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คานา
หนังสือเล่มนี ้จัดทาขึ ้นด้ วยความสานึกในพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ ขององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าที่ได้ ทรงอุทิศพระวรกายในการแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ตลอด
ระยะเวลาแห่งพระชนม์ชีพ และถึงแม้ กาลเวลาจะล่วงเลยมาถึง ๒๕๕๑ ปี หลังจากที่
ทรงเสด็จดับขันธปริ นิพพาน แต่ธรรมะที่ได้ ทรงแสดงไว้ ยงั คงเป็ นอมตะทันสมัย และ
ทนต่อการพิสูจน์ แม้ จะเป็ นยุคที่เต็มไปด้ วยความเจริ ญก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์
อย่างในปั จจุบนั และด้ วยเป็ นที่ประจักษ์ แล้ วว่า ธรรมะที่ได้ ทรงแสดงไว้ นนมี
ั ้ คณ
ุ ค่า
และเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมต่อโลกอย่างที่สดุ ดังนัน้ ผู้ใดที่ได้ มีโอกาสศึกษาและน้ อม
นาไปปฏิบตั ิยอ่ มเกิดปั ญญาและความสุขอย่างแท้ จริ ง
“มหาปริ นิพพานสูตร” เป็ นพระสูตรที่มีการสรุ ป รวบยอดพระธรรมคาสัง่
สอนของพระองค์และแนวทางที่พทุ ธสาวกควรปฏิบตั ิหลังจากที่ ทรงเสด็จดับขันธปริ
นิพพาน นอกจากนัน้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นและพระดารัสในพระสูตรยังได้ แสดงให้ เห็น
ถึงความเป็ นจริ งในกฎพระไตรลักษณ์ได้ อย่างชัดเจนที่สดุ
จึง หวัง เป็ นอย่า งยิ่ ง ว่า หนังสือ เล็ก ๆเล่ม นี จ้ ะเป็ นส่ว นหนึ่ง ที่ช่ ว ยกระตุ้น
เตือนสติให้ เราได้ คลายความยึดมัน่ ถือมัน่ ลงได้ บ้าง และต้ องกราบขอขมาอภัยหากมี
ข้ อบกพร่องประการหนึง่ ประการใดในการจัดพิมพ์ครัง้ นี ้
สุดท้ าย ความดีงามทังหลายที
้
่เกิดจากการทาหนังสือ เล่มนี ้ ขอน้ อมถวาย
บูชาคุณพระรัตนตรัย บิดามารดา ครู บาอาจารย์ แผ่นดินที่ข้าพเจ้ าได้ ถือกาเนิดและ
เติบโต บูรพกษัตริ ย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชฯและพระบรมวงศ์
สานุวงศ์ทกุ พระองค์ เทพไท้ เทวาผู้มงุ่ หวังพระนิพพาน ท่านผู้ให้ การอุปถัมภ์ และทุกๆ
ท่านที่มีสว่ นในการจัดทาหนังสือจนสาเร็ จลุลว่ งมาได้ ด้วยดี
ด้ วยความปรารถนาดี
ชุณหกาญจน์ สุวรรณาภิรมย์
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
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มหาปรินิพพานสูตร
 เรื่ องของพระเจ้ ามคธราช อชาตศัตรู
[๖๗] ข้ าพเจ้ าได้ สดับมาอย่างนี ้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับบนภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนคร
ราชคฤห์ ก็สมัยนัน้ พระเจ้ าแผ่นดินมคธ พระนามว่าอชาตศัตรู เวเทหีบตุ ร
ทรงปรารถนาจะเสด็จไปปราบแคว้ นวัชชี ท้ าวเธอรับสัง่ อย่างนี ้ว่า ก็เราจัก
ตัดพวกเจ้ าวัชชี ผ้ ูมีฤทธิ์ มาก มี อานุภ าพมาก อย่างนีๆ้ จักให้ แคว้ นวัช ชี
พินาศถึงความวอดวาย
ลาดับนัน้ ท้ าวเธอตรัสเรี ยกวัสสการพราหมณ์ อามาตย์ผ้ ใู หญ่ใน
มคธรัฐ มาตรั ส สั่งว่า ดูกรพราหมณ์ ท่านจงไปเฝ้าพระผู้มี พระภาคถึง ที่
ประทับ ครัน้ แล้ ว จงถวายบังคมพระบาททังสองของพระผู
้
้ มีพระภาคด้ วย
เศียรเกล้ าตามคาของเรา ทูลถามถึ งอาพาธน้ อย พระโรคเบาบาง ความ
กระปรี ก้ ระเปร่ า พระกาลัง การประทับอยู่ส าราญว่า ข้ าแต่พ ระองค์ผ้ ู
เจริ ญ พระเจ้ าแผ่นดินมคธพระนามว่าอชาตศัตรู เวเทหี บุตร ขอถวาย
บัง คมพระบาททัง้ สองของพระผู้มี พ ระภาคด้ ว ยเศี ย รเกล้ า ทูลถามถึ ง
อาพาธน้ อย พระโรคเบาบาง ความกระปรี ก้ ระเปร่า พระกาลัง การประทับ
อยูส่ าราญ และจงทูลอย่างนี ้ว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ พระเจ้ าแผ่นดินมคธ
พระนามว่าอชาตศัตรู เวเทหีบุตร ปรารถนาจะเสด็จไปปราบแคว้ นวัช ชี
ท้ าวเธอรั บสั่งอย่างนี ้ว่า ก็ เราจักตัดพวกเจ้ าวัชชี ผ้ มู ี ฤทธิ์ มาก มี อานุภาพ
มากอย่างนีๆ้ จักให้ แคว้ นวัชชีพินาศถึง ความวอดวาย ดังนี ้ และพระผู้มี
พระภาคทรงพยากรณ์แก่ทา่ นอย่างไร ท่านพึงจาข้ อนันมาบอกเรา
้
พระ
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ตถาคตทังหลายย่
้
อมไม่ตรัสคาที่ไม่จริงเลย ฯ

เขาคิชฌกูฏและที่ประทับของพระพุทธเจ้ า

วัสสการพราหมณ์ อามาตย์ผ้ ใู หญ่ในมคธรัฐ รับพระราชดารัสของ
พระเจ้ าแผ่นดินมคธพระนามว่าอชาตศัตรู เวเทหีบตุ ร แล้ วเทียมยานที่ดีๆ
ขึ น้ ยานออกจากพระนครราชคฤห์ ต รงไปยัง ภู เ ขาคิ ช ฌกูฏ จนสุด ภู มิ
ประเทศเท่าที่ยานจะไปได้ จึงลงจากยานเดินเข้ าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึง
ที่ประทับ ครัน้ เข้ าไปเฝ้าแล้ วได้ ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครัน้ ผ่านการ
ปราศรัยพอให้ ระลึกถึงกันไปแล้ ว จึงนัง่ ณ ที่ควรส่วนข้ างหนึ่ง ครัน้ วัสสกา
รพราหมณ์อามาตย์ผ้ ใู หญ่ในมคธรัฐนัง่ เรี ยบร้ อยแล้ วทูลว่า
ข้ าแต่พระโคดมผู้เจริ ญ พระเจ้ าแผ่นดินมคธ พระนามว่า อชาต
ศัตรู เวเทหีบุตร ขอถวายบังคมพระบาททัง้ สองของท่านพระโคดมด้ วย
เศียรเกล้ า ทูลถามถึงอาพาธน้ อย พระโรคเบาบาง ความกระปรี ก้ ระเปร่ า
พระกาลังการประทับอยู่สาราญ ข้ าแต่พระโคดมผู้เจริ ญ พระเจ้ าแผ่นดิน
มคธ พระนามว่า อชาตศัตรู เวเทหีบุตร ทรงปรารถนาจะเสด็จไปปราบ
แคว้ นวัชชี ท้ าวเธอรับสัง่ อย่างนี ้ว่า ก็เราจักตัดพวกเจ้ าวัชชีผ้ มู ีฤทธิ์มาก มี
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อานุภาพมากอย่างนี ้ๆ จักให้ แคว้ นวัชชีพินาศถึงความวอดวาย ฯ


กถาว่ าด้ วยอปริหานิยธรรมของเจ้ าวัชชี ๗

[๖๘] ก็สมัยนัน้ ท่านพระอานนท์ ยืนถวายอยู่งานพัดพระผู้มีพระ
ภาค อยู่ ณ เบื ้องพระปฤษฎางค์ ลาดับนัน้ พระผู้มีพระภาครับสัง่ กะท่าน
พระอานนท์วา่
ดูกรอานนท์ เธอได้ ยินมาอย่างไร พวกเจ้ าวัชชีหมัน่ ประชุมกัน
เนืองๆหรื อฯ
ท่านพระอานนท์ทลู ว่า ข้ าพระองค์ได้ ยินมาอย่างนัน้ พระเจ้ าข้ า ฯ
ดูกรอานนท์ พวกเจ้ าวัชชีจกั หมัน่ ประชุมกันเนืองๆ อยู่เพียงใด พึง
หวังได้ ซงึ่ ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
ดูกรอานนท์ เธอได้ ยินมาอย่างไร พวกเจ้ าวัช ชี พร้ อมเพรี ยงกัน
ประชุม พร้ อมเพรี ยงกันเลิกประชุม และพร้ อมเพรี ยงกันทากิจที่เจ้ าวัชชีพึง
กระทาหรื อ ฯ
ข้ าพระองค์ได้ ยินมาอย่างนัน้ พระเจ้ าข้ า ฯ
ดูก รอานนท์ พวกเจ้ าวัช ชี จัก พร้ อมเพรี ยงกัน ประชุม จัก พร้ อม
เพรี ยงกันเลิกประชุม และจักพร้ อมเพรี ยงกันทากิจที่เจ้ าวัชชีพึงกระทาอยู่
เพียงใด พึงหวังได้ ซงึ่ ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
ดูกรอานนท์ เธอได้ ยินมาอย่างไร พวกเจ้ าวัชชีไม่ได้ บญ
ั ญัติสิ่งที่
มิได้ บญ
ั ญัติไว้ ไม่ถอนสิ่งที่ได้ บญ
ั ญัติไว้ แล้ ว สมาทานประพฤติอยู่ในวัชชี
ธรรมของเก่าตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้ แล้ วหรื อ ฯ
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ข้ าพระองค์ได้ ยินมาอย่างนัน้ พระเจ้ าข้ า ฯ
ดูกรอานนท์ พวกเจ้ าวัชชีจกั ไม่บญ
ั ญัติสิ่งที่มิได้ บญ
ั ญัติไว้ จักไม่
ถอนสิ่งที่ได้ บญ
ั ญัติไว้ แล้ ว จักสมาทานประพฤติอยู่ในวัชชีธรรมของเก่า
ตามที่บญ
ั ญัติไว้ แล้ วอยู่เพียงใด พึงหวังได้ ซึ่งความเจริ ญอย่างเดียว ไม่มี
เสื่อม เพียงนัน้ ฯ
ดูกรอานนท์ เธอได้ ยินมาอย่างไร พวกเจ้ าวัชชี สกั การะเคารพนับ
ถื อบูช า ท่านที่ เ ป็ นผู้ใหญ่ของพวกเจ้ าวัช ชี และเชื่ อฟั ง ถ้ อยคาของท่าน
เหล่านันหรื
้ อฯ
ข้ าพระองค์ได้ ยินมาอย่างนัน้ พระเจ้ าข้ า ฯ
ดูกรอานนท์ พวกเจ้ าวัชชีจกั สักการะเคารพนับถือบูชา ท่านที่เป็ น
ผู้ใหญ่ของพวกเจ้ าวัชชี และจักเชื่ อฟั งถ้ อยคาของท่านเหล่านันอยู
้ ่เพียงใด
พึงหวังได้ ซงึ่ ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
ดูกรอานนท์ เธอได้ ยินมาอย่างไร พวกเจ้ าวัชชีไม่ฉดุ คร่าขืนใจสตรี
หรื อ กุมารี ในสกุลให้ อยูร่ ่วมด้ วยหรื อ ฯ
ข้ าพระองค์ได้ ยินมาอย่างนัน้ พระเจ้ าข้ า ฯ
ดูกรอานนท์ พวกเจ้ าวัชชีจกั ไม่ฉดุ คร่าขืนใจสตรี หรื อกุมารี ในสกุล
ให้ อยู่ร่วมด้ วยอยู่เพียงใด พึงหวังได้ ซึ่งความเจริ ญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม
เพียงนัน้ ฯ
ดูกรอานนท์ เธอได้ ยินมาอย่างไร พวกเจ้ าวัชชีสกั การะเคารพนับ
ถือบูชาเจดีย์ของพวกเจ้ าวัชชีทงภายในภายนอก
ั้
และไม่ปล่อยให้ ธรรมิก
พลีที่เคยให้ ที่เคยกระทาแก่เจดีย์เหล่านันเสื
้ ่อมทรามไปหรื อ ฯ
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ข้ าพระองค์ได้ ยินมาอย่างนัน้ พระเจ้ าข้ า ฯ
ดูกรอานนท์ พวกเจ้ าวัชชีจกั สักการะเคารพนับถื อบูชาเจดีย์ของ
พวกเจ้ าวัชชีทงภายในภายนอก
ั้
และจักไม่ปล่อยให้ ธรรมิกพลี ที่เคยให้ ที่
เคยกระทาแก่เจดีย์เหล่านัน้ เสื่อมทรามไปอยู่เพียงใด พึงหวังได้ ซึ่งความ
เจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
ดูกรอานนท์ เธอได้ ยินมาอย่างไร พวกเจ้ าวัชชีจดั แจงไว้ ดีแล้ ว ซึ่ง
ความอารักขาป้องกันคุ้มครองอันเป็ นธรรมในพระอรหันต์ทงหลาย
ั้
ด้ วย
ตังใจว่
้ า ไฉนหนอ พระอรหันต์ที่ยงั มิได้ มา พึงมาสูแ่ ว่นแคว้ น และที่มาแล้ ว
พึงอยูเ่ ป็ นผาสุกในแว่นแคว้ น ดังนี ้หรื อ ฯ
ข้ าพระองค์ได้ ยินมาอย่างนัน้ พระเจ้ าข้ า ฯ
ดูกรอานนท์ พวกเจ้ าวัช ชี จักจัด แจงไว้ ดีแล้ ว ซึ่ง ความอารั กขา
ป้องกัน คุ้มครองอันเป็ นธรรมในพระอรหันต์ทงั ้ หลาย ด้ วยตังใจว่
้ า ไฉน
หนอ พระอรหันต์ที่ยงั มิได้ มา พึงมาสู่แว่น แคว้ น และที่มาแล้ ว พึงอยู่เป็ น
ผาสุกในแว่นแคว้ น ดังนี ้ อยูเ่ พียงใด พึงหวังได้ ซงึ่ ความเจริ ญอย่างเดียว ไม่
มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
[๖๙] ล าดับ นัน้ พระผู้มี พ ระภาครั บ สั่ง กะวัส สการพราหมณ์
อามาตย์ผ้ ใู หญ่ในมคธรัฐว่า
ดูกรพราหมณ์ สมัยหนึ่ง เราอยู่ที่สารันททเจดีย์เขตเมื องเวสาลีนี ้
ณ ที่นนเราได้
ั้
แสดงอปริ หานิยธรรมทัง้ ๗ นี ้ แก่พวกเจ้ าวัชชี ก็อปริ หานิย
ธรรมทัง้ ๗ นี ้ จักตัง้ อยู่ในพวกเจ้ าวัช ชีและพวกเจ้ าวัชชี จักสนใจในอปริ
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หานิยธรรมทัง้ ๗ นี ้ อยู่เพียงใดพราหมณ์ พึงหวังได้ ซึ่งความเจริ ญอย่าง
เดียว ไม่มีเสื่อมเพียงนัน้ ฯ
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี ้แล้ ว วัสสการพราหมณ์ อามาตย์
ผู้ใหญ่ในมคธรัฐได้ ทลู ว่า
ข้ าแต่พระโคดมผู้เจริ ญ พวกเจ้ าวัชชีมาประกอบด้ วยอปริ หานิย
ธรรม แม้ ข้อหนึ่งๆ ก็ยงั หวังได้ ซึ่งความเจริ ญอย่างเดียวไม่มีเสื่อม จะป่ วย
กล่าวไปไยถึงอปริ นิยธรรมทัง้ ๗ ข้ อเล่า พระเจ้ าแผ่นดินมคธ พระนามว่า
อชาตศัต รู เวเทหี บุต ร ไม่ ค วรกระท าการรบกับ เจ้ า วัช ชี นอกจากจะ
ปรองดอง นอกจากจะยุให้ แตกกันเป็ นพวก
ข้ าแต่พระโคดมผู้เจริ ญ ข้ าพเจ้ ามีกิจมาก มีกรณียะมากจะขอลา
ไปในบัดนี ้
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรพราหมณ์ ท่านย่อมทราบกาลอันควร
ในบัดนี ้เถิด
ลาดับนัน้ วัส สการพราหมณ์ อามาตย์ ผ้ ูใหญ่ ในมคธรั ฐ ชื่ นชม
ยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค ลุกจากอาสนะหลีกไปแล้ ว ฯ
[๗๐] ครั ง้ นัน้ เมื่ อวัส สการพราหมณ์ อามาตย์ ผ้ ูใหญ่ ในมคธรั ฐ
หลีกไปไม่นาน พระผู้มีพระภาครับสัง่ กะท่านพระอานนท์วา่
ดูกรอานนท์ เธอจงไป จงสัง่ ให้ ภิกษุทุกรู ปซึ่งอยู่อาศัยพระนครรา
ชคฤห์ให้ มาประชุมกันในอุปัฏฐานศาลา
ท่านพระอานนท์รับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว สัง่ ให้ ภิกษุ
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ทุกรูปซึ่งอยู่อาศัยพระนครราชคฤห์ให้ ประชุมกันในอุปัฏฐานศาลา แล้ วจึง
เข้ าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับ ครัน้ เข้ าไปเฝ้าแล้ วถวายบังคมพระ
ผู้มี พ ระภาคแล้ วยื นอยู่ ณ ที่ ควรส่วนข้ างหนึ่ง ครั น้ ท่านพระอานนท์ นั่ง
เรี ยบร้ อยแล้ วได้ ทลู ว่า
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ภิกษุ สงฆ์ประชุมกันแล้ ว ขอพระองค์ทรง
ทราบกาลอันควรในบัดนี ้เถิด ฯ


กถาว่ าด้ วยอปริหานิยธรรมของภิกษุ ๗

ลาดับนัน้ พระผู้มีพระภาคทรงลุกจากอาสนะ เสด็จเข้ าไปยังอุปัฏ
ฐานศาลาแล้ วประทับนัง่ บนอาสนะที่ปลู าดไว้ ครัน้ ประทับนัง่ แล้ วรับสัง่ กับ
ภิกษุทงหลายว่
ั้
า
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
เราจักแสดงอปริหานิยธรรมทัง้ ๗ แก่พวกเธอ
พวกเธอจงฟั ง จงใส่ใจให้ ดี เราจักกล่าว ภิกษุเหล่านันทู
้ ลรับพระดารัสของ
พระผู้มีพระภาคแล้ ว พระผู้มีพระภาคได้ ตรัสว่า
๑. ดูกรภิกษุ ทงหลาย
ั้
พวกภิกษุจักหมัน่ ประชุมกันเนืองๆ อยู่เพียงใด
พึงหวังได้ ซงึ่ ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
๒. ดูกรภิกษุ ทงั ้ หลาย พวกภิกษุ จักพร้ อมเพรี ยงกันประชุม จักพร้ อม
เพรี ยงกันเลิกประชุม และจักพร้ อมเพรี ยงช่วยกันทากิจที่สงฆ์พึงกระทาอยู่
เพียงใด พึงหวังได้ ซงึ่ ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
๓. ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย พวกภิกษุ จกั ไม่บญ
ั ญัติสิ่งที่มิได้ บญ
ั ญัติไว้ แล้ ว
จัก ไม่ถ อนสิ่ ง ที่ ไ ด้ บัญ ญัติไ ว้ แล้ ว จัก สมาทานประพฤติอยู่ใ นสิ ก ขาบท
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ทังหลายตามที
้
่ได้ บญ
ั ญัติไว้ แล้ วอยู่เพียงใด พึงหวังได้ ซึ่งความเจริ ญอย่าง
เดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
๔. ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
พวกภิกษุจกั สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ภิกษุ ผู้
เป็ นเถระ ผู้รัตตัญญู บวชนาน เป็ นสังฆบิดร เป็ นสังฆปริ ณายก และจักเชื่อ
ฟั งถ้ อยคาของท่านเหล่านันอยู
้ เ่ พียงใด พึงหวังได้ ซึ่งความเจริ ญอย่างเดียว
ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
๕. ดู ก รภิ ก ษุ ทั ง้ หลาย พวกภิ ก ษุ จั ก ไม่ ลุ อ านาจแก่ ตั ณ หาอั น จะ
ก่อให้ เกิ ดภพใหม่ซึ่ง บัง เกิดขึน้ แล้ วอยู่เพี ยงใด พึงหวัง ได้ ซึ่งความเจริ ญ
อย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
๖. ดูก รภิ ก ษุ ทัง้ หลาย พวกภิ ก ษุ จัก เป็ นผู้ ยิ น ดี ใ นเสนาสนะป่ าอยู่
เพียงใด พึงหวังได้ ซงึ่ ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
๗. ดูกรภิ กษุ ทัง้ หลาย พวกภิกษุ จักเข้ าไปตัง้ สติไว้ ในภายในว่า ไฉน
หนอ เพื่อนพรหมจรรย์ผ้ มู ีศีลเป็ นที่รักที่ยงั มิได้ มา พึงมาเถิด และที่มาแล้ ว
พึงอยู่เป็ นผาสุก ดังนี ้ อยู่เพียงใดพึงหวังได้ ซึ่งความเจริ ญอย่างเดียว ไม่มี
เสื่อม เพียงนัน้ ฯ
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
อปริ หานิยธรรม ทัง้ ๗ นี ้ จักตังอยู
้ ่ในหมู่ภิกษุ
และหมู่ภิกษุ จกั สนใจในอปริ หานิยธรรม ทัง้ ๗ นีอ้ ยู่เพียงใด หมู่ภิกษุ พึง
หวังได้ ซงึ่ ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ


กถาว่ าด้ วยอปริหานิยธรรมของภิกษุอีก ๗
[๗๑] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ อีกหมวด
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หนึ่งแก่พวกเธอ พวกเธอจงฟั ง จงใส่ใจให้ ดี เราจักกล่าว ภิกษุเหล่านันทู
้ ล
รับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว พระผู้มีพระภาคได้ ตรัสว่า
๑. ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย พวกภิกษุ จกั ไม่เป็ นผู้ชอบการงาน ไม่ยินดีแล้ ว
ในการงาน ไม่ประกอบตามซึง่ ความเป็ นผู้ชอบการงาน อยู่เพียงใด พึงหวัง
ได้ ซงึ่ ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
๒. ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
พวกภิกษุจกั ไม่เป็ นผู้ชอบการคุย ไม่ยินดีแล้ วใน
การคุย ไม่ประกอบตามซึง่ ความเป็ นผู้ชอบการคุย อยูเ่ พียงใด พึงหวังได้ ซึ่ง
ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
๓. ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
พวกภิกษุจกั ไม่เป็ นผู้ชอบการนอนหลับ ไม่ยินดี
แล้ วในการนอนหลับ ไม่ประกอบตามซึ่งความเป็ นผู้ชอบการนอนหลับ อยู่
เพียงใด พึงหวังได้ ซงึ่ ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
๔. ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
พวกภิกษุจกั ไม่เป็ นผู้ชอบคลุกคลีด้วยหมู่ ไม่ยินดี
แล้ วในความคลุกคลี ด้วยหมู่ ไม่ประกอบตามซึ่งความเป็ นผู้ชอบความ
คลุกคลีด้วยหมู่ อยูเ่ พียงใด พึงหวังได้ ซงึ่ ความเจริญอย่างเดียว ไม่มี
เสื่อม เพียงนัน้ ฯ
๕. ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
พวกภิกษุจกั ไม่เป็ นผู้มีความปรารถนาลามก ไม่ลุ
อานาจแก่ความปรารถนาอันลามก อยู่เพียงใด พึงหวังได้ ซึ่งความเจริ ญ
อย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
๖. ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
พวกภิกษุจกั เป็ นผู้ไม่มีมิตรชัว่ ไม่มีสหายชัว่ ไม่
คบคนชัว่ อยู่เพียงใด พึงหวังได้ ซึ่งความเจริ ญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียง
นัน้ ฯ
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๗. ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
พวกภิกษุจกั ไม่ถึงความนอนใจในระหว่าง เพราะ
การบรรลุคณ
ุ วิเศษเพียงขันต
้ ่า อยู่เพียงใด พึงหวังได้ ซึ่งความเจริ ญอย่าง
เดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
อปริ หานิยธรรม ทัง้ ๗ นี ้ จักตังอยู
้ ่ในหมู่ภิกษุ
และหมู่ภิกษุจกั สนใจในอปริ หานิยธรรม ทัง้ ๗ นี ้ อยู่เพียงใด พึงหวังได้ ซึ่ง
ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
[๗๒] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
เราจักแสดงอปริ หานิยธรรม ๗ อีกหมวด
หนึ่งแก่พวกเธอ พวกเธอจงฟั ง จงใส่ใจให้ ดี เราจักกล่าว ภิกษุเหล่านันทู
้ ล
รับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว พระผู้มีพระภาคได้ ตรัสว่า
ดูกรภิกษุ ทงหลาย
ั้
๑. พวกภิกษุ จกั เป็ นผู้มีศรัทธา... ๒. ...มีใจ
ประกอบด้ วยหิริ... ๓. ...มีโอตตัปปะ... ๔. ...เป็ นพหูสูตร... ๕. ...ปรารภ
ความเพียร...๖. ...มีสติตงมั
ั ้ น่ ... ๗. พวกภิกษุจกั เป็ นผู้มีปัญญา อยู่เพียงใด
พึงหวังได้ ซงึ่ ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
อปริหานิยธรรม ทัง้ ๗ นี ้ จักตังอยู
้ ใ่ นหมูภ่ ิกษุ
และหมู่ภิกษุจกั สนใจในอปริ หานิยธรรม ทัง้ ๗ นี ้ อยู่เพียงใด พึงหวังได้ ซึ่ง
ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
[๗๓] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
เราจักแสดงอปริ หานิยธรรม ๗ อีกหมวด
หนึ่งแก่พวกเธอ พวกเธอจงฟั ง จงใส่ใจให้ ดี เราจักกล่าว ภิกษุเหล่านันทู
้ ล
รับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว พระผู้มีพระภาคได้ ตรัสว่า
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ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
๑. พวกภิกษุจกั เจริญสติสมั โพชฌงค์.... ๒. ...
พวกภิ ก ษุ จัก เจริ ญ ธรรมวิจ ยสัม โพชฌงค์ ... ๓. ...พวกภิ ก ษุ จัก เจริ ญ วิ
ริ ยสัมโพชฌงค์... ๔. ... พวกภิกษุ จกั เจริ ญปี ติสมั โพชฌงค์... ๕. ... พวก
ภิ ก ษุ จัก เจริ ญ ปั ส สัท ธิ สัม โพชฌงค์ ๖.... พวกภิ ก ษุ จัก เจริ ญ สมาธิ สัม
โพชฌงค์... ๗. พวกภิกษุจกั เจริ ญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ อยู่เพียงใด พึงหวัง
ได้ ซงึ่ ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
อปริ หานิยธรรม ทัง้ ๗ นี ้ จักตังอยู
้ ่ในหมู่ภิกษุ
และ หมูภ่ ิกษุจกั สนใจในอปริ หานิยธรรม ทัง้ ๗ นี ้ อยู่เพียงใด พึงหวังได้ ซึ่ง
ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
[๗๔] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
เราจักแสดงอปริ หานิยธรรม ๗ อีกหมวด
หนึง่ แก่พวกเธอพวกเธอจงฟั ง จงใส่ใจให้ ดี เราจักกล่าว ภิกษุเหล่านันทู
้ ล
รับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว พระผู้มีพระภาคได้ ตรัสว่า
ดูกรภิกษุ ทงหลาย
ั้
๑. พวกภิกษุจกั เจริ ญอนิจจสัญญา... ๒. ...
พวกภิกษุจกั เจริ ญอนัตตสัญญา... ๓. ... พวกภิกษุจกั เจริ ญอสุภสัญญา...
๔. ... พวกภิกษุจกั เจริ ญอาทีนวสัญญา... ๕. ... พวกภิกษุจกั เจริ ญปหาน
สัญญา ๖. ... พวกภิกษุ จักเจริ ญวิราคสัญญา... ๗. พวก ภิกษุ จักเจริ ญ
นิโรธสัญญา อยู่เพี ยงใด พึงหวังได้ ซึ่งความเจริ ญอย่างเดียว ไม่มี เสื่อม
เพียงนัน้ ฯ
ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อปริ หานิยธรรมทัง้ ๗ นี ้ จักตังอยู
้ ่ในหมู่ภิกษุ
และหมูภ่ ิกษุจกั สนใจในอปริหานิยธรรมทัง้ ๗ นี ้ อยูเ่ พียงใด พึงหวังได้ ซงึ่
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ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ


กถาว่ าด้ วยอปริหานิยธรรมของภิกษุ ๖

[๗๕] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
เราจักแสดงอปริ หานิยธรรม ๖ อีกหมวด
หนึ่งแก่พวกเธอพวกเธอจงฟั ง จงใส่ใจให้ ดี ภิกษุเหล่านันทู
้ ลรับพระดารัส
ของพระผู้มีพระภาคแล้ ว พระผู้มีพระภาคได้ ตรัสว่า
๑. ดูกรภิกษุ ทงั ้ หลาย พวกภิกษุ จักเข้ าไปตังกายกรรม
้
ประกอบด้ วย
เมตตา ในเพื่อนพรหมจรรย์ทงหลาย
ั้
ทังในที
้ ่แจ้ งและที่ลบั อยู่เพียงใด พึง
หวังได้ ซงึ่ ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
๒. ดูกรภิ กษุ ทัง้ หลาย พวกภิ กษุ จักเข้ าไปตัง้ วจี กรรม ประกอบด้ ว ย
เมตตา ในเพื่อนพรหมจรรย์ทงหลาย
ั้
ทังในที
้ ่แจ้ งและที่ลบั อยู่เพียงใด พึง
หวังได้ ซงึ่ ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
๓. ดูกรภิกษุ ทงั ้ หลาย พวกภิกษุ จักเข้ าไปตังมโนกรรม
้
ประกอบด้ วย
เมตตาในเพื่อนพรหมจรรย์ทงหลาย
ั้
ทังในที
้ ่แจ้ งและที่ลบั อยู่เพียงใด พึง
หวังได้ ซงึ่ ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
๔. ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
พวกภิกษุจกั เป็ นผู้แบ่งปั นลาภอันเป็ นธรรมที่
ได้ มาโดยธรรมโดยที่สดุ แม้ มาตรว่าอาหารอันนับเนื่องในบาตร คือเฉลี่ย
กันบริ โภคกับเพื่อนพรหมจรรย์ผ้ ูมีศีล ทัง้ หลาย อยู่เพียงใด พึงหวังได้ ซึ่ง
ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
๕. ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
พวกภิกษุจักมีศีลเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์
ทังหลาย
้
ทัง้ ในที่แจ้ งและที่ลบั ในศีลอันไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้ อย
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เป็ นไทย อันวิญญูชนสรรเสริ ญแล้ ว อันตัณหาทิฐิไม่ลู บคลาแล้ ว เป็ นไป
เพื่อสมาธิอยู่เพียงใด พึงหวังได้ ซึ่งความเจริ ญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียง
นัน้ ฯ
๖. ดูก รภิ ก ษุ ทั ง้ หลาย พวกภิ ก ษุ จัก เป็ นผู้ มี ทิ ฐิ เ สมอกั น กั บ เพื่ อ น
พรหมจรรย์ทงหลายทั
ั้
งในที
้ ่แจ้ งและที่ลับ ในทิฐิอันประเสริ ฐออกไปจาก
ทุกข์ นาผู้ปฏิบตั ิตามเพื่อความสิ ้นทุกข์โดยชอบ อยู่เพียงใด พึงหวังได้ ซึ่ง
ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ
ดูกรภิกษุ ทงั ้ หลาย อปริ หานิยธรรมทัง้ ๖ นี ้ จักตังอยู
้ ่ในหมู่ภิกษุ
และ หมู่ภิกษุจกั สนใจในอปริ หานิยธรรมทัง้ ๖ นี ้ อยู่เพียงใด พึงหวังได้ ซึ่ง
ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนัน้ ฯ


สิกขา ๓

ได้ ยินว่า พระผู้มี พระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระ
นครราชคฤห์ แม้ นนั ้ ทรงกระทาธรรมีกถาอันนีแ้ หละเป็ นอันมากแก่พวก
ภิกษุ ว่า อย่างนีศ้ ีล อย่างนีส้ มาธิ อย่างนี ้ปั ญญา สมาธิ อันศีลอบรมแล้ ว
ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ปั ญญาอันสมาธิอบรมแล้ ว ย่อมมีผลใหญ่
มีอานิสงส์ใหญ่ จิตอันปั ญญาอบรมแล้ ว ย่อมหลุดพ้ นอาสวะโดยชอบ คือ
กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ฯ
[๗๖] ครัง้ นัน้ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทัยใน
พระนครราชคฤห์ แล้ วตรัสเรี ยกท่านพระอานนท์มารับสัง่ ว่า ดูกรอานนท์
มาไปกันเถิด เราจักไปยังอัมพลัฏฐิ กา ท่านพระอานนท์ทลู รับพระดารัส
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ของพระผู้มีพระภาคแล้ ว
ลาดับนัน้ พระผู้มีพระภาคพร้ อมด้ วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เสด็จถึง
อัมพลัฏฐิ กาแล้ ว ได้ ยินว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จประทับ ณ พระตาหนัก
หลวงในอัมพลัฏฐิ กา แม้ นนั ้ ทรงกระทาธรรมีกถาอันนี ้แหละเป็ นอันมาก
แก่พวกภิกษุวา่ อย่างนี ้ศีล อย่างนี ้สมาธิ อย่างนี ้ปั ญญา สมาธิอนั ศีลอบรม
แล้ ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ จิตอันปั ญญาอบรมแล้ ว ย่อมหลุดพ้ น
จากอาสวะโดยชอบ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ฯ


กถาว่ าด้ วยเรื่ องของพระสารี บุตรซักพระพุทธคุณ

[๗๗] ครัง้ นัน้ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทัยใน
อัมพลัฏฐิ กา แล้ วตรัสเรี ยกท่านพระอานนท์มารับสัง่ ว่า
ดูกรอานนท์ มาไปกันเถิด เราจักไปยังบ้ านนาฬนั ทคาม
ท่านพระอานนท์ทูลรับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว ลาดับ
นัน้ พระผู้มี พระภาคพร้ อมด้ วยภิ กษุ สงฆ์ หมู่ใ หญ่ เสด็จถึ งบ้ านนาฬันท
คามแล้ ว ได้ ยินว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในป่ าวาทิกอัมพวัน ในบ้ าน
นาฬนั ทคามนัน้ ครัง้ นัน้ ท่านพระสารี บตุ รเข้ าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่
ประทับ ครัน้ เข้ าไปเฝ้า แล้ วถวายบังคม พระผู้มีพระภาค นัง่ ณ ที่ควรส่วน
ข้ างหนึง่ เมื่อท่านพระสารี บตุ ร นัง่ เรี ยบร้ อยแล้ วกราบทูลว่า
ข้ า แต่พ ระองค์ ผ้ ูเ จริ ญ ข้ าพระองค์เ ลื่ อ มใสในพระผู้มี พ ระภาค
อย่างนีว้ ่า สมณะหรื อพราหมณ์ ผ้ ูอื่นซึ่ง จะรู้ เกิ นไปกว่าพระผู้มี พระภาค
ในทางสัมโพธิญาณมิได้ มีแล้ ว จักไม่มี และไม่มีอยูใ่ นบัดนี ้ ฯ
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พ. ดูกรสารี บตุ ร เธอกล่าวอาสภิวาจาอันยิ่งนี ้ เธอถือเอาส่วนเดียว
บันลือสีหนาทว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ข้ าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระ
ภาคอย่างนี ้ว่า สมณะหรื อพราหมณ์ผ้ อู ื่นซึง่ จะรู้เกินไปกว่าพระผู้มีพระภาค
ในทางพระสัมโพธิญาณมิได้ มีแล้ ว จักไม่มี และไม่มีอยูใ่ นบัดนี ้
พ. ดูกรสารี บุต ร พระผู้มี พ ระภาคอรหันตสัม มาสัม พุทธเจ้ าทุก
พระองค์ซึ่งได้ มีแล้ วในอดีตกาล อันเธอกาหนดซึ่งใจด้ วยใจแล้ วรู้ว่า พระผู้
มีพระภาคเหล่านัน้ มีศีลอย่างนี ้แล้ ว แม้ เพราะเหตุนี ้มีธรรมอย่างนี ้แล้ ว มี
ปั ญญาอย่างนี ้แล้ ว มีวิหารธรรมอย่างนี ้แล้ ว มีวิมตุ ติ อย่างนี ้แล้ ว แม้ เพราะ
เหตุนี ้ ดังนี ้หรื อ ฯ
ส. มิใช่อย่างนัน้ พระเจ้ าข้ า ฯ
พ. ดูกรสารี บุตร ก็พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ าทุก
พระองค์ ซึ่งจักมีในอนาคตกาล อันเธอกาหนดซึ่งใจด้ วยใจแล้ วรู้ว่า พระผู้
มีพระภาคเหล่านัน้ จักเป็ นผู้มีศีลอย่างนี ้ แม้ เพราะเหตุนี ้ มีธรรมอย่างนี ้
มีปัญญาอย่างนี ้ มีวิหารธรรมอย่างนี ้ มีวิมตุ ติอย่างนี ้ แม้ เพราะเหตุนี ้ ดังนี ้
หรื อ ฯ
ส. มิใช่อย่างนัน้ พระเจ้ าข้ า ฯ
พ. ดูกรสารี บตุ ร ก็เราผู้เป็ นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ าในบัดนี ้ อัน
เธอกาหนด ซึ่งใจด้ วยใจแล้ วรู้ ว่า พระผู้มีพระภาคมีศีลอย่างนี ้ แม้ เพราะ
เหตุนี ้ มีธรรมอย่างนี ้ มีปัญญาอย่างนี ้ มีวิหารธรรมอย่างนี ้ มีวิมตุ ติอย่าง
นี ้ แม้ เพราะเหตุนี ้ ดังนี ้หรื อ ฯ
ส. มิใช่อย่างนัน้ พระเจ้ าข้ า ฯ
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พ. ดูกรสารี บุตร ก็ในเรื่ องนี ้ เธอไม่มีญาณเพื่อกาหนดรู้ ซึ่งในใจ
พระอรหันตสัม มาสัม พุทธเจ้ าทัง้ ในอดีต อนาคต และปั จ จุบนั เมื่อเป็ น
เช่นนัน้ ในบัดนี ้ อย่างไรเล่า เธอจึงได้ กล่าวอาสภิวาจาอันยิ่งนี ้ เธอถื อเอา
ส่วนเดียว บันลือสีหนาทว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ข้ าพระองค์เลื่อมใสใน
พระผู้มีพระภาคอย่างนีว้ ่า สมณะหรื อ พราหมณ์ ผ้ ูอื่นซึ่งจะรู้ เกินไปกว่า
พระผู้มีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณ มิได้ มีแล้ ว จักไม่มี และไม่มีอยูใ่ น
บัดนี ้ ฯ
ส. ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ข้ าพระองค์ไม่มีญาณเพื่อกาหนดรู้ ซึ่งใจ
ในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ าทังในอดี
้
ต อนาคต และปั จจุบนั แต่ว่า ข้ า
พระองค์ รู้ แนวธรรม ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ปั จจันตนครของพระราชามี
ประตูมนั่ คง มีกาแพงและเสาระเนียดมัน่ คง มีประตูชอ่ งเดียว คนเฝ้าประตู
พระนครนัน้ เป็ นคนฉลาด เฉี ยบแหลมมีปัญญา ห้ ามคนที่ไม่ ร้ ู จัก ปล่อย
คนที่ร้ ูจกั ให้ เข้ าไปได้ เขาเดินตรวจดูหนทางตามลาดับโดยรอบพระนครนัน้
ไม่เห็นที่หวั ประจบแห่งกาแพงหรื อช่องกาแพง โดยที่สดุ แม้ เพียงแมวลอด
ออกได้ เขาพึงมีความรู้สกึ ว่า สัตว์ที่ตวั โตทุกชนิดจะเข้ าออกนครนี ้ ย่อมเข้ า
ออกโดยประตูนี ้ แม้ ฉนั ใด แนวแห่งธรรมก็ฉนั นันเหมื
้ อนกัน ข้ าพระองค์ร้ ูว่า
พระผู้มี พ ระภาคอรหัน ตสัม มาสัม พุท ธเจ้ า ที่ ไ ด้ มี แ ล้ ว ในอดี ต กาลทุก
พระองค์ ทรงละนิ ว รณ์ ทัง้ ๕ ซึ่ง เป็ นเครื่ อ งเศร้ าหมองแห่ง จิ ต กระท า
ปั ญญาให้ ทรุ พล มีพระทัยตังมั
้ น่ ดีแล้ วในสติปัฏฐาน ๔ ทรงเจริ ญโพชฌงค์
๗ ตามความเป็ นจริ ง ตรัสรู้ พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ ว แม้ พระผู้มี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ าที่จกั มีในอนาคตกาลทุกพระองค์ จักทรง
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ละนิวรณ์ ๕ ซึ่งเป็ นเครื่ องเศร้ าหมองแห่งจิ ต กระทาปั ญญาให้ ทุรพล มี
พระทัยตังมั
้ น่ ดีแล้ วในสติปัฏฐาน ๔ ทรงเจริ ญโพชฌงค์ ๗ ตามความเป็ น
จริ ง จัก ตรั ส รู้ พระอนุต รสัม มาสัม โพธิ ญ าณ พระผู้มี พ ระภาคอรหัน ต
สัมมาสัมพุทธเจ้ าในบัดนี ้ ก็ทรงละนิวรณ์ ๕ ซึ่งเป็ นเครื่ องเศร้ าหมองแห่ง
จิต กระทาปั ญญาให้ ทุรพล มี พระทัยตังมั
้ ่นดีแล้ วในสติปัฏฐาน ๔ ทรง
เจริญโพชฌงค์ ๗ ตามความเป็ นจริง ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ฯ
ได้ ยินว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ใ นปาวาทิกอัมพวัน ในบ้ าน
นาฬนั ทา แม้ นนั ้ ทรงกระทาธรรมีกถานี ้แหละเป็ นอันมากแก่พวกภิกษุว่า
อย่างนี ้ศีล อย่างนี ้สมาธิ อย่างนี ้ปั ญญา สมาธิอนั ศีลอบรมแล้ ว ย่อมมีผล
ใหญ่ มี อ านิ ส งส์ ใ หญ่ ปั ญ ญาอัน สมาธิ อ บรมแล้ ว ย่ อ มมี ผ ลใหญ่ มี
อานิสงส์ใหญ่ จิตอันปั ญญาอบรมแล้ ว ย่อมหลุดพ้ น จากอาสวะโดยชอบ
คือกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ฯ
[๗๘] ลาดับนัน้ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทัย
ในบ้ านนาฬนั ทคาม แล้ วตรัสเรี ยกท่านพระอานนท์มารับสัง่ ว่า
ดูกรอานนท์ มาไปกันเถิด เราจักไปยังปาฏลิคาม
ท่านพระอานนท์ทูลรับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว ลาดับ
นัน้ พระผู้มีพระภาคพร้ อมด้ วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เสด็จถึงปาฏลิคามแล้ ว
พวกอุบาสกชาวปาฏลิคามได้ สดับข่าวว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จถึงปาฏลิ
คามแล้ ว จึงพากันเข้ าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครัน้ เข้ าไปเฝ้า
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แล้ ว ถวายบัง คมพระผู้มี พ ระภาค นั่ง ณ ที่ ค วรส่ว นข้ า งหนึ่ง ครั น้ พ วก
อุบาสกชาวปาฏลิคามนัง่ เรี ยบร้ อยแล้ ว จึงกราบทูลว่า
ข้ าแต่พระองค์ผ้ ูเจริ ญ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับเรื อนสาหรับ
พักของพวกข้ าพระองค์เถิด
พระผู้มีพระภาคทรงรับด้ วยดุษณีภาพ ลาดับนัน้ พวกอุบาสกชาว
ปาฏลิคามทราบการทรงรับของพระผู้มีพระภาคแล้ ว จึงลุกจากอาสนะ
ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค กระทาประทักษิ ณกลับไปยังเรื อน สาหรับ
พัก ครัน้ เข้ าไปแล้ วปูลาดเรื อนสาหรับพักอย่างเรี ยบร้ อยทัว่ ทุกแห่ง แต่งตัง้
อาสนะ ตัง้ หม้ อนา้ ไว้ ตามประทีปไว้ แล้ ว จึงกลับเข้ าไปเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาค ถึงที่ประทับ ครัน้ เข้ าไปเฝ้าแล้ วถวายบังคม พระผู้มีพระภาคยืนอยู่ ณ
ที่ควรส่วนข้ างหนึ่ง ครัน้ พวกอุบาสกชาวปาฏลิคามยืนเรี ยบร้ อยแล้ ว จึง
กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ พวกข้ าพระองค์ปลู าดเรื อนสาหรับพักอย่าง
เรี ยบร้ อยทัว่ ทุกแห่งแล้ ว แต่งตังอาสนะไว้
้
ตังหม้
้ อน ้าไว้ ตามประทีปไว้ แล้ ว
ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงทราบกาลอันควรในบัดนี ้เถิด ฯ
ครัง้ นัน้ เวลาเช้ า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ ว ทรงถื อบาตรและ
จีวร พร้ อมด้ วยภิกษุสงฆ์เสด็จไปยังเรื อนสาหรับพัก ครัน้ เสด็จเข้ าไปแล้ ว
ทรงล้ างพระบาทแล้ ว เสด็จ เข้ าไปยัง เรื อนส าหรั บพัก ประทั บนั่งพิงเสา
กลาง บ่ายพระพักตร์ ไปทางบูรพทิศ ฝ่ ายภิกษุสงฆ์ล้ างเท้ าแล้ วเข้ าไปยัง
เรื อนสาหรับพัก นัง่ พิงฝาด้ านหลัง บ่ายหน้ าไปทางบูรพทิศแวดล้ อมพระผู้
มีพ ระภาค ส่วนพวกอุบาสกชาวปาฏลิ คามล้ างเท้ าแล้ ว เข้ าไปยังเรื อน
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สาหรับพัก นัง่ พิงฝาด้ านหน้ า บ่ายหน้ าไปทางปั จฉิมทิศแวดล้ อมพระผู้มี
พระภาค ฯ


กถาว่ าด้ วยโทษของศีลวิบัติ ๕
[๗๙] ลาดับนัน้ พระผู้มีพระภาครับสัง่ กะพวกอุบาสกชาวปาฏลิ

คามว่า
ดูกรคฤหบดีทัง้ หลาย โทษแห่ง ศีล วิบัติของคนทุศีล ๕ ประการ
เหล่านี ้ ๕ ประการเป็ นไฉน ฯ
ดูกรคฤหบดีทงหลาย
ั้
คนทุศีล มีศีลวิบตั ิแล้ วในโลกนี ้ ย่อมเข้ าถึง
ความเสื่อมแห่งโภคะอย่างใหญ่อนั มีความประมาทเป็ นเหตุ อันนี เ้ ป็ นโทษ
ข้ อที่หนึง่ แห่งศีลวิบตั ขิ องคนทุศีล ฯ
อี ก ข้ อ หนึ่ ง เกี ย รติ ศัพ ท์ อัน ชั่ว ของคนทุศี ล มี ศี ล วิ บัติ แ ล้ ว ย่ อ ม
กระฉ่อนไป อันนี ้เป็ นโทษข้ อที่สองแห่งศีลวิบตั ขิ องคนทุศีล ฯ
อีกข้ อหนึง่ คนทุศีล มีศีลวิบตั แิ ล้ ว จะเข้ าไปสู่บริ ษัทใดๆ คือ ขัตติย
บริ ษัท พราหมณบริ ษัท คฤหบดี บริ ษัท หรื อสมณบริ ษัท ย่อมครั่ นคร้ าม
เก้ อเขิน อันนี ้เป็ นโทษข้ อที่สามแห่งศีลวิบตั ขิ องคนทุศีล ฯ
อีกข้ อหนึง่ คนทุศีล มีศีลวิบตั แิ ล้ ว ย่อมหลงกระทากาละ อันนี ้เป็ น
โทษข้ อที่สี่แห่งศีลวิบตั ขิ องคนทุศีล ฯ
อีกข้ อหนึ่ง คนทุศีล มีศีลวิบตั ิแล้ ว เบือ้ งหน้ าแต่ตายเพราะกาย
แตก ย่อมเข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก อันนี ้เป็ นโทษข้ อที่ห้าแห่งศีลวิบตั ิ
ของคนทุศีล ฯ
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ดูกรคฤหบดีทงหลาย
ั้
โทษแห่งศีลวิบตั ขิ องคนทุศีล ๕ ประการ
เหล่านี ้แล ฯ


กถาว่ าด้ วยอานิสงฆ์ ของศีลสัมปทา ๕

[๘๐] ดูกรคฤหบดีทงหลาย
ั้
อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล ๕
ประการเหล่านี ้ ๕ ประการเป็ นไฉน
ดูกรคฤหบดีทัง้ หลาย คนมีศีล ถึงพร้ อมแล้ วด้ วยศีล ย่อมได้ รับ
กองโภคะใหญ่ อันมีความไม่ประมาทเป็ นเหตุ อันนี ้เป็ นอานิสงส์ข้อที่หนึ่ง
แห่งศีลสมบัตขิ องคนมีศีล ฯ
อีกข้ อหนึ่ง เกี ยรติศพั ท์อันงามของคนมีศีล ถึงพร้ อมแล้ วด้ วยศีล
ย่อมขจรไป อันนี ้เป็ นอานิสงส์ข้อที่สองแห่งศีลสมบัตขิ องคนมีศีลฯ
อีกข้ อหนึง่ คนมีศีล ถึงพร้ อมแล้ วด้ วยศีล จะเข้ าไปสู่บริ ษัทใดๆ คือ
ขัตติยบริ ษัท พราหมณบริ ษัท คฤหบดีบริ ษัท หรื อสมณบริ ษัท ย่อมองอาจ
ไม่เก้ อเขิน อันนี ้เป็ นอานิสงส์ข้อที่สาม แห่งศีลสมบัตขิ องคนมีศีลฯ
อีกข้ อหนึง่ คนมีศีล ถึงพร้ อมแล้ วด้ วยศีล ย่อมไม่หลงทากาละ อัน
นี ้ เป็ นอานิสงส์ข้อที่สี่ แห่งศีลสมบัตขิ องคนมีศีล ฯ
อีกข้ อหนึ่ง คนมีศีล ถึงพร้ อมแล้ วด้ วยศีล เบื ้องหน้ าแต่ตายเพราะ
กายแตก ย่อมเข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ อันนี เ้ ป็ นอานิสงส์ ข้อที่ ห้า แห่ง ศีล
สมบัตขิ องคนมีศีล ฯ
ดูก รคฤหบดี ทัง้ หลาย อานิ ส งส์ แ ห่ ง ศี ล สมบัติ ข องคนมี ศี ล ๕
ประการเหล่านี ้แล ฯ
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[๘๑] ครัง้ นัน้ พระผู้มีพระภาคทรงยังพวกอุบาสกชาวปาฏลิคาม
ให้ เห็นแจ้ ง ให้ สมาทาน ให้ อาจหาญ ให้ รื่นเริ งด้ วยธรรมีกถาตลอดราตรี
แล้ ว ทรงส่งไปด้ วยพระดารัสว่า ดูกรคฤหบดีทงหลาย
ั้
ราตรี สว่างแล้ ว พวก
ท่านจงทราบกาลอันควรในบัดนี ้เถิด พวกอุบาสกชาวปาฏลิคามทูลรับพระ
ดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผู้มีพระ
ภาคกระทาประทักษิณหลีกไปแล้ ว
ลาดับนัน้ เมื่ออุบาสกชาวปาฏลิคามหลีกไปแล้ วไม่นานพระผู้มี
พระภาคเสด็จเข้ าไปสูส่ ญ
ุ ญาคารแล้ ว ฯ


กถาว่ าด้ วยการสร้ างเมืองที่ปาฏลิคาม เรื่ องของสุนีธะและวัสสการะ

[๘๒] ก็สมัยนัน้ สุนีธะ และวัสสการะ อามาตย์ผ้ ใู หญ่ในมคธรัฐ
สร้ างเมืองในปาฏลิคามเพื่อป้องกันพวกเจ้ าวัชชี ก็สมัยนันเทวดาเป็
้
นอัน
มากนับเป็ นพันๆ หวงแหนที่ในปาฏลิคาม เทวดาผู้มีศกั ดิ์ใหญ่หวงแหนที่
ในส่วนใด จิตของพระราชาและราชมหาอามาตย์ ผ้ มู ีศกั ดิ์ใหญ่ ก็น้อมไป
เพื่อจะสร้ างนิเวศน์ในส่วนนัน้ เทวดาชันกลางหวงแหนที
้
่ในส่วนใด จิตของ
พระราชาและพระราชมหาอามาตย์ชนกลาง
ั้
ก็น้อมไปเพื่อสร้ างนิเวศน์ใน
ส่วนนัน้ เทวดาชัน้ ต่าหวงแหนที่ในส่วนใด จิตของพระราชาและราชมหา
อามาตย์ชนต
ั ้ ่า ก็น้อมไปเพื่อสร้ างนิเวศน์ในส่วนนัน้ พระผู้มีพระภาคได้
ทรงเห็ น เทวดาเหล่ า นัน้ นับ เป็ นพัน ๆ หวงแหนที่ ใ นปาฏลิ ค าม ด้ ว ย
ทิพยจักษุอนั บริ สทุ ธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์ ฯ
ลาดับนัน้ พระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ ้นในเวลาปั จจุสสมัยแห่งราตรี
ตรัสเรี ยกพระอานนท์มารับสัง่ ว่า
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ดูกรอานนท์ ใครหนอจะสร้ างเมืองในปาฏลิคาม ฯ
อ. ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ สุนีธะและวัสสการะอามาตย์ผ้ ใู หญ่ใน
มคธรัฐ จะสร้ างเมืองปาฏลิคาม เพื่อป้องกันพวกเจ้ าวัชชี ฯ
พ. ดูกรอานนท์ สุนีธะและวัสสการะอามาตย์ผ้ ใู หญ่ในมคธรัฐจะ
สร้ างเมืองในปาฏลิคามเพื่อป้องกันพวกเจ้ าวัชชี ก็เปรี ยบเหมือนท้ าวสักกะ
ทรงปรึกษากับพวกเทวดาชันดาวดึ
้
งส์ ในที่นี ้ เราได้ เห็นเทวดาเป็ นอันมาก
นับเป็ นพันๆ หวงแหนที่ในปาฏลิคามด้ วยทิพยจักษุ อันบริ สุทธิ์ ล่วงจักษุ
ของมนุษย์ เทวดาผู้มีศกั ดิ์ใหญ่หวงแหนที่ในส่วนใด จิตของพระราชาและ
ราชมหาอ ามาตย์ ผ้ ู มี ศัก ดิ์ ใ หญ่ ก็ น้ อ มไปเพื่ อ สร้ างนิ เ วศน์ ใ นส่ ว นนัน้
เทวดาชัน้ กลางหวงแหนที่ ใ นส่ ว นใด จิ ต ของพระราชาและราชมหา
อามาตย์ชนกลาง
ั้
ก็น้อมไปเพื่อสร้ างนิเวศน์ในส่วนนัน้ เทวดาชัน้ ต่าหวง
แหนที่ในส่วนใด จิตของพระราชาและราชมหาอามาตย์ชนต
ั ้ ่า ก็น้อมไป
เพื่อสร้ างนิเวศน์ในส่วนนัน้
ดูกรอานนท์ ที่นี ้จักเป็ นที่อยูอ่ นั ประเสริฐ เป็ นทางค้ าขาย เป็ นนคร
อันเลิศ ชื่อว่าปาฏลีบตุ ร เป็ นที่แก้ ห่อภัณฑะ นครปาฏลีบตุ รจักมีอนั ตราย
๓ ประการ คือ ไฟ น ้า หรื อการยุให้ แตกพวก ฯ
[๘๓] ครัง้ นัน้ สุนีธะและวัสสการะ อามาตย์ผ้ ใู หญ่ในมคธรัฐ เข้ า
ไป เฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครัน้ เข้ าไปเฝ้าแล้ วได้ ปราศรัยกับพระ
ผู้มีพระภาค ครัน้ ผ่านการปราศรัยพอให้ ระลึกถึงกันไปแล้ วได้ ยืนอยู่ ณ ที่
ควรส่วนข้ างหนึง่ แล้ ว ได้ กราบทูลว่า
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ข้ าแต่พระองค์ผ้ ูเจริ ญ ขอท่านพระโคดมพร้ อมด้ วยภิกษุ สงฆ์จง
ทรงรับภัตของข้ าพระองค์เพื่อเสวยในวันนี ้ พระผู้มีพระภาคทรงรับด้ วย
ดุษณีภาพ
ลาดับนัน้ สุนีธะและวัสสการะอามาตย์ผ้ ใู หญ่ในมคธรัฐ ทราบว่า
พระผู้มีพระภาคทรงรับแล้ ว จึงเข้ าไปยังที่พกั ของตนๆ ครัน้ แล้ วจัดแต่งของ
เคี ้ยวของฉันอันประณี ตในที่พักของตนๆ แล้ วให้ ทูลเวลาแด่พระผู้มีพระ
ภาคว่า
ข้ าแต่ทา่ นพระโคดมผู้เจริญ ได้ เวลาแล้ วภัตตาหารสาเร็จแล้ ว ฯ
ครัง้ นัน้ เวลาเช้ า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ ว ทรงถื อบาตรและ
จี วร พร้ อมด้ วยภิ กษุ ส งฆ์ เ สด็จ เข้ าไปยัง ที่ พักของสุนีธ ะและวัสสการะ
อ ามาตย์ ผ้ ูใ หญ่ ใ นมคธรั ฐ ประทับ นั่ง บนอาสนะที่ เ ขาจัด ถวาย สุนี ธ ะ
และวัสสการะอามาตย์ผ้ ใู หญ่ในมคธรัฐ อังคาสภิกษุ สงฆ์มีพระพุทธเจ้ า
เป็ นประมุขให้ อิ่มหนา เพียงพอด้ วยของเคี ้ยวของฉันอันประณีต ด้ วยมือ
ของตนๆ ครั น้ พระผู้มี พ ระภาคเสวยเสร็ จ วางพระหัตถ์ จ ากบาตรแล้ ว
สุนีธะและวัส สการะถื ออาสนะต่านั่ง เฝ้ าอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้ างหนึ่ง เมื่ อ
สุนีธะและวัสสการะอามาตย์ผ้ ใู หญ่ในมคธรัฐ นัง่ เฝ้าอยู่อย่างนี ้แล้ ว พระผู้
มีพระภาคทรงอนุโมทนาด้ วยคาถาเหล่านี ้ ความว่า
[๘๔] บัณฑิตยชาติสาเร็จการอยูใ่ นประเทศใด ย่อมเชื ้อเชิญท่าน
ผู้มีศีลผู้สารวมแล้ วประพฤติพรหมจรรย์ ให้ บริ โภคในประเทศนัน้ ได้ อุทิศ
ทักษิ ณาทานให้ แก่เทวดาที่มีอยู่ ณ ที่นนั ้ เทวดาเหล่านัน้ ได้ รับบูชาแล้ ว
29

ย่อมบูชาตอบเขา ได้ รับความนับถือ แล้ ว ย่อมนับถือตอบเขา แต่นนย่
ั ้ อม
อนุเคราะห์เขา เหมือนมารดาอนุเคราะห์บตุ รซึ่งเกิดแต่อกฉะนัน้ บุรุษผู้อนั
เทวดาอนุเคราะห์แล้ ว ย่อมเห็นความเจริญทุกเมื่อ ฯ
[๘๕] ครัง้ นัน้ พระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนากะสุนีธะและวัสสการะ
อามาตย์ผ้ ูใหญ่ในมคธรัฐด้ วยพระคาถาเหล่านี ้แล้ ว เสด็จลุกจากอาสนะ
หลีกไปแล้ ว ก็สมัยนัน้ สุนีธะและวัสสการะอามาตย์ผ้ ใู หญ่ในมคธรัฐ ต่าง
ตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปเบื ้องพระปฤษฎางค์ด้วยคิดว่า วันนี ้พระสมณ
โคดมจักเสด็จออกทางประตูใด ประตูนนจั
ั ้ กมีนามว่าประตูโคดม จักเสด็จ
ข้ ามแม่น ้าคงคาทางท่าใด ท่านันจั
้ กมีนามว่าท่าโคดม ครัง้ นัน้ พระผู้มีพระ
ภาคเสด็จออกทางประตูใด ประตูนนได้
ั ้ นามว่าประตูโคดมแล้ ว
ลาดับนัน้ พระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังแม่นา้ คงคาแล้ ว ก็สมัยนัน้
แม่นา้ คงคาเต็มเปี่ ยมเสมอฝั่ ง กาดื่มกินได้ พวกมนุษย์ผ้ ปู ระสงค์จะข้ าม
ฟาก บางพวก เที่ยวหาเรื อ บางพวกเที่ยวหาแพ บางพวกผูกทุ่น ครัง้ นัน้
พระผู้มี พ ระภาคกับภิ กษุ ส งฆ์ ทรงหายไป ณ ที่ ฝั่ง นี แ้ ห่ง แม่นา้ คงคา ไป
ปรากฏตนที่ฝั่งโน้ น เหมื อนบุรุษผู้มีกาลังเหยียดแขนที่ ค้ ไู ว้ หรื อคู้แขนที่
เหยียดออกแล้ ว ฉะนัน้ พระผู้มีพระภาคได้ ทอดพระเนตรมนุษย์เหล่านัน้ ผู้
ประสงค์จะข้ ามฟาก บางพวกเที่ยวหาเรื อ บางพวกเที่ยวหาแพ บางพวก
ผูกทุน่ อยู่ พระองค์ทรงทราบ เนื ้อความนี ้แล้ ว ทรงเปล่งพระอุทานนี ้ใน
เวลานันว่
้ า
เหล่าชนที่จะข้ ามสระ คือ ตัณหาอันเวิ ้งว้ าง ต้ องสร้ างสะพาน คือ
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(อริยมรรค) พ้ นเปื อกตม ก็และขณะที่ชนกาลังผูกทุน่ อยู่ หมูช่ นผู้มีปัญญา
ข้ ามได้ แล้ ว ฯ

จบภาณวารที่หนึ่ง ฯ


จตุราริยสัจเทศนา

[๘๖] ครัง้ นัน้ พระผู้มีพระภาค ตรัสเรี ยกท่านพระอานนท์มารับสัง่
ว่า ดูกรอานนท์ มาไปกันเถิด เราจักไปโกฏิคาม
ท่านพระอานนท์ทูลรับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว ลาดับ
นัน้ พระผู้มีพระภาคพร้ อมด้ วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เสด็จถึงโกฏิคามแล้ วได้
ยินว่า พระผู้มีพ ระภาคประทับอยู่ ณ โกฏิคามนัน้ ณ ที่ นนั ้ พระผู้มี พระ
ภาครับสัง่ กะภิกษุทงหลายว่
ั้
า
ดูกรภิกษุ ทงั ้ หลาย เพราะไม่ร้ ู แจ้ ง แทงตลอดอริ ยสัจ ๔ เราและ
พวกเธอจึง เร่ ร่อนท่องเที่ ยวไปสิ น้ กาลนานอย่างนี ้ เพราะไม่ร้ ู แจ้ ง แทง
ตลอดอริ ยสัจ ๔ เป็ นไฉน เพราะไม่ร้ ู แจ้ งแทงตลอดทุกขอริ ยสัจ เราและ
พวกเธอจึงเร่ ร่อนท่องเที่ยวไปตลอดกาลนานอย่างนี ้ เพราะไม่ร้ ู แจ้ งแทง
ตลอด ทุกขสมุทยั อริ ยสัจ ... ทุกขนิโรธอริ ยสัจ ... ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจ เราและพวกเธอจึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปสิ ้นกาลนานอย่างนี ้ ฯ
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
เราได้ ร้ ู แจ้ ง แทงตลอดทุกขอริ ยสัจ ทุกขสมุทยั
อริ ยสัจ ทุกขนิโรธอริ ยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริ ยสัจแล้ ว ตัณหาใน
ภพ เราถอนเสียแล้ ว ตัณหาอันจะนาไปสู่ภพสิ ้นแล้ ว บัดนี ้ ภพใหม่ไม่มี ฯ
พระผู้มีพระภาคผู้สคุ ตศาสดาครัน้ ได้ ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี ้จบลงแล้ ว จึง
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ได้ ตรัสคาถาประพันธ์ตอ่ ไปอีกว่า
[๘๗] เพราะไม่เห็นอริ ยสัจ ๔ ตามเป็ นจริ ง เราและพวกเธอจึง
ท่องเที่ยวไปในชาตินนั ้ ๆ สิ น้ กาลนานเราได้ เ ห็นอริ ยสัจ ๔ เหล่านัน้ แล้ ว
เราถอนตัณหาอันจะนาไปสูภ่ พเสียได้ แล้ ว มูลแห่งทุกข์เราตัดได้ ขาดแล้ ว
บัดนี ้ ภพใหม่ไม่มี ดังนี ้ ฯ
[๘๘] ได้ ยินว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ โกฏิคามแม้ นนั ้ ทรง
กระทาธรรมีกถานีแ้ หละเป็ นอันมากแก่พ วกภิกษุ ว่า อย่างนีศ้ ีล อย่างนี ้
สมาธิ อย่างนีป้ ั ญญา สมาธิ อันศีลอบรมแล้ ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์
ใหญ่ ปั ญญาอันสมาธิ อบรมแล้ ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ จิตอัน
ปั ญญาอบรมแล้ ว ย่อมหลุดพ้ นจากอาสวะโดยชอบ คือ กามาสวะ ภวา
สวะ อวิชชาสวะ ฯ


พยากรณ์ คติของสาวก

[๘๙] ครัง้ นัน้ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทัยใน
โกฏิคามแล้ ว ตรัสเรี ยกท่านพระอานนท์มารับสัง่ ว่า
ดูกรอานนท์ มาไปกันเถิด เราจักไปยังนาทิกคาม
ท่านพระอานนท์ทลู รับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว ลาดับ
นัน้ พระผู้มีพระภาคพร้ อมด้ วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เสด็จถึงนาทิกคามแล้ ว
ได้ ยินว่า พระผู้มีพระภาคประทับในที่พกั ซึง่ ก่อด้ วยอิฐที่นาทิกคามนัน้ ท่าน
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พระอานนท์เข้ าไป เฝ้ าพระผู้มี พระภาคถึงที่ประทับ ครัน้ เข้ าไปเฝ้าแล้ ว
ถวายบัง คมพระผู้มี พ ระภาค นั่ง ณ ที่ ค วรส่ว นข้ างหนึ่ง ครั น้ ท่านพระ
อานนท์นงั่ เรี ยบร้ อยแล้ วได้ กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า
ข้ า แต่พ ระองค์ ผ้ ูเ จริ ญ ภิ ก ษุ น ามว่า สาฬหะ มรณภาพแล้ ว ใน
นาทิกคาม คติและภพเบื ้องหน้ าของเธอเป็ นไฉน ภิกษุ ณีนามว่า นันทา
มรณภาพแล้ วในนาทิกคาม คติและภพเบื ้องหน้ าของเธอเป็ นไฉน อุบาสก
นามว่า สุทัตตะ ... อุบาสิกา นามว่า สุชาดา ... อุบาสกนามว่ากกุธะ ...
อุบาสกนามว่า การฬิมพะ ... อุบาสก นามว่า นิกฏะ ... อุบาสกนามว่า
กฏิ ส สหะ ... อุบ าสกนามว่า ตุฏ ฐะ ... อุบ าสก นามว่า สัน ตุฏ ฐะ ...
อุบาสกนามว่า ภฏะ ... อุบาสกนามว่า สุภฏะ ทากาละแล้ วในนาทิกคาม
คติและภพเบื ้องหน้ าของเขาเป็ นไฉน ฯ
พระผู้มี พ ระภาคตรั ส ตอบว่า ดูกรอานนท์ ภิ กษุ นามว่าสาฬหะ
กระทาให้ แจ้ งซึ่งเจโตวิมุตติ ปั ญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอา
สวะสิ ้นไป ด้ วยปั ญญาอันยิ่งของตนเองในปั จจุบนั เข้ าถึงอยู่ ภิกษุณีนาม
ว่า นันทา เพราะสังโยชน์ เบื ้องต่า ๕ สิ ้นไป เป็ นโอปปาติกะ ปริ นิพพานใน
ภพนัน้ มีอันไม่กลับมาจากโลก นัน้ เป็ นธรรมดา อุบาสกนามว่า สุทตั ตะ
เพราะสังโยชน์ ๓ สิน้ ไป และเพราะ ราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เป็ นพระ
สกทาคามี กลับมายัง โลกนี ค้ ราวเดียวเท่านัน้ แล้ วจักทาที่ สุดแห่ง ทุกข์
อุบาสิกานามว่า สุชาดา เพราะสังโยชน์ ๓ สิ ้นไป เป็ นพระโสดาบัน มีอนั ไม่
ตกต่าเป็ นธรรมดา เป็ นผู้เที่ยง มีอนั จะตรัสรู้ ในภายหน้ า อุบาสกนามว่า
กกุธะ เพราะสังโยชน์เบื ้องต่า ๕ สิ ้นไป เป็ นโอปปาติกะ ปริ นิพพาน ในภพ
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นัน้ มีอนั ไม่กลับมาจากโลกนันเป็
้ นธรรมดา อุบาสกนามว่า การฬิมพะ ...
อุบาสกนามว่า นิกฏะ ... อุบาสกนามว่ากฏิ สสหะ ... อุบาสกนามว่าตุฏฐะ
...อุบาสกนามว่า สันตุฏฐะ ... อุบาสกนามว่า ภฏะ ... อุบาสกนามว่า
สุภฏะ เพราะ สังโยชน์เบื ้องต่า ๕ สิ ้นไป เป็ นโอปปาติกะ ปริ นิพพานในภพ
นัน้ มีอนั ไม่กลับมาจากโลกนันเป็
้ นธรรมดา ฯ
ดูกรอานนท์ พวกอุบาสกในนาทิกคาม อีก ๕๐ คน กระทากาละ
แล้ ว เพราะสังโยชน์เบื ้องต่า ๕ สิน้ ไป เป็ นโอปปาติกะ ปริ นิพพานในภพ
นัน้ มีอนั ไม่กลับมาจากโลกนันเป็
้ นธรรมดา พวกอุบาสกในนาทิกคาม ๙๖
คน ทากาละแล้ วเพราะสังโยชน์ ๓ สิ ้นไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบา
บาง เป็ นพระสกทาคามี กลับมายังโลกนี ้คราวเดียวเท่านัน้ แล้ วจักทาที่สดุ
แห่งทุกข์ พวกอุบาสกในนาทิกคาม ๕๑๐ คน ทากาละแล้ ว เพราะสังโยชน์
๓ สิ ้นไป เป็ นพระโสดาบัน มีอนั ไม่ตกต่าเป็ นธรรมดา เป็ นผู้เที่ยง มีอนั จะ
ตรัสรู้ในภายหน้ า ฯ


ธรรมปริยายเรื่ องธรรมอันเป็ นแว่ น

ดูกรอานนท์ ข้ อ ที่ ผ้ ูเ กิ ดมาเป็ นมนุษย์ แล้ ว จะพึง ท ากาละนัน้ ไม่
อัศจรรย์ เมื่อผู้นนๆท
ั ้ ากาละแล้ ว พวกเธอจักเข้ าไปเฝ้าพระตถาคต แล้ วทูล
ถามเนื ้อความนัน้ อันนี ้เป็ นความลาบากแก่พระตถาคต เพราะฉะนัน้ เรา
จักแสดงธรรมปริ ยาย ชื่อธรรมาทาส สาหรับที่จะให้ อริ ยสาวกผู้ประกอบ
แล้ ว เมื่ อจ านงอยู่พึง พยากรณ์ ตนด้ วยตนเองได้ ว่า เรามี นรกสิ น้ แล้ ว มี
กาเนิดแห่งสัตว์ดิรัจฉานสิ ้นแล้ ว มีเปรตวิสยั สิ ้นแล้ ว มีอบาย ทุคติ วินิบาต
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สิ ้นแล้ ว เราเป็ นพระโสดาบัน มีอนั ไม่ตกต่าเป็ นธรรมดา เป็ นผู้เที่ยง มีอนั
จะตรัสรู้ในภายหน้ าดังนี ้ ก็ธรรมปริยายชื่อว่า ธรรมาทาส นัน้ เป็ นไฉน
ดูกรอานนท์ อริ ยสาวกในธรรมวินยั นี ้ เป็ นผู้ประกอบ ด้ วยความ
เลื่อมใสอันไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธเจ้ าว่า แม้ เพราะเหตุนี ้ๆ พระผู้มีพระภาค
พระองค์นนั ้ เป็ นพระอรหันต์ตรัสรู้ เองโดยชอบ ถึงพร้ อมด้ วยวิชชา และ
จรณะ เสด็จไปดีแล้ ว ทรงรู้แจ้ งซึ่งโลก เป็ นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึ กไม่มีผ้ อู ื่น
ยิ่งไปกว่า เป็ นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทงหลาย
ั้
เป็ นผู้ เบิกบาน
แล้ ว เป็ นผู้จาแนกพระธรรม ดังนี ้ เป็ นผู้ประกอบด้ วยความเลื่อมใส อันไม่
หวั่น ไหวในพระธรรมว่า พระธรรมอัน พระผู้มี พ ระภาคตรั สดี แล้ ว อัน ผู้
ปฏิบตั พิ งึ เห็นเอง ไม่ประกอบด้ วยกาล ควรเรี ยกให้ มาดู ควรน้ อมเข้ ามาใน
ตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน ดังนี ้ เป็ นผู้ประกอบด้ วยความเลื่อมใส อัน
ไม่หวัน่ ไหวในพระสงฆ์วา่ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็ นผู้ปฏิบตั ิ
ดีแล้ ว เป็ นผู้ปฏิบตั ิตรง เป็ นผู้ปฏิบตั ิ เป็ นธรรม เป็ นผู้ปฏิบตั ิชอบ คือคูบ่ รุ ุษ
สี่ บุรุษบุคคลแปด นีพ้ ระสงฆ์ส าวกของพระผู้มี พระภาค เป็ นผู้ควรของ
คานับ เป็ นผู้ควรแก่ทกั ษิณา เป็ นผู้ควรทาอัญชลี เป็ นนาบุญของโลกไม่มี
นาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี ้ เป็ นผู้ประกอบด้ วยศีลอันพระอริ ยะใคร่ แล้ ว อันไม่
ขาดไม่ท ะลุ ไม่ด่า ง ไม่พ ร้ อย เป็ นไทย อัน วิ ญ ญูช นสรรเสริ ญ แล้ ว อัน
ตัณหาและทิฐิไม่ลบู คลาแล้ ว เป็ นไปเพื่อสมาธิ ฯ
ดูกรอานนท์ อันนี ้แลคือธรรมปริยายชื่อว่าธรรมาทาส สาหรับที่จะ
ให้ อริ ยสาวกผู้ประกอบแล้ ว เมื่อจานงอยู่ พึงพยากรณ์ตนด้ วยตนเองได้
ว่า เรามีนรกสิ ้นแล้ ว มีกาเนิดแห่งสัตว์ดิรัจฉานสิ ้นแล้ ว มีเปรตวิสยั สิ ้นแล้ ว
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มีอบาย ทุคติ วินิบาต สิน้ แล้ ว เราเป็ นพระโสดาบัน มีอันไม่ตกต่าเป็ น
ธรรมดา เป็ นผู้เที่ยงมีอนั จะตรัสรู้ ในภายหน้ า ฯ
ได้ ยินว่า พระผู้มีพระภาคประทับในที่ พักซึ่งก่อด้ วยอิฐในนาทิก
คามนัน้ ทรงกระทาธรรมีกถานี ้แหละเป็ นอันมากแก่พวกภิกษุว่า อย่างนี ้
ศีล อย่างนี ้สมาธิ อย่างนี ้ปั ญญา สมาธิอนั ศีลอบรมแล้ วย่อมมีผลใหญ่ มี
อานิสงส์ใหญ่ ปั ญญาอันสมาธิ อบรมแล้ วย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่
จิตอันปั ญญาอบรมแล้ ว ย่อมหลุดพ้ นจากอาสวะโดยชอบ คือ กามาสวะ
ภวาสวะ อวิชชาสวะ ฯ


สติสัมปชัญญะ สติปัฏฐาน ๔

[๙๐] ครัง้ นัน้ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทัยใน
นาทิกคาม แล้ วตรัสเรี ยกท่านพระอานนท์มารับสัง่ ว่า
ดูกรอานนท์ มาไปกันเถิด เราจักไปยังเมืองเวสาลี
ท่านพระอานนท์ทูลรับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว ลาดับ
นัน้ พระผู้มีพระภาคพร้ อมด้ วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงเมืองเวสาลีแล้ ว
ได้ ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับในอัมพปาลีวนั เขตเมืองเวสาลีนนั ้ ณ ที่
นัน้ พระผู้มีพระภาคตรัสเรี ยกภิกษุทงหลายมารั
ั้
บสัง่ ว่า
ดูก รภิ ก ษุ ทัง้ หลาย ภิ ก ษุ ค วรเป็ นผู้มี ส ติ สัม ปชัญ ญะอยู่ นี เ้ ป็ น
อนุสาสนีของเราสาหรับเธอ
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
อย่างไรเล่า ภิกษุจงึ จะชื่อว่าเป็ นผู้มีสติ ภิกษุใน
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ธรรมวิ นัย นี ้ ย่อ มพิ จ ารณาเห็ น กายในกายอยู่ พิ จ ารณาเห็ น เวทนาใน
เวทนาอยู่ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ เป็ นผู้มี
เพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ พึงกาจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอย่างนี ้แล
ภิกษุจงึ จะชื่อว่าเป็ นผู้มีสติ
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
อย่างไรเล่า ภิกษุจงึ จะชื่อว่าเป็ นผู้ประกอบ
ด้ วยสัมปชัญญะ ภิกษุในธรรมวินยั นี ้ เป็ นผู้กระทาความรู้ตวั ในการก้ าว
ในการถอย ในการแล ในการเหลียว ในการคู้เข้ า ในการเหยียดออก ในการ
ทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ในการฉัน การดื่ม การเคี ้ยว การลิ ้ม ในการถ่าย
อุจจาระปั สสาวะ ย่อมทาความรู้สกึ ตัวในการเดิน การยืน การนัง่ การหลับ
การตื่น การพูด การนิ่ง อย่างนี ้แล ภิกษุจงึ จะชื่อว่าเป็ นผู้ประกอบ ด้ วย
สัมปชัญญะ
ดูก รภิ ก ษุ ทัง้ หลาย ภิ ก ษุ ค วรเป็ นผู้มี ส ติ สัม ปชัญ ญะอยู่ นี เ้ ป็ น
อนุสาสนีของเรา สาหรับเธอ ฯ

พระธาตุเจดีย์แห่งเมืองเวสาลี
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เรื่ องนางอัมพปาลีคณิกา

[๙๑] นางอัมพปาลีคณิก ได้ ทราบข่าวว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จถึง
เมืองเวสาลีประทับอยู่ ณ อัมพวันของเรา เขตเมืองเวสาลี ครัง้ นัน้ นางอัม
พปาลีคณิกาสัง่ ให้ จดั ยานที่ดีๆแล้ ว ขึ ้นยานออกจากเมืองเวสาลีตรงไปยัง
อารามของตน จนตลอดภูมิประเทศเท่าที่ยานจะไปได้ ลงจากยานเดินเข้ า
ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครัน้ แล้ วถวายบังคมพระผู้มีพระภาค
นัง่ ณ ที่ควรส่วนข้ างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงยังนางอัมพปาลีคณิกาผู้นงั่
ณ ที่ควรส่วนข้ างหนึ่งให้ เห็นแจ้ ง ให้ สมาทาน ให้ อาจหาญ ให้ รื่นเริ งด้ วย
ธรรมี กถา นางอัม พปาลี คณิ ก า อันพระผู้มี พ ระภาคทรงให้ เห็นแจ้ ง ให้
สมาทาน ให้ อาจหาญ ให้ รื่นเริงด้ วยธรรมีกถาแล้ ว ได้ กราบทูล พระผู้มีพระ
ภาคว่า
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ขอพระผู้มีพระภาคพร้ อมด้ วยภิกษุสงฆ์ จง
ทรงรับภัตของหม่อมฉันในวันพรุ่งนี ้
พระผู้มีพระภาคทรงรับด้ วยดุษณี ภาพ ลาดับนัน้ นางอัมพปาลี
คณิกาทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับแล้ ว จึงลุกจากอาสนะ ถวายบังคม
พระผู้มีพระภาคกระทาประทักษิณหลีกไปแล้ ว ฯ


เรื่ องเจ้ าลิจฉวี

[๙๒] พวกเจ้ าลิจฉวี เมืองเวสาลี ได้ ทราบข่าวว่า พระผู้มีพระภาค
เสด็จ ถึงเมืองเวสาลี ประทับอยู่ ณ อัมพปาลีวันเขตเมืองเวสาลี ครัง้ นัน้
พวกเจ้ าลิจฉวี รับสัง่ ให้ จดั ยานที่ดีๆแล้ วเสด็จขึ ้นยานออกจากเมืองเวสาลี
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ไปแล้ ว ในพวกเจ้ าลิ จฉวีนัน้ บางพวกเขียวล้ วน คือมี วรรณะเขี ยว มี ผ้า
เขี ยว มี เครื่ องประดับเขี ยว บางพวกเหลื องล้ วน คือมี วรรณะเหลื อง มี
ผ้ าเหลือง มีเครื่ องประดับเหลือง บางพวกแดงล้ วน คือมีวรรณะแดง มีผ้า
แดง มีเครื่ องประดับแดง บางพวกขาวล้ วน คือมีวรรณะขาว มีผ้าขาว มี
เครื่ องประดับขาว
ครั ง้ นัน้ นางอัม พปาลี คณิ กา ให้ เ พลารถกระทบเพลารถ ล้ อรถ
กระทบล้ อรถ แอกกระทบแอกของพวกเจ้ าลิจฉวีหนุ่มๆ พวกเจ้ าลิจฉวีได้
พูดกะนางอัมพปาลีคณิกาว่า
ล. แน่ะนางอัมพปาลี เหตุไร ท่านจึงให้ เพลารถกระทบเพลารถ ล้ อ
รถกระทบล้ อรถ แอกกระทบแอก ของพวกเจ้ าลิจฉวีหนุม่ ๆ ฯ
อ. ข้ าแต่ลกู เจ้ า จริ งอย่างนัน้ หม่อมฉันทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาค
พร้ อมด้ วยภิกษุสงฆ์ให้ ทรงรับภัตในวันพรุ่งนี ้ ฯ
ล. แน่ะนางอัมพปาลี เจ้ าจงให้ ภตั นี ้โดยราคาแสนหนึง่ เถิด ฯ
อ. ข้ าแต่ลูกเจ้ า ก็พ วกท่านจักให้ เมืองเวสาลีพร้ อมทัง้ ชนบทแก่
หม่อมฉัน แม้ อย่างนัน้ หม่อมฉันก็จกั ไม่ให้ ภตั อันใหญ่ได้ ฯ
ลาดับนัน้ พวกเจ้ าลิจฉวีปรบนิ ้วมือว่า ดูกรท่านทังหลาย
้
นางอัม
พปาลี ชนะพวกเราแล้ วหนอ พวกเราถูกนางอัมพปาลี ลวงแล้ วหนอ จึง
พวกเจ้ าลิจฉวีได้ ไปยังอัมพปาลีวนั แล้ ว พระผู้มีพระภาคได้ ทรงเห็นพวก
เจ้ าลิจฉวีมาแต่ไกล ครัน้ แล้ ว จึงรับสัง่ กะพวกภิกษุวา่
ดูก รภิ ก ษุ ทัง้ หลาย พวกภิ ก ษุ ที่ ยัง ไม่ เ คยเห็ น พวกเทวดา ชัน้
ดาวดึงส์ จงดูพวกเจ้ าลิจฉวี จงจ้ องดูหมูเ่ จ้ าลิจฉวี จงนาเข้ าไปเปรี ยบหมู่
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เจ้ าลิจฉวี ให้ เหมือนกับเทวดาชันดาวดึ
้
งส์ ฯ
ลาดับนัน้ พวกเจ้ าลิจฉวีไปด้ วยยานจนสุดภูมิประเทศที่ยานจะไป
ได้ ลงจากยานเดินเข้ าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคจนถึงที่ประทับ ครัน้ เข้ าไป
เฝ้าแล้ วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาค นัง่ ณ ที่ควรส่วนข้ างหนึ่ง เมื่อพวก
เจ้ าลิจฉวีนงั่ เรี ยบร้ อยแล้ ว พระผู้มีพระภาคทรงยังพวกเจ้ าลิจฉวีเหล่านัน้
ให้ เห็นแจ้ ง ให้ สมาทาน ให้ อาจหาญ ให้ รื่นเริ งด้ วยธรรมีกถา ครัง้ นัน้ แล
พวกเจ้ าลิจฉวีอนั พระผู้มีพระภาคทรงให้ เห็นแจ้ ง ให้ สมาทาน ให้ อาจหาญ
ให้ รื่นเริงด้ วยธรรมีกถาแล้ ว ได้ กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ขอพระผู้มีพระภาคพร้ อมด้ วยภิกษุสงฆ์จง
ทรงรับภัตของพวกข้ าพระองค์ในวันพรุ่งนี ้ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
ดูกรพวกเจ้ าลิจฉวี เราได้ รับภัตของนางอัมพปาลีคณิกาไว้ ในวัน
พรุ่งนี ้เสียแล้ ว
ลาดับนัน้ พวกเจ้ าลิจฉวี ปรบนิว้ มือว่า นางอัมพปาลีคณิกาชนะ
พวกเราแล้ วหนอ พวกเราถูกนางอัมพปาลีคณิกาลวงแล้ วหนอ พวกเจ้ าลิจ
ฉวีชื่นชมยินดีภาษิ ตของพระผู้มีพระภาคแล้ วลุกจากอาสนะ ถวายบังคม
พระผู้มีพระภาค กระทาประทักษิณหลีกไปแล้ ว ฯ

ส่วนหนึง่ ของบริเวณวังเจ้ าลิจฉวี
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การถวายอารามของนางอัมพปาลีคณิกา

ครัง้ นัน้ นางอัม พปาลี คณิกา ให้ ตระเตรี ยมของเคี ้ยวของฉันอัน
ประณีตในอารามของตนคืนยังรุ่ง เสร็จแล้ วสัง่ ให้ กราบทูลภัตกาลแด่พระผู้
มีพระภาคว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ได้ เวลาแล้ ว ภัตตาหารสาเร็จแล้ ว ฯ
ลาดับนัน้ เวลาเช้ า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ ว ทรงถือบาตรและ
จีวร พร้ อมด้ วยภิกษุสงฆ์ เสด็จไปยังที่พกั ชัว่ คราวของนางอัมพปาลีคณิกา
ประทับนัง่ บนอาสนะที่เขาจัดถวายนางอัมพปาลีคณิกา อังคาสภิกษุสงฆ์มี
พระพุท ธเจ้ า เป็ นประมุข ให้ อิ่ ม หน าเพี ย งพอด้ ว ยของเคี ย้ วของฉัน อัน
ประณีตด้ วยมือของตน ครัน้ พระผู้มีพระภาคเสวยเสร็ จ วางพระหัตถ์จาก
บาตรแล้ ว นางอัมพปาลีคณิกาถืออาสนะต่านัง่ เฝ้าอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้ าง
หนึง่ แล้ วได้ กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า
ข้ าแต่พระองค์ผ้ ูเจริ ญ หม่อมฉันขอมอบอารามนี แ้ ด่ภิกษุ สงฆ์ มี
พระพุทธเจ้ าเป็ นประมุข
พระผู้มีพระภาคทรงรับอารามแล้ ว ทรงยังนางอัมพปาลีคณิกาให้
เห็นแจ้ ง ให้ สมาทาน ให้ อาจหาญ ให้ รื่นเริ ง ด้ วยธรรมีกถา เสด็จลุกจาก
อาสนะหลีกไปแล้ ว ฯ
ได้ ยินว่า พระผู้มีพระภาคประทับ ณ อัมพปาลีวนั เขตเมืองเวสาลี
นัน้ ทรงกระทาธรรมีกถานี ้แหละเป็ นอันมากแก่พวกภิกษุว่า อย่างนี ้ศีล
อย่างนี ส้ มาธิ อย่างนี ป้ ั ญ ญา สมาธิ อันศีลอบรมแล้ วย่อมมี ผลใหญ่ มี
อานิสงส์ใหญ่ ปั ญญาอันสมาธิ อบรมแล้ วย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่
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จิตอันปั ญญาอบรมแล้ ว ย่อมหลุดพ้ นจากอาสวะโดยชอบ คือ กามาสวะ
ภวาสวะ อวิชชาสวะ ฯ


พระผู้มีพระภาคทรงประชวรหนัก

[๙๓] ครัน้ นัน้ พระผู้มีพระภาคประทับอยูต่ ามความพอพระทัยใน
อัมพปาลีวนั แล้ ว ตรัสเรี ยกท่านพระอานนท์มารับสัง่ ว่า
ดูกรอานนท์ มาไปกันเถิด เราจักไปยังบ้ านเวฬุวคาม
ท่านพระอานนท์ทลู รับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว พระผู้มี
พระภาคพร้ อมภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงบ้ านเวฬุวคามแล้ ว ได้ ยินว่า พระ
ผู้มีพระภาคเสด็จประทับอยูใ่ นบ้ านเวฬุวคามนัน้ ณ ที่นนั ้ พระผู้มีพระภาค
ตรัสเรี ยกภิกษุทงหลายมารั
ั้
บสัง่ ว่า
มาเถิดภิกษุทงหลาย
ั้
พวกเธอจงจาพรรษารอบ เมืองเวสาลี ตามที่
เป็ นมิตรกัน ตามที่เคยเห็นกัน ตามที่เคยคบกันเถิด ส่วนเราจะจาพรรษา
ในบ้ านเวฬุวคามนี ้แหละ
พวกภิกษุทลู รับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว จาพรรษารอบ
เมืองเวสาลีตามที่เป็ นมิตรกัน ตามที่เคยเห็นกัน ตามที่เคยคบกัน ส่วนพระ
ผู้มีพระภาคทรงจาพรรษาในบ้ านเวฬุวคามนันแหละ
้
ครัง้ นันเมื
้ ่อ พระผู้มี
พระภาคทรงจาพรรษาแล้ ว ทรงประชวรอย่างหนักเกิดเวทนาอย่างร้ ายแรง
ถึ ง ใกล้ จะปริ นิ พ พาน ได้ ยิ น ว่ า ณ ที่ นัน้ พระผู้ มี พ ระภาคทรงมี พ ระ
สติสัมปชัญญะ อดกลัน้ ไม่พรั่นพรึ ง ทรงพระดาริ ว่า การที่เราจะไม่บอก
ภิกษุผ้ อู ปุ ั ฏฐาก ไม่อาลาภิกษุสงฆ์ปรินิพพานเสียนัน้ ไม่สมควรแก่เราเลย
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ถ้ ากระไร เราพึงใช้ ความเพียรขับไล่อาพาธนี ้ ดารงชีวิตสังขารอยูเ่ ถิด ฯ
ลาดับนัน้ พระผู้มีพระภาคทรงใช้ ความเพียรขับไล่อาพาธนัน้ ทรง
ดารงชีวิตสังขารอยู่แล้ ว อาพาธของพระองค์สงบไปแล้ ว พระผู้มีพระภาค
ทรงหายประชวร คือหายจากความเป็ นคนไข้ ไม่นาน เสด็จออกจากวิหาร
ไปประทับนัง่ บนอาสนะที่ภิกษุจดั ถวายไว้ ที่เงาวิหาร ฯ
ครัง้ นัน้ ท่านพระอานนท์เข้ าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ
ครัน้ เข้ าไปเฝ้าแล้ วถวายบังคมพระผู้มีพระภาค นัง่ ณ ที่ควรส่วนข้ างหนึ่ง
ครัน้ ท่านพระอานนท์นงั่ เรี ยบร้ อยแล้ ว ได้ กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า
ข้ าแต่พระองค์ผ้ ูเจริ ญ ข้ าพระองค์เ ห็นความอดทนของพระผู้มี
พระภาคแล้ ว ก็แต่ว่า เพราะการประชวรของพระผู้มีพระภาค กายของข้ า
พระองค์ประหนึง่ จะงอมระงมไป แม้ ทิศทังหลายก็
้
ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์
แม้ ธรรมทังหลายก็
้
ไม่แจ่มแจ้ งแก่ข้าพระองค์ ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ก็แต่ว่า
ข้ าพระองค์มามีความเบาใจอยู่หน่อยหนึ่งว่า พระผู้มีพ ระภาคจักยังไม่
เสด็จปรินิพพาน จนกว่าจะได้ ทรงปรารภภิกษุส งฆ์ แล้ วตรัสพระพุทธพจน์
อย่างใด อย่างหนึง่ ฯ
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ ภิกษุสงฆ์ยงั จะหวังอะไรใน
เราเล่า ธรรมอันเราได้ แสดงแล้ ว กระทาไม่ให้ มีในมีนอก กามืออาจารย์ใน
ธรรมทังหลาย
้
มิได้ มีแก่ตถาคต ผู้ใดจะพึงคิดอย่างนี ้ว่า เราจักบริ หารภิกษุ
สงฆ์ หรื อว่าภิกษุ สงฆ์ จะเชิดชูเราดังนี ้ ผู้นนั ้ จะพึงปรารภภิ กษุ สงฆ์แล้ ว
กล่าวคาอย่างใดอย่างหนึง่ เป็ นแน่
ดูกรอานนท์ ตถาคตมิได้ มีความดาริอย่างนี ้ว่า เราจักบริหารภิกษุ
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สงฆ์ หรื อว่า ภิกษุสงฆ์จกั เชิดชูเรา ตถาคตจักปรารภภิกษุสงฆ์แล้ ว กล่าว
คาอย่างใดอย่างหนึง่ ในคราวหนึง่
ดูกรอานนท์ บัดนี ้ เราแก่เ ฒ่าเป็ นผู้ใหญ่ล่วงกาลผ่านวัยมาโดย
ลาดับแล้ ว วัยของเราเป็ นมาถึง ๘๐ ปี แล้ ว เกวียนเก่ายังจะใช้ ไปได้ เพราะ
การซ่อมแซมด้ วยไม้ ไ ผ่ แม้ ฉันใด กายของตถาคต ฉันนัน้ เหมือนกัน ยัง
เป็ นไปได้ ก็คล้ ายกับเกวียนเก่าที่ซอ่ มแซมด้ วยไม้ ไผ่ฯ
ดูกรอานนท์ สมัยใด ตถาคตเข้ าถึงเจโตสมาธิ อันไม่มีนิมิต เพราะ
ไม่ทาไว้ ในใจ ซึ่งนิมิตทัง้ ปวง เพราะดับเวทนาบางเหล่าแล้ วอยู่ สมัยนัน้
กายของตถาคตย่อมผาสุก เพราะฉะนัน้ พวกเธอจงมีตนเป็ นเกาะ มีตน
เป็ นที่พงึ่ มิใช่มีสิ่งอื่นเป็ นที่พงึ่ คือจงมีธรรมเป็ นเกาะมีธรรมเป็ นที่พึ่ง มิใช่มี
สิ่งอื่นเป็ นที่พงึ่ อยูเ่ ถิด ฯ


ทรงแสดงเรื่ องพึ่งตน พึ่งธรรม

ดูกรอานนท์ อย่างไรเล่า ภิกษุจึงจะชื่อว่า มีตนเป็ นเกาะ มีตนเป็ น
ที่พงึ่ มิใช่มีสิ่งอื่นเป็ นที่พงึ่ คือจงมีธรรมเป็ นเกาะ มีธรรมเป็ นที่พงึ่ มิใช่มีสิ่ง
อื่ น เป็ นที่ พึ่ง อยู่ ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นัย นี ้ ย่อ มพิ จ ารณาเห็ น กายในกายอยู่
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ พิ จารณาเห็นจิตในจิตอยู่ พิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมอยู่ เป็ นผู้มีเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ พึงกาจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลก อย่างนี ้แล อานนท์ ภิกษุจงึ จะชื่อว่า มีตนเป็ นเกาะ มีตนเป็ น
ที่พึ่ง มิใช่มีสิ่งอื่นเป็ นที่พึ่ง คือมีธรรมเป็ นเกาะ มีธรรมเป็ นที่พึ่ง มิใช่มีสิ่ง
อื่นเป็ นที่พงึ่ อยู่
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ดูกรอานนท์ ผู้ใดผู้หนึง่ ในบัดนี ้ก็ดี โดยที่เราล่วงไปแล้ วก็ดี จักเป็ น
ผู้มีตนเป็ นเกาะ มีตนเป็ นที่พึ่ง มิใช่มีสิ่งอื่นเป็ นที่พึ่ง คือ มีธรรมเป็ นเกาะ มี
ธรรมเป็ นที่ พึ่ ง มิ ใ ช่ มี สิ่ ง อื่ น เป็ นที่ พึ่ ง อยู่ ภิ ก ษุ ข องเราที่ เ ป็ นผู้ ใคร่ ต่ อ
การศึกษาจักปรากฏอยูใ่ นความเป็ นยอดยิ่ง ฯ
จบคามกัณฑ์ ในมหาปรินิพพานสูตร ฯ

จบภาณวารที่สอง ฯ


กถาว่ าด้ วยอานุภาพของอิทธิบาท ๔

[๙๔] ครัง้ นัน้ เวลาเช้ า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ ว ทรงถือบาตร
และจีวรเสด็จเข้ าไปบิณฑบาตยังเมืองเวสาลี ครัน้ เสด็จเที่ยวบิณฑบาต
แล้ ว เวลาปั จ ฉาภัต เสด็ จ กลับ จากบิณ ฑบาตแล้ ว ตรั ส เรี ย กท่ า นพระ
อานนท์มารับสัง่ ว่า
ดูกรอานนท์ เธอจงถื อเอาผ้ านิสีทนะไป เราจักเข้ าไปยังปาวาล
เจดีย์ เพื่อพักผ่อนตอนกลางวัน
ท่านพระอานนท์ทลู รับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว ถือเอา
ผ้ านิสีทนะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปทางเบื ้องพระปฤษฎางค์ ฯ
ลาดับนัน้ พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้ าไปยังปาวาลเจดีย์ ครัน้ เสด็จ
เข้ าไป แล้ วประทับนัง่ บนอาสนะที่ท่านพระอานนท์ปลู าดถวาย ฝ่ ายท่าน
พระอานนท์ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้ างหนึ่ง
ครัน้ ท่านพระอานนท์นงั่ เรี ยบร้ อยแล้ ว พระผู้มีพระภาคได้ รับสัง่ กะท่านว่า
ดูกรอานนท์ เมืองเวสาลี น่ารื่ นรมย์ อุเทนเจดีย์ โคตมเจดีย์
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สัตตัมพเจดีย์ พหุปตุ ตเจดีย์ สารันทเจดีย์ ปาวาลเจดีย์ ต่างน่ารื่ นรมย์ อิทธิ
บาททัง้ ๔ อันผู้ใดผู้หนึ่งเจริ ญแล้ ว กระทาให้ มากแล้ ว กระทาให้ เป็ นดุจ
ยาน กระทาให้ เป็ นดุจพื ้น ให้ ตงมั
ั ้ น่ แล้ ว สัง่ สมแล้ ว ปรารภดีแล้ ว ผู้ นันเมื
้ ่อ
จานงอยู่ พึงดารงอยูไ่ ด้ ตลอดกัป หรื อเกินกว่ากัป
ดูกรอานนท์ อิทธิบาททัง้ ๔ ตถาคตเจริ ญแล้ ว กระทาให้ มากแล้ ว
กระท าให้ เ ป็ นดุจ ยาน กระท าให้ เ ป็ นดุจ พื น้ ให้ ตัง้ มั่น แล้ ว สั่ง สมแล้ ว
ปรารภดีแล้ ว ตถาคตนัน้ เมื่อจานงอยู่ จะพึงดารงอยู่ได้ ตลอดกัป หรื อเกิน
กว่ากัป
แม้ เ มื่ อ พระผู้มี พ ระภาคทรงกระท านิ มิ ต อัน หยาบ โอภาสอัน
หยาบอย่างนี ้ ท่านพระอานนท์ ก็มิอาจรู้ทนั จึงมิได้ ทลู วิงวอนพระผู้มีพระ
ภาคว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงดารงอยู่ตลอดกัป
ขอพระสุคตจงทรงดารงอยูต่ ลอดกัป เพื่อประโยชน์ของชนเป็ นอันมาก เพื่อ
ความสุขของชนเป็ นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื ้อกูล
เพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทงหลาย
ั้
ดังนี ้ เพราะถูกมารเข้ าดลใจ
แล้ ว แม้ ครัง้ ที่ ๒ พระผู้มีพระภาคก็รับสัง่ กับท่านพระอานนท์ ฯลฯ แม้ ครัง้ ที่
๓ พระผู้มีพระภาคก็รับสั่งกะท่านพระอานนท์ ฯลฯ ท่านพระอานนท์ก็มิ
อาจรู้ทนั ... เพราะถูกมารเข้ าดลใจแล้ ว ฯ
ลาดับนัน้ พระผู้มีพระภาครับสัง่ กะท่านพระอานนท์ว่า เธอจงไป
เถิดอานนท์ เธอรู้กาลอันควรในบัดนี ้ ท่านพระอานนท์ทลู รับพระดารัสของ
พระผู้มีพระภาคแล้ ว ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาค กระทา
ประทักษิณ แล้ วไปนัง่ ณ โคนไม้ แห่งหนึง่ ในที่ไม่ไกล ฯ
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มารทูลอาราธนาให้ ปรินิพพาน

[๙๕] ครั ง้ นัน้ มารผู้มี บาป เมื่อท่านพระอานนท์ หลี กไปแล้ วไม่
นาน เข้ าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครัน้ เข้ าไปเฝ้าแล้ ว ยืนอยู่ ณ
ที่ควรส่วนข้ างหนึง่ มารผู้มีบาปยืนเรี ยบร้ อยแล้ ว ได้ กราบทูลว่า
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ขอพระผู้มีพระภาคจงปริ นิพพานในบัดนี ้
เถิด ขอพระสุคตจงปริ นิพพานในบัดนี ้เถิด บัดนี ้ เป็ นเวลาปริ นิพพานของ
พระผู้มีพระภาค ก็พระผู้มีพระภาคได้ ตรัสพระวาจานีไ้ ว้ ว่า ดูกรมารผู้มี
บาป ภิ กษุ ผ้ ูเ ป็ นสาวกของเราจัก ยัง ไม่เ ฉี ยบแหลม ไม่ไ ด้ รับ แนะน า ไม่
แกล้ วกล้ า ไม่เป็ นพหูสูต ไม่ทรงธรรม ไม่ปฏิบตั ิธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่
ปฏิบตั ิชอบ ไม่ประพฤติตามธรรม เรี ยนกับอาจารย์ของตนแล้ ว ยังบอก
แสดง บัญญัติ แต่งตัง้ เปิ ดเผย จาแนก กระทาให้ ง่ายไม่ได้ ยังแสดงธรรมมี
ปาฏิ ห าริ ย์ ข่ ม ขี่ ป รั บ ปวาทที่ บัง เกิ ด ขึ น้ ให้ เรี ย บร้ อยโดยสหธรรมไม่ ไ ด้
เพียงใด เราจักยังไม่ปรินิพพานเพียงนัน้
ข้ าแต่พระองค์ผ้ ูเ จริ ญ ก็บัดนี ้ ภิกษุ ผ้ ูเป็ นสาวกของพระผู้มี พ ระ
ภาคเป็ นผู้เฉี ยบแหลมแล้ ว ได้ รับแนะนาแล้ ว แกล้ วกล้ า เป็ นพหูสูต ทรง
ธรรม ปฏิบตั ิธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบตั ิชอบ ประพฤติตามธรรม เรี ยน
กับ อาจารย์ ข องตนแล้ ว บอก แสดง บัญ ญัติ แต่ง ตัง้ เปิ ดเผย จ าแนก
กระทาให้ ง่ ายได้ แสดงธรรมมี ปาฏิ หาริ ย์ข่ม ขี่ ปรั บปวาทที่ บัง เกิ ดขึน้ ให้
เรี ยบร้ อย โดยสหธรรมได้ ฯ
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ขอพระผู้มีพระภาคจงปริ นิพพานในบัดนี ้
เถิด ขอพระสุคตจงปริ นิพพานในบัดนี ้เถิด บัดนี ้ เป็ นเวลาปริ นิพพานของ
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พระผู้มีพระภาค ก็ พระผู้มีพระภาคได้ ตรัสพระวาจานีไ้ ว้ ว่า ดูกรมารผู้มี
บาป ภิกษุณีผ้ สู าวิกาของเรา จักยังไม่เฉียบแหลม ...
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ก็บดั นี ้ ภิกษุณีผ้ สู าวิกาของพระผู้มีพระภาค
เป็ นผู้เฉี ยบแหลมแล้ ว ... แสดงธรรมมีปาฏิหาริ ย์ข่มขี่ปรับปวาทที่บงั เกิด
ขึ ้นให้ เรี ยบร้ อยโดยสหธรรมได้ ฯ
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ขอพระผู้มีพระภาคจงปริ นิพพานในบัดนี ้
เถิด ขอพระสุคตจงปริ นิพพานในบัดนี ้เถิด บัดนี ้ เป็ นเวลาปริ นิพพานของ
พระผู้มีพระภาค ก็พระผู้มีพระภาคได้ ตรัสพระวาจานีไ้ ว้ ว่า ดูกรมารผู้มี
บาป อุบาสกผู้เป็ นสาวกของเรา จักยังไม่เฉียบแหลม ...
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ก็บดั นี ้ อุบาสกผู้เป็ นสาวกของพระผู้มีพระ
ภาคเป็ นผู้เ ฉี ยบแหลมแล้ ว ... แสดงธรรมมีปาฏิ หาริ ย์ข่มขี่ ปรั บปวาทที่
บังเกิดขึ ้นให้ เรี ยบร้ อยโดยสหธรรมได้ ฯ
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ขอพระผู้มีพระภาคจงปริ นิพพานในบัดนี ้
เถิด ขอพระสุคตจงปริ นิพพานในบัดนี ้เถิด บัดนี ้ เป็ นเวลาปริ นิพพานของ
พระผู้มีพระภาค ก็พระผู้มีพระภาคได้ ตรัสพระวาจานีไ้ ว้ ว่า ดูกรมารผู้มี
บาป อุบาสิกาผู้เป็ นสาวิกาของเรา จักยังไม่เฉียบแหลม ...
ข้ าแต่พระองค์ผ้ ูเจริ ญ ก็บดั นี ้ อุบาสิกาผู้เป็ นสาวิกาของพระผู้มี
พระภาค เป็ นผู้เฉี ยบแหลมแล้ ว ได้ รับแนะนาแล้ ว แกล้ วกล้ า เป็ นพหูสูต
ทรงธรรม ปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบตั ชิ อบประพฤติตามธรรม เรี ยน
กับอาจารย์ ข องตนแล้ ว บอก แสดง บัญ ญัติ แต่ง ตัง้ เปิ ดเผย จ าแนก
กระทาให้ ง่ายได้ แสดงธรรม มีปาฏิหาริย์ขม่ ขี่ปรับปวาทที่บงั เกิดขึ ้นให้
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เรี ยบร้ อยโดยสหธรรมได้ ฯ
ข้ าแต่พระองค์ผ้ ูเจริ ญ ขอพระผู้มีพระภาคจงปริ นิพพานในบัดนี ้
เถิด ขอพระสุคตจงปริ นิพพานในบัดนี ้เถิด บัดนี ้ เป็ นเวลาปริ นิพพานของ
พระผู้มีพระภาค ก็พระผู้มีพระภาคได้ ตรัสพระวาจานีไ้ ว้ ว่า ดูกรมารผู้มี
บาป พรหมจรรย์ของเรานี ้ จักยังไม่สมบูรณ์ กว้ างขวาง แพร่ หลาย รู้ กัน
โดยมาก เป็ นปึ กแผ่น จนกระทัง่ พวกเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ ดีแล้ ว
เพียงใด เราจักยังไม่ปรินิพพานเพียงนัน้
ข้ าแต่พระองค์ผ้ ูเจริ ญ ก็บดั นี ้ พรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาคนี ้
สมบูรณ์แล้ ว กว้ างขวาง แพร่ หลาย รู้ กันโดยมาก เป็ นปึ กแผ่น จนกระทั่ง
พวกเทวดาและมนุษย์ประกาศได้ ดีแล้ ว ขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพพาน
ในบัด นี เ้ ถิ ด ขอพระสุ ค ต จงปริ นิ พ พานในบัด นี เ้ ถิ ด บัด นี ้ เป็ นเวลา
ปรินิพพานของพระผู้มีพระภาค ฯ


พระผู้มีพระภาคทรงปลงอายุสังขาร

เมื่อมารกราบทูลอย่างนี ้แล้ ว พระผู้มีพระภาคได้ ตรัสตอบว่า
ดู ก รมารผู้ มี บ าป ท่ า นจงมี ค วามขวนขวายน้ อยเถิ ด ความ
ปริ นิพพานแห่งตถาคตจักมีไม่ช้า โดยล่วงไปอีกสามเดือนแต่นี ้ ตถาคตก็
จักปรินิพพาน
ลาดับนัน้ พระผู้มีพระภาค ทรงมีพระสติสมั ปชัญญะทรงปลงอายุ
สังขาร ณ ปาวาลเจดีย์ และเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงปลงอายุสงั ขารแล้ ว
ได้ เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ และขนพองสยองเกล้ า น่าพึงกลัว ทังกลองทิ
้
พย์ก็
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บันลือลัน่ พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื ้อความนันแล้
้ ว ทรงเปล่งพระอุทาน
นี ้ในเวลานันว่
้ า
[๙๖] มุนีปลงเสียได้ แล้ วซึ่งกรรมที่ชั่งได้ และกรรมที่ชั่งไม่ได้ อัน
เป็ นเหตุสมภพ เป็ นเครื่ องปรุ งแต่งภพ และได้ ยินดีในภายในมีจิตตังมั
้ ่น
ทาลายกิเลสที่เกิดในตนเสีย เหมือนนักรบทาลายเกราะฉะนัน้ ฯ
[๙๗] ครัง้ นัน้ พระอานนท์ได้ มีความคิดอย่างนี ้ว่า น่าอัศจรรย์จริ ง
หนอ เหตุไ ม่เ คยมี ม ามี ขึน้ แผ่นดินใหญ่ นีไ้ หวได้ แผ่นดินใหญ่ นีไ้ หวได้
จริ งๆ ความขนพองสยองเกล้ าน่าพึงกลัว ทัง้ กลองทิพย์ก็บนั ลือลัน่ อะไร
หนอเป็ นเหตุ อะไรหนอเป็ นปั จจัยสาหรับให้ แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏ ฯ
ลาดับนัน้ ท่านพระอานนท์เข้ าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ
ครัน้ เข้ าไปเฝ้าแล้ วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ ว นัง่ ณ ที่ควรส่วนข้ าง
หนึง่ ครัน้ ท่านพระอานนท์นงั่ เรี ยบร้ อยแล้ วได้ กราบทูลว่า
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ น่าอัศจรรย์ เหตุไม่เคยมีมามีขึ ้น แผ่นดิน
ใหญ่นีไ้ หวได้ แผ่นดินใหญ่นีไ้ หวได้ จริ งๆ ความขนพองสยองเกล้ าน่าพึง
กลัว ทัง้ กลองทิพ ย์ ก็บนั ลื อลั่น อะไรหนอเป็ นเหตุ อะไรหนอเป็ นปั จ จัย
สาหรับให้ แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏ ฯ


กถาว่ าด้ วยเรื่ องแผ่ นดินไหวใหญ่
[๙๘] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรพระอานนท์ เหตุ ๘
50

ประการ ปั จจัย ๘ ประการเหล่านี ้แล เพื่อให้ แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏ ๘
ประการเป็ นไฉน ฯ
ดูกรอานนท์ มหาปฐพีนี ้ตังอยู
้ ่บนน ้า น ้าตังอยู
้ ่บนลม ลมตังอยู
้ ่บน
อากาศ สมัยที่ลมใหญ่พดั เมื่อลมใหญ่พดั อยู่ย่อมยังน ้าให้ ไหว น ้าไหวแล้ ว
ย่อมยัง แผ่นดินให้ ไหว อันนี ้เป็ นเหตุ เป็ นปั จจัยข้ อที่หนึง่ เพื่อให้ แผ่นดิน
ไหวใหญ่ปรากฏ ฯ
อี ก ประการหนึ่ ง สมณะหรื อ พราหมณ์ ผ้ ู มี ฤ ทธิ์ ถึ ง ความเป็ นผู้
ชานาญในทางจิต หรื อว่าเทวดาผู้มีฤทธิ์ มาก มี อานุภาพมาก เขาเจริ ญ
ปฐวีสัญ ญาเพี ยงเล็กน้ อย เจริ ญ อาโปสัญญาอย่างแรงกล้ า เขาย่อ มยัง
แผ่นดินนี ้ให้ สะเทือนสะท้ าน หวัน่ ไหวได้ อันนี ้เป็ นปั จจัยข้ อที่สอง เพื่อให้
แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏ ฯ
อี ก ประการหนึ่ ง เมื่ อ ใด พระโพธิ สั ต ว์ จุ ติ จ ากชั น้ ดุ สิ ต มี
สติสมั ปชัญญะ ลงสู่พระครรภ์พระมารดา เมื่อนัน้ แผ่นดินนี ้ย่อมสะเทือน
สะท้ านหวัน่ ไหว อันนี ้เป็ นเหตุเป็ นปั จจัยข้ อที่สามเพื่อให้ แผ่นดินไหวใหญ่
ปรากฏฯ
อีกประการหนึง่ เมื่อใด พระโพธิสตั ว์มีสติสมั ปชัญญะประสูติจาก
พระครรภ์พระมารดา เมื่อนัน้ แผ่นดินนี ้ย่อมสะเทือนสะท้ านหวัน่ ไหว อันนี ้
เป็ นเหตุเป็ นปั จจัยข้ อที่สี่ เพื่อให้ แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏ ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณ เมื่ อนัน้ แผ่นดินนีย้ ่อมสะเทือนสะท้ านหวั่นไหว อันนีเ้ ป็ นเหตุเป็ น
ปั จจัยข้ อที่ห้า เพื่อให้ แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏ ฯ
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อีกประการหนึง่ เมื่อใด พระตถาคตให้ อนุตรธรรมจักรเป็ นไป เมื่อ
นัน้ แผ่นดินนี ้ย่อมสะเทือนสะท้ านหวัน่ ไหว อันนี ้เป็ นเหตุเป็ นปั จจัยข้ อที่
หก เพื่อให้ แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏ ฯ
อีกประการหนึง่ เมื่อใด พระตถาคตมีพระสติสมั ปชัญญะทรงปลง
อายุสงั ขาร เมื่อนัน้ แผ่นดินนี ้ย่อมสะเทือนสะท้ านหวัน่ ไหว อันนี ้เป็ นเหตุ
เป็ น ปั จจัยข้ อที่เจ็ด เพื่อให้ แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏ ฯ
อีกประการหนึ่ง เมื่อใด พระตถาคตปริ นิพพานด้ วยอนุปาทิเสส
นิพพานธาตุ เมื่อนัน้ แผ่นดินนี ้ย่อมสะเทือนสะท้ านหวัน่ ไหว อันนี ้เป็ นเหตุ
เป็ น ปั จจัยข้ อที่แปด เพื่อให้ แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏ ฯ
ดูกรอานนท์ เหตุ ๘ ประการ ปั จจัย ๘ ประการ เหล่านี ้แล เพื่อให้
แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏ ฯ


กถาว่ าด้ วยบริษัท ๘

[๙๙] ดูกรอานนท์ บริ ษัท ๘ พวกเหล่านีแ้ ล ๘ พวกเป็ นไฉน คือ
ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริ ษัท สมณบริ ษัท จาตุมหาราชิก
บริษัท ดาวดึงสบริษัท มารบริษัท พรหมบริษัท ฯ
ดูกรอานนท์ เรายังจาได้ ว่า เราเข้ าไปยังขัตติยบริ ษัทหลายร้ อย
ครัง้ ทังเราเคยนั
้
ง่ เคยปราศรัย เคยเข้ าสนทนาในขัตติยบริ ษัทนัน้ วรรณะ
ของพวกนันเป็
้ นเช่นใด ของเราก็เป็ นเช่นนัน้ เสียงของพวกนันเป็
้ นเช่นใด
ของเราก็เป็ นเช่นนัน้ เรายังพวกนัน้ ให้ เห็นแจ้ ง ให้ สมาทาน ให้ อาจหาญ
ให้ รื่นเริ งด้ วยธรรมีกถา เมื่อเราพูดอยู่ก็ไม่มีใครรู้ ว่า ผู้นี ้คือใครหนอพูดอยู่
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จะเป็ นเทวดาหรื อมนุษย์ ครัน้ เรายังพวกนันให้
้ เห็นแจ้ ง ให้ สมาทาน ให้ อาจ
หาญ ให้ รื่นเริงด้ วยธรรมีกถาแล้ วหายไป เมื่อเราหายไปแล้ ว ก็ไม่มีใครรู้ว่า
ผู้นี ้คือใครหนอ หายไปแล้ ว จะเป็ นเทวดาหรื อมนุษย์
ดูกรอานนท์ เรายังจาได้ ว่า เราเข้ าไปยังพราหมณบริ ษัท หลาย
ร้ อยครัง้ ... คฤหบดีบริ ษัทหลายร้ อยครัง้ ... สมณบริ ษัทหลายร้ อยครัง้ ...
จาตุม หาราชิกบริ ษัทหลายร้ อยครัง้ ... ดาวดึงสบริ ษัทหลายร้ อยครัง้ ...
มารบริ ษัท หลายร้ อยครัง้ ... พรหมบริ ษัทหลายร้ อยครัง้ ... ทังเราเคยนั
้
ง่
เคยปราศรัย เคยเข้ าสนทนาในพรหมบริ ษัทนัน้ วรรณะของพวกนัน้ เป็ น
เช่นใด ของเราก็ เ ป็ นเช่นนัน้ เสี ยงของพวกนัน้ เป็ นเช่นไร ของเราก็ เป็ น
เช่นนัน้ เรายังพวกนันให้
้ เห็นแจ้ ง ให้ สมาทาน ให้ อาจหาญ ให้ รื่นเริ งด้ วยธร
รมีกถา เมื่อเราพูดอยู่ก็ไม่มีใครรู้ ว่า ผู้นี ้คือใครหนอพูดอยู่ จะเป็ นเทวดา
หรื อมนุษย์ ครัน้ เรายังพวกนันให้
้ เห็นแจ้ ง ให้ สมาทาน ให้ อาจหาญ ให้ รื่น
เริ งด้ วยธรรมีกถาแล้ วหายไป เมื่อเราหายไปแล้ ว ก็ไม่มีใครรู้ว่า ผู้นี ้คือใคร
หนอ หายไปแล้ วจะเป็ นเทวดาหรื อมนุษย์
ดูกรอานนท์ บริษัท ๘ เหล่านี ้แล ฯ


กถาว่ าด้ วยอภิภายตนะ ๘

[๑๐๐] ดูก รอานนท์ อภิ ภ ายตนะ ๘ ประการ เหล่ า นี แ้ ล ๘
ประการ เป็ นไฉน คือ ผู้หนึง่ มีความสาคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่
เล็ ก ซึ่ง มี ผิ ว พรรณดี และมี ผิ ว พรรณทราม ครอบง ารู ป เหล่า นัน้ แล้ ว มี
ความสาคัญอย่างนี ้ว่า เรารู้ เราเห็น อันนี ้ เป็ นอภิภายตนะ ข้ อที่หนึง่ ฯ
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ผู้หนึ่ง มี ความส าคัญ ในรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกที่ ใหญ่ ซึ่ง มี
ผิวพรรณดี และมีผิวพรรณทราม ครอบงารู ปเหล่านันแล้
้ วมี ความสาคัญ
อย่างนี ้ว่า เรารู้ เราเห็น อันนี ้ เป็ นอภิภายตนะ ข้ อที่สอง ฯ
ผู้หนึ่งมี ความสาคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกที่ เล็ก ซึ่ง มี
ผิวพรรณดี และมีผิวพรรณทราม ครอบงารูปเหล่านันแล้
้ ว มีความสาคัญ
อย่างนี ้ว่า เรารู้ เราเห็น อันนี ้ เป็ นอภิภายตนะข้ อที่สาม ฯ
ผู้หนึง่ มีความสาคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ใหญ่ ซึง่ มี
ผิวพรรณดี และมีผิวพรรณทราม ครอบงารู ปเหล่านันแล้
้ ว มีความสาคัญ
อย่างนี ้ว่า เรารู้ เราเห็น อันนี ้ เป็ นอภิภายตนะข้ อที่สี่ ฯ
ผู้หนึ่งมีความสาคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอก อันเขียว มี
วรรณะเขี ยว เขี ย วล้ วน มี รัศมี เ ขี ย ว ดอกผัก ตบอันเขี ยว มี วรรณะเขี ย ว
เขียวล้ วน มีรัศมีเขียว หรื อว่าผ้ าที่กาเนิดในเมืองพาราณสี มีส่วนทัง้ สอง
เกลี ย้ งเขี ย ว มี ว รรณะเขี ย ว เขี ย วล้ ว น มี รั ศ มี เ ขี ย ว แม้ ฉั น ใด ผู้ห นึ่ ง มี
ความสาคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันเขียว มีวรรณะเขียว เขียว
ล้ วน มี รั ศ มี เ ขี ย ว ฉั น นั น้ เหมื อ นกั น ครอบง ารู ป เหล่ า นั น้ แล้ ว มี
ความสาคัญว่า เรารู้ เราเห็น อันนี ้ เป็ นอภิภายตนะข้ อที่ห้า ฯ
ผู้หนึง่ มีความสาคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง มี
วรรณะเหลือง เหลืองล้ วน มีรัศมีเหลือง ดอกกรรณิการ์ อนั เหลือง มีวรรณะ
เหลือง เหลืองล้ วน มีรัศมีเหลื อง หรื อว่าผ้ าที่กาเนิดในเมืองพาราณสี มี
ส่วนทังสอง
้
เกลี ้ยงเหลือง มีวรรณะเหลือง เหลืองล้ วน มีรัศมีเหลือง แม้
ฉันใด ผู้หนึ่ง มีความสาคัญในอรู ปภายใน เห็นรู ปภายนอกอันเหลือง มี
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วรรณะเหลื อง เหลื อ งล้ ว น มี รัศ มี เ หลื อง ฉัน นัน้ เหมื อนกัน ครอบง ารู ป
เหล่านันแล้
้ ว มีความ สาคัญอย่างนี ้ว่า เรารู้ เราเห็น อันนี ้ เป็ นอภิภายตนะ
ข้ อที่หก ฯ
ผู้หนึ่ง มี ความส าคัญ ในอรู ปภายใน เห็ นรู ปภายนอกอัน แดง มี
วรรณะแดง แดงล้ วน มีรัศมีแดง ดอกหงอนไก่อนั แดง มีวรรณะแดง แดง
ล้ วน มีรัศมีแดง หรื อว่าผ้ าที่กาเนิดในเมืองพาราณสีมีส่วนทัง้ สองเกลี ้ยง
แดง มีวรรณะแดง แดงล้ วน มีรัศมีแดง แม้ ฉันใด ผู้หนึ่งมีความสาคัญใน
อรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณะแดง แดงล้ วน มีรัศมีแดง ฉัน
นันเหมื
้ อนกัน ครอบงารูปเหล่านันแล้
้ ว มีความสาคัญอย่างนี ้ว่า เรารู้ เรา
เห็น อันนี ้ เป็ นอภิภายตนะข้ อที่เจ็ด ฯ
ผู้ห นึ่ง มี ค วามส าคัญ ในอรู ป ภายใน เห็น รู ป ภายนอกอันขาว มี
วรรณะขาว ขาวล้ วน มีรัศมีขาว ดาวประกายพฤกษ์ อนั ขาว มีวรรณะขาว
ขาวล้ วน มี รัศมี ขาว หรื อว่าผ้ าที่ กาเนิดในเมื องพาราณสี มี ส่วนทัง้ สอง
เกลี ย้ งขาว มี ว รรณะขาว ขาวล้ วน มี รั ศ มี ข าว แม้ ฉั น ใด ผู้ หนึ่ ง มี
ความสาคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณะขาว ขาวล้ วน
มีรัศมีขาว ฉันนันเหมื
้ อนกัน ครอบงารูปเหล่านันแล้
้ ว มีความสาคัญอย่าง
นี ้ว่า เรารู้ เราเห็น อันนี ้ เป็ นอภิภายตนะ ข้ อที่แปด ฯ
ดูกรอานนท์ อภิภายตนะ ๘ ประการ เหล่านี ้แล ฯ


กถาว่ าด้ วยวิโมกข์ ๘
[๑๐๑] ดูกรอานนท์ วิโมกข์ ๘ ประการเหล่านี ้แล ๘ ประการ เป็ น
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ไฉน คือ ภิกษุเห็นรูป อันนี ้เป็ นวิโมกข์ข้อที่หนึง่ ฯ
ภิ ก ษุ มี ค วามส าคัญ ในอรู ป ภายใน เห็ น รู ป ภายนอก อัน นี เ้ ป็ น
วิโมกข์ข้อที่สอง ฯ
ภิกษุน้อมใจไปว่า สิ่งนี ้งาม อันนี ้ เป็ นวิโมกข์ข้อที่สาม ฯ
เพราะล่วงเสียซึง่ รูปสัญญาโดยประการทังปวง
้
เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา ภิกษุเข้ าถึงอากาสานัญจายต
นะด้ วยมนสิการว่า อากาศหาที่สดุ มิได้ ดังนี ้อยู่ อันนี ้เป็ นวิโมกข์ข้อที่สี่ ฯ
เพราะล่วงเสียซึง่ อากาสานัญจายตนะโดยประการทังปวง
้
ภิกษุ
เข้ าถึง วิญญาณัญจายตนะ ด้ วยมนสิการว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้ ดังนี ้
อยู่ อันนี ้เป็ นวิโมกข์ข้อที่ห้า ฯ
เพราะล่วงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทัง้ ปวง ภิกษุ
เข้ าถึงอากิญจัญญายตนะ ด้ วยมนสิการว่า น้ อยหนึ่งไม่มี ดังนี อ้ ยู่ อันนี ้
เป็ นวิโมกข์ข้อที่หก ฯ
เพราะล่วงเสี ยซึ่ง อากิญจัญญายตนะโดยประการทัง้ ปวง ภิกษุ
เข้ าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ อันนี ้เป็ นวิโมกข์ข้อที่เจ็ด ฯ
เพราะล่วงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยประการทังปวง
้
ภิกษุเข้ าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ อันนี ้เป็ นวิโมกข์ข้อที่แปด ฯ
ดูกรอานนท์ วิโมกข์ ๘ ประการเหล่านี ้แล ฯ


เรื่ องมาร
[๑๐๒] ดูกรอานนท์ สมัยหนึง่ เราแรกตรัสรู้ พักอยูท่ ี่ต้นไม้ อชปาล
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นิโครธแทบฝั่ งแม่น ้าเนรัญชรา ในอุรุเวลาประเทศ ครัง้ นัน้ มารผู้มีบาปได้
เข้ าไปหาเราถึงที่อยู่ ครัน้ เข้ าไปหาแล้ วยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้ างหนึ่ง ครัน้
มารผู้มีบาปยืนเรี ยบร้ อยแล้ วได้ กล่าวกะเราว่า

แม่น ้าเนรัญชรา

ข้ าแต่พระองค์ผ้ ูเจริ ญ ขอพระผู้มีพระภาค จงปริ นิ พพานในบัดนี ้
เถิด ขอพระสุคตจงปริ นิพพานในบัดนีเ้ ถิด บัดนี ้เป็ นเวลาปริ นิพพานของ
พระผู้มีพระภาค เมื่อมารกล่าวอย่างนี ้แล้ ว เราได้ ตอบว่า
ดูกรมารผู้มี บาป ภิกษุ ผ้ ูเ ป็ นสาวกของเรา จักยัง ไม่เฉี ยบแหลม
ไม่ได้ รับแนะนา ไม่แกล้ วกล้ า ไม่เป็ นพหูสูต ไม่ทรงธรรม ไม่ปฏิบตั ิธรรม
สมควรแก่ธรรม ไม่ปฏิบตั ชิ อบ ไม่ประพฤติตามธรรม เรี ยนกับอาจารย์ของ
ตนแล้ ว ยังบอก แสดง บัญญัติ แต่ง ตัง้ เปิ ดเผย จาแนก กระทาให้ ง่าย
ไม่ได้ ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริ ย์ ข่มขี่ปรับปวาทที่บงั เกิดขึ ้นให้ เรี ยบร้ อย
โดยสหธรรมไม่ได้ เพียงใด เราจักยังไม่ปรินิพพานเพียงนัน้ ฯ
ดูกรมารผู้มีบาป ภิกษุณีผ้ เู ป็ นสาวิกาของเรา จักยังไม่เฉียบแหลม
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... เพียงใด เราจักยังไม่ปรินิพพานเพียงนัน้ ฯ
ดูกรมารผู้มีบาป อุบาสกผู้เป็ นสาวกของเรา จักยังไม่เฉียบแหลม
... เพียงใด เราจักยังไม่ปรินิพพานเพียงนัน้ ฯ
ดูก รมารผู้มี บาป อุบ าสิ ก าผู้เ ป็ นสาวิ กาของเรา จัก ยัง ไม่เฉี ย บ
แหลม ... เพียงใด เราจักยังไม่ปรินิพพานเพียงนัน้ ฯ
ดูกรมารผู้มีบาป พรหมจรรย์ของเรานี ้จักยังไม่สมบูรณ์ กว้ างขวาง
แพร่หลาย รู้กนั โดยมาก เป็ นปึ กแผ่น จนกระทัง่ เทวดามนุษย์ประกาศได้ ดี
แล้ วเพียงใด เราจักไม่ปรินิพพานเพียงนัน้
ดูกรอานนท์ วันนี ้เมื่อกี ้นี ้เอง มารผู้มีบาปได้ เข้ ามาหาเราที่ปาวาล
เจดีย์ ครัน้ เข้ ามาหาแล้ วยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้ างหนึ่ง มารผู้มีบาปครัน้ ยืน
เรี ยบร้ อยแล้ วได้ กล่าวกะเราว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ขอพระผู้มีพระภาค
จงปริ นิพพาน ในบัดนี ้เถิด ขอพระสุคตจงปริ นิพพานในบัดนี ้เถิด บัดนี ้เป็ น
เวลาปริ นิพพานของพระผู้มีพระภาค ก็พระผู้มีพระภาคได้ ตรัสพระวาจานี ้
ไว้ ว่า ดูกรมารผู้มี บาป ภิ กษุ ผ้ ูเ ป็ นสาวกของเราจักยังไม่เฉี ยบแหลม ...
เพียงใด ... ภิกษุณี ผู้เป็ นสาวิกา ของเราจักยังไม่เฉียบแหลม ... เพียงใด ...
อุบาสกผู้เป็ นสาวกของเราจักยังไม่เฉี ยบแหลม ... เพียงใด ... อุบาสิกาผู้
เป็ นสาวิกาของเราจักยังไม่เฉียบแหลม ... เพียงใด ... พรหมจรรย์ของเรา
นี จ้ ัก ยัง ไม่ส มบูร ณ์ กว้ างขวาง แพร่ ห ลาย รู้ กัน โดยมาก เป็ นปึ กแผ่น
จนกระทั่ ง เทวดาและมนุ ษ ย์ ป ระกาศได้ ดี แ ล้ วเพี ย งใด เราจัก ยัง ไม่
ปริ นิพพานเพียงนัน้ ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ก็บดั นี ้ พรหมจรรย์ของพระผู้มี
พระภาคสมบูรณ์ แล้ ว กว้ างขวาง แพร่ หลาย รู้ กันโดยมาก เป็ นปึ กแผ่น
58

จนกระทั่ง เทวดาและมนุษ ย์ ป ระกาศได้ ดี แ ล้ ว ขอพระผู้มี พ ระภาคจง
ปริ นิพพานในบัดนีเ้ ถิด ขอพระสุคตจงปริ นิพพานในบัดนีเ้ ถิด บัดนี ้ เป็ น
เวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาค ฯ
ดูกรอานนท์ เมื่อมารกล่าวอย่างนี ้แล้ ว เราได้ ตอบว่า ดูกรมารผู้มี
บาป ท่านจงมีความขวนขวายน้ อยเถิด ความปริ นิพพานแห่งตถาคตจักมี
ไม่ช้า โดยล่วงไปอีกสามเดือนแต่นี ้ ตถาคตก็จกั ปรินิพพาน
ดูกรอานนท์ วันนี ้เมื่อกี ้นี ้ ตถาคตมีสติสมั ปชัญญะปลงอายุสงั ขาร
แล้ ว ที่ปาวาลเจดีย์ ฯ
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี ้แล้ ว ท่านพระอานนท์ได้ กราบทูล
ว่า
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงดารงอยู่ตลอดกัป
ขอพระสุคตจงทรงดารงอยูต่ ลอดกัป เพื่อประโยชน์ของชนเป็ นอันมาก เพื่อ
ความสุขของชนเป็ นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื ้อกูล
เพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทงหลาย
ั้
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ เวลานี ้อย่าเลย อย่าวิงวอน
ตถาคตเลย บัดนีม้ ิใช่เวลาที่จะวิงวอนตถาคต แม้ ครัง้ ที่สอง ... แม้ ครัง้ ที่
สาม ... ท่านพระอานนท์ ก็ได้ กราบทูลว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ขอพระผู้มี
พระภาคจงทรงดารงอยู่ตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดารงอยู่ตลอดกัป
เพื่อประโยชน์ ของชนเป็ นอันมาก เพื่ อความสุขของชนเป็ นอันมาก เพื่ อ
อนุเคราะห์ โลก เพื่ อประโยชน์ เพื่อเกื อ้ กูล เพื่ อความสุขของเทวดาและ
มนุษย์ทงหลาย
ั้
ฯ
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ดูกรอานนท์ เธอเชื่อความตรัสรู้ของตถาคตหรื อ ฯ
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ข้ าพระองค์เชื่อ ฯ
ดูกรอานนท์ เมื่อเชื่อ ไฉนเธอจึงแค่นได้ ตถาคตถึงสามครัง้ เล่า ฯ
ข้ าแต่พระองค์ผ้ ูเจริ ญ ข้ าพระองค์ได้ ฟังมาได้ รับมา เฉพาะพระ
พักตร์ พระผู้มีพระภาคว่า ดูกรอานนท์ อิทธิบาททัง้ ๔ อันผู้ใดผู้หนึ่งเจริ ญ
แล้ ว กระทาให้ มากแล้ ว กระทาให้ เป็ นดุจยาน กระทาให้ เป็ นดุจพื ้น ให้ ตงั ้
มัน่ แล้ ว อบรมแล้ ว ปรารภดีแล้ ว ผู้นนั ้ เมื่อจานงอยู่ พึงดารงอยู่ได้ ตลอด
กัป หรื อเกินกว่ากัป ดูกรอานนท์ อิทธิบาททัง้ ๔ ตถาคตเจริ ญแล้ ว กระทา
ให้ ม ากแล้ ว กระทาให้ เ ป็ นดุจ ยาน กระท าให้ เ ป็ นดุจ พื น้ ให้ ตงั ้ มั่น แล้ ว
อบรมแล้ ว ปรารภดีแล้ ว ตถาคตนัน้ เมื่อจานงอยู่ จะพึงดารงอยู่ได้ ตลอด
กัป หรื อเกินกว่ากัป ฯ
ดูกรอานนท์ เธอเชื่อหรื อ ฯ
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ข้ าพระองค์เชื่อ ฯ
ดูกรอานนท์ เพราะฉะนัน้ เรื่ องนี ้เป็ นความผิดพลาดของเธอผู้เดียว
เพราะว่า เมื่อตถาคตทานิมิตอันหยาบ ทาโอภาสอันหยาบอย่างนี ้ เธอมิ
อาจรู้ทนั จึงมิได้ วิงวอนตถาคตว่า ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงดารงอยู่ตลอด
กัป ขอพระสุคตจงทรงดารงอยู่ตลอดกัป เพื่อประโยชน์ของชนเป็ นอันมาก
เพื่อความสุขของชนเป็ นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อ
เกื ้อกูล เพื่อความสุข ของเทวดาและมนุษย์ทงหลาย
ั้
ถ้ าเธอวิงวอนตถาคต
ตถาคตจะพึงห้ ามวาจาเธอเสียสองครัง้ เท่านัน้ ครัน้ ครัง้ ที่สามตถาคตพึ ง
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รับ เพราะฉะนัน้ แหละ อานนท์ เรื่ องนี จ้ ึง เป็ นความผิดพลาดของเธอผู้
เดียว ฯ


กถาว่ าด้ วยอานุภาพของอิทธิบาท

[๑๐๓] ดูกรอานนท์ สมัยหนึ่ง เราอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนคร
ราชคฤห์ ณ ที่นนั ้ เราเรี ยกเธอมาบอกว่า ดูกรอานนท์ พระนครราชคฤห์ น่า
รื่ นรมย์ ภูเขาคิชฌกูฏ น่ารื่ นรมย์ อิทธิ บาททัง้ ๔ อันผู้ใดผู้หนึ่งเจริ ญแล้ ว
กระทาให้ มากแล้ ว กระทาให้ เป็ นดุจยาน กระทาให้ เป็ นดุจพืน้ ให้ ตงมั
ั ้ ่น
แล้ ว อบรมแล้ ว ปรารภดีแล้ ว ผู้นนั ้ เมื่อจานงอยู่ พึงดารงอยู่ได้ ตลอดกัป
หรื อเกินกว่ากัป ดูกรอานนท์ อิ ทธิบาททัง้ ๔ ตถาคตเจริ ญแล้ ว กระทาให้
มากแล้ ว กระทาให้ เป็ นดุจยาน กระทาให้ เป็ นดุจพื ้น ให้ ตงมั
ั ้ น่ แล้ ว อบรม
แล้ ว ปรารภดีแล้ ว ตถาคตนัน้ เมื่อจานงอยู่ จะพึงดารงอยู่ได้ ตลอดกัป หรื อ
เกินกว่ากัป เมื่อตถาคตทานิมิตอันหยาบ โอภาสอันหยาบอย่างนี ้ เธอมิ
อาจรู้ ทัน จึง มิ ไ ด้ วิ ง วอน ตถาคตว่า ขอพระผู้มี พ ระภาคจงทรงดารงอยู่
ตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดารงอยู่ตลอดกัป เพื่อประโยชน์ของชนเป็ น
อัน มาก เพื่ อ ความสุ ข ของชนเป็ นอัน มาก เพื่ อ อนุ เ คราะห์ โ ลก เพื่ อ
ประโยชน์ เพื่อเกื ้อกูล เพื่อความสุข ของเทวดาและมนุษย์ทงหลาย
ั้
ถ้ าเธอ
วิงวอนตถาคต ตถาคตจะพึงห้ ามวาจาเธอเสียสองครัง้ เท่านัน้ ครัน้ ครัง้ ที่
สามตถาคตพึ ง รั บ เพราะฉะนัน้ แหละ อานนท์ เรื่ อ งนี ้ จึ ง เป็ นความ
ผิดพลาดของเธอผู้เดียว ฯ
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[๑๐๔] ดูกรอานนท์ สมัยหนึ่ง เราอยู่ที่โคตมนิโครธ เขตพระนคร
ราชคฤห์นนั ้ ...เราอยู่ที่เหวเป็ นที่ทิ ้งโจร เขตพระนครราชคฤห์นนั ้ ... เราอยู่
ที่ถา้ สัตตบรรณคูหา ข้ างภูเขาเวภารบรรพต เขตพระนครราชคฤห์นนั ้ ...
เราอยูท่ ี่ กาฬศิลา ข้ างภูเขาอิสิคลิ ิ เขตพระนครราชคฤห์นนั ้ ...เราอยู่ที่เงื ้อม
ชื่อสัปปโสณฑิก ณ สีตวัน เขตพระนครราชคฤห์นนั ้ ... เราอยู่ที่ตโปทาราม
เขตพระนครราชคฤห์นนั ้ ... เราอยู่ที่เวฬุวั นกลันทกนิวาปสถาน เขตพระ
นครราชคฤห์นนั ้ ... เราอยู่ที่ ชีวกัมพวัน เขตพระนครราชคฤห์นนั ้ ... เราอยู่
ที่มทั ทกุจฉิมฤคทายวัน เขตพระนคร ราชคฤห์นนั ้ ณ ที่นนั ้ เราเรี ยกเธอมา
บอกว่า ดูกรอานนท์ พระนครราชคฤห์ น่ารื่ นรมย์ ภูเขาคิชฌกูฏน่ารื่ นรมณ์
โคตมนิโครธ เหวที่ทิ ้งโจร ถ ้าสัตตบรรณคูหา ข้ างภูเขาเวภารบรรพต กาฬ
ศิลาข้ างภูเขาอิสิคิลิ เงื อ้ มชื่อว่า สัปปโสณฑิกสีตวัน ตโปทาราม เวฬุวัน
กลันทกวิวาปสถาน ชีวกัมพวันมัททกุจฉิมฤคทายวัน ต่างน่ารื่ นรมย์ อิทธิ
บาททัง้ ๔ อันผู้ใดผู้หนึ่งเจริ ญแล้ ว กระทาให้ มากแล้ ว กระทาให้ เป็ นดุจ
ยาน กระทาให้ เ ป็ นดุจ พืน้ ให้ ตงมั
ั ้ ่นแล้ ว อบรมแล้ ว ปรารภดีแล้ ว ผู้นัน้
เมื่อจานงอยู่ พึงดารงอยู่ได้ ตลอดกัป หรื อเกินกว่ากัป ดูกรอานนท์ อิทธิ
บาททัง้ ๔ ตถาคตเจริ ญแล้ ว กระทาให้ ม ากแล้ ว กระทาให้ เป็ นดุจ ยาน
กระทาให้ เ ป็ นดุจพื น้ ให้ ตงมั
ั ้ ่นแล้ ว อบรมแล้ ว ปรารภดีแล้ ว ตถาคตนัน้
เมื่อจานงอยู่ พึงดารงอยู่ได้ ตลอดกัป หรื อเกินกว่ากัป เมื่อตถาคตทานิมิต
อันหยาบ ทาโอภาสอันหยาบอย่างนี ้ เธอมิอาจรู้ทนั จึงมิได้ วิงวอนตถาคต
ว่า ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงดารงอยูต่ ลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดารงอยู่
ตลอดกัป เพื่อประโยชน์ของชนเป็ นอันมาก เพื่อความสุขของชนเป็ นอั น
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มาก เพื่ อ อนุเ คราะห์ โลก เพื่ อ ประโยชน์ เ พื่ อ เกื อ้ กูล เพื่ อความสุข ของ
เทวดาและมนุษย์ทงหลาย
ั้
ถ้ าเธอวิงวอนตถาคต ตถาคตจะพึงห้ ามวาจา
เธอเสีย สองครัง้ เท่านัน้ ครัน้ ครัง้ ที่สามตถาคตพึงรับ เพราะฉะนันแหละ
้
อานนท์ เรื่ องนี ้ เป็ นความผิดพลาดของเธอผู้เดียว ฯ
[๑๐๕] ดูกรอานนท์ สมัยหนึ่ง เราอยู่ที่อเุ ทนเจดีย์ เขตเมืองเวสาลี
นี ้เอง ณ ที่นนั ้ เราเรี ยกเธอมาบอกว่า ดูกรอานนท์ เมืองเวสาลีน่ารื่ นรมย์ อุ
เทนเจดีย์นา่ รื่ นรมย์ อิทธิบาททัง้ ๔ อันผู้ใดผู้หนึ่งเจริ ญแล้ ว กระทาให้ มาก
แล้ ว กระทาให้ เป็ นดุจยาน กระทาให้ เป็ นดุจพื ้น ให้ ตงมั
ั ้ ่ นแล้ ว อบรมแล้ ว
ปรารภดีแล้ ว ผู้นนั ้ เมื่อจานงอยู่ พึงดารงอยูไ่ ด้ ตลอดกัป หรื อเกินกว่ากัป
ดูกรอานนท์ อิทธิบาททัง้ ๔ ตถาคตเจริ ญแล้ ว กระทาให้ มากแล้ ว กระทา
ให้ เป็ นดุจยาน กระทาให้ เป็ นดุจพื ้น ให้ ตงมั
ั ้ น่ แล้ ว อบรมแล้ ว ปรารภดีแล้ ว
ตถาคตนัน้ เมื่ อจ านงอยู่ พึง ด ารงอยู่ไ ด้ ต ลอดกัป หรื อเกิ น กว่ากัป เมื่ อ
ตถาคตกระทานิมิตอันหยาบ ทาโอภาสอันหยาบอย่างนี ้ เธอมิอาจรู้ทนั จึง
มิได้ วิงวอนตถาคตว่า ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงดารงอยู่ตลอดกัป ขอพระ
สุค ตจงทรงด ารงอยู่ต ลอดกัป เพื่ อ ประโยชน์ ข องชนเป็ นอัน มาก เพื่ อ
ความสุขของชนเป็ นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์ โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื ้อกูล
เพื่อความสุข ของเทวดาและมนุษย์ทงหลาย
ั้
ถ้ าเธอวิงวอนตถาคต ตถาคต
จะพึ ง ห้ า มวาจาเธอเสี ย สองครั ง้ เท่ า นัน้ ครั น้ ครั ง้ ที่ ส ามตถาคตพึ ง รั บ
เพราะฉะนันแหละ
้
อานนท์ เรื่ องนี ้ เป็ นความผิดพลาดของเธอผู้เดียว ฯ
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[๑๐๖] ดูกรอานนท์ สมัยหนึ่ง เราอยู่ที่โคตมกเจดีย์ เขตเมืองเว
สาลีนีเ้ อง ... เราอยู่ที่สตั ตัมพเจดีย์ เขตเมืองเวสาลีนีเ้ อง ... เราอยู่ที่พหุ
ปุตตเจดีย์ เขตเมืองเวสาลีนี ้เอง ... เราอยู่ที่สารันททเจดีย์ เขตเมืองเวสาลี
นี เ้ อง ... วัน นี ้ เมื่ อ กี น้ ี เ้ อง เราบอกเธอที่ ป าวาลเจดี ย์ ว่า ดูก รอานนท์
เมื องเวสาลี น่ารื่ นรมย์ อุเทนเจดีย์ โคตมกเจดีย์ สัตตัมพเจดีย์ พหุปุตต
เจดีย์ สารันททเจดีย์ ปาวาลเจดีย์ ต่างน่ารื่ นรมย์ อิทธิบาททัง้ ๔ อันผู้ใดผู้
หนึง่ เจริญแล้ ว กระทาให้ มากแล้ ว กระทาให้ เป็ นดุจยาน กระทาให้ เป็ นดุจ
พื ้น ให้ ตงมั
ั ้ น่ แล้ ว อบรมแล้ ว ปรารภดีแล้ ว ผู้นนั ้ เมื่อจานงอยู่ พึงดารงอยู่
ได้ ตลอดกัป หรื อเกินกว่ากัป ดูกรอานนท์ อิทธิบาททัง้ ๔ ตถาคตเจริ ญแล้ ว
กระทาให้ มากแล้ ว กระทาให้ เป็ นดุจยาน กระทาให้ เป็ นดุจพื ้น ให้ ตงมั
ั ้ ่น
แล้ ว อบรมแล้ ว ปรารภดีแล้ ว ตถาคตนัน้ เมื่อจานงอยู่ พึงดารงอยู่ได้ ตลอด
กัป หรื อเกินกว่ากัป เมื่อตถาคตกระทานิมิตอันหยาบ ทาโอภาสอันหยาบ
อย่างนี ้ เธอมิอาจรู้ทนั จึงมิได้ วิงวอนตถาคตว่า ขอพระผู้มีพระภาคจงทรง
ดารงอยูต่ ลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดารงอยู่ตลอดกัป เพื่อประโยชน์ของ
ชนเป็ นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื ้อกูล เพื่อความสุข
ของเทวดาและมนุษย์ทงหลาย
ั้
ถ้ าเธอวิงวอนตถาคต ตถาคตจะพึงห้ าม
วาจาเธอเสียสองครัง้ เท่านัน้ ครัน้ ครัง้ ที่สาม ตถาคตพึงรับ เพราะฉะนัน้
แหละอานนท์ เรื่ องนี ้ เป็ นความผิดพลาดของเธอ ผู้เดียว ฯ
ดูกรอานนท์ เราได้ บ อกเธอไว้ ก่อนแล้ วไม่ใช่ห รื อว่า ความเป็ น
ต่างๆ ความพลัดพราก ความเป็ นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทังสิ
้ น้
ต้ องมี เพราะฉะนัน้ จะพึงได้ ในของรักของชอบใจนี ้แต่ที่ไหน สิ่งใดเกิดแล้ ว
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มีแล้ ว ปั จจัยปรุงแต่งแล้ ว มีความทาลายเป็ นธรรมดา การปรารถนาว่า ขอ
สิ่งนัน้ อย่าทาลายไปเลย ดังนี ้ มิใช่ฐานะจะมีได้ ก็สิ่งใดที่ตถาคตสละแล้ ว
คายแล้ ว ปล่อยแล้ ว ละแล้ ว วางแล้ ว อายุสงั ขารตถาคตปลงแล้ ว วาจาที่
ตถาคตกล่าวไว้ โดยเด็ดขาดว่า ความปริ นิพ พานแห่ง ตถาคตจักมี ไม่ช้ า
โดยล่วงไปอีกสามเดือนแต่นี ้ ตถาคตก็จกั ปริ นิพพาน อันตถาคตจะกลับคืน
ยัง สิ่ ง นัน้ เพราะเหตุแ ห่ง ชี วิ ต ดัง นี ้ มิ ใ ช่ฐ านะ ที่ จ ะมี ไ ด้ มาไปกัน เถิ ด
อานนท์ เราจักเข้ าไปยังกุฏาคารสาลาป่ ามหาวัน
ท่านพระอานนท์รับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว ลาดับนัน้
พระผู้มีพระภาคพร้ อมด้ วยท่านพระอานนท์เสด็จเข้ าไปยังกุฏาคารสาลา
ป่ ามหาวัน ครัน้ แล้ ว รับสัง่ กะท่านพระอานนท์วา่
ไปเถิดอานนท์ เธอจงให้ ภิกษุทุกรู ปเท่าที่อาศัยเมืองเวสาลีอยู่มา
ประชุมที่อปุ ั ฏฐานศาลา
ท่านพระอานนท์ทูลรับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว จึงให้
ภิกษุทุกรู ปเท่าที่อาศัยเมืองเวสาลีอยู่มาประชุมที่อุปัฏฐานศาลา แล้ วจึง
เข้ าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครัน้ เข้ าไปเฝ้าแล้ ว ถวายบังคมพระ
ผู้มีพระภาคแล้ ว ยืนอยู่ ณ ที่ ควรส่วนข้ างหนึ่ง ครัน้ ท่านพระอานนท์ยืน
เรี ยบร้ อยแล้ วได้ กราบทูลว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ ูเจริ ญ ภิกษุสงฆ์ประชุมกัน
แล้ ว ขอพระผู้มีพระภาคทรงทราบกาลอันควรในบัดนี ้เถิด ฯ


กถาว่ าด้ วยสังเวชนียธรรม
[๑๐๗] ครัง้ นัน้ พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้ าไปยังอุปัฏฐานศาลา
65

ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย ครัน้ พระผู้มีพระภาคประทับนัง่ แล้ ว
รับสัง่ กะภิกษุทงหลายว่
ั้
า
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
ธรรมเหล่าใดที่เราแสดงแล้ วด้ วยปั ญญาอันยิ่ง
ธรรมเหล่านัน้ พวกเธอเรี ยนแล้ ว พึงส้ องเสพ พึงให้ เจริ ญ พึงกระทาให้ มาก
ด้ ว ยดี โดยประการที่ พ รหมจรรย์ นี จ้ ะพึ ง ยั่ง ยื น ด ารงอยู่ไ ด้ น าน เพื่ อ
ประโยชน์ของชนเป็ นอันมาก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื ้อกูล เพื่อความสุขของ
เทวดาและมนุษย์ทัง้ หลาย ก็ธรรมที่ เราแสดงแล้ ว ด้ วยปั ญญาอันยิ่ง ...
เหล่านัน้ เป็ นไฉน คือสติปัฏ ฐาน ๔ สัม มัปปธาน ๔ อินทรี ย์ ๕ พละ ๕
โภชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘ ดูกรภิกษุ ทงหลาย
ั้
ธรรมเหล่านี ้แลที่เราแสดง
แล้ วด้ วยปั ญญาอันยิ่ง ... ฯ
ลาดับนัน้ พระผู้มีพระภาคตรัสเตือนภิกษุทงหลายว่
ั้
า
ดูกรภิ กษุ ทัง้ หลาย บัดนี เ้ ราขอเตือนพวกเธอ สัง ขารทัง้ หลายมี
ความเสื่อมเป็ นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ ถึงพร้ อม ความ
ปรินิพพานแห่งตถาคต จักมีในไม่ช้า โดยล่วงไปอีกสามเดือนแต่นี ้ ตถาคต
ก็จกั ปรินิพพาน ฯ
พระผู้มีพระภาคผู้สคุ ตศาสดา ครัน้ ได้ ตรัสไวยากรณภาษิตนี ้แล้ ว
จึงได้ ตรัสพระคาถาประพันธ์ตอ่ ไปอีกว่า
[๑๐๘] คนเหล่าใด ทังเด็
้ กทังผู
้ ้ ใหญ่ ทังพาลทั
้
งบั
้ ณฑิต ทังมั
้ ง่ มี ทัง้
ขัดสนล้ วนมีความตายเป็ นเบื ้องหน้ า ภาชนะดินที่นายช่างหม้ อกระทาแล้ ว
ทังเล็
้ กทังใหญ่
้
ทังสุ
้ กทังดิ
้ บ ทุกชนิด มีความแตกเป็ นที่สดุ ฉันใด ชีวิตของ
สัตว์ทงหลายก็
ั้
ฉนั นัน้ ฯ
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พระศาสดาได้ ตรัสคาถาประพันธ์ตอ่ ไปอีกว่า วัยของเราแก่หง่อม
แล้ ว ชีวิตของเราเป็ นของน้ อย เราจักละพวกเธอไป เรากระทาที่พึ่งแก่ตน
แล้ ว
ดูกรภิกษุ ทงั ้ หลายพวกเธอจงเป็ นผู้ไม่ประมาท มีสติ มีศีล อันดี
เถิด จงเป็ นผู้มีความดาริตงมั
ั ้ น่ ดีแล้ ว ตามรักษาจิตของตนเถิด ผู้ใด จักเป็ น
ผู้ไม่ประมาท อยูใ่ นธรรมวินยั นี ้ ผู้นนจั
ั ้ กละชาติสงสาร แล้ วกระทาที่สดุ แห่ง
ทุกข์ได้ ดังนี ้ ฯ

จบภาณวารที่สาม ฯ


ทรงเหลียวดูเมืองเวสาลี อริยธรรม ๔

[๑๐๙] ครัง้ นัน้ เวลาเช้ า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ ว ทรงถือบาตร
และจีวร เสด็จเข้ าไปยังเมืองเวสาลีเพื่อบิณฑบาต เสด็จเที่ยวบิณฑบาตใน
เมืองเวสาลีแล้ ว เวลาปั จฉาภัต เสด็จกลับจากบิณฑบาต ทอดพระเนตร
เมืองเวสาลีเป็ นนาคาวโลก แล้ วรับสัง่ กะท่านพระอานนท์วา่
ดูกรอานนท์ การเห็นเมืองเวสาลี ของตถาคตครัง้ นี ้ จักเป็ นครัง้
สุดท้ าย มาไปกันเถิดอานนท์ เราจักไปยังบ้ านภัณฑคาม
ท่านพระอานนท์ทูลรับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว ลาดับ
นัน้ พระผู้มีพระภาคพร้ อมด้ วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงบ้ านภัณฑคาม
แล้ ว ได้ ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ บ้ านภัณฑคามนัน้ ณ ที่นนแล
ั้
พระผู้มีพระภาครับสัง่ กะภิกษุทงหลายว่
ั้
า
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สถานที่ๆพระเจ้ าอโศกมหาราชได้ ทรงโปรดให้ สร้ างขึ ้น
เพื่อระลึกถึงการมาเยือนเมืองเวสาลีของพระพุทธเจ้ า

ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
เพราะไม่ร้ ูแจ้ งแทงตลอดธรรม ๔ ประการ เรา
และพวกเธอจึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปสิ ้นกาลนานอย่างนี ้ ๔ ประการเป็ นไฉน
เพราะไม่ ร้ ู แจ้ ง แทงตลอดศี ล อัน เป็ นอริ ย ะ เราและพวกเธอจึ ง เร่ ร่ อ น
ท่องเที่ยวไปสิ ้นกาลนาน เพราะไม่ร้ ู แจ้ งแทงตลอดสมาธิอนั เป็ นอริ ยะ ...
ปั ญ ญาอัน เป็ นอริ ย ะ... วิ มุต ติ อัน เป็ นอริ ย ะ เราและพวกเธอจึง เร่ ร่ อ น
ท่องเที่ยวไปสิ ้นกาลนานอย่างนี ้ ฯ
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
เราได้ ร้ ูแจ้ งแทงตลอดศีลอันเป็ นอริ ยะ สมาธิอนั
เป็ นอริ ยะ ปั ญญาอันเป็ นอริ ยะ วิมุตติอนั เป็ นอริ ยะแล้ ว ตัณหาในภพเรา
ถอนเสียแล้ ว ตัณหาอันจะนาไปสูภ่ พสิ ้นแล้ ว บัดนี ้ภพใหม่ไม่มี ฯ
พระผู้มีพระภาคผู้สคุ ตศาสดา ครัน้ ได้ ตรัส ไวยากรณภาษิตนี ้แล้ ว
จึงได้ ตรัสคาถาประพันธ์ตอ่ ไปอีกว่า
[๑๑๐] ธรรมเหล่านี ้ คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา และวิมุตติ อันยอด
เยี่ยมอันพระโคดมผู้มียศตรัสรู้ แล้ ว ดังนัน้ พระพุทธเจ้ าจึงตรัสบอกธรรม
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แก่ภิกษุทงหลาย
ั้
เพื่อความรู้ ยิ่ง พระศาสดา ผู้กระทาซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ มี
พระจักษุ ปรินิพพานแล้ ว ฯ
[๑๑๑] ได้ ยินว่า พระผู้มีพระภาคเมื่อประทับ ณ บ้ านภัณฑคาม
นัน้ ทรงกระทาธรรมีกถานี แ้ หละเป็ นอันมากแก่พวกภิกษุ ว่า อย่างนีศ้ ีล
อย่างนี ส้ มาธิ อย่างนี ป้ ั ญญา สมาธิ อันศีล อบรมแล้ ว ย่อมมี ผลใหญ่ มี
อานิสงส์ใหญ่ ปั ญญาอันสมาธิอบรมแล้ ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่
จิตอันปั ญญาอบรมแล้ ว ย่อมหลุดพ้ นจากอาสวะโดยชอบ คือ กามาสวะ
ภวาสวะ อวิชชาสวะ ฯ
[๑๑๒] ครัง้ นัน้ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทัย
ในบ้ านภัณฑคามแล้ วตรัสเรี ยกท่านพระอานนท์มารับสัง่ ว่า มาไปกันเถิด
อานนท์ เราจักไปยังบ้ านหัตถีคาม อัมพคาม ชัม พุคาม และโภคนคร ท่าน
พระอานนท์ทลู รับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว ฯ


กถาว่ าด้ วยมหาปเทส ๔

ลาดับนัน้ พระผู้มีพระภาคพร้ อมด้ วยภิกษุ สงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึง
โภคนคร แล้ ว ได้ ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับ ณ อานันทเจดีย์ ในโภค
นครนัน้ ณ ที่นนั ้ พระผู้มีพระภาครับสัง่ กะภิกษุ ทงหลายว่
ั้
า
ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย เราจักแสดง มหาประเทศ ๔ เหล่านี ้ พวกเธอ
จงฟั ง จงใส่ใจให้ ดี เราจักกล่าว ภิกษุเหล่านัน้ ทูลรับพระดารัสของพระผู้มี
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ภาคแล้ ว พระผู้มีพระภาคได้ ตรัส ดังต่อไปนี ้
[๑๑๓] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
ภิกษุในธรรมวินยั นี ้พึงกล่าวอย่างนี ้ว่า
อาวุโส ข้ อนี ้ข้ าพเจ้ าได้ ฟังมา ได้ รับมาเฉพาะพระพักตร์ พระผู้มีพระภาคว่า
นี ้เป็ นธรรม นี ้เป็ นวินยั นี ้เป็ นคาสัง่ สอนของพระศาสดา ดังนี ้ พวกเธอไม่
พึง ชื่นชมไม่พึง คัดค้ าน คากล่าวของภิกษุ นัน้ ครั น้ แล้ วพึง เรี ยนบทและ
พยัญชนะเหล่านัน้ ให้ ดี แล้ วสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวิ นัย
ถ้ าสอบสวนในพระสู ต ร เที ย บเคี ย งในพระวิ นัย ลงในพระสูต รไม่ ไ ด้
เทียบเคียงในพระวินยั ไม่ได้ พึงถึงความตกลงในข้ อนี ้ว่า นี ้มิใช่คาของพระ
ผู้มี พ ระภาคแน่นอน และภิ กษุ นีจ้ ามาผิ ดแล้ ว ดัง นัน้ พวกเธอพึง ทิง้ ค า
กล่าวนันเสี
้ ย ถ้ าเมื่อสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินยั ลงในพระ
สูตรได้ เทียบเคียงในพระวินยั ได้ พึงถึงความตกลงในข้ อนี ้ว่า นี ้เป็ นคาสัง่
สอนของพระผู้มีพระภาคแน่นอน และภิกษุนี ้จามาถูกต้ องแล้ ว
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
พวกเธอพึงทรงจามหาประเทศข้ อที่หนึง่ นี ้ไว้ ฯ
[๑๑๔] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี ้ พึงกล่าวอย่างนี ้
ว่า สงฆ์พร้ อมทังพระเถระ
้
พร้ อมทังปาโมกข์
้
อยู่ในอาวาสโน้ น ข้ าพเจ้ าได้
ฟั งมา ได้ รับมาเฉพาะหน้ าสงฆ์นนว่
ั ้ า นี ้เป็ นธรรม นี ้เป็ นวินยั นีเ้ ป็ นคาสั่ง
สอนของ พระศาสดา ดังนี ้ พวกเธอไม่พึงชื่นชมไม่พึงคัดค้ านคากล่าวของ
ภิกษุนนั ้ ครัน้ แล้ ว พึงเรี ยนบทและพยัญชนะเหล่านันให้
้ ดี แล้ วสอบสวนใน
พระสูตร เทียบเคียงในพระวินยั ถ้ าเมื่อสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงใน
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พระวินยั ลงในพระสูตรไม่ได้ ลงในพระวินยั ไม่ได้ พึงถึงความตกลงในข้ อนี ้
ว่า นี ้มิใช่คาสัง่ สอนของพระผู้มีพระภาคแน่นอน และภิกษุสงฆ์นนจ
ั ้ ามาผิด
แล้ ว ดังนัน้ พวกเธอพึงทิง้ คากล่าวนั น้ เสีย ถ้ าเมื่อสอบสวนในพระสูตร
เทียบเคียงในพระวินยั ลงในพระสูตรได้ เทียบเคียงในพระวินัยได้ พึงถึง
ความตกลงในข้ อนี ้ว่า นีเ้ ป็ นคาสัง่ สอนของพระผู้มีพระภาคแน่นอน และ
ภิกษุสงฆ์นนจ
ั ้ ามาถูกต้ องแล้ ว
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
พวกเธอพึงทรงจามหาประเทศข้ อที่สองนี ้ไว้ ฯ
[๑๑๕] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี ้ พึงกล่าวอย่างนี ้
ว่า ภิกษุผ้ เู ป็ นเถระมากรู ปอยู่ในอาวาสโน้ น เป็ นพหูสูต มีอาคมอันมาถึง
แล้ ว เป็ นผู้ทรงธรรม ทรงวินยั ทรงมาติกา ข้ าพเจ้ าได้ ฟังมา ได้ รับมาเฉพาะ
หน้ าพระเถระเหล่านันว่
้ า นี ้เป็ นธรรม นี ้เป็ นวินยั นี ้เป็ นคาสัง่ สอนของพระ
ศาสดา ดังนี ้ พวกเธอไม่พึงชื่นชม ไม่พึงคัดค้ านคากล่าวของภิกษุนนั ้ ครัน้
แล้ ว พึง เรี ย นบทและพยัญ ชนะเหล่า นัน้ ให้ ดี แล้ วสอบสวนในพระสูต ร
เทียบเคียงในพระวินยั ถ้ าเมื่อสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินยั
ลงในพระสูตรไม่ได้ ลงในพระวินยั ไม่ได้ พึงถึงความตกลงในข้ อนี ้ว่านี ้มิใช่
คาสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคแน่นอน และพระเถระเหล่านัน้ จามาผิด
แล้ ว ดังนัน้ พวกเธอพึงทิง้ คากล่าวนัน้ เสี ย ถ้ าเมื่ อสอบสวนในพระสูตร
เทียบเคียงในพระวินยั ลงในพระสูตรได้ เทียบเคียงในพระวินัยได้ พึงถึง
ความตกลง ในข้ อนี ้ว่า นี ้เป็ นคาของพระผู้มีพระภาคแน่นอน และพระเถระ
เหล่านัน้ จามาถูกต้ องแล้ ว
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ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
พวกเธอพึงทรงจามหาประเทศข้ อที่สามนี ้ไว้ ฯ
[๑๑๖] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี ้ พึงกล่าวอย่างนี ้
ว่า ภิกษุ ผู้เ ป็ นเถระอยู่ในอาวาสโน้ น เป็ นพหูสูต มีอาคมอันมาถึง แล้ ว
เป็ นผู้ทรงธรรม ทรงวินยั ทรงมาติกา ข้ าพเจ้ าได้ ฟังมา ได้ รับมาเฉพาะหน้ า
พระเถระนัน้ ว่า นีเ้ ป็ นธรรม นีเ้ ป็ นวินยั นี ้เป็ นคาสั่งสอนของพระศาสดา
ดังนี ้ พวกเธอไม่พึงชื่นชม ไม่พึงคัดค้ านคากล่าวของภิกษุนนั ้ ครัน้ แล้ ว พึง
เรี ยนบทและพยัญชนะเหล่านันให้
้ ดี แล้ วสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียง
ในพระวินยั ถ้ าเมื่อสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินยั ลงในพระ
สูตรไม่ได้ ลงในพระวินยั ไม่ได้ พึงถึงความตกลงในข้ อนี ้ว่า นี ้มิใช่คาสัง่ สอน
ของพระผู้มีพระภาคแน่นอน และพระเถระนันจ
้ ามาผิดแล้ ว ดังนัน้ พวก
เธอพึงทิ ้งคากล่าวนันเสี
้ ย ถ้ าเมื่อสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระ
วินยั ลงในพระสูตรได้ เทียบเคียงในพระวินยั ได้ พึงถึงความตกลงในข้ อนี ้
ว่า นีเ้ ป็ นคาของพระผู้มีพระภาคแน่นอน และพระเถระนัน้ จามาถูกต้ อง
แล้ ว
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
พวกเธอพึงทรงจามหาประเทศข้ อที่สี่นี ้ไว้ ฯ
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
พวกเธอพึงทรงจามหาประเทศทัง้ ๔ เหล่านี ้ไว้
ฉะนี ้แล ฯ
ได้ ยินว่า พระผู้มีพระภาคประทับ ณ อานันทเจดีย์ในโภคนครนัน้
ทรงกระทาธรรมีกถานี ้แหละเป็ นอันมากแก่พวกภิกษุว่า อย่างนี ้ศีล อย่างนี ้
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สมาธิ อย่างนีป้ ั ญญา สมาธิ อันศีลอบรมแล้ ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์
ใหญ่ ปั ญญาอันสมาธิ อบรมแล้ ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ จิ ตอัน
ปั ญญาอบรมแล้ ว ย่อมหลุดพ้ นจากอาสวะโดยชอบ คือ กามาสวะ ภวา
สวะ อวิชชาสวะ ฯ
[๑๑๗] ครัง้ นัน้ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในโภคนครตามความ
พอพระทัยแล้ ว ตรัสเรี ยกท่านพระอานนท์มารับสัง่ ว่า
ดูกรอานนท์ มาไปกันเถิด เราจักไปยังเมืองปาวา
ท่านพระอานนท์ทูลรับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว ลาดับ
นัน้ พระผู้มีพระภาคพร้ อมด้ วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เสด็จถึงเมืองปาวาแล้ ว
ได้ ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับ ณ อัมพวันของนายจุนทกัมมารบุตร ใน
เมืองปาวานัน้ ฯ


เรื่ องนายจุนทะ กัมมารบุตร

ครั ง้ นัน้ นายจุนทะกัม มารบุตรได้ ส ดับข่าวว่า พระผู้มี พ ระภาค
เสด็จถึงเมืองปาวาประทับอยู่ ณ อัมพวันของเราในเมืองปาวา จึงเข้ าไป
เฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับ ครัน้ เข้ าไปเฝ้าแล้ ว ถวายบังคมพระผู้มี
พระภาค นัง่ ณ ที่ควรส่วนข้ างหนึง่ ครัน้ นายจุนทะกัมมารบุตรนัง่ เรี ยบร้ อย
แล้ ว พระผู้มีพระภาคทรงให้ เห็นแจ้ ง ให้ สมาทาน ให้ อาจหาญ ให้ รื่นเริ ง
ด้ วยธรรมีกถา ลาดับนัน้ นายจุนทะกัมมารบุตรอันพระผู้มีพระภาคให้ เห็ น
แจ้ ง ให้ สมาทาน ให้ อาจหาญ ให้ รื่นเริงด้ วยธรรมีกถาแล้ ว ได้ กราบทูลพระ
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ผู้มีพระภาคว่า
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ขอพระผู้มีพระภาค พร้ อมด้ วยภิกษุสงฆ์ จง
ทรงรับภัตของข้ าพระองค์ เพื่อเสวยในวันพรุ่งนี ้
พระผู้มีพระภาค ทรงรับด้ วยดุษณีภาพ ฯ
ลาดับนัน้ นายจุนทกัมมารบุตรทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงรับ
แล้ ว ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาค กระทาประทักษิ ณ หลีก
ไปแล้ ว นายจุนทกัมมารบุตรให้ ตระเตรี ยมของเคี ้ยวของฉันอันประณี ต
และสุกรมัททวะเป็ นอันมากในนิเวศน์ของตน โดยล่วงราตรี นนไป
ั ้ ให้ กราบ
ทูลกาลแด่พระผู้มีพระภาคว่า
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ได้ เวลาแล้ ว ภัตตาหารสาเร็จแล้ ว ฯ
ครัง้ นัน้ เวลาเช้ า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ ว ทรงถื อบาตรและ
จีวร พร้ อมด้ วยภิกษุสงฆ์เสด็จเข้ าไปยังนิเวศน์ของนายจุนทกัมมารบุตร
ประทับนั่งบนอาสนะที่ เขาจัดถวาย ครัน้ พระผู้มีพระภาคประทับนัง่ แล้ ว
รับสัง่ กะนายจุนทกัมมารบุตรว่า
ดู ก รนายจุ น ทะ ท่ า นจงอั ง คาสเราด้ วยสุ ก รมั ท ทวะที่ ท่ า น
ตระเตรี ยมไว้ จงอังคาสภิ กษุ สงฆ์ด้วยของเคีย้ วของฉันอย่างอื่นที่ท่าน
ตระเตรี ยมไว้
นายจุนทกัมมารบุตรทูลรับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว จึง
อังคาสพระผู้มีพระภาค ด้ วยสุกรมัททวะที่ตนตระเตรี ยมไว้ อังคาสภิกษุ
สงฆ์ด้วยของเคี ้ยวของฉันอย่างอื่นที่ ตนตระเตรี ยมไว้ ลาดับนัน้ พระผู้มี
พระภาครับสัง่ กะนายจุนทกัมมารบุตรว่า
74

ดูกรนายจุนทะ ท่านจงฝั งสุกรมัททวะที่ยงั เหลือเสียในหลุม เรายัง
ไม่เห็นบุคคลในโลก พร้ อมทังเทวโลก
้
มารโลก พรหมโลก ในหมู่สตั ว์พร้ อม
ทังสมณพราหมณ์
้
เทวดาและมนุษย์ซึ่งบริ โภคสุกรมัททวะนันแล้
้ ว จะพึง
ให้ ยอ่ ยไปด้ วยดีได้ นอกจากตถาคต
นายจุนทกัมมารบุตรทูลรับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว จึง
ฝั งสุกรมัททวะที่ยงั เหลือเสียในหลุม แล้ วเข้ าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ครัน้
เข้ าไปเฝ้าแล้ วถวายบังคมนัง่ ณ ที่ควรส่วนข้ างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคยัง
นายจุนทกัม มารบุตรผู้นั่งเรี ยบร้ อยแล้ วให้ เ ห็นแจ้ ง ให้ สมาทาน ให้ อาจ
หาญ ให้ รื่นเริงด้ วยธรรมีกถา แล้ วเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จหลีกไป ฯ

สถานที่ๆเชื่อว่าเคยเป็ นสวนมะม่วงของนายจุนทะ


ทรงประชวรปั กขันทิกาพาธ

ล าดับ นัน้ เมื่ อ พระผู้ มี พ ระภาคเสวยภัต ตาหารของนายจุน ท
กัม มารบุต รแล้ ว ก็ เ กิ ด อาพาธอย่ า งร้ ายแรง มี เ วทนากล้ า เกิ ด แต่ก าร
ประชวรลงพระโลหิต ใกล้ จะนิพพาน ได้ ยินว่า พระผู้มีพระภาคทรงมีพระ
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สติสมั ปชัญญะ ทรงอดกลันเวทนาเหล่
้
านันไว้
้ มิได้ ทรงพรั่นพรึ ง ลาดับนัน้
พระผู้มีพระภาคตรัสเรี ยกท่านพระอานนท์มารับสัง่ ว่า
มาไปกันเถิด อานนท์ เราจักไปยังเมืองกุสินารา
ท่านพระอานนท์ทลู รับพระดารัสของพระผู้มี พระภาคแล้ ว ฯ
[๑๑๘] ข้ าพเจ้ าได้ ฟังมาว่า พระผู้มีพระภาคทรงพระปรี ชาเสวย
ภัตตาหารของนายจุนทกัมมารบุตรแล้ ว ทรงพระประชวรอย่างหนักใกล้ จะ
นิพพาน เมื่อพระศาสดาเสวยสุกรมัททวะแล้ ว การประชวรอย่างหนักได้
บังเกิดขึน้ พระผู้มี พระภาคลงพระบังคน ได้ ตรั สว่าเราจะไปยัง เมืองกุสิ
นารา ดังนี ้ ฯ
(คาถาเหล่านี ้ พระสังคีตกิ าจารย์ทงหลายกล่
ั้
าวไว้ ในเวลาทาสังคายนา)
[๑๑๙] ครัง้ นัน้ พระผู้มีพระภาคเสด็จแวะจากหนทาง แล้ วเสด็จ
เข้ าไปยังโคนไม้ ต้นหนึง่ รับสัง่ กะท่านพระอานนท์วา่
ดูกรอานนท์ เธอจงช่วยปูผ้าสัง ฆาฏิ ซ้อนกันเป็ นสี่ชัน้ ให้ เรา เรา
เหน็ดเหนื่อยนัก จักนัง่
ท่านพระอานนท์ทูลรับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว ปูผ้า
สัง ฆาฏิ ซ้ อ นกัน เป็ นสี่ ชัน้ พระผู้มี พ ระภาคประทับ นั่ง บนอาสนะที่ พ ระ
อานนท์ปถู วายแล้ ว ครัน้ พระผู้มีพระภาคประทับนัง่ แล้ ว จึงรับสัง่ กะท่าน
พระอานนท์วา่
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ดูกรอานนท์ เธอจงช่วยนาน ้ามาให้ เรา เรากระหาย จักดื่มน ้า
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี ้แล้ ว ท่านพระอานนท์ได้ กราบทูล
ว่า
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ เมื่อกี ้นี ้ เกวียนประมาณ ๕๐๐ เล่ม ข้ ามไป
แล้ วน ้านันน้
้ อย ถูกล้ อเกวียนบดแล้ ว ขุ่นมัวไหลไปอยู่ แม่น ้ากกุธานทีนี ้อยู่
ไม่ไกล มีน ้าใสจืด เย็น ขาว มีท่าราบเรี ยบ น่ารื่ นรมย์ พระผู้มีพระภาคจัก
ทรงดื่มน ้าในแม่น ้านี ้ และจักทรงสรงสนานพระองค์
แม้ ครัง้ ที่สอง พระผู้มีพระภาคก็ยงั รับสัง่ กะท่านพระอานนท์วา่
ดูกรอานนท์ เธอจงช่วยนาน ้าดื่ม มาให้ เรา เรากระหาย จักดื่มน ้า
แม้ ครัง้ ที่สองท่านพระอานนท์ก็ได้ กราบทูลว่า
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ เมื่อกี ้นี ้เกวียนประมาณ ๕๐๐ เล่ม ข้ ามไป
แล้ วน ้านันน้
้ อยถูกล้ อเกวียนบดแล้ ว ขุ่นมัวไหลไปอยู่ แม่น ้ากกุธานทีนี ้อยู่
ไม่ไกล มีน ้าใส จืด เย็น ขาว มีท่าราบเรี ยบ น่ารื่ นรมย์ พระผู้มีพระภาคจัก
ทรงดื่มน ้าในแม่น ้านี ้ แล้ วจักทรงสรงสนานพระองค์
แม้ ครัง้ ที่สาม พระผู้มีพระภาคก็ยงั รับสัง่ กะท่านพระอานนท์วา่
ดูกรอานนท์ เธอจงช่วยนาน ้ามาให้ เรา เรากระหาย จักดื่มน ้า
ท่านพระอานนท์ ทูล รั บ พระดารั ส ของพระผู้มี พ ระภาค แล้ ว ถื อ
บาตรไปยังแม่น ้านัน้ ครัง้ นัน้ แม่น ้านันถู
้ กล้ อเกวียนบดแล้ ว มีน ้าน้ อยขุ่น
มัว ไหลไปอยู่ เมื่อท่านพระอานนท์เข้ าไปใกล้ ก็ใสสะอาด ไม่ข่นุ มัว ไหลไป
อยู่ ท่านพระอานนท์ ได้ มีความดาริ ว่า น่าอัศจรรย์หนอเหตุไม่เคยเป็ นมา
เป็ นแล้ ว ความที่ พระตถาคตเป็ นผู้มีฤทธิ์ มากมีอานุภาพมาก แม่นา้ นี ้ถูก
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ล้ อเกวียนบดแล้ ว มีนา้ น้ อย ขุ่นมัว ไหลไปอยู่ เมื่อเราเข้ าไปใกล้ กลับใส
สะอาด ไม่ขนุ่ มัว ไหลไปอยู่ ฯ


กถาว่ าด้ วยข้ ออัศจรรย์ ของพระผู้มีพระภาค

ท่านพระอานนท์ตกั นา้ มาด้ วยบาตรแล้ ว เข้ าไปเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคถึงที่ประทับ ครัน้ เข้ าไปเฝ้าแล้ วได้ กราบทูลว่า
ข้ า แต่พ ระองค์ ผ้ ูเ จริ ญ น่า อัศ จรรย์ เหตุไ ม่เคยเป็ นมาเป็ นแล้ ว
ความที่พระตถาคตเป็ นผู้มีฤทธิ์ มาก มีอานุภาพมาก เมื่อกี ้นี ้ แม่น ้านันถู
้ ก
ล้ อเกวียนบดแล้ ว มี นา้ น้ อยขุ่นมัวไหลไปอยู่ เมื่อข้ าพระองค์เข้ าไปใกล้
กลับใสสะอาด ไม่ข่นุ มัว ไหลไปแล้ ว ขอพระผู้มีพระภาค จงเสวยน ้าเถิด
ขอพระสุคตจงเสวยน ้าเถิด ลาดับนัน้ พระผู้มีพระภาคเสวยน ้าแล้ ว ฯ


เรื่ องปุกกุสะ มัลลบุตร

[๑๒๐] ก็สมัยนัน้ โอรสเจ้ ามัลละนามว่า ปุกกุสะ เป็ นสาวกของ
อาฬารดาบสกาลามโคตร ออกจากเมืองกุสินารา เดินทางไกลไปยังเมือง
ปาวา ปุกกุสมัลลบุตรได้ เห็นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่โคนไม้ ต้นหนึ่ง
จึงเข้ าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครัน้ เข้ าไปเฝ้าแล้ วถวายบังคม
พระผู้มีพระภาคแล้ วนัง่ ณ ที่ควรส่วนข้ างหนึ่ง เมื่อโอรสเจ้ ามัลละนามว่า
ปุกกุสะ นัง่ เรี ยบร้ อยแล้ ว ได้ กราบทูลว่า
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาแล้ ว พวกบรรพชิต
ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมอันสงบหนอ เรื่ องเคยมี มาแล้ ว อาฬารดาบสกา
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ลามโคตร เดินทางไกล แวะออกจากหนทางนัง่ พักกลางวันที่โคนไม้ ต้นหนึ่ง
ในที่ไม่ไกล ครัง้ นัน้ เกวียนประมาณ ๕๐๐ เล่ม ได้ ผ่านอาฬารดาบสกา
ลามโคตร ติดกันไป บุรุษคนหนึ่งซึ่งเดินทางตามหลังหมู่เกวียนมา เข้ าไป
หาอาฬารดาบส กาลามโคตร ถึงที่พกั ครัน้ เข้ าไปหาแล้ วถามท่านอาฬา
รดาบสกาลามโคตรว่า
บ. ข้ าแต่ท่านผู้เจริ ญ ท่านได้ เห็นเกวียนประมาณ ๕๐๐ เล่มผ่าน
ไปบ้ างหรื อ ฯ
อ. ท่านผู้มีอายุ เรามิได้ เห็น ฯ
บ. ก็ทา่ นไม่ได้ ยินเสียงหรื อ ฯ
อ. เราไม่ได้ ยิน ฯ
บ. ท่านหลับหรื อ ฯ
อ. เรามิได้ หลับ ฯ
บ. ท่านยังมีสญ
ั ญาอยูห่ รื อ ฯ
อ. อย่างนัน้ ท่านผู้มีอายุ ฯ
บ. ท่านยังมีสญ
ั ญา ตื่นอยู่ ไม่ได้ เห็นเกวียนประมาณ ๕๐๐ เล่ม
ซึง่ ผ่าน ติดๆ กันไป และไม่ได้ ยินเสียง ก็ผ้าของท่านเปรอะเปื อ้ นไปด้ วยธุลี
บ้ างหรื อ ฯ
อ. อย่างนัน้ ท่านผู้มีอายุ ฯ
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ลาดับนัน้ บุรุษนันได้
้ มีความคิดอย่างนี ้ว่า
น่าอัศจรรย์ หนอ เหตุไ ม่เ คยมี ม ามี แล้ ว พวกบรรพชิ ตย่อมอยู่ด้วยวิหาร
ธรรมอันสงบหนอ ดังที่ทา่ นผู้ยงั มีสญ
ั ญาตื่นอยู่ ไม่ได้ เห็นเกวียนประมาณ
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๕๐๐ เล่ม ซึ่งผ่านติดๆ กันไป และไม่ได้ ยินเสียง บุรุษนัน้ ประกาศความ
เลื่อมใสอย่างยิ่ง ในอาฬารดาบสกาลามโคตรแล้ วหลีกไป ฯ
พระผู้มีพระภาคตรัสถามปุกกุสมัลลบุตรว่า ดูกรปุกกุสะ ท่านจะ
สาคัญความข้ อนันเป็
้ นไฉน ผู้ยังมีสัญญาตื่นอยู่ ไม่เห็นเกวียนประมาณ
๕๐๐ เล่ม ซึ่งผ่านติดๆ กันไป และไม่ได้ ยินเสียงอย่างหนึ่ง ผู้ที่ยงั มีสญ
ั ญา
ตื่นอยู่ เมื่อฝนกาลังตก ตกอย่างหนัก ฟ้าลัน่ อยู่ ฟ้าผ่าอยู่ มิได้ เห็น และ
ไม่ได้ ยินเสียง อย่างหนึง่ ทังสองอย่
้
างนี ้ อย่างไหนจะทาได้ ยากกว่ากัน หรื อ
ให้ เกิดขึ ้นได้ ยากกว่ากัน
ปุกกุสมัลลบุตรกราบทูลว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ ูเจริ ญ เกวียน ๕๐๐
เล่ ม ๖๐๐ เล่ ม ๗๐๐ เล่ ม ๘๐๐ เล่ ม ๙๐๐ เล่ ม ๑,๐๐๐ เล่ ม ฯลฯ
๑๐๐,๐๐๐ เล่ม จักกระทาอะไรได้ ผู้ที่ยงั มีสญ
ั ญาตื่นอยู่ เมื่อฝนกาลังตก
ตกอย่างหนัก ฟ้าลัน่ อยู่ ฟ้าผ่าอยู่ มิได้ เห็น และไม่ได้ ยินเสียง อย่างนี ้แหละ
ทาได้ ยากกว่า และให้ เกิดขึ ้นได้ ยากกว่า ฯ
[๑๒๑] ดูกรปุกกุสะ สมัยหนึ่ง เราอยู่ในโรงกระเดื่องในเมื องอาตุ
มา สมัยนัน้ เมื่อฝนกาลังตก ตกอย่างหนัก ฟ้าลัน่ อยู่ ฟ้าผ่าอยู่ ชาวนาสอง
พี่น้อง และโคพลิพทั สี่ตวั ถูกสายฟ้าฟาด ในที่ใกล้ โรงกระเดื่อง ลาดับนัน้
หมู่มหาชนในเมืองอาตุมา พากันออกมา แล้ วเข้ าไปหาชาวนาสองพี่น้อง
นัน้ และโคพลิพทั สี่ตวั ซึง่ ถูกสายฟ้าฟาด
ดูกรปุกกุสะ สมัยนันเราออกจากโรงกระเดื
้
่อง จงกรมอยู่ในที่แจ้ ง
ใกล้ ประตูโรงกระเดื่อง ครัง้ นัน้ บุรุษคนหนึ่ง ออกมาจากหมู่มหาชนนัน้ เข้ า
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มาหาเรา ครัน้ เข้ ามาหาแล้ ว อภิวาทเราแล้ วยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้ างหนึ่ง
เราได้ กล่าวกะบุรุษนันว่
้ า ดูกรท่านผู้มีอายุ หมู่มหาชนนันประชุ
้
มกันทาไม
หนอ ฯ
บ. ข้ าแต่ท่านผู้เจริ ญ เมื่อกีน้ ี ้ เมื่อฝนกาลังตก ตกอย่างหนัก ฟ้า
ลั่นอยู่ ฟ้าผ่าอยู่ชาวนาสองพี่น้องและโคพลิ พัทสี่ตวั ถูกสายฟ้าฟาด หมู่
มหาชนประชุมกัน เพราะเหตุนี ้ ก็ทา่ นอยูใ่ นที่ไหนเล่า ฯ
เราอยูใ่ นที่นี ้เอง
ฯ
ก็ทา่ นไม่เห็นหรื อ ฯ
เราไม่ได้ เห็น ฯ
ก็ทา่ นไม่ได้ ยินเสียงหรื อ ฯ
เราไม่ได้ ยิน ฯ
ก็ทา่ นหลับหรื อ ฯ
เราไม่ได้ หลับ ฯ
ก็ทา่ นยังมีสญ
ั ญาหรื อ ฯ
อย่างนัน้ ท่านผู้มีอายุ ฯ
ก็ท่านยังมีสญ
ั ญาตื่นอยู่ เมื่อฝนกาลังตก ตกอย่างหนัก ฟ้าลัน่ อยู่
ฟ้าผ่าอยู่ ไม่ได้ เห็น และ ไม่ได้ ยินเสียงหรื อ ฯ
อย่างนัน้ ท่านผู้มีอายุ ฯ
ดูกรปุกกุสะ ลาดับนัน้ บุรุษนันได้
้ มีความคิดอย่างนี ้ว่า น่าอัศจรรย์
หนอ เหตุไม่เคยมีมามีแล้ ว พวกบรรพชิตย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมอันสงบ
หนอ ดังที่ท่านผู้ยงั มีสญ
ั ญาตื่นอยู่ เมื่อฝนกาลังตก ตกอย่างหนัก ฟ้าลั่น
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อยู่ ฟ้าผ่าอยู่ ไม่ได้ เห็น และไม่ได้ ยินเสียงบุรุษนั น้ ประกาศความเลื่อมใส
อย่างยิ่งในเรา กระทาประทักษิณแล้ วหลีกไป ฯ
ปุกกุสะ มัลลบุตร ประกาศตนเป็ นพุทธมามกะ เมื่อพระผู้มีพระ
ภาคตรัสอย่างนี ้แล้ ว ปุกกุสมัลลบุตรได้ กราบทูลพระผู้มี พระภาคว่า
ข้ าแต่พระองค์ผ้ ูเจริ ญ ข้ าพระองค์โปรยความเลื่อมใสในอาฬาร
ดาบสกาลามโคตร ลงในพายุใหญ่หรื อลอยเสียในแม่น ้ามีกระแสอันเชี่ยว
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้ งนัก
ข้ า แต่พ ระองค์ผ้ ูเ จริ ญ ภาษิ ตของพระองค์ แจ่ม แจ้ ง นัก เปรี ย บ
เหมือนบุคคลหงายของที่คว่า เปิ ดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรื อ
ส่องประทีปในที่มืดด้ วยคิดว่า ผู้มีจกั ษุจกั เห็นรู ป ดังนี ้ ฉันใด พระผู้มีพระ
ภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริ ยาย ฉันนันเหมื
้ อนกัน ข้ าพระองค์
นี ้ ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็ นสรณะ ขอพระ
ผู้มี พ ระภาคจงทรงจ าข้ าพระองค์ว่าเป็ นอุบาสก ผู้ถึง สรณะตลอดชี วิ ต
ตังแต่
้ วนั นี ้เป็ นต้ นไป ฯ
ลาดับนัน้ ปุกกุสมัลลบุตรสัง่ บุรุษคนหนึง่ ว่า
ดูกรพนาย ท่านจงช่วยนาคูผ่ ้ าเนื ้อละเอียดมีสีดงั ทองสิงคี ซึ่งเป็ น
ผ้ าทรงของเรามา บุรุษนันรั
้ บคาปุกกุสมัลลบุตรแล้ ว นาคูผ่ ้ าเนื ้อละเอียดมี
สีดงั ทองสิงคี ซึ่งเป็ นผ้ าทรงของเขามาแล้ ว ปุกกุสมัลลบุตร จึงน้ อมคู่ผ้า
เนื ้อละเอียดมีสีดงั ทองสิงคี ซึ่งเป็ นผ้ าทรงนัน้ เข้ าไปถวายแด่พระผู้มีพระ
ภาคว่า
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ คูผ่ ้ าเนื ้อละเอียดมีสีดงั ทองสิงคีนี ้ เป็ นผ้ า
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ทรง ขอพระผู้มีพระภาคจงอาศัยความอนุเคราะห์ ทรงรับคู่ผ้านันของข้
้
า
พระองค์เถิด
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรปุกกุสะ ถ้ าเช่นนันท่
้ านจงให้ เราครอง
ผืนหนึง่ ให้ อานนท์ครองผืนหนึง่
ปุกกุสมัลลบุตรรับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว ยังพระผู้มี
พระภาคให้ ทรงครองผืนหนึง่ ให้ ทา่ นพระอานนท์ครองผืนหนึง่
ลาดับนัน้ พระผู้มีพระภาคทรงยังปุกกุสมัลลบุตรให้ เห็นแจ้ ง ให้
สมาทาน ให้ อาจหาญ ให้ รื่นเริงด้ วยธรรมีกถาแล้ ว ปุกกุสมัลลบุตร อันพระ
ผู้มีพระภาคทรงให้ เห็นแจ้ ง ให้ สมาทาน ให้ อาจหาญ ให้ รื่นเริ ง ด้ วยธรรมีก
ถาแล้ วลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค กระทาประทักษิณแล้ ว
หลีกไป ฯ
[๑๒๒] ครัง้ นัน้ ท่านพระอานนท์ เมื่อปุกกุสมัลลบุตรหลีกไปแล้ ว
ไม่นาน ได้ น้อมคู่ผ้าเนื ้อละเอียดมีสีดงั ทองสิงคี ซึ่งเป็ นผ้ าทรงนันเข้
้ าไปสู่
พระกายของพระผู้มีพระภาค ผ้ าที่ท่านพระอานนท์น้อมเข้ าไปสู่พระกาย
ของพระผู้มีพระภาคนัน้ ย่อมปรากฏดัง ถ่านไฟที่ปราศจากเปลว ฉะนัน้
ท่านพระอานนท์ได้ กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า
ข้ าแต่พ ระองค์ผ้ ูเจริ ญ น่าอัศจรรย์ เหตุไม่เคยมีม ามี แล้ ว พระ
ฉวีวรรณของพระตถาคตบริ สทุ ธิ์ผุดผ่องยิ่งนัก คูผ่ ้ าเนื ้อละเอียดมีสีดงั ทอง
สิงคี ซึง่ เป็ นผ้ าทรงนี ้ ข้ าพระองค์น้อมเข้ าไปสูพ่ ระกายของพระผู้มีพระภาค
ย่อมปรากฏดังถ่านไฟที่ปราศจากเปลว ฯ
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พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ข้ อนี ้เป็ นอย่างนัน้ อานนท์ ในกาลทังสอง
้
กายของตถาคตย่อมบริสทุ ธิ์ ฉวีวรรณผุดผ่องยิ่งนัก ในกาลทังสองเป็
้
นไฉน
คือ ในราตรี ที่ตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ๑ ในราตรี ที่ตถาคต
ปริ นิพพาน ด้ วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑ ดูกรอานนท์ ในกาลทัง้ สองนี ้
แล กายของตถาคตย่อมบริ สทุ ธิ์ ฉวีวรรณผุดผ่องยิ่งนัก
ดูกรอานนท์ ในปั จฉิมยามแห่งราตรี วนั นี ้แล ความปริ นิพพานของ
ตถาคตจักมีในระหว่างไม้ สาละทัง้ คู่ในสาลวันอันเป็ นที่แวะพักของมัลล
กษั ต ริ ย์ ทัง้ หลายในเมื อ งกุสิ น ารา มาไปกัน เถิ ด อานนท์ เราจัก ไปยัง
แม่น ้ากกุธานที
ท่านพระอานนท์ทลู รับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว ฯ
[๑๒๓] ปุกกุสะนาผ้ าเนื ้อละเอียดมีสีดงั ทองสิงคีเข้ าไปถวายพระ
ศาสดาทรงครองคูผ่ ้ านันแล้
้ ว มีพระวรรณดังทองงดงามแล้ ว ฯ


กถาว่ าด้ วยการเสด็จไปสู่กกุธานที

[๑๒๔] ครั ง้ นัน้ พระผู้มี พ ระภาคพร้ อมด้ ว ยภิ ก ษุ ส งฆ์ ห มู่ใ หญ่
เสด็จไปยังแม่น ้ากกุธานที ครัน้ แล้ วเสด็จลงสู่แม่น ้ากกุธานที ทรงสรงแล้ ว
เสวยแล้ ว เสด็จขึ ้น เสด็จไปยังอัมพวัน ตรัสเรี ยกท่านพระจุนทกะมารับสัง่
ว่า ดูกรจุนทกะ เธอจงช่วยปูผ้าสังฆาฏิซ้อนกันเป็ นสี่ชนั ้ ให้ เรา เราเหน็ด
เหนื่อยนัก จักนอนพัก ท่านพระจุนทกะทูลรับพระดารัสของพระผู้มีพระ
ภาคแล้ ว ปูผ้าสัง ฆาฏิ ซ้ อนกันเป็ นสี่ ชัน้ ล าดับนัน้ พระผู้มี พ ระภาคทรง
84

สาเร็ จสีหไสยา โดยพระปรัสเบื ้องขวาทรงซ้ อนพระบาทเหลื่อมพระบาทมี
พระสติสมั ปชัญญะ ทรงมนสิการ อุฏฐานสัญญา ส่วนท่านพระจุนทกะนัง่
เฝ้าอยูเ่ บื ้องพระพักตร์ ของพระผู้มีพระภาค ในที่นนแหละ
ั้
ฯ
[๑๒๕] พระพุทธเจ้ าผู้ศาสดา ผู้พระตถาคต หาผู้เปรี ยบมิได้ ใน
โลก ทรงเหน็ดเหนื่อย เสด็จถึงแม่น ้ากกุธานที มีน ้าใส จืด สะอาด เสด็จลง
แล้ วทรงสรงและเสวยน ้าแล้ ว อันหมู่ภิกษุ แวดล้ อม เสด็จไปในท่ามกลาง
พระผู้มีพระภาคผู้ศาสดาทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงเป็ นไปในธรรมนี ้
เสด็จถึงอัมพวันแล้ ว รับสัง่ กะภิกษุนามว่าจุนทกะว่า
เธอจงช่วยปูผ้าสังฆาฏิซ้อนกันเป็ นสี่ชนให้
ั ้ เรา เราจะนอน
พระจุนทกะนัน้ อันพระผู้มีพระภาคผู้อบรมพระองค์ทรงเตือนแล้ ว
รี บปูผ้าสังฆาฏิพับเป็ นสี่ชนั ้ ถวายพระศาสดาทรงบรรทมแล้ ว หายเหน็ด
เหนื่อย ฝ่ ายพระจุนทกะนัง่ เฝ้าอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ ในที่นนั ้ ฯ


กถาว่ าด้ วยบิณฑบาต ๒ คราว
[๑๒๖] ครั ง้ นัน้ พระผู้มี พ ระภาคตรั สเรี ย กท่านพระอานนท์ ม า

รับสัง่ ว่า
ดูกรอานนท์ บางทีใครๆ จะทาความร้ อนใจให้ เกิดแก่นายจุนท
กัมมารบุตรว่า ดูกรนายจุนทะ มิใช่ลาภของท่าน ท่านได้ ไม่ดีแล้ ว ที่พระ
ตถาคตเสวยบิณฑบาตของท่านเป็ นครัง้ สุดท้ ายเสด็จปริ นิพพานแล้ ว ดังนี ้
เธอพึง ช่วยบรรเทาความร้ อนใจของนายจุนทกัม มารบุตรเสี ยอย่างนีว้ ่า
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ดูก ร นายจุน ทะ เป็ นลาภของท่ า น ท่ า นได้ ดี แ ล้ ว ที่ พ ระตถาคตเสวย
บิณฑบาตของท่านเป็ นครัง้ สุดท้ าย เสด็จปริ นิพพานแล้ ว เรื่ องนี ้เราได้ ฟัง
มา ได้ รับมาเฉพาะพระพักตร์ พระผู้มีพระภาคว่า บิณฑบาตสองคราวนี ้ มี
ผลเสมอๆ กัน มี วิ บ ากเสมอๆ กัน มี ผ ลใหญ่ ก ว่า มี อ านิ ส งส์ ใ หญ่ ก ว่ า
บิณ ฑบาตอื่ น ๆ ยิ่ ง นัก บิณ ฑบาตสองคราวเป็ นไฉน คื อ ตถาคตเสวย
บิณฑบาตใดแล้ ว ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างหนึ่ง ตถาคตเสวย
บิณฑบาตใดแล้ ว เสด็จปริ นิพพานด้ วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุอย่างหนึ่ง
บิณฑบาตสองคราวนี ้ มีผลเสมอๆ กัน มีวิบากเสมอๆ กัน มีผลใหญ่กว่ า มี
อานิ ส งส์ ใ หญ่ ก ว่า บิณ ฑบาตอื่ น ๆ ยิ่ ง นัก กรรมที่ น ายจุน ทกัม มารบุต ร
ก่อสร้ างแล้ ว เป็ นไปเพื่ออายุ ... เป็ นไปเพื่อวรรณะ ... เป็ นไปเพื่อความสุข
... เป็ นไปเพื่อยศ ... เป็ นไปเพื่อสวรรค์ ... เป็ นไปเพื่อความเป็ นใหญ่ยิ่ง
ดูกรอานนท์ เธอพึงช่วยบรรเทาความร้ อนใจของนายจุ นทกัมมาร
บุตร เสียด้ วยประการฉะนี ้ ฯ


กถาว่ าด้ วยพุทธอุทาน

ลาดับนัน้ พระผู้มีพระภาคทรงทราบความนันแล้
้ ว ทรงเปล่งพระ
อุทานนี ้ ในเวลานันว่
้ า
[๑๒๗] บุญย่อมเจริ ญแก่ผ้ ูให้ เวรย่อมไม่ก่อแก่ผ้ ูสารวมอยู่ คน
ฉลาดเทียว ย่อมละกรรมอันลามก เขาดับแล้ วเพราะ ราคะ โทสะ โมหะ
สิ ้นไป ฯ

จบภาณวารที่ส่ ี ฯ
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[๑๒๘] ครัง้ นัน้ พระผู้มีพระภาคสัง่ กะท่านพระอานนท์วา่
ดูกรอานนท์ มาไปกันเถิด เราจักไปยังฝั่ งโน้ นแห่งแม่น ้าหิรัญวดี
เมืองกุสินารา และสาลวัน อันเป็ นที่แวะพักแห่งพวกเจ้ ามัลละ

แม่น ้าหิรัญวดี

ท่านพระอานนท์ทูลรับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว ลาดับ
นัน้ พระผู้มีพระภาคพร้ อมด้ วยภิกษุ สงฆ์หมู่ใหญ่ เสด็จไปยังฝั่ งโน้ นแห่ง
แม่นา้ หิรัญวดี เมืองกุสินารา และสาลวันอันเป็ นที่แวะพักแห่งพวกเจ้ า
มัลละ ครัน้ แล้ วรับสัง่ กะท่านพระอานนท์วา่
ดูกรอานนท์ เธอจงช่วยตัง้ เตียง ให้ เ ราหันศีรษะไปทางทิศอุดร
ระหว่างไม้ สาละทังคู
้ ่ เราเหน็ดเหนื่อยแล้ ว จักนอน
ท่านพระอานนท์ทลู รับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว ตังเตี
้ ยง
หันพระเศียรไปทางทิศอุดร ระหว่างไม้ ส าละทัง้ คู่ พระผู้มี พ ระภาคทรง
สาเร็ จสีหไสยาโดยพระปรัสเบื ้องขวาทรงซ้ อนพระบาทเหลื่อมพระบาท มี
พระสติสมั ปชัญญะ ฯ
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สวนป่ าสาละ ณ เมืองกุสนิ ารา


กถาว่ าด้ วยการบูชาพระตถาคต

[๑๒๙] สมัย นัน้ ไม้ ส าละทัง้ คู่ เผล็ จ ดอกสะพรั่ ง นอกฤดูก าล
ดอกไม้ เหล่านัน้ ร่ วงหล่นโปรยปรายลงยัง พระสรี ระของพระตถาคตเพื่ อ
บูช า แม้ ด อกมณฑารพอัน เป็ นของทิ พ ย์ ก็ ต กลงมาจากอากาศ ดอก
มณฑารพเหล่านัน้ ร่ วงหล่น โปรยปรายลงยังพระสรี ระของพระตถาคต
เพื่อบูชา แม้ จณ
ุ แห่งจันทน์อนั เป็ นของทิพย์ ก็ตกลงมาจากอากาศ จุณแห่ง
จันทน์เหล่านัน้ ร่ วงหล่น โปรยปรายลงยังพระสรี ระของพระตถาคตเพื่อ
บูชา ดนตรี อนั เป็ นทิพย์เล่าก็ประโคมอยู่ในอากาศ เพื่อบูชาพระตถาคต
แม้ สงั คีตอันเป็ นทิพย์ก็เป็ นไปในอากาศ เพื่อบูชาพระตถาคต ฯ ครัง้ นัน้
พระผู้มีพระภาคตรัสเรี ยกท่านพระอานนท์มารับสัง่ ว่า
ดูกรอานนท์ ไม้ สาละทังคู
้ ่ เผล็จดอกบานสะพรั่งนอกฤดูกาล ร่วง
หล่นโปรยปรายลงยังสรี ระของตถาคตเพื่อบูชา แม้ ดอกมณฑารพอันเป็ น
ของทิพ ย์ ก็ตกลงมาจากอากาศ ดอกมณฑารพเหล่านัน้ ร่ วงหล่นโปรย
ปรายลงยังสรี ระของตถาคตเพื่อบูชา แม้ จณ
ุ แห่งจันทน์อนั เป็ นของทิพย์ ก็
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ตกลงมาจากอากาศ จุณแห่งจันทน์เหล่านัน้ ร่ วงหล่น โปรยปรายลงยัง
สรี ระของตถาคตเพื่อบูชา ดนตรี อันเป็ นทิพย์เล่าก็ประโคมอยู่ในอากาศ
เพื่อบูชาตถาคต แม้ สงั คีตอันเป็ นทิพย์ก็เป็ นไปในอากาศเพื่อบูชาตถาคต
ดูก รอานนท์ ตถาคตจะชื่ อ ว่า อันบริ ษั ทสักการะ เคารพ นับ ถื อ
บูชา นอบน้ อม ด้ วยเครื่ องสักการะประมาณเท่านี ้หามิได้ ผู้ใดแลจะเป็ น
ภิกษุ ภิกษุ ณี อุบาสก หรื ออุบาสิกาก็ ตาม เป็ นผู้ปฏิบัติธ รรมสมควรแก่
ธรรม ปฏิบตั ิชอบ ปฏิบตั ิตามธรรมอยู่ ผู้นนั ้ ย่อมชื่อว่าสักการะเคารพนับ
ถือ บูชาตถาคตด้ วยการบูชาอย่างยอด เพราะเหตุนนแหละอานนท์
ั้
พวก
เธอพึงสาเหนียกอย่างนี ้ว่า เราจักเป็ นผู้ปฏิบตั ิธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบตั ิ
ชอบ ประพฤติตามธรรมอยู่ ดังนี ้ ฯ


เรื่ องพระอุปวาณเถระ

[๑๓๐] สมัยนัน้ ท่านพระอุปวาณะยืนถวายงานพัดพระผู้มีพระ
ภาคเฉพาะพระพักตร์ ครัง้ นันพระผู
้
้ มีพระภาคทรงขับท่านพระอุปวาณะว่า
ดูกรภิกษุ เธอจงหลีกไป อย่ายืนตรงหน้ าเรา
ท่ า นพระอานนท์ ไ ด้ มี ค วามด าริ ว่ า ท่ า นอุ ป วาณะ รู ป นี เ้ ป็ น
อุปัฏฐากอยู่ใกล้ ชิดพระผู้มีพระภาคมาช้ านาน ก็และเมื่อเป็ นเช่นนัน้ ใน
กาลครัง้ สุดท้ าย พระผู้มีพระภาคทรงขับท่านอุปวาณะว่า ดูกรภิกษุ เธอจง
หลีกไป อย่ายืนตรงหน้ าเรา ดังนี ้ อะไรหนอเป็ นเหตุ อะไรหนอเป็ นปั จจัย
ให้ พระผู้มีพระภาคทรงขับท่านอุปวาณะว่า ดูกรภิกษุ เธอจงหลีกไป อย่า
ยืนตรงหน้ าเรา
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ลาดับนัน้ ท่านพระอานนท์ได้ กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้ าแต่
พระองค์ผ้ ูเจริ ญ ท่านอุปวาณะรู ปนี ้ เป็ นอุปัฏฐากอยู่ใกล้ ชิด พระผู้มีพระ
ภาคมาช้ านาน ก็แลเมื่อเป็ นเช่นนัน้ ในกาลครัง้ สุดท้ าย พระผู้มีพระภาคยัง
ทรงขับท่านอุปวาณะว่า ดูกรภิกษุ เธอจงหลีกไป อย่ายืนตรงหน้ าเรา ดังนี ้
อะไรหนอเป็ นเหตุ อะไรหนอเป็ นปั จจัย ให้ พระผู้มีพระภาคทรงขับท่านอุป
วาณะว่า ดูกรภิกษุ เธอจงหลีกไป อย่ายืนตรงหน้ าเรา ฯ
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรอานนท์ เทวดาในหมื่นโลกธาตุ
มาประชุมกันโดยมาก เพื่อจะเห็นตถาคต เมืองกุสินารา สาลวัน อันเป็ นที่
แวะพักแห่งพวกเจ้ ามัลละเพียงเท่าใด โดยรอบถึง ๑๒ โยชน์ ตลอดที่เพียง
เท่านี ้ จะหาประเทศแม้ มาตรว่าเป็ นที่จรดลงแห่งปลายขนทรายอันเทวดาผู้
มีศกั ดิ์ใหญ่ไม่ถูกต้ องแล้ วมิได้ มี พวกเทวดายกโทษอยู่ว่า พวกเรามาแต่ที่
ไกลเพื่อจะเห็นพระตถาคต พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ าจะเสด็จ
อุบตั ใิ นโลก ในบางครัง้ บางคราว ในปั จฉิมยามแห่งราตรี ในวันนี ้แหละ พระ
ตถาคตจักปริ นิพพาน ก็ ภิกษุ ผ้ ูมีศกั ดิ์ใหญ่ รูปนี ้ ยื นบังอยู่เบื ้องพระพักตร์
พระผู้มีพระภาค พวกเราไม่ได้ เห็นพระตถาคตในกาลเป็ นครัง้ สุดท้ าย ฯ
อ. ข้ าแต่องค์ผ้ เู จริญ ก็พวกเทวดาเป็ นอย่างไร กระทาไว้ ในใจ เป็ น
ไฉน ฯ
พ. มี อ ยู่ อานนท์ เทวดาบางพวกส าคัญ อากาศว่า เป็ นแผ่นดิน
สยายผม ประคองแขนทังสองคร
้
่ าครวญอยู่ ล้ มลงกลิ ้งเกลือกไปมา ดุจมี
เท้ าอันขาดแล้ ว ราพันว่า พระผู้มีพระภาคจะเสด็จปริ นิพพานเสียเร็ วนัก
พระสุคตจะเสด็จ ปริ นิ พ านเสี ยเร็ ว นัก พระองค์ผ้ ูมี พ ระจัก ษุ ในโลก จัก
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อันตรธานเสียเร็ วนัก ดังนี ้ เทวดาบางพวกสาคัญแผ่นดินว่าเป็ นแผ่นดิน
สยายผมประคองแขนทังสองคร
้
่ าครวญอยู่ ล้ มลงกลิ ้งเกลือกไปมา ดุจ มี
เท้ าอันขาดแล้ ว ราพันว่า พระผู้มีพระภาคจักเสด็จปริ นิพพานเสียเร็ วนัก
พระสุคตจักเสด็จปริ นิพพานเสียเร็ วนัก พระองค์ผ้ ูมีพระจักษุ ในโลก จัก
อัน ตรธานเสี ย เร็ ว นัก ดัง นี ้ ส่ ว นเทวดาพวกที่ ป ราศจากราคะแล้ ว มี
สติ สัม ปชัญ ญะ อดกลัน้ โดยธรรมสัง เวชว่ า สัง ขารทัง้ หลายไม่ เ ที่ ย ง
เพราะฉะนัน้ เหล่าสัตว์จะพึงได้ ในสังขารนี ้แต่ที่ไหน ฯ


กถาว่ าด้ วยสังเวชนียสถาน

[๑๓๑] ข้ าแต่พระองค์ผ้ ูเจริ ญ เมื่อก่อน พวกภิกษุผ้ อู ยู่จาพรรษา
ในทิศทังหลายย่
้
อมมาเพื่อเฝ้าพระตถาคต พวกข้ าพระองค์ย่อมได้ เห็น ได้
เข้ าไปนัง่ ใกล้ ภิกษุเหล่านันผู
้ ้ ให้ เจริ ญใจ ก็โดยกาลล่ วงไปแห่งพระผู้มีพระ
ภาค พวกข้ าพระองค์จกั ไม่ได้ เห็น ไม่ได้ เข้ าไปนัง่ ใกล้ พวกภิกษุผ้ ใู ห้ เจริ ญ
ใจ ฯ
ดูกรอานนท์ สัง เวชนี ยสถาน ๔ แห่ง เหล่านี ้ เป็ นที่ ควรเห็นของ
กุลบุตรผู้มีศรัทธา สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง เป็ นไฉน คือ
๑. สังเวชนียสถานอันเป็ นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้ วยมา
ตามระลึกว่า พระตถาคตประสูตใิ นที่นี ้ ฯ
๒. สังเวชนียสถานอันเป็ นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้ วยมา
ตามระลึกว่า พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี ้ ฯ
๓. สังเวชนียสถานอันเป็ นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้ วยมา
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ตามระลึกว่า พระตถาคตทรงยังอนุตตรธรรมจักรให้ เป็ นไปในที่นี ้ ฯ
๔. สังเวชนียสถานอันเป็ นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้ วยมา
ตามระลึกว่า พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ วด้ วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
ในที่นี ้
สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี ้แลเป็ นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ฯ
ดูกรอานนท์ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จักมาด้ วยความเชื่อ
ว่า พระตถาคตประสูติใ นที่ นี ก้ ็ ดี พระตถาคตตรั ส รู้ พระอนุต ตรสัม มา
สัมโพธิญาณในที่นี ้ก็ดี พระตถาคตทรงยังอนุตรธรรมจักรให้ เป็ นไปในที่นี ้ก็
ดี พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ วด้ วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี ้ก็ดี ก็
ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เที่ยวจาริ กไปยังเจดีย์มีจิตเลื่อมใสแล้ ว จักทากาละ
ลง ชนเหล่านันทั
้ งหมดเบื
้
้องหน้ า แต่ตายเพราะกายแตก จักเข้ าถึงสุคติโลก
สวรรค์ ฯ


การปฏิบัตใิ นมาตุคาม การปฏิบัตใิ นพระพุทธสรี ระ

[๑๓๒] ข้ าแต่พ ระองค์ผ้ ูเ จริ ญ พวกข้ าพระองค์จ ะพึง ปฏิ บัติใ น
มาตุคาม อย่างไร ฯ
พ. การไม่เห็น อานนท์ ฯ
อ. ข้ าแต่พระผู้มีพระภาค เมื่อการเห็นมีอยู่ จะพึงปฏิบตั อิ ย่างไร ฯ
พ. การไม่เจรจา อานนท์ ฯ
อ. ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ เมื่อต้ องเจรจา จะพึงปฏิบตั อิ ย่างไร ฯ
พ. พึงตังสติ
้ ไว้ อานนท์ ฯ
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[๑๓๓] ข้ าแต่พ ระองค์ผ้ ูเจริ ญ พวกข้ าพระองค์ จะพึงปฏิบัติใน
พระสรี ระของพระตถาคตอย่างไร ฯ
ดูกรอานนท์ พวกเธอจงอย่าขวนขวาย เพื่อบูชาสรี ระตถาคตเลย
จงสื บ ต่อ พยายามในประโยชน์ ข องตนๆ เถิ ด จงเป็ นผู้ไ ม่ ป ระมาทใน
ประโยชน์ของตนๆ มีความเพียร มีตนอันส่งไปแล้ วอยู่เถิด กษัตริ ย์ผ้ เู ป็ น
บัณฑิตก็ดี พราหมณ์ผ้ เู ป็ นบัณฑิตก็ดี คฤหบดีผ้ เู ป็ นบัณฑิตก็ดี ผู้เลื่อมใส
ยิ่งในตถาคตมีอยู่ เขาทังหลายจั
้
กกระทาการบูชาสรี ระตถาคต ฯ
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริญ ก็เขาทังหลาย
้
จะพึงปฏิบตั ิในพระสรี ระของ
ตถาคตอย่างไร ฯ
ดูกรอานนท์ พึงปฏิบตั ิในสรี ระตถาคต เหมือนที่เขาปฏิบตั ิในพระ
สรี ระพระเจ้ าจักรพรรดิ ฯ
ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ก็เขาปฏิบตั ิในพระสรี ระพระเจ้ าจักรพรรดิ
อย่างไร ฯ
ดูกรอานนท์ เขาห่อพระสรี ระพระเจ้ าจักรพรรดิด้วยผ้ าใหม่แล้ วซับ
ด้ วยสาลี แล้ วห่อด้ วยผ้ าใหม่ โดยอุบายนี ้ ห่อพระสรี ระพระจักรพรรดิด้วย
ผ้ า ๕๐๐ คู่ แล้ วเชิญพระสรี ระลงในรางเหล็กอันเต็มด้ วยน ้ามัน ครอบด้ วย
รางเหล็กอื่น แล้ วกระทาจิตกาธารด้ วยไม้ หอมล้ วน ถวายพระเพลิงพระ
สรี ระพระเจ้ าจักรพรรดิ สร้ างสถูปของพระเจ้ าจักรพรรดิไว้ ที่หนทางใหญ่ ๔
แพร่ง เขาปฏิบตั ิในพระสรี ระพระเจ้ าจักรพรรดิ ด้ วยประการฉะนี ้แล พวก
กษัตริ ย์ผ้ เู ป็ นบัณฑิตเป็ นต้ น พึงปฏิบตั ิในสรี ระตถาคตเหมือนที่เขาปฏิบตั ิ
พระสรี ระพระเจ้ าจักรพรรดิ พึงสร้ างสถูปของตถาคตไว้ ที่หนทางใหญ่ ๔
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แพร่ง ชนเหล่าใดจักยกขึ ้นซึ่งมาลัยของหอมหรื อจุณ จักอภิวาท หรื อจักยัง
จิตให้ เลื่อมใสในสถูปนัน้ การกระทาเช่นนัน้ จักเป็ นไปเพื่อประโยชน์เกื ้อกูล
เพื่อความสุข แก่ชนเหล่านันสิ
้ ้นกาลนาน ฯ


กถาว่ าด้ วยถูปารหปุคคล ๔

[๑๓๔] ดูกรอานนท์ ถูปารหบุคคล ๔ จาพวก ถูปารหบุคคล ๔
จาพวกเป็ นไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัม มาสัม พุทธเจ้ า เป็ นถูปารห
บุคคลจาพวกหนึ่ง พระปั จเจกสัมพุทธเจ้ าเป็ นถูปารหบุคคลจาพวกหนึ่ง
สาวกของพระตถาคตเป็ นถูปารหบุคคลจาพวกหนึ่ง พระเจ้ าจักรพรรดิเป็ น
ถูปารหบุคคลจาพวกหนึง่ ฯ
ดูก รอานนท์ เพราะอาศัย อ านาจประโยชน์ อ ะไร พระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ าจึงเป็ นถูปารหบุคคล ชนเป็ นอันมาก ยังจิตให้
เลื่ อ มใสว่ า นี เ้ ป็ นสถูป ของพระผู้มี พ ระภาคอรหัน ตสัม มาสัม พุท ธเจ้ า
พระองค์นนั ้ พวกเขายัง จิตให้ เ ลื่อมใสในสถูปนัน้ แล้ ว เบื ้องหน้ าแต่ตาย
เพราะกายแตก ย่อมเข้ าถึงสุคติโลก สวรรค์ เพราะอาศัยอานาจประโยชน์
ข้ อนี ้แล พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ า จึงเป็ นถูปารหบุคคล ฯ
ดูกรอานนท์ เพราะอาศัยอานาจประโยชน์อะไร พระปั จเจกสัม
พุทธเจ้ าจึงเป็ นถูปารหบุคคล ชนเป็ นอันมากยัง จิตให้ เลื่ อมใสว่า นี เ้ ป็ น
สถูปของพระปั จเจกสัมพุทธเจ้ านัน้ พวกเขายังจิตให้ เลื่อมใสในสถูปนัน้
แล้ ว เบื ้องหน้ าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะอา
ศัยอานาจประโยชน์ข้อนี ้แล พระปั จเจกสัมพุทธเจ้ าจึงเป็ นถูปารหบุคคลฯ
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ดูกรอานนท์ เพราะอาศัยอานาจประโยชน์ อะไร สาวกของพระ
ตถาคตจึงเป็ นถูปารหบุคคล ชนเป็ นอันมากยังจิตให้ เลื่อมใสว่า นี ้เป็ นสถูป
ของสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์นนั ้ พวก
เขายังจิตให้ เลื่อมใสในสถูปนันแล้
้ ว เบื ้องหน้ าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อม
เข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะอาศัยอานาจประโยชน์ข้อนี ้แล สาวกของพระ
ตถาคตจึงเป็ นถูปารหบุคคล ฯ
ดูกรอานนท์ เพราะอาศัยอานาจประโยชน์อะไร พระเจ้ าจักรพรรดิ
จึงเป็ นถูปารหบุคคล ชนเป็ นอันมากยังจิตให้ เลื่อมใสว่า นีเ้ ป็ นสถูปของ
พระธรรมราชาผู้ทรงธรรมนัน้ พวกเขายัง จิ ตให้ เลื่อมใสในสถูปนัน้ แล้ ว
เบื ้องหน้ าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะอาศัย
อานาจประโยชน์ข้อนี ้แล พระเจ้ าจักรพรรดิจงึ เป็ นถูปารหบุคคล ฯ
ดูกรอานนท์ ถูปารหบุคคล ๔ จาพวกนี ้แล ฯ


กถาว่ าด้ วยทรงปลอบพระอานนท์

[๑๓๕] ครัง้ นัน้ ท่านพระอานนท์เข้ าไปสูว่ ิหารยืนเหนี่ยวไม้ คนั ทวย
ร้ องไห้ อยูว่ า่
เรายังเป็ นเสขบุคคลมีกิจที่จะต้ องทาอยู่ แต่พระศาสดาของเรา ซึ่ง
เป็ นผู้อนุเคราะห์เรา ก็จกั ปรินิพพานเสีย
ลาดับนัน้ พระผู้มีพระภาครับสัง่ ถามพวกภิกษุวา่
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
อานนท์ไปไหน
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พวกภิกษุกราบทูลว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ท่านอานนท์นนั ้ เข้ า
ไปสู่วิหารยืนเหนี่ยวไม้ คนั ทวย ร้ องไห้ อยู่ว่า เรายังเป็ นเสขบุคคล มีกิจที่
จะต้ องท าอยู่ แต่ พ ระศาสดาของเรา ซึ่ ง เป็ นผู้ อนุ เ คราะห์ เ รา ก็ จั ก
ปรินิพพานเสีย
พระผู้มีพระภาคจึงรับสัง่ กะภิกษุรูปหนึ่งว่า เธอจงไปเถิดภิกษุ จง
บอกอานนท์ตามคาของเราว่า ท่านอานนท์ พระศาสดารับสัง่ หาท่าน
ภิกษุนนทู
ั ้ ลรับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว เข้ าไปหาท่าน
พระอานนท์ถึงที่ใกล้ ครัน้ เข้ าไปหาแล้ วบอกว่า ท่านอานนท์ พระศาสดา
รับสัง่ หาท่าน ท่านพระอานนท์รับคาภิกษุ นนแล้
ั ้ ว เข้ าไปเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคถึงที่ประทับ ครัน้ เข้ าไปเฝ้าแล้ ว ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค แล้ วนัง่
ณ ที่ควรส่วนข้ างหนึ่ง ฯ ครัน้ ท่านพระอานนท์นั่งเรี ยบร้ อยแล้ ว พระผู้มี
พระภาครับสัง่ กะท่านว่า
อย่าเลย อานนท์ เธออย่าเศร้ าโศก ร่ าไรไปเลย เราได้ บอกไว้ ก่อน
แล้ วไม่ใช่หรื อว่า ความเป็ นต่างๆ ความพลัดพราก ความเป็ นอย่างอื่นจาก
ของรักของชอบใจทังสิ
้ ้นต้ องมี เพราะฉะนัน้ จะพึงได้ ในของรักของชอบใจ
นีแ้ ต่ที่ไหน สิ่งใดเกิดแล้ ว มีแล้ ว ปั จจัยปรุ งแต่งแล้ ว มีความทาลายเป็ น
ธรรมดา การปรารถนาว่า ขอสิ่งนันอย่
้ าทาลายไปเลย ดังนี ้ มิใช่ฐานะที่จะ
มีได้
ดูก รอานนท์ เธอได้ อุปั ฏ ฐากตถาคตด้ ว ยกายกรรม วจี ก รรม
มโนกรรม อันประกอบด้ วยเมตตา ซึ่งเป็ นประโยชน์เกื อ้ กูล เป็ นความสุข
ไม่มีสอง หาประมาณมิได้ มาช้ านาน เธอได้ กระทาบุญไว้ แล้ ว
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อานนท์ จงประกอบความเพียรเถิด เธอจักเป็ นผู้ไม่มีอาสวะโดย
ฉับพลัน ฯ
ลาดับนัน้ พระผู้มีพระภาครับสัง่ กะภิกษุทงหลายว่
ั้
า
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ าทังหลายใดได้
้
มี
แล้ วในอดีต กาล ภิ กษุ ผ้ ูเ ป็ นอุปัฏ ฐากของพระผู้มี พ ระภาคทัง้ หลายนัน้
อย่างยิ่งก็เพียงนี ้เท่านัน้ คือ เหมือนอานนท์ของเรา พระอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้ าทังหลายใดจั
้
กมีในอนาคตกาล ภิกษุผ้ ูเป็ นอุปัฏฐากของพระผู้มี
พระภาคทังหลายนั
้
น้ อย่างยิ่งก็เพียงนี ้เท่านัน้ คือ เหมือนอานนท์ของเรา
อานนท์เป็ นบัณฑิต ย่อมรู้ ว่า นีเ้ ป็ นกาลเพื่อจะเข้ าเฝ้าพระตถาคต นี ้เป็ น
กาลของพวกภิกษุ นี ้เป็ นกาลของพวกภิกษุณี นี ้เป็ นกาลของพวกอุบาสก นี ้
เป็ นกาลของพวกอุบาสิกา นี ้เป็ นกาลของพระราชา นี ้เป็ นกาลของราชมหา
อามาตย์ นี ้เป็ นกาลของพวกเดียรถีย์ นี ้เป็ นกาลของพวกสาวกเดียรถีย์ ฯ


ธรรมที่น่าอัศจรรย์ ในพระอานนท์

[๑๓๖] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
อัพภูตธรรมอันน่าอัศจรรย์ ๔ ประการ
นี ้ มีอยูใ่ นอานนท์ อัพภูตธรรม ๔ ประการ เป็ นไฉน
ดูกรภิกษุ ทงหลาย
ั้
ถ้ าภิกษุ บริ ษัทเข้ าไปเพื่อจะเห็นอานนท์ ด้ วย
การที่ได้ เห็น ภิกษุบริ ษัทนันย่
้ อมยินดี ถ้ าอานนท์แสดงธรรมในภิกษุบริ ษัท
นัน้ แม้ ด้วยการแสดงธรรม ภิกษุบริ ษัทนันก็
้ ยินดี ภิกษุ บริ ษัทยังไม่อิ่มเลย
อานนท์ ย่ อ มนิ่ ง ไปในเวลานัน้ ถ้ า ภิ ก ษุ ณี บ ริ ษั ท ... อุบ าสกบริ ษั ท ...
อุบาสิกาบริ ษัทเข้ าไปเพื่อจะเห็นอานนท์ ด้ วยการที่ได้ เห็น อุบาสิกาบริ ษัท
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นันย่
้ อมยินดี ถ้ าอานนท์แสดงธรรมในอุบาสิกาบริ ษัทนัน้ แม้ ด้วยการแสดง
อุบาสิกาบริษัทนันก็
้ ยินดี อุบาสิกาบริษัทยังไม่อิ่มเลย อานนท์ย่อมนิ่งไปใน
เวลานัน้
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
อัพภูตธรรมอันน่าอัศจรรย์ ๔ ประการนี ้แล มี
อยูใ่ นอานนท์ ฯ
ดูกรภิกษุทงั ้ หลาย อัพภูตธรรมน่าอัศจรรย์ ๔ ประการนี ้ มีอยู่ใน
พระเจ้ าจักรพรรดิ ถ้ าขัตติยบริษัทเข้ าไปเฝ้าพระเจ้ าจักรพรรดิ ด้ วยการที่ไ ด้
เฝ้า ขัตติยบริ ษัทนัน้ ย่อมยินดี ถ้ าพระเจ้ าจักรพรรดิมีพระราชดารัสในขัต
ติยบริ ษัทนัน้ แม้ ด้วยพระราชดารัส ขัตติยบริ ษัทนันก็
้ ยินดี ขัตติยบริ ษัทยัง
ไม่อิ่มเลย พระเจ้ าจักรพรรดิย่อมทรงนิ่งไปในเวลานัน้ ถ้ าพราหมณ์บริ ษัท
... คฤหบดีบริษัท ... สมณบริ ษัท เข้ าไปเฝ้าพระเจ้ าจักรพรรดิ ด้ วยการที่ได้
เฝ้า สมณบริษัทนันย่
้ อมยินดี ถ้ าพระเจ้ าจักรพรรดิมีพระราชดารัสในสมณ
บริ ษัทนัน้ แม้ ด้วยพระราชดารัส สมณบริ ษัทนัน้ ก็ยินดี สมณบริ ษัทยังไม่
อิ่มเลยพระเจ้ าจักรพรรดิยอ่ มทรงนิ่งไปในเวลานันฯ
้
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
อัพภูตธรรมอันน่าอัศจรรย์ ๔ ประการ มีอยูใ่ น
อานนท์ฉนั นัน้ เหมือนกัน ถ้ าภิกษุบริ ษัทเข้ าไปเพื่อจะเห็นอานนท์ ด้ วยการ
ที่ได้ เห็น ภิกษุบริ ษัทนันย่
้ อมยินดี ถ้ าอานนท์แสดงธรรมในภิกษุบริ ษัทนัน้
แม้ ด้ ว ยการแสดง ภิ ก ษุ บ ริ ษั ท นัน้ ย่ อ มยิ น ดี ภิ ก ษุ บ ริ ษั ท ยัง ไม่ อิ่ ม เลย
อานนท์ ย่ อ มนิ่ ง ไปในเวลานัน้ ถ้ าภิ ก ษุ ณี บ ริ ษั ท ... อุบ าสกบริ ษั ท ...
อุบาสิกาบริษัท เข้ าไปเพื่อจะเห็นอานนท์ ด้ วยการที่ได้ เห็น อุบาสิกาบริ ษัท
นัน้ ย่อมยิ นดี ถ้ าอานนท์ แสดงธรรมในอุบ าสิ ก าบริ ษัทนัน้ แม้ ด้ว ยการ
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แสดง อุบาสิกาบริ ษัทนันก็
้ ยินดี อุบาสิกาบริ ษัทยังไม่อิ่มเลย อานนท์ย่อม
นิ่งไปในเวลานัน้
ดูกรภิกษุทัง้ หลาย อัพภูตธรรมอันน่าอัศจรรย์ ๔ ประการนี ้แล มี
อยูใ่ นอานนท์ ฯ


แจ้ งข่ าวแก่ มัลลกษัตริย์ กรุ งกุสินารา

[๑๓๗] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี ้แล้ ว ท่านพระอานนท์ได้
กราบทูลว่า
ข้ าแต่พ ระองค์ผ้ ูเจริ ญ พระผู้มี พระภาคอย่าเสด็จ ปริ นิพ พานใน
เมืองเล็ก เมืองดอน กิ่งเมืองนี ้เลย นครใหญ่เหล่าอื่นมีอยู่ คือ เมืองจัมปา
เมืองราชคฤห์ เมืองสาวัตถี เมืองสาเกต เมืองโกสัมพี เมืองพาราณสี ขอ
พระผู้มี พ ระภาคเสด็จ ปริ นิ พ พานในเมื อ งเหล่า นี เ้ ถิ ด กษั ตริ ย์ ม หาศาล
พราหมณ์ มหาศาล คฤหบดีมหาศาลที่เลื่อมใสอย่างยิ่งในพระตถาคต มี
อยูม่ ากในเมืองเหล่านี ้ ท่านเหล่านัน้ จักกระทาการบูชาพระสรี ระของพระ
ตถาคต ฯ
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรอานนท์ เธออย่าได้ กล่าวอย่างนี ้
เธออย่าได้ กล่าวอย่างนี ้ว่า เมืองเล็ก เมืองดอน กิ่งเมืองดังนี ้เลย
ดูกรอานนท์ แต่ปางก่อน มีพระเจ้ าจักรพรรดิทรงพระนามว่ามหา
สุทัส สนะ ผู้ท รงธรรม เป็ นพระราชาโดยธรรม เป็ นใหญ่ ใ นแผ่น ดิน มี
มหาสมุทร ๔ เป็ นขอบเขต ทรงชนะแล้ ว มีราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณ์
ด้ วยแก้ ว ๗ ประการ เมืองกุสินารานี ้ มีนามว่า กุสาวดี เป็ นราชธานีของ
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พระเจ้ ามหาสุทัสสนะ โดยยาวด้ านทิศบูรพา และทิศประจิ ม ๑๒ โยชน์
โดยกว้ างด้ านทิศทักษิ ณและทิศอุดร ๗ โยชน์ กุสาวดีราชธานีเป็ นเมืองที่
มัง่ คัง่ รุ่งเรื อง มีชนมาก มนุษย์หนาแน่น และมีภิกษาหาได้ ง่าย
ดูกรอานนท์ อาลกมันทาราชธานีแห่งเทพเจ้ าทังหลาย
้
เป็ นเมืองที่
มัง่ คัง่ รุ่ งเรื อง มีชนมาก ยักษ์ หนาแน่น และมีภิกษาหาได้ ง่าย แม้ ฉันใด กุ
สาวดีราชธานีก็ฉนั นันเหมื
้ อนกัน เป็ นเมืองที่มงั่ คัง่ รุ่งเรื อง มีชนมาก มนุษย์
หนาแน่น และมีภิกษาหาได้ ง่าย กุสาวดีราชธานีมิได้ เงียบจากเสียงทัง้ ๑๐
ประการ ทัง้ กลางวันและกลางคืน คือ เสี ยงช้ าง เสียงม้ า เสี ยงรถ เสียง
กลอง เสี ยงตะโพน เสียงพิณ เสียงขับร้ อง เสี ยงกังสดาล เสียงประโคม
และเสียงเป็ นที่ ๑๐ ว่า ท่านทัง้ หลายจงบริ โภค จงดื่ม จงเคี ้ยวกิน จงไป
เถิดอานนท์ เธอจงเข้ าไปในเมืองกุสินารา แล้ วบอกแก่พวกเจ้ ามัลละเมือง
กุสินาราว่า ดูกรวาสิฏฐะทังหลาย
้
พระตถาคตจักปริ นิพพานในปั จฉิมยาม
แห่งราตรี ในวันนี ้ พวกท่านจงรี บออกไปกันเถิดๆ พวกท่านอย่าได้ มีความ
ร้ อนใจในภายหลังว่ า พระตถาคตได้ ปริ นิพ พานในคามเขตของพวกเรา
พวกเราไม่ได้ เฝ้าพระตถาคตในกาลครัง้ สุดท้ าย
ท่านพระอานนท์ทลู รับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว นุง่ แล้ ว
ถื อบาตรและจีวรเข้ าไปในเมื องกุสิ นาราล าพัง ผู้เดียว สมัยนัน้ พวกเจ้ า
มัลละเมืองกุสิ นารา ประชุมกันอยู่ที่สัณ ฐาคารด้ วยกรณี ยกิ จ บางอย่าง
ลาดับนัน้ ท่านพระอานนท์เข้ าไปยังสัณฐาคารของพวกเจ้ ามัลละเมืองกุสิ
นารา ครัน้ แล้ วได้ บอกแก่พวกเจ้ ามัลละเมืองกุสินาราว่า
ดูกรวาสิฏฐะทังหลาย
้
พระตถาคตจักเสด็จปรินิพพานในปั จฉิม
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ยามแห่งราตรี ในวันนี ้ พวกท่านจงรี บออกไปเถิดๆ พวกท่านอย่าได้ มีความ
ร้ อนใจในภายหลังว่า พระตถาคตได้ ปริ นิพ พานในคามเขตของพวกเรา
พวกเราไม่ได้ เฝ้าพระตถาคตในกาลเป็ นครัง้ สุดท้ าย
พวกเจ้ ามัลละกับโอรส สุณิสาและปชาบดีได้ สดับคานีข้ องท่าน
พระอานนท์แล้ ว เป็ นทุกข์เสียพระทัย เปี่ ยมไปด้ วยความทุกข์ใจ บางพวก
สยายพระเกศา ประคองหัตถ์ทงสองคร
ั้
่ าครวญอยู่ ล้ มลงกลิ ้งเกลือกไปมา
ดุจมีบาทอันขาดแล้ ว ทรงราพันว่า พระผู้มีพระภาคจักเสด็จปริ นิพพาน
เสียเร็วนัก พระสุคตจักเสด็จปริ นิพพานเสียเร็ วนัก พระองค์ผ้ มู ีพระจักษุใน
โลก จักอันตรธานเสียเร็วนัก ฯ
ครั ง้ นัน้ พวกเจ้ ามัล ละกับโอรส สุณิ สา ปชาบดี เป็ นทุกข์ เสี ย
พระทัย เปี่ ยมไปด้ วยความทุกข์ใจ เสด็จเข้ าไปยังสาลวันอันเป็ นที่แวะพัก
ของเจ้ ามัลละทังหลาย
้
เสด็จเข้ าไปหาท่านพระอานนท์ ท่านพระอานนท์ได้
มีความดาริวา่ ถ้ าเราจักให้ พวกเจ้ ามัลละเมืองกุสินาราถวายบังคมพระผู้มี
พระภาคทีละองค์ๆ พวกเจ้ ามัลละเมืองกุสินาราจักมิได้ ถวายบังคมพระผู้มี
พระภาคทั่วกัน ราตรี นีจ้ ักสว่างเสี ย ถ้ ากระไร เราควรจะจัดให้ พ วกเจ้ า
มัล ละเมื องกุสิ นาราถวายบัง คมพระผู้มี พ ระภาคโดยล าดับ สกุลๆ ด้ ว ย
กราบทูลว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ เจ้ ามัลละมีนามอย่างนี ้ พร้ อมด้ วยโอรส
ชายา บริ ษัทและอามาตย์ ขอถวายบังคมพระบาททังสองของพระผู
้
้ มีพระ
ภาคด้ วยเศียรเกล้ า ฯ
ลาดับนัน้ ท่านพระอานนท์จดั ให้ พวกเจ้ ามัลละเมืองกุสินาราถวาย
บังคมพระผู้มีพระภาคโดยลาดับสกุล ด้ วยกราบทูลว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ ู
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เจริ ญ เจ้ ามัลละมีนามอย่างนี ้ พร้ อมด้ วยโอรส ชายา บริ ษัท และอามาตย์
ขอถวายบังคมพระบาททัง้ สองของพระผู้มีพระภาคด้ วยเศียรเกล้ า โดย
อุบายเช่นนี ้ ท่านพระอานนท์ ยัง พวกเจ้ ามัล ละเมื องกุสินารา ให้ ถวาย
บังคมพระผู้มีพระภาคเสร็จโดยปฐมยามเท่านัน้ ฯ


เรื่ องสุภัททปริพาชก

[๑๓๘] ก็สมัยนัน้ ปริ พาชกนามว่า สุภัททะ อาศัยอยู่ในเมืองกุสิ
นารา สุภัททปริ พาชกได้ สดับว่า พระสมณโคดมจักปริ นิพพานในปั จฉิ ม
ยามแห่งราตรี ในวันนี ้แหละ สุภัททปริ พาชกได้ มีความคิดอย่างนี ้ว่า ก็เรา
สดับ ถ้ อยคาของพวกปริ พ าชกผู้เ ฒ่า ผู้แก่ ซึ่ง เป็ นอาจารย์ แ ละปาจารย์
กล่ า วอยู่ว่ า พระตถาคตอรหัน ตสัม มาสัม พุท ธเจ้ า จะอุบัติ ใ นโลก ใน
บางครัง้ บางคราวพระสมณโคดมจักปริ นิพพานในปั จฉิมยามแห่งราตรี ใน
วัน นี แ้ หละ อนึ่ ง ธรรมอัน เป็ นที่ ส งสัย นี ้ ซึ่ง บัง เกิ ด ขึน้ แก่ เ ราก็ มี อ ยู่ เรา
เลื่อมใสในพระสมณโคดมอย่างนี ้ว่า พระสมณโคดมย่อมสามารถจะแสดง
ธรรมแก่เรา โดยประการที่เราจะพึงละธรรมอันเป็ นที่สงสัยนี ้ได้ ฯ
ลาดับนัน้ สุภัททปริ พาชกเข้ าไปยังสาลวันอันเป็ นที่แวะพักของ
พวกเจ้ ามัลละ เข้ าไปหาท่านพระอานนท์ ครัน้ แล้ วได้ กล่าวว่า
ข้ าแต่ท่านอานนท์ ข้ าพเจ้ าได้ ส ดับถ้ อยคาของพวกปริ พ าชกผู้
เฒ่า ผู้แก่ ซึ่ง เป็ นอาจารย์ และปาจารย์ กล่า วอยู่ว่า พระตถาคตอรหัน ต
สัมมาสัมพุทธเจ้ าจะอุบตั ิในโลก ในบางครัง้ บางคราว พระสมณโคดมจัก
ปรินิพพานในปั จฉิมยามแห่งราตรี ในวันนี ้แหละ อนึง่ ธรรมอันเป็ นที่สงสัยนี ้
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ซึ่งบังเกิดขึ ้นแก่ข้าพเจ้ าก็มีอยู่ ข้ าพเจ้ าเลื่อมใสในพระสมณโคดมอย่างนี ้
ว่า พระสมณโคดมย่อมสามารถจะแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้ าโดย ประการที่
ข้ าพเจ้ าจะพึงละธรรมอันเป็ นที่สงสัยนี ้ได้ ข้ าแต่ท่านอานนท์ ขอโอกาสเถิด
ข้ าพเจ้ าควรได้ เฝ้าพระสมณโคดม
เมื่อสุภัททปริ พ าชกกล่าวอย่างนีแ้ ล้ ว ท่านพระอานนท์ไ ด้ กล่าว
ตอบสุภัททปริ พาชกว่า อย่าเลยสุภัททะ ท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคต
เลย พระผู้มีพระภาคทรงลาบากแล้ ว แม้ ครัง้ ที่สอง สุภทั ทปริ พาชก ... แม้
ครัง้ ที่สาม สุภทั ทปริ พาชกก็ได้ กล่าวว่า ข้ าแต่ท่านอานนท์ ข้ าพเจ้ าได้ ส ดับ
ถ้ อยคาของพวกปริพาชกผู้เฒ่าผู้แก่ ซึง่ เป็ นอาจารย์และปาจารย์ กล่าวอยู่
ว่า พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ าจะอุบตั ิในโลก ในบางครัง้ บาง
คราว พระสมณโคดมจักปริ นิพพานในปั จฉิมยามแห่งราตรี ในวันนี ้แหละ
อนึง่ ธรรมเป็ นที่สงสัยนี ้ ซึ่งบังเกิดขึ ้นแก่ข้าพเจ้ าก็มีอยู่ ข้ า พเจ้ าเลื่อมใสใน
พระสมณโคดมอย่างนีว้ ่า พระสมณโคดมย่อมสามารถจะแสดงธรรมแก่
ข้ าพเจ้ าโดยประการที่ข้าพเจ้ าจะพึงละธรรมอันเป็ นที่สงสัยนี ้ได้ ข้ าแต่ท่าน
พระอานนท์ ขอโอกาสเถิด ข้ าพเจ้ าควรได้ เฝ้าพระสมณโคดม แม้ ครัง้ ที่
สาม ท่านพระอานนท์ ก็ได้ กล่าวตอบสุภัททปริ พาชกว่า อย่าเลย สุภทั ทะ
ท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตเลย พระผู้มีพระภาคทรงลาบากแล้ ว
พระผู้มีพระภาคทรงได้ ยินถ้ อยคาท่านพระอานนท์เจรจากับสุภทั ท
ปริ พาชก ลาดับนัน้ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรี ยกท่านพระอานนท์มารับสัง่
ว่า
อย่าเลยอานนท์ เธออย่าห้ ามสุภทั ทะ สุภทั ทะจงได้ เฝ้าตถาคต
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สุภทั ทะจักถามปั ญหา อย่างใดอย่างหนึ่งกะเรา จักมุ่งเพื่อความรู้ มิใช่ม่งุ
ความเบียดเบียน อนึ่ง เราอันสุภทั ทะถามแล้ ว จักพยากรณ์ข้อความอันใด
แก่สภุ ทั ทะนัน้ สุภทั ทะจักรู้ทวั่ ถึงข้ อความนันโดยฉั
้
บพลันทีเดียว ฯ
ลาดับนัน้ ท่านพระอานนท์ได้ บอกสุภทั ทปริ พาชกว่า ไปเถิดสุภัท
ทะ พระผู้มีพระภาคทรงทาโอกาสแก่ทา่ น
สุภทั ทปริ พาชกเข้ าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครัน้ เข้ าไป
เฝ้าแล้ วได้ ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครัน้ ผ่านการปราศรัย พอให้ ระลึก
ถึงกันไปแล้ ว จึงนัง่ ณ ที่ควรส่วนข้ างหนึง่ แล้ วได้ กราบทูลว่า
ข้ าแต่พระโคดมผู้เจริ ญ สมณพราหมณ์เหล่า นี ้ใด เป็ นเจ้ าหมู่ เจ้ า
คณะ เป็ นคณาจารย์มีชื่อเสียง มียศ เป็ นเจ้ าลัทธิ ชนเป็ นอันมาก สมมติว่า
เป็ นคนดี คือบูรณกัสสป มักขลิโคสาล อชิตเกสกัมพล ปกุธกัจจายนะ สัญ
ชัยเวลัฏฐบุตร นิครณฐนาฏบุตร สมณพราหมณ์เหล่านันทั
้ งหมด
้
ได้ ตรัสรู้
ตามปฏิญญาของตน ๆ หรื อว่าทังหมดไม่
้
ได้ ตรัสรู้ หรื อว่าบางพวกไม่ได้
ตรัสรู้ ฯ
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า อย่าเลย สุภทั ทะ ที่ข้อถามนันงดเสี
้
ย
เถิด
ดูกรสุภทั ทะ เราจักแสดงธรรมแก่ทา่ น ท่านจงตังใจฟั
้ งธรรมนัน้ จง
ใส่ใจให้ ดี เราจักกล่าว
สุภทั ทปริพาชก ทูลรับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว พระผู้มี
พระภาคได้ ตรัสว่า
ดูกรสุภทั ทะ ในธรรมวินยั ใด ไม่มีอริยมรรคประกอบด้ วยองค์ ๘
104

ในธรรมวินยั นัน้ ไม่มีสมณะที่ ๑ สมณะที่ ๒ สมณะที่ ๓ หรื อสมณะที่ ๔
ในธรรมวินยั ใด มีอริ ยมรรคประกอบด้ วยองค์ ๘ ในธรรมวินยั นัน้ มีสมณะ
ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ หรื อที่ ๔
ดูกรสุภัททะ ในธรรมวินยั นี ้ มีอริ ยมรรคประกอบด้ วย องค์ ๘ ใน
ธรรมวินัยนี เ้ ท่านัน้ มี ส มณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ หรื อที่ ๔ ลัทธิ อื่นๆ ว่างจาก
สมณะผู้ร้ ู ทั่วถึง ก็ ภิกษุ เ หล่านี พ้ ึง อยู่โดยชอบ โลกจะไม่พึง ว่างจากพระ
อรหันต์ทงหลาย
ั้
ฯ


ทรงแสดงธรรมแก่ สุภัททปริพาชก สมณะ ๔

[๑๓๙] ดูกรสุภทั ทะ เราโดยวัยได้ ๒๙ ปี บวชแล้ ว ตามแสวงหาว่า
อะไรเป็ นกุศ ล ตัง้ แต่เ ราบวชแล้ ว นับ ได้ ๕๑ ปี แม้ ส มณะผู้เ ป็ นไปใน
ประเทศแห่ง ธรรมเป็ นเครื่ องน าออก ไม่มี ในภายนอกแต่ธ รรมวินัยนี ้ ฯ
สมณะที่ ๒ สมณะที่ ๓ หรื อสมณะที่ ๔ ก็มิได้ มี ลัทธิอื่นว่างจากสมณะ ผู้ร้ ู
ทัว่ ถึง ก็ภิกษุเหล่านี ้พึงอยูโ่ ดยชอบโลกไม่พงึ ว่างจากพระอรหันต์ทงหลายฯ
ั้
[๑๔๐] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี ้แล้ ว สุภัททปริ พาชก ได้
กราบทูลว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ ูเจริ ญ ภาษิ ตของพระองค์แจ่มแจ้ งนัก ข้ าแต่
พระองค์ผ้ เู จริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้ งนัก เปรี ยบเหมือนบุคคลหงาย
ของที่คว่า เปิ ดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรื อส่องประทีปในที่มืด
ด้ วยคิดว่า ผู้มีจกั ษุจกั เห็นรูป ดังนี ้ ฉันใด พระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระ
ธรรมโดยอเนกปริ ยาย ฉันนัน้ เหมือนกัน ข้ าพระองค์นี ้ ขอถึงพระผู้มีพระ
ภาคพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์วา่ เป็ นสรณะ ข้ าพระองค์พงึ ได้ บรรพชา
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พึงได้ อปุ สมบทในสานักของพระผู้มีพระภาค ฯ
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรสุภัททะ ผู้ใดเคยเป็ นอัญญเดียรถี ย์
หวังบรรพชา หวังอุปสมบท ในธรรมวินยั นี ้ ผู้นนต้
ั ้ องอยู่ปริ วาสสี่เดือน เมื่อ
ล่วงสี่ เ ดือน ภิ กษุ ทัง้ หลายเต็ม ใจแล้ ว จึง ให้ บรรพชา ให้ อุปสมบท เพื่ อ
ความเป็ นภิกษุ ก็แต่วา่ เรารู้ความต่างแห่งบุคคลในข้ อนี ้ ฯ
สุภทั ทปริพาชกกราบทูลว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ หากผู้ที่เคยเป็ น
อัญญเดียรถีย์ หวังบรรพชา หวังอุปสมบทในพระธรรมวินยั นี ้ จะต้ องอยู่
ปริ วาสสี่เดือน เมื่อล่วงสี่เดือน ภิกษุทงหลายเต็
ั้
มใจแล้ ว จึงให้ บรรพชา ให้
อุปสมบท เพื่อความเป็ นภิกษุไซร้ ข้ าพระองค์ จกั อยู่ปริ วาสสี่ปี เมื่อล่วงสี่ปี
ภิกษุทงหลายเต็
ั้
มใจแล้ ว จึงให้ บรรพชา ให้ อปุ สมบทเถิด ฯ


พระสุภัททะสาเร็จพระอรหัตผล

ลาดับนัน้ พระผู้มีพระภาคตรัสเรี ยกท่านพระอานนท์มารับสัง่ ว่า
ดูกรอานนท์ ถ้ าเช่นนัน้ เธอจงให้ สภุ ทั ทปริพาชกบวชเถิด
ท่านพระอานนท์ทลู รับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ ว สุภทั ท
ปริพาชกได้ กล่าวกะท่านพระอานนท์วา่
ดูกรท่านอานนท์ ผู้มีอายุ เป็ นลาภของท่าน ท่านได้ ดีแล้ ว ที่พระ
ศาสดาทรงอภิเษกด้ วยอันเตวาสิกาภิเษก ในที่เฉพาะพระพักตร์ ในพระ
ศาสนานี ้
สุภทั ทปริพาชกได้ บรรพชา อุปสมบทในสานักพระผู้มีพระภาค ก็
ท่านสุภทั ทปริพาชกได้ บรรพชาอุปสมบทแล้ วไม่นาน หลีกออกไปอยูแ่ ต่ผ้ ู
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เดียว เป็ นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีตนส่งไปแล้ วอยู่ไม่ช้านานนัก ก็ทา
ให้ แจ้ งซึง่ ที่สดุ พรหมจรรย์ ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า ที่กลุ บุตร ทังหลายผู
้
้ มีความ
ต้ องการออกจากเรื อนบวชเป็ นบรรพชิตโดยชอบ ด้ วยปั ญญาอันยิ่ งด้ วย
ตนเองในปั จจุบนั เข้ าถึงอยู่ รู้ชดั ว่าชาติสิ ้นแล้ ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ ว กิจ
ที่ควรทาทาเสร็ จแล้ ว กิจอื่นเพื่อความเป็ นอย่างนี ้ มิได้ มี ท่านสุภัททะได้
เป็ นอรหันต์รูปหนึง่ ในจานวนพระอรหันต์ทงหลาย
ั้
ท่านเป็ นสักขิสาวกองค์
สุดท้ ายของพระผู้มีพระภาค ฯ

จบภาณวารที่ห้า


ธรรมวินัย การกล่ าวคา อาวุโส
[๑๔๑] ครั ง้ นัน้ พระผู้มี พ ระภาคตรั สเรี ย กท่านพระอานนท์ ม า

รับสัง่ ว่า
ดูกรอานนท์ บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนีว้ ่า ปาพจน์มี
พระศาสดาล่วงแล้ ว พระศาสดาของพวกเราไม่มี ก็ข้อนี ้ พวกเธอไม่พึง
เห็นอย่างนัน้ ธรรมและวินยั อันใด เราแสดงแล้ ว บัญญัติแล้ วแก่พวกเธอ
ธรรมและวินยั อันนัน้ จักเป็ นศาสดาของพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา
ดูก รอานนท์ บัด นี ้ พวกภิ ก ษุ ยัง เรี ย กกัน และกัน ด้ ว ยวาทะว่ า
อาวุโส ฉันใด โดยกาลล่วงไปแห่งเรา ไม่ควรเรี ยกกันฉันนัน้ ภิกษุผ้ แู ก่กว่า
พึงเรี ยกภิกษุผ้ อู อ่ นกว่า โดยชื่อหรื อโคตร หรื อโดยวาทะว่า อาวุโส แต่ภิกษุ
ผู้ออ่ นกว่าพึงเรี ยกภิกษุผ้ แู ก่กว่าว่า ภันเต หรื ออายัสมา
ดูกรอานนท์ โดยล่วงไปแห่งเรา สงฆ์จานงอยู่ ก็จงถอนสิกขาบท
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เล็กน้ อยเสียบ้ างได้ โดยล่วงไปแห่งเรา พึงลงพรหมทัณฑ์แก่ฉนั นภิกษุ
ท่านพระอานนท์กราบทูลถามว่า ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ ก็พรหม
ทัณฑ์เป็ นไฉน
พระผู้มี พ ระภาคตรั ส ตอบว่า ดูก รอานนท์ ฉั น นภิ ก ษุ พึง พูด ได้
ตามที่ตนปรารถนา ภิกษุทงหลายไม่
ั้
พงึ ว่า ไม่พงึ กล่าว ไม่พงึ สัง่ สอน ฯ
[๑๔๒] ลาดับนัน้ พระผู้มีพระภาคตรัสเรี ยกภิกษุทงหลายมารั
ั้
บสัง่
ว่า ดูก รภิ ก ษุ ทัง้ หลายความสงสัย เคลื อ บแคลงในพระพุท ธ พระธรรม
พระสงฆ์ ในมรรค หรื อในข้ อปฏิบตั ิ จะพึงมีบ้างแก่ภิกษุ แม้ รูปหนึ่ง พวก
เธอจงถามเถิด อย่าได้ มีความร้ อนใจภายหลังว่า พระศาสดาอยู่เฉพาะ
หน้ าเราแล้ ว ยังมิอาจทูลถามพระผู้มีพระภาคในที่เฉพาะพระพักตร์
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนีแ้ ล้ ว ภิกษุเหล่านันพากั
้
นนิ่ง แม้
ครัง้ ที่สอง ... แม้ ครัง้ ที่สาม พระผู้มีพระภาครับสัง่ กะภิกษุทงหลายว่
ั้
า ดูกร
ภิกษุทงหลาย
ั้
ความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ใน
มรรค หรื อในข้ อปฏิบตั ิจะพึงมีบ้างแก่ภิกษุแม้ รูปหนึ่ง พวกเธอจงถามเถิด
อย่าได้ มีความร้ อนใจในภายหลังว่า พระศาสดาอยู่เฉพาะหน้ า เราแล้ ว เรา
ยังมิอาจทูลถามพระผู้มีพระภาคในที่เฉพาะพระพักตร์ แม้ ครัง้ ที่สามภิกษุ
เหล่านัน้ ก็พากันนิ่ง ฯ
ลาดับนัน้ พระผู้มี พ ระภาครั บสั่ง กะภิ กษุ ทัง้ หลายว่า ดูกรภิ ก ษุ
ทังหลาย
้
บางทีพวกเธอไม่ถาม แม้ เพราะความเคารพในพระศาสดา แม้
ภิกษุผ้ เู ป็ นสหาย ก็จงบอกแก่ภิกษุผ้ สู หายเถิด เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัส
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อย่างนี ้แล้ ว ภิกษุพวกนันพากั
้
นนิ่ง
ลาดับนัน้ ท่านพระอานนท์ได้ กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้ าแต่
พระองค์ผ้ เู จริ ญ น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาแล้ ว ข้ าพระองค์เลื่อมใสในภิกษุ
สงฆ์อย่างนี ้ว่า ความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ในมรรค หรื อในข้ อปฏิบตั ิ มิได้ มีแก่ภิกษุแม้ รูปหนึง่ ในภิกษุสงฆ์นี ้
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ เธอพูดเพราะความเลื่อมใส
ตถาคตหยั่ง รู้ ในข้ อนีเ้ หมือนกันว่า ความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ ในมรรค หรื อในข้ อปฏิบตั ิ มิได้ มีแก่ภิกษุแม้ รูปหนึ่งใน
ภิกษุสงฆ์นี ้ บรรดาภิกษุ ๕๐๐ รูปนี ้ ภิกษุรูปที่ต่าที่สดุ ก็เป็ นโสดาบัน มีอนั
ไม่ตกต่าเป็ นธรรมดา เป็ นผู้เที่ยงมีอนั จะตรัสรู้ในภายหน้ า ฯ


พระดารั สสุดท้ ายของพระผู้มีพระภาค

[๑๔๓] ลาดับนัน้ พระผู้มีพระภาครับสัง่ กะภิกษุทงหลายว่
ั้
า
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
บัดนี ้ เราขอเตือนพวกเธอว่า สังขารทังหลายมี
้
ความเสื่อมไปเป็ นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ ถึงพร้ อม
เถิดฯ
นี ้เป็ นพระปั จฉิมวาจาของพระตถาคต ฯ
[๑๔๔] ล าดับนัน้ พระผู้มี พ ระภาคทรงเข้ าปฐมฌาน ออกจาก
ปฐมฌานแล้ ว ทรงเข้ าทุตยิ ฌาน ออกจากทุตยิ ฌานแล้ ว ทรงเข้ าตติยฌาน
ออกจากตติยฌานแล้ ว ทรงเข้ าจตุตถฌาน ออกจากจตุตถฌานแล้ ว ทรง
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เข้ าอากาสนัญจายตนะ ออกจากอากาสนัญจายตนสมาบัติแล้ ว ทรงเข้ า
วิญญาณัญจายตนะ ออกจากวิญญาณัญจายตนสมาบัติแล้ ว ทรงเข้ าอา
กิญ จัญ ญายตนะ ออกจากอากิ ญ จัญ ญายตนสมาบัติแล้ ว ทรงเข้ าเนว
สัญญานาสัญญายตนะ ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติแล้ ว
ทรงเข้ าสัญญาเวทยิตนิโรธ ฯ ครัง้ นัน้ ท่านพระอานนท์ได้ กล่าวถามท่าน
พระอนุรุทธะว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้ วหรื อ
ท่านพระอนุรุทธะตอบว่าอานนท์ผ้ ูมีอายุ พระผู้มีพระภาคยังไม่
เสด็จปรินิพพาน ทรงเข้ าสัญญาเวทยิตนิโรธ ฯ
ลาดับนัน้ พระผู้มี พระภาคออกจากสัญญาเวทยิตนิ โรธสมาบัติ
แล้ ว ทรงเข้ าเนวสัญญานาสัญญายตนะ ออกจากเนวสัญญานาสัญญาย
ตนสมาบัติแล้ ว ทรงเข้ าอากิญจัญญายตนะ ออกจากอากิญจัญญายตนส
มาบัติแ ล้ ว ทรงเข้ า วิ ญ ญาณัญ จายตนะ ออกจากวิ ญ ญานัญ จายตน
สมาบัติแล้ ว ทรงเข้ า อากาสานัญจายตนะ ออกจากอากาสานัญจายตน
สมาบัติแล้ ว ทรงเข้ าจตุตถฌาน ออกจากจตุตถฌานแล้ ว ทรงเข้ าตติย
ฌาน ออกจากตติยฌานแล้ ว ทรงเข้ าทุติยฌาน ออกจากทุติยฌานแล้ ว
ทรงเข้ าปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานแล้ ว ทรงเข้ าทุติยฌาน ออกจากทุติย
ฌานแล้ ว ทรงเข้ าตติยฌาน ออกจากตติยฌานแล้ ว ทรงเข้ าจตุตถฌาน
พระผู้มีพระภาคออกจากจตุตถฌานแล้ วเสด็จปริ นิพพานในลาดับ (แห่ง
การพิจารณาองค์จตุตถฌานนัน)
้ ฯ
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พระผู้มีพระภาคปรินิพพาน

[๑๔๕] เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปริ นิพพานแล้ ว พร้ อมกับการ
เสด็จปริ นิพพาน ได้ เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ เกิดความขนพองสยองเกล้ าน่า
พึงกลัว ทังกลองทิ
้
พย์ก็บนั ลือขึ ้น ฯ
[๑๔๖] เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปริ นิพพานแล้ ว พร้ อมกับการ
เสด็จปรินิพพาน ท้ าวสหัมบดีพรหมได้ กล่าวคาถานี ้ ความว่า
สัตว์ ทัง้ หลายทัง้ ปวง จักต้ องทอดทิง้ ร่ างกายไว้ ในโลก แต่พ ระ
ตถาคตผู้เ ป็ นศาสดาเช่นนัน้ หาบุคคลจะเปรี ย บเที ยบมิ ไ ด้ ในโลก เป็ น
พระสัมพุทธเจ้ า ทรงมีพระกาลัง ยังเสด็จปรินิพพาน ฯ
[๑๔๗] เมื่อพระผู้มี พระภาคเสด็จปริ นิพพานแล้ ว พร้ อมกับการ
เสด็จปรินิพพาน ท้ าวสักกะจอมเทพ ได้ ตรัสพระคาถานี ้ความว่า
สัง ขารทัง้ หลายไม่เ ที่ ย งหนอ มี ค วามเกิ ด ขึน้ และเสื่ อ มไปเป็ น
ธรรมดา บังเกิดขึ ้นแล้ วย่อมดับไป ความเข้ าไปสงบสังขารเหล่านัน้ เป็ น
สุขฯ
[๑๔๘] เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปริ นิ พพานแล้ ว พร้ อมกับการ
เสด็จปรินิพพาน ท่านพระอนุรุทธะได้ กล่าวคาถาเหล่านี ้ความว่า
ลมอั ส สาสะปั สสาสะของพระมุ นี ผ้ ู มี พ ระทั ย ตัง้ มั่น คงที่ ไม่
หวัน่ ไหว ทรงปรารภสันติ ทรงทากาละมิได้ มีแล้ ว พระองค์มีพระทัยไม่หดหู่
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ทรงอดกลันเวทนาได้
้
แล้ ว ความพ้ นแห่งจิต ได้ มีแล้ ว เหมือนดวงประทีป
ดับไปฉะนัน้ ฯ
[๑๔๙] เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปริ นิพพานแล้ ว พร้ อมกับการ
เสด็จปรินิพพาน ท่านพระอานนท์ได้ กล่าวคาถานี ้ ความว่า
เมื่ อพระสัม พุท ธเจ้ า ผู้ป ระกอบด้ ว ยอาการอัน ประเสริ ฐ ทัง้ ปวง
เสด็จปริ นิพพานแล้ ว ในครัง้ นัน้ ได้ เกิดความอัศจรรย์น่าพึงกลัว และเกิด
ความขนพองสยองเกล้ า ฯ
[๑๕๐] เมื่ อพระผู้มี พ ระภาคเสด็จ ปริ นิพ พานแล้ ว บรรดาภิ ก ษุ
ทัง้ หลายนัน้ ภิกษุ เหล่าใดยัง มีราคะไม่ไ ปปราศแล้ ว ภิกษุ เหล่านัน้ บาง
พวกประคองแขนทังสองคร
้
่ าครวญอยู่ ล้ มลงกลิ ้งเกลือกไปมาดุจมีเท้ าอัน
ขาดแล้ ว ราพันว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จปริ นิพพานเสียเร็ วนัก พระสุคต
เสด็จปริ นิพพานเสียเร็ วนัก พระองค์ผ้ มู ีพระจักษุในโลก อันตรธานเสียเร็ ว
นัก ส่วนภิกษุเหล่าใดที่มีราคะไปปราศแล้ ว ภิกษุเหล่านันมี
้ สติสมั ปชัญญะ
อดกลัน้ โดยธรรมสัง เวชว่า สัง ขารทัง้ หลาย ไม่เที่ ย งหนอ เพราะฉะนัน้
เหล่าสัตว์จะพึงได้ ในสังขารนี ้แต่ที่ไหน ฯ
[๑๕๑] ครัง้ นัน้ ท่านพระอนุรุทธะเตือนภิกษุทงหลายว่
ั้
า อย่าเลย
อาวุโสทังหลาย
้
พวกท่านอย่าเศร้ าโศก อย่าร่ าไรไปเลย เรื่ องนี ้พระผู้มีพระ
ภาค ตรัสบอกไว้ ก่อนแล้ วไม่ใช่หรื อว่า ความเป็ นต่างๆ ความพลัดพราก
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ความเป็ นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทังสิ
้ ้นต้ องมี เพราะฉะนัน้ จะพึง
ได้ ในของรักของชอบใจนี ้แต่ที่ไหน สิ่งใดเกิดแล้ วมีแล้ วปั จจัยปรุงแต่งแล้ ว
มีความทาลายเป็ นธรรมดา การปรารถนาว่า ขอสิ่งนันอย่
้ าทาลายไปเลย
ดังนี ้ มิใช่ฐานะที่จะมีได้
ดูกรอาวุโสทังหลาย
้
พวกเทวดาพากันยกโทษอยู่
ท่านพระอานนท์ ถามว่า ท่านอนุรุทธะ พวกเทวดาเป็ นอย่างไร
กระทาไว้ ในใจเป็ นไฉน
ท่านพระอนุรุทธะตอบว่า มีอยู่ อานนท์ผ้ ูมีอายุ เทวดาบางพวก
สาคัญอากาศว่าเป็ นแผ่นดิน สยายผมประคองแขนทัง้ สองคร่ าครวญอยู่
ล้ มลงกลิ ้งเกลือกไปมาดุจมีเท้ าอันขาดแล้ วราพันว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จ
ปรินิพพานเสียเร็วนัก พระสุคตเสด็จปรินิพพานเสียเร็ วนัก พระองค์ผ้ มู ีพระ
จักษุในโลก อันตรธานเสียเร็ วนัก ดังนี ้ เทวดาบางพวกสาคัญแผ่นดินว่า
เป็ นแผ่นดินสยายผมประคองแขนทังสองคร
้
่ าครวญอยู่ ล้ มลงกลิ ้งเกลือก
ไปมาดุจมีเท้ าอันขาดแล้ ว ราพันว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จปริ นิพพานเสีย
เร็วนัก พระองค์ผ้ มู ีพระจักษุในโลกอันตรธานเสียเร็ วนัก ดังนี ้ ส่วนเทวดาที่
ปราศจากราคะแล้ ว มีสติสมั ปชัญญะ อดกลันโดยธรรมสั
้
งเวชว่า สังขาร
ทังหลายไม่
้
เที่ยง เพราะฉะนัน้ เหล่าสัตว์จะพึงได้ ในสังขารนี ้แต่ที่ไหน ฯ


แจ้ งข่ าวปรินิพพาน

ครัง้ นัน้ ท่านพระอนุรุทธะและท่านพระอานนท์ ยังกาลให้ ล่วงไป
ด้ วยธรรมีกถาตลอดราตรี ที่ยงั เหลืออยูน่ นั ้ ลาดับนัน้ ท่านพระอนุรุทธะสัง่
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ท่านพระอานนท์วา่
ไปเถิด อานนท์ผ้ มู ีอายุ ท่านจงเข้ าไปเมืองกุสินารา บอกแก่พวก
เจ้ ามัลละเมืองกุสินาราว่า ดูกรวาสิฏฐะทัง้ หลาย พระผู้มีพระภาคเสด็จ
ปรินิพพานแล้ ว ขอพวกท่านจงทราบกาลอันควรในบัดนี ้เถิด
ท่านพระอานนท์รับคาท่านพระอนุรุทธะแล้ ว เวลาเช้ านุ่งแล้ วถื อ
บาตรและจีวร เข้ าไปเมืองกุสินาราลาพังผู้เดียว ฯ
[๑๕๒] สมัย นัน้ พวกเจ้ า มัล ละเมื อ งกุสิ น าราประชุม กัน อยู่ที่
สัณฐาคาร ด้ วยเรื่ องปริ นิพพานนันอย่
้ างเดียว ลาดับนัน้ ท่านพระอานนท์
เข้ าไปยังสัณฐาคาร ของพวกเจ้ ามัลละเมืองกุสิ นารา ครัน้ เข้ าไปแล้ ว ได้
บอกแก่พวกเจ้ ามัลละเมืองกุสินาราว่า
ดูกรวาสิฏฐะทังหลาย
้
พระผู้มีพระภาคเสด็จปริ นิพพานแล้ ว ขอ
ท่านทังหลายจงทราบกาลอั
้
นควรในบัดนี ้เถิด
พวกเจ้ ามัลละกับโอรส สุณิสาและประชาบดี ได้ ทรงสดับคานี ้ของ
ท่านพระอานนท์แล้ ว เป็ นทุกข์เสียพระทัย เปี่ ยมไปด้ วยความทุกข์ในใจ
บางพวกสยายพระเกศา ประคองหัตถ์ ทัง้ สองคร่ าครวญอยู่ ล้ ม ลงกลิ ง้
เกลื อกไปมาดุจ มี เ ท้ า อัน ขาดแล้ ว ทรงราพันว่า พระผู้มี พ ระภาคเสด็จ
ปรินิพพานเสียเร็วนัก พระสุคตเสด็จปรินิพพานเสียเร็ วนัก พระองค์ผ้ มู ีพระ
จักษุ ในโลกอันตรธานเสียเร็วนัก ดังนี ้
ลาดับนัน้ พวกเจ้ ามัลละเมืองกุสินาราตรัสสั่ง พวกบุรุษว่า ดูกร
พนาย ถ้ าอย่างนัน้ พวกท่านจงเตรี ยมของหอมมาลัยและเครื่ องดนตรี ทงั ้
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ปวง บรรดามีในกรุงกุสินาราไว้ ให้ พร้ อมเถิด
พวกเจ้ ามัลละเมืองกุสินารา ทรงถือเอาของหอมมาลัยและเครื่ อง
ดนตรี ทงั ้ ปวงกับผ้ า ๕๐๐ คู่ เสด็จเข้ าไปยังสาลวันอันเป็ นที่แวะพักแห่ง
พวกเจ้ ามัลละ และเสด็จเข้ าไปถึงพระสรี ระพระผู้มีพระภาค ครัน้ เข้ าไปถึง
แล้ วสักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระสรี ระพระผู้มีพระภาคด้ วยการฟ้อนรา
ขับร้ อง ประโคม มาลัยและของหอม ดาดเพดานผ้ า ตกแต่งโรงมณฑล ยัง
วันนันให้
้ ลว่ งไปด้ วยประการฉะนี ้
ลาดับนัน้ พวกเจ้ ามัลละเมืองกุสินาราได้ มีความดาริ ว่า การถวาย
พระเพลิงพระสรี ระพระผู้มีพระภาคในวันนีพ้ ลบค่าเสียแล้ ว พรุ่ งนี ้เราจัก
ถวายพระเพลิง พระสรี ระพระผู้มี พระภาค พวกเจ้ ามัลละเมื องกุสินารา
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา พระสรี ระพระผู้มีพระภาคด้ วยการฟ้อนรา ขับ
ร้ อง ประโคม มาลัยและของหอม ดาดเพดานผ้ า ตกแต่ง โรงมณฑล ยัง
วันที่สอง ที่สาม ที่สี่ ที่ห้า ที่หก ให้ ล่วงไป ครัน้ ถึงวันที่เจ็ด พวกเจ้ ามัลละ
เมืองกุสินาราได้ มีความดาริ ว่า เราสักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระสรี ระ
พระผู้มีพระภาค ด้ วยการฟ้อนรา ขับร้ อง ประโคม มาลัยและของหอม จัก
เชิญไปทางทิศทักษิ ณแห่งพระนคร แล้ วเชิญไปภายนอกพระนคร ถวาย
พระเพลิงพระสรี ระพระผู้มีพระภาคทางทิศทักษิณแห่งพระนครเถิด ฯ


มัลลปาโมกข์ ๘ ท่ าน

[๑๕๓] สมัยนัน้ มัลลปาโมกข์ ๘ องค์ สระสรงเกล้ าแล้ วทรงนุ่งผ้ า
ใหม่ ด้ วยตังพระทั
้
ยว่า เราจักยกพระสรี ระพระผู้มีพระภาค ก็มิอาจจะยก
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ขึ ้นได้ ลาดับนันพวกเจ้
้
ามัลละเมืองกุสินาราได้ ถามท่านพระอนุรุทธะว่า
ข้ า แต่ ท่ า นอนุ รุ ท ธะ อะไรหนอเป็ นเหตุ อะไรหนอเป็ นปั จ จัย
ให้ มลั ลปาโมกข์ ๘ องค์นี ้ ผู้สระสรงเกล้ าแล้ ว ทรงนุ่งผ้ าใหม่ ด้ วยตังใจว่
้ า
เราจักยกพระสรี ระพระผู้มีพระภาคก็มิอาจยกขึ ้นได้ ฯ
อ. ดูกรวาสิฏฐะทังหลาย
้
ความประสงค์ของพวกท่านอย่างหนึง่
ของพวกเทวดาอย่างหนึง่ ฯ
ม. ข้ าแต่ทา่ นผู้เจริญก็ความประสงค์ของพวกเทวดาเป็ นอย่างไรฯ
อ. ดูก รวาสิ ฏ ฐะทัง้ หลาย ความประสงค์ ข องพวกท่า นว่า เรา
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระสรี ระพระผู้มีพระภาค ด้ วยการฟ้อนรา ขับ
ร้ อง ประโคม มาลัย และของหอม จักเชิญไปทางทิศทักษิณแห่งพระนคร
แล้ วเชิญไปภายนอกพระนคร ถวายพระเพลิงพระสรี ระพระผู้มีพระภาค
ทางทิศทักษิณแห่งพระนคร ความประสงค์ของพวกเทวดาว่า เราสักการะ
เคารพ นับถื อ บูช า พระสรี ระพระผู้มี พ ระภาค ด้ วยการฟ้ อนรา ขับร้ อง
ประโคม มาลัยและของหอมอันเป็ นทิพย์ จักเชิญไปทางทิศอุดรแห่งพระ
นคร แล้ วเข้ าไปสูพ่ ระนครโดยทวารทิศอุดร เชิญไปท่ามกลางพระนคร แล้ ว
ออกโดยทวารทิศบูรพา แล้ วถวายพระเพลิ ง พระสรี ระพระผู้มี พ ระภาค
ที่มกุฏพันธนเจดีย์ของพวกเจ้ ามัลละ ทางทิศบูรพาแห่งพระนคร ฯ
ม. ข้ าแต่ท่านผู้เ จริ ญ ขอให้ เ ป็ นไปตามความประสงค์ของพวก
เทวดาเถิด ฯ
สมัยนัน้ เมืองกุสิ นาราเดียรดาษไปด้ วยดอกมณฑารพโดยถ่อง
แถวประมาณแค่เ ข่า จนตลอดที่ ต่อ แห่ง เรื อ น บ่อ ของโสโครกและกอง
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หยากเยื่อ ครัง้ นัน้ พวกเทวดาและพวกเจ้ ามัลละเมืองกุสินาราสักการะ
เคารพ นับถื อ บูช าพระสรี ระพระผู้มี พ ระภาค ด้ ว ยการฟ้ อนรา ขับร้ อง
ประโคม มาลัยและของหอม ทังที
้ ่เป็ นของทิพย์ ทังที
้ ่เป็ นของมนุษย์ เชิญ
ไปทางทิศอุดรแห่งพระนคร แล้ วเข้ าไปสู่พระนครโดยทวารทิศอุดร เชิญไป
ท่ามกลางพระนคร แล้ วออกโดยทวารทิศบูรพา แล้ ววางพระสรี ระพระผู้มี
พระภาค ณ มกุฏพันธนเจดีย์ของพวกเจ้ ามัลละทางทิศบูรพาแห่งพระนคร
ลาดับนัน้ พวกเจ้ ามัลละเมืองกุสินาราได้ ถามท่านพระอานนท์ว่า
ข้ าแต่ท่านพระอานนท์ พวกข้ าพเจ้ าจะปฏิบตั ิอย่างไรในพระสรี ระพระผู้มี
พระภาค ฯ
อ. ดูกรวาสิ ฏ ฐะทัง้ หลาย พวกท่านพึง ปฏิ บัติใ นพระสรี ร ะพระ
ตถาคตเหมือนที่เขาปฏิบตั ใิ นพระสรี ระพระเจ้ าจักรพรรดิฉะนัน้ ฯ
ม. ข้ าแต่ท่านอานนท์ ก็เขาปฏิบตั ิในพระสรี ระพระเจ้ าจักรพรรดิ
อย่างไร ฯ
อ. ดูกรวาสิฏฐะทังหลาย
้
เขาห่อพระสรี ระพระเจ้ าจักรพรรดิด้วย
ผ้ าใหม่ แล้ วซับด้ วยสาลี แล้ วห่อด้ วยผ้ าใหม่ โดยอุบายนี ้ ห่อพระสรี ระพระ
เจ้ าจักรพรรดิด้วยผ้ า ๕๐๐ คูแ่ ล้ ว เชิญพระสรี ระลงในรางเหล็กอันเต็มด้ วย
น ้ามัน ครอบด้ วยรางเหล็กอื่น แล้ วกระทาจิตกาธารด้ วยไม้ หอมล้ วน ถวาย
พระเพลิงพระสรี ระพระเจ้ าจักรพรรดิแล้ ว สร้ างสถูปของพระเจ้ าจักรพรรดิ
ไว้ ที่หนทางใหญ่ ๔ แพร่ ง เขาปฏิบตั ิในพระสรี ระพระเจ้ าจักรพรรดิด้วย
ประการฉะนี ้แล พวกท่านพึงปฏิบตั ิในพระสรี ระพระตถาคต เหมือนที่เขา
ปฏิบตั ิในพระเจ้ าจักรพรรดิ พึงสร้ างสถูปของพระตถาคตไว้ ที่หนทางใหญ่
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๔ แพร่ง ชนเหล่าใดจักยกขึ ้นซึ่งมาลัยของหอมหรื อจุณจักอภิวาท หรื อจัก
ยังจิตให้ เลื่อมใสในพระสถูปนัน้ การกระทาเช่นนัน้ จักเป็ นไปเพื่อประโยชน์
เกื ้อกูล เพื่อความสุขแก่ชนเหล่านันสิ
้ ้นกาลนาน ฯ
ลาดับนัน้ พวกเจ้ ามัล ละเมื องกุสิ นาราตรั สสั่ง พวกบุรุษว่า ดูกร
พนาย ถ้ าอย่างนัน้ พวกท่านจงเตรี ยมสาลีไว้ ให้ พร้ อมเถิด
พวกเจ้ ามัลละเมืองกุสินาราห่อพระสรี ระพระผู้มีพระภาคด้ วยผ้ า
ใหม่ แล้ วซับด้ วยสาลี แล้ วห่อด้ วยผ้ าใหม่ โดยอุบายนี ้ ห่อพระสรี ระพระผู้
มี พ ระภาคด้ ว ยผ้ า ๕๐๐ คู่ แล้ ว เชิ ญ ลงในรางเหล็ ก อัน เต็ม ด้ ว ยน า้ มัน
ครอบด้ วยรางเหล็กอื่น แล้ วกระทาจิตกาธารด้ วยไม้ หอมล้ วน แล้ วจึงเชิญ
พระสรี ระพระผู้มีพระภาคขึ ้นสูจ่ ิตกาธาร ฯ


เรื่ องพระมหากัสสปเถระ

[๑๕๔] สมัยนัน้ ท่านพระมหากัสสปพร้ อมด้ วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่
ประมาณ ๕๐๐ รู ปเดินทางไกลจากเมืองปาวามาสู่เมืองกุ สินารา ลาดับ
นัน้ ท่านพระมหากัสสปแวะออกจากทางแล้ วนัง่ พักที่โคนต้ นไม้ ต้นหนึ่ง ฯ
สมัยนัน้ อาชีวกคนหนึง่ ถือดอกมณฑารพในเมืองกุสินารา เดินทางไกลมา
สู่เ มื อ งปาวา ท่า นพระมหากัส สปได้ เ ห็ น อาชี ว กนัน้ มาแต่ไ กล จึ ง ถาม
อาชีวกนันว่
้ า
ดูกรผู้มีอายุ ท่านยังทราบข่าวพระศาสดาของเราบ้ างหรื อ
อาชีวกตอบว่า อย่างนัน้ ผู้มีอายุ เราทราบอยู่ พระสมณโคดม
ปริ นิพพานเสียแล้ วได้ ๗ วันเข้ าวันนี ้ ดอกมณฑารพนี ้เราถื อมาจากที่นนั ้
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บรรดาภิ กษุ เหล่านัน้ ภิกษุ เ หล่าใด ยังไม่ปราศจากราคะ ภิ กษุ เหล่านัน้
บางพวกประคองแขนทังสองคร
้
่ าครวญอยู่ ล้ มลงกลิ ้งเกลือกไปมาดุจมีเท้ า
อันขาดแล้ ว ราพันว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานเสียเร็ วนัก พระสุคต
เสด็จปริ นิพพานเสียเร็ วนัก พระองค์ผ้ มู ีพระจักษุในโลกอันตรธานเสียเร็ ว
นัก ดัง นี ้ ส่ ว นภิ ก ษุ เ หล่ า ใดปราศจากราคะแล้ ว ภิ ก ษุ เ หล่ า นัน้ มี ส ติ
สั ม ปชั ญ ญะ อดกลั น้ ด้ วยธรรมสั ง เวชว่ า สั ง ขารทั ง้ หล ายไม่ เ ที่ ย ง
เพราะฉะนัน้ เหล่าสัตว์จะพึงได้ ในสังขารนี ้แต่ที่ไหน ฯ


เรื่ องพระสุภัททะ วุฒบรรพชิต

[๑๕๕] สมัยนัน้ บรรพชิตผู้บวชเมื่อแก่ นามว่าสุภัททะ นัง่ อยู่ใน
บริษัทนันด้
้ วย ครัง้ นัน้ สุภทั ทวุฒบรรพชิตได้ กล่าวกะภิกษุทงหลายว่
ั้
า อย่า
เลยอาวุโส พวกท่านอย่าเศร้ าโศก อย่าร่ าไรไปเลย พวกเราพ้ นดีแล้ ว ด้ วย
ว่าพระมหาสมณะนัน้ เบียดเบียนพวกเราอยูว่ า่ สิ่งนี ้ควรแก่เธอ สิ่งนี ้ไม่ควร
แก่เธอ ก็บดั นี ้ พวกเราปรารถนาสิ่งใด ก็จกั กระทาสิ่งนัน้ ไม่ปรารถนาสิ่งใด
ก็จกั ไม่กระทาสิ่งนัน้ ฯ
ลาดับ นัน้ ท่านพระมหากัส สปเตื อ นภิ ก ษุ ทัง้ หลายว่า อย่ าเลย
อาวุโส พวกท่านอย่าเศร้ าโศก อย่าร่ าไรไปเลย พระผู้มีพระภาคได้ ตรัส
สอนไว้ อ ย่า งนี ก้ ่อ นแล้ ว ไม่ใช่หรื อว่า ความเป็ นต่างๆ ความพลัดพราก
ความเป็ นอย่างอื่น จากของรักของชอบใจทังสิ
้ ้น ต้ องมี เพราะฉะนัน้ จะ
พึงได้ ในของรักของชอบใจนี ้แต่ที่ไหน สิ่งใดเกิดแล้ ว มีแล้ ว ปั จจัยปรุ งแต่ง
แล้ ว มีความทาลายเป็ นธรรมดา การปรารถนาว่า ขอสิ่งนันอย่
้ าทาลายไป
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เลย ดังนี ้ มิใช่ฐานะที่จะมีได้ ฯ
[๑๕๖] สมัยนัน้ มัลลปาโมกข์ ๔ องค์ สระสรงเกล้ าแล้ วทรงนุ่งผ้ า
ใหม่ ด้ วยตังใจว่
้ า เราจักยังไฟให้ ตดิ จิตกาธารของพระผู้มีพระภาค ก็มิอาจ
ให้ ตดิ ได้ ลาดับนัน้ พวกเจ้ ามัลละเมืองกุสินาราได้ ถามท่านพระอนุรุทธะว่า
ข้ าแต่ท่าน อนุรุทธะ อะไรหนอเป็ นเหตุ อะไรหนอเป็ นปั จ จัย ที่
ให้ มลั ลปาโมกข์ทงั ้ ๔ องค์นี ้ ผู้สระสรงเกล้ าแล้ ว ทรงนุ่งผ้ าใหม่ ด้ วยตังใจ
้
ว่า เราจักยังไฟให้ ตดิ จิตกาธาร ก็มิอาจให้ ตดิ ได้ ฯ
อ. ดูกรวาสิฏฐะทังหลาย
้
ความประสงค์ของพวกท่านอย่างหนึ่ง
ของพวกเทวดาอย่างหนึง่ ฯ
ม. ข้ าแต่ทา่ นผู้เจริญก็ความประสงค์ของพวกเทวดาเป็ นอย่างไรฯ
อ. ดูกรวาสิฏฐะทังหลาย
้
ความประสงค์ของพวกเทวดาว่า ท่าน
พระมหากัส สปนี ้ พร้ อมด้ วยภิ กษุ ส งฆ์ หมู่ใหญ่ ประมาณ ๕๐๐ รู ป เดิน
ทางไกลจากเมืองปาวามาสู่เมืองกุสินารา จิตกาธานของพระผู้มีพระภาค
จักยังไม่ลกุ โพลงขึ ้น จนกว่าท่านพระมหากัสสปจะถวายบังคมพระบาททัง้
สองของพระผู้มีพระภาคด้ วยมือของตน ฯ
ม. ข้ าแต่ท่านผู้เ จริ ญ ขอให้ เ ป็ นไปตามความประสงค์ของพวก
เทวดาเถิด ฯ


ถวายพระเพลิง
ครัง้ นัน้ ท่านพระมหากัสสปเข้ าไปถึงมกุฏพันธนเจดีย์ของพวกเจ้ า
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มัล ละในเมืองกุสินารา และถึงจิ ตกาธารของพระผู้มี พระภาค ครั น้ แล้ ว
กระทาจีวรเฉวียงบ่าข้ างหนึ่ง ประนมอัญชลี กระทาประทักษิ ณจิตกาธาร
๓ รอบ แล้ วเปิ ดทางพระบาท ถวายบังคมพระบาททังสองของพระผู
้
้ มีพระ
ภาคด้ วยเศียรเกล้ า แม้ ภิกษุ ๕๐๐ รูปเหล่านัน้ ก็กระทาจีวรเฉวียงบ่าข้ าง
หนึ่ง ประนมอัญชลี กระทาประทักษิณ ๓ รอบ แล้ วถวายบังคมพระบาท
ทังสองของพระผู
้
้ มีพระภาคด้ วยเศียรเกล้ า เมื่อท่านพระมหากัสสปและ
ภิกษุ ๕๐๐ รู ปนันถวายบั
้
งคมแล้ ว จิตกาธารของพระผู้มีพระภาคก็โพลง
ขึ ้นเอง เมื่อพระสรี ระของพระผู้มีพระภาคถูกเพลิงไหม้ อยู่ พระอวั ยวะส่วน
ใด คือ พระฉวี พระจัมมะ พระมังสะ พระนหารู หรื อพระลสิกา เถ้ า เขม่า
แห่งพระอวัยวะส่วนนัน้ มิได้ ปรากฏเลย เหลืออยู่แต่พระสรี ระอย่างเดียว
เมื่อเนยใสและน ้ามันถูกไฟไหม้ อยู่ เถ้ า เขม่า มิได้ ปรากฏ ฉันใด เมื่อพระ
สรี ระของพระผู้มีพระภาคถูกเพลิงไหม้ อยู่ พระอวัยวะส่วนใด คือ พระฉวี
พระจัมมะ พระมังสะ พระนหารู หรื อพระลสิกา เถ้ า เขม่าแห่งพระอวัยวะ
ส่วนนัน้ มิได้ ปรากฏเลย เหลืออยู่แต่พระสรี ระอย่างเดียวฉันนันเหมื
้ อนกัน
และบรรดาผ้ า ๕๐๐ คู่ เหล่านัน้ ไฟไหม้ เพียง ๒ ผืนเท่านัน้ คือ ผืนในที่สดุ
กับผืนนอก เมื่อพระสรี ระพระผู้มี พระภาคถูกไฟไหม้ แล้ ว ท่อน ้าก็ไหลหลัง่
มาจากอากาศดับจิตกาธารของพระผู้มีพระภาค น ้าพุ่งขึ ้นแม้ จากไม้ สาละ
ดับ จิ ต กาธารของพระผู้ มี พ ระภาค พวกเจ้ ามัล ละเมื อ งกุ สิ น ารา ดับ
จิตกาธารของพระผู้มีพระภาคด้ วยน ้าหอมล้ วนๆ
ลาดับนัน้ พวกเจ้ ามัลละเมืองกุสินารากระทาสัตติบญ
ั ชรในสัณฐา
คารแวดล้ อมด้ วยธนูปราการ สักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระสรี ระพระผู้มี
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พระภาคตลอดเจ็ดวัน ด้ วยการฟ้อนรา ด้ วยการขับ ด้ วยการประโคม ด้ วย
พวงมาลัย ฯ


เรื่ องทูตของพระเจ้ าอชาตศัตรู เป็ นต้ น

[๑๕๗] พระเจ้ าแผ่นดินมคธพระนามว่าอชาตศัตรู เวเทหีบุตรได้
ทรงสดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จปริ นิพพานในเมืองกุสินาราจึงทรงส่ง
ทูตไปหาพวกเจ้ ามัลละเมืองกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคเป็ นกษัตริ ย์ แม้ เรา
ก็เป็ นกษัตริย์ เราควรจะได้ สว่ นพระสรี ระพระผู้มีพระภาคบ้ าง จักได้ กระทา
พระสถูป และการฉลองพระสรี ร ะพระผู้มี พ ระภาค พวกกษั ต ริ ย์ ลิ จ ฉวี
เมืองเวสาลีทราบข่าวว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จปริ นิพพานในเมืองกุสินารา
จึงส่งทูตไปหาพวกเจ้ ามัลละเมืองกุสินาราว่า พระผู้มีพระภาคเป็ นกษัตริ ย์
แม้ เราก็เป็ นกษัตริ ย์ เราควรได้ ส่วนพระสรี ระพระผู้มีพระภาคบ้ าง แม้ พวก
เราก็ จัก ได้ ท าพระสถูป และการฉลองพระสรี ร ะพระผู้มี พ ระภาค พวก
กษั ต ริ ย์ ศ ากยะเมื อ งกบิ ล พัส ดุ์ ... พระผู้มี พ ระภาคเป็ นพระญาติ อัน
ประเสริฐของพวกเรา ... พวกกษัตริย์ถลู ีเมืองอัลกัปปะ ... พระผู้มีพระภาค
เป็ นกษัตริ ย์ แม้ เราก็เป็ นกษัตริ ย์ ... พวกกษัตริ ย์โกลิยะเมืองรามคาม ...
พระผู้มีพระภาคเป็ นกษัตริ ย์ แม้ เราก็เป็ นกษัตริ ย์ ... พราหมณ์ผ้ คู รองเมือง
เวฏฐทีปกะ ... พระผู้มีพระภาคเป็ นกษัตริ ย์ แม้ เราก็เป็ นพราหมณ์ ... พวก
กษั ต ริ ย์ มัล ละเมื อ งปาวาได้ ทรงสดับ ข่ า วว่ า พระผู้ มี พ ระภาคเสด็ จ
ปรินิพพานในเมืองกุสินารา จึงทรงส่งทูตไปหาพวกเจ้ ามัลละเมืองกุสินารา
ว่า พระผู้มีพระภาคเป็ นกษัตริ ย์ แม้ เราก็เป็ นกษัตริ ย์ เราควรจะได้ ส่ วนพระ
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สรี ระพระผู้มีพระภาคบ้ าง จักได้ กระทาพระสถูปและการฉลองพระสรี ระ
พระผู้มีพระภาค เมื่อกษัตริ ย์และพราหมณ์ว่ามาดังนี ้แล้ ว พวกเจ้ ามัลละ
เมื อ งกุสิ น าราได้ ต รั ส ตอบหมู่ค ณะเหล่า นัน้ ว่ า พระผู้มี พ ระภาคเสด็ จ
ปริ นิพพานในคามเขตของพวกเรา พวกเราจักไม่ให้ ส่วนพระสรี ระพระผู้มี
พระภาค ฯ


เรื่ องโทณพราหมณ์

[๑๕๘] เมื่ อ พวกเจ้ ามัล ละเมื อ งกุสิ น าราตรั สอย่า งนี แ้ ล้ ว โทณ
พราหมณ์ได้ พูดกะหมู่คณะเหล่านันว่
้ า ดูกรท่านผู้เจริ ญทังหลาย
้
ขอพวก
ท่านจงฟั งคาอันเอกของข้ าพเจ้ า พระพุทธเจ้ าของเราทังหลาย
้
เป็ นผู้กล่าว
สรรเสริญขันติ การจะสัมประหารกันเพราะส่วนพระสรี ระของพระพุทธเจ้ า
ผู้เป็ นอุดมบุคคลเช่นนี ้ ไม่ดีเลย ขอเราทังหลายทั
้
งปวง
้
จงยินยอม พร้ อมใจ
ยินดีแบ่งพระสรี ระออกเป็ น ๘ ส่วนเถิด ขอพระสถูปจงแพร่หลายไปในทิศ
ทังหลาย
้
ชนผู้เลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้ าผู้มีพระจักษุมีอยูม่ าก ฯ


การแบ่ งพระบรมสารี ริกธาตุ

[๑๕๙] หมู่คณะเหล่านัน้ ตอบว่า ข้ าแต่พ ราหมณ์ ถ้ าเช่นนัน้ ขอ
ท่านนัน่ แหละจงแบ่งพระสรี ระพระผู้มีพระภาคออกเป็ น ๘ ส่วนเท่าๆ กัน
ให้ เรี ยบร้ อยเถิด โทณพราหมณ์รับคาของหมู่คณะเหล่านันแล้
้ ว แบ่งพระ
สรี ระพระผู้มีพ ระภาค ออกเป็ น ๘ ส่วนเท่ากันเรี ยบร้ อย จึงกล่าวกะหมู่
คณะเหล่านันว่
้ า ดูกรท่านผู้เจริ ญทัง้ หลาย ขอพวกท่านจงให้ ตมุ พะนีแ้ ก่
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ข้ าพเจ้ าเถิด ข้ าพเจ้ าจักกระทาพระสถูป และกระทาการฉลองตุมพะบ้ าง
ทูตเหล่านันได้
้ ให้ ตมุ พะแก่โทณพราหมณ์ ฯ
[๑๖๐] พวกเจ้ าโมริ ยะเมืองปิ ปผลิวนั ได้ สดับข่าวว่า พระผู้มีพระ
ภาคเสด็จปริ นิพพานในเมืองกุสินารา จึงส่งทูตไปหาพวกเจ้ ามัลละเมืองกุ
สินาราว่า พระผู้มีพระภาคเป็ นกษัตริ ย์ แม้ เราก็เป็ นกษัตริ ย์ เราควรจะได้
ส่วนพระสรี ระพระผู้มีพระภาคบ้ าง จักได้ กระทาพระสถูปและการฉลอง
พระสรี ระพระผู้มีพระภาค พวกเจ้ ามัลละเมืองกุสินาราตอบว่า ส่วนพระ
สรี ระพระผู้มีพระภาคไม่มี เราได้ แบ่งกันเสียแล้ ว พวกท่านจงนาพระอังคาร
ไปแต่ที่นี่เถิด พวกทูตนันน
้ าพระอังคารไปจากที่นนแล้
ั้ ว ฯ


พระสถูปบรรจุพระบรมสาริกธาตุ ประมาณพระธาตุ

[๑๖๑] ครัง้ นัน้ พระเจ้ าแผ่นดินมคธ พระนามว่า อชาตศัตรู เวเท
หีบตุ ร ได้ กระทาพระสถูปและการฉลองพระสรี ระพระผู้มีพระภาค ในพระ
นครราชคฤห์ พวกกษัตริ ย์ลิจฉวีเมืองเวสาลี ก็ได้ กระทาพระสถูปและการ
ฉลองพระสรี ระพระผู้มีพระภาคในเมืองเวสาลี พวกกษัตริ ย์ศากยะเมือง
กบิลพัสดุ์ ก็ได้ กระทาพระสถูป และการฉลองพระสรี ระพระผู้มีพระภาคใน
เมืองกบิลพัสดุ์ พวกกษัตริย์ถลู ีเมืองอัลกัปปะ ก็ได้ กระทาพระสถูปและการ
ฉลองพระสรี ระพระผู้มีพระภาคในเมืองอัลกัปปะ พวกกษัตริ ย์โกลิยะเมือง
รามคาม ก็ได้ กระทาพระสถูปและการฉลองพระสรี ระพระผู้มีพระภาคใน
เมืองรามคาม พราหมณ์ผ้ คู รองเมืองเวฏฐทีปกะ ก็ได้ กระทาพระสถูปและ
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การฉลองพระสรี ระพระผู้มีพระภาคในเมื องเวฏฐที ปกะ พวกเจ้ ามัลละ
เมืองปาวา ก็ได้ กระทาพระสถูปและการฉลองพระสรี ระพระผู้มีพระภาคใน
เมืองปาวา พวกเจ้ ามัลละเมืองกุสินาราก็ได้ กระทาพระสถูปและการฉลอง
พระสรี ระพระผู้มีพระภาคในเมืองกุสินารา โทณพราหมณ์ ก็ได้ กระทาสถูป
และการฉลองตุมพะ พวกกษัตริ ย์โมริ ยะเมืองปิ ปผลิวัน ก็ได้ กระทาพระ
สถูปและการฉลองพระอังคารในเมืองปิ ปผลิวนั ฯ
พระสถูปบรรจุพระสรี ระมีแปดแห่ง เป็ นเก้ าแห่งทังสถู
้ ปบรรจุตุม
พะ เป็ นสิบแห่งทังพระสถู
้
ปบรรจุพระอังคาร ด้ วยประการฉะนี ้ การแจก
พระธาตุและการก่อพระสถูปเช่นนี ้เป็ นแบบอย่างมาแล้ ว ฯ
[๑๖๒] พระสรี ระของพระพุทธเจ้ าผู้มีพระจักษุ แปดทะนาน เจ็ด
ทะนาน บู ช ากั น อยู่ ใ นชมพู ท วี ป ส่ ว นพระสรี ร ะอี ก ทะนานหนึ่ ง ของ
พระพุทธเจ้ าผู้เป็ นบุรุษที่ประเสริ ฐอันสูงสุด พวกนาคราชบูชากันอยู่ในราม
คาม พระเขีย้ วองค์หนึ่ง เทวดา ชาวไตรทิพ ย์บูชาแล้ ว ส่วนอี กองค์หนึ่ง
บูชากันอยู่ในคันธารบุรี อีกองค์หนึ่งบูชากันอยู่ในแคว้ นของพระเจ้ ากาลิง
คะ อี ก องค์ ห นึ่ง พระยานาคบูช ากัน อยู่ ฯ ด้ ว ยพระเดชแห่ง พระสรี ร ะ
พระพุท ธเจ้ า นัน้ แหละ แผ่ น ดิ น นี ช้ ื่ อ ว่ า ทรงไว้ ซึ่ ง แก้ วประดับ แล้ ว ด้ ว ย
นักพรตผู้ประเสริฐที่สดุ พระสรี ระของพระพุทธเจ้ าผู้มีจกั ษุนี ้ ชื่อว่าอันเขาผู้
สักการะๆ สักการะดีแล้ วพระพุทธเจ้ าพระองค์ใด อันจอมเทพจอมนาค
และจอมนระบูชาแล้ ว อันจอมมนุษย์ผ้ ปู ระเสริ ฐสุดบูชาแล้ วเหมือนกัน ขอ
ท่านทัง้ หลายจงประนมมือถวายบังคมพระสรี ระนัน้ ๆ ของพระพุทธเจ้ า
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พระองค์นนั ้ พระพุทธเจ้ าทังหลายหาได้
้
ยากโดยร้ อยแห่งกัป ฯ พระทนต์
๔๐ องค์ บริ บรู ณ์ พระเกศา และ พระโลมาทังหมด
้
พวกเทวดานาไปองค์
ละองค์ๆ โดยนาต่อๆ กันไปในจักรวาล ดังนี ้แล ฯ

จบมหาปรินิพพานสูตร ที่ ๓
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