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[๒๗๒] เอวมฺ เม สุตํ :- เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส     
อาราเม. อถ โ ข ภควา ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย สาวตฺถึ ปิณฺฑาย ปาวิสิ. 
อถ โ ข สมฺพหุลา ภิกฺขู, เยน อายสฺมา อานนฺโท, เตนุปสงฺกมึสุ; อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺตํ 
อานนฺทํ เอตทโวจุํ “จิรสฺสุตา โน อาวุโส อานนฺท ภควตา สมฺมุขา ธมฺมี กถา, สาธุ มยํ อาวุโส 
อานนฺท ลเภยฺยาม ภควโต สมฺมุขา ธมฺมึ กถํ สวนายา”ติ. เตนหายสฺมนฺโต, เยน รมฺมกสฺส      
พฺราหฺมณสฺส อสฺสโม, เตนุปสงฺกมถ; อปฺเปวนาม ลเภยฺยาถ ภควโต สมฺมุขา ธมฺมึ กถํ           
สวนายาติ. “เอวมาวุโส”ติ โ ข เต ภิกฺขู อายสฺมโต อานนฺทสฺส ปจฺจสฺโสสุํ. อถ โ ข ภควา        
สาวตฺถิยํ ปิณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺตํ ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ อามนฺเตสิ 
“อายามานนฺท, เยน ปุพฺพาราโม มิคารมาตุ ปาสาโท, เตนุปสงฺกมิสฺสาม ทิวาวิหารายา”ติ. 
“เอวํ ภนฺเต”ติ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต ปจฺจสฺโสสิ. อถ โข ภควา อายสฺมตา อานนฺเทน 
สทฺธึ, เยน ปุพฺพาราโม มิคารมาตุ ปาสาโท, เตนุปสงฺกมิ ทิวาวิหาราย. อถ โ ข ภควา           
สายณฺหสมยํ ปฏิสลฺลานา วุฏฺฐิโต อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ อามนฺเตสิ “อายามานนฺท, เยน        
ปุพฺพโกฏฺฐโก, เตนุปสงฺกมิสฺสาม คตฺตานิ ปริสิญฺจิตุนฺ”ติ. “เอวํ ภนฺเต”ติ โข อายสฺมา อานนฺโท 
ภควโต ปจฺจสฺโสสิ. 

[๒๗๓] อถ โ ข ภควา อายสฺมตา อานนฺเทน สทฺธึ, เยน ปุพฺพโกฏฺฐโก, เตนุปสงฺกมิ     
คตฺตานิ ปริสิญฺจิตุํ; ปุพฺพโกฏฺฐเก คตฺตานิ ปริสิญฺจิตฺวา ปจฺจุตฺตริตฺวา เอกจีวโร อฏฺฐาสิ          
คตฺตานิ ปุพฺพาปยมาโน. อถ โ ข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺตํ เอตทโวจ “อยํ ภนฺเต รมฺมกสฺส    
พฺราหฺมณสฺส อสฺสโม อวิทูเร, รมณีโย ภนฺเต รมฺมกสฺส พฺราหฺมณสฺส อสฺสโม, ปาสาทิโก ภนฺเต 
รมฺมกสฺส พฺราหฺมณสฺส อสฺสโม. สาธุ ภนฺเต ภควา, เยน รมฺมกสฺส พฺราหฺมณสฺส อสฺสโม,        
เตนุปสงฺกมตุ อนุกมฺปํ อุปาทายา”ติ. อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน. อถ โ ข ภควา, เยน          
รมฺมกสฺส พฺราหฺมณสฺส อสฺสโม, เตนุปสงฺกมิ. เตน โ ข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขู รมฺมกสฺส     
พฺราหฺมณสฺส อสฺสเม ธมฺมิยา กถาย สนฺนิสินฺนา โ หนฺติ. อถ โ ข ภควา พหิทฺวารโกฏฺฐเก 
อฏฺฐาสิ กถาปริโยสานํ อาคมยมาโน. อถ โข ภควา กถาปริโยสานํ วิทิตฺวา อุกฺกาสิตฺวา อคฺคฬํ 
อาโกเฏสิ. วิวรึสุ โ ข เต ภิกฺขู ภควโต ทฺวารํ. อถ โ ข ภควา รมฺมกสฺส พฺราหฺมณสฺส อสฺสมํ         
ปวิสิตฺวา ปญฺญตฺเต อาสเน นิสีทิ; นิสชฺช โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ 
กถาย สนฺนิสินฺนา ? กา จ ปน โว อนฺตรากถา วิปฺปกตา”ติ ภควนฺตเมว โข โน ภนฺเต อารพฺภ 
ธมฺมี กถา วิปฺปกตา, อถ ภควา อนุปฺปตฺโตติ. สาธุ ภิกฺขเว, เอตํ โ ข ภิกฺขเว ตุมฺหากํ ปฏิรูปํ     
กุลปุตฺตานํ สทฺธา อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชิตานํ, ยํ ตุเมฺห ธมฺมิยา กถาย สนฺนิสีเทยฺยาถ. 
สนฺนิปติตานํ โว ภิกฺขเว ทฺวยํ กรณียํ ธมฺมี วา กถา อริโย วา ตุณฺหีภาโว”. 

[๒๗๔] เทฺวมา ภิกฺขเว ปริเยสนา: อริยา จ ปริเยสนา อนริยา จ ปริเยสนา. กตมา จ 
ภิกฺขเว อนริยา ปริเยสนา ? อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อตฺตนา ชาติธมฺโม สมาโน ชาติธมฺมญฺเญว   
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ปริเยสติ, อตฺตนา ชราธมฺโม สมาโน ชราธมฺมญฺเญว ปริเยสติ, อตฺตนา พฺยาธิธมฺโม สมาโน   
พฺยาธิธมฺมญฺเญว ปริเยสติ, อตฺตนา มรณธมฺโม สมาโน มรณธมฺมญฺเญว ปริเยสติ, อตฺตนา 
โสกธมฺโม สมาโน โสกธมฺมญฺเญว ปริเยสติ, อตฺตนา สํกิเลสธมฺโม สมาโน สํกิเลสธมฺมญฺเญว 
ปริเยสติ. 

กิญฺจ ภิกฺขเว ชาติธมฺมํ วเทถ ? ปุตฺตภริยํ ภิกฺขเว ชาติธมฺมํ, ทาสิทาสํ ชาติธมฺมํ, 
อเชฬกํ ชาติธมฺมํ, กุกฺกุฏสูกรํ ชาติธมฺมํ, หตฺถิควาสฺสวฬวํ ชาติธมฺมํ, ชาตรูปรชตํ ชาติธมฺมํ.   
ชาติธมฺมา เหเต ภิกฺขเว อุปธโย. เอตฺถายํ คธิโต   มุจฺฉิโต อชฺฌาปนฺโน อตฺตนา ชาติธมฺโม   1

สมาโน ชาติธมฺมญฺเญว ปริเยสติ. 
กิญฺจ ภิกฺขเว ชราธมฺมํ วเทถ ? ปุตฺตภริยํ ภิกฺขเว ชราธมฺมํ, ทาสิทาสํ ชราธมฺมํ, อเชฬกํ 

ชราธมฺมํ, กุกฺกุฏสูกรํ ชราธมฺมํ, หตฺถิควาสฺสวฬวํ ชราธมฺมํ, ชาตรูปรชตํ ชราธมฺมํ. ชราธมฺมา 
เหเต ภิกฺขเว อุปธโย. เอตฺถายํ คถิโต มุจฺฉิโต อชฺฌาปนฺโน อตฺตนา ชราธมฺโม สมาโน          
ชราธมฺมญฺเญว ปริเยสติ. 

กิญฺจ ภิกฺขเว พฺยาธิธมฺมํ วเทถ ? ปุตฺตภริยํ ภิกฺขเว พฺยาธิธมฺมํ, ทาสิทาสํ พฺยาธิธมฺมํ, 
อเชฬกํ พฺยาธิธมฺมํ, กุกฺกุฏสูกรํ พฺยาธิธมฺมํ, หตฺถิควาสฺสวฬวํ พฺยาธิธมฺมํ. พฺยาธิธมฺมา เหเต 
ภิกฺขเว อุปธโย. เอตฺถายํ คธิโต มุจฺฉิโต อชฺฌาปนฺโน อตฺตนา พฺยาธิธมฺโม สมาโน                  
พฺยาธิธมฺมญฺเญว ปริเยสติ. 

กิญฺจ ภิกฺขเว มรณธมฺมํ วเทถ ? ปุตฺตภริยํ ภิกฺขเว มรณธมฺมํ, ทาสิทาสํ มรณธมฺมํ, 
อเชฬกํ มรณธมฺมํ, กุกฺกุฏสูกรํ มรณธมฺมํ, หตฺถิควาสฺสวฬวํ มรณธมฺมํ. มรณธมฺมา เหเต 
ภิกฺขเว อุปธโย. เอตฺถายํ คธิโต มุจฺฉิโต อชฺฌาปนฺโน อตฺตนา มรณธมฺโม สมาโน                
มรณธมฺมญฺเญว ปริเยสติ. 

กิญฺจ ภิกฺขเว โสกธมฺมํ วเทถ ? ปุตฺตภริยํ ภิกฺขเว โสกธมฺมํ, ทาสิทาสํ โสกธมฺมํ, อเชฬกํ 
โสกธมฺมํ, กุกฺกุฏสูกรํ โ สกธมฺมํ, หตฺถิควาสฺสวฬวํ โ สกธมฺมํ. โ สกธมฺมา เหเต ภิกฺขเว อุปธโย. 
เอตฺถายํ คธิโต มุจฺฉิโต อชฺฌาปนฺโน อตฺตนา โสกธมฺโม สมาโน โสกธมฺมญฺเญว ปริเยสติ. 

กิญฺจ ภิกฺขเว สํกิเลสธมฺมํ วเทถ ? ปุตฺตภริยํ ภิกฺขเว สํกิเลสธมฺมํ, ทาสิทาสํ                 
สํกิเลสธมฺมํ, อเชฬกํ สํกิเลสธมฺมํ, กุกฺกุฏสูกรํ สํกิเลสธมฺมํ, หตฺถิควาสฺสวฬวํ สํกิเลสธมฺมํ,     
ชาตรูปรชตํ สํกิเลสธมฺมํ. สํกิเลสธมฺมา เหเต ภิกฺขเว อุปธโย. เอตฺถายํ คธิโต มุจฺฉิโต             
อชฺฌาปนฺโน อตฺตนา สํกิเลสธมฺโม สมาโน สํกิเลสธมฺมญฺเญว ปริเยสติ. อยํ ภิกฺขเว อนริยา   
ปริเยสนา. 

[๒๗๕] กตมา จ ภิกฺขเว อริยา ปริเยสนา ? อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อตฺตนา ชาติธมฺโม 
สมาโน ชาติธมฺเม อาทีนวํ วิทิตฺวา อชาตํ อนุตฺตรํ โ ยคกฺเขมํ นิพฺพานํ ปริเยสติ, อตฺตนา        
ชราธมฺโม สมาโน ชราธมฺเม อาทีนวํ วิทิตฺวา อชรํ อนุตฺตรํ โ ยคกฺเขมํ นิพฺพานํ ปริเยสติ,        
อตฺตนา พฺยาธิธมฺโม สมาโน พฺยาธิธมฺเม อาทีนวํ วิทิตฺวา อพฺยาธึ อนุตฺตรํ โยคกฺเขมํ นิพฺพานํ 
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ปริเยสติ, อตฺตนา มรณธมฺโม สมาโน มรณธมฺเม อาทีนวํ วิทิตฺวา อมตํ อนุตฺตรํ โ ยคกฺเขมํ     
นิพฺพานํ ปริเยสติ, อตฺตนา โ สกธมฺโม สมาโน โ สกธมฺเม อาทีนวํ วิทิตฺวา อโสกํ อนุตฺตรํ         
โยคกฺเขมํ นิพฺพานํ ปริเยสติ, อตฺตนา สํกิเลสธมฺโม สมาโน สํกิเลสธมฺเม อาทีนวํ วิทิตฺวา       
อสํกิลิฏฺฐํ อนุตฺตรํ โยคกฺเขมํ นิพฺพานํ ปริเยสติ. อยํ ภิกฺขเว อริยา ปริเยสนา. 

[๒๗๖] อหมฺปิ สุทํ ภิกฺขเว ปุพฺเพว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺโธ โพธิสตฺโตว สมาโน อตฺตนา 
ชาติธมฺโม สมาโน ชาติธมฺมญฺเญว ปริเยสามิ, อตฺตนา ชราธมฺโม สมาโน ชราธมฺมญฺเญว     
ปริเยสามิ, อตฺตนา พฺยาธิธมฺโม สมาโน พฺยาธิธมฺมญฺเญว ปริเยสามิ, อตฺตนา มรณธมฺโม      
สมาโน มรณธมฺมญฺเญว ปริเยสามิ, อตฺตนา โ สกธมฺโม สมาโน โ สกธมฺมญฺเญว ปริเยสามิ,     
อตฺตนา สํกิเลสธมฺโม สมาโน สํกิเลสธมฺมญฺเญว ปริเยสามิ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ     
“กินฺนุ โ ข อหํ อตฺตนา ชาติธมฺโม สมาโน ชาติธมฺมญฺเญว ปริเยสามิ, อตฺตนา ชราธมฺโม       
สมาโน ฯเปฯ พฺยาธิธมฺโม สมาโน. มรณธมฺโม สมาโน. โ สกธมฺโม สมาโน. อตฺตนา                 
สํกิเลสธมฺโม สมาโน สํกิเลสธมฺมญฺเญว ปริเยสามิ. ยนฺนูนาหํ อตฺตนา ชาติธมฺโม สมาโน      
ชาติธมฺเม อาทีนวํ วิทิตฺวา อชาตํ อนุตฺตรํ โยคกฺเขมํ นิพฺพานํ ปริเยเสยฺยํ, อตฺตนา ชราธมฺโม 
สมาโน ชราธมฺเม อาทีนวํ วิทิตฺวา อชรํ อนุตฺตรํ โ ยคกฺเขมํ นิพฺพานํ ปริเยเสยฺยํ, อตฺตนา         
พฺยาธิธมฺโม สมาโน พฺยาธิธมฺเม อาทีนวํ วิทิตฺวา อพฺยาธึ อนุตฺตรํ โ ยคกฺเขมํ นิพฺพานํ             
ปริเยเสยฺยํ, อตฺตนา มรณธมฺโม สมาโน มรณธมฺเม อาทีนวํ วิทิตฺวา อมตํ อนุตฺตรํ โยคกฺเขมํ 
นิพฺพานํ ปริเยเสยฺยํ, อตฺตนา โ สกธมฺโม สมาโน โ สกธมฺเม อาทีนวํ วิทิตฺวา อโสกํ อนุตฺตรํ      
โยคกฺเขมํ นิพฺพานํ ปริเยเสยฺยํ, อตฺตนา สํกิเลสธมฺโม สมาโน สํกิเลสธมฺเม อาทีนวํ วิทิตฺวา 
อสํกิลิฏฺฐํ อนุตฺตรํ โยคกฺเขมํ นิพฺพานํ ปริเยเสยฺยนฺ”ติ. 

[๒๗๗] โ ส โ ข อหํ ภิกฺขเว อปเรน สมเยน ทหโรว สมาโน สุสุกาฬเกโส ภเทฺรน 
โยพฺพเนน สมนฺนาคโต ปฐเมน วยสา อกามกานํ มาตาปิตูนํ อสฺสุมุขานํ โรทนฺตานํ เกสมสฺสุํ 
โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชึ. โ ส เอวํ ปพฺพชิโต 
สมาโน กึกุสลคเวสี อนุตฺตรํ สนฺติวรปทํ ปริเยสมาโน, เยน อาฬาโร กาลาโม, เตนุปสงฺกมึ;    
อุปสงฺกมิตฺวา อาฬารํ กาลามํ เอตทโวจํ “อิจฺฉามหํ อาวุโส กาลาม อิมสฺมึ ธมฺมวินเย        
พฺรหฺมจริยํ จริตุนฺ”ติ. เอวํ วุตฺเต, ภิกฺขเว อาฬาโร กาลาโม มํ เอตทโวจ “วิหรตายสฺมา, ตาทิโส 
อยํ ธมฺโม, ยตฺถ วิญฺญู ปุริโส นจิรสฺเสว สกํ อาจริยกํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช 
วิหเรยฺยา”ติ. โ ส โ ข อหํ ภิกฺขเว นจิรสฺเสว ขิปฺปเมว ตํ ธมฺมํ ปริยาปุณึ, โ ส โ ข อหํ ภิกฺขเว        
ตาวตเกเนว โอฏฺฐปหตมตฺเตน ลปิตลาปนมตฺเตน ญาณวาทญฺจ วทามิ เถรวาทญฺจ, “ชานามิ 
ปสฺสามี”ติ จ ปฏิชานามิ อหญฺเจว อญฺเญ จ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “น โ ข อาฬาโร 
กาลาโม อิมํ ธมฺมํ เกวลํ สทฺธามตฺตเกน ‘สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรามี’ติ        
ปเวเทติ, อทฺธา อาฬาโร กาลาโม อิมํ ธมฺมํ ชานํ ปสฺสํ วิหรตี”ติ. 

อถ ขฺวาหํ ภิกฺขเว, เยน อาฬาโร กาลาโม, เตนุปสงฺกมึ; อุปสงฺกมิตฺวา อาฬารํ กาลามํ 
เอตทโวจํ “กิตฺตาวตา โ น อาวุโส กาลาม อิมํ ธมฺมํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช           
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วิหรามีติ   ปเวเทสี”ติ. เอวํ วุตฺเต, ภิกฺขเว อาฬาโร กาลาโม อากิญฺจญฺญายตนํ ปเวเทสิ. ตสฺส 1

มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “น โ ข อาฬารสฺเสว กาลามสฺส อตฺถิ สทฺธา, มยฺหํปตฺถิ สทฺธา. น โ ข 
อาฬารสฺเสว กาลามสฺส อตฺถิ วีริยํ, มยฺหํปตฺถิ วีริยํ. น โ ข อาฬารสฺเสว กาลามสฺส อตฺถิ สติ, 
มยฺหํปตฺถิ สติ. น โข อาฬารสฺเสว กาลามสฺส อตฺถิ สมาธิ, มยฺหํปตฺถิ สมาธิ. น โข อาฬารสฺเสว 
กาลามสฺส อตฺถิ ปญฺญา, มยฺหํปตฺถิ ปญฺญา. ยนฺนูนาหํ, ยํ ธมฺมํ อาฬาโร กาลาโม สยํ 
อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรามีติ ปเวเทติ, ตสฺส ธมฺมสฺส สจฺฉิกิริยาย ปทเหยฺยนฺ”ติ. 
โส โข อหํ ภิกฺขเว นจิรสฺเสว ขิปฺปเมว ตํ ธมฺมํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสึ. 

อถ ขฺวาหํ ภิกฺขเว, เยน อาฬาโร กาลาโม, เตนุปสงฺกมึ; อุปสงฺกมิตฺวา อาฬารํ กาลามํ 
เอตทโวจํ “เอตฺตาวตา โ ข อาวุโส กาลาม อิมํ ธมฺมํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช        
ปเวเทสี”ติ. เอตฺตาวตา โ ข อหํ อาวุโส อิมํ ธมฺมํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช           
ปเวเทมีติ. อหมฺปิ โข อาวุโส กาลาม เอตฺตาวตา อิมํ ธมฺมํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช 
วิหรามีติ. ลาภา โน อาวุโส, สุลทฺธํ โน อาวุโส, เย มยํ อายสฺมนฺตํ ตาทิสํ สพฺรหฺมจารึ ปสฺสาม. 
อิติ ยาหํ ธมฺมํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช ปเวเทมิ, ตํ ตฺวํ ธมฺมํ สยํ อภิญฺญา    
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรสิ. ยํ ตฺวํ ธมฺมํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรสิ, ตมหํ 
ธมฺมํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช ปเวเทมิ. อิติ ยาหํ ธมฺมํ ชานามิ, ตํ ตฺวํ ธมฺมํ          
ชานาสิ. ยํ ตฺวํ ธมฺมํ ชานาสิ, ตมหํ ธมฺมํ ชานามิ. อิติ ยาทิโส อหํ, ตาทิโส ตุวํ. ยาทิโส ตุวํ,     
ตาทิโส อหํ. เอหิ ทานิ อาวุโส อุโภว สนฺตา อิมํ คณํ ปริหรามาติ. อิติ โ ข ภิกฺขเว อาฬาโร    
กาลาโม อาจริโย เม สมาโน อนฺเตวาสึ มํ สมานํ อตฺตนา   สมสมํ ฐเปสิ, อุฬาราย จ มํ ปูชาย 2

ปูเชสิ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “นายํ ธมฺโม นิพฺพิทาย น วิราคาย น นิโรธาย น อุปสมาย 
น อภิญฺญาย น สมฺโพธาย น นิพฺพานาย สํวตฺตติ, ยาวเทว อากิญฺจญฺญายตนูปปตฺติยา”ติ. 
โส โข อหํ ภิกฺขเว ตํ ธมฺมํ อนลงฺกริตฺวา ตมฺหา ธมฺมา นิพฺพิชฺช อปกฺกมึ. 

[๒๗๘] โส โข อหํ ภิกฺขเว กึ กุสลคเวสี อนุตฺตรํ สนฺติวรปทํ ปริเยสมาโน, เยน อุทฺทโก  3

รามปุตฺโต, เตนุปสงฺกมึ; อุปสงฺกมิตฺวา อุทฺทกํ รามปุตฺตํ เอตทโวจํ “อิจฺฉามหํ อาวุโส ราม  4

อิมสฺมึ ธมฺมวินเย พฺรหฺมจริยํ จริตุนฺ”ติ. เอวํ วุตฺเต ภิกฺขเว, อุทฺทโก รามปุตฺโต มํ เอตทโวจ       
“วิหรตายสฺมา, ตาทิโส อยํ ธมฺโม, ยตฺถ วิญฺญู ปุริโส นจิรสฺเสว สกํ อาจริยกํ สยํ อภิญฺญา 
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยา”ติ. โส โข อหํ ภิกฺขเว นจิรสฺเสว ขิปฺปเมว ตํ ธมฺมํ ปริยาปุณึ. 
โส โ ข อหํ ภิกฺขเว ตาวตเกเนว โ อฏฺฐปหตมตฺเตน ลปิตลาปนมตฺเตน ญาณวาทญฺจ วทามิ 
เถรวาทญฺจ, “ชานามิ ปสฺสามี”ติ จ ปฏิชานามิ อหญฺเจว อญฺเญ จ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว 
เอตทโหสิ “น โ ข ราโม อิมํ ธมฺมํ เกวลํ สทฺธามตฺตเกน ‘สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช    
วิหรามี’ติ ปเวเทสิ. อทฺธา ราโม อิมํ ธมฺมํ ชานํ ปสฺสํ วิหาสี”ติ. อถ ขฺวาหํ ภิกฺขเว, เยน อุทฺทโก 

!  ก. ‘วิหรามีติ’ อิติ อยํ ปาโฐ น ทิสฺสติ 1

!  สี.อิ. อตฺตโน 2

!  ฉ.ม. อุทโก 3

!  ฉ.อิ. รามาติ อยํ ปาโฐ น ทิสฺสติ 4
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รามปุตฺโต, เตนุปสงฺกมึ; อุปสงฺกมิตฺวา อุทฺทกํ รามปุตฺตํ เอตทโวจํ “กิตฺตาวตา โน อาวุโส ราโม 
อิมํ ธมฺมํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรามีติ ปเวเทสี”ติ. เอวํ วุตฺเต ภิกฺขเว, อุทฺทโก 
รามปุตฺโต เนวสญฺญานาสญฺญายตนํ ปเวเทสิ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “น โข รามสฺเสว 
อโหสิ สทฺธา, มยฺหํปตฺถิ สทฺธา. น โข รามสฺเสว อโหสิ วีริยํ, มยฺหํปตฺถิ วีริยํ. น โข รามสฺเสว 
อโหสิ สติ, มยฺหํปตฺถิ สติ. น โ ข รามสฺเสว อโหสิ สมาธิ, มยฺหํปตฺถิ สมาธิ. น โ ข รามสฺเสว 
อโหสิ ปญฺญา, มยฺหํปตฺถิ ปญฺญา. ยนฺนูนาหํ ยํ ธมฺมํ ราโม สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา            
อุปสมฺปชฺช วิหรามีติ ปเวเทสิ. ตสฺส ธมฺมสฺส สจฺฉิกิริยาย ปทเหยฺยนฺ”ติ. โ ส โ ข อหํ ภิกฺขเว       
นจิรสฺเสว ขิปฺปเมว ตํ ธมฺมํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสึ. 

อถ ขฺวาหํ ภิกฺขเว, เยน อุทฺทโก รามปุตฺโต, เตนุปสงฺกมึ; อุปสงฺกมิตฺวา อุทฺทกํ รามปุตฺตํ 
เอตทโวจํ “เอตฺตาวตา โ น อาวุโส ราโม อิมํ ธมฺมํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช          
ปเวเทสี”ติ. เอตฺตาวตา โ ข อาวุโส ราโม อิมํ ธมฺมํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช          
ปเวเทสีติ. อหมฺปิ โ ข อาวุโส เอตฺตาวตา อิมํ ธมฺมํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช          
วิหรามีติ. ลาภา โน อาวุโส, สุลทฺธํ โน อาวุโส, เย มยํ อายสฺมนฺตํ ตาทิสํ สพฺรหฺมจารึ ปสฺสาม. 
อิติ ยํ ธมฺมํ ราโม สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช ปเวเทสิ, ตํ ตฺวํ ธมฺมํ สยํ อภิญฺญา 
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรสิ. ยํ ตฺวํ ธมฺมํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรสิ, ตํ ธมฺมํ 
ราโม สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช ปเวเทสิ. อิติ ยํ ธมฺมํ ราโม อญฺญาสิ,   ตํ ตฺวํ ธมฺมํ 1

ชานาสิ. ยํ ตฺวํ ธมฺมํ ชานาสิ, ตํ ธมฺมํ ราโม อญฺญาสิ.   อิติ ยาทิโส ราโม อโหสิ, ตาทิโส ตุวํ.   2

ยาทิโส ตุวํ, ตาทิโส ราโม อโหสิ. เอหิทานิ อาวุโส ตุวํ อิมํ คณํ ปริหรา”ติ. อิติ โ ข ภิกฺขเว        
อุทฺทโก รามปุตฺโต สพฺรหฺมจารี เม สมาโน อาจริยฏฺฐาเน มํ ฐเปสิ, อุฬาราย จ มํ ปูชาย ปูเชสิ. 
ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “นายํ ธมฺโม นิพฺพิทาย น วิราคาย น นิโรธาย น อุปสมาย น 
อภิญฺญาย น สมฺโพธาย น นิพฺพานาย สํวตฺตติ, ยาวเทว เนวสญฺญานาสญฺญายตนู-        
ปปตฺติยา”ติ. โส โข อหํ ภิกฺขเว ตํ ธมฺมํ อนลงฺกริตฺวา ตสฺมา ธมฺมา นิพฺพิชฺช อปกฺกมึ. 

[๒๗๙] โ ส โ ข อหํ ภิกฺขเว กึกุสลคเวสี อนุตฺตรํ สนฺติวรปทํ ปริเยสมาโน มคเธสุ         
อนุปุพฺเพน จาริกญฺจรมาโน, เยน อุรุเวลา เสนานิคโม, ตทวสรึ. ตตฺถทฺทสํ รมณียํ ภูมิภาคํ,    
ปาสาทิกญฺจ วนสณฺฑํ นทิญฺจ สนฺทตึ เสตกํ สุปติตฺถํ รมณียํ สมนฺตา จ โคจรคามํ. ตสฺส มยฺหํ 
ภิกฺขเว เอตทโหสิ “รมณีโย วต โ ภ ภูมิภาโค, ปาสาทิโก จ วนสณฺโฑ, นที จ สนฺทติ เสตกา      
สุปติตฺถา รมณียา, สมนฺตา จ โคจรคาโม. อลํ วติทํ กุลปุตฺตสฺส ปธานตฺถิกสฺส ปธานายา”ติ. 
โส โข อหํ ภิกฺขเว ตตฺเถว นิสีทึ “อลมิทํ ปธานายา”ติ. 

[๒๘๐] โส โข อหํ ภิกฺขเว อตฺตนา ชาติธมฺโม สมาโน ชาติธมฺเม อาทีนวํ วิทิตฺวา อชาตํ 
อนุตฺตรํ โยคกฺเขมํ นิพฺพานํ ปริเยสมาโน อชาตํ อนุตฺตรํ โยคกฺเขมํ นิพฺพานํ อชฺฌคมํ, อตฺตนา 
ชราธมฺโม สมาโน ชราธมฺเม อาทีนวํ วิทิตฺวา อชรํ อนุตฺตรํ โ ยคกฺเขมํ นิพฺพานํ ปริเยสมาโน 
อชรํ อนุตฺตรํ โยคกฺเขมํ นิพฺพานํ อชฺฌคมํ, อตฺตนา พฺยาธิธมฺโม สมาโน พฺยาธิธมฺเม อาทีนวํ    

!  ฉ.ม. อภิญฺญาสิ 1

!  ฉ.ม. อภิญฺญาสิ 2
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วิทิตฺวา อพฺยาธึ อนุตฺตรํ โยคกฺเขมํ นิพฺพานํ ปริเยสมาโน อพฺยาธึ อนุตฺตรํ โยคกฺเขมํ นิพฺพานํ 
อชฺฌคมํ, อตฺตนา มรณธมฺโม สมาโน มรณธมฺเม อาทีนวํ วิทิตฺวา อมตํ อนุตฺตรํ โ ยคกฺเขมํ     
นิพฺพานํ ปริเยสมาโน อมตํ อนุตฺตรํ โยคกฺเขมํ นิพฺพานํ อชฺฌคมํ, อตฺตนา โสกธมฺโม สมาโน 
โสกธมฺเม อาทีนวํ วิทิตฺวา อโสกํ อนุตฺตรํ โ ยคกฺเขมํ นิพฺพานํ ปริเยสมาโน อโสกํ อนุตฺตรํ       
โยคกฺเขมํ นิพฺพานํ อชฺฌคมํ, อตฺตนา สํกิเลสธมฺโม สมาโน สํกิเลสธมฺเม อาทีนวํ วิทิตฺวา      
อสํกิลิฏฺฐํ อนุตฺตรํ โ ยคกฺเขมํ นิพฺพานํ ปริเยสมาโน อสํกิลิฏฺฐํ อนุตฺตรํ โ ยคกฺเขมํ นิพฺพานํ       
อชฺฌคมํ. ญาณญฺจ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาทิ “อกุปฺปา เม วิมุตฺติ, อยมนฺติมา ชาติ, นตฺถิทานิ     
ปุนพฺภโว”ติ. 

[๒๘๑] ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “อธิคโต โ ข มฺยายํ ธมฺโม คมฺภีโร ทุทฺทโส          
ทุรนุโพโธ สนฺโต ปณีโต อตกฺกาวจโร นิปุโณ ปณฺฑิตเวทนีโย. อาลยรามา โ ข ปนายํ ปชา 
อาลยรตา อาลยสมฺมุทิตา. อาลยรามาย โข ปน ปชาย อาลยรตาย อาลยสมฺมุทิตาย ทุทฺทสํ 
อิทํ ฐานํ, ยทิทํ อิทปฺปจฺจยตา ปฏิจฺจสมุปฺปาโท. อิทมฺปิ โ ข ฐานํ ทุทฺทสํ, ยทิทํ                   
สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหากฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพานํ. อหญฺเจว โข ปน 
ธมฺมํ เทเสยฺยํ, ปเร จ เม น อาชาเนยฺยุ,ํ โ ส มมสฺส กิลมโถ, สา มมสฺส วิเหสา”ติ. อปิสฺสุ มํ 
ภิกฺขเว อิมา อนจฺฉริยา คาถาโย ปฏิภํสุ ปุพฺเพ อสฺสุตปุพฺพา : 

  กิจฺเฉน เม อธิคตํ,   หลนฺทานิ ปกาสิตุํ; 
  ราคโทสปเรเตหิ   นายํ ธมฺโม สุสมฺพุโธ. 
  ปฏิโสตคามึ นิปุณํ   คมฺภีรํ ทุทฺทสํ อณํุ 
  ราครตฺตา น ทกฺขนฺติ   ตโมกฺขนฺเธน   อาวุตาติ. 1

[๒๘๒] อิติห เม ภิกฺขเว ปฏิสญฺจิกฺขโต อปฺโปสฺสุกฺกตาย จิตฺตํ นมติ, โน ธมฺมเทสนาย. 
อถ โข ภิกฺขเว พฺรหฺมุโน สหมฺปติสฺส มม เจตสา เจโตปริวิตกฺกมญฺญาย เอตทโหสิ “นสฺสติ วต 
โภ โ ลโก, วินสฺสติ วต โ ภ โ ลโก. ยตฺร หิ นาม ตถาคตสฺส อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส                
อปฺโปสฺสุกฺกตาย จิตฺตํ นมติ, โน ธมฺมเทสนายา”ติ. อถ โข ภิกฺขเว พฺรหฺมา สหมฺปติ, เสยฺยถาปิ 
นาม พลวา ปุริโส สมฺมิญฺชิตํ วา พาหํ ปสาเรยฺย, ปสาริตํ วา พาหํ สมฺมิญฺเชยฺย; เอวเมว 
พฺรหฺมโลเก อนฺตรหิโต มม ปุรโต ปาตุรโหสิ. อถ โข ภิกฺขเว พฺรหฺมา สหมฺปติ เอกํสํ อุตฺตราสงฺคํ 
กริตฺวา, เยนาหํ, เตนญฺชลิมฺปณาเมตฺวา มํ เอตทโวจ “เทเสตุ ภนฺเต ภควา ธมฺมํ, เทเสตุ สุคโต 
ธมฺมํ; สนฺติ สตฺตา อปฺปรชกฺขชาติกา อสฺสวนตา ธมฺมสฺส ปริหายนฺติ, ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส 
อญฺญาตาโร”ติ. อิทมโวจ ภิกฺขเว พฺรหฺมา สหมฺปติ, อิทํ วตฺวา อถาปรํ เอตทโวจ: 

    ปาตุรโหสิ มคเธสุ ปุพฺเพ, 
    ธมฺโม อสุทฺโธ สมเลหิ จินฺติโต. 
    อปาปุเรตํ   อมตสฺส ทฺวารํ, 2

    สุณนฺตุ ธมฺมํ วิมเลนานุพุทฺธํ. 

!  ฉ.ม. อาวุฏา; สี.อิ. อาวฏา 1

!  สี. อวาปุเรตํ 2
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    เสเล ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏฺฐิโต 
  ยถาปิ ปสฺเส ชนตํ สมนฺตโต, 
  ตถูปมํ ธมฺมมยํ สุเมธ, 
  ปาสาทมารุยฺห สมนฺตจกฺขุ 
  โสกาวติณฺณํ ชนตมเปตโสโก, 
  อเวกฺขสฺสุ ชาติชราภิภูตํ. 
  อุฏฺเฐหิ วีร วิชิตสงฺคาม 
  สตฺถวาห อนณ วิจร โลเก. 
  เทสสฺสุ   ภควา ธมฺมํ, 1

  อญฺญาตาโร ภวิสฺสนฺตีติ. 
[๒๘๓] อถ ขฺวาหํ ภิกฺขเว พฺรหฺมุโน จ อชฺเฌสนํ วิทิตฺวา สตฺเตสุ จ การุญฺญตํ ปฏิจฺจ 

พุทฺธจกฺขุนา โ ลกํ โ วโลเกสึ. อทฺทสํ โ ข อหํ ภิกฺขเว พุทฺธจกฺขุนา โ ลกํ โ วโลเกนฺโต สตฺเต          
อปฺปรชกฺเข มหารชกฺเข ติกฺขินฺทฺริเย มุทินฺทฺริเย สฺวากาเร ทฺวากาเร สุวิญฺญาปเย ทุวิญฺญาปเย 
อปฺเปกจฺเจ ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน   วิหรนฺเต อปฺเปกจฺเจ น ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน             2

วิหรนฺเต. เสยฺยถาปิ นาม อุปฺปลินิยํ วา ปทุมินิยํ วา ปุณฺฑรีกินิยํ วา อปฺเปกจฺจานิ                
อุปฺปลานิ วา ปทุมานิ วา ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ อุทเก สํวฑฺฒานิ อุทกานุคฺคตานิ       
อนฺโตนิมุคฺคโปสีนิ, อปฺเปกจฺจานิ อุปฺปลานิ วา ปทุมานิ วา ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ     
อุทเก สํวฑฺฒานิ อุทกานุคฺคตานิ สโมทกณฺฐิตานิ, อปฺเปกจฺจานิ อุปฺปลานิ วา ปทุมานิ วา 
ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ อุทเก สํวฑฺฒานิ อุทกํ   อจฺจุคฺคมฺม ติฏฺฐนฺติ   อนุปฺปลิตฺตานิ    3 4

อุทเกน; เอวเมว โ ข อหํ ภิกฺขเว พุทฺธจกฺขุนา โ ลกํ โ วโลเกนฺโต อทฺทสํ สตฺเต อปฺปรชกฺเข        
มหารชกฺเข ติกฺขินฺทฺริเย มุทินฺทฺริเย สฺวากาเร ทฺวากาเร สุวิญฺญาปเย ทุวิญฺญาปเย อปฺเปกจฺเจ 
ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน วิหรนฺเต อปฺเปกจฺเจ น ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน วิหรนฺเต. อถ ขฺวาหํ 
ภิกฺขเว พฺรหฺมานํ สหมฺปตึ คาถาย ปจฺจภาสึ: 

  อปารุตา เตสํ อมตสฺส ทฺวารา, 
  เย โสตวนฺโต ปมุญฺจนฺตุ สทฺธํ. 
  วิหึสสญฺญี ปคุณํ น ภาสึ, 
  ธมฺมํ ปณีตํ มนุเชสุ พฺรหฺเมติ. 
อถ โ ข ภิกฺขเว พฺรหฺมา สหมฺปติ กตาวกาโส โ ขมฺหิ ภควตา ธมฺมเทสนายา”ติ มํ          

อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณํ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายิ. 
[๒๘๔] ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “กสฺส นุ โข อหํ ปฐมํ ธมฺมํ เทเสยฺยํ ? โก อิมํ ธมฺมํ 

!  ก. เทเสตุ 1

!  ฉ.ม.อิ. ปร... ทสฺสาวิเน 2

!  อิ.ก. อุทกา 3

!  ฉ.ม. ฐิตานิ 4
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ขิปฺปเมว อาชานิสฺสตี”ติ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “อยํ โ ข อาฬาโร กาลาโม ปณฺฑิโต       
วิยตฺโต เมธาวี ทีฆรตฺตํ อปฺปรชกฺขชาติโก; ยนฺนูนาหํ อาฬารสฺส กาลามสฺส ปฐมํ ธมฺมํ           
เทเสยฺยํ, โ ส อิมํ ธมฺมํ ขิปฺปเมว อาชานิสฺสตี”ติ. อถ โ ข มํ ภิกฺขเว เทวตา อุปสงฺกมิตฺวา         
เอตทโวจ “สตฺตาหกาลกโต ภนฺเต อาฬาโร กาลาโม”ติ. ญาณญฺจ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาทิ     
“สตฺตาหกาลกโต อาฬาโร กาลาโม”ติ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “มหาชานิโย โข อาฬาโร 
กาลาโม. สเจ หิ โส อิมํ ธมฺมํ สุเณยฺย, ขิปฺปเมว อาชาเนยฺยา”ติ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ 
“กสฺส นุ โข อหํ ปฐมํ ธมฺมํ เทเสยฺยํ ? โก อิมํ ธมฺมํ ขิปฺปเมว อาชานิสฺสตี”ติ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว 
เอตทโหสิ “อยํ โ ข อุทฺทโก รามปุตฺโต ปณฺฑิโต วิยตฺโต เมธาวี ทีฆรตฺตํ อปฺปรชกฺขชาติโก;       
ยนฺนูนาหํ อุทกสฺส รามปุตฺตสฺส ปฐมํ ธมฺมํ เทเสยฺยํ, โ ส อิมํ ธมฺมํ ขิปฺปเมว อาชานิสฺสตี”ติ.      
อถ โข มํ ภิกฺขเว เทวตา อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจ “อภิโทสกาลกโต ภนฺเต อุทฺทโก รามปุตฺโต”ติ. 
ญาณญฺจ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาทิ “อภิโทสกาลกโต อุทฺทโก รามปุตฺโต”ติ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว 
เอตทโหสิ “มหาชานิโย โ ข อุทฺทโก รามปุตฺโต. สเจ หิ โ ส อิมํ ธมฺมํ สุเณยฺย, ขิปฺปเมว            
อาชาเนยฺยา”ติ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “กสฺส นุ โ ข อหํ ปฐมํ ธมฺมํ เทเสยฺยํ ? โก อิมํ 
ธมฺมํ ขิปฺปเมว อาชานิสฺสตี”ติ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “พหุการา โ ข เม ปญฺจวคฺคิยา    
ภิกฺขู, เย มํ ปธานปหิตตฺตํ อุปฏฺฐหึสุ. ยนฺนูนาหํ ปญฺจวคฺคิยานํ ภิกฺขูนํ ปฐมํ ธมฺมํ เทเสยฺยนฺ”ติ. 
ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “กหํ นุ โข เอตรหิ ปญฺจวคฺคิยา ภิกฺขู วิหรนฺตี”ติ. อทฺทสํ โข อหํ 
ภิกฺขเว ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน ปญฺจวคฺคิเย ภิกฺขู พาราณสิยํ วิหรนฺเต 
อิสิปตเน มิคทาเย. อถ ขฺวาหํ ภิกฺขเว อุรุเวลายํ ยถาภิรนฺตํ วิหริตฺวา, เยน พาราณสี, เตน      
จาริกํ ปกฺกมึ. 

[๒๘๕] อทฺทสา โ ข มํ ภิกฺขเว อุปโก อาชีวโก   อนฺตรา จ คยํ อนฺตรา จ  โ พธึ           1

อทฺธานมคฺคปฺปฏิปนฺนํ; ทิสฺวาน มํ เอตทโวจ “วิปฺปสนฺนานิ โข เต อาวุโส อินฺทฺริยานิ, ปริสุทฺโธ 
ฉวิวณฺโณ ปริโยทาโต. กํสิ ตฺวํ อาวุโส อุทฺทิสฺส ปพฺพชิโต ? โก วา เต สตฺถา ? กสฺส วา ตฺวํ ธมฺมํ 
โรเจสี”ติ. เอวํ วุตฺเต อหํ ภิกฺขเว อุปกํ อาชีวกํ คาถาหิ อชฺฌภาสึ: 

สพฺพาภิภู สพฺพวิทูหมสฺมิ,  
สพฺเพสุ ธมฺเมสุ อนูปลิตฺโต 
สพฺพญฺชโห ตณฺหากฺขเย วิมุตฺโต  
สยํ อภิญฺญาย กมุทฺทิเสยฺยํ. 
   น เม อาจริโย อตฺถิ,   สทิโส เม น วิชฺชติ, 
   สเทวกสฺมึ โลกสฺมึ   นตฺถิ เม ปฏิปุคฺคโล. 
   อหญฺหิ อรหา โลเก   อหํ สตฺถา อนุตฺตโร, 
   เอโกมฺหิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ,  สีติภูโตสฺมิ นิพฺพุโต. 
   ธมฺมจกฺกํ ปวตฺเตตุํ   คจฺฉามิ กาสินํ ปุรํ 

!  สี.อิ. อาชีวิโก 1
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   อนฺธภูตสฺมึ   โลกสฺมึ             อาหญฺฉํ   อมตทุนฺทุภินฺติ. 1 2

ยถา โข ตฺวํ อาวุโส ปฏิชานาสิ “อรหสิ อนนฺตชิโน”ติ. 
   มาทิสา เว ชินา โหนฺติ,   เย ปตฺตา อาสวกฺขยํ, 
   ชิตา เม ปาปกา ธมฺมา,   ตสฺมาหมุปก ชิโนติ. 
เอวํ วุตฺเต ภิกฺขเว โ ส อุปโก อาชีวโก “หุเวยฺยปาวุโส”ติ   วตฺวา สีสํ โ อกมฺเปตฺวา 3

อุมฺมคฺคํ คเหตฺวา ปกฺกามิ. 
[๒๘๖] อถ ขฺวาหํ ภิกฺขเว อนุปุพฺเพน จาริกญฺจรมาโน, เยน พาราณสี, เยน อิสิปตนํ 

มิคทาโย, เยน ปญฺจวคฺคิยา ภิกฺขู, เตนุปสงฺกมึ. อทฺทสาสุํ โ ข มํ ภิกฺขเว ปญฺจวคฺคิยา ภิกฺขู     
ทูรโตว อาคจฺฉนฺตํ; ทิสฺวาน อญฺญมญฺญํ สณฺฐเปสุํ “อยํ โ ข อาวุโส สมโณ โคตโม อาคจฺฉติ 
พาหุลฺลิโก ปธานวิพฺภนฺโต อาวตฺโต พาหุลฺลาย, โ ส เนว อภิวาเทตพฺโพ, น ปจฺจุฏฺฐาตพฺโพ, 
นาสฺส ปตฺตจีวรํ ปฏิคฺคเหตพฺพํ; อปิจ โข อาสนํ ฐเปตพฺพํ; สเจ อากงฺขิสฺสติ, นิสีทิสฺสตี”ติ. ยถา 
ยถา โข อหํ ภิกฺขเว อุปสงฺกมึ, ตถา ตถา ปญฺจวคฺคิยา ภิกฺขู นาสกฺขึสุ สกาย กติกาย สณฺฐาตุํ; 
อปฺเปกจฺเจ มํ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปตฺตจีวรํ ปฏิคฺคเหสุํ, อปฺเปกจฺเจ อาสนํ ปญฺญเปสุํ, อปฺเปกจฺเจ 
ปาโททกํ อุปฏฺฐเปสุํ. อปิจ โข มํ นาเมน จ อาวุโสวาเทน จ สมุทาจรนฺติ. 

เอวํ วุตฺเต อหํ ภิกฺขเว ปญฺจวคฺคิเย ภิกฺขู เอตทโวจํ “มา ภิกฺขเว ตถาคตํ นาเมน จ 
อาวุโสวาเทน จ สมุทาจริตฺถ,   อรหํ ภิกฺขเว ตถาคโต สมฺมาสมฺพุทฺโธ, โอทหถ ภิกฺขเว โสตํ, อม4

ตมธิคตํ อหมนุสาสามิ, อหํ ธมฺมํ เทเสมิ, ยถานุสิฏฺฐํ ตถา ปฏิปชฺชมานา นจิรสฺเสว,           
ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชนฺติ, ตทนุตฺตรํ พฺรหฺมจริยปริโยสานํ 
ทิฏฺเฐ ว ธมฺเม สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสถา”ติ. เอวํ วุตฺเต ภิกฺขเว       
ปญฺจวคฺคิยา ภิกฺขู มํ เอตทโวจุํ “ตายปิ โ ข ตฺวํ อาวุโส โ คตม อิริยาย ตาย ปฏิปทาย ตาย     
ทุกฺกรการิกาย นาชฺฌคมา อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา อลมริยญาณทสฺสนวิเสสํ, กึ ปน ตฺวํ เอตรหิ 
พาหุลฺลิโก ปธานวิพฺภนฺโต อาวตฺโต พาหุลฺลาย อธิคมิสฺสสิ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา                       
อลมริยญาณทสฺสนวิเสสนฺ”ติ. เอวํ วุตฺเต อหํ ภิกฺขเว ปญฺจวคฺคิเย ภิกฺขู เอตทโวจํ “น ภิกฺขเว   
ตถาคโต พาหุลฺลิโก น ปธานวิพฺภนฺโต น อาวตฺโต พาหุลฺลาย, อรหํ ภิกฺขเว ตถาคโต            
สมฺมาสมฺพุทฺโธ, โอทหถ ภิกฺขเว โสตํ, อมตมธิคตํ อหมนุสาสามิ, อหํ ธมฺมํ เทเสมิ, ยถานุสิฏฺฐํ 
ตถา ปฏิปชฺชมานา นจิรสฺเสว, ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชนฺติ, 
ตทนุตฺตรํ พฺรหฺมจริยปริโยสานํ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺส
ถา”ติ. ทุติยมฺปิ โข ภิกฺขเว ปญฺจวคฺคิยา ภิกฺขู มํ เอตทโวจุํ “ตายปิ โข ตฺวํ อาวุโส โคตม อิริยาย 
ตาย ปฏิปทาย ตาย ทุกฺกรการิกาย นาชฺฌคมา อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา อลมริยญาณทสฺสนวิเสสํ, 

!  ฉ.ม. อนฺธีภูตสฺมึ 1

!  ก. อาหญฺญึ 2

!  อิ. หุเวยฺยปาวุโสติ; ฉ.ม. หุเปยฺยปาวุโสติ 3

!  ฉ.ม. สมุทาจรถ 4
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กึ ปน ตฺวํ เอตรหิ พาหุลฺลิโก ปธานวิพฺภนฺโต อาวตฺโต พาหุลฺลาย อธิคมิสฺสสิ                        
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา อลมริยญาณทสฺสนวิเสสนฺ”ติ. ทุติยมฺปิ โ ข อหํ ภิกฺขเว ปญฺจวคฺคิเย ภิกฺขู 
เอตทโวจํ “น ภิกฺขเว ตถาคโต พาหุลฺลิโก ฯเปฯ อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสถา”ติ. ตติยมฺปิ โข ภิกฺขเว 
ปญฺจวคฺคิยา ภิกฺขู มํ เอตทโวจุํ “ตายปิ โ ข ตฺวํ อาวุโส โ คตม อิริยาย ตาย ปฏิปทาย ตาย       
ทุกฺกรการิกาย นาชฺฌคมา อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา อลมริยญาณทสฺสนวิเสสํ, กึ ปน ตฺวํ เอตรหิ 
พาหุลฺลิโก ปธานวิพฺภนฺโต อาวตฺโต พาหุลฺลาย อธิคมิสฺสสิ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา                       
อลมริยญาณทสฺสนวิเสสนฺ”ติ. 

เอวํ วุตฺเต อหํ ภิกฺขเว ปญฺจวคฺคิเย ภิกฺขู เอตทโวจํ “อภิชานาถ เม โน ตุเมฺห ภิกฺขเว     
อิโต ปุพฺเพ เอวรูปํ ปภาวิตเมตนฺ”ติ.   โน เหตํ ภนฺเต. อรหํ ภิกฺขเว ตถาคโต สมฺมาสมฺพุทฺโธ, โอ1

ทหถ ภิกฺขเว โ สตํ, อมตมธิคตํ อหมนุสาสามิ, อหํ ธมฺมํ เทเสมิ, ยถานุสิฏฺฐํ ตถา                   
ปฏิปชฺชมานา นจิรสฺเสว, ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชนฺติ,        
ตทนุตฺตรํ พฺรหฺมจริยปริโยสานํ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสถาติ. 
อสกฺขึ โข อหํ ภิกฺขเว ปญฺจวคฺคิเย ภิกฺขู สญฺญาเปตุํ. เทฺวปิ สุทํ ภิกฺขเว ภิกฺขู โอวทามิ, ตโย   
ภิกฺขู ปิณฺฑาย จรนฺติ, ยํ ตโย ภิกฺขู ปิณฺฑาย จริตฺวา อาหรนฺติ, เตน ฉพฺพคฺคา   เอวํ ยาเปม.   2

ตโยปิ สุทํ ภิกฺขเว ภิกฺขู โอวทามิ, เทฺวปิ ภิกฺขู ปิณฺฑาย จรนฺติ, ยํ เทฺว ภิกฺขู ปิณฺฑาย จริตฺวา 
อาหรนฺติ, เตน ฉพฺพคฺคา ยาเปม. อถ โ ข ภิกฺขเว ปญฺจวคฺคิยา ภิกฺขู มยา เอวํ โ อวทิยมานา 
เอวํ อนุสาสิยมานา อตฺตนา ชาติธมฺมา สมานา ชาติธมฺเม อาทีนวํ วิทิตฺวา อชาตํ อนุตฺตรํ   
โยคกฺเขมํ นิพฺพานํ ปริเยสมานา อชาตํ อนุตฺตรํ โ ยคกฺเขมํ นิพฺพานํ อชฺฌคมํสุ, อตฺตนา        
ชราธมฺมา สมานา ชราธมฺเม อาทีนวํ วิทิตฺวา อชรํ อนุตฺตรํ โ ยคกฺเขมํ นิพฺพานํ ปริเยสมานา 
อชรํ อนุตฺตรํ โ ยคกฺเขมํ นิพฺพานํ อชฺฌคมํสุ, อตฺตนา พฺยาธิธมฺมา สมานา ฯเปฯ อตฺตนา      
มรณธมฺมา สมานา อตฺตนา โ สกธมฺมา สมานา อตฺตนา สํกิเลสธมฺมา สมานา สํกิเลสธมฺเม 
อาทีนวํ วิทิตฺวา อสํกิลิฏฺฐํ อนุตฺตรํ โ ยคกฺเขมํ นิพฺพานํ ปริเยสมานา อสํกิลิฏฺฐํ อนุตฺตรํ           
โยคกฺเขมํ นิพฺพานํ อชฺฌคมํสุ. ญาณญฺจ ปน เนสํ ทสฺสนํ อุทปาทิ “อกุปฺปา โ น วิมุตฺติ,             
อยมนฺติมา ชาติ, นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว”ติ. 

[๒๘๗] ปญฺจิเม ภิกฺขเว กามคุณา. กตเม ปญฺจ ? จกฺขุวิญฺเญยฺยา รูปา อิฏฺฐา กนฺตา 
มนาปา ปิยรูปา กามูปสญฺหิตา รชนียา. โสตวิญฺเญยฺยา สทฺทา ฯเปฯ ฆานวิญฺเญยฺยา คนฺธา. 
ชิวฺหาวิญฺเญยฺยา รสา. กายวิญฺเญยฺยา โ ผฏฺฐพฺพา อิฏฺฐา กนฺตา มนาปา ปิยรูปา               
กามูปสญฺหิตา รชนียา. อิเม โ ข ภิกฺขเว ปญฺจ กามคุณา. เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา             
พฺราหฺมณา วา อิเม ปญฺจ กามคุเณ คธิตา มุจฺฉิตา อชฺฌาปนฺนา   อนาทีนวทสฺสาวิโน            3

อนิสฺสรณปญฺญา ปริภุญฺชนฺติ, เต เอวมสฺสุ เวทิตพฺพา: อนยมาปนฺนา พฺยสนมาปนฺนา ยถา

!  ฉ.ม. ปภาวิตเมตนฺติ 1

!  ฉ.ม. ฉพฺพคฺคิยา 2

!  ฉ.ม.อิ. อชฺโฌปนฺนา. 3
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กามกรณียา ปาปิมโต. เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว อารญฺญโก   มโค พทฺโธ๑ ปาสราสึ อธิสเยยฺย,  โส 1

เอวมสฺส เวทิตพฺโพ “อนยมาปนฺโน พฺยสนมาปนฺโน ยถากามกรณีโย ลุทฺทสฺส, อาคจฺฉนฺเต จ 
ปน ลุทฺเท เยนกามํ ปกฺกมิสฺสตี”ติ, เอวเมว โข ภิกฺขเว เยหิ เกจิ สมณา วา พฺราหฺมณา วา อิเม 
ปญฺจ กามคุเณ คธิตา มุจฺฉิตา อชฺฌาปนฺนา อนาทีนวทสฺสาวิโน อนิสฺสรณปญฺญา             
ปริภุญฺชนฺติ, เต เอวมสฺสุ เวทิตพฺพา: อนยมาปนฺนา พฺยสนมาปนฺนา ยถากามกรณียา        
ปาปิมโต. เย จ โ ข เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา อิเม ปญฺจ กามคุเณ อคธิตา       
อมุจฺฉิตา อนชฺฌาปนฺนา อาทีนวทสฺสาวิโน นิสฺสรณปญฺญา ปริภุญฺชนฺติ, เต เอวมสฺสุ          
เวทิตพฺพา : น อนยมาปนฺนา, น พฺยสนมาปนฺนา, น ยถากามกรณียา ปาปิมโต. เสยฺยถาปิ 
ภิกฺขเว อารญฺญโก มิโค อพนฺโธ ปาสราสึ อธิสเยยฺย, โส เอวมสฺส เวทิตพฺโพ “น อนยมาปนฺโน, 
น พฺยสนมาปนฺโน, น ยถากามกรณีโย ลุทฺทสฺส, อาคจฺฉนฺเต จ ปน ลุทฺเท เยนกามํ               
ปกฺกมิสฺสตี”ติ; เอวเมว โข ภิกฺขเว เย หิ เกจิ สมณา วา พฺราหฺมณา วา อิเม ปญฺจ กามคุเณ 
อคธิตา อมุจฺฉิตา อนชฺฌาปนฺนา อาทีนวทสฺสาวิโน นิสฺสรณปญฺญา ปริภุญฺชนฺติ, เต เอวมสฺสุ 
เวทิตพฺพา: น อนยมาปนฺนา, น พฺยสนมาปนฺนา, น ยถากามกรณียา ปาปิมโต. 

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว อารญฺญโก มิโค อรญฺเญ ปวเน จรมาโน วิสฺสฏฺโฐ คจฺฉติ วิสฺสฏฺโฐ 
ติฏฺฐติ วิสฺสฏฺโฐ นิสีทติ วิสฺสฏฺโฐ เสยฺยํ กปฺเปติ. ตํ กิสฺส เหตุ ? อนาปาถคโต ภิกฺขเว ลุทฺทสฺส; 
เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺกํ สวิจารํ วิเวกชํ ปีติสุขํ 
ปฐมํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ. อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อนฺธมกาสิ มารํ, อปทํ วธิตฺวา มารจกฺขุํ 
อทสฺสนํ คโต ปาปิมโต. 

ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิตกฺกวิจารานํ วูปสมา อชฺฌตฺตํ สมฺปสาทนํ เจตโส เอโกทิภาวํ 
อวิตกฺกํ อวิจารํ สมาธิชํ ปีติสุขํ ทุติยํ ฌานํ ฯเปฯ  

ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปีติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหรติ สโต จ สมฺปชาโน, สุขญฺจ 
กาเยน ปฏิสํเวเทติ, ยนฺตํ อริยา อาจิกฺขนฺติ “อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารี”ติ ตติยํ ฌานํ ฯเปฯ 

ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว                          
โสมนสฺสโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุขํ อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช      
วิหรติ. อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อนฺธมกาสิ มารํ, อปทํ วธิตฺวา มารจกฺขุํ อทสฺสนํ คโต ปาปิมโต. 

ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สพฺพโส รูปสญฺญานํ สมติกฺกมา ปฏิฆสญฺญานํ อตฺถงฺคมา     
นานตฺตสญฺญานํ อมนสิการา “อนนฺโต อากาโส”ติ อากาสานญฺจายตนํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ. อยํ 
วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อนฺธมกาสิ มารํ, อปทํ วธิตฺวา มารจกฺขุํ อทสฺสนํ คโต ปาปิมโต. 

ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สพฺพโส อากาสานญฺจายตนํ สมติกฺกมฺม “อนนฺตํ วิญฺญาณนฺ”ติ 
วิญฺญาณญฺจายตนํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯเปฯ 

ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สพฺพโส วิญฺญาณญฺจายตนํ สมติกฺกมฺม “นตฺถิ กิญฺจี”ติ 
อากิญฺจญฺญายตนํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯเปฯ  

ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สพฺพโส อากิญฺจญฺญายตนํ สมติกฺกมฺม เนวสญฺญานาสญฺญาย

! -๑ ฉ.ม. มโค พทฺโธ 1
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ตนํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯเปฯ 
ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สพฺพโส เนวสญฺญานาสญฺญายตนํ สมติกฺกมฺม สญฺญาเวทยิตนิ

โรธํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ. ปญฺญาย จสฺส ทิสฺวา อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ. อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ 
อนฺธมกาสิ มารํ, อปทํ วธิตฺวา มารจกฺขุํ อทสฺสนํ คโต ปาปิมโต. ติณฺโณ โ ลเก วิสตฺติกํ. โ ส 
วิสฺสฏฺโฐ คจฺฉติ วิสฺสฏฺโฐ ติฏฺฐติ วิสฺสฏฺโฐ นิสีทติ วิสฺสฏฺโฐ เสยฺยํ กปฺเปติ. ตํ กิสฺส เหตุ ?          
อนาปาถคโต ภิกฺขเว ปาปิมโตติ. 

อิทมโวจ ภควา; อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทุนฺติ. 
ปาสราสิสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ ฉฏฺฐํ. 
___________________ 

"
๕.  โพธิราชกุมารสุตฺตํ 

[๓๒๔]  เอวมฺเม  สุตํ  :  เอกํ  สมยํ  ภควา  ภคฺเคสุ  วิหรติ  สุํสุมารคิเร    เภสกฬาวเน  1

มิคทาเย.  เตน  โข  ปน  สมเยน  โพธิสฺส  ราชกุมารสฺส  โกกนโท   นาม  ปาสาโท อจิรการิโต  2

โหติ  อนชฺฌาวุฏฺโฐ  สมเณน  วา  พฺราหฺมเณน  วา  เกนจิ  วา  มนุสฺสภูเตน.  อถ  โข  โพธิ  
ราชกุมาโร  สญฺชิกาปุตฺตํ  มาณวํ  อามนฺเตสิ  “เอหิ  ตฺวํ  สมฺม  สญฺชิกาปุตฺต,  เยน  ภควา,  
เตนุปสงฺกม;  อุปสงฺกมิตฺวา  มม  วจเนน  ภควโต  ปาเท  สิรสา  วนฺท,  อปฺปาพาธํ  อปฺปาตงฺกํ  
ลหุฏฺฐานํ  พลํ  ผาสุวิหารํ  ปุจฺฉ  ‘โพธิ  ภนฺเต  ราชกุมาโร  ภควโต  ปาเท  สิรสา  วนฺทติ,      
อปฺปาพาธํ  อปฺปาตงฺกํ  ลหุฏฺฐานํ  พลํ  ผาสุวิหารํ  ปุจฺฉตี’ติ,  เอวญฺจ  วเทหิ  ‘อธิวาเสตุ  กิร  
ภนฺเต  ภควา  โพธิสฺส  ราชกุมารสฺส  สฺวาตนาย  ภตฺตํ  สทฺธึ  ภิกฺขุสํเฆนา”ติ.  “เอวํ  โภ”ติ  โข  
สญฺชิกาปุตฺโต  มาณโว  โพธิสฺส  ราชกุมารสฺส  ปฏิสฺสุตฺวา,  เยน  ภควา,  เตนุปสงฺกมิ;        
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ; สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ  นิสีทิ;    
เอกมนฺตํ  นิสินฺโน  โ ข  สญฺชิกาปุตฺโต  มาณโว  ภควนฺตํ  เอตทโวจ  “โพธิ  โภ  โคตม             3

ราชกุมาโร  โภโต  โคตมสฺส  ปาเท  สิรสา  วนฺทติ,  อปฺปาพาธํ  อปฺปาตงฺกํ  ลหุฏฺฐานํ  พลํ    
ผาสุวิหารํ  ปุจฺฉติ,  เอวญฺจ  วเทติ  ‘อธิวาเสตุ  กิร  ภวํ  โคตโม  โพธิสฺส  ราชกุมารสฺส           
สฺวาตนาย ภตฺตํ สทฺธึ ภิกฺขุสํเฆนา”ติ. อธิวาเสสิ  ภควา  ตุณฺหีภาเวน.  อถ โข  สญฺชิกาปุตฺโต  
มาณโว  ภควโต  อธิวาสนํ  วิทิตฺวา  อุฏฺฐายาสนา,  เยน  โพธิ  ราชกุมาโร,  เตนุปสงฺกมิ;      
อุปสงฺกมิตฺวา  โพธึ  ราชกุมารํ  เอตทโวจ  “อโวจุมฺหา โข มยํ โภโต    วจเนน ตํ  ภวนฺตํ โคตมํ,  4

โพธิ  โภ  โคตม  ราชกุมาโร    โภโต  โคตมสฺส  ปาเท  สิรสา  วนฺทติ,  อปฺปาพาธํ  อปฺปาตงฺกํ  5

ลหุฏฺฐานํ  พลํ  ผาสุวิหารํ  ปุจฺฉติ,  เอวญฺจ  วเทติ  ‘อธิวาเสตุ  กิร  ภวํ  โคตโม  โพธิสฺส          

!   ฉ.,ม. สุสุมารคิเร,  มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม ๑๓1

!  สฺยา.,กํ.,ม.  โกกนุโท2
!   ฉ.,ม.  โพธิ  โข  3

!   ฉ.,ม.  อโวจุมฺห  โภโต4

!   ฉ.,ม.  โพธิ  โข  ราชกุมาโร5
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ราชกุมารสฺส  สฺวาตนาย  ภตฺตํ  สทฺธึ  ภิกฺขุสํเฆนา’ติ.  อธิวุตฺถญฺจ ปน  สมเณน โคตเมนา”ติ. 
[๓๒๕]  อถ  โข  โพธิ  ราชกุมาโร  ตสฺสา  รตฺติยา  อจฺจเยน  สเก  นิเวสเน  ปณีตํ      

ขาทนียํ  โภชนียํ  ปฏิยาทาเปตฺวา  โกกนทญฺจ  ปาสาทํ  โอทาเตหิ  ทุสฺเสหิ  สนฺถราเปตฺวา  
ยาว  ปจฺฉิมโสปานกเฬวรา   สญฺชิกาปุตฺตํ  มาณวํ  อามนฺเตสิ  “เอหิ  ตฺวํ  สมฺม สญฺชิกาปุตฺต,  1

เยน  ภควา,  เตนุปสงฺกม;  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควโต  กาลํ  อาโรเจหิ  ‘กาโล  ภนฺเต,  นิฏฺฐิตํ     
ภตฺตนฺ”ติ.  “เอวํ  โภ”ติ  โข  สญฺชิกาปุตฺโต  มาณโว  โพธิสฺส  ราชกุมารสฺส  ปฏิสฺสุตฺวา,  เยน  
ภควา,  เตนุปสงฺกมิ;  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควโต  กาลํ  อาโรเจสิ  “กาโล  โภ  โคตม,  นิฏฺฐิตํ      
ภตฺตนฺ”ติ.  อถ  โข  ภควา  ปุพฺพณฺหสมยํ  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย,  เยน  โพธิสฺส         
ราชกุมารสฺส  นิเวสนํ,  เตนุปสงฺกมิ.  เตน  โข  ปน  สมเยน  โพธิ  ราชกุมาโร  พหิทฺวาร
โกฏฺฐเก  ฐิโต  โหติ  ภควนฺตํ  อาคมยมาโน.  อทฺทสา  โข  โพธิ  ราชกุมาโร  ภควนฺตํ  ทูรโตว  
อาคจฺฉนฺตํ;  ทิสฺวาน  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  ภควนฺตํ  อภิวาเทตฺวา  ปุรกฺขตฺวา,  เยน  โกกนโท       
ปาสาโท,  เตนุปสงฺกมิ.  อถ  โข  ภควา  ปจฺฉิมํ  โสปานกเฬวรํ  นิสฺสาย  อฏฺฐาสิ.  อถ  โข  
โพธิ  ราชกุมาโร  ภควนฺตํ  เอตทโวจ  “อภิรุหตุ   ภนฺเต ภควา ทุสฺสานิ, อภิรุหตุ สุคโต ทุสฺสานิ,  2

ยํ  มม  อสฺส  ทีฆรตฺตํ  หิตาย  สุขายา”ติ.  เอวํ  วุตฺเต  ภควา  ตุณฺหี  อโหสิ.  ทุติยมฺปิ  โข  โพธิ  
ราชกุมาโร  ภควนฺตํ  เอตทโวจ  “อภิรุหตุ  ภนฺเต  ภควา  ทุสฺสานิ,  อภิรุหตุ  สุคโต  ทุสฺสานิ,    
ยํ  มม  อสฺส  ทีฆรตฺตํ  หิตาย  สุขายา”ติ.  เอวํ  วุตฺเต  ภควา  ตุณฺหี  อโหสิ.  ตติยมฺปิ  โข  โพธิ  
ราชกุมาโร  ภควนฺตํ  เอตทโวจ  “อภิรุหตุ  ภนฺเต  ภควา  ทุสฺสานิ,  อภิรุหตุ  สุคโต  ทุสฺสานิ,    
ยํ  มม  อสฺส  ทีฆรตฺตํ  หิตาย  สุขายา”ติ. 

[๓๒๖]  อถ  โข  ภควา  อายสฺมนฺตํ  อานนฺทํ  อปโลเกสิ.  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  
โพธึ  ราชกุมารํ  เอตทโวจ  “สํหรตุ  ราชกุมาร  ทุสฺสานิ,  น  ภควา  เจลปฏิกํ    อกฺกมิสฺสติ,  3

ปจฺฉิมํ  ชนตํ  ตถาคโต  อปโลเกตีติ.    อถ  โข  โพธิ  ราชกุมาโร  ทุสฺสานิ  สํหราเปตฺวา  อุปริ4

โกกนทปาสาเท    อาสนานิ  ปญฺญาเปสิ.    อถ  โข  ภควา  โกกนทํ  ปาสาทํ  อภิรุหิตฺวา  5 6

ปญฺญตฺเต  อาสเน  นิสีทิ  สทฺธึ  ภิกฺขุสํเฆน.  อถ  โข  โพธิ  ราชกุมาโร  พุทฺธปฺปมุขํ  ภิกฺขุสํฆํ  
ปณีเตน  ขาทนีเยน  โภชนีเยน  สหตฺถา  สนฺตปฺเปสิ  สมฺปวาเรสิ.  อถ  โข  โพธิ  ราชกุมาโร    
ภควนฺตํ  ภุตฺตาวึ  โอนีตปตฺตปาณึ  อญฺญตรํ  นีจํ  อาสนํ  คเหตฺวา  เอกมนฺตํ  นิสีทิ.  เอกมนฺตํ  
นิสินฺโน  โข  โพธิ  ราชกุมาโร  ภควนฺตํ  เอตทโวจ  “มยฺหํ  โข  ภนฺเต  เอวํ  โหติ  ‘น  โข  สุเขน  
สุขํ  อธิคนฺตพฺพํ,  ทุกฺเขน  โข  สุขํ  อธิคนฺตพฺพนฺ”ติ. 

[๓๒๗]  มยฺหมฺปิ  โข  ราชกุมาร  ปุพฺเพว  สมฺโพธา  อนภิสมฺพุทฺธสฺส  โพธิสตฺตสฺเสว  

!   สี.  ปจฺฉิมโสปานกเฬพรา1

!   สฺยา.,กํ.,อิ.  อภิรูปหตุ,  วิ.๔/๒๖๗/....อกฺกมตุ  (วินยปิฏเก)  2

!   สี.,อิ.  เจลปตฺติกํ  3

!   ฉ.,ม.  อนุกมฺปตีต ิ 4

!   สี.,อิ.  อุปริโกกนเท  ปาสาเท5

!  ฉ.,ม.  ปญฺญเปสิ.6
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สโต  เอตทโหสิ  “น  โข  สุเขน  สุขํ  อธิคนฺตพฺพํ,  ทุกฺเขน  โข  สุขํ  อธิคนฺตพฺพนฺ’ติ.  โส  โข  อหํ  
ราชกุมาร  อปเรน  สมเยน  ทหโรว  สมาโน  สุสุกาฬเกโส  ภเทฺรน  โยพฺพเนน  สมนฺนาคโต,  
ปฐเมน วยสา อกามกานํ มาตาปิตูนํ อสฺสุมุขานํ โรทนฺตานํ  เกสมสฺสุํ  โอหาเรตฺวา กาสายานิ  
วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  อคารสฺมา  อนคาริยํ  ปพฺพชึ.  โส  โข  อหํ  เอวํ  ปพฺพชิโต  สมาโน     
กึกุสลคเวสี    อนุตฺตรํ  สนฺติวรปทํ  ปริเยสมาโน,  เยน  อาฬาโร  กาลาโม,  เตนุปสงฺกมึ;       1

อุปสงฺกมิตฺวา  อาฬารํ  กาลามํ  เอตทโวจํ  “อิจฺฉามหํ  อาวุโส  กาลาม  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  
พฺรหฺมจริยํ  จริตุนฺ”ติ.  เอวํ  วุตฺเต  ราชกุมาร  อาฬาโร  กาลาโม  มํ  เอตทโวจ  “วิหรตายสฺมา,  
ตาทิโส  อยํ  ธมฺโม,  ยตฺถ  วิญฺญู  ปุริโส  นจิรสฺเสว  สกํ  อาจริยกํ  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  
อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยา”ติ.  โส  โข  อหํ  ราชกุมาร  นจิรสฺเสว  ขิปฺปเมว  ตํ  ธมฺมํ  ปริยาปุณึ.  
โส  โข  อหํ  ราชกุมาร  ตาวตเกเนว  โอฏฺฐปหตมตฺเตน  ลปิตลาปนมตฺเตน  ญาณวาทญฺจ      
วทามิ  เถรวาทญฺจ,  “ชานามิ  ปสฺสามี”ติ  จ  ปฏิชานามิ  อหญฺเจว  อญฺเญ  จ.  ตสฺส  มยฺหํ  
ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “น โข  อาฬาโร  กาลาโม  อิมํ ธมฺมํ เกวลํ สทฺธามตฺตเกน ‘สยํ อภิญฺญา  
สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรามี’ติ  ปเวเทติ,  อทฺธา  อาฬาโร  กาลาโม  อิมํ  ธมฺมํ  ชานํ  ปสฺสํ  
วิหรตี”ติ. 

อถ  ขฺวาหํ  ราชกุมาร,  เยน  อาฬาโร  กาลาโม,  เตนุปสงฺกมึ;  อุปสงฺกมิตฺวา  อาฬารํ  
กาลามํ  เอตทโวจํ  “กิตฺตาวตา  โน  อาวุโส  กาลาม  อิมํ  ธมฺมํ  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  
อุปสมฺปชฺช  ปเวเทสี”ติ.   เอวํ วุตฺเต ราชกุมาร อาฬาโร กาลาโม  อากิญฺจญฺญายตนํ ปเวเทสิ.  2

ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “น  โข  อาฬารสฺเสว  กาลามสฺส  อตฺถิ  สทฺธา,  มยฺหํปตฺถิ  
สทฺธา.  น  โข  อาฬารสฺเสว  กาลามสฺส  อตฺถิ  วีริยํ,  มยฺหํปตฺถิ  วีริยํ,  น  โข  อาฬารสฺเสว     
กาลามสฺส  อตฺถิ  สติ  ฯเปฯ  สมาธิ  ฯเปฯ  ปญฺญา,  มยฺหํปตฺถิ  ปญฺญา.  ยนฺนูนาหํ  ยํ  ธมฺมํ  
อาฬาโร  กาลาโม  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรามีติ  ปเวเทติ,  ตสฺส  ธมฺมสฺส  
สจฺฉิกิริยาย  ปทเหยฺยนฺ”ติ.  โส  โข  อหํ  ราชกุมาร  นจิรสฺเสว  ขิปฺปเมว  ตํ  ธมฺมํ  สยํ          
อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหาสึ.  อถ  ขฺวาหํ  ราชกุมาร,  เยน  อาฬาโร  กาลาโม,  
เตนุปสงฺกมึ;  อุปสงฺกมิตฺวา  อาฬารํ  กาลามํ  เอตทโวจํ  “เอตฺตาวตา  โน  อาวุโส  กาลาม  
อิมํ  ธมฺมํ  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  ปเวเทสี”ติ.  เอตฺตาวตา  โข  อหํ  อาวุโส  
อิมํ  ธมฺมํ  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  ปเวเทมี”ติ.  อหํปิ  โข  อาวุโส  เอตฺตาวตา  
อิมํ  ธมฺมํ  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรามีติ.  ลาภา  โน  อาวุโส,  สุลทฺธํ  โน  
อาวุโส,  เย  มยํ  อายสฺมนฺตํ  ตาทิสํ  สพฺรหฺมจารึ  ปสฺสาม,  อิติ  ยาหํ  ธมฺมํ  สยํ  อภิญฺญา  
สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  ปเวเทมิ,  ตํ  ตฺวํ  ธมฺมํ  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรสิ.  
ยํ  ตฺวํ  ธมฺมํ  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรสิ,  ตมหํ  ธมฺมํ  สยํ  อภิญฺญา  
สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  ปเวเทมิ.  อิติ  ยาหํ  ธมฺมํ  ชานามิ,  ตํ  ตฺวํ  ธมฺมํ  ชานาสิ,  ยํ  ตฺวํ  
ธมฺมํ  ชานาสิ,  ตมหํ  ธมฺมํ  ชานามิ.  อิติ  ยาทิโส  อหํ,  ตาทิโส  ตุวํ,  ยาทิโส  ตุวํ,  ตาทิโส  

!   ม.  กึกุสลํคเวสี1

a   ฉ.,ม.  อุปสมฺปชฺช  วิหรามีติ  ปเวเทสีติ  2
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อหํ.  เอหิทานิ  อาวุโส  อุโภว  สนฺตา  อิมํ  คณํ  ปริหรามาติ.  อิติ  โข  ราชกุมาร  อาฬาโร  
กาลาโม อาจริโย เม สมาโน อตฺตโน  อนฺเตวาสึ  มํ  สมานํ  อตฺตโน   สมสมํ ฐเปสิ, อุฬาราย จ  1

มํ  ปูชาย  ปูเชสิ.  ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “นายํ  ธมฺโม  นิพฺพิทาย  น  วิราคาย  น  
นิโรธาย  น  อุปสมาย  น  อภิญฺญาย  น  สมฺโพธาย  น  นิพฺพานาย  สํวตฺตติ,  ยาวเทว        
อากิญฺจญฺญายตนูปปตฺติยา”ติ.  โส  โข  อหํ  ราชกุมาร  ตํ  ธมฺมํ  อนลงฺกริตฺวา  ตสฺมา  ธมฺมา  
นิพฺพิชฺช  อปกฺกมึ. 

[๓๒๘]  โส  โข  อหํ  ราชกุมาร  กึกุสลคเวสี  อนุตฺตรํ  สนฺติวรปทํ  ปริเยสมาโน,  เยน  
อุทฺทโก  รามปุตฺโต,  เตนุปสงฺกมึ;  อุปสงฺกมิตฺวา  อุทฺทกํ  รามปุตฺตํ  เอตทโวจํ  “อิจฺฉามหํ  
อาวุโส  ราม    อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  พฺรหฺมจริยํ  จริตุนฺ”ติ.  เอวํ  วุตฺเต  ราชกุมาร  อุทฺทโก       2 3

รามปุตฺโต  มํ  เอตทโวจ  “วิหรตายสฺมา,  ตาทิโส  อยํ  ธมฺโม,  ยตฺถ  วิญฺญู  ปุริโส  นจิรสฺเสว  
สกํ  อาจริยกํ  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยา”ติ.  โส  โข  อหํ  ราชกุมาร  น
จิรสฺเสว  ขิปฺปเมว  ตํ  ธมฺมํ  ปริยาปุณึ.  โ ส  โ ข  อหํ  ราชกุมาร  ตาวตเกเนว                 
โอฏฺฐปหตมตฺเตน ลปิตลาปนมตฺเตน ญาณวาทญฺจ วทามิ เถรวาทญฺจ, “ชานามิ ปสฺสามี”ติ 
จ  ปฏิชานามิ  อหญฺเจว  อญฺเญ  จ.  ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “น  โข  ราโม  อิมํ  
ธมฺมํ  เกวลํ  สทฺธามตฺตเกน  ‘สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรามี’ติ  ปเวเทติ,  
อทฺธา ราโม  อิมํ  ธมฺมํ  ชานํ  ปสฺสํ  วิหาสี”ติ.  อถ  ขฺวาหํ  ราชกุมาร, เยน อุทฺทโก รามปุตฺโต,  
เตนุปสงฺกมึ;  อุปสงฺกมิตฺวา  อุทฺทกํ  รามปุตฺตํ  เอตทโวจํ  “กิตฺตาวตา  โน  อาวุโส  ราโม  อิมํ  
ธมฺมํ  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  ปเวเทสี”ติ.  เอวํ  วุตฺเต  ราชกุมาร  อุทฺทโก        
รามปุตฺโต  เนวสญฺญานาสญฺญายตนํ  ปเวเทสิ.  ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “น  โข  
รามสฺเสว  อโหสิ  สทฺธา,  มยฺหํปตฺถิ  สทฺธา.  น  โข  รามสฺเสว  อโหสิ  วีริยํ  ฯเปฯ  สติ  ...  
สมาธิ  ...  ปญฺญา,  มยฺหํปตฺถิ  ปญฺญา.  ยนฺนูนาหํ  ยํ  ธมฺมํ  ราโม  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  
อุปสมฺปชฺช  วิหรามีติ  ปเวเทสิ,  ตสฺส  ธมฺมสฺส  สจฺฉิกิริยาย  ปทเหยฺยนฺ”ติ.  โส  โข  อหํ        
ราชกุมาร  นจิรสฺเสว  ขิปฺปเมว  ตํ  ธมฺมํ  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหาสึ. 

อถ  ขฺวาหํ  ราชกุมาร,  เยน  อุทฺทโก  รามปุตฺโต,  เตนุปสงฺกมึ;  อุปสงฺกมิตฺวา  อุทกํ  
รามปุตฺตํ  เอตทโวจํ  “เอตฺตาวตา  โน  อาวุโส  ราโม  อิมํ  ธมฺมํ  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  
อุปสมฺปชฺช  ปเวเทสี”ติ.  เอตฺตาวตา  โข  อาวุโส  ราโม  อิมํ  ธมฺมํ  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  
อุปสมฺปชฺช  ปเวเทสีติ.  อหํปิ  โข  อาวุโส  เอตฺตาวตา  อิมํ  ธมฺมํ  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  
อุปสมฺปชฺช  วิหรามีติ.  ลาภา  โน  อาวุโส,  สุลทฺธํ  โน  อาวุโส,  เย  มยํ  อายสฺมนฺตํ  ตาทิสํ  
สพฺรหฺมจารึ  ปสฺสาม.  อิติ  ยํ  ธมฺมํ  ราโม  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  ปเวเทสิ,  
ตํ  ตฺวํ  ธมฺมํ  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรสิ.  ยํ  ตฺวํ  ธมฺมํ  สยํ  อภิญฺญา  
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรสิ, ตํ ธมฺมํ ราโม  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  ปเวเทสิ.  

!   ฉ.,ม.  อตฺตนา1

!   ฉ.  อยํ  ปาโฐ  น  ทิสฺสติ2

!   ฉ.,ม.  อุทโก  3
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อิติ  ยํ  ธมฺมํ  ราโม  อภิญฺญาสิ,  ตํ  ตฺวํ  ธมฺมํ  ชานาสิ.  ยํ  ตฺวํ  ธมฺมํ  ชานาสิ,  ตํ  ธมฺมํ  ราโม  
อภิญฺญาสิ.  อิติ  ยาทิโส  ราโม  อโหสิ,  ตาทิโส  ตุวํ.  ยาทิโส  ตุวํ,  ตาทิโส  ราโม  อโหสิ.  เอหิ
ทานิ  อาวุโส  ตุวํ  อิมํ  คณํ  ปริหราติ.  อิติ  โข  ราชกุมาร  อุทฺทโก  รามปุตฺโต  สพฺรหฺมจารี  
เม  สมาโน  อาจริยฏฺฐาเน  มํ  ฐเปสิ,  อุฬาราย  จ  มํ  ปูชาย  ปูเชสิ.  ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร,  
เอตทโหสิ  “นายํ  ธมฺโม  นิพฺพิทาย  น  วิราคาย  น  นิโรธาย  น  อุปสมาย  น  อภิญฺญาย  น  
สมฺโพธาย  น  นิพฺพานาย  สํวตฺตติ,  ยาวเทว  เนวสญฺญานาสญฺญายตนูปปตฺติยา”ติ.  โส  โข  
อหํ  ราชกุมาร  ตํ  ธมฺมํ  อนลงฺกริตฺวา  ตสฺมา  ธมฺมา  นิพฺพิชฺช  อปกฺกมึ. 

[๓๒๙]  โส  โข  อหํ  ราชกุมาร  กึกุสลคเวสี  อนุตฺตรํ สนฺติวรปทํ ปริเยสมาโน  มคเธสุ  
อนุปุพฺเพน จาริกํ จรมาโน, เยน อุรุเวลา เสนานิคโม,  ตทวสรึ.  ตตฺถทฺทสํ  รมณียํ  ภูมิภาคํ  
ปาสาทิกญฺจ  วนสณฺฑํ,  นทิญฺจ  สนฺทนฺตึ  เสตกํ  สุปติตฺถํ  รมณียํ,  สมนฺตา  จ  โคจรคามํ.  
ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “รมณีโย วต โภ  ภูมิภาโค,  ปาสาทิโก จ  วนสณฺโฑ, นที จ  
สนฺทติ  เสตกา  สุปติตฺถา  รมณียา,  สมนฺตา  จ  โคจรคาโม,  ‘อลํ  วติทํ  กุลปุตฺตสฺส  
ปธานตฺถิกสฺส  ปธานายา”ติ.  โส  โข  อหํ  ราชกุมาร  ตตฺเถว  นิสีทึ  “อลมิทํ  ปธานายา”ติ.  
อปิสฺสุ  มํ  ราชกุมาร  ติสฺโส  อุปมา  ปฏิภํสุ  อนจฺฉริยา  ปุพฺเพ  อสฺสุตปุพฺพา: 

เสยฺยถาปิ  ราชกุมาร  อลฺลํ  กฏฺฐํ  สเสฺนหํ    อุทเก  นิกฺขิตฺตํ.  อถ  ปุริโส  อาคจฺเฉยฺย  1

อุตฺตรารณึ  อาทาย  “อคฺคึ  อภินิพฺพตฺเตสฺสามิ  เตโช  ปาตุกริสฺสามี”ติ.  ตํ  กึ  มญฺญสิ       
ราชกุมาร  ?  อปิ  นุ  โส  ปุริโส  อมุํ  อลฺลํ  กฏฺฐํ  สเสฺนหํ  อุทเก  นิกฺขิตฺตํ  อุตฺตรารณึ  อาทาย  
อภิมตฺถนฺโต    อคฺคึ  อภินิพฺพตฺเตยฺย  เตโช  ปาตุกเรยฺยาติ  ?  โน  เหตํ   ภนฺเต.  ตํ กิสฺส เหตุ ?  2 3

อทุญฺหิ  ภนฺเต  อลฺลํ  กฏฺฐํ  สเสฺนหํ,  ตญฺจ  ปน  อุทเก  นิกฺขิตฺตํ,  ยาวเทว  จ  ปน  โส  ปุริโส  
กิลมถสฺส  วิฆาตสฺส  ภาคี  อสฺสาติ.  เอวเมว  โข  ราชกุมาร  เย  หิ  เกจิ  สมณา  วา             
พฺราหฺมณา  วา  กาเยน  เจว  จิตฺเตน  จ  กาเมหิ  อวูปกฏฺฐา  วิหรนฺติ.  โย  จ  เนสํ  กาเมสุ  
กามจฺฉนฺโท  กามเสฺนโห  กามมุจฺฉา  กามปิปาสา  กามปริฬาโห,  โส  จ  อชฺฌตฺตํ  น  สุปหีโน  
โหติ  น  สุปฏิปฺปสฺสทฺโธ.  โอปกฺกมิกา  เจปิ  เต  โภนฺโต  สมณพฺราหฺมณา  ทุกฺขา  ติพฺพา  
ขรา  กฏุกา  เวทนา  เวทยนฺติ,  อภพฺพาว  เต  ญาณาย  ทสฺสนาย  อนุตฺตราย  สมฺโพธาย.  
โน  เจปิ  เต  โภนฺโต  สมณพฺราหฺมณา  โอปกฺกมิกา  ทุกฺขา  ติพฺพา  ขรา  กฏุกา  เวทนา       
เวทยนฺติ,  อภพฺพาว  เต  ญาณาย  ทสฺสนาย  อนุตฺตราย  สมฺโพธาย.  อยํ  โข  มํ  ราชกุมาร  
ปฐมา  อุปมา  ปฏิภาสิ  อนจฺฉริยา  ปุพฺเพ  อสฺสุตปุพฺพา. 

[๓๓๐]  อปราปิ  โข  มํ  ราชกุมาร  ทุติยา  อุปมา  ปฏิภาสิ  อนจฺฉริยา  ปุพฺเพ            
อสฺสุตปุพฺพา:   

เสยฺยถาปิ  ราชกุมาร  อลฺลํ  กฏฺฐํ  สเสฺนหํ  อารกา  อุทกา  ถเล  นิกฺขิตฺตํ.  อถ  ปุริโส  
อาคจฺเฉยฺย  อุตฺตรารณึ  อาทาย  “อคฺคึ  อภินิพฺพตฺเตสฺสามิ  เตโช  ปาตุกริสฺสามี”ติ.  ตํ  กึ  

!   สี.  สสฺสิเนหํ  1

!   ฉ.  อภิมนฺเถนฺโต,เอวมุปริปิ.2

!   ฉ.,ม.  หิทํ  3
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มญฺญสิ  ราชกุมาร  ?  อปิ  นุ  โส  ปุริโส  อมุํ  อลฺลํ  กฏฺฐํ  สเสฺนหํ  อารกา  อุทกา  ถเล  
นิกฺขิตฺตํ  อุตฺตรารณึ  อาทาย  อภิมตฺถนฺโต  อคฺคึ  อภินิพฺพตฺเตยฺย  เตโช  ปาตุกเรยฺยาติ  ?  โน  
เหตํ  ภนฺเต.  ตํ  กิสฺส  เหตุ  ?  อทุญฺหิ  ภนฺเต  อลฺลํ  กฏฺฐํ  สเสฺนหํ  กิญฺจาปิ  อารกา  อุทกา  
ถเล  นิกฺขิตฺตํ,  ยาวเทว  จ  ปน  โส  ปุริโส  กิลมถสฺส  วิฆาตสฺส  ภาคี  อสฺสาติ.  เอวเมว  โข  
ราชกุมาร  เย หิ  เกจิ  สมณา วา  พฺราหฺมณา วา  กาเยน  เจว  จิตฺเตน  จ  กาเมหิ  วูปกฏฺฐา  
วิหรนฺติ.  โย จ  เนสํ  กาเมสุ  กามจฺฉนฺโท  กามเสฺนโห กามมุจฺฉา กามปิปาสา กามปริฬาโห,  
โส  จ  อชฺฌตฺตํ  น  สุปหีโน  โหติ  น  สุปฏิปฺปสฺสทฺโธ.  โอปกฺกมิกา  เจปิ  เต  โภนฺโต           
สมณพฺราหฺมณา  ทุกฺขา  ติพฺพา  กฏุกา  ขรา  เวทนา  เวทยนฺติ,  อภพฺพาว  เต  ญาณาย     
ทสฺสนาย  อนุตฺตราย  สมฺโพธาย.  โน  เจปิ  เต  โภนฺโต  สมณพฺราหฺมณา  โอปกฺกมิกา  ทุกฺขา  
ติพฺพา  กฏุกา  ขรา  เวทนา  เวทยนฺติ,  อภพฺพาว  เต  ญาณาย  ทสฺสนาย  อนุตฺตราย         
สมฺโพธาย;  อยํ  โข  มํ  ราชกุมาร  ทุติยา  อุปมา  ปฏิภาสิ  อนจฺฉริยา  ปุพฺเพ  อสฺสุตปุพฺพา. 

[๓๓๑]  อปราปิ  โข  มํ  ราชกุมาร  ตติยา  อุปมา  ปฏิภาสิ  อนจฺฉริยา  ปุพฺเพ          
อสฺสุตปุพฺพา:   

เสยฺยถาปิ  ราชกุมาร  สุกฺขํ  กฏฺฐํ  โกฬาปํ  อารกา  อุทกา  ถเล  นิกฺขิตฺตํ.  อถ  ปุริโส  
อาคจฺเฉยฺย  อุตฺตรารณึ  อาทาย  “อคฺคึ  อภินิพฺพตฺเตสฺสามิ  เตโช  ปาตุกริสฺสามี”ติ.  ตํ  กึ  
มญฺญสิ  ราชกุมาร  ?  อปิ  นุ  โส  ปุริโส  อมุํ  สุกฺขํ  กฏฺฐํ  โกฬาปํ  อารกา  อุทกา  ถเล  
นิกฺขิตฺตํ  อุตฺตรารณึ  อาทาย  อภิมตฺถนฺโต  อคฺคึ  อภินิพฺพตฺเตยฺย  เตโช  ปาตุกเรยฺยาติ  ?  
เอวํ  ภนฺเต.  ตํ  กิสฺส  เหตุ  ?  อทุญฺหิ  ภนฺเต  สุกฺขํ  กฏฺฐํ  โกฬาปํ,  ตญฺจ  ปน  อารกา  อุทกา  
ถเล  นิกฺขิตฺตนฺติ.  เอวเมว  โข  ราชกุมาร  เย  หิ  เกจิ  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  กาเยน  
เจว  จิตฺเตน  จ  กาเมหิ  วูปกฏฺฐา  วิหรนฺติ.  โย  จ  เนสํ  กาเมสุ  กามจฺฉนฺโท  กามเสฺนโห  
กามมุจฺฉา  กามปิปาสา  กามปริฬาโห,  โส  จ  อชฺฌตฺตํ  สุปหีโน  โหติ  สุปฏิปฺปสฺสทฺโธ.      
โอปกฺกมิกา เจปิ  เต โภนฺโต  สมณพฺราหฺมณา  ทุกฺขา  ติพฺพา  ขรา  กฏุกา  เวทนา  เวทยนฺติ,  
ภพฺพาว เต ญาณาย ทสฺสนาย อนุตฺตราย สมฺโพธาย.  โน  เจปิ  เต  โภนฺโต  สมณพฺราหฺมณา  
โอปกฺกมิกา  ทุกฺขา  ติพฺพา  ขรา  กฏุกา  เวทนา  เวทยนฺติ,  ภพฺพาว  เต  ญาณาย  ทสฺสนาย  
อนุตฺตราย  สมฺโพธาย;  อยํ  โข  มํ  ราชกุมาร  ตติยา  อุปมา  ปฏิภาสิ  อนจฺฉริยา  ปุพฺเพ     
อสฺสุตปุพฺพา. อิมา โข  มํ ราชกุมาร  ติสฺโส  อุปมา  ปฏิภํสุ    อนจฺฉริยา  ปุพฺเพ  อสฺสุตปุพฺพา.  1

[๓๓๒]  ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “ยนฺนูนาหํ  ทนฺเตภิทนฺตมาธาย  ชิวฺหาย  
ตาลุํ  อาหจฺจ  เจตสา  จิตฺตํ  อภินิคฺคเณฺหยฺยํ  อภินิปฺปีเฬยฺยํ  อภิสนฺตาเปยฺยนฺ”ติ.  โส  โข  อหํ  
ราชกุมาร ทนฺเตภิทนฺตมาธาย ชิวฺหาย ตาลุํ อาหจฺจ เจตสา จิตฺตํ อภินิคฺคณฺหามิ อภินิปฺปีเฬมิ  
อภิสนฺตาเปมิ.  ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  ทนฺเตภิทนฺตมาธาย  ชิวฺหาย  ตาลุํ  อาหจฺจ  เจตสา  
จิตฺตํ  อภินิคฺคณฺหโต  อภิปฺปีฬยโต  อภิสนฺตาปยโต  กจฺเฉหิ  เสทา  มุจฺจนฺติ.  เสยฺยถาปิ        
ราชกุมาร พลวา ปุริโส ทุพฺพลตรํ ปุริสํ สีเส วา  คเหตฺวา  ขนฺเธ วา  คเหตฺวา  อภินิคฺคเณฺหยฺย  
อภินิปฺปีเฬยฺย  อภิสนฺตาเปยฺย,  เอวเมว  โข  เม  ราชกุมาร  ทนฺเตภิทนฺตมาธาย  ชิวฺหาย  

!   สี. ปฏิภาสุํ1
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ตาลุํ  อาหจฺจ  เจตสา  จิตฺตํ  อภินิคฺคณฺหโต  อภินิปฺปีฬยโต  อภิสนฺตาปยโต  กจฺเฉหิ  เสทา  
มุจฺจนฺติ.  อารทฺธํ  โข  ปน  เม  ราชกุมาร  วีริยํ  โหติ  อสลฺลีนํ,  อุปฏฺฐิตา  สติ  อปฺปมฺมุฏฺฐา,   1

สารทฺโธ  จ  ปน  เม  กาโย  โหติ  อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ  เตเนว  ทุกฺขปฺปธาเนน  ปธานาภิตุนฺนสฺส  
สโต. 

[๓๓๓]  ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “ยนฺนูนาหํ  อปฺปานกํเยว  ฌานํ  
ฌาเยยฺยนฺ”ติ,  โส  โข  อหํ  ราชกุมาร  มุขโต  จ  นาสโต  จ  อสฺสาสปสฺสาเส  อุปรุนฺธึ.  ตสฺส  
มยฺหํ  ราชกุมาร  มุขโต  จ  นาสโต  จ  อสฺสาสปสฺสาเสสุ  อุปรุทฺเธสุ  กณฺณโสเตหิ  วาตานํ  
นิกฺขมนฺตานํ  อธิมตฺโต  สทฺโท  โหติ. เสยฺยถาปิ นาม  กมฺมารคคฺคริยา    ธมมานาย  อธิมตฺโต  2

สทฺโท  โหติ,  เอวเมว  โข  เม  ราชกุมาร  มุขโต  จ  นาสโต  จ  อสฺสาสปสฺสาเสสุ  อุปรุทฺเธสุ  
กณฺณโสเตหิ  วาตานํ  นิกฺขมนฺตานํ  อธิมตฺโต  สทฺโท  โหติ.  อารทฺธํ  โข  ปน  เม  ราชกุมาร    
วีริยํ  โหติ  อสลฺลีนํ,  อุปฏฺฐิตา  สติ  อปฺปมุฏฺฐา,  สารทฺโธ  จ  ปน  เม  กาโย  โหติ               
อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ  เตเนว  ทุกฺขปฺปธาเนน  ปธานาภิตุนฺนสฺส  สโต. 

ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “ยนฺนูนาหํ  อปฺปานกํเยว  ฌานํ  ฌาเยยฺยนฺ”ติ, โส  
โข  อหํ  ราชกุมาร  มุขโต  จ  นาสโต  จ  กณฺณโต  จ  อสฺสาสปสฺสาเส  อุปรุนฺธึ.  ตสฺส  มยฺหํ  
ราชกุมาร  มุขโต  จ  นาสโต  จ  กณฺณโต  จ  อสฺสาสปสฺสาเสสุ  อุปรุทฺเธสุ  อธิมตฺตา  วาตา  
มุทฺธานํ  โ อหนนฺติ.    เสยฺยถาปิ  ราชกุมาร  พลวา  ปุริโส  ติเณฺหน  สิขเรน  มุทฺธานํ             3 4

อภิมตฺเถยฺย.  เอวเมว  โข  เม  ราชกุมาร  มุขโต  จ  นาสโต  จ  กณฺณโต  จ  อสฺสาสปสฺสาเสสุ  
อุปรุทฺเธสุ  อธิมตฺตา  วาตา  มุทฺธานํ  โอหนนฺติ.  อารทฺธํ  โข  ปน  เม  ราชกุมาร  วีริยํ  โหติ    
อสลฺลีนํ;  อุปฏฺฐิตา  สติ  อปฺปมฺมุฏฺฐา,  สารทฺโธ  จ  ปน  เม  กาโย  โหติ  อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ  
เตเนว  ทุกฺขปฺปธาเนน  ปธานาภิตุนฺนสฺส  สโต. 

ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “ยนฺนูนาหํ  อปฺปานกํเยว  ฌานํ  ฌาเยยฺยนฺ”ติ,  โส  
โข  อหํ  ราชกุมาร  มุขโต  จ  นาสโต  จ  กณฺณโต  จ  อสฺสาสปสฺสาเส  อุปรุนฺธึ.  ตสฺส  มยฺหํ  
ราชกุมาร  มุขโต  จ  นาสโต  จ  กณฺณโต  จ  อสฺสาสปสฺสาเสสุ  อุปรุทฺเธสุ  อธิมตฺตา  สีเส     
สีสเวทนา  โหนฺติ.  เสยฺยถาปิ  ราชกุมาร  พลวา  ปุริโส  ทเฬฺหน  วรตฺตกฺขนฺเธน    สีเส           5

สีสเวฏฺฐนํ    ทเทยฺย.  เอวเมว  โข  เม  ราชกุมาร  มุขโต  จ  นาสโต  จ  กณฺณโต  จ                6

อสฺสาสปสฺสาเสสุ  อุปรุทฺเธสุ  อธิมตฺตา  สีเส  สีสเวทนา  โหนฺติ.  อารทฺธํ  โข ปน เม ราชกุมาร  
วีริยํ  โหติ  อสลฺลีนํ,  อุปฏฺฐิตา  สติ  อปฺปมฺมุฏฺฐา,  สารทฺโธ  จ  ปน  เม  กาโย  โหติ            
อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ  เตเนว  ทุกฺขปฺปธาเนน  ปธานาภิตุนฺนสฺส  สโต. 

!   ฉ.,ม.,สี.  อสมฺมุฏฺฐา1

!   สี.  คคฺคาริยา  2

!   ฉ.  มุทฺธนิ  อูหนนฺติ,  สี.  อูหนฺติ, ม. อุหนนฺต ิ 3

!   ฉ.,ม.  มุทฺธนิ  อภิมตฺเถยฺย,  สี,  มุทฺธานํ  อภิมนฺเถยฺย  4

!   ฉ.  วรตฺตกฺขณฺเฑน,  สี.  วรตฺตกพนฺธเนน  5

!   ฉ.,ม.  สีสเวฐํ6
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ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “ยนฺนูนาหํ  อปฺปานกํเยว  ฌานํ  ฌาเยยฺยนฺ”ติ.  โส  
โข  อหํ  ราชกุมาร  มุขโต  จ  นาสโต  จ  กณฺณโต  จ  อสฺสาสปสฺสาเส  อุปรุนฺธึ.  ตสฺส  มยฺหํ  
ราชกุมาร  มุขโต  จ  นาสโต  จ  กณฺณโต  จ  อสฺสาสปสฺสาเสสุ  อุปรุทฺเธสุ  อธิมตฺตา  วาตา  
กุจฺฉึ  ปริกนฺตนฺติ.  เสยฺยถาปิ  ราชกุมาร  ทกฺโข  โคฆาตโก วา  โคฆาตกนฺเตวาสี วา  ติเณฺหน  
โควิกนฺตเนน  กุจฺฉึ  ปริกนฺเตยฺย;  เอวเมว  โข  ราชกุมาร  มุขโต  จ  นาสโต  จ  กณฺณโต  จ  
อสฺสาสปสฺสาเสสุ  อุปรุทฺเธสุ  อธิมตฺตา วาตา  กุจฺฉึ  ปริกนฺตนฺติ. อารทฺธํ โข ปน เม ราชกุมาร  
วีริยํ  โหติ  อสลฺลีนํ,  อุปฏฺฐิตา  สติ  อปฺปมฺมุฏฺฐา,  สารทฺโธ  จ  ปน  เม  กาโย  โหติ             
อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ  เตเนว  ทุกฺขปฺปธาเนน  ปธานาภิตุนฺนสฺส  สโต. 

ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “ยนฺนูนาหํ  อปฺปานกํเยว  ฌานํ  ฌาเยยฺยนฺ”ติ.  โส  
โข  อหํ  ราชกุมาร  มุขโต  จ  นาสโต  จ  กณฺณโต  จ  อสฺสาสปสฺสาเส  อุปรุนฺธึ.  ตสฺส  มยฺหํ  
ราชกุมาร  มุขโต  จ  นาสโต  จ  กณฺณโต  จ  อสฺสาสปสฺสาเสสุ  อุปรุทฺเธสุ  อธิมตฺโต  กายสฺมึ  
ฑาโห  โหติ.  เสยฺยถาปิ  ราชกุมาร  เทฺว  พลวนฺโต  ปุริสา  ทุพฺพลตรํ  ปุริสํ  นานาพาหาสุ      
คเหตฺวา  องฺคารกาสุยา  สนฺตาเปยฺยํุ  สมฺปริตาเปยฺยํุ;  เอวเมว  โข  เม  ราชกุมาร  มุขโต  จ  
นาสโต  จ  กณฺณโต  จ  อสฺสาสปสฺสาเสสุ  อุปรุทฺเธสุ  อธิมตฺโต  กายสฺมึ  ฑาโห  โหติ.  
อารทฺธํ  โข  ปน  เม  ราชกุมาร  วีริยํ  โหติ  อสลฺลีนํ,  อุปฏฺฐิตา  สติ  อปฺปมฺมุฏฺฐา, สารทฺโธ จ  
ปน  เม  กาโย  โหติ  อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ  เตเนว  ทุกฺขปฺปธาเนน  ปธานาภิตุนฺนสฺส  สโต. 

อปิสฺสุ มํ  ราชกุมาร  เทวตา ทิสฺวา  เอวมาหํสุ  “กาลกโต  สมโณ  โคตโม”ติ.  เอกจฺจา  
เทวตา  เอวมาหํสุ  “น  กาลกโต  สมโณ  โคตโม,  อปิจ  กาลํ  กโรตี”ติ.  เอกจฺจา  เทวตา        
เอวมาหํสุ  “น  กาลกโต  สมโณ  โคตโม,  นาปิ  กาลํ  กโรติ,  อรหํ  สมโณ  โคตโม,                 
วิหาโรเตฺวว  โส  อรหโต  เอวรูโป  โหตี”ติ. 

[๓๓๔]  ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “ยนฺนูนาหํ  สพฺพโส  อาหารุปจฺเฉทาย     
ปฏิปชฺเชยฺยนฺ”ติ.  อถ  โข  มํ  ราชกุมาร  เทวตา  อุปสงฺกมิตฺวา  เอตทโวจุํ  “มา  โข  ตฺวํ  มาริส  
สพฺพโส  อาหารุปจฺเฉทาย  ปฏิปชฺชิ.  สเจ  โ ข  ตฺวํ  มาริส  สพฺพโส  อาหารุปจฺเฉทาย           
ปฏิปชฺชิสฺสสิ,  ตสฺส  เต  มยํ  ทิพฺพํ  โอชํ  โลมกูเปหิ  อชฺโฌหริสฺสาม,   ตาย ตฺวํ  ยาเปสฺสสี”ติ.  1

ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “อหํ  เจว  โข  ปน  สพฺพโส  อชทฺธุกํ    ปฏิชาเนยฺยํ.  อิมา  จ  2

โข  เม  เทวตา  ทิพฺพํ  โอชํ  โลมกูเปหิ  อชฺโฌหเรยฺยํุ;    ตาย  จาหํ  ยาเปยฺยํ,  ตํ  มมสฺส  3

มุสา”ติ.  โส  โข  อหํ  ราชกุมาร  ตา  เทวตา  ปจฺจาจิกฺขามิ  หลนฺติ  วทามิ. 
ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “ยนฺนูนาหํ  โถกํ  โถกํ  อาหารํ  อาหาเรยฺยํ  ปสตํ  

ปสตํ, ยทิ วา  มุคฺคยูสํ  ยทิ วา  กุลตฺถยูสํ  ยทิ วา  กฬายยูสํ  ยทิ วา  หเรณุกยูสนฺติ.  โส โข  
อหํ ราชกุมาร โถกํ  โถกํ  อาหารํ  อาหาเรสึ  ปสตํ  ปสตํ,  ยทิ วา  มุคฺคยูสํ  ยทิ วา  กุลตฺถยูสํ  
ยทิ วา  กฬายยูสํ  ยทิ วา  หเรณุกยูสํ.  ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  โถกํ  โถกํ  อาหารํ  อาหารยโต  

!   ฉ. อชฺโฌหาเรสฺสาม  1

!   ฉ.,ม.  อชชฺชิตํ2

!   ฉ. อชฺโฌหาเรยฺยํุ3
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ปสตํ  ปสตํ,  ยทิ  วา  มุคฺคยูสํ  ยทิ  วา  กุลตฺถยูสํ  ยทิ  วา  กฬายยูสํ  ยทิ  วา  หเรณุกยูสํ,  
อธิมตฺตกสิมานํ  ปตฺโต  กาโย  โหติ.  เสยฺยถาปิ  นาม  อาสีติกปพฺพานิ  วา  กาฬปพฺพานิ  วา;  
เอวเมวสฺสุ  เม  องฺคปจฺจงฺคานิ  ภวนฺติ  ตาเยวปฺปาหารตาย.  เสยฺยถาปิ  นาม  โอฏฺฐปทํ;    
เอวเมวสฺสุ  เม  อานิสทํ  โหติ  ตาเยวปฺปาหารตาย.  เสยฺยถาปิ  นาม  วฏฺฏนาวฬี;  เอวเมวสฺสุ  
เม  ปิฏฺฐิกณฺฏโก  อุณฺณตาวนโต  โหติ  ตาเยวปฺปาหารตาย.  เสยฺยถาปิ  นาม  ชรสาลาย   1

โคปานสิโย  โ อลุคฺควิลุคฺคา  ภวนฺติ;  เอวเมวสฺสุ  เม  ผาสุฬิโย  โ อลุคฺควิลุคฺคา  ภวนฺติ          
ตาเยวปฺปาหารตาย.  เสยฺยถาปิ นาม  คมฺภีเร  อุทปาเน  อุทกตารกา  คมฺภีรคตา  โอกฺขายิกา  
ทิสฺสนฺติ;  เอวเมวสฺสุ  เม  อกฺขิกูเปสุ  อกฺขิตารกา  คมฺภีรคตา  โ อกฺขายิกา  ทิสฺสนฺติ             
ตาเยวปฺปาหารตาย.  เสยฺยถาปิ  นาม  ติตฺติกาลาพุ    อามกจฺฉินฺโน  วาตาตเปน  สํผุสิโต     2 3

โหติ  สมฺมิลาโต;  เอวเมวสฺสุ  เม  สีสจฺฉวิ  สํผุสิตา  โหติ  สมฺมิลาตา  ตาเยวปฺปาหารตาย.  
โส  โ ข  อหํ  ราชกุมาร  “อุทรจฺฉวึ  ปริมสิสฺสามี”ติ  ปิฏฺฐิกณฺฏกํเยว  ปริคฺคณฺหามิ,  
“ปิฏฺฐิกณฺฏกํ  ปริมสิสฺสามี”ติ  อุทรจฺฉวึเยว  ปริคฺคณฺหามิ.  ยาวสฺสุ  เม  ราชกุมาร                 
อุทรจฺฉวิ  ปิฏฺฐิกณฺฏกํ  อลฺลีนา  โหติ  ตาเยวปฺปาหารตาย.  โส  โข  อหํ  ราชกุมาร  “วจฺจํ  วา  
มุตฺตํ วา  กริสฺสามี”ติ  ตตฺเถว  อวกุชฺโช  ปปตามิ  ตาเยวปฺปาหารตาย.  โส  โข  อหํ  ราชกุมาร  
อิมเมว  กายํ  อสฺสาเสนฺโต  ปาณินา  คตฺตานิ  อนุมชฺชามิ.  ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  ปาณินา  
คตฺตานิ  อนุมชฺชโต  ปูติมูลานิ  โลมานิ  กายสฺมา  ปปตนฺติ  ตาเยวปฺปาหารตาย.  อปิสฺสุ  มํ  
ราชกุมาร  มนุสฺสา  ทิสฺวา  เอวมาหํสุ  “กาโฬ  สมโณ  โคตโม”ติ. เอกจฺเจ มนุสฺสา เอวมาหํสุ  
“น  กาโฬ  สมโณ  โคตโม,  สาโม  สมโณ  โคตโม”ติ.  เอกจฺเจ  มนุสฺสา  เอวมาหํสุ  “น  กาโฬ  
สมโณ  โคตโม  นปิ  สาโม,  มงฺคุรจฺฉวิ  สมโณ  โคตโม”ติ.  ยาวสฺสุ  เม  ราชกุมาร  ตาว       
ปริสุทฺโธ  ฉวิวณฺโณ  ปริโยทาโต  อุปหโต  โหติ  ตาเยวปฺปาหารตาย. 

[๓๓๕]  ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “เย  โข  เกจิ  อตีตมทฺธานํ  สมณา  วา      
พฺราหฺมณา  วา  โอปกฺกมิกา  ทุกฺขา  ติพฺพา  ขรา  กฏุกา  เวทนา  เวทยึสุ,  เอตาวปรมํ  นยิโต  
ภิยฺโย.  เยปิ  หิ  เกจิ  อนาคตมทฺธานํ  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  โอปกฺกมิกา  ทุกฺขา       
ติพฺพา  ขรา  กฏุกา  เวทนา  เวทยิสฺสนฺติ,  เอตาวปรมํ  นยิโต  ภิยฺโย.  เยปิ  หิ  เกจิ  เอตรหิ  
สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  โอปกฺกมิกา  ทุกฺขา  ติพฺพา  ขรา  กฏุกา  เวทนา  เวทยนฺติ,       
เอตาวปรมํ  นยิโต  ภิยฺโย.  น  โข  ปนาหํ  อิมาย  กฏุกาย  ทุกฺกรการิกาย  อธิคจฺฉามิ  อุตฺตรึ   4

มนุสฺสธมฺมา  อลมริยญาณทสฺสนวิเสสํ.  สิยา  นุ  โข  อญฺโญ  มคฺโค  โพธายา”ติ  ?  ตสฺส  
มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “อภิชานามิ  โ ข  ปนาหํ  ปิตุ  สกฺกสฺส  กมฺมนฺเต  สีตาย           
ชมฺพุฉายาย  นิสินฺโน  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺกํ  สวิจารํ  วิเวกชํ      
ปีติสุขํ  ปฐมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหริตา.  สิยา  นุ  โข  เอโสมคฺโค  โพธายา”ติ  ?  ตสฺส  มยฺหํ  

!   ก.  ขชฺชรสาลาย  1

!   ฉ.,ม.  ติตฺตกาลาพุ2

!   ฉ. สํผุฏิโต, ม. สํปุฏิโต  3

!  ฉ.,ม.  อุตฺตริ,เอวมุปริปิ.4
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ราชกุมาร  สตานุสาริ  วิญฺญาณํ  อโหสิ  “เอเสว  มคฺโค  โพธายา”ติ.  ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  
เอตทโหสิ  “กินฺนุ  โข  อหํ  ตสฺส  สุขสฺส  ภายามิ,  ยนฺตํ  สุขํ  อญฺญเตฺรว  กาเมหิ  อญฺญตฺร  
อกุสเลหิ  ธมฺเมหี”ติ  ?  ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “น  โข  อหํ  ตสฺส  สุขสฺส  ภายามิ,  
ยนฺตํ  สุขํ  อญฺญเตฺรว  กาเมหิ  อญฺญตฺร  อกุสเลหิ  ธมฺเมหี”ติ. 

ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “น  โข  ตํ  สุกรํ  สุขํ  อธิคนฺตุํ  เอวํ  อธิมตฺตกสิมานํ  
ปตฺตกาเยน.  ยนฺนูนาหํ  โอฬาริกํ  อาหารํ  อาหาเรยฺยํ  โอทนกุมฺมาสนฺ”ติ.  โส  โข  อหํ  ราช
กุมาร  โอฬาริกํ  อาหารํ  อาหาเรสึ  โอทนกุมฺมาสํ.  เตน  โข  ปน  มํ    ราชกุมาร  สมเยน  1

ปญฺจวคฺคิยา  ภิกฺขู  ปจฺจุปฏฺฐิตา  โหนฺติ  “ยํ  โข  สมโณ  โคตโม  ธมฺมํ  อธิคมิสฺสติ,  ตํ  โน  
อาโรเจสฺสตี”ติ. ยโต  โข  อหํ  ราชกุมาร  โอฬาริกํ  อาหารํ  อาหาเรสึ  โอทนกุมฺมาสํ,  อถ  เม  
เต ปญฺจวคฺคิยา ภิกฺขู นิพฺพิชฺช ปกฺกมึสุ  “พาหุลฺลิโก   สมโณ  โคตโม  ปธานวิพฺภนฺโต อาวตฺโต  2

พาหุลฺลายา”ติ. 
[๓๓๖]  โส  โข  อหํ  ราชกุมาร  โอฬาริกํ  อาหารํ  อาหาเรตฺวา  พลํ  คเหตฺวา  วิวิจฺเจว  

กาเมหิ  ฯเปฯ  ปฐมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหาสึ.  วิตกฺกวิจารานํ  วูปสมา  ทุติยํ  ฌานํ  ฯเปฯ  
ตติยํ ฌานํ  ... จตุตฺถํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหาสึ.  โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ  ปริโยทาเต  
อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติญาณาย  
จิตฺตํ  อภินินฺนาเมสึ.  โส  อเนกวิหิตํ  ปุพฺเพนิวาสํ  อนุสฺสรามิ.  เสยฺยถีทํ  ?  เอกมฺปิ  ชาตึ  
เทฺวปิ  ชาติโย  ฯเปฯ  อิติ  สาการํ  สอุทฺเทสํ  อเนกวิหิตํ  ปุพฺเพนิวาสํ  อนุสฺสรามิ.  อยํ  โข  เม  
ราชกุมาร  รตฺติยา  ปฐเม  ยาเม  ปฐมา  วิชฺชา  อธิคตา,  อวิชฺชา  วิหตา,  วิชฺชา  อุปฺปนฺนา,  
ตโม  วิหโต,  อาโลโก  อุปฺปนฺโน,  ยถา  ตํ  อปฺปมตฺตสฺส  อาตาปิโน  ปหิตตฺตสฺส  วิหรโต. 

โส  เอวํ  สมาหิเต  จิตฺเต  ปริสุทฺเธ  ปริโยทาเต  อนงฺคเณ  วิคตูปกฺกิเลเส  มุทุภูเต       
กมฺมนิเย ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต  สตฺตานํ  จุตูปปาตญาณาย  จิตฺตํ อภินินฺนาเมสึ. โส ทิพฺเพน  
จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน  สตฺเต  ปสฺสามิ  จวมาเน  อุปปชฺชมาเน  หีเน  ปณีเต  
สุวณฺเณ  ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต, ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานามิ. ฯเปฯ อยํ โข เม ราชกุมาร  
รตฺติยา  มชฺฌิเม  ยาเม  ทุติยา  วิชฺชา อธิคตา,  อวิชฺชา  วิหตา, วิชฺชา อุปฺปนฺนา,  ตโม วิหโต,  
อาโลโก  อุปฺปนฺโน,  ยถา  ตํ  อปฺปมตฺตสฺส  อาตาปิโน  ปหิตตฺตสฺส  วิหรโต. 

โส  เอวํ  สมาหิเต  จิตฺเต  ปริสุทฺเธ  ปริโยทาเต  อนงฺคเณ  วิคตูปกฺกิเลเส  มุทุภูเต     
กมฺมนิเย  ฐิเต  อาเนญฺชปฺปตฺเต  อาสวานํ  ขยญาณาย  จิตฺตํ  อภินินฺนาเมสึ.  โส  อิทํ          
ทุกฺขนฺติ ยถาภูตํ อพฺภญฺญาสึ ฯเปฯ อยํ ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ยถาภูตํ  อพฺภญฺญาสึ;    
อิเม  อาสวาติ  ยถาภูตํ  อพฺภญฺญาสึ  ฯเปฯ  อยํ  อาสวนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ยถาภูตํ  
อพฺภญฺญาสึ.  ตสฺส  เม  เอวํ  ชานโต  เอวํ  ปสฺสโต  กามาสวาปิ  จิตฺตํ  วิมุจฺจิตฺถ,  ภวาสวาปิ  
จิตฺตํ  วิมุจฺจิตฺถ,  อวิชฺชาสวาปิ  จิตฺตํ  วิมุจฺจิตฺถ,  วิมุตฺตสฺมึ  “วิมุตฺต”มิติ  ญาณํ  อโหสิ,  
“ขีณา  ชาติ,  วุสิตํ  พฺรหฺมจริยํ,  กตํ  กรณียํ,  นาปรํ  อิตฺถตฺตายา”ติ  อพฺภญฺญาสึ.  อยํ  โข  

!   สี.  เม  1

!   สี.,อิ.  พาหุลิโก,  สารตฺถฎีกาย สํเภทสิกฺขาปทวณฺณนาย สเมติ  2
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เม ราชกุมาร  รตฺติยา ปจฺฉิเม ยาเม  ตติยา วิชฺชา  อธิคตา,  อวิชฺชา วิหตา,  วิชฺชา อุปฺปนฺนา,  
ตโม  วิหโต,  อาโลโก  อุปฺปนฺโน,  ยถา  ตํ  อปฺปมตฺตสฺส  อาตาปิโน  ปหิตตฺตสฺส  วิหรโต. 

[๓๓๗]  ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “อธิคโต  โข  มฺยายํ  ธมฺโม  คมฺภีโร  
ทุทฺทโส  ทุรนุโพโธ  สนฺโต  ปณีโต  อตกฺกาวจโร  นิปุโณ  ปณฺฑิตเวทนีโย.  อาลยรามา  โข  
ปนายํ  ปชา  อาลยรตา  อาลยสมฺมุทิตา.  อาลยรามาย  โ ข  ปน  ปชาย  อาลยรตาย        
อาลยสมฺมุทิตาย  ทุทฺทสํ  อิทํ  ฐานํ,  ยทิทํ  อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโท.  อิทํปิ  โข  ฐานํ  
ทุทฺทสํ,  ยทิทํ  สพฺพสงฺขารสมโถ  สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค  ตณฺหากฺขโย  วิราโค  นิโรโธ  นิพฺพานํ.  
อหญฺเจว โข ปน  ธมฺมํ  เทเสยฺยํ,  ปเร  จ  เม  น  อาชาเนยฺยํุ,  โส  มมสฺส  กิลมโถ,  สา มมสฺส  
วิเหสา”ติ.  อปิสฺสุ  มํ  ราชกุมาร  อิมา  อนจฺฉริยา  คาถาโย  ปฏิภํสุ  ปุพฺเพ  อสฺสุตปุพฺพา  : 

   “กิจฺเฉน  เม  อธิคตํ    หลนฺทานิ  ปกาสิตุํ 
   ราคโทสปเรเตหิ    นายํ  ธมฺโม  สุสมฺพุโธ. 
   ปฏิโสตคามึ  นิปุณํ    คมฺภีรํ  ทุทฺทสํ  อณํุ 
   ราครตฺตา  น  ทกฺขนฺติ   ตโมกฺขนฺเธน  อาวุฏา”ติ.   1

อิติห  เม  ราชกุมาร  ปฏิสญฺจิกฺขโต  อปฺโปสฺสุกฺกตาย  จิตฺตํ  นมติ,  โน  ธมฺมเทสนาย. 
[๓๓๘]  อถ โข  ราชกุมาร  พฺรหฺมุโน สหมฺปติสฺส  มม  เจตสา  เจโตปริวิตกฺกมญฺญาย  

เอตทโหสิ  “นสฺสติ  วต  โภ  โลโก,  วินสฺสติ  วต  โภ  โลโก;  ยตฺร  หิ  นาม  ตถาคตสฺส  อรหโต  
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  อปฺโปสฺสุกฺกตาย  จิตฺตํ  นมติ,  โน  ธมฺมเทสนายา”ติ.  อถ  โข  ราชกุมาร  
พฺรหฺมา  สหมฺปติ,  เสยฺยถาปิ นาม พลวา ปุริโส  สมฺมิญฺชิตํ วา  พาหํ  ปสาเรยฺย, ปสาริตํ วา  
พาหํ  สมฺมิญฺเชยฺย;  เอวเมว พฺรหฺมโลเก อนฺตรหิโต  มม ปุรโต  ปาตุรโหสิ.  อถ โข  ราชกุมาร  
พฺรหฺมา  สหมฺปติ  เอกํสํ  อุตฺตราสงฺคํ  กริตฺวา,  เยนาหํ,  เตนญฺชลึ  ปณาเมตฺวา  มํ  เอตทโวจ  
“เทเสตุ  เม  ภนฺเต ภควา ธมฺมํ เทเสตุ สุคโต ธมฺมํ,  สนฺติ  สตฺตา  อปฺปรชกฺขชาติกา,            
อสฺสวนตาย  ธมฺมสฺส  ปริหายนฺติ,  ภวิสฺสนฺติ  ธมฺมสฺส  อญฺญาตาโร”ติ  อิทมโวจ  ราชกุมาร  
พฺรหฺมา  สหมฺปติ,  อิทํ  วตฺวา  อถาปรํ  เอตทโวจ; 

     “ปาตุรโหสิ  มคเธสุ  ปุพฺเพ 
     ธมฺโม  อสุทฺโธ  สมเลหิ  จินฺติโต 
     อปาปุเรตํ    อมตสฺส  ทฺวารํ 2

     สุณนฺตุ  ธมฺมํ  วิมเลนานุพุทฺธํ. 
                          เสลา  ยถา  ปพฺพตมุทฺธนิฏฺฐิโต 
     ยถาปิ  ปสฺเส  ชนตํ  สมนฺตโต 
     ตถูปมํ  ธมฺมมยํ  สุเมธ 
     ปาสาทมารุยฺห  สมนฺตจกฺขุ 

!   สี. อาวฏาติ,  สฺยา.,กํ.  อาวุตาติ  1

!   สี. อวาปุเรตํ  2
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     โสกาวกิณฺณํ    ชนตมเปตโสโก 1

       อเวกฺขสฺสุ  ชาติชราภิภูตํ. 
     อุฏฺเฐหิ  วีร  วิชิตสงฺคาม 
     สตฺถวาห  อณณ    วิจร  โลเก 2

     เทเสตุ    ภควา  ธมฺมํ 3

     อญฺญาตาโร  ภวิสฺสนฺตี”ติ. 
[๓๓๙]  อถ  ขฺวาหํ  ราชกุมาร  พฺรหฺมุโน  จ  อชฺเฌสนํ  วิทิตฺวา  สตฺเตสุ  จ  การุญฺญตํ  

ปฏิจฺจ  พุทฺธจกฺขุนา โลกํ โวโลเกสึ. อทฺทสํ  โข  อหํ  ราชกุมาร  พุทฺธจกฺขุนา  โลกํ  โวโลเกนฺโต  
สตฺเต  อปฺปรชกฺเข  มหารชกฺเข  ติกฺขินฺทฺริเย  มุทินฺทฺริเย  สฺวากาเร  ทฺวากาเร  สุวิญฺญาปเย    
ทุวิญฺญาปเย  อปฺเปกจฺเจ  ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน    วิหรนฺเต,  อปฺเปกจฺเจ  น  ปรโลก4

วชฺชภยทสฺสาวิโน  วิหรนฺเต,  เสยฺยถาปิ  นาม  อุปฺปลินิยํ  วา  ปทุมินิยํ  วา  ปุณฺฑรีกินิยํ  วา  
อปฺเปกจฺจานิ  อุปฺปลานิ  วา  ปทุมานิ  วา  ปุณฺฑรีกานิ  วา  อุทเก  ชาตานิ  อุทเก  สํวฑฺฒานิ  
อุทกานุคฺคตานิ  อนฺโตนิมุคฺคโปสีนิ,  อปฺเปกจฺจานิ  อุปฺปลานิ วา  ปทุมานิ วา ปุณฺฑรีกานิ วา  
อุทเก ชาตานิ อุทเก สํวฑฺฒานิ อุทกานุคฺคตานิ สโมทกณฺฐิตานิ,  อปฺเปกจฺจานิ  อุปฺปลานิ วา  
ปทุมานิ  วา  ปุณฺฑรีกานิ  วา  อุทเก  ชาตานิ  อุทเก  สํวฑฺฒานิ  อุทกา  อจฺจุคฺคมฺม  ติฏฺฐนฺติ   5

อนุปลิตฺตานิ  อุทเกน;  เอวเมว  โข  อหํ  ราชกุมาร  พุทฺธจกฺขุนา  โลกํ  โวโลเกนฺโต  อทฺทสํ  
สตฺเต  อปฺปรชกฺเข  มหารชกฺเข  ติกฺขินฺทฺริเย  มุทินฺทฺริเย  สฺวากาเร  ทฺวากาเร  สุวิญฺญาปเย    
ทุวิญฺญาปเย  อปฺเปกจฺเจ  ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน  วิหรนฺเต  อปฺเปกจฺเจ  น  ปรโลก
วชฺชภยทสฺสาวิโน  วิหรนฺเต.  อถ  ขฺวาหํ  ราชกุมาร  พฺรหฺมานํ  สหมฺปตึ  คาถาย  ปจฺจภาสึ : 

     “อปารุตา  เตสํ  อมตสฺส  ทฺวารา 
     เย  โสตวนฺโต  ปมุญฺจนฺตุ  สทฺธํ 
     วิหึสสญฺญี  ปคุณํ  น  ภาสึ 
     ธมฺมํ  ปณีตํ  มนุเชสุ  พฺรเหฺม”ติ. 
[๓๔๐]  อถ  โ ข  ราชกุมาร  พฺรหฺมา  สหมฺปติ  “กตาวกาโส  โ ขมฺหิ  ภควตา             

ธมฺมเทสนายา”ติ  มํ  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณํ  กตฺวา  ตตฺเถวนฺตรธายิ. 
ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “กสฺส  นุ  โข  อหํ  ปฐมํ  ธมฺมํ  เทเสยฺยํ,  โก  อิมํ  

ธมฺมํ  ขิปฺปเมว  อาชานิสฺสตี”ติ  ?  ตสฺส มยฺหํ ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “อยํ โข อาฬาโร กาลาโม  
ปณฺฑิโต  วิยตฺโต  เมธาวี  ทีฆรตฺตํ  อปฺปรชกฺขชาติโก,  ยนฺนูนาหํ  อาฬารสฺส  กาลามสฺส  
ปฐมํ  ธมฺมํ  เทเสยฺยํ,  โส  อิมํ  ธมฺมํ  ขิปฺปเมว  อาชานิสฺสตี”ติ.  อถ  โข  มํ  ราชกุมาร  เทวตา  

!   ฉ.,ม.  โสกาวติณฺณํ1

!   วิ.ม. ๔/๘/๘, ที.ม. ๑๐/๗๐/๓๕, ม.มู. ๑๒/๒๘๒/๒๔๓  2

!   ฉ.,สี.,อิ.  เทสสฺสุ  3

!   ฉ.  ...  ทสฺสาวิเน  4

!   ฉ.,ม.  ฐิตานิ  5
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อุปสงฺกมิตฺวา  เอตทโวจ  “สตฺตาหกาลกโต  ภนฺเต  อาฬาโร  กาลาโม”ติ.  ญาณญฺจ  ปน  เม  
ทสฺสนํ  อุทปาทิ  “สตฺตาหกาลงฺกโต  อาฬาโร  กาลาโม”ติ.  ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  
“มหาชานิโย โข อาฬาโร กาลาโม, สเจ หิ  โส  อิมํ  ธมฺมํ  สุเณยฺย,  ขิปฺปเมว  อาชาเนยฺยา”ติ.  
ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “กสฺส  นุ  โข  อหํ  ปฐมํ  ธมฺมํ  เทเสยฺยํ,  โก  อิมํ  ธมฺมํ  
ขิปฺปเมว  อาชานิสฺสตี”ติ  ?  ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “อยํ  โข  อุทโก  รามปุตฺโต  
ปณฺฑิโต  วิยตฺโต  เมธาวี  ทีฆรตฺตํ  อปฺปรชกฺขชาติโก,  ยนฺนูนาหํ  อุทกสฺส  รามปุตฺตสฺส  ปฐมํ  
ธมฺมํ  เทเสยฺยํ,  โส  อิมํ  ธมฺมํ  ขิปฺปเมว  อาชานิสฺสตี”ติ.  อถ  โข  มํ  ราชกุมาร  เทวตา       
อุปสงฺกมิตฺวา  เอตทโวจ  “อภิโทสกาลกโต  ภนฺเต  อุทโก  รามปุตฺโต”ติ.  ญาณญฺจ  ปน  เม  
ทสฺสนํ  อุทปาทิ  “อภิโทสกาลกโต  อุทฺทโก  รามปุตฺโต”ติ.  ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  
“มหาชานิโย โข อุทฺทโก รามปุตฺโต, สเจ หิ โส  อิมํ  ธมฺมํ  สุเณยฺย,  ขิปฺปเมว  อาชาเนยฺยา”ติ. 

[๓๔๑]  ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “กสฺส  นุ  โข  อหํ  ปฐมํ  ธมฺมํ  เทเสยฺยํ,  
โก  อิมํ  ธมฺมํ  ขิปฺปเมว  อาชานิสฺสตี”ติ  ?  ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “พหุการา  โข  
เม  ปญฺจวคฺคิยา  ภิกฺขู,  เย  มํ  ปธานปหิตตฺตํ  อุปฏฺฐหึสุ,  ยนฺนูนาหํ  ปญฺจวคฺคิยานํ  ภิกฺขูนํ  
ปฐมํ  ธมฺมํ  เทเสยฺยนฺ”ติ.  ตสฺส  มยฺหํ  ราชกุมาร  เอตทโหสิ  “กหํ นุ โข  เอตรหิ  ปญฺจวคฺคิยา  
ภิกฺขู  วิหรนฺตี”ติ.  อทฺทสํ  ขฺวาหํ  ราชกุมาร  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน  
ปญฺจวคฺคิเย  ภิกฺขู  พาราณสิยํ  วิหรนฺเต  อิสิปตเน  มิคทาเย.  อถ  ขฺวาหํ  ราชกุมาร             
อุรุเวลายํ  ยถาภิรนฺตํ  วิหริตฺวา,  เยน  พาราณสี,  เตน  จาริกํ  อปกฺกมึ.   1

อทฺทสา  โข  มํ  ราชกุมาร  อุปโก  อาชีวโก  อนฺตรา  จ  คยํ  อนฺตรา  จ  โพธึ           
อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนํ;  ทิสฺวาน  มํ  เอตทโวจ  “วิปฺปสนฺนานิ  โข  เต  อาวุโส  อินฺทฺริยานิ,        
ปริสุทฺโธ  ฉวิวณฺโณ  ปริโยทาโต,  กํสิ  ตฺวํ  อาวุโส  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิโต,  โก  วา  เต  สตฺถา,  
กสฺส วา  ตฺวํ  ธมฺมํ  โรเจสี”ติ ?  เอวํ  วุตฺเต  อหํ  ราชกุมาร  อุปกํ  อาชีวกํ คาถาหิ  อชฺฌภาสึ: 

     “สพฺพาภิภู  สพฺพวิทูหมสฺมิ 
   สพฺเพสุ  ธมฺเมสุ  อนูปลิตฺโต 
   สพฺพญฺชโห  ตณฺหกฺขเย  วิมุตฺโต 
   สยํ  อภิญฺญาย  กมุทฺทิเสยฺยํ. 
  น  เม  อาจริโย  อตฺถิ    สทิโส  เม  น  วิชฺชติ 
   สเทวกสฺมึ  โลกสฺมึ    นตฺถิ  เม  ปฏิปุคฺคโล. 
   อหํ  หิ  อรหา  โลเก    อหํ  สตฺถา  อนุตฺตโร 
   เอโกมฺหิ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   สีติภูโตมฺหิ    นิพฺพุโต. 2

   ธมฺมจกฺกํ  ปวตฺเตตุํ    คจฺฉามิ  กาสินํ  ปุรํ 

!   ฉ.,ม.  ปกฺกมึ1

!   ฉ.,ม.  สีติภูโตสฺมิ2
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   อนฺธภูตสฺมิ    โลกสฺมึ    อาหญฺฉํ    อมตทุนฺทุภินฺ”ติ. 1 2

ยถา  โข  ตฺวํ  อาวุโส  ปฏิชานาสิ   “อรหสิ  อนนฺตชิโน”ติ. 
   “มาทิสา  เว  ชินา  โหนฺติ   เย  ปตฺตา  อาสวกฺขยํ 
   ชิตา  เม  ปาปกา  ธมฺมา   ตสฺมาหมุปก  ชิโน”ติ. 
เอวํ  วุตฺเต  ราชกุมาร  อุปโก  อาชีวโก  “หุเวยฺยาวุโส”ติ    วตฺวา  สีสํ  โอกมฺเปตฺวา  3

*ชิวฺหํ  นิลฺลาเฬตฺวา*    อุมฺมคฺคํ  คเหตฺวา  ปกฺกามิ. 4

[๓๔๒]  อถ  ขฺวาหํ  ราชกุมาร  อนุปุพฺเพน  จาริกํ  จรมาโน,  เยน  พาราณสี  อิสิปตนํ  
มิคทาโย,  เยน  ปญฺจวคฺคิยา  ภิกฺขู,  เตนุปสงฺกมึ.  อทฺทสํสุ  โข  มํ  ราชกุมาร  ปญฺจวคฺคิยา  
ภิกฺขู  ทูรโตว  อาคจฺฉนฺตํ;  ทิสฺวาน  อญฺญมญฺญํ  กติกํ    สณฺฐเปสุํ  “อยํ  อาวุโส  สมโณ       5

โคตโม อาคจฺฉติ, พาหุลฺลิโก ปธานวิพฺภนฺโต  อาวตฺโต  พาหุลฺลาย,  โส  เนว  อภิวาเทตพฺโพ,  
น  ปจฺจุฏฺฐาตพฺโพ,  นาสฺส  ปตฺตจีวรํ  ปฏิคฺคเหตพฺพํ,  อปิจ  โข  อาสนํ  ฐเปตพฺพํ,  สเจ  โส  
อากงฺขิสฺสติ,  นิสีทิสฺสตี”ติ.  ยถา  ยถา  โข  อหํ  ราชกุมาร  ปญฺจวคฺคิเย  ภิกฺขู  อุปสงฺกมึ,   6

ตถา  ตถา  ปญฺจวคฺคิยา  ภิกฺขู  นาสกฺขึสุ  สกาย  กติกาย  สณฺฐาตุํ.  อปฺเปกจฺเจ  มํ             
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  ปตฺตจีวรํ  ปฏิคฺคเหสุํ,  อปฺเปกจฺเจ  อาสนํ  ปญฺญาเปสุํ,  อปฺเปกจฺเจ  ปาโททกํ  
อุปฏฺฐเปสุํ,  อปิจ โข มํ นาเมน  จ  อาวุโสวาเทน  จ  สมุทาจรนฺติ.  เอวํ  วุตฺเต  อหํ  ราชกุมาร  
ปญฺจวคฺคิเย  ภิกฺขู  เอตทโวจํ  “มา ภิกฺขเว ตถาคตํ  นาเมน จ  อาวุโสวาเทน จ  สมุทาจริตฺถ.   7

อรหํ  ภิกฺขเว  ตถาคโต  สมฺมาสมฺพุทฺโธ,  โอทหถ  ภิกฺขเว  โสตํ,  อมตมธิคตํ  อหมนุสาสามิ,  
อหํ  ธมฺมํ  เทเสมิ,  ยถานุสิฏฺฐํ  ตถา  ปฏิปชฺชมานา  นจิรสฺเสว, ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว  
อคารสฺมา  อนคาริยํ  ปพฺพชนฺติ,  ตทนุตฺตรํ  พฺรหฺมจริยปริโยสานํ  ทิฏฺเฐว  ธมฺเม สยํ อภิญฺญา  
สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหริสฺสถา”ติ.  เอวํ วุตฺเต ราชกุมาร  ปญฺจวคฺคิยา  ภิกฺขู  มํ เอตทโวจุํ  
“ตายปิ  โข  ตฺวํ  อาวุโส  โคตม  อิริยาย    ตาย  ปฏิปทาย  ตาย  ทุกฺกรการิกาย  นาชฺฌคมา  8

อุตฺตรึ มนุสฺสธมฺมา อลมริยญาณทสฺสนวิเสสํ, กึ ปน  ตฺวํ  เอตรหิ  พาหุลฺลิโก  ปธานวิพฺภนฺโต  
อาวตฺโต  พาหุลฺลาย  อธิคมิสฺสสิ  อุตฺตรึ  มนุสฺสธมฺมา  อลมริยญาณทสฺสนวิเสสนฺ”ติ ?  เอวํ  
วุตฺเต  อหํ  ราชกุมาร  ปญฺจวคฺคิเย  ภิกฺขู  เอตทโวจํ  “น  ภิกฺขเว  ตถาคโต  พาหุลฺลิโก,  น  
ปธานวิพฺภนฺโต  น  อาวตฺโต  พาหุลฺลาย,  อรหํ  ภิกฺขเว  ตถาคโต  สมฺมาสมฺพุทฺโธ,  โอทหถ  
ภิกฺขเว  โสตํ,  อมตมธิคตํ  อหมนุสาสามิ,  อหํ  ธมฺมํ  เทเสมิ, ยถานุสิฏฺฐํ  ตถา ปฏิปชฺชมานา  

!   ฉ.,ม.  อนฺธีภูตสฺมึ1

!   สฺยา.,กํ.,ม.  อาหญฺญึ2

!   ฉ.,ม.  หุเปยฺยาวุโสติ,  สี.,อิ.  หุเวยฺยปาวุโสติ  3

!  ฉ.,ม.,สี.  อิเม  ปาฐา  น  ทิสฺสนฺติ.4

!   ฉ.,ม.  อยํ  ปาโฐ  น  ทิสฺสติ.5

!   สี.,อิ.  อุปสงฺกมามิ  6

!   ฉ.,ม.  สมุทาจรถ7

!   สฺยา.,กํ. จริยาย8
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นจิรสฺเสว,  ยสฺสตฺถาย  กุลปุตฺตา  สมฺมเทว  อคารสฺมา  อนคาริยํ  ปพฺพชนฺติ,  ตทนุตฺตรํ  
พฺรหฺมจริยปริโยสานํ  ทิฏฺเฐว  ธมฺเม  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหริสฺสถา”ติ.     
ทุติยมฺปิ  โข  ราชกุมาร  ปญฺจวคฺคิยา  ภิกฺขู  มํ  เอตทโวจุํ  “ตายปิ  โข  ตฺวํ  อาวุโส  โคตม  
อิริยาย  ตาย  ปฏิปทาย  ตาย  ทุกฺกรการิกาย  นาชฺฌคมา  อุตฺตรึ  มนุสฺสธมฺมา                    
อลมริยญาณทสฺสนวิเสสํ,  กึ ปน ตฺวํ  เอตรหิ พาหุลฺลิโก ปธานวิพฺภนฺโต  อาวตฺโต  พาหุลฺลาย  
อธิคมิสฺสสิ  อุตฺตรึ  มนุสฺสธมฺมา  อลมริยญาณทสฺสนวิเสสนฺ”ติ ? ทุติยมฺปิ  โข  อหํ  ราชกุมาร  
ปญฺจวคฺคิเย  ภิกฺขู  เอตทโวจํ  “น ภิกฺขเว ตถาคโต พาหุลฺลิโก,  น  ปธานวิพฺภนฺโต, น อาวตฺโต  
พาหุลฺลาย,  อรหํ  ภิกฺขเว  ตถาคโต  สมฺมาสมฺพุทฺโธ,  โอทหถ  ภิกฺขเว  โสตํ,  อมตมธิคตํ     
อหมนุสาสามิ,  อหํ  ธมฺมํ  เทเสมิ,  ยถานุสิฏฺฐํ  ตถา  ปฏิปชฺชมานา  นจิรสฺเสว,  ยสฺสตฺถาย  
กุลปุตฺตา  สมฺมเทว  อคารสฺมา  อนคาริยํ  ปพฺพชนฺติ,  ตทนุตฺตรํ  พฺรหฺมจริยปริโยสานํ  
ทิฏฺเฐว  ธมฺเม  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหริสฺสถา”ติ  ตติยมฺปิ  โข  ราชกุมาร  
ปญฺจวคฺคิยา  ภิกฺขู  มํ  เอตทโวจุํ  “ตายปิ  โข  ตฺวํ  อาวุโส  โคตม  อิริยาย  ตาย  ปฏิปทาย  
ตาย  ทุกฺกรการิกาย  นาชฺฌคมา  อุตฺตรึ  มนุสฺสธมฺมา  อลมริยญาณทสฺสนวิเสสํ,  กึ  ปน  ตฺวํ  
เอตรหิ  พาหุลฺลิโก  ปธานวิพฺภนฺโต  อาวตฺโต  พาหุลฺลาย  อธิคมิสฺสสิ  อุตฺตรึ  มนุสฺสธมฺมา    
อลมริยญาณทสฺสนวิเสสนฺ”ติ  ?  เอวํ  วุตฺเต  อหํ  ราชกุมาร  ปญฺจวคฺคิเย  ภิกฺขู  เอตทโวจํ  
“อภิชานาถ  เม  โน  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  อิโต  ปุพฺเพ  เอวรูปํ  ภาสิตเมตนฺ”ติ.    โน  เหตํ  ภนฺเต.  1

อรหํ  ภิกฺขเว  ตถาคโต  สมฺมาสมฺพุทฺโธ,  โอทหถ  ภิกฺขเว  โสตํ,  อมตมธิคตํ  อหมนุสาสามิ.  
อหํ  ธมฺมํ  เทเสมิ,  ยถานุสิฏฺฐํ  ตถา  ปฏิปชฺชมานา  นจิรสฺเสว,  ยสฺสตฺถาย  กุลปุตฺตา        
สมฺมเทว  อคารสฺมา  อนคาริยํ  ปพฺพชนฺติ,  ตทนุตฺตรํ  พฺรหฺมจริยปริโยสานํ  ทิฏฺเฐว  ธมฺเม  
สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหริสฺสถาติ. 

อสกฺขึ  โข  อหํ  ราชกุมาร  ปญฺจวคฺคิเย  ภิกฺขู  สญฺญาเปตุํ.  เทฺวปิ  สุทํ  ราชกุมาร  
ภิกฺขู  โอวทามิ.  ตโย  ภิกฺขู  ปิณฺฑาย  จรนฺติ,  ยํ  ตโย  ภิกฺขู  ปิณฺฑาย  จริตฺวา  อาหรนฺติ,  
เตน  ฉพฺพคฺคา    ยาเปม.  ตโยปิ สุทํ  ราชกุมาร  ภิกฺขู  โอวทามิ,  เทฺว  ภิกฺขู  ปิณฺฑาย จรนฺติ,  2

ยํ  เทฺว  ภิกฺขู  ปิณฺฑาย  จริตฺวา  อาหรนฺติ,  เตน  ฉพฺพคฺคิยา  ยาเปม. 
[๓๔๓]  อถ  โข  ราชกุมาร  ปญฺจวคฺคิยา  ภิกฺขู  มยา  เอวํ  โอวทิยมานา  เอวํ          

อนุสาสิยมานา  นจิรสฺเสว,  ยสฺสตฺถาย  กุลปุตฺตา  สมฺมเทว  อคารสฺมา  อนคาริยํ  ปพฺพชนฺติ,  
ตทนุตฺตรํ  พฺรหฺมจริยปริโยสานํ  ทิฏฺเฐว  ธมฺเม สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรึสูติ.  
เอวํ  วุตฺเต  โพธิ  ราชกุมาโร  ภควนฺตํ  เอตทโวจ  “กีวจิเรน  นุ  โข  ภนฺเต  ภิกฺขุ  ตถาคตํ         
วินายกํ  ลภมาโน,  ยสฺสตฺถาย  กุลปุตฺตา  สมฺมเทว  อคารสฺมา  อนคาริยํ  ปพฺพชนฺติ,            
ตทนุตฺตรํ  พฺรหฺมจริยปริโยสานํ  ทิฏฺเฐว  ธมฺเม  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช      
วิหเรยฺยา”ติ เตนหิ ราชกุมาร ตํเยเวตฺถ ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ, ยถา เต ขเมยฺย, ตถา นํ พฺยากเรยฺยาสิ.  

!   ฉ.,ม.  ปภาวิตเมตนฺติ  1

!   ฉ.,ม.  ฉพฺพคฺคิยา, อิ. ฉพฺพคฺโค  2
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ตํ  กึ  มญฺญสิ  ราชกุมาร  ?  กุสโล  ตฺวํ  หตฺถารูเฬฺห    องฺกุสคเยฺห    สิปฺเปติ.  เอวํ  ภนฺเต        1 2

กุสโล  อหํ  หตฺถารูเฬฺห  องฺกุสคเยฺห  สิปฺเปติ  ตํ  กึ  มญฺญสิ  ราชกุมาร  ?  อิธ  ปุริโส        
อาคจฺเฉยฺย  “โพธิ  ราชกุมาโร  หตฺถารูฬฺหํ  องฺกุสคยฺหํ  สิปฺปํ  ชานาติ,  ตสฺสาหํ  สนฺติเก      
หตฺถารูฬฺหํ  องฺกุสคยฺหํ  สิปฺปํ  สิกฺขิสฺสามี”ติ.  โส  จสฺส  อสฺสทฺโธ,  ยาวตกํ  สทฺเธน  ปตฺตพฺพํ,  
ตํ  น  สมฺปาปุเณยฺย.  โส  จสฺส  พหฺวาพาโธ,  ยาวตฺตกํ  อปฺปาพาเธน  ปตฺตพฺพํ,  ตํ  น         
สมฺปาปุเณยฺย.  โส  จสฺส  สโฐ  มายาวี,  ยาวตกํ  อสเฐน  อมายาวินา  ปตฺตพฺพํ,  ตํ  น        
สมฺปาปุเณยฺย.  โส  จสฺส  กุสีโต,  ยาวตกํ  อารทฺธวีริเยน  ปตฺตพฺพํ,  ตํ  น  สมฺปาปุเณยฺย.  โส  
จสฺส  ทุปฺปญฺโญ,  ยาวตกํ  ปญฺญวตา  ปตฺตพฺพํ,  ตํ  น  สมฺปาปุเณยฺย.  ตํ  กึ  มญฺญสิ        
ราชกุมาร  ?  อปิ  นุ  โส  ปุริโส  ตว  สนฺติเก  หตฺถารูฬฺหํ  องฺกุสคยฺหํ  สิปฺปํ  สิกฺเขยฺยาติ.       
เอกเมเกนาปิ  ภนฺเต  องฺเคน  สมนฺนาคโต  โส  ปุริโส  น  มม  สนฺติเก  หตฺถารูฬฺหํ  องฺกุสคยฺหํ  
สิปฺปํ  สิกฺเขยฺย,  โก  ปน  วาโท  ปญฺจหงฺเคหีติ. 

[๓๔๔]  ตํ  กึ  มญฺญสิ  ราชกุมาร  ?  อิธ  ปุริโส  อาคจฺเฉยฺย  “โพธิ  ราชกุมาโร  หตฺถา
รูฬฺหํ  องฺกุสคยฺหํ  สิปฺปํ  ชานาติ, ตสฺสาหํ  สนฺติเก  หตฺถารูฬฺหํ องฺกุสคยฺหํ สิปฺปํ สิกฺขิสฺสามี”ติ.  
โส  จสฺส  สทฺโธ,  ยาวตกํ  สทฺเธน  ปตฺตพฺพํ,  ตํ  สมฺปาปุเณยฺย.  โส  จสฺส  อปฺปาพาโธ,      
ยาวตกํ  อปฺปาพาเธน  ปตฺตพฺพํ,  ตํ  สมฺปาปุเณยฺย.  โส  จสฺส  อสโฐ  อมายาวี,  ยาวตกํ  
อสเฐน  อมายาวินา  ปตฺตพฺพํ, ตํ สมฺปาปุเณยฺย. โส จสฺส อารทฺธวีริโย, ยาวตกํ อารทฺธวีริเยน  
ปตฺตพฺพํ,  ตํ  สมฺปาปุเณยฺย.  โส  จสฺส  ปญฺญวา,  ยาวตกํ  ปญฺญวตา  ปตฺตพฺพํ,  ตํ            
สมฺปาปุเณยฺย.  ตํ  กึ  มญฺญสิ  ราชกุมาร  ?  อปิ  นุ  โส  ปุริโส  ตว  สนฺติเก  หตฺถารูฬฺหํ       
องฺกุสคยฺหํ  สิปฺปํ  สิกฺเขยฺยาติ.  เอกเมเกนปิ  ภนฺเต  องฺเคน  สมนฺนาคโต  โส  ปุริโส  มม     
สนฺติเก  หตฺถารูฬฺหํ  องฺกุสคยฺหํ  สิปฺปํ  สิกฺเขยฺย,  โก  ปน  วาโท  ปญฺจหงฺเคหีติ.  เอวเมว  โข  
ราชกุมาร  ปญฺจิมานิ  ปธานิยงฺคานิ.  กตมานิ  ปญฺจ  ?  อิธ  ราชกุมาร  ภิกฺขุ  สทฺโธ  โหติ,  
สทฺทหติ  ตถาคตสฺส  โพธึ  “อิติปิ  โส  ภควา  อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน      
สุคโต  โลกวิทู  อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ  สตฺถา  เทวมนุสฺสานํ  พุทฺโธ  ภควา”ติ.  อปฺปาพาโธ  
โหติ อปฺปาตงฺโก  สมเวปากินิยา  คหณิยา  สมนฺนาคโต  นาติสีตาย นาจฺจุณฺหาย  มชฺฌิมาย  
ปธานกฺขมาย.  อสโฐ  โหติ  อมายาวี  ยถาภูตํ  อตฺตานํ  อาวิกตฺตา  สตฺถริ  วา  วิญฺญูสุ  วา  
สพฺรหฺมจารีสุ.  อารทฺธวีริโย  วิหรติ    อกุสลานํ  ธมฺมานํ  ปหานาย  กุสลานํ  ธมฺมานํ             3

อุปสมฺปทาย,  ถามวา  ทฬฺหปรกฺกโม  อนิกฺขิตฺตธุโร  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ.  ปญฺญวา  โ หติ           
อุทยตฺถคามินิยา  ปญฺญาย  สมนฺนาคโต  อริยาย  นิพฺเพธิกาย  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา.       
อิมานิ  โข  ราชกุมาร  ปญฺจ  ปธานิยงฺคานิ. 

[๓๔๕]  อิเมหิ  ราชกุมาร  ปญฺจหิ  ปธานิยงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  ตถาคตํ  วินายกํ  
ลภมาโน,  ยสฺสตฺถาย  กุลปุตฺตา  สมฺมเทว  อคารสฺมา  อนคาริยํ  ปพฺพชนฺติ,  ตทนุตฺตรํ  

!   สี.,อิ.  หตฺถารูยฺเห1
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พฺรหฺมจริยปริโยสานํ  ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยํ อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺย สตฺต        
วสฺสานิ.  ติฏฺฐนฺตุ  ราชกุมาร  สตฺต  วสฺสานิ.  อิเมหิ  ปญฺจหิ  ปธานิยงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  
ตถาคตํ  วินายกํ  ลภมาโน,  ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา  สมฺมเทว  อคารสฺมา  อนคาริยํ ปพฺพชนฺติ,  
ตทนุตฺตรํ  พฺรหฺมจริยปริโยสานํ  ทิฏฺเฐว  ธมฺเม  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  
วิหเรยฺย  ฉ วสฺสานิ ฯเปฯ ปญฺจ วสฺสานิ  ... จตฺตาริ  วสฺสานิ  ... ตีณิ  วสฺสานิ  ... เทฺว วสฺสานิ  
...  เอกํ  วสฺสํ.  ติฏฺฐตุ  ราชกุมาร  เอกํ  วสฺสํ.  อิเมหิ  ปญฺจหิ  ปธานิยงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  
ตถาคตํ  วินายกํ  ลภมาโน,  ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา  สมฺมเทว  อคารสฺมา อนคาริยํ  ปพฺพชนฺติ,  
ตทนุตฺตรํ  พฺรหฺมจริยปริโยสานํ  ทิฏฺเฐว  ธมฺเม  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  
วิหเรยฺย  สตฺต  มาสานิ.  ติฏฺฐนฺตุ  ราชกุมาร  สตฺต  มาสานิ.  อิเมหิ  ปญฺจหิ  ปธานิยงฺเคหิ  
สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  ตถาคตํ  วินายกํ  ลภมาโน,  ยสฺสตฺถาย  กุลปุตฺตา  สมฺมเทว  อคารสฺมา  
อนคาริยํ  ปพฺพชนฺติ,  ตทนุตฺตรํ  พฺรหฺมจริยปริโยสานํ  ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา  
อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺย  ฉ  มาสานิ  ฯเปฯ  ปญฺจ  มาสานิ  ...  จตฺตาริ  มาสานิ  ...  ตีณิ  มาสานิ  
...  เทฺว  มาสานิ  ...  เอกํ  มาสํ  ...  อฑฺฒมาสํ.  ติฏฺฐตุ  ราชกุมาร  อฑฺฒมาโส.  อิเมหิ  
ปญฺจหิ  ปธานิยงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  ตถาคตํ  วินายกํ  ลภมาโน,  ยสฺสตฺถาย  กุลปุตฺตา  
สมฺมเทว  อคารสฺมา  อนคาริยํ  ปพฺพชนฺติ,  ตทนุตฺตรํ  พฺรหฺมจริยปริโยสานํ  ทิฏฺเฐว  ธมฺเม  
สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยฺ  สตฺต  รตฺตินฺทิวานิ.  ติฏฺฐนฺตุ  ราชกุมาร  
สตฺต  รตฺตินฺทิวานิ.  อิเมหิ ปญฺจหิ  ปธานิยงฺเคหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ตถาคตํ วินายกํ ลภมาโน,  
ยสฺสตฺถาย  กุลปุตฺตา  สมฺมเทว  อคารสฺมา  อนคาริยํ  ปพฺพชนฺติ,  ตทนุตฺตรํ  พฺรหฺมจริยปริโย
สานํ  ทิฏฺเฐว  ธมฺเม  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยฺ  ฉ  รตฺตินฺทิวานิ  ฯเปฯ  
ปญฺจ  รตฺตินฺทิวานิ  ...  จตฺตาริ  รตฺตินฺทิวานิ  ...  ตีณิ  รตฺตินฺทิวานิ  ...  เทฺว  รตฺตินฺทิวานิ  ...  
เอกํ  รตฺตินฺทิวํ.  ติฏฺฐตุ  ราชกุมาร เอโก รตฺตินฺทิโว.  อิเมหิ ปญฺจหิ ปธานิยงฺเคหิ สมนฺนาคโต  
ภิกฺขุ  ตถาคตํ  วินายกํ  ลภมาโน  สายมนุสิฏฺโฐ  ปาโต  วิเสสํ  อธิคมิสฺสติ,  ปาตมนุสิฏฺโฐ  
สายํ  วิเสสํ  อธิคมิสฺสตีติ.  เอวํ  วุตฺเต  โพธิ  ราชกุมาโร  ภควนฺตํ  เอตทโวจ  “อโห  พุทฺโธ  
อโห  ธมฺโม  อโห  ธมฺมสฺส  สฺวากฺขาตตา,  ยตฺร  หิ  นาม  สายมนุสิฏฺโฐ  ปาโต  วิเสสํ           
อธิคมิสฺสติ,  ปาตมนุสิฏฺโฐ  สายํ  วิเสสํ  อธิคมิสฺสตี”ติ. 

[๓๔๖]  เอวํ  วุตฺเต  สญฺชิกาปุตฺโต  มาณโว  โพธึ  ราชกุมารํ  เอตทโวจ  “เอวเมว  
ปนายํ  ภวํ  โพธิ  ‘อโห  พุทฺโธ  อโห  ธมฺโม  อโห  ธมฺมสฺส  สฺวากฺขาตตา’ติ  ปวเทติ,    อถ  จ  1

ปน น ตํ ภวนฺตํ โคตมํ สรณํ คจฺฉติ,  ธมฺมญฺจ  ภิกฺขุสํฆญฺจา”ติ.  มา เหวํ สมฺม สญฺชิกาปุตฺต  
อวจ,  มา  เหวํ  สมฺม  สญฺชิกาปุตฺต  อวจ,  สมฺมุขา  เม  ตํ  สมฺม  สญฺชิกาปุตฺต  อยฺยาย  สุตํ,  
สมฺมุขา  ปฏิคฺคหิตํ,  เอกมิทํ  สมฺม สญฺชิกาปุตฺต  สมยํ  ภควา  โกสมฺพิยํ  วิหรติ โฆสิตาราเม.  
อถ  โข  เม  อยฺยา  กุจฺฉิมตี,  เยน  ภควา,  เตนุปสงฺกมิ;  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺตํ  อภิวาเทตฺวา  
เอกมนฺตํ  นิสีทิ;  เอกมนฺตํ  นิสินฺนา  โข  เม  อยฺยา  ภควนฺตํ  เอตทโวจ  “โย  เม  อยํ  ภนฺเต  
กุจฺฉิคโต  กุมารโก  วา  กุมาริกา  วา,  โส  ภควนฺตํ  สรณํ  คจฺฉติ  ธมฺมญฺจ  ภิกฺขุสํฆญฺจ,       

!   สี. วเทสิ, ฉ.,ม. จ  วเทติ  1
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อุปาสกํ  ตํ  ภควา  ธาเรตุ  อชฺชตคฺเค  ปาณุเปตํ  สรณํ  คตนฺ”ติ.  เอกมิทํ  สมฺม  สญฺชิกาปุตฺต  
สมยํ  ภควา  อิเธว ภคฺเคสุ  วิหรติ  สุํสุมารคิเร  เภสกฬาวเน  มิคทาเย.  อถ โข มํ ธาติ องฺเกน  
หริตฺวา,    เยน  ภควา,  เตนุปสงฺกมิ;  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺตํ  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺตํ  1

อฏฺฐาสิ.  เอกมนฺตํ  ฐิตา  โข  ธาติ  ภควนฺตํ  เอตทโวจ  “อยํ  ภนฺเต  โพธิ  ราชกุมาโร  ภควนฺตํ  
สรณํ  คจฺฉติ  ธมฺมญฺจ  ภิกฺขุสํฆญฺจ,  อุปาสกํ  ตํ  ภควา  ธาเรตุ  อชฺชตคฺเค  ปาณุเปตํ  สรณํ  
คตนฺ”ติ.  เอสาหํ  สมฺม  สญฺชิกาปุตฺต  ตติยกมฺปิ  ภควนฺตํ  สรณํ  คจฺฉามิ  ธมฺมญฺจ  
ภิกฺขุสํฆญฺจ,  อุปาสกํ  มํ  ภควา  ธาเรตุ  อชฺชตคฺเค  ปาณุเปตํ  สรณํ  คตนฺติ. 

โพธิราชกุมารสุตฺตํ  นิฏฺฐิตํ  ปญฺจมํ. 
-------------------- 

""
๖. ปาสราสิสูตร 

ว่าด้วยกองบ่วงดักสัตว์ 
[๒๗๒] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้  
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- บิณฑิกเศรษฐี เขตกรุง

สาวัตถี ครั้นในเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยัง
กรุงสาวัตถี  

ครั้งนั้น ภิกษุเป็นจำนวนมากเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับ ท่านพระอานนท์
ว่า “ท่านพระอานนท์ เป็นเวลานานมากแล้วที่พวกกระผมไม่ได้สดับธรรมีกถาในที่เฉพาะพระพักตร์พระ
ผู้มีพระภาค ขอโอกาสให้พวกกระผมได้สดับ ธรรมีกถาในที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเถิด”  

ท่านพระอานนท์ตอบว่า “ถ้าเช่นนั้น ท่านทั้งหลายจงไปที่อาศรมของรัมมก-พราหมณ์ ก็จักได้
สดับธรรมีกถาในที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาค” 

ภิกษุเหล่านั้นรับคำท่านพระอานนท์แล้ว 
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี เสด็จกลับจาก บิณฑบาตภายหลัง

เสวยพระกระยาหารเสร็จแล้ว ไ ด้รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่า “มาเถิด อานนท์ เราจะไปพัก
กลางวันที่ปราสาทของมิคารมาตาในบุพพาราม” 

ท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงเสด็จพร้อมกับท่านพระอานนท์
ไปพักกลางวันที่ปราสาทของมิคารมาตาในบุพพาราม ครั้นในเวลาเย็น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่
หลีกเร้นแล้วตรัสกับท่านพระอานนท์ว่า “มาเถิด อานนท์ เราจักไปสรงน้ำที่ท่าบุพพโกฏฐกะ”  

ท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว 
"

มารยาทในการประชุม 
[๒๗๓] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคพร้อมกับท่านพระอานนท์ได้ไปสรงน้ำที่ท่าบุพพโกฏฐกะแล้ว 

เสด็จขึ้น(จากท่า)ทรงครองจีวรผืนเดียวประทับยืนผึ่งพระวรกายอยู่ ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มี
พระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อาศรมของรัมมกพราหมณ์อยู่ไม่ไกล ทั้งเป็นสถานที่น่ารื่นรมย์ และ
น่าเลื่อมใส ขอพระผู ้มีพระภาคเสด็จไปยังอาศรมของรัมมกพราหมณ์ เพ่ือทรงอนุเคราะห์เถิด 

!   สี.  วาหิตฺวา  1
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พระพุทธเจ้าข้า”  
พระผู้มีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพแล้วได้เสด็จเข้าไปยังอาศรมของรัมมกพราหมณ์  
สมัยนั้น ภิกษุจำนวนมากนั่งสนทนาธรรมีกถาอยู่ในอาศรมของรัมมกพราหมณ์ 
พระผู้มีพระภาคประทับยืนนอกซุ้มประตู ทรงรอคอยให้ภิกษุสนทนากันจบเสียก่อน ครั้งนั้น พระ

ผู้มีพระภาคทรงทราบว่าการสนทนาจบลงแล้ว จึงทรงกระแอม แล้วเคาะบานประตู  
ภิกษุเหล่านั้นเปิดประตูรับพระผู้มีพระภาคแล้ว  
พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังอาศรมของรัมมกพราหมณ์แล้วประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาด

ไว้ ครั้นแล้วจึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า “ภิกษุทั้งหลาย เวลานี้ เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไร 
พูดเรื่องอะไรค้างไว้ อะไรที่เธอทั้งหลายสนทนากันค้างอยู่” 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลายปรารภพระผู้มีพระภาค
แล้วสนทนาธรรมีกถาค้างอยู่ พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึง”  

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ดีแล้ว ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตร ออกจากเรือนบวช
เป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาประชุมสนทนาธรรมีกถากันนั้นเป็นเรื่อง สมควร เธอทั้งหลายผู้มาประชุมกันมี
กิจที่ควรทำ ๒ ประการ คือ (๑) การสนทนาธรรม (๒) การเป็นผู้นิ่งอย่างพระอริยะ   1

"
การแสวงหาท่ีไม่ประเสริฐ 

[๒๗๔] ภิกษุทั้งหลาย การแสวงหามี ๒ อย่าง คือ (๑) การแสวงหาที่ประเสริฐ (๒) การแสวงหา
ที่ไม่ประสริฐ  

การแสวงหาท่ีไม่ประเสริฐ เป็นอย่างไร 
คือ คนบางคนในโลกนี้ ตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดายังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา

อยู่อีก ตนเองมีความแก่เป็นธรรมดายังแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่อีก ตนเองมีความเจ็บไข้
เป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่อีก ตนเองมีความตายเป็นธรรมดา ก็ยัง
แสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่อีก ตนเองมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มี
ความ เศร้าโศกเป็นธรรมดาอยู่อีก ตนเองมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหา สิ่งที่มีความเศร้า
หมองเป็นธรรมดาอยู่อีก 

ภิกษุทั้งหลาย หากเธอทั้งหลายถามว่า  
อะไรเล่า เรียกว่าสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา  
คือ บุตร ภรรยา ทาสี ทาส แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา ทอง เงิน เรียกว่าสิ่งที่มีความเกิด

เป็นธรรมดา สิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิ   ผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเก่ียวข้องในอุปธิเหล่านั้น 2

ชื่อว่าตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดา ก็ยัง แสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่อีก 
อะไรเล่า เรียกว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา  
คือ บุตร ภรรยา ทาสี ทาส แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา ทอง เงิน เรียกว่าสิ่งที่มีความแก่

เป็นธรรมดา สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิ ผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเก่ียวข้องในอุปธิเหล่านั้น ชื่อ
ว่าตนเองมีความแก่เป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่อีก 

!  การสนทนาธรรม หมายถึงสนทนาเรื่องกถาวัตถุ ๑๐ ประการ การเป็นผู้น่ิงอย่างพระอริยะ หมายถึงการเข้าฌานสมาบัติ 1

(ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๗๓/๗๗)
!  อุปธ ิในที่นี้หมายถึงกามคุณ ๕ ประการ (คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ) (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๗๔/๗๘)2
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อะไรเล่า เรียกว่าสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา 
คือ บุตร ภรรยา ทาสี ทาส แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา ทอง เงิน เรียกว่าสิ่งที่มีความเจ็บไข้

เป็นธรรมดา สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเหล่านั้น เป็นอุปธิ ผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเก่ียวข้องในอุปธิเหล่า
นั้น ชื่อว่าตนเองมีความเจ็บไข้เป็น ธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่อีก 

อะไรเล่า เรียกว่าสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา  
คือ บุตร ภรรยา ทาสี ทาส แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา ทอง เงิน เรียกว่าสิ่งที่มีความตาย

เป็นธรรมดา สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาเหล่านั้น เป็นอุปธิ ผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเก่ียวข้องในอุปธิเหล่านั้น 
ชื่อว่าตนเองมีความตายเป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่อีก 

อะไรเล่า เรียกว่าสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดา  
คือ บุตร ภรรยา ทาสี ทาส แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา ทอง เงิน เรียกว่าสิ่งที่มีความเศร้า

โศกเป็นธรรมดา สิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิ ผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเก่ียวข้องในอุปธิ
เหล่านั้น ชื่อว่าตนเองมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาอยู่อีก 

อะไรเล่า เรียกว่าสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา  
คือ บุตร ภรรยา ทาสี ทาส แพะ แกะ ไก่ สุกร ช้าง โค ม้า ลา ทอง เงิน เรียกว่าสิ่งที่มีความเศร้า

หมองเป็นธรรมดา สิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิ ผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเก่ียวข้องใน
อุปธิเหล่านั้น ชื่อว่าตนเอง มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็น
ธรรมดาอยู่อีก  

นี้คือการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ 
"

การแสวงหาท่ีประเสริฐ 
[๒๗๕] การแสวงหาท่ีประเสริฐ เป็นอย่างไร 
คือ คนบางคนในโลกนี้ ตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็น

ธรรมดา ย่อมแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเกิด ไม่มีธรรมอื่นย่ิงกว่า และเกษมจากโยคะ  
ตนเองมีความแก่เป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมแสวงหา

นิพพานที่ไม่มีความแก่ ไม่มีธรรมอื่นย่ิงกว่า และเกษมจากโยคะ  
ตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ย่อม

แสวงหานิพพานที่ไม่มีความเจ็บไข้ ไม่มีธรรมอื่นย่ิงกว่า และเกษมจากโยคะ  
ตนเองมีความตายเป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา ย่อมแสวงหา

นิพพานที่ไม่มีความตาย ไม่มีธรรมอื่นย่ิงกว่า และเกษมจากโยคะ  
ตนเองมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดา ย่อม

แสวงหานิพพานที่ไม่มีความเศร้าโศก ไม่มีธรรมอื่นย่ิงกว่า และเกษมจากโยคะ  
ตนเองมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา 

ย่อมแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเศร้าหมอง ไม่มีธรรมอื่นย่ิงกว่า และเกษมจากโยคะ  
นี้คือการแสวงหาที่ประเสริฐ 
[๒๗๖] ภิกษุทั้งหลาย เมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ ยังไม่ได้ตรัสรู้ ตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดา ก็

ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นแล ตนเองมีความแก่เป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มี
ความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นแล ตนเองมี ความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็น
ธรรมดาอยู่นั่นแล ตนเอง มีความตายเป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นแล 
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ตนเองมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาอยู่นั่นแล ตนเองมี
ความเศร้าหมองเป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่นั่นแล  

เราจึงคิดอย่างนี้ว่า “เรามีความเกิดเป็นธรรมดา ไ ฉนยังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่
อีก” เรามีความแก่เป็นธรรมดา ฯลฯ มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ... มีความตายเป็นธรรมดา ... มีความ
เศร้าโศกเป็นธรรมดา ... มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา ไ ฉนยังแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็น
ธรรมดาอยู่อีก” ทางที่ดี เราเองมีความเกิดเป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา
แล้วควรแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเกิด ไม่มีธรรมอื่นย่ิงกว่า และเกษมจากโยคะ  

เราเองมีความแก่เป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแล้ว ควรแสวงหา
นิพพานที่ไม่มีความแก่ ไม่มีธรรมอื่นย่ิงกว่า และเกษมจากโยคะ  

เราเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา แล้ว ควร
แสวงหานิพพานที่ไม่มีความเจ็บไข้ ไม่มีธรรมอื่นย่ิงกว่า และเกษมจากโยคะ  

เราเองมีความตายเป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา แล้ว ควร
แสวงหานิพพานที่ไม่มีความตาย ไม่มีธรรมอื่นย่ิงกว่า และเกษมจากโยคะ  

เราเองมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาแล้ว 
ควรแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเศร้าโศก ไม่มีธรรมอื่นย่ิงกว่า และเกษมจากโยคะ  

เราเองมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา
แล้ว ควรแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเศร้าหมอง ไม่มีธรรมอื่นย่ิงกว่า และเกษมจากโยคะ 

"
พุทธประวัติตอนบำเพ็ญสมาบัติ 

ในสำนักอาฬารดาบส   1

[๒๗๗] ภิกษุทั้งหลาย ในกาลต่อมา เรายังหนุ่มแน่น แข็งแรง มีเกศาดำสนิท อยู่ในปฐมวัย เมื่อ
พระราชมารดาและพระราชบิดาไม่ทรงปรารถนาจะให้ผนวช มีพระพักตร์นองด้วยน้ำพระเนตรทรง
กันแสงอยู่ จึงโกนผมและหนวด นุ่งห่ม ผ้ากาสาวพัสตร์ ออกจากวังผนวชเป็นบรรพชิต เมื่อผนวชแล้วก็
แสวงหาว่าอะไรเป็นกุศล ขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นย่ิงกว่า ไ ด้เข้าไป
หาอาฬารดาบส กาลามโคตร แล้วกล่าวว่า “ท่านกาลามะ ข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ใน
ธรรมวินัยนี้” 

เมื่อเรากล่าวอย่างนี้ อาฬารดาบส กาลามโคตรจึงกล่าวกับเราว่า “เชิญท่านอยู่ก่อน ธรรมนี้ก็
เป็นเช่นเดียวกับธรรมที่วิญญูชนจะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเอง ตามแบบอาจารย์ของตน เข้าถึง
อยู่ได้ในเวลาไม่นาน” จากนั้นไม่นาน เราก็เรียนรู้ธรรมนั้นได้อย่างรวดเร็ว ชั่วขณะปิดปากจบเจรจา
ปราศรัยเท่านั้น ก็กล่าวญาณวาทะ  และเถรวาทะ  ได้ ทั้งเราและผู้อื่นก็ทราบชัดว่า “เรารู้ เราเห็น” เราจึง2 3

คิดว่า “อาฬารดาบส กาลามโคตรประกาศธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่า “เราทำให้แจ้ง
ด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่” ก็หามิได้ แต่อาฬารดาบส กาลามโคตร ยังรู้ ยังเห็นธรรมนี้อย่าง
แน่นอน” 

จากนั้น เราจึงเข้าไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตรแล้วถามว่า “ท่านกาลามะ ท่านประกาศธรรม

8  ดูเทียบ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๒๗-๓๒๙/๓๙๕-๓๙๙,๔๗๕-๔๗๙/๕๙๘-๖๐๕ และดูข้อ ๓๗๑ หน้า ๔๐๖ ในเล่มนี้1

!  ญาณวาทะ หมายถึงลัทธิที่ว่า ข้าพเจ้ารู้ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๗๗/๗๙)2

!  เถรวาทะ หมายถึงลัทธิที่ว่า ข้าพเจ้าเป็นใหญ่ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๗๗/๗๙)3
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นี้ว่า “ข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่” ด้วยเหตุเพียงเท่าใร” 
เมื่อเราถามอย่างนี้ อาฬารดาบส กาลามโคตรจึงประกาศอากิญจัญญายตนสมาบัติแก่เรา เรา

จึงคิดว่า “มิใช่แต่อาฬารดาบส กาลามโคตรเท่านั้นที่มีศรัทธา แม้เราก็มีศรัทธา มิใช่แต่อาฬารดาบส กา
ลามโคตรเท่านั้นที่มีวิริยะ แม้เราก็มีวิริยะ มิใช่แต่อาฬารดาบส กาลามโคตรเท่านั้นที่มีสติ แม้เราก็มีสติ 
มิใช่แต่อาฬารดาบส กาลามโคตรเท่านั้นที่มีสมาธิ แม้เราก็มีสมาธิ มิใช่แต่อาฬารดาบส กาลามโคตร
เท่านั้นที่มีปัญญา แม้เราก็มีปัญญา ทางที่ดี เราควรบำเพ็ญเพียร เพ่ือทำให้แจ้งธรรมที่อาฬารดาบส กา
ลามโคตรประกาศว่า “ข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่” จากนั้นไม่นาน เราก็ทำให้แจ้ง
ธรรมนั้นด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ 

จากนั้น เราจึงเข้าไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตรแล้วถามว่า “ท่านกาลามะ ท่านประกาศว่า 
“ข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่” ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรือ”  

อาฬารดาบส กาลามโคตรตอบว่า “ท่านผู้มีอายุ ข้าพเจ้าประกาศด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล” 
(เราจึงกล่าวว่า) “ท่านกาลามะ แม้ข้าพเจ้าก็ทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่

ด้วยเหตุเพียงเท่านี้”  
(อาฬารดาบส กาลามโคตรกล่าวว่า) “ท่านผู้มีอายุ เป็นลาภของพวกข้าพเจ้า พวกข้าพเจ้าได้

ดีแล้วที่ได้พบเพ่ือนพรหมจารีเช่นท่าน เพราะข้าพเจ้าประกาศว่า “ข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมใด ท่านก็ทำให้
แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ ท่านทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ 
ข้าพเจ้าก็ประกาศว่า “ข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ ข้าพเจ้าทราบธรรมใด 
ท่านก็ทราบธรรมนั้น ท่านทราบธรรมใด ข้าพเจ้าก็ทราบธรรมนั้น เป็นอันว่าข้าพเจ้าเป็นเช่นใด ท่านก็เป็น
เช่นนั้น ท่านเป็นเช่นใด ข้าพเจ้าก็เป็นเช่นนั้น มาเถิด บัดนี้ เราทั้งสอง จะอยู่ร่วมกันบริหารคณะนี้” 

ภิกษุทั้งหลาย อาฬารดาบส กาลามโคตร ทั้งที่เป็นอาจารย์ของเรา ก็ยกย่องเราผู้เป็นศิษย์ให้
เสมอกับตน และบูชาเราด้วยการบูชาอย่างดี ด้วยประการอย่างนี้ แต่เราคิดว่า “ธรรมนี้ไม่เป็นไปเพ่ือ
ความเบื่อหน่าย เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ และเพ่ือนิพพาน เป็นไป
เพียงเพ่ือเข้าถึงอากิญจัญญายตนสมาบัติเท่านั้น” เราไม่พอใจ เบื่อหน่ายธรรมนั้น จึงลาจากไป 

"
ในสำนักอุทกดาบส 

[๒๗๘] ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศล ขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือความ
สงบซึ่งไม่มีทางอื่นย่ิงกว่า ได้เข้าไปหาอุทกดาบส รามบุตรแล้วกล่าวว่า “ท่านรามะ ข้าพเจ้าปรารถนาจะ
ประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้” 

เมื่อเรากล่าวอย่างนี้ อุทกดาบส รามบุตรจึงกล่าวกับเราว่า “เชิญท่านอยู่ก่อน ธรรมนี้ก็เป็นเช่น
เดียวกันกับธรรมที่วิญญูชนจะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเอง ตามแบบอาจารย์ของตนเข้าถึงอยู่ได้
ในเวลาไม่นาน” จากนั้นไม่นาน เราก็เรียนรู้ธรรมนั้นได้อย่างรวดเร็ว ชั่วขณะปิดปากจบเจรจาปราศรัย
เท่านั้น ก็กล่าวญาณ-วาทะและเถรวาทะได้ ทั้งเราและผู้อื่นก็ทราบชัดว่า “เรารู้ เราเห็น” เราจึงคิดว่า 
“อุทกดาบส รามบุตรประกาศธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่า “เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอัน
ย่ิงเองเข้าถึงอยู่” ก็หามิได้ แต่อุทกดาบส รามบุตรยังรู้ยังเห็นธรรมนี้ด้วยอย่างแน่นอน”  

จากนั้น เราจึงเข้าไปหาอุทกดาบส รามบุตรแล้วถามว่า “ท่านรามะ ท่าน ประกาศว่า “ข้าพเจ้า
ทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่” ด้วยเหตุเพียงเท่าไร” 

เมื่อเราถามอย่างนี้ อุทกดาบส รามบุตรจึงประกาศเนวสัญญานาสัญญายตน- สมาบัติแก่เรา 
เราจึงคิดว่า “มิใช่แต่อุทกดาบส รามบุตรเท่านั้นที่มีศรัทธา แม้เราก็มีศรัทธา มิใช่แต่อุทกดาบส รามบุตร
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เท่านั้นที่มีวิริยะ แม้เราก็มีวิริยะ มิใช่แต่อุทกดาบส รามบุตรเท่านั้นที่มีสติ แม้เราก็มีสติ มิใช่แต่อุทก
ดาบส รามบุตรเท่านั้นที่มีสมาธิ แม้เราก็มีสมาธิ มิใช่แต่อุทกดาบส รามบุตรเท่านั้นที่มีปัญญา แม้เราก็มี
ปัญญา ทางที่ดี เราควรเริ่มบำเพ็ญเพียรเพ่ือทำให้แจ้งธรรมที่อุทกดาบส รามบุตร ประกาศว่า “ข้าพเจ้า
ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่” จากนั้นไม่นาน เราก็ ไ ด้ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันย่ิง
เองเข้าถึงอยู่ 

จากนั้น เราจึงเข้าไปหาอุทกดาบส รามบุตรแล้วถามว่า “ท่านรามะ ท่านประกาศว่า “ข้าพเจ้า
ทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรือ”  

อุทกดาบส รามบุตรตอบว่า “ท่านผู้มีอายุ ข้าพเจ้าประกาศว่า “ข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วย
ปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่” ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล” 

(เราจึงกล่าวว่า) “แม้ข้าพเจ้าก็ทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ ด้วยเหตุเพียงเท่า
นี้”  

(อุทกดาบส รามบุตรกล่าวว่า) “ท่านผู้มีอายุ เป็นลาภของพวกข้าพเจ้า พวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่
ได้พบเพ่ือนพรหมจารีเช่นท่าน เพราะ(ข้าพเจ้า)รามะประกาศว่า “ข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญา
อันย่ิงเองเข้าถึงอยู่” ท่านก็ทำให้แจ้งธรรม นั้นด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ ท่านทำให้แจ้งธรรมใดด้วย
ปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ รามะก็ประกาศว่า “ข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนั้น รามะทราบธรรมใด ท่านก็
ทราบธรรมนั้น ท่านทราบธรรมใด รามะก็ทราบธรรมนั้น เป็นอันว่ารามะเป็นเช่นใด ท่านก็ เป็นเช่นนั้น 
ท่านเป็นเช่นใด รามะก็เป็นเช่นนั้น มาเถิด บัดนี้ ท่านจงบริหารคณะนี้” 

ภิกษุทั้งหลาย อุทกดาบส รามบุตรทั้งที่เป็นเพ่ือนพรหมจารีของเรา ก็ยกย่อง เราไว้ในฐานะ
อาจารย์ และบูชาเราด้วยการบูชาอย่างดี ด้วยประการอย่างนี้ แต่เรา คิดว่า “ธรรมนี้ไม่เป็นไปเพ่ือความ
เบื่อหน่าย เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบ ระงับ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ และเพ่ือนิพพาน เป็นไปเพียง
เพ่ือเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเท่านั้น” เราไม่พอใจ เบื่อหน่ายธรรมนั้น จึงลาจากไป 

"
ตรัสรู้สัจธรรม 

[๒๗๙] ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศล ขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือความ
สงบซึ่งไม่มีทางอื่นย่ิงกว่า เมื่อเที่ยวจาริกไปในแคว้นมคธโดยลำดับ ได้ไปถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ได้
เห็นภูมิประเทศที่น่ารื่นรมย์ มีราวป่า น่าเพลิดเพลินใจ มีแม่น้ำไหลรินไม่ขาดสาย มีท่าน้ำสะอาดดี น่า
รื่นรมย์ มีโคจรคาม อยู่โดยรอบ เราจึงคิดว่า “ภูมิประเทศเป็นที่น่ารื่นรมย์ มีราวป่าน่าเพลิดเพลินใจ มี
แม่น้ำไหลรินไม่ขาดสาย มีท่าน้ำสะอาดดี น่ารื่นรมย์ มีโคจรคามอยู่โดยรอบ เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร
ของกุลบุตรผู้ปรารถนาจะบำเพ็ญเพียร” เราจึงนั่ง ณ ที่นั้นด้วยคิดว่า “ที่นี้เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร” 

[๒๘๐] ภิกษุทั้งหลาย เราเองมีความเกิดเป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็น
ธรรมดา แล้วแสวงหาจนได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความเกิด ไม่มีธรรมอื่นย่ิงกว่า และเกษมจากโยคะ  

เราเองมีความแก่เป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา แล้วแสวงหาจนได้
บรรลุนิพพานที่ไม่มีความแก่ ไม่มีธรรมอื่นย่ิงกว่า และเกษมจากโยคะ  

เราเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา แล้ว
แสวงหาจนได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความเจ็บไข้ ไม่มีธรรมอื่นย่ิงกว่า และเกษมจากโยคะ  

เราเองมีความตายเป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา แล้วแสวงหาจน
ได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความตาย ไม่มีธรรมอื่นย่ิงกว่า และเกษมจากโยคะ  

เราเองมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดา แล้ว
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แสวงหาจนได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความเศร้าโศก ไม่มีธรรมอื่นย่ิงกว่า และเกษมจากโยคะ  
เราเองมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา 

แล้วแสวงหาจนได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความเศร้าหมอง ไม่มีธรรมอื่นย่ิงกว่า และเกษมจากโยคะ  
ทั้งญาณทัสสนะได้เกิดแก่เราว่า “วิมุตติของเราไม่กำเริบ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ภพใหม่

ไม่มีอีก” 
ทรงมีความขวนขวายน้อย 

[๒๘๑] ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความดำริว่า “ธรรม  ที่เราได้บรรลุแล้วนี้ ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้1

ตามได้ยาก สงบ ประณีต ไ ม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะ ละเอียด บัณฑิต(เท่านั้น)จึงจะรู้ได้ ส่วนหมู่ประชาผู้รี่
นรมย์ด้วยอาลัย   ยินดีในอาลัย เพลิดเพลินในอาลัย ฐานะที่หมู่สัตว์ผู้รื่นรมย์ด้วยอาลัย ยินดีในอาลัย 2

เพลิดเพลินในอาลัยนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก กล่าวคือหลักอิทัปปัจจยตา หลักปฏิจจสมุปบาท ถึงแม้
ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนัก กล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวง ความสลัดทิ้งอุปธิทั้งปวง 
ความสิ้นตัณหา วิราคะ นิโรธ นิพพาน ก็ถ้าเราจะพึงแสดงธรรม และผู้อื่นจะไม่เข้าใจซึ้งต่อเรา ข้อนั้นก็
จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่า แก่เรา จะพึงเป็นความลำบากเปล่าแก่เรา”  

อนึ่งเล่า คาถาอันน่าอัศจรรย์เหล่านี้ที่ไม่เคยสดับมาก่อน ได้ปรากฏแก่เราว่า 
“บัดนี้ เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราบรรลุด้วยความลำบาก  
เพราะธรรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ถูกราคะและโทสะครอบงำจะรู้ได้ง่าย 
แต่เป็นสิ่งพาทวนกระแส   ละเอียด ลึกซึ้ง รู้เห็นได้ยาก ประณีต 3

ผู้กำหนัดด้วยราคะ ถูกกองโมหะหุ้มห่อไว้ จักรู้เห็นไม่ได้”  
สหัมบดีพรหมอาราธนาแสดงธรรม 

[๒๘๒] ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเราพิจารณาดังนี้ จิตก็น้อมไปเพ่ือความขวนขวายน้อย มิได้น้อมไป
เพ่ือแสดงธรรม  

ครั้งนั้น สหัมบดีพรหมทราบความดำริในใจของเราด้วยใจของตน จึงได้มีความรำพึงว่า “ท่านผู้
เจริญ โ ลกจะฉิบหายหนอ โ ลกจะพินาศหนอ เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อม
พระทัยไปเพ่ือความขวนขวายน้อย มิได้น้อมพระทัยไปเพ่ือทรงแสดงธรรม”  

ลำดับนั้น สหัมบดีพรหมอันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏ ณ เบื้องหน้าเรา เปรียบเหมือนคน
แข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู้แขนเข้าฉะนั้น แล้วห่มอุตตราสงค์เฉวียงบ่าข้างหนึ่ง ประนมมือมาทางที่
เราอยู่ ได้กล่าวกับเราว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรม ขอพระสุคตเจ้า
ได้โปรดแสดงธรรม เพราะสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในดวงตาน้อย  มีอยู่ สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมเพราะไม่ได้สดับ4

ธรรม สัตว์เหล่านั้นจักเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรม”   5

!  ดูเทียบ วิ.ม. (ไทย) ๔/๗/๑๑, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๓๗/๔๐๗1

!  อาลัย คือกามคุณ ๕ ที่สัตว์พัวพัน ยินดี เพลิดเพลิน (วิ.อ. (บาลี) ๓/๗/๑๓) เป็นชื่อเรียกกิเลส ๒ อย่าง คือกามคุณ ๕ และตัณหาวิ2

จริต ๑๐๘ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๘๑/๘๒, สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๓/๗/๑๘๔, อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๗๓-๙๗๖/๖๖๒-๖๗๖)
!  พาทวนกระแส ใ นที่นี้หมายถึง อนิจฺจํ(ไม่เที่ยง) ทุกฺขํ(เป็นทุกข์) อนตฺตา(เป็นอนัตตา) อสุภํ(ไม่งาม) อันทวนกระแสแห่งธรรมมี3

ความเที่ยงเป็นต้น ในพระวินัยปิฎกหมายถึงพาเข้าถึงนิพพาน (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๘๑/๘๔, วิ.อ. (บาลี) ๓/๗/๑๔)
!  ผู้มีธุลีในดวงตาน้อย หมายถึงมีธุลีคือราคะ โ ทสะ โ มหะเบาบางคือเล็กน้อย ปิดบังดวงตาคือปัญญา (ม.มู.อ. (บาลี) 4

๒/๒๘๒/๘๕, วิ.อ. (บาลี) ๓/๘-๙/๑๔-๑๕)
!  เหตุการณ์นี้เป็นที่มาแห่งพิธีอาราธนาพระสงฆ์แสดงธรรม (ขุ.พุทธ. (ไทย) ๓๓/๑/๕๕๓)5
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สหัมบดีพรหมได้ทูลอาราธนาดังนี้ แล้วได้ทูลเป็นคาถาประพันธ์ต่อไปว่า 
พรหมนิคมคาถา 

“ในกาลก่อน ธรรมที่ไม่บริสุทธ์ิ 
อันคนที่มีมลทิน  คิดค้นไว้ ปรากฏในแคว้นมคธ  1

พระองค์โปรดเปิดประตูอมตธรรมนั้นเถิด  
ขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ผู้ปราศจากมลทิน ได้ตรัสรู้แล้ว 
ข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปัญญาดี มีพระสมันตจักษุ 
บุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาศิลาล้วน  
พึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบ แม้ฉันใด 
พระองค์ผู้หมดความเศร้าโศกแล้ว  
โปรดเสด็จขึ้นสู่ปราสาทคือธรรม 
จักได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศก 
และถูกชาติชราครอบงำได้ชัดเจน ฉันนั้น 
ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียร  
ผู้ชนะสงคราม   ผู้นำหมู่   ผู้ไม่มีหนี้    2 3 4

ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจาริกไปในโลก  
ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ขอพระองค์โปรดแสดงธรรม 
เพราะสัตว์ทั้งหลายจักเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรม” 
"

เวไนยสัตว์เปรียบด้วยดอกบัว   5

[๒๘๓] ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น เรารับคำทูลอาราธนาของพรหม และเพราะความมีกรุณาในสัตว์
ทั้งหลาย จึงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ   เมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ ไ ด้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีใน6

ดวงตา  น้อย มีธุลีในดวงตามาก มีอินทรีย์แก่กล้า มีอินทรีย์อ่อน มีอาการดี มีอาการทราม สอนให้รู้ได้7

ง่าย สอนให้รู้ได้ยาก บางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัว บางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็น

!  คนท่ีมีมลทิน ในที่นี้หมายถึงครูทั้ง ๖ (วิ.อ. (บาลี) ๓/๘/๑๔)1

!  ผู้ชนะสงคราม หมายถึงชนะเทวปุตตมาร มัจจุมาร และกิเลสมาร (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๘๒/๘๗)2

!  ผู้นำหมู่ หมายถึงสามารถนำสัตว์ข้ามที่กันดารคือชาติ(ความเกิด) และสามารถเป็นผู้นำของหมู่สัตว์คือ เวไนยสัตว์ (ม.มู.อ. 3

(บาลี) ๒/๒๘๒/๘๗)
!  ผู้ไม่มีหน้ี หมายถึงไม่มีหนี้คือกามฉันทะ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๘๒/๘๗)4

8  ดูเทียบ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๖๙/๓๙-๔๐, วิ.ม. (ไทย) ๔/๙/๑๔, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๓/๒๒๖-๒๒๗, อภิ.ก. (ไทย) 5

๓๗/๘๕๖/๔๙๑
!  พุทธจักษุ หมายถึง 6

(๑)  อินทริยปโรปริยัตตญาณ คือปรีชาหย่ังรู้ความย่ิงและความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย คือ รู้ว่าสัตว์นั้น ๆ  มี
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา แค่ไหน เพียงใด มีกิเลสมาก กิเลสน้อย มีความพร้อมที่จะตรัสรู้หรือไม่ 
(๒)  อาสยานุสยญาณ คือปรีชาหย่ังรู้อัธยาศัย ความมุ่งหมาย สภาพจิตที่นอนเนื่องอยู่ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๘๓/๘๗, วิ.อ. 
(บาลี) ๓/๙/๑๕) และดูเทียบ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๑๑-๑๑๕/๑๗๒-๑๗๗)
!  ดวงตา ในที่นี้หมายถึงปัญญาจักษุ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๘๓/๘๗, วิ.อ. (บาลี) ๓/๙/๑๕)7
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สิ่งไม่น่ากลัว 
ในกออุบล ใ นกอปทุม หรือในกอบุณฑริก ดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก บางดอกที่เกิดใน

น้ำ เจริญในน้ำ ยังไม่พ้นน้ำ จมอยู่ใต้น้ำ และมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ ดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก บาง
ดอกที่เกิดในน้ำ เจริญในน้ำ อยู่เสมอน้ำ ดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก บางดอกที่เกิดในน้ำ เจริญใน
น้ำ อยู่พ้นน้ำ ไม่แตะน้ำ แม้ฉันใด 

เราเมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในดวงตาน้อย มีธุลีในดวงตามาก มี
อินทรีย์แก่กล้า มีอินทรีย์อ่อน มีอาการดี มีอาการทราม สอนให้รู้ได้ง่าย สอนให้รู้ได้ยาก บางพวกเห็น
ปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัว บางพวกมักเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งไม่น่ากลัว   ฉันนั้น 1

ลำดับนั้น เราจึงได้กล่าวคาถาตอบสหัมบดีพรหมว่า 
“พรหม สัตว์เหล่าใดมีโสตประสาท  
จงปล่อยศรัทธามาเถิด 
เรามิได้ปิดประตูอมตธรรมสำหรับสัตว์เหล่านั้น  
แต่เรารู้สึกว่าเป็นการยากลำบาก  
จึงไม่คิดจะแสดงธรรมอันประณีต 
ที่เราคล่องแคล่ว ในหมู่มนุษย์” 
ครั้งนั้น สหัมบดีพรหมทราบว่า “พระผู้มีพระภาคได้ทรงประทานโอกาสเพ่ือจะ แสดงธรรมแล้ว” 

จึงถวายอภิวาทเรา กระทำประทักษิณแล้วได้หายไปจากที่นั้น 
ทรงรำพึงถึงผู้ควรรับธรรมเทศนา 

[๒๘๔] ภิกษุทั้งหลาย เราดำริว่า “เราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอ  ใ ครจักรู้ธรรมนี้ได้ฉับ
พลัน” แล้วดำริต่อไปว่า “อาฬารดาบส กาลามโคตรนี้ เป็นบัณฑิต ฉลาดเฉียบแหลม มีปัญญา มีธุลีใน
ดวงตาน้อยมานาน ทางที่ดี เราควร แสดงธรรมแก่อาฬารดาบส กาลามโคตรก่อน เธอจักรู้ธรรมนี้ได้ฉับ
พลัน”  

ครั้งนั้น เทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาเราแล้วกล่าวว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อาฬารดาบส กาลาม
โคตรทำกาละได้ ๗ วันแล้ว” 

อนึ่ง เราก็ได้เกิดญาณทัสสนะขึ้นว่า “อาฬารดาบส กาลามโคตร ทำกาละได้ ๗ วันแล้ว” จึงดำริ
ว่า “อาฬารดาบส กาลามโคตร เป็นผู้มีความเสื่อมจากคุณอันย่ิงใหญ่  แล้วหนอ เพราะถ้าเธอได้ฟังธรรม2

นี้ ก็จะพึงรู้ได้ฉับพลัน” 

!  นอกจากบัวจมอยู่ในน้ำ บัวอยู่เสมอน้ำ บัวพ้นน้ำ ๓ เหล่านี้ อรรถกถาได้กล่าวถึงบัวเหล่าที่ ๔ คือ บัวที่มีโรคยังไม่พ้นน้ำเป็น1

อาหารของปลาและเต่า ซึ่งมิได้ยกขึ้นสู ่บาลี แล้วแบ่งบุคคลเป็น ๔ เหล่า (ตามที่ปรากฏ ใ น องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 
๒๑/๑๓๓/๒๒๖-๒๒๗, อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๑๐/๑๔๒,๑๔๘-๑๕๑/๑๘๖-๑๘๗) คือ (๑) อุคฆฏิตัญญู (๒) วิปจิตัญญู (๓) เนยยะ (๔) 
ปทปรมะ แล้วเปรียบอุคฆฏิตัญญู เป็นเหมือนบัวพ้นน้ำที่พอต้องแสงอาทิตย์แล้วก็บานในวันนี้ เปรียบวิปจิตัญญู เป็นเหมือนบัวอยู่
เสมอน้ำที่จะบานในวันรุ่งขึ้น เปรียบเนยยะ เป็นเหมือนบัวจมอยู่ในน้ำที่จะขึ้นมาบานในวันที่ ๓ ส่วนปทปรมะ เปรียบเหมือนบัวที่มี
โรคยังไม่พ้นน้ำ ไม่มีโอกาสขึ้นมาบาน เป็นอาหารของปลาและเต่า 
พระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูหมื่นโลกธาตุอันเป็นเหมือนกออุบลเป็นต้น ไ ด้ทรงเห็นโดยอาการทั้งปวง ว่า หมู่ประชาผู้มีธุลีในดวงตา
เบาบางมีประมาณเท่านี้ หมู่ประชาผู้มีธุลีในดวงตามากมีประมาณเท่านี้ และในหมู่ประชาทั้ง ๒ นั้น อุคฆฏิตัญญูบุคคลมีประมาณ
เท่านี้ (ที.ม.อ. (บาลี) ๖๙/๖๔-๖๕, สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๓/๙/๑๙๒-๑๙๓)
!  มีความเสื่อมจากคุณอันย่ิงใหญ่ หมายถึงมีความเสื่อมมาก เพราะเสื่อมจากมรรคและผลที่จะพึงบรรลุ เพราะเกิดในอักขณะ 2

คือ อาฬารดาบสตายไปเกิดในอากิญจัญญายตนภพ ส่วนอุทกดาบสตายไปเกิด ใ นเนวสัญญานาสัญญายตนภพ (ม.มู.อ. (บาลี) 
๒/๒๘๔/๙๔, วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๐/๑๖)
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เราจึงดำริว่า “เราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอ ใครจักรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลัน” จึงดำริต่อไป
ว่า “อุทกดาบส รามบุตรนี้ เป็นบัณฑิต ฉลาดเฉียบแหลม มีปัญญา มีธุลีในดวงตาน้อยมานาน ทางที่ดี 
เราควรแสดงธรรมแก่อุทกดาบส รามบุตรก่อน เธอจักรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลัน” 

ลำดับนั้น เทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาเราแล้วกล่าวว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อุทกดาบส รามบุตร 
ได้ทำกาละเมื่อวานนี้” 

อนึ่ง เราก็ได้เกิดญาณทัสสนะขึ้นว่า “อุทกดาบส รามบุตร ไ ด้ทำกาละ เมื่อวานนี้” จึงดำริว่า 
“อุทกดาบส รามบุตร เป็นผู้มีความเสื่อมจากคุณอันย่ิงใหญ่แล้วหนอ เพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ ก็จะพึงรู้
ได้ฉับพลัน” 

เราจึงดำริว่า “เราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอ ใ ครจักรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลัน” จึงดำริว่า “ภิกษุ
ปัญจวัคคีย์มีอุปการะแก่เรามาก ที่ได้เฝ้าปรนนิบัติเราผู้มุ่งบำเพ็ญเพียร ทางที่ดี เราควรแสดงธรรมแก่
ภิกษุปัญจวัคคีย์ก่อน” แล้วดำริต่อไปว่า “บัดนี้ ภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ที่ไหนหนอ” ก็ได้เห็นภิกษุปัญจวัคคีย์
อยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ 

ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น เราพักอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาตามความต้องการแล้วจึงหลีกจาริกไปทางกรุง
พาราณสี 

"
ทรงพบอุปกาชีวก 

[๒๘๕] ภิกษุทั้งหลาย อาชีวกชื่ออุปกะได้พบเราผู้กำลังเดินทางไกล ณ ระหว่าง แม่น้ำคยากับ
ต้นโพธิพฤกษ์ ได้ถามเราว่า “อาวุโส อินทรีย์ของท่านผ่องใสย่ิงนัก ผิวพรรณของท่านบริสุทธ์ิผุดผ่อง ท่าน
บวชอุทิศใคร ใครเป็นศาสดาของท่าน หรือท่านชอบใจธรรมของใคร” 

เมื่ออุปกาชีวกถามอย่างนี้แล้ว เราจึงได้กล่าวคาถาตอบอุปกาชีวกว่า 
“เราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวง   รู้ธรรมทั้งปวง    1 2

มิได้แปดเปื้อนในธรรมทั้งปวง   ละธรรมทั้งปวง  ได้สิ้นเชิง  3 4

หลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหา ตรัสรู้ย่ิงเอง  
แล้วจะพึงกล่าวอ้างใครเล่า 
เราไม่มีอาจารย์   เราไม่มีผู้เสมอเหมือน  5

เราไม่มีผู้ทัดเทียมในโลกกับทั้งเทวโลก  
เพราะเราเป็นอรหันต์ เป็นศาสดาผู้ยอดเย่ียม  
เราผู้เดียวเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ  
เป็นผู้เยือกเย็น ดับกิเลสในโลกได้แล้ว 
เราจะไปเมืองหลวงของชาวกาสี ประกาศธรรมจักร  
ตีกลองอมตธรรมไปในโลกอันมีความมืดมน”   6

!  ธรรมท้ังปวง ในที่นี้หมายถึงธรรมอันเป็นไปในภูมิ ๓ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๘๕/๙๗, วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๑/๑๖)1

!  ธรรมท้ังปวง ในที่นี้หมายถึงธรรมอันเป็นไปในภูมิ ๔ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๘๕/๙๗, วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๑/๑๖)2

!  ธรรมท้ังปวง ในที่นี้หมายถึงธรรมอันเป็นไปในภูมิ ๓ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๘๕/๙๗, วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๑/๑๖)3

!  ธรรมท้ังปวง ในที่นี้หมายถึงธรรมอันเป็นไปในภูมิ ๓ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๘๕/๙๗, วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๑/๑๖)4

!  เราไม่มีอาจารย์ ในที่นี้หมายถึงไม่มีอาจารย์ในระดับโลกุตตรธรรม (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๘๕/๙๗, วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๑/๑๗)5

!  ดูเทียบ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๑/๑๗, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๔๑/๔๑๓, อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๔๐๕/๔๓๒-๔๓๓6
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อุปกาชีวกกล่าวว่า “อาวุโส ท่านสมควรเป็นพระอนันตชินะตามที่ท่านประกาศ” 
เราจึงกล่าวตอบเป็นคาถาว่า  
“ชนเหล่าใดได้ถึงความสิ้นอาสวะแล้ว 
ชนเหล่านั้นย่อมเป็นพระชินะเช่นเรา 
อุปกะ เราชนะความชั่วได้แล้ว 
เพราะฉะนั้น เราจึงชื่อว่าพระชินะ” 
เมื่อเรากล่าวอย่างนั้นแล้ว อุปกาชีวกจึงกล่าวว่า “อาวุโส ควรจะเป็นอย่างนั้น” โ คลงศีรษะแล้ว

เดินสวนทางหลีกไป 
"

ทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์ 
[๒๘๖] ภิกษุทั้งหลาย ลำดับนั้น เราจาริกไปโดยลำดับ ถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพา

ราณสี ไ ด้เข้าไปหาภิกษุปัญจวัคคีย์ถึงที่อยู่ ภิกษุปัญจวัคคีย์เห็นเราเดินมาแต่ไกล จึงนัดหมายกันและ
กันว่า “อาวุโส พระสมณโคดมนี้ เป็นผู้มักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพ่ือความเป็นคนมักมาก กำลัง
เสด็จมา พวกเราไม่พึงกราบไหว้ ไม่พึงลุกรับ ไม่พึงรับบาตรและจีวรของพระองค์ แต่จะจัดอาสนะไว้ ถ้า
พระองค์ปรารถนาก็จักประทับนั่ง” 

เราเข้าไปหาภิกษุปัญจวัคคีย์ ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ลืมข้อนัดหมายของตน บางพวกต้อนรับเราแล้ว
รับบาตรและจีวร บางพวกปูลาดอาสนะ บางพวกจัดหาน้ำล้างเท้า แต่ภิกษุปัญจวัคคีย์เรียกเราโดยออก
นามและใช้คำว่า “อาวุโส”   1

เมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้ว เราจึงห้ามภิกษุปัญญจวัคคีย์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้ง
หลายอย่าเรียกตถาคตโดยออกชื่อและใช้คำว่า “อาวุโส” ตถาคตเป็นอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบ 
เธอทั้งหลายจงเงี่ยโสตสดับ เราจะสั่งสอนอมตธรรมที่เราได้บรรลุแล้ว จะแสดงธรรม เธอทั้งหลายเมื่อ
ปฏิบัติตามที่เราสั่งสอน ไ ม่นานนักก็จักทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเย่ียมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่
เหล่า กุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ใน
ปัจจุบันนี้แน่แท้” 

เมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้ว ภิกษุปัญจวัคคีย์ได้กล่าวกับเราว่า “อาวุโสโคดม แม้ด้วยจริยานั้น ด้วย
ปฏิปทานั้น ด้วยทุกกรกิริยานั้น พระองค์ก็ยังมิได้บรรลุญาณทัสสนะที่ประเสริฐอันสามารถ วิเศษย่ิงกว่า
ธรรมของมนุษย์ บัดนี้ พระองค์เป็นผู้มักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพ่ือความเป็นคนมักมาก ไฉนจัก
บรรลุญาณทัสสนะที่ประเสริฐอันสามารถ วิเศษย่ิงกว่าธรรมของมนุษย์ได้เล่า” 

เมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้ว เราจึงได้กล่าวกับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
ตถาคตไม่ได้เป็นคนมักมาก ไ ม่ได้คลายความเพียร ไ ม่ได้เวียนมาเพ่ือความเป็นคนมักมาก ตถาคตเป็น
อรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบ เธอทั้งหลาย จงเงี่ยโสตสดับ เราจะสั่งสอนอมตธรรมที่เราได้บรรลุแล้ว 
จะแสดงธรรม เธอทั้งหลาย เมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอน ไม่นานนักก็จักทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเย่ียม
อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ ด้วย
ปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้”  

แม้ครั้งที่ ๒ ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ได้กล่าวกับเราว่า ฯลฯ  

!  อาวุโส แปลว่า ผู้มีอายุ เดิมใช้เป็นคำเรียกกันเป็นสามัญ คือภิกษุผู้แก่กว่าเรียกภิกษุผู้อ่อนกว่าหรือ ภิกษุผู้อ่อนกว่าเรียกภิกษุผู้1

แก่กว่าก็ได้ (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๑๖/๑๙๙)
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แม้ครั้งที่ ๒ เราก็ได้กล่าวกับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่า ฯลฯ  
แม้ครั้งที่ ๓ ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ได้กล่าวกับเราว่า “อาวุโสโคดม แม้ด้วย จริยานั้น ด้วยปฏิปทานั้น 

ด้วยทุกกรกิริยานั้น พระองค์ก็ยังมิได้บรรลุญาณทัสสนะ ที่ประเสริฐอันสามารถ วิเศษย่ิงกว่าธรรมของ
มนุษย์ได้ บัดนี้ พระองค์เป็นผู้มักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพ่ือความเป็นคนมักมาก ไ ฉนจักบรรลุ
ญาณทัสสนะที่ประเสริฐอันสามารถ วิเศษย่ิงกว่าธรรมของมนุษย์ได้เล่า” 

เมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้ว เราได้กล่าวกับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายยังจำได้หรือไม่ว่า ถ้อยคำเช่นนี้เราได้เคยกล่าวในกาลก่อนแต่นี้” 

ภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวว่า “ถ้อยคำเช่นนี้ไม่เคยได้ฟังมาก่อน พระพุทธเจ้าข้า” 
เราจึงกล่าวว่า “ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบ เธอทั้งหลายจงเงี่ย

โสตสดับ เราจะสั่งสอนอมตธรรมที่เราได้บรรลุแล้ว จะแสดงธรรม เธอทั้งหลายเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่ง
สอน ไ ม่นานนักก็จักทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเย่ียมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออก
จากเรือนบวชเป็นบรรพชิต โดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้” 

เราสามารถทำให้ภิกษุปัญจวัคคีย์ยินยอมได้แล้ว เรากล่าวสอนภิกษุ ๒ รูป ภิกษุ ๓ รูปก็เที่ยว
บิณฑบาต เราทั้ง ๖ ฉันบิณฑบาตที่ภิกษุ ๓ รูปนำมา เรากล่าวสอนภิกษุ ๓ รูป ภิกษุ ๒ รูปก็เที่ยว
บิณฑบาต เราทั้ง ๖ ฉันบิณฑบาตที่ภิกษุ ๒ รูปนำมา    1

ต่อมา ภิกษุปัญจวัคคีย์ที่เราสั่งสอนและพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ เป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา ทราบ
ชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาด้วยตนแล้ว จึงแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเกิด อันเป็นแดน
เกษมจากโยคะอันยอดเย่ียม ได้บรรลุนิพพาน ที่ไม่มีความเกิด อันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียม
แล้ว 

เป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาด้วยตนแล้ว จึง
แสวงหานิพพานที่ไม่มีความแก่ อันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียม ไ ด้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความ
แก่ อันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียมแล้ว 

เป็นผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดา ฯลฯ  
เป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดา ฯลฯ  
เป็นผู้มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดา ฯลฯ  
เป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาด้วย

ตนแล้ว จึงแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเศร้าหมอง อันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียม ไ ด้บรรลุ
นิพพานที่ไม่มีความเศร้าหมอง อันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียมแล้ว 

อนึ่ง ภิกษุปัญจวัคคีย์เหล่านั้นได้เกิดญาณทัสสนะขึ้นมาว่า “วิมุตติของพวกเรา ไม่กำเริบ ชาตินี้
เป็นชาติสุดท้าย ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป” 

[๒๘๗] ภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ ประการนี้ 
กามคุณ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. รูปที่จะพึงรู้แจ้งทางตา ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ชวนให้รัก ชักให้ใคร่ พาใจให้

กำหนัด  
๒. เสียงที่จะพึงรู้แจ้งทางหู ฯลฯ  
๓. กลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งทางจมูก ฯลฯ  

!  ดูเทียบ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๒๗-๓๔๒/๓๙๕-๔๑๕1



�41

๔. รสที่จะพึงรู้แจ้งทางลิ้น ฯลฯ 
๕. โผฏฐัพพะที่จะพึงรู้แจ้งทางกาย ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ชวนให้รัก ชักให้ใคร่ 

พาใจให้กำหนัด  
กามคุณมี ๕ ประการนี้  
สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งใฝ่ฝัน ลุ่มหลง ติดพัน ไ ม่เห็นโทษ ไ ม่มีปัญญาเครื่องสลัด

ออก บริโภคกามคุณ ๕ ประการนี้ บัณฑิตพึงทราบว่า “สมณพราหมณ์พวกนั้นเป็นผู้ถึงความเสื่อม ความ
พินาศ ถูกมารใจบาปทำอะไร ๆ ได้ตามใจชอบ” 

"
เปรียบเทียบนักบวชกับฝูงเน้ือ 

ภิกษุทั้งหลาย เนื้อป่าที่ติดบ่วง นอนทับบ่วง พึงทราบว่า “เป็นสัตว์ที่ถึงความเสื่อม ความพินาศ 
ถูกนายพรานเนื้อทำอะไร ๆ  ไ ด้ตามใจชอบ” เมื่อนายพรานเนื้อเดินเข้ามา ก็หนีไปไม่ได้ตามปรารถนา 
แม้ฉันใด สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกัน ใฝ่ฝัน ลุ่มหลง ติดพัน ไม่เห็นโทษ ไม่มี
ปัญญาเครื่องสลัดออก ย่อมบริโภคกามคุณ ๕ ประการนี้ บัณฑิตพึงทราบว่า “สมณพราหมณ์พวกนั้น
เป็นผู้ถึงความเสื่อม ความพินาศ ถูกมารใจบาปทำอะไร ๆ  ได้ตามใจชอบ” แต่สมณะหรือพราหมณ์พวก
ใดพวกหนึ่งไม่ใฝ่ฝัน ไ ม่ลุ่มหลง ไ ม่ติดพัน เห็นโทษ มีปัญญาเครื่องสลัดออก ย่อมบริโภคกามคุณ ๕ 
ประการนี้ บัณฑิตพึงทราบว่า “สมณพราหมณ์พวกนั้นเป็นผู้ไม่ถึงความเสื่อม ความพินาศ ไ ม่ถูกมารใจ
บาปทำอะไร ๆ ได้ตามใจชอบ”  

เนื้อป่าที่ไม่ติดบ่วง นอนทับบ่วง พึงทราบว่า “เป็นสัตว์ไม่ถึงความเสื่อม ไม่ถึงความพินาศ ไม่ถูก
นายพรานเนื้อทำอะไร ๆ  ไ ด้ตามใจชอบ” เมื่อนายพรานเนื้อเดินเข้ามา ก็หนีไปได้ตามปรารถนา แม้
ฉันใด สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไม่ใฝ่ฝัน ไม่ลุ่มหลง ไม่ติดพัน เห็นโทษ มี
ปัญญาเครื่องสลัดออก   ย่อมบริโภคกามคุณ ๕ ประการนี้ บัณฑิตพึงทราบว่า “สมณพราหมณ์พวกนั้น1

เป็นผู้ไม่ถึงความเสื่อม ไม่ถึงความพินาศ ไม่ถูกมารใจบาปทำอะไร ๆ ตามใจชอบ” 
อนึ่ง เนื้อป่าเมื่อเที่ยวไปตามป่าใหญ่ ย่อมวางใจเดิน ยืน นั่ง นอน ข้อนั้น เพราะเหตุไร เพราะไม่

ได้พบกับนายพรานเนื้อ แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว 
บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เราเรียกภิกษุนี้ว่า “ผู้ทำให้มารตาบอด คือ
ทำลายดวงตาของ มารอย่างไม่มีร่องรอย ถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็น” 

อีกประการหนึ่ง เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป ภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายใน มี
ภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ ฯลฯ 

อีกประการหนึ่ง เพราะปีติจางคลายไป ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกาย 
บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า “ผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข” ฯลฯ 

อีกประการหนึ่ง เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไป ก่อนแล้ว ภิกษุบรรลุ
จตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู่ เราเรียกภิกษุนี้ว่า “ผู้ทำให้มารตาบอด คือ 
ทำลายดวงตาของมารอย่างไม่มีร่องรอย ถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็น” 

อีกประการหนึ่ง เพราะล่วงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไม่กำหนดนานัตตสัญญา โดยประการทั้ง
ปวง ภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนฌานอยู่โดยกำหนดว่า “อากาศ หาที่สุดมิได้” เราเรียกภิกษุนี้ว่า “ผู้
ทำให้มารตาบอด คือ ทำลายดวงตาของมารอย่างไม่มีร่องรอย ถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็น” 

!  ปัญญาเครื่องสลัดออก ในที่นี้หมายถึงปัจจเวกขณญาณ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๘๗/๑๐๑)1
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อีกประการหนึ่ง เพราะล่วงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง ภิกษุบรรลุวิญญาณัญ
จายตนฌานอยู่โดยกำหนดว่า “วิญญาณหาที่สุดมิได้” ฯลฯ 

อีกประการหนึ่ง เพราะล่วงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง ภิกษุ บรรลุอา
กิญจัญญายตนฌานอยู่โดยกำหนดว่า “ไม่มีอะไร” ฯลฯ 

อีกประการหนึ่ง เพราะล่วงอากิญจัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง ภิกษุบรรลุเนวสัญญานา
สัญญายตนฌานอยู่ ฯลฯ 

ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง เพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง 
ภิกษุบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ ก็เพราะเห็นด้วยปัญญา เธอย่อมมีอาสวะสิ้นไป เราเรียกภิกษุนี้ว่า “ผู้
ทำให้มารตาบอด คือ เป็นผู้ที่มารใจบาปมองไม่เห็นเพราะทำลายดวงตาของมารอย่างไม่มีร่องรอย” เป็น
ผู้ข้ามพ้นตัณหาอันข้องอยู่ในอารมณ์ต่าง ๆ  ในโลกได้ ย่อมวางใจ เดิน ยืน นั่ง นอน ข้อนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะไม่ได้ดำเนินอยู่ในทางของมารใจบาป” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิต ของพระผู้มี
พระภาค ดังนี้แล 

ปาสราสิสูตรท่ี ๖ จบ 

_____________________"" "
๕. โพธิราชกุมารสูตร 
ว่าด้วยโพธิราชกุมาร 

[๓๒๔] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้  
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ เภสกฬาวัน สถานที่ให้อภัยหมู่เนื้อ เขตกรุงสุงสุมารคิระ 

แคว้นภัคคะ สมัยนั้นแล ปราสาทชื่อโกกนุทของพระราชกุมารพระนามว่าโพธิ สร้างเสร็จแล้วใหม่ ๆ 
สมณะ พราหมณ์ หรือมนุษย์คนใดคนหนึ่งยังไม่ได้เข้าไปอยู่อาศัย ต่อมา โ พธิราชกุมารรับสั่งเรียก
มาณพชื่อสัญชิกาบุตรมา ตรัสว่า  

“มาเถิด สัญชิกาบุตรเพ่ือนรัก ท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบพระยุคลบาท
ของพระผู ้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า แล้วทูลถามถึงพระสุขภาพ ความมีพระโรคาพาธน้อย 
กระปรี้กระเปร่า มีพระพลานามัยสมบูรณ์ อยู่สำราญ ตามคำของเราว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โพธิราช
กุมาร ขอกราบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า ทูลถามถึงพระสุขภาพ ความมีพระ
โรคาพาธน้อย กระปรี้กระเปร่า มีพระพลานามัยสมบูรณ์ อยู่สำราญ” และจงกราบทูลอย่างนี้ว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์โปรดรับนิมนต์ฉัน ภัตตาหารของโพธิราชกุมารใน
วันพรุ่งนี้ด้วยเถิด” 

มาณพสัญชิกาบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้สนทนา
ปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่ง ณ ที่ สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า  

“ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ โ พธิราชกุมารขอกราบพระยุคลบาทของพระโคดม ผู้เจริญ ด้วยเศียร
เกล้า ทูลถามถึงพระสุขภาพ ความมีพระโรคาพาธน้อย กระปรี้กระเปร่า มีพระพลานามัยสมบูรณ์ อยู่
สำราญ และกราบทูลอย่างนี้ว่า “ขอพระโคดมผู้เจริญ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงรับนิมนต์ฉันภัตตาหาร
ของโพธิราชกุมารในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิด” 

พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ เวลานั้น มาณพสัญชิกาบุตร ทราบอาการที่พระผู้มี
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พระภาคทรงรับนิมนต์แล้ว จึงลุกจากที่นั่งเข้าไปเฝ้าโพธิราชกุมาร ถึงที่ประทับแล้วกราบทูลว่า  
“ข้าพระองค์ได้กราบทูลพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นตามรับสั่งของพระองค์ว่า “ข้าแต่พระโคดม

ผู้เจริญ โ พธิราชกุมารขอกราบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า ทูลถามถึงพระสุขภาพ 
ความมีพระโรคาพาธน้อย กระปรี้กระเปร่า มีพระพลานามัยสมบูรณ์ อยู่สำราญ” และกราบทูลอย่างนี้ว่า 
“ขอพระโคดมผู้เจริญ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงรับนิมนต์ฉันภัตตาหารของโพธิราชกุมารในวันพรุ่งนี้ด้วย
เถิด” และพระสมณโคดมทรงรับนิมนต์แล้ว พระเจ้าข้า”  

พระพุทธเจ้าไม่ทรงเหยียบผ้าขาว 
[๓๒๕] ครั้งนั้น เมื่อล่วงราตรีนั้นไป โพธิราชกุมารรับสั่งให้จัดเตรียมของ เคี้ยวของฉันอันประณีต

ไว้ในพระนิเวศน์ของพระองค์ และรับสั่งให้ปูลาดโกกนุทปราสาท ด้วยผ้าขาวถึงบันไดขั้นล่างสุด รับสั่ง
เรียกมาณพสัญชิกาบุตรมาตรัสว่า  

“มาเถิด สัญชิกาบุตรเพ่ือนรัก ท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ แล้วกราบทูลภัต
ตกาลว่า “ได้เวลาแล้ว พระพุทธเจ้าข้า ภัตตาหารสำเร็จแล้ว” 

มาณพสัญชิกาบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ กราบทูล
ภัตตกาลว่า “ได้เวลาแล้ว พระพุทธเจ้าข้า ภัตตาหารสำเร็จแล้ว” 

ครั้นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังพระราช
นิเวศน์ของโพธิราชกุมาร ขณะนั้น โ พธิราชกุมารทรงยืนคอย รับเสด็จพระผู้มีพระภาคอยู่ที่นอกซุ้มประตู 
ได้ทรงเห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมา แต่ไกล จึงเสด็จออกไปต้อนรับ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค
แล้วเสด็จนำหน้าเข้าไปจนถึงโกกนุทปราสาท ครั้นถึงบันไดขั้นล่างสุด พระผู้มีพระภาคทรงหยุด โพธิราช
กุมาร จึงกราบทูลว่า  

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิด ขอพระสุคตทรง
เหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิด ข้อนี้จะพึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์เก้ือกูล เพ่ือสุข แก่หม่อมฉันตลอดกาลนาน 
พระพุทธเจ้าข้า” 

เมื่อโพธิราชกุมารกราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่ง 
แม้ครั้งที่ ๒ โ พธิราชกุมารก็กราบทูลว่า “ขอพระผู้มีพระภาคทรงเหยียบผ้าขาว เสด็จเข้าไปเถิด 

ขอพระสุคตทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิด ข้อนี้จะพึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์เก้ือกูล เพ่ือสุข แก่หม่อม
ฉันตลอดกาลนาน พระพุทธเจ้าข้า”  

เมื่อโพธิราชกุมารกราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่ง 
แม้ครั้งที่ ๓ โ พธิราชกุมารก็กราบทูลว่า “ขอพระผู้มีพระภาคทรงเหยียบผ้าขาว เสด็จเข้าไปเถิด 

ขอพระสุคตทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิด ข้อนี้จะพึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์เก้ือกูล เพ่ือสุข แก่หม่อม
ฉันตลอดกาลนาน พระพุทธเจ้าข้า” 

[๓๒๖] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงชำเลืองดูท่านพระอานนท์ จากนั้น ท่านพระอานนท์ได้ทูล
ตอบโพธิราชกุมารว่า “พระราชกุมารจงเก็บผ้าขาวเสียเถิด พระผู้มีพระภาคไม่ทรงเหยียบผ้าขาว พระ
ตถาคตทรงเห็นแก่ประชุมชนผู้เกิดใน ภายหลัง” 

โพธิราชกุมารรับสั่งให้เก็บผ้าขาวแล้วรับสั่งให้ปูอาสนะที่โกกนุทปราสาทชั้นบน ลำดับนั้น พระผู้
มีพระภาคเสด็จขึ้นโกกนุทปราสาท แล้วประทับนั่งบนพุทธอาสน์ ที่ปูลาดไว้แล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 
โพธิราชกุมารทรงอังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้า เป็นประมุข ถวายของเคี้ยวของฉันอันประณีตจนอิ่ม
หนำด้วยพระองค์เอง ทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จละพระหัตถ์จากบาตรแล้ว จึงเลือกประทับ
นั่งอาสนะที่สมควร ที่ใดที่หนี่งซึ่งต่ำกว่า แล้วได้กราบทูลว่า  
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“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันมีความเห็นอย่างนี้ว่า “บุคคลจะไม่ประสบความสุขด้วยความ
สุข แต่บุคคลจะประสบความสุขด้วยความทุกข์เท่านั้น” 

พุทธประวัติตอนบำเพ็ญสมาบัติ 
ในสำนักอาฬารดาบส   1

[๓๒๗] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ราชกุมาร ก่อนการตรัสรู้ แม้อาตมภาพ ยังเป็นโพธิสัตว์ ยังไม่
ได้ตรัสรู้ ไ ด้มีความคิดอย่างนี้ว่า “บุคคลจะไม่ประสบความสุข ด้วยความสุข แต่บุคคลจะประสบความ
สุขได้ด้วยความทุกข์เท่านั้น” ในกาลต่อมา อาตมภาพยังหนุ่มแน่น แข็งแรง มีเกศาดำสนิท อยู่ในปฐมวัย 
เมื่อพระราชมารดาและพระราชบิดาไม่ทรงปรารถนาจะให้ผนวช มีพระพักตร์นองด้วยน้ำพระเนตร ทรง
กันแสงอยู่ จึงโกนผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกจากวังบวชเป็น บรรพชิต เมื่อบวชแล้วก็
แสวงหาว่าอะไรเป็นกุศล ขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือ ความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นย่ิงกว่า ไ ด้เข้าไป
หาอาฬารดาบส กาลามโคตร แล้วกล่าวว่า “ท่านกาลามะ ข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ใน
ธรรมวินัยนี้” 

เมื่ออาตมภาพกล่าวอย่างนี้ อาฬารดาบส กาลามโคตรจึงกล่าวกับอาตมภาพว่า “เชิญท่านอยู่
ก่อน ธรรมนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมที่วิญญูชนจะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเอง ตามแบบอาจารย์
ของตน เข้าถึงอยู่ได้ในเวลาไม่นาน” จากนั้น ไม่นาน อาตมภาพก็เรียนรู้ธรรมนั้นได้อย่างรวดเร็ว ชั่วขณะ
ปิดปากจบเจรจาปราศรัย เท่านั้น ก็กล่าวญาณวาทะ  และเถรวาทะ  ได้ ทั้งอาตมภาพและผู้อื่นก็ทราบ2 3

ชัดว่า “เรารู้ เราเห็น” อาตมภาพจึงคิดว่า “อาฬารดาบส กาลามโคตรประกาศธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงความ
เชื่ออย่างเดียวว่า “เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่” ก็หามิได้ แต่อาฬารดาบส กาลามโคตร 
ยังรู้ ยังเห็นธรรมนี้ด้วยอย่างแน่นอน” 

จากนั้น อาตมภาพจึงเข้าไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตรแล้วถามว่า “ท่าน กาลามะ ท่าน
ประกาศธรรมนี้ว่า “ข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่” ด้วยเหตุเพียงเท่าไร” 

เมื่ออาตมภาพถามอย่างนี้ อาฬารดาบส กาลามโคตรจึงประกาศอากิญ-จัญญายตนสมาบัติแก่
อาตมภาพ อาตมภาพจึงคิดว่า “มิใช่แต่อาฬารดาบส กาลามโคตรเท่านั้นที่มีศรัทธา แม้เราก็มีศรัทธา ... 
มีวิริยะ ... มีสติ ... มีสมาธิ ... มิใช่แต่อาฬารดาบส กาลามโคตรเท่านั้นที่มีปัญญา แม้เราก็มีปัญญา ทาง
ที่ดี เราควรบำเพ็ญเพียรเพ่ือทำให้แจ้งธรรมที่อาฬารดาบส กาลามโคตรประกาศว่า “ข้าพเจ้าทำให้แจ้ง
ด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่” จากนั้นไม่นาน อาตมภาพก็ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้า
ถึงอยู่ 

จากนั้น อาตมภาพจึงเข้าไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตรแล้วถามว่า “ท่าน กาลามะ ท่าน
ประกาศว่า “ข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่” ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรือ” 

อาฬารดาบส กาลามโคตรตอบว่า “ท่านผู้มีอายุ เราประกาศว่า “ข้าพเจ้า ทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วย
ปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่” ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล” 

(อาตมภาพจึงกล่าวว่า) “ท่านกาลามะ แม้ข้าพเจ้าก็ทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้า
ถึงอยู่” ด้วยเหตุเพียงเท่านี้” 

(อาฬารดาบส กาลามโคตรกล่าวว่า) “ท่านผู้มีอายุ เป็นลาภของพวกข้าพเจ้า พวกข้าพเจ้าได้

8  ดูเทียบ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๗๗-๒๘๖/๓๐๐-๓๑๔ และดูข้อ ๔๗๕-๔๘๔ หน้า ๕๘๙-๖๑๐ ในเล่มนี้1

!  ญาณวาทะ หมายถึงลัทธิที่ว่า ข้าพเจ้ารู้ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๗๗/๗๙)2

!  เถรวาทะ หมายถึงลัทธิที่ว่า ข้าพเจ้าเป็นใหญ่ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๗๗/๗๙)3
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ดีแล้วที่ได้พบเพ่ือนพรหมจารีเช่นท่าน เพราะข้าพเจ้าประกาศว่า “ข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญา
อันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ ท่านก็ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ ท่านทำให้แจ้งธรรมใด ด้วย
ปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ ข้าพเจ้าก็ประกาศว่า “ข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึง
อยู่ ข้าพเจ้าทราบธรรมใด ท่านก็ทราบธรรมนั้น ท่านทราบธรรมใด ข้าพเจ้าก็ทราบ ธรรมนั้น เป็นอันว่า
ข้าพเจ้าเป็นเช่นใด ท่านก็เป็นเช่นนั้น ท่านเป็นเช่นใด ข้าพเจ้า ก็เป็นเช่นนั้น มาเถิด บัดนี้ เราทั้งสองจะ
อยู่ร่วมกันบริหารคณะนี้” 

ราชกุมาร อาฬารดาบส กาลามโคตรทั้งที่เป็นอาจารย์ของอาตมภาพ ก็ยกย่อง อาตมภาพผู้เป็น
ศิษย์ให้เสมอกับตน และบูชาอาตมภาพด้วยการบูชาอย่างดี ด้วยประการอย่างนี้ แต่อาตมภาพคิดว่า 
“ธรรมนี้ไม่เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่าย เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ และ
เพ่ือนิพพาน เป็นไป เพียงเพ่ือเข้าถึงอากิญจัญญายตนสมาบัติเท่านั้น” อาตภาพไม่พอใจ เบื่อหน่าย
ธรรมนั้น จึงลาจากไป 

ในสำนักอุทกดาบส 
[๓๒๘] ราชกุมาร อาตมภาพนั้นแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศล ขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือ

ความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นย่ิงกว่า ไ ด้เข้าไปหาอุทกดาบส รามบุตรแล้วกล่าวว่า “ท่านรามะ ข้าพเจ้า
ปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้” 

เมื่ออาตมภาพกล่าวอย่างนี้ อุทกดาบส รามบุตรจึงกล่าวกับอาตมภาพว่า “เชิญท่านอยู่ก่อน 
ธรรมนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมที่วิญญูชนจะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเอง ตามแบบอาจารย์ของตน
เข้าถึงอยู่ได้ในเวลาไม่นาน” จากนั้นไม่นาน อาตมภาพก็เรียนรู้ธรรมนั้นได้อย่างรวดเร็ว ชั่วขณะปิดปาก
จบเจรจาปราศรัยเท่านั้น ก็กล่าวญาณวาทะและเถรวาทะได้ ทั้งอาตมภาพและผู้อื่นก็ทราบชัดว่า “เรารู้ 
เราเห็น” อาตมภาพจึงคิดว่า “อุทกดาบส รามบุตรประกาศธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่า 
“เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่” ก็หามิได้ แต่ อุทกดาบส รามบุตรยังรู้ยังเห็นธรรมนี้ด้วย
อย่างแน่นอน” 

จากนั้น อาตมภาพจึงเข้าไปหาอุทกดาบส รามบุตรแล้วถามว่า “ท่านรามะ ท่านประกาศว่า 
“ข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่” ด้วยเหตุเพียงเท่าไร” 

เมื่ออาตมภาพถามอย่างนี้ อุทกดาบส รามบุตรจึงประกาศเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติแก่
อาตมภาพ อาตมภาพจึงคิดว่า “มิใช่แต่อุทกดาบส รามบุตร เท่านั้นที่มีศรัทธา แม้เราก็มีศรัทธา ... มี
วิริยะ ... มีสติ ... มีสมาธิ ... มิใช่แต่ อุทกดาบส รามบุตรเท่านั้นที่มีปัญญา แม้เราก็มีปัญญา ทางที่ดี เรา
ควรเริ่มบำเพ็ญเพียรเพ่ือทำให้แจ้งธรรมที่อุทกดาบส รามบุตรประกาศว่า “ข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วย
ปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่” จากนั้นไม่นาน อาตมภาพก็ได้ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึง
อยู่ 

จากนั้น อาตมภาพจึงเข้าไปหาอุทกดาบส รามบุตรแล้วถามว่า “ท่านรามะ ท่านประกาศว่า 
“ข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่” ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรือ” 

อุทกดาบส รามบุตรตอบว่า “ท่านผู้มีอายุ ข้าพเจ้าประกาศว่า “ข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วย
ปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่” ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล” 

(อาตมภาพจึงกล่าวว่า) “แม้ข้าพเจ้าก็ทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่” ด้วยเหตุ
เพียงเท่านี้” 

(อุทกดาบส รามบุตรกล่าวว่า) “ท่านผู้มีอายุ เป็นลาภของพวกข้าพเจ้า พวก ข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่
ได้พบเพ่ือนพรหมจารีเช่นท่าน เพราะ(ข้าพเจ้า)รามะประกาศว่า “ข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญา
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อันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ ท่านก็ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ ท่านทำให้แจ้งธรรมใดด้วย
ปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ รามะก็ประกาศว่า “ข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึง
อยู่” รามะทราบ ธรรมใด ท่านก็ทราบธรรมนั้น ท่านทราบธรรมใด รามะก็ทราบธรรมนั้น เป็นอันว่ารามะ
เป็นเช่นใด ท่านก็เป็นเช่นนั้น ท่านเป็นเช่นใด รามะก็เป็นเช่นนั้น มาเถิด บัดนี้ ท่านจงบริหารคณะนี้” 

ราชกุมาร อุทกดาบส รามบุตรทั้งที่เป็นเพ่ือนพรหมจารีของอาตมภาพ ก็ยังยกย่องอาตมภาพไว้
ในฐานะอาจารย์ และบูชาอาตมภาพด้วยการบูชาอย่างดี ด้วยประการอย่างนี้ แต่อาตมภาพคิดว่า 
“ธรรมนี้ไม่เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่าย เพ่ือคลาย กำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ และ
เพ่ือนิพพาน เป็นไปเพียง เพ่ือเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเท่านั้น” อาตมภาพไม่พอใจ เบื่อ
หน่าย ธรรมนั้น จึงลาจากไป 

ทรงบำเพ็ญเพียร 
[๓๒๙] ราชกุมาร อาตมภาพนั้นแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศล ขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือ

ความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นย่ิงกว่า เมื่อเที่ยวจาริกไปในแคว้นมคธโดยลำดับ ไ ด้ไปถึงตำบลอุรุเวลา
เสนานิคม ไ ด้เห็นภูมิประเทศที่น่ารื่นรมย์ มีราวป่าน่าเพลิดเพลินใจ มีแม่น้ำไหลรินไม่ขาดสาย มีท่าน้ำ
สะอาดดี น่ารื่นรมย์ มีโคจรคามอยู่โดยรอบ อาตมภาพจึงคิดว่า “ภูมิประเทศเป็นที่น่ารื่นรมย์ มีราวป่าน่า
เพลิดเพลินใจ มีแม่น้ำไหลรินไม่ขาดสาย มีท่าน้ำสะอาดดี น่ารื่นรมย์ มีโคจรคามอยู่โดยรอบ เหมาะแก่
การบำเพ็ญเพียรของกุลบุตรผู้ปรารถนาจะบำเพ็ญเพียร” อาตมภาพจึงนั่ง ณ ที่นั้นด้วยคิดว่า “ที่นี้เหมาะ
แก่การบำเพ็ญเพียร” 

อุปมา ๓ ข้อ 
ราชกุมาร ครั้งนั้น อุปมา ๓ ข้อ อันน่าอัศจรรย์อย่างย่ิง ซึ่งอาตมภาพยังไม่เคย ได้ยินมาก่อน ได้

ปรากฏแก่อาตมภาพ คือ  
๑. เปรียบเหมือนไม้สดมียางที่แช่อยู่ในน้ำ บุรุษนำไม้นั้นมาทำไม้สีไฟ ด้วยหวังว่า “เรา

จักก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้น” 
ราชกุมาร พระองค์เข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไร บุรุษนั้นนำไม้สดที่มียางซึ่งแช่อยู่ในน้ำมา

ทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหม” 
“ไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า” 
“ข้อนั้นเพราะเหตุไร” 
“ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ เพราะไม้สดนั้นมียาง ทั้งยังแช่อยู่ในน้ำ บุรุษนั้นก็มีแต่ความ

เหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่า” 
“ราชกุมาร อย่างนั้นเหมือนกัน สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง มีกายและจิตยังไม่หลีก

ออกจากกาม ยังมีความพอใจ ความรักใคร่ ความหลง ความกระหาย และความกระวนกระวายในกาม
ทั้งหลาย ยังมิได้ละและมิได้ระงับอย่างเบ็ดเสร็จในภายใน สมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นแม้เสวย
ทุกขเวทนา ที่กล้าแข็ง หยาบ เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียร ก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้ การเห็น และ
การตรัสรู้อันยอดเย่ียม แม้ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็ง หยาบ เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียร ก็
เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้ การเห็น และการ ตรัสรู้อันยอดเย่ียม  

นี้เป็นอุปมาข้อที่ ๑ อันน่าอัศจรรย์อย่างย่ิง ซึ่งอาตมภาพยังไม่เคยได้ยิน มาก่อน ไ ด้ปรากฏแก่
เรา 

[๓๓๐] ๒. เปรียบเหมือนไม้สดมียางที่วางอยู่บนบกห่างจากน้ำ บุรุษนำไม้นั้น มาทำไม้สีไฟด้วย
หวังว่า “เราจักก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้น” 
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ราชกุมาร พระองค์เข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไร บุรุษนั้นนำไม้สดที่มียางซึ่งวางอยู่บนบก
ห่างจากน้ำมาทำเป็นไม้สีไฟ แล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหม” 

“ไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า” 
“ข้อนั้นเพราะเหตุไร” 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะไม้ยังสดและมียาง แม้จะวางอยู่บนบกห่าง จากน้ำ บุรุษนั้นก็มีแต่

ความเหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่า” 
“ราชกุมาร อย่างนั้นเหมือนกัน สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง แม้มีกายและจิตหลีก

ออกจากกามแล้ว แต่ยังมีความพอใจ ความรักใคร่ ความหลง ความกระหาย และความกระวนกระวาย
ในกามทั้งหลาย ยังมิได้ละและมิได้ระงับอย่างเบ็ดเสร็จในภายใน สมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น
แม้เสวยทุกขเวทนา ที่กล้าแข็ง หยาบ เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียร ก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้ การ
เห็น และการตรัสรู้อันยอดเย่ียม แม้ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็ง หยาบ เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดขึ้นเพราะ
ความเพียร ก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้ การเห็น และการ ตรัสรู้อันยอดเย่ียม 

นี้เป็นอุปมาข้อที่ ๒ อันน่าอัศจรรย์อย่างย่ิง ซึ่งอาตมภาพยังไม่เคยได้ยิน มาก่อน ไ ด้ปรากฏแก่
อาตมภาพ 

[๓๓๑] ๓. เปรียบเหมือนไม้ที่แห้งสนิทซึ่งวางอยู่บนบกห่างจากน้ำ บุรุษนำมาทำเป็นไม้สีไฟด้วย
หวังว่า “เราจักก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้น” 

ราชกุมาร พระองค์เข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไร บุรุษนั้นนำไม้ที่แห้งสนิทซึ่งวางอยู่บนบก
ห่างจากน้ำมาทำเป็นไม้สีไฟ แล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหม” 

“ได้ พระพุทธเจ้าข้า” 
“ข้อนั้นเพราะเหตุไร” 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะไม้แห้งสนิท ทั้งวางอยู่บนบกห่างจากน้ำ” 
“ราชกุมาร อย่างนั้นเหมือนกัน สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีกายและจิตหลีกออก

จากกามแล้ว ทั้งละและระงับความพอใจ ความรักใคร่ ความหลง ความกระหาย และความ
กระวนกระวายในกามทั้งหลายได้อย่างเบ็ดเสร็จในภายในแล้ว สมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น แม้
เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็ง หยาบ เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียร ก็เป็นผู้ควรแก่การรู้ การเห็น และ
การตรัสรู้อัน ยอดเย่ียม แม้ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็ง หยาบ เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดขึ้นเพราะ ความเพียร 
ก็เป็นผู้ควรแก่การรู้ การเห็น และการตรัสรู้อันยอดเย่ียม  

นี้เป็นอุปมาข้อที่ ๓ อันน่าอัศจรรย์อย่างย่ิง ซึ่งอาตมภาพยังไม่เคยได้ยินมาก่อน ไ ด้ปรากฏแก่
อาตมภาพ 

ราชกุมาร นี้คืออุปมา ๓ ข้ออันน่าอัศจรรย์อย่างย่ิง ซึ่งอาตมภาพยังไม่เคยได้ยินมาก่อน ไ ด้
ปรากฏแก่อาตมภาพ 

ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา 
[๓๓๒] ราชกุมาร อาตมภาพนั้นมีความดำริว่า “ทางที่ดี เราควรกดฟัน ด้วยฟัน ใช้ลิ้นดันเพดาน

ไว้แน่น ใช้จิตข่มคั้นจิต ทำจิตให้เร่าร้อน” อาตมภาพนั้น ก็กดฟันด้วยฟัน ใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่น ใช้จิต
ข่มคั้นจิต ทำจิตให้เร่าร้อน เมื่อ อาตมภาพทำดังนั้น เหงื่อก็ไหลออกจากรักแร้ทั้ง ๒ ข้าง คนที่แข็งแรงจับ
คนที่อ่อนแอกว่าที่ศีรษะหรือที่คอ แล้วบีบคั้นรัดไว้ให้แน่น แม้ฉันใด อาตมภาพก็ฉันนั้น เหมือนกัน เมื่อ
กดฟันด้วยฟัน ใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่น ใช้จิตข่มคั้นจิต ทำจิตให้ เร่าร้อน เหงื่อก็ไหลออกจากรักแร้ทั้ง ๒ 
ข้าง 
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อาตมภาพปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อน มีสติตั้งมั่น ไ ม่ฟ่ันเฟือน แต่เมื่อ อาตมภาพถูกความ
เพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียดแทงอยู่ กายของอาตมภาพก็กระวนกระวาย ไม่สงบระงับ  

[๓๓๓] ราชกุมาร อาตมภาพจึงมีความดำริว่า “ทางที่ดี เราควรบำเพ็ญฌาน อันไม่มีลมปราณ
เถิด” อาตมภาพก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ทั้งทางปากและทางจมูก เมื่ออาตมภาพกลั้นลม
หายใจเข้าและลมหายใจออก ทั้งทางปากและทางจมูก ลมก็ออกทางหูทั้ง ๒ ข้าง มีเสียงดังอู้ ๆ ลมที่ช่าง
ทองสูบอยู่มีเสียงดังอู้ ๆ  แม้ฉันใด เมื่ออาตมภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ทั้งทางปากและ 
ทางจมูก ลมก็ออกทางหูทั้ง ๒ ข้าง มีเสียงดังอู้ ๆ ฉันนั้นเหมือนกัน  

อาตมภาพปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อน มีสติตั้งมั่น ไ ม่ฟ่ันเฟือน แต่เมื่ออาตมภาพถูกความ
เพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียดแทงอยู่ กายของอาตมภาพก็กระวนกระวาย ไม่สงบระงับ 

อาตมภาพจึงมีความดำริว่า “ทางที่ดี เราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิด” อาตมภาพก็
กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหู เมื่ออาตมภาพกลั้นลมหายใจ
เข้าและลมหายใจออก ทั้งทางปากทางจมูกและทาง ช่องหู ลมอันแรงกล้าก็เสียดแทงศีรษะ คนที่แข็ง
แรงใช้เหล็กที่แหลมคมแทงศีรษะ แม้ฉันใด เมื่ออาตมภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ทั้งทาง
ปากทางจมูก และทางช่องหู ลมอันแรงกล้าก็เสียดแทงศีรษะ ฉันนั้นเหมือนกัน 

อาตมภาพปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อน มีสติตั้งมั่น ไ ม่ฟ่ันเฟือน แต่เมื่อ อาตมภาพถูกความ
เพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียดแทงอยู่ กายของอาตมภาพก็กระวน-กระวาย ไม่สงบระงับ 

อาตมภาพจึงมีความดำริว่า “ทางที่ดี เราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิด” อาตมภาพก็
กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหู เมื่ออาตมภาพกลั้นลมหายใจ
เข้าและลมหายใจออก ทั้งทางปากทางจมูกและทาง ช่องหู ก็มีทุกขเวทนาในศีรษะอย่างแรงกล้า คนที่
แข็งแรงใช้เชือกหนังที่เหนียว ขันศีรษะ แม้ฉันใด เมื่ออาตมภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออก 
ทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหู ก็มีทุกขเวทนาในศีรษะอย่างแรงกล้า ฉันนั้นเหมือนกัน 

อาตมภาพปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อน มีสติตั้งมั่น ไ ม่ฟ่ันเฟือน แต่เมื่ออาตมภาพถูกความ
เพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียดแทงอยู่ กายของอาตมภาพก็กระวน-กระวาย ไม่สงบระงับ 

อาตมภาพจึงมีความดำริว่า “ทางที่ดี เราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิด” อาตมภาพก็
กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหู เมื่ออาตมภาพกลั้นลมหายใจ
เข้าและลมหายใจออก ทั้งทางปากทางจมูกและทาง ช่องหู ลมอันแรงกล้าก็บาดในช่องท้อง คนฆ่าโค
หรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญ ใช้มีดแล่เนื้อที่คมกรีดท้อง แม้ฉันใด เมื่ออาตมภาพกลั้นลมหายใจเข้า
และลมหายใจออก ทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหู ก็มีลมอันแรงกล้าบาดในช่องท้อง ฉันนั้นเหมือน
กัน 

อาตมภาพปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อน มีสติตั้งมั่น ไ ม่ฟ่ันเฟือน แต่เมื่อ อาตมภาพถูกความ
เพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียดแทงอยู่ กายของอาตมภาพก็กระวน-กระวาย ไม่สงบระงับ 

อาตมภาพจึงมีความดำริว่า “ทางที่ดี เราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิด” อาตมภาพก็
กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหู เมื่ออาตมภาพกลั้นลมหายใจ
เข้าและลมหายใจออก ทั้งทางปากทางจมูกและทาง ช่องหู ก็มีความกระวนกระวายในร่างกายอย่างแรง
กล้า คนที่แข็งแรง ๒ คนจับแขนคนที่อ่อนแอกว่าคนละข้างย่างให้ร้อนบนหลุมถ่านเพลิง แม้ฉันใด เมื่อ
อาตมภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหู ก็มีความ
กระวนกระวายในร่างกายอย่างแรงกล้า ฉันนั้นเหมือนกัน 

อาตมภาพปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อน มีสติตั้งมั่น ไ ม่ฟ่ันเฟือน แต่เมื่อ อาตมภาพถูกความ
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เพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียดแทงอยู่ กายของอาตมภาพก็กระวน-กระวาย ไม่สงบระงับ 
เทวดาทั้งหลายเห็นอาตมภาพแล้วก็พากันกล่าวอย่างนี้ว่า “พระสมณโคดม สิ้นพระชนม์แล้ว” 

บางพวกกล่าวอย่างนี้ว่า “พระสมณโคดมยังมิได้สิ้นพระชนม์ แต่กำลังจะสิ้นพระชนม์” บางพวกกล่าว
อย่างนี้ว่า “พระสมณโคดมยังไม่สิ้นพระชนม์ ทั้งจะไม่สิ้นพระชนม์ พระสมณโคดมจะเป็นพระอรหันต์ 
การอยู่เช่นนี้นั้น เป็นวิหารธรรม  ของท่านผู้เป็นพระอรหันต์” 1

[๓๓๔] ราชกุมาร อาตมภาพจึงมีความดำริว่า “ทางที่ดี เราควรปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุก
อย่าง” ขณะนั้น เทวดาทั้งหลายเข้ามาหาอาตมภาพแล้ว กล่าวว่า “ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ ท่านอย่าได้
ปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่าง ถ้าท่านจักปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่าง ข้าพเจ้าทั้งหลายจะ
แทรกโอชาอันเป็นทิพย์เข้าทางขุมขนของท่าน ท่านจะได้ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยโอชานั้น” อาตมภาพ
จึงมีความดำริว่า “เราปฏิญญาว่า จะต้องอดอาหารทุกอย่าง แต่เทวดาเหล่านี้จะแทรกโอชาอันเป็นทิพย์
เข้าทางขุมขนของเรา เราจะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยโอชานั้น การปฏิญญานั้นก็จะพึงเป็นมุสาแก่เรา” 
อาตมภาพจึงกล่าวห้ามเทวดาเหล่านั้นว่า “อย่าเลย” 

อาตมภาพมีความดำริว่า “ทางที่ดี เราควรกินอาหารให้น้อยลง ๆ  เพียง ครั้งละ ๑ ฟายมือบ้าง 
เท่าเย่ือในเมล็ดถ่ัวเขียวบ้าง เท่าเย่ือในเมล็ดถ่ัวพูบ้าง เท่าเย่ือในเมล็ดถ่ัวดำบ้าง เท่าเย่ือในเมล็ดบัวบ้าง” 
อาตมภาพจึงฉันอาหารน้อยลง ๆ  เพียงครั้งละ ๑ ฟายมือบ้าง เท่าเย่ือในเมล็ดถ่ัวเขียวบ้าง เท่าเย่ือใน
เมล็ดถ่ัวพูบ้าง เท่าเย่ือในเมล็ดถ่ัวดำบ้าง เท่าเย่ือในเมล็ดบัวบ้าง เมื่ออาตมภาพฉันอาหารน้อยลง ๆ 
เพียงครั้งละ ๑ ฟายมือบ้าง เท่าเย่ือในเมล็ดถ่ัวเขียวบ้าง เท่าเย่ือในเมล็ดถ่ัวพูบ้าง เท่าเย่ือในเมล็ดถ่ัวดำ
บ้าง เท่าเย่ือในเมล็ดบัวบ้าง กายจึงซูบผอมมาก อวัยวะน้อยใหญ่ ของอาตมภาพจึงเป็นเหมือนเถาวัลย์
ที่มีข้อมากหรือเถาวัลย์ที่มีข้อดำ เนื้อสะโพก ก็ลีบเหมือนกีบเท้าอูฐ กระดูกสันหลังก็ผุดเป็นหนามเหมือน
เถาวัลย์ ซี่โครงทั้ง ๒ ข้าง ขึ้นสะพรั่ง เหมือนกลอนศาลาเก่า ดวงตาทั้ง ๒ ก็ลึกเข้าไปในเบ้าตา เหมือน 
ดวงดาวปรากฏอยู่ในบ่อน้ำลึก หนังบนศีรษะก็เหี่ยวหดเหมือนลูกน้ำเต้าที่เขาตัดมาขณะยังดิบต้องลม
และแดดเข้าก็เหี่ยวหดไป เพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยนั้น อาตมภาพ คิดว่า “จะลูบพ้ืนท้อง” ก็จับถึงกระดูก
สันหลัง คิดว่า “จะลูบกระดูกสันหลัง” ก็จับถึงพ้ืนท้อง เพราะพ้ืนท้องของอาตมภาพแนบติดจนถึงกระดูก
สันหลัง อาตมภาพคิดว่า “จะถ่ายอุจจาระหรือถ่ายปัสสาวะ” ก็ซวนเซล้มลง ณ ที่นั้น เมื่อจะให้กายสบาย
บ้าง จึงใช้ฝ่ามือลูบตัว ขนทั้งหลายที่มีรากเน่าก็หลุดร่วงจากกาย เพราะเป็นผู้มีอาหารน้อย มนุษย์ทั้ง
หลายเห็นอาตมภาพแล้ว ก็กล่าวอย่างนี้ว่า “พระสมณโคดมดำไป” บางพวก ก็กล่าวอย่างนี้ว่า “พระ
สมณโคดมไม่ดำเพียงแต่คล้ำไป” บางพวกก็กล่าวอย่างนี้ว่า “ไม่ดำ ไ ม่คล้ำ เพียงแต่พร้อยไป” เรามีผิว
พรรณบริสุทธ์ิ เปล่งปลั่ง เพียงแต่เสียผิวไป เพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยเท่านั้น 

[๓๓๕] ราชกุมาร อาตมภาพนั้นมีความดำริว่า “สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด เหล่าหนึ่งในอดีต
เสวยทุกขเวทนากล้าแข็ง หยาบ เผ็ดร้อน ที่เกิดขึ้นเพราะความเพียร ทุกขเวทนานั้น อย่างย่ิงก็เพียงเท่านี้
ไม่เกินกว่านี้ไป สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตเสวยทุกขเวทนากล้าแข็ง หยาบ เผ็ด
ร้อน ที่เกิดขึ้นเพราะ ความเพียร ทุกขเวทนานั้น อย่างย่ิงก็เพียงเท่านี้ไม่เกินกว่านี้ไป สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบัน เสวยทุกขเวทนากล้าแข็ง หยาบ เผ็ดร้อน ที่เกิดขึ้นเพราะความ
เพียร ทุกขเวทนานั้น อย่างย่ิงก็เพียงเท่านี้ไม่เกินกว่านี้ไป แต่เราก็ยังมิได้บรรลุญาณทัสสนะที่ประเสริฐ
อันสามารถ วิเศษย่ิงกว่าธรรมของมนุษย์ ด้วยทุกกรกิริยาอันเผ็ดร้อนนี้ จะพึงมีทางอื่นเพ่ือการตรัสรู้บ้าง

!  วิหารธรรม ใ นที่นี้หมายถึงสมาบัติ ๘ กล่าวคือ รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ อันเป็นโลกิยะ (องฺ.นวก. (ไทย) 1

๒๓/๔๑/๕๓๑-๕๔๐)
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ไหม” 
อาตมภาพจึงมีความดำริว่า “เราจำได้อยู่ เมื่อคราวงานของท้าวสักกาธิบดี ซึ่งเป็นพระราชบิดา 

เรานั่งอยู่ใต้ต้นหว้าอันร่มเย็น ไ ด้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก 
วิจาร ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ ทางนั้นพึงเป็นทางแห่งการตรัสรู้หรือหนอ” อาตมภาพมีความรู้แจ้ง
ที่ตามระลึกด้วยสติว่า “ทางนั้นเป็นทางแห่งการตรัสรู้” อาตมภาพจึงมีความดำริว่า “เรากลัวความสุขที่
เว้น จากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายหรือ” อาตมภาพก็ดำริว่า “เราไม่กลัวความสุขที่เว้น จากกามและ
อกุศลธรรมทั้งหลายเลย” 

ราชกุมาร อาตมภาพจึงมีความดำริต่อไปว่า “เราผู้มีกายซูบผอมมากอย่างนี้ จะบรรลุความสุข
นั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายเลย ทางที่ดี เราควรกินอาหารหยาบ คือข้าวสุกและขนมกุมมาส” อาตมภาพก็ฉัน
อาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกุมมาส ครั้งนั้น ภิกษุปัญจวัคคีย์เฝ้าบำรุงอาตมภาพ ด้วยหวังว่า “พระ
สมณโคดมบรรลุธรรมใด จักบอกธรรมนั้นแก่เราทั้งหลาย” เมื่อใด อาตมภาพฉันอาหารหยาบ คือข้าวสุก 
และขนมกุมมาส เมื่อนั้น ภิกษุปัญจวัคคีย์นั้น ก็เบื่อหน่าย จากไปด้วยเข้าใจว่า “พระสมณโคดมมักมาก 
คลายความเพียร เวียนมาเพ่ือความเป็นผู้มักมากเสียแล้ว” 

ฌาน ๔ และวิชชา ๓ 
[๓๓๖] ราชกุมาร อาตมภาพฉันอาหารหยาบให้ร่างกายมีกำลัง สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้ง

หลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป 
บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุข
อันเกิดจากสมาธิอยู่ เพราะปีติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุ 
ตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า “มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข” เพราะ ละสุขและทุกข์ได้ เพราะ
โสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว บรรลุจตุตถฌาน ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู่ 

เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธ์ิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความ เศร้าหมอง อ่อน เหมาะ
แก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไ ม่หว่ันไหวอย่างนี้ อาตมภาพนั้น น้อมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึก
ชาติก่อนได้หลายชาติ คือ ๑ ชาติบ้าง ๒ ชาติบ้าง ฯลฯ อาตมภาพระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้ง
ลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ อาตมภาพได้บรรลุวิชชาที่ ๑ นี้ ในปฐมยามแห่งราตรี กำจัดอวิชชา
ได้แล้ว วิชชาก็เกิดขึ้น กำจัดความมืดได้แล้ว ความสว่างก็เกิดขึ้น เหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาท มีความ
เพียร อุทิศกายและใจอยู่  

เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธ์ิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความ เศร้าหมอง อ่อน เหมาะ
แก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไ ม่หว่ันไหวอย่างนี้ อาตมภาพนั้น น้อมจิตไปเพ่ือจุตูปปาตญาณ เห็นหมู่สัตว์ผู้
กำลังจุติ กำลังเกิด ทั้งชั้นต่ำและชั้นสูง งามและไม่งาม เกิดดีและเกิดไม่ดี ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือ
มนุษย์ รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ฯลฯ อาตมภาพได้บรรลุวิชชาที่ ๒ นี้ในมัชฌิมยามแห่ง ราตรี 
กำจัดอวิชชาได้แล้ว วิชชาก็เกิดขึ้น กำจัดความมืดได้แล้ว ความสว่าง ก็เกิดขึ้น เหมือนบุคคลผู้ไม่
ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่  

เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธ์ิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความ เศร้าหมอง อ่อน เหมาะ
แก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไ ม่หว่ันไหวอย่างนี้ อาตมภาพนั้น น้อมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ รู้ชัดตามความ
เป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิ
โรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” เมื่ออาตมภาพรู้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตก็หลุดพ้นจาก กามาสวะ ภวาสวะ 
และอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่า “หลุดพ้นแล้ว” รู้ชัดว่า “ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำ
กิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่น เพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป”  
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ราชกุมาร อาตมภาพบรรลุวิชชาที่ ๓ นี้ในปัจฉิมยามแห่งราตรี กำจัดอวิชชา ได้แล้ว วิชชาก็เกิด
ขึ้น กำจัดความมืดได้แล้ว ความสว่างก็เกิดขึ้น เหมือนบุคคลผู้ ไ ม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและ
ใจอยู่  

ทรงมีความขวนขวายน้อย 
[๓๓๗] ราชกุมาร อาตมภาพนั้นได้มีความดำริว่า “ธรรม  ที่เราได้บรรลุแล้วนี้ ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก 1

รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต ไ ม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะ ละเอียด บัณฑิต(เท่านั้น)จึงจะรู้ได้ ส่วนหมู่ประชาผู้
รื่นรมย์ด้วยอาลัย ยินดีในอาลัย เพลิดเพลิน ในอาลัย ฐานะที่หมู่สัตว์ผู้รื่นรมย์ด้วยอาลัย   ยินดีในอาลัย 2

เพลิดเพลินในอาลัย นี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก กล่าวคือหลักอิทัปปัจจยตา(ความที่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็น
ปัจจัย ของสิ่งนี้) หลักปฏิจจสมุปบาท(การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกัน ๆ  จึงเกิดมี) ถึงแม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่
เห็นได้ยากนัก กล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวง ความสลัดทิ้งอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา วิราคะ 
นิโรธ นิพพาน ก็ถ้าเราจะพึงแสดงธรรม และผู้อื่นจะไม่เข้าใจซึ้งต่อเรา ข้อนั้นก็จะพึงเป็นความ
เหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เรา จะพึง เป็นความลำบากเปล่าแก่เรา” 

อนึ่งเล่า คาถาอันน่าอัศจรรย์เหล่านี้ที่ไม่เคยสดับมาก่อน ได้ปรากฏแก่เราว่า  
“บัดนี้ เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราบรรลุด้วยความลำบาก  
เพราะธรรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ถูกราคะและโทสะครอบงำจะรู้ได้ง่าย 
แต่เป็นสิ่งที่พาทวนกระแส   ละเอียด ลึกซึ้ง รู้เห็นได้ยาก ประณีต  3

ผู้กำหนัดด้วยราคะ ถูกกองโมหะหุ้มห่อไว้ จักรู้เห็นไม่ได้  ” 4

ราชกุมาร เมื่ออาตมภาพพิจารณาดังนี้ จิตก็น้อมไปเพ่ือความขวนขวายน้อย มิได้น้อมไป เพ่ือ
แสดงธรรม  

สหัมบดีพรหมอาราธนาแสดงธรรม 
[๓๓๘] ครั้งนั้น สหัมบดีพรหมทราบความดำริในใจของอาตมภาพด้วยใจ (ของตน) จึงได้มี

ความรำพึงว่า  
“ท่านผู้เจริญ โลกจะฉิบหายหนอ โลกจะพินาศหนอ เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทรงน้อมพระทัยไปเพ่ือความขวนขวายน้อย มิได้น้อมพระทัยไปเพ่ือทรงแสดงธรรม” 
ลำดับนั้น สหัมบดีพรหมอันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏ ณ เบื้องหน้า อาตมภาพ เปรียบ

เหมือนคนที่แข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู้แขนเข้า แล้วห่มอุตตราสงค์ เฉวียงบ่า ประนมมือมาทางทิศที่
อาตมภาพอยู่ ไ ด้กล่าวกับอาตมภาพว่า “ข้าแต่พระองค์ ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรม 
ขอพระสุคตเจ้าได้โปรดแสดงธรรม เพราะสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในดวงตาน้อย  มีอยู่ สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อม5

เพราะไม่ได้สดับธรรม สัตว์เหล่านั้นจักเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรม  ” 6

!  ดูเทียบ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๘๑/๓๐๕1

!  อาลัย คือกามคุณ ๕ ที่สัตว์พัวพัน ยินดี เพลิดเพลิน (วิ.อ. (บาลี) ๓/๗/๑๓) เป็นชื่อเรียกกิเลส ๒ อย่าง คือ กามคุณและตัณหาวิ2

จริต ๑๐๘ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๘๑/๘๒, สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๓/๗/๑๘๔) และ ดูเทียบ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๗๓-๙๗๖/๖๖๒-๖๗๖

!  พาทวนกระแส ในที่นี้หมายถึงพาเข้าถึงนิพพาน (วิ.อ. (บาลี) ๓/๗/๑๔) 3

!  ดูเทียบ วิ.ม. (ไทย) ๔/๗/๑๑4

!  มีธุลีในดวงตาน้อย หมายถึงมีธุลีคือราคะ โทสะ โมหะ ปิดบังดวงตาคือปัญญา เบาบาง (วิ.อ. (บาลี) ๓/๘-๙/๑๔-๑๕)5

!  เหตุการณ์นี้เป็นที่มาแห่งพิธีอาราธนาพระสงฆ์แสดงธรรม (ขุ.พุทธ. (ไทย) ๓๓/๑/๕๕๓)6
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สหัมบดีพรหมได้ทูลอาราธนาดังนี้ แล้วได้ทูลเป็นคาถาประพันธ์ต่อไปว่า 
“ในกาลก่อน ธรรมที่ไม่บริสุทธ์ิ 
อันคนที่มีมลทิน  คิดค้นไว้ ปรากฏในแคว้นมคธ  1

พระองค์โปรดทรงเปิดประตูอมตธรรมนั้นเถิด  
ขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมที่พระสัมพุทธเจ้า 
ผู้ปราศจากมลทิน ได้ตรัสรู้แล้วตามลำดับ 
ข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปัญญาดี มีพระสมันตจักษุ  
บุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาศิลาล้วน 
พึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบ ฉันใด  
พระองค์ผู้หมดความโศกแล้ว 
โปรดเสด็จขึ้นสู่ปราสาทคือธรรม 
จักได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศก 
และถูกชาติชราครอบงำได้ชัดเจน ฉันนั้น 
ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียร  
ผู้ชนะสงคราม   ผู้นำหมู่   ผู้ไม่มีหนี้   2 3 4

ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจาริกไปในโลก  
ข้าแต่พระผู้มีพระภาค 
ขอพระองค์โปรดจงทรงแสดงธรรม  
เพราะสัตว์ทั้งหลายจักเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรม  ” 5

เวไนยสัตว์เปรียบด้วยดอกบัว   6

[๓๓๙] ราชกุมาร ครั้งนั้น อาตมภาพรับคำทูลอาราธนาของพรหม และเพราะอาศัยความกรุณา
ในสัตว์ทั้งหลาย จึงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ   เมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีใน7

ดวงตา  น้อย มีธุลีในดวงตามาก มีอินทรีย์แก่กล้า มีอินทรีย์อ่อน มีอาการดี มีอาการทราม สอนให้รู้ได้8

!  คนท่ีมีมลทิน ในที่นี้หมายถึงครูทั้ง ๖ (วิ.อ. (บาลี) ๓/๘/๑๔)1

!  ผู้ชนะสงคราม หมายถึงชนะเทวปุตตมาร มัจจุมาร และกิเลสมาร (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๘๒/๘๗)2

!  ผู้นำหมู่ หมายถึงสามารถนำสัตว์ข้ามที่กันดารคือชาติ(ความเกิด) และสามารถเป็นผู้นำของหมู่สัตว์คือ เวไนยสัตว์ (ม.มู.อ. 3

(บาลี) ๒/๒๘๒/๘๗)

!  ผู้ไม่มีหน้ี หมายถึงผู้ไม่มีหนี้คือกามฉันทะ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๘๒/๘๗)4

!  ดูเทียบ วิ.ม. (ไทย) ๔/๘/๑๒-๑๓5

!  ดูเทียบ วิ.ม. (ไทย) ๔/๙/๑๔, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๖๙/๓๙-๔๐, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๘๓/๓๐๗-๓๐๘, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 6

๒๑/๑๓๓/๒๒๖-๒๒๗, อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๘๕๖/๔๙๐

!  พุทธจักษุ หมายถึง (๑) อินทริยปโรปริยัตตญาณ คือ ปรีชาหย่ังรู้ความย่ิงและความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย คือรู้ว่า7

สัตว์นั้น ๆ มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา แค่ไหน เพียงใด มีกิเลสมาก มีกิเลสน้อย มีความพร้อมที่จะตรัสรู้หรือไม่ (๒) อาสยานุ
สยญาณ คือ ปรีชาหย่ังรู้อัธยาศัย ความมุ่งหมาย สภาพจิตที่นอนเนื่องอยู่ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๘๓/๘๗, วิ.อ. (บาลี) ๓/๙/๑๕) และ
ดูเทียบ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๑๑-๑๑๕/๑๗๒-๑๗๗

!  ดวงตา ในที่นี้หมายถึงปัญญาจักษุ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๘๓/๘๗, วิ.อ. (บาลี) ๓/๙/๑๕)8
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ง่าย สอนให้รู้ได้ยาก บางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัว บางพวกเห็นปรโลกและโทษ ว่าเป็น
สิ่งไม่น่ากลัว  

ในกออุบล(บัวขาบ) ในกอปทุม(บัวหลวง) หรือในกอบุณฑริก(บัวขาว) ดอก อุบล ดอกปทุม ดอก
บุณฑริก บางดอกที่เกิดในน้ำ เจริญในน้ำ ยังไม่พ้นน้ำ จมอยู่ ใต้น้ำ ดอกอุบล และมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ ดอก
ปทุม ดอกบุณฑริก บางดอกที่เกิดในน้ำ เจริญในน้ำ อยู่เสมอน้ำ ดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก บาง
ดอกที่เกิดในน้ำ เจริญในน้ำ อยู่พ้นน้ำ ไม่แตะน้ำ แม้ฉันใด อาตมภาพเมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ ได้
เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในดวงตาน้อย มีธุลีในดวงตามาก มีอินทรีย์แก่กล้า มีอินทรีย์อ่อน มีอาการดี มี
อาการทราม สอนให้รู้ได้ง่าย สอนให้รู้ได้ยาก บางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัว บางพวกเห็น
ปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งไม่น่ากลัว   ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 1

ลำดับนั้น อาตมภาพได้กล่าวคาถาตอบท้าวสหัมบดีพรหมว่า 
“พรหม สัตว์เหล่าใดมีโสตประสาท 
จงปล่อยศรัทธามาเถิด  
เรามิได้ปิดประตูอมตธรรมสำหรับสัตว์เหล่านั้น  
แต่เรารู้สึกว่าเป็นการยากลำบาก  
จึงไม่คิดจะแสดงธรรมอันประณีต 
ที่เราคล่องแคล่ว ในหมู่มนุษย์   2

ทรงรำพึงถึงผู้ควรรับธรรมเทศนา 
[๓๔๐] ราชกุมาร ครั้งนั้น สหัมบดีพรหมทราบว่า “พระผู้มีพระภาคได้ทรงประทานโอกาสเพ่ือจะ

แสดงธรรมแก่เราแล้ว” จึงถวายอภิวาทอาตมภาพ กระทำประทักษิณแล้วได้หายไปจากที่นั้น 
ราชกุมาร อาตมภาพดำริว่า “เราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอ ใ ครจักรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลัน” 

แล้วดำริต่อไปว่า “อาฬารดาบส กาลามโคตรนี้ เป็นบัณฑิต ฉลาดเฉียบแหลม มีปัญญา มีธุลีในดวงตา
น้อยมานาน ทางที่ดี เราควรแสดงธรรมแก่อาฬารดาบส กาลามโคตรก่อน เธอจักรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลัน” 

ครั้งนั้น เทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาอาตมภาพแล้วกล่าวว่า “ข้าแต่พระองค์ ผู้เจริญ อาฬารดาบส 
กาลามโคตร ทำกาละได้ ๗ วันแล้ว” 

อนึ่ง อาตมภาพก็ได้เกิดญาณทัสสนะขึ้นว่า “อาฬารดาบส กาลามโคตร ทำกาละได้ ๗ วันแล้ว” 

!  ข้อความนี้หมายความว่า นอกจากบัวจมอยู่ในน้ำ บัวอยู่เสมอน้ำ บัวพ้นน้ำ ๓ เหล่านี้ อรรถกถาได้กล่าวถึงบัวเหล่าที่ ๔ คือบัวที่มี1

โรค ยังไม่พ้นน้ำเป็นอาหารของปลาและเต่า ซึ่งมิได้ยกขึ้นสู่บาลี แล้วแบ่งบุคคล เป็น ๔ เหล่า (ตามที่ปรากฏใน องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 
๒๑/๑๓๓/๒๒๖-๒๒๗, อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๑๔๘-๑๕๑/๑๘๖-๑๘๗) คือ (๑) อุคฆฏิตัญญู (๒) วิปจิตัญญู (๓) เนยยะ (๔) ปทปรมะ 
แล้วเปรียบอุคฆฏิตัญญู เป็นเหมือนบัวพ้นน้ำที่พอต้องแสงอาทิตย์แล้วก็บานในวันนี้ เปรียบวิปจิตัญญู เป็นเหมือนบัวอยู่เสมอน้ำที่
จะบานในวันรุ่งขึ้น เปรียบเนยยะเป็นเหมือนบัวจมอยู่ในน้ำที่จะขึ้นมาบานในวันที่ ๓ ส่วนปทปรมะ เปรียบเหมือนบัวที่มีโรคยังไม่
พ้นน้ำ ไ ม่มีโอกาสขึ้นมาบาน เป็นอาหารของปลาและเต่า พระผู้มีพระภาค ทรงตรวจดูหมื่นโลกธาตุอันเป็นเหมือนกออุบลเป็นต้น 
ได้ทรงเห็นโดยอาการทั้งปวงว่า หมู่ประชาผู้มีธุลี ใ นดวงตาน้อยมีประมาณเท่านี้ หมู่ประชาผู้มีธุลีในดวงตามากมีประมาณเท่านี้ 
และในหมู่ประชาทั้ง ๒ นั้น อุคฆฏิตัญญูบุคคลมีประมาณเท่านี้ (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๖๙/๖๔-๖๕, สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) 
๓/๙/๑๙๒-๑๙๓)

!  ดูเทียบ วิ.ม. (ไทย) ๔/๙/๑๕2
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จึงดำริว่า “อาฬารดาบส กาลามโคตร เป็นผู้มีความเสื่อมจากคุณอันย่ิงใหญ่  แล้วหนอ เพราะถ้าเธอได้1

ฟังธรรมนี้ ก็จะพึงรู้ได้ฉับพลัน” 
อาตมภาพจึงดำริว่า “เราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอ ใ ครจักรู้ทั่วถึงธรรม นี้ได้ฉับพลัน” จึง

ดำริต่อไปว่า “อุทกดาบส รามบุตรนี้ เป็นบัณฑิต ฉลาดเฉียบแหลม มีปัญญา มีธุลีในดวงตาน้อยมานาน 
ทางที่ดี เราควรแสดงธรรมแก่อุทกดาบส รามบุตรก่อน เธอจักรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลัน” 

ลำดับนั้น เทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาอาตมภาพแล้วกล่าวว่า “ข้าแต่พระองค์ ผู้เจริญ อุทกดาบส 
รามบุตร ได้ทำกาละเมื่อวานนี้” 

อนึ่ง อาตมภาพก็ได้เกิดญาณทัสสนะขึ้นว่า “อุทกดาบส รามบุตร ได้ทำกาละ เมื่อวานนี้” จึงดำริ
ว่า “อุทกดาบส รามบุตร เป็นผู้มีความเสื่อมจากคุณอันย่ิงใหญ่ แล้วหนอ เพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ ก็จะ
พึงรู้ได้ฉับพลัน” 

"
ทรงพบอุปกาชีวก 

[๓๔๑] ราชกุมาร อาตมภาพจึงดำริว่า “เราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอ ใ ครจักรู้ธรรมนี้ได้
ฉับพลัน” จึงดำริว่า “ภิกษุปัญจวัคคีย์มีอุปการะแก่เรามาก ที่ได้เฝ้า ปรนนิบัติเราผู้มุ่งบำเพ็ญเพียร ทางที่
ดี เราควรแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ก่อน” แล้วดำริต่อไปว่า “บัดนี้ ภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ที่ไหนหนอ” 
ก็ได้เห็นภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือ
มนุษย์  

ราชกุมาร ครั้งนั้น อาตมภาพพักอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาตามความต้องการแล้ว จึงหลีกจาริกไปทาง
กรุงพาราณสี 

ราชกุมาร อาชีวกชื่ออุปกะได้พบอาตมภาพผู้กำลังเดินทางไกล ณ ระหว่าง แม่น้ำคยากับต้น
โพธิพฤกษ์ ไ ด้ถามเราว่า “อาวุโส อินทรีย์ของท่านผ่องใสย่ิงนัก ผิวพรรณของท่านบริสุทธ์ิผุดผ่อง ท่าน
บวชอุทิศใคร ใครเป็นศาสดาของท่าน หรือท่านชอบใจธรรมของใคร” 

เมื่ออุปกาชีวกถามอย่างนี้แล้ว อาตมภาพจึงได้กล่าวคาถาตอบอุปกาชีวกว่า 
“เราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวง   รู้ธรรมทั้งปวง   2 3

มิได้แปดเปื้อนในธรรมทั้งปวง   ละธรรมทั้งปวง  ได้สิ้นเชิง  4 5

หลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหา ตรัสรู้ย่ิงเอง  
แล้วจะพึงกล่าวอ้างใครเล่า 
เราไม่มีอาจารย์   เราไม่มีผู้เสมอเหมือน  6

!  มีความเสื่อมจากคุณอันย่ิงใหญ่ หมายถึงมีความเสื่อมมากเพราะเสื่อมจากมรรคและผลที่จะพึงบรรลุ เพราะเกิดในอักขณะ คือ 1

อาฬารดาบส ตายไปเกิดในอากิญจัญญายตนภพ ส่วนอุทกดาบสตายไปเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ (ม.มู.อ. (บาลี) 
๒/๒๘๔/๙๔, วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๐/๑๖)

!  ธรรมท้ังปวง ในที่นี้หมายถึงธรรมอันเป็นไปในภูมิ ๓ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๘๕/๙๗, วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๑/๑๖)2

!  ธรรมท้ังปวง ในที่นี้หมายถึงธรรมอันเป็นไปในภูมิ ๔ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๘๕/๙๗, วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๑/๑๖)3

!  ธรรมท้ังปวง ในที่นี้หมายถึงธรรมอันเป็นไปในภูมิ ๓ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๘๕/๙๗, วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๑/๑๖)4

!  ธรรมท้ังปวง ในที่นี้หมายถึงธรรมอันเป็นไปในภูมิ ๓ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๘๕/๙๗, วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๑/๑๖)5

!  เราไม่มีอาจารย์ ในที่นี้หมายถึงไม่มีอาจารย์ในระดับโลกุตตรธรรม (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๘๕/๙๗, วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๑/๑๗)6
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เราไม่มีผู้ทัดเทียมในโลกกับทั้งเทวโลก  
เพราะเราเป็นอรหันต์ เป็นศาสดาผู้ยอดเย่ียม  
เราผู้เดียวเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ  
เป็นผู้เยือกเย็น ดับกิเลสในโลกได้แล้ว  
เราจะไปเมืองหลวงของชาวกาสี ประกาศธรรมจักร  
ตีกลองอมตธรรมไปในโลกอันมีความมืดมน  ” 1

อุปกาชีวกกล่าวว่า “อาวุโส ท่านสมควรเป็นพระอนันตชินะตามที่ท่านประกาศ” 
อาตมภาพจึงกล่าวตอบว่า  
“ชนเหล่าใดได้ถึงความสิ้นอาสวะแล้ว 
ชนเหล่านั้นย่อมเป็นพระชินะเช่นเรา 
อุปกะ เราชนะความชั่วได้แล้ว  
เพราะฉะนั้น เราจึงชื่อว่าพระชินะ  ” 2

เมื่ออาตมภาพกล่าวอย่างนั้นแล้ว อุปกาชีวกจึงกล่าวว่า “อาวุโส ควรจะเป็นอย่างนั้น” โ คลง
ศีรษะแลบลิ้นแล้วเดินสวนทางหลีกไป 

ทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์ 
[๓๔๒] ราชกุมาร ลำดับนั้น อาตมภาพจาริกไปโดยลำดับ ถึงป่าอิสิปตน-มฤคทายวัน เขตกรุง

พาราณสี ไ ด้เข้าไปหาภิกษุปัญจวัคคีย์ถึงที่อยู่ ภิกษุปัญจวัคคีย์เห็นอาตมภาพเดินมาแต่ไกล จึงนัด
หมายกันและกันว่า “อาวุโส พระสมณโคดมนี้เป็นผู้มักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพ่ือความเป็นคน
มักมาก กำลังเสด็จมา พวกเราไม่พึงกราบไหว้ ไม่พึงลุกรับ ไม่พึงรับบาตรและจีวรของพระองค์ แต่จะจัด 
อาสนะไว้ ถ้าพระองค์ปรารถนาก็จักประทับนั่ง” 

อาตมภาพเข้าไปหาภิกษุปัญจวัคคีย์ ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ลืมข้อนัดหมายของตน บางพวกต้อนรับ
อาตมภาพแล้วรับบาตรและจีวร บางพวกปูลาดอาสนะ บางพวกจัดหาน้ำล้างเท้า แต่ภิกษุปัญจวัคคีย์
เรียกอาตมภาพโดยออกนามและใช้คำว่า “อาวุโส” 

เมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้ว อาตมภาพจึงห้ามภิกษุปัญจวัคคีย์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายอย่าเรียกตถาคตโดยออกชื่อและใช้คำว่า “อาวุโส” ตถาคตเป็นอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยตนเองโดย
ชอบ เธอทั้งหลายจงเงี่ยโสตสดับ เราจะสั่งสอนอมตธรรมที่เราได้บรรลุแล้ว จะแสดงธรรม เธอทั้งหลาย
เมื่อปฏิบัติตามที่เรา สั่งสอน ไม่นานนักก็จักทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเย่ียมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ 
ที่เหล่า กุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ใน
ปัจจุบันแน่แท้” 

เมื่ออาตมภาพกล่าวอย่างนี้แล้ว ภิกษุปัญจวัคคีย์ได้กล่าวกับอาตมภาพว่า “อาวุโสโคดม แม้
ด้วยจริยานั้น ด้วยปฏิปทานั้น ด้วยทุกกรกิริยานั้น พระองค์ก็ยัง มิได้บรรลุญาณทัสสนะที่ประเสริฐอัน
สามารถ วิเศษย่ิงกว่าธรรมของมนุษย์ บัดนี้ พระองค์เป็นผู้มักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพ่ือความ
เป็นคนมักมาก ไฉนจัก บรรลุญาณทัสสนะที่ประเสริฐอันสามารถ วิเศษย่ิงกว่าธรรมของมนุษย์ได้เล่า” 

เมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้ว อาตมภาพจึงได้กล่าวกับภิกษุปัญจ-วัคคีย์ว่า “ภิกษุทั้ง
หลาย ตถาคตไม่ได้เป็นคนมักมาก ไ ม่ได้คลายความเพียร ไ ม่ได้ เวียนมาเพ่ือความเป็นคนมักมาก 

!  ------------1

!  ๑-๒ ดูเทียบ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๑/๑๗, อภิ.ก. (บาลี) ๓๗/๔๐๕/๒๔๕-๒๔๖2
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ตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ เธอทั้งหลาย จงเงี่ยโสตสดับ เราจะสั่งสอนอมตธรรมที่เราได้บรรลุ
แล้ว จะแสดงธรรม เธอทั้งหลาย เมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอน ไ ม่นานนักก็จักทำให้แจ้งประโยชน์ยอดย่ี
ยมอันเป็นที่สุด แห่งพรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ ด้วย
ปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแน่แท้” 

แม้ครั้งที่ ๒ ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ได้กล่าวกับอาตมภาพว่า ฯลฯ 
แม้ครั้งที่ ๒ อาตมภาพก็ได้กล่าวกับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่า ฯลฯ 
แม้ครั้งที่ ๓ ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ได้กล่าวกับอาตมภาพว่า “อาวุโสโคดม แม้ด้วยจริยานั้น ด้วย

ปฏิปทานั้น ด้วยทุกกรกิริยานั้น พระองค์ก็ยังมิได้บรรลุญาณทัสสนะ ที่ประเสริฐอันสามารถ วิเศษย่ิงกว่า
ธรรมของมนุษย์ได้ บัดนี้ พระองค์เป็นผู้มักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพ่ือความเป็นคนมักมาก ไฉน
จักบรรลุญาณทัสสนะ ที่ประเสริฐอันสามารถ วิเศษย่ิงกว่าธรรมของมนุษย์ได้เล่า” 

เมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนี้แล้ว อาตมภาพได้กล่าวกับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายยังจำได้หรือไม่ว่า ถ้อยคำเช่นนี้เราได้เคยกล่าวในกาลก่อนแต่นี้” 

ภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวว่า “ถ้อยคำเช่นนี้ไม่เคยได้ฟังมาก่อน พระพุทธเจ้าข้า”  
อาตมภาพจึงกล่าวว่า “ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบ เธอทั้ง

หลายจงเงี่ยโสตสดับ เราจะสั่งสอนอมตธรรมที่เราบรรลุแล้ว จะแสดงธรรม เธอทั้งหลายเมื่อปฏิบัติตาม
ที่เราสั่งสอน ไ ม่นานนักก็จักทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเย่ียมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตร
ผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแน่แท้” 

อาตมภาพสามารถทำให้ภิกษุปัญจวัคคีย์ยินยอมได้แล้ว อาตมภาพกล่าวสอน ภิกษุ ๒ รูป ภิกษุ 
๓ รูปก็เที่ยวบิณฑบาต เราทั้ง ๖ ฉันบิณฑบาตที่ภิกษุ ๓ รูป นำมา อาตมภาพกล่าวสอนภิกษุ ๓ รูป ภิกษุ 
๒ รูปก็เที่ยวบิณฑบาต เราทั้ง ๖ ฉันบิณฑบาตที่ภิกษุ ๒ รูปนำมา    1

ทรงแก้ปัญหาของโพธิราชกุมาร 
[๓๔๓] ครั้งนั้น ภิกษุปัญจวัคคีย์ที่อาตมภาพสั่งสอนและพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ ไ ม่นานนักก็ทำให้

แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเย่ียมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตร ผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต
โดยชอบต้องการ ด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน” 

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว โ พธิราชกุมารได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ เมื่อภิกษุได้พระตถาคตเป็นผู้แนะนำนานเพียงไรหนอ จึงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอด
เย่ียมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออก จากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ ด้วย
ปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ใน ปัจจุบัน” 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ราชกุมาร ถ้าเช่นนั้น ใ นข้อนี้อาตมภาพขอย้อนถามพระองค์ก่อน 
พระองค์พึงตอบตามที่พอพระทัย พระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไร พระองค์เป็นผู้ฉลาดใน
ศิลปะ คือ การทรงช้าง การใช้ขอช้าง มิใช่หรือ” 

โพธิราชกุมารทูลว่า “ใช่ พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในศิลปะคือการทรงช้าง การใช้
ขอช้าง” 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ราชกุมาร พระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่า อย่างไร บุรุษมาใน
เมืองนี้ด้วยเข้าใจว่า “โพธิราชกุมารทรงรู้ศิลปะคือการทรงช้าง การใช้ขอช้าง เราจักศึกษาศิลปะคือการขี่
ช้าง การใช้ขอช้างในสำนักของโพธิราชกุมารนั้น” แต่เขาไม่มีศรัทธา จึงไม่บรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้มีศรัทธา

!  ดูเทียบ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๘๑-๒๘๖/๓๐๕-๓๑๓1
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จะพึงบรรลุ เขามีสุขภาพ มีโรคาพาธมาก จึงไม่บรรลุผลเท่ากับคนที่มีสุขภาพมีโรคาพาธน้อยจะพึงบรรลุ 
เขาเป็นคนโอ้อวด มีมารยา จึงไม่บรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้ไม่โอ้อวด ไ ม่มีมารยาจะพึงบรรลุ เขาเป็นผู้
เกียจคร้าน จึงไม่บรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้ปรารภความเพียรจะพึง บรรลุ และเขาเป็นผู้มีปัญญาทรามจึงไม่
บรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้มีปัญญาจะพึงบรรลุ  

ราชกุมาร พระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไร บุรุษนั้นควรศึกษาศิลปะ คือการขี่ช้าง 
การใช้ขอช้างในสำนักของพระองค์บ้างไหม” 

โพธิราชกุมารทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุรุษนั้นแม้จะประกอบด้วยองค์ประกอบแต่ละอย่าง 
ก็ไม่ควรศึกษาศิลปะ คือ การขี่ช้าง การใช้ขอช้างในสำนักของหม่อมฉัน ไม่จำต้องกล่าวถึงองค์ประกอบ
ทั้ง ๕ ข้อ” 

[๓๔๔] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ราชกุมาร พระองค์ทรงเข้าพระทัย ความข้อนั้นว่าอย่างไร 
เปรียบเหมือนบุรุษมาเมืองนี้ด้วยเข้าใจว่า “โพธิราชกุมาร ทรงรู้ศิลปะคือการทรงช้าง การใช้ขอช้าง เรา
จักศึกษาศิลปะคือการขี่ช้าง การใช้ ขอช้างในสำนักของโพธิราชกุมารนั้น” เขาเป็นผู้มีศรัทธา จึงบรรลุผล
เท่าที่บุคคล ผู้มีศรัทธาจะพึงบรรลุ เขามีโรคาพาธน้อย จึงบรรลุผลเท่าที่คนผู้มีโรคาพาธน้อยจะพึงบรรลุ 
เขาเป็นคนไม่โอ้อวด ไ ม่มีมารยา จึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้ไม่โอ้อวด ไ ม่มีมารยาจะพึงบรรลุ เขาเป็นผู้
ปรารภความเพียร จึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้ปรารภ ความเพียรจะพึงบรรลุ และเขาเป็นผู้มีปัญญาจึง
บรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้มีปัญญาจะพึง บรรลุ  

ราชกุมาร พระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไร บุรุษนั้นควรจะศึกษาศิลปะคือการขี่
ช้าง การใช้ขอช้างในสำนักของพระองค์บ้างไหม” 

โพธิราชกุมารทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุรุษนั้นแม้จะประกอบด้วยองค์ประกอบแต่ละอย่าง
ก็ควรศึกษาศิลปะคือการขี่ช้าง การใช้ขอช้างในสำนักของ หม่อมฉันได้ ไ ม่จำต้องกล่าวถึงองค์ประกอบ
ทั้ง ๕ ข้อ” 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ราชกุมาร องค์ของภิกษุผู้มีความเพียร ๕ ประการนี้ก็อย่างนั้นเหมือน
กัน  

องค์ของภิกษุผู้มีความเพียร ๕ ประการ อะไรบ้าง 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เป็นผู้มีศรัทธา   เชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่า “แม้เพราะ เหตุนี้ พระผู้มีพระ1

ภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วย พระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จ
ไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเย่ียม เป็นศาสดาของ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค” 

๒. เป็นผู้มีสุขภาพ มีโรคาพาธน้อย ประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอ ไม่
เย็นนัก ไม่ร้อนนัก ปานกลางพอเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร  

๓. เป็นผู้ไม่โอ้อวด ไ ม่มีมารยา เปิดเผยตนตามความเป็นจริงในศาสดา หรือในเพ่ือน
พรหมจารีผู้รู้ทั้งหลาย 

!  เป็นผู้มีศรัทธา หมายถึงศรัทธา ๔ ประการ คือ (๑) อาคมนสัทธา ได้แก่ ความเชื่อต่อพระสัพพัญญูโพธิสัตว์ เพราะศรัทธานั้นมี1

มาแต่ตั้งความปรารถนา (๒) อธิคมนสัทธา ไ ด้แก่ ความเชื่อต่อการบรรลุ อมตธรรมของพระอริยสาวกทั้งหลาย (๓) โ อกัปปน
สัทธา ได้แก่ ความปลงใจเชื่อโดยไม่หว่ันไหว เมื่อ กล่าวว่า “พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (๔) ปสาทสัทธา ได้แก่ การเกิดขึ้นแห่ง
ความเลื่อมใส แต่ในที่นี้ประสงค์เอาโอกัปปนสัทธา (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๔๔/๒๓๗)



�58

๔. เป็นผู้ปรารภความเพียร เพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม เป็นผู้มีกำลัง 
มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย  

๕. เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาที่เป็นอริยะ เห็นความเกิดและความดับ สามารถ
ชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ  

ราชกุมาร นี้แล คือองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร ๕ ประการ  
[๓๔๕] ราชกุมาร ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งความเพียร ๕ ประการนี้ เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้

แนะนำ จะพึงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเย่ียมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ ด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้ ใช้เวลาเพียง ๗ ปี  

ราชกุมาร ไม่ต้องถึง ๗ ปี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งความเพียร ๕ ประการนี้ เมื่อได้ตถาคต
เป็นผู้แนะนำ จะพึงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเย่ียมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออก
จากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ ด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้ ใช้เวลาเพียง ๖ 
ปี ฯลฯ ๕ ปีฯลฯ ๔ ปี ฯลฯ ๓ ปี ฯลฯ ๒ ปี ฯลฯ ๑ ปี  

ราชกุมาร ไ ม่ต้องถึง ๑ ปี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งความเพียร ๕ ประการนี้ เมื่อได้ตถาคต
เป็นผู้แนะนำ จะพึงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเย่ียมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออก
จากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ ด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้ ใช้เวลาเพียง ๗ 
เดือน  

ราชกุมาร ไ ม่ต้องถึง ๗ เดือน ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งความเพียร ๕ ประการนี้ เมื่อได้
ตถาคตเป็นผู้แนะนำ จะพึงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเย่ียมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตรผู้
ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ ด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้ ใ ช้เวลา
เพียง ๖ เดือน ฯลฯ ๕ เดือน ฯลฯ ๔ เดือน ฯลฯ ๓ เดือน ฯลฯ ๒ เดือน ฯลฯ ๑ เดือน ฯลฯ ก่ึงเดือน  

ราชกุมาร ไ ม่ต้องถึงก่ึงเดือน ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งความเพียร ๕ ประการนี้ เมื่อได้
ตถาคตเป็นผู้แนะนำ จะพึงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเย่ียมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตรผู้
ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ ด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้ ใ ช้เวลา
เพียง ๗ คืน ๗ วัน  

ราชกุมาร ไม่ต้องถึง ๗ คืน ๗ วัน ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งความเพียร ๕ ประการนี้ เมื่อได้
ตถาคตเป็นผู้แนะนำ จะพึงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเย่ียม อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตร
ผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ ต้องการ ด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้ ใ ช้เวลา
เพียง ๖ คืน ๖ วัน ฯลฯ ๕ คืน ๕ วัน ฯลฯ ๔ คืน ๔ วัน ฯลฯ ๓ คืน ๓ วัน ฯลฯ ๒ คืน ๒ วัน ฯลฯ ๑ คืน ๑ 
วัน  

ราชกุมาร ไม่ต้องถึง ๑ คืน ๑ วัน ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งความเพียร ๕ ประการนี้ เมื่อได้
ตถาคตเป็นผู้แนะนำ มีตถาคตสั่งสอนในเวลาเย็น ก็จักบรรลุ คุณวิเศษได้ในเวลาเช้า มีตถาคตสั่งสอนใน
เวลาเช้า ก็จักบรรลุคุณวิเศษได้ในเวลาเย็น  ” 1

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว โพธิราชกุมารได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค ว่า “พระพุทธเจ้า
มีคุณน่าอัศจรรย์จริง พระธรรมมีคุณน่าอัศจรรย์จริง พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วน่าอัศจรรย์
จริง เพราะภิกษุที่พระตถาคตทรงสั่งสอนในเวลาเย็น จักบรรลุคุณวิเศษในเวลาเช้า ภิกษุที่พระตถาคต

!  พระธรรมเทศนานี้พระพุทธเจ้าตรัสหมายถึงเนยยบุคคล เพราะเนยยบุคคลผู้มีปัญญารู้ได้ช้าจะบรรลุอรหัตตผลได้ใน ๗ วัน ผู้มี1

ปัญญารู้เร็วจะบรรลุอรหัตตผลได้ใน ๑ วัน (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๔๕/๒๓๘)
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ทรงสั่งสอนในเวลาเช้า จักบรรลุคุณวิเศษในเวลาเย็น” 
โพธิราชกุมารถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตั้งแต่อยู่ในครรภ์ 

[๓๔๖] เมื่อโพธิราชกุมารตรัสอย่างนี้แล้ว มาณพสัญชิกาบุตรได้กราบทูลโพธิราชกุมารว่า  
“ท่านโพธิราชพระองค์นี้ทรงประกาศไว้ว่า “พระพุทธเจ้ามีคุณน่าอัศจรรย์จริง พระธรรมมีคุณน่า

อัศจรรย์จริง พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วน่าอัศจรรย์จริง” แต่พระองค์ไม่ทรงถึงพระโคดมผู้
เจริญพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ”  

โพธิราชกุมารตรัสว่า “สัญชิกาบุตรเพ่ือนรัก ท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้น สัญชิกาบุตรเพ่ือนรัก 
ท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้น เรื่องนั้นเราได้ฟังมาแล้ว ไ ด้รับมา ต่อพระพักตร์ของพระราชมารดาของเรา
แล้ว คือ ครั้งหนึ่ง(ครั้งที่ ๑) พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม เขตกรุงโกสัมพี ขณะนั้น เสด็จแม่
ของเรากำลังทรง พระครรภ์ เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ทรงถวายอภิวาทพระผู้มีพระ
ภาคแล้วประทับนั่ง ณ ที่สมควร ไ ด้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ลูกคนที่อยู่ใน
ครรภ์ของหม่อมฉันนี้จะเป็นชายก็ตาม เป็นหญิงก็ตาม เขาย่อมถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรม
และพระสงฆ์เป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำเขาว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
จนตลอดชีวิต” 

ครั้งหนึ่ง(ครั้งที่ ๒) พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ ณ เภสกฬาวัน สถานที่ให้อภัย หมู่เนื้อ เขตกรุง
สุงสุมารคิระ แคว้นภัคคะนี้ เวลานั้น แม่นมอุ้มเราใส่สะเอวพาเข้าไป เฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ 
ถวายอภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ ณ ที่สมควร ได้กราบทูล พระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โพธิราช
กุมารพระองค์นี้ ย่อมถึงพระผู้มีพระภาค พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาค
จงทรงจำโพธิราชกุมารนั้นว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต” 

สัญชิกาบุตรเพ่ือนรัก แม้ครั้งที่ ๓ เรานี้ย่อมถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์
เป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นอุบาสก ผู้ถึงสรณะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจน
ตลอดชีวิต” ดังนี้แล 

โพธิราชกุมารสูตรท่ี ๕ จบ "
______________________


