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คํานํา
สังคีติกถานี้ แสดงเรื่องพระสงฆสาวกทําสังคายนา คือเรียบ
เรียงศาสนธรรมคําสอนของพระศาสนาวางไวเปนแบบแผน ในเวลา
ที่พระองคเสด็จดับขันธปรินิพพานลวงไปแลว เพื่อประชุมชนอันเกิด
ณ ภายหลัง จะไดยินไดฟงแลว จะไดศรัทธาเชื่อถือแลวและศึกษา
ปฏิบัติตาม เปนอุบายนําพระศาสนาใหยืดมา. เมื่อพระศาสดายัง
ทรงพระชนมอยู ไดทรงบัญญัติพระวินัยตั้งไวเปนอาณาเพื่อรักษา
สงฆบริษัท และประทานโอวาทานุศาสนี แกคฤหัสถบรรพชิตใน
ทางธรรมไวอยางไร เมื่อไมไดรวบรวมเรียบเรียงเขาไวเปนหมวด
หมู ก็ยากที่กุลบุตรผูเกิดในภายหลังจะรูทั่วถึง ดวยลวงแหงพระ
ศาสดาและสาวกซึ่งบวชทัน ก็มีแตจะอันตรธานไปโดยลําดับชั่วอายุ

เปนแมนมั่น การสังคายนาจึงเปนกิจสําคัญที่สุด ควรแททีเดียวที่สงฆ
สาวกจะพึงทํา ดวยความนิยมนับถือในพระศาสดา และดวยอัธยาศัย
แผประโยชนแกผูอื่นในภายหลัง. ทัง้ ในครั้งนั้น การเทศนาสั่งสอน
ก็เปนไปโดยลําพังวาจาทองบนจําใสใจ และฝกหัดประพฤติเจนกันมา
เทานั้น ไมไดใชจดบันทึกลงเปนลายลักษณอักษร การสังคายนา
ตองเปนกิจจําเปนยิ่งขึ้นอีกเพียงใด ผูม ีปญญาก็อาจเห็น. เหตุ
การณในบานเมืองที่เปนอดีตลวงไปแลว เพราะขาดสังคายนา เปน
แตบอกเลาเฉพาะบุคคลสืบกันมาดวยปาก
กวาจะถึงสมัยรจนา
พงศาวดารก็ศูนยเสียมากกวามาก จนรูสึกเสียดายนัก นี้ชกั มาสาธก
ใหเห็นประโยชนแหงสังคายนา.
การทําสังคีตินั้น ไมมีเฉพาะแตคราวเดียว ยอมมีมาโดยลําดับ
ตามคราวตามสมัย ที่พระสงฆผูครองศาสนาในเวลานั้น ๆ ปรารภ
ความเลอะเลือนแหงศาสนธรรมที่เปนมาตามชั่วอายุ และพรอมกัน
ชําระสะสางขอที่เปนวาไมเปนธรรมออกเสีย จัดสรรขอที่รับรองวา
เปนธรรมเขาไว วางแบบแผนใหไดนําสืบมาอีกเลา. ตามเรื่องราง
ปรากฎวาไดทําที่ชมพูทวีปอันเปนที่เกิดแหงพระศาสนา ในเวลาที่
พระธรรมวินัยยังไมแผมาถึงนานาประเทศ ๓ ครั้ง. คราวแรกพระ
มหากัสสปะเปนผูริขึ้น ปรารภคําสุภัททภิกษุผูบวชตอแก กลาว
จวงจาบพระธรรมวินัย เมื่อพระศาสดานิพพานไดเพียง ๗ วันเทานั้น
เปนเหตุ ทําที่กรุงราชคฤห ในปปรินิพพานนั้นเอง การกสงฆ ๕๐๐
รูป ไดพระเจาอชาตศัตรูเปนศาสนูปถัมภก ๗ เดือนจึงเสร็จ. คราว
ที่ ๒ พระยสกากัณฑกบุตรเปนผูชักนํา ปรารภเรื่องภิกษุชาวเมือง
เวสาลีพวกวัชชีบุตร ผูประพฤตินอกรีตผิดพระวินัยเปนเหตุ ทําที่
เมืองเวสาลีนั้น เมื่อพุทธปรินิพพานแลวราว ๑๐๐ ป การกสงฆ ๗๐๐
รูป ไดพระเจากาลาโศกเปนศาสนูปถัมภก ๘ เดือนจึงแลว. คราว
ที่ ๓ พระโมคคัลลีบุตรติสสะเปนผูปรารภขึ้น เพราะเหตุเดียรถีย

เขามาปลอมบวชในภิกษุสงฆ และแสดงลัทธิของตนเขาปนเปไว
เมื่อกําจัดพวกนั้นออกไปไดแลว จึงไดชําระพระธรรมวินัยใหม ทํา
ที่กรุงปาฏลีบุตร เมื่อพุทธศาสนายุกาล ราว ๒๓๔ ปลวงไปแลว การก
๑

๑. แตในหนังสือทั้งหลาย มักกลาววา ๒๑๘ ป ซึ่งเปนสมัยที่พระเจาอโศกมหาราช
ปราบดาภิเษก ไมไดบวกกาลจําเดิมแตนนั้ กวาจะถึงสังคายนาเขาดวย.

สงฆ ๑,๐๐๐ รูป ไดพระเจาธรรมาโศกมหาราชเปนศาสนูปถัมภก
๙ เดือนจึงสําเร็จ. ตั้งแตนั้นมามีขาววาพระโมคคัลลีบุตรติสสะ เล็ง
เห็นพระศาสนาจะไมตั้งถาวรในชมพูทวีป จึงสงพระเถระทั้งหลายให
ไปประกาศพระศาสนาในนานาประเทศหลายตําบลดวยกัน. จําเดิม
แตนั้นก็ไมไดขาวถึงพระศาสนาในชมพูทวีปอีกเลย. ในถิ่นทีพ่ ระเถระ
ทั้งหลายอื่นไป ก็ไมไดขาวเหมือนกัน เวนไวแตเรื่องพระมหินทร
ไปลังกา เพราะพระคัมภีรที่เปนแบบฉบับไดมาจากสายนั้นทางเดียว
ตั้งแตนี้ ขาวศาสนาที่รูมา จัดวาเปนแตจากสาขาอันหนึ่ง. การ
สังคายนาซึ่งมีตอมากที่ลังกานั้นเอง ทํากันตามลําพังพระสงฆในเกาะ
นั้น ควรนับวาเปนแตอนุสังคีติสังคายนานอยแยกเปนสาขาออกไป
แตพวกลังกาและพวกที่ใชพระคัมภีรอันไดมาจากสายนั้น ก็นับ
สังคายนาในที่นั้นเขาตอลําดับสังคีติในชมพูทวีป. ที่นับวาเปนคราว
ใหญ ก็ครั้งพระมหินทรไปประดิษฐานศาสนา ณ ที่นั้น เมื่อพุทธศักราช ๒๓๖ ป จนมีกลุ บุตรชาวเกาะนั้นเอง ไดศรัทธาออกอุปสมบท
เลาเรียนรูแตกฉานในพระไตรปฏกธรรม และบอกกลาวสั่งสอนกัน
ไดเองแลว ก็ประชุมพระสงฆ เปนมหาสันนิบาต ใหพระอริฏฐะแสดง
ความรูในบริษัท เพื่อประกาศพระศาสนาวาหยั่งลงมั่นแลวในที่นั้น
นับวาเปนครั้งที่สี่ แตก็ดไู มเชิงเปนสังคายนาแท. อีกครั้งหนึ่ง เมื่อ
พุทธกาลไดราว ๔๕๒ ปลวงไปแลว พระภิกษุพหูสูตในเกาะนั้นได
๑

๑. นี้กําหนดปเสวยราชยครั้งที่ ๒ แหงพระเจาวัฏฏคามณีอภัย สังคายนาก็คงมีในระหวาง
ปนี้กับป ๔๖๕ ซึ่งเปนปสุดรัชกาลนั้น. หนังสือทั้งหลายกลาววา ทําเมื่อพุทธศักราช
๔๓๓ ปบาง ๔๐๐ ปบาง แตถาเขาไปกวากําหนดนั้น ทีย่ ังไมถึงเวลา.

คิดจารึกพระพุทธพจนเปนอักษรลงในใบลาน ดูเปนหลักฐานดี นับ
เปนครั้งคํารบหา. การทําสังคีติในลังกาขึ้นชื่อลือชาอยูก็สองคราวเทา
นี้. พระสงฆผูทําควรไดรับความยกยองนับถือของพุทธศาสนิกบริษัท
ทั่วไป เพราะไดทํากิจอันสําคัญนี้.
การทีเทศนาเรื่องสังคายนานั้น เรียกวามีแจง เปนบุญที่นยิ ม
กันมาก และทําในการศพหรือการกระดูกโดยปกติ เพราะเปนกิจ
สําคัญของพระสงฆสาวกผูเปนภารธุระพระพุทธศาสนา และทานทํา
เมื่อพระศาสนานิพพานแลวใหม เปนอันใหเขาเรื่องกัน. อาการที่ทํา
นั้น มักมีปฐมสังคายนาเปนพื้น พระเทศนา ๓ รูป นั่งรูปละธรรมาสน
พรอมกัน สมมติวาเปนพระมหากัสสปะรูป ๑ มักเลือกทานผูใหญ
สูงอายุกวาในหมูนั้น เปนพระอุบาลีรูป ๑ เปนพระอานนทรูป ๑ มี
พระสวดเต็มที่เทาจํานวนการกสงฆในครั้งนั้น ๕๐๐ รูป แตลดลงคง
รอยละ ๕ เขากันไป ๒๕ รูปเปนพื้น เกินกวานั้นก็มี แตที่นอย
กวานั้น ดูเหมือนไมมี บางก็มีพระสวดพิเศษสํารับหนึ่ง ๔ รูป เรียก
วามหานาคหรือคูสวด จะเปนเพราะแตเดิมใชเพียงเทานั้นพอครบ
สํารับขึ้นเตียง อยางสวดศพกระมัง. ทานผูเทศนาแสดงเรื่องแลวก็
ปุจฉาและวิสัชนา พระอื่นก็สวด ตามวาระอันถึงเขา. บางคราวก็
ไมมีปุจฉาวิสัชนา เปนแตแสดงเรื่องตามหนาที่ของตน ที่เทศนา
รูปเดียวก็มี. สังคายนาคราวอื่นก็เทศนาบาง แตก็มีนอยนัก และมัก
จะมีเพียงทุติยกับตติยสังคีติ.
สังคีติกถา ฉบับนี้เปนสํานวนเกา เห็นวาไพเราะดี ควรรักษา

ไวไมใหศูนย จึงนํามาลงพิมพ แตยังไมใชฉบับเกาแท เปนฉบับ
ที่เรียงแกจากฉบับเดิมอีกตอหนึ่ง ฉบับเดิมเพิ่มจะหาได จะพิมพกอน
ก็ไมทันคราว จึงพิมพฉบับนี้กอน. ฉบับลานทีส่ รางกันตอ ๆ มา
หาผูตรวจตรามิได ยอมผิดเลอะเทอะเปนอันมาก ยากที่จะชําระให
หมดจดถี่ถวยถูกตองตามของเดิม แตอยางไรก็ดี ขาพเจาก็ตั้งใจที่
จะรักษาถอยคําโวหารใหคงอยู เวนไวแตที่สันนิษฐานวาฉบับผิด
และไดหลักที่จะพึงอางอิง.
กอนเริม่ เรื่อง จะนํามารัมภกถา คือคําปรารภสําหรับปฐมสังคีติมาลง เพื่อใหเห็นวาการบุญนี้เปนที่นิยมของชนบททั้งหลายเปน
อยางไร.
กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส
วัดบวรนิเวศวิหาร
วันที่ ๓ เมษายน ร.ศ. ๑๒๕
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อารัมภกถา
สําหรับปฐมสังคายนาย
อภิวาทนสีลิสฺส
นิจฺจ วุฑฺฒาปจายิโน
จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุข พลนฺติ.
อาตมภาพขออํานวยพรพุทธภาษิต ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ
สุขะ พละ จงสถิตถาวรวัฒนาการตั้งมั่นในบวรขันธปญจกแหงบพิตร
ปจจยทายก และอุบาสกอุบาสิกา ผูประกอบดวยศรัทธาเปนมหากุศล
มีทานผูเปนอธิบดีสามีทานเปนตน ลวนประกอบดวยวิมังสาธิบดี
ปญญาอันพิจารณาเห็นอนิจจาทิลักษณะวา อนิจฺจ วต สรรพสิ่ง
สมบัติมีพรรณตาง ๆ มีหิรัญสุวรรณเปนตน ยอมเปนอนิจจัง จลาจล
แปรผันดวยสรรพภัยอันตราย มีราชันตรายเปนอาทิ อันจะเปน
อนุคามินีติดตามไปในปรภพเบื้องหนาหามิได อนฺตมโส สรีรมฺป
แมอยางต่ําแตสรีระรางกาย อวัยวะนอยใหญแหงอาตมานี้ เมื่อ
อาตมาจะไปยังปรภพ ก็เปนเฉทกธรรมขาดเด็ดกระเด็นออกจากกัน
จะไดไปดวยอํานาจอาตมาหามิได เบื้องวาพิจารณาเห็นในอนิจจาทิลักษณะดังนี้แลว จึงเกิดปญญินทรีย คือปญญาเปนใหญในวิจาร
พิจารณาวา สิ่งอื่นเวนจากกุศลแลว อันจะไดเปนแกนสารหามิได
อปฺเปว สาเธยฺย แมนไฉนอาตมาจะกระทําใหทรัพยแหงอาตมาเปน
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แกนสารติดตามไปในปรภพเบื้องหนา เมื่อวิจารพิจารณาดังนี้ ก็เห็น
วาทรัพยเปนแกนสารนั้น ดวยความสามารถที่อาตมาฝงฝากลงไวในพระ
พุทธศาสนา คือเจตนาที่อาตมาสละทรัพยออกกระทําเปนพุทธบูชา
ธรรมบูชา สังฆบูชา นี่แลไดชื่อวาฝงทรัพยไวในที่อันเปนแกนสาร
อนุคามินีนิธิ วิธีฝงขุมทรัพยเปนเสบียงตามเลี้ยงอวัยวะอาตมาไปยาว
ตราบเทาสิวโมกขอมตมหานิพพาน เมื่อปญญินทรียพิจารณาเห็นดังนี้
แลว จึงบังเกิดสัทธินทรียเปนใหญในลักษณะที่เชื่อในผลศีลผลทาน
ผลเมตตา ภาวนา สดับฟงพระสัทธรรมเทศนา สัทธินทรียนนั้ เปน
อจลธรรมเปนใหญ จะมิไดหวาดหวั่นไหวเชื่อแทในคุณทานเปนอาทิ
ดังนี้แลว จึงบังเกิดวิริยินทรียความอุตสาหะเปนใหญ ในที่จะกระทํา
ซึ่งกุศล เมื่อวิริยินทรียบังเกิดแลว จึงไดกระทําสําเร็จกิจในพิพิธกุศล
ตาง ๆ เหมือนอยางบพิตรกระทําในครั้งนี้ ยอมพรอมไปดวยอินทรีย
ทั้ง ๓ ประการบังเกิดขึ้นแลว จึงประหารเสียซึ่งขาศึกภายในคือ
มัจฉริยะความตระหนี่ เมื่อขาศึกคือมัจฉริยะความตระหนี่พายแพแลว
บพิตรจึงไดกระทําสรรพกองการกุศลตาง ๆ คือไดสมาทานศีล ๕ ศีล ๘
และถวายอาหารบิณฑบาตและไตรจีวรบริขาร บูชาแกพระภิกษุสงฆอัน
ทรงจตุปาริสุทธิศีลในพระศาสนา ณ กาลบัดนี้ ไดชื่อวานิธิขุมทรัพยคือ
บุญ จะเปนอนุคามินีตามบพิตรไป ฉายา อิว อุปมาดังวาเงาติดตาม
ซึ่งสรีระ, อนึ่ง พระพุทธฎีกาตรัสไวในอนุปุพพีกถาวา ทลิททฺ หาริก
กุศลธรรมมีทานเปนตน จะกันเสียซึ่งความเข็ญใจ อปายสฺฉนฺน
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กุศลนี้ยอมปดเสียซึ่งประตูจตุราบาย ๔ สคฺคโสปาณ กุศลนี้เปนบันได
ขึ้นสูสวรรคเทวโลก กณฺฏวร กุศลนี้เปนกัณฐัฏฐ อันประเสริฐ สําหรับ
จะไดขับขี่ไปในทางกันดารคือสังสารวัฏ โมกฺขปฺปเวสน กุศลนี้จัก
เปนวิธีดําเนินเขาสูสิวโมกขอมตมหานิพพาน องคพระพิชิตมารทรง
สรรเสริญไวฉะนี้. บพิตรจงมีจิตเปรมปรีดิ์ปราโมทยในกุศลของบพิตร
ในครั้งนี้ อยาใหบังเกิดวิปฏิสารกินแหนงแคลงใจในวัตถุทานและ
ปฏิคาหกผูรับทาน พึงใหพรอมไปดวยไตรกาล เจตนาทั้ง ๓ คือ
ปุพพเจตนา มุญจนเจตนา อปราปรเจตนา เจตนาในเบื้องตน
ในทามกลาง ในภายหลัง ใหบริบูรณผองใสเปนอันดี จะเปนที่ยัง
กุศลใหภิญโญยิ่ง หาที่สุดมิได.
ก็บัดนี้ บพิตรคิดใหมีพระสังคายนายตามเยี่ยงอยางพระอรหันต
มีพระมหากัสสปเถรเจาเปนประธานไดกระทํามา อันนี้เปนการยากนัก
ยากหนาที่จะกระทําไดแตละครั้ง เมื่อกระทําไดแตละครั้งดุจดังวา
ชวยบํารุงพระศาสนา คือโอวาทคําสั่งสอนแหงองคพระมุนินทรเจา
ใหรุงเรืองไปตราบสิ้น ๕,๐๐๐ พระวัสสา เหตุวาการสังคายนายนี้
เปนวิธีรอยกรองพระธรรมขันธ ทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ มิให
วิบัติอันตรธานเสื่อมศูนยไป เหตุดังนั้น จึงวาบุคคลผูใดใหมีพระ
สังคายนายนี้ มีอานิสงสมากนัก จะนับประมาณหาที่สุดมิได อากาโส
อิว อุปมาดังวาอากาศอันหาที่สุดมิได อาตมาจะพรรณนาไปดวย
อานิสงสโดยอเนกบรรยาย การที่จะสังคายนายก็จะเปนอันเนิ่นชา
๑

๑. ชื่อมาที่พระมหาบุรุษโพธิสัตวเจาทรงออกมหาภิเนษกรมณ.
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เหตุดังนั้น อาตมาจึงสําแดงโดยสังเขปกถา พอเปนธรรมสวนานิสงส
เฉลิมศรัทธาแหงบพิตรใหผองใส สาธุสัตบุรุษทั้งปวงมีบพิตรเปนประ
ธาน จงตั้งโสตประสาทโดยสวนาการ ฟงในเรื่องราวความปฐมสังคายนาย อันมีในพระคัมภีรอันชื่อวาปฐมสามนต อันอาตมาจะดําเนินความ
ในเบื้องตนไป ณ กาลบัดนี้.
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พระปฐมสังคายนาย
กลาวความจําเดิมแตเมื่อ ถวายพระเพลิงพุทธสรีระเสร็จแลว
พระมหากัสสประลึกขึ้นมาถึงถอยคําสุภัททภิกษุผูบวชตอแก กลาว
จวงจาบพระธรรมวินัย ครั้งเดินทางมาจากเมืองปาวาย คราว
ปรินิพพานใหมเพียง ๗ วันเทานั้น ก็เกิดสังเวชใจ จึงรําพึงไปวา
สักหนอยพวกภิกษุอลัชชีผูไมมีอาย จะสําคัญเห็นไปวาพระศาสนา
หาครูอาจารยมิไดแลว ก็จะฝาฝนพุทธอาณา ยังพระสัทธรรมให
อันตรธานเสียโดยพลัน เมื่อพระธรรมวินัยยังทรงอยู ก็เหมือนสมเด็จ
พระบรมครูยังมีพระองค สมควรแทจริงที่จะสังคายนานศาสนธรรม
วางลงไวใหเปนแบบฉบับจะไดถาวรสิ้นกาลนาน ครั้นนึกขึ้นมาถึง
อุปการของสมเด็จพระบรมครูอันมีแกอาตมา ก็ยิ่งรูสึกวาเปนหนาที่
อันตนจะพึงกระทํา จึงแจงความดําริแกพระสงฆ และชวนใหปลงใจ
ชวยกันทําสังคายนาย. ภิกษุทั้งหลายก็อํานวยตาม ขอใหพระเถรเจา
จัดเลือกหาภิกษุผูจะกระทํา พระเถรเจาเลือกลวนแลวแตพระอรหันตเจาผูไดปฏิสัมภิทาแตกฉานในหองพระไตรปฎก อันไดรับความยกยอง
ของสมเด็จพระศาสดา คณนาได ๕๐๐ หยอนพระองคหนึ่ง เพื่อ
ไวชองแกพระอานนท. ครั้นจะเลือกเขาแตตนก็เกรงปรัปปวาท เหตุ
พระอานนทนั้นยังเปนเสขะไมจบกิจ ครั้นจะเวนเสียทีเดียวเลา พระ
เถรเจาก็เปนคลังพระสัทธรรมใหญ ไดเคยไดรับพระพุทธฎีกาเนือง ๆมา.
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พระสงฆทั้งปวงจึงขอใหเลือกพระอานนทเขาดวยพระองคหนึ่ง ก็
พอครบ ๕๐๐ พอดี. พระเถรเจาทั้งปวงปรึกษาตกลงกันแลว ตาง
พวกก็ไปสูกรุงราชคฤห เพื่อจะไดประชุมกันกระทําสังคายนาย ฝายพระ
อานนทเปนวัตถุแหงความโศกเศราของมหาชน พระเถรเจาไปถึงไหน
ก็มีคนรองไหรําพันถึงสมเด็จพระพุทธองคไปถึงนั่น. เมื่อพระสังคีติกาจารยเจาไปถึงพระนครราชคฤหพรอมกันแลว ก็เขาไปถวายพระพร
ทูลขอหัตถกรรมพระเจาอชาตศัตรุราช ปฏิสังขรณมหาวิหาร ๑๘ ตําบล
เสร็จแลว ก็เขาไปถวายพระพรทูลใหทรงทราบความดําริจะกระทํา
สังคายนาย. บรมกษัตริยก ็ทรงอนุโมทนา รับเปนภารธุระฝายอาณาจักร
แลวตรัสสั่งใหปลูกพระมณฑปอันใหญ งามไปดวยจิตรกรรมอลังการ
แทบถ้ําสัตตบัณณคูหา ขางเขาเวภารบรรพต เสร็จแลวก็ดํารัสสั่ง
ใหเผดียงแกพระสงฆ. ตกลงเปนอันไดเริ่มการกระทําสังคายนาย ใน
เดือนที่ ๒ แหงพระวัสสา. ในเวลาปจจุสมัยใกลรุงจะเปนวันสงฆสันติบาต พระอานนทปรารภความเพียรโดยสามารถ ก็ไดสําเร็จ
พระอรหัตทันเวลา ตกวาการกสงฆลวนแตองคพระอรหันตทั้ง ๕๐๐.
พระสงฆปรึกษากันใหสังคายนายพระวินัยกอนแลวจึงพระธรรม เลือก
พระอุบาลีเปนผูวิสัชนาพระวินัย เลือกพระอานนทเปนผูวิสัชนาพระ
ธรรม พระมหากัสสปเปนผูถามตางพระองคสมมติอาตมาแลวก็ถาม
และวิสัชนาตามหนาที่ โดยวาระอันมาถึง พระวินัยจัดเปนปฎกหนึ่ง
พระธรรมแยกเปนพระสุตตันตปฎกและอภิธรรมปฎก รวมเรียกวาพระ
ไตรปฎก ยกขึ้นสูสังคายนายโดยลําดับกัน. เมื่อจบตอนหนึ่ง ๆ นั้น
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พระอริยสงฆก็สวดสังวัธยายแลว และทรงไวเปนแบบสืบมา สังคายนาย
ครั้งนั้นกระทําอยู ๗ เดือนจึงสําเร็จ.
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ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนฺหิ อาทึ กตฺวา ยาว สุภทฺทปริพฺพาชกวินยนา กตพุทฺธกิจฺเจ กุสินาราย อุปวตฺตเน มลฺลาน สาลวเน
ยมกสาลานมนฺตเร วิสาขปุณฺณมีทิวเส ปจฺจูสสมเย อนุปาทิเสสาย
นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพุเต ภควตีติ.
โลกนาเถ ในเมื่อสมเด็จพระบรมโลกนาถสัมมาสัมพุทธบพิตร ผูประเสริฐทางพระภาคเปนอันงาม กตพุทธกิจฺเจ เมื่อ
พระองคกระทําพุทธกิจ จําเดิมแตตรัสพระสัทธรรมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตรมาตราบเทาทรมานสุภัททปริพาชก อันเปนปจฉิมเวไนยใหเลื่อมใสศรัทธาทรงใหบรรพชาเปนเอหิภิกขุสําเร็จแลว และ
เสด็จเขาสูพระนิพพาน ในระหวางรังนกทั้งคู ในสาลวันปารัง แหง
พระยามัลลราชทั้งหลาย ใกลกรุงกุสินาราย ราชธานี ปมะเส็งนพศก
กลางเดือนหกฤดูคิมหันตวันอังคารเพลาปจจุสมัยใกลรุง ครั้งนั้น
อายสฺมา มหากสฺสโป พระอริยกัสสปเถรเจา ผูมีอายุเปนสังฆเถระ
ผูเฒา มีวัสสาอายุกวาสงฆทั้งปวง ประมาณ ๗ แสน บรรดาที่มา
สันนิบาตประชุมกัน ในกาลเมื่อสมเด็จพระพุทธเจาเสด็จเขาสูพระ
นิพพาน สตฺตาห ปรินิพฺพุเต ภควติ ในเมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจาเสด็จเขาสูพระนิพพาน เมื่อถวายพระเพลิงแลวลวงไปได ๗ วัน
อนุสฺสรนฺโต พระมหากัสสปเถรเจาระลึกถึงถอยคําสุภัททภิกขุ อัน
๑

๒

๑. เดิมเรียกวา โกสินนะราย ตอมาเปน กุสินาราย บัดนีเ้ ปนกุสินารา ตามคําบาลี
๒. ฉบับเปน อัฐศก เปนที่คาํ นวณผิดของทานผูรจนา เหตุวา ปมะเส็งไมใชศกคู
ฉบับเดิมเบญจศก แตก็ผิดโดยวิธีคํานวณ.
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เปนวุฑฒบรรพชิตบวชตอแก วาแกสงฆทั้งปวง ครั้งมาแตเมือง
ปาวาย วาดูกอนอาวุโส มา โสจิตฺถ มา ปริเทวิตถฺ ทานทั้งปวง
อยาโศกเศราอยารองไหร่ําไรไปเลย สุมุตฺตา ทีนี้พนทุกขพนรอน
เราแลว พระมหาโคดมเธอยังอยูนั้นเบียดเบียนกลาววา วาสิ่งนี้ควร
สิ่งนี้ไมควร เธอหามเธอปรามนั่น ๆ นี่ ๆ จําเดิมแตนี้นะเราจะมี
ความสุขสบายแลว ปรารถนาจะกระทําสิ่งใด เราก็จะกระทําสิ่งนั้น
ดูกอนอาวุโส ทานทั้งปวงอยารองไหร่ําไรถึงพระสมณโคดมเลย พระ
สมณโคดมนิพพานเสียก็พนทุกขพนรอนเราทั้งปวงแลว ถอยคําที่สุภัททภิกขุอันเปนวุฑฒบรรพชิตบวชตอแก วากลาวแกสงฆทั้งปวงฉะนี้
พระมหากัสสปเถรเจาระลึกถึงถอยคําอันนี้แลว ก็บังเกิดธรรมสังเวชวา
อนิจจา ๆ สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจานิพพานไดกี่วันมี ควรแล
หรือบังเกิดหลักตอเสี้ยนหนามขึ้นในพระศาสนา สืบไปเมื่อหนาอลัชชี
ภิกษุทั้งหลายสําคัญวา พระธรรมวินัยนี้หาครูหาอาจารยมิได ไดเพื่อน
ฝูงที่เปนอลัชชีเหมือนกันนั้นมากขึ้นแลว สทฺธมฺม อนฺตรธาเปยฺยุ นาที่
จะกระทําซึ่งธรรมวินัยของสมเด็จพระพุทธเจานี้ใหอันตรธานเสื่อมศูนย
เสียเปนอันพลัน ยนฺนูน ผิดังนั้นอาตมาจะสังคายนาย พระธรรมวินัย
ของสมเด็จพระพุทธองคเจา จะกระทําพระธรรมวินัยนี้ใหสมควรที่จะตั้ง
อยูสิ้นกาลชานาน อันพระธรรมวินัยนี้ ถายังประดิษฐานอยูตราบใด
ก็ไดชื่อวาสมเด็จพระศาสดาจารยเจานี้ยังทรงพระทรมานมีพระชนมอยู
๑

๒

๑. บัดนี้เรียกวา ปาวา ตามคําบาลี. ๒. ศัพทมคธวา สังคายนา แตพูดเปนเชนนี้.
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ตราบนั้น เหตุวาพระพุทธฎีกาสมเด็จพระพุทธเจาตรัสไวแกพระอานนท
วา ดูกอนสําแดงอานนท มมจฺจเยน สตฺถา เมื่อคถาคตเสด็จเขาสู
พระนิพพานลวงไปแลว พระธรรมวินัยที่ตถาคตตรัสเทศนาไวแล จะ
เปนครูสั่งสอนทานทั้งปวง พระพุทธฎีกาของสมเด็จพระพุทธองคเจา
ตรัสสั่งไวแกพระอานนทฉะนี้ แลอาตมาสมควรที่จะสังคายนายซึ่งพระ
ธรรวินัยของสมเด็จพระพุทธองคเจา ประการหนึ่งเลา สมเด็จ
พระ ฯ ล ฯ เมื่อยังทรงพระทรมานอยูนั้น ทรงพระเมตตาอนุเคราะห
แกอาตมาผูชื่อวากัสสปนี้มากนัก บังสุกุลจีวรอันเปนผาทรงของ
สมเด็จพระพุทธองคเจานั้น พระพุทธองคเจานั้นก็ผลัดเปลี่ยนประทาน
ใหแกอาตมาผูชื่อวากัสสป และมีพระพุทธฎีกาตรัสวา ดูกอนสําแดง
กัสสป สาณานิ บังสุกุลจีวรผืนนี้ทอดวยเสนปาน ตถาคตไดทรง
อยูบางแลว จีวรของกัสสปเกานักนั้น กัสสปเอาผาบังสุกุลผืนนี้ไป
ทรงเถิด ทรงพระกรุณาสงเคราะหแกอาตมาดวยจีวรอสาธารณบริโภคถึงเพียงนี้ ใชแตเทานั้น สมเด็จพระบรมครูเจานี้ ตั้งไวซึ่ง
อาตมาผูชื่อกัสสปในสมัฏฐานเสมอดวยพระองค มีพระพุทธฎีกาตรัส
แกสงฆทั้งปวงวา ภิกฺขเว ดูกอนสงฆ พระตถาคตนี้ถาปรารถนา
จะเขาสูปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อันใด ๆ ตถาคต
เขาสูฌานอันนั้น ยั้งอยูโดยความปรารถนา ปรารถนาจะยั้งอยูดวย
ฌานสุขนั้นสิ้นกาลใด ก็อยูไดสิ้นกาลเทานั้น สําแดงกัสสปนี้เลา
๑

๒

๓

๑-๒. ตนฉบับมีอยูวา ดูกร ฯ ล ฯ ๓. ตนฉบับวา ปฐมฌาน ทุติย ฯ ล ฯ
จตุตถฌานอันใด ๆ.
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ถาปรารถนาจะเขาสูปฐมฌาน ฯ ล ฯ จตุตถฌานอันใด ๆ สําแดง
กัสสปก็เขาสูฌานอันนั้น ยั้งอยูโดยปรารถนา ปรารถนาจะอยูดวย
ฌานสุขสิ้นกาลนานเทาใด ก็อยูไดสนิ้ กาลนานเทานั้น ทรงพระกรุณาตั้ง
อาตมาผูชื่อวา กัสสป ไวในอัคคฐานเสมอพระองคฝายอุตตริมนุสสธรรมถึงเพียงนี้ อาตมาอันจะกระทําการอื่น ๆ นอกออกไปกวา
สังคายนายพระธรรมวินัยแลว มิอาจแกหนี้อันนี้ได ถาเวนไวแต
สังคายนายพระธรรมวินัยใหได สมเด็จพระพุทธองคก็แจงพระหฤทัย
อยูแลววา อาตมานั้นจะประดิษฐานไวซึ่งวงศคือพระสัทธรรม จึง
ทรงพระกรุณาอนุเคราะหแกอาตมา มีครุวนาดุจดังวาสมเด็จพระบรมจักรวรรดิอันพิจารณาเห็นวาพระปโยรสา นั้น จะสืบไวซึ่งสุริยวงศ แลว
และทรงพระกรุณาพระราชทานซึ่งเกราะนวมของพระองค ใหแก
พระบวรดนัยโอรส อาตมานี้สมควรที่จะสังคายนายพระธรรมวินัยของ
สมเด็จพระบรมครูเจาในกาลบัดนี้ พระมหากัสสปเถรเจาดําริฉะนี้แลว
เมื่อจะยังภิกขุทั้งหลายใหมีอุตสาหะในที่จะสังคายนายพระธรรมวินัย จึง
เลาเรื่องราวแตครั้งหลังเมื่ออกจากเมืองปาวายแลวและมาสูเมื่อกุสินารายกับภิกษุทั้งหลาย ๕๐๐ ถอยคําที่สุภัททภิกขุกลาวแกภิกขุทั้งปวงนั้น
พระมหากัสสปเถรเจานําเอามาสําแดงใหแจงแลว พระมหากัสสปเถรเจาจึงแกสงฆทั้งปวงวา ดูกอนอาวุโส ทานทั้งปวงเอย บัดนี้
๑

๒

๑. ศัพทนี้ ไลเลียงชาวเขมรไดความวา ชะรอยจะออกจากคําในภาษานั้นวาพระไตสุง
(เปรี๊ยะแสดง) ตรงความวาเจา ซึ่งเปนคําผูใหญใชเรียกผูนอ ยวา เจานั่น เจานี่
๒. ตรงคําที่ใชในบัดนีว้ า สันตติวงศ ซึ่งแปลวา วงศโดยสืบสายกันลงมา.

นักธรรมโท - สังคีติกถา ธรรมสมบัติ (หมวดที่ ๒ สังคีตกิ ถา) - หนาที่ 12

อธรรมวาทีภิกขุนี้ปรากฏรจนามีกําลังวังชามากขึ้นแลว ฝายธรรมวาที
ภิกขุนี้ยอหยอนทอถอยทุพพลภาพหากําลังมิได นีแ่ ลอาวุโสทานทั้งปวง
อันเราจะเพิกเฉยนอนใจอยูฉะนี้ไมได นานไปอธรรมวาทีมีกําลัง
มากขึ้นแลวกาลใด นาทีจ่ ะกระทําพระธรรมวินัยของสมเด็จ ฯ ล ฯ นี้
ใหอันตรธานเสื่อมศูนยเสียเปนเที่ยงแทยิ่งนักหนา ก็อยาฉะนั้นเลย
มาเราทั้งปวงนี้จงชวยกันกระทําสังคายนายพระธรรมวินัย ไวใหเปน
อายุพระศาสนาเถิด. อธมฺโม ทิปฺปติ ดูกอนอาวุโส ทานทั้งปวง
ทุกวันนี้สิ่งที่มิไดเปนยก เปนธรรมนั้นรุงเรืองปรากฏ ธมฺโม ปฏิพาหิยติ
ที่เปนยกธรรมยอหยอนทอถอย อวินัยวาทีภิกขุนั้นรุงเรืองปรากฏ
รจนา ที่เปนวินัยวาทีนี้กลาวชอบดวยสิกขาบทนั้นยอหยอน ที่เปน
อธรรมวาทีนั้นมีกําลัง ที่เปนธรรมวาทีนั้นทุพพลภาพยอหยอนลงทุก
วันทุกเวลา อันเราจะเมินเสียไมกระทําสังคายนายนั้นมิบังควรนักหนา.
ภิกฺขู อาหสุ พระภิกขุทั้งปวงจึงมีคําตักเตือนวา พระเจาขา
ผิดังนั้น พระผูเปนเจาทรงเลือกสรรจัดพระสงฆที่ควรจะกระทําการ
สังคายนายในครั้งนี้ใหพรอมเพรียงกันเถิด. เมื่อพระสงฆใหโอกาส
อนุญาตฉะนี้แลว พระมหากัสสปเถระผูเปนเจาก็เลือกสรรพระสงฆทั้งปวงบรรดาที่จะกระทําสังคายนายนั้น เลือกเอาลวนแตพระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณแตกฉานในหองพระไตรปฎก แตลวนมีศักดาอานุภาพ
๑

๑. ศัพทนี้มีใชนอกจากนี้วา ไมเปนยกไมเปนเกณฑ จะออกจากศัพทวาโยค ในภาษา
มคธและสันสกฤต ซึ่งแปลวา แบบหรือระเบียบ กระมัง ? หรือจะออกจากศัพท
ในภาษาอื่นทีข่ าพเจาไมรูกอ็ าจเปนได.
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มาก ที่สมเด็จพระผูทรงพระภาคเจาตั้งไวในเอตทัคคะนั้นโดยมาก แต
ลวนไดไตรวิชชาและอภิญญาทั้ง ๖ เปนตนเปนประธานที่เปนที่ปุถุชน
และพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีนั้น ถึงมาตรแมนวาจะ
แตกฉานในหองพระไตรปฎก พระมหากัสสปเถรเจาก็เลือกสรรเสีย
จะนับเขาในสังคายนายหามิได ถึงเปนพระขีณาสวะก็ดี ถาเปนพระอรหันตสุกขวิปสสกแลวจะจัดเขาหามิได อเนกสเต อเนกสหสฺเส
พระสงฆบรรดาที่เลือกสรรเสียนั้น ถาจะนับมากกวารอยกวาพัน ตกวา
พระมหาเถรเจา เลือกพระสงฆสังคายนายในครั้งนั้นคณนานับได ๕๐๐
หยอนอยูองคหนึ่ง จึงมีคําปุจฉาวา เหตุไฉนจึงเลือกขยักไวใหหยอน
อยูแตพระองคหนึ่งเลา จึงวิสัชนาวา ขอซึ่งขยักไวใหหยอนอยูพระ
องคหนึ่ง โอกาสกรณตฺถ เพื่อจะไวโอกาสแกพระอานนท เพราะเหตุ
วาการสังคายนายนั้น อายสฺมตา วินา ถาเวนจากพระอานนทแลวก็มิ
อาจกระทําใหสําเร็จได เหตุใด เหตุวาพระอานนทนั้นเปนคลังพระสัทธรรมพระนวังคสัตถุศาสนา มี สุตตฺ  เคยฺย เปนอาทินั้น แตลวนพระ
อานนทไดเลาเรียนเฉพาะพระพักตรสมเด็จพระผูมีพระภาคเจานี้ทุกสิ่ง
ทุกอัน เหตุฉะนี้ซึ่งจะเวนพระอานนทเสียแลวจะกระทําการสังคายนายนั้น
กระทํามิได ครั้นวาพระมหากัสสปเถรเจา จะจัดพระอานนทเขาในที่
สังคายนายเลา พระอานนทยังเปนเสขบุคคลอยู ครั้นจะจัดเขา เกลือกจะ
มีคําปรัปปวาทติเตียนวาพระมหากัสสปนี้เลือกที่รักมักที่ชัง เห็นแกหนา
กันวาพระอานนทนี้ จูฬปตุปุตฺโต เปนลูกแหงพระเจาอา เปนนองของ
สมเด็จพระผูมีพระภาค จึงเลือกเอาพระอานนทอันเปนเสขบุคคลเขาในที่
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สังคายนาย เออก็พระสงฆที่ไดพระอรหัตพรอมดวยพระปฏิสัมภิทาญาณนั้นยังมีอยู ดังฤๅ พระมหากัสสปเลือกเสียมิไดจัดเขาในที่
สังคายนายเลา เกลือกจะมีคําปรัปปวาทฉะนี้ เหตุดังนั้น พระมหากัสสปเถรเจาจึงยั้งพระอานนทไวยังมิไดจัดเขาในที่สังคายนาย อย ภนฺเต
อายสฺมา อานนฺโท พระสงฆทั้งปวงจึงตักเตือนขึ้นวา พระเจาขา
ขาแตพระผูเปนเจาอริยกัสสป ขาพเจาทั้งปวงพิจารณาเห็นวา เสกฺโข
พระอานนทนี้ เปนเสขบุคคลอยูก็จริงแล แตทวาไมลุอํานาจแกฉันทา
โทสา โมหา ภยาคติ และขอหนึ่งเลา พระอานนทนี้ก็ไดเลาเรียน
พระธรรมวินัยทั้งปวง เฉพาะพระพักตรมณฑลแหงสมเด็จพระบรมครู
เจานี้ทุกสิ่งทุกอัน อานนฺท อุจฺจินตุ ขอพระผูเปนเจาจงเลือกพระ
อานนทเขาในที่สังคายนายดวยเถิด เมื่อพระสงฆทั้งปวงตักเตือนขึ้น ๆ
ฉะนี้ พระมหากัสสปเถรเจาจึงนับพระอานนทเขาในที่สังคายนาย จึง
เปนพระสงฆสังคายนายนั้น ๕๐๐ พระองคดวยกัน.
อถโข เมาะ ตทนนฺตร ในลําดับนั้น พระสังคีติกาจารย ๕๐๐
พระองค จึงปรึกษากันวา กตฺถ นุ โข มย เราจะสังคายนายพระ
ธรรมวินัยในกาลครั้งนี้ เราจะไปกระทําในประเทศที่ใดจึงจะสมควร
จึงเห็นลงพรอมกันวา ราชคห โข มหาโคจร ปหูตสนาสน วาเมือง
ราชคฤหนี้มีที่โคจรบิณฑบาตนั้นมาก และขอหนึ่งเลา เสนาสนะ
ที่อาศัยนั้นเลาก็มีมาก ควรอยูแลวที่เรานี้จะไปสังคายนายพระธรรมวินัยนี้ ที่ในเมืองราชคฤหนี้เถิด เมื่อพระสงฆทั้งปวงปรึกษาพรอมกัน
ฉะนี้แลว พระมหากัสสปเถรเจาก็สวดอนุสาวนาดวยญัตติทุติยกรรม
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หามมิใหภิกขุอื่นนอกจากภิกขุสังคายนายนั้น ไปจําวัสสาในเมือง
ราชคฤห เฉพาะใหจําพระวัสสาแตพระสงฆที่นับเขาในสังคายนาย
เพราะเหตุวาปรึกษากันเห็นการสังคายนายนั้น เปนถาวรกรรมเปนการ
ใหญ ครั้นจะละภิกขุนอกจากสังคายนาย ไปจําพระวัสสาในเมือง
ราชคฤหนั้น วิสภาคปุคฺคโล เกลือกจะมีวิสภาคบุคคลที่เปนหลักตอใน
พระศาสนา จะเขาไปกระทําอันตรายในทามกลางสงฆก็จะเสียทวงที
การสังคายนายจะมิสําเร็จโดยสะดวก เห็นเหตุฉะนี้จึงสวดอนุสาวนญัตติทุติยกรรม หามมิใหพระสงฆนอกจากสังคายนายไปจําพระวัสสาใน
เมืองราชคฤห.
เมื่อยังอีกเดือนครึ่งแล จะเขาพระวัสสา พระมหากัสสปเถรเจา
ก็พาพระสงฆที่จะสังคายนายนั้น ๒๕๐ พระองค ไปสูเมืองราชคฤหโดย
มรรคาอันหนึ่ง พระอนุรุทธมหาเถรเจาก็พาพระสงฆสังคายนาย ๒๔๙
พระองค ไปโดยมรรคาอันหนึ่ง ตกวาแยกกันไปพวกละมรรคา.
อานนฺทเถโร ถควโต ปตฺตจีวร คเหตฺวา ฝายพระอานนทเถรเจานั้น ก็ถือเอาซึ่งบาตรและจีวรของสมเด็จพระผูมีพระภาค มี
พระสงฆแวดลอมเปนบริวาร บายพระพักตรเฉพาะสูเมืองสาวัตถี
มหานคร เที่ยวจาริกมาโดยอนุกรมลําดับ ๆ ครั้งนั้นควรจะสงสาร
สังเวชหนักหนา ดวยมหาชนคนทั้งปวงแตปางกอน ถาไดเห็นพระ
อานนท สุดแทแตวาสมเด็จพระพุทธองคเสด็จดําเนินไปในเบื้องหนา
แลว ถัดลงมาก็ถึงพระอานนท ๆ นี้ถือบาตรและจีวรของสมเด็จพระ

นักธรรมโท - สังคีติกถา ธรรมสมบัติ (หมวดที่ ๒ สังคีตกิ ถา) - หนาที่ 16

พุทธองค ติดตามสมเด็จพระพุทธลีลาศไมหางไมคลาดพองามพอดีกัน
สมเด็จพระพุทธองคนั้นเสด็จไปในสถานที่ใด พระอานนทก็ตามเสด็จไป
ฝนสถานที่นั้น พระพุทธองคเจาเสด็จไปถึงไหน พระอานนทก็ตาม
เสด็จไปถึงนั่น มีครุวนาดุจดังวาพระฉายติดตามพระองค เคยได
เห็นพระพุทธองคกับพระอานนทนี้พรอม ๆ กัน. ครั้งนั้นคนทั้งปวง
ไดเห็นแตพระอานนท มิไดเห็นสมเด็จพระพุทธองคเจา ไดเห็นแต
บาตรและจีวรเปลา อันพระอานนทนํามาครั้งนั้น ตางคนตางก็ระทด
สลดใจ มิอาจสามารถจะอดกลั้นซึ่งความโศกไวได ก็ชวนกันรองไห
ปริเวทนาการโศกาอาดูรภาพ เนตรทั้งสองนองอาบไปดวยอัสสุชลวารี รองไหร่ําไรนี้ระงมทั้งสองตราบขางมรรค. สาวตฺถึ อนุปฺปตฺเต
เถเร ในกาลเมื่อพระอานนทเถรเจามาถึงเมืองสาวัตถี และยางเขาสู
บริเวณพระเชตวันมหาวิหาร ในครั้งนั้น เสียงรองไหไมแปลกกันเลย
กับเสียงรองไหในวันอันสมเด็จพระพุทธองคเจา เสด็จเขาสูพระนิพพาน
ฝายพระอานนทเถรเจา เลาโลมเอาใจมหาชนคนทั้งปวง ดวยพระ
สัทธรรมเทศนาอันประกอบไปดวยพระอนิจจัง พระทุกขัง พระอนัตตา
บรรเทาเสียซึ่งความโศกแหงมหาชนทั้งปวงแลว คนฺธกุฏิย ปวิสิตฺวา
พระผูเปนเจา ก็เขาไปสูพระคันธกุฎีที่สมเด็จพระพุทธองคเคยเสด็จอยู
แตกอน มฺจป นีหริตฺวา ขนเตียงตั่งออกมาจากพระคันธกุฎี ปด
เคาะตีเสียใหหมดผงเผาธุลีแลว คนธฺกุฏึ สมฺมชฺชติ ฺวา ก็กวาดแผว
พระคันธกุฎีใหบริสุทธิ์โดยรอบ มิลาตมาลากจวร ฉฑฺเฑตฺวา แต
บรรดาหยากเยื่อเฟอฝอยชานดอกไมแหง ๆ ที่ตกเกลื่อนกลาดอยูนั้น
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พระผูเปนเจากวาดประมวลเขา ขนออกมาเทเสียภายนอกบริเวณชําระ
พระคันธกุฎีเสร็จแลว มฺจป อติหริตฺวา พระผูเปนเจาก็ขน
เตียงและตั่งเขาไปตั้งไวดังเกา จัดแจงลาดปู กระทํานั้น พินิจพิจารณา
ทุกสิ่งทุกอัน ควรจะสงสารดวยพระอานนท พระผูเปนเจามากระทํา
วัตตปฏิบัติในครั้งนั้น นี่เหมือนกันกับเมื่อพระองคมีพระชนมอยูอยาง
ไร ที่กระทําอยางนั้นทุกสิ่งทุกประการ เคยหมอบเคยกราน เคยเคารพ
ฉันใด ก็หมอบกราบกราน อยูฉะนั้น ดูนาสังเวชสงสารนี่นักหนา
ภควโต ปรินิพฺพานโต ปภูติ จําเดิมแตวันสมเด็จพระพุทธเจา
เสด็จปรินิพพานนั้นแลว านนิสชฺชพหุลตฺตา พระอานนทนี้มากไปดวย
ยืนและนั่ง ที่จะไดจําวัดจะไดจงกรมนั้นนอยนักนอยหนา เสมหาทิธาตุ
อันสั่งสมในพระกายนั้น ฝายมิสูสบาย ทุติยทิวเส ในวันเปนคํารบ
๒ ขีรวิเรจน ปวิตฺวา พระผูเปนเจาก็ฉันยาประดุจอันเจือดวยนมสด
ชําระเสมหาทิธาตุอันสะสมในกายคอยสบายพระองคแลว ในวันเปน
คํารบ ๓ พระผูเปนเจาก็เขาไปสูที่นิมนตแหงสุภมาณพ เจตกเถเรน
กับดวยพระเจตกเถระเปนปจฉาสมณะ ไปสําแดงพระสัทธรรมเทศนา
สุภสูตรโปรดสุภมาณพแลว พระผูเปนเจาก็ขอหัตถกรรมกระทําการ
ปฏิสังขรณซอมแปลงที่หักที่ทําลายในพระเชตวันมหาวิหาร สําเร็จแลว
ใกลจะเขาพระวัสสา พระอานนทเถรเจา ก็เสด็จเขาสูเมืองราชคฤห
มหานคร.
๑

๒

๑-๒ เปนของทานผูรจนา ในคํามคธที่แปลวากระทําวัตตปฏิบัตินั้นเอง ตามธรรมเนียม
ไทยที่ใชอยูในครั้งนั้น และคําวากรานนั้นฉบับเกาเปนคลาน.
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เมื่อพระสังคีติกาจารยเจาไปพรอมกันในเมืองราชคฤหถวนทั้ง
๕๐๐ พระองคแลว จึงปรึกษากันที่จะปกปดคําปรัปปวาท จะมิให
ดิตถียนิครนถทั้งปวงลวงมานินทาวา พระมหาโคดมหามิไดแลวสาวก
ทั้งปวงละเมิดวัดวาอารามเสีย ไมซอม ไมแปลง ไมบูรณะปฏิสังขรณ
ปรารถนาจะปองกันความนินทาขอหนึ่ง กับประการหนึ่ง จะบูชา
พระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสสรรเสริญ การปฏิสังขรณ
วามีผลานิสงสมาก ปรารถนาเปน ๒ ขอนี้ จึงชวนกันเขาไปสู
สํานักสมเด็จพระเจาอชาตศัตรุราชบพิตร ถวายพระพรขอหัตถกรรม
กระทําการปฏิสังขรณที่ทําลายในอัฏฐารสมหาวิหาร ทั้ง ๑๘ แหง
สําเร็จบริบูรณในปฐมมาส คือเดือนเขาพระวัสสาเปนปฐมครั้นลวง
เขาทุติยมาส พระผูเปนเจาทั้งปวงก็ชวนกันเขาไปถวายพระพรอีกเลา
ใหบรมกษัตริยทรงทราบความที่จะกระทําการสังคายนาย. สมเด็จ
พระเจาอชาตศัตรุราชบพิตร ก็มีพระวาจาวา สาธุ ภนฺเต วิสสฺ ตฺถา
พระเจาขา โยมยินดีดวยพระผูเปนเจาทั้งปวงนี้มากนัก นิมนตกระทํา
เถิด อยารังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลย ฝายอาณาจักรไวธุระโยม ฝาย
ธรรมจักรนัน้ เปนธุระของพระผูเปนเจาทั้งปวง ๆ จะปรารถนาสิ่งใดก็
บอกแกโยมเถิด. ขอถวายพระพร อาตมาภาพทั้งปวงปรารถนา
ซึ่งที่สําหรับสงฆ ๕๐๐ จะไดนั่งกระทําการสังคายนาย. กตฺถ กโรมิ
พระเจาขาจะใหโยมกระทําในประเทศที่ใด. ขอถวายพระพร อาตมาภาพ
ทั้งปวงเห็นสมควรที่จะกระทําแทบประตูถ้ําสัตตบัณณคูหา แทบขาง
ภูเขาเวภารบรรพต. สาธุ ภนฺเตติ โข สมเด็จพระเจาอชาตศัตรูรับ
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คําสงฆวา สาธุ ภนฺเต แลว พระองคก็ตรัสสั่งใหกระทํามหามณฑป
อันใหญ วิจติ รไปดวยผาและเสาและอัฒจันทรอันจําแนกแจกไปเปน
อันดี ประกอบดวยมาลากรรมลดากรรม จําหลักเปนเครือดอกไม
วิจิตรบรรจงตาง ๆ อภิภวนฺต อิว มีอาการดุจดังวาจะครอบงําจะลวง
ลบกลบเสีย ซึ่งราชวิภวมณเฑียรมหาสถานแหงสมเด็จบรมกษัตริย
อวหสนฺต อิว ดูนี่เลื่อนลอย เลหประหนึ่งวาจะไยไพทิพยวิมานใน
ภูมิสถานในสุราลัยเทเวศ สิริยา นิเกต อิว อยางประหนึ่งวาจะเปน
ที่อยูแหงสรรพสิริทั้งปวง ถามิดังนั้น เอกนิปาตติตฺถ อิว อยาง
ประหนึ่งวาจะเปนทาประชุมอันเดียวแหงวิหคปกษา อันกลาวคือดวง
นัยนาแหงเทพามนุษยทั้งปวง อันพิศวงหลงใหลเล็งแลแลวมิใครจะ
วางจักษุ โลกรามเณยฺยก อิว อยางประหนึ่งวาความสนุกสบาย
ความยินดีปรีดิ์เปรมแหงสัตวโลกทั้งปวง จะมาประมวลประชุมอยู
ในสถานที่นั้น ภายในมหามณฑปนั้นงามวิจิตรหอยยอยไปดวยพวง
พุมกุสุมมาลามาลัยมีประการตาง ๆ ในพื้นที่มหามณฑปนั้นประกอบไปดวย
แกว ๗ ประการ งามชัชวาลโอภาส พฺรหฺมวิมานสทิส มีครุวนา
ดุจดังวาวิมานพรหม วิจิตรไปดวยพนมดอกไมอันมีสีสัณฐพรรณตาง ๆ
ตสฺมึ มหามณฺฑปเป ในภายในมหามณฑปนั้น สมเด็จพระบรมกษัตริย
ทาวเธอใหลาดปู ไปดวยเครื่องลาด อันเปนกัปปยะสมควรแกสมณะ
แตละอัน ๆ นั้นหาคามิได สําหรับเปนที่นั่งแหงภิกขุสงฆทั้งปวง
๕๐๐ พระองค มณฺฑปมชฺเฌ ในทามกลางแหงมหามณฑปนั้น
ทาวเธอใหตกแตงซึ่งเถรอาสนผินไปขางหลังทักขิณทิศ ผินหนาไป
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ขางอุตตรทิศ. ใชแตเทานั้น ธมฺมาสน ปฺาเปตวา สมเด็จพระ
บรมกษัตริยท าวเธอ ใหตกแตงซึ่งธรรมาสนอันวิจิตรบรรจงสมควรจะ
เปนอาสนะแหงองคสมเด็จพระผูมีพระภาค หนาธรรมาสนนั้นผันไปขาง
บุรพทิศตะวันออก ทนฺตขจิตฺต ในเบื้องบนธรรมาสนนั้นวางไวซึ่งพัด
วาลวิชนีมีดามอันขจิตรไปดวยงา ตกแตงประดับประดาสําเร็จเสร็จ
แลว ทาวเธอก็ใชใหราชบุรุษไปเผดียงแกพระสงฆทั้งปวง พระสงฆ
ทั้งปวง ก็พรอมเพรียงกันกําหนดที่จะกระทําสังคายนายในเพลารุงเชา
ภิกฺขู อายสฺมนฺต อานนฺท อาหสุ ในกาลครั้งนั้น พระภิกษุ
ทั้งปวงกลาวแกพระอานนทเถระผูมีอายุวา ดูกอนอาวุโสอานนท
เสฺว วันพรุงนี้แลว จะเปนวันพระสงฆทั้งปวงจะประชุมกันกระทํา
สังคายนายพระธรรมวินัยแลว ตว เสโข อันวาตัวทานยังเปนเสขบุคคลอยูฉะนี้ หาสมควรที่จะไปสูที่ชุมนุมนั้นไม อปฺปมตฺโต โหหิ
เพลาราตรีวันนี้ทานอยาประมาทนะ อุตสาหะกระทําสมณธรรม พระ
อานนทรับคําพระสงฆทั้งปวงวาสาธุแลว วีตินาเมตฺวา เพลาราตรี
วันนั้น พระผูเปนเจาก็ยับยั้งอยูดวยกายคตาสติกัมมัฏฐาน กระทํา
ความเพียรนั้นกลาหาญหนักหนา แตจงกรมอยูนั้นจนลวงเพลามัชฌิมยามไปแลว ก็ยังไมสําเร็จธรรมวิเศษกอน พระผูเปนเจามาดําริวา
อาตมานี้กระทําความเพียรถึงเพียงนี้แลว เหตุไฉนธรรมวิเศษจึงยัง
มิไดบังเกิดอีกเลา สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจา ก็ตรัสพยากรณ
ทํานายอาตมาไวอยูวา อาตมานี้จะไดสําเร็จมรรคและผลพนทุกขใน
วันพระสงฆทั้งปวงจะกระทําปฐมสังคายนาย เออก็เหตุไฉนเลาอาตมา
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จึงยังมิไดสําเร็จแกมรรคและผลธรรมวิเศษ ชะรอยวาความเพียร
ของอาตมานี้กลาหาญนัก กายและจิตนี้ติดอยูขางอุทธัจจะ ฝายจะ
ฟุงซานอยู มรรคและผลจึงมิไดบังเกิด อยาเลยอาตมาจะเอนกาย
เสียใหสบายสักหนอย ดําริฉะนี้แลว พระผูเปนเจาก็ลงจากที่จงกรม
ในเพลาปจจุสสมัย วิหาร ปวิสิตฺวา เขาไปสูภายในพระวิหาร ยกเทา
ทั้งสองขึ้นพนจากพื้นแลว เอนพระองคลงเหนือเตียงที่จําวัด ในครั้งนั้น
พระเศียรยังมิทันที่จะถึงพระเขนย พระผูเปนเจาก็ไดสําเร็จแกพระ
อรหัตตัดบาปธรรมทั้งปวงขาดจากขันธสันดานในกาลครั้งนั้น ตกวา
พระอานนทนี้ไดสําเร็จธรรมวิเศษในระหวางอิริยาบถทั้ง ๔ จะวาได
สําเร็จธรรมวิเศษในระหวางอิริยาบทนั่งและอิริยาบทนอน และอิริยาบทยืนและ
อิริยาบทเที่ยวนั้นวาไมได ถาจะวาไดสําเร็จธรรมวิเศษในระหวาง
อิริยาบททั้ง ๔ นั้นแล สมควรนัก ทุติยวิเส กตภตฺตกิจฺจา เมื่อรุง
ขึ้นในเพลาวันเปนคํารบ ๒ นั้น พระมหาเถรเจาทั้งปวงกระทําภัตกิจ
สําเร็จแลว ก็ไปสันนิบาตประชุมพรอมเพรียงกันในที่จะกระทํา
สังคายนายพระธรรมวินัย ตางพระองคนั่งเหนืออาสนะอันสมควร
แกตน ๆ แตอาสนะแหงพระอานนทนั้นยังวางเปลาอยู ขณะนั้นพระสงฆ
ทั้งปวงไดไถ ถามซึ่งกันและกันวา อาสนะที่เปลาอยูนั้นเปนอาสนะของ
พระองคใดเลา, ออ อาสนะที่เปลาอยูนั่น เปนอาสนะของพระอานนท
กุหึ คโต ก็พรอานนทนี้ไปไหนเลา ยังมิไดมา ? เมื่อพระสงฆ
ทั้งปวงเจรจากันฉะนี้ พระอานนทเถรเจาก็มีความปรารถนาจะให
๑

๑. บัดนี้ใชวา ไต.
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พระสงฆทั้งปวงรูวา ตัวนั้นไดสําเร็จพระอรหัตแลว จึงสําแดง
ศักดานุภาพ ปวิย นิมมฺ ุชฺชิตฺวา ดําลงในพื้นปฐพีแลวไปผุดขึ้น
เหนืออาสนะแหงอาตมาในกาลครั้งนั้น. อากาเสนาคนฺตฺวา นิสีทตีติป
เอเก บางอาจารยก็วา พระอานนทเหาะไปในอากาศ ไปนั่งอยูเหนือ
อาสนะแหงอาตมา ในกาลขณะเมื่อพระสงฆทั้งปวงถามถึง .
นิสินฺเน ตสฺมึ อานนฺเท ในเมื่อพระอานนทเถรเจานั่งเหนือ
อาสนะเปนปกติแลว พระมหากัสสปเถรเจาจึงปรึกษาดวยพระสงฆ
ทั้งปวงวา เราจะสังคายนายพระธรรมของสมเด็จพระพุทธเจาองค อัน
เปนพระไตรปฎกในครั้งนี้ กึ ปม จะสังคายนายปฎกอันใดกอนจึงจะ
สมควร จะสังคายนายวินัยกอนหรือ หรือจะสังคายนายพระอภิธรรม
กอน หรือจะสังคายนายวินัยกอน เปนประการใด ? พระสงฆทั้งปวง
มีคํากลาวขึ้นในที่ประชุมวา พระวินัยเปนรากพระศาสนาเปนอายุพระศาสนา ถาพระวินัยยังตั้งอยูตราบใด พระพุทธศาสนาก็จะตั้งอยูตราบ
นั้น อยาเลยเราจะสังคายนายพระวินัยปฎกกอนเถิด ก ธุร กตฺวา จึง
ปรึกษากันสืบตอไปเลาวา เราจะกระทําพระสงฆรูปใดดีหนอ ใหเปน
ใหญในที่จะวิสัชนาพระวินัยปฎกในครั้งนี้ ? เมื่อปรึกษาไป ๆ มา ๆ
ก็พรอมเพรียงกันวา สมควรที่จะกระทําพระอุบาลี ใหเปนใหญในที่จะ
วิสัชนาพระวินัยปฎก. จึงมีคําถามสอดเขามาวา พระอานนทนี้จะ
วิสัชนาพระวินัยไมไดหรือประการใด ? ออ พระอานนทก็พอจะวิสัชนา
๑

๑. ความเปนไทยตอนนี้ ในตนฉบับไมมี คงมีคํามคธ ในที่นี้ตัดคําในฉบับเกา
เดิมมาลงไวดว ย.
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พระวินัยนั้นไดอยู แตทวาสมเด็จพระมหากรุณา ธรมาโน เมือ่ ยังทรง
ทรมานมีพระชนมอยูนั่น ยกยองพระอุบาลีฝายพระวินัยปริยัติ ตั้ง
พระอุบาลีไวในเอตทัคคะฝายขางพระวินัย อาศัยเหตุฉะนี้ พระสงฆ
ทั้งปวงจึงพรอมเพรียงกันกระทําใหพระอุบาลี เปนธุระในที่จะวิสัชนา
พระวินัย.
ตโต เมาะ ตทนนฺตร ในลําดับนั้น พระมหากัสสปเถรเจาก็
สมมุติ อาตมา เพื่อจะถามซึ่งพระวินัยแกพระอุบาลีวา สุณาตุ เม
อาวุโส สงฺโฆ, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, อห อุปาลึ วินย ปุจฺเฉยฺย.
ดูกอนอาวุโส พระสงฆทั้งปวงจงฟงคําแหง ฯ ขา ฯ เปนผูถามพระ
วินัย กิจที่ ฯ ขา ฯ จะถามซึ่งพระวินัยแกพระอุบาลีนั้น ถาพระสงฆ
ทั้งปวงเห็นควรแลว ฯ ขา ฯ ก็จะไถถามพระวินัยปฎกซึ่งพระอุบาลี
ในกาลบัดนี้. เมื่อพระมหากัสสปเถรเจาสมมุติอาตมาเปนผูถามพระ
วินัยดวยประการฉะนี้แลว ลําดับนั้นพระอุบาลีจึงสมมุติอาตมาเลาวา
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, อห อายสฺมตา มหากสฺสเปน วินย ปุฏโ วิสชฺเชยฺย. ขาแตพระผูเปนเจา พระสงฆทั้งปวงจงฟง
คําแหง ฯ ขา ฯ ผูจะวิสัชนาแกไขไปในกาลบัดนี้. เมื่อสมมุติ
อาตมาแลว พระอุบาลีก็นมัสการพระสงฆอันเปนผูเฒา ๆ แลวก็ขึ้น
สูธรรมาสน ถือพัดวิชนีมีดามอันขจิตรไปดวยงาปรารภที่จะวิสัชนาแก
๑

๑. บัดนี้ใชวา สมมติ.
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ไขในขอพระวินัยปฎก. ปจจยทายกจงตั้งโสตประสาททั้งสองเปนภาชนะ
ทองรองรับสดับซึ่งวาระพระบาลี อันพระคุณทั้ง ๔ จะสรภัญญะในกาลบัดนี้.
ยนฺเตน ภตวตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน
ปม ปาราชิก กตฺถ ปฺตฺตนฺติ. เวสาย ปฺตฺตนติ.
ก อารพฺภาติ. สุทินฺน กลนฺทปุตฺต อารพฺภาติ. กิสฺมึ วตฺถุสฺมนิ ฺติ.
สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต ปุราณทุติยิกาย เมถุนธ ธมฺม ปฏเสวิ ตสฺมึ
วตฺถุสฺมินฺติ. เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวรฺชาย วิหรติ นเฬรุปุจิมนฺทมูเล มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ.
อสฺโสสิ โข เวรฺโช พฺราหฺมโณ สมโณ ขลุ โภ โคตโม
สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต เวรฺชาย วิหรติ นเฬรุปุจิมนฺทมูเล
มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ. ต โข ปน
ภวนฺต โคตม เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต อิติป โส
ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู
อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ
โส อิม โลก สเทวก สมารก สพฺรหฺมก สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปช
สเทวมนุสฺส สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ. โส ธมฺม เทเสติ
อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ สาตถ สพฺยฺชน
เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสติ. สาธุ โข ปน
ตถารูปาน อรหต ทสฺสน โหตีติ.
จบพระวินัย.
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ตโต มหากสฺสโป เถราสเน นิสที ิตฺวา อายสฺมนต อุปาลึ
วินย ปุจฺฉิ. ลําดับนั้น พระมหากัสสปเถรเจา ก็ขึ้นนั่งเหนือเถรอาสน
แลว ก็ไถถามพระวินัยปฎกในขอจตุปาราชิกสิกขาบทนั้นกอนวา
ดูกอนอาวุโสบาลี ปม ปาราชิก ปฐมปาราชิกสิกขาบทนั้น
สมเด็จพระบรมครูเจาตรัสบัญญัติในประเทศที่ใด ? เวสาลิย ขาแต
พระผูเปนเจา ปฐมปาราชิกสิกขาบทนั้น สมเด็จพระบรมครูเจา
ตรัสบัญญัติในเมืองไพศาลีราชธานี ก อารพฺภ ดูกอนอาวุโสอุบาลี
สมเด็จพระบรมครูนี้ ปรารภบุคคลผูใดเปนเหตุ จึงตรัสบัญญัติ
ปฐมปาราชิกสิกขาบท ? สุทินฺน กลนฺทปุตฺต พระเจาขา ขาแตพระ
อริยกัสสป สมเด็จพระบรมครูเจา ปรารภพระสุทิน เปนบุตรแหง
กลันทเศรษฐีใหเปนเหตุเปนปจจัยแลว พระองคก็ตรัสบัญญัตซิ ึ่งปฐมปาราชิกสิกขาบทแกพระสงฆทั้งปวง แตบรรดาทีเ่ ปนพุทธชิโนรสใน
พระพุทธศาสนา กิสฺมึ วตฺถุสฺมึ เออก็อาศัยวัตถุอันใดเลา สมเด็จ
พระบรมครูเจาทรงบัญญัติปฐมปาราชิกสิกขาบท พระสุทินนัน้ กระทํา
ผิดสิ่งใดหรือ ? พระเจาขา พระสุทินภิกขุนั้นสองเสพเมถุนธรรมดวย
ปุราณทุติยิกาภรรยาเกาแหงตน อาศัยเหตุพระสุทินกระทําผิดฉะนี้
สมเด็จพระบรมครูเจา จึงตรัสบัญญัตปิ ฐมปาราชิกสิกขาบทในกาลครั้ง
นั้น. นิทานมฺป ปุจฺฉิ ปุคฺคลมฺป ปุจฺฉิ ปฺยตฺตมฺป ปุจฺฉิ อนุปฺตฺตมฺป ปุจฺฉิ อาปตฺติมฺป ปุจฺฉิ อนาปตฺติมฺป ปุจฺฉิ. พระมหากัสสปเถรเจาก็ไถถามถึงนิทาน ไถถามถึงบุคคล ไถถามถึงบัญญัติและ
อนุบัญญัติ ไถถามถึงอาบัติและอนาบัติโดยลําดับ ๆ กัน ครัน้ สิ้นขอ
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ในปฐมปาราชิกแลว พระผูเปนเจาก็ไถถามซึ่งทุติยปาราชิกสิกขาบท
ตติยปาราชิก จตุตถปาราชิก สืบตอไป พระอุบาลีเถรเจาก็วิสัชนา
วา ทุติยปาราชิกนั้น อาศัยเหตุที่พระธนิยภิกขุไปลอลวงนายเสมียนไม
เอาไมของสมเด็จพระเจาพิมพิสารมากระทํากุฎีที่อยูแหงตน พระธนิยภิกขุกระทําผิดในขออทินนาทานฉะนี้ สมเด็จพระพุทธองคเจาจึงตรัส
บัญญัติทุติยปาราชิกสิกขาบท. เพราะตติยปาราชิกสิกขาบทนั้น อาศัย
เหตุที่ภิกขุสงฆทั้งปวง ปลงเสียซึ่งชีวิตแหงตน ๆ สมเด็จพระ
พุทธองคเจาจึงตรัสบัญญัติตติยปาราชิกสิกขาบท. จตุตถปาราชิกนั้น
เปนเหตุที่พระภิกขุไปจําพระวัสสาที่ริมฝงน้ําวัคคุมุทา บังเกิดขาวแพง
พระภิกขุจึงอวดอุตตริมนุสสธรรมแกชนทั้งปวง พระผูทรงพระภาค
จึงบัญญัติจตุตถปาราชิกสิกขาบท. พระกัสสปเถรเจา ก็ไถถามซึ่ง
นิทานและบุคคล ไถถามซึ่งบัญญัติและอนุบัญญัติ ไถถามซึ่งอาบัติ
และอนาบัติ ดุจดังนัยที่ถามในปฐมปาราชิกสิกขาบทเบื้องตน. พระ
อุบาลีก็วิสัชนาแกไขไปโดยลําดับ. จัดปาราชิกสิกขาบททั้ง ๔ นั้น
เขาไวเปนเกณฑอันหนึ่ง ชื่อวาปาราชิกกัณฑ. จัดสังฆาทิเสส ๑๓
สิกขาบทนั้นเขาไวเปนกัณฑหนึ่ง ชือ่ วาเตรสกัณฑ. ตั้งไวซึ่งอนิตยสิกขาบททั้ง ๒ นั้นเปนกัณฑหนึ่ง ชือ่ วาอนิตยกัณฑ. ตั้งไวซึ่ง
นิสสัคคิยสิกขาบท ๓๐ นัน้ เปนกัณฑอันหนึ่ง ชื่อวานิสสัคคิยกัณฑ.
ตั้งไวซึ่งสุทธปาจิตติยสิกขาบท ๙๒ นั้นเปนกัณฑอันหนึ่ง ชื่อวา
ปาจิตติยกัณฑ. ตั้งไวซึ่งปาฏิเทสนียสิกขาบททั้ง ๔ นั้นเปนกัณฑอัน
หนึ่ง ชื่อวาปาฏิเทสนียกัณฑ. ตั้งไวซึ่งทุกกฏสิกขาบททั้ง ๗๕ นั้นเปน
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กัณฑอันหนึ่ง ชื่อวาเสขิยกัณฑ. แลวก็ตั้งไวซึ่งอธิกรณสมถะ ๗ นั้น
เปนกัณฑอันหนึ่ง ชื่อวาอธิกรณสมถกัณฑ. ทั้งเบื้องตนเบื้องปลาย
เขากันเปน ๒๒๗ สิกขาบท.
ครั้นสังคายนายภิกขุวิภังคสําเร็จแลว จึงสังคายนายพระภิกขุนี
วิภังคตอไป สิกขาบทแหงนางภิกขุนีนั้น จัดเปนปาราชิกสิกขาบท
ถึง ๘ สิกขาบท. จัดเปนสังฆาทิเสสนั้น ๑๗ สิกขาบท. จัดเปน
นิสสัคคิยะ ๓๐ บท. จัดเปนสุทธปาจิตติยะนั้น ๑๖๖ สิกขาบท.
จัดเปนปาฏิเทสนียะนั้น ๘ สิกขาบท. จัดเปนเสขิยวัตร ๗๕ สิกขาบท.
จัดเปนอธิกรณสมถะ ๗ สิกขาบท. เขากันเปนสิกขาบทแหงนางภิกขุนี
๓๑๑ สิกขาบท.
เมื่อสังคายนายพระอุภโตวิภังคสําเร็จแลว ลําดับนั้นจึงสังคายนาย
ซึ่งขันธวรรคและบริวาร จึงจัดเขาเปนพระวินัยปฎก ๕ พระคัมภีร
คืออาทิกรรมคัมภีร ๑ ปาจิตติยะคัมภีร ๑ มหาวรรคคัมภีร ๑ จุลวรรคคัมภีร ๑ บริวารคัมภีร ๑ เปน ๕ คัมภีรดวยกัน. คัมภีร
อาทิกรรมนั้นมีพระอรรถกถาชื่อวา ปฐมสมันตาปาสาทิกา. คัมภีรพระ
ปาจิตติยะนั้นมีพระอรรถกถาชื่อวา ทุติยสมันตาปาสาทิกา. คัมภีรพระ
มหาวรรคนั้นมีพระอรรถกถาชื่อวา ตติยสมันตปาสาทิกา. คัมภีรพระ
จุลวรรคนั้นมีพระอรรถกถาชื่อวา จตุตถสมันตปาสาทิกา. คัมภีรพระ
บริวารนั้นมีพระอรรถกถาชื่อวา ปญจมสมันตปาสาทิกา. พระวินัยปฎก
ทั้ง ๕ พระคัมภีรจัดเปนพระธรรมรักษขันธ ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ.
ปุจฺฉาวิสชฺชนาปริโยสาเน ในกาลเมื่อจบปุจฉาวิสัชนาพระวินัย
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ปฎกนั้น พระอรหันตทั้ง ๕๐๐ พระองคสังวธยาย พระวินัยปฎกนั้น
เปนคณะ ๆ เปนพวก ๆ กัน โดยอันยกขึ้นสูสังคายนาย.
วินยสงฺคหาวสาเน เมื่อสังคายนายพระวินัยปฎกจบลงในครั้งนั้น
บังเกิดมหัศจรรยแผนปฐพีก็บันลือลัน่ หวาดหวั่นไหว แลวก็สะเทือน
ถึงน้ํารองพระธรณีเปนปริโยสาน ทั้งฝูงเทพเจาก็รองซองสาธุการ
โมทนา โปรยปรายทิพยรัตนบุปผามณฑาปาริกชาติ บุษบัวบานบูชา
ในขณะนั้น. พระอุบาลีเถรเจาก็วางพัดวิชนีลงไว ธมฺมาสนา โอโรหิตฺวา ลงจากธรรมาสนแลว นมัสการพระสงฆผูเฒา ๆ แลว ก็นั่ง
อยูเหนืออาสนะอันสมควรแกอาตมา.
ลําดับนั้น พระมหากัสสปเถรเจา จึงปรึกษาดวยสงฆทั้งปวงวา
เราจะสังคายนายพระสุตตันตปฎกและอภิธรรมปฎกสืบตอไป จะ
เอาพระผูเปนเจาพระองคใดดีใหเปนธุระเปนใหญในการวิสชั นา พระ
สงฆทั้งปวงเห็นพรอมกันวา พระอานนทนี้แล สมควรที่จะวิสัชนา
พระสุตตันตปฎกและอภิธรรมปฎก.
อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป พระมหากัสสปเถรเจาผูมีอายุ
ก็สมมุติอาตมาเปนผูถาม พระอานนทก็สมมุติอาตมาเปนผูวิสัชนา. ครั้น
สมมุติแลว พระอานนทเถรเจาก็นมัสการพระสงฆเปนผูเฒา ๆ ขึ้นนั่ง
บนธรรมาสนถือพัดวิชนีมีดามอันขจิตรไปดวยงา ปรารภที่จะวิสัชนา
พระสุตตันตปฎก.
๑

๒

๑. ศัพทนี้เพีย้ นมาจากภาษาสันสกฤตวา สฺวาธฺยาย และใชในบัดนี้ สาธยาย แปล
วาสวดก็ได ทองก็ได. ๒. นี้เพี้ยนมาจากศัพทวา ปาริชาต ในภาษาสันสกฤต ตรงกับ
ศัพทวา ปาริจฉฺ ตฺตโก ในภาษามคธ เปนตนไมในชัน้ ดาวดึงสวรรค.
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ปจจัยทายกจงตั้งโสตประสาททั้งสอง รองรับสดับฟงวาระพระ
บาลีอันพระคุณทั้ง ๔ จะสวดสรภัญญะไปในกาลบัดนี้.
เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา อนฺตรา จ ราชคห อนฺตรา
จ นาฬนฺท อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน โหติ มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ
ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ. สุปฺปโยป โข ปริพฺพาชโก อนฺตรา จ
ราชคห อนฺตรา จ นาฬนฺท อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน โหติ สทฺธึ
อนฺเตวาสินา พฺรหฺมทตฺเตน มาณเวน. ตตฺร สุท สุปฺปโย ปริพฺพาชโก
อเนกปริยาเยน. พุทฺธสฺส อวณฺณ ภาสติ ธมฺมสฺส อวณฺณ ภาสติ
สงฺฆสฺส อวณฺณ ภาสติ. สุปฺปยสฺส ปน ปริพฺพาชกสฺส อนฺเตวาสี
พฺรหฺมทตฺโต มาณโว อเนกปริยาเยน พุทฺธสฺส วณฺณ ภาสติ
ธมฺมสฺส วณฺณ ภาสติ สงฆสฺส วณฺณ ภาสติ. อิติห เต อุโภ
อาจริยนฺเตวาสี อฺมฺสฺส อุชวิปจฺจนิกวาทา ภควนฺต ปฏิโต
ปฏิโต อนุพนฺธา โหนติ ภิกฺขุสงฺฆฺจ.
จบพระสูตร
อถโข มหากสฺสปตฺเถโร อานนฺททตฺเถร ธมฺม ปุจฺฉิ พฺรหฺมชาล
อาวุโส อานนฺท กตฺถ ภาสิตนฺติ. ลําดับนั้น พระมหากัสสปเถรเจา
ก็ไถถามพระสุตตันตปฎก ซึ่งพระอานนทผูมีอายุ ถามในขอพรหมสูตรวา ดูกอ นอานนท เรื่องราวพรหมชาลสูตรนัน้ สมเด็จพระ
พุทธองคเจา ตรัสธรรมเทศนาในประเทศที่ใด. อนฺตรา จ ราชคห
อนฺตรา จ นาฬนฺท พระเจาขา ขาแตพระผูเปนเจาอริยกัสสป เรื่อง
ราวพรหมชาลสูตรนั้น สมเด็จพระพุทธเจาตรัสพระสัทธรรมเทศนา
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ราชาคาเร ในพระตําหนักในสวนอุทยานอันชื่อวาอัมพลัฏฐิกาใน
ระหวางเมืองราชคฤหกับบานนาฬันทคามตอกัน. ก อารพฺภ พระพุทธองคเจาปรารภบุคคลผูใดใหเปนเหตุเปนปจจัยเลา จึงตรัสเทศนา
พรหมชาลสูตร ? สุปฺปยฺจ ปริพฺพาชก พฺรหฺมทตฺตฺจ มาณว
พระเจาขา พระพุทธองคเจาปรารภสุปปยปริพาชก กับพรหมทัตตมาณพกลาวถอยคําที่เปนขาศึกตอกัน คือขางสุปปยปริพาชกผูเปนชีตน
นั้นตั้งใจนินทาพระรัตนตรัย ฝายพรหมทัตตมาณพผูเปนอันเตวาสิกนั้น
ตั้งใจสรรเสริญพระรัตนตรัย ถอยคําชีตนกับลูกศิษยนั้นไมเขากันเลย
ชีตนนินทา ลูกศิษยสรรเสริญ.
สุท ดังไดยินมา ในสมัยครั้งหนึ่ง สมเด็จพระพุทธองคพา
พระสงฆเปนอันมากประมาณ ๕๐๐ พระองค แวดลอมเปนบริวารออก
จากเมืองราชคฤห เสด็จตามมรรคาจะไปสูบานนาฬันทคาม งามไป
ดวยอิริยาบถและสิริวิลาสหาที่จะอุปมามิได ฝายพระสงฆนั้น ลําดับ
ผาและบาตรหอยเหนืออังสา มีพระอิรยิ าบถละมุลละมอม แวดลอม
สมเด็จพระพุทธเจามา ดูงามทั้งพระองคทั้งพระสงฆบริวาร. ตทา ใน
กาลเมื่อสุปปยปริพาชก พาศิษยทั้ง ๕๐๐ มีพรหมทัตตมาณพเปนประธาน
เดินตามมรรคามาในเบื้องหลังแหงสมเด็จพระพุทธเจานั้น ฝายสุปปยปริพาชกแลเห็นสมเด็จพระพุทธเจางามไปดวยสิริวิลาส ดูพระสงฆเลา
ก็งามบริบูรณ มีแตผาและบาตรไมรุงรัง เรียบรอยตามเสด็จมา แลดู
ศิษยของอาตมา นาเกลียดนาชังพะรุงพะรังดวยหิ้วหาบคอนถุงไถ
หมอขาวหมอแกงเปนตนไปขางหนา วิ่งหยอกกันไป ไมมีกริ ิยาเลย
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สุปปยปริพาชกมีความละอายในใจ เห็นพระเจานาจะเลื่อมใสอีก กลับ
มานินทาดวยความเปนอิสสาเปนปกติในสันดาน พุทฺธสฺส อวณฺณ ภาสติ
ติเตียนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ. โดยอเนกปริยายตาง ๆ
พฺรหฺมทตฺโต มาณโว ฝายพรหมทัตตมาณพเปนคนดีมีปญญา จึงคิด
วา มิเปนการ ควรแลหรือ พระอาจารยมานินทาพระรัตนตรัย เหมือน
หนึ่งจับไฟและจับงูเหาและเขาลูบงาชาง ซับมันอันตราย ไมรวู าจะฉิบหาย
หามิได พระรัตนตรัยดังประทีปแกวอันสองสัตวใหเห็นพระนิพพาน เปน
ที่สักการะบูชา เออก็ขอการอะไรนะที่จะเขาดวยอาจารย ๆ กระทําผิดจะ
ไปอบาย ศิษยทั้งหลายจะไปดวยก็หามิได มาณพรูคุณพระรัตนตรัย
พุทฺธสฺส วณฺณ ภาสติ ก็สรรเสริญพระเจาวา อิติป โส ภควา เปนอาทิ
และสรรเสริญคุณพระธรรมพระสงฆตออาจารย คนทั้งสองเปนขาศึกแก
กัน ฉะนี้ ขางอาจารยนินทา ขางศิษยนั้นสรรเสริญ แลวก็เดินตามพระ
เจามาในมรรคานั้น สายณฺเห ครั้นเพลาเย็นก็ถึงอัมพวัน สมเด็จ
พระพุทธองคก็พาพระสงฆเขาไปสูตําหนักหาง อาศัยจําวัดในอุทยานนั้น.
สุปฺปโย ปริพฺพาชโก ฝายสุปปยปริพาชกจึงคิดวา ใชการที่อาตมา
จะไป อันตรายจะมี พระสมณะเธออยูไหนก็ปราศจากอันตรายทั้งปวง
เพราะเหตุวาเทวดาอภิบาลรักษา อยาเลยนะ อาตมาจะพาศิษยเขาไป
ใหใกลพระสมณโคดมเถิด จึงจะไดความสบาย เมื่อสุปปยปริพาชก
คิดฉะนี้แลว ก็พาศิษยเขาไปอาศัยในตําหนักหางขางหนึ่ง ใกลตาํ หนัก
ที่พระเจาอาศัยแตพอเห็นกัน ครั้นค่ําลงพระสงฆทั้งปวงก็จุดประทีป
ชวาลาบูชาพระเจาเฝาปฏิบัติ พระสงฆเงียบสงัดจะไดกรอบเกรียบไอ
จามก็หามิได เมื่อพระสงฆสงัดจําวัดเงียบอยูฉะนั้น สุปปยปริพาชกก็
คิดวา ประหลาดหนอแลว พระสมณโคดมเธอพาศิษยหนีไปแลวกระมัง
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จึงสงัดนักหนา จึงยองเขามาดู ก็เห็นพระสัพพัญูเจาเสด็จบรรทม
งามไปดวยสีหไสยาสน ก็ประหลาดใจ แลไปขางพระโมคคัลลานะ
พระสารีบุตรเจาทั้งสองเลาก็งามล้ํา แลดูพระสงฆแตละองค ๆ ก็ไม
ระส่ําระสายระงับพระกายเปนอันดี ชมแลวก็กลับมาดูศิษยของอาตมา
เห็นไมมีกิริยาแตสักคน บางก็นอนกรนนอนครางนอนไขวหางกอด
กายกัน บางนอนเคี้ยวฟนน้ําลายไหลอาปาก หายใจละเมอบนพึมพํา
นาบัดสี ผาผอนไมติดกาย ก็นานอยใจดวยศิษยกูนี้กระไรไป มันชั่ว
นักชั่วหนา มีริษยาเขาครอบงําก็ร่ํานินทาพระรัตนตรัยสิ้นราตรียันรุง
สวนพรหมทัตตมาณพนั้น ก็สรรเสริญพระรัตนตรัยดังนี้ ตลอดราตรี
เหมือนกันกับสุปปยปริพาชก.
ปจฺจูสสมเย ในเพลาจะใกลรุง พระภิกษุสงฆไดฟงคําคนทั้งสอง
ไมเขากัน. ศิษยนั้นสรรเสริญ อาจารยนั้นนินทา ปจฺจนิกวาทา ถอยคํา
เปนขาศึกแกกัน พระสงฆไดฟงอัศจรรย จึงเอาเนื้อความกราบทูลแก
พระมหากรุณา.
ภควา สมเด็จพระพุทธองคเจาผูมีบุญราศีอันแผไปในภพทั้ง ๓
ไดฟงเนื้อความอันพระสงฆกราบทูลเปนกระทูเหตุ จึงตรัสพระสัทธรรมเทศนาซึ่งพรหมชาลสูตร. มีพระพุทธฎีกาตรัสวา ภิกขฺ เว ดูกอน
สงฆ นินฺทาปสสา ธรรม ๒ ประการ คือนินทาและสรรเสริญนี้เปน
โลกธรรมดา. ผูใดเกิดมาในภพโลกโอฆสงสารยังมิถึงพระนิพพาน
ตราบใด ก็ยอ มจะไดซึ่งความนินทาและสรรเสริญอยูตราบนั้นทุก ๆ
ตัวสัตว ที่จะเวนนั้นหามิได ที่รักก็สรรเสริญ ทีช่ ังก็นินทา อันนี้
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ก็ยอมเปนโลกธรรมดา เปนประเพณีมาแตกาลกอน. ดูกอนสงฆ
ทั้งปวง แมนวาเขาจะสรรเสริญวาดี และจะดีขึ้นตามคําพูดนั้นหามิได
เขาจะนินทาวาชั่ว และจะชั่วไปตามคําพูดนั้นหามิได สงฆทั้งปวงจง
อุตสาหะระงับจิตใจอยาใหฟุงซานไปดวยโลกธรรม. ใครวาดีก็อยายินดี
ใครวารายก็อยาโทมนัส จงขจัดเสียใหจงได อยาหวาดหวั่นไหวดวย
โลกธรรมอันเปนหนทางอบาย. สมเด็จพระพุทธองคทรงปรารภซึ่ง
เหตุอันนี้ จึงแสดงพระสัทธรรมเทศนาพรหมชาลสูตร โดยอเนกปริยายแกพระสงฆทั้งปวง. ใจความในพรหมชาลสูตรนี้ วาดวยจูฬศีล
มัชฌิมศีล มหาศีล. ศีล ๕ ประการ เรียกวาจูฬศีล. ศึล ๘ ประการ
ศีล ๑๐ ประการนั้นเรียกวามัชฌิมศีล. ศีล ๒๒๗ ประการนั้นเรียกวา
มหาศีล. ทรงพระมหากรุณาตรัสเทศนาจูฬศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเปน
อเนกปริยายแลว ก็ตรัสเทศนาทิฏฐิ ๖๒ ประการในที่สุด เรียกวา
พรหมชาลสูตร ดวยอรรถวาบริบูรณดวยขอวัตตปฏิบัติ เหตุเปนที่
แวดลอมปองรักษาไวซึ่งอารมณแหงสัตว มิใหตกไปสูมิจฉาทิฏฐิปฏิบัติ เปนที่นําสัตวเขาสูพระนิพพาน จึงชื่อวาพรหมชาลสูตร.
ก็สามัญญผลสูตรนั้น พระพุทธองคเจาตรัสพระสัทธรรมเทศนา
ในประเทศที่ใดเลา ? ขาแตพระผูเปนเจาอริยกัสสป สามัญญผลสูตร
นั้น สมเด็จพระพุทธองคทรงตรัสเทศนา ในอัมพวันสวนมะมวงแหง
ชีวกโกมารภัจ. เกน สทฺธึ พระพุทธองคเจาตรัสเทศนาสามัญญผล๑

๑. ตอนี้ฉบับมีวา " คือ ฯ ล ฯ ทั้ง ๕ ประการ " ดังนี้ เพื่อผูเทศนาประสงค ก็จะ
ไดอธิบายองคศีล ๕ ตรงนี้.
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สูตรนี้ เทศนาโปรดบุคคลผูใด ? พระเจาขา พระพุทธองคเจาตรัส
เทศนาโปรดพระเจาอชาตศัตรุราชบพิตร อันเปนพระราชโอรสาแหง
นางเวเทหิราชเทวี. พระมหากัสสปเถรเจา จึงถามอรรถแหงพระสูตร
วา อาวุโส อานนฺท ดูกอ นอาวุโสอานนท สุตฺต เรียกวาสูตรนั้น ๆๅ
ดวยอรรถเปนประการใด ? ขาแตพระอริยกัสสป สูตรนี้พระพุทธองค
เจาเทศนาไวใหบริบูรณดว ยอรรถมี ๖ ประการ สูจนโต เหตุวาพระ
เจาแสดงผลใหเปนประโยชนแกผูอื่นเปนอันดี ๑ สุวุตฺตโต เพราะเหตุ
วาพระเจาเทศนาอนุโลมตามอัชฌาสัยแหงสัตวอันรูซึ่งอรรถ ๑ สวนโต
เหตุวาใหสําเร็จซึ่งอรรถเหมือนขาวกลาใหสําเร็จซึ่งผล ๑ สูทนโต
เหตุแหงพระสูตรนั้น เปนที่ไหลแหงผลเหมือนดังแมโคนมใหไหลออก ๑
สุตฺตาณา เหตุวาพระสูตรนั้น รักษาไวซึ่งอารมณแหงสัตวในขอ
วัตตปฏิบัติอันดี ๑ สุตฺตสภาคโต เหตุวาพระสูตรนั้น จะยังสัตวให
ปฏิบัติตามอัฏฐังคิกมรรค ๘ ประการ เปนหนทางตรงเขาสูพระนิพพาน
จะหลีกเลี่ยงเสียจากมิจฉาทิฏฐิปฏิบัติ เหมือนสายบรรทัดแหงนาย
ชางไม ๑ พระสูตรทรงอรรถ ๖ ประการนี้, พระมหากัสสปเถรเจา
ก็ไตถามซึ่งนิทานบุคคล. พระอานนทก็วิสัชนาไป.
สพฺเพ มหาเถรา ฝายพระมหาเถรเจาทั้งหลาย ก็ยกขึ้นสูสังคายนายสังวัธยายพรอม ๆ กัน จึงจัดเปนวรรค เปนวาร เปน ๕ คัมภีร
คือ ทีฆนิกายคัมภีร ๑ มัชฌิมนิกายคัมภีร ๑ สังยุตตนิกายคัมภีร ๑
อังคุตตรนิกายคัมภีร ๑ ขุททกนิกายคัมภีร ๑. ในคัมภีรทีฑนิกายนั้น
ประกอบดวยสูตร ๓๔ สูตร มีพรหมชาลสูตรเปนตน. ในมัชฌิมนิกาย
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นั้น ๑๕๒ มีมูลปริยายสูตรเปนตน. ในสังยุตตนิกายนั้น
๗,๗๖๒ สูตร มีโอฆรณสูตรเปนตน. ในอังคุตตรนิกายนั้น ๙,๕๕๗
สูตร มีจิตตปริยาทานสูตรเปนตน. ในขุททกนิกายนั้น ๑๕ คัมภีรคือ
ขุททกปาฐ ธรรมบท อุทาน อิติวุทตตกะ สุตตนิบาต วิมานวัตถุ
เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา ชาดก นิทเทส ปฏิสมั ภิทามรรค
อปทาน พุทธวงศ จริยาปฎก เปน ๑๕ พระคัมภีรดวยกัน. ใน
สุตตันตปฎกนั้นจัดเปนธรรมขันธ ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ. เมื่อ
สังคายนายพระสุตตันตปฎกจบลง ในครั้งนั้น ก็บังเกิดมหัศจรรย
แผนดินอันใหญก็กัมปนาทหวาดไหวจลาจล.
ตโต เมาะ ตทนนฺตร ในลําดับนั้น จึงสังคายนายพระอภิธรรมปฎกสืบตอไป. อายสฺมา มหากสฺสโป พระมหากัสสปเถรเจา จึง
ไตถามพระอานนทวา พระอภิธรรมปฎกนี้ พระชินสีหตรัสเทศนาใน
ประเทศใด ? ตาวตึเส ภนฺเต พระเจาขา พระอภิธรรมปฎกนั้น
พระพุทธองคตรัสเทศนาในดาวดึงสเทวโลก. ก อารพฺภาติ ดูกอน
อาวุโส อานนท สมเด็จพระทศพลปรารภผูใดใหเปนเหตุ พระพุทธองคจึงไดตรัสเทศนาพระอภิธรรม ? ปาริจฺฉตฺตกมูลมฺหิ ขาแตพระ
อริยกัสสป สมเด็จพระศาสดาจารยเจา เมื่อพระองคได ๗ พระวัสสา
มีพระหฤทัยประกอบดวยพระกตัญู จะสนองพระคุณพระชนนีมารดา
ปาฏิเหราวสานมฺหิ เมื่อกระทําพระยมกปาฏิหาริยทรมานดิตถียนิครนถ
ยังตนไมคัณฑามพฤกษสําเร็จแลว พระพุทธองคเสด็จพระพุทธดําเนิน
ดวยพระบาทสองสามยาง ลวงหนทาง ๘๔,๐๐๐ โยชน ก็ถึงดาวดึงส-
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พิภพ เสด็จประทับอยูเหนือบัณฑุกัมพลศิลาอาสน ภายใตตนไม
ปาริกชาติอันเปนที่นั่งของสมเด็จอมรินทรา. สพฺเพ เทวคณา ครั้งนั้น
เทวดาก็นั่งพรอมหนา มีสมเด็จอมรินทราธิราชเปนประธาน เทพยดา
เจาก็ชื่นบานโสมนัสปรีดาวา พระเจาเสด็จขึ้นมาจะตรัสพระธรรม
เทศนา สมเด็จอมรินทราธิราชจึงรองปาว เทพเจาก็เกลื่อนกลนกันมา
แตหมื่นจักรวาฬ ประชุมชวนกันกระทําสักการะบูชา. ครั้งนั้นสมเด็จ
พระบรมศาสดาจารย จึงชําเลืองพระเนตรแลหาสมเด็จพระชนนี ครั้น
มิไดเห็นจึงถามทาวโกสียวา ดูกอนอมรินทรา สมเด็จพระพุทธมารดา
ของพระตถาคตอยูในสถานที่ใด. อมรินทราธิราชก็รูพระอัชฌาสัย
จึงขึ้นไปชั้นดุสิต อัญเชิญพระพุทธมารดาเสด็จลงมานั่งเปนประธานใน
ทามกลางเทพยดา มหาการุณิโก สมเด็จพระมหากรุณาจึงเหยียด
พระหัตถเบื้องขวาอันงดงามดังงวงชางเอราวัณ ประกอบดวยกงจักร
ลายลักษณออกจากระหวางแหงกลีบจีวร งามไปดวยพระรัศมีเลื่อม
ประภัสสร เหมือนดังสายฟาแลบออกจากกลีบเมฆในทองฟา กวัก
พระหัตถเรียกพระมารดาวา เอหิ อมฺม ดูกอนพระมารดา มาเถิด
มารับโปสาวนิกมูลคาน้ํานมขาวปอน และคาอาบน้ําบํารุงบําเรอเลี้ยง
รักษา. สมเด็จพระบรมศาสดาจารยเจาจึงถวายพระสัทธรรมเทศนา
พระอภิธรรมทั้ง ๗ พระคัมภีร สนองคุณพระชนนีมารดาในดาวดึงสสวรรค. มหากสฺสป ขาแตพระอริยกัสสป สมเด็จพระพุทธองคเจา
ตรัสเทศนาในคัมภีรพระอภิธรรมวา :กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา. กตเม ธมฺมา
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กุสลา. ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ
โสมนสฺสสหคต าณสมฺปยุตฺต รูปารมฺมณ วา สทฺทารมฺมณ วา
คนฺธารมฺมณ วา รสารมฺมณ วา โผฏพฺพารมฺมณ วา
ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
อวิกฺเขโป โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺป อตฺถิ
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลา.
จบพระสังคิณีแล.
ปฺจกฺขนฺธา รูปกฺขนฺโธ เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ. ตตฺถ กตโม รูปกฺขนฺโธ ยงกิฺจิ
รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา โอฬาริก
วา สุขุม วา หีน วา ปณีต วา ย ทูเร วา สนฺติเก วา ตเทกชฺฌ
อภิสูหิตฺวา อภิสงฺขิปตฺวา อย วุจฺจติ รูปกฺขนฺโธ.
จบพระวิภังคแล.
สงฺคโห อสงฺคโห สงฺคหิเตน อสงฺคหิต อสงฺคหิเตน สงฺคหิต
สงฺคหิเตน สงฺคหิต อสงฺคหิเตน อสงฺคหิต สมฺปโยโค วิปฺปโยโค.
สมฺปยุตฺเตน วิปฺปยุตต วิปฺปยุตฺเตน สมฺปยุตฺต อสงฺคหิต.
จบพระธาตุกถาแล.
ฉ ปฺตฺติโย. ขนฺธปฺตฺติ อายตนปยฺตฺติ ธาตุปฺตฺติ
สจฺจปฺตฺติ อินฺทฺริยปฺตฺติ ปุคฺคลปฺตฺติ กิตฺตาวตา ปุคฺคลาน
ปุคฺคลปฺตฺติ. สมยวิมุตฺโต อสมยวิมุตฺโต กุปฺปธมฺโม อกุปฺปธมฺโม
ปริหานธมฺโม อปริหานธมฺโม เจตนาภพฺโพ อนุรกฺขนาภพฺโพ ปุถชุ ฺชโน
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โคตฺรภู ภยูปรโต อภปรโต ภพฺพาคมโน อภพฺพาคมโน นิยโต
อนิยโต ปฏิปนฺนโก ผเลิโต อรหา อรหตฺตาย ปฏิปนฺโน.
จบพระปุคคลปญญัติแล.
ปุคฺคโล อปุลพฺภติ สจฺฉิกตฺถปรมตฺเถนาติ. อามนฺตา. โย
สจฺฉิกตฺโถ ปรมตฺโถ ตโต โส ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกตฺถปรมตฺเถนาติ. นเหว วตฺตพฺเพ อาชานาหิ นิคฺคห หฺจิ ปุคฺคโล
อุปลพฺภติ สจฺฉิกตฺถปรมตฺเถน เต น วต เร วตฺตพฺเพ โย
สจฺฉิกตฺโถ ปรมตฺโถ ตโต โส ปุคฺคโล อุปลพฺภติ สจฺฉิกตฺถ
ปรมตฺเถนาติ มิจฺฉา.
จบพระกถาวัตถุแล.
เย เกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลมูลา. เย วา
ปน กุสลมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา. เย เกจิ กุสลา ธมฺมา
สพฺเพ เต กุสลมูเลน เอกมูลา. เย วา ปน กุสลมูเลน เอกมูลา
สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา.
จบพระยมกแล.
เหตุปจฺจโย อารมฺมณปจฺจโย อธิปติปจฺจโย อนนฺตรปจฺจโย
สมนนฺตรปจฺจโย สหชาตปจฺจโย อฺมฺปจฺจโย นิสฺสยปจฺจโย
อุปนิสฺสยปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจโย อาเสวนปจฺจโย
กมฺมปจฺจโย วิปากปจฺจโย อาหารปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจโย ฌานปจฺจโย มคฺคปจฺจโย สมปยุตฺตปจฺจโย วิปฺปยุตฺตปจฺจโย อตฺถปิ จฺจโย
นตฺถิปจฺจโย วิคตปจฺจโย อวิคตปจิจโย.
จบพระมหาปฏฐานแล.
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อิเม ธมฺมา กุสลา พระพุทธองคตั้งไวเปนกัณฑ ๔ กัณฑ
คือ จิตตวิภัตติกัณฑ ๑ รูปวิภัตติกัณฑ ๑ นิกเขปกัณฑ ๑ อัตถุทธารกัณฑ ๑ ล้ํากัณฑทั้ง ๔ นั้น ในจิตตวิภัตติกัณฑนั้น มีวาร ๒
คือ อุทเทสวารและนิทเทสวาร ในอุทเทสวารนั้น มีบท ๒ คือ บท
มาติกาและบทภาชนียะ ในบทมาติกานั้นมี ๒ คือ ติกมาติกาและ
ทุกมาติกา. ติกมาติกานั้น พระพุทธองคแจกออกไปเปน ๒๒ ติกะ
มีกุสลติกะเปนตน มีอนิทัสสนติกะเปนที่สุด. ในทุกมาติกะนั้นเปน
๑๐๐ ทุกะ มี เหตุธมฺมา น เหตุธมฺมา เปนตน มี อสรณธมฺมา เปน
ปริโยสาน. จึงมีปุจฉาวา เหตุไฉนจึงชื่อวาติกมาติกา. วิสัชนาวา
ที่ชื่อติกมาติกานั้น เพราะเหตุวาเปนที่ประชุมแหงบท ๓ และ ๓ เขา
กันเปนบทหนึ่ง ชื่อวาติกมาติกา ในพระบาลีวา กุสลา ธมฺมา อกุสลา
ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา เปนอาทิดังนี้ ชื่อวาติกมาติกา เปน ๒๒
ติกะ ถาจะแยกออกทีละบทได ๖๖ บท. ทุกมาติกานั้นเปนที่ประชุม
แหงบทละ ๒ เขากันเปนบทหนึ่ง ชื่อวาทุกมาติกะ เปน ๑๐๐ ทุกะ
ถาจะแยกออกไป เปน ๒๐๐ บทเหมือนกัน. จึงมีคําปุจฉาวา เหตุไฉน
จึงไดชื่อวามาติกา. วิสัชนาวา บทมาติกานั้น เพราะเหตุเปนแมบท
แหงพระอภิธรรมทั้ง ๗ พระคัมภีร พระพุทธองคเจาแจกออกไปแต
บทมาติกานั้น เหมือนหนึ่งมารดาเปนที่เกิดแหงลูกหลาน เปรียบดัง
พระวิสาขามีบุตรและธิดา ๒๐ คน ลูกแตละคน ๆ มีลูกคนละ ๒๐ ๆ
หลานแตละคน ๆ มีลูกคนละ ๒๐ ๆ สิริเปนลูก ๒๐ เปนหลาน ๔๐๐
เปนเหลน ๘,๐๐๐ คน ทั้งลูกทั้งหลานทั้งเหลนเปน ๘,๔๒๐ นีอ่ าศัย
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พระวิสาขาพระองคเดียว อุปมาฉันใดก็ดี พระปรมัตถธรรมทัง้ ๗
พระคัมภีรนี้ ก็แจกออกไปแตละบทมาติกาก็มีอุปไมยดังนั้น.
ทีนี้จะแปลในบทมาติกานั้นวา ธมฺมา เมาะ นิสฺสตฺตนิชฺชีวสภาวา
อันวาสภาวะไมใชสัตวไมใชชีวิต คือ จิตและและเจติกธรรมทั้งหลาย
กุสลา เมาะ อนวชชา มีสภาวะหาโทษมิได คิอกุศลอันใหผลเปน
สุขในอิธโลกและปรโลก ชื่อกุสลา ธมฺมา ๆ นี้ วิทฺธเสนฺติ ปาเลนฺติ
วิกมฺเปนฺติ แปลวา ยังบาปธรรมใหไหวสักนอย ไหวยิ่ง และกําจัด
จากสันดานก็วา. อธิบายวา กุสลา ยังบาปธรรมใหไหวสักนอยนั้น
อยางไร ? เออ เมื่อกามาพจรกุศลบังเกิดในสันดานแหงสัตวทั้งปวง
เมื่อบําเพ็ญการกุศลนั้น ก็กําจัดเสียซึ่ง โลภะ โทสะ โมหะ มัจฉริยธรรมทั้งปวงใหไกลจากสันดาน จึงบําเพ็ญทาน รักษาศีล จําเริญ
เมตตาภาวนาพุทธาทิคุณได ยังอารมณใหผองใสดังน้ําใจแหงพระ
อริยเจาไดแตละขณะ ๆ เปนตทังคปหาน เหมือนกระออมน้ําสายลง
ที่แหน ครั้นยกขึ้นเสียแลว แหนนั้นก็กลับหอมลอมเขาดังเกา เหตุวา
เปนโลกิยกุศลอันออนนัก จะกําจัดเปนไดแตขณะ ๆ แมบําเพ็ญการ
กุศลเปนตนวาฟงพระสัทธรรมเทศนา ครั้นลุกออกไปจากโรงธรรมสภาศาลา อารมณก็กลายเปนอื่น ประกอบดวย โลภะ โทสะ โมหะ
มัจฉริยะไปใหมเลา เปรียบเหมือนกาบินมาจับภูเขาทองตองรัศมี
ทองแลว กานั้นก็เหมือนทอง เมื่อกานั้นบินออกมาจากภูเขาทองแลว
ชาติกาก็กลับดําดังเกา ฉันใดก็ดี เปรียบดวยน้ําใจแหงสัตวอันเปน
โลกิยจิต เมือ่ บําเพ็ญการกุศล จิตบังเกิดผองใส เหมือนกาอัน
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เขาไปจับอยูที่ภูเขาทอง ครั้นกลับมาสูบานเรือนแลวก็กลับกลายเปนดําไป
ดวยอกุศล เหมือนกาอันบินออกมาจากภูเขาทองนั้น. ในบทวา กุสลา
ธมฺมา นั้น วา กุศลธรมม ๕๙ ดวง คือ อัญญสมานา ๑๓ โสภณเจตสิก ๒๕ กุศลจิต ๒๑ เปน ๕๙ ดวงดวยกัน อันนี้วาโดยพิสดาร
ถาจะจัดโดยสังเขปนั้น กุศลจิต ๒๑ ทานนับเอาแต ๑ เหตุวาจิต
มีลักษณะอันรูซึ่งอารมณเหมือนกัน และเจตสิกธรรมทั้งปวงมีผัสสเจตสิกเปนตนนั้น มีลักษณะอันตาง ๆ กัน พระพุทธองคเจาเทศนา
วา กุสลา ธมฺมา. ขอที่วา กุสลา ธมฺมา ยังบาปธรรมใหไหวยิง่ นัก
สงเคราะหเอารูปวจรกุศล อรุปาวจรกุศล เมื่อพระโยคาพจรเจา
จําเริญภาวนา ได ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน
และอรูปสมาบัติทั้ง ๔ คือ อากาสนัญจายตนฌาน วิญญา อากิญจัญญา เนวสัญญา ฯ ล ฯ ฌาน นั้น กระทํากาลกิริยาดวยฌาน
สมาบัติแลว ก็ขึ้นไปบังเกิดในรูปพรหมและอรูปพรหม เสวยสุขดวย
ผลแหงสมาบัติชานาน ทั้งนี้ดวยกําลังฌานเปนวิกขัมภนปหาน ขม
บาปลงไวมิใหบังเกิดเหมือนศิลาทับหญา ยังมิขาดจากสันดานกอน
ถาศิลานั้นเคลื่อนจากที่เมื่อใด หญาก็งอกขึ้นเมื่อนั้น ฉันใดก็ดี พระ
โยคาพจรอันไดสมาบัติ เสวยสุขอยูในพรหมโลกนั้น ครั้นสิน้ กําลัง
สมาบัติแลว อกุศลก็บังเกิดใหไดเสวยซึ่งทุกขไปใหมเลา. อนึ่งพระ
โยคาพจรถึงโลกุตตรกุศลเปนตนวา พระโสดา สกิทาคา อนาคา
๑

๒

๑. นาจะมีโลกุตตรกุศลตอทายดวย แตไมมีในฉบับทั้งหลาย ๒. คําเต็มวา วิญญาณัญจายตนฌาน อากิญจัญญายตนฌาน เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน.
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อรหัต ตัดบาปธรรมที่เปนขาศึกอันเศษเปนสมุจเฉทปหาน เหมือน
ขวานฟาผายอดตาลมิใหเจริญขึ้นได อันนี้นับในบทชื่อวา กุสลา
ธมฺมา สงเคราะหเอากุศล ๒๑ ในภูมิ ๔ คือ กามาวจรมหากุศล ๘
รูปาวจร ๕ อรูปาวจร ๔ โลกุตตระ ๔ เปน ๒๑ เจตสิก ๓๘
ประสมจิตและเจตสิก ๕๙ พระพุทธเจาเทศนาในบทวา กุสลา
ธมฺมา.
ในบทวา อกุสลา ธมฺมา นั้น แปลวาเปนอกุศล ใหผลเปน
ทุกขในอบายภูมิทั้ง ๔ จัดไดธรรม ๓๙ คือ อกุศลจิต ๑๒ อกุศล
เจตสิก ๒๗ เปน ๓๙ นี้ เปน อกุสลา ธมฺมา. อกุศลจิต ๑๒ นั้น
โลภมูล ๘ โทสมูล ๒ โมหมูล ๒ เจตสิก ๒๗ อัญญสมานา ๑๓
อกุศลเจตสิก ๑๔ พระพุทธองคเจาตรัสเทสนาในอรรถวา อกุสลา
ธมฺมา.
อพฺยากตา นั้น พระพุทธเจาเทศนาวาเปนอัพยากฤต ไมเปนบุญ
เปนบาป เปนแตกลางไว ไมเขาดวยกุศลและอกุศล ถาจะจัดเอา
รูปธรรม ไดรูป ๒๗ นิพพาน ๑ เจตสิก ๔๒ กิรยิ าจิต ๒๐ ธรรม
ทั้งหลายเหลานี้ไดในบทวา อพฺยากตา ธมฺมา.
สมเด็จพระมหากรุณาโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาในคัมภีร
พระสังคิณี ๑ จัดเปนจิต ๘๙ ดวงโดยพิสดาร เจตสิก ๕๒. ทฺวาทส
ทิวสา๒ พระองคตรัสเทศนา ๑๒ วันจึงจบ เทพยดาไดลุถึงมรรคและ
ผล ๗ โกฏิ.
๑. บาลีเปน สงฺคณี. ๒. ควรจะเปน ทิวสานิ หรือ ทิวเส.
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ตทนนฺตร ในลําดับนั้น พระเจาเทศนาในคัมภีรพระวิภังคแจก
ออกเปนวิภังค ๑๘ มีขันธวิภังคเปนตน มีธัมมหทยวิภังคเปน
ปริโยสาน. ขันธวิภังคนั้น พระเจาประมวลเอาขันธทั้ง ๕ คือ รูปขันธ
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ. ในรูปขันธนั้น
พระเจาเทศนาประมวลเอารูป ๒๘ คือ มหาภูตรูป ๔ อุปทายรูป ๒๔
กสฺมา เหตุดังฤๅ จึงวารูป เหตุฉิบหายดวยรอนและเย็น ดวยอยาก
ขาวอยากน้ําและภัยตาง ๆ รูปขันธนี้ พระเจาเทศนาเปนกองแหงรูป
เปนที่อาศัยแหงกิมิชาติหมูหนอนทั้งหลาย ๆ ยอมอาศัยเฝากินอยูใน
สรรพางคกายทุกค่ําเชาหาแกนสารมิได. เผณุปณฺฑุปม อุปมาเหมือน
ฟองน้ํา อันเปนกอนปุมเปอกและปะอยูกับกิ่งไม เปนที่อาศัยแหงกุง
และปลานอยและทีฆชาติทั้งหลาย ฉันใด รูปกายนี้ ก็เปนทีอ่ าศัยแหง
กิมิชาติทั้งหลาย เหมือนกับฟองน้ํา ฉันนั้น. เวทนาขันธนั้น เปน
กองแหงสุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา สัญญาขันธนั้นก็
เปนกองแหงสัญญา คือ รูจักอารมณตาง ๆ คือ ดํา แดง เขียว ขาว
เหลือง. สังขารขันธนั้น คือเจตสิกอันสัมประยุตดวยจิต อันใหเปนไป
โดยประเภทตาง ๆ คือ กุสลา อกุสลา อัพยากฤต. วิญญาณขันธ
นั้น คือกองแหงวิญญาณ เปรียบเหมือนคนเจามายาใครขึ้งใครเคียด
กระทําไปตาง ๆ นานา ฉันใดก็ดี วิญญาณจิตนั้น ยอมกลับกลอก
ไปเปนอารมณตาง ๆ ฉันนั้น. ทฺวาทส ทิวสา พระเจาเทศนา ๑๒ วัน
จึงจบคัมภีรพระวิภังค เทพเจาไดลุถึงมรรคและผล ๗ โกฏิ.
ตทนนฺตร พระเจาเทศนาคัมภีรพระธาตุกถาสืบตอไป ตั้งเปน
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มาติกา ๑๔ ในพระบาลีวา สงฺคโห อสงฺคโห เปนอาทิดังนี้. ในบทวา
สงฺคโห นั้น พระเจาเทศนาสงเคราะหจิตและเจตสิกเปนฝายกุศลเขา
กันตามกุศล รูปธรรมเขากันตามรูปธรรม นามธรรมเขากันตาม
นามธรรม. อสงฺคโห พระพุทธองคมิไดสงเคราะหจิตและเจตสิกอัน
เปนบุญและบาปเขาดวยกันหามิได รูปธรรมนามธรรมมิไดสงเคราะห
เขาดวยกัน. ฉ ทิวสา พระเจาเทศนา ๖ วันจึงจบ เทพยดาไดลุถึง
มรรคและผล ๖ โกฏิ.
ตทนนฺตร พระพุทธองคจึงตรัสเทศนาคัมภีรพระปุคคลบัญญัติ ๖
ประการ คือ ขันธบัญญัติ อายตนบัญญัติ ธาตุบัญญัติ สัจจบัญญัติ
อินทรียบัญญัติ ปุคคลบัญญัติ. ในขันธ อายตนะ ธาตุ สัจจะ อินทรีย
แกไขในคัมภีรทั้ง ๓ คือ พระสังคิณี พระวิภังค พระธาตุกถานั้น
แลว ซึ่งแกไขในปุคคลบัญญัตินี้. พระเจาเทศนาตั้งบาลีเปนกเถตุกามยตาปุจฉาดวยพระองคเองแลว ก็วิสัชนาวา กิตฺตาวตา ปุคฺคลาน
ปุคฺคลปฺญตฺติ. ถามในบาลีวา สมยวิมุตฺโต เปนอาทิ สมเด็จ
พระชินสีหตรัสเทศนาวา เอโก ปุคฺคโล บุคคลจําพวกหนึ่ง สมยวิมุต อธิบายวา บุคคลจําพวกหนึ่ง มีความเพียรปฏิบัติพระอัฏฐวิโมกข ๘ ถูกตองในวิโมกขนั่น ก็หยัง่ วิปสสนาปญญาลงสูพระ
ไตรลักษณ เห็นแจงในพระอนิจจัง พระทุกขัง พระอนัตตา ก็ไดมรรค
และผลเปนอาทิ คือ โสดา สกิทาคา ชื่อวาสมยวิมุต เหตุวาปฏิบัติ
๑

๑. นาจะเปนพระเจาเทศนาตั้งบาลีเปนกเถตุกามยตาปุจฉาดวยพระองคเองวา กิตฺตาวตา
ปุคฺคลาน ปุคฺคลปฺตฺติ แลวก็วิสัชนา ดังนี้ ความจะชัดดีกวา
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ตามบุรพภาคปฏิบัติ. บุคคลจําพวกหนึ่ง จะไดถูกตองดวยพระวิโมกข
หามิได จําเริญพระวิปสสนาแกกลาแลว เห็นแจงในพระไตรลักษณญาณ ถึงมรรคและผล ชือ่ วาอสมยวิมุตตบุคคล. ฉ ทิวสา พระเจาเทศนา ๖ วัน จึงจบพระปุคคลบัญญัติ เทพยดาไดลุถึงมรรคและผล
๖ โกฏิ.
ตทนนฺตร พระพุทธเจาเทศนาคัมภีรพระกถาวัตถุ ประชุม
สูตร ๑,๐๐๐ เปนสกวาที ๕๐๐ สูตร เปนปรวาที ๕๐๐ สูตร
เปน ๑,๐๐๐ สูตรดวยกัน เตรส ทิวสา พระเจาเทศนา ๑๓ วันจึงจบ
เทพดาไดลุถึงมรรคและผล ๗ โกฏิ.
ตทนนฺตร ในลําดับนั้น พระเจาเทศนาคัมภีรพระยมก ตั้งเปน
ยมก ๓๐ ประการ มีมูลยมกเปนตน มีธรรมยมกเปนปริโยสาน พระ
ศาสดาจารยตั้งปุจฉาวิสัชนาเปนคู ๆ กันไป อฏารส ทิวาส พระเจา
เทศนา ๑๘ วันจึงจบ เทพดาไดลุถึงมรรคผล ๗ โกฏิ.
ตทนนฺตร พระเจาเทศนาคัมภีรพระมหาปฏฐานสืบตอไปเปน
ปฏฐาน ๖ ประการ คือ ติกปฏฐาน ๑ ทุกปฏฐาน ๑ ติกทุกปฏฐาน ๑
ทุกติกปฏฐาน ๑ ติกติกปฏฐาน ๑ ทุกทุกปฏฐาน ๑ เปน ๖ ประการ
ประกอบดวยสมันตปฏฐาน ๒๔ มีเหตุปจจัยเปนตน มีอวิคตปจจัย
เปนปริโยสาน พระเจาเทศนาประมาณ ๒๓ วันจึงจบ เทพดาไดลุถึง
มรรคและผล ๔๐ โกฏิ.
เขากันทั้ง ๗ พระคัมภีร เปนเทพดา ๘๐ โกฏิดวยกัน พระเจา
เทศนาทั้งกลางวันและกลางคืนสิ้นไตรมาส ๓ เดือน สนองคุณ
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มารดา พระสิริมหามายาก็ตั้งอยูในพระโสดาปตติผล.
เถโร พระอานนทเถรเจา วิสัชนาพระอภิธรรมปฎกจบลง
ครั้งนั้น พระอรหันตเจาทั้งหลาย จึงสังวัธยายพรอม ๆ กันแลว ก็
จัดเปนวรรคเปนวารเปนหมวดเปนหมู ยกขึ้นสูสงั คายนาย ๗ พระ
คัมภีร คือ พระสังคิณี พระวิภังค พระธาตุกถา พระปุคคลบัญญัติ
พระกถาวัตถุ พระยมก พระมหาปฏฐาน เปน ๗ พระคัมภีร จัด
เปนธรรมขันธ เขากันทั้ง ๓ พระไตรปฎกนั้นเปน ๘๔,๐๐๐ พระธรรม
ขันธดังนี้ เมื่อจบสังคายนายพระอภิธรรมปฎก ก็บังเกิดมหัศจรรย
แผนดินไหวดุจในหนหลัง ตกวาพระสังคีติกาจารย ๕๐๐ มีพระมหากัสสปเถระเปนตน กระทําสังคายนายครั้งนั้น ๗ เดือน จึงสําเร็จ
ปฐมสังคายนาย.
สาธโว นี้แลบพิตรปจจัยทายกทั้งปวง มีสวนเจตนา ใหมี
พระสัทธรรมเทศนาสังคายนายพระไตรปฎกครั้งนี้ มีผลานิสงสมาก
ล้ําเลิศประเสริฐนัก นึกเอาวาสังคายนายพระไตรปฎกครั้งหนึ่งเถิด
ไดฟงทั้งพระวินัย ทั้งพระสูตร ทั้งพระปรมัตถ สิ่งละนอย ๆ เปน
เอกเทศ ไดผลานิสงสมากมายนักหนา อยาไดหวงแหนผลบุญไว
จงหลั่งหลอน้ําทักขิโณทก ใหตกรดเหนือแผนสุธาดล จงอุทิศแผ
ผลแหงกุศลนี้ไปใหแกบุคคลที่มรณา และญาติวงศพงศาทั้งหลายอื่น
ผูทําลายขันธบรรลัยไปสูป รโลกเบื้องหนา จะไดรับประทานสวนวิบุลผล
พนทุกขเสวยสุขสมบัติ ดวยอํานาจที่มีปฐมสังคายนาย เอว ก็มีดวย
ประการฉะนี้.
จบพระปฐมสังคายนาย.
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พระทุติยสังคายนาย
กลาวความตออนุสนธิวา เมื่อพระอรหันตเจา ๕๐๐ พระองค
มีพระมหากัสสปเปนประธาน กระทําปฐมสังคายนายแลว ก็สงเคราะห
พระศาสนามา ตราบเทาสิ้นพระชนม ตางองคก็เขาสูพระนิพพาน.
กาลลวงมาโดยลําดับ นับได ๑๐๐ ป จําเดิมแตสมเด็จพระชินสีหเสด็จ
เขาสูพระนิพพานแลวลวงมา คราวนั้น พระภิกขุวัชชีบุตรชาวเมือง
ไพศาลีมีพวกมาก สําแดงวัตถุนอกรีตผิดพระวินัย ๑๐ ประการ หลีก
เลี่ยงละเมิดพระพุทธบัญญัติ ถือวาชอบวาควร เกิดเปนอลัชชีขึ้นใน
พระพุทธศาสนา. พระยสเถรเจา บุตรกากัณฑกพราหมณไดทราบ
ประพฤติเหตุ ก็สังเวชพระหฤทัย คิดจะเลิกถอนวัตถุ ๑๐ ประการนั้น
เสีย ก็ไปสูเมืองไพศาลีนั้น ในกาลนั้น ภิกขุวัชชีบุตรเหลานั้น กระทํา
วิญญัติรูปยะ ขอเงินทองแกอุบาสกทั้งหลายวาจะเอามาทํากิจสงฆ
พระยสก็หามอุบาสกเหลานั้น แตกย็ ังไมฟงยังขืนถวาย. ครัน้ ไดมาแลว
เธอก็แจกกันและไวสวนแกพระยส แตทานก็ไมรับ. เธอโกรธยกโทษ
พระยสวาทําอปสาทะรุกรานอุบาสก แลวและกระทําปฏิสารณียกรรม
แกทาน และบังคับใหไปขอขมาโทษพวกอุบาสก มีภิกขุเปนอนุทูต
กํากับไปดวย. พระยสเถระเห็นเปนทวงที ก็เที่ยวปาวแกพวกอุบาสก
๑

๑. พระเถระองคนี้ มิใชพระยสบุตรเศรษฐีเมืองพาราณสีครั้งพุทธกาล ในพระบาลี
จึงใชสรอยชื่อนี้ เปนเครื่องหมายใหรูตางกัน.
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ใหไดสันนิษฐานสิ่งที่เปนธรรมและมิเปนธรรม นําใหนิยมในปฏิบัติ
อันชอบ. เหลาวัชชีบุตรภิกขุไดขาวดังนั้นแลว ก็หาโทษวาไมเห็น
ความผิด คิดกันจะทําอุกเขปนียกรรมแกพระยสอีกเลา แตพระเถรเจาเสร็จกิจก็หลีกไปเสียแลว. ฝายพระยสก็เที่ยวแจงประพฤติเหตุนั้น
แกพระเถรเจาผูเปนคณะปาติโมกขทั้งหลาย ไดภิกขุชาวเมืองปาวายและ
อวันตินครเปนพรรคพวก คิดจะระงับอธิกรณนั้น. ฝายภิกขุ
วัชชีบุตรทราบขาวดังนั้น ก็ขวนขวายแสวงหาพรรคพวกเหมือนกัน
แตงสมณบริขารเปนของกํานัล นําไปถวายพระเรวตเถรเจาเพื่อจะ
ขอใหเขาดวย ทานก็มิรบั และขับภิกขุผูอุปฏฐากอันเปนนายหนาเขา
มาวากลาวเสียดวย. ในชัน้ ตนพระเจากาลาโศกราช ผูครองกรุง
ปาตลีบุตร เปนอิสราธิบดีในมคธประเทศ แผราชอาณาเขตมาถึง
แควนวัชชี ไมทรงแจงเหตุ ก็เขาดวยพวกภิกขุวัชชีบุตร ภายหลัง
นางนันทเถรีผูพระนองนางทูลความเปนไปใหทรงทราบตามที่ถูกที่ผิด
พระองคก็ละพวกถือวิปริตนั้นเสีย กลับอุปถัมภพวกภิกขุฝายธรรมวาที ใหมีกําลังระงับอธิกรณนั้นได. ในกาลนั้น พระสงฆหมูใหญ
ก็สมมุติพระเถรเจา ๘ องค ใหเปนภารธุระในที่จะระงับอธิกรณ
แยกกันเปนธรรมวาทีฝายหนึ่ง อธรรมวาทีฝายหนึ่ง ครั้นแลวก็ไป
สูวาลุการามเมืองไพศาลี ประชุมกันเปนสังฆสันนิบาตชําระวัตถุ ๑๐
ประการนั้น พระเรวตเถรเจาเปนผูปุจฉา พระสัพพกามีมหาเถรเจาเปน
ผูวิสัชนา วินิจฉัยเด็ดขาดลงไปวา วัตถุ ๑๐ ประการนั้นผิดพระพุทธบัญญัติ ใหเกิดอาบัติโทษแกภิกขุผูลวงละเมิดทั้งนั้น. ครั้นระงับ

นักธรรมโท - สังคีติกถา ธรรมสมบัติ (หมวดที่ ๒ สังคีตกิ ถา) - หนาที่ 49

อธิกรณเสร็จแลว ก็ปรึกษากันจะกระทําสังคายนายสืบไป เลือก
สรรการกสงฆได ๗๐๐ พระองค ลวนแตแตพระขีณาสพ ทรงพระ
จตุปฏิสัมภิทาญาณ แตกฉานในหองพระไตรปฎก พรอมกันยก
สังคายนายเปนครั้งที่ ๒ โดยนัยอันพระสงฆ ๕๐๐ มีพระมหากัสสปเถรเจาเปนประธานไดกระทํามา ไดเปนพระเจากาลาโศกราชเปนศาสนูปถัมภ. ในสังคีติวารนี้ พระเรวตเถรเจาเปนผูปุจฉา พระสัพพกามีมหาเถรเจาเปนผูวิสัชนา กระทําอยู ๘ เดือนจึงสําเร็จ.
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ยทา หิ
สงฺคายิตฺวาน สทฺธมฺม โชตยิตฺวา จ สพฺพธิ
ยาวชีวติ ปริยนฺต
ตฺวา ปฺจสตาป เต
ขีณาสวา ชุติมนฺโต เถรา กสฺสปอาทโย
ขีณเสฺนหา ปทีปาว นิพฺพายึสุ อนาลยา.
อถานุกกฺ เมน คจฺฉนฺเตสุ รตฺตินฺทิเวสุ วสฺสสตปรินิพฺพุเต
ภควติ เวสาลิกา วชฺชีปตุ ฺตกา ภิกฺขู เวสาลิย กปฺปติ สิงฺคิโลณกปฺโป กปฺปติ ทฺวงฺคุลกปฺโป กปฺปติ คามนฺตรกปฺโป กปฺปติ
อาวาสกปฺโป กปฺปติ อนุมติกปฺโป กปฺปติ อาจิณฺณกปฺโป กปฺปติ
อมถิตกปฺโป กปฺปติ ชโลคึ ปาตุ กปฺปติ อทสก นิสีทน กปฺปติ
ชาตรูปรชตนฺติ อิมานิ ทส วตฺถูนิ ทีเปสุ.
เมื่อพระอรหันต ๕๐๐ พระองค มีพระมหากัสสปเปนตน มี
พระอานนทเถระเจาเปนปริโยสานนั้น ทานยกปฐมสังคายนานแลวก็
ธรมานพระกายโปรดสัตวมา บรรดาที่เปนสาวกเวไนย ใหพระธรรม
รุงโรจนโชตนาการในพระพุทธศาสนา ยาวชีวิตปริยนฺต ฺตวา ทาน
ตั้งอยูตราบเทาสิ้นพระชนม ครั้งนั้นตางองคตางเขาสูพระนิพพานดวย
วิบากขันธดับสังขารขันธหาเศษมิได เหมือนดังเปลวประทีปอันสิ้น
ไสสิ้นน้ํามันแลวก็ดับสิ้นศูนยไป. อถานุกฺกเมน คจฺฉนฺเตสุ รตฺตินฺทิเวสุ ในเมื่อราตรีทั้งหลายอันลวงไป ๆ โดยลําดับ นับแตป
สมเด็จพระพุทธสัพพัญูเจาเขาสูพระนิพพานแลว ลวงมาได ๑๐๐ ป
คราวนั้นพระภิกขุทั้งหลายผูเปนวัชชีบุตร อยูในเมืองไพศาลีนั้นชวน
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กันสําแดงวัตถุ ๑๐ ประการ คือ สิงฺคิโลณกปฺโป พระภิกขุสั่งสม
เกลือใสในกลักเขาเปนตน ไปปนกับของฉัน คือ ขาวปลาอาหาร
นั้นได ไมเปนอาบัติ พระพุทธองคตรัสบัญญัติวาเปนอาบัติ เจากู
วาไมเปนอาบัตินั้น ประการ ๑ ทฺวงฺคุลกปฺโป พระภิกขุฉันเพลใน
เพลาตะวันบาย ๒ องคุลีนั้นไดอยู ไมเปนอาบัติ ประการ ๑ คามนฺตรกปฺโป พระวินัยบัญญัติวา ภิกขุฉันโภชนาหารอิ่มหนําสําเร็จในวัด
แลว และเขาไปในบาน เขาถวายโภชนาหารใหฉันอีก พระภิกขุมิได
กระทําวินัยกรรมกอน ฉันตองอาบัติ เจากูเหลาอลัชชีนั้นวาไมเปน
อาบัติ ควรจะฉันไดอยู ประการ ๑ อาวาสกปฺโป พระวินัยบัญญัติ
วาอาวาสใหญกําหนดเสมาอันเดียวกัน และจะกระทําอุโบสถตาง ๆ
กันนั้นไมควร ตองอาบัติ เจากูเหลาอลัชชีนั้นสําแดงวา อาวาส
ใหญเสมาอันเดียวกันกระทําอุโบสถตาง ๆ กันไดอยู หาเปนอาบัติ
ไม ประการ ๑ อนุมติกปฺโป พระวินัยบัญญัติวา เมื่อลงอุโบสถกรรม ถาแลภิกขุจะควรนําฉันทะ ยังหานําฉันทะมาไม แมจะ
กระทําอุโบสถเสียกอนตามอธิบายปรารถนาแหงภิกขุอันมาภายหลังนั้น
๑

๒

๓

๑. ธรรมเนียมของภิกขุ เมื่อฉันโภชนะคางอยู มีทายกนําโภชนาหารเขามา
ประเคนถวาย ผิเธอไมรับและหามเสีย ไดชอื่ วาหามโภชนะ ลุกจากทีน่ ั่งแลวในวันนั้น
จะฉันโภชนะมิได เวนไวแตของที่ไดทําวินัยกรรมและของเปนเดนแหงภิกษุไข ถาฉัน
ตองปาจิตติยาบัติ. สวนพวกภิกขุวัชชีบุตรถือเลสวา คิดวาจะเขาบานก็ฉันได.
๒. พระบาลีวา หลายอาวาสมีสีมาอันเดียวกัน ๓. ถามีภิกษุอยูในสีมา และจะ
ไมมาสูที่ประชุมสงฆ ๆ ตองไดอนุมัติของเธอกอน จึงทําสังฆกรรมได กิริยาที่รับ
อนุมัติมานั้น เรียกวานําฉันทะ.
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ไมควร ตองอาบัติ เจากูเหลาอลัชชีสาํ แดงวา ควรอยู หาเปน
อาบัติไมนั้น ประการ ๑ อาจิณฺณกปฺโป พระวินัยบัญญัติวา ขอ
ปฏิบัติอันใด อันอุปชฌายะอาจารยทั้งหลายกระทําผิดนั้นวาชอบ ที่
ชอบนั้นวาผิด ศิษยปฏิบตั ิตามก็ดูแตที่ควร ที่ไมควรดวยพระวินัย
บัญญัติ อยาควรปฏิบัติเลย เจากูเหลาอลัชชีสําแดงวา ทานอุปชฌายะ
อาจารยทานทําสืบ ๆ กันมา ผิดชอบประการใดก็ปฏิบัติตามทานไป
เถิดควรอยู ประการ ๑ อมถิตกปฺโป พระวินัยบัญญัติวา ถานมสด
อันยังมิไดแปรเปนทธิกอน พระภิกษุฉันจังหันแลวและยังมิไดกระทํา
วินัยกรรมกอน และจะดื่มกินซึ่งนมสดอันยังไมเปนทธินั้นไมควร
ตองอาบัติ เจากูเหลาอลัชชีสําแดงวา ดื่มกินได หาเปนอาบัติไมนั้น
ประการ ๑ กปฺปติ ชโลคึ ปาตุ พระวินัยบัญญัติวา เหลาดิบคือ
สุราอันแรกใดเขากระทํา สีดําน้ําแดงดังเทานกพิราบ แตยังหาเปน
สุราน้ําเมาไม พระภิกษุไมควรจะดื่มกิน เจากูเหลาอลัชชีสําแดงวา
เหลาดิบนั้นควรจะดื่มกินไดอยู หาเปนอาบัติไม ประการ ๑ กปฺปติ
อทสก นิสีทน พระวินัยบัญญัติวา สันถัตอันมิไดมีชายนั้น ไมควร
จะบริโภค เจากูเหลาอลัชชีสําแดงวา บริโภคได ควรอยู หาตอง
อาบัติไมนั้น ประการ ๑ กปฺปติ ชาตรูปรชต พระวินัยบัญญัติวา
เงินและทองนั้นภิกษุมิควรจะรับ มิควรจะยินดี ถาภิกษุยินดีรับจับ
เขาตองอาบัติ เจากูเหลาอลัชชีสําแดงวา รับและยินดีซึ่งเงินและ
๑

๑. ลําพังจับ แตตองทุกกฏ ปญหานี้วาดวยรับหรือไมรบั หรือยินดีของเขาเก็บไว
ดวยถือวาเปนของตน.
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ทองนั้นไดอยู หาเปนอาบัติไม ประการ ๑ เจากูถือผิดจากวินัย
บัญญัติ สําแดงวัตถุ ๑๐ ประการฉะนี้ เปนอลัชชีภิกษุในพระพุทธศาสนา หามีความละอายแกบาปไม.
ในกาลครั้งนั้น พระมหาเถรเจาองคหนึ่ง มีนามบัญญัติชื่อ
วาพระยสเถระ เธอไดอภิญญา ๖ ประการ ประกอบดวยอิทธิฤทธิ์
ทั้ง ๖ ประการ เปนบุตรแหงกากัณฑกพราหมณ พระผูเปนเจาเที่ยว
จาริกไปในบานวัชชีคาม ไดฟงซึ่งวัตถุ ๑๐ ประการ เห็นอลัชชีภิกษุ
ทั้งหลาย สําแดงมิไดควรในพระศาสนาดังนั้น พระผูเปนเจาจึง
อุตสาหะกระทําเพียรเพื่อจะทําลายซึ่งวัตถุ ๑๐ ประการ อันภิกษุอลัชชี
ถือผิดเปนโจรปลนพระพุทธศาสนา เธอก็ไปอยูในมหาวันวิหารใกล
กรุงไพศาลีมหานคร เพื่อจะระงับอธิกรณอันนั้นเสีย.
ตสฺมึ ขเณ ในขณะนั้น อันวาภิกษุวัชชีบุตรทั้งหลายเหลา
นั้น เอาถาดทองสัมฤทธิ์ใหเต็มไปดวยน้ํา ตั้งไวในทามกลางสงฆ
ณ โรงอุโบสถแลว ก็กลาวแกอุบาสกทั้งหลายวา ทานจงถวายเงิน
และทองแกสงฆ ๆ จะกระทําการดวยเงินกหาปณะหนึ่ง และกึ่งมาสก
และมาสกหนึ่ง พระยสเถระก็หามวา อุบาสกจะใหเงินกหาปณะ
แกสงฆนั้นไมควร ทานอยาให เธอหามปรามอุบาสก ๆ ก็ไมฟง
กลับใหกหาปณะแกสงฆ. ครั้นรุงขึ้นแลว อลัชชีภิกษุเหลานั้น จึง
เอาเงินกหาปณะและมาสกและอัฑฒมาสกที่อุบาสกใหนั้น มาแจก
๑

๑. พระบาลีวา ทานจงถวายรูปยะแกสงฆกหาปณะหนึ่งก็ตาม กึ่งกหาปณะก็ตาม
บาทหนึ่งก็ตาม สงฆมีกิจดวยบริขาร ดังนี้.
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แกพระภิกษุทั้งปวงตามลําดับวัสสา แกและปานกลาง และออน จึง
ไวเปนสวนแกพระยสเถระแลวก็กลาววา ดูกอนอาวุโส ยสะ ทาน
จงรับเอาเงินอันเปนสวนของทานเถิด พระยสเถระก็กลาววาเราไม
มีประโยชนที่จะยินดีดวยเงินทอง (เธอก็ยังวัชชีบุตรและภิกษุทั้งหลาย
เหลานั้นมิใหจําเริญใจแลว ก็บริภาสนาดาอุบาสกที่เลื่อมใสใหเงิน
แกพระสงฆใหปราศจากความเลื่อมใสที่จะใหเงินแกสงฆสืบไป )
ครั้งนั้น วัชชีบุตรภิกษุทั้งหลายที่มิไดละอายบาปนั้น ก็ชวน
กันกระทําปฏิสารณียกรรมแกพระยสเถระวา พระยสะนั้นปริภาสนา
ดาอุบาสกที่เลื่อมใสใหเงินแกสงฆ ใหพระยสะนั้นไปขอขมาโทษ
อุบาสก พระยสะจึงวาถาจะลงปฏิสารณียกรรมแกเรา ใหเราไปขอ
ขมาโทษแกอุบาสกแลว ก็จงบังคับภิกษุที่เปนอนุทูตใหตามไป
กํากับใหรูดวยตามพระพุทธฎีกาตรัสบัญญัติ. ฝายวัชชีบุตรภิกษุทั้งหลาย
นั้น ก็สมมุตภิ ิกษุรูปหนึ่งเปนอนุทูต ตามกํากับใหรูเปนพยานดวย
กัน สวนพระยสะเถระนั้น ก็ไปกับดวยภิกษุเปนอนุทูตกํากับเขามา
ในพระนคร ครั้นถึงอุบาสกทั้งปวงเขาแลว เธอก็ใหอุบาสกทั้งหลาย
เหลานั้นรูดวยสําคัญถอยคําวา ดูกอนอุบาสก ในวินัยศาสนานี้ ถา
แลไดบวชเปนภิกขุภาวะมีนามชื่อวาสักยบุตรพุทธชิโนรสแลว และจะ
ไดรับยินดีดวยเงินและทองนั้นหามิได ดวยสมเด็จพระบรมโลกนาถ๑

๑. คําที่วงไวนั้น ไมมีในพระบาลี และพระยสนั้นเปนพระอรหันต มีปกติไมปริภาส
ดาวาใคร เปนแตไดหามปรามอุบาสก เพื่อมิใหถวายรูปยะแกพวกสงฆ ที่ภิกษุ
วัชชีบุตรยกโทษดาเขา, คํานี้ไมควรเปนประมาณในการเทศนา จึงไดวงไวเสีย.
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ศาสดาจารยตรัสเทศนาโปรดไวดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อัน
วาพระจันทรและพระอาทิตยจะมิไดรุงเรืองดวยรัศมีนั้น ดวยโทษ
มลทิน ๔ ประการ คือ หมอกประการ ๑ ควันประการ ๑ ธุลี
ประการ ๑ อสุรินราหูเขาบังเหลี่ยมประการ ๑ และมีอุปมาฉันใด
พระภิกษุสักยบุตรในบวรพุทธศาสนา จะมิไดมีตปะมิไดมีศรี
รุงเรืองนั้น ดวยโทษมลทิน ๔ ประการปดบังอยู โทษ ๔ ประการนั้น
คือ เสพสุราเมรัย ๑ สองเสพเมถุนธรรม ๑ ภิกษุยินดีรับเงินและ
ทอง ก็เหมือนดวยที่บริโภคปญจกามคุณทั้งปวง คือ สันนิธิสั่งสม
สิ่งของไมตองวินัยบัญญัติ มีสันนิธิสงั่ สมเกลือเปนตนนั้น ๑ เลี้ยง
ชีวิตไมชอบธรรมดวยชังฆเปสนะ เวชชกรรม กุลทูสกะ อเนสนะ
วิญญัติ และกลาวอวดอุตริมนุสสธรรม โกหกนัน้ ๑ มลทินทั้ง ๔
นี้ปดบังอยูแลวกาลเมื่อใด ก็จะไมมีตปะรุงเรืองดวยศีล เหมือน
ดังพระจันทรและพระอาทิตย อันปกปดอยูดวยมลทินโทษ ๔ ประการ
ฉะนั้น.
เมื่อพระยสเถระเจายังอุบาสกทั้งหลายนั้น ใหรูแทดวยธรรมวินัยวาทีดวยธรรมเทศนาฉะนี้ ชาวเมืองไพศาลีเหลาอุบาสกนั้น ได
ฟงก็ชื่นชมโสมนัสยินดีปรีดาในคุณพระยสเถรเจานั้นนักหนา ตางคน
๑

๕

๒

๓

๔

๖

๑. ความวาเดินรับใชของคฤหัสถ ๒. ทําหมอ ๓. ตามพยัญชนะแปลวาประทุษราย
ตระกูล ความวาประจบตระกูล ทําใหเขาเสียศรัทธา ๔. แสวงหาไมควร ๕. ออก
ปากขอคนไมใชญาติไมใชปวารณา ๖. ไดแกคณ
ุ อยางสูงในพระศาสนามีฌานและ
มรรคผลเปนอาทิ.
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ก็มีวาจาวา พระผูเปนเจาพระยสเถระองคเดียวนี้แลเปนพระสมณสักยบุตรแท ภิกษุในเมืองไพศาลีหาเปนสมณสักยบุตรไม ขออาราธนา
พระผูเปนเจาจงอยูในเมืองไพศาลีนี้เถิด โยมทั้งปวงจะไดปฏิบัติ
ดวยจตุปจจัยทั้ง ๔ จะไดเปนประโยชนแกขาพเจาในอนาคตกาลนั้น
ชวนกันอาราธนาวิงวอนดังนี้ พระยสเถรเจาก็มากับดวยภิกษุอนุทูต
อันกํากับมาสูวิหาร วัชชีบุตรภิกษุทั้งหลายก็ถามภิกษุอนุทูตวา
พระยสเถระไปขอขมาโทษอุบาสกแลวหรือ ภิกษุอนุทูตนั้นวา เธอ
ไปขอขมาโทษที่ไหน เธอไปบอกแกเขาวา เราทั้งปวงนี้หาเปน
สมณะไมสิ้นทั้งนั้น อุบาสกเหลานั้น เขาก็เลื่อมใสดวยเธอสิ้น ภิกษุ
อลัชชีทั้งหลายนั้นก็คิดกันวา พระยสะนี้เราหาไดสมมุติไม เขาไป
ยกโทษเราทั้งปวงแกอุบาสกวา เราเปนอธรรมวาที สรรเสริญตน
บอกแกอุบาสกวา ตนนั้นเปนธรรมวาทีดังนี้นี่ ผิวดังนั้นเราทั้งหลาย
จะไปกระทําอุกเขปนียกรรมแกพระยสเถิด คิดกันแลวชวนกันมา
เปนอันมากลอมกุฎีพระยสเถรเจา พระยสเถรเจารูพระองคแลว ก็
เหาะขึ้นเวหาไปในในนภากาศถึงเมืองโกสัมพีมหานคร แลวก็ใชภิกษุ
เปนทูตไปบอกเหตุแหงพระพุทธศาสนา แกภิกษุอันอยูในเมืองปาวาย
และภิกษุอันอยูในเมืองอวันตินครนั้นใหรู สวนพระยสเถระนั้นก็ไปสูสํานัก
พระสัมภูตเถรเจา อันอยูในอโธคังคบรรพตอันเปนสถานที่อภิรมสถาน จึง
แจงซึ่งอาการแหงจลาจลในพระศาสนาแกพระสัมภูตเถระ ครั้งนั้น
พระมหาเถระที่เปนพระขีณาสพที่อยูเมืองปาวายนั้น ๖ พระองค และ
อยูในเมืองอวันตินครนั้น ๘๐ พระองค ครั้นไดฟงถอยคําแหงทูต
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ภิกษุอันบอกธุระในพระพุทธศาสนา ก็พากันออกมาจากที่อยูแหงตน ลง
มาสูอโธคังคบรรพต แตพระภิกษุอันมาจากที่อยูแหงตน และมาประชุม
กันในที่นั้นถึง ๙ หมื่น แตพื้นเปนพระขีณาสพสิ้น มาปรึกษากันวา
อธิกรณโทษอันบังเกิดในพระพุทธศาสนาครั้งนี้ กกฺขลา หยาบชา
กลาแข็งนัก และเราทั้งหลายจะเพียรใหระงับนั้นเปนอันยากยิ่งนัก ควร
เราจะแสวงหาพวกธรรมวาทีใหมากกอน.
ในกาลนั้น พระเรวตเถระเปนสัทธิวิหาริกศิษยพระอานนทเถรเจา
อยูในเมืองโสเรยยนคร เธอเปนพระขีณาสพฉลาดในพระไตรปฎก และ
พระขีณาสพเจาทั้งหลาย รูวาพระเรวตเถระจะเปนฝกฝายแหงตน
อาจสามารถจะระงับอธิกรณนั้นได ทานก็ชวนกันไปสูโสเรยยนคร
ครั้งนั้นพระเรวตเถระไปอยูเมืองอื่น ไปเมืองใด ๆ พระขีณาสพเถรเจา
ทั้งหลายก็ตามไปในเมืองนั้น ๆ จึงไปพบเขาในเมืองสหชาตินคร
พระยสเถระจึงเอาวัตถุ ๑๐ ประการ อันอลัชชีภิกษุสําแดงนั้นถามพระ
เรวตะ ๆ ก็กลาวหาควรไม พระขีณาสพเจานั้นมีฉันทะความ
ปรารถนาพรอมกันวา เราทั้งหลายชวนกันไประงับอธิกรณอันบังเกิด
ขึ้นในพระบวรพุทธศาสนาจึงจะควร.
ฝายวัชชีบุตรภิกษุทั้งหลาย อันมิไดละอายแกบาปนั้น รูเนือ้
ความนี้ ก็แสวงหาพวกอันเปนฝกฝายแหงตน ก็เขาไปวาจะเอาพระ
เรวตะเถระองคเดียวนี้เปนฝกฝายของตน จึงตบแตงสมณบริขารโดย
เร็ว แลวเอาบริขารนั้นใสลงในนาวาแลวก็ไปโดยดวน ไปสูสหชาตินครนั้น.
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และพระสาฬหเถระอันเปนศิษยพระอานนทเถระอันอยูในสหชาตินครนั้นก็พิจารณาดูวา ภิกษุทั้งหลายที่อยูในปาจีนทิศ และภิกษุอันอยู
ในปาวาย และภิกษุทั้งสองฝายนี้ขางไหนจะเปนธรรมวาที เมื่อพระ
สาฬหเถระพิจารณาไปแจงดวยญาณวา ภิกษุในเมืองปาวายนั้นเปน
ธรรมวาทีและวินัยวาที ก็สันนิษฐานไวดวยญาณแหงตน ครั้ง
นั้น จึงทาวสุทธาวาสมหาพรหมองคหนึ่ง ก็ลงมาบอกเหตุภิกษุอันเปน
ธรรมวาทีและวินัยวาที แกพระสาฬหเถระเหมือนดังพระมหาเถระเห็น
ดวยญาณแลวนั้น.
พระภิกษุอลัชชีอันเปนบาปนั้น ก็เอาสมณบริขารเขาถวายแก
พระเรวตะ ๆ ก็ไมรับ หมูภ ิกษุอลัชชีนนั้ จึงไปหาอุตตรภิกษุอันเปน
ศิษยอุปฏฐาก ใหวากลาวพวกอุตตรภิกษุเสียวา ภิกษุเหลานั้นจะเปน
บาปหามิได เธอก็เขาไปวิงวอนพระเรวตะ ๆ ก็กลาววา ทานจะใหเรา
ประพฤติผิดจากธรรมวินัยดวยหมูภิกษุเปนบาปนั้นแหละหรือ เธอก็ขับ
พวกอุตตรภิกษุที่เปนศิษยนั้นเสีย.
เมื่ออลัชชีภิกษุทั้งหลายมิไดพวกฝกฝายที่นั้นแลว ก็พากันไป
สูเมืองปาตลีบุตร เขาไปถวายพระพรลอลวงพระเจากาลาโศกราช
วาอาตมภาพทั้งหลายนี้ ไดชําระพระคันธกุฎีสมเด็จพระศาสดาจารย
เขาอยูในมหาวันมหาวิหารวัชชีภูมิ บัดนี้ภิกษุคามวาสีหมูอื่นนั้นมา
จะชิงเอาวิหารที่อาตมภาพทั้งปวงอยูนั้น ขอบพิตรจงหามเจากูหมู
คามวาสีนั้นดวยเถิด. ภิกษุอลัชชีทั้งหลายพูดจาลอลวงพระยากาลาโศกราช ใหอยูในถอยคําของอาตมาแลว ก็กลับมายังกรุงไพศาลี
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มหานคร ในสหชาติวัน อันใกลพระเรวตะนั้น.
และภิกษุอันประชุมในสหชาติวันถึง ๑๑ แสน ๙ หมื่นรูป เพื่อ
จะระงับอธิกรณ และพระมหาเถรเจาทั้งหลายจึงวาแกพระเรวตะวา
เราจะระงับอธิกรณในวัตถุ ๑๐ ประการ อันวัชชีบตุ รภิกษุสําแดงผิด
จากพระวินัยบัญญัติในสหชาตินครนี้เถิด พระเรวตะก็หามปราม
วา วัตถุ ๑๐ ประการนี้สิเกิดขึ้นเพราะวัชชีบุตรภิกษุในกรุงไพศาลี
และเราจะระงับอธิกรณครั้งนี้ เวนจากเจากูวัชชีบุตรอันเปนตนเหตุ
นั้นหาชอบไม. เมื่อพระเรวตเถระหามปรามดังนี้ พระเถรานุเถระ
ทั้งหลายนั้นก็พากันไปสูกรุงไพศาลี.
เมื่อพระมหาเถรเจาทั้งหลายถึงกรุงไพศาลีแลว สมเด็จพระเจา
กาลาโศกราชมิไดทรงพิจารณาใหเห็นผิดและชอบ ฟงคําวัชชีบุตรภิกษุ
ชักจูงไปทางผิดคิดเห็นเปนชอบ จึงสั่งอํามาตยวา ทานจงไปหามภิกษุ
อื่นเสียอยาใหอยูในวิหารนั้น ภิกษุทเี่ คยอยูนั้นใหอยูเถิด. อํามาตย
รับสั่งแลวก็ไปสูกรุงไพศาลี. เพลาวันนั้นเทพเจาแจงเหตุดังนั้น ก็
บันดาลใหอํามาตยนั้นหลงหนทางไปสูเมืองอื่น. ราตรีวันนัน้ พระเจา
กาลาโศกราชก็ทรงพระสุบินอันลามก เพราะเชื่อคําภิกษุที่เปนบาป
ในพระสุบินนั้นวา พระองคเห็นนายนิรยบาลจับเอาพระองคทอดลงใน
หมอเหล็กแดง ตื่นขึ้นสะดุงตกพระทัยเปนกําลัง ครั้นนางนันทเถรีผู
เปนพระนองของพระเจากาลาโศกราช เธอเปนพระขีณาสพ ทรงมหิทธิฤทธิอภิญญา แจงวาพระมหากษัตริยผูเปนพระเชษฐาถือผิดตามพวก
อลัชชี จะเปนเสี้ยนหนามพระพุทธศาสนา เธอก็เหาะมาโดยอากาศ
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ถึงแลวประเลาประโลมสั่งสอนวา มหาราช ดูกอ นบรมบพิตร เหตุนิมิต
อันลามกทั้งนี้ เพราะวาพระองคเชื่อถอยฟงคําหมูภิกษุอลัชชี มิได
ละอายแกบาป ประพฤติผิดเปนเสี้ยนหนามในพระศาสนา พระองค
จะขมขี่หมูภิกษุอันมีความละอายกลัวแกบาปนั้นไมดีเลย กรรมอันนี้เปน
อันหนักจะชักพาพระองคไปทนทุกขเวทนาในอบาย อยาถือฉะนั้นเลย
บพิตรจงปฏิบัติตามหมูภิกษุอันเปนธรรมวาทีและวินัยวาที ยังเจากู
ทั้งปวงใหอดโทษแลว บพิตรจงเปนฝกฝายทานผูเปนธรรมวาทีและ
วินัยวาที ชวยทํานุบํารุงพระศาสนา ถาพระองคกลับปฏิบัติได
ดังนี้แลว จะไดพระราชกุศลเปนสวัสดิภาคแหงพระองค. เมือ่ พระ
นันทเถรีเจาใหโอวาทอนุศาสนแกพระเจากาลาโศกราช ๆ ก็รับคําพระ
นันทเถรี ๆ ก็ถวายพระพรลากลับไปจากสถานที่นั้น ฝายสมเด็จพระ
เจากาลาโศกราชไดทรงฟงโอวาทแหงนางเถรี ก็มพี ระทัยสลดสังเวช
เปนกําลัง ครั้นรุงเชาขึ้นพระองคก็เสด็จไปสูมหาวิหารกับดวยอํามาตย
ราชบริษัททัง้ ปวง จึงสั่งใหอาราธนาพระสงฆอันจะมาระงับอธิกรณ
นั้นใหมาประชุม ครั้นพระสงฆประชุมพรอมกันแลว พระองคทรงฟง
ความพระสงฆทั้งสองฝาย คือวัชชีบตุ รภิกษุ และภิกษุอันอยูใน
ปาวายนคร สําแดงวัตถุ ๑๐ ประการอันพระสงฆเลาใหฟง ก็ทรง
พิจารณาดวยพระปญญา ก็เห็นขางวัชชีบุตรภิกษุเปนอลัชชีถือผิด
จากพุทธบัญญัติ จึงยังหมูภิกษุในปาวายนครอันเปนธรรมวาทีให
อดโทษแกพระองคแลว ก็มอบถวายพระองควา ขาพระพุทธเจา
นี้ถวายตัวเปนโยมแกพระผูเปนเจาที่เปนธรรมวาที ๆ จงบํารุงยกยอง
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พระบวรพุทธศาสนาโดยอันควรแกการปรารถนาเถิด ฝายพระธรรมจักรนั้นเปนพนักงานพระผูเปนเจาทั้งหลาย ฝายอาณาจักรนั้นไวเปน
พนักงานโยม ๆ จะชวยอุปถัมภนาการ แลวก็สั่งใหพิทักษรักษา
พระสงฆซึ่งระงับอธิกรณกระทําสังคายนายแลว ก็ถวายนมัสการอําลา
พระสงฆ เสด็จเขาสูพระนครของพระองค.
ตสฺมึ ขเณ ในขณะนั้น อันวาพระมหาเถระเจามาประชุมกัน
เปนอันมากเพื่อจะพิพากษาระงับอธิกรณ ก็ชวนกันวากลาวที่จะระงับ
วัตถุ ๑๐ ประการ อันปรากฏกําหนดวาจะกระทําประการใด.
พระเรวตเถรเจาอยูในทามกลางสงฆ ยังสงฆใหไดยินดีดวย
อุพพาหิกกัมมวาจา คือกระทําสันนิษฐานกําหนดในทามกลางสงฆ
เพื่อจะระงับวัตถุ ๑๐ ประการ ดวยอุพพาหิกลักขณะตามอธิบายแหง
สงฆ คือสมมุติพระขีณาสพทั้ง ๔ พระองค คือพระสัพพกามีพระ
องค ๑ พระสาฬหเถระพระองค ๑ พระขุชชโสภิตเถระพระองค ๑
พระวาสภคามิเถระพระองค ๑ ทั้ง ๔ พระองคนี้สมมุติไวขางปาจีนกภิกษุเปนอธรรมวาที. จึงสมมุติพระขีณาสพเจา ๔ พระองค คือ
พระเรวตเถระพระองค ๑ พระสาณสัมภูตเถระพระองค ๑ พระยสเถระกากัณฑบุตรพระองค ๑ พระสุมนเถระพระองค ๑ ทั้ง ๔ พระ
องคนี้ สมมุติไวขางปาวายภิกษุ เปนธรรมวาที. พระเรวตเถระผูเปน
พระขีณาสพสมมุติพระอรหันต ๘ รูปแลว จึงสมมุติอชิตภิกษุหนุม
รูปหนึ่งในทามกลาง สําหรับปูอาสนะที่นั่งแกพระสงฆทั้งปวง พระ
มหาเถรเจาทั้ง ๘ นั้น ก็พากันไปสูวาลุการามอันวิจิตรเปนที่ผาสุกสถาน
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และปราศจากเสียงนกอันจะใหกําเริบจิต และมิไดแปดปนไปดวย
วิสภาคารมณ.
อันดับนั้น พระมหาเถรเจาทั้ง ๘ นั่งเหนืออาสนะอันงาม อัน
พระสงฆบังคับใหพระอชิตภิกษุหนุมลาดปูถวาย จึงพระเรวตเถรเจา
ฉลาดในกิจที่จะปุจฉา จึงถามในวัตถุ ๑๐ ประการอันวัชชีบุตรภิกษุ
สําแดงวาควรนั้น แกพระสัพพกามีเถระ ๆ ก็นํามาซึ่งอธิกรณโทษ
โดยพระสูตรดวยพุทธวจนะ วิสัชนาวาวัตถุ ๑๐ ประการอันวัชชีบุตรสําแดงวาควรนั้นหาควรไม ไดพุทธบัญญัติวาตองอาบัติสิ้นทั้ง ๑๐
วัตถุนั้น. พระมหาเถรเจาทั้งหลายปุจฉาวิสัชนากันในทามกลางสงฆ
ขมเสียซึ่งอลัชชีภิกษุทั้งหลายหมื่นหนึ่ง อันสําแดงวัตถุ ๑๐ ประการ
วาควร หาเปนอาบัติไมนั้น เสร็จแลว พระมหาเถรเจาทั้ง ๘
พระองค อันมีอุตสาหะยกยองพระศาสนานั้นลวนแตพื้นพระขีณาสพ
ผูเปนเจาไดเปนศิษยพระอานนทเถรเจา ๖ พระองค คือพระสัพพกามี
พระองค ๑ พระสาฬหเถระพระองค ๑ พระเรวตเถระพระองค ๑
พระขุชชโสภิตเถระพระองค ๑ พระยสเถระกากัณฑบุตรพระองค ๑
พระสาณสัมภูตเถระพระองค ๑. ๖ พระองคนี้ไดเห็นสมเด็จพระพุทธเจาเมื่อยังมีพระชนมายุอยูนั้น. และพระวาสภาคามีเถระพระองค ๑
พระสุมนเถระเปนศิษยพระอนุรุทธะพระองค ๑ ทานทั้ง ๒ นี้ เปนพระ
ขีณาสพมิไดเห็นสมเด็จพระพุทธเจา. แตพระสัพพกามีเถระเปนสงฆวุฒาจารยผูเฒา จําเดิมแตอุปสมบทมามีวัสสาได ๑๒๐ พระวัสสา แก
กวาพระสงฆสิ้นทั้งแผนดิน ในครั้งนั้นพระสงฆประชุมกันระงับอธิกรณ-
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ทสวัตถุนั้นถึง ๑๒ แสน พระเรวตเถรเจา เปนประธานแหงสงฆ
ทั้งปวง ก็ปรึกษากันจะกระทําสังคายนายใหศาสนายั่งยืนสืบตอไป
พระมหาเถรเจาทั้งหลาย (มีพระเรวตเถระเปนประธาน) ก็เลือกสรร
ภิกษุทั้งหลาย ๗๐๐ พระองค แตลวนเปนพระขีณาสพทรงซึ่งจตุปฏิสัมภิทาญาณและทรงพระไตรปฎกทั้งสิ้นนั้น และพระขีณาสพเจา
ทั้งหลายมีพระเรวตเถระเปนประธาน มีพระเจากาลาโศกราชบพิตรเปน
ศาสนูปถัมภกชวยปองกันรักษา พรอมกันกระทําสังคายนายพระธรรม
และพระวินัยสืบตอไป.
ตโต เถโร วินย ปุจฺฉนตฺถาย อตฺตนา ว อตฺตาน สมฺมนฺนติ
อันดับนั้น พระเรวตเถรเจาผูมีอายุ จึงสมมุติอาตมาเพื่อจะถามพระ
วินัยใหสงฆทั้งปวงรูพรอมกันดวยพระบาลีวา สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ.
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล. อห อายสฺมนต สพฺพกามึ วินย ปุจฺเฉยฺย.
วา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจาทั้งหลาย พระสงฆจงฟงซึ่งถอยคํา
แหงขาพเจา กาลบัดนี้ผแิ ลควรแกสงฆแลว ขาพเจาจะถามวินัย
แกพระสัพพกามีเถรเจาผูมีอายุในกาลบัดนี้. อันดับนั้น พระสัพพกามีเถรเจาผูมีอายุจึงสมมุติอาตมาเพื่อจะวิสัชนาใหสงฆรูพรอมกันดวยพระบาลีวา สุณาตุ เม อาวุโส สงฺโฆ, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, อห
เรวเตน วินย ปุฏโ วิสชฺเชยฺย. วา ดูกอนอาวุโสทั้งปวง พระ๑

๒

๑. ควรจะเปนพระสัพพกามี จะติดมาแตครัง้ ปฐมสังคายนา พระมหากัสสป ผู
เปนประธานเปนผูถาม จึงใหหลงเขาใจไปวา ตําแหนงผูถามเปนประธาน. ๒. ฉบับ
เปน อายสฺมตา เรวตเถเรน ไมถูกบาลี.
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สงฆจงฟงถอยคําแหงขาพเจา ณ กาลบัดนี้ ผิแลควรแกสงฆแลว
เรวตภิกษุ จะถามซึ่งวินัย ขาพเจาจะวิสัชนาในกาลบัดนี้ พระสัพพกามีเถรเจาสมมุติอาตมาดังนี้แลว ก็ลุกจากอาสนะหมจีวรเฉียงบาซาย
(ถวายวันทนาการแกพระสงฆผูเปนเถระแลว ) จึงขึ้นนั่งเหนือ
ธรรมาสนถอื พัดวาลวิชนีมีดามอันขจิตดวยงา. อันดับนั้นพระเรวตเถระขึ้นนั่งเหนือเถรอาสนะแลว ก็ถามพระวินัยแกพระสัพพกามีวา
ปม ภนฺเต ปาราชิก พระเจาขา ปฐมปาราชิกนั้นพระพุทธองคเจา
บัญญัติที่ไหน ? พระสัพพกามีทานวิสัชนาวา พระเจาบัญญัติในเมือง
ไพศาลี. พระพุทธองคปรารภซึ่งบุคคลผูใดเลาจึงบัญญัติ ? ออ ปรารภ
พระสุทินผูเปนบุตรกลันทเศรษฐีจึงบัญญัติ. กิสฺมึ วตฺถุสฺมึ นิมิตเหตุเปน
ประการใดพระองคจึงบัญญัติ ? นิมิตเหตุที่พระสุทินเสพเมถุนธรรมใน
ภรรยาเกาแหงตน พระทศพลจึงบัญญัติปฐมปาราชิกสิกขาบท. ครั้งนั้น
พระเรวตเถรเจาก็ถามวัตถุ ถามนิทาน ถามบุคคล ถามบัญญัติ ถาม
อนุบัญญัติ ถามอาบัติ ถามอนาบัติ แหงปฐมปาราชิกเสร็จแลว พระผูเปน
เจาก็ถามทุติยปาราชิกวา ทุติยปาราชิกนั้น พระเจาบัญญัติไวในฐานที่ใด ?
ทุติยปาราชิกนั้นพระเจาบัญญัติในเมืองราชคฤห. ก อารพฺภ พระองค
๑

๒

๓

๑. ฉบับวา พระเรวตเถรเจาผูม ีอายุ. ในทีน่ แี้ กความตามบาลี คือเปนคําผูใหญ
เรียกผูนอย ๒. ตอนนี้ ไมมีในบาลี อรรถกถาก็หากลาวพิสดารไม ชะรอยทานผูรจนา
จะแตงตามแนวปฐมสังคายนาย. คําในวงเล็บไมควรมี เพราะสัพพกามีเปนพระสังฆเถระแกกวาภิกษุทั้งปวง ไมมีธรรมเนียมจะไหวพระออนกวาตน ชะรอยจะเรียงตาม
แบบพระอุบาลีดวยไมไดพจิ ารณา. ๓. ฉบับเปน อาวุโส สัพพกามิ ดูกอนอาวุโส
สัพพกามี ชะรอยจะติดมาแตคําพระมหากัสสปถาม.
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ปรารภบุคคลผูใดจึงบัญญัติ ? ธนิย กุมฺภการปุตฺต อารพฺภ พระองค
ปรารภซึ่งพระธนิยะอันเปนบุตรแหงชางหมอ. กิสมฺ ึ วตฺถุสฺมึ นิมิตเหตุดังฤๅ ? นิมิตเหตุที่พระธนิยะนั้นกระทําอทินนาทาน ลักไมหลวง
ของพระเจาพิมพิสาร พระองคจึงบัญญัติทุติยปาราชิก. อันดับนั้นพระ
ผูเปนเจาก็ถามนิทาน ถามบุคคล ถามบัญญัติ ถามอนุบัญญัติ ถาม
อาบัติ ถามอนาบัติ แหงทุติยปาราชิกแลว พระเรวตะจึงถามใน
ตติยปาราชิกวา ตติยปาราชิกนั้นพระพุทธองคทรงบัญญัติไวในสถานที่
ใด ? พระสัพพกามีก็วิสัชนาวา พระพุทธองคทรงบัญญัติในเมือง
ไพศาลี. ก อารพฺภ พระองคปรารภซึ่งบุคคลผูใดบัญญัติ ? ออ พระพุทธองคปรารภซึ่งภิกษุที่เรียนอสุภกัมมัฏฐานและเหนื่อยหนายในรูปกายแหง
ตน จางใหเขาฆาตนเสีย. อันดับนั้นพระผูเปนเจาก็ถามนิทาน ถามบุคคล
ถามบัญญัติ ถามอนุบัญญัติ ถามอาบัติ ถามอนาบัติ แหงตติยปาราชิก
สิ้นเสร็จแลว พระเรวตะก็ถามจตุตถปาราชิกสืบตอไปวาจตุตถปาราชิก
นั้น พระเจาบัญญัติที่ใด ? พระสัพพกามีก็วิสัชนาวา จตุตถปาราชิกนั้น
พระพุทธองคเจาทรงบัญญัติในเมืองเวสาลีมหานคร. ก อารพฺภ ปรารภ
บุคคลผูใดพระองคจึงบัญญัติ ? พระพุทธองคปรารภเหตุที่ภิกษุกลาว
อุตตริมนุสสธรรมอวดมรรคอวดผล. อันดับนั้น พระเรวตเถรเจา
ก็ถามวัตถุ ถามนิทาน ถามบุคคล ถามบัญญัติ ถามอนุบัญญัติ
ถามอาบัติ ถามอนาบัติ แหงจตุตถปาราชิกเสร็จแลว พระอรหันตเจา
ก็ยกปาราชิกทั้ง ๔ นั้นขึ้นสูสังคายนายชื่อวาปาราชิกกัณฑ ยกสังฆาทิเสส
สิกขาบท ๑๓ นั้นขึ้น ชือ่ วาเตรสกัณฑ ยกสิกขาบท ๒ นั้นขึ้น ชื่อวา
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อนิยต ยกสิกขาบท ๓๐ นั้นขึ้น ชื่อวานิสสัคคิยปาจิตติยะ ยกสิกขาบท
๙๒ สิกขาบทนั้นขึ้น ชื่อวาสุทธปาจิตติยะ ยกสิกขาบท ๔ นั้นขึน้ ชื่อ
วาปาฏิเทสนียะ ยกสิกขาบท ๗๕ นั้นขึ้น ชื่อวาเสขิยวัตร ยกสมถธรรม
๗ ประการนัน้ ขึ้น ชื่อวาอธิกรณสมถะ ยกสิกขาบทเหลานี้ขึ้น
เปนภิกขุปาฏิโมกข. เอว มหาวิภงฺค สงฺคห อาโรเปตฺวา เมื่อพระ
มหาเถรเจายกมหาวิภังคขึ้นสูสังคายนายดวยประการดังนี้แลว อันดับ
นั้น ทานจึงยกภิกขุนีวิภังคขึ้นสูสังคายนายสืบตอไป ในภิกขุนีวิภังค
นั้น ยกสิกขาบท ๘ ขึ้นเปนปาราชิกกัณฑ ยกสิกขาบท ๑๗ ขึ้นเปน
สัตตรสกัณฑ ยกสิกขาบท ๓๐ ขึ้นเปนนิสสัคคิยปาจิตติยะ ยกสิกขาบท
๑๖๖ ขึ้นเปนสุทธปาจิตติยะ ยกสิกขาบท ๘ ขึ้นเปนปาฏิเทสนียะ ยก
สิกขาบท ๗๕ ขึ้นเปนเสขิยวัตร ยกขึน้ ซึ่งธรรม ๗ ประการ เปน
อธิกรณสมถะ ยกสิกขาบท ๓๑๑ สิกขาบทเหลานี้ขึ้นเปนภิกขุนีปาฏิโมกข. เอว ภิกฺขุนีวิภงฺค สงฺคห อาโรเปตฺวา พระมหาเถรเจา
ยกภิกขุนีวิภังคขึ้นสูสังคายนายดวยประการดังนี้แลว ก็จัดเปนคัมภีร
อาทิกรรม มีอรรถกถาชื่อวาปฐมสามนต. จัดเปนคัมภีรปาจิตติยะ มี
อรรถกถาชื่อวาทุติยสามนต. จัดเปนคัมภีรมหาวรรคประดับดวยขันธ
๑๐ ประการ มีมหาขันธเปนตน มีโกสัมพิกขันธเปนที่สุด มีอรรถกถา
ชื่อวาตติยสามนต. จัดเปนคัมภีรจุลลวรรค ประดับดวยขันธ ๑๒
ประการ มีกรรมขันธ มีสัตติกขันธเปนที่สุด มีอรรถกถา
ชื่อวาจตุตถสามนต. จัดเปนคัมภีรบริวารประดับดวยบริวาร ๑๖
ประการ มีอรรถกาชื่อวาปญจมสามนต. และวินัยปฎกนี้ประดับดวย
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พระธรรมขันธนั้นได ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ ครั้นพระมหาเถรเจา
ทั้ง ๒ พระองคชําระวินัยปฎกโดยปุจฉาวิสัชนากัน จัดแจงรอยกรอง
เปนทองแถวสําเร็จแลว พระอรหันตเจาทั้งหลาย ๗๐๐ พระองค
ก็ชวนกันคณสังวัธยายพรอมกัน.
สาธโว อันวาทานผูเปนสัตบุรุษทั้งหลาย จงตั้งโสตประสาท
ลงปลงปญญาคอยสดับรับรสพระวินัยปฎกบาลี อันพระมหานาคทั้ง ๔
จะสวดสรภัญญะไปในกาลบัดนี้.
หยุดสวด
วินย สงฺคายิตฺวา ธมฺม สงฺคายิตุกาโม เมื่อพระเรวตมหาเถรเจาสังคายนายพระวินัยปฎกจบลงแลว อันดับนั้น พระผูเปนเจา
ปรารถนาจะสังคายนายพระสุตตันตปฎกสืบตอไป จึงเผดียงใหพระ
สงฆทั้งปวงรูพรอมกันดวยบาลีวา สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ, ยทิ
สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, อห อายสฺมนฺต สพฺพกามึ ธมฺม ปุจเฉยฺย
ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจาทั้งปวง สงฺโฆ อันวาสงฆจงฟงถอยคําแหง
ขาพเจา กาลบัดนี้ผิแลควรแกสงฆแลว ขาพเจาจะถามพระสุตตันตปฎกแกพระสัพพกามีเถระผูมีอายุในกาลบัดนี้. พระสัพพกามีเถรเจาก็
ยังพระสงฆใหรูพรอมดวยบาลีวา สุณาตุ เม อาวุโส สงฺโฆ, ยทิ
สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, อห เรวเตน ธมฺม ปุฏโ วิสชฺเชยฺย. อาวุโส
๑

๒

๑. ฉบับเปน สพฺพามิตฺเถร ในที่นี้ แกใหสมคําบาลี แตพระบาลีมีแตสมมติ
ตนถามพระวินัยเพื่อถามวัตถุ ๑๐. ไมมีสมมติถามธรรม. ในที่นี้คง แตงเลียนแบบ
ปฐมสังคายนา. ๒. ฉบับเปน อายสฺมตา เรวตตเถเรน พระเรวตมหาเถรเจาผูมีอายุ.
ในที่นแี้ กใหสมคําบาลี. สมมติตนวิสัชนาธรรม ก็ไมมีในพระบาลีเหมือนกัน.
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ดูกอนอาวุโส สงฺโฆ อันวาพระสงฆจงฟงถอยคําแหงขาพเจา กาล
บัดนี้ผิแลควรแกพระสงฆแลว เรวตภิกษุจะถามพระสุตตันตปฎกแก
ขาพเจา ๆ จะวิสัชนาในกาลบัดนี้.
อันดับนั้น พระเรวตมหาเถรเจาจึงถามวา พรหมชาลสูตรนั้น
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสเทศนาในฐานที่ใด ? พระสัพพกามี
ก็วิสัชนาวา พรหมชาลสูตรนั้น พระพุทธองคตรัสเทศนาในพระ
ตําหนักหาง ณ สวนพระอุทยานแหงพระเจาพิมพิสารชื่อวาอัมพลัฏฐิกา
ในระหวางเมืองราชคฤหและนาลันทคามตอกัน. พระเจาปรารภ
บุคคลผูใดจึงตรัสเทศนา ? ออ พระเจาปรารภซึ่งคน ๒ คน คือ
สุปปยปริพาชกและพรหมทัตตมาณพ ผูเปนอาจารยและลูกศิษยกัน
อาจารยนั้นนินทาพระรัตนตรัย ลูกศิษยนั้นสรรเสริญพระรัตนตรัย.
อันดับนั้น พระผูเปนเจาก็ถามนิทานและบุคคลแหงพรหมชาลสูตรแลว
ก็ถามสามัญญผลสูตรวา สามัญญผลสูตรนั้น พระองคตรัสเทศนาที่
ไหน ? ออ สามัญญผลสูตรนั้น พระองคเทศนาในปามะมวงแหงชีวก
ใกลเมืองราชคฤห. เทศนา ดวยบุคคลใด ? ออ พระองคตรัสเทศนา
ดวยอชาตศัตรูผูเปนโอรสแหงนางเวเทหิกา. อันดับนั้น พระเรวตเถรเจาก็ถามนิทานบุคคลแลว ก็จัดนิกายทั้ง ๕ คือ ทีฑนิกาย ๑
มัชฌิมนิกาย ๑ สังยุตตนิกาย ๑ อังคุตตรนิกาย ๑ ขุททกนิกาย ๑.
ในทีฑนิกายนั้น ประดับดวยสูตร ๓๔ สูตร มีพรหมชาลสูตรเปนอาทิ
ในมัชฌิมนิกายนั้น ประดับดวยสูตร ๑๕๒ สูตร มีมูลปริยายสูตรเปน
๑

๑. ควรเปน แก.
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อาทิ. ในสังยุตตนิกายนั้น ประดับดวยสูตร ๗,๗๖๒ สูตร มีโอฆตรณสูตรเปนอาทิ. ในอังคุตตรนิกายนั้น ประดับดวยสูตร ๙,๕๕๗ มี
จิตตปริยาทานสูตรเปนอาทิ. ในขุททกนิกายนั้น มีประเภท ๑๕ คือ
ขุททกปาฐะ ๑ ธรรมบท ๑ อุทาน ๑ อิติวุตตกะ ๑ สุตตนิบาต ๑
วิมานวัตถุ ๑ เปตวัตถุ ๑ เถรคาถา ๑ เถรีคาถา ๑ ชาดก ๑ นิทเทส ๑
ปฏิสัมภิทามรรค ๑ อปทาน ๑ พุทธวงศ ๑ จริยาปฎก ๑ เปน ๑๕
ดวยกัน สงเคราะหเขาในขุททกนิกาย. นิกายทั้ง ๕ พระคัมภีรชื่อวา
สุตตันตปฎก. เมื่อพระมหาเถรเจาทั้ง ๒ ปุจฉาและวิสัชนากันใน
สุตตันตปฎก จัดแจงรอยกรองเปนทองแถว ยกขึ้นสูสังคายนายเสร็จ
แลว อันดับนั้น พระอรหันตเจาทั้ง ๗๐๐ พระองคก็ชวยกันคณสาธยายไปพรอมกัน.
สาธโว อันวาสาธุชนสัตบุรุษทั้งหลายจงตั้งโสตประสาทรับรส
พระบาลีในสุตตันตปฎก อันพระมหานาคทั้ง ๔ จะสวดสรภัญญะไป
ในกาลบัดนี้ แล.
หยุดสวด
อันดับนั้น พระเรวตมหาเถรเจา ก็ถามในพระอภิธรรมปฎก
สืบตอไป. พระสัพพกามีเถระก็วิสัชนาวา พระอภิธรรมปฎกนั้น
สมเด็จพระทศพลญาณเสด็จขึ้นไปดาวดึงส ตรัสเทศนาโปรดพระชนนี
มารดา และพระอภิธรรมปฎกทั้ง ๗ พระคัมภีรนั้น คือ พระธรรมสังคิณีคัมภีร ๑ พระวิภังคปกรณคัมภีร ๑ พระธาตุกถาคัมภีร ๑
พระปุคคลบัญญัติคัมภีร ๑ พระกถาวัตถุคัมภีร ๑ พระยมกคัมภีร ๑
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พระมหาปฏฐานคัมภีร ๑ เปน ๗ พระคัมภีรดวยกัน. เมื่อสมเด็จพระ
บรมโลกนาถศาสดาสัมมาสัมพุทธบพิตร ตรัสเทศนาสนองพระคุณ
พระพุทธมารดานั้น ทรงพิจารณาดูพระสูตรพระวินัย เห็นวา
พระสูตรพระวินัยนั้นมีพระคุณนอย ไมเทากับคุณแหงสมเด็จพระ
มารดา พระพุทธองคจึงตรัสเทศนาสัตตปกรณาภิธรรมทั้ง ๗ พระ
คัมภีร ตั้งแรกแตพระธรรมสังคิณีนั้นไป พระองคเจาตรัสเทศนา
พระธรรมสังคิณีนั้น จัดเปนพระธรรมขันธประกอบดวยกัณฑ ๔
ประการ คือ จิตตวิภัตติกัณฑ ๑ รูปวิภัตติกัณฑประการ ๑
นิกเขปกัณฑประการ ๑ อัตถุทธารกัณฑประการ ๑ เปนกัณฑ ๔
ฉะนี้แลว ประกอบดวยบท ๒ อยาง คือ บทมาติกาอยาง ๑ บท
ภาชนียะอยาง ๑ บทอันใดสมเด็จพระพุทธองคเจาตั้งขึ้นไวเปนประธาน
เปนแมบท บทอันนั้นแลชื่อวาบทมาติกา. และบทอันใดที่พระ
พุทธองคเจาตรัสเทศนาแกไขออกไปจากมาติกา บทอันนั้นชื่อวาบท
ภาชนียะ. และบทมาติกาในคัมภีรพระธรรมสังคิณีนั้น มีติกะ ๒๒ ติกะ
มีกุสลติกะเปนตน มีสนิทัสสนติกะเปนปริโยสาน เรียกวาติกะ ๆ นั้น
อาศัยสําแดงทีละ ๓ บท ๆ เหมือนบทวา กุสลา ธมฺมา อกุสลา
ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา ๓ บทนี้เรียกวาติกะ ๑. บทวา สุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา, ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา,
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา, ๓ บทนี้เรียกวา ติกะ ๑
นับทีละ ๓ บท ๆ ฉะนี้ ตราบเทาถึงสนิทัสสนติกะ จึงเปน ๒๒ ติกะ
๑

๑. นาจะเปนพระวินยั พระสูตร.
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ดวยกัน. ติกะเบื้องตน คือ กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา
ธมฺมา นั้นชือ่ วา กุศลติกะ สมเด็จพระพุทธองคเจาตรัสเทศนาวาดวย
กุศล และอกุศล และอัพยากฤต ธรรมทั้งปวงบรรดาที่เปนกุศลนั้น
พระพุทธองคเจาแกไขออกไปจากบท กุสลา ธมฺมา ธรรมทัง้ หลาย
บรรดาที่เปนอกุศลเปนบาปนั้น พระพุทธองคเจาแกไขออกไปจากบท
อกุสลา ธมฺมา และธรรมทั้งหลายบรรดาที่ไมเปนบุญไมเปนบาปนั้น
พระพุทธองคเจาตรัสเทศนาแจกออกไปจากบท อพฺยากตา ธมฺมา.
บทวา กุสลา ธมฺมา นี้ สมเด็จพระพุทธองคเจาตรัสเทศนาวา แต
บรรดาการกุศลทั้งปวงที่บุคคลบําเพ็ญมา มีอันไดใหทานและรักษาศีล
และกระทําพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และสดับฟงพระสัทธรรมเทศนา เหมือนอยางสาธุชนสัตบุรุษอุบาสกอุบาสิกาฉะนี้ ก็จัดไดชื่อ
วา กุสลา ธมฺมา. ประการหนึ่ง ซึ่งทานผูมีอุตสาหะเลาเรียนและ
บําเพ็ญภาวนาปลงปญญาลงสูพระไตรลักษณ พิจารณาสังขารธรรม
โดยพระอนิจจัง พระทุกขัง พระอนัตตานั้น ก็ไดชื่อวา กุสลา
ธมฺมา. ประการหนึ่ง ซึ่งทานผูมีเพียรเลาเรียนคันถธุระวิปสสนาธุระ
นั่งบริกรรมไปในหองพระพุทธคุณมี อรห เปนตน ก็จัดไดชอื่ วา
กุสลา ธมฺมา สิ้น. และในบท อกุสลา ธมฺมา นั้นเลา สมเด็จพระ
พุทธองคเจาตรัสเทศนาวาดวยอกุศลธรรมทั้งหลายที่เปนบาปนั้นชื่อวา
อกุสลา ธมฺมา. ในบท อพฺยากตา ธมฺมา นั้นเลา พระพุทธองคเจา
ตรัสเทศนาดวยธรรมที่ไมเปนบุญไมเปนบาปนั้นชื่อวา อพฺยากตา ธมฺมา.
จะวามากไปก็จะชากาล วาแตพอไดประดับสติปญญาศรัทธาแหง
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สาธุชนสัตบุรุษเถิด สมมุติวาจบพระธรรมสังคิณีเถิด. สมเด็จพระ
บรมโลกนาถศาสดาจารย โปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาคัมภีร
พระธรรมสังคิณี ถาจะคิดเปนวันเปนคืนในโลกมนุษยนี้ นับได ๑๒
วันจึงจบ เทพดาไดมรรคและผลนั้น นับได ๗ โกฏิเปนกําหนด.
เมื่อพระองคตรัสเทศนาคัมภีรพระธรรมสังคิณีจบแลว อันดับ
นั้นพระพุทธองคก็ตรัสเทศนาคัมภีรพระวิภังคสืบตอไป. ในคัมภีรพระ
วิภังคนี้ ประกอบดวยพระธรรมขันธ ๖,๕๐๐ พระธรรมขันธ ประกอบ
ดวยวิภังค ๑๘ วิภังค มีขันธวิภังคเปนตน มีธรรมหทยวิภังคเปน
ปริโยสาน พระพุทธองคตรัสเทศนาถึง ๑๒ วันจึงจบ เทพดาได
มรรคผล ๗ โกฏิเปนกําหนด.
เมื่อพระองคตรัสเทศนาพระวิภังคจบแลว อันดับนั้นพระองค
ก็ตรัสเทศนาพระคัมภีรพระธาตุกถาสืบตอไป. ในคัมภีรพระธาตุกถานั้น
ประดับดวยพระธรรมขันธ ๗,๐๐๐ พระธรรมขันธ และประดับดวย
บท ๑๔ มี สงฺคโห อสงฺคโห เปนตนเปนประธาน และประกอบดวย
วาร ๒ คือ อุเทสวารและนิทเทสวาร สมเด็จพระศาสดาจารยเจา
ตรัสพระเทศนาพระธาตุกถานี้ แตลวนสงเคราะหเอากองแหงธาตุและ
กองแหงอายตนะมีประการตาง ๆ สิ้นกาลชานานถึง ๖ วัน ๖ คืนใน
มนุษยโลกนี้ จึงจบพระคัมภีรพระธาตุกถา เทพดาไดสําเร็จซึ่งมรรค
และผลถึง ๖ โกฏิเปนกําหนด.
เมื่อพระพุทธองคตรัสเทศนาคัมภีรพระธาตุกถานั้น จบลงแลว
ตทนนฺตร ในลําดับนั้น พระองคตรัสเทศนาคัมภีรพระปุคคลบัญญัติ
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สืบตอไป. ในคัมภีรพระปุคคลบัญญัตินี้ ประดับดวยพระธรรมขันธ
๕,๖๐๐ พระธรรมขันธ และประกอบดวยบัญญัติ ๖ ประการ มีขันธบัญญัติเปนตน มีปุคคลบัญญัติเปนปริโยสาน พระองคตรัสเทศนา
สิ้นกาลชานานถึง ๖ วันจึงจบ หมูเทพดาไดลุถึงมรรคและผลนั้นคณนา
ได ๖ โกฏิเปนกําหนด.
เมื่อพระองคตรัสเทศนาคัมภีรพระปุคคลบัญญัตจิ บลงแลว อัน
ดับนั้นก็ตรัสเทศนาคัมภีรพระกถาวัตถุ อันดับประดับดวยพระธรรมขันธ
๗,๑๐๐ พระธรรมขันธ เมื่อพระองคจะเทศนาพระคัมภีรกถาวัตถุนี้
พระองคทรงอาวัชชนาการพิจารณาเห็นวา นานไปในอนาคตกาล
เบื้องหนา เมื่อพระศาสนาตถาคตลวงไปแลวได ๒๑๘ ป จะมีพระสาวก
องคหนึ่งมีนามบัญญัติชื่อวา โมคคลีบุตรติสสเถระ ประกอบดวย
ปญญาวิสารทะแกลวกลา เฉลียวฉลาดหลักแหลม และประกอบ
ดวยศรัทธา อาจชําระมลทินในพระศาสนาแหงตถาคตใหบริสุทธิ์แลว
พระโมคคลีบุตรติสสเถระนั้นจะยกตติยสังคายนาย จะนําเอาสูตรขาง
สกวาที ๕๐๐ สูตร ขางปรวาที ๕๐๐ สูตร มาสําแดงจัดแจงมาติกา
ในคัมภีรพระกถาวัตถุนี้ ใหวิตถารกวางขวางออกไป มีประมาณ
เทาคัมภีรทีฑนิกาย พระพุทธองคเจาพิจารณาเห็นเหตุฉะนี้ เมื่อจะ
สําแดงคัมภีรพระกถาวัตถุนี้ จึงสําแดงโดยนัยสังเขป ไวโอกาสแก
พระโมคคลีบุตรติสสเถระ อันจะสําแดงในภายหลัง. พระองคตรัส
เทศนาเปนปุจฉาวิสัชนา กระทําอาการดุจพระเจา ๒ พระองค
ตรัสเทศนาปุจฉาวิสัชนากัน พระองคเทศนานั้นชานาน คิดเปนวัน
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ในมนุษยนี้ ๑๓ วันจึงจบ เทพดาไดมรรคและผลนั้นถึง ๗ โกฏิเปน
กําหนด.
ตทนนฺตร ลําดับนั้น พระองคก็ตรัสเทศนาคัมภีรพระยมก
ประดับดวยพระธรรมขันธ ๕,๑๐๐ พระธรรมขันธ และประชุมดวย
ยมก ๑๐ ประการ มีมูลยมกเปนตน มีอินทริยยมกเปนปริโยสานเปน
หมวดใหญ ยังยมกทั้งยมกหลายที่แตกฉานออกไปจากยมก ๑๐ ประการ
นี้ก็มีเปนอันมากกวามาก พระองคตรัสเทศนานั้นชานานถึง ๑๘ วัน
จึงจบ เทพดาไดสําเร็จมรรคและผลนั้นถึง ๗ โกฏิโดยสังขยา.
ภควา สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจา เมื่อพระองคตรัสเทศนา
คัมภีรพระยมกจบลงแลว อันดับนั้น จึงตรัสเทศนาพระคัมภีรพระ
สมันตมหาปฏฐานอนันตนัย อันประดับดวยพระธรรมขันธ ๙,๔๐๐
พระธรรมขันธ มากกวาทุกพระคัมภีร พระพุทธองคเทศนาถึง ๒๓
วันจึงจบ ฝายเทพดาบรรลุถึงมรรคและผลนั้นคณนาได ๔๐ โกฏิ มาก
กวาทุกคัมภีร ๆ อื่นนั้น พระพุทธองคตรัสเทศนาที่จบเร็ว ๆ นัน้ ๖
วันจึงจบ ที่ชานั้น ๑๘ วันจึงจบ จะชากวานี้หามิได แตพระมหาปฏฐานอนันตนัยนี้ พระพุทธองคเทศนา ๒๓ วันจึงจบ เทพดาที่ได
มรรคผลนั้นก็ไดถึง ๔๐ โกฏิ มากกวาทุกคัมภีร.
เมื่อพระมหาเถรเจาทั้ง ๒ พระองค คือพระเรวตะและพระ
สัพพกามีปุจฉาวิสัชนาชําระพระอภิธรรมปฎกจบแลว พระอรหันตเจา
๗๐๐ พระองค ชวนกันกระทําคณสาธยาย.
สาธโว อันวาสัตบุรุษทั้งหลาย จงตั้งจิตอภิสมัยผองใส
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ปสันนาการคอยสดับรสพระบาลีอภิธรรมปฎก อันพระมหานาคทั้ง ๔
จะสวดสรภัญญะไปในกาลบัดนี้แล.
หยุดสวด
สา ปนาย เยหิ เถเรหิ สงฺคีตา แมอันวาสังคายนายนี้ชื่อวา
สัตตสติกทุติยสังคายนาย เหตุวาพระอรหันตเจาทั้งหลาย ๗๐๐ พระองค มีพระสัพพกามีเถรเจา และพระสาฬหเถระ และพระเรวตเถระ
และพระขุชชโสภิตเถระ และพระยสเถระ และพระสาณสัมภูตเถระ
เปนตนเปนประธาน ทานเหลานี้เปนศิษยแหงพระอานนทมหาเถระ
ทานไดทันเห็นสมเด็จพระพุทธองคเมื่อยังทรงพระธรมานอยู เหตุดัง
นั้นแล ทานชวยกันกระทําความเพียรชําระอธิกรณวัตถุ ๑๐ ประการ
ที่วัชชีบุตรภิกษุผูปฏิบัติผิดนั้นใหเรียบรอยแลว ทานจึงยกทุติยสังคายนายในภายหลัง ชําระพระไตรปฎก อฏหิ มาเสหิ นิฏิตา
ถึง ๘ เดือนจึงสําเร็จลง อัศจรรยบังเกิดมีแผนดินไหวเปนตน บังเกิด
โกลาหลเปนอันมาก.
สาธโว อันวาสัตบุรุษทั้งหลาย มีทานทานาธิบดีเปนประธาน
บรรดาที่ตั้งใจอํานวยทาน ใหมีธรรมทานานิสงสสังคายนายธรรมนี้ ๆ
เปนยอดกวาธรรมทานทั้งปวง ๆ นั้น ก็มีผลานิสงสอันล้ําเลิศอยูแลว
แตวาไมเทาอานิสงสแหงสังคายนาย ๆ นี้ ยกเสียแตคนที่บําเพ็ญทานการ
กุศลนั้น อยาวาไปเลย วาแตคนที่ทําบาปนั้น จนถึงปญจานันตริยกรรมอันตกถึงอเวจี อานิสงสอันนี้ก็อาจชวยใหตื้นขึ้นไดเหมือน
อยางพระยาอชาตศัตรุบรมกษัตริย พระองคเชื่อฟงถอยคําพระเทวทัตต
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ผูเปนพาล พระองคฆาซึ่งพระยาพิมพิสารผูเปนบิดานั้นเสีย ครั้งพระองคไดชวยในการปฐมสังคายนายนั้น พระองคจึงไดตื้นขึ้นอยูเพียง
โลหกุมภี เหตุฉะนี้จึงวาอานิสงสแหงสังคายนายเปนวายอดยิ่งกวาธรรมทานทั้งปวง. ปจจัยทายกอุบาสกอุบาสิกาและทานผูเปนมหาทานทานาธิบดี จงชวยกันหลั่งหลออุทกวารีแผผลานิสงสอันนี้ไปใหถึงบิดามารดา
อุปชฌายะอาจารย และฝูงญาติกาสาโลหิตมิตรสหายทั้งหลาย พอจะ
ไดพนทุกขก็จะไดไปสูสุคติสวัสดี เอว ก็มีดวยประการฉะนี้.
จบพระทุติยสังคายนาย.
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พระตติยสังคายนาย
กลาวความตออนุสนธิวา พระสังคีติกาจารยเจาทั้งหลาย ครั้น
กระทําทุติยสังคายนายเสร็จแลว เล็งเห็นวา สืบไปในอนาคตกาล
เมื่อพุทธปรินิพพานลวงได ๒๑๘ ป พระเจาศรีธรรมาโศการาชจะมี
อํานาจใหญในชมพูทวีป พระองคมีพระหฤทัยศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ลาภสักการะเปนอันมากจะเกิดขึ้นในสังฆมณฑล พวก
เดียรถียขัดสนลงก็จะเขามาปลอมบวชในพระศาสนาแลว และจะแสดง
ลัทธิของตนตาง ๆ อางวาเปนพระธรรมวินัย พระศาสนาก็จะ
เศราหมอง. พระเถรเจาทั้งหลายไมตรองเห็นใครอื่นนอกจากติสสมหาพรหม วาสมควรชําระมลทินนั้นได ก็พากันขึ้นไปพรหมโลก
อาราธนาใหติสสมหาพรหมรับแลว จึงมอบภารธุระไวแกพระสิคควะ
และพระจัทนวัชชี ผูยังจะมีชนมชีพอยูตอไปถึงสมัยนั้น เปนการลง
ทัณฑกรรมแกทานทั้ง ๒ องค เพราะมิไดเขามาประชุมสงฆกระทํา
ทุติยสังคายนาย เมื่อถึงกาลติสสมหาพรหมจุติลงมาเกิดในตระกูล
โมคคลีพราหมณ ใหรูปหนึ่งพยายามพากุมารนั้นมาบวชใหจงได ใหรูป
หนึ่งฝกสอนใหแตกฉานในพระปริยตั ิธรรม เมื่อกิจอันนี้สําเร็จจึง
ใหพนจากทัณฑกรรมนัน้ . ครั้นถึงสมัย ๒ พระเถรเจาก็ทําตามเถรบัญชา ตกวาติสสมหาพรหมจุติลงมาเกิดในตระกูลโมคคลีพราหมณ
ออกบวชในพระศาสนา ไดสมญาวา พระโมคคลีบุตรติสสเถระ เปน
สังฆปาโมกขใหญอยูในครั้งนั้น. ครัน้ ถึงรัชสมัยพระเจาศรีธรรมาโศกราช มลทินก็บังเกิดในพระศาสนา ดุจพระสังคีติกาจารยเจา
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ทั้งหลายเล็งเห็นไวแลวนั้นทุกประการ. พระสงฆตองงดอุโบสถกรรม
ชานานถึง ๗ พรรษา พระโมคคลีบุตรติสสเถระ เห็นยังไมเปนเวลา
ก็หลีกไปอยูท ี่อื่น ประกอบเอกีภาวสุขตามอัธยาศัย. ภายหลังบรมกษัตริยตรัสใชอํามาตยผูหนึ่งไประงับอธิกรณ และสมัครสโมสรยัง
พระสงฆใหลงอุโบสถกรรม. เมื่อพระสงฆไมกระทําตาม อํามาตย
หาวาขัดพระราชโองการ ก็สังหารพระเถระลงมาโดยลําดับ จน
พระติสสเถระราชอนุชาเสด็จมานั่งคั่นไว. บรมกษัตริยไดทรงทราบ
ประพฤติเหตุก็รอนพระหฤทัยวา บาปนั้นจะไดแกพระองคผูใชหรือจะ
อยูแกอํามาตยผูกระทํา. ไมมีใครจะระงับกังขานั้นได พระสงฆถวาย
พระพรทูลใหไปอาราธนาพระโมคคลีบุตรติสสเถระมา พระองคก็
บัญชาถาม. พระมหาเถระมาถึงก็ถวายวินิจฉัย หามวิปฏิสารของทาว
เธอสงบ. แตนั้น บรมกษัตริยก็ปรารภจะชําระมลทินพระศาสนา ได
พระมหาเถระเปนสหายประกอบพระราโชบาย จับไดพวกเดียรถีย ให
สึกเสียสิ้น คงไวเฉพาะภิกษุแททั้งนั้น ครั้นพระธรรมวินัย
บริสุทธิ์เชนนี้แลว พระโมคคลีบุตรติสสมหาเถระก็เลือกพระอรหันต
แตลวนทรงไตรวิชชาแตกฉานในพระปฏิสัมภิทาญาณ ชํานาญในพระ
ไตรปฎกธรรมได ๑,๐๐๐ รูป ชวยกันกระทําสังคายนายเปนครั้งที่ ๓
ในอโศการาม ปาฏลีบุตรมหานครนั้นโดยหนหลัง แตในครั้งนี้
พระเถรเจา สําแดงอรรถแหงมาติกาในคัมภีรพระกถาวัตถุพิสดารออก
ไป ใหสมพระบรมพุทธาธิบาย ไดพระเจาศรีธรรมาโศการาชเปน
ศาสนูปถัมภก กระทําอยู ๙ เดือนจึงสําเร็จ.
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ทุติยสงฺคีตึ สงฺคายิตฺวา เต เถรา อุปฺปชฺชิสฺสติ นุ โข
อนาคเตป สาสนสฺส เอวรูป อพฺพุทนฺติ โอโลกยมานา อิท อทฺทสสุ
อิโต วสฺสสตสฺส อุปริ อฏารสเม วสฺเส ปาฏลิปุตฺเต ธมฺมาโสโก นาม ราชา อุปฺปชฺชิตฺวา สกลชมฺพูทีเป รชฺช กาเรสฺสติ.
โส พุทฺธสาสเน ปสีทิตฺวา มหนฺต ลาภสกิการ ปวตฺตยิสฺสติ. ตโต
ติตฺถิยา ลาภสกฺการ ปฏยมานา สาสเน ปพฺพชิตฺวา สก สก
ทิฏึ ปริทีเปเสฺสนฺติ. เอว สาสเน มหนฺต อพฺพุท อุปฺปชฺชิสสฺ ตีติ.
เมื่อพระมหาเถรเจาทั้งหลายมีพระยสเถระเปนประธาน ครั้นกระ
ทําทุติยสังคายนายแลว จึงพิจารณาไปในอนาคตกาลดวยอนาคตังสญาณ ก็เห็นวา ตั้งแตนี้ไปอีก ๑๑๘ ป พระยาธรรมโศการาชใน
เมืองปาฏลีบุตรนั้น จะไดผานสมบัติเปนเอกราชในชมพูทวีป เธอมี
พระหฤทัยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จะยังลาภสักการใหเกิดเปนอัน
มากในพระศาสนา ๆ จะเศราหมองลงดวยดิตตียทั้งปวง คือดิตถีย
จะเขามาปลอมบวชในพระบวรพุทธศาสนา จะสําแดงลัทธิแหงอาตมา
นั้นตาง ๆ วาเปนพุทธวจนะ. พระภิกษุสงฆทั้งปวงจะมิไดกระทํา
สังฆกรรม ดวยดิตถียปลอมบวชนั้นชานานประมาณหลายป จะเห็น
ผูใดซึ่งจะชําระพระบวรพุทธศาสนา เมื่อพิจารณาไป จึงเห็นติสสมหาพรหมในพรหมโลกอันจะจุติลงมา วาจะชําระพระศาสนาได. พระ
ขีณาสวเจาทั้งหลายเห็นเหตุดังนั้นแลว ก็พากันขึ้นไปยังพรหมโลก
๑

๑. ทานผูเปนประธานในทุติยสังคายนา มักกลาวสับสนกัน ตามแตผูกลาวจะเห็นใคร
เปนตัวสําคัญ.
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จึงอาราธนาติสสมหาพรหมวา ขาแตทานผูเนรทุกข ตัวทานนี้มี
ปญญามาก อาจระงับดับเสียซึ่งอุปทวะอันตรายในพระศาสนาได
แลวจะบํารุงพระศาสนาใหรุงเรืองสืบไป ขอเชิญทานจุติลงไปบังเกิด
ในมนุษยโลกเถิด ติสสมหาพรหมนั้นก็ใหปฏิญญาณแกพระขีณาสพ
ทั้งหลาย ๆ ก็พากันลงมาจากพรหมโลกแลว จึงกลาวกะพระภิกษุ
หนุม ๒ รูป คือพระสิคควภิกษุองค ๑ และพระจันทวัชชีภิกษุองค ๑
วาสืบไปภายหนาแตนี้ไปอีก ๑๑๘ ป อุปทวะอันตรายจะบังเกิดมีใน
พระบวรพุทธศาสนา เราทั้งหลายนี้แกชราไปแลว จะบมิทันไดชําระ
พระศาสนา ทานทั้ง ๒ นี้ยังหนุมอยู ประการหนึ่ง ซึ่งอันตรายเกิด
ขึ้นในพระศาสนาครั้งนี้ ทานก็มิไดมาสูที่ประชุมพระสงฆ เราจะลง
ทัณฑกรรมแกทานทั้ง ๒ ไว เมื่อติสสมหาพรหมผูมีปญญาจุติลงมา
ปฏิสนธิในครรภแหงภรรยาโมคคลีพราหมณ วันนั้น เดือนนั้น ปนั้น
ทานทั้ง ๑ องคหนึ่งจงอุตสาหะกระทําความเพียรไปพากุมารนั้นมาบวช
ไวในพระศาสนาใหจงได ครั้นติสสกุมารนั้นไดบวชแลว องคหนึ่ง
จงอุตสาหะใหศึกษาสั่งสอนใหกุมารนั้นเรียนพระธรรมวินัยแหงสมเด็จ
พระสัพพัญูเจาใหจงได เมื่อกิจทั้ง ๒ ดังเราสั่งไวนี้สําเร็จเมื่อใด
ทานทั้ง ๒ จึงจะพนจากทัณฑกรรมแหงสงฆในกาลเมื่อนั้น. สพฺเพป
ยาวตายุก ตฺวา พระขีณาสพเถรเจาทั้งหลายทั้งปวง มีพระสัพพกามี
เปนประธาน ลงทัณฑกรรมแกพระมหาเถรเจาทั้งสองสั่งเสียไวสําเร็จ
แลว ตั้งอยูในโลกตราบเทาสิ้นพระชนมายุก็เขาสูพระนิพพาน.
ฝายพระมหาเถรเจาทั้ง ๒ คือพระสิคควเถระและพระจันทวัชชี-
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เถระ ก็เลาเรียนพระไตรปฎกในสํานักแหงพระโสณกเถระ ผูเ ปนพระ
อุปชฌายะ ติปฎกธรา ก็ไดทรงพระไตรปฎก ไดสําเร็จแกฉฬภิญญา
เปนพระขีณาสพทั้ง ๒ องค. สิคฺควตฺเถโร ฝายวาพระสิคควเถระ
ครั้นแจงวาพระติสสมหาพรหม จุติลงมาปฏิสนธิในครรภภรรยาแหง
โมคคลีพราหมณ จําเดิมแตนั้นมา เธอก็เขาไปบิณฑบาตในเคหฐาน
แหงโมคคลีพราหมณนั้นสิ้น ๗ ป จะไดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเรือนพราหมณ
ก็ไมมี โดยที่สุดมาตรวาพระผูเปนเจาไปโปรดขางหนาเถิดก็ไมมีใครวา
แตไปยืนอยูก็กลับมาเปลาฉะนี้ ลวงมาถึง ๗ ป ครั้นลวงเขามา
ถึงวันคํารบ ๗ ป จึงไดคําหนึ่งวาเจากูไปโปรดสัตวขางหนาเถิด.
วันนั้นแลโมคคลีพราหมณไปภายนอกบานดวยกิจธุระอันหนึ่งแลวกลับ
เขามาเห็นพระสิคควเถระเดินกลับออกไป จึงถามวาทานไดสิ่งใด
ในเรือนเราบางหรือไม ? พระมหาเถระก็บอกวาเราไดอยู พราหมณ
เขาไปถึงเรือนแลวก็ถามนางพราหมณีวา วันนี้ใครเอาสิ่งของอันใด
ใหแกสมณะนั้นแลหรือ. คนทั้งหลายก็บอกวาไมมีใครใหสิ่งใด
สิ่งหนึ่งเลย. พราหมณฟงแลวก็คิดแตในใจจะตอวาพระสมณะ. ครั้น
รุงขึ้นวันเปนคํารบ ๒ พระมหาเถรเจาไปบิณฑบาต พราหมณก็ตอวา
ไฉนสมณะจึงเจรจามุสาวาท ตัวไมไดสิ่งใดเลยก็บอกวาได นี้ควร
แกสมณะแลหรือ ? พระมหาเถระก็ตอบวารูปไมไดมุสา ตุมฺหาก เคหา
สตฺต วสฺสานิ แตรูปเขามาบิณฑบาตในเรือนแหงทานนี้ลวงไปถึง
๗ ปแลว จะไดสิ่งใดหนอยหนึ่งมาตรวาพระผูเปนเจาจงโปรดสัตวขาง
หนาเถิด แตเทานี้ก็ไมมี วันวานนี้รูปไดวาจาเขารองบอกมาวา นิมนต
ไปโปรดสัตวขางหนาเถิด เทานี้แลรูปจึงบอกแกทานวาได พราหมณฟง
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ถอยคําพระมหาเถระบอกดังนั้นก็เลื่อมใสดวยคิดในใจวา พระสมณะ
นี้ไดแตวาจาวาโปรดสัตวขางหนาเทานี้ยังดีใจ ถาแมวาไดขาทนียะ
โภชนียะสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลว กสฺมา น ปสสติ เปนประการใด จะไม
สรรเสริญเลา จะไมดีใจยิ่งขึ้นไปกวานี้หรือ เอว ปสีทิตฺวา คิด
ดังนี้แลวก็เลื่อมใส จึงใหจังหันวันละทัพพี ๆ บรรดาคนที่อยูในเรือน
นั้นก็พลอยเลื่อมใสดวย โดยอนุกรมลําดับไปจนโมคคลีพราหมณ
นั้นก็เลื่อมใสยิ่งขึ้น นิมนตพระสิคควเถระใหเขามาฉันในเรือน
ทุกวัน ๆ สิน้ กาลลวงมาชานานจนเจาติสสกุมารนั้นได ๑๖ ป เรียน
ไตรเพททั้ง ๓ จบบริบูรณแลว พระสิคควเถระจึงดําริวา คราวนี้
แลจะไดเจรจากับติสสกุมาร เพราะญาณแกกลาแลวควรจะไดบรรพชา
ในพระบวรพุทธศาสนา พระผูเปนเจาจึงอธิษฐานบันดาลดวยฤทธิ์
อภิญญาใหอาสนะที่นั่งทั้งปวงนั้นหายไป ใหปรากฏไวแตอาสนะที่นั่ง
ติสสกุมาร เพราะวาเจาติสสกุมารนั้นมีชาติอันสะอาดจุติลงมาจาก
พรหมโลก เมื่อพระสิคควเถรเจาเขามาสูเคหฐาน คนในเรือน
มิไดเห็นอาสนะอันอื่น เห็นแตอาสนะเจาติสสกุมารจึงเขาไปปู ให
พระมหาเถระนั้น. ติสสกุมารพอมาแตสํานักอาจารย เห็นพระมหาเถระนั้นนั่งเหนืออาสนะแหงตนแลวก็โกรธ จึงกลาวคําอันมิไดจําเริญ
วา ใครผูใดมาเอาบัลลังกอาสนะของกูไปปูใหสมณะนั่งดังนี้. พระ
๑

๒

๑. ฉบับเปน กสฺมา ปสฺสติ ไมมี น ความไทยก็ไปตามกันวา จะสรรเสริญเปน
ประการใด, แตในอรรถกถาพระวินัย มี น สมกับไวยากรณ จึงแกตามนั่นและแปลง
ความไทยใหไดกัน. ๒. อาสนะในทีน่ ี้ เปนบัลลังกคือมา คํานี้ควรใชวาเอาไปตั้ง
หรือเอาไปแตง.
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พระสิคควเถรเจาก็กลาววา ดูกอนมาณพ ทานรูมนตอยูหรือ ? มาณพ
จึงวาดูกอนบรรพชิต ใครผูใดเลานะจะรูมนตเกินเรา จึงถาม
พระมหาเถระวาทานจะยังรูมนตบางหรือไม ? พระมหาเถระจึงวาเรารู
อยูบาง ทานจะถามประการใดก็ถามเถิด. เจาติสสกุมารนั้นก็เลือก
ไตรเพทที่ฟนเฟอนที่อาจารยคิดไมเห็นนั้นเอามาถามพระสิคควเถระ ๆ
นั้นแตกอนเมื่อเปนฆราวาสอยูนั้น ทานก็ไดร่ําเรียนชํานาญในไตรเพท
ครั้นบวชไดพระอรหัตแตกฉานในพระปฏิสัมภิทาญาณ รูไปในสรรพภาษาทั้งปวง ทานก็วิสัชนาเปนงายดายสะดวกนักหนา. พระมหาเถระจึงวา ดูกอนมาณพ ทานถามเราก็นักหนาแลว ทีนี้เราจะถาม
ทานบาง. ติสสมาณพก็ปฏิญญาณวาถามเถิด. พระมหาเถรเจาก็เอา
ปญหาในจิตตยมก ซึ่งพระศาสดาตรัสเทศนาไวในคัมภีรพระยมกนั้น
มาถามวา จิตแหงบุคคลผูใดบังเกิดขึ้นในปจจุบันบัดนี้ ยังมิไดดับ
จิตแหงบุคคลผูนั้นจักดับแตจักบมิไดบังเกิด อนึ่งโสด จิตแหงบุคคล
ผูใดจักดับ แตจักบมิไดบังเกิด จิตแหงบุคคลผูนั้นบังเกิดขึ้นใน
ปจจุบันอยางนี้ ยังบมิไดดับ อธิบายอันนี้ไดแกจุติจิตแหงพระอรหันต
อันบังเกิดขึ้นในอุปาทขณะแลว และยังมิทันถึงภวังคขณะเพราะเหตุ
พระอรหันตนั้น ตัดมูลแหงวัฏฏทุกขขาดแลว ครั้นจิตจุติแลวก็
บมิไดมีจิตอันจะเกิดสืบไป. ปญหาอันนี้เปนพุทธวิสัย พระมหาเถรเจาองอาจปราศจากภัยเอามาถามติสสมาณพ ๆ นั้นถึงมีปญญามาก
เมื่ออภินิหารจะตรัสรูสาวกบารมีญาณในชาตินั้นก็ดี มิไดสดับตรับฟง
๑

๑. ปญหานี้กับทั้งอธิบาย ความในฉบับเลื่อนเปอน ไดแกตามอรรถกถาพระวินัย.
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ร่ําเรียนกอน และจะลวงรูเอาดวยปญญาญาณแหงตนนั้นมิอาจรูไดเลย.
เหตุดังนั้น เมื่อติสสมาณพไดฟงพุทธปญหานั้น จึงมืดมนอนธการ
ไป แลดูเบื้องบนและเบื้องต่ําก็มิอาจนํามาแกได ก็ถามวาดูกอน
บรรพชิต มนตนี้ชื่ออะไร. พระสิคควเถรเจาก็บอกวา มนตนี้ชื่อวา
พุทธมนต. เจาติสสกุมารจึงบอกวาทานจงบอกพุทธมนตนั้นใหขาเถิด
พระมหาเถระก็วา ถาทานทรงเพศเหมือนเราแลว เราจะบอกให
แกทาน. เจาติสสกุมารนั้นไดฟงก็ชื่นชมดีใจใครไดพุทธมนต ก็กลับ
ไปยังเคหา วิงวอนบิดามารดาใหอนุญาตแลว ก็กลับมาสูสํานักพระ
มหาเถระ ๆ ก็บวชใหเปนสามเณรบอกพระกัมมัฏฐานใหแกสามเณร ๆ
จําเริญพระกัมมัฏฐานไดสําเร็จแกพระโสดาปตติผลญาณ. พระสิคควเถระก็สงไปสูสํานักพระจันทวัชชีเถระ ใหเลาเรียนพระสูตรและพระ
อภิธรรมในสํานักพระจันทวัชชี ๆ นัน้ ทานไดใหอุปสมบทเปนภิกษุ
ภาวะในพระบวรพุทธศาสนาแลว ใหเรียนพระวินัยปฎก. ครั้นติสสภิกษุนั้นเรียนพระวินัยปฎกจบแลว ก็ปรารภเอาพระวิปสสนาญาณ
ครั้นไดสําเร็จพระอภิญญา ๖ ไดพระอรหัตเปนพระขีณาสพเถระปรากฏ
ดุจพระจันทรและพระอาทิตย สัตวโลกทั้งปวงก็นับถือถอยคําพระติสสเถรเจา ๆ ก็สั่งสอนบอกกลาวพระธรรมวินัยแกพระภิกษุทั้งหลาย
เปนอันมาก เหมือนดังพุทโธวาทแหงสมเด็จพระสรรเพ็ชญพทุ ธเจา
ในกาลครั้งนั้น. เรื่องความนี้จะหยุดไวแตเพียงนี้กอน จะกลาว
เรื่องพระยาธรรมาโศกราชตอไป.

นักธรรมโท - สังคีติกถา ธรรมสมบัติ (หมวดที่ ๒ สังคีตกิ ถา) - หนาที่ 85

เตน โข ปน สมเยน ครั้งนั้นพระยาวินทุสารมีพระราชโอรส
รอยเอ็ดพระองค ครั้นพระยาวินทุสารผูบิดาดับขันธ เจาอโศกราชกุมารนั้น ยกเสียแตเจาติสสกุมารซึ่งรวมมารดาเดียวกัน กุมารนอก
นั้นฆาเสียสิ้น เจาอโศกกุมารไดเสวยราชสมบัติแตยังมิไดอภิเษกนั้น
๔ ป ครั้นลวง ๔ ปแลวพระเจาอโศกราชนั้นจึงไดอภิเษกเปนเอกราช
ในชมพูทวีป คิดแตปสมเด็จพระพุทธเจาเขาสูปรินิพพานมาจนถึงป
พระยาอโศกราชไดผานสมบัติเปนเอกราชนั้น ลวงไปได ๒๑๘ ป พระ
ราชฤทธิ์ทั้งหลายก็บังเกิดมีแกพระองคนั้นตาง ๆ คือพระอาชญาของ
พระองคนั้นแผไปในภายใตปฐพีนั้นไดโยชนหนึ่ง แผไปในเบื้องบน
อากาศนั้นก็โยชนหนึ่ง และเทพดาทั้งหลายตักน้ําในอโนตัตตสระมา
ถวายแกพระองคนั้นวันละ ๘ หาบ คิดเปน ๑๖ หมอ ทุก ๆ วัน
พระองคทรงพระราชศรัทธาถวายแกพระภิกษุสงฆ ๘ หมอ ถวายแก
พระภิกษุที่ทรงพระไตรปฎก ๖๐ รูปนัน้ ๒ หมอ และประทานแกนาง
อสันธิมิตตาผูเปนพระอัคคมเหสีนั้น ๒ หมอ และประทานแกนางนัก
สนมหมื่นหกพันนั้น ๒ หมอ เอาไวเปนน้ําเสวย ๒ หมอ เปน ๑๖
หมอดวยกัน. ใชแตเทานั้น เทพดาทั้งหลายเอาไมนาคลดามาแตปา
หิมพานตถวายเปนไมสีพระทนตบาง เอามะขามปอมมาถวายเปนยา
บาง เอาสมอมาถวายเปนยาบาง เอาหมากมวงในปาหิมพานตมา
ถวายบาง ใชแตเทานั้น เอาผานุงผาหมมีพรรณ ๕ ประการมาถวาย
บาง เอาผาเช็ดพระหัตถมีสีเหลืองมาถวายบาง เอาน้ําทิพยมาถวาย
บาง. ใชแตเทานั้น พระยานาคทั้งหลายเอาเครื่องสุคนธสําหรับสรง
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มาถวายบาง เอาผามีสีดังดอกมลิมาถวายเปนพระภูษาทรงบาง เอา
ยาตามาแตนาคพิภพมาถวายบาง. ใชแตเทานั้น นกแขกเตาทั้งหลาย
คาบเอาขาวสาลีอันเกิดเองในฉัททันตสระมาถวาย วันละเกาพันเกวียน
ทุก ๆ วัน. ใชแตเทานั้น หนูทั้งหลายก็มาเอาเกล็ดเอาแกลบและรําออก
ทุก ๆ วัน. ตกวาขาวสาลีนั่นไมมีเมล็ดหักสักเมล็ดหนึ่งเลย. มธุมกฺขิกา
อันวาผึ้งทั้งหลายนั้นก็มาทํารัง. หมีทั้งหลายก็ขนฟนมาไวในโรงครัว
นกการเวกทั้งหลายก็บินมารองถวายเสียงแกพระองคทุกวัน ๆ. นี้แล
พระองคประกอบดวยราชฤทธิ์ตาง ๆ อยางพรรณนาฉะนี้. กิร ดัง
ไดยินมา อภิเสก ปาปุณิตฺวา เมื่อพระยาธรรมโศการาชนั้นไดอภิเษก
แลวพระองคยังถือภายนอกพระศาสนานั้นอยู ๓ ป ตอรุงปเปนคํารบ ๔
พระองคจึงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา. เตน สมเยน ครั้งนั้น
สวยขึ้นแกพระองคนั้นวันละหาแสน ๆ คือเกิดขึ้นแตขางประตูเมืองทั้ง
๔ นั้น ๔ แสน คือเกิดขึ้นในโรงวินิจฉัยทามกลางเมืองนั้นแสน ๑ เปน
๕ แสนดวยกัน พระองคใหจําหนายจายแจกถวายแกพระนิโครธเถระ
นั้นแสน ๑ และใหจําแนกแจกจายเปนเครื่องบุปผามาลาธูปเทียนของ
หอมบูชาในพระพุทธเจดียนั้นแสน ๑ และใหบูชาแกพระธรรม คือบูชา
แกพระมหาเถระที่ทรงธรรมเปนพหุสูตนั้นแสน ๑ สําหรับเปนจตุปจจัย
และใหถวายพระสงฆนอกนั้นแสน ๑ และใหจําแนกแจกจายสําหรับ
คนไขไวในประตูเมืองทั้ง ๔ ทิศนั้นแสน ๑ ใหเปนทานสาธารณะ
ทั่วไปแกชนทั้งปวง. เอว สาสเน โอฬาโร ลาภสกฺกาโร นิพฺพตฺติ
ครั้งนั้น ลาภสักการบังเกิดในพระพุทธศาสนาเปนโอฬาริกภาพนั้น
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ดังพรรณนามาฉะนี้.
ฝายพวกดิตถียนิครนถเปนภายนอกพระศาสนานั้น มีลาภ
สักการอันเสื่อมศูนยไป อนฺตมโส โดยที่สุดลงไปจนขาวกินและ
ผานุงนั้นก็หายาก คับแคนนักหนา หาไมไดเลย ตางคนตางจน
กรองไปทีเดียว จึงเลี่ยงเขาลักเพศ ปลอมบวชในพระพุทธศาสนา
บาง บางจําพวกนั้นปลงศีรษะเอง นุงผาเหลืองหมผาเหลืองเอาเอง
บาง สําแดงลัทธิแหงตนวา สิ่งนี้เปนธรรม สิ่งนี้เปนวินัย ปลอม
กระทําสังฆกรรมมีอุโบสถกรรมและปวารณากรรมเปนตน กระทํา
สลวนตาง ๆ ในพระศาสนา หามีความละอายไม พระภิกษุสงฆ
ทั้งปวงเห็นเขาแลวก็จนใจพากันนิ่งไป หาไดกระทําอุโบสถกรรมดวย
หมูเดียรถียนนั้ ไม. ตกวาพระสงฆทั้งปวงครั้งนั้น คับอกคับใจนักหนา
ตทา โมคฺคลีปุตฺตติสฺสตฺเถโร ครั้งนั้นพระโมคคลีบุตรติสสเถระ
อันประกอบดวยฉฬังคุเบกขา มิไดหวาดไหวดวยโลกธรรม พระผู
เปนเจาเห็นวาโจรคือทุศีลบังเกิดขึ้นในพระศาสนาหยาบชายิ่งนัก แลว
ก็พิจารณาดวยญาณอีกเลาวา พระศาสนาจะปราศจากโจรคือทุศีลนี้
ยังชานานจึงจะระงับ เมื่อพระผูเปนเจาเห็นเหตุฉะนี้ จึงมอบคณะ
สงฆที่เปนศิษยใหแกพระมหินทเถรเจาแลว แตองคเดียวก็ไปอยูใน
อโธคังคบรรพต จําเริญวิเวกสมาบัติสิ้น ๗ พระวัสสา. พระภิกษุสงฆ
นั้นนอยมิอาจจะหามและขมขี่หมูเดียรถียพวกมากนั้นได และบมิไดทํา
สังฆกรรมดวยหมูเดียรถียนั้นถึง ๗ พระวัสสา ในอโศการาม. สมเด็จ
พระเจาธรรมาโศการาชไดทรงฟงวา พระสงฆมิไดกระทําอุโบสถกรรม
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ดังนั้น จึงใชใหอํามาตยผูหนึ่งวา ทานจงออกไประงับอธิกรณ
เสีย แลวใหสงฆทั้งปวงกระทําสังฆกรรมดวยกัน. อํามาตย
ผูนั้นรับรับสัง่ แลวก็สงสัยมิอาจทูลถามได ก็ไปถามอํามาตยผูเปน
เพื่อนสหายกันวา มีรับสั่งใหขาไประงับอธิกรณพระสงฆใหกระทํา
สังฆกรรมดวยกันนั้น จะกระทําเปนประการใดดี, อํามาตยผูเพื่อน
กันนั้นหาปญญาบมิได ก็บอกวา เราเขาใจวา ผูจะไประงับโจรใน
ปจจันตประเทศนั้น ยอมฆาเสียซึ่งโจรอันมิไดกลัวแตราชอาญาฉันใด
ทานก็ควรจะฆาเสียซึ่งภิกษุอันมิไดกระทําตามบังคับพระราชบัญชาแหง
พระมหากษัตริยเหมือนดังโจรนั้น เราเขาใจฉะนี้. อํามาตยผูหา
ปญญามิไดก็เขาใจเอาอยางนั้น จึงออกไปสูอารามใหประชุมพระ
สงฆพรอมกันแลว จึงประกาศพระราชสาสนใหพระสงฆทั้งปวงไดยิน
ทั่วกันวา พระผูเปนเจาทั้งหลายจงกระทําสังฆกรรมอุโบสถกรรม
ดวยกัน ตามรับสั่งที่ขาพเจาประกาศนี้. พระสงฆจึงกลาววา ที่จะ
ใหเรากระทําอุโบสถกรรมดวยพวกดิตถียนั้นไมได. อํามาตยผูหา
ปญญามิได ก็เอาดาบตัดศีรษะพระมหาเถระอันนั่งเปนลําดับกันนั้น
จําเดิมแตเถรอาสนไป. ขณะนั้น พระติสสเถระผูเปนพระอนุชา
ของพระมหากษัตริย ไดทัศนาการเห็นอํามาตยกระทําดังนั้น ก็ลุก
จากอาสนะวิ่งเขามาในที่ใกลอํามาตยนั้น ๆ เห็นพระติสสเถระเขา
แลว ก็ยั้งอยู บมิอาจฆาได. กิร ดังไดยินมา พระติสสะอนุชานั้น
ไดเปนพระยาอุปราช เมือ่ แรกสมเด็จพระยาธรรมาโศกไดราชาภิเษก
นั้น พระองคทูลลาบวชอยูในสํานักพระธรรมรักขิตเถระ กับบุรุษ
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แสนหนึ่งดวยกัน. อํามาตยนั้นกลับมากราบทูลวา กระหมอมฉัน
ถือรับสั่งออกไประงับอธิกรณใหพระสงฆกระทําอุโบสถ พระสงฆ
ขัดรับสั่งไมกระทําตาม กระหมอมฉันเอาดาบตัดศีรษะพวกภิกษุเสีย
๒, ๓ องค ลมลงตายเปนลําดับกันไป จนกระทั่งถึงพระติสสะผูเปน
พระอนุชา ไดทรงพระกรุณาโปรดใหไประงับอธิกรณ กระทําอยาง
นี้เปนประการใด. ราชา สุตฺวา ครั้นสมเด็จพระเจาธรรมโศการาชได
ทรงฟงอํามาตยทูลดังนั้น ก็ตกพระหฤทัยหวั่น ดวยกลัวจะเปนโทษ
จึงดวน ๆ เสด็จโดยเร็วออกไปยังอาราม ก็ตรัสถามพระสงฆดวย
กรรมที่อํามาตยไปฆาพระสงฆนั้นเสียวา ขาแตพระผูเปนเจา ขาพเจา
นี้ใชใหไประงับอธิกรณและใหพระสงฆกระทําอุโบสถกรรมนั้นตางหาก
ขาพเจาจะไดบาปหรือ ๆ อํามาตยผูไปกระทํานั้นจะไดบาป เปน
ประการใด. พระสงฆที่หาปญญามิไดก็ถวายพระพรวิสัชนาวา บาป
นั้นไดแกพระองคผูบังคับใชและอํามาตยผูไปฆานั้นดวยกัน. พระสงฆ
ที่มีปญญานั้นก็ถามวา เมื่อมหาบพิตรตรัสใชอํามาตยไปนั้นดวย
เจตนาจะใหฆาพระสงฆเสียหรือ. จึงตรัสวาหามิได ขาพเจาใชไป
ใหวากลาวพระสงฆใหสมัครสโมสร จึงพรอมกันกระทําอุโบสถดวยกัน
ขาพเจาใชไปอยางนี้ตางหาก. พระสงฆจึงถวายพระพรวิสัชนาวา
ถามหาบพิตรมีพระราชกุศลเจตนาใหเปนประโยชนแกพระสงฆ มิได
ปลงพระหฤทัยที่จะใหไปฆานั้น มหาบพิตรหามีบาปไม บาปนั้นได
แกอํามาตยผูนอกรับสั่งไปฆาพระสงฆเสียเปนแท. พระองคไดทรงฟง
พระสงฆถวายวิสัชนาตาง ๆ กันไมเขาใจ ก็ยิ่งทรงพระวิมุตติสงสัย
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นักหนา จึงตรัสถามพระสงฆวา โกจิ ภิกฺขุ พระผูเปนเจาองคใดที่
วิสารทแกลวกลาในพระไตรปฎก สามารถจะตัดเสียซึ่งความสงสัย
แหงโยมและจะไดยกยองพระศาสนา จะมีอยูที่ไหนบาง. พระสงฆก็
ถวายพระพรวา เห็นแตพระโมคคลีบุตรติสสเถระ พระผูเปนเจาองค
นั้นแล อาจจะตัดความสงสัยมหาบพิตรได และจะไดยกยองพระ
ศาสนา. พระองคไดทรงฟงก็ดีพระหฤทัยนัก จึงไดเลือกพระมหาเถระที่เปนธรรมกถึกนั้น ๔ รูป มีบริวารองคละ ๑,๐๐๐ รูป แลวใหจัด
อํามาตย ๔ คน มีบริวารคนละพัน สงไปใหอาราธนาพระโมคคลีบุตร
ติสสเถระ. ครั้นพระมหาเถระ ๔ รูป และอํามาตย ๔ คนไปถึง จึง
อาราธนาวาพระมหากษัตริยใหหา พระผูเปนเจาก็ไมมา. พระมหาเถระและอํามาตยนั้นก็กลับไปกราบทูลพระองค ๆ ก็จัดใหพระมหาเถระ
๘ รูป บริวาร ๘ พัน อํามาตย ๘ คน บริวาร ๘ พัน เปนคน
๑๖,๐๐๐ ดวยกัน สงไปอีก แตไปอาราธนาวาพระมหากษัตริย
ใหหา พระติสสเถระก็ไมมา. คนทั้งปวงก็กลับมากราบทูลพระ
มหากษัตริย ๆ ก็ตรัสถามพระสงฆวา เหตุผลเปนประการใด ไป
อาราธนาถึงสองครั้งแลวพระผูเปนเจาจึงไมมา. พระสงฆถวายพระพร
วา เพราะเหตุผูไปนิมนตนั้นไปอาราธนาวาพระมหากษัตริยใหหา
ทานจึงไมมา ถาและมหาบพิตรตรัสใชใหอาราธนาวา พระศาสนานี้
จะทรุดจะเสื่อมไปแลว นิมนตพระผูเปนเจาลงมาเปนเพื่อนดวยโยม
จะไดชวยยกยองพระศาสนาในกาลบัดนี้ อาราธนาอยางนี้เห็นทาน
จะมาเปนแท. พระองคไดทรงฟงพระสงฆถวายพระพรดังนั้น จึงสั่ง
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ใหจัดพระมหาเถระเปนผูใหญ ๑๖ รูป อํามาตย ๑๖ คน บริวาร
สามหมื่นสองพัน แลวจึงถามพระสงฆวา พระติสสเถระนั้นหนุม
หรือแก. พระสงฆถวายพระพรวา เปนพระขีณาสพผูเฒา ทานมิอาจ
ขึ้นยวดยานคานหามได ดวยเหตุชราภาพแลว พระองคจึงสั่งให
เจาพนักงานผูกเรือขนานไปรับพระผูเปนเจามาเถิด. พระภิกษุและ
อํามาตยทั้งหลายก็ไปอาราธนาวา ขออาราธนาพระผูเปนเจาไปบํารุง
พระบวรพุทธศาสนา พระติสสเถรเจาไดฟงอาราธนาดังนั้นก็ผองใส
โสมนัสวา อาตมาบวชแลวไดเรียนพระธรรมวินัยนี้ หมายใจจะ
บํารุงพระศาสนา ลงมาบังเกิดขึ้นครั้งนี้มีประโยชนดวยพระพุทธศาสนา
ก็ควรอาตมาจะไปแลว เธอก็สลัดหนังนิสีทนสันถัตแลวก็ออกไป.
ในเพลาราตรีวันนั้น สมเด็จพระเจาธรรมาโศการาชเธอทรงพระสุบินนิมิตวา มีชางสารใหญตัวหนึ่งเผือกผูขาวผองบริสุทธิ์ เขามาลูบคลํา
พระองคแตพระเศียรเกลาลงมา แลวก็จับเอาพระกรเบื้องขวาของ
พระองค ครั้นตื่นจากบรรทมขึ้นสะดุงพระหฤทัย จึงตรัสถามพราหมณ
โหราในเพลาเชาวา สุบินนิมิตนี้เปนประการใด. พราหมณโหรา
ก็กราบทูลถวายพยากรณวา พระสุบินนิมิตนี้ จักใหจําเริญพระราชสิริสวัสดิ์แกพระองค ซึ่งขอพระสุบินนิมิตวาชางสารใหญเผือกผู
มาลูบคลําพระองคและจับเอาพระกรเบื้องขวาแหงพระองคนั้น จะมี
พระมหาสมณะองคหนึ่งมีคุณวุฒิบริสุทธิ์ จะมารักษาพระองคโดยรอบ
คอบ และจะมาเปลื้องเสียซึ่งความสงสัยแหงพระองค จะทรงพระ
สุขสวัสดิ์สุนทรภาพยิ่งขึ้นไปแท. ครั้นพราหมณโหราถวาย
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พยากรณดังนั้นแลวก็ดีพระทัย ก็พอไดยินขาวพระติสสมหาเถรเจามาถึง พระองคก็เสด็จปจจุคคมนาการตอนรับในริมฝงแมน้ํา ๆ
ประมาณเพียงพระชานุ แลวยื่นพระกรใหพระติสสเถรเจา ตรัสวา
ขาแตพระผูเปนเจา ๆ จงสงเคราะหขาพเจาเถิด จงจับเอาหัตถแหง
ขาพเจาแลวลงจากเรือขนานเถิด. พระโมคคลีบุตรติสสเถรเจา ก็
มีความอนุเคราะหแกสมเด็จพระมหากษัตริย จับเอาพระกร
แลวก็หนวงองคลงมาจากเรือขนาน ดวยสําคัญใจวาพระองคเปนศิษย
ในขณะนั้น อํามาตยผูรักษาองคเห็นพระมหาเถระจับคราพระหัตถแหง
พระมหากษัตริย ก็ชักดาบออกจากฝกดวยคิดวาจะฟนพระมหาเถระ
สมเด็จบรมกษัตริยทอดพระเนตรเห็นเขาจึงตรัสวา กูไดรับความเดือด
รอนแตกอนมา เพราะวาใชอายอํามาตยหาปญญามิได มันไปฆา
พระสงฆเสียทีหนึ่งแลว บัดนี้อายรักษาองคจะมาประทุษรายฟนพระ
มหาเถระอีกเลา เธอตรัสแกอํามาตยผูรักษาองคดังนี้แลว ก็นําพระ
มหาเถรเจาไปสูสวนอุทยานอันเปนที่สําราญพระหฤทัยแลว ก็ทรง
ชําระพระบาทแหงพระมหาเถระดวยสุคนธวารีรส ดวยพระหัตถแหงพระองค
แลวก็ทรงทาดวยน้ํามัน จึงนั่งในที่ใกลพระมหาเถระ ยังพระผูเปนเจา
ใหระงับกระวนกระวายสบายกายสบายจิตแลว จะลองใจพระมหาเถระ
ใหแจงวา พระผูเปนเจานี้อาจสามารถจะตัดสงสัยแหงพระองค
และจะระงับอธิกรณแหงสงฆ และจะยกพระศาสนาไดหรือประการ
ใด จึงตรัสวา อห ภนฺเต เอก ปาฏิหาริย ทฏกุ าโม
ขาแตพระผูเปนเจา โยมนี้อยากใครจะเห็นปาฏิหาริยแหงพระผูเปนเจา
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สักสิ่งหนึ่ง พระมหาเถระเธอตอบวา บพิตรใครจะเห็นอยางไร.
เธอก็ตรัสวาโยมจะใครเห็นแผนดินไหว. พระมหาเถระถามวา จะ
ใครเห็นไหวทั้งนั้นหรือ ๆ จะใครเห็นไหวเปนเอกเทศ เธอจึงตรัส
ถามวา กตร ปเนตฺถ ภนฺเต ทุกฺกร อยางไรกระทํายาก โยมจะ
ใครเห็นอยางนั้น. พระมหาเถระก็ใหเอารถและมาและมนุษยและถาด
เต็มไปดวยน้ํา ไวในทามกลางแดนที่โยชนหนึ่งในทิศทั้ง ๔ นัน้ แลว
เธอก็เขาฌานเปนบาทแหงอภิญญา อธิษฐานที่แผนดินโยชนหนึ่งนั้น
ใหไหว กับทั้งเทารถและเทามาและบาทมนุษยและถาดอันเต็มไป
ดวยน้ํานั้น ใหไหวแตกึ่งหนึ่ง ๆ ใหปรากฏแกพระเนตรพระมหากษัตริยทั้งสิ้น ๔ ทิศ. ราชา ต ปาฏิหาริย ทิสฺวา สมเด็จพระเจา
ธรรมาโศกราชไดทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริยประจักษดังนั้น ก็เขา
พระหฤทัยวา พระมหาเถระองคนี้อาจสามารถจะตัดความสงสัยแหง
อาตมาและยกยองพระพุทธศาสนาใหรุงเรืองเปนแท จึงตรัสถามวา
ขาแตพระผูเปนเจา โยมจะถามความสงสัยอันหนึ่ง โยมนี้ใชอาํ มาตย
ไประงับอธิกรณแหงพระสงฆ และใหพระสงฆทั้งปวงพรอมเพรียงกัน
ทําอุโบสถ อํามาตยนั้นไปฆาพระภิกษุเสียประมาณเทานั้น ๆ บาป
กรรมนี้จะไดแกโยมผูใชไป หรือจะไดแกบุรุษผูไปฆาพระภิกษุเสียนั้น
ประการใด. พระมหาเถระก็ถวายวิสัชนาวา บพิตรจะไดมีวธกเจตนาแกลงจะใหอํามาตยไปฆาพระสงฆเสียหามิได บาปนั้นไดแก
อํามาตยผูไปฆาพระสงฆ เหตุพระพุทธองคเจา ตรัสเทศนาไววา
เจตนาห ภิกฺขเว กมฺม วทามิ ในพระพุทธาธิบายนั้นวา ดูกอน
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ภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตนี้ตรัสเทศนาวา เปนบาปเปนกรรมนั้น
ก็เพราะประกอบดวยเจตนาแกลงกระทํา ถาไมมีเจตนาแกลงกระทํา
แลวก็หาบาปกรรมบมิได มหาบพิตรใชอํามาตยใหไประงับอธิกรณ
แหงสงฆกระทําอุโบสถ ดวยพระราชกุศลเจตนาเปนบุญตางหาก
แตอํามาตยนั้นหาปญญาบมิได ไปฆาพระสงฆเสียดวยอกุศลบาปเจตนา
กรรมนั้นก็มแี กอํามาตยผูกระทํานั้นคนเดียว. อันดับนั้น พระมหาเถระ
ก็ยังพระมหากษัตริยใหหายวิมุตติสงสัย ดวยติตติรชาดกโดยพิสดาร
ในนิบาตวา ดูกอนมหาบพิตร สมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาจารยเจา
ตรัสเทศนาไวในชาดกดังนี้ :กิร ดังไดยินมา ครั้นเมื่อพระยาพรหมทัตเสวยราชสมบัติใน
กรุงพาราณสี ครั้งนั้น พระโพธิสัตวเจาของเราเสวยพระชาติเปน
พราหมณในตระกูลแหงหนึ่ง ครั้นจําเริญวัยวัฒนาการขึ้นแลว ก็
ร่ําเรียนศิลปศาสตรไตรเพทในเมืองตักกสิลา ปรากฏวาพราหมณ
ทั้งปวง จึงพิจารณาดูซึ่งตน กลางและที่สุดแหงศิลปศาสตรไตรเพท
เห็นแกนสารบมิได ก็ออกจากเมืองตักกสิลา แสวงหาบรรพชา
บวชดาบสทรงพรตพิธี อยูในประเทศปาหิมพานต กระทําเพียร
ในกสิณบริกรรมภาวนา ก็ไดสําเร็จอภิญญาและอัฏฐสมาบัติ ครั้น
ถึงฤดูวสันต จึงออกจากที่นั่นไปอาศัยบานแหงหนึ่ง เพื่อจะภิกขาจารดวยจะบริโภคโภชนาหารเปรี้ยวและเค็ม. ชนทั้งหลายไดเห็น
พระดาบสก็เลื่อมใส ชวนกันสรางบรรณศาลานิมนตพระดาบสนั้น
ใหอยู อุปฏฐากดวยจตุปจจัยศรัทธาเคารพคารวะ. ครั้งนั้น มีพราน
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นกผูหนึ่งเลี้ยงนกกระทาตัวหนึ่ง ศึกษาใหชํานิชํานาญแลวก็ไปตอ
นกกระทาในปา ครั้นนกตอนั้นขันขึ้นแลว นกกระทาในปานั้นก็เขามา
ติดขาย พรานนกนั้นก็จับเอาไปขายเลี้ยงชีวิตเปนเนืองนิจกาลมา
นกตอจึงดําริวา ฝูงนกอันเปนญาตินี้ไดยินเสียงอาตมาขันนั้นเปนเหตุ
ก็พากันเขามาติดขายฉิบหายเพราะอาตมาผูเดียว บาปนั้นจะไดแก
อาตมาหรือ ๆ เปนประการใด เมื่อดําริฉะนี้แลวก็ไมขันตอไปเลย.
พรานนกจึงเอาไมซีกไปเคาะศีรษะนกนั้นเนือง ๆ. นกตอนั้นก็
กลัวจึงขันขึ้น ดวยความเดือดรอนจําเปนจําใจขัน, นกกระทาปา
ไดยินเสียงขันเขาแลว ก็เขามาติดขายฉิบหายเปนอันมาก, แตฉะนี้สิ้น
กาลชานาน นกตอนั้นก็ยิ่งวิตกไปวา บาปกรรมอันนี้จะไดแกอาตมา
หรือ ๆ จะมิไดเปนประการใด. อยูมาวันหนึ่ง พรานนกนั้นได
นกกระทาเต็มกระโปรงแลวก็คิดวาจะไปกินน้ํา ก็ไปสูพระอาศรม
พระโพธิสัตว จึงตั้งกรงนกไวในที่ใกลที่พระดาบสแลวก็ลงไปกินน้ํา
กลับขึ้นมาเห็นทรายออนสะอาดริมพระอาศรมลมตัวลงนอน เหนื่อย
มาก็หลับไป. เมื่อนกตอรูวาพรานนกหลับแลว ก็คิดวาจะถาม
พระดาบสเจา ๆ องคนี้เห็นจะตัดความสงสัยไดวันนี้ นกตออยูในกรง
จึงถามพระโพธิสัตววา ขาแตพระผูเปนเจาผูเจริญ ขาพเจานี้เปน
นกตอ ตั้งอยูในที่อันตรายจะไดบาปกรรมมากมายหนักหนา ขอ
พระผูเปนเจาไดโปรดวิสัชนาตัดความสงสัย ขาพเจาจะไดบาปกรรม
เปนประการใดในกาลบัดนี้. พระดาบสบรมโพธิสตั วจึงถามวา อตฺถิ
ปน เต จิตฺต จิตของทานหมายวานกเหลานั้นจงเขามาติดขาย จง
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ฉิบหายดวยไดฟงเสียงอาตมา ไดเห็นรูปอาตมาหรือไม. นกจึงบอกวา
นตฺถิ ภนฺเต ไมมีเลย จิตเจตนาดิฉันหาหมายลงอยางนั้นไม
พระผูเปนเจา. พระดาบสจึงบอกวา สเจ เต นตฺถิ จิตฺต นตฺถิ
ปาป ถาแมนจิตเจตนาของทานฉะนี้ไมมีแลว บาปนั้นก็ไมมีแก
ตัวทาน ทานอยาไดวิตกสงสัยเลย. พรานนกนั้นตื่นขึ้นแลวนมัสการ
พระโพธิสัตวแลว ก็พาเอากรงนกกระทานั้นไป.
นี้แลดูกอ นมหาบพิตรผูประเสริฐ นกกระทาตอนั้นไมไดบาป
กรรมฉันใด มหาบพิตรนี้ก็ไมไดบาปกรรมเหมือนฉะนั้น. สมเด็จ
พระเจาธรรมาโศการาชบรมกษัตริยไ ดฟงพระสัทธรรมเทศนา ก็มี
พระหฤทัยยินดีปรีดาปราโมทยคารวะเคารพเปนกําลัง. เอว เถโร
ราชาน สฺาเปตฺวา พระติสสเถรเจายังพระมหากษัตริยใหทราบ
ดวยพระธรรมเทศนาดังนี้ ก็อยูในพระอุทยานนั้น ๗ วัน พระผูเปน
เจาใหพระมหากษัตริยเรียนเอาสมัยลัทธิในพระพุทธศาสนา. ราชา
สตฺเม ทิวเส สมเด็จพระบรมกษัตริยต รัสใชยักษ ๒ ตนวา ทานจงไป
ประกาศบอกบรรดาพระภิกษุอันอยูในแผนดินชมพูทวีปนี้ใหทั่ว แลว
จงพามาประชุมใหพรอมกันทั้งสิ้นในอโศการามนี้ แตในภาย ๗ วันนี้
ยักษทั้ง ๒ ก็ไปพาพระสงฆมาพรอมกันดวยเทวฤทธิ์. ครั้นถึงวัน
เปนคํารบ ๗ พระมหากษัตริยก็เสด็จพระราชดําเนินมาดวยหมูเสนาพฤฒามาตยราชบริษัท ไปสูอโศการาม ประชุมพระสงฆพรอมกัน
ทั้งสิ้น. สมเด็จพระบรมกษัตริยทรงนั่งภายในมานที่ควรกับพระโมคคลีบุตรติสสเถระ แลวใหเรียกภิกษุถือลัทธิอันเดียวกันใหนั่งเปนหมู
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กัน ครั้นเขามาใกลแลวก็ถามซึ่งเหตุวา ขาแตพระผูเปนเจา สมเด็จ
พระศรีสุคตสัพพัญูเจานี้ ตรัสสั่งสอนไวเปนถอยคําดังฤๅ. หมู
มิจฉาทิฏฐิทั้งหลายก็ถวายพระพรตามที่ถือทิฏฐิแหงตน ๆ มีสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิเปนตน วาเปนพุทโธวาทแหงสมเด็จพระศาสดาจารยเจา. สมเด็จพระเจาธรรมาโศการาชก็ทราบพระหฤทัยวาเปน
มิจฉาทิฏฐิแลว ก็ใหสึกเสียจากพระพุทธศาสนา แตพระมหากษัตริย
สึกเดียรถียออกจากพระศาสนานั้นถึง ๑๐ พันเปนกําหนด แลวพระองค
ก็ตรัสถามพระภิกษุอันเปนธรรมวาที ๆ ก็ถวายพระพรวา ดูกอนมหา
บพิตร สมเด็จพระศรีสุคตผูเปนครูอาตมภาพทั้งหลายนี้ มีพระพุทธฎีกาตรัสสั่งสอนเปนวิภัชชวาที ตรัสสําแดงพระธรรม มีขนั ธทั้ง
เปนอาทิ. สมเด็จพระมหากษัตริยตรัสถามพระโมคคลีบุตรติสสเถระ ๆ ก็ถวายพระพรวา สมดุจหนึ่งพระภิกษุธรรมวาทีถวายพระ
พร. สมเด็จพระมหากษัตริยไดทรงฟงก็เลื่อมใสจึงตรัสวา ขาแต
พระผูเปนเจาทั้งหลาย สุทฺธ อิทานิ สาสน พระพุทธศาสนาบัดนี้
บริสุทธเปนอันดีแลว โยมอาราธนาพระสงฆจงสมัครสมาคมพรอม
เพรียงกันกระทําอุโบสถเถิด.
พระโมคคลีบุตรติสสเถระ ก็เลือกสรรพระสงฆ ๖๐ แสนดวยกัน
จัดเอาที่เชี่ยวชาญไดอภิญญา ๖ ทั้งทรงพระไตรปฎกแตกฉานในไตร
วิชชาและพระปฏิสัมภิทาญาณทั้ง ๔ นัน้ ไดพันหนึ่ง ทานก็กระทํา
สังคายนาย. เต เถรา อันวาพระมหาเถรเจาทั้งหลายพันหนึ่ง เมื่อ
จะกระทําสังคายนายนั้น ก็กระทําเหมือนพระมหากัสสปกระทํา
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ปฐมสังคายนาย ตั้งปุจฉาวิสัชนากันในวินัยปฎกนั้นกอน ตั้งแต
ปฐมปาราชิก ชําระไปในวัตถุและนิทานและบุคคลและบัญญัติและ
อนุบัญญัติในอาบัติและอนาบัติ แลวชําระไปในทุติยปาราชิกและ
ตติยปาราชิกและจตุตถปาราชิก แลวจึงยกปาราชิกทั้ง ๔ นั้น ตั้งไว
เปนปาราชิกกัณฑ ยกสังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบทนั้นตั้งขึ้นไวเปน
เตรสกัณฑ ยกสิกขาบททั้ง ๒ นั้นขึ้นตั้งไวเปนเทวอนิยตุทเทส ยก
สิกขาบท ๓๐ นั้นขึ้นเปนนิสัคคิยปาจิตติยะ ยกสิกขาบท ๙๒ นั้น
ขึ้นเปนสุทธปาจิตติยะ ยกขึ้นซึ่ง ๔ สิกขาบทเปนปาฏิเทสนียะ ยก
ขึ้นซึ่ง ๗๕ สิกขาบทเปนเสขิยวัตร ยกขึ้นซึ่งธรรม ๗ ประการ เปน
สัตตาธิกรณสมถะ. เอว มหาวิภงฺค สงฺคห อาโรเปตฺวา เมื่อ
พระมหาเถรเจาพันหนึ่ง ทานชําระในมหาวิภังค จัดเปนสิกขาบท
ยกขึ้นสูสังคายนายดวยประการดังนี้แลว อันดับนัน้ ก็ชําระในภิกขุนีวิภังคสืบตอไป ในภิกขุนีวิภังคนั้นทานจัดสิกขาบทนางภิกขุนีนั้นเปน
ปาราชิก ๘ สิกขาบท ชือ่ วาปาราชิกกัณฑ จัดเปนสังฆาทิเสส ๑๗
สิกาบท ชื่อวาสัตตรสกัณฑ แลวก็จดั ๓๐ สิกขาบท ชื่อวา
นิสสัคคิยปาจิตติยะ จัด ๑๖๖ สิกขาบท ชื่อวาสุทธปาจิตติยะ จัด ๘
สิกขาบท ชือ่ วาปาฏิเทสนียะ จัด ๗๕ สิกขาบท ชื่อวาเสขิยวัตร จัด
ธรรม ๗ ประการชื่อวาอธิกรณสมถะ. เอว ภิกฺขุนีวิภงฺค สงฺคห อาโรเปตฺวา เมื่อพระมหาเถรเจาชําระภิกขุนีวิภังคจัดเปนสิกขาบท ๓๑๑
ยกขี้นสูสังคายนายดวยประการดังนี้แลว อันดับนัน้ จึงชําระคัมภีร
อาทิกรรมทั้งอรรถกถาชื่อวา ปฐมสามนต ชําระคัมภีรปาจิตติยะ
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กับทั้งอรรถกถาชื่อวา ทุติยสามนต ชําระคัมภีรมหาวรรคกับทั้งอรรถกถา ชื่อวา ตติยสามนต ชําระคัมภีรจุลวรรคกับทั้งอรรถกถาชื่อวา
จตุตถสามนต ชําระคัมภีรบริวารกับทัง้ อรรถกถาชือ่ วา ปญจมสามนต
และมีฎีกาออกไปอีก ๕ คัมภีร คือ ปฐมสาราตถ ๑ ทุติยสาราตถ ๑
ตติยสาราตถ ๑ จตุตถสาราตถ ๑ ปญจมสาราตถ ๑ กับคัมภีร
โยชนาและวิมุติ จัดแจงชําระเสร็จลงเปนพระธรรมขันธ
๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ. ปุจฺฉาวิสชฺชนาปริโยสาเน เมื่อชําระ
พระวินัยปฎกโดยปุจฉาวิสัชนากันสําเร็จลงแลว อัศจรรยก็บันดาล
บังเกิดปรากฏ มีแผนดินไหวเปนตนเปนประธาน พระอรหันตเจา
พันหนึ่งก็กระทําคณสังวัธยายโดยนัยที่ทานยกขึ้นสูสังคายนาย.
สาธโว อันวาสัตบุรุษทั้งหลาย จงตั้งใจสดับรับรสบาลีพระวินัย
ปฎกอันพระมหานาคทั้ง ๔ จะสวดสรภัญญะไปในกาลบัดนี้แล.
หยุดสวด
วินย สงฺคายิตฺวา พระมหาเถรเจาทั้งหลายพันหนึ่ง ชําระ
พระวินัยปฎกยกขึ้นสูสังคายนายแลว อันดับนั้นจึงชําระพระสุตตันตปฎกสืบตอไป ตั้งแตคัมภีรทีฆนิกาย คัมภีรทีฆนิกาย ๑ มัชฌิมนิกาย ๑ สังยุตตนิกาย ๑ อังคุตตรนิกาย ๑ ขุททกนิกาย ๑ นิกาย
ทั้ง ๕ พระคัมภีรนี้ ชื่อสุตตันตปฎก. และคัมภีรทีฆนิกายนั้นประดับ
ดวยสูตร ๓๔ สูตร มีมลู ปริยายสูตรเปนตน คัมภีรสังยุตตนิกายนั้น ประดับดวยสูตร ๗,๗๖๒ สูตร มีโอฆตรณสูตรเปนตน
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คัมภีรอังคุตตรนิกายนั้นประดับดวยสูตร ๙,๕๕๗ สูตร มีจิตตปริยาทานสูตรเปนตน. และขุททกนิกายนั้นมีประเภทแหงคัมภีร ๑๕ ประการ คือ ขุททกปาฐะ ๑ ธัมมบท ๑ อุทาน ๑ อิติวุตตกะ ๑ สุตตนิบาต ๑ วิมานวัตถุ ๑ เปตวัตถุ ๑ เถรคาถา ๑ เถรีคาถา ๑ ชาดก
ทั้งสิ้นนั้น ๑ นิทเทส ๑ ปฏิสัมภิทามัคค ๑ อปทาน ๑ พุทธวงศ ๑
จริยาปฎก ๑ ประดับดวยคัมภีร ๑๕ ประการฉะนี้. พระสุตตันตปฎกนี้
สิริพระธรรมขันธไดสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ. พระมหาเถระ
ทั้งหลายพันหนึ่งทานชําระนิกายทั้ง ๕ อันเปนสุตตันตปฎก โดย
ปุจฉาวิสัชนาสําเร็จเสร็จแลว อัศจรรยก็บันดาลทั่วทุกทิศาภาคทั้งปวง
มีเมทนีดลไหวเปนตน โกลาหลตาง ๆ. พระสังคีติกาจารยทั้งหลาย
ก็กระทําคณสังวัธยาย ยกขึ้นสูสังคายนาย.
สัตบุรุษทั้งหลาย จงตั้งโสตประสาทลง ปลงปญญาตามกระแส
พระบาลีแหงสุตตันตปฎก อันพระมหานาคทั้ง ๔ รูปจะสวดสรภัญญะ
ไปในกาลบัดนี้แล.
หยุดสวด
สุตฺตนฺตปฏก สงฺคายิตฺวา พระมหาเถรเจาทั้งหลายพันหนึ่ง
ทานชําระสุตตันตปฎกยกขึ้นสังคายนายสําเร็จแลว อันดับนัน้ ทาน
ชําระพระอภิธรรมปฎกสืบตอไป. พระอภิธรรมปฎกนั้นเปน ๗ พระคัมภีรคือ พระธรรมสังคิณีคัมภีร ๑ พระวิภังคคัมภีร ๑ พระธาตุกถาคัมภีร ๑ พระบุคคลบัญญัติคัมภีร ๑ พระกถาวัตถุคัมภีร ๑
พระยมกคัมภีร ๑ พระมหาปฏฐานคัมภีร ๑ เปน ๗ พระคัมภีรดวย
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กันฉะนี้. และคัมภีรพระธรรมสังคิณีนั้น จัดเปนพระธรรมขันธได
๑,๓๐๐ พระธรรมขันธ ประกอบดวยกัณฑ ๔ ประการ ประกอบ
ดวยบท ๒ ประการ ประดับดวยติกะ ๒๒ ติกะ มีกุศลติกะเปนตน
คือ กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา. ดัง
พรรณนามาฉะนี้. สมเด็จพระมหากรุณาตรัสเทศนาในพระธรรม
สังคิณีนั้นชานาน ถาจะนับเปนวันในมนุษยโลกนีถ้ ึง ๑๒ วันจึงจบ
เทพดาไดมรรคและผลคณนาได ๗ โกฏิเปนกําหนด. อันดับนั้นพระ
มหาเถรเจาทั้งหลาย จึงชําระคัมภีรพระวิภังคตอไป ในคัมภีรพ ระ
วิภังคนี้ ประกอบไปดวยพระธรรมขันธนั้น ๖,๑๐๐ พระธรรมขันธ และประกอบดวยวิภังค ๑๘ มีขันธวิภังคเปนตน. สมเด็จพระ
ทศพลตรัสเทศนาถึง ๑๒ วันจึงจบ เทพดาไดมรรคและผล ๗ โกฏิเปน
กําหนด. อันดับนั้นพระผูเปนเจาทั้งหลายก็ชําระคัมภีรพระธาตุกถาตอ
ไป และคัมภีรพระธาตุกถานั้นประดับดวยพระธรรมขันธ ๗,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ ประกอบดวยบท ๑๔ มี สงฺคโห อสงฺคโห เปนอาทิ
ประดับดวยวาร ๒ ประการ คือ อุทเทสวารประการ ๑ นิทเทสวาร
ประการ ๑ และคัมภีรพระธาตุกถานี้ พระเจาเทศนาถึง ๖ วัน จึงจบ
เทพดาไดมรรคและผลถึง ๖ โกฏิเปนกําหนด.
ตทนนฺตร ในลําดับนั้น พระมหาเถรเจาทั้งหลายก็ชําระคัมภีร
พระบุคคลบัญญัติตอไป. คัมภีรพระบุคคลบัญญัตินั้น สําแดง
ดวยบัญญัติ ๖ ประการ มีขันธบัญญัติเปนตน บุคคลบัญญัติเปน
ปริโยสาน ประดับดวยพระธรรมขันธได ๕,๖๐๐ พระธรรมขันธ
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สมเด็จพระพุทธองคตรัสเทศนาถึง ๖ วันจึงจบ เทวดาไดมรรคและ
ผลนั้น ๖ โกฏิเปนกําหนด. อันดับนั้น พระโมคคลีบุตรติสสเถรเจาก็
ชําระคัมภีรพระกถาวัตถุ พระผูเปนเจานําเอาสูตรขางสกวาทีหารอย
สูตร ขางปรวาทีหารอยสูตร มาจําแนกแจกจายในมาติกาในคัมภีร
ทีฆนิกาย โดยพระพุทธฎีกาที่ตรัสสังเขปนั้นใหปรากฏในทามกลาง
พระสงฆ ใหสมควรดวยตรัสทํานายไวในโอกาสนั้น ใหเปนหมวดเปน
กองเปนถองเปนแถวมา. และคัมภีรพระกถาวัตถุนั้น ประดับดวยพระ
ธรรมขันธได ๗,๑๐๐ พระธรรมขันธ. เมื่อสมเด็จพระสัพพัญูเจา
ตรัสเทศนาในดาวดึงสนั้น ถึง ๑๓ วันจึงจบ เทวดาไดสําเร็จ
แกมรรคผลนั้นคณนาได ๗ โกฏิเปนกําหนด. อันดับนั้นจึงพระมหาเถรเจาทั้งหลายก็ชําระคัมภีรพระยมกตอไป. ในคัมภีรพระยมกนั้น
พระพุทธองคตรัสเทศนา ประดับดวยพระธรรมขันธ ๕,๑๐๐ พระ
ธรรมขันธ และประดับดวยยมก ๑๐ ประการ มีมลู ยมกเปนตน
มีอินทรียยมกเปนปริโยสาน. พระพุทธองคเจาตรัสเทศนาชานาน
ถึง ๑๘ วันจึงจบ เทวดาไดมรรคและผล คณนาได ๗ โกฏิเปน
กําหนด. อันดับนั้น พระมหาเถรเจาทั้งหลายก็ชําระคัมภีรพระ
มหาปฏฐานสืบตอไป. ในคัมภีรพระมหาปฏฐานนั้นประดับดวยพระ
ธรรมขันธ ๗,๔๐๐ พระธรรมขันธ มากกวาทุกพระคัมภีร. พระ
พุทธองคเจาตรัสเทศนาชานานถึง ๒๓ วันจึงจบ เทวดาบรรลุซึ่งมรรค
และผลนั้นโดยคณนาไดถึง ๔๐ โกฏิเปนกําหนด มากกวาทุกพระ
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คัมภีร ๆ นั้น พระพุทธองคตรัสเทศนาที่จบเร็วนั้น ๖ วันจึงจบ ที่ชา
นั้นถึง ๑๘ วันจึงจบ จะชากวานี้หามิได แตคัมภีรพระมหาปฏฐาน
นั้น พระองคเทศนา ๒๓ วันจึงจบ เทวดาไดมรรคและผลนั้นถึง ๔๐
โกฏิ มากกวาทุกพระคัมภีร เพราะเหตุคัมภีรพระมหาปฏฐานนี้ มี
นัยอันคัมภีรภาพลึกละเอียดโดยแท.
อภิธมฺมปฏก สงฺคายิตฺวา เมื่อพระมหาเถรเจาชําระพระ
อภิธรรมปฎกจบลง สิรพิ ระธรรมขันธเขากันเปน ๔๒,๐๐๐
พระธรรมขันธเศษ เทวดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาฬ ก็ถวายซอง
สาธุการ อัศจรรยก็บันดาลปรากฏโกลาหล พื้นปฐพีดลก็กัมปนาท
หวาดหวั่นไหวเปนตนเปนประธาน พระอรหันตเจาพันหนึ่งนั้นก็กระทํา
คณาสังวัธยาย สอบทานใหถูกถวนตามอรรถกถาและบาลี ยกขึ้นสู
สังคายนาย.
ปจจัยทายกทั้งหลาย จงตั้งใจสดับรับรสพระอภิธรรมปฎกบาลี
อันพระมหานาคทั้ง ๔ จะสวดสรภัญญะไปในกาลบัดนี้.
หยุดสวด
นวหิ มาเสหิ นิฏิตา ครั้งนั้นพระมหาเถรเจาพันหนึ่ง มี
พระโมคคลีบุตรเปนประธาน ทานกระทําตติยสังคายนายสิ้น ๙ เดือน
จึงสําเร็จลง.
ปจจัยทานทายกทั้งหลาย มีทานทานาธิบดีเปนประธาน มีกุศล
๑

๑. ฉบับเดิมเปน ตทา เถรา สงฺคายิตฺวา เปนคําไมเขาระเบียบ ไดแกอนุโลมตาม
อรรถกถาพระวินัย.
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ศรัทธาจิตคิดประกอบการตติยสังคายนายพระไตรปฎก ยกขึ้นเปน
พระปริยัติธรรมนี้ สําหรับเปนที่เลาเรียนสดับตรับฟงแหงกุลบุตร
ในพระบวรพุทธศาสนา จะใหถาวรวัฒนาการไปตราบเทา ๕,๐๐๐ พระ
วัสสา ผลานิสงสนี้มากกวามากนัก จะคณนานับบมิได เพราะเหตุ
การสังคายนายพระไตรปฎกธรรมนี้เปนการใหญ เปนยอดแหงธรรมทานทั้งปวง ๆ นั้น ก็มีผลานิสงสมากนักจะนับคณนามิได แตทวา
ไมเทาอานิสงสแหงสังคายนายพระไตรปฎกธรรม พระไตรปฎกธรรม
นี้นี่ประชุมพรอมกันดวยปฎกธรรม ๓ คือ พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก พระอภิธรรมปฎก เหตุดังนั้นแล จึงวาสังคายนาย
ธรรมนี้มีอานิสงสยิ่งยวดกวาธรรมทานทั้งปวง ประการหนึ่งซึ่งทาน
ทั้งปวงมีอุตสาหะในการสังคายนายนี้ พรอมดวยอามิสบูชาและ
ปฏิปตติบูชา. อยางไรจึงชื่อวาอามิสบูชา. ออ คือการกระทําการสักการบูชาดวยดอกไม และธูปเทียนชวาลาผาผอนทอนสะไบเปนตนนั้นก็ดี
และถวายจตุปจจัยแกพระภิกษุ ผูเปนเถรานุเถระในพระพุทธศาสนาก็ดี
ประการหนึ่ง มีกุศลเจตนาเสียสละทรัพยออกสรางกุฎีวิหาร และ
พระสถูปรูปพระเจดียในพระศาสนา และกระทําพุทธบูชา ธรรมบูชา
สังฆบูชา อยางนี้ก็ดี ก็จัดไดชื่อวาอามิสบูชา. ปฏิปตติบูชานั้น คือ
บุคคลมีกุศลเจตนาสมาทานศีล ๕ ประการเปนนิจจศีล และศีล ๘
ประการเปนอุโบสถศีล และสดับฟงพระสัทธรรมเทศนา และปฏิบัติ
ในจตุปารสุทธศีลใหบริสุทธิ์ และถือธุดงควัตร และสวดมนตภาวนา
ปลงปญญาลงสูพระไตรลักษณ พิจารณาในสังขารธรรมเปนอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา และอุตสาหะกระทําเพียรพยายามในสมถกัมมัฏฐาน
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และวิปสสนากัมมัฏฐานใหไดสําเร็จ ซึ่งอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต
เปนตนนั้น เปนบุพพภาคปฏิบัติ และถือตามพุทธบัญญัติทุกสิง่ ทุก
ประการ ก็จดั ไดชื่อวาปฏิปตติบูชาดวยใหนิพพานในเบื้องหนา. ก็
เบื้องวาบูชาทั้ง ๒ ประการนี้จะบริบูรณนั้น ก็อาศัยพระไตรปฎก
พระไตรปฎกนี้มีกุศลมูลมากพนที่จะนับประมาณ เพราะเหตุพระ
ไตรปฎกนี้สําแดงทางสวรรคและทางนิพพาน พระโยคาวจรเจา
ทั้งหลายผูเหนื่อยหนายจากสังขารธรรม จะปฏิบัติใหไดสําเร็จมรรค
และผลและนิพพานนั้น ก็อาศัยแกพระไตรปฎกเปนผูแนะ ผูนํา ผูชี้
ผุแจง ถาไมมีพระไตรปฎกแลว ทางมรรค ทางผล ทางนิพพาน ก็
จะลับลี้จะหามีใครชี้แจงสําแดงไม ไมมีพระไตรปฎกแลว อยาวาถึง
ทางนิพพานเลย แตเพียงทางสวรรคนี้ก็จะรกจะชัฏ จะหามีผูตัดผู
สําแดงไม เราทานทั้งปวงนี้อาศัยไดแตพระไตรปฎกแนะนําใหเห็นผิด
และชอบ และคุณโทษ บุญและบาปไดปฏิบัติตามพระไตรปฎก จึงจะ
หนีพนทางอบาย บายหนาเขาหาหนทางสวรรคได อันคุณแหงพระ
ไตรปฎกนี้สุดที่จะพรรณนา เหตุดังนี้แล สมเด็จพระมหากรุณาจึง
ตรัสเทศนาแกพระอานนทไววา อานนฺท ดูกอนสําแดงอานนท ตถาคต
ยังอยูฉะนี้ ก็ไดเปนครูเปนอาจารยสั่งสอนทานทั้งปวงใหไดหนทาง
สวรรคทางนิพพาน เมื่อพระตถาคตดับขันธทั้งหลายหาเศษบมิไดเขา
สูนิพพานแลว พระไตรปฎกอันประกอบดวยธรรมขันธ ๘๔,๐๐๐
นั้น จะเปนครูเปนอาจารยสั่งสอนทานทั้งปวงสืบไป. ประการหนึ่ง
ฝูงสัตวโลกแตบรรดาที่ทองเที่ยวในวัฏฏสงสาร เวียนตายเวียนเกิด
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เวียนเอากําเนิดในภพนอยภพใหญ เสวยทุกขเวทนาชราและพยาธิ
ติดตามรัดรึงตรึงตราบีฑายายี มรณะตัดชีวิตอินทรียใหขาดใหเด็ด
เปรียบประดุจนายเพ็ชฌฆาต อันฟาดฟนบั่นดวยดาบอันคมกลา แสน
ยากลําบาก ตายจากที่นี้ไปบังเกิดที่นั้น ตายจากที่นั้นไปบังเกิด
ที่โนน ตายจากที่โนนไปบังเกิดที่นี้ มีความทุกขเปนเบื้องหนา จะ
หนีไปไหนพนจากชาติและชราพยาธิและมรณะนั้น หนีไปไมพนเลย
เสวยทุกขไมสิ้น ไมสุด ไมหยุด ไมยั้ง เปนทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่ไม
ไดสดับรับรสพระสัทธรรม ไมไดปฏิบัติตามพระไตรปฎก ถาแมได
สดับตรับฟงและปฏิบัติตามแลว ก็อาจหลบหลีกพนจากชาติและชรา
พยาธิและมรณะ ก็จะบายหนาหาหนทางสวรรคและทางนิพพานได
โดยแท. ประการหนึ่ง ปจจัยทานทายกใหมีสังคายนายพระไตรปฎก
จัดใหชื่อวา ชวยทนุบํารุงพระบวรพุทธศาสนาใหถาวรวัฒนาการ ถึง
สรางพระเจดียพระวิหารไว ไดรอยพันหมื่นแสน ถาแมนหาพระ
ไตรปฎกและไมปราศจากปฏิบัติแลว พระศาสนาก็ไมอาจตั้งอยูได
พระศาสนาจะตั้งอยูไดก็อาศัยพระไตรปฎกและพระปฏิบัติ ๆ ก็อาศัย
แกพระไตรปฎก ๆ เปนผูชี้แจงสําแดงใหเห็นทางมรรค ทางผล ทาง
นิพพาน กุลบุตรผูเห็นภัยในวัฏฏสงสารจึงไดเลาเรียนปฏิบัติตาม ถา
หาพระไตรปฎกไม ทางปฏิบัติก็ไมมี พระศาสนาก็ไมฐิติอยูไดนาน
ก็จะอันตรธานเสื่อมศูนยไป เหตุดังนี้ไซร สมเด็จพระทศพลญาณ
จึงตรัสเทศนาไวในมหาปรินิพพานสูตรนั้น. มหาวิหารสทิสฺหิ วิหารสหสฺสป มหาเจติยสทิส เจติยสหสฺสป สาสน สนฺธาเรตุ น สกฺโกติ
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ถึงจะมีศรัทธาจะสรางวิหารใหญสักพันหนึ่ง เทามหาวิหารในลังกา
ทวีปนั้นก็ดี จะสรางพระเจดียใหญสักพันหนึ่ง เทามหาเจดียในลังกา
ทวีปนั้นก็ดี ถาปราศจากพระไตรปฎกและพระปฏิบัติแลว พระมหาวิหาร และเจดียเหลานั้น ก็ไมอาจทรงพระศาสนาไวได ก็จะ
เสื่อมศูนยไปเร็วพลันในกาลเมื่อนั้น พระไตรปฎกนี้มีคุณานิสงสมาก
นักหนาดังพรรณนามาฉะนี้. เบื้องวาบุคคลมีศรัทธาเจตนาสรางพระ
ไตรปฎกไวคัมภีรหนึ่งก็ดี สองคัมภีรก็ดี จนถึงที่สุดลงผูกหนึ่งก็ดี มี
อานิสงสนั้นเหลือลนพนที่จะประมาณ เหตุวาอักษรตัวหนึ่งนั้นเสมอ
ดวยพระพุทธเจาองคหนึ่ง จึงเห็นวาสรางพระไตรปฎก และใหมี
สังคายนาย มีผลานิสงสยิ่งยวดกวาธรรมทานทั้งปวง มีสังคายนาย
นี้แล จัดไดชื่อวาอุปการชวยทํานุบํารุงพระบวรพุทธศาสนาใหถาวร
วัฒนาการยืนยาวตราบเทาสิ้น ๕ พันพระวัสสา ปจจัยทานทายกได
สดับซึ่งผลานิสงสอันนี้ จงมีจิตปราโมทยมนสิการในสันดานอยาให
ลืมหลง จงปฏิบัติตามและตั้งจิตจํานงประสงคเอานิพพานสมบัติเปน
เบื้องหนา จงหลั่งหลออุทกวารีใหตกลงเหนือแผนพระธรณีขอเปน
สักขีทิพยพยาน อุทิศการกุศลครั้งนี้ใหทั่วไปแกฝูงญาติกาและเทพดา
มนุษย อินทร พรหม ยมยักษ ตั้งแตอารักขเทวดา ภุมมเทวดา ขึ้นไป
ตลอดถึงภวัคคพรหม เบื้องขวานั้นตลอดไปในอนันตจักรวาลเบื้องต่ํา
ตลอดไปในอเวจี เทพเจาทั้งหลายผูมีทิพพโสตทิพพเนตรนั้น จงมี
จิตศรัทธาปสันนาการอนุโมทนาการกุศล นี้จงทุก ๆ พระองค จงบอก
กันตอ ๆ ไป ที่ไมรูนั้นจะไดรูจะไดอนุโมทนาสวนกุศลอันนี้ จงมี
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ความกรุณาชวยปองกันรักษาปจจัยทานทายกทั้งหลายใหปราศจากพิบัติ
อันตราย โรคาพยาธิทั้งหลายอยาใหมาวี่แววแผวพานซึ่งทานทายกทั้ง
หลาย ขอใหทานทั้งหลายจําเริญสิริสวัสดิ์เกษมสานตจงทุกประการ
เอว ก็มีดวยประการฉะนี้.
จบพระตติยสังคายนาย.
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คํานํา
สําหรับพระจตุตถสังคายนาย
หนังสือจตุตถสังคายนายฉบับนี้ มิใชของเกาแททั้งฉบับ
เปนแตเก็บสํานวนเกาในฉบับทั้งหลายมาคุมเขาไว ทั้งตองแกไขความ
เกาอันเคลื่อนคลาดจากอรรถก็มีบาง ตองทําเชนนี้ เพราะหนังสือ
จตุตถสังคายนายหลาย ๆ ฉบับ มีโวหารแผกกันไปมากจนยากที่จะ
สันนิษฐานวาไหนเปนเดิม ขาพเจารวบรวมไดในเวลานี้ถึง ๔ ฉบับ
ไมเปนอันเดียวกันไดสักฉบับหนึ่ง เปนแตพอสันนิษฐานไดวา โครงเดิม
อันเดียวกัน ในชั้นตนมีผูรจนาซ้ํา ดัดแปลงถอยคําใหเพราะพริ้งขึ้นไป
แตแกไปใหความเสียคลาดจากหนังสืออรรถ ก็ครัง้ หนึ่งแลว ฉบับนั้น
สรางกันตอ ๆ ไป ถูกแกไขจากตาง ๆ บุคคลเขาอีก ก็แผกออกไป
อีกชั้นหนึ่ง ถึงฉบับที่เห็นวาเปนเกากวา ก็ยังปรากฏวามีคําแทรกแซง
ปนอยูเหมือนกัน อีกประการหนึ่ง ทานผูรจนาตัดตอนกลาวตาม
ประสงคเฉพาะเรื่อง หาไดเชื่อมอนุสนธิใหเนื่องกับตติยสังคายนายไม
ผูไมเคยฟงมากอนอาจไมเขาใจติดตอกัน ไดพบทีก่ ลาวตออนุสนธิกับ
เรื่องตติยสังคายนายแตฉบับเดียว ของพระครูวิสุทธิสรญาณ (ชุม)
วัดเทพศิรินทราวาส แตดูลาดเลาเปนตางสํานวน ในฉบับเดียวกัน
ทอนตนสํานวนหนึ่ง ทอนหลังสํานวนหนึ่ง จะยึดเปนหลักก็ไมได
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แตทอนตนพอเปนอนุสนธิในระหวางเรื่องตติยกับจตุตถสังคายนายไดอยู
ผูไมเคยคงพอใจจะฟง. อีกประการหนึ่ง ความในทองเรื่องเองที่คลาด
จากหนังสืออรรถและจําจะตองแก ก็มีอยู ที่ขาดวิ่นสับสนเพราะลอก
ตอ ๆ มาจากฉบับสับปรับ ควรจะเรียงใหไดความเปนระเบียบก็มีอยู
เมื่อเปนเชนนี้ ก็ไมสะดวกใจในที่จะพิมพไปตามฉบับใดฉบับหนึ่งให
ตลอดทั้งนั้น จึงเก็บสํานวนจากฉบับทั้งหลายมารวมกันเขาเปนฉบับ
หนึ่งตางหากพอฟงเปนของเกา จะเรียกวาเปนของขาพเจาเรียงก็ได
แตไมใชตามความรูความพอใจของตนเอง สํานวนที่เลือกมาเรียงนั้น
ไมมุงถอยคําที่ไพเราะซึ่งดัดแปลงในชั้นหลัง เพงแตที่เห็นวากอนกวา
และไมเสียอรรถรส บางแหงก็เปนของขาพเจาเอง แกไขดัดแปลงขอ
ความที่เห็นคลาดเคลื่อนหรือบกพรอง ทานผูอานพึงเขาใจโดยนัยฉะนี้.
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พระจตุตถสังคายนาย
กลาวความสืบอนุสนธิวา ครั้นพระโมคคลีบุตรติสสมหาเถรเจา
กระทําตติยสังคายนายแลว เล็งเห็นวาตอไปในอนาคต พระพุทธศาสนา
จะเคลื่อนไปตั้งในปจจันตประเทศ จึงจัดพระเถระทั้งหลายผูเปนพระ
อรหันตขีณาสพผูสามารถ สงไปเพื่อใหประดิษฐานพระศาสนาลงใน
ประเทศนั้น ๆ พระมหินทเถระรับเถรบัญชาใหไปลังกาทวีป ยังพระเจา
เทวานัมปยติสสะกับประชาชนชาวเกาะใหเลื่อมใส ประดิษฐานพระ
ศาสนาลงในที่นั้นแลว พระนางอนุฬามเหสีทาวมหานาคอุปราชพระ
ราชอนุชา มีศรัทธาใครบวชเปนภิกษุณี. พระเจาลังกาแตงราชฑูต
ไปกรุงปาตลีบุตรชมพูทวีป เฝาพระเจาศรีธรรมาโศกราช ทูลขอ
อาราธนาพระสังฆมิตตาเถรีพระราชธิดา เพื่อใหอุปสมบทสตรีชาว
สีหฬ และขอเชิญกิ่งมหาโพธิมาดวย. ทาวเธอก็ทรงอํานวยตาม.
เมื่อพระศาสนารุงเรืองขึ้น พระเจาเทวานัมปยติสสะ ตรัสถามพระ
มหินทเถระวา พระศาสนาไดชื่อวาตั้งมั่นในที่นั้นหรือยัง ? พระเถรเจา
ถวายพระพรวา พระศาสนาจะไดชื่อวาหยั่งลงมั่นก็ตอเมื่อไดยกยอง
ทํานุบํารุงพระธรรมวินัย. ทาวเธอก็ปรารภที่ใหไดกระทําสังคายนายจึง
ทรงอารธนาพระมหาอริฏฐะใหรับภารธุระในที่จะวิสัชนา. มีอธิบายวา
พระเถรเจาเปนชาวสีหฬ ไดเลาเรียนรูพระพุทธวจนะแตกฉาน สามารถ
เปนคณาจารยบอกสอนแกกุลบุตรในที่นั้นไดเอง เปนอันเห็นวาพระ
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ศาสนาจะเจริญสืบไปไดโดยลําพังชาวเกาะ จึงไดชื่อวาหยั่งลงมั่น.
สังคายนายครั้งนั้น ไดกระทําที่ถูปาราม อนุราธบุรี เมื่อพระพุทธศาสนา
กาล ลวง ๒๓๖ ปไปแลว (แตไมถึง ๒๗๖ ป) การกสงฆ
ถึง ๖๘,๐๐๐ รูป ไดพระเจาเทวานัมปยติสสะเปนศาสนูปถัมภก ๑๐ เดือน
จึงสําเร็จ.
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โมคฺคลีปุตฺติสฺสตฺเถโร กิร อิม ตติยธมฺมสงฺคีตึ กตฺวา เอว
จินฺเตสิ กตฺถ นุโข อนาคเต กาเล สาสน สุปติฏิต ภวยฺยาติ.
อนุสนธิพระสัทธรรมเทศนา มีบุรพาปรสืบเนื่องตามวาระพระ
บาลีมา บัดนี้จะไดวิสัชนาในจตุตถสังคีติกถา พรรณนาเรื่องสังคายนายที่ ๔ ตอไป ดําเนินความวา เมื่อพระโมคคลีบุตรติสสเถระ กระทํา
ตติยสังคายนายรอยกรองพระธรรมและวินัยเสร็จแลว พระผูเปนเจา
จึงพิจารณาไปในอนาคตกาลเบื้องหนาวา พระพุทธศาสนาจะพึงดํารง
ตั้งอยูดวยดี ในประเทศใดหนอ เมื่อพระผูเปนเจาพิจารณาไปก็เห็น
วา ในอนาคตกาลเบื้องหนา พระพุทธศาสนาจะพึงดํารงอยูดวยดี ใน
ปจจันตชนบททั้งหลาย พระผูเปนเจาพิจารณาเห็นเหตุดังนั้นแลว จึง
กระทํากิจที่จะตั้งศาสนานั้นใหเปนภาระของภิกษุทั้งหลายนั้น ๆ แลว
จึงสงภิกษุนั้น ๆ ไปในปจจันตชนบทนั้น ๆ คือใหพระมัชฌันติกเถระ
ไปยังแวนแควนชื่อกัสมิรคันธาระ ใหพระมหาเทวเถระไปยังมหิสกมณฑลชนบท ใหพระมหารักขิตเถระไปยังวนวาสีชนบท ใหพระโยนก
ธัมมริกขิตเถระไปยังอปรันตกชนบท ใหพระมหาธัมมรักขิตเถระไป
ยังมหารัฐชนบท ใหพระมหารักขิตเถระไปยังโลกเปนที่อยูของชนบท
โยนก ใหพระมัชฌิมเถระไปยังชนบทเปนสวนแหงประเทศอันตั้งอยู
ใกลปาหิมพานต ใหพระโสณกเถระกับพระอุตตรเถระไปยังสุวรรณภูมิชนบท ใหพระมหินทเถระ กับพระอิฏฏิยเถระ และพระอุตติยเถระ
๑

๑. พระมหินทเถระพรองคนี้ ขาววา เปนพระราชโอรสผูจะสืบราชสันตติวงศของ
พระเจาอโศกมหาราช แตทรงอนุญาตใหอุปสมบท ดวยพระราชประสงคจะใครเปน
ญาติสนิทกับพระพุทธศาสนา ตามคําถวายพระพรของพระสงฆ.
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และพระสัมพลเถระ และพระภัททสาลเถระไปยังเกาะลังกา (มีเถรบัญชากํากับสั่ง) วาทานทั้งหลายจงไปตั้งพระพุทธศาสนาในประเทศ
ที่ตนไปนั้น ๆ เถิด. ฝายพระเถรเจาทั้งปวง เมื่อจะไปยังทิศาภาคนั้น ๆ
จึงคิดวา ในปจจันตชนบททั้งหลาย มีภิกษุครบ ๕ องค จึงจะควรให
อุปสัมปทากรรมแกกลุ บุตรได เมื่อพระเถรเจาคิดดังนั้นแลว จึงพากัน
ไปพวกละ ๕ องค เมื่อจะไดบรรพชาอุปสมบทแกกุลบุตรทั้งหลาย
ในประเทศนั้น ๆ.
เตน โข ปน สมเยน สมัยนั้น ในกัสมิรคันธาระแวนแควน
เปนสมัยมีขาวกลาอันสุก พระยานาคชื่ออารวาฬบันดาลใหฝนอันประกอบ
ดวยลูกเห็บใหตกลงมา ทําขาวกลาใหลอยไปยังมหาสมุทรทะเลใหญ.
พระมัชฌันติกเถระ ผูที่ไปอยูในแวนแควน จึงเหาะขึ้นไปบนอากาศ
ลอยลงบนสระชื่อวาอารวาฬแลว จึงจงกรมบาง ยืนบาง นั่งบาง นอน
บางอยูบนหลังสระบางนั้น. ฝายนางนาคมาณวิกาทั้งหลายเห็นพระเถระ
ทําอาการดังนั้น จึงบอกแกอารวาฬนาคราชวา มหาราช ขาแต
พระองคผูเปนราชอันประเสริฐ บัดนี้ มีพระสมณะโลนอันทรงซึ่งผาตัด
องคหนึ่ง มาประทุษรายน้ําของพระองค. อารวาฬนาคราชไดฟงนาง
นาคมาณวิกาบอกมาดังนั้น ก็มีความโกรธเกิดขึ้นเปนกําลัง จึงรีบออก
ไปโดยเร็ว ไดเห็นพระเถรเจาแลว ไมอาจที่จะอดกลั้นความประมาท
ดูหมิ่นได จึงนิรมิตซึ่งรูปกายอันบุคคลพึงกลัวทั้งหลายเปนอันมาก
บนอากาศ กระทําอิทธานุภาพตาง ๆ บันดาลใหลมพายุใหญพัดตนไม
และภูเขาทั้งหลายก็หักโคนทะลายลงมา เมฆก็ลั่นสายฟาก็แลบแปลบ
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ทั่วทั้งสี่ทิศ ทั้งอสนีก็ผาตกลงมา อากาศทองฟาประหนึ่งวาจะทําลาย
มีอุทกธารทอน้ําไหลลงมา. นาคกุมารทั้งหลายที่มีรูปกายอันบุคคล
พึงกลัว ก็มาประชุมกันพนพิษกระทําใหเปนควันและเปนไฟรุงเรือง
ทั่วไปทั้งอากาศ แลวแลคุกคามพระเถรเจาดวยวาจาอันหยาบชาเปน
ตนวาพระสมณะโลนที่ทรงผาอันตัดยอมฝาดองคใด ทานทั้งหลายจงจับ
เอาพระสมณะองคนั้นฆาเสียใหจงได. เถโร ฝายพระมัชฌันติกเถรเจา
ก็มิไดมีความครั่นคราม หามเสียซึ่งพลแหงนาคที่มีรูปกายอันพึงกลัว
ทั้งปวงนั้น ดวยอิทธานุภาพแหงตน แลวจึงมีเถรวาทกลาวกับพระยา
นาควา สเทวโกป เจ โลโก โลกนีต้ ลอดเทวโลกจะพึงมาทําใหเรา
มีความครั่นครามเกรงขามแตเดชานุภาพแหงตนนั้น มิอาจกระทําได
ดูกอนพระยานาค ถึงทานจะยกขึ้นซึ่งแผนดินทั้งสิ้นกับทั้งมหาสมุทรและ
ภูเขาแลว และขวางลงบนศีรษะแหงเรา ๆ ก็มิไดกลัวทาน. เมื่อ
พระเถรเจากลาวอยูดังนี้ พระยานาคผูมีอานุภาพอันพระเถระกําจัดเสีย
แลวก็โทมนัสเสียน้ําใจ เพราะกระทําประทุษรายพระเถระไมได. พระ
เถรเจารูวาพระยานาคโทมนัสดวยแพอานุภาพก็ยังพระยานาคใหรื่นเริง
บันเทิงจิตดวยธรรมีกถาโดยควร. พระยานาคกับนาคที่เปนบริวาร
ทั้งหลาย ก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสตั้งอยูในสรณคมนและศีล ๕ ประการ
อฺเป พหู หิมวนฺตวาสิโน ยักษและคนธรรพและกุมภัณฑทั้งหลาย
พวกอื่นเปนอันมากที่อยูในหิมวันตประเทศไดสดับเสียงฟงธรรมีกถาของพระ
เถรเจา ก็ตั้งอยูในสรณคมนและศีล ๕ เหมือนดังนั้น. ปฺจโกป
ยกฺโข ปญจกยักษกับนางยักขินีชื่อวาหารีติและบุตร ๕๐๐ คน ได
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สําเร็จพระโสดาปตติผล เปนพระอริยบุคคลในพระบวรพุทธศาสนา.
ลําดับนั้น พระเถรเจาจึงมีเถรวาจาเรียกนาคและยักษเหลานั้นใหมา
ยังสํานักแหงตนแลว ก็ใหโอวาทคําสั่งสอนแกนาคและยักษทั้งหลาย
เหลานั้นวา จําเดิมแตนี้ไป ทานทั้งหลายอยามีความโกรธเที่ยวย่ํายี
เบียดเบียนขาวกลาของมนุษยทั้งหลายใหฉิบหายเหมือนอยางแตกอนเลย
เหตุวาสัตวทั้งหลายแตบรรดาที่มีชีวิตเปนเหตุหายใจ ยอมอยากไดความ
สุขดวยกันทั้งสิ้น เหตุดังนั้นทานทั้งหลายจงแผเมตตาไปในหมูสัตวทั้ง
หลายวา ขอใหสัตวทั้งหลายจงอยูเปนสุข ๆ เถิด. ฝายนาคและยักษ
นั้นก็รับโอวาทคําสอนของพระเถระ. เพลานั้นเปนบูชาสมัยกาลกระทํา
บูชาของพระยานาค ๆ จึงใชนาคที่เปนบริวารใหไปยกรัตนบัลลังกซึ่ง
เปนที่นั่งแหงตนมาตั้งใหพระเถระนั่ง ๆ ลงบัลลังกแลว พระยานาค
ก็ถอื เอาพัดไปยืนพัดพระเถระอยูในที่ใกล. ขณะนั้นหมูมนุษยทั้งหลาย
ชาวชนบทอยูแวนแควนชื่อกัสมิรคันธาระพากันมา ไดเห็นพระเถระ
แลว ก็คิดวาพระเถระนี้มีฤทธิ์มากกวาพระยานาคของเรา จึงพากัน
นมัสการพระเถรเจาแลวก็นั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง. พระเถระก็แสดงอาสีวิโสปมสุตตันตเทศนาแกมนุษยเหลานั้น. กาลเมือ่ จบธรรมเทศนาลง
เทพดาและมนุษยทั้งหลาย ก็ไดบรรลุอริยมรรคอริยผล ประมาณ ๘
หมื่น ๔ พัน ออกบรรพชาในพระพุทธศาสนาแสนตระกูล. ตัง้ แตนั้น
มา แวนแควนกัสมิรคันธาระก็รุงเรืองไปดวยผากาสาวพัสตร ปฏิบัติ
ตามโอวาทคําสอนของพระเถรเจาทุกแหงทุกตําบล.
มหาเทวตฺเถโรป ฝายพระมหาเทวเถรเจา ไปถึงมหิสกมณฑล
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ชนบทแลว ก็แสดงเทวทูตสูตร ใหสตั วที่มีอุปนิสัยไดธรรมจักษุ
บรรลุอริยมรรคอริยผล ประมาณ ๔ หมื่น ออกบรรพชาในพระพุทธศาสนาประมาณ ๔ หมืน่ .
รกฺขิตตฺเถโร ปน ฝายพระรักขิตเถรเจาไปถึงวนวสีประเทศ
แลวก็เหาะลอยอยูบนอากาศ ใหมหาชนชาวประเทศนั้นเลื่อมใสดวย
ธรรมเทศนาซึ่งแสดงความที่สังสารวัฏมีเบื้องตนมิไดปรากฏ. ในกาล
เมื่อจบเทศนาลง มหาชนทั้งหลายก็ไดบรรลุมรรคผลประมาณ
๖ หมื่น ออกบรรพชาเปนภิกษุในพระพุทธศาสนาประมาณ ๓ หมื่น
๗ พัน อารามตั้งขึ้นถึง ๕ รอยอาราม. พระผูเปนเจายังพระพุทธศาสนาใหดํารงอยูดวยดีในประเทศนั้น.
โยนกธมฺมรกฺขิตตฺเถโรป ฝายพระโยนกธัมมรักขิตเถรเจาไป
ถึงอปรันตชนบทแลว ก็ยังมหาชนชาวชนบทนั้นใหเลื่อมใสดวย
อัคคิขันโธปมสุตตันตเทศนา แลวแลยังมหาชนที่มีอุปนิสัยใหไดดื่มกิน
ซึ่งอมตรสพระนิพพานประมาณ ๓ หมื่น ๗ พัน บุรุษออกบรรพชา
แตขัตติยตระกูล ๑ พัน สตรีออกบรรพชา ๖ พัน พระผูเปนเจายัง
ศาสนาใหดํารงอยูดวยดีในชนบทนั้น.
มหาธมฺมรกฺขิตติเถโร ปน ฝายพระมหาธัมมรักขิตเถรเจาไป
ถึงมหาชนบทแลว ก็ยังมหาชนชาวชนบทนั้นใหเลื่อมใสดวยธรรมเทศนาอันแสดงถึงมหานารทชาดก แลวแลยังมหาชนที่มีอุปนิสัยให
ตั้งอยูในอริยมรรคอริยผล ประมาณ ๘ หมื่น ๔ พัน ออกบรรพชา
ทรงเพศเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา ๑ หมื่นกับ ๓ พัน. พระผูเปนเจา
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ยังศาสนาใหตั้งอยูดวยดีในประเทศนั้น.
มหารกฺขิตตฺเถโรป ฝายพระมหารักขิตเถรเจาจึงไปโยนกรัฐชนบท
แลว ยังสัตวโลกชาวโยนก ใหเลื่อมใสดวยกาฬการามสุตตันตเทศนา
ใหโลกุตตราลังการกลาวคืออริยมรรคอริยผลแกมหาชนผูมีอุปนิสัย ประมาณ ๑ แสนกับ ๓ หมื่น ๗ พัน ออกบรรพชา ๑ หมื่น พระเถรเจา
ยังพระศาสนาใหตั้งอยูดวยดีในประเทศนั้น.
มชฺฌิมเถโร ปน ฝายพระมัชฌิมเถรเจา กับดวยพระเถระ ๔ องค
คือพระกัสสปโคตตเถระ ๑ พระอฬกเทวเถระ ๑ พระทุนทุภัสสรเถระ ๑
พระสหัสสเทวเถระ ๑ ไปถึงประเทศอันเปนสวนแหงปาหิมพานตแลว
ก็ยังชาวประเทศนั้นใหเลื่อมใส ดวยธรรมจักกัปปวัตตนสุตันตเทศนา
ยังสัตวที่มีอุปนิสัยใหไดบรรลุมรรคผลประมาณ ๘ โกฏิ กุลบุตรออก
บรรพชาในสํานักของพระเถรเจาองคหนึ่ง ๆ ประมาณพันหนึ่ง ๆ. พระ
เถรเจาเหลานี้ยังศาสนาใหดํารงอยูดวยดีในประเทศนั้น.
โสณกตฺเถโรป ฝายพระโสณกเถรเจา กับพระอุตตรเถระไป
ถึงสุวรรณภูมิประเทศ. สมัยนั้นในสุวรรณภูมิประเทศมีนางผีเสื้อน้ํา
ตนหนึ่งขึ้นจากมหาสมุทร เที่ยวจับทารกที่เกิดในราชตระกูลกินเปน
ภักษาหาร. วันหนึ่งเมื่อพระเถรเจาไปถึงนั้น ทารกบังเกิดในราชตระกูล
คนหนึ่ง. มนุษยทั้งหลายไดเห็นพระเถรเจา สําคัญวาเปนสหายของ
นางผีเสื้อน้ํา จึงพากันถือเครื่องศาสตราวุธตาง ๆ เพื่อจะประหารพระ
๑

๑. เรื่องพระมหารักขิตเถระไปโยนก ฉบับตกทั้งตอน แตงเติมตามความในอรรถกถา
พระวินัย เลียนตามสํานวนในเรื่องนี้
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เถรเจา พระเถรเจาเห็นดังนั้นจึงถามวา ทานทั้งหลายพากันถืออาวุธ
มานี้เพื่อเหตุอะไร. มนุษยทั้งหลายจึงบอกวา ผีเสื้อน้ําทั้งหลาย พา
กันมากินทารกอันเกิดในราชตระกูล ทานเปนสหายของพวกผีเสื้อน้ํา
เหตุดังนี้ เราจึงพากันถืออาวุธมาเพื่อจะประหารทาน. พระเถรเจาจึง
กลาววา เราทั้งหลายชื่อวาสมณะ จะไดเปนสหายของผีเสื้อน้ําเหลา
นั้นหามิได เราทั้งหลายเปนผูเวนจากปาณาติบาต เวนจากอทินนาทาน เวนจากอพรหมจรรย เวนจากมุสาวาท เวนจากอันดื่มกินซึ่ง
สุราและเมรัย เราทั้งหลายเปนผูบริโภคภัตตาหารเพลาเดียว และ
เปนผูมีศีลธรรมอันงาม และเปนผูประพฤติดังพรหม. ตสฺมึ ขเณ
ขณะนั้นเมื่อพระเถระพูดอยูนั้น นางผีเสื้อน้ํากับหมูบริวารทั้งหลาย
พากันขึ้นจากมหาสมุทร ดวยคิดวาทารกบังเกิดในราชตระกูลแลวเรา
ทั้งหลายจักจับทารกนั้นเคี้ยวกิน. มนุษยทั้งหลายไดเห็นนางผีเสื้อน้ํา
นั้นแลว ก็มคี วามกลัว รองดวยเสียงอันดังวา ขาแตพระผูเปนเจา
ผูเจริญ ผีเสื้อน้ํานั้นมาแลว. พระเถรเจาเห็นผีเสื้อน้ําพาบริวารมา
ก็นฤมิตอัตภาพเปนผีเสื้อน้ําผูชาย ใหมากกวาผีเสื้อน้ําเหลานั้นถึง
๑๐๐ เทา แวดลอมในขางทั้งสอง กระทําผีเสื้อน้ํากับบริษัทไวใน
ทามกลาง. นางผีเสื้อน้ํากับบริษัทนั้น ก็ดําริวาผีเสื้อเหลานี้ จักได
ซึ่งที่นี้เสียแลว เราทั้งหลายจักตองเปนภักษาหารของพวกผีเสื้อน้ํา
เหลานี้เปนแท ดําริดังนั้นแลวจึงพากันหนีไปโดยเร็ว. ฝายพระเถรเจา
ยังนางผีเสื้อน้ํากับบริวารใหหนีไปแลว จึงตั้งไวซึ่งอารักขา การ
รักษาปองกันทั่วไปโดยรอบทั้งเกาะแลว จึงแสดงธรรมเทศนาพรหม
ชาลสูตร ยังหมูมหาชนที่ประชุมกันนัน้ ใหเลื่อมใส ใหตั้งอยูในสรณ-
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คมนและศีล ๕ ชนที่มีอปุ นิสัยไดตรัสรูซึ่งธรรม คือบรรลุมรรคผล
ถึง ๖ หมื่น ทารกในตระกูลออกบรรพชา ๓ พัน ๕ รอย ธิดาใน
ตระกูลออกบรรพชา ๑ พัน ๕ รอย. พระเถรเจายังศาสนาใหดํารง
อยูดวยดีในประเทศนั้น.
มหินฺทตฺเถโร ปน ฝายพระมหินทเถรเจา ไปถึงลังกาทวีป
แลว ก็แสดงหัตถิปโทปมสุตตันตเทศนา แกพระเจาเทวานัมปยติสสะกัปปาณชาติ ๔ หมืน่ ใหตั้งอยูในไตรสรณคมน ภายหลังพระ
ผูเปนเจาเห็นหมูเทวดาประชุมกันเปนอันมาก พระผูเปนเจาจึงแสดง
สมจิตตสูตร เทพดาไดบรรลุมรรคผลถึงอสงไขย ๑ ตอไปนั้น พระ
ผูเปนเจาก็แสดงเปตวัตถุ วิมานวัตถุ สัจจสังยุต และอาสีวิโสปมสูตร ยังมหาชนที่มีอุปนิสัยใหบรรลุมรรคผลประมาณ ๒,๕๐๐ ครั้น
กาลลวงมา มีอํามาตยผูหนึ่งชื่อวาอริฏฐะกับพี่ชายนองชาย ๕๕ คน
ทูลลาพระเจาเทวานัมปยติสสะออกบรรพชาในสํานักพระเถรเจา ได
สําเร็จพระอรหันตหมดทั้งสิ้น. ครั้นภายหลังมา พระเจาเทวานัมปยติสสะบริจาคราชทรัพยสรางพระสถูปเจดีย เพื่อเปนที่นมัสการ
อาราธนาสุมนสามเณรผูเปนหลานพระมหินทเถระ ใหเที่ยวแสวงหา
พระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไวในพระเจดียฐาน ถวายนมัสการกระทํา
สักการบูชาสําเร็จแลว พระมหินทเถรเจาก็ไปอยูในเมฆวนุทยาน.
๑

๑. ตั้งแตตนจนถึงนี้ ไมมีในฉบับทั้งหลายเปนอันมาก พบเฉพาะของพระวิสุทธิสรภาณ (ชุม) วัดเทพศิรนิ ทรฉบับเดียว ทั้งสํานวนก็ตาง ไมนาเห็นวาเปนของเดิม
ฉบับอื่น ๆ ขึ้นตนวาดังนี้ นิฏิตาย ปน ธาตุปูชาย ปติฏิเต ธาตุวาเร มหินฺทตฺเถโร
เมฆนุทยานเมว คนฺตวฺ า วา วาส กปฺเปสีติ. ในกาลเมื่อพระเจาเทวานัมปยติสสะ เชิญ
พระบรมสารีริกธาตุเขาบรรจุไวในหองพระเจดียฐาน ถวายนมัสการ ฯ ล ฯ เชนนีไ้ ม
มีเงื่อนตน ดูเปนที่ตัดทอนกลาว อยางไร ๆ อยู จึงไดนําเอาเรื่องตนมาลง เพื่อเปน
อนุสนธิของเทศนากัณฑนี้.
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ตสฺมึ โข ปน สมเย ในครั้งนั้นฝายสมเด็จพระอนุฬาราชเทวี ผูเปนอัคคมเหสีทาวมหานาค ผูเปนพระยามหาอุปราช
เปนพระอนุชาธิราชแหงพระเจาเทวานัมปยติสสะนั้น กับนางบริวาร
๑,๐๐๐ สมาทานศีล ๑๐ ทรงผากาสาวพัสตร ศรัทธาใครจะบวช
เปนภิกษุณีในพระพุทธศาสนา. ฝายสมเด็จพระเจาเทวานัมปยติสสะ
พระองคนั้นทรงทราบดังนั้น ก็เสด็จไปสูสํานักพระมหินทเถรเจา ถวาย
นมัสการแลวมีพระราชโองการตรัสวา บัดนี้ พระนางอนุฬา
ราชเทวีกับสตรีบริวารพันหนึ่ง จะใครบวชเปนภิกษุณีในพระศาสนา
ผูเปนเจาจึงถวายพระพรวา มหาราช ขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภาร ถากระนั้นพระองคจงใหราชบุตรไปสูสํานักสมเด็จพระราชบิดาของอาตมา ผูเปนอทิฏฐสหายของพระองค ไปขออาราธนาพระ
มหาโพธิและนางสังฆมิตตาเถรีเจามาดวย จะไดอุปสมบทอุบาสิกา
ในลังกาทวีปสืบตอไป. ฝายสมเด็จพระบรมกษัตริยไดทรงฟงจึงตรัสเรียก
มหาอริฏฐอํามาตย เขามาแลว จึงตรัสวา ดูกอนมหาอํามาตย ทาน
จงอาสาไปยังสํานักพระสหาย ณ กรุงปาตลีบุตร ไปขออาราธนาซึ่ง
พระมหาโพธิและนางสังฆมิตตารีเถรีเจามา. ฝายมหาอริฏฐอํามาตย จึง
กราบทูลวา ขาพระบาทจะรับอาสา แตพระองคไดทรงพระกรุณา
โปรด เมื่อขาพระองคกลับมาแลว จะถวายบังคมลาออกบวชในพระ
พุทธศาสนา พระมหากษัตริยก็ตรัสวาตามศรัทธาของทานเถิด. ฝาย
อริฏฐมหาอํามาตย ก็จัดแจงลงสูสําเภา ดวยเดชอํานาจแหงพระ
๑

๑. ในอรรถกถาพระวินัยวา เปนราชภาคิไนย.
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มหินทเถรเจา สําเภาก็มาถึงแตในวันเดียว. ฝายอริฏฐอํามาตย
ก็ขึ้นเฝาสมเด็จพระธรรมาโศการาช กราบบังคมทูลวา สมเด็จพระ
เจาเทวานัมปยติสสะผูผานพิภพในลังกาทวีป ใหขาพระบาทมากราบ
ทูลเจริญทางพระราชไมตรี จะขอเชิญพระมหาโพธิและนางสังฆมิตตาเถรีเจาไปทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา จะไดบวชอุบาสิกาในลังกาทวีป
ฝายสมเด็จพระเจากรุงธรรมาโศการาชไดทรงฟงพระราชบรรหาร จึง
ตรัสแกมหาอริฏฐอํามาตยวา ทานจงไปนมัสการพระสังฆมิตตาเถรี
เถิด. ฝายมหาอริฏฐอํามาตยก็ถวายบังคมลาไปสูพระอาราม ถวาย
นมัสการแลวจึงกราบทูลวา อยฺเย ขาแตพระแมเจา พระเจาเทวานัมปยติสสะ ใหมาเชิญพระแมเจาออกไปบวชอุบาสิกาในลังกาทวีป เมื่อพระสังฆมิตตาเถรีไดฟง ก็บังเกิดโสมนัสในสันดาน ครั้น
เวลารุงเชาเขาไปสูพระราชนิเวศน จึงถวายพระพรวา มหาราช ขาแต
บพิตรผูประเสริฐ อาตมาจะขอถวายพระพรลาออกไปบวชอุบาสิกา
ในลังกาทวีป ฝายสมเด็จพระเจากรุงธรรมาโศกราช เมื่อพระองคได
ทรงฟงก็มีพระหฤทัยอันสลดลง ทรงพระอาลัยในพระสังฆมิตตาเถรี
ผูเปนพระราชธิดา มีพระอัสสุชลธาราไหลลงอาบพระพักตร จึงตรัสวา
แมสังฆมิตตา พระมหินทเถรเจาผูเปนเชฏฐาของแมเลา กับทัง้
เจาสุมนสามเณรผูเปนภาคิไนยราช ก็ปราศจากบิดาไปแลว บิดา
ตั้งแตโศกเศราโสกาอาลัยทุกเวลา ดุจหนึ่งหัตถาประเทศของบิดานี้จะ
๑

๑. ในที่นี้ทานผูรจนาใชศัพทผิด ภาคิไนย ไดแกหลานทีเ่ ปนบุตรของพี่ของนอง ควร
จะเปนนัดดา ศัพทนี้ไดแกหลานที่เปนบุตรของธิดา
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ขาดจากองคาพยพ บัดนีแ้ มสังฆมิตตาจะหลีกหลบไปจากบิดาอีกเลา
จะใหบิดานี้โศกเศราอาดูรภาพทวีขึ้นไป ทาวเธอทรงพระกันแสงไห
ถึงพระราชธิดาเปนกําลัง ฝายพระสังฆมิตตาเถรีเจา ผูเปนพระ
ขีณาสพมิไดอาลัยในพระราชโองการของสมเด็จพระราชบิดา เมื่อบรมโองการตรัสวา ดูกอนแมสังฆมิตตา ถาแมจะไปสูลังกาแลว แมจง
เชิญกิ่งพระมหาโพธิไปดวยเถิด ฝายพระสังฆมิตตาเถรีก็รับอาราธนา
แลว ถวายพระพรแลวลาไปสูพระอาราม ฝายพระเจามหาธรรมาโศกราชทรงพระดําริวา จะทําไฉนดีจึงจะเชิญกิ่งมหาโพธิลงไดอยา
ใหมีโทษ. พระองคมิไดเห็นอุบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยพระปญญาเลย จึง
มีพระราชโองการใหหาซึ่งอํามาตยคนหนึ่ง ชื่อวา มหาเทวอํามาตย
มาแลว จึงตรัสวา ดูกอนเทวมหาอํามาตย เรากระทําเปน
ประการใดดีจึงจะเชิญกิ่งมหาโพธิลงได ใหปราศจากโทษ. ฝาย
มหาเทวอํามาตยนั้นฉลาด จึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูประเสริฐ
พระองคจงเผดียงถามพระขีณาสพ ๆ ทั้งปวงอาจรูซึ่งพุทธาธิบาย ฝาย
สมเด็จพระบรมกษัตริยไดทรงฟง จึงตรัสสั่งใหนิมนตพระอรหันต
เจาทั้งปวงเขามาแลว จึงมีพระราชโองการตรัสถามซึ่งปริวิตก. พระ
อรหันตเจาทั้งปวง ก็ถวายพระพรดุจหนึ่งสมเด็จพระพุทธองคทรง
พุทธาธิฏฐานไวแตปางกอน.
วิสฺสุกมฺมเทวปุตฺโต ฝายพระวิสสุกัมมเทวบุตรรูแจงซึ่งพระ
ราชดําริแลว ก็นฤมิตเปนนายชางทองลงมาจากเทวโลก มา
ปรากฏจําเพาะพระพักตรแหงพระบรมกษัตริย ฝายสมเด็จพระเจา
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ธรรมโศกราช จึงสั่งใหนายชางทองกระทําอางทองคํา โดยกลม
รอบ ๙ ศอก กวาง ๓ ศอก สูง ๔ ศอก โดยหนา ๙ นิ้ว แลว
ใสมูลดินเปนอันดี แลวใหประพรมดวยสุคนธวารีจรุณแกนจันทน
กฤษณา. ครั้นไดเวลาทิวากาล สมเด็จพระเจาธรรมาโศการาชบพิตร
ก็ลงสรงสุคนธธารา แลวก็ทรงลูบไลชโลมทาสุคนธวิเลปนาสําอาง
องค ปรงประดับอาภรณวิภูสิตอลังการวิจิตร ประกอบดวยแกว
กาญจนพิเศษ แวดลอมไปดวยนางสนมนาฏนารี มีพระอัคคมเหสี
เปนประธาน เสด็จทรงสีวิกากาญจนยานมาศ ฝายหมูราชมนตรี
เสนาบดีราชปุโรหิตพราหมณ และชาวพระนครหญิงชาย ก็ถือเครื่อง
มหาสักการบูชา คือ ธูปเทียนบุบผามาลา ลวนมีพรรณสีสัณฐคันธรสอันบริสุทธิ์ ฝายคณะสงฆชินบุตรมีพระติสสเถรเจาเปนประธาน
ก็คมนาการไปสูที่พระมหาโพธิ. ฝายพระสงฆอริยสาวกและปุถุชน
และพระเจากรุงธรรมาโศกราช และเสวกามาตยราชปุโรหิตทั้งปวง
ก็ชุมนุมกันนมัสการบูชาพระมหาโพธิ เปนมหามหัศจรรยบันดาล
เอิกเกริกโกลาหล เมื่อสมเด็จพระบรมกษัตริยถวายนมัสการ ทรงพระ
สัจจกิริยาธิฏฐานแลว ก็ทรงจับซึ่งภูกันทองชุบดวยหิงคุชาติหรดาล
ทองที่กิ่งเบื้องขวาแหงพระมหาโพธิ ๆ ก็ขาดลงมาประดิษฐานอยูใน
อางทอง มีรากใหญ ๑๐ ราก ยาวประมาณ ๔ องคุลี รากนอย
เกี่ยวประสานดุจหนึ่งตาขาย มีกิ่งใหญ ๕ กิ่ง แตละกิ่ง ๆ ยาว ๔
ศอก กิ่งนอยพันหนึ่ง แตละกิ่ง ๆ มีผลออก ระบัดใบเขียวขจิตร
รจนา ดุจหนึ่งวากําหางนกยูง แลวก็ลอยเลื่อนขึ้นสูนภาดลอากาศ
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กระทําพระปาฏิหาริย มีพระรัศมี ๖ ประการเปนคู ๆ ดุจรุงเรืองไป
ทั่วทั้งนภาลัยอากาศประเทศ สพฺเพ เทวา ฝายฝูงอมเรศอินทร
พรหมคณานิกรครุฑาวาสุกรีวิชาธรคนธรรพ และมนุษยทั้งหลาย
ทั้งปวง ไดเห็นพระปาฏิหาริยพระมหาโพธิครั้งนั้น ก็บังเกิดโสมนัส
ปรีดาปราโมทย ถวายทิพพรัตนบุบผามาลัย ยกอัญชลีถวายซึ่ง
ทสนัขสโมธานวันทนา เปลงซึ่งวาจาเปนเครื่องปญจางคดุริยดนตรี
ฝายทาวโกสียและทาวมหาพรหม ก็ชื่นชมตบพระหัตถรองซองสาธุการ
ฝูงอสูรก็เบิกบานสําเนียงมีดังหึ่ง ๆ พสุธาก็กัมปนาทหวาดหวั่นไหว
อยูไปมา. ศิริราชา พระยาเขาพระสิเนรุราชก็เอนออนนอมลงมา ขณะ
เมื่อพระมหาโพธิลอยเลื่อนไปโดยนภาลัย กับทั้งสุวรรณกฏาหะอางทอง
ประดิษฐานอยูในหองน้ําคางสิ้น ๗ วัน แผซานไปดวยพระรัศมี ๖
ประการ โอภาสสวางไปดวยทอน้ําเพลิง แตพื้นพสุธาตลอดถึง
พรหมโลก หมูเทพเจาในหมื่นจักรวาฬ ถวายนมัสการบูชาดวยสุคนธมาลาทิพยเอิกเกริกเปนมหานฤนาทโกลาหล กนกรสธาราภิสิฺจิตา
อิว หมื่นจักรวาฬนั้นเปรียบปานประหนึ่งวา รดไปดวยน้ําทองรอง
เรืองไพศาล. ราชา ฝายสมเด็จภูมิบาลกรุงธรรมโศกราช ยกพระกร
ขึ้นนมัสการ ทอดพระเนตรดูซึ่งพระมหาโพธิในพื้นอากาศ มิไดวาง
พระเนตรสิ้น ๗ วัน มหาโพธิปูช อกาสิ ทาวเธอกระทํามหาสักการบูชา
เปนอันมากแลว ก็ทรงพระราชอุทิศบูชาดวยสิริสมบัติ ทั่วทั้งชมพูทวีป ประมาณ ๑๕ วัน. สตฺตาเห ครั้นถวน ๗ แลว เหมวลาหกา
พระมหาโพธิก็เสด็จออกจากหองน้ําคาง ยังพระรัศมี ๖ ประการให
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โอภาสสวางไปทั่วทิศาภาคนอยใหญ ลหุ ลหุ นิวตฺติตฺวา แลวฉวัด
เฉวียนประสานรัศมี ๖ ประการทั้งหมื่นโลกธาตุ ประดับดวยรัศมี
เปนพุมพวงหอยยอยวิจิตร โอภาสไปในที่สมาคมแหงมหาชนทั่วมณฑล
สกลชมพูทวีป วิมฺหมานสา มีน้ําจิตพิศวงโสมนัสศรัทธา นานาปูชาหิ
สตฺตาห มหาชนทั้งปวงก็ชวนกันกระทําสักการตาง ๆ นานา สิ้นประมาณ
๗ วัน เมื่อพระมหาโพธิเสด็จประดิษฐานในอางทอง ปสาเทตฺวา
มหาชน ยังหทยวัตถุแหงสรรพสัตวใหเบิกบานบริสุทธิ์ดวยศรัทธา พุทโฺ ธ
วิย เปรียบเหมือนพระสัพพัญูเจายังมีพระชนมอยูนั้น. (สุมนสามเณโร
อันวาเจาสุมนสามเณร อันพระมหินทเถรเจาใหมาเชิญพระบรมธาตุ
กับบาตรอันเปนบริขารของพระองคพระศาสดาจารย เจาสุมนสามเณร
เชิญมา ก็ถึงเมืองปาตลีบุตรมหานครวันนั้น ไดเห็นเครื่องสักการพระ
มหาโพธิโอฬาริกภาพ )
(อสฺสยุช) กาฬปกฺเข กาลเมื่อแรม ๑๔ ค่ํา (เดือน ๑๑)
พระโมคคลีบุตรติสสมหาเถรเจา กับพระขีณาสพเปนอันมาก และ
สมเด็จบรมกษัตริยกับทั้งเสวกามาตยราชบริษัท กับเหลาคณานางอันเตปุริกนาฏนารีเปนอันมาก มีพระนางอสันธิมิตตาเปนประธานและ
เทพเจาเปนอันมาก เชิญพระมหาโพธิเขาไปสูกรุงปาตลีบุตรในวันเดียว
ก็ถึง พระเจากรุงธรรมาโศกราชจึงทรงจัดแจงตระกูลทั้งหลายเปนอัน
๑

๑. ความทอนที่วงไวนี้ ตนฉบับไมมี สมดวยคัมภีรมหาวงศ แตมใี นฉบับชั้นหลัง
สมดวยอรรถกถาพระวินยั สํานวนตอนนี้สงั เกตเห็นวา รจนาตามในคัมภีรมหาวงศ
ครั้นจะไมนํามาลง ก็ไมทราบวาฉบับเดิมจะเปนอยางไร จึงวงไวพอเห็นตาง.

นักธรรมโท - สังคีติกถา ธรรมสมบัติ (หมวดที่ ๒ สังคีตกิ ถา) - หนาที่ 127

มาก ทั้งสูงและต่ํา ถวายไวสําหรับเปนไวยาวัจกรคอยปฏิบัติพิทักษรักษา
พระมหาโพธิ และถวายหมอทองหมอเงินสําหรับตักน้ํารด แลวจึง
เชิญอางทองพระมหาโพธิขึ้นสูพระมหาพิชัยราชรถ. พระขีณาสพเปน
อันมาก และพระเจากรุงธรรมาโศกราช ทรงเครือ่ งราชูปโภคเสร็จ
แลว ก็แวดลอมไปดวยเหลากํานัลสนมใน และหมูเสวกามาตยราช
ปุโรหิตและชนชายหญิงเปนอันมาก สงเสด็จพระมหาโพธิเปนมหัศจรรย
บันดาลเอิกเกริกโกลาหล ครั้นถึงราวปาแหงหนึ่ง ก็หยุดสมโภชอีก
๗ วัน. พระมหาโพธิกระทําปาฏิหาริยยังพระรัศมี ๖ ประการใหโอภาส
นีลา ที่รัศมีเขียววิลาสเลิศลน ยิ่งวิมลสีสัณฐอัญชันชาติมาลี ยิง่
พรรณนีลุบลเขียวขจี ยิ่งสีปกแมลงทับระยับแสง ปตา ที่รัศมีเหลือง
กระจางแจงยิ่งสีนพคุณ ยิ่งสีหรดารทอง โอทาตา ที่พระรัศมี
ขาว ๆ ลํายองยิ่งเงินยวงและสีสังขบริสุทธิ์ผุดผองแผว มฺเชฏา ที่
พระรัศมีหงสบาทเลิศแลวสีสําลาน ยิ่งรัศมีทิพากรยอแสงใกลอัสดงค
ปภสฺสรา ทีพ่ ระรัศมีเลื่อม ๆ พราย ๆ เยียรยงยิ่งแสงพลังการ ชาติ
หรคุณพิจิตรอยูพราย ๆ โลหิตา ที่พระรัศมีแดงแสงเฉิดฉายพรรณราย
ยิ่งรัศมีทับทิม ชวงโชตนาการเปนชั้น ๆ กัน ฝายวัชรินทรเทพาคนธรรพครุฑาวาสุกรีอสูร ก็ชวนกันกระทําสักการบูชาดวยสุวรรณหิรัญมาลา โปรยปรายลงมา เบญจางคดุริยางคดนตรีสวรรคก็บันลือซึ่งเสียง
กระทําสักการบูชาพระมหาโพธิ. สพฺเพ มนุสฺสา ฝายมนุษยกินนรหญิง
ชายชาวชมพู ก็ชวนกันกระทําสักการบูชาเปนอันมาก ถวน ๗ วันแลว
ก็เชิญพระมหาโพธิไปสูทาชมพูติตถะแลว บรมกษัตริยก็กระทําสักการ-
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บูชาอีก ๗ วัน มหัศจรรยบันดาลก็เหมือนกัน มีแผนดินไหวเปนตน.
มิคสิรสุกฺกปกฺเข ครั้นถึงเดือนอายขึ้นค่ําหนึ่ง จึงเชิญพระ
มหาโพธิลงสูสําเภา สมเด็จพระเจาธรรมาโศกราชเสด็จลุยกระแส
อุทกธาราลงไปสงพระมหาโพธิ น้ําเพียงพระศอพระองค โอนมิตฺวา
แลวก็นอมอุตมางคสิโรตมถวายนมัสการแลว จึงมีพระราชโองการ
ตรัสแกมหาอริฏฐอํามาตยวา ดูกอนเจามหาอํามาตย เจาจง
ไปทูลใหแจงแกพระอทิฏฐสหายวา เราบูชาพระมหาโพธิดวยสมบัติ
ในสกลชมพูทวีป ๗ วันถึง ๓ ครั้ง ใหพระสหายกระทําเหมือนอยาง
เรานี้ สั่งเสร็จแลวก็เสด็จมายังพระที่นั่งสมุทรศาลา
ฝายมหาอริฏฐอํามาตยรับพระราชโองการถวายบังคมลาแลวก็
อัญเชิญพระสังฆมิตตาเถรีเจาลงสูสําเภา. ฝายสมเด็จบรมกษัตริยเจา
ทรงพระกันแสงโสกาอาลัย ดวยพระมหาโพธิมาขจัดจากไปกับทั้ง
พระสังฆมิตตาเถรีเจา. เธอทรงพิลาปวา ชะรอยกรรมของเรา
มีมากอนจึงเปนเชนนี้. แลวพระองคก็เสด็จกลับเขาพระราชนิเวศน.
สําเภาก็แลนรี่ไปในมหาสมุทรปราศจากคลื่นลม สําเภาก็แลนไปได
ประมาณโยชนหนึ่ง ในทามกลางมหาสมุทรสาคร อันดาษดาไป
ดวยเบญจรัตนามาส ปทุมชาติ ๕ ประการ ลอยเลือ่ นเกลื่อน
กลาดอยูบนหลังมหาสมุทร. ครั้งนัน้ ฝูงภุชงคนาคราช ก็สาํ แดง
ฤทธานุภาพตาง ๆ หวังจะชิงเอาซึ่งพระมหาโพธิลงไปในนาคพิภพ
ฝายพระสังฆมิตตาเถรีผูเปนพระขีณาสพเจา ถึงแลวซึ่งพระอภิญญา
เขาฌานแลวก็อธิษฐานเปนพระยาสุบรรณมหึมา บินฉาบถาไลย่ํายี
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ซึ่งนาคทั้งปวง ๆ ก็กลัวศักดาฤทธิ์พระยาครุฑ ก็หนีไปแลวจึงขึ้นมา
ถวายนมัสการพระสังฆมิตตาเถรี แลวทูลออนวอนวา อยฺเย ขาแต
พระแมเจา ๆ จงอดโทษแกขาพระองคทั้งปวง ๆ จะขออาราธนาพระ
มหาโพธิลงไปกระทําสักการบูชาในนาคพิภพสัก ๗ วัน. พระเถรีเจา
ก็อนุญาต. ฝูงนาคทั้งปวงก็รับพระมหาโพธิลงไปบูชา ดวยทิพพบุบผา
เปนอันมากสิ้นประมาณ ๗ วัน ก็เชิญมาสงยังสําเภา. พระสังฆมิตตาเถรีก็แลนสําเภาไป.
ในกาลครั้งนั้น มหินฺทตฺเถโร ฝายพระมหินทเถรเจา แจง
อาการวาสําเภาพระมหาโพธิจะมาถึงอยูแลว จึงถวายพระพรแกพระ
เจาเทวานัมปยติสสะวา สําเภาพระมหาโพธิจะมาถึงอยูแลว พระ
เจาเทวานัมปยติสสะ จึงใหตกแตงราชมรรคาอุปมาดุจแผนดินเงิน
ครั้นแลวก็เสด็จดวยนิกรกํานัลพระสนมใน และเสนาพฤฒามาตย
ราชมนตรีมีเสนาบดีเปนตน. ฝายพระอรหันตทั้งปวง มีพระมหินทเถรเจาเปนประธาน ก็มาคอยรับพระมหาโพธิอยูที่ทาชมพูโกลปฏน
กรุงกษัตริยทอดทัศนาสุดคลองพระนัยเนตร ก็เห็นสําเภาแตไกล จึง
ยกพระกรถวายนมัสการดวยพระปติปราโมทย. ครั้นสําเภามาถึงแลว
พระองคก็ทรงพระอุตสาหะลุยพระสมุทรน้ําลึกเพียงพระศอ พอถึง
จึงเชิญพระมหาโพธิทูนเหนือพระอุตมางคสิโรตมขึ้นมาประดิษฐาน
ลงเหนือพระพิชัยราชรถ อันประดิษฐานอยูแทบทาชมพูโกลปฏนนั้น
แลวก็พระราชทานเครื่องราชูปโภคใหแกตระกูล ๑๖ (ผูตามมากับพระ
มหาโพธิ) เสร็จแลวจึงกระทําการสมโภชสิ้น ๗ วัน. พระมหาโพธิ

นักธรรมโท - สังคีติกถา ธรรมสมบัติ (หมวดที่ ๒ สังคีตกิ ถา) - หนาที่ 130

กระทําพระปาฏิหาริยดุจหนหลัง เทวดามนุษยทั้งปวงก็กระทําสักการบูชาเปนอันมาก. แลวก็เลื่อนพิชัยราชรถมายังบานแหงติวักกพราหมณ พระมหาโพธิก็กระทําพระปาฏิหาริยอีกครั้งหนึ่ง. เทพดา
มนุษยทั้งปวงกระทําสักการบูชาเปนอันมาก. แลวก็เชิญพระมหาโพธิ
มาสูอนุราธบุรี มาขางทิศอุดรแหงพระนคร. พระมหาโพธิก็กระทํา
พระปาฏิหาริยตาง ๆ. เทพดามนุษยทั้งปวงก็กระทําสักการบูชาโกลาหล
เอิกเกริกเปนอันมาก. และบุรุษชาวลังกาทวีปหมื่นหนึ่ง เห็นพระ
รัศมี ๖ ประการแหงพระมหาโพธิ ก็บังเกิดปราโมทยพิศวงโสมนัส
ปรีดา แลวปลงปญญาลงสูพระไตรลักษณญาณ ก็ไดบรรลุพระอรหัตตผลสิ้นทั้งหมื่น ก็เขาบวชเปนภิกขุภาวะในสํานักแหงพระ
มหินทเถระ. ราชา พระเจาเทวานัมปยติสสะ จึงตรัสถามพระ
มหินทเถรเจาวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา เราจักเชิญพระมหาโพธิ
ไปไวในที่ตําบลใดดี. พระมหินทเถระก็ถวายพระพรวา ขางทักษิณทิศ
แหงอนุราธบุรี ไกลออกมา ๕๐๐ ชัว่ คันธนูนั้นแลเปนที่บริโภคเจดีย
แหงสมเด็จพระสัพพัญูเจามาแตกอน. ครั้นสมเด็จพระกกุสันธเจา
อัญเชิญเอาไมทรึกเปนไมพระมหาโพธิมา ครั้งสมเด็จพระ
โกนาคมน ก็อัญเชิญเอาไมมะเดื่ออันเปนไมมหาโพธิมา ครั้ง
สมเด็จพระพุทธกัสสปเลา ก็อัญเชิญเอาไมไทรเปนไมพระมหาโพธิ
มาประดิษฐานไวในที่นี้ทุก ๆ พระองค ควรที่บพิตรพระราชสมภารเจาประดิษฐานพระมหาโพธิไวในสถานที่นี้ กรุงกษัตริยก็ยินดี
ปราโมทย สรางพระสถูปลงแลวจึงอัญเชิญพระมหาโพธิประดิษฐาน
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ไวในที่นั้น. ขณะนั้นกิ่งขางอุตตรทิศ มีผลสุกงามก็หลนลง. พระ
มหินทเถรเจาเอื้อมพระหัตถไปรับไวแลว. ในขณะนั้นก็งอกงามสูง
ขึ้นไปได ๔ ศอก ตนกลมประมาณได ๘ องคุลี เปนพระมหาโพธิ
หนุม ๖ ตน. ยังกิ่งอีก ๔ กิ่ง มีผลหลนลงแลวก็งอกขึ้นเปนพระ
มหาโพธิหนุม ๆ ๓๒ ตน เขากันเปนพระมหาโพธิหนุม ๆ ๔๐ พระ
องค. ใหเชิญไปประดิษฐานไวในทาชมพูโกลปฏนพระองค ๑ ใน
บานติวักกพราหมณพระองค ๑ ในถูปารามพระองค ๑ ในอิศรสมณารามพระองค ๑ ในปฐมเจดียพระองค ๑ ในเจติยบรรพต
พระองค ๑ ในโรหณชนบท ๒ พระองค คือในบานการชคามพระองค ๑
ในบานจันทนคามพระองค ๑ นอกนั้นเรี่ยรายประดิษฐานไวในทิศ
ตาง ๆ
ฝายสมเด็จพระอนุฬาราชเทวีกับนางขัตติยกัญญา และอันเตปุริกราชนารีนอกนั้น ก็พากันเขาบวชในสํานักพระสังฆมิตตาเถรี ก็ได
สําเร็จพระอรหัตตผลสิ้นทั้ง ๑,๐๐๐ นัน้ . ฝายมหาอริฏฐอํามาตย ก็
ขอบรรพชาในสํานักพระมหินทเถรเจา แตพอคมมีดโกนจดลงถึงศีรษะ
ก็ปลงปญญาลงสูพระไตรลักษณ ก็ไดบรรลุถึงพระอรหัตแลว ก็บวช
๑

๒

๓

๔

๑. ในอรรถกถาพระวินัยวาเชนนี้. ในมหาวงศวา กิ่งขางปาจีนทิศ. ๒. ในฉบับ
ทั้งหลายวา ๒ ศอกบาง. ๑๒ ศอกบาง. แตใน ๒ คัมภีรทอี่ อกชื่อมาแลววา ๔ ศอก
๓. ใน ๒ คัมภีรนั้น ไมไดกลาวถึง แตเปนวางอก ๘ ตนดวยกัน.
๔. ในทีน่ ี้ในฉบับทั้งปวงขาดอิศรสมณาราม (หรืออีกนัยหนึ่งชื่ออิศรนิมมานวิหาร)
แยกการชคามกับจันทคามจากโรหณชนบทออกไป. ในที่นี้ แกตามอรรถกถาพระวินยั
และมหาวงศ.

นักธรรมโท - สังคีติกถา ธรรมสมบัติ (หมวดที่ ๒ สังคีตกิ ถา) - หนาที่ 132

เปนภิกขุภาวะ ฝายพระเจาเทวานัมปยติสสะจึงตรัสถามพระมหินทเถรเจาวา ขาแตพระผูเปนเจา พระพุทธศาสนานี้จะฐิติกาลตั้งมั่นใน
ลังกาทวีปแลวหรือยัง ? พระผูเปนเจาจึงถวายพระพรวา ทั้งพระพุทธ
รตนะ พระธรรมรตนะ พระสังฆรตนะ ก็บริบรู ณอยูแลว แตทวาราก
แกวพระพุทธศาสนายังหาบริบูรณไม. กรุงกษัตริยจึงตรัสถามวา สิ่ง
อันใดเลาเปนรากแกวของพระพุทธศาสนา ? ขอถวายพระพร ใหมหาบพิตรทํานุบํารุงพระวินัยปฎกขึ้นไว นี้แลไดชื่อวารากแกวพระพุทธศาสนา. พระมหาเถระองคใดเลาที่จะเปนประธานในการสังคายนาย
พระวินัยปฎก ขอถวายพระพร พระอริฏฐมหาเถระ ผูเปนราชภาคิไนยของพระองคนั้นแล จะเปนประธานไดในการที่จะสังคายนาย
มยา เอตฺถ ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา ขาพเจาจะทําเปนอยางไรใน
การสังคายนายนั้นบาง พระเจาขา ? มหาราช ขอถวายพระพร บพิตร
พระราชสมภารที่ควรจะกระทําพระมณฑป. กรุงกษัตริยก็รับกระทํา
พระมณฑป ประดับประดาครบทุกประการ ในถูปาราม เหมือนเมื่อ
ครั้งพระยาอชาตศัตรูกระทําในเมืองราชคฤหครั้งนั้น.
เตน โข ปน สมเยน กาลเมื่อพระพุทธศาสนาลวงได ๒๓๖ ป
ในถูปารามมีพระอรหันตได ๑ หมื่น ๘ พันพระองค ไดคิดอานกัน
กระทําจตุตถสังคายนาย พระมหินทเถรเจาเปนผูปุจฉา พระอริฏฐมหาเถรเจาเปนผูวิสัชนา ๑๐ เดือนจึงสําเร็จในการทําจตุตถสังคายนาย.๑
๑. ตอไปนาจะเห็นวาเปนเรื่องแตงเพิ่มใหม กลาวความซ้ําขางตนฟนเฝอ บางฉบับ
ก็ไมมี ในอรรถกถาพระวินยั กลาวแตเพียงวา พระอริฏฐะสวดพระวินยั ในที่ประชุม
เทานั้น ไมไดตั้งปุจฉาวิสัชนา และไมไดกลาวถึงสังคายนายพระธรรม. ไดแกไข
พอใหเปนรูปความตามประสงคของทานผูรจนา.
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เต เถรา ฝายพระมหาเถรเจาทั้งหลายประชุมพรอมกัน ณ โรง
พระมหามณฑป พระมหินทมหาเถรเจาเปนผูปุจฉา พระอริฏฐมหาเถรเจาเปนผูวิสัชนา ตางสมมุติพระองคยังสงฆใหรูดวยพระจักบาลี
วา สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, อห อริฏ วินย
ปุจฺเฉยฺย เปนอาทิแลว พระอริฏฐมหาเถรเจาก็มีวิสัชนา.
ชื่อวาพระวินัยนี้มีอรรถ ๓ ประการ วิวิธนยตฺตา จะใหรูประเภท
ตางกันแหงปาฏิโมกขุเทสมีประการ ๕ และอาบัติขันธ ๗ มีปาราชิก
เปนตน และมาติกาวิภังคเปนตน ในพระวินัย. วิเสสนยตฺตา คือจะ
ใหรูซึ่งอนุบัญญัติ อันมีประโยชนจะผูกรัดใหมั่นเขา ซึ่งผูกระทําผิด
และผอนอนุญาตใหสะดวกเขาโดยควรแกอุปตติเหตุ. กายวาจาน
วินยนโต คือจะหามเสียซึ่งอัชฌาจารทางกายทวาร วจีทวาร มิให
บังเกิดโทษ . ชื่อวาพระธรรมนั้น จําแนกออกเปน ๕ ประการ ทีฆสังคีติ มีวรรค ๓ มีสูตร ๓๔ สูตร มีพรหมชาลสูตรเปนตน มี
ภาณวาร ๖๔ ภาณวาร พระอรหันตเจา ๕๐๐ พระองค ใหพระ
อานนทบอกศิษยสืบอายุพระศาสนา. มัชฌิมสังคีติ มีวรรค ๑๕ มี
สูตร ๑๕๒ สูตร มีมลู ปริยายสูตรเปนตน มีภาณวาร ๘๐ ภาณวาร
พระอรหันตเจา ๕๐๐ พระองค มอบใหศิษยพระสารีบุตรรักษาไว
สังยุตตสังคีติ มีสูตร ๗,๗๖๒ สูตร มีโอฆตรณสูตรเปนตน ที่พระ
พุทธองคเจาสําแดงดวยสามารถสังยุต (คือหมวด) มีเทวตาสังยุต
๑

๒

๑.๒ ขอหลังนี้ ไมไดความตามสํานวนในตนฉบับ ไดแตงแกตามอธิบายใน
อรรถกถาพระวินัย. ๒. วรรคนี้เติมพอตออนุสนธิ.
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เปนตน มีภาณวาร ๑๐๐ พระอรหันตเจา ๕๐๐ พระองค ใหมอบ
พระมหากัสสปบอกแกศิษยสืบอายุพระศาสนา. อังคุตตรสังคีติ มี
สูตร ๗,๕๕๗ สูตร มีจิตตปริยาทานสูตรเปนตน ที่พระพุทธองคเจา
สําแดงดวยสามารถแหงเอเกกองคและอติเรกองค มีภาณวาร
ประมาณ ๑๒๐ ภาณวาร พระอรหันตเจา ๕๐๐ พระองค มอบใหพระ
อนุรุทธเถระรับไวบอกสืบอายุพระศาสนา. ตโต ปร ในเบื้องหนา
แตลําดับนั้น พระอาจารยเจาที่แตกฉานในทีฆสังคีติวา คัมภีรชาดก ๑
นิทเทส ๑ ปฏิสัมภิทามรรค ๑ อปทาน ๑ สุตตนิบาต ๑ ขุททกปาฐะ ๑
ธัมมบท ๑ อุทาน ๑ อิติวุตตกะ ๑ วิมานวัตถุ ๑ เปตวัตถุ ๑ เถรคาถา ๑
เถรนีคาถา ๑ ยกสังคายนายขึ้นสูพระบาลี เรียกวาขุททกขันธ. ยกขึ้น
สูสังคายนายในพระธรรมปฎก, ฝายพระอาจารยเจาที่แตกฉานใน
มัชฌิมสังคีติวา คัมภีร ๑๓ ประเภทนั้นกับจริยาปฎก ๑ พุทธวงศ ๑
ชื่อวาขุททกขันธ ๆ นี้นับเขาในพระสุตตันตปฎก สําแดงมาทั้งนี้ตาม
พระบาลีอันมีในสุมังคลวิลาสินีอรรถกถาทีฆนิกาย สีลขันธวรรค. มหา
อรรถกถาปฐมสมันตปาสาทิกาวา ขุททกนิกายนี้เปนพุทธวจนะอันวิเศษ
เปนไปในพระวินัยปฎก, และพระอภิธรรมปฎก และประเภท ๑๕ มี
ขุททกปาฐะเปนตน.
อนึ่งโสด พระพุทธวจนะปริยัติธรรมนั้น จําแนกออกไปเปน
ประการ ๆ มีประการอันหนึ่งดวยสามารถวิมุตติ. มีประการ ๒ ดวย
สามารถแหงพระวินัยปฎกและพระพุทธวจนะอันเศษ. มีประการ ๓
ดวยสามารถแหงปฐมพุทธวจนะ คือ อเนกชาติสสาร ฯ เป ฯ และ
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มัชฌิมพุทธวจนะ คือระหวางแหงธรรมทั้ง ๒ และปจฉิมพุทธวจนะ
คือ หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว วยธมฺมา ฯ เป ฯ มี
ประการ ๓ อีก ดวยสามารถแหงพระไตรปฎก มีประการ ๕ ดวย
สามารถแหงนิกาย ๕. มีประการ ๙ ดวยสามารถแหงองค มีสูตร
เปนตน มีเวทัลละเปนที่สุด มีประการ ๘๔,๐๐๐ ดวยสามารถแหงพระ
ธรรมขันธ คือพระอรหันตเจาเรียนจากสํานักแหงพระพุทธเจา ๘๒,๐๐๐
เรียนจากสํานักพระสารีบุตรพระอุบาลีพระอานนท ๒,๐๐๐ เขากันจึง
เปน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ. ในพระวินัย วัตถุกม็ ี มาติกาก็มี บท
ภาชนีก็มี อันตราบัติก็มี อาบัติก็มี อนาบัติก็มี กําหนดดวยติกะ
ก็มี โกฏฐาสเหลานี้ จัดเปนพระธรรมขันธละอัน ๆ. ในพระสูตรนั้น
สูตรที่มีอนุสนธิอัน ๑ ก็จดั เปนพระธรรมขันธอัน ๑ ที่มีอนุสนธิมาก
ก็นับเอาอนุสนธิ ๑ เปนพระธรรมขันธอัน ๑ ทีป่ ุจฉาถามปริศนาผูก
เปนคาถา ก็จัดเปนพระธรรมขันธอัน ๑ ที่วิสัชนา ก็จัดเปนพระ
ธรรมขันธอัน ๑ ในพระอภิธรรมนั้น มีติกะทุกภาชนะ และจิตตวารภาชนะ ละอัน ๆ ก็จัดเปนพระธรรมขันธละอัน ๆ
ติปฏกสงฺคหาวสาเน ในกาลเมือ่ สังคายนายพระไตรปฎกจบลง
ครั้งนั้น พื้นเวหานภาดลก็สะเทือนสะทานบันดาลรองกองโกลาหล
สายฟาก็แลบอยูแปลบปลาบวะวาบแสง ฝูงเทพเจาก็ซองสาธุการอยู
กึกกอง พระมหาสมุทรก็ตีฟองนองละลอกกระฉัดฉาน นางพระธรณี
ก็บันดาลกัมปนาทหวาดหวั่นไหว ดวยฤทธิ์แหงพระอรหันตเจาพากัน
ยกพระจตุตถสังคายนายนี้.
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และทานาธิบดี ก็จักไดชื่อวายกยองพระบวรพุทธศาสนา เปน
ธรรมบูชาพระคุณแหงองคพระมหากรุณาเจา จะไดบริบูรณไปถวน
๕,๐๐ พระวัสสา. อนึ่ง พระพุทธองคเจาตรัสวา นรชาติทั้งหลายใด
ไดเห็นพระสัทธรรมแลว ก็จักไดชื่อวาเห็นพระตถาคต ไดฟงพระ
สัทธรรมอยูเนือง ๆ แลว ก็จักไดชื่อวาเห็นพระตถาคตเนือง ๆ นีแ่ ล
ทําครั้งนี้ก็จักไดชื่อวาปฏิปตติบูชาตามพุทธโอวาท ก็จะปดเสียซึ่ง
จตุราบายทุกขทั้ง ๔ มีมนุษยและสวรรคเปนอนุโลมปฏิโลม เอว ก็มี
ดวยประการดังนี้.
จบพระจตุตถสังคายนาย.
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อนุสนธิ
ในระหวางจตุตถ กับ ปญจมสังคายนาย
กลาวความตอเรื่องวา ครั้นพระเจาเทวานัมปยติสสะทิวงคต
แลว กษัตริยพ ระวงศสีหฬไดครองราชสมบัติสืบกันมา ๔ พระองค
แตนั้นก็เสียแผนดินแกทมิฬปจจามิตร แลวก็ชิงมาได แลวก็เสียไป
อีกเลา จนพระเจาทุฏฐคามณีอภัย ไดชัยชํานะแตพวกทมิฬแผนดิน
จึงสงบราบคาบ อยูในอาณาแหงฉัตรคันเดียวเหมือนเดิมสืบพระวงศ
สีหฬลงมาอีก ๒ ชั่วกษัตริย ถึงพระเจาลัชชีติสสะ ก็พอตอกับเรื่อง
ปญจมสังคายนาย ดังจะมีแจงในกัณฑหนา.
เทวานมฺปยติสฺโส โส ลงฺกนิ ฺโท ปฺุปฺวา ฯ เป ฯ
ยาวชีวนฺตุเนกานิ
ปุ
ฺ กมฺมานิ อาจินีติ.
บัดนี้ จะแสดงอนุสนธิในระหวางจตุตถ กับ ปญจมสังคายนาย
พอเปนกถาอธิบายความตอเรื่องใหเนื่องเปนลําดับกัน ดําเนินความ
ตามแนวคัมภีรมหาวงศวา เทวานมฺปยติสฺโส โส ฝายพระเจา
เทวานัมปยติสสะ ผูเปนใหญในลังกา มีบุญญาธิการและทรงพระ
ปญญาล้ําสามัญมนุษย จําเดิมแตพระองคทรงพระราชศรัทธาเลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนา ก็ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเปนนานาเนกประการ
๑

๑. เรื่องนี้ขาพเจารจนาเอง นํามาลงไวเพื่อใหผูฟงไดทราบเรื่องติดตอกัน.
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ทรงสถาปนาพระสถูปและสังฆารามวิหารใหญนอย ทั่วพระราชสีมาอาณาประวัติ ที่จัดวาเปนสําคัญนั้นก็คือ มหาวิหาร เจติยคิรีวิหาร
ถูปาราม อิศรสมณาราม พระปฐมเจดีย เวสสคิรีวิหารเปนตน
เสาะแสวงหาพระสารีริกธาตุแหงสมเด็จพระทศพล เชิญบรรจุไวในพระ
สถูปนั้น ๆ เปนสวนธาตุเจดีย ประดิษฐานไมพระมหาโพธิเปนสวน
บริโภคเจดีย ทรงอุปฏฐากพระภิกษุสงฆ และพระภิกษุณีสงฆดวย
ปจจัยลาภอันควรแกพระสมณะ ทรงบํารุงพระปริยัติธรรมใหรุงเรือง
วัฒนา จนกุลบุตรชาวลังกาอาจเรียนรูทั่วถึง และบอกสอนแกกัน
สืบอายุพระศาสนาไปไดนาน ยาวชีว พระองคทรงสั่งสมพระราชกุศล
มีประการเปนอันมากฉะนี้ เสด็จสถิตอยูโดยสวัสดีตราบเทาพระชนมชีพแลวก็เสด็จทิวงคต. ทาวเธอหาพระราชโอรสจะสืบพระวงศมิได
ตงฺกนิฏโ จึงเจาอุตติยะพระราชอนุชาดํารงไอศวรรยสืบมา มหามหินฺทตฺเถโร ตุ ฝายพระมหามหินทเถรเจา ประดิษฐานพระศาสนา
ลงในลังกาทวีปเสร็จแลว จําเนียรกาลลวงมา ถึงชราภาพ ก็ดับขันธปรินิพพานที่เจติยบรรพต. พระเจาอุตติยราชไดทรงทราบประพฤติเหตุก็เสด็จไปสูที่นั้น ใหเชิญสรีระลงในรางทองเต็มดวยน้ํามันหอม
แลวยกขึ้นตั้งบนกูฏาคาร เชิญมาสูมหาวิหาร กระทําสักการบูชาถวน
เจ็ดวันแลว เชิญไปขึ้นจิตกาธารกระทําฌาปนกิจที่เถรพัทธมาลกะใน
ปาจีนทิศาภาคเสร็จแลว สรางพระสถูปขึ้นในที่นั้น บรรจุพระสารีริกธาตุไวสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งเชิญไปบรรจุไวที่เจติยบรรพตและวิหาร
ทั้งปวง. รุงขึ้นอีกปหนึ่ง พระสังฆามิตตาเถรีก็เขาพระนิพพาน พระ
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มหากษัตริยทรงกระทําสรีรฌาปนกิจในบุรพทิศแหงถูปาราม เหมือน
ครั้งพระมหินทเถรเจานิพพาน ใหสรางพระเจดียบรรจุพระสารีริกธาตุ
ไวในที่นั้น. ตทจฺจเย ครั้นพระเจาอุตติยะทิวงคตแลว พระเจามหาสีวะและพระเจาสุรติสสะผูเปนพระราชอนุชา ดํารงคราชตอมาโดย
ลําดับกัน. ครั้งนั้น ทมิฬสองคนพี่นอง ชื่อเสนะ ๑ ชื่อคุตตะ ๑
ยกกองทัพมา จับพระเจาสุรติสสะ ออกจากราชสมบัติแลว ก็เขาครอบ
ครองแผนดินดวยกันทั้งสองคน อยูไดชั่วสมัย แตนั้นไป เจาอเสลพระราชบุตรพระเจามุฏฐสีวะ ปราบเสนะและคุตตะ ใหออกนอกอํานาจ
ไดแลวก็ดํารงราชยอยูไดเพียงกาล ยังมีทมิฬอีกคนหนึ่งชื่อเอฬาระ ยก
มาจากแควนโจฬรัฐชิงเอาราชสมบัติไดแลว ก็ตั้งตนเปนเจาอีกเลา. เจา
ทมิฬองคนี้ ประพฤติเที่ยงธรรม ไมลาํ เอียงดวยอํานาจคติ สอดสอง
ในสุขทุกขของประชาชนเปนนิตยกาล แตยังมีสันดานดุรายตามจริต
ของทมิฬ ถึงเธอเปนหีนชาติไมทราบคุณพระรัตนตรัย ก็ยังตั้งหฤทัย
จะรักษาราชประเพณี ไมประทุษรายพระพุทธศาสนา จึงรักษาอํานาจ
อยูไดนานกวาทมิอันเศษ แตเพราะไมใชเจาของประเทศ ก็ทนบุญญาธิการแหงพระเจาทุฏฐคามณีอภัยหาไดไม ก็ถึงซึ่งปราชัยเสียชนมชีพใน
สงคราม. ทาวเธอก็ดํารงความเปนเอกราชยสืบมา.
ตทตฺถทีปนตฺถาย อนุปุพฺพีกถา อย เรื่องราวดังตอไปนี้ พระคันถรจนาจารย นํามากลาวไว เพื่อสําแดงอรรถขางตนนั้นใหวิตถาร
ออกไป. ครัง้ เมื่อพระเจาเทวานัมปยติสสะเสด็จเถลิงราชยในลังกาทวีป
๑

๑ พระราชบิดาพระเจาเทวานัมปยติสสะ.
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พระองคทรงตั้งเจามหานาคพระราชอนุชารองเปนพระมหาอุปราช. ฝาย
พระมเหสีของกรุงกษัตริย มีปรารถนาจะใหราชสมบัติแกพระราชโอรส
ของพระนางเธอ ก็คอยหาโอกาสประทุษรายพระมหาอุปราชอยูเปน
นิตย วันหนึง่ พระมหาอุปราชเสด็จไปตรัจฉวาป พระนางเห็นเปน
ทวงทีก็แทรกยาพิษไวในชิ้นมะมวงชิ้นหนึ่ง วางไวบนยอดแหงชิ้น
มะมวงอื่นสงไปถวายพระมหาอุปราช. บังเอิญวันนั้นพระราชโอรสของ
พระนางเธอเสด็จไปกับพระมหาอุปราช เปดภาชนะหยิบมะมวงชิ้น
ยอดเสวยเขาไป ก็สิ้นชีพิตักษัยเพราะกําลังยาพิษ. พระมหาอุปราชรู
พระองคมีประสงคจะหนีอันตราย จึงพาพระราชชายากับพลพาหนะ
เสด็จไปสูโรหณชนบท แลวตั้งตนเปนเจาประเทศ ครองสมบัติอยู
ณ บานมหาคามสืบวงศตามลําดับกันลงมา ๔ ชัว่ กษัตริย คือ พระเจา
ยัฏฐาลยกติสสะ ๑ พระเจาโคฐาภัย ๑ พระเจากากวัณณติสสะ ๑
พระเจาทุฏฐาคามณีอภัย ๑ พระเจาทุฏฐาคามณีอภัยนั้น มีบุญญาธิการ
ประกอบดวยสติปญญาอุตสาหะและความรูความกลาหาญเดชานุภาพ
เกียรติคุณ ทั้งบริบูรณดวยกําลังสมบัติและรี้พล ไดยกพหลโยธาหาญ
มาตอยุทธดวยเจาเอฬาทมิฬ ผูเขาครอบครองแผนดินอยูในเวลานั้น
และเจาทมิฬเหลาอื่น ลทฺธชโย ไดชยั ชนะในสงครามแลว เสด็จเถลิง
ไอยสวรรยาธิปตต ดํารงความเปนเอกราชสืบสันตติวงศแหงกษัตริย
สีหฬตอมา.
เอกฉตฺต กริตฺวาน ครั้นพระองคปราบปจจามิตรราบคาบ ทํา
ราชสมบัติในลังกาใหอยูในอาณาแหงฉัตรคันเดียวกันฉะนี้แลว ก็ได
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โอกาสที่จะทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา. ใชวาทาวเธอจะแกลวกลาแต
ในสงครามก็หาไม แมในการบําเพ็ญพระราชกุศลก็เหมือนกัน มิไดทรง
ยอทอ แตพอปรารภเหตุอยางหนึ่งอยางใดขึ้นก็ทรงบําเพ็ญเปนมโหฬาร,
พระสถูปวิหารอันทาวเธอทรงสถาปนาจัดวาเปนสําคัญนั้น คือ มริจ-ิ
วัฏฏิวิหาร โลหปราสาท สุวรรณมาลีเจดีย. เมื่อถึงกาลเปนที่สุด
ประชวรหนักอยูแลว ก็ใหเชิญเสด็จออกสูลานพระสถูป และเสด็จ
ทิวงคตที่นั้น เฉพาะหนาพระภิกษุสงฆ. ทาวเธอมีพระหฤทัยสงไป
ในพระราชกุศลตราบเทาอวสานฉะนี้.
สทฺธาติสฺโส ตทจฺจเย ครั้นพระเจาทุฏฐคามณีอภัยเสด็จลวง
ไปแลว พระเจาสัทธาติสสะพระราชอนุชา เถลิงราชยฉลองพระองค
พระเชษฐาธิราช. แตกอนนี้ ทาวเธอครองทีฆวาปชนบท มีพระโอรส
ที่นั้น ๒ องค คือ เจาลัชชีติสสะ กับเจาถูลถัน. เมื่อทาวเธอเสด็จ
มาอนุราธบุรี ครั้นพระเชษฐาธิราชประชวรหนัก เจาถูลถันพระโอรส
นอยตามเสด็จมาดวย และอยูกับพระราชบิดาตลอดอวสานกาล. ครั้น
พระเจาสัทธาติสสะทิวงคตแลว หมูอํามาตยพรอมกันอภิเษกเจาถูลถัน
เปนกษัตริย ครองสมบัติไดอยูเพียงเดือนเศษ. พระเชษฐาทราบ
ประพฤติเหตุนั้นแลว ยกมาจับพระอนุชาใหออกนอกอํานาจแลวขึ้น
ครองราชยสืบพระวงศมา.
กษัตริยท ุกพระองค ตางทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา โดย
โอฬาริกภาพบาง โดยมัชฌิมประมาณบาง ตามกําลังพระราชศรัทธา
๑

๑. เรียงตามหนังสือลังกา ในปญจมสังคายนาย เรียกกลัญชกติสสะ.
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และโอกาส ยังพระศาสนาใหจิรัฐิติกาลมาโดยลําดับ ตราบเทาถึง
๔๐๐ พระวัสสามีเศษ เปนสมัยที่กระกระทําปญจมสังคายนาย พระไตรปฎกยกขึ้นสูใบลานจารลงเปนอักษร ดังจะมีเรื่องราวแจงตอไปใน
กัณฑหนา.
สาธโว ดูกอนทานสาธุชนทั้งหลายทานไดสดับอนุสนธิกถา
นี้แลวพึงใชปญญาญาณ ลงสันนิษฐานเห็นธรรมรสตามเรื่องที่แสดง
มา. ทานผูมีบุญอภินิหารเปนอันมากลวงสามัญชน ที่ปรากฏนามใน
กถามรรคนี้ ถึงจะมีฤทธิ์มีเดชสักเพียงใด ก็ไมพน พระยามัจจุราชไปได
จําตองลวงลับดับสังขาร ยังเหลือเปนสักขีพยานก็แตคุณธรรมที่ได
ประพฤติ ใหสําเร็จประโยชนแกสัตวนิกาย มาทิเสสกถา ว กา จะ
กลาวอะไรถึงเราทานทั้งหลายผูเปนสามัญสัตว มีความอุบัติแลวแลจะ
ไมทําลายขันธ อยาพึงกังขา. อลเมว อปฺปมชฺชิตุ ควรแทจริงที่
จะจําเริญพระอัปปมาทธรรมเปนอารมณ พึงสั่งสมบุญกุศล อัน
เปนประโยชนตนประโยชนทานใหบริบูรณ ความไดอัตภาพเปนมนุษย
จะไดไมสูญเปลาจากคุณสาร. อีกประการหนึ่ง สรรพสมบัติจะวัฒนา
ถาวร ก็เพราะบุญยังมี กุศลราศียอมเปนปจจัย อุปถัมภค้ําชูสูความ
จําเริญบมิใหตกต่ํา อุปมาดวยกระแสน้ําในมหานทีอันกําลังไหลขึ้น
บุรุษผูมีปรีชารอบรูสมัย ประกอบวิริยะอุตสาหะใหถูกคราว ก็จะชวย
อุดหนุนนาวาใหแลนลิ่วบรรลุถึงถิ่นที่จํานงฉันใด ขออุปไมยก็พึงเห็น
ดุจกัน เมื่อบุญมีมาถึง บุรุษไมทอดทิ้งเสียซึ่งโอกาส กระวีกระวาด
ประกอบวิริยสติปญญา ก็จะชักพาใหลุถึงความสําเร็จที่จะตองประสงค
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ฉะนั้น. ยทา ปฺุกฺขโย โหติ สพฺพเมต วินสฺสติ เมื่อสิ้นบุญลง
และบุรุษปลงธุระเสียดวย สรรพสมบัตินั้น ๆ ก็พลันวินาศไปหมด
ประดุจกษัตริยสีหฬเสียแผนดินแกพวกทมิฬหีนชาติฉะนั้น ถายังไม
วางอุตสาหะ ก็พอจะปะทะปะทังไปพลาง ๆ ดังหนึ่งเจาเอฬารทมิฬ
ยังไมสิ้นวาสนาไปไดนาน ก็เพราะความประพฤติเปนธรรมเขาค้ําจุนอยู
สาธุชนผูสดับพึงเห็นดวยขออุปมาวา บุรุษผูอาพาธหนักไมคิดรักษาตน
ก็จําตองวายชนมเสียเร็วพลัน ถาหมัน่ เอาใจใสประคับประคอง แม
เปนโรคที่จะไมหาย ก็พอจะตายชาวันออกไป ขออุปไมยก็เปนฉันนั้น
ปฺุานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏา โหนติ ปาณิน ใชวาบุญจะเปนที่พึ่งของสัตว
ทั้งหลายจําเพาะในโลกนี้ก็หาไม ยอมเปนที่พึ่งตลอดไป แมในโลกหนา
ควรแทจริงจะบําเพ็ญกุศลใหภิญโญยิง่ สุโข ปุ
ฺ สฺส อุจฺจโย บุญเจริญ
ขึ้นยอมนํามาซึ่งสุขประโยชนแกผูบําเพ็ญเปนผลานิสงส อนึ่งโสด วัตถุกามคือสมบัติพัสดุยอมเปนที่ตั้งเปนที่รองรับแหงกิเลสกาม คือความ
ละโมบอยากไดเปนเหตุเศราหมองของสัตว ตางแยงชิงรวบรัดมาเปน
ของตน ที่สุดจนพี่กับนองก็ยังตองวิวาทกัน เพราะเหตุวัตถุกามเปนเหตุ
ควรที่จะสังเวชนี่นักหนา จะกลาวไยถึงผูอื่นกับผูอื่น เปนอันไมตอง
วาถึง สัตวโลกจึงรอนรนกระวนกระวายดังเพลิงตองเผาผลาญ ไมเปน
อันอยูสุขสําราญลงได ปราชญผูปรีชา เห็นอาทีนพในวัตถุกามฉะนี้
แลว น อิจฺเฉยฺย อธมฺเมน สมิทฺธิมตฺตโน ไมพึงปรารถนาความสําเร็จ
ลาภ ยศ ศักดิ์ เพื่อตน โดยอุบายมิเปนธรรม พึงเปนผูสํารวมอยู
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ในศีล ตั้งอยูในธรรม เปนนิตยกาล. ขอทานสาธุชนผูสดับ พึง
สันนิษฐานเห็นธรรมรสตามเรื่องที่แสดงมาดวยประการฉะนี้.
จบอนุสนธิ.
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คํานํา
สําหรับปญจมสังคายนาย
หนังสือปญจมสังคายนายฉบับนี้ก็เหมือนกัน ไมใชฉบับเกา
ทั้งนั้น เปนเรื่องที่เก็บสํานวนเกามารวบรวมเขาไว และแกไขดัดแปลง
เพิ่มเติม ในขอความที่ผิดและบกพรอง. เมื่อไดสอบฉบับเดิมกับ
หนังสือมหาวงศฉบับลังกา เห็นวาทานผูรจนาแตงตามมหาวงศ แต
เขาใจความในหนังสืออรรถผิดหลายแหง ความในหนังสือที่แตงจึง
เคลื่อนคลาด. นอกจากนี้สํานวนในฉบับทั้งหลายก็แผกกัน ดังกลาว
ในคํานําสําหรับจตุตถสังคายนายนั้นแลว ดวยเหตุดังกลาวมา พาให
ไมสะดวกใจที่จะลงไปตามฉบับเดิม จึงไดชําระใหมเปนฉบับหนึ่ง
ตางหาก ออกจากฉบับเดิมนั้นอีกตอหนึ่งแล.

นักธรรมโท - สังคีติกถา ธรรมสมบัติ (หมวดที่ ๒ สังคีตกิ ถา) - หนาที่ 146

พระปญจมสังคายนาย
กลาวความจําเดิมแตพระเจาลัชชีติสสะทิวงคตแลว พระเจา
ขัลลาตนาคไดทรงราชย. เสนาบดีผูหนึ่งเปนกบฏ จับพระเจาแผนดิน
ปลงพระชนมเสียแลวเขาครอบครองแผนดิน. พระเจาวัฏฏคามณีอภัย
จับเสนาบดีผูนั้นฆาเสียแลว ทรงราชยไดอยูหนอยหนึ่ง. มีศกึ โจร
และศึกทมิฬยกมาติดพระนครเปน ๒ หนา. พระเจาวัฏฏคามณีอภัย
คิดอุบายใหศึก ๒ ฝายนั้นสูรบกันเองกอน. ครัน้ ศึกโจรแพแลวเธอก็
ยกออกรบกับศึกทมิฬ แตเสียพระนครแกพวกทมิฬ เสด็จหนีไปซุม
ซอนอยูในที่นั้น ๆ ถึง ๑๔ ป. คราวเสด็จอยูในปาใกลเวสสคิรีวิหาร
ไดทรงรับอุปการะของพระติสสเถระในที่นั้น. ครัน้ สองสุมผูคนเขาในเปน
กําลังไดมากแลว ก็ยกมาปราบทมิฬ ผูเขาครองแผนดินอยูในเวลา
นั้นมีชยั ชํานะ ตั้งความเปนเอกราชขึ้นไดอีก. เธอทรงระลึกถึงอุปการะ
ของพระเถรเจา จึงทรงสรางอภัยคิรีหารถวาย. นายทหารผูใหญ ๗
นาย ก็สรางวิหารถวายอยูในอาวาสของตน ทั้งพระเจาแผนดินและอํามาตย
ตางบํารุงพระสงฆผูอยูในอาวาสของตน ดวยปจจัยลาภบริบูรณจนลน
เหลือ. พระสงฆฝายมหาวิหารกลาวยกโทษพระติสเถระวาคลุกคลี
ดวยตระกูลคฤหัสถ ขจัดเสียจากพวก. ตั้งแตนั้นมาพระสงฆก็แตก
ออกเปน ๒ ฝาย พวกมหาวิหารฝายหนึ่ง พวกอภัยคิรีวิหารฝายหนึ่ง
ในครั้งนั้นพระภิกษุทั้งหลายผูมีปญญา เห็นความเสื่อมทรามแหงพระ
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ศาสนา จึงพรอมใจกันกระทําสังคายนายนับเปนครั้งที่ ๕ จารึกพระ
ไตรปฎกเปนอักษรลงในใบลาน เปนครั้งแรกที่ใชอักษรเปนเครื่องจด
พระพุทธวจนะ. สังคายนายนี้ กลาวกันวา ไดทําที่มหาวิหารใน
ลังกาทวีป การกสงฆตั้งพัน มีพระพุทธทัตตเถระเปนเถระ มีพระ
ติสสเถระเปนผูวิสัชนา ไดพระเจาวัฏฏคามณีอภัยเปนศาสนูปถัมภก
ปหนึ่งจึงสําเร็จ.
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มเต ลชฺชิกติสฺสมฺหิ กนิฏโ ตสฺส การยิ
รชฺช ฉฬว วสฺสานิ ขลฺลาโต นาคนามโก
โลหปาสาทปริวาเร ปาสาเทติ มโนรเม
โลหปาสาทโสภตฺถ เอโส ทฺวตฺตึส การยีติ.
มเต ลชฺชิกติสฺสมฺหิ กิริยาวาในเมื่อพระเจาลัชชิกติสสะถึง
ทิวงคตแลว กนิฏโ  อันวาสมเด็จพระอนุชาธิราชของเจาลัชชิกติสสะ
ยังมีพระองคหนึ่ง ทรงพระนามวาพระยาขัลลาตนาค ไดผานสมบัติ
ในลังกาทวีป สืบขัตติยราชประเพณีตอกันไป. พระองคทรงพระ
ราชศรัทธาสรางปราสาท ๓๒ ปราสาท มีพื้นภูมิภาคและชั้นอรามรื่น
ไพศาล แสนสนุกระโหฐานยิ่งนัก ลอมโลหปราสาทตั้งรายออกมา
เบื้องหนาพระเหมมาลีสถูป แลวกอซึง่ กําแพงลอมพระวิหาร โส จ
ขลฺลาตนาคราชา อันวาพระยาขัลลาตนาคนั้น ทรงพระราชศรัทธา
อุทิศสรางพระวิหารขึ้นอีก มีนามปรากฏชื่อวากุรนุ ทปาสกวิหารแลว
พระองคนิมนตภิกษุสงฆภิกษุณีสงฆ มาถวายทานเปนการฉลอง
สมโภชถวายจตุปจจัยควรราคาเปนอันมาก แลวพระองคทรงพระราชศรัทธาบําเพ็ญกองการกุศลวัตตปฏิบัตินอกกวานั้นเปนอันมาก ครั้น
เสวยราชสมบัติมาได ๖ ป เสนาปติ ขลฺลาตนารราชาน (อคฺคหิ)
อันวาเสนาบดีผูหนึ่งของพระยาขัลลาตนาค คิดประทุษรายจับพระยา
ขัลลาตนาคฆา ขึ้นครองราชสมบัติในอนุราธบุรีแลว วัฏฏคามณีกุมาร
อันเปนพระราชกนิฏฐาของพระยาขัลลาตนาค จับเสนาบดีที่ประทุษ๑

๑. ฉบับตกหลน แกตามมหาวงศฉบับลังกา.
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รายตอสมเด็จพระเชฏฐาธิราชนั้นฆาเสีย รชฺช อการยิ พระเจาวัฏฏคามณีก็ผานสมบัติในอนุราธบุรีสืบตอไป จึงยกนางอนุฬาราชเทวีซึ่ง
เปนพี่สะใภตั้งไวในที่เปนพระอัคคมเหสี. พระราชโอรสของพระยา
ขัลลาตนาคมีอยูพระองคหนึ่ง มีนามปรากฏวามหาจูฬิกกุมารรองเรียก
สมเด็จพระเจาวัฏฏคามณี ผูเปนพระเจาอาวาเปนสมเด็จพระบิดา ชนทั้ง
ปวงเขาเรียก (ตาม) วาเปนบิตุราชสิ้นทั้งนั้น. กสฺมา เหตุดังฤๅ
ปตุฏาเน ิตตฺตาสฺส เหตุภาวะแหงสมเด็จพระเจาวัฏฏคามณีนั้น
ตั้งอยูในที่เปนพระราชบิดาแหงเจาจูฬิกกุมาร.
สมเด็จพระเจาวัฏฏคามณีครองสมบัติอยูได ๕ เดือน ยังมีพราหมณกุมารผูหนึ่งชื่อตติยพราหมณ อยูในนกุลนครแทบแวนแควนแดนโรหณชนบท สุตวฺ า ไดฟงพราหมณผูเปนอาจารยของตนกลาววาในนักษัตรฤกษเดือนนั้น ๆ โจรสมภูตสฺส วาจะบังเกิดโจรปลนเอาพระนคร
ลังกาทวีป จะชิงเอาสมบัติใหอยูในเงื้อมมือแหงตน อปณฺฑิโต
ติยพราหมณนั้นเปนคนหาปญญามิได ครั้นไดฟงทํานายดังนั้น ก็สอง
สุมบริวารไดมากแลว เขากันเปนกองโจรยกไปติดพระนคร. สตฺต
ทมิฬา ฝายวาพระยาทมิฬ ๗ คน กับบริวารเปนอันมาก ก็พากันยก
ขามฟากมาขึ้นที่เมืองทาชื่อมหาดิฏฐคาม. ทั้งฝายติยพราหมณทั้งฝาย
พระยาทมิฬทั้ง ๗ ตางเขียนอักษรใหทูตานุทูตถือเขาไป เปนใจ
ความวา ใหพระยาวัฏฏคามณีแตงจตุรงคเสนายกออกมาสัมปยุตชิงชัย
กัน ถาไมยกออกมาก็ใหยกสมบัติในลังกาทวีปให ราชา ฝายสมเด็จพระ
เจาวัฏฏคามณี ไดทรงฟงเรื่องราวความในอักษรดังนั้นแลว ก็ตอบ
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พระราชสาสนออกมาถึงติยพราหมณเปนความลับวา ติยพราหมณผูนี้
มีความรูประเสริฐนัก ชํานาญในศิลปศาสตรทั้งไตรเภททั้ง ๓ ก็สมควร
อยูแลวที่จะไดเปนเจาลังกาทวีปกับทั้งไพรฟาประชาชน แตวาบัดนี้
ศึกมาปะปนกันอยู ๒ ทัพ ถาทานคิดจัดฆาพระยาทมิฬทั้ง ๗ เสียไดแลว
เราจะยกสิริสมบัติใหแกทาน โส ติโย อันวาติยโจรครั้นไดเห็นอักษร
ดังนั้น ก็บังเกิดโสมนัสยินดีนัก จึงตระเตรียมรี้พลโยธาหาญ ยุชฺฌิ
เขากระทําสงครามตอสูกับพระยาทมิฬ. ฝายวาโยธาพระยาทมิฬจับพวก
ติยโจรกับตัวติยโจรไดแลวก็ฆาเสีย. ฝายพระยาทมิฬทั้งหลายครั้นไดที
แลว ก็ยกพยุหโยธาทวยหาญ เขาตีเอาพระนคร. ราชา อันวาพระยา
วัฏฏคามณีนั้น ครั้นรูวาทัพพระยาทมิฬยกลวงเขามา ก็แตงพยุหโยธา
ทัพเสด็จออกสัมปยุทธตอสูพระยาทมิฬ โกลมฺพาลกสามนฺตา ใกลโกลัมพาลกชนบท ปราชิโต ก็ถึงซึ่งปราชัยพายแพ พานางอนุฬาราชเทวีอัน
ทรงพระครรภแกอยูแลว กับนางโสมเทวีและเจามหานาคกุมารผูเปน
พระราชโอรส และเจามหาจูฬิกกุมารผูเปนพระเจาหลาน กับทั้งเครื่อง
ราชกกุธภัณฑขึ้นสูราชรถแลว ปลายติ ก็เสด็จหนีไปแทบทวารแหง
ดิฏฐาราม. แทจริง ติฏาราโม อันวาดิฏฐารามนี้สมเด็จพระเจาปณฑุกา
ภัยทรงสรางไว ตั้งมาได ๒๑ รัชกาลแลว. นิคฺคณฺโ อันวานิครนถ
ผูหนึ่ง ครั้นเห็นพระเจาวัฏฏคามณีทรงรถปลาศนาการหนีไป ภูส รวิ
ก็รองดวยเสียงเปนอันดังวา พระยาวัฏฏคามณีหนีไปแลว โส ราชา
สมเด็จพระยาวัฏฏคามณี เมื่อเสด็จหนีออกจากพระนคร อสกฺกุณิตฺวา
ไมทันที่จะไดเอาบาตรแกวของพระบรมโลกนาถเจา อันเปนพุทธบริโภค
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ไปดวย ครัน้ ถึงสถานที่แหงหนึ่ง จุฬามณี ทตฺวา ก็พระราชทาน
แกวจุฬามณีอันงามใหแกนางโสมเทวี โอตาเรสิ ยังนางโสมเทวีให
ลงจากรถเพื่อจะใหเบารถ นําไปแตกุมารทั้ง ๒ และพระนางอนุฬา
ราชเทวี รีบปลาศนาการหนีไปซุมซอนอยูในปาใกลเวสสคิรีวิหาร ที่
พระมหาติสสเถรเจาอาศัยอยูนั้น. มหาติสฺสตฺเถโร ฝายพระมหาติสสเถรเจา ทิสวฺ า ครั้นไดเห็นบรมกษัตริย ก็จําไดวาพระเจาวัฏฏคามณี
พระผูเปนเจาก็ไปบิณฑบาตมาถวายพระมหากษัตริยเสวยทุก ๆ วัน. ราชา
อันวาสมเด็จพระเจาวัฏกคามณี หฏามนโส พระองคทรงพระโสมนัส
ยินดียิ่งนัก ครั้นแลวก็สรางพระวิหารถวายเปนสงฆบริโภคแกพระมหาเถรเจานั้น. พระองคเสด็จออกจากที่นั้น สิลาโสพฺภกฑกมฺหิ เสด็จไป
สูบานกัณฑกะแทบสพังศิลาเสด็จอาศัยอยูที่นั้น. เถโร พระมหาติสสเถระเจาฝากบรมกษัตริยไวแกอุปฏฐากแหงตนชื่อวาตนสีวะผูเปนนายแขวง
กําชับสั่งใหตั้งใจทํานุบํารุงเปนอันดี. พระเจาวัฏฏคามณีเสด็จสํานักอยู
ดวยนายตนสีวะถึง ๑๙ ปเปนกําหนด.
สตฺตสุ ทมิเฬสุ ล้ําทมิฬทั้ง ๗ คน ทมิฬคนหนึ่งนั้น ราครตฺโต กําหนัดยินดีดวยสามารถราคะดํากฤษณา มาพบนางโสมเทวี
เขา คเหตฺวาน ก็พานางไปสูฝงฟากโนน. ยังทมิฬอีกคนหนึ่งเลา
ถือเอาบาตรแกวของสมเด็จพระทศพลญาณ อันประดิษฐานอยูใน
เมืองอนุราธบุรี ขามไปฝงฟากโนนโดยเร็วพลัน. ยังทมิฬอันอยูใน
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ลังกาทวีป ๕ คน ทมิฬผูหนึ่งมีนามปรากฏวา ปูฬหัตถทมิฬ ขึ้น
เสวยสิริสมบัติในอนุราธบุรีสิ้น ๓ ป ตั้งทมิฬผูหนึ่งชื่อวาพาหิยะไวใน
ที่เสนาบดี. พาหิยทมิฬก็คิดประทุษรายจับเอาปูฬหัตถทมิฬที่เปนเจา
นั้นฆาเสีย เทฺว วสฺสานิ ก็ขึ้นเสวยราชสมบัติอยูได ๒ ป. ปณยมาโร
อันวาปณยมารทมิฬซึ่งเปนอํามาตยของปูฬหัตถทมิฬนั้นโกรธ จึงจับ
เอาพาหิยะทมิฬฆาเสีย สตฺต วสฺสานิ ก็ขึ้นเสวยสมบัติได ๗ ป.
ปฬยมาโร อันวาปฬยมารทมิฬที่เปนอํามาตยจับเอาปณยมารทมิฬ
ซึ่งเปนเจานั้นฆาเสีย สตฺต มาสานิ ขึ้นเสวยราชสมบัติได ๗ เดือน.
ฝายทาฐิยทมิฬ ที่เปนอํามาตยของปฬยมารทมิฬนั้น คเหตฺวา ก็จับ
เอาปฬยมารทมิฬฆาเสีย เทฺว วสฺสานิ ขึ้นครองสมบัติได ๒ ป. แทจริง
พระยาทมิฬทั้ง ๕ คนนั้น ไดครองสมบัติในอนุราธบุรีได ๑๔ ป
กับ ๗ เดือน.
ราชา ฝายสมเด็จพระเจาวัฏฏคามณี เสด็จพระราชดําเนินมา
พาพระอัคคมเหสีอีกทั้งพระราชบุตรทั้ง ๒ พระองค ไปสูมลยประเทศ
เสด็จสํานักอยูกับนายตนสีวะในครั้งนั้น. ภริยา อันวาภรรยาแหงนาย
ตนสีวะสนิทกันเขากับนางอนุฬาราชเทวี วันหนึ่งขัดใจขึ้นมา กําลัง
พระนางจะไปเที่ยวหาอาหาร ก็ใหประหารดวยเทา ถูกกระเชาใส
ของ พระนางแคนพระหฤทัย ก็ทรงกันแสงพิลาปมากราบทูลพระ
ราชสามี. ฝายนายตนสีวะไดฟงคดีดังนั้น ถือตัววาเปนเจาบาน มิได
พิจารณาใหแจงเหตุก็โกรธ ธนุ อาทาย ถือเอาซึ่งธนูเพื่อจะยิงบรมกษัตริยกับทั้งพระอัคคมเหสีและพระราชบุตรใหทิวงคต. ราชาป ฝาย
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พระบรมกษัตริยก็เสด็จเรงรีบออกจากที่นั้นกอน พอนายตนสีวะถือธนู
จองมา ตั้งทาจะยิง พระองคก็ชิงยิงนายตนสีวะเสียทันทีแลว ก็ประกาศพระองคใหมหาชนทราบวาเปนพระเจากรุงลังกา เสด็จหนีปจจามิตรมาซุมซอนอยู อกาสิ ชนสงฺคห แลวก็เกลี้ยกลอมผูคนเขาเปนกําลัง
อลตฺถ อฏามจฺเจ พระองคไดนายทหารใหญ ๘ คน ตั้งเปนมหา
อํามาตยใชสอยเปนคนสนิท กับบริวารที่ติดตามมานั้นเปนอันมาก พระ
องคืเสด็จพระราชดําเนินมาพบพระกุมภีลกมหาติสสเถรเจาแลว ซบ
พระเศียรเกลากระทํานมัสการบูชาพระปฏิมาอยูในอัจฉคัลลวิหาร. เมื่อ
อํามาตยผูหนึ่งชื่อวากปสีสอํามาตยขึ้นไปชําระลานพระเจดียแลวกําลัง
กลับลงมา พอพระเจาวัฏฏคามณีเสด็จขึ้นไปทอดพระเนตรเห็นอํามาตย
นั้นเปนแตนั่งมิไดหมอบลง ก็ทรงพิโรธ ฆาตยิ พระองคก็ฆา
อํามาตยผูนั้นเสีย. อํามาตยทั้ง ๗ คนไดเห็นอาการดังนั้น ก็สะดุงตก
ใจกลัวแตพระมหากษัตริย ปลายิตฺวา ก็ปลาศนาการหนีไปจากที่นั้น
เมื่ออํามาตยทั้ง ๗ คนหนีบรมกษัตริย มาในระหวางหนทาง มาพบ
พวกโจรเขา โจรทั้งหลายเหลานั้นก็ชวนกันตีชิงเอาผานุงผาหมและ
ทรัพยสมบัติทั้งปวงสิ้นแลว ก็นุงหมแตใบไมเปลือกไม พากันเขา
ไปสูหัมพุคัลลกวิหาร อทฺทกฺขุ ติสฺสตฺเถร ไดพบพระติสสมหาเถรเจา
ผูเปนพหูสูตร ทรงซึ่งพระนิกายไดเพียง ๔ พระคัมภีร ฝายพระติสสมหาเถรเจาเห็นชนทั้ง ๗ มีอาการวิปลาสดังนั้น ทาปยิ จึงใหผานุงผาหม
น้ําผึ้งและน้ํามันและขางสาร อันพระผูเปนเจาไดมาแลว พระผูเปนเจา
จึงถามวา ดูกอนอุบาสก ทั้ง ๗ คนนี้ เดิมทีนั้นอยูในสถานที่ใด จึงชวน
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กันมาเห็นสภาวะปานดังนี้. ฝายวาอํามาตยทั้ง ๗ จึงเลาคดีถวายใหพระ
มหาเถรเจาฟงเหมือนนัยหลัง. ฝายพระมหาติสสเถรเจาจึงถามวา ดูกอน
อุบาสกบุคคลเปนดังฤๅคือพระยาทมิฬหรือกรุงกษัตริย อาจสามารถ
จะยกยองพระบวรพุทธศาสนา. เต อมจฺจา อันวาอํามาตยทั้งหลายนั้น
จึงกลาววา พระมหากษัตริยแล อาจสามารถจะยกยองทํานุบํารุงพระ
พุทธศาสนาได. อุโภ เถรา อันวาพระมหาติสสเถรเจาและพระติสสเถรเจา ครั้นไดฟงดังนั้นแลว ก็พาอํามาตยทั้ง ๗ คนไปสูสํานักพระ
มหากษัตราธิราชเจาแลวจึงถวายพระพรขอโทษอํามาตยทั้ง ๗ คน ยัง
พระมหากษัตริยใหอดโทษแลว. ราชา จ เต อมจฺจา จ พระมหา
กษัตริยและอํามาตยจึงกลาววา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา ถาโยมได
เมืองอนุราธบุรีแลวโยมจะสงขาวสาสน มาถึงพระผูเปนเจา ๆ จงไปสู
สํานักของโยมเถิด ครั้นแลวก็ยกพยุหโยธามาสูอนุราธบุรี.
ฝายทาฐิยทมิฬเสวยราชสมบัติในอนุราธบุรี ครั้นรูวาพระเจา
วัฏฏคามณียกทัพเขามาแลว ก็ยกพยุหะออกมาตอตานสัมปยุทธกันกับ
พลพระเจาวัฏฏคามณี พลพระเจาวัฏฏคามณีก็ตีพลของทาฐิยทมิฬผูเปน
ใหญนั้นแตกไป จับทาฐิยทมิฬได หนฺตฺวา พระองคก็ฆาเสียแลว
เสด็จขึ้นผานพิภพในอนุราธบุรี. นิคฺคนฺถาราม วิทธฺ เสตฺวา พระองค
ก็ตรัสสั่งใหทําลายเสียซึ่งอารามแหงเดียรถียนิครถในตําบลนั้นแลวก็
ทรงอุทิศศรัทธาสรางพระวิหารลงในที่นั้น มี ๑๒ บริเวณ.
สตฺตรสสุ วสฺเสสุ สมเด็จพระบรมกษัตราธิราชมีพระราชศรัทธา
คารวะในพระรัตนตรัย ทรงสรางพระวิหารบริเวณารามเปนอันมาก
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พระองคทรงสรางอภัยคิรีวิหารถวายแกพระติสสมหาเถระสําเร็จใน ๑๗
ป กับ ๑๐ เดือน กับ ๑๐ วัน ปกฺโกสยิตฺวา เต เถเร จึงมีพระราช
โองการ ตรัสสั่งใหราชบุรุษไปนิมนตพระเถรเจาทั้งหลาย มีพระมหาติสสเถรเจาเปนประธาน อันมีอุปการคุณแกพระองคมาแตกอน ครั้น
พระเถรเจาทั้งหลายมาแลว พระมหากษัตริยมีพระหฤทัยผองแผว
ชื่นบาน จึงถวายจตุปจจัยทานเปนอันมาก แลวก็มอบอภัยคิรีวิหาร
ถวายไวแกพระมหาติสสเถรเจา. ในที่อันใดพระองคตรัสบังคับใหนาง
โสมเทวีลงจากรถ ในทีอ่ ันนั้นพระองคสรางพระอารามมีนามปรากฏ
ชื่อวาโสมาราม, และเมื่อนางโสมเทวีลงจากรถ ไดเห็นเจาสามเณร
นั่งถายมูตรอยูในกอกระทุม ประกอบดวยหิริโอตตัปปะควรจะเลื่อมใส
ภายหลังนางมากราบทูลแกบรมกษัตริย พระองคทรงโสมนัสยินดีดวย
สีลคุณของเจาสามเณร ทรงสรางพระวิหารในที่อันนั้น. พระองคทรง
พระราชศรัทธาอุปฏฐากพระภิกษุสงฆผูอยูในอารามของพระองค ดวย
จตุปจจัยบริบูรณจนลนเหลือ และทรงยกคาสวยอากรใหเปนสวน
กัลปนาขึ้นแกพระอาราม ดวยหวังพระราชหฤทัยวาจะไดเปนกําลัง
ปฏิสังขรณในภายหนา.
เตสุ สตฺตสุ โยเธสุ ล้ําโยธาทั้งหลาย ๗ คนนั้น อุตฺติโย อุตติยอํามาตยนั้น สรางพระวิหารชื่อทักขิณาวิหารขางทักขิณทิศแหงเมือง
อนุราธบุรี มูลวอํามาตยสรางมูลวิหาร สาลิยอํามาตยสรางสาลิยาราม
บัพพตอํามาตยสรางบัพพตาราม ติสสอํามาตยสรางติสสาราม ขาง
๑

๑. เก็บความสองทอนขางหนามาเรียงรวมเปนหมวดเดียวกัน.
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อุตตรทิศแหงเมืองอนุราธบุรีนั้น นิฏิเต ครั้นพระวิหารและพระ
อารามสําเร็จแลว อํามาตยทั้งหลายก็เขาไปสูสํานักพระติสสมหาเถรเจา
แลว กราบถวายนมัสการจึงมีวาจาวา ภนฺเต ขาแตพระผูเปนเจา
โยมสรางพระวิหารและอารามถวายพระผูเปนเจานี้ ปฏิสนฺถาวรเสน
ดวยสามารถที่พระผูเปนเจาประพฤติปราศรัยแกโยมทั้งปวงไว แลวก็
มอบพระวิหารและอารามเหลานั้นถวายแกพระสงฆ เถโร อันวาพระ
ติสสมหาเถรเจา ก็รับเอาซึ่งพระวิหารและอารามเสร็จแลว พระผูเปน
เจาจึงสั่งบังคับใหสงฆทั้งปวงไปอยูทุก ๆ พระอาราม อํามาตยทั้งหลาย
ผูเปนเจาของอารามนั้น ก็พากันถวายจตุปจจัยทั้ง ๔ สมณารเห อัน
ควรแกสมณะสงฆเปนอันมาก.
พระสงฆฝายมหาวิหาร กลาวติเตียนยกโทษพระติสสมหาเถรเจา
นี้วา กุเลหิ สสฏ ระคนไปดวยตระกูลคฤหัสถ วาแลวก็ชวนกัน
กําจัดขับพระผูเปนเจาไปเสียจากพระอาราม พหุลมสฺสุ ติสสฺ ตฺเถโร ฝาย
พระติสสเถรเจาอีกรูปหนึ่ง ซึ่งมีฉายาวามีหนวดดก ผูเปนศิษยของ
พระติสสมหาเถรเจา เขาขางอาจารยของตน เห็นพระสงฆฝายมหา
วิหารทําดังนั้นก็ขัดใจ ไปอยูเสียในอภัยคิรีวิหาร. จําเดิมแตนั้นพระภิกษุ
ทั้งหลายฝายอภัยวิหาร ก็มิไดไปมาหาสูมหาวิหารอีกเลย. เอว เต
ภิกฺขู พระภิกษุทั้งหลายเหลานั้น แตกออกจากกันเปน ๒ ฝาย คือ
พวกมหาวิหารฝาย ๑ พวกอภัยคิรีวิหารฝาย ๑ ฉะนี้
ปุพฺเพ ภิกฺขู มหามตี แตกอนมา พระภิกษุทั้งหลายที่ประกอบ
๑

๑. ในหนังสืออรรถกถาขาดไป ๒ คน.
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ไปดวยปญญาเปนอันมาก ไดทรงจําพระไตรปฎกทั้งพระบาลีและ
อรรถกถาขึ้นปากขึ้นใจ สั่งสอนสืบกันมา. พระภิกษุทั้งหลายในกาลนั้น
หานึ ทิสฺวาน สตฺตาน เห็นวานานไปเบื้องหนา กุลบุตรจะถอยนอย
จากปญญา จึงพรอมใจกัน (กระทําสังคายนาย) จารึกพระไตรปฎก
ธรรมลงในใบลาน เพื่อจะไดจิรฐิติกาลสืบไปในอนาคต.
พระมหาติสสเถรเจา เลือกจัดหาพระอรหันตที่แตกฉานในพระ
ไตรปฎกทั้งพระบาลีแลอรรถกถา อันขึ้นปากขึ้นใจ มาพรอมกัน แลว
ยกถอยคําของภิกษุอลัชชีอันลามกขึ้นปรึกษา เพื่อจะใหพระสงฆมี
อุตสาหะในการปญจมสังคายนายวา อาวุโส สงฆทั้งปวงเอย ครั้งนี้
พระพุทธศาสนาขององคบรมครูลวงไปได ๔๓๔ ปเทานี้แลว ก็ยัง
บังเกิดเสี้ยนหนามในพระพุทธศาสนา ถาเราทั้งปวงละไวไมไดยกพระ
ไตรปฎกขึ้นสูใบลาน นานไปก็จะเสื่อมศูนยไมมีใครที่จะทรงไวได จํา
เราจะสังคายนายพระไตรปฎกพากันยกขึ้นสูใบลาน จารเปนอักษรไว
นี่แลเห็นจะไมเสื่อมศูนยไปได จะเปนรากแกวพระศาสนา พระไตรปฎก
ยังตั้งอยูตราบใด ก็จัดไดชื่อวาพระศาสนายังตั้งมั่นอยูตราบนั้น, อนึ่ง
๑

๒

๑. ในมหาวงศ สิ้นขอความเรื่องยกพระไตรปฎกขึ้นเปนอักษรเพียงเทานี้ ตอนี้ไปไม
มีหลักจะยึด ชําระไปตามความนิยมของทานผูรูรจนา ๒. ในฉบับเดิม ทานผูรจนา
เขาใจวารูปที่ถกู ขับจากมหาวิหาร ที่เปนตนเหตุใหพระสงฆแตกเปน ๒ ฝาย. แต
สังคายนายนี้ทาํ ที่มหาวิหาร. แตพระลังกาชื่อติสสะมีเปนอันมาก ถามีที่มา เปน
พระติสสะรูปอื่นก็ได.
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สมเด็จพระบรมครูเปนที่พึงของสัตวโปรดไววา เย ชนา บุคคลผูใด
เกิดมาภายหลังมิไดเห็นพระตถาคตแลว ก็ใหดูเอาในพระไตรปฎกใน
ใบลานนั้นเถิด ก็จัดไดชอื่ วาเห็นพระตถาคต ที่ไมรูไมไดเลาเรียน
นั้น เหมือนอุบาสกอุบาสิกอยางนี้ ก็อุตสาหฟงเทศนา ฟงเขาเมื่อใด
ก็จัดไดชื่อวาเห็นรูปพระตถาคตเมื่อนั้น.
เมื่อพระอรหันตเจา ๑,๐๐๐ พระองค ปรึกษาเห็นพรอมกันฉะนี้
แลว จึงเขาไปถวายพระพรแจงเหตุแกพระเจาวัฏฏคามณี ขอที่กระทํา
ปญจมสังคายนาย. ฝายพระเจาวัฏฏคามณีไดทรงฟงก็โสมนัสเปนกําลัง
พระองคจึงตรัสถามวา ภนฺเต ขาแตผูเปนเจา จะใหโยมกระทําที่ใด
เลา ? พระมหาเถรเจาจึงถวายพระพรวา เชิญบพิตรจงกระทําโรง
มณฑปลงในทามกลางติสสมหาวิหาร ในเมืองลังกาทวีปนั้นเถิดจึงจะ
ควร การปญจมสังคายนายนี้ เปนการใหญ ปหนึ่งจึงสําเร็จลงได. เมื่อ
พระมหาเถระถวายพระพรฉะนี้แลว พระเจาวัฏฏคามณีก็รับเถรวาจาวา
สาธุ แลว พระมหาเถรเจาทั้งหลายก็ถวายพระพรลากลับมายังพระ
อาราม. สย สวนสมเด็จพระเจาวัฏฏคามณีก็มีพระราชโองการตรัสแก
นายชางทั้งหลาย ใหกระทําโรงพระมณฑปแทบทามกลางติสสมหาวิหาร
วิจิตรบรรจง พุทฺธาสนารห ควรจะเปนที่ทรงนั่งแหงองคพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เหมือนกัน ครั้นเสร็จแลวพระองคก็ออกไปเผดียงวา
ภนฺเต พระเจาขา การมณฑปก็สําเร็จแลว ขอนิมนตพระผูเปน
๑

๑. ถาเล็งเอาภาษิตที่ตรัสแกพระวักกลิวา ผูใ ดเห็นธรรม ผูนั้นชื่อวาเห็นเรา ดังนี้ควร
จะเปน โย ชโน.
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เจาจงกระทําสังคายนายเถิด.
เต เถรา พระมหาเถรเจาทั้งหลาย ๑,๐๐๐ พระองค จึงจัดเอา
พระพุทธทัตตเถรเจาใหนั่งเปนประธาน พระติสสมหาเถรเจาเปนผู
วิสัชนาในพระวินัยปฎก เมื่อพระผูเปนเจาจะวิสัชนา จึงสมมุติพระองค
ยังสงฆใหรูดวยพระบาลีวา สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ, ยทิ สงฺฆสฺส
ปตฺตกลฺล, อห วินย วิสชฺเชยฺย. วาขาแตพระสงฆทั้งปวง พระสงฆ
จงฟงซึ่งถอยคําแหงขาพเจาผูชื่อวา พระมหาติสสเถระ ในกาลบัดนี้
ผิแลควรแกสงฆแลว ขาพเจาจะวิสัชนาพระวินัยปฎกไปในกาลบัดนี้.
พระมหาติสสเถรเจาสมมุติอาตมาดังนี้แลว ก็ลุกจากอาสนะหมจีวรเฉียง
ขึ้นบาซายถวายวันทนาแกพระสงฆผูเปนเถรานุเถระผูเฒาแลว จึงขึ้น
นั่งเหนือเถรอาสนธรรมาสน ถือพัดวาลวิชนีมีดามอันขจิตรไปดวยงา
พระผูเปนเจาวิสัชนาในปฐมปาราชิกนั้นวา พระพุทธองคทรงบัญญัติ
ในเมืองไพศาลี ปรารภเอาพระสุทินผูเปนบุตรกลันทเศรษฐี นิมิตเหตุ
พระสุทินนั้นไปเสพเมถุนธรรม ในปุราณทุติยิกาภรรยาเกาแหงตน
พระทศพลจึงบัญญัติปฐมปาราชิกสิกขาบทและวิสัชนาซึ่งวัตถุและ
นิทาน บุคคล บัญญัติ อนุบัญญัติ อาบัติ อนาบัติ แหงปฐมปาราชิกเสร็จแลว พระผูเปนเจาก็วิสัชนาในทุติยปาราชิกและตติยปาราชิกและจตุตถปาราชิกเสร็จแลว พระอรหันตเจา ๑,๐๐ พระองค
ก็ยกปาราชิกทั้ง ๔ นั้นขึ้นสูใบลานจารเปนอักขระ ชื่อวาปาราชิกกัณฑ.
ยกสังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบทนั้นขึ้น ชือ่ วาเตรสกัณฑ ยก ๒ สิกขาบท
นั้นขึ้น ชื่อวาอนิตยกัณฑ. ยก ๓๐ สิกขาบทนั้นขึ้นชื่อวานิสสัคคิย-
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ปาจิตติยะ. ยก ๙๒ สิกขาบทนั้นขึ้น ชื่อวาสุทธปาจิตติยะ. ยก ๔ สิกขาบทนั้นขึ้น ชือ่ วาปาฏิเทสนียะ. ยก ๗๕ สิกขาบทนั้นขึ้น ชื่อวาเสขิยวัตร. ยกธรรม ๗ ประการนั้นขึ้น ชื่อวาอธิกรณสมถะ ยกสิกขาบท
เหลานี้ขึ้นเปนภิกขุปาฏิโมกข.
เอว มหาวิภงฺค สงฺคห อาโรเปตฺวา เมื่อพระมหาเถรเจายก
มหาวิภังคขึ้นสูใบลานจารเปนพระอักขระแลว ตทนนฺตร ในลําดับนั้น
พระมหาติสสเถรเจา จึงยกภิกขุนีวิภังคขึ้นสูสังคายนายจารใสใบลาน.
ในภิกขุนีวิภังคนั้น ยก ๘ สิกขาบทขึ้นเปนปาราชิกกัณฑ ยก ๑๗
สิกขาบทนั้นขึ้นจัดเปนสัตตรสกัณฑ ยก ๓๐ สิกขาบทนั้นขึ้นเปน
นิสสัคคิยปาจิตติยะ. ยก ๑๖๖ สิกขาบทขึ้นเปนสุทธปาจิตติยะ. ยก ๘
สิกขาบทขึ้นเปนปาฏิเทสนียะ. ยก ๗๕ สิกขาบทขึ้นเปนเสขิยวัตร ยก
ขึ้นซึ่งธรรม ๗ ประการเปนอธิกรณสมถะ. ยกสิกขาบท ๓๑๑ สิกขาบทเหลานี้เปนพระภิกขุนีปาโมกข.
เอว ภิกขฺ ุนีวิภงฺค สงฺคห อาโรเปตฺวา พระมหาเถรเจายกภิกขุนีวิภังค ขึ้นสูปญจมสังคายนายใสใบลานจารเปนอักขระ ดวยประการ
ดังนี้ ก็จดเปนคัมภีรพระอาทิกรรม มีอรรถกถาชื่อวาปฐมสามนต จัด
เปนคัมภีรพระปาจิตติยะ มีอรรถกถาชื่อวาทุติยสามนต. จัดเปนคัมภีร
มหาวรรค ประดับดวยขันธ ๑๐ ประการ มีมหาขันธเปนตน มี
โกสัมพิกขันธเปนที่สุด มีอรรถกถาชือ่ วาตติยสามนต. จัดคัมภีรจุลลวรรค ประดับดวยขันธ ๑๒ ประการ มีกรรมขันธเปนตน มีสัตตสติกขันธเปนที่สุด มีอรรถกถาชื่อวาจตุตถสามนต. จัดเปนคัมภีรบริวาร
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ประดับไปดวยบริวาร ๑๖ บริวาร มีอรรถกถาชื่อวาปญจมสามนต และ
พระวินัยปฎกนี้ประดับดวยพระธรรมขันธ ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ
ครั้นพระมหาเถรเจา ๑,๐๐๐ พระองค ชําระพระวินัยปฎก จัดแจง
รอยกรองเปนทองเปนแถว ยกขึ้นสูใบลานสําเร็จแลว พระอรหันตเจา
๑,๐๐๐ พระองค ก็ชวนกันสาธยายพรอม ๆ กัน.
อันดับนั้น พระผูเปนเจาก็สังคายนายพระสุตตันตปฎกสืบไป.
พระผูเปนเจาวิสัชนาวา พฺรหฺมชาล สุตฺต พรหมชาลสูตรนั้น ภควา
พระมหากรุณาตรัสเทศนาในระหวางแหงเมืองราชคฤหและบานนาลันทคามตอกัน พระพุทธองคปรารภเอาคน ๒ คน คือสุปปยปริพาชกและ
พรหมทัตตมาณพผูเปนอาจารยและลูกศิษยกัน อาจารยนั้นนินทาพระ
รัตนตรัย ลูกศิษยนั้นสรรเสริญพระรัตนตรัย. อันดับนั้น พระผูเ ปน
เจาวิสัชนา ซึ่งนิทานและบุคคลแหงพรหมชาลสูตร แลวก็วิสัชนาใน
สามัญญผลสูตรวา พระพุทธองคตรัสเทศนาในปามะมวงแหงหมอชีวก
ใกลเมืองราชคฤห พระพุทธองคตรัสเทศนากับดวยพระยาอชาตศัตรู
ผูเปนพระราชโอรสแหงนางเวเทหิราช. อันดับนัน้ พระผูเปนเจา
ก็จัดเปนนิกายทั้ง ๕ คือทีฆนิกาย ๑ มัชฌิมนิกาย ๑ สังยุตตนิกาย ๑
อังคุตตรนิกาย ๑ ขุททกนิกาย ๑. ทีฆนิกายนั้น ประดับไปดวยสูตร
๓๔ สูตร มรพรหมชาลสูตรเปนอาทิ. มัชฌิมนิกายนั้น ประดับดวย
สูตร ๑๕๒ สูตร มีมลู ปริยายสูตรเปนตน. สังยุตตนิกายนั้น ประดับ
ดวยสูตร ๗,๗๖๒ สูตร มีโอฆตรณสูตรเปนอาทิ. อังคุตตรนิกายนั้น
ประดับดวยสูตร ๙,๕๕๗ สูตร มีจิตตปริยาทานสูตรเปนอาทิ. ขุททก-
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นิกายนั้น มีประเภท ๑๕ พระคัมภีร คือ ขุททกปาฐะ ๑ ธรรมบท ๑
อุทาน ๑ อิติวุตตกะ ๑ สุตตนิบาต ๑ วิมานวัตถุ ๑ เปตวัตถุ ๑
เถรคาถา ๑ เถรีคาถา ๑ ชาดก ๑ อปทาน ๑ นิทเทส ๑ ปฏิสัมภิทามัคค ๑ พุทธวงศ ๑ จริยาปฎก ๑ เปน ๑๕ พระคัมภีร สงเคราะห
เขาในขุททกนิกาย. นิกายทั้ง ๕ พระคัมภีรนี้ ชื่อวาพระสุตตัตนตปฎก.
เมื่อพระมหาเถรเจา ๑,๐๐๐ พระองค ยกขึ้นซึ่งพระสุตตันตปฎก
สูใบลานจารเปนทองเปนแถว ครั้นสําเร็จลงแลวจึงสังคายนายพระ
อภิธรรมปฎกนั้นสืบไปวา ปาฏิเหราวสานมฺหิ ฯ เป ฯ กเถสิ. พระ
ติสสมหาเถรเจาจึงวิสัชนาวา พระอภิธรรมปฎกนัน้ สมเด็จพระพุทธ
องคเจาเสด็จขึ้นไปจําพระวัสสาในดาวดึงส ตรัสเทศนาโปรดพระพุทธมารดาดวยสัตตปกรณาภิธรรมทั้ง ๗ พระคัมภีร คือ พระสังคิณี ๑
พระวิภังค ๑ พระธาตุกถา ๐ พระบุคคลบัญญัติ ๑ พระกถาวัตถุ ๑
พระยมก ๑ พระสมันตมหาปฏฐาน ๑ เปน ๗ พระคัมภีรดวยกัน.
พระคัมภีรพระอภิธรรมสังคิณีนั้น จัดเปนพระธรรมขันธ ๑,๓๐๐ พระ
ธรรมขันธ ประกอบไปดวยกัณฑ ๔ กัณฑ ประกอบดวยบท ๒
ประการ ประดับไปดวยติกะ ๒๒ ติกะ มีกุสลติกะเปนตน มีสนิทัสสนติกะเปนปริโยสาน ตรัสเทศนาชานาน ถาจะนับเปนวันในมนุษยโลก
นึ้ถึง ๑๒ วันจึงจบ เทพดาไดมรรคผล ๘ โกฏิ. อันดับนั้นพระมหา
เถรเจาทั้งหลาย จึงชําระคัมภีรพระวิภังคสืบตอไป. คัมภีรพระวิภังคนี้
ประกอบไปดวยพระธรรมขันธนั้น ๖,๑๐๐ พระธรรมขันธ ประกอบไป
๑

๑. แยงกับจํานวนในทุตยิ สังคายนาย ในนั้นวา ๖,๕๐๐ ยังไมมีหลักจะสอบ ไดคงไว
ตามตนฉบับ.
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ดวยวิภังค ๑๘ มีขันธวิภังคเปนตน สมเด็จพระทศพลตรัสเทศนา ๑๒
วันจึงจบ เทพดาไดมรรคและผล ๗ โกฏิเปนกําหนด อันดับนัน้ พระ
อรหันตเจาจึงชําระคัมภีรพระธาตุกถาสืบตอไป. และพระธาตุกถานั้น
ประดับดวยพระธรรมขันธ ๗,๐๐๐ พระธรรมขันธ ประกอบไป
ดวยบท ๑๔ บท มีสังคโหเปนอาทิ ประกอบไปดวยวาร ๒
คืออุทเทสวาร ๑ นิทเทสวาร ๑ มี ๒ ประการฉะนี้ พระชินสีหตรัส
เทศนาถึง ๖ วันจึงจบ เทพดาไดมรรคผล ๖ โกฏิเปนกําหนด.
ตทนนฺตร ลําดับนั้น พระมหาเถรเจาก็ชําระคัมภีรพระบุคคลบัญญัติ
สืบตอไป. คัมภีรพระบุคคลบัญญัตินนั้ ประดับไปดวยพระธรรมขันธ
๕,๖๐๐ พระธรรมขันธ ประกอบไปดวยบัญญัติ ๖ ประการ มีขันธบัญญัติเปนตน มีบุคคลบัญญัติเปนปริโยสาน สมเด็จพระศาสดาจารย
เทศนาถึง ๖ วันจึงจบ เทพดาไดมรรคผลนั้น ๖ โกฏิเปนกําหนด. อันดับ
นั้นพระอรหันตเจาทั้งหลายก็ชําระพระคัมภีรพระกถาวัตถุสืบตอไป. คัมภีร
พระกถาวัตถุนี้ ประดับไปดวยพระธรรมขันธ ๗,๑๐๐ พระธรรมขันธ
พระเจาตรัสเทศนา ๑๓ วันจึงจบ เทพดาไดมรรคและผลนั้นคณนาได
๗ โกฏิ อันดับนั้น พระมหาเถรเจาจึงชําระพระคัมภีรพระยมกสืบตอไป.
คัมภีรพระยมกนั้น ประดับไปดวยพระธรรมขันธ ๕,๑๐๐ พระธรรม
ขันธ ประดับไปดวยยมก ๑๐ ประการ มีมลู ยมกเปนตน มีอินทริยยมกเปนปริโยสาน พระศาสดาจารยเทศนาชานานถึง ๑๘ วันจึงจบ
เทพดาไดมรรคผลคณนาได ๗ โกฏิ. อันดับนั้น พระมหาเถรเจาจึง
๑

๑. ในปญจมสังคายนายนี้ บางฉบับนับวา ๑๖ วันก็มี.
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ชําระพระคัมภีรพระมหาปฏฐานสืบตอไป. คัมภีรพ ระมหาปฏฐานนั้น ประดับ
ไปดวยพระธรรมขันธ ๗,๔๐๐ พระธรรมขันธ มากกวาทุกพระคัมภีร
สมเด็จพระชินสีหตรัสเทศนาถึง ๒๓ วันจึงจบ เทพดาไดมรรคผลโดย
คณนาได ๔๐ โกฏิ, มากกวาทุกพระคัมภีร เหตุพระสมันตมหาปฏฐาน
นี้ มีนัยอันคัมภีรภาพลึกละเอียดโดยแท.
อภิธมฺมปกก สงฺคายิตฺวา เมื่อพระมหาเถรเจา ๑,๐๐ พระองคมี
พระพุทธทัตตะเปนสังฆเถระผูเฒา มีมหาติสสเถรเจาเปนผูวิสัชนาชําระ
พระอภิธรรมปฎกจบลง สิริพระธรรมขันธเขากันเปน ๔๒,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธเศษ ครั้นเสร็จทั้ง ๓ ปฎกแลวก็จารใสใบลาน ยกขึ้นสู
สังคายนายเปนคํารบ ๕ ในติสสมหาวิหารแทบลังกาทวีป เปนหนังสือ ๗
หลังชาง เชิญขึ้นไวในมณฑป. สังคายนายในกาลครั้งนั้นปหนึ่งจึง
สําเร็จ. เทพเจาทั้งหลายในหมื่นจักวาลถวายซองสาธุการอัศจรรยก็
บันดาลเปนโกลาหล พื้นปฐพีดลก็กมั ปนาทหวาดหวั่นไหวตลอดลงไป
จนถึงน้ํารองพระธรณี ติปฏกสงฺคหาวสาเน ในกาลเมื่อสังคายนาย
พระไตรปฎกทั้ง ๓ ที่สมมุติวาจบลงแตเพียงนี้ เอว ก็มีดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบพระปญจมสังคายนาย.
๑

๑. ในทุตยิ สังคายนาวา ๙,๔๐๐ ในตติยสังคายนาย ๗,๔๐๐ โดยมากกวา ๙,๔๐๐ บางก็มี.

