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ทูเรนิทาน๑ 
คาถานอบน้อม

  ข้าพเจ้าขอน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐที่สุด  
หาบุคคลผู้เปรียบปานมิได้ ผู้เสด็จขึ้นจากสาครแห่งเญยยธรรม 
ผู้ทรงข้ามสงสารสาครเสียได้ ด้วยเศียรเกล้า 

  ข้าพเจ้าขอน้อมกราบไหว้พระธรรม อนัสงูสดุ สงบ ลกึซึง้ 
ยากที่จะรู้ได้ ละเอียด ที่ทำาลายเสียได้ซึ่งภพน้อยและภพใหญ่ 
สะอาด ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้ว ด้วยเศียรเกล้า

  ข้าพเจ้าขอน้อมกราบไหว้พระสงฆ์ ผูไ้ม่มกีเิลสเครือ่งข้อง  
ผู้เป็นหมู่ที่ยอดเยี่ยม ผู้สูงสุดแห่งทักขิไณยบุคคล ผู้มีอินทรีย ์
อันสงบแล้ว หาอาสวะมิได้ ด้วยเศียรเกล้า

๑ แปลและเรียบเรียงจาก วิสุทธชนวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย อปทาน



8

พระพุทธเจ้า

  ด้วยการนอบน้อมทีข้่าพเจ้าได้กระทำาแล้วต่อพระรตันตรัย 
ด้วยความนบัถอืเป็นพเิศษอย่างยิง่นี ้ข้าพเจ้าอนัพระเถระทัง้หลาย 
ผูเ้ป็นนกัปราชญ์ยิง่กว่านกัปราชญ์ ผูรู้พ้ระปรยิตัธิรรม เป็นวญิญชูน  
มียศใหญ่ ได้ขอร้องโดยเอื้อเฟื้อบ่อยๆ โดยพิเศษว่า “ท่านขอรับ  
ท่านควรจะแต่งอรรถกถาอปทาน” 

  เพราะฉะน้ัน ข้าพเจ้าจักแสดงการพรรณนาเน้ือความอัน
งดงามของการส่องนยัทีพ่เิศษ ตามนยัแห่งพระบาลใีนพระไตรปิฎก  

  ธรรมอันดีเยี่ยมนี้ใครกล่าวไว้ กล่าวไว้ท่ีไหน กล่าวไว้
เมือ่ไร และกล่าวไว้เพือ่ประโยชน์อะไร ข้าพเจ้าจกักล่าวเรือ่งนัน้ๆ 
ต่อจากนั้นจะกล่าววิธีการเพื่อที่จะให้ฉลาดในนิทาน (เรื่องราว
ความเป็นมา, เหตุเกิดเรื่อง) เพราะจะทำาให้เล่าเรียนและทรงจำา 
ได้ง่ายขึ้น 
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  การจำาแนกแยกแยะบทหน้าและบทหลัง ที่ท่านรจนาไว้
ในภาษาสงิหลของเก่ากด็ ีในอรรถกถาของเก่ากด็ ีเมือ่มาถงึวธิกีาร 
นั้นๆ แล้ว ย่อมไม่ให้สำาเร็จประโยชน์ตามที่สาธุชนต้องการ 

  เหตุนั้น ข้าพเจ้าอาศัยนัยอรรถกถาของเก่านั้น เว้น 
เนื้อความที่เยิ่นเย้อเสีย แสดงเนื้อความเฉพาะแต่ที่พิเศษ จะ
กระทำาการพรรณนาเน้ือความที่พิเศษออกไป ซึ่งดีที่สุดเท่านั้น  
ด้วยประการฉะนี้
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นิทาน ๓

 เพราะเหตทุีข้่าพเจ้าได้ปฏญิาณไว้แล้วว่า ธรรมอนัดเียีย่มนีใ้ครกล่าวไว้ 
กล่าวไว้ที่ไหน กล่าวไว้เมื่อไร และกล่าวไว้เพื่อประโยชน์อะไร และว่าข้าพเจ้า 
จักกระทำาการพรรณนาเนื้อความ ดังนี้ การพรรณนาเน้ือความแห่งอปทาน 
(ชีวประวัติ) นี้ เมื่อข้าพเจ้าพรรณนาโดยเริ่มจากการแสดงนิทาน ๓ อย่าง 
เหล่านี้ คือ ทูเรนิทาน (เรื่องราวความเป็นมาที่ไกล) อวิทูเรนิทาน (เรื่องราว
ความเป็นมาที่ไม่ไกลนัก) สันติเกนิทาน (เรื่องราวความเป็นมาที่ใกล้) ก่อน  
จงึจะป็นทีเ่ข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง เพราะผูศ้กึษาได้ฟังได้เข้าใจมาตัง้แต่เริม่ต้น
แล้ว เพราะฉะน้ัน ข้าพเจ้าจะแสดงนทิานเหล่านัน้ก่อน แล้วจงึค่อยพรรณนา 
อปทานนั้นภายหลัง
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  บรรดานทิานเหล่านัน้ ก่อนอืน่ควรทราบการกำาหนดเป็นตอนๆ เสยีก่อน 
ดังนี้ 

 ๑. ทเูรนทิาน ถ้อยคำาทีเ่ล่าเรือ่งตัง้แต่พระมหาสตัว์ได้ตัง้ปรารถนาอย่าง
จริงจัง ณ บาทมูลของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรจนถึงจุติจากอัตภาพ 
ที่เป็นพระเวสสันดร แล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต

 ๒. อวิทูเรนิทาน ถ้อยคำาที่เล่าเรื่องตั้งแต่จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต จนถึง
บรรลุพระสัพพัญญุตญาณที่ควงไม้สำาหรับตรัสรู้

 ๓. สันติเกนิทาน มีปรากฏอยู่ในที่ต่างๆ ที่พระองค์เสด็จประทับอยู่
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ทูเรนิทาน

 ในนิทานเหล่านั้น ทูเรนิทานมีดังต่อไปนี้ 

 ได้ยินว่า ในที่สุด ๔ อสงไขยกับอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัปนับจากนี้ ได้มี
นครหนึ่งชื่อว่า อมรวดี ในนครนั้นมีพราหมณ์ชื่อสุเมธอาศัยอยู่ เขามีกำาเนิดดี
ทัง้ ๒ ฝ่าย ทัง้ทางฝ่ายมารดาและฝ่ายบดิา มคีรรภ์อนับรสิทุธ์ินบัได้ ๗ ชัว่ตระกลู 
ใครจะดูถูกมิได้ หาผู้ตำาหนิมิได้เกี่ยวกับเรื่องชาติตระกูล มีรูปร่างดี น่าดู น่า
เลื่อมใส มีผิวพรรณอันงามยิ่ง เขาไม่ทำาการงานอย่างอื่นเลย ศึกษาแต่ศิลปะ
ของพราหมณ์ บิดาและมารดาของเขาได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่เขายังเป็นหนุ่ม  
ต่อมา อำามาตย์ผู้ดูแลทรัพย์สินนำาเอาบัญชีทรัพย์สินมา เปิดห้องคลังที่เต็มไป
ด้วยทองเงิน แก้วมณี และแก้วมุกดาเป็นต้น บอกให้ทราบถึงทรัพย์ตลอด 
๗ ชัว่ตระกูลว่า “ข้าแต่กมุาร ทรพัย์สนิเท่านีเ้ป็นของมารดา เท่านีเ้ป็นของบิดา 
เท่านี้เป็นของย่าและปู่” แล้วเรียนว่า “ขอท่านจงจัดการทรัพย์นี้เถิด” 
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 สุเมธบัณฑิตคิดว่า “บิดาและปู่เป็นต้นของเราสะสมทรัพย์นี้ไว้แล้ว  
เมื่อจะไปสู่ปรโลก ก็ไม่ถือเอาทรัพย์เเม้กหาปณะหนึ่งติดตัวไปด้วย แต่เรา
ควรกระทำาเหตุที่จะให้ถือเอาทรัพย์ไปด้วยได้” แล้วได้กราบทูลแด่พระราชา 
ให้ตีกลองป่าวร้องไปในพระนคร ให้ทานแก่มหาชนแล้วออกบวชเป็นดาบส 
เพื่อท่ีจะทำาให้เรื่องท่านสุเมธนี้แจ่มแจ้ง ควรจะกล่าวสุเมธกถาไว้ในที่นี้ด้วย 
แต่สเุมธกถานีม้มีาแล้วในพทุธวงศ์ตดิต่อกนั แต่เพราะเล่าเร่ืองเป็นคาถาประพนัธ์ 
จึงไม่ค่อยแจ่มแจ้งสักเท่าใดนัก เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจักกล่าวสุเมธกถานั้น 
พร้อมกับแสดงคาถาประพันธ์แทรกไว้ในระหว่าง ดังต่อไปนี้
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เรื่องท่านสุเมธบัณฑิต

 ในทีส่ดุแห่ง ๔ อสงไขยกบัอกี ๑๐๐,๐๐๐ มหากปั ได้มพีระนครมชีือ่ว่า
อมรวด ีและอกีชือ่หนึง่ว่าอมร ทีอ่กึทกึไปด้วยเสยีง ๑๐ อย่าง ทีพ่ระผูม้พีระภาค
ตรัสหมายเอาในพุทธวงศ์ว่า 

  ในที่สุด ๔ อสงไขยกับอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป มีพระนคร
หนึ่งชื่อว่าอมร เป็นนครสวยงาม น่าดู น่ารื่นรมย์ อึกทึกไปด้วย
เสียง ๑๐ อย่างสมบูรณ์ด้วยข้าวและนำ้า 

 บรรดาบทเหล่านั้น คำาว่า ทสหิ สทฺเทหิ อวิวิตฺต แปลว่า อึกทึกไปด้วย
เสียง ๑๐ อย่าง ความว่า อึกทึกไปด้วยเสียงเหล่านี้คือ (๑) เสียงช้าง (๒) เสียง
ม้า (๓) เสียงรถ (๔) เสียงกลอง (๕) เสียงตะโพน (๖) เสียงพิณ (๗) เสียง 
ขับร้อง (๘) เสียงสังข์ (๙) เสียงกังสดาล (๑๐) เสียงว่า “เชิญกิน เชิญขบเคี้ยว 
เชิญดื่ม” ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงถือเอาเพียงบางส่วนในบรรดาเสียงเหล่าน้ัน 
จึงตรัสคาถานี้ไว้ในพุทธวงศ์ว่า
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  พระนครนั้นกึกก ้องด ้วยเสียงช ้าง เสียงม้า เสียง
กลอง เสียงสังข์ เสียงรถ และเสียงป่าวร้องด้วยข้าวและนำ้าว่า  
“เชิญขบเคี้ยว เชิญดื่ม”

 แล้วตรัสว่า

  พระนครอันสมบูรณ์ด ้วยส่วนประกอบทุกประการ  
มีการงานทุกอย่างจัดไว้อย่างดี สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ 
เกลื่อนกล่นไปด้วยชนทั้งหลายต่างถิ่นต่างภาษา เจริญด้วยเครื่อง
ใช้สอยทุกอย่างของมนุษย์ เป็นดุจเทพนคร เป็นที่อาศัยอยู่ของ
เหล่าผู้มีบุญ 

  ในอมรวดีนคร มีพราหมณ์ชือ่สเุมธ มทีรพัย์สะสมไว้หลาย
โกฏิ มีทรัพย์และข้าวเปลือกมากมาย เป็นผู้เพ่งมนต์ ทรงจำามนต์
ได้มาก ถึงฝั่งแห่งคัมภีร์เวท ๓ (อิรุเวท ยชุเวท และสามเวท) ใน
ลักขณศาสตร ์  (ลักษณะบุรุษสตรีและมหาปุริสลักษณะ)  
ในอิติหาสะ (โบราณคดี) และในธรรมของพราหมณ์ทั้งหลาย 



16

พระพุทธเจ้า

ความคิดของท่านสุเมธก่อนออกบวช

 ต่อมาวันหนึ่ง สุเมธบัณฑิตนั้นอยู่ในที่เร้น ณ พื้นปราสาทชั้นบน นั่ง 
ขัดสมาธิคิดว่า

 (๑) นี่แน่ะบัณฑิต การถือปฏิสนธิในภพใหม่เป็นทุกข์ การแตกดับ
แห่งสรรีะในสถานทีท่ีเ่กิดแล้วเกดิอกีกเ็ป็นทกุข์เช่นกนั และเรากม็คีวามเกดิ
เป็นธรรมดา มคีวามแก่เป็นธรรมดา มคีวามเจบ็ป่วยเป็นธรรมดา มคีวามตาย
เป็นธรรมดา ควรทีเ่ราผูเ้ป็นเช่นนีจ้ะแสวงหาอมตะมหานิพพานทีไ่ม่เกดิ ไม่แก่ 
ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่มีทุกข์ เป็นสุข เยือกเย็น ทางสายเดียวที่พ้นจากภพนำาไปสู่
พระนิพพานจะต้องมีแน่นอน 
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 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า 

  ในครั้งเป็นสุเมธบัณฑิตน้ัน เราเข้าไปสู ่ที่เร้นน่ังแล้ว  
ได้คดิว่า ขึน้ชือ่ว่าการเกดิใหม่เป็นทกุข์ การแตกดบัแห่งสรรีะกเ็ป็น
ทุกข์ เรามีความเกิดเป็นธรรมดา มีความแก่เป็นธรรมดา มีความ
เจ็บป่วยเป็นธรรมดา เราจักแสวงหาพระนิพพานที่ไม่แก่ ไม่ตาย 
เป็นแดนเกษม 

  ทางทีด่ ีเราควรเป็นผูไ้ม่มคีวามเยือ่ใย ไม่มคีวามต้องการ 
ละทิง้ร่างกายอนัเป่ือยเน่านี ้ซึง่เตม็ไปด้ายซากศพเป็นอนัมากเสยี
แล้วดำาเนินไป ทางนั้นจักมีอยู่แน่นอน ทางนั้นเป็นเหตุ เราจัก
แสวงหาทางนั้น เพื่อความหลุดพ้นจากเครื่องผูกคือภพ
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 ต่อจากนั้นก็คิดยิ่งขึ้นไปอีกอย่างนี้ว่า 

 (๒) เหมือนอย่างว่า ธรรมดาสุขที่เป็นปฏิปักษ์ต่อทุกข์มีอยู่ในโลก 
ฉันใด เมื่อความเกิดมีอยู่ แม้ความไม่เกิดอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความเกิดนั้น  
ก็ต้องมี ฉันนั้น และเหมือนเม่ือความร้อนมีอยู่ แม้ความเย็นที่จะระงับ 
ความร้อนนั้นก็ต้องมีฉันใด แม้พระนิพพานที่ระงับไฟมีราคะเป็นต้นก็ต้องมี 
ฉันนั้น ธรรมที่ดีงามไม่มีโทษ ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อบาปธรรมอันเลวมีอยู่ ฉันใด 
เมื่อชาติอันเลวมีอยู่ แม้พระนิพพานคือความไม่เกิด เพราะทำาให้ความเกิด 
ทุกอย่างสิ้นไปก็ต้องมี ฉันนั้น 

 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

  เมื่อทุกข์มีอยู่ ขึ้นชื่อว่าสุขก็ต้องมี ฉันใด เมื่อความเกิด 
มีอยู่ แม้ความไม่เกิดก็ควรปรารถนา ฉันนั้น เมื่อความร้อนมีอยู่ 
ความเย็นก็ต้องมี ฉันใด ไฟ ๓ กอง (ราคะ โทสะ และโมหะ) มีอยู่  
พระนิพพานก็ควรปรารถนา ฉันนั้น เมื่ออกุศลอันไม่ดีมีอยู ่  
แม้กุศลก็ต้องมี ฉันใด ความเกิดมีอยู่ แม้พระนิพพานคือความ 
ไม่เกิด ก็ควรปรารถนา ฉันนั้น 
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 ท่านยังคิดข้ออื่น ๆ อีกว่า

 (๓) เหมอืนอย่างว่า คนผูจ้มอยูใ่นกองอจุจาระ เหน็สระใหญ่ทีด่ารดาษ 
ไปด้วยดอกบัว ๕ สีแต่ไกล ควรที่จะแสวงหาสระนั้นด้วยคิดว่า “เราจะไป 
ท่ีสระนั้นได้โดยทางไหนหนอ” การไม่แสวงหาสระนั้น ไม่ได้เป็นความผิด 
ของสระ แต่เป็นความผดิของคนผูน้ัน้เท่านัน้ ฉนัใด เมือ่สระใหญ่คอือมตะมหา
นิพพาน ซึ่งเป็นที่ชำาระล้างมลทินคือกิเลสมีอยู่ การไม่แสวงหาสระนั้น ไม่ได้
เป็นความผดิของสระใหญ่คอือมตะมหานพิพาน แต่เป็นความผดิของคนผูน้ัน้
เท่านั้น ฉันนั้นเหมือนกัน 

 (๔) คนผู้ถูกพวกโจรล้อมไว้แล้ว เมื่อทางหนีมีอยู่ ถ้าเขาไม่หนีไป นั้น
ไม่ได้เป็นความผดิของทาง แต่เป็นความผดิของคนผูน้ั้นเท่าน้ัน ฉันใด คนผูถ้กู
กิเลสห้อมล้อมจับไว้ได้แล้ว เมื่อทางอันเยือกเย็นเป็นที่ไปสู่พระนิพพานมีอยู่ 
การไม่แสวงหาทางนัน้ ไม่ได้เป็นความผดิของทาง แต่เป็นความผดิของคนผูน้ัน้
เท่านั้น ฉันนั้นเหมือนกัน
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 (๕) คนผู้ถูกพยาธิเบียดเบียน เมื่อหมอผู้รักษาความเจ็บป่วยมีอยู่  
หากไม่แสวงหาหมอนัน้ให้รกัษาความเจบ็ป่วย น้ันไม่ได้เป็นความผดิของหมอ  
แต่เป็นความผิดของคนผู้นั้นเท่านั้น ฉันใด ผู้ใดถูกพยาธิคือกิเลสเบียดเบียน 
ไม่แสวงหาอาจารย์ผูฉ้ลาดในการระงบักเิลสซึง่มอียู ่น้ันเป็นความผดิของผูน้ั้น
เท่านั้น ไม่ได้เป็นความผิดของอาจารย์ผู้ทำากิเลสให้พินาศ ฉันนั้นเหมือนกัน 

 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

  คนผู้ตกอยู่ในหลุมอุจจาระ เห็นสระมีนำ้าเต็มเปี่ยมแล้ว  
ไม่ไปหาสระนั้น ข้อนั้นไม่ได้เป็นความผิดของสระ ฉันใด เมื่อสระ
คอือมตะซึง่ชำาระล้างมลทนิคือกเิลสมอียู่ เขาไม่ไปหาสระนัน้ ข้อนัน้
ไม่ได้เป็นความผิดของสระคืออมตะ ฉันนั้นเหมือนกัน
  คนผูถ้กูพวกศตัรลู้อมไว้แล้ว เมือ่ทางหนไีปมอียู ่หากเขา 
ไม่ยอมหนีไป ข้อนั้นไม่ได้เป็นความผิดของทาง ฉันใด คนที่ถูก
กเิลสกลุม้รมุ เมือ่ทางปลอดภยัมอียู ่ไม่ยอมแสวงหาทางนัน้ ข้อนัน้
ไม่ได้เป็นความผิดของทางที่ปลอดภัยนั้น ฉันนั้นเหมือนกัน
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  คนผู้เจ็บป่วย เมื่อหมอรักษาโรคมีอยู่ ไม่ยอมให้รักษา
ความเจ็บป่วยนั้น ข้อนั้นไม่ได้เป็นความผิดของหมอน้ัน ฉันใด 
คนผู้มีทุกข์ ถูกความเจ็บป่วยคือกิเลสเบียดเบียนแล้ว ไม่แสวงหา
อาจารย์ผู้บอกทางหลุดพ้น ข้อนั้นไม่ได้เป็นความผิดของอาจารย์ 
ฉันนั้นเหมือนกัน

 ท่านยังคิดข้ออื่นๆ อีกว่า 
 
 (๖) คนผู้ชอบแต่งตัว ควรทิ้งซากศพที่คล้องไว้ที่คอแล้ว จึงไปอย่าง 
มีความสุขฉันใด แม้ตัวเราก็ควรท้ิงกายอันเปื่อยเน่าน้ีแล้ว เป็นผู้ไม่มีความ
อาลัยเข้าไปสู่นิพพานนคร ฉันนั้น 

 (๗) ชายหญิงทั้งหลาย ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะลงบนพ้ืนที่อัน
สกปรกแล้ว ย่อมไม่เกบ็อจุจาระและปัสสาวะนัน้ใส่พกหรอืเอาชายผ้าห่อไป 
ต่างรังเกียจ ไม่มีความอาลัยเลย ทิ้งแล้ว เดินไปเสีย ฉันใด แม้ตัวเราก็ควร 
จะเป็นผู้ไม่มีความอาลัย ทิ้งร่างกายอันเปื่อยเน่านี้เสีย เข้าไปสู่นิพพานนคร 
อันเป็นอมตะ ฉันนั้น
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 (๘) นายเรือทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีความอาลัย ทิ้งเรือลำาเก่าครำ่าคร่าไป 
ฉันใด แม้ตัวเราก็จะละร่างกายน้ี ซึ่งเป็นที่ไหลออกของสิ่งไม่สะอาดโดยทาง
ปากแผลทั้ง ๙ (ตา ๒ หู ๒ จมูก ๒ ปาก ๑ ทวารหนัก ๑ ทวารเบา ๑) เป็น 
ผู้ไม่มีความอาลัยเข้าไปสู่นิพพานนคร ฉันนั้น 

 (๙) คนผู้ถือรัตนะนานาชนิดเดินทางไปพร้อมกับพวกโจร ละทิ้งพวก
โจรเหล่านั้นเสีย เพราะกลัวจะสูญเสียรัตนะของตน แล้วเลือกเดินทาง 
ท่ีปลอดภยั ฉนัใด แม้ร่างกายนีก้เ็ป็นเช่นกบัโจรปล้นรัตนะ ถ้าเราจกัก่อตณัหา
ขึน้ในร่างกายนี ้รตันะคอือรยิมรรคและกศุลธรรมกจ็ะสญูเสยีไป เพราะฉะนัน้ 
ควรทีเ่ราจะละทิง้ร่างกายอันเช่นกบัโจรนีเ้สีย แล้วเข้าไปสูน่พิพานนคร ฉนันัน้

 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

  คนวัยรุ่นทิ้งซากศพ ที่น่าเกลียดซึ่งผูกไว้ที่คอแล้ว ไปอยู่
อย่างสุขเสรี ตามลำาพังตนได้ ฉันใด บุคคลก็ควรละทิ้งร่างกายอัน
เปื่อยเน่านี้ ที่เป็นกองซากศพนานาชนิด เป็นผู้ไม่มีความอาลัย 
ไม่มีความต้องการ แล้วดำารงชีวิตไป ฉันนั้น
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  ชายหญิงทั้งหลายถ่ายอุจจาระลงในที่ถ่ายอุจจาระแล้ว 
เป็นผูไ้ม่มคีวามอาลยั ไม่มคีวามต้องการ ทิง้แล้วไปเลย ฉนัใด เรา
ควรจะละทิ้งร่างกายที่เต็มไปด้วยซากศพนานาชนิดน้ีแล้วไป 
เหมือนคนถ่ายอุจจาระแล้วละทิ้งส้วมไป ฉันนั้น 

  เจ้าของท้ิงเรือที่เก่าครำ่าคร่าผุพัง นำ้าสามารถรั่วเข้าได้  
เป็นผู้ไม่มีความอาลัย ไม่มีความต้องการ แล้วหลีกไป ฉันใด เรา
ก็จักละทิ้งร่างกายนี้ที่มีช่อง ๙ ช่อง ที่มีของไม่สะอาดไหลออก 
เป็นนิตย์เหมือนเจ้าของทิ้งเรือเก่าไป ฉันนั้น

  คนผู้ถอืห่อทรพัย์สนิไปพร้อมกบัพวกโจร เหน็ภยัทีจ่ะเกดิ
จากการชิงทรัพย์สิน จึงละทิ้งพวกโจรแล้วหลีกไปเสีย ฉันใด 
ร่างกายนี้เปรียบเสมือนมหาโจร เราก็จักละทิ้งร่างกายนี้แล้ว 
หลีกไปเพราะกลัวการปล้นกุศล ฉันนั้นเหมือนกัน
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ท่านสุเมธบัณฑิตออกบวช

 ท่านสเุมธบณัฑติครัน้คดิเน้ือความประกอบด้วยเนกขมัมะน้ี ด้วยอุปมา
ต่างๆ อย่างนี้แล้ว สละกองแห่งโภคสมบัตินับไม่ถ้วนในเรือนของตน แก่ชน 
ทัง้หลายมคีนกำาพร้าและคนเดนิทางไกลเป็นต้นตามนยัทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว ถวาย
มหาทาน ละวัตถุกามและกิเลสกามแล้ว ออกจากอมรนครคนเดียวเท่าน้ัน 
อาศัยภูเขาชื่อธัมมิกะในป่าหิมพานต์ สร้างอาศรม เนรมิตบรรณศาลาและ 
ท่ีจงกรม ขึน้ด้วยกำาลงัแห่งบญุของตน เพือ่จะเว้นโทษแห่งนวิรณ์ ๕ แล้วนำามา
ซึ่งกำาลังคืออภิญญาที่ประกอบด้วยเหตุอันเป็นคุณ ๘ ประการ ตามที่ท่าน 
กล่าวไว้โดยนัยเป็นต้นว่า “เมื่อจิตมั่นแล้วอย่างนี้” จึงทิ้งผ้าสาฎกที่มีโทษ  
๙ ประการไว้ในอาศรมนัน้ นุง่ห่มผ้าเปลอืกไม้ทีม่คีณุ ๑๒ ประการบวชเป็นฤาษี 

 ท่านสุเมธเม่ือบวชแล้วอย่างนี้แล้ว ก็ละบรรณศาลานั้นซึ่งมีโทษ  
๘ ประการ เข้าไปอยู่โคนต้นไม้ซ่ึงมีคุณ ๑๐ ประการ ละธัญญชาติทั้งปวง 
หนัมาบริโภคผลไม้ทีห่ล่นจากต้น เริม่ตัง้ความเพยีรโดยการนัง่ การยนืและการ
จงกรม ภายใน ๗ วันเท่านั้นก็ไดส้มาบัติ ๘ อภิญญา ๕ ท่านได้บรรลุกำาลัง
แห่งอภิญญาตามที่ปรารถนาไว้นั้น ด้วยประการฉะนี้ 
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 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า 

  เราครั้นคิดดังที่กล่าวมานี้แล้ว ได้ให้ทรัพย์นั้นได้หลาย
ร้อยโกฏิ แก่คนยากจนอนาถา แล้วเข้าไปสู่ป่าหิมพานต์ ในที่ไม่
ไกลแห่งป่าหิมพานต์มีภูเขาช่ือธัมมิกะ เราสร้างอาศรมอย่างดีไว้ 
เนรมิตบรรณศาลาไว้อย่างดี เนรมิตที่จงกรมซึ่งเว้นจากโทษ  
๕ ประการไว้ใกล้อาศรมนัน้ เราได้กำาลงัอภิญญาประกอบด้วยคณุ 
๘ ประการ 

  เราเลกิใช้ผ้าสาฎกทีม่โีทษ ๙ ประการ หนัมานุง่ผ้าเปลอืก
ไม้ที่มีคุณ ๑๒ ประการ เราละบรรณศาลาที่มีโทษ ๘ ประการ 
เข้าไปสู่โคนไม้ที่มีคุณ ๑๐ ประการ เราละข้าวที่หว่านและปลูก
ทั้งหมด หันมาบริโภคผลไม้หล่นเอง ที่ประกอบด้วยคุณเป็นอเนก
ประการ 

  เราเริ่มตั้งความเพียรในที่นั่ง ที่ยืนและที่จงกรมใกล้ 
อาศรมนั้น ภายใน ๗ วัน ก็ได้บรรลุกำาลังแห่งอภิญญา... 
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พระทีปังกรพุทธเจ้าอุบัติขึ้น

 เมื่อท่านสุเมธดาบสบรรลุกำาลังแห่งอภิญญาอย่างนี้แล้ว ได้ทำาเวลาให้
ล่วงไปด้วยสขุอนัเกดิจากสมาบตั ิพระศาสดาทรงพระนามว่าทีปังกรเสดจ็อบุตัิ
ขึ้นแล้วในโลก ในตอนพระองค์ที่ปฏิสนธิ ประสูติ ตรัสรู ้และทรงแสดง 
พระธรรมจักร หนึ่งหมื่นโลกธาตุทั้งสิ้นหวั่นไหวสั่นสะเทือนร้องลั่นไปหมด  
บุพพนิมิต ๓๒ ประการก็ปรากฏขึ้น สุเมธบัณฑิตทำาเวลาให้ล่วงไปด้วยสุข 
อันเกิดแต่สมาบัติ ไม่ได้ยินเสียงนั้นและไม่ได้เห็นนิมิตเหล่านั้นเลย 

 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

  เมือ่เราบรรลคุวามสำาเรจ็อภญิญา ๕ เป็นผูม้คีวามชำานาญ
คล่องแคล่วในศาสนาของดาบสอย่างนี้ พระโลกนายกชินเจ้าทรง
พระนามว่าทปัีงกรเสดจ็อบัุตขิึน้แล้ว เราเอบิอิม่อยูด้่วยความยนิดี
ในฌาน ไม่ได้เห็นนิมิตในฐานะทั้ง ๔ คือกาลที่พระองค์ (๑) ทรง
ปฏิสนธิ (๒) ประสูติ (๓) ตรัสรู้ และ (๔) แสดงพระธรรมจักร 
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 ในกาลนั้นพระทีปังกรทศพล ทรงมีพระขีณาสพ ๔๐๐,๐๐๐ รูป 
แวดล้อมแล้วเสด็จไปรัมมนครตามลำาดับ ครั้นถึงแล้วประทับ ณ สุทัสสน 
มหาวิหาร ชาวรัมมนครพอได้ฟังว่า “ได้ทราบว่า พระทีปังกรพุทธเจ้าผู้เป็น
ใหญ่กว่าสมณะ ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันยอดยิ่งแล้ว ทรงแสดง 
พระธรรมจักรอันเลิศ เสด็จโดยลำาดับถึงรัมมนครของพวกเราแล้วประทับอยู่
ที่สุทัสสนมหาวิหาร” ต่างพากันถือเภสัชมีเนยใสและเนยข้นเป็นต้น รวมทั้ง 
ผ้าเครือ่งนุง่ห่ม ถอืของหอมและดอกไม้เป็นต้นในมอื หลัง่ไหลตดิตามกนัเข้าไป
หาพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เข้าไปสกัการะกราบไหว้บชูาด้วยของ
หอมและดอกไม้เป็นต้น แล้วนัง่ ณ สถานทีส่มควรข้างหน่ึง ฟังพระธรรมเทศนา
จบแล้ว ได้ทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเพื่อรับภัตตาหารในวันรุ่งขึ้น จากนั้น 
จึงพากันลุกจากที่นั่งกลับไป

 ในวนัรุง่ขึน้ ชาวรมัมนครต่างช่วยกนัตระเตรยีมมหาทาน ประดบัประดา
นครตกแต่งทางซึ่งเป็นที่เสด็จมาของพระทศพล ในที่มีนำ้าเซาะก็เอาดินถม  
ทำาพื้นที่ดินให้ราบเรียบ โรยทรายที่มีสีดังแผ่นเงิน โปรยข้าวตอกและดอกไม้ 
ทั้งหลาย ปักธงและธงแผ่นผ้าพร้อมกับผ้าที่ย้อมด้วยสีต่างๆ ตั้งต้นกล้วยและ 
หม้อนำ้าที่เต็มเรียงรายเป็นแถว 



29 

ทูเรนิทาน   

ท่านสุเมธดาบสตกแต่งทางถวาย

 ในตอนนั้น ท่านสุเมธดาบสเหาะจากอาศรมของตน มาทางอากาศ 
เบื้องบนของพวกมนุษย์เหล่านั้น เห็นพวกเขาต่างร่าเริงยินดีกันคิดว่า “มีเหตุ
อะไรกันหนอ” จึงลงจากอากาศ ยืน ณ สถานที่ที่สมควรข้างหนึ่ง ถามพวกเขา
ว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านประดับตกแต่งทางนี้เพื่อใครกัน” 

 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

  พวกมนุษย์ต่างมีใจยินดี นิมนต์พระตถาคตในเขตแดน
ปัจจันตประเทศแล้ว พากันชำาระสะสางทางเสด็จดำาเนินมาของ
พระองค์ ในสมัยนั้น เราออกจากอาศรมของตน สะบัดจีวร 
เปลือกไม้แล้วเหาะไปทางอากาศ

  เราเห็นชนซึ่งต่างก็เกิดโสมนัส ยินดีร่าเริงเบิกบาน จึงลง
จากท้องฟ้าถามพวกมนษุย์ในขณะน้ันน่ันเองว่า “มหาชนต่างยนิดี
ร่าเรงิเบกิบาน เกดิโสมนสั กำาลงัแผ้วถางทาง มหาชนแผ้วถางทาง
เพื่อใครกัน” 
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 พวกมนุษย์เรียนว่า “ข้าแต่ท่านสุเมธผู้เจริญ ท่านไม่ทราบหรือว่า 
พระทปัีงกรทศพลสมัมาสมัพทุธเจ้า ทรงบรรลพุระสัมโพธญิาณแล้ว ทรงแสดง
พระธรรมจักรอันประเสริฐ เสด็จโดยลำาดับมาถึงนครของพวกเราแล้ว ทรง
พำานักที่สุทัสสนมหาวิหาร พวกเรานิมนต์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นมา 
จึงตกแต่งทางนี้ซึ่งจะเป็นทางเสด็จมาของพระองค์” 

 ท่านสุเมธดาบสคิดว่า “แม้เพียงคำาประกาศว่า พุทโธ ก็หาได้ยาก 
ในโลก จะกล่าวไปไยถึงการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าเล่า แม้เราก็ควรจะร่วม
กบัมนุษย์เหล่านัน้ตกแต่งทางเพือ่พระทศพลด้วย” ท่านจงึกล่าวกะพวกมนษุย์
เหล่านั้นว่า “ท่านผู้เจริญ ถ้าพวกท่านตกแต่งทางนี้เพื่อพระพุทธเจ้า ขอจงให้
สถานที่ส่วนหนึ่งแก่ข้าพเจ้า แม้ข้าพเจ้าก็จะตกแต่งทางเพื่อพระทศพลพร้อม
กับพวกท่าน” พวกชาวเมืองรับว่า “สาธุ” ต่างรู้ว่าท่านสุเมธดาบสมีฤทธิ์ จึง
กำาหนดแบ่งสถานที่ซึ่งมีนำ้าเซาะมอบให้ด้วยคำาว่า “ขอท่านจงตกแต่งสถานที่
ตรงนี้เถิด” ท่านสุเมธดาบสยึดเอาปีติซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คิดว่า  
“เราสามารถจะตกแต่งสถานที่ตรงนี้ด้วยฤทธิ์ได้ แต่เมื่อเราตกแต่งเช่นนี ้
ใจก็จะไม่ยินดีนัก วันนี้เราควรจะกระทำาการขวนขวายด้วยกาย” จึงขนดิน 
มาเทลงในสถานที่นั้น 
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พระทีปังกรพุทธเจ้าเสด็จมา

 เม่ือสถานที่ตรงน้ันยังตกแต่งไม่เสร็จ ตอนที่เหล่าเทวดาบูชาอยู่ด้วย
ของหอมและดอกไม้ทิพย์ เครื่องดนตรีทิพย์สังคีตทิพย์บรรเลงเป็นไปอยู่  
เหล่ามนุษย์บูชาอยู่ด้วยของหอมดอกไม้เป็นต้นและเครื่องดนตรี พระทีปังกร
ทศพลมีพระขีณาสพผู้ได้อภิญญา ๖ มีอานุภาพมาก ๔๐๐,๐๐๐ รูปแวดล้อม 
ทรงเสด็จเยื้องกรายบนพื้นมโนสิลาด้วยพระพุทธลีลาอันไม่สามารถจะหา
อปุมาเปรียบเทยีบได้ เสด็จดำาเนนิสูท่างทีต่กแต่งประดบัประดาแล้วนัน้ประดจุ
ราชสีห์
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 ท่านสุเมธดาบสลืมตาขึ้นมองดูพระกายของพระทศพล ผู้เสด็จดำาเนิน
มาตามทางทีต่กแต่งแล้ว ซึง่ถงึความเลิศด้วยพระรปูโฉม ประดบัด้วยพระมหา
ปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ฉาบด้วยพระอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ ล้อมด้วย
แสงสว่าง ๑ วา เปล่งพระพุทธรัศมีหนาทึบ ๖ สีออกมา ดูประหนึ่งสายฟ้า
หลายสายบนพื้นท้องฟ้าที่มีสีดุจแก้วมณี ฉายแสงแปลบปลาบอยู่ไปมาและ
เป็นคู่ๆ กัน ท่านจึงคิดว่า “วันนี้เราควรกระทำาการบริจาคชีวิตแด่พระทศพล 
ขอพระผู้มีพระภาคอย่าได้ทรงเหยียบที่ตมเลย แต่จงทรงเหยียบหลังของเรา
เสด็จไป พร้อมกับพระขีณาสพ ๔๐๐,๐๐๐ รูป เหมือนทรงเหยียบสะพานแก้ว
มณีเถิด การที่พระองค์ทรงกระทำาเช่นนั้น จักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เรา
ตลอดกาลนาน” แล้วจึงแก้ผมออก ลาดหนังเสือ ชฎาและจีวรเปลือกไม้วาง 
ลงบนตมซึ่งมีสีดำา นอนลงด้านบนตมเหมือนสะพานแผ่นแก้วมณี 



33 

ทูเรนิทาน   

 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

  พวกมนุษย์เหล่านั้นถูกเราถามแล้วตอบว่า พระทีปังกร
พุทธเจ้า ผู้ยอดเยี่ยม ผู้ทรงชนะมาร ๕ ผู้เป็นโลกนายก เสด็จอุบัติ
ขึ้นแล้วในโลก พวกเราแผ้วถางหนทางเพื่อพระองค์ 

  ปีติเกิดขึ้นแล้วแก่เราทันทีเพราะได้ฟังคำาว่า “พุทโธ” เรา
เมื่อกล่าวอยู่ว่า “พุทโธ พุทโธ” ก็รู้สึกโสมนัส 

  เรายืนอยู่ในที่นั้น ยินดีมีใจปลาบปลื้มปีติคิดว่า “เราจะ
ปลูกพืชคือกุศลทั้งหลายไว้ ในบุญเขตคือพระทีปังกรพุทธเจ้า
พระองค์น้ี ขอขณะอย่าได้ล่วงเลยเราไปเลย” จึงกล่าวว่า “ถ้า 
พวกท่านจะตกแต่งทางเพื่อพระพุทธเจ้า ก็จงให้สถานที่แห่งหนึ่ง
แก่ข้าพเจ้า แม้ข้าพเจ้าก็จะตกแต่งทาง” 
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  พวกเขาได้ให้สถานที่แก่เราเพื่อจะแผ้วถางทาง เราคิด 
อยู่ว่า “พุทโธ พุทโธ” ไปพลางแผ้วถางทางไปพลาง 

  เมือ่สถานทีข่องเรายงัทำาไม่เสรจ็ พระชนิเจ้ามหามนุทีปัีงกร
พร้อมด้วยพระขีณาสพ ๔๐๐,๐๐๐ รูป ล้วนได้อภิญญา ๖  
ผู้คงที่ปราศจากมลทิน เสด็จดำาเนินมาทางนั้น 

  การรับเสด็จก็ดำาเนินไป กลองมากมายบรรเลงขึ้น เหล่า
มนุษย์และเทวดาต่างร่าเริงเบิกบาน พากันแซ่ซ้องสาธุการ

   เหล่าเทวดาเห็นพวกมนุษย์ และแม้เหล่ามนุษย์ก็เห็น
เทวดา แม้เทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวกนั้น ต่างประณมอัญชลีไว้
เหนือศรีษะเดินตามพระตถาคตเจ้าไป 

  พวกเทวดาก็บรรเลงดนตรีทิพย์ พวกมนุษย์ก็บรรเลง
ดนตรมีนษุย์ เทวดาและมนษุย์ทัง้สองพวกนัน้ กบ็รรเลงตามเสดจ็
พระตถาคตเจ้าไป
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  เหล่าเทวดาที่เหาะมาทางอากาศ ก็โปรยดอกมณฑารพ 
ดอกปทุม ดอกปาริฉัตตกะอันเป็นทิพย์ จุณณ์แห่งจันทน์และ 
ของหอมที่เลิศอันเป็นทิพย์ไปทั่วทุกทิศ 

  เหล่ามนุษย์ที่ไปบนแผ่นดินก็ชูดอกจำาปา ดอกสน ดอก
กระทุ่ม ดอกกากะทิง ดอกบุนนาค และดอกเกดไปทั่วทุกทิศ 

   เราสยายผมที่เกลียวไว้ออก ปูลาดผ้าเปลือกไม้และ 
หนังเสือลงบนตม ในสถานที่ที่เขาให้เราตกแต่งน้ันแล้วนอน 
ควำ่าหน้า

  เราคิดว่า “ขอพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพระขีณาสพ 
ผู้เป็นศิษย์จงทรงเหยียบเราเสด็จไป อย่าได้เหยียบโคลนตมเลย  
การที่พระองค์ไม่ทรงเหยียบโคลนตมนั้น จะเป็นไปเพื่อประโยชน์
แก่เรา” 
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ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า

 ท่านสเุมธดาบสนัน้นอนบนหลงัตมนัน้แหละ ลืมตามองดเูหน็พระพทุธ
สริิของพระทปัีงกรทศพลคิดว่า “ถ้าเราปรารถนาไซร้ กจ็ะเผากเิลสทัง้ปวงหมด
แล้วเป็นพระสงัฆนวกะเข้าไปสูร่มัมนครได้ แต่เราไม่มกีจิด้วยการเผากเิลสแล้ว
บรรลุนิพพานโดยที่ใครไม่รู้จัก ถ้ากระไร เราพึงเป็นดังพระทีปังกรทศพล 
บรรลุพระสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมแล้ว ขึ้นสู่ธรรมนาวาคืออริยมรรค 
มีองค์ ๘ ยังมหาชนให้ข้ามสังสารสาครได้แล้วจึงปรินิพพานในภายหลัง  
ข้อนี้เป็นการสมควรแก่เรา” ต่อจากนั้น จึงประมวลธรรม ๘ ประการ นอนลง
ทำาความปรารถนาอันยิ่งใหญ่เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า 

 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

  เมื่อเรานอนบนแผ่นดิน ใจก็ได้คิดอย่างนี้ว่า “วันนี้หาก
เราปรารถนา ก็พึงเผากิเลสทั้งหลายของเราได้ 
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  จะมีประโยชน์อะไรแก่เรา ด้วยการทำาให้แจ้งธรรม 
ในสำานักพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ โดยท่ีไม่มีใครรู้จัก เราจักบรรลุ
พระสัพพัญญตุญาณแล้ว เป็นพระพุทธเจ้า ในโลกพร้อมทัง้เทวโลก 

  จะมปีระโยชน์อะไรแก่เรา ด้วยการทีบ่รุษุรูเ้รีย่วแรงกำาลงั
ของตนอยู่ ข้ามฝั่งไปคนเดียว เราบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้ว 
จักยังหมู่มนุษย์พร้อมทั้งเทวดาให้ข้ามฝั่ง 

  ด้วยการกระทำาอันวิเศษยิ่งของเรา คือการสละชีวิตเพื่อ
พระพุทธเจ้า ที่เรากระทำาแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุรุษที่สูงสุด  
เราบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้ว จะยังเหล่าชนจำานวนมาก 
ให้ข้ามฝั่ง

  เราตัดกระแสสังสาร ทำาลายภพทั้ง ๓ (กามภพ รูปภพ 
และอรูปภพ) แล้ว ขึ้นสู่ธรรมนาวาคืออริยมรรคมีองค์ ๘ จักยัง
มนุษย์พร้อมทั้งเทวดาให้ข้ามขึ้นฝั่ง
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ธรรมสโมธาน การประมวลธรรม ๘

 ก็เมื่อบุคคลปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ 

  ความปรารถนาทีย่ิง่ใหญ่จะสำาเรจ็ได้ เพราะการประมวล
ธรรม ๘ ประการ คือ (๑) ความเป็นมนษุย์ (๒) ความถงึพร้อมด้วยเพศ  
(๓) สมบูรณ์ด้วยเหตุ (๔) การเห็นพระศาสดา (๕) การบรรพชา 
(๖) ความสมบรูณ์ด้วยคณุ (๗) การกระทำายิง่ใหญ่ (๘) ความพอใจ 

 ๑. ความเป็นมนุษย ์จริงอยู่ เมื่อบุคคลดำารงอยู่ในภาวะแห่งความเป็น
มนุษย์เท่านั้น ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้า ความปรารถนาย่อมสำาเร็จ 
ความปรารถนาของนาค ครุฑ เทวดาหรือท้าวสักกะย่อมไม่สำาเร็จ 

 ๒. ความถึงพร้อมด้วยเพศ แม้ในภาวะแห่งความเป็นมนุษย์ เมื่อเขา
ดำารงอยู่ในเพศบุรุษเท่านั้น ความปรารถนาจึงจะสำาเร็จ ความปรารถนาของ
หญิง หรือบัณเฑาะก์ (กะเทย) และอุภโตพยัญชนกะ (คนสองเพศ) ย่อม 
ไม่สำาเร็จ 
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 ๓. สมบรูณ์ด้วยเหต ุแม้สำาหรบับรุษุ ความปรารถนาของผูส้มบรูณ์ด้วย
เหตุ ที่จะบรรลุพระอรหัตต์แม้ในอัตภาพนั้นเท่านั้นจึงจะสำาเร็จได้ นอกจากนี้
ย่อมไม่สำาเร็จ 

 ๔. การเห็นพระศาสดา แม้สำาหรับผู้ที่สมบูรณ์ด้วยเหตุ เมื่อปรารถนา
ในสำานักของพระพุทธเจ้าผู้ยังทรงพระชนม์อยู่เท่านั้น ความปรารถนาจึงจะ
สำาเร็จ หากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ความปรารถนาในที่ใกล้เจดีย์หรือ 
ที่โคนต้นโพธิ์ย่อมไม่สำาเร็จ 

 ๕. การบรรพชา แม้เมื่อปรารถนาในสำานักของพระพุทธเจ ้า  
ความปรารถนาของผู้ที่ดำารงอยู่ในเพศบรรพชาเท่าน้ันจึงจะสำาเร็จ ผู้ที่ดำารง 
อยู่ในเพศคฤหัสถ์ย่อมไม่สำาเร็จ 



41 

ทูเรนิทาน   

 ๖. ความสมบูรณ์ด้วยคุณ แม้ผู้เป็นบรรพชิต ความปรารถนาของผู้ 
ที่ได้อภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ เท่านั้นจึงจะสำาเร็จ ผู้ที่เว้นจากคุณสมบัตินี้
ย่อมไม่สำาเร็จ 

 ๗. การกระทำายิ่งใหญ่ แม้ผู ้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณแล้วก็ตาม ความ
ปรารถนาของผู้ถึงพร้อมด้วยการกระทำาที่วิเศษยิ่ง คือได้บริจาคชีวิตของตน 
แด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่าน้ัน จึงจะสำาเร็จ ความปรารถนาของคนนอกนี้
ย่อมไม่สำาเร็จ 

 ๘. ความพอใจ แม้ผู้ที่จะสมบูรณ์ด้วยการกระทำาที่วิเศษยิ่งแล้ว ยังจะ
ต้องมีฉันทะอตุสาหะความพยายามและการแสวงหาอนัยิง่ใหญ่ เพือ่ประโยชน์
แก่ธรรมที่กระทำาให้เป็นพระพุทธเจ้า ความปรารถนาจึงจะสำาเร็จ คนอื่น
นอกจากนี้ย่อมไม่สำาเร็จ 
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 ในธรรมสโมธานเหล่านั้น ข้อที่ ๘ ความพอใจต้องยิ่งใหญ่นั้น  
มีอุปมาดังต่อไปนี้ 

 ถ้าหากมข้ีอกำาหนดสำาหรบัผูจ้ะบรรลถึุงความเป็นพระพทุธเจ้า ดงัน้ีว่า 

 (๑) ผู้ใดสามารถใช้กำาลังแขนของตน ว่ายข้ามห้วงจักรวาลทั้งสิ้น ที่มี
นำ้าเต็มทั่วทั้งหมดจนถึงฝั่งได้ ผู้นั้นจึงจะบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า 

 (๒) ผู้ใดสามารถเดินเท้าเหยียบยำ่าห้วงแห่งจักรวาลทั้งสิ้น ที่ปกคลุม
ด้วยกอไผ่จนถึงฝั่งได้ ผู้นั้นจึงจะบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า 

 (๓) ผู้ใดปักดาบท้ังหลายลงเต็มห้วงจักรวาล แล้วสามารถเดินเท้า
เหยียบสถานที่ซึ่งเต็มด้วยดาบไปจนถึงฝั ่งได้ ผู ้นั้นจึงจะบรรลุความเป็น
พระพุทธเจ้า
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 (๔) ผู้ใดสามารถเดินเท้ายำ่าห้วงจักรวาลทั้งส้ิน ซึ่งเต็มด้วยถ่านเพลิง 
อันปราศจากเปลวไปจนถึงฝั่งได้ ผู้นั้นจึงจะได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า

 ผู้ใดไม่มีความเห็นว่า “ข้อกำาหนดเหล่านั้นแม้ข้อหนึ่งทำาได้ยาก” คิดแต่
ว่า “เราจักข้ามไปถึงฝั่งได้” ผู้นั้นเป็นผู้ประกอบด้วยฉันทะอุตสาหะ ความ
พยายามและการแสวงหาอันยิ่งใหญ่ ความปรารถนาของเขาย่อมสำาเร็จ 
คนนอกจากนีย่้อมไม่สำาเรจ็ เพราะเหตุดงัทีก่ล่าวมาข้างต้นนัน้ ท่านสเุมธดาบส
ประมวลธรรมทั้ง ๘ ประการเหล่าน้ีได้แล้ว จึงได้นอนลงทำาความปรารถนา
อย่างยิ่งใหญ่เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า 



44

พระพุทธเจ้า

พระทีปังกรพุทธเจ้าทรงพยากรณ์

 ฝ่ายพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าทีปังกรเสด็จมาแล้ว ประทับยืน
ใกล้ศีรษะของท่านสุเมธดาบส ทรงลืมพระเนตรทั้ง ๒ อันสมบูรณ์ด้วยความ
ผ่องใสมีวรรณะ ๕ ประหนึ่งว่าเปิดสีหบัญชรแก้วมณี ทอดพระเนตรเห็นท่าน
สุเมธดาบสนอนบนตม ทรงดำาริว่า “ดาบสนี้นอนกระทำาความปรารถนาอย่าง
ย่ิงใหญ่ เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า ความปรารถนาของเขาจักสำาเร็จหรือไม่
หนอ” ทรงส่งพระอนาคตังสญาณใคร่ครวญดู ทรงทราบว่า “นับจากน้ีอีก  
๔ อสงไขยกับอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป ดาบสนี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้านามว่า 
โคตมะ” 

 พระองค์ประทับยืนอยู่นั่นแหละ ทรงพยากรณ์ในท่ามกลางบริษัทว่า 
“เธอทั้งหลายเห็นดาบสผู้มีตบะยอดเยี่ยมนี้ ซึ่งนอนอยู่บนหลังตมหรือไม่”  
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “เห็นแล้ว พระเจ้าข้า” 
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 พระทปัีงกรพุทธเจ้าตรสัว่า “ดาบสน้ีนอนกระทำาความปรารถนายิง่ใหญ่ 
เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ความปรารถนาของเขาจักสำาเร็จ นับจากน้ี 
อีก ๔ อสงไขย กับอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป ดาบสนี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้า
นามว่าโคตมะ ก็ในอัตภาพนั้นของเธอ พระนครนามว่ากบิลพัสดุ์เป็นที่อยู่
อาศยั พระเทวทีรงพระนามว่ามายาเป็นพระมารดา พระราชาทรงพระนามว่า
สุทโธทนะเป็นพระราชบิดา พระเถระชื่ออุปติสสะเป็นอัครสาวกองค์ที่ ๑  
พระเถระชื่อโกลิตะเป็นอัครสาวกองค์ที่ ๒ พุทธอุปัฏฐากชื่อพระอานนท์  
พระเถรชืีอ่เขมาเป็นอคัรสาวกิาองค์ที ่๑ พระเถรชีือ่อบุลวรรณาเป็นอคัรสาวิกา
องค์ท่ี ๒ เธอมีญาณแก่กล้าแล้ว ออกมหาภิเนษกรมณ์ ตั้งความเพียร 
อย่างใหญ่ รับข้าวปายาสที่โคนต้นไทร เสวยที่ฝั่งเเม่นำ้าเนรัญชรา ขึ้นสู่ควงไม้
เป็นที่ตรัสรู้แล้วจักตรัสรู้ที่โคนต้นอัสสัตถะ” 
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 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

  พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกร ผู้ทรงรู้จักโลกโดย
ประการทั้งปวง ผู้ควรรับทักขิณาทาน ประทับยืนใกล้ศีรษะเรา 
ได้ตรัสพระดำารัสนี้ว่า “พวกท่านจงดูชฎิลดาบสผู ้มีตบะสูงนี้  
เธอจักได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกในกัปที่นับไม่ถ้วนแต่กัปนี้ 

  พระตถาคตเจ้าออกจากนครกบิลพัสดุ์ อันน่าร่ืนรมย์  
ตั้งความเพียร กระทำาทุกกรกิริยา 

  พระตถาคตเจ้านั่งท่ีโคนต้นอชปาลนิโครธ ทรงรับข้าว
ปายาสในที่นั้นแล้ว ไปยังริมฝั่งแม่นำ้าเนรัญชรา 
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  พระชินเจ้าพระองค์น้ันเสวยข้าวปายาส ที่ริมฝั่งแม่นำ้า
เนรัญชรา แล้วเสด็จไปโคนต้นไม้สำาหรับตรัสรู้ ตามทางที่เขา 
จัดแต่งไว้ดีแล้ว ต่อจากนั้นพระสัมพุทธเจ้าผู้มีพระยศใหญ่ ไม่มี
ใครยิง่กว่า ทรงกระทำาประทกัษณิควงไม้เป็นทีต่รัสรูแ้ล้ว จกัตรสัรู้
ที่โคนต้นอัสสัตถะ 

  พระมารดาผู้เป็นชนนีของเธอมีนามว่ามายา พระบิดา 
มีนามว่าสุทโธทนะ เธอนี้จักมีนามว่าโคตมะ พระโกลิตะและ 
อุปติสสะผู้หาอาสวะมิได้ ปราศจากราคะแก้ว มีจิตอันสงบตั้งมั่น 
เป็นอคัรสาวก อปัุฏฐากชือ่พระอานนท์จกัอปัุฏฐากพระชนิเจ้านัน้ 
พระนางเขมาและพระนางอุบลวรรณาผู้หาอาสวะมิได้ ปราศจาก
ราคะแล้ว มีจิตสงบตั้งมั่น เป็นอัครสาวิกา ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของ
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเรียกว่าอัสสัตถะ”
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นิมิตบอกได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน

 ท่านสุเมธดาบสได้ฟังพระดำารัสพยากรณ์นั้นแล้ว บังเกิดความโสมนัส
ว่า “ได้ทราบว่า ความปรารถนาของเราจักสำาเร็จ” มหาชนได้ฟังพระดำารัสของ
พระทีปังกรทศพลแล้ว ต่างพากันร่าเริงยินดีว่า “ได้ทราบว่า สุเมธดาบสเป็น
พืชแห่งพระพุทธเจ้า เป็นหน่อแห่งพระพุทธเจ้า” และมหาชนเหล่าน้ันก็ได้มี
ความคิดอย่างนี้ว่า “ธรรมดาคนเมื่อจะข้ามแม่นำ้า ไม่สามารถข้ามโดยท่า
โดยตรงได้ ก็ย่อมข้ามโดยท่าข้างใต้ ฉันใด แม้พวกเราก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อ
ไม่ได้มรรคและผลในพระศาสนาของพระทีปังกรทศพล ในกาลใด ในอนาคต
ท่านจกัเป็นพระพทุธเจ้า ในกาลน้ัน พวกเราพึงสามารถกระทำาให้แจ้งซึง่มรรค
และผลในที่ต่อหน้าของท่าน” แล้วพากันตั้งความปรารถนาไว้ 

 พระทีปังกรทศพลทรงสรรเสริญพระโพธิสัตว์ ทรงบูชาด้วยดอกไม้  
๘ กำามือ จากนั้นทรงกระทำาประทักษิณแล้วเสด็จหลีกไป แม้พระขีณาสพ 
๔๐๐,๐๐๐ รูปต่างก็พากันบูชาพระโพธิสัตว์ ด้วยของหอมและพวงดอกไม้ 
กระทำาประทักษิณแล้วหลีกไป เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ได้บูชาอย่างน้ัน
เหมือนกัน ไหว้แล้วพากันหลีกไป 
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 ในเวลาที่คนทั้งปวงหลีกไปแล้ว พระโพธิสัตว์ลุกขึ้นจากที่นอน คิด 
ว่า “เราจักตรวจตราดูบารมีทั้งหลาย” จึงนั่งขัดสมาธิบนกองดอกไม้ เมื่อ 
พระโพธิสัตว์นั่งอย่างนี้แล้ว เทวดาใน ๑๐,๐๐๐ จักรวาลทั้งสิ้นได้ให้สาธุการ
กล่าวว่า “ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าสุเมธดาบส ในเวลาที่พระโบราณกโพธิสัตว์ 
ทั้งหลายนั่งขัดสมาธิด้วยคิดว่า เราจักตรวจตราดูบารมีทั้งหลาย บุพพนิมิต
เหล่าใดเคยปรากฏ บพุพนมิติเหล่าน้ันแม้ทัง้หมดกป็รากฏแล้วในวนัน้ี ท่านจกั
เป็นพระพทุธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัย พวกเราย่อมรูเ้หตขุ้อน้ีว่า นิมติเหล่าน้ีปรากฏ
แก่ผู้ใด ผู้นั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน ท่านจงประคองความเพียรของตน
ให้มั่นเถิด” แล้วได้พากันกล่าวสรรเสริญพระโพธิสัตว์ ด้วยคำาสรรเสริญ 
นานาประการ
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 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

  มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้ฟังพระดำารัสพยากรณ์นี้  
ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอ ผู้ทรงแสวงหาคุณใหญ่ ต่างพากัน
ยินดีว่า “ดาบสนี้เป็นพืชของพระพุทธเจ้า” เสียงโห่ร้องดังลั่นไป 
๑๐,๐๐๐ โลกธาตพุร้อมกบัเหล่าเทวดา ต่างปรบมอืร่าเริง ประนม
อัญชลีนมัสการ 

  พวกเขากล่าวว่า “ถ้าพวกเราพลาดจากพระศาสนาของ
พระโลกนาถพระองค์นี้ ในอนาคตกาลอันยาวไกล ก็จักอยู่เฉพาะ
หน้าท่านผูน้ี ้คนทัง้หลายผูข้้ามฝ่ังนำา้ พลาดท่าทีต่ัง้อยูเ่ฉพาะหน้า 
ก็จะยึดเอาท่าข้างใต้ ข้ามแม่นำ้าใหญ่ต่อไปได้ ฉันใด แม้พวกเรา 
ทัง้หมดกฉ็นันัน้เหมอืนกนั ถ้าพ้นพระชนิเจ้าพระองค์นีไ้ป กจ็กัอยู่
เฉพาะหน้าท่านผู้นี้ในอนาคตกาลอันยาวไกล” 
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  พระพทุธเจ้าทรงพระนามว่าทปัีงกร ผูท้รงรูโ้ลกอย่างแจ่ม
แจ้งทุกประการ ผู้ควรรับทักขิณาทาน ทรงพยากรณ์สิ่งที่เราเจริญ
แล้วจงึทรงยกพระบาทเบือ้งขวาเสดจ็ไป เหล่าพระสาวกผูเ้ป็นบตุร
ของพระชินเจ้าที่มีอยู่ในที่นั้นทั้งหมด ได้กระทำาประทักษิณเรา 
มนุษย์ นาคและคนธรรพ์ ต่างก็กราบไหว้แล้วหลีกไป

  เมื่อพระโลกนายกพร้อมด้วยพระสงฆ์ ล่วงทัศนวิสัยของ
เราแล้ว เรามใีจร่าเรงิยนิดลีกุขึน้จากตมทีต่นนอนแล้ว ครัง้นัน้ เรา
เป็นผู ้มีความสุขด้วยความสุข บันเทิงใจด้วยความปราโมทย์ 
ท่วมท้นซาบซ่านด้วยปีติ นั่งขัดสมาธิอยู่ 

  เมื่อเรานั่งขัดสมาธิแล้วคิดอย่างนี้ว่า “เราเป็นผู้ชำานาญ
คล่องแคล่วในฌาน ถงึความเตม็เป่ียมในอภญิญาแล้ว ใน ๑๐,๐๐๐ 
โลกธาตุ เหล่าฤๅษีที่จะเสมอกับเราไม่มี เราไม่มีใครเสมอในอิทธิ
ธรรม” เราได้โสมนัสเช่นนี้ 
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  ในการนัง่ขดัสมาธขิองเรา มหาพรหมทัง้หลายทีอ่าศยัอยู่
ใน ๑๐,๐๐๐ โลกธาตุ ต่างเปล่งเสียงบรรลือลั่นว่า “ท่านจักเป็น
พระพุทธเจ้าแน่นอน นิมิตเหล่าใดเคยปรากฏในการนั่งขัดสมาธิ 
ของพระโพธสิตัว์ทัง้หลายในกาลก่อน นิมติเหล่าน้ันกป็รากฏแล้ว
ในวนันี้

   ความหนาวก็เหือดหาย ความร้อนก็ระงับไปแล้วในกาล
ก่อน (ในกาลทีพ่ระนยิตโพธสิตัว์ทัง้หลายองค์ก่อนๆ น่ังขดัสมาธ)ิ  
การเหือดหายของความหนาว และการระงับไปของความร้อนนี ้
ก็ปรากฏแล้วในวันนี้ (ในคราวที่ท่านสุเมธดาบสนั่งขัดสมาธิ)  
ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน 

  ๑๐,๐๐๐ โลกธาตกุป็ราศจากเสยีง ไม่มคีวามวุน่วายแล้ว
ในกาลก่อน การที่โลกธาตุปราศจากเสียง ไม่มีความวุ่นวายนี้ 
ก็ปรากฏแล้วในวันนี้ ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน 
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  พายใุหญ่กไ็ม่พัด แม่นำา้ทัง้หลายกไ็ม่ไหลแล้วในกาลก่อน 
การที่พายุไม่พัดและนำ้าไม่ไหลนี้ก็ปรากฏแล้วในวันนี้ ท่านจักได้
เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน 

  ดอกไม้ทัง้หลายทีเ่กดิบนบก และดอกไม้ทัง้หลายทีเ่กดิ
ในนำ้า ทั้งหมดบานแล้วแก่พระโพธิสัตว์ในกาลก่อน ดอกไม ้
เหล่านั้นทั้งหมดก็บานแล้วในวันน้ี ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้า
แน่นอน 

  เถาวัลย์และต้นไม้มีผลแล้วในกาลก่อน เถาวัลย์และ
ต้นไม้ต่างก็ออกผลแล้วในวันนี้ ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้า
แน่นอน 

  รัตนะทั้งหลายที่อยู่ในอากาศและอยู่บนพื้นดิน ส่องแสง
แล้วในกาลก่อน รัตนะแม้เหล่านั้นก็ส่องแสงแล้วในวันนี้ ท่านจัก
ได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน 
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  ดนตรี ๕ อย่างทั้งของมนุษย์และของเทวดา ต่างบรรเลง
ขึ้นแล้วในกาลก่อน แม้ทั้งสองอย่างนั้นก็ร้องบันลือขึ้นแล้วในวันนี้ 
ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน 

  ท้องฟ้ามีดอกไม้ต่างๆ อันสวยงาม ได้ตกลงแล้วใน 
กาลก่อน ดอกไม้เหล่านั้นก็ตกลงมาแล้วในวันน้ี ท่านจักได้เป็น
พระพุทธเจ้าแน่นอน 

  มหาสมุทรก็ม้วนตัวลง ๑๐,๐๐๐ โลกธาตุก็หวั่นไหวแล้ว
ในกาลก่อน แม้ทั้ง ๒ อย่างนั้นก็ดังลั่นแล้วในวันนี้ ท่านจักได้เป็น
พระพุทธเจ้าแน่นอน 

  ในเหล่านรกหลายหมื่นขุม ไฟสงบแล้วในกาลก่อน  
ไฟเหล่านั้นก็สงบแล้วในวันนี้ ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน 
 
  พระอาทิตย์ก็ปราศจากเมฆหมอก ดาวฤกษ์ทั้งปวงเคย
มองเห็นได้ในกาลก่อน แม้การมองเห็นดาวฤกษ์นี้ก็ปรากฏแล้ว 
ในวันนี้ ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน 
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  นำ้าพุ ่งทะลุขึ้นแล้วจากแผ่นดิน ในที่ไม่มีอะไรปิดกั้น  
ในกาลก่อน นำ้านั้นก็พุ่งขึ้นแล้วจากแผ่นดินในวันนี้ ท่านจักได้เป็น
พระพุทธเจ้าแน่นอน 

  หมู่ดาวทั้งหมดสว่างไสว ดาวฤกษ์ก็สว่างไสวทั่วท้องฟ้า
แล้วในกาลก่อน พระจันทร์ประกอบด้วยวิสาขฤกษ์ในวันนี้  
ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน 

  สัตว์ที่อาศัยอยู่ในโพรง อาศัยอยู่ในแอ่งนำ้า ต่างออกจาก
ที่อยู่ของตนแล้วในกาลก่อน แม้สัตว์เหล่าน้ีก็ออกจากที่อยู่อาศัย
แล้วในวันนี้ ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน 

  ความกระสันไม่มแีก่สตัว์ท้ังหลาย พวกเขาเป็นผูส้นัโดษ
แล้วในกาลก่อน สัตว์แม้เหล่านั้นทั้งหมดก็เป็นผู ้สันโดษแล้ว 
ในวันนี้ ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน 

  โรคทัง้หลายสงบระงบั ความหวิหมดไปแล้วในกาลก่อน  
การที่โรคสงบและความหิวหมดไปนี้ก็ปรากฏแล้วในวันนี้ ท่านจัก
ได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน 



56

พระพุทธเจ้า

  กามราคะเบาบาง โทสะและโมหะกพ็นิาศแล้วในกาลก่อน 
กิเลสเหล่าน้ันทั้งปวงก็ปราศไปแล้วในวันน้ี ท่านจักได้เป็น
พระพุทธเจ้าแน่นอน 

  ภัยไม่มีแล้วในกาลก่อน แม้การไม่มีภัยน้ันก็ปรากฏแล้ว
ในวันนี้ พวกเราย่อมรู้ด้วยเหตุน้ัน ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้า
แน่นอน

   ธลุไีม่ฟุ้งขึน้เบือ้งบนแล้วในกาลก่อน แม้การไม่ฟุ้งขึน้ของ
ธุลนีัน้กป็รากฏแล้ววนันี ้พวกเราย่อมรูด้้วยเหตนุัน้ ท่านจกัได้เป็น
พระพุทธเจ้าแน่นอน 

  กลิน่เหมน็กป็ราศไป มแีต่กลิน่ทพิย์ฟุง้ไปทัว่แล้วในกาล
ก่อน แม้กลิ่นนั้นก็ฟุ้งไปแล้วในวันนี้ ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้า
แน่นอน 
  เหล่าเทวดาทั้งสิ้นเว้นอรูปพรหมปรากฏแล้วในกาลก่อน 
เทวดาแม้เหล่านั้นทั้งหมดก็มองเห็นกันแล้ววันน้ี ท่านจักได้เป็น
พระพุทธเจ้าแน่นอน 
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  นรกมีประมาณเพียงใด นรกทั้งหมดนั้นก็เห็นได้แล้ว 
ในกาลก่อน แม้นรกเหล่านั้นก็ปรากฏแล้วในวันนี้ ท่านจักได้เป็น
พระพุทธเจ้าแน่นอน 

  ฝาผนัง บานประตู แผ่นหิน ไม่เป็นเครื่องกีดขวางแล้วใน
กาลก่อน แม้สิ่งเหล่านั้นก็กลายอากาศแล้วในวันนี้ ท่านจักได้เป็น
พระพุทธเจ้าแน่นอน 

  การจุติและการปฏิสนธิไม่มี ในขณะที่พระโพธิสัตว์ทั้ง
หลาย นั่งขัดสมาธิในกาลก่อน นิมิตเหล่านั้นก็ปรากฏแล้วในวันนี้ 
ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน 

  ท่านจงประคองความเพียรให้มั่น อย่าได้ถอยหลังกลับ  
จงก้าวไปข้างหน้า แม้พวกเราย่อมรู ้เหตุนั้น ท่านจักได้เป็น
พระพุทธเจ้าแน่นอน” 

 
  พระโพธิสัตว์ได้ฟังพระดำารัสของพระทีปังกรทศพล 
และถ้อยคำาของเทวดาใน ๑๐,๐๐๐ จักรวาลแล้ว เป็นผู้มีความ
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อุตสาหะอย่างยิ่งยวดจึงคิดว่า “ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
มีพระดำารสัไม่เป็นเทจ็ ถ้อยคำาของพระพทุธเจ้าทัง้หลายไม่เปลีย่น
เป็นอย่างอื่น เหมือนอย่างว่า ก้อนดินที่ขว้างไปในอากาศจะต้อง
ตกลงมาแน่นอน สัตว์ที่เกิดแล้วจะต้องตายแน่นอน เมื่อสิ้นราตรี
พระอาทิตย์ก็ต้องขึ้นแน่นอน ราชสีห์ที่ออกจากที่อยู่อาศัยจะต้อง
บันลือสีหนาทแน่นอน หญิงที่ครรภ์แก่จะต้องปลดเปลื้องภาระ
เป็นของแน่นอน จะต้องมอีย่างนีแ้น่แท้ ฉนัใด ธรรมดาพระดำารสั
ของพระพุทธเจ้าทัง้หลาย ย่อมเป็นสิง่แน่นอนไม่เป็นเทจ็ ฉนัน้ัน 
เราจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน” 

 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

  ในตอนนั้น เราได้ฟังพระดำารัสของพระพุทธเจ้า และคำา
ของเทวดาใน ๑๐,๐๐๐ จักรวาลทั้ง ๒ ฝ่ายแล้ว มีความร่าเริงยินดี
เบกิบาน จงึคิดขึน้อย่างนีว่้า พระชนิพทุธเจ้าทัง้หลาย มพีระดำารสั
ไม่เป็น ๒ มพีระดำารสัไม่เป็นเทจ็ คำาเทจ็ของพระพทุธเจ้าทัง้หลาย
ไม่มี เราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน 
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  ก้อนดินที่ขว้างไปในท้องฟ้า ย่อมตกบนพ้ืนดินแน่นอน 
ฉนัใด ดำารสัของพระพทุธเจ้าผูป้ระเสรฐิทัง้หลาย กเ็ทีย่งแท้แน่นอน
ฉันนั้นเหมือนกัน คำาเท็จของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มี เราจะได้
เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน

  ความตายของสตัว์ทัง้ปวง เป็นสิง่เทีย่งแท้แน่นอน ฉนัใด 
พระดำารัสของพระพุทธเจ้าผู ้ประเสริฐทั้งหลาย ก็เที่ยงแท้
แน่นอนฉันนั้นเหมือนกัน 

  เมือ่ราตรีสิน้ไป การขึน้ของพระอาทติย์กม็แีน่นอน ฉันใด 
พระดำารัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทั้งหลาย ก็เที่ยงแท้แน่นอน 
ฉันนั้นเหมือนกัน 

  ราชสห์ีทีอ่อกไปจากทีน่อน จะต้องบันลอืสหีนาทแน่นอน 
ฉันใด พระดำารัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทั้งหลาย ก็เที่ยงแท้
แน่นอน ฉันนั้นเหมือนกัน 

  สัตว์ผู้มีครรภ์ทั้งหลายจะต้องเปลื้องภาระแน่นอน ฉันใด 
พระดำารัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทั้งหลาย ก็เที่ยงแท้แน่นอน 
ฉันนั้นเหมือนกัน 
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อธิษฐานประพฤติบารมี ๑๐

 ๑. ทานบารมี

 ท่านสุเมธดาบสนั้น กระทำาการตกลงใจอย่างนี้ว ่า “เราจักเป็น
พระพุทธเจ้าแน่นอน” เพื่อที่จะใคร่ครวญถึงพุทธการกธรรม (ธรรมที่กระทำา
ให้เป็นพระพุทธเจ้า) จึงเลือกเฟ้นสภาวธรรมทั้งสิ้นตามลำาดับว่า “พุทธการก
ธรรมทั้งหลายมีอยู่ ณ ที่ไหนหนอ อยู่เบื้องบนหรือเบื้องล่าง ในทิศใหญ่หรือ
ทิศเฉียง” ก็ได้เห็นทานบารมีซึ่งเป็นพุทธการกธรรมข้อที่ ๑ ที่พระโพธิสัตว์ 
แต่เก่าก่อนทั้งหลายเจริญแล้ว กระทำาให้มากแล้ว จึงกล่าวสอนตนอย่างนี้ว่า 
“ดูก่อนสุเมธบัณฑิต จำาเดิมแต่นี้ไป ท่านพึงบำาเพ็ญทานบารมีข้อแรกให้เต็ม 
หม้อนำ้าที่ควำ่าแล้วย่อมปล่อยนำ้าออกไม่เหลือ ไม่นำานำ้ากลับเข้าไปอีก ฉันใด 
แม้เมือ่ท่านไม่ห่วงใยทรพัย์ ยศ บตุรและภรยิาหรอือวัยวะใหญ่น้อย ให้สิง่ทีเ่ขา
ต้องการอยากได้ทั้งหมดแก่ผู้ขอที่มาถึงโดยไม่เหลือ ฉันนั้นเหมือนกัน นั่งที่ 
โคนไม้สำาหรับตรัสรู้แล้ว จะได้เป็นพระพุทธเจ้า” ท่านได้อธิษฐานทานบารมี
ซึ่งเป็นข้อแรกให้มั่นคงแล้ว 
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 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

  เอาเถิด เราจะเลือกเฟ้นพุทธการกธรรม ทางโน้น ทางนี ้
ทั้งเบ้ืองบน (ในเทวโลก) และเบื้องล่าง (ในมนุสสโลก) ตลอด  
๑๐ ทิศจนหมดความเป็นไปแห่งสภาวธรรม 

  ครั้งนั้น เมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่ จึงได้เห็นทานบารมีเป็น 
ข้อแรก เป็นทางใหญ่ ทีท่่านผู้แสวงหาคณุใหญ่ทัง้หลายแต่เก่าก่อน
เจริญแล้ว ได้สั่งสอนตนเองว่า “ท่านจงสมาทานประพฤติ
ทานบารมีข้อที่ ๑ นี้ให้มั่นก่อน หากท่านปรารถนาจะบรรลุ
โพธิญาณ ก็จงทำาทานบารมีให้เต็ม 

  หม้อที่เต็มด้วยนำ้าอันเขาควำ่าปากลง ก็จะปล่อยนำ้าออก
จนไม่เหลือ ไม่ได้รักษาไว้ในการใหลนั้น ฉันใด ท่านเห็นยาจก 
ไม่ว่าจะตำ่าทราม สูงส่งและปานกลาง จงให้ทานอย่าให้เหลือ 
เหมือนหม้อนำ้าที่เขาควำ่าปากลง ฉันนั้นเถิด”
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 ๒. สีลบารมี

 เมื่อใคร่ครวญมากข้ึนด้วยคิดว่า “พุทธการกธรรมไม่ใช่มีเพียงเท่าน้ี” 
จงึได้เหน็สลีบารมซึีง่เป็นข้อที ่๒ ท่านได้สัง่สอนตนเองว่า “ดกู่อนสเุมธบัณฑติ 
นับจำาเดิมแต่นี้ไป ท่านพึงบำาเพ็ญศีลบารมีให้เต็มเปี่ยม ธรรมดาเนื้อจามรีไม่
ห่วงใยแม้กระทั่งชีวิต รักษาขนหางของตนอย่างเดียว ฉันใด จำาเดิมแต่นี้แม้
ท่านก็ไม่ห่วงใยแม้ชีวิต รักษาศีลอย่างเดียว ฉันน้ันเหมือนกัน จะได้เป็น
พระพุทธเจ้า” ได้อธิษฐานศีลบารมีซึ่งเป็นข้อที่ ๒ ให้มั่นคงแล้ว 
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 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

  ความจริงพุทธการกธรรมเหล่านี้ ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้  
เราจักเลือกเฟ้นธรรมแม้เหล่าอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ 

  เม่ือเราเลือกเฟ้นอยู ่ จึงได้เห็นสีลบารมีเป็นข้อ ๒  
ที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่ทั้งหลายแต่เก่าก่อน เจริญแล้วกระทำาให้
มากแล้ว ได้สั่งสอนตนเองว่า “ท่านจงสมาทานประพฤติสีลบารมี
ข้อที่ ๒ นี้ให้มั่นก่อน หากท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ  
ก็จงทำาสีลบารมีให้เต็ม

  จามรหีากหางคล้องตดิในทีใ่ดๆ มนักจ็ะยอมตายในทีน่ัน้ 
ไม่ยอมตัดขนหาง ฉันใด ท่านจงบำาเพ็ญศีลในฐานะทั้ง ๔ (ปาติ
โมกขสังวรศีล อินทริยสังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล และปัจจย 
สันนิสสิตศีล) ให้บริบูรณ์ จงรักษาศีลในกาลทุกเมื่อ เหมือนจามรี
รักษาขนหาง ฉันนั้นเถิด” 
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 ๓. เนกขัมมบารมี

 เมื่อใคร่ครวญมากข้ึนด้วยคิดว่า “พุทธการกธรรมไม่ใช่มีเพียงเท่าน้ี”  
จึงได้เห็นเนกขันมบารมซีึ่งเป็นข้อที่ ๓ ท่านได้สั่งสอนตนเองว่า “ดูก่อนสุเมธ
บัณฑิต นับจำาเดิมแต่นี้ไป ท่านพึงบำาเพ็ญเนกขัมมบารมีให้เต็มเปี่ยม บุรุษ 
ผู้อยู่ในเรือนจำามิได้มีความรักใคร่ในเรือนจำานั้นเลย โดยที่แท้ เขาย่อมเอือม
ระอาไม่อยากจะอยู่เลยเท่านั้น ฉันใด แม้ท่านก็จงทำาภพทั้งปวงให้เป็นเช่น
กับเรือนจำา เอือมระอาอยากจะพ้นไปจากภพทั้งปวง มุ่งหน้าต่อเนกขัมมะ 
อย่างเดยีว ฉนันัน้เหมอืนกนั ท่านจะได้เป็นพระพทุธเจ้าด้วยการบำาเพญ็บารมี
อย่างนี้” ได้อธิษฐานเนกขัมมบารมีซึ่งเป็นข้อที่ ๓ ให้มั่นคงแล้ว 
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 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

  ความจริงพุทธการกธรรมเหล่าน้ี ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้ เรา
จักเลือกเฟ้นธรรมแม้เหล่าอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ 

  เมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่ จึงได้เห็นเนกขัมมบารมีเป็นข้อ ๓ ที่
ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่ทั้งหลายแต่เก่าก่อน เจริญแล้วกระทำาให้
มากแล้ว ได้สั่งสอนตนเองว่า “ท่านจงสมาทานประพฤติเนกขัมม
บารมีข้อที่ ๓ นี้ให้มั่นก่อน หากท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ 
ก็จงทำาเนกขัมมบารมีให้เต็ม 

  คนผู ้อยู ่ในเรือนจำามานาน ถูกทุกข์บีบคั้น มิได้ยัง 
ความรักให้เกิดในเรือนจำานั้นเลย ย่อมแสวงหาแต่ทางท่ีจะพ้นไป
อย่างเดียว ฉันใด ท่านจงเห็นภพทั้งปวงเหมือนเรือนจำา ตั้งหน้า
มุ่งต่อเนกขัมมะเพื่อหลุดพ้นจากภพ ฉันนั้นเถิด” 
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๔. ปัญญาบารมี

 เม่ือใคร่ครวญมากขึน้ด้วยคิดว่า “พทุธการกธรรมไม่ใช่มเีพยีงเท่านี”้ จงึ
ได้เหน็ปัญญาบารมีซึง่เป็นข้อที ่๔ ท่านได้ส่ังสอนตนเองว่า “นบัจำาเดิมแต่นีไ้ป 
ท่านพึงบำาเพ็ญปัญญาบารมีให้บริบูรณ์ ท่านอย่าได้เว้นใครๆ เลยไม่ว่าจะเป็น
คนชั้นเลว ชั้นปานกลางและชั้นสูง พึงเข้าไปหาบัณฑิตทุกคนแล้วถามปัญหา 
ภิกษุผู ้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นปกติ ไม่เว้นตระกูลใดๆ ในบรรดาตระกูล 
ที่แตกต่างกันมีตระกูลชั้นตำ่าเป็นต้น เที่ยวไปบิณฑบาตตามลำาดับ ย่อมได้
อาหารพอยังชีพโดยพลัน ฉันใด แม้ท่านเข้าไปหาบัณฑิตทุกคนแล้วถาม
ปัญหา ฉันนั้นเหมือนกัน จะได้เป็นพระพุทธเจ้า” ได้อธิษฐานปัญญาบารมี 
ซึ่งเป็นข้อที่ ๔ ให้มั่นคงแล้ว 
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 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

  ความจริงพุทธการกธรรมเหล่าน้ี ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้ เรา
จักเลือกเฟ้นธรรมแม้เหล่าอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ 

  เมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่ จึงได้เห็นปัญญาบารมีเป็นข้อ ๔  
ที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่ทั้งหลายแต่เก่าก่อน เจริญแล้วกระทำาให้
มากแล้ว ได้สั่งสอนตนเองว่า “ท่านจงสมาทานประพฤติปัญญา
บารมีข้อที่ ๔ นี้ให้มั่นก่อน หากท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ 
ก็จงทำาปัญญาบารมีให้เต็ม 

  ภิกษผุูเ้ทีย่วบิณฑบาต ไม่เว้นตระกลูสงูปานกลางและตำา่ 
ย่อมได้อาหารพอเลีย้งชพีโดยอาการอย่างนี ้ฉนัใด ท่านเมือ่ไต่ถาม
ชนผูเ้ป็นบัณฑิตตลอดกาลทกุเมือ่ ฉนัน้ันเหมือนกนั ท่านทำาปัญญา
บารมีให้เต็มแล้ว จะบรรลุพระสัมโพธิญาณได้” 
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๕. วิริยบารมี

 เมื่อใคร่ครวญมากข้ึนด้วยคิดว่า “พุทธการกธรรมไม่ใช่มีเพียงเท่าน้ี”  
จงึได้เหน็วริิยบารมซีึง่เป็นข้อที ่๕ ท่านได้สัง่สอนตนเองว่า “ดกู่อนสเุมธบณัฑติ 
นับจำาเดิมแต่นีไ้ปท่านพงึบำาเพญ็วิรยิบารมใีห้เตม็เป่ียม ราชสห์ีมคิราชเป็นสตัว์
มีความเพียรมั่นในทุกอิริยาบถ ฉันใด แม้ท่านเมื่อเป็นผู้มีความเพียรมั่น  
มีความเพียรไม่ย่อหย่อน ในอิริยาบถทั้งปวงและในภพท้ังปวง ฉันนั้น 
เหมือนกัน จะได้เป็นพระพุทธเจ้า” ได้อธิษฐานวิริยบารมีซึ่งเป็นข้อที่ ๕ ให้
มั่นคงแล้ว 
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ทูเรนิทาน   

 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

  ความจริงพุทธการกธรรมเหล่านี้ ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้  
เราจักเลือกเฟ้นธรรมแม้เหล่าอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ 

  เมือ่เราเลอืกเฟ้นอยู ่จงึได้เหน็วริยิบารมเีป็นข้อ ๕ ทีท่่าน
ผู้แสวงหาคุณใหญ่ทั้งหลายแต่เก่าก่อน เจริญแล้วกระทำาให้มาก
แล้ว ได้สั่งสอนตนเองว่า “ท่านจงสมาทานประพฤติวิริยบารมี 
ข้อที่ ๕ นี้ให้มั่นก่อน หากท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ ก็จง
ทำาวิริยบารมีให้เต็ม 

  ราชสห์ีมคิราชมคีวามเพยีรไม่ย่อหย่อน ประคบัประคองใจ
ในท่ีนอนทีย่นืและทีเ่ดนิตลอดเวลา ฉนัใด ท่านประคองความเพยีร
ให้มัน่ในภพทัง้ปวง ฉนันัน้เหมอืนกนั ท่านทำาวริยิบารมใีห้เตม็แล้ว 
จะบรรลุพระสัมโพธิญาณ”
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 ๖. ขันติบารมี

 เมือ่ใคร่ครวญมากขึน้ด้วยคดิว่า “พุทธการกธรรมไม่ใช่มเีพียงเท่าน้ี” จงึ
ได้เห็นขันติบารมซีึ่งเป็นข้อที่ ๖ ท่านได้สั่งสอนตนเองว่า “ดูก่อนสุเมธบัณฑิต 
นับจำาเดิมแต่นี้ไปท่านพึงบำาเพ็ญขันติบารมีให้เต็มเปี่ยม พึงเป็นผู้อดทนได้ 
ทั้งในความนับถือและความดูหมิ่น คนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาด
บ้างลงบนแผ่นดนิ แผ่นดนิย่อมไม่รูส้กึชอบใจหรอืขดัเคอืงเพราะสิง่ของน้ัน ย่อม
อดทนอดกลั้นได้ทั้งนั้น ฉันใด แม้ท่านเมื่ออดทนได้ในความนับถือและความดู
หมิ่น ฉันนั้นเหมือนกัน จะได้เป็นพระพุทธเจ้า” ได้อธิษฐานขันติบารมีซึ่งเป็น
ข้อที่ ๖ ทำาให้มั่นคงแล้ว 
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ทูเรนิทาน   

 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

  ความจริงพุทธการกธรรมเหล่านี้ ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้  
เราจักเลือกเฟ้นธรรมแม้เหล่าอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ 

  เมือ่เราเลอืกเฟ้นอยู ่จงึได้เห็นขนัติบารมเีป็นข้อ ๖ ทีท่่าน
ผู้แสวงหาคุณใหญ่ทั้งหลายแต่เก่าก่อน เจริญแล้วกระทำาให้มาก
แล้ว ได้สั่งสอนตนเองว่า “ท่านจงสมาทานประพฤติขันติบารม ี
ข้อที่ ๖ นี้ให้มั่นก่อน มีใจไม่ลังเลในขันติบารมีน้ัน จักบรรล ุ
พระสัมโพธิญาณ 

  ธรรมดาแผ่นดิน ย่อมทนได้ต่อสิ่งของที่เขาทิ้งลง สะอาด
บ้างไม่สะอาดบ้างทกุอย่าง ไม่รูส้กึขดัเคอืงใจเพราะการกระทำาน้ัน 
ฉนัใด แม้ท่านเป็นผูอ้ดทนต่อความนับถอืและความดูหมิน่ของคน
ท้ังปวงได้ ฉันนั้นเหมือนกัน ท่านทำาขันติบารมีให้เต็มแล้ว 
จะบรรลุพระสัมโพธิญาณ” 
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 ๗. สัจจบารมี

 เมื่อใคร่ครวญมากข้ึนด้วยคิดว่า “พุทธการกธรรมไม่ใช่มีเพียงเท่าน้ี”  
จึงได้เห็นสัจจบารมี ซึ่งเป็นข้อที่ ๗ ท่านได้สั่งสอนตนเองว่า “ดูก่อนสุเมธ
บณัฑติ นับจำาเดมิแต่นีไ้ปท่านพงึบำาเพญ็สจัจบารมใีห้เตม็เป่ียม ถงึแม้สายฟ้า
จะตกลงบนกระหม่อมของท่าน ก็อย่าได้พูดคำาเท็จทั้งที่รู ้ตัวโดยอคติมี
ฉันทาคติเพราะต้องการทรัพย์เป็นต้น ธรรมดาดาวประกายพฤกษ์ไม่เว้นวิถี
โคจรของตนเลยในทุกฤดูกาล ไม่โคจรไปในวิถีอื่น จะโคจรไปเฉพาะในวิถีของ
ตนเท่านั้น ฉันใด แม้ท่านก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไม่ละทิ้งสัจจะ ไม่พูดคำาเท็จโดย
เด็ดขาด จะได้เป็นพระพทุธเจ้า” ได้อธิษฐานสัจจบารมซีึง่เป็นข้อที ่๗ ให้ม่ันคง
แล้ว 
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ทูเรนิทาน   

 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า 

  ความจริงพุทธการกธรรมเหล่านี้ ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้  
 เราจักเลือกเฟ้นธรรมแม้เหล่าอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ 

  เมื่อเราเลือกเฟ้นอยู ่ จึงได้เห็นสัจจบารมีเป็นข้อ ๗  
ที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่ทั้งหลายแต่เก่าก่อน เจริญแล้วกระทำาให้
มากแล้ว ได้สัง่สอนตนเองว่า “ท่านจงสมาทานประพฤตสิจัจบารมี
ข้อที่ ๗ นี้ให้มั่นก่อน มีวาจาไม่เป็นเท็จในสัจจบารมีนั้น จักบรรลุ
พระสัมโพธิญาณ 

  ธรรมดาว่าดาวประกายพฤกษ์น้ัน เป็นสิง่ทีเ่ป็นประมาณ
ของชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลก ย่อมไม่โคจรออกไปนอกวิถี ไม่ว่า 
ในฤดูร้อนฤดูหนาวหรือฤดูฝน ฉันใด แม้ท่านก็ฉันน้ันเหมือนกัน 
อย่าเดินเฉออกไปจากทางในสัจจะทั้งหลาย ท่านทำาสัจจบารมีให้
เต็มแล้ว จะบรรลุพระสัมโพธิญาณ”
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 ๘. อธิษฐานบารมี

 เมื่อใคร่ครวญมากข้ึนด้วยคิดว่า “พุทธการกธรรมไม่ใช่มีเพียงเท่าน้ี”  
จึงได้เห็นอธิษฐานบารมี ซึ่งเป็นข้อที่ ๘ ท่านได้สั่งสอนตนเองว่า “ดูก่อนสุเมธ
บัณฑิต นับจำาเดิมแต่นี้ไป ท่านพึงบำาเพ็ญอธิษฐานบารมี ท่านอธิษฐานสิ่งใด
ไว้ พึงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานนั้น ธรรมดาภูเขาเมื่อลมทั่วทุกทิศพัด
กระทบอยู่ ก็ไม่สะเทือนหวั่นไหว ยังคงตั้งนิ่งอยู่ในที่เดิมของตน ฉันใด แม้
ท่านก็ฉันนั้นเมือนกัน เป็นผู ้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานของตน จะได้เป็น
พระพุทธเจ้า” ได้อธิษฐานอธิษฐานบารมีซึ่งเป็นข้อที่ ๘ ให้มั่นคงแล้ว 
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ทูเรนิทาน   

 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า 

  ความจริงพุทธการกธรรมเหล่านี้ ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้  
เราจักเลือกเฟ้นธรรมแม้เหล่าอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ 

  เมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่ จึงได้เห็นอธิษฐานบารมีเป็นข้อ ๘ 
ที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่ทั้งหลายแต่เก่าก่อน เจริญแล้วกระทำาให้
มากแล้ว ได้สั่งสอนตนเองว่า “ท่านจงสมาทานประพฤติอธิษฐาน
บารมข้ีอที ่๘ นีใ้ห้มัน่ก่อน ท่านเป็นผูไ้ม่หว่ันไหวในอธษิฐานบารมี
นั้น แล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณ 

   ภูเขาหินไม่หวั่นไหวตั้งมั่นดีแล้ว ไม่สะเทือนด้วยลมแรง 
ย่อมตั้งอยู่ในที่เดิมของตนเท่านั้น ฉันใด แม้ท่านก็จงเป็นผู้ไม่ 
หวั่นไหวในอธิษฐานตลอดกาลทุกเมื่อ ฉันนั้นเหมือนกัน ท่านทำา
อธิษฐานบารมีให้เต็มแล้ว จะบรรลุพระสัมโพธิญาณ” 
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 ๙. เมตตาบารมี

 เม่ือใคร่ครวญมากขึน้ด้วยคิดว่า “พทุธการกธรรมไม่ใช่มเีพยีงเท่านี”้ จงึ
ได้เหน็เมตตาบารม ีซึง่เป็นข้อที ่๙ ท่านได้สัง่สอนตนเองว่า “ดกู่อนสเุมธบณัฑติ 
นับจำาเดิมแต่นี้ไป ท่านพึงบำาเพ็ญเมตตาบารมีให้เต็มเปี่ยม พึงมีจิตเป็น 
อย่างเดยีวกนักบัในสตัว์ทัง้หลาย ทัง้ผูท้ีม่คีวามเกือ้กลูและผูท้ีไ่ม่มคีวามเกือ้กลู 
ธรรมดาว่านำ้าย่อมกระทำาให้ความเย็นถูกต้องไปเหมือนกัน ทั้งแก่คนชั่วทั้ง
แก่คนดี ฉันใด แม้ท่านเมื่อเป็นผู้มีใจเป็นอย่างเดียวกัน ในสัตว์ทั้งปวงด้วย
เมตตาจิต ฉันนั้นเหมือนกัน จะได้เป็นพระพุทธเจ้า” ได้อธิษฐานเมตตาบารมี
ซึ่งเป็นข้อที่ ๙ ให้มั่นคงแล้ว 
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ทูเรนิทาน   

 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า 

  ความจริงพุทธการกธรรมเหล่าน้ี ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้ เรา
จักเลือกเฟ้นธรรมแม้เหล่าอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ 

  เมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่ จึงได้เห็นเมตตาบารมีเป็นข้อ ๙ ที่
ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่ทั้งหลายแต่เก่าก่อน เจริญแล้วกระทำาให้
มากแล้ว ได้สั่งสอนตนเองว่า “ท่านจงสมาทานประพฤติเมตตา
บารมข้ีอที ่๙ นีใ้ห้มัน่ก่อน ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลพุระโพธญิาณ 
ก็จงเป็นผู้ไม่มีใครเสมอด้วยเมตตาภาวนา 

  ธรรมดานำา้ ย่อมถกูต้องคนดีและคนเลวโดยเสมอกนัด้วย
ความเย็น ย่อมชะล้างมลทินคือธุลีออกได้โดยเสมอกัน ฉันใด แม้
ท่านก็จงเจริญเมตตาภาวนาให้สมำ่าเสมอ ในสัตว์ทั้งหลายทั้งที่มี
ความเกือ้กลู และไม่มคีวามเกือ้กลู ฉันน้ันเถดิ ท่านทำาเมตตาบารมี
ให้เต็มแล้ว จะบรรลุพระสัมโพธิญาณ” 
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 ๑๐. อุเบกขาบารมี

 เมื่อใคร่ครวญมากข้ึนด้วยคิดว่า “พุทธการกธรรมไม่ใช่มีเพียงเท่าน้ี” 
จงึได้เหน็อเุบกขาบารม ีซึง่เป็นข้อที ่๑๐ ท่านได้สัง่สอนตนเองว่า “ดกู่อนสเุมธ
บัณฑิต นับจำาเดิมแต่นี้ไป ท่านพึงบำาเพ็ญอุเบกขาบารมี พึงเป็นกลางในสุข
และในทุกข์ ธรรมดาแผ่นดินเมื่อคนทิ้งของสะอาดและไม่สะอาด ย่อมเป็น 
กลางเท่านั้น ฉันใด แม้ท ่านก็ฉันน้ัน เมื่อเป ็นกลางในสุขและทุกข ์  
ก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้า” ได้อธิษฐานอุเบกขาบารมีซึ่งเป็นข้อที่ ๑๐ ให้มั่นคง
แล้ว 
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ทูเรนิทาน   

 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

  ความจริงพุทธการกธรรมเหล่านี้ ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้  
เราจักเลือกเฟ้นธรรมแม้เหล่าอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ 

  เมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่ จึงได้เห็นอุเบกขาบารมีเป็นข้อ ๑๐ 
ที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่ทั้งหลายแต่เก่าก่อน เจริญแล้วกระทำาให้
มากแล้ว ได้สั่งสอนตนเองว่า “ท่านจงสมาทานประพฤติอุเบกขา
บารมีข้อที่ ๑๐ นี้ให้มั่นก่อน ท่านเป็นผู้ตั้งอยู่ในความเป็นกลาง 
ดุจตาชั่ง จะบรรลุพระสัมโพธิญาณ 

  ธรรมดาแผ่นดิน ย่อมวางเฉยต่อสิ่งที่ไม่สะอาดและ 
สิง่ทีส่ะอาดซึง่ถกูทิง้ลงไป เว้นจากความโกรธและความยนิดทีัง้ ๒ 
นั้น ฉันใด แม้ท่านก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นผู้ตั้งอยู่ในความเป็น 
กลางดจุตาชัง่ ในสุขและทุกข์ในกาลทกุเมือ่ ท่านทำาอเุบกขาบารมี
ให้เต็มแล้ว จะบรรลุพระสัมโพธิญาณ” 
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แผ่นดินใหญ่สั่นสะเทือน

 ต่อจากนั้นท่านสุเมธดาบสคิดว่า “พุทธการกธรรมที่เป็นเครื่องบ่ม
โพธญิาณ ทีพ่ระโพธสัิตว์ทัง้หลายในโลกน้ีพงึทำาให้บรบิรูณ์ มเีพยีง ๑๐ ประการ
นี้เท่านั้น ยกเว้นบารมี ๑๐ เสีย ธรรมเหล่าอื่นที่เป็นพุทธการกธรรมย่อมไม่มี 
บารมีทั้ง ๑๐ เหล่านี้ในอากาศเบื้องสูงก็ไม่มี ในแผ่นดินเบื้องล่างก็ไม่มี ในทิศ
ทัง้หลายมทีศิตะวนัออกเป็นต้นกไ็ม่ม ีแต่มีตัง้อยู่ภายในหทัยของเรานีเ้ท่านัน้” 
ท่านเมื่อเห็นว่าบารมีเหล่าน้ันตั้งอยู่ในหทัยแล้ว จึงอธิษฐานบารมีแม้ทั้งหมด
ให้มั่นคง พิจารณาอยู่บ่อย ๆ ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลม จากข้อปลายมาถึง
ข้อต้น จากข้อต้นไปถึงข้อปลาย จากข้อกลางไปถึงที่สุดทั้ง ๒ ข้าง และจาก
ที่สุดทั้ง ๒ ข้างเข้ามาหาข้อกลาง 
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 ท่านพิจารณาบารมี ๓๐ ได้แก่ บารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ และ 
ปรมัตถบารมี ๑๐ คือการบริจาคสิ่งของภายนอกเป็นทานบารมี การบริจาค
อวัยวะเป็นทานอุปบารมี การบริจาคชีวิตเป็นทานปรมัตบารมี ดังนี้เป็นต้น 
เหมอืนหมนุเครือ่งยนต์หบีนำา้มนัไปมา และเหมอืนกวนยอดภเูขาสเินรใุหญ่ให้
เป็นมหาสมุทรในท้องจักรวาล ฉะนั้น เมื่อท่านพิจารณาบารมีทั้ง ๑๐ อยู ่
อย่างนี้ ด้วยเดชแห่งญาณสำาหรับเลือกเฟ้นบารมี แผ่นดินใหญ่นี้ที่หนาได้ 
๒๔๐,๐๐๐ โยชน์ ร้องดังลั่นหว่ันไหวสะเทือนเลื่อนลั่น เป็นเหมือนกับมัด 
ต้นอ้อทีถ่กูช้างเหยยีบ และเหมอืนเครือ่งยนต์หบีอ้อยทีก่ำาลงัหบีอยู ่หมนุคว้าง
เหมือนกับวงล้อเครื่องปั่นหม้อ และวงล้อของเครื่องยนต์บีบนำ้ามัน ฉะนั้น 
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 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

  ธรรมทีเ่ป็นเครือ่งบ่มโพธญิาณในโลกนีเ้พยีง ๑๐ ประการ
นี้เท่านั้น ไม่มากไปกว่านี้ พุทธการกธรรมอื่นนอกจากบารมี ๑๐ 
ย่อมไม่มี ท่านจงตั้งมั่นอยู่ในบารมี ๑๐ เหล่านั้น 

  เมือ่เราไตร่ตรองบารมธีรรมเหล่านี ้พร้อมทัง้ลกัษณะและ
กจิคอืสภาวะอยู ่ด้วยเดชแห่งญาณสำาหรบัเลือกเฟ้นบารม ีแผ่นดนิ
พร้อม ๑๐,๐๐๐ โลกธาตุสั่นสะเทือนแล้ว ผืนปฐพีก็ไหวบันลือ 
ส่งเสยีงร้องลัน่ ดจุเครือ่งยนต์หีบอ้อยทีห่บีอยู่ และเลือ่นลัน่ประดจุ
วงล้อเครื่องยนต์บีบนำ้ามัน ฉะนั้น
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มหาชนหวาดกลัว

 เม่ือมหาปฐพีไหวอยู่ ชาวรัมมนครต่างไม่สามารถทรงตัวยืนอยู่ได้ 
ประหนึ่งว่าศาลาหลังใหญ่ที่ถูกลมพายุโหมพัดอย่างหนัก พากันเป็นลมล้มลง
ระเนระนาด ภาชนะของช่างหม้อมีหม้อนำ้าเป็นต้นที่กำาลังทำาอยู่ ต่างกระทบ
กันแตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย มหาชนมีความสะดุ้งหวาดกลัวจึงเข้าไป
เฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ทั้งหลาย 
ไม่ทราบเลยว่า เหตกุารณ์นีเ้ป็นการหมนุของนาค หรือว่าเป็นการหมนุพวกใด
พวกหนึ่ง ในบรรดาภูตยักษ์และเทวดา อีกประการหนึ่ง มหาชนแม้ทั้งหมดนี้
ถูกภัยรบกวน ความเลวร้ายหรือความดีงามจักมีแก่โลกนี้ ขอพระองค ์
โปรดตรัสบอกเหตุนั้นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิด” 

 พระศาสดาทรงสดบัถ้อยคำาของชาวรมัมนครแล้วตรสัว่า “พวกท่านอย่า
ได้กลัว อย่าคิดอะไรเลย ภัยจากเหตุการณ์นี้ไม่มีแก่พวกท่าน สุเมธบัณฑิต 
ผู้ท่ีเราพยากรณ์ไว้แล้วในวันนี้ว่า จักเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะ
ในอนาคต ขณะนี้ เธอกำาลังพิจารณาไตร่ตรองบารมีทั้งหลายอยู่ เม่ือเธอ
ไตร่ตรองพจิารณาอยู ่เพราะเดชแห่งญาณท่ีใช้พจิารณาบารม ี๑๐,๐๐๐ โลกธาตุ
ทั้งสิ้นสั่นสะเทือนและร้องลั่นไปพร้อมกันทีเดียว” 
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 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

  บริษัทที่อยู่ในที่เฝ้าพระพุทธเจ้าท้ังหมดต่างตัวสั่น เป็น
ลมล้มลงนอนบนแผ่นดนิ หม้อนำา้หลายพนัและหม้อข้าวหลายร้อย
เป็นจำานวนมากในที่นั้น ต่างกระทบกระแทกกันแตกละเอียด 
เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย 

  มหาชนต่างมีใจหวาดเสียวสะดุ้งกลัวภัย มีใจแปรปรวน
ว้าวุน่ จงึมาประชมุกนัเข้าไปเฝ้าพระพทุธเจ้าทปัีงกร กราบทลูถาม
ว่า “อะไรจักมีแก่โลก สิ่งดีหรือชั่ว หรือโลกทั้งปวงจะถูกยำ่ายี ขอ
พระองค์ผู้มีพระจักษุ ขอพระองค์โปรดจงกำาจัดภัยคุกคามนั้น” 

  คราวนั้นพระมหามุนีทีปังกร ทำาให้มหาชนเข้าใจได้แล้ว
ด้วยพระดำารัสว่า “พวกท่านจงวางใจเถิด อย่าได้กลัวในการไหว
ของแผ่นดินนี้  วันนี้ เราได ้พยากรณ์บุคคลใดว ่าจักได ้เป ็น
พระพุทธเจ้า บุคคลนั้นพิจารณาถึงบารมีธรรม ที่พระชินเจ้าเสพ
แล้วครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นธรรมเก่า เมื่อเขาพิจารณาบารมี
ธรรมโดยไม่เหลือ เพราะการพิจารณานั้น ผืนแผ่นดินนี้ ๑๐,๐๐๐ 
โลกธาตุจึงไหวแล้ว ในโลกพร้อมทั้งเทวโลก” 
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มนุษย์และเทวดาบูชา

 มหาชนได้ฟังพระดำารัสของพระตถาคตเจ้าแล้ว มีใจยินดีร่าเริง  
พากนัถอืเอาดอกไม้ของหอมและเครือ่งลูบไล้ ออกจากรมัมนครเข้าไปหาพระ
โพธิสัตว์ บูชาด้วยดอกไม้เป็นต้น ไหว้กระทำาประทักษิณแล้วกลับเข้าไปยัง 
รมัมนครตามเดมิ ฝ่ายพระโพธสิตัว์พจิารณาบารมทีัง้สิน้ อธษิฐานความเพยีร
ให้มั่นคงแล้วลุกจากอาสนะที่ตนนั่ง 

 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

  เพราะได้ฟังพระดำารัสของพระพุทธเจ้า มหาชนต่างมี
ใจเย็นลงแล้วในทันที ทุกคนเข้าไปหาเรากราบไหว้แล้วอีก ใน 
กาลนัน้เรายดึบารมทีัง้หลายไว้ในใจให้มัน่คง นมสัการพระทปัีงกร
พุทธเจ้าแล้วลุกขึ้นจากอาสนะ



86

พระพุทธเจ้า

  ขณะนั้น เทวดาใน ๑๐,๐๐๐ จักรวาลทั้งสิ้นประชุม 
กนัแล้ว บชูาพระโพธิสตัว์ผูล้กุจากอาสนะด้วยดอกไม้และของหอม
อันเป็นทิพย์แล้ว ป่าวประกาศคำาสรรเสรญิอนัเป็นมงคลเป็นต้นว่า 
“ข้าแต่ท่านสเุมธดาบสผู้เป็นเจ้า วันนี้ท่านตั้งปรารถนาอย่างใหญ ่
ที่บาทมูลของพระทีปังกรทศพล ขอความปรารถนาน้ันของท่าน
จงสำาเร็จโดยไม่มีอันตราย ความกลัวหรือความหวาดเสียวอย่าได้
มแีก่ท่าน โรคแม้นดิหน่อยอย่าได้เกดิในร่างกาย ขอท่านจงบำาเพญ็
บารมใีห้เตม็แล้วบรรลพุระสมัมาสัมโพธิญาณโดยพลนั ต้นไม้ทีจ่ะ
ผลิดอกออกผล ย่อมผลิดอกและออกผลตามฤดูกาล ฉันใด แม้
ท่านก็อย่าได้ล่วงเลยเวลานั้นเลย จงได้สัมผัสพระโพธิญาณอัน
อุดมโดยพลนั ฉันนัน้เหมอืนกนั” เทวดาทัง้หลายครัน้ป่าวประกาศ
อย่างนี้แล้ว ได้กลับไปยังเทวสถานของพวกตนตามเดิม 

 ฝ่ายพระโพธิสัตว์ผู้อันเทวดาสรรเสริญแล้วคิดว่า “เราจะบำาเพ็ญบารมี 
๑๐ ให้เต็มบริบูรณ์ ในที่สุดแห่ง ๔ อสงไขยกับอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป  
จะได้เป็นพระพุทธเจ้า” อธิษฐานความเพียรให้มั่นคงแล้ว เหาะขึ้นบนท้องฟ้า
ไปสู่ป่าหิมพานต์ทันที 
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 เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

  เหล่าเทวดาถือดอกไม้ทิพย์ เหล่ามนุษย์ถือดอกไม้ของ
มนษุย์ เหล่าเทวดาและมนษุย์ทัง้ ๒ ต่างโปรยปรายดอกไม้ทัง้หลาย
ลงบนตวัเราผูก้ำาลงัลกุจากอาสนะ ทัง้เทวดาและมนุษย์ ๒ ฝ่ายน้ัน 
ทำาให้เรารู้ถึงความสวัสดีว่า “ความปรารถนาของท่านยิ่งใหญ่  
ขอท่านจงได้สิ่งนั้นตามที่ท่านปรารถนาไว้ ขออันตรายทั้งปวง 
จงอย่าม ีขอความโศกและโรคภยัจงพินาศไป ขออันตรายทัง้หลาย
จงอย่ามีแก่ท่าน ขอท่านจงบรรลุพระโพธิญาณอันประสริฐสุด 
โดยพลัน 

  ข้าแต่ท่านมหาวรีะ ขอท่านจงเบกิบานด้วยพทุธญาณ ๑๘ 
เหมือนต้นไม้ที่มีดอกเมื่อถึงฤดูกาลก็ผลิดอก ฉันนั้นเถิด
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  พระสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ บำาเพ็ญบารมี ๑๐ แล้ว 
ฉนัใด ข้าแต่ท่านมหาวรีะ ขอท่านจงบำาเพญ็บารม ี๑๐ ให้เตม็เป่ียม 
ฉันนั้นเถิด พระสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ตรัสรู้แล้วใต้ต้นไม้
สำาหรับตรัสรู้ ฉันใด ข้าแต่ท่านมหาวีระ ขอท่านจงตรัสรู้ใต้ต้นไม้
สำาหรบัตรสัรูข้องพระชนิเจ้า ฉันนัน้ พระสัมพทุธเจ้าทกุๆ พระองค์ 
ทรงแสดงพระธรรมจกัร ฉนัใด ข้าแต่ท่านมหาวรีะ ขอท่านจงแสดง
พระธรรมจักร ฉันนั้น 

  พระจนัทร์ในราตรีวันเพญ็ ทีผ่่องแผ้ว ย่อมรุ่งโรจน์ ฉันใด 
ขอท่านจงมีมโนรถเต็มเปี่ยมแล้ว รุ่งโรจน์ใน ๑๐,๐๐๐ โลกธาตุ  
ฉันนั้นเถิด พระอาทิตย์ที่หลุดจากราหูแล้ว ย่อมส่องแสงด้วยแสง
อันร้อนแรง ฉันใด ขอท่านเป็นผู้ที่โลกธรรมฉาบทาไม่ได้แล้ว  
จงรุ่งเรืองด้วยพระพุทธสิริ ฉันน้ันเถิด แม่นำ้าทุกสายต่างก็ไหล
เข้าไปสู่ทะเลใหญ่ ฉันใด ขอชาวโลกพร้อมทั้งเทวดา จงเข้าไปสู่
สำานักของท่าน ฉันนั้นเถิด” 
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  ในกาลนัน้ ท่านสุเมธดาบสอันพระทปัีงกรพทุธเจ้า เทวดา
และมนษุย์ชมเชยสรรเสรญิแล้ว สมาทานบารมธีรรม ๑๐ ประการ 
เมื่อจะบำาเพ็ญบารมีธรรมเหล่านั้น จึงเข้าไปสู่ป่าใหญ่

เรื่องท่านสุเมธ จบ
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ได้รับพยากรณ์ในพระพุทธเจ้า ๒๔ พระองค์

 ในกัปที่พระทีปังกรทศพลเสด็จอุบัติขึ้น แม้พระพุทธเจ้าจะมีถึง  
๓ พระองค์ พระโพธิสัตว์ไม่ได้รับการพยากรณ์จากสำานักพระพุทธเจ้า 
เหล่าน้ัน เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าเหล่านัน้ พระผูม้พีระภาคจงึมไิด้ทรงแสดง
ไว้ในพุทธวงศ์นั้น แต่ในอรรถกถา เพื่อที่จะแสดงพระพุทธเจ้าทั้งหมด จำาเดิม
แต่พระตัณหังกรพุทธเจ้านั้น ท่านพระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวคำานี้ไว้ว่า

  พระสัมพุทธเจ้า ผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งหลาย ผู้เป็นมหามุนี 
ผู้มีพระยศใหญ่ ผู้เป็นโลกนายกเหล่านี้คือ (๑) พระตัณหังกร  
(๒) พระเมธังกร (๓) พระสรณังกร (๔) พระทีปังกร (๕) พระ 
โกณฑัญญะ (๖) พระมังคละ (๗) พระสุมนะ (๘) พระเรวตะ 
(๙) พระโสภิตะ (๑๐ )พระอโนมทัสสี (๑๑) พระปทุมะ  
(๑๒) พระนารทะ(๑๓) พระปทุมุตตระ (๑๔) พระสุเมธะ  
(๑๕) พระสุชาตะ (๑๖) พระปิยทัสสี (๑๗) พระอัตถทัสสี (๑๘) 
พระธรรมทัสสี  (๑๙) พระสิทธัตถะ (๒๐) พระติสสะ  
(๒๑) พระปสุสะ (๒๒) พระวปัิสส ี(๒๓) พระสขิ ี(๒๔) พระเวสสภู 



91 

ทูเรนิทาน   

(๒๕) พระกกุสันธะ (๒๖) พระโกนาคมนะ (๒๗) พระกัสสปะ 
ผูท้รงราคะกำาจดัได้แล้ว มพีระหทยัต้ังมัน่ ทรงกำาจัดความมดือย่าง
ใหญ่หลวงได้ ดจุดวงอาทติย์เสด็จอุบตัขิึน้แล้ว สว่างราวกบักองไฟ
ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พร้อมด้วยพระสาวกทั้งหลาย

  ในบรรดาพระพุทธเจ้าท้ังหลายเหล่านั้น พระโพธิสัตว์
ของเราทั้งหลายสร้างอธิการ (การกระทำาที่วิเศษย่ิง) ในสำานัก
ของพระพุทธเจ้า ๒๔ พระองค์มีพระทีปังกรเป็นต้น มาตลอด  
๔ อสงไขย กับอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป หลังจากพระผู้มีพระภาค
ทรงพระนามว่ากัสสปะ เว้นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์
นี้แล้ว ไม่มีพระพุทธเจ้าองค์อื่น พระโพธิสัตว์ได้รับคำาพยากรณ์ 
ในสำานักของพระพุทธเจ้า ๒๔ พระองค์ มีพระทีปังกรเป็นต้น 
ด้วยประการฉะนี้  
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พระโพธิสัตว์ไม่เกิดในที่อฐานะ ๑๘ อย่าง

  เพราะการประมวลธรรม ๘ ประการ คือ (๑) ความเป็น
มนุษย์ (๒) ความถึงพร้อมด้วยเพศ (๓) เหตุ (๔) การเห็นพระ
ศาสดา (๕) การบรรพชา (๖) ความสมบูรณ์ด้วยคุณ (๗) การ 
กระทำายิ่งใหญ่ (๘) ความพอใจ อภินีหาร (ความปรารถนาที่ตั้งใจ
จริง) ย่อมสำาเร็จได้

 พระมหาสัตว์ผู้ได้กระทำาอภินีหารไว้ แทบบาทมูลของพระพุทธเจ้า 
ทรงพระนามว่าทีปังกร ประมวลธรรม ๘ ประการเหล่านี้มาแล้วกระทำา
อุตสาหะว่า “เอาเถิด เราจะเลือกเฟ้นพุทธการกธรรมจากที่โน้นบ้าง ที่นี้บ้าง” 
ดงัน้ีเป็นต้น ได้เหน็พทุธการกธรรมมีทานบารมเีป็นต้นด้วยคำาว่า “ในกาลทีเ่รา
เลือกเฟ้นอยู่ได้เห็นทานบารมีเป็นข้อแรก” ดังนี้เป็นต้น ท่านได้บำาเพ็ญธรรม
เหล่านั้น มาจนถึงอัตภาพที่เป็นพระเวสสันดร และเมื่อบำาเพ็ญบารมีมาอยู่ 
ก็ได้รับอานิสงส์ทั้งหลายสำาหรับพระโพธิสัตว์ผู้ได้กระทำาอภินีหารแล้ว ดังที่
ท่านพรรณนาไว้ว่า
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  คนผู ้สมบูรณ์ด ้วยองค ์คุณทุกประการ ผู ้ เ ท่ียงต ่อ 
พระโพธิญาณ ตลอดสังสารอันมีระยะกาลยาวนาน แม้นับด้วย
ร้อยโกฏิกัป (๑) จะไม่เกิดในอเวจีนรก (๒) ไม่เกิดในโลกันตร 
นรก (๓) ไม่เกดิเป็นนชิฌามตัณหิกเปรต (๔) ไม่เกดิเป็นขปุปิปาสา
เปรต (๕) ไม่เกิดเป็นกาลกัญชิกาสูร (๖) แม้เมื่อเกิดในทุคติ จะ 
ไม่เกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กๆ (๗) เมื่อเกิดในมนุษย์จะไม่เป็นคนบอด
แต่กำาเนิด (๘) ไม่เป็นคนหูหนวก (๙) ไม่เป็นคนใบ้ (๑๐) ไม่เกิด
เป็นสตรี (๑๑) ไม่เกิดเป็นอุภโตพยัญชนกะ (คนสองเพศ) และ
กะเทย (๑๒) คนผู้เที่ยงต่อพระโพธิญาณจะไม่มีใจติดพันในสิ่งใด 
(๑๓) พ้นจากอนันตริยกรรมทั้งหลาย (๑๔) เป็นผู้มีโคจรสะอาด
ในที่ทั้งปวง (๑๕) ไม่ซ่องเสพมิจฉาทิฏฐิ (๑๖) เชื่อในการกระทำา 
(กรรมกิริยา) (๑๗) เมื่ออยู่ในสวรรค์ทั้งหลายก็ไม่เกิดเป็นอสัญญี
สัตว์ (๑๘) เหตุที่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นสุทธาวาสก็ไม่มี เป็นสัตบุรุษ
น้อมใจไปในเนกขัมมะ ปลดเปลื้องภพน้อยใหญ่ออก ประพฤติ
แต่ประโยชน์แก่ชาวโลก มุง่บำาเพญ็บารมทีกุประการท่องเทีย่วไป
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ตัวอย่างการชาติที่บ�าเพ็ญบารมี

 เมือ่พระมหาสตัว์ทรงบำาเพญ็บารมอียูน่ัน่แหละ การนบัจำานวนอตัภาพ
ทีบ่ำาเพญ็ทานบารม ีเช่น ในกาลเป็นอกติตพิราหมณ์ ในกาลเป็นสงัขพราหมณ์ 
ในกาลเป็นพระราชาทรงพระนามว่าธนัญชยะ ในกาลเป็นพระเจ้ามหา 
สุทัสสนะ ในกาลเป็นมหาโควินทะ ในกาลเป็นนิมิมหาราช ในกาลเป็น 
จันทกุมาร ในกาลเป็นวิสัยหเศรษฐี ในกาลเป็นพระเจ้าสิวิราช ในกาลเป็น 
พระเวสสันดรเป็นต้น ไม่สามารถที่จะทำาได้ แต่ทานบารมีของพระโพธิสัตว์ 
ผู้กระทำาการบริจาคตนเอง ในสสบัสณฑิตชาดกอย่างนี้ว่า

  เราเห็นเขาเข้ามาขออาหาร จึงได้บริจาคตนเอง ผู้ที่จะ
เสมอเราด้วยทานไม่มี นี้เป็นทานบารมีของเรา 

 จัดเป็นปรมัตถบารมีแน่นอน
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 การนับจำานวนอัตภาพที่บำาเพ็ญศีลบารมี คือ ในกาลเป็นสีลวนาคราช 
ในกาลเป็นจัมเปยยนาคราช ในกาลเป็นภูริทัตตนาคราช ในกาลเป็นฉัททันต
นาคราช ในกาลเป็นชัยทิสราชบุตร ในกาลเป็นอลีนสัตตุกุมารเป็นต้น  
ไม่สามารถที่จะทำาได้ แต่ศีลบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้ทำาการบริจาคตนเอง ใน
สังขปาลชาดกอย่างนี้ว่า 

  เราเมื่อถูกแทงด้วยหลาวทั้งหลาย และถูกทิ่มด้วยหอก 
ทัง้หลาย กม็ไิด้โกรธเคอืงบุตรนายบ้านเลย นีเ้ป็นศลีบารมขีองเรา
 
จัดเป็นปรมัตถบารมีแน่นอน
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 การนบัจำานวนอตัภาพทีพ่ระโพธิสตัว์ สละราชสมบตัอิย่างใหญ่บำาเพญ็
เนกขัมบารมี คือ ในกาลเป็นโสมนัสกุมาร ในกาลเป็นหัตถิปาลกุมาร ในกาล
เป็นอโยฆรบัณฑิตเป็นต้น ไม่สามารถที่จะทำาได้ แต่เนกขัมมบารมีของ 
พระโพธิสัตว์ ผู้ทิ้งราชสมบัติออกบวชเพราะเป็นผู้ปราศจากเครื่องข้อง ใน 
จูฬสุตโสมชาดกอย่างนี้ว่า

  เราละทิ้งราชสมบัติอันใหญ่ที่อยู่ในเงื้อมมือ ดุจถ่มก้อน
นำ้าลาย เมื่อเราสละแล้วก็ไม่ติดข้องเลย นี้เป็นเนกขัมมบารมีของ
เรา

จัดเป็นปรมัตถบารมีแน่นอน
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 การนบัจำานวนอตัภาพทีบ่ำาเพญ็ปัญญาบารม ีคอื ในกาลเป็นวธิรูบณัฑติ 
ในกาลเป็นมหาโควินทบัณฑิต ในกาลเป็นขุททาลบัณฑิต ในกาลเป็น 
อรกบัณฑิต ในกาลเป็นโพธิปริพพาชก ในกาลเป็นมโหสถบัณฑิตเป็นต้น ไม่
สามารถท่ีจะทำาได้ แต่ปัญญาบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้แสดงงูที่อยู่ภายใน
กระสอบ ในกาลเป็นเสนกบัณฑิตในสัตตุภัตตชาดกอย่างนี้ว่า

  เราเมื่อใคร่ครวญอยู่ด้วยปัญญา ได้ช่วยพราหมณ์ให้พ้น
จากทุกข์ได้ ผู้ที่เสมอเราด้วยปัญญาไม่มี น้ีเป็นปัญญาบารมีของ
เรา
 

 จัดเป็นปรมัตถบารมีแน่นอน
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 การนับจำานวนอัตภาพที่บำาเพ็ญวิริยบารมีเป็นต้น ก็ไม่สามารถที่จะ
ทำาได้ แต่วิริยบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้ข้ามมหาสมุทร ในมหาชนกชาดก 
อย่างนี้ว่า

  ในท่ามกลางมหาสมุทรเราไม่เห็นฝั่งเลย พวกมนุษย์พา
กันตายหมดแล้ว ความเป็นอย่างอื่นแห่งจิตไม่มีเลย นี้เป็นวิริย
บารมีของเรา 

 จัดเป็นปรมัตถบารมีแน่นอน

 ขันติบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้อดกลั้นทุกข์หนัก เพราะทำาเป็นเหมือน
กับไม่มีจิตใจในขันติวาทีชาดกอย่างนี้ว่า

  เราไม่โกรธในพระเจ้ากาสริาช ผูส้ัง่ให้ฟันเราผูเ้หมอืนกบั
ไม่มีจิตใจ ด้วยขวานอันคมกริบ นี้เป็นขันติบารมีของเรา 

 จัดเป็นปรมัตถบารมีแน่นอน
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 สัจจบารมีของพระโพธิสัตว์ ผู้สละชีวิตตามรักษาสัจจะอยู่ ในมหา 
สุตโสมชาดกอย่างนี้ว่า

  เราเมื่อตามรักษาสัจจวาจาอยู่ สละชีวิตของเรา ได้ให้
พระเจ้าโปรสิาทปล่อยกษตัรย์ิ ๑๐๑ พระองค์แล้ว น้ีเป็นสจัจบารมี
ของเรา 

 จัดเป็นปรมัตถบารมีแน่นอน

 อธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตว์ ผู้สละแม้กระทั่งชีวิตอธิษฐานวัตร ใน
มูคปักขชาดก อย่างนี้ว่า 

  พระมารดาและพระบิดา มิได้เป็นที่เกลียดชังของเรา  
ทั้งยศใหญ่เราก็มิได้เกลียดชัง แต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักยิ่ง
ของเรา เพราะฉะนั้น เราจึงอธิษฐานวัตร

 จัดเป็นปรมัตถบารมีแน่นอน
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 เมตตาบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้ไม่เหลียวแลแม้กระทั่งชีวิต ยังคงมี
เมตตาอยู่ ในสุวรรณสามชาดก อย่างนี้ว่า

  ในกาลนั้น สัตว์ไรๆ ก็ไม่ได้กลัวเรา และเราก็มิได้ 
หวาดกลวัสตัว์ไรๆ เราอนักำาลงัแห่งเมตตาอุปถมัภ์แล้ว จงึยนิดอียู่
ในป่าใหญ่ 

 จัดเป็นปรมัตถบารมีแน่นอน

 อุเบกขาบารมีของพระโพธิสัตว์ ผู้ไม่ประพฤติล่วงอุเบกขา เมื่อพวก 
ชาวบ้านก่อให้เกิดสุขโดยการนำาดอกไม้และของหอมมาให้ก็ดี พวกเด็กก่อให้
เกิดทุกข์ด้วยการถ่มนำ้าลายใส่เป็นต้นก็ดี ในโลมหังสชาดกอย่างนี้ว่า

  เราเอากระดกูจากซากศพทำาเป็นดจุหมอนหนนุ นอนอยู่
ในป่าช้า พวกเดก็ชาวบ้าน ได้พากนัเข้าไปทำาสิง่ทีไ่ม่เหมาะสมเป็น
อันมาก 

 จัดเป็นปรมัตถบารมีแน่นอน
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 ความสังเขปในอรรถกถาอปทานนี้มีเพียงเท่านี้ ส่วนเนื้อความโดย
พิสดารพึงถือเอาจากจริยาปิฎก พระโพธิสัตว์บำาเพ็ญบารมีอย่างนี้แล้ว ดำารง
อยู่ในอัตภาพเป็นพระเวสสันดร กระทำาบุญใหญ่อันเป็นเหตุให้แผ่นดินใหญ่
ไหวอย่างนี้ว่า 

 แผ่นดินนี้ไม่มีจิตใจ ไม่รู้สุขทุกข์ แม้แผ่นดินนั้นก็ได้ไหวแล้วถึง ๗ ครั้ง 
เพราะอำานาจแห่งทานของเรา

 ในเวลาสิ้นสุดแห่งอายุ ท่านจุติจากอัตตภาพที่เป็นพระเวสสันดรนั้น 
ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต เรื่องราวจำาเดิมแต่บาทมูลของพระพุทธเจ้าทรง
พระนามว่าทีปังกร จนถึงพระโพธิสัตว์น้ีเกิดในสวรรค์ช้ันดุสิตน้ี พึงทราบว่า
ชื่อทูเรนิทาน 
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๒. อวิทูเรนิทาน๑

โกลาหล ๓

 ก็เมื่อพระโพธิสัตว์อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นแหละ พุทธโกลาหลได ้
เกิดขึ้นแล้ว จริงอยู่ ในโลกมีโกลาหลที่สำาคัญ ๓ อย่างเกิดขึ้น คือ 

 (๑) กัปปโกลาหล ความโกลาหลในเรื่องกัปพินาศ

 (๒) พุทธโกลาหล ความโกลาหลในเรื่องจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น

 (๓) จักกวัตติโกลาหล ความโกลาหลในเรื่องจะมีพระเจ้าจักรพรรดิ์

 เหล่ากามาวจรเทวดาที่ชื่อว่าโลกพยุหะ (ผู้พิทักษ์โลก) พอทราบว่า  
“อีก ๑๐๐,๐๐๐ ปี จะสิน้กปั” ต่างมศีรีษะเปียก สยายผม ร้องไห้ เอามอืทัง้สอง
เช็ดนำ้าตา นุ่งผ้าแดง มีรูปร่างไม่น่าดู เที่ยวบอกกล่าวไปในเมืองมนุษย์ว่า  

๑ แปลและเรียบเรียงจาก วิสุทธชนวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย อปทาน
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“ดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลาย จากนี้ไปอีก ๑๐๐,๐๐๐ ปี จะสิ้นกัป แม้โลกนี ้
ก็จักพินาศไป แม้มหาสมุทรก็จักพินาศ แผ่นดินใหญ่นี้และภูเขาสิเนรุราช จัก
ถูกไฟไหม้พินาศไป ความพินาศของโลกจักมีจนถึงพรหมโลก ดูก่อนท่าน 
ผู้นิรทุกข์ทั้งหลาย ขอพวกท่านจงเจริญเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จงบูชา
มารดาบิดา จงเป็นผู้นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล” นี้ชื่อว่ากัปปโกลาหล

 เหล่าโลกบาลเทวดา (เทวดารักษาโลก) พอทราบว่า “อีก ๑,๐๐๐ ปี 
พระสพัพญัญพูทุธเจ้าจกัเสดจ็อบุติัขึน้ในโลก” กพ็ากนัเทีย่วป่าวร้องว่า “ดกู่อน
ท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลาย อีก ๑,๐๐๐ ปี พระสัพพัญญูพุทธเจ้าจักเสด็จอุบัติขึ้น
ในโลก” นี้ชื่อว่าพุทธโกลาหล

 เหล่าโลกบาลเทวดานั้นแหละพอทราบว่า “อีก ๑๐๐ ปี พระเจ้า
จกัรพรรดิจักเสดจ็อบัุตขิึน้” กพ็ากนัเทีย่วป่าวประกาศว่า “ดกู่อนท่านผูน้ริทกุข์
ทั้งหลาย อีก ๑๐๐ ปี พระเจ้าจักรพรรดิจักเสด็จอุบัติขึ้น” น้ีช่ือว่าจักกวัตติ
โกลาหล โกลาหลทั้ง ๓ ประการนี้นับว่าเป็นสิ่งสำาคัญ
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 ในบรรดาโกลาหลทั้ง ๓ ประการน้ัน เทวดาในหมื่นจักรวาลทั้งสิ้น 
ได้ฟังพุทธโกลาหลแล้ว จึงร่วมประชุมกัน ครั้นทราบว่าท่านช่ือโน้นจะเป็น
พระพทุธเจ้า กพ็ากนัเข้าไปหาท่านนัน้แล้วอ้อนวอน และเมือ่จะอ้อนวอนกจ็ะ
ทำาในกรณีที่บุพพนิมิตเกิดขึ้นแล้ว 

 ในกาลนั้น เทวดาทั้งปวงพร้อมกับท้าวจาตุมมหาราช ท้าวสักกะ ท้าว
สุยาม ท้าวสันดุสิต ท้าวนิมมานรดี ท้าวปรนิมมิตวสวัตดี และท้าวมหาพรหม 
ในแต่ละจักรวาลมาร่วมประชุมพร้อมกนัในจกัรวาลหน่ึง แล้วพากนัไปยงัทีอ่ยู่
ของพระโพธิสัตว์ในสวรรค์ชั้นดุสิต พากันอ้อนวอนว่า “ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ 
เมือ่ท่านบำาเพญ็บารม ี๑๐ กม็ไิด้บำาเพญ็เพราะปรารถนาสมบตัขิองท้าวสกักะ 
สมบตัขิองมาร สมบตัขิองพระเจ้าจกัรพรรด ิสมบตัขิองพรหม แต่ท่านบำาเพญ็
เพราะปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณ เพื่อประโยชน์ในการขนหมู่สัตว์ออกไป
จากโลก ข้าแต่ท่านผูน้ริทกุข์ บดันีถ้งึกาลเวลาทีท่่านจะเป็นพระพทุธเจ้าแล้ว”
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มหาวิโลกนะ ๕

 ลำาดับนั้น พระมหาสัตว์ยังไม่ให้ปฏิญาณแก่เทวดาทั้งหลาย ได้ตรวจดู
มหาวิโลกนะ คือ สิ่งสำาคัญที่จะต้องตรวจดู ๕ ประการ คือ (๑) กาล (๒) ทวีป 
(๓) ประเทศ (๔) ตระกูล และ (๕) การกำาหนดอายุของมารดา

 (๑) กาล : ในมหาวิโลกนะ ๕ ประการนั้น พระโพธิสัตว์จะตรวจดูกาล
ก่อนว่า เป็นกาลที่สมควรหรือไม่สมควร ในเรื่องกาลท่ีสมควรและไม่สมควร
นัน้ เวลาท่ีอายเุจรญิขึน้มากถงึ ๑๐๐,๐๐๐ ปี จดัว่าเป็นกาลทีไ่ม่สมควร เพราะ
ว่าในกาลนั้น ชาติชราและมรณะไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลาย และพระธรรม
เทศนาของพระพทุธเจ้าทัง้หลายทีจ่ะพ้นจากไตรลกัษณ์ย่อมไม่ม ีเมือ่พระองค์
ตรัสว่า “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” สัตว์ทั้งหลายก็จะคิดว่า “พระพุทธเจ้าตรัส
ข้อนี้ทำาไมกัน” พากันไม่คิดที่จะฟัง ไม่คิดที่จะเชื่อ จากนั้นก็จะไม่มีการตรัสรู้ 
เมือ่ไม่มกีารตรัสรู ้พระศาสนากจ็ะไม่เป็นเครือ่งนำาออกจากทกุข์ เพราะฉะน้ัน 
กาลที่สัตว์ทั้งหลายมีอายุ ๑๐๐,๐๐๐ ปี จึงเป็นกาลที่ไม่สมควร 
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 แม้กาลทีอ่ายนุ้อยกว่า ๑๐๐ ปี กเ็ป็นกาลทีไ่ม่สมควร เพราะในกาลนัน้ 
สตัว์ทัง้หลายมกีเิลสหนา และโอวาททีพ่ระพทุธเจ้าทรงให้แก่สตัว์ผูม้กีเิลสหนา 
จะไม่ต้ังอยู่ในฐานะที่เป็นโอวาท โอวาทนั้นจะหมดไปเร็วเหมือนรอยไม้ที่ขีด
ลงไปในนำ้าฉะนั้น เพราะฉะนั้น แม้กาลที่สัตว์ทั้งหลายมีอายุ ๑๐๐ ปีนั้น ก็จัด
ว่าเป็นกาลไม่สมควร 

 กาลที่อายุระหว่าง ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐ ปี จัดเป็นกาลอันสมควร และ
ในกาลนั้นก็เป็นกาลที่สัตว์มีอายุ ๑๐๐ ปี ลำาดับนั้น พระมหาสัตว์ก็มองเห็นว่า
เป็นกาลที่สมควรจะเกิดได้แล้ว 

 (๒) ทวีป : ต่อจากนั้นเมื่อจะตรวจดูทวีป พระมหาสัตว์ตรวจด ู
ทวปีใหญ่ ๔ ทวีป ได้เห็นว่า “พระพทุธเจ้าทัง้หลายย่อมไม่เสดจ็อบุตัขิึน้ในทวปี
ทั้ง ๓ เสด็จอุบัติขึ้นในชมพูทวีปเท่านั้น” 
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 (๓) ประเทศ : ต่อจากนั้นตรวจดูประเทศว่า ธรรมดาชมพูทวีป 
กว้างใหญ่มาก มีปริมาณถึง ๑๐,๐๐๐ โยชน์ พระพุทธเจ้าทั้งหลายเสด็จอุบัติ
ข้ึนในประเทศไหนหนอ จึงได้เห็นมัชฌิมประเทศ มัชฌิมประเทศคือสถานที ่
ที่ท่านกล่าวไว้ในพระวินัยปิฎกอย่างนี้ว่า 

 อาณาเขตภายในของแต่ละทิศเหล่าน้ีเป็นมัชฌิมประเทศ คือ ในทิศ
ตะวนัออกมนีคิมชือ่กชงัคละ ถดัจากนิคมน้ันเป็นมหาสาละ ถดัจากมหาสาละ
นั้นไปเป็นปัจจันตชนบท 

 ในทิศใต ้มีแม ่นำ้ าชื่อสัลลวดี ถัดจากแม ่นำ้ าสัลลวดี น้ันไปเป ็น
ปัจจันตชนบท 

 ในทิศใต้มีนิคมชื่อเสตกัณณิกะ ถัดจากนิคมชื่อเสตกัณณิกะนั้นไปเป็น
ปัจจันตชนบท 

 ในทิศตะวันตกมีหมู่บ้านพราหมณชื่อถูนะ ถัดจากหมู่บ้านพราหมณ์ 
ชื่อถูนะนั้นเป็นปัจจันตชนบท 
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 ในทิศเหนือมีภูเขาชื่ออุสีรธชะ ถัดจากภูเขาชื่ออุสีรธชะนั้นไปเป็น
ปัจจันตชนบท 

 มัชฌิมประเทศนั้นโดยส่วนยาววัดได้ ๓๐๐ โยชน์ กว้าง ๒๕๐ โยชน์ วง
รอบ ๙๐๐ โยชน์ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอัครสาวก พระเจ้า
จักรพรรดิ กษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาลและคหบดีมหาศาล ผู้มีศักดา
ใหญ่เหล่าอื่นย่อมเกิดขึ้นในสถานท่ีน้ัน พระนครช่ือว่ากบิลพัสดุ์นี้ก็ตั้งอยู่ใน
มัชฌิมประเทศนี้ พระโพธิสัตว์จึงได้ถึงความตกลงใจว่า “เราควรจะไปเกิดใน
นครกบิลพัสดุ์นั้น” 

 (๔) ตระกูล : พระโพธิสัตว์เมื่อจะเลือกตระกูล จึงเห็นตระกูลว่า 
“พระมารดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมไม่เสด็จอุบัติในตระกูลแพศย ์
หรือในตระกลูศูทร แต่จะเสดจ็อบุตัิในตระกูลกษัตรยิห์รือในตระกลูพราหมณ์ 
ที่ชาวโลกยกย่องสองตระกูลนี้เท่านั้น ก็บัดนี้ตระกูลกษัตริย์เป็นตระกูล 
ท่ีชาวโลกยกย่อง เราจักเกิดในตระกูลกษัตริย์น้ัน พระเจ้าสุทโธทนมหาราช
จักเป็นพระบิดาของเรา”
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 (๕) การกำาหนดอายุของมารดา : ต่อจากนั้นเมื่อจะเลือกมารดาก็เห็น
ว่า ธรรมดาพระพุทธมารดาย่อมไม่โลเลในบุรุษ ไม่เป็นนักเลงสุรา แต่จะเป็น
ผู้บำาเพ็ญบารมีมาตลอด ๑๐๐,๐๐๐ กัป นับแต่เกิดมาจะมีศีล ๕ ไม่ขาดเลย 
และพระเทวีทรงพระนามว่ามหามายาน้ีทรงผู้เป็นเช่นน้ี พระนางจะทรงเป็น
พระมารดาของเรา เมื่อตรวจดูว่าพระนางจะทรงมีพระชนมายุอยู่อีกเท่าไร  
ก็เห็นว่า มีพระชนมายุอีก ๑๐ เดือนกับอีก ๗ วัน

 พระโพธิสัตว์ตรวจดูมหาวิโลกนะ ๕ ประการนี้ อย่างนี้แล้วกล่าวว่า  
“ดูก่อนท่านผู ้นิรทุกข์ทั้งหลาย ถึงกาลอันสมควรของเราแล้วที่จะเป็น
พระพุทธเจ้า” เมื่อจะกระทำาการสงเคราะห์เทวดาทั้งหลายจึงให้ปฏิญญา  
แล้วส่งเทวดาเหล่านั้นกลับไปด้วยคำาว่า “ขอเชิญพวกท่านกลับไปเถิด” ท่านมี
เทวดาชั้นดุสิตห้อมล้อมแล้ว ไปสู่สวนนันทวันในสวรรค์ชั้นดุสิต จริงอยู่ สวน
นันทวันมีอยู่ในเทวโลกทุกชั้นทีเดียว เทวดาในเทวโลกพากันเที่ยวคอยเตือน
ให้พระมหาสัตว์ รำาลึกถึงโอกาสแห่งกุศลกรรมที่เคยกระทำาไว้ในกาลก่อนว่า 
“ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ ขอท่านจงจุติจากที่นี้ไปสู่สุคติเถิด ขอท่านจงจุติจากที่นี้
ไปสู่สุคติเถิด ขอท่านจงจุติจากที่นี้ไปสู่สุคติเถิด” พระโพธิสัตว์อันพวกเทวดา
ผูค้อยเตอืนให้รำาลกึถงึกศุลกรรมห้อมล้อมแล้วอย่างนี ้ดำารงชวีติอยู่ในเทวโลก
นั้นเอง จุติแล้วถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระมหามายาเทวี 
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อนุปุพพิกถาเรื่องการถือปฏิสนธิ

 เพื่อจะทำาเนื้อความเกี่ยวกับการถือปฏิสนธิของพระโพธิสัตว์น้ัน 
ให้แจ่มแจ้ง มีถ้อยคำาที่จะกล่าวไปตามลำาดับ ดังต่อไปนี้ 

 ได้ยินว่า ในกาลนั้น ในนครกบิลพัสดุ์ได้มีงานนักขัตตฤกษ์ประจำา 
เดือน ๘ กันอย่างเอิกเกริก มหาชนเล่นงานนักขัตตฤกษ์กัน ฝ่ายพระนาง 
มหามายาเทวี อีก ๗ วัน จะถึงวันเพ็ญ ทรงเล่นงานนักขัตตฤกษ์ที่ไม่มีการ 
ดื่มสุรา มีแต่จัดดอกไม้ของหอมและเครื่องประดับ ในวันที่ ๗ ทรงลุกขึ้น 
แต่เช้าตรูท่รงสนานด้วยนำา้หอม สละพระราชทรพัย์ ๔๐๐,๐๐๐ ถวายมหาทาน 
แล้วทรงแต่งพระองค์ด้วยเครื่องประดับครบทุกอย่าง เสวยพระกระยาหาร 
อย่างดี ทรงอธิษฐานองค์อุโบสถ เสด็จเข้าห้องอันงดงามท่ีประดับตกแต่ง 
ไว้แล้ว บรรทมบนที่นอนอันงดงาม ทรงหลับไปและได้ทรงพระสุบินอย่างนี้ว่า 
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 ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ยกพระนางข้ึนพร้อมกับพระแท่นที่บรรทมทีเดียว 
นำาไปยงัป่าหมิพานต์ แล้ววางบนพืน้แผ่นศลิาขนาด ๖๐ โยชน์ ภายใต้ต้นสาละ
ใหญ่ขนาด ๗ โยชน์ ได้ยืน ณ ที่ควรข้างหนึ่ง ลำาดับนั้น เหล่านางเทวีของท้าว
มหาราชทั้ง ๔ นั้น ต่างพากันมานำาพระเทวีไปยังสระอโนดาต ให้สรงสนาน
เพื่อที่จะชำาระล้างมลทินของมนุษย์ออก ให้นุ่งห่มผ้าทิพย์ ลูบไล้ด้วยของหอม
ทิพย์ ประดับประดาด้วยดอกไม้ทิพย์ 

 ในทีไ่ม่ไกลจากทีน่ัน้ มีภเูขาเงนิอยูล่กูหนึง่ ภายในภเูขานัน้มวีมิานทอง 
นางเทวเีหล่านัน้ได้ตัง้พระแท่นทีบ่รรทมอนัเป็นทพิย์ บ่ายพระเศียรไปทางทศิ
ปราจีนแล้วให้บรรทมในวิมานทองนั้น ครั้งนั้น พระโพธิสัตว์เป็นพระยาช้าง 
ตัวประเสริฐสีขาวผ่อง เดินเที่ยวไปที่ภูเขาทองลูกหนึ่งในที่ไม่ไกลจากสถานที่
นัน้ เดนิลงจากภเูขาทองนัน้แล้ว ขึน้ไปยงัภเูขาเงนิ มาทางด้านทศิอดุร เอางวง
อันมีสีดังพวงเงินจับดอกปทุมสีขาว เปล่งเสียงโกญจนาทเข้าไปยังวิมานทอง 
กระทำาประทักษิณพระแท่นบรรทมของพระมารดา ๓ รอบแล้ว ได้ปรากฏ
เหมือนกับว่าทะลุทางเบื้องขวาเข้าไปในพระอุทรของพระนาง พระโพธิสัตว ์
ถือปฏิสนธิ ในวันนักขัตตฤกษ์เดือน ๘ หลัง ด้วยประการฉะนี้
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 ในวันรุ่งขึ้น พระเทวีทรงตื่นบรรทมแล้ว กราบทูลถึงพระสุบินนั้นแด่
พระราชา พระราชารับสั่งให้เชิญพราหมณ์ชั้นหัวหน้า ๖๔ คนเข้าเฝ้า ให้จัด 
ปลูาดอาสนะมค่ีามากบนพืน้ทีฉ่าบด้วยโคมยัสด มเีครือ่งสกัการะอันเป็นมงคล
กระทำาด้วยข้าวตอกเป็นต้น ให้ใส่ข้าวปายาสอย่างเลิศซึง่ปรงุด้วยเนยใส นำา้ผึง้ 
และนำ้าตาลกรวด ลงจนเต็มถาดทองและเงิน เอาถาดทองและเงินครอบแล้ว 
ถวายให้พวกพราหมณ์ที่นั่งบนอาสนะน้ันแล้ว และได้ถวายผ้าห่มและแม่ 
โคแดงเป็นต้น ทรงให้พราหมณ์อ่ิมหนำาแล้ว เมื่อพวกพราหมณ์เหล่านั้น 
อ่ิมหนำาเพยีงพอด้วยของทีต้่องการทกุอย่างแล้ว จงึตรสัให้บอกพระสบุนิ แล้ว
ตรัสถามว่า “จักมีอะไรเกิดขึ้น” พวกพราหมณ์กราบทูลว่า “ข้าแต่มหาราช 
พระองค์อย่าทรงวิตกอะไรเลย พระเทวีทรงตั้งพระครรภ์แล้ว และพระครรภ์
ท่ีตั้งขึ้นนั้นเป็นบุรุษมิใช่สตรี พระองค์จักมีพระราชบุตร ถ้าพระราชบุตรนั้น 
ทรงอยู่ครองเรือน จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ถ้าเสด็จออกจากเรือนบวช
แล้วจักได้เป็นพระพุทธเจ้า ผู้ไม่มีกิเลสในโลก”
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บุพพนิมิต ๓๒ ประการ

 ก็ในขณะที่พระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิ ในพระครรภ์ของพระมารดา
นั่นแหละ ๑๐,๐๐๐ โลกธาตุก็ไหวหว่ันสะเทือนเลื่อนลั่นข้ึนพร้อมกันทันที  
บุพพนิมิต ๓๒ ประการปรากฏขึ้นแล้ว คือ 

 (๑) ใน ๑๐,๐๐๐ จักรวาลได้มีแสงสว่างไม่สามารถประมาณได้แผ่ซ่าน 
ไป
  (๒) พวกคนตาบอดต่างก็ได้ตาดีขึ้น เหมือนกับมีประสงค์จะดูพระสิร ิ
นั้นของพระโพธิสัตว์นั้น 
 (๓) พวกคนหูหนวกก็ได้ยินเสียงได้ 
 (๔) พวกคนใบ้ก็พูดได้ 
 (๕) พวกคนค่อมก็ตัวตรงได้ 
 (๖) คนง่อยเปลี้ยเสียขาก็เดินด้วยเท้าได้ 
 (๗) สัตว์ทั้งปวงที่ถูกจองจำาก็พ้นจากเครื่องจองจำามีขื่อคา เป็นต้น 
 (๘) ในนรกทุกแห่งไฟก็ดับ 
 (๙) ในภูมิเปรตทั้งหลาย ความหิวกระหายก็สงบระงับไป 
 (๑๐) เหล่าสัตว์ดิรัจฉานก็ไม่มีความกลัวภัย
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 (๑๑) โรคของสัตว์ทั้งปวงก็สงบระงับ 
 (๑๒) สัตว์ทั้งปวงต่างมีวาจาน่ารัก 
 (๑๓) ม้าทั้งหลายต่างก็ร้องด้วยเสียงอันอ่อนหวาน 
 (๑๔) ช้างทั้งหลายต่างก็ร้องด้วยเสียงอันอ่อนหวาน 
 (๑๕) เครื่องดนตรีทุกชนิดต่างก็เปล่งเสียงกึกก้องของตนได้เอง 
 (๑๖) เครือ่งอาภรณ์ทีส่วมอยูท่ี่มอืเป็นต้นของมนษุย์ทัง้หลาย กส่็งเสียง 
ร้องขึ้นได้ 
 (๑๗) ทิศทั้งปวงก็แจ่มใส 
 (๑๘) สายลมอ่อนเย็นที่จะให้เกิดสุขแก่สัตว์ทั้งหลายก็พัดโชยมา 
 (๑๙) เมฆที่มิใช่ฤดูกาลก็ให้ฝนตก 
 (๒๐) นำ้าก็ชำาแรกไหลออกมาแม้จากแผ่นดิน 
 (๒๑) เหล่านกก็ไม่บินไปในอากาศ 
 (๒๒) แม่นำ้าก็นิ่งไม่ไหล 
 (๒๓) นำ้าในมหาสมุทรก็มีรสอร่อย 
 (๒๔) พื้นก็ดาดาษด้วยดอกปทุม ๕ สีในที่ทุกแห่ง 
 (๒๕) ดอกไม้ทุกชนิดที่เกิดบนพื้นดินและเกิดในนำ้าเป็นต้นต่างก็บาน 
 (๒๖) ที่ลำาต้นของต้นไม้ ก็มีดอกปทุมเหมือนลำาต้นบาน 
 (๒๗) ที่กิ่งของต้นไม้ ก็มีดอกปทุมเหมือนกิ่งบาน 
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 (๒๘) ที่เถาวัลย์ ก็มีดอกปทุมเหมือนเถาวัลย์บาน 
 (๒๙) ทีพ่ืน้ดนิ กม็ดีอกปทมุมก้ีานชำาแรกพืน้หนิโผล่ขึน้เบือ้งบนแห่งละ  
๗ ดอก 
 (๓๐) ในอากาศ ก็มีดอกปทุมห้อยเกิดขึ้น 
 (๓๑) ฝนดอกไม้ตกลงโดยรอบ 
 (๓๒) ดนตรีทิพย์ต่างก็บรรเลงขึ้นในอากาศ 

 ทัง้ ๑๐,๐๐๐ โลกธาต ุเป็นประดุจพวงมาลยัทีเ่ขาจบัเหว่ียงให้หมนุแล้ว
ปล่อยไป ดูราวกับกำาดอกไม้ที่เขาจับบีบเข้าแล้วมัดรวมกัน และเป็นเหมือน
ท่ีนอนดอกไม้ที่ประดับประดาและตกแต่งแล้ว มีดอกไม้เป็นพวงอันเดียวกัน 
เป็นเหมือนพัดวาฬวีชนีที่กำาลังโบกสะบัดอยู่ อบอวลไปด้วยกลิ่นของดอกไม้
และกลิ่นธูป ได้เป็นโลกธาตุที่ถึงความงดงามอย่างยอดเยี่ยมแล้ว
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ทรงประสูติ

 หลงัจากกาลทีถ่อืปฏสินธขิองพระโพธสิตัว์ผูถ้อืปฏิสนธแิล้วอย่างนี ้เพือ่
ท่ีจะป้องกนัมใิห้เกดิอนัตรายแก่พระโพธสิตัว์และพระมารดาของพระโพธสิตัว์ 
เทวบุตร ๔ องค์ ถือพระขรรค์ในมือคอยอารักขา จิตที่ประกอบด้วยราคะ 
ในบุรุษทั้งหลาย มิได้เกิดแต่พระมารดาของพระโพธิสัตว์เลย พระนางได้ถึง
ความเลศิด้วยลาภและยศ มคีวามสขุ มพีระกายไม่ลำาบาก และทอดพระเนตร
เห็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ภายในพระครรภ์ เป็นประดุจด้ายสีขาวที่ร้อยไว้ใน 
แก้วมณีที่ใสแจ๋ว 

 ธรรมดาพระครรภ์ที่พระโพธิสัตว์อาศัยอยู่ เป็นเช่นกับห้องพระเจดีย์ 
สัตว์อื่นไม่สามารถจะอาศัยอยู่หรือใช้สอยได้ เพราะเหตุนั้น เมื่อพระโพธิสัตว์
ประสูติแล้วได้ ๗ วัน พระมารดาของพระโพธิสัตว์จึงสวรรคตแล้วไปเกิดใน
สวรรค์ชัน้ดุสิต อกีอย่างหนึง่ หญงิอืน่มคีรรภ์ไม่ถงึ ๑๐ เดอืนบ้าง เลย ๑๐ เดอืน 
ไปบ้าง นั่งคลอดบ้าง นอนคลอดบ้าง ฉันใด พระมารดาของพระโพธิสัตว์ 
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น พระนางจะดูแลพระโพธิสัตว์ไว้ในพระครรภ์ ๑๐ เดือน แล้ว
ประทับยืนคลอด ข้อนี้เป็นธรรมดาของพระมารดาของพระโพธิสัตว์ 
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 แม ้พระนางมหามายาเทวีทรงดูแลพระโพธิสัตว ์ในพระครรภ์ 
สิ้น ๑๐ เดือน ประดุจดูแลนำ้ามันด้วยบาตร ฉะนั้น พระนางทรงมีพระครรภ์
แก่เต็มที่แล้ว มีพระราชประสงค์จะเสด็จไปยังตระกูลพระญาติ จึงกราบทูล
พระเจ้าสุทโธทนมหาราชว่า “ข้าแต่สมมติเทพ หม่อมฉันปรารถนาจะไปยัง 
เทวหนครท่ีเป็นของตระกูล” พระเจ้าสุทโธทนะทรงรับว่าได้ แล้วรับสั่งให้ทำา
ทางให้ราบเรียบ จากพระนครกบิลพัสดุ์จนถึงเทวทหนคร ให้ประดับประดา
ด้วยต้นกล้วย หม้อเต็มด้วยนำ้า ธงและธงแผ่นผ้า ให้พระเทวีประทับนั่งใน 
วอทอง ให้อำามาตย์ ๑,๐๐๐ คน หามไป ทรงส่งไปพร้อมด้วยบรวิารเป็นอนัมาก
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 ในระหว่างพระนครทั้งสอง มีมงคลสาลวันชื่อลุมพินีวันของชาว
พระนครทั้งสอง ในสมัยนั้น สาลวันทั้งปวงได้มีดอกไม้บานเหมือนกัน ตั้งแต่
โคนต้นจนถึงปลายกิ่ง ฝูงแมลงภู่ซึ่งมี ๕ สี และฝูงนกจำานวนมากมาย เที่ยว
บินดื่มรสอันอร่อยอยู ่ในระหว่างกิ่งกับระหว่างดอก ลุมพินีวันทั้งสิ้นจึง 
เป็นเช่นกบัจติรลดาวนั ดปูระหนึง่เป็นมณฑลของสถานทีซ่ึง่มาร่วมวงเสวยของ
พระราชาผู้มีอานุภาพมาก เพราะทอดพระเนตรเห็นความงดงามนั้น พระเทวี
จงึได้เกดิพระประสงค์จะทรงเล่นในสาลวนั พวกอำามาตย์พาพระเทวเีข้าไปยงั
สาลวัน พระนางเสด็จไปยังใต้ต้นมงคลสาละแล้ว ได้มีความประสงค์จับกิ่ง
สาละ กิ่งสาละก็น้อมลงประดุจยอดหวายที่ถูกรมให้ร้อนแล้ว โน้มเข้าไปใกล้
พระหัตถ์ของพระเทวี พระนางทรงเหยียดพระหัตถ์ออกจับกิ่ง
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 ก็ในขณะนั้นนั่นเอง ลมกัมมชวาต (ลมที่เกิดจากกรรม) ของพระเทวี
พัดแล้ว ครั้งนั้น มหาชนทำาม่านล้อมพระนางแล้วก็หลีกไป เมื่อพระนางทรง
จับกิ่งสาละประทับยืนอยู่นั่นแหละ ได้ทรงประสูติแล้ว ท้าวมหาพรหมผู้มีจิต
บริสุทธิ์ ๔ องค์ ถือข่ายทองมาถึงในขณะนั้นเอง ได้เอาข่ายทองนั้นรับพระ
โพธิสัตว์ วางไว้ตรงพระพักตร์ของพระมารดา ทูลว่า “ข้าแต่พระเทวี ขอ
พระองค์จงดีพระทัยเถิด พระราชบุตรของพระองค์ผู้มีศักดาใหญ่ทรงเกิดขึ้น
แล้ว” 

 สัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่น เมื่อคลอดออกจากครรภ์มารดาย่อมแปดเปื้อน 
ด้วยสิ่งไม่สะอาดปฏิกูลคลอดออกมา ฉันใด พระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นฉันนั้น  
พระโพธิสัตว์น้ันเหยียดมือและเท้าทั้งสองข้างออกยืนตรง ดุจพระธรรมกถึก
ลงจากธรรมาสน์ และดุจบุรุษลงจากบันได มิได้แปดเปื้อนด้วยของไม่สะอาด
ใดๆ ที่มีอยู่ในครรภ์มารดา เป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดรุ่งโรจน์อยู่ ประดุจแก้วมณ ี
ท่ีเขาวางไว้บนผ้าแคว้นกาส ีคลอดออกมาจากครรภ์มารดา แม้เมือ่เป็นเช่นน้ัน
แล้วก็ตาม สายธารแห่งนำ้าสองสายก็พุ่งออกมาจากอากาศ สรงพระสรีระของ
พระโพธิสัตว์และพระมารดาทำาให้อบอุ่นสบาย เพ่ือสักการะแก่พระโพธิสัตว์
และพระมารดา 
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 ต่อจากนัน้ท้าวมหาราช ๔ องค์ ได้รบัพระโพธสิตัว์นัน้ จากมอืของเหล่า
พรหมผู้ยืนเอาข่ายทองรับอยู่ ด้วยเครื่องปูลาดรองที่ทำาด้วยหนังเสือดาว ที่มี
สัมผัสอ่อนนุ่มซึ่งชาวโลกสมมติกันว่าเป็นมงคล พวกมนุษย์จึงรับจากมือของ
ท้าวมหาราชทั้ง ๔ เหล่านั้น ด้วยเครื่องรองที่ทำาด้วยผ้าเปลือกไม้ 

 หลังจากพ้นจากมือของพวกมนุษย์แล้ว พระโพธิสัตว์ประทับยืน 
บนแผ่นดิน ทอดพระเนตรดูทิศตะวันออก จักรวาลนับได้หลายพันได้เป็น 
สถานทีร่าบเสมอเหมอืนกนั เทวดาและมนุษย์ทัง้หลายในทีน้ั่น ต่างพากนับชูา
ด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นแล้วกราบทลูว่า “ข้าแต่ท่านมหาบรุษุ ผูอ้ืน่ใน
ท่ีนี้ที่เสมอเหมือนท่านย่อมไม่มี ผู้ที่ยิ่งกว่าท่านจักมีแต่ที่ไหน” พระโพธิสัตว์
มองตรวจดูทิศทั้ง ๑๐ คือ ทิศใหญ่ ๔ ทิศเล็ก ๔ ทิศเบื้องล่าง ๑ ทิศเบื้องบน 
๑ ไม่ทรงมองเห็นใครที่เสมอพระองค์ทรงดำาริว่า “ทิศนี้เป็นทิศเหนือ” แล้วได้
ย่างพระบาทเสดจ็ไป ๗ ก้าว มท้ีาวมหาพรหมกัน้เศวตฉัตร ท้าวสุยามเทวบตุร
ถือพัดวาฬวีชนี และเทวดาทั้งหลายเหล่าอื่นมีมือถือเครื่องราชกกุธภัณฑ ์
ท่ีเหลือเดินตามเสด็จ จากนั้น ประทับยืนในสถานที่ย่างพระบาทก้าวที่ ๗  
ทรงเปล่งอาสภวิาจา (วาจาทีก่ล่าวอย่างอาจหาญ) ว่า “เราเป็นผู้เลศิของโลก” 
ดังนี้เป็นต้น ทรงบรรลือสีหนาทแล้ว
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 เป็นความจริง พระโพธิสัตว์พอคลอดออกมาจากครรภ์มารดาเท่านั้น 
ก็เปล่งวาจาได้ใน ๓ อัตภาพ คือ (๑) ในอัตภาพเป็นมโหสถ (๒) ในอัตภาพ
เป็นพระเวสสันดร (๓) ในอัตภาพนี้ 

 ได้ทราบว่า ในอัตภาพเป็นมโหสถ พอพระโพธิสัตว์คลอดออกจาก
ครรภ์มารดาเท่านัน้ ท้าวสกักเทวราชเสดจ็มา ทรงวางแก่นจนัทน์ไว้ในมอืแล้ว
เสด็จกลับไป พระโพธิสัตว์กำาแก่นจันทน์นั้นไว้ในกำามือคลอดออกมา ครั้งนั้น 
มารดาจึงถามท่านว่า “แน่ะพ่อ ลูกถืออะไรมา” พระโพธิสัตว์ทรงตอบว่า “ข้า
แต่แม่ ยาครับ” เพราะเหตุที่ถือเอายามา ญาติทั้งหลายจึงตั้งชื่อให้แก่ท่านว่า
โอสถทารก ชนทัง้หลายถอืเอายานัน้ใส่ไว้ในตุม่ ยานัน้นัน่แหละได้เป็นยารกัษา
โรคทุกชนิดให้หายได้ ทั้งแก่คนตาบอดและหูหนวกเป็นต้นที่พากันมา ต่อมา
เพราะอาศัยคำาที่พูดกันว่า “โอสถนี้มีคุณมากๆ” ท่านจึงได้ชื่อว่ามโหสถ 
 
 ส่วนในอัตภาพเป็นพระเวสสันดร พระโพธสัิตว์พอคลอดออกจากครรภ์
ของมารดา ก็เหยียดแขนออกพลางกล่าวว่า “ข้าแต่แม่ ในเรือนมีทรัพย์บ้าง
ไหม ลูกจะให้ทาน” แล้วคลอดออกมา ครั้งนั้น พระมารดาของพระโพธิสัตว์
นั้นกล่าวว่า “แน่ะพ่อ ลูกเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์”วางมือของบุตรไว้บนฝ่ามือ
ของตนแล้วให้วางถุงเงิน ๑,๐๐๐ ไว้ 
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 ในอัตภาพเป็นพระโพธิสัตว์ก็บรรลือสีหนาทนี้ พระโพธิสัตว์พอคลอด
ออกจากครรภ์มารดาเท่านั้น ก็เปล่งวาจาได้ใน ๓ อัตภาพโดยอาการอย่างนี้ 

 ในขณะถือปฏิสนธิฉันใด แม้ในขณะประสูติก็ฉันนั้น บุพพนิมิต  
๓๒ ประการ กไ็ด้ปรากฏขึน้ ในกาลทีพ่ระโพธสิตัว์ของเราทัง้หลายประสตูแิล้ว 
ในลุมพินีวัน ในเดียวกันนั้นเอง (๑) พระเทวีผู้เป็นพระมารดาของพระราหุล 
(๒) พระอานนท์เถระ (๓) ฉันนะอำามาตย์ (๔) กาฬุทายีอำามาตย์ (๕) พญา
ม้ากณัฐกะ (๖) ต้นมหาโพธิ ์(๗) ขมุทรพัย์ท้ัง ๔ ขมุ กเ็กดิขึน้พร้อมกนั บรรดา
ขุมทรัพย์ทั้ง ๔ เหล่านั้น ว่าโดยความลึกลงไปในพื้นดิน ขุมทรัพย์หนึ่งมีขนาด 
๑ คาวุต (ประมาณ ๔ กิโลเมตร) ขุมหน่ึงขนาดกึ่งโยชน์ ขุมหน่ึงมีขนาด  
๓ คาวุต ขุมหนึ่งมีขนาด ๑ โยชน์ (ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร) ทั้ง ๗ อย่าง 
เหล่านี้ชื่อว่าสหชาตะ 
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กาฬเทวิลดาบสเข้าเฝ้า

 พวกชาวเมืองทั้งสองนครได้พาพระโพธิสัตว์กลับไปยังนครกบิลพัสดุ์
เลยทเีดยีว ในวนันัน้นัน่เอง เทวดาทัง้หลายในสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ต่างร่าเรงิยนิดี
ว่า “พระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนมหาราช ประสูติแล้วในนครกบิลพัสดุ์ 
พระกุมารนี้ประทับนั่งที่ใต้ต้นไม้สำาหรับตรัสรู้ แล้วจะเป็นพระพุทธเจ้า” แล้ว
พากันโบกสะบัดผ้า เป็นต้น เล่นสนุกกัน

 ในสมัยนั้น มีดาบสชื่อกาฬเทวิล ผู้เข้าถึงตระกูลของพระเจ้าสุทโธทน
มหาราช ได้สำาเร็จสมาบัติ ๘ ท่านบริโภคอาหารเสร็จแล้วเหาะไปยังสวรรค์ 
ชั้นดาวดึงส์ เพื่อพักผ่อนในเวลากลางวัน นั่งพักผ่อนกลางวันในสวรรค์นั้น  
เห็นเทวดาเหล่านั้นจึงถามว่า “เพราะเหตุไร พวกท่านจึงมีใจยินดีเล่นสนุกกัน
อย่างนี้ ขอได้โปรดบอกเหตุนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วย” 

 เทวดาทั้งหลายกล่าวว่า “ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ พระราชโอรสของ 
พระเจ้าสทุโธทนะประสตูแิล้ว พระองค์ประทบัน่ังทีใ่ต้ต้นโพธิ ์เป็นพระพทุธเจ้า
แล้ว จะแสดงพระธรรมจักร พวกข้าพเจ้าต่างยินดีเพราะเหตุนี้ว่า พวกเรา 
จะได้เห็นพระพุทธลีลาอันหาที่สุดมิได้ และจักได้ฟังพระธรรมของพระองค์” 
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 ดาบสฟังคำาของเหล่าเทวดาแล้ว ลงจากเทวโลกทนัทเีข้าไปยงัพระราช
นิเวศน์ นั่งบนอาสนะที่เขาปูไว้แล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่มหาบพิตร ได้ทราบว่า 
พระราชโอรสของพระองค์ประสูติแล้ว อาตมภาพอยากเห็นพระองค์”  
พระราชามีรับสั่งให้พาพระกุมารผู้ประดับตกแต่งแล้วมา ทรงอุ้มไปเพื่อให้
นมัสการดาบส

  พระบาททั้งสองของพระโพธิสัตว์กลับไปประดิษฐานอยู่บนชฎาของ
ดาบส เป็นความจรงิ บคุคลอืน่ทีช่ือ่ว่าพระมหาสตัว์จะต้องไหว้ในอตัภาพนัน้
ย่อมไม่มี ถ้าคนท้ังหลายผู้ไม่รู้พึงวางศีรษะของพระโพธิสัตว์ไว้ท่ีใกล้เท้าของ
ดาบส ศีรษะของดาบสนั้นพึงแตกเป็น ๗ เสี่ยง ดาบสคิดว่า “การที่เราจะทำา
ตนเองให ้พินาศไม ่สมควร จึงลุกจากอาสนะแล ้วประณมอัญชลีแก ่
พระโพธิสัตว์” พระราชาทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์นั้น จึงทรงไหว้บุตร
ของตน
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 ดาบสระลึกได้ชาติ ๘๐ กัป คือ ในอดีต ๔๐ กัป ในอนาคต ๔๐ กัป 
เห็นความเพียบพร้อมดัวยลักษณะของพระโพธิสัตว์จึงใคร่ครวญดูว ่า  
“พระกมุารจกัได้เป็นพระพทุธเจ้าหรอืไม่หนอ” กท็ราบว่า “พระองค์จกัได้เป็น
พระพุทธเจ้าโดยมิต้องสงสัย” ท่านคิดว่า “พระกุมารนี้เป็นอัจฉริยบุรุษ” จึงได้
กระทำาความยิม้แย้ม ต่อจากนัน้ กาฬเทวลิดาบสใคร่ครวญดวู่า “เราจกัได้เหน็
ท่านอัจฉริยบุรุษนี้ เป็นพระพุทธเจ้านี้หรือไม่หนอ” ก็ทราบว่า “เราจักไม่ได้
เห็น สิ้นชีวิตเสียในระหว่างนั้นแหละ แล้วจักไปเกิดในอรูปภพที่พระพุทธเจ้า
ตั้ง ๑๐๐ พระองค์ก็ดี ตั้ง ๑,๐๐๐ พระองค์ก็ดี ไม่สามารถที่จะเสด็จไปเพื่อ
ทำาให้ตรัสรู้ได้” ท่านคิดว่า “เราจักไม่เห็นท่านอัจฉริยบุรุษผู้เป็นพระพุทธเจ้า
เห็นปานนี้ และเราจะมีความเสื่อมใหญ่” แล้วก็ร้องไห้เสียงลั่น 

 พวกมนษุย์เหน็แล้วจงึเรยีนถามว่า “พระผูเ้ป็นเจ้าของพวกเรา เมือ่ตะกี้
นี้เองหัวเราะแล้วกลับมาร้องไห้อีก ข้าแต่ท่านผู้เจริญ อันตรายอะไรจักเกิดแก่
พระลูกเจ้าของพวกเราหรือหนอ” 
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 ดาบสตอบว่า “พระกุมารนั้นไม่มีอันตราย ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้า
โดยไม่ต้องสงสัย” 

 พวกมนุษย์ถามว่า “เมื่อเป็นเช่นนั้น เพราะเหตุไร ท่านจึงร้องไห้เล่า” 

 ดาบสตอบว่า “เราเศร้าโศกถึงตนว่า เราจักไม่เห็นท่านอัจฉริยบุรุษ 
ผู้เป็นพระพุทธเจ้าเห็นปานนี้ และเราจักมีความเสื่อมใหญ่ จึงได้ร้องไห้”

 ต่อจากนั้น ดาบสใคร่ครวญอยู่ว่า “ในวงญาติของเรามีใครบ้างจัก 
ได้เห็นท่านอัจฉริยบุรุษนั้น ผู้เป็นพระพุทธเจ้า” ได้มองเห็นนาลกทารกผู้เป็น
หลานของตน จึงเข้าไปยังเรือนของน้องสาว ถามว่า “เจ้านาลกะ บุตรของเจ้า
อยู่ไหน” 

 น้องสาวตอบว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า เขาอยู่ในเรือน” 

 ท่านบอกว่า “จงเรียกเขามาที” ให้น้องสาวเรียกมาแล้ว 
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 ดาบสพูดกับนาลกทารกผู้มาหาตนแล้วว่า “นี่แน่ะพ่อ พระราชโอรส
ประสติูแล้วในตระกลูของพระเจ้าสทุโธทนมหาราช พระองค์เป็นหน่อพทุธางกรู 
จักได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อล่วงไป ๓๕ ปี เจ้าจะได้เห็นพระองค์ เจ้าจงบวช 
ในวันนี้ทีเดียว” 

 แม้เด็กเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์ ๘๗ โกฏิ คิดว่า “ลุงคงจะไม่ชักชวนเรา
ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์” จึงให้คนไปซื้อผ้ากาสาวะและบาตรดินมาจากตลาด 
ในขณะนั้นนั่นเอง ให้ปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวะ ประณมอัญชล ี
บ่ายหน้าไปทางพระโพธิสัตว์ด้วยกล่าวว่า “บุคคลใด เป็นผู้สูงสุดในโลก 
ข้าพเจ้าขอบวชอุทิศบุคคลนั้น” แล้วกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ เอาบาตร 
ใส่ถุง คล้องที่จะงอยบ่า แล้วไปยังป่าหิมพานต์บำาเพ็ญสมณธรรม 

 หลงัจากพระพุทธเจ้าตรัสรูแ้ล้ว ท่านนาลกะน้ันได้เข้าไปเฝ้าพระตถาคต
ผูไ้ด้บรรลพุระสมัโพธญิาณอนัยอดเยีย่มแล้ว ทลูขอให้พระองค์ทรงแสดงนาลก
ปฏิปทา แล้วเข้าไปยังป่าหิมพานต์อีก บรรลุพระอรหัตต์ เป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทา
อย่างอุกฤษณ์ รักษาอายุได้สิ้น ๗ เดือน เป็นผู้ยืนพิงภูเขาทองลูกหนึ่งอยู่ 
นั่นแหละ ปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
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ขนานพระนาม

 ในวนัที ่๕ พระประยรูญาตทิัง้หลายคดิว่า “พวกเราจะให้สรงเศยีรเกล้า
พระโพธิสัตว์ แล้วเฉลิมพระนามแด่พระองค์” แล้วฉาบทาพระราชมณเฑียร
ด้วยของหอม ๔ ชนิด โปรยดอกไม้มีข้าวตอกเป็นที่ ๕ ให้หุงข้าวปายาสล้วนๆ 
แล้วนิมนต์พรหมณ์ผูเ้รยีนจบคมัภร์ีไตรเพทจำานวน ๑๐๘ คน ให้นัง่ในพระราช
มณเฑียร ให้บริโภคโภชนะอย่างดี ถวายสักการะมากมายแล้วถามว่า “อะไร
หนอจกัม”ี ให้พราหมณ์ทัง้หลายตรวจดพูระลกัษณะ บรรดาพราหมณ์เหล่านัน้

 พราหมณ์ ๘ คน เหล่านี้ คือ พราหมณ์ (๑) ชื่อรามะ (๒) ชื่อธชะ  
(๓) ชือ่ลกัขณะ (๔) ช่ือมนัต ี (๕) ช่ือยญัญะ (๖) ชือ่สโุภชะ (๗) ชือ่สยุานะ  
(๘) ชื่อสุทัตตะ ในคร้ังนั้น พวกเขาได้เป็นพราหมณ์ ๘ คน ผู้เรียนจบ
เวทางคศาสตร์ทั้ง ๖ พยากรณ์มนต์แล้ว

 ได้เป็นผูต้รวจดพูระลกัษณะ แม้พระสบุนิในวันทีถ่อืปฏสินธ ิพราหมณ์
เหล่านี้แหละก็ได้ตรวจดูแล้ว 
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 บรรดาพราหมณ์ทั้ง ๘ นั้น พราหมณ์ ๗ คน ชู ๒ นิ้ว พยากรณ์ 
พระกุมารนั้นเป็น ๒ ทางว่า “ผู้ประกอบด้วยลักษณะเหล่านี้ ถ้าอยู่ครองเรือน
จกัได้เป็นพระเจ้าจกัรพรรด ิถ้าบวชจกัได้เป็นพระพทุธเจ้า” ต่างพากนับอกถงึ
สมบตัอินัมสีริทิัง้ปวงของพระเจ้าจกัรพรรด ิแต่มาณพชือ่โกณฑญัญะโดยโคตร 
ผู ้เป็นหนุ่มกว่าพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมด พิจารณาดูความสมบูรณ์แห่ง 
พระลักษณะอันประเสริฐของพระโพธิสัตว์ ชูนิ้วมือนิ้วเดียวเท่านั้นแล้ว
พยากรณ์อย่างเดียวว่า “พระโพธิสัตว์นี้ไม่มีเหตุท่ีจะดำารงอยู่ในท่ามกลาง
เรือน พระองค์จักได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสโดยส่วนเดียวเท่านั้น” 

 จริงอยู่ โกณฑัญญพราหมณ์นี้เป็นผู้สร้างอธิการมาแล้ว เป็นสัตว์ที่จะ
เกิดเป็นภพสุดท้าย มีปัญญาเหนือกว่าคนทั้ง ๗ นอกนี้ ได้เห็นความสำาเร็จ
อย่างเดียวกล่าวคือความเป็นพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียว สำาหรับพระโพธิสัตว์
ผู้ที่ประกอบด้วยลักษณะเหล่านี้ เพราะฉะนั้น เขาจึงชูนิ้วขึ้นนิ้วเดียวแล้ว
พยากรณ์อย่างนี้ ครั้งนั้น พระประยูรญาติทั้งหลายได้ตั้งชื่อแก่พระกุมารว่า  
สิตธัตถะ เพราะเป็นผู้กระทำาประโยชน์ให้สำาเร็จแก่ชาวโลกทั้งปวง 
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 ต่อจากพราหมณ์เหล่านั้น กลับไปยังเรือนของตนแล้ว เรียกบุตรมา 
บอกว่า “นี่แน่ะพ่อทั้งหลาย พวกเราแก่แล้ว จะได้เห็นพระราชบุตรของ 
พระเจ้าสุทโธทนมหาราช ผู้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณหรือไม่ก็ไม่รู ้ เมื่อ 
พระราชกุมารนี้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้ว พวกเจ้าพึงบวชในศาสนาของ
พระองค์เถิด” ชนแม้ทั้ง ๗ คนเหล่านั้นดำารงชีวิตอยู่ตราบเท่าอายุขัย ก็ตายไป
ตามยถากรรมแล้ว โกณฑัญญมาณพเท่านั้นได้เป็นผู้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ 

 เมื่อพระมหาสัตว์เติบโตเจริญวัยขึ้นแล้ว เสด็จออกพระมหาภิเนษ 
กรมณ์ บวชแล้วเสด็จไปยงัตำาบลอรุุเวลาโดยลำาดบั ทรงเกดิพระดำารว่ิา “ภมูภิาค
น้ีน่ารื่นรมย์จริงหนอ สถานที่นี้เหมาะที่จะบำาเพ็ญเพียร สำาหรับกุลบุตรผู้มี
ความต้องการความเพียร” แล้วทรงเข้าจำาพรรษา ณ ที่นั้น 
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 โกณฑัญญมาณพได้ฟังข่าวว่า “พระมหาบุรุษทรงออกบวชแล้ว” จึง
เข้าไปหาบุตรของพราหมณ์เหล่านัน้พดูอย่างน้ีว่า “ได้ทราบข่าวว่า พระสทิธตัถ 
กุมารทรงบวชแล้ว พระองค์จักได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัย ถ้าบิดา
ของพวกท่านยังมีชีวิตอยู่ พวกเขาต้องออกบวชในวันน้ีแน่ หากพวกท่าน
ต้องการก็จงมาเถิด เราทั้งหลายจะบวชตามพระมหาบุรุษนั้น” พวกเขาทุกคน
ไม่สามารถที่จะมีฉันทะเป็นอันเดียวกันได้ ในบรรดา ๗ คนเหล่านั้น ๓ คน 
ไม่บวช ๔ คนนอกนี้บวช ตั้งให้โกณฑัญญพราหมณ์เป็นหัวหน้า ชนทั้ง ๕ คน
เหล่านั้นจึงได้ชื่อว่าพระปัญจวัคคีย์เถระ
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พระราชาทรงอารักขา

 ก็ในกาลนั้น พระราชาตรัสถามว่า “บุตรของเราเห็นอะไรจึงจักบวช” 

 พวกอำามาตย์กราบทูลว่า “เห็นบุพพนิมิต ๔” 

 ตรัสถามต่อไปว่า “อะไรบ้าง” 

 พวกอำามาตย์กราบทูลว่า “คนแก่เพราะชรา คนเจ็บป่วย คนตาย 
บรรพชิต” 

 พระราชาตรัสว่า “จำาเดิมแต่นี้ไป พวกท่านอย่าได้นำานิมิตเห็นปานนี้ 
เข้าไปยังที่อยู่แห่งบุตรของเรา เราไม่ต้องการให้บุตรเราเป็นพระพุทธเจ้า เรา
ต้องการจะเห็นบุตรของเราครอบครองราชสมบัติ ที่เป็นใหญ่และปกครอง 
ทวปีใหญ่ทัง้ ๔ ซึง่มทีวปีเลก็ ๒๐,๐๐๐ หมืน่เป็นบรวิาร ห้อมล้อมไปด้วยบรษัิท
มีปริมณฑลได้ ๓๖ โยชน์ ท่องเที่ยวไปในพื้นนภากาศ” เมื่อพระองค์ตรัส 
อย่างนี้แล้ว ทรงมีรับสั่งให้วางอารักขาไว้ในที่ทุกๆ คาวุตในทิศทั้ง ๔ เพื่อจะ
ห้ามไม่ให้นิมิตทั้ง ๔ ประการเหล่านั้น เข้ามายังคลองจักษุของพระกุมาร 
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 ในวันนั้น เม่ือตระกูลพระญาติ ๘๐,๐๐๐ ประชุมกันในที่มงคลสถาน 
พระญาติแต่ละตระกูลต่างยินยอมยกบุตรให้ตระกูลละองค์ว่า “พระกุมาร  
สิทธัตถะนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระราชาก็ตาม พวกเราจักให้บุตรตระกูล
ละคน ถ้าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้า ก็จักมีสมณกษัตริย์ห้อมล้อมเที่ยวไป  
แม้ถ้าเป็นพระราชา ก็จักมีขัตติยกุมารน่ันแหละให้เกียรติและห้อมล้อมเที่ยว
ไป” พระราชาทรงตัง้นางนม ล้วนมรีปูทรงงามเย่ียม ปราศจากโทษทุกประการ
แก่พระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ทรงเจริญวัยด้วยบริวารใหญ่ และด้วยส่วนแห่ง
ความงามอันยิ่งใหญ่
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ปาฏิหาริย์ในวันวัปปมงคล

 ต่อมาวันหนึ่ง พระราชาได้มีพระราชพิธีวัปปมงคล ในวันนั้น พวกชาว
นครต่างประดับตกแต่งพระนครทกุหนแห่งดจุดงัเทพวมิาน เหล่าพวกทาสและ
กรรมกรเป็นต้นทั้งหมดต่างนุ่งห่มผ้าใหม่ ประดับประดาด้วยของหอมและ
ดอกไม้ เป็นต้น ประชุมกันในราชตระกูล ในพระราชพิธีมีการเทียมไถถึง 
๑,๐๐๐ คัน ในวันนั้น ไถ ๑๐๗ คันหุ้มด้วยเงินพร้อมด้วยโคผู้ ตะพายและเชือก 
ส่วนที่งอนไถของพระราชาหุ้มด้วยทองคำาสุกปลั่ง เขาของโคผู้ ตะพาย เชือก 
และปฏัก ก็หุ้มด้วยทองคำาทั้งนั้น 

 พระราชาเสดจ็ออกพร้อมด้วยบรวิารเป็นอันมาก ทรงพาพระราชโอรส
ไปด้วย ในที่ประกอบพระราชพิธี มีต้นหว้าอยู่ต้นหนึ่งมีใบหนาแน่นเงาทึบ  
พระราชาทรงรับสั่งให้ปูลาดพระแท่นบรรทมของพระราชโอรสภายใต้ต้นหว้า
นัน้นัน่แหละ เบ้ืองบนให้ผกูเพดานปักด้วยดาวทองคำา ให้แวดวงล้อมด้วยม่าน
วางอารักขา ส่วนพระองค์ก็ทรงประดับประดาด้วยเครื่องตกแต่งทุกอย่าง  
มีหมู่อำามาตย์แวดล้อม ได้เสด็จไปยังที่จรดพระนังคัล 
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 ในที่นั้น พระราชาทรงถือพระนังคัลทองคำา พวกอำามาตย์ถือคันไถเงิน 
๑๐๗ คัน พวกชาวนาต่างพากันถือคันไถที่เหลือ เขาเหล่าน้ันต่างถือคันไถ 
ไถไปข้างโน้นบ้างข้างน้ีบ้าง แต่พระราชาทรงไถไปจากด้านในสู่ด้านนอก 
และจากด้านนอกสู่ด้านใน ในทีแ่ห่งหน่ึงได้มมีหาสมบตั ินางนมทีน่ั่งห้อมล้อม
พระโพธิสัตว์อยู่คิดว่า “พวกเราจะดูสมบัติของพระราชา” ต่างพากันออกมา
ข้างนอกจากภายในม่าน พระโพธิสัตว์ทรงเหลียวดูข้างโน้นข้างนี้ ไม่ทรงเห็น
ใครจึงเสด็จลุกข้ึนโดยเร็ว ทรงนั่งขัดสมาธิกำาหนดลมหายใจเข้าออก ทำา
ปฐมฌานให้เกิดขึ้นแล้ว 

 พวกนางนมพากันเที่ยวไปในระหว่างเวลากินอาหาร ชักช้าไป 
หน่อยหนึ่ง เงาของต้นไม้ที่เหลือเลยไป ส่วนเงาของต้นหว้าน้ันยังตั้งเป็น
ปริมณฑลตรงอยู่ พวกนางนมคิดได้ว่า “พระลูกเจ้าประทับอยู่พระองค์เดียว” 
จึงรีบเปิดม่านขึ้น เข้าไปข้างในเห็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งขัดสมาธิบนแท่น
บรรทมและปาฏิหาริย์นั้น จึงไปกราบทูลแด่พระราชาว่า “ข้าแต่สมมติเทพ  
พระราชกุมารประทับนั่งอย่างนี้ เงาของต้นไม้เหล่าอ่ืนเลยไป แต่เงาของ 
ต้นหว้าตั้งเป็นปริมณฑลตรงอยู่อย่างนี้” พระราชารีบเสด็จมา ทรงเห็น
ปาฏิหาริย์จึงตรัสว่า “แน่ะพ่อ นี้เป็นการไหว้เจ้าครั้งที่ ๒” แล้วทรงไหว ้
พระโอรส
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ทรงแสดงศิลปะ

 ต่อมา พระโพธิสัตว์มีพระชนมายุได้ ๑๖ ปีโดยลำาดับ พระราชาทรงมี
รับสั่งให้สร้างปราสาท ๓ หลังที่เหมาะสมกับ ๓ ฤดู คือ หลังหนึ่งมี ๙ ชั้น  
หลังหนึ่งมี ๗ ชั้น หลังหนึ่งมี ๕ ชั้น และให้จัดหาหญิงฟ้อนรำาไว้ ๔๐,๐๐๐ นาง 
พระโพธสิตัว์มหีญงิฟ้อนรำาทีแ่ต่งตวัสวยงามห้อมล้อมอยู ่ดจุเทวดาผูห้้อมล้อม
อยู่ด้วยหมู่นางอัปสร ถูกบำาเรออยู่ด้วยการเล่นดนตรีที่ไม่มีบุรุษเลย ทรงเสวย
สมบัติใหญ่ ประทับอยู่ในปราสาทเหล่านั้นตามฤดู ส่วนพระราหุลมารดา 
ได้เป็นพระอัครมเหสีของพระองค์ 

 เมือ่พระองค์เสวยมหาสมบัตอิยู ่วันหน่ึงมคีำาพูดในระหว่างหมูพ่ระญาติ
เกิดขึ้นอย่างนี้ว่า “เจ้าชายสิทธัตถะทรงขวนขวายอยู่แต่การเล่นเท่านั้น มิได้
ทรงศึกษาศิลปะใดๆ เลย เมื่อเวลาเกิดสงครามขึ้นจักทำาอย่างไร” พระราชา
ทรงมีรับสั่งให้เรียกพระโพธิสัตว์มาแล้วตรัสว่า “แน่ะพ่อ พวกญาติๆ ของลูก
พูดกันว่า เจ้าชายสิทธัตถะมิได้ศึกษาศิลปะใดๆ เลย เที่ยวขวนขวายแต ่
การเล่น ลูกเห็นว่าถึงเวลาในการเรียนศิลปะหรือยัง” 
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 พระโพธสิตัว์กราบทลูว่า “ข้าแต่สมมตเิทพ ข้าพระองค์ไม่มกีจิทีจ่ะต้อง
ศึกษาศิลปะ ขอพระองค์ได้โปรดให้ตีกลองป่าวร้องไปในพระนคร เพื่อให้มา 
ดกูารแสดงศลิปะของขา้พระองค์ จากนี้อีก ๗ วัน ขา้พระองคก์จ็ักแสดงศิลปะ
แก่พระญาติทั้งหลาย” พระราชาได้ทรงกระทำาตามเช่นนั้น 

 พระโพธสิตัว์รบัสัง่ให้ประชุมเหล่านายขมงัธนู ทีส่ามารถยงิได้ดงัสายฟ้า
แลบ ยิงขนหางสัตว์ได้ ยิงต้านลูกศรได้ ยิงตามเสียงได้และยิงลูกศรตามลูกศร
ได้ ทรงแสดงศิลปะ ๑๒ อย่าง ที่พวกนายขมังธนูเหล่าอื่นไม่มี แก่พระญาต ิ
ทั้งหลายในท่ามกลางมหาชน การแสดงศิลปะของพระโพธิสัตว์นั้น พึงทราบ
ตามนยัมาในสรภงัคชาดก ในคราวน้ัน หมูพ่ระญาตขิองพระองค์ได้หมดความ
สงสัยแล้ว 
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ทรงเห็นบุพพนิมิต ๔

 ต่อมาวันหนึ่ง พระโพธิสัตว์มีพระประสงค์จะเสด็จไปยังพระอุทยาน 
จึงตรัสเรียกสารถีมาตรัสว่า “เธอจงเทียมรถ” เขารับพระดำารัสแล้ว จึงประดับ
ประดารถชั้นดีที่สุดมีค่ามาก ด้วยเครื่องอลังการทุกชนิด เทียมม้าสินธพอัน
เป็นมงคล ๔ ตัวซึ่งมีสีดุจกลีบดอกบัวขาว เสร็จแล้วไปกราบทูลพระโพธิสัตว์
ให้ทราบ พระโพธิสัตว์เสด็จขึ้นรถอันเป็นเช่นกับเทพวิมาน ได้เสด็จตรงไปสู่
พระอุทยาน 

 เทวดาทัง้หลายคิดว่า “กาลทีจ่ะตรสัรูข้องพระสทิธตัถราชกมุารใกล้เข้า
มาแล้ว พวกเราจักแสดงบุพพนิมิต” เเล้วแสดงเทพบุตรองค์หนึ่งให้เป็นคนแก่
หง่อม มีฟันหัก ผมหงอก หลังโกงดุจกลอนเรือน ตัวโค้งลง มือถือไม้เท้า เดิน
งกๆ เงิ่นๆ อยู่
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 พระโพธิสัตว์และสารถีเห็นบุพพนิมิต จากนั้น พระโพธิสัตว์ตรัสถาม
ตามนยัทีม่าในมหาปทานนัน่แหละว่า “แน่ะสหาย ชายคนนีช้ือ่อะไรกนั แม้แต่
ผมของเขาก็ไม่เหมือนของคนเหล่าอื่น” ดังนี้เป็นต้น ทรงสดับคำาของสารถีนั้น
แล้ว มพีระทยัสงัเวชว่า “แน่ะท่านผูเ้จรญิ ความเกดิน่าตเิตียนจรงิหนอ ความ
แก่จะต้องปรากฏแก่สตัว์ผูเ้กดิแล้วอย่างแน่นอน” เสด็จกลบัจากพระอุทยาน
แล้วเสด็จขึ้นสู่ปราสาท 

 พระราชาตรัสถามว่า “เพราะเหตุไร บุตรของเราจึงกลับเร็วนัก” 

 พวกอำามาตย์กราบทูลว่า “เพราะพระองค์ทรงเห็นคนแก่ พระเจ้าข้า” 

 พระราชาตรัสว่า “พวกเจ้าพูดว่า ลูกของเราเห็นคนแก่แล้วจักบวช 
เพราะเหตุไร จึงมาทำาลายเราเสียเล่า พวกเจ้าจงรีบจัดหาละครมาแสดงแก่
บุตรของเรา เธอเสวยสมบัติอยู่จักไม่ระลึกถึงการบรรพชา” แล้วให้เพิ่มการ
อารักขามากขึ้น วางไว้ทุกครึ่งโยชน์ในทุกทิศ 
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 ในวันรุ่งขึ้น พระโพธิสัตว์ก็เสด็จไปยังพระอุทยานเหมือนเดิม ทรงเห็น
คนเจ็บที่เทวดาเนรมิตขึ้น จึงตรัสถามโดยนัยก่อนนั่นแหละ ทรงมีพระหทัย
สังเวชแล้วเสด็จกลับขึ้นสู่ปราสาท ฝ่ายพระราชาก็ตรัสถามแล้ว ทรงจัดแจง
ตามนัยที่กล่าวแล้วในครั้งก่อนนั่นแหละ ทรงวางการอารักขาเพิ่มขึ้นอีก ในที่
มีประมาณ ๓ คาวุตโดยรอบ 

 ต่อมาอกีวนัหน่ึง พระโพธสิตัว์เสดจ็ไปยงัพระอทุยานเหมอืนเดมิ ทอด
พระเนตรเห็นคนตายที่เทวดาเนรมิตขึ้น ตรัสถามโดยนัยก่อนนั่นแหละ ทรงมี
พระหทัยสังเวชแล้วเสด็จกลับขึ้นสู่ปราสาทอีก ฝ่ายพระราชาก็ตรัสถามแล้ว 
ทรงจัดแจงตามนัยที่กล่าวแล้วในครั้งก่อนนั่นแหละ ทรงวางการอารักขาเพิ่ม
ขึ้นอีกในที่ประมาณ ๑ โยชน์โดยรอบ 
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 ต่อมาอกีวันหนึง่ พระโพธสิตัว์เสด็จไปสูพ่ระอทุยาน ทรงเหน็บรรพชติ
นุ่งห่มเรยีบร้อยทีเ่ทวดาเนรมติขึน้เช่นเดมินัน่แหละ จงึตรสัถามสารถว่ีา “แน่ะ
สหาย คนนั้นชื่ออะไร” สารถีไม่ทราบถึงบรรพชิตหรือคุณธรรมที่ทำาให้เป็น
บรรพชติเลย เพราะยงัไม่มกีารอบุตัขิึน้แห่งพระพทุธเจ้ากจ็รงิ แต่ด้วยอานภุาพ
แห่งเทวดาจงึกราบทูลว่า “คนน้ันช่ือว่าบรรพชติ พระเจ้าข้า” แล้วสรรเสริญคณุ
ของการบรรพชา พระโพธิสัตว์ให้รู้สึกเกิดความพอพระทัยในการบรรพชา ได้
เสด็จไปยังพระอุทยานในวันนั้น แต่เหล่าพระเถระผู้กล่าวฑีฆนิกายกล่าวว่า 
“พระโพธิสัตว์ได้เสด็จไปทอดพระเนตรเห็นนิมิตทั้ง ๔ ในวันเดียวเท่านั้น” 

 พระโพธิสัตว์ทรงเที่ยวเล่นในอุทยานน้ันตลอดกลางวัน ทรงสนานใน
สระโบกขรณีอันเป็นมงคล เมื่อพระอาทิตย์อัสดงแล้ว ประทับนั่งบนแผ่นศิลา
อันเป็นมงคล มีพระประสงค์จะประดับตกแต่งพระองค์ ลำาดับนั้น พวกคนรับ
ใช้ของพระองค์พากนัถอืผ้ามหีลากส ีเครือ่งอาภรณ์หลายชนดิ พร้อมทัง้ดอกไม้
ของหอมและเครื่องลูบไล้ มายืนห้อมล้อมอยู่โดยรอบ
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 ในขณะนั้น อาสนะที่ประทับนั่งของท้าวสักกะได้เกิดร้อนขึ้นแล้ว ท้าว
สักกะทรงใคร่ครวญดูว่า “ใครหนอมีความประสงค์จะให้เราเคล่ือนจากที่น้ี” 
ทรงทราบความต้องการที่จะประดับตกแต่งของพระโพธิสัตว์ จึงตรัสเรียก
วิสสุกรรมเทพบุตรมาตรัสว่า “ดูก่อนสหายวิสสุกรรม วันน้ีพระสิทธัตถราช
กุมารจักเสด็จออกมหาภิเนษกรมน์ในเวลาเที่ยงคืน การประดับครั้งนี้เป็นครั้ง
สุดท้ายของพระองค์ ท่านไปยังพระอุทยาน แล้วจงประดับพระมหาบุรุษด้วย
เครื่องประดับอันเป็นทิพย์” วิสสุกรรมเทพบุตรทูลรับพระดำารัสแล้ว เข้าไปหา
พระโพธิสัตว์ในขณะนั้นนั่นเองด้วยเทวานุภาพ แปลงเป็นช่างกัลบกของ
พระองค์ทีเดียว เอาผ้าโพกทิพย์พันพระเศียรของพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์
ทรงทราบด้วยสัมผัสแห่งมือเท่านั้นว่า “ผู้นี้มิใช่มนุษย์ เป็นเทพบุตร” 
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 พอพันผ้าโพกเข้า ผ้า ๑,๐๐๐ ผืน ก็ลอยสูงขึ้นโดยอาการเหมือนแก้ว
มณี ที่พระเมาลีบนพระเศียร เมื่อพันอีก ผ้า ๑,๐๐๐ ผืน ก็ลอยสูงขึ้นเหมือน
เดิม เพราะฉะนั้น เมื่อพันผ้าโพก ๑๐ ครั้ง ก็เป็นผ้า ๑๐,๐๐๐ ผืน ลอยสูงขึ้น 
ใครๆ ไม่ควรคิดว่า “พระเศียรขนาดเล็ก ผ้ามีมากผืนจะลอยสูงขึ้นได้อย่างไร” 
ในบรรดาผ้าเหล่านั้น ผ้าผืนที่ใหญ่ที่สุดมีขนาดเท่าดอกสมาลตา ที่เหลือนอก
นี้มีประมาณเท่าดอกกระทุ่ม พระเศียรของพระโพธิสัตว์หนาแน่นด้วยดอก 
กุยยกะ เป็นเหมือนดอกสารภีที่แน่นทึบด้วยเกสร 

 ต่อมา เมือ่พวกนกัดนตรแีสดงความเชีย่วชาญของพวกตนอยู ่เมือ่พวก
พราหมณ์กล่าวยกย่องด้วยคำาเป็นต้นว่า “ขอพระองค์จงทรงชนะเถดิ” และเมือ่
เหล่าชนผูถ้อืการได้ฟังเสยีงทีด่เีป็นมงคล เป็นต้น กล่าวยกย่องอยูด้่วยถ้อยคำา
อันเป็นมงคลนานาประการ แก่พระโพธิสัตว์นั้นผู้ประดับตกแต่งด้วยเครื่อง
ประดับทั้งปวง พระองค์ก็เสด็จขึ้นสู่พระราชรถอันประเสริฐนั้น ซึ่งประดับ
ตกแต่งด้วยเครื่องประดับทุกอย่าง
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 ในสมัยนั้น พระเจ้าสุทโธทนมหาราชทรงสดับว่า “พระราชมารดาของ
พระราหุล ทรงประสูติพระราชโอรสแล้ว” จึงทรงส่งข่าวสารไปว่า “พวกเธอจง
บอกความดีใจของเราแก่ลูกด้วย” 

 พระโพธสิตัว์ทรงสดบัข่าวนัน้แล้วตรสัว่า “เครือ่งจองจำาเกดิแล้ว เครือ่ง
ผูกเกิดแล้ว” 

 พระราชาตรัสถามว่า “ลูกของเรากล่าวอะไรบ้าง” ทรงสดับคำานั้นแล้ว
จึงตรัสว่า “จำาเดิมแต่นี้ไป หลานของเราจงมีชื่อว่าราหุลกุมาร” 
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ทรงได้ฟังค�ากล่าวถึงความดับ

 พระโพธิสัตว์เสด็จขึ้นสู่พระราชรถอันประเสริฐ เสด็จเข้าพระนครด้วย
พระยศอนัยิง่ใหญ่ ด้วยความงดงามอันน่ารืน่รมย์ใจย่ิงนัก ในสมยัน้ัน พระนาง 
กิสาโคตมีขัตติยกัญญาอยู ่ ณ พื้นปราสาทชั้นบน เห็นพระรูปสิริของ 
พระโพธิสัตว์ซึ่งกำาลังประทักษิณพระนคร ทรงเกิดปีติโสมนัส จึงทรงเปล่ง
อุทานนี้ว่า

  หญิงใดเป็นมารดาของพระกุมารนี้ หญิงนั้นดับทุกข ์
ได้แน่ ชายใดเป็นบิดาของพระกุมารนี้ ชายนั้นดับทุกข์ได้แน่  
พระกุมารนี้เป็นพระสวามีของหญิงใด หญิงนั้นดับทุกข์ได้แน่

 พระโพธิสัตว์สดับคำาอุทานน้ันแล้ว ทรงดำาริว่า “พระนางกิสาโคตมีน้ี
ตรัสอย่างนี้ว่า เมื่อยังมีอัตภาพเห็นปานนี้อยู่ หทัยของมารดา หทัยของบิดา 
หทัยของภริยา ย่อมดับทุกข์ได้ เมื่ออะไรหนอดับ หทัยจึงชื่อว่าดับทุกข์ได้” 
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 ลำาดับนั้น พระโพธิสัตว์ผู้มีพระทัยคลายกำาหนัดในกิเลสทั้งหลายแล้ว 
ได้ทรงมพีระดำารว่ิา “เม่ือไฟคือราคะดบั ความดบัทกุข์จงึมไีด้ เมือ่ไฟคอืโทสะ
ดบั ความดบัทกุข์จงึมไีด้ เมือ่ไฟคอืโมหะดับ ความดับทุกข์จึงมไีด้ เม่ือความ
เร่าร้อนเพราะกิเลสทั้งปวงมีมานะและทิฏฐิเป็นต้นดับแล้ว ความดับทุกข ์
จึงมีได้ พระนางกิสาโคตมีนี้ทำาให้เราได้ฟังคำาที่ดี ความจริง เราก็กำาลังเที่ยว
แสวงหานิพพานอยู่ เราควรละทิ้งฆราวาสออกบวช และแสวงหานิพพานเสีย
วันนี้ทีเดียว” แล้วทรงปลดสร้อยไข่มุกมีค่า ๑,๐๐๐ จากพระศอ ส่งไปมอบให้
แก่พระนางกิสาโคตมี ด้วยทรงดำาริว่า “สิ่งนี้จงเป็นส่วนบูชาอาจารย์ สำาหรับ
พระนางเถิด” พระนางเกิดปีติและโสมนัสว่า “สิทธัตถราชกุมารมีจิตรักใคร ่
ในเรา จึงส่งเครื่องบรรณาการมาให้”
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ทรงออกพระมหาภิเนษกรมณ์

 ฝ่ายพระโพธสิตัว์ เสดจ็ขึน้สูป่ราสาทของพระองค์ ด้วยพระสริโิสภาคย์
อันย่ิงใหญ่ บรรทมบนทีบ่รรทมอนังดงาม ในขณะนัน้ เหล่าสตรผีูป้ระดบัตกแต่ง
ด้วยเครื่องประดับทุกอย่าง ได้ฝึกฝนมาดีแล้วในเร่ืองการฟ้อนรำาและการ 
ขับร้อง เป็นต้น ทั้งมีรูปโฉมเลอเลิศ ประดุจดังนางเทพกัญญา ถือเอาดนตรี
นานาชนิดมาล้อมวงเข้าแล้ว ทำาพระโพธิสัตว์ให้ยินดี ต่างพากันแสดงการ 
ฟ้อนรำาขับร้องและการบรรเลง เพราะทรงมีพระทัยคลายกำาหนัดในกิเลส 
ทั้งหลายแล้ว พระโพธิสัตว์จึงไม่ทรงยินดีในการฟ้อนรำา เป็นต้น ครู่เดียว
พระองค์ก็ทรงหลับ 

 พวกสตรเีหล่านัน้คดิว่า “พวกเราแสดงการฟ้อนรำาเป็นต้นเพ่ือพระราช
กุมารพระองค์ใด พระราชกุมารนั้นทรงหลับแล้ว บัดนี้ พวกเราจะลำาบากเพื่อ
อะไร” ต่างพากันวางเครื่องดนตรีที่ถือไว้ลง แล้วก็นอนหลับไป ดวงประทีป
นำ้ามันหอมยังคงลุกไหม้อยู่ 
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 พระโพธิสัตว์ทรงตื่นบรรทม ประทับนั่งขัดสมาธิบนพระแท่นบรรทม 
ได้ทอดพระเนตรเห็นสตรีเหล่านั้น นอนหลับทับเครื่องดนตรีอยู่ บางพวก 
มีนำ้าลายไหล มีตัวเปรอะเปื้อนด้วยนำ้าลาย บางพวกกัดฟัน บางพวกกรน  
บางพวกละเมอ บางพวกอ้าปาก บางพวกผ้านุง่หลดุลุย่ ปรากฏให้เหน็อวยัวะ
สตรีเพศที่น่าเกลียด 

 พระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นอาการที่น่ารังเกียจของสตรีเหล่านั้น 
ได้ทรงมีพระทัยคลายกำาหนัดในกามทั้งหลายเป็นอย่างมาก พื้นปราสาทใหญ่
นั้นประดับตกแต่งแล้ว แม้จะเป็นเช่นกับที่อยู่ของท้าวสักกะ ได้ปรากฏแก ่
พระโพธิสัตว์นั้น ประหนึ่งว่าป่าช้าผีดิบที่เต็มไปด้วยซากศพต่างๆ ที่เขาทิ้งไว้ 
ภพ ๓ ปรากฏดุจเรือนที่ถูกไฟไหม้ ทรงมีพระอุทานว่า “วุ่นวายจริงหนอ 
ขัดข้องจริงหนอ” พระทัยทรงน้อมไปในการบรรพชาอย่างเหลือเกิน

 พระโพธสิตัว์ทรงดำารว่ิา “ควรเราจะออกมหาภเินษกรมน์ในวนันีท้เีดยีว” 
จึงเสด็จลุกขึ้นจากที่บรรทมไปยังที่ใกล้ประตู ตรัสว่า “ใครอยู่ในที่นี้” 

 นายฉันนะนอนเอาศรีษะหนนุธรณปีระตอูยู ่ทลูตอบว่า “ข้าแต่พระลกู
เจ้า ข้าพระองค์ฉันนะ” 
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 พระองค์ตรัสว่า “วันนี้เรามีประสงค์จะออกมหาภิเนษกรมน์ เจ้าจง
จัดหาม้าให้เราตัวหนึ่ง” 

 เขารับพระดำารัสแล้ว จึงถือเครื่องแต่งม้าไปยังโรงม้า เมื่อดวงประทีป
นำ้ามันหอมลุกโพลงอยู่ เห็นพญาม้ากัณฐกะยืนอยู่บนสถานที่อันน่ารื่นรมย์ 
ภายใต้เพดานที่ขึงไว้โดยรอบ เขาคิดว่า “วันนี้เราควรจัดม้ากัณฐกะตัวนี้แหละ
ถวาย” จึงจัดม้ากัณฐกะถวาย 

 ม้ากัณฐกะนั้นเมื่อเขาจัดเตรียมอยู่ได้รู้ว่า “การจัดเตรียมเราคราวนี้
กระชับแน่นจริง ไม่เหมือนกับการจัดเตรียมในเวลาเสด็จไปทรงเล่น ใน 
พระราชอุทยานเป็นต้นในวันอ่ืน วันน้ีพระลูกเจ้าของเราคงจักทรงม ี
พระประสงค์จะเสด็จออกมหาภิเนษกรมน์” ก็มีใจยินดีร้องเสียงดังลั่นไปหมด 
เสยีงน้ันดงัลัน่กลบทัว่ไปทัว่พระนคร แต่เหล่าเทวดาได้ปิดกัน้ไว้ไม่ให้ใครได้ยนิ 
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 ฝ่ายพระโพธสิตัว์ทรงใช้นายฉนันะไปแล้วดำารว่ิา “เราจะดูลกูเสยีก่อน” 
จงึเสด็จลกุขึน้จากทีป่ระทบันัง่ ไปยงัทีบ่รรทมของพระราหลุมารดา เปิดประตู
ห้องแล้ว ในขณะนัน้ ประทปีทีเ่ตม็ด้วยนำา้มนัหอมยงัคงลกุไหม้อยู ่พระราหุล 
มารดาก็บรรทมวางพระหัตถ์บนพระเศียรของพระโอรส บนที่บรรทมอันเต็ม
ไปด้วยดอกคำาและดอกมะลเิป็นต้นประมาณ ๑ อัมพณะ พระโพธสิตัว์ประทบั
ยืนวางพระบาทบนธรณีประตูนั่นแหละ ทอดพระเนตรดูแล้วดำาริว่า “ถ้าเรา 
จะจับยกมือพระเทวีออกแล้วจับลูกของเรา พระเทวีจะตื่น เมื่อเป็นเช่นน้ี
อันตรายแห่งการไปจะมีแก่เรา เราเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ก็จะมาเยี่ยมลูกได้” 
จึงเสด็จลงจากพื้นปราสาทไป ก็คำาที่ท่านกล่าวไว้ในอรรกถาชาดกว่า “ใน 
กาลนั้น พระราหุลกุมารประสูติได้ ๗ วัน” ไม่มีในอรรกถาอื่นๆ เพราะฉะนั้น 
พึงถือเอาคำานี้นี่แหละ
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 คร้ันพระโพธิสัตว์เสด็จลงจากพื้นปราสาทอย่างน้ี ได้เสด็จไปใกล้ม้า
แล้วตรัสว่า “แน่ะเจ้ากัณฐกะ วันนี้เจ้าจงทำาให้เราข้ามฝั่งสักคืนหนึ่งเถิด เรา
อาศัยเจ้า ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว จะทำาให้โลกพร้อมทั้งเทวโลกข้ามฝั่ง” จาก
นัน้ พระโพธสิตัว์กท็รงกระโดดขึน้หลงัม้ากณัฐกะ ม้ากณัฐกะมคีวามยาววัดได้ 
๑๘ ศอกเริ่มแต่คอ มีส่วนสูงสมส่วนกับความยาวนั้น สมบูรณ์ด้วยกำาลังและ
ความเร็ว ขาวล้วนประดุจสังข์ที่ขัดสะอาดแล้ว ถ้าม้ากัณฐกะน้ันร้องหรือยำ่า
เท้า เสยีงกจ็ะดงักลบไปทัว่พระนคร เพราะเหตน้ัุน เหล่าเทวดาจงึกัน้เสยีงร้อง
ของม้านั้น ทำาไม่ให้มีใครได้ยินด้วยอานุภาพของตน 

 พระโพธิสัตว์เสด็จขึ้นสู่หลังม้าตัวประเสริฐ ทรงให้นายฉันนะจับหาง
ของม้าไว้ เสดจ็ถงึทีใ่กล้ประตใูหญ่ตอนเทีย่งคนื กใ็นกาลนัน้พระราชาทรงดำาริ
ว่า “บตุรของเราจะไม่สามารถเปิดประตพูระนครออกไปได้ไม่ว่าในเวลาไหนๆ 
ด้วยการทำาอย่างนี้” จึงรับสั่งให้กระทำาบานประตู ๒ บาน แต่ละบานบุรุษ 
๑,๐๐๐ คน จึงจะเปิดได้ พระโพธิสัตว์ทรงสมบูรณ์ด้วยกำาลังแข็งแรง ทรงมี
กำาลังเมื่อเทียบกับช้างก็ได้ ๑,๐๐๐ โกฏิเชือก เมื่อเทียบกับบุรุษก็ทรงมีกำาลัง
นับได้ ๑๐,๐๐๐ โกฏิคน เพราะฉะนั้น พระโพธิสัตว์จึงทรงดำาริว่า “ถ้าประตูไม่
เปิด วันนี้เรานั่งอยู่บนหลังม้ากัณฐกะนี่แหละ จักเอาขาอ่อนหนีบม้ากัณฐกะ
กับนายฉันนะแล้ว กระโดดข้ามกำาแพงสูงได้ ๑๘ ศอกไป” 
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 ฝ่ายนายฉันนะคิดว่า “ถ้าประตูไม่เปิด เราจะให้พระลูกเจ้าประทับนั่ง
ทีค่อของเรา แล้วเอาแขนขวาโอบรอบม้ากณัฐกะทีท้่อง กระทำาให้อยูใ่นระหว่าง
รักแร้ จะกระโดดข้ามกำาแพงไป” 

 ฝ่ายม้ากัณฐกะคิดว่า “ถ้าประตูไม่เปิด เราจะยกนายของเราผู้ประทับ
นัง่อยูบ่นหลังนีแ่หละ พร้อมกบันายฉนันะผูจ้บัหางยนือยู่ กระโดดข้ามกำาเเพง
ไป”

  ถ้าประตูไม่มีใครเปิดให้ บรรดาชนทั้ง ๓ คนใดคนหนึ่งสามารถทำาได้
เหมือนกับที่คิดไว้นั่นแหละ แต่ว่าเทวดาผู้สิงอยู่ที่ประตูได้เปิดประตูให้

 ในขณะนั้นเอง มารผู้มีใจบาปมาด้วยคิดว่า “เราจะทำาให้พระโพธิสัตว์
กลับไป” ยืนอยู่บนอากาศทูลว่า “ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ ท่านอย่าออกไปเลย ใน
วันที่ ๗ นับจากวันนี้ไป จักกรัตนะจะปรากฏแก่ท่าน ท่านจะครอบครอง 
ราชสมบตัใินทวปีใหญ่ทัง้ ๔ มทีวีปน้อย ๒,๐๐๐ เป็นบรวิาร ข้าแต่ท่านผูน้ริทกุข์ 
ท่านจงกลับเถิด” 
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 พระโพธิสัตว์ตรัสถามว่า “ท่านเป็นใคร” 

 มารทูลว่า “เราเป็นวสวัตดีมาร” 

 พระโพธสัตว์ตรัสว่า “ดูก่อนมาร เราทราบว่าจักกรัตนะจะปรากฏ 
แก่เรา เราไม่มีความต้องการด้วยราชสมบัตินั้น เราทำาให้ ๑๐,๐๐๐ โลกธาตุ
บรรลือลั่นแล้ว จะเป็นพระพุทธเจ้า” 

 มารทลูว่า “นบัตัง้แต่บัดน้ีเป็นต้นไป ในเวลาทีท่่านทรงดำารถิงึกามวติก
กด็ ีพยาบาทวติกกด็ ีวิหงิสาวิตกกด็ ีเราจะรู”้ แล้วคอยแสวงหาช่องอยู ่ตดิตาม
พระองค์ไปประดุจเงา

 ฝ่ายพระโพธิสัตว์ไม่ได้มีความอาลัย ละทิ้งจักรพรรดิราชสมบัติอันอยู่
ในเง้ือมพระหัตถ์ ดุจทิ้งก้อนเขฬะ เสด็จออกจากพระนครด้วยสักการะใหญ่ 
ในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ เมื่อนักขัตฤกษ์อุตตราสาฬหะ (เดือน ๘ หลัง) 
กำาลังดำาเนินไปอยู่ พระองค์เสด็จออกจากพระนครแล้ว ทรงมีพระประสงค์ 
จะแลดูพระนคร ก็แหละพอพระโพธิสัตว์น้ันมีความคิดเกิดขึ้นเท่าน้ัน  
มหาปฐพีประหนึ่งจะทูลว่า “ข้าแต่พระมหาบุรุษ พระองค์ไม่ต้องหันกลับมา 
ทอดพระเนตรหรอก พระเจ้าข้า” จงึแยกหมนุกลบัประดจุจักรของนายช่างหม้อ 
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 พระโพธสิตัว์ประทบัยนืบ่ายพระพกัตร์ไปทางพระนคร ทอดพระเนตร
ดูพระนคร แล้วทรงแสดงเจดีย์สถานอันเป็นที่กลับของม้ากัณฐกะ ณ แผ่นดิน
ท่ีน้ัน ทรงกระทำาม้ากณัฐกะให้บ่ายหน้าต่อหนทางทีจ่ะเสดจ็ไป ได้เสด็จไปแล้ว
ด้วยสักการะอันยิ่งใหญ่ ด้วยความงามสง่าอันโอฬาร 

 ได้ยินว่า ในกาลนั้น เหล่าเทวดาถือคบเพลิง ๖๐,๐๐๐ อันข้างหน้า 
พระโพธิสัตว์นั้น ข้างหลัง ๖๐,๐๐๐ อัน ข้างขวา ๖๐,๐๐๐ อัน ข้างซ้าย  
๖๐,๐๐๐ อัน เหล่าเทวดาอีกพวกหนึ่ง ถือคบเพลิงนับจำานวนไม่ได้ที่ขอบปาก
จักรวาล เหล่าเทวดาอีกพวกหนึ่งรวมทั้งนาคและครุฑ เป็นต้น เดินบูชาด้วย
ของหอม ดอกไม้ จุรณและธูปอันเป็นทิพย์ พื้นท้องฟ้าได้ต่อเนื่องกันไปไม่ว่าง
เว้นด้วยดอกปาริฉัตตกะและดอกมณฑารพ เหมือนเวลามีเมฆฝนอันหนาทึบ 
สังคีตทิพย์ทั้งหลายได้เป็นไปแล้ว ดนตรี ๖,๘๐๐,๐๐๐ ชนิด คือ ๘๐๐,๐๐๐ 
ชนิดด้านหนึ่ง ๖,๐๐๐,๐๐๐ ชนิดด้านหนึ่ง โดยรอบบรรเลงขึ้นแล้ว เสียงของ
เครื่องดนตรีเหล่านั้น ย่อมเป็นไปเหมือนเวลาที่เมฆคำารามภายในมหาสมุทร 
และเหมือนเวลาที่สาครมีเสียงกึกก้องภายในภูเขายุคนธร
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 พระโพธิสัตว์ เมื่อเสด็จไปอยู่ด้วยความงดงามอย่างยิ่งนี้ ข้ามราช
อาณาจักรทัง้ ๓ โดยราตรเีดยีวเท่านัน้ เสด็จถงึฝ่ังแม่นำา้อโนมาในทีส่ดุหนทาง 
๓๐ โยชน์ 

 ถามว่า ม้าสามารถจะไปไกลยิ่งกว่านั้นได้หรือไม่ 

 ตอบว่า สามารถไปได้ เพราะม้านัน้สามารถเทีย่วไปตลอดห้วงจกัรวาล
หน่ึงจนสดุ เหมอืนเหยยีบวงแห่งกงล้อทีส่อดอยูใ่นดมุแล้วกลบัมาก่อนอาหาร
เช้า บริโภคอาหารทีเ่ขาจดัไว้สำาหรบัตน กใ็นกาลน้ัน ม้าดงึร่างอันท่วมด้วยของ
หอมและดอกไม้ เป็นต้น ซึ่งเทวดา นาคและครุฑ เป็นต้น ผู้ยืนอยู่ในอากาศ
โปรยลงมา ท่วมจนกระทั่งบริเวณขาอ่อน เเล้วตะลุยกองแห่งของหอมและ
ดอกไม้ไป จึงได้มีความล่าช้ามาก เพราะฉะนั้น ม้าจึงไปได้เพียง ๓๐ โยชน์
เท่านั้น 
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 พระโพธสิตัว์ประทบัยนืทีฝ่ั่งแม่นำา้แล้วตรัสถามนายฉนันะว่า “แม่นำา้นี้
ชื่ออะไร” 

 นายฉันนะกราบทูลว่า “ชื่ออโนมานที พระเจ้าข้า” 

 พระโพธิสัตว์ทรงดำาริว่า “บรรพชาแม้ของเราก็จะเป็นสิ่งไม่ตำ่าทราม” 
จึงเอาส้นพระบาทกระตุ้นให้สัญญาณแก่ม้า ม้าได้กระโดดข้ามแม่นำ้าอันกว้าง 
๘ อุสภะไปยืนอีกฝั่งหนึ่ง 

 พระโพธสิตัว์เสดจ็ลงจากหลงัม้า ประทบัยนืทีเ่นนิทรายอนัเช่นกบัแผ่น
เงิน ตรัสเรียกนายฉันนะมาว่า “สหายฉันนะ เธอจงพาเอาอาภรณ์ทั้งหลาย
และม้าของเราไป เราจักบวช ณ ที่นี้แหละ” 

 นายฉันนะกราบทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ แม้ข้าพระองค์ก็จักบวช 
พระเจ้าข้า” 
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 พระโพธิสัตว์ตรัสห้ามถึง ๓ ครั้งว่า “เธอยังบวชไม่ได้ เธอจะต้องไป” 
แล้วทรงมอบเครื่องอาภรณ์ทั้งหลายและม้ากัณฐกะให้นายฉันทะรับไป แล้ว
ทรงดำารว่ิา “ผมทัง้หลายของเรานี ้ไม่สมควรแก่สมณะ บคุคลผูอ้ืน่ทีส่มควรจะ
ตดัผมของพระโพธสิตัว์ ย่อมไม่ม ีเพราะเหตนุัน้ เราจะใช้พระขรรค์ตดัด้วยด้วย
ตนเอง” จึงเอาพระหัตถ์ขวาจับพระขรรค์ เอาพระหัตถ์ซ้ายจับพระจุฬาพร้อม
กับพระโมลี (มวยผม) แล้วจึงตัดออก พระเกศาเหลือยาว ๒ องคุลีเวียนขวา
แนบติดพระเศียร พระเกศาได้มีความยาวเท่านั้นแหละจนตลอดพระชนม์ชีพ 
พระมัสสุ (หนวด) ก็ได้มีพอเหมาะกับพระเกศาน้ัน กิจด้วยการปลงผมและ
หนวดมิได้มีอีกเลย 

 พระโพธิสัตว์จับพระจุฬาพร้อมกับพระโมลีทรงอธิษฐานว่า “ถ้าเรา 
จะได้เป็นพระพทุธเจ้า ขอจุกและมวยผมจงดำารงอยูบ่นอากาศ ถ้าจะไม่ได้เป็น
พระพทุธเจ้า กจ็งตกลงบนพืน้ดนิ” แล้วทรงโยนขึน้ไปในอากาศ พระจฬุาและ
พระโมลีนั้นไปถึงที่ประมาณ ๑ โยชน์แล้วได้ดำารงอยู่ในอากาศ ท้าวสักกเทว
ราชตรวจดดู้วยทพิยจกัษ ุจงึเอาผอบแก้วขนาด ๑ โยชน์รบัไว้ นำาไปประดิษฐาน
ไว้ในพระจุฬามณีเจดีย์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
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  พระโพธสัิตว์ผู้เลิศ ได้ตดัพระโมล ีอนัอบด้วยกลิน่หอม
อันประเสริฐแล้ว โยนข้ึนไปยังอากาศ ท้าวสักกะผู้มีพระเนตร 
ตั้งพัน เอาผอบทองอันประเสริฐทูนพระเศียรรับไว้แล้ว

 พระโพธิสัตว์ทรงพระดำาริอีกว่า “ผ้าที่ทำาจากแคว้นกาสีเหล่านั้น 
ไม่สมควรแก่สมณะสำาหรับเรา” ลำาดับนั้น ฆฏิการมหาพรหมผู้เป็นสหายเก่า
ในครั้งพระกัสสปพุทธเจ้า มีความเป็นมิตรยังไม่ถึงหนึ่งพุทธันดรคิดว่า “วันนี้
สหายของเราออกมหาภิเนษกรมณ์ เราจะถือเอาสมณบริขารไปถวาย” 

  บริขารเหล่านี้ คือ ไตรจีวร บาตร มีด เข็ม รัดประคด 
รวมเป็น ๘ กับผ้ากรองนำ้า ย่อมควรแก่ภิกษุประกอบความเพียร

 ท่านได้นำาบริขาร ๘ เหล่านี้ไปถวายแล้ว
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 พระโพธิสัตว์ทรงนุ่งห่มธงชัยของพระอรหันต์แล้ว ถือเพศบรรพชา 
อันสงูสดุ ตรสัว่า “ฉันนะ เธอจงกราบทลูถงึความไม่มโีรคแก่พระชนกเเละชนนี 
ตามคำาของเรา” แล้วทรงส่งนายฉันนะไป นายฉันนะถวายบังคมพระโพธิสัตว์ 
กระทำาประทักษิณแล้วหลีกไป 

 ส่วนม้ากัณฐกะยืนฟังคำาของพระโพธิสัตว์ซึ่งตรัสกับนายฉันนะ คิดว่า 
“บัดนี้ เราจะไม่ได้เห็นเจ้านายอีกต่อไป” เมื่อละคลองจักษุไป ไม่อาจอดกลั้น
ความโศกไว้ได้ ได้ส้ินชีวิตเพราะหัวใจแตกสลาย ไปเกิดเป็นกัณฐกเทพบุตร 
ในสวรรค์ดาวดึงส์ ตอนแรก นายฉันนะได้มีความโศกเพียงอย่างเดียว แต่ถูก
ความโศกครั้งที่ ๒ บีบคั้นเพราะความตายของม้ากัณฐกะ ได้ร้องไห้ครำ่าครวญ
เดินไป
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ทรงให้ปฏิญญาแก่พระเจ้าพิมพิสาร

 พระโพธสิตัว์ครัน้บรรพชาแล้ว ได้ยงัเวลาให้ล่วงไปด้วยความสุขอันเกดิ
จากการบรรพชาตลอดสัปดาห์ ในอนุปิยอัมพวันซึ่งมีอยู่ในสถานที่นั้น แล้ว
เสด็จดำาเนนิด้วยพระบาทสิน้หนทาง ๓๐ โยชน์ โดยวนัเดยีวเท่านัน้ เสดจ็เข้าไป
ยังกรุงราชคฤห์ 

 คร้ันเสด็จเข้าไปแล้ว ทรงเที่ยวบิณฑบาตรไปตามลำาดับตรอก ชาว
พระนครทั้งสิ้นได้ถึงความตื่นเต้น เพราะได้เห็นพระรูปโฉมของพระโพธิสัตว์ 
เหมอืนชาวเมอืงราชคฤห์ตืน่เต้นตอนช้างธนบาลกะเข้าไป และเหมอืนเทพนคร
ตื่นเต้นตอนจอมอสูรเข้าไป ฉะนั้น ลำาดับนั้น พวกราชบุตรมากราบทูลว่า  
“ข้าแต่สมมติเทพ มีบุคคลรูปร่างงดงามอย่างนี้เที่ยวบิณฑบาตอยู่ในพระนคร 
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทราบว่า ผู้นี้ชื่อไร จะเป็นเทวดา มนุษย์ นาค หรือ
ครุฑ” 
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 พระราชาประทับยืนท่ีพื้นปราสาท ทอดพระเนตรเห็นพระมหาบุรุษ 
เกิดความอัศจรรย์ไม่เคยเป็นมาก่อน ทรงสั่งพวกราชบุรุษว่า “แน่ะพนาย  
ท่านทั้งหลายจงไป จงพิจารณาดู ถ้าเป็นอมนุษย์ เขาออกจากพระนครแล้ว 
จะหายไป ถ้าเป็นเทวดา เขาออกจากพระนครแล้วจะเหาะไป ก็ถ้าเป็นนาค 
เขาออกจากพระนครแล้วจะดำาดินไป ถ้าเป็นมนุษย์ เขาจะบริโภคภิกษาหาร
ตามที่ได้” 

 พระมหาบุรุษรวบรวมภัตอันปะปนกันแล้วรู้ว่า “ภัตรประมาณเท่านี้
เพียงพอแก่เรา เพ่ือยังอัตภาพให้เป็นไป” เสด็จออกจากพระนครทางประตู 
ที่เสด็จเข้ามานั่นแหละ มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ประทับนั่งที่เงาของภูเขา
ปัณฑวะ เตรียมจะเสวยพระกระยาหาร 
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 ลำาดับนั้น ลำาไส้ใหญ่ทั้งหลายของพระมหาบุรุษบิดไปมา ได้ถึงอาการ
จะออกมาทางพระโอษฐ์ พระโพธสิตัว์ทรงอดึอดัพระทยัเพราะอาหารอนัปฏกิลู 
เพราะตัง้แต่เกดิมามอีตัตภาพนัน้ พระองค์ไม่เคยเหน็อาหารทีป่ฏิกลูอย่างนัน้
แม้ด้วยพระเนตรเลย จงึทรงสัง่สอนตนเองอย่างนีว่้า “ดกู่อนสทิธตัถะ เธอเกดิ
ในตระกูลที่มีข้าวและนำ้าหาได้ง่าย เป็นท่ีบริโภคข้าวสาลีมีกลิ่นหอมซึ่งเก็บไว้ 
๓ ปี พร้อมกับโภชนะที่มีรสเลิศต่างๆ ได้เห็นบรรพชิตผู้ทรงผ้าบังสุกุลรูปหนึ่ง
แล้วคิดว่า เมื่อไรหนอ เราจักได้เป็นผู้ทรงผ้าบังสุกุลอย่างนั้น เที่ยวบิณฑบาต
แล้วบริโภค เราจักมีโอกาสนั้นบ้างหรือไม่ ดังนี้ จึงออกบวช บัดนี้ เธอจะ
ทำาความอึดอัดใจเพราะอาหารปฏิกูลได้อย่างไร” ครั้นทรงส่ังสอนตนอย่างนี้
แล้ว ไม่ทรงมีอาการอันผิดปกติเสวยพระกระยาหาร 
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 ราชบุรษุทัง้หลายเห็นเหตกุารณ์นัน้แล้ว จงึไปกราบทลูพระราชาให้ทรง
ทราบ พระราชาได้สดบัคำาของทตู ทรงรีบเสดจ็ออกจากพระนครไปยงัทีอ่ยูข่อง
พระโพธสิตัว์ ทรงเลือ่มใสในพระอิรยิาบถน่ันแหละ จงึทรงมอบความเป็นใหญ่
ทั้งปวงให้แก่พระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ตรัสว่า “ดูก่อนมหาบพิตร อาตมภาพ
ไม่มีความต้องการวัตถุกามหรือกิเลสกามทั้งหลาย อาตมภาพปรารถนา 
พระสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมจึงออกบวช” 

 พระราชาแม้จะทรงอ้อนวอนเป็นอเนกประการ ก็ไม่ได้การยินยอม
พระทยัของพระโพธสัิตว์นัน้จงึตรสัปฏิญญาว่า “พระองค์จักได้เป็นพระพทุธเจ้า
แน่นอน ก็พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว โปรดเสด็จมายังแคว้นของ 
หม่อมฉันเป็นอันดับแรก” ดังนี้ นี้เป็นเรื่องย่อในที่นี้ ส่วนความพิสดาร พึง
ค้นคว้าดูในปัพพัชชาสูตรพร้อมทั้งอรรถกถาเถิด
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ทรงท�าทุกรกิริยา

 พระโพธสิตัว์ทรงให้ปฏญิญาแก่พระราชาแล้ว เสด็จจารกิไปตามลำาดับ 
เข้าไปหาอาฬารดาบสกาลามโคตรและอุทกดาบสรามบุตร ทำาสมาบัติให้ 
เกดิขึน้แล้ว ทรงดำารว่ิา “นีม้ใิช่หนทางทีจ่ะตรสัรู ้ทรงไม่พอพระทยัด้วยสมาบตัิ
ภาวนาแม้นั้น มีพระประสงค์จะเริ่มตั้งมหาปธาน (ความพากเพียรอันยิ่งใหญ่
ทำาได้ยาก) เพื่อแสดงเรี่ยวแรงและความเพียรของพระองค์ ให้ปรากฏแก ่
ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลก จึงเสด็จไปยังตำาบลอุรุเวลาทรงดำาริว่า “สถานน้ี 
น่ารื่นรมย์จริงๆ” จึงเสด็จเข้าอยู่ ณ ตำาบลอุรุเวลานั้น เริ่มตั้งมหาปธานแล้ว

 บรรพชิต ๕ รูปมีโกณฑัญญะเป็นหัวหน้าแม้เหล่านั้น พากันเที่ยว
ภกิขาจารไปในหมูบ้่าน นคิมและราชธาน ีได้พบพระโพธสิตัว์ ณ ตำาบลอรุเุวลา
น้ัน ต่อจากนั้น บรรพชิตทั้ง ๕ รูปน้ัน อุปัฏฐากพระโพธิสัตว์น้ันผู้ทำาความ
พากเพียรใหญ่ตลอด ๖ พรรษา ด้วยวัตรปฏิบัติมีการกวาดบริเวณ เป็นต้น  
ได้เป็นผู้อยู่ในสำานักของพระโพธิสัตว์นั้น ด้วยหวังใจว่า “ท่านพระสมณะ 
จะเป็นพระพุทธเจ้าในบัดนี้ ท่านพระสมณะจะเป็นพระพุทธเจ้าในบัดนี้” 
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 พระโพธิสัตว์ทรงดำาริว่า “เราจะกระทำาทุกรกิริยาให้ถึงที่สุด” จึงทรง
ดำารงชีวิตไปด้วยข้าวสารเพียงเมล็ดงาหนึ่ง เป็นต้น จนถึงทรงตัดอาหารเสีย
โดยประการทั้งปวง ฝ่ายเหล่าเทวดานำาเอาโอชาใส่เข้าไปทางขุมพระโลมา 
ทั้งหลาย

  เมื่อพระโพธิสัตว์นั้น มีพระกายอันถึงความอ่อนเปลี้ยอย่างยิ่ง เพราะ
เหตุที่พระองค์ไม่เสวยพระกระยาหารน้ัน พระกายแม้มีฉวีวรรณดุจทอง 
ได้กลายเป็นสีดำาไป พระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการก็ได้ถูกปกปิดทำาให้ 
ไม่ปรากฏ ในบางครั้ง เมื่อพระองค์ทรงเพ่งฌานอันไม่มีลมหายใจเข้าออก ถูก
เวทนาแรงกล้าเสียดแทง ทรงสลบล้มลงบนที่จงกรม 

 ลำาดับนั้น เทวดาบางพวกกล่าวถึงพระโพธิสัตว์นั้นว่า “ท่านพระสมณ
โคดมสิน้ชวีติแล้ว” เทวดาบางพวกกล่าวว่า “นีเ้ป็นวหิารธรรมของพระอรหนัต์
ทั้งหลายทีเดียว” 
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 ในบรรดาเทวดาสองกลุ่มนั้น เหล่าเทวดาผู้กล่าวว่าท่านพระสมณ 
โคดมได้สิ้นชีวิตแล้วนั้น พากันไปกราบทูลแก่พระเจ้าสุทโธทนะมหาราชว่า  
“พระโอรสของพระองค์สวรรคตแล้ว” 
 
 พระเจ้าสุทโธทนะมหาราชตรสัว่า “บตุรของเรายงัไม่ได้เป็นพระพทุธเจ้า
จะยังไม่สิ้นชีวิต” 
 
 เทวดาเหล่านั้นกราบทูลว่า “พระโอรสของพระองค์ไม่สามารถเป็น
พระพุทธเจ้าได้ ทรงล้มลงที่พื้นสำาหรับทำาความเพียรนั่นแหละสวรรคตแล้ว” 

 พระราชาทรงสดับดังนั้นจึงตรัสห้ามว่า “เราไม่เชื่อ เป็นไปไม่ได้ที่บุตร
ของเรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจะสิ้นชีวิต”
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 ถามว่า ก็เพราะเหตุไร พระราชาจึงไม่ทรงเชื่อ 

 ตอบว่า เพราะพระองค์ได้ทรงเห็นปาฏิหาริย์ทั้งหลาย ในวันที่พา 
พระกุมารไปไหว้ท่านกาลเทวิลดาบสและที่ควงไม้หว้า 

 พระโพธิสัตว์ทรงกลับได้สติลุกข้ึนอีก เมื่อพระมหาสัตว์ลุกขึ้นแล้ว 
เทวดาเหล่านั้นไปกราบทูลแก่พระราชาว่า “ข้าแต่มหาราช พระโอรสของ
พระองค์เป็นผู้ไม่มีโรคแล้ว” 

 พระราชาตรัสว่า “เรารู้ว่าบุตรของเราไม่สิ้นชีวิต”

 เมื่อพระมหาสัตว์ทรงบำาเพ็ญทุกรกิริยาอยู่ ๖ พรรษานั่นแหละ กาล
เวลาได้เป็นเหมอืนทำาขอดปมในอากาศ พระมหาสตัว์น้ันทรงพระดำารว่ิา “การ
ทำาทุกรกิริยานี้ ไม่ใช่หนทางเพ่ือจะตรัสรู ้” จึงเสด็จเที่ยวเพื่อบิณฑบาต 
ในหมู่บ้านและนิคมทั้งหลาย เพื่อจะนำาอาหารหยาบมา ได้นำาอาหารมาแล้ว 
ครั้งนั้น มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการของพระโพธิสัตว์นั้นได้กลับเป็นปกติ 
แม้พระกายก็ได้มีฉวีวรรณดุจทองคำา 
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 พระภกิษปัุญจวคัคีย์พากนัคดิว่า “พระมหาบรุษุนีแ้ม้กระทำาทกุรกริยิา
ถึง ๖ ปี ก็ไม่สามารถบรรลุพระสัพพัญญุตญาณได้ บัดนี้ พระองค์เที่ยว
บิณฑบาตไปในบ้าน เป็นต้น นำาอาหารหยาบมา จะทรงสามารถบรรล ุ
พระสัพพัญญุตญาณได้อย่างไร พระมหาบุรุษนี้กลายเป็นผู้มักมากในปัจจัย 
คลายความเพียร การคาดหวังคุณวิเศษจากสำานักพระมหาบุรุษนี้ของพวกเรา 
ก็เหมือนคนผู้จะเอานำ้าราดศีรษะคาดหวังเอาหยาดนำ้าค้าง ฉะนั้น จะมี
ประโยชน์อะไรด้วยพระมหาบรุษุนีส้ำาหรบัพวกเรา” จงึพากนัละพระมหาบรุษุ 
ต่างถือเอาบาตรและจีวรของตน เดินทางไประยะทาง ๑๘ โยชน์ เข้าไปยัง 
ป่าอิสิปตนะ
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นางสุชาดาถวายข้าวปายาส

 ก็สมัยนั้น ทาริกาชื่อสุชาดาเกิดในเรือนของเสนานิกุฎุมพี ในตำาบล 
อรุเุวลาเสนานคิม นางเจรญิวยัแล้ว ได้กระทำาความปรารถนาทีต้่นไทรต้นหนึง่
ว่า “ถ้าเราไปยังเรือนสกุลที่มีชาติเสมอกัน ได้บุตรชายในการตั้งครรภ์ครั้งแรก 
เราจักทำาพลีกรรมโดยการบริจาคทรัพย์ ๑๐๐,๐๐๐ แสนแก่ท่านทุกปี”  
ความปรารถนานั้นของนางสำาเร็จแล้ว 

 เมื่อพระมหาสัตว์ทรงบำาเพ็ญทุกรกิริยาอยู่ ในคราวครบปีที่ ๖ นาง
สุชาดานั้นมีความประสงค์จะทำาพลีกรรมในวันเพ็ญเดือน ๖ ในตอนแรก ได้
ปล่อยโคนม ๑,๐๐๐ ตัว ให้ท่องเที่ยวไปในป่าชะเอมเครือ ให้โคนม ๕๐๐ ตัว 
ดื่มนำ้านมของโคนม ๑,๐๐๐ ตัว เหล่านั้น แล้วให้โคนม ๒๕๐ ตัว ดื่มนำ้านมของ
โคนม ๕๐๐ ตัว เหล่านั้น โดยทำานองนี้จนกระทั่งถึงโคนม ๘ ตัว ดื่มนำ้านมของ
โคนม ๑๖ ตัว นางปรารถนานำ้านมข้นและมีโอชาจึงได้กระทำาการหมุนเวียน
นำ้านมด้วยประการฉะนี้ 
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 ในวันเพ็ญวิสาขะ นางสุชาดาน้ันคิดว่า “เราจักกระทำาพลีกรรมแต ่
เช้าตรู่” จึงลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรี ให้รีดนมโคนม ๘ ตัวเหล่านั้น ลูกโค
ทั้งหลายยังไม่ได้มาถึงเต้านมเหล่านั้น แต่พอนำาภาชนะใหม่เข้าไปใกล้เต้านม
เท่านั้น สายนำ้านมก็ไหลออกตามธรรมดาของตน นางสุชาดาได้เห็นความ
อัศจรรย์นั้น จึงตักนำ้านมด้วยมือของตนเอง ใส่ลงในภาชนะใหม่แล้วก่อไฟ
ทำาการหุงด้วยมือของตนเอง เมื่อกำาลังหุงข้าวปายาสอยู่นั้น ฟองขนาดใหญ ่
ตั้งขึ้นไหลวนเวียนด้านขวา แม้สักหยดหนึ่งก็ไม่หกออกไปภายนอก ควันไฟ 
แม้เล็กน้อยก็ไม่ลอยขึ้นจากเตา

 สมัยนั้น ท้าวจตุโลกบาลมาคอยอารักขาที่เตา ท้าวมหาพรหมกั้นฉัตร 
ท้าวสักกะนำาฟืนมาใส่ทำาไฟให้ลุกโพลง จริงอยู่ เทวดาทั้งหลายรวบรวมโอชา 
อันสำาเร็จแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในทวีปทั้ง ๔ มีทวีปน้อย ๒,๐๐๐ เป็น
บริวาร ใส่เข้าไปในข้าวปายาสนั้นด้วยเทวานุภาพของตน เหมือนบุคคลคั้น 
รวงผึ้งอันติดอยู่ที่ท่อนไม้ แล้วตวงเอาแต่นำ้าหวาน ฉะนั้น จริงอยู่ ในกาลอื่นๆ 
เทวดาท้ังหลายใส่โอชาในคำาข้าวทุกคำา แต่ว่าในวันตรัสรู้และวันปรินิพพาน  
ใส่โอชาในหม้อเลยทีเดียว



173 

อวิทูเรนิทาน   

 นางสุชาดาได้เห็นความอัศจรรย์มิใช่น้อย ซ่ึงปรากฏแก่ตนในที่น้ัน 
ในวนัเดยีวกนั จึงเรยีกนางปุณณาทาสีมาบอกว่า “แน่ะแม่ปุณณา วนันีเ้ทวดา
ของเราทัง้หลายน่าเลือ่มใสยิง่นกั ในกาลมปีระมาณเท่าน้ี เราไม่เคยเหน็ความ
อัศจรรย์อย่างนี้ เธอจงรีบไปดูแลเทวสถานโดยเร็ว” นางปุณณาทาสีนั้นรับคำา
ของนางสุชาดานั้นแล้ว ได้ไปยังโคนต้นไม้โดยเร็ว

 ฝ่ายพระโพธิสัตว์ทรงเห็นมหาสุบิน ๕ ประการในตอนกลางคืนน้ัน 
ทรงใคร่ครวญอยู ่จงึตกลงใจว่า “วนันี ้เราจกัเป็นพระพทุธเจ้าโดยไม่ต้องสงสยั” 
พอราตรีนั้นล่วงไป พระองค์ทรงกระทำาการปฏิบัติพระสรีระ คอยเวลา
ภิกขาจารอยู่ เสด็จมาประทับนั่งที่ใต้น้นไม้น้ันแต่เช้าตรู่ ทรงกระทำาใต้ต้นไม้
ทั้งสิ้นให้สว่างไสวด้วยรัศมีของพระองค์

 ลำาดับนั้น นางปุณณาทาสีนั้นมา ได้เห็นพระโพธิสัตว์ผู้ประทับนั่งที่ใต้
ต้นไม้ทอดพระเนตรดูโลกธาตุด้านทิศปาจีน และได้เห็นต้นไม้ทั้งต้นมีส ี
ดังสีทองเพราะพระรัศมีอันซ่านออกจากพระสรีระของพระโพธิสัตว์นั้น นาง
จึงได้คิดดังนี้ว่า “วันนี้ เทวดาของเราทั้งหลาย เห็นจะลงจากต้นไม้มานั่ง เพื่อ
รับพลีกรรมด้วยมือของตนเองทีเดียว” จึงเป็นผู้ถึงความปลาบปลื้มใจ รีบไป
บอกเรื่องนั้นแก่นางสุชาดา 
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 นางสชุาดาได้ฟังคำาของนางปณุณาทาสนีัน้ แล้วกด็ใีจจงึกล่าวว่า “วนันี้ 
ตัง้แต่น้ีไป เจ้าจงดำารงอยู่ในฐานะธดิาคนใหญ่ของเรา” แล้วได้ให้เคร่ืองประดบั
ทั้งปวงอันสมควรแก่ธิดา

 กเ็พราะเหตท่ีุในวันบรรลุความเป็นพระพทุธเจ้า การได้ถาดทองมมีลูค่า 
๑๐๐,๐๐๐ จึงจะควร เพราะฉะนั้น นางสุชาดานั้นจึงมีความคิดเกิดขึ้นว่า “จัก
ใส่ข้าวปายาสในถาดทอง” จึงให้คนใช้นำาถาดทองมีมูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ ออกมา 
ประสงค์จะใส่ข้าวปายาสในถาดทองนัน้ จงึรำาพงึถงึโภชนะทีล่กุแล้ว ข้าวปายาส
ทั้งหมดก็กลิ้งไปอยู่ในถาด เหมือนนำ้ากลิ้งจากใบบัวฉะนั้น ข้าวปายาสนั้นเต็ม
ถาดหนึ่งพอดี นางจึงเอาถาดอีกใบหนึ่งครอบถาดใบนั้น แล้วเอาผ้าขาวห่อ 
ประดบัร่างกายด้วยเคร่ืองอลงัการท้ังปวง เอาถาดนัน้ทูนศรีษะของตน เดนิไป
สู่ใต้ต้นไทรนั้นด้วยอานุภาพใหญ่ เห็นพระโพธิสัตว์แล้วเกิดความโสมนัส 
อย่างมาก จึงน้อมกายเดินไปจำาเดิมแต่ที่ได้เห็นเพราะคิดว่าเป็นเทวดา วาง
ถาดลงจากศีรษะแล้ว เปิดฝาเอาคนโททองใส่นำ้าอันอบด้วยดอกไม้หอม แล้ว
ได้เข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆ พระโพธิสัตว์ 
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 บาตรดินที่ท้าวฆฏิการมหาพรหมถวาย ไม่ห่างพระโพธิสัตว์มาตลอด
กาลนานมีประมาณเท่านี้ ได้หายไปในขณะน้ัน พระโพธิสัตว์เมื่อแลไม่เห็น
บาตร จึงเหยียดพระหัตถ์ขวาออกรับนำ้า นางสุชาดาวางถาดทองข้าวปายาส
บนพระหัตถ์ของพระมหาบุรุษ พระมหาบุรุษทอดพระเนตรดูนางสุชาดา นาง
สุชาดากำาหนดอาการแล้วจึงทูลว่า “ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ขอท่านจงรับข้าว
ปายาสนั้นเสวยตามความชอบใจเถิด เพราะข้าพเจ้าบริจาคแล้วแก่ท่าน” ไหว้
แล้วทูลว่า “มโนรถคือความปรารถนาแห่งใจของข้าพเจ้าสำาเร็จแล้ว ฉันใด 
มโนรถแม้ของท่านก็จงสำาเร็จ ฉันนั้นเถิด” นางไม่ห่วงอาลัยสละถาดทอง 
อันมีมูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ เหมือนภาชนะดินอันเก่าหลีกไปแล้ว
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ทรงอธิษฐานลอยถาด

 ฝ่ายพระโพธสิตัว์เสดจ็ลกุขึน้จากทีป่ระทบัน่ัง ทรงทำาประทักษณิต้นไม้ 
ถอืถาดเสดจ็ไปยงัฝ่ังแม่นำา้เนรญัชรา ในวนัทีพ่ระโพธสิตัว์หลายแสนพระองค์
ตรัสรู้ มีท่าชื่อว่าสุปติฏฐิตะเป็นสถานที่เสด็จลงสรงสนาน พระองค์ทรงวาง
ถาดท่ีฝ่ังท่าชือ่สปุตฏิฐิตะนัน้ เสดจ็ลงสรงสนานเสรจ็แล้ว ทรงนุง่ห่มธงชยัแห่ง
พระอรหันต์ อันเป็นเครื่องนุ่งห่มของพระพุทธเจ้าหลายแสนพระองค์ ทรงนั่ง
ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ทรงปั้นก้อนข้าว ๔๙ ก้อน แต่ละก้อน
ขนาดเท่าจาวตาลสุก แล้วเสวยมธุปายาสมีนำ้าน้อยทั้งหมด ข้าวมธุปายาสนั้น
เท่านั้นได้เป็นอาหารอยู่ได้ตลอด ๗ สัปดาห์ สำาหรับพระโพธิสัตว์นั้น ผู้ได้เป็น
พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ควงต้นโพธิ์ (ต้นไม้สำาหรับตรัสรู้) ตลอดระยะตลอด 
๗ สปัดาห์นัน้ ไม่มอีาหารอย่างอืน่ ไม่มกีารสรงสนาน ไม่มกีารชำาระพระโอษฐ์ 
ไม่มีการถ่ายพระบังคนหนัก พระองค์ทรงยับยั้งอยู่ด้วยฌานสุข มรรคสุข และ
ผลสุขเท่านั้น 



177 

อวิทูเรนิทาน   

 พระโพธสิตัว์ครัน้เสวยข้าวปายาสนัน้แล้ว ทรงจบัถาดทองอธษิฐานว่า 
“ถ้าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ ถาดใบนี้จงลอยทวนกระแสนำ้าไป  
ถ้าจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ ก็จงลอยไปตามกระแสนำ้า” ครั้นทรง
อธิษฐานแล้วได้ลอยถาดไป ถาดนั้นลอยตัดกระแสนำ้าไปถึงกลางแม่นำ้า ณ ที่
ตรงกลางแม่นำ้านั่นแหละ ได้ลอยทวนกระแสนำ้าไปถึงสถานที่ห่างไปประมาณ 
๘๐ ศอก ดุจม้าฝีเท้าเร็ว ฉะนั้น แล้วจมลงที่นำ้าวนแห่งหนึ่ง จมลงไปถึงที่อยู่
ของกาลนาคราช กระทบถาดเครื่องบริโภคของพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์  
เกิดมีเสียงดัง “กิลิ กิลิ” แล้วได้วางรองอยู่ใต้ถาดเหล่านั้นทั้งหมด 
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 กาลนาคราชได้ฟังเสียงถาดกระทบกันนั้นแล้วกล่าวว่า “เมื่อวานนี้ 
พระพุทธเจ้าทรงบังเกิดขึ้นแล้วพระองค์หนึ่ง วันนี้ พระพุทธเจ้าทรงบังเกิดขึ้น
แล้วอีกองค์หนึ่ง” จึงได้ยืนกล่าวสรรเสริญพุทธคุณด้วยถ้อยคำาหลายร้อยบท 
ได้ทราบว่า เวลาทีม่หาปฐพงีอกขึน้สู่อากาศประมาณ ๑ โยชน์ ๓ คาวุต สำาหรบั
กาลนาคราชนั้น ได้เป็นดุจวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ 

 พระโพธิสัตว์ทรงพักผ่อนกลางวันอยู่ในป่าสาละ อันมีดอกไม้บาน
สะพรั่งใกล้ฝั่งแม่นำ้า ในเวลาดอกไม้ทั้งหลายหลุดจากขั้วในเวลาเย็น ได้เสด็จ
มุ่งหน้าไปยังต้นโพธิ์ ตามหนทางกว้างประมาณ ๘ อุสภะซึ่งเทวดาทั้งหลาย
ตกแต่งไว้ ดจุราชสห์ีเยือ้งกราย ฉะนัน้ นาค ยกัษ์ และครฑุเป็นต้น ได้บชูาด้วย
ของหอมและดอกไม้เป็นต้นอันเป็นทิพย์ เครื่องดนตรีทิพย์เป็นต้นถูกบรรเลง
เป็นไป ๑๐,๐๐๐ โลกธาตุได้มีกลิ่นหอมทั่วไปหมด มีระเบียบดอกไม้และเสียง
แซ่ซ้องสาธุการทั่วไปหมด 
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สถานที่ประทับนั่งตรัสรู้

 ในสมัยนั้น พราหมณ์ชื่อโสตถิยะ เป็นคนหาบหญ้า ถือหญ้าเดิน 
สวนทางมา รู้อาการของพระมหาบุรุษจึงได้ถวายหญ้า ๘ กำา พระโพธิสัตว์ 
ทรงรบัหญ้าแล้วเสดจ็ขึน้สูค่วงไม้โพธิ ์ได้ประทบัยนืในด้านทศิใต้ผนิพระพักตร์
ไปทางทิศเหนือ ขณะนั้นจักรวาลด้านทิศใต้ทรุดลง ได้เป็นดุจจรดถึงอเวจ ี
มหานรกเบือ้งล่าง จักรวาลด้านทศิเหนือลอยข้ึน ได้เป็นดจุจรดถงึภวัคคพรหม
ในเบื้องบน พระโพธิสัตว์ทรงดำาริว่า “สถานที่ตรงนี้เห็นจะไม่ได้เป็นสถานที่ 
ที่ทำาให้เราบรรลุพระสัมโพธิญาณ” ทรงกระทำาประทักษิณเสด็จไปยังด้าน 
ทิศตะวันตก ได้ประทับยืนผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ลำาดับน้ัน 
จกัรวาลด้านทศิตะวันตกได้ทรดุลง ได้เป็นดจุจรดถงึอเวจมีหานรกในเบือ้งล่าง 
จักรวาลด้านทิศตะวันออกลอยขึ้น ได้เป็นดุจจรดถึงภวัคคพรหมในเบื้องบน 
ได้ทราบว่า ในทกุสถานทีท่ีพ่ระมหาบรุษุน้ันประทบัยนื มหาปฐพีได้ยบุลงและ
ฟูขึ้น เหมือนล้อเกวียนใหญ่ซึ่งติดอยู่ในดุม ถูกเหยียบริมขอบวงของกงล้อ 
ฉะนั้น 
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 พระโพธสัิตว์ทรงดำารว่ิา “สถานทีต่รงนี ้เหน็จะไม่ได้เป็นสถานทีท่ีท่ำาให้
เราบรรลพุระสมัโพธญิาณ” จงึทรงกระทำาประทกัษณิเสดจ็ไปทางด้านทศิเหนอื 
ประทับยืนผินพระพักตร์ใปทางด้านทิศใต้ ลำาดับนั้นจักรวาลด้านทิศเหนือได้
ทรดุลง ได้เป็นดจุจรดถงึอเวจมีหานรกในเบือ้งล่าง จกัรวาลด้านทศิใต้ลอยขึน้ 
ได้เป็นดุจจรดถึงภวัคคพรหมในเบื้องบน 

 พระโพธิสัตว์ทรงดำาริว่า “แม้สถานที่ตรงนี้ ก็เห็นจะไม่ได้เป็นสถานที่ 
ที่ทำาให้เราบรรลุพระสัมโพธิญาณ” จึงทรงกระทำาประทักษิณเสด็จไปยังด้าน
ทิศตะวันออก ได้ประทับยืนผินพระพักตร์ไปทางด้านทิศตะวันตก 

 กส็ถานทีต่ัง้บัลลงัก์ของพระพทุธเจ้าทัง้ปวง มอียูใ่นด้านทศิตะวนัออก 
สถานท่ีน้ันจงึไม่หวัน่ไหวไม่สัน่สะเทอืน พระมหาสตัว์ทรงทราบว่า “สถานท่ีนี้ 
เป็นทีอ่นัพระพุทธเจ้าทัง้ปวงไม่ทรงละ เป็นสถานทีไ่ม่หวัน่ไหว เป็นสถานท่ี
กำาจัดกรงคือกิเลส” จึงทรงจับปลายหญ้าเหล่าน้ันแล้วเขย่า ทันใดน้ันเอง  
ได้มีบัลลังก์ขนาด ๑๔ ศอก หญ้าแม้เหล่านั้นได้ดำารงอยู่แล้ว โดยสัณฐานที่แม ้
ช่างเขยีนหรอืช่างฉาบผู้ชำานาญอย่างย่ิง กไ็ม่สามารถจะเขยีนหรอืฉาบแบบน้ัน
ได้
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 พระโพธิสัตว์ทรงผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก โดยให้ลำาต้นโพธิ์
อยู่เบื้องพระปฤษฎางค์ เป็นผู้มีพระทัยมั่นคง ทรงนั่งคู้อปราชิตบัลลังก์ (การ
นั่งที่ไม่มีการพ่ายแพ้) ซึ่งแม้สายฟ้าจะผ่าลงตั้ง ๑๐๐ ครั้งก็ไม่แตกทำาลาย โดย
ทรงอธิษฐานว่า

  “เน้ือและเลือดในสรีระนี้แม้ท้ังสิ้นจะเหือดแห้งไป จะ
เหลือแต่หนัง เอ็นและกระดูก ก็ตามที 

 เราไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณในที่นั่งนี้แหละ จักไม่ยอมลุกขึ้น” 
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ต่อสู้กับพญามารและเสนามาร

 ในสมัยนั้น มารผู้มีใจบาปคิดว่า “พระสิทธัตกุมารประสงค์จะก้าวล่วง
อำานาจของเรา บัดนี้ เราจะไม่ให้พระองค์นั้นล่วงพ้นไปได้” จึงไปยังที่อยู่ของ
พลมารบอกเรื่องนั้น ให้โห่ร้องแบบมารแล้วพาพลมารออกไป ก็เสนามารนั้น
มีข้างหน้ามาร ๑๒ โยชน์ ข้างขวาและข้างซ้ายข้างละ ๑๒ โยชน์ ส่วนข้างหลัง
มีจนจรดขอบจักรวาล สูงขึ้นด้านบนมี ๙ โยชน์ 

 เมื่อเหล่าเสนามารแผดร้องขึ้น เสียงแผดร้องจะได้ยินเหมือนเสียง 
แผ่นดินทรุด ตั้งแต่ที่ห่างออกไป ๑,๐๐๐ โยชน์ ลำาดับนั้น เทวบุตรมารขึ้นขี่ช้าง
ชือ่คริิเมขสงู ๑๕๐ โยชน์ นริมติแขน ๑,๐๐๐ แขน ถอือาวธุนานาชนดิ ในบรรดา
บริษัทมารที่เหลือนี้ มาร ๒ ตนจะไม่ถืออาวุธเหมือนกันเลย เป็นผู้มีผิวพรรณ
หลากหลาย มีหน้าทำาอาการหลากหลาย ถืออาวุธนานาชนิดพากันมา  
เหมือนดังจะท่วมทับพระมหาสัตว์ 
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 กเ็ทวดาใน ๑๐,๐๐๐ จกัรวาลได้ยนืกล่าวคำาสรรเสรญิคณุของพระมหา
สตัว์ ท้าวสกักเทวราชได้ยืนเป่าสังข์วชิยตุร ได้ยนิว่า สงัข์น้ันมขีนาด ๑๒๐ ศอก 
เมื่อสูดลมเข้ามาแล้วเป่าครั้งเดียว เสียงจะอยู่ถึง ๔ เดือนจึงจะหมด มหากาล
นาคราชได้ยืนกล่าวสรรเสริญคุณเกินกว่าร้อยบท ท้าวมหาพรหมได้ยืนกั้น
เศวตฉัตร แต่เมื่อพลมารเข้าไปใกล้ควงไม้โพธิ์ บรรดาเทวดาเป็นต้นเหล่านั้น 
แม้องค์หนึ่งก็ไม่สามารถจะดำารงอยู่ได้ ต่างพากันหนีไปโดยสถานที่ตรงหน้า
ของพวกตน กาลนาคราชดำาดนิลงไปยังภพนาคอนัมมีณเฑียร ๕๐๐ โยชน์ นอน
เอามือทั้ง ๒ ปิดหน้า ท้าวสักกเทวราชเก็บสังข์วิชยุตรไว้ข้างหลัง ได้ยืนอยู่ที่
ขอบปากจักรวาล ท้าวมหาพรหมจับปลายเศวตฉัตรไปยังพรหมโลกทันที  
แม้เทวดาองค์หนึ่งผู้สามารถดำารงอยู่มิได้มีเลย พระมหาบุรุษพระองค์เดียว
เท่านั้นประทับนั่งอยู่
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 ฝ่ายมารกล่าวกับบริษัทของตนว่า “พ่อทั้งหลาย บุรุษอื่นที่เป็นเช่นกับ
พระสิทธัตถะโอรสของพระเจัาสุทโธทนะย่อมไม่มี พวกเราไม่สามารถสู้รบ 
ซึ่งหน้าได้ พวกเราจะสู้รบทางด้านหลัง” 

 ฝ่ายพระมหาบรุษุทรงแลดทูัง้ ๓ ด้าน ทรงเหน็แต่ความว่างเปล่า เพราะ
เทวดาท้ังปวงพากันหนีไปหมด ได้ทรงเห็นพลมารหนุนเนื่องเข้ามาทางด้าน
เหนืออีก ทรงดำาริว่า “ชนนี้มีประมาณเท่านี้เจาะจงเราผู้เดียวเท่านั้น กระทำา
ความพากเพียรพยายามอย่างใหญ่หลวง ในที่น้ีเราไม่มีมารดา บิดา พี่ชาย  
น้องชาย หรอืญาตใิดๆ อืน่เลย แต่ว่า บารม ี๑๐ น้ีเท่านัน้จะเป็นเช่นกบับรวิาร
ชนผู้ใกล้ชิดของเราไปตลอดกาลนาน เพราะฉะนั้น เราสมควรจะทำาบารม ี
ทั้งหลายให้เป็นโล่ แล้วต่อสูด้้วยศัสตราคือบารมีนั่นแหละ กำาจัดหมู่พลนี้เสีย” 
จึงทรงนั่งระลึกถึงบารมี ๑๐ 
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วิธีการของพญามาร ๙ อย่าง

 ลำาดับนั้น เทวบุตรมารคิดว่า “เราจักให้พระสิทธัตถะหนีไปด้วยลมน้ี 
ทีเดียว” จึงได้บันดาลมณฑลลมให้เกิดขึ้น ในขณะนั้นเอง ลมมีลมทิศตะวัน
ออกเป็นต้นได้เกิดขึ้น ซึ่งลมนี้สามารถทำาลายยอดเขาขนาดกึ่งโยชน์ ๑ โยชน์ 
๒ โยชน์ หรือ ๓ โยชน์ได้ สามารถถอนรากของกอไม้และต้นไม้ในป่า เป็นต้น
ได้ สามารถทำาหมู่บ้านและนิคมรอบด้านให้ละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปได้ 
แต่อานภุาพของลมกถ็กูกำาจดั ด้วยเดชแห่งบญุของพระมหาบรุษุ พอพดัมาถงึ
พระโพธิสัตว์ก็ไม่สามารถทำาแม้แต่ชายจีวรให้ไหวได้ (๑) 

 จากนั้น มารคิดว่า “เราจักให้นำ้าท่วมพระสิทธัตถะนั้นตาย” จึงได้
บันดาลให้ห่าฝนใหญ่เกิดขึ้น ด้วยอานุภาพของมารนั้น เมฆฝนอันมีหลืบ 
ได้ร้อยหลืบพันหลืบ เป็นต้น เกิดขึ้นในเบื้องบนแล้วตกลงมา แผ่นดินได้แยก
ออกเป็นช่องด้วยกำาลังแห่งสายธารนำ้าฝน มหาเมฆลอยมาทางด้านบนป่าไม้
และต้นไม้ เป็นต้น ก็ไม่สามารถทำาให้นำ้าแม้เท่าหยาดนำ้าค้างหยดให้เปียกจีวร
ของพระมหาสัตว์ (๒) 
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 จากนั้น ได้บันดาลให้ห่าฝนหินให้เกิดขึ้น ยอดภูเขาทั้งหลายล้วน 
แต่ลูกใหญ่ คุกรุ ่นเป็นควัน ลุกเป็นเปลวไฟ ลอยมาทางอากาศ พอถึง 
พระโพธิสัตว์ก็ได้กลายเป็นกลุ่มดอกไม้ทิพย์ (๓) 

 จากนั้น ได้บันดาลให้ห่าฝนเครื่องประหารให้เกิดขึ้น อาวุธมีดาบ หอก
และลกูศร เป็นต้น มคีมข้างเดยีวบ้าง มคีมสองข้างบ้าง คกุรุน่เป็นควัน ลุกเป็น
เปลวไฟ ลอยมาทางอากาศ พอถงึพระโพธสิตัว์กไ็ด้กลายเป็นดอกไม้ทพิย์ (๔) 

 จากนั้น ได้บันดาลให้ห่าฝนถ่านเพลิงให้เกิดขึ้น ถ่านเพลิงทั้งหลาย 
มีสีดังดอกทองกวาว ลอยมาทางอากาศ ได้กลายเป็นดอกไม้ทิพย์โปรยปราย
ลงใกล้บาทมูลของพระโพธิสัตว์ (๕) 

 จากนัน้ ได้บนัดาลให้ห่าฝนเถ้ารึงให้เกดิขึน้ เถ้ารึงร้อนจดัมสีดีงัไฟ ลอย
มาทางอากาศ ได้กลายเป็นฝุ่นไม้จันทน์ตกลงใกล้บาทมูลของพระโพธิสัตว์ 
(๖)
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 จากนั้น ได้บันดาลให้ห่าฝนทรายให้เกิดขึ้น ทรายทั้งหลายละเอียดยิบ 
คุเป็นควัน ลุกเป็นไฟลอยมาทางอากาศ ได้กลายเป็นดอกไม้ทิพย์ตกลง 
ใกล้บาทมูลของพระโพธิสัตว์ (๗) 

 จากนัน้ จงึบันดาลห่าฝนเปือกตมให้เกดิขึน้ เปือกตมคเุป็นควนั ลกุเป็น
ไฟ ลอยมาทางอากาศ ได้กลายเป็นเครื่องลูบไล้ทิพย์ตกลงใกล้บาทมูลของ
พระโพธิสัตว์ (๘) 

 จากนั้น เทวบุตรมารคิดว่า “เราจักทำาให้พระสิทธัตถะตกใจกลัวด้วย
ความมืดนี้แล้วหนีไป” จึงได้บันดาลความมืดให้เกิดขึ้นด้วย ความมืดนั้นเป็น
ความมืดมิดดุจประกอบด้วยองค์ ๔ (คือแรม ๑๔ หรือ ๑๕ คำ่า ป่าชัฏ เมฆทึบ 
และเที่ยงคืน) พอถึงพระโพธิสัตว์ก็ได้อันตรธานไป เหมือนความมืดที่ถูกขจัด
ด้วยแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์ (๙) 
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ทรงชนะมาร

 มารนั้นไม่สามารถทำาให้พระโพธิสัตว์หนีไปด้วยลม ฝน ห่าฝนหิน  
ห่าฝนเครื่องประหาร ห่าฝนถ่านเพลิง ห่าฝนเถ้ารึง ห่าฝนทราย ห่าฝน 
เปือกตม และห่าฝนคือความมืด รวม ๙ อย่างนี้ด้วยประการฉะนี้ จึงสั่งบริษัท
นั้นว่า “แน่ะพนาย พวกเจ้าจะหยุดอยู่ทำาไม จงจับสิทธัตถกุมารนี้ จงทำาร้าย 
จงทำาให้หนีไป” ส่วนตนเองนั่งบนคอช้างคิริเมข ถือจักราวุธเข้าไปใกล้ 
พระโพธิสัตว์แล้วกล่าวว่า “ดูก่อนท่านสิทธัตถะ ท่านจงลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้ 
บัลลังก์นี้ไม่ได้ถึงแก่ท่าน บัลลังก์นี้ย่อมถึงแก่เรา” 

 พระมหาสัตว์ทรงฟังคำาของมารนั้นแล้วได้ตรัสว่า “แน่ะมาร ท่านไม่ได้
บำาเพ็ญบารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ และปรมัตถบารมี ๑๐ ทั้งไม่ได้บริจาค 
มหาบริจาค ๕ ไม่ได้บำาเพ็ญญาตัตถจริยา โลกัตถจริยาและพุทธัตถจริยา 
บัลลังก์นี้จึงไม่ได้ถึงแก่ท่าน บัลลังก์นี้ย่อมถึงแก่เรา” 
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 มารโกรธอดกลั้นกำาลังความโกรธไว้ไม่ได้ จึงขว้างจักราวุธใส่พระมหา
บรุุษ จกัราวธุนัน้ได้ตัง้เป็นเพดานดอกไม้อยู ่ในส่วนเบือ้งบนของพระมหาบรุษุ
นั้นผู้ทรงรำาพึงถึงบารมี ๑๐ อยู่ ได้ทราบว่า จักราวุธนั้นคมกล้านัก มารนั้น
โกรธแล้วขว้างไปในที่อื่น จะตัดเสาหินแท่งทึบเป็นอันเดียวไปเหมือนตัดหน่อ
ไม้ไผ่ แต่บัดนี้ เมื่อจักราวุธนั้นกลายเป็นเพดานดอกไม้ตั้งอยู่ 

 บริษัทมารนอกนี้คิดว่า “พระสิทธัตถกุมารจะลุกจากบัลลังก์หนีไปใน
บัดนี้” จึงพากันปล่อยยอดเขาหินล้วนแต่มีขนาดใหญ่ลงมา เมื่อพระมหาบุรุษ
ทรงรำาพึงถึงบารมี ๑๐ อยู่ แม้ยอดเขาหินเหล่านั้นก็ถึงภาวะเป็นกลุ่มดอกไม้
ตกลงยังพื้นดิน 

 เทวดาทั้งหลายผู้ยืนอยู่ที่ขอบปากจักรวาล ยืดคอชะเง้อศีรษะออกดู
ด้วยคิดกันว่า “ท่านผู้เจริญ อัตภาพอันถึงความงามเลิศแห่งพระรูปของ 
พระสิทธัตถกุมารคงทำาลายเสียแล้ว พระสิทธัตถกุมารจะทรงกระทำาอย่างไร
หนอ”

 ลำาดับนั้น พระโพธิสัตว์ตรัสว่า “บัลลังก์ที่ได้เคยถึงแก่พระโพธิสัตว ์
ทั้งหลาย ผู้บำาเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วในวันที่ตรัสรู้ ย่อมถึงแก่เรา” แล้วตรัส
กับมารผู้ยืนอยู่ต่อไปว่า “แน่ะมาร ใครเป็นสักขีพยานในการให้ทานของท่าน” 
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 มารเหยียดมือชี้ไปยังหมู่มารโดยกล่าวว่า “ชนเหล่านี้มีประมาณเท่าน้ี
เป็นพยาน ขณะนั้นเสียงของบริษัทมารซึ่งกล่าวว่า “เราเป็นพยาน เราเป็น
พยาน” ได้เป็นเช่นกับเสียงแผ่นดินทรุด 

 ลำาดับนั้น มารจึงกล่าวกับพระมหาบุรุษว่า “ดูก่อนท่านสิทธัตถะ ใคร
เป็นสักขีพยานในการให้ทานของท่าน” 

 พระมหาบุรุษตรัสว่า “ก่อนอื่น ในการที่ท่านให้ทาน พลมารทั้งหลาย 
ผู้มีจิตใจเป็นพยาน แต่สำาหรับเรา ใคร ๆ ผู้มีจิตใจชื่อว่าจะเป็นพยานให้ ย่อม
ไม่มีในที่น้ี ทานที่เราให้แล้วในอัตภาพอ่ืนๆ จงยกไว้ ก็ในคราวที่เราดำารง 
อยู่ในอัตภาพเป็นพระเวสสันดร ได้ให้สัตตสตกมหาทาน (ทานอันประกอบ
ด้วยสิ่งของอย่างละ ๑๐๐ เจ็ดครั้ง) มหาปฐพีอันหนาทึบนี้แม้จะไม่มีจิตใจ 
กเ็ป็นสกัขพียานให้” จงึทรงยืน่พระหตัถ์ขวาออกจากภายในกลบีจวีร แล้วทรง
เหยียดพระหัตถ์ชี้ตรงไปยังมหาปฐพี พร้อมกับตรัสว่า “ในคราวที่เราดำารง 
อยู่ในอัตภาพเป็นพระเวสสันดรแล้วใหส้ัตตสตกมหาทาน ท่านได้เป็นพยาน
หรือไม่ได้เป็น” 
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 มหาปฐพไีด้ดัง่สนัน่หวัน่ไหวประหนึง่ท่วมทบัพลมาร ด้วยเสียงตัง้ร้อย
เสียงพันเสียงแสนเสียงว่า “ในกาลนั้น เราเป็นพยานให้ท่าน” 

 จากนั้น มหาปฐพีได้กล่าวว่า “ข้าแต่ท่านสิทธัตถะ ทานที่ท่านให้แล้ว 
เป็นมหาทาน เป็นทานอันยอดเยี่ยม” ดังนี้ เมื่อพระมหาบุรุษพิจารณาถึงทาน
ที่ได้ให้ในอัตภาพเป็นพระเวสสันดร ช้างคิริเมขซึ่งสูง ๑๕๐ โยชน์ก็คุกเข่าลง 
พวกบริษัทของมารต่างพากันหนีไปคนละทิศคนละทาง ไม่มีมาร ๒ ตนที่จะ
ไปทางเดยีวกนัเลย ต่างทิง้เครือ่งประดบัศีรษะ และผ้าทีนุ่่งห่มหนีไปในทศิทาง
ข้างหน้าของตน 
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บรรลุพระสัพพัญญุตญาณ

 ลำาดบันัน้ เหล่าเทวดาทัง้หลายเหน็มารและพลมารหนีไปแล้วกล่าวกนั
ว่า “มารพ่ายแพ้แล้ว ท่านพระสิทธัตถกุมารมีชัยชนะแล้ว พวกเราจะทำาการ
บูชาชัยชนะ” เหล่าเทวดาก็ประกาศแก่เหล่าเทวดา หมู่นาคก็ประกาศแก่ 
หมู่นาค หมู่ครุฑก็ประกาศแก่หมู่ครุฑ เหล่าพรหมก็ประกาศแก่เหล่าพรหม 
เหล่าเทวดาเป็นต้นต่างมีมือถือของหอมและดอกไม้เป็นต้น มายังโพธิบัลลังก์
ที่อยู่ของพระมหาบุรุษ 

 เมื่อมารและพลมารเหล่านั้น หนีไปอย่างนี้แล้ว

  ในกาลน้ัน เหล่าเทวดามีใจเบิกบาน ประกาศชัยชนะ
ของพระมเหสีเจ้า ณ ควงไม้โพธิ์ว่า “ก็พระพุทธเจ้าผู้มีพระสิรินี้ 
ทรงมีชัยชนะ ส่วนมารผู้ชั่วช้าพ่ายแพ้แล้ว”

  ในกาลนั้น หมู่นาคมีใจเบิกบาน ประกาศชัยชนะของ
พระมเหสีเจ้า ณ ควงไม้โพธิ์ว่า “ก็พระพุทธเจ้าผู้มีพระสิรินี้ ทรง
มีชัยชนะ ส่วนมารผู้ชั่วช้าพ่ายแพ้แล้ว”
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  ในกาลนั้น หมู่ครุฑก็มีใจเบิกบาน ประกาศชัยชนะของ
พระมเหสีเจ้า ณ ควงไม้โพธิ์ว่า “ก็พระพุทธเจ้าผู้มีพระสิรินี้ ทรง
มีชัยชนะ ส่วนมารผู้ชั่วช้าพ่ายแพ้แล้ว”

  ในกาลน้ัน แม้เหล่าพรหมก็มีใจเบิกบาน ประกาศ
ชัยชนะของพระมเหสีเจ้า ณ ควงไม้โพธิ์ว่า “ก็พระพุทธเจ้าผู้มี
พระสิรินี้ ทรงมีชัยชนะ ส่วนมารผู้ชั่วช้าพ่ายแพ้แล้ว” 

 เทวดาใน ๑๐,๐๐๐ จกัรวาลทีเ่หลือ บชูาด้วยดอกไม้ของหอมและเครือ่ง
ลูบไล้เป็นต้น ได้ยืนกล่าวสรรเสริญคุณนานัปประการ เมื่อพระอาทิตย์ 
ยังทอแสงอยู่นั่นแหละ พระมหาบุรุษทรงกำาจัดมารและพลมารได้แล้ว ด้วย
ประการดังที่กล่าวมานี้ 
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 พระองค์อนัหน่อต้นโพธิท์ัง้หลายซึง่ตกลงบนจวีร ดจุกลบีแก้วประพาฬ
แดงบชูาอยู ่ทรงระลกึบพุเพนวิาส (ขนัธ์ทีเ่คยเกดิในชาตก่ิอนๆ) ได้ในปฐมยาม 
ทรงทำาทพิยจกัษใุห้ผ่องในมชัฌมิยาม ทรงทำาญาณให้หยัง่ลงในปฏจิจสมปุบาท
ในปัจฉิมยาม เมื่อพระมหาบุรุษน้ัน ทรงพิจารณาปัจจยาการอันประกอบ 
ด้วยองค์ ๑๒ โดยอนุโลมและปฏิโลม ด้วยอำานาจวัฏฏะและวิวัฏฏะ ๑๐,๐๐๐ 
โลกธาตุหว่ันไหวจนถึงนำ้ารองแผ่นดิน ๑๒ ครั้ง เมื่อพระมหาบุรุษทรงทำา 
๑๐,๐๐๐ โลกธาตุให้บันลือล่ันหวั่นไหวแล้ว ได้ทรงรู ้แจ ้งแทงตลอด 
พระสัพพัญญุตญาณในเวลาอรุณขึ้น 

 ๑๐,๐๐๐ โลกธาตุทัง้สิน้ได้มกีารประดบัตกแต่งแล้ว รศัมขีองธงชยัและ
ธงปฏากที่ยกขึ้น ณ ปากขอบจักรวาลทิศตะวันออก จรดถึงขอบปากจักรวาล
ทศิตะวนัตก ทีย่กขึน้ ณ ขอบปากจกัรวาลทศิตะวันตก จรดถงึขอบปากจกัรวาล
ทิศตะวันออก ที่ยกข้ึน ณ ขอบปากจักรวาลทิศใต้ จรดถึงขอบปากจักรวาล 
ทิศเหนือ ที่ยกขึ้น ณ ขอบปากจักรวาลทิศเหนือ จรดถึงขอบปากจักรวาล 
ทิศใต้ ส่วนรัศมีของธงชัยและธงปฏากที่ยกขึ้น ณ พื้นปฐพี ได้ตั้งขึ้นไปจรดถึง
พรหมโลก รัศมีที่ตั้งขึ้นในพรหมโลกก็จรดถึงพื้นปฐพี 
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 ไม้ดอกใน ๑๐,๐๐๐ จกัรวาลกผ็ลดิอก ไม้ผลกเ็ตม็ไปด้วยพวงผล เหล่า
ปทุมชนิดลำาต้นก็ออกดอกที่ลำาต้นทั้งหลาย เหล่าปทุมชนิดกิ่งก้านก็ออกดอก
ท่ีกิง่ก้านทัง้หลาย เหล่าปทมุชนดิเครอืเถากอ็อกดอกทีเ่ครอืเถาทัง้หลาย เหล่า
ปทุมชนิดห้อยก็ออกดอกในอากาศ เหล่าปทุมชนิดเป็นช่อได้เจาะทำาลายช่อ
หินตั้งขึ้นซ้อนกันช่อละ ๗ ชั้น ๑๐,๐๐๐ โลกธาตุได้เต็มไปด้วยดอกไม้ เหมือน
กลุ่มพวงดอกไม้ที่ม้วนไว้อย่างสวยงาม และเหมือนเครื่องปูลาดดอกไม้ที่จัด
ตกแต่งไว้ดีแล้ว ฉะนั้น 

 โลกันตริกนรกขนาด ๘,๐๐๐ โยชน์ในระหว่างจักรวาลทั้งหลาย ไม่เคย
สว่างแม้ด้วยแสงพระอาทิตย์ ๗ ดวง ก็ได้มีแสงสว่างไสวเป็นอันเดียวกัน 
มหาสมุทรลึก ๘๔,๐๐๐ โยชน์ได้กลายเป็นนำ้าหวาน แม่นำ้าทั้งหลายไม่ไหล 
เหล่าคนบอดแต่กำาเนิดแลเห็นรูป เหล่าคนหูหนวกแต่กำาเนิดได้ยินเสียง เหล่า
คนง่อยเปลี้ยแต่กำาเนิดเดินได้ การลงโทษท้ังหลายมีเครื่องจองจำาที่เป็นขื่อ
เป็นต้นได้ขาดหลุดไป 

 พระมหาบุรุษอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชา ด้วยสมบัติอันงดงาม
หาปริมาณมิได้ ด้วยประการอย่างนี้ เมื่อธรรมอันน่าอัศจรรย์อเนกประการ
ปรากฏแล้ว ได้แทงตลอดพระสพัพญัญตุญาณ พระองค์ได้ทรงเปล่งพระอุทาน
ที่พระพุทธเจ้าทั้งปวงไม่ทรงละว่า
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  อเนกชาติสำสารำ  สนฺธาวิสฺสำ อนิพฺพิสำ
  คหการำ คเวสนฺโต  ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนำ
  คหการก ทิฏฺโสิ  ปุน เคหำ น กาหสิ
  สพฺพา เต ผาสุกา  ภคฺคา คหกูฏำ วิสงฺขตำ
  วิสงฺขารคตำ จิตฺตำ  ตณฺหานำ ขยมชฺฌคา

  เราแสวงหานายช่างผู้สร้างเรือนคือตัณหา เม่ือไม่พบ 
ได้ท่องเที่ยวไปสิ้นชาติสังสารเป็นอันมาก การเกิดทุกครั้งเป็น
ทุกข์ 

  ดูก่อนนายช่างผู้สร้างเรือน เราพบท่านแล้ว ท่านจัก
สร้างเรือนคืออัตภาพไม่ได้อีกต่อไป โครงเรือนท้ังปวงของท่าน
เราหกัได้แล้ว ยอดเรอืนคืออวชิชาเรากร็ือ้ได้แล้ว จติเราถงึวสิงัขาร 
(พระนิพพาน) อันไม่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้ว เพราะเราได้ถึงความ
สิ้นตัณหา

 เหตมุปีระมาณเท่านี ้โดยเริม่ตัง้แต่สวรรค์ชัน้ดสุติ จนกระทัง่บรรลพุระ
สพัพัญญตุญาณทีค่วงไม้โพธิน์ี ้พงึทราบว่าชือ่อวทิเูรนทิาน ดงัทีก่ล่าวมานีแ้ล

จบอวิทูเรนิทาน



198

พระพุทธเจ้า

เหตุการณ์หลังจากตรัสรู้

 สัปดาห์ที่ ๑

 ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนบัลลังก์ชัย เปล่งอุทานนี้แล้ว ได้มี
พระดำารนิีว่้า “เราท่องเทีย่วไปถงึ ๔ อสงัไขยกบัอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากปักเ็พราะ
บัลลังก์นี้ เราตัดศีรษะอันประดับแล้วที่ลำาคอ ให้ทานไปตลอดกาลมีประมาณ
เท่านี้ก็เพราะบัลลังก์นี้ เราควักนัยน์ตาที่หยอดดีแล้ว ควักเนื้อหัวใจให้ไป ให้
บตุรผูเ้ช่นกบัชาลกีมุาร ให้ธดิาผูเ้ช่นกบักณัหาชนิกมุาร ีและให้ภรรยาผูเ้ช่นกบั
พระมัทรีเทวี เพื่อเป็นทาสของคนเหล่าอื่นก็เพราะบัลลังก์น้ี บัลลังก์นี้เป็น
บัลลังก์ชัย เป็นบัลลังก์อันมั่นคงของเรา เราจักไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้ จนกว่า
ความดำารขิองเราผูน้ัง่บนบลัลงัก์นีจ้ะบรบิรูณ์” จึงทรงน่ังเข้าสมาบตัหิลายแสน
โกฏิอยู่ ณ บัลลังก์นั้นนั่นแหละตลอดสัปดาห์ พระธัมมสังคหกาจารย์ท่าน
หมายเอาเรือ่งนีจ้งึกล่าวไว้เป็นต้นว่า “ครัง้นัน้แล พระผูม้พีระภาค ทรงนัง่เสวย
วิมุตติสุขโดยบัลลังก์เดียวตลอดสัปดาห์” 
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 ครั้งนั้น เทวดาบางเหล่าเกิดความคิดขึ้นว่า “แม้วันน้ี พระสิทธัตถะ 
ก็คงยังมีกิจที่จะต้องทำาอยู่อีกแน่ เพราะยังไม่ละความอาลัยในบัลลังก์” พระ
ศาสดาทรงทราบความคิดของเทวดาทั้งหลาย เพื่อจะทรงระงับความคิดของ
เทวดาเหล่านั้น จึงเหาะขึ้นยังอากาศแล้วทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ จริงอยู่ 
ปาฏหิารย์ิทีท่รงกระทำา ณ ควงไม้มหาโพธิก์ดี็ ปาฏิหารย์ิทีท่รงกระทำาในสมาคม
พระญาติก็ดี ปาฏิหาริย์ที่ทรงกระทำาในสมาคมชาวปาถิกบุตรก็ดี ทั้งหมด 
ได้เป็นเหมือนยมกปาฏิหาริย์ที่ควงไม้คัณฑัมพะ

 สัปดาห์ที่ ๒

 พระศาสดาครั้นทรงระงับความคิดของเทวดาทั้งหลาย ด้วยปาฏิหาริย์
นี้อย่างนี้แล้ว ประทับยืนทางด้านทิศเหนือเยื้องไปทางทิศทะวันออกเล็กน้อย 
ทรงดำาริว่า “เราได้รู้แทงตลอดพระสัพพัญญุตญาณบนบัลลังก์นี้” จึงทอด
พระเนตรทัง้สองโดยไม่กะพริบ มองดูบลัลงัก์และต้นโพธิอั์นเป็นสถานทีบ่รรลุ
ผล แห่งบารมีที่ทรงบำาเพ็ญมาตลอด ๔ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป ทรง
ทำาเวลาให้ล่วงไปหนึ่งสัปดาห์ สถานที่นั้นมีชื่อว่าอนิมิสเจดีย์
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 สัปดาห์ที่ ๓

 จากนัน้ ทรงนริมติสถานทีจ่งกรมในระหว่างบลัลังก์กับสถานทีท่ีป่ระทบั
ยืน แล้วทรงจงกรมในรัตนจงกรมอันยาวจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก  
ทรงทำาเวลาให้ล่วงไปหนึ่งสัปดาห์ สถานที่นั้นมีชื่อว่ารัตนจงกรมเจดีย์

 สัปดาห์ที่ ๔

 ส่วนในสัปดาห์ที่ ๔ เทวดาทั้งหลายนิรมิตเรือนแก้ว ในด้านทิศ 
ตะวันตกเฉียงเหนือของต้นโพธิ์ พระผู้มีพระภาคทรงประทับนั่งบนบัลลังก์ 
ในเรือนแก้วนั้น พิจารณาพระอภิธรรมปิฎกและสมันตปัฏฐานอนันตนัย 
ในเรือนแก้วนี้โดยพิเศษ ทำาเวลาให้ล่วงไปหนึ่งสัปดาห์ ส่วนอาจารย์ผู้กล่าว
อภธิรรมกล่าวว่า เรอืนอนัล้วนแล้วด้วยแก้ว ชือ่ว่ารตันฆระ ไม่ใช่เรอืนทีส่ำาเรจ็
ด้วยรัตนะ ๗ อีกอย่างหนึ่ง สถานที่ซึ่งทรงพิจารณาปกรณ์ทั้ง ๗ ก็เรียกว่า 
รัตนฆระ ก็เพราะเหตุแม้ทั้ง ๒ ดังที่กล่าวมานี้ย่อมสมควรในที่นี้ ฉะนั้น คำาแม้
ทั้ง ๒ นี้ควรถือเอาทีเดียว ก็จำาเดิมแต่นั้นมา สถานที่นั้นมีชื่อว่ารัตนฆรเจดีย์ 
พระศาสดาทรงทำาเวลาให้ล่วงไปตลอด ๔ สัปดาห์ ณ ที่ใกล้ไม้โพธ์ินั่นเอง  
ด้วยอาการดังที่กล่าวมานี้



201 

อวิทูเรนิทาน   

 สัปดาห์ที่ ๕

 ในสปัดาห์ที ่๕ เสด็จจากควงไม้โพธิเ์ข้าไปยงัต้นอชปาลนโิครธ ทรงน่ัง
พิจารณาพระธรรมและเสวยวิมุตติสุขอยู่ ณ ควงต้นอชปาลนิโครธแม้นั้น

 ในสมัยนั้น มารผู้มีใจบาปติดตามอยู่ตลอดกาลมีประมาณเพียงนี้  
แม้จะคอยมองหาช่องทางอยู ่กไ็ม่ได้เหน็ความพลัง้พลาดใดๆ ของพระผู้มพีระ
ภาค เกิดความโทมนัสว่า “บัดนี้ พระสิทธัตถะนี้ล่วงพ้นวิสัยของเราแล้ว” จึง
นั่งที่หนทางใหญ่คิดถึงเหตุ ๑๖ ประการ จึงขีดเส้น ๑๖ เส้นลงบนแผ่นดิน คือ 

 (๑) คิดว่า “เราไม่ได้บำาเพ็ญทานบารมเีหมือนพระสิทธัตถะนี้ เพราะ
เหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระสิทธัตถะนี้” แล้วขีดลงไปเส้น ๑ 

 (๒) คิดว่า “เราไม่ได้บำาเพ็ญศีลบารมีเหมือนพระสิทธัตถะนี้ เพราะ 
เหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระสิทธัตถะนี้” แล้วขีดลงไปเส้น ๒ 

 (๓) คิดว่า “เราไม่ได้บำาเพ็ญเนกขัมมบารมีเหมือนพระสิทธัตถะนี้ 
เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระสิทธัตถะนี้” แล้วขีดลงไปเส้น ๓ 
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 (๔) คดิว่า “เราไม่ได้บำาเพญ็ปัญญาบารมเีหมือนพระสทิธตัถะนี ้เพราะ
เหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระสิทธัตถะนี้” แล้วขีดลงไปเส้น ๔ 

 (๕) คิดว่า “เราไม่ได้บำาเพ็ญวิริยบารมเีหมือนพระสิทธัตถะนี้ เพราะ
เหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระสิทธัตถะนี้” แล้วขีดลงไปเส้น ๕ 

 (๖) คิดว่า “เราไม่ได้บำาเพ็ญขันติบารมเีหมือนพระสิทธัตถะนี้ เพราะ
เหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระสิทธัตถะนี้” แล้วขีดลงไปเส้น ๖ 

 (๗) คิดว่า “เราไม่ได้บำาเพ็ญสัจจบารมเีหมือนพระสิทธัตถะนี้ เพราะ
เหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระสิทธัตถะนี้” แล้วขีดลงไปเส้น ๗ 

 (๘) คิดว่า “เราไม่ได้บำาเพ็ญอธิษฐานบารมีเหมือนพระสิทธัตถะน้ี 
เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระสิทธัตถะนี้” แล้วขีดลงไปเส้น ๘ 

 (๙) คดิว่า “เราไม่ได้บำาเพ็ญเมตตาบารมีเหมอืนพระสทิธตัถะน้ี เพราะ
เหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระสิทธัตถะนี้” แล้วขีดลงไปเส้น ๙ 
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 (๑๐) คิดว่า “เราไม่ได้บำาเพ็ญอุเบกขาบารมีเหมือนพระสิทธัตถะนี้ 
เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระสิทธัตถะนี้” แล้วขีดเส้นที่ ๑๐ 

 (๑๑) คิดว่า “เราไม่ได้บำาเพ็ญบารมี ๑๐ อันเป็นอุปนิสัยแก่การแทง
ตลอดอนิทรยิปโรปรยิตัตญาณอนัเป็นอสาธารณญาณไม่ทัว่ไปแก่ผูอ้ืน่ เหมอืน
ดังพระสิทธัตถะนี้ เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระสิทธัตถะนี้” 
แล้วขีดเส้นที่ ๑๑ 

 (๑๒) คิดว่า “เราไม่ได้บำาเพ็ญบารมี ๑๐ อันเป็นอุปนิสัยแก่การแทง 
ตลอดอาสยานุสยญาณอันเป็นอสาธารณญาณไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่น เหมือนดัง 
พระสิทธตัถะนี ้เพราะเหตนุัน้ เราจงึไม่ได้เป็นเหมอืนกบัพระสทิธตัถะนี”้ แล้ว
ขีดเส้นที่ ๑๒ 

 (๑๓) คิดว่า “เราไม่ได้บำาเพ็ญบารมี ๑๐ อันเป็นอุปนิสัยแก่การแทง
ตลอดมหากรุณาสมาปัตติญาณอันเป็นอสาธารณญาณไม่ทั่วไปแก่ผู ้อื่น 
เหมอืนดังพระสทิธตัถะนี ้เพราะเหตนุัน้ เราจงึไม่ได้เป็นเหมอืนกบัพระสทิธตัถะ
นี้” แล้วขีดเส้นที่ ๑๓ 
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 (๑๔) คิดว่า “เราไม่ได้บำาเพ็ญบารมี ๑๐ อันเป็นอุปนิสัยแก่การแทง
ตลอดยมกปาฏหิารยิญาณอนัเป็นอสาธารณญาณไม่ทัว่ไปแก่ผูอ้ืน่ เหมอืนดงั
พระสิทธตัถะนี ้เพราะเหตนุัน้ เราจงึไม่ได้เป็นเหมอืนกบัพระสทิธตัถะนี”้ แล้ว
ขีดเส้นที่ ๑๔ 

 (๑๕) คิดว่า “เราไม่ได้บำาเพ็ญบารมี ๑๐ อันเป็นอุปนิสัยแก่การแทง 
ตลอดอนาวรณญาณอันเป็นอสาธารณญาณไม่ทั่วไปแก่ผู ้อื่น เหมือนดัง 
พระสิทธัตถะนี้ เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระสิทธัตถะนี้”  
แล้วขีดเส้นที่ ๑๕ 

 (๑๖) คิดว่า “เราไม่ได้บำาเพ็ญบารมี ๑๐ อันเป็นอุปนิสัยแก่การแทง 
ตลอดสัพพัญญุตญาณอันเป็นอสาธารณญาณไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่น เหมือนดัง 
พระสิทธัตถะนี้ เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระสิทธัตถะนี้”  
แล้วขีดเส้นที่ ๑๖ มารนั่งขีดเส้น ๑๖ เส้นอยู่บนทางใหญ่ เพราะเหตุดังที่กล่าว
อย่างนี้แล้ว 
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 ในสมยันัน้ ธดิามารทัง้ ๓ คอื นางตณัหา นางอรดี และนางราคา กล่าว
กันว่า “บิดาของพวกเราหายไป บัดนี้อยู่ที่ไหนหนอ” จึงพากันมองหาได้เห็น
มารนัน้ ผูถ้งึความโทมนสันัง่ขีดแผ่นดินอยู่ จงึพากนัไปยงัทีอ่ยูข่องบดิาถามว่า 
“ท่านพ่อ เพราะเหตุไร ท่านพ่อจึงเป็นทุกข์หม่นหมองใจ” 

 มารกล่าวว่า “ลูกเอ๋ย พระมหาสมณะนี้ล่วงพ้นอำานาจของพ่อเสียแล้ว 
พ่อคอยเฝ้าดูอยู่ตลอดกาลมีประมาณเท่านี้ ยังไม่อาจเห็นช่องโอกาสของ 
พระมหาสมณะนี้ เพราะเหตุนั้น พ่อจึงเป็นทุกข์หม่นหมองใจ” 

 ธิดากล่าวว่า “ถ้าเป็นอย่างนั้น คุณพ่ออย่าได้คิดมากเลย พวกลูก 
จักกระทำาให้พระมหาสมณะนั้นอยู่ในอำานาจของพวกลูกแล้วจักพามา” 

 มารกล่าวว่า “ลูกเอ๋ย พระมหาสมณะนี้ใครก็ไม่สามารถที่จะทำาให้อยู่
ในอำานาจได้ บุรุษผู้นี้ดำารงอยู่แล้วในศรัทธาอันไม่หวั่นไหว” 
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 ธิดากล่าวว่า “ท่านพ่อ พวกลูกเป็นผู้หญิง พวกลูกจักเอาบ่วงคือราคะ
เป็นต้นผกูพระมหาสมณะนัน้ให้มัน่แล้ว จกันำามาในบดันี ้ท่านพ่ออย่าคดิมาก
ไปเลย” กล่าวแล้วธิดามารทั้ง ๓ นั้นจึงเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่า 
“ข้าแต่ท่านพระสมณะ พวกข้าพระองค์จกับำาเรอพระบาททัง้ ๒ ของพระองค์” 

 พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงใส่ใจคำาของธิดามารเหล่านั้นเลย ไม่ลืม
พระเนตรแลด ูประทบันัง่เสวยสขุอนัเกิดแต่วเิวกแห่งความหลดุพ้น เพราะสิน้
อุปธิอย่างยอดเยี่ยมเท่านั้น

 ธิดามารคิดกันอีกว่า “ความประสงค์ของพวกบุรุษไม่เหมือนกัน บุรุษ
บางพวกมีความรักในหญิงกุมารีรุ่นสาว บางพวกรักหญิงผู้อยู่ในปฐมวัย บาง
พวกรกัหญงิผูอ้ยูใ่นมชัฌมิวยั บางคนรกัหญงิผูอ้ยูใ่นปัจฉิมวัย ทางทีดี่ พวกเรา
ควรประเล้าประโลมด้วยรูปนานาประการแล้วจึงจับเอา” 
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 ธิดามารแต่ละนางหนึ่งนิรมิตอัตภาพของตน (๑) ให้เป็นรูปเด็กหญิง
เป็นต้น (๒) เป็นหญิงยังไม่คลอด (๓) เป็นหญิงคลอดคราวเดียว (๔) เป็นหญิง
ตลอด ๒ คราว (๕) เป็นหญิงวัยกลางคนและ (๖) เป็นหญิงมีอายุมาก พากัน
เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคกล่าวว่า “ข้าท่านแต่พระสมณะ พวกข้าพระองค์จัก
บำาเรอพระบาททัง้สองของพระองค์” ถงึ ๖ ครัง้ พระผูม้พีระภาคมไิด้ทรงใส่ใจ
คำาของธดิามารเหล่าน้ันเลย ทรงหลดุพ้นแล้วเพราะความสิน้อุปธอัินยอดเยีย่ม 

 ส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่า “พระผู้มีพระภาคครั้นทรงเห็นธิดามาร
เหล่านั้นเข้ามาหา โดยเป็นหญิงมีอายุมากจึงทรงอธิษฐานว่า ขอหญิงเหล่านี้ 
จงเป็นผู้มีฟันหัก ผมหงอกเถิด” คำาของเกจิอาจารย์นั้นไม่ควรเชื่อถือ เพราะ
ว่าพระศาสดาจะไม่ทรงกระทำาการอธิษฐานเห็นปานนั้น 

 ก็พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “พวกเธอจงหลีกไป พวกเธอเห็นประโยชน์
จงึพากนัพยายามทำาอย่างนี ้ธรรมดาการกระทำาอย่างนีค้วรกระทำาต่อหน้าชน
ท้ังหลายผู้ยังไม่ปราศจากราคะเป็นต้น แต่ตถาคตละราคะ โทสะและโมหะ 
ได้แล้ว” ทรงพระปรารภถึงการละกิเลสของพระองค์ ตรัสพระคาถา ๒ คาถา
ในพุทธวรรค ธรรมบท ดังนี้ว่า
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  กเิลสมรีาคะเป็นต้น ท่ีพระผูมี้พระภาคพระองค์ใดชนะ
แล้ว อันพระองค์ไม่กลับแพ้อีก กิเลสแม้นิดหน่อยย่อมติดตาม
พระองค์นัน้ไปไม่ได้เลย เธอทัง้หลายจะนำาพระพทุธเจ้าพระองค์
นั้น ผู้มีอารมณ์ไม่มีที่สุด ผู้ไม่มีร่องรอย ไปด้วยร่องรอยอะไร 

  ตัณหาอันเป็นดุจข่าย อันส่ายไปในอารมณ์ต่างๆ ย่อม
ไม่มีแก่พระพุทธเจ้าพระองค์ใด เพื่อจะนำาไปในภพไหนๆ เธอ
ท้ังหลายจะนำาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้มีอารมณ์ไม่มีท่ีสุด  
ผู้ไม่มีร่องรอย ไปด้วยร่องรอยอะไร 

 ธดิามารเหล่านัน้กล่าวคำาเป็นต้นว่า “ทราบว่า บดิาของพวกเราพดูจรงิ 
ท่านพระสมณะนี้ เป็นพระอรหันต์ ทรงเสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้ที่จะนำาไปไม่ได้
ด้วยราคะในโลก” แล้วได้พากันไปยังที่อยู่ของบิดา
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 สัปดาห์ที่ ๖, ๗

 พระผู้มีพระภาคทรงยังเวลาให้ล่วงไปหน่ึงสัปดาห์ที่อชปาลนิโครธน้ัน 
แล้วได้เสด็จไปที่ใตไ้ม้มุจลินท ์ณ ที่นั้นฝนพรำาเกิดขึ้นตลอด ๗ วัน พระองค์
อันมุจลินทนาคราชวงด้วยขนด ๗ รอบ เพื่อป้องกันความหนาว เป็นต้น เสวย
วิมุตติสุขประหนึ่งประทับอยู่ในพระคันธกุฏีอันไม่คับแคบ ทรงยังเวลาให้ล่วง
ไปหนึ่งสัปดาห์ แล้วเสด็จไปยังต้นราชายตนะ ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่
ต้นราชายตนะแม้นั้น ยังเวลาให้ล่วงไปหนึ่งสัปดาห์ โดยลำาดับกาลเพียงเท่านี้ 
๗ สัปดาห์ก็ครบบริบูรณ์



210

พระพุทธเจ้า

 ในระหว่าง ๗ สัปดาห์นี้ไม่มีการชำาระล้างพระพักตร์ ไม่มีการปฏิบัติ
พระสรีระ ไม่มีการเสวยพระกระยาหาร ทรงยับยั้งอยู่ด้วยความสุขที่เกิดจาก
ฌาน และความสุขที่เกิดจากผล พอถึงในวันที่ ๔๙ อันเป็นวันสุดท้ายของ
สัปดาห์ที่ ๗ นั้น พระผู้มีพระภาคประทับนั่งใต้ต้นราชายตนะนั้น เกิดพระดำาริ
ข้ึนว่า “เราจะล้างหน้า” ท้าวสักกะจอมเทพได้ทรงนำาผลสมอมาถวายด้วย
พระองค์เอง พระศาสดาเสวยผลสมอนั้น เพราะเหตุน้ันพระองค์จึงได้มีการ
ถ่ายพระบังคนหนัก ลำาดับนั้น ท้าวสักกะนั่นแหละได้ถวายไม้ชำาระพระทนต์
ชื่อนาคลดา และนำ้าล้างพระพักตร์แด่พระศาสดานั้น พระศาสดาทรงเคี้ยวไม้
ชำาระพระทนต์ ล้างพระพักตร์ด้วยนำ้าจากสระอโนดาต แล้วประทับนั่งใต้ 
ราชายตนะนั่นเอง
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อุบาสกผู้ถึงรัตนะ ๒

 ในสมัยนั้น พ่อค้า ๒ คนชื่อตปุสสะและภัลลิกะ มาจากอุกกุลาชนบท
จะไปยังมัชฌิมประเทศกับเกวียน ๕๐๐ เล่ม ถูกเทวดาผู้เคยเป็นญาติสาโลหิต
ของตนปิดทางเกวียนไว้ ทำาให้อุตสาหะในการถวายภัตตาหารแด่พระศาสดา 
จงึถอืเอาข้าวสตัตผุงและก้อนนำา้ผึง้น้อมเข้าไปใกล้พระศาสดา กราบทลูว่า “ข้า
แต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดอนุเคราะห์รับภัตตาหารนี้เถิด 
พระเจ้าข้า” แล้วได้ยืนอยู่ 

 กเ็พราะบาตรได้หายไปในวนัรบัข้าวปายาสของนางสชุาดาน่ันเอง พระ
ผู้มีพระภาคจึงทรงดำาริว่า “พระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่รับภัตตาหารด้วยมือ 
เราจะรับอย่างไรดีหนอ”

 ลำาดบันัน้ ท้าวมหาราช ๔ ท่ีอยูท่ศิทัง้ ๔ ทราบพระดำารขิองพระผูม้พีระ
ภาคนั้นแล้ว จึงน้อมบาตรอันสำาเร็จด้วยแก้วอินทนิลเข้าไปถวาย พระผู้มีพระ
ภาคทรงปฏิเสธบาตรเหล่านั้น ท้าวมหาราชจึงน้อมนำาบาตร ๔ ใบอันสำาเร็จ
ด้วยหินมีสีดังถั่วเขียวเข้าไปถวาย เพื่อจะทรงรักษาศรัทธาของท้าวมหาราช 
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ทั้ง ๔ พระผู้มีพระภาคจึงทรงรับบาตรทั้ง ๔ แล้ววางซ้อนกัน ทรงอธิษฐานว่า 
“จงเป็นบาตรใบเดียว” บาตรแม้ทั้ง ๔ ไม่มีรอยปรากฏอยู่ที่ขอบปากบาตรเลย 
รวมเป็นบาตรใบเดียวกันประมาณบาตรขนาดกลาง 

 พระผู้มีพระภาคทรงรับภัตตาหารด้วยบาตรหินใบใหม่นั้น เสวยแล้ว
ทรงอนุโมทนา พ่อค้า ๒ คนพี่น้องน้ันได้ถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมเป็น
สรณะ เป็นทเววาจกิอบุาสกผูเ้ปล่งวาจาถงึสรณะทัง้สอง ลำาดบันัน้ เมือ่พ่อค้า
ทั้ง ๒ นั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์จงโปรดประทานสิ่ง
ที่จะพึงปรนนิบัติอย่างหนึ่งแก่ข้าพระองค์ทั้ง ๒” 

 พระผูม้พีระภาคจงึทรงเอาพระหตัถ์ขวาลบูพระเศยีรของพระองค์ แล้ว
ประทานพระเกศธาตุทั้งหลาย พ่อค้าทั้ง ๒ น้ันจึงให้ก่อพระเจดีย์บรรจุพระ
เกศธาตุไว้ที่เมืองของตน 
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อวิทูเรนิทาน   
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๓. ธรรมดาของพระพุทธเจ้า
โคตมพุทธวงศ์ที่ ๒๕๑ 

 บดันี ้เราตถาคตเป็นพระสมัพทุธเจ้า นามว่าโคตมะ 
ผู ้เจริญในศากยสกุล ต้ังความเพียรแล้ว บรรลุพระ
โพธิญาณอันอุดม 

 ผู้อันท้าวมหาพรหมอาราธนาแล้ว ประกาศพระ
ธรรมจักร การบรรลุธรรมครั้งที่ ๑ ได้มีแก่สัตว์ ๑๘ โกฏิ 

 ต่อจากนัน้ เมือ่เราแสดงธรรมในสมาคมแห่งมนษุย์
และเทวดา การบรรลุธรรมครั้งที่ ๒ นับไม่ได้ถึงจำานวน 
ผู้บรรลุ 

๑ แปลและเรียบเรียงจาก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์
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 บัดนี้ ในที่นี้แล เราสั่งสอนราหุลบุตรของเรา การ
บรรลุธรรมครั้งที่ ๓ นับไม่ได้ถึงจำานวนผู้บรรลุ 

 การประชุมสาวกผู้แสวงคุณยิ่งใหญ่ของเรา มีครั้ง
เดียว เป็นการประชุมของภิกษุจำานวน ๑,๒๕๐ รูป 

 เราเป็นผูป้ราศจากมลทนิ รุง่เรอืงอยูท่่ามกลางสงฆ์ 
ได้ให้ทุกอย่างที่สาวกปรารถนา เหมือนแก้วมณีซึ่งให ้
ทุกอย่างที่คนปรารถนา ฉะนั้น

 เราประกาศสัจจะ ๔ เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลาย
ผู้หวังผล ผู้แสวงหาธรรมเป็นเครื่องละความพอใจในภพ 

 การบรรลุธรรมได้มีแล้ว แก่เทวดาและมนุษย์ 
ทั้งหลาย ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ องค์ การบรรลุธรรม 
ครั้งละ ๑ ครั้งละ ๒ นับจำานวนไม่ได้เลย 
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 ศาสนาของเรา ผูเ้ป็นศากยมนีุ แผ่ไปกว้างขวาง คน
เป็นอันมากรู้กัน มั่นคง เจริญแพร่หลาย งอกงามดีแล้ว 
บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ในโลกนี้ 

 ภกิษหุลายร้อยรปู ล้วนเป็นผูไ้ม่มอีาสวะ ปราศจาก
ราคะ มีจิตสงบ ตั้งมั่น ย่อมแวดล้อมเราทุกเมื่อ 

 ในกาลนี ้บดันี ้ภกิษเุหล่าใด เป็นเสกขะ ยงัไม่บรรลุ
พระอรหัตผล ละภพมนุษย์ไป ภิกษุเหล่านั้น ถูกวิญญูชน
ติเตียน 

 นรชนทั้งหลายชมเชยอริยมรรคมีองค์ ๘ ยินด ี
ในธรรมทุกเมื่อ มีความรุ่งเรือง ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ 
ก็จักตรัสรู้ได้

 เรามเีมอืงชือ่กบิลพสัดุ ์พระเจ้าสทุโธทนะเป็นพระ
บิดา พระมารดาผู้ให้กำาเนิดเราชาวโลกเรียกว่ามายาเทวี 
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 เราครองเรือนอยู่ ๒๙ ปี มีปราสาทอันยอดเยี่ยม  
๓ หลัง ชื่อสุจันทะ โกกนุทะ และโกญจะ
 
 มีสนมกำานัล ๔๐,๐๐๐ นาง ล้วนประดับประดา
สวยงาม มเหสีชื่อยโสธรา โอรสชื่อราหุล 

 เราเห็นนิมิต ๔ อย่างแล้ว ออกบวชด้วยยานคือม้า 
ทำาความเพียร ได้ประพฤติทุกรกิริยา ๖ ปี 

 เราเป็นพระชินโคตมสัมพุทธเจ้า เป็นสรณะของ
สัตว์ทั้งปวง ได้ประกาศพระธรรมจักร ณ ป่าอิสิปตนะ
มฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี 

 ภกิษสุองรปู ชือ่โกลติะและอปุตสิสะ เป็นอคัรสาวก
ของเรา ภิกษุชื่ออานนท์ เป็นอุปัฏฐากประจำาสำานักของ
เรา ภิกษุณีชื่อเขมาและอุบลวรรณา เป็นอัครสาวิกา 
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 จิตตะและหัตถกะชาวเมืองอาฬาวี เป็นอุบาสกผู้
เป็นอัครอุปัฏฐาก นันทมาตาและอุตตรา เป็นอุบาสิกาผู้
เป็นอัครอุปัฏฐายิกา 

 เราบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม ที่โคนต้นอัสสัตถะ 
รัศมี ๑ วา ฟุ้งขึ้นไปสูง ๑๖ ศอก มีแก่เราทุกเมื่อ 

 อายุของเรา บัดนี้น้อย คือ ๑๐๐ ปี เราดำารงชีพอยู่
เพียงนั้น ก็ช่วยหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้น 

 เราตั้งคบเพลิงคือธรรมไว้ สำาหรับให้ชนที่เกิดมา
ภายหลังได้ตรัสรู้ อีกไม่นานนัก แม้เราพร้อมด้วยสงฆ์
สาวก กจ็ะปรนิพิพานในทีน้ี่น่ันแล เหมอืนไฟดบัไปเพราะ
สิ้นเชื้อ ฉะนั้น 
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 คู่อัครสาวกเป็นต้นเหล่านัน้ ผูม้เีดชทีไ่ม่มใีครเทยีบ
ได้ ทั้งยศ กำาลังและฤทธิ์เหล่านี้ เราผู้มีร่างกายทรงไว ้
ซึ่งคุณ วิจิตรด้วยลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ
 
 เรามีฉัพพรรณรังสีส่องสว่างทั้ง ๑๐ ทิศ ดุจดวง
อาทิตย์ ทุกอย่างจะอันตรธานไปหมดสิ้น สังขารทั้งปวง
เป็นสภาพว่างเปล่าแน่แท้แล

จบโคตมพุทธวงศ์ที่ ๒๕
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สถานที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงละ๒ 

 ก็พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละสถานที่ ๔ แห่ง จริงอยู่ 

 (๑) โพธิบัลลังก์ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละ เป็นสถานที่แห่ง
เดียวกันนั่นเอง 

 (๒) ไม่ทรงละการประกาศพระธรรมจักร ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน 

 (๓) ไม่ทรงละสถานทีเ่หยียบพระบาทครัง้แรก ใกล้ประตเูมอืงสงักสัสะ 
ครั้งเสด็จลงจากเทวโลก 

 (๔) ไม่ทรงละสถานที่วางเท้าเตียง ๔ เท้า แห่งพระคันธกุฎีใน 
พระวิหารเชตวัน พระวิหารเล็กก็มี ใหญ่ก็มี ทั้งพระวิหารก็ไม่ละ ทั้งพระนคร
ก็ไม่ละ

๒ แปลและเรียบเรียงจาก อรรถกถา ขุททกนิกาย พุทธวงศ์
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การก�าหนดสหชาตและก�าหนดนักษัตร

 ยังมีอีกข้อหนึ่ง ท่านพระสังคีติกาจารย์ทั้งหลาย แสดงกำาหนดสหชาต
และกำาหนดนักษัตรของพระผู้มีพระภาคของเราเท่านั้น สิ่งที่เกิดร่วมกันกับ 
พระสัพพัญญูโพธิสัตว์ของเรามี ๗ เหล่านี้ คือ (๑) พระมารดาพระราหุล  
(๒) พระอานันทเถระ (๓) พระฉันนะ (๔) พญาม้ากัณฐกะ (๕) หม้อขุมทรัพย์ 
(๖) พระมหาโพธิ (๗) พระกาฬุทายี ๑ นี้ชื่อว่า กำาหนดสหชาต

 โดยนักษัตร คือ (๑) ดาวฤกษ์ในเดือนอุตตราสาธะ พระมหาบุรุษลงสู่
พระครรภ์พระชนนี เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ทรงประกาศพระธรรมจักร 
ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ (๒) โดยนักษัตรคือดาวฤกษ์ในเดือนวิสาขะ ประสูติ 
ตรัสรู้ ปรินพิพาน (๓) โดยนกัษตัรคือดาวฤกษ์เดอืนมาฆะ พระองค์ทรงประชมุ
พระสาวก และทรงปลงอายสุงัขาร (๔) โดยนกัษตัรคอืดาวฤกษ์เดอืนอสัสยชุะ
เสด็จลงจากเทวโลก นี้ชื่อว่า กำาหนดนักษัตร
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ธรรมดาของพระพุทธเจ้า

 บัดนี้ เราจะประกาศธรรมดาทั่วไปของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ 
ธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มี ๓๐ ถ้วน คือ

 (๑) พระโพธิสัตว์ผู้มีภพสุดท้าย มีสัมปชัญญะรู้ตัว ลงสู่พระครรภ์ของ
พระมารดา 

 (๒) พระโพธสิตัว์นัง่ขดัสมาธใินพระครรภ์ของพระมารดา หันพระพกัตร์
ออกไปภายนอก

 (๓) พระมารดาของพระโพธิสัตว์ยืนประสูติ

 (๔) พระโพธิสัตว์ออกจากพระครรภ์พระมารดาในป่าเท่านั้น



224

พระพุทธเจ้า

 (๕) พระโพธิสัตว์วางพระบาทลงบนแผ่นทอง หันพระพักตร์ไปทาง 
ทิศเหนือ ย่างพระบาท ๗ ก้าว เสด็จไปตรวจดู ๔ ทิศแล้วเปล่งสีหนาท

 (๖) พระมหาสัตว์พอพระโอรสประสูติ ก็ทรงเห็นนิมิต ๔ แล้วออก 
มหาภิเนษกรมณ์

 (๗) พระมหาสัตว์ทรงถือผ้าธงชัยของพระอรหันต์ บวชบำาเพ็ญเพียร
กำาหนดอย่างตำ่าที่สุด ๗ วัน

 (๘) เสวยข้าวมธุปายาส ในวันที่ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณ

 (๙) ประทับนั่งเหนือสันถัตหญ้าบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ

 (๑๐) ทรงบริกรรมอานาปานัสสติกัมมัฏฐาน

 (๑๑) ทรงกำาจัดกองกำาลังของมาร
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 (๑๒) ทรงได้คุณมีอสาธารณะญาณมีวิชชา ๓ เป็นต้น ณ โพธิบัลลังก์
นั่นเอง 

 (๑๓) ทรงยับยั้งใกล้โพธิพฤกษ์ ๗ สัปดาห์

 (๑๔) ท้าวมหาพรหมทูลอาราธนาเพื่อให้ทรงแสดงธรรม 

 (๑๕) ทรงประกาศพระธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนะ มฤคทายวัน

 (๑๖) ในวันเพ็ญมาฆะ ทรงยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงในที่ประชุมสาวก
ประกอบด้วยองค์ ๔

 (๑๗) ประทับอยู่ประจำาที่พระวิหารเชตวัน

 (๑๘) ทรงทำายมกปาฏิหาริย์ใกล้ประตูเมืองสาวัตถี
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 (๑๙) ทรงแสดงพระอภิธรรมสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

 (๒๐) เสด็จลงจากเทวโลกใกล้ประตูเมืองสังกัสสะ

 (๒๑) ทรงเข้าผลสมาบัติต่อเนื่องกัน

 (๒๒) ทรงตรวจดูเวไนยชน ๒ วาระ
 
 (๒๓) เมื่อเรื่องเกิดขึ้นจึงทรงบัญญัติสิกขาบท

 (๒๔) เมื่อเหตุต้นเรื่องเกิดขึ้นจึงตรัสชาดก

 (๒๕) ตรัสพุทธวงศ์ในสมาคมพระประยูรญาติ

 (๒๖) ทรงทำาปฏิสันถารกับภิกษุอาคันตุกะ
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 (๒๗) พวกภิกษุจำาพรรษาแล้วถูกนิมนต์ ไม่ทูลบอกลาก่อนไปไม่ได้

 (๒๘) ทรงทำาปุเรภัตกิจ ปัจฉาภัตกิจ กิจในปฐมยาม กิจในมัชฌิมยาม
และกิจในปัจฉิมยามทุกวัน

 (๒๙) เสวยรสมังสะในวันปรินิพพาน

 (๓๐) ทรงเข้าสมาบัติ ๒,๔๐๐,๐๐๐ สมาบัติแล้วจึงปรินิพพาน

 ธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มี ๓๐ ถ้วนดังกล่าวมาฉะนี้
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อนันตรายิกธรรม

 พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ มีอนันตรายิกธรรม คือ ความไม่มีอันตราย
เป็นธรรมดา ๔ คือ

 (๑) ใครๆ ไม่อาจทำาอันตรายแก่ปัจจัย ๔ ที่มีเฉพาะพระพุทธเจ้า 
ทั้งหลาย

 (๒) ใครๆ ไม่อาจทำาอนัตรายแก่พระชนมายขุองพระพทุธเจ้าทัง้หลาย 
สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่า ข้อที่บุคคลพึงใช้ความพยายามปลงพระชนม์ชีพ 
พระตถาคต ไม่เป็นฐานะ ไม่เป็นโอกาสที่จะเป็นไปได้

 (๓) ใครๆ ไม่อาจทำาอันตรายแก่พระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ 
และแก่พระอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ

 (๔) ใครๆ ไม่อาจทำาอันตรายแก่พระพุทธรังสีได้

 เหล่านี้ชื่อว่าอนันตรายิกธรรม ๔
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๔. พุทธคุณ ๙ บท๑ 

 อติปิิ โส ภควา อรหำ สมมฺาสมพฺทุโฺธ วชิชฺาจรณสมปฺนโฺน สคุโต โลกวทิู 
อนตุตฺโร ปุรสิทมมฺสารถ ิสตฺถา เทวมนสุสฺานำ พุทฺโธ ภควา

 พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงได้พระนามว่าอรหำ แม้เพราะเหตุ
อย่างนี้ๆ

 พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงได้พระนามว่าสัมมาสัมพุทโธ แม้
เพราะเหตุอย่างนี้ๆ

 พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน ทรงได้พระนามว่าวิชชาจรณสัมปันโน 
แม้เพราะเหตุอย่างนี้ๆ

 พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน ทรงได้พระนามว่าสุคโต แม้เพราะเหตุ
อย่างนี้ๆ 

 พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงได้พระนามว่าโลกวิทู แม้เพราะเหตุ
อย่างนี้ๆ

๑ แปลและเรียบเรียงจาก วินัย มหาวิภังค์ และสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย
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 พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้ ทรงได้พระนามว่าอนตุตโร แม้เพราะเหตุ
อย่างนี้ๆ 

 พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงได้พระนามว่า ปุริสัมมสารถิ แม้
เพราะเหตุอย่างนี้ๆ

 อีกอย่างหนึง่ พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้ ทรงได้พระนามว่าอนตุตโร 
ปุริสทัมมสารถ ิแม้เพราะเหตุอย่างนี้ๆ

 พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงได้พระนามว่าสัตถา เทวมนุสสานัง 
แม้เพราะเหตุอย่างนี้ๆ 

 พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงได้พระนามว่าพุทโธ แม้เพราะเหตุ
อย่างนี้ๆ

 พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน ทรงได้พระนามว่าภควา แม้เพราะเหตุ
อย่างนี้ๆ



233 

พุทธคุณ ๙ บท      

(๑) อธิบายพุทธคุณบทว่า อรห�

 พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น บัณฑิตพึงทราบว่า ทรงได้พระนามว่า 
อรหำ เพราะเหตุทั้งหลายเหล่านี้ คือ 

 (๑) เพราะเป็นผู้ไกลจากกิเลส 
 (๒) เพราะทรงทำาลายข้าศึกคือกิเลสทั้งหลาย 
 (๓) เพราะทรงหักกำาของสังสารจักรได้ 
 (๔) เพราะเป็นผู้ควรแก่ปัจจัยเป็นต้น 
 (๕) เพราะไม่มีที่ลับในการทำาบาปทั้งหลาย

 เป็นความจรงิ พระผูม้พีระภาคพระองค์น้ัน ทรงเป็นผูไ้กลคอืทรงดำารง
อยูใ่นทีไ่กลแสนไกลจากกเิลสทัง้หลายทัง้ปวง เพราะทรงกำาจดัได้แล้วซึง่กเิลส
ทัง้หลายพร้อมทัง้วาสนาด้วยมรรค เพราะฉะน้ัน จงึทรงพระนามว่าอรหำ เพราะ
เป็นผู้ไกลจากกิเลส 
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 ข้าศึกคือกิเลสทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงกำาจัดได้แล้ว
ด้วยมรรค เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามว่าอรหำ แม้เพราะทรงกำาจัดข้าศึกคือ
กิเลสทั้งหลายได้ 

 สังสารจักรใด มีดุมอันสำาเร็จด้วยอวิชชาและภวตัณหา มีกำาอันสำาเร็จ
ด้วยปุญญาภิสังขาร เป็นต้น มีกงอันสำาเร็จด้วยชรามรณะ อันสอดร้อยไว้ด้วย
เพลาอันสำาเร็จด้วยอาสวสมุทัย ประกอบเข้าไว้ในตัวรถกล่าวคือภพ ๓ อัน 
แล่นไปแล้วตลอดกาลหาเบ้ืองต้นและทีส่ดุมไิด้ ซีก่ำาทัง้หมดแห่งสงัสารจกัรนัน้ 
อันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงยืนอยู่บนแผ่นดินคือศีล ด้วยพระบาท 
ทั้งสองคือวิริยะ ทรงจับขวานคือญาณอันกระทำาความส้ินไปแห่งกรรม ด้วย
พระหัตถ์คือศรัทธา ทรงหักเสียได้แล้วที่ควงต้นโพธิ์ เพราะฉะน้ัน จึงทรง
พระนามว่า อรหำ แม้เพราะทรงหักกำาของสังสารจักรได้…
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 พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ย่อมควรซึ่งปัจจัยทั้งหลายมีจีวร เป็นต้น 
และควรซึ่งการบูชาที่วิเศษ เพราะพระองค์เป็นผู้เลิศสุดในบรรดาทักขิเณยย
บุคคล เพราะฉะนั้น เมื่อพระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว เทวดาและมนุษย์
ทั้งหลายผู้มีศักดิ์ใหญ่เหล่าใดเหล่าหนึ่งจึงไม่ทำาการบูชาในที่อื่น จริงอย่างนั้น 
ท้าวสหัมบดพีรหมได้บูชาพระตถาคตเจ้าด้วยพวงแก้วเท่าเขาสเินร ุเทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลายเหล่าอื่น มีพระเจ้าพิมพิสาร และพระเจ้าโกศล เป็นต้น ก็ทรง
บูชาแล้วตามกำาลัง และพระเจ้าอโศกมหาราชทรงสละพระราชทรัพย์ถึง ๙๖ 
โกฏิ สร้างพระวิหาร ๘๔,๐๐๐ หลัง ทั่วทั้งชมพูทวีป อุทิศพระผู้มีพระภาคแม้
เสด็จปรินิพพานแล้ว จะป่วยกล่าวไปไยถึงการบูชาที่วิเศษเหล่าอื่นเล่า เพราะ
ฉะน้ัน พระองค์จงึทรงได้พระนามว่าอรหำ แม้เพราะเป็นผูค้วรแก่ปัจจยั เป็นต้น 
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 คนพาลทัง้หลายผูถ้อืตวัว่าเป็นบณัฑิตพวกใดๆ ในโลก ย่อมทำาบาปใน
ท่ีลบั เพราะกลวัจะถกูตเิตยีน ฉนัใด พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้ ย่อมไม่ทรง
กระทำาดังน้ันในกาลไหนๆ เพราะฉะนั้น พระองค์จึงทรงได้พระนามว่าอรหำ 
แม้เพราะไม่มีที่ลับในการกระทำาบาป 

 ก็ในพระนามนี้ มีคาถาประพันธ์เนื้อความดังนี้ว่า

 พระมุนีนั้น เพราะความที่พระองค์เป็นผู้ไกล ๑ 
เพราะทรงทำาลายข้าศึกคือกิเลสท้ังหลาย ๑ เพราะ
พระองค์เป็นผู้หักกำาแห่งสังสารจักร ๑ เพราะเป็นผู้ควร
ปัจจัยเป็นต้น ๑ เพราะไม่ทรงทำาบาปท้ังหลายในท่ีลับ  
๑ เพราะเหตุนั้น บัณฑิตจึงถวายพระนามว่าอรหำ
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(๒) อธิบายพุทธคุณบทว่า สัมมาสัมพุทโธ

 พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงได้พระนามว่าพระสัมมาสัมพุทโธ 
เพราะตรสัรูธ้รรมทัง้ปวงโดยถกูต้องและด้วยพระองค์เอง จรงิอย่างนัน้ เพราะ
ผู้มีพระภาคนั้น ตรัสรู้โดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองซึ่งธรรมทั้งปวง คือ 

 (๑) ตรัสรู้ธรรมที่ควรรู้ยิ่ง โดยความเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่ง 
 (๒) ตรัสรู้ธรรมที่ควรกำาหนดรู้ โดยความเป็นธรรมที่ควรกำาหนดรู้ 
 (๓) ตรัสรู้ธรรมที่ควรละ โดยความเป็นธรรมที่ควรละ 
 (๔) ตรัสรู้ธรรมที่ควรทำาให้แจ้ง โดยความเป็นธรรมที่ควรทำาให้แจ้ง 
 (๕) ตรัสรู้ธรรมที่ควรทำาให้เกิด โดยความเป็นธรรมที่ควรทำาให้เกิด 

 ด้วยเหตุนั้นแหละ พระองค์จึงตรัสว่า

 ดูก่อนพราหมณ์ สิ่งที่ควรรู้ยิ่ง เราได้รู้ยิ่งแล้ว สิ่ง
ที่ควรทำาให้เกิด เราก็ทำาให้เกิดแล้ว และสิ่งที่ควรละ เรา
ก็ละได้แล้ว เพราะเหตุนั้น เราจึงเป็นพุทธะ
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 อีกอย่างหน่ึง พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน ตรัสรู้ซึ่งธรรมทั้งปวงโดย
ถูกต้องและด้วยพระองค์เอง แม้โดยการยกขึ้นทีละบทอย่างนี้ว่า  

 จักขุเป็นทุกขสัจ ตัณหาในภพก่อนอันทำาจักขุนั้นให้เกิด โดยความเป็น
มูลเหตุของจักขุนั้นเป็นสมุทยสัจ ความไม่เกิดแห่งจักขุและเหตุแห่งจักข ุ
ท้ังสองน้ันเป็นนิโรธสัจ ข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้รู้นิโรธเป็นมรรคสัจ ในโสตะ 
ฆานะ ชิวหา กาย และมนะ ก็มีวิธีการเหมือนกันนี้ 

 บัณฑิตพึงประกอบหมวดธรรมต่อไปนี้โดยวิธีการนี้นั่นแหละ คือ 

 (๑) อายตนะ ๖ มีรูป เป็นต้น 
 (๒) หมวดวิญญาณ ๖ มีจักขุวิญญาณ เป็นต้น 
 (๓) ผัสสะ ๖ มีจักขุสัมผัส เป็นต้น 
 (๔) เวทนา ๖ มีจักขุสัมผัสสชาเวทนา เป็นต้น 
 (๕) สัญญา ๖ มีรูปสัญญา เป็นต้น 
 (๖) เจตนา ๖ มีรูปสัญเจตนา เป็นต้น 
 (๗) หมวดตัณหา ๖ มีรูปตัณหา เป็นต้น 
 (๘) วิตก ๖ มีรูปวิตก เป็นต้น 
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 (๙) วิจาร ๖ มีรูปวิจาร เป็นต้น 
 (๑๐) ขันธ์ ๕ มีรูปขันธ์ เป็นต้น 
 (๑๑) กสิณ ๑๐ 
 (๑๒) อสุภะ ๑๐ 
 (๑๓) อนุสสติ ๑๐ 
 (๑๔) สัญญา ๑๐ มีอุทธุมาตกสัญญา เป็นต้น 
 (๑๕) อาการ ๓๒ มีผม เป็นต้น 
 (๑๖) อายตนะ ๑๒ 
 (๑๗) ธาตุ ๑๘ 
 (๑๘) ภพ ๙ มีกามภพ เป็นต้น 
 (๑๙) ฌาน ๔ มีปฐมฌาน เป็นต้น 
 (๒๐) อัปปมัญญา ๔ มีเมตตาภาวนา เป็นต้น 
 (๒๑) อรูปสมาบัติ ๔ มีอากาสานัญจายตนะ เป็นต้น 
 (๒๒) องค์แห่งปฏิจจสมุปบาท โดยปฏิโลมมีชรามรณะ เป็นต้น โดย
อนุโลมมีอวิชชา เป็นต้น 
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 ในชรามรณะเป็นต้นนั้น มีการประกอบทีละบทดังต่อไปน้ี พระผู้มี 
พระภาคพระองค์นั้นตรัสรู้ คือตรัสรู้ตามสมควร ได้แก่ แทงตลอดซึ่งธรรม 
ทั้งปวงโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เอง ด้วยการยกขึ้นทีละบทอย่างนี้ว่า 

 ชรามรณะเป็นทุกขสัจ ชาติเป็นสมุทยสัจ การสลัดออกเสียได้ซึ่งชรา
มรณะและเหตเุกดิแห่งชรามรณะแม้ทัง้ ๒ น้ันเป็นนโิรธสจั ข้อปฏบิตัทิีเ่ป็นเหตุ
ให้รู้นิโรธ เป็นมรรคสัจ 
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(๓) อธิบายพุทธคุณบทว่า วิชชาจรณสัมปันโน

 พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน ทรงได้พระนามว่าวิชชาจรณสัมปันโน 
เพราะทรงเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ในวิชชาและจรณะน้ัน วิชชา ๓  
ก็ดี วิชชา ๘ ก็ดี ชื่อว่าวิชชา 

 วิชชา ๓ คือ 
  (๑) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
  (๒) จุตูปปาตญาณ 
  (๓) อาสวักขยญาณ 

 วิชชา ๘ คือ 
  (๑) วิปัสสนาญาณ 
  (๒) มโนมยิทธิญาณ 
  (๓) อิทธิวิธญาณ 
  (๔) ทิพพโสตญาณ 
  (๕) เจโตปริยญาณ 
  (๖) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
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  (๗) ทิพพจักขุญาณ 
  (๘) อาสวักขยญาณ 

 จรณะ ๑๕ คือ 
  (๑) สีลสังวร ความสำารวมด้วยศีล 
  (๒) ความเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย 
  (๓) ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ 
  (๔) ชาคริยานุโยค การประกอบความเพียร 
  (๕ - ๑๑) สัทธรรม ๗ คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ พหูสูต  
วิริยารัมภะ สติ ปัญญา 
  (๑๒ - ๑๕) ฌาน ๔ คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถ
ฌาน 
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 จริงอยู่ ธรรม ๑๕ นี้แหละ พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าจรณะ เพราะ
เหตุที่เป็นเครื่องดำาเนินไปสู่พระนิพพานของพระอริยสาวก 

 ในความถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะนั้น ความถึงพร้อมด้วยวิชชา 
ทำาความที่พระผู้มีพระภาคเป็นพระสัพพัญญูให้เต็มอยู่ ความถึงพร้อมด้วย
จรณะ ทำาความที่พระองค์เป็นผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาให้เต็มอยู ่  
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้ชัดสิ่งที่เป็นประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ 
แก่สรรพสัตว์ด้วยความเป็นสัพพัญญู แล้วทรงเว้นสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ ด้วย
ความเป็นผูป้ระกอบด้วยพระมหากรุณา ทรงชกันำาในส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์ เพราะ
เหตุนั้น เหล่าสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นจึงเป็นผู้ปฏิบัติดี ไม่เป็น 
ผู้ปฏิบัติชั่ว
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(๔) อธิบายพุทธคุณบทว่า สุคโต

 พระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่าสุคโต 
  (๑) เพราะภาวะที่ทรงดำาเนินไปงาม 
  (๒) เพราะภาวะที่เสด็จไปยังสถานที่ดี 
  (๓) เพราะภาวะที่เสด็จไปโดยชอบ 
  (๔) เพราะภาวะที่ตรัสไว้โดยชอบ 

 การทรงดำาเนินของพระผู้มีพระภาคนั้น งดงาม บริสุทธิ์ หาโทษมิได้ 
การทรงดำาเนนินัน้ได้แก่ทางอนัประเสรฐิ กพ็ระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้ เสดจ็
ไปได้ยังทิศอันเกษม ไม่ข้องขัดด้วยการเสด็จไปน้ัน เพราะเหตุน้ัน จึงทรง
พระนามว่าสุคโต เพราะภาวะที่ทรงดำาเนินไปงาม 

 พระองค์เสด็จไปยังสถานที่ดี คือ อมตนิพพาน เพราะฉะนั้น จึงทรง
พระนามว่าสุคโต แม้เพราะเสด็จไปยังสถานที่ดี 
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 พระองค์เสด็จไปโดยชอบ เพราะเหตน้ัุน จึงทรงพระนามว่าสคุโต เพราะ
ไม่กลับมาหาเหล่ากิเลสที่มรรคนั้นๆ ละได้แล้ว สมจริงดังคำาที่ท่านกล่าวไว้ว่า 
พระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่าสุคโต เพราะอรรถว่าไม่กลับมา ไม่คืนมา 
ไม่หวนกลับมาหากิเลสทั้งหลายที่โสดาปัตติมรรคละได้แล้ว... พระองค์ทรงได้
พระนามว่าสุคโต เพราะอรรถว่าไม่กลับมา ไม่คืนมา ไม่หวนกลับมาหากิเลส
ทั้งหลายที่อรหัตมรรคละได้แล้ว อีกประการหนึ่ง พระองค์เสด็จไปโดยชอบ 
คือ เสด็จไปทรงกระทำาประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชาวโลกทั้งหมดอย่าง
เดียว ด้วยการปฏิบัติชอบที่ทรงบำาเพ็ญมาด้วยอำานาจพระบารมี ๓๐ ทัศ 
กำาหนดจำาเดิมตั้งแต่แทบพระบาทของพระทีปังกรพุทธเจ้าจนถึงควงไม้โพธิ์ 
และไม่เสด็จเข้าไปใกล้ส่วนสุดเหล่านี้ คือ เรื่องเที่ยง เรื่องขาดสูญ ความสุขใน
กาม การประกอบความเพียรทำาตนให้ลำาบาก เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนาม
ว่าสุคโต แม้เพราะเสด็จไปโดยชอบ 

 พระผูม้พีระภาคพระองค์น้ันตรสัไว้โดยชอบ คอื ตรสัพระวาจาทีส่มควร 
ในฐานะที่สมควรเท่านั้น เพราะเหตุนั้น จึงทรงได้พระนามว่าสุคโต แม้เพราะ
ตรัสโดยชอบ ในเรื่องนั้น มีพระสูตรเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ว่า 
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 “พระตถาคตทรงรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่เป็นประโยชน์ และวาจา
นั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนเหล่าอ่ืน พระตถาคตย่อมไม่ตรัสพระ
วาจานั้น 

 พระตถาคตทรงรู้วาจาใด จริง แท้ แต่ไม่เป็นประโยชน์ และวาจานั้น 
ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนเหล่าอื่น วาจาแม้นั้นพระตถาคตก็ไม่ตรัส 

 ก็แลพระตถาคตทรงรู้วาจาใด จริง แท้ เป็นประโยชน์ และวาจาน้ัน 
ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนเหล่าอื่น พระตถาคตทรงเป็นผู้รู้กาลเพื่อ
ตรัสวาจานั้น 

 พระตถาคตทรงรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่เป็นประโยชน์ และวาจานั้น
เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเหล่าอื่น พระตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น 

 พระตถาคตทรงรูว่้าวาจาใด จรงิ แท้ แต่ไม่เป็นประโยชน์ และวาจานัน้
เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเหล่าอื่น วาจาแม้นั้นพระตถาคตก็ไม่ตรัส 

 กแ็ลพระตถาคตทรงรูว้าจาใด จรงิ แท้ เป็นประโยชน์ และวาจาน้ันเป็น
ทีร่กัเป็นทีช่อบใจของคนเหล่าอืน่ พระตถาคตก็ทรงเป็นผูรู้ก้าลเพือ่ตรสัวาจา
นั้น” 
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(๕) อธิบายพุทธคุณบทว่า โลกวิทู

 พระผู้มีพระภาค ทรงได้พระนามว่าโลกวิทู เพราะพระองค์ทรงรู้แจ้ง
โลกโดยประการทุกอย่าง จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน ทรงรู้ ทรงรู้
อย่างทั่วถึง ทรงแทงตลอดโลกโดยประการทั้งปวง โดยสภาวะบ้าง โดยสมุทัย
บ้าง โดยนิโรธบ้าง โดยอุบายเป็นเหตุถึงนิโรธบ้าง เหมือนอย่างที่พระองค์ตรัส
ไว้ว่า 

 “ดูก่อนอาวุโส ในที่สุดแห่งโลกใด ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุบัติ 
เราไม่กล่าวทีส่ดุแห่งโลกนัน้ว่า อนับคุคลพึงรู ้พึงเหน็ พึงถงึ ด้วยการไป ดูก่อน
อาวุโส และเราไม่กล่าวว่า การยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลก จะทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้ 
ดูก่อนอาวุโส อีกอย่างหนึ่ง เราย่อมบัญญัติโลก ความเกิดแห่งโลก ความดับ
แห่งโลก และข้อปฏบัิตใิห้ถึงความดบัโลก ทีร่่างกายประมาณวาหน่ึงซึง่มสัีญญา 
มีใจครองนี้แล” 
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 “ที่สุดแห่งโลก อันบุคคลไม่พึงถึงได้ด้วยการไป 
(ด้วยกาย) ในกาลไหนๆ และจะไม่มีการพ้นจากทุกข์ได้ 
เพราะยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลก เพราะเหตุน้ันแล ท่านผู้รู้
แจ้งโลก มีปัญญาดี ถึงที่สุดแห่งโลก อยู่จบพรหมจรรย์
แล้ว เป็นผู้สงบ รู้ที่สุดแห่งโลกแล้ว ย่อมไม่ปรารถนา 
โลกนี้และโลกอื่น”

 อีกอย่างหนึ่ง โลกมี ๓ คือ 
 
  (๑) สังขารโลก โลกคือสังขารธรรมทั้งหลาย 
  (๒) สัตว์โลก โลกคือหมู่สัตว์ทั้งหลาย 
  (๓) โอกาสโลก โลกคอืแผ่นดนิสถานทีเ่กดิของสตัว์ทัง้หลาย
 
 พระผู้มีพระภาคได้ทรงรู้แจ้งโลกแม้ทั้ง ๓ นั้นโดยประการทั้งปวง 
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 จริงอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ได้ทรงรู้แจ้งแม้สังขาร 
โลกนี้ โดยประการทั้งปวง คือ โลก ๑ คือ สังขารธรรมทั้งหลายดำารงอยู่ได้
เพราะปัจจัย, โลก ๒ คือ นาม ๑ รูป ๑, โลก ๓ คือ เวทนา ๓, โลก ๔ คือ 
อาหาร ๔, โลก ๕ คือ อุปทานขันธ์ ๕, โลก ๖ คือ อายตนะภายใน ๖, โลก ๗ 
คือวิญญาณฐิติ ๗, โลก ๘ คือ โลกธรรม ๘, โลก ๙ คือ สัตตาวาส ๙, โลก ๑๐ 
คือ อายตนะ ๑๐, โลก ๑๒ คือ อายตนะ ๑๒, โลก ๑๘ คือ ธาตุ ๑๘

 อนึ่ง เพราะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงทราบอาสยะ อนุสัย จริต 
อธิมุตติ ของเหล่าสัตว์แม้ทั้งปวง ย่อมทรงทราบสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีธุลีคือกิเลส
ในปัญญาจักษุน้อย ผู้มีธุลีคือกิเลสในปัญญาจักษุมาก ผู้มีอินทรีย์แก่กล้า ผู้มี
อินทรีย์อ่อน ผู้มีอาการดี ผู้มีอาการชั่ว ผู้จะพึงให้รู้ได้ง่าย ผู้จะพึงให้รู้ได้ยาก  
ผู้สมควรจะตรัสรู้ ผู้ไม่สมควรจะตรัสรู้ เพราะฉะน้ัน แม้สัตว์โลกอันพระผู้มี
พระภาคพระองค์นั้น ทรงรู้แจ้งแล้วโดยประการทั้งปวง 

 เหมือนอย่างว่า พระองค์ทรงรู้แจ้งสัตว์โลก ฉันใด แม้โอกาสโลกก็ทรง
รู้แจ้ง แทงตลอดแล้ว ซึ่งโลกธาตุอันไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยพระพุทธญาณอันไม่มี
ที่สุดตลอดอนันตจักรวาล 
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(๖) อธิบายพุทธคุณบทว่า อนุตตโร

 บทว่า อนุตฺตโร ความว่า บุคคลผู้ยิ่งกว่า ช่ือว่าย่อมไม่มีแก่พระผู้มี 
พระภาคพระองค์นั้น เพราะไม่มีใครๆ ที่จะดีวิเศษกว่าพระองค์โดยคุณ 
ของตน เพราะเหตุนั้น พระองค์จึงทรงพระนามว่าอนุตตโร จริงอย่างนั้น  
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นย่อมครอบงำาโลกทั้งหมด ด้วยพระคุณคือศีล 
สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะบ้าง พระผู้มีพระภาคพระองค์
นั้นไม่มีผู้เสมอ หาผู้เสมอเหมือนมิได้ หาผู้เปรียบมิได้ ไม่มีผู้เทียบ หาบุคคลผู้
ทดัเทยีมมไิด้ ด้วยพระคณุคอืศลี สมาธ ิปัญญา วิมตุต ิวิมตุตญิาณทสัสนะบ้าง 

 เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรายัง
ไม่เล็งเห็นสมณะหรือพราหมณ์คนอื่นเลย ผู้จะสมบูรณ์ด้วยศีลยิ่งกว่าเรา ใน
โลกกับทั้งเทวดา มาร พรหม และในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดา
และมนุษย์” ควรทราบความพิสดาร พระสูตรทั้งหลายมีอัคคัปปสาทสูตร 
เป็นต้น และคาถาว่า “อาจารย์ของเราไม่มี” ดังนี้ เป็นต้น ก็ควรให้พิสดาร 
ตามนัยที่กล่าวมาแล้วนั้น
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อธิบายพระพุทธคุณบทว่า ปุริสทัมมสารถิ

 พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงพระนามว่าปุริสทัมมสารถิ เพราะ
อรรถวิเคราะห์ว่า ยังบุรุษผู้พอจะฝึกได้ให้แล่นไป มีคำาอธิบายไว้ว่า ย่อมฝึก 
ย่อมแนะนำา สัตว์ดิรัจฉานตัวผู้ก็ดี มนุษย์ผู้ชายก็ดี อมนุษย์ผู้ชายก็ดีผู้ที่ยังมิได้
ฝึก ควรเพื่อจะฝึกได้ ชื่อว่าปุริสทัมมาในคำาว่าปุริสทมฺมสารถ ินั้น จริงอย่าง
นั้น แม้สัตว์ดิรัจฉานตัวผู้มีอาทิอย่างนี้ คือ อปลาลนาคราช จุโฬทรนาคราช 
มโหทรนาคราช อัคคิสิขนาคราช ธูมสิขนาคราช อาลวาฬนาคราช ช้างชื่อ 
ธนบาลกะ อันพระผู้มีพระภาคทรงฝึกแล้ว คือ ทรงทำาให้สิ้นพยศแล้ว ทำาให้
ตั้งอยู่ในสรณะและศีลทั้งหลาย แม้มนุษย์ผู้ชายมีสัจจกนิครณฐบุตร อัมพัฏฐ
มาณพ โปกขรสาติพราหมณ์ โสณทัณฑพราหมณ์ และกูฏทันตพราหมณ์
เป็นต้น อันพระผู้มีพระภาคทรงฝึกแล้ว แม้อมนุษย์ผู้ชายมีอาฬวกยักษ์ สูจิ
โลมยกัษ์ ขรโลกยกัษ์ และท้าวสกักเทวราชเป็นต้น อนัพระผูม้พีระภาคทรงฝึก
แล้ว คือ ทรงแนะนำาแล้วด้วยอุบายเครื่องแนะนำาอย่างวิจิตร ก็แลในเนื้อความ
นี้ควรแสดงพระสูตรนี้ว่า “ดูก่อนเกสี เราย่อมฝึกบุรุษผู้พอจะฝึกได้ ด้วยอุบาย
ละเอียดบ้าง หยาบบ้าง ทั้งละเอียดทั้งหยาบบ้าง” ดังนี้เป็นต้นให้พิสดาร
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 อีกอย่างหนึ่ง สองบทว่า อนตฺตโร ปุริสทมฺมสารถ ินี้รวมเป็นอรรถบท
เดียวกันก็ได้ เป็นความจริง พระผู้มีพระภาคทรงยังบุรุษ ผู้ควรจะฝึกได้ให ้
แล่นไป เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท้ังหลายประทับนั่งอยู่โดยบัลลังก์เดียว
เท่านั้น ทรงเล่นไปได้ไม่ติดขัดตลอดทิศทั้ง ๘ ฉะนั้น เพราะฉะนั้น บัณฑิตจึง
เรยีกพระผูม้พีระภาคว่า อนตุตโร ปรุสิทัมมสารถ ิเป็นสารถผีูฝึ้กบรุษุทีส่มควร
ฝึกได้ไม่มผู้ีอืน่ยิง่กว่า กแ็ลในคำาอธบิายนี ้ควรแสดงพระสตูรนีว่้า “ดกู่อนภกิษุ
ท้ังหลาย ช้างตัวที่สมควรฝึกได้ อันนายควาญช้างไสไปแล้ว ย่อมวิ่งไปสู่ 
ทิศเดียวเท่านั้น” ดังนี้เป็นต้นให้พิสดาร
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(๗) อธิบายพุทธคุณบทว่า สัตถา เทวมนุสสานัง

 พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงได้พระนามว่าสัตถา เพราะอรรถว่า 
ทรงสั่งสอนด้วยประโยชน์ปัจจุบัน ด้วยประโยชน์ภายหน้า และประโยชน์ 
อย่างยิ่งตามสมควร อีกอย่างหนึ่ง ก็ในบทว่า สตฺถา นี้ พึงทราบใจความนิเทศ
นัยมีอาทิดังนี้ว่า คำาว่า สตฺถา ได้แก่ พระผู้มีพระภาคทรงเป็นดุจนายกอง 
เหมือนอย่างว่า นายกองย่อมพาหมู่เกวียนให้ข้ามทางกันดาร คือให้ข้ามทาง
กนัดารเพราะโจร กนัดารเพราะสตัว์ร้าย กนัดารเพราะข้าวแพง กนัดารเพราะ
ไม ่มีนำ้า คือย ่อมให ้ข ้ามพ้นไป บรรลุถึงถิ่นท่ีเกษม ฉันใด พระผู ้ม ี
พระภาคก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทรงเป็นพระศาสดา คือทรงเป็นดุจนายพวก ทำา
เหล่าสัตว์ให้ข้ามทางกันดาร ได้แก่ให้ข้ามทางกันดารคือชาติ เป็นต้น

 บทว่า เทวมนุสฺสานำ แปลว่า ของเทวดาทั้งหลายด้วย ของมนุษย ์
ทั้งหลายด้วย คำาว่า เทวมนุสฺสานำ นั้น ท่านกล่าวไว้ด้วยอำานาจกำาหนดสัตว ์
ชั้นสูง และด้วยอำานาจการกำาหนดบุคคลที่สมควรบรรลุธรรมได้
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 อนึ่ง พระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงเป็นพระศาสดา แม้ของพวกสัตว์
ดิรัจฉาน เพราะทรงประทานอนุสาสนีให้เหมือนกัน จริงอยู่ สัตว์ดิรัจฉาน 
แม้เหล่าน้ัน บรรลอุปุนสิยัสมบัต ิกเ็พราะได้ฟังธรรมของพระผูม้พีระภาค ย่อม
เป็นผู้มีส่วนแห่งมรรคและผลในภพที่ ๒ หรือภพที่ ๓ เพราะอุปนิสัยสมบัตินั้น
นั่นแล ก็ในความเป็นศาสดาของพวกสัตว์ดิรัจฉานนี้ มีมัณฑูกเทวบุตรเป็นต้น
เป็นตัวอย่าง 

 ได้ยินว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่ชนชาวนครจำาปา อยู่
ที่ริมฝั่งสระโบกขรณีชื่อคัคครา มีกบตัวหนึ่งได้ถือเอานิมิตในพระสุรเสียงของ
พระผู้มีพระภาค ขณะนั้น มีคนเลี้ยงโคคนหนึ่ง เมื่อจะยืน ได้ยันไม้เท้ากดลง 
ทีศ่รีษะกบนัน้ กบตัวนัน้ก็ตายในขณะน้ันน่ันเอง แล้วเกิดในวมิานทองประมาณ 
๑๒ โยชน์ในภพดาวดึงส์ เหมือนนอนหลับแล้วตื่นขึ้น ฉะนั้น

 ในภพดาวดึงส์นั้น มัณฑูกเทพบุตรเห็นตนเองอันหมู่นางฟ้าแวดล้อม
แล้ว ใคร่ครวญอยู่ว่า เรามาเกิดในที่นี้ ได้กระทำากรรมอะไรไว้หนอแล ก็มิได้
เห็นกรรมอะไรๆ อย่างอื่น นอกจากการถือเอานิมิตในพระสุรเสียงของพระผู้
มีพระภาค มณัฑกูเทวบตุรจงึมาพร้อมทัง้วมิานในขณะนัน้นัน่เอง ถวายบงัคม
พระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า พระผู้มีพระภาคทั้งที่ทรงทราบ
อยู่นั่นแหละ แต่ก็ตรัสถามว่า



255 

พุทธคุณ ๙ บท      

 “ใครช่างรุง่เรอืงด้วยฤทธิ ์ยศ มผีวิพรรณงดงามยิง่
นัก ทำาทิศทั้งปวงให้สว่างอยู่ กำาลังไหว้เท้าของเรา” 

 มัณฑูกเทวบุตรกราบทูลว่า

 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในชาติก่อน ข้าพระองค์
ได้เป็นกบอยู่ในนำ้า มีนำ้าเป็นที่เที่ยวไป เมื่อข้าพระองค์
กำาลังฟังธรรมของพระองค์อยู่ คนเลี้ยงโค ได้ฆ่าข้า
พระองค์แล้ว” 

 พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมแก่มณัฑูกเทวบตุรน้ันแล้ว สตัว์จำานวน 
๘๔,๐๐๐ ได้บรรลธุรรม ฝ่ายเทพบตุรกด็ำารงอยูใ่นพระโสดาปัตตผิล ได้ทำาการ
แย้มแล้วก็หลีกไปแล
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(๘) อธิบายพุทธคุณบทว่า พุทโธ

 ก็พระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่าพุทโธ ด้วยอำานาจพระญาณอัน
เกิดในท่ีสุดแห่งวิโมกข์ เพราะเญยยธรรมที่มีอยู่ทั้งหมดอันพระองค์ได้ตรัสรู้
แล้ว อีกอย่างหนึ่ง เพราะพระองค์ตรัสรู้อริยสัจ ๔ ด้วยพระองค์เองบ้าง ทรง
ยังสัตว์เหล่าอื่นให้ตรัสรู้บ้าง ฉะนั้น พระองค์จึงทรงพระนามว่าพุทโธ 
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(๙) อธิบายพุทธคุณบทว่า ภควา

 ก็คำาว่า ภควา น้ีเป็นคำาร้องเรียกพระองค์ ด้วยความเป็นผู้วิเศษด้วย
พระคณุ เป็นผูส้งูกว่าสตัว์ และเป็นผูค้วรเคารพโดยฐานะคร ูด้วยเหตนุัน้ พระ
โบราณาจารย์ทั้งหลาย จึงกล่าวว่า

 คำาว่า ภควา เป็นคำาประเสรฐิสดุ คำาว่า ภควา เป็น
คำาสูงสุด เพราะเหตุที่พระองค์ควรแก่ความเคารพโดย
ฐานะครู บัณฑิตจึงเรียกว่า ภควา

 พระนามว่า ภควา นี้เป็นเนมิตตกนาม พระนางมหามายามิได้ทรง
ขนาน พระเจ้าสทุโธทนมหาราชกม็ไิด้ทรงขนาน พระญาตแิปดหมืน่กม็ไิด้ทรง
ขนาน เทวดาวิเศษทัง้หลายมีท้าวสกักะและท้าวสนัดสุติเป็นต้นกม็ไิด้ทรงขนาน 
จริงอยู ่คำานี้ พระธรรมเสนาบดีกล่าวแล้วว่า “พระนามว่า ภควา นี้เกดิในทีสุ่ด
แห่งความพ้นพิเศษ เป็นบัญญัติที่สำาเร็จประจักษ์แก่พระผู ้มีพระภาค
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย พร้อมกับการบรรลุพระสัพพัญญุตญาณที่โคนพระโพธิ์
พฤกษ์”
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 ก็เพื่อจะประกาศพระคุณที่เกิดจากคุณเนมิตตกนามนี้นั้น พระสังคีติ
กาจารย์ทั้งหลาย จึงกล่าวคาถานี้ไว้ว่า

 “พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด ทรงมีพระอิสริยยศ 
ทรงเสพอริยคุณ มีส่วนแห่งจตุปัจจัย ทรงจำาแนก 
พระธรรม เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
บัณฑิตจึงเฉลิมพระนามว่าภควา 

 พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด ได้ทรงทำาการหัก
กิเลส เพราะเหตุนั้น พระผู ้มีพระภาคพระองค์นั้น 
บัณฑิตจึงเฉลิมพระนามว่าภควา 

 พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด ทรงเป็นครู เพราะ
เหตนุัน้ พระผูม้พีระภาคเจ้าพระองค์นัน้ บณัฑิตจึงเฉลมิ
พระนามว่าภควา 
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 พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด เป็นผู้มีภคธรรม 
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น บัณฑิตจึง
เฉลิมพระนามว่าภควา 

 พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด มีพระองค์อบรมดี
แล้วด้วยญายธรรมเป็นอันมาก เสด็จถึงที่สุดแห่งภพ 
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น บัณฑิตจึง
เฉลิมพระนามว่าภควา” 

 อนึ่ง ในพระคาถานี้ บัณฑิตพึงเห็นใจความแห่งบทเหล่านั้นๆ ตามนัย
ที่กล่าวแล้วในมหานิทเทศนั้นแล ส่วนนัยอื่นอีก มีดังนี้คือ 

 พระผู ้มีพระภาคพระองค ์ใด เป ็นผู ้ทรงมี 
ภาคยธรรม ๑ ทรงหักกิเลส ๑ ทรงประกอบด้วย 
ภคธรรม ๑ ทรงจำาแนกพระธรรม ๑ ทรงส้องเสพ ๑ และ
ทรงคลายการไปในภพทัง้หลายได้แล้ว ๑ เพราะเหตนุัน้ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น บัณฑิตจึงเฉลิมพระนาม
ว่าภควา
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ภาคยวา ทรงมีภาคยธรรม

 พึงทราบวินิจฉัยในพระคาถานั้นต่อไป ผู้ศึกษาพึงทราบว่า เพราะ 
ภาคยธรรมอันถึงฝั่งแห่งพระบารมีมีทานและศีล เป็นต้น อันยังสุขทั้งที่เป็น
โลกยิะทัง้ทีเ่ป็นโลกตุระให้เกดิ มแีก่พระผูม้พีระภาคพระองค์น้ัน เพราะฉะน้ัน 
ในเมื่อควรจะเฉลิมพระนามว่าภาคยวา แต่ท่านถือเอาลักษณะแห่งนิรุตติ มี
การลงตัวอักษรใหม่และการแปลงตัวอักษร เป็นต้น หรือถือเอาลักษณะรวม
เข้าในชดุศพัท์มปิีโสทรศพัท์ เป็นต้น ตามนัยแห่งศพัทศาสตร์ จงึเฉลมิพระนาม
ว่าภควา
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 ภัคควา ทรงหักกิเลส

 อน่ึง เพราะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ได้ทรงหักกิเลสอันเป็นเหตุ 
ให้เกิดความเร่าร้อนกระวนกระวายหลายแสนอย่างทั้งหมด มีประเภท คือ 
โลภะ โทสะ โมหะ มนสิการคลาดเลื่อน, อหิริกะและอโนตตัปปะ โกธะและ
อุปนาหะ มักขะและปลาสะ อิสสาและมัจฉริยะ มายาและสาเถยยะ ถัมภะ
และสารัมภะ มานะและอติมานะ มทะและปมาทะ ตัณหาและอวิชชา, อกุศล
มูล ๓ ทุจริต ๓ สังกิเลส ๓ มลทิน ๓ วิสมะ ๓ สัญญา ๓ วิตก ๓ ปปัญจะ ๓, 
วิปริเยสะ ๔ อาสวะ ๔ คัณฐะ ๔ โอฆะ ๔ โยคะ ๔ อคติ ๔ ตัณหุปาทาน ๔, 
เจโตขีละ ๕ วินิพันธะ ๕ นิวรณ์ ๕ อภินันทนะ ๕, วิวาทมูล ๖ หมวดตัณหา 
๖, อนุสัย ๗, มิจฉัตตะ ๘, ตัณหามูลกะ ๙, อกุศลกรรมบถ ๑๐, ทิฏฐิ ๖๒, 
และตัณหาวิปริต ๑๐๘, หรือโดยย่อได้ทรงหักมาร ๕ คือ กิเลสมาร ขันธมาร 
อภิสังขารมาร มัจจุมารและเทวบุตรมาร เพราะฉะน้ัน ในเมื่อควรจะเฉลิม
พระนามว่าภคัควา แต่กเ็ฉลมิพระนามว่าภควา เพราะพระองค์ทรงหกัอันตราย
เหล่านั้นได้แล้ว
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 จริงอย่างนั้น ในความข้อนี้ท่านกล่าวไว้ว่า 

 พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้ ทรงหักราคะได้แล้ว 
ทรงหกัโทสะได้แล้ว ทรงหกัโมหะได้แล้ว หาอาสวะมไิด้ 
บาปธรรมทั้งหลาย พระองค์ก็ทรงหักเสียแล้ว เพราะ 
เหตุนั้น บัณฑิตจึงเฉลิมพระนามว่าภควา

 กค็วามถงึพร้อมด้วยรปูกายของพระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้ ผูท้รงไว้
ซึง่พระลกัษณะอนัเกดิจากบุญหลายร้อย ย่อมเป็นอนัท่านแสดงแล้ว ด้วยความ
ที่พระองค์ทรงมีพระกายสมส่วน ความถึงพร้อมด้วยพระธรรมกาย ย่อมเป็น
อันท่านแสดงแล้วด้วยความที่พระองค์ทรงหักโทสะได้แล้ว 

 ความทีพ่ระองค์ทรงเป็นผูอ้นัชาวโลกและเหล่าชนทีม่ปัีญญานับถอืมาก
ก็ดี ความที่พระองค์เป็นผู้อันคฤหัสถ์และบรรพชิตพึงเข้าเฝ้าก็ดี ความที่
พระองค์ทรงเป็นผู้สามารถในการบำาบัดทุกข์กายและจิต ของคฤหัสถ์และ
บรรพชิตเหล่านั้นผู้เข้าเฝ้าแล้วก็ดี ความที่พระองค์ทรงมีพระอุปการะด้วย
อามิสทานและธรรมทานก็ดี และความที่พระองค์ทรงสามารถในการชักชวน
ด้วยความสุขทั้งที่เป็นโลกิยะทั้งที่เป็นโลกุตระก็ดี ย่อมเป็นอันท่านแสดงแล้ว
ด้วยพระคุณทั้ง ๒ นั้นเช่นเดียวกัน
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 ทรงประกอบด้วยภคธรรม ๖

 อนึ่ง เพราะในด้านชาวโลก ภคะ ศัพท์ย่อมเป็นไปในธรรม ๖ ประการ 
คือ ความเป็นใหญ่ ๑ ธรรม ๑ ยศ ๑ สิริ ๑ กามะ ๑ และความเพียร ๑ 
 
 เป็นความจริง ความเป็นใหญ่ในจิตของพระผู้มีพระภาคน้ันยอดเยี่ยม 
หรือ ความเป็นใหญ่ท่ีสมมติกันทางโลกมีการบันดาลกายให้เล็กละเอียดและ
ทำากายให้ลอยไปได้ เป็นต้น ก็ทรงมีอยู่อย่างบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง 

 พระโลกุตรธรรมที่บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง ของพระผู้มีพระภาคนั้น
มีอยู่ 

 พระยศอนัแผ่คลุมโลก ๓ ซึง่ทรงบรรลดุ้วยพระคณุตามทีเ่ป็นจรงิบรสิทุธิ์
ยิ่งนัก ของพระผู้มีพระภาคนั้นมีอยู่ 

 พระสิริแห่งพระอวัยวะน้อยใหญ่ทุกส่วน บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง 
สามารถยังความเล่ือมใสแห่งดวงตาและดวงใจ ของชนผู้ขวนขวายในการดู
พระรูปกายให้บังเกิด ของพระผู้มีพระภาคนั้นมีอยู่
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 กามะทีช่นทัง้หลายหมายรูก้นัว่า ความสำาเร็จแห่งประโยชน์ทีป่รารถนา 
เพราะความปรารถนาที่พระองค์ทรงตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูล 
แก่พระองค์เอง หรือเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่น ความปรารถนาสำาเร็จแล้ว
อย่างนั้นทีเดียว 

 ความเพียรกล่าวคือความพยายามโดยชอบ อันเป็นเหตุให้บรรลุถึง
ความเป็นครูแห่งโลกทั้งปวง ของพระผู้มีพระภาคนั้นมีอยู่ แม้เพราะพระองค์
ทรงประกอบแล้วด้วยภคธรรมเหล่านี้ ก็เฉลิมพระนามได้ว่าภควา เพราะ 
ภคธรรมทั้งหลายของพระองค์มีอยู่ 
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 วิภัตตวา ทรงจำาแนกพระธรรม

 อนึ่ง เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้จำาแนก อธิบายว่าทรงแจก ทรงเปิดเผย 
ทรงแสดงซึ่งธรรมทั้งปวงโดยประเภทมีกุศล เป็นต้น หรือทรงแสดงซึ่งธรรม 
มีกุศลเป็นต้นแยกประเภทโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ อินทรีย์ และ 
ปฏิจจสมุปบาท เป็นต้น หรือทรงแสดงซึ่งทุกขอริยสัจ ด้วยอรรถว่าเป็นสิ่ง 
บีบคั้น ๑ เป็นสิ่งถูกปรุงแต่ง ๑ เป็นสิ่งแผดเผา ๑ และเป็นสิ่งแปรผัน ๑ ซึ่ง
สมุทยอริยสัจด้วยอรรถว่าหอบทุกข์มาให้ ๑ เป็นเหตุ ๑ เป็นเครื่องประกอบ
ไว้ ๑ และเป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยว ๑ ซึ่งนิโรธอริยสัจ ด้วยอรรถว่าเป็นเครื่อง
สลัดออก ๑ เป็นสภาพสงัด ๑ ไม่ถูกปรุงแต่ง ๑ เป็นอมตะ ๑ ซึ่งมัคคอริยสัจ 
ด้วยอรรถว่าเป็นธรรมนำาออกจากทุกข์ ๑ เป็นเหตุ ๑ เป็นเครื่องเห็น ๑ เป็น
ความเป็นใหญ่ ๑ เพราะฉะนั้น ในเมื่อควรเฉลิมพระนามว่าวิภัตตวา ก็เฉลิม
พระนามว่าภควา
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 ภัตตวา ทรงส้องเสพ

 อนึ่ง เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงคบ ทรงส้องเสพ ทรง
กระทำาให้มาก ซึ่งทิพพวิหาร พรหมวิหาร อริยวิหาร ซึ่งกายวิเวก จิตตวิเวก 
อุปธิวิเวก ซึ่งสุญญตวิโมกข์ อัปปณิหิตวิโมกข์ อนิมิตตวิโมกข์ และซึ่งอุตตริ 
มนุสธรรมเหล่าอื่น ทั้งที่เป็นโลกิยะทั้งที่เป็นโลกุตระ เพราะฉะนั้น ในเมื่อควร
เฉลิมพระนามว่าภัตตวา ก็เฉลิมพระนามว่าภควา

 ทรงคายการไปในภพทั้งหลายได้แล้ว

 เพราะเหตุแห่งการท่องเที่ยวไปกล่าวคือตัณหาในภพทั้ง ๓ อันพระผู้มี
พระภาคน้ันทรงคายเสียแล้ว เพราะฉะน้ัน ในเมื่อควรเฉลิมพระนามว่า  
ภเวสุ วนฺตคมโน (ผู้มีการไปในภพทั้งหลายอันคายแล้ว) แต่ถวายพระนามว่า
ภควา เพราะถือเอา ภอักษรมาจาก ภวศัพท์ คอักษรมาจากคมนศัพท์ และ 
วอักษรมาจากวนฺตศัพท์ ได้รูปเป็นภคว ทำาให้เป็นทีฆะจึงได้รูปเป็นภควา 
เปรียบเหมือนถ้อยคำาในทางโลกเม่ือควรจะกล่าวว่า เมหนสฺส ขสฺส มาลา 
(เครื่องประดับแห่งที่อันลับ) เขากล่าวว่า เมขลา ฉะนั้น
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๕. พุทธคุณ ๑๐๐ บท๑ 

(๑) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ธีระ ผู้ทรงมีปัญญาฉลาดปราดเปรื่อง 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๒) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
วิคตโมหะ ผู้ทรงปราศจากโมหะแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๓) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้ 
ปภนินขีละ ผูท้รงทำาลายกเิลสเครือ่งตรงึใจ ๕ ประการ

ได้แล้ว 
พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้เป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

๑ แปลและเรียบเรียงจาก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ อุปาลิวาทสูตร
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(๔) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
วชิติวชิยะ ผูท้รงชนะมัจจมุาร กเิลสมารและเทวปตุตมาร

แล้ว 
พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้เป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๕) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
อนีฆะ ผูไ้ม่ทรงมีความทุกข์ ทัง้ความทุกข์ท่ีเกดิจากกเิลส

และทุกข์ที่เป็นวิบาก 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๖) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
สุสมจิตตะ ผู้ทรงมีจิตเสมอด้วยดีในเทวดาและมนุษย์

ทั้งหลาย ทั้งในท่านพระเทวทัต ในช้างธนปาลกะ ในท่าน
พระอังคุลีมาลเถระและในท่านพระราหุลเถระ เป็นต้นนั้น 

พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๗) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
พุทธสีละ ผู้ทรงมีอาจาระอันเจริญแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 
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(๘) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
สาธุปัญญา ผู้ทรงมีพระปัญญาดี 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๙) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
เวสมันตระ ผู้ทรงข้ามกิเลสอันเป็นพิษมีราคะเป็นต้น

ได้แล้วดำารงอยู่ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๑๐) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
วิมละ ผู้ทรงปราศจากมลทินมีราคะเป็นต้นแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๑๑) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
อกถังกถี ผู้ไม่ทรงมีถ้อยคำาที่แสดงความสงสัย 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
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(๑๒) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ตุสิตะ ผู้ทรงมีพระทัยประกอบด้วยกรุณา 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๑๓) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
วันตโลกามิสะ ผู้ทรงคายกามคุณได้แล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๑๔) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
มุทิตะ ผู้ทรงมีพระทัยประกอบด้วยมุทิตา 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๑๕) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
กตสมณะ ผู้ทรงมีคุณเครื่องทำาให้เป็นสมณะอันทำา

สำาเร็จแล้ว คือทรงถึงที่สุดแห่งสมณธรรมแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 
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(๑๖) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
มนุชะ ผู้ทรงเกิดเป็นมนุษย์ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๑๗) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
อันติมสรีระ ผู้ทรงมีพระสรีระเป็นครั้งสุดท้าย 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๑๘) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
นระ ผู ้ทรงเป็นนระ นำาออกจากสังสารวัฏฏ์ให้ถึง

นิพพานสุข 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๑๙) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
อโนปมะ ผู้ไม่ทรงมีใครเปรียบได้ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 
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(๒๐) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
วิรชะ ผู้ทรงปราศจากธุลี
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๒๑) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
อสังสยะ ผู้ไม่ทรงมีความสงสัย 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๒๒) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
กุสละ ผู้ทรงเฉียบแหลม 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๒๓) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
เวนยิกะ ผู้ทรงเป็นผู้นำาของสัตว์ทั้งหลาย 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 
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(๒๔) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
สารถิวระ ผู้ทรงเป็นสารถีผู้ประเสริฐ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๒๕) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
อนุตตระ ผู้ไม่ทรงมีผู้อื่นยิ่งกว่า 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๒๖) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
รุจิรธัมมะ ผู้ทรงมีธรรมอันสะอาด 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า

 
(๒๗) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 

นิกกังขะ ผู้ไม่ทรงมีความเคลือบแคลง 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 
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(๒๘) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ปภาสกระ ผู้ทรงกระทำาแสงสว่าง 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า

 
(๒๙) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้ 

มานจัฉทิทะ ผู้ทรงตัดมานะได้แล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า

 
(๓๐) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 

วีระ ผู้ทรงมีพระวิริยะ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๓๑) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
นิสภะ ผู้ทรงองอาจไม่มีใครเปรียบได้ในที่ทั้งปวง 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๓๒) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผูม้พีระภาคพระองค์น้ัน 
อปัปเมยยะ ผู้ไม่ทรงมีใครประมาณได้ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 



277 

พุทธคุณ ๑๐๐ บท      

(๓๓) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
คัมภีระ ผู้ทรงมีคุณอันลึกซึ้ง 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๓๔) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
โมนัปปัตตะ ผู้ทรงบรรลุถึงญาณแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๓๕) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
เขมังกระ ผู้ทรงกระทำาความเกษม 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๓๖) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
เวทะ ผู้ทรงมีพระญาณ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๓๗) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ธัมมัฏฐะ ผู้ทรงดำารงอยู่ในธรรม 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 
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(๓๘) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้ 
สุสังวตัุตตะผู้ทรงสำารวมพระองค์ดีแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๓๙) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
สังคาติคะ ผู้ทรงล่วงกิเลสเป็นเครื่องข้องได้แล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๔๐) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
มุตตะ ผู้ทรงพ้นแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๔๑) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
นาคะ ผู้ทรงประเสริฐ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๔๒) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ปันตเสนะ ผู้ทรงอยู่ในเสนาสนะอันสงัด 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 
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(๔๓) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ขีณสัญโญชนะ ผู้ทรงมีสัญโญชน์สิ้นแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๔๔) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
มุตตะ ผู้ทรงพ้นแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๔๕) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ปฏมินัตกะ ผูท้รงมพีระปัญญาสำาหรบัโต้ตอบเหล่าชน 

ผู้มีทิฏฐิอย่างอื่นทั้งปวง 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๔๖) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
โมนะ ผู้ทรงมีกิเลสอันขจัดแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 
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(๔๗) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ปันนธชะ ผู้ทรงลดธงคือมานะได้แล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๔๘) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
วีตราคะ ผู้ทรงปราศจากราคะแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๔๙) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ทันตะ ผู้ทรงฝึกแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๕๐) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้ 
นปิปปัญจะ ผู้ไม่ทรงมีกิเลสเครื่องเนิ่นช้า 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 
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(๕๑) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
อิสิสัตตมะ ผู้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๗ นับจาก 

พระพุทธเจ้าวิปัสสีเป็นต้นมา 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๕๒) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
อกุหะ ผู้ไม่ทรงหลอกลวงชาวโลก 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า

 
(๕๓) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น

เตวิชชะ ผู้ทรงมีวิชชา ๓ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๕๔) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
พรหมสัตตะ ผู้ทรงเป็นสัตว์ประเสริฐที่สุด 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 
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(๕๕) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
นหาตกะ ผู้ทรงล้างกิเลสแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๕๖) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ปทกะ ผู้ทรงฉลาดปราดเปรื่องในการประสมอักษร

ให้เป็นบทคาถา 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๕๗) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ปัสสัทธะ ผู้ทรงสงบระงับแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๕๘) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
วิทิตเวทะ ผู้ทรงมีพระญาณอันสำาเร็จแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 
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(๕๙) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ปุรินททะ ผู้ทรงให้ธรรมทานก่อนกว่าใครทั้งหมด 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๖๐) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
สักกะ ผู้ทรงสามารถ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๖๑) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
อริยะ ผู้ทรงเป็นพระอริยะ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๖๒) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ภาวิตัตตะ ผู้ทรงมีพระองค์อันอบรมแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๖๓) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ปัตติปัตตะ ผู้ทรงบรรลุคุณทั้งหลายที่ควรบรรลุแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 
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(๖๔) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
เวยยกรณะ ผู้ทรงแสดงอรรถให้พิสดาร 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๖๕) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
สติมา ผู้ทรงมีพระสติ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๖๖) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
วิปัสส ีผู้ทรงเห็นแจ้ง 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๖๗) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
อนภิณตะ ผู้ไม่ทรงมีตัณหาแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๖๘) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผูมี้พระภาคพระองค์น้ัน 
โนอปณตะ ผู้ไม่ทรงประทุษร้ายแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 
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(๖๙) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
อาเนญชะ ผู้ไม่ทรงหวั่นไหว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๗๐) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
วสิปปัตตะ ผู้ทรงถึงความเป็นผู้ชำานาญ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๗๑) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
สัมมัคคตะ ผู้เสด็จไปดี 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๗๒) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ฌาย ีผู้ทรงมีฌาน 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๗๓) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
อนนุคตันตระ ผู้ไม่ทรงมีจิตไปตามกิเลสทั้งหลาย 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 
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(๗๔) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
สุทธะ ผู้ทรงบริสุทธิ์ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๗๕) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
อสิตะ ผู้ไม่ทรงข้องแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๗๖) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
อัปปภีตะ ผู้ปราศจากความกลัวแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๗๗) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ปวิวิตตะ ผู้สงัดแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๗๘) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
อัคคัปปัตตะ ผู้ทรงบรรลุธรรมอันเลิศแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 
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(๗๙) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ติณณะ ผู้ทรงข้ามได้เองแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๘๐) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ตารยันตะ ผู้ทรงยังสัตว์อื่นให้ข้ามได้ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๘๑) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
สันตะ ผู้ทรงสงบแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๘๒) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ภูริปัญญา ผู้ทรงมีพระปัญญากว้างใหญ่ไพบูลย์เสมอ

ด้วยแผ่นดิน 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 
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(๘๓) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
มหาปัญญา ผู้ทรงมีพระปัญญามาก 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า

(๘๔) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
วีตโลภะ ผู้ทรงปราศจากโลภะแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๘๕) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ตถาคตะ ผู้ทรงดำาเนินปฏิปทาเหมือนพระพุทธเจ้าใน

ปางก่อน เป็นต้น 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า

 
(๘๖) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้ 

สุคตะ ผูเ้สดจ็ไปดีแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 
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(๘๗) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
อัปปฏิปุคคละ ผู้ทรงไม่มีบุคคลเปรียบได้ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๘๘) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
อสมะ ผู้ทรงไม่มีใครเสมอเหมือน 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๘๙) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
วิสารทะ ผู้ทรงแกล้วกล้า 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๙๐)  ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
นิปุณะ ผู้ทรงละเอียดสุขุม 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า

(๙๑) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ตัณหัจฉิทะ ผู้ทรงตัดตัณหาได้ขาดแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 
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(๙๒)  ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
พุทธะ ผู้ทรงรู้ ทรงตื่น ทรงเบิกบาน 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๙๓) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
วีตธูมะ ผู้ทรงปราศจากควันแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๙๔) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
อนุปลิตตะ ผู้อันตัณหาและทิฏฐิฉาบทาไม่ได้แล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๙๕) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
อาหุเนยยะ ผู้ทรงควรรับของที่เขานำามาบูชา 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า

(๙๖) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ยักขะ ผู้ทรงได้พระนามว่ายักขะ เพราะทรงแสดง

อานุภาพได้อย่างน่าอัศจรรย์ และเพราะชาวโลกบูชาแล้ว 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
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(๙๗) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
อุตตมปุคคละ ผู้ทรงเป็นอุดมบุคคล 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๙๘) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
อตุละ ผู้ทรงมีพระคุณไม่มีใครชั่งได้ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า

(๙๙) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
มหันตะ ผู้ทรงยิ่งใหญ่ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 

(๑๐๐) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ยสัคคัปปัตตะ ผู้ทรงถึงยศอันยอดเยี่ยม 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า 
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๖. มหาปุริสลักษณะ ๓๒๑ 
ลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ อย่าง และเหตุให้เกิด

 ข้าพเจ้าได้สดับจดจำามาแล้วอย่างนี้ 

 ในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันอาราม
ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาค
ตรัสเรยีกภิกษท้ัุงหลายว่า “ดกู่อนภกิษท้ัุงหลาย” ภกิษเุหล่านัน้ทลูรบัพระดำารสั
ของผู้มีพระภาคแล้ว 

๑ แปลและเรียบเรียงจาก ลักขณสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
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ความส�าเร็จของผู้มีมหาปุริสลักษณะ ๓๒

 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มหาบุรุษผู้ที่เพียบพร้อม
ด้วยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ มคีวามสำาเร็จเป็น ๒ อย่างเท่านั้นไม่เป็น
อย่างอื่น คือ 

 ๑. ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม ได้ครอง
ราชโดยธรรม เป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็นขอบเขต ทรง
ชนะสงครามแล้ว มีอาณาจักรมั่นคง มีรัตนะ (สิ่งน่ายินดี สิ่งที่มีค่ามากและ
นำาความปลาบปล้ืมมาให้) ๗ ประการ คือ (๑) จักกรัตนะ (๒) ช้างรัตนะ  
(๓) ม้ารัตนะ (๔) มณีรัตนะ (๕) หญิงรัตนะ (๖) คหบดีรัตนะ (๗) ปริณายก
รัตนะ พระราชบุตรของพระองค์มีเกินกว่า ๑,๐๐๐ คน ล้วนอาจหาญ 
แกล้วกล้า สามารถยำ่ายีเหล่าข้าศึกได้ พระองค์ทรงชนะโดยธรรม ไม่ต้องใช้
การปรับและการออกคำาส่ังประหารหรือการทำาร้าย ทรงครองแผ่นดิน 
มีมหาสมุทรเป็นขอบเขต ไม่มีหมู่โจรผู้ทำาอันตราย มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์
ไม่มีภัยอันตรายใดๆ 

 ๒. ถ้าหากว่า มหาบุรุษนั้นทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้กำาจัดกิเลสได้แล้วในโลก
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มหาปริสลักษณะ ๓๒ ประการ

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ที่ทำาให้มีความ
สำาเร็จเป็น ๒ อย่างดังที่กล่าวนั้นมีอะไรบ้าง ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มหาบุรุษใน
โลกนี้ เพียบพร้อมด้วยมหาปุริสลักษณะดังต่อไปนี้ คือ

  ๑. มีฝ่าพระบาทราบเสมอกัน 
  ๒. พื้นภายใต้ฝ่าพระบาทของมหาบุรุษมีจักรเกิดขึ้น มีกำา 
ข้างละ ๑,๐๐๐ มีกง มีดุม บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง 
  ๓. มีส้นพระบาทยาว 
  ๔. มีพระองคุลียาว
  ๕. มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม
  ๖. มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายประดุจตาข่าย
  ๗. มีกระดูกข้อพระบาทสูง
  ๘. มีพระชงฆ์เรียวดุจแข็งเนื้อทราย
  ๙. เมือ่ประทบัยืน มไิด้น้อมพระกายลง สามารถใช้ฝ่าพระหัตถ์ 
ทั้ง ๒ จับถึงพระชานุทั้ง ๒ ได้
  ๑๐. มีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝัก
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  ๑๑. มีพระฉวีสีดุจทอง คือมีหนังประดุจหุ้มด้วยทอง
  ๑๒. มีพระฉวีละเอียด เพราะพระฉวีละเอียดธุลีละอองจึง 
ไม่อาจติดพระกาย
  ๑๓. มีพระโลมาขุมละเส้นเสมอไปทุกขุมขน
  ๑๔. มีพระโลมามีปลายงอนขึ้น มีดำาสนิทเหมือนสีดอกอัญชัญ  
และขดวนรอบเวียนขวา
  ๑๕. มีพระกายตั้งตรงเหมือนกายพรหม
  ๑๖. มีพระมังสะเต็มบริบูรณ์ในที่ ๗ แห่ง 
  ๑๗. มพีระกายทกุส่วนบรบิรูณ์ท่อนดจุกายท่อนหน้าของราชสห์ี
  ๑๘. มีร่องพระปฤษฎางค์เต็มเสมอกัน
  ๑๙. มพีระกายเป็นปรมิณฑลดจุปรมิณฑลแห่งต้นไทร พระกาย 
ของพระองค์สูงเท่ากับ ๑ วาของพระองค์ ๑ วาของพระองค์ยาวเท่ากับ 
พระกายของพระองค์
  ๒๐. มีลำาพระศอกลมเสมอกันตลอด
  ๒๑. มีเส้นประสาทสำาหรับรับรสอาหารอันดีเลิศ
  ๒๒. มีพระหนุดุจคางราชสีห์
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  ๒๓. มีพระทนต์ ๔๐ ซี่
  ๒๔. มีพระทนต์เรียบเสมอกัน
  ๒๕. มีพระทนต์ไม่ห่างกัน 
  ๒๖. มีพระเขี้ยวแก้วทั้ง ๔ อันขาวบริสุทธิ์
  ๒๗. มีพระชิวหาใหญ่และยาว
  ๒๘. มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม และตรัสดุจเสียงนกการเวก
  ๒๙. มีพระเนตรดำาสนิท
  ๓๐. มีดวงพระเนตรทั้ง ๒ ผ่องใสดุจนัยน์ตาลูกโค
  ๓๑. มีพระอุณาโลมเกิดข้ึนที่ระหว่างพระโขนง สีขาวอ่อน 
ดุจสำาลี
  ๓๒. มีพระเศียรงามดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์
 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการนี้แหละ ที่ทำาให้มี
ความสำาเร็จเป็น ๒ อย่างไม่เป็นอย่างอ่ืน ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกฤๅษีแม้
ภายนอกก็สามารถทรงจำามหาปุริสลักษณะของมหาบุรุษ ๓๒ ประการเหล่านี้
ได้ แต่ฤๅษีเหล่านั้นไม่ทราบว่า เพราะทำากรรมนี้ มหาบุรุษจึงได้ลักษณะนี้ 
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เหตุแห่งการได้มหาปุริสลักษณะ ๓๒

 ๑. มีฝ่าพระบาทราบเสมอกัน (ลักษณะที่ ๑) 

 ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาตก่ิอน เป็นผูส้มาทาน
อย่างมั่นคงในกุศลกรรมบถ ๑๐ สมาทานเป็นนิจไม่ถอยหลังในกายสุจริต  
วจีสุจริต มโนสุจริต ในการให้ทาน การบำาเพ็ญศีล การรักษาอุโบสถ ในการ
ปฏิบัติดีต่อมารดาบิดาและสมณพราหมณ์ ในความเป็นผู้เคารพต่อผู้ใหญ่ใน
ตระกูล และในกุศลอันเป็นปัจจัยให้สำาเร็จพระสัพพัญญุตญาณ เพราะกรรม 
ท่ีได้ทำาการสั่งสมพอกพูนเอาไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลก
สวรรค์ ตถาคตย่อมเหนือกว่าเทวดาเหล่าอื่นในสวรรค์โดยเหตุ ๑๐ อย่าง  
คือ (๑) อายุทิพย์ (๒) วรรณะทิพย์ (๓) ความสุขทิพย์ (๔) ยศทิพย์ (๕) ความ
เป็นใหญ่ทิพย์ (๖) รูปทิพย์ (๗) เสียงทิพย์ (๘) กลิ่นทิพย์ (๙) รสทิพย์ (๑๐) 
โผฏฐัพพะทิพย์ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหา 
ปุริสลักษณะนี้ คือ มีฝ่าพระบาทราบเสมอกัน ขณะเหยียบลงพื้นฝ่าพระบาท
ราบเสมอกัน ขณะยกก็เสมอกัน ขณะจรดพื้นฝ่าพระบาททุกส่วนก็แตะพื้น
พร้อมกัน 
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 มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นน้ัน ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม ได้ครองราชโดยธรรม เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 
มีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็นขอบเขต ทรงชนะสงครามแล้ว มีอาณาจักรมั่นคง มี
รัตนะ ๗ ประการ คือ (๑) จักกรัตนะ (๒) ช้างรัตนะ (๓) ม้ารัตนะ (๔) มณี
รัตนะ (๕) หญิงรัตนะ (๖) คหบดีรัตนะ (๗) ปริณายกรัตนะ พระราชบุตรของ
พระองค์มีเกินกว่า ๑,๐๐๐ คน ล้วนอาจหาญแกล้วกล้า สามารถยำ่ายีเหล่า
ข้าศึกได้ พระองค์ทรงชนะโดยธรรม ไม่ต้องใช้การปรับและการออกคำาสั่ง
ประหารหรือการทำาร้าย ทรงครองแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นขอบเขต ไม่มี 
หมู่โจรผู้ทำาอันตราย มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไม่มีภัยอันตรายใดๆ เมื่อเป็น
พระราชาจะได้ผลข้อนี ้คือ ไม่มีมนษุย์ทีเ่ป็นข้าศกึศตัรคูนใดจะสามารถครอบงำา
ทำาให้หวั่นไหวได้ 

 ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็น 
พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า ผูก้ำาจดักเิลสได้แล้วในโลก เมือ่เป็นพระพทุธเจ้า
จะได้ผลข้อนี้ คือ ไม่มีเหล่าข้าศึกศัตรูภายใน คือ ราคะ โทสะ หรือโมหะ ไม่มี
เหล่าข้าศึกศัตรูภายนอก คือ สมณพราหมณ์ เทวดา มาร พรหมหรือใครๆ 
ในโลกนี้จะข่มได้ 
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 พระผูม้พีระภาคได้ตรสักรรมทีส่มควรกบัมหาปรุสิลกัษณะเช่นนีไ้ว้แล้ว 
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่า

 มหาบรุษุทรงยนิดีแล้วในคำาสตัย์ ในกุศลกรรมบถ 
๑๐ ในการฝึกฝนอินทรีย์ ในความสำารวมด้วยศีล ใน
ความเป็นผู้สะอาดทางกาย วาจา ใจ ในการดำารงอยู่ใน
ศีล ในการรักษาอุโบสถ ในการไม่เบียดเบียนสัตว์ 
ทั้งหลาย ทรงสมาทานประพฤติทุกอย่างอย่างมั่นคง 

 เพราะกรรมนั้น มหาบุรุษเข้าถึงสวรรค์เสวย 
ความสขุทีน่่าเพลดิเพลนิยนิด ีจตุจิากสวรรค์แล้วมาเกดิ
ในโลกนี้ ทรงเหยียบแผ่นดินด้วยพระบาททั้ง ๒ อันราบ
เสมอกัน 
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 พวกพราหมณ์ผู ้ทำานายลักษณะมาประชุมกัน
ทำานายว่า “พระกมุารนีม้ฝ่ีาพระบาทราบเสมอกัน ไม่ว่า
จะเป็นคฤหสัถ์หรอืบรรพชติ กไ็ม่มใีครสามารถจะข่มได้ 
พระลักษณะนั้นเป็นนิมิตส่องความนั้น

 พระกุมารผู้มีลักษณะเช่นนั้น เมื่ออยู่ครองเรือน 
ทรงสามารถครอบงำาพวกอื่นและข่มเหล่าข้าศึกได้ 
มนุษย์ใดๆ ในโลกนี้ไม่มีใครสามารถข่มหรือยำ่ายีได้ 
เพราะผลแห่งกรรมนั้น 

 ถ้าพระกมุารผูม้ลีกัษณะเช่นนัน้ ทรงมีความพอใจ
ยนิดใีนเนกขัมมะออกบวช จะมปัีญญาเหน็แจ้งประจกัษ์ 
เป็นอคัรบคุคลผูส้งูสดุกว่าคนท้ังหลาย ไม่มใีครสามารถ
ข่มได้ นี้เป็นสภาวธรรมดาของพระกุมารนั้น” 
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 ๒. พื้นภายใต้ฝ่าพระบาทของมีจักร (ลักษณะที่ ๒) 

  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน ได้นำาความสุข
มาให้แก่ชนเป็นอนัมาก บรรเทาความหวาดกลวัและความสะดุง้ จดัการรกัษา
ป้องกันคุ้มครองอย่างเป็นธรรม ได้ให้ทานวัตถุ ๑๐ ประการ มีข้าวและนำ้า 
เป็นต้น เพราะกรรมที่ได้ทำาการสั่งสมพอกพูนเอาไว้ หลังจากตายไปตถาคต
จึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ฯลฯ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็น
มนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักษณะนี้ คือ พื้นฝ่าพระบาททั้ง ๒ มีจักรซึ่งมีกำาข้างละ 
๑,๐๐๐ มีกงและดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง มีตำาแหน่งแบ่งวางไว้อย่างดี 

 มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นน้ัน ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ ทรงมีบริวารมาก 
คือ มีบริวารเป็นพราหมณ์ คฤหบดี ชาวนิคม ชาวชนบท โหราจารย์ มหา
อำามาตย์ แม่ทัพเหล่าทหาร นายประตู อำามาตย์ พระราชาผู้อภิเษกแล้ว  
นายบ้านและพระราชกุมาร
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  ถ้าหากว่า มหาบรุุษทรงออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ จะได้เป็นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้กำาจัดกิเลสได้แล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้า 
จะได้ผลข้อนี้ คือ ทรงมีบริวารมาก คือ มีบริวารเป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค และคนธรรพ์ 

 พระผูม้พีระภาคได้ตรสักรรมทีส่มควรกบัมหาปรุสิลกัษณะเช่นนีไ้ว้แล้ว 
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่า 

 พระมหาบุรุษเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ๆ ได้นำา 
ความสขุมาให้แก่ชนเป็นอนัมาก ปลดเปลือ้งภยัคือความ
หวาดกลัวและความสะดุ้ง ขวนขวายในการคุ้มครอง
รักษาป้องกัน

 เพราะกรรมนั้น มหาบุรุษเข้าถึงสวรรค์เสวย 
ความสขุทีน่่าเพลดิเพลนิยนิด ีจตุจิากสวรรค์แล้วมาเกดิ
ในโลกนี้ ย่อมได้จักรทั้งหลายที่ฝ่าพระบาททั้ง ๒ มีกำา
ข้างละ ๑,๐๐๐ มีกงและดุมโดยรอบ 
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 พวกพราหมณ์ผู ้ทำานายลักษณะมาประชุมกัน 
เห็นพระกุมารมีลักษณะอันเกิดจากบุญหลายร้อยแล้ว
ทำานายว่า “เพราะลักษณะที่จักรทั้งหลายมีกงโดยรอบ
อย่างนั้น พระกุมารนี้จักมีบริวารมาก สามารถยำ่ายีศัตรู
ได้ 

 ถ้าพระกุมารนั้นไม่ทรงออกบวช หมุนจักรให ้
เป็นไป ปกครองแผ่นดิน จะมกีษตัรย์ิทีม่ยีศมากตดิตาม
แวดล้อมพระองค์ 

 หากพระกุมารนัน้ มคีวามพอใจยนิดใีนเนกขมัมะ
ออกบวช จะมีปัญญาเห็นแจ้งประจักษ์ พวกเทวดา 
มนุษย์ อสูร ท้าวสักกะ รากษส คนธรรพ์ นาค นกและ
สัตว์ ๔ เท้า จะแวดล้อมพระองค์ผู้มียศมากไม่มีใคร 
ยิ่งกว่า ผู้ที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้ว”
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 ๓. มีส้นพระบาทยาว (ลักษณะที่ ๓) 

 ๔. มีพระองคุลียาว (ลักษณะที่ ๔) 

 ๕. มีพระกายตั้งตรงเหมือนกายพรหม (ลักษณะที่ ๑๕)

  ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาตก่ิอน ละปาณาตบิาต 
เว้นขาดจากปาณาตบิาตแล้ว วางอาชญา วางศสัตรา มคีวามละอาย มีใจกรณุา
และอนุเคราะห์ประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ เพราะกรรมที่ได้ทำาการ
สั่งสมพอกพูนเอาไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ฯลฯ 
ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักษณะ  
๓ ประการ คือ (๑) มีส้นพระบาทยาว (๒) มีพระองคุลียาว (๓) มีพระกาย 
ตั้งตรงเหมือนกายพรหม 

 มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นน้ัน ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อน้ี คือ มีพระชนมายุ
ยืนยาว ทรงรักษาพระชนมายุได้นาน ไม่มีมนุษย์ที่เป็นข้าศึกศัตรูใดๆ ที่จะ
สามารถปลงพระชนม์ชีพในชาตินั้นได้ 
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 ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็น 
พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า ผูก้ำาจดักเิลสได้แล้วในโลก เมือ่เป็นพระพทุธเจ้า
จะได้ผลข้อนี ้คือ มพีระชนมายยุนืยาว ทรงรกัษาพระชนมายุได้นาน ไม่มข้ีาศกึ
ศัตรูใดๆ ในโลก ไม่ว่าจะเป็นสมณพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม ที่จะสามารถ
ปลงพระชนม์ชีพในพระชาตินั้นได้ 

 พระผูม้พีระภาคได้ตรสักรรมทีส่มควรกบัมหาปรุสิลกัษณะเช่นนีไ้ว้แล้ว 
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่า

 พระมหาบรุษุทรงทราบว่า การฆ่าสตัว์ให้ตายเป็น
ภัยแก่ตน ได้เว้นจากการฆ่าสัตว์อื่น สิ้นชีวิตแล้วได้ไป 
สู่สวรรค์ เพราะกรรมที่ทรงทำาดีแล้วนั้น เสวยวิบาก 
อันเป็นผลแห่งกรรมที่ทรงทำาไว้ดีแล้ว
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 ทรงจุติจากสวรรค์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ 
ทรงได้ลักษณะ ๓ ประการ คือ (๑) มีส้นพระบาทยาว 
(๒) มีพระกายเกิดดีตรงสวยงามดุจกายพรหม สมส่วน 
แลดูหนุ่มเสมอ มีทรวดทรงงดงาม (๓) มีนิ้วพระหัตถ์
และนิว้พระบาทยาวอ่อนนุ่ม พระชนกเป็นต้น ทรงบำารุง
พระกุมาร เพื่อให้มีพระชนมายุยืนยาว เพราะพระองค์
สมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะ ๓ ประการ

 ถ้าพระกุมารทรงครองเรือน ก็จะดำารงพระชนม์
ชพียนืยาว ถ้าทรงออกบวชกจ็ะดำารงพระชนม์ชีพยนืยาว
กว่านั้น ดำารงพระชนม์ชีพด้วยความชำานาญในอิทธิ
ภาวนา ลักษณะนั้นเป ็นนิมิตเพื่อความเป ็นผู ้มี 
พระชนมายุยืน ด้วยประการฉะนี้



308

พระพุทธเจ้า

 ๖. มีพระมังสะเต็มบริบูรณ์ในที่ ๗ แห่ง (ลักษณะที่ ๑๖)

 ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาตก่ิอน ได้ให้ของท่ีควร
เคี้ยว (ของเคี้ยวที่ทำาด้วยแป้ง เป็นต้น) ของที่ควรบริโภค (โภชนะ ๕ มีข้าว 
เป็นต้น) ของที่ควรลิ้ม (เนยใส เป็นต้น) ของที่ควรชิม (ข้าวปายาสที่ทำาด้วย
แป้ง เป็นต้น) และนำา้ปานะ ๘ อันประณตีมรีสอร่อย เพราะกรรมทีไ่ด้ทำาการ
สั่งสมพอกพูนเอาไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ฯลฯ 
ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักษณะนี้ คือ 
มีพระมังสะเต็มบริบูรณ์ในที่ ๗ แห่ง คือ หลังพระหัตถ์ทั้ง ๒ หลังพระบาท 
ทั้ง ๒ จะงอยบ่าทั้ง ๒ ลำาพระศอ ๑
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 มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นน้ัน ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี ้คือ เป็นผู้ได้ของที่ควร
เคีย้ว ของทีค่วรบรโิภค ของทีค่วรลิม้ ของทีค่วรชมิและนำา้ปานะ ๘ อนัประณีต
มีรสอร่อย 

 ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็น 
พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า ผูก้ำาจดักเิลสได้แล้วในโลก เมือ่เป็นพระพทุธเจ้า
จะได้ผลข้อนี้ คือ เป็นผู้ได้ของที่ควรเคี้ยว ของที่ควรบริโภค ของที่ควรลิ้ม ของ
ที่ควรชิมและนำ้าปานะ ๘ อันประณีตมีรสอร่อย 

 พระผูม้พีระภาคได้ตรสักรรมทีส่มควรกบัมหาปรุสิลกัษณะเช่นนีไ้ว้แล้ว 
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่า
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 พระมหาบุรุษเป็นผู้ให้ของที่ควรเคี้ยว ของที่ควร
บริโภค ของที่ควรชิมและของที่ควรลิ้ม เป็นผู้ให้รสอัน
เลิศ เพราะกรรมท่ีทรงทำาดีแล้วนัน้ จงึบนัเทงิยิง่เป็นเวลา
นานในสวนนันทวัน มาเกิดในโลกนี้ ย่อมได้พระมังสะ
เต็มในที่ ๗ แห่ง ได้ฝ่าพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่ม 
บณัฑติผูฉ้ลาดในลกัษณะและนมิติกล่าวไว้ว่า “ลกัษณะ
เช่นนี้มีจะทำาให้เป็นผู ้ได้ของควรเคี้ยวและของควร
บริโภคอันอร่อย”

 ลักษณะนั้นไม่ใช่จะส่องให้เห็นว่า การเป็นผู้ได้
ของควรเคีย้วเป็นต้นสำาหรบัพระมหาบรุษุผูเ้ป็นคฤหัสถ์
เท่านั้น หากพระมหาบุรุษทรงออกบวช ก็จะได้ของควร
เคี้ยวและของควรบริโภคอันมีรสเลิศนั้นเหมือนกัน 
บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า “พระองค์จะเป็นผู้ตัดกิเลส
เครื่องผูกพันของคฤหัสถ์ทั้งปวงได้” 
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 ๗. มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม (ลักษณะที่ ๕) 
 
 ๘. มีฝ ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายประดุจตาข่าย 
(ลักษณะที่ ๖)

 ดูก่อนภกิษทุัง้หลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาตก่ิอน เป็นผูส้งเคราะห์
ชนทั้งหลายด้วยสังคหวัตถุ ๔ คือ (๑) ด้วยการให้ (๒) ด้วยการกล่าวคำาพูด 
ที่น่ารัก (๓) ด้วยถ้อยคำาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ (๔) ด้วยความเป็นผู้มีสุขทุกข์
เสมอกัน เพราะกรรมที่ได้ทำาการสั่งสมพอกพูนเอาไว้ หลังจากตายไปตถาคต
จึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ฯลฯ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็น
มนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักษณะ ๒ อย่างนี้ คือ (๑) มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าย
พระบาทอ่อนนุ่ม (๒) มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายประดุจตาข่าย

 มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นน้ัน ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ มีบริวารชนที่เป็น
พราหมณ์ คหบดี ชาวนิคม ชาวชนบท โหราจารย์ มหาอำามาตย์ แม่ทัพเหล่า
ทหาร นายประต ูอำามาตย์ พระราชาผูอ้ภเิษกแล้ว นายบ้านและพระราชกมุาร 
อันพระองค์สงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดี 
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 ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็น 
พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า ผูก้ำาจดักเิลสได้แล้วในโลก เมือ่เป็นพระพทุธเจ้า
จะได้ผลข้อนี้ คือ มีบริวารชนที่เป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา 
มนุษย์ อสูร นาคและคนธรรพ์ อันพระองค์สงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดี 

 พระผูม้พีระภาคได้ตรสักรรมทีส่มควรกบัมหาปรุสิลกัษณะเช่นนีไ้ว้แล้ว 
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่า

 พระมหาบุรุษทรงทำาและประพฤติทำา (๑) การให้ 
(๒) การกล่าวถ้อยคำาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ (๓) ซึ่งความ
เป็นผู้กล่าวคำาพูดที่น่ารัก (๔) ซึ่งความเป็นผู้มีฉันทะ
เสมอกนั ให้เป็นการสงเคราะห์อย่างดแีก่ชนเป็นอนัมาก 
ย่อมไปสู่สวรรค์ด้วยคุณที่ตนมิได้ดูหมิ่น
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 ครั้นจุติจากสวรรค์แล้วมาเกิดในโลกนี้ เป็นพระ
กุมารยังหนุ่มแน่นงดงาม ทรงได้ฝ่าพระหัตถ์และฝ่า
พระบาทอ่อนนุ่ม รวมทั้งฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาท 
มีลายเป็นตาข่าย น่าชอบใจอย่างย่ิงและสวยงดงาม 
น่าชม
 
 ถ้าพระองค์ทรงครอบครองแผ่นดินนี้ จะมีบริวาร
ชนที่กระทำาตามถ้อยคำาอันพระองค์ตรวจตราและ
สงเคราะห์ด้วยดี ตรัสด้วยคำาพูดที่น่ารัก แสวงหา
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขให้ ทรงประพฤติคุณงาม
ความดีที่พระองค์ชอบยิ่งนัก

 ถ้าพระองค์ทรงละการบริโภคกามทั้งปวง เป็น
พระชินเจ้าตรัสธรรมกถาแก่ประชุมชน ชนท้ังหลายฟัง
ธรรมแล้ว เป็นผู้กระทำาตามพระดำารัสของพระองค์ มี
ความเลือ่มใสย่ิงนัก พากันประพฤตธิรรมและข้อปฏบิตัิ
อันสมควรแก่ธรรม
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 ๙. มีกระดูกข้อพระบาทสูง (ลักษณะที่ ๗)

 ๑๐. มีพระโลมามีปลายงอนขึ้น (ลักษณะที่ ๑๔)

 ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาตก่ิอน เป็นผูก้ล่าววาจา
ประกอบด้วยประโยชน์โลกนี้และโลกหน้า กล่าววาจาประกอบด้วยกุศล
กรรมบถ ๑๐ แนะนำาชีแ้จงแก่ชนเป็นอนัมาก เป็นผูน้ำาประโยชน์และความสขุ
มาให้แก่สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้ให้ธรรมทานเป็นปกต ิ เพราะกรรมที่ได้ทำาการ
สั่งสมพอกพูนเอาไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ฯลฯ 
ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักษณะ  
๒ อย่างนี้ คือ (๑) มีกระดูกข้อพระบาทสูง (๒) มีพระโลมามีปลายงอนขึ้น ๑
 
 มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นน้ัน ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ เป็นผู้เลิศ เป็น 
ผู้ประเสริฐที่สุด เป็นประมุขสูงสุด อุดม ประเสริฐกว่าหมู่ชนบริโภคกาม 
ทั้งหลาย
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 ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็น 
พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า ผูก้ำาจดักเิลสได้แล้วในโลก เมือ่เป็นพระพทุธเจ้า
จะได้ผลข้อนี้ คือ เป็นผู้เลิศ เป็นผู้ประเสริฐที่สุด เป็นประมุขสูงสุด อุดม 
ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งปวง 

 พระผูม้พีระภาคได้ตรสักรรมทีส่มควรกบัมหาปรุสิลกัษณะเช่นนีไ้ว้แล้ว 
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่า

 ในชาติก ่อน พระมหาบุรุษกล่าวถ้อยคำาอัน
ประกอบด้วยประโยชน์และกุศลกรรมบถ ทรงแสดง
ประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เป็นผู้นำาประโยชน์
และความสุขมาให้แก่สัตว์ท้ังหลาย เป็นผู้ไม่ตระหน่ีได้
ให้ธรรมทานแล้ว
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 พระองค์ไปสู่สุคติ บันเทิงอยู่ในสุคตินั้น เพราะ
กรรมที่ทำาไว้ดีแล้ว มาเกิดในโลกนี้ ย่อมได้ลักษณะ  
๒ ประการ ที่เป็นไปเพื่อความเป็นใหญ่อันอุดม

 พระมหาบุรุษนั้นมีพระโลมามีปลายงอนขึ้นข้าง
บน มีข้อพระบาททั้ง ๒ ตั้งอยู่ด้วยดี มีพระมังสะและ
พระโลหิตปิดบังไว้ อันพระตจะหุ้มห่อแล้ว และมี
พระชานุส่วนบนงาม

 พระมหาบุรุษเช่นนั้น หากอยู่ครองเรือน จะถึง
ความเป็นผูเ้ลศิกว่าชนทีบ่รโิภคกามทัง้หลายไม่มใีครยิง่
กว่า พระองค์ทรงครอบงำาชมพูทวีปทั้งสิ้นอยู่ 

 หากพระองค์ทรงออกบวช ก็จะเป็นผู้ประเสริฐ
ที่สุด ถึงความเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์ทั้งปวง ไม่มีใครยิ่งกว่า
พระองค์ ทรงครอบงำาโลกทั้งปวงอยู่
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 ๑๑. มีพระชงฆ์เรียวดุจแข้งเนื้อทราย (ลักษณะที่ ๘) 

 ดกู่อนภิกษทุัง้หลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาตก่ิอน เป็นผูต้ัง้ใจสอน
ศิลปะ(วิชาชีพ) วิชชา (มีวิชาหมองู เป็นต้น) จรณะคือศีล (ศีล ๕ ศีล ๑๐ และ
ปาฏโิมกขสงัวรศีล) และความรูค้วามทีส่ตัว์มกีรรมเป็นของตน โดยความตัง้ใจ
ว่า “ทำาอย่างไรคนเหล่านี้จะรู้จะสำาเร็จได้โดยเร็ว ไม่ต้องลำาบากนานนัก” 
เพราะกรรมที่ได้ทำาการสั่งสมพอกพูนเอาไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิด
ในสคุตโิลกสวรรค์ ฯลฯ คร้ันจตุจิากโลกสวรรค์นัน้แล้วมาเกดิเป็นมนษุย์ จงึได้
มหาปุริสลักษณะ คือ มีพระชงฆ์เรียวดุจแข้งเนื้อทราย

 มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นน้ัน ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ จะทรงได้พาหนะ
มช้ีางและม้าเป็นต้น อันคูค่วรแก่พระราชา ซึง่เป็นองค์เสนาแห่งพระราชา และ
ได้เครื่องราชูปโภคอันสมควรแก่พระราชาโดยพลัน 
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 ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็น 
พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า ผูก้ำาจดักเิลสได้แล้วในโลก เมือ่เป็นพระพทุธเจ้า
จะได้ผลข้อนี้ คือ จะทรงได้ปัจจัยมีจีวรเป็นต้นอันควรแก่สมณะ ได้บริษัทอัน
เป็นองค์ของสมณะ และได้บรขิารเครือ่งอปุโภคของสมณะอนัสมควรโดยพลนั 

 พระผูม้พีระภาคได้ตรสักรรมทีส่มควรกบัมหาปรุสิลกัษณะเช่นนีไ้ว้แล้ว 
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่า

 พระมหาบุรุษทรงปรารถนาอยู่ว่า “ทำาอย่างไรชน
ทัง้หลายจะรู้แจ่มแจ้งในศลิปะ วชิชา จรณะ และในความ
รู้เรื่องกรรมได้อย่างรวดเร็ว” และบอกศิลปะที่ไม่เป็นไป
เพื่อเบียดเบียนใคร ๆ ด้วยความตั้งใจว่า “ผู้ศึกษาจะไม่
ต้องลำาบากนาน”



319 

มหาปุริสลักษณะ ๓๒    

 ครัน้ทำากศุลกรรมท่ีมคีวามสขุเป็นกำาไรนัน้แล้ว จงึ
ได้พระชงฆ์ทั้งคู่เป็นที่น่าชอบใจ มีทรวดทรงดี สวย
งดงามเรียวไปโดยลำาดับ ท่ีมีพระตจะอันละเอียดหุ้มไว้ 
มีพระโลมามีปลายงอนขึ้น 

 บัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงพระมหาบุรุษนั้นว่า 
“พระองค์มีพระชงฆ์ดุจแข้งเนื้อทราย” และกล่าวถึง
ลักษณะแห่งสมบัติที่จะได้ทันทีว่า “ถ้าพระองค์ไม่
ออกบวช ก็จะได้สิ่งที่ทรงปรารถนาอันสมควรแก่การ
ครองเรือนพลัน ถ้าพระมหาบุรุษผู้เช่นนั้น ทรงยินดี
พอใจในเนกขัมมะออกบวช จะมีป ัญญาเห็นแจ้ง
ประจักษ์ มีพระวิริยะยอดเยี่ยม จะทรงได้สิ่งที่สมควร
โดยพลัน”
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 ๑๒. มีพระฉวีละเอียด (ลักษณะที่ ๑๒)

  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน ได้เข้าไปหา
สมณะหรือพราหมณ์แล้วซักถามว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ อะไรเป็นกุศล อะไร
เป็นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ กรรม
อะไรเมื่อข้าพเจ้าทำา จะเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์ตลอดกาลนาน 
กรรมอะไรเมือ่ข้าพเจ้าทำา จะเป็นไปเพือ่เป็นประโยชน์เพือ่สขุตลอดกาลนาน” 
เพราะกรรมที่ได้ทำาการสั่งสมพอกพูนเอาไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิด
ในสคุตโิลกสวรรค์ ฯลฯ คร้ันจตุจิากโลกสวรรค์นัน้แล้วมาเกดิเป็นมนษุย์ จงึได้
มหาปุรสิลักษณะนี ้คอื มพีระฉวีละเอยีด เพราะพระฉวลีะเอยีด ธลุลีะอองจึง
ไม่อาจติดพระกายได้ 

 มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นน้ัน ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ มีปัญญามาก ใน
บรรดาชนทัง้หลายผูบ้รโิภคกาม ไม่มผีูใ้ดมปัีญญาเสมอหรอืมปัีญญาประเสรฐิ
กว่าพระองค์ 
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 ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็น 
พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า ผูก้ำาจดักเิลสได้แล้วในโลก เมือ่เป็นพระพทุธเจ้า
จะได้ผลข้อนี้ คือ มีปัญญามาก มีปัญญาหนาแน่น มีปัญญามากด้วยความ
บันเทิง มีปัญญาแล่นไปได้เร็ว มีปัญญาตัดกิเลสได้เร็ว มีปัญญาทำาลายกิเลส 
ในบรรดาสัตว์ทั้งปวง ไม่มีผู้ใดท่ีมีปัญญาเสมอหรือมีปัญญาประเสริฐกว่า
พระองค์ 

 พระผูม้พีระภาคได้ตรสักรรมทีส่มควรกบัมหาปรุสิลกัษณะเช่นนีไ้ว้แล้ว 
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่า

  พระมหาบุ รุษเคยเป ็นมนุษย ์ในชาติก ่อนๆ 
ประสงค์จะรู ้เข ้าใจอย่างท่ัวถึง จึงเข้าไปสอบถาม
บรรพชติ ตัง้ใจฟัง เป็นผูมุ้ง่ประโยชน์อยู่ภายใน ไตร่ตรอง
คำาที่ประกอบด้วยประโยชน์
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 พระองค์เป็นมนษุย์มพีระฉวลีะเอยีด เพราะกรรม
คือการไปด้วยอยากจะได้ปัญญา บัณฑิตผู้ฉลาดใน
ลักษณะและนิมิต ทำานายว่า “พระกุมารเช่นนี้ จะทรง
หยั่งเห็นอรรถอันละเอียดลุ่มลึก

 มหาบุรุษผู้เช่นนี้ ถ้าไม่ออกบวชก็จะหมุนจักรให้
เป็นไปปกครองแผ่นดิน จะมีญาณอันกำาหนดแยกแยะ
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ได้ ไม่มีใคร
ประเสริฐเสมอพระองค์

 พระมหาบุรุษผู ้เช ่นนั้น ถ้าทรงยินดีพอใจใน
เนกขัมมะออกบวช จะมีปัญญาเห็นแจ้งประจักษ์ ทรง
ได้ปัญญาอันวิเศษ บรรลุพระโพธิญาณอันยอดเยี่ยม  
มีปัญญาประเสริฐกว้างขวางดังแผ่นดิน”
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 ๑๓. มีพระฉวีสีดุจทอง (ลักษณะที่ ๑๑)

 ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย ตถาคตเป็นมนษุย์ในภพชาตก่ิอน เป็นผูไ้ม่ตกอยู่
ในอำานาจของความโกรธ ไม่มากไปด้วยความคบัข้องใจ แม้คนหมูม่ากว่ากล่าว
อย่างรุนแรงก็ไม่ขัดใจ ไม่โกรธ ไม่พยาบาท ไม่จองล้างจองผลาญ ไม่แสดง
ความโกรธ ความเคอืงและความไม่พอใจให้ปรากฏออกมาทางกายวาจา และ
เป็นผู้ให้เครื่องลาดท่ีมีเนื้อดีอ่อนนุ่ม ให้ผ้าสำาหรับนุ่งห่ม คือ ผ้าทำาด้วย 
เปลือกไม้ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม และผ้าขนสัตว์ที่มีเนื้อดี เบื้องหน้าแต่แตกกายตาย
ไปตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมที่ได้ทำาการสั่งสมพอกพูน 
เอาไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ฯลฯ ครั้นจุติจาก
โลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักษณะน้ี คือ มีพระฉวี 
สีดุจทอง คือมีหนังประดุจหุ้มด้วยทอง
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 มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นน้ัน ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ จะทรงได้ 
เครื่องลาดที่มีเนื้อดีอ่อนนุ่ม ทั้งได้ผ้าสำาหรับนุ่งห่ม คือ ผ้าทำาด้วยเปลือกไม้  
ผ้าฝ้าย ผ้าไหม และผ้าขนสัตว์ที่มีเนื้อดี 

 ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็น 
พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า ผูก้ำาจดักเิลสได้แล้วในโลก เมือ่เป็นพระพทุธเจ้า
จะได้ผลข้อนี ้คอื ทรงได้เครือ่งลาดทีม่เีน้ือดอ่ีอนนุ่ม ท้ังได้ผ้าสำาหรบันุ่งห่ม คอื 
ผ้าทำาด้วยเปลือกไม้ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม และผ้าขนสัตว์ที่มีเนื้อดี 

 พระผูม้พีระภาคได้ตรสักรรมทีส่มควรกบัมหาปรุสิลกัษณะเช่นนีไ้ว้แล้ว 
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่า
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  พระมหาบุรุษทรงอธิษฐานความไม่โกรธ และได้
ให้ผ้าเป็นอนัมากล้วนแต่มเีนือ้ละเอยีดมสีีงดงาม มชีวีติ
อยู่ในภพก่อนๆ ทรงเสียสละเหมือนฝนตกทั่วแผ่นดิน

 ครั้นทรงทำากุศลกรรมนั้นแล้ว จุติจากโลกมนุษย์
เข้าถึงเทวโลก เสวยวิบากอันเป็นผลกรรมท่ีทำาไว้ดีแล้ว 
มีพระฉวีดังทอง ดุจพระอินทร์ผู้ประเสริฐกว่าเทวดา 
ทั้งหลาย ครอบงำาในเทวโลก 

 ถ้าพระองค์ไม่ปรารถนาที่จะทรงออกบวช อยู่
ครองเรือน ทรงปกครองแผ่นดินใหญ่และประชาชนใน
แผ่นดินนี้ จะทรงได้รัตนะ ๗ ประการ และความเป็น 
ผู้มีพระฉวีสะอาดละเอียดงดงามยิ่งกว่าชนในโลกนี้

 ถ้าทรงผนวชกจ็ะได้ผ้านุง่และผ้าห่มอนัดีเลศิ และ
เสวยผลกรรมที่เป็นประโยชน์ท่ีทรงทำาไว้ดีแล้วในภพ
ก่อน ความหมดสิน้แห่งผลกรรมท่ีพระองค์ทำาไว้แล้วไม่มี
เลย
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 ๑๔. มีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝัก (ลักษณะที่ ๑๐)

  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน เป็นผู้นำาพวก
ญาตมิติร สหายผูม้ใีจดทีีส่ญูหายพลดัพรากไปนานให้กลับมาพบกนั นำามารดา
ให้พบกบับตุร นำาบตุรให้พบกบัมารดา นำาบตุรให้พบกบับดิา นำาบดิาให้พบกบั
บุตร นำาพี่ชายน้องชายกับพี่ชายน้องชายให้พบกัน นำาพี่ชายน้องชายกับพี่สาว
น้องสาวให้พบกนั นำาพีส่าวน้องสาวกบัพ่ีชายน้องชายให้พบกนั ครัน้ทำาให้เขา
พบพร้อมเพรียงกันแล้วก็ชื่นชม เพราะกรรมที่ได้ทำาการสั่งสมพอกพูนเอาไว้ 
หลงัจากตายไปตถาคตจึงไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค์ ฯลฯ ครัน้จตุจิากโลกสวรรค์
นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักษณะนี้ คือ มีคุยหะเร้นอยู่ในฝัก 
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 มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นน้ัน ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ มีพระโอรสมาก 
พระโอรสของพระองค์นั้นมีเกินกว่า ๑,๐๐๐ คน ล้วนอาจหาญแกล้วกล้า 
สามารถยำ่ายีเหล่าข้าศึกได้

 ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็น 
พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า ผูก้ำาจดักเิลสได้แล้วในโลก เมือ่เป็นพระพทุธเจ้า
จะได้ผลข้อนี้ คือ มีพระโอรสคืออริยสาวกมาก พระโอรสของพระองค์นั้น 
มีจำานวนหลายพัน ล้วนอาจหาญแกล้วกล้า สามารถยำ่ายีเหล่าข้าศึกคือกิเลส
ได้ 

 พระผูม้พีระภาคได้ตรสักรรมทีส่มควรกบัมหาปรุสิลกัษณะเช่นนีไ้ว้แล้ว 
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่า
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 พระมหาบุรุษเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆ ได้ทรงนำา
พวกญาติมิตรสหายใจดีท่ีสูญหายพลัดพรากไปนานให้
มาพบกัน ครั้นทำาให้เขาพร้อมเพรียงกันแล้วก็ชื่นชม

 เพราะกุศลกรรมนั้นพระองค์จึงไปสู่สวรรค์ เสวย
ความสุขและสมบัติเป็นที่เพลิดเพลินยินดี จุติจาก
เทวโลกแล้วมาเกิดในโลกมนุษย์นี้ ทรงได้พระคุยหะ 
ที่ปิดบังตั้งอยู่ในฝัก

 พระมหาบุรุษเช่นนั้นมีพระโอรสมาก พระโอรส
ของพระองค์มากกว่า ๑,๐๐๐ ล้วนแกล้วกล้าเป็นวรีบรุษุ 
สามารถทำาให้ศัตรูพ่ายแพ้ไป ทำาให้ปีติเกิดและทูล
ถ้อยคำาน่ารักแก่พระมหาบุรุษผู้เป็นคฤหัสถ์

 เมื่อพระมหาบุรุษทรงออกบวช จะมีพระสาวก
มากกว่าน้ัน ล้วนดำาเนินตามพระพทุธพจน์ พระลักษณะ
นัน้ย่อมเป็นนมิติส่องเนือ้ความนัน้ สำาหรบัพระมหาบรุษุ
ไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต
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 ๑๕. มีพระกายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลแห่งต้นไทร 
(ลักษณะที่ ๑๙)

 ๑๖. เมื่อประทับยืน มิได้น้อมพระกายลง สามารถใช้ฝ่า
พระหัตถ์ทั้ง ๒ จับถึงพระชานุทั้ง ๒ ได้ (ลักษณะที่ ๙)

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน เมื่อพิจารณาดู
มหาชนที่ควรสงเคราะห์ ย่อมรู้จักชนที่เสมอกัน รู้จักตนเอง รู้จักฐานะของ
บุคคล รู้จักความแตกต่างของบุคคลโดยคุณ รู้ว่าบุคคลน้ีควรแก่สักการะน้ี 
บุคคลนี้ควรแก่สักการะนี้ แล้วทำาให้เหมาะสมในบุคคลนั้นๆ ในกาลก่อนๆ 
เพราะกรรมที่ได้ทำาการสั่งสมพอกพูนเอาไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิด
ในสคุตโิลกสวรรค์ ฯลฯ คร้ันจตุจิากโลกสวรรค์นัน้แล้วมาเกดิเป็นมนษุย์ จงึได้
มหาปุริสลักษณะ ๒ ประการนี้ คือ (๑) มีพระกายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑล
แห่งต้นไทร (๒) เมื่อประทับยืน มิได้น้อมพระกายลง สามารถใช้ฝ่าพระหัตถ์
ทั้ง ๒ จับถึงพระชานุทั้ง ๒ ได้ 
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 มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นน้ัน ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็น
พระเจ้าจกัรพรรดิ ฯลฯ เมือ่เป็นพระราชาจะได้ผลข้อน้ี คอื เป็นผูม้ัง่คัง่มทีรพัย์
มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีอุปกรณ์น่าปล้ืมใจมาก มีทรัพย์และ 
ข้าวเปลือกมาก มีเรือนคลังเต็มบริบูรณ์ 

 ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็น 
พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า ผูก้ำาจดักเิลสได้แล้วในโลก เมือ่เป็นพระพทุธเจ้า
จะได้ผลข้อนี้ คือ เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโภคะมาก ทรัพย์ของพระองค์นั้น 
คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ และปัญญา 

 พระผูม้พีระภาคได้ตรสักรรมทีส่มควรกบัมหาปรุสิลกัษณะเช่นนีไ้ว้แล้ว 
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่า
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 พระมหาบรุุษคดิพิจารณาไตร่ตรองการสงเคราะห์
มหาชน รู ้ว ่าบุคคลนี้ควรแก่สักการะนี้ แล้วทำาการ
สงเคราะห์ตามที่เหมาะสมในบุคคลนั้นๆ ในกาลก่อน 

 ด้วยเศษกรรมทีท่รงทำาไว้ดีแล้ว พระมหาบรุษุทรง
ยืนตรงไม่ต้องน้อมพระกายลง ก็ทรงจับถึงพระชานุท้ัง 
๒ ด้วยพระหัตถ์ทั้ง ๒ ได้ และมีพระกายเป็นปริมณฑล
ดุจต้นไทรที่งอกงามบนแผ่นดิน 

 มนุษย์ทั้งหลายที่มีปัญญาอันละเอียด รู้จักนิมิต
และลักษณะหลายอย่างทำานายว่า “พระกุมารนี้ยังทรง
พระเยาว์ มีรูปโฉมงดงาม ทรงได้พระลักษณะอันคู่ควร
แก่คฤหัสถ์หลายอย่าง

 กามโภคะอันควรแก่คฤหัสถ์เป็นอันมาก ย่อมมี
แก่พระราชกมุารผูเ้ป็นพระราชาในแผ่นดนินี ้ถ้าพระราช
กุมารนี้ทรงละกามโภคะทั้งปวงออกบวช จะทรงได้พระ
อนุตตรธรรมอันเป็นทรัพย์สูงสุด”
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 ๑๗. มีพระกายทุกส่วนบริบูรณ์ท่อนดุจกายท่อนหน้าของ
ราชสีห์ (ลักษณะที่๑๗)

 ๑๘. มีร่องพระปฤษฎางค์เต็มเสมอกัน (ลักษณะที่ ๑๘)

 ๑๙. มีลำาพระศอกลมเสมอกันตลอด (ลักษณะที่ ๒๐) 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน เป็นผู้หวัง
ประโยชน์ หวงัความเกือ้กลู หวงัความผาสกุ หวงัความเกษมจากโยคะแก่ชน
เป็นอนัมาก ด้วยมนสิการว่า “ทำาอย่างไร ชนเหล่าน้ีจะพึงเจรญิด้วยศรทัธา ศลี 
สุตะ พุทธิ จาคะ โลกิยธรรม และปัญญา พึงเจริญด้วยทรัพย์และข้าวเปลือก 
นาและสวน สัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้า บุตรและภรรยา ทาสกรรมกรและ 
คนรับใช้ ญาติ มิตรและพวกพ้อง” เพราะกรรมที่ได้ทำาการสั่งสมพอกพูนเอา
ไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ฯลฯ ครั้นจุติจากโลก
สวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักษณะะ ๓ ประการนี้ คือ  
(๑) มีพระกายทุกส่วนบริบูรณ์ท่อนดุจกายท่อนหน้าของราชสีห์ (๒) มีร่อง 
พระปฤษฎางค์เต็มเสมอกัน (๓) มีลำาพระศอกลมเสมอกันตลอด 
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 มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นน้ัน ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็น
พระเจ้าจกัรพรรด ิฯลฯ เมือ่เป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี ้คอื ไม่เสือ่มจากทรพัย์
และข้าวเปลือก ไม่เสื่อมจากนาและสวน ไม่เสื่อมจากสัตว์สองเท้าและสัตว์ 
สี่เท้า ไม่เสื่อมจากบุตรและภรรยา ไม่เสื่อมจากทาสกรรมกรและคนรับใช้  
ไม่เสื่อมจากญาติ ไม่เสื่อมจากมิตร ไม่เสื่อมจากพวกพ้อง ไม่เสื่อมจากสมบัติ
ทั้งปวง 

 ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็น 
พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า ผูก้ำาจดักเิลสได้แล้วในโลก เมือ่เป็นพระพทุธเจ้า
จะได้ผลข้อนี ้คือ มคีวามไม่เสือ่มเป็นธรรมดา คอื ไม่เสือ่มจากศรทัธา ไม่เสือ่ม
จากศีล ไม่เสื่อมจากสุตะ ไม่เสื่อมจากจาคะ ไม่เสื่อมจากปัญญา ไม่เสื่อมจาก
สมบัติทั้งปวง 

 พระผูม้พีระภาคได้ตรสักรรมทีส่มควรกบัมหาปรุสิลกัษณะเช่นนีไ้ว้แล้ว 
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่า
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  พระมหาบรุษุทรงปรารถนา และหวังความสำาเรจ็
ประโยชน์ว่า “ทำาไฉน ชนเหล่าอืน่ไม่พงึเสือ่มจากศรทัธา 
จากศีล จากสุตะ จากพุทธิ จากจาคะ จากธรรม จาก
คุณอันเป็นประโยชน์มากอย่าง ไม่พึงเส่ือมจากทรัพย์
และข้าวเปลือก จากนาและสวน จากบุตรและภรรยา 
จากสตัว์ทัง้สองเท้าและสตัว์ท้ังส่ีเท้า จากญาต ิจากมิตร 
จากพวกพ้อง จากพละ จากวรรณะ และจากความสุข
ทั้ง ๒ อย่าง” 
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 พระมหาบุรุษนั้นมีพระกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจ
กายท่อนหน้าแห่งราชสีห์ มีพระศอกลมเสมอกันตลอด 
และมีร่องพระปฤษฎางค์เต็มเสมอกัน ลักษณะทั้ง ๓ นี้
เป็นบุพนิมิตอันไม่เสื่อม เพราะกรรมที่พระมหาบุรุษทำา
สั่งสมไว้ดีแล้วในกาลก่อน

 แม้หากพระมหาบุรุษทรงเป็นคฤหัสถ์ ก็จะทรง
เจริญด้วย ข้าวเปลือก ทรัพย์ บุตร ภรรยา สัตว์สองเท้า
และสตัว์สีเ่ท้า ถ้าทรงตดักังวลเสยี ออกบวชจะทรงบรรลุ
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ มีความไม่เสื่อมเป็น
ธรรมดา
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 ๒๐. มีเส้นประสาทสำาหรับรับรสอาหารอันดีเลิศ (ลักษณะ 
ที่ ๒๑)

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน เป็นผู้ไม่
เบยีดเบยีนสตัว์ทัง้หลาย ด้วยฝ่ามอื ด้วยก้อนหนิ ด้วยท่อนไม้หรอืด้วยศสัตรา 
เบื้องหน้าแต่แตกกายตายไปตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรม 
ท่ีได้ทำาการสั่งสมพอกพูนเอาไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลก
สวรรค์ ฯลฯ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริส 
ลักษณะนี้ คือ มีเส้นประสาทสำาหรับรับรสอาหารอันดีเลิศ กล่าวคือ พระมหา
บุรุษนั้นมีเส้นประสาทที่มีปลายชันขึ้นเกิดอยู่ที่พระศอ สำาหรับนำารสอาหาร 
แผ่ซ่านไปอย่างสมำ่าเสมอทั่วพระกาย 

 มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นน้ัน ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็น
พระเจ้าจกัรพรรด ิฯลฯ เมือ่เป็นพระราชาจะได้ผลข้อน้ี คอื มพีระโรคาพาธน้อย 
มโีรคเบาบาง สมบรูณ์ด้วยพระเตโชธาตสุำาหรบัย่อยอาหารสมำา่เสมอ ไม่เยน็นัก
ไม่ร้อนนัก 
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 ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็น 
พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า ผูก้ำาจดักเิลสได้แล้วในโลก เมือ่เป็นพระพทุธเจ้า
จะได้ผลข้อนี ้คือ มพีระโรคาพาธน้อย มโีรคเบาบาง สมบรูณ์ด้วยพระเตโชธาตุ
สำาหรับย่อยอาหารสมำ่าเสมอ ไม่เย็นนักไม่ร้อนนัก ปานกลาง เหมาะแก่การ
ทำาความเพียร 

 พระผูม้พีระภาคได้ตรสักรรมทีส่มควรกบัมหาปรุสิลกัษณะเช่นนีไ้ว้แล้ว 
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่า

 พระมหาบรุุษเป็นผู้ไม่ทรงเบยีดเบยีน ไม่ยำา่ยเีหล่า
สัตว์ด้วยฝ่ามือ ด้วยท่อนไม้ ด้วยก้อนดิน ด้วยศัสตรา 
ด้วยฆ่าเอง ด้วยบังคับให้ผู้อื่นฆ่า ด้วยการจำาจอง หรือ
ด้วยให้หวาดกลัว
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 เพราะกรรมนัน้นัน่แหละ พระมหาบรุษุเข้าถงึสคุติ
จึงบันเทิงใจ และเพราะทำากรรมที่มีผลเป็นสุขจึงได้ 
ความสุขมาก เสด็จมาในโลกนี้แล้ว ทรงได้เส้นประสาท
สำาหรับรับนำารสอาหารได้ดี ตั้งอยู่ในที่เหมาะสม ทำาให้
รสอาหารแผ่ไปสมำ่าเสมอ 

 เพราะฉะนัน้ พวกพราหมณ์ผูฉ้ลาดมปัีญญาเหน็
แจ่มแจ้งจงึทำานายว่า “พระราชกุมารนีจ้ะมีความสุขมาก 
พระลักษณะนัน้ย่อมส่องถงึความนัน้ สำาหรบัพระกมุาร
ไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต”
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 ๒๑. มีพระเนตรดำาสนิท (ลักษณะที่ ๒๙)

 ๒๒. มีดวงพระเนตรทั้ง ๒ ผ่องใสดุจนัยน์ตาลูกโค (ลักษณะ 
ที่ ๓๐)

 ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย ตถาคตเป็นมนษุย์ในภพชาตก่ิอน ไม่เพ่งตาดูด้วย
อำานาจความโกรธ ไม่ชายตาดู ไม่ชำาเลืองตาดู เป็นผู้มองตรง มองอย่าง
เต็มตา เพ่งดูตรงๆ และแลดูชนเป็นอันมากด้วยดวงตาที่น่ารัก เพราะกรรม 
ท่ีได้ทำาการสั่งสมพอกพูนเอาไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลก
สวรรค์ ฯลฯ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์น้ันแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหา 
ปรุสิลกัษณะ ๒ อย่างเหล่านี้ คือ มีพระเนตรดำาสนิท ๑ มีดวงพระเนตรทั้ง ๒ 
ผ่องใสดุจนัยน์ตาลูกโค ๑ 
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 มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นน้ัน ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็น
พระเจ้าจกัรพรรด ิฯลฯ เมือ่เป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี ้คอื เป็นผูท้ีช่นทัง้หลาย
เห็นแล้วรักใคร่ เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเหล่าพราหมณ์ คหบดี ชาวนิคม  
ชาวชนบท โหราจารย์ มหาอำามาตย์ แม่ทัพเหล่าทหาร นายประตู อำามาตย์ 
พระราชาผู้อภิเษกแล้ว นายบ้านและพระราชกุมาร 

 ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็น 
พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า ผูก้ำาจดักเิลสได้แล้วในโลก เมือ่เป็นพระพทุธเจ้า
จะได้ผลข้อนี ้คอื เป็นผูท้ีช่นทัง้หลายเห็นแล้วรกัใคร่ เป็นทีร่กัเป็นทีช่อบใจของ
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาคและคนธรรพ์ 

 พระผูม้พีระภาคได้ตรสักรรมทีส่มควรกบัมหาปรุสิลกัษณะเช่นนีไ้ว้แล้ว 
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่า
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 พระมหาบุรุษไม่ถลึงตาดู ไม่ชายตาดู ไม่ชำาเลือง
ดู เป็นผู้มองตรง มองเต็มตา แลดูชนหมู่มากด้วยดวง
พระเนตรที่เต็มเปี่ยมด้วยความรัก พระองค์เสวยผล
วิบากบันเทิงอยู่ในสุคติท้ังหลาย มาเกิดในโลกนี้มีดวง
พระเนตรผ่องใสดุจนัยน์ตาลูกโค และมีพระเนตรดำา
สนิท มองเห็นได้ชัดเจน

 พวกมนุษย์ผู ้รู ้ลักษณศาสตร์ มีความละเอียด
รอบคอบ ฉลาดในนิมิต ฉลาดในการทำานายอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน จะชมเชยพระกุมารนั้นว่า “พระองค์เป็น
ผู้แลดูน่ารัก”

 พระมหาบุรุษเป็นคฤหัสถ์ก็ทรงแลดูน่ารัก เป็น
ที่รักของชนมาก ถ้าพระองค์ทรงละเพศคฤหัสถ์เป็น
สมณะแล้ว จะทรงเป็นที่รักของชนเป็นอันมาก และดับ
ความเศร้าโศกให้แก่ชนหมู่มาก 
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 ๒๓. มพีระเศยีรงามดจุประดบัด้วยกรอบพระพกัตร์ (ลักษณะ
ที่ ๓๒)

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน เป็นผู้นำาของ
ชนเป็นอันมากในกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นประธานของชนเป็นอันมากในกาย
สุจริต ด้วยวจีสุจริต ด้วยมโนสุจริต ในการบำาเพ็ญทาน ในการสมาทานศีล  
ในการรักษาอุโบสถ ในการปฏิบัติดีต่อมารดา ในการปฏิบัติดีต่อบิดา ในการ
ปฏบิตัดิต่ีอสมณะ ในการปฏบัิตดิต่ีอพราหมณ์ ในความประพฤตอ่ิอนน้อมต่อ
ผูใ้หญ่ในตระกลู และในกศุลธรรมอนัเป็นปัจจยัแก่พระสพัพญัญตุญาณ เพราะ
กรรมทีไ่ด้ทำาการสัง่สมพอกพนูเอาไว้ หลงัจากตายไปตถาคตจงึไปเกดิในสคุติ
โลกสวรรค์ ฯลฯ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์น้ันแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหา 
ปุริสลักษณะนี้ คือ มีพระเศียรงามดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์ 
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 มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นน้ัน ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ เป็นที่ดำาเนิน 
คล้อยตามของมหาชนที่เป็นพราหมณ์ คหบดี ชาวนิคม ชาวชนบท โหราจารย์ 
มหาอำามาตย์ แม่ทัพเหล่าทหาร นายประตู อำามาตย์ พระราชาผู้อภิเษกแล้ว 
นายบ้านและพระราชกุมาร 

 ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็น 
พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า ผูก้ำาจดักเิลสได้แล้วในโลก เมือ่เป็นพระพทุธเจ้า
จะได้ผลข้อนี้ คือ เป็นที่ดำาเนินคล้อยตามแห่งมหาชนที่เป็นภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาคและคนธรรพ์ 

 พระผูม้พีระภาคได้ตรสักรรมทีส่มควรกบัมหาปรุสิลกัษณะเช่นนีไ้ว้แล้ว 
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่า
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 พระมหาบุรุษเป็นหัวหน้าในธรรมท้ังหลายท่ีเป็น
สุจริต ทรงยินดีในธรรมจริยา เป็นผู้ท่ีชนเป็นอันมาก
ดำาเนินคล้อยตาม เสวยผลบุญในสวรรค์

 ครัน้เสวยผลแห่งสจุรติแล้วมาในโลก ทรงได้ความ
เป็นผู้มีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์ พวก 
ที่ทรงความรู้ด้านพยัญชนะและนิมิตทำานายว่า “พระ
กุมารนี้จักเป็นหัวหน้าหมู่ชนมาก ในหมู่มนุษย์ในโลกนี้ 
ผู้ที่ช่วยเหลือพระองค์จะมีมากในเบื้องต้น” 

 ในกาลนั้น พวกพราหมณ์พยากรณ์พระองค์ว่า 
“พระกุมารน้ีถ้าเป็นกษัตริย์จะทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดิน 
จะได้รับความช่วยเหลือจากชนมากโดยแท้

 ถ้าพระองค์ทรงออกบวช จะปราดเปรือ่ง เชีย่วชาญ
ในธรรมทั้งหลาย ชนเป็นอันมากจะเป็นผู้ยินดียิ่งในคุณ
คือคำาสั่งสอนของพระองค์ และจะเป็นผู ้ดำาเนิน 
คล้อยตาม”
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 ๒๔. มีพระโลมาขุมละเส้นเสมอไปทุกขุมขน (ลักษณะที่ ๑๓)

 ๒๕. มีพระอุณาโลมเกิดข้ึนที่ระหว่างพระโขนง (ลักษณะ 
ที่ ๓๑)

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน ละการพูดเท็จ 
เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คำาสัตย์ ดำารงคำาสัตย์ มีถ้อยคำาเป็นหลักฐาน 
เชื่อถือได้ ไม่พูดลวงโลก เพราะกรรมท่ีได้ทำาการสั่งสมพอกพูนเอาไว้ หลัง
จากตายไปตถาคตจงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค์ ฯลฯ ครัน้จตุจิากโลกสวรรค์น้ัน
แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ คือ (๑) มีพระโลมา
ขุมละเส้นเสมอไปทุกขุมขน (๒) มีพระอุณาโลมเกิดขึ้นที่ระหว่างพระโขนง
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 มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นน้ัน ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ เป็นที่ประพฤติ
ตามของชนหมู่มากที่เป็นพราหมณ์ คหบดี ชาวนิคม ชาวชนบท โหราจารย์ 
มหาอำามาตย์ แม่ทัพเหล่าทหาร นายประตู อำามาตย์ พระราชาผู้อภิเษกแล้ว 
นายบ้านและพระราชกุมาร 

 ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็น 
พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า ผูก้ำาจดักเิลสได้แล้วในโลก เมือ่เป็นพระพทุธเจ้า
จะได้ผลข้อนี้ คือ เป็นที่ประพฤติตามของชนท่ีเป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาคและคนธรรพ์ 

 พระผูม้พีระภาคได้ตรสักรรมทีส่มควรกบัมหาปรุสิลกัษณะเช่นนีไ้ว้แล้ว 
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่า
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  ในชาติก่อนๆ พระมหาบุรุษมีปฏิญญาสัจจะ มี
พระวาจาไม่เป็นสอง เว้นคำาเหลวไหล ไม่พูดให้คลาด
เคลื่อนแก่ใคร ๆ ตรัสคำาจริงแท้แน่นอน ทรงมีพระ
อุณาโลมสีขาวสะอาดอ่อนนุ่ม เกิดในระหว่างพระโขนง 
และไม่มพีระโลมาเกดิ ๒ เส้นในขุมเดยีวกัน ท่ัวพระสรรีะ
สะพรั่งไปด้วยพระโลมาขุมละเส้นเท่านั้น 

 พวกผูรู้พ้ระลกัษณะฉลาดในนมิติเป็นจำานวนมาก 
มาประชุมกันแล้วทำานายพระมหาบุรุษนั้นว่า “พระ
อุณาโลมตั้งอยู่ในตำาแหน่งที่ดีโดยนิมิตบ่งชัดว่า ชนเป็น
อันมากจะประพฤติตามพระองค์ผู้มีลักษณะเช่นนี้

 พระมหาบุรุษแม้ทรงเป็นคฤหัสถ์ มหาชนก็
ประพฤติตาม เพราะกรรมที่ทรงทำาไว้มากในชาติก่อน 
แม้พระมหาบุรุษผู ้ไม ่มีความกังวลออกบวช เป็น
พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐยอดเยี่ยม หมู่ชนก็จะประพฤติ
ตาม”
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 ๒๖. มีพระทนต์ ๔๐ ซี่ (ลักษณะที่ ๒๓)
 
 ๒๗. มีพระทนต์ไม่ห่างกัน (ลักษณะที่ ๒๕)

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน ละคำาส่อเสียด 
เว้นขาดจากคำาส่อเสียด คือ ฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อทำาลาย 
คนฝ่ายนี้ หรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่ไปบอกข้างนี้เพื่อทำาลายคนฝ่ายโน้น 
สมานคนที่แตกร้าวกัน ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกัน ชื่นชมยินดีเพลิดเพลิน
ต่อผูส้ามคัคพีร้อมเพรยีงกนั กล่าวแต่คำาสร้างสรรค์ให้สามคัคีกนั เพราะกรรม
ท่ีได้ทำาการสั่งสมพอกพูนเอาไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลก
สวรรค์ ฯลฯ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริส 
ลักษณะ ๒ ประการนี้ คือ (๑) มีพระทนต์ ๔๐ ซี่ (๒) มีพระทนต์ไม่ห่างกัน 
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 มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นน้ัน ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็น
พระเจ้าจกัรพรรด ิฯลฯ เมือ่เป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี ้คอื มบีรษิทัไม่แตกกนั 
บรษิทัของพระองค์ทีไ่ม่แตกกนั คอืเหล่าพราหมณ์ คหบดี ชาวนคิม ชาวชนบท 
โหราจารย์ มหาอำามาตย์ แม่ทัพเหล่าทหาร นายประตู อำามาตย์ พระราชา 
ผู้อภิเษกแล้ว นายบ้านและพระราชกุมาร

 ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็น 
พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า ผูก้ำาจดักเิลสได้แล้วในโลก เมือ่เป็นพระพทุธเจ้า
จะได้ผลข้อนี้ คือ บริษัทไม่แตกกัน บริษัทของพระองค์ที่ไม่แตกกัน คือ เหล่า
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาคและคนธรรพ์ 

 พระผูม้พีระภาคได้ตรสักรรมทีส่มควรกบัมหาปรุสิลกัษณะเช่นนีไ้ว้แล้ว 
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่า
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  พระมหาบุรุษไม่ตรัสวาจาส่อเสียด ท่ีทำาให้พวก 
ทีป่รองดองกนัเกดิความแตกแยก ทำาความววิาทให้ขยาย
ไปสู่แตกกัน ทำาการที่ไม่สมควรเป็นเหตุให้เกิดการ
ทะเลาะกัน ทำาความแตกแยกกันให้เกิดแก่พวกที่ดีกัน

 ตรสัแต่วาจาอ่อนหวาน ทีส่่งเสรมิการไม่ววิาทกนั 
ทีก่่อให้เกดิความสมานฉนัท์แก่พวกท่ีแตกกัน ขจัดความ
ทะเลาะกนัของหมูช่น ทำาให้มคีวามสามคัคกีนั ทรงยนิดี
เพลิดเพลินอยู่กับผู้ที่ปรองดองกัน 

 มหาบุรุษนั้นเสวยผลวิบากเบิกบานอยู่ในสุคติ  
มาเกิดในโลกนี้ ทรงมีพระทนต์ไม่ห่างเรียบสนิทและมี
พระทนต์ ๔๐ ซี่ ได้สัดส่วนเกิดขึ้นในพระโอษฐ์

 ถ้าพระองค์เป็นกษัตริย์ ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดิน 
จะมีบริษัทไม่แตกแยกกัน หากพระองค์เป็นสมณะทรง
เป็นผู ้ปราศจากกิเลส ปราศจากมลทิน บริษัทของ
พระองค์จะดำาเนินตามไม่หวั่นไหว
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 ๒๘. มีพระชิวหาใหญ่และยาว (ลักษณะที่ ๒๘)

 ๒๙. มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม (ลักษณะที่ ๒๙)

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน ละคำาหยาบ  
เว้นขาดจากคำาหยาบ กล่าวแต่คำาทีไ่ม่มโีทษ ไพเราะ น่ารกั จบัใจ เป็นคำาของ
ชาวเมอืง คนส่วนมากรกัใคร่ชอบใจ เพราะกรรมทีไ่ด้ทำาการสัง่สมพอกพนูเอา
ไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ฯลฯ ครั้นจุติจากโลก
สวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักษณะ ๒ ประการนี้ คือ (๑) 
มีพระชิวหาใหญ่และยาว (๒) มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม และตรัสดุจเสียง
นกการเวก
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  มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นน้ัน ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ มีพระวาจาอันชน
เป็นอันมากเชื่อถือ ชนเป็นอันมากที่เชื่อถือถ้อยคำาของพระองค์ คือ เหล่า
พราหมณ์ คหบดี ชาวนิคม ชาวชนบท โหราจารย์ มหาอำามาตย์ แม่ทัพเหล่า
ทหาร นายประต ูอำามาตย์ พระราชาผูอ้ภเิษกแล้ว นายบ้านและพระราชกมุาร 

 ถ้าหากว่า มหาบรุุษทรงออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ จะได้เป็นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้กำาจัดกิเลสได้แล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะ
ได้ผลข้อนี้ คือ มีพระวาจาอันมหาชนเชื่อถือ มหาชนที่เธอถือพระวาจาของ
พระองค์ คือเหล่าภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาค
และคนธรรพ์ 

 พระผูม้พีระภาคได้ตรสักรรมทีส่มควรกบัมหาปรุสิลกัษณะเช่นนีไ้ว้แล้ว  
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่า
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  พระมหาบุรุษไม่ตรัสคำาหยาบ ที่ก่อให้เกิดการด่า 
การบาดหมาง และความเบียดเบียนกัน ที่ก่อให้เกิด
ความเจ็บใจ ทำาลายชนเป็นอนัมาก ตรสัแต่คำาอ่อนหวาน 
ไพเราะ มีประโยชน์ 

 พระมหาบุรุษนั้นตรัสแต่คำาเป็นที่ถูกใจ จับใจ 
เสนาะหู ทรงได้รับผลที่เกิดจากความประพฤติดี เสวย
ผลบุญในสวรรค์ 

 ครัน้เสวยผลแห่งกรรมทีป่ระพฤตดิแีล้ว มาเกดิใน
โลกนี้ ได้ความเป็นผู้มีเสียงดุจเสียงพรหม และมีพระ
ชิวหาใหญ่กว้าง เป็นผู้มีพระดำารัสอันมหาชนเชื่อถือ

  ผลนัน้ย่อมสำาเร็จแก่พระองค์ผู้ตรสัอยู ่แม้เมือ่ทรง
เป็นคฤหสัถ์ ฉนัใด ถ้าพระมหาบรุุษทรงออกบวช หมูช่น
ก็จะเช่ือถือพระดำารัสของพระองค์ ผู ้ตรัสสุภาษิต 
หลากหลาย ฉันนั้น
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 ๓๐. มีพระหนุดุจคางราชสีห์ (ลักษณะที่ ๒๒)

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน ละคำาเพ้อเจ้อ 
เว้นขาดจากคำาเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดแต่คำาจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม 
พูดอิงวินัย พูดแต่คำามีหลักฐาน มีที่อ้าง มีที่กำาหนด ประกอบด้วยประโยชน์
เหมาะแก่กาลเวลา เพราะกรรมที่ได้ทำาการสั่งสมพอกพูนเอาไว้ หลังจากตาย
ไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ฯลฯ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมา
เกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักษณะนี้ คือ มีพระหนุดุจคางราชสีห์

 มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นน้ัน ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เม่ือเป็นพระราชาจะได้ผลข้อน้ี คือ จะไม่มีมนุษย ์
ที่เป็นข้าศึกศัตรูคนใด สามารถกำาจัดพระองค์ได้ 

 ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็น 
พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า ผูก้ำาจดักเิลสได้แล้วในโลก เมือ่เป็นพระพทุธเจ้า
จะได้ผลข้อนี้ คือ ไม่มีข้าศึกศัตรูภายใน คือ ราคะ โทสะ โมหะ หรือข้าศึกศัตรู
ภายนอก คือ สมณพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกจะกำาจัด
พระองค์ได้ 
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 พระผูม้พีระภาคได้ตรสักรรมทีส่มควรกบัมหาปรุสิลกัษณะเช่นนีไ้ว้แล้ว 
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่า

 พระมหาบุรุษไม่ตรัสคำาเพ้อเจ ้อ ไม่ตรัสคำา
ปราศจากหลกัฐาน มคีรรลองแห่งพระดำารสัไม่เหลวไหล 
ทรงละคำาไม่เป็นประโยชน์ ตรัสแต่คำาที่เป็นประโยชน์ 
และคำาที่เป็นสุขแก่มหาชน

 ครั้นทำากรรมน้ันแล้วจุติจากมนุษย์โลกเข้าสู ่
เทวโลก เสวยผลวิบากแห่งกรรมที่ทรงทำาดีแล้ว จุติแล้ว
เกิดมาในโลกนี้ ได้ความเป็นผู้มีพระหนุดุจคางราชสีห์ 
ที่ประเสริฐกว่าสัตว์สี่เท้า

 ถ้าเป็นพระราชาจะทรงเป็นจอมมนุษย์ เป็นผู ้
ย่ิงใหญ่ของมวลมนษุย์ มอีานภุาพมาก ไม่มใีครจะกำาจดั
พระองค์ได้ เป็นผู้เสมอด้วยเทวดาผู้ประเสริฐในสวรรค์ 
ดุจพระอินทร์ผู้ประเสริฐกว่าเทวดา
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 พระมหาบุรุษเป็นผู้มั่นคง อันคนธรรพ์ อสูร  
ท้าวสักกะและยักษ์ผู้กล้าหาญ ไม่สามารถกำาจัดได้โดย
ง่าย พระมหาบุรุษเช่นนั้นย่อมทรงเป็นใหญ่ทุกทิศใน 
โลกนี้

 ๓๑. มีพระทนต์เรียบเสมอกัน (ลักษณะที่ ๒๔)

 ๓๒. มีพระเขี้ยวแก้วทั้ง ๔ อันขาวบริสุทธิ์ (ลักษณะที่ ๒๖)

 ดกู่อนภิกษทุัง้หลาย ตถาคตเป็นมนษุย์ในภพชาตก่ิอน ละมจิฉาอาชวีะ
แล้ว ดำารงชีวิตอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะ เว้นขาดจากการโกงด้วยตาชั่ง การโกง
ด้วยของปลอม การโกงด้วยเครื่องตวงวัด เว้นขาดจากการรับสินบน การ 
หลอกลวง การตลบตะแลง เว้นขาดจากการตัด การฆ่า การจองจำา การตีชิง
วิ่งราว การปล้นและการขู่กรรโชก เพราะกรรมที่ได้ทำาการสั่งสมพอกพูนเอา
ไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ตถาคตย่อมเหนือกว่า
เทวดาเหล่าอืน่ในสวรรค์โดยเหต ุ๑๐ อย่าง คอื (๑) อายทุพิย์ (๒) วรรณะทพิย์  
(๓) ความสุขทิพย์ (๔) ยศทิพย์ (๕) ความเป็นใหญ่ทิพย์ (๖) รูปทิพย์  
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(๗) เสียงทิพย์ (๘) กลิ่นทิพย์ (๙) รสทิพย์ (๑๐) โผฏฐัพพะทิพย์ ครั้นจุต ิ
จากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักษณะ ๒ ประการนี้ 
คือ (๑) มีพระทนต์เรียบเสมอกัน (๒) มีพระเขี้ยวแก้วทั้ง ๔ อันขาวบริสุทธิ์ 

 มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นน้ัน ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม ได้ครองราชโดยธรรม เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 
มีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็นขอบเขต ทรงชนะสงครามแล้ว มีอาณาจักรมั่นคง มี
รัตนะ ๗ ประการ คือ จักกรัตนะ ช้างรัตนะ ม้ารัตนะ มณีรัตนะ หญิงรัตนะ 
คหบดรีตันะและปรณิายกรัตนะ พระราชบตุรของพระองค์น้ันมเีกินกว่า ๑,๐๐๐ 
คน ล้วนอาจหาญแกล้วกล้า สามารถยำา่ยเีหล่าข้าศึกได้ พระองค์ชนะโดยธรรม
ถูกต้องสมควร ไม่ต้องใช้การปรับและการออกคำาสั่งประหารหรือการทำาร้าย 
ทรงครองแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นขอบเขต ไม่มีหมู่โจรผู้ทำาอันตราย มีความ
มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไม่มีภัยอันตรายใดๆ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ  
มีบริวารที่สะอาด บริวารที่สะอาดของพระองค์ คือเหล่าพราหมณ์ คหบดี  
ชาวนิคม ชาวชนบท โหราจารย์ มหาอำามาตย์ แม่ทัพเหล่าทหาร นายประตู 
อำามาตย์ พระราชาผู้อภิเษกแล้ว นายบ้านและพระราชกุมาร 



359 

มหาปุริสลักษณะ ๓๒    

 ถ้าหากว่า มหาบรุุษทรงออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ จะได้เป็นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้กำาจัดกิเลสได้แล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะ
ได้ผลข้อน้ี คือ มีบริวารสะอาด บริวารทีส่ะอาดของพระองค์น้ัน คอืภกิษ ุภกิษณีุ 
อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาคและคนธรรพ์ 

 พระผูม้พีระภาคได้ตรสักรรมทีส่มควรกบัมหาปรุสิลกัษณะเช่นนีไ้ว้แล้ว 
พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่า

  พระมหาบุรุษละมิจฉาอาชีวะ ดำารงพระชนม์อยู่
ด้วยสัมมาอาชีวะอันสะอาดเป็นไปโดยธรรม ทรงละ
กรรมอันไม่เป็นประโยชน์ ประพฤติแต่กรรมที่เป็น
ประโยชน์และเป็นสุขแก่มหาชน

 เสวยสิ่งที่มีผลดี ที่หมู่สัตบุรุษผู้มีปัญญาละเอียด
ผู ้ฉลาดสรรเสริญแล้ว เสวยสุขอยู ่ในสวรรค์ เป็นผู ้
พรั่งพร้อมด้วยสมบัติ เป็นที่ยินดีเพลิดเพลินอภิรมย ์
อยู ่เสมอด้วยท้าวสักกะผูป้ระเสรฐิในสวรรค์ชัน้ไตรทิพย์
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 ครัน้จตุจิากสวรรค์แล้ว ได้ภพท่ีเป็นมนุษย์ ทรงได้
ผลวิบากแห่งกรรมที่ทรงทำาไว้ดีแล้ว คือ พระทนต์เรียบ 
เสมอ ขาวสะอาดหมดจด

 พวกมนุษย์ผู้ทำานายลักษณะ ที่มหาชนยกย่องว่า
เป็นผู้ละเอียดรอบคอบเป็นจำานวนมากประชุมกันแล้ว
พยากรณ์ว่า “พระกมุารนีจ้ะมหีมู่ชนทีส่ะอาดเป็นบริวาร 
มีพระทนต์ที่เกิดทั้ง ๒ ครั้งสมำ่าเสมอ มีสีขาว สะอาด 
งดงาม

 ถ้าพระองค์ทรงเป็นพระราชาผู้ปกครองแผ่นดิน
ใหญ่นี ้จะมชีนเป็นอนัมากท่ีสะอาดเป็นบรวิาร พระองค์
ไม่ทรงกดขี่เบียดเบียนประชาชนท่ัวราชอาณาจักร ชน 
ทั้งหลายต่างประพฤติส่ิงที่เป็นประโยชน์และเป็นสุข 
แก่กันและกัน
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 ถ้าพระองค์ทรงออกบวชเป็นสมณะ จะทรง
ปราศจากบาปธรรม มีกิเลสดังธุลีระงับไป เป็นผู้ไม่มี
กิเลส ปราศจากความกระวนกระวายและความลำาบาก
กาย จะทรงเห็นโลกนี้และโลกอื่น 

 คฤหัสถ ์ เป ็นจำานวนมากและพวกบรรพชิต  
ผูป้ฏบิตัติามโอวาทของพระองค์ จะกำาจดับาปธรรมทีไ่ม่
สะอาดอนับณัฑติตเิตยีนได้ เป็นผูก้ำาจัดได้แล้ว ซ่ึงกิเลส
ทั้งปวงอันเป็นมลทิน อันเป็นดังตอตรึงจิตไว้และเป็น 
สิ่งที่มีโทษ เป็นบริวารที่สะอาด แวดล้อมพระองค์

 เมือ่พระผูม้พีระภาคตรสัพระสตูรนีจ้บลงแล้ว ภกิษทุัง้หลายต่างชืน่ชม
ยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล

จบลักขณสูตรที่ ๗
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๗. พระธาตุและบริขาร๑ 

 พระมหาโคตมชินเจ้าผู้ประเสริฐ เสด็จปรินิพพาน
แล้ว ณ เมืองกุสินารา พระธาตุก็แผ่ไปกว้างขวางใน 
สถานที่ต่างๆ

 ส่วนหนึ่งเป็นของพระเจ้าอชาตศัตรู ส่วนหนึ่งอยู ่
ที่เมืองเวสาลี ส่วนหนึ่งอยู่ที่เมืองกบิลพัสดุ์ ส่วนหนึ่งอยู ่
ที่เมืองอัลลกัปปกะ 

 ส่วนหนึ่งอยู่ที่เมืองรามคาม ส่วนหนึ่งอยู่ที่เมือง
เวฏฐทีปกะ ส่วนหนึ่งอยู ่ที่เมืองปาวาของเจ้ามัลละ  
ส่วนหนึ่งอยู่ที่เมืองกุสินารา

 โทณพราหมณ์ให้สร้างตมุพสถปู กษตัรย์ิโมรยิะผูมี้
พระทัยยินดีให้สร้างอังคารสถูป 

๑ แปลและเรียบเรียงจาก ขุททกนิกาย อปทาน
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 สถปูบรรจพุระบรมสารรีกิธาตมีุ ๘ แห่ง ตมุพเจดย์ี
เป็นแห่งที่ ๙ อังคารสถูปเป็นแห่งท่ี ๑๐ ประดิษฐาน 
อยู่แล้วในกาลนั้น

 (พระธาต ุ๗ อย่าง คือ พระอณุหสิ ๑ พระทาฐาธาตุ
ทั้ง ๔ และพระรากขวัญทั้ง ๒ ข้างไม่แตกออกจากกัน  
พระธาตุทั้งหลายที่เหลือแตกออกจากกัน

 พระธาตขุนาดใหญ่เท่ากับเมลด็ถัว่เขยีว ขนาดกลาง
เท่ากับเมล็ดข้าวสารหัก ขนาดเล็กเท่ากับเมล็ดพันธุ ์ 
ผักกาด พระธาตุทั้งหลายมีสีต่างๆ กัน

 พระธาตุขนาดใหญ่มีสีเหมือนทองคำา ขนาดกลาง
มีสีเหมือนแก้วมุกดา ขนาดเล็กมีสีเหมือนดอกมะลิ รวม
ทั้งหมดประมาณ ๑๖ โทณะ
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 พระธาตุเหล่านั้นทุกขนาด คือ ขนาดใหญ่มี ๕ 
ทะนาน (นาฬี) ขนาดกลางมี ๕ ทะนาน ขนาดเล็กมี ๖ 
ทะนานเท่านั้น

 พระธาตุเหล่านี้แม้ทั้งหมด ประดิษฐานอยู่ในท่ี
ต่างๆ กัน คือ พระอุณหิสอยู่ที่เกาะสีหฬ พระรากขวัญ
เบื้องซ้ายอยู่ที่พรหมโลก และพระรากขวัญเบ้ืองขวาอยู ่
ที่เกาะสีหฬ) – (ฉบับบาลีสยามรัฐไม่มีข้อความในวงเล็บ 
ข้อความนี้ตามฉบับ มจร. ๓๓/๖-๑๐/๕๗๙-๕๘๐)

 พระทาฐธาต ุ(พระเขีย้วแก้ว) องค์หนึง่อยูใ่นสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ องค์หนึ่งอยู่ที่นาคปุระ องค์หนึ่งอยู่ที่แคว้น 
คันธาระ องค์หนึ่งเป็นของพระราชาแคว้นกาลิงคะ

 พระทันตธาตุ ๔๐ ถ้วน พระเกสาและพระโลมา
ทั้งหมด เทวดาทั้งหลายนำาไปไว้จักรวาลละหนึ่งอย่าง 
ติดต่อกัน 
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 บาตร ไม้เท้า จีวรของพระผู้มีพระภาคอยู่ที่วชิรา
นคร ผ้าอันตรวาสกอยู่ที่กุลฆรนคร ผ้าปัจจัตถรณะอยู่ที่
กปิละนคร 

 ธมกรกและประคดเอวอยู่ที่นครปาฏลีบุตร ผ้า 
อาบนำ้าอยู่ที่นครจัมปา พระอุณณาโลมอยู่ที่แคว้นโกศล 

 ผ้ากาสาวพสัตร์อยูท่ีพ่รหมโลก ผ้าโพกพระเศยีรอยู่
ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ [รอยพระบาทอันประเสริฐอยู่ที่ 
แผ่นหนิ เหมอืนทีม่อียูใ่นกจัฉตปรุะ] ผ้านิสทีนะอยูท่ีแ่คว้น
อวันตี ผ้าปูลาดอยู่ที่เทวโลก ในกาลนั้น

 ไม้สีไฟอยู ่ที่เมืองมิถิลา ผ้ากรองนำ้าอยู ่ที่แคว้น 
วิเทหะ มีดและกล่องเข็มอยู่ที่เมืองอินทปัตถ์ ในกาลนั้น 
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 บรขิารทีเ่หลอือยูท่ีอ่ปรนัตกชนบท มนษุย์ท้ังหลาย
จะพากันบูชาบริขารที่พระมุนีทรงใช้สอยแล้ว ในกาลนั้น

 พระธาตุของพระโคตมพุทธเจ้า ผู้แสวงคุณยิ่งใหญ่ 
แผ่ไปกว้างขวาง เพือ่อนเุคราะห์สตัว์ทัง้หลาย เป็นของเก่า
ในกาลนั้น ฉะนี้แล

จบเรื่องการแบ่งพระธาตุ
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การอันตรธานแห่งพระธาตุ๒ 

 ปรินิพพานมี ๓ คือ 

  (๑) กิเลสปรินิพพาน การปรินิพพานแห่งกิเลส 
  (๒) ขันธปรินิพพาน การปรินิพพานแห่งขันธ์ 
  (๓) ธาตุปรินิพพาน การปรินิพพานแห่งพระธาตุ 

 บรรดาปรินิพพาน ๓ อย่างนั้น กิเลสปรินิพพานได้มีแล้วที่โพธิบัลลังก์ 
ขันธปรินิพพานได้มีแล้วที่กรุงกุสินารา ธาตุปรินิพพานจะมีในอนาคต

๒ แปลและเรียบเรียงจาก มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต
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 ถามว่า จะมีอย่างไร 

 ตอบว่า จะมีอย่างนี้ คือ ในเวลานั้น พระธาตุทั้งหลายที่ไม่ได้รับการ
สักการะและการนอบน้อมบูชาในสถานที่ต่างๆ ก็จะเสด็จไปสู่สถานที่ที่ได้รับ
การสักการะและการนอบน้อมบูชา ด้วยกำาลังอธิษฐานของพระพุทธเจ้า 
ทั้งหลาย เมื่อเวลาล่วงไปอีก การสักการะและการนอบน้อมบูชาก็ไม่มีในที ่
ทั้งปวง ในเวลาที่พระศาสนาเสื่อมลง พระธาตุทั้งหลายในตามพปัณณิทวีป 
(เกาะลังกา) นี้ จะประชุมกันแล้วเสด็จไปสู่มหาเจดีย์ จากมหาเจดีย์เสด็จไปสู่
นาคทีปเจดีย์ จากนาคทีปเจดีย์นั้นจะเสด็จไปสู่โพธิบัลลังก์ พระธาตุทั้งหลาย 
จากนาคพิภพก็ดี จากเทวโลกก็ดี จากพรหมโลกก็ดี จะเสด็จไปสู่โพธิบัลลังก์
แห่งเดียว พระธาตุแม้ประมาณเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดจะไม่สูญหายไปใน
ระหว่าง 
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 พระธาตุทั้งหมดประชุมกันท่ีควงมหาโพธิ์แล้ว รวมเป็นพระรูปแห่ง
พระพุทธเจ้า แสดงพุทธสรีระประทับนั่งขัดสมาธิ ณ ควงไม้โพธิ์ มหาปุริส 
ลักษณะ ๓๒ อนุพยัญชนะ ๘๐ พระรัศมี ๑ วา ทั้งหมดครบบริบูรณ์ทีเดียว 
จากนัน้จะแสดงปาฏหิารย์ิเหมอืนในวนัแสดงยมกปาฏหิารย์ิ ในเวลานัน้ ชือ่ว่า 
สตัว์ผูเ้ป็นมนุษย์ซึง่ไปในสถานทีน่ัน้ไม่มเีลย เทวดาในหมืน่จกัรวาฬประชมุกนั
ทั้งหมด พากันครวญครำ่ารำาพันว่า “วันน้ีพระทสพลจะปรินิพพาน จำาเดิม 
แต่บัดนี้ไปจักมีแต่ความมืด”
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พระธาตุและบริขาร

 ต่อจากนัน้ ไฟลกุโพลงขึน้จากพระสรีรธาต ุทำาให้พระสรรีะนัน้ถงึความ
หาบัญญัติมิได้ เปลวไฟที่โพลงขึ้นจากพระสรีรธาตุ พลุ่งขึ้นจนถึงพรหมโลก 
เมื่อพระธาตุแม้ขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดยังมีอยู่ เปลวเพลิงเปลวหนึ่งก็จะ
ยังมีอยู่เพียงนั้น เมื่อพระธาตุหมดสิ้นไป เปลวเพลิงก็จะขาดหายไป พระธาตุ
ทั้งหลายแสดงอานุภาพใหญ่อย่างนี้แล้วก็อันตรธานไป ในเวลานั้น หมู่เทวดา
กระทำาสักการะด้วยของหอม ดอกไม้และดนตรีอันเป็นทิพย์ เป็นต้น เหมือน
ในวันที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายปรินิพพาน กระทำาปทักษิณ ๓ ครั้ง ถวายบังคม
แล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ท้ังหลาย จะได้เห็น
พระพทุธเจ้าผูเ้สดจ็อบุตัขิึน้ในอนาคต” แล้วกก็ลบัไปทีอ่ยูข่องตน นีชื้อ่ว่า การ
อันตรธานแห่งพระธาตุ
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