งลงสู่ความหลับประมาณครู่หนึ่ง เมื่อตื่นบรรทมได้ทอดพระเนตร
อาการวิปริตแห่งนางบ าเรอท้ังหลายขณะหลับ มีพระทัยสังเวชยิ่งนัก เช่นเดียวกับเห็น
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ซากศพเกลื่อนกลาดในป่าช้า ภพท้ัง ๓ คือ กามภพ รูปภพ และอรูปภพ ปรากฏดุจเรือน 
ท่ีถูกไฟไหม้ จึงตรัสแก่นายฉันนะว่า นี่แนะฉันนะ เราจะออกบวชในคืนนี้ เจ้าจงไปผูกม้า 
ให้เราตัวหนึ่งโดยเร็ว แล้วจึงเสด็จไปยังห้องพิมพาราชเทวี ด้วยพระประสงค์จะทอดพระเนตร
พระพักตร์ของพระราหุลกุมาร แต่พระนางพิมพาทอดพระกายเหนือเศียรพระโอรส โดยมิรู้ว่า
พระองค์ทรงประทับยืนเหยียบบนธรณีพระทวาร ทรงด าริว่า ถ้าเราจะยกพระหัตถ์พิมพา  
อุ้มองค์โอรส พระนางก็จะตื่น ก็จะเป็นอันตรายต่อบรรพชา อย่าเลย ต่อเมื่อได้ส าเร็จ  
พระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว จึงจะกลับมาทัศนา จึงเสด็จลงจากปราสาท เสด็จขึ้นม้ากัณฐกะ 
มีนายฉันนะตามเสด็จออกจากพระนคร 

เสด็จออกมหาภเินษกรมณ์ 

 ราตรีนั้น เป็นวันอาสาฬหปุณณมี เพ็ญเดือน ๘ ขณะนั้นพญาวัสสวดีมาร เห็น 
พระโพธิสัตว์จึงด าริว่า สิทธัตถกุมารปรารถนาจะหนีออกจากวิสัยของเรา ควรท่ีเราจะกระท า
อันตรายต่อบรรพชา จึงร้องห้ามว่า ดูก่อนกุมาร ท่านอย่าออกบรรพชาเลย อีก ๗ วัน  
จักรรัตนะอันเป็นทิพย์จะปรากฏแก่ท่าน ท่านจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระโพธิสัตว์ 
จึงตรัสว่า ท่านจงไปเสียเถิด เราไม่ปรารถนาสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิ เราปรารถนาท่ีจะท า
หมื่นโลกธาตุให้หวั่นไหวในกาลได้พุทธรัตนสมบัติ แล้วเสด็จผ่านกรุงกบิลพัสดุ์ เมืองสาวัตถี
และเมืองเวสาลี สิ้นหนทาง ๓๐ โยชน์ บรรลุถึงฝั่งแม่น้ าอโนมานที ณ พรหมแดนพระนคร 
ท้ัง ๓ ในเวลาใกล้รุ่ง เสด็จทรงม้าข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่ง ทรงลงจากหลังม้า ประทับนั่งบน 
กองทราย ทรงเปลื้องพระภูษาอาภรณ์ห่อส่งให้นายฉันนะ ทรงตรัสว่า เจ้าจงน าเครื่องประดับ
กับม้ากัณฐกะกลับพระนคร เราจะบรรพชา ณ ท่ีนี้ ทรงตัดพระเกศโมฬีด้วยพระขรรค์ แล้วจับ
พระโมฬขีว้างไปในอากาศทรงอธิษฐานว่า ถ้าข้าพเจ้าจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
ขอจุฬาโมฬีนี้จงลอยอยู่ในอากาศ อย่าได้ตกลงมา ปรากฏว่า จุฬาโมฬีและผ้าโพกพระเศียร  
ก็ลอยอยู่ในอากาศ สมเด็จอมรินทราธิราชจึงน าผอบแก้วมารองรับและน าไปบรรจุไว้ใน  
พระจุฬามณีเจดีย์ ณ ดาวดึงส์เทวโลก เมื่อพระมหาบุรุษทรงบรรพชาแล้วจึงด ารัสให้ 
นายฉันนะน าม้ากัณฐกะกับเคร่ืองอาภรณ์และน าข่าวกลับไปบอกยังกรุงกบิลพัสดุ์ นายฉันนะ 
มีความอาลัยไม่อยากจะจากพระองค์ไป ส่วนม้ากัณฐกะพอพ้นทัศนวิสัยก็ท ากาลกิริยา 
ในระหว่างทาง ด้วยอานุภาพความสวามิภักดิ์ จึงไปอุบัติในดาวดึงส์เทวโลก ได้นามว่า  
กัณฐกเทพบุตร 
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ในเวลานั้น ท้าวมหาพรหมนามว่า ฆฏิการพรหม เคยเป็นสหายพระโพธิสัตว์ครั้งเสวย 
พระชาติเป็นโชติปามาณพ ในกาลแห่งพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้น าเครื่องอัฏฐบริขาร 
มาถวาย พระโพธิสัตว์ จึงทรงไตรจีวรกาสาวพัสตร์ อธิษฐานเพศบรรพชา และมอบพระภูษา 
ผ้าทรงท้ังคู่ให ้ท้าวเธอได้น าพระภูษาท้ังคู่ไปบรรจุไว้ทุสสเจดีย์ในพรหมโลก 

ทรงทดลองปฏิบัติตามลัทธิต่าง ๆ 
   เมื่อพระมหาบุรุษ ทรงละกามสุขออกบรรพชา เพื่อจะแสวงหาอุบายให้พ้นจากชรา 
ความแก่ พยาธิ ความเจ็บไข้  มรณะ ความตาย อย่างนี้แล้ว เพราะพระองค์ยังไม่เคยเสพ  
ลัทธินั้น ๆ ซึ่งเป็นท่ีนิยมนับถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่ง และเป็นเหตุให้ส าเร็จสิ่งท่ีประสงค์นั้น ๆ 
ซึ่งคณาจารย์สั่งสอนกันอยู่ในครั้นนั้น ก็จ าเป็นท่ีจะต้องทรงทดลองดูว่าลัทธิเหล่านั้น จะเป็น
อุบายท่ีจะท าให้ส าเร็จความประสงค์ได้บ้าง จึงเสด็จไปสู่ส านักแห่งอาฬารดาบส กาลามโคตร 
ศึกษาส าเร็จสมาบัติ ๗ หมดความรู้ของอาจารย์ จึงลาอาจารย์เสด็จไปสู่ส านักของอุทกดาบส 
รามบุตร ศึกษาส าเร็จสมาบัติ ๘ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ หมดความรู้ของอาจารย์  
จึงเรียนถามธรรมพิเศษท่ียิ่ง ๆ ขึ้นไป พระดาบสบอกไม่รู้แล้ว ท่านอาจารย์ท้ังสองสรรเสริญ
พระผู้มพีระภาคว่ามีความรู้เสมอตนแล้วชวนให้อยู่ช่วยกันสั่งสอนหมู่ศิษย์ต่อไป พระองค์ทรง
ด าริว่า ทางปฏิบัตินี้หาใช่ทางโพธิญาณไม่ มีพระประสงค์จะประกอบความเพียรด้วยพระองค์เอง 
จึงลาออกจากส านัก จาริกไปสู่อุรุเวลาเสนานิคม พิจารณาเห็นเป็นสถานท่ีรื่นรมย์เหมาะแก่
การบ าเพ็ญเพียรจึงยับยั้งอาศัย ณ ท่ีนั้น เสด็จจาริกไปในมคธชนบท บรรลุถึงอุรุเวลาเสนานิคม 
ได้ทอดพระเนตรเห็นพื้นท่ีราบรื่น แนวป่าเขียวสด เป็นท่ีเบิกบานใจ ใกล้แม่น้ าใสสะอาด  
ไหลไปมา มีท่าอันดี น่ารื่นรมย์ หมู่บ้านท่ีอาศัยเท่ียวภิกขาจาร คือบิณาบาต ก็ตั้งอยู่ใกล้
โดยรอบ ทรงพระด าริว่าสถานท่ีนั้น ควรเป็นสถานท่ีบ าเพ็ญเพียรของกุลบุตร ผู้มีความ
ต้องการความเพียรได้ จึงเสด็จประทับอยู่ ณ ท่ีนั้น (ปัจจุบันเรียกว่า พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย) 
 พระโพธิสัตว์ ประทับอยู่พระองค์เดียว ณ บริเวณนั้น อันได้นามว่าอนุปิยอัมพวัน 
เว้นจากการเสวยพระกระยาหารตลอด ๗ วัน เอิบอิ่มไปด้วยบรรพชาสุข ครั้นวันท่ี ๘ เสด็จ
ออกจากไพรสณา์นั้น จาริกไปโดยล าดับสิ้นทาง ๓๐ โยชน์ ก็บรรลุถึงกรุงราชคฤห์ เสด็จเข้า
ไปบิณาบาต ประชาชนท้ังเมืองเห็นเข้า ต่างแตกตื่นโกลาหล คิดกันไปต่าง ๆ นานา  
ราชบุรุษท้ังหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้แก่พระเจ้าพิมพิสาร พระองค์ทรงรับสั่งให้ติดตามดู  
เมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จออกจากเมืองไปประทับเสวยพระกระยาหารท่ีเชิงเขาบัณาวะ  
จึงกราบทูลให้พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบ พระองค์จึงเสด็จไปสอบถาม ทราบว่าเคยเป็น  
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พระสหายท่ีไม่เคยพบหน้ากัน จึงเชื้อเชิญให้พระโพธิสัตว์อยู่โดยจะแบ่งสมบัติให้ครอง
ครึ่งหนึ่ง พระโพธิสัตว์ตรัสขอบพระทัย และตรัสบอกความประสงค์ว่า ปรารถนาพระอนุตตร
สัมมาสัมโพธิญาณจึงออกบรรพชา พระเจ้าพิมพิสารทรงอนุโมทนาและตรัสว่า ถ้าบรรลุ 
พระสัพพัญญุตญาณแล้วขอให้กลับมาโปรดโยมบ้างแล้วทูลลากลับ 

อุปมา ๓ ข้อ  
   ครั้งนั้นอุปมา ๓ ข้อ ท่ีพระผู้มีพระภาคไม่เคยได้ทรงสดับ ปรากฏแก่พระองค์ว่า  
          ๑. สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ซึ่งมีกายไม่ได้หลีกออกจากกาม และมี
ความพอใจรักใคร่ในกาม ยังละให้สงบระงับด้วยดีในภายในไม่ได้แล้ว สมณะหรือพราหมณ์
เหล่านั้น แม้ได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแสบเผ็ดท่ีเกิดเพราะความเพียรก็ดี ไม่ได้เสวยก็ดี  
ก็ไม่ควรจะตรัสรู้อุบายนั้นได้ เหมือนไม้สดท่ีชุ่มด้วยยาง บุคคลแช่ไว้ในน้ า บุรุษมีความต้องการ
ด้วยไฟ มาถือเอาไม้ส าหรับสีไฟเข้าด้วยหวังจะให้เกิดไฟ บุรุษนั้นไม่อาจให้ไฟเกิดขึ้นได้  
ต้องเหน็ดเหนื่อยล าบากเปล่า เพราะไม้นั้นยังสดมียางอยู่ท้ังบุคคลตั้งไว้ในน้ า ฉะนั้น 
 ๒. สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง แม้มีกายหลีกออกจากกามแล้ว แต่ยังมี
ความพอใจรักใคร่ในกาม ยังละให้สงบระงับด้วยดีในภายในไม่ได้ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น 
แม้ได้เสวยทุกขเวทนาเช่นนั้นท่ีเกิดเพราะความเพียรก็ดี ไม่ได้เสวยก็ดี ก็ไม่ควรจะตรัสรู้อุบาย
นั้นได้ เหมือนไม้สดท่ีชุ่มด้วยยาง แม้ห่างไกลจากน้ า บุคคลตั้งไว้บนบก บุรุษก็ไม่อาจจะสี  
ให้เกิดไฟได้ ถ้าสีเข้าก็ต้องเหน็ดเหนื่อยล าบากเปล่า เพราะไม้นั้น แม้ตั้งอยู่บนบกแล้ว ก็ยัง
เป็นของสดชุ่มด้วยยาง ฉะนั้น 
 ๓. สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ซึ่งมีกายหลีกออกจากกามแล้วและ 
ละความพอใจรักใคร่ในกามได้ด้วยดีในภายในแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ได้เสวย
ทุกขเวทนาเช่นนั้นท่ีเกิดเพราะความเพียรก็ดี แม้ไม่ได้เสวยเลยก็ดี ก็ควรจะตรัสรู้อุบายนั้นได้ 
เหมือนไม้แห้งท่ีไกลจากน้ า บุคคลตั้งไว้บนบก บุรุษอาจสีให้เกิดไฟขึ้นได้ เพราะเป็นของแห้ง
และตั้งอยู่บนบกฉะนั้น  

ทรงบ าเพ็ญทุกรกิริยา ๓ วาระ 
 ในเวลานั้นพระองค์ทรงคิดจะท าความเพียรเพื่อจะป้องกันจิตไม่ให้น้อมไปใน
กามารมณ์ได้ จึงทรงบ าเพ็ญทุกรกิริยา คือ ทรมานพระกายให้ล าบาก ซึ่งเป็นท่ีนิยมกัน 
ในคร้ังนั้น ว่าเป็นกุศลวัตรอันวิเศษ อาจจะท าให้ส่ิงท่ีปรารถนาส าเร็จได้  



๑๒๙ 

 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

 วาระท่ี ๑ ทรงกดพระทนต์ด้วยพระทนต์ (กัดฟัน) กดพระตาลุด้วยพระชิวหา 
(ใช้ลิ้นกดเพดาน) ไว้ให้แน่นจนพระเสโท (เหงื่อ) ไหลออกจากพระกัจฉะ (รักแร้) ในเวลานั้น
ได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้า เปรียบเหมือนบุรุษมีก าลังมากจับบุรุษท่ีมีก าลังน้อยท่ีศีรษะหรือ 
ท่ีคอไว้ บีบให้แน่น แม้พระกายกระวนกระวายไม่สงบระงับอย่างนี้ ทุกขเวทนานั้นก็ไม่อาจ
ครอบง าพระหฤทัยให้กระสับกระส่ายได้ พระองค์มีพระสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนปรารภความ
เพียรไม่ท้อถอย ครั้นทรงเห็นวา่การท าอย่างนี้ไม่ใช่ทางตรัสรู้จึงทรงเปลี่ยนอย่างอื่น  
 วาระท่ี ๒ ทรงกลั้นลมอัสสาสะปัสสาสะ (ลมหายใจเข้า หายใจออก) ไม่ให้เดินสะดวก
โดยช่องพระนาสิก (จมูก) และช่องพระโอษฐ์ (ปาก) ก็เกิดเสียงดังอู้ทางช่องพระกรรณ (หู) 
ท้ัง ๒ และปวดพระเศียร เสียดพระอุทรร้อนในพระกายเป็นก าลัง แม้จะประสบทุกขเวทนา
มากถึงเพียงนี้ ทุกขเวทนานั้นก็ไม่ได้ครอบง าพระทัยให้กระสับกระส่ายได้ มีพระสติตั้งมั่น  
ไม่ฟั่นเฟือนปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อน ครั้นทรงเห็นว่าการท าอย่างนี้ ไม่ใช่ทางตรัสรู้จึง
ทรงเปลี่ยนวิธีอย่างอื่นอีก 
         วาระท่ี ๓ พระโพธิสัตว์ด าริว่า เราจะกระท าทุกรกิริยาให้ถึงท่ีสุดแห่งความเพียร 
อย่างอุกฤษฏ์ จึงเสด็จเข้าไปบิณาบาต แล้วทรงปริวิตกว่า ถ้าเรายังกังวลอยู่กับแสวงหาอาหาร 
มิเป็นการสมควร ตั้งแต่นั้นไป เมื่อพระองค์ประทับนั่งใต้ต้นไม้ใด ก็เสวยผลท่ีหล่นจาก  
ต้นไม้นั้น ภายหลังไปบิณาบาต ได้อาหารมาก็ผ่อนเสวยให้ลดน้อยลง เสวยแต่วันละน้อย ๆ  
กระท่ังไม่เสวยเลย จนพระวรกายเหี่ยวแห้ง พระฉวี (ผิวพรรณ) เศร้าหมอง พระอัฐิ (กระดูก) 
ปรากฏท่ัวพระวรกาย เมื่อทรงลูบพระวรกาย เส้นพระโลมา (ขน) มีรากอันเน่าหลุดร่วงจาก 
ขุมพระโลมา พระก าลังน้อยถอยลง จะเสด็จไปทางไหนก็ซวนล้ม จ าเดิมแต่ตัดอาหาร 
เสียท้ังสิ้น มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ และอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ ก็อันตรธานไปสิ้น 
พระมังสะ (เนื้อ) พระโลหิต (เลือด) ก็เหือดแห้งซูบผอมยิ่งนัก ยังแต่พระตจะ (หนัง) หุ้ม  
พระอัฐิ (กระดูก) จนชนท้ังหลายได้เห็นแล้วกล่าวทักว่า พระสมณโคดมด าไป บางพวกกล่าว
ว่าไม่ด าเป็นแต่คล้ าไป บางพวกกล่าวว่าไม่เป็นอย่างนั้น เป็นแต่พร้อยไป 

ปัญจวัคคีย์ออกบวชตาม 
 ฝ่ายโกณาัญญพราหมณ์ ได้สดับข่าวพระมหาบุรุษเสด็จออกบรรพชา จึงไปหาบุตร
พราหมณ์ท้ัง ๗ คน ซึ่งท านายลักษณะด้วยกันกล่าวว่า บัดนี้ สิทธัตถราชกุมาร เสด็จออก
บรรพชาแล้ว พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน ถ้าบิดาของท่านมีชีวิตอยู่จะออกบวช
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ด้วยกัน ถ้าว่าท่านท้ังหลายปรารถนาจะบวชก็จงมาบวชตามพร้อมกันเถิด บุตรพราหมณ์ ท้ัง 
๗ คน ยอมจะบวชเพียง ๔ คน โกณาัญญะจึงพามาณพท้ัง ๔ คือ วัปปะ ภัททิยะ   
มหานามะ อัสสชิ ออกบรรพชา รวมเป็น ๕ ด้วยกัน จึงมีชื่อว่า ปัญจวัคคีย์ แปลว่า พวกห้าคน 
ชวนกันสืบเสาะติดตามพระมหาบุรุษในคาม (หมู่บ้าน) นิคม (ต าบล) ต่าง ๆ มาพบพระองค์  
ณ อุรุเวลาประเทศ ได้เห็นพระองค์ก าลังกระท าความเพียรอยู่ด าริว่า คงจะได้ตรัสรู้แน่ จึงพา
กันท าวัตรปฏิบัตอิุปัฏฐากต่าง ๆ 
          พระผู้มีพระภาคทรงบ าเพ็ญทุกรกิริยา นับแต่การทรงผนวชมาได้ ๖ ปี อยู่มาวันหนึ่ง
ทรงประชวร บังเกิดพระกายอ่อนเพลียอิดโรยหิวโหย จนกระท่ังทรงวิสัญญีภาพ (สลบ)  
ล้มลงไป เมื่อทรงได้สัญญาฟื้นคืนสติ ทรงด าริว่า เรายังประกอบด้วยลมหายใจ นับว่ายังเป็น
ความพยายามท่ีหยาบอยู่ จึงทรงกลั้นลมหายใจ เมื่อลมหายใจมิอาจออกช่องนาสิก (จมูก) 
และพระโอษฐ์ (ปาก) ได้ ก็ดั้นด้นไปจะออกทางโสตทวาร (หู) เมื่อมิอาจออกได้ก็ตลบขึ้นไป
บนพระเศียร บังเกิดเวทนาอย่างแรงกล้า ทรงพระด าริว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่า
หนึ่ง ได้เสวยทุกขเวทนาอย่างแรงอันกล้าท่ีเกิดเพราะความเพียร ในกาลล่วงแล้วก็ดี จักได้
เสวยในกาลข้างหน้าก็ดี เสวยอยู่ในกาลบัดนี้ก็ดี ทุกขเวทนานั้นอย่างมากก็เพียงเท่านี้ ไม่เกิน
กว่านี้ไป ถึงอย่างนั้น เราก็ไม่สามารถจะตรัสรู้ด้วยทุกรกิริยาท่ียิ่งยวดนี้ได้ การปฏิบัติเช่นนี้
เห็นจะมิใช่ทางพระโพธิญาณ ชะรอยทางตรัสรู้อย่างอื่นจะพึงมีอยู่กระมัง ครั้นทรงพระด าริ
ฉะนี้แล้วด าริท่ีจะทรงละความเพียรทรมานพระวรกายให้ล าบากนั้น ท าความเพียรเป็นไปใน
จิตต่อไป ทรงเห็นว่า ความเพียรเป็นไปในจิตนั้น คนซูบผอมเช่นเรานี้ไม่สามารถให้เป็นไปได้ 
จ าท่ีเราจะต้องบริโภคอาหารหยาบ คือ ข้าวสุก ขนมกุมมาสให้มีก าลัง ครั้นทรงอธิษฐาน
อย่างนั้นแล้ว ตั้งแต่นั้นมาก็เสวยพระกระยาหารหยาบ ไม่ทรงอดพระกระยาหารต่อไปอีก  
        ในขณะนั้นสมเด็จอมรินทราช ทรงพิณ ๓ สายมาดีดถวาย พระโพธิสัตว์สดับแล้ว 
ทรงพิจารณาเห็นว่ามัชฌิมาปฏิบัติเป็นหนทางแห่งโพธิญาณ แต่ร่างกายท่ีทุรพลอ่อนก าลังเช่นนี้       
มิอาจจะเจริญสมาธิได้ ควรเสวยอาหารบ ารุงร่างกายเสียก่อน จึงทรงเสด็จบิณาบาตต่อไป 
        ฝ่ายปัญจวัคคีย์ เห็นเช่นนั้นจึงปรึกษากันว่า พระสิทธัตถกุมาร ทรงบ าเพ็ญทุกรกิริยา 
ก็มิอาจจะตรัสรู้ได้ เดี๋ยวนี้ละความเพียรเสียแล้ว มาเสวยพระกระยาหารใหม่ ท่ีไหนเลยจะ
ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ เราท้ังหลายจะมาเฝ้าอุปัฏฐากเพื่อประโยชน์อันใด  
จึงพากันละท้ิงพระโพธิสัตว์เดินทางไปสิ้นหนทาง ๑๕ โยชน์ ถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้
กรุงพาราณสี 
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นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส 

 กุลธิดาผู้หนึ่งนามว่า สุชาดา เป็นธิดาของเสนกุฏุมพี อยู่บ้านเสนานิคม แห่ง 
อุรุเวลาประเทศ เมื่อเจริญวัยนางได้กระท าการบนบานต่อเทวดาท่ีสิงสถิต ณ ต้นไทรต้นหนึ่ง
ใกล้บ้านว่า ถ้าข้าพเจ้าแต่งงานตั้งแต่ยังอยู่ในวัยรุ่นสาวกับชายท่ีมีทรัพย์สมบัติ มีชาติสกุล
เสมอกัน ๑ และมีบุตรคนแรกเป็นชาย ๑ ข้าพเจ้าจะท าการบวงสรวงแก้บนแก่พระองค์ด้วย
สิ่งของมีค่าหนึ่งแสนกหาปณะ ต่อมานางได้ส าเร็จสมปรารถนาทุกอย่าง จึงปรารภท่ีจะท าพลี
กรรมบวงสรวงเทวดา จึงให้ทาสกรรมกรของนาง น าแม่วัวนมประมาณ ๑,๐๐๐ ตัวไปเลี้ยง 
ท่ีป่าชะเอม ให้กินเครือเถาชะเอมเพื่อหวังจะได้น้ านมท่ีหวาน แล้วจึงแบ่งแม่วัวออกเป็น  
๒ พวก พวกละ ๕๐๐ ตัว ให้รีดเอาน้ านมแห่งแม่วัว ๕๐๐ ฝ่ายหนึ่ง ไปให้แม่วัวนม ๕๐๐ อีก
ฝ่ายหนึ่งดื่มกิน แล้วให้น าแม่วัวท่ีดื่มน้ านมนั้นไปเลี้ยงในป่าชะเอม แล้วแบ่งออกเป็น ๒ พวก  
รีดน้ านมจากพวกหนึ่งไปให้อีกพวกหนึ่งดื่มกิน ท าอยู่โดยท านองนี้ จนกระท่ังเหลือแม่วัวนม
อยู่ ๘ ตัว ในวันขึ้น ๑๔ ค่ า เดือน ๖ ในเวลาใกล้รุ่ง นางให้คนไปจับแม่วัวนมท้ัง ๘ ผูกไว้แล้ว
รีดน้ านมใส่กระทะบนเตาไฟหุงข้าวมธุปายาส พอราตรีสว่างขึ้น ๑๕ ค่ า แห่งวิสาขปุณณมี 
พระบรมโพธิสัตว์ทรงช าระสรีรกายแล้วประทับนั่งท่ีโคนต้นไทร ฝ่ายนางสุชาดาใช้นางปุณณทาสี
ไปกวาดใต้ต้นไทร นางไปพบพระโพธิสัตว์เข้าใจว่าเป็นเทวดานั่งคอยรับเครื่องพลีกรรม  
จึงรีบกลับมาบอกนางสุชาดา นางสุชาดาพร้อมด้วยบริวารน าข้าวมธุปายาสไปยังต้นไทร  
เห็นพระมหาบุรุษก็เกิดโสมนัสยินดี จึงน าข้าวมธุปายาสเข้าไปถวายพร้อมท้ั งถาดทอง 
ประณตไหว้แล้วกล่าวว่า มโนรถของข้าส าเร็จฉันใด ขอสิ่งท่ีพระองค์ประสงค์จงส าเร็จ ฉันนั้น 
แล้วทูลลากลับ 

พระสุบินนิมิต 

        ในคืนวันนั้นพระบรมโพธิสัตว์บรรทมหลับไป ทรงสุบินนิมิต ๕ ประการ คือ 

 ๑. พระองค์ทรงบรรทมหงายบนพื้นดินมีภูเขาหิมวันต์เป็นเขนย พระพาหาซ้าย 
หยั่งลงไปในมหาสมุทรทิศบูรพา พระพาหาขวาหยั่งลงไปในมหาสมุทรทิศปัจจิม พระบาทท้ังคู่
หยั่งลงไปในมหาสมุทรทิศทักษิณ 

 ๒. หญ้าแพรกงอกขึ้นแต่พระนาภี (สะดือ) สูงขึ้นไปถึงท้องฟ้า 

 ๓. หมู่หนอนตวัขาวหัวด าไต่ขึ้นมาจากพระบาทจนถึงพระชาณุ (เข่า) 
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 ๔. นก ๔ จ าพวก คือ สีเหลือง สีเขียว สีแดง และสีด า บินมาจากทิศท้ัง ๔ มาจับ
ฟุบลงแทบพระบาท แล้วกลับกลายเป็นสีขาวไปทั้งส้ิน 

 ๕. พระองค์เสด็จขึ้นไปจงกรมบนยอดเขาท่ีเปรอะเป้ือนไปด้วยมูตรคูถ แต่พระบาท
ของพระองค์มิได้เปรอะเปื้อน 

 พระองค์ทรงท านายด้วยพระองค์เองว่า 

 ข้อ ๑ เป็นนิมิตที่จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 

 ข้อ ๒ เป็นนิมิตที่เทศนาอริยมรรค ๘ ประการ แก่เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย 

 ข้อ ๓ เป็นนิมิตท่ีหมู่คฤหัสถ์จะมาสู่ส านักของพระองค์เป็นอันมากและบรรลุ 
ไตรสรณคมน์ 

 ข้อ ๔ เป็นนิมิตว่าวรรณะท้ัง ๔ จะมาบวชในพระธรรมวินัยและตรัสรู้วิมุตติธรรม 

 ข้อ ๕ เป็นนิมิตว่าพระองค์จะได้ปัจจัย ๔ แต่ไม่ติดอยูใ่นปัจจัยเหล่านั้น 

ทรงลอยถาด 

พระโพธิสัตว์ทรงรับถาดข้าวมธุปายาสแล้วทรงถือถาดข้าว เสด็จมายังริมฝั่งแม่น้ า
เนรัญชรา เสด็จสรงช าระพระวรกายให้สะอาดแล้วขึ้นมาประทับนั่งปั้นข้าวมธุปายาสได้ ๔๙ ปั้น 
ทรงเสวยจนหมดแล้วถือถาดพลางอธิษฐานว่า ถ้าอาตมาจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บรมโลกนาถ ขอให้ถาดนี้จงลอยทวนกระแสน้ าขึ้นไป จึงลอยถาดในแม่น้ า ขณะนั้นถาดก็ได้
ลอยทวนกระแสน้ าไปไกลประมาณ ๘๐ ศอกแล้วจมลง พระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นนิมิต
ดังนั้น ก็ทรงโสมนัสเสด็จกลับป่าสาลวัน 

เสด็จสู่ต้นพระศรมีหาโพธิ์ 

พอตะวันบ่ายก็เสด็จจากป่ารัง ทรงรับหญ้าคา ๘ ก ามือ ท่ีโสตถิยพราหมณ์ถวาย 
ในระหว่างทาง เสด็จไปใกล้บริเวณต้นโพธิ์แล้วทรงปูลาดหญ้าคา อธิษฐานเป็นรัตนบัลลังก์
ประทับนั่งหันพระพักตร์ไปทางทิศบูรพา พระปฤษฎางค์ไปทางล าต้นมหาโพธิ์ ขัดสมาธิตั้ง
พระกายตรงด ารงพระสติมั่นเจริญอานาปานสติภาวนาแล้วตั้งสัตยาธิษฐานว่า ถ้ากมลสันดาน
ยังไม่พ้นอาสวะกิเลสตราบใด แม้พระมังสะ (เนื้อ) พระโลหิต (เลือด) จะเหือดแห้งไป เหลือแต่
พระตจะ (หนัง) นหารุ (เอ็น) พระอัฐิ (กระดูก) ก็ตามที อาตมาจะไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้ 
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ทรงผจญวสวัตตมีาร 
ในกาลนั้น พญาวัสสวดีมาร   ผู้มีใจบาป ติดตามพระมหาบุรุษอยู่ทุกเมื่อ จึงด าริว่า 

พระสิทธัตถกุมารปรารถนาจะพ้นวิสัยแห่งเรา เราควรจะท าอันตราย อย่าให้พ้นวิสัยเราไปได้ 
แล้วประกาศให้พลเสนามารมาประชุมพร้อมกัน ให้เนรมิตกาย มีประการต่าง ๆ แล้วยาตราทัพ
ไปสู่ต้นมหาโพธิ์ กระท าการพุ่งรบมีประการต่าง ๆ ฝ่ายพระบรมโพธิสัตว์ ทอดพระเนตรเห็น
พญามาร ทรงช้างคิรีเมขละพร้อมด้วยพลเสนามารเป็นจ านวนมากมีอาวุธครบมือ ทรงร าพึง
ในพระทัยว่า ข้าศึกเป็นจ านวนมาก จะกระท าการย่ ายีอาตมาเพียงผู้เดียว ในที่นี้ พระประยูรญาติ
พระราชบิดา และพี่น้องญาติมิตรผู้ท่ีจะเป็นท่ีพึ่งพ านักและช่วยรบปัจจามิตรก็ไม่มี เว้นเสียแต่ 
บารมีเท่านั้น ดังนั้น พระองค์จึงทรงระลึกถึงบารมี ๓๐ ประการ และบุรุษโยธา ๗ ประการ 
คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา หิริ และโอตตัปปะ เข้าต่อสู่กับพญามาร จนพญามาร
พ่ายแพ้ยกหัตถ์ขึ้นนมัสการกล่าวสรรเสริญแล้วกลับไป พระโพธิสัตว์ขจัดมารเสียได้ก่อนท่ี
พระอาทิตย์จะอัสดงคต 

บ าเพ็ญเพียรทางใจและได้ตรสัรู ้
   ฝ่ายพระผู้มีพระภาค ครั้นเสวยพระกระยาหารหยาบ ท าพระวรกายให้กลับมี 
พระก าลังขึ้นได้อย่างเก่าแล้วทรงเริ่มความเพียรเป็นไปในจิตเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวจนเป็น
สมาธิ พระองค์ได้บรรลุฌานท่ี ๑ ฌานท่ี ๒ ฌานท่ี ๓ ฌานท่ี ๔ โดยล าดับ เมื่อจิตตั้งมั่นเป็น
สมาธิบริสุทธิ์ปราศจากเครื่องเศร้าหมอง ไม่มีความพอใจรักใคร่ในกามเป็นต้นอย่างนี้แล้วทรง
ค านึงถึงอุบายท่ีจะให้พ้นจากชราพยาธิมรณะท่ีพระองค์ได้แสวงหาอยู่นั้นต่อไป ทรงพระด าริว่า 
ก็สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นต้องมีชรา พยาธิ มรณะ เป็นธรรมดา ใคร ๆ จะปรารถนา
อย่าให้ชรา พยาธิ มรณะ เลย ไม่เป็นท่ีตั้งแห่งความสมประสงค์ได้ ความทุกข์หนักพระทัย 
เพราะชรา พยาธิ มรณะนั้น ย่อมมีเพราะความถือมั่นว่ามีแก่ตน ถ้าไม่ถือมั่นอย่างนั้นแล้ว 
ทุกข์นั้นก็ไม่ครอบง าจิตได้อย่างนี้แลเป็นอุบายท่ีจะให้พ้นจากชรา พยาธิ มรณะได้ ครั้นเมื่อ
พระผู้มีพระภาคทรงพระด าริฉะนี้แล้ว จึงทรงแสวงหาอุบายเป็นเหตุไม่ถือมั่นต่อไป ก็ความไม่
ถือมั่นนั้นจะมีได้ ก็เพราะพิจารณาแยกกายใจนี้ออกเป็นส่วน เป็นกอง พิจารณาเห็นแต่เพียง
เป็นส่วนเป็นกองท่ัวท้ังหมด พระผู้มีพระภาคได้ทรงก าหนดเห็นกายใจของพระองค์ ในกาล  
ท่ีล่วงไปแล้วก็ดี ท่ีมีอยู่ ณ บัดนี้ก็ดี เป็นส่วน ๆ เป็นกอง ๆ ท่ัวท้ังหมด ตามอย่างท่ีกล่าวแล้ว 
ข้อนี้เป็นวิชชาท่ี ๑  พระองค์ได้ตรัสรู้เองโดยล าพังในยามต้นแห่งราตรีนั้น 
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 เมื่อวิชชาท่ี ๑ เกิดขึ้น ก าจัดอวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุให้หลงมืดอยู่ในกายใจ 
อย่างนี้แล้ว พระองค์ทรงปรารภส่วนขันธ์ (กอง) ของเหล่าสัตว์ ซึ่งได้ก าหนดรู้แล้วนั้นซึ่งเรียก
โดยสมมติว่าสัตว์อันเกิดแล้วจุติเคลื่อนไปเหมือนกันหมด แต่เหตุไฉน บางพวกจึงต่ าช้า 
เลวทราม บางพวกประณีต บางพวกมีผิวพรรณอันดี บางพวกมีผิวพรรณทราม บางพวกได้สุข 
บางพวกได้ทุกข์ ทรงเห็นด้วยพระญาณดังจักษุทิพย์อันบริสุทธิ์ ล่วงญาณท่ีเป็นของมนุษย์
สามัญว่าส่วนขันธ์ (กอง) ท่ีเรียกตามสมมติว่าสัตว์นั้น ท่ีเกิดแล้วจุติเคลื่อนไปเหมือนกันหมด 
แต่เป็นต่างกันดังนี้ เพราะเป็นไปตามกรรมท่ีตัวกระท า ข้อนี้เป็นวิชชาท่ี ๒ ในยามเป็นท่ามกลาง
แห่งราตรีนั้น 

     เมื่อวิชชาท่ี ๒ เกิดขึ้น ก าจัดอวิชชาความไม่รู้ ท่ีเป็นเหตุให้หลงมืดในความเป็น 
ต่าง ๆ แห่งส่วนแห่งขันธ์ (กอง) ท่ีเรียกตามสมมติว่า สัตว์อันเกิดขึ้นแล้วจุติเคลื่อนไปดังนี้แล้ว  
ก็ชื่อว่าได้ทรงเห็นลักษณะท้ัง ๒ คือ ปัจจัตตลักษณะ คือ ก าหนดโดยความเป็นส่วนเป็นขันธ์ 
(กอง)  และสามัญลักษณะ คือ ก าหนดโดยความเป็นสภาพเสมอกัน คือ ความเป็นของไม่เท่ียง 
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาไม่ใช่ตน ครั้นทรงเห็นลักษณะท้ัง ๒ อย่างนี้แล้ว พระองค์ทรงก าหนด
เห็นส่วนขันธ์ (กอง) เหล่านั้นว่าเป็นเพียงทุกข์ คือ สิ่งอันสัตว์ถือมั่นว่าเป็นของตน แล้วก็อดทน
ได้ยาก ตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก เป็นปัจจัยแห่งความถือมั่นนั้น เป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิด 
ความดับแห่งทุกข์ที่เป็นผลนั้น ย่อมมีเพราะความดับแห่งตัณหาท่ีเป็นเหตุ ปัญญาอันเห็นชอบ 
ความด าริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ เล้ียงชีวิตชอบ ความเพียรชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจไว้ชอบ 
เป็นทางให้ถึงความดับทุกข์ และทรงก าหนดรู้อาสวะกิเลสท่ีหมักดองอยู่ในสันดาน เหตุให้เกิด
อาสวะ ความดับอาสวะและข้อปฏิบัติเป็นทางให้ถึงความดับอาสวะ แจ้งชัดตามเป็นจริงแล้ว
อย่างไร เมื่อพระองค์ทรงรู้เห็นอย่างนี้ จิตก็พ้นจากอาสวะท้ังปวงไม่ถือมั่น ข้อนี้เป็นวิชชาท่ี  
๓ พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วโดยล าพังพระองค์เอง ในยามเป็นท่ีสุดแห่งราตรีนั้น ก าจัดอวิชชา
ความไม่รู้แจ้งท่ีเหตุให้หลงมืดไม่รู้ในอริยสัจท้ัง ๔ เสียได้  

    วิชชาหรือญาณ ๓ อย่างนี้ พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วในราตรีแห่งวิสาขบุรณมีดิถีเพ็ญ
พระจันทร์เต็มดวง ท่ีใต้ร่มไม้อัสสัตถพฤกษ์ (โพธิ์) เพราะตรัสรู้วิชชา ๓ อย่างนี้ได้ โดยล าพัง
พระองค์เองแล้ว ท าจิตให้พ้นจากกิเลสอาสวะได้สิ้นเชิง พระองค์จึงได้พระนามโดยคุณนิมิตว่า 
อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ แปลว่า ผู้ไกล ผู้ควร ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ ดังนั้น ใน ๓ ยามแห่ง
ราตรี จึงสรุปได้ ดังนี้ 
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ปฐมยาม 

 ในราตรีปฐมยาม พระมหาบุรุษทรงเจริญสมาธิภาวนายังสมาบัติ  ๘ ประการ  
ให้บังเกิดขึ้นแล้วทรงบรรลุญาณท่ี ๑ คือ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรู้ระลึกชาติหนหลัง
ของพระองค์ได้ ด้วยก าลังอภิญญา โดยปฏิโลมตั้งแต่บัลลังก์อาสน์ หนึ่งชาติ สองชาติ 
จนกระทั่งหาประมาณมิได้ 

มัชฌิมยาม 

 ในมัชฌิมยาม ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ หรือทิพยจักขุญาณ พระองค์ทรงมีทิพย์จักษุ 
ล่วงจักษุมนุษย์ เห็นเหล่าสัตว์ท่ีจุติและบังเกิด ท่ีต่ าช้าและประณีตมีผิวพรรณทรามและดีใน
ทุคติและสุคติ ตามสมควรแก่อกุศลและกุศลท่ีตนได้กระท าไว้ เหมือนบุรุษท่ีอยู่ในท่ีสูง ใกล้ทาง 
๔ แพร่ง สามารถเห็นเหล่าชนท่ีสัญจรไปมาจากที่นี้สู่ท่ีโน้นได้ 

ปัจฉิมยาม 

 ในปัจฉิมยาม สมัยใกล้รุ่ง ทรงบรรลุอาสวักขยญาณ ทรงพิจารณาปัจจยาการ
ในปฏิจจสมุปบาทธรรม คือ อวิชชา เป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร เป็นต้น อันเป็นปัจจัยอาศัย 
ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเป็นล าดับ นับว่าเป็นท่ีเกิดแห่งกองทุกข์ท้ังปวง แล้วพิจารณาถึงการดับ
ทุกข์ทั้งมวลว่า เมื่ออวิชชาดับ สังขารก็พลอยดับตามไปด้วย เป็นต้น ทรงพิจารณาท้ังโดยส่วน
อนุโลมและปฏิโลม  

 พออรุณทอแสงขึ้นจับขอบฟ้า พระบรมโพธิสัตว์ก็ตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณดับสิ้น
กิเลสาสวะเป็นสมุจเฉทปหานพร้อมด้วยความมหัศจรรย์ หมื่นโลกธาตุบันลือลั่นหวั่นไหว 
ท่ัวปฐพีดล พระทศพลจึงเปล่งสีหนาท เป็นปฐมอุทานเยาะเย้ยตัณหา ด้วยพระคาถาว่า 
อเนกชาติ ส สาร  เป็นต้น 
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ปริเฉทที่ ๓ สัตตมหาสถาน 
เสวยวิมุตติสุข  

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้วิชชา ๓ ประการโดยชอบแล้ว ประทับอยู่ ณ ภายใต้ร่ม
พระศรีมหาโพธิ์นั้นซึ่งตั้งอยู่ท่ีริมฝั่งแม่น้ าเนรัญชรา ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม  แคว้นมคธ 
(ปัจจุบันเรียกว่า พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย) 

 สัปดาห์ที่ ๑ ทรงเสวยวิมุตติสุข (สุขเกิดแต่ความพ้นจากกิเลสอาสวะ) สิ้นกาล ๗ วัน 
ครั้งนั้นทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท (สภาพอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น) ที่ทรงก าหนดรู้แล้วนั้นตามล าดับ
และถอยกลับท้ังข้างเกิด ท้ังข้างดับ ตลอดยามสามแห่งราตรีแล้ว เปล่งอุทาน (พระวาจาท่ี
เปล่งขึ้นโดยความเบิกบานพระหฤทัย) ในยามละครั้ง 

 อุทานในปฐมยาม (ยามต้น) ว่า เมื่อใด ธรรมท้ังหลาย คือ อริยสัจ ๔ ปรากฏชัดแก่
พราหมณ์ผู้มีความเพียร เพ่งอยู่ เมื่อนั้น ความสงสัยท้ังปวงของพราหมณ์นั้น ย่อมฉิบหายไป 
เพราะพราหมณ์นั้นรู้แจ้งธรรมคือกองทุกข์ทั้งสิ้นกับท้ังเหตุ 

 อุทานในมัชฌิมยาม (ยามท่ามกลาง) ว่า เมื่อใด ธรรมท้ังหลายปรากฏชัดแก่พราหมณ์ 
ผู้มีความเพียร เพ่งอยู่ เมื่อนั้น ความสงสัยท้ังปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป เพราะพราหมณ์
นั้นได้รู้ความส้ินแห่งปัจจัยท้ังหลาย  

 อุทานในปัจฉิมยาม (ยามท่ีสุด) ว่า เมื่อใด ธรรมท้ังหลายปรากฏชัดแก่พราหมณ์ 
ผู้มีความเพียร เพ่งอยู่ เมื่อนั้นย่อมก าจัดมารและเสนามาร คือ ชรา พยาธิ มรณะ เสียได้  
ดุจพระอาทิตย์อุทัยก าจัดมืดท าอากาศให้สว่างฉะนั้น 

 สัปดาห์ที่ ๒ เสด็จออกจากร่มภายใต้พระศรีมหาโพธิ์ไปทางทิศอีสานประทับยืน
ทอดพระเนตรโดยมิได้กระพริบ บูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ ตลอด ๗ วัน สถานท่ีนั้น จึงได้นามว่า 

อนิมิสสเจดีย์ 

        สัปดาห์ที่ ๓ เสด็จจากท่ีนั้นกลับมาหยุด ณ ระหว่างต้นพระศรีมหาโพธิ์กับอนิมิสส
เจดีย์ อธิษฐานสถานท่ีจงกรม ทรงจงกรมกลับไปกลับมาตลอด ๗ วัน สถานท่ีนั้น จึงได้นาม
ว่ารัตนจงกรมเจดีย ์

 สัปดาห์ที่ ๔ เสด็จไปสู่สถานท่ีซึ่งเทวดาเนรมิตขึ้นในทิศพายัพแห่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ 
ทรงพิจารณาพระอภิธรรม เมื่อทรงพิจารณาถึงมหาปัฏฐาน ซึ่งมีปัจจัย ๒๔ พระฉัพพรรณรังสี 
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คือ รัศมี ๖ ประการ ก็โอภาส แผ่ซ่านออกจากพระสรีรกายแวดล้อมไปโดยรอบประมาณ  
๑๒ ศอก สถานท่ีนั้น เรียกว่า รัตนฆรเจดีย์ (เรือนแก้ว) 

 สัปดาห์ที่ ๕ เสด็จออกจากภายใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ ไปยังภายใต้ร่มไทร ซึ่งเป็น 
ท่ีพักแห่งคนเลี้ยงแพะ อันได้ชื่อว่า อชปาลนิโครธ ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุข ๗ วัน ขณะนั้น  
มีพราหมณ์คนหนึ่ง มีชาตินิสัยชอบตวาดคนอื่นว่า หึ หึ เดินมายังท่ีนั้น ทูลถามถึงพราหมณ์
และธรรมซึ่งท าบุคคลให้เป็นพราหมณ์ว่า บุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์ด้วยเหตุเพียงเท่าไรและ
ธรรมอะไรท าบุคคลให้เป็นพราหมณ์ พระองค์ตรัสตอบว่า พราหมณ์ ผู้ใดมีบาปธรรมอันลอย
เสียแล้ว ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องขู่คนอื่นว่า หึ หึ เป็นค าหยาบ และไม่มีกิเลสย้อมจิตให้ติดแน่น
ดุจน้ าฝาด มีตนส ารวมจบเวท คือ วิชชาท้ัง ๓ แล้ว มีพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว ผู้นั้นไม่มีกิเลส
เคร่ืองฟูขึ้นในโลกแม้หน่อยหนึ่ง ควรกล่าวถ้อยค าว่า ตนเป็นพราหมณ์โดยธรรม 

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสมณะและธรรมท่ีท าบุคคลให้เป็นสมณะว่า  เป็น
พราหมณ์ ในพระพุทธศาสนาด้วยพระวาจานี้ อธิบายว่า  พราหมณ์พวกหนึ่ง ถือตัวว่าเป็น
เหล่าก่อสืบเนื่องมาแต่พรหม จึงได้นามว่าพราหมณ์ แปลว่า เป็นวงศ์พรหม พราหมณ์นั้น
ระวังชาติของตนไม่ให้ปนคละด้วยชาติอื่น แม้จะหาสามีภริยาก็หาแต่พวกพราหมณ์เท่านั้น 
เพราะจะไม่ให้เจือปนด้วยชาติอื่น เขาถือว่าตัวเขาเป็นอุภโตสุชาต เกิดแล้วดีท้ัง ๒ ฝ่าย คือ
ท้ังฝ่ายมารดาบิดา เป็นสังสุทธคหณี มีครรภ์เป็นท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดี แม้ชาติอื่นท่ีนับว่าต่ า
กว่าชาติพราหมณ์ ก็นับถือพราหมณ์เหมือนคนนับถือพระพุทธศาสนา นับถือสมณะ 
พราหมณ์นั้นมีวัตรเครื่องทรมานกายให้ล าบากโดยอาการต่าง ๆ เรียกว่า พรหมจรรย์ ผู้ใด
ประพฤติวัตรนั้น ชื่อว่าประพฤติพรหมจรรย์ และเขามีวิธีลอยบาปหรือล้างบาป คือ ตั้งพิธี
อย่างหนึ่งเป็นงานประจ าปี ท่ีเรียกว่าศิวาราตรี ในพิธีนั้นเขาลงอาบน้ าในแม่น้ า สระเกล้า
ช าระกายให้หมดจดแล้ว ถือว่าได้ลอยบาปไปตามกระแสน้ าแล้ว เป็นสิ้นบาปกันคราวหนึ่ง 
ถึงปีก็ท าใหม่ เขามีเวท ๓ อย่าง ชื่ออิรุพเพท ๑ ยชุพเพท ๑ สามเพท ๑ ถ้าเติมอถัพเพท 
เข้าด้วย เป็น ๔  คือ คัมภีร์แสดงการบูชายัญ และกิจท่ีจะต้องท าในศาสนาของเขา ผู้ใดเรียน
จบเพท ท้ัง ๓ หรือ ท้ัง ๔ นั้นแล้ว ชื่อว่าถึงท่ีสุดเพท พราหมณ์ก็คือคนชาตินั้น ธรรมท่ีท าบุคคล
ให้เป็นพราหมณ์ ก็คือไตรเพท  

   สัปดาห์ที่ ๖ เสด็จออกจากร่มไม้อชปาลนิโครธ ไปยังไม้จิกซึ่งมีชื่อว่ามุจลินท์ ทรงนั่ง
เสวยวิมุตติสุข ๗ วัน ทรงเปล่งอุทาน ณ ท่ีนั้นว่า ความสงัดเป็นสุขของบุคคลมีธรรมอันได้
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สดับแล้วยินดีอยู่ในท่ีสงัด รู้เห็นสังขารท้ังปวง ตามเป็นจริงอย่างไร ความเป็นคนไม่มีความ
เบียดเบียน คือความส ารวมในสัตว์ท้ังหลาย และความเป็นคนไม่มีความก าหนัดในสันดานแล้ว 
คือความล่วงกามท้ังหลายเสียได้ด้วยประการท้ังปวง เป็นสุขในโลก ความน าอัสมิมานะ คือ
ความถือว่าตัวตนให้หมดได้นี้ เป็นสุขอย่างยิ่ง ในท่ีนั้นมีพญานาคตนหนึ่ง ชื่อมุจลินท์ บังเกิด
อยู่ในสระโบกขรณี อยู่ใกล้ต้นจิกเข้ามาวงขนดกาย ๗ รอบ วงรอบพระวรกายพระพุทธองค์
และแผ่พังพานป้องกันฝนมิให้ถูกพระวรกาย เมื่อฝนหายไปแล้ว จึงจ าแลงเพศเป็นมาณพ  
ยืนถวายสักการะเฉพาะพระพักตร์แล้วหลีกไป 

 สัปดาห์ที่ ๗ เสด็จออกจากร่มไม้มุจลินท์ไปยังไม้เกตซึ่งได้นามว่า ราชายตนะ ซึ่งมี
อยู่ทางทิศทักษิณแห่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุข ๗ วัน เวลานั้นมีพาณิชสองคน 
ชื่อตปุสสะ ๑ ภัลลิกะ ๑ เดินทางไกลมาจากอุกกลชนบทถึงท่ีนั้น ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ประทับอยู่ภายใต้ต้นไม้ราชายตนะ จึงน าสัตตุผงสัตตุก้อนซึ่งเป็นเสบียงส าหรับเดินทางเข้าไป
ถวายแล้ว ขณะนั้นบาตรของพระองค์ไม่มี ท้าวมหาราชท้ัง ๔ จึงได้น าบาตรศิลามาถวาย  
เมื่อพระพุทธองค์ทรงรับแล้วท าภัตกิจเสร็จ พาณิช ๒ พี่น้องแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระพุทธ
กับพระธรรมเป็นสรณะท่ีพึ่ง ประเภทเทววาจิกอุบาสก (อ่านว่า ทะเววาจิกะอุบาสก) นับว่า
เป็นอุบาสกคนแรกในโลกแล้วขอสิ่งของที่ระลึก พระพุทธองค์ทรงประทานพระเกศา ๘ เส้น 

สหัมบดีพรหมอาราธนา 

   พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกจากร่มไม้ราชายตนะเสด็จกลับไปประทับภายใต้ร่ม
ไม้อชปาลนิโครธอีก พระองค์ด าริถึงธรรมท่ีพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วว่าธรรมท่ีตถาคตตรัสรู้นี้
ลึกซึ้งสุขุม ยากท่ีเหล่าสัตว์จะรู้ตามได้ ไม่ทรงเห็นใครท่ีเหมาะสม ขณะนั้น ท้าวสหัมบดีพรหม 
ได้ทราบพุทธด าริแล้ว จึงได้เข้าเฝ้ากราบทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์  
ทรงอาศัยพระกรุณาในหมู่สัตว์ จึงพิจารณาดูว่า จะมีผู้รู้ท่ัวถึงธรรมนั้นบ้างหรือไม่ เมื่อทรง
ตรวจดูแล้วทรงด าริต่อไปว่า บุคคลท่ีมีกิเลสน้อยเบาบางก็มี กิเลสหนาก็มี มีอินทรีย์ คือ 
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญาแก่กล้าก็มี มีอินทรีย์อ่อนก็มี มีอาการอันดีก็มี มีอาการอันชั่ว
ก็มี จะพึงสอนให้รู้ได้โดยง่ายก็มี จะพึงสอนให้รู้ได้โดยยากก็มี เป็นผู้สามารถจะรู้ได้ก็มี  
ไม่สามารจะรู้ได้ก็มี เปรียบด้วยในกออุบลหรือในกอบัวหลวงหรือในกอบัวขาว ดอกบัวท่ีเกิด
แล้วในน้ า เจริญแล้วในน้ า น้ าเลี้ยงอุปถัมภ์ไว้ บางเหล่ายังจมอยู่ในน้ า บางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ า 
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บางเหล่าตั้งขึ้นพ้นน้ า ในดอกบัว ๓ เหล่านั้น ดอกบัวท่ีตั้งขึ้นพ้นน้ าแล้วนั้น พอได้รับแสง 
พระอาทิตย์ก็จักบานในวันนี้ ดอกบัวท่ีตั้งอยู่เสมอน้ านั้นจักบานในวันรุ่งขึ้น ดอกบัวท่ียังจม
อยู่ในน้ า จักบานในวันต่อ ๆ ไป ดอกบัวท่ีจักบานมี ๓ อย่างฉันใด บุคคลท่ีสามารถจะรู้ธรรม
พิเศษได้ ก็เป็น ๓ จ าพวกฉันนั้น คือ อุคฆติตัญญู ๑ วิปจิตัญญู ๑ เนยยะ ๑ ในบุคคล  
๓ จ าพวกนั้น  

 บุคคลใด มีอุปนิสัยสามารถจะรู้จักธรรมพิเศษได้โดยพลัน พร้อมกับเวลาท่ีท่านผู้รู้
แสดงธรรมส่ังสอน บุคคลนั้นชื่อว่า อุคฆติตัญญู  

 บุคคลใดเมื่อฟังค าอธิบายความแห่งค าท่ีย่อให้พิสดารออกไปจึงจะรู้ธรรมพิเศษนั้นได้ 
บุคคลนั้นชื่อว่า วิปจิตัญญู  

 บุคคลใด เมื่อพากเพียร จ าอุทเทส ถามความ ใคร่ครวญโดยอุบายที่ชอบ คบกัลยาณมิตร
จึงจะรู้ธรรมพิเศษนั้นได้ บุคคลนั้นชื่อว่า เนยยะ  

 ส่วนบุคคลอีกประเภทหนึ่ง แม้ฟังธรรมแล้วจ าไว้ได้ บอกกล่าวธรรมนั้นแก่ผู้อื่นเป็น 
อันมาก ก็ไม่อาจรู้ธรรมพิเศษได้ บุคคลนั้นเป็นคนอาภัพ เปรียบด้วยบัวท่ีไม่มีโอกาสบานได้  
จักเป็นอาหารแห่งปลาและเต่า บุคคลนั้นชื่อว่า ปทปรมะ  

 
  



๑๔๐ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

ปริเฉทที่ ๔ ประกาศพระศาสนา 

เสด็จโปรดฤษีปัญจวัคคีย์ 
   ครั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงทราบด้วยพระปัญญาว่า บุคคลผู้ควรจะรู้ท่ัวถึง 
ได้มีอยู่ อย่างนี้แล้ว ทรงตั้งพระทัยในอันท่ีจะแสดงธรรมสั่งสอนมหาชน ทรงพระด าริหาคนท่ี
จะเป็นผู้รับเทศนาทีแรกว่า เราจะแสดงธรรมแก่ใครก่อนดีหนอ ใครจักรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลัน 
ขณะนั้น ทรงระลึกถึงอาฬารดาบสและอุทกดาบส ซึ่งพระองค์เคยไปอาศัยศึกษาลัทธิในส านัก
ของท่านในกาลก่อนว่า ท่านท้ังสองเป็นคนฉลาด ท้ังมีกิเลสเบาบาง สามารถจะรู้ธรรมนี้ได้
ฉับพลัน แต่ท่านท้ังสองสิ้นชีพเสียแล้ว ต่อมาทรงนึกถึงฤษีปัญจวัคคีย์ว่า ปัญจวัคคีย์มีอุปการะ
แก่เรามาก ท่านเหล่านั้นได้เป็นผู้อุปัฏฐากบ ารุงเราเมื่อครั้งบ าเพ็ญเพียร เราควรจะแสดงธรรม 
แก่ท่านเหล่านั้นก่อน จึงตัดสินพระทัยจะแสดงธรรมแก่ฤษีปัญจวัคคีย์ก่อนอย่างนี้แล้ว  
ทรงพระด าเนินไปโดยทางท่ีจะไปยังเมืองพาราณสี ครั้นถึงระหว่างแม่น้ าคยากับต้นพระศรี -
มหาโพธิ์พบอาชีวกคนหนึ่งชื่ออุปกะ เดินสวนทางมา อุปกาชีวกเห็นพระฉวีวรรณของพระองค์ 
ผุดผ่อง นึกประหลาดใจ จึงทูลถามว่า ใครเป็นศาสดาผู้สอนของท่าน  พระพุทธองค์ตรัสว่า 
เราเป็นสยัมภู ผู้เป็นเองในทางตรัสรู้  ไม่มีใครเป็นครูสั่งสอน อุปกาชีวก ไม่เช่ือ ส่ันศีรษะแล้ว
หลีกไป พระองค์เสด็จถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี (ปัจจุบันเรียกว่า  
สารนาถ อินเดีย) ซึ่งเป็นท่ีอยู่แห่งฤษีปัญจวัคคีย์นั้น 
   ฝ่ายฤษีปัญจวัคคีย์ ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกล จึงนัดหมายกันว่า 
พระสมณโคดมนี้ ได้คลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมากเสด็จมาท่ีนี่ บรรดา
พวกเรา ผู้ใดผู้หนึ่ง ไม่ควรไหว้ ไม่ควรลุกขึ้นต้อนรับเธอ ไม่พึงรับบาตรจีวรของเธอเลย ก็แต่
ว่าพวกเราควรตั้งอาสนะท่ีนั่งไว้ ถ้าเธอปรารถนา ก็จะนั่ง ครั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จ  
เข้าไปถึง พวกฤษีปัญจวัคคีย์พูดกับพระองค์ด้วยโวหารไม่เคารพ คือ พูดออกพระนามและ  
ใช้ค าเรียกพระองค์ว่า อาวุโส พระองค์ตรัสห้ามแล้วตรัสบอกว่า เราได้ตรัสรู้อมฤตธรรมโดย
ชอบเองแล้ว ท่านท้ังหลายคอยฟังเถิดเราจักสั่งสอน เมื่อท่านท้ังหลายปฏิบัติตามเราสั่งสอน
ไม่นานนัก ก็จักบรรลุอมฤตธรรมนั้น  

ทรงแสดงปฐมเทศนา 
   เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสเตือนฤษีปัญจวัคคีย์ให้คอยฟังอย่างนี้แล้ว ฤษี 
ปัญจวัคคีย์กล่าวค้านล าเลิกเหตุในปางหลังว่า อาวุโส โคดม ด้วยความประพฤติอย่างนั้น  
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ท่านยังไม่บรรลุธรรมพิเศษได้ บัดนี้ ท่านมาปฏิบัติเพื่อความเป็นคนมักมากแล้ว เหตุไฉน 
ท่านจักบรรลุธรรมพิเศษได้เล่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนฤษีปัญจวัคคีย์ พูดคัดค้าน
โต้ตอบกันอย่างนั้น ถึง ๒ ครั้ง ๓ ครั้งพระองค์จึงตรัสเตือนให้เธอตามระลึกในหนหลังว่า  
เธอท้ังหลายจ าได้หรือ วาจาเช่นนี้เราได้เคยพูดแล้วในปางก่อนแต่กาลนี้ ฤษีปัญจวัคคีย์ 
นึกขึ้นได้ว่า พระวาจาเช่นนี้ไม่เคยมีเลย จึงมีความส าคัญในอันจะฟังพระองค์ทรงแสดงธรรม
โดยเคารพพระองค์ทรงประกาศพระสัพพัญญุตญาณ โดยการยังวงล้อแห่งธรรมให้เป็นไปแก่
ชาวโลกทั้งปวง ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ า แห่งอาสาฬหมาส (เดือน ๘)  

 ในวาระแรกทรงประกาศทาง ๒ สาย ท่ีไม่ควรด าเนิน คือ 
 ๑ กามสุขัลลิกานุโยค การหมกมุ่นหาความสุขอยู่ในกาม 
 ๒ อัตตกิลมถานุโยค การกระท าความเพียรโดยการทรมานตนให้ล าบาก 
 ในวาระท่ี ๒ทรงประกาศทางสายกลางท่ีควรด าเนินคือ มัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่ 
มรรคมีองค์ ๘ ประการ คือ ๑ สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ ๒ สัมมาสังกัปปะ ด าริชอบ ๓ สัมมาวาจา 
เจรจาชอบ ๔ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ ๕ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ ๖ สัมมาวายามะ 
พยายามชอบ ๗ สัมมาสติ ระลึกชอบ ๘ สัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบ 
 ในวาระท่ี ๓ ทรงประกาศอริยสัจ ๔ ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรคว่า  
๑ ทุกข์ เป็นสิ่งท่ีควรก าหนดรู้  ๒ สมุทัย เป็นสิ่งท่ีควรละ ๓ นิโรธ เป็นสิ่งท่ีควรท าให้แจ้ง  
๔ มรรค เป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดมีขึ้น  
 ขณะท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมว่า ข้อนี้ทุกข์ และทุกข์นี้นั้นควรก าหนดรู้ด้วย
ปัญญา เราได้ก าหนดรู้แล้ว ข้อนี้เหตุให้ทุกข์เกิด เหตุให้ทุกข์เกิดนี้นั้นควรละเสีย เราได้ละแล้ว 
ข้อนี้เหตุให้ทุกข์ดับ เหตุให้ทุกข์ดับนี้นั้นควรท าให้แจ้งชัด เราได้ท าให้แจ้งชัดแล้ว ข้อนี้ข้อปฏิบัติ
ให้ถึงความดับทุกข์ ข้อปฏิบัตินี้นั้นควรท าให้เกิด เราได้ท าให้เกิดแล้ว และพระพุทธองค์ตรัสว่า 
ภิกษุท้ังหลาย ปัญญาอันรู้อันเห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในของจริงแห่งอริยบุคคลท้ัง  
๔ เหล่านี้ของเราซึ่งมีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อย่างนี้ ยังไม่หมดจดเพียงใด เรายังยืนยัน 
ตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกได้เลยเพียงนั้น เมื่อใด
ปัญญาอันรู้อันเห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในของจริงแห่งอริยบุคคลท้ัง ๔ เหล่านี้ของเรา
หมดจดดีแล้ว เมื่อนั้นเรายืนยันตนได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่า
ในโลก อนึ่ง ปัญญาอันรู้อันเห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่า ความพ้นพิเศษของเราไม่กลับก าเริบ 
ความเกิดอันนี้เป็นท่ีสุดแล้ว บัดนี้ไม่มีความเกิดอีก 
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โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม 

   ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ดวงตาปราศจากธุลีมลทิน ได้เกิดขึ้นแล้วแก่ 
โกณาัญญฤษีว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นท้ังหมดมีความดับเป็นธรรมดา 
พระองค์ทรงทราบว่าโกณาัญญฤษีได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว 

          เมื่อพระองค์ตรัสจบลง ก็บังเกิดมหัศจรรย์หมื่นโลกธาตุหวั่นไหว ดวงตาเห็นธรรม 
ได้เกิดมีแก่พรหม ๑๘ โกฏิ มีโกณาัญญะเป็นต้น ดังนั้น พระองค์จึงเปล่งอุทานว่า อญฺ าสิ 
วต โภ โกณฺฑญฺโ   อญฺ าสิ วต โภ โกณฺฑญฺโ  แปลว่า โกณาัญญะ ได้รู้แล้วหนอ ๆ  
เหตุนั้น ท่านโกณาัญญะ จึงได้นามว่า อัญญาโกณาัญญะ ตั้งแต่นั้นมา นับว่าสังฆรัตนะ
เกิดขึ้นแล้วในโลก เป็นเหตุให้พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ 

ทรงประทานการบวชด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา 

   ฝ่ายโกณาัญญฤษี ได้เห็นธรรมสิ้นความสงสัย ถึงความเป็นคนแกล้วกล้า ปราศจาก 
ความครั่นคร้ามในอันประพฤติตามค าสั่งสอนของพระศาสดา เป็นคนมีความเชื่อในพระศาสดา
ด้วยตนเอง ไม่ต้องเชื่อจากผู้อื่น จึงทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัยว่า ขอข้าพระพุทธเจ้า 
พึงได้อุปสมบทในส านักของพระองค์เถิด พระศาสดาทรงอนุญาตให้โกณาัญญฤษีเป็นภิกษุ  
ในพระธรรมวินัยนี้ด้วยพระวาจาว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจง
ประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อท าท่ีสุดทุกข์โดยชอบเถิด” พระวาจานั้นก็ให้ส าเร็จอุปสมบท 
แก่ท่าน เรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา ส่วนผู้ท่ีได้รับอนุญาตเป็นภิกษุด้วยพระวาจาเช่นนี้ 
เรียกว่า เอหิภิกข ุพระศาสดาทรงอนุญาตให้โกณาัญญฤษี เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา ด้วย
พระวาจาเช่นนั้นเป็นครั้งแรกในพุทธกาล จ าเดิมแต่กาลนั้นมา ทรงสั่งสอนท่านท้ัง ๔ ท่ีเหลือ
นั้นด้วยธรรมเทศนาตามสมควรแก่อัธยาศัย วัปปฤษี และภัททิยฤษี ได้ดวงตาเห็นธรรมอย่าง
พระอัญญาโกณาัญญะแล้วทูลขออุปสมบท พระศาสดาก็ประทานอุปสมบทแก่ท่านทั้ง ๒ นั้น
เหมือนอย่างประทานแก่พระอัญญาโกณาัญญะ ครั้งนั้นสาวกท้ัง ๓ เท่ียวบิณาบาต น าอาหาร
มาเลี้ยงกันท้ัง ๖ องค์ ภายหลังมหานามฤษีและอัสสชิฤษี ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนท่าน ๓ 
องค์แล้วทูลขออุปสมบท พระศาสดาก็ทรงอนุญาตอุปสมบทแก่ท่านท้ัง ๒ เหมือนอย่างทรง
อนุญาตแก่ท่านท้ัง ๓  
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ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร 

    เมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์ตั้งอยู่ในท่ีแห่งสาวกแล้ว มีอินทรีย์แก่กล้า ควรเจริญวิปัสสนา
เพื่อวิมุตติ พระศาสดาตรัสธรรมเทศนาสั่งสอนว่า ภิกษุท้ังหลาย รูป คือ ร่างกาย เวทนา คือ 
ความรู้สุขทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์  สัญญา คือ ความจ าได้ สังขาร คือ สภาพท่ีเกิดกับใจ  
ปรุงใจให้ดีบ้างชั่วบ้าง  และวิญญาณ คือความรู้ท่ีเกิดจากผัสสะ  ๕ ขันธ์นี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตน 
ถ้าขันธ์ท้ัง ๕ นี้จักได้เป็นตนแล้ว ขันธ์ ๕ นี้ ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่อความล าบาก อนึ่งผู้ท่ีถือว่า 
เป็นเจ้าของก็จะพึงปรารถนาได้ในขันธ์ ๕ นี้ ตามใจหวังว่า จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าเป็นอย่าง
นั้นเลย เหตุใด ขันธ์ ๕ นี้ไม่ใช่ตน เหตุนั้น ขันธ์ ๕ นี้ จึงเป็นไปเพื่อความล าบาก อนึ่ง ผู้ท่ี 
ถือว่าเป็นเจ้าของย่อมไม่ปรารถนาได้ในขันธ์ ๕ นี้ ตามใจหวังว่า  จงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าเป็น
อย่างนั้นเลย   

 ทรงแสดงขันธ์ ๕ ว่าเป็นอนัตตา สอนภิกษุปัญจวัคคีย์ให้พิจารณาแยกกายใจอันนี้
ออกเป็นขันธ์ ๕ ทางวิปัสสนาอย่างนี้แล้ว ตรัสถามความเห็นของเธอท้ัง ๕ ว่า ภิกษุท้ังหลาย 
เธอส าคัญความนั้นเป็นไฉน ขันธ์ ๕ นี้ เท่ียงหรือไม่เท่ียง ? ไม่เท่ียง  พระองค์  ก็ สิ่งใดไม่เท่ียง 
สิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขเล่า ? เป็นทุกข์  พระองค์ ก็สิ่งใดไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มีความ
แปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา เราเป็นนั่น นั่นตนของเรา 
ดังนี้ ไม่อย่างนั้น  
   พระศาสดาตรัสสอนเธอท้ัง ๕ ให้ละความถือมั่นในขันธ์ ๕ นั้นต่อจากพระธรรมเทศนา
ข้างต้นว่า ภิกษุท้ังหลาย เหตุนั้นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันใดอันหนึ่ง ล่วงไป
แล้วก็ดี ยังไม่มีมาก็ดี เกิดขึ้นจ าเพาะบัดนี้ก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ทรามก็ดี ในท่ี
ไกลก็ดี ในท่ีใกล้ก็ดี ท้ังหมดก็เป็นแต่สักว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ส่วนนั้นท่าน
ท้ังหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามเป็นจริงแล้วอย่างไร ดังนี้ว่า นั่นไม่ใช่เรา นั่นไม่ใช่
ของเรา นั่นไม่ใช่ตนของเราเถิด ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้ฟังแล้ว เมื่อเห็นอย่างนี้ ย่อมเบื่อ
หน่ายในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ครั้นเบื่อหน่าย ก็ปราศจากความก าหนัด รักใคร่ 
เพราะปราศจากความก าหนัดรักใคร่ จิตก็พ้นจากความถือมั่น เมื่อจิตพ้นแล้ว ก็มีญาณรู้ว่า 
พ้นแล้ว ดังนี้ อริยสาวกนั้นรู้ชัดว่าความเกิดสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้ประพฤติจบแล้ว กิจท่ีควร
ท าได้ท าเสร็จแล้ว กิจอื่นอีกเพ่ือความเป็นอย่างนี้มิได้มี 
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   เมื่อพระศาสดาตรัสธรรมเทศนาอยู่ จิตของภิกษุปัญจวัคคีย์ผู้พิจารณาภูมิธรรม ตาม
กระแสเทศนานั้น พ้นแล้วจากอาสวะ ไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน ครั้งนั้น  มีพระอรหันต์ 
ขึ้นในโลก ๖ องค์ คือ พระศาสดา ๑  พระสาวก ๕ องค ์

โปรดยสกุลบุตร 

 สมัยนั้น มีกุลบุตรผู้หนึ่ง เป็นบุตรเศรษฐีในเมืองพาราณสี ชื่อยสะ มีเรือน ๓ หลัง 
เป็นท่ีอยู่ใน ๓ ฤดู ครั้งนั้น เป็นฤดูฝน ยสกุลบุตรอยู่ในปราสาทท่ีอยู่ในฤดูฝน บ าเรอด้วย
ดนตรีล้วนแต่สตรีประโคม ไม่มีบุรุษเจือปน ค่ าวันหนึ่ง ยสกุลบุตรนอนหลับก่อน หมู่ชน
บริวารหลับต่อภายหลัง แสงไฟยังสว่างอยู่ ยสกุลบุตรตื่นขึ้นมา เห็นหมู่ชนบริวารนอนหลับ  
มีอาการพิกลต่าง ๆ ปรากฏแก่ยสกุลบุตรดุจซากศพท่ีท้ิงอยู่ในป่าช้า ครั้นได้เห็นแล้ว  
เกิดความสลดใจคิดเบื่อหน่าย จึงออกอุทาน (วาจาท่ีเปล่งด้วยอ านาจความสลดใจ) ว่า “ท่ีนี่
วุ่นวายหนอ ท่ีนี่ขัดข้องหนอ” แล้วสวมรองเท้าเดินออกจากประตูเรือนเข้าสู่ประตูเมือง  
ตรงไปทางท่ีจะไปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  ในเวลานั้นจวนใกล้รุ่ง พระศาสดาเสด็จจงกรมอยู่
ในท่ีแจ้ง ทรงได้ยินเสียงยสกุลบุตรออกอุทานนั้น เดินมายังท่ีใกล้ จึงตรัสเรียกว่า “ท่ีนี่ไม่
วุ่นวาย ท่ีนี่ไม่ขัดข้อง ท่านมาท่ีนี่เถิด นั่งลงเถิด เราจักแสดงธรรมแก่ท่าน” ยสกุลบุตร ได้ยิน
อย่างนั้นแล้ว คิดว่า ได้ยินว่า ท่ีนี่ไม่วุ่นวาย ท่ีนี่ไม่ขัดข้อง จึงถอดรองเท้าแล้วเข้าไปใกล้  
ไหว้แล้ว นั่ง ณ ข้างหนึ่ง พระศาสดาตรัสเทศนาอนุปุพพีกถา คือ ถ้อยค าท่ีกล่าวโดยล าดับ 
พรรณนาทานการให้ก่อนแล้ว พรรณนาศีลความรักษากายวาจาเรียบร้อยเป็นล าดับแห่งทาน 
พรรณนาสวรรค์ คือ กามคุณท่ีบุคคลใคร่ ซึ่งจะพึงได้พึงถึงด้วยกรรมอันดี คือทานและศีล 
เป็นล าดับแห่งศีล พรรณนาโทษคือความเป็นของไม่ยั่งยืน และประกอบด้วยความคับแค้น
แห่งกาม ซึ่งได้ชื่อว่าสวรรค์นั้น เป็นล าดับแห่งสวรรค์ พรรณนาอานิสงส์แห่งความออกไปจาก
กาม เป็นล าดับแห่งโทษของกาม ฟอกจิตของยสกุลบุตรให้ห่างไกลจากความยินดีในกาม  
ควรรับธรรมเทศนา ให้เกิดดวงตาเห็นธรรม เหมือนผ้าท่ีปราศจากมลทินควรรับน้ าย้อมได้
ฉะนั้น แล้วทรงประกาศพระธรรมเทศนาท่ีพระองค์ยกขึ้นแสดงเอง คือ ของจริง ๔ อย่าง คือ 
ทุกข์ เหตุให้ทุกข์เกิด เหตุให้ทุกข์ดับ และข้อปฏิบัติเป็นทางให้ถึงความดับทุกข์  ยสกุลบุตร 
ได้เห็นธรรมพิเศษ ณ ท่ีนั่งนั้นแล้ว ภายหลังพิจารณาดูภูมิธรรมท่ีตนได้เห็นแล้ว จิตพ้นจาก  
อาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน 
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ปฐมอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา 

   ฝ่ายมารดาของยสกุลบุตร ตื่นนอนเวลาเข้า ขึ้นไปบนเรือนไม่เห็นลูกจึงบอกแก่
เศรษฐีผู้สามีให้ทราบ เศรษฐีใช้คนให้ไปตามหาใน ๔ ทิศ ส่วนตนเท่ียวออกหาด้วย เผอิญเดิน
ไปทางป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ได้เห็นรองเท้าของลูกตั้งอยู่ ณ ท่ีนั้น แต่ไม่เห็นลูกชาย จึงเดิน
เข้าไปใกล้สอบถามพระศาสดาถึงลูกชายของตน พระศาสดาตรัสให้เศรษฐีนั่งลงก่อนแล้ว
เทศนาอนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔ ให้เศรษฐีได้เห็นธรรมแล้ว เศรษฐีทูลสรรเสริญธรรม
เทศนาแล้วแสดงตนเป็นอุบาสกว่า ข้าพเจ้าถึงพระองค์กับพระธรรม และภิกษุสงฆ์เป็น  
ท่ีระลึก ขอพระองค์จงจ าข้าพเจ้าว่า เป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นท่ีระลึกจนตลอดชีวิต
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เศรษฐีนั้น ได้เป็นอุบาสก มีพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ท้ัง ๓ เป็น
สรณะก่อนกว่าคนท้ังปวงในโลก เรียกว่าเป็นอุบาสกคนแรกประเภท เตวาจิกอุบาสก 
 เศรษฐีผู้บิดายังไม่ทราบว่า ยสกุลบุตรมีอาสวะสิ้นแล้ว จึงบอกความว่า พ่อยสะ 
มารดาของเจ้าเศร้าโศกพิไรร าพันนัก เจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาของเจ้าเถิด ยสกุลบุตรแลดู 
พระศาสดา ๆ จึงตรัสแก่เศรษฐีว่า คฤหบดี ท่านจะส าคัญความนั้นเป็นไฉน แต่ก่อนยสะได้
เห็นธรรมด้วยปัญญา อันรู้เห็นเป็นของเสขบุคคล (ผู้ยังต้องศึกษา เป็นชื่อพระอริยเจ้าเบื้องต่ า 
๓ จ าพวก) เหมือนกับท่าน ภายหลัง ยสะพิจารณาภูมิธรรมท่ีตนได้รู้เห็นแล้ว จิตก็พ้นจาก 
อาสวะ มิได้ถือมั่นด้วยอุปาทาน ควรหรือยสะจะกลับคืนไปบริโภคกามคุณเหมือนแต่ก่อน 
ไม่อย่างนั้น พระองค์ เป็นลาภแล้ว ความเป็นมนุษย์ พ่อยสะได้ดีแล้ว ขอพระองค์กับพ่อยสะ
เป็นสมณะตามเสด็จ จงทรงรับบิณาบาตของข้าพเจ้า ในวันนี้เถิด พระองค์ทรงรับด้วย 
ทรงนิ่งอยู่ เศรษฐีทราบว่าทรงรับแล้ว ลุกจากท่ีนั่งแล้ว ถวายอภิวาทแล้วท าประทักษิณ  
(เดินเวียนขวา) แล้วหลีกไป เมื่อเศรษฐีไปแล้วไม่ช้า ยสกุลบุตรทูลขออุปสมบท พระศาสดา  
ก็ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยพระวาจาว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว  
เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิด” ในท่ีนี้ไม่ตรัสว่า เพ่ือจะท าท่ีสุดทุกข์โดยชอบ เพราะพระยสะ
ได้ถึงที่สุดทุกข์แล้ว สมัยนั้น มีพระอรหันต์ขึ้นในโลก ๗ องค ์

   ในเวลาเช้าวันนั้น พระศาสดามีพระยสะตามเสด็จ ๆ ไปถึงเรือนเศรษฐีแล้ว ประทับนั่ง 
ณ อาสนะท่ีแต่งถวาย มารดาและภริยาเก่าของพระยสะเข้าไปเฝ้า พระองค์ทรงแสดง 
อนุปุพพีกถาและอริยสัจ ให้สตรีท้ังสองเห็นธรรมแล้ว สตรีท้ังสองทูลสรรเสริญธรรมเทศนาแล้ว 
แสดงตนเป็นอุบาสิกาถึงพระรัตนะเป็นท่ีระลึกโดยนัยหนหลัง ต่างแต่เป็นผู้ชายเรียกว่าอุบาสก 
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ผู้หญิงเรียกว่าอุบาสิกาเท่านั้น สตรีท้ังสองนั้นได้เป็นอุบาสิกาในโลกก่อนกว่าหญิงอื่น  
ครั้นถึงเวลา มารดาบิดาและภรรยาเก่าของพระยสะ ก็อังคาสพระศาสดาและพระยสะด้วย
ของเคี้ยว ของฉันอันประณีตโดยเคารพ ด้วยมือของตน ครั้นฉันเสร็จแล้ว พระศาสดาตรัส
พระธรรมเทศนาสั่งสอนคนท้ัง ๓ ให้เห็น ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้รื่นเริงแล้วเสด็จไป 
ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 

สหายพระยส ๕๔ คน ออกบวช 

   ฝ่ายสหายของพระยสะ ๔ คน ชื่อ วิมละ ๑ สุพาหุ ๑ ปุณณชิ ๑ ควัมปติ ๑ เป็น
บุตรแห่งเศรษฐีในเมืองพาราณสี ได้ทราบว่า ยสกุลบุตรออกบวชแล้ว จึงคิดว่า ธรรมวินัย  
ท่ีสหายยสกุลบุตรออกบวชนั้น จักไม่เลวทรามแน่ คงเป็นธรรมวินัยอันประเสริฐ ครั้นคิด
อย่างนั้นแล้วพร้อมกันทั้ง ๔ คน ไปหาพระยสะ ๆ ก็พาสหาย ๔ คนนั้น ไปเฝ้าพระศาสดาทูล
ขอให้ทรงสั่งสอน พระองค์ทรงสั่งสอนให้กุลบุตรท้ัง ๔ นั้นเห็นธรรมแล้ว ประทานอุปสมบท
อนุญาตให้เป็นภิกษุแล้ว ทรงสั่งสอนให้บรรลุพระอรหัตผล ครั้ งนั้นมีพระอรหันต์ขึ้นในโลก 
๑๑ องค์ ฝ่ายสหายของยสะอีก ๕๐ คนเป็นชาวชนบทได้ทราบข่าวแล้วคิดเหมือนหนหลัง  
พากันมาบวชตามแล้วได้ส าเร็จพระอรหัตผลด้วยกันสิ้น รวมเป็นพระอรหันต์ ๖๑ องค ์

ส่งพระสาวก ๖๐ องค์ไปประกาศพระศาสนา 
   เมื่อสาวกมีมาก พอจะส่งไปให้เท่ียวประกาศพระศาสนา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ 
หมู่ชนได้แล้ว พระศาสดาตรัสเรียกพระสาวก ๖๐ องค์นั้นมาพร้อมแล้วตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย 
เราได้พ้นแล้วจากบ่วงท้ังปวงท้ังท่ีเป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์ แม้ท่านท้ังหลายก็เหมือนกัน 
ท่านท้ังหลาย จงเท่ียวไปในชนบท เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนเป็นอันมาก แต่อย่าไปรวม 
กัน ๒ รูปโดยทางเดียวกัน จงแสดงธรรมมีคุณอันงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง ท่ีสุดจงประกาศ
พรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง พร้อมท้ังอรรถและพยัญชนะ สัตว์ท้ังหลายท่ีมีกิเลส 
บังปัญญาดุจธุลีในจักษุน้อยเป็นปกติมีอยู่ เพราะโทษท่ีไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมจากคุณท่ี 
จะพึงได้พึงถึง ผู้รู้ท่ัวถึงธรรมจักมีอยู่ แม้เราก็จะไปอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อจะแสดงธรรม” 
สาวก ๖๐ นั้นรับสั่งแล้ว ก็เท่ียวไปในชนบทแต่องค์เดียว ๆ แสดงธรรมประกาศพรหมจรรย์ 
ให้กุลบุตรท่ีมีอุปนิสัยในประเทศนั้น ๆ ได้ความเชื่อในพระพุทธศาสนา น้อมอัธยาศัยใน
อุปสมบทแล้ว แต่ไม่สามารถจะให้อุปสมบทด้วยตนเองได้จึงพากุลบุตรเหล่านั้นมา ด้วยหวัง 
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จะทูลให้พระศาสดาประทานอุปสมบท ท้ังภิกษุผู้อาจารย์และกุลบุตรเหล่านั้นได้ความล าบาก
ในทางกันดาร พระศาสดาทรงด าริถึงความล าบากนั้นแล้วยกขึ้นเป็นเหตุ ทรงพระอนุญาตว่า 
“เราอนุญาต บัดนี้ เธอท้ังหลายจงให้กุลบุตรอุปสมบท ในทิศนั้น ๆ ในชนบทนั้น ๆ เองเถิด 
กุลบุตรนั้น เธอท้ังหลายพึงให้อุปสมบทอย่างนี้ พึงให้ปลงผมและหนวดเสียก่อนแล้ว ให้นุ่ง
ห่มผ้าท่ีย้อมด้วยน้ าฝาดแล้ว ให้นั่งกระโหย่ง ประณมมือแล้ว ให้ไหว้เท้าภิกษุท้ังหลาย สอนให้
ว่าตามไปว่า ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นท่ีระลึก ดังนี้ พระศาสดาทรง
อนุญาตอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์เป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ ตั้งแต่กาลนั้นมีวิธี
อุปสมบทเป็น ๒ อย่าง คือ เอหิภิกขุอุปสัมปทาท่ีพระศาสดาทรงเอง ๑ และติสรณคมน์
อุปสัมปทาท่ีทรงอนุญาตแก่สาวก ๑ 

   ครั้งนั้น พระศาสดาทรงพิจารณาเห็นความบริบูรณ์แห่งอุปนิสัยของชนชาวมคธเป็น
จ านวนมาก แต่ต้องอาศัยพระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดิน จึงจะตั้งศาสนาลงในแว่น
แคว้นมคธได้ ทรงคิดจะพาอุรุเวลกัสสปะ ซึ่งมีอายุมาก เป็นท่ีนับถือของมหาชนมานาน ไปสั่ง
สอนให้มหาชนเลื่อมใส ครั้นเสด็จอยู่ในเมืองพาราณสีพอแก่ความต้องการแล้ว เสด็จด าเนิน
ไปยังต าบลอุรุเวลา เสด็จแวะออกจากทางแล้วเข้าไปพักอยู่ในไร่ฝ้าย ทรงนั่งใต้ร่มไม้แห่งหนึ่ง 

ประทานอุปสมบทแก่ภทัทวัคคีย์ 

   สมัยนั้น สหาย ๓๐ คน ซึ่งเรียกว่า ภัททวัคคีย์ (แปลว่า พวกเจริญ) พร้อมท้ังภริยา
ก าลังสนุกสนานอยู่ ณ ท่ีนั้น สหายคนหนึ่งไม่มีภริยา สหายท้ังหลายจึงน าหญิงแพศยามาเพื่อ
ประโยชน์แก่สหายนั้น ครั้นสหายเหล่านั้นประมาท มิได้เอาใจใส่ระวังรักษาทรัพย์สิน     
หญิงแพศยานั้นลักได้ห่อเครื่องประดับแล้วหนีไป สหายเหล่านั้นชวนกันเท่ียวหาหญิงแพศยานั้น 
ไปถึงท่ีพระศาสดาประทับอยู่ เข้าไปใกล้แล้วถามว่า พระผู้มีพระภาค เห็นหญิงผู้หนึ่งบ้างไหม ? 
พระศาสดาตรัสว่า กุมารท้ังหลาย ท่านท้ังหลายจะต้องการอะไรด้วยสตรีเล่า สหายเหล่านั้ น
เล่าความถวายตั้งแต่ต้นจนถึงหญิงแพศยาลักห่อเครื่องประดับแล้วหนีไปให้ทรงทราบ 
พระองค์ตรัสถามว่า กุมารท้ังหลาย ท่านท้ังลายจะส าคัญความนั้นเป็นไฉน ข้อซึ่งท่านพึงจะ
แสวงหาหญิงนั้นดีกว่า หรือจะพึงแสดงหาตนดีกว่า สองอย่างนี้ไหนจะดีกว่ากัน ข้อซึ่ง
ข้าพเจ้าจะพึงแสวงหาตนนั่นแลดีกว่า พระองค์ ถ้าอย่างนั้น ท่านท้ังหลายนั่งลงเถิด เราจักแสดง
ธรรมแก่ท่าน  สหายเหล่านั้นทูลรับแล้ว นั่ง ณ ส่วนข้างหนึ่ง พระศาสดาตรัสอนุปุพพีกถา
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และอริยสัจ ๔ ให้สหาย ๓๐ คนนั้นเกิดดวงตาเห็นธรรมแล้ว ประทานอุปสมบทแล้ว  
ทรงส่งไปในทิศนั้น ๆ เพ่ือแสดงธรรมประกาศพรหมจรรย์อย่างแต่ก่อน 

โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง และบริวาร 

 ส่วนพระองค์เสด็จไปโดยล าดับถึงอุรุเวลาเสนานิคม ซึ่ งเป็นท่ีอาศัยอยู่แห่งชฎิล  
๓ คนพี่น้อง กับท้ังหมู่ศิษย์บริวาร อุรุเวลกัสสปะเป็นพี่ชายใหญ่ มีบริวาร ๕๐๐ ตั้งอาศรมอยู่
ท่ีฝั่งต้นน้ า นทีกัสสปะเป็นน้องชายกลาง มีบริวาร ๓๐๐ ตั้งอาศรมอยู่ท่ีฝั่งกลางน้ า คยากัสสปะ
เป็นน้องชายเล็ก มีบริวาร ๒๐๐  ตั้งอาศรมอยู่ท่ีฝั่งท้ายน้ า ท้ัง ๓ พี่น้องนี้ สร้างอาศรมอยู่
ใกล้ฝั่งแม่น้ าเนรัญชรา เป็น ๓ สถานตามล าดับกัน ครั้นพระศาสดาเสด็จถึงอุรุเวลาประเทศแล้ว 
ทรงทรมานอุรุเวลกัสสปะด้วยฤทธ์ิและด้วยวิธีต่าง ๆ ถึง ๓๕๐๐ ประการ ใช้เวลาถึง ๒ เดือน 
เพราะอุรุเวลกัสสปะมีทิฏฐิมานะอันแรงกล้า ถือตนว่าเป็นพระอรหันต์อยู่ แสดงให้เห็นว่า  
ลัทธิของอุรุเวลกัสสปะนั้นไม่มีแก่สาร จนอุรุเวลกัสสปะมีความสลดใจ พร้อมท้ังศิษย์บริวาร
ลอยบริขารของชฏิลเสียในแม่น้ าแล้วทูลขออุปสมบท พระศาสดาก็ประทานอุปสมบท
อนุญาตให้เป็นภิกษุทั้งสิ้น ฝ่ายนทีกัสสปะตั้งอาศรมอยู่ภายใต้ ได้เห็นบริขารชฎิลลอยไปตาม
กระแสน้ า ส าคัญว่าเกิดอันตรายแก่พี่ชายตน พร้อมท้ังบริวารรีบไปถึง เห็นอุรุเวลกัสสปะ  
ผู้พี่ชายถือเพศเป็นภิกษุแล้ว ถามทราบความว่า พรหมจรรย์นี้ประเสริฐ แล้วลอยบริขารชฎิลเสีย
ในแม่น้ าพร้อมด้วยบริวารเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลขออุปสมบท พระองค์ก็ประทานอุปสมบทแก่
เธอท้ังหลายนั้น ส่วนคยากัสสปะ น้องชายคนเล็กได้เห็นบริขารชฎิลลอยไปตามกระแสน้ า 
ส าคัญว่าเกิดอันตรายแก่พี่ชายท้ังสอง พร้อมกับบริวารรีบมาถึง เห็นพี่ชายท้ังสองถือเพศ
บรรพชิตแล้ว ถามทราบความว่า พรหมจรรย์นี้ประเสริฐ แล้วลอยบริขารของตนเสียในแม่น้ า 
พร้อมด้วยบริวารเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทูลขออุปสมบท พระองค์ก็ประทานอุปสมบทให้เป็น
ภิกษุโดยนัยหนหลัง 

ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร 

   พระศาสดาเสด็จอยู่ในอุรุเวลาเสนานิคม ตามควรแก่ความประสงค์แล้ว พร้อมด้วย
หมู่ภิกษุชฎิลเหล่านั้น เสด็จไปยังคยาสีสะประเทศใกล้แม่น้ าคยา ประทับอยู่ ณ ท่ีนั้น ตรัสเรียก
ภิกษุเหล่านั้นมาพร้อมแล้วทรงแสดงธรรมว่า ภิกษุท้ังหลาย สิ่งท้ังปวงเป็นของร้อน อะไรเล่า
เชื่อว่าสิ่งท้ังปวง จักษุคือนัยน์ตา รูป วิญญาณอาศัยจักษุ สัมผัสคือความถูกต้องอาศัยจักษุ 
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เวทนาท่ีเกิดเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย คือ สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์บ้าง (หมวด
หนึ่ง) โสตคือ หู เสียง วิญญาณ อาศัยโสต สัมผัสอาศัยโสต เวทนาท่ีเกิดเพราะโสตสัมผัสเป็น
ปัจจัย สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์บ้าง (หมวดหนึ่ง) ฆานะคือจมูก กลิ่น วิญญาณ
อาศัยฆานะ สัมผัสอาศัยฆานะ เวทนาท่ีเกิดแต่ฆานสัมผัสเป็นปัจจัย เป็นสุขบ้าง ทุกข์บ้าง 
ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์บ้าง (หมวดหนึ่ง) ชิวหาคือลิ้น รส วิญญาณอาศัยชิวหา สัมผัสอาศัยชิวหา 
เวทนาท่ีเกิดเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่ใช่สุข ไม่ใช่ทุกข์บ้าง (หมวดหนึ่ง) 
กายโผฏฐัพพะ คืออารมณ์ท่ีจะพึงถูกต้องด้วยกาย วิญญาณอาศัยกาย สัมผัสอาศัยกาย เวทนา
ท่ีเกิดเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์บ้าง (หมวดหนึ่ง)  มนะ 
คือใจ ธรรม วิญญาณอาศัยมนะ สัมผัสอาศัย มนะ เวทนาท่ีเกิดเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย  
สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์บ้าง (หมวดหนึ่ง) ชื่อว่าสิ่ง ท้ังปวง เป็นของร้อน  
ร้อนเพราะอะไร อะไรมาเผาให้ร้อน ? เรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟ คือ ความก าหนัด ความโกรธ 
ความหลง ร้อนเพราะความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศกร่ าไรร าพัน เจ็บกาย เสียใจ  
คับใจ ไฟกิเลส ไฟทุกข์เหล่านี้ มาเผาให้ร้อน ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผู้ได้ฟังแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ 
ย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งท้ังปวงนั้น ตั้งแต่ในจักษุจนถึงเวทนาท่ีเกิดเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย 
เมือ่เบื่อหน่ายย่อมปราศจากก าหนัดรกัใคร่ เพราะปราศจากก าหนัดรักใคร่ จิตก็พ้นจากความ
ถือมั่น เมื่อจิตพ้นแล้วก็เกิดญาณรู้ว่าพ้นแล้ว ดังนี้ อริยสาวกนั้นทราบชัดว่า ความเกิดสิ้นแล้ว 
พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจท่ีจ าจะต้องท า ได้ท าเสร็จแล้ว กิจอื่นอีก เพื่อความเป็นอย่างนี้ 
มิได้มี เมื่อพระศาสดาตรัสธรรมเทศนานี้อยู่จิตของภิกษุเหล่านั้น พ้นจากอาสวะท้ังหลาย  
ไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน 

โปรดพระเจ้าพิมพิสาร 

   พระศาสดาเสด็จอยู่ ณ คยาสีสะประเทศ ตามควรแก่พระอัธยาศัยแล้ว พร้อมด้วย
หมู่ภิกษุสาวก ๑,๐๐๓ องค์นั้นเสด็จเท่ียวไปโดยล าดับ ถึงเมืองราชคฤห์ ประทับอยู่  
ณ สวนตาลหนุ่ม ฝ่ายพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าแผ่นดินมคธ ทรงทราบว่า พระสมณโคดม  
ซึ่งเป็นโอรสแห่งศากยราชละฆราวาสสมบัติเสีย เสด็จออกบรรพชาจากศากยตระกูล บัดนี้  
เสด็จถึงเมืองราชคฤห์ ประทับอยู่  ณ สวนตาลหนุ่มแล้ว พระองค์ได้ทรงฟังกิตติศัพท์ 
เสียงสรรเสริญพระคุณของพระศาสดาว่า เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบเป็นต้น 
ทรงแสดงธรรมสั่งสอนมหาชนมีคุณควรนับในเบื้องต้น ท่ามกลาง ท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย์
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พร้อมท้ังอรรถและพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิง จึงทรงพระราชด าริว่า การได้เห็น  
พระอรหันต์เช่นนั้น เป็นความดี สามารถให้ประโยชน์ส าเร็จได้  ครั้นทรงพระราชด าริ 
อย่างนี้แล้ว เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยราชบริวารออกไปเฝ้าพระศาสดา ถึงสวนตาลหนุ่ม
ทรงนมัสการแล้วประทับ ณ ท่ีควรข้างหนึ่ง ส่วนราชบริวารนั้นก็มีอาการกายวาจาต่าง ๆ กัน 
บางพวกถวายบังคม บางพวกเป็นแต่กล่าววาจาปราศรัย บางพวกเป็นแต่ประณมมือ บางพวก
ร้องประกาศชื่อและโคตรของตน บางพวกนิ่งอยู่ ท้ัง ๕ เหล่านั้น นั่ง ณ ท่ีควรตามล าดับท่ีนั่ง 
ซึ่งถึงแล้วแก่ตน ๆ พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอาการของราชบริวารเหล่านั้นต่าง ๆ กัน 
ยังไม่อ่อนน้อมโดยเรียบร้อย ซึ่งควรจะรับธรรมเทศนาได้ มีพระประสงค์จะให้พระอุรุเวลกัสสปะ
ซึ่งเป็นท่ีนับถือของชนเหล่านั้น ประกาศความไม่มีแก่นสารแห่งลัทธิเก่าให้ชนเหล่านั้นทราบ 
เพื่อจะให้ชนเหล่านั้นสิ้นความเคลือบแคลงแล้วตั้งใจคอยฟังพระธรรมเทศนา จึงตรัสถาม 
พระอุรุเวลกัสสปะว่า กัสสปะ ผู้อยู่ในอุรุเวลาประเทศมานาน ท่านเคยเป็นอาจารย์สั่งสอน
หมู่ชฎิลผู้ผอมเพราะก าลังพรต ท่านเห็นเหตุอะไรแล้ว จึงละไฟท่ีตนได้เคยบูชาแล้ว ตามลัทธิ
แต่ก่อน เราถามเนื้อความนั้นกะท่าน เหตุไฉน ท่านจึงละการบูชาไฟของท่านเสีย พระอุรุ-
เวลกัสสปะ กราบทูลว่า ยัญทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผล คือ รูปเสียงและรส เป็นอารมณ์ท่ีสัตว์
ปรารถนา และสตรีท้ังหลาย แสดงว่าบูชายัญแล้วก็จะได้ผลคือ อารมณ์ท่ีปรารถนามีรูปเป็น
ต้นเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้รู้ว่า ผล คือกามนั้นเป็นมลทินเครื่องเศร้าหมอง ตกอยู่ในกิเลส ยัญท้ังหลาย
ย่อมกล่าวสรรเสริญผลล้วนแต่มลทินอย่างเดียว เหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงมิได้ยินดีในการเซ่นและ
การบูชาไฟท่ีได้เคยท ามาแล้วแต่ปางก่อน พระศาสดาตรัสถามต่อไปว่า กัสสปะ ก็ใจของท่าน
ไม่ยินดีในอารมณ์เหล่านั้น คือ รูป เสียงและรส ซึ่งเป็นวัตถุกามแล้ว ก็ทีนั้นใจของท่านยินดี
แล้วในสิ่งใดเล่า ในเทวโลกหรือในมนุษยโลก ท่านจงบอกข้อนั้นแก่เรา พระอุรุเวลกัสสปะ 
กราบทูลว่า ข้าพเจ้าได้เห็นธรรมอันระงับแล้ว ไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองอันเป็นเหตุจักก่อ 
ให้เกิดทุกข์ ไม่มีกังวลเข้าพัวพันได้ ไม่ติดอยู่ในกามภพ อันจักไม่แปรปรวนเป็นอย่างอื่น ไม่ใช่
ธรรมท่ีบุคคลผู้อื่นจะพึงน าไป คือ ไม่เป็นวิสัยท่ีผู้อื่นจะมาให้ผู้อื่นรู้ได้ต่อผู้ท่ีท าให้แจ้ง จึงรู้
จ าเพาะตัว เหตุนั้น ข้าพเจ้ามิได้ยินดีแล้วในการเซ่นและการบูชาไฟซึ่งได้เคยประพฤติมาแล้ว 
พระอุรุเวลกัสสปะกราบทูลอย่างนี้แล้ว ลุกจากท่ีนั่งท าผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง ซบศีรษะลงท่ี
พระบาทพระศาสดาทูลประกาศว่า พระองค์เป็นพระศาสดาผู้สอนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็น
สาวกผู้ฟังค าสอนของพระองค์ ดังนี้ ๒ หน เมื่อพระศาสดาตรัสถามให้พระอุรุเวลกัสสปะ 
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กราบทูลประกาศความไม่มีแก่นสารแห่งลัทธิเก่าให้ราชบริวารทราบแล้ว น้อมจิตคอยฟัง 
พระธรรมเทศนาของพระองค์ อย่างนี้แล้ว ทรงแสดงอนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔ พระเจ้า 
พิมพิสารและราชบริวารแบ่งเป็น ๑๒ ส่วน ๑๑ ส่วนได้ดวงจักษุเห็นธรรม ส่วนหนึ่งตั้งอยู่ใน
ไตรสรณคมน์  

ความปรารถนาของพระเจ้าพิมพิสาร 

 ครั้งนั้น พระราชประสงค์ของพระเจ้าพิมพิสาร ส าเร็จบริบูรณ์พร้อมท้ัง ๕ อย่าง 
พระองค์จึงกราบทูลความนั้นแด่พระศาสดาว่า ครั้งก่อนเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นราชกุมารยังไม่ได้
อภิเษก ได้มีความปรารถนา ๕ อย่าง ข้อต้นว่า ขอให้ท่านผู้เป็นประธานในราชการ พึงอภิเษกเรา
ในราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินมคธนี้เถิด ข้อท่ี ๒ ว่า ขอท่านผู้เป็นพระอรหันต์รู้เองเห็นเอง
โดยชอบ พึงมายังแว่นแคว้นของเราผู้ได้อภิเษกแล้ว ข้อท่ี ๓ ว่า ขอเราพึงได้เข้าไปนั่งใกล้ 
พระอรหันต์นั้น ข้อท่ี ๔ ว่า ขอพระอรหันต์นั้นพึงแสดงธรรมแก่เรา ข้อที่ครบ ๕ ว่า ขอเราพึง
รู้ท่ัวถึงธรรมของพระอรหันต์นั้น บัดนี้ ความปรารถนาของข้าพเจ้าท้ัง ๕ อย่างนั้นส าเร็จแล้ว
ทุกประการ       

ทรงรับสวนเวฬุวันเป็นอารามสงฆ ์

   ครั้นพระเจ้าพิมพิสาร กราบทูลความส าเร็จพระราชประสงค์อย่างนี้แล้ว ทรงสรรเสริญ
พระธรรมเทศนา แสดงพระองค์เป็นอุบาสกแล้วกราบทูลเชิญเสด็จพระศาสดา กับท้ังหมู่สาวก
เพื่อเสวยท่ีพระราชนิเวศน์ในวันพรุ่งนี้แล้ว เสด็จลุกจากท่ีประทับถวายอภิวาทพระศาสดา 
ท าประทักษิณเสร็จแล้ว เสด็จกลับพระราชวังแล้ว ตรัสสั่งเจ้าพนักงานให้ตกแต่งอาหารของ
ควรเคี้ยวควรฉันล้วนแต่อย่างประณีตเสร็จแล้ว ครั้นล่วงราตรีนั้นแล้ว ตรัสสั่งให้ราชบุรุษไป
กราบทูลภัตตกาล (เวลาฉันอาหาร) พระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นบริวาร เสด็จไปยัง
พระราชนิเวศน์ ประทับ ณ อาสนะท่ีแต่งไว้ถวายแล้ว พระเจ้าพิมพิสารทรงอังคาสภิกษุสงฆ์ 
มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ให้อิ่มด้วยอาหารอันประณีตด้วยพระหัตถ์แห่งพระองค์เสร็จแล้ว 
เสด็จเข้าไปใกล้ประทับ ณ ท่ีควรข้างหนึ่ง ทรงพระราชด าริถึงสถานอันควรเป็นท่ีเสด็จอยู่แห่ง
พระศาสดา ทรงเห็นว่าพระราชอุทยานเวฬุวันสวนไม้ไผ่ เป็นท่ีไม่ไกลไม่ใกล้นักแต่บ้าน 
บริบูรณ์ด้วยทางเป็นท่ีไปและทางเป็นท่ีมา ควรท่ีผู้มีธุระจะพึงไปถึง กลางวันไม่เกลื่อนกล่น
ด้วยหมู่มนุษย์ กลางคืนเงียบเสียงท่ีจะอื้ออึงกึกก้อง ปราศจากลมแต่ชนท่ีเดินเข้าออก สมควร
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เป็นท่ีประกอบกิจของผู้ต้องการท่ีสงัด และควรเป็นท่ีหลีกออกเร้นอยู่ตามวิสัยสมณะ ควรเป็น 
ท่ีเสด็จอยู่ของพระศาสดา ครั้นทรงพระราชด าริอย่างนี้แล้ว ทรงจับพระเต้าทองเต็มด้วยน้ าหลั่ง
ลงให้ตกต้องพระหัตถ์ของพระบรมศาสดาถวายพระราชอุทยานเวฬุวันนั้นแก่พระภิกษุสงฆ์  
มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ปรากฏว่าพ้ืนปฐพีกัมปนาทหวั่นไหว พระศาสดาทรงรับแล้วแสดง 
พระธรรมเทศนาให้พระเจ้าพิมพิสารทรงเห็นและทรงสมาทานอาจหาญรื่นเริงในสัมมาปฏิบัติ
ตามสมควรแล้ว เสด็จขึ้นประทับอยู่ ณ เวฬุวันนั้น พระองค์อาศัยเหตุนั้น ทรงพระอนุญาตให้
ภิกษุรับอารามท่ีทายกถวายตามปรารถนา การถวายอารามเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในกาลนั้น 
พระศาสดาทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแว่นแคว้นมคธอย่างนี้แล้ว เสด็จจาริกไปมา 
ในรัฐชนบทนั้น ๆ ประกาศพระศาสนาให้ประชุมชนได้ความเชื่อความเลื่อมใสแล้วปฏิบัติตาม   
หมู่ชนท่ีปฏิบัติตามโอวาทค าส่ังสอนยอมตนเป็นสาวกนั้น แบ่งเป็น ๒ พวก คือ บรรพชิตพวก 
๑ คฤหัสถ์พวก ๑ 
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ปริเฉทที่ ๕ ทรงบ าเพ็ญพุทธกิจ 
พระอัครสาวกทั้งสอง 

   ครั้งก่อนแต่พระพุทธกาล ในท่ีไม่ไกลแต่เมืองราชคฤห์ มีบ้านพราหมณ์ ๒ หมู่  
ในบ้านหมู่หนึ่ง พราหมณ์ผู้เป็นนายบ้านชื่ออุปติสสะ (อีกอย่างหนึ่ง ชื่อวังคันตะ) มีภริยาชื่อ 
นางสารี มีบุตรชายคนหนึ่ง เรียกตามโคตรของพ่อว่า อุปติสสะ อีกอย่างหนึ่ง เรียกชื่อตาม
ความท่ีเป็นลูกของนางสารีว่า สารีบุตร  ในบ้านอีกหมู่หนึ่ง พราหมณ์ผู้เป็นนายบ้านชื่อโกลิตะ 
มีภริยาชื่อนางโมคคัลลี มีลูกชายเรียกชื่อตามโคตรของบิดาว่า โกลิตะ อีกอย่างหนึ่ง เรียกตาม
ความท่ีเป็นลูกของนางโมคคัลลีว่า โมคคัลลานะ สองตระกูลนั้นเป็นสหายเนื่องกันมาแต่ 
ครั้งบรรพบุรุษ บุตรของสองตระกูลนั้นมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน จึงได้เป็นเพื่อนเล่นด้วยกัน
มาแต่เด็ก ครัน้เติบใหญ่ได้เรียนศิลปศาสตร์ท่ีควรเรียนจบแล้ว อุปติสสะและโกลิตะสองสหายนั้น 
ได้ไปเท่ียวดูการเล่นท่ีเมืองราชคฤห์ด้วยกันเนือง ๆ เมื่อดูอยู่นั้นย่อมร่าเริง ในท่ีควรร่าเริง 
สลดใจในท่ีควรสลดใจ ให้รางวัลในท่ีควรให้ วันหนึ่ง สองสหายนั้นชวนกันไปดูการเล่น แต่ไม่
ร่าเริงเหมือนในวันก่อน ๆ โกลิตะถามอุปติสสะว่า ดูท่านไม่สนุกเหมือนในวันก่อน วันนี้ดู
ซึมเศร้าไป ท่านเป็นอย่างไรหรือ ฯ  อุปติสสะตอบว่า อะไรท่ีเราจะควรดูในการเล่นนี้มีหรือ 
คนเหล่านี้ท้ังหมด ยังไม่ทันถึงร้อยปี ก็จักไม่มีเหลือ จักล่วงไปหมด ดูการเล่นไม่มีประโยชน์
อะไร ควรขวนขวายหาธรรมเครื่องพ้นดีกว่า ข้านั่งคิดอยู่อย่างนี้ ส่วนเจ้าเล่าเป็นอย่างไร ฯ 
โกลิตะตอบว่า  ข้าก็คิดเหมือนอย่างนั้น ฯ สองสหายนั้นมีความเห็นร่วมกันอย่างนั้นแล้ว พา
บริวารไปขอบวชอยู่ในส านักสัญชัยปริพาชก เรียนลัทธิของสัญชัยได้ท้ังหมดแล้วอาจารย์ให้
เป็นผูช้่วยสั่งสอนหมู่ศิษย์ต่อไป สองสหายนั้น ยังไม่พอใจในลัทธินั้น จึงนัดหมายกันว่า ใครได้
ธรรมวิเศษ จงบอกแก่กัน  

   ครั้นพระศาสดาได้ตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรมสั่งสอนประกาศศาสนาเสด็จมาถึง 
กรุงราชคฤห์ประทับอยู่ ณ เวฬุวัน วันหนึ่ง พระอัสสชิซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ เข้าไปบิณาบาต
ในเมืองราชคฤห์ อุปติสสปริพาชกเดินมาแต่ที่อยู่ของปริพาชก ได้เห็นท่านมีอาการน่าเลื่อมใส 
อยากจะทราบว่า ใครเป็นศาสดาของท่าน แต่ยังไม่อาจถาม ด้ วยเห็นว่าเป็นกาลไม่ควร  
ท่านยังเท่ียวบิณาบาตอยู่ จึงติดตามไปข้างหลัง ๆ ครั้นเห็นท่านกลับจากบิณาบาตแล้ว  
จึงเข้าไปใกล้พูดจาปราศรัยแล้ว ถามว่า ผู้มีอายุ อินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนัก สีผิวของท่าน
หมดจดผ่องใส ท่านบวชจ าเพาะใคร ใครเป็นศาสดาผู้สอนของท่าน ท่านชอบใจธรรมของใคร 
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ท่านพระอัสสชิตอบว่า ผู้มีอายุ เราบวชจ าเพาะพระมหาสมณะ ซึ่งเป็นโอรสศากยราช  
ออกผนวชจากศากยตระกูล ท่านนั้นแล เป็นศาสดาของเรา เราชอบใจธรรมของท่าน  อุปติสสะ
ถามว่า  พระศาสดาของท่านสั่งสอนอย่างไร ท่านตอบว่า ผู้มีอายุ เราเป็นคนใหม่ บวชยังไม่
นานในพระธรรมวินัยนี้ ไม่อาจแสดงธรรมแก่ท่านโดยกว้างขวาง เราจักกล่าวแก่ท่านแต่โดย
ย่อพอรู้ความ อุปติสสะกล่าวว่า ผู้มีอายุ ช่างเถิด ท่านจะกล่าวน้อยก็ตาม มากก็ตาม กล่าวแต่
ความเถิด เราต้องการด้วยความ ท่านจะกล่าวค าให้มากประโยชน์อะไร พระอัสสชิแสดงธรรม
แก่อุปติสสปริพาชกพอเป็นใจความว่า ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระศาสดาทรงแสดงเหตุของ
ธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้น พระศาสดาทรงส่ังสอนอย่างนี้ 

   อุปติสสปริพาชกได้ฟังก็ทราบว่า ในศาสนานี้แสดงว่า ธรรมท้ังปวงเกิดเพราะเหตุ 
และจะสงบระงับไปเพราะดับเหตุก่อน พระศาสดาทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติเพื่อสงบระงับเหตุ
แห่งธรรมเป็นเครื่องก่อให้เกิดทุกข์ ได้ดวงตาเห็นธรรมว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็น
ธรรมดา สิ่งนั้นท้ังหมด ต้องมีความดับเป็นธรรมดา แล้วถามว่าพระศาสดาของเราเสด็จอยู่ 
ท่ีไหน ผู้มีอายุ เสด็จอยู่ท่ีเวฬุวัน ถ้าอย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้าไปก่อนเถิด ข้าพเจ้ากลับไปบอก
สหายแล้วจะพากันไปเฝ้าพระศาสดา ครั้นพระเถระไปแล้ว ก็กลับมาท่ีอยู่ของปริพาชกบอก
ข่าวท่ีได้ไปพบพระอัสสชิให้โกลิตปริพาชกทราบแล้วแสดงธรรมนั้นให้ฟัง โกลิตปริพาชกก็ได้
ดวงตาเห็นธรรมเหมือนอุปติสสะแล้วชวนกันจะไปเฝ้าพระศาสดา จึงไปลาสัญชัยผู้อาจารย์ 
สัญชัยห้ามไว้อ้อนวอนให้อยู่หลายครั้ง ก็ไม่สนใจ พาบริวารไปเวฬุวันเฝ้าพระศาสดาทูลขอ
อุปสมบท พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยกันท้ังสิ้น สองสหายนั้นครั้นบวชแล้ว  
เรียกกันว่า สารีบุตรและโมคคัลลานะ ส่วนภิกษุเป็นบริวาร ได้ฟังธรรมเทศนา แล้วบ าเพ็ญเพียร 
ได้ส าเร็จพระอรหัตก่อน 

พระสารีบุตร  
   เมื่อพระสารีบุตร บวชแล้วได้ ๑๕ วัน พระศาสดาเสด็จอยู่ท่ีถ้ าสุกรขาตา เขาคิชฌกูฏ 
แขวงเมืองราชคฤห์ ปริพาชกผู้หนึ่ง ชื่อทีฆนขะ อัคคิเวสสนโคตร เข้าไปเฝ้าพระศาสดากล่าว
ปราศรัยแล้วยืน ณ ท่ีควรข้างหนึ่ง ทูลแสดงทิฏฐิของตนว่า พระโคตมะ ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า 
สิ่งท้ังปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ชอบใจหมด 
   พระศาสดาตอบว่า อัคคิเวสสนะ ถ้าอย่างนั้นความเห็นอย่างนั้นก็ต้องไม่ควรแก่ท่าน 
ท่านก็ต้องไม่ชอบความเห็นอย่างนั้น ตรัสตอบอย่างนี้แล้ว ทรงแสดงสมณพราหมณ์มีทิฏฐิ  
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๓ จ าพวกว่า อัคคิเวสสนะ สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีทิฏฐิว่า สิ่งท้ังปวงควรแก่เรา เราชอบใจ
หมด พวกหนึ่งมีทิฏฐิว่า สิ่งท้ังปวงไม่ควรแก่เรา เราไม่ชอบใจหมด พวกหนึ่งมีทิฏฐิว่า บางสิ่ง
ควรแก่เรา เราชอบใจ บางสิ่งไม่ควรแก่เรา เราไม่ชอบใจ ทิฏฐิของสมณพราหมณ์พวกต้น   
ใกล้ความก าหนัดรักใคร่ ยินดีในสิ่งนั้น ๆ ทิฏฐิของสมณพราหมณ์ พวกท่ี ๒ ใกล้ข้างความ
เกลียดชังสิ่งนั้น ๆ ทิฏฐิของสมณพราหมณ์พวกท่ี ๓ ใกล้ข้างความก าหนัดรักใคร่ในของบางสิ่ง 
ใกล้ข้างความเกลียดชังของบางสิ่ง ผู้รู้ พิจารณาเห็นว่า ถ้าเราจักถือมั่นทิฏฐินั้นอย่างหนึ่ง
อย่างใด กล่าว่า สิ่งนี้แลจริง สิ่งอื่นเปล่า หาจริงไม่ ก็ต้องถือผิดจากคนสองพวกท่ีมีทิฏฐิ 
ไม่เหมือนกับตน ครั้นความถือผิดกันมีขึ้น ความวิวาทเถียงกันก็มีขึ้น ครั้นความวิวาทมีขึ้น 
ความพิฆาตหมายมั่นก็มีขึ้น ครั้นความพิฆาตมีขึ้น ความเบียดเบียนกันก็มีขึ้น ผู้รู้เห็นอย่างนี้แล้ว 
ย่อมละทิฏฐินั้นเสียด้วย ไม่ท าทิฏฐิอื่นให้เกิดขึ้นด้วย ความละทิฏฐิ ๓ อย่างนั้น ย่อมมีด้วย
อุบายอย่างนี้ ครั้นทรงแสดงโทษแห่งความถือมั่นด้วยทิฏฐิ ๓ อย่างนั้นแล้ว ทรงแสดงอุบาย
เครื่องไม่ถือมั่นต่อไปว่า อัคคิเวสสนะ กายคือรูป ประชุมมหาภูตท้ัง ๔ (ดิน, น้ า, ไฟ, ลม)  
มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด เจริญขึ้นเพราะข้าวสุกและขนมสดนี้ ต้องอบรมกันกลิ่นเหม็น และ 
ขัดสีมลทินเป็นนิตย์ มีความแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา ควรพิจารณาเห็นโดยความ
เป็นของไม่เท่ียง เป็นทุกข์ อดทนได้ยาก เป็นโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร โดยความ
ยากล าบากช ารุดทรุดโทรม เป็นของว่างเปล่า ไม่ใช่ตน เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้ ย่อมละ
ความพอใจรักใคร่กระวนกระวายในกามเสียได้ อนึ่ง เวทนาเป็น ๓ อย่าง คือ สุข ทุกข์ 
อุเบกขา คือ ไม่ใช่ทุกข์ ไม่ใช่สุข ในสมัยใดเสวยสุข ในสมัยนั้นไม่ได้เสวยทุกข์และอุเบกขา  
ในสมัยใดเสวยทุกข์ ในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขและอุเบกขา สุข ทุกข์อุเบกขา ท้ัง ๓ อย่างนี้  
ไม่เท่ียง ปัจจัยประชุมท า อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแล้ว มีความสิ้นไป เสื่อมไป คลายไป ดับไปเป็น
ธรรมดา อริยสาวกผู้ได้ฟังแล้ว เมื่อเห็นอย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายท้ังในสุข ทุกข์ อุเบกขา เมื่อเบื่อ
หน่ายก็ปราศจากก าหนัด เพราะปราศจากก าหนัด จิตก็พ้นจากความถือมั่น เมื่อจิตพ้นแล้ว  
ก็เกิดญาณรู้ว่า พ้นแล้ว อริยสาวกนั้นรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจท่ี 
จ าจะต้องท า ได้ท าเสร็จแล้ว กิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี  ภิกษุผู้พ้นแล้วอย่างนี้ 
ไม่วิวาททุ่มเถียงกับผู้ใดด้วยทิฏฐิของตน โวหารใดเขาพูดกันอยู่ในโลก ก็พูดตามโวหารนั้น  
แต่ไม่ถือมั่นด้วยทิฏฐิ  
   เวลานั้น พระสารีบุตร นั่งถวายงานพัดอยู่เบ้ืองพระปฤษฎางค์แห่งพระศาสดา ได้ฟัง
ธรรมเทศนาท่ีตรัสแก่ทีฆนขปริพาชก จึงด าริว่า พระศาสดาตรัสสอนให้ละการถือมั่นธรรม
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เหล่านั้นด้วยปัญญาอันรู้ยิ่ง เมื่อท่านพิจารณาอยู่อย่างนั้น จิตก็พ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วย
อุปาทาน ส่วนทีฆนขปริพาชกนั้นเป็นแต่ได้ดวงตาเห็นธรรม สิ้นความเคลือบแคลงสงสัยใน
พระพุทธศาสนา ทูลสรรเสริญธรรมเทศนาและแสดงตนเป็นอุบาสกว่า พระองค์ ภาษิตท่ี 
ตรัสนี้เพราะนัก ๆ พระองค์ทรงประกาศธรรมให้ข้าพเจ้าทราบชัด โดยวิธีเป็นอันมาก ไม่ใช่
แต่อย่างเดียว ดุจบุคคลหงายของท่ีคว่ า เปิดของท่ีปิด บอกทางแก่คนหลงในทาง ส่องไฟ 
ในท่ีมืด ด้วยประสงค์ว่า คนมีดวงตาจักเห็นรูปฉะนั้น ข้าพระองค์ ถึงพระองค์กับท้ังพระธรรม
พระสงฆ์ว่าเป็นท่ีระลึก ขอพระองค์จงทรงจ าข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสก ถึงพระรัตนตรัย เป็น
ท่ีระลึกตลอดชีวิต จ าเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป 
   เมื่อพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ส าเร็จพระอรหัตอย่างนี้แล้ว ท่านได้ตั้งอยู่
ในท่ีเป็นสาวกเลิศในพระศาสนา โดยคุณธรรมท่ีมีในตนและอนุเคราะห์สพรหมจารีเพื่อ
บรรพชิตด้วยกันในการให้โอวาทสั่งสอน 
   พระศาสดาทรงสรรเสริญโดยบรรยายหลายประการ ดังตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า 
ภิกษุท้ังหลาย ท่านท้ังหลาย คบกับสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด ๆ เธอเป็นคนมีปัญญา
อนุเคราะห์สพรหมจารีเพื่อนบรรพชิตท้ังหลาย  สารีบุตรเปรียบเหมือนมารดาผู้ให้เกิด  
โมคคัลลานะ เปรียบเหมือนนางนมผู้เลี้ยงทารกท่ีเกิดแล้วนั้น สารีบุตรย่อมแนะน าให้ตั้งอยู ่
ในโสดาปัตติผล โมคคัลลานะแนะน าให้ตั้งอยู่ในคุณเบ้ืองบนท่ีสูงสุดกว่านั้น 
   เมื่อพระอัครสาวกท้ัง ๒ มาบวชแล้ว กุลบุตรในเมืองราชคฤห์ท่ีได้ความเลื่อมใส  
มาบวชอีกเป็นอันมาก ฝ่ายผู้ไม่เลื่อมใสก็พูดติเตียนว่า พระสมณโคดมปฏิบัติเพื่อท าชายไม่ให้
มีบุตร ท าหญิงให้เป็นหม้าย เข้าไปตัดตระกูลเสีย ดังนี้ 

วันหนึ่ง พระสารีบุตรเถระถวายวัตรแด่พระบรมศาสดาแล้ว ถวายบังคมลากลับท่ีพัก
ขึ้นบัลลังก์สมาธิ เข้าสมาบัตินั้นแล้วพิจารณาดูอายุสังขารแห่งตนก็ทราบชัดว่าจะด ารงอยู่ได้
อีก ๗ วันเท่านั้น จึงด าริต่อไปว่า อาตมาจะมานิพพานในสถานท่ีใด พระราหุลเถระก็ไป
นิพพานท่ีปัณาุกัมพลศิลาอาสน์ พระอัญญาโกณาัญญะก็ไปนิพพานท่ีฉัททันต์สระใน 
หิมวันตประเทศ ต่อนั้น จึงปรารภถึงมารดาว่า มารดาของอาตมานี้  ได้ เป็นมารดา 
พระอรหันต์ถึง ๗ องค์  ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย อุปนิสัยในมรรคผลจะพึง
มีแก่มารดาเราบ้างหรือไม่หนอ ครั้นพิจารณาไปก็ทราบชัดว่า มารดานั้นมีอุปนิสัยแห่ง 
พระโสดาบัน ควรอาตมาจะไปนิพพานท่ีเรือนมารดาเถิด เธอจึ งไปบอกภิกษุท้ัง ๕๐๐ ว่า  
เรามีความประสงค์จะไปนาลันทา พระจุนทเถระรับเถรบัญชาออกไปแจ้งแก่พระสงฆ์ท้ังปวง 
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 เมื่อพระสงฆ์ท้ังหลายมาพร้อมกันแล้วพระสารีบุตรก็พาพระสงฆ์เหล่านั้นไปเฝ้า 
พระบรมศาสดากราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค บัดนี้ ชีวิตของข้าพระองค์เหลือ ๗ วันเท่านั้น 
ข้าพระองค์ถวายบังคมลานิพพาน พระพุทธองค์ตรัสถามว่า สารีบุตร เธอจะไปนิพพานท่ีไหน 
พระเถระกราบทูลว่า ข้าพระองค์จะไปนิพพาน ณ ห้องท่ีข้าพระองค์เกิดในเรือนมารดา  
พระเจ้าข้า สารีบุตรเธอจงก าหนดกาลนั้นโดยควรเถิด สารีบุตร บรรดาภิกษุท้ังหลายชั้น 
น้อง ๆ ของเธอจะเห็นพี่อย่างเธอหาได้ยาก ฉะนั้น เธอจงแสดงธรรมแก่น้อง ๆ ของเธอ  
เพ่ือเป็นท่ีตั้งแห่งความระลึกถึงส าหรับครัง้นี้ก่อนเถิด 

 พระเถระได้รับประทานโอกาสเช่นนั้น จึงแสดงปาฏิหาริย์เหาะขึ้นไปในอากาศแสดง
ธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วลงจากอากาศถวายบังคมลาออกจากพระคันธกุฎี 

 ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคทรงพระกรุณาธิคุณ เสด็จลุกออกมาส่งถึงหน้าพระคันธกุฎี      
พระธรรมเสนาบดี กระท าประทักษิณเวียนรอบ ประคองอัญชลีกราบทูลว่า ในท่ีสุดอสงไขย
แสนกัลป์ล่วงมาแล้ว ข้าพระองค์ได้หมอบลงแทบบาทมูลพระอโนมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า  
ตั้งปณิธานปรารภพบพระองค์และแล้วมโนรถของข้าพระองค์ ก็ส าเร็จสมประสงค์ ตั้งแต่ได้
เห็นพระองค์เป็นปฐมทัศนะ บัดนี้เป็นปัจฉิมทัสสนะแห่งการได้เห็นพระองค์ผู้เป็นนาถะของ
ข้าพระพุทธเจ้า ทูลเพียงเท่านี้แล้วถวายบังคมลาออกไปพอควร ก็กราบนมัสการลงท่ีพื้น
พสุธา บ่ายหน้าออกไปจากเชตวนาราม พร้อมด้วยภิกษุบริวาร ๕๐๐ องค์ พระเถระเดินทางไป 
๗ วัน ก็ถึงบ้านนาลันทา มารดาพอได้ทราบข่าวก็ดีใจ จึงสั่งให้คนใช้รีบจัดแจงห้องพักส าหรับ
พระเถระและพระภิกษุสงฆ์นั้นให้อุปเรวตมาณพหลานชายไปนิมนต์ให้เข้ามาในบ้าน  
พระเถระจึงพาภิกษุสงฆ์ขึ้นเรือนมารดาแล้วจัดให้พักภายนอก ส่วนตนเองเข้ามาพักห้องท่ี 
ตนเกิด พอเวลาค่ าโรคาพาธกล้าได้เกิดแก่มหาเถระ ถึงอาเจียนเป็นโลหิต มารดาเกิดทุกข์ใจ
เป็นอย่างมาก 

 ในค่ าคืนนั้น เทวดาท้ังหลายได้พากันมาเยี่ยมพระเถระเป็นอันมาก เริ่มต้นตั้งแต่  
ท้าวจาตุมหาราช ท้าวโกสีย์ ท้าวสุยาม ท้าวสันดุสิต ตลอดท้ังท้าวมหาพรหม มารดาได้เห็น
เข้าเกิดความสงสัย เมื่อเห็นว่างแล้วจึงเข้าไปไต่ถาม พระเถระก็บอกโดยละเอียดและกล่าวว่า 
ท้าวมหาพรหมองค์นี้แหละแม่ ในวันท่ีพระบรมครูของลูกประสูติได้เอาตาข่ายมารองรับ 
ถวายการบ ารุงรักษาอยู่เป็นนิตย์ ในวันท่ีเสด็จลงจากเทวโลกยังกั้นฉัตรถวาย นางสารี  
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ผู้มารดาได้ฟัง เห็นคุณอันมหาศาล อานุภาพของบุตรเรายังปรากฏถึงเพียงนี้  อานุภาพของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นครูของบุตรเรา คงจะสูงกว่านี้เป็นแน่ก็เกิดปีติเบิกบานใจ 

พระเถระทูลลานิพพาน 

 ต่อแต่นั้นพระมหาเถระก็แสดงธรรมโปรดมารดาพรรณนาพระพุทธคุณแก่นางสารี
พราหมณีให้ด ารงอยู่ในโสดาปัตติผล เป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนา สมดังความปรารถนา
ท่ีอุตสาหะมาสนองพระคุณมารดาแล้วก็เชิญมารดาออกไปพัก เมื่อมารดาออกไปแล้วพระเถระ
จึงถามพระจุนทเถระว่า เวลาเท่าใด เมื่อรับค าตอบว่า ใกล้รุ่ง จึงสั่งให้พระสงฆ์ท้ังหลายเข้า
มาประชุมพร้อมกัน ให้พระจุนทะ ขึ้นนั่งแล้วกล่าวว่า อาวุโส ตลอดเวลา ๔๔  พรรษาท่ีท่าน
ท้ังหลายติดตามมา กรรมอันใดท่ีมิชอบใจท่านท้ังหลายจะพึงมี ท่านท้ังหลายจงอดโทษแก่
ข้าพเจ้าด้วยเถิด ภิกษุท้ังหลายมีความประมาทสิ่งหนึ่งสิ่งใดในพระมหาเถระ โปรดกรุณา  
อดโทษแก่พวกกระผมด้วยเถิด พอเวลาอรุณปรากฏ พระธรรมเสนาบดีก็ดับขันธนิพพาน 
ในวันปุรณมีแห่งกัตติกามาส เพ็ญเดือน ๑๒ พอวันรุ่งขึ้นพระจุนทะก็ได้จัดแจงฌาปนกิจศพ
ของพระมหาเถระแล้วห่อเอาอัฐิน าไปถวายพระพุทธองค์ พระองค์ตรัสให้สร้างเจดีย์แล้ว
บรรจุอัฐิธาตุพระเถระไว้ท่ีซุ้มประตูพระเชตวันเมืองสาวัตถี แล้วเสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์ 
ประทับอยู่ท่ีพระเวฬุวันวิหาร 

พระมหาโมคคัลลานะ 

 ฝ่ายพระโมคคัลลานะนับแต่อุปสมบทแล้วได้ ๗ วัน  ไปท าความเพียรอยู่ ท่ี  
บ้านกัลลวาลมุตตคาม แขวงมคธ อ่อนใจนั่งโงกง่วงอยู่ พระศาสดาเสด็จไปท่ีนั้น ทรงแสดง
อุบายส าหรับระงับความโงกง่วงสั่งสอนท่านว่า 

 โมคคัลลานะ เมื่อท่านมีสัญญาอย่างไร ความง่วงนั้นย่อมครอบง าได้ ท าควรท าในใจ
ถึงสัญญานั้นให้มาก ข้อนี้จะเป็นเหตุที่ให้ท่านละความง่วงนั้นได้  

 ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นท่านควรตรึกตรองพิจารณาถึงธรรมท่ีตัวได้ฟังแล้วและได้เรียนแล้ว
อย่างไรด้วยน้ าใจของตัว ข้อนี้จะเป็นเหตุที่ให้ท่านละความง่วงนั้นได้  

 ถ้ายังละไม่ได้ ท่านควรสาธยายธรรมท่ีตัวได้ฟังแล้วและได้เรียนแล้วอย่างไรโดย
พิสดาร ข้อนี้จะเป็นเหตุที่ให้ท่านและความง่วงนั้นได้  
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 ถ้ายังละไม่ได้ แต่นั้นท่านควรยอนช่องหูท้ังสองข้างและลูบตัวด้วยฝ่ามือ ข้อนี้จะ
เป็นเหตุที่ให้ท่านละความง่วงนั้นได้  
 ถ้ายังละไม่ได้ แต่นั้นท่านควรลุกขึ้นยืนแล้วลูบนัยน์ตาด้วยน้ า เหลียวดูทิศท้ังหลาย
แหงนดูดาวนักษัตรฤกษ์ ข้อนี้จะเป็นเหตุที่ให้ท่านละความง่วงนั้นได้  
 ถ้ายังละไม่ได้ แต่นั้นท่านควรท าในใจถึงอาโลกสัญญา คือ ความส าคัญในแสงสว่าง
ตั้งความส าคัญว่ากลางวันไว้ในจิตให้เหมือนกันท้ังกลางวันลางคืน มีใจเปิดเผยฉะนี้ ไม่มีอะไร 
หุ้มห่อท าจิตอันมีแสงสว่างให้เกิด ข้อนีจ้ะเป็นเหตุท่ีให้ท่านละความง่วงน้ันได ้ 
 ถ้ายังละไม่ได้ แต่นั้นท่านควรอธิษฐานจงกรมก าหนดหมายเดินทางกลับไปกลับมา
ส ารวมอินทรีย์มีจิตไม่คิดไปภายนอก ข้อนี้จะเป็นเหตุที่ให้ท่านละความง่วงนั้นได้  
 ถ้ายังละไม่ได้ แต่นั้นท่านควรส าเร็จสีหไสยา คือ นอนตะแคงข้างขวา ซ้อนเท้า 
เหลื่อมเท้า มีสติสัมปชัญญะ ท าความหมายในอันจะลุกขึ้นไว้ในใจ พอท่านตื่นแล้วรีบลุกขึ้น
ด้วยความตั้งใจว่า เราจักไม่ประกอบสุขในการนอน เราจักไม่ประกอบสุขในการเอนข้าง  
(เอนหลัง) เราจักไม่ประกอบสุขในการเคลิ้มหลับ โมคคัลลานะ ท่านควรส าเหนียกใจอย่างนี้แล  
 อนึ่ง โมคคัลลานะ ท่านควรส าเหนียกใจอย่างนี้ว่า เราจักไม่ชูงวง (คือถือตัว) เข้าไปสู่
ตระกูล เพราะว่า ถ้าภิกษุชูงวงเข้าไปสู่ตระกูล ถ้ากิจการในตระกูลนั้นมีอยู่ ซึ่งเป็นเหตุท่ีมนุษย์
จะไม่นึกถึงภิกษุผู้มาแล้ว ภิกษุก็จะคิดเห็นว่าเดี๋ยวนี้ใครหนอ ยุยงให้เราแตกจากตระกูลนี้ 
เดี๋ยวนี้ดูมนุษย์พวกนี้มีอาการอิดหนาระอาใจในเรา เพราะไม่ได้อะไร เธอก็จะมีความเก้อ 
ครั้นเก้อก็จะเกิดความคิดฟุ้งซ่าน ครั้นคิดฟุ้งซ่านแล้ว ก็จะเกิดความไม่ส ารวม ครั้นไม่ส ารวมแล้ว 
จิตก็จะห่างจากสมาธิ   
 อนึ่ง ท่านควรส าเหนียกใจอย่างนี้ว่า เราจักไม่พูดค าซึ่งเป็นเหตุเถียงกัน ถือผิดต่อกัน 
ดังนี้ เพราะว่าเมื่อค าซึ่งเป็นเหตุเถียงกัน ถือผิดต่อกันมีขึ้น ก็จ าจะต้องหวังความพูดมาก  
เมื่อความพูดมากมีขึ้น ก็จะเกิดความคิดฟุ้งซ่าน ครั้นคิดฟุ้งซ่านแล้วก็จะเกิดความไม่ส ารวม  
ครั้นไม่ส ารวมแล้ว จิตก็จะห่างจากสมาธิ อนึ่ง โมคคัลลานะ เราสรรเสริญความไม่คลุกคลี
ด้วยประการท้ังปวง แต่มิใช่ว่าจะไม่สรรเสริญความคลุกคลีด้วยประการท้ังปวง (เมื่อไร)  
คือเราไม่สรรเสริญความคลุกคลีด้วยหมู่ชนท้ังคฤหัสถ์บรรพชิต ก็แต่ว่าเสนาสนะท่ีนอนท่ีนั่ง
อันใด เงียบเสียงท่ีจะอื้ออึงปราศจากลมแต่คนเดินเข้าออก ควรเป็นท่ีประกอบกิจของผู้ต้องการ
ท่ีสงัด ควรเป็นท่ีหลีกออกเร้นอยู่ตามสมณวิสัย เราสรรเสริญความคลุกคลีด้วยเสนาสนะเห็น
ปานนั้น 
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 เมื่อพระศาสดาตรัสสอนอย่างนี้แล้ว พระโมคคัลลานะกราบทูลถามว่า ว่าโดยย่อด้วย
ข้อปฏิบัติเพียงเท่าไร ภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นท่ีสิ้นตัณหา มีความส าเร็จล่วงส่วน 
เกษมจากโยคธรรมล่วงส่วน เป็นพรหมจารีบุคคลล่วงส่วน มีท่ีสุดล่วงส่วน ประเสริฐสุดกว่า
เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย พระศาสดาตรัสตอบว่า โมคคัลลานะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ได้สดับว่า 
บรรดาธรรมท้ังปวง ไม่ควรยึดมั่น ครั้นได้สดับดังนั้นแล้ว เธอทราบธรรมท้ังปวงชัดด้วย 
ปัญญาอันยิ่ง ครั้นทราบธรรมท้ังปวงชัดด้วยปัญญาอันยิ่งดังนั้นแล้ว ย่อมก าหนดรู้ธรรมท้ังปวง 
ครั้นก าหนดรู้ธรรมท้ังปวงดังนั้นแล้ว เธอได้ เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี 
มิใช่ทุกข์ มิใช่สุขก็ดี เธอพิจารณาเห็นว่าไม่เท่ียง พิจารณาเห็นด้วยปัญญาเป็นเครื่องหน่าย 
พิจารณาเห็นว่าไม่เท่ียง พิจารณาเห็นด้วยปัญญาเป็นเครื่องหน่าย พิจารณาเห็นด้วยปัญญา
เป็นเคร่ืองดับ พิจารณาเห็นด้วยปัญญาเป็นเคร่ืองสละคืนในเวทนาท้ังหลายนั้น เมื่อพิจารณา 
เห็นดังนั้น ย่อมไม่ยึดมั่นอะไร ๆ ในโลก เมื่อไม่ยึดมั่น ย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่น เมื่อไม่สะดุ้ง
หวาดหวั่น ย่อมดับกิเลสให้สงบได้จ าเพาะตัว และทราบชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่
จบแล้ว กิจท่ีจ าจะต้องท าได้ท าเสร็จแล้ว กิจอื่นท่ีจะต้องท าอย่างนี้อีกมิได้มี ว่าโดยย่อด้วย 
ข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แล ภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นท่ีสิ้นตัณหา มีความส าเร็จล่วงส่วน 
เกษมจากโยคธรรมล่วงส่วน เป็นพรหมจารีบุคคลล่วงส่วน มีท่ีสุดล่วงส่วน ประเสริฐสุดกว่า
เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย พระมหาโมคคัลลานะ ปฏิบัติตามโอวาทท่ีพระศาสดาทรงสั่งสอน 
ก็ได้ส าเร็จพระอรหัตในวันนั้น 
            ในกาลท่ีพระมหาโมคคัลลานะ พักอาศัยอยู่ท่ีกาฬศิลาในมคธชนบท หมู่เดียรถีย์
เห็นร่วมกันว่า พระมหาโมคคัลลานะ มีอานุภาพมาก สามารถไปสวรรค์ได้ ไปนรกได้ ไปแล้ว 
ก็น าเอาข่าวสารจากสวรรค์จากนรกมาบอกแก่ญาติมิตรในเมืองมนุษย์ มนุษย์ท้ังหลาย 
ก็เลื่อมใสในพุทธศาสนา พวกเราต้องเสื่อมคลายความนับถือจากมหาชน ดังนั้นเราควรฆ่า
พระเถระเสียเถิด ครั้นแล้วจึงเรี่ยไรทรัพย์จากอุปัฏฐาก จ้างโจรให้ฆ่าพระเถระ พวกโจร 
พากันไปล้อมจับพระเถระ พระเถระก็ท าปาฏิหาริย์หนีไปได้ทุกครั้ง พอโจรพยายามล้อมจับ
อยู่ ๒ เดือน ครั้นเมื่อเดือนท่ี ๓ พระเถระพิจารณาเห็นกรรมท่ีท่านท าไว้ในชาติก่อนติดตาม
มาเห็นควรระงับกรรม จึงยอมให้โจรจับ โจรเมื่อจับได้จึงทุบตีพระเถระจนกระดูกแหลกไม่มี
ชิ้นดี ครั้นแน่ใจว่าตายแน่ จึงน าเอาร่างของท่านไปทิ้งไว้ในป่า 
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พระเถระทูลลานิพพาน 

พระมหาเถระด าริว่า เราควรจะไปทูลลาพระบรมศาสดาเสียก่อนจึงนิพพาน ด าริดังนี้
แล้วก็รักษากายประสานให้มั่นด้วยก าลังฌานเหาะมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลลานิพพาน 
พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า โมคคัลลานะ เธอจะนิพพานเมื่อไร ท่ีไหน ข้าพระองค์จะนิพพาน
วันนี้ท่ีกาฬศิลา พระเจ้าข้า พระเถระตอบ ถ้าเช่นนั้น เธอจงแสดงธรรมแก่ตถาคตก่อน   
การเห็นสาวกเช่นเธอจะไม่มีอีกต่อไปแล้ว 

 พระเถระรับพุทธบัญชา ได้ท าปาฏิหาริย์เหาะขึ้นไปในอากาศแสดงธรรม เมื่อจบ
ธรรมเทศนาก็ลงจากอากาศ ถวายอภิวาททูลลาไปยังกาฬศิลาประเทศนิพพานในท่ีนั้น ในวัน
สิ้นเดือน ๑๒ หลังจากพระสารีบุตร ๑๕ วัน พระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้ท่ีพระศาสดาทรง
สรรเสริญว่ามีฤทธิ์สามารถให้สิ่งท่ีประสงค์ส าเร็จได้ และฉลาดในการแนะน าตระกูลท่ีไม่
เลื่อมใส ให้เลื่อมใส ไม่ท าศรัทธาและโภคทรัพย์ของเขาให้เสีย ประหนึ่งแมลงผึ้งอันเท่ียวไป
ในสวนดอกไม้ ไม่ท าสีและกลิ่นของดอกไม้ให้ช้ า ถือเอาแต่รสบินไปฉะนั้น แล้วตรัสสอนให้
ภิกษุถือเอาเป็นเย่ียงอย่างประพฤติตาม 

 พระผู้มีพระภาคเสด็จพร้อมด้วยภิกษุท้ังหลายทรงประธานจุดเพลิงท าฌาปนกิจ
ขณะนั้น ฝนดอกไม้ทิพย์ตกลงมาประมาณโยชน์หนึ่งโดยรอบ มหาชนประชุมสักการะอัฐิธาตุ
ตลอด ๗ วัน พระพุทธองค์โปรดให้สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิไว้ ณ ท่ีใกล้ซุ้มประตูเวฬุวันมหาวิหาร 
เมืองราชคฤห์  

 

 

 
  



๑๖๒ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

ปริเฉทที่ ๖ ศิษย์พราหมณ์พาวรี ๑๖ คน 

ทรงแก้ปัญหามาณพ 

   ฝ่ายพราหมณ์พาวรีออกบวชประพฤติพรตตามลัทธิของพราหมณ์ ตั้งอาศรมอยู่ท่ี 
ฝั่งแม่น้ าโคธาวารี ในท่ีพรมแดนแห่งเมืองอัสสกะและเมืองอาฬกะ เป็นอาจารย์ใหญ่บอก 
ไตรเพทแก่หมู่ศิษย์ ได้ทราบว่าพระโอรสของศากยราชเสด็จออกบรรพชาปฏิญญาพระองค์ว่า 
เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ แสดงธรรมสั่งสอนประชุมชน มีคนเช่ือและเลื่อมใส ยอมตนเป็นสาวก
ปฏิบัติตามค าสั่งสอนเป็นอันมาก พาวรีพราหมณ์คิดหลากใจใคร่จะสืบสวนให้ได้ความ จึงเรียก
มาณพผู้เป็นศิษย์ ๑๖ คน มีอชิตมาณพเป็นหัวหน้า ผูกปัญหาคนละหมวด ๆ ให้ไปทูลถาม 
มาณพท้ัง ๑๖ คนลาอาจารย์แล้วพามาณพท่ีเป็นบริวารไปเฝ้าพระศาสดาท่ีปาสาณเจดีย์
แคว้นมคธ ทูลขอโอกาสถามปัญหาคนละหมวด ๆ ครั้นพระศาสดาทรงอนุญาตแล้ว อชิตมาณพ
ทูลถามปัญหาเป็นท่ีแรก ๔ ข้อ ดังนี ้

ปัญหาอชิตมาณพ 
          โลกคือหมู่สัตว์ อันอะไรปิดบังไว้ จึงหลงดุจอยู่ในท่ีมืด เพราะอะไรเป็นเหตุ จึงไม่มี
ปัญญาเห็นปรากฏ พระองค์ตรัสว่า อะไรเป็นเครื่องฉาบไล้สัตว์โลกนั้นให้ติดอยู่ และตรัสว่า
อะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตวโลกนั้น 

   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า โลกคือหมู่สัตว์ อันอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งปิดบังไว้แล้ว 
จึงหลงดุจอยู่ในท่ีมืด เพราะความอยากมีประการต่างๆ และความประมาทเลินเล่อ จึงไม่มี
ปัญญาเห็นปรากฏ เรากล่าวว่า ความอยากเป็นเครื่องฉาบไล้สัตว์โลกให้ติดอยู่และเรากล่าว
ว่าทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตวโ์ลกนั้น  

   อ. อะไรเป็นเครื่องห้าม เป็นเครื่องกันความอยากซึ่งเป็นดุจกระแสน้ าหลั่งไหลไป 
ในอารมณ์ท้ังปวง ความอยากนั้นจะละได้ เพราะธรรมอะไร 

   พ. เรากล่าวว่า สติเป็นเครื่องห้าม เป็นเครื่องกันความอยากนั้น และความอยากนั้น
จะละได้เพราะปัญญา 

   อ. ปัญญา สติ กับนามรูปนั้น จะดับไป ณ ท่ีไหน ข้าพเจ้าทูลถามแล้ว ขอพระองค์
ตรัสบอกความข้อนี้แก่ข้าพเจ้า 
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   พ. เราจะแก้ปัญหาท่ีท่านถามถึงท่ีดับนามรปูสิ้นเชิง ไม่มีเหลือแก่ท่าน เพราะวิญญาณ
ดับไปก่อน นามรูปจึงดับไป ณ ที่นั้นเอง 

   อ. ชนผู้มีธรรมได้พิจารณาเห็นแล้ว และชนผู้ยังต้องศึกษาอยู่สองพวกนี้มีอยู่ในโลก
เป็นอันมาก ข้าพเจ้าขอทูลถามถึงความประพฤติของชนสองพวกนั้น พระองค์มีพระปัญญา
แก่กล้าขอจงตรัสบอกแก่ข้าพเจ้า 

   พ. ภิกษุผู้มีธรรมได้พิจารณาเห็นแล้ว และชนผู้ยังต้องศึกษาอยู่ต้องเป็นผู้ไม่ก าหนัด
ในกามท้ังหลาย มีใจไม่ขุ่นมัว ฉลาดในธรรมท้ังปวง มีสติอยู่ทุกอิริยาบถ 

   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีอชิตมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว  โมฆราชมาณพ
ปรารภจะทูลถามปัญหา ได้ยินว่า โมฆราชมาณพนั้นถือตัวว่าเป็นคนมีปัญญากว่ามาณพท้ัง 
๑๕ คน คิดจะทูลถามก่อนแต่เห็นว่า อชิตมาณพเป็นผู้ใหญ่ว่า จึงยอมให้ทูลถามก่อน  
ครั้น อชิตมาณพทูลถามแล้ว  จึงปรารภจะทูลถามเป็นท่ี ๒ พระศาสดาทอดพระเนตรเห็น
อาการอย่างนั้นแล้วตรัสห้ามว่า โมฆราช ท่านยอมให้มาณพอื่นถามก่อนเถิด โมฆราชมาณพ 
ก็หยุดนิ่งอยู่  

ปัญหาติสสเมตเตยยมาณพ 

 ล าดับนั้น ติสสเมตเตยยมาณพ ทูลถามปัญหาเป็นท่ี ๒ ว่า ใคร ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ 
คือ เต็มความประสงค์ในโลกนี้ ความอยากซึ่งเป็นเหตุทะเยอทะยานดิ้นรนของใครไม่มีใครรู้
ส่วนข้างปลายท้ังสอง (คืออดีตกับอนาคต) ด้วยปัญญาแล้วไม่ติดอยู่ ในส่วนท่ามกลาง  
(คือปัจจุบัน) พระองค์ตรัสว่า ใครเป็นมหาบุรุษ ใครล่วงความอยากอันผูกใจสัตว์ไว้ในโลกนี้ 
ดุจด้ายเป็นเคร่ืองเย็บผ้าให้ติดกันไปได้ 

   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ส ารวมในกามท้ังหลาย 
ปราศจากความอยากแล้ว มีสติระลึกได้ทุกเมื่อ พิจารณาเห็นโดยชอบแล้ว ดับเครื่องร้อน
กระวนกระวายเสียได้แล้ว ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ คือ เต็มความประสงค์ในโลกนี้  ความอยาก 
ซึ่งเป็นเหตุทะเยอทะยานดิ้นรนของภิกษุนั้นแลไม่มี ภิกษุนั้นแลรู้ส่วนข้างปลายท้ังสองด้วย
ปัญญาแล้ว ไม่ติดอยู่ในส่วนท่ามกลาง  เรากล่าวว่า ภิกษุนั้นแลเป็นมหาบุรุษ ภิกษุนั้นแลล่วง
ความอยากอันผูกใจสัตว์ไว้ในโลกนี้ ดุจด้ายเป็นเคร่ืองเย็บผ้าให้ติดกันไปได้ 
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ปัญหาปุณณกมาณพ 

   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีติสสเมตเตยยมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว ปุณณกมาณพ 
ทูลถามปัญหาเป็นท่ี ๓ ว่า บัดนี้ มีปัญหามาถึงพระองค์ผู้หาความหวาดหวั่นมิได้ รู้เหตุท่ีเป็น
รากเหง้าของสิ่งท้ังปวง ข้าพเจ้าขอทูลถาม หมู่มนุษย์ในโลกนี้ คือ ฤษี กษัตริย์ พราหมณ์ เป็น
อันมาก อาศัยอะไรจึงบูชายัญบวงสรวงเทวดา ขอพระองค์จงตรัสบอกความข้อนั้นแก่ข้าพเจ้า  

   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า หมู่มนุษย์เหล่านั้น อยากได้ของท่ีตนปรารถนา อาศัย
ของที่มีชราทรุดโทรม จึงบูชายัญบวงสรวงเทวดา 

   ป. หมู่มนุษย์เหล่านั้น ถ้าไม่ประมาทในยัญของตน จะข้ามพ้นชาติชราได้บ้างหรือไม่ 

   พ. หมู่มนุษย์เหล่านั้น มุ่งลาภท่ีตนหวังจึงพูดสรรเสริญการบูชายัญ ร าพันสิ่งท่ีตัว
ใคร่ ก็เพราะอาศัยลาภ เรากล่าวว่า ผู้บูชายัญเหล่านั้นยังเป็นคนก าหนัดยินดีในภพ ไม่ข้าม
พ้นชาติชราไปได้ 

   ป. ถ้าผู้บูชายัญเหล่านั้น ข้ามพ้นชาติชรา เพราะยัญของตนไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้  
ใคร่เล่าในเทวโลก หรือในมนุษยโลก ข้ามพ้นชาติชรานั้นได้แล้ว 

   พ. ความอยากซึ่งเป็นเหตุทะเยอทะยานดิ้นรนในโลกไหน ๆ ของผู้ใดไม่มี เพราะได้
พิจารณาเห็นธรรมท่ียิ่งและหย่อนในโลก เรากล่าวว่า ผู้นั้นซึ่งสงบระงับได้ไม่มีทุจริตความ
ประพฤติชั่วอันจะท าให้มัวหมอง ดุจควันไฟอันจับเป็นเขม่าไม่มีกิเลสอันจะกระทบจิตหา 
ความอยากทะเยอทะยานมิได้ ข้ามพ้นชาติชราไปได้แล้ว 

ปัญหาเมตตคมูาณพ 

   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีปุณณกมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว เมตตคูมาณพ 
ทูลถามปัญหาเป็นท่ี ๔ ว่า ข้าพเจ้าขอทูลถาม ขอพระองค์จงตรัสข้อความท่ีจะทูลถามนั้นแก่
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทราบว่า พระองค์ถึงท่ีสุดจบไตรเพท มีจิตอันได้อบรมดีแล้ว ทุกข์ในโลก
หลายประการ ไม่ใช่แต่อย่างเดียวนี้ มีมาแล้วแต่อะไร 

   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ท่านถามเราถึงเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ เราจักบอก
แก่ท่านตามรู้เห็น ทุกข์ในโลกนี้มีอุปธิคือกรรมและกิเลสเป็นเหตุ ล้วนเกิดมาแต่อุปธิ ผู้ใดเป็น
คนเขลาไม่รู้แล้วกระท าอุปธินั้นให้เกิดขึ้น ผู้นั้นย่อมถึงทุกข์เนือง ๆ เหตุนั้นเมื่อรู้เห็นว่าอุปธิ
เป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ อย่ากระท าให้เกิดมี 
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   ม. ข้าพเจ้าทูลถามข้อใด ก็ทรงแก้ข้อนั้นประทานแก่ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าขอทูลถาม
ข้ออื่นอีก ขอเชิญพระองค์ทรงแก้อย่างไรผู้มีปัญญาจึงข้ามพ้นห้วงทะเลใหญ่ คือชาติชราและ
โศกพิไรร าพันเสียได้ ขอพระองค์จงทรงแก้ข้อนั้นประทานแก่ข้าพเจ้า เพราะว่าธรรมนั้น 
พระองค์คงทรงทราบแล้ว 

   พ. เราจักแสดงธรรมท่ีจะพึงเห็นแจ้งด้วยตนเองในอัตภาพนี้ ไม่ต้องพิศวงตามค า
ของผู้อื่น คือ อย่างนี้ ๆ ท่ีบุคคลได้ทราบแล้วจะเป็นผู้มีสติ ด าเนินข้ามความอยากอันให้ติด
อยู่ในโลกเสียได้ 

   ม. ข้าพเจ้ายินดีธรรมท่ีสูงสุดนั้นเป็นอย่างยิ่ง 

   พ. ท่านรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง ในส่วนเบื้องบน (คืออนาคต) ในส่วนเบื้องต่ า (คืออดีต) 
ในส่วนท่ามกลาง (คือปัจจุบัน) จงบรรเทาความเพลิดเพลินความยึดมั่น ในส่วนเหล่านั้นเสีย 
วิญญาณของท่านจะไม่ตั้งอยู่ในภพ ภิกษุผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้ มีสติ ไม่เลินเล่อ  
ได้ทราบแล้ว ละความถือมั่นว่าของเราเสียได้แล้ว จะละทุกข์คือชาติชราและโศกพิไรร าพัน 
ในโลกนี้ได้ 

   ม. ข้าพเจ้าชอบใจพระวาจาของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง ธรรมอันไม่มีอุปธิ พระองค์
ทรงแสดงชอบแล้ว พระองค์คงละทุกข์ได้แน่แล้ว เพราะว่าพระองค์ได้ทรงทราบธรรมนี้แล้ว 
แม้ท่านผู้รู้ท่ีพระองค์ทรงสั่งสอนอยู่เป็นนิตย์ ไม่หยุดหย่อน คงละทุกข์นั้นได้ด้วยเป็นแน่ 
เหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงได้มาถวายบังคมพระองค์ ด้วยตั้งใจจะให้ทรงสั่งสอนข้าพเจ้าเป็นนิตย์  
ไม่หยุดหย่อนเหมือนอย่างนั้นบ้าง 

   พ. ท่านรู้ว่าผู้ใดเป็นพราหมณ์ถึงท่ีสุดจบไตรเพท ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล ไม่ติดข้องอยู่
ในกามภพ ผู้นั้นแลข้ามล่วงเหตุแห่งทุกข์ ดุจห้วงทะเลอันใหญ่นี้ได้แน่แล้ว ครั้นข้ามถึงฝั่งแล้ว
เป็นคนไม่มีกิเลสอันตรึงจิต สิ้นความสงสัย ผู้นั้นครั้นรู้แล้วถึงท่ีสุดจบไตรเพทในศาสนานี้  
สิ้นความสงสัย ละธรรมท่ีเป็นเหตุติดข้องอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เสียได้แล้ว  เป็นคนมีความ
อยากสิ้นแล้ว ไม่มีกิเลสอันจะกระทบจิต หาความอยากทะเยอทะยานมิได้ เรากล่าวว่าผู้นั้น
แลข้ามพ้นชาติชราได้แล้ว 
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ปัญหาโธตกมาณพ 

   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีเมตตคูมาณพทูลถามแล้ว โธตกมาณพทูลถามปัญหา
เป็นท่ี ๕ ว่า ข้าพเจ้าทูลถามพระองค์ ขอจงตรัสบอกแก่ข้าพเจ้า ๆ อยากจะฟังพระวาจา 
ของพระองค์ ข้าพเจ้าได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์แล้ว จะศึกษาข้อปฏิบัติซึ่งเป็นเครื่องดับ
กิเลสของตน พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ถ้าอย่างนั้น ท่านจงเป็นคนมีปัญญา มีสติ ท าความ
เพียรในศาสนานี้เถิด 

   ธ. ข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ผู้เป็นพราหมณ์ หากังวลมิได้เท่ียวอยู่ในเทวโลกและ
มนุษยโลก เหตุนั้น ข้าพเจ้าขอถวายบังคมพระองค์ ขอพระองค์ทรงเปลื้องข้าพเจ้าเสียจาก
ความสงสัยเถิด 

   พ. เราเปลื้องใคร ๆ ในโลก ผู้ยังมีความสงสัยอยู่ไม่ได้ เมื่อท่านรู้ธรรมอันประเสริฐ  
ก็จะข้ามห้วงทะเลใหญ่ คือ กิเลสอันนี้เสียได้เอง 

   ธ. ขอพระองค์จงทรงพระกรุณาแสดงธรรมอันสงัดจากกิเลสท่ีข้าพเจ้าควรจะรู้ 
สั่งสอนให้เป็นคนโปร่ง ไม่ขัดข้อง ดุจอากาศสงบระงับกิเลสเสียได้ ไม่อาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเท่ียว
อยู่ในโลกนี้ 

   พ. เราจะบอกอุบายเครื่องสงบระงับกิเลส ซึ่งจะเห็นเองไม่ต้องเชื่อตามตื่นข่าว 
ท่ีบุคคลได้ทราบแล้ว จะมีสติข้ามความอยากที่ตรึงใจไว้ในโลกเสียได้แก่ท่าน 

   ธ. ข้าพเจ้าชอบใจอุบายเครื่องสงบระงับกิเลสอันสูงสุดนั้นเป็นอย่างยิ่ง 

   พ. ถ้าท่านรู้ว่าความทะยานอยากท้ังเบื้องบน เบื้องต่ า ท่ามกลางเป็นเหตุให้ติดข้อง
อยู่ในโลก ท่านอย่าท าความทะยานอยาก เพ่ือจะเกิดในภพน้อยใหญ่ 

ปัญหาอุปสีวมาณพ 

   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหท่ีโธตกมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว อุปสีวมาณพทูลถาม
ปัญหาเป็นท่ี ๖ ว่า ล าพังข้าพเจ้าผู้เดียว ไม่ได้อาศัยอะไรแล้ว ไม่อาจข้ามห้วงทะเลใหญ่ คือ
กิเลสได้ ขอพระองค์ตรัสบอกอารมณ์ท่ีหน่วงเหนี่ยวซึ่งข้าพเจ้าจะควรอาศัยข้ามห้วงนี้ 
แก่ข้าพเจ้าเถิด 

    



๑๖๗ 

 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

 พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ท่านจงเป็นผู้มีสติเพ่งอากิญจัญญายตนฌาน อาศัย
อารมณ์ว่าไม่มี ๆ ดังนี้ ข้ามห้วงเสียเถิด ท่านจงละกามท้ังหลายเสีย เป็นคนเว้นจากความสงสัย 
เห็นธรรมท่ีสิ้นไปแห่งความทะเยอทะยานอยากให้ปรากฏชัดท้ังกลางคืนกลางวันเถิด 

   อุ. ผู้ใดปราศจากความก าหนัดในกามท้ังปวงแล้วล่วงฌานอื่นได้แล้วอาศัยอากิญ- 
จัญญายตนฌาน (คือความเพ่งใจว่า ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์) น้อมใจแล้วในอากิญจัญญายตนฌาน 
ซึ่งเป็นธรรมท่ีเปลื้องสัญญาอย่างประเสริฐสุด ผู้นั้น จะตั้งอยู่ในอากิญจัญญายตนฌานนั้น  
ไม่มีเสื่อมบ้างหรือ 

   พ. ผู้นั้นจะตั้งอยู่ในอากิญจัญญายตนฌานนั้น ไม่มีเสื่อม 

   อุ. ถ้าผู้นั้นจะตั้งอยู่ในอากิญจัญญายตนฌานนั้น ไม่มีเสื่อมสิ้นไปเป็นอันมาก เขาจะ
เป็นคนยั่งยืนอยู่ในอากิญจัญญายตนฌานนั้นหรือจะดับขันธปรินิพพาน วิญญาณของคน
เช่นนั้นจะเป็นฉันใด 

   พ. เปลวไฟอันก าลังลมเป่าแล้วดับไป ไม่ถึงความนับว่าได้ไปแล้วในทิศไหน ฉันใด 
ท่านผู้รู้พ้นไปแล้วจากกองนามรูป ย่อมดับไม่มีเชื้อเหลือ (คือดับพร้อมท้ังกิเลสท้ังขันธ์) ไม่ถึง
ความนับว่าไปเกิดเป็นอะไร ฉันนั้น  

   อุ. ท่านผู้นั้นดับไปแล้ว หรือว่าเป็นแต่ไม่มีตัว หรือจะเป็นผู้ตั้งอยู่ย่ังยืนหาอันตรายมิได้ 
ขอพระองค์ทรงพยากรณ์ความข้อนั้นแก่ข้าพเจ้า เพราะว่าธรรมนั้นพระองค์ได้ทรงทราบแล้ว 

   พ. ประมาณแห่งเบญจขันธ์ของผู้ท่ีดับปรินิพพานแล้วมิได้มี กิเลสซึ่งเป็นเหตุกล่าว 
ผู้นั้นว่าไปเกิดเป็นอะไรของผู้นั้นก็มิได้มี เมื่อธรรมท้ังหลาย (มีขันธ์เป็นต้น) อันผู้นั้นขจัดได้
หมดแล้ว ก็ตัดทางแห่งถ้อยค าท่ีจะพูดถึงผู้นั้นว่าเป็นอะไรเสียท้ังหมด 

ปัญหานันทมาณพ 

ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีอุปสีวมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว นันทมาณพทูลถาม
ปัญหาเป็นท่ี ๗ ว่า ชนท้ังหลายกล่าวว่า มุนีมีอยู่ในโลกนี้ ข้อนี้เป็นอย่างไร เขาเรียกคนถึง
พร้อมด้วยญาณ หรือถึงพร้อมด้วยการเลี้ยงชีวิต ว่าเป็นมุนี 

   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ผู้ฉลาดในโลกนี้  ไม่กล่าวคนว่าเป็นมุนีด้วยความเห็น 
ด้วยความสดับ หรือด้วยความรู้ เรากล่าวว่า คนใดท าตนให้ปราศจากกองกิเลส เป็นคนหา
กิเลสมิได้ ไม่มีความหวังทะยานอยากเท่ียวอยู่ คนผู้นั้นแลชื่อว่ามุนี 



๑๖๘ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

   น. สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง กล่าวความบริสุทธิ์ด้วยความเห็น ด้วยความฟัง      
ด้วยศีลและพรตและด้วยวิธีเป็นอันมาก สมณพราหมณ์เหล่านั้นประพฤติในวิธีเหล่านั้น 
ตามท่ีตนเห็นว่าเป็นเครื่องบริสุทธิ์ ข้ามพ้นชาติชราได้แล้วบ้างหรือหาไม่ ข้าพเจ้าทูลถาม  
ขอพระองค์ตรัสบอกความข้อนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิด 

   พ. สมณพราหมณ์เหล่านั้น แม้ถึงประพฤติอย่างนั้น เรากล่าวว่า พ้นชาติชราไม่ได้แล้ว  

   น. ถ้าพระองค์ตรัสว่า สมณพราหมณ์เหล่านั้นข้ามห้วงไม่ได้แล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้น  
ใครเล่าในเทวโลกหรือในมนุษยโลก ข้ามพ้นชาติชราได้แล้ว 

   พ. เราได้กล่าวว่า สมณพราหมณ์ อันชาติชราครอบง าแล้วหมดทุกคน แต่เรากล่าวว่า 
สมณพราหมณ์เหล่าใดในโลกนี้ละอารมณ์ท่ีตนได้เห็น ได้ฟัง ได้รู้ และศีลพรตกับวิธีเป็น 
อันมากเสียท้ังหมด ก าหนดรู้ตัณหาว่าเป็นโทษควรละแล้ว เป็นผู้หาอาสวะมิได้สมณพราหมณ์
เหล่านั้นแล ข้ามห้วงได้แล้ว 

   น. ข้าพเจ้าชอบใจพระวาจาของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง  พระองค์ทรงแสดงธรรม 
อันไม่มีอุปธิ (กิเลส) ชอบแล้ว แม้ข้าพเจ้าก็เรียกสมณพราหมณ์เหล่านั้นว่าผู้ข้ามห้วงได้แล้ว
เหมือนพระองค์ตรัส 

ปัญหาเหมกมาณพ 

   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีนันทมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว เหมกมาณพทูลถาม
ปัญหาเป็นท่ี ๘ ว่า ในปางก่อนแต่ศาสนาของพระองค์ อาจารย์ท้ังหลายได้ยืนยันว่า อย่างนั้น
ได้เคยมีมาแล้ว อย่างนี้จักมีต่อไปข้างหน้า ค านี้ล้วนเป็นแต่ว่าอย่างนี้ ๆ มีแต่จะท าความตรึก
ให้ฟุ้งมากขึ้น ข้าพเจ้าไม่พอใจในค านั้นเลย ขอพระองค์ตรัสบอกธรรมเป็นเหตุถอนตัณหา  
ท่ีข้าพเจ้าทราบแล้วจะพึงเป็นคนมีสติข้ามล่วงตัณหาอันให้ติดอยู่ในโลกแก่ข้าพเจ้าเถิด  

   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ชนเหล่าใด ได้รู้ว่า นิพพานเป็นท่ีบรรเทาความก าหนัด
พอใจในอารมณ์ท่ีรัก ซึ่งได้เห็นแล้ว ได้ฟังแล้ว ได้ดมแล้ว ได้ชิมแล้ว ได้ถูกต้องแล้ว และได้รู้
แล้วด้วยใจและเป็นธรรมไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นแล้ว เป็นคนมีสติ มีธรรมอันเห็นแล้ว  
ดบักิเลสได้แล้ว ชนผู้สงบระงับกิเลสได้แล้วนั้น ข้ามล่วงตัณหาอันให้ติดอยู่ในโลกได้แล้ว 
  



๑๖๙ 
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ปัญหาโตเทยยมาณพ 
   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีเหมกมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว โมฆราชมาณพ 
ปรารภจะทูลถามปัญหาอีก พระศาสดาตรัสห้ามให้รอก่อนเหมือนหนหลัง โตเทยยมาณพ 
จึงทูลถามปัญหาเป็นท่ี ๙ ว่า กามท้ังหลายไม่ตั้งอยู่ในผู้ใด ตัณหาของผู้ใดไม่มี และผู้ใดข้าม
ล่วงความสงสัยเสียได้ ความพ้นของผู้นั้นเป็นเช่นไร 

   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ความพ้นของผู้นั้น ท่ีจะเป็นอย่างอื่นอีกมิได้มี (อธิบายว่า
ผู้นั้นพ้นจากกาม จากตัณหา จากความสงสัยแล้ว กามก็ดี ตัณหาก็ดี ความสงสัยก็ดี จะกลับ
เกิดขึ้น ผู้นั้นจะต้องเพียรพยายามเพื่อจะท าตนให้พ้นไปอีกหามีไม่  ความพ้นของผู้นั้นเป็น 
อันคงท่ีไม่แปรผันเป็นอย่างอื่น) 

   ต. ผู้นั้นเป็นคนมีความหวังทะเยอทะยานหรือไม่มี เป็นคนมีปัญญาแท้ หรือเป็น 
แต่ก่อตัณหาและทิฏฐิให้เกิดขึ้นด้วยปัญญา ข้าพเจ้าจะรู้จักท่านผู้มุนีนั้นได้ด้วยอย่างไร 
ขอพระองค์ตรัสบอกแก่ข้าพเจ้าเถิด 

   พ. ผู้นั้นเป็นคนไม่มีความหวังทะเยอทะยาน จะเป็นคนมีความหวังทะเยอทะยาน 
ก็หาไม่ เป็นคนมีปัญญาแท้ จะเป็นแต่คนก่อตัณหาและทิฏฐิให้เกิดด้วยปัญญาก็หาไม่ ท่านจง
รู้จักมุนีว่า คนไม่มีกังวล ไม่ติดอยู่ในกามภพ อย่างนี้เถิด 

ปัญหากัปปมาณพ 

   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีโตเทยยมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว กัปปมาณพทูลถาม
ปัญหาเป็นท่ี ๑๐ ว่า ขอพระองค์ตรัสบอกธรรมซึ่งจะเป็นท่ีพึ่งพ านักของชนอันชราและมรณะ
มาถึงรอบข้าง ดุจเกาะอันเป็นท่ีพ านักอาศัยของชนผู้ตั้งอยู่ในท่ามกลางสาคร เมื่อเกิดคลื่น 
ท่ีน่ากลัวใหญ่แก่ข้าพเจ้า อย่าให้ทุกข์นี้มีได้อีก 

   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า เรากล่าวว่านิพพานอันไม่มีกิเลสเครื่องกังวล ไม่มีตัณหา
เครื่องถือมั่น เป็นท่ีสิ้นแห่งชราและมรณะนี้แล เป็นดุจเกาะ หาใช่ธรรมอื่นไม่ ชนเหล่าใดรู้
นิพพานนั้นแล้ว เป็นคนมีสติ มีธรรมอันเห็นแล้ว ดับกิเลสได้แล้ว ชนเหล่านั้น ไม่ต้องตกอยู่ 
ในอ านาจของมาร ไม่ต้องเดินไปในทางของมารเลย 

 



๑๗๐ 
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ปัญหาชตุกัณณีมาณพ 

   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีกัปปมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว ชตุกัณณีมาณพทูล
ถามปัญหาเป็นท่ี ๑๑ ว่า ข้าพเจ้าได้ทราบว่าพระองค์ไม่ใช่ผู้ใคร่กาม ข้ามล่วงห้วงกิเลสเสีย 
ได้แล้ว จึงมาเฝ้าเพื่อจะทูลถามพระองค์ผู้หากิเลสกามมิได้ ขอพระผู้มีพระภาค  ผู้มี 
พระปัญญาดุจดวงตาเกิดพร้อมกับตรัสรู้ จงแสดงธรรมอันระงับแก่ข้าพเจ้าโดยถ่องแท้ เหตุว่า 
พระองค์ทรงผจญกิเลสกามให้แห้งหายได้  ดุจพระอาทิตย์อันส่องแผ่นดินให้แห้งด้วยรัศมี  
ขอพระองค์ผู้มีพระปัญญากว้างใหญ่ราวกับแผ่นดิน ตรัสบอกธรรมเป็นเครื่องละชาติชรา 
ในอัตภาพนีท่ี้ข้าพเจ้าควรจะทราบแก่ข้าพเจ้าผู้มีปัญญาน้อยเถิด  

   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ท่านจงน าความก าหนัดในกามเสียให้สิ้น เห็นความ
ออกไปจากกามโดยเป็นความเกษมเถิด กิเลสเครื่องกังวลท่ีท่านยึดไว้ด้วยตัณหาและทิฏฐิ  
ซึ่งควรจะสละเสีย อย่าเสียดแทงใจของท่านได้ กังวลได้มีแล้วในปางก่อน ท่านจงให้กังวลนั้น
เหือดแห้งเสีย กังวลในภายหลังอย่าให้มีแก่ท่าน ถ้าท่านจักไม่ถือเอากังวลในท่ามกลาง  
ท่านจักเป็นคนสงบระงับกังวลได้เท่ียวอยู่ อาสวะ (กิเลส) ซึ่งเป็นเหตุถึงอ านาจมัจจุราชของ 
ชนผู้ปราศจากความก าหนัดในนามรูปโดยอาการท้ังปวงมิได้มี 

ปัญหาภัทราวุธมาณพ 

   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีชตุกัณณีมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว ภัทราวุธมาณพ
ทูลถามปัญหาเป็นท่ี ๑๒ ว่า ข้าพเจ้าทูลขออาราธนาพระองค์ผู้ทรงละอาลัยตัดตัณหาเสียได้ 
ไม่หวั่นไหว (เพราะโลกธรรม) ละความเพลิดเพลินเสียได้ ข้ามห้วงกิเลสพ้นไปได้แล้ว  
ละธรรมเป็นเครื่องให้ด าริ (ไปต่าง ๆ) คือตัณหาและทิฏฐิได้แล้ว มีพระปรีชาญาณอันดี ชนท่ี
อยู่ชนบทต่าง ๆ อยากจะฟังพระวาจาของพระองค์ มาพร้อมกันแล้วจากชนบทนั้น ๆ ได้ฟัง
พระวาจาของพระองค์แล้วจักกลับไปจากท่ีนี่ ขอพระองค์จงทรงแก้ปัญหาเพื่อชนเหล่านั้น 
เพราะว่าธรรมนั้นพระองค์ได้ทราบแล้ว 

   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า หมู่ชนนั้นควรจะน าตัณหาท่ีเป็นเหตุถือมั่น ในส่วน
เบื้องบน เบื้องต่ า เบื้องขวา คือ ท่ามกลางท้ังหมดให้สิ้นเชิง เพราะเขาถือมั่นสิ่งใด ๆ ในโลก 
มารย่อมติดตามเขาได้โดยสิ่งนั้น ๆ เหตุนั้นเมื่อภิกษุรู้อยู่ เห็นหมู่สัตว์ผู้ติดอยู่ในวัฏฏะ เป็น
ท่ีตั้งแห่งมารนี้ว่า ติดอยู่เพราะความถือมั่นดังนี้ พึงเป็นคนมีสติ ไม่ถือมั่นกังวลในโลกทั้งปวง 
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ปัญหาอุทยมาณพ 
   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีภัทราวุธมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว อุทยมาณพ 
ทูลถามปัญหาเป็นท่ี ๑๓ ว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะทูลถามปัญหาจึงมาเฝ้าพระองค์ 
ผู้ทรงนั่งบ าเพ็ญฌาน มีพระสันดานปราศจากกิเลสธุลี หาอาสวะมิได้ ได้ทรงท ากิจท่ีจ าจะต้อง
ท าเสร็จแล้วบรรลุถึงฝั่งแห่งธรรมท้ังปวง ขอพระองค์ จงทรงแสดงธรรมเป็นเครื่องพ้นจาก
กิเลสท่ีควรรู้ท่ัวถึง ซึ่งเป็นเครื่องท าลายอวิชชา ความเขลาไม่รู้แจ้งเสีย 
   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า เรากล่าวธรรมเป็นเครื่องละความพอใจในกามและ
โทมนัสเสียท้ังสองอย่าง เป็นเครื่องบรรเทาความง่วง เป็นเครื่องห้ามความร าคาญ มีอุเบกขา
กับสติเป็นธรรมบริสุทธิ์ มีความตรึกกอปรด้วยธรรมเป็นเบื้องหน้า ว่าเป็นธรรมเครื่องพ้นจาก
กิเลส ท่ีควรรู้ท่ัวถึง ซึ่งเป็นเครื่องท าลายอวิชชา ความเขลาไม่รู้แจ้งเสีย 
   อุ. โลกมีอะไรผูกพันไว้ อะไร เป็นเครื่องสัญจรของโลกนั้น ท่านกล่าวกันว่า นิพพาน ๆ 
ดังนั้น เพราะละอะไรได้ 
   พ. โลกมีความเพลิดเพลินผูกพันไว้ ความตรึกเป็นเครื่องสัญจรของโลกนั้น ท่านกล่าว
กันว่า นิพพาน ๆ ดังนี้ เพราะละตัณหาเสียได้  
   อุ. เมื่อบุคคลมีสติระลึกอย่างไรอยู่ วิญญาณจึงจะดับ ข้าพเจ้าท้ังหลายมาเฝ้าแล้ว 
เพ่ือทูลถามพระองค์ ขอให้ได้ฟังพระวาจาของพระองค์เถิด 
   พ. เมื่อบุคคลไม่เพลิดเพลิน เวทนาท้ังภายในภายนอก มีสติระลึกอย่างนี้ วิญญาณ
จึงจะดับ 

ปัญหาโปสาลมาณพ 
   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีอุทยมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว โปสาลมาณพทูลถาม
ปัญหาเป็นท่ี ๑๔ ว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะทูลถามปัญหา จึงได้มาเฝ้าพระองค์ ผู้ทรง
ส าแดงพระปรีชาญาณในกาลเป็นอดีต ไม่ทรงหวั่นไหว (เหตุสุขทุกข์) มีความสงสัยอันตัดเสีย
ได้แล้ว บรรลุถึงฝั่งแห่งธรรมท้ังปวง ข้าพเจ้าขอทูลถามถึงญาณของบุคคล ผู้มีความก าหนด
หมายในรูปแจ้งชัด (คือได้บรรลุรูปฌานแล้ว) ละรูปารมณ์ท้ังหมดได้แล้ว (คือล่วงรูปฌาน 
ขึ้นไปแล้ว) เห็นอยู่ท้ังภายในภายนอกว่า ไม่มีอะไรสักน้อยหนึ่ง (คือบรรลุอรูปฌาน ท่ีเรียกว่า   
อากิญจัญญายตนะ) บุคคลเช่นนั้นจะควรแนะน าส่ังสอนให้ท าอย่างไรต่อไป 
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   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ตถาคต ทราบภูมิเป็นท่ีตั้งแห่งวิญญาณท้ังหมด  
จึงทราบบุคคลผู้เช่นนั้นแม้ยังตั้งอยู่ในโลกนี้ว่า มีอัธยาศัยน้อมไปในอากิญจัญญายตนภพ             
มีอากิญจัญญายตนภพเป็นท่ีไปในเบื้องหน้า บุคคลเช่นนั้นรู้ว่ากรรมอันเป็นเหตุให้เกิดใน                    
อากิญจัญญายตนภพ มีความเพลิดเพลินยินดีเป็นเครื่องประกอบ ดังนี้แล้ว ล าดับนั้น ย่อม
พิจารณาเห็นสหชาตธรรมในอากิญจัญญายตนฌานนั้น (คือ ธรรมท่ีเกิดพร้อมกันกับญาณนั้น) 
แจ้งชัดโดยลักษณะ ๓ (คือไม่เท่ียง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัว) ข้อนี้เป็นญาณอันถ่องแท้ของพราหมณ์
เช่นนั้น ผู้มีพรหมจรรย์ได้ประพฤติจบแล้ว 

ปัญหาโมฆราชมาณพ 

   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีโปสาลมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว โมฆราชมาณพ 
กราบทูลว่า ข้าพเจ้าได้ทูลถามปัญหาถึง ๒ ครั้งแล้ว พระองค์ไม่ทรงแก้ประทานแก่ข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าได้ยินว่า ถ้าทูลถามถึง ๓ ครั้งแล้ว พระองค์จะทรงแก้ ครั้นว่าอย่างนี้แล้วทูลถาม
ปัญหาเป็นท่ี ๑๕ ว่า โลกนี้ก็ดี โลกอื่นก็ดี พรหมโลกกับท้ังเทวโลกก็ดี ย่อมไม่ทราบความเห็น
ของพระองค์ เหตุฉะนี้ จึงมีปัญหามาถึงพระองค์ผู้มีพระปรีชาเห็นล่วงสามัญชนท้ังปวง 
อย่างนี้ ข้าพเจ้าจะพิจารณาเห็นโลกอย่างไร มัจจุราช (ความตาย) จึงจะไม่แลเห็น คือว่า  
จักไม่ตามทัน 

   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ท่านจงเป็นคนมีสติ พิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของ
ว่างเปล่า ถอนความตามเห็นว่า ตัวของเราเสียทุกเมื่อเถิด ท่านจะข้ามล่วงมัจจุราชเสียได้  
ด้วยอุบายอย่างนี้ ท่านพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้แล มัจจุราชจึงแลไม่เห็น 

ปัญหาปิงคิยมาณพ 

   ครั้นพระศาสดาทรงแก้ปัญหาท่ีโมฆราชมาณพทูลถามอย่างนี้แล้ว ปิงคิยมาณพ 
ทูลถามปัญหาเป็นท่ี ๑๖ ว่า ข้าพเจ้าเป็นคนแก่แล้ว ไม่มีก าลัง มีผิวพรรณสิ้นไปแล้ว ดวงตา
ของข้าพเจ้าก็เห็นไม่กระจ่าง หูก็ฟังไม่สะดวก ขอข้าพเจ้าอย่าเป็นคนหลงฉิบหายเสียใน
ระหว่างเลย ขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมท่ีข้าพเจ้าควรรู้เป็นเครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้เสีย  

   พระศาสดาทรงพยากรณ์ว่า ท่านเห็นว่า ชนท้ังหลายผู้ประมาทแล้ว ย่อมเดือดร้อน
เพราะรูปเป็นเหตุ เพราะฉะนั้น ท่านจงเป็นคนไม่ประมาทละความพอใจในรูปเสีย จะได้ 
ไม่เกิดอีก 
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   ปิ. ทิศใหญ่ ๔ ทิศน้อย ๔ เป็น ๑๐ ท้ังทิศเบ้ืองบน เบ้ืองต่ า ท่ีพระองค์ไม่ได้เห็นแล้ว 
ไม่ได้ฟังแล้ว ไม่ได้ทราบแล้ว ไม่ได้รู้แล้วแม้น้อยหนึ่งมิได้มีในโลก ขอพระองค์จงตรัสบอกธรรม
ท่ีข้าพเจ้าควรรู้ เป็นเคร่ืองละชาติชราในอัตภาพนี้เสีย 

   พ. เมื่อท่านเห็นหมู่มนุษย์ อันตัณหาครอบง าแล้ว มีความเดือดร้อนเกิดแล้ว อันชรา
ถึงรอบข้างแล้ว เหตุนั้น ท่านจงเป็นคนไม่ประมาทละตัณหาเสีย จะได้ไม่เกิดอีก 

   ในกาลเป็นท่ีสุดแห่งปัญหาท่ีพระศาสดาทรงพยากรณ์ มาณพ ๑๕ คน (เว้นไว้แต่ 
ปิงคิยมาณพ) ส่งใจไปตามธรรมเทศนาก็มีจิตพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน ส่วนปิงคิยะ
เป็นแต่ได้ญาณเห็นธรรม ได้ยินว่า ปิงคิยมาณพนั้นคิดถึงพราหมณ์พาวรีผู้เป็นอาจารย์  
ในระหว่างท่ีนั่งฟังธรรมเทศนาว่า ลุงของเราหาได้ฟังธรรมเทศนาท่ีไพเราะอย่างนี้ไม่ อาศัยโทษ
ท่ีฟุ้งซ่านเพราะความรักอาจารย์นั้น จึงไม่อาจท าจิตให้สิ้นอาสวะได้ 

มาณพ  ๑๖ คน ทลูขออุปสมบท 

          มาณพ ๑๖ คนกับท้ังบริวารนั้นทูลขออุปสมบท พระศาสดาก็ทรงอนุญาตให้เป็น
ภิกษุด้วยพระวาจาว่า ท่านท้ังหลายเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว ท่านท้ังหลาย
ประพฤติพรหมจรรย์เถิด ดังนี้ ฝ่ายพระปิงคิยะ ทูลลาพระศาสดากลับไปแจ้งข่าวแก่พราหมณ์
พาวรีผู้อาจารย์แล้ว แสดงธรรมเทศนาแก้ปัญหา ๑๖ ข้อนั้นให้ฟัง ภายหลังได้สดับโอวาท 
ท่ีพระศาสดาสั่งสอน จึงท าจิตให้พ้นจากอาสวะได้ ส่วนพราหมณ์พาวรีผู้อาจารย์ บรรลุ
ธรรมาภิสมัย แต่เพียงชั้นเสขภูมิ 
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ปริเฉทที่ ๗ ประทานการบวชด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจา 

ประวัติพระราธะ 

   วันหนึ่ง พระศาสดาทรงพระด าเนินอยู่ในพระวิหาร ทอดพระเนตรเห็นราธพราหมณ์  
มีร่างกายอันผอม มีผิวพรรณเศร้าหมองไม่สดใส จึงตรัสถามได้ความว่า ราธพราหมณ์อยาก 
จะบวช แต่ไม่มีใครบวชให้ เมื่อไม่ได้บวชสมประสงค์ จึงได้เป็นเช่นนั้น จึงรับสั่งถามภิกษุ 
ท้ังหลายว่า ใครระลึกถึงอุปการะของพราหมณ์ผู้นั้นได้บ้าง พระสารีบุตรทูลว่า ข้าพเจ้า 
นึกได้อยู่ วันหนึ่ง ข้าพเจ้าเท่ียวบิณาบาตในกรุงราชคฤห์ พราหมณ์ผู้นั้นได้ถวายอาหารแก่
ข้าพเจ้าทัพพีหนึ่ง พระศาสดาตรัสว่า ดีละๆ สารีบุตร สัตบุรุษเป็นคนกตัญญูกตเวที ถ้าอย่าง
นั้น สารีบุตรให้พราหมณ์นั้นบวชเถิด ครั้นทรงพระอนุญาตให้พระสารีบุตรบวชราธพราหมณ์
อย่างนี้แล้ว ตรัสสั่งให้เลิกอุปสมบทด้วยสรณคมน์ ๓ ท่ีได้ทรงอนุญาตไว้แล้วแต่เดิม ตั้งแต่ 
วันนั้นเป็นต้นไป ทรงอนุญาตให้สงฆ์อุปสมบทกุลบุตรด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา คือ 
ประกาศสงฆ์ให้ทราบความท่ีจะอุปสมบทคนชื่อนั้น ครั้งหนึ่งก่อน เรียกว่าญัตติ แล้วประกาศ
ให้สงฆ์รู้ว่า สงฆ์อุปสมบทคนชื่อนั้นอีก ๓ ครั้ง เรียกว่าอนุสสาวนา อย่างนี้เรียกว่า อุปสมบท
ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ภายหลังทรงพระปรารภเหตุนั้น ๆ ทรงตั้งแบบแผนส าหรับอุปสมบท         
ขึ้นโดยล าดับ  

   ฝ่ายพระราธะ ครั้นอุปสมบทแล้ว วันหนึ่ง เข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่า ขอพระองค์
จงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าโดยย่อ ๆ ท่ีข้าพเจ้าได้ฟังแล้วจักหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียว เป็นคน
ไม่ประมาท มีความเพียร ส่งจิตไปในภาวนา พระศาสดาตรัสสอนว่า ราธะ สิ่งใดเป็นมาร 
ท่านจงละความก าหนัดพอใจในสิ่งนั้นเสีย อะไรเล่าชื่อว่ามาร ? รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ซึ่งไม่เท่ียง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตน มีความสิ้นไป เสื่อมไป เกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดา 
ชื่อว่ามาร ท่านจงละความก าหนัดพอใจในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นั้นเสีย พระราธะ 
รับโอวาทท่ีพระศาสดาตรัสสอนอย่างนี้แล้ว เท่ียวจาริกไปกับพระสารีบุตร ปฏิบัติธรรมจนได้
บรรลุพระอรหัต พระสารีบุตรพามาเฝ้าพระศาสดา พระองค์ทรงปราศรัยตรัสถามว่า สัทธิวิหาริก 
ของท่านผู้นี้เป็นอย่างไร พระสารีบุตรทูลสรรเสริญว่า เป็นคนว่าง่ายอย่างยิ่ง เมื่อแนะน า 
สั่งสอนว่า สิ่งนี้ควรท า สิ่งนั้นไม่ควรท า ท่านจงท าสิ่งนี้ อย่าท าสิ่งนั้น ดังนี้ ไม่เคยโกรธเลย 
พระศาสดาตรัสสอนให้ภิกษุท้ังหลายถือเอาเป็นตัวอย่างว่า ท่านท้ังหลาย จงเป็นคนว่าง่าย
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อย่างราธะเถิด เมื่อพระอาจารย์ชี้โทษสั่งสอนอย่าโกรธ ควรคบบัณาิตท่ีตนส าคัญเห็นว่าเป็น
คนแสดงโทษ กล่าวข่ม ให้เป็นดุจคนชี้บอกขุมทรัพย์ให้ เพราะคบบัณาิตเช่นนั้น มีคุณประเสริฐ 
ไม่มีโทษลามกเลย และทรงสรรเสริญพระราธะว่า เป็นยอดของภิกษุท่ีมีปฏิภาณคือญาณแจ่ม
แจ้งในธรรมุทเทศ 

โปรดพระปุณณมันตานีบุตร 

 สมัยหนึ่ง พระศาสดาเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อโปรดปุณณมาณพบุตรนางพราหมณี
มันตานี ซึ่งเป็นน้องสาวของพระอัญญาโกณาัญญะ พระปุณณะนั้น พอบวชแล้วไปอยู่ในท่ี
เงียบสงัด บ าเพ็ญเพียร ไม่ช้านัก ก็ส าเร็จพระอรหัต ท่านตั้งอยู่ในคุณธรรม ๑๐ อย่าง คือ   
มักน้อย สันโดษ ชอบสงัด ไม่ชอบเกี่ยวข้องด้วยหมู่ ปรารภความเพียร บริบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ 
ปัญญา วิมุตติ ความรู้เห็นในวิมุตติ แม้เมื่อมีบริษัท ท่านก็สั่งสอนให้ประกอบในคุณธรรม ๑๐ 
ประการนั้น ภายหลังภิกษุท่ีเป็นบริษัทลาไปเฝ้าพระศาสดา ทูลพรรณนาคุณอุปัชฌายะของ
ตนว่า ตั้งอยู่ในคุณธรรม ๑๐ ประการนั้น และสั่งสอนให้บริษัทประกอบในคุณธรรม ๑๐ 
ประการนั้น ขณะนั้น พระสารีบุตรนั่งอยู่ท่ีนั้น ได้ยินภิกษุเหล่านั้นทูลพรรณนาคุณพระ
ปุณณะ ประสงค์จะรู้จักและจะสนทนากัน เมื่อพระศาสดาเสด็จมาเมืองสาวัตถีแล้ว  
พระปุณณะมาเฝ้า พอหลีกไปจากท่ีเฝ้าแล้ว พระสารีบุตรทราบข่าวจึงไปสนทนาปราศรัยแล้ว
ถามว่า ท่านผู้มีอายุ ท่านจะประพฤติพรหมจรรย์ในพระศาสนาของเราหรือ ? ปุ. อย่างนั้น
แหละ ท่านผู้มีอาย ุ

   สา. ท่านประพฤติพรหมจรรย์ เพ่ือศีลบริสุทธิ์หรือ ?  ปุ. ไม่อย่างนั้น 

   สา. เพื่อความบริสุทธิ์หรือ ?  ปุ. ไม่อย่างนั้น  

   สา. เพื่อจิตบริสุทธ์หรือ ?  ปุ. ไม่อย่างนั้น 

   สา. เพื่อปัญญาเป็นเคร่ืองข้ามล่วงความสงสัยบริสุทธิ์หรือ ? ปุ. ไม่อย่างนั้น 

   สา. เพื่อปัญญาเป็นเคร่ืองรู้เห็นธรรมที่เป็นทางและไม่ใช่ทางอันบริสุทธิ์หรือ ?  

 ปุ.  ไม่อย่างนั้น 

   สา. เพ่ือปัญญาเป็นเคร่ืองรู้เห็นในข้อปฏิปทาอันบริสุทธิ์หรือ ? ปุ ไม่อย่างนั้น 

   สา. เพื่อปัญญาอันเป็นเครื่องรู้เห็นในวิมุตติอันบริสุทธิ์หรือ ? ปุ. ไม่อย่างนั้น 
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   สา. ข้าพเจ้าถามท่านว่า ท่านประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อย่างนั้นหรือ ๆ ท่านก็ตอบว่า 
  ไม่อย่างนั้น ๆ เมื่อเป็นอย่างนี้ ท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไรเล่า ?  

 ปุ. เราประพฤติพรหมจรรย์ เพ่ือความดับไม่มีเชื้อ 

   สา. ศีลบริสุทธิ์หรือเป็นความดับไม่มีเชื้อหรือธรรมมีจิตบริสุทธ์เป็นต้น ?  

 ปุ. ไม่อย่างนั้น 

   สา. ความดับไม่มีเชื้อนั้น พ้นจากธรรมเหล่านี้หรือ ? ปุ. ไม่อย่างนั้น  

   สา. ข้าพเจ้าถามท่านว่า อย่างนั้น ๆ หรือ เป็นความดับไม่มีเชื้อ ท่านก็ตอบว่า ไม่ใช่
อย่างนั้น ๆ ความแห่งค าท่ีท่านพูดนี้จะพึง เห็นได้อย่างไรเล่า ? ปุ. ท่านผู้มีอายุ ถ้าพระศาสดา 
จักบัญญัติธรรมเหล่านี้ว่า เป็นความดับไม่มีเชื้อแล้ว ก็จะชื่อว่าบัญญัติธรรม ท่ียังมีเชื้อว่า เป็น
ความดับไม่มีเชื้อไป ถ้าความดับไม่มีเชื้อ จักพ้นจากธรรมเหล่านี้ไป ปุถุชนก็จะพึงชื่อว่าดับไม่
มีเชื้อ เพราะปุถุชนไม่มีธรรมเหล่านี้ ถ้าอย่างนั้น ข้าพเจ้าจะท าความเปรียบให้ท่านฟัง คนมี
ปัญญาบางพวกในโลกนี้ ย่อมรู้ความแห่งค าท่ีพูดได้ด้วยความเปรียบ เหมือนราชการรีบ 
อย่างหนึ่งในเมืองสาเกตมีขึ้นแด่พระเจ้าปเสนทิ ยังก าลังเสด็จอยู่ท่ีกรุงสาวัตถี ก็ในระหว่าง
แห่งกรุงสาวัตถีและในเมืองสาเกตจะต้องเสด็จพระราชด าเนินด้วยรถพระท่ีนั่ง ๗ ผลัด  
พระเจ้าปเสนทิก็เสด็จออกจากกรุงสาวัตถี ทรงรถพระท่ีนั่งท่ี ๑ ท่ีประตูพระราชวัง ถึงรถ 
พระที่นัง่ท่ี ๒ จึงเสด็จลงจากรถพระที่นัง่ท่ี ๑ ขึ้นรถพระที่นั่งท่ี ๒ เป็นผลัด ๆ โดยนัยนี้ จนถึง
เสด็จขึ้นรถพระท่ีนั่งท่ี ๗ ถึงเมืองสาเกตประทับท่ีประตูพระราชวัง ถ้ามีพระวงศ์หรือ
ข้าราชการท่ีคอยรับอยู่ท่ีประตูพระราชวังนั้น ทูลถามว่า พระองค์เสด็จพระราชด าเนินจาก
กรุงสาวัตถีถึงเมืองสาเกต ด้วยรถพระท่ีนั่งผลัดนี้ผลัดเดียวหรือ พระเจ้าปเสนทิ ตรัสบอก
อย่างไร จึงจะเป็นอันตรัสบอกถูกต้อง  

   สา. ท่านผู้มีอายุ พระเจ้าปเสนทิ ตรัสบอกเรื่องท่ีพระองค์ทรงรถออกจากกรุงสาวัตถี
เป็นผลัด ๆ ตั้งแต่ผลัดที่ ๑ จนถึงผลัดที่ ๗ จึง ถึงเมืองสาเกต จึงจะเป็นตรัสบอกถูกต้อง  

   ปุ. ท่านผู้มีอายุ ข้อนี้ก็ฉันนั้น ธรรม ๗ ประการมีศีลบริสุทธิ์เป็นต้น ก็เป็นประโยชน์
แก่กันและกันขึ้นไปโดยล าดับ จนถึงความดับไม่มีเชื้อเหมือนกัน 

   เมื่อพระปุณณะชักความเปรียบให้ฟังอย่างนี้แล้ว พระสารีบุตรถามว่า ท่านผู้มีอายุ 
มีชื่ออะไร สพรหมจารี เรียกท่านว่าอย่างไร ? 
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   ปุ. ข้าพเจ้าชื่อปุณณะ สพรหมจารี เรียกข้าพเจ้าว่า มันตานีบุตร 

   สา. เป็นอัศจรรย์หนอ ธรรมอันลึก ท่านผู้มีอายุ ปุณณมันตานีบุตร ได้ชักมาแก้แล้ว
ด้วยปัญญาอันลึก เหมือนสาวกผู้ได้สดับแล้วรู้จักค าสอนของพระศาสดาโดยถูกต้องแท้แล้ว 

        ครั้นพระสารีบุตรว่าอย่างนี้แล้ว พระปุณณะถามว่า ท่านผู้มีอายุมีชื่ออะไร ? สพรหมจาร ี
เรียกท่านว่าอย่างไร  

   สา. ข้าพเจ้าชื่ออุปติสสะ สพรหมจารี เรียกข้าพเจ้าว่า สารีบุตร 

   ปุ. ถ้าข้าพเจ้ารู้ว่าท่านผู้มีอายุชื่อสารีบุตร ค าท่ีพูดไปเพียงนี้คงจะไม่แจ่มแจ้งแก่
ข้าพเจ้าได้ เป็นอัศจรรย์หนอ ธรรมอันลึก ท่านผู้มีอายุสารีบุตรได้ชักเอามาถามแล้วด้วย
ปัญญาอันลึก 

   พระเถระทั้งสอง ก็อนุโมทนาภาษิตของกันและกัน พระปุณณะนั้น อาศัยความท่ีตน
ตั้งอยู่ในคุณเช่นใดแล้ว สอนผู้อื่นให้ตั้งอยู่ในคุณเช่นนั้น พระศาสดาทรงสรรเสริญว่า เป็นยอด
ธรรมกถึกองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนา  
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ปริเฉทที่ ๘ เสด็จเมืองกบิลพัสดุ์ 

แสดงธรรมโปรดพระพทุธบิดา 

 ฝ่ายพระเจ้าสุทโธทนะได้ทรงทราบว่า พระราชโอรสของพระองค์ ได้ตรัสรู้ธรรม
วิเศษแล้ว เสด็จมาทรงสั่งสอนมหาชนอยู่ท่ีกรุงราชคฤห์ มีพระราชประสงค์จะใคร่เห็น จึงตรัส
ให้อ ามาตย์พร้อมกับบริวารหนึ่งพันไปเชิญเสด็จ แต่อ ามาตย์และบริวารได้ฟังเทศน์ ก็บรรลุ
อรหัตและทูลขอบวช และมิได้ทูลเชิญเสด็จ พระพุทธบิดาเห็นหายไปจึงส่งไปใหม่ โดยท านองนี้
ถึง ๙ ครั้ง ครั้งสุดท้าย จึงตรัสสั่งกาฬุทายีอ ามาตย์ ซึ่งเป็นคนคุ้นเคยกับพระศาสดาแต่ครั้ง 
ยังเยาว์ ให้ไปเชิญเสด็จมายังกรุงกบิลพัสดุ์ กาฬุทายีอ ามาตย์พร้อมท้ังบริวารได้ทูลขอลาบวช
แล้วกราบถวายบังคมลาไปถึงกรุงราชคฤห์เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ได้ฟังธรรมเทศนาบรรลุ  
พระอรหัตผล ตั้งอยู่ในความเป็นภิกษุแล้ว พอบวชแล้วได้ ๗ วัน ก็กราบทูลเชิญพระศาสดา
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นพุทธบริวารเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ พระพุทธองค์ทรงรับแล้วพร้อมด้วย
ภิกษุ ๒ หมื่นรูปเป็นบริวารเสด็จวันละหนึ่งโยชน์สิ้นเวลา ๖๐ วัน จึงถึงกรุงกบิลพัสดุ์  
ส่วนพระกาฬุทายีได้ล่วงหน้าไปแจ้งเหตุการณ์เสด็จถวายแด่พระเจ้าสุทโธทนะทุกวัน 

พระศาสดาเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ์แล้วประทับอยู่ท่ีนิโครธารามซึ่งพระประยูรญาติ 
ให้สร้างรับเสด็จ พระเจ้าสุทโธทนะพร้อมท้ังพระประยูรญาติท้ังหลายก็มาเฝ้า แต่พระประยูร
ญาติท่ีเป็นผู้ใหญ่ ไม่ยอมท่ีจะนมัสการ โดยถือว่าพระพุทธองค์เป็นเด็กคราวน้อง คราวลูกหลาน  
พระพุทธองค์ก็ทรงทรมานด้วยอภินิหาร จนกระทั่งพระเจ้าสุทโธทนะและประยูรญาติยกหัตถ์
นมัสการด้วยการชื่นชมโสมนัส ล าดับนั้น เมฆฝนโบกขรพรรษก็ตั้งขึ้น หลั่งหยาดน้ าฝนมีสีแดง
ให้ตกลงในหมู่พระประยูรญาติวงศ์ น่าอัศจรรย์ ภิกษุท้ังหลายก็พิศวง เพราะไม่เคยเห็นมาก่อน 
พระพุทธองค์จึงตรัสว่า ฝนโบกขรพรรษ ตกในกาลนี้เท่านั้นหามิได้ อดีตกาลก็เคยตกมาแล้ว
เช่นกัน จึงตรัสเทศนาเวสสันดรชาดก เมื่อจบลง พระประยูรญาติก็ทูลลากลับไม่มีผู้ใดจะทูล
อาราธนาเพื่อเสวยโภชนาหารในวันรุ่งขึ้นแม้แต่พระองค์เดียว ดังนั้น ในเช้าวันรุ่งขึ้น พระพุทธองค์
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ๒ หมื่น เสด็จโคจรบิณาบาตตามล าดับตรอกตามพุทธประเพณี ยังความ
โกลาหลให้เกิดแก่ชาวเมืองเป็นอันมาก  

ในกาลนั้น พระนางพิมพาราชเทวี มารดาแห่งราหุลกุมาร สดับเสียงโกลาหลของ
ประชาชน จึงตรัสถามนางก านัล ทรงทราบว่า พระสวามีทรงบาตรเสด็จเท่ียวภิกขาจาร  
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จึงชวนราหุลกุมารไปยังสีหบัญชร ทอดพระเนตรเห็นพระบรมศาสดา รุ่งเรืองไปด้วยพระรัศมี 
๖ ประการ จึงตรัสสรรเสริญด้วยสุรสีหคาถา ๘ คาถา แล้วกราบทูลให้พระเจ้าสุทโธทนะ 
ทรงทราบ พระเจ้าสุทโธทนะเมื่อทรงสดับก็ทรงสังเวชสลดพระทัย เสด็จลงจากพระราชนิเวศน์
โดยด่วน ไปประทับยืนอยู่ในท่ีเฉพาะพระพักตร์แล้วตรัสถามว่า ข้าแต่องค์พระผู้มีพระภาค 
ไฉนพระองค์จึงมาท าให้โยมได้รับความอัปยศ มาเท่ียวบิณาบาต หรือเข้าพระทัยว่า โยมไม่
สามารถที่จะจัดภัตตาหารแด่ภิกษุมีประมาณเท่านี้ได้ พระพุทธองค์ตรัสว่า มหาบพิตร วัตรนี้
เป็นจารีต ตามวงศ์ประเพณีของตถาคต คือพุทธวงศ์ ประทับยืนอยู่ในระหว่างวิถีนั่นเอง  
ตรัสเทศนาโปรดพระพุทธบิดาด้วยสารคาถาว่า อุตฺติฏฺเฐ นปฺปมชฺเชยฺย เป็นต้น ความว่า 
บุคคลใดไม่ประมาทในบิณาบาตอันบุคคลพึงลุกขึ้นยืนรับ มีอุตสาหะ ประพฤติสุจริตธรรม 
บุคคลนั้นพึงอยู่เป็นสุขส าราญทั้งในโลกนี้ โลกหน้า พอจบพระคาถา พระบรมกษัตริย์ก็บรรลุ
โสดาปัตติผล จึงทรงรับบาตรแล้วทูลอาราธนาพระบรมศาสดา พร้อมท้ังภิกษุสงฆ์ขึ้นสู่ปราสาท 
อังคาสด้วยโภชนาหารอันประณีต 

ครั้นรุ่งขึ้น เป็นวันท่ีเสด็จพุทธด าเนินไปทรงรับภัตตาหารบิณาบาตในพระราชนิเวศน์ 
เมื่อเสร็จภัตกิจแล้วจึงตรัสเทศนาโปรดพระนางมหาปชาบดีด้วยสาระพระคาถาว่า ธมฺมญฺจเร 
สุจริต  เป็นอาทิ ความว่า บุคคลผู้ใดประพฤติสุจริตธรรม ไม่ประกอบทุจริต บุคคลนั้นย่อมอยู่
เป็นสุขท้ังในโลกนี้และโลกหน้า พอจบพระธรรมเทศนาพระนางมหาปชาบดี ก็บรรลุโสดา
ปัตติผล และพระเจ้าสุทโธทนะก็บรรลุสกทาคามิผล 

พระเจ้าสุทโธทนะบรรลุอนาคามิผล 

ในวันท่ี ๓ ก็เสด็จไปเสวยโภชนาหารในพระราชนิเวศน์ พร้อมท้ังภิกษุสงฆ์ท้ังปวง
ขณะเสวยอยู่ พระเจ้าสุทโธทนะตรัสว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อพระองค์กระท าทุกรกิริยา       
มีเทวดาองค์หนึ่งมาบอกว่า พระองค์มิได้เสวยพระกระยาหาร บัดนี้ ท าลายพระชนม์ชีพแล้ว 
ข้าพระองค์ไม่เชื่อ จึงมีพุทธด ารัสว่า มหาบพิตร ในอดีตกาล เมื่อตถาคตเป็นโพธิสัตว์ อาจารย์
ทิศาปาโมกข์ น าเอากระดูกแพะแสดงแก่พระองค์ และบอกว่า บุตรของท่านตายเสียแล้ว 
พระองค์ยังไม่เชื่อ ครั้นเสร็จภัตกิจแล้ว ทรงตรัสเทศนามหาธรรมปาลชาดกโปรด พอจบ      
องค์บรมกษัตริย์ก็บรรลุอนาคามิผล 
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เสด็จปราสาทพระนางยโสธรา 

สมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จเข้าไปเสวยพระกระยาหารในพระราชนิเวศน์เป็นเวลา 
ถึง ๓ วันแล้ว แต่พระนางยโสธราเทวี หาได้มาเฝ้าพระพุทธองค์ไม่ พระเจ้าสุทโธทนะ  
จึงตรัสให้นางสนมผู้หนึ่งไปเชิญเสด็จ แต่พระนางหามาไม่ จึงกลับมากราบทูลให้ทรงทราบ 
สมเด็จพระพุทธบิดา จึงทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้เสด็จเยือนพิมพาเทวี พระองค์ทรงรับ 
พร้อมอัครสาวกท้ัง ๒ และพุทธบิดา เสด็จสู่ห้องพิมพาเทวี ยโสธราทรงทราบพระพุทธองค์
เสด็จมา จึงจูงพระราหุลกุมารเสด็จถึงครรภทวาร พอเห็นพระพักตร์พุทธองค์น้ าพระเนตรก็
หลั่งไหลนองพระพักตร์ จึงคลานเข้าไปซบพระเศียรท่ีหลังพระบาท กอดข้อพระบาทแล้วทรง
พระกรรแสงเกลือกกลิ้งไปมา พระพุทธบิดาจึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระสัพพัญญูเจ้า จะหาหญิง
ใดท่ีซื่อสัตย์เหมือนพิมพาไม่มี จ าเดิมแต่พระองค์เสด็จออกบรรพชา จะนั่งนอนยืนเดินก็ไม่
เป็นสุข มีแต่ทุกข์โศกเศร้าทุกเช้าเย็น แม้ขัตติยประยูรญาติจะรับไปเลี้ยงบ ารุงรักษาก็ไม่
ปรารถนา ตั้งใจสวามิภักดิ์ ซื่อสัตย์ เสน่หาเฉพาะพระองค์ผู้เดียว  พระบรมศาสดาตรัสว่า 
มหาบพิตร ยโสธรา จะมีจิตเสน่หาสวามิภักดิ์ตถาคตในกาลบัดนี้หามิได้ แม้ในอดีตกาล
บังเกิดในก าเนิดสัตว์เดรัจฉาน ก็มิยินดีในถ้อยค าแห่งพระเจ้าพาราณสี ท่ีมาวิงวอน
ประเล้าประโลม ถวายชีวิตเป็นทานแก่ตถาคต น่ามหัศจรรย์ ชนท้ังปวงจึงทูลอาราธนาให้ตรัส
ถึงอดีตภพ พระองค์ทรงเทศนาจันทกินนรชาดกโดยพิสดาร เพื่อละความเศร้าโศกแห่งพิมพา
เทวี พระนางยโสธราทัศนาพระพักตร์ไปพลาง สดับพระธรรมเทศนาท่ีตรัสด้วยสุรเสียง
ไพเราะไปพลาง ยังปสาทะและปีติให้เกิดขึ้นในกมลว่า เรานี้ได้ประสานชีวิตแห่งพระตถาคต
ให้คืนคงในอดีตภพ ก็ระงับเสียได้ซึ่งความเศร้าโศก ด้วยปีติปราโมทย์บรรลุพระโสดาปัตติผล 
เป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา 

นันทกุมารออกบวช 

          วันหนึ่ง มีการอาวาหะวิวาหมงคลแห่งนันทกุมาร พระองค์เสด็จไปเสวยท่ีต าหนัก
แห่งนันทกุมารเสร็จแล้ว ทรงส่งบาตรให้นันทกุมารถือไว้ ตรัสอวยชัยมงคลแล้วเสด็จกลับ 
ส่วนนันทกุมารถือบาตรตามเสด็จไป ด้วยส าคัญว่า ถ้าทรงรับบาตรในท่ีแห่งใดแล้วก็จะรีบ
กลับมา แต่ไม่สามารถจะทูลเตือนได้ เพราะมีความเคารพ ส่วนนางท่ีจะเป็นเทวีของนันทกุมาร
ได้เห็นอาการอย่างนั้นจึงร้องสั่งว่า ขอพระลูกเจ้าจงด่วนเสด็จกลับมา ครั้นพระศาสดาเสด็จ
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ถึงวิหารแล้วตรัสถามนันทกุมารว่า นันทะ ท่านจักบวชหรือ นันทกุมารแม้มีใจไม่สมัครจะบวช 
แต่ไม่อาจขัด เพราะมีความเคารพมาก จึงทูลรับยอมจะบวช ครั้นบวชแล้ว หวนระลึกถึงค า
นางเทวีท่ีร้องสั่งไว้เมื่อมา มีความกระสันไม่ผาสุกในท่ีจะประพฤติพรหมจรรย์ต่อไป คิดจะสึก
ออกมา ภายหลังพระศาสดาพาเท่ียวจาริกไปให้เห็นหญิงท่ีมีรูปงามกว่านางเทวีนั้น ให้พระนันทะ
ละความรักรูปนางเทวีเสีย มุ่งหมายในรูปหญิงท่ีงาม ๆ กว่านั้นต่อไป ภายหลังพระนันทะ 
เห็นว่า ความรักไม่มีท่ีสุด ก็บรรเทาเสียได้ เป็นผู้ไม่ประมาทบ าเพ็ญเพียร ก็ได้บรรลุพระอรหัตผล 

รับสั่งให้บวชราหุลกุมารเป็นสามเณร 
   วันหนึ่ง พระศาสดาเสด็จไปท่ีพระราชนิเวศน์ของพระราชบิดา พระนางพิมพา 
ทรงส่งราหุลกุมารผู้เป็นโอรสออกมาขอราชสมบัติท่ีตนควรจะได้ เพราะว่าพระศาสดาเป็น
พระโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าสุทโธทนะ ควรจะได้รับราชสมบัติสืบพระวงศ์ เมื่อพระองค์ไม่
ทรงรับแล้ว ก็ควรท่ีจะประทานให้พระโอรส พระนางเห็นเหตุอย่างนี้ จึงส่งราหุลกุมารออกไป
ทูลขอราชสมบัติ ราหุลกุมารออกไปเฝ้าเจรจาปราศรัยแสดงความรักมีประการต่าง ๆ ครั้นเห็น
พระศาสดาจะเสด็จกลับ ก็ร้องทูลขอราชสมบัติ พระศาสดาทรงด าริว่า ก็บรรดาธนสมบัติ  
ท่ีจะถาวรมั่นคง และประเสริฐยิ่งกว่าคุณสมบัติมิได้มี เหตุนั้น จึงตรัสสั่งพระสารีบุตรว่า  
ถ้าอย่างนั้น  สารีบุตรจงบวชให้ราหุลเถิด ครั้งนั้น ราหุลกุมารยังเยาว์อยู่ มีอายุยังไม่ครบ
อุปสมบท พระสารีบุตรจึงทูลถามว่า จะโปรดให้ข้าพเจ้าบวชราหุลกุมารอย่างไร พระศาสดา
ทรงปรารภเรื่องนี้เป็นเหตุ จึงทรงพระอนุญาตให้ภิกษุบวชกุลบุตรท่ีมีอายุยังไม่ครบอุปสมบท
ให้เป็นสามเณรด้วยให้รับไตรสรณคมน์ เหมือนวิธีอุปสมบทท่ีทรงอนุญาตแก่ภิกษุ เมื่อครั้งแรก
ส่งไปประกาศศาสนาในทิศนั้น ๆ แล้วรับสั่งให้เลิกเสีย เมื่อครั้งอนุญาตอุปสมบทด้วยญัตติ
จตุตถกรรมวาจา 

พระเจ้าสุทโธทนะทลูขอพรการบวชกุลบุตร 

   ฝ่ายพระเจ้าสุทโธทนะ เมื่อพระศาสดาและพระนันทะซึ่งเป็นพระโอรสจะได้สืบ 
พระวงศ์ทรงผนวชแล้ว ทรงโทมนัสเป็นอันมาก ถึงอย่างนั้นก็ยังหวังพระทัยอยู่ว่า ราหุลกุมาร
จะสืบพระวงศ์ต่อไป ครั้นราหุลกุมารบวชแล้ว สิ้นผู้ท่ีจะสืบพระวงศ์ ยิ่งทรงโทมนัสมากขึ้น 
ทรงพระปรารภถึงทุกข์อันนี้ท่ีจะพึงมีแก่มารดาบิดาในตระกูลอื่น ในเมื่อบุตรออกบวช จึงเสด็จ
ไปเฝ้าพระศาสดาทูลขอพรว่า ขออย่าให้พระภิกษุท้ังหลาย บวชบุตรท่ีบิดามารดายังไม่
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อนุญาตต่อไป พระศาสดาก็ทรงอนุมัติตามท่ีทูลขอ ครั้นเสด็จอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์โดยควรแก่
ความต้องการแล้ว ก็เสด็จเท่ียวจาริกไปในบ้านเมืองนั้น ๆ ตามสมควรแก่เวลา 

พระพุทธบิดาทรงประชวรและบรรลุพระอรหนัต์ 
ครั้นในพรรษาท่ี ๕ พระผู้มีพระภาค เสด็จจากกรุงราชคฤห์พร้อมกับด้วยภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ 

ไปยังเมืองเวสาลี ประทับอยู่ท่ีกูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เพื่ออนุเคราะห์เวไนยสัตว์ พระเจ้า 
สุทโธทนะ ทรงพระประชวรเสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้า ทรงระลึกถึงองค์พระศาสดา  
โดยปริวิตกว่า ถ้าว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาท่ีนี่ทรงลูบศีรษะ พระนันทะลูบกายข้างซ้าย 
พระอานนท์ลูบกายเบื้องขวา และพระราหุลลูบกายเบื้องหลังของอาตมา ทุกขเวทนา
โรคาพยาธิจักบรรเทาโดยแน่แท้ 

ในยามใกล้รุ่งแห่งราตรีวันนั้น พระบรมศาสดาเข้าสู่พระมหากรุณาสมาบัติออกจาก
สมาบัตินั้น ทรงพิจารณาเวไนยสัตว์ทอดพระเนตรในพระญาณเห็นพุทธบิดาก าลังประชวรหนัก
ทรงพุทธด าริว่า พระบิดาแห่งตถาคตมีพระโรคาพาธอย่างแรงกล้า ปรารถนาจะเห็นตถาคต 
ในวันนี้ กาลนี้ควรท่ีตถาคตจะไปเยี่ยม จึงเสด็จลุกขึ้นจากอาสน์  ตรัสชวนพระอานนท์และ 
ให้บอกภิกษุท้ังหลายท่ีเป็นพระขีณาสพ เมื่อพระขีณาสพท้ังหลายมีอัครสาวกเป็นต้นมา
ประชุมพร้อมกันแล้ว จึงมีพุทธด ารัสว่า เธอท้ังหลาย จงไปทัศนาพุทธบิดากับตถาคต อันเป็น
ปัจฉิมทัศนา พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ องค์ ไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์ทางอากาศ ครั้นถึงก็ลงท่ี
พระราชมณเาียรประทับเหนือพระยี่ภู่ เล็งดูพระพุทธบิดาแล้วตรัสถามว่า ทุกขเวทนา
พอท่ีจะอดทนหรือพ้นพระก าลังประการใด พระบรมกษัตริย์ทรงสดับก็สะท้อนพระทัย    
พระชลนัยน์หลั่งไหล กราบทูลว่า ทุกขเวทนาแห่งข้าพระพุทธเจ้านี้เหลือก าลังท่ีจะอดทน พ้นท่ี
จะด ารงชีวิตอยู่ได้ จึงตรัสว่า มหาบพิตร พระองค์อย่าทรงพระปริวิตกนักแล้ว ทรงเหยียดพระ
หัตถ์เบื้องขวากระท าสัตยาธิษฐานและลูบท่ีพระเศียรแห่งพระบรมกษัตริย์ ขณะนั้น       
พระอานนท์พุทธอนุชาก็ลูบพระกรเบื้องขวา พระนันทเถระก็ลูบพระพาหาเบื้องซ้าย       
พระราหุลก็ลูบพระปฤษฎางค์ ทุกขเวทนาอันแรงกล้าก็เหือดหายระงับไป พระเจ้าสุทโธทนะ
ก็เสด็จลุกจากพระแท่นบรรทม ถวายบังคมพระบรมศาสดา พระพุทธองค์ทรงพิจารณา
พระชนมายุสังขารว่า มีประมาณน้อยนักจะด ารงอยู่ได้เพียง ๗ วันเท่านั้น และทรงทราบ
อุปนิสัยแห่งอรหัตผล โปรดประทานพระธรรมเทศนาท้ังกลางวันกลางคืนด้วยอนิจจาทิปฏิสังยุต
และอริยสัจในวันท่ี ๗ 
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ถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

ในกาลนั้น พระบรมกษัตริย์จึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระบรมศาสดา ข้าพระองค์นี้
พ้นจากบ่วงแห่งสงสาร เห็นนิพพานสัจโดยประจักษ์จิต อนึ่ง ชีวิตยังเหลืออยู่น้อยนักจักขอทูลลา
นิพพาน อนึ่ง สิ่งอื่นใดท่ีข้าพระองค์ประมาทด้วยกายวจีจิตในพระสุคต ขอจงทรงพระกรุณา
อดโทษานุโทษท้ังปวงแก่ข้าพระบาท ขอจงทรงอนุญาตแก่ข้าพระพุทธเจ้าอันจะทูลลาสู่นิพพาน 
ณ กาลบัดนี้ แล้วเอนองค์ลงเหนือพระยี่ภู่นั้นเข้าสู่นิพพาน ในขณะนั้น พระนางปชาบดี      
พระนางยโสธรา หมู่สนมนางในกับท้ังเหล่าศากยวงศ์ก็ทรงโศกาพิไรร าพัน พระพุทธองค์ก็
ทรงระงับเสียด้วยอนิจจตาปฏิสังยุตแล้วมีพระพุทธด ารัสตรัสสั่งให้พระมหากัสสปเถระไปดู
สถานท่ีจะท าฌาปนกิจ เมื่อพระมหาเถระกระท าสถานท่ีฌาปนกิจเสร็จกลับมากราบทูล  
พระพุทธองค์ทรงยกพระเศียรพุทธบิดา ทรงสรงพระบรมศพด้วยสุคนธวารี ทรงลูบพระเศียร 
และตรัสกับพระธรรมเสนาบดีว่า บุคคลใดประพฤติกุศลธรรมสุจริต และมีจิตปรารถนา 
โพธิภูมิบารมีญาณใด ๆ ผู้นั้นจงอุตส่าห์อภิบาลบ ารุงเลี้ยงบิดามารดา จะส าเร็จตามปรารถนา
ทุกประการ แล้วทรงยกพระศพใส่หีบแก้วอัญเชิญไปสู่ฌาปนสถาน ยกขึ้นสู่เชิงตะกอน  
ทรงจุดพระเพลิงกระท าฌาปนกิจพระบรมศพพร้อมท้ังเชิงตะกอน แล้วเสด็จกลับไปประทับ
ท่ีนิโครธาราม 

อนาถปิณฑิกสร้างวัดถวาย 

ในกาลนั้น อนาถปิณาิกเศรษฐี มายังเมืองราชคฤห์ ได้สดับพระธรรมเทศนาก็บรรลุโสดา
ปัตติผลแล้วกราบทูลนิมนต์ให้เสด็จพระนครสาวัตถี ตนเองรีบกลับไปก่อนจัดแจงสร้าง   
พระเชตะวันมหาวิหารไว้ถวาย เมื่อพระองค์เสด็จเมืองสาวัตถีก็ประทับอยู่ท่ีพระเชตวัน 
มหาวิหาร   
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ปริเฉทที่ ๘ เจ้าศากยะออกบวช         
 ในคราวท่ีพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปสู่มหาชนบท ประทับอยู่ท่ีอนุปิยอัมพวัน 
ใกล้บ้านอนุปิยนิคม ในกาลนั้น กษัตริย์ท้ัง ๖ พระองค์ คือ พระภัททิยะ ๑ พระอนุรุทธะ ๑    
พระอานนท์ ๑ พระภัคคุ ๑ พระกิมพิละ ๑ พระเทวทัต ๑ เป็น ๗ ท้ังนายช่างกัลบก คือ     
อุบาลี พร้อมใจกันออกบรรพชา จึงพากันออกจากกรุงกบิลพัสดุ์เสด็จสู่แคว้นมัลลรัฐชนบท 
ไปยังอนุปิยอัมพวัน 

มูลเหตุที่พระอนุรุทธะออกบวช 

   ครั้งหนึ่ง พระศาสดาเสด็จอยู่ในอนุปิยนิคมของมัลลกษัตริย์ ในเวลานั้น ศากยกุมาร
ซึ่งเป็นคนมีชื่อเสียง คนรู้จักมาก ออกบวชตามพระศาสดาเป็นอันมาก วันหนึ่ง มหานามศากยะ 
ซึ่งเป็นโอรสของอมิโตทนศากยะ ตรึกถึงเรื่องนี้แล้ว จึงว่าแก่อนุรุทธศากยะผู้น้องว่า พ่ออนุรุทธะ 
ไม่มีใคร ๆ ออกบวชจากตระกูลของเราตามพระศาสดาเลย ควรเจ้าหรือพี่ คนใดคนหนึ่งจะ
ออกบวชบ้าง อนุรุทธศากยะตอบว่า น้องเป็นคนเคยตั้งอยู่ในความสุข ไม่สามารถจะบวชได้ 
พี่บวชเถิด มหานามศากยะจึงกล่าวว่า ถ้าอย่างนั้น เจ้าจงเรียนให้รู้จักการงานของผู้อยู่ 
ครองเรือน พี่จะสอนเจ้า ผู้อยู่ครองเรือน เมื่อถึงหน้าท่ีนาพึงให้ไถนาก่อน ครั้นให้ไถเสร็จแล้ว 
พึงให้หว่านหรือให้ตกกล้าไว้ พอได้ที่แล้วเอาลงด า ครั้นให้หว่านหรือด าแล้ว ต้องให้ขุดล าราง 
ซึ่งเป็นทางไขน้ าเข้าออกเตรียมไว้ ถ้าน้ าน้อยไม่มีพอเลี้ยงต้นข้าว ต้องให้ไขน้ าเข้า ถ้าน้ ามาก
เกินไปจนท่วมต้นข้าว ต้องให้ไขน้ าออก เมื่อต้นข้าวออกรวงต้องคอยระวังให้ขับนกท่ีมากินข้าว 
ครั้นรวงข้าวแก่ได้ท่ีแล้วจึงพึงให้เกี่ยว ครั้นให้เกี่ยวแล้ว พึงให้ขนมารวมท าให้เป็นลอมไว้  
ครั้นให้ท าเป็นลอมไว้แล้ว พึงให้ท าลานท่ีนวด แล้วเอาข้าวนั้นมานวด ครั้นให้นวดแล้ว พึงให้
เก็บฟางออกเสีย ครั้นให้เก็บฟางออกแล้ว พึงให้โรยหรือสาดข้าวลีบไม่มีเนื้อออกเสีย แล้วเลือก
ตวงไว้แต่ข้าวท่ีมีเนื้อ เสร็จแล้วให้ขนเอามาเก็บไว้ในฉาง ถึงหน้าฝนอีก ต้องท าอย่างนั้นทุกปีไป 
มหานามศากยะสอนอนุรุทธศากยะผู้น้อง ในการงานของผู้อยู่ครองเรือน ยกการท านาขึ้นว่า
อย่างนี้นั้น เพราะในเวลานั้น การท านาเป็นกิจส าคัญในประเทศนั้นและนับถือว่าข้าวเป็น
ทรัพย์ส าคัญกว่าทรัพย์อื่น พระเจ้าสีหหนุจึงตั้งนามพระโอรสลงท้ายว่า โอทนะ ๆ ว่าข้าวสุก 
ๆ ดังนี้ทุกองค์ แม้พระศาสดาตรัสสอนในประโยชน์ฆราวาส ก็ทรงยกข้าวว่าเป็นทรัพย์ใหญ่
ภาษิตของคนบางคนว่า บรรดาความรักท่ีจะเสมอด้วยความรักลูกไม่มี บรรดาทรัพย์ท่ีควร
สงวนท่ีจะเสมอด้วยโคไม่มี บรรดาแสงสว่างท่ีเสมอด้วยแสงอาทิตย์ไม่มี บรรดาท่ีขังน้ ามีบึง
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หนองเป็นต้น มีทะเลเป็นอย่างยิ่ง อธิบายความแห่งภาษิตนี้ว่า ลูกเป็นผู้ท่ีจะสืบประเพณีวงศ์
ตระกูลจะตั้งอยู่ได้ก็เพราะลูก และลูกนั้นเกิดแต่ตัวและอาศัยตัวเกิด เป็นท่ีสนิทไว้ใจและร่วม
สุขทุกข์ได้กว่าผู้อื่น มารดาบิดาจึงได้รักมากกว่าลูกผู้อื่น จึงควรว่า บรรดาความรักท่ีจะเสมอ
ด้วยความรักลูกไม่มี ส่วนโคนั้นเป็นประโยชน์ท่ีจะใช้เป็นพาหนะในการท านา และเป็นสัตว์ท่ี
นิยมเป็นพาหนะของพระอิศวร ท้ังมีน้ านมได้อาศัยดื่มและท าเป็นเนยบริโภค ซึ่งนิยมเป็น
อาหารวิเศษ แม้แต่โคมัยก็ไม่เสียเปล่าส าหรับใช้เป็นของเจิมหน้าและทาฉาบไล้ฝาและพื้น
เรือนเป็นต้น โคเป็นประโยชน์อย่างนี้ จึงควรว่าบรรดาทรัพย์ท่ีควรสงวนท่ีจะเสมอด้วยโคไม่มี 
ส่วนแสงของสิ่งอื่น ๆ บางสิ่งก็ต้องอาศัยแสดงอาทิตย์ เช่นพระจันทร์และดาว บางสิ่งแม้ไม่ได้
อาศัยแสงอาทิตย์เช่นไฟเป็นต้น ก็ไม่เสมอเท่าแสงอาทิตย์ได้ จึงควรว่า บรรดาแสงสว่างท่ีจะ
เสมอด้วยแสงอาทิตย์ไม่มี ส่วนทะเลเป็นประเทศมีน้ าใหญ่กว่าประเทศท้ังปวง จึงควรว่า
บรรดาท่ีขังน้ ามีทะเลเป็นอย่างยิ่ง ส่วนพระศาสดาตรัสภาษิตเทียบตามแบบนี้ แสดงความโดย
อย่างอื่นว่า บรรดาความรักท่ีจะเสมอด้วยความรักตัวไม่มี บรรดาทรัพย์ท่ีควรสงวนยิ่งกว่า
ข้าวไม่มี บรรดาแสงสว่างท่ีจะเสมอด้วยปัญญาไม่มี บรรดาท่ีขังน้ ามีฝนเป็นอย่างยิ่ง อธิบาย
ในพุทธภาษิตนี้ว่า แม้ลูกเป็นท่ีรักมากกว่าผู้อื่นจริง ถึงอย่างนั้นชนท้ังปวงย่อมปรารภตน 
เพราะอาศัยสุขทุกข์ก่อนกว่าปรารภผู้อื่นมีลูกเป็นต้น จึงควรว่า บรรดาความรักท่ีจะเสมอ
ด้วยความรักตัวไม่มี ส่วนข้าวเป็นอาหารส าคัญของมนุษย์ท่ัวไปท่ีจะเว้นเลยไม่ได้ เป็นทรัพย์ท่ี
จ าต้องการแสวงหาไว้บริโภคเลี้ยงชีวิตยิ่งกว่าโค เพราะประโยชน์อันใดท่ีจะส าเร็จแต่โค 
ประโยชน์อันนั้นยังมีทางท่ีจะหาได้แต่สัตว์อื่น มีกระบือและแพะเป็นต้น จึงควรว่าบรรดา
ทรัพย์ท่ีควรสงวนท่ีจะเสมอด้วยข้าวไม่มี แสงอาทิตย์ก็เป็นแสงสว่าง เห็นได้ง่ายอยู่แล้วว่า
สว่างกว่าแสงอื่น ถึงอย่างนั้น แสงอาทิตย์ย่อมส่องให้สว่างได้ในท่ีควรจะให้สว่าง ไม่ส่องได้ใน
ท่ีท่ัวไป เช่นในถ้ าท่ีลึกเกินไปก็ส่องเข้าไปไม่ได้ ส่วนปัญญาอาจพาให้คิดได้ แม้สิ่งท่ีเหลือ
คาดคะเนว่าจะคิดได้ ดุจแสงสว่างน าให้เห็นในท่ีมืด จึงควรว่าบรรดาแสงสว่างท่ีจะเสมอด้วย
ปัญญาไม่มี ส่วนทะเลเป็นประเทศมีน้ า ใหญ่กว่าประเทศท้ังปวงก็ปรากฏอยู่แล้ว อนึ่ง แม้ตาม
ต ารา นักปราชญ์ว่า บรรดาน้ าท้ังปวง กลายมาแต่น้ าทะเลเป็นต้นก่อน ถึงอย่างนั้น ก็ต้องมีฝน 
ตกลงก่อน ถ้าไม่อย่างนั้น ก็ไม่สามารถท าท่ีขังน้ าท้ังปวงให้เต็มได้ จึงควรว่าบรรดาท่ีขังน้ ามี
ฝนเป็นอย่างยิ่ง ข้าวเป็นท่ีนับถือว่าเป็นทรัพย์ส าคัญของชาวประเทศนั้น ในเวลานั้น อย่างนี้
มหานามศากยะ จึงยกการท านาขึ้นสอน อนุรุทธศากยะดุจกล่าวแล้ว 
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   ในเวลานั้น อนุรุทธศากยะยังเป็นหนุ่มอยู่ ไม่เคยดูการงานมัวแต่เล่น ครั้นได้ฟัง 
มหานามศากยะผู้พี่สอนด้วยเรื่องการงานของผู้อยู่ครองเรือนอย่างนี้แล้ว ถามว่า การงาน  
ไม่รู้จักสิ้น ท่ีสุดของการงานไม่ปรากฏอย่างนี้ เมื่อไรการงานจักสิ้น เมื่อไรท่ีสุดของการงาน  
จักปรากฏ เมื่อไรเล่าเราจักได้เป็นผู้ไม่ต้องขวนขวายบ าเรอตนด้วยกามคุณ ๕ มหานามศากยะ
ตอบว่า พ่ออนุรุทธะ การงานไม่สิ้นสุด ท่ีสุดของการงานไม่มีปรากฏ พ่อและปู่ของเรา  
เมื่อก าลังยังไม่สิ้นการงานนั่นเทียว ตายไปหมดแล้ว อนุรุทธศากยะตอบว่า ถ้าอย่างนั้น พี่รู้
เอาเองเถิดด้วยประโยชน์ของผู้อยู่ครองเรือน น้องจะบวชละ ครั้นอนุรุทธศากยะว่าอย่างนี้แล้ว 
เขาไปหามารดาบอกว่า แม่ ฉันอยากจะบวช ขอแม่จงอนุญาตให้ฉันบวชเถิด มารดาตอบว่า          
พ่ออนุรุทธะ เจ้า ๒ คน เป็นลูกท่ีรักท่ีชอบใจ ไม่เป็นท่ีเกลียดชังของแม่ แม้เจ้าท้ัง ๒ จักตาย 
แม่ก็ไม่อยากจะพลัดพรากจากเจ้าท้ัง ๒ เหตุไฉน จักยอมให้เจ้าซึ่งยังเป็นอยู่ออกบวช อนุรุทธ
ศากยะก็อ้อนวอน ขอให้อนุญาตให้บวชเป็นหลายคร้ัง 

   ในเวลานั้น ภัททิยศากยะซึ่งเป็นโอรสของนางกาฬโคธาในพระวงศ์นั้น เมื่อสิ้นศากยะ
ท่ีเป็นผู้ใหญ่แล้ว ได้เป็นเจ้าแผ่นดินปกครองหมู่ศากยะ  

   ครั้นอนุรุทธศากยะอ้อนวอนเนือง ๆ อย่างนั้น มารดาจึงคิดว่าพระเจ้าภัททิยะเป็น
สหายของอนุรุทธะลูกเรา ท่านคงไม่อาจบวชเป็นแน่จึงพูดว่า พ่ออนุรุทธะ ถ้าเจ้าภัททิยะ  
บวชด้วย เจ้าจงบวชเถิด อนุรุทธะได้ฟังอย่างนั้นแล้ว ไปเฝ้าพระเจ้าภัททิยะ ทูลตามโวหาร
ของผู้คุ้นเคยกันว่า เพ่ือนเอ๋ย บรรพชาของเราเนื่องด้วยบรรพชาของท่าน 

   ภ. ถ้าอย่างนั้น อย่าเนื่องเลยเพื่อน ท่านจงบวชตามสบายเถิด 

   อ. ไปด้วยกันเถิดเพื่อน เราจักบวชด้วยกันท้ัง ๒ คน 

   ภ. เราไม่อาจบวช ถ้าสิ่งอื่นท่ีเราอาจ เราจักท าให้แก่ท่านได้ท่านจงบวชเองเถิด 

   อ. มารดาพูดกะเราว่า ถ้าเจ้าภัททิยะบวชด้วย เจ้าจงบวชเถิด ท่านได้พูดไว้แล้วว่า 
ถ้าอย่างนั้น อย่าเนื่องเลยเพื่อน ท่านจงบวชตามสบายเถิด ถ้าท่านไม่บวช บรรพชาของเรา  
ก็ยังต้องเนื่องด้วยท่าน เราจะมิได้บวชหรือ ไปด้วยกันเถิดเพ่ือน เราจะบวชด้วยกันท้ัง ๒ คน 

   สมัยนั้น ชนท้ังหลาย เป็นคนต้องพูดจริง ได้ปฏิญญาอย่างไรแล้ว ต้องท าอย่างนั้นจริง  
พระเจ้าภัททิยะพลาดท่าอย่างนั้นแล้ว ก็จ าเป็นท่ีจะต้องบวชด้วย จึงขอผัดว่าเพื่อนรอสัก  
๗ ปีก่อนเถิด ต่อล่วง ๗ ปีเราจึงค่อยบวชด้วยกัน ๒ คน  



๑๘๗ 

 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

   อ. นานนักเพื่อน เราไม่อาจรอถึง ๗ ปี 
   พระเจ้าภัททิยะก็ขอผัดผ่อนลงมา ๆ จนถึงกึ่งเดือน อนุรุทธศากยะก็ไม่ยอมพระเจ้า
ภัททิยะจึงตรัสว่า เพ่ือน รอสัก ๗ วันเถิด ขอเรามอบราชสมบัติแก่ลูกและพี่น้องก่อน 
   อ. เพียง ๗ วันเท่านั้น ไม่นานเลยเพื่อน เราจักรอ 
   ครั้นพระเจ้าภัททิยะยอมจะบวชด้วย อนุรุทธศากยะชวนศากยะอื่นได้อีก ๓ คือ   
อานันทะ ภัคคุ กิมพิละ โกลิยะอีกหนึ่ง คือ เทวทัต รวมเป็น ๗ ท้ังอุปาลิ ซึ่งเป็นภูษามาลา 
พร้อมใจกันออกจากเมืองไปเฝ้าพระศาสดาท่ีอนุปิยนิคม ทูลขอบวช ว่า ข้าพเจ้าท้ังหลาย  
เป็นศากยะ มีมานะถือตัวกล้า อุปาลิผู้นี้เป็นคนรับใช้ของข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลายมานานแล้ว 
ขอพระองค์จงให้อุปาลิบวชก่อนเถิด ข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลาย จักได้ท าการไหว้กราบ ลุกต้อนรับ 
ประณมมือ และกิจท่ีสมควรอื่น ๆ แก่อุปาลิ เมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลายจักละ
มานะความถือตัวว่าเป็นศากยะได้ พระศาสดาก็โปรดบวชให้อุปาลิก่อน บวชให้ศากยะ
เหล่านั้นภายหลัง 
   ในภิกษุท่ีบวชใหม่นั้น พระอุปาลิได้ฟังกัมมัฏฐานท่ีพระศาสดาตรัสสอน บ าเพ็ญเพียร
ก็ได้ส าเร็จพระอรหัต และท่านได้ศึกษาจ าทรงวินัยปิฎกแม่นย าช านาญมากพระศาสดาตรัส
สรรเสริญว่า เป็นยอดของภิกษุผู้ทรงวินัย ภายหลังเมื่อพระศาสดาปรินิพพานแล้ว พระมหา-
กัสสปะ ท าการสังคายนาพระธรรมวินัย สงฆ์สมมติให้ท่านเป็นผู้วิสัชนา  
   ส่วนพระภัททิยะได้บรรลุพระอรหัตแต่ในพรรษาท่ีบวชนั้น ไปในป่าก็ดี อยู่ใต้ร่มไม้ 
ก็ดี อยู่ในท่ีว่างจากเรือนแห่งอื่น ๆ ก็ดี มักเปล่งอุทานว่า สุขหนอ ๆ ดังนี้เนือง ๆ ภิกษุท้ังหลาย
จึงน าความทูลพระศาสดาว่า พระภัททิยะ เปล่งอุทานอย่างนี้ คงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์   
มัวนึกถึงสุขในราชสมบัติเป็นแน่ ไม่ต้องสงสัย พระศาสดารับสั่งให้หาพระภัททิยะมาแล้ว 
ตรัสถามว่า ภัททิยะ ได้ยินว่า ท่านเปล่งอุทานอย่างนั้นจริงหรือ จริง พระพุทธเจ้าข้า ท่านเห็น
อ านาจประโยชน์อะไร จึงเปล่งอุทานอย่างนั้น เมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ต้องจัดการ
รักษาป้องกัน ท้ังภายในวังนอกวัง ท้ังภายในเมืองนอกเมืองจนตลอดท่ัวอาณาเขต ข้าพเจ้า
แม้มีคนรักษาตัวอย่างนี้แล้ว ยังต้องหวาดกลัว รังเกียจ สะดุ้งอยู่เป็นนิตย์ เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้า  
แม้ไปในป่า แม้อยู่ใต้ร่มไม้ แม้อยู่ในท่ีว่างจากเรือนแห่งอื่น ๆ ไม่กลัวแล้ว ไม่หวาดแล้ว  
ไม่รังเกียจแล้ว ไม่สะดุ้งแล้ว ไม่ต้องขวนขวาย มีขนเรียบเป็นปกติ ไม่ลุกชันเหตุความกลัว 
อาศัยอาหารท่ีผู้อื่นให้เลี้ยงชีวิต มีใจเป็นดุจมฤคอยู่ ข้าพเจ้าเห็นอ านาจประโยชน์อย่า งนี้  
จึงเปล่งอุทานอย่างนั้น 
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พระเทวทัตท าอนันตรยิกรรม 

เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จจาริกไปประทับอยู่ ณ เมืองโกสัมพี มีลาภสักการะเกิดขึ้น
เป็นอันมาก ชนท้ังหลายถือปัจจัย ๔ เข้ามาสู่พระวิหาร และถามถึงแต่อัครสาวกท้ัง ๒ และ
มหาสาวกองค์อื่น ๆ แต่ไม่มีใครถามถึงพระเทวทัต พระเทวทัตเกิดน้อยใจว่า อาตมาก็เป็น
กษัตริย์เหมือนกัน ท าไมไม่มีใครถามหา จึงด าริว่า เราจะให้ผู้ใดเลื่อมใส จึงจะบังเกิดลาภสักการะ 
ก็พิจารณาเห็นอชาตศัตรูกุมาร จึงเนรมิตกายเป็นกุมารเอาอสรพิษ ๗ ตัวพันกายแล้วเหาะไป
ยังกรุงราชคฤห์ แสดงตนให้ปรากฏแก่พระราชกุมารอชาตศัตรูตกพระทัยกลัว  จึงปลอบโยนว่า 
อาตมา คือพระเทวทัต แล้วแสดงกายเป็นสมณเพศตามปกติ อชาตศัตรูกุมารเลื่อมใสถวาย
ลาภสักการะเป็นอันมาก ภายหลังเกิดอกุศลจิตคิดจะครอบครองภิกษุสงฆ์ท้ังปวง พอด าริ
เช่นนั้นโลกิยฤทธิ์ก็เสื่อมสูญไป จึงไปยังพระเวฬุวันกราบทูลในท่ามกลางบริษัทว่า  ข้าแต่ 
พระผู้มีพระภาค บัดนี้พระองค์ทรงพระชราภาพแล้ว ขอจงทรงพระส าราญด้วยทิฏฐธรรมสุข
วิหารเถิด ข้าพระองค์จะรับภาระช่วยว่ากล่าวครอบครองพระภิกษุสงฆ์ท้ังปวง ขอพระองค์
ทรงมอบพระภิกษุสงฆ์สาวกแก่ข้าพระองค์เถิด พระองค์ไม่ทรงอนุญาต พระเทวทัตเสียใจ 
ไม่สมหวัง จึงผูกอาฆาตในพระบรมศาสดาเป็นครั้งแรก แล้วออกจากส านักด าริว่า เราจะ
กระท าอันตรายพระสมณโคดมให้พินาศ จึงเข้าไปหาอชาตศัตรูแล้วและแนะน าให้ปลงพระชนม์
พระเจ้าพิมพิสารผู้บิดาตั้งตนเป็นกษัตริย์ ส่วนตนเองจะปลงพระชนม์พระบรมศาสดาแล้ว
เป็นพระพุทธเจ้าเสียเอง เมื่ออชาตศัตรูเชื่อกระท าปิตุฆาต ยกตนขึ้นเป็นพระราชาสมปรารถนา 
จึงร่วมกันคิดใช้นายขมังธนูไปปลงพระชนม์พระพุทธองค์ แต่กลับได้บรรลุโสดาปัตติผลท้ังสิ้น 
ตนเองจึงขึ้นไปบนยอดเขาคิชฌกูฏกลิ้งศิลาหวังจะให้ทับพระพุทธองค์ แต่สะเก็ดหินกระทบนิ้ว
พระบาทเพียงห้อพระโลหิต  ภายหลังจึงคบคิดปล่อยช้างนาฬาคีรี ในครั้งนั้น พระอานนท์
สละชีวิตเข้าขวางหน้า พระสัพพัญญูพุทธเจ้าทรงทรมานช้างจนหายพยศแล้วเสด็จกลับเวฬุวัน 

 ครั้งนั้น ความชั่วแต่หลังของพระเทวทัตก็ปรากฏแก่มหาชนท้ังสิ้นว่า พระเทวทัต
ชักชวนพระเจ้าอชาตศัตรูให้ปลงพระชนม์พระพุทธเจ้าและปลงพระชนม์บิดาตน กระท า
กรรมชั่วช้าลามกถึงเพียงนี้ พระเจ้าอชาตศัตรูได้สดับคดีทรงละอายพระทัย จึงสั่งเลิกส ารับเสีย
และไม่ไปสู่ท่ีอุปัฏฐากพระเทวทัตอีกเลย พระเทวทัตเสื่อมจากลาภอันยิ่งใหญ่ แม้ประชาชน  
ก็ไม่ใส่บาตรให้ฉัน  จึงคิดท่ีจะเลี้ยงชีพโดยการหลอกลวงต่อไป จึงเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา 
ทูลขอวัตถุ ๕ ประการ คือ ๑ อยู่ป่าเป็นวัตร ๒ อยู่โคนไม้เป็นวัตร ๓ นุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตร          
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๔ บิณาบาตเป็นวัตร ๕ เว้นการบริโภคเนื้อและปลา ถ้าภิกษุรูปใดจะถือข้อใด ก็ต้องถือ
ตลอดชีวิต จะละการปฏิบัติไม่ได้ พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาต ตามแต่จะปฏิบัติโดยศรัทธา 
พระเทวทัตก็กล่าวยกโทษพระพุทธองค์ว่า ค าของใครจะประเสริฐกว่ากัน ผู้ใดใคร่พ้นทุกข์ 
จงมาไปกับเรา แล้วพาภิกษุที่บวชใหม่มีปัญญาน้อย ท่ีเช่ือฟังค าของตนประมาณ ๕๐๐ รูปไป 
พยายามจะท าสังฆเภท พระพุทธองค์รู้เหตุทรงตรัสเตือนก็ไม่เอ้ือเฟ้ือ พบพระอานนท์กล่าวว่า 
อานนท์ จ าเดิมแต่วันนี้ เราแยกจากพระบรมครูและหมู่สงฆ์ท้ังหมด จะท าอุโบสถสังฆกรรม
เฉพาะพวกของเราเท่านั้น พอถึงวันอุโบสถจึงให้ภิกษุเหล่านั้นจับสลากปฏิบัติตามวัตถุ ๕ ประการ 
แล้วท าลายสงฆ์พาหมู่ภิกษุไปยังคยาสีสประเทศ พระพุทธองค์ตรัสให้พระอัครสาวกท้ัง ๒ 
ไปน ากลับมา  

แผ่นดินสูบพระเทวทัต 

 ฝ่ายพระโกกาลิกเห็นเช่นนั้น จึงต่อว่าพระเทวทัตแล้วยกเข่าขึ้นกระทุ้งยอดอกจน
พระเทวทัตอาเจียนเป็นโลหิตเกิดอาพาธหนัก พระเทวทัตอาพาธอยู่ถึง ๙ เดือน เห็นชีวิตตน
คงจะไม่รอด ใคร่จะขอขมาพระพุทธองค์ จึงขอร้องให้ศิษย์น าไปเฝ้า แต่พอไปถึงสระโบกขรณีนอก    
พระเชตวัน ต้องการจะลงสรงน้ า พอห้อยเท้าลงท่ีพื้นดิน แผ่นดินก็แยกสูบจมลงไปจนกระท่ัง
กระดูกคางจรดพื้นดินจึงกล่าวขึ้นว่า ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายลมปราณพร้อมกระดูกคางนี้
บูชาพระสัพพัญญูผู้เป็นอัครบรมครูเป็นต้น อานิสงส์อันนี้เป็นปัจจัยให้พระเทวทัตจะได้เป็น
พระปัจเจกโพธิในอนาคตท่ีสุดแสนกัลป์ เมื่อพระเทวทัตกล่าวจบก็จมลงไปเกิดในอเวจีมหานรก 

ทรงแสดงพระมหาปุริสวิตก ๘ ข้อ 

 ฝ่ายพระอนุรุทธะ วันหนึ่ง ตรึกถึงธรรมวินัยว่า ธรรมนี้ของผู้มีความปรารถนาน้อย 
ไม่ใช่ของผู้มีความปรารถนาใหญ่ ของผู้สันโดษยินดีด้วยของท่ีมีอยู่ ไม่ใช่ของผู้ ไม่สันโดษ  
ของผู้สงัดแล้ว ไม่ใช่ของผู้ยินดีในหมู่ ของผู้ปรารภความเพียร ไม่ใช่ของผู้เกียจคร้าน ของผู้มีสติ 
ตั้งมั่น ไม่ใช่ของผู้มีสติหลง ของผู้มีใจตั้งมั่น ไม่ใช่ของผู้มีใจไม่ตั้งมั่น ของผู้มีปัญญา ไม่ใช่ 
ของผู้มีปัญญาทราม พอพระศาสดาเสด็จไปถึง ทรงทราบว่าพระอนุรุทธะตรึกอย่างนั้น  
ทรงอนุโมทนาว่า ชอบละ ๆ อนุรุทธะ ท่านตรึกธรรมท่ีพระมหาบุรุษตรึกชอบละ ถ้าอย่างนั้น 
ท่านจงตรึกธรรมท่ีพระมหาบุรุษตรึกเป็นท่ี ๘ นี้ว่า ธรรมนี้ของผู้ยินดีในธรรมท่ีไม่ให้เนิ่นช้า 
ไม่ใช่ของผู้ยินดีในธรรมท่ีให้เนิ่นช้า เพราะท่านตรึกธรรม ท่ีพระมหาบุรุษตรึก ๘ ข้อนี้  
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ท่านจักบรรลุฌานท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ ตามท่ีท่านจักหวัง แต่นั้นปังสุกุลจีวรจักปรากฏแก่ท่าน 
(ผู้ยินดีอยู่ด้วยความยินดีอันไม่มีความสะดุ้ง เป็นเครื่องอยู่ส าราญหยั่งลงสู่นิพพาน) เหมือนหีบ
เก็บผ้าอันเต็มด้วยผ้าท่ีย้อมแล้วต่าง ๆ ของคฤหบดี หรือของบุตรคฤหบดี โภชนะคือก้อนข้าว
ท่ีได้ด้วยก าลังปลีแข้ง จักปรากฏแก่ท่าน เหมือนข้าวสุกแห่งข้าวสาลีอันปราศจากมลทิน มีแกง
และกับมากของคฤหบดี หรือของบุตรแห่งคฤหบดี เสนาสนะ คือโคนต้นไม้จักปรากฏแก่ท่าน 
เหมือนเรือนยอดมีปูนอันโบกดีแล้วท้ังภายในภายนอก มีบานหน้าต่างอันชิดสนิทดีกับเช็ดหน้า
ลมเข้าไม่ได้ของคฤหบดี หรือของบุตรแห่งคฤหบดี ท่ีนั่งท่ีนอนท่ีลาดด้วยหญ้าจักปรากฏแก่ท่าน 
เหมือนบัลลังก์อันปูด้วยเครื่องลาดอันวิจิตรของคฤหบดี หรือของบุตรแห่งคฤหบดี ยาดอง
ด้วยมูตรเน่า จักปรากฏแก่ท่านเหมือนยาต่าง ๆ คือ เนยใส เนยข้น น้ ามัน น้ าผึ้ง น้ าอ้อย 
ของคฤหบดี หรือของบุตรแห่งคฤหบดี ฉะนั้น  

 ครั้นตรัสกับพระอนุรุทธะอย่างนี้แล้ว เสด็จกลับมาท่ีประทับ ทรงแสดงมหาปุริสวิตก 
๘ ข้อแก่ภิกษุท้ังหลาย ในข้อว่า ธรรมนี้ของผู้มีความปรารถนาน้อย ไม่ใช่ของผู้มีความ
ปรารถนาใหญ่นั้น ทรงแสดงลักษณะของผู้มีความปรารถนาน้อยว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
เป็นคนมีความปรารถนาน้อย สันโดษสงัด มีความเพียรปรารภแล้ว มีสติตั้งมั่น มีใจตั้งมั่น  
มีปัญญา ยินดีในธรรมท่ีไม่เนิ่นช้า ไม่อยากว่า ขอชนท้ังหลายจงรู้ว่าเราเป็นอย่างนี้เถิด อย่างนี้
เรียกว่า ผู้มีความปรารถนาน้อย ในข้อว่า ธรรมนี้ของผู้สันโดษยินดีด้วยของอันมีอยู่ ไม่ใช่ของ
ผู้ไม่สันโดษนั้น ทรงแสดงลักษณะของผู้สันโดษว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยินดีแล้วด้วยจีวรบิณาบาต
เสนาสนะและเภสัชยิ่งและหย่อนตามมีตามได้ อย่างนี้เรียกว่าผู้สันโดษ ในข้อว่า ธรรมนี้ของ 
ผู้สงัดแล้ว ไม่ใช่ของผู้ยินดีในหมู่นั้น ทรงแสดงลักษณะของผู้สงัดแล้วว่า เมื่อภิกษุในธรรม
วินัยนี้อยู่สงัด มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหรือพระราชาราชมหาอ ามาตย์ ติตถิยะ สาวก
ของติตถิยะ ผู้ใดผู้หนึ่งเข้าไปหา เธอมีใจน้อมไปในวิเวก ต้องการด้วยวิเวก ยินดีในความหลีกออก 
กล่าวถ้อยค าประกอบด้วยความสุข อย่างนี้เรียกว่าผู้สงัด ในข้อว่า ธรรมนี้ของผู้มีความเพียร
ปรารภแล้ว ไม่ใช่ของผู้เกียจคร้านนั้น ทรงแสดงลักษณะของผู้มีความเพียรปรารภแล้วว่า ผู้ถึง
พร้อมด้วยกุศลธรรม มีความเพียรเป็นดุจเรี่ยวแรงเครื่องก้าวไปสู่คุณเบื้องหน้าอันมั่น ไม่ทอด
ธุระในกุศลธรรมเสีย อย่างนี้เรียกว่า มีความเพียรปรารภแล้ว ในข้อว่า ธรรมนี้ของผู้มีสติ  
ตั้งมั่น ไม่ใช่ของผู้มีสติหลงนั้น ทรงแสดง ลักษณะแห่งผู้มีสติตั้งมั่นว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เป็นผู้มีสติ คือประกอบด้วยสติเป็นธรรมอันรักษาตนเป็นอย่างยิ่ง ตามระลึกได้ซึ่งกิจท่ีได้ท า
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แล้วนาน และวาจาท่ีได้พูดแล้วนาน อย่างนี้เรียกว่าผู้มีสติตั้งมั่น ในข้อว่า ธรรมนี้ของผู้มีใจ  
ตั้งมั่น ไม่ใช่ของผู้ไม่มีใจตั้งมั่นนั้น ทรงแสดงลักษณะของผู้มีใจตั้งมั่นว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
สงัดแล้วจากกาม สงัดแล้วจากอกุศลธรรม ได้บรรลุฌานคือธรรมอันบัณาิตเพ่งท่ี ๑ พร้อมด้วย
วิตก วิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวก ได้บรรลุฌานท่ี ๒ มีความผ่องใสในภายใน มีความท่ีแห่งจิต
เป็นดวงเดียวเกิดขึ้น ไม่มีวิตก วิจาร เพราะระงับวิตก วิจารเสียได้ มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิ 
เพราะคลายปีติเสีย เธอเป็นคนอุเบกขาอยู่เฉย ๆ มีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขด้วยนามกาย 
ได้บรรลุฌานท่ี ๓ ท่ีพระอริยเจ้ากล่าวว่า ท่านผู้ได้ฌานนั้น เป็นคนอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข  
ได้บรรลุฌานท่ี ๔ มีสติเป็นธรรมอันหมดจดเพราะอุเบกขา ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุขทุกข์
เสียได้ และโสมนัสและโทมนัส ตกล่วงลับไปก่อนแล้ว อย่างนี้เรียกว่าผู้มีใจตั้งมั่น ในข้อว่า
ธรรมนี้ของผู้มีปัญญา ไม่ใช่ของผู้มีปัญญาทรามนั้น ทรงแสดงลักษณะของผู้มีปัญญาว่า ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญา คือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องไปจากกิเลสดังข้าศึก 
สามารถจะเจาะขุดกิเลสให้สิ้นได้ ให้ถึงความดับทุกข์โดยชอบ อย่างนี้เรียกว่าผู้มีปัญญา  
ในข้อว่า ธรรมนี้ของผู้ยินดีในธรรมไม่ให้เนิ่นช้า ไม่ใช่ของผู้ยินดีในธรรมให้เนิ่นช้านั้น ทรงแสดง
ลักษณะของผู้ยินดีใน ธรรมไม่ให้เนิ่นช้าว่า จิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้แล่นไป และเลื่อมใส
ตั้งอยู่ น้อมไปในความดับธรรมท่ีให้เนิ่นช้า (ตัณหา มานะ ทิฏฐิ) อย่างนี้เรียกว่าผู้ยินดีในธรรม
ไม่ให้เนิ่นช้า พระศาสดาทรงแสดงมหาปุริสวิตก ๘ ข้อ แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ 

พระอนุรุทธะสรรเสริญสติปัฏฐาน ๔ 

   ฝ่ายพระอนุรุทธะบ าเพ็ญเพียรไป ก็ได้บรรลุพระอรหัตผล วันหนึ่ง ภิกษุท้ังหลาย  
ไปหาแล้วถามพระอนุรุทธะว่า ท่านผู้มีอายุได้ถึงความเป็นผู้รู้ยิ่งใหญ่แล้ว เพราะเจริญธรรม
อะไรท าให้มาก ? เพราะเราได้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ท าให้มาก คือพิจารณาเห็นในกายเป็นแต่
สักว่ากาย พิจารณาเห็นในเวทนาเป็นแต่สักว่าเวทนา พิจารณาเห็นในจิตเป็นสักแต่ว่าจิต 
พิจารณาเห็นธรรมท่ีเกิดกับจิตเป็นแต่สักว่าธรรม มีความเพียร มีสติสัมปชัญญะ น าอภิชฌา
ความมุ่งหมายและโทมนัสความเสียใจในโลกเสีย ท่านสรรเสริญผู้ท่ีเจริญสติปัฏฐาน ๔ ให้ภิกษุ
ท้ังหลายฟัง ด้วยข้ออุปมาว่า เปรียบเหมือนแม่น้ าคงคาอันไหลไปในทิศตะวันออก มหาชน  
มาด้วยหวังจะทดให้ไหลกลับไปข้างหลัง ท่านท้ังหลายจะส าคัญข้อนั้นเป็นไฉน จะท าได้ 
อย่างนั้นหรือท าไม่ได้เลย ท่านผู้มีอายุ เพราะเหตุอะไรเล่า เพราะว่าแม่น้ าคงคาท่ีไหลไปใน
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ทิศตะวันออกนั้นจะท าให้ไหลกลับไปข้างหลังนั้นไม่ง่ายเลย มหาชนนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อย
ล าบากเปล่าเท่านั้น ท่านผู้มีอายุ ข้อนี้แลฉันใด ภิกษุผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ท าให้มากก็ฉันนั้น 
ถ้าจะมีพระราชาหรือราชมหาอ ามาตย์ญาติมิตร มาปลอบเล้าโลมด้วยโภคทรัพย์ว่า พ่อเอ๋ย 
เจ้าจักนุ่งห่มผ้าย้อมน้ าฝาดท าอะไร เจ้าจักโกนหัวถือภาชนะ กระเบื้องเท่ียวขอท าอะไร  
เจ้าจงสึกมาบริโภคสมบัติและท าบุญเถิด ภิกษุนั้นจะลาสิกขาสึกมาตามค าท่ีว่านั้น ไม่มีเลย 
เพราะเหตุอะไรเล่า เพราะจิตของเธอน้อมไปในวิเวกเสียนานแล้ว พระอนุรุทธะท่านได้เจริญ
สติปัฏฐาน ๔ เองแล้ว สรรเสริญผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔ ดังนี้ 

พระอานนท์ทูลขอพร ๘ ประการ 
   ฝ่ายพระอานนท์ได้ฟังโอวาทของพระปุณณมันตานีบุตร ได้บรรลุพระโสดาปัตติผล 
วันหนึ่ง พระศาสดาตรัสขอให้สงฆ์เลือกหาภิกษุซึ่งจะเป็นผู้อุปัฏฐากพระองค์เป็นนิตย์ ด้วยว่า
เมื่อก่อนแต่กาลนี้ ภิกษุท่ีเป็นผู้อุปัฏฐากพระองค์ไม่คงตัวผลัดเปลี่ยนกันไป เวลาผลัดเปลี่ยน
กันยังไม่มีผู้รับต่อ ต้องเสด็จอยู่พระองค์เดียว ได้ความล าบาก สงฆ์จึงเลือกพระอานนท์ถวาย 
พระอานนท์ทูลขอพร ๘ ประการ  

 ข้อต้นและข้อท่ี ๒ ว่า ถ้าพระองค์จักไม่ประทานจีวรและบิณาบาตอันประณีต 
ท่ีพระองค์ได้แล้วแก่ข้าพระองค ์ 

 ข้อที ่๓ ว่า ถ้าจักไม่โปรดให้ข้าพระองค์อยู่ในท่ีประทับของพระองค์  

 ข้อท่ี ๔ ว่า ถ้าจักไม่ทรงพาข้าพระองค์ไปในท่ีนิมนต์  

 ข้อที่ ๕ ว่า ถ้าพระองค์จะเสด็จไปสู่ท่ีนิมนต์ ท่ีข้าพระองค์รับไว้  

 ข้อที่ ๖ ว่า ถ้าข้าพระองค์จักพาบริษัทซึ่งมาเฝ้าพระองค์แต่ท่ีไกลเข้าเฝ้าได้ในขณะท่ี
มาแล้ว  

 ข้อท่ี ๗ ว่า ถ้าความสงสัยของข้าพระองค์เกิดขึ้นเมื่อใด ขอให้ได้เข้าเฝ้าทูลถามเมื่อนั้น  

 ข้อที่ ๘ ว่า ถ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาอันใดในท่ีลับหลังข้าพระองค์ จักเสด็จ
มาตรัสบอกธรรมเทศนาอันนั้นแก่ข้าพระองค์  

         ถ้าพระองค์ประทานพร ๘ ประการนี้แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จักเป็นผู้อุปัฏฐากพระองค์ 
อานนท์ ท่านเห็นโทษอะไรใน ๔ ข้อข้างต้น เห็นอานิสงส์อะไรใน ๔ ข้อข้างปลาย จึงขออย่างนี้ 
ถ้าข้าพระองค์จักไม่ได้พร ๔ ข้อข้างต้น จักมีคนพูดได้ว่า พระอานนท์ได้ลาภอย่างนั้น ๆ จึง
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บ ารุงพระศาสดา บ ารุงอย่างนี้จะหนักหนาอะไร ถ้าข้าพระองค์จักไม่ได้พร ๓ ข้อเบื้องปลาย 
จักมีคนพูดได้ว่า พระอานนท์บ ารุงพระศาสดาท าอะไร เพราะพระองค์ไม่ทรงอนุเคราะห์  
แม้ด้วยกิจเท่านี้ ถ้าข้าพระองค์จักไม่ได้พรข้อท่ีสุด จักมีผู้ถามข้าพระองค์ในท่ีลับหลังพระองค์ว่า 
ธรรมนี้พระองค์ทรงแสดงในท่ีไหน ถ้าข้าพระองค์บอกไม่ได้ เขาจะพูดได้ว่า ท่านไม่รู้แม้แต่ 
เรื่องเท่านี้ ไม่ละพระศาสดาเท่ียวตามเสด็จอยู่ ดุจเงาตามตัวสิ้นกาลนานเพราะเหตุอะไร 
ครั้นพระอานนท์ทูลแสดงโทษในข้อท่ีไม่ควรได้ และอานิสงส์ในข้อท่ีควรได้อย่างนี้แล้ว  
พระศาสดาก็ทรงอนุญาตตามขอตั้งแต่กาลนั้นมา พระอานนท์ก็อุปัฏฐากพระศาสดาโดยเอื้อเฟื้อ 
เพราะท่านอยู่ในท่ีใกล้พระศาสดา ได้ฟังธรรมท่ีทรงแสดงแก่ตนเองและผู้อื่น มีสติทรงจ าไว้  
ได้มากไม่พลั้งพลาด มีเพียรเอาใจใส่ในการเรียนสาธยายจ าทรง จึงเป็นผู้ฉลาดในการท่ีจะ
แสดงธรรมมาก พระศาสดาทรงสรรเสริญว่า เป็นยอดของภิกษุพหุสูต มีสติ มีคติ มีความเพียร 
ถ้าบริษัทหมู่ใดหมู่หนึ่งเข้าไปหาพระอานนท์ บริษัทนั้นมีใจยินดี แม้ด้วยได้เห็น ถ้าพระอานนท์
แสดงธรรม บริษัทนั้นมีใจยินดีแม้ด้วยได้ฟังบริษัทนั้นยังไม่ทันเบื่อในการฟัง พระอานนท์ 
ต้องหยุดก่อน อนึ่ง ท่านเอาใจใส่อุปัฏฐากพระศาสดา เป็นท่ีพอพระทัยและเป็นคนอุปัฏฐาก
ยั่งยืนกว่าภิกษุท่ีได้เคยอุปัฏฐากมาแล้ว พระศาสดาจึงทรงยกย่องว่า เป็นยอดของภิกษุ  
ผู้อุปัฏฐากพระองค์ อนึ่ง เพราะอาศัยคุณ คือความเป็นพหุสูต เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแล้ว 
พระมหากัสสปะท าการสังคายนาพระธรรมวินัย สงฆ์ได้เลือกท่านขึ้นเป็นผู้วิสัชนาในส่วน 
พระธรรม 

   ส่วนพระภัคคุและพระกิมพิละ บ าเพ็ญเพียรในวิปัสสนา ก็ได้บรรลุพระอรหัตผล  
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ปริเฉทที่ ๙ โปรดพระพุทธมารดา 

ทรงแสดงยมกปาฏิหารยิ์ 

สมัยหนึ่ง เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ท่ีเวฬุวันมหาวิหาร มีเศรษฐีผู้หนึ่งอยู่ใน 
กรุงราชคฤห์ ใคร่จะเล่นในแม่น้ าคงคา จึงให้ขึงข่ายเป็นรั้วล้อมท่าท่ีตนอาบเพื่อป้องกันอันตราย
จากสัตว์น้ า มีไม้จันทน์แดงท่อนหนึ่งลอยมาติดตาข่าย เศรษฐีคิดว่าเราจะท าอะไรดี จึงด าริ
ต่อไปว่า ชนท้ังหลายต่างกล่าวอวดตนว่าข้าเป็นพระอรหันต์ เรามิรู้ได้ว่า ผู้ใดเป็นพระอรหันต์ 
เราควรให้กลึงปุ่มจันทน์แดงท าเป็นบาตร  แล้วแขวนไว้ท่ีปลายไม้ไผ่ต่อกันให้สูง ๑๐ ศอก  
ถ้าผู้ใดเหาะมาเอาบาตรไปได้ จะเชื่อถือว่า ผู้นั้นเป็นพระอรหันต์ เราและบุตรภรรยา จะถึง  
ผู้นั้นเป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิต เมื่อคิดเช่นนั้นแล้ว ก็ให้ท าตามที่ตนด าริแล้วให้ร้องป่าวประกาศว่า 
ผู้ใดเป็นพระอรหันต์ในโลกนี้ ผู้นั้นจงเหาะมาเอาบาตรนี้ไป เราให้เป็นสิทธิ 

คร้ังนั้น ครูทั้ง ๖ มีปูรณกัสสปะเป็นต้น จึงพูดแก่เศรษฐีว่า บาตรนี้สมควรแก่เราท่านจง
ให้แก่เราเถิด เศรษฐีไม่ยอมให้ กล่าวเหมือนดังท่ีได้ประกาศไว้ ครั้นถึงวันท่ี ๖ นิครนถนาฏบุตร
ใช้ให้ศิษย์บอกกล่าวแก่เศรษฐีว่า บาตรนี้สมควรแก่อาจารย์ของเรา ท่านอย่าต้องให้เหาะมา 
เพราะเหตุเพียงบาตรซึ่งเป็นวัตถุเล็กน้อยนี้เลย จงมอบให้อาจารย์ของเราโดยเคารพเถิด  
เศรษฐีก็คงยืนค าพูดเหมือนก่อน นิครนถ์จึงไปด้วยตนเอง โดยสั่งศิษย์ว่า ถ้าเรายกมือเท้า
ท าท่าจะเหาะ พวกเจ้าจงเข้าฉุดมือเท้าเราไว้ แล้วพึงกล่าวห้ามว่า ไฉนท่านอาจารย์จึงท า
อย่างนี้ อย่าแสดงอรหันตคุณท่ีปกปิดไว้ เพราะเหตุเพียงบาตรใบนี้  มิบังควร เมื่อสั่งแล้วจึง
ไปพูดขอบาตร เศรษฐีไม่ยอมให้ พูดเหมือนดังก่อนนิครนถ์จึงยกเท้าท าท่าจะเหาะ พวกศิษย์
ก็หยุดเขาไว้แล้วห้ามดุจสัญญากันไว้ นิครนถ์จึงกล่าวแก่เศรษฐีว่า เราจะเหาะขึ้นไปเอาบาตร
แต่ศิษย์ห้ามไว้ ท่านจงให้บาตรแก่เราเถิด เศรษฐีก็ไม่ยอมให ้

ในวันท่ี ๗ พระโมคคัลลานเถระกับพระปิณโาลภารทวาชเถระเข้าไปบิณาบาตใน
กรุงราชคฤห์  ยืนห่มจีวรอยู่ท่ีบนหลังแผ่นศิลาใหญ่แห่งหนึ่ง  ได้ยินนักเลงท้ังหลายกล่าวว่า 
ครูท้ัง ๖ กล่าวอวดว่า ตนเป็นพระอรหันต์ จนถึง ๗ วันเข้าวันนี้แล้ว ใครสักคนจะเหาะมา 
ก็ไม่มี พวกเรารู้กันวันนี้เองว่า พระอรหันต์ไม่มีในโลก พระโมคคัลลานเถระจึงกล่าวว่า  
ภารทวาชะ ท่านได้ยินค าท่ีนักเลงพูดดูหมิ่นพุทธศาสนาหรือไม่ ท่านจงเหาะไปน าเอาบาตร
มาให้ได้ พระผู้เป็นเจ้าจึงเข้าจตุตถฌานสมาบัติอันเป็นฐานแห่งอภิญญา กระท าอิทธิฤทธิ์
เหาะขึ้นไปในอากาศ พร้อมท้ังแผ่นศิลาท่ียืน เหาะเวียนรอบกรุงราชคฤห์ แล้วเหาะลอยมา
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อยู่ตรงหลังคาเรือนของเศรษฐี เศรษฐีเห็นดังนั้นจึงหมอบลงจนแผ่นอกจรดพื้นดินแล้วร้อง
อาราธนาว่าพระผู้เป็นเจ้าจงลงมาเถิด เมื่อพระมหาเถระลงมาแล้ว จึงนิมนต์ให้นั่งและให้น า
บาตรลงมา บรรจุด้วยอาหารอันประณีตจนเต็มถวาย พระมหาเถระรับแล้วก็บ่ายหน้ากลับ
พระเวฬุวัน พระบรมศาสดาทรงทราบ ทรงติเตียน แล้วทรงให้ท าลายบาตรไม้จันทน์บดให้
เป็นผง ท าเป็นยาใส่ตา และทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามมิให้พระสาวกท าปาฏิหาริย์ต่อไป  

เดียรถีย์แข่งฤทธิ์  

พวกเดียรถีย์ทราบความ จึงประกาศกับประชาชนว่า จะท าปาฏิหาริย์แข่งกับ 
พระพุทธองค์ พระเจ้าอชาตศัตรูสดับเหตุ จึงไปสู่ส านักกราบทูลถามว่า ได้ยินว่า พระพุทธองค์
บัญญัติสิกขาบทห้ามมิให้พระสาวกกระท าปาฏิหาริย์ แต่บัดนี้ พวกเดียรถีย์จะท าปาฏิหาริย์
แข่งกับพระองค์ พระองค์จะท าฉันใด ทรงตรัสตอบว่า มหาบพิตร ตถาคตบัญญัติห้ามแต่
สาวก แต่จะบัญญัติห้ามตนเองหามิได้ พระราชาจึงทูลถามว่า พระองค์จะกระท าเมื่อใด  
ท่ีไหน ทรงตรัสตอบว่า มหาบพิตร แต่นี้ไปแล้วอีก ๕ เดือน  ถึงวันอาสาฬหปุณณมีเพ็ญ 
เดือน ๘ ตถาคตจะกระท าปาฏิหาริย์ท่ีใกล้เมืองสาวัตถี 

 พระบรมศาสดาเสด็จไปบิณาบาตในเมืองราชคฤห์ เสด็จออกจากเมืองราชคฤห์ไปสู่
เมืองสาวัตถีโดยล าดับ พวกเดียรถีย์ก็ติดตามเรื่อยมา พอถึงเมืองสาวัตถีพวกเดียรถีย์ชักชวน
อุปัฏฐากของตนเรี่ยรายทรัพย์ได้ถึงแสนกหาปณะ จึงให้สร้างมณาปและบอกกับมหาชนว่า 
จะท าปาฏิหาริย์ในมณาปนี ้ล าดับนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงทราบจึงจะสร้างมณาปถวาย 
พระพุทธองค์ทรงห้าม พระราชาจึงทูลถามว่า พระองค์จะทรงกระท าท่ีไหน  ตรัสตอบว่า  
จะกระท าใกล้ต้นมะม่วง พวกเดียรถีย์ทราบความจึงสั่งให้ศิษย์ของตนตัดต้นมะม่วงท้ังหลาย
ภายในบริเวณ ๑ โยชน์มิให้เหลือ 

แสดงยมกปาฏิหาริย์บนต้นมะม่วง 

ครั้นถึงวันเพ็ญเดือน ๘ ตอนเช้า ก าลังเสด็จเข้าสู่พระนคร นายคัณาะคนเฝ้า 
พระราชอุทยาน เห็นมะม่วงสุกผลใหญ่ผลหนึ่ง จึงสอยเอามาหวังจะน าไปถวายพระราชา  
มาพบพระพุทธองค์เข้าจึงน าเข้าไปถวาย พระองค์ทรงรับแล้วประทับนั่ง พระอานนท์จึงท าเป็น 
น้ าอัฏฐปานะถวาย ทรงเสวยแล้วสั่งให้นายคัณาะคุ้ยดินแล้วเอาเมล็ดเพาะ นายคัณาะท าตาม     
ทรงล้างพระหัตถ์รดลงไป ในขณะนั้นก็เกิดเป็นต้นมะม่วงสูง ๕๐ ศอก มีกิ่งแตกออกไป ๔ ทิศ 
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และเบ้ืองบน ได้นามว่า คัณาามพฤกษ์ พอตะวันบ่าย พระพุทธองค์ทรงด าริว่า เวลานี้สมควร
ท่ีจะกระท าปาฏิหาริย์ได้แล้ว จึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎีประทับอยู่ท่ีหน้ามุข ขณะนั้น  
นางฆรณีนันทมารดา เป็นพระอนาคามี จุลอนาถปิณาิกคหบดี เป็นพระอนาคามี จิรสามเณรี 
อายุ ๗ ขวบ เป็นพระอรหันต์ จุนทสามเณร อายุ ๗ ขวบ เป็นพระอรหันต์ อุบลวรรณาเถรี 
อัครสาวิกาเบื้องซ้าย พระโมคคัลลานเถระ และพระอสีติมหาสาวก ได้เข้ามารับอาสาจะท า
ปาฏิหาริย์แข่งกับพวกเดียรถีย์ พระองค์ทรงห้ามและตรัสว่า มิใช่วิสัยของสาวก แล้วพระพุทธองค์
ทรงเข้าสู่จตุตถฌานสมาบัติ อันเป็นท่ีตั้งแห่งอภิญญาเหาะขึ้นไปในอากาศ เสด็จจงกรมไปมา
ด้วยปฐวีกสิณบริกรรมทรงเนรมิตพระพุทธนิมิต พระองค์เสด็จจงกรมพระพุทธนิมิตแสดง
อาการไสยาสน์พระมุนีนารถ ตรัสถามปัญหา พระพุทธนิมิต วิสัชนาเป็นต้น แล้วเสด็จลงจาก
อากาศ ประทับนั่งท่ีรัตนบัลลังก์อันปรากฏบนยอดมะม่วงท่ามกลางบริษัทท้ัง ๔ ทิศ โปรด
ประทานพระธรรมเทศนาโดยสมควรแก่อัธยาศัยแห่งเวไนยสัตว์ เมื่อจบพระธรรมเทศนา  
การบรรลุมรรคผลได้เกิดแก่เหล่าสัตว์ประมาณ ๘๔ โกฏิ กาลนั้น เดียรถีย์ท้ังหลายอันมีครู 
ท้ัง ๖ เป็นต้นก็หลีกหนีไปด้วยกลัวพุทธานุภาพ 

เสด็จจ าพรรษาในดาวดึงส์โปรดพระพุทธมารดา 

ล าดับนั้น สมเด็จพระบรมศาสดา ทรงพุทธด าริว่า พุทธประเพณีแห่งพระพุทธเจ้า 
ในอดีตกาล เมื่อท ายมกปาฏิหาริย์แล้ว เสด็จจ าพรรษา ณ ท่ีใด ทรงพิจารณาด้วยอตีตังสญาณ 
ก็เห็นแจ้งประจักษ์ว่า เสด็จจ าพรรษาในดาวดึงสพิภพ แล้วตรัสแสดงอภิธรรมปิฎกท้ัง ๗ ปกรณ ์
ถวายในไตรมาส เพื่อกระท าการสนองพระคุณพุทธมารดาอีกประการหนึ่ง ความปรารถนา
อันใดท่ีพระชนนีตั้งไว้แทบบาทมูลพระพุทธวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ขอให้นางได้เป็นมารดา
พระบรมครูเห็นปานดังพระพุทธองค์ ความปรารถนาอันนั้นก็ส าเร็จสมประสงค์และพระชนนี
มีพระคุณแก่ตถาคตเป็นอันมาก ยากท่ีจะได้ตอบสนองพระคุณพระมารดาทรงจินตนาการ
ดังนี้แล้วเสด็จลุกจากรัตนบัลลังก์ขึ้นสู่ดาวดึงสพิภพประทับนั่งเหนือกัมพลศิลาอาสน์ภายใต้
ปาริฉัตตรุกขชาติ อันเป็นธงแห่งดาวดึงสเทวโลก 

แสดงพระอภิธรรมปิฎก 

ในกาลนั้น ท้าวสหัสสนัยเทวราช เมื่อทอดพระเนตรเห็น จึงประกาศใช้เหล่าทวยเทพ
ได้ทราบท่ัวกัน เทพเจ้าท้ังหลายตลอดหมื่นจักรวาลถือทิพยมาลาสักการะมาสโมสรสันนิบาต 
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ถวายนมัสการแล้วประทับนั่งอยู่โดยรอบพระพุทธองค์ เมื่อไม่ทรงเห็นพุทธมารดา จึงตรัสถาม
ท้าวสักกเทวราช พระองค์จึงเสด็จไปตามพระสิริมหามายาเทวบุตร ณ ดุสิตพิภพ พระพุทธมารดา 
ได้สดับทรงพระปีติปราโมทย์ เสด็จมายังดาวดึงสเทวพิภพสู่ส านักพระบรมครู ถวายนมัสการ
ประทับนั่งอยู่เบื้องขวาแห่งพระผู้มีพระภาค พลางด าริว่า อาตมานี้มีบุญยิ่งนัก มิเสียทีท่ีอาตมา
อุ้มท้องมา ได้พระโอรสอันประเสริฐเห็นปานนี้ ส่วนสมเด็จพระชินสีห์มีพระทัยปรารถนาจะ
สนองคุณพระมารดาจึงด าริว่า พระคุณแห่งมารดาท่ีท าไว้แก่ตถาคตนี้ยิ่งใหญ่นัก สุดท่ีจะ  
คณานับได้ว่า กว้างหนาและลึกซึ้งปานใดและธรรมอันใดจึงจะสมควรท่ีจะทดแทนพระคุณได้ 
พระวินัยปิฎก และพระสุตตันตปิฎกก็ยังน้อยนัก มิเท่าคุณแห่งพระมารดา เห็นควรแต่ 
พระอภิธรรมปิฎกท่ีจะพอยกขึ้นชั่งเท่ากันได้ ด าริดังนี้แล้ว กวักพระหัตถ์เรียกพระพุทธมารดาว่า 
ดูกรชนนี มานี้เถิดตถาคตจะใช้ค่าน้ านมข้าวป้อนของมารดา อันเลี้ยงตถาคตนี้มาแต่อเนกชาติ 
ในอดีตภพ แล้วกระท าพุทธมารดาเป็นประธาน ตรัสอภิธรรมปิฎก ๗ คัมภีร์ ให้สมควรแก่
ปัญญาบารมี มีสังคณี วิภังค์ ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก และมหาปัฏฐาน กาลเมื่อ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสัตตปกรณาภิธรรมเทศนาจบลง องค์พระสิริมหามายา
เทวบุตรพุทธมารดา ก็บรรลุโสดาปัตติผลประกอบด้วยนัย ๑ พันบริบูรณ ์

เสด็จลงจากดาวดึงส ์
กาลเมือ่พระผู้มีพระภาค ทรงกระท าปาฏิหาริย์แล้วขึ้นไปสู่ดาวดึงสเทวโลก ครั้งนั้น 

มหาชนท้ังหลายท่ีมาประชุมกันอยู่ในท่ีนั้นและดูพระพุทธสรีรกายหายไปในเทวโลก ก็เศร้าโศก
ปริเทวนาการว่า พระบรมครูขึ้นไปสู่ภูเขาคิชฌกูฏหรือไกรลาส หรือคันธมาสประการใด  
เราทั้งหลายมิได้เห็นพระองค์ในกาลบัดนี้ แล้วเข้าไปถามพระมหาโมคคัลลานะ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า 
พระบรมครูแห่งเราเสด็จไปสถิตอยู่ ณ ท่ีแห่งใด พระมหาเถระจึงกล่าวว่า พวกท่านจงถาม
ท่านพระอนุรุทธะ ก็จะทราบ มหาชนก็ไปถามพระอนุรุทธเถระท่านก็บอกว่าพระพุทธองค์ 
เสด็จขึ้นไปจ าพรรษาท่ีบัณาุกัมพลศิลาอาสน์ ในดาวดึงสเทวโลก เพ่ือจะตรัสพระธรรมเทศนา
อภิธรรม ๗ คัมภีร์ โปรดพุทธมารดา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ก็เมื่อใดเล่าจะกลับมาสู่มนุษยโลก 
ดูกรท่านท้ังปวง พระบรมครูตรัสเทศนาพระอภิธรรมปิฎกถ้วนไตรมาสแล้ว พอถึงวันปวารณา
จึงจะกลับมายังมนุษยโลกนี้ ชนท้ังหลายจึงกล่าวแก่พระมหาโมคคัลลานะว่า ถ้ามิได้เห็นองค์
พระสัพพัญญู ข้าพเจ้าท้ังหลาย จะไม่ไปจากท่ีนี่ แล้วชวนกันพักแรม ตั้งทัพและชมรม 
พักอาศัยมิได้มีหลังคา 
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เมื่อเวลาเหลืออยู่อีก ๗ วันจะออกพรรษา ประชาชนเข้าไปหาพระโมคคัลลานะและ
กล่าวว่า พระผู้เป็นเจ้า ควรท่ีจะรู้วันท่ีพระสัพพัญญูจะเสด็จลงจากเทวโลกให้แน่นอน และ
พวกข้าพเจ้ามิได้เห็นพระบรมครูแล้วจะไม่ไปจากท่ีนี้ พระมหาเถระจึงส าแดงฤทธิ์ขึ้นไปยัง 
ชั้นดาวดึงส์กระท าอัญชลีแล้วทูลว่า พระพุทธองค์จะเสด็จลงจากเทวโลกในกาลเมื่อใด จึงมี
พระด ารัสว่า โมคคัลลานะ แต่นี้ไปอีก ๗ วัน จะถึงวันมหาปวารณา ตถาคตจะลงจากเทวโลก 
ณ ท่ีใกล้ประตูเมืองสังกัสสนคร ในวันนั้น มหาชนใคร่จะได้เห็นตถาคต จงไปท่ีนั้น เธอจงไป
แจ้งแก่มหาชนตามค าตถาคตสั่งนี้ พระมหาเถระก็กลับมาแจ้งแก่ประชาชนทุกประการ 

 ครั้นถึงวันอัสสยุชปุณณมีเพ็ญเดือน ๑๑ สมเด็จพระบรมศาสดาทรงปวารณาพรรษา
แล้ว จึงตรัสบอกแก่สมเด็จอมรินทราธิราชว่า ดูก่อนท้าวเทวราช ตถาคตจะลงไปสู่มนุษยโลก
ในเวลาวันพรุ่งนี้ ท้าวโกสีย์จึงเนรมิตบันไดทิพย์ท้ัง ๓ คือ บันไดทองอยู่เบ้ืองขวา บันได้เงินอยู่
เบื้องซ้าย บันไดแก้ว อยู่ท่ามกลางเชิงบันได้ท้ัง ๓ จรดพื้นภูมิภาค ณ ท่ีใกล้เมืองสังกัสสนคร 
หัวบันไดเบื้องบนจรดยอดเขาสิเนรุราช อันเป็นท่ีตั้งแห่งดาวดึงสพิภพ บันไดทองเป็นท่ีลงแห่ง
หมู่เทวดา บันไดเงินเป็นท่ีลงแห่งหมู่พรหม ส่วนบันไดแก้วนั้นเป็นท่ีเสด็จลงแห่งพระบรมศาสดา 

 สมเด็จพระบรมครูเสด็จสถิตเหนือยอดเขาสิเนรุ ทอดพระเนตรเห็นเครื่องสักการบูชา 
แห่งเทวดาท้ังหลายหมื่นโลกธาตุก็ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ซ้ าอีก และทรงแสดงโลกวิวรณ -
ปาฏิหาริย์บันดาลเปิดโลก ยังสวรรค์ มนุษย์และนรก ท้ังหมื่นโลกธาตุให้แลเห็นกันปรากฏท่ัว
ท้ังสิ้นอันเป็นมหาอัศจรรย์ เทวดาท้ังหลายในหมื่นจักรวาลก็มาประชุมพร้อมกัน พระองค์ก็
เสด็จลงจากเทวโลก พร้อมด้วยทวยเทพตามส่งเสด็จเป็นจ านวนมาก ครั้งนั้น สรรพสัตว์
ท้ังหลายซึ่งได้เห็นองค์พระชินสีห์ ผู้ใดแม้สักคนหนึ่ง ท่ีไม่ปรารถนาพุทธภูมิไม่มี เมื่อสมเด็จ
พระบรมศาสดาจารย์เสด็จลงจากเทวโลกถึงเชิงบันไดแล้วประทับยืนอยู่ พระธรรมเสนาบดี  
ก็ถวายอัญชลีพระโลกนารถแล้วประกาศความยินดี 

 พระพุทธองค์ประทานพระธรรมเทศนา เมื่อแสดงจบ ภิกษุ ๕๐๐ รูป ซ่ึงเป็นสัทธิวิหาริก
แห่งพระสารีบุตรก็บรรลุอรหัตผล ประชาชนก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นจ านวนมาก 

รับผ้าคู่ของพระนางโคตม ี

สมัยหนึ่ง พระบรมครูเสด็จสู่กรุงกบิลพัสดุ์เป็นวาระท่ี ๒ พระนางมหาปชาบดีโคตมี
พระน้านางทรงจินตนาว่า จ าเดิมแต่พระลูกเจ้ามาสู่พระนครนี้ เรามิได้ถวายสิ่งใดเลย ฉะนั้น 
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เราจะถวายจีวรสาฎกเถิด แล้วจึงทรงเพาะเมล็ดฝ้ายในอ่างทอง เมื่อต้นฝ้ายออกปอย ทรงเก็บ
ใส่ลงในผอบทอง ทรงเลือกหีบดีดปั่นด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง เส้นด้ายละเอียดยิ่งนัก  
มีสีเหลืองดุจทองให้หาช่างหูกฝีมือเยี่ยมมา เสด็จทอดพระเนตรการทอผ้านั้นเป็นนิตย์ทุกวัน 
เมื่อส าเร็จได้ผ้า ๒ ผืน ผืนละ ๑๔ ศอก โดยความยาว เป็นพระภูษาท่ีค านวณค่ามิได้ จึงพับ
ใส่ผอบแก้วยกขึ้นทูนเหนือเศียรเกล้า พร้อมกับบริวารน าไปถวายพระบรมศาสดาท่ีนิโครธาราม 
ถวายนมัสการแล้วทรงจับผ้าท้ังคู่น้อมเข้าไปถวายว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ภูษาท้ังคู่นี้ 
ข้าพระองค์กระท าด้วยมือตนเอง ขอทรงพระมหากรุณานุเคราะห์รับผ้าท้ังคู่นี้ เพื่อประโยชน์สุข
แก่ข้าพระพุทธเจ้าสิ้นกาลนานเถิด พระพุทธองค์ตรัสว่า โคตมี พระนางจงถวายแก่สงฆ์เถิด  
จะมีผลานิสงส์มาก และได้ชื่อว่าบูชาตถาคตและสงฆ์ท้ังปวง พระนางปชาบดีทูลอ้อนวอนถึง 
๓ ครั้ง เมื่อพระองค์ไม่รับ ก็เสียพระทัยโทมนัสอาดูร จึงเข้าไปหาพระอานนท์เล่าเรื่องท้ังหมด
ให้ฟัง พระอานนท์จึงเข้าไปทูลวิงวอนให้พระองค์ทรงรับ พระองค์จึงตรัสเทศนาทักขิณาวิภังคสูตร 
จ าแนกทักษิณาทานท่ีเป็นปาฏิปุคคลิกทาน ๑๔ ประการ สังฆทาน ๗ ประการ แล้วทักษิณา
ทานอันบริสุทธิ์ ๔ ประการ พระนางโคตมีได้สดับพระธรรมเทศนาก็บังเกิดปรีดาปราโมทย์ 
จึงน้อมน าผ้าเข้าไปถวายพระธรรมเสนาบดี พระผู้เป็นเจ้าก็ไม่รับ จึงถวายแก่พระมหาโมคคัลลานะ 
พระอสีติมหาสาวกท้ัง ๘๐ องค์ พระคุณเจ้าท้ังหมดก็มิยอมรับ จนกระท่ังถึงอชิตภิกษุ ซึ่งเป็น 
นวกภิกษุนั่งอยู่ท้ายสงฆ์ทั้งปวง พระผู้เป็นเจ้าก็รับ พระนางทรงโทมนัสจนน้ าพระเนตรนองพักตร์ 
ด้วยคิดว่า ตัวเรานี้บุญน้อย อุตส่าห์ท าผ้าคู่นี้ตั้งจิตว่าจะถวายพระชินสีห์ ท้ังพระองค์อัครสาวก 
และพระมหาเถระ ก็มิยอมรับ บัดนี้ ภิกษุหนุ่มเป็นนวกะมารับผ้าของเรา พระพุทธองค์ 
ทรงเห็นเช่นนั้น จึงทรงพุทธด าริว่า ตถาคตจะท าให้พระนางโคตมีบังเกิดโสมนัสในวัตถุทาน 
จึงตรัสให้พระอานนท์ไปน าบาตรของพระองค์มา แล้วทรงท าอธิษฐานว่า ขอพระสาวกทั้งปวง
จงอย่าเห็นบาตรนี้ เว้นเสีย อชิตภิกษุหนุ่มผู้เดียว แล้วทรงขว้างบาตรไปในอากาศ บาตรนั้น  
ก็ลอยหายลับเข้ากลีบเมฆไป พระธรรมเสนาบดีก็กราบทูลว่า จะน าบาตรกลับมาถวาย แล้วก็
เหาะขึ้นไปในอากาศ เท่ียวค้นหาก็มิได้พบ จึงกลับลงกราบทูล พระมหาสาวกท้ังหลายล้วน
เป็นเอตทัคคะต่าง ๆ ก็มิสามารถจะค้นหาได้พบ พระพุทธองค์จึงตรัสสั่งว่า อชิตะเธอจงไป
ค้นหาบาตรตถาคต พระผู้เป็นเจ้าด าริว่า น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ไฉนพระมหาเถระท้ังหลายมี
อานุภาพมากจึงมิอาจหาบาตรได้พบ ส่วนอาตมานี้ยังมีจิตอันกิเลสมลทินครอบง าอยู่  
พระสัพพัญญูตรัสสั่งให้ไปหาบาตร คงจะมีเหตุใดเหตุหนึ่งอย่างแน่นอน ฉะนั้น อาตมาจะ
เท่ียวค้นหาบาตร บังเกิดปีติปราโมทย์จึงเข้าไปกราบทูลรับอาสา แล้วออกมายืนในท่ีสุดบริษัท 
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มองดูนภากาศแล้วตั้งสัตยาธิษฐานว่า อาตมาบรรพชาในพุทธศาสนาด้วยปรารถนาปัจจัยลาภ 
และมิอาจจะเลี้ยงชีพในฆราวาสได้ก็หาไม่ อาตมาตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหมายมั่นท่ี
จะตรัสรู้ธรรมท้ังปวง ผิว่าศีลของอาตมามิขาดมิท าลายบริสุทธิ์เป็นอันดี ขอให้บาตรแห่งองค์
พระชินสีห์ จงมาประดิษฐานในมือแห่งอาตมาท่ีเหยียดออกไปโดยพลัน พอเสร็จค าอธิษฐาน 
บาตรก็พลันตกลงมาจากอากาศประดิษฐานอยู่ในหัตถ์แห่งอชิตภิกษุเป็นท่ีน่าอัศจรรย์  
พระนางปชาบดีได้ทอดพระเนตร ดังนั้น ก็เกิดปีติโสมนัสเป็นก าลัง เกิดศรัทธาปสาทะอย่าง
แรงกล้าจนน้ าพระเนตรหล่ังไหล ยอหัตถ์นมัสการพระบรมศาสดาจารย์แล้ว ๆ เล่า ๆ ก็เสด็จ
คืนพระราชนิเวศน์ 

ส่วนพระอชิตภิกษุ จินตนาการว่า ประโยชน์อันใดแก่อาตมาด้วยผ้าท่ีเลิศคู่นี้ ด้วยจะ
ปิดกายก็มิสมควร อาตมาจะน าผ้าคู่นี้ไปกระท าบูชาพระพุทธชินสีห์ จะเป็นการสมควรยิ่ง 
เมื่อด าริเช่นนั้นก็ถือผ้าผืนหนึ่งเข้าไปดาดเป็นเพดานเบื้องบนพระคันธกุฎี อีกผืนหนึ่งฉีกเป็น 
๔ ชิ้น ท าเป็นม่านห้อยลงท้ัง ๔ มุมแห่งเพดาน แล้วจึงเปล่งวาจา วัตถุบูชานี้เจริญจิตยิ่งนัก 
ด้วยอานิสงส์วัตถุนี้ อาตมามิได้ปรารถนาสิ่งอื่นนอกเสียจากพระโพธิญาณ สมเด็จพระบรม-
ศาสดาจารย์ ทอดพระเนตรเห็นการกระท าของอชิตภิกษุนั้น ก็กระท าพระอาการแย้ม  
พระโอษฐ์ พระอานนท์กราบทูลถามเหตุผลแห่งการแย้มให้ปรากฏ พระบรมสุคตจึงตรัสว่า 
อานนท์ อชิตภิกษุนี้จะได้ตรัสรู้เป็นองค์พระชินสีห์ ทรงพระนามว่าเมตไตย ในอนาคตใน 
มหาภัทรกัปนี ้
 ในการนั้น พระเมตไตยบรมโพธิสัตว์ จะปฏิสนธิในครรภ์แห่งสุพรหมวดีพราหมณี 
ภรรยาแห่งสุพรหมพราหมณ์ ผู้เป็นปุโรหิตาจารย์แห่งพระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ เมื่อครบ 
ทศมาสก็ประสูติ ณ ท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองเกตุมวดี เมื่อเจริญวัย บริโภคสมบัติอยู่ใน
ปราสาทท้ัง ๓ หลัง มีจันทรมุขีพราหมณีเป็นอัครภรรยา ครอบครองสมบัติอยู่ในเพศฆราวาส 
๗ หมื่นปี ได้ทัศนาเทวทูตท้ัง ๔ เมื่อนางจันทรมุขีคลอดบุตรนามว่า พรหมวัฒนกุมารจึง 
ด าริในการจะออกบรรพชา ขณะนั้นปราสาทจะเลื่อนลอยขึ้นบนอากาศ ลงมาประดิษฐาน  
ณ ปฐพีใกล้พระศรีมหาโพธิ์ คือ ต้นกากทิง พระโพธิสัตว์จะลงจากปราสาทถือเอาผ้าทิพยกา-
สาวพัสตร์แล้วทรงบรรพชา บุรุษท่ีเป็นบริวารจะบรรพชาตามท้ังหมด พระองค์จะบ าเพ็ญ 
ทุกรกิริยา ๗ วัน พอถึงวันวิสาขบุรณมีจะเสวยข้าวมธุปายาสแห่งนางสุนันทาพราหมณี  
ครั้นเวลาเย็นทรงรับหญ้าคาจากโสตถิยพราหมณ์ ๘ ก ามือ อธิษฐานเป็นรัตนบัลลังก์สูง ๑๕ ศอก 
สถิตบนบัลลังก์ พิจารณาปัจจยาการ ก็ส าเร็จพระสัพพัญญุตญาณในเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรีนั้นแล 
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ปริเฉทที่ ๑๐ โปรดพระสาวก 

โปรดพระโสณโกฬิวิสะ 

   ครั้งหนึ่ง พระศาสดาเสด็จอยู่ท่ีเขาคิชฌกูฏ แขวงกรุงราชคฤห์ ชาวบ้านเป็นอันมาก
เข้าไปเฝ้า ฟังธรรมเทศนาแล้วกลับไป กุลบุตรผู้หนึ่ง ชื่อโสณะ เป็นโคตร โกฬิวิสะ ซึ่งอยู่ใน
หมู่ชาวบ้านนั้นเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่า ข้าพเจ้าได้ฟังธรรม ท่ีพระองค์ทรงแสดง เห็นว่า  
ผูอ้ยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง ดุจสังข์ท่ีขัดแล้ว ไม่ท าได้ด้วย
ง่ายเลย ข้าพเจ้าอยากจะใคร่บวช ขอพระองค์จงโปรดให้ข้าพเจ้าบวชเถิด พระศาสดาก็โปรด
ให้บวชตามประสงค์ ครั้นพระโสณโกฬิวิสะบวชแล้ว ท าความเพียรเกินขนาดเดินจงกรมไม่หยุด 
จนเท้าแตกก็ไม่ได้บรรลุธรรมพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงด าริในใจว่า บรรดาสาวกของ 
พระศาสดาท่ีปรารภความเพียรแล้ว เราก็เป็นคนหนึ่ง ถึงอย่างนี้ จิตของเราก็ยังไม่พ้นไปจาก
อาสวะท้ังปวงได้ สมบัติในตระกูลของเราก็ยังมีอยู่ ถ้าอย่างไรเราจะสึกออกไปบริโภคสมบัติ
และบ าเพ็ญกุศลเถิด จะเป็นการดีกว่า ฝ่ายพระศาสดาได้ทรงทราบว่าพระโสณโกฬิวิสะ 
ปรารภความเพียรเดินจงกรมจนเท้าแตกแล้ว ด าริเช่นนั้น จึงเสด็จไปถึงที่อยู่แห่งพระโสณโกฬิวิสะ 
ตรัสถามว่า โสณะ เมื่อก่อน แต่ครั้งเมื่อท่านยังเป็นคฤหัสถ์ ท่านฉลาดเข้าใจในเสียงแห่ง  
สายพิณหรือ ? พระพุทธเจ้าข้า เมื่อใด สายพิณของท่านจะตึงเกินไป เมื่อนั้น สายพิณของ
ท่านมีเสียงควรฟังได้หรือ ? ไม่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า เมื่อใดสายพิณของท่านหย่อนเกินไป 
เมื่อนั้น สายพิณของท่านมีเสียงควรฟังได้หรือ ? ไม่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า เมื่อใด สายพิณ
ของท่านไม่ตึงนักไม่ หย่อนนักตั้งอยู่ในชั้นท่ีเสมอแต่พอดี เมื่อนั้น สายพิณของท่านมีเสียงควร
ฟังได้หรือ ? อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า โสณะ ข้อนี้แลฉันใด ความเพียรก็ฉันนั้น ความเพียร 
ท่ีปรารภเกินไปนัก ก็เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน ท่ีย่อหย่อนนักก็เป็นไปเพื่อเกียจคร้าน เหตุนั้น
ท่านจงตั้งความเพียรแต่พอเสมอ และจงทราบความท่ีอินทรีย์ต้องเป็นของเสมอ ๆ กันคือ
ศรัทธากับปัญญา ความเพียรกับสมาธิต้องพอดี ๆ กันให้ตลอดแล้วก าหนดหมายในข้อนี้  
พระศาสดาตรัสสอนพระโสณโกฬิวิสะอย่างนี้แล้ว เสด็จกลับไปท่ีประทับ พระโสณโกฬิวิสะ 
ต้ังอยู่ในโอวาทที่พระศาสดาประทาน ตั้งความเพียรแต่พอประมาณไม่ยิ่งหย่อนนัก เจริญวิปัสสนา  
ได้บรรลุพระอรหัตผลแล้ว เข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าพระองค์ผู้เจริญ ภิกษุผู้อรหันต์มีอาสวะ
สิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีกิจท่ีจ าจะต้องท า ได้ท าเสร็จแล้ว มีภาระของหนักอันวางแล้ว
มีประโยชน์ของตนได้ถึงแล้ว มีธรรมท่ีประกอบไว้ในภพสิ้นรอบแล้วรู้ชอบจึงพ้นแล้วจากอาสวะ 
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ภิกษุผู้อรหันต์นั้นน้อมเข้าไปแล้วในคุณ ๖ สถาน คือน้อมไปแล้วในบรรพชาออกไปจากกาม 
ในท่ีสงัด ในความส ารวมไม่เบียดเบียน ในความสิ้นแห่งความถือมั่น ในความสิ้นแห่งความอยาก 
ในความไม่หลง ความส าคัญอย่างนี้ จะพึงมีแก่ท่านบางคนว่า ท่านผู้นี้อาศัยคุณแต่เพียงสักว่า
ความเชื่ออย่างเดียวเป็นแน่ จึงน้อมไปในบรรพชา ข้อนี้ไม่ควรเห็นอย่างนั้น ภิกษุผู้นั้น ไม่เห็น
ว่าตนยังมีกิจท่ีจ าจะต้องท า หรือจะต้องกลับสะสมท ากิจท่ีได้ท าแล้วอีก เพราะราคะ โทสะ 
โมหะ สิ้นแล้ว จึงเป็นผู้น้อมไปในบรรพชา ความส าคัญอย่างนี้ จะพึงมีแก่ท่านบางคนว่า  
ท่านผู้นี้ ใคร่ลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นแน่ จึงน้อมไปในท่ีสงัด ข้อนี้ไม่ควรเห็น
อย่างนั้น ภิกษุผู้นั้นเพราะสิ้นราคะ โทสะ โมหะแล้ว จึงเป็นผู้น้อมไปในท่ีสงัด ความส าคัญ
อย่างนี้จะพึงมีแก่ท่านบางคนว่า ท่านผู้นี้เชื่อถือสีลัพพตปรามาส โดยความเป็นแก่นสารเป็นแน่ 
จึงน้อมไปในความส ารวม ข้อน้ีไม่ควรเห็นอย่างน้ัน ภิกษุน้ันเพราะส้ินราคะ โทสะ โมหะแล้ว 
จึงเป็นผู้น้อมไปในความส ารวม อนึ่ง เป็นผู้น้อมไปแล้วในความสิ้นแห่งความถือมั่น ในความ 
สิ้นแห่งความอยาก ในความไม่หลง ก็เพราะสิ้นราคะ โทสะ โมหะแล้ว ถ้าอารมณ์มีรูปเป็นต้น
ท่ีกล้ามากระทบคลองทวารจักษุเป็นต้น แห่งภิกษุผู้มีจิตน้อมพ้นไปแล้วโดยชอบอย่างนี้ 
อารมณ์นั้น ก็ไม่ครอบง าจิตของเธอตั้งอยู่ได้ จิตของเธออันอารมณ์นั้น ไม่ท าให้เจือติดอยู่ได้  
เป็นจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเปรียบเหมือนภูเขาศิลาล้วน ไม่มีช่อง ไม่มีโพรง แท่งเดียวทึบ แม้ลม
พัดมาใน ๔ ทิศ แต่ทิศใดทิศหนึ่ง ก็ไม่อาจท าให้หวั่นไหวสะเทือนสะท้านได้ ฉันนั้น เธอเห็น
ความเส่ือมสิ้นแห่งสังขารอยู่โดยปกติ พระศาสดาได้ทรงฟังตรัสสรรเสริญว่าพระโสณโกฬิวิสะ
พยากรณ์พระอรหัตกล่าวแต่เนื้อความไม่น าตนเข้าไปเปรียบและเพราะท่านได้ปรารภความ
เพียรด้วยอุตสาหะแรงกล้า แต่ครั้งยังไม่ได้บรรลุพระอรหัตจึงได้เป็นผู้ท่ีพระศาสดาทรงยกย่อง
ว่าเป็นยอดของภิกษุผู้ปรารภความเพียรในพระพุทธศาสนา 

โปรดพระรัฏฐปาละ 
   สมัยหนึ่ง พระศาสดาเสด็จจาริกไปในแว่นแคว้นกุรุ พร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่  
ถึงถุลลโกฏฐิตนิคม พราหมณ์และคฤหบดีชาวถุลลโกฏฐิตนิคมทราบว่า พระศาสดาเสด็จ
มาถึง พร้อมกันเข้าไปเฝ้า บางพวกถวายบังคม บางพวกเป็นแต่พูดปราศรัย บางพวกเป็นแต่
ประณมมือ บางพวกร้องประกาศชื่อและโคตรของตน บางพวกนิ่งอยู่ ทุกหมู่นั้นนั่งในท่ีอัน
สมควรส่วนข้างหนึ่ง พระศาสดาทรงแสดงธรรมเทศนา และน าให้พราหมณ์และคฤหบดีชาว
นิคมนั้นเห็นบาปบุญและสมาทานอาจหาญร่าเริงในการละบาปบ าเพ็ญบุญแล้ว ทูลลากลับไป  



๒๐๓ 

 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

ก็แลในเวลาท่ีพระศาสดาทรงแสดงธรรมอยู่นั้น กุลบุตรผู้หนึ่งชื่อรัฏฐปาละเป็นบุตรแห่งตระกูล
ท่ีเป็นหัวหน้าในนิคมนั้น นั่งอยู่ในหมู่ชาวนิคมนั้น รัฏฐปาละได้ฟังธรรมเทศนา เกิดศรัทธา
เลื่อมใสใคร่จะบวช พอชาวนิคมนั้นกลับไปแล้ว จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลขอบรรพชา 
พระองค์ตรัสถามว่า มารดาบิดาอนุญาตยอมให้ท่านบวชแล้วหรือ ? รัฏฐปาละทูลว่ายังไม่ได้
อนุญาต ครั้นได้ฟังรับสั่งว่า ไม่สามารถบวชกุลบุตรท่ีมารดาบิดายังไม่อนุญาต จึงทูลลากลับบ้าน 
เข้าไปลามารดาบิดาจะออกบวช มารดาบิดาตอบว่า พ่อรัฏฐปาละ เจ้าเป็นลูกคนเดียวและ
เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของเรา เคยตั้งอยู่ในสุข เราเล้ียงมาให้เป็นสุขแล้ว เจ้าไม่เคยรู้จักทุกข์แม้สัก
น้อยหนึ่ง เจ้าจงอยู่กินดื่มบ ารุงตนให้สบายเถิด จงยินดีบริโภคกามคุณและท าบุญกุศลอยู่ใน
ท่ีนี้เถิด เราไม่ยอมให้เจ้าบวช แม้จะตายเรายังไม่อยากพลัดพรากจากเจ้า จะป่วยกล่าวไปไย 
ถึงจะยอมให้เจ้าซึ่งยังเป็นอยู่ออกไปบวช รัฏฐปาละพูดอ้อนวอนเป็นหลายครั้ง มารดาบิดา 
ก็ไม่ยอม รัฏฐปาละ เสียใจลงนอนไม่ลุกขึ้น อดอาหาร คิดว่าจักตายเสียในท่ีนี้ หรือจักบวช
เท่านั้น มารดาบิดาปลอบใจให้ลุกขึ้นกินอาหาร รัฏฐปาละก็นิ่ง มารดาบิดาจึงไปหาสหาย
ของรัฏฐปาละ ขอให้ช่วยกันห้ามรัฏฐปาละ สหายเหล่านั้นก็ไปช่วยห้าม และพูดปลอบด้วย
ค าต่าง ๆ เห็นรัฏฐปาละนิ่ง จึงคิดว่ารัฏฐปาละไม่ได้บวช ก็จักตาย หาเป็นคุณอย่างหนึ่งอย่าง
ใดไม่ ถ้ารัฏฐปาละได้บวช มารดาบิดาและเราจักได้เห็นรัฏฐปาละตามเวลาท่ีสมควร ก็ชื่อว่า
การบวชนี้เป็นการหนักไม่เบาเลย ผู้บวชจะต้องถือบาตรเดินเท่ียวบิณาบาตทุกวัน ๆ เมื่อ
ตอ้งการด้วยของร้อน ย่อมได้ของเย็น เมื่อต้องการด้วยของเย็นย่อมได้ของร้อน ต้องประพฤติ
พรหมจรรย์ นอนเวลาเดียว กินเวลาเดียว ก็รัฏฐปาละนี้เป็นคนอ่อนเคยตั้งอยู่เป็นสุข เป็นชาติ
ชาวเมือง เมื่อไม่อาจประพฤติอย่างนั้นได้ ก็จักกลับมาท่ีนี่อีก ควรเราจักพูดให้มารดาบิดา
ของรัฏฐปาละยอมให้บวช ครั้นคิดอย่างนั้นแล้ว จึงเข้าไปหามารดาบิดาของรัฏฐปาละ  
ชี้เหตุผลให้ฟัง มารดาบิดาของรัฏฐปาละเห็นด้วยแล้วยอมตาม แต่บวชแล้วขอให้กลับมา
เย่ียมบ้างสหายเหล่านั้นก็กลับไปบอกความแก่รัฏฐปาละ ๆ ทราบว่ามารดาบิดายอมแล้ว ดีใจ
ลุกขึ้นเช็ดตัวแล้ว อยู่บริโภคอาหารพอร่างกายมีก าลังแล้วไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่า มารดาบิดา
อนุญาตแล้ว พระศาสดาก็โปรดให้บวช ครั้นพระรัฏฐปาละบวชได้ไม่นาน ประมาณสักกึ่งเดือน 
พระศาสดาเสด็จจากถุลลโกฏฐิตนิคม ไปประทับเมืองสาวัตถี ส่วนพระรัฏฐปาละตามเสด็จไป
ด้วย ท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เจริญวิปัสสนา ได้ส าเร็จพระอรหัตผลซึ่งเป็นท่ีสุดของ
พรหมจรรย์แล้ว เข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลลากกลับไปเยี่ยมมารดาบิดา พระศาสดาทรงทราบว่า 
พระรัฏฐปาละไม่ควรจะกลับสึกออกไปเป็นคฤหัสสถ์แล้วก็ทรงอนุญาตให้ไป พระรัฏฐปาละ
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ถวายบังคมลา ออกจากเมืองสาวัตถี เท่ียวจาริกไปถึงถุลลโกฏฐิตนิคม พักอยู่ท่ีพระราชอุทยาน
ของพระเจ้าโกรัพยะ ซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินกุรุ ซึ่งชื่อมิคจิรวัน ครั้นเวลาเช้า ท่านเข้าไป
บิณาบาตในนิคมนั้น ในเวลานั้นบิดาของพระรัฏฐปาละดูการเขียนอยู่ท่ีศาลากลาง เห็น
พระรัฏฐปาละจ าไม่ได้ นึกน้อยใจเพราะลูกของตนออกบวช จึงร้องว่า สมณะหัวโล้นเหล่านี้
ทีเดียว บวชลูกคนเดียวซึ่งเป็นท่ีรักของเรา พระรัฏฐปาละไปถึงเรือนบิดา ไม่ได้อะไรท่ีเขาให้ 
แม้แต่ค าบอกส่งให้กลับก็ไม่ได้ ได้อยู่แต่ค าด่าเท่านั้น เวลานั้น ทาสีแห่งญาติของรัฏฐปาละคน
หนึ่ง ก าลังจะท้ิงขนมบูดซึ่งค้างคืน พระรัฏฐปาละจึงพูดกะทาสีนั้นว่า ถ้ าของนี้มีอันจะต้อง 
ท้ิงเสียเป็นธรรมดา ท่านจงเทลงในบาตรของเรานี้เถิด ทาสีนั้นจ าเสียงของพระรัฏฐปาละได้ 
เมื่อเทขนมนั้นลงในบาตรก็จ าลักษณะมือและเท้าได้ จึงไปบอกมารดาของพระรัฏฐปาละว่า 
แม้เจ้าทราบเถิดลูกเจ้ามาถึงแล้ว มารดาทราบแล้วมีความยินดีพูดว่า ถ้าเองพูดจริงเอ ง 
จักเป็นไทไม่ต้องเป็นทาสีแล้ว จึงไปบอกบิดาของรัฏฐปาละให้ทราบ บิดารีบตามไปพบ
พระรัฏฐปาละนั่งฉันขนมบูดอยู่ จึงถามว่า พ่อรัฏฐปาละ เคยมีหรือ เจ้ากินขนมบูดเช่นนี้  
ควรเจ้าจะไปเรือนของตนมิใช่หรือ ? คฤหบดี เรือนของเราผู้บวชแล้วจักมีแต่ท่ีไหน เราเป็น
คนไม่มีเรือน เราได้ไปเรือนของท่านแล้ว ไม่ได้อะไรที่เขาให้ แม้แต่ค าบอกส่งให้กลับก็ไม่ได้ ได้
อยู่แต่ค าด่าเท่านั้น พ่อไปเรือนด้วยกันเถิด คฤหบดี อย่าเลยวันนี้เราฉันแล้ว ถ้าอย่างนั้นขอพ่อ
จงรับไปฉันในวันพรุ่งนี้เถิด พระรัฏฐปาละก็รับด้วยอาการท่ีนิ่งอยู่ บิดาก็ลากลับไป ครั้นรุ่งขึ้น 
พระรัฏฐปาละไปถึงเรือนแล้ว บิดาก็น าเอาสมบัติซึ่งมีอยู่ในเรือนออกล่อแล้ว อ้อนวอนให้สึก
ออกมาบริโภคสมบัติ พระรัฏฐปาละพูดว่า คฤหบดี ถ้าท่านจะท าตามค าเรา เราจะพูด จงพูด
เถิดพ่อ ถ้าอย่างนั้น ท่านจงให้ท าถุงใหญ่ ๆ แล้ว กรอกเงินทองนี้ให้เต็มแล้ว ให้บรรทุกเกวียน
ขนไปถ่วงเสียในกระแสน้ าในท่ามกลางแม่น้ า เราพูดอย่างนี้เพราะเหตุอะไร เพราะเหตุทุกข์
กายทุกข์ใจซึ่งมีเงินทองนั้นเป็นเหตุ จักไม่เกิดแก่ท่าน คร้ันพระรัฏฐปาละพูดอย่างนี้แล้ว บิดา
เสียใจว่า เหตุไฉน พ่อรัฏฐปาละพูดแล้วอย่างนี้ ฝ่ายภริยาเก่าเข้าจับเท้าแล้วถามว่า ลูกเจ้ า 
นางฟ้าท่ีเป็นเหตุให้ท่านประพฤติพรหมจรรย์นั้นมีรูปร่างเช่นไหน ? น้องหญิง เราไม่ได้
ประพฤติพรหมจรรย์ เพราะเหตุนางฟ้า ภริยาเก่านั้นได้ฟังพระรัฏฐปาละเรียกตนว่าน้องหญิง
อย่างนั้น ก็เสียใจ พระรัฏฐปาละพูดกะบิดาว่า คฤหบดี ถ้าโภชนะจ าจะต้องให้ ท่านจงให้เถิด 
อย่าเบียดเบียนเราให้ล าบากเลย ฉันเถิดพ่อข้าวเสร็จแล้ว บิดาว่าอย่างนี้แล้ว ก็เลี้ยงพระรัฏฐปาละ 
ด้วยของเคี้ยวของฉันอย่างประณีตด้วยมือของตนเองจนอิ่มแล้ว พระรัฏฐปาละกล่าวคาถา
อนุโมทนาพอเป็นทางให้เกิดสังเวชในร่างกายแล้วกลับไปมิคจิรวัน 
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พระรัฏฐปาละแสดงธรรมุทเทศ ๔ ประการ 

   ฝ่ายพระเจ้าโกรัพยะ เสด็จไปประพาสพระราชอุทยานทอดพระเนตรเห็นพระรัฏฐปาละ 
ทรงจ าได้ เพราะทรงรู้จักมาแต่เดิม เสด็จเข้าไปใกล้ตรัสปราศรัยแล้วประทับราชอาสน์  
ตรัสถามว่า รัฏฐปาละ ผู้เจริญ ความเสื่อม มี ๔ อย่าง ท่ีคนบางพวกต้องเข้าแล้วจึงออกบวช
คือ แก่ชรา ๑ เจ็บ ๑ สิ้นโภคทรัพย์ ๑ สิ้นญาติ ๑ คนบางคนแก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงถึงกาล
ปัจฉิมวัยแล้ว คิดว่า เดี๋ยวนี้เราแก่แล้ว ความท่ีเราจะแสวงหาได้ซึ่งโภคทรัพย์ท่ียังไม่ได้ หรือ
จะท าโภคทรัพย์ท่ีได้แล้วให้เจริญขึ้น ไม่ท าได้ง่ายเลย ควรเราจะบวชเสียดีกว่า ครั้นคิด  
อย่างนี้แล้ว ก็ออกบวช ถึงคนท่ีเจ็บไข้และคนมีโภคทรัพย์สิ้นแล้ว คนมีญาติสิ้นแล้ว ก็คิด
เหมือนอย่างนั้นจึงออกบวช ส่วนท่าน บัดนี้ก าลังเป็นหนุ่มยังเยาว์มีผมยังด าสนิท ประกอบด้วย
วัยอันเจริญ ตั้งอยู่ในวัยทีแรก มีความเจ็บไข้น้อย มีไฟธาตุย่อยอาหารพอเสมอ รักษาร่างกาย
ให้เป็นปกติ ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก อนึ่ง ท่านก็เป็นลูกแห่งตระกูลที่เป็นหัวหน้าในถุลลโกฏฐิตนิคมนี้ 
ไม่มีความเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ชนในนิคมนี้เป็นญาติมิตรของท่านโดยมาก ความเสื่อม ๔ อย่างนี้
ไม่มีแต่ท่าน ท่านรู้เห็นหรือได้ฟังอย่างไรจึงได้ออกบวช มหาบพิตร มีอยู่ธรรมุทเทศ (ธรรมท่ี
แสดงขึ้นเป็นหัวข้อ) ๔ ข้อ ท่ีพระศาสดาซึ่งเป็นผู้รู้เห็น เป็นพระอรหันต์ จึงออกบวช  
ธรรมุเทศ ๔ ข้อนั้น คือ 

 ข้อที่ ๑ ว่า โลกคือหมู่สัตว์ อันชราเป็นผู้น า ๆ เข้าไปใกล้ ไม่ยั่งยืน  

 ข้อที่ ๒ ว่า โลกคือหมู่สัตว์ ไม่มีผู้ป้องกัน ไม่เป็นผู้ใหญ่จ าเพาะตน  

 ข้อที่ ๓ ว่า โลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของ ๆ ตน จ าต้องละท้ิงสิ่งท้ังปวงไป  

 ข้อที่ ๔ ว่าโลกคือหมู่สัตว์ พร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสแห่งตัณหาดังนี้ 

 ผู้เจริญ ท่านพูดว่า โลกคือหมู่สัตว์ อันชราเป็นผู้น า ๆ เข้าไปใกล้ไม่ยั่งยืน ความแห่ง
ค าท่ีท่านพูดนี้ จะพึงเห็นได้อย่างไร มหาบพิตร เมื่อครั้งพระองค์ยังมีพระชนมายุได้ ๒๐ ปี
หรือ ๒๕ ปี ทรงช านาญในศิลปศาสตร์ ช้าง ม้า รถ ธนู ศัสตรา พระองค์อาจจะสู้สงครามด้วย
ก าลังพระอุรุและก าลังพระพาหาได้หรือไม่ ข้าพเจ้าอาจสู้สงครามได้ บางทีข้าพเจ้าไม่เห็น  
การพลาดพลั้งเสียท่วงทีด้วยก าลังของตนเลย บัดนี้ พระองค์อาจสู้สงครามด้วยก าลังพระอุรุ
และก าลังพระพาหา เหมือนอย่างนั้นได้หรือไม่ เดี๋ยวนี้ ข้าพเจ้าแก่เฒ่า มีอายุได้ ๘๐ ปี 
ล่วงวัยแล้วบางทีคิดว่า จะเหยียดเท้าเข้าไปข้างนี้เหยียดไปเสียข้างอื่น มหาบพิตรพระศาสดา
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ทรงอาศัยเหตุผลนี้แลจึงตรัสธรรมุทเทศข้อท่ี ๑ แล้ว ผู้เจริญข้อนี้น่าอัศจรรย์ พระผู้มีพระภาค
ตรัสชอบแล้ว เพราะสัตวโลก อันชราน าไปเสมอ ไม่ยั่งยืน อีกข้อหนึ่ง ในราชตระกูลนี้  
มีหมู่ช้าง ม้า รถพลไว้เพื่อส าหรับต่อยุทธ์ ในเวลามีอันตรายเกิดขึ้นแก่เรา ท่านพูดว่า โลกไม่มี
ผู้ป้องกัน ไม่เป็นใหญ่จ าเพาะตน ความแห่งค าท่ีท่านพูดนั้นจะพึงเห็นได้อย่างไร มหาบพิตร 
พระโรคส าหรับพระองค์อย่างใดอย่างหนึ่งของพระองค์ มีบ้างหรือไม่ โรคส าหรับตัวของ
ข้าพเจ้ามีอยู่บางคราวญาติมิตรต้องยืนล้อมข้าพเจ้า ด้วยเข้าใจว่าข้าพเจ้าจักตาย พระองค์
เรียกให้พระญาติมิตรมาช่วยแบ่งทุกขเวทนาไป ให้พระองค์ต้องทนรู้สึกทุกขเวทนาแต่น้อยได้ 
หรือพระองค์ต้องเสวยทุกขเวทนาแต่ผู้เดียว ข้าพเจ้าเรียกให้เขาช่วยไม่ได้ ข้าพเจ้าต้องเสวย
ทุกขเวทนาแต่ผู้เดียว มหาบพิตร พระศาสดาอาศัยเหตุนี้แลจึงตรัสธรรมุทเทศข้อท่ี ๒ แล้ว  
ผู้เจริญข้อนี้น่าอัศจรรย์ พระผู้มีพระภาคตรัสชอบแล้ว เพราะโลกไม่มีผู้ป้องกัน ไม่เป็นใหญ่
จ าเพาะตน ยังอีกข้อหนึ่ง ในราชตระกูลนี้ มีเงินและทองเป็นอันมาก ตั้งอยู่ท้ังท่ีพื้นและ
เวหาส ท่านพูดว่า โลกไม่มีอะไรเป็นของตน จ าต้องละสิ่งท้ังปวงไปความแห่งค าท่ีท่านพูดนี้
จะพึงเห็นได้อย่างไร มหาบพิตร ในเวลานี้พระองค์ถึงพร้อมด้วยกามคุณ ๕ บ าเรอพระองค์
อยู่ พระองค์จักปรารถนาได้หรือว่า ข้างหน้าเราก็จักอย่างนี้ หรือว่าผู้อื่นจะครอบครองสมบัติ
อันนี้ ส่วนพระองค์ก็จะเสด็จไปตามกรรม ข้าพเจ้าจักปรารถนาอย่างนั้นไม่ได้ ผู้อื่นเขาจัก
ครอบครองสมบัตินี้ ส่วนข้าพเจ้าก็จักไปตามกรรม มหาบพิตร พระศาสดาทรงอาศัยเหตุนี้แล
จึงตรัส ธรรมุทเทศข้อที่ ๓ แล้ว ผู้เจริญข้อนี้น่าอัศจรรย์ พระผู้มีพระภาคตรัสชอบแล้วเพราะ
โลกไม่มีอะไรเป็นของตน จ าต้องละสิ่งท้ังปวงไป ยังอีกข้อหนึ่งท่านพูดว่า โลกพร่องอยู่เป็นนิตย์ 
ไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสแห่งตัณหา ความแห่งค าท่ีท่านพูดนี้จะพึงเห็นได้อย่างไร มหาบพิตร 
พระองค์ทรงครองแห่งค าท่ีท่านพูดนี้จะพึงเห็นได้อย่างไร มหาบพิตร พระองค์ทรงครอง  
แว่นแคว้นกุรุอันกว้างใหญ่นี้หรือ อย่างนั้นพระเจ้าข้า ถ้ามีคนท่ีควรเชื่อได้ มาแต่ทิศตะวันออก
แล้วทูลว่า ขอเดชะ ข้าพเจ้าไปในทิศตะวันออก ได้พบชนบทใหญ่อันหนึ่ง มั่นคั่งกว้างขวาง  
มีหมู่มนุษย์เกลื่อนกล่น หมู่ช้าง ม้า รถ พล และเงินทองท่ียังไม่ได้ท าเป็นรูปพรรณบ้าง ท าเป็น
รูปพรรณแล้วบ้าง ในชนบทนั้นมีอยู่มาก สตรีในชนบทนั้นก็มีมาก พระองค์อาจช านะได้ด้วย
หมู่พลประมาณเท่านี้ พระองค์จะทรงท าอย่างไรข้าพเจ้าจักปราบชนบทนั้นครอบครองเอา 
เป็นของข้าพเจ้า ถ้ามีคนท่ีควรเชื่อถือได้ มาแต่ทิศตะวันตก แต่ทิศเหนือ แต่ทิศใต้ แต่ฝั่งทะเล
ฟากโน้นแล้ว ทูลเหมือนอย่างนั้นอีกพระองค์จะทรงท าอย่างไร ข้าพเจ้าก็จักปราบชนบท 
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นั้น ๆ ครอบครองเอาเป็นของข้าพเจ้าอีก มหาบพิตร พระศาสดาทรงอาศัยเหตุนี้แลจึงตรัส
ธรรมุทเทศข้อท่ี ๔ แล้ว ผู้เจริญข้อนี้เป็นอัศจรรย์ พระผู้มีพระภาคตรัสชอบแล้ว เพราะโลก
พร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสแห่งตัณหา พระรัฏฐปาละ ทูลเหตุท่ีให้ตนออกบวชแก่
พระเจ้าโกรัพยะอย่างนี้แล้ว กลับมาอยู่ในส านักพระศาสดา ท่านผู้นั้นเป็นผู้บวชด้วยศรัทธา
มาแต่เดิม และกว่าจะบวชได้ก็แสนจะล าบาก พระศาสดาทรงยกย่องว่าเป็นยอดของภิกษุ  
ผู้บวชด้วยศรัทธา 

   ส่วนกุลบุตรอื่น ๆ ได้ฟังธรรมเทศนา ได้ความเชื่อความเลื่อมใสแล้วบวชในพระศาสนา 
ก็ยังมีอีกเป็นอันมาก ได้บรรลุพระอรหัตผลบ้าง ได้บรรลุแต่เพียงผลเบื้องต่ าบ้าง ไม่ได้บรรลุ
มรรคผล เป็นแต่ตั้งตนไว้ในกัลยาณคุณบ้าง ในหมู่ภิกษุพุทธสาวกนั้น มีภิกษุท่ียกขึ้นเป็นสาวก
ผู้ใหญ่ ๘๐ รูป ในบางแห่งก็ทราบชัดว่า ใครแก่ใครอ่อนตามท่ีปรากฏในเรื่อง เช่น ปัญจวัคคีย์ 
พระยสะกับสหาย ชฏิลเก่า ๓ คนพี่น้อง พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เหล่านี้แก่อ่อน
กว่ากันโดยล าดับ ทราบชัดโดยโวหารพูดเช่นพระมหากัสสปะแก่กว่าท่านท่ีเหลือนั้นเป็นต้น
ในสาวกเหล่านี้บางองค์ก็นิพพานก่อนพระศาสดา มีพระอัญญาโกณาัญญะ พระสารีบุตร 
พระโมคคัลลานะ พระราหุลเป็นต้น บางองค์ก็นิพพานทีหลังพระศาสดา  มีพระมหากัสสปะ 
พระอุปาลี พระอนุรุทธะ พระอานนท์เป็นต้น บางองค์ก็ไม่ปรากฏว่านิพพานก่อนหรือ 
หลังพระศาสดา 
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ปริเฉทที่ ๑๑ เสด็จดับขันธปรินิพพาน 
พระผู้มีพระภาคประทับนั่ง ณ ริมพระวิหาร  พระอานนท์เข้าเฝ้าถวายนมัสการ 

กราบทูลถึงความท่ีตนหนักใจในพระอาการประชวรของพระพุทธองค์ในระหว่างพรรษาแต่ก็
ดีใจอยู่หน่อยหนึ่งว่า พระองค์ยังไม่ปรารภภิกษุสงฆ์ตรัสพระพุทธวจนะอันใดอันหนึ่งแล้วยังจัก
ไม่ปรินิพพานก่อน พระองค์ก็ตรัสว่า ภิกษุยังจะมาหวังอะไรในพระองค์อีก ธรรมทุกอย่าง
พระองค์ก็แสดงเปิดเผยไม่มีข้อลี้ลับ หรือจะเก็บไว้เพื่อภิกษุบางพวกก็ไม่มีความอาลัยในภิกษุ
ก็ไม่มี  เดี๋ยวนี้อายุตถาคต ๘๐ ปีแล้ว เหมือนเกวียนเก่าท่ีช ารุด เขาดามไว้ด้วยไม้ไผ่ ล่วงเข้าสู่
วัยชราอาศัยสมาธิภาวนาก็พอพยุงไปได้ เธอจงอาศัยตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนเถิด 

 ครั้นวันรุ่งขึ้น เสด็จเข้าไปบิณาบาตในเมืองสาวัตถี เมื่อเสด็จกลับท าภัตกิจเสร็จแล้ว 
ก็เสด็จไปเมืองเวสาลี พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ รูป ประทับท่ีกูฏาคารศาลาป่ามหาวัน  
พวกกษัตริย์ลิจฉวี สดับข่าวมีความยินดีน าสักการะมาถวาย สดับพระธรรมเทศนา  
ทูลอาราธนารับอาหารบิณาบาตในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น 

 พอรุ่งเช้า เสด็จไปบิณาบาตในพระราชนิเวศน์ ทรงท าภัตกิจเสร็จแล้วอนุโมทนา
เสด็จออกจากพระนครหันพระกายกลับมามองดูกรุงเวสาลีเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเสด็จไปยัง
กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน 

ทรงท านิมิตโอภาส 

ครั้นถึงจึงรับสั่งให้พระอานนท์ถือผ้านิสีทนะตามไปยังปาวาลเจดีย์ประทับนั่ งแล้ว 
ทรงตรัสว่า อานนท์ ถ้าบุคคลใดเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ ปรารถนาจะด ารงอยู่ประมาณ 
กัปหนึ่งหรือมากกว่านั้น ก็สามารถจะอยู่ได้ถึง ๓ ครั้ง พระอานนท์ก็ไม่สามารถจะรู้ทัน 
จึงทรงขับไล่ไปเสีย 

ปลงอายุสังขาร 

เมื่อพระอานนท์หลีกไป มารได้เข้ามาเฝ้าทูลอาราธนาให้ปรินิพพาน พระองค์ทรงรับ
และตรัสว่า ต่อไปนี้อีก ๓ เดือน ตถาคตจะปรินิพพาน พอมารไปแล้วพระองค์ทรงปลงอายุ
สังขาร จึงเกิดแผ่นดินไหว พระอานนท์เกิดความสงสัยเข้าไปทูลถาม พระองค์ตรัสตอบว่า 
เหตุที่ท าให้แผ่นดินไหวมี ๘ ประการ บัดนี้ ตถาคตปลงอายุสังขารอีก ๓ เดือนจะปรินิพพาน 
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แผ่นดินจึงได้ไหว พระอานนท์ทูลวิงวอนขอให้พระองค์ด ารงอยู่ต่อไปอีก พระพุทธองค์ทรง
ห้ามเสียและตรัสว่า พระองค์ทรงท านิมิตโอภาสแก่พระอานนท์ถึง ๑๖ ต าบล ในกรุงราชคฤห์ 
๑๐ ต าบล ในกรุงเวสาลี ๖ ต าบลแต่พระอานนท์รู้ไม่ทนั จึงเป็นความเขลาของพระอานนท์ 

บิณฑบาตครั้งสุดท้าย 

ต่อแต่นั้น ตรัสสั่งให้พระอานนท์บอกแก่ภิกษุสงฆ์เตรียมตัวเดินทาง เมื่อพร้อมกันแล้ว  
ก็เสด็จไปยังบ้านภัณาุคาม หัตถีคาม อัมพคาม ชัมพุคาม โภคนคร ปาวานคร โดยล าดับ 
ประทับอยู่ท่ีสวนมะม่วงของนายจุนทกัมมารบุตร นายจุนทะทราบข่าวมีความยินดีออกไปเฝ้า 
ได้สดับพระธรรมเทศนาก็ส าเร็จโสดาปัตติผลแล้วทูลนิมนต์ให้เข้าไปรับอาหารบิณาบาตในบ้าน
วันรุ่งขึ้นพร้อมกับภิกษุท้ังหลาย ในคืนวันนั้นนายจุนทะให้ตระเตรียมโภชนาหารอันประณีต
พร้อมท้ังสุกรมัททวะประกอบด้วยรสอันโอชา 

 ในวันรุ่งขึ้น เสด็จไปบ้านของนายจุนทะ ประทับนั่งแล้วตรัสให้นายจุนทะน าเอา
สุกรมัททวะอังคาสแก่พระองค์แต่ผู้เดียว ท่ีเหลือให้ขุดหลุมฝังเสียและให้อังคาสภิกษุสงฆ์ 
ด้วยโภชนะอย่างอื่น ครั้นกระท าภัตกิจเสร็จตรัสอนุโมทนาแล้วเสด็จกลับ  ในวันนั้นเอง 
ทรงประชวรด้วยพระโรคโลหิตปักขันทิกาพาธ เสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าได้แสดงบุรพกรรม
ท่ีได้กระท าไว้ในชาติก่อนของพระองค์และตรัสว่า อานนท์เรามาไปเมืองกุสินารากันเถิด 

ทรงรับผ้าสิงคิวรรณ 

ในระหว่างทาง พระพุทธองค์ทรงกระหายน้ าเป็นก าลัง จึงเสด็จแวะยังร่มไม้ริมทาง 
พลางตรัสให้พระอานนท์น าน้ ามาให้เสวย ในขณะนั้น ปุกกุสบุตรมัลลกษัติรย์ เดินทางมาจาก
เมืองกุสินารา เพ่ือจะไปเมืองปาวาโดยทางนั้นได้เห็นพระองค์จึงเข้าไปเฝ้า ได้สดับสันติวิหาร
ธรรมเกิดความเลื่อมใส ได้น้อมผ้าคู่สิงคิวรรณมีค่ามากถวายพระองค์ตรัสให้ถวายพระองค์  
ผืนหนึ่ง พระอานนท์ผืนหนึ่งแล้วแสดงธรรมีกถา ปุกกุสะรื่นเริงในกุศลจริยาแล้วทูลลาจากไป 

ผลแห่งบิณฑบาตทาน 

เมื่อปุกกุสะหลีกไป พระอานนท์ได้น าผ้าสิงคิวรรณผืนหนึ่งเข้าไปถวายพระองค์ทรงนุ่ง
ผืนหนึ่ง ห่มผืนหนึ่ง ปรากฏผิวกายของพระองค์งามยิ่งนัก พระอานนท์ออกปากชม พระองค์ 
ตรัสว่า ผิวกายของตถาคตงามบริสุทธิ์  ๒ คราว คือ ในคืนตรัสรู้และในคืนท่ีจะปรินิพพาน แล้ว



๒๑๐ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

ได้เสด็จด าเนินต่อไปยังแม่น้ ากกุธานที เสด็จลงเสวยและสรงสนานส าราญพระกายตาม 
พุทธอัธยาศัย แล้วเสด็จประทับยังร่มไม้ ตรัสสั่งให้พระจุนทะปูลาดสังฆาฏิถวาย ทรงบรรทม
เพื่อระงับความล าบากพระวรกาย เมื่อหายเหน็ดเหนื่อยแล้วตรัสแก่พระอานนท์ว่าดูกรอานนท์
อาจจะมีคนท าความร้อนใจให้กับจุนทะว่า เพราะบิณาบาตท่ีเขาถวาย พระผู้มีพระภาคตรัส
สรรเสริญว่า บิณาบาตท่ีทายกถวายพระตถาคต ๒ ครั้ง มีผลมาก มีอานิสงส์มาก คือ ครั้งท่ี
ตถาคตเสวยแล้วได้ตรัสรู้และครั้งท่ีตถาคตเสวยแล้วปรินิพพาน 

ทรงปรารภสักการบูชา 
ต่อแต่นั้น พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุท้ังหลาย เสด็จข้ามแม่น้ าหิรัญญวดีไปเมือง

กุสินารา เสด็จเข้าไปยังสาลวโนทยานแห่งมัลลกษัตริย์ โปรดให้พระอานนท์ปูลาดเตียงบรรทม 
ณ ระหว่างนางรังท้ังคู่ แล้วเสด็จบรรทมสีหไสยาสน์โดยมิได้คิดท่ีจะลุกขึ้นอีก ครั้งนั้น นางรัง
ท้ังคู่ผลิดอกบานเต็มต้นหล่นลงมายังพุทธสรีระ แม้ดอกมณาารพในสวรรค์ตลอดทิพยสุคนธชาติ
ก็ตกลงมาจากอากาศเป็นมหัศจรรย์ พระองค์จึงแสดงแก่พระอานนท์ว่า การบูชาตถาคตด้วย
อามิสบูชา แม้มากมายเห็นป่านนี้ ก็ไม่เชื่อว่าบูชาตถาคต อานนท์ผู้ใดแลปฏิบัติธรรมสมควร
แก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่งในธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคต ในขณะนั้นพระองค์ทรงให้พระอุปวาณะ
ท่ียืนถวายงานพัดอยู่เฉพาะพระพักตร์ให้หลีกไป พระอานนท์ทูลถาม พระองค์ตรัสว่า เทวดา
ทุกห้องชั้นฟ้าได้มาประชุมเพื่อดูตถาคตเป็นครั้งสุดท้ายแต่อุปวาณะยืนบังเสีย จึงพากันยกโทษ 
เพราะไม่สมใจท่ีจะตั้งใจมาเฝ้าตถาคต 

สังเวชนียสถาน ๔  ต าบล 

พระอานนท์กราบทูลว่า ครั้งก่อน พุทธบริษัทท้ังหลายย่อมเดินทางมาเฝ้าพระผู้มี 
พระภาคได้สนทนาปราศรัยแล้วได้โอกาสอันดีเช่นนั้น ตรัสว่า อานนท์ สังเวชนียสถาน  
๔ ต าบล คือ สถานท่ีประสูติ ๑ สถานท่ีตรัสรู้ ๑ สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา ๑ สถานท่ีตถาคต
ปรินิพพาน ๑ ควรท่ีพุทธบริษัทจะไปดูไปเห็นและควรให้เกิดสังเวชท่ัวกัน 

 พระอานนท์ทูลถามเกี่ยวกับการปฏิบัติในพระพุทธสรีระพระองค์ตรัสให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับพระเจ้าจักรพรรดิ และตรัสถูปารหบุคคล คือ บุคคลผู้ควรแก่การประดิษฐาน ในสถูป 
๔ ประเภท คือ ๑ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒ พระปัจเจกพุทธเจ้า ๓ พระอรหันตสาวก 
๔ พระเจ้าจักรพรรดิ แล้วตรัสเรื่องเมืองกุสินารา พระอานนท์กราบทูลให้เสด็จไปปรินิพพาน
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ในเมืองใหญ่ ๆ เช่น พระนครราชคฤห์เป็นต้น ไม่ควรปรินิพพานท่ีเมืองกุสินารา เพราะเป็น
เมืองเล็กเมืองดอน พระพุทธองค์ทรงรับสั่งว่า กุสินารานี้แต่ปางก่อนเคยเป็นมหานครราชธานี
นามว่ากุสาวดี พระเจ้ามหาสุทัศน์จักรพรรดิราชทรงครอบครอง มีประชาชนหนาแน่น สงบสุข
สมบูรณ์ด้วยสรรพสิ่งท้ังปวง ไม่เคยขาดเสียง ๑๐  ประการ มีเสียงช้างเป็นต้นท้ังกลางวัน
กลางคืน  

 ครั้นแล้วทรงรับสั่งให้พระอานนท์เข้าไปบอกพวกมัลลกษัตริย์ให้ทราบว่า ตถาคตเจ้า
จักปรินิพพานยามท่ีสุดแห่งราตรีในวันนั้น เมื่อพวกมัลละทราบได้พากันมาเฝ้า พระอานนท์ 
ก็จัดให้เข้าเฝ้าเป็นสกุล ๆ เสร็จเรียบร้อยภายในปฐมยามนั่นเอง 

โปรดสุภัททปริพาชก 

สมัยนั้น สุภัททปริพาชก ได้ไปพบพระอานนท์เพื่อขอโอกาสเข้าเฝ้า ถูกพระอานนท์
ทัดทาน อยู่ ๒-๓ ครั้ง พระพุทธองค์ทรงสดับจึงตรัสแก่พระอานนท์ให้สุภัททะเข้าเฝ้า สุภัททะ
ถามถึงครูท้ัง ๖ เป็นพระอรหันต์จริงหรือไม่ พระองค์ตรัสว่า อริยมรรค ๘ ประการ เป็นมรรค
อันประเสริฐในธรรมวินัยนี้ สมณะ คือ ท่านผู้สงบระงับกิเลสได้ก็มีอยู่เฉพาะในธรรมวินัยนี้ 
หากภิกษุท้ังหลายจะพึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในธรรมวินัยนี้ไซร้ โลกนี้จะไม่ถึงความว่างเปล่า
จากพระอรหันต์ สุภัททะเล่ือมใสทูลขอบวช เมื่อบวชแล้วหลีกออกจากหมู่บ าเพ็ญสมณธรรม 
ก็ได้บรรลุอรหันต์ในราตรีวันนั้นได้เป็นอรหันตปัจฉิมสาวก 

โปรดให้ลงพรหมทัณฑ์ 

พระอานนท์ทูลถามถึงพระฉันนะว่า เป็นคนถือตัวว่าเป็นข้าเก่าเป็นผู้ว่ายากสอนยาก
ไม่ยอมรับโอวาทใคร เมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วจะเป็นผู้ว่ายากหนักขึ้น ด้วยหาคนย าเกรง
มิได้ พวกข้าพระองค์จะพึงปฏิบัติเช่นไร พระองค์แนะน าให้ลงพรหมทัณา์ คือ ภิกษุท้ังหลาย
ไม่พึงว่ากล่าวไม่พึงโอวาทไม่พึงสั่งสอน ไม่พึงเจรจาค าใด ๆ ด้วยท้ังสิ้น เว้นแต่ค าอันเป็นกิจธุระ
โดยเฉพาะ ต่อแต่นั้นทรงประทานโอวาทว่า เมื่อตถาคตทรงปรินิพพานแล้ว เธอท้ังหลายไม่
ควรด าริว่า บัดนี้ ศาสดาของเราไม่มี แท้จริง วินัยท่ีเราบัญญัติแก่เธอท้ังหลายก็ดี ธรรมท่ีเรา
ได้แสดงแก่เธอท้ังหลายก็ดี เมื่อเราล่วงไปแล้วธรรมและวินัยนั้นแลจักเป็นศาสดาของเธอ
ท้ังหลาย 
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ประทานปัจฉิมโอวาท 

ล าดับนั้น พระองค์ตรัสเตือนว่า ภิกษุท้ังหลาย บัดนี้ เราขอเตือนเธอท้ังหลาย สังขาร
ท้ังหลายมีความเสื่อมความสิ้นไปเป็นธรรมดา เธอท้ังหลายจงบ าเพ็ญไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา ให้บริบูรณ์โดยความไม่ประมาทเถิด เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพระโอวาทเป็นวาระ
สุดท้ายเพียงเท่านี้  ก็มิได้ตรัสอะไรอีกเลย ทรงท าปรินิพพานกรรมด้วยอนุปุพพวิหารธรรม  
ท้ัง ๙ โดยอนุโลมและปฏิโลมเป็นล าดับ เมื่อออกจากจตุตถฌานแล้ว ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน
ในปัจฉิมยามแห่งราตรีวิสาขปุรณมีเพ็ญเดือน ๖ ขณะนั้นหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวท่ัวพื้นปฐพี 

พระบรมศพไม่เคลือ่นที ่

 ขณะนั้น บรรดาพุทธบริษัทท้ังปวง ต่างก็เศร้าโศก ร่ าไรร าพันมีประการต่าง ๆ เป็น
ท่ีน่าสลดใจยิ่งนัก มหาชนเป็นอันมากแม้จะอยู่ห่างไกลพอได้ทราบข่าวต่างก็ถือดอกไม้ของ
หอมนานาชนิด พากันมาบูชาพระบรมศพไม่ขาดสายตลอด ๖ วัน 

 ครั้นในวันท่ี ๗ มัลลกษัตริย์ได้ปรึกษาพร้อมใจกัน ในการท่ีจะอัญเชิญพระบรมศพไป
โดยทิศทักษิณแห่งพระนคร เพื่อถวายพระเพลิงภายนอกพระนคร แต่ก็ไม่สามารถจะอัญเชิญ 
ไปได้ แม้แต่จะให้เขยื้อนให้เคลื่อนท่ีสักน้อยหนึ่งก็ไม่ได้ จึงได้เรียนถามท่านพระอนุรุทธะ 
พระเถระตอบว่า เพราะไม่ต้องประสงค์ของเทวดา เทวดาทุกองค์ประสงค์จะให้อัญเชิญ  
พระพุทธสรีระเข้าพระนครก่อนโดยทางทิศอุดร เชิญไปท่ามกลางพระนครแล้วออกโดยทาง
ประตูทิศบูรพา แล้วอัญเชิญไปประดิษฐานถวายพระเพลิงท่ีมกุฏพันธนเจดีย์ พวกมัลละได้ทราบ  
เถราธิบายเช่นนั้นก็ผ่อนตามอัญเชิญพระบรมศพจากสถานท่ีนั้นไปได้อย่างง่ายดาย ประชาชน 
ท่ัวหน้าพากันสักการบูชาท่ัวทุกสถาน ตลอดทางท่ีพระบรมศพผ่านไป 

พระนางมัลลิกาถวายสกัการะ 
ขณะนั้น นางมัลลิกาทราบว่า ขบวนพระศพจะผ่านมาก็ดีใจ ด าริขึ้นว่านับตั้งแต่พันธุละ

ล่วงไปแล้ว เคร่ืองประดับอันมีชื่อว่ามหาลดาประสาธน์เราก็มิได้แต่งมิได้ประดับ คงเก็บรักษา
ไว้อย่างดี ควรจะถวายเป็นอาภรณ์ประดับพุทธสรีระพระชินสีห์ในอวสานกาลบัดนี้เถิด  
ครั้นเมื่อขบวนพระศพผ่านมา นางจึงแจ้งความประสงค์ให้ทราบ เมื่อเขาวางเตียงประดิษฐาน
พระบรมศพลง นางก็ถวายอภิวาทแล้วเชิญเครื่องมหาลดาประสาธน์คลุมพระบรมศพเป็น
เคร่ืองบูชาปรากฏว่าพระพุทธสรีระงามเจริญตาเจริญใจยิ่งนัก 
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ถวายพระเพลิงไม่ติด 
ครั้นมหาชนอัญเชิญพระบรมศพไปท่ัวพระนครแล้ว ก็อัญเชิญออกจากพระนคร 

โดยทางประตูทิศบูรพาไปสู่มกุฏพันธนเจดีย์ ซึ่งเป็นท่ีตั้งจิตกาธาร อันส าเร็จด้วยไม้จันทน์
หอมงามวิจิตร ท่ีได้จัดท าไว้แล้ว ก็จัดการห่อพระศพด้วยทุกุลพัสตร์ ๕๐๐ ชิ้นแล้วอัญเชิญ
ประดิษฐานในหีบทอง ซึ่งเต็มไปด้วยน้ ามันหอม ตามค าท่ีพระอานนทเถระแจ้งทุกประการ 
ครั้นเรียบร้อยแล้วก็อัญเชิญหีบทองนั้นขึ้นประดิษฐานบนจิตกาธาร  ท าการสักการบูชาแล้ว
กษัตริย์มัลละท้ัง ๘ องค์ ก็น าเอาเพลิงจุดเพื่อถวายพระเพลิง พระเพลิงก็ไม่ติดตามประสงค์
จึงได้เรียนถามพระอนุรุทธเถระ พระเถระกล่าวว่า เทวดาต้องการให้คอยพระมหากัสสปเถระ 
เวลานั้น พระมหากัสสปเถระพาภิกษุสงฆ์เดินทางจากปาวามายังเมืองกุสิ นาราเพื่อเฝ้า 
พระผู้มีพระภาค แต่ขณะนั้นเป็นเวลาเท่ียงวัน แสงแดดกล้าพระเถระจึงพาภิกษุสงฆ์เข้าหยุดพัก
ร่มไม้ริมทาง พอพระเถระพักอยู่สักครู่หนึ่งก็เห็นอาชีวกผู้หนึ่งเดินถือดอกมณาารพกั้นศีรษะ
มาตามทาง ก็ยิ่งฉงนใจ ด้วยดอกมณาารพนี้ หามีในมนุษยโลกไม่ เป็นของทิพย์ในเทวโลก 
จะตกมาในเฉพาะเวลาอันส าคัญ ๆ เท่านั้น หรือว่าพระบรมศาสดาปรินิพพานเสียแล้ว  
นึกสงสัยจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปใกล้อาชีวกผู้นั้นแล้วจึงถามดู ก็ได้ทราบว่าพระบรมครูปรินิพพาน
เสียแล้วได้ ๗ วัน ถึงวันนี้ พวกภิกษุท้ังหลายท่ียังเป็นปุถุชน ได้ฟังแล้วก็โทมนัสเศร้าโศก 
ปริเทวนาการ ส่วนท่ีเป็นพระขีณาสพก็เกิดสังเวชสลดจิต 
 ในท่ีนั้น มีภิกษุรูปหนึ่ง บวชเมื่อภายแก่ชื่อว่า สุภัททะ ลุกขึ้นกล่าวห้ามภิกษุว่า  
ท่านท้ังหลายอย่าร้องไห้ไปเลย บัดนี้เราสบายแล้ว เมื่อพระองค์อยู่ยอมจู้จี้ เบียดเบียนบังคับ
ห้ามปรามพวกเราต่าง ๆ นานาว่า สิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควร บัดนี้ พระองค์ปรินิพพานแล้วเรา
ปรารถนาจะท าสิ่งใด ก็ท าได้ตามชอบใจ พระมหากัสสปเถระได้ฟังก็สลดใจย่ิงนักว่าดูเถิดพระ
พุทธองค์ปรินิพพานเพียง ๗ วันเท่านั้นก็เกิดอลัชชีคิดลามกถึงปานนี้ต่อไปเบื้องหน้าจะหา 
ผู้คารวะในธรรมวินัยไม่ได้เราควรจะท าสังคายนาพระเถระท าไว้ในใจแล้วกล่าวปลอบประโลม
ภิกษุให้หายเศร้าโศกแล้วรีบเดินทางตรงไปมกุฏพันธนเจดีย์ 

เตโชธาตุโพลงขึ้นเอง 
ครั้นถึงจึงท าจีวรเฉวียงบ่า ประคองอัญชลี กระท าประทักษิณจิตกาธาร ๓ รอบ เข้าสู่

เบื้องยุคลบาท น้อมนมัสการพระยุคลบาท กราบขอขมาโทษต่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค 
เมื่อพระมหาเถระพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์กราบนมัสการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เตโชธาตุก็บันดาล
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เกิดขึ้นเอง ด้วยอานุภาพของเทวดา พระเพลิงได้ลุกพวยพุ่งเผาพระสรีระ พร้อมทั้งคู่ผ้า ๕๐๐ ชิ้น 
กับท้ังหีบทอง แต่ยังมีส่ิงท่ีพระเพลิงมิได้เผาให้ย่อยยับ ด้วยอานุภาพพุทธอธิษฐาน คือ 

๑ ผ้าห่มหุ้มพระบรมศพชั้นใน ๑ ผืน ชั้นนอก ๑ ผืน 

๒ พระเขี้ยวแก้วท้ัง ๔ 

๓ พระรากขวัญทั้ง ๒ 

๔ พระอุณหิส ๑ รวมเป็นพระบรมธาตุ ๗ องค์นี้  ยังคงอยู่เป็นปกติดีไม่กระจัดกระจาย 

แจกพระบรมสารีริกธาตุ 

     ครั้นเสร็จการถวายพระเพลิงแล้ว มัลลกษัตริย์ท้ังหลายได้น าถาดทองซึ่งเต็มไปด้วย   
สุคนธวารีมาโสรสสรงลงท่ีจิตกาธารแล้วเก็บพระบรมสารีริกธาตุใส่ไว้ในพระหีบทองน้อย
อัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ ณ เบื้องบนรัตนบัลลังก์ภายใต้เศวตฉัตร ณ พระโรงราชสัณฐาคาร 
ท้ังภายในภายนอกพระนคร และจัดให้มีการสมโภชบูชาด้วยดุริยางค์ดนตรีฟ้อนร า ขับร้อง 
ท้ังกีฬา นักษัตรนานาประการอย่างมโหฬารตลอด ๗ วัน 

 ครั้งนั้น พระเจ้าอชาตศัตรู ผู้ครองนครราชคฤห์ ๑ พระเจ้าลิจฉวีแห่งเวสาลี ๑      
พระมหานาม ราชาแห่งกบิลพัสดุ์ ๑ พระเจ้ากุสิยราช แห่งอัลลกัปปนคร ๑ พระเจ้าโกลิยะ
แห่งรามคาม ๑ พระเจ้ามัลลราช แห่งปาวานคร ๑ พระมหาพราหมณ์ แห่งเวฏฐทีปกนคร ๑ 
รวมเป็น ๗ ด้วยกัน ได้แต่งราชทูตและกองทัพไปขอส่วนแบ่งพระสารีริกธาตุ เพื่อมาบรรจุไว้
บูชาท่ีพระนครแห่งตน มัลลกษัตริย์แห่งกุสินาราไม่ยอมให้กองทัพท้ัง ๗ พระนครก็ประชิด 
ติดเมืองกุสนิารา 

 ฝ่ายโทณพราหมณ์ผู้บัณาิตเป็นอาจารย์สอนไตรเพทแก่กษัตริย์ทั้งหลาย เห็นเหตุการณ์
เช่นนั้นจึงได้เกลี้ยกล่อมกษัตริย์ทั้งหลายเลิกการประหัตประหารกัน เพราะพระบรมสารีริกธาตุ
เป็นต้นเหตุ ขอให้มีความสามัคคีกัน ขอให้ทุกพระองค์มีส่วนได้พระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญ
ไปสักการะท่ัวกัน ขอพระบรมสารีริกธาตุแพร่ออกไปยังพระนครต่าง ๆ เพื่อเป็นท่ีสักการบูชา 
เคารพของมหาชนท่ัวไปเถิด 
 กษัตริย์ท้ังหลายได้สดับค าแห่งพราหมณ์ ก็พอพระทัย จึงพร้อมกันขอให้โทณพราหมณ์
เป็นผู้แบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุ พราหมณ์ได้สดับค ายินยอมเช่นนั้น ก็ให้เปิดประตูเมือง 
เชิญเสด็จกษัตริย์และเจ้านครทุกพระองค์เข้าภายในเมืองและให้เปิดพระหีบทองน้อย กษัตริย์
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ทุกพระองค์นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อพวกกษัตริย์เหล่านั้นมัวโศกเศร้ารันทดอยู่ จึงได้
หยิบพระเขี้ยวแก้วข้างขวาเบื้องบนซ่อนไว้ในมวยผมแล้วจัดการตวงพระบรมสารีริกธาตุด้วย
ทะนานทอง ถวายกษัตริย์ ๗ พระนคร ได้พระนครละ ๒ ทะนานเท่า ๆ กันพอดี 

พระเขี้ยวแก้วประดิษฐานอยู่เทวโลก 
ขณะที่โทณพราหมณ์ก าลังตวงพระบรมสารีริกธาตุอยู่นั้น ท้าวสักกเทวราชทราบด้วย

ทิพยจักษุว่า โทณพราหมณ์ลอบหยิบพระเขี้ยวแก้วซ่อนไว้ในมวยผม ทรงด าริว่า ก าลัง 
โทณพราหมณ์ไม่สามารถจะท าท่ีสักการบูชาพระเขี้ยวแก้วให้สมพระเกียรติอันสูงได้ สมควร
จะเอาไปประดิษฐานบูชาพระเขี้ยวแก้วให้สมพระเกียรติสมควรเอาไปประดิษฐานไว้ยังเทวโลก
ให้เทวดาและพรหมท้ังหลายบูชาเถิด ครั้นด าริแล้วก็แฝงพระกายลงมาหยิบเอาพระเขี้ยวแก้ว
เชิญลงพระโกศทองน้อย อัญเชิญไปบรรจุไว้ที่จุฬามณี ณ ดาวดึงสพิภพ 
 ฝ่ายโทณพราหมณ์ เมื่อแบ่งปันพระสารีริกธาตุเสร็จแล้วค้นหาพระเขี้ยวแก้ว 
ท่ีมวยผมไม่พบก็เสียใจจะถามหาใครก็ไม่ได้ก็จะเสื่อมเสียเกียรติของตน จึงกล่าวขอทะนานทอง 
ท่ีตวงพระบรมสารีริกธาตุแก่กษัตริย์ท้ังปวงแล้วน าไปสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุไว้เพื่อ
สักการบูชาของตนต่อไป 
 ภายหลังกษัตริย์แห่งโมริยนครได้ทราบข่าว จึงได้ส่งทูตและกองทัพมาทูลขอส่วนแบ่ง
พระบรมสารีริกธาตุ กษัตริย์กุสินาราจึงแจ้งให้ทราบว่า แบ่งกันไปหมดแล้วยังอยู่แต่พระอังคาร 
ดังนั้น ทูตโมริยนครจึงได้อัญเชิญพระอังคารกลับไปสร้างสถูปบรรจุไว้เพื่อสักการบูชายัง  
พระนครของตน 

อันตรธาน ๕ 
แท้จริงอันตรธานมี ๕ ประการ คือ ๑ ปริยัติอันตรธาน การเสื่อมสูญแห่งพระปริยัติ           

๒ ปฏิปัตติอันตรธาน การเสื่อมสูญแห่งการปฏิบัติ ๓ ปฏิเวธอันตรธาน การเสื่อมสูญแห่งการ
ตรัสรู้มรรคและผล ๔ ลิงคอันตรธาน การเสื่อมสูญแห่งสมณเพศ ๕ ธาตุอันตรธาน การเสื่อมสูญ
แห่งพระบรมธาตุ ในบรรดาอันตรธาน ๕ นั้น ปริยัติอันตรธานก่อน ต่อไปปฏิปัตติอันตรธาน 
เมื่อการปฏิบัติไม่มี การบรรลุธรรมก็ไม่มี เมื่อการบรรลุธรรมไม่มี ต่อนาน ๆ ไป เพศสมณะ 
ก็ผันแปรและในการส้ินสุดแห่งพุทธศาสนา พระบรมสารีริกธาตุก็อันตรธานไปจากโลก 
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ล าดับพรรษายุกาล 

จ าเดิมแต่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ค านวณพระชนมายุ
กาลได้ ๓   พระวัสสาแล้ว ก็เร่ิมบ าเพ็ญปรหิตประโยชน์โปรดเวไนยสัตว์ ดังนี้  

พรรษาท่ี ๑  เสด็จจ าพรรษาท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี 

พรรษาท่ี ๒,๓,๔  เสด็จจ าพรรษาท่ีพระเวฬุวันมหาวิหาร ณ กรุงราชคฤห์  

พรรษาท่ี ๕  เสด็จจ าพรรษาท่ีกูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน ใกล้เมืองเวสาลี 

พรรษาท่ี ๖  เสด็จจ าพรรษาท่ีมกุฏบรรพต ทรงทรมานอสูร เทวดาและมนุษย์ 

พรรษาท่ี ๗  เสด็จจ าพรรษาท่ีปัณาุกัมพลศิลาอาสน์ภายใต้ร่มไม้ปาริชาตดาวดึงสพิภพ 

พรรษาท่ี ๘  เสด็จจ าพรรษาท่ีเภสกลาวัน ป่าไม้สีเสียดใกล้กรุงสุงสุมารคีรีภัคครัฐ 

พรรษาท่ี ๙  เสด็จจ าพรรษาท่ีปาลิไลยวัน อาศัยช้างชื่อปาลิไลยหัตถีท าวัตรปฏิบัติ 

พรรษาท่ี ๑๐ เสด็จจ าพรรษาท่ีบ้านนาลายพราหมณ์ 

พรรษาท่ี ๑๑ เสด็จจ าพรรษาท่ีภายใต้ร่มไม้ปุจิมัณาพฤกษ์ไม้สะเดาใกล้เมืองเวรัญชา 

พรรษาท่ี ๑๒ เสด็จจ าพรรษาท่ีปาลิยบรรพต 

พรรษาท่ี ๑๓ เสด็จจ าพรรษาท่ีพระเชตวันมหาวิหาร ณ พระนครสาวัตถี 

พรรษาท่ี ๑๔ เสด็จจ าพรรษาท่ีนิโครธารามมหาวิหาร ใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ 

พรรษาท่ี ๑๕ เสด็จจ าพรรษาท่ีอัคคาฬวเจดีย์ ใกล้เมืองอาฬวีและทรมานอาฬวกยักษ์ 

พรรษาท่ี ๑๖,๑๗,๑๘  เสด็จจ าพรรษาท่ีเวฬุวันมหาวิหาร 

พรรษาท่ี ๑๙ ถึง ๔๔  เสด็จจ าพรรษาท่ีพระเชตวันมหาวิหารและบุพพาราม สลับกันคือทรง
จ าพรรษาท่ีเชตวัน อนาถปิณาิกเศรษฐีสร้างถวาย ๑๙ พรรษา ท่ีบุพพาราม นางวิสาขาสร้าง
ถวาย ๖ พรรษา ครั้นในพรรษาท่ี ๔๕  ซึ่งเป็นพรรษาสุดท้ายทรงจ าพรรษา ณ บ้านเวฬุวคาม 
ใกล้พระนคร เวสาลีภายในพรรษาทรงประชวรอาพาธหนักครั้งหนึ่ง ทรงเยียวยาบ าบัดให้
ระงับไปด้วยโอสถคือสมาบัติครั้นออกพรรษาแล้วได้รับสั่งแก่พระสารีบุตรว่าไม่ช้าแล้วตถาคต
จะปรินิพพานสารีบุตรตถาคตจะไปพระนครสาวัตถีพระเถระรับแล้วออกมาสั่งพระสาวกให้
เตรียมการตามเสด็จพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกเสด็จประทับ ณ พระเชตวันมหาวิหาร 
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ปริเฉทที่ ๑๒ ภิกษุณี 

พระนางมหาปชาบดีโคตมี ปฐมสาวิกา 

   ครั้งหนึ่ง เมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่ท่ีนิโครธาราม แขวงกรุงกบิลพัสดุ์ พระนางมหา -
ปชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระน้านาง เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จทิวงคตแล้ว เข้าไปเฝ้าพระศาสดา 
ทูลขออนุญาตให้ผู้หญิงได้บวชในพระธรรมวินัยนี้ พระศาสดา ไม่ทรงอนุญาต พระนางเจ้าทูล
อ้อนวอนหลายครั้งก็ไม่ทรงอนุญาต พระนางเจ้าเสียพระหฤทัยทรงกันแสงเสด็จกลับไป  
ครั้นพระศาสดาเสด็จจากกรุงกบิลพัสดุ์ ถึงเมืองเวสาลีประทับอยู่ท่ีป่ามหาวัน ณ พระต าหนัก
มียอด ฝ่ายพระนางมหาปชาบดีโคตมี มีพระกมลสันดานยินดีในการบรรพชา จึงปลงพระเกศา 
นุ่มห่มผ้ากาสาวพัสตร์ พร้อมกับนางกษัตริย์ศากยวงศ์เป็นจ านวนมากเสด็จบทจรตาม 
พระโลกนารถถึงเมืองเวสาลี เสด็จสู่กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน มีพระบาทบอบช้ า พระวรกาย
หมองคล้ าไปด้วยธุลี มีพระชลนัยน์นองเนตรเสด็จไปยืนทรงกันแสงอยู่ท่ีซุ้มพระทวาร  
พระอานนท์ได้เห็นแล้ว ถามทราบความว่า พระนางทรงกันแสงเพราะเสียพระหฤ ทัย  
เหตุพระศาสดาไม่ทรงอนุญาตให้ผู้หญิงบวชในพระธรรมวินัย ท่านสั่งให้พระนางทรงรออยู่  
ครู่หนึ่งกว่าท่านจะทูลขออนุญาตได้ แล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลเรื่องพระนางมหาปชาบดี
โคตมีตัดพระเมาลีทรงผ้ากาสาวพัสตร์ พร้อมด้วยนางสากิยานีเป็นอันมาก เสด็จมายืนทรง
กันแสงอยู่ท่ีซุ้มพระทวารพระต าหนักให้ทรงทราบแล้ว ทูลขอให้ทรงอนุญาตให้ผู้หญิงได้บวช
ในพระธรรมวินัยเป็นหลายครั้ง ในล าดับนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีเสด็จไปสู่ส านักถวาย
นมัสการและกราบทูลว่า ข้าแต่  พระบรมศาสดา สตรีนี้จะบวชในพระพุทธศาสนาได้หรือไม่
ประการใด จึงมีพุทธฎีกาตรัสว่า เธอจงอย่าได้ชอบในบรรพชาเลย มาตุคามจะบวชไม่ควร 
ถึงแม้พระนางจะกราบทูลถึง ๓ ครั้ง ก็ตรัสห้ามมิทรงอนุญาต พระน้านางทรงโทมนัสถวาย
อภิวาทเสด็จกลับไป  
 ครั้นออกพรรษาเสด็จไปสู่เมืองสาวัตถี พระศาสดาก็ไม่ทรงอนุญาต พระอานนท์คิด
จะทูลขอโดยอุบายอย่างอื่น จึงทูลถามว่า พระองค์ผู้เจริญ ผู้หญิงถ้าได้บวชในพระธรรมวินัยแล้ว 
ควรจะท ามรรคผลให้แจ้งได้หรือไม่ ? ควร อานนท์ ถ้าควร พระนางมหาปชาบดีโคตมี ซึ่งเป็น
พระน้านางของพระองค์ ทรงมีอุปการะมากเมื่อพระชนนีของพระองค์สิ้นพระชนม์ได้เป็นผู้เลี้ยง
และถวายนมมา ขอผู้หญิงพึงได้บวชในพระธรรมวินัยนี้เถิด อานนท์ ถ้าพระนางมหาปชาบดีโคตมี 
ยอมรับครุธรรม ๘ ประการ จงเป็นอุปสัมปทาของนางเถิด ครุธรรม ๘ ประการนั้น คือ 
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 ข้อที่ ๑ ภิกษุณีแม้บวชได้ ๑๐๐ ปี ต้องท าการกราบไหว้ ลุกต้อนรับ ประนมมือและ
ท าการอันสมควรอื่นๆ แก่ภิกษุแม้บวชแล้วในวันนั้น 

   ข้อที่ ๒ ภิกษุณีอย่าพึงอยู่จ าพรรษาในอาวาสท่ีไม่มีภิกษุ 

   ข้อที่ ๓ ภิกษุณีต้องหวังธรรม ๒ ประการ คือ ถามวันอุโบสถ ๑ เข้าไปฟังค าสอน ๑ 
จากภิกษุสงฆ์ ทุกกึ่งเดือน 

   ข้อท่ี ๔ ภิกษุณีอยู่จ าพรรษาแล้ว ต้องปวารณาในสงฆ์ ๒ ฝ่าย โดยสถานท้ัง ๓ คือ 
โดยได้เห็น โดยได้ยิน หรือโดยรังเกียจ 

   ข้อท่ี ๕ ภิกษุณีต้องธรรมท่ีหนัก (อาบัติหนัก) แล้ว ต้องประพฤติมานัตในสงฆ์ ๒ ฝ่าย     
ปักษ์หนึ่ง (๑๕ วัน) 

   ข้อท่ี ๖ ภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ์ ๒ ฝ่าย เพื่อนางสิกขมานาผู้ศึกษา 
ในธรรม ๖ ประการ (ตั้งแต่ปาณาติปาตา เวรมณี ถึง วิกาลโภชนา เวรมณี) ครบ ๒ ปีแล้ว 

   ข้อที่ ๗ ภิกษุณีอย่าพึงด่า อย่าพึงเมินเฉยต่อภิกษุ ด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

   ข้อที่ ๘ ต้ังแต่วันนี้ไปห้ามไม่ให้ภิกษุณีว่ากล่าวภิกษุ ให้ภิกษุว่ากล่าวภิกษุณีได้ฝ่ายเดียว  

   ครุธรรม ๘ ประการนี้ ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชา ไม่ก้าวล่วงจนตลอดชีวิต     
ถ้าพระนางมหาปชาบดีโคตมี ยอมรับครุธรรม ๘ ประการนี้ จงเป็นอุปสัมปทาของนางเถิด  

ทรงอนุญาตครุธรรมปฏิคคหณอุปสัมปทา 

 พระอานนท์จ าครุธรรม ๘ ประการนั้นได้แล้ว ไปบอกแก่พระนางตามรับสั่ง พระนาง
ตรัสตอบว่า พระอานนท์ผู้เจริญ ข้าพเจ้ายอมรับครุธรรม ๘ ประการนี้ ปฏิบัติไม่ก้าวล่วงจน
ตลอดชีวิตด้วยความยินดี เปรียบเหมือนหญิงหรือชายท่ียังรุ่นสาวรุ่นหนุ่ม ก าลังรักแต่งกาย
อาบน้ าสระเกล้าแล้ว ได้พวกดอกอุบล หรือพวงมะลิ พวงล าดวนแล้วจะพึงรับด้วยมือท้ัง ๒ 
แล้วตั้งไว้บนศีรษะด้วยความยินดีฉันนั้น พระอานนท์ก็กลับมาทูลความท่ีพระนางยอมรับ 
ครุธรรม ๘ ประการนั้นแล้ว นับว่าเป็นอุปสัมบันของพระศาสดา  

ทรงแสดงเหตุที่ไม่ยอมให้สตรีบวช 

          พระองค์ตรัสว่า อานนท์ ถ้าผู้หญิงจักไม่ได้บวชในพระธรรมวินัยนี้แล้ว พรหมจรรย์
จักตั้งอยู่ได้นานเพราะผู้หญิงได้บวชแล้ว พรหมจรรย์จักไม่ตั้งอยู่นาน เหมือนตระกูลใด
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ตระกูลหนึ่ง ท่ีมีผู้หญิงมาก ผู้ชายน้อย ตระกูลนั้นโจรก าจัดได้ง่าย อีกอย่างหนึ่ง เหมือนขยอก 
(ตัวเพลี้ย) ท่ีลงในนาข้าวสาลีท่ีบริบูรณ์และเพลี้ยท่ีลงในไร่อ้อย ท าให้ข้าวสาลีในนาและอ้อย
ในไร่เสียไปไม่ตั้งอยู่นานได้ เราบัญญัติครุธรรม ๘ ประการนี้ ไม่ให้ภิกษุณีก้าวล่วงตลอดชีวิต
เสียก่อน เหมือนบุรุษกั้นท านบแห่งสระใหญ่กั้นน้ าไม่ให้ไหลออกฉันนั้น 

   ครั้นพระนางมหาปชาบดีโคตมี ได้เป็นภิกษุณี ด้วยยอมรับครุธรรม ๘ ประการนี้แล้ว 
เข้าไปเฝ้าพระศาสดา กราบทูลถามว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติในนางสากิยานีเหล่านี้อย่างไร  
พระศาสดาทรงอาศัยเหตุนี้ ตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาแล้ว ทรงอนุญาตให้อุปสมบทนางสากิยานี
เหล่านั้น นางภิกษุณีเหล่านั้น ได้อุปสมบทแต่ในภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียวก่อน เพราะภิกษุณียังมี  
ไม่ครบคณะสงฆ์ ภายหลังเมื่อภิกษุณีมีครบคณะสงฆ์แล้ว ทรงอนุญาตให้ภิกษุณีสงฆ์ อุปสมบท
หญิงท่ีใคร่จะอุปสมบทเสียก่อนแล้ว จึงพาไปอุปสมบทในภิกษุสงฆ์อีกเท่ียวหนึ่ง ตามแบบ 
ครุธรรมข้อท่ี ๖ นั้น และทรงอนุญาตให้ภิกษุณีบวชกุมารีท่ีมีอายุยังไม่ครบอุปสมบทเป็น
สามเณรี สามเณรีนั้นเมื่อมีอายุจวนอุปสมบทได้ ให้รับสิกขาสมมติแต่ภิกษุณีสงฆ์แล้วรักษา
สิกขาบท ๖ ประการ ตั้งแต่เว้นปาณาติบาต จนถึงเว้นจากวิกาลโภชน์ให้ครบ ๒ ปีก่อน จึงจะ
อุปสมบทได้ นางสามเณรีท่ีได้รับสิกขาสมมติอย่างนี้ เรียกว่า สิกขมานา ในระหว่าง ๒ ปีนั้น 
ถ้าล่วงสิกขาบท ๖ นั้น แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องนับวันตั้งต้นไปใหม่ ส่วนสิกขาบทของสามเณรี
อีก ๔ อย่างนั้น ก็ต้องรักษาเหมือนกัน แต่ไม่กวดขันเช่นสิกขาบท ๖ นั้นด้วยประการฉะนี้ 

พระนางพิมพาออกบวช 

 ในกรุงกบิลพัสดุ์ เมื่อพระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงผนวชแล้วชนท้ังหลายมีอ ามาตย์
และปุโรหิตเป็นต้น ประชุมปรึกษาพร้อมใจกันยกพระมหานามโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะ 
ท าพิธีราชาภิเษกครอบครองราชสมบัติแห่งกรุงกบิลพัสดุ์สืบต่อไป ส่วนพระนางยโสธราทรง
จินตนาว่า ราชสมบัติไม่แน่นอน เป็นมรดกแห่งพระสวามีของเรา เมื่อเราด ารงชีวิตอยู่ยังตก
ไปเป็นของผู้อื่น พระสวามีก็มิทรงอาลัยเสด็จออกบรรพชา จะมีประโยชน์อะไรแก่เราในเพศ
ฆราวาส เราควรสละสมบัติแล้วบรรพชาโดยเสด็จพระภัสดาในบัดนี้ จึงไปทูลลาพระมหานามราชา 
พร้อมด้วยนางสนมก านัลประมาณ ๕๐๐ คน เสด็จไปพระเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี 
ถวายอัญชลีแล้วทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์ก็ทรงประทานให้ด้วยครุธรรม ๘ ประการ 
พระนางเล่าเรียนกัมมัฏฐาน ณ ส านักพระบรมศาสดา เจริญวิปัสสนาก็บรรลุพระอรหัตผล 



๒๒๐ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้เอก  สนามหลวงแผนกธรรม 

เป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนา หญิงท่ีได้ความเชื่อความเลื่อมใสออกบวชเป็นภิกษุณี  
ได้บรรลุพระอรหัต มีจ านวน ๑๓ องค์ คือ 

   ๑. นางมหาปชาบดีโคตมี   ๒. นางเขมา        

 ๓. นางอุปปลวัณณา    ๔. นางปฏาจารา 

 ๕. นางธัมมทินนา  ๖. นางนันทา 

 ๗. นางโสณา      ๘. นางพกุลา      

   ๙. นางภัททา กุณาลเกสา     

 ๑๐. นางภัททกาปิลานี (ท่ีออกบวชพร้อมกับพระมหากัสสปะ) 

๑๑. นางภัททากัจจานา   ๑๒. นางกิสาโคตมี 

๑๓. นางสิคาลมาตา 

 

 


