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ปฐมสมโพธิ์
พุทธานุพุทธประวัติ
หลักสูตร ธรรมศึกษาชั้นเอก
ชาติกถา กัณฑ์ที่ ๑

คาปรารภ
สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ทรงประกอบด้วยสัมปทำคุณ ๓ ประกำร คือ เหตุสัมปทำ ๑ ผล
สัมปทำ ๑ สัตตูปกำรสัมปทำ ๑
เหตุสัมปทำ ได้แก่ กำรที่ทรงบำเพ็ญโพธิญำณ พุทธกำรกบำรมีธรรมสิ้นกำลนำน นับประมำณเป็น
โกฎิกัปตั้งแต่ได้รับพยำกรณ์จำกสำนักพระทีปังกรพุทธเจ้ำเป็นต้นมำ
ผลสัมปทำ ได้แก่ กำรที่ทรงได้รับควำมสำเร็จจำกพุทธกำรกบำรมีธรรมที่ทรงบำเพ็ญ มี ๔
ประกำร คือ
๑.
รูปกำยสัมปทำ ได้แก่ กำรที่พระองค์ทรงมีรูปกำย ประกอบด้วย มหำปุริสลักษณะ ๓๒
และอนุพยัญชนะ ๘๐ ประกำร
๒.
ปหำนสัมปทำ ได้แก่ กำรที่พระองค์ทรงสำมำรถละกิเลสพร้อมทั้งวำสนำได้
๓.
ญำณสัมปทำ ได้แก่ กำรที่พระองค์ทรงถึงพร้อมด้วยญำณทั้งหลำย มีทศพลญำณ เป็นต้น
๔.
อำนุภำวสัมปทำ ได้แก่ กำรที่พระองค์ทรงมีอำนำจในกำรที่จะทำสิ่งที่ทรงประสงค์ให้
สำเร็จตำมปรำรถนำได้
สัตตูปกำรสัมปทำ ได้แก่ กำรที่พระองค์ทรงมีพระกรุณำคุณในกำรช่วยเหลือเวไนยสัตว์ด้วย
คุณสมบัติประจำพระองค์ ๒ ประกำร คือ
๑. อำสยะ ได้แก่ กำรรอคอย หมำยถึง ทรงรู้จักรอคอยควำมแก่กล้ำแห่งอินทรีย์ (สัทธำ วิริยะ
สติ สมำธิ ปัญญำ) แห่งบุคคลที่พระองค์จะเสด็จไปโปรด
๒. ปโยคะ ได้แก่ กำรที่พระองค์ทรงมีควำมเพียรพยำยำมในกำรที่จะทรงสั่งสอนผู้อื่น ด้วยน้ำ
พระทัยที่ประกอบด้วยควำมกรุณำ โดยไม่หวังผลตอบแทนจำกผู้นั้น และไม่ทรงหวำดกลัวภัยอันตรำยใด ๆ
ทั้งสิ้น
พระพุทธองค์เสด็จอุบัติในโลกเพื่อเป็นพระศำสดำสั่งสอนเวไนยสัตว์ ให้ดำเนินตำมข้อปฏิบัติคือ
หนทำงแห่งประโยชน์ทั้ง ๓ คือ ประโยชน์ชำตินี้ ๑ ประโยชน์ชำติหน้ำ ๑ ปรมัตถประโยชน์ คือ พระ
นิพพำน ๑
ทรงแสดงธรรมและทรงบัญญัติพระวินัยเพื่อให้สัทธรรมทั้ง ๓ คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ
เป็นไปในโลกโดยชอบ
ทรงประกำศมรรคำทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระ อันเป็นหนทำงแห่งควำมสุขในสุคติภพ และสุขคือ
พระนิพพำนให้เป็นวิสัยแห่งปัญญำญำณของเวไนยสัตว์ เกิดมีบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบำสก
อุบำสิกำ ประกำศพระพุทธศำสนำแพร่หลำยไปในโลกแล้วได้เสด็จดับขันธปรินิพพำน เปรียบเหมือนดวง
ประทีปที่ชัชวำลเต็มที่แล้วมอดดับไป คงเหลือแต่พระธรรมวินัย คือ พระพุทธศำสนำไว้ในโลก
แม้กำลเวลำที่พระองค์ทรงประสูติ ตรัสรู้ ประกำศพระพุทธศำสนำ และเสด็จดับขันธปรินิพพำนจะ
ผ่ำนมำนำนแล้วก็ตำม แต่เมื่อพุทธมำมกบริษัทผู้ศรัทธำเลื่อมใส ตั้งใจศึกษำพระประวัติของพระองค์ก็จะทำ
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ให้เกิดควำมรู้สึกว่ำ เวลำนั้นไม่ได้ผ่ำนไปไกลเลย ยังเหมือนกับพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ ควำมเลื่อมใสที่มี
คุณของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำเป็นอำรมณ์เช่นนี้ย่อมเป็นไปเพื่ออิฏฐวิบุลผลทำงสุคติสวรรค์ และพระนิพพำน
อันเป็นวิบำกสมบัติที่มนุษย์ทุกรูปทุกนำมต่ำงปรำรถนำ

ความเกิดของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีได้ยาก
พระพุทธภำษิตในมหำปทำนสูตร ทีฆนิกำย มหำวรรคว่ำ ๙๑ กัป มี พระอรหันต์สัมมำสัมพุทธ
เจ้ำเสด็จอุบัติ ๗ พระองค์ คือ ๑. พระวิปัสสีพุทธเจ้ำ ๒. พระสิขีพุทธเจ้ำ ๓. พระเวสสภูพุทธเจ้ำ ๔.
พระกกุสันธพุทธเจ้ำ ๕. พระโกนำคมนพุทธเจ้ำ ๖. พระกัสสปพุทธเจ้ำ ๗. พระโคตมพุทธเจ้ำ
กำรเกิดของพระพุทธเจ้ำมี ๒ สมัย คือ เกิดโดยรูปกำย ๑ เกิดโดยธรรม ๑
กำรเกิดโดยรูปกำยมี ๒ สมัย คือ กำรเสด็จลงสู่พระครรภ์มำรดำ เรียก โอกกันติสมัย ๑ กำร
ประสูติจำกพระครรภ์ เรียก นิกขมนสมัย ๑
กำรเกิดโดยธรรม ได้แก่ กำรตรัสรู้อนุตรสัมมำสัมโพธิญำณ ณ โคนต้นพระศรีมหำโพธิ์
พระพุทธเจ้ำทั้งหลำยเสด็จอุบัติในโลก เพรำะทรงบริบูรณ์ด้วยเหตุสัมปทำ ได้แก่ ทรงบำเพ็ญพุทธ
กำรกบำรมีธรรมมำครบถ้วนแล้ว
ก่อนพระพุทธเจ้ำของเรำทั้งหลำยจะเสด็จอุบัติประมำณ ๑,๐๐๐ ปี พวกฤษีได้แต่งตำรำมหำปุริ
สลักษณะเอำไว้

มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ
๑. มีฝ่ำเท้ำไม่แหว่งเว้ำ
๒. ฝ่ำเท้ำมีลำยกงจักร
๓. มีส้นเท้ำยำว
๔. มีนิ้วมือ นิ้วเท้ำยำว
๕. มีฝ่ำมือ ฝ่ำเท้ำอ่อนนุ่ม
๖. ฝ่ำมือ ฝ่ำเท้ำ มีลำยตำข่ำย
๗. ข้อเท้ำลอยอยู่เบื้องบน (ไม่ติดกับหลังเท้ำ)
๘. มีแข้งเรียวเหมือนของเนื้อทรำย
๙. ยืนตำมปกติ (ไม่ต้องก้ม) มือทั้งสองจับถึงหัวเข่ำ
๑๐. มีอวัยวะเพศซ่อนอยู่ในฝัก
๑๑. มีผิวดั่งทองคำ
๑๒. มีผิวละเอียด ฝุ่นละอองไม่ติด
๑๓. มีขนขุมละเส้น
๑๔. มีปลำยขนขึ้นเบื้องบน
๑๕. มีลำตัวตรงดุจพระพรหม
๑๖. มีเนื้อเต็มในที่ ๗ สถำน คือ หลังมือทั้ง ๒ หลังเท้ำทั้ง ๒ จะงอยบ่ำทั้ง ๒ และลำคอ
๑๗. มีลำตัวเบื้องหน้ำเหมือนของรำชสีห์
๑๘. มีแผ่นหลังเต็ม (มองไม่เห็นสะบักทั้งสอง)
๑๙. ร่ำงกำยกับวำ (แขนทั้งสองกำงออก) เท่ำกัน
๒๐. ลำคอกลม
๒๑. เส้นเอ็นสำหรับรับรส ๗๐๐ รวมอยู่ที่คอ
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๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.

มีคำงเหมือนรำชสีห์
มีฟัน ๔๐ ซี่
มีฟันเรียบเสมอกัน
มีฟันไม่ห่ำง ชิดสนิทกัน
มีเขี้ยวอันขำวงำม
มีลิ้นอ่อนและกว้ำงใหญ่ (ปิดหน้ำผำกได้ ทำให้เล็กสอดเข้ำไปในช่องจมูก และช่องหูได้)
มีเสียงดังพรหม
มีตำดำดำสนิท
มีดวงตำเหมือนตำของโค
มีอุณำโลมสีขำวเกิดระหว่ำงคิ้วทั้งสอง
มีศีรษะเป็นปริมณฑลเรียบร้อย
ผู้มีมหำปุริสลักษณะ ๓๒ ประกำร ครบสมบูรณ์มีคติ เป็น ๒ คือ ถ้ำอยู่ครองฆรำวำสจะได้เป็น
พระเจ้ำจักรพรรดิ์ ถ้ำออกบวชจะได้เป็นศำสดำเอกในโลก
พระเจ้ำจักรพรรดิ์มีของคู่บุญเรียกว่ำ รัตนะ ๗ ประกำร คือ ช้ำงแก้ว ๑ ม้ำแก้ว ๑ ดวงแก้วมณี
๑ นำงแก้ว ๑ คฤหบดีแก้ว ๑ ปริณำยกแก้ว ๑ จักรแก้ว ๑
พระโพธิสัตว์ของเรำทั้งหลำยก่อนจะถือปฏิสนธิในพระครรภ์พระมำรดำ เกิดเป็นเทวบุตรอยู่ในสวรรค์
ชั้นดุสิต
เมื่อพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระครรภ์แล้ว พระมำรดำทรงมีศีล ๕ บริสุทธิ์ ไม่มีจิตปฏิพัทธ์เรื่อง
กำมำรมณ์ และบุรุษใด ๆ ล่วงละเมิดไม่ได้
พระโพธิสัตว์อยู่ในพระครรภ์พระมำรดำ ๑๐ เดือน
เวลำพระโพธิสัตว์ประสูติจำกพระครรภ์พระมำรดำประทับยืน ไม่ใช่นอนคลอดเหมือนสตรีทั่วไป
เมื่อคนทำควำมสะอำดร่ำงกำยแล้ว ปล่อยมือ (เพื่อให้เด็กนอน) พระโพธิสัตว์ยืนด้วยพระบำท ผินพ
ระพักตร์ไปทำงทิศอุดร (เหนือ) ดำเนิน ๗ ก้ำว (พระอรรถกถำจำรย์อธิบำยว่ำ หมำยถึง โพชฌงค์ ๗ จะ
เกิดขึ้นในโลก)
ทรงหยุดทอดพระเนตรทิศทั้งปวงแล้วเปล่งพระวำจำว่ำ เรำเป็นผู้เลิศแห่งโลก เรำเป็นผู้ใหญ่แห่งโลก
เรำเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก ชำตินี้เป็นชำติสุดท้ำย ชำติใหม่ไม่มี
พระโพธิสัตว์ทรงมีรูปกำยสมบูรณ์ด้วยมหำปุริสลักษณะ ๓๒ ประกำร พรำหมณำจำรย์ทั้งหลำยจึง
ทำนำยว่ำมีคติเป็น ๒ ดังกล่ำวแล้ว แต่บำงท่ำนก็ทำนำยว่ำ จะต้องออกบวชเป็นศำสดำเอกแน่นอน
เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้ ๗ วัน พระมำรดำสิ้นพระชนม์ ข้อนี้เป็นธรรมดำอีกเช่นกัน เพรำะพระ
ครรภ์นั้นไม่สมควรจะเป็นที่ปฏิสนธิของสัตว์อื่นอีกต่อไป
ผลจำกกำรทำนำยของพรำหมณำจำรย์ทำให้พระโพธิสัตว์ได้รับกำรเคำรพนับถือ และอภิบำลรักษำ
เป็นอย่ำงดีจำกพระประยูรญำติ
เมื่อมีพระชนม์ ๗ พรรษำ เมื่อพระบิดำทรงทำวัปปมงคล พระพี่เลี้ยงให้พระโพธิสัตว์ประทับใต้ต้น
หว้ำใหญ่ ทรงนั่งสมำธิกำหนดลมหำยใจเข้ำออกได้ปฐมฌำน จิตที่ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ วิตก วิจำร
ปีติ สุข เอกัคคตำ
พระโพธิสัตว์ทรงได้รับกำรอภิบำลรักษำเป็นอย่ำงดีจำกพระประยูรญำติ ประทับอยู่แต่ในปรำสำทอัน
เหมำะแก่ฤดูทั้ง ๓ พร้อมไปด้วยกำมคุณที่น่ำปรำรถนำน่ำบันเทิงใจ เป็นนิตยกำล ตลอดเวลำ ๒๙ ปี
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กำรได้เสวยกำมสุขของพระโพธิสัตว์ ทำให้เกิดประโยชน์แก่พระองค์ในภำยหลัง เมื่อพระองค์ตรัสรู้
แล้วแสดงธรรมแก่ผู้อื่น จะได้ทรงชี้ให้เห็นโทษของกำมทั้งหลำยว่ำ มีโทษอย่ำงนั้น ๆ และทรงเป็นตัวอย่ำง
ให้โลกิยมหำชนเชื่อว่ำ กำมทั้งหลำยถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ปรำรถนำ น่ำใคร่ สำหรับโลกิยชนก็จริง แต่อำศัยกำร
ทำในใจโดยอุบำยอันชอบก็สำมำรถละได้ จนถึงออกบรรพชำแล้วได้บรรลุมรรคผลนิพพำน อันเป็นนิรำมิสสุข

อภิสัมโพธิกถา กัณฑ์ที่ ๒
เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงเจริญวัยได้ ๒๙ พรรษำ ทรงรู้สึกสลดพระทัยด้วยคิดถึง ชรำ พยำธิ และ
มรณะ อันมีประจำแก่สรรพสัตว์ และพระองค์จะต้องได้รับอย่ำงแน่นอน
กำรคิดถึง ชรำ พยำธิ และมรณะ เป็นเหตุให้ทำลำยควำมเมำ ๓ อย่ำง คือ ควำมเมำในวัย หลง
คิดว่ำตนยังหนุ่มยังสำว ควำมเมำในควำมไม่มีโรค หลงคิดว่ำตนยังมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง และควำมเมำใน
ชีวิต ควำมลืมคิดถึงควำมตำย
ควำมเมำทั้ง ๓ อย่ำงนี้ เป็นสำเหตุสำคัญอย่ำงหนึ่งที่ทำให้คนประพฤติทุจริต หรืออย่ำงน้อยที่สุดก็
เป็นเหตุให้ลืมทำควำมดี
กำรบรรพชำเป็นวิธีที่ดีอย่ำงหนึ่ง สำมำรถทำลำยควำมทั้ง ๓ นั้นได้ หรือทำให้บรรเทำเบำบำงลง
เมื่อถึงเวลำแก่ เจ็บ หรือตำย ก็จะไม่มีควำมเศร้ำโศกเสียใจ เหมือนคนทั่วไป ที่เรียกว่ำ หลงตำย
เพรำะทรงเห็นประโยชน์แห่งกำรบรรพชำอย่ำงนี้จึงเกิดกุศลฉันทะน้อมใจไปในบรรพชำ ในที่สุดได้
เสด็จออกบรรพชำ ทั้งที่ยังทรงพระเยำว์ดรุณกุมำร มีพระเกศำยังดำสนิท
เมื่อเสด็จออกบรรพชำ ถือเพศเป็นนักพรตแล้ว ได้เสด็จสัญจรจำริกเที่ยวเสำะหำสันติวรบท คือ
ทำงเครื่องบรรลุถึงธรรมอันระงับดับกิเลส
สมัยนั้น แคว้นสักกะมีคณำจำรย์ใหญ่ ๒ ท่ำน คือ อำฬำรดำบส กำลำมำโคตร ๑ อุทกดำบส
รำมบุตร ๑ ประชุมชนเคำรพนับถือโดยคุณธรรม
พระโพธิสัตว์เสด็จเข้ำไปยังสำนักของอำฬำรดำบส ทรงศึกษำลัทธิสมัยได้สมำบัติ ๗ คือ รูปฌำน
๔ อรูปฌำน ๓ เว้นเนวสัญญำนำสัญญำยตนะ
ต่อจำกนั้นเสด็จเข้ำไปยังสำนักของอุทกดำบส ทรงศึกษำลัทธิสมัยได้สมำบัติ ๘ คือ รูปฌำน ๔
อรูปฌำน ๔
ทรงเห็นว่ำ ลัทธิสมัยของอำจำรย์ทั้งสองเป็นเพียงสันติวิหำร คือ อุบำยเครื่องอยู่เป็นสุขทำงใจ
เท่ำนั้น ก่อให้เกิดปปัญจธรรม คือ ธรรมเป็นเหตุเนิ่นช้ำกับกำรเวียนว่ำยในวัฏทุกข์ ได้แก่ ตัณหำ มำนะ
และทิฏฐิ
จำกนัน้ ทรงเสำะหำอนุตรสันติวรบททำงเครื่องพ้นจำกกิเลสอย่ำงยอดเยี่ยมต่อไป ได้เสด็จเข้ำสู่
แคว้นมคธ จนลุถึงอุรุเวลำเสนำนิคม อันน่ำรื่นรมย์สำรำญจิต สมควรจะเป็นสถำนที่บำเพ็ญสัมมัปปธำนวิริยะ
จึงประทับอยู่ ณ ที่นั้น
ณ สถำนที่นั้น อุปมำ ๓ ข้อ อันเป็นอนวัศวริยะ (ไม่เคยสดับมำก่อน) ได้มำแจ่มแจ้งเป็นวิสย
ญำณโคจร (อำรมณ์แห่งญำณวิสัย) แก่พระโพธิสัตว์ว่ำ
๑. ไม้สดที่ชุ่มด้วยยำง ทั้งแช่อยู่ในน้ำ จะพยำยำมอย่ำงไรก็สีให้เกิดไฟไม่ได้
๒. ไม้สดที่ชุ่มด้วยยำง แม้จะวำงไว้บนบก ก็สีให้เกิดไฟไม่ได้เช่นเดียวกัน
๓. ไม้แห้งที่ปรำศจำกยำง และวำงไว้บนบก หำกพยำยำมเต็มที่และถูกวิธี ก็ย่อมสีให้เกิดไฟได้
อุปมำข้อที่ ๑ เปรียบได้กับสมณพรำหมณ์ผู้บริโภคกำมคุณ ทั้งใจก็ยังยินดีในกำมคุณนั้นอยู่
อุปมำข้อที่ ๒ เปรียบได้กับสมณพรำหมณ์ผู้ออกบำเพ็ญพรต แต่ใจยังรักใคร่ปรำรถนำจะได้กำมคุณอยู่

~8~
อุปมำข้อที่ ๓ เปรียบได้กับสมณพรำหมณ์ผู้ออกบำเพ็ญพรต ด้วยใจที่เบื่อหน่ำยในกำม ถ้ำหำก
พำกเพียรอย่ำงถูกวิธี ก็สำมำรถบรรลุธรรมพิเศษได้
ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยำ
พระมหำบุรุษทรงกลัวอกุศลธรรมมีกำมวิตกเป็นต้นจะครอบงำจิต จึงทรงตั้งควำมเพียรอย่ำงแรงกล้ำ
๓ วำระ ดังนี้
วำระที่ ๑ ทรงกดพระทนต์ด้วยพระทนต์ กดพระตำลุ (เพดำน) ด้วยพระชิวหำ แม้เกิดทุกขเวทนำ
หลำยอย่ำงก็ยังมีพระสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือน มีควำมเพียรไม่ย่อหย่อน
วำระที่ ๒ ทรงประพฤติอปำณกฌำน กำรเพ่งไม่มีลมปรำณ คือ ทรงกลั้นลมหำยใจไม่ให้เดินทำง
ช่องพระนำสิก และพระโอษฐ์
วำระที่ ๓ ทรงเสวยอำหำรลดลงทีละน้อย จนเหลือมำเสวยครั้งละเท่ำเยื่อในเมล็ดบัว ทำให้
พระสรีรกำยซูบผอม พระมังสะหำยแฟบ จนพระตจะแนบกับพระอัฐิ

ประโยชน์จากการบาเพ็ญทุกรกิริยา
พระมหำบุรุษแม้จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเหตุสัมปทำที่ทรงบำเพ็ญมำหลำยอสงไขยกัป แต่ต้องมำ
ประพฤติทุกรกิริยำเช่นนี้ ทั้งที่ไม่ใช่เป็นหนทำงแห่งกำรตรัสรู้ ก็มิใช่ว่ำจะไร้ประโยชน์เสียทีเดียว กำร
ประพฤติเช่นนี้จะเกิดประโยชน์แก่พระองค์ภำยหลังจำกตรัสรู้แล้ว คนบำงพวกที่ศรัทธำเชื่อถืออัตตกิลมถำนุ
โยคปฏิปทำว่ำเป็น หนทำงตรัสรู้และพ้นทุกข์ จะได้คลำยควำมสำคัญผิดมิจฉำปฏิบัติยอมรับฟังธรรมคำสอน
ของพระองค์ แล้วนำตนไปสู่ควำมสวัสดีได้
ทรงเลิกทุกรกิริยำ
พระมหำสัตว์ทรงปรำรภถึงทุกขเวทนำอันเกิดจำกกำรบำเพ็ญเพียรของพระองค์ว่ำ สมณพรำหมณ์ทั้ง
ในอดีต อนำคต และปัจจุบัน ที่ได้รับทุกขเวทนำอันเกิดจำกกำรบำเพ็ญเพียรอย่ำงมำกที่สุดก็เท่ำกับที่เรำ
ได้รับนี้เท่ำนั้น จะไม่มีใครได้รับมำกไปกว่ำนี้ แต่วิธีนี้ก็ไม่ใช่ทำงตรัสรู้เลย หรือจะมีหนทำงอื่นจำกกำร
ประพฤติทุกรกิริยำนี้บ้ำง
ครั้งนั้น สตำนุสำรีวิญญำณ คือ ควำมรู้แจ้งไปตำมสติที่ระลึกถึงสมำธิซึ่งเคยได้ที่โคนต้นหว้ำในสมัย
ทรงพระเยำว์ ครำวที่พระรำชบิดำทรงทำวัปปมงคล ว่ำ สมำธินั้นน่ำจะเป็นทำงตรัสรู้
พระมหำบุรุษจึงทรงเลิกประพฤติทุกรกิริยำเสียแล้วทรงเสวยพระกระยำหำรตำมปกติ เพื่อให้ร่ำงกำย
มีกำลัง จะได้บำเพ็ญเพียรทำงจิตต่อไป
ครั้งนั้น เบญจวัคคีย์ คือ นักบวช ๕ รูป ที่ตำมเสด็จออกบวชคอยเฝ้ำปรนนิบัติเพื่อหวังคำสั่งสอน
หลังจำกที่ทรงตรัสรู้แล้ว ได้เห็นพระมหำสัตว์เสวยพระกระยำหำร จึงเกิดอำกำรเบื่อหน่ำย ว่ำคงจะไม่ได้ตรัส
รู้จึงหนีไปอยู่ที่ป่ำอิสิปตนมฤคทำยวัน
กำรที่พวกเบญจวัคคีย์หนีไปเช่นนั้น ก่อให้เกิดผลดีแก่พระมหำสัตว์ ภำยหลังจำกตรัสรู้แล้วว่ำกำร
ประพฤติทุกรกิริยำไม่ใช่หนทำงตรัสรู้ โดยมีเบญจวัคคีย์เป็นประจักษ์พยำน

ตรัสรู้
เมื่อพระมหำสัตว์เสวยพระกระยำหำรตำมปกติ พระกำยมีกำลังแล้ว จึงทรงบำเพ็ญเพียรทำงจิต
เจริญฌำนจนได้บรรลุจตุตถฌำน ทรงทำให้ชำนำญเป็นวสีพร้อมที่จะเป็นบำทให้เกิดอภิญญำ แต่นั้นทรง
ปล่อยเวลำให้ผ่ำนไประยะหนึ่ง
ครั้นถึงวันวิสำขปุรณมี เพ็ญกลำงเดือน ๖ เวลำพลบค่ำ ขณะนั่งคู้บัลลังก์บนภูมิภำคที่ลำดด้วยหญ้ำ
ภำยใต้มหำโพธิ์พฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรำ ผินพระพักตร์ไปทำงทิศบูรพำ
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ณ สถำนที่นั้น พระมหำสัตว์ทรงอธิษฐำนจำตุรงคมหำปธำน แปลว่ำควำมเพียรมีองค์ ๔ คือ เนื้อ
และเลือดในกำยนี้จงเหือดแห้งไป ๑ หนัง ๑ เอ็น ๑ กระดูก ๑ จงเหลืออยู่ ถ้ำยังไม่ได้บรรลุผลที่จะพึง
บรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงของลูกผู้ชำย เรำจะไม่ลุกไปจำกบัลลังก์นี้

จตุตถฌานเป็นบาทแห่งอภิญญา
พระมหำสัตว์ทำจิตให้ตั้งมั่นในจตุตถฌำน ควรแก่กำรงำนแล้ว อันดับแรกทรงน้อมไปเพื่อปุพเพนิวำ
สำนุสติญำณ ก็สำมำรถระลึกถึงขันธ์ ๕ รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ ที่เคยทรงอำศัยในกำลก่อน
ได้ ทรงบรรลุญำณนี้ในปฐมยำม
ต่อจำกนั้นทรงพระประสงค์จะทรำบจุติ และอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลำย จึงน้อมไปเพื่อจุตูปปำตญำณก็
ทรงได้บรรลุในมัชฌิมยำม ทำให้ทรงทรำบจุติ และอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลำย ญำณนี้มีชื่อเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ
ทิพพจักขุญำณ

จตุตถฌาน (อภิญญา) เป็นบาทแห่งวิปัสสนา
เมื่อพระมหำสัตว์มีจิตตั้งมั่นด้วยจตุตถฌำน เป็นเหตุให้เกิดอภิญญำญำณทั้ง ๒ ประกำรดังกล่ำว
แล้ว จึงน้อมจิตไปสู่วิปัสสนำ โดยพิจำรณำปฏิจจสมุปบำทว่ำ
ชรำ ควำมแก่ พยำธิ ควำมเจ็บ มรณะ ควำมตำย โสกะ เศร้ำใจ ปริเทวะ ควำมคร่ำครวญ ทุกข์
ไม่สบำยกำยไม่สบำยใจ โทมนัส เสียใจอกเสียใจ อุปำยำส ตรอมใจ มำจำกไหน
ทรงพิจำรณำด้วยวิปัสสนำปัญญำว่ำ มำจำกชำติ
ชำติมำจำกไหน
มำจำกภพ คือ กัมมภพ ได้แก่ กำรสร้ำงกรรม
ภพมำจำกไหน
มำจำกอุปำทำน (ควำมยึดถือด้วยอำนำจ ตัณหำ และมิจฉำทิฏฐิ)
อุปำทำนมำจำกไหน
มำจำกตัณหำ (กำมตัณหำ ภวตัณหำ วิภวตัณหำ)
ตัณหำมำจำกไหน
มำจำกเวทนำ (สุข ทุกข์ อุเบกขำ)
เวทนำมำจำกไหน
มำจำกผัสสะ (จักขุสัมผัส ฯลฯ มโนสัมผัส)
ผัสสะมำจำกไหน
มำจำกอำยตนะ (บ่อเกิดอำรมณ์ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย ใจ)
อำยตนะ มำจำกไหน
มำจำกนำมรูป (เวทนำ สัญญำ สังขำร ภูตรูป ๔ วัตถุรูป ๖ ชีวิตรูป ๑)
นำมรูปมำจำกไหน
มำจำกวิญญำณ (วิปำกวิญญำณ และอวิปำกวิญญำณ)
วิญญำณมำจำกไหน
มำจำกสังขำร (กุศลกรรม อกุศลกรรม)
สังขำรมำจำกไหน
มำจำกอวิชชำ (ควำมไม่รู้อริยสัจ ๔)
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เพรำะฉะนั้น เมื่อจะดับกองทุกข์ทั้งปวงให้หมดสิ้น ก็ต้องสร้ำงวิชชำ คือ ควำมรู้อริยสัจ ๔ ให้
เกิดขึ้น เพรำะเมื่อวิชชำเกิดขึ้นแล้ว กองทุกข์ทั้งปวงย่อมดับไปโดยสิ้นเชิง
เมื่อวิชชำเกิดขึ้นแก่พระมหำสัตว์อย่ำงนี้ อวิชชำก็ถูกทำลำย จิตของพระองค์ก็หลุดพ้นจำกอำสวะทั้ง
ปวง พระองค์จึงได้บรรลุญำณที่ ๓ ชื่ออำสวักขยญำณ ญำณที่ทำควำมสิ้นอำสวะ ในปัจฉิมยำมแห่งรำตรี
นั้น

อรหัตมรรคญาณเป็นที่มาแห่งญาณทั้งปวง
เมื่อพระมหำบุรุษตรัสรู้อนุตรสัมมำสัมโพธิญำณแล้ว พระคุณทั้งหลำยแห่งพระผู้มีพระภำคเจ้ำไม่มีที่
สิ้นสุด พระองค์ทรงบรรลุพระญำณมีสัพพัญญุตญำณเป็นต้น หำประมำณมิได้ ด้วยอำนำจอรหัตมรรคญำณ
นั่นเอง ประหนึ่งพระรำชอำนำจทั้งปวงสำเร็จแก่พระมหำกษัตริยำธิรำชเจ้ำ พร้อมกับกำรได้รับมุรธำภิเษก
เป็นกษัตริย์

ธัมมเทสนาธิฏฐานกถา กัณฑ์ที่ ๓
เมื่อพระตถำคตเจ้ำได้ตรัสรู้แล้วได้ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข ณ ควงไม้อัสสัตถพฤกษ์ ๗ วัน ทรง
พิจำรณำปฏิจจสมุปบำท ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมแล้วทรงเปล่งอุทำนว่ำ
เมื่อใดธรรมทั้งหลำยคือ โพธิปักขิยธรรมหรืออริยสัจ ๔ มำปรำกฏชัดแก่พรำหมณ์ผู้เพียรเพ่งอยู่ด้วย
ฌำน ๒ อย่ำง คือ อำรัมมณุปนิชฌำน (สมำบัติ ๘) และลักขณุปนิชฌำน (วิปัสสนำญำณ) เมื่อนั้นควำม
สงสัยของพรำหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป เพรำะเขำได้ทรำบชัดธรรมคือ กองทุกข์มีสังขำร เป็นต้น พร้อมทั้งเหตุมี
อวิชชำ เป็นต้น
ครั้นมัชฌิมยำมทรงพิจำรณำปฏิจจสมุปบำทอย่ำงเดียวกันนั้น แล้วทรงเปล่งอุทำนว่ำ เมื่อใดธรรม
ทั้งหลำยปรำกฏชัดแก่พรำหมณ์ผู้เพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้นควำมสงสัยของพรำหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป เพรำะเขำได้รู้
แจ้งควำมสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลำย
ครั้นปัจฉิมยำม ทรงพิจำรณำปฏิจจสมุปบำทอย่ำงเดียวกันนั้น แล้วทรงเปล่งอุทำนว่ำ เมื่อใดธรรม
ทั้งหลำยปรำกฏแก่พรำหมณ์ผู้เพียรเพ่งอยู่ พรำหมณ์นั้นย่อมกำจัดมำรพร้อมทั้งเสนำเสียได้ สถิตย์อยู่ในโลก
ด้วยปรีชำอันชัชวำล เหมือนพระอำทิตย์ทำท้องฟ้ำให้สว่ำงไสว ฉะนั้น
จำกต้นอัสสัตถพฤกษ์ได้เสด็จไปประทับโคนต้นอชปำลนิโครธ ๗ วัน ณ ที่นั้นทรงปรำรภพรำหมณ์
ผู้มักตวำดคนอื่นว่ำ หึ หึ แล้วทรงเปล่งอุทำนว่ำ ผู้ใดมีบำปธรรมอันลอยเสียแล้วไม่ตวำดใครด้วยคำหยำบ
ไม่มีกิเลสย้อมใจ สำรวมตน ถึงที่สุดแห่งเวท (ปุพเพนิวำสำนุสติญำณ จุตูปปำตญำณ อำสวักขยญำณ) ผู้
นั้นจึงควรกล่ำวว่ำตนเป็นพรำหมณ์โดยธรรม
จำกโคนต้นอชปำลนิโครธ ได้เสด็จไปยังต้นมุจจลินท์ ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข ๗ วัน ทรงเปล่ง
อุทำนว่ำ ควำมสงัดเป็นเหตุนำมำซึ่งควำมสุข สำหรับบุคคลผู้สันโดษ ผู้ได้สดับและเห็นธรรม ควำมไม่
เบียดเบียน คือ ควำมสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลำย เป็นควำมสุขในโลก ควำมสิ้นรำคะ คือ ควำมก้ำวล่วง
กำมทั้งหลำย เป็นควำมสุขในโลก กำรกำจัดอัชมิมำนะเสียได้เป็นควำมสุขอย่ำงยิ่ง
จำกต้นมุจจลินท์ได้เสด็จไปยังต้นรำชำยตนะ (ไม้เกต) ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข ๗ วัน ณ ที่นั้น
พำณิช ๒ คนพี่น้องชื่อ ตปุสสะ ๑ ภัลลิกะ ๑ เดินทำงไปจำกอุกกลชนบท ได้นำสัตตุผง สัตตุก้อน เข้ำ
ไปถวำย แต่เป็นธรรมเนียมว่ำพระพุทธเจ้ำไม่ทรงรับอำหำรบิณฑบำตด้วยพระหัตถ์ และบำตรของพระองค์ก็
ไม่มี ท้ำวจำตุมมหำรำชจึงนำบำตรศิลำมำถวำย ทรงรับสัตตุผง สัตตุก้อน ของพำณิชทั้ง ๒ ด้วยบำตรนั้น
เสร็จแล้วทั้ง ๒ ได้แสดงตนเป็นอุบำสก ถึงรัตนะ ๒ คือ พระพุทธเจ้ำและพระธรรมว่ำเป็นสรณะ เป็น
อุบำสกคนแรกในพระพุทธศำสนำ เรียกว่ำ เทฺววำจิกอุบำสก
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จำกต้นรำชยตนะนั้น ได้เสด็จกลับไปยังต้นอชปำลนิโครธอีก ณ ที่นั้น ทรงดำริถึงธรรมที่ทรงตรัสรู้
ว่ำ เป็นของลึกซึ้ง ยำกที่ผู้ยินดีในกำมคุณจะรู้ตำมได้ แต่ในที่สุดทรงเห็นด้วยพุทธจักษุ คือ อินทริยปโร
ปริยัตตญำณ ปรีชำหยั่งรู้อินทรีย์ (สัทธำ วิริยะ สติ สมำธิ ปัญญำ) แห่งสัตว์ทั้งหลำยและอำสยำ
นุสยญำน ปรีชำหยั่งรู้อัธยำศัยและอนุสัยของสัตว์ทั้งหลำยว่ำ คนในโลกมี ๔ จำพวก คือ ๑. อุคฆติตัญญู
ผู้รู้ผู้เข้ำใจได้เร็ว เปรียบเหมือนดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำ พอได้สัมผัสแสงพระอำทิตย์ก็จะบำนได้ทันที ๒. วิป
จิตัญญู บุคคลผู้ที่ต้องอธิบำยเล็กน้อยจึงเข้ำใจ เปรียบเหมือนดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอน้ำคอยเวลำพ้นจำกน้ำนิด
หน่อยจึงจะบำน ๓. เนยยะ บุคคลผู้ต้องอำศัยกัลยำณมิตรและกำรสดับตรับฟังพำกเพียรพยำยำมฝึกฝน จึง
เข้ำใจเปรียบเหมือนดอกบัวที่ยังอยู่ภำยใต้น้ำ ที่ต้องคอยดูแลรักษำแล้วสำมำรถบำนในวันต่อไป ๔. ปทปรมะ
บุคคลผู้ยำกที่จะให้เข้ำใจ เพรำะประกอบด้วยอันตรำยิกธรรม คือ วิบำก กรรม และกิเลส เปรียบเหมือน
ดอกบัว (๓ ชนิดนั้น) แต่ได้รับอันตรำยจำกเต่ำและปลำ เป็นต้น เสียก่อน จึงไม่มีโอกำสบำน
เมื่อทรงเห็นว่ำ บุคคลผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมมีมำกกว่ำ จึงตัดสินพระทัยแสดง พระธรรมเทศนำโปรด
เวไนยสัตว์ เรียกว่ำ ทรงทำธรรมเทศนำธิษฐำน
เมื่อทรงทำธรรมเทศนำธิษฐำนแล้วทรงตั้งพระทัยว่ำ บริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบำสก และ
อุบำสิกำ ยังไม่มีครบถ้วน และพรหมจรรย์คือพระธรรมวินัย ยังไม่กว้ำงขวำงเพียงไร ในระหว่ำงนี้พระองค์
จะยังไม่ปรินิพพำน เรียกว่ำ ทรงทำอำยุสังขำรำธิษฐำน

พระธรรมจักกัปปวัตนสูตร กัณฑ์ที่ ๔
เมื่อทรงตัดสินพระทัยว่ำจะแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ อันดับแรกทรงคิดถึงอำฬำรดำบส และอุทก
ดำบส แต่ทั้ง ๒ ท่ำนเสียชีวติ แล้ว จึงทรงคิดถึงปัญจวัคคีย์
หลังจำกที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ตำบลอุรุเวลำเสนำนิคมตำมอภิรมย์แล้ว ได้เสด็จไปเมืองพำรำณ
สี ครั้นถึงสถำนที่ระหว่ำงแม่น้ำกับมหำโพธิ์ อุปกำชีวกเห็นพระองค์ทรงมีพระฉวีผุดผ่อง จึงถำมว่ำใครเป็น
ศำสดำของท่ำน ได้ตรัสตอบว่ำ อำจำรย์ของเรำไม่มี เรำเป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองแต่ผู้เดียว กำลังจะไปแคว้นกำสี
เพื่อขับเคลื่อนล้อธรรมให้หมุนไปในโลก เรำจะตีกลองอมตเภรีแก่เวไนยชนผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย เรำเป็น
อนัตชินะ อุปกำชีวก กล่ำวว่ำ อำวุโส นั่นพึงเป็นได้แต่ชื่อ สั่นศีรษะแล้วหลีกไป
ครั้นเสด็จไปถึงเมืองพำรำณสี ได้เสด็จไปหำปัญจวัคคีย์ แต่ทั้ง ๕ คน ไม่เคำรพ พูดกับพระองค์
โดยใช้คำว่ำ อำวุโส พระองค์ทรงห้ำมและแสดงเหตุผลหลำยอย่ำง จนทั้ง ๕ ยอมฟังธรรม จึงทรงแสดง
พระธรรมเทศนำกัณฑ์แรก มีชื่อว่ำ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ใจควำมโดยย่อว่ำ
ที่สุด ๒ อย่ำง (ทำงไม่ดี) คือ ๑. กำมสุขัลลิกำนุโยค กำรหมกติดอยู่กับกำมสุข (กำรละกิเลสด้วย
วิธีสนองตัณหำของตน) ๒. อัตตกิลมถำนุโยค กำรทรมำนตนให้ได้รับควำมลำบำก (กำรละกิเลสด้วยวิธี
ทรมำนตน) อันบรรพชิตไม่ควรทำ
ข้อปฏิบัติสำยกลำง ๘ อย่ำง คือ สัมมำทิฏฐิ ควำมเห็นชอบ สัมมำสังกัปปะ ควำมดำริชอบ
สัมมำวำจำ กำรเจรจำชอบ สัมมำกัมมันตะ ทำกำรงำนชอบ สัมมำอำชีวะ กำรเลี้ยงชีพชอบ
สัมมำวำยำมะ ควำมเพียรชอบ สัมมำสติ กำรระลึกชอบ สัมมำสมำธิ ตั้งใจชอบ ซึ่งห่ำงไกลจำกส่วนสุด ๒
อย่ำงนั้น อันพระตถำคตตรัสรู้แล้วทำให้เกิดดวงตำ ทำให้เกิดญำณ เป็นไปเพื่อควำมรู้ยิ่ง เพื่อควำมตรัสรู้
เพื่อควำมดับทุกข์
ต่อจำกนั้นทรงแสดงอริยสัจ คือ ของจริงอย่ำงประเสริฐ ๔ ประกำร ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ
มรรค ว่ำ ควำมเกิด ควำมแก่ ควำมตำย ควำมเสียใจ ควำมคร่ำครวญ ควำมเจ็บกำย ควำมเจ็บใจ ควำม
ตรอมใจ ควำมต้องอยู่ร่วมกับคนหรือสิ่งอันไม่เป็นที่รัก ควำมต้องพลัดพรำกจำกคนหรือสิ่งอันเป็นที่รัก ควำม
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ผิดหวัง ล้วนเป็นควำมทุกข์ เมื่อกล่ำวโดยสรุปแล้ว ขันธ์ ๕ (ร่ำงกำยและจิตใจ) ที่ยึดถือด้วยอุปำทำน
(ตัณหำ และทิฏฐิ) ก่อให้เกิดควำมทุกข์ ทั้งหมดนี้คือทุกขอริยสัจ ควำมจริงอย่ำงประเสริฐ คือ ทุกข์
กำมตัณหำ ควำมอยำกได้กำมำรมณ์ ภวตัณหำ ควำมอยำกได้รูปภพ หรืออยำกมี อยำกเป็นที่
ตนเองไม่มีไม่เป็น วิภวตัณหำ ควำมอยำกได้อรูปภพ หรือควำมอยำกจะไม่มี ไม่เป็น ในสิ่งที่ตนมีและ
เป็นอยู่แล้ว ทั้ง ๓ นี้คือ ทุกขสมุทัยอริยสัจ แปลว่ำ ของจริงอย่ำงประเสริฐ คือ เหตุที่ให้เกิดควำมทุกข์
ควำมดับไปอย่ำงไม่มีส่วนเหลือแห่งตัณหำทั้ง ๓ นั้น นี้คือ ทุกขนิโรธอริยสัจ แปลว่ำ ของจริง
อย่ำงประเสริฐ คือ ควำมดับทุกข์
อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ สัมมำทิฏฐิ สัมมำสังกัปปะ สัมมำวำจำ สัมมำกัมมันตะ สัมมำอำชีวะ
สัมมำวำยำมะ สัมมำสติ สัมมำสมำธิ นี้คือทุกขนิโรธคำมินีปฏิปทำอริยสัจ แปลว่ำ ของจริงอย่ำงประเสริฐ
คือ ข้อปฏิบัติที่ให้ดำเนินไปถึงควำมดับทุกข์
ทรงแสดงต่อไปว่ำ จักษุ ญำณ ปัญญำ วิชชำ แสงสว่ำง ได้เกิดขึ้นแก่พระองค์ทั้งที่ไม่เคยได้ยินได้
ฟังมำก่อนว่ำ
ทุกขอริยสัจ เป็นปริญเญยยธรรม คือ ธรรมที่ควรทำควำมเข้ำใจให้ชัดเจน (เพื่อจะได้แก้ไขได้
ถูกต้อง) พระองค์ได้เข้ำใจชัดเจนแล้ว
ทุกขสมุทัยอริยสัจ เป็นปหำตัพพธรรม คือ เป็นธรรมที่จะต้องละหรือทำลำยให้ได้ พระองค์ทรงละ
หรือทำลำยได้แล้ว
ทุกขนิโรธอริยสัจ เป็นสัจฉิกำตัพพธรรม คือ เป็นธรรมที่ต้องทำให้แจ้ง หมำยถึง ต้องเข้ำใจและไป
ให้ถึง พระองค์ได้ทรงทำให้แจ้งแล้ว
ทุกขนิโรธคำมินีปฏิปทำอริยสัจ เป็นภำเวตัพพธรรม คือ สิ่งต้องบำเพ็ญให้เกิด ให้มี ให้เจริญ
จนถึงที่สุด พระองค์ก็ได้บำเพ็ญให้เจริญจนถึงที่สุดแล้ว
ท่ำนโกณฑัญญะได้ฟังปฐมเทศนำดังกล่ำวมำนี้ ได้ดวงตำเห็นธรรมว่ำ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง (สังขำร) มีควำม
เกิดขึ้นเป็นธรรมดำ สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีควำมดับเป็นธรรมดำ ท่ำนได้บรรลุโสดำบัน องค์สมเด็จพระ
สัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงทรำบเช่นนั้นจึงทรงเปล่งอุทำนว่ำ อญฺญำสิ วต โภ โกณฺฑญโญ อญฺญำสิ วต โภ
โกณฺฑญโญ แปลว่ำ โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ คำว่ำ อัญญำ จึงเป็นคำนำหน้ำชื่อ
ของท่ำนตั้งแต่นั้นมำ

อนัตตลักขณสูตร กัณฑ์คารบ ๕
ประทำนเอหิภิกขุอุปสัมปทำแก่พระเบญจวัคคีย์
เมื่อท่ำนโกณฑัญญะได้ดวงตำเห็นธรรม หมดควำมสงสัย แน่ใจ ไม่หวั่นไหว ไม่ต้องเชื่อใครในคำ
สอนของพระศำสดำ จึงขอบรรพชำอุปสมบท ทรงอนุญำตให้เป็นภิกษุด้วยพระวำจำว่ำ จงเป็นภิกษุมำเถิด
ธรรมเรำกล่ำวไว้ดีแล้ว จงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด วิธีนี้เรียกว่ำ
เอหิภิกขุอุปสัมปทำ ต่อจำกนั้น ทรงสั่งสอน ๔ รูปที่เหลือด้วยปกิณกเทศนำ ท่ำนวัปปะ และภัททิยะ ได้
ดวงตำเห็นธรรมทูลขอบวชพร้อมกัน ต่อจำกนั้น มหำนำมะ และอัสสชิ ได้ดวงตำเห็นธรรมทูลขอบวชเป็น
สุดท้ำย ทรงอนุญำตให้ทั้งหมดเป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทำ
เมื่อภิกษุเบญจวัคคีย์ดำรงอยู่ในเสขภูมิ เป็นพระโสดำบันอริยบุคคลแล้ว มีอินทรีย์แก่กล้ำสมควร
เจริญวิปัสสนำเพื่ออรหัตผล จึงตรัสเรียกมำรับพระธรรมเทศนำ อนัตตลักขณสูตร โดยไวยำกรณภำษิต
ใจควำมโดยย่อว่ำ

~ 13 ~
รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ (ขันธ์ ๕) เป็นอนัตตำ คือว่ำงเปล่ำจำกตัวตน บังคับบัญชำ
ไม่ได้ เพรำะถ้ำเป็นอัตตำ คือมีตัวตน บังคับบัญชำได้ ก็ต้องได้ตำมควำมปรำรถนำ ว่ำจงอย่ำเจ็บไข้ จงเป็น
อย่ำงนี้ คือเป็นอย่ำงที่เรำต้องกำร จงอย่ำเป็นอย่ำงนั้น คือ อย่ำเป็นอะไรที่เรำไม่ต้องกำร
ทรงแสดงต่อไปว่ำ รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีควำมแปรปรวน
เป็นธรรมดำ จึงไม่ควรเข้ำใจว่ำ นั่น (ขันธ์ ๕) เป็นของเรำ นั่น (ขันธ์ ๕) เป็นเรำ นั่น (ขันธ์ ๕) เป็น
ตัวตนของเรำ
สุดท้ำยทรงสอนเบญจวัคคีย์ให้เห็นด้วยปัญญำอันชอบตำมควำมเป็นจริงว่ำ รูป เวทนำ สัญญำ
สังขำร วิญญำณ ทั้งในอดีต อนำคต ปัจจุบัน อันต่ำงโดยดีเลวเป็นต้นทุกชนิด ล้วนแต่ไม่ใช่ของเรำ ไม่
เป็นเรำ ไม่ใช่ตัวตนของเรำ
เมื่อเบญจวัคคีย์เห็นด้วยปัญญำอันชอบ ตำมควำมเป็นจริงอย่ำงนี้ จึงเกิดควำมเบื่อหน่ำยในรูป
เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ ครั้นเบื่อหน่ำยจึงคลำยกำหนัด ได้บรรลุอรหัตมรรคปรำศจำกกิเลสเครื่อง
ย้อมจิตทั้งหมด
ครั้งนั้น มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก ๖ องค์ คือ พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ๑ เบญจวัคคีย์ ๕ ด้วย
ประกำรฉะนี้

จาริกกัณฑ์ กัณฑ์คารบ ๖
ในเมืองพำรำณสี มีบุตรเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่ำ ยศ มีปรำสำท ๓ หลัง อยู่ท่ำมกลำงแห่งสตรีผู้บำเรอ
กำมคุณ คืนหนึ่งเขำตื่นขึ้นมำในขณะที่สตรีทั้งหลำยนอนหลับด้วยอำกำรต่ำง ๆ กัน เหมือนกับซำกศพที่นอน
ตำยระเกะระกะ รู้สึกเบื่อหน่ำย จึงหนีไปทำงป่ำอิสิปตนมฤคทำยวัน
เวลำนั้นเป็นเวลำใกล้รุ่ง พระผู้มีพระภำคเจ้ำเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้ง ได้สดับเสียงอุทำนของยศ
กุลบุตรว่ำ ที่นี่วุ่นวำยหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ จึงตรัสเรียกให้เขำเข้ำไปหำ แล้วทรงแสดงอนุปุพพีกถำ เทศนำ
ที่แสดงโดยลำดับ พรรณำ ทำน ศีล สวรรค์ โทษแห่งกำม อำนิสงส์แห่งกำรออกจำกกำม จบแล้วทรง
แสดงสำมุกกังสิกเทศนำ แปลว่ำ เทศนำที่ทรงยกขึ้นแสดงเอง ได้แก่ ทรงแสดงอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์
สมุทัย นิโรธ มรรค ยศกุลบุตรได้บรรลุโสดำปัตติผล
พระธรรมเทศนำอนุปุพพีกถำ และสำมุกกังสิกเทศนำนี้ จะทรงแสดงแก่บุคคลผู้ประกอบด้วย องค์
๓ คือ ๑. เป็นมนุษย์ ๒. เป็นคฤหัสถ์ ๓. มีอุปนิสัยแก่กล้ำ ควรบรรลุโลกุตรคุณ
ต่อมำทรงแสดงอนุปุพพีกถำ และสำมุกกังสิกเทศนำนี้แก่เศรษฐีบิดำของเขำ ผู้ออกมำตำมหำ
บุตรชำย เศรษฐีได้บรรลุโสดำบัน แสดงตนเป็นอุบำสกถึงรัตน ๓ เป็นสรณะ คนแรกในพระพุทธศำสนำ
ส่วนยศกุลบุตรฟังธรรมซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้บรรลุอรหัตผล
เศรษฐีครั้นฟังธรรมแล้วได้บอกลูกชำยว่ำ แม่คิดถึงมำกให้กลับบ้ำน พระผู้มีพระภำคเจ้ำตรัสบอกเขำ
ว่ำ ยศกุลบุตรบรรลุพระอรหัตผลแล้ว ไม่สำมำรถจะครองเรือนได้ เศรษฐีจึงอนุโมทนำ และขออำรำธนำ
พระผู้มีพระภำคเจ้ำพร้อมกับยศกุลบุตรรับถวำยภัตตำหำรในวันรุ่งขึ้น แล้วกลับสู่บ้ำนของตน
หลังจำกเศรษฐีกลับไปแล้ว ยศกุลบุตรได้ทูลขอบรรพชำอุปสมบทกับพระศำสดำ ทรงอนุญำตให้เป็น
ภิกษุด้วยพระวำจำว่ำ จงเป็นภิกษุมำเถิด ธรรมอันเรำกล่ำวไว้ดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิด
ครั้นรุ่งขึ้นอีกวัน เวลำปุพพัณหสมัย พระผู้มีพระภำคเจ้ำมีพระยศเป็นปัจฉิมสมณะ ได้เสด็จไปยัง
นิเวศน์ของเศรษฐี มำรดำ และภรรยำของพระยศมำเฝ้ำ จึงทรงแสดงอนุปุพพีกถำ และอริยสัจโปรดทั้ง
สองได้บรรลุโสดำบัน และแสดงตนเป็นอุบำสิกำคนแรกในพระพุทธศำสนำ
เสร็จภัตกิจที่นิเวศน์ของเศรษฐีแล้ว พระผู้มีพระภำคเจ้ำเสด็จกลับไปประทับที่ป่ำอิสิ ปตน
มฤคทำยวัน ครั้งนั้นสหำยพระยศชำวเมืองพำรำณสี ๔ คน ชื่อ วิมละ สุพำหุ ปุณณชิ ควัมปติ ได้ทรำบ
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ข่ำวว่ำสหำยออกบวชจึงมำยังสำนักพระยศ พระยศได้พำพวกเขำไปเฝ้ำพระผู้มีพระภำคเจ้ำ ได้ฟังอนุปุพพีก
ถำ และอริยสัจ บรรลุโสดำปัตติผลแล้วทูลขอบรรพชำอุปสมบท ครั้นได้บรรพชำอุปสมบทแล้วไม่นำนก็ได้
บรรลุอรหัตผล
สหำยของพระยศอีก ๕๐ คน เป็นลูกเศรษฐีชำวชนบทได้ทรำบข่ำวว่ำ ยศกุลบุตรออกบวช จึงพำ
กันมำยังสำนักของพระยศ ท่ำนได้พำสหำยเหล่ำนั้นไปเฝ้ำพระผู้มีพระภำคเจ้ำ ทรงแสดงอนุปุพพีกถำ และ
อริยสัจ ๔ พวกเขำได้ทูลขอบรรพชำอุปสมบท แล้วได้บรรพชำอุปสมบทและบรรลุธรรมตำมนัยหนหลัง
ครั้งนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก ๖๑ องค์ พระผู้มีพระภำคทรงเจ้ำ ทรงส่งพระอรหันต์ ๖๐
องค์ ไปประกำศศำสนำ ด้วยพระดำรัสว่ำ เธอทั้งหลำยจงจำริกไปเพื่อประโยชน์และควำมสุขแก่มวลชน
เพื่ออนุเครำะห์ เพื่อสิ่งที่ต้องประสงค์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อควำมสุขแก่เทวดำและมนุษย์ทั้งหลำย
ครั้งนั้น มำรมำคุกคำมพระองค์ว่ำ ท่ำนถูกเรำพันธนำกำรไว้ด้วยบ่วงกำมทั้งที่เป็นของเทวดำและ
มนุษย์ และใจของท่ำนก็จะต้องติดบ่วงรำคะ (ควำมกำหนัดยินดี) ของเรำ ดูก่อนสมณะท่ำนจะไม่พ้นมือของ
เรำไปได้
พระผู้มีพระภำคตรัสตอบมำรว่ำ ดูก่อนมำร ควำมพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ของเรำหมด
ไปแล้ว ท่ำนไม่สำมำรถจะผูกเรำด้วยบ่วงรำคะได้หรอก มำรจึงอันตรธำนหำยไป (มั่นใจว่ำจะไม่ไปติดกับรูป
เสียง กลิ่น รส สัมผัส และลำภยศ)

ทรงอนุญาตติสรณคมนุปสัมปทา
ครั้งนั้น เมื่อพระอรหันต์ ๖๐ องค์ออกไปประกำศพระศำสนำ เมื่อคนศรัทธำต้องกำรบวชจึงนำมำ
เฝ้ำพระผู้มีพระภำคเจ้ำให้ทรงบวชให้ ทรงเห็นว่ำเป็นควำมลำบำกทั้งแก่พระสงฆ์และผู้ศรัทธำ จึงทรงอนุญำต
วิธีบรรพชำอุปสมบทว่ำ
ก็แล กุลบุตรนั้น ๆ อันท่ำนทั้งหลำยพึงให้ปลงผมและหนวด ให้ครองผ้ำย้อมด้วยน้ำฝำดแบบเฉวียง
บ่ำ ให้ไหว้เท้ำภิกษุ แล้วให้นั่งกระโหย่ง ประนมมือเปล่งวำจำว่ำ พุทฺธ สรณ คจฺฉำมิ ฯเปฯ ตติยมฺปิ สงฺฆ
สรณ คจฺฉำมิ วิธีบรรพชำอุปสมบทแบบนี้เรียกว่ำ ติสรณคมนุปสัมปทำ

ราชคหภัณฑ์ กัณฑ์ที่ ๗
สมเด็จพระผู้มีพระภำคเจ้ำ ทรงพิจำรณำเห็นว่ำประชำชนชำวมคธเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยที่จะรับ
ธรรมเทศนำได้ จึงตั้งพระทัยที่จะประดิษฐำนพระพุทธศำสนำในแคว้นมคธก่อน แต่จำเป็นต้องอำศัยพระ
เจ้ำพิมพิสำร พระเจ้ำแผ่นดินมคธ และอุรุเวลกัสสปะ ซึ่งเป็นเจ้ำลัทธิผู้มีอำยุมำก โลกสมมติกันว่ำเป็นผู้
ประเสริฐมำนำน เป็นกำลังช่วย จึงเสด็จออกจำกพำรำณสีเสด็จพุทธดำเนินไปยังอุรุเวลำประเทศ ในระหว่ำง
ทำงทรงแวะพักที่กัปปำสิกวัน ป่ำฝ้ำย ทรงโปรดภัททวัคคีย์สหำย ๓๐ คน ให้บรรลุผลเบื้องต่ำ ๓ บวชให้
แล้วส่งไปประกำศพระพุทธศำสนำ

โปรดชฎิลพันหนึ่ง
ฝ่ำยพระผู้มีพระภำคเจ้ำเสด็จไปยังอุรุเวลำประเทศเพื่อโปรดชฏิล ๓ พี่น้อง คือ พี่ชำยใหญ่นำมว่ำ
อุรุเวลกัสสปะ มีบริวำร ๕๐๐ คนกลำงนำมว่ำ นทีกัสสปะ มีบริวำร ๓๐๐ คนเล็กนำมว่ำคยำกัสสปะ มี
บริวำร ๒๐๐
ทรงทรมำนอุรุเวลกัสสปะด้วยอิทธิปำฏิหำริย์และอำเทสนำปำฏิหำริย์ให้สิ้นพยศ เกิดควำมสลดใจ ได้
ควำมเลื่อมใส ลอยชฏิลบริขำร แล้วทูลขอบรรพชำอุปสมบท พร้อมกับบริวำร
ฝ่ำยนทีกัสสปะ และคยำกัสสปะ เห็นบริขำรของพี่ชำยคิดว่ำเกิดอันตรำยจึงพำกันมำยังสำนักของ
พี่ชำย ได้ฟังพระธรรมเทศนำแล้วพร้อมกับบริวำรทูลขอบรรพชำอุปสมบท
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เมื่อประทับอยู่ที่อุรุเวลำตำมพระพุทธอัธยำศัยแล้ว พร้อมด้วยภิกษุปุรำณชฎิล ๑,๐๐๐ องค์
ได้เสด็จไปยังคยำสีสะประเทศ ณ ที่นั้น ได้ตรัสเรียกภิกษุเหล่ำนั้นมำแล้ว ทรงแสดงอำทิตตปริยำยสูตร
เป็นไวยำกรณภำษิตว่ำ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ทุกสิ่งทุกอย่ำงเป็นของร้อน อะไรคือทุกสิ่งทุกอย่ำงที่ร้อน คือ ตำ หู จมูก
ลิ้น กำย ใจ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ (สิ่งที่มำถูกต้องกำย) ธรรมำรมณ์ (เรื่องที่ใจคิด) กำรเห็น
กำรได้ยิน กำรได้กลิ่น กำรลิ้มรส กำรได้สัมผัสถูกต้อง กำรคิดนึก ทั้ง ๓ อย่ำง (ตำ + รูป + จักขุ
วิญญำณ ฯลฯ ใจ + ธรรมำรมณ์ + มโนวิญญำณ) มำประจวบกันทำให้เกิดควำมรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์
หรือไม่สุขไม่ทุกข์ นี้แหละชื่อว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เป็นของร้อน ร้อนเพรำะอะไร ร้อนเพรำะไฟรำคะ ไฟโทสะ
ไฟโมหะ ร้อนเพรำะควำมเกิด ควำมแก่ ควำมเจ็บ ควำมตำย ร้อนเพรำะควำมเสียใจ กำรร้องไห้ ควำม
ทุกข์ ควำมโทมนัส ควำมตรอมใจ
สรุปพระธรรมเทศนำนี้ว่ำ อำยตนะภำยใน ๖ ประกำร อำยตนะภำยนอก ๖ ประกำร วิญญำณ
๖ อย่ำง ผัสสะคือกำรกระทบกันของสภำวธรรม ๓ อย่ำงนั้น ทำให้เกิดควำมรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือไม่
สุขไม่ทุกข์ เพรำะมีอุปำทำน คือ ควำมยึดติดอยู่กับควำมสุข ควำมทุกข์ หรือควำมไม่สุขไม่ทุกข์นั้น จึงถูก
กิเลสมีรำคะเป็นต้น หรือถูกกองทุกข์มีชำติ ชรำ มรณะ เป็นต้น เผำใจให้เร่ำร้อน
สมเด็จพระนรำสภทศพลทรงแสดงอำนิสงส์แห่งวิปัสสนำปัญญำ ที่รู้แจ้งเห็นจริงควำมเร่ำร้อนอันเกิด
จำกกิเลสและกองทุกข์ว่ำ อริยสำวกผู้สดับแล้วเห็นอยู่อย่ำงนี้ ย่อมเบื่อหน่ำยในจักษุ โสตะ ฆำนะ ชิวหำ
กำย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมำรมณ์ จักขุวิญญำณ โสตวิญญำณ ฆำนวิญญำณ ชิวหำ
วิญญำณ กำยวิญญำณ มโนวิญญำณ และเวทนำ คือ ควำมรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์ อัน
เกิดจำกสภำวธรรมทั้ง ๓ นั้น มำประจวบกัน
เมื่อท่ำนเบื่อหน่ำย จิตย่อมหมดควำมกำหนัด เมื่อหมดควำมกำหนัดย่อมหลุดพ้น ครั้นหลุดพ้นจำก
กิเลสแล้ว ชำติ คือควำมเกิดในปัญจโวกำรภพ (มีขันธ์ ๕) จตุโวกำรภพ (มีขันธ์ ๔) เอกโวกำรภพ (มีขันธ์
๑) ย่อมสิ้นไป ชื่อว่ำเป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์และทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้ว
เมื่อพระผู้มีพระภำคเจ้ำตรัสไวยำกรณ์ภำษิตนี้จบลง ภิกษุหนึ่งพันรูปก็มีจิตหลุดพ้นจำกอำสวะ
ทั้งหลำย ได้บรรลุอรหัตผล เป็นอเสขบุคคลทั้งหมดด้วยประกำรฉะนี้

โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
เมื่อภิกษุปุรำณชฏิลบรรลุอรหัตผลแล้ว ทรงประทับอยู่ที่คยำสีสะประเทศตำมอภิรมย์พุทธอัธยำศัย
แล้ว อันวิสุทธิสงฆ์องค์อรหันต์หนึ่งพันเป็นพุทธบริวำรแวดล้อมเสด็จไปประทับ ณ ลัฏฐิวโนทยำนสวนตำล
หนุ่มสุปติฏฐเจดีย์ พระเจ้ำพิมพิสำรทรงสดับข่ำวนั้น พร้อมพรำหมณ์ คฤหบดีชำวมคธ ๑๒ นหุต เสด็จไป
เฝ้ำ
คนเหล่ำนี้มีอำกำรทำงกำยและวำจำต่ำงกันเป็น ๕ ประเภท
๑.
บำงพวกถวำยอภิวำทกรำบไหว้
๒.
บำงพวกเพียงแต่ทักทำยปรำศัย
๓.
บำงพวกประนมมือไหว้
๔.
บำงพวกประกำศชื่อและโคตรของตน
๕.
บำงพวกนั่งนิ่งไม่ทำประกำรใดทั้งสิ้น เพรำะยังไม่แน่ใจว่ำระหว่ำงอุรุเวลกัสสปะกับพระสมณโคดม
ใครเป็นอำจำรย์ ใครเป็นศิษย์
พระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงทรำบควำมคิดของคนเหล่ำนั้น จึงตรัสถำมพระอุรุเวลกัสสปะว่ำ ท่ำนผู้
ปำโมกข์แห่งคณำจำรย์ทั้งหลำย ท่ำนเห็นอะไรจึงเลิกละกำรบูชำไฟเสีย
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พระอุรุเวลกัสสปะทูลว่ำ ยัญทั้งหลำยล้วนมุ่งหมำยกำมคุณ และสตรี ซึ่งล้วนแต่เป็นมลทิน ข้ำ
พระองค์ทรำบอย่ำงนี้แล้วจึงเลิกละกำรบูชำยัญเสีย แต่บัดนี้ ข้ำพระองค์ได้เห็นพระนิพพำนอันสงบ ไม่มีอุปธิ
คือ ขันธ์ กิเลส และอภิสังขำร ใจของข้ำพเจ้ำจึงยินดีในพระนิพพำนนั้น แล้วท่ำนได้ลุกขึ้นกรำบลงที่พระ
บำทของพระผู้มีพระภำคเจ้ำแล้วประกำศต่อหน้ำชำวมคธว่ำ สตฺถำ เม ภนฺเต ภควำ, สำวโกหมสฺสมิ ข้ำแต่
พระผู้มีพระภำคเจ้ำผู้เจริญ พระองค์เป็นศำสดำ ของข้ำพระองค์ ข้ำพระองค์เป็นสำวก
พรำหมณ์และคฤหบดีชำวมคธ ได้เห็นและได้ยินพระอุรุเวลกัสสปะเช่นนั้นแล้วหมดควำมสงสัย ตั้งใจ
ฟังพระธรรมเทศนำ อนุปุพพีกถำและอริยสัจ ๑๑ นหุต ได้บรรลุโสดำปัตติผล ๑ นหุต ตั้งอยู่ในสรณคมน์
พระเจ้ำพิมพิสำรครั้นบรรลุโสดำปัตติผลแล้ว ได้กรำบทูลพระศำสดำให้ทรงทรำบถึงควำมปรำรถนำ
ในกำลก่อนของพระองค์ ๕ ข้อว่ำ
๑. ขอให้ข้ำพเจ้ำได้รับอภิเษกเป็นกษัตริย์ในแคว้นมคธ
๒. ขอพระอรหันตสัมมำสัมพุทธเจ้ำ จงเสด็จมำยังแว่นแคว้นของข้ำพเจ้ำ
๓. ขอให้ข้ำพเจ้ำได้เข้ำไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภำคเจ้ำนั้น
๔. ขอให้พระผู้มีพระภำคเจ้ำนั้นทรงแสดงธรรมแก่ข้ำพเจ้ำ
๕. ขอให้ข้ำพเจ้ำได้รู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภำคเจ้ำนั้น
บัดนี้ ควำมปรำรถนำทั้ง ๕ ประกำรของข้ำพระองค์ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วทุกประกำร แล้วได้ทูล
อำรำธนำพระผู้มีพระภำคเจ้ำพร้อมทั้งพระสงฆ์ทั้งหมด รับถวำยภัตตำหำรในพระรำชนิเวศน์ในวันรุ่งขึ้น
วันรุ่งขึ้น พระศำสดำพร้อมด้วยพระปุรำณชฎิล ๑ พันองค์ ได้เสด็จไปยังพระรำชนิเวศน์ของพระ
เจ้ำพิมพิสำรทรงอังคำสพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้ำเป็นประมุขด้วยขัชชโภชนำหำรอันประณีต ด้วยพระหัตถ์ของ
พระองค์ เป็นกำรแสดงออกซึ่งควำมเคำรพตำมสัปปุริสวิสัย
เมื่อเสร็จภัตกิจแล้ว ทรงคิดถึงสถำนที่ประทับของสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ก็ทรงเห็นว่ำเวฬุวัน
อุทยำนเป็นสถำนที่ไม่พลุกพล่ำน หนทำงไม่ไกลแต่โคจรคำมเพื่อเที่ยวบิณฑบำต ควรเป็นสถำนที่มีวิเวกสุข
ตำมสมณวิสัย จึงทรงจับพระเต้ำทองอันเต็มไปด้วยน้ำหลั่งลงเป็นนิมิตหมำยแห่งกำรถวำยเวฬุวันอุทยำนแด่
พระศำสดำ
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงรับแล้ว ทรงกระทำอนุโมทนำแล้วเสด็จไปประทับ ณ อำรำมนั้น และทรง
อำศัยอัตถุปปัตติ คือ เหตุเกิดเรื่องนี้อนุญำตให้ภิกษุทั้งหลำยรับถวำยอำรำมตำมปรำรถนำ เวฬุวนำมรำมจึง
เป็นอำรำมแรกที่เกิดขึ้นในพุทธุปบำทกำลนี้
ทรงได้อคั รสาวก
เตน โข ปน สมเยน สมัยนัน้ ปริพำชกคนหนึ่งนำมว่ำ สญชัย อำศัยอยู่ ณ เมืองรำชคฤห์ กับ
ปริพำชกบริษัทจำนวนมำก พรำหมณ์มำณพ ๒ คน ชื่อ สำรีบุตร และโมคคัลลำนะ ออกแสวงหำโมกข
ธรรมได้ไปบวชประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของสญชัยนั้น
สองสหำยไม่พอใจลัทธิสมัยของสญชัย จึงได้ทำกติกำกันว่ำ ถ้ำใครได้อมตธรรมก่อนจงบอกแก่กัน
ครั้งนั้น สำรีบุตรปริพำชกได้พบพระอัสสชิกำลังเที่ยวภิกษำจำรในเมืองรำชคฤห์ กิริยำมำรยำทน่ำเลื่อมใส จึง
เข้ำไปหำถำมถึงศำสดำและอำรำธนำให้แสดงธรรม
พระเถระแสดงอริยสัจ ๔ โดยย่อว่ำ ธรรมทั้งหลำยล้วนเกิดแต่เหตุ พระตถำคตตรัสเหตุแห่งธรรม
เหล่ำนั้น และตรัสควำมดับของธรรมเหล่ำนั้น (ว่ำต้องดับที่เหตุ) พระมหำสมณะมีปกติตรัสอย่ำงนี้
สำรีบุตรปริพำชกฟังธรรมแล้วได้ดวงตำเห็นธรรม คือบรรลุโสดำปัตติผล จึงกลับไปบอกแก่โมคคัล
ลำนปริพำชก พร้อมกับแสดงธรรมให้ฟัง โมคคัลลำนปริพำชกฟังธรรมแล้วได้ดวงตำเห็นธรรม จึงชวนกันลำ
อำจำรย์สญชัยไปเฝ้ำพระผู้มีพระภำคเจ้ำที่เวฬุวัน พร้อมปริพำชกที่เป็นบริวำรของตน
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สมเด็จพระบรมศำสดำ ได้โปรดประทำนเอหิภิกขุอุปสัมปทำแก่พวกเขำ ภิกษุผู้เป็นบริวำรได้รับฟัง
ธรรมของพระศำสดำได้บรรลุอรหัตผลอยู่ในพรหมจรรย์
พระโมคคัลลำนเถระ หลังจำกบวชได้ ๗ วัน ไปทำควำมเพียรอยู่ที่กัลลวำลมุตตคำม นั่งโงกง่วง
เพรำะถูกถีนมิทธนิวรณ์เข้ำครอบงำ พระองค์ทรงทรำบจึงเสด็จไปสอน ท่ำนฟังโอวำทแล้วบรรลุอรหัตผล
ฝ่ำยพระสำรีบุตรเถระ บวชได้ ๑๕ วัน เมื่อพระผู้มีพระภำคประทับอยู่ที่ถ้ำสุกรขำตำแสดงเวทนำ
ปริคคหสูตรโปรดทีฆนขปริพำชก ท่ำนไปถวำยงำนพัดอยู่ฟังธรรมไปด้วย จึงได้สำเร็จอรหัตผล ณ สถำนที่
นั้น
ข้อสังเกต พระสำวกทั้งสองล้วนแต่ได้บรรลุพระอรหัตผลในสำนักของพระศำสดำ

ทรงบัญญัติอุปัชฌายวัตรและอาจริยวัตร
เมื่อภิกษุบริษัทถึงควำมไพบูลย์ขึ้นโดยลำดับ พระองค์ทรงปรำรภอำกัปปำจำรพิบัติแห่งภิกษุใหม่บำง
จำพวก จึงทรงอนุญำตให้ถือนิสัยเนื่องด้วยอุปัชฌำย์และอำจำรย์ และทรงบัญญัติอุปัชฌำยวัตรและ
อำจริยวัตร เป็นต้น ตำมอัตถุปปัตติเกิดเรื่องนั้น ๆ

พุทธกิจกถา กัณฑ์ที่ ๘
ทรงเตรียมพระองค์เพื่อบำเพ็ญสัตตูปกำรกิจ
สมเด็จพระบรมโลกนำถ ผู้ประกอบด้วยพระกรุณำคุณอันใหญ่หลวง มีพระทัยใฝ่หำประโยชน์แก่
เวไนยสัตว์ด้วยพระอัธยำศัยอันบริสุทธิ์ พุทฺโธ ทรงเป็นผู้ตื่นแล้วจึงมำปลุกผู้อื่นให้ตื่น ทนฺโต ทรงฝึกพระองค์
ดีแล้วจึงมำฝึกผู้อื่น สนฺโต ทรงสงบระงับสรรพกิเลสเหตุเร่ำร้อนทั้งปวงแล้ว จึงทรงสั่งสอนผู้อื่นเพื่อควำมเป็น
อย่ำงนั้น ปรินิพฺพุโต ทรงเย็นสนิทจำกเพลิงกิเลสแล้ว จึงทรงสอนให้คนอื่นดับเพลิงกิเลส
ทรงบำเพ็ญสัตตูปกำรกิจ ๒ ประกำร
พระองค์ทรงเสด็จจำริกไปในคำมนิคมและรำชธำนีต่ำง ๆ เพื่อทรงประกอบสัตตูปกำรกิจ ๒
ประกำร
๑. ธมฺม เทเสติ ทรงแสดงธรรมด้วยสำมำรถแห่งข้อปฏิบัติของคฤหัสถ์และบรรพชิต
๒. วินย ปญฺญำเปติ ทรงบัญญัติวินัยอุบำยเครื่องฝึกสหธรรมิกบริษัท เป็นสิกขำบท และขันธกะ
นั้น ๆ ตั้งเขตแดนขอบขัน เพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติดีงำมด้วยกำยและวำจำ

อาการที่ทรงแสดงธรรม
พระองค์ทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์ด้วยประโยชน์ทั้ง ๓ คือ
๑. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ผลดีที่จะพึงได้ประสบในปัจจุบันภพทันตำเห็น ธรรมที่ทรงสอน คือ
อุฏฐำนสัมปทำ ควำมขยันหมั่นเพียร อำรักขสัมปทำ กำรรู้จักดูแลรักษำ กัลยำณมิตตตำ มีกัลยำณมิตร
สมชีวิตำ เลี้ยงชีวิตแต่พอเหมำะสม
๒. สัมปรำยิกัตถประโยชน์ ผลดีที่จะพึงได้รับในชำติหน้ำ ธรรมที่ทรงสอน คือ ศรัทธำ ศีล จำคะ
ปัญญำ
๓. ปรมัตถประโยชน์ ผลดีสงู สุดในพระพุทธศำสนำ ธรรมที่ทรงสอนคือ ศีล สมำธิ และปัญญำ ที่
มีควำมลุ่มลึกไปโดยลำดับ ครอบคลุมหลักธรรมคำสอนที่มีอยู่ทั้งสิ้น

วิธีฝึกคน ๓ ประการ
อนึ่ง เวไนยสัตว์ที่ควรฝึกก็เป็นต่ำง ๆ กันโดยลัทธิวำท (กำรยึดถือลัทธิ) ทิฏฐิวำท (กำรถือทิฏฐิ)
เป็นพรำหมณชำติ เดียรถีย์ ปริพำชก พำหิรบรรพชิต ชฏิลดำบส ยักษ์ เทวดำ พรหม ที่มีอัธยำศัยวิปริต
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ถือผิดต่ำง ๆ บำงครั้ง ทรงใช้อิทธิปำฏิหำริย์ บำงครั้งทรงใช้อำเทศนำปำฏิหำริย์ บำงครั้งทรงใช้อนุศำสนี
ปำฏิหำริย์ ทรมำนฝึกสอนให้เสื่อมพยศ

วิธีสอนคฤหัสถ์ผมู้ ีอินทรียแ์ ก่กล้า
เมื่อจะทรงสอนคฤหัสถ์ซึ่งไม่ใช่บรรพชิตทั้งในและนอกศำสนำ ผู้มีอุปนิสัยอินทรีย์แก่กล้ำควรสำเร็จ
มรรคผล ณ อำสนะที่ฟังธรรมนั้น สรุปแล้วผู้ประกอบด้วยองค์ ๓ คือ ๑. เป็นมนุษย์ ๒. เป็นคฤหัสถ์ ๓.
มีอินทรีย์แก่กล้ำ สำหรับบุคคลเช่นนี้จะทรงแสดงอนุปุพพีกถำ ๕ และอริยสัจ ๔
อุบำยวิธีแสดงธรรม ๔ ประกำร
และกำรที่จะทรงสั่งสอนคฤหัสถ์บริษัทเช่นนั้น จะทรงแสดงธรรมด้วยอุบำยวิธี ๔ ประกำร คือ
๑. สันทัสสนำ ทรงชี้แจงให้ผู้ฟังเห็นโทษและคุณชัดเจน เหมือนเห็นด้วยตำของตนเอง
๒. สมำทปนำ ชักชวนหรือโน้มน้ำวให้ผู้ฟังเห็นว่ำสิ่งนั้นไม่ดี ควรละ สิ่งนั้นดี ควรประพฤติ
๓. สมุตเตชนำ ชี้แจงให้ผู้ฟังเกิดควำมกล้ำหำญที่จะละควำมชั่ว ประพฤติควำมดี
๔. สัมปหังสนำ พรรณนำคุณแห่งกำรละควำมชั่ว และบำเพ็ญควำมดี เป็นต้นนั้นให้ผู้ฟังรื่นเริง
บันเทิงใจ
ธรรมที่เป็นเหตุให้พรหมจรรย์ตั้งอยู่ได้นำนและเป็นประโยชน์แก่เทวดำและมนุษย์
ธรรม ๓๗ ประกำร คือ สติปัฏฐำน ๔ สัมมัปปธำน ๔ อิทธิบำท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕
โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘ เป็นอภิญญำเทสิตธรรม ธรรมที่ทรงแสดงด้วยพระปัญญำอันยิ่ง หรือธรรมที่
ทรงแสดงเพื่อให้เกิดปัญญำอันยิ่ง
ธรรม ๓๗ ประกำรนี้ ภิกษุทั้งหลำยเล่ำเรียนให้ดี เห็นประโยชน์ปฏิบัติเป็นประจำ ทำให้มำก ก็จะ
พึงทำให้พรหมจรรย์ (ศำสนำ) ตั้งอยู่ได้นำน ทั้งเป็นไปเพื่อประโยชน์และควำมสุขแก่เทวดำ และมนุษย์
ทั้งหลำย

ปัญญาที่กาหนดนามรูปโดยลักษณะทั้ง ๓
เป็นคุณเบื้องสูงแห่งพรหมจรรย์
คำสอนที่เป็นไปโดยมำกในพระพุทธศำสนำ ที่เรียกว่ำ พหุลำนุศำสนี คือ ทรงสอนพุทธบริษัทให้
เห็นด้วยปัญญำว่ำ รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ อันย่อลงเป็น ๒ คือ รูป เรียกว่ำรูป ส่วน
เวทนำ สัญญำ สังขำร และวิญญำณ รวมกันเรียกว่ำ นำม เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตำ
ปัญญำที่รอบรู้ในลักษณะทั้ง ๓ นี้เรียกว่ำ ธัมมฐิติญำณ (รู้ควำมดำรงอยู่แห่งสภำวธรรม) หรือ
เรียกว่ำ ยถำภูตญำณทัสสนะ (ปัญญำรู้เห็นตำมควำมเป็นจริง) เป็นเหตุให้เกิดนิพพำนญำณ (กำรรู้หรือกำร
บรรลุนิพพำน)
ยถำภูตญำณทัสสนะเป็นเครื่องถอนคำหะควำมยึดถือ ๓ ประกำร
ยถำภูตญำณทัสสนะ ควำมรู้เห็นตำมควำมเป็นจริง เป็นเครื่องถอนคำหะควำมยึดถือผิด ๓
ประกำร คือ
๑. เมื่อเห็นตำมเป็นจริงว่ำ นั่นไม่ใช่ของเรำ ย่อมถอนตัณหำคำหะ ควำมถือมั่นด้วยอำนำจ ตัณหำ
เสียได้
๒. เมื่อเห็นตำมเป็นจริงว่ำ สภำพนั่นไม่เป็นเรำ ย่อมถอนมำนคำหะ
ควำมถือมั่นด้วยอำนำจมำนะ (เย่อหยิ่ง) เสียได้
๓. เมื่อเห็นตำมเป็นจริงว่ำ สภำพนั่นไม่ใช่ตัวตนแก่นสำรของเรำ ย่อมถอนทิฏฐิคำหะ ควำมถือมั่น
ด้วยอำนำจทิฏฐิ (ควำมเห็นผิด) เสียได้
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ตัณหา มานะ ทิฏฐิ เป็นปปัญจธรรม
ตัณหำ มำนะ และทิฏฐิ ทั้ง ๓ นี้จัดว่ำเป็น ปปัญจธรรม ธรรมที่ทำให้เกิดควำมเนิ่นช้ำ อธิบำย
ว่ำ ถ้ำสัตว์ยังมีควำมอยำกได้ ถือตัว และเห็นผิดอยู่ ก็ย่อมไม่มีปัญญำที่รู้เห็นตำมควำมเป็นจริง เมื่อไม่รู้เห็น
ตำมควำมเป็นจริง ก็ไม่สำมำรถจะพ้นจำกควำมทุกข์ได้

อนัตตานุปัสสนาละอัตตวาทุปาทาน
สัตว์ทั้งหลำยล้วนยินดีในธรรมเครื่องเนิ่นช้ำทั้ง ๓ นี้ แม้ผู้เป็นคณำจำรย์บำงคน จะสอนให้ละ
อุปำทำน ก็ละได้เฉพำะกำมุปำทำน ทิฏฐุปำทำน และสีลพตุปำทำน เท่ำนั้น แต่ไปยึดมั่นอยู่กับอัตตวำทุ
ปำทำน ว่ำมีอำตมันตัวตนอยู่ จึงเห็นควำมจริงแต่เพียง ๒ ประกำร คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีใครเห็น
อนัตตำ นำนเข้ำจึงเวียนมำหำปปัญจธรรมด้ำนเดิม คือ ตัณหำ มำนะ และทิฏฐิอีก ย่อมไม่พ้นจำกวัฏฏ
สงสำร
ส่วนพระตถำคตทั้งหลำย ทรงทรำบควำมจริงทั้ง ๓ ประกำร คือ ควำมไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และ
ควำมเป็นอนัตตำ ของสังขำรทั้งหลำย ถอนอุปำทำนทั้ง ๔ คือ กำมุปำทำน ทิฏฐุปำทำน สีลพตุปำทำน
และอัตตวำทุปำทำน เสียได้ จึงเป็นผู้ไม่มีธรรมเครื่องเนิ่นช้ำ ได้บรรลุอมตมหำนิพพำน
เพรำะทรงมุ่งผลคือ ควำมพ้นจำกวัฏฏทุกข์ของเวไนยสัตว์ พระองค์จึงทรงสั่งสอนให้พิจำรณำสังขำร
โดยลักษณะ ๓ ประกำร คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตำ เป็นพหุลำนุศำสนี คำสอนที่มำกกว่ำคำ
สอนอย่ำงอื่นในพระพุทธศำสนำ

พระธรรมชื่อว่า สฺวากฺขาโต (ตรัสไว้ดี)
พระองค์ทรงแสดงธรรมสอนเวไนยสัตว์ด้วยอำกำร ๓ อย่ำง คือ
๑. อภิญฺญำย ธมฺม เทเสติ ทรงแสดงธรรมหวังจะให้เวไนยสัตว์ตรัสรู้ด้วยปัญญำอันยิ่ง ไม่มีปิดบัง
อำพรำง หรือเปิดเผยแก่สำวกบำงองค์ ปกปิดสำหรับสำวกบำงองค์
๒. สนิทำน ธมฺม เทเสติ ทรงแสดงธรรมประกอบด้วยเหตุ ควรที่ผู้ฟังจะตรองตำมให้เห็นจริงได้
๓. สปฺปำฏิหำริย ธมฺม เทเสติ ทรงแสดงธรรมมีควำมอัศจรรย์ ที่ผู้ปฏิบัติตำมได้ผลดีจริง
ดังนั้น พระธรรมที่ทรงแสดงจึงชื่อว่ำ สฺวำกฺขำโต คือ ตรัสไว้ดีแล้ว และพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตำมพระ
ธรรมนั้น จึงชื่อว่ำ สุปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว

อาการที่ทรงบัญญัติพระวินัย
เพื่อจะเป็นที่รองรับอธิกุศล ให้บุคคลได้บำเพ็ญสัมมำปฏิบัติทำงพระนิพพำนโดยง่ำย และให้
ห่ำงไกลจำกอกุศลธุลีต่ำง ๆ จึงทรงบัญญัติพระวินัยสำหรับใช้กับ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมำนำ สำมเณร
สำมเณรี ไม่ทั่วไปในคฤหัสถ์บริษัทมณฑล

ความเป็นมาของ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี
เมื่อสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำได้สำเร็จอนุตรสัมมำสัมโพธิญำณ ทรงประกำศพระศำสนำเริ่มตั้งแต่
ทรงแสดงพระธรรมจักร โปรดปัญจวัคคีย์ ๕ ที่ป่ำอิสิปตนมฤคทำยวัน ท่ำนโกณฑัญญะได้ดวงตำเห็นธรรม
ทูลขอบรรพชำอุปสมบทจึงทรงอนุญำตให้เป็นภิกษุด้วยพระวำจำว่ำ เธอจงเป็นภิกษุมำเถิด ธรรมอันเรำกล่ำว
ไว้ดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด เพียงเท่ำนี้ท่ำนโกณฑัญญะ ก็ได้เป็น
พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศำสนำ วิธีนี้เรียกว่ำ เอหิภิกขุอุปสัมปทำ ใช้แต่ลำพังพระศำสดำพระองค์เดียว
เท่ำนั้น
ครั้นต่อมำ เมื่อมีพระอรหันตสำวกเกิดขึ้นในโลก ๖๐ องค์ คือ ภิกษุปัญจวัคคีย์ ๕ รูป พระย
สเถระและสหำยของท่ำนอีก ๕๔ รูป ทรงส่งท่ำนเหล่ำนั้นไปประกำศพระศำสนำ มีผู้ศรัทธำต้องกำรบวชจึง
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นำมำเฝ้ำเพื่อประทำนอุปสมบท ทรงเห็นว่ำเป็นควำมลำบำก จึงทรงอนุญำตให้พระสำวกบวชกุลบุตรได้เอง
เฉพำะตัวต่อตัว โดยให้เขำปลงผมและหนวด ครองผ้ำย้อมน้ำฝำด กรำบภิกษุ นั่งกระโหย่งประนมมือ ว่ำ
ตำมพระสงฆ์ ว่ำ พุทฺธ สรณ คจฺฉำมิฯเปฯตติยมฺปิ สงฺฆ สรณ คจฺฉำมิ เพียงเท่ำนี้ ผู้นั้นก็ได้สำเร็จเป็น
ภิกษุ วิธีนี้เรียกว่ำ ติสรณคมนูปสัมปทำ แปลว่ำ อุปสมบทด้วยกำรรับไตรสรณคมน์
ครั้นต่อมำ เมื่อพระองค์ประทับอยู่ที่กรุงรำชคฤห์ แคว้นมคธ ตรัสให้พระสำรีบุตรเถระเป็นพระ
อุปัชฌำย์บวชพรำหมณ์คนหนึ่งเป็นกำรสงฆ์ด้วยวิธีสวดกรรมวำจำ ๓ ครั้ง พร้อมทั้งญัตติ ๑ เรียกว่ำ ญัตติ
จตุตถกรรมวำจำอุปสัมปทำ และทรงให้ยกเลิกวิธีบวชด้วยกำรรับไตรสรณคมน์เสีย

ทรงอนุญาตการบรรพชาเป็นสามเณร
เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จยังนครกบิลพัสดุ์ เพื่อโปรดพระประยูรญำติ ทรงรับสั่งให้พระสำรีบุตรเถระ
บรรพชำให้พระรำหุล โดยวิธรี ับไตรสรณคมน์ เรียกว่ำ บรรพชำเป็นสำมเณร เพรำะขณะนั้นท่ำนยังเป็นเด็ก
มำก ยังไม่เหมำะสมจะเป็นภิกษุ

ทรงอนุญาตให้สตรีอุปสมบทเป็นภิกษุณี
ครั้งหนึ่ง พระองค์เสด็จอยู่ที่กูฏำคำรศำลำ ป่ำมหำวัน เมืองไพศำลี ทรงอนุญำตอุปสมบทเป็น
ภิกษุณี แก่พระนำงมหำปชำบดี ด้วยวิธีรับครุธรรม ๘ ประกำร ทรงอนุญำตอุปสมบทแก่นำงสำกิยำณี
๕๐๐ นำง โดยภิกษุสงฆ์ฝ่ำยเดียว ทรงตั้งภิกษุณีบริษัทขึ้นในพระพุทธศำสนำ
ต่อมำเมื่อมีภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ จึงทรงอนุญำตอัฏฐวำจิกำอุปสัมปทำ กำรอุปสมบทด้วย
กรรมวำจำ ๘ คือ ญัตติจตุตถกรรมวำจำฝ่ำยภิกษุสงฆ์ และญัตติจตุตถกรรมวำจำฝ่ำยภิกษุณีสงฆ์แก่ผู้ที่จะ
บวชเป็นภิกษุณี

วิธีบวชสามเณรี
ต่อมำทรงอนุญำตให้ภิกษุณีบรรพชำให้สตรีผู้มีอำยุยังน้อยเป็นสำมเณรี ด้วยวิธีรับไตรสรณคมน์
เหมือนกับภิกษุให้บรรพชำสำมเณร

สิ กขมานา
ต่อมำทรงอนุญำตให้ภิกษุณีสงฆ์ให้สิกขำสมมติแก่สำมเณรี ประพฤติให้บริบูรณ์ ๒ ปีก่อน จึง
อุปสมบทเป็นนำงภิกษุณีได้ ผู้ประพฤติสิกขำสมมตินี้เรียกว่ำ สิกขมำนำ

สหธรรมิกบรรพชิต ๕
ภิกษุ ๑ ภิกษุณี ๑ สำมเณรีสิกขมำนำ ๑ สำมเณร ๑ สำมเณรี ๑ เป็นสหธรรมิกบรรพชิต
๕ จำพวก ด้วยประกำรฉะนี้

ทรงอาศัยอานาจประโยชน์ ๑๐ ประการ
บัญญัติสิกขำบทแก่ภิกษุ และภิกษุณี
พระองค์ทรงบัญญัติสิกขำบทเฉพำะภิกษุบ้ำง เฉพำะภิกษุณีบ้ำง สำธำรณะทั่วไปแก่ทั้งสองพวกบ้ำง
ซึ่งเรียกว่ำ วินัย เพรำะทรงอำศัยอำนำจประโยชน์ ๑๐ ประกำร คือ
๑. เพื่อให้สงฆ์ยอมรับว่ำดีแล้ว ชอบแล้ว
๒. เพื่อควำมสำรำญแห่งสงฆ์
๓. เพื่อข่มบุคคลผู้ไม่ละอำยใจ
๔. เพื่ออยู่สบำยแห่งผู้มีศีล
๕. เพื่อป้องกันควำมเสียหำยในปัจจุบัน
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๖. เพื่อกำจัดเหตุแห่งควำมเสียหำยในสัมปรำยภพ
๗. เพื่อควำมเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส
๘. เพื่อควำมเลื่อมใสยิ่งขึ้นของคนที่เลื่อมใสอยู่แล้ว
๙. เพื่อควำมดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรม
๑๐. เพื่ออนุเครำะห์พระวินัย (สนับสนุนให้คนมีระเบียบวินัย)

ประโยชน์ที่มุ่งหมายแห่งพระธรรมวินัย
ธรรมและวินัยที่ทรงแสดงและทรงบัญญัติไว้แม้จะมีมำกมำย แต่เมื่อจะกล่ำวถึงผลมุ่งหมำยสูงสุดก็
เพื่อ วิมุตติ คือ ควำมหลุดพ้นวิเศษจำกสรรพกิเลส
เครื่องเศร้ำหมองใจอย่ำงเดียว เปรียบเหมือนน้ำในมหำสมุทรทั้งหลำยที่กว้ำงใหญ่จะกี่มหำสมุทรก็ตำม ล้วนมี
รสเดียวกันคือ มีรสเค็ม

ทรงแสดงธรรมและบัญญัติวินัยเพื่อประกาศสัทธรรม ๓ ประการ
พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมและทรงบัญญัติวินัย เพื่อประกำศสัทธรรม ๓ ประกำร คือ ปริยัติ
ปฏิบัติ และปฏิเวธ ให้เป็นไปในพุทธบริษัทสำวกมณฑลทั้งเทวดำ มนุษย์ สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ บรรพชิต
ตำมสมควร
คำสอนอันแสดงข้อปฏิบัติคือ ศีล สมำธิ ปัญญำ ชื่อว่ำ ปริยัติสัทธรรม
กำรปฏิบัติตำมศีล สมำธิ ปัญญำ ชื่อว่ำ ปฏิปัตติสัทธรรม
มรรค ผล นิพพำน ที่ได้บรรลุเพรำะกำรปฏิบัติตำมศีล สมำธิ ปัญญำ ชื่อว่ำ ปฏิเวธสัทธรรม
สมเด็จพระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงให้สัทธรรม ๓ ประกำรนี้ เป็นไปในมนุษย์พุทธบริษัททั้ง ๔ คือ
ภิกษุ ภิกษุณี อุบำสก อุบำสิกำ จนบริษัททั้ง ๔ นั้นทรงคุณธรรมดำรงใน เอตทัคคสถำนตำมอภิสมัย
สมบัติ ดังนี้

บริษัท ๔ ผู้ตั้งอยู่ในเอตทัคคสถาน
ฝ่ำยภิกษุบริษัท พระสำรีบุตรอัครสำวกท่ำนทรงปัญญำอันพิเศษ ให้อนุตรธรรมจักรที่พระตถำคตเจ้ำ
ให้เป็นไปแล้ว ให้เป็นไปตำมได้โดยชอบ ดังปรินำยกรัตน์แห่งบรมจักรพรรดิฉะนั้น ท่ำนเป็นผู้เลิศกว่ำ ภิกษุผู้
มีปัญญำมำก
พระมหำโมคคัลลำนะ อัครสำวกที่ ๒ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยที่มีอิทธิฤทธิ์
พระอัญญำโกณฑัญญะ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้รู้รำตรีนำน
พระมหำกัสสปะ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้ทรงธุดงคคุณ
พระอนุรุทธะ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้ได้ทิพยจักษุญำณ
พระภัททิยกำฬิโคธำยบุตร เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้เกิด ณ ตระกูลสูง
พระลกุณฏกภัททิยะ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้มีเสียงเพรำะ
พระปิณโฑลภำรทวำชะ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้บันลือสีหนำททั้งปวง
พระปุณณมันตำนีบุตร เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้เป็นธรรมกถึก
พระมหำกัจจำยนะ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้แจกเนื้อควำมแห่งคำย่อออกโดยพิสดำรได้
พระจุลลปันถกเถระ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยอันนิรมิตได้ซึ่งมโนมยกำย และเลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้
ฉลำดในเจโตวิวัฏ กำรพลิกปัญญำ
พระมหำปันถกเถระ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้ฉลำดในปัญญำวิวัฏฏ์ เจโตวิวัฏฏ์ กำรพลิกจิต
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พระสุภูติเถระ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้อยู่ด้วยอรณวิหำร ไม่มีกิเลส และเลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้เป็น
ทักขิเณยยะ ควรรับทักขิณำทำนเครื่องเจริญสุขสมปีติ
พระขทิรวนิยะเรวตเถระ อันอยู่ในป่ำไม้กระถินก็ว่ำ ไม้ตะเคียนก็ว่ำ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้อยู่ป่ำ
พระกังขำเรวตเถระ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้เพ่งด้วยฌำน
พระโสณโกฬิวิสเถระ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้มีควำมเพียรปรำรภแล้ว
พระโสณกุฏิกัณณเถระ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้มีวำจำอันไพเรำะ
พระสีวลีเถระ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้มีลำภมำก
พระวักกลิเถระ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้น้อมลงด้วยศรัทธำ
พระรำหุล เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำย ผู้ใคร่ซึ่งสิกขำ
พระรัฏฐปำลเถระ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้บวชด้วยศรัทธำ
พระกุณฑธำนเถระ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้ถือเอำซึ่งสลำกเป็นประถม
พระวังคีสเถระ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้มีปฏิภำณ
พระอุปเสนวังคันตบุตร เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้นำมำซึ่งควำมเลื่อมใสโดยรอบ
พระทัพพมัลลบุตร เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้แต่งตั้งปูลำดเสนำสนะ
พระปิลินทวัจฉเถระ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้เป็นที่รักเจริญจิตของเทวดำ
พระพำหิยทำรุจีริยะ เลิศกว่ำท่ำนที่เป็นขิปปำภิญญำบุคคลตรัสรู้พลัน
พระกุมำรกัสสปเถระ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้กล่ำวธรรมกถำวิจิตร
พระมหำโกฏฐิตเถระ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้ถึงซึ่งปฏิสัมภิทำ
พระอำนนทเถระ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยโดยคุณพิเศษถึง ๕ สถำน คือ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยที่
เป็นพหุสูต เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยที่มีธิติปัญญำจำทรง เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำย ผู้อุปฐำก
พระอุรุเวลกัสสปเถระ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยที่มีบริษัทใหญ่บริวำรมำก
พระพำกุลเถระ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้มีโรคน้อย
พระโสภิตเถระ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้ระลึกได้ซึ่งปุพเพนิวำส
พระอุบำลีเถระ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้ทรงไว้ซึ่งวินัย
พระนันทกเถระ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้ให้โอวำทนำงภิกษุณี
พระนันทเถระ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้มีควำมเกื้อกูลในปฏิภำณ
พระโมฆรำชเถระ เลิศกว่ำภิกษุ ทั้งหลำยผู้ทรงจีวรเศร้ำหมองในภิกษุบริษัทมีท่ำนผู้ทรงคุณพิเศษ
นั้น ๆ ซึ่งพระศำสดำทรงสรรเสริญในเอตทัคคสถำนโดยนิยมดังนี้
ในฝ่ำยภิกษุณีบริษัทเล่ำ
พระนำงมหำปชำบดีโคตมี ซึ่งได้รับครุธัมมปฏิคคหณุปสมบทก่อนเป็นประถมกว่ำภิกษุณีทั้งหลำย
เลิศกว่ำภิกษุณีทั้งหลำยบรรดำผู้รู้รำตรี คือเป็นนำงภิกษุณีก่อนกว่ำนำงภิกษุณีทั้งปวง
นำงเขมำเถรี เป็นอัครสำวิกำ เลิศกว่ำภิกษุณีทั้งหลำยผู้มีปัญญำมำก
นำงอุบลวัณณำเถรี อัครสำวิกำที่ ๒ เลิศกว่ำภิกษุณีทั้งหลำยผู้มีฤทธิ์
นำงปฏำจำรำเถรี เลิศกว่ำภิกษุณีทั้งหลำยอันทรงไว้ซึ่งวินัย
นำงธัมมทินนำเถรี เลิศกว่ำภิกษุณีทั้งหลำยบรรดำที่เป็นธรรมกถึก
นำงนันทำเถรี เลิศกว่ำภิกษุณีทั้งหลำยผู้เพ่งด้วยฌำนสมำบัติ
นำงโสณำเถรี เลิศกว่ำภิกษุณีทั้งหลำยผู้มีควำมเพียรปรำรภแล้ว
นำงสกุณเถรี เลิศกว่ำภิกษุณีทั้งหลำยที่บรรลุทิพยจักษุญำณ
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นำงภัททำกุณฑลเกสีเถรี เลิศกว่ำภิกษุณีทั้งหลำยผู้เป็นขิปปำภิญญำมีควำมตรัสรู้พลัน
นำงภัททกำปิลำนีเถรี เลิศกว่ำภิกษุณีทั้งหลำยที่ระลึกได้ซึ่งปุพเพนิวำส
นำงภัททำกัจจำนำเถรี เลิศกว่ำภิกษุณีทั้งหลำยที่ถึงซึ่งอภิญญำอันใหญ่แล้ว
นำงกิสำโคตมีเถรี
เลิศกว่ำภิกษุณีทั้งหลำยผู้ทรงไว้ซึ่งจีวรอันเศร้ำหมอง
นำงสิงคำลมำตำเถรี
เลิศกว่ำภิกษุณีทั้งหลำยที่น้อมลงแล้วด้วยศรัทธำ
ภิกษุณีพุทธบริษัททรงคุณสมบัติดำรงในเอตทัคคสถำน ด้วยประกำรฉะนี้
ฝ่ำยอุบำสกบริษัท
พำณิชทั้ง ๒ คือ ตปุสสะ ๑ ภัลลิกะ ๑ ผู้ได้สรณะเป็นเทฺววำจิกอุบำสก เมื่อเสด็จอยู่ ณ ควงไม้
รำชำยตนพฤกษ์นั้น เลิศกว่ำสำวกอุบำสกผู้ถึงสรณะก่อน
สุทัตตคฤหบดีอนำถบิณฑิกเศรษฐีโสดำบัน เลิศกว่ำอุบำสกผู้ทำยกทั้งหลำย
จิตตคฤหบดี อนำคำมีอริยสำวก อยู่เมืองมัจฉิกำสัณฑนคร เลิศกว่ำอุบำสกทั้งหลำยผู้เป็นธรรมกถึก
หัตถอำฬวกอนำคำมีอริยสำวกเป็นอุบำสกเลิศกว่ำอุบำสกทั้งหลำย ผู้สงเครำะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ ๔
ท้ำวมหำนำมสักกะผู้พระสกทำคำมีอริยสำวก เลิศกว่ำอุบำสกทั้งหลำยผู้ให้ซึ่งปัจจัยลำภอันประณีต
อุคคคฤหบดีอนำคำมีอริยสำวกอยู่ ณ เมืองไพศำลี เลิศกว่ำมนำปทำยกอุบำสกผู้ให้สิ่งของอันให้
เจริญจิต
อุคคตคฤหบดีอนำคำมีอริยสำวก อยู่ ณ บ้ำนหัตถีคำม เลิศกว่ำสังฆุปัฏฐำกอุบำสก ผู้ปฏิบัติสงฆ์
ปุรพันธเศรษฐีบุตรโสดำบันอริยสำวก เลิศกว่ำอุบำสกผู้เลื่อมใสมั่นคง
ชีวกโกมำรภัจ เลิศกว่ำอุบำสกที่เลื่อมใสในบุคคล
นังกุลบิดำคฤหบดีโสดำบัน เลิศกว่ำอุบำสกทั้งหลำยผู้มีควำมคุ้นเคยในพระพุทธเจ้ำ อุบำสกพุทธ
บริษัทคฤหัสถ์สำวกมีคุณสมบัติดำรงในเอตทัคคสถำน ด้วยประกำรฉะนี้
ฝ่ำยอุบำสิกำบริษัท
นำงสุชำดำเสนิยธิดำโสดำบันอริยสำวิกำได้ถึงสรณะก่อน เลิศกว่ำอุบำสิกำทั้งหลำยผู้ถึงสรณะก่อน
นำงวิสำขำมิคำรมำตำโสดำบัน เลิศกว่ำอุบำสิกำทั้งหลำยที่เป็นทำยิกำบริจำคทำน
นำงขุชชุตตรำโสดำบันอริยสำวิกำ เลิศกว่ำอุบำสิกำทั้งหลำยผู้เป็นธรรมกถึก
นำงสำมำวดีโสดำบันอริยสำวิกำ เลิศกว่ำอุบำสิกำทั้งหลำยผู้อยู่ด้วยเมตตำวิหำร
นำงอุตรำนันทมำตำโสดำบันอริยสำวิกำ เลิศกว่ำอุบำสิกำทั้งหลำยผู้เพ่งด้วยฌำนสมำบัติ
นำงสุปปวำสำโกลิยธิตำโสดำบันอริยสำวิกำ เลิศกว่ำอุบำสิกำทั้งหลำยผู้ให้ซึ่งปัจจัยลำภอันประณีต
นำงสุปปิยำอุบำสิกำโสดำบันอริยสำวิกำ เลิศกว่ำอุบำสิกำทั้งหลำยผู้ปฏิบัติภิกษุไข้
นำงกำติยำนีโสดำบันอริยสำวิกำ เลิศกว่ำอุบำสิกำทั้งหลำยผู้ได้เลื่อมใสมั่นคง
นำงคฤหปตำนีนังกุชมำตำโสดำบันอริยสำวิกำ เลิศกว่ำอุบำสิกำทั้งหลำยผู้มีควำมคุ้นเคยใน
พระพุทธเจ้ำ
นำงกำฬีอุบำสิกำกุลฆริกำโสดำบันอริยสำวิกำ เลิศกว่ำอุบำสิกำทั้งหลำยผู้ได้เลื่อมใสแล้วด้วยได้ยิน
ตำม
อุบำสิกำพุทธบริษัทคฤหัสถ์สำวิกำ มีคุณสมบัติดำรงอยู่ในเอตทัคคสถำน ด้วยประกำรฉะนี้

มหาปรินิพพานสูตร กัณฑ์ที่ ๙
พรรษำที่ ๔๕ พรรษำสุดท้ำย ทรงจำพรรษำ ณ บ้ำนเวฬุวคำม เขตเมืองไพศำลี ทรงพระ
ประชวรขรำพำธแล้ว เกิดทุกขเวทนำใกล้ปรินิพพำน ภำยในพรรษำนั้น
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ได้ตรัสสอนพระอำนนทเถระที่มีควำมวิตกกังวลกับกำรประชวรของพระองค์ว่ำ ดูก่อนอำนนท์ สมัย
ใด พระตถำคตเจ้ำเข้ำอนิมิตตเจโตสมำธิ คือ ไม่ใส่ใจถึงนิมิตทั้งปวง เพรำะดับเวทนำบำงเหล่ำ สมัยนั้น
กำยของพระตถำคตเจ้ำ ย่อมมีควำมผำสุก เพรำะฉะนั้น เธอทั้งหลำยจงมีตนเป็นที่พึ่ง มิใช่มีบุคคลหรือสิ่งอื่น
เป็นที่พึ่ง ทรงอธิบำยว่ำมีตนเป็นที่พึ่ง คือ มีธรรมเป็นที่พึ่ง ธรรมนั้นได้แก่ เอกำยนมรรค คือ สติปัฏฐำน
ทั้ง ๔
ครั้นออกพรรษำ ประทับอยู่ที่ปำวำลเจดีย์ ทรงรับอำรำธนำพระยำมำรว่ำอีก ๓ เดือน ตถำคตจะ
ปรินิพพำน เรียกว่ำ ทรงปลงอำยุสังขำร พระอรรถถกำจำรย์ ถือตำมพระบำลีนี้จึงกล่ำวว่ำ พระผู้มีพระ
ภำคเจ้ำทรงปลงอำยุสังขำรวันมำฆปุรณมี
ทรงแสดงบริษัท ๘ คือ กษัตริย์ ๑ พรำหมณ์ ๑ คฤหบดี ๑ สมณะ ๑ หมู่เทพชั้นจำตุมหำรำชิ
กำ ๑ ชั้นดำวดึงส์ ๑ หมู่มำร ๑ หมู่พรหม ๑ ซึ่งพระองค์ทรงเคยเข้ำไปสนทนำและแสดงธรรมีกถำสั่ง
สอน
ทรงแสดงสถำนที่ ๑๖ ตำบล ที่ทรงทำนิมิตโอภำสอันหยำบเพื่อให้พระอำนนท์ทูลขอให้ทรงอยู่
แสดงธรรม เพื่อประโยชน์ เพื่อควำมสุขแก่มหำชน คือ ที่เมืองรำชคฤห์ ๑๐ แห่ง เมืองเวสำลี ๖ แห่ง
เมืองรำชคฤห์ ๑๐ แห่ง คือ ภูเขำคิชฌกูฏ ๑ โคตมนิโครธ ๑ โจรัปปปำตะ ๑ สัตตบัณณคูหำ
๑ กำฬสิลำ ๑ สัปปิโสณฑิกำ ๑ ตโปทำรำม ๑ เวฬุวัน ๑ ชีวกัมพวัน ๑ มัททกุจฉิมิคทำยวัน ๑
เมืองเวสำลี ๖ แห่ง คือ อุเทนเจดีย์ ๑ โคตมกเจดีย์ ๑ สัตตัมพเจดีย์ ๑ พหุปุตตเจดีย์ ๑
สำรันทเจดีย์ ๑ ปำวำลเจดีย์ ๑

ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทด้วยสังเวคกถาและอัปปมาทธรรม
พระผู้มีพระภำคเจ้ำตรัสเรียกภิกษุทั้งหลำยมำแล้วทรงสอนว่ำ คนทั้งหลำย ทั้งที่เป็นคนหนุ่มสำว คน
แก่ ทั้งที่เป็นคนโง่ คนฉลำด ทั้งที่เป็นคนมั่งมี และคนยำกจน ล้วนแต่มีควำมตำยรอคอยอยู่ข้ำงหน้ำ
เหมือนภำชนะดินที่นำยช่ำงหม้อกระทำไว้ สุดท้ำยก็ต้องแตกทำลำย ท่ำนทั้งหลำย จงให้ประโยชน์ตน
ประโยชน์ผู้อื่นถึงพร้อมบริบูรณ์ด้วยควำมไม่ประมำทเถิด

เวสาลีนาคาวโลก ทรงเหลียวกลับมาทอดพระเนตรเมืองไพศาลี
ครั้งนั้น เวลำเช้ำ สมเด็จพระผู้มีพระภำคเจ้ำเสด็จเข้ำไปบิณฑบำตในพระนครไพศำลี ครั้นเสด็จกลับ
จำกบิณฑบำต ได้ทอดพระเนตรเมืองไพศำลีเป็นนำคำวโลก คือ กลับเยื้องพระกำยมำทั้งพระองค์เป็นมหำปุ
ริสอำกำรอย่ำงหนึ่ง แล้วตรัสกับพระอำนนท์ว่ำ กำรดูเมืองไพศำลีครั้งนี้เป็นปัจฉิมทัศนะ (กำรดูครั้งสุดท้ำย)
ของตถำคต เรำไปบ้ำนภัณฑุคำมกันเถิด

ทรงแสดงอริยธรรม ๔ ประการ
ณ บ้ำนภัณฑุคำมนั้น ทรงแสดงธรรม ๔ ประกำร คือ ศีล สมำธิ ปัญญำ วิมุตติ ว่ำเป็นอริย
ธรรม (ธรรมทำควำมเป็นอริยะ) ทรงอธิบำยว่ำเพรำะไม่ได้ตรัสรู้ธรรม ๔ ประกำรนี้ เรำและท่ำนทั้งหลำย
จึงได้ท่องเที่ยวไปในภพกำเนิด ได้รับควำมทุกข์อันวิจิตรเป็นอเนกประกำร แต่บัดนี้ เรำและท่ำนทั้งหลำย
ตรัสรู้ธรรม ๔ ประกำรนี้แล้ว จึงทำลำยโมหะ และดับตัณหำเสียได้ กำรเกิดในภพใหม่จึงไม่มี

ทรงแสดงไตรสิกขาว่าเป็นปฏิปทาแห่งวิมุตติ
ทรงแสดงอำนิสงส์ (คุณ) แห่งศีลว่ำ เป็นที่ตั้งอันใหญ่แห่งคุณพิเศษชั้นสูง เหมือนแผ่นดินเป็นที่
อำศัยทำงำนของมนุษย์ ศีลเมื่อบริบูรณ์ดี ย่อมก่อให้เกิดสมำธิ สมำธิที่เกิดจำกศีลอันบริสุทธิ์ย่อมมีอำนิสงส์
ใหญ่ยิ่ง สมำธิเมื่อมั่นคงดีแล้วย่อมก่อให้เกิดปัญญำ ปัญญำที่เกิดมำจำกสมำธิอันแน่วแน่และบริสุทธิ์ ย่อมมี
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อำนิสงส์ใหญ่ยิ่ง คือ จะทำให้จิตมีควำมรู้แจ้งเห็นจริง เมื่อจิตรู้แจ้งเห็นจริงด้วยอำนำจปัญญำแล้ว ย่อมหลุด
พ้นจำกอำสวะ คือ กำมำสวะ ภวำสวะ และอวิชชำสวะ ทั้ง ๓ อย่ำงไม่มีเชื้อเหลือ (นิรินธนพินำศ)
พระผู้มีพระภำคเจ้ำเสด็จประทับอยู่ที่อำนันทเจดีย์ เขตโภคนคร ตรัสมหำประเทศ (เครื่องกำหนดรู้
ภำษิตของพระองค์) ฝ่ำยพระสูตร เรียกว่ำ สุตตันติกมหำปเทส ๔ ใจควำมย่อว่ำ ถ้ำมีผู้อื่นมำอ้ำงพระ
ศำสดำ สงฆ์ คณะ หรือบุคคล แล้วแสดงว่ำนี้เป็นธรรม เป็นวินัย เป็นสัตถุศำสน์ อย่ำพึงด่วนรับรองหรือ
ด่วนปฏิเสธ พึงสอบสวนดูกับพระวินัยและพระสูตร ถ้ำขัดแย้งกัน พึงทรำบว่ำ นั่นไม่ใช่ธรรม วินัย และ
สัตถุศำสน์ ถ้ำตรงกันทั้งพระวินัยและพระสูตร พึงทรำบว่ำนั่นเป็นธรรม วินัย และสัตถุศำสน์
วันที่นำยจุนทะถวำยปัจฉิมบิณฑบำต
พระผู้มีพระภำคเจ้ำประทับอยู่ที่โภคนครนั้นตำมสมควรแก่เวลำ จึงเสด็จไปถึงปำวำนคร ประทับอยู่
ที่ป่ำไม้มะม่วงของนำยจุนทกัมมำรบุตร นำยจุนทะได้เข้ำไปเฝ้ำ ได้ฟังพระธรรมเทศนำ เชื่อกรรมและวิบำก
แล้ว จึงทูลอำรำธนำพระองค์พร้อมทั้งพระสงฆ์เพื่อรับอำหำรบิณฑบำตในวันรุ่งขึ้น พระองค์ทรงรับโดย
ดุษณียภำพ
วันรุ่งขึ้นที่นำยจุนทะได้ถวำยภัตตำหำรปัจฉิมบิณฑบำตทำนนั้น เป็นวันที่พระองค์เสด็จดับขันธปริ
นิพพำน ซึ่งพระอรรถกถำจำรย์กล่ำวว่ำ วันวิสำขปุรณีดิถีเพ็ญเดือน ๖

เสด็จสู่กุสินารานคร
เมื่อพระผู้มีพระภำคทรงเสวยภัตตำหำรของนำยจุนทะแล้ว ทรงพระประชวรลงพระโลหิตอย่ำงหนัก
แต่ทรงอดกลั้นไว้ด้วยอธิวำสนขันติธรรม ครั้งนั้นได้ตรัส
เรียกพระอำนนท์มำสั่งว่ำ จะเสด็จไปยังเมืองกุสินำรำ
ในระหว่ำงทำงได้พบกับบุตรแห่งมัลลกษัตริย์คนหนึ่ง ชื่อ ปุกกุสะ เป็นสำวกของอำฬำรดำบส กำ
ลำมโคตร ทรงแสดงธรรมเทศนำแก่เขำ ทำให้เขำเกิดศรัทธำเลื่อมใส ได้ถวำยผ้ำคู่เนื้อดี เรียกว่ำ ผ้ำสิงคิว
รรณ รับสั่งให้ถวำยพระอำนนท์เถระผืนหนึ่ง แต่พระเถระได้ถวำยให้พระองค์ทรงนุ่งผืนหนึ่ง ห่มผืนหนึ่ง ทำ
ให้ผิวพรรณพระกำยบริสุทธิ์ผุดผำดผ่องใส จนพระอำนนท์กรำบทูลสรรเสริญ จึงตรัสแก่พระเถระว่ำ กำย
แห่งพระตถำคตย่อมบริสุทธิ์ พรรณแห่งผิวผุดผ่องยิ่งนัก ๒ ครั้ง คือ เวลำรำตรีที่จะตรัสรู้ อนุตตรสัมมำ
สัมโพธิญำณ และเวลำรำตรีที่จะปรินิพพำนด้วยอนุปำทิเสสนิพพำนธำตุ

ประทมอุฏฐานไสยา
ลำดับนั้น พระผู้มีพระภำคเจ้ำพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ เสด็จพุทธดำเนินไปถึงแม่น้ำกกุธำนที ได้เสด็จลง
สรงและเสวยแล้ว เสด็จไปประทับยังอัมพวัน ตรัสเรียกพระจุนทกเถระให้ปูผ้ำสังฆำฏิเป็น ๔ ชั้นถวำย ทรง
สำเร็จสีหไสยำโดยข้ำงเบื้องขวำ ตั้งพระบำทให้เหลื่อมกัน มีสติสัมปชัญญะทำพระทัยซึ่งอุฏฐำนสัญญำ ควำม
ตั้งใจจะเสด็จลุกขึ้น โดยมีพระจุนทกเถระนั่งเฝ้ำอยู่

ทรงดับความเดือดร้อนใจของนายจุนทะ
ณ สถำนที่นั้น ได้ตรัสเรียกพระอำนนทเถระมำตรัสว่ำ บิณฑบำต ๒ อย่ำง มีผลเท่ำกัน ทั้งมีผล
มำก มีอำนิสงส์มำกกว่ำบิณฑบำตอื่น ๆ คือ บิณฑบำตที่พระตถำคตบริโภคแล้วตรัสรู้อนุตรสัมมำสัมโพธิ
ญำณ ๑ ที่พระตถำคตบริโภคแล้วปรินิพพำนด้วยอนุปำทิเสสนิพพำนธำตุ ๑

ทรงเปล่งอุทาน
พระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงปรำรภกำรบำเพ็ญกุศลของนำยจุนทะ ได้เปล่งอุทำนว่ำ บุญกุศลย่อมเจริญ
แก่ผู้บริจำคทำน ผู้สำรวมในศีล (รักษำศีล) ย่อมไม่ก่อเวร คนฉลำดย่อมละบำปได้ เพรำะควำมสิ้นรำคะ
โทสะ และโมหะ ย่อมเป็นผู้มีควำมเย็นใจ
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มหาปรินิพพานสูตร กัณฑ์ที่ ๙
ภำคหลัง
เสด็จถึงเมืองกุสินารา ประทมอนุฏฐำนไสยำ
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภำคเจ้ำพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ เสด็จพุทธดำเนินข้ำมแม่น้ำหิรัญญวดี ถึงเมืองกุสิ
นำรำ ประทับ ณ สำลวัน ตรัสสั่งให้พระอำนนท์เถระตั้งเตียงระหว่ำงไม้รังทั้งคู่ ผินศีรษะไปทำงทิศอุดร
ทรงสำเร็จสีหไสยำโดยข้ำงเบื้องขวำ วำงพระบำทเหลื่อมกัน มีสติสัมปชัญญะ แต่มิได้มีอุฏฐำนสัญญำมนสิกำร
เพรำะเป็นไสยำอวสำน เรียกว่ำ อนุฏฐำนไสยำ

ทรงยกย่องปฏิบัติบูชา
สมัยนั้น พระผู้มีพระภำคทรงปรำรภกำรสักกำรบูชำของเทวดำทั้งหลำย ได้ตรัสแก่พระอำนนทเถระ
ว่ำ พระตถำคตไม่เป็นอันบริษัทบูชำด้วยสักกำระพิเศษเพียงเท่ำนี้ ผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมบท
หน้ำ หมำยถึง วิธีกำร ธรรมบทหลัง หมำยถึง เป้ำหมำย ปฏิบัติชอบยิ่ง ประพฤติตำมธรรม
(โลกุตตรธรรม) จึงชื่อว่ำบูชำพระตถำคตด้วยกำรบูชำอย่ำงยิ่ง

ทรงแสดงสังเวชนียสถาน ๔ ตาบล
พระโลกนำถทรงแสดงสถำนที่ ๔ ตำบล แก่พระอำนนทเถระว่ำ เป็นที่ควรจะดู ควรจะเห็น ควร
ให้เกิดสังเวชแห่งกุลบุตรผู้มีศรัทธำ คือ สถำนที่ประสูติจำกพระครรภ์ ๑ สถำนที่ตรัสรู้พระอนุตรสัมมำ
สัมโพธิญำณ ๑ สถำนที่แสดงพระอนุตรธรรมจักร (ปฐมเทศนำ) ๑ สถำนที่ปรินิพพำนด้วยอนุปำทิเสสนิ
พพำนธำตุ ๑

การบูชาพระพุทธสรีระเป็นกิจของคฤหัสถ์
พระพุทธองค์ได้ตรัสแก่พระอำนนทเถระว่ำ ดูก่อนอำนนท์ สหธรรมิกบริษัท จงอย่ำขวนขวำยเพื่อ
จะบูชำสรีระแห่งพระตถำคตเลย เธอทั้งหลำยจงเป็นผู้ไม่ประมำท มีควำมเพียรมุ่งต่อที่สุดแห่งพรหมจรรย์อยู่
ทุกอิริยำบถเถิด กษัตริย์ พรำหมณ์ คฤหบดี ทั้งหลำย ผู้เป็นบัณฑิต เลื่อมใสในพระตถำคตมีอยู่ เขำ
เหล่ำนั้น จักทำสักกำรบูชำสรีระแห่งพระตถำคตเอง

วิธีปฏิบัติในพระพุทธสรีระ
พระพุทธองค์ตรัสแก่พระอำนนทเถระ ผู้ทูลถำมถึงวิธีปฏิบัติในพระพุทธสรีระว่ำ ชนทั้งหลำยพันซึ่ง
สรีระของจักรพรรดิรำชด้วยผ้ำใหม่ แล้วซับด้วยสำลี แล้วห่อด้วยผ้ำใหม่โดยอุบำยนี้ห้ำร้อยชั้น แล้วเชิญพระ
สรีระลงประดิษฐำน ณ รำงเหล็กอันเต็มไปด้วยน้ำมัน ปิดครอบด้วยรำงเหล็กอันเป็นฝำ ทำจิตกำธำร ล้วน
แต่ด้วยไม้หอม ทำฌำปนกิจแล้ว เชิญพระอัฏฐิธำตุบรรจุทำสถูปไว้ ณ ที่ประชุมแห่งถนนใหญ่ทั้ง ๔ ฉันใด
พึงปฏิบัติในพระตถำคตเจ้ำฉันนั้นเถิด

ถูปารหบุคคล ๔
ครั้นทรงแสดงอัจฉริยบุรุษรัตน์ ๒ ประเภทดังนี้แล้ว จึงได้ทรงแสดงถูปำรหบุคคลผู้ควรแก่กำร
ประดิษฐำนสถูป ๔ ประเภท คือ พระอรหันตสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ๑ พระปัจเจกสัมพุทธเจ้ำ ๑ พระตถำคต
สำวกอรหันต์ ๑ พระเจ้ำจักรพรรดิรำช ๑

ทรงแสดงข้ออัศจรรย์ ๔ ประการ ในพระอานนท์
พระพุทธองค์ทรงแสดงข้ออัศจรรย์ ๔ ประกำรในพระอำนนท์เถระว่ำ เมื่อภิกษุบริษัท ภิกษุณี
บริษัท อุบำสกบริษัท หรืออุบำสิกำบริษัท เข้ำไปหำเพื่อจะพบพระอำนนท์ บริษัทนั้นได้เห็นเธอแล้วก็มีจิต
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ยินดี ถ้ำอำนนท์แสดงธรรม บริษัทนั้นก็มีจิตชื่นชมด้วยภำษิตของอำนนท์ ไม่อิ่ม ไม่เบื่อธรรมกถำคตที่
อำนนท์แสดงนั้นเลย ครั้นอำนนท์นิ่งหยุดธรรมกถำ บริษัท ๔ ซึ่งได้สดับนั้น ก็มีจิตยินดี ไม่อิ่ม ไม่เบื่อ

ตรัสให้แจ้งข่าวปรินิพพานแก่พวกมัลลกษัตริย์
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภำคเจ้ำตรัสสั่งพระอำนนท์ให้เข้ำไปบอกพวกมัลลกษัตริย์ให้ทรำบว่ำ พระ
ตถำคตจักปรินิพพำน ณ ยำมสุดท้ำยแห่งรำตรีวันนี้ เพื่อให้มัลลกษัตริย์ทั้งหลำย จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนใน
ภำยหลังว่ำ พระตถำคตเจ้ำได้ปรินิพพำนในคำมเขตของเรำ

โปรดสุภัททปริพาชก
ครั้งนั้น ปริพำชกคนหนึ่งชื่อว่ำ สุภัททะ อำศัยอยู่ในเมืองกุสินำรำ มีควำมเชื่อเรื่องที่อำจำรย์เก่ำ ๆ
เล่ำกันต่อ ๆ มำว่ำ พระอรหันตสัมมำสัมพุทธเจ้ำย่อมเกิดขึ้นในโลกเป็นบำงครั้งบำงครำว และพระองค์ก็จะ
ปรินิพพำนในรำตรีนี้ ตนเองยังมีควำมสงสัยในเรื่องครูทั้ง ๖ มีปุรณกัสสป เป็นต้น ซึ่งคนทั้งหลำยสมมติกัน
ว่ำเป็นคนดี ประเสริฐ ครูทั้ง ๖ นั้นได้ตรัสรู้ด้วยปัญญำอันยิ่งของตนจริงหรือไม่ จึงเข้ำไปเฝ้ำพระผู้มีพระ
ภำค ทูลถำมปัญหำนั้น
พระพุทธองค์ตรัสว่ำ ดูก่อนสุภัททะ กำรที่ครูทั้ง ๖ จะได้ตรัสรู้หรือไม่ได้ตรัสรู้นั้น อย่ำสนใจเลย
ตถำคตจะแสดงธรรมแก่เธอ ดูก่อนสุภัททะ อริยมรรคมีองค์ ๘ ไม่มีในธรรมวินัยใด สมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่
๓ ที่ ๔ ย่อมไม่มีในธรรมวินัยนั้น อริยมรรคมีองค์ ๘ นั้นมีอยู่ในธรรมวินัย (องเรำ) นี้เท่ำนั้น ทั้งที่เป็น
ปฏิปทำ (เอปฏิบัติ) และอภิสมัย (กำรตรัสรู้) ดังนั้น สมณะที่ ๑ (พระโสดำบัน) สมณะที่ ๒ (พระ
สกิทำคำมี) สมณะที่ ๓ (พระอนำคำมี) สมณะที่ ๔ (พระอรหันต์) ย่อมมีจริงในธรรมวินัยนี้เท่ำนั้น

ปัจฉิมสักขิสาวก
เมื่อพระศำสดำตรัสพระธรรมเทศนำนี้แล้ว สุภัททะได้ทูลขอบวชในพระพุทธศำสนำ แต่ในฐำนะที่
เคยเป็นเดียรถีย์อยู่ก่อน จึงต้องอยู่ติตถิยปริวำส ๔ เดือน สุภัททะทูลว่ำแม้จะต้องอยู่ถึง ๔ ปี ก็ยินดี เมื่อ
ทรงทรำบควำมจริงใจเช่นนี้ จึงตรัสแก่พระอำนนทเถระว่ำ ถ้ำเช่นนั้นท่ำนทั้งหลำยจงบวชให้สุภัททะเถิด
พระสุภัททะจึงได้ชื่อว่ำ ปัจฉิมสักขิสำวก คือ เป็นสำวกรูปสุดท้ำยที่ได้บวชในสำนักของพระศำสดำ ต่อมำไม่
นำนท่ำนก็ได้บรรลุอรหัตผล

ทรงตั้งพระธรรมวินัยเป็นศาสดา
พระผู้มีพระภำคเจ้ำได้ตรัสแก่พระอำนนท์เถระว่ำ ดูก่อนอำนนท์ ต่อไปภำยหน้ำท่ำนทั้งหลำยพึงมี
ควำมวิตกว่ำ ศำสนำไม่มีพระศำสดำ ข้อนั้นมิชอบมิควรเลย ดูก่อนอำนนท์ ธรรมก็ดี วินัยก็ดี อันใดที่เรำ
ได้แสดงแล้ว ได้บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลำย ธรรมและวินัยนั้นเป็นศำสดำแห่งท่ำนทั้งหลำยโดยกำลล่วงไปแห่ง
เรำ

ประทานปัจฉิมโอวาท
ลำดับนั้น พระพุทธองค์ได้ประทำนปัจฉิมโอวำทแก่ภิกษุทั้งหลำยว่ำ ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย บัดนี้ เรำ
ตถำคตขอเตือนท่ำนทั้งหลำยว่ำ สังขำรทั้งหลำยมีควำมเสื่อมเป็นธรรมดำ ท่ำนทั้งหลำยจงให้กิจทั้งปวงถึง
พร้อมบริบูรณ์ด้วยควำมไม่ประมำทเถิด นี้เป็นวำจำที่สุดแห่งพระตถำคตเจ้ำ
พระวำจำนี้แสดงให้เห็นว่ำ พระผู้มีพระภำคเจ้ำได้รวบรวมโอวำททั้งปวงที่ได้ประทำนแล้วเป็นเวลำ
๔๕ พรรษำ ลงในควำมไม่ประมำทอย่ำงเดียวเท่ำนั้น
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ปรินิพพาน
หลังจำกทรงประทำนปัจฉิมโอวำทแล้ว พระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสอะไรอีกเลย ทรงเข้ำอนุปุพพวิหำร
สมำบัติ ๙ คือ รูปฌำน ๔ อรูปฌำน ๔ และสัญญเวทยิตนิโรธ ดับจิตตสังขำร คือ สัญญำ และเวทนำ
ทรงออกจำกสัญญำเวทยิตนิโรธแล้ว ทรงเข้ำสมำบัติ ๘ ถอยหลังกลับมำจำกเนวสัญญำนำสัญญำยตนะถึง
ปฐมฌำน ออกจำกปฐมฌำนแล้ว ทรงเข้ำทุติยฌำน จนถึงจตุตถฌำน ครั้นออกจำกจตุตถฌำนแล้ว จึงดับ
ขันธปรินิพพำนในปัจฉิมยำมแห่งรำตรีวันวิสำขปุรณมี

ผู้กล่าวคาถาแสดงธรรมสังเวช
เมื่อพระผู้มีพระภำคเจ้ำเสด็จดับขันธปรินิพพำนนั้น มีผู้กล่ำวคำถำแสดงธรรมเวช ควำมสลดใจกับ
เหตุกำรณ์ ๔ ท่ำน คือ
๑. ท้ำวสหับมบดีพรหม กล่ำวว่ำ พระตถำคตสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ผู้เป็นศำสดำหำบุคคลเปรียบไม่ได้
ในโลก ทรงมีพลังแห่งญำณ มำดับขันธปรินิพพำนในโลกใด สัตว์โลกทุกรูปทุกนำมจักต้องทอดทิ้งร่ำงกำย
ของตน (ถมทับ) ไว้ในโลกนั้น (แน่นอน)
๒. ท้ำวโกสีย์เทวรำช กล่ำวว่ำ สังขำรทั้งหลำยไม่เที่ยง มีควำมเกิดและควำมดับเป็นธรรมดำ
(ปกติ) เกิดขึ้นแล้ว ย่อมดับไป ควำมที่สังขำร (เบญจขันธ์) เหล่ำนั้น ระงับไป (ไม่เกิด) นำมำซึ่งควำมสุข
(ไม่ต้อง แก่ เจ็บ ตำย)
๓. พระอนุรุทธเถระ กล่ำวว่ำ พระผู้มีพระภำคเจ้ำผู้มีพระทัยมั่นคง ทรงสิ้นลมปรำณแล้ว พระ
มุนีมิได้หวั่นไหวต่อโลกธรรม มุ่งแต่สันติอย่ำงเดียว ไม่ทรงระย่อต่อมรณะใด ๆ ทรงอยู่เหนือเวทนำทุกอย่ำง
กำรปรินิพพำนและควำมหลุดพ้นแห่งใจของพระองค์ เปรียบเหมือนประทีปอันไพโรจน์ชัชวำลเต็มที่แล้วดับไป
๔. พระอำนนท์เถระ กล่ำวว่ำ เมื่อพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำผู้เพียบพร้อมไปด้วยควำมดี เสด็จดับ
ขันธปรินิพพำน เวลำนั้นควำมน่ำสะพรึงกลัว ควำมสยดสยอง ได้เกิดมีแล้วแก่เทวดำและมนุษย์ทั้งหลำย
(ว่ำควำมตำยไม่ละเว้นใครเลย)

ธาตุวิภัชชนกถา กัณฑ์ที่ ๑๐
ปรินิพพำนได้ ๘ วัน ถวำยพระเพลิง
พระอรรถกถำจำรย์กล่ำวว่ำ เมื่อพระผู้มีพระภำคเจ้ำเสด็จดับขันธปรินิพพำนได้ ๘ วัน จึงได้ทำ
กำรถวำยพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตำมนัยนี้ คือ วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ที่ทำเช่นนี้ เพรำะรอพระ
มหำกัสสปเถระ ผู้เป็นสำวกผู้ใหญ่ที่สุดในเวลำนั้น

ส่วนที่ไม่ถูกเพลิงไหม้
ครั้นพระมหำกัสสปเถระพร้อมกับภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ รูป เดินทำงมำถึง จึงได้ทำกำรถวำยพระเพลิง
พระพุทธสรีระ พระฉวีหนังผิวภำยนอก พระจัมมะหนังภำยใน พระนหำรุ เส้นเอ็น พระลสิกำ ไขข้อ พระ
มังสะ เนื้อทั้งหมดถูกเพลิงไหม้ไม่เหลือแม้แต่เถ้ำและเขม่ำ
ส่วนพระอัฐิ พระเกสำ พระโลมำ พระนขำ พระทนต์ กับผ้ำ ๒ ผืน ยังเหลืออยู่ เพลิงมิได้ไหม้

กษัตริย์และพราหมณ์ส่งทูตมาขอพระธาตุ
ครั้งนั้น กษัตริย์และพรำหมณ์ ๗ หัวเมืองได้ส่งทูตมำขอพระสำรีริกธำตุ คือ
๑. พระเจ้ำอชำตศัตรู แห่งแคว้นมคธ
๒. กษัตริย์ลิจฉวี
แห่งพระนครไพศำลี
๓. กษัตริย์ศำกยะ
แห่งกบิลพัสดุ์นคร
๔. ถูลีกษัตริย์
ในอัลลกัปปนคร
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๕. โกลิยกษัตริย์
ในรำมคำม
๖. มหำพรำหมณ์
เจ้ำเมืองเวฏฐทีปกนคร
๗. มัลลกษัตริย์
แห่งปำวำนคร
แต่มัลลกษัตริย์แห่งกุสินำรำนครไม่ยอมแบ่งให้ และทูตำนุทูตจำกพระนครทั้ง ๗ นั้นก็ไม่ยอม
ท้อถอย จวนจะเกิดวิวำทเป็นสงครำมสัมประหำรใหญ่

โทณพราหมณ์แจกพระบรมสารีริกธาตุ
ครั้งนั้น มีพรำหมณ์คนหนึ่งชื่อ โทณะ เป็นผู้ใหญ่ มีควำมรู้ทั้งคดีโลก คดีธรรม เป็นที่เชื่อถือของ
ประชุมชน เห็นว่ำจะเกิดสงครำมเพรำะพระสำรีริกธำตุ ซึ่งเป็นกำรไม่สมควร จึงได้มำเจรจำให้มัลลกษัตริย์
แห่งกุสินำรำยินยอม โดยกล่ำวในท่ำมกลำงกษัตริย์และพรำหมณ์เหล่ำนั้นว่ำ องค์สมเด็จพระผู้มีพระภำคเจ้ำ
ทรงเป็นขันติวำทะกล่ำวสรรเสริญควำมอดทนอดกลั้น กำรปรำรภส่วนพระสรีระของพระองค์ แล้ว
ประหัดประหำรกันด้วยอำวุธ เป็นกำรไม่ดีเลย ขอให้เรำทั้งปวงสำมัคคีปรองดอง ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ำหำกัน
แบ่งพระสำรีริกธำตุเป็น ๘ ส่วน ให้เท่ำกันทุกพระนครเถิด
โทณพรำหมณ์ได้กล่ำวถ้อยคำแสดงขันติวำทะและสำมัคคีธรรมจบลงแล้ว กษัตริย์และพรำหมณ์
ทั้งหลำยได้สำมัคคีพร้อมเพรียงกันแบ่งพระธำตุเป็น ๘ ส่วน แล้วนำกลับไปสร้ำงสถูปบรรจุไว้เป็นที่เคำรพ
สักกำระยังพระนครของตน

โทณพราหมณ์ขอทะนานตวงพระธาตุ
เมื่อกษัตริย์และพรำหมณ์ทั้งหลำยยินยอมแบ่งพระธำตุนั้น โทณพรำหมณ์ได้ถือเอำตุมพะ คือ
ทะนำนทอง ตวงพระธำตุแจกให้ เสร็จแล้วได้ขอตุมมะนั้นไปสร้ำงสถูปบรรจุไว้ให้ประชำชนสักกำระบูชำ

โมริยกษัตริย์เชิญพระอังคารไปบรรจุ
ครั้งนั้น โมริยกษัตริย์เมืองปิปผลิวัน ได้ส่งทูตมำขอแบ่งพระสำรีริกธำตุ แต่มำไม่ทัน มัลลกษัตริย์จึง
ให้เชิญพระอังคำร (เถ้ำถ่ำน) ไปทำสถูปบรรจุไว้สักกำระบูชำ

ประเภทแห่งสัมมาสัมพุทธเจดีย์
กษัตริย์และพรำหมณ์ ๗ หัวเมือง ดังกล่ำวมำ และมัลลกษัตริย์แห่งกุสินำรำนคร ต่ำงสร้ำงพระ
สถูปเจดีย์บรรจุพระสำรีริกธำตุส่วนที่ตนได้ไปไว้ในเมืองของตน ๆ จึงรวมเป็นพระธำตุเจดีย์ ๘ แห่ง
โทณพรำหมณ์สร้ำงสถูปบรรจุทะนำนตวงพระธำตุ เรียก ตุมพสถูป
โมริยกษัตริย์แห่งปิปผลิวัน นำเอำพระอังคำรไปสร้ำงสถูปบรรจุไว้ เรียกว่ำ อังคำรสถูป
รวมทั้งหมดจึงมีพระสถูปเจดียสถำนหลังประถมกำลแห่งปรินิพพำนขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธ
เจ้ำอยู่ ๑๐ ตำบลด้วยกัน ด้วยประกำรฉะนี้

สังเวชนียสถาน ๔ ตาบล เป็นพุทธเจดีย์ด้วย
อนึ่ง สังเวชนียสถำน ๔ ตำบล คือ สถำนที่พระตถำคตประสูติ ๑ สถำนที่ตรัสรู้ ๑ สถำนที่
แสดงพระธรรมจักร ๑ สถำนที่ปรินิพพำน ๑ ทรงแสดงแก่พระอำนนทเถระว่ำ เป็นสถำนที่กุลบุตรผู้มี
ศรัทธำควรจะดู ควรจะเห็น ควรจะให้เกิดควำมสังเวช ฉะนั้น จึงจัดเป็นเจดีย์ด้วย

พระพุทธรูปเป็นอุทเทสิกเจดีย์
ต่อมำพุทธศำสนิกบัณฑิต ได้คิดสร้ำงพระพุทธรูปปฏิมำ เป็นเครื่องระลึกถึงองค์สมเด็จพระบรม
ศำสดำ ให้เกิดพุทธำรมณ์ปีติใจ พระพุทธรูปปฏิมำนี้ เรียกว่ำ อุทเทสิกเจดีย์
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ธรรมเจดีย์
อนึ่ง วิญญูชนบำงพวก ไม่สำมำรถจะสร้ำงพระพุทธรูปปฏิมำได้ หรือสร้ำงได้แต่ไม่นิยม จึงได้สร้ำง
พระสถูปขึ้นแล้ว นำเอำใบลำนที่จดจำรึกพุทธวจนปริยัติธรรม มีปฏิจจสมุปบำท เป็นต้น บรรจุไว้ภำยใน
เพื่อกรำบไหว้บูชำ สถูปนี้เรียกว่ำ ธรรมเจดีย์

เจดีย์ ๒ ประเภท
เจดีย์ครั้งประถมกำลแห่งปรินิพพำนของพระบรมศำสดำมี ๒ ประเภท คือ ธำตุเจดีย์ ๑ บริโภคเจดีย์ ๑
๑. ธำตุเจดีย์ ได้แก่ เจดีย์บรรจุพระธำตุ ๘ แห่ง
๒. บริโภคเจดีย์ ได้แก่ เจดีย์บรรจุตุมพะ คือ ทะนำนตวงพระธำตุ และเจดีย์บรรจุพระอังคำรของ
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ

เจดีย์ทั้งหมดมี ๔ ประเภท
เพรำะฉะนั้น เมื่อรวมเจดีย์ซึ่งแสดงไว้ในพระบำลี คัมภีร์อรรถกถำและฎีกำกล่ำวรวมเป็นอันเดียวกัน
ก็ได้เจดีย์เป็น ๔ ประเภท คือ ธำตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ ธรรมเจดีย์ และอุทเทสิกเจดีย์

ความเป็นมาแห่งพระธรรมวินัย
เพรำะเหตุที่พระผู้มีพระภำคเจ้ำได้ตรัสแก่พระอำนนทเถระในวันจะปรินิพพำนว่ำ เมื่อเรำผู้ตถำคต
ปรินิพพำนล่วงไปแล้ว ธรรมและวินัยจักเป็นศำสดำแห่งเธอทั้งหลำย ในวันที่โทณพรำหมณ์แจกพระ
สำรีริกธำตุ ภิกษุเป็นอันมำกมำสันนิบำตประชุมกัน ท่ำนมหำกัสสปะซึ่งเป็นเถระในสงฆ์ จึงได้นำกำรติเตียน
พระธรรมวินัยอันสุภัททวุฑฒบรรพชิตเจรจำกับภิกษุทั้งหลำย มำบอกกล่ำวแก่พระสงฆ์ แล้วชักชวนให้ทำ
สังคำยนำพระธรรมวินัย เพื่อควำมมั่นคงแห่งพระพุทธศำสนำ
พระเถระคัดเลือกพระอริยสงฆ์องค์อรหันต์ได้ ๕๐๐ รูป แล้วได้พรักพร้อมกัน ณ เมืองรำชคฤห์
ทำสังคำยนำครั้งแรกเมื่อพระศำสดำปรินิพพำนได้ ๓ เดือน (กลำงเดือน ๙) ใช้เวลำ ๗ เดือนจึงแล้วเสร็จ
ปฐมสังคำยนำ

สังคายนาครั้งที่ ๒
เมื่อพระศำสดำปรินิพพำนได้ ๑๐๐ ปี เหล่ำภิกษุวัชชีบุตร ชำวเมืองไพศำลี ละเมิดพระธรรมวินัย
ได้ทงั้ สหธรรมิกและคฤหัสถ์จำนวนมำกเป็นฝักฝ่ำย พระอรหันต์ ๗๐๐ รูป มีพระยสกำกัณฑบุตรเถระเป็น
ประธำน ได้พรักพร้อมกัน ณ วำลิกำรำม เมืองไพศำลี ชำระเสี้ยนหนำมพระธรรมวินัยให้สูญไปโดยอำณำ
สงฆ์ ประดิษฐำนธรรมวงศ์บริสุทธิ์สืบมำในมัธยมชนบทสิ้นกำลนำน

สังคายนาครั้งที่ ๓
ครั้นพระพุทธศำสนำผ่ำนมำได้ ๒๑๘ ปี สมัยพระเจ้ำอโศกมหำรำชครองรำชสมบัติ ณ ปำตลีบุตร
นคร เกิดเสี้ยนหนำมแก่พระธรรมวินัยอีก เพรำะเหล่ำเดียรถีย์ปลอมเข้ำมำบวชในพระพุทธศำสนำ พระโมค
คัลลีบุตร ติสสเถระ ได้พึงรำโชปถัมภ์ในพระเจ้ำอโศกมหำรำช กำจัดเดียรถีย์เหล่ำนั้นออกจำกสังฆมณฑลได้
แล้ว พรักพร้อมกับภิกษุสงฆ์องค์อรหันต์ผู้ทรงธรรมวินัยชำระวำทะซึ่งเป็นมลทินแห่งพระพุทธศำสนำเรียบร้อย
แล้ว ประดิษฐำนธรรมวงศ์ให้ดำรงสืบมำ
ตั้งแต่พระศำสดำเสด็จดับขันธปรินิพพำนมำเป็นเวลำประมำณ ๔๕๐ ปี พุทธบริษัทได้ทรงจำพระ
ธรรมวินัยมำโดยมุขปำฐะ คือ กำรท่องจำ ไม่ได้จดบันทึกด้วยตัวอักษร
ครั้นเวลำผ่ำนมำ ท่ำนกำหนดว่ำประมำณ ๔๕๐ ปี แต่พุทธปรินิพพำน พุทธบริษัทชำวสิงหล ซึ่ง
รับพระพุทธศำสนำจำกพระมหินทเถระ แต่ปี ๒๓๖ หลังพุทธปรินิพพำน ประชุมกันในอำโลกเลณสถำน
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ในมลัยชนบท ลังกำทวีป ได้เขียนพระปริยัติธรรมเป็นอักษรจำรึกลงไว้ในใบลำน คล้ำยกับกำรสังคำยนำครั้ง
ที่ ๔

สังคายนาครั้งที่ ๔
พระธรรมวินัย คือ คำสั่งสอนของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำได้แพร่หลำยมำจนถึงเรำทั้งหลำย โดย
วิธีกำรดังได้พรรณนำมำฉะนี้แล ฯ

ประวัติพระเถระ ๑๖ รูป
ผู้เคยเป็นศิษย์พรำหมณ์พำวรี
มีพรำหมณ์คนหนึ่งชื่อพำวรี ซึ่งออกไปบวชประพฤติพรตตำมลัทธิของพรำหมณ์ ตั้งอำศรมอยู่ที่ฝั่ง
แม่น้ำโคธำวำรี ในที่พรมแดนแห่งเมืองอัสสกะและอำฬกะ เป็นอำจำรย์ใหญ่บอกไตรเพทแก่หมู่ศิษย์ ได้
ทรำบว่ำพระโอรสของศำกยรำช เสด็จออกบรรพชำ ปฏิญญำพระองค์ว่ำเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ แสดง
ธรรมสั่งสอนประชุมชน มีคนเชื่อและเลื่อมใส ยอมตนเป็นสำวกปฏิบัติตำมคำสั่งสอนเป็นอันมำก
พำวรีคิดหลำกใจใคร่จะสืบสวนให้ได้ควำมแน่ จึงเรียกมำณพผู้เป็นศิษย์ ๑๖ คนมีอชิตมำณพเป็น
หัวหน้ำ ผูกปัญหำให้คนละหมวด ๆ ให้ไปทูลถำมลองดู มำณพทั้ง ๑๖ คนลำอำจำรย์แล้ว พำมำณพที่
เป็นบริวำรไปเฝ้ำพระศำสดำที่ปำสำณเจดีย์แว่นแคว้นมคธ ทูลขอโอกำสถำมปัญหำคนละหมวด ๆ ครั้นพระ
ศำสดำทรงอนุญำตแล้ว อชิตมำณพทูลถำมปัญหำเป็นคนแรก ๔ ข้อ ดังนี้ว่ำ โลกคือหมู่สัตว์ อันอะไร
ปิดบังไว้ จึงหลงดุจอยู่ในที่มืด, เพรำะอะไรเป็นเหตุ จึงไม่มีปัญญำเห็นปรำกฏ, พระองค์ตรัสว่ำ อะไรเป็น
เครื่องฉำบไล้สัตว์โลกนั้นให้ติดอยู่, และตรัสว่ำอะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกนั้น
พระศำสดำทรงพยำกรณ์ว่ำ โลกคือหมู่สัตว์ อันอวิชชำคือควำมไม่รู้แจ้ง ปิดบังไว้แล้ว จึงหลงดุจ
อยู่ในที่มืด, เพรำะควำมอยำกมีประกำรต่ำง ๆ และควำมประมำทเลินเล่อ จึงไม่มีปัญญำเห็นปรำกฏ, เรำ
กล่ำวว่ำควำมอยำกเป็นเครื่องฉำบไล้สัตว์โลกให้ติดอยู่, และเรำกล่ำวว่ำทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกนั้น
อ. พระองค์จงตรัสบอกว่ำ อะไรเป็นเครื่องห้ำม เป็นเครื่องกันควำมอยำก ซึ่งเป็นดุจกระแสน้ำ
หลั่งไหลไปในอำรมณ์ทั้งปวง ควำมอยำกนั้น จะละได้เพรำะ ธรรมอะไร
พ. เรำกล่ำวว่ำ สติเป็นเครื่องห้ำมเป็นเครื่องกั้นควำมอยำกนั้น และควำมอยำกนั้น จะละได้เพรำะ
ปัญญำ
อ. ปัญญำ สติ กับนำมรูปนั้น จะดับไป ณ ที่ไหน ข้ำพเจ้ำทูลถำมแล้ว ขอพระองค์ตรัสบอก
ควำมข้อนี้แก่ข้ำพเจ้ำ
พ. เรำจะแก้ปัญหำที่ท่ำนถำมถึงที่ดับนำมรูปสิ้นเชิง ไม่มีเหลือแก่ท่ำน เพรำะวิญญำณดับไปก่อน
นำมรูปจึงดับไป ณ ที่นั้นเอง
อ. ชนผู้มีธรรมได้พิจำรณำเห็นแล้ว และชนผู้ยังต้องศึกษำอยู่สองพวกนี้ มีอยู่ในโลกเป็นอันมำก
ข้ำพเจ้ำขอทูลถำมถึงควำมประพฤติ ของชนสองพวกนั้น พระองค์มีพระปัญญำแก่กล้ำ ขอจงตรัสบอกแก่
ข้ำพเจ้ำ
พ. ภิกษุผู้มีธรรมได้พิจำรณำเห็นแล้ว และชนผู้ยังต้องศึกษำอยู่ ต้องเป็นผู้ไม่กำหนัดในกำมทั้งหลำย
มีใจไม่ขุ่นมัว ฉลำดในธรรมทั้งปวง มีสติอยู่ในทุกอิริยำบถ
ครั้นพระศำสดำทรงแก้ปัญหำที่อชิตมำณพทูลถำมอย่ำงนี้แล้ว โมฆรำชมำณพปรำรภจะทูลถำม
ปัญหำ ได้ยินว่ำ โมฆรำชมำณพนั้นถือตัวว่ำเป็นคนมีปัญญำกว่ำมำณพทั้ง ๑๕ คน คิดจะทูลถำมก่อนแต่
เห็นว่ำ อชิตมำณพเป็นผู้ใหญ่กว่ำ จึงยอมให้ทูลถำมก่อน ครั้นอชิตมำณพถำมแล้ว จึงปรำรภจะทูลถำม
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เป็นที่ ๒ พระศำสดำทอดพระเนตรเห็นอำกำรอย่ำงนั้นแล้วตรัสห้ำมว่ำ โมฆรำชท่ำนยอมให้มำณพอื่นถำม
ก่อนเถิด โมฆรำชมำณพก็หยุดนิ่งอยู่
ดับนั้น ติสสเมตเตยยมำณพ ทูลถำมปัญหำเป็นที่ ๒ ว่ำ ใครชื่อว่ำเป็นผู้สันโดษ คือ เต็มควำม
ประสงค์ในโลกนี้ ควำมอยำกซึ่งเป็นเหตุทะเยอทะยำนดิ้นรนของใครไม่มี ใครรู้ส่วนข้ำงปลำยทั้งสอง (คือ
อดีตกับอนำคต)
ด้วยปัญญำแล้ว ไม่ติดอยู่ในส่วนท่ำมกลำง ( คือปัจจุบัน ) พระองค์ตรัสว่ำ ใครเป็นมหำบุรุษ ใคร
ล่วงควำมอยำกอันผูกใจสัตว์ไว้ในโลกนี้ ดุจด้ำยเป็นเครื่องเย็บผ้ำให้ติดกันไปได้.
พระศำสดำทรงพยำกรณ์ว่ำ ภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ สำรวมในกำมทั้งหลำย ปรำศจำกควำม
อยำกแล้ว มีสติระลึกได้ทุกเมื่อ พิจำรณำเห็นโดยชอบแล้ว ดับเครื่องร้อนกระวนกระวำยเสียได้แล้ว ชื่อว่ำ
เป็นผู้สันโดษ คือ เต็มควำมประสงค์ในโลกนี้ ควำมอยำกซึ่งเป็นเหตุทะเยอทะยำนดิ้นรนของภิกษุนั่นแลไม่มี
ภิกษุนั้นแลรู้ส่วนข้ำงปลำยทั้งสองด้วยปัญญำแล้ว ไม่ติดอยู่ในส่วนท่ำมกลำง เรำกล่ำวว่ำภิกษุนั้นแลเป็นมหำ
บุรุษ ภิกษุนั้นแลล่วงควำมอยำกอันผูกใจสัตว์ไว้ในโลกนี้ ดุจด้ำยเป็นเครื่องเย็บผ้ำให้ติดกันไปได้
ครั้นพระศำสดำทรงแก้ปัญหำที่ติสสเมตเตยยมำณพทูลถำมอย่ำงนี้แล้ว ปุณณกมำณพ ทูลถำม
ปัญหำเป็นที่ ๓ ว่ำ บัดนีม้ ีปัญหำมำถึงพระองค์ผู้หำควำมหวำดหวั่นมิได้ รู้เหตุที่เป็นรำกเหง้ำของสิ่งทั้ง
ปวง ข้ำพเจ้ำขอทูลถำม หมู่มนุษย์ในโลกนี้ คือ ฤำษี กษัตริย์ พรำหมณ์เป็นอันมำก อำศัยอะไรจึงบูชำยัญ
บวงสรวงเทวดำ ขอพระองค์จงตรัสบอกควำมข้อนั้นแก่ข้ำพเจ้ำ
พระศำสดำทรงพยำกรณ์ว่ำ หมู่มนุษย์เหล่ำนั้น อยำกได้ของที่ตนปรำรถนำ อำศัยของที่ชรำทรุด
โทรม จึงบูชำยัญบวงสรวงเทวดำ
ป. หมู่มนุษย์เหล่ำนั้น ถ้ำไม่ประมำทในยัญของตน จะข้ำมพ้นชำติชรำได้บ้ำงหรือไม่.
พ. หมู่มนุษย์เหล่ำนั้น มุ่งลำภที่ตนหวัง จึงพูดสรรเสริญกำรบูชำยัญ รำพันสิ่งที่ตัวใคร่ดังนั้น ก็
เพรำะอำศัยลำภ เรำกล่ำวว่ำผู้บูชำยัญเหล่ำนั้น ยังเป็นคนกำหนัดยินดีในภพ ไม่ข้ำมพ้นชำติชรำไปได้
ป. ถ้ำผู้บูชำยัญเหล่ำนั้น ข้ำมพ้นชำติชรำ เพรำะยัญของตนไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ใครเล่ำในเท
วโลกหรือในมนุษยโลก ข้ำมพ้นชำติชรำนั้นได้แล้ว
พ. ควำมอยำกซึ่งเป็นเหตุทะเยอทะยำนดิ้นรน ในโลกไหน ๆ ของผู้ใดไม่มี เพรำะได้พิจำรณำเห็น
ธรรมที่ยิ่งและหย่อนในโลก เรำกล่ำวว่ำผู้นั้นซึ่งสงบระงับได้ไม่มีทุจริตควำมประพฤติชั่ว อันจะทำให้มัวหมอง
ดุจควันไฟอันจับเป็นเขม่ำ ไม่มีกิเลสอันจะกระทบจิต หำควำมอยำกทะเยอทะยำนมิได้ ข้ำมพ้นชำติชรำไปได้
แล้ว
ครั้นพระศำสดำทรงแก้ปัญหำ ที่ปุณณกมำณพทูลถำมอย่ำงนี้แล้ว เมตตคูมำณพทูลถำมปัญหำเป็น
ที่ ๔ ว่ำ ข้ำพเจ้ำขอทูลถำม ขอพระองค์จงตรัสบอกข้อควำมที่จะทูลถำมนั้นแก่ข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำทรำบ
ว่ำ พระองค์ถึงที่สุดจบไตรเพท มีจิตอันได้อบรมดีแล้ว ทุกข์ในโลกหลำยประกำร ไม่ใช่แต่อย่ำงเดียวนี้ มี
มำแล้วแต่อะไร
พระศำสดำทรงพยำกรณ์ว่ำ ท่ำนถำมเรำถึงเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ เรำจักบอกแก่ท่ำนตำมรู้เห็น
ทุกข์ในโลกนี้มีอุปธิคือกรรมและกิเลสเป็นเหตุ ล้วนเกิดมำก่อนแต่อุปธิ ผู้ใดเป็นคนเขลำไม่รู้แล้ว กระทำอุปธิ
นั้นให้เกิดขึ้น ผู้นั้นย่อมถึงทุกข์เนือง ๆ เหตุนั้นเมื่อรู้เห็นว่ำอุปธิเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ อย่ำกระทำให้เกิดมี
ม. ข้ำพเจ้ำทูลถำมข้อใด ก็ทรงแก้ข้อนั้น ประทำนแก่ข้ำพเจ้ำแล้ว ข้ำพเจ้ำขอทูลถำมข้ออื่นอีก
ขอเชิญพระองค์ทรงแก้ อย่ำงไรผู้มีปัญญำจึงข้ำมพ้นห้วงทะเลใหญ่ คือชำติชรำและโศกพิไรรำพันเสียได้
ขอพระองค์จงทรงแก้ข้อนั้นประทำนแก่ข้ำพเจ้ำ เพรำะว่ำธรรมนั้น พระองค์คงทรงทรำบแล้ว
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พ. เรำจักแสดงธรรมที่จะพึงเห็นแจ้งด้วยตนเอง ในอัตภำพนี้ ไม่ต้องพิศวงตำมคำของผู้อื่น คือ
อย่ำงนี้ ๆ ที่บุคคลได้ทรำบแล้วจะเป็นผู้มีสติ ดำเนินข้ำมควำมอยำกอันให้ติดอยู่ในโลกเสียได้แก่ท่ำน
ม. ข้ำพเจ้ำยินดีธรรม ที่สูงสุดนั้นเป็นอย่ำงยิ่ง
พ. ท่ำนรู้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ในส่วนเบื้องบน (คืออนำคต) ในส่วนเบื้องต่ำ (คืออดีต) ในส่วน
ท่ำมกลำง (คือปัจจุบัน) จงบรรเทำควำมเพลิดเพลินควำมยึดมั่น ในส่วนเหล่ำนั้นเสีย วิญญำณของท่ำนจะไม่
ตั้งอยู่ในภพ ภิกษุผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่ำงนี้ มีสติไม่เลินเล่อ ได้ทรำบแล้ว ละควำมถือมั่นว่ำของเรำเสีย
ได้แล้ว จะละทุกข์คือชำติชรำและโศกพิไรรำพันในโลกนี้ได้
ม. ข้ำพเจ้ำชอบใจพระวำจำของพระองค์เป็นอย่ำงยิ่ง ธรรมอันไม่มีอุปธิ พระองค์ทรงแสดงชอบแล้ว
พระองค์คงละทุกข์ได้แน่แล้ว เพรำะว่ำพระองค์ได้ทรงทรำบธรรมนี้แล้ว แม้ท่ำนผู้รู้ที่พระองค์ทรงสั่งสอนอยู่
เป็นนิตย์ ไม่หยุดหย่อน คงละทุกข์นั้นได้ด้วยเป็นแน่เหตุนั้น ข้ำพเจ้ำจึงได้มำถวำยบังคมพระองค์ ด้วยตั้งใจ
จะให้ทรงสั่งสอนข้ำพเจ้ำเป็นนิตย์ ไม่หยุดหย่อนเหมือนอย่ำงนั้นบ้ำง
พ. ท่ำนรู้ว่ำผู้ใดเป็นพรำหมณ์ถึงที่สุดจบไตรเพท ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล ไม่ติดข้องอยู่ในกำมภพ ผู้
นั้นแลข้ำมล่วงเหตุแห่งทุกข์ ดุจห้วงทะเลอันใหญ่นี้ได้แน่แล้ว ครั้นข้ำมถึงฝั่งแล้วเป็นคนไม่มีกิเลสอันตรึงจิต
สิ้นควำมสงสัย ผู้นั้นครั้นรู้แล้วถึงที่สุดจบไตรเพทในศำสนำนี้ ละธรรมที่เป็นเหตุติดข้องอยู่ในภพน้อยภพใหญ่
เสียได้แล้ว เป็นคนมีควำมอยำกสิ้นแล้ว ไม่มีกิเลสอันจะกระทบจิต หำควำมอยำกทะเยอทะยำนมิได้ เรำ
กล่ำวว่ำผู้นั้นแลข้ำมพ้นชำติชรำได้แล้ว
ครั้นพระศำสดำทรงแก้ปัญหำ ที่เมตตคูมำณพทูลถำมฉะนี้แล้ว โธตกมำณพทูลถำมปัญหำเป็นคำรบ
๕ ว่ำ ข้ำพเจ้ำทูลถำมพระองค์ ขอจงตรัส
บอกแก่ข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำอยำกจะฟังพระวำจำของพระองค์ ข้ำพเจ้ำได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์
แล้ว จะศึกษำข้อปฏิบัติซึ่งเป็นเครื่องดับกิเลสของตน
พระศำสดำทรงพยำกรณ์ว่ำ ถ้ำอย่ำงนั้น ท่ำนจงเป็นคนมีปัญญำ มีสติ
ทำควำมเพียรในศำสนำนี้เถิด
ธ. ข้ำพเจ้ำได้เห็นพระองค์ผู้เป็นพรำหมณ์ หำกังวลมิได้ เที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก เหตุนั้น
ข้ำพเจ้ำขอถวำยบังคมพระองค์ ขอพระองค์ทรงเปลื้องข้ำพเจ้ำเสียจำกควำมสงสัยเถิด
พ. เรำเปลื้องใคร ๆ ในโลก ผู้ยังมีควำมสงสัยอยู่ไม่ได้ เมื่อท่ำนรู้ธรรมอันประเสริฐ ก็จะข้ำมห้วง
ทะเลใหญ่ คือ กิเลสอันนี้เสียได้เอง
ธ. ขอพระองค์จงทรงพระกรุณำ แสดงธรรมอันสงัดจำกกิเลสที่ข้ำพเจ้ำควรจะรู้ สั่งสอนข้ำพเจ้ำให้
เป็นคนโปร่งไม่ขัดข้องดุจอำกำศ สงบระงับกิเลสเสียได้ ไม่อำศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเที่ยวอยู่ในโลกนี้
พ. เรำจะบอกอุบำยเครื่องสงบระงับกิเลส ซึ่งจะเห็นเองไม่ต้องเชื่อตำมตื่นข่ำว ที่บุคคลได้ทรำบแล้ว
จะมีสติข้ำมควำมอยำกที่ตรึงใจไว้ในโลกเสียได้แก่ท่ำน
ธ.
ข้ำพเจ้ำชอบใจอุบำยเครื่องสงบระงับกิเลสอันสูงสุดนั้นเป็นอย่ำงยิ่ง
พ. ถ้ำท่ำนรู้ว่ำควำมทะยำนอยำกทั้งเบื้องบน เบื้องต่ำ ท่ำมกลำงเป็นเหตุให้ติดข้องอยู่ในโลก
ท่ำนอย่ำทำควำมทะยำนอยำก เพื่อจะเกิดในภพน้อยใหญ่
ครั้นพระศำสดำทรงแก้ปัญหำ ที่โธตกมำณพทูลถำมอย่ำงนี้แล้ว อุปสีวมำณพทูลถำมปัญหำคำรบ
๖ ว่ำ ลำพังข้ำพเจ้ำผู้เดียวไม่ได้อำศัยอะไรแล้ว ไม่อำจข้ำมห้วงทะเลใหญ่ คือกิเลสได้ ขอพระองค์ตรัส
บอกอำรมณ์ที่หน่วงเหนี่ยว
ซึ่งข้ำพเจ้ำจะควรอำศัยข้ำมห้วงนี้แก่ข้ำพเจ้ำเถิด
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พระศำสดำทรงพยำกรณ์ว่ำ ท่ำนจงเป็นผู้มีสติเพ่งอำกิญจัญญำยตนฌำน อำศัยอำรมณ์ว่ำไม่มี ๆ
ดังนี้ ข้ำมห้วงเสียเถิด ท่ำนจงละกำมทั้งหลำยเสีย เป็นคนเว้นจำกควำมสงสัย เห็นธรรมที่สิ้นไปแห่งควำม
ทะเยอทะยำนอยำกให้ปรำกฏชัด ทั้งกลำงคืนกลำงวันเถิด
อุ. ผู้ใดปรำศจำกควำมกำหนัดในกำมทั้งหลำยทั้งปวงแล้ว ล่วงฌำนอื่นได้แล้ว อำศัยอำ
กิญจัญญำยตนฌำน (คือควำมเพ่งใจว่ำ “ ไม่มีอะไร” เป็นอำรมณ์) น้อมใจแล้วในอำกิญจัญญำยตนฌำน
ซึ่งเป็นธรรมที่เปลื้องสัญญำอย่ำงประเสริฐสุด ผู้นั้นจะตั้งอยู่ในอำกิญจัญญำยตนฌำนนั้น ไม่มีเสื่อมบ้ำงหรือ
พ. ผู้นั้นจะตั้งอยู่ในอำกิญจัญญำยตนฌำนนั้น ไม่มีเสื่อม.
อุ. ถ้ำผู้นั้นจะตั้งอยู่ในอำกิญจัญญำยตนฌำนนั้น ไม่มีเสื่อมสิ้นไปเป็นอันมำก เขำจะเป็นคนยั่งยืน
อยู่ในอำกิญจัญญำยตนฌำนนั้น หรือจะดับขันธปรินิพพำน
วิญญำณของคนเช่นนั้นจะเป็น ฉันใด
พ. เปลวไฟอันกำลังลมเป่ำแล้วดับไป ไม่ถึงควำมนับว่ำได้ไปแล้วในทิศไหน ฉันใด ท่ำนผู้รู้พ้นไป
แล้วจำกกองนำมรูป ย่อมดับไม่มีเชื้อเหลือ (คือดับพร้อมทั้งกิเลสทั้งขันธ์) ไม่ถึงควำมนับว่ำไปเกิดเป็นอะไร
ฉันนั้น
อุ. ท่ำนผู้นั้นดับไปแล้ว หรือว่ำเป็นแต่ไม่มีตัว หรือจะเป็นผู้ตั้งอยู่ยั่งยืน หำอันตรำยมิได้ ขอ
พระองค์ทรงพยำกรณ์ควำมข้อนั้นแก่ข้ำพเจ้ำ เพรำะว่ำธรรมนั้นพระองค์ได้ทรงทรำบแล้ว
พ. ประมำณแห่งเบญจขันธ์ของผู้ที่ดับปรินิพพำนแล้วมิได้มีกิเสส ซึ่งเป็นเหตุกล่ำวผู้นั้นว่ำไปเกิดเป็น
อะไรของผู้นั้น ก็มิได้มี, เมื่อธรรมทั้งหลำย (มีขันธ์เป็นต้น) อันผู้นั้นขจัดได้หมดแล้ว ก็ตัดทำงแห่งถ้อยคำที่
จะพูดถึงผู้นั้นว่ำเป็นอะไรเสียทั้งหมด
ครั้นพระศำสดำทรงแก้ปัญหำ ที่อุปสีวมำณพทูลถำมอย่ำงนี้แล้ว นันทมำณพทูลถำมปัญหำเป็นที่
๗ ว่ำ ชนทั้งหลำยกล่ำวว่ำ มุนีมีอยู่ในโลกนี้ ข้อนี้เป็นอย่ำงไร เขำเรียกคนถึงพร้อมด้วยญำณ หรือถึงพร้อม
ด้วยกำรเลี้ยงชีวิต ว่ำเป็นมุนี
พระศำสดำทรงพยำกรณ์ว่ำ ผู้ฉลำดในโลกนี้ ไม่กล่ำวคนว่ำเป็นมุนี ด้วยควำมเห็น ด้วยควำมสดับ
หรือด้วยควำมรู้ เรำกล่ำวว่ำคนใด ทำตนให้ปรำศจำกกองกิเลส เป็นคนหำกิเลสมิได้ ไม่มีควำมหวังทะยำน
อยำกเที่ยวอยู่ คนผู้นั้นแลชื่อว่ำมุนี
น. สมณพรำหมณ์เหล่ำใดเหล่ำหนึ่ง กล่ำวควำมบริสุทธิ์ด้วยควำมเห็น ด้วยควำมฟัง ด้วยศีลและ
พรต และด้วยวิธีเป็นอันมำก สมณพรำหมณ์เหล่ำนั้นประพฤติในวิธีเหล่ำนั้น ตำมที่ตนเห็นว่ำเป็นเครื่อง
บริสุทธิ์ ข้ำมพ้นชำติชรำได้แล้วบ้ำงหรือหำไม่ ข้ำพเจ้ำทูลถำม ขอพระองค์ตรัสบอกควำมข้อนั้นแก่ข้ำพเจ้ำ
เถิด.
พ. สมณพรำหมณ์เหล่ำนั้น แม้ถึงประพฤติอย่ำงนั้น เรำกล่ำวว่ำ พ้นชำติชรำไม่ได้แล้ว
น. ถ้ำพระองค์ตรัสว่ำ สมณพรำหมณ์เหล่ำนั้นข้ำมห้วงไม่ได้แล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้น ใครเล่ำในเทวโลก
หรือในมนุษย์โลก ข้ำมพ้นชำติชรำได้แล้ว
พ. เรำไม่กล่ำวว่ำ สมณพรำหมณ์ อันชำติชรำครอบงำแล้วหมดทุกคน
แต่เรำกล่ำวว่ำ สมณพรำหมณ์เหล่ำใดในโลกนี้ละอำรมณ์ที่ตน ได้เห็น ได้ฟัง
ได้รู้ และศีลพรตกับวิธีเป็นอันมำกเสียทั้งหมด กำหนดรู้ตัณหำว่ำเป็นโทษควรละแล้ว เป็นผู้หำอำสวะมิได้
สมณพรำหมณ์เหล่ำนั้นแล ข้ำมห้วงได้แล้ว
น. ข้ำพเจ้ำชอบใจพระวำจำของพระองค์เป็นอย่ำงยิ่ง พระองค์ทรงแสดงธรรมอันไม่มีอุปธิ (กิเลส)
ชอบแล้ว แม้ข้ำพเจ้ำก็เรียกสมณพรำหมณ์เหล่ำนั้นว่ำ ผู้ข้ำมห้วงได้แล้ว เหมือนพระองค์ตรัส
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ครั้นพระศำสดำทรงแก้ปัญหำ ที่นันทมำณพทูลถำมอย่ำงนี้แล้ว เหมกมำณพทูลถำมปัญหำเป็นที่ ๘
ว่ำ ในปำงก่อนแต่ศำสนำของพระองค์ อำจำรย์ทั้งหลำยได้ยืนยันว่ำ อย่ำงนั้นได้เคยมีมำแล้ว อย่ำงนี้จักมี
ต่อไปข้ำงหน้ำ คำนี้ล้วนเป็นแต่ว่ำอย่ำงนี้แล ๆ สำหรับแต่จะทำควำมตรึกฟุ้งให้มำกขึ้น ข้ำพเจ้ำไม่พอใจใน
คำนั้นเลย ขอพระองค์ตรัสบอกธรรมเป็นเหตุถอนตัณหำ ที่ข้ำพเจ้ำทรำบแล้วจะพึงเป็นคนมีสติข้ำมล่วง
ตัณหำอันให้ติดอยู่ในโลก แก่ข้ำพเจ้ำเถิด
พระศำสดำทรงพยำกรณ์ว่ำ ชนเหล่ำใด ได้รู้ว่ำ พระนิพพำน เป็นที่บรรเทำควำมกำหนัดพอใจใน
อำรมณ์ที่รัก ซึ่งได้เห็นแล้ว ได้ฟังแล้ว ได้ดมแล้ว ได้ชิมแล้ว ได้ถูกต้องแล้ว และได้รู้แล้วด้วยใจ และเป็น
ธรรมไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นแล้ว เป็นคนมีสติ มีธรรมอันเห็นแล้ว ดับกิเลสได้แล้ว ชนผู้สงบระงับกิเลสได้
แล้วนั้น ข้ำมล่วงตัณหำอันให้ติดอยู่ในโลกได้แล้ว
ครั้นพระศำสดำทรงแก้ปัญหำ ที่เหมกมำณพทูลถำมอย่ำงนี้แล้ว โมฆรำชมำณพ ปรำรภจะทูลถำม
ปัญหำอีก พระศำสดำตรัสห้ำมให้รอก่อน เหมือนหนหลัง โตเทยยมำณพจึงทูลถำมปัญหำเป็นที่ ๙ ว่ำ
กำมทั้งหลำยไม่ตั้งอยู่ในผู้ใด ตัณหำของผู้ใดไม่มี และผู้ใดข้ำมล่วงควำมสงสัยเสียได้ ควำมพ้นของผู้นั้นเป็น
เช่นไร
พระศำสดำทรงพยำกรณ์ว่ำ ควำมพ้นของผู้นั้น ที่จะเป็นอย่ำงอื่นอีกมิได้มี (อธิบำยว่ำผู้นั้นพ้นจำก
กำม จำกตัณหำ จำกควำมสงสัยแล้ว กำมก็ดี ตัณหำก็ดี ควำมสงสัยก็ดี จะกลับเกิดขึ้น ผู้นั้นจะต้องเพียร
พยำยำมเพื่อจะทำตนให้พ้นไปอีกหำมีไม่ ควำมพ้นของผู้นั้นเป็นอันคงที่ไม่แปรผันเป็นอย่ำงอื่น)
ต. ผู้นั้นเป็นคนมีควำมหวังทะเยอทะยำนหรือไม่มี เป็นคนมีปัญญำแท้ หรือเป็นแต่ก่อตัณหำ
และทิฏฐิให้เกิดขึ้นด้วยปัญญำ ข้ำพเจ้ำจะรู้จักท่ำนผู้มุนีนั้นได้อย่ำงไร ขอพระองค์ตรัสบอกแก่ข้ำพเจ้ำเถิด
พ. ผู้นั้นเป็นคนไม่มีควำมหวังทะเยอทะยำน จะเป็นคนมีควำมหวังทะเยอทะยำนก็หำไม่ เป็นคนมี
ปัญญำแท้ จะเป็นแต่คนก่อตัณหำและทิฏฐิให้เกิดด้วยปัญญำก็หำไม่ ท่ำนจงรู้จักมุนีว่ำ คนไม่มีกังวลไม่ติดอยู่
ในกำมภพ อย่ำงนี้เถิด
ครั้นพระศำสดำทรงแก้ปัญหำ ที่โตเทยยมำณพทูลถำมอย่ำงนี้แล้ว กัปปมำณพทูลถำมปัญหำเป็นที่
๑๐ ว่ำ ขอพระองค์ตรัสบอกธรรมซึ่งจะเป็นที่พึ่งพำนักของชนอันชรำและมรณะมำถึงรอบข้ำง ดุจเกำะอัน
เป็นที่พำนักอำศัยของชนผู้ตั้งอยู่ในท่ำมกลำงสำคร เมื่อคลื่นใหญ่ที่น่ำกลัวเกิดขึ้นแก่ข้ำพเจ้ำ อย่ำให้ทุกข์นี้มี
ได้อีก
พระศำสดำทรงพยำกรณ์ว่ำ เรำกล่ำวว่ำนิพพำนอันไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่มีตัณหำเครื่องถือมั่น
เป็นที่สิ้นแห่งชรำและมรณะนี้แล เป็นดุจเกำะ หำใช่ธรรมอื่นไม่ ชนเหล่ำใดรู้นิพพำนนั้นแล้วเป็นคนมีสติ มี
ธรรมอันเห็นแล้ว ดับกิเลสได้แล้ว ชนเหล่ำนั้น ไม่ต้องตกอยู่ในอำนำจของมำร ไม่ต้องเดินไปในทำงของมำร
เลย
ครั้นพระศำสดำทรงแก้ปัญหำ ที่กัปปมำณพทูลถำมอย่ำงนี้แล้ว ชตุกัณณีมำณพทูลถำมปัญหำที่
๑๑ ว่ำ ข้ำพเจ้ำได้ทรำบว่ำพระองค์ไม่ใช่ผู้ใคร่กำม ข้ำมห้วงกิเลสเสียได้แล้ว จึงมำเฝ้ำเพื่อทูลถำม
พระองค์ผู้หำกิเลสกำมมิได้ ขอพระผู้มีพระภำคเจ้ำผู้มีพระปัญญำดุจดวงตำเกิดพร้อมกับตรัสรู้ จงแสดงธรรม
อันระงับแก่ข้ำพเจ้ำโดยถ่องแท้ เหตุว่ำ พระองค์ทรงผจญกิเลสกำมให้แห้งหำยได้ ดุจพระอำทิตย์อันส่อง
แผ่นดินให้แห้งด้วยรัศมี ขอพระองค์ผู้มีพระปัญญำกว้ำงใหญ่รำวกับแผ่นดิน ตรัสบอกธรรมเป็นเครื่องละ
ชำติชรำในอัตภำพนี้ที่ข้ำพเจ้ำควรจะทรำบ แก่ข้ำพเจ้ำผู้มีปัญญำน้อยเถิด
พระศำสดำทรงพยำกรณ์ว่ำ ท่ำนจงนำควำมกำหนัดในกำมเสียให้สิ้น เห็นควำมออกไปจำกกำมโดย
เป็นควำมเกษมเถิด กิเลสเครื่องกังวลที่ท่ำนยึดไว้ด้วยตัณหำและทิฏฐิซึ่งควรจะสละเสีย อย่ำเสียดแทงใจของ
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ท่ำนได้ กังวลใดได้มีแล้วในปำงก่อน ท่ำนจงให้กังวลนั้นเหือดแห้งเสีย กังวลในภำยหลังอย่ำให้มีแก่ท่ำน ถ้ำ
ท่ำนจักไม่ถือเอำกังวลในท่ำมกลำง ท่ำนจักเป็นคนสงบระงับกังวลได้เที่ยวอยู่ อำสวะ (กิเลส) ซึ่งเป็นเหตุถึง
อำนำจมัจจุรำชของชนผู้ปรำศจำกควำมกำหนัดในนำมรูป โดยอำกำรทั้งปวง มิได้มี
ครั้นพระศำสดำทรงแก้ปัญหำ ที่ชตุกัณณีมำณพทูลถำมอย่ำงนี้แล้ว ภัทรำวุธมำณพทูลถำมปัญหำ
เป็นที่ ๑๒ ว่ำ ข้ำพเจ้ำทูลขออำรำธนำพระองค์ ผู้ทรงละอำลัยตัดตัณหำเสียได้ ไม่หวั่นไหว (เพรำะโลก
ธรรม) ละควำมเพลิดเพลินเสียได้ ข้ำมห้วงกิเลสพ้นไปได้แล้ว ละธรรมเป็นเครื่องให้ดำริ (ไปต่ำง ๆ) คือ
ตัณหำและทิฏฐิได้แล้ว มีพระปรีชำญำณอันดี ชนที่อยู่ชนบทต่ำง ๆ อยำกจะฟังพระวำจำของพระองค์ มำ
พร้อมกันแล้วจำกชนบทนั้น ๆ ได้ฟังพระวำจำของพระองค์แล้วจักกลับไปจำกที่นี่ ขอพระองค์จงทรง
แก้ปัญหำเพื่อชนเหล่ำนั้น เพรำะว่ำธรรมนั้นพระองค์ได้ทรำบแล้ว
พระศำสดำทรงพยำกรณ์ว่ำ หมู่ชนนั้นควรจะนำตัณหำที่เป็นเหตุถือมั่นในส่วนเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้อง
ขวำง คือ ท่ำมกลำงทั้งหมดให้สิ้นเชิง เพรำะเขำถือมั่นสิ่งใด ๆ ในโลก มำรย่อมติดตำมเขำได้โดยสิ่งนั้น ๆ
เหตุนั้นเมื่อภิกษุรู้อยู่ เห็นหมู่สัตว์ผู้ติดอยู่ในวัฏฏะเป็นที่ตั้งแห่งมำรนี้ว่ำ ติดอยู่เพรำะควำมถือมั่นดังนี้ พึง
เป็นคนมีสติไม่ถือมั่นกังวลในโลกทั้งปวง
ครั้นพระศำสดำทรงแก้ปัญหำ ที่ภัทรำวุธมำณพทูลถำมอย่ำงนี้แล้ว อุทยมำณพทูลถำมปัญหำเป็นที่
๑๓ ว่ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะทูลถำมปัญหำ จึงมำเฝ้ำพระองค์ผู้ทรงนั่งบำเพ็ญฌำน มีพระสันดำน
ปรำศจำกกิเลสธุลี หำอำสวะมิได้ ได้ทรงทำกิจที่จำจะต้องทำเสร็จแล้วบรรลุถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวง ขอ
พระองค์จงทรงแสดงธรรมเป็นเครื่องพ้น (จำกกิเลส) ที่ควรรู้ทั่วถึง ซึ่งเป็นเครื่องทำลำยอวิชชำ ควำมเขลำ
ไม่รู้แจ้งเสีย
พระศำสดำทรงพยำกรณ์ว่ำ เรำกล่ำวธรรมเป็นเครื่องละควำมพอใจในกำมและโทมนัสเสียทั้งสองอย่ำง เป็น
เครื่องบรรเทำควำมง่วงเป็นเครื่องห้ำมควำมรำคำญ มีอุเบกขำกับสติเป็นธรรมบริสุทธิ์ มีควำมตรึกกอปรด้วย
ธรรมเป็นเบื้องหน้ำ ว่ำเป็นธรรมเครื่องพ้น (จำกกิเลส) ที่ควรรู้ทั่วถึง ซึ่งเป็นเครื่องทำลำยอวิชชำควำมเขลำ
ไม่รู้แจ้งเสีย
อุ. โลกมีอะไรผูกพันไว้ อะไรเป็นเครื่องสัญจรของโลกนั้น ท่ำนกล่ำวกันว่ำนิพพำน ๆ ดังนั้น
เพรำะละอะไรได้
พ. โลกมีควำมเพลิดเพลินผูกพันไว้ ควำมตรึกเป็นเครื่องสัญจรของโลกนั้นท่ำนกล่ำวกันว่ำนิพพำน
ๆ ดังนี้ เพรำะละตัณหำเสียได้
อุ. เมื่อบุคคลมีสติระลึกอย่ำงไรอยู่ วิญญำณจึงจะดับ, ข้ำพเจ้ำทั้งหลำยมำเฝ้ำแล้ว เพื่อทูลถำม
พระองค์ ขอให้ได้ฟังพระวำจำของพระองค์เถิด
พ. เมื่อบุคคลไม่เพลิดเพลินเวทนำทั้งภำยในภำยนอก มีสติระลึกอย่ำงนี้
วิญญำณจึงจะดับ
ครั้นพระศำสดำทรงแก้ปัญหำที่อุทยมำณพทูลถำมอย่ำงนี้แล้ว โปสำลมำณพทูลถำมปัญหำเป็นที่
๑๔ ว่ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะทูลถำมปัญหำ จึงได้มำเฝ้ำพระองค์ ผู้ทรงสำแดงพระปรีชำญำณในกำล
เป็นอดีต ไม่ทรงหวั่นไหว (เหตุสุขทุกข์) มีควำมสงสัยอันตัดเสียได้แล้ว บรรลุถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวง
ข้ำพเจ้ำขอทูลถำมถึงญำณของบุคคล ผู้มีควำมกำหนดหมำยในรูปแจ้งชัด (คือ บรรลุอรูปฌำนที่เรียกว่ำอำ
กิญจัญญำยตนะ) บุคคลเช่นนั้นจะควรแนะนำสั่งสอนให้ทำอย่ำงไรต่อไป
พระศำสดำทรงพยำกรณ์ว่ำ พระตถำคตเจ้ำทรำบภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญำณทั้งหมด จึงทรงทรำบ
บุคคลผู้เช่นนั้นแม้ยังตั้งอยู่ในโลกนี้ว่ำ มีอัธยำศัยน้อมไปใน อำกิญจัญญำยตนภพ มีอำกิญจัญญำยตนภพเป็น
ที่ไปในเบื้องหน้ำ บุคคลเช่นนั้นรู้ว่ำกรรมเป็นเหตุให้เกิดในอำกิญจัญญำยตนภพ มีควำมเพลิดเพลินยินดีเป็น
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เครื่องประกอบดังนี้แล้ว ลำดับนั้น ย่อมพิจำรณำเห็นสหชำตธรรม ในอำกิญจัญญำยตนภพนั้น (คือธรรมที่
เกิดพร้อมกันกับญำนนั้น) แจ้งชัดโดยลักษณะ ๓ (คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัว) ข้อนี้เป็นญำณอันถ่องแท้
ของพรำหมณ์เช่นนั้น ผู้มีพรหมจรรย์ได้ประพฤติจบแล้ว
ครั้นพระศำสดำทรงแก้ปัญหำ ที่โปสำลมำณพทูลถำมอย่ำงนี้แล้ว โมฆรำชมำณพกรำบทูลว่ำ
ข้ำพเจ้ำได้ทูลถำมปัญหำถึง ๒ ครั้งแล้ว พระองค์ไม่ทรงแก้ประทำนแก้ข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้ยินว่ำ ถ้ำทูลถำม
ถึง ๓ ครั้งแล้ว พระองค์ทรงแก้ ครั้นว่ำอย่ำงนี้แล้วทูลถำมปัญหำเป็นคำรบ ๑๕ ว่ำ โลกนี้ก็ดี โลกอื่นก็ดี
พรหมโลกกับทั้งเทวโลกก็ดี ย่อมไม่ทรำบควำมเห็นของพระองค์ เหตุฉะนี้ จึงมีปัญหำมำถึงพระองค์ผู้มีพระ
ปรีชำ เห็นล่วงสำมัญชนทั้งปวงอย่ำงนี้ ข้ำพเจ้ำจะพิจำรณำเห็นโลกอย่ำงไร มัจจุรำช (ควำมตำย) จึงจะไม่
แลเห็น คือว่ำ จักไม่ตำมทัน
พระศำสดำทรงพยำกรณ์ว่ำ ท่ำนจงเป็นคนมีสติ พิจำรณำเห็นโลก โดยควำมเป็นของว่ำงเปล่ำ
ถอนควำมตำมเห็นว่ำตัวของเรำเสียทุกเมื่อเถิด ท่ำนจะข้ำมล่วงมัจจุรำชเสียได้ด้วยอุบำยอย่ำงนี้
ครั้นพระศำสดำทรงแก้ปัญหำ ที่โมฆรำชมำณพทูลถำมอย่ำงนี้แล้ว ปิงคิยมำณพทูลถำมปัญหำเป็น
คำรบ ๑๖ ว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็นคนแก่แล้ว ไม่มีกำลัง มีผิวพรรณสิ้นไปแล้ว ดวงตำของข้ำพเจ้ำก็เห็นไม่
กระจ่ำง หูก็ฟังไม่สะดวก ขอข้ำพเจ้ำอย่ำเป็นคนหลงฉิบหำยเสียในระหว่ำงเลย ขอพระองค์จงตรัสบอกธรรม
ที่ข้ำพเจ้ำควรรู้เป็นเครื่องละชำติชรำในอัตภำพนี้เสีย
พระศำสดำทรงพยำกรณ์ว่ำ ท่ำนเห็นว่ำ ชนทั้งหลำยผู้ประมำทแล้ว ย่อมเดือดร้อนเพรำะรูปเป็น
เหตุ เพรำะฉะนั้น ท่ำนจงเป็นคนไม่ประมำท ละควำมพอใจในรูปเสีย จะได้ไม่เกิดอีก
ปิ. ทิศใหญ่ ๔ ทิศน้อย ๔ เป็น ๑๐ ทั้งทิศเบื้องบนเบื้องต่ำที่พระองค์ไม่ได้เห็นแล้ว ไม่ได้ฟัง
แล้ว ไม่ได้ทรำบแล้ว ไม่ได้รู้แล้ว แม้น้อยหนึ่งมิได้มีในโลก ขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมที่ข้ำพเจ้ำควรรู้ เป็น
เครือ่ งละชำติชรำในอัตภำพนี้เสีย
พ. เมื่อท่ำนเห็นหมู่มนุษย์ อันตัณหำครอบงำแล้ว มีควำมเดือดร้อนเกิดแล้ว อันชรำถึงรอบข้ำง
แล้ว เหตุนั้น ท่ำนจงเป็นคนไม่ประมำทละตัณหำเสีย จะได้ไม่เกิดอีก
ในกำลเป็นที่สุดแห่งปัญหำ ที่พระศำสดำทรงพยำกรณ์แก่ตน ๆ มำณพ ๑๕ คน เว้นไว้แต่ปิงคิย
มำณพ ส่งใจไปตำมธรรมเทศนำ ก็มีจิตพ้นจำกอำสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปำทำน ส่วนปิงคิยะเป็นแต่ได้ญำณเห็น
ในธรรม ได้ยินว่ำ ปิงคิยมำณพนั้นคิดถึงพรำหมณ์พำวรีผู้เป็นอำจำรย์ ในระหว่ำงที่นั่งฟังธรรมเทศนำว่ำ ลุง
ของเรำหำได้ฟังธรรมเทศนำที่ไพเรำะอย่ำงนี้ไม่ อำศัยโทษที่ฟุ้งซ่ำนเพรำะควำมรักอำจำรย์นั้น จึงไม่อำจทำ
จิตให้สิ้นอำสวะได้ มำณพ ๑๖ คนกับทั้งบริวำรนั้นทูลขออุปสมบทพระศำสดำก็ทรงอนุญำตให้เป็นภิกษุด้วย
พระวำจำว่ำ ท่ำนทั้งหลำยเป็นภิกษุมำเถิด ธรรมอันเรำกล่ำวดีแล้ว ท่ำนทั้งหลำยประพฤติพรหมจรรย์เถิด
ดังนี้ ฝ่ำยพระปิงคิยะทูลลำพระศำสดำกลับไปแจ้งข่ำวแก่พรำหมณ์พำวรีผู้อำจำรย์แล้ว แสดงธรรมเทศนำ
แก้ปัญหำ ๑๖ ข้อนั้นให้ฟัง ภำยหลังได้สดับโอวำทที่พระศำสดำสั่งสอน จึงทำจิตให้พ้นจำกอำสวะได้
ส่วนพรำหมณ์พำวรีผู้อำจำรย์ บรรลุธรรมำภิสมัย แต่เพียงชั้นเสขภูมิ
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