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๗.  ปฐมตถาคตอจฺฉริยสุตฺต 
[๑๒๗]  ตถาคตสฺส  ภิกฺขเว  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปาตุภาวา  จตฺตาโร  อจฺฉริยา      

อพฺภุตธมฺมา   ปาตุภวนฺติ.  กตเม  จตฺตาโร ?  ยทา  ภิกฺขเว  โพธิสตฺโต  ตุสิตา  กายา  จวิตฺวา  1

สโต สมฺปชาโน มาตุ กุจฺฉึ โอกฺกมติ. อถ สเทวเก โลเก สมารเก  สพฺรหฺมเก  สสฺสมณพฺราหฺมณิยา  
ปชาย  สเทวมนุสฺสาย  อปฺปมาโณ  อุฬาโร  โอภาโส  ปาตุภวติ  อติกฺกมฺเมว เทวานํ  เทวานุภาวํ.  
ยาปิ  ตา  โลกนฺตริกา  อฆา  อสํวุตา  อนฺธการา  อนฺธการติมิสา,  ยตฺถิเมสํ   จนฺทิมสุริยานํ    2

เอวํมหิทฺธิกานํ  เอวํมหานุภาวานํ  อาภา  นานุโภนฺติ,  ตตฺถปิ  อปฺปมาโณ  อุฬาโร  โอภาโส      
ปาตุภวติ  อติกฺกมฺเมว  เทวานํ  เทวานุภาวํ.  เยปิ  ตตฺถ  สตฺตา  อุปปนฺนา,  เตปิ  เตโนภาเสน  
อญฺญมญฺญํ   สญฺชานนฺติ  “อญฺเญปิ  กิร  โภ  สนฺติ  สตฺตา  อิธูปปนฺนา”ติ.  ตถาคตสฺส  ภิกฺขเว   
อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปาตุภาวา  อยํ  ปฐโม  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  ปาตุภวติ. 

ปุน  จปรํ  ภิกฺขเว  ยทา  โพธิสตฺโต  สโต  สมฺปชาโน  มาตุ  กุจฺฉิสฺมา  นิกฺขมติ  ฯเปฯ  
ตถาคตสฺส  ภิกฺขเว  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปาตุภาวา  อยํ  ทุติโย  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม         
ปาตุภวติ. 

ปุน  จปรํ  ภิกฺขเว  ยทา  ตถาคโต อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺฌติ ฯปฯ ตถาคตสฺส  
ภิกฺขเว  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปาตุภาวา  อยํ  ตติโย  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  ปาตุภวติ. 

ปุน  จปรํ  ภิกฺขเว  ยทา  ตถาคโต  อนุตฺตรํ  ธมฺมจกฺกํ  ปวตฺเตติ.  อถ  สเทวเก  โลเก  
สมารเก  สพฺรหฺมเก  สสฺสมณพฺราหฺมณิยา  ปชาย  สเทวมนุสฺสาย  อปฺปมาโณ  อุฬาโร  โอภาโส  
ปาตุภวติ  อติกฺกมฺเมว  เทวานํ  เทวานุภาวํ.  ยาปิ  ตา  โลกนฺตริกา  อฆา  อสํวุตา  อนฺธการา  
อนฺธการติมิสา,  ยตฺถิเมสํ  จนฺทิมสุริยานํ  เอวํมหิทฺธิกานํ  เอวํมหานุภาวานํ  อาภา  นานุโภนฺติ,  
ตตฺถปิ  อปฺปมาโณ  อุฬาโร  โอภาโส  ปาตุภวติ  อติกฺกมฺเมว  เทวานํ  เทวานุภาวํ.  เยปิ  ตตฺถ  
สตฺตา  อุปปนฺนา, เตปิ  เตโนภาเสน  อญฺญมญฺญํ  สญฺชานนฺติ  “อญฺเญปิ  กิร  โภ  สนฺติ  สตฺตา  
อิธูปปนฺนา”ติ.  ตถาคตสฺส  ภิกฺขเว  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปาตุภาวา  อยํ  จตุตฺโถ  อจฺฉริโย  
อพฺภุตธมฺโม  ปาตุภวติ.  ตถาคตสฺส  ภิกฺขเว  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปาตุภาวา อิเม จตฺตาโร  
อจฺฉริยา  อพฺภุตธมฺมา   ปาตุภวนฺตีติ.  สตฺตมํ. 

๘.  ทุติยตถาคตอจฺฉริยสุตฺต 
[๑๒๘]   ตถาคตสฺส  ภิกฺขเว  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปาตุภาวา  จตฺตาโร  อจฺฉริยา     

อพฺภุตธมฺมา  ปาตุภวนฺติ.  กตเม  จตฺตาโร ?  อาลยารามา  ภิกฺขเว  ปชา  อาลยรตา  อาลย     
สมฺมุทิตา.  สา  ตถาคเตน  อนาลเย  ธมฺเม  เทสิยมาเน  สุสฺสูสติ,  โสตํ  โอทหติ,  อญฺญาจิตฺตํ  
อุปฏฺฐเปติ.  ตถาคตสฺส  ภิกฺขเว  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปาตุภาวา  อยํ  ปฐโม  อจฺฉริโย   
อพฺภุตธมฺโม  ปาตุภวติ. 

 ฉ. อพฺภุตา  ธมฺมา1

 ฉ. ยตฺถปิเมสํ,เอวมุปริปิ2
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มานารามา  ภิกฺขเว  ปชา  มานรตา  มานสมฺมุทิตา.  สา  ตถาคเตน  มานวินเย  ธมฺเม           
เทสิยมาเน  สุสฺสูสติ,  โสตํ  โอทหติ,  อญฺญาจิตฺตํ  อุปฏฺฐเปติ. ตถาคตสฺส  ภิกฺขเว อรหโต         
สมฺมา สมฺพุทฺธสฺส  ปาตุภาวา  อยํ  ทุติโย  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  ปาตุภวติ. 

อนุปสมารามา  ภิกฺขเว  ปชา  อนุปสมรตา อนุปสมสมฺมุทิตา. สา ตถาคเตน  โอปสมิเก  
ธมฺเม  เทสิยมาเน  สุสฺสูสติ,  โสตํ  โอทหติ,  อญฺญาจิตฺตํ  อุปฏฺฐเปติ. ตถาคตสฺส ภิกฺขเว อรหโต  
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปาตุภาวา  อยํ  ตติโย  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  ปาตุภวติ. 

อวิชฺชาคตา  ภิกฺขเว  ปชา  อณฺฑภูตา  ปริโยนทฺธา.  สา  ตถาคเตน  อวิชฺชาวินเย  ธมฺเม       
เทสิยมาเน  สุสฺสูสติ,  โสตํ  โอทหติ,  อญฺญาจิตฺตํ  อุปฏฺฐเปติ.  ตถาคตสฺส  ภิกฺขเว  อรหโต      
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปาตุภาวา  อยํ  จตุตฺโถ  อจฺฉริโย  อพฺภุตธมฺโม  ปาตุภวติ.  ตถาคตสฺส  
ภิกฺขเว  อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปาตุภาวา อิเม จตฺตาโร  อจฺฉริยา อพฺภุตธมฺมา ปาตุภวนฺตีติ.  
อฏฺฐมํ. 

________________ 

๗. ปฐมตถาคตอัจฉริยสูตร 

ว่าด้วยเหตุอัศจรรย์ของพระตถาคต สูตรท่ี ๑ 

[๑๒๗]  ภิกษุทั้งหลาย เหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ ๔ ประการย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของ

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  

เหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ  

๑.  เมื่อพระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต มีสติสัมปชัญญะ เสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระมารดา 

แสงสว่างโอฬารประมาณไม่ได้ เกินเลยอานุภาพของเทวดาทั้งหลาย ย่อมปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลก 

มารโลก พรหมโลก และหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษย์ แม้แต่โลกันตริกนรกซึ่งเปิด

ตลอด ไม่มีอะไรปิดก้ัน มืดมิด มองไม่เห็นอะไร  ที่แสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธ์ิมาก3

อย่างนี้ มีอานุภาพมากอย่างนี้ยังส่องไปไม่ถึง แต่แสงสว่างโอฬารประมาณไม่ได้ ล่วงเลยอานุภาพของ

เทวดาทั้งหลาย  ย่อมปรากฏในโลกันตริกนรกนั้น  แม้พวกสัตว์ที่เกิดในโลกันตริกนรกนั้นจำกันและกันได้

เพราะแสงสว่างนั้นว่า “ท่านผู้เจริญ ทราบว่า สัตว์แม้เหล่าอื่นที่เกิดในที่นี้มีอยู่” นี้เป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคย

ปรากฏประการที่ ๑ ย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  

๒. เมื่อพระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะ ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดา ฯลฯ นี้เป็นเหตุ

อัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่ ๒ ย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 

๓. เมื่อตถาคตทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ฯลฯ นี้เป็นเหตุ อัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ

ประการที่ ๓ ย่อมปรากฏเพราะความปรากฏ ของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 

๔. เมื่อตถาคตทรงประกาศธรรมจักรอันยอดเย่ียม แสงสว่างโอฬารประมาณไม่ได้ เกินเลย

อานุภาพของเทวดาทั้งหลายย่อมปรากฏในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมู่สัตว์ พร้อมทั้ง

สมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษย์ แม้แต่โลกันตริกนรก ซึ่งเปิดตลอด ไม่มีอะไรปิดก้ัน มืดมิด มองไม่เห็น

อะไร ที่แสงสว่าง แห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีฤทธ์ิมากอย่างนี้ มีอานุภาพมาก อย่างนี้ยังส่องไปไม่ถึง 

  มืดมิด มองไม่เห็นอะไร ในที่นี้หมายถึงมีความมืดตื้ออันกระทำความมืดสนิท เพราะห้ามความเกิดขึ้นแห่งจักขุวิญญาณ 3

(องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๑๒๗/๓๗๖)
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แต่แสงสว่างโอฬาร ประมาณไม่ได้ ล่วงเลยอานุภาพของเทวดาทั้งหลายย่อมปรากฏในโลกันตริกนรกนั้น 

แม้พวกสัตว์ที่เกิดในโลกันตริกนรกนั้นจำกันและกันได้เพราะแสงสว่างนั้นว่า “ท่านผู้เจริญ ทราบว่า สัตว์แม้

เหล่าอื่นที่เกิดในที่นี้ มีอยู่” นี้เป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่ ๔ ย่อมปรากฏ เพราะความปรากฏ

ของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  

ภิกษุทั้งหลาย เหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ ๔ ประการนี้แลย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของ

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  

ปฐมตถาคตอัจฉริยสูตรท่ี ๗ จบ 

๘. ทุติยตถาคตอัจฉริยสูตร 

ว่าด้วยเหตุอัศจรรย์ของพระตถาคต สูตรท่ี ๒ 

[๑๒๘]  ภิกษุทั้งหลาย เหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ ๔ ประการย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของ

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  

เหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ  

๑. หมู่สัตว์ผู้ยังหมกมุ่นในอาลัย ยินดีในอาลัย  บันเทิงในอาลัย เมื่อตถาคตแสดงธรรมที่ไม่มี4

อาลัยก็ตั้งใจฟังด้วยดี เงี่ยโสตสดับ ตั้งใจ ใฝ่รู้ นี้เป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่ ๑ ย่อมปรากฏ

เพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 

๒. หมู่สัตว์ผู้ยังหมกมุ่นในความถือตัว ยินดีในความถือตัว บันเทิงในความถือตัว เมื่อตถาคต

แสดงธรรมที่กำจัดความถือตัวก็ตั้งใจฟังด้วยดี เงี่ยโสตสดับ ตั้งใจใฝ่รู้ นี้เป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ

ประการที่ ๒ ย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  

๓. หมู่สัตว์ผู้ยังหมกมุ่นในความไม่สงบ ยินดีในความไม่สงบ บันเทิงในความไม่สงบ เมื่อตถาคต

แสดงธรรมที่เป็นไปเพ่ือความสงบ ก็ตั้งใจฟังด้วยดี เงี่ยโสตสดับ ตั้งใจใฝ่รู้ นี้เป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ

ประการที่ ๓ ย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 

๔. หมู่สัตว์ผู้ยังตกอยู่ในอวิชชาเป็นผู้มืดบอด ถูกอวิชชาหุ้มห่อ เมื่อตถาคตแสดงธรรมที่กำจัด

อวิชชา ก็ตั้งใจฟังด้วยดี เงี่ยโสตสดับ ตั้งใจใฝ่รู้ นี้เป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่ ๔ ย่อมปรากฏ 

เพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  

ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ ๔ ประการนี้แลย่อมปรากฏ เพราะความปรากฏ

ของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ทุติยตถาคตอัจฉริยสูตรท่ี ๘ จบ 

 อาลัย หมายถึงกามคุณ ๕ (คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ) หรือหมายถึงวัฏฏะทั้ง ๓ (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๑๒๘/๓๗๗)4


