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๑. ทูเรนิทาน๑
คาถานอบน้อม
ข้าพเจ้าขอน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้า ผูป้ ระเสริฐทีส่ ดุ
หาบุคคลผู้เปรียบปานมิได้ ผู้เสด็จขึ้นจากสาครแห่งเญยย
ธรรม ผู้ทรงข้ามสงสารสาครเสียได้ ด้วยเศียรเกล้า
ข้าพเจ้าขอน้อมกราบไหว้พระธรรม อันสูงสุด สงบ ลึกซึง้
ยากที่จะรู้ได้ ละเอียด ที่ท�าลายเสียได้ซึ่งภพน้อยและภพ
ใหญ่ สะอาด ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้ว ด้วย
เศียรเกล้า
ข้าพเจ้าขอน้อมกราบไหว้พระสงฆ์ ผู้ไม่มีกิเลสเครื่อง
ข้อง ผู้เป็นหมู่ที่ยอดเยี่ยม ผู้สูงสุดแห่งทักขิไณยบุคคล ผู้มี
อินทรีย์อันสงบแล้ว หาอาสวะมิได้ ด้วยเศียรเกล้า
ด้ ว ยการนอบน้ อ มที่ ข ้ า พเจ้ า ได้ ก ระท� า แล้ ว ต่ อ พระ
รัตนตรัย ด้วยความนับถือเป็นพิเศษอย่างยิ่งนี้ ข้าพเจ้า
อันพระเถระทั้งหลายผู้เป็นนักปราชญ์ยิ่งกว่านักปราชญ์
1

แปลและเรียบเรียงจาก วิสุทธชนวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย อปทาน
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ผู้รู้พระปริยัติธรรม เป็นวิญญูชน มียศใหญ่ ได้ขอร้องโดย
เอื้อเฟื้อบ่อยๆ โดยพิเศษว่า “ท่านขอรับ ท่านควรจะแต่ง
อรรถกถาอปทาน”
เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจักแสดงการพรรณนาเนื้อความ
อันงดงามของการส่องนัยที่พิเศษ ตามนัยแห่งพระบาลีใน
พระไตรปิฎก
ธรรมอันดีเยี่ยมนี้ใครกล่าวไว้ กล่าวไว้ที่ไหน กล่าวไว้
เมื่อไร และกล่าวไว้เพื่อประโยชน์อะไร ข้าพเจ้าจักกล่าว
เรื่องนั้นๆ ต่อจากนั้น จะกล่าววิธีการเพื่อที่จะให้ฉลาด
ในนิทาน (เรื่องราวความเป็นมา, เหตุเกิดเรื่อง) เพราะจะ
ท�าให้เล่าเรียนและทรงจ�าได้ง่ายขึ้น
การจ�าแนกแยกแยะบทหน้าและบทหลัง ที่ท่านรจนา
ไว้ในภาษาสิงหลของเก่าก็ดี ในอรรถกถาของเก่าก็ดี เมื่อ
มาถึงวิธีการนั้นๆ แล้ว ย่อมไม่ให้ส� าเร็จประโยชน์ตามที่
สาธุชนต้องการ
เหตุนั้น ข้าพเจ้าอาศัยนัยอรรถกถาของเก่านั้น เว้น
เนื้อความที่เยิ่นเย้อเสีย แสดงเนื้อความเฉพาะแต่ที่พิเศษ
จะกระท�าการพรรณนาเนื้อความที่พิเศษออกไป ซึ่งดีที่สุด
เท่านั้น ด้วยประการฉะนี้

10 :

พระพุทธเจ้า

นิทาน ๓
เพราะเหตุที่ข้าพเจ้าได้ปฏิญาณไว้แล้วว่า ธรรมอันดีเยี่ยมนี้
ใครกล่าวไว้ กล่าวไว้ที่ไหน กล่าวไว้เมื่อไร และกล่าวไว้เพื่อประโยชน์
อะไร และว่า ข้าพเจ้าจักกระท�าการพรรณนาเนื้อความ ดังนี้ การ
พรรณนาเนื้อความแห่งอปทาน (ชีวประวัติ) นี้ เมื่อข้าพเจ้าพรรณนา
โดยเริ่มจากการแสดงนิทาน 3 อย่างเหล่านี้ คือ ทูเรนิทาน (เรื่องราว
ความเป็นมาที่ไกล) อวิทูเรนิทาน (เรื่องราวความเป็นมาที่ไม่ไกลนัก)
สันติเกนิทาน (เรื่องราวความเป็นมาที่ใกล้) ก่อน จึงจะเป็นที่เข้าใจ
ได้อย่างแจ่มแจ้ง เพราะผู้ศึกษาได้ฟังได้เข้าใจมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว
เพราะฉะนั้ น ข้ า พเจ้ า จะแสดงนิ ท านเหล่ า นั้ น ก่ อ น แล้ ว จึ ง ค่ อ ย
พรรณนาอปทานนั้นภายหลัง
บรรดานิทานเหล่านั้น ก่อนอื่นควรทราบการก�าหนดเป็นตอนๆ
เสียก่อน ดังนี้
1. ทูเรนิทาน ถ้อยค�าที่เล่าเรื่องตั้งแต่พระะมหาสัตว์ได้ตั้ง
ปรารถนาอย่างจริงจัง ณ บาทมูลของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร
จนถึงจุติจากอัตภาพที่เป็นพระเวสสันดร แล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต
๒. อวิทูเรนิทาน ถ้อยค�าที่เล่าเรื่องตั้งแต่จุติจากสวรรค์ชั้น
ดุสิต จนถึงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณที่ควงไม้ส�าหรับตรัสรู้
๓. สันติเกนิทาน มี ป รากฏอยู ่ ใ นที่ ต ่ า งๆ ที่ พ ระองค์ เ สด็ จ
ประทับอยู่
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ทูเรนิทาน
ในนิทานเหล่านั้น ทูเรนิทานมีดังต่อไปนี้
ได้ยินว่า ในที่สุด 4 อสงไขยกับอีก 100,000 มหากัปนับจาก
นี้ ได้มีนครหนึ่งชื่อว่า อมรวดี ในนครนั้นมีพราหมณ์ชื่อสุเมธอาศัยอยู่
เขามีก�าเนิดดีทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งทางฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดา มีครรภ์อัน
บริสุทธิ์นับได้ 7 ชั่วตระกูล ใครจะดูถูกมิได้ หาผู้ต�าหนิมิได้เกี่ยวกับ
เรื่องชาติตระกูล มีรูปร่างดี น่าดู น่าเลื่อมใส มีผิวพรรณอันงามยิ่ง
เขาไม่การท�าการงานอย่างอื่นเลย ศึกษาแต่ศิลปะของพราหมณ์ บิดา
และมารดาของเขาได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่เขายังเป็นหนุ่ม ต่อมา อ�ามาตย์
ผู้ดูแลทรัพย์สินน�าเอาบัญชีทรัพย์สินมา เปิดห้องคลังที่เต็มไปด้วย
ทอง เงิน แก้วมณี และแก้วมุกดาเป็นต้น บอกให้ทราบถึงทรัพย์ตลอด
เจ็ดชั่วตระกูลว่า “ข้าแต่กุมาร ทรัพย์สินเท่านี้เป็นของมารดา เท่านี้
เป็นของบิดา เท่านี้เป็นของย่าและปู่” แล้วเรียนว่า “ขอท่านจงจัดการ
ทรัพย์นี้เถิด”
สุเมธบัณฑิตคิดว่า “บิดาและปู่เป็นต้นของเราสะสมทรัพย์นี้
ไว้แล้ว เมื่อจะไปสู่ปรโลก ก็ไม่ถือเอาทรัพย์เเม้กหาปณะหนึ่งติดตัว
ไปด้วย แต่เราควรกระท�าเหตุที่จะให้ถือเอาทรัพย์ไปด้วยได้” แล้ว
ได้กราบทูลแด่พระราชา ให้ตีกลองป่าวร้องไปในพระนคร ให้ทาน
แก่มหาชนแล้วออกบวชเป็นดาบส เพื่อที่จะท� าให้เรื่องท่านสุเมธนี้
แจ่มแจ้ง ควรจะกล่าวสุเมธกถาไว้ในที่นี้ด้วย แต่สุเมธกถานี้มีมาแล้ว
ในพุทธวงศ์ติดต่อกัน แต่เพราะเล่าเรื่องเป็นคาถาประพันธ์ จึงไม่ค่อย
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แจ่มแจ้งสักเท่าใดนัก เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจักกล่าวสุเมธกถานั้น
พร้อมกับแสดงคาถาประพันธ์แทรกไว้ในระหว่าง ดังต่อไปนี้

เรื่องท่านสุเมธบัณฑิต
ในที่สุดแห่ง 4 อสงไขยกับอีก 100,000 มหากัป ได้มีพระนคร
มีชื่อว่าอมรวดี และอีกชื่อหนึ่งว่าอมร ที่อึกทึกไปด้วยเสียง 10 อย่าง
ที่พระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาในพุทธวงศ์ว่า
ในที่สุด 4 อสงไขยกับอีก 100,000 มหากัป มี
พระนครหนึ่งชื่อว่าอมร เป็นนครสวยงาม น่าดู น่ารื่นรมย์
อึกทึกไปด้วยเสียง 10 อย่าง สมบูรณ์ด้วยข้าวและน�้า
บรรดาบทเหล่ า นั้ น ค� า ว่ า ทสหิ สทฺ เ ทหิ อวิ วิ ตฺ ต แปลว่ า
อึกทึกไปด้วยเสียง 10 อย่าง ความว่า อึกทึกไปด้วยเสียงเหล่านี้คือ
(1) เสียงช้าง (2) เสียงม้า (3) เสียงรถ (4) เสียงกลอง (5) เสียง
ตะโพน (6) เสียงพิณ (7) เสียงขับร้อง (๘) เสียงสังข์ (9) เสียงกังสดาล
(10) เสียงว่า “เชิญกิน เชิญขบเคี้ยว เชิญดื่ม” ซึ่งพระผู้มีพระภาค
ทรงถือเอาเพียงบางส่วนในบรรดาเสียงเหล่านั้น จึงตรัสคาถานี้ไว้ใน
พุทธวงศ์ว่า
พระนครนั้นกึกก้องด้วยเสียงช้าง เสียงม้า เสียงกลอง
เสียงสังข์ เสียงรถ และเสียงป่าวร้องด้วยข้าวและน�้าว่า
“เชิญขบเคี้ยว เชิญดื่ม”
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แล้วตรัสว่า
พระนครอันสมบูรณ์ด้วยส่วนประกอบทุกประการ มี
การงานทุกอย่างจัดไว้อย่างดี สมบูรณ์ดว้ ยรัตนะ 7 ประการ
เกลื่อนกล่นไปด้วยชนทั้งหลายต่างถิ่นต่างภาษา เจริญด้วย
เครื่องใช้สอยทุกอย่างของมนุษย์ เป็นดุจเทพนคร เป็นที่
อาศัยอยู่ของเหล่าผู้มีบุญ
ในอมรวดีนคร มีพราหมณ์ชื่อสุเมธ มีทรัพย์สะสมไว้
หลายโกฏิ มีทรัพย์และข้าวเปลือกมากมาย เป็นผู้เพ่งมนต์
ทรงจ�ามนต์ได้มาก ถึงฝั่งแห่งคัมภีร์เวท 3 (อิรุเวท ยชุเวท
และสามเวท) ในลักขณศาสตร์ (ลักษณะบุรุษสตรีและ
มหาปุริสลักษณะ) ในอิติหาสะ (โบราณคดี) และในธรรม
ของพราหมณ์ทั้งหลาย

ความคิดของท่านสุเมธก่อนออกบวช
ต่อมาวันหนึ่ง สุเมธบัณฑิตนั้นอยู่ในที่เร้น ณ พื้นปราสาทชั้นบน
นั่งขัดสมาธิคิดว่า
(1) นี่แน่ะบัณฑิต การถือปฏิสนธิในภพใหม่เป็นทุกข์ การ
แตกดับแห่งสรีระในสถานที่ที่เกิดแล้วเกิดอีกก็เป็นทุกข์เช่นกัน และ
เราก็มีความเกิดเป็นธรรมดา มีความแก่เป็นธรรมดา มีความเจ็บป่วย
เป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดา ควรที่เราผู้เป็นเช่นนี้จะแสวงหา
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อมตะมหานิพพานที่ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่มีทุกข์ เป็นสุข
เยือกเย็น ทางสายเดียวที่พ้นจากภพน�าไปสู่พระนิพพานจะต้องมี
แน่นอน
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
ในครั้งเป็นสุเมธบัณฑิตนั้น เราเข้าไปสู่ที่เร้นนั่งแล้ว
ได้คิดว่า ขึ้นชื่อว่าการเกิดใหม่เป็นทุกข์ การแตกดับแห่ง
สรีระก็เป็นทุกข์ เรามีความเกิดเป็นธรรมดา มีความแก่
เป็นธรรมดา มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา เราจักแสวงหา
พระนิพพานที่ไม่แก่ ไม่ตาย เป็นแดนเกษม
ทางที่ดี เราควรผู้ไม่มีความเยื่อใย ไม่มีความต้องการ
ละทิ้งร่างกายอันเปื่อยเน่านี้ ซึ่งเต็มไปด้ายซากศพเป็น
อันมากเสียแล้วด�าเนินไป ทางนั้นจักมีอยู่แน่นอน ทางนั้น
เป็นเหตุ เราจักแสวงหาทางนั้น เพื่อความหลุดพ้นจาก
เครื่องผูกคือภพ
ต่อจากนั้นก็คิดยิ่งขึ้นไปอีกอย่างนี้ว่า
(2) เหมือนอย่างว่า ธรรมดาสุขที่เป็นปฏิปักษ์ต่อทุกข์มีอยู่
ในโลก ฉันใด เมื่อความเกิดมีอยู่ แม้ความไม่เกิดอันเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ความเกิดนัน้ ก็ตอ้ งมี ฉันนัน้ และเหมือนเมื่อความร้อนมีอยู่ แม้ความ
เย็นที่จะระงับความร้อนนั้นก็ต้องมี ฉันใด แม้พระนิพพานที่ระงับไฟ
มีราคะเป็นต้นก็ต้องมี ฉันนั้น ธรรมที่ดีงามไม่มีโทษ ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
บาปธรรมอันเลวมีอยู่ ฉันใด เมื่อชาติอันเลวมีอยู่ แม้พระนิพพานคือ
ความไม่เกิด เพราะท�าให้ความเกิดทุกอย่างสิ้นไปก็ต้องมี ฉันนั้น
สุภีร์ ทุมทอง

: 15

เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
เมื่อทุกข์มีอยู่ ขึ้นชื่อว่าสุขก็ต้องมี ฉันใด เมื่อความ
เกิดมีอยู่ แม้ความไม่เกิดก็ควรปรารถนา ฉันนั้น เมื่อความ
ร้อนมีอยู่ ความเย็นก็ต้องมี ฉันใด ไฟ 3 กอง (ราคะ โทสะ
และโมหะ) มีอยู่ พระนิพพานก็ควรปรารถนา ฉันนั้น เมื่อ
อกุศลอันไม่ดีมีอยู่ แม้กุศลก็ต้องมี ฉันใด ความเกิดมีอยู่
แม้พระนิพพานคือความไม่เกิด ก็ควรปรารถนา ฉันนั้น
ท่านยังคิดข้ออื่นๆ อีกว่า
(3) เหมือนอย่างว่า คนผู้จมอยู่ในกองอุจจาระ เห็นสระใหญ่
ที่ดารดาษไปด้วยดอกบัว 5 สีแต่ไกล ควรที่จะแสวงหาสระนั้นด้วย
คิดว่า “เราจะไปที่สระนั้นได้โดยทางไหนหนอ” การไม่แสวงหาสระนั้น
ไม่ได้เป็นความผิดของสระ แต่เป็นความผิดของคนผู้นั้นเท่านั้น ฉันใด
เมื่อสระใหญ่คืออมตมหานิพพาน ซึ่งเป็นที่ช�าระล้างมลทินคือกิเลส
มีอยู่ การไม่แสวงหาสระนั้น ไม่ได้เป็นความผิดของสระใหญ่คืออมตะ
มหานิพพาน แต่เป็นความผิดของคนผู้นั้นเท่านั้น ฉันนั้นเหมือนกัน
(4) คนผู้ถูกพวกโจรล้อมไว้แล้ว เมื่อทางหนีมีอยู่ ถ้าเขาไม่หนี
ไป นั้นไม่ได้เป็นความผิดของทาง แต่เป็นความผิดของคนผู้นั้นเท่านั้น
ฉันใด คนผู้ถูกกิเลสห้อมล้อมจับไว้ได้แล้ว เมื่อทางอันเยือกเย็นเป็นที่
ไปสู่พระนิพพานมีอยู่ การไม่แสวงหาทางนั้น ไม่ได้เป็นความผิดของ
ทาง แต่เป็นความผิดของคนผู้นั้นเท่านั้น ฉันนั้นเหมือนกัน
(5) คนผู้ถูกพยาธิเบียดเบียน เมื่อหมอผู้รักษาความเจ็บป่วย
มีอยู่ หากไม่แสวงหาหมอนั้นให้รักษาความเจ็บป่วย นั้นไม่ได้เป็น
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ความผิดของหมอ แต่เป็นความผิดของคนผู้นั้นเท่านั้น ฉันใด ผู้ใด
ถูกพยาธิคือกิเลสเบียดเบียน ไม่แสวงหาอาจารย์ผู้ฉลาดในการระงับ
กิเลสซึ่งมีอยู่ นั้นเป็นความผิดของผู้นั้นเท่านั้น ไม่ได้เป็นความผิด
ของอาจารย์ผู้ท�ากิเลสให้พินาศ ฉันนั้นเหมือนกัน
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
คนผู้ตกอยู่ในหลุมอุจจาระ เห็นสระมีน�้าเต็มเปี่ยมแล้ว
ไม่ไปหาสระนั้น ข้อนั้นไม่ได้เป็นความผิดของสระ ฉันใด
เมื่อสระคืออมตะซึ่งช�าระล้างมลทินคือกิเลสมีอยู่ เขาไม่
ไปหาสระนั้น ข้อนั้นไม่ได้เป็นความผิดของสระคืออมตะ
ฉันนั้นเหมือนกัน
คนผู้ถูกพวกศัตรูล้อมไว้แล้ว เมื่อทางหนีไปมีอยู่ หาก
เขาไม่ยอมหนีไป ข้อนั้นไม่ได้เป็นความผิดของทาง ฉันใด
คนทีถ่ กู กิเลสกลุม้ รุม เมือ่ ทางปลอดภัยมีอยู่ ไม่ยอมแสวงหา
ทางนั้น ข้อนั้นไม่ได้เป็นความผิดของทางที่ปลอดภัยนั้น
ฉันนั้นเหมือนกัน
คนผู้เจ็บป่วย เมื่อหมอรักษาโรคมีอยู่ ไม่ยอมให้รักษา
ความเจ็บป่วยนั้น ข้อนั้นไม่ได้เป็นความผิดของหมอนั้น
ฉันใด คนผู้มีทุกข์ ถูกความเจ็บป่วยคือกิเลสเบียดเบียน
แล้ว ไม่แสวงหาอาจารย์ผู้บอกทางหลุดพ้น ข้อนั้นไม่ได้
เป็นความผิดของอาจารย์ ฉันนั้นเหมือนกัน
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ท่านยังคิดข้ออื่นๆ อีกว่า
(6) คนผู้ชอบแต่งตัว ควรทิ้งซากศพที่คล้องไว้ที่คอแล้ว จึง
ไปอย่างมีความสุข ฉันใด แม้ตัวเราก็ควรทิ้งกายอันเปื่อยเน่านี้แล้ว
เป็นผู้ไม่มีความอาลัยเข้าไปสู่นิพพานนคร ฉันนั้น
(7) ชายหญิงทั้งหลาย ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะลงบนพื้นที่
อันสกปรกแล้ว ย่อมไม่เก็บอุจจาระและปัสสาวะนั้นใส่พกหรือเอา
ชายผ้าห่อไป ต่างรังเกียจ ไม่มีความอาลัยเลย ทิ้งแล้ว เดินไปเสีย
ฉันใด แม้ตัวเราก็ควรจะเป็นผู้ไม่มีความอาลัย ทิ้งร่างกายอันเปื่อยเน่า
นี้เสีย เข้าไปสู่นิพพานนครอันเป็นอมตะ ฉันนั้น
(๘) นายเรือทัง้ หลายเป็นผูไ้ ม่มคี วามอาลัย ทิง้ เรือล�าเก่าคร�า่ คร่า
ไป ฉันใด แม้ตัวเราก็จะละร่างกายนี้ ซึ่งเป็นที่ไหลออกของสิ่งไม่
สะอาดโดยทางปากแผลทั้ง 9 (ตา 2 หู 2 จมูก 2 ปาก 1 ทวารหนัก
1 ทวารเบา 1) เป็นผู้ไม่มีความอาลัยเข้าไปสู่นิพพานนคร ฉันนั้น
(9) คนผู้ถือรัตนะนานาชนิดเดินทางไปพร้อมกับพวกโจร ละทิง้
พวกโจรเหล่านั้นเสีย เพราะกลัวจะสูญเสียรัตนะของตน แล้วเลือก
เดินทางที่ปลอดภัย ฉันใด ร่างกายแม้นี้เป็นเช่นกับโจรปล้นรัตนะ
ถ้าเราจักก่อตัณหาขึ้นในร่างกายนี้ รัตนะคืออริยมรรคและกุศลธรรม
ก็จะสูญเสียไป เพราะฉะนั้น ควรที่เราจะละทิ้งร่างกายอันเช่นกับโจร
นี้เสีย แล้วเข้าไปสู่นิพพานนคร ฉันนั้น
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เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
คนวัยรุ่นทิ้งซากศพ ที่น่าเกลียดซึ่งผูกไว้ที่คอแล้ว ไป
อยู่อย่างสุขเสรี ตามล�าพังตนได้ ฉันใด บุคคลก็ควรละทิ้ง
ร่างกายอันเปื่อยเน่านี้ ที่เป็นกองซากศพนานาชนิด เป็น
ผู้ไม่มีความอาลัย ไม่มีความต้องการ แล้วด�ารงชีวิตไป ฉัน
นั้น
ชายหญิงทั้งหลายถ่ายอุจจาระลงในที่ถ่ายอุจจาระ
แล้ว เป็นผู้ไม่มีความอาลัย ไม่มีความต้องการ ทิ้งแล้วไป
เลย ฉันใด เราควรจะละทิ้งร่างกายที่เต็มไปด้วยซากศพ
นานาชนิดนี้แล้วไป เหมือนคนถ่ายอุจจาระแล้วละทิ้งส้วม
ไป ฉะนั้น
เจ้าของทิ้งเรือที่เก่าคร�่าคร่าผุพัง น�้าสามารถรั่วเข้าได้
เป็นผู้ไม่มีความอาลัย ไม่มีความต้องการ แล้วหลีกไป ฉันใด
เราก็จักละทิ้งร่างกายนี้ที่มีช่อง 9 ช่อง ที่มีของไม่สะอาด
ไหลออกเป็นนิตย์ เหมือนเจ้าของทิ้งเรือเก่าไป ฉะนั้น
คนผู้ถือห่อทรัพย์สินไปพร้อมกับพวกโจร เห็นภัยที่
จะเกิดจากการชิงทรัพย์สิน จึงละทิ้งพวกโจรแล้วหลีกไป
เสีย ฉันใด ร่างกายนี้เปรียบเสมือนมหาโจร เราก็จักละทิ้ง
ร่างกายนี้แล้วหลีกไป เพราะกลัวการปล้นกุศล ฉันนั้น
เหมือนกัน
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ท่านสุเมธบัณฑิตออกบวช
ท่านสุเมธบัณฑิตครั้นคิดเนื้อความประกอบด้วยเนกขัมมะนี้
ด้วยอุปมาต่างๆ อย่างนี้แล้ว สละกองแห่งโภคสมบัตินับไม่ถ้วนใน
เรือนของตน แก่ชนทั้งหลายมีคนก�าพร้าและคนเดินทางไกลเป็นต้น
ตามนัยที่ได้กล่าวมาแล้ว ถวายมหาทาน ละวัตถุกามและกิเลสกาม
แล้ว ออกจากอมรนครคนเดียวเท่านั้น อาศัยภูเขาชื่อธัมมิกะในป่า
หิมพานต์ สร้างอาศรม เนรมิตบรรณศาลาและที่จงกรม ขึ้นด้วย
ก�าลังแห่งบุญของตน เพื่อจะเว้นโทษแห่งนิวรณ์ 5 แล้วน�ามาซึ่ง
ก�าลังคืออภิญญาที่ประกอบด้วยเหตุอันเป็นคุณ ๘ ประการ ตามที่
ท่านกล่าวไว้โดยนัยเป็นต้นว่า “เมื่อจิตมั่นแล้วอย่างนี้” จึงทิ้งผ้าสาฎก
ที่มีโทษ 9 ประการไว้ในอาศรมนั้น นุ่งห่มผ้าเปลือกไม้ที่มีคุณ 12
ประการบวชเป็นฤาษี
ท่านสุเมธเมื่อบวชแล้วอย่างนี้แล้ว ก็ละบรรณศาลานั้นซึ่งมี
โทษ ๘ ประการ เข้าไปอยู่โคนต้นไม้ซึ่งมีคุณ 10 ประการ ละธัญชาติ
ทั้งปวงหันมาบริโภคผลไม้ที่หล่นจากต้น เริ่มตั้งความเพียรโดยการ
นั่ ง การยื น และการจงกรม ภายใน 7 วั น เท่ า นั้ น ก็ ไ ด้ สมาบัติ 8
อภิญญา 5 ท่านได้บรรลุก�าลังแห่งอภิญญาตามที่ปรารถนาไว้นั้น
ด้วยประการฉะนี้
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เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
เราครั้นคิดดังที่กล่าวมานี้แล้ว ได้ให้ทรัพย์นั้นได้หลาย
ร้อยโกฏิ แก่คนยากจนอนาถา แล้วเข้าไปสู่ป่าหิมพานต์
ในที่ไม่ไกลแห่งป่าหิมพานต์มีภูเขาชื่อธัมมิกะ เราสร้าง
อาศรมอย่างดีไว้ เนรมิตบรรณศาลาไว้อย่างดี เนรมิตที่
จงกรมซึ่งเว้นจากโทษ 5 ประการไว้ใกล้อาศรมนั้น เราได้
ก�าลังอภิญญาประกอบด้วยคุณ ๘ ประการ
เราเลิกใช้ผ้าสาฎกที่มีโทษ 9 ประการ หันมานุ่งผ้า
เปลื อ กไม้ ที่ มี คุ ณ 12 ประการ เราละบรรณศาลาที่ มี
โทษ ๘ ประการ เข้าไปสู่โคนไม้ที่มีคุณ 10 ประการ เรา
ละข้าวที่หว่านและปลูกทั้งหมด หันมาบริโภคผลไม้หล่น
เอง ที่ประกอบด้วยคุณเป็นอเนกประการ
เราเริ่มตั้งความเพียรในที่นั่ง ที่ยืนและที่จงกรมใกล้
อาศรมนั้น ภายใน 7 วันก็ได้บรรลุก�าลังแห่งอภิญญา ...
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พระทีปังกรพุทธเจ้าอุบัติขึ้น
เมื่อท่านสุเมธดาบสบรรลุก�าลังแห่งอภิญญาอย่างนี้แล้ว ได้
ท�าเวลาล่วงให้ไปด้วยสุขอันเกิดจากสมาบัติ พระศาสดาทรงพระนาม
ว่าทีปงั กรเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก ในตอนพระองค์ที่ปฏิสนธิ ประสูติ
ตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรมจักร หนึ่งหมื่นโลกธาตุทั้งสิ้นหวั่นไหว
สั่นสะเทือนร้องลั่นไปหมด บุพพนิมิต 32 ประการก็ปรากฏขึ้น สุเมธ
บัณฑิตท�าเวลาให้ล่วงไปด้วยสุขอันเกิดแต่สมาบัติ ไม่ได้ยินเสียงนั้น
และไม่ได้เห็นนิมิตเหล่านั้นเลย
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
เมื่อเราบรรลุความส�าเร็จอภิญญา 5 เป็นผู้มีความ
ช�านาญคล่องแคล่วในศาสนาของดาบสอย่างนี้ พระโลก
นายกชิ น เจ้ า ทรงพระนามว่ า ที ป ั ง กรเสด็ จ อุ บั ติ ขึ้ น แล้ ว
เราเอิ บ อิ่ ม อยู ่ ด ้ ว ยความยิ น ดี ใ นณาน ไม่ ไ ด้ เ ห็ น นิ มิ ต ใน
ฐานะทั้ง 4 คือกาลที่พระองค์ (1) ทรงปฏิสนธิ (2) ประสูติ
(3) ตรัสรู้ และ (4) แสดงพระธรรมจักร
ในกาลนั้นพระทีปังกรทศพล ทรงมีพระขีณาสพ 400,000
รูปแวดล้อมแล้ว เสด็จไปรัมมนครตามล�าดับ ครั้นถึงแล้วประทับ ณ
สุทัสสนมหาวิหาร ชาวรัมมนครพอได้ฟังว่า “ได้ทราบว่า พระทีปังกร
พุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่กว่าสมณะ ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันยอด
ยิ่งแล้ว ทรงแสดงพระธรรมจักรอันเลิศ เสด็จโดยล�าดับถึงรัมมนคร
ของพวกเราแล้วประทับอยู่ที่สุทัสสนมหาวิหาร” ต่างพากันถือเภสัช
๒๒ :

พระพุทธเจ้า

มีเนยใสและเนยข้นเป็นต้น รวมทั้งผ้าเครื่องนุ่งห่ม ถือของหอมและ
ดอกไม้เป็นต้นในมือ หลั่งไหลติดตามกันเข้าไปหาพระพุทธเจ้า พระ
ธรรม และพระสงฆ์ เข้าไปสักการะกราบไหว้บูชาด้วยของหอมและ
ดอกไม้เป็นต้น แล้วนั่ง ณ สถานที่สมควรข้างหนึ่ง ฟังพระธรรมเทศนา
จบแล้ว ได้ทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเพื่อรับภัตตาหารในวันรุ่งขึ้น
จากนั้นจึงพากันลุกจากที่นั่งกลับไป
ในวั น รุ ่ ง ขึ้ น ชาวรั ม มนครต่ า งช่ ว ยกั น ตระเตรี ย มมหาทาน
ประดับประดานคร ตกแต่งทางซึ่งเป็นที่เสด็จมาของพระทศพล ใน
ที่มีน�้าเซาะก็เอาดินถม ท�าพื้นที่ดินให้ราบเรียบ โรยทรายที่มีสีดัง
แผ่นเงิน โปรยข้าวตอกและดอกไม้ทั้งหลาย ปักธงและธงแผ่นผ้า
พร้อมกับผ้าที่ย้อมด้วยสีต่างๆ ตั้งต้นกล้วยและหม้อน�้าที่เต็มเรียง
รายเป็นแถว
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ท่านสุเมธดาบสตกแต่งทางถวาย
ในตอนนั้น ท่านสุเมธดาบสเหาะจากอาศรมของตน มาทาง
อากาศเบื้องบนของพวกมนุษย์เหล่านั้น เห็นพวกเขาต่างร่าเริงยินดีกัน
คิดว่า “มีเหตุอะไรกันหนอ” จึงลงจากอากาศยืน ณ สถานที่ที่สมควร
ข้างหนึ่ง ถามพวกเขาว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านประดับตกแต่งทางนี้
เพื่อใครกัน”
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
พวกมนุ ษ ย์ ต ่ า งมี ใจยิ น ดี นิ ม นต์ พ ระตถาคตในเขต
แดนปัจจันตประเทศแล้ว พากันช�าระสะสางทางเสด็จ
ด�าเนินมาของพระองค์ ในสมัยนั้น เราออกจากอาศรมของ
ตน สะบัดจีวรเปลือกไม้แล้วเหาะไปทางอากาศ
เราเห็นชนซึ่งต่างก็เกิดโสมนัส ยินดีร่าเริงเบิกบาน
จึ ง ลงจากท้ อ งฟ้ า ถามพวกมนุ ษ ย์ ใ นขณะนั้ น นั่ น เองว่ า
“มหาชนต่างยินดีร่าเริงเบิกบาน เกิดโสมนัสก�าลังแผ้วถาง
ทาง มหาชนแผ้วถางทางเพื่อใครกัน”
พวกมนุษย์เรียนว่า “ข้าแต่ท่านสุเมธผู้เจริญ ท่านไม่ทราบหรือ
ว่าพระทีปังกรทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณ
แล้ว ทรงแสดงพระธรรมจักรอันประเสริฐ เสด็จโดยล�าดับมาถึงนคร
ของพวกเราแล้ว ทรงพ�านักที่สุทัสสนมหาวิหาร พวกเรานิมนต์พระผู้
มีพระภาคพระองค์นั้นมา จึงตกแต่งทางนี้ซึ่งจะเป็นทางเสด็จมาของ
พระองค์”
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ท่านสุเมธดาบสคิดว่า “แม้เพียงค�าประกาศว่า พุทโธ ก็หาได้
ยากในโลก จะกล่าวไปไยถึงการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าเล่า แม้เรา
ก็ ค วรจะร่ ว มกั บ มนุ ษ ย์ เ หล่ า นั้ น ตกแต่ ง ทางเพื่ อ พระทศพลด้ ว ย”
ท่านจึงกล่าวกะพวกมนุษย์เหล่านั้นว่า “ท่านผู้เจริญ ถ้าพวกท่าน
ตกแต่งทางนี้เพื่อพระพุทธเจ้า ขอจงให้สถานที่ส่วนหนึ่งแก่ข้าพเจ้า
แม้ข้าพเจ้าก็จะตกแต่งทางเพื่อพระทศพลพร้อมกับพวกท่าน” พวก
ชาวเมืองรับว่า “สาธุ” ต่างรู้ว่าท่านสุเมธดาบสมีฤทธิ์ จึงก�าหนด
แบ่งสถานที่ซึ่งมีน�้าเซาะมอบให้ด้วยค�าว่า “ขอท่านจงตกแต่งสถาน
ที่ตรงนี้เถิด” ท่านสุเมธดาบสยึดเอาปีติซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
คิดว่า “เราสามารถจะตกแต่งสถานที่ตรงนี้ด้วยฤทธิ์ได้ แต่เมื่อเรา
ตกแต่งเช่นนี้ใจก็จะไม่ยินดีนัก วันนี้เราควรจะกระท�าการขวนขวาย
ด้วยกาย” จึงขนดินมาเทลงในสถานที่นั้น
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พระทีปังกรพุทธเจ้าเสด็จมา
เมื่อสถานที่ตรงนั้นยังตกแต่งไม่เสร็จ ตอนที่เหล่าเทวดาบูชา
อยู่ด้วยของหอมและดอกไม้ทิพย์ เครื่องดนตรีทิพย์สังคีตทิพย์บรรเลง
เป็นไปอยู่ เหล่ามนุษย์บูชาอยู่ด้วยของหอมดอกไม้เป็นต้นและเครื่อง
ดนตรี พระทีปังกรทศพลมีพระขีณาสพผู้ได้อภิญญา 6 มีอานุภาพ
มาก 400,000 รูปแวดล้อม ทรงเสด็จเยื้องกรายบนพื้นมโนสิลา
ด้วยพระพุทธลีลาอันไม่สามารถจะหาอุปมาเปรียบเทียบได้ เสด็จ
ด�าเนินสู่ทางที่ตกแต่งประดับประดาแล้วนั้นประดุจราชสีห์
ท่านสุเมธดาบสลืมตาขึ้นมองดูพระกายของพระทศพล ผู้เสด็จ
ด� า เนิ น มาตามทางที่ ต กแต่ ง แล้ ว ซึ่ ง ถึ ง ความเลิ ศ ด้ ว ยพระรู ป โฉม
ประดับด้วยพระมหาปุริสลักษณะ 32 ประการ ฉาบด้วยพระอนุ
พยัญชนะ ๘0 ประการ ล้อมด้วยแสงสว่าง 1 วา เปล่งพระพุทธรัศมี
หนาทึบ 6 สีออกมา ดูประหนึ่งสายฟ้าหลายสายบนพื้นท้องฟ้าที่มี
สีดุจแก้วมณี ฉายแสงแปลบปลาบอยู่ไปมาและเป็นคู่ๆ กัน ท่านจึง
คิดว่า “วันนี้เราควรกระท�าการบริจาคชีวิตแด่พระทศพล ขอพระผู้มี
พระภาคอย่าได้ทรงเหยียบที่ตมเลย แต่จงทรงเหยียบหลังของเรา
เสด็จไป พร้อมกับพระขีณาสพ 400,000 รูป เหมือนทรงเหยียบ
สะพานแก้วมณีเถิด การที่พระองค์ทรงกระท�าเช่นนั้น จักเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขแก่เราตลอดกาลนาน” แล้วจึงแก้ผมออก ลาดหนัง
เสือ ชฎาและจีวรเปลือกไม้วางลงบนตมซึ่งมีสีด�า นอนลงด้านบนตม
เหมือนสะพานแผ่นแก้วมณี
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เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
พวกมนุษย์เหล่านัน้ ถูกเราถามแล้วตอบว่า พระทีปงั กร
พุทธเจ้า ผู้ยอดเยี่ยม ผู้ทรงชนะมาร 5 ผู้เป็นโลกนายก
เสด็ จ อุ บั ติ ขึ้ น แล้ ว ในโลก พวกเราแผ้ ว ถางหนทางเพื่ อ
พระองค์
ปีติเกิดขึ้นแล้วแก่เราทันทีเพราะได้ฟังค�าว่า “พุทโธ”
เราเมื่อกล่าวอยู่ว่า “พุทโธ พุทโธ” ก็รู้สึกโสมนัส
เรายืนอยู่ในที่นั้น ยินดีมีใจปลาบปลื้มปีติคิดว่า “เรา
จะปลูกพืชคือกุศลทั้งหลายไว้ ในบุญเขตคือพระทีปังกร
พุทธเจ้าพระองค์นี้ ขอขณะอย่าได้ล่วงเลยเราไปเลย” จึง
กล่าวว่า “ถ้าพวกท่านจะตกแต่งทางเพื่อพระพุทธเจ้า ก็
จงให้สถานที่แห่งหนึ่งแก่ข้าพเจ้า แม้ข้าพเจ้าก็จะตกแต่ง
ทาง”
พวกเขาได้ให้สถานที่แก่เราเพื่อจะแผ้วถางทาง เราคิด
อยู่ว่า “พุทโธ พุทโธ” ไปพลางแผ้วถางทางไปพลาง
เมื่อสถานที่ของเรายังท�าไม่เสร็จ พระชินเจ้ามหามุนี
ทีปังกรพร้อมด้วยพระขีณาสพ 400,000 รูป ล้วนได้
อภิญญา 6 ผู้คงที่ปราศจากมลทิน เสด็จด�าเนินมาทางนั้น
การรับ เสด็ จก็ด� า เนิ นไป กลองมากมายบรรเลงขึ้ น
เหล่ามนุษย์และเทวดาต่างร่าเริงเบิกบาน พากันแซ่ซ้อง
สาธุการ
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เหล่าเทวดาเห็นพวกมนุษย์ และแม้เหล่ามนุษย์ก็เห็น
เทวดา แม้เทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวกนั้น ต่างประณม
อัญชลีไว้เหนือศรีษะเดินตามพระตถาคตเจ้าไป
พวกเทวดาก็บรรเลงดนตรีทิพย์ พวกมนุษย์ก็บรรเลง
ดนตรีมนุษย์ เทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวกนั้น ก็บรรเลง
ตามเสด็จพระตถาคตเจ้าไป
เหล่าเทวดาทีเ่ หาะมาทางอากาศ ก็โปรยดอกมณฑารพ
ดอกปทุม ดอกปาริฉัตตกะอันเป็นทิพย์ จุณณ์แห่งจันทน์
และของหอมที่เลิศอันเป็นทิพย์ไปทั่วทุกทิศ
เหล่ า มนุ ษ ย์ ที่ ไ ปบนแผ่ น ดิ น ก็ ชู ด อกจ� า ปา ดอกสน
ดอกกระทุ่ม ดอกกากะทิง ดอกบุนนาค และดอกเกดไป
ทั่วทุกทิศ
เราสยายผมที่เกลียวไว้ผมออก ปูลาดผ้าเปลือกไม้และ
หนังเสือลงบนตม ในสถานที่ที่เขาให้เราแตกแต่งนั้นแล้ว
นอนคว�่าหน้า
เราคิดว่า “ขอพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพระขีณาสพ
ผู้เป็นศิษย์จงทรงเหยียบเราเสด็จไป อย่าได้เหยียบโคลน
ตมเลย การที่พระองค์ไม่ทรงเหยียบโคลนตมนั้น จะเป็น
ไปเพื่อประโยชน์แก่เรา”
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ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า
ท่านสุเมธดาบสนั้นนอนบนหลังตมนั้นแหละ ลืมตามองดูเห็น
พระพุทธสิริของพระทีปังกรทศพลคิดว่า “ถ้าเราปรารถนาไซร้ ก็จะ
เผากิเลสทั้งปวงหมดแล้วเป็นพระสังฆนวกะเข้าไปสู่รัมมนครได้ แต่
เราไม่มีกิจด้วยการเผากิเลสแล้วบรรลุนิพพานโดยที่ใครไม่รู้จัก ถ้า
กระไร เราพึงเป็นดังพระทีปังกรทศพล บรรลุพระสัมโพธิญาณอัน
ยอดเยี่ยมแล้ว ขึ้นสู่ธรรมนาวาคืออริยมรรคมีองค์ 8 ยังมหาชน
ให้ข้ามสังสารสาครได้แล้วจึงปรินิพพานในภายหลัง ข้อนี้เป็นการ
สมควรแก่เรา” ต่อจากนั้น จึงประมวลธรรม ๘ ประการ นอนลง
ท�าความปรารถนาอันยิ่งใหญ่เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
เมื่อเรานอนบนแผ่นดิน ใจก็ได้คิดอย่างนี้ว่า “วันนี้หาก
เราปรารถนา ก็พึงเผากิเลสทั้งหลายของเราได้
จะมีประโยชน์อะไรแก่เรา ด้วยการท�าให้แจ้งธรรม
ในส�านักพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ โดยที่ไม่มีใครรู้จัก เราจัก
บรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้ว เป็นพระพุทธเจ้า ในโลก
พร้อมทั้งเทวโลก
จะมีประโยชน์อะไรแก่เรา ด้วยการที่บุรุษรู้เรี่ยวแรง
ก�าลังของตนอยู่ ข้ามฝั่งไปคนเดียว เราบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้ว จักยังหมู่มนุษย์พร้อมทั้งเทวดาให้ข้ามฝั่ง
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ด้วยการกระท�าอันวิเศษยิ่งของเรา คือการสละชีวิต
เพื่อพระพุทธเจ้า ที่เรากระท�าแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เป็น
บุ รุ ษ ที่ สู ง สุ ด เราบรรลุ พ ระสั พ พั ญ ญุ ต ญาณแล้ ว จะยั ง
เหล่าชนจ�านวนมากให้ข้ามฝั่ง
เราตัดกระแสสังสาร ท�าลายภพทั้ง 3 (กามภพ รูปภพ
และอรูปภพ) แล้ว ขึ้นสู่ธรรมนาวาคืออริยมรรคมีองค์ ๘
จักยังมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาให้ข้ามขึ้นฝั่ง”

การประมวลธรรม ๘
ก็เมื่อบุคคลปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่
ความปรารถนาที่ ยิ่ ง ใหญ่ จ ะส� า เร็ จ ได้ เพราะการ
ประมวลธรรม ๘ ประการ คื อ (1) ความเป็ น มนุ ษ ย์
(2) ความถึงพร้อมด้วยเพศ (3) สมบูรณ์ด้วยเหตุ (4) การ
เห็นพระศาสดา (5) การบรรพชา (6) ความสมบูรณ์ด้วย
คุณ (7) การกระท�ายิ่งใหญ่ (๘) ความพอใจ
1. ความเป็ น มนุ ษ ย์ จริ ง อยู ่ เมื่ อ บุ ค คลด� า รงอยู ่ ใ นภาวะ
แห่ ง ความเป็ น มนุ ษ ย์ เ ท่ า นั้ น ปรารถนาความเป็ น พระพุ ท ธเจ้ า
ความปรารถนาย่อมส�าเร็จ ความปรารถนาของนาค ครุฑ เทวดา
หรือท้าวสักกะย่อมไม่ส�าเร็จ
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2. ความถึงพร้อมด้วยเพศ แม้ในภาวะแห่งความเป็นมนุษย์
เมื่อเขาด�ารงอยู่ในเพศบุรุษเท่านั้น ความปรารถนาจึงจะส�าเร็จ ความ
ปรารถนาของหญิง หรือบัณเฑาะก์ (กระเทย) และอุภโตพยัญชนกะ
(คนสองเพศ) ย่อมไม่ส�าเร็จ
3. สมบูรณ์ด้วยเหตุ แม้ส� าหรับบุรุษ ความปรารถนาของ
ผู้สมบูรณ์ด้วยเหตุ ที่จะบรรลุพระอรหัตต์แม้ในอัตภาพนั้นเท่านั้น
จึงจะส�าเร็จได้ นอกจากนี้ย่อมไม่ส�าเร็จ
4. การเห็นพระศาสดา แม้ส�าหรับผู้ที่สมบูรณ์ด้วยเหตุ เมื่อ
ปรารถนาในส� า นั ก ของพระพุ ท ธเจ้ า ผู ้ ยั ง ทรงพระชนม์ อ ยู ่ เ ท่ า นั้ น
ความปรารถนาจึงจะส�าเร็จ หากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ความ
ปรารถนาในที่ใกล้เจดีย์หรือที่โคนต้นโพธิ์ย่อมไม่ส�าเร็จ
5. การบรรพชา แม้เมื่อปรารถนาในส�านักของพระพุทธเจ้า
ความปรารถนาของผู้ที่ด� ารงอยู่ในเพศบรรพชาเท่านั้นจึงจะส� าเร็จ
ผู้ที่ด�ารงอยู่ในเพศคฤหัสถ์ย่อมไม่ส�าเร็จ
6. ความสมบูรณ์ด้วยคุณ แม้ผู้เป็นบรรพชิต ความปรารถนา
ของผู้ที่ได้อภิญญา 5 และสมาบัติ ๘ เท่านั้นจึงจะส�าเร็จ ผู้ที่เว้นจาก
คุณสมบัตินี้ย่อมไม่ส�าเร็จ
7. การกระท�ายิง่ ใหญ่ แม้ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณแล้วก็ตาม ความ
ปรารถนาของผู้ถึงพร้อมด้วยการกระท�าที่วิเศษยิ่ง คือ ได้บริจาค
ชี วิ ต ของตนแด่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทั้ ง หลายเท่ า นั้ น จึ ง จะส� า เร็ จ ความ
ปรารถนาของคนนอกนี้ย่อมไม่ส�าเร็จ
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๘. ความพอใจ แม้ ผู ้ ที่ จ ะสมบู ร ณ์ ด ้ ว ยการกระท� า ที่ วิ เ ศษ
ยิ่งแล้ว ยังจะต้องมีฉันทะอุตสาหะความพยายามและการแสวงหา
อั น ยิ่ ง ใหญ่ เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ธ รรมที่ ก ระท� า ให้ เ ป็ น พระพุ ท ธเจ้ า
ความปรารถนาจึงจะส�าเร็จ คนอื่นนอกจากนี้ย่อมไม่ส�าเร็จ
ในธรรมสโมธานเหล่านั้น ข้อที่ ๘ ความพอใจต้องยิ่งใหญ่นั้น
มีอุปมาดังต่อไปนี้
ถ้าหากมีข้อก�าหนดส�าหรับผู้จะบรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้า
ดังนี้ว่า
(1) ผู้ใดสามารถใช้ก�าลังแขนของตน ว่ายข้ามห้วงจักรวาล
ทั้งสิ้น ที่มีน�้าเต็มทั่วทั้งหมดจนถึงฝั่งได้ ผู้นั้นจึงจะบรรลุความเป็น
พระพุทธเจ้า
(2) ผู้ใดเดินสามารถเดินเท้าเหยียบย�่าห้วงแห่งจักรวาลทั้งสิ้น
ที่ปกคลุมด้วยกอไผ่จนถึงฝั่งได้ ผู้นั้นจึงจะบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า
(3) ผู้ใดปักดาบทั้งหลายลงเต็มห้วงจักรวาล แล้วสามารถ
เดินเท้าเหยียบสถานที่ซึ่งเต็มด้วยดาบไปจนถึงฝั่งได้ ผู้นั้นจึงจะ
บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า
(4) ผู้ใดสามารถเดินเท้าย�่าห้วงจักรวาลทั้งสิ้น ซึ่งเต็มด้วย
ถ่านเพลิงอันปราศจากเปลวไปจนถึงฝั่งได้ ผู้นั้นจึงจะได้บรรลุความ
เป็นพระพุทธเจ้า
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ผู้ใดไม่มีความเห็นว่า “ข้อก�าหนดเหล่านั้นแม้ข้อหนึ่งท�าได้ยาก”
คิดแต่ว่า “เราจักข้ามไปถึงฝัง่ ข้างได้” ผู้นั้นเป็นผู้ประกอบด้วยฉันทะ
อุตสาหะ ความพยายามและการแสวงหาอันยิ่งใหญ่ ความปรารถนา
ของเขาย่อมส�าเร็จ คนนอกจากนี้ย่อมไม่ส�าเร็จ เพราะเหตุดังที่กล่าว
มาข้างต้นนั้น ท่านสุเมธดาบสประมวลธรรมทั้ง ๘ ประการเหล่านี้
ได้แล้ว จึงได้นอนลงท�าความปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่เพื่อความเป็น
พระพุทธเจ้า

พระทีปังกรพุทธเจ้าทรงพยากรณ์
ฝ่ายพระผูม้ พี ระภาคทรงพระนามว่าทีปงั กรเสด็จมาแล้ว ประทับ
ยืนใกล้ศีรษะของท่านสุเมธดาบส ทรงลืมพระเนตรทั้ง 2 อันสมบูรณ์
ด้ ว ยความผ่ อ งใสมี ว รรณะ 5 ประหนึ่ ง ว่ า เปิ ด สี ห บั ญ ชรแก้ ว มณี
ทอดพระเนตรเห็นท่านสุเมธดาบสนอนบนตม ทรงด�าริว่า “ดาบสนี้
นอนกระท�าความปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า
ความปรารถนาของเขาจักส�าเร็จหรือไม่หนอ” ทรงส่งพระอนาคตังส
ญาณใคร่ ค รวญดู ทรงทราบว่ า “นั บ จากนี้ อี ก 4 อสงไขยกั บ อี ก
100,000 มหากัป ดาบสนี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้านามว่าโคตมะ”
พระองค์ประทับยืนอยู่นั่นแหละ ทรงพยากรณ์ในท่ามกลาง
บริษัทว่า “เธอทั้งหลายเห็นดาบสผู้มีตบะยอดเยี่ยมนี้ ซึ่งนอนอยู่
บนหลังตมหรือไม่” ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “เห็นแล้ว พระเจ้าข้า”
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พระทีปงั กรพุทธเจ้าตรัสว่า “ดาบสนีน้ อนกระท�าความปรารถนา
ยิ่งใหญ่ เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ความปรารถนาของเขาจัก
ส�าเร็จ นับจากนี้อีก 4 อสงไขยกับอีก 100,000 มหากัป ดาบสนี้
จั ก ได้ เ ป็ น พระพุ ท ธเจ้ า นามว่ า โคตมะ ก็ ใ นอั ต ภาพนั้ น ของเธอ
พระนครนามว่ากบิลพัสดุ์เป็นที่อยู่อาศัย พระเทวีทรงพระนามว่า
มายาเป็ น พระมารดา พระราชาทรงพระนามว่ า สุ ท โธทนะเป็ น
พระราชบิดา พระเถระชื่ออุปติสสะเป็นอัครสาวกองค์ที่ 1 พระเถระ
ชื่อโกลิตะเป็นอัครสาวกองค์ที่ 2 พุทธอุปัฏฐากชื่อพระอานนท์ พระ
เถรีชื่ อ เขมาเป็ น อัครสาวิกาองค์ที่ 1 พระเถรีชื่ออุบลวรรณาเป็น
อัครสาวิกาองค์ที่ 2 เธอมีญาณแก่กล้าแล้ว ออกมหาภิเนษกรมณ์
ตั้ ง ความเพี ย รอย่ า งใหญ่ รั บ ข้ า วปายาสที่ โ คนต้ น ไทร เสวยที่ ฝ ั ่ ง
เเม่ น�้ า เนรั ญ ชรา ขึ้ น สู ่ ค วงไม้ เ ป็ น ที่ ต รั ส รู ้ แ ล้ ว จั ก ตรั ส รู ้ ที่ โ คนต้ น
อัสสัตถะ”
เพราะเหตุนั้น พระผู้พระภาคจึงตรัสว่า
พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกร ผู้ทรงรู้จักโลก
โดยประการทั้งปวง ผู้ควรรับทักขิณาทาน ประทับยืนใกล้
ศีรษะเรา ได้ตรัสพระด�ารัสนี้ว่า “พวกท่านจงดูชฎิลดาบส
ผู้มีตบะสูงนี้ เธอจักได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกในกัปที่นับ
ไม่ถ้วนแต่กัปนี้
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พระตถาคตเจ้าออกจากนครกบิลพัสดุ์ อันน่ารื่นรมย์
ตั้งความเพียร กระท�าทุกกรกิริยา
พระตถาคตเจ้ า นั่ ง ที่ โ คนต้ น อชปาลนิ โ ครธ ทรงรั บ
ข้าวปายาสในที่นั้นแล้ว ไปยังริมฝั่งแม่น�้าเนรัญชรา
พระชินเจ้าพระองค์นั้นเสวยข้าวปายาส ที่ริมฝั่งแม่น�้า
เนรัญชรา แล้วเสด็จไปโคนต้นไม้ส�าหรับตรัสรู้ ตามทางที่
เขาจัดแต่งไว้ดีแล้ว ต่อจากนั้นพระสัมพุทธเจ้าผู้มีพระยศ
ใหญ่ ไม่มีใครยิ่งกว่า ทรงกระท�าประทักษิณควงไม้เป็นที่
ตรัสรู้แล้ว จักตรัสรู้ที่โคนต้นอัสสัตถะ
พระมารดาผู้เป็นชนนีของเธอมีนามว่ามายา พระบิดา
มีนามว่าสุทโธทนะ เธอนี้จักมีนามว่าโคตมะ พระโกลิตะ
และอุปติสสะ ผู้หาอาสวะมิได้ ปราศจากราคะแก้ว มีจิต
อันสงบตั้งมั่น เป็นอัครสาวก อุปัฏฐากชื่อพระอานนท์
จั ก อุ ป ั ฏ ฐากพระชิ น เจ้ า นั้ น พระนางเขมาและพระนาง
อุบลวรรณา ผู้หาอาสวะมิได้ ปราศจากราคะแล้ว มีจิต
สงบตั้งมั่น เป็นอัครสาวิกา ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มี
พระภาคพระองค์นั้นเรียกว่าอัสสัตถะ”
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นิมิตบอกได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน
ท่านสุเมธดาบสได้ฟังพระด�ารัสพยากรณ์นั้นแล้ว บังเกิดความ
โสมนัสว่า “ได้ทราบว่าความปรารถนาของเราจักส�าเร็จ” มหาชน
ได้ ฟ ั ง พระด� า รั ส ของพระที ป ั ง กรทศพลแล้ ว ต่ า งพากั น ร่ า เริ ง ยิ น ดี
ว่า “ได้ทราบว่า สุเมธดาบสเป็นพืชแห่งพระพุทธเจ้า เป็นหน่อแห่ง
พระพุทธเจ้า” และมหาชนเหล่านั้นก็ได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “ธรรมดา
คนเมื่อจะข้ามแม่น�้า ไม่สามารถข้ามโดยท่าโดยตรงได้ ก็ย่อมข้าม
โดยท่าข้างใต้ ฉันใด แม้พวกเราก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อไม่ได้มรรค
และผลในพระศาสนาของพระทีปังกรทศพล ในกาลใด ในอนาคต
ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้า ในกาลนั้น พวกเราพึงสามารถกระท�าให้แจ้ง
ซึ่งมรรคและผลในที่ต่อหน้าของท่าน” แล้วพากันตั้งความปรารถนาไว้
พระทีปังกรทศพลทรงสรรเสริญพระโพธิสัตว์ ทรงบูชาด้วย
ดอกไม้ ๘ ก�ามือ จากนั้นทรงกระท�าประทักษิณแล้วเสด็จหลีกไป
แม้พระขีณาสพ 400,000 รูปต่างก็พากันบูชาพระโพธิสัตว์ ด้วย
ของหอมและพวงดอกไม้ กระท�าประทักษิณแล้วหลีกไป เทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลายก็ได้บูชาอย่างนั้นเหมือนกัน ไหว้แล้วพากันหลีกไป
ในเวลาที่คนทั้งปวงหลีกไปแล้ว พระโพธิสัตว์ลุกขึ้นจากที่นอน
คิดว่า “เราจักตรวจตราดูบารมีทั้งหลาย” จึงนั่งขัดสมาธิบนกอง
ดอกไม้ เมื่อพระโพธิสัตว์นั่งอย่างนี้แล้ว เทวดาใน 10,000 จักรวาล
ทั้งสิ้นได้ให้สาธุการกล่าวว่า “ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าสุเมธดาบส ในเวลา
ที่พระโบราณกโพธิสัตว์ทั้งหลายนั่งขัดสมาธิด้วยคิดว่า เราจักตรวจ
ตราดูบารมีทั้งหลาย บุพพนิมิตเหล่าใดเคยปรากฏ บุพพนิมิตเหล่า
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นั้นแม้ทั้งหมดก็ปรากฏแล้วในวันนี้ ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าโดย
ไม่ต้องสงสัย พวกเราย่อมรู้เหตุข้อนี้ว่า นิมิตเหล่านี้ปรากฏแก่ผู้ใด
ผู้นั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน ท่านจงประคองความเพียรของตน
ให้ มั่ น เถิ ด ” แล้ ว ได้ พ ากั น กล่ า วสรรเสริ ญ พระโพธิ สั ต ว์ ด้ ว ยค� า
สรรเสริญนานาประการ
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้ฟังพระด�ารัสพยากรณ์นี้
ของพระพุ ท ธเจ้ า ผู ้ ไ ม่ มี ผู ้ เ สมอ ผู ้ ท รงแสวงหาคุ ณ ใหญ่
ต่างพากันยินดีว่า “ดาบสนี้เป็นพืชของพระพุทธเจ้า” เสียง
โห่ร้องดังลั่นไป 10,000 โลกธาตุพร้อมกับเหล่าเทวดา
ต่างปรบมือร่าเริงประณมอัญชลีนมัสการ
พวกเขากล่าวว่า “ถ้าพวกเราพลาดจากพระศาสนา
ของพระโลกนาถพระองค์นี้ ในอนาคตกาลอันยาวไกล
ก็ จั ก อยู ่ เ ฉพาะหน้ า ท่ า นผู ้ นี้ คนทั้ ง หลายผู ้ ข ้ า มฝั ่ ง น�้ า
พลาดท่าที่ตั้งอยู่เฉพาะหน้า ก็จะยึดเอาท่าข้างใต้ ข้าม
แม่ น�้ า ใหญ่ ต ่ อ ไปได้ ฉั น ใด แม้ พ วกเราทั้ ง หมดก็ ฉั น นั้ น
เหมือนกัน ถ้าพ้นพระชินเจ้าพระองค์นี้ไป ก็จักอยู่เฉพาะ
หน้าท่านผู้นี้ในอนาคตกาลอันยาวไกล”
พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกร ผู้ทรงรู้โลกอย่าง
แจ่มแจ้งทุกประการ ผู้ควรรับทักขิณาทาน ทรงพยากรณ์
สิ่งที่เราเจริญแล้ว จึงทรงยกพระบาทเบื้องขวาเสด็จไป
เหล่าพระสาวกผู้เป็นบุตรของพระชินเจ้าที่มีอยู่ในที่นั้น
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ทั้งหมด ได้กระท�าประทักษิณเรา มนุษย์ นาคและคนธรรพ์
ต่างก็กราบไหว้แล้วหลีกไป
เมื่อพระโลกนายกพร้อมด้วยพระสงฆ์ ล่วงทัศนวิสัย
ของเราแล้ ว เรามี ใจร่ า เริ ง ยิ น ดี ลุ ก ขึ้ น จากตมที่ ต นนอน
แล้ว ครั้งนั้น เราเป็นผู้มีความสุขด้วยความสุข บันเทิงใจ
ด้ ว ยความปราโมทย์ ท่ ว มท้ น ซาบซ่ า นด้ ว ยปี ติ นั่ ง ขั ด
สมาธิอยู่
เมื่ อ เรานั่ ง ขั ด สมาธิ แ ล้ ว คิ ด อย่ า งนี้ ว ่ า “เราเป็ น ผู ้
ช�านาญคล่องแคล่วในฌาน ถึงความเต็มเปี่ยมในอภิญญา
แล้ว ใน 10,000 โลกธาตุ เหล่าฤๅษีที่จะเสมอกับเราไม่มี
เราไม่มีใครเสมอในอิทธิธรรม” เราได้โสมนัสเช่นนี้
ในการนั่งขัดสมาธิของเรา มหาพรหมทั้งหลายที่อาศัย
อยู่ใน 10,000 โลกธาตุ ต่างเปล่งเสียงบรรลือลั่นว่า
“ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน นิมิตเหล่าใดเคยปรากฏ
ในการนั่งขัดสมาธิ ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในกาลก่อน
นิมิตเหล่านั้นก็ปรากฏแล้วในวันนี้
ความหนาวก็เหือดหาย ความร้อนก็ระงับไปแล้วใน
กาลก่อน (ในกาลที่พระนิยตโพธิสัตว์ทั้งหลายองค์ก่อนๆ
นั่ ง ขั ด สมาธิ ) การเหื อ ดหายของความหนาว และการ
ระงับไปของความร้อนนี้ก็ปรากฏแล้วในวันนี้ (ในคราวที่
ท่านสุเมธดาบสนั่งขัดสมาธิ) ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้า
แน่นอน
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10,000 โลกธาตุก็ปราศจากเสียง ไม่มีความวุ่นวาย
แล้วในกาลก่อน การที่โลกธาตุปราศจากเสียง ไม่มีความ
วุ่นวายนี้ก็ปรากฏแล้วในวันนี้ ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้า
แน่นอน
พายุใหญ่ก็ไม่พัด แม่น�้าทั้งหลายก็ไม่ไหลแล้วในกาล
ก่อน การที่พายุไม่พัดและน�้าไม่ไหลนี้ก็ปรากฏแล้วในวันนี้
ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน
ดอกไม้ทั้งหลายที่เกิดบนบก และดอกไม้ทั้งหลายที่
เกิดในน�้า ทั้งหมดบานแล้วแก่พระโพธิสัตว์ในกาลก่อน
ดอกไม้เหล่านั้นทั้งหมดก็บานแล้วในวันนี้ ท่านจักได้เป็น
พระพุทธเจ้าแน่นอน
เถาวัลย์และต้นไม้มีผลแล้วในกาลก่อน เถาวัลย์และ
ต้นไม้ตา่ งก็ออกผลแล้วในวันนี้ ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้า
แน่นอน
รัตนะทั้งหลายที่อยู่ในอากาศและอยู่บนพื้นดิน ส่อง
แสงแล้วในกาลก่อน รัตนะแม้เหล่านั้นก็ส่องแสงแล้วใน
วันนี้ ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน
ดนตรี 5 อย่างทั้งของมนุษย์และของเทวดา ต่าง
บรรเลงขึ้ น แล้ ว ในกาลก่ อ น แม้ ทั้ ง สองอย่ า งนั้ น ก็ ร ้ อ ง
บันลือขึ้นแล้วในวันนี้ ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน
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ท้องฟ้ามีดอกไม้ต่างอันสวยงาม ได้ตกลงแล้วในกาล
ก่อน ดอกไม้เหล่านั้นก็ตกลงมาแล้วในวันนี้ ท่านจักได้
เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน
มหาสมุทรก็ม้วนตัวลง 10,000 โลกธาตุก็หวั่นไหว
แล้วในกาลก่อน แม้ทั้ง 2 อย่างนั้นก็ดังลั่นแล้วในวันนี้
ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน
ในเหล่านรกหลายหมื่นขุม ไฟสงบแล้วในกาลก่อน
ไฟเหล่านั้นก็สงบแล้วในวันนี้ ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้า
แน่นอน
พระอาทิตย์ก็ปราศจากเมฆหมอก ดาวฤกษ์ทั้งปวง
เคยมองเห็นได้ในกาลก่อน แม้การมองเห็นดาวฤกษ์นี้ก็
ปรากฏแล้วในวันนี้ ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน
น�้าพุ่งทะลุขึ้นแล้วจากแผ่นดิน ในที่ไม่มีอะไรปิดกั้น
ในกาลก่อน น�้านั้นก็พุ่งขึ้นแล้วจากแผ่นดินในวันนี้ ท่าน
จักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน
หมู ่ ด าวทั้ ง หมดสว่ า งไสว ดาวฤกษ์ ก็ ส ว่ า งไสวทั่ ว
ท้องฟ้าแล้วในกาลก่อน พระจันทร์ประกอบด้วยวิสาขฤกษ์
ในวันนี้ ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน
สัตว์ทอี่ าศัยอยูใ่ นโพรง อาศัยอยูใ่ นแอ่งน�า้ ต่างออกจาก
ที่อยู่ของตนแล้วในกาลก่อน แม้สัตว์เหล่านี้ก็ออกจากที่
อยู่อาศัยแล้วในวันนี้ ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน
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ความกระสันไม่มีแก่สัตว์ทั้งหลาย พวกเขาเป็ น ผู ้
สันโดษแล้วในกาลก่อน สัตว์แม้เหล่านั้นทั้งหมดก็เป็น
ผู้สันโดษแล้วในวันนี้ ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน
โรคทั้งหลายสงบระงับ ความหิวหมดไปแล้วในกาล
ก่อน การที่โรคสงบและความหิวหมดไปนี้ก็ปรากฏแล้ว
ในวันนี้ ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน
กามราคะเบาบาง โทสะและโมหะก็ พิ น าศแล้ ว ใน
กาลก่ อ น กิเลสเหล่านั้นทั้งปวงก็ปราศไปแล้วในวันนี้
ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน
ภัยไม่มีแล้วในกาลก่อน แม้การไม่มีภัยนั้นก็ปรากฏ
แล้วในวันนี้ พวกเราย่อมรู้ด้วยเหตุนั้น ท่านจักได้เป็น
พระพุทธเจ้าแน่นอน
ธุลีไม่ฟุ้งขึ้นเบื้องบนแล้วในกาลก่อน แม้การไม่ฟุ้งขึ้น
ของธุลีนั้นก็ปรากฏแล้ววันนี้ พวกเราย่อมรู้ด้วยเหตุนั้น
ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน
กลิ่นเหม็นก็ปราศไป มีแต่กลิ่นทิพย์ฟุ้งไปทั่วแล้วใน
กาลก่อน แม้กลิ่นนั้นก็ฟุ้งไปแล้วในวันนี้ ท่านจักได้เป็น
พระพุทธเจ้าแน่นอน
เหล่าเทวดาทั้งสิ้นเว้นอรูปพรหมปรากฏแล้วในกาล
ก่ อ น เทวดาแม้เหล่านั้นทั้งหมดก็มองเห็นกันแล้ววันนี้
ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน
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นรกมีประมาณเพียงใด นรกทั้งหมดนั้นก็เห็นได้แล้ว
ในกาลก่อน แม้นรกเหล่านั้นก็ปรากฏแล้วในวันนี้ ท่าน
จักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน
ฝาผนัง บานประตู แผ่นหิน ไม่เป็นเครื่องกีดขวาง
แล้วในกาลก่อน แม้สิ่งเหล่านั้นก็กลายอากาศแล้วในวันนี้
ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน
การจุติและการปฏิสนธิไม่มี ในขณะที่พระโพธิสัตว์
ทั้งหลาย นั่งขัดสมาธิในกาลก่อน นิมิตเหล่านั้นก็ปรากฏ
แล้วในวันนี้ ท่านจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน
ท่านจงประคองความเพียรให้มั่น อย่าได้ถอยหลังกลับ
จงก้าวไปข้างหน้า แม้พวกเราย่อมรู้เหตุนั้น ท่านจักได้
เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน”
พระโพธิสัตว์ได้ฟังพระด�ารัสของพระทีปังกรทศพล
และถ้อยค�าของเทวดาใน 10,000 จักรวาลแล้ว เป็นผู้มี
ความอุตสาหะอย่างยิ่งยวดจึงคิดว่า “ธรรมดาพระพุทธเจ้า
ทั้งหลายมีพระด�ารัสไม่เป็นเท็จ ถ้อยค�าของพระพุทธเจ้า
ทั้งหลายไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น เหมือนอย่างว่า ก้อนดิน
ที่ขว้างไปในอากาศจะต้องตกลงมาแน่นอน สัตว์ที่เกิด
แล้วจะต้องตายแน่นอน เมื่อสิ้นราตรีพระอาทิตย์ก็ต้องขึ้น
แน่นอน ราชสีห์ที่ออกจากที่อยู่อาศัยจะต้องบันลือสีหนาท
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แน่นอน หญิงที่ครรภ์แก่จะต้องปลดเปลื้องภาระเป็นของ
แน่นอน จะต้องมีอย่างนี้แน่แท้ ฉันใด ธรรมดาพระด�ารัส
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมเป็นสิ่งแน่นอนไม่เป็นเท็จ
ฉันนั้น เราจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน”
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
ในตอนนั้น เราได้ฟังพระด�ารัสของพระพุทธเจ้า และ
ค�าของเทวดาใน 10,000 จักรวาลทั้ง 2 ฝ่ายแล้ว มี
ความร่าเริงยินดีเบิกบาน จึงคิดขึน้ อย่างนีว้ า่ พระชินพุทธเจ้า
ทั้งหลาย มีพระด�ารัสไม่เป็น 2 มีพระด�ารัสไม่เป็นเท็จ
ค� า เท็ จ ของพระพุ ท ธเจ้ า ทั้ ง หลายไม่ มี เราจะได้ เ ป็ น
พระพุทธเจ้าแน่นอน
ก้อนดินที่ขว้างไปในท้องฟ้า ย่อมตกบนพื้นดินแน่นอน
ฉันใด ด�ารัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทั้งหลาย ก็เที่ยงแท้
แน่นอนฉันนั้นเหมือนกัน ค�าเท็จของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ไม่มี เราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน
ความตายของสัตว์ทั้งปวง เป็นสิ่งเที่ยงแท้แน่นอน
ฉันใด พระด�ารัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทั้งหลาย ก็
เที่ยงแท้แน่นอนฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อราตรีสิ้นไป การ
ขึ้ น ของพระอาทิ ต ย์ ก็ มี แ น่ น อน ฉั น ใด พระด� า รั ส ของ
พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทั้งหลาย ก็เที่ยงแท้แน่นอน ฉันนั้น
เหมือนกัน
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ราชสี ห ์ ที่ อ อกไปจากที่ น อน จะต้ อ งบั น ลื อ สี ห นาท
แน่ น อน ฉั น ใด พระด� า รั ส ของพระพุ ท ธเจ้ า ผู ้ ป ระเสริ ฐ
ทั้งหลาย ก็เที่ยงแท้แน่นอน ฉันนั้นเหมือนกัน
สั ต ว์ ผู ้ มี ค รรภ์ ทั้ ง หลายจะต้ อ งเปลื้ อ งภาระแน่ น อน
ฉันใด พระด�ารัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทั้งหลาย ก็
เที่ยงแท้แน่นอน ฉันนั้นเหมือนกัน

อธิษฐานบ�าเพ็ญบารมี ๑๐
1. ทานบารมี
ท่านสุเมธดาบสนั้น กระท�าการตกลงใจอย่างนี้ว่า “เราจักเป็น
พระพุทธเจ้าแน่นอน” เพื่อที่จะใคร่ครวญถึงพุทธการกธรรม (ธรรม
ที่ ก ระท� า ให้ เ ป็ น พระพุ ท ธเจ้ า ) จึ ง เลื อ กเฟ้ น สภาวธรรมทั้ ง สิ้ น ตาม
ล�าดับว่า “พุทธการกธรรมทั้งหลายมีอยู่ ณ ที่ไหนหนอ อยู่เบื้องบน
หรือเบื้องล่าง ในทิศใหญ่หรือทิศเฉียง” ก็ได้เห็นทานบารมีซึ่งเป็น
พุทธการกธรรมข้อที่ 1 ที่พระโพธิสัตว์แต่เก่าก่อนทั้งหลายเจริญแล้ว
กระท�าให้มากแล้ว จึงกล่าวสอนตนอย่างนี้ว่า “ดูก่อนสุเมธบัณฑิต
จ� า เดิ ม แต่ นี้ ไ ป ท่ า นพึ ง บ� า เพ็ ญ ทานบารมี ข ้ อ แรกให้ เ ต็ ม หม้อน�้า
ที่คว�่าแล้วย่อมปล่อยน�้าออกไม่เหลือ ไม่น�าน�้ากลับเข้าไปอีก ฉันใด
แม้เมื่อท่านไม่ห่วงใยทรัพย์ ยศ บุตรและภริยาหรืออวัยวะใหญ่น้อย
ให้ สิ่ ง ที่ เขาต้ อ งการอยากได้ ทั้ ง หมดแก่ ผู ้ ข อที่ ม าถึ ง โดยไม่ เ หลื อ
ฉันนัน้ เหมือนกัน นัง่ ทีโ่ คนไม้สา� หรับตรัสรูแ้ ล้ว จะได้เป็นพระพุทธเจ้า”
ท่านได้อธิษฐานทานบารมีซึ่งเป็นข้อแรกให้มั่นคงแล้ว
สุภีร์ ทุมทอง

: 47

เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
เอาเถิด เราจะเลือกเฟ้นพุทธการกธรรม ทางโน้น
ทางนี้ ทั้งเบื้องบน (ในเทวโลก) และเบื้องล่าง (ในมนุสส
โลก) ตลอด 10 ทิศ จนหมดความเป็นไปแห่งสภาวธรรม
ครั้งนั้น เมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่ จึงได้เห็นทานบารมีเป็น
ข้อแรก เป็นทางใหญ่ ที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่ทั้งหลาย
แต่เก่าก่อนเจริญแล้ว ได้สั่งสอนตนเองว่า “ท่านจง
สมาทานประพฤติทานบารมีข้อที่ 1 นี้ให้มั่นก่อน หาก
ท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ ก็จงท�าทานบารมีให้เต็ม
หม้อที่เต็มด้วยน�้าอันเขาคว�่าปากลง ก็จะปล่อยน�้า
ออกจนไม่ เ หลื อ ไม่ ไ ด้ รั ก ษาไว้ ใ นการใหลนั้ น ฉั น ใด
ท่านเห็นยาจกไม่ว่าจะต�่าทราม สูงส่งและปานกลาง จง
ให้ทานอย่าให้เหลือ เหมือนหม้อน�้าที่เขาคว�่าปากลง ฉัน
นั้นเถิด”

๒. สีลบารมี
เมื่อใคร่ครวญมากขึ้นด้วยคิดว่า “พุทธการกธรรมไม่ใช่มีเพียง
เท่านี้” จึงได้เห็นสีลบารมีซึ่งเป็นข้อที่ 2 ท่านได้สั่งสอนตนเองว่า
“ดูก่อนสุเมธบัณฑิต นับจ�าเดิมแต่นี้ไป ท่านพึงบ�าเพ็ญสีลบารมีให้
เต็มเปี่ยม ธรรมดาเนื้อจามรีไม่ห่วงใยแม้กระทั่งชีวิต รักษาขนหาง
ของตนอย่างเดียว ฉันใด จ� า เดิ ม แต่ นี้ แ ม้ ท ่ า นก็ ไ ม่ ห ่ ว งใยแม้ ชี วิ ต
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รักษาศีลอย่างเดียว ฉันนั้นเหมือนกัน จะได้เป็นพระพุทธเจ้า” ได้
อธิษฐานสีลบารมีซึ่งเป็นข้อที่ 2 ให้มั่นคงแล้ว
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
ความจริงพุทธการกธรรมเหล่านี้ ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้
เราจักเลือกเฟ้นธรรมแม้เหล่าอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ
เมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่ จึงได้เห็นสีลบารมีเป็นข้อ 2 ที่
ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่ทั้งหลายแต่เก่าก่อน เจริญแล้ว
กระท�าให้มากแล้ว ได้สั่งสอนตนเองว่า “ท่านจงสมาทาน
ประพฤติสีลบารมีข้อที่ 2 นี้ให้มั่นก่อน หากท่านปรารถนา
จะบรรลุโพธิญาณ ก็จงท�าสีลบารมีให้เต็ม
จามรีหากหางคล้องติดในที่ใดๆ มันก็จะยอมตายใน
ที่นั้น ไม่ยอมตัดขนหาง ฉันใด ท่านจงบ�าเพ็ญศีลในฐานะ
ทั้ง 4 (ปาติโมกขสังวรศีล อินทริยสังวรศีล อาชีวปาริสุทธิ
ศีล และปัจจยสันนิสสิตศีล) ให้บริบูรณ์ จงรักษาศีลใน
กาลทุกเมื่อ เหมือนจามรีรักษาขนหาง ฉันนั้นเถิด”

๓. เนกขัมมบารมี
เมื่อใคร่ครวญมากขึ้นด้วยคิดว่า “พุทธการกธรรมไม่ใช่มีเพียง
เท่านี้” จึงได้เห็นเนกขันมบารมีซึ่งเป็นข้อที่ 3 ท่านได้สั่งสอนตนเอง
ว่า “ดูก่อนสุเมธบัณฑิต นับจ�าเดิมแต่นี้ไป ท่านพึงบ�าเพ็ญเนกขัมม
บารมีให้เต็มเปี่ยม บุรุษผู้อยู่ในเรือนจ�ามิได้มีความรักใคร่ในเรือนจ�า
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นั้นเลย โดยที่แท้ เขาย่อมเอือมระอาไม่อยากจะอยู่เลยเท่านั้น ฉันใด
แม้ท่านก็จงท�าภพทั้งปวงให้เป็นเช่นกับเรือนจ�า เอือมระอาอยากจะ
พ้นไปจากภพทั้งปวง มุ่งหน้าต่อเนกขัมมะอย่างเดียว ฉันนั้นเหมือนกัน
ท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยการบ�าเพ็ญบารมีอย่างนี้” ได้อธิษฐาน
เนกขัมมบารมีซึ่งเป็นข้อที่ 3 ให้มั่นคงแล้ว
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
ความจริงพุทธการกธรรมเหล่านี้ ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้
เราจักเลือกเฟ้นธรรมแม้เหล่าอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ
เมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่ จึงได้เห็นเนกขัมมบารมีเป็นข้อ 3
ที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่ทั้งหลายแต่เก่าก่อน เจริญแล้ว
กระท�าให้มากแล้ว ได้สั่งสอนตนเองว่า “ท่านจงสมาทาน
ประพฤติเนกขัมมบารมีข้อที่ 3 นี้ให้มั่นก่อน หากท่าน
ปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ ก็จงท�าเนกขัมมบารมีให้เต็ม
คนผู ้ อ ยู ่ ใ นเรื อ นจ� า มานาน ถู ก ทุ ก ข์ บี บ คั้ น มิ ไ ด้ ยั ง
ความรักให้เกิดในเรือนจ�านั้นเลย ย่อมแสวงหาแต่ทาง
ที่จะพ้นไปอย่างเดียว ฉันใด ท่านจงเห็นภพทัง้ ปวงเหมือน
เรื อ นจ� า ตั้ ง หน้ า มุ ่ ง ต่ อ เนกขั ม มะเพื่ อ หลุ ด พ้ น จากภพ
ฉันนั้นเถิด”
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4. ปัญญาบารมี
เมื่อใคร่ครวญมากขึ้นด้วยคิดว่า “พุทธการกธรรมไม่ใช่มีเพียง
เท่านี้” จึงได้เห็นปัญญาบารมีซึ่งเป็นข้อที่ 4 ท่านได้สั่งสอนตนเอง
ว่า “นับจ�าเดิมแต่นี้ไป ท่านพึงบ�าเพ็ญปัญญาบารมีให้บริบูรณ์ ท่าน
อย่าได้เว้นใครๆ เลยไม่ว่าจะเป็นคนชั้นเลว ชั้นปานกลางและชั้นสูง
พึงเข้าไปหาบัณฑิตทุกคนแล้วถามปัญหา ภิกษุผู้ถือเที่ยวบิณฑบาต
เป็นปกติ ไม่เว้นตระกูลใดๆ ในบรรดาตระกูลที่แตกต่างกันมีตระกูล
ชั้นต�่าเป็นต้น เที่ยวไปบิณฑบาตตามล�าดับ ย่อมได้อาหารพอยังชีพ
โดยพลัน ฉันใด แม้ทา่ นเข้าไปหาบัณฑิตทุกคนแล้วถามปัญหา ฉันนั้น
เหมือนกัน จะได้เป็นพระพุทธเจ้า” ได้อธิษฐานปัญญาบารมีซึ่งเป็น
ข้อที่ 4 ให้มั่นคงแล้ว
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
ความจริงพุทธการกธรรมเหล่านี้ ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้
เราจักเลือกเฟ้นธรรมแม้เหล่าอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ
เมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่ จึงได้เห็นปัญญาบารมีเป็นข้อ 4
ที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่ทั้งหลายแต่เก่าก่อน เจริญแล้ว
กระท�าให้มากแล้ว ได้สั่งสอนตนเองว่า “ท่านจงสมาทาน
ประพฤติ ป ั ญ ญาบารมี ข ้ อ ที่ 4 นี้ ใ ห้ มั่ น ก่ อ น หากท่ า น
ปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ ก็จงท�าปัญญาบารมีให้เต็ม
ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต ไม่เว้นตระกูลสูง ปานกลาง
และต�่า ย่อมได้อาหารพอเลี้ยงชีพโดยอาการอย่างนี้ ฉันใด
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ท่านเมื่อไต่ถามชนผู้เป็นบัณฑิตตลอดกาลทุกเมื่อ ฉันนั้น
เหมือนกัน ท่านท�าปัญญาบารมีให้เต็มแล้ว จะบรรลุพระ
สัมโพธิญาณได้”

5. วิริยบารมี
เมื่อใคร่ครวญมากขึ้นด้วยคิดว่า “พุทธการกธรรมไม่ใช่มีเพียง
เท่านี้” จึงได้เห็นวิริยบารมีซึ่งเป็นข้อที่ 5 ท่านได้สั่งสอนตนเองว่า
“ดูก่อนสุเมธบัณฑิต นับจ�าเดิมแต่นี้ไป ท่านพึงบ�าเพ็ญวิริยบารมีให้
เต็ ม เปี ่ ย ม ราชสี ห ์ มิ ค ราชเป็ น สั ต ว์ มี ค วามเพี ย รมั่ น ในทุ ก อิ ริ ย าบถ
ฉันใด แม้ท่านเมื่อเป็นผู้มีความเพียรมั่น มีความเพียรไม่ย่อหย่อน
ในอิริยาบถทั้งปวงและในภพทั้งปวง ฉันนั้นเหมือนกัน จะได้เป็น
พระพุทธเจ้า” ได้อธิษฐานวิริยบารมีซึ่งเป็นข้อที่ 5 ให้มั่นคงแล้ว
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
ความจริงพุทธการกธรรมเหล่านี้ ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้
เราจักเลือกเฟ้นธรรมแม้เหล่าอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ
เมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่ จึงได้เห็นวิริยบารมีเป็นข้อ 5
ที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่ทั้งหลายแต่เก่าก่อน เจริญแล้ว
กระท�าให้มากแล้ว ได้สั่งสอนตนเองว่า “ท่านจงสมาทาน
ประพฤติวิริยบารมีข้อที่ 5 นี้ให้มั่นก่อน หากท่านปรารถนา
จะบรรลุโพธิญาณ ก็จงท�าวิริยบารมีให้เต็ม
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ราชสี ห ์ มิ ค ราชมี ค วามเพี ย รไม่ ย ่ อ หย่ อ น ประคั บ
ประคองใจในที่ น อนที่ ยื น และที่ เ ดิ น ตลอดเวลา ฉั น ใด
ท่านประคองความเพียรให้มั่นในภพทั้งปวง ฉันนั้นเหมือน
กัน ท่านท�าวิริยบารมีให้เต็มแล้ว จะบรรลุพระสัมโพธิ
ญาณ”

6. ขันติบารมี
เมื่อใคร่ครวญมากขึ้นด้วยคิดว่า “พุทธการกธรรมไม่ใช่มีเพียง
เท่านี้” จึงได้เห็นขันติบารมีซึ่งเป็นข้อที่ 6 ท่านได้สั่งสอนตนเองว่า
“ดูก่อนสุเมธบัณฑิต นับจ�าเดิมแต่นี้ไป ท่านพึงบ�าเพ็ญขันติบารมี
ให้เต็มเปี่ยม พึงเป็นผู้อดทนได้ทั้งในความนับถือและความดูหมิ่น
คนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลงบนแผ่นดิน แผ่นดิน
ย่อมไม่รู้สึกชอบใจหรือขัดเคืองเพราะสิ่งของนั้น ย่อมอดทนอดกลั้น
ได้ทั้งนั้น ฉันใด แม้ท่านเมื่ออดทนได้ในความนับถือและความดูหมิ่น
ฉันนั้นเหมือนกัน จะได้เป็นพระพุทธเจ้า” ได้อธิษฐานขันติบารมีซึ่ง
เป็นข้อที่ 6 ท�าให้มั่นคงแล้ว
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
ความจริงพุทธการกธรรมเหล่านี้ ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้
เราจักเลือกเฟ้นธรรมแม้เหล่าอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ
เมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่ จึงได้เห็นขันติบารมีเป็นข้อ 6
ที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่ทั้งหลายแต่เก่าก่อน เจริญแล้ว
กระท�าให้มากแล้ว ได้สั่งสอนตนเองว่า “ท่านจงสมาทาน
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ประพฤติขันติบารมีข้อที่ 6 นี้ให้มั่นก่อน มีใจไม่ลังเลใน
ขันติบารมีนั้น จักบรรลุพระสัมโพธิญาณ
ธรรมดาแผ่ น ดิ น ย่ อ มทนได้ ต ่ อ สิ่ ง ของที่ เขาทิ้ ง ลง
สะอาดบ้ า งไม่ ส ะอาดบ้ า งทุ ก อย่ า ง ไม่ รู ้ สึ ก ขั ด เคื อ งใจ
เพราะการกระท�านั้น ฉันใด แม้ท่านเป็นผู้อดทนต่อความ
นับถือและความดูหมิ่น ของคนทั้งปวงได้ ฉันนั้นเหมือนกัน
ท่านท�าขันติบารมีให้เต็มแล้ว จะบรรลุพระสัมโพธิญาณ”

7. สัจจบารมี
เมื่อใคร่ครวญมากขึ้นด้วยคิดว่า “พุทธการกธรรมไม่ใช่มีเพียง
เท่านี้” จึงได้เห็นสัจจบารมี ซึ่งเป็นข้อที่ 7 ท่านได้สั่งสอนตนเองว่า
“ดูก่อนสุเมธบัณฑิต นับจ�าเดิมแต่นี้ไป ท่านพึงบ�าเพ็ญสัจจบารมี
ให้เต็มเปี่ยม ถึงแม้สายฟ้าจะตกลงบนกระหม่อมของท่าน ก็อย่าได้
พูดค�าเท็จทั้งที่รู้ตัวโดยอคติมีฉันทาคติเพราะต้องการทรัพย์เป็นต้น
ธรรมดาดาวประกายพฤกษ์ไม่เว้นวิถีโคจรของตนเลยในทุกฤดูกาล
ไม่โคจรไปในวิถีอื่น จะโคจรไปเฉพาะในวิถีของตนเท่านั้น ฉันใด
แม้ท่านก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไม่ละทิ้งสัจจะ ไม่พูดค�าเท็จโดยเด็ดขาด
จะได้เป็นพระพุทธเจ้า” ได้อธิษฐานสัจจบารมีซึ่งเป็นข้อที่ 7 ให้
มั่นคงแล้ว
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
ความจริงพุทธการกธรรมเหล่านี้ ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้
เราจักเลือกเฟ้นธรรมแม้เหล่าอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ
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เมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่ จึงได้เห็นสัจจบารมีเป็นข้อ 7 ที่ท่าน
ผู้แสวงหาคุณใหญ่ทั้งหลายแต่เก่าก่อน เจริญแล้วกระท�า
ให้มากแล้ว ได้สั่งสอนตนเองว่า “ท่านจงสมาทานประพฤติ
สัจจบารมีข้อที่ 7 นี้ให้มั่นก่อน มีวาจาไม่เป็นเท็จในสัจจ
บารมีนั้น จักบรรลุพระสัมโพธิญาณ
ธรรมดาว่ า ดาวประกายพฤกษ์ นั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ เ ป็ น
ประมาณของชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลก ย่อมไม่โคจรออก
ไปนอกวิถี ไม่ว่าในฤดูร้อนฤดูหนาวหรือฤดูฝน ฉันใด แม้
ท่ า นก็ ฉั น นั้ น เหมื อ นกั น อย่ า เดิ น เฉออกไปจากทางใน
สัจจะทั้งหลาย ท่านท�าสัจจบารมีให้เต็มแล้ว จะบรรลุ
พระสัมโพธิญาณ”

8. อธิษฐานบารมี
เมื่อใคร่ครวญมากขึ้นด้วยคิดว่า “พุทธการกธรรมไม่ใช่มีเพียง
เท่านี้” จึงได้เห็นอธิษฐานบารมีซึ่งเป็นข้อที่ ๘ ท่านได้สั่งสอนตนเองว่า
“ดูก่อนสุเมธบัณฑิต นับจ�าเดิมแต่นี้ไป ท่านพึงบ�าเพ็ญอธิษฐานบารมี
ท่านอธิษฐานสิ่งใดไว้ พึงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานนั้น ธรรมดา
ภูเขาเมื่อลมทั่วทุกทิศพัดกระทบอยู่ ก็ไม่สะเทือนหวั่นไหว ยังคง
ตั้งนิ่งอยู่ในที่เดิมของตน ฉันใด แม้ท่านก็ฉันนั้นเมือนกัน เป็นผู้ไม่
หวั่นไหวในอธิษฐานของตน จะได้เป็นพระพุทธเจ้า” ได้อธิษฐาน
อธิษฐานบารมีซึ่งเป็นข้อที่ ๘ ให้มั่นคงแล้ว
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เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
ความจริงพุทธการกธรรมเหล่านี้ ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้
เราจักเลือกเฟ้นธรรมแม้เหล่าอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ
เมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่ จึงได้เห็นอธิษฐานบารมีเป็นข้อ
๘ ที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่ทั้งหลายแต่เก่าก่อน เจริญแล้ว
กระท�าให้มากแล้ว ได้สั่งสอนตนเองว่า “ท่านจงสมาทาน
ประพฤติอธิษฐานบารมีข้อที่ ๘ นี้ให้มั่นก่อน ท่านเป็นผู้
ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานบารมีนั้น แล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณ
ภูเขาหินไม่หวั่นไหวตั้งมั่นดีแล้ว ไม่สะเทือนด้วยลม
แรง ย่อมตั้งอยู่ในที่เดิมของตนเท่านั้น ฉันใด แม้ท่าน
ก็จงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานตลอดกาลทุกเมื่อ ฉัน
นั้นเหมือนกัน ท่านท�าอธิษฐานบารมีให้เต็มแล้ว จะบรรลุ
พระสัมโพธิญาณ”

9. เมตตาบารมี
เมื่อใคร่ครวญมากขึ้นด้วยคิดว่า “พุทธการกธรรมไม่ใช่มีเพียง
เท่านี้” จึงได้เห็นเมตตาบารมีซึ่งเป็นข้อที่ 9 ท่านได้สั่งสอนตนเองว่า
“ดูก่อนสุเมธบัณฑิต นับจ�าเดิมแต่นี้ไป ท่านพึงบ�าเพ็ญเมตตาบารมี
ให้เต็มเปี่ยม พึงมีจิตเป็นอย่างเดียวกันกันในสัตว์ทั้งหลาย ทั้งผู้ที่มี
ความเกื้อกูลและผู้ที่ไม่มีความเกื้อกูล ธรรมดาว่าน�้าย่อมกระท�าให้
ความเย็นถูกต้องไปเหมือนกัน ทัง้ แก่คนชัว่ ทัง้ แก่คนดี ฉันใด แม้ท่าน
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เมื่อเป็นผู้มีใจเป็นอย่างเดียวกัน ในสัตว์ทั้งปวงด้วยเมตตาจิต ฉันนั้น
เหมือนกัน จะได้เป็นพระพุทธเจ้า” ได้อธิษฐานเมตตาบารมีซึ่งเป็น
ข้อที่ 9 ให้มั่นคงแล้ว
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
ความจริงพุทธการกธรรมเหล่านี้ ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้
เราจักเลือกเฟ้นธรรมแม้เหล่าอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ
เมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่ จึงได้เห็นเมตตาบารมีเป็นข้อ 9
ที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่ทั้งหลายแต่เก่าก่อน เจริญแล้ว
กระท�าให้มากแล้ว ได้สั่งสอนตนเองว่า “ท่านจงสมาทาน
ประพฤติ เ มตตาบารมี ข ้ อ ที่ 9 นี้ ใ ห้ มั่ น ก่ อ น ถ้ า ท่ า น
ปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ ก็จงเป็นผู้ไม่มีใครเสมอ
ด้วยเมตตาภาวนา
ธรรมดาน�้า ย่อมถูกต้องคนดีและคนเลวโดยเสมอกัน
ด้วยความเย็น ย่อมชะล้างมลทินคือธุลีออกได้โดยเสมอกัน
ฉันใด แม้ท่านก็จงเจริญเมตตาภาวนาให้สม�่าเสมอ ใน
สัตว์ทั้งหลายทั้งที่มีความเกื้อกูล และไม่มีความเกื้อกูล
ฉั น นั้ น เถิ ด ท่ า นท� า เมตตาบารมี ใ ห้ เ ต็ ม แล้ ว จะบรรลุ
พระสัมโพธิญาณ”
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10. อุเบกขาบารมี
เมื่อใคร่ครวญมากขึ้นด้วยคิดว่า “พุทธการกธรรมไม่ใช่มีเพียง
เท่านี้” จึงได้เห็นอุเบกขาบารมีซึ่งเป็นข้อที่ 10 ท่านได้สั่งสอนตนเอง
ว่า “ดูก่อนสุเมธบัณฑิต นับจ�าเดิมแต่นี้ไป ท่านพึงบ�าเพ็ญอุเบกขา
บารมี พึงเป็นกลางในสุขและในทุกข์ ธรรมดาแผ่นดินเมื่อคนทิ้งของ
สะอาดและไม่สะอาด ย่อมเป็นกลางเท่านั้น ฉันใด แม้ท่านก็ฉันนั้น
เมื่อเป็นกลางในสุขและทุกข์ ก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้า” ได้อธิษฐาน
อุเบกขาบารมีซึ่งเป็นข้อที่ 10 ให้มั่นคงแล้ว
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
ความจริงพุทธการกธรรมเหล่านี้ ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้
เราจักเลือกเฟ้นธรรมแม้เหล่าอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ
เมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่ จึงได้เห็นอุเบกขาบารมีเป็นข้อ
10 ที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่ทั้งหลายแต่เก่าก่อน เจริญ
แล้ ว กระท� า ให้ ม ากแล้ ว ได้ สั่ ง สอนตนเองว่ า “ท่ า นจง
สมาทานประพฤติอุเบกขาบารมีข้อที่ 10 นี้ให้มั่นก่อน
ท่านเป็นผู้ตั้งอยู่ในความเป็นกลางดุจตาชั่ง จะบรรลุพระ
สัมโพธิญาณ
ธรรมดาแผ่นดินย่อมวางเฉย ต่อสิ่งที่ไม่สะอาดและ
สิ่งที่สะอาดซึ่งถูกทิ้งลงไป เว้นจากความโกรธและความ
ยินดีทั้ง 2 นั้น ฉันใด แม้ท่านก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็น
ผู้ตั้งอยู่ในความเป็นกลางดุจตาชั่ง ในสุขและทุกข์ในกาล
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ทุกเมื่อ ท่านท�าอุเบกขาบารมีให้เต็มแล้ว จะบรรลุพระ
สัมโพธิญาณ”

แผ่นดินใหญ่สั่นสะเทือน
ต่ อ จากนั้ น ท่ า นสุ เ มธดาบสคิ ด ว่ า “พุ ท ธการกธรรมที่ เ ป็ น
เครื่องบ่มโพธิญาณ ที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้พึงท�าให้บริบูรณ์
มีเพียง 10 ประการนี้เท่านั้น ยกเว้นบารมี 10 เสีย ธรรมเหล่า
อื่นที่เป็นพุทธการกธรรมย่อมไม่มี บารมีทั้ง 10 เหล่านี้ในอากาศ
เบื้ อ งสู ง ก็ ไ ม่ มี ในแผ่ น ดิ น เบื้ อ งล่ า งก็ ไ ม่ มี ในทิ ศ ทั้ ง หลายมี ทิ ศ
ตะวันออกเป็นต้นก็ไม่มี แต่มีตั้งอยู่ภายในหทัยของเรานี้เท่านั้น”
ท่านเมื่อเห็นว่าบารมีเหล่านั้นตั้งอยู่ในหทัยแล้ว จึงอธิษฐานบารมี
แม้ทั้งหมดให้มั่นคง พิจารณาอยู่บ่อยๆ ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลม
จากข้อปลายมาถึงข้อต้น จากข้อต้นไปถึงข้อปลาย จากข้อกลางไป
ถึงที่สุดทั้ง 2 ข้าง และจากที่สุดทั้ง 2 ข้างเข้ามาหาข้อกลาง
ท่านพิจารณาบารมี 30 ได้แก่ บารมี 10 อุปบารมี 10 และ
ปรมัตถบารมี 10 คือการบริจาคสิ่งของภายนอกเป็นทานบารมี
การบริ จ าคอวั ย วะเป็ น ทานอุ ป บารมี การบริ จ าคชี วิ ต เป็ น ทาน
ปรมั ต บารมี ดังนี้เป็นต้น เหมือนหมุนเครื่องยนต์หีบน�้ามันไปมา
และเหมือนกวนยอดภูเขาสิเนรุใหญ่ให้เป็นมหาสมุทรในท้องจักรวาล
ฉะนั้น เมื่อท่านพิจารณาบารมีทั้ง 10 อยู่อย่างนี้ ด้วยเดชแห่งญาณ
ส�าหรับเลือกเฟ้นบารมี แผ่นดินใหญ่นี้ที่หนาได้ 240,000 โยชน์
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ร้องดังลั่นหวั่นไหวสะเทือนเลื่อนลั่น เป็นเหมือนกับมัดต้นอ้อที่ถูก
ช้างเหยียบ และเหมือนเครื่องยนต์หีบอ้อยที่ก�าลังหีบอยู่ หมุนคว้าง
เหมือนกับวงล้อเครื่องปั่นหม้อ และวงล้อของเครื่องยนต์บีบน�้ามัน
ฉะนั้น
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
ธรรมที่ เ ป็ น เครื่ อ งบ่ ม โพธิ ญ าณในโลกนี้ เ พี ย ง 10
ประการนี้ เ ท่านั้น ไม่มากไปกว่านี้ พุทธการกธรรมอื่น
นอกจากบารมี 10 ย่อมไม่มี ท่านจงตั้งมั่นอยู่ในบารมี 10
เหล่านั้น
เมื่อเราไตร่ตรองบารมีธรรมเหล่านี้ พร้อมทั้งลักษณะ
และกิจคือสภาวะอยู่ ด้วยเดชแห่งญาณส�าหรับเลือกเฟ้น
บารมี แผ่นดินพร้อม 10,000 โลกธาตุสั่นสะเทือนแล้ว
ผืนปฐพีก็ไหวบันลือส่งเสียงร้องลั่น ดุจเครื่องยนต์หีบอ้อย
ที่หีบอยู่ และเลื่อนลั่นประดุจวงล้อเครื่องยนต์บีบน�้ามัน
ฉะนั้น
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มหาชนหวาดกลัว
เมื่อมหาปฐพีไหวอยู่ ชาวรัมมนครต่างไม่สามารถทรงตัวยืน
อยู่ได้ ประหนึ่งว่าศาลาหลังใหญ่ที่ถูกลมพายุโหมพัดอย่างหนัก พากัน
เป็นลมล้มลงระเนระนาด ภาชนะของช่างหม้อมีหม้อน�้าเป็นต้นที่
ก�าลังท�าอยู่ ต่างกระทบกันแตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย มหาชนมี
ความสะดุ้งหวาดกลัวจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามว่า “ข้าแต่
พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ทราบเลยว่า เหตุการณ์นี้
เป็นการหมุนของนาค หรือว่าเป็นการหมุนพวกใดพวกหนึ่ง ในบรรดา
ภู ต ยั ก ษ์ แ ละเทวดา อี ก ประการหนึ่ ง มหาชนแม้ ทั้ ง หมดนี้ ถู ก
ภัยรบกวน ความเลวร้ายหรือความดีงามจักมีแก่โลกนี้ ขอพระองค์
โปรดตรัสบอกเหตุนั้นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิด”
พระศาสดาทรงสดั บ ถ้ อ ยค� า ของชาวรั ม มนครแล้ ว ตรั ส ว่ า
“พวกท่านอย่าได้กลัว อย่าคิดอะไรเลย ภัยจากเหตุการณ์นี้ไม่มีแก่
พวกท่ า น สุ เ มธบั ณ ฑิ ต ผู ้ ที่ เราพยากรณ์ ไว้ แ ล้ ว ในวั น นี้ ว ่ า จั ก เป็ น
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงพระนามว่ า โคตมะในอนาคต ขณะนี้ เธอก� า ลั ง
พิจารณาไตร่ตรองบารมีทั้งหลายอยู่ เมื่อเธอไตร่ตรองพิจารณาอยู่
เพราะเดชแห่งญาณที่ใช้พิจารณาบารมี 10,000 โลกธาตุทั้งสิ้น
สั่นสะเทือนและร้องลั่นไปพร้อมกันทีเดียว”
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เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
บริษัทที่อยู่ในที่เฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ต่างตัวสั่น
เป็ น ลมล้ ม ลงนอนบนแผ่ น ดิ น หม้ อ น�้ า หลายพั น และ
หม้อข้าวหลายร้อยเป็นจ�านวนมากในที่นั้น ต่างกระทบ
กระแทกกันแตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
มหาชนต่างมีใจหวาดเสียวสะดุง้ กลัวภัย มีใจแปรปรวน
ว้ า วุ ่ น จึ ง มาประชุ ม กั น เข้ า ไปเฝ้ า พระพุ ท ธเจ้ า ที ป ั ง กร
กราบทูลถามว่า “อะไรจักมีแก่โลก สิ่งดีหรือชั่ว หรือโลก
ทั้งปวงจะถูกย�่ายี ขอพระองค์ผู้มีพระจักษุ โปรดจงก�าจัด
ภัยคุกคามนั้น”
คราวนั้นพระมหามุนีทีปังกร ท�าให้มหาชนเข้าใจได้
แล้วด้วยพระด�ารัสว่า “พวกท่านจงวางใจเถิด อย่าได้กลัว
ในการไหวของแผ่นดินนี้ วันนี้เราได้พยากรณ์บุคคลใดว่า
จักได้เป็นพระพุทธเจ้า บุคคลนั้นพิจารณาถึงบารมีธรรม
ที่พระชินเจ้าเสพแล้วครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นธรรม
เก่า เมื่อเขาพิจารณาบารมีธรรมโดยไม่เหลือ เพราะการ
พิจารณานั้น ผืนแผ่นดินนี้ 10,000 โลกธาตุจึงไหวแล้ว
ในโลกพร้อมทั้งเทวโลก”
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มนุษย์และเทวดาบูชา
มหาชนได้ฟังพระด�ารัสของพระตถาคตเจ้าแล้ว มีใจยินดีร่าเริง
พากั น ถื อ เอาดอกไม้ ข องหอมและเครื่ อ งลู บ ไล้ ออกจากรั ม มนคร
เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ บูชาด้วยดอกไม้เป็นต้น ไหว้กระท�าประทักษิณ
แล้วกลับเข้าไปยังรัมมนครตามเดิม ฝ่ายพระโพธิสัตว์พิจารณาบารมี
ทั้งสิ้น อธิษฐานความเพียรให้มั่นคงแล้วลุกจากอาสนะที่ตนนั่ง
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
เพราะได้ฟังพระด�ารัสของพระพุทธเจ้า มหาชนต่างมี
ใจเย็นลงแล้วในทันที ทุกคนเข้าไปหาเรากราบไหว้แล้วอีก
ในกาลนั้น เรายึดบารมีทั้งหลายไว้ในใจให้มั่นคง นมัสการ
พระทีปังกรพุทธเจ้า แล้วลุกขึ้นจากอาสนะ
ขณะนั้น เทวดาใน 10,000 จักรวาลทั้งสิ้นประชุม
กั น แล้ ว บู ช าพระโพธิ สั ต ว์ ผู ้ ลุ ก จากอาสนะด้ ว ยดอกไม้
และของหอมอันเป็นทิพย์แล้ว ป่าวประกาศค�าสรรเสริญ
อันเป็นมงคลเป็นต้นว่า “ข้าแต่ท่านสุเมธดาบสผู้เป็นเจ้า
วันนี้ท่านตั้งปรารถนาอย่างใหญ่ที่บาทมูลของพระทีปังกร
ทศพล ขอความปรารถนานั้นของท่านจงส� าเร็จโดยไม่มี
อันตราย ความกลัวหรือความหวาดเสียวอย่าได้มีแก่ท่าน
โรคแม้นิดหน่อยอย่าได้เกิดในร่างกาย ขอท่านจงบ�าเพ็ญ
บารมี ใ ห้ เต็มแล้วบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณโดยพลัน
ต้นไม้ที่จะผลิดอกออกผล ย่อมผลิดอกและออกผลตาม
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ฤดูกาล ฉันใด แม้ท่านก็อย่าได้ล่วงเลยเวลานั้นเลย จงได้
สัมผัสพระโพธิญาณอันอุดมโดยพลัน ฉันนั้นเหมือนกัน”
เทวดาทั้งหลายครั้นป่าวประกาศอย่างนี้แล้ว ได้กลับไป
ยังเทวสถานของพวกตนตามเดิม
ฝ่ายพระโพธิสตั ว์ผอู้ นั เทวดาสรรเสริญแล้วคิดว่า “เราจะบ�าเพ็ญ
บารมี 10 ให้เต็มบริบูรณ์ ในที่สุดแห่ง 4 อสงไขยกับอีก 100,000
มหากัป จะได้เป็นพระพุทธเจ้า” อธิษฐานความเพียรให้มั่นคงแล้ว
เหาะขึ้นบนท้องฟ้าไปสู่ป่าหิมพานต์ทันที
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า
เหล่าเทวดาถือดอกไม้ทิพย์ เหล่ามนุษย์ถือดอกไม้
ของมนุษย์ เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้ง 2 ต่างโปรยปราย
ดอกไม้ ทั้ ง หลายลงบนตั ว เราผู ้ ก� า ลั ง ลุ ก จากอาสนะ ทั้ ง
เทวดาและมนุษย์ 2 ฝ่ายนั้น ท�าให้เรารู้ถึงความสวัสดีว่า
“ความปรารถนาของท่านยิ่งใหญ่ ขอท่านจงได้สิ่งนั้นตาม
ที่ท่านปรารถนาไว้ ขออันตรายทั้งปวงจงอย่ามี ขอความ
โศกและโรคภัยจงพินาศไป ขออันตรายทั้งหลายจงอย่ามี
แก่ท่าน ขอท่านจงบรรลุพระโพธิญาณอันประสริฐสุดโดย
พลัน
ข้าแต่ท่านมหาวีระ ขอท่านจงเบิกบานด้วยพุทธญาณ
1๘ เหมือนต้นไม้ที่มีดอกเมื่อถึงฤดูกาลก็ผลิดอก ฉันนั้น
เถิด
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พระสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ บ� าเพ็ญบารมี 10
แล้ว ฉันใด ข้าแต่ท่านมหาวีระ ขอท่านจงบ�าเพ็ญบารมี 10
ให้เต็มเปี่ยม ฉันนั้นเถิด พระสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์
ตรัสรู้แล้วใต้ต้นไม้ส�าหรับตรัสรู้ ฉันใด ข้าแต่ท่านมหาวีระ
ขอท่ า นจงตรั ส รู ้ ใ ต้ ต ้ น ไม้ ส� า หรั บ ตรั ส รู ้ ข องพระชิ น เจ้ า
ฉั น นั้ น พระสั ม พุ ท ธเจ้ า ทุ ก ๆ พระองค์ ทรงแสดงพระ
ธรรมจักร ฉันใด ข้าแต่ท่านมหาวีระ ขอท่านจงแสดง
พระธรรมจักร ฉันนั้น
พระจันทร์ในราตรีวันเพ็ญ ที่ผ่องแผ้ว ย่อมรุ่งโรจน์
ฉั น ใด ขอท่ า นจงมี ม โนรถเต็ ม เปี ่ ย มแล้ ว รุ ่ ง โรจน์ ใ น
10,000 โลกธาตุ ฉันนั้นเถิด พระอาทิตย์ที่หลุดจากราหู
แล้ว ย่อมส่องแสงด้วยแสงอันร้อนแรง ฉันใด ขอท่านเป็น
ผู้ที่โลกธรรมฉาบทาไม่ได้แล้ว จงรุ่งเรืองด้วยพระพุทธสิริ
ฉันนั้นเถิด แม่น�้าทุกสายต่างก็ไหลเข้าไปสู่ทะเลใหญ่ ฉันใด
ขอชาวโลกพร้อมทั้งเทวดา จงเข้าไปสู่ส�านักของท่าน ฉัน
นั้นเถิด”
ในกาลนั้น ท่านสุเมธดาบสอันพระทีปังกรพุทธเจ้า
เทวดาและมนุษย์ชมเชยสรรเสริญแล้ว สมาทานบารมี
ธรรม 10 ประการ เมื่อจะบ�าเพ็ญบารมีธรรมเหล่านั้น
จึงเข้าไปสู่ป่าใหญ่
เรื่องท่านสุเมธ จบ
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ได้รับพยากรณ์ในพระพุทธเจ้า ๒๔ พระองค์
ในกัปที่พระทีปังกรทศพลเสด็จอุบัติขึ้น แม้พระพุทธเจ้าจะมี
ถึ ง 3 พระองค์ พระโพธิ สั ต ว์ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การพยากรณ์ จ ากส� า นั ก
พระพุทธเจ้าเหล่านั้น เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าเหล่านั้น พระผู้มี
พระภาคจึงมิได้ทรงแสดงไว้ในพุทธวงศ์นั้น แต่ในอรรถกถา เพื่อ
ที่จะแสดงพระพุทธเจ้าทั้งหมด จ�าเดิมแต่พระตัณหังกรพุทธเจ้านั้น
ท่านพระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวค�านี้ไว้ว่า
พระสัมพุทธเจ้า ผูส้ งู สุดกว่าสัตว์ทงั้ หลาย ผูเ้ ป็นมหามุนี
ผู้มีพระยศใหญ่ ผู้เป็นโลกนายกเหล่านี้คือ (1) พระตัณหัง
กร (2) พระเมธังกร (3) พระสรณังกร (4) พระทีปังกร
(5) พระโกณฑัญญะ (6) พระมังคละ (7) พระสุมนะ
(๘) พระเรวตะ (9) พระโสภิตะ (10) พระอโนมทัสสี
(11) พระปทุมะ (12) พระนารทะ (13) พระปทุมุตตระ
(14) พระสุเมธะ (15) พระสุชาตะ (16) พระปิยทัสสี
(17) พระอัตถทัสสี (1๘) พระธรรมทัสสี (19) พระสิทธัตถะ
(20) พระติ ส สะ (21) พระปุ ส สะ (22) พระวิ ป ั ส สี
(23) พระสิ ขี (24) พระเวสสภู (25) พระกกุ สั น ธะ
(26) พระโกนาคมนะ (27) พระกัสสปะ ผู้ทรงก�าจัดราคะ
ได้แล้ว มีพระหทัยตัง้ มัน่ ทรงก�าจัดความมืดอย่างใหญ่หลวง
ได้ ดุจดวงอาทิตย์ เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว สว่างราวกับกองไฟ
ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พร้อมด้วยพระสาวก
ทั้งหลาย
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ในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น พระโพธิสัตว์
ของเราทั้งหลายสร้างอธิการ (การกระท�าที่วิเศษยิ่ง) ใน
ส�านักของพระพุทธเจ้า 24 พระองค์มีพระทีปังกรเป็นต้น
มาตลอด 4 อสงไขยกับอีก 100,000 มหากัป หลังจาก
พระผู ้ มี พ ระภาคทรงพระนามว่ า กั ส สปะ เว้ น จากพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้แล้ว ไม่มีพระพุทธเจ้าองค์อื่น
พระโพธิสัตว์ได้รับค�าพยากรณ์ในส�านักของพระพุทธเจ้า
24 พระองค์ มีพระทีปังกรเป็นต้นด้วยประการฉะนี้

พระโพธิสัตว์ ไม่เกิดในที่อฐานะ ๑๘ อย่าง
เพราะการประมวลธรรม ๘ ประการ คือ (1) ความเป็น
มนุษย์ (2) ความถึงพร้อมด้วยเพศ (3) เหตุ (4) การเห็น
พระศาสดา (5) การบรรพชา (6) ความสมบูรณ์ด้วยคุณ
(7) การกระท�ายิ่งใหญ่ (๘) ความพอใจ อภินีหาร (ความ
ปรารถนาที่ตั้งใจจริง) ย่อมส�าเร็จได้
พระมหาสั ต ว์ ผู ้ ไ ด้ ก ระท� า อภิ นี ห ารไว้ แทบบาทมู ล ของ
พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกร ประมวลธรรม ๘ ประการเหล่านี้
มาแล้วกระท�าอุตสาหะว่า “เอาเถิด เราจะเลือกเฟ้นพุทธการกธรรม
จากที่โน้นบ้าง ที่นี้บ้าง” ดังนี้เป็นต้น ได้เห็นพุทธการกธรรมมีทาน
บารมีเป็นต้นด้วยค�าว่า “ในกาลที่เราเลือกเฟ้นอยู่ได้เห็นทานบารมี
เป็นข้อแรก” ดังนี้เป็นต้น ท่านได้บ�าเพ็ญธรรมเหล่านั้น มาจนถึง
อัต ภาพที่ เ ป็ น พระเวสสันดร และเมื่อบ� าเพ็ ญบารมีมาอยู่ ก็ได้รับ
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: 69

อานิสงส์ทั้งหลายส�าหรับพระโพธิสัตว์ผู้ได้กระท�าอภินีหารแล้ว ดังที่
ท่านพรรณนาไว้ว่า
คนผู้สมบูรณ์ด้วยองค์คุณทุกประการ ผู้เที่ยงต่อพระ
โพธิญาณ ตลอดสังสารอันมีระยะกาลยาวนาน แม้นับ
ด้วยร้อยโกฏิกัป (1) จะไม่เกิดในอเวจีนรก (2) ไม่เกิดใน
โลกันตรนรก (3) ไม่เกิดเป็นนิชฌามตัณหิกเปรต (4) ไม่เกิด
เป็นขุปปิปาสาเปรต (5) ไม่เกิดเป็นกาลกัญชิกาสูร (6) แม้
เมื่อเกิดในทุคติ จะไม่เกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กๆ (7) เมื่อเกิดใน
มนุษย์จะไม่เป็นคนบอดแต่ก�าเนิด (๘) ไม่เป็นคนหูหนวก
(9) ไม่เป็นคนใบ้ (10) ไม่เกิดเป็นสตรี (11) ไม่เกิดเป็น
อุภโตพยัญชนกะ (คนสองเพศ) และกระเทย (12) คน
ผู้เที่ยงต่อพระโพธิญาณจะไม่มีใจติดพันในสิ่งใด (13) พ้น
จากอนันตริยกรรมทั้งหลาย (14) เป็นผู้มีโคจรสะอาด
ในที่ทั้งปวง (15) ไม่ซ่องเสพมิจฉาทิฏฐิ (16) เชื่อในการ
กระท�า (กรรมกิริยา) (17) เมื่ออยู่ในสวรรค์ทั้งหลาย
ก็ ไ ม่ เ กิ ด เป็ น อสั ญ ญี สั ต ว์ (1๘) เหตุ ที่ ไ ปเกิ ด ในสวรรค์
ชั้นสุทธาวาสก็ไม่มี เป็นสัตบุรุษน้อมใจไปในเนกขัมมะ
ปลดเปลื้องภพน้อยใหญ่ออก ประพฤติแต่ประโยชน์แก่
ชาวโลก มุ่งบ�าเพ็ญบารมีทุกประการท่องเที่ยวไป
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ตัวอย่างชาติที่บ�าเพ็ญบารมี
เมื่อพระมหาสัตว์ทรงบ�าเพ็ญบารมีอยู่นั่นแหละ การนับจ�านวน
อัตภาพที่บ�าเพ็ญทานบารมี เช่น ในกาลเป็นอกิตติพราหมณ์ ในกาล
เป็นสังขพราหมณ์ ในกาลเป็นพระราชาทรงพระนามว่าธนัญชยะ
ในกาลเป็นพระเจ้ามหาสุทัสสนะ ในกาลเป็นมหาโควินทะ ในกาล
เป็ น นิ มิ ม หาราช ในกาลเป็ น จั น ทกุ ม าร ในกาลเป็ น วิ สั ย หเศรษฐี
ในกาลเป็ น พระเจ้ า สิ วิ ร าช ในกาลเป็ น พระเวสสั น ดรเป็ น ต้ น ไม่
สามารถที่จะท�าได้ แต่ทานบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้กระท�าการบริจาค
ตนเอง ในสสบัสณฑิตชาดกอย่างนี้ว่า
เราเห็นเขาเข้ามาขออาหาร จึงได้บริจาคตนเอง ผู้ที่
จะเสมอเราด้วยทานไม่มี นี้เป็นทานบารมีของเรา
จัดเป็นปรมัตถบารมีแน่นอน
การนับจ�านวนอัตภาพที่บ�าเพ็ญสีลบารมี คือ ในกาลเป็นสีลว
นาคราช ในกาลเป็นจัมเปยยนาคราช ในกาลเป็นภูริทัตตนาคราช
ในกาลเป็นฉัททันตนาคราช ในกาลเป็นชัยทิสราชบุตร ในกาลเป็น
อลีนสัตตุกุมารเป็นต้น ไม่สามารถที่จะท�าได้ แต่สีลบารมีของพระ
โพธิสัตว์ผู้ท�าการบริจาคตนเอง ในสังขปาลชาดกอย่างนี้ว่า
เราเมื่ อ ถู ก แทงด้ ว ยหลาวทั้ ง หลาย และถู ก ทิ่ ม ด้ ว ย
หอกทั้งหลาย ก็มิได้โกรธเคืองบุตรนายบ้านเลย นี้เป็นสีล
บารมีของเรา
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จัดเป็นปรมัตถบารมีแน่นอน
การนับจ�านวนอัตภาพที่พระโพธิสัตว์ สละราชสมบัติอย่างใหญ่
บ�าเพ็ญเนกขัมบารมี คือ ในกาลเป็นโสมนัสกุมาร ในกาลเป็นหัตถิปาล
กุมาร ในกาลเป็นอโยฆรบัณฑิตเป็นต้น ไม่สามารถที่จะท�าได้ แต่
เนกขัมมบารมีของพระโพธิสัตว์ ผู้ทิ้งราชสมบัติออกบวชเพราะเป็น
ผู้ปราศจากเครื่องข้อง ในจูฬสุตโสมชาดกอย่างนี้ว่า
เราละทิ้งราชสมบัติอันใหญ่ที่อยู่ในเงื้อมมือ ดุจถ่มก้อน
น�้าลาย เมื่อเราสละแล้วก็ไม่ติดข้องเลย นี้เป็นเนกขัมม
บารมีของเรา
จัดเป็นปรมัตถบารมีแน่นอน
การนับจ�านวนอัตภาพที่บ�าเพ็ญปัญญาบารมี คือ ในกาลเป็น
วิธูรบัณฑิต ในกาลเป็นมหาโควินทบัณฑิต ในกาลเป็นขุททาลบัณฑิต
ในกาลเป็นอรกบัณฑิต ในกาลเป็นโพธิปริพพาชก ในกาลเป็นมโหสถ
บัณฑิตเป็นต้น ไม่สามารถที่จะท�าได้ แต่ปัญญาบารมีของพระโพธิสัตว์
ผู้แสดงงูที่อยู่ภายในกระสอบ ในกาลเป็นเสนกบัณฑิตในสัตตุภัตต
ชาดกอย่างนี้ว่า
เราเมื่อใคร่ครวญอยู่ด้วยปัญญา ได้ช่วยพราหมณ์ให้
พ้นจากทุกข์ได้ ผู้ที่เสมอเราด้วยปัญญาไม่มี นี้เป็นปัญญา
บารมีของเรา
จัดเป็นปรมัตถบารมีแน่นอน
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การนับจ�านวนอัตภาพที่บ�าเพ็ญวิริยบารมีเป็นต้น ก็ไม่สามารถ
ที่ จ ะท� า ได้ แต่ วิ ริ ย บารมี ข องพระโพธิ สั ต ว์ ผู ้ ข ้ า มมหาสมุ ท ร ใน
มหาชนกชาดกอย่างนี้ว่า
ในท่ามกลางมหาสมุทรเราไม่เห็นฝั่งเลย พวกมนุษย์
พากันตายหมดแล้ว ความเป็นอย่างอื่นแห่งจิตไม่มีเลย นี้
เป็นวิริยบารมีของเรา
จัดเป็นปรมัตถบารมีแน่นอน
ขันติบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้อดกลั้นทุกข์หนัก เพราะท� าเป็น
เหมือนกับไม่มีจิตใจในขันติวาทีชาดกอย่างนี้ว่า
เราไม่โกรธในพระเจ้ากาสิราช ผู้สั่งให้ฟันเราผู้เหมือน
กับไม่มีจิตใจ ด้วยขวานอันคมกริบ นี้เป็นขันติบารมีของเรา
จัดเป็นปรมัตถบารมีแน่นอน
สัจจบารมีของพระโพธิสัตว์ ผู้สละชีวิตตามรักษาสัจจะอยู่ ใน
มหาสุตโสมชาดกอย่างนี้ว่า
เราเมื่อตามรักษาสัจจวาจาอยู่ สละชีวิตของเรา ได้
ให้พระเจ้าโปริสาทปล่อยกษัตริย์ 101 พระองค์แล้ว นี้
เป็นสัจจบารมีของเรา
จัดเป็นปรมัตถบารมีแน่นอน
อธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตว์ ผู้สละแม้กระทั่งชีวิตอธิษฐาน
วัตร ในมูคปักขชาดก อย่างนี้ว่า
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พระมารดาและพระบิดา มิได้เป็นที่เกลียดชังของเรา
ทั้งยศใหญ่เราก็มิได้เกลียดชัง แต่พระสัพพัญญุตญาณเป็น
ที่รักยิ่งของเรา เพราะฉะนั้น เราจึงอธิษฐานวัตร
จัดเป็นปรมัตถบารมีแน่นอน
เมตตาบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้ไม่เหลียวแลแม้กระทั่งชีวิต ยัง
คงมีเมตตาอยู่ ในสุวรรณสามชาดก อย่างนี้ว่า
ในกาลนั้น สัตว์ไรๆ ก็ไม่ได้กลัวเรา และเราก็มิได้
หวาดกลัวสัตว์ไรๆ เราอันก�าลังแห่งเมตตาอุปถัมภ์แล้ว
จึงยินดีอยู่ในป่าใหญ่
จัดเป็นปรมัตถบารมีแน่นอน
อุเบกขาบารมีของพระโพธิสัตว์ ผู้ไม่ประพฤติล่วงอุเบกขา เมื่อ
พวกชาวบ้านก่อให้เกิดสุขโดยการน�าดอกไม้และของหอมมาให้ก็ดี
พวกเด็กก่อให้เกิดทุกข์ด้วยการถ่มน�้าลายใส่เป็นต้นก็ดี ในโลมหังส
ชาดกอย่างนี้ว่า
เราเอากระดูกจากซากศพท�าเป็นดุจหมอนหนุน นอน
อยู่ในป่าช้า พวกเด็กชาวบ้าน ได้พากันเข้าไปท�าสิ่งที่ไม่
เหมาะสมเป็นอันมาก
จัดเป็นปรมัตถบารมีแน่นอน
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ความสังเขปในอรรถกถาอปทานนี้มีเพียงเท่านี้ ส่วนเนื้อความ
โดยพิสดารพึงถือเอาจากจริยาปิฎก พระโพธิสัตว์บ�าเพ็ญบารมีอย่าง
นี้แล้ว ด�ารงอยู่ในอัตภาพเป็นพระเวสสันดร กระท�าบุญใหญ่อันเป็น
เหตุให้แผ่นดินใหญ่ไหวอย่างนี้ว่า
แผ่นดินนี้ไม่มีจิตใจ ไม่รู้สุขทุกข์ แม้แผ่นดินนั้นก็ได้
ไหวแล้วถึง 7 ครั้ง เพราะอ�านาจแห่งทานของเรา
ในเวลาสิ้ น สุ ด แห่ ง อายุ ท่ า นจุ ติ จ ากอั ต ตภาพที่ เ ป็ น พระ
เวสสันดรนั้น ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต เรื่องราวจ�าเดิมแต่บาทมูล
ของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกร จนถึงพระโพธิสัตว์นี้เกิดใน
สวรรค์ชั้นดุสิตนี้ พึงทราบว่าชื่อทูเรนิทาน
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๒. อวิทูเรนิทาน๑
โกลาหล ๓
ก็เมือ่ พระโพธิสตั ว์อยูใ่ นสวรรค์ชนั้ ดุสติ นัน่ แหละ พุทธโกลาหลได้
เกิดขึ้นแล้ว จริงอยู่ ในโลกมีโกลาหลที่สา� คัญ 3 อย่างเกิดขึ้น คือ
(1) กัปปโกลาหล ความโกลาหลในเรื่องกัปพินาศ
(๒) พุทธโกลาหล ความโกลาหลในเรื่องจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติ
ขึ้น
(๓) จั ก กวั ต ติ โ กลาหล ความโกลาหลในเรื่ อ งจะมี พ ระเจ้ า
จักรพรรดิ
เหล่ากามาวจรเทวดาที่ชื่อว่าโลกพยุหะ (ผู้พิทักษ์โลก) พอ
ทราบว่า “อีก 100,000 ปีจะสิ้นกัป” ต่างมีศีรษะเปียก สยายผม
ร้องไห้ เอามือทั้งสองเช็ดน�้าตา นุ่งผ้าแดง มีรูปร่างไม่น่าดู เที่ยวบอก
กล่าวไปในเมืองมนุษย์ว่า “ดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลาย จากนี้ไปอีก
100,000 ปีจะสิน้ กัป แม้โลกนีก้ จ็ กั พินาศไป แม้มหาสมุทรก็จกั พินาศ
1

แปลและเรียบเรียงจาก วิสุทธชนวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย อปทาน
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แผ่นดินใหญ่นี้และภูเขาสิเนรุราช จักถูกไฟไหม้พินาศไป ความพินาศ
ของโลกจั ก มี จ นถึ ง พรหมโลก ดู ก ่ อ นท่ า นผู ้ นิ ร ทุ ก ข์ ทั้ ง หลาย ขอ
พวกท่านจงเจริญเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จงบูชามารดาบิดา
จงเป็นผู้นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล” นี้ชื่อว่ากัปปโกลาหล
เหล่าโลกบาลเทวดา (เทวดารักษาโลก) พอทราบว่า “อีก 1,000
ปีพระสัพพัญญูพุทธเจ้าจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก” ก็พากันเที่ยวป่าวร้อง
ว่า “ดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลาย อีก 1,000 ปีพระสัพพัญญูพุทธเจ้า
จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก” นี้ชื่อว่าพุทธโกลาหล
เหล่าโลกบาลเทวดานั้นแหละพอทราบว่า “อีก 100 ปีพระเจ้า
จักรพรรดิจักเสด็จอุบัติขึ้น” ก็พากันเที่ยวป่าวประกาศว่า “ดูก่อน
ท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลาย อีก 100 ปีพระเจ้าจักรพรรดิจักเสด็จอุบัติขึ้น”
นี้ชื่อว่าจักกวัตติโกลาหล โกลาหลทั้ง 3 ประการนี้นับว่าเป็นสิ่งส�าคัญ
ในบรรดาโกลาหลทั้ง 3 ประการนั้น เทวดาในหมื่นจักรวาล
ทั้งสิ้นได้ฟังพุทธโกลาหลแล้ว จึงร่วมประชุมกัน ครั้นทราบว่าท่าน
ชื่อโน้นจะเป็นพระพุทธเจ้า ก็พากันเข้าไปหาท่านนั้นแล้วอ้อนวอน
และเมื่อจะอ้อนวอนก็จะท�าในกรณีที่บุพพนิมิตเกิดขึ้นแล้ว
ในกาลนั้น เทวดาทั้งปวงพร้อมกับท้าวจาตุมมหาราช ท้าว
สักกะ ท้าวสุยาม ท้าวสันดุสิต ท้าวนิมมานรดี ท้าวปรนิมมิตวสวัตดี
และท้ า วมหาพรหม ในแต่ ล ะจั ก รวาลมาร่ ว มประชุ ม พร้ อ มกั น ใน
จักรวาลหนึ่ง แล้วพากันไปยังที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ในสวรรค์ชั้นดุสิต
พากันอ้อนวอนว่า “ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ เมื่อท่านบ�าเพ็ญบารมี 10
ก็มิได้บ�าเพ็ญเพราะปรารถนาสมบัติของท้าวสักกะ สมบัติของมาร
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สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ สมบัติของพรหม แต่ท่านบ�าเพ็ญเพราะ
ปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณ เพื่อประโยชน์ในการขนหมู่สัตว์ออกไป
จากโลก ข้าแต่ทา่ นผูน้ ริ ทุกข์ บัดนีถ้ งึ กาลเวลาทีท่ า่ นจะเป็นพระพุทธเจ้า
แล้ว”

มหาวิโลกนะ ๕
ล�าดับนั้น พระมหาสัตว์ยังไม่ให้ปฏิญาณแก่เทวดาทั้งหลาย
ได้ตรวจดูมหาวิโลกนะ คือ สิ่งส�าคัญที่จะต้องตรวจดู 5 ประการ คือ
(1) กาล (2) ทวีป (3) ประเทศ (4) ตระกูล และ (5) การก�าหนด
อายุของมารดา
(1) กาล : ในมหาวิโลกนะ 5 ประการนั้น พระโพธิสัตว์จะตรวจ
ดูกาลก่อนว่า เป็นกาลที่สมควรหรือไม่สมควร ในเรื่องกาลที่สมควร
และไม่สมควรนั้น เวลาที่อายุเจริญขึ้นมากถึง 100,000 ปี จัดว่าเป็น
กาลที่ไม่สมควร เพราะว่าในกาลนั้น ชาติชราและมรณะไม่ปรากฏแก่
สัตว์ทั้งหลาย และพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่จะพ้น
จากไตรลักษณ์ยอ่ มไม่มี เมือ่ พระองค์ตรัสว่า “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา”
สัตว์ทั้งหลายก็จะคิดว่า “พระพุทธเจ้าตรัสข้อนี้ท�าไมกัน” พากันไม่คิด
ที่จะฟัง ไม่คิดที่จะเชื่อ จากนั้นก็จะไม่มีการตรัสรู้ เมื่อไม่มีการตรัสรู้
พระศาสนาก็จะไม่เป็นเครื่องน�าออกจากทุกข์ เพราะฉะนั้น กาลที่สัตว์
ทั้งหลายมีอายุ 100,000 ปีจึงเป็นกาลที่ไม่สมควร
แม้กาลที่อายุน้อยกว่า 100 ปี ก็เป็นกาลที่ไม่สมควร เพราะใน
กาลนั้นสัตว์ทั้งหลายมีกิเลสหนา และโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงให้แก่
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สัตว์ผู้มีกิเลสหนา จะไม่ตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นโอวาท โอวาทนั้นจะหมด
ไปเร็วเหมือนรอยไม้ที่ขีดลงไปในน�้า ฉะนั้น เพราะฉะนั้น แม้กาลที่สัตว์
ทั้งหลายมีอายุ 100 ปีนั้น ก็จัดว่าเป็นกาลไม่สมควร
กาลที่อายุระหว่าง 100,000 - 100 ปี จัดเป็นกาลอันสมควร
และในกาลนั้นก็เป็นกาลที่สัตว์มีอายุ 100 ปี ล�าดับนั้น พระมหาสัตว์
ก็มองเห็นว่าเป็นกาลที่สมควรจะเกิดได้แล้ว
(๒) ทวีป : ต่อจากนั้นเมื่อจะตรวจดูทวีป พระมหาสัตว์ตรวจ
ดูทวีปใหญ่ 4 ทวีป ได้เห็นว่า “พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เสด็จ
อุบัติขึ้นในทวีปทั้ง 3 เสด็จอุบัติขึ้นในชมพูทวีปเท่านั้น”
(๓) ประเทศ : ต่อจากนั้นตรวจดูประเทศว่า ธรรมดาชมพูทวีป
กว้างใหญ่มากมีปริมาณถึง 10,000 โยชน์ พระพุทธเจ้าทั้งหลาย
เสด็จอุบัติขึ้นในประเทศไหนหนอ จึงได้เห็นมัชฌิมประเทศ มัชฌิม
ประเทศคือสถานที่ที่ท่านกล่าวไว้ในพระวินัยปิฎกอย่างนี้ว่า
อาณาเขตภายในของแต่ละทิศเหล่านี้เป็นมัชฌิมประเทศ คือ
ในทิศตะวันออกมีนิคมชื่อกชังคละ ถัดจากนิคมนั้นเป็นมหาสาละ ถัด
จากมหาสาละนั้นไปเป็นปัจจันตชนบท
ในทิ ศ ใต้ มี แ ม่ น�้ า ชื่ อ สั ล ลวดี ถั ด จากแม่ น�้ า สั ล ลวดี นั้ น ไปเป็ น
ปัจจันตชนบท
ในทิศใต้มีนิคมชื่อเสตกัณณิกะ ถัดจากนิคมชื่อเสตกัณณิกะนั้น
ไปเป็นปัจจันตชนบท

80 :

พระพุทธเจ้า

ในทิ ศ ตะวั น ตกมี ห มู ่ บ ้ า นพราหมณชื่ อ ถู น ะ ถั ด จากหมู ่ บ ้ า น
พราหมณ์ชื่อถูนะนั้นเป็นปัจจันตชนบท
ในทิศเหนือมีภเู ขาชือ่ อุสรี ธชะ ถัดจากภูเขาชือ่ อุสรี ธชะนัน้ ไปเป็น
ปัจจันตชนบท
มัชฌิมประเทศนั้นโดยส่วนยาววัดได้ 300 โยชน์ กว้าง 250
โยชน์ วงรอบ 900 โยชน์ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอัคร
สาวก พระเจ้าจักรพรรดิ กษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาลและ
คหบดี ม หาศาล ผู ้ มี ศั ก ดาใหญ่ เ หล่ า อื่ น ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น ในสถานที่ นั้ น
พระนครชื่อว่ากบิลพัสดุ์นี้ก็ตั้งอยู่ในมัชฌิมประเทศนี้ พระโพธิสัตว์
จึงได้ถึงความตกลงใจว่า “เราควรจะไปเกิดในนครกบิลพัสดุ์นั้น”
(4) ตระกูล : พระโพธิสัตว์เมื่อจะเลือกตระกูล จึงเห็นตระกูล
ว่า “พระมารดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมไม่เสด็จอุบัติในตระกูล
แพศย์หรือในตระกูลศูทร แต่จะเสด็จอุบัติในตระกูลกษัตริย์หรือใน
ตระกูลพราหมณ์ ที่ชาวโลกยกย่องสองตระกูลนี้เท่านั้น ก็บัดนี้ตระกูล
กษัตริย์เป็นตระกูลที่ชาวโลกยกย่อง เราจักเกิดในตระกูลกษัตริย์นั้น
พระเจ้าสุทโธทนมหาราชจักเป็นพระบิดาของเรา”
(5) การก� า หนดอายุ ข องมารดา : ต่ อ จากนั้ น เมื่ อ จะเลื อ ก
มารดาก็เห็นว่า ธรรมดาพระพุทธมารดาย่อมไม่โลเลในบุรุษ ไม่เป็น
นักเลงสุรา แต่จะเป็นผู้บา� เพ็ญบารมีมาตลอด 100,000 กัป นับแต่
เกิดมาจะมีศีล 5 ไม่ขาดเลย และพระเทวีทรงพระนามว่ามหามายา
นี้ทรงผู้เป็นเช่นนี้ พระนางจะทรงเป็นพระมารดาของเรา เมื่อตรวจดู
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ว่าพระนางจะทรงมีพระชนมายุอยู่อีกเท่าไร ก็เห็นว่า มีพระชนมายุ
อีก 10 เดือนกับอีก 7 วัน
พระโพธิสัตว์ตรวจดูมหาวิโลกนะ 5 ประการนี้ อย่างนี้แล้ว
กล่าวว่า “ดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลาย ถึงกาลอันสมควรของเราแล้ว
ที่จะเป็นพระพุทธเจ้า” เมื่อจะกระท�าการสงเคราะห์เทวดาทั้งหลาย
จึงให้ปฏิญญา แล้วส่งเทวดาเหล่านั้นกลับไปด้วยค�าว่า “ขอเชิญ
พวกท่านกลับไปเถิด” ท่านมีเทวดาชั้นดุสิตห้อมล้อมแล้ว ไปสู่สวน
นันทวันในสวรรค์ชั้นดุสิต จริงอยู่ สวนนันทวันมีอยู่ในเทวโลกทุกชั้น
ทีเดียว เทวดาในเทวโลกพากันเที่ยวคอยเตือนให้พระมหาสัตว์ ร�าลึก
ถึงโอกาสแห่งกุศลกรรมที่เคยกระท�าไว้ในกาลก่อนว่า “ข้าแต่ท่าน
ผู้นิรทุกข์ ขอท่านจงจุติจากที่นี้ไปสู่สุคติเถิด ขอท่านจงจุติจากที่นี้ไปสู่
สุคติเถิด ขอท่านจงจุตจิ ากทีน่ ไี้ ปสูส่ คุ ติเถิด” พระโพธิสตั ว์อนั พวกเทวดา
ผู้คอยเตือนให้ร�าลึกถึงกุศลกรรมห้อมล้อมแล้วอย่างนี้ ด�ารงชีวิตอยู่ใน
เทวโลกนั้นเอง จุติแล้วถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระมหามายาเทวี
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อนุปุพพิกถาเรื่องการถือปฏิสนธิ
เพื่อจะท�าเนื้อความเกี่ยวกับการถือปฏิสนธิของพระโพธิสัตว์นั้น
ให้แจ่มแจ้ง มีถ้อยค�าที่จะกล่าวไปตามล�าดับ ดังต่อไปนี้
ได้ ยิ น ว่ า ในกาลนั้ น ในนครกบิ ล พั ส ดุ ์ ไ ด้ มี ง านนั ก ขั ต ตฤกษ์
ประจ�าเดือน ๘ กันอย่างเอิกเกริก มหาชนเล่นงานนักขัตตฤกษ์กัน ฝ่าย
พระนางมหามายาเทวี อีก 7 วันจะถึงวันเพ็ญ ทรงเล่นงานนักขัตตฤกษ์
ที่ไม่มีการดื่มสุรา มีแต่จัดดอกไม้ของหอมและเครื่องประดับ ในวันที่
7 ทรงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ทรงสนานด้วยน�้าหอม สละพระราชทรัพย์
400,000 ถวายมหาทาน แล้วทรงแต่งพระองค์ด้วยเครื่องประดับ
ครบทุกอย่าง เสวยพระกระยาหารอย่างดี ทรงอธิษฐานองค์อุโบสถ
เสด็จเข้าห้องอันงดงามที่ประดับตกแต่งไว้แล้ว บรรทมบนที่นอนอัน
งดงาม ทรงหลับไปและได้ทรงพระสุบินอย่างนี้ว่า
ท้าวมหาราชทั้ง 4 ยกพระนางขึ้นพร้อมกับพระแท่นที่บรรทม
ทีเดียว น�าไปยังป่าหิมพานต์ แล้ววางบนพื้นแผ่นศิลาขนาด 60 โยชน์
ภายใต้ต้นสาละใหญ่ขนาด 7 โยชน์ ได้ยืน ณ ที่ควรข้างหนึ่ง ล�าดับนั้น
เหล่านางเทวีของท้าวมหาราชทั้ง 4 นั้น ต่างพากันมาน�าพระเทวี
ไปยังสระอโนดาต ให้สรงสนานเพื่อที่จะช�าระล้างมลทินของมนุษย์
ออก ให้นุ่งห่มผ้าทิพย์ ลูบไล้ด้วยของหอมทิพย์ ประดับประดาด้วย
ดอกไม้ทิพย์
ในที่ไม่ไกลจากที่นั้น มีภูเขาเงินอยู่ลูกหนึ่ง ภายในภูเขานั้นมี
วิมานทอง นางเทวีเหล่านั้นได้ตั้งพระแท่นที่บรรทมอันเป็นทิพย์ บ่าย
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พระเศียรไปทางทิศปราจีนแล้วให้บรรทมในวิมานทองนั้น ครั้งนั้น
พระโพธิสัตว์เป็นพระยาช้างตัวประเสริฐสีขาวผ่อง เดินเที่ยวไปที่
ภูเขาทองลูกหนึ่งในที่ไม่ไกลจากสถานที่นั้น เดินลงจากภูเขาทองนั้น
แล้ว ขึ้นไปยังภูเขาเงิน มาทางด้านทิศอุดร เอางวงอันมีสีดังพวงเงิน
จับดอกปทุมสีขาว เปล่งเสียงโกญจนาทเข้าไปยังวิมานทอง กระท�า
ประทักษิณพระแท่นบรรทมของพระมารดา 3 รอบแล้ว ได้ปรากฏ
เหมือนกับว่าทะลุทางเบื้องขวาเข้าไปในพระอุทรของพระนาง พระ
โพธิสัตว์ถือปฏิสนธิ ในวันนักขัตตฤกษ์เดือน 8 หลัง ด้วยประการฉะนี้
ในวันรุ่งขึ้น พระเทวีทรงตื่นบรรทมแล้ว กราบทูลถึงพระสุบิน
นั้นแด่พระราชา พระราชารับสั่งให้เชิญพราหมณ์ชั้นหัวหน้า 64 คน
เข้าเฝ้า ให้จัดปูลาดอาสนะมีค่ามากบนพื้นที่ฉาบด้วยโคมัยสด มีเครื่อง
สักการะอันเป็นมงคลกระท�าด้วยข้าวตอกเป็นต้น ให้ใส่ข้าวปายาส
อย่างเลิศซึ่งปรุงด้วยเนยใส น�้าผึ้ง และน�้าตาลกรวด ลงจนเต็มถาด
ทองและเงิน เอาถาดทองและเงินครอบแล้ว ถวายให้พวกพราหมณ์
ที่นั่งบนอาสนะนั้นแล้ว และได้ถวายผ้าห่มและแม่โคแดงเป็นต้น ทรง
ให้พราหมณ์อิ่มหน�าแล้ว เมื่อพวกพราหมณ์เหล่านั้นอิ่มหน�าเพียงพอ
ด้วยของทีต่ อ้ งการทุกอย่างแล้ว จึงตรัสให้บอกพระสุบนิ แล้วตรัสถามว่า
“จักมีอะไรเกิดขึน้ ” พวกพราหมณ์กราบทูลว่า “ข้าแต่มหาราช พระองค์
อย่าทรงวิตกอะไรเลย พระเทวีทรงตั้งพระครรภ์แล้ว และพระครรภ์
ทีต่ งั้ ขึน้ นัน้ เป็นบุรษุ มิใช่สตรี พระองค์จกั มีพระราชบุตร ถ้าพระราชบุตร
นั้นทรงอยู่ครองเรือน จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ถ้าเสด็จออกจาก
เรือนบวชแล้วจักได้เป็นพระพุทธเจ้า ผู้ไม่มีกิเลสในโลก”
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บุพพนิมิต ๓๒ ประการ
ก็ ใ นขณะที่ พ ระโพธิ สั ต ว์ ท รงถื อ ปฏิ ส นธิ ในพระครรภ์ ข อง
พระมารดานั่นแหละ 10,000 โลกธาตุก็ไหวหวั่นสะเทือนเลื่อนลั่น
ขึ้นพร้อมกันทันที บุพพนิมิต 32 ประการปรากฏขึ้นแล้ว คือ
(1) ใน 10,000 จักรวาลได้มีแสงสว่างไม่สามารถประมาณได้
แผ่ซ่านไป
(2) พวกคนตาบอดต่างก็ได้ตาดีขนึ้ เหมือนกับมีประสงค์จะดูพระ
สิรินั้นของพระโพธิสัตว์นั้น
(3) พวกคนหูหนวกก็ได้ยินเสียงได้
(4) พวกคนใบ้ก็พูดได้
(5) พวกคนค่อมก็ตัวตรงได้
(6) คนง่อยเปลี้ยเสียขาก็เดินด้วยเท้าได้
(7) สัตว์ทงั้ ปวงทีถ่ กู จองจ�าก็พน้ จากเครือ่ งจองจ�ามีขอื่ คาเป็นต้น
(๘) ในนรกทุกแห่งไฟก็ดับ
(9) ในภูมิเปรตทั้งหลาย ความหิวกระหายก็สงบระงับไป
(10) เหล่าสัตว์ดิรัจฉานก็ไม่มีความกลัวภัย
(11) โรคของสัตว์ทั้งปวงก็สงบระงับ
(12) สัตว์ทั้งปวงต่างมีวาจาน่ารัก
(13) ม้าทั้งหลายต่างก็ร้องด้วยเสียงอันอ่อนหวาน
(14) ช้างทั้งหลายต่างก็ร้องด้วยเสียงอันอ่อนหวาน
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(15) เครื่องดนตรีทุกชนิดต่างก็เปล่งเสียงกึกก้องของตนได้เอง
(16) เครื่องอาภรณ์ที่สวมอยู่ที่มือเป็นต้นของมนุษย์ทั้งหลาย
ก็ส่งเสียงร้องขึ้นได้
(17) ทิศทั้งปวงก็แจ่มใส
(1๘) สายลมอ่อนเย็นที่จะให้เกิดสุขแก่สัตว์ทั้งหลายก็พัดโชยมา
(19) เมฆที่มิใช่ฤดูกาลก็ให้ฝนตก
(20) น�้าก็ช�าแรกไหลออกมาแม้จากแผ่นดิน
(21) เหล่านกก็ไม่บินไปในอากาศ
(22) แม่น�้าก็นิ่งไม่ไหล
(23) น�้าในมหาสมุทรก็มีรสอร่อย
(24) พื้นก็ดาดาษด้วยดอกปทุม 5 สีในที่ทุกแห่ง
(25) ดอกไม้ทุกชนิดที่เกิดบนพื้นดินและเกิดในน�้าเป็นต้นต่าง
ก็บาน
(26) ที่ล�าต้นของต้นไม้ ก็มีดอกปทุมเหมือนล�าต้นบาน
(27) ที่กิ่งของต้นไม้ ก็มีดอกปทุมเหมือนกิ่งบาน
(2๘) ที่เถาวัลย์ ก็มีดอกปทุมเหมือนเถาวัลย์บาน
(29) ที่พื้นดิน ก็มีดอกปทุมมีก้านช�าแรกพื้นหินโผล่ขึ้นเบื้องบน
แห่งละ 7 ดอก
(30) ในอากาศ ก็มีดอกปทุมห้อยเกิดขึ้น
(31) ฝนดอกไม้ตกลงโดยรอบ
(32) ดนตรีทิพย์ต่างก็บรรเลงขึ้นในอากาศ
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ทั้ง 10,000 โลกธาตุ เป็นประดุจพวงมาลัยที่เขาจับเหวี่ยงให้
หมุนแล้วปล่อยไป ดูราวกับก�าดอกไม้ที่เขาจับบีบเข้าแล้วมัดรวมกัน
และเป็นเหมือนที่นอนดอกไม้ที่ประดับประดาและตกแต่งแล้ว มี
ดอกไม้เป็นพวงอันเดียวกัน เป็นเหมือนพัดวาฬวีชนีที่ก�าลังโบกสะบัด
อยู่ อบอวลไปด้วยกลิ่นของดอกไม้และกลิ่นธูป ได้เป็นโลกธาตุที่ถึง
ความงดงามอย่างยอดเยี่ยมแล้ว

ทรงประสูติ
หลังจากกาลที่ถือปฏิสนธิของพระโพธิสัตว์ผู้ถือปฏิสนธิแล้ว
อย่างนี้ เพือ่ ทีจ่ ะป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่พระโพธิสตั ว์และพระมารดา
ของพระโพธิสัตว์ เทวบุตร 4 องค์ถือพระขรรค์ในมือคอยอารักขา
จิตที่ประกอบด้วยราคะในบุรุษทั้งหลาย มิได้เกิดแต่พระมารดาของ
พระโพธิสัตว์เลย พระนางได้ถึงความเลิศด้วยลาภและยศ มีความสุข
มีพระกายไม่ล�าบาก และทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ภายใน
พระครรภ์ เป็นประดุจด้ายสีขาวที่ร้อยไว้ในแก้วมณีที่ใสแจ๋ว
ธรรมดาพระครรภ์ที่พระโพธิสัตว์อาศัยอยู่ เป็นเช่นกับห้อง
พระเจดีย์ สัตว์อื่นไม่สามารถจะอาศัยอยู่หรือใช้สอยได้ เพราะเหตุนั้น
เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติแล้วได้ 7 วัน พระมารดาของพระโพธิสัตว์จึง
สวรรคตแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต อีกอย่างหนึ่ง หญิงอื่นมีครรภ์
ไม่ถึง 10 เดือนบ้าง เลย 10 เดือนไปบ้าง นั่งคลอดบ้าง นอนคลอด
บ้าง ฉันใด พระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นเช่นนั้น พระนาง
จะดูแลพระโพธิสัตว์ไว้ในพระครรภ์ 10 เดือน แล้วประทับยืนคลอด
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ข้อนี้เป็นธรรมดาของพระมารดาของพระโพธิสัตว์
แม้พระนางมหามายาเทวีทรงดูแลพระโพธิสัตว์ในพระครรภ์
สิ้น 10 เดือน ประดุจดูแลน�้ามันด้วยบาตร ฉะนั้น พระนางทรงมี
พระครรภ์ แ ก่ เ ต็ ม ที่ แ ล้ ว มี พ ระราชประสงค์ จ ะเสด็ จ ไปยั ง ตระกู ล
พระญาติ จึงกราบทูลพระเจ้าสุทโธทนมหาราชว่า “ข้าแต่สมมติเทพ
หม่อมฉันปรารถนาจะไปยังเทวหนครที่เป็นของตระกูล” พระเจ้า
สุทโธทนะทรงรับว่าได้ แล้วรับสั่งให้ท�าทางให้ราบเรียบ จากพระนคร
กบิลพัสดุ์จนถึงเทวทหนคร ให้ประดับประดาด้วยต้นกล้วย หม้อ
เต็มด้วยน�้า ธงและธงแผ่นผ้า ให้พระเทวีประทับนั่งในวอทอง ให้
อ�ามาตย์ 1,000 คนหามไป ทรงส่งไปพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมาก
ในระหว่างพระนครทั้ง 2 มีมงคลสาลวันชื่อลุมพินีวันของชาว
พระนครทั้ง 2 ในสมัยนั้น สาลวันทั้งปวงได้มีดอกไม้บานเหมือนกัน
ตั้งแต่โคนต้นจนถึงปลายกิ่ง ฝูงแมลงภู่ซึ่งมี 5 สีและฝูงนกจ�านวน
มากมาย เที่ยวบินดื่มรสอันอร่อยอยู่ในระหว่างกิ่งและระหว่างดอก
ลุ ม พิ นี วั น ทั้ ง สิ้ น จึ ง เป็ น เช่ น กั บ จิ ต รลดาวั น ดู ป ระหนึ่ ง เป็ น มณฑล
ของสถานที่ซึ่งมาร่วมวงเสวยของพระราชาผู้มีอานุภาพมาก เพราะ
ทอดพระเนตรเห็นความงดงามนั้น พระเทวีจึงได้เกิดพระประสงค์จะ
ทรงเล่นในสาลวัน พวกอ�ามาตย์พาพระเทวีเข้าไปยังสาลวัน พระนาง
เสด็จไปยังใต้ต้นมงคลสาละแล้ว ได้มีความประสงค์จับกิ่งสาละ กิ่ง
สาละก็น้อมลงประดุจยอดหวายที่ถูกรมให้ร้อนแล้ว โน้มเข้าไปใกล้
พระหัตถ์ของพระเทวี พระนางทรงเหยียดพระหัตถ์ออกจับกิ่ง
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ก็ในขณะนั้นนั่นเอง ลมกัมมชวาต (ลมที่เกิดจากกรรม) ของ
พระเทวีพัดแล้ว ครั้งนั้น มหาชนท�าม่านล้อมพระนางแล้วก็หลีกไป
เมือ่ พระนางทรงจับกิง่ สาละประทับยืนอยูน่ นั่ แหละ ได้ทรงประสูตแิ ล้ว
ท้าวมหาพรหมผู้มีจิตบริสุทธิ์ 4 องค์ถือข่ายทองมาถึงในขณะนั้นเอง
ได้เอาข่ายทองนัน้ รับพระโพธิสตั ว์ วางไว้ตรงพระพักตร์ของพระมารดา
ทูลว่า “ข้าแต่พระเทวี ขอพระองค์จงดีพระทัยเถิด พระราชบุตรของ
พระองค์ผู้มีศักดาใหญ่ทรงเกิดขึ้นแล้ว”
สัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่น เมื่อคลอดออกจากครรภ์มารดาย่อม
แปดเปื้อน ด้วยสิ่งไม่สะอาดปฏิกูลคลอดออกมา ฉันใด พระโพธิสัตว์
ไม่ได้เป็นฉันนั้น พระโพธิสัตว์นั้นเหยียดมือและเท้าทั้ง 2 ข้างออก
ยืนตรง ดุจพระธรรมกถึกลงจากธรรมาสน์ และดุจบุรุษลงจากบันได
มิได้แปดเปื้อนด้วยของไม่สะอาดใดๆ ที่มีอยู่ในครรภ์มารดา เป็น
ผู้บริสุทธิ์สะอาดรุ่งโรจน์อยู่ ประดุจแก้วมณีที่เขาวางไว้บนผ้าแคว้น
กาสี คลอดออกมาจากครรภ์มารดา แม้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ตาม
สายธารแห่งน�้า 2 สายก็พลุ่งออกมาจากอากาศ สรงพระสรีระของ
พระโพธิ สั ต ว์ แ ละพระมารดาท� า ให้ อ บอุ ่ น สบาย เพื่ อ สั ก การะแก่
พระโพธิสัตว์และพระมารดา
ต่อจากนั้นท้าวมหาราช 4 องค์ได้รับพระโพธิสัตว์นั้น จากมือ
ของเหล่าพรหมผู้ยืนเอาข่ายทองรับอยู่ ด้วยเครื่องปูลาดรองที่ท�าด้วย
หนังเสือดาว ที่มีสัมผัสอ่อนนุ่มซึ่งชาวโลกสมมติกันว่าเป็นมงคล พวก
มนุษย์จึงรับจากมือของท้าวมหาราชทั้ง 4 เหล่านั้น ด้วยเครื่องรอง
ที่ท�าด้วยผ้าเปลือกไม้
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หลังจากพ้นจากมือของพวกมนุษย์แล้ว พระโพธิสัตว์ประทับ
ยืนบนแผ่นดิน ทอดพระเนตรดูทิศตะวันออก จักรวาลนับได้หลายพัน
ได้เป็นสถานที่ราบเสมอเหมือนกัน เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในที่นั้น
ต่างพากันบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นแล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่
ท่านมหาบุรุษ ผู้อื่นในที่นี้ที่เสมอเหมือนท่านย่อมไม่มี ผู้ที่ยิ่งกว่าท่าน
จักมีแต่ที่ไหน” พระโพธิสัตว์มองตรวจดูทิศทั้ง 10 คือ ทิศใหญ่ 4
ทิศเล็ก 4 ทิศเบื้องล่าง 1 ทิศเบื้องบน 1 ไม่ทรงมองเห็นใครที่เสมอ
พระองค์ทรงด�าริว่า “ทิศนี้เป็นทิศเหนือ” แล้วได้ย่างพระบาทเสด็จไป
7 ก้าว มีทา้ วมหาพรหมกัน้ เศวตฉัตร ท้าวสุยามเทวบุตรถือพัดวาฬวีชนี
และเทวดาทัง้ หลายเหล่าอืน่ มีมอื ถือเครือ่ งราชกกุธภัณฑ์ทเี่ หลือเดินตาม
เสด็จ จากนั้น ประทับยืนในสถานที่ย่างพระบาทก้าวที่ 7 ทรงเปล่ง
อาสภิวาจา (วาจาที่กล่าวอย่างอาจหาญ) ว่า “เราเป็นผู้เลิศของโลก”
ดังนี้เป็นต้น ทรงบรรลือสีหนาทแล้ว
เป็นความจริง พระโพธิสัตว์พอคลอดออกมาจากครรภ์มารดา
เท่านั้น ก็เปล่งวาจาได้ใน 3 อัตภาพ คือ (1) ในอัตภาพเป็นมโหสถ
(2) ในอัตภาพเป็นพระเวสสันดร (3) ในอัตภาพนี้
ได้ทราบว่า ในอัตภาพเป็นมโหสถ พอพระโพธิสัตว์คลอดออก
จากครรภ์มารดาเท่านั้น ท้าวสักกเทวราชเสด็จมา ทรงวางแก่นจันทน์
ไว้ในมือแล้วเสด็จกลับไป พระโพธิสัตว์ก�าแก่นจันทร์นั้นไว้ในก�ามือ
คลอดออกมา ครั้งนั้น มารดาจึงถามท่านว่า “แน่ะพ่อ ลูกถืออะไรมา”
พระโพธิสัตว์ทรงตอบว่า “ข้าแต่แม่ ยาครับ” เพราะเหตุที่ถือเอายามา
ญาติทั้งหลายจึงตั้งชื่อให้แก่ท่านว่าโอสถทารก ชนทั้งหลายถือเอายา
นั้นใส่ไว้ในตุ่ม ยานั้นนั่นแหละได้เป็นยารักษาโรคทุกชนิดให้หายได้
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ทั้งแก่คนตาบอดและหูหนวกเป็นต้นที่พากันมา ต่อมาเพราะอาศัยค�า
ที่พูดกันว่า “โอสถนี้มีคุณมากๆ” ท่านจึงได้ชื่อว่ามโหสถ
ส่วนในอัตภาพเป็นพระเวสสันดร พระโพธิสัตว์พอคลอดออก
จากครรภ์ของมารดา ก็เหยียดแขนออกพลางกล่าวว่า “ข้าแต่แม่
ในเรือนมีทรัพย์บ้างไหม ลูกจะให้ทาน” แล้วคลอดออกมา ครั้งนั้น
พระมารดาของพระโพธิสัตว์นั้นกล่าวว่า “แน่ะพ่อ ลูกเกิดในตระกูล
ที่ มี ท รั พ ย์ ” วางมื อ ของบุ ต รไว้ บ นฝ่ า มื อ ของตนแล้ ว ให้ ว างถุ ง เงิ น
1,000 ไว้
ในอัตภาพเป็นพระโพธิสัตว์ก็บรรลือสีหนาทนี้ พระโพธิสัตว์
พอคลอดออกจากครรภ์มารดาเท่านั้น ก็เปล่งวาจาได้ใน 3 อัตภาพ
โดยอาการอย่างนี้
ในขณะถือปฏิสนธิฉนั ใด แม้ในขณะประสูตกิ ฉ็ นั นัน้ บุพพนิมติ 32
ประการก็ได้ปรากฏขึ้น ในกาลที่พระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายประสูติ
แล้วในลุมพินวี นั ในเดียวกันนัน้ เอง (1) พระเทวีผเู้ ป็นพระมารดาของ
พระราหุล (๒) พระอานนท์เถระ (๓) ฉันนะอ�ามาตย์ (4) กาฬุทายี
อ�ามาตย์ (5) พญาม้ากัณฐกะ (6) ต้นมหาโพธิ์ (7) ขุมทรัพย์ทั้ง
4 ขุม ก็เกิดขึ้นพร้อมกัน บรรดาขุมทรัพย์ทั้ง 4 เหล่านั้น ว่าโดย
ความลึกลงไปในพื้นดิน ขุมทรัพย์หนึ่งมีขนาด 1 คาวุต (ประมาณ 4
กิโลเมตร) ขุมหนึ่งขนาดกึ่งโยชน์ ขุมหนึ่งมีขนาด 3 คาวุต ขุมหนึ่งมี
ขนาด 1 โยชน์ (ประมาณ 16 กิโลเมตร) ทั้ง 7 อย่างเหล่านี้ชื่อว่า
สหชาต
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กาฬเทวิลดาบสเข้าเฝ้า
พวกชาวเมืองทั้ง 2 นครได้พาพระโพธิสัตว์ กลับไปยังนคร
กบิลพัสดุ์เลยทีเดียว ในวันนั้นนั่นเอง เทวดาทั้งหลายในในสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์ตา่ งร่าเริงยินดีวา่ “พระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนมหาราช
ประสูติแล้วในนครกบิลพัสดุ์ พระกุมารนี้ประทับนั่งที่ใต้ต้นไม้ส�าหรับ
ตรัสรู้ แล้วจะเป็นพระพุทธเจ้า” แล้วพากันโบกสะบัดผ้าเป็นต้นเล่น
สนุกกัน
ในสมัยนั้น มีดาบสชื่อกาฬเทวิลผู้เข้าถึงตระกูลของพระเจ้า
สุทโธทนมหาราช ได้ส�าเร็จสมาบัติ ๘ ท่านบริโภคอาหารเสร็จแล้ว
เหาะไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อพักผ่อนในเวลากลางวัน นั่งพักผ่อน
กลางวันในสวรรค์นั้น เห็นเทวดาเหล่านั้นจึงถามว่า “เพราะเหตุไร
พวกท่านจึงมีใจยินดีเล่นสนุกกันอย่างนี้ ขอได้โปรดบอกเหตุนั้นแก่
ข้าพเจ้าด้วย”
เทวดาทั้งหลายกล่าวว่า “ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ พระราชโอรส
ของพระเจ้าสุทโธทนะประสูติแล้ว พระองค์ประทับนั่งที่ใต้ต้นโพธิ์
เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว จะแสดงพระธรรมจักร พวกข้าพเจ้าต่างยินดี
เพราะเหตุนี้ว่า พวกเราจะได้เห็นพระพุทธลีลาอันหาที่สุดมิได้ และ
จักได้ฟังพระธรรมของพระองค์”
ดาบสฟังค�าของเหล่าเทวดาแล้ว ลงจากเทวโลกทันทีเข้าไปยัง
พระราชนิ เวศน์ นั่ ง บนอาสนะที่ เขาปู ไว้ แ ล้ ว กราบทู ล ว่ า “ข้ า แต่
มหาบพิ ต ร ได้ ท ราบว่ า พระราชโอรสของพระองค์ ป ระสู ติ แ ล้ ว
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อาตมภาพอยากเห็นพระองค์” พระราชามีรับสั่งให้พาพระกุมาร
ผู้ประดับตกแต่งแล้วมา ทรงอุ้มไปเพื่อให้นมัสการดาบส
พระบาททั้ง 2 ของพระโพธิสัตว์กลับไปประดิษฐานอยู่บนชฎา
ของดาบส เป็นความจริง บุคคลอื่นที่ชื่อว่าพระมหาสัตว์จะต้องไหว้
ในอัตภาพนั้นย่อมไม่มี ถ้าคนทั้งหลายผู้ไม่รู้พึงวางศีรษะของพระ
โพธิ สั ต ว์ ไว้ ที่ ใ กล้ เ ท้ า ของดาบส ศี ร ษะของดาบสนั้ น พึ ง แตกเป็ น
7 เสี่ ย ง ดาบสคิ ด ว่ า “การที่ เราจะท� า ตนเองให้ พิ น าศไม่ ส มควร
จึ ง ลุ ก จากอาสนะแล้ ว ประณมอั ญ ชลี แ ก่ พ ระโพธิ สั ต ว์ ” พระราชา
ทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์นั้น จึงทรงไหว้บุตรของตน
ดาบสระลึกได้ชาติ ๘0 กัป คือ ในอดีต 40 กัป ในอนาคต
40 กั ป เห็ น ความเพี ย บพร้ อ มดั ว ยลั ก ษณะของพระโพธิ สั ต ว์ จึ ง
ใคร่ครวญดูว่า “พระกุมารจักได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่หนอ” ก็
ทราบว่า “พระองค์จักได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยมิต้องสงสัย” ท่านคิดว่า
“พระกุมารนี้เป็นอัจฉริยบุรุษ” จึงได้กระท�าความยิ้มแย้ม ต่อจากนั้น
กาฬเทวิลดาบสใคร่ครวญดูว่า “เราจักได้เห็นท่านอัจฉริยบุรุษนี้ เป็น
พระพุทธเจ้านี้หรือไม่หนอ” ก็ทราบว่า “เราจักไม่ได้เห็น สิ้นชีวิตเสีย
ในระหว่างนั้นแหละ แล้วจักไปเกิดในอรูปภพที่พระพุทธเจ้าตั้ง 100
พระองค์ก็ดี ตั้ง 1,000 พระองค์ก็ดี ไม่สามารถที่จะเสด็จไปเพื่อท�าให้
ตรัสรูไ้ ด้” ท่านคิดว่า “เราจักไม่เห็นท่านอัจฉริยบุรษุ ผูเ้ ป็นพระพุทธเจ้า
เห็นปานนี้ และเราจะมีความเสื่อมใหญ่” แล้วก็ร้องไห้เสียงลั่น
พวกมนุษย์เห็นแล้วจึงเรียนถามว่า “พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา
เมื่อตะกี้นี้เองหัวเราะแล้วกลับมาร้องไห้อีก ข้าแต่ท่านผู้เจริญ อันตราย
อะไรจักเกิดแก่พระลูกเจ้าของพวกเราหรือหนอ”
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ดาบสตอบว่ า “พระกุ ม ารนั้ น ไม่ มี อั น ตราย ท่ า นจั ก ได้ เ ป็ น
พระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัย”
พวกมนุษย์ถามว่า “เมื่อเป็นเช่นนั้น เพราะเหตุไร ท่านจึงร้องไห้
เล่า”
ดาบสตอบว่า “เราเศร้าโศกถึงตนว่า เราจักไม่เห็นท่านอัจฉริย
บุรุษผู้เป็นพระพุทธเจ้าเห็นปานนี้ และเราจักมีความเสื่อมใหญ่ จึง
ได้ร้องไห้”
ต่อจากนั้น ดาบสใคร่ครวญอยู่ว่า “ในวงญาติของเรามีใครบ้าง
จั ก ได้ เ ห็ น ท่ า นอั จ ฉริ ย บุ รุ ษ นั้ น ผู ้ เ ป็ น พระพุ ท ธเจ้ า ” ได้ ม องเห็ น
นาลกทารกผู้เป็นหลานของตน จึงเข้าไปยังเรือนของน้องสาว ถามว่า
“เจ้านาลกะ บุตรของเจ้าอยู่ไหน”
น้องสาวตอบว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า เขาอยู่ในเรือน”
ท่านบอกว่า “จงเรียกเขามาที” ให้น้องสาวเรียกมาแล้ว
ดาบสพูดกับนาลกทารกผู้มาหาตนแล้วว่า “นี่แน่ะพ่อ พระ
ราชโอรสประสูติแล้วในตระกูลของพระเจ้าสุทโธทนมหาราช พระองค์
เป็นหน่อพุทธางกูร จักได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อล่วงไป 35 ปี เจ้าจะได้
เห็นพระองค์ เจ้าจงบวชในวันนี้ทีเดียว”
แม้เด็กเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์ ๘7 โกฏิ คิดว่า “ลุงคงจะไม่
ชักชวนเราในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์” จึงให้คนไปซื้อผ้ากาสาวะและบาตร
ดินมาจากตลาดในขณะนั้นนั่นเอง ให้ปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้า
กาสาวะ ประณมอัญชลีบ่ายหน้าไปทางพระโพธิสัตว์ด้วยกล่าวว่า
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“บุคคลใด เป็นผู้สูงสุดในโลก ข้าพเจ้าขอบวชอุทิศบุคคลนั้น” แล้ว
กราบด้ ว ยเบญจางคประดิ ษ ฐ์ เอาบาตรใส่ ถุ ง คล้ อ งที่ จ ะงอยบ่ า
แล้วไปยังป่าหิมพานต์บ�าเพ็ญสมณธรรม
หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ท่านนาลกะนั้นได้เข้าไปเฝ้า
พระตถาคตผู้ได้บรรลุพระสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมแล้ว ทูลขอให้
พระองค์ทรงแสดงนาลกปฏิปทา แล้วเข้าไปยังป่าหิมพานต์อีก บรรลุ
พระอรหัตต์ เป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาอย่างอุกฤษณ์ รักษาอายุได้สิ้น 7
เดือน เป็นผู้ยืนพิงภูเขาทองลูกหนึ่งอยู่นั่นแหละ ปรินิพพานแล้วด้วย
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ

ขนานพระนาม
ในวันที่ 5 พระประยูรญาติทั้งหลายคิดว่า “พวกเราจะให้สรง
เศียรเกล้าพระโพธิสัตว์ แล้วเฉลิมพระนามแด่พระองค์” แล้วฉาบทา
พระราชมณเฑียรด้วยของหอม 4 ชนิด โปรยดอกไม้มีข้าวดอกเป็น
ที่ 5 ให้หุงข้าวปายาสล้วนๆ แล้วนิมนต์พรหมณ์ผู้เรียนจบคัมภีร์
ไตรเพทจ�านวน 10๘ คนให้นั่งในพระราชมณเฑียร ให้บริโภคโภชนะ
อย่างดี ถวายสักการะมากมายแล้วถามว่า “อะไรหนอจักมี” ให้
พราหมณ์ทั้งหลายตรวจดูพระลักษณะ บรรดาพราหมณ์เหล่านั้น
พราหมณ์ 8 คนเหล่านี้ คือ พราหมณ์ (1) ชื่อรามะ (๒) ชื่อ
ธชะ (๓) ชื่อลักขณะ (4) ชื่อมันตี (5) ชื่อยัญญะ (6) ชื่อสุโภชะ
(7) ชื่อสุยานะ (8) ชื่อสุทัตตะ ในครั้งนั้น พวกเขาได้เป็นพราหมณ์
8 คน ผู้เรียนจบเวทางคศาสตร์ทั้ง 6 พยากรณ์มนต์แล้ว
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ได้เป็นผู้ตรวจดูพระลักษณะ แม้พระสุบินในวันที่ถือปฏิสนธิ
พราหมณ์เหล่านี้แหละก็ได้ตรวจดูแล้ว
บรรดาพราหมณ์ทั้ง ๘ นั้น พราหมณ์ 7 คนชู 2 นิ้วพยากรณ์
พระกุมารนั้นเป็น 2 ทางว่า “ผู้ประกอบด้วยลักษณะเหล่านี้ ถ้าอยู่
ครองเรือนจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ถ้าบวชจักได้เป็นพระพุทธเจ้า”
ต่างพากันบอกถึงสมบัติอันมีสิริทั้งปวงของพระเจ้าจักรพรรดิ แต่
มาณพชื่อโกณฑัญญะโดยโคตร ผู้เป็นหนุ่มกว่าพราหมณ์เหล่านั้น
ทั้งหมด พิจารณาดูความสมบูรณ์แห่งพระลักษณะอันประเสริฐของ
พระโพธิ สั ต ว์ ชู นิ้ ว มื อ นิ้ ว เดี ย วเท่ า นั้ น แล้ ว พยากรณ์ อ ย่ า งเดี ย วว่ า
“พระโพธิสัตว์นี้ไม่มีเหตุที่จะด�ารงอยู่ในท่ามกลางเรือน พระองค์จัก
ได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสโดยส่วนเดียวเท่านั้น”
จริงอยู่ โกณฑัญญพราหมณ์นี้เป็นผู้สร้างอธิการมาแล้ว เป็น
สัตว์ที่จะเกิดเป็นภพสุดท้าย มีปัญญาเหนือกว่าคนทั้ง 7 นอกนี้ ได้เห็น
ความส�าเร็จอย่างเดียวกล่าวคือความเป็นพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียว
ส�าหรับพระโพธิสัตว์ผู้ที่ประกอบด้วยลักษณะเหล่านี้ เพราะฉะนั้น
เขาจึงชูนิ้วขึ้นนิ้วเดียวแล้วพยากรณ์อย่างนี้ ครั้งนั้น พระประยูรญาติ
ทั้ ง หลายได้ ตั้ ง ชื่ อ แก่ พ ระกุ ม ารว่ า สิ ต ธั ต ถะ เพราะเป็ น ผู ้ ก ระท� า
ประโยชน์ให้ส�าเร็จแก่ชาวโลกทั้งปวง
ต่อจาก พราหมณ์เหล่านั้น กลับไปยังเรือนของตนแล้ว เรียก
บุตรมาบอกว่า “นี่แน่ะพ่อทั้งหลาย พวกเราแก่แล้ว จะได้เห็นพระ
ราชบุตรของพระเจ้าสุทโธทนมหาราช ผู้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณ
หรื อ ไม่ ก็ ไ ม่ รู ้ เมื่ อ พระราชกุ ม ารนี้ บ รรลุ พ ระสั พ พั ญ ญุ ต ญาณแล้ ว
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พวกเจ้าพึงบวชในศาสนาของพระองค์เถิด” ชนแม้ทั้ง 7 คนเหล่านั้น
ด�ารงชีวิตอยู่ตราบเท่าอายุขัย ก็ตายไปตามยถากรรมแล้ว โกณฑัญญ
มาณพเท่านั้นได้เป็นผู้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
เมื่อพระมหาสัตว์เติบโตเจริญวัยขึ้นแล้ว เสด็จออกพระมหา
ภิเนษกรมณ์ บวชแล้วเสด็จไปยังต�าบลอุรุเวลาโดยล�าดับ ทรงเกิด
พระด� า ริ ว ่ า “ภู มิ ภ าคนี้ น ่ า รื่ น รมย์ จ ริ ง หนอ สถานที่ นี้ เ หมาะที่ จ ะ
บ�าเพ็ญเพียร ส�าหรับกุลบุตรผู้มีความต้องการความเพียร” แล้วทรง
เข้าจ�าพรรษา ณ ที่นั้น
โกณฑัญญมาณพได้ฟงั ข่าวว่า “พระมหาบุรษุ ทรงออกบวชแล้ว”
จึงเข้าไปหาบุตรของพราหมณ์เหล่านั้นพูดอย่างนี้ว่า “ได้ทราบข่าวว่า
พระสิทธัตถกุมารทรงบวชแล้ว พระองค์จักได้เป็นพระพุทธเจ้าโดย
ไม่ต้องสงสัย ถ้าบิดาของพวกท่านยังมีชีวิตอยู่ พวกเขาต้องออกบวช
ในวันนี้แน่ หากพวกท่านต้องการก็จงมาเถิด เราทั้งหลายจะบวชตาม
พระมหาบุ รุ ษ นั้ น” พวกเขาทุกคนไม่สามารถที่จะมีฉันทะเป็นอัน
เดียวกันได้ ในบรรดา 7 คนเหล่านั้น 3 คนไม่บวช 4 คนนอกนี้
บวช ตั้งให้โกณฑัญญพราหมณ์เป็นหัวหน้า ชนทั้ง 5 คนเหล่านั้น
จึงได้ชื่อว่าพระปัญจวัคคีย์
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พระราชาทรงอารักขา
ก็ในกาลนั้น พระราชาตรัสถามว่า “บุตรของเราเห็นอะไรจึง
จักบวช”
พวกอ�ามาตย์กราบทูลว่า “เห็นบุพพนิมิต 4”
ตรัสถามต่อไปว่า “อะไรบ้าง”
พวกอ�ามาตย์กราบทูลว่า “คนแก่เพราะชรา คนเจ็บป่วย คน
ตาย บรรพชิต”
พระราชาตรัสว่า “จ�าเดิมแต่นี้ไป พวกท่านอย่าได้น�านิมิตเห็น
ปานนี้ เข้าไปยังที่อยู่แห่งบุตรของเรา เราไม่ต้องการให้บุตรเราเป็น
พระพุทธเจ้า เราต้องการจะเห็นบุตรของเราครอบครองราชสมบัติ
ที่เป็นใหญ่และปกครองทวีปใหญ่ทั้ง 4 ซึ่งมีทวีปเล็ก 2,000 เป็น
บริวาร ห้อมล้อมไปด้วยบริษัทมีปริมณฑลได้ 36 โยชน์ ท่องเที่ยว
ไปในพื้นนภากาศ” เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้แล้ว ทรงมีรับสั่งให้วาง
อารักขาไว้ในที่ทุกๆ คาวุตในทิศทั้ง 4 เพื่อจะห้ามไม่ให้นิมิตทั้ง 4
ประการเหล่านั้น เข้ามายังคลองจักษุของพระกุมาร
ในวันนั้น เมื่อตระกูลพระญาติ ๘0,000 ประชุมกันในที่มงคล
สถาน พระญาติแต่ละตระกูลต่างยินยอมยกบุตรให้ตระกูลละองค์
ว่า “พระกุมารสิทธัตถะนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระราชาก็ตาม
พวกเราจักให้บุตรตระกูลละคน ถ้าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้า ก็จักมี
สมณกษัตริย์ห้อมล้อมเที่ยวไป แม้ถ้าเป็นพระราชา ก็จักมีขัตติยกุมาร
นั่นแหละให้เกียรติและห้อมล้อมเที่ยวไป” พระราชาทรงตั้งนางนม
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ล้วนมีรูปทรงงามเยี่ยม ปราศจากโทษทุกประการแก่พระโพธิสัตว์
พระโพธิสัตว์ทรงเจริญวัยด้วยบริวารใหญ่ และด้วยส่วนแห่งความงาม
อันยิ่งใหญ่

ปาฏิหารย์ในวันวัปปมงคล
ต่อมาวันหนึ่ง พระราชาได้มีพระราชพิธีวัปปมงคล ในวันนั้น
พวกชาวนครต่างประดับตกแต่งพระนครทุกหนแห่งดุจดังเทพวิมาน
เหล่าพวกทาสและกรรมกรเป็นต้นทั้งหมดต่างนุ่งห่มผ้าใหม่ ประดับ
ประดาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้น ประชุมกันในราชตระกูล
ในพระราชพิธีมีการเทียมไถถึง 1,000 คัน ในวันนั้น ไถ 107 คัน
หุม้ ด้วยเงินพร้อมด้วยโคผู้ ตะพายและเชือก ส่วนทีง่ อนไถของพระราชา
หุ้มด้วยทองค�าสุกปลั่ง เขาของโคผู้ ตะพาย เชือกและปฏักก็หุ้มด้วย
ทองค�าทั้งนั้น
พระราชาเสด็จออกพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมาก ทรงพาพระ
ราชโอรสไปด้วย ในที่ประกอบพระราชพิธี มีต้นหว้าอยู่ต้นหนึ่งมี
ใบหนาแน่นเงาทึบ พระราชาทรงรับสั่งให้ปูลาดพระแท่นบรรทมของ
พระราชโอรสภายใต้ต้นหว้านั้นนั่นแหละ เบื้องบนให้ผูกเพดานปักด้วย
ดาวทองค�า ให้แวดวงล้อมด้วยม่านวางอารักขา ส่วนพระองค์ก็ทรง
ประดับประดาด้วยเครื่องตกแต่งทุกอย่าง มีหมู่อ�ามาตย์แวดล้อม
ได้เสด็จไปยังที่จรดพระนังคัล
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ในที่นั้น พระราชาทรงถือพระนังคัลทองค�า พวกอ�ามาตย์ถือ
คั น ไถเงิ น 107 คั น พวกชาวนาต่ า งพากั น ถื อ คั น ไถที่ เ หลื อ เขา
เหล่านั้นต่างถือคันไถไถไปข้างโน้นบ้างข้างนี้บ้าง แต่พระราชาทรงไถ
ไปจากด้านในสู่ด้านนอกและจากด้านนอกสู่ด้านใน ในที่แห่งหนึ่งได้มี
มหาสมบัติ นางนมที่นั่งห้อมล้อมพระโพธิสัตว์อยู่คิดว่า “พวกเราจะ
ดูสมบัติของพระราชา” ต่างพากันออกมาข้างนอกจากภายในม่าน
พระโพธิสัตว์ทรงเหลียวดูข้างโน้นข้างนี้ ไม่ทรงเห็นใครจึงเสด็จลุกขึ้น
โดยเร็ว ทรงนั่งขัดสมาธิกา� หนดลมหายใจเข้าออก ท�าปฐมฌานให้เกิด
ขึ้นแล้ว
พวกนางนมพากันเที่ยวไปในระหว่างเวลากินอาหาร ชักช้าไป
หน่อยหนึ่ง เงาของต้นไม้ที่เหลือเลยไป ส่วนเงาของต้นหว้านั้นยังตั้ง
เป็นปริมณฑลตรงอยู่ พวกนางนมคิดได้ว่า “พระลูกเจ้าประทับอยู่
พระองค์เดียว” จึงรีบเปิดม่านขึ้น เข้าไปข้างในเห็นพระโพธิสัตว์
ประทับนั่งขัดสมาธิบนแท่นบรรทมและปาฏิหาริย์นั้น จึงไปกราบทูล
แด่พระราชาว่า “ข้าแต่สมมติเทพ พระราชกุมารประทับนั่งอย่างนี้
เงาของต้นไม้เหล่าอื่นเลยไป แต่เงาของต้นหว้าตั้งเป็นปริมณฑลตรง
อยูอ่ ย่างนี”้ พระราชารีบเสด็จมา ทรงเห็นปาฏิหาริยจ์ งึ ตรัสว่า “แน่ะพ่อ
นี้เป็นการไหว้เจ้าครั้งที่ 2” แล้วทรงไหว้พระโอรส
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ทรงแสดงศิลปะ
ต่อมา พระโพธิสัตว์มีพระชนมายุได้ 16 ปีโดยล�าดับ พระราชา
ทรงมีรับสั่งให้สร้างปราสาท 3 หลังที่เหมาะสมกับ 3 ฤดู คือ หลังหนึ่ง
มี 9 ชั้น หลังหนึ่งมี 7 ชั้น หลังหนึ่งมี 5 ชั้น และให้จัดหาหญิง
ฟ้อนร�าไว้ 40,000 นาง พระโพธิสัตว์มีหญิงฟ้อนร�าที่แต่งตัวสวยงาม
ห้อมล้อมอยู่ ดุจเทวดาผู้ห้อมล้อมอยู่ด้วยหมู่นางอัปสร ถูกบ� าเรอ
อยู่ด้วยการเล่นดนตรีที่ไม่มีบุรุษเลย ทรงเสวยสมบัติใหญ่ ประทับ
อยู่ในปราสาทเหล่านั้นตามฤดู ส่วนพระราหุลมารดาได้เป็นพระอัคร
มเหสีของพระองค์
เมื่อพระองค์เสวยมหาสมบัติอยู่ วันหนึ่งมีค�าพูดในระหว่าง
หมู่พระญาติเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า “เจ้าชายสิทธัตถะทรงขวนขวายอยู่แต่
การเล่นเท่านั้น มิได้ทรงศึกษาศิลปะใดๆ เลย เมื่อเวลาเกิดสงคราม
ขึ้นจักท�าอย่างไร” พระราชาทรงมีรับสั่งให้เรียกพระโพธิสัตว์มาแล้ว
ตรัสว่า “แน่ะพ่อ พวกญาติๆ ของลูกพูดกันว่า เจ้าชายสิทธัตถะมิได้
ศึกษาศิลปะใดๆ เลย เที่ยวขวนขวายแต่การเล่น ลูกเห็นว่าถึงเวลา
ในการเรียนศิลปะหรือยัง”
พระโพธิสัตว์กราบทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์ไม่มีกิจ
ที่จะต้องศึกษาศิลปะ ขอพระองค์ได้โปรดให้ตีกลองป่าวร้องไปใน
พระนคร เพื่อให้มาดูการแสดงศิลปะของข้าพระองค์ จากนี้อีก 7 วัน
ข้าพระองค์ก็จักแสดงศิลปะแก่พระญาติทั้งหลาย” พระราชาได้ทรง
กระท�าตามเช่นนั้น
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พระโพธิสตั ว์รบั สัง่ ให้ประชุมเหล่านายขมังธนู ทีส่ ามารถยิงได้ดงั
สายฟ้าแลบ ยิงขนหางสัตว์ได้ ยิงต้านลูกศรได้ ยิงตามเสียงได้และยิงลูก
ศรตามลูกศรได้ ทรงแสดงศิลปะ 12 อย่าง ที่พวกนายขมังธนูเหล่าอื่น
ไม่มี แก่พระญาติทงั้ หลายในท่ามกลางมหาชน การแสดงศิลปะของพระ
โพธิสัตว์นั้น พึงทราบตามนัยมาในสรภังคชาดก ในคราวนั้น หมู่พระ
ญาติของพระองค์ได้หมดความสงสัยแล้ว

ทรงเห็นบุพพนิมิต ๔
ต่อมาวันหนึ่ง พระโพธิสัตว์มีพระประสงค์จะเสด็จไปยังพระ
อุทยาน จึงตรัสเรียกสารถีมาตรัสว่า “เธอจงเทียมรถ” เขารับพระด�ารัส
แล้ ว จึ ง ประดั บ ประดารถชั้ น ดี ที่ สุ ด มี ค ่ า มาก ด้ ว ยเครื่ อ งอลั ง การ
ทุกชนิด เทียมม้าสินธพอันเป็นมงคล 4 ตัวซึ่งมีสีดุจกลีบดอกบัวขาว
เสร็จแล้วไปกราบทูลพระโพธิสัตว์ให้ทราบ พระโพธิสัตว์เสด็จขึ้นรถ
อันเป็นเช่นกับเทพวิมาน ได้เสด็จตรงไปสู่พระอุทยาน
เทวดาทั้งหลายคิดว่า “กาลที่จะตรัสรู้ของพระสิทธัตถราชกุมาร
ใกล้เข้ามาแล้ว พวกเราจักแสดงบุพพนิมติ ” เเล้วแสดงเทพบุตรองค์หนึง่
ให้เป็นคนแก่หง่อม มีฟันหัก ผมหงอก หลังโกงดุจกลอนเรือน ตัวโค้ง
ลง มือถือไม้เท้า เดินงกๆ เงิ่นๆ อยู่
พระโพธิสัตว์และสารถีเห็นบุพพนิมิต จากนั้น พระโพธิสัตว์
ตรัสถามตามนัยที่มาในมหาปทานนั่นแหละว่า “แน่ะสหาย ชายคนนี้
ชื่ออะไรกัน แม้แต่ผมของเขาก็ไม่เหมือนของคนเหล่าอื่น” ดังนี้เป็นต้น
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ทรงสดับค�าของสารถีนั้นแล้ว มีพระทัยสังเวชว่า “แน่ะท่านผู้เจริญ
ความเกิดน่าติเตียนจริงหนอ ความแก่จะต้องปรากฏแก่สัตว์ผู้เกิด
แล้วอย่างแน่นอน” เสด็จกลับจากพระอุทยานแล้วเสด็จขึ้นสู่ปราสาท
พระราชาตรัสถามว่า “เพราะเหตุไร บุตรของเราจึงกลับเร็วนัก”
พวกอ�ามาตย์กราบทูลว่า “เพราะพระองค์ทรงเห็นคนแก่ พระเจ้า
ข้า”
พระราชาตรัสว่า “พวกเจ้าพูดว่า ลูกของเราเห็นคนแก่แล้วจัก
บวช เพราะเหตุไร จึงมาท�าลายเราเสียเล่า พวกเจ้าจงรีบจัดหาละคร
มาแสดงแก่บตุ รของเรา เธอเสวยสมบัตอิ ยูจ่ กั ไม่ระลึกถึงการบรรพชา”
แล้วให้เพิ่มการอารักขามากขึ้น วางไว้ทุกครึ่งโยชน์ในทุกทิศ
ในวันรุ่งขึ้น พระโพธิสัตว์ก็เสด็จไปยังพระอุทยานเหมือนเดิม
ทรงเห็นคนเจ็บที่เทวดาเนรมิตขึ้น จึงตรัสถามโดยนัยก่อนนั่นแหละ
ทรงมีพระหทัยสังเวชแล้วเสด็จกลับขึ้นสู่ปราสาท ฝ่ายพระราชาก็ตรัส
ถามแล้ว ทรงจัดแจงตามนัยที่กล่าวแล้วในครั้งก่อนนั่นแหละ ทรงวาง
การอารักขาเพิ่มขึ้นอีก ในที่มีประมาณ 3 คาวุตโดยรอบ
ต่อมาอีกวันหนึง่ พระโพธิสตั ว์เสด็จไปยังพระอุทยานเหมือนเดิม
ทอดพระเนตรเห็นคนตายที่เทวดาเนรมิตขึ้น ตรัสถามโดยนัยก่อน
นั่นแหละ ทรงมีพระหทัยสังเวชแล้วเสด็จกลับขึ้นสู่ปราสาทอีก ฝ่าย
พระราชาก็ตรัสถามแล้ว ทรงจัดแจงตามนัยที่กล่าวแล้วในครั้งก่อน
นั่ น แหละ ทรงวางการอารักขาเพิ่มขึ้นอีกในที่ประมาณ 1 โยชน์
โดยรอบ
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ต่อมาอีกวันหนึ่ง พระโพธิสัตว์เสด็จไปสู่พระอุทยาน ทรงเห็น
บรรพชิตนุ่งห่มเรียบร้อยที่เทวดาเนรมิตขึ้นเช่นเดิมนั่นแหละ จึงตรัส
ถามสารถีว่า “แน่ะสหาย คนนั้นชื่ออะไร” สารถีไม่ทราบถึงบรรพชิต
หรือคุณธรรมที่ท�าให้เป็นบรรพชิตเลย เพราะยังไม่มีการอุบัติขึ้นแห่ง
พระพุทธเจ้าก็จริง แต่ด้วยอานุภาพแห่งเทวดาจึงกราบทูลว่า “คนนั้น
ชื่ อ ว่ า บรรพชิ ต พระเจ้ า ข้ า ” แล้ ว สรรเสริ ญ คุ ณ ของการบรรพชา
พระโพธิสัตว์ให้รู้สึกเกิดความพอพระทัยในการบรรพชา ได้เสด็จไป
ยังพระอุทยานในวันนั้น แต่เหล่าพระเถระผู้กล่าวทีฆนิกายกล่าวว่า
“พระโพธิสัตว์ได้เสด็จไปทอดพระเนตรเห็นนิมิตทั้ง 4 ในวันเดียว
เท่านั้น”
พระโพธิสัตว์ทรงเที่ยวเล่นในอุทยานนั้นตลอดกลางวัน ทรง
สนานในสระโบกขรณีอนั เป็นมงคล เมือ่ พระอาทิตย์อสั ดงแล้ว ประทับ
นัง่ บนแผ่นศิลาอันเป็นมงคล มีพระประสงค์จะประดับตกแต่งพระองค์
ล�าดับนั้น พวกคนรับใช้ของพระองค์พากันถือผ้ามีหลากสี เครื่อง
อาภรณ์หลายชนิด พร้อมทั้งดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้ มายืน
ห้อมล้อมอยู่โดยรอบ
ในขณะนัน้ อาสนะทีป่ ระทับนัง่ ของท้าวสักกะได้เกิดร้อนขึน้ แล้ว
ท้าวสักกะทรงใคร่ครวญดูวา่ “ใครหนอมีความประสงค์จะให้เราเคลือ่ น
จากที่นี้” ทรงทราบความต้องการที่จะประดับตกแต่งของพระโพธิสัตว์
จึงตรัสเรียกวิสสุกรรมเทพบุตรมาตรัสว่า “ดูก่อนสหายวิสสุกรรม
วันนีพ้ ระสิทธัตถราชกุมารจักเสด็จออกมหาภิเนษกรมน์ในเวลาเทีย่ งคืน
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การประดับครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของพระองค์ ท่านไปยังพระอุทยาน
แล้วจงประดับพระมหาบุรษุ ด้วยเครือ่ งประดับอันเป็นทิพย์” วิสสุกรรม
เทพบุตรทูลรับพระด�ารัสแล้ว เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ในขณะนั้นนั่นเอง
ด้วยเทวานุภาพ แปลงเป็นช่างกัลบกของพระองค์ทีเดียว เอาผ้า
โพกทิพย์พันพระเศียรของพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ทรงทราบด้วย
สัมผัสแห่งมือเท่านั้นว่า “ผู้นี้มิใช่มนุษย์ เป็นเทพบุตร”
พอพันผ้าโพกเข้า ผ้า 1,000 ผืนก็ลอยสูงขึ้นโดยอาการเหมือน
แก้วมณี ที่พระเมาลีบนพระเศียร เมื่อพันอีก ผ้า 1,000 ผืนก็ลอย
สูงขึ้นเหมือนเดิม เพราะฉะนั้น เมื่อพันผ้าโพก 10 ครั้ง ก็เป็นผ้า
10,000 ผืนลอยสูงขึ้น ใครๆ ไม่ควรคิดว่า “พระเศียรขนาดเล็ก
ผ้ามีมากผืนจะลอยสูงขึ้นได้อย่างไร” ในบรรดาผ้าเหล่านั้น ผ้าผืน
ที่ใหญ่ที่สุดมีขนาดเท่าดอกสมาลตา ที่เหลือนอกนี้มีประมาณเท่าดอก
กระทุ่ม พระเศียรของพระโพธิสัตว์หนาแน่นด้วยดอกกุยยกะ เป็น
เหมือนดอกสารภีที่แน่นทึบด้วยเกสร
ต่อมา เมื่อพวกนักดนตรีแสดงความเชี่ยวชาญของพวกตนอยู่
เมื่อพวกพราหมณ์กล่าวยกย่องด้วยค�าเป็นต้นว่า “ขอพระองค์จงทรง
ชนะเถิด” และเมื่อเหล่าชนผู้ถือการได้ฟังเสียงที่ดีเป็นมงคลเป็นต้น
กล่าวยกย่องอยูด่ ว้ ยถ้อยค�าอันเป็นมงคลนานาประการ แก่พระโพธิสตั ว์
นั้นผู้ประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับทั้งปวง พระองค์ก็เสด็จขึ้นสู่
พระราชรถอันประเสริฐนัน้ ซึง่ ประดับตกแต่งด้วยเครือ่ งประดับทุกอย่าง
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ในสมัยนัน้ พระเจ้าสุทโธทนมหาราชทรงสดับว่า “พระราชมารดา
ของพระราหุล ทรงประสูติพระราชโอรสแล้ว” จึงทรงส่งข่าวสารไปว่า
“พวกเธอจงบอกความดีใจของเราแก่ลูกด้วย”
พระโพธิสตั ว์ทรงสดับข่าวนัน้ แล้วตรัสว่า “เครือ่ งจองจ�าเกิดแล้ว
เครื่องผูกเกิดแล้ว”
พระราชาตรัสถามว่า “ลูกของเรากล่าวอะไรบ้าง” ทรงสดับค�า
นัน้ แล้วจึงตรัสว่า “จ�าเดิมแต่นไี้ ป หลานของเราจงมีชอื่ ว่าราหุลกุมาร”

ทรงได้ฟังค�ากล่าวถึงความดับ
พระโพธิสตั ว์เสด็จขึน้ สูพ่ ระราชรถอันประเสริฐ เสด็จเข้าพระนคร
ด้วยพระยศอันยิ่งใหญ่ ด้วยความงดงามอันน่ารื่นรมย์ใจยิ่งนัก ใน
สมัยนั้น พระนางกิสาโคตมีขัตติยกัญญาอยู่ ณ พื้นปราสาทชั้นบน
เห็นพระรูปสิริของพระโพธิสัตว์ซึ่งก�าลังประทักษิณพระนคร ทรงเกิด
ปีติโสมนัส จึงทรงเปล่งอุทานนี้ว่า
หญิงใดเป็นมารดาของพระกุมารนี้ หญิงนั้นดับทุกข์
ได้แน่ ชายใดเป็นบิดาของพระกุมารนี้ ชายนั้นดับทุกข์
ได้แน่ พระกุมารนี้เป็นพระสวามีของหญิงใด หญิงนั้น
ดับทุกข์ได้แน่
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พระโพธิสตั ว์สดับค�าอุทานนัน้ แล้ว ทรงด�าริวา่ “พระนางกิสาโคตมี
นี้ตรัสอย่างนี้ว่า เมื่อยังมีอัตภาพเห็นปานนี้อยู่ หทัยของมารดา หทัย
ของบิดา หทัยของภริยา ย่อมดับทุกข์ได้ เมื่ออะไรหนอดับ หทัยจึง
ชื่อว่าดับทุกข์ได้”
ล�าดับนั้น พระโพธิสัตว์ผู้มีพระทัยคลายก�าหนัดแล้วในกิเลส
ทั้งหลายแล้ว ได้ทรงมีพระด�าริว่า “เมื่อไฟคือราคะดับ ความดับทุกข์
จึงมีได้ เมื่อไฟคือโทสะดับ ความดับทุกข์จึงมีได้ เมื่อไฟคือโมหะดับ
ความดับทุกข์จึงมีได้ เมื่อความเร่าร้อนเพราะกิเลสทั้งปวงมีมานะ
และทิฏฐิเป็นต้นดับแล้ว ความดับทุกข์จึงมีได้ พระนางกิสาโคตมีนี้
ท�าให้เราได้ฟังค�าที่ดี ความจริง เราก็ก�าลังเที่ยวแสวงหานิพพานอยู่
เราควรละทิ้งฆราวาสออกบวช และแสวงหานิพพานเสียวันนี้ทีเดียว”
แล้วทรงปลดสร้อยไข่มุกมีค่า 1,000 จากพระศอ ส่งไปมอบให้แก่
พระนางกิสาโคตมี ด้วยทรงด�าริว่า “สิ่งนี้จงเป็นส่วนบูชาอาจารย์
ส�าหรับพระนางเถิด” พระนางเกิดปีตแิ ละโสมนัสว่า “สิทธัตถราชกุมาร
มีจิตรักใคร่ในเรา จึงส่งเครื่องบรรณาการมาให้”
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ทรงออกมหาภิเนษกรมณ์
ฝ่ายพระโพธิสัตว์ เสด็จขึ้นสู่ปราสาทของพระองค์ ด้วยพระสิริ
โสภาคย์อันยิ่งใหญ่ บรรทมบนที่บรรทมอันงดงาม ในขณะนั้น เหล่า
สตรีผู้ประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับทุกอย่าง ได้ฝึกฝนมาดีแล้ว
ในเรื่องการฟ้อนร�าและการขับร้องเป็นต้น ทั้งมีรูปโฉมเลอเลิศ ประดุจ
ดั ง นางเทพกั ญ ญา ถื อ เอาดนตรี น านาชนิ ด มาล้ อ มวงเข้ า แล้ ว ท� า
พระโพธิสตั ว์ให้ยนิ ดี ต่างพากันแสดงการฟ้อนร�าขับร้องและการบรรเลง
เพราะทรงมีพระทัยคลายก�าหนัดในกิเลสทั้งหลายแล้ว พระโพธิสัตว์
จึงไม่ทรงยินดีในการฟ้อนร�าเป็นต้น ครู่เดียวพระองค์ก็ทรงหลับ
พวกสตรี เ หล่านั้นคิดว่า “พวกเราแสดงการฟ้อนร� าเป็นต้น
เพื่อพระราชกุมารพระองค์ใด พระราชกุมารนั้นทรงหลับแล้ว บัดนี้
พวกเราจะล�าบากเพื่ออะไร” ต่างพากันวางเครื่องดนตรีที่ถือไว้ลง
แล้วก็นอนหลับไป ดวงประทีปน�้ามันหอมยังคงลุกไหม้อยู่
พระโพธิสัตว์ทรงตื่นบรรทม ประทับนั่งขัดสมาธิบนพระแท่น
บรรทม ได้ทอดพระเนตรเห็นสตรีเหล่านั้น นอนหลับทับเครื่องดนตรี
อยู่ บางพวกมีน�้าลายไหลมีตัวเปรอะเปื้อนด้วยน�้าลาย บางพวกกัดฟัน
บางพวกกรน บางพวกละเมอ บางพวกอ้าปาก บางพวกผ้านุ่งหลุดลุ่ย
ปรากฏให้เห็นอวัยวะสตรีเพศที่น่าเกลียด
พระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นอาการที่น่ารังเกียจของสตรี
เหล่านั้น ได้ทรงมีพระทัยคลายก�าหนัดในกามทั้งหลายเป็นอย่างมาก
พื้นปราสาทใหญ่นั้นประดับตกแต่งแล้ว แม้จะเป็นเช่นกับที่อยู่ของ
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ท้าวสักกะ ได้ปรากฏแก่พระโพธิสัตว์นั้น ประหนึ่งว่าป่าช้าผีดิบที่เต็ม
ไปด้วยซากศพต่างๆ ที่เขาทิ้งไว้ ภพ ๓ ปรากฏดุจเรือนที่ถูกไฟไหม้
ทรงมีพระอุทานว่า “วุ่นวายจริงหนอ ขัดข้องจริงหนอ” พระทัยทรง
น้อมไปในการบรรพชาอย่างเหลือเกิน
พระโพธิสตั ว์ทรงด�าริวา่ “ควรเราจะออกมหาภิเนษกรมน์ในวันนี้
ทีเดียว” จึงเสด็จลุกขึ้นจากที่บรรทมไปยังที่ใกล้ประตู ตรัสว่า “ใครอยู่
ในที่นี้”
นายฉันนะนอนเอาศีรษะหนุนธรณีประตูอยู่ ทูลตอบว่า “ข้าแต่
พระลูกเจ้า ข้าพระองค์ฉันนะ”
พระองค์ตรัสว่า “วันนี้เรามีประสงค์จะออกมหาภิเนษกรมน์
เจ้าจงจัดหาม้าให้เราตัวหนึ่ง”
เขารับพระด�ารัสแล้ว จึงถือเครื่องแต่งม้าไปยังโรงม้า เมื่อดวง
ประทีปน�้ามันหอมลุกโพลงอยู่ เห็นพญาม้ากัณฐกะยืนอยู่บนสถานที่
อันน่ารื่นรมย์ ภายใต้เพดานที่ขึงไว้โดยรอบ เขาคิดว่า “วันนี้เราควร
จัดม้ากัณฐกะตัวนี้แหละถวาย” จึงจัดม้ากัณฐกะถวาย
ม้ากัณฐกะนั้นเมื่อเขาจัดเตรียมอยู่ได้รู้ว่า “การจัดเตรียมเรา
คราวนี้กระชับแน่นจริง ไม่เหมือนกับการจัดเตรียมในเวลาเสด็จไป
ทรงเล่น ในพระราชอุทยานเป็นต้นในวันอื่น วันนี้พระลูกเจ้าของเรา
คงจักทรงมีพระประสงค์จะเสด็จออกมหาภิเนษกรมน์” ก็มีใจยินดี
ร้องเสียงดังลั่นไปหมด เสียงนั้นดังลั่นกลบทั่วไปทั่วพระนคร แต่เหล่า
เทวดาได้ปิดกั้นไว้ไม่ให้ใครได้ยิน

สุภีร์ ทุมทอง

: 11๓

ฝ่ายพระโพธิสัตว์ทรงใช้นายฉันนะไปแล้วด�าริว่า “เราจะดูลูก
เสียก่อน” จึงเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับนั่ง ไปยังที่บรรทมของพระ
ราหุลมารดา เปิดประตูหอ้ งแล้ว ในขณะนัน้ ประทีปทีเ่ ต็มด้วยน�า้ มันหอม
ยังคงลุกไหม้อยู่ พระราหุลมารดาก็บรรทมวางพระหัตถ์บนพระเศียร
ของพระโอรส บนที่บรรทมอันเต็มไปด้วยดอกค�าและดอกมะลิเป็นต้น
ประมาณ 1 อัมพณะ พระโพธิสัตว์ประทับยืนวางพระบาทบนธรณี
ประตูนนั่ แหละ ทอดพระเนตรดูแล้วด�าริวา่ “ถ้าเราจะจับยกมือพระเทวี
ออกแล้วจับลูกของเรา พระเทวีจะตื่น เมื่อเป็นเช่นนี้อันตรายแห่ง
การไปจะมีแก่เรา เราเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ก็จะมาเยี่ยมลูกได้” จึง
เสด็จลงจากพื้นปราสาทไป ก็ค�าที่ท่านกล่าวไว้ในอรรกถาชาดกว่า
“ในกาลนั้น พระราหุลกุมารประสูติได้ 7 วัน” ไม่มีในอรรกถาอื่นๆ
เพราะฉะนั้น พึงถือเอาค�านี้นี่แหละ
ครั้นพระโพธิสัตว์เสด็จลงจากพื้นปราสาทอย่างนี้ ได้เสด็จไป
ใกล้ม้าแล้วตรัสว่า “แน่ะเจ้ากัณฐกะ วันนี้เจ้าจงท�าให้เราข้ามฝั่งสัก
คืนหนึ่งเถิด เราอาศัยเจ้า ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว จะท�าให้โลกพร้อม
ทั่งเทวโลกข้ามฝั่ง” จากนั้น พระโพธิสัตว์ก็ทรงกระโดดขึ้นหลังม้า
กัณฐกะ ม้ากัณฐกะมีความยาววัดได้ 1๘ ศอกเริ่มแต่คอ มีส่วนสูง
สมส่วนกับความยาวนั้น สมบูรณ์ด้วยก�าลังและความเร็ว ขาวล้วน
ประดุจสังข์ที่ขัดสะอาดแล้ว ถ้าม้ากัณฐกะนั้นร้องหรือย�่าเท้า เสียง
ก็จะดังกลบไปทั่วพระนคร เพราะเหตุนั้น เหล่าเทวดาจึงกั้นเสียงร้อง
ของม้านั้น ท�าไม่ให้มีใครได้ยินด้วยอานุภาพของตน
พระโพธิสัตว์เสด็จขึ้นสู่หลังม้าตัวประเสริฐ ทรงให้นายฉันนะ
จับหางของม้าไว้ เสด็จถึงที่ใกล้ประตูใหญ่ตอนเที่ยงคืน ก็ในกาลนั้น
114 :

พระพุทธเจ้า

พระราชาทรงด�าริว่า “บุตรของเราจะไม่สามารถเปิดประตูพระนคร
ออกไปได้ไม่ว่าในเวลาไหนๆ ด้วยการท�าอย่างนี้” จึงรับสั่งให้กระท�า
บานประตู 2 บาน แต่ละบานบุรุษ 1,000 คนจึงจะเปิดได้ พระ
โพธิสัตว์ทรงสมบูรณ์ด้วยก�าลังแข็งแรง ทรงมีก�าลังเมื่อเทียบกับช้าง
ก็ได้ 1,000 โกฏิเชือก เมื่อเทียบกับบุรุษก็ทรงมีกา� ลังนับได้ 10,000
โกฏิคน เพราะฉะนั้น พระโพธิสัตว์จึงทรงด�าริว่า “ถ้าประตูไม่เปิด
วันนีเ้ รานัง่ อยูบ่ นหลังม้ากัณฐกะนีแ่ หละ จักเอาขาอ่อนหนีบม้ากัณฐกะ
กับนายฉันนะแล้ว กระโดดข้ามก�าแพงสูงได้ 1๘ ศอกไป”
ฝ่ายนายฉันนะคิดว่า “ถ้าประตูไม่เปิด เราจะให้พระลูกเจ้า
ประทับนั่งที่คอของเรา แล้วเอาแขนขวาโอบรอบม้ากัณฐกะที่ท้อง
กระท�าให้อยู่ในระหว่างรักแร้ จะกระโดดข้ามก�าแพงไป”
ฝ่ายม้ากัณฐกะคิดว่า “ถ้าประตูไม่เปิด เราจะยกนายของเรา
ผู้ประทับนั่งอยู่บนหลังนี่แหละ พร้อมกับนายฉันนะผู้จับทางยืนอยู่
กระโดดข้ามก�าเเพงไป”
ถ้าประตูไม่มีใครเปิดให้ บรรดาชนทั้ง 3 คนใดคนหนึ่งสามารถ
ท�าได้เหมือนกับที่คิดไว้นั่นแหละ แต่ว่าเทวดาผู้สิงอยู่ที่ประตูได้เปิด
ประตูให้
ในขณะนั้นเอง มารผู้มีใจบาปมาด้วยคิดว่า “เราจะท�าให้พระ
โพธิสัตว์กลับไป” ยืนอยู่บนอากาศทูลว่า “ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ ท่าน
อย่าออกไปเลย ในวันที่ 7 นับจากวันนี้ไป จักกรัตนะจะปรากฏแก่ท่าน
ท่านจะครอบครองราชสมบัติในทวีปใหญ่ทั้ง 4 มีทวีปน้อย 2,000
เป็นบริวาร ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ ท่านจงกลับเถิด”
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พระโพธิสัตว์ตรัสถามว่า “ท่านเป็นใคร”
มารทูลว่า “เราเป็นวสวัตดีมาร”
พระโพธสัตว์ตรัสว่า “ดูก่อนมาร เราทราบว่าจักกรัตนะจะ
ปรากฏแก่เรา เราไม่มีความต้องการด้วยราชสมบัตินั้น เราท�าไห้
10,000 โลกธาตุบรรลือลั่นแล้ว จะเป็นพระพุทธเจ้า”
มารทูลว่า “นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาที่ท่านทรงด�าริ
ถึงกามวิตกก็ดี พยาบาทวิตกก็ดี วิหิงสาวิตกก็ดี เราจะรู้” แล้วคอย
แสวงหาช่องอยู่ ติดตามพระองค์ไปประดุจเงา
ฝ่ายพระโพธิสัตว์ไม่ได้มีความอาลัย ละทิ้งจักรพรรดิราชสมบัติ
อันอยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ ดุจทิ้งก้อนเขฬะ เสด็จออกจากพระนครด้วย
สักการะใหญ่ ในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ เมือ่ นักขัตฤกษ์อตุ ตราสาฬหะ
(เดือน ๘ หลัง) ก�าลังด�าเนินไปอยู่ พระองค์เสด็จออกจากพระนคร
แล้ว ทรงมีพระประสงค์จะแลดูพระนคร ก็แหละพอพระโพธิสัตว์นั้น
มีความคิดเกิดขึน้ เท่านัน้ มหาปฐพีประหนึง่ จะทูลว่า “ข้าแต่พระมหาบุรษุ
พระองค์ไม่ต้องหันกลับมาทอดพระเนตรหรอก พระเจ้าข้า” จึงแยก
หมุนกลับประดุจจักรของนายช่างหม้อ
พระโพธิสัตว์ประทับยืนบ่ายพระพักตร์ไปทางพระนคร ทอด
พระเนตรดูพระนคร แล้วทรงแสดงเจดีย์สถานอันเป็นที่กลับของ
ม้ากัณฐกะ ณ แผ่นดินที่นั้น ทรงกระท�าม้ากัณฐกะให้บ่ายหน้าต่อ
หนทางที่จะเสด็จไป ได้เสด็จไปแล้วด้วยสักการะอันยิ่งใหญ่ ด้วย
ความงามสง่าอันโอฬาร
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ได้ยินว่า ในกาลนั้น เหล่าเทวดาถือคบเพลิง 60,000 อัน
ข้างหน้าพระโพธิสัตว์นั้น ข้างหลัง 60,000 อัน ข้างขวา 60,000
อัน ข้างซ้าย 60,000 อัน เหล่าเทวดาอีกพวกหนึ่ง ถือคบเพลิง
นับจ�านวนไม่ได้ที่ขอบปากจักรวาล เหล่าเทวดาอีกพวกหนึ่งรวมทั้ง
นาคและครุฑเป็นต้น เดินบูชาด้วยของหอม ดอกไม้ จุรณและธูป
อั น เป็ น ทิ พ ย์ พื้ น ท้ อ งฟ้ า ได้ ต ่ อ เนื่ อ งกั น ไปไม่ ว ่ า งเว้ น ด้ ว ยดอก
ปาริ ฉั ต ตกะและดอกมณฑารพ เหมื อ นเวลามี เ มฆฝนอั น หนาทึ บ
สังคีตทิพย์ทั้งหลายได้เป็นไปแล้ว ดนตรี 6,๘00,000 ชนิด คือ
๘00,000 ชนิดด้านหนึ่ง 6,000,000 ชนิดด้านหนึ่ง โดยรอบ
บรรเลงขึ้นแล้ว เสียงของเครื่องดนตรีเหล่านั้น ย่อมเป็นไปเหมือน
เวลาที่เมฆค�ารามภายในมหาสมุทร และเหมือนเวลาที่สาครมีเสียง
กึกก้องภายในภูเขายุคนธร
พระโพธิสัตว์ เมื่อเสด็จไปอยู่ด้วยความงดงามอย่างยิ่งนี้ ข้าม
ราชอาณาจักรทั้ง 3 โดยราตรีเดียวเท่านั้น เสด็จถึงฝั่งแม่น�้าอโนมา
ในที่สุดหนทาง 30 โยชน์
ถามว่า ม้าสามารถจะไปไกลยิ่งกว่านั้นได้หรือไม่
ตอบว่า สามารถไปได้ เพราะม้านั้นสามารถเที่ยวไปตลอดห้วง
จักรวาลหนึ่งจนสุด เหมือนเหยียบวงแห่งกงล้อที่สอดอยู่ในดุมแล้ว
กลับมาก่อนอาหารเช้า บริโภคอาหารที่เขาจัดไว้ส�าหรับตน ก็ในกาล
นั้น ม้าดึงร่างอันท่วมด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้น ซึ่งเทวดา นาค
และครุฑเป็นต้น ผู้ยืนอยู่ในอากาศโปรยลงมา ท่วมจนกระทั่งบริเวณ
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ขาอ่อน เเล้วตลุยกองแห่งของหอมและดอกไม้ไป จึงได้มีความล่าช้า
มาก เพราะฉะนั้น ม้าจึงไปได้เพียง 30 โยชน์เท่านั้น
พระโพธิสัตว์ประทับยืนที่ฝั่งแม่น�้าแล้วตรัสถามนายฉันนะว่า
“แม่น�้านี้ชื่ออะไร”
นายฉันนะกราบทูลว่า “ชื่ออโนมานที พระเจ้าข้า”
พระโพธิสัตว์ทรงด�าริว่า “บรรพชาแม้ของเราก็จะเป็นสิ่งไม่ต�่า
ทราม” จึงเอาส้นพระบาทกระตุ้นให้สัญญาณแก่ม้า ม้าได้กระโดด
ข้ามแม่นา�้ อันกว้าง ๘ อุสภะไปยืนอีกฝั่งหนึ่ง
พระโพธิสัตว์เสด็จลงจากหลังม้า ประทับยืนที่เนินทรายอันเช่น
กับแผ่นเงิน ตรัสเรียกนายฉันนะมาว่า “สหายฉันนะ เธอจงพาเอา
อาภรณ์ทั้งหลายและม้าของเราไป เราจักบวช ณ ที่นี้แหละ”
นายฉันนะกราบทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ แม้ข้าพระองค์ก็จัก
บวช พระเจ้าข้า”
พระโพธิสัตว์ตรัสห้ามถึง 3 ครั้งว่า “เธอยังบวชไม่ได้ เธอจะต้อง
ไป” แล้วทรงมอบเครื่องอาภรณ์ทั้งหลายและม้ากัณฐกะให้นายฉันทะ
รับไป แล้วทรงด�าริว่า “ผมทั้งหลายของเรานี้ ไม่สมควรแก่สมณะ
บุคคลผู้อื่นที่สมควรจะตัดผมของพระโพธิสัตว์ ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้น
เราจะใช้พระขรรค์ตัดด้วยด้วยตนเอง” จึงเอาพระหัตถ์ขวาจับพระ
ขรรค์ เอาพระหัตถ์ซ้ายจับพระจุฬาพร้อมกับพระโมลี (มวยผม) แล้ว
จึงตัดออก พระเกศาเหลือยาว 2 องคุลีเวียนขวาแนบติดพระเศียร
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พระเกศาได้มีความยาวเท่านั้นแหละจนตลอดพระชนม์ชีพ พระมัสสุ
(หนวด) ก็ได้มีพอเหมาะกับพระเกศานั้น กิจด้วยการปลงผมและ
หนวดมิได้มีอีกเลย
พระโพธิ สั ต ว์ จั บ พระจุ ฬ าพร้ อ มกั บ พระโมลี ท รงอธิ ษ ฐานว่ า
“ถ้าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้า ขอจุกและมวยผมจงด�ารงอยู่บนอากาศ
ถ้าจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า ก็จงตกลงบนพื้นดิน” แล้วทรงโยนขึ้น
ไปในอากาศ พระจุฬาและพระโมลีนั้นไปถึงที่ประมาณ 1 โยชน์แล้ว
ได้ด�ารงอยู่ในอากาศ ท้าวสักกเทวราชตรวจดูด้วยทิพยจักษุ จึงเอา
ผอบแก้วขนาด 1 โยชน์รับไว้ น�าไปประดิษฐานไว้ในพระจุฬามณี
เจดีย์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
พระโพธิสัตว์ผู้เลิศ ได้ตัดพระโมลี อันอบด้วยกลิ่น
หอมอันประเสริฐแล้ว โยนขึ้นไปยังอากาศ ท้าวสักกะ
ผู้มีพระเนตรตั้งพัน เอาผอบทองอันประเสริฐทูนพระ
เศียรรับไว้แล้ว
พระโพธิสัตว์ทรงพระด�าริอีกว่า “ผ้าที่ท�าจากแคว้นกาสีเหล่านั้น
ไม่สมควรแก่สมณะส�าหรับเรา” ล�าดับนั้น ฆฏิการมหาพรหมผู้เป็น
สหายเก่าในครั้งพระกัสสปพุทธเจ้า มีความเป็นมิตรยังไม่ถึงหนึ่ง
พุทธันดรคิดว่า “วันนี้สหายของเราออกมหาภิเนษกรมณ์ เราจะถือ
เอาสมณบริขารไปถวาย”
บริขารเหล่านี้ คือ ไตรจีวร บาตร มีด เข็ม รัดประคด
รวมเป็น 8 กับผ้ากรองน�้า ย่อมควรแก่ภิกษุประกอบ
ความเพียร
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ท่านได้น�าบริขาร ๘ เหล่านี้ไปถวายแล้ว
พระโพธิ สั ต ว์ ท รงนุ ่ ง ห่ ม ธงชั ย ของพระอรหั น ต์ แ ล้ ว ถื อ เพศ
บรรพชาอันสูงสุด ตรัสว่า “ฉันนะ เธอจงกราบทูลถึงความไม่มีโรค
แก่พ ระชนกเเละชนนี ตามค� าของเรา” แล้วทรงส่งนายฉันนะไป
นายฉันนะถวายบังคมพระโพธิสัตว์ กระท�าประทักษิณแล้วหลีกไป
ส่วนม้ากัณฐกะยืนฟังค�าของพระโพธิสัตว์ซึ่งตรัสกับนายฉันนะ
คิดว่า “บัดนี้ เราจะไม่ได้เห็นเจ้านายอีกต่อไป” เมื่อละคลองจักษุไป
ไม่อาจอดกลั้นความโศกไว้ได้ ได้สิ้นชีวิตเพราะหัวใจแตกสลาย ไปเกิด
เป็นกัณฐกเทพบุตรในสวรรค์ดาวดึงส์ ตอนแรก นายฉันนะได้มีความ
โศกเพียงอย่างเดียว แต่ถูกความโศกครั้งที่ 2 บีบคั้นเพราะความตาย
ของม้ากัณฐกะ ได้ร้องไห้คร�่าครวญเดินไป

1๒0 :

พระพุทธเจ้า

ทรงให้ปฏิญญาแก่พระเจ้าพิมพิสาร
พระโพธิ สั ต ว์ ค รั้ น บรรพชาแล้ ว ได้ ยั ง เวลาให้ ล ่ ว งไปด้ ว ย
ความสุขอันเกิดจากการบรรพชาตลอดสัปดาห์ ในอนุปิยอัมพวัน
ซึ่งมีอยู่ในสถานที่นั้น แล้วเสด็จด�าเนินด้วยพระบาทสิ้นหนทาง 30
โยชน์ โดยวันเดียวเท่านั้น เสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์
ครั้นเสด็จเข้าไปแล้ว ทรงเที่ยวบิณฑบาตรไปตามล�าดับตรอก
ชาวพระนครทั้งสิ้นได้ถึงความตื่นเต้น เพราะได้เห็นพระรูปโฉมของ
พระโพธิสัตว์ เหมือนชาวเมืองราชคฤห์ตื่นเต้นตอนช้างธนบาลกะ
เข้าไป และเหมือนเทพนครตืน่ เต้นตอนจอมอสูรเข้าไป ฉะนัน้ ล�าดับนัน้
พวกราชบุตรมากราบทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ มีบุคคลรูปร่างงดงาม
อย่างนีเ้ ทีย่ วบิณฑบาตอยูใ่ นพระนคร ข้าพระพุทธเจ้าทัง้ หลายไม่ทราบ
ว่า ผู้นี้ชื่อไร จะเป็นเทวดา มนุษย์ นาค หรือครุฑ”
พระราชาประทั บ ยื น ที่ พื้ น ปราสาท ทอดพระเนตรเห็ น พระ
มหาบุรุษ เกิดความอัศจรรย์ไม่เคยเป็นมาก่อน ทรงสั่งพวกราชบุรุษ
ว่า “แน่ะพนาย ท่านทั้งหลายจงไป จงพิจารณาดู ถ้าเป็นอมนุษย์ เขา
ออกจากพระนครแล้วจะหายไป ถ้าเป็นเทวดา เขาออกจากพระนคร
แล้วจะเหาะไป ก็ถ้าเป็นนาค เขาออกจากพระนครแล้วจะด�าดินไป
ถ้าเป็นมนุษย์ เขาจะบริโภคภิกษาหารตามที่ได้”
พระมหาบุรุษรวบรวมภัตอันปะปนกันแล้วรู้ว่า “ภัตรประมาณ
เท่านี้เพียงพอแก่เรา เพื่อยังอัตภาพให้เป็นไป” เสด็จออกจากพระนคร
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ทางประตูที่เสด็จเข้ามานั่นแหละ มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ประทับ
นั่งที่เงาของภูเขาปัณฑวะ เตรียมจะเสวยพระกระยาหาร
ล�าดับนั้น ล�าไส้ใหญ่ทั้งหลายของพระมหาบุรุษบิดไปมา ได้
ถึงอาการจะออกมาทางพระโอษฐ์ พระโพธิสัตว์ทรงอึดอัดพระทัย
เพราะอาหารอันปฏิกูล เพราะตั้งแต่เกิดมามีอัตตภาพนั้น พระองค์
ไม่ เ คยเห็ น อาหารที่ ป ฏิ กู ล อย่ า งนั้ น แม้ ด ้ ว ยพระเนตรเลย จึ ง ทรง
สั่งสอนตนเองอย่างนี้ว่า “ดูก่อนสิทธัตถะ เธอเกิดในตระกูลที่มีข้าว
และน�้าหาได้ง่าย เป็นที่บริโภคข้าวสาลีมีกลิ่นหอมซึ่งเก็บไว้ 3 ปี
พร้อมกับโภชนะที่มีรสเลิศต่างๆ ได้เห็นบรรพชิตผู้ทรงผ้าบังสุกุล
รูปหนึ่งแล้วคิดว่า เมื่อไรหนอ เราจักได้เป็นผู้ทรงผ้าบังสุกุลอย่างนั้น
เที่ยวบิณฑบาตแล้วบริโภค เราจักมีโอกาสนั้นบ้างหรือไม่ ดังนี้ จึง
ออกบวช บัดนี้ เธอจะท�าความอึดอัดใจเพราะอาหารปฏิกลู ได้อย่างไร”
ครั้ น ทรงสั่ ง สอนตนอย่ า งนี้ แ ล้ ว ไม่ ท รงมี อ าการอั น ผิ ด ปกติ เ สวย
พระกระยาหาร
ราชบุ รุ ษ ทั้ ง หลายเห็ น เหตุ ก ารณ์ นั้ น แล้ ว จึ ง ไปกราบทู ล
พระราชาให้ทรงทราบ พระราชาได้สดับค�าของทูต ทรงรีบเสด็จออก
จากพระนครไปยังที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ ทรงเลื่อมใสในพระอิริยาบถ
นั่ น แหละ จึ ง ทรงมอบความเป็ น ใหญ่ ทั้ ง ปวงให้ แ ก่ พ ระโพธิ สั ต ว์
พระโพธิสัตว์ตรัสว่า “ดูก่อนมหาบพิตร อาตมภาพไม่มีความต้องการ
วัตถุกามหรือกิเลสกามทั้งหลาย อาตมภาพปรารถนาพระสัมโพธิญาณ
อันยอดเยี่ยมจึงออกบวช”
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พระราชาแม้จะทรงอ้อนวอนเป็นอเนกประการ ก็ไม่ได้การ
ยินยอมพระทัยของพระโพธิสัตว์นั้น จึงตรัสปฏิญญาว่า “พระองค์
จักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน ก็พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว
โปรดเสด็จมายังแคว้นของหม่อมฉันเป็นอันดับแรก” ดังนี้ นี้เป็นเรื่อง
ย่อในที่นี้ ส่วนความพิสดาร พึงค้นคว้าดูในปัพพัชชาสูตรพร้อมทั้ง
อรรถกถาเถิด

ทรงท�าทุกกรกิริยา
พระโพธิสตั ว์ทรงให้ปฏิญญาแก่พระราชาแล้ว เสด็จจาริกไปตาม
ล�าดับ เข้าไปหาอาฬารดาบสกาลามโคตรและอุทกดาบสรามบุตร
ท�าสมาบัติให้เกิดขึ้นแล้ว ทรงด�าริว่า “นี้มิใช่หนทางที่จะตรัสรู้” ทรง
ไม่ พ อพระทั ย ด้ ว ยสมาบั ติ ภ าวนาแม้ นั้ น มี พ ระประสงค์ จ ะเริ่ ม ตั้ ง
มหาปธาน (ความพากเพียรอันยิ่งใหญ่ท�าได้ยาก) เพื่อแสดงเรี่ยวแรง
และความเพียรของพระองค์ ให้ปรากฏแก่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลก
จึงเสด็จไปยังต�าบลอุรุเวลาทรงด�าริว่า “สถานนี้น่ารื่นรมย์จริงๆ” จึง
เสด็จเข้าอยู่ ณ ต�าบลอุรุเวลานั้น เริ่มตั้งมหาปธานแล้ว
บรรพชิต 5 รูปมีโกณฑัญญะเป็นหัวหน้าแม้เหล่านั้น พากัน
เที่ยวภิกขาจารไปในหมู่บ้าน นิคมและราชธานี ได้พบพระโพธิสัตว์
ณ ต�าบลอุรุเวลานั้น ต่อจากนั้น บรรพชิตทั้ง 5 รูปนั้น อุปัฏฐาก
พระโพธิ สั ต ว์ นั้ น ผู ้ ท� า ความพากเพี ย รใหญ่ ต ลอด 6 พรรษา ด้ ว ย
วัตรปฏิบัติมีการกวาดบริเวณเป็นต้น ได้เป็นผู้อยู่ในส�านักของพระ
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โพธิสตั ว์นนั้ ด้วยหวังใจว่า “ท่านพระสมณะจะเป็นพระพุทธเจ้าในบัดนี้
ท่านพระสมณะจะเป็นพระพุทธเจ้าในบัดนี้”
พระโพธิสัตว์ทรงด�าริว่า “เราจะกระท�าทุกกรกิริยาให้ถึงที่สุด”
จึงทรงด�ารงชีวิตไปด้วยข้าวสารเพียงเมล็ดงาหนึ่งเป็นต้น จนถึงทรง
ตัดอาหารเสียโดยประการทัง้ ปวง ฝ่ายเหล่าเทวดาน�าเอาโอชาใส่เข้าไป
ทางขุมพระโลมาทั้งหลาย
เมื่อพระโพธิสัตว์นั้น มีพระกายอันถึงความอ่อนเปลี้ยอย่างยิ่ง
เพราะเหตุทพี่ ระองค์ไม่เสวยพระกระยาหารนัน้ พระกายแม้มฉี วีวรรณ
ดุจทองได้กลายเป็นสีด�าไป พระมหาปุริสลักษณะ 32 ประการก็ได้
ถูกปกปิดท�าให้ไม่ปรากฏ ในบางครั้ง เมื่อพระองค์ทรงเพ่งฌานอัน
ไม่มีลมหายใจเข้าออก ถูกเวทนาแรงกล้าเสียดแทง ทรงสลบล้มลงบน
ที่จงกรม
ล�าดับนั้น เทวดาบางพวกกล่าวถึงพระโพธิสัตว์นั้นว่า “ท่าน
พระสมณโคดมสิน้ ชีวติ แล้ว” เทวดาบางพวกกล่าวว่า “นีเ้ ป็นวิหารธรรม
ของพระอรหันต์ทั้งหลายทีเดียว”
ในบรรดาเทวดา 2 กลุ่มนั้น เหล่าเทวดาผู้กล่าวว่าท่านพระ
สมณโคดมได้สิ้นชีวิตแล้วนั้น พากันไปกราบทูลแก่พระเจ้าสุทโธทนะ
มหาราชว่า “พระโอรสของพระองค์สวรรคตแล้ว”
พระเจ้าสุทโธทนะมหาราชตรัสว่า “บุตรของเรายังไม่ได้เป็น
พระพุทธเจ้าจะยังไม่สิ้นชีวิต”
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เทวดาเหล่านั้นกราบทูลว่า “พระโอรสของพระองค์ไม่สามารถ
เป็นพระพุทธเจ้าได้ ทรงล้มลงที่พื้นส�าหรับท�าความเพียรนั่นแหละ
สวรรคตแล้ว”
พระราชาทรงสดับดังนั้นจึงตรัสห้ามว่า “เราไม่เชื่อ เป็นไปไม่ได้
ที่บุตรของเรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจะสิ้นชีวิต”
ถามว่า ก็เพราะเหตุไร พระราชาจึงไม่ทรงเชื่อ
ตอบว่า เพราะพระองค์ได้ทรงเห็นปาฏิหาริย์ทั้งหลาย ในวันที่
พาพระกุมารไปไหว้ท่านกาฬเทวิลดาบสและที่ควงไม้หว้า
พระโพธิสัตว์ทรงกลับได้สติลุกขึ้นอีก เมื่อพระมหาสัตว์ลุกขึ้น
แล้ว เทวดาเหล่านั้นไปกราบทูลแก่พระราชาว่า “ข้าแต่มหาราช
พระโอรสของพระองค์เป็นผู้ไม่มีโรคแล้ว”
พระราชาตรัสว่า “เรารู้ว่าบุตรของเราไม่สิ้นชีวิต”
เมื่อพระมหาสัตว์ทรงบ�าเพ็ญทุกกรกิริยาอยู่ 6 พรรษานั่นแหละ
กาลเวลาได้เป็นเหมือนท�าขอดปมในอากาศ พระมหาสัตว์นั้นทรง
พระด�าริว่า “การท�าทุกกรกิริยานี้ ไม่ใช่หนทางเพื่อจะตรัสรู้” จึงเสด็จ
เที่ยวเพื่อบิณฑบาตในหมู่บ้านและนิคมทั้งหลาย เพื่อจะน�าอาหาร
หยาบมา ได้น�าอาหารมาแล้ว ครั้งนั้น มหาปุริสลักษณะ 32 ประการ
ของพระโพธิสัตว์นั้นได้กลับเป็นปกติ แม้พระกายก็ได้มีฉวีวรรณดุจ
ทองค�า
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พระภิกษุปัญจวัคคีย์พากันคิดว่า “พระมหาบุรุษนี้แม้กระท�า
ทุกกรกิริยาถึง 6 ปี ก็ไม่สามารถบรรลุพระสัพพัญญุตญาณได้ บัดนี้
พระองค์เที่ยวบิณฑบาตไปในบ้านเป็นต้น น�าอาหารหยาบมา จะทรง
สามารถบรรลุพระสัพพัญญุตญาณได้อย่างไร พระมหาบุรุษนี้กลาย
เป็นผู้มักมากในปัจจัย คลายความเพียร การคาดหวังคุณวิเศษจาก
ส�านักพระมหาบุรุษนี้ของพวกเรา ก็เหมือนคนผู้จะเอาน�้าราดศีรษะ
คาดหวังเอาหยาดน�้าค้าง ฉะนั้น จะมีประโยชน์อะไรด้วยพระมหาบุรุษ
นี้ส�าหรับพวกเรา” จึงพากันละพระมหาบุรุษ ต่างถือเอาบาตรและ
จีวรของตน เดินทางไประยะทาง 1๘ โยชน์ เข้าไปยังป่าอิสิปตนะ

นางสุชาดาถวายข้าวปายาส
ก็สมัยนั้น ทาริกาชื่อสุชาดาเกิดในเรือนของเสนานิกุฎุมพี ใน
ต�าบลอุรุเวลาเสนานิคม นางเจริญวัยแล้ว ได้กระท�าความปรารถนา
ที่ ต ้ น ไทรต้ น หนึ่ ง ว่ า “ถ้ า เราไปยั ง เรื อ นสกุ ล ที่ มี ช าติ เ สมอกั น ได้
บุตรชายในการตั้งครรภ์ครั้งแรก เราจักท�าพลีกรรมโดยการบริจาค
ทรัพย์ 100,000 แก่ท่านทุกปี” ความปรารถนานั้นของนางส�าเร็จ
แล้ว
เมื่อพระมหาสัตว์ทรงบ�าเพ็ญทุกกรกิริยาอยู่ ในคราวครบปีที่ 6
นางสุ ช าดานั้ น มี ค วามประสงค์ จ ะท� า พลี ก รรมในวั น เพ็ ญ เดื อ น 6
ในตอนแรก ได้ ป ล่ อ ยโคนม 1,000 ตั ว ให้ ท ่ อ งเที่ ย วไปในป่ า
ชะเอมเครือ ให้โคนม 500 ตัวดื่มน�้านมของโคนม 1,000 ตัวเหล่านั้น
แล้วให้โคนม 250 ตัวดื่มน�้านมของโคนม 500 ตัวเหล่านั้น โดย
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ท�านองนี้จนกระทั่งถึง โคนม ๘ ตัวดื่มน�้านมของโคนม 16 ตัว นาง
ปรารถนาน�้านมข้นและมีโอชาจึงได้กระท�าการหมุนเวียนน�้านมด้วย
ประการฉะนี้
ในวันเพ็ญวิสาขะ นางสุชาดานั้นคิดว่า “เราจักกระท�าพลีกรรม
แต่เช้าตรู่” จึงลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรี ให้รีดนมโคนม ๘ ตัว
เหล่านั้น ลูกโคทั้งหลายยังไม่ได้มาถึงเต้านมเหล่านั้น แต่พอน�าภาชนะ
ใหม่เข้าไปใกล้เต้านมเท่านั้น สายน�้านมก็ไหลออกตามธรรมดาของตน
นางสุชาดาได้เห็นความอัศจรรย์นั้น จึงตักน�้านมด้วยมือของตนเอง
ใส่ลงในภาชนะใหม่แล้วก่อไฟท�าการหุงด้วยมือของตนเอง เมื่อก�าลัง
หุงข้าวปายาสอยู่นั้น ฟองขนาดใหญ่ตั้งขึ้นไหลวนเวียนด้านขวา แม้
สักหยดหนึ่งก็ไม่หกออกไปภายนอก ควันไฟแม้เล็กน้อยก็ไม่ลอยขึ้น
จากเตา
สมัยนั้น ท้าวจตุโลกบาลมาคอยอารักขาที่เตา ท้าวมหาพรหม
กัน้ ฉัตร ท้าวสักกะน�าฟืนมาใส่ทา� ไฟให้ลกุ โพลง จริงอยู่ เทวดาทัง้ หลาย
รวบรวมโอชา อันส�าเร็จแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในทวีปทั้ง 4
มี ท วี ป น้ อ ย 2,000 เป็ น บริ ว าร ใส่ เข้ า ไปในข้ า วปายาสนั้ น ด้ ว ย
เทวานุภาพของตน เหมือนบุคคลคั้นรวงผึ้งอันติดอยู่ที่ท่อนไม้ แล้ว
ตวงเอาแต่น�้าหวาน ฉะนั้น จริงอยู่ ในกาลอื่นๆ เทวดาทั้งหลายใส่
โอชาในค�าข้าวทุกค�า แต่ว่าในวันตรัสรู้และวันปรินิพพาน ใส่โอชา
ในหม้อเลยทีเดียว
นางสุชาดาได้เห็นความอัศจรรย์มิใช่น้อย ซึ่งปรากฏแก่ตนใน
ทีน่ นั้ ในวันเดียวกัน จึงเรียกนางปุณณาทาสีมาบอกว่า “แน่ะแม่ปณ
ุ ณา
วันนี้เทวดาของเราทั้งหลายน่าเลื่อมใสยิ่งนัก ในกาลมีประมาณเท่านี้
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เราไม่เคยเห็นความอัศจรรย์อย่างนี้ เธอจงรีบไปดูแลเทวสถานโดยเร็ว”
นางปุณณาทาสีนั้นรับค�าของนางสุชาดานั้นแล้ว ได้ไปยังโคนต้นไม้
โดยเร็ว
ฝ่ายพระโพธิสัตว์ทรงเห็นมหาสุบิน 5 ประการในตอนกลางคืน
นั้น ทรงใคร่ครวญอยู่ จึงตกลงใจว่า “วันนี้ เราจักเป็นพระพุทธเจ้า
โดยไม่ต้องสงสัย” พอราตรีนั้นล่วงไป พระองค์ทรงกระท�าการปฏิบัติ
พระสรีระ คอยเวลาภิกขาจารอยู่ เสด็จมาประทับนั่งที่ใต้ต้นไม้นั้น
แต่เช้าตรู่ ทรงกระท�าใต้ต้นไม้ทั้งสิ้นให้สว่างไสวด้วยรัศมีของพระองค์
ล�าดับนั้น นางปุณณาทาสีนั้นมา ได้เห็นพระโพธิสัตว์ผู้ประทับ
นั่งที่ใต้ต้นไม้ทอดพระเนตรดูโลกธาตุด้านทิศปาจีน และได้เห็นต้นไม้
ทั้ ง ต้ น มี สี ดั ง สี ท องเพราะพระรั ศ มี อั น ซ่ า นออกจากพระสรี ร ะของ
พระโพธิสัตว์นั้น นางจึงได้คิดดังนี้ว่า “วันนี้ เทวดาของเราทั้งหลาย
เห็นจะลงจากต้นไม้มานั่ง เพื่อรับพลีกรรมด้วยมือของตนเองทีเดียว”
จึงเป็นผู้ถึงความปลาบปลื้มใจ รีบไปบอกเรื่องนั้นแก่นางสุชาดา
นางสุ ช าดาได้ ฟ ั ง ค� า ของนางปุ ณ ณาทาสี นั้ น แล้ ว ก็ ดี ใจจึ ง
กล่าวว่า “วันนี้ ตั้งแต่นี้ไปเจ้าจงด�ารงอยู่ในฐานะธิดาคนใหญ่ของเรา”
แล้วได้ให้เครื่องประดับทั้งปวงอันสมควรแก่ธิดา
ก็เพราะเหตุที่ในวันบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า การได้ถาดทอง
มีมูล ค่ า 100,000 จึงจะควร เพราะฉะนั้น นางสุชาดานั้นจึงมี
ความคิดเกิดขึ้นว่า “จักใส่ข้าวปายาสในถาดทอง” จึงให้คนใช้น�า
ถาดทองมีมูลค่า 100,000 ออกมา ประสงค์จะใส่ข้าวปายาสใน
ถาดทองนั้น จึงร�าพึงถึงโภชนะที่สุกแล้ว ข้าวปายาสทั้งหมดก็กลิ้งไป
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อยู่ในถาด เหมือนน�้ากลิ้งจากใบบัวฉะนั้น ข้าวปายาสนั้นเต็มถาดหนึ่ง
พอดี นางจึงเอาถาดอีกใบหนึ่งครอบถาดใบนั้น แล้วเอาผ้าขาวห่อ
ประดั บ ร่ า งกายด้ ว ยเครื่ อ งอลั ง การทั้ ง ปวง เอาถาดนั้ น ทู น ศี ร ษะ
ของตน เดินไปสู่ใต้ต้นไทรนั้นด้วยอานุภาพใหญ่ เห็นพระโพธิสัตว์
แล้วเกิดความโสมนัสอย่างมาก จึงน้อมกายเดินไปจ�าเดิมแต่ที่ได้เห็น
เพราะคิดว่าเป็นเทวดา วางถาดลงจากศีรษะแล้ว เปิดฝาเอาคนโททอง
ใส่น�้าอันอบด้วยดอกไม้หอม แล้วได้เข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆ พระโพธิสัตว์
บาตรดินที่ท้าวฆฏิการมหาพรหมถวาย ไม่ห่างพระโพธิสัตว์มา
ตลอดกาลนานมีประมาณเท่านี้ ได้หายไปในขณะนั้น พระโพธิสัตว์
เมื่อแลไม่เห็นบาตร จึงเหยียดพระหัตถ์ขวาออกรับน�้า นางสุชาดาวาง
ถาดทองข้าวปายาสบนพระหัตถ์ของพระมหาบุรุษ พระมหาบุรุษ
ทอดพระเนตรดูนางสุชาดา นางสุชาดาก�าหนดอาการแล้วจึงทูลว่า
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ขอท่านจงรับข้าวปายาสนั้นเสวยตามความ
ชอบใจเถิ ด เพราะข้ า พเจ้ า บริ จ าคแล้ ว แก่ ท ่ า น” ไหว้ แ ล้ ว ทู ล ว่ า
“มโนรถคือความปรารถนาแห่งใจของข้าพเจ้าส�าเร็จแล้ว ฉันใด
มโนรถแม้ของท่านก็จงส�าเร็จ ฉันนั้นเถิด” นางไม่ห่วงอาลัยสละ
ถาดทองอันมีมูลค่า 100,000 เหมือนภาชนะดินอันเก่าหลีกไปแล้ว
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ทรงอธิษฐานลอยถาด
ฝ่ายพระโพธิสตั ว์เสด็จลุกขึน้ จากทีป่ ระทับนัง่ ทรงท�าประทักษิณ
ต้นไม้ ถือถาดเสด็จไปยังฝั่งแม่น�้าเนรัญชรา ในวันที่พระโพธิสัตว์
หลายแสนพระองค์ตรัสรู้ มีท่าชื่อว่าสุปติฏฐิตะเป็นสถานที่เสด็จลง
สรงสนาน พระองค์ทรงวางถาดที่ฝั่งท่าชื่อสุปติฏฐิตะนั้น เสด็จลง
สรงสนานเสร็จแล้ว ทรงนุ่งห่มธงชัยแห่งพระอรหันต์ อันเป็นเครื่อง
นุ ่ ง ห่ ม ของพระพุ ท ธเจ้ า หลายแสนพระองค์ ทรงนั่ ง ผิ น พระพั ก ตร์
ไปทางทิศตะวันออก ทรงปั้นก้อนข้าว 49 ก้อน แต่ละก้อนขนาดเท่า
จาวตาลสุก แล้วเสวยมธุปายาสมีน�้าน้อยทั้งหมด ข้าวมธุปายาสนั้น
เท่านั้นได้เป็นอาหารอยู่ได้ตลอด 7 สัปดาห์ ส�าหรับพระโพธิสัตว์นั้น
ผู้ได้เป็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ควงต้นโพธิ์ (ต้นไม้ส�าหรับตรัสรู้)
ตลอดระยะตลอด 7 สัปดาห์นนั้ ไม่มอี าหารอย่างอืน่ ไม่มกี ารสรงสนาน
ไม่มีการช�าระพระโอษฐ์ ไม่มีการถ่ายพระบังคนหนัก พระองค์ทรง
ยับยั้งอยู่ด้วยฌานสุข มรรคสุขและผลสุขเท่านั้น
พระโพธิสัตว์ครั้นเสวยข้าวข้าวปายาสนั้นแล้ว ทรงจับถาดทอง
อธิษฐานว่า “ถ้าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ ถาดใบนี้จงลอย
ทวนกระแสน�้าไป ถ้าจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ ก็จงลอยไป
ตามกระแสน�้า” ครั้นทรงอธิษฐานแล้วได้ลอยถาดไป ถาดนั้นลอยตัด
กระแสน�้าไปถึงกลางแม่น�้า ณ ที่ตรงกลางแม่น�้านั่นแหละ ได้ลอย
ทวนกระแสน�า้ ไปถึงสถานที่ห่างไปประมาณ ๘0 ศอก ดุจม้าฝีเท้าเร็ว
ฉะนั้น แล้วจมลงที่น�้าวนแห่งหนึ่ง จมลงไปถึงที่อยู่ของกาลนาคราช
กระทบถาดเครื่องบริโภคของพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ เกิดมีเสียงดัง
“กิลิ กิลิ” แล้วได้วางรองอยู่ใต้ถาดเหล่านั้นทั้งหมด
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กาลนาคราชได้ฟังเสียงถาดกระทบกันนั้นแล้วกล่าวว่า “เมื่อ
วานนี้ พระพุทธเจ้าทรงบังเกิดขึ้นแล้วพระองค์หนึ่ง วันนี้ พระพุทธเจ้า
ทรงบังเกิดขึ้นแล้วอีกองค์หนึ่ง” จึงได้ยืนกล่าวสรรเสริญพุทธคุณด้วย
ถ้อยค�าหลายร้อยบท ได้ทราบว่า เวลาที่มหาปฐพีงอกขึ้นสู่อากาศ
ประมาณ 1 โยชน์ 3 คาวุต ส�าหรับกาลนาคราชนั้น ได้เป็นดุจวันนี้
หรือวันพรุ่งนี้
พระโพธิสัตว์ทรงพักผ่อนกลางวันอยู่ในป่าสาละ อันมีดอกไม้
บานสะพรั่งใกล้ฝั่งแม่น�้า ในเวลาดอกไม้ทั้งหลายหลุดจากขั้วในเวลา
เย็น ได้เสด็จมุ่งหน้าไปยังต้นโพธิ์ ตามหนทางกว้างประมาณ ๘ อุสภะ
ซึ่งเทวดาทั้งหลายตกแต่งไว้ ดุจราชสีห์เยื้องกราย ฉะนั้น นาค ยักษ์
และครุฑเป็นต้นได้บูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นอันเป็นทิพย์
เครื่องดนตรีทิพย์เป็นต้นถูกบรรเลงเป็นไป 10,000 โลกธาตุได้มี
กลิ่ น หอมทั่ ว ไปหมด มี ร ะเบี ย บดอกไม้ แ ละเสี ย งแซ่ ซ ้ อ งสาธุ ก าร
ทั่วไปหมด

สุภีร์ ทุมทอง

: 1๓๓

สถานที่ประทับนั่งตรัสรู้
ในสมัยนั้น พราหมณ์ชื่อโสตถิยะ เป็นคนหาบหญ้า ถือหญ้า
เดินสวนทางมา รู้อาการของพระมหาบุรุษจึงได้ถวายหญ้า ๘ ก�า
พระโพธิสัตว์ทรงรับหญ้าแล้วเสด็จขึ้นสู่ควงไม้โพธิ์ ได้ประทับยืน
ในด้านทิศใต้ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ขณะนั้นจักรวาลด้านทิศใต้
ทรุดลง ได้เป็นดุจจรดถึงอเวจีมหานรกเบื้องล่าง จักรวาลด้านทิศเหนือ
ลอยขึ้น ได้เป็นดุจจรดถึงภวัคคพรหมในเบื้องบน พระโพธิสัตว์ทรง
ด� า ริ ว ่ า “สถานที่ ต รงนี้ เ ห็ น จะไม่ ไ ด้ เ ป็ น สถานที่ ที่ ท� า ให้ เราบรรลุ
พระสัมโพธิญาณ” ทรงกระท�าประทักษิณเสด็จไปยังด้านทิศตะวันตก
ได้ประทับยืนผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ล�าดับนั้น จักรวาล
ด้านทิศตะวันตกได้ทรุดลง ได้เป็นดุจจรดถึงอเวจีมหานรกในเบื้องล่าง
จักรวาลด้านทิศตะวันออกลอยขึ้น ได้เป็นดุจจรดถึงภวัคคพรหมใน
เบื้องบน ได้ทราบว่า ในทุกสถานที่ที่พระมหาบุรุษนั้นประทับยืน
มหาปฐพี ไ ด้ ยุ บ ลงและฟูขึ้น เหมือนล้อเกวียนใหญ่ซึ่งติดอยู่ในดุม
ถูกเหยียบริมขอบวงของกงล้อ ฉะนั้น
พระโพธิสัตว์ทรงด�าริว่า “สถานที่ตรงนี้ เห็นจะไม่ได้เป็นสถานที่
ที่ท�าให้เราบรรลุพระสัมโพธิญาณ” จึงทรงกระท�าประทักษิณเสด็จไป
ทางด้านทิศเหนือ ประทับยืนผินพระพักตร์ใปทางด้านทิศใต้ ล�าดับนั้น
จักรวาลด้านทิศเหนือได้ทรุดลง ได้เป็นดุจจรดถึงอเวจีมหานรกในเบือ้ ง
ล่าง จักรวาลด้านทิศใต้ลอยขึน้ ได้เป็นดุจจรดถึงภวัคคพรหมในเบือ้ งบน
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พระโพธิสัตว์ทรงด�าริว่า “แม้สถานที่ตรงนี้ ก็เห็นจะไม่ได้เป็น
สถานที่ที่ท�าให้เราบรรลุพระสัมโพธิญาณ” จึงทรงกระท�าประทักษิณ
เสด็จไปยังด้านทิศตะวันออก ได้ประทับยืนผินพระพักตร์ไปทางด้าน
ทิศตะวันตก
ก็สถานที่ตั้งบัลลังก์ของพระพุทธเจ้าทั้งปวง มีอยู่ในด้านทิศ
ตะวันออก สถานที่นั้นจึงไม่หวั่นไหวไม่สั่นสะเทือน พระมหาสัตว์
ทรงทราบว่า “สถานที่นี้ เป็นที่อันพระพุทธเจ้าทั้งปวงไม่ทรงละ เป็น
สถานที่ไม่หวั่นไหว เป็นสถานที่ก�าจัดกรงคือกิเลส” จึงทรงจับปลาย
หญ้าเหล่านั้นแล้วเขย่า ทันใดนั้นเอง ได้มีบัลลังก์ขนาด 14 ศอก
หญ้าแม้เหล่านัน้ ได้ดา� รงอยูแ่ ล้ว โดยสัณฐานทีแ่ ม้ชา่ งเขียนหรือช่างฉาบ
ผู้ช�านาญอย่างยิ่ง ก็ไม่สามารถจะเขียนหรือฉาบแบบนั้นได้
พระโพธิสตั ว์ทรงผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก โดยให้ลา� ต้น
โพธิ์อยู่เบื้องพระปฤษฎางค์ เป็นผู้มีพระทัยมั่นคง ทรงนั่งคู้อปราชิต
บัลลังก์ (การนั่งที่ไม่มีการพ่ายแพ้) ซึ่งแม้สายฟ้าจะผ่าลงตั้ง 100 ครั้ง
ก็ไม่แตกท�าลาย โดยทรงอธิษฐานว่า
“เนื้อและเลือดในสรีระนี้แม้ทั้งสิ้นจะเหือดแห้งไป
จะเหลือแต่หนัง เอ็นและกระดูก ก็ตามที
เราไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณในที่นั่งนี้แหละ จักไม่ยอม
ลุกขึ้น”
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ต่อสู้กับพญามารและเสนามาร
ในสมัยนั้น มารผู้มีใจบาปคิดว่า “พระสิทธัตถกุมารประสงค์
จะก้าวล่วงอ�านาจของเรา บัดนี้ เราจะไม่ให้พระองค์นั้นล่วงพ้นไปได้”
จึ ง ไปยั ง ที่ อ ยู ่ ข องพลมารบอกเรื่ อ งนั้ น ให้ โ ห่ ร ้ อ งแบบมารแล้ ว พา
พลมารออกไป ก็เสนามารนั้นมีข้างหน้ามาร 12 โยชน์ ข้างขวาและ
ข้างซ้ายข้างละ 12 โยชน์ ส่วนข้างหลังมีจนจรดขอบจักรวาล สูงขึ้น
ด้านบนมี 9 โยชน์
เมื่อเหล่าเสนามารแผดร้องขึ้น เสียงแผดร้องจะได้ยินเหมือน
เสี ย งแผ่ น ดิ น ทรุ ด ตั้ ง แต่ ที่ ห ่ า งออกไป 1,000 โยชน์ ล� า ดั บ นั้ น
เทวบุตรมารขึน้ ขีข่ า้ งชือ่ คิรเิ มขสูง 150 โยชน์ นิรมิตแขน 1,000 แขน
ถืออาวุธนานาชนิด ในบรรดาบริษัทมารที่เหลือนี้ มาร 2 ตนจะไม่
ถืออาวุธเหมือนกันเลย เป็นผู้มีผิวพรรณหลากหลาย มีหน้าท�าอาการ
หลากหลาย ถืออาวุธนานาชนิดพากันมา เหมือนดังจะท่วมทับพระ
มหาสัตว์
ก็เทวดาใน 10,000 จักรวาลได้ยืนกล่าวค�าสรรเสริญคุณของ
พระมหาสัตว์ ท้าวสักกเทวราชได้ยืนเป่าสังข์วิชยุตร ได้ยินว่า สังข์นั้น
มีขนาด 120 ศอก เมื่อสูดลมเข้ามาแล้วเป่าครั้งเดียว เสียงจะอยู่ถึง
4 เดือนจึงจะหมด มหากาลนาคราชได้ยืนกล่าวสรรเสริญคุณเกินกว่า
ร้อยบท ท้าวมหาพรหมได้ยืนกั้นเศวตฉัตร แต่เมื่อพลมารเข้าไปใกล้
ควงไม้โพธิ์ บรรดาเทวดาเป็นต้นเหล่านั้น แม้องค์หนึ่งก็ไม่สามารถ
จะด� า รงอยู ่ ไ ด้ ต่ า งพากั น หนี ไ ปโดยสถานที่ ต รงหน้ า ของพวกตน
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กาลนาคราชด�าดินลงไปยังภพนาคอันมีมณเฑียร 500 โยชน์ นอน
เอามือทั้ง 2 ปิดหน้า ท้าวสักกเทวราชเก็บสังข์วิชยุตรไว้ข้างหลัง
ได้ยืนอยู่ที่ขอบปากจักรวาล ท้าวมหาพรหมจับปลายเศวตฉัตรไปยัง
พรหมโลกทันที แม้เทวดาองค์หนึ่งผู้สามารถด�ารงอยู่มิได้มีเลย พระ
มหาบุรุษพระองค์เดียวเท่านั้นประทับนั่งอยู่
ฝ่ายมารกล่าวกับบริษัทของตนว่า “พ่อทั้งหลาย บุรุษอื่นที่เป็น
เช่นกับพระสิทธัตถะโอรสของพระเจัาสุทโธทนะย่อมไม่มี พวกเรา
ไม่สามารถสู้รบซึ่งหน้าได้ พวกเราจะสู้รบทางด้านหลัง”
ฝ่ายพระมหาบุรุษทรงแลดูทั้ง 3 ด้าน ทรงเห็นแต่ความว่างเปล่า
เพราะเทวดาทั้งปวงพากันหนีไปหมด ได้ทรงเห็นพลมารหนุนเนื่อง
เข้ามาทางด้านเหนืออีก ทรงด�าริว่า “ชนนี้มีประมาณเท่านี้เจาะจงเรา
ผู้เดียวเท่านั้น กระท�าความพากเพียรพยายามอย่างใหญ่หลวง ในที่นี้
เราไม่มีมารดา บิดา พี่ชายน้องชาย หรือญาติใดๆ อื่นเลย แต่ว่า บารมี
10 นี้เท่านั้นจะเป็นเช่นกับบริวารชนผู้ใกล้ชิดของเราไปตลอดกาล
นาน เพราะฉะนั้น เราสมควรจะท�าบารมีทั้งหลายให้เป็นโล่ แล้วต่อสู้
ด้วยศัสตราคือบารมีนั่นแหละ ก�าจัดหมู่พลนี้เสีย” จึงทรงนั่งระลึกถึง
บารมี 10
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วิธีการของพญามาร ๙ อย่าง
ล�าดับนั้น เทวบุตรมารคิดว่า “เราจักให้พระสิทธัตถะหนีไป
ด้วยลมนี้ทีเดียว” จึงได้บันดาลมณฑลลมให้เกิดขึ้น ในขณะนั้นเอง
ลมมีลมทิศตะวันออกเป็นต้นได้เกิดขึ้น ซึ่งลมนี้สามารถท�าลายยอดเขา
ขนาดกึ่งโยชน์ 1 โยชน์ 2 โยชน์หรือ 3 โยชน์ได้ สามารถถอนราก
ของกอไม้และต้นไม้ในป่าเป็นต้นได้ สามารถท�าหมู่บ้านและนิคม
รอบด้านให้ละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปได้ แต่อานุภาพของลมก็ถูก
ก�าจัด ด้วยเดชแห่งบุญของพระมหาบุรุษ พอพัดมาถึงพระโพธิสัตว์
ก็ไม่สามารถท�าแม้แต่ชายจีวรให้ไหวได้ (1)
จากนั้น มารคิดว่า “เราจักให้น�้าท่วมพระสิทธัตถะนั้นตาย”
จึงได้บันดาลให้ห่าฝนใหญ่เกิดขึ้น ด้วยอานุภาพของมารนั้น เมฆฝน
อันมีหลืบได้ร้อยหลืบพันหลืบเป็นต้น เกิดขึ้นในเบื้องบนแล้วตกลงมา
แผ่นดินได้แยกออกเป็นช่องด้วยก�าลังแห่งสายธารน�้าฝน มหาเมฆ
ลอยมาทางด้านบนป่าไม้และต้นไม้เป็นต้น ก็ไม่สามารถท�าให้น�้า
แม้เท่าหยาดน�้าค้างหยดให้เปียกจีวรของพระมหาสัตว์ (2)
จากนั้น ได้บันดาลให้ห่าฝนหินให้เกิดขึ้น ยอดภูเขาทั้งหลาย
ล้วนแต่ลูกใหญ่ คุกรุ่นเป็นควัน ลุกเป็นเปลวไฟ ลอยมาทางอากาศ
พอถึงพระโพธิสัตว์ก็ได้กลายเป็นกลุ่มดอกไม้ทิพย์ (3)
จากนั้น ได้บันดาลให้ห่าฝนเครื่องประหารให้เกิดขึ้น อาวุธ
มีดาบ หอกและลูกศรเป็นต้น มีคมข้างเดียวบ้าง มีคมสองข้างบ้าง
คุกรุ่นเป็นควัน ลุกเป็นเปลวไฟ ลอยมาทางอากาศ พอถึงพระโพธิสัตว์
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ก็ได้กลายเป็นดอกไม้ทิพย์ (4)
จากนั้ น ได้ บั น ดาลให้ ห ่ า ฝนถ่ า นเพลิ ง ให้ เ กิ ด ขึ้ น ถ่ า นเพลิ ง
ทั้งหลายมีสีดังดอกทองกวาว ลอยมาทางอากาศ ได้กลายเป็นดอกไม้
ทิพย์โปรยปรายลงใกล้บาทมูลของพระโพธิสัตว์ (5)
จากนั้น ได้บันดาลให้ห่าฝนเถ้ารึงให้เกิดขึ้น เถ้ารึงร้อนจัดมีสี
ดังไฟ ลอยมาทางอากาศ ได้กลายเป็นฝุ่นไม้จันทน์ตกลงใกล้บาทมูล
ของพระโพธิสัตว์ (6)
จากนั้น ได้บันดาลให้ห่าฝนทรายให้เกิดขึ้น ทรายทั้งหลาย
ละเอียดยิบ คุเป็นควัน ลุกเป็นไฟลอยมาทางอากาศ ได้กลายเป็น
ดอกไม้ทิพย์ตกลงใกล้บาทมูลของพระโพธิสัตว์ (7)
จากนั้น จึงบันดาลห่าฝนเปือกตมให้เกิดขึ้น เปือกตมคุเป็นควัน
ลุกเป็นไฟ ลอยมาทางอากาศ ได้กลายเป็นเครื่องลูบไล้ทิพย์ตกลง
ใกล้บาทมูลของพระโพธิสัตว์ (๘)
จากนั้น เทวบุตรมารคิดว่า “เราจักท�าให้พระสิทธัตถะตกใจ
กลัวด้วยความมืดนี้แล้วหนีไป” จึงได้บันดาลความมืดให้เกิดขึ้นด้วย
ความมืดนั้นเป็นความมืดมิดดุจประกอบด้วยองค์ 4 (คือแรม 14
หรือ 15 ค�่า ป่าชัฏ เมฆทึบ และเที่ยงคืน) พอถึงพระโพธิสัตว์ก็ได้
อันตรธานไป เหมือนความมืดที่ถูกขจัดด้วยแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์
(9)
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ทรงชนะมาร
มารนัน้ ไม่สามารถท�าให้พระโพธิสตั ว์หนีไปด้วยลม ฝน ห่าฝนหิน
ห่าฝนเครื่องประหาร ห่าฝนถ่านเพลิง ห่าฝนเถ้ารึง ห่าฝนทราย
ห่าฝนเปือกตม และห่าฝนคือความมืดรวม 9 อย่างนี้ด้วยประการฉะนี้
จึงสั่งบริษัทนั้นว่า “แน่ะพนาย พวกเจ้าจะหยุดอยู่ท�าไม จงจับสิทธัตถ
กุมารนี้ จงท�าร้าย จงท�าให้หนีไป” ส่วนตนเองนั่งบนคอช้างคิริเมข
ถือจักราวุธเข้าไปใกล้พระโพธิสัตว์แล้วกล่าวว่า “ดูก่อนท่านสิทธัตถะ
ท่านจงลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้ บัลลังก์นี้ไม่ได้ถึงแก่ท่าน บัลลังก์นี้ย่อม
ถึงแก่เรา”
พระมหาสัตว์ทรงฟังค�าของมารนั้นแล้วได้ตรัสว่า “แน่ะมาร
ท่านไม่ได้บ�าเพ็ญบารมี 10 อุปบารมี 10 และปรมัตถบารมี 10
ทั้งไม่ได้บริจาคมหาบริจาค 5 ไม่ได้บ�าเพ็ญญาตัตถจริยา โลกัตถจริยา
และพุทธัตถจริยา บัลลังก์นจี้ งึ ไม่ได้ถงึ แก่ทา่ น บัลลังก์นยี้ อ่ มถึงแก่เรา”
มารโกรธอดกลั้นก�าลังความโกรธไว้ไม่ได้ จึงขว้างจักราวุธใส่
พระมหาบุรุษ จักราวุธนั้นได้ตั้งเป็นเพดานดอกไม้อยู่ ในส่วนเบื้องบน
ของพระมหาบุรุษนั้นผู้ทรงร�าพึงถึงบารมี 10 อยู่ ได้ทราบว่า จักราวุธ
นั้นคมกล้านัก มารนั้นโกรธแล้วขว้างไปในที่อื่น จะตัดเสาหินแท่งทึบ
เป็นอันเดียวไปเหมือนตัดหน่อไม้ไผ่ แต่บัดนี้ จักราวุธนั้นกลายเป็น
เพดานดอกไม้ตั้งอยู่
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บริษัทมารนอกนี้คิดว่า “พระสิทธัตถกุมารจะลุกจากบัลลังก์
หนีไปในบัดนี้” จึงพากันปล่อยยอดเขาหินล้วนแต่มีขนาดใหญ่ลงมา
เมื่อพระมหาบุรุษทรงร�าพึงถึงบารมี 10 อยู่ แม้ยอดเขาหินเหล่านั้น
ก็ถึงภาวะเป็นกลุ่มดอกไม้ตกลงยังพื้นดิน
เทวดาทั้งหลายผู้ยืนอยู่ที่ขอบปากจักรวาล ยืดคอชะเง้อศีรษะ
ออกดูด้วยคิดกันว่า “ท่านผู้เจริญ อัตภาพอันถึงความงามเลิศแห่ง
พระรูปของพระสิทธัตถกุมารคงท�าลายเสียแล้ว พระสิทธัตถกุมาร
จะทรงกระท�าอย่างไรหนอ”
ล�าดับนั้น พระโพธิสัตว์ตรัสว่า “บัลลังก์ที่ได้เคยถึงแก่พระ
โพธิสัตว์ทั้งหลาย ผู้บ�าเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วในวันที่ตรัสรู้ ย่อม
ถึงแก่เรา” แล้วตรัสกับมารผู้ยืนอยู่ต่อไปว่า “แน่ะมาร ใครเป็น
สักขีพยานในการให้ทานของท่าน”
มารเหยียดมือชี้ไปยังหมู่มารโดยกล่าวว่า “ชนเหล่านี้มีประมาณ
เท่านี้เป็นพยาน” ขณะนั้นเสียงของบริษัทมารซึ่งกล่าวว่า “เราเป็น
พยาน เราเป็นพยาน” ได้เป็นเช่นกับเสียงแผ่นดินทรุด
ล�าดับนั้น มารจึงกล่าวกับพระมหาบุรุษว่า “ดูก่อนท่านสิทธัตถะ
ใครเป็นสักขีพยานในการให้ทานของท่าน”
พระมหาบุรุษตรัสว่า “ก่อนอื่น ในการที่ท่านให้ทาน พลมาร
ทั้งหลายผู้มีจิตใจเป็นพยาน แต่ส�าหรับเรา ใครๆ ผู้มีจิตใจชื่อว่าจะ
เป็นพยานให้ย่อมไม่มีในที่นี้ ทานที่เราให้แล้วในอัตภาพอื่นๆ จงยกไว้
ก็ในคราวที่เราด�ารงอยู่ในอัตภาพเป็นพระเวสสันดร ได้ให้สัตตสตก

สุภีร์ ทุมทอง

: 141

มหาทาน (ทานอั น ประกอบด้ ว ยสิ่ ง ของอย่ า งละ 100 เจ็ ด ครั้ ง )
มหาปฐพีอันหนาทึบนี้แม้จะไม่มีจิตใจก็เป็นสักขีพยานให้” จึงทรง
ยื่นพระหัตถ์ขวาออกจากภายในกลีบจีวร แล้วทรงเหยียดพระหัตถ์
ชีต้ รงไปยังมหาปฐพี พร้อมกับตรัสว่า “ในคราวทีเ่ ราด�ารงอยูใ่ นอัตภาพ
เป็นพระเวสสันดรแล้วให้สัตตสตกมหาทาน ท่านได้เป็นพยานหรือ
ไม่ได้เป็น”
มหาปฐพีได้ดั่งสนั่นหวั่นไหวประหนึ่งท่วมทับพลมาร ด้วยเสียง
ตั้งร้อยเสียงพันเสียงแสนเสียงว่า “ในกาลนั้น เราเป็นพยานให้ท่าน”
จากนั้น มหาปฐพีได้กล่าวว่า “ข้าแต่ท่านสิทธัตถะ ทานที่ท่าน
ให้แล้ว เป็นมหาทาน เป็นทานอันยอดเยี่ยม” ดังนี้ เมื่อพระมหาบุรุษ
พิจารณาถึงทานที่ได้ให้ในอัตภาพเป็นพระเวสสันดร ช้างคิริเมขซึ่งสูง
150 โยชน์ก็คุกเข่าลง พวกบริษัทของมารต่างพากันหนีไปคนละทิศ
คนละทาง ไม่มีมาร 2 ตนที่จะไปทางเดียวกันเลย ต่างทิ้งเครื่องประดับ
ศีรษะ และผ้าที่นุ่งห่มหนีไปในทิศทางข้างหน้าของตน
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บรรลุพระสัพพัญญุตญาณ
ล�าดับนั้น เหล่าเทวดาทั้งหลายเห็นมารและพลมารหนีไปแล้ว
กล่าวกันว่า “มารพ่ายแพ้แล้ว ท่านพระสิทธัตถกุมารมีชัยชนะแล้ว
พวกเราจะท�าการบูชาชัยชนะ” เหล่าเทวดาก็ประกาศแก่เหล่าเทวดา
หมูน่ าคก็ประกาศแก่หมูน่ าค หมูค่ รุฑก็ประกาศแก่หมูค่ รุฑ เหล่าพรหม
ก็ประกาศแก่เหล่าพรหม เหล่าเทวดาเป็นต้นต่างมีมือถือของหอมและ
ดอกไม้เป็นต้น มายังโพธิบัลลังก์ที่อยู่ของพระมหาบุรุษ
เมื่อมารและพลมารเหล่านั้น หนีไปอย่างนี้แล้ว
ในกาลนัน้ เหล่าเทวดามีใจเบิกบาน ประกาศชัยชนะ
ของพระมเหสีเจ้า ณ ควงไม้โพธิ์ว่า “ก็พระพุทธเจ้าผู้มี
พระสิรินี้ ทรงมีชัยชนะ ส่วนมารผู้ชั่วช้าพ่ายแพ้แล้ว”
ในกาลนัน้ หมูน่ าคมีใจเบิกบาน ประกาศชัยชนะของ
พระมเหสีเจ้า ณ ควงไม้โพธิ์ว่า “ก็พระพุทธเจ้าผู้มีพระ
สิรินี้ ทรงมีชัยชนะ ส่วนมารผู้ชั่วช้าพ่ายแพ้แล้ว”
ในกาลนั้น หมู่ครุฑก็มีใจเบิกบาน ประกาศชัยชนะ
ของพระมเหสีเจ้า ณ ควงไม้โพธิ์ว่า “ก็พระพุทธเจ้าผู้มี
พระสิรินี้ ทรงมีชัยชนะ ส่วนมารผู้ชั่วช้าพ่ายแพ้แล้ว”
ในกาลนั้น แม้เหล่าพรหมก็มีใจเบิกบาน ประกาศ
ชัยชนะของพระมเหสีเจ้า ณ ควงไม้โพธิว์ า่ “ก็พระพุทธเจ้า
ผู้มีพระสิรินี้ ทรงมีชัยชนะ ส่วนมารผู้ชั่วช้าพ่ายแพ้แล้ว”

สุภีร์ ทุมทอง

: 145

เทวดาใน 10,000 จักรวาลที่เหลือ บูชาด้วยดอกไม้ของหอม
และเครื่องลูบไล้เป็นต้น ได้ยืนกล่าวสรรเสริญคุณนานัปประการ เมื่อ
พระอาทิตย์ยงั ทอแสงอยูน่ นั่ แหละ พระมหาบุรษุ ทรงก�าจัดมารและพล
มารได้แล้ว ด้วยประการดังที่กล่าวมานี้
พระองค์อันหน่อต้นโพธิ์ทั้งหลายซึ่งตกลงบนจีวร ดุจกลีบแก้ว
ประพาฬแดงบูชาอยู่ ทรงระลึกบุพเพนิวาส (ขันธ์ที่เคยเกิดในชาติ
ก่อนๆ) ได้ในปฐมยาม ทรงท�าทิพยจักษุให้ผ่องใสในมัชฌิมยาม ทรง
ท�าญาณให้หยั่งลงในปฏิจจสมุปบาทในปัจฉิมยาม เมื่อพระมหาบุรุษ
นั้น ทรงพิจารณาปัจจยาการอันประกอบด้วยองค์ 12 โดยอนุโลม
และปฏิโลม ด้วยอ�านาจวัฏฏะและวิวัฏฏะ 10,000 โลกธาตุหวั่นไหว
จนถึงน�้ารองแผ่นดิน 12 ครั้ง เมื่อพระมหาบุรุษทรงท�า 10,000
โลกธาตุ ใ ห้ บั น ลื อ ลั่ น หวั่ น ไหวแล้ ว ได้ ท รงรู ้ แจ้ ง แทงตลอดพระ
สัพพัญญุตญาณในเวลาอรุณขึ้น
10,000 โลกธาตุทั้งสิ้นได้มีการประดับตกแต่งแล้ว รัศมีของ
ธงชัยและธงปฏากที่ยกขึ้น ณ ปากขอบจักรวาลทิศตะวันออก จรดถึง
ขอบปากจักรวาลทิศตะวันตก ทีย่ กขึน้ ณ ขอบปากจักรวาลทิศตะวันตก
จรดถึงขอบปากจักรวาลทิศตะวันออก ทีย่ กขึน้ ณ ขอบปากจักรวาลทิศ
ใต้ จรดถึงขอบปากจักรวาลทิศเหนือ ที่ยกขึ้น ณ ขอบปากจักรวาลทิศ
เหนือ จรดถึงขอบปากจักรวาลทิศใต้ ส่วนรัศมีของธงชัยและธงปฏาก
ที่ยกขึ้น ณ พื้นปฐพี ได้ตั้งขึ้นไปจรดถึงพรหมโลก รัศมีที่ตั้งขึ้นใน
พรหมโลกก็จรดถึงพื้นปฐพี
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ไม้ดอกใน 10,000 จักรวาลก็ผลิดอก ไม้ผลก็เต็มไปด้วยพวงผล
เหล่ า ปทุ ม ชนิ ด ล� า ต้ น ก็ อ อกดอกที่ ล� า ต้ น ทั้ ง หลาย เหล่ า ปทุ ม ชนิ ด
กิง่ ก้านก็ออกดอกทีก่ งิ่ ก้านทัง้ หลาย เหล่าปทุมชนิดเครือเถาก็ออกดอก
ที่เครือเถาทั้งหลาย เหล่าปทุมชนิดห้อยก็ออกดอกในอากาศ เหล่า
ปทุมชนิดเป็นช่อได้เจาะท�าลายช่อหินตั้งขึ้นซ้อนกันช่อละ 7 ชั้น
10,000 โลกธาตุได้เต็มไปด้วยดอกไม้ เหมือนกลุ่มพวงดอกไม้ที่ม้วน
ไว้อย่างสวยงาม และเหมือนเครื่องปูลาดดอกไม้ที่จัดตกแต่งไว้ดีแล้ว
ฉะนั้น
โลกันตริกนรกขนาด ๘,000 โยชน์ในระหว่างจักรวาลทั้งหลาย
ไม่เคยสว่างแม้ด้วยแสงพระอาทิตย์ 7 ดวง ก็ได้มีแสงสว่างไสวเป็น
อันเดียวกัน มหาสมุทรลึก ๘4,000 โยชน์ได้กลายเป็นน�้าหวาน
แม่น�้าทั้งหลายไม่ไหล เหล่าคนบอดแต่ก�าเนิดแลเห็นรูป เหล่าคน
หู ห นวกแต่ ก� า เนิดได้ยิ นเสียง เหล่าคนง่อยเปลี้ยแต่ ก� า เนิดเดินได้
การลงโทษทั้งหลายมีเครื่องจองจ�าที่เป็นขื่อเป็นต้นได้ขาดหลุดไป
พระมหาบุรุษอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชา ด้วยสมบัติอัน
งดงามหาประมาณมิได้ ด้วยประการอย่างนี้ เมื่อธรรมอันน่าอัศจรรย์
เอนกประการปรากฏแล้ว ได้แทงตลอดพระสัพพัญญุตญาณ พระองค์
ได้ทรงเปล่งพระอุทานที่พระพุทธเจ้าทั้งปวงไม่ทรงละว่า
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อเนกชาติส�สาร�
คหการ� คเวสนฺโต
คหการก ทิฏฺโ สิ
สพฺพา เต ผาสุกา
วิสงฺขารคต� จิตฺต�

สนฺธาวิสฺส� อนิพฺพิส�
ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุน�
ปุน เคห� น กาหสิ
ภคฺคา คหกูฏ� วิสงฺขต�
ตณฺหาน� ขยมชฺฌคา

เราแสวงหานายช่ า งผู ้ ส ร้ า งเรื อ นคื อ ตั ณ หา เมื่ อ
ไม่พบ ได้ท่องเที่ยวไปสิ้นชาติสังสารเป็นอันมาก การเกิด
ทุกครั้งเป็นทุกข์
ดูก่อนนายช่างผู้สร้างเรือน เราพบท่านแล้ว ท่านจัก
สร้างเรือนคืออัตภาพไม่ได้อีกต่อไป โครงเรือนทั้งปวง
ของท่านเราหักได้แล้ว ยอดเรือนคืออวิชชาเราก็รื้อได้
แล้ว จิตเราถึงวิสังขาร (พระนิพพาน) อันไม่มีปัจจัยปรุง
แต่งแล้ว เพราะเราได้ถึงความสิ้นตัณหา
เหตุมีประมาณเท่านี้ โดยเริ่มตั้งแต่สวรรค์ชั้นดุสิต จนกระทั่ง
บรรลุพระสัพพัญญุตญาณที่ควงไม้โพธิ์นี้ พึงทราบว่าชื่ออวิทูเรนิทาน
ดังที่กล่าวมานี้แล.
จบอวิทูเรนิทาน
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เหตุการณ์หลังจากตรัสรู้
สัปดาห์ที่ 1
ก็เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคประทับนัง่ บนบัลลังก์ชยั เปล่งอุทานนีแ้ ล้ว
ได้มีพระด�ารินี้ว่า “เราท่องเที่ยวไปถึง 4 อสังไขยกับอีก 100,000
มหากัปก็เพราะบัลลังก์นี้ เราตัดศีรษะอันประดับแล้วที่ล�าคอ ให้
ทานไปตลอดกาลมีประมาณเท่านี้ก็เพราะบัลลังก์นี้ เราควักนัยน์ตา
ที่หยอดดีแล้ว ควักเนื้อหัวใจให้ไป ให้บุตรผู้เช่นกับชาลีกุมาร ให้ธิดา
ผู้เช่นกับกัณหาชินกุมารี และให้ภรรยาผู้เช่นกับพระมัทรีเทวี เพื่อเป็น
ทาสของคนเหล่าอื่นก็เพราะบัลลังก์นี้ บัลลังก์นี้เป็นบัลลังก์ชัย เป็น
บัลลังก์อนั มัน่ คงของเรา เราจักไม่ลกุ ขึน้ จากบัลลังก์นี้ จนกว่าความด�าริ
ของเราผู้นั่งบนบัลลังก์นี้จะบริบูรณ์” จึงทรงนั่งเข้าสมาบัติหลายแสน
โกฏิอยู่ ณ บัลลังก์นั้นนั่นแหละตลอดสัปดาห์ พระธัมมสังคหกาจารย์
ท่านหมายเอาเรือ่ งนีจ้ งึ กล่าวไว้เป็นต้นว่า “ครัง้ นัน้ แล พระผูม้ พี ระภาค
ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุขโดยบัลลังก์เดียวตลอดสัปดาห์”
ครัง้ นัน้ เทวดาบางเหล่าเกิดความคิดขึน้ ว่า “แม้วนั นี้ พระสิทธัตถะ
ก็คงยังมีกจิ ทีจ่ ะต้องท�าอยูอ่ กี แน่ เพราะยังไม่ละความอาลัยในบัลลังก์”
พระศาสดาทรงทราบความคิดของเทวดาทั้งหลาย เพื่อจะทรงระงับ
ความคิ ด ของเทวดาเหล่ า นั้ น จึ ง เหาะขึ้ น ยั ง อากาศแล้ ว ทรงแสดง
ยมกปาฏิหาริย์ จริงอยู่ ปาฏิหาริย์ที่ทรงกระท�า ณ ควงไม้มหาโพธิ์ก็ดี
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ปาฏิหาริย์ที่ทรงกระท�าในสมาคมพระญาติก็ดี ปาฏิหาริย์ที่ทรงกระท�า
ในสมาคมชาวปาถิกบุตรก็ดี ทั้งหมดได้เป็นเหมือนยมกปาฏิหาริย์
ที่ควงไม้คัณฑัมพะ

สัปดาห์ที่ ๒
พระศาสดาครั้นทรงระงับความคิดของเทวดาทั้งหลาย ด้วย
ปาฏิหาริย์นี้อย่างนี้แล้ว ประทับยืนทางด้านทิศเหนือเยื้องไปทางทิศ
ตะวันออกเล็กน้อย ทรงด�าริวา่ “เราได้รแู้ ทงตลอดพระสัพพัญญุตญาณ
บนบัลลังก์นี้” จึงทอดพระเนตรทั้งสองโดยไม่กระพริบ มองดูบัลลังก์
และต้นโพธิ์อันเป็นสถานที่บรรลุผล แห่งบารมีที่ทรงบ�าเพ็ญมาตลอด
4 อสงไขย 100,000 มหากัป ทรงท�าเวลาให้ล่วงไปหนึ่งสัปดาห์
สถานที่นั้นมีชื่อว่าอนิมิสเจดีย์

สัปดาห์ที่ ๓
จากนั้น ทรงนิรมิตสถานที่จงกรมในระหว่างบัลลังก์กับสถานที่
ที่ประทับยืน แล้วทรงจงกรมในรัตนจงกรมอันยาวจากทิศตะวันออก
ไปทิศตะวันตก ทรงท�าเวลาให้ล่วงไปหนึ่งสัปดาห์ สถานที่นั้นมีชื่อว่า
รัตนจงกรมเจดีย์
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สัปดาห์ที่ 4
ส่วนในสัปดาห์ที่ 4 เทวดาทั้งหลายนิรมิตเรือนแก้ว ในด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของต้นโพธิ์ พระผู้มีพระภาคทรงประทับนั่งบน
บัลลังก์ในเรือนแก้วนั้น พิจารณาพระอภิธรรมปิฎกและสมันตปัฏฐาน
อนันตนัยในเรือนแก้วนี้โดยพิเศษ ท�าเวลาให้ล่วงไปหนึ่งสัปดาห์ ส่วน
อาจารย์ผู้กล่าวอภิธรรมกล่าวว่า เรือนอันล้วนแล้วด้วยแก้ว ชื่อว่า
รัตนฆระ ไม่ใช่เรือนที่สา� เร็จด้วยรัตนะ 7 อีกอย่างหนึ่ง สถานที่ซึ่งทรง
พิจารณาปกรณ์ทั้ง 7 ก็เรียกว่ารัตนฆระ ก็เพราะเหตุแม้ทั้ง 2 ดังที่
กล่าวมานี้ย่อมสมควรในที่นี้ ฉะนั้น ค�าแม้ทั้ง 2 นี้ควรถือเอาทีเดียว
ก็จ�าเดิมแต่นั้นมา สถานที่นั้นมีชื่อว่ารัตนฆรเจดีย์ พระศาสดาทรง
ท�าเวลาให้ล่วงไปตลอด 4 สัปดาห์ ณ ที่ใกล้ไม้โพธิ์นั่นเอง ด้วยอาการ
ดังที่กล่าวมานี้

สัปดาห์ที่ 5
ในสัปดาห์ที่ 5 เสด็จจากควงไม้โพธิ์เข้าไปยังต้นอชปาลนิโครธ
ทรงนั่งพิจารณาพระธรรมและเสวยวิมุตติสุขอยู่ ณ ควงต้นอชปาล
นิโครธแม้นั้น

สุภีร์ ทุมทอง

: 151

15๒ :

พระพุทธเจ้า

ในสมั ย นั้ น มารผู ้ มี ใจบาปติ ด ตามอยู ่ ต ลอดกาลมี ป ระมาณ
เพียงนี้ แม้จะคอยมองหาช่องทางอยู่ ก็ไม่ได้เห็นความพลั้งพลาด
ใดๆ ของพระผู้มีพระภาค เกิดความโทมนัสว่า “บัดนี้ พระสิทธัตถะนี้
ล่วงพ้นวิสัยของเราแล้ว” จึงนั่งที่หนทางใหญ่คิดถึงเหตุ 16 ประการ
จึงขีดเส้น 16 เส้นลงบนแผ่นดิน คือ
(1) คิดว่า “เราไม่ได้บ�าเพ็ญทานบารมีเหมือนพระสิทธัตถะนี้
เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระสิทธัตถะนี้” แล้วขีดลงไป
เส้น 1
(2) คิดว่า “เราไม่ได้บ�าเพ็ญสีลบารมีเหมือนพระสิทธัตถะนี้
เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระสิทธัตถะนี้” แล้วขีดลงไป
เส้น 2
(3) คิดว่า “เราไม่ได้บา� เพ็ญเนกขัมมบารมีเหมือนพระสิทธัตถะ
นี้ เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระสิทธัตถะนี้” แล้วขีดลง
ไปเส้น 3
(4) คิดว่า “เราไม่ได้บา� เพ็ญปัญญาบารมีเหมือนพระสิทธัตถะนี้
เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระสิทธัตถะนี้” แล้วขีดลงไป
เส้น 4
(5) คิดว่า “เราไม่ได้บ�าเพ็ญวิริยบารมีเหมือนพระสิทธัตถะนี้
เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระสิทธัตถะนี้” แล้วขีดลงไป
เส้น 5
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(6) คิดว่า “เราไม่ได้บ�าเพ็ญขันติบารมีเหมือนพระสิทธัตถะนี้
เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระสิทธัตถะนี้” แล้วขีดลงไป
เส้น 6
(7) คิดว่า “เราไม่ได้บ�าเพ็ญสัจจบารมีเหมือนพระสิทธัตถะนี้
เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระสิทธัตถะนี้” แล้วขีดลงไป
เส้น 7
(๘) คิดว่า “เราไม่ได้บ�าเพ็ญอธิษฐานบารมีเหมือนพระสิทธัตถะ
นี้ เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระสิทธัตถะนี้” แล้วขีดลง
ไปเส้น ๘
(9) คิดว่า “เราไม่ได้บ�าเพ็ญเมตตาบารมีเหมือนพระสิทธัตถะนี้
เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระสิทธัตถะนี้” แล้วขีดลงไป
เส้น 9
(10) คิดว่า “เราไม่ได้บ�าเพ็ญอุเบกขาบารมีเหมือนพระสิทธัตถะ
นี้ เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระสิทธัตถะนี้” แล้วขีด
เส้นที่ 10
(11) คิดว่า “เราไม่ได้บา� เพ็ญบารมี 10 อันเป็นอุปนิสยั แก่การแทง
ตลอดอินทริยปโรปริยตั ตญาณอันเป็นอสาธารณญาณไม่ทวั่ ไปแก่ผอู้ นื่
เหมือนดังพระสิทธัตถะนี้ เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระ
สิทธัตถะนี้” แล้วขีดเส้นที่ 11
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(12) คิดว่า “เราไม่ได้บ�าเพ็ญบารมี 10 อันเป็นอุปนิสัยแก่การ
แทงตลอดอาสยานุสยญาณอันเป็นอสาธารณญาณไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่น
เหมือนดังพระสิทธัตถะนี้ เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระ
สิทธัตถะนี้” แล้วขีดเส้นที่ 12
(13) คิดว่า “เราไม่ได้บา� เพ็ญบารมี 10 อันเป็นอุปนิสยั แก่การแทง
ตลอดมหากรุณาสมาปัตติญาณอันเป็นอสาธารณญาณไม่ทั่วไปแก่
ผู้อื่น เหมือนดังพระสิทธัตถะนี้ เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือน
กับพระสิทธัตถะนี้” แล้วขีดเส้นที่ 13
(14) คิดว่า “เราไม่ได้บ�าเพ็ญบารมี 10 อันเป็นอุปนิสัยแก่การ
แทงตลอดยมกปาฏิหาริยญาณอันเป็นอสาธารณญาณไม่ทวั่ ไปแก่ผอู้ นื่
เหมือนดังพระสิทธัตถะนี้ เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระ
สิทธัตถะนี้” แล้วขีดเส้นที่ 14
(15) คิดว่า “เราไม่ได้บา� เพ็ญบารมี 10 อันเป็นอุปนิสยั แก่การแทง
ตลอดอนาวรณญาณอันเป็นอสาธารณญาณไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่น เหมือน
ดังพระสิทธัตถะนี้ เพราะเหตุนนั้ เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระสิทธัตถะ
นี้” แล้วขีดเส้นที่ 15
(16) คิดว่า “เราไม่ได้บา� เพ็ญบารมี 10 อันเป็นอุปนิสยั แก่การแทง
ตลอดสัพพัญญุตญาณอันเป็นอสาธารณญาณไม่ทวั่ ไปแก่ผอู้ นื่ เหมือน
ดังพระสิทธัตถะนี้ เพราะเหตุนนั้ เราจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับพระสิทธัตถะ
นี้” แล้วขีดเส้นที่ 16 มารนั่งขีดเส้น 16 เส้นอยู่บนทางใหญ่ เพราะ
เหตุดังที่กล่าวอย่างนี้แล้ว
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ในสมัยนัน้ ธิดามารทัง้ 3 คือ นางตัณหา นางอรดี และนางราคา
กล่าวกันว่า “บิดาของพวกเราหายไป บัดนี้อยู่ที่ไหนหนอ” จึงพากัน
มองหา ได้เห็นมารนั้น ผู้ถึงความโทมนัสนั่งขีดแผ่นดินอยู่ จึงพากันไป
ยังที่อยู่ของบิดาถามว่า “ท่านพ่อ เพราะเหตุไร ท่านพ่อจึงเป็นทุกข์
หม่นหมองใจ”
มารกล่าวว่า “ลูกเอ๋ย พระมหาสมณะนี้ล่วงพ้นอ�านาจของพ่อ
เสียแล้ว พ่อคอยเฝ้าดูอยู่ตลอดกาลมีประมาณเท่านี้ ยังไม่อาจเห็น
ช่ อ งโอกาสของพระมหาสมณะนี้ เพราะเหตุ นั้ น พ่ อ จึ ง เป็ น ทุ ก ข์
หม่นหมองใจ”
ธิดากล่าวว่า “ถ้าเป็นอย่างนั้น คุณพ่ออย่าได้คิดมากเลย พวก
ลูกจักกระท�าให้พระมหาสมณะนั้นอยู่ในอ�านาจของพวกลูกแล้วจัก
พามา”
มารกล่าวว่า “ลูกเอ๋ย พระมหาสมณะนี้ใครก็ไม่สามารถที่จะท�า
ให้อยู่ในอ�านาจได้ บุรุษผู้นี้ด�ารงอยู่แล้วในศรัทธาอันไม่หวั่นไหว”
ธิดากล่าวว่า “ท่านพ่อ พวกลูกเป็นผู้หญิง พวกลูกจักเอาบ่วง
คือราคะเป็นต้นผูกพระมหาสมณะนั้นให้มั่นแล้ว จักน�ามาในบัดนี้
ท่านพ่ออย่าคิดมากไปเลย” กล่าวแล้วธิดามารทั้ง 3 นั้นจึงเข้าไปหา
พระผู้มีพระภาคกราบทูลว่า “ข้าแต่ท่านพระสมณะ พวกข้าพระองค์
จักบ�าเรอพระบาททั้ง 2 ของพระองค์”
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พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงใส่ใจค�าของธิดามารเหล่านั้นเลย ไม่ลืม
พระเนตรแลดู ประทับนั่งเสวยสุขอันเกิดแต่วิเวกแห่งความหลุดพ้น
เพราะสิ้นอุปธิอย่างยอดเยี่ยมเท่านั้น
ธิดามารคิดกันอีกว่า “ความประสงค์ของพวกบุรุษไม่เหมือนกัน
บุรุษบางพวกมีความรักในหญิงกุมารีรุ่นสาว บางพวกรักหญิงผู้อยู่
ในปฐมวัย บางพวกรักหญิงผู้อยู่ในมัชฌิมวัย บางคนรักหญิงผู้อยู่ใน
ปัจฉิมวัย ทางที่ดี พวกเราควรประเล้าประโลมด้วยรูปนานาประการ
แล้วจึงจับเอา”
ธิดามารแต่ละนางหนึ่งนิรมิตอัตภาพของตน (1) ให้เป็นรูป
เด็ ก หญิ ง เป็ น ต้ น (2) เป็ น หญิ ง ยั ง ไม่ ค ลอด (3) เป็ น หญิ ง คลอด
คราวเดียว (4) เป็นหญิงตลอด 2 คราว (5) เป็นหญิงวัยกลางคนและ
(6) เป็นหญิงมีอายุมาก พากันเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคกล่าวว่า
“ข้าท่านแต่พระสมณะ พวกข้าพระองค์จักบ�าเรอพระบาททั้งสองของ
พระองค์” ถึง 6 ครั้ง พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงใส่ใจค�าของธิดามาร
เหล่านั้นเลย ทรงหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยม
ส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่า “พระผู้มีพระภาคครั้นทรงเห็น
ธิดามารเหล่านั้นเข้ามาหา โดยเป็นหญิงมีอายุมากจึงทรงอธิษฐานว่า
ขอหญิงเหล่านี้ จงเป็นผู้มีฟันหัก ผมหงอกเถิด” ค�าของเกจิอาจารย์นั้น
ไม่ควรเชื่อถือ เพราะว่าพระศาสดาจะไม่ทรงกระท�าการอธิษฐานเห็น
ปานนั้น
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ก็พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “พวกเธอจงหลีกไป พวกเธอเห็น
ประโยชน์จึงพากันพยายามท�าอย่างนี้ ธรรมดาการกระท�าอย่างนี้ควร
กระท�าต่อหน้าชนทั้งหลายผู้ยังไม่ปราศจากราคะเป็นต้น แต่ตถาคต
ละราคะ โทสะและโมหะได้แล้ว” ทรงพระปรารภถึงการละกิเลสของ
พระองค์ ตรัสพระคาถา 2 คาถาในพุทธวรรค ธรรมบท ดังนี้ว่า
กิเลสมีราคะเป็นต้น ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด
ชนะแล้ว อันพระองค์ไม่กลับแพ้อีก กิเลสแม้นิดหน่อย
ย่อมติดตามพระองค์นั้นไปไม่ได้เลย เธอทั้งหลายจะน�า
พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้มีอารมณ์ไม่มีที่สุด ผู้ไม่มี
ร่องรอย ไปด้วยร่องรอยอะไร
ตัณหาอันเป็นดุจข่าย อันส่ายไปในอารมณ์ต่างๆ
ย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้าพระองค์ใด เพื่อจะน�าไปในภพ
ไหนๆ เธอทั้งหลายจะน�าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้มี
อารมณ์ไม่มีที่สุด ผู้ไม่มีร่องรอย ไปด้วยร่องรอยอะไร
ธิดามารเหล่านั้นกล่าวค�าเป็นต้นว่า “ทราบว่า บิดาของพวกเรา
พูดจริง ท่านพระสมณะนี้ เป็นพระอรหันต์ ทรงเสด็จไปดีแล้ว เป็น
ผู้ที่จะน�าไปไม่ได้ด้วยราคะในโลก” แล้วได้พากันไปยังที่อยู่ของบิดา
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สัปดาห์ที่ 6, 7
พระผูม้ พี ระภาคทรงยังเวลาให้ลว่ งไปหนึง่ สัปดาห์ทอี่ ชปาลนิโครธ
นั้น แล้วได้เสด็จไปที่ใต้ไม้มุจลินท์ ณ ที่นั้นฝนพร�าเกิดขึ้นตลอด
7 วัน พระองค์อันมุจลินทนาคราชวงด้วยขนด 7 รอบ เพื่อป้องกัน
ความหนาวเป็นต้น เสวยวิมุตติสุขประหนึ่งประทับอยู่ในพระคันธกุฏี
อันไม่คับแคบ ทรงยังเวลาให้ล่วงไปหนึ่งสัปดาห์ แล้วเสด็จไปยัง ต้น
ราชายตนะ ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่ต้นราชายตนะแม้นั้น ยัง
เวลาให้ล่วงไปหนึ่งสัปดาห์ โดยล�าดับกาลเพียงเท่านี้ 7 สัปดาห์ก็ครบ
บริบูรณ์
ในระหว่าง 7 สัปดาห์นี้ไม่มีการช�าระล้างพระพักตร์ ไม่มีการ
ปฏิบัติพระสรีระ ไม่มีการเสวยพระกระยาหาร ทรงยับยั้งอยู่ด้วย
ความสุขที่เกิดจากฌาน และความสุขที่เกิดจากผล พอถึงในวันที่ 49
อันเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่ 7 นั้น พระผู้มีพระภาคประทับนั่ง
ใต้ต้นราชายตนะนั้น เกิดพระด�าริขึ้นว่า “เราจะล้างหน้า” ท้าวสักกะ
จอมเทพได้ทรงน�าผลสมอมาถวายด้วยพระองค์เอง พระศาสดาเสวย
ผลสมอนั้น เพราะเหตุนั้นพระองค์จึงได้มีการถ่ายพระบังคนหนัก
ล�าดับนั้น ท้าวสักกะนั่นแหละได้ถวายไม้ช�าระพระทนต์ชื่อนาคลดา
และน�้าล้างพระพักตร์แด่พระศาสดานั้น พระศาสดาทรงเคี้ยวไม้ช�าระ
พระทนต์ ล้างพระพักตร์ด้วยน�้าจากสระอโนดาต แล้วประทับนั่งใต้
ราชายตนะนั่นเอง
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อุบาสกผู้ถึงรัตนะ ๒
ในสมัยนั้น พ่อค้า 2 คนชื่อตปุสสะและภัลลิกะ มาจากอุกกุลา
ชนบทจะไปยังมัชฌิมประเทศกับเกวียน 500 เล่ม ถูกเทวดาผูเ้ คยเป็น
ญาติสาโลหิตของตนปิดทางเกวียนไว้ ท�าให้เกิดอุตสาหะในการถวาย
ภัตตาหารแด่พระศาสดา จึงถือเอาข้าวสัตตุผงและก้อนน�้าผึ้งน้อม
เข้าไปใกล้พระศาสดา กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มี
พระภาคโปรดอนุเคราะห์รบั ภัตตาหารนีเ้ ถิด พระเจ้าข้า” แล้วได้ยนื อยู่
ก็ เ พราะบาตรได้หายไปในวั นรับ ข้า วปายาสของนางสุชาดา
นั่นเอง พระผู้มีพระภาคจึงทรงด�าริว่า “พระตถาคตทั้งหลายย่อม
ไม่รับภัตตาหารด้วยมือ เราจะรับอย่างไรดีหนอ”
ล�าดับนั้น ท้าวมหาราช 4 ที่อยู่ทิศทั้ง 4 ทราบพระด�าริของ
พระผู้มีพระภาคนั้นแล้ว จึงน้อมบาตรอันส�าเร็จด้วยแก้วอินทนิล
เข้าไปถวาย พระผู้มีพระภาคทรงปฏิเสธบาตรเหล่านั้น ท้าวมหาราช
จึงน้อมน�าบาตร 4 ใบอันส�าเร็จด้วยหินมีสีดังถั่วเขียวเข้าไปถวาย
เพื่อจะทรงรักษาศรัทธาของท้าวมหาราชทั้ง 4 พระผู้มีพระภาคจึง
ทรงรับบาตรทั้ง 4 แล้ววางซ้อนกัน ทรงอธิษฐานว่า “จงเป็นบาตร
ใบเดียว” บาตรแม้ทั้ง 4 ไม่มีรอยปรากฏอยู่ที่ขอบปากบาตรเลย
รวมเป็นบาตรใบเดียวกันประมาณบาตรขนาดกลาง
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พระผู้มีพระภาคทรงรับภัตตาหารด้วยบาตรหินใบใหม่นั้น เสวย
แล้วทรงอนุโมทนา พ่อค้า 2 คนพี่น้องนั้นได้ถึงพระพุทธเจ้าและ
พระธรรมเป็นสรณะ เป็นทเววาจิกอุบาสกผูเ้ ปล่งวาจาถึงสรณะทัง้ สอง
ล�าดับนั้น เมื่อพ่อค้าทั้ง 2 นั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอ
พระองค์จงโปรดประทานสิ่งที่จะพึงปรนนิบัติอย่างหนึ่งแก่ข้าพระองค์
ทั้ง 2”
พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงเอาพระหัตถ์ขวาลูบพระเศียรของพระองค์
แล้วประทานพระเกศธาตุทั้งหลาย พ่อค้าทั้ง 2 นั้นจึงให้ก่อพระเจดีย์
บรรจุพระเกศธาตุไว้ที่เมืองของตน
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๓. ธรรมดาของพระพุทธเจ้า
โคตมพุทธวงศ์ที่ ๒๕๑
บัดนี้ เราตถาคตเป็นพระสัมพุทธเจ้า นามว่าโคตมะ ผู้
เจริญในศากยสกุล ตั้งความเพียรแล้ว บรรลุพระโพธิญาณ
อันอุดม
ผู ้ อั น ท้ า วมหาพรหมอาราธนาแล้ ว ประกาศพระ
ธรรมจักร การบรรลุธรรมครั้งที่ 1 ได้มีแก่สัตว์ 1๘ โกฏิ
ต่อจากนั้น เมื่อเราแสดงธรรมในสมาคมแห่งมนุษย์
และเทวดา การบรรลุธรรมครั้งที่ 2 นับไม่ได้ถึงจ�านวน
ผู้บรรลุ
บัดนี้ ในที่นี้แล เราสั่งสอนราหุลบุตรของเรา การบรรลุ
ธรรมครั้งที่ 3 นับไม่ได้ถึงจ�านวนผู้บรรลุ
การประชุมสาวกผู้แสวงคุณยิ่งใหญ่ของเรา มีครั้งเดียว
เป็นการประชุมของภิกษุจ�านวน 1,250 รูป

1

แปลและเรียบเรียงจาก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์
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เราเป็นผู้ปราศจากมลทิน รุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางสงฆ์
ได้ให้ทุกอย่างที่สาวกปรารถนา เหมือนแก้วมณีซึ่งให้ทุก
อย่างที่คนปรารถนา ฉะนั้น
เราประกาศสัจจะ 4 เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลาย
ผู้หวังผล ผู้แสวงหาธรรมเป็นเครื่องละความพอใจในภพ
การบรรลุธรรมได้มีแล้ว แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ประมาณ 200,000 องค์ การบรรลุธรรมครั้งละ 1 ครั้ง
ละ 2 นับจ�านวนไม่ได้เลย
ศาสนาของเรา ผู้เป็นศากยมุนี แผ่ไปกว้างขวาง คน
เป็นอันมากรู้กัน มั่นคง เจริญแพร่หลาย งอกงามดีแล้ว
บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ในโลกนี้
ภิกษุหลายร้อยรูป ล้วนเป็นผู้ไม่มีอาสวะ ปราศจาก
ราคะ มีจิตสงบ ตั้งมั่น ย่อมแวดล้อมเราทุกเมื่อ
ในกาลนี้ บัดนี้ ภิกษุเหล่าใด เป็นเสกขะ ยังไม่บรรลุ
พระอรหัตผล ละภพมนุษย์ไป ภิกษุเหล่านั้น ถูกวิญญูชน
ติเตียน
นรชนทั้ ง หลายชมเชยอริยมรรคมีองค์ 8 ยิ น ดี ใ น
ธรรมทุกเมื่อ มีความรุ่งเรือง ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ ก็
จักตรัสรู้ได้
เรามีเมืองชือ่ กบิลพัสดุ์ พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระบิดา
พระมารดาผู้ให้ก�าเนิดเรา ชาวโลกเรียกว่ามายาเทวี
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เราครองเรื อ นอยู ่ 29 ปี มี ป ราสาทอั น ยอดเยี่ ย ม
3 หลัง ชื่อสุจันทะ โกกนุทะ และโกญจะ
มีสนมก�านัล 40,000 นาง ล้วนประดับประดา
สวยงาม มเหสีชื่อยโสธรา โอรสชื่อราหุล
เราเห็นนิมิต 4 อย่างแล้ว ออกบวชด้วยยานคือม้า ท�า
ความเพียร ได้ประพฤติทุกกรกิริยา 6 ปี
เราเป็นพระชินโคตมสัมพุทธเจ้า เป็นสรณะของสัตว์ทงั้
ปวง ได้ประกาศพระธรรมจักร ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ใกล้เมืองพาราณสี
ภิกษุสองรูป ชื่อโกลิตะและอุปติสสะ เป็นอัครสาวก
ของเรา ภิกษุชื่ออานนท์ เป็นอุปัฏฐากประจ�าส�านักของ
เรา ภิกษุณีชื่อเขมาและอุบลวรรณา เป็นอัครสาวิกา
จิตตะและหัตถกะชาวเมืองอาฬาวี เป็นอุบาสกผู้เป็น
อัครอุปัฏฐาก นันทมาตาและอุตตรา เป็นอุบาสิกาผู้เป็น
อัครอุปัฏฐายิกา
เราบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม ที่โคนต้นอัสสัตถะ รัศมี
1 วา ฟุ้งขึ้นไปสูง 16 ศอก มีแก่เราทุกเมื่อ
อายุของเรา บัดนีน้ อ้ ย คือ 100 ปี เราด�ารงชีพอยูเ่ พียง
นั้น ก็ช่วยหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้น
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เราตั้งคบเพลิงคือธรรมไว้ ส�าหรับให้ชนที่เกิดมาภาย
หลังได้ตรัสรู้ อีกไม่นานนัก แม้เราพร้อมด้วยสงฆ์สาวก ก็
จะปรินิพพานในที่นี้นั่นแล เหมือนไฟดับไปเพราะสิ้นเชื้อ
ฉะนั้น
คู่อัครสาวกเป็นต้นเหล่านั้น ผู้มีเดชที่ไม่มีใครเทียบได้
ทั้งยศ ก�าลังและฤทธิ์เหล่านี้ เราผู้มีร่างกายทรงไว้ซึ่งคุณ
วิจิตรด้วยลักษณะอันประเสริฐ 32 ประการ
เรามีฉัพพรรณรังสีส่องสว่างทั้ง 10 ทิศ ดุจดวงอาทิตย์
ทุกอย่างจะอันตรธานไปหมดสิ้น สังขารทัง้ ปวงเป็นสภาพ
ว่างเปล่าแน่แท้แล
จบโคตมพุทธวงศ์ที่ ๒๕

สถานที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงละ๑
ก็พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละสถานที่ 4 แห่ง จริงอยู่
(1) โพธิบัลลังก์ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละ เป็นสถานที่
แห่งเดียวกันนั่นเอง
(2) ไม่ ท รงละการประกาศพระธรรมจั ก ร ที่ ป ่ า อิ สิ ป ตนะ
มฤคทายวัน
1

แปลและเรียบเรียงจาก อรรถกถา ขุททกนิกาย พุทธวงศ์
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(3) ไม่ทรงละสถานที่เหยียบพระบาทครั้งแรก ใกล้ประตูเมือง
สังกัสสะ ครั้งเสด็จลงจากเทวโลก
(4) ไม่ทรงละสถานที่วางเท้าเตียง 4 เท้า แห่งพระคันธกุฎีใน
พระวิหารเชตวัน พระวิหารเล็กก็มี ใหญ่ก็มี ทั้งพระวิหารก็ไม่ละ
ทั้งพระนครก็ไม่ละ

การก�าหนดสหชาตและก�าหนดนักษัตร์
ยังมีอีกข้อหนึ่ง ท่านพระสังคีติกาจารย์ทั้งหลาย แสดงก�าหนด
สหชาตและก�าหนดนักษัตรของพระผู้มีพระภาคของเราเท่านั้น สิ่งที่
เกิ ด ร่ ว มกั น กั บ พระสั พ พั ญ ญู โ พธิ สั ต ว์ ข องเรามี 7 เหล่ า นี้ คื อ
(1) พระมารดาพระราหุล (2) พระอานันทเถระ (3) พระฉันนะ
(4) พญาม้ากัณฐกะ (5) หม้อขุมทรัพย์ (6) พระมหาโพธิ์ (7) พระ
กาฬุทายี นี้ชื่อว่าก�าหนดสหชาต
โดยนักษัตร คือ (1) ดาวฤกษ์ในเดือนอุตตราสาธะ พระมหา
บุรุษลงสู่พระครรภ์พระชนนี เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ทรงประกาศ
พระธรรมจักร ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ (2) โดยนักษัตรคือดาวฤกษ์
ในเดือนวิสาขะ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน (3) โดยนักษัตรคือดาวฤกษ์
เดือนมาฆะ พระองค์ทรงประชุมพระสาวก และทรงปลงอายุสังขาร
(4) โดยนักษัตรคือดาวฤกษ์เดือนอัสสยุชะเสด็จลงจากเทวโลก นี้ชื่อว่า
ก�าหนดนักษัตร
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ธรรมดาของพระพุทธเจ้า
บัดนี้ เราจะประกาศธรรมดาทัว่ ไปของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มี 30 ถ้วน คือ
(1) พระโพธิสตั ว์ผมู้ ภี พสุดท้าย มีสมั ปชัญญะรูต้ วั ลงสูพ่ ระครรภ์
ของพระมารดา
(2) พระโพธิสัตว์นั่งขัดสมาธิในพระครรภ์ของพระมารดา หัน
พระพักตร์ออกไปภายนอก
(3) พระมารดาของพระโพธิสัตว์ยืนประสูติ
(4) พระโพธิสัตว์ออกจากพระครรภ์พระมารดาในป่าเท่านั้น
(5) พระโพธิสัตว์วางพระบาทลงบนแผ่นทอง หันพระพักตร์
ไปทางทิศเหนือ ย่างพระบาท 7 ก้าว เสด็จไปตรวจดู 4 ทิศแล้ว
เปล่งสีหนาท
(6) พระมหาสัตว์พอพระโอรสประสูติ ก็ทรงเห็นนิมิต 4 แล้ว
ออกมหาภิเนษกรมณ์
(7) พระมหาสัตว์ทรงถือผ้าธงชัยของพระอรหันต์ บวชบ�าเพ็ญ
เพียรก�าหนดอย่างต�่าที่สุด 7 วัน
(๘) เสวยข้าวมธุปายาส ในวันที่ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณ
(9) ประทับนั่งเหนือสันถัตหญ้าบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ
(10) ทรงบริกรรมอานาปานัสสติกัมมัฏฐาน
(11) ทรงก�าจัดกองก�าลังของมาร
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(12) ทรงได้คุณเป็นอสาธารณะและญาณมีวิชชา 3 เป็นต้น
ณ โพธิบัลลังก์นั่นเอง
(13) ทรงยับยั้งใกล้โพธิพฤกษ์ 7 สัปดาห์
(14) ท้าวมหาพรหมทูลอาราธนาเพื่อให้ทรงแสดงธรรม
(15) ทรงประกาศพระธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน
(16) ในวันเพ็ญมาฆะ ทรงยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงในที่ประชุม
สาวกประกอบด้วยองค์ 4
(17) ประทับอยู่ประจ�าที่พระวิหารเชตวัน
(1๘) ทรงท�ายมกปาฏิหาริย์ใกล้ประตูเมืองสาวัตถี
(19) ทรงแสดงพระอภิธรรมสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
(20) เสด็จลงจากเทวโลกใกล้ประตูเมืองสังกัสสะ
(21) ทรงเข้าผลสมาบัติต่อเนื่องกัน
(22) ทรงตรวจดูเวไนยชน 2 วาระ
(23) เมื่อเรื่องเกิดขึ้นจึงทรงบัญญัติสิกขาบท
(24) เมื่อเหตุต้นเรื่องเกิดขึ้นจึงตรัสชาดก
(25) ตรัสพุทธวงศ์ในสมาคมพระประยูรญาติ
(26) ทรงท�าปฏิสันถารกับภิกษุอาคันตุกะ
(27) พวกภิกษุจ�าพรรษาแล้วถูกนิมนต์ ไม่ทูลบอกลาก่อนไป
ไม่ได้
(2๘) ทรงท� า ปุ เรภั ต กิ จ ปั จ ฉาภั ต กิ จ กิ จ ในปฐมยาม กิ จ ใน
มัชฌิมยาม และกิจในปัจฉิมยามทุกวัน
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(29) เสวยรสมังสะในวันปรินิพพาน
(30) ทรงเข้าสมาบัติ 2,400,000 สมาบัติแล้วจึงปรินิพพาน
ธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มี 30 ถ้วนดังกล่าวมา
ฉะนี้

อนันตรายิกธรรม
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ มีอนันตรายิกธรรม คือ ความไม่มี
อันตรายเป็นธรรมดา 4 คือ
(1) ใครๆ ไม่อาจท�าอันตรายแก่ปัจจัย 4 ที่เจาะจงพระพุทธเจ้า
ทั้งหลาย
(2) ใครๆ ไม่อาจท�าอันตรายแก่พระชนมายุของพระพุทธเจ้า
ทั้งหลาย สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่า ข้อที่บุคคลพึงใช้ความพยายามปลง
พระชนม์ชีพพระตถาคต ไม่เป็นฐานะ ไม่เป็นโอกาสที่จะเป็นไปได้
(3) ใครๆ ไม่อาจท�าอันตรายแก่พระมหาปุริสลักษณะ 32
ประการ และแก่พระอนุพยัญชนะ ๘0 ประการ
(4) ใครๆ ไม่อาจท�าอันตรายแก่พระพุทธรังสีได้
เหล่านี้ชื่อว่าอนันตรายิกธรรม 4
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๔. พุทธคุณ ๙ บท๑
อิตปิ ิ โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพทุ โฺ ธ วิชชฺ าจรณสมฺปนฺโน สุคโต
โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควา
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงได้พระนามว่าอรห� แม้เพราะ
เหตุอย่างนี้ๆ
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงได้พระนามว่าสัมมาสัมพุทโธ
แม้เพราะเหตุอย่างนี้ๆ
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงได้พระนามว่า วิชชาจรณ
สัมปันโน คือ ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ แม้เพราะเหตุอย่างนี้ๆ
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงได้พระนามว่าสุคโต แม้เพราะ
เหตุอย่างนี้ๆ
พระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้ ทรงได้พระนามว่าโลกวิทู คือผูร้ แู้ จ้ง
โลก แม้เพราะเหตุอย่างนี้ๆ
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงได้พระนามว่าอนุตตโร แม้
เพราะเหตุอย่างนี้ๆ
1

แปลและเรียบเรียงจาก วินัย มหาวิภังค์ 1 และสมันตปาสาทิกา อรรถกถา
พระวินัย
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พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงได้พระนามว่าปุริสัมมสารถิ
แม้เพราะเหตุอย่างนี้ๆ
อีกอย่างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงได้พระนามว่า
อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ คือทรงเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า
แม้เพราะเหตุอย่างนี้ๆ
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงได้พระนามว่า สัตถา เทว
มนุสสานัง คือ เป็นครูสอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แม้เพราะ
เหตุอย่างนี้ๆ
พระผู ้ มี พ ระภาคพระองค์ นั้ น ทรงได้ พ ระนามว่ า พุ ท โธ แม้
เพราะเหตุอย่างนี้ๆ
พระผู ้ มี พ ระภาคพระองค์นั้น ทรงได้พระนามว่า ภควา แม้
เพราะเหตุอย่างนี้ๆ
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(๑) อธิบายพุทธคุณบทว่า อรห
พระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้ บัณฑิตพึงทราบว่า ทรงได้พระนาม
ว่า อรห� เพราะเหตุทั้งหลายเหล่านี้ คือ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

เพราะเป็นผู้ไกลจากกิเลส
เพราะทรงท�าลายข้าศึกคือกิเลสทั้งหลาย
เพราะทรงหักก�าของสังสารจักรได้
เพราะเป็นผู้ควรแก่ปัจจัยเป็นต้น
เพราะไม่มีที่ลับในการท�าบาปทั้งหลาย

เป็นความจริง พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงเป็นผู้ไกลคือ
ทรงด�ารงอยู่ในที่ไกลแสนไกลจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวง เพราะทรง
ก�าจัดได้แล้วซึ่งกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งวาสนาด้วยมรรค เพราะฉะนั้น
จึงทรงพระนามว่าอรห เพราะเป็นผู้ไกลจากกิเลส
ข้าศึกคือกิเลสทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงก�าจัด
ได้แล้วด้วยมรรค เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามว่าอรห แม้เพราะทรง
ก�าจัดข้าศึกคือกิเลสทั้งหลายได้
สังสารจักรใด มีดุมอันส�าเร็จด้วยอวิชชาและภวตัณหา มีก�า
อันส�าเร็จด้วยปุญญาภิสังขารเป็นต้น มีกงอันส�าเร็จด้วยชรามรณะ
อันสอดร้อยไว้ด้วยเพลาอันส�าเร็จด้วยอาสวสมุทัย ประกอบเข้าไว้ใน
ตัวรถกล่าวคือภพ 3 อันแล่นไปแล้วตลอดกาลหาเบื้องต้นและที่สุด
มิได้ ซี่ก�าทั้งหมดแห่งสังสารจักรนั้น อันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
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ทรงยืนอยู่บนแผ่นดินคือศีล ด้วยพระบาททั้ง 2 คือวิริยะ ทรงจับ
ขวานคื อ ญาณอั น กระท� า ความสิ้ น ไปแห่ ง กรรม ด้ ว ยพระหั ต ถ์ คื อ
ศรัทธา ทรงหักเสียได้แล้วที่ควงต้นโพธิ์ เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนาม
ว่า อรห แม้เพราะทรงหักก�าของสังสารจักรได้ …
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ย่อมควรซึ่งปัจจัยทั้งหลายมีจีวร
เป็นต้น และควรซึ่งการบูชาที่วิเศษ เพราะพระองค์เป็นผู้เลิศสุดใน
บรรดาทักขิเณยยบุคคล เพราะฉะนั้น เมื่อพระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติ
ขึ้นแล้ว เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้มีศักดิ์ใหญ่เหล่าใดเหล่าหนึ่ง
จึงไม่ท�าการบูชาในที่อื่น จริงอย่างนั้น ท้าวสหัมบดีพรหมได้บูชา
พระตถาคตเจ้าด้วยพวงแก้วเท่าเขาสิเนรุ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
เหล่าอื่น มีพระเจ้าพิมพิสาร และพระเจ้าโกศลเป็นต้น ก็ทรงบูชา
แล้วตามก�าลัง และพระเจ้าอโศกมหาราชทรงสละพระราชทรัพย์ถึง
96 โกฏิ สร้างพระวิหาร ๘4,000 หลังทั่วทั้งชมพูทวีป อุทิศพระผู้มี
พระภาคแม้เสด็จปรินิพพานแล้ว จะป่วยกล่าวไปใยถึงการบูชาที่วิเศษ
เหล่าอื่นเล่า เพราะฉะนั้น พระองค์จึงทรงได้พระนามว่าอรห แม้
เพราะเป็นผู้ควรแก่ปัจจัยเป็นต้น
คนพาลทั้งหลายผู้ถือตัวว่าเป็นบัณฑิตพวกใดๆ ในโลก ย่อมท�า
บาปในที่ลับ เพราะกลัวจะถูกติเตียน ฉันใด พระผู้มีพระภาคพระองค์
นั้น ย่อมไม่ทรงกระท�าดังนั้นในกาลไหนๆ เพราะฉะนั้น พระองค์จึง
ทรงได้พระนามว่าอรห แม้เพราะไม่มีที่ลับในการกระท�าบาป

176 :
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ก็ในพระนามนี้ มีคาถาประพันธ์เนื้อความดังนี้ว่า
พระมุ นี นั้ น เพราะความที่ พ ระองค์ เ ป็ น ผู ้ ไ กล 1
เพราะทรงท� า ลายข้ า ศึ ก คื อ กิ เ ลสทั้ ง หลาย 1 เพราะ
พระองค์เป็นผู้หักก�าแห่งสังสารจักร 1 เพราะเป็นผู้ควร
ปัจจัยเป็นต้น 1 เพราะไม่ทรงท�าบาปทั้งหลายในที่ลับ 1
เพราะเหตุนั้น บัณฑิตจึงถวายพระนามว่าอรห

(๒) อธิบายพุทธคุณบทว่า สัมมาสัมพุทโธ
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงได้พระนามว่าสัมมาสัมพุทโธ
เพราะตรัสรู้ธรรมทั้งปวงโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เอง จริงอย่าง
นั้น เพราะผู้มีพระภาคนั้น ตรัสรู้โดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองซึ่ง
ธรรมทั้งปวง คือ
(1)
(2)
ก�าหนดรู้
(3)
(4)
ให้แจ้ง
(5)
ให้เกิด

ตรัสรู้ธรรมที่ควรรู้ยิ่ง โดยความเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่ง
ตรั ส รู ้ ธ รรมที่ ค วรก� า หนดรู ้ โดยความเป็ น ธรรมที่ ค วร
ตรัสรู้ธรรมที่ควรละ โดยความเป็นธรรมที่ควรละ
ตรัสรู้ธรรมที่ควรท�าให้แจ้ง โดยความเป็นธรรมที่ควรท�า
ตรัสรู้ธรรมที่ควรท�าให้เกิด โดยความเป็นธรรมที่ควรท�า
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ด้วยเหตุนั้นแหละ พระองค์จึงตรัสว่า
ดูก่อนพราหมณ์ สิ่งที่ควรรู้ยิ่ง เราได้รู้ยิ่งแล้ว สิ่งที่
ควรท�าให้เกิด เราก็ท�าให้เกิดแล้ว และสิ่งที่ควรละ เรา
ก็ละได้แล้ว เพราะเหตุนั้น เราจึงเป็นพุทธะ
อีกอย่างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ตรัสรู้ซึ่งธรรมทั้งปวง
โดยถูกต้องและด้วยพระองค์เอง แม้โดยการยกขึ้นทีละบทอย่างนี้ว่า
จักขุเป็นทุกขสัจ ตัณหาในภพก่อนอันท�าจักขุนั้นให้เกิด โดย
ความเป็นมูลเหตุของจักขุนั้นเป็นสมุทยสัจ ความไม่เกิดแห่งจักขุและ
เหตุแห่งจักขุทั้ง 2 นั้นเป็นนิโรธสัจ ข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้รู้นิโรธเป็น
มรรคสัจ ในโสตะ ฆานะ ชิวหา กาย และมนะ ก็มีวิธีการเหมือนกันนี้
บัณฑิตพึงประกอบหมวดธรรมต่อไปนี้โดยวิธีการนี้นั่นแหละ คือ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(๘)
(9)
180 :

อายตนะ 6 มีรูปเป็นต้น
หมวดวิญญาณ 6 มีจักขุวิญญาณเป็นต้น
ผัสสะ 6 มีจักขุสัมผัสเป็นต้น
เวทนา 6 มีจักขุสัมผัสสชาเวทนาเป็นต้น
สัญญา 6 มีรูปสัญญาเป็นต้น
เจตนา 6 มีรูปสัญเจตนาเป็นต้น
หมวดตัณหา 6 มีรูปตัณหาเป็นต้น
วิตก 6 มีรูปวิตกเป็นต้น
วิจาร 6 มีรูปวิจารเป็นต้น
พระพุทธเจ้า

(10) ขันธ์ 5 มีรูปขันธ์เป็นต้น
(11) กสิณ 10
(12) อสุภะ 10
(13) อนุสสติ 10
(14) สัญญา 10 มีอุทธุมาตกสัญญาเป็นต้น
(15) อาการ 32 มีผมเป็นต้น
(16) อายตนะ 12
(17) ธาตุ 1๘
(1๘) ภพ 9 มีกามภพเป็นต้น
(19) ฌาน 4 มีปฐมฌานเป็นต้น
(20) อัปปมัญญา 4 มีเมตตาภาวนาเป็นต้น
(21) อรูปสมาบัติ 4 มีอากาสานัญจายตนะเป็นต้น
(22) องค์แห่งปฏิจจสมุปบาท โดยปฏิโลมมีชรามรณะเป็นต้น
โดยอนุโลมมีอวิชชาเป็นต้น
ในชรามรณะเป็ น ต้ น นั้ น มี ก ารประกอบที ล ะบทดั ง ต่ อ ไปนี้
พระผู ้ มี พ ระภาคพระองค์ นั้ น ตรั ส รู ้ คื อ ตรั ส รู ้ ต ามสมควร ได้ แ ก่
แทงตลอดซึ่งธรรมทั้งปวงโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เอง ด้วยการยก
ขึ้นทีละบทอย่างนี้ว่า
ชรามรณะเป็นทุกขสัจ ชาติเป็นสมุทยสัจ การสลัดออกเสีย
ได้ซึ่งชรามรณะและเหตุเกิดแห่งชรามรณะแม้ทั้ง 2 นั้นเป็นนิโรธสัจ
ข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้รู้นิโรธ เป็นมรรคสัจ
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(๓) อธิบายพุทธคุณบทว่า วิชชาจรณสัมปันโน
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงได้พระนามว่าวิชชาจรณ
สัมปันโน เพราะทรงเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ในวิชชาและ
จรณะนั้น วิชชา 3 ก็ดี วิชชา ๘ ก็ดี ชื่อว่าวิชชา
วิชชา ๓ คือ
(1) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
(2) จุตปู ปาตญาณ
(3) อาสวักขยญาณ
วิชชา 8 คือ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(๘)

18๒ :

วิปัสสนาญาณ
มโนมยิทธิญาณ
อิทธิวิธญาณ
ทิพพโสตญาณ
เจโตปริยญาณ
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ทิพพจักขุญาณ
อาสวักขยญาณ
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จรณะ 15 คือ
(1) สีลสังวร ความส�ารวมด้วยศีล
(2) ความเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย
(3) ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ
(4) ชาคริยานุโยค การประกอบความเพียร
(5 - 11) สั ท ธรรม 7 คื อ ศรั ท ธา หิ ริ โอตตั ป ปะ พหู สู ต
วิริยารัมภะ สติ ปัญญา
(12 - 15) ฌาน 4 คื อ ปฐมฌาน ทุ ติ ย ฌาน ตติ ย ฌาน
จตุตถฌาน
จริงอยู่ ธรรม 15 นี้แหละ พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าจรณะ
เพราะเหตุที่เป็นเครื่องด�าเนินไปสู่พระนิพพานของพระอริยสาวก
ในความถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะนั้น ความถึงพร้อมด้วย
วิชชา ท�าความที่พระผู้มีพระภาคเป็นพระสัพพัญญูให้เต็มอยู่ ความถึง
พร้อมด้วยจรณะ ท�าความทีพ่ ระองค์เป็นผูป้ ระกอบด้วยพระมหากรุณา
ให้เต็มอยู่ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้ชัดสิ่งที่เป็นประโยชน์
และมิใช่ประโยชน์แก่สรรพสัตว์ด้วยความเป็นสัพพัญญู แล้วทรงเว้น
สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ ด้วยความเป็นผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณา
ทรงชักน�าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพราะเหตุนั้น เหล่าสาวกของพระผู้มี
พระภาคพระองค์นั้นจึงเป็นผู้ปฏิบัติดี ไม่เป็นผู้ปฏิบัติชั่ว
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(๔) อธิบายพระพุทธคุณบทว่า สุคโต
พระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่าสุคโต
(1)
(2)
(3)
(4)

เพราะภาวะที่ทรงด�าเนินไปงาม
เพราะภาวะที่เสด็จไปยังสถานที่ดี
เพราะภาวะที่เสด็จไปโดยชอบ
เพราะภาวะที่ตรัสไว้โดยชอบ

การทรงด�าเนินของพระผู้มีพระภาคนั้น งดงาม บริสุทธิ์ หาโทษ
มิได้ การทรงด�าเนินนั้นได้แก่ทางอันประเสริฐ ก็พระผู้มีพระภาค
พระองค์นั้น เสด็จไปได้ยังทิศอันเกษม ไม่ข้องขัดด้วยการเสด็จไปนั้น
เพราะเหตุนนั้ จึงทรงพระนามว่าสุคโต เพราะภาวะทีท่ รงด�าเนินไปงาม
พระองค์เสด็จไปยังสถานที่ดี คือ อมตนิพพาน เพราะฉะนั้น จึง
ทรงพระนามว่าสุคโต แม้เพราะเสด็จไปยังสถานที่ดี
พระองค์เสด็จไปโดยชอบ เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนามว่า
สุคโต เพราะไม่กลับมาหาเหล่ากิเลสที่มรรคนั้นๆ ละได้แล้ว สมจริง
ดั ง ค� า ที่ ท ่ า นกล่ า วไว้ ว ่ า พระผู ้ มี พ ระภาคทรงได้ พ ระนามว่ า สุ ค โต
เพราะอรรถว่าไม่กลับมา ไม่คืนมา ไม่หวนกลับมาหากิเลสทั้งหลาย
ที่โสดาปัตติมรรคละได้แล้ว ... พระองค์ทรงได้พระนามว่าสุคโต
เพราะอรรถว่าไม่กลับมา ไม่คืนมา ไม่หวนกลับมาหากิเลสทั้งหลาย
ที่อรหัตมรรคละได้แล้ว อีกประการหนึ่ง พระองค์เสด็จไปโดยชอบ คือ
เสด็จไปทรงกระท�าประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชาวโลกทั้งหมด
184 :
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อย่างเดียว ด้วยการปฏิบัติชอบที่ทรงบ�าเพ็ญมาด้วยอ�านาจพระบารมี
30 ทัศ ก�าหนดจ�าเดิมตั้งแต่แทบพระบาทของพระทีปังกรพุทธเจ้า
จนถึงควงไม้โพธิ์ และไม่เสด็จเข้าไปใกล้ส่วนสุดเหล่านี้ คือ เรื่องเที่ยง
เรื่องขาดสูญ ความสุขในกาม การประกอบความเพียรท�าตนให้ล�าบาก
เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนามว่าสุคโต แม้เพราะเสด็จไปโดยชอบ
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบ คือ ตรัสพระวาจา
ที่สมควร ในฐานะที่สมควรเท่านั้น เพราะเหตุนั้น จึงทรงได้พระนามว่า
สุคโต แม้เพราะตรัสโดยชอบ ในเรื่องนั้น มีพระสูตรเป็นตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้ว่า
“พระตถาคตทรงรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่เป็นประโยชน์
และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนเหล่าอื่น พระตถาคต
ย่อมไม่ตรัสพระวาจานั้น
พระตถาคตทรงรู้วาจาใด จริง แท้ แต่ไม่เป็นประโยชน์ และ
วาจานั้ น ไม่ เ ป็ น ที่ รั ก ไม่ เ ป็ น ที่ ช อบใจของคนเหล่ า อื่ น วาจาแม้ นั้ น
พระตถาคตก็ไม่ตรัส
ก็แลพระตถาคตทรงรู้วาจาใด จริง แท้ เป็นประโยชน์ และ
วาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนเหล่าอื่น พระตถาคตทรง
เป็นผู้รู้กาลเพื่อตรัสวาจานั้น
พระตถาคตทรงรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่เป็นประโยชน์ และ
วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเหล่าอื่น พระตถาคตไม่ตรัส
วาจานั้น
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พระตถาคตทรงรู้ว่าวาจาใด จริง แท้ แต่ไม่เป็นประโยชน์ และ
วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเหล่าอื่น วาจาแม้นั้นพระตถาคต
ก็ไม่ตรัส
ก็แลพระตถาคตทรงรู้วาจาใด จริง แท้ เป็นประโยชน์ และวาจา
นัน้ เป็นทีร่ กั เป็นทีช่ อบใจของคนเหล่าอืน่ พระตถาคตก็ทรงเป็นผูร้ กู้ าล
เพื่อตรัสวาจานั้น”

(๕) อธิบายพุทธคุณบทว่า โลกวิทู
พระผู้มีพระภาค ทรงได้พระนามว่าโลกวิทู เพราะพระองค์ทรง
รู้แจ้งโลกโดยประการทุกอย่าง จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ทรงรู้ ทรงรู้อย่างทั่วถึง ทรงแทงตลอดโลกโดยประการทั้งปวง โดย
สภาวะบ้าง โดยสมุทัยบ้าง โดยนิโรธบ้าง โดยอุบายเป็นเหตุถึงนิโรธ
บ้าง เหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่า
“ดูก่อนอาวุโส ในที่สุดแห่งโลกใด ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จุติ
ไม่อุบัติ เราไม่กล่าวที่สุดแห่งโลกนั้นว่า อันบุคคลพึงรู้ พึงเห็น พึงถึง
ด้วยการไป ดูก่อนอาวุโส และเราไม่กล่าวว่า การยังไม่ถึงที่สุดแห่ง
โลก จะท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้ ดูก่อนอาวุโส อีกอย่างหนึ่ง เราย่อม
บัญญัติโลก ความเกิดแห่งโลก ความดับแห่งโลก และข้อปฏิบัติให้ถึง
ความดับโลก ที่ร่างกายประมาณวาหนึ่งซึ่งมีสัญญา มีใจครองนี้แล”
“ที่ สุ ด แห่ ง โลก อั น บุ ค คลไม่ พึ ง ถึ ง ได้ ด ้ ว ยการไป
(ด้วยกาย) ในกาลไหนๆ และจะไม่มีการพ้นจากทุกข์
ได้ เพราะยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลก เพราะเหตุนั้นแล ท่าน
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ผูร้ แู้ จ้งโลก มีปญ
ั ญาดี ถึงทีส่ ดุ แห่งโลก อยูจ่ บพรหมจรรย์
แล้ว เป็นผู้สงบ รู้ที่สุดแห่งโลกแล้ว ย่อมไม่ปรารถนา
โลกนี้และโลกอื่น”
อีกอย่างหนึ่ง โลกมี 3 คือ
(1) สังขารโลก โลกคือสังขารธรรมทั้งหลาย
(2) สัตว์โลก โลกคือหมู่สัตว์ทั้งหลาย
(3) โอกาสโลก โลกคือแผ่นดินสถานที่เกิดของสัตว์ทั้งหลาย
พระผูม้ พี ระภาคได้ทรงรูแ้ จ้งโลกแม้ทงั้ 3 นัน้ โดยประการทัง้ ปวง
จริงอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ได้ทรงรู้แจ้ง
แม้สังขารโลกนี้ โดยประการทั้งปวง คือ โลก 1 คือ สังขารธรรม
ทั้งหลายด�ารงอยู่ได้เพราะปัจจัย, โลก 2 คือ นาม 1 รูป 1, โลก 3
คือ เวทนา 3, โลก 4 คือ อาหาร 4, โลก 5 คือ อุปทานขันธ์ 5,
โลก 6 คือ อายตนะภายใน 6, โลก 7 คือวิญญาณฐิติ 7, โลก ๘
คือ โลกธรรม ๘, โลก 9 คือ สัตตาวาส 9, โลก 10 คือ อายตนะ 10,
โลก 12 คือ อายตนะ 12, โลก 1๘ คือ ธาตุ 1๘
อนึง่ เพราะพระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้ ทรงทราบอาสยะ อนุสยั
จริต อธิมุตติ ของเหล่าสัตว์แม้ทั้งปวง ย่อมทรงทราบสัตว์ทั้งหลาย
ผู้มีธุลีคือกิเลสในปัญญาจักษุน้อย ผู้มีธุลีคือกิเลสในปัญญาจักษุมาก
ผู้มีอินทรีย์แก่กล้า ผู้มีอินทรีย์อ่อน ผู้มีอาการดี ผู้มีอาการชั่ว ผู้จะพึง
ให้รู้ได้ง่าย ผู้จะพึงให้รู้ได้ยาก ผู้สมควรจะตรัสรู้ ผู้ไม่สมควรจะตรัสรู้
เพราะฉะนั้น แม้สัตว์โลกอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงรู้แจ้ง
แล้วโดยประการทั้งปวง
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เหมือนอย่างว่า พระองค์ทรงรู้แจ้งสัตว์โลก ฉันใด แม้โอกาส
โลกก็ ท รงรู ้ แจ้ ง แทงตลอดแล้ ว ซึ่ ง โลกธาตุ อั น ไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด ด้ ว ย
พระพุทธญาณอันไม่มีที่สุดตลอดอนันตจักรวาล

(๖) อธิบายพระพุทธคุณบทว่า อนุตตโร
บทว่า อนุตฺตโร ความว่า บุคคลผู้ยิ่งกว่า ชื่อว่าย่อมไม่มีแก่พระ
ผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เพราะไม่มีใครๆ ที่จะดีวิเศษกว่าพระองค์
โดยคุณของตน เพราะเหตุนั้น พระองค์จึงทรงพระนามว่าอนุตตโร
จริงอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นย่อมครอบง�าโลกทั้งหมด
ด้วยพระคุณคือศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ
บ้าง พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่มีผู้เสมอ หาผู้เสมอเหมือนมิได้
หาผู้เปรียบมิได้ ไม่มีผู้เทียบ หาบุคคลผู้ทัดเทียมมิได้ ด้วยพระคุณคือ
ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะบ้าง
เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
เรายังไม่เล็งเห็นสมณะหรือพราหมณ์คนอื่นเลย ผู้จะสมบูรณ์ด้วยศีล
ยิ่งกว่าเรา ในโลกกับทั้งเทวดา มาร พรหม และในหมู่สัตว์ พร้อมทั้ง
สมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์” ควรทราบความพิสดาร พระสูตร
ทั้งหลายมีอัคคัปปสาทสูตรเป็นต้น และคาถาว่า “อาจารย์ของเรา
ไม่มี” ดังนี้เป็นต้น ก็ควรให้พิสดารตามนัยที่กล่าวมาแล้วนั้น
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อธิบายพระพุทธคุณบทว่า ปุริสทัมมสารถิ
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงพระนามว่าปุริสทัมมสารถิ
เพราะอรรถวิเคราะห์ว่า ยังบุรุษผู้พอจะฝึกได้ให้แล่นไป มีค�าอธิบาย
ไว้ว่า ย่อมฝึก ย่อมแนะน�า สัตว์ดิรัจฉานตัวผู้ก็ดี มนุษย์ผู้ชายก็ดี
อมนุษย์ผู้ชายก็ดีผู้ที่ยังมิได้ฝึก ควรเพื่อจะฝึกได้ ชื่อว่าปุริสทัมมาใน
ค�าว่าปุริสทมฺมสารถิ นั้น จริงอย่างนั้น แม้สัตว์ดิรัจฉานตัวผู้มีอาทิ
อย่างนี้ คือ อปลาลนาคราช จุโฬทรนาคราช มโหทรนาคราช
อัคคิสิขนาคราช ธูมสิขนาคราช อาลวาฬนาคราช ช้างชื่อธนบาลกะ
อันพระผู้มีพระภาคทรงฝึกแล้ว คือ ทรงท�าให้สิ้นพยศแล้ว ท�าให้ตั้ง
อยู ่ ใ นสรณะและศีลทั้งหลาย แม้มนุษย์ผู้ชายมีสัจจกนิครณฐบุตร
อั ม พั ฏ ฐมาณพ โปกขรสาติ พ ราหมณ์ โสณทั ณ ฑพราหมณ์ และ
กูฏทันตพราหมณ์เป็นต้น อันพระผู้มีพระภาคทรงฝึกแล้ว แม้อมนุษย์
ผู้ชายมีอาฬวกยักษ์ สูจิโลมยักษ์ ขรโลกยักษ์ และท้าวสักกเทวราช
เป็นต้น อันพระผู้มีพระภาคทรงฝึกแล้ว คือ ทรงแนะน�าแล้วด้วย
อุบายเครื่องแนะน�าอย่างวิจิตร ก็แลในเนื้อความนี้ควรแสดงพระสูตร
นี้ว่า “ดูก่อนเกสี เราย่อมฝึกบุรุษผู้พอจะฝึกได้ ด้วยอุบายละเอียดบ้าง
หยาบบ้าง ทั้งละเอียดทั้งหยาบบ้าง” ดังนี้เป็นต้นให้พิสดาร
อีกอย่างหนึ่ง สองบทว่า อนตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ นี้รวมเป็น
อรรถบทเดียวกันก็ได้ เป็นความจริง พระผู้มีพระภาคทรงยังบุรุษ
ผู้ควรจะฝึกได้ให้แล่นไป เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายประทับ
นั่งอยู่โดยบัลลังก์เดียวเท่านั้น ทรงเล่นไปได้ไม่ติดขัดตลอดทิศทั้ง ๘
ฉะนั้น เพราะฉะนั้น บัณฑิตจึงเรียกพระผู้มีพระภาคว่า อนุตตโร
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ปุริสทัมมสารถิ เป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า
ก็แลในค�าอธิบายนี้ ควรแสดงพระสูตรนีว้ า่ “ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย ช้างตัว
ทีส่ มควรฝึกได้ อันนายควาญช้างใสไปแล้ว ย่อมวิง่ ไปสูท่ ศิ เดียวเท่านัน้ ”
ดังนี้เป็นต้นให้พิสดาร

(๗) อธิบายพระพุทธคุณบทว่า สัตถา เทวมนุสสานัง
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงได้พระนามว่าสัตถา เพราะ
อรรถว่า ทรงสั่งสอนด้วยประโยชน์ปัจจุบัน ด้วยประโยชน์ภายหน้า
และประโยชน์อย่างยิ่งตามสมควร อีกอย่างหนึ่ง ก็ในบทว่า สตฺถา นี้
พึงทราบใจความนิเทศนัยมีอาทิดังนี้ว่า ค�าว่า สตฺถา ได้แก่ พระผู้มี
พระภาคทรงเป็นดุจนายกอง เหมือนอย่างว่า นายกองย่อมพาให้เวียน
ข้ามทางกันดาร คือให้เวียนข้ามทางกันดารเพราะโจร กันดารเพราะ
สัตว์ร้าย กันดารเพราะข้าวแพง กันดารเพราะไม่มีน�้า คือย่อมให้ข้าม
พ้นไป บรรลุถึงถิ่นที่เกษม ฉันใด พระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ทรงเป็นพระศาสดา คือทรงเป็นดุจนายพวก ท�าเหล่าสัตว์ให้ข้ามทาง
กันดาร ได้แก่ให้ข้ามทางกันดารคือชาติเป็นต้น
บทว่า เทวมนุสฺสาน แปลว่า ของเทวดาทั้งหลายด้วย ของ
มนุษย์ทั้งหลายด้วย ค�าว่า เทวมนุสฺสาน นั้น ท่านกล่าวไว้ด้วยอ�านาจ
ก�าหนดสัตว์ชั้นสูง และด้วยอ�านาจการก�าหนดบุคคลที่สมควรบรรลุ
ธรรมได้
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อนึ่ง พระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงเป็นพระศาสดา แม้ของพวก
สั ต ว์ ดิ รั จ ฉาน เพราะทรงประทานอนุ ส าสนี ใ ห้ เ หมื อ นกั น จริ ง อยู ่
สัตว์ดิรัจฉานแม้เหล่านั้น บรรลุอุปนิสัยสมบัติ ก็เพราะได้ฟังธรรมของ
พระผู้มีพระภาค ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งมรรคและผลในภพที่ 2 หรือ
ภพที่ 3 เพราะอุปนิสัยสมบัตินั้นนั่นแล ก็ในความเป็นศาสดาของพวก
สัตว์ดิรัจฉานนี้ มีมัณฑูกเทวบุตรเป็นต้นเป็นตัวอย่าง
ได้ยินว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่ชนชาวนคร
จ�าปา อยู่ที่ริมฝั่งสระโบกขรณีชื่อคัคครา มีกบตัวหนึ่งได้ถือเอานิมิต
ในพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาค ขณะนั้น มีคนเลี้ยงโคคนหนึ่ง
เมื่อจะยืน ได้ยันไม้เท้ากดลงที่ศีรษะกบนั้น กบตัวนั้นก็ตายในขณะนั้น
นั่ น เอง แล้ ว เกิ ดในวิมานทองประมาณ 12 โยชน์ในภพดาวดึงส์
เหมือนนอนหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้น
ในภพดาวดึงส์นั้น มัณฑูกเทพบุตรเห็นตนเองอันหมู่นางฟ้า
แวดล้อมแล้ว ใคร่ครวญอยู่ว่า เรามาเกิดในที่นี้ ได้กระท�ากรรมอะไร
ไว้หนอแล ก็มิได้เห็นกรรมอะไรๆ อย่างอื่น นอกจาการถือเอานิมิตใน
พระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาค มัณฑูกเทวบุตรจึงมาพร้อมทั้งวิมาน
ในขณะนั้นนั่นเอง ถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียร
เกล้า พระผู้มีพระภาคทั้งที่ทรงทราบอยู่นั่นแหละ แต่ก็ตรัสถามว่า
“ใครช่างรุ่งเรืองด้วยฤทธิ์ ยศ มีผิวพรรณงดงาม
ยิ่งนัก ท�าทิศทั้งปวงให้สว่างอยู่ ก�าลังไหว้เท้าของเรา”
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มัณฑูกเทวบุตรกราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในชาติก่อน ข้าพระองค์
ได้เป็นกบอยู่ในน�้า มีน�้าเป็นที่เที่ยวไป เมื่อข้าพระองค์
ก� า ลั ง ฟั ง ธรรมของพระองค์ อ ยู ่ คนเลี้ ย งโค ได้ ฆ ่ า ข้ า
พระองค์แล้ว”
พระผู ้ มี พ ระภาคทรงแสดงธรรมแก่ มั ณ ฑู ก เทวบุ ต รนั้ น แล้ ว
สัตว์จ�านวน ๘4,000 ได้บรรลุธรรม ฝ่ายเทพบุตรก็ด�ารงอยู่ในโสดา
ปัตติผล ได้ทา� การแย้มแล้วก็หลีกไปแล

(๘) อธิบายพระพุทธคุณบทว่า พุทโธ
ก็พระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่าพุทโธ ด้วยอ�านาจพระ
ญาณอั น เกิ ด ในที่ สุ ด แห่ ง วิ โ มกข์ เพราะเญยยธรรมที่ มี อ ยู ่ ทั้ ง หมด
อันพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว อีกอย่างหนึ่ง เพราะพระองค์ตรัสรู้อริยสัจ 4
ด้วยพระองค์เองบ้าง ทรงยังสัตว์เหล่าอื่นให้ตรัสรู้บ้าง ฉะนั้น พระองค์
จึงทรงพระนามว่าพุทโธ
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(๙) อธิบายพระพุทธคุณบทว่า ภควา
ก็ค�าว่า ภควา นี้เป็นค�าร้องเรียกพระองค์ ด้วยความเป็นผู้วิเศษ
ด้วยพระคุณ เป็นผู้สูงกว่าสัตว์ และเป็นผู้ควรเคารพโดยฐานะครู
ด้วยเหตุนั้น พระโบราณาจารย์ทั้งหลาย จึงกล่าวว่า
ค�าว่า ภควา เป็นค�าประเสริฐสุด ค�าว่า ภควา เป็น
ค�าสูงสุด เพราะเหตุที่พระองค์ควรแก่ความเคารพโดย
ฐานะครู บัณฑิตจึงเรียกว่า ภควา
พระนามว่า ภควา นี้เป็นเนมิตตกนาม พระนางมหามายามิได้
ทรงขนาน พระเจ้าสุทโธทนมหาราชก็มไิ ด้ทรงขนาน พระญาติแปดหมืน่
ก็มิได้ทรงขนาน เทวดาวิเศษทั้งหลายมีท้าวสักกะและท้าวสันดุสิต
เป็นต้นก็มิได้ทรงขนาน จริงอยู่ ค�านี้ พระธรรมเสนาบดีกล่าวแล้วว่า
“พระนามว่า ภควา นี้เกิดในที่สุดแห่งความพ้นพิเศษ เป็นบัญญัติที่
ส�าเร็จประจักษ์แก่พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พร้อมกับ
การบรรลุพระสัพพัญญุตญาณที่โคนโพธิ์พฤกษ์”
ก็เพื่อจะประกาศพระคุณที่เกิดจากคุณเนมิตตกนามนี้นั้น พระ
สังคีติกาจารย์ทั้งหลาย จึงกล่าวคาถานี้ไว้ว่า
“พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด ทรงมีพระอิสริยยศ
ทรงเสพอริ ย คุ ณ มี ส ่ ว นแห่ ง จตุ ป ั จ จั ย ทรงจ� า แนก
พระธรรม เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
บัณฑิตจึงเฉลิมพระนามว่าภควา
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พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด ได้ทรงท�าการหักกิเลส
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น บัณฑิตจึง
เฉลิมพระนามว่าภควา
พระผู ้ มี พ ระภาคพระองค์ ใ ด ทรงเป็ น ครู เพราะ
เหตุ นั้ น พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า พระองค์ นั้ น บั ณ ฑิ ต จึ ง
เฉลิมพระนามว่าภควา
พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด เป็นผู้มีภคธรรม เพราะ
เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น บัณฑิตจึงเฉลิม
พระนามว่าภควา
พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด มีพระองค์อบรมดีแล้ว
ด้วยญายธรรมเป็นอันมาก เสด็จถึงที่สุดแห่งภพ เพราะ
เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น บัณฑิตจึงเฉลิม
พระนามว่าภควา”
อนึ่ง ในพระคาถานี้ บัณฑิตพึงเห็นใจความแห่งบทเหล่านั้นๆ
ตามนัยที่กล่าวแล้วในมหานิทเทศนั้นแล ส่วนนัยอื่นอีก มีดังนี้คือ
พระผูม้ พี ระภาคพระองค์ใด เป็นผูท้ รงมีภาคยธรรม 1
ทรงหักกิเลส 1 ทรงประกอบด้วยภคธรรม 1 ทรงจ�าแนก
พระธรรม 1 ทรงส้องเสพ 1 และทรงคลายการไปในภพ
ทั้ ง หลายได้ แ ล้ ว 1 เพราะเหตุ นั้ น พระผู ้ มี พ ระภาค
พระองค์นั้น บัณฑิตจึงเฉลิมพระนามว่าภควา
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ทรงมีภาคยธรรม
พึ ง ทราบวิ นิ จ ฉั ย ในพระคาถานั้ น ต่ อ ไป ผู ้ ศึ ก ษาพึ ง ทราบว่ า
เพราะภาคยธรรมอันถึงฝั่งแห่งพระบารมีมีทานและศีลเป็นต้น อันยัง
สุข ทั้ ง ที่ เ ป็ น โลกิยะทั้งที่เป็นโลกุตระให้เกิด มีแก่พระผู้มีพระภาค
พระองค์นั้น เพราะฉะนั้น ในเมื่อควรจะเฉลิมพระนามว่าภาคยวา
แต่ท่านถือเอาลักษณะแห่งนิรุตติ มีการลงตัวอักษรใหม่และการแปลง
ตัวอักษรเป็นต้น หรือถือเอาลักษณะรวมเข้าในชุดศัพท์มีปิโสทรศัพท์
เป็นต้น ตามนัยแห่งศัพทศาสตร์ จึงเฉลิมพระนามว่าภควา

ทรงหักกิเลส
อนึ่ง เพราะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ได้ทรงหักกิเลสอัน
เป็นเหตุให้เกิดความเร่าร้อนกระวนกระวายหลายแสนอย่างทั้งหมด
มีประเภท คือ โลภะ โทสะ โมหะ มนสิการคลาดเลื่อน, อหิริกะและ
อโนตตั ป ปะ โกธะและอุ ป นาหะ มั ก ขะและปลาสะ อิ ส สาและ
มัจฉริยะ มายาและสาเถยยะ ถัมภะและสารัมภะ มานะและอติมานะ
มทะและปมาทะ ตัณหาและอวิชชา, อกุศลมูล 3 ทุจริต 3 สังกิเลส 3
มลทิน 3 วิสมะ 3 สัญญา 3 วิตก 3 ปปัญจะ 3, วิปริเยสะ 4 อาสวะ 4
คัณฐะ 4 โอฆะ 4 โยคะ 4 อคติ 4 ตัณหุปาทาน 4, เจโตขีละ 5
วินิพันธะ 5 นิวรณ์ 5 อภินันทนะ 5, วิวาทมูล 6 หมวดตัณหา 6,
อนุสัย 7, มิจฉัตตะ ๘, ตัณหามูลกะ 9, อกุศลกรรมบถ 10, ทิฏฐิ 62,
และตัณหาวิปริต 10๘, หรือโดยย่อได้ทรงหักมาร 5 คือ กิเลสมาร
ขั น ธมาร อภิ สั ง ขารมาร มั จ จุ ม ารและเทวบุ ต รมาร เพราะฉะนั้ น
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ในเมื่อควรจะเฉลิมพระนามว่าภัคควา แต่ก็เฉลิมพระนามว่าภควา
เพราะพระองค์ทรงหักอันตรายเหล่านั้นได้แล้ว
จริงอย่างนั้น ในความข้อนี้ท่านกล่าวไว้ว่า
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงหักราคะได้แล้ว
ทรงหักโทสะได้แล้ว ทรงโมหะได้แล้ว หาอาสวะมิได้
บาปธรรมทั้งหลาย พระองค์ก็ทรงหักเสียแล้ว เพราะ
เหตุนั้น บัณฑิตจึงเฉลิมพระนามว่าภควา
ก็ความถึงพร้อมด้วยรูปกายของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ผู้ทรงไว้ซึ่งพระลักษณะอันเกิดจากบุญหลายร้อย ย่อมเป็นอันท่าน
แสดงแล้ว ด้วยความที่พระองค์ทรงมีพระกายสมส่วน ความถึงพร้อม
ด้วยพระธรรมกาย ย่อมเป็นอันท่านแสดงแล้วด้วยความที่พระองค์
ทรงหักโทสะได้แล้ว
ความที่พระองค์ทรงเป็นผู้อันชาวโลกและเหล่าชนที่มีปัญญา
นั บ ถื อ มากก็ ดี ความที่ พ ระองค์ เ ป็ น ผู ้ อั น คฤหั ส ถ์ แ ละบรรพชิ ต พึ ง
เข้าเฝ้าก็ดี ความที่พระองค์ทรงเป็นผู้สามารถในการบ�าบัดทุกข์กาย
และจิต ของคฤหัสถ์และบรรพชิตเหล่านั้นผู้เข้าเฝ้าแล้วก็ดี ความที่
พระองค์ทรงมีพระอุปการะด้วยอามิสทานและธรรมทานก็ดี และ
ความทีพ่ ระองค์ทรงสามารถในการชักชวนด้วยความสุขทัง้ ทีเ่ ป็นโลกิยะ
ทั้งที่เป็นโลกุตระก็ดี ย่อมเป็นอันท่านแสดงแล้วด้วยพระคุณทั้ง 2
นั้นเช่นเดียวกัน
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ทรงประกอบด้วยภคธรรม
อนึ่ง เพราะในด้านชาวโลก ภคะ ศัพท์ย่อมเป็นไปในธรรม 6
ประการ คือ ความเป็นใหญ่ 1 ธรรม 1 ยศ 1 สิริ 1 กามะ 1 และ
ความเพียร 1
เป็นความจริง ความเป็นใหญ่ในจิตของพระผู้มีพระภาคนั้น
ยอดเยี่ยม หรือ ความเป็นใหญ่ที่สมมติกันทางโลกมีการบันดาลกาย
ให้ เ ล็ ก ละเอี ย ดและท� า กายให้ ล อยไปได้ เ ป็ น ต้ น ก็ ท รงมี อ ยู ่ อ ย่ า ง
บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง
พระโลกุ ต รธรรมที่ บ ริ บู ร ณ์ ด ้ ว ยอาการทั้ ง ปวง ของพระผู ้ มี
พระภาคนั้นมีอยู่
พระยศอันแผ่คลุมโลก 3 ซึง่ ทรงบรรลุดว้ ยพระคุณตามทีเ่ ป็นจริง
บริสุทธิ์ยิ่งนัก ของพระผู้มีพระภาคนั้นมีอยู่
พระสิริแห่งพระอวัยวะน้อยใหญ่ทุกส่วน บริบูรณ์ด้วยอาการ
ทั้งปวง สามารถยังความเลื่อมใสแห่งดวงตาและดวงใจ ของชนผู้
ขวนขวายในการดูพระรูปกายให้บังเกิด ของพระผู้มีพระภาคนั้นมีอยู่
กามะที่ชนทั้งหลายหมายรู้กันว่า ความส�าเร็จแห่งประโยชน์
ที่ปรารถนา เพราะเหตุที่ความปรารถนาที่พระองค์ทรงตั้งไว้ ไม่ว่า
จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พระองค์เอง หรือเป็นประโยชน์เกื้อกูล
แก่ผู้อื่น ความปรารถนาส�าเร็จแล้วอย่างนั้นทีเดียว
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ความเพี ย รกล่ า วคื อ ความพยายามโดยชอบ อั น เป็ น เหตุ ใ ห้
บรรลุถึงความเป็นครูแห่งโลกทั้งปวง ของพระผู้มีพระภาคนั้นมีอยู่ แม้
เพราะพระองค์ทรงประกอบแล้วด้วยภคธรรมเหล่านี้ ก็เฉลิมพระนาม
ได้ว่าภควา เพราะภคธรรมทั้งหลายของพระองค์มีอยู่

ทรงจ�าแนกพระธรรม
อนึ่ง เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้จ�าแนก อธิบายว่าทรงแจก ทรง
เปิดเผย ทรงแสดงซึ่งธรรมทั้งปวงโดยประเภทมีกุศลเป็นต้น หรือ
ทรงแสดงซึ่งธรรมมีกุศลเป็นต้นแยกประเภทโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ
สัจจะ อินทรีย์ และปฏิจจสมุปบาทเป็นต้น หรือทรงแสดงซึ่งทุกข
อริยสัจ ด้วยอรรถว่าเป็นสิ่งบีบคั้น 1 เป็นสิ่งถูกปรุงแต่ง 1 เป็นสิ่ง
แผดเผา 1 และเป็นสิ่งแปรผัน 1 ซึ่งสมุทยอริยสัจ ด้วยอรรถว่า
หอบทุกข์มาให้ 1 เป็นเหตุ 1 เป็นเครื่องประกอบไว้ 1 และเป็น
เครื่ อ งหน่ ว งเหนี่ ย ว 1 ซึ่ ง นิ โรธอริ ย สั จ ด้ ว ยอรรถว่ า เป็ น เครื่ อ ง
สลัดออก 1 เป็นสภาพสงัด 1 ไม่ถูกปรุงแต่ง 1 เป็นอมตะ 1 ซึ่ง
มัคคอริยสัจ ด้วยอรรถว่าเป็นธรรมน�าออกจากทุกข์ 1 เป็นเหตุ 1
เป็นเครื่องเห็น 1 เป็นความเป็นใหญ่ 1 เพราะฉะนั้น ในเมื่อควร
เฉลิมพระนามว่าวิภัตตวา ก็เฉลิมพระนามว่าภควา

198 :

พระพุทธเจ้า

ทรงส้องเสพ
อนึ่ ง เพราะพระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า พระองค์ นั้ น ทรงคบ ทรง
ส้องเสพ ทรงกระท�าให้มาก ซึ่งทิพพวิหาร พรหมวิหาร อริยวิหาร
ซึ่งกายวิเวก จิตตวิเวก อุปธิวิเวก ซึ่งสุญญตวิโมกข์ อัปปณิหิตวิโมกข์
อนิมิตตวิโมกข์ และซึ่งอุตตริมนุสธรรมเหล่าอื่น ทั้งที่เป็นโลกิยะทั้งที่
เป็ น โลกุ ต ระ เพราะฉะนั้ น ในเมื่ อ ควรเฉลิ ม พระนามว่ า ภั ต ตวา
ก็เฉลิมพระนามว่าภควา

ทรงคายการไปในภพทั้งหลายได้แล้ว
เพราะเหตุแห่งการท่องเที่ยวไปกล่าวคือตัณหาในภพทั้ง 3 อัน
พระผู้มีพระภาคนั้นทรงคายเสียแล้ว เพราะฉะนั้น ในเมื่อควรเฉลิม
พระนามว่า ภเวสุ วนฺตคมโน (ผู้มีการไปในภพทั้งหลายอันคายแล้ว)
แต่ถวายพระนามว่าภควา เพราะถือเอา ภอักษรมาจาก ภวศัพท์
คอักษรมาจากคมนศัพท์ และ วอักษรมาจากวนฺตศัพท์ ได้รูปเป็น
ภคว ท�าให้เป็นทีฆะจึงได้รูปเป็นภควา เปรียบเหมือนถ้อยค�าในทาง
โลกเมื่อควรจะกล่าวว่า เมหนสฺส ขสฺส มาลา (เครื่องประดับแห่งที่
อันลับ) เขากล่าวว่า เมขลา ฉะนั้น
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๕. พุทธคุณ ๑๐๐ บท๑
(1) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ธีระ ผู้ทรงมีปัญญาฉลาดปราดเปรื่อง
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(2) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
วิคตโมหะ ผู้ทรงปราศจากโมหะแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(3) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ปภินนขีละ ผู้ทรงท�าลายกิเลสเครื่องตรึงใจ 5 ประการได้
แล้ว พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(4) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
วิชิตวิชยะ ผู้ทรงชนะมัจจุมาร กิเลสมาร และเทวปุตตมาร
แล้ว พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า

1
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(5) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
อนีฆะ ผู้ไม่ทรงมีความทุกข์ ทั้งความทุกข์ที่เกิดจากกิเลส
และทุกข์ที่เป็นวิบาก
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(6) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
สุ ส มจิ ต ตะ ผู ้ ท รงมี จิ ต เสมอด้ ว ยดี ใ นเทวดาและมนุ ษ ย์
ทั้งหลาย ทั้งในท่านพระเทวทัต ในช้างธนปาลกะ ในท่าน
พระอังคุลีมาลเถระและในท่านพระราหุลเถระเป็นต้นนั้น
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(7) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
พุทธสีละ ผู้ทรงมีอาจาระอันเจริญแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(๘) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
สาธุปัญญา ผู้ทรงมีพระปัญญาดี
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(9) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
เวสมันตระ ผูท้ รงข้ามกิเลสอันเป็นพิษมีราคะเป็นต้นได้แล้ว
ด�ารงอยู่ พระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้ เป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(10) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
วิมละ ผู้ทรงปราศจากมลทินมีราคะเป็นต้นแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
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(11) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
อกถังกถี ผู้ไม่ทรงมีถ้อยค�าที่แสดงความสงสัย
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(12) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ตุสิตะ ผู้ทรงมีพระทัยประกอบด้วยกรุณา
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(13) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
วันตโลกามิสะ ผู้ทรงคายกามคุณได้แล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(14) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
มุทิตะ ผู้ทรงมีพระทัยประกอบด้วยมุทิตา
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(15) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
กตสมณะ ผู้ทรงมีคุณเครื่องท�าให้เป็นสมณะอันท�าส�าเร็จ
แล้ว คือทรงถึงที่สุดแห่งสมณธรรมแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(16) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
มนุชะ ผู้ทรงเกิดเป็นมนุษย์
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
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(17) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
อันติมสรีระ ผู้ทรงมีพระสรีระเป็นครั้งสุดท้าย
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(1๘) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
นระ ผูท้ รงเป็นนระ น�าออกจากสังสารวัฏฏ์ให้ถงึ นิพพานสุข
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(19) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
อโนปมะ ผู้ไม่ทรงมีใครเปรียบได้
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(20) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
วิรชะ ผู้ทรงปราศจากธุลี
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(21) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
อสังสยะ ผู้ไม่ทรงมีความสงสัย
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(22) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
กุสละ ผู้ทรงเฉียบแหลม
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
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(23) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
เวนยิกะ ผู้ทรงเป็นผู้น�าของสัตว์ทั้งหลาย
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(24) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
สารถิวระ ผู้ทรงเป็นสารถีผู้ประเสริฐ
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(25) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
อนุตตระ ผู้ไม่ทรงมีผู้อื่นยิ่งกว่า
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(26) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
รุจิรธัมมะ ผู้ทรงมีธรรมอันสะอาด
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(27) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
นิกกังขะ ผู้ไม่ทรงมีความเคลือบแคลง
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(2๘) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ปภาสกระ ผู้ทรงกระท�าแสงสว่าง
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า

สุภีร์ ทุมทอง

: ๒05

(29) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
มานัจฉิททะ ผู้ทรงตัดมานะได้แล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(30) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
วีระ ผู้ทรงมีพระวิริยะ
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(31) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
นิสภะ ผู้ทรงองอาจไม่มีใครเปรียบได้ในที่ทั้งปวง
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(32) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
อัปปเมยยะ ผู้ไม่ทรงมีใครประมาณได้
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(33) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
คัมภีระ ผู้ทรงมีคุณอันลึกซึ้ง
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(34) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
โมนัปปัตตะ ผู้ทรงบรรลุถึงญาณแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
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(35) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
เขมังกระ ผู้ทรงกระท�าความเกษม
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(36) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
เวทะ ผู้ทรงมีพระญาณ
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(37) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ธัมมัฏฐะ ผู้ทรงด�ารงอยู่ในธรรม
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(3๘) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
สุสังวุตัตตะ ผู้ทรงส�ารวมพระองค์ดีแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(39) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
สังคาติคะ ผู้ทรงล่วงกิเลสเป็นเครื่องข้องได้แล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(40) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
มุตตะ ผู้ทรงพ้นแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
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(41) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
นาคะ ผู้ทรงประเสริฐ
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(42) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ปันตเสนะ ผู้ทรงอยู่ในเสนาสนะอันสงัด
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(43) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ขีณสัญโญชนะ ผู้ทรงมีสัญโญชน์สิ้นแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(44) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
มุตตะ ผู้ทรงพ้นแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(45) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ปฏิมันตกะ ผู้ทรงมีพระปัญญาส�าหรับโต้ตอบเหล่าชนผู้มี
ทิฏฐิอย่างอื่นทั้งปวง
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(46) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
โมนะ ผู้ทรงมีกิเลสอันขจัดแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
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(47) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ปันนธชะ ผู้ทรงลดธงคือมานะได้แล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(4๘) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
วีตราคะ ผู้ทรงปราศจากราคะแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(49) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ทันตะ ผู้ทรงฝึกแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(50) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
นิปปปัญจะ ผู้ไม่ทรงมีกิเลสเครื่องเนิ่นช้า
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(51) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
อิ สิ สั ต ตมะ ผู ้ ท รงเป็ น พระพุ ท ธเจ้ า องค์ ที่ 7 นั บ จาก
พระพุทธเจ้าวิปัสสีเป็นต้นมา
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(52) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
อกุหะ ผู้ไม่ทรงหลอกลวงชาวโลก
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
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(53) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
เตวิชชะ ผู้ทรงมีวิชชา 3
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(54) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
พรหมสัตตะ ผู้ทรงเป็นสัตว์ประเสริฐที่สุด
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(55) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
นหาตกะ ผู้ทรงล้างกิเลสแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(56) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ปทกะ ผู้ทรงฉลาดปราดเปรื่องในการประสมอักษรให้เป็น
บทคาถา
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(57) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ปัสสัทธะ ผู้ทรงสงบระงับแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(5๘) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
วิทิตเวทะ ผู้ทรงมีพระญาณอันส�าเร็จแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
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(59) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ปุรินททะ ผู้ทรงให้ธรรมทานก่อนกว่าใครทั้งหมด
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(60) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
สักกะ ผู้ทรงสามารถ
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(61) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
อริยะ ผู้ทรงเป็นพระอริยะ
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(62) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ภาวิตัตตะ ผู้ทรงมีพระองค์อันอบรมแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(63) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ปัตติปัตตะ ผู้ทรงบรรลุคุณทั้งหลายที่ควรบรรลุแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(64) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
เวยยกรณะ ผู้ทรงแสดงอรรถให้พิสดาร
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
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(65) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
สติมา ผู้ทรงมีพระสติ
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(66) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
วิปัสสี ผู้ทรงเห็นแจ้ง
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(67) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
อนภิณตะ ผู้ไม่ทรงมีตัณหาแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(6๘) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
โน อปณตะ ผู้ไม่ทรงประทุษร้ายแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(69) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
อาเนญชะ ผู้ไม่ทรงหวั่นไหว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(70) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
วสิปปัตตะ ผู้ทรงถึงความเป็นผู้ช�านาญ
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
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(71) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
สัมมัคคตะ ผู้เสด็จไปดี
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(72) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ฌายี ผู้ทรงมีฌาน
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(73) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
อนนุคตันตระ ผู้ไม่ทรงมีจิตไปตามกิเลสทั้งหลาย
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(74) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
สุทธะ ผู้ทรงบริสุทธิ์
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(75) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
อสิตะ ผู้ไม่ทรงข้องแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(76) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
อัปปภีตะ ผู้ปราศจากความกลัวแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
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(77) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ปวิวิตตะ ผู้สงัดแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(7๘) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
อัคคัปปัตตะ ผู้ทรงบรรลุธรรมอันเลิศแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(79) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ติณณะ ผู้ทรงข้ามได้เองแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(๘0) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ตารยันตะ ผู้ทรงยังสัตว์อื่นให้ข้ามได้
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(๘1) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
สันตะ ผู้ทรงสงบแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(๘2) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ภูริปัญญา ผู้ทรงมีพระปัญญากว้างใหญ่ไพบูลย์เสมอด้วย
แผ่นดิน พระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้ เป็นศาสดาของข้าพเจ้า
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(๘3) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
มหาปัญญา ผู้ทรงมีพระปัญญามาก
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(๘4) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
วีตโลภะ ผู้ทรงปราศจากโลภะแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(๘5) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้
ตถาคตะ ผู้ทรงด�าเนินปฏิปทาเหมือนพระพุทธเจ้าในปาง
ก่อนเป็นต้น
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(๘6) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
สุคตะ ผู้เสด็จไปดีแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(๘7) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
อัปปฏิปุคคละ ผู้ทรงไม่มีบุคคลเปรียบได้
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(๘๘) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
อสมะ ผู้ทรงไม่มีใครเสมอเหมือน
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
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(๘9) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
วิสารทะ ผู้ทรงแกล้วกล้า
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(90) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
นิปุณะ ผู้ทรงละเอียดสุขุม
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(91) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ตัณหัจฉิทะ ผู้ทรงตัดตัณหาได้ขาดแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(92) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
พุทธะ ผู้ทรงรู้ ทรงตื่น ทรงเบิกบาน
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(93) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
วีตธูมะ ผู้ทรงปราศจากควันแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(94) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
อนุปลิตตะ ผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่ฉาบทาได้แล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
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(95) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
อาหุเนยยะ ผู้ทรงควรรับของที่เขาน�ามาบูชา
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(96) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ยักขะ ผู้ทรงได้พระนามว่ายักขะ เพราะทรงแสดงอานุภาพ
ได้อย่างน่าอัศจรรย์ และเพราะชาวโลกบูชาแล้ว
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(97) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
อุตตมปุคคละ ผู้ทรงเป็นอุดมบุคคล
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(9๘) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
อตุละ ผู้ทรงมีพระคุณไม่มีใครชั่งได้
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(99) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
มหันตะ ผู้ทรงยิ่งใหญ่
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
(100) ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ยสัคคัปปัตตะ ผู้ทรงถึงยศอันยอดเยี่ยม
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า
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๖. มหาปุริสลักษณะ ๓๒๑
ข้าพเจ้าได้สดับจดจ�ามาแล้วอย่างนี้
ในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ณ ที่นั้น
พระผูม้ พี ระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายว่า “ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย” ภิกษุ
เหล่านั้นทูลรับพระด�ารัสของผู้มีพระภาคแล้ว

ความส�าเร็จของผู้มีมหาปุริสลักษณะ
พระผู ้ มี พ ระภาคตรั ส ว่ า ดู ก ่ อ นภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย มหาบุ รุ ษ ผู ้ ที่
เพียบพร้อมด้วยมหาปุริสลักษณะ 32 ประการ มีความส�าเร็จเป็น
๒ อย่างเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่น คือ
1. ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม
ได้ครองราชโดยธรรม เป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทัง้ 4 เป็นขอบเขต
ทรงชนะสงครามแล้ว มีอาณาจักรมั่นคง มีรัตนะ (สิ่งน่ายินดี, สิ่งที่มี
ค่ามากและน�าความปลาบปลื้มมาให้) 7 ประการ คือ (1) จักกรัตนะ
1

แปลและเรียบเรียงจาก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ลักขณสูตร
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(2) ช้างรัตนะ (3) ม้ารัตนะ (4) มณีรัตนะ (5) หญิงรัตนะ (6) คหบดี
รั ต นะ (7) ปริ ณ ายกรั ต นะ พระราชบุ ต รของพระองค์ มี เ กิ น กว่ า
1,000 คน ล้วนอาจหาญแกล้วกล้า สามารถย�่ายีเหล่าข้าศึกได้
พระองค์ ท รงชนะโดยธรรม ไม่ต้องใช้การปรับและการออกค� าสั่ง
ประหารหรือการท�าร้าย ทรงครองแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นขอบเขต
ไม่มหี มูโ่ จรผูท้ า� อันตราย มีความมัง่ คัง่ อุดมสมบูรณ์ไม่มภี ยั อันตรายใดๆ
2. ถ้าหากว่า มหาบุรุษนั้นทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต
จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้กา� จัดกิเลสได้แล้วในโลก

มหาปริสลักษณะ ๓๒ ประการ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ที่ท�าให้มี
ความส�าเร็จเป็น 2 อย่างดังที่กล่าวนั้นมีอะไรบ้าง ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
มหาบุรุษในโลกนี้ เพียบพร้อมด้วยมหาปุริสลักษณะดังต่อไปนี้ คือ
1. มีฝ่าพระบาทราบเสมอกัน
2. พืน้ ภายใต้ฝา่ พระบาทของมหาบุรษุ มีจกั รเกิดขึน้ มีกา� ข้างละ
1,000 มีกง มีดุม บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง
3. มีส้นพระบาทยาว
4. มีพระองคุลียาว
5. มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม
6. มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายประดุจตาข่าย
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7. มีกระดูกข้อพระบาทสูง
๘. มีพระชงฆ์เรียวดุจแข็งเนื้อทราย
9. เมื่อประทับยืน มิได้น้อมพระกายลง สามารถใช้ฝ่าพระหัตถ์
ทั้ง 2 จับถึงพระชานุทั้ง 2 ได้
10. มีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝัก
11. มีพระฉวีสีดุจทอง คือมีหนังประดุจหุ้มด้วยทอง
12. มีพระฉวีละเอียด เพราะพระฉวีละเอียดธุลลี ะอองจึงไม่อาจ
ติดพระกาย
13. มีพระโลมาขุมละเส้นเสมอไปทุกขุมขน
14. มีพระโลมามีปลายงอนขึ้น มีด�าสนิทเหมือนสีดอกอัญชัญ
และขดวนรอบเวียนขวา
15. มีพระกายตั้งตรงเหมือนกายพรหม
16. มีพระมังสะเต็มบริบูรณ์ในที่ 7 แห่ง
17. มีพระกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจกายท่อนหน้าของราชสีห์
1๘. มีร่องพระปฤษฎางค์เต็มเสมอกัน
19. มีพระกายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลแห่งต้นไทร พระกาย
ของพระองค์สงู เท่ากับ 1 วาของพระองค์ 1 วาของพระองค์ยาวเท่ากับ
พระกายของพระองค์
20. มีล�าพระศอกลมเสมอกันตลอด
21. มีเส้นประสาทส�าหรับรับรสอาหารอันดีเลิศ
22. มีพระหนุดุจคางราชสีห์
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23.
24.
25.
26.
27.
2๘.
29.
30.
31.
32.

มีพระทนต์ 40 ซี่
มีพระทนต์เรียบเสมอกัน
มีพระทนต์ไม่ห่างกัน
มีพระเขี้ยวแก้วทั้ง 4 อันขาวบริสุทธิ์
มีพระชิวหาใหญ่และยาว
มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม และตรัสดุจเสียงนกการะเวก
มีพระเนตรด�าสนิท
มีดวงพระเนตรทั้ง 2 ผ่องใสดุจนัยน์ตาลูกโค
มีพระอุณาโลมเกิดขึน้ ทีร่ ะหว่างพระโขนง สีขาวอ่อนดุจส�าลี
มีพระเศียรงามดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มหาปุริสลักษณะ 32 ประการนี้แหละ
ที่ทา� ให้มีความส�าเร็จเป็น 2 อย่างไม่เป็นอย่างอื่น ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
พวกฤาษีแม้ภายนอกก็สามารถทรงจ�ามหาปุริสลักษณะของมหาบุรุษ
32 ประการเหล่านี้ได้ แต่ฤาษีเหล่านั้นไม่ทราบว่า เพราะท�ากรรมนี้
มหาบุรุษจึงได้ลักษณะนี้
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เหตุแห่งการได้มหาปุริสลักษณะ ๓๒
1. มีฝ่าพระบาทราบเสมอกัน (ลักษณะที่ 1)
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน เป็น
ผูส้ มาทานอย่างมัน่ คงในกุศลกรรมบถ 10 สมาทานเป็นนิจไม่ถอยหลัง
ในกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ในการให้ทาน การบ�าเพ็ญศีล
การรักษาอุโบสถ ในการปฏิบัติดีต่อมารดาบิดาและสมณพราหมณ์
ในความเป็นผู้เคารพต่อผู้ใหญ่ในตระกูล และในกุศลอันเป็นปัจจัย
ให้ส�าเร็จพระสัพพัญญุตญาณ เพราะกรรมที่ได้ท�าการสั่งสมพอกพูน
เอาไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ตถาคต
ย่อมเหนือกว่าเทวดาเหล่าอื่นในสวรรค์โดยเหตุ 10 อย่าง คือ (1) อายุ
ทิพย์ (2) วรรณะทิพย์ (3) ความสุขทิพย์ (4) ยศทิพย์ (5) ความเป็น
ใหญ่ทิพย์ (6) รูปทิพย์ (7) เสียงทิพย์ (๘) กลิ่นทิพย์ (9) รสทิพย์
(10) โผฏฐัพพะทิพย์ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์
จึงได้มหาปุริสลักษณะนี้ คือ มีฝ่าพระบาทราบเสมอกัน ขณะเหยียบ
ลงพื้นฝ่าพระบาทราบเสมอกัน ขณะยกก็เสมอกัน ขณะจรดพื้นฝ่า
พระบาททุกส่วนก็แตะพื้นพร้อมกัน
มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม ได้ครองราชโดยธรรม เป็นใหญ่ใน
แผ่นดินมีมหาสมุทรทั้ง 4 เป็นขอบเขต ทรงชนะสงครามแล้ว มี
อาณาจักรมั่นคง มีรัตนะ 7 ประการ คือ (1) จักกรัตนะ (2) ช้าง
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รัตนะ (3) ม้ารัตนะ (4) มณีรัตนะ (5) หญิงรัตนะ (6) คหบดีรัตนะ
(7) ปริณายกรัตนะ พระราชบุตรของพระองค์มีเกินกว่า 1,000 คน
ล้วนอาจหาญแกล้วกล้า สามารถย�่ ายีเหล่าข้าศึกได้ พระองค์ทรง
ชนะโดยธรรม ไม่ต้องใช้การปรับและการออกค�าสั่งประหารหรือ
การท�าร้าย ทรงครองแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นขอบเขต ไม่มีหมู่โจร
ผู้ท�าอันตราย มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไม่มีภัยอันตรายใดๆ เมื่อเป็น
พระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ ไม่มมี นุษย์ทเี่ ป็นข้าศึกศัตรูคนใดจะสามารถ
ครอบง�าท�าให้หวั่นไหวได้
ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้กา� จัดกิเลสได้แล้วในโลก เมื่อเป็น
พระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้ คือ ไม่มีเหล่าข้าศึกศัตรูภายใน คือ ราคะ
โทสะหรือโมหะ ไม่มีเหล่าข้าศึกศัตรูภายนอก คือ สมณพราหมณ์
เทวดา มาร พรหมหรือใครๆ ในโลกนี้จะข่มได้
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกรรมที่สมควรกับมหาปุริสลักษณะเช่น
นี้ไว้แล้ว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะ
นั้นว่า
มหาบุรุษทรงยินดีแล้วในค�าสัตย์ ในกุศลกรรมบถ
10 ในการฝึกฝนอินทรีย์ ในความส�ารวมด้วยศีล ใน
ความเป็นผู้สะอาดทางกาย วาจา ใจ ในการด�ารงอยู่
ในศีล ในการรักษาอุโบสถ ในการไม่เบียดเบียนสัตว์
ทั้งหลาย ทรงสมาทานประพฤติทุกอย่างอย่างมั่นคง
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เพราะกรรมนัน้ มหาบุรษุ เข้าถึงสวรรค์เสวยความสุข
ที่น่าเพลิดเพลินยินดี จุติจากสวรรค์แล้วมาเกิดในโลกนี้
ทรงเหยียบแผ่นดินด้วยพระบาททั้ง ๒ อันราบเสมอกัน
พวกพราหมณ์ผทู้ า� นายลักษณะมาประชุมกันท�านาย
ว่า “พระกุมารนี้มีฝ่าพระบาทราบเสมอกัน ไม่ว่าจะเป็น
คฤหัสถ์หรือบรรพชิต ก็ไม่มีใครสามารถจะข่มได้ พระ
ลักษณะนั้นเป็นนิมิตส่องความนั้น
พระกุ ม ารผู ้ มี ลั ก ษณะเช่ น นั้ น เมื่ อ อยู ่ ค รองเรื อ น
ทรงสามารถครอบง�าพวกอืน่ และข่มเหล่าข้าศึกได้ มนุษย์
ใดๆ ในโลกนี้ไม่มีใครสามารถข่มหรือย�่ายีได้ เพราะผล
แห่งกรรมนั้น
ถ้าพระกุมารผู้มีลักษณะเช่นนั้น ทรงมีความพอใจ
ยินดีในเนกขัมมะออกบวช จะมีปัญญาเห็นแจ้งประจักษ์
เป็นอัครบุคคลผู้สูงสุดกว่าคนทั้งหลาย ไม่มีใครสามารถ
ข่มได้ นี้เป็นสภาวธรรมดาของพระกุมารนั้น”
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๒. พื้นภายใต้ฝ่าพระบาทมีจักร (ลักษณะที่ ๒)
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน ได้น�า
ความสุขมาให้แก่ชนเป็นอันมาก บรรเทาความหวาดกลัวและความ
สะดุ้ง จัดการรักษาป้องกันคุ้มครองอย่างเป็นธรรม ได้ให้ทานวัตถุ
10 ประการมีขา้ วและน�า้ เป็นต้น เพราะกรรมทีไ่ ด้ทา� การสัง่ สมพอกพูน
เอาไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ฯลฯ ครั้น
จุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักษณะนี้
คือ พื้นฝ่าพระบาททั้ง 2 มีจักรซึ่งมีก�าข้างละ 1,000 มีกงและดุม
บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง มีตา� แหน่งแบ่งวางไว้อย่างดี
มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ ทรง
มีบริวารมาก คือ มีบริวารเป็นพราหมณ์ คฤหบดี ชาวนิคม ชาวชนบท
โหราจารย์ มหาอ�ามาตย์ แม่ทัพเหล่าทหาร นายประตู อ�ามาตย์
พระราชาผู้อภิเษกแล้ว นายบ้านและพระราชกุมาร
ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้กา� จัดกิเลสได้แล้วในโลก เมื่อเป็น
พระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้ คือ ทรงมีบริวารมาก คือ มีบริวารเป็นภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาคและคนธรรพ์
พระผู ้ มี พ ระภาคได้ ต รั ส กรรมที่ ส มควรกั บ มหาปุ ริ ส ลั ก ษณะ
เช่นนี้ไว้แล้ว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ใน
ลักษณะนั้นว่า
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พระมหาบุรุษเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ๆ ได้น�าความ
สุ ข มาให้ แ ก่ ช นเป็ น อั น มาก ปลดเปลื้ อ งภั ย คื อ ความ
หวาดกลัวและความสะดุ้ง ขวนขวายในการคุ้มครอง
รักษาป้องกัน
เพราะกรรมนั้น มหาบุรุษเข้าถึงสวรรค์เสวยความ
สุขที่น่าเพลิดเพลินยินดี จุติจากสวรรค์แล้วมาเกิดใน
โลกนี้ ย่ อ มได้ จั ก รทั้ ง หลายที่ ฝ ่ า พระบาททั้ ง ๒ มี ก� า
ข้างละ 1,000 มีกงและดุมโดยรอบ
พวกพราหมณ์ผู้ท�านายลักษณะมาประชุมกัน เห็น
พระกุมารมีลกั ษณะอันเกิดจากบุญหลายร้อยแล้วท�านาย
ว่า “เพราะลักษณะที่จักรทั้งหลายมีกงโดยรอบอย่างนั้น
พระกุมารนี้จักมีบริวารมาก สามารถย�่ายีศัตรูได้
ถ้าพระกุมารนั้นไม่ทรงออกบวช หมุนจักรให้เป็นไป
ปกครองแผ่นดิน จะมีกษัตริย์ที่มียศมากติดตามแวดล้อม
พระองค์
หากพระกุมารนั้น มีความพอใจยินดีในเนกขัมมะ
ออกบวช จะมี ป ั ญ ญาเห็ น แจ้ ง ประจั ก ษ์ พวกเทวดา
มนุษย์ อสูร ท้าวสักกะ รากษส คนธรรพ์ นาค นกและ
สัตว์ 4 เท้า จะแวดล้อมพระองค์ผู้มียศมากไม่มีใคร
ยิ่งกว่า เป็นผู้ที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้ว”
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๓. มีส้นพระบาทยาว (ลักษณะที่ ๓)
4. มีพระองคุลียาว (ลักษณะที่ 4)
5. มีพระกายตั้งตรงเหมือนกายพรหม
(ลักษณะที่ 15)
ดู ก ่ อ นภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ตถาคตเป็ น มนุ ษ ย์ ใ นภพชาติ ก ่ อ น ละ
ปาณาติบาต เว้นขาดจากปาณาติบาตแล้ว วางอาชญา วางศัสตรา
มีความละอาย มีใจกรุณาและอนุเคราะประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์
ทั้งปวงอยู่ เพราะกรรมที่ได้ท�าการสั่งสมพอกพูนเอาไว้ หลังจาก
ตายไปตถาคตจึ ง ไปเกิ ด ในสุ ค ติ โ ลกสวรรค์ ฯลฯ ครั้ น จุ ติ จ ากโลก
สวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักษณะ 3 ประการ
คือ (1) มีส้นพระบาทยาว (2) มีพระองคุลียาว (3) มีพระกายตั้งตรง
เหมือนกายพรหม
มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ มี
พระชนมายุยืนยาว ทรงรักษาพระชนมายุได้นาน ไม่มีมนุษย์ที่เป็น
ข้าศึกศัตรูใดๆ ที่จะสามารถปลงพระชนม์ชีพในชาตินั้นได้
ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ก�าจัดกิเลสได้แล้วในโลก เมื่อ
เป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้ คือ มีพระชนมายุยืนยาว ทรงรักษา
พระชนมายุได้นาน ไม่มีข้าศึกศัตรูใดๆ ในโลก ไม่ว่าจะเป็นสมณ
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พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม ที่ จ ะสามารถปลงพระชนม์ ชี พ ใน
พระชาตินั้นได้
พระผู ้ มี พ ระภาคได้ ต รั ส กรรมที่ ส มควรกั บ มหาปุ ริ ส ลั ก ษณะ
เช่นนี้ไว้แล้ว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ใน
ลักษณะนั้นว่า
พระมหาบุรุษทรงทราบว่า การฆ่าสัตว์ให้ตายเป็น
ภัยแก่ตน ได้เว้นจากการฆ่าสัตว์อื่น สิ้นชีวิตแล้วได้ไป
สู่สวรรค์ เพราะกรรมที่ทรงท�าดีแล้วนั้น เสวยวิบากอัน
เป็นผลแห่งกรรมที่ทรงท�าไว้ดีแล้ว
ทรงจุติจากสวรรค์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้
ทรงได้ลักษณะ ๓ ประการ คือ (1) มีส้นพระบาทยาว
(๒) มีพระกายเกิดดีตรงสวยงามดุจกายพรหม สมส่วน
แลดูหนุ่มเสมอ มีทรวดทรงงดงาม (๓) มีนิ้วพระหัตถ์
และนิ้วพระบาทยาวอ่อนนุ่ม พระชนกเป็นต้นทรงบ�ารุง
พระกุมาร เพื่อให้มีพระชนมายุยืนยาว เพราะพระองค์
สมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะ ๓ ประการ
ถ้าพระกุมารทรงครองเรือน ก็จะด�ารงพระชนม์ชีพ
ยืนยาว ถ้าทรงออกบวชก็จะด�ารงพระชนม์ชีพยืนยาว
กว่ า นั้ น ด� า รงพระชนม์ ชี พ ด้ ว ยความช� า นาญในอิ ท ธิ
ภาวนา ลั ก ษณะนั้ น เป็ น นิ มิ ต เพื่ อ ความเป็ น ผู ้ มี พ ระ
ชนมายุยืน ด้วยประการฉะนี้
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6. มีพระมังสะเต็มบริบูรณ์ในที่ 7 แห่ง
(ลักษณะที่ 16)
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน ได้ให้
ของที่ควรเคี้ยว (ของเคี้ยวที่ท�าด้วยแป้งเป็นต้น) ของที่ควรบริโภค
(โภชนะ 5 มีข้าวเป็นต้น) ของที่ควรลิ้ม (เนยใสเป็นต้น) ของที่ควร
ชิม (ข้าวปายาสที่ทา� ด้วยแป้งเป็นต้น) และน�้าปานะ 8 อันประณีต
มีรสอร่อย เพราะกรรมทีไ่ ด้ทา� การสัง่ สมพอกพูนเอาไว้ หลังจากตายไป
ตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ฯลฯ ครัน้ จุตจิ ากโลกสวรรค์นนั้ แล้ว
มาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักษณะนี้ คือ มีพระมังสะเต็มบริบูรณ์
ในที่ 7 แห่ง คือ หลังพระหัตถ์ทั้ง 2 หลังพระบาททั้ง 2 จะงอยบ่าทั้ง
2 ล�าพระศอ 1
มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ
เป็นผู้ได้ของที่ควรเคี้ยว ของที่ควรบริโภค ของที่ควรลิ้ม ของที่ควรชิม
และน�า้ ปานะ ๘ อันประณีตมีรสอร่อย
ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้กา� จัดกิเลสได้แล้วในโลก เมื่อเป็น
พระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้ คือ เป็นผูไ้ ด้ของทีค่ วรเคีย้ ว ของทีค่ วรบริโภค
ของที่ควรลิ้ม ของที่ควรชิมและน�้าปานะ ๘ อันประณีตมีรสอร่อย
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พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกรรมที่สมควรกับมหาปุริสลักษณะ
เช่นนี้ไว้แล้ว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ใน
ลักษณะนั้นว่า
พระมหาบุรุษเป็นผู้ให้ของที่ควรเคี้ยว ของที่ควร
บริโภค ของที่ควรชิม และของที่ควรลิ้ม เป็นผู้ให้รส
อันเลิศ เพราะกรรมที่ทรงท�าดีแล้วนั้น จึงบันเทิงยิ่งเป็น
เวลานานในสวนนันทวัน
มาเกิดในโลกนี้ ย่อมได้พระมังสะเต็มในที่ 7 แห่ง
ได้ฝ่าพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่ม บัณฑิตผู้ฉลาดใน
ลักษณะและนิมิตกล่าวไว้ว่า “ลักษณะเช่นนี้มีจะท�าให้
เป็นผู้ได้ของควรเคี้ยวและของควรบริโภคอันอร่อย”
ลักษณะนั้นไม่ใช่จะส่องให้เห็นว่า การเป็นผู้ได้ของ
ควรเคี้ ย วเป็ น ต้ น ส� า หรั บ พระมหาบุ รุ ษ ผู ้ เ ป็ น คฤหั ส ถ์
เท่ า นั้ น หากพระมหาบุ รุ ษ ทรงออกบวช ก็ จ ะได้ ข อง
ควรเคี้ยวและของควรบริโภคอันมีรสเลิศนั้นเหมือนกัน
บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า “พระองค์จะเป็นผู้ตัดกิเลส
เครื่องผูกพันของคฤหัสถ์ทั้งปวงได้”
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7. มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม
(ลักษณะที่ 5)
8. มีฝา่ พระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายประดุจตาข่าย
(ลักษณะที่ 6)
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน เป็น
ผู้สงเคราะห์ชนทั้งหลายด้วยสังคหวัตถุ 4 คือ (1) ด้วยการให้
(2) ด้วยการกล่าวค�าพูดที่น่ารัก (3) ด้วยถ้อยค�าที่ก่อให้เกิดประโยชน์
(4) ด้วยความเป็นผู้มีสุขทุกข์เสมอกัน เพราะกรรมที่ได้ท�าการสั่งสม
พอกพูนเอาไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์
ฯลฯ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริส
ลักษณะ 2 อย่างนี้ คือ (1) มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม
(2) มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายประดุจตาข่าย
มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ มี
บริวารชนที่เป็นพราหมณ์ คหบดี ชาวนิคม ชาวชนบท โหราจารย์
มหาอ�ามาตย์ แม่ทพั เหล่าทหาร นายประตู อ�ามาตย์ พระราชาผูอ้ ภิเษก
แล้ว นายบ้านและพระราชกุมาร อันพระองค์สงเคราะห์แล้วเป็น
อย่างดี

๒๓4 :

พระพุทธเจ้า

ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้กา� จัดกิเลสได้แล้วในโลก เมื่อเป็น
พระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้ คือ มีบริวารชนที่เป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาคและคนธรรพ์ อันพระองค์สงเคราะห์
แล้วเป็นอย่างดี
พระผูม้ พี ระภาคได้ตรัสกรรมทีส่ มควรกับมหาปุรสิ ลักษณะเช่นนี้
ไว้แล้ว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะ
นั้นว่า
พระมหาบุรุษทรงท�า และประพฤติ (1) การให้
(๒) การกล่าวถ้อยค�าที่ก่อให้เกิดประโยชน์ (๓) ความ
เป็นผู้กล่าวค�าพูดที่น่ารัก (4) ความเป็นผู้มีฉันทะเสมอ
กั น ให้ เ ป็ น การสงเคราะห์ อ ย่ า งดี แ ก่ ช นเป็ น อั น มาก
ย่อมไปสู่สวรรค์ด้วยคุณที่ตนมิได้ดูหมิ่น
ครัน้ จุตจิ ากสวรรค์แล้วมาเกิดในโลกนี้ เป็นพระกุมาร
ยังหนุ่มแน่นงดงาม ทรงได้ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาท
อ่อนนุ่ม รวมทั้งฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายเป็น
ตาข่าย น่าชอบใจอย่างยิ่งและสวยงดงามน่าชม
ถ้าพระองค์ทรงครอบครองแผ่นดินนี้ จะมีบริวารชน
ทีก่ ระท�าตามถ้อยค�าอันพระองค์ตรวจตราและสงเคราะห์
ด้วยดี ตรัสด้วยค�าพูดที่น่ารัก แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขให้ ทรงประพฤติคุณงามความดีที่พระองค์
ชอบยิ่งนัก
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: ๒๓5

ถ้าพระองค์ทรงละการบริโภคกามทั้งปวง เป็นพระ
ชินเจ้าตรัสธรรมกถาแก่ประชุมชน ชนทั้งหลายฟังธรรม
แล้ว เป็นผู้กระท�าตามพระด�ารัสของพระองค์ มีความ
เลื่อมใสยิ่งนัก พากันประพฤติธรรมและข้อปฏิบัติอัน
สมควรแก่ธรรม

9. มีกระดูกข้อพระบาทสูง (ลักษณะที่ 7)
10. มีพระโลมามีปลายงอนขึ้น (ลักษณะที่ 14)
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน เป็น
ผู้กล่าววาจาประกอบด้วยประโยชน์โลกนี้และโลกหน้า กล่าววาจา
ประกอบด้วยกุศลกรรมบถ 10 แนะน�าชี้แจงแก่ชนเป็นอันมาก เป็น
ผูน้ า� ประโยชน์และความสุขมาให้แก่สตั ว์ทงั้ หลาย เป็นผูใ้ ห้ธรรมทาน
เป็นปกติ เพราะกรรมที่ได้ท�าการสั่งสมพอกพูนเอาไว้ หลังจากตาย
ไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ฯลฯ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์
นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักษณะ 2 อย่างนี้ คือ (1) มี
กระดูกข้อพระบาทสูง (2) มีพระโลมามีปลายงอนขึ้น
มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ เป็น
ผู้เลิศ เป็นผู้ประเสริฐที่สุด เป็นประมุขสูงสุด อุดม ประเสริฐกว่าหมู่ชน
บริโภคกามทั้งหลาย
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ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้กา� จัดกิเลสได้แล้วในโลก เมื่อเป็น
พระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้ คือ เป็นผู้เลิศ เป็นผู้ประเสริฐที่สุด เป็น
ประมุขสูงสุด อุดม ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งปวง
พระผูม้ พี ระภาคได้ตรัสกรรมทีส่ มควรกับมหาปุรสิ ลักษณะเช่นนี้
ไว้แล้ว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะ
นั้นว่า
ในชาติก่อน พระมหาบุรุษกล่าวถ้อยค�าอันประกอบ
ด้วยประโยชน์และกุศลกรรมบถ ทรงแสดงประโยชน์
เกื้ อ กู ล แก่ ช นเป็ น อั น มาก เป็ น ผู ้ น� า ประโยชน์ แ ละ
ความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้ไม่ตระหนี่ได้ให้
ธรรมทานแล้ว
พระองค์ ไ ปสู ่ สุ ค ติ บั น เทิ ง อยู ่ ใ นสุ ค ติ นั้ น เพราะ
กรรมที่ท�าไว้ดีแล้ว มาเกิดในโลกนี้ ย่อมได้ลักษณะ ๒
ประการ ที่เป็นไปเพื่อความเป็นใหญ่อันอุดม
พระมหาบุรุษนั้นมีพระโลมามีปลายงอนขึ้นข้างบน
มี ข ้ อ พระบาททั้ ง ๒ ตั้ ง อยู ่ ด ้ ว ยดี มี พ ระมั ง สะและ
พระโลหิ ต ปิ ด บั ง ไว้ อั น พระตจะหุ ้ ม ห่ อ แล้ ว และมี
พระชานุส่วนบนงาม
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พระมหาบุรุษเช่นนั้น หากอยู่ครองเรือน จะถึงความ
เป็นผู้เลิศกว่าชนที่บริโภคกามทั้งหลายไม่มีใครยิ่งกว่า
พระองค์ทรงครอบง�าชมพูทวีปทั้งสิ้นอยู่
หากพระองค์ ท รงออกบวช ก็ จ ะเป็ น ผู ้ ป ระเสริ ฐ
ที่สุด ถึงความเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์ทั้งปวง ไม่มีใครยิ่งกว่า
พระองค์ ทรงครอบง�าโลกทั้งปวงอยู่

11. มีพระชงฆ์เรียวดุจแข็งเนื้อทราย (ลักษณะที่ 8)
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน เป็นผู้
ตั้งใจสอนศิลปะ(วิชาชีพ) วิชชา (มีวิชาหมองูเป็นต้น) จรณะคือศีล (ศีล
5 ศีล 10 และปาฏิโมกขสังวรศีล) และความรู้ความที่สัตว์มีกรรมเป็น
ของตน โดยความตั้งใจว่า “ท�าอย่างไรคนเหล่านี้จะรู้จะส�าเร็จได้โดย
เร็ว ไม่ต้องล�าบากนานนัก” เพราะกรรมที่ได้ท�าการสั่งสมพอกพูน
เอาไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ฯลฯ ครั้น
จุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักษณะ
คือ มีพระชงฆ์เรียวดุจแข็งเนื้อทราย
มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ จะทรง
ได้พาหนะมีช้างและม้าเป็นต้นอันคู่ควรแก่พระราชา ซึ่งเป็นองค์เสนา
แห่งพระราชา และได้เครื่องราชูปโภคอันสมควรแก่พระราชาโดยพลัน
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ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้กา� จัดกิเลสได้แล้วในโลก เมื่อเป็น
พระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้ คือ จะทรงได้ปัจจัยมีจีวรเป็นต้นอันควรแก่
สมณะ ได้บริษัทอันเป็นองค์ของสมณะ และได้บริขารเครื่องอุปโภค
ของสมณะอันสมควรโดยพลัน
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกรรมที่สมควรกับมหาปุริสลักษณะเช่น
นี้ไว้แล้ว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะ
นั้นว่า
พระมหาบุรุษทรงปรารถนาอยู่ว่า “ท�าอย่างไรชน
ทั้ ง หลายจะรู ้ แจ่ ม แจ้ ง ในศิ ล ปะ วิ ช ชา จรณะและใน
ความรู้เรื่องกรรมได้อย่างรวดเร็ว” และบอกศิลปะที่ไม่
เป็นไปเพื่อเบียดเบียนใครๆ ด้วยความตั้งใจว่า “ผู้ศึกษา
จะไม่ต้องล�าบากนาน”
ครัน้ ท�ากุศลกรรมทีม่ คี วามสุขเป็นก�าไรนัน้ แล้ว จึงได้
พระชงฆ์ทั้งคู่เป็นที่น่าชอบใจ มีทรวดทรงดี สวยงดงาม
เรียวไปโดยล�าดับ ที่มีพระตจะอันละเอียดหุ้มไว้ มีพระ
โลมามีปลายงอนขึ้น
บั ณ ฑิ ต ทั้ ง หลายกล่ า วถึ ง พระมหาบุ รุ ษ นั้ น ว่ า
“พระองค์มีพระชงฆ์ดุจแข้งเนื้อทราย” และกล่าวถึง
ลั ก ษณะแห่ ง สมบั ติ ที่ จ ะได้ ทั น ที ว ่ า “ถ้ า พระองค์ ไ ม่
ออกบวช ก็จะได้สิ่งที่ทรงปรารถนาอันสมควรแก่การ
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ครองเรือนพลัน ถ้าพระมหาบุรุษผู้เช่นนั้น ทรงยินดีพอใจ
ในเนกขัมมะออกบวช จะมีปัญญาเห็นแจ้งประจักษ์ มี
พระวิริยะยอดเยี่ยม จะทรงได้สิ่งที่สมควรโดยพลัน”

1๒. มีพระฉวีละเอียด (ลักษณะที่ 1๒)
ดู ก ่ อ นภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ตถาคตเป็ น มนุ ษ ย์ ใ นภพชาติ ก ่ อ น ได้
เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วซักถามว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ
อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ อะไรควร
เสพ อะไรไม่ควรเสพ กรรมอะไรเมื่อข้าพเจ้าท�า จะเป็นไปเพื่อไม่เป็น
ประโยชน์เพื่อทุกข์ตลอดกาลนาน กรรมอะไรเมื่อข้าพเจ้าท�า จะเป็น
ไปเพื่อเป็นประโยชน์ เพื่อสุขตลอดกาลนาน” เพราะกรรมที่ได้ท�าการ
สัง่ สมพอกพูนเอาไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์
ฯลฯ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริส
ลักษณะนี้ คือ มีพระฉวีละเอียด เพราะพระฉวีละเอียด ธุลีละออง
จึงไม่อาจติดพระกายได้
มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะ
ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ
มีปัญญามาก ในบรรดาชนทั้งหลายผู้บริโภคกาม ไม่มีผู้ใดมีปัญญา
เสมอหรือมีปัญญาประเสริฐกว่าพระองค์
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ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้กา� จัดกิเลสได้แล้วในโลก เมื่อเป็น
พระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้ คือ มีปัญญามาก มีปัญญาหนาแน่น มี
ปัญญามากด้วยความบรรเทิง มีปัญญาแล่นไปได้เร็ว มีปัญญาตัดกิเลส
ได้เร็ว มีปัญญาท�าลายกิเลส ในบรรดาสัตว์ทั้งปวง ไม่มีผู้ใดที่มีปัญญา
เสมอหรือมีปัญญาประเสริฐกว่าพระองค์
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกรรมที่สมควรกับมหาปุริสลักษณะเช่น
นี้ไว้แล้ว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะ
นั้นว่า
พระมหาบุรุษเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆ ประสงค์
จะรู้เข้าใจอย่างทั่วถึง จึงเข้าไปสอบถามบรรพชิต ตั้งใจ
ฟัง เป็นผู้มุ่งประโยชน์อยู่ภายใน ไตร่ตรองค�าที่ประกอบ
ด้วยประโยชน์
พระองค์เป็นมนุษย์มีพระฉวีละเอียด เพราะกรรมคือ
การไปด้วยอยากจะมีปัญญา บัณฑิตผู้ฉลาดในลักษณะ
และนิมิต ท�านายว่า “พระกุมารเช่นนี้ จะทรงหยั่งเห็น
อรรถอันละเอียดลุ่มลึก
มหาบุรุษผู้เช่นนี้ ถ้าไม่ออกบวชก็จะหมุนจักรให้
เป็นไปปกครองแผ่นดิน จะมีญาณอันก�าหนดแยกแยะ
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ได้ ไม่มีใคร
ประเสริฐเสมอพระองค์
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พระมหาบุรษุ ผูเ้ ช่นนัน้ ถ้าทรงยินดีพอใจในเนกขัมมะ
ออกบวช จะมีปัญญาเห็นแจ้งประจักษ์ ทรงได้ปัญญา
อันวิเศษ บรรลุพระโพธิญาณอันยอดเยี่ยม มีปัญญา
ประเสริฐกว้างขวางดังแผ่นดิน”

1๓. มีพระฉวีสีดุจทอง (ลักษณะที่ 11)
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน เป็น
ผู้ไม่ตกอยู่ในอ�านาจของความโกรธ ไม่มากไปด้วยความคับข้องใจ
แม้คนหมู่มากว่ากล่าวอย่างรุนแรงก็ไม่ขัดใจ ไม่โกรธ ไม่พยาบาท
ไม่จองล้างจองผลาญ ไม่แสดงความโกรธ ความเคืองและความไม่พอใจ
ให้ปรากฏออกมาทางกายวาจา และเป็นผู้ให้เครื่องลาดที่มีเนื้อดี
อ่อนนุ่ม ให้ผ้าส�าหรับนุ่งห่ม คือ ผ้าท�าด้วยเปลือกไม้ ผ้าฝ้าย ผ้าใหม
และผ้าขนสัตว์ที่มีเนื้อดี เบื้องหน้าแต่แตกกายตายไป ตถาคตย่อม
เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมที่ได้ท�าการสั่งสมพอกพูนเอาไว้
หลังจากตายไป ตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ฯลฯ ครั้นจุติจาก
โลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักษณะนี้ คือ
มีพระฉวีสีดุจทอง คือมีหนังประดุจหุ้มด้วยทอง
มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ
จะทรงได้เครื่องลาดที่มีเนื้อดีอ่อนนุ่ม ทั้งได้ผ้าส�าหรับนุ่งห่ม คือ ผ้า
ท�าด้วยเปลือกไม้ ผ้าฝ้าย ผ้าใหมและผ้าขนสัตว์ที่มีเนื้อดี
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ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ก�าจัดกิเลสได้แล้วในโลก เมื่อ
เป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้ คือ ทรงได้เครื่องลาดที่มีเนื้อดีอ่อนนุ่ม
ทั้งได้ผ้าส�าหรับนุ่งห่ม คือ ผ้าท�าด้วยเปลือกไม้ ผ้าฝ้าย ผ้าใหมและ
ผ้าขนสัตว์ที่มีเนื้อดี
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกรรมที่สมควรกับมหาปุริสลักษณะเช่น
นี้ไว้แล้ว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะ
นั้นว่า
พระมหาบุรุษทรงอธิษฐานความไม่โกรธ และได้ให้
ผ้าเป็นอันมากล้วนแต่มีเนื้อละเอียดมีสีงดงาม มีชีวิตอยู่
ในภพก่อนๆ ทรงเสียสละเหมือนฝนตกทั่วแผ่นดิน
ครั้นทรงท�ากุศลกรรมนั้นแล้ว จุติจากโลกมนุษย์
เข้าถึงเทวโลก เสวยวิบากอันเป็นผลกรรมที่ท�าไว้ดีแล้ว
มีพระฉวีดังทอง ดุจพระอินทร์ผู้ประเสริฐกว่าเทวดา
ทั้งหลาย ครอบง�าในเทวโลก
ถ้าพระองค์ไม่ปรารถนาที่จะทรงออกบวช อยู่ครอง
เรือน ทรงปกครองแผ่นดินใหญ่และประชาชนในแผ่นดิน
นี้ จะทรงได้รัตนะ 7 ประการ และความเป็นผู้มีพระฉวี
สะอาดละเอียดงดงามยิ่งกว่าชนในโลกนี้

สุภีร์ ทุมทอง

: ๒4๓

ถ้าทรงผนวชก็จะได้ผ้านุ่งและผ้าห่มอันดีเลิศ และ
เสวยผลกรรมที่เป็นประโยชน์ที่ทรงท�าไว้ดีแล้วในภพ
ก่อน ความหมดสิ้นแห่งผลกรรมที่พระองค์ท�าไว้แล้ว
ไม่มีเลย

14. มีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝัก (ลักษณะที่ 10)
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน เป็น
ผู้น�าพวกญาติมิตร สหายผู้มีใจดีที่สูญหายพลัดพรากไปนานให้กลับมา
พบกัน น�ามารดาให้พบกับบุตร น�าบุตรให้พบกับมารดา น�าบุตรให้พบ
กับบิดา น�าบิดาให้พบกับบุตร น�าพี่ชายน้องชายกับพี่ชายน้องชายให้
พบกัน น�าพี่ชายน้องชายกับพี่สาวน้องสาวให้พบกัน น�าพี่สาวน้องสาว
กับพี่ชายน้องชายให้พบกัน ครั้นท�าให้เขาพบพร้อมเพรียงกันแล้ว
ก็ชื่นชม เพราะกรรมที่ได้ท�าการสั่งสมพอกพูนเอาไว้ หลังจากตาย
ไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ฯลฯ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์
นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักษณะนี้ คือ มีคุยหะเร้น
อยู่ในฝัก
มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ มี
พระโอรสมาก พระโอรสของพระองค์นั้นมีเกินกว่า 1,000 คน ล้วน
อาจหาญแกล้วกล้า สามารถย�่ายีเหล่าข้าศึกได้
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ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้กา� จัดกิเลสได้แล้วในโลก เมื่อเป็น
พระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้ คือ มีพระโอรสคืออริยสาวกมาก พระโอรส
ของพระองค์นั้นมีจ�านวนหลายพัน ล้วนอาจหาญแกล้วกล้า สามารถ
ย�า่ ยีเหล่าข้าศึกคือกิเลสได้
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกรรมที่สมควรกับมหาปุริสลักษณะเช่น
นี้ไว้แล้ว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะ
นั้นว่า
พระมหาบุรุษเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆ ได้ทรงน�า
พวกญาติมิตรสหายใจดีที่สูญหายพลัดพรากไปนานให้
มาพบกัน ครั้นท�าให้เขาพร้อมเพรียงกันแล้วก็ชื่นชม
เพราะกุศลกรรมนั้นพระองค์จึงไปสู่สวรรค์ เสวย
ความสุ ข และสมบั ติ เ ป็ น ที่ เ พลิ ด เพลิ น ยิ น ดี จุ ติ จ าก
เทวโลกแล้วมาเกิดในโลกมนุษย์นี้ ทรงได้พระคุยหะที่
ปิดบังตั้งอยู่ในฝัก
พระมหาบุรุษเช่นนั้นมีพระโอรสมาก พระโอรสของ
พระองค์มากกว่า 1,000 ล้วนแกล้วกล้าเป็นวีรบุรุษ
สามารถท� า ให้ ศั ต รู พ ่ า ยแพ้ ไ ป ท� า ให้ ป ี ติ เ กิ ด และทู ล
ถ้อยค�าน่ารักแก่พระมหาบุรุษผู้เป็นคฤหัสถ์
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เมื่ อ พระมหาบุ รุ ษ ทรงออกบวช จะมี พ ระสาวก
มากกว่านั้น ล้วนด�าเนินตามพระพุทธพจน์ พระลักษณะ
นั้นย่อมเป็นนิมิตส่องเนื้อความนั้น ส�าหรับพระมหาบุรุษ
ไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต

15. มี พ ระกายเป็ น ปริ ม ณฑลดุ จ ปริ ม ณฑลแห่ ง
ต้นไทร (ลักษณะที่ 19)
16. เมื่อประทับยืน มิได้น้อมพระกายลง สามารถใช้
ฝ่าพระหัตถ์ทั้ง ๒ จับถึงพระชานุทั้ง ๒ ได้
(ลักษณะที่ 9)
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน เมื่อ
พิจารณาดูมหาชนที่ควรสงเคราะห์ ย่อมรู้จักชนที่เสมอกัน รู้จักตนเอง
รู้จักฐานะของบุคคล รู้จักความแตกต่างของบุคคลโดยคุณ รู้ว่าบุคคล
นี้ควรแก่สักการะนี้ บุคคลนี้ควรแก่สักการะนี้ แล้วท�าให้เหมาะสม
ในบุคคลนั้นๆ ในกาลก่อนๆ เพราะกรรมที่ได้ท�าการสั่งสมพอกพูน
เอาไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ฯลฯ ครั้น
จุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักษณะ
2 ประการนี้ คือ (1) มีพระกายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลแห่ง
ต้ น ไทร (2) เมื่ อ ประทั บ ยื น มิ ไ ด้ น ้ อ มพระกายลง สามารถใช้ ฝ ่ า
พระหัตถ์ทั้ง 2 จับถึงพระชานุทั้ง 2 ได้
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มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ เป็น
ผูม้ งั่ คัง่ มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีอปุ กรณ์นา่ ปลืม้ ใจ
มาก มีทรัพย์และข้าวเปลือกมาก มีเรือนคลังเต็มบริบูรณ์
ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะ
ได้ เ ป็ น พระอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ผู ้ ก� า จั ด กิ เ ลสได้ แ ล้ ว ในโลก
เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้ คือ เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโภคะ
มาก ทรัพย์ของพระองค์นั้น คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ
และปัญญา
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกรรมที่สมควรกับมหาปุริสลักษณะเช่น
นี้ไว้แล้ว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะ
นั้นว่า
พระมหาบุรุษคิดพิจารณาไตร่ตรองการสงเคราะห์
มหาชน รู ้ ว ่ า บุ ค คลนี้ ค วรแก่ สั ก การะนี้ แล้ ว ท� า การ
สงเคราะห์ตามที่เหมาะสมในบุคคลนั้นๆ ในกาลก่อน
ด้วยเศษกรรมที่ทรงท�าไว้ดีแล้ว พระมหาบุรุษทรง
ยืนตรงไม่ต้องน้อมพระกายลง ก็ทรงจับถึงพระชานุทั้ง
๒ ด้วยพระหัตถ์ทั้ง ๒ ได้ และมีพระกายเป็นปริมณฑล
ดุจต้นไทรที่งอกงามบนแผ่นดิน
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มนุ ษ ย์ ทั้ ง หลายที่ มี ป ั ญ ญาอั น ละเอี ย ด รู ้ จั ก นิ มิ ต
และลักษณะหลายอย่างท�านายว่า “พระกุมารนี้ยังทรง
พระเยาว์ มีรูปโฉมงดงาม ทรงได้พระลักษณะอันคู่ควร
แก่คฤหัสถ์หลายอย่าง
กามโภคะอันควรแก่คฤหัสถ์เป็นอันมาก ย่อมมีแก่
พระราชกุมารผู้เป็นพระราชาในแผ่นดินนี้ ถ้าพระราช
กุ ม ารนี้ ท รงละกามโภคะทั้ ง ปวงออกบวช จะทรงได้
พระอนุตตรธรรมอันเป็นทรัพย์สูงสุด”

17. มีพระกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจกายท่อนหน้าของ
ราชสีห์ (ลักษณะที่ 17)
18. มีร่องพระปฤษฎางค์เต็มเสมอกัน
(ลักษณะที่ 18)
19. มีลา� พระศอกลมเสมอกันตลอด (ลักษณะที่ ๒0)
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน เป็น
ผู้หวังประโยชน์ หวังความเกื้อกูล หวังความผาสุก หวังความเกษม
จากโยคะแก่ชนเป็นอันมาก ด้วยมนสิการว่า “ท�าอย่างไร ชนเหล่านี้
จะพึงเจริญด้วยศรัทธา ศีล สุตะ พุทธิ จาคะ โลกิยธรรมและปัญญา
พึงเจริญด้วยทรัพย์และข้าวเปลือก นาและสวน สัตว์สองเท้าและสัตว์
สี่เท้า บุตรและภรรยา ทาสกรรมกรและคนรับใช้ ญาติ มิตรและ
พวกพ้อง” เพราะกรรมที่ได้ท�าการสั่งสมพอกพูนเอาไว้ หลังจากตาย
๒48 :
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ไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ฯลฯ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์
นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักษณะะ 3 ประการนี้ คือ
(1) มีพระกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจกายท่อนหน้าของราชสีห์ (2) มีร่อง
พระปฤษฎางค์เต็มเสมอกัน (3) มีล�าพระศอกลมเสมอกันตลอด
มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะ
ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ
ไม่เสื่อมจากทรัพย์และข้าวเปลือก ไม่เสื่อมจากนาและสวน ไม่เสื่อม
จากสัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้า ไม่เสื่อมจากบุตรและภรรยา ไม่เสื่อม
จากทาสกรรมกรและคนรับใช้ ไม่เสื่อมจากญาติ ไม่เสื่อมจากมิตร
ไม่เสื่อมจากพวกพ้อง ไม่เสื่อมจากสมบัติทั้งปวง
ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะ
ได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ก�าจัดกิเลสได้แล้วในโลก เมื่อ
เป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้ คือ มีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดา คือ
ไม่เสือ่ มจากศรัทธา ไม่เสือ่ มจากศีล ไม่เสือ่ มจากสุตะ ไม่เสือ่ มจากจาคะ
ไม่เสื่อมจากปัญญา ไม่เสื่อมจากสมบัติทั้งปวง
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกรรมที่สมควรกับมหาปุริสลักษณะเช่น
นี้ไว้แล้ว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะ
นั้นว่า
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พระมหาบุรุษทรงปรารถนา และหวังความส�าเร็จ
ประโยชน์ว่า “ท�าไฉน ชนเหล่าอื่นไม่พึงเสื่อมจากศรัทธา
จากศีล จากสุตะ จากพุทธิ จากจาคะ จากธรรม จากคุณ
อันเป็นประโยชน์มากอย่าง ไม่พึงเสื่อมจากทรัพย์และ
ข้าวเปลือก จากนาและสวน จากบุตรและภรรยา จาก
สัตว์ทั้งสองเท้าและสัตว์ทั้งสี่เท้า จากญาติ จากมิตร
จากพวกพ้อง จากพละ จากวรรณะและจากความสุข
ทั้ง ๒ อย่าง”
พระมหาบุรุษนั้นมีพระกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจกาย
ท่อนหน้าแห่งราชสีห์ มีพระศอกลมเสมอกันตลอด และ
มีร่องพระปฤษฎางค์เต็มเสมอกัน ลักษณะทั้ง ๓ นี้เป็น
บุพพนิมิตอันไม่เสื่อม เพราะกรรมที่พระมหาบุรุษท�า
สั่งสมไว้ดีแล้วในกาลก่อน
แม้หากพระมหาบุรุษทรงเป็นคฤหัสถ์ ก็จะทรงเจริญ
ด้วย ข้าวเปลือก ทรัพย์ บุตร ภรรยา สัตว์สองเท้าและ
สัตว์สี่เท้า ถ้าทรงตัดกังวลเสีย ออกบวชจะทรงบรรลุพระ
อุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ มีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดา

๒5๒ :
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๒0. มีเส้นประสาทส�าหรับรับรสอาหารอันดีเลิศ
(ลักษณะที่ ๒1)
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน เป็น
ผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย ด้วยฝ่ามือ ด้วยก้อนหิน ด้วยท่อนไม้
หรือด้วยศัสตรา เบื้องหน้าแต่แตกกายตายไปตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติ
โลกสวรรค์ เพราะกรรมที่ได้ท�าการสั่งสมพอกพูนเอาไว้ หลังจากตาย
ไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ฯลฯ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้น
แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักษณะนี้ คือ มีเส้นประสาท
ส�าหรับรับรสอาหารอันดีเลิศ กล่าวคือ พระมหาบุรุษนั้นมีเส้นประสาท
ที่มีปลายชันขึ้นเกิดอยู่ที่พระศอ ส�าหรับน�ารสอาหารแผ่ซ่านไปอย่าง
สม�่าเสมอทั่วพระกาย
มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ มีพระ
โรคาพาธน้อย มีโรคเบาบาง สมบูรณ์ด้วยพระเตโชธาตุส� าหรับย่อย
อาหารสม�า่ เสมอ ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก
ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ก�าจัดกิเลสได้แล้วในโลก เมื่อ
เป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้ คือ มีพระโรคาพาธน้อย มีโรคเบาบาง
สมบูรณ์ด้วยพระเตโชธาตุส�าหรับย่อยอาหารสม�่าเสมอ ไม่เย็นนัก
ไม่ร้อนนัก ปานกลาง เหมาะแก่การท�าความเพียร
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พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกรรมที่สมควรกับมหาปุริสลักษณะเช่น
นี้ไว้แล้ว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะ
นั้นว่า
พระมหาบุรุษเป็นผู้ไม่ทรงเบียดเบียน ไม่ย�่ายีเหล่า
สัตว์ด้วยฝ่ามือ ด้วยท่อนไม้ ด้วยก้อนดิน ด้วยศัสตรา
ด้วยฆ่าเอง ด้วยบังคับให้ผู้อื่นฆ่า ด้วยการจ�าจอง หรือ
ด้วยให้หวาดกลัว
เพราะกรรมนั้นนั่นแหละ พระมหาบุรุษเข้าถึงสุคติ
จึ ง บั น เทิ ง ใจ และเพราะท� า กรรมที่ มี ผ ลเป็ น สุ ข จึ ง ได้
ความสุขมาก เสด็จมาในโลกนี้แล้ว ทรงได้เส้นประสาท
ส�าหรับรับน�ารสอาหารได้ดี ตั้งอยู่ในที่เหมาะสม ท�าให้
รสอาหารแผ่ไปสม�่าเสมอ
เพราะฉะนั้น พวกพราหมณ์ผู้ฉลาดมีปัญญาเห็น
แจ่มแจ้งจึงท�านายว่า “พระราชกุมารนี้จะมีความสุข
มาก พระลั ก ษณะนั้ น ย่ อ มส่ อ งถึ ง ความนั้ น ส� า หรั บ
พระกุมารไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต”

๒54 :
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๒1. มีพระเนตรด�าสนิท (ลักษณะที่ ๒9)
๒๒. มีดวงพระเนตรทั้ง ๒ ผ่องใสดุจนัยน์ตาลูกโค
(ลักษณะที่ ๓0)
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติกอ่ น ไม่เพ่งตา
ดูด้วยอ�านาจความโกรธ ไม่ชายตาดู ไม่ช�าเลืองตาดู เป็นผู้มองตรง
มองอย่างเต็มตา เพ่งดูตรงๆ และแลดูชนเป็นอันมากด้วยดวงตา
ที่น่ารัก เพราะกรรมที่ได้ท�าการสั่งสมพอกพูนเอาไว้ หลังจากตายไป
ตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ฯลฯ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้น
แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักษณะ 2 อย่างเหล่านี้ คือ
(1) มีพระเนตรด�าสนิท (2) มีดวงพระเนตรทัง้ 2 ผ่องใสดุจนัยน์ตาลูกโค
มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ เป็น
ผู ้ ที่ ช นทั้ ง หลายเห็ น แล้ ว รั ก ใคร่ เป็ น ที่ รั ก เป็ น ที่ ช อบใจของเหล่ า
พราหมณ์ คหบดี ชาวนิคม ชาวชนบท โหราจารย์ มหาอ�ามาตย์
แม่ทพั เหล่าทหาร นายประตู อ�ามาตย์ พระราชาผูอ้ ภิเษกแล้ว นายบ้าน
และพระราชกุมาร
ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้กา� จัดกิเลสได้แล้วในโลก เมื่อเป็น
พระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้ คือ เป็นผู้ที่ชนทั้งหลายเห็นแล้วรักใคร่ เป็น
ทีร่ กั เป็นทีช่ อบใจของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร
นาคและคนธรรพ์
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พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกรรมที่สมควรกับมหาปุริสลักษณะเช่น
นี้ไว้แล้ว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะ
นั้นว่า
พระมหาบุรุษไม่ถลึงตาดู ไม่ชายตาดู ไม่ช�าเลืองดู
เป็ น ผู ้ ม องตรง มองเต็ ม ตา แลดู ช นหมู ่ ม ากด้ ว ยดวง
พระเนตรที่เต็มเปี่ยมด้วยความรัก พระองค์เสวยผล
วิบากบันเทิงอยู่ในสุคติทั้งหลาย มาเกิดในโลกนี้มีดวง
พระเนตรผ่องใสดุจนัยน์ตาลูกโค และมีพระเนตรด�าสนิท
มองเห็นได้ชัดเจน
พวกมนุ ษ ย์ ผู ้ รู ้ ลั ก ษณศาสตร์ มี ค วามละเอี ย ด
รอบคอบ ฉลาดในนิ มิ ต ฉลาดในการท� า นายอย่ า ง
ละเอียดถี่ถ้วน จะชมเชยพระกุมารนั้นว่า “พระองค์เป็น
ผู้แลดูน่ารัก”
พระมหาบุรุษเป็นคฤหัสถ์ก็ทรงแลดูน่ารัก เป็นที่รัก
ของชนมาก ถ้าพระองค์ทรงละเพศคฤหัสถ์เป็นสมณะ
แล้ว จะทรงเป็นที่รักของชนเป็นอันมาก และดับความ
เศร้าโศกให้แก่ชนหมู่มาก

๒56 :

พระพุทธเจ้า

๒๓. มีพระเศียรงามดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์
(ลักษณะที่ ๓๒)
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน เป็น
ผู้น�าของชนเป็นอันมากในกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นประธานของชน
เป็นอันมากในกายสุจริต ในวจีสุจริต ในมโนสุจริต ในการบ�าเพ็ญทาน
ในการสมาทานศีล ในการรักษาอุโบสถ ในการปฏิบตั ดิ ตี อ่ มารดา ในการ
ปฏิบัติดีต่อบิดา ในการปฏิบัติดีต่อสมณะ ในการปฏิบัติดีต่อพราหมณ์
ในความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล และในกุศลธรรมอัน
เป็ น ปั จ จั ย แก่ พ ระสั พ พั ญ ญุ ต ญาณ เพราะกรรมที่ ไ ด้ ท� า การสั่ ง สม
พอกพูนเอาไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ฯลฯ
ครัน้ จุตจิ ากโลกสวรรค์นนั้ แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุรสิ ลักษณะ
นี้ คือ มีพระเศียรงามดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์
มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ เป็น
ที่ด�าเนินคล้อยตามของมหาชนที่เป็นพราหมณ์ คหบดี ชาวนิคม ชาว
ชนบท โหราจารย์ มหาอ�ามาตย์ แม่ทัพเหล่าทหาร นายประตู อ�ามาตย์
พระราชาผู้อภิเษกแล้ว นายบ้านและพระราชกุมาร
ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้กา� จัดกิเลสได้แล้วในโลก เมื่อเป็น
พระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้ คือ เป็นทีด่ �าเนินคล้อยตามแห่งมหาชนทีเ่ ป็น
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาคและคนธรรพ์

สุภีร์ ทุมทอง

: ๒57

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกรรมที่สมควรกับมหาปุริสลักษณะเช่น
นี้ไว้แล้ว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะ
นั้นว่า
พระมหาบุรุษเป็นหัวหน้าในธรรมทั้งหลายที่เป็น
สุจริต ทรงยินดีในธรรมจริยา เป็นผู้ที่ชนเป็นอันมาก
ด�าเนินคล้อยตาม เสวยผลบุญในสวรรค์
ครั้นเสวยผลแห่งสุจริตแล้วมาในโลก ทรงได้ความ
เป็นผู้มีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักตร์ พวก
ที่ทรงความรู้ด้านพยัญชนะและนิมิตท�านายว่า “พระ
กุมารนี้จักเป็นหัวหน้าหมู่ชนมาก ในหมู่มนุษย์ในโลกนี้
ผู้ที่ช่วยเหลือพระองค์จะมีมากในเบื้องต้น”
ในกาลนั้ น พวกพราหมณ์ พ ยากรณ์ พ ระองค์ ว ่ า
“พระกุมารนี้ถ้าเป็นกษัตริย์จะทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
จะได้รับความช่วยเหลือจากชนมากโดยแท้
ถ้าพระองค์ทรงออกบวช จะปราดเปรื่อง เชี่ยวชาญ
ในธรรมทั้งหลาย ชนเป็นอันมากจะเป็นผู้ยินดียิ่งในคุณ
คือค�าสั่งสอนของพระองค์ และจะเป็นผู้ด�าเนินคล้อย
ตาม”

๒58 :

พระพุทธเจ้า

๒4. มีพระโลมาขุมละเส้นเสมอไปทุกขุมขน
(ลักษณะที่ 1๓)
๒5. มีพระอุณาโลมเกิดขึ้นที่ระหว่างพระโขนง
(ลักษณะที่ ๓1)
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน ละการ
พูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่ค�าสัตย์ ด�ารงค�าสัตย์ มีถ้อยค�า
เป็นหลักฐาน เชื่อถือได้ ไม่พูดลวงโลก เพราะกรรมที่ได้ทา� การสั่งสม
พอกพูนเอาไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์
ฯลฯ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริส
ลักษณะ 2 ประการ คือ (1) มีพระโลมาขุมละเส้นเสมอไปทุกขุมขน
(2) มีพระอุณาโลมเกิดขึ้นที่ระหว่างพระโขนง
มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ เป็น
ที่ประพฤติตามของชนหมู่มากที่เป็นพราหมณ์ คหบดี ชาวนิคม ชาว
ชนบท โหราจารย์ มหาอ�ามาตย์ แม่ทัพเหล่าทหาร นายประตู อ�ามาตย์
พระราชาผู้อภิเษกแล้ว นายบ้านและพระราชกุมาร
ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะ
ได้ เ ป็ น พระอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ผู ้ ก� า จั ด กิ เ ลสได้ แ ล้ ว ในโลก
เมือ่ เป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้ คือ เป็นทีป่ ระพฤติตามของชนทีเ่ ป็น
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร นาคและคนธรรพ์

สุภีร์ ทุมทอง

: ๒59

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกรรมที่สมควรกับมหาปุริสลักษณะเช่น
นี้ไว้แล้ว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะ
นั้นว่า
ในชาติ ก ่ อ นๆ พระมหาบุ รุ ษ มี ป ฏิ ญ ญาสั จ จะ มี
พระวาจาไม่เป็นสอง เว้นค�าเหลวไหล ไม่พดู ให้คลาดเคลือ่ น
แก่ ใครๆ ตรัสค� าจริงแท้แน่นอน ทรงมีพระอุณาโลม
สีขาวสะอาดอ่อนนุ่ม เกิดในระหว่างพระโขนง และไม่มี
พระโลมาเกิด ๒ เส้นในขุมเดียวกัน ทั่วพระสรีระสะพรั่ง
ไปด้วยพระโลมาขุมละเส้นเท่านั้น
พวกผู้รู้พระลักษณะฉลาดในนิมิตเป็นจ�านวนมาก
มาประชุ ม กั น แล้ ว ท� า นายพระมหาบุ รุ ษ นั้ น ว่ า “พระ
อุณาโลมตั้งอยู่ในต�าแหน่งที่ดีโดยนิมิตบ่งชัดว่า ชนเป็น
อันมากจะประพฤติตามพระองค์ผู้มีลักษณะเช่นนี้
พระมหาบุรุษแม้ทรงเป็นคฤหัสถ์ มหาชนก็ประพฤติ
ตาม เพราะกรรมที่ทรงท�าไว้มากในชาติก่อน แม้พระ
มหาบุรุษผู้ไม่มีความกังวลออกบวช เป็นพระพุทธเจ้า
ผู้ประเสริฐยอดเยี่ยม หมู่ชนก็จะประพฤติตาม”

๒60 :

พระพุทธเจ้า

๒6. มีพระทนต์ 40 ซี่ (ลักษณะที่ ๒๓)
๒7. มีพระทนต์ไม่ห่างกัน (ลักษณะที่ ๒5)
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน ละค� า
ส่อเสียด เว้นขาดจากค�าส่อเสียด คือ ฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอก
ข้างโน้นเพื่อท�าลายคนฝ่ายนี้ หรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่ไปบอกข้างนี้
เพื่อท�าลายคนฝ่ายโน้น สมานคนที่แตกร้าวกัน ส่งเสริมคนที่พร้อม
เพรียงกัน ชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้สามัคคีพร้อมเพรียงกัน กล่าว
แต่ค�าสร้างสรรให้สามัคคีกัน เพราะกรรมที่ได้ท�าการสั่งสมพอกพูน
เอาไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ฯลฯ ครั้น
จุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักษณะ 2
ประการนี้ คือ (1) มีพระทนต์ 40 ซี่ (2) มีพระทนต์ไม่ห่างกัน
มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ มี
บริษัทไม่แตกกัน บริษัทของพระองค์ที่ไม่แตกกัน คือเหล่าพราหมณ์
คหบดี ชาวนิคม ชาวชนบท โหราจารย์ มหาอ�ามาตย์ แม่ทพั เหล่าทหาร
นายประตู อ�ามาตย์ พระราชาผู้อภิเษกแล้ว นายบ้านและพระราช
กุมาร
ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้กา� จัดกิเลสได้แล้วในโลก เมื่อเป็น
พระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้ คือ บริษัทไม่แตกกัน บริษัทของพระองค์
ที่ไม่แตกกัน คือ เหล่าภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์
อสูร นาคและคนธรรพ์
๒6๒ :

พระพุทธเจ้า

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกรรมที่สมควรกับมหาปุริสลักษณะเช่น
นี้ไว้แล้ว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะ
นั้นว่า
พระมหาบุรุษไม่ตรัสวาจาส่อเสียด ที่ท�าให้พวกที่
ปรองดองกันเกิดความแตกแยก ท�าความวิวาทให้ขยาย
ไปสู ่ แ ตกกั น ท� า การที่ ไ ม่ ส มควรเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด การ
ทะเลาะกัน ท�าความแตกแยกกันให้เกิดแก่พวกที่ดีกัน
ตรัสแต่วาจาอ่อนหวาน ที่ส่งเสริมการไม่วิวาทกัน ที่
ก่อให้เกิดความสมานฉันท์แก่พวกที่แตกกัน ขจัดความ
ทะเลาะกันของหมู่ชน ท�าให้มีความสามัคคีกัน ทรงยินดี
เพลิดเพลินอยู่กับผู้ที่ปรองดองกัน
มหาบุรษุ นัน้ เสวยผลวิบากเบิกบานอยูใ่ นสุคติ มาเกิด
ในโลกนี้ ทรงมีพระทนต์ไม่ห่างเรียบสนิทและมีพระทนต์
40 ซี่ ได้สัดส่วนเกิดขึ้นในพระโอษฐ์
ถ้าพระองค์เป็นกษัตริย์ ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
จะมี บ ริ ษั ท ไม่ แ ตกแยกกั น หากพระองค์ เ ป็ น สมณะ
ทรงเป็นผู้ปราศจากกิเลส ปราศจากมลทิน บริษัทของ
พระองค์จะด�าเนินตามไม่หวั่นไหว

สุภีร์ ทุมทอง

: ๒6๓

๒8. มีพระชิวหาใหญ่และยาว (ลักษณะที่ ๒8)
๒9. มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม (ลักษณะที่ ๒9)
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน ละค� า
หยาบ เว้นขาดจากค�าหยาบ กล่าวแต่ค�าที่ไม่มีโทษ ไพเราะ น่ารัก
จับใจ เป็นค�าของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่ชอบใจ เพราะกรรมที่ได้
ท�าการสั่งสมพอกพูนเอาไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติ
โลกสวรรค์ ฯลฯ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์
จึงได้มหาปุริสลักษณะ 2 ประการนี้ คือ (1) มีพระชิวหาใหญ่และยาว
(2) มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม และตรัสดุจเสียงนกการะเวก
มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ มี
พระวาจาอันชนเป็นอันมากเชื่อถือ ชนเป็นอันมากที่เชื่อถือถ้อยค�าของ
พระองค์ คือ เหล่าพราหมณ์ คหบดี ชาวนิคม ชาวชนบท โหราจารย์
มหาอ�ามาตย์ แม่ทพั เหล่าทหาร นายประตู อ�ามาตย์ พระราชาผูอ้ ภิเษก
แล้ว นายบ้านและพระราชกุมาร
ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้กา� จัดกิเลสได้แล้วในโลก เมื่อเป็น
พระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้ คือ มีพระวาจาอันมหาชนเชื่อถือ มหาชนที่
เชื่อถือพระวาจาของพระองค์ คือเหล่าภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
เทวดา มนุษย์ อสูร นาคและคนธรรพ์
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พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกรรมที่สมควรกับมหาปุริสลักษณะเช่น
นี้ไว้แล้ว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะ
นั้นว่า
พระมหาบุรุษไม่ตรัสค�าหยาบ ที่ก่อให้เกิดการด่า
การบาดหมาง และความเบียดเบียนกัน ที่ก่อให้เกิด
ความเจ็บใจ ท�าลายชนเป็นอันมาก ตรัสแต่ค�าอ่อนหวาน
ไพเราะ มีประโยชน์
พระมหาบุรษุ นัน้ ตรัสแต่คา� เป็นทีถ่ กู ใจ จับใจ เสนาะหู
ทรงได้รับผลที่เกิดจากความประพฤติดี เสวยผลบุญใน
สวรรค์
ครั้นเสวยผลแห่งกรรมที่ประพฤติดีแล้ว มาเกิดใน
โลกนี้ ได้ความเป็นผู้มีเสียงดุจเสียงพรหม และมีพระ
ชิวหาใหญ่กว้าง เป็นผู้มีพระด�ารัสอันมหาชนเชื่อถือ
ผลนั้นย่อมส�าเร็จแก่พระองค์ตรัสอยู่ แม้เมื่อทรง
เป็ น คฤหั ส ถ์ ฉั น ใด ถ้ า พระมหาบุ รุ ษ ทรงออกบวช
หมู่ชนก็จะเชื่อถือพระด�ารัสของพระองค์ ผู้ตรัสสุภาษิต
หลากหลาย ฉันนั้น
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๓0. มีพระหนุดุจคางราชสีห์ (ลักษณะที่ ๒๒)
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อน ละค� า
เพ้อเจ้อ เว้นขาดจากค�าเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดแต่ค�าจริง พูด
อิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแต่ค�ามีหลักฐาน มีที่อ้าง มีที่
ก�าหนด ประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่กาลเวลา เพราะกรรมที่ได้
ท�าการสั่งสมพอกพูนเอาไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติ
โลกสวรรค์ ฯลฯ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์
จึงได้มหาปุริสลักษณะนี้ คือ มีพระหนุดุจคางราชสีห์
มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้ คือ จะ
ไม่มีมนุษย์ที่เป็นข้าศึกศัตรูคนใด สามารถก�าจัดพระองค์ได้
ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะ
ได้ เ ป็ น พระอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ผู ้ ก� า จั ด กิ เ ลสได้ แ ล้ ว ในโลก
เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้ คือ ไม่มีข้าศึกศัตรูภายใน คือ ราคะ
โทสะ โมหะ หรือข้าศึกศัตรูภายนอก คือ สมณพราหมณ์ เทวดา มาร
พรหม หรือใครๆ ในโลกจะก�าจัดพระองค์ได้
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกรรมที่สมควรกับมหาปุริสลักษณะเช่น
นี้ไว้แล้ว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะ
นั้นว่า
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พระมหาบุรุษไม่ตรัสค�าเพ้อเจ้อ ไม่ตรัสค�าปราศจาก
หลั ก ฐาน มี ค รรลองแห่ ง พระด� า รั ส ไม่ เ หลวไหล ทรง
ละค�าไม่เป็นประโยชน์ ตรัสแต่ค�าที่เป็นประโยชน์ และ
ค�าที่เป็นสุขแก่มหาชน
ครั้นท�ากรรมนั้นแล้วจุติจากมนุษย์โลกเข้าสู่เทวโลก
เสวยผลวิบากแห่งกรรมที่ทรงท�าดีแล้ว จุติแล้วเกิดมาใน
โลกนี้ ได้ความเป็นผู้มีพระหนุดุจคางราชสีห์ ที่ประเสริฐ
กว่าสัตว์สี่เท้า
ถ้าเป็นพระราชาจะทรงเป็นจอมมนุษย์ เป็นผูย้ งิ่ ใหญ่
ของมวลมนุษย์ มีอานุภาพมาก ไม่มใี ครจะก�าจัดพระองค์
ได้ เป็ น ผู ้ เ สมอด้ ว ยเทวดาผู ้ ป ระเสริ ฐ ในสวรรค์ ดุ จ
พระอินทร์ผู้ประเสริฐกว่าเทวดา
พระมหาบุรษุ เป็นผูม้ นั่ คง อันคนธรรพ์ อสูร ท้าวสักกะ
และยักษ์ผู้กล้าหาญ ไม่สามารถก�าจัดได้โดยง่าย พระ
มหาบุรุษเช่นนั้นย่อมทรงเป็นใหญ่ทุกทิศในโลกนี้
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๓1. มีพระทนต์เรียบเสมอกัน (ลักษณะที่ ๒4)
๓๒. มีพระเขี้ยวแก้วทั้ง 4 อันขาวบริสุทธิ์
(ลักษณะที่ ๒6)
ดู ก ่ อ นภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ตถาคตเป็ น มนุ ษ ย์ ใ นภพชาติ ก ่ อ น ละ
มิจฉาอาชีวะแล้ว ด�ารงชีวิตอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะ เว้นขาดจากการโกง
ด้วยตาชั่ง การโกงด้วยของปลอม การโกงด้วยเครื่องตวงวัด เว้นขาด
จากการรับสินบน การหลอกลวง การตลบตะแลง เว้นขาดจากการตัด
การฆ่า การจองจ�า การตีชิงวิ่งราว การปล้นและการขู่กรรโชก เพราะ
กรรมที่ได้ท�าการสั่งสมพอกพูนเอาไว้ หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิด
ในสุคติโลกสวรรค์ ตถาคตย่อมเหนือกว่าเทวดาเหล่าอื่นในสวรรค์
โดยเหตุ 10 อย่าง คือ (1) อายุทิพย์ (2) วรรณะทิพย์ (3) ความสุข
ทิพย์ (4) ยศทิพย์ (5) ความเป็นใหญ่ทิพย์ (6) รูปทิพย์ (7) เสียงทิพย์
(๘) กลิน่ ทิพย์ (9) รสทิพย์ (10) โผฏฐัพพะทิพย์ ครัน้ จุตจิ ากโลกสวรรค์
นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ จึงได้มหาปุริสลักษณะ 2 ประการนี้ คือ
(1) มีพระทนต์เรียบเสมอกัน (2) มีพระเขี้ยวแก้วทั้ง 4 อันขาวบริสุทธิ์
มหาบุรุษถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้น ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม ได้ครองราชโดยธรรม เป็นใหญ่ใน
แผ่นดินมีมหาสมุทรทั้ง 4 เป็นขอบเขต ทรงชนะสงครามแล้ว มี
อาณาจักรมั่นคง มีรัตนะ 7 ประการ คือ จักกรัตนะ ช้างรัตนะ
ม้ ารั ต นะ มณี รั ต นะ หญิ งรัตนะ คหบดี รั ตนะและปริ ณายกรั ตนะ
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พระราชบุตรของพระองค์นั้นมีเกินกว่า 1,000 คน ล้วนอาจหาญ
แกล้วกล้า สามารถย�่ายีเหล่าข้าศึกได้ พระองค์ชนะโดยธรรมถูกต้อง
สมควร ไม่ต้องใช้การปรับและการออกค�าสั่งประหารหรือการท�าร้าย
ทรงครองแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นขอบเขต ไม่มีหมู่โจรผู้ท�าอันตราย
มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ไม่มีภัยอันตรายใดๆ เมื่อเป็นพระราชา
จะได้ผลข้อนี้ คือ มีบริวารที่สะอาด บริวารที่สะอาดของพระองค์ คือ
เหล่าพราหมณ์ คหบดี ชาวนิคม ชาวชนบท โหราจารย์ มหาอ�ามาตย์
แม่ทพั เหล่าทหาร นายประตู อ�ามาตย์ พระราชาผูอ้ ภิเษกแล้ว นายบ้าน
และพระราชกุมาร
ถ้าหากว่า มหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้กา� จัดกิเลสได้แล้วในโลก เมื่อเป็น
พระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้ คือ มีบริวารสะอาด บริวารที่สะอาดของ
พระองค์นั้น คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย์ อสูร
นาคและคนธรรพ์
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกรรมที่สมควรกับมหาปุริสลักษณะเช่น
นี้ไว้แล้ว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะ
นั้นว่า
พระมหาบุรุษละมิจฉาอาชีวะ ด�ารงพระชนม์อยู่ด้วย
สัมมาอาชีวะอันสะอาดเป็นไปโดยธรรม ทรงละกรรม
อันไม่เป็นประโยชน์ ประพฤติแต่กรรมที่เป็นประโยชน์
และเป็นสุขแก่มหาชน
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เสวยสิ่งที่มีผลดี ที่หมู่สัตบุรุษผู้มีปัญญาละเอียด
ผู้ฉลาดสรรเสริญแล้ว เสวยสุขอยู่ในสวรรค์ เป็นผู้พรั่ง
พร้อมด้วยสมบัติ เป็นที่ยินดีเพลิดเพลินอภิรมย์อยู่ เสมอ
ด้วยท้าวสักกะผู้ประเสริฐในสวรรค์ชั้นไตรทิพย์
ครั้นจุติจากสวรรค์แล้ว ได้ภพที่เป็นมนุษย์ ทรงได้
ผลวิบากแห่งกรรมที่ทรงท�าไว้ดีแล้ว คือ พระทนต์เรียบ
เสมอ ขาวสะอาดหมดจด
พวกมนุษย์ผู้ท�านายลักษณะ ที่มหาชนยกย่องว่า
เป็นผู้ละเอียดรอบคอบเป็นจ�านวนมากประชุมกันแล้ว
พยากรณ์ว่า “พระกุมารนี้จะมีหมู่ชนที่สะอาดเป็นบริวาร
มีพระทนต์ที่เกิดทั้ง ๒ ครั้งสม�่าเสมอ มีสีขาว สะอาด
งดงาม
ถ้าพระองค์ทรงเป็นพระราชาผูป้ กครองแผ่นดินใหญ่นี้
จะมีชนเป็นอันมากที่สะอาดเป็นบริวาร พระองค์ไม่ทรง
กดขี่เบียดเบียนประชาชนทั่วราชอาณาจักร ชนทั้งหลาย
ต่างประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นสุขแก่กันและกัน
ถ้ า พระองค์ ท รงออกบวชเป็ น สมณะ จะทรง
ปราศจากบาปธรรม มีกิเลสดังธุลีระงับไป เป็นผู้ไม่มี
กิเลส ปราศจากความกระวนกระวายและความล�าบาก
กาย จะทรงเห็นโลกนี้และโลกอื่น
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คฤหัสถ์เป็นจ�านวนมากและพวกบรรพชิต ผู้ปฏิบัติ
ตามโอวาทของพระองค์ จะก�าจัดบาปธรรมที่ไม่สะอาด
อันบัณฑิตติเตียนได้ เป็นผู้ก�าจัดได้แล้ว ซึ่งกิเลสทั้งปวง
อั น เป็ น มลทิ น อั น เป็ น ดั ง ตอตรึ ง จิ ต ไว้ แ ละเป็ น สิ่ ง ที่ มี
โทษ เป็นบริวารที่สะอาด แวดล้อมพระองค์”
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพระสูตรนี้จบลงแล้ว ภิกษุทั้งหลายต่าง
ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล
จบลักขณสูตรที่ ๗
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๗. พระธาตุและบริขาร๑
พระมหาโคตมชิ น เจ้ า ผู ้ ป ระเสริ ฐ เสด็ จ ปริ นิ พ พาน
แล้ว ณ เมืองกุสินารา พระธาตุก็แผ่ไปกว้างขวางในสถาน
ที่ต่างๆ
ส่วนหนึ่งเป็นของพระเจ้าอชาตศัตรู ส่วนหนึ่งอยู่ที่
เมืองเวสาลี ส่วนหนึ่งอยู่ที่เมืองกบิลพัสดุ์ ส่วนหนึ่งอยู่ที่
เมืองอัลลกัปปกะ
ส่วนหนึ่งอยู่ที่เมืองรามคาม ส่วนหนึ่งอยู่ที่เมืองเวฏฐ
ทีปกะ ส่วนหนึ่งอยู่ที่เมืองปาวาของเจ้ามัลละ ส่วนหนึ่งอยู่
ที่เมืองกุสินารา
โทณพราหมณ์ให้สร้างตุมพสถูป กษัตริย์โมริยะผู้มี
พระทัยยินดีให้สร้างอังคารสถูป
สถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมี 8 แห่ง ตุมพเจดีย์
เป็นแห่งที่ 9 อังคารสถูปเป็นแห่งที่ 10 ประดิษฐานอยู่
แล้วในกาลนั้น

1
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(พระธาตุ 7 อย่าง คือ พระอุณหิส 1 พระทาฐาธาตุ
ทั้ง 4 และพระรากขวัญทั้ง 2 ข้าง ไม่แตกออกจากกัน
พระธาตุทั้งหลายที่เหลือแตกออกจากกัน
พระธาตุขนาดใหญ่เท่ากับเมล็ดถั่วเขียว ขนาดกลาง
เท่ากับเมล็ดข้าวสารหัก ขนาดเล็กเท่ากับเมล็ดพันธุ์ผักกาด
พระธาตุทั้งหลายมีสีต่างๆ กัน
พระธาตุขนาดใหญ่มีสีเหมือนทองค�า ขนาดกลางมี
สีเหมือนแก้วมุกดา ขนาดเล็กมีสีเหมือนดอกมะลิ รวม
ทั้งหมดประมาณ 16 โทณะ
พระธาตุเหล่านั้นทุกขนาด คือ ขนาดใหญ่มี 5 ทะนาน
(นาฬี) ขนาดกลางมี 5 ทะนาน ขนาดเล็กมี 6 ทะนาน
เท่านั้น
พระธาตุเหล่านี้แม้ทั้งหมด ประดิษฐานอยู่ในที่ต่างๆ
กัน คือ พระอุณหิสอยู่ที่เกาะสีหฬ พระรากขวัญเบื้องซ้าย
อยู ่ ที่ พ รหมโลก และพระรากขวั ญ เบื้ อ งขวาอยู ่ ที่ เ กาะ
สีหฬ – ฉบับบาลีสยามรัฐไม่มีข้อความในวงเล็บ ข้อความ
นี้ตามฉบับ มจร. ๓๓/๖-๑๐/๕๗๙-๕๘๐)
พระทาฐาธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) องค์หนึ่งอยู่ในสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ องค์หนึ่งอยู่ที่นาคปุระ องค์หนึ่งอยู่ที่แคว้น
คันธาระ องค์หนึ่งเป็นของพระราชาแคว้นกาลิงคะ
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พระทันตธาตุ 40 ถ้วน พระเกสาและพระโลมาทัง้ หมด
เทวดาทั้งหลายน�าไปไว้จักรวาลละหนึ่งอย่าง ติดต่อกัน
บาตร ไม้เท้า จีวรของพระผู้มีพระภาคอยู่ที่วชิรานคร
ผ้าอันตรวาสกอยูท่ กี่ ลุ ฆรนคร ผ้าปัจจัตถรณะอยูท่ กี่ ปิลนคร
ธมกรกและประคดเอวอยู่ที่นครปาฏลีบุตร ผ้าอาบน�้า
อยู่ที่นครจัมปา พระอุณณาโลมอยู่ที่แคว้นโกศล
ผ้ากาสาวพัสตร์อยู่ที่พรหมโลก ผ้าโพกพระเศียรอยู่
ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ [รอยพระบาทอันประเสริฐอยู่ที่แผ่น
หิน เหมือนที่มีอยู่ในกัจฉตปุระ] ผ้านิสีทนะอยู่ที่แคว้น
อวันตี ผ้าปูลาดอยู่ที่เทวโลก ในกาลนั้น
ไม้สีไฟอยู่ที่เมืองมิถิลา ผ้ากรองน�้าอยู่ที่แคว้นวิเทหะ
มีดและกล่องเข็มอยู่ที่เมืองอินทปัตถ์ ในกาลนั้น
บริขารที่เหลืออยู่ที่อปรันตกชนบท มนุษย์ทั้งหลาย
จะพากันบูชา บริขารที่พระมุนีทรงใช้สอยแล้ว ในกาลนั้น
พระธาตุของพระโคตมพุทธเจ้า ผู้แสวงคุณยิ่งใหญ่
แผ่ไปกว้างขวาง เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลาย เป็นของเก่า
ในกาลนั้น ฉะนี้แล
จบเรื่องการแบ่งพระธาตุ

สุภีร์ ทุมทอง
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การอันตรธานแห่งพระธาตุ๒
ปรินิพพานมี 3 คือ
(1) กิเลสปรินิพพาน การปรินิพพานแห่งกิเลส
(2) ขันธปรินิพพาน การปรินิพพานแห่งขันธ์
(3) ธาตุปรินิพพาน การปรินิพพานแห่งพระธาตุ
บรรดาปรินิพพาน 3 อย่างนั้น กิเลสปรินิพพานได้มีแล้วที่
โพธิบัลลังก์ ขันธปรินิพพานได้มีแล้วที่กรุงกุสินารา ธาตุปรินิพพาน
จะมีในอนาคต
ถามว่า จะมีอย่างไร
ตอบว่า จะมีอย่างนี้ คือ ในเวลานั้น พระธาตุทั้งหลายที่ไม่ได้
รับการสักการะและการนอบน้อมบูชาในสถานที่ต่างๆ ก็จะเสด็จไปสู่
สถานที่ที่ได้รับการสักการะและการนอบน้อมบูชา ด้วยก�าลังอธิษฐาน
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เมื่อเวลาล่วงไปอีก การสักการะและการ
นอบน้อมบูชาก็ไม่มีในที่ทั้งปวง ในเวลาที่พระศาสนาเสื่อมลง พระธาตุ
ทั้งหลายในตามพปัณณิทวีป (เกาะลังกา) นี้ จะประชุมกันแล้วเสด็จ
ไปสู่มหาเจดีย์ จากมหาเจดีย์เสด็จไปสู่นาคทีปเจดีย์ จากนาคทีปเจดีย์
นั้ น จะเสด็ จ ไปสู ่ โ พธิ บั ล ลั ง ก์ พระธาตุ ทั้ ง หลายจากนาคพิ ภ พก็ ดี
จากเทวโลกก็ดี จากพรหมโลกก็ดี จะเสด็จไปสู่โพธิบัลลังก์แห่งเดียว
พระธาตุแม้ประมาณเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดจะไม่สูญหายไปในระหว่าง
2

แปลและเรียบเรียงจาก มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต
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พระธาตุทั้งหมดประชุมกันที่ควงมหาโพธิ์แล้ว รวมเป็นพระรูป
แห่งพระพุทธเจ้า แสดงพุทธสรีระประทับนั่งขัดสมาธิ ณ ควงไม้โพธิ์
มหาปุริสลักษณะ 32 อนุพยัญชนะ ๘0 พระรัศมี 1 วา ทั้งหมด
ครบบริบูรณ์ทีเดียว จากนั้นจะแสดงปาฏิหาริย์เหมือนในวันแสดง
ยมกปาฏิหาริย์ ในเวลานั้น ชื่อว่า สัตว์ผู้เป็นมนุษย์ซึ่งไปในสถานที่นั้น
ไม่มีเลย เทวดาในหมื่นจักรวาฬประชุมกันทั้งหมด พากันครวญคร�่ า
ร�าพันว่า “วันนี้พระทสพลจะปรินิพพาน จ�าเดิมแต่บัดนี้ไปจักมีแต่
ความมืด”
ต่อจากนั้น ไฟลุกโพลงขึ้นจากพระสรีรธาตุ ท�าให้พระสรีระนั้น
ถึงความหาบัญญัติมิได้ เปลวไฟที่โพลงขึ้นจากพระสรีรธาตุ พลุ่งขึ้น
จนถึ ง พรหมโลก เมื่ อ พระธาตุ แ ม้ ข นาดเท่ า เมล็ ด พั น ธุ ์ ผั ก กาดยั ง มี
อยู่ เปลวเพลิงเปลวหนึ่งก็จะยังมีอยู่เพียงนั้น เมื่อพระธาตุหมดสิ้นไป
เปลวเพลิงก็จะขาดหายไป พระธาตุทงั้ หลายแสดงอานุภาพใหญ่อย่างนี้
แล้วก็อันตรธานไป ในเวลานั้น หมู่เทวดากระท�าสักการะด้วยของ
หอม ดอกไม้และดนตรีอนั เป็นทิพย์เป็นต้น เหมือนในวันทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทั้งหลายปรินิพพาน กระท� าประทักษิณ 3 ครั้ง ถวายบังคมแล้ว
กราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ทั้งหลาย จะได้เห็น
พระพุทธเจ้าผู้เสด็จอุบัติขึ้นในอนาคต” แล้วก็กลับไปที่อยู่ของตน
นี้ชื่อว่า การอันตรธานแห่งพระธาตุ
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ผู้ฟังธรรม บ้านจิตสบาย 27 ต.ค. 56
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๘3.
๘4.
๘5.
๘6.
๘7.
๘๘.
๘9.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
9๘.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

๒8๒ :

ผู้เข้าปฏิบัติ อาศรมมาตา 1 - 5 พ.ค. 57
ผู้เข้าปฏิบัติ อาศรมมาตา 25 - 29 ม.ค. 57
ผู้เข้าปฏิบัติ รพ.สุรินทร์ 7 - ๘ พ.ค. 57
ผู้เข้าปฏิบัติ มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 9 - 11 พ.ค. 57
มูลนิธิวิปัสสนากรรมฐานสุรินทร์
คุณพีรนุช เกียรติสมมาตร
คุณสมชัย ภัคภิญโญ
คุณธานี อยู่เรืองเดช
คุณเพ็ญแข จันทมา
คุณศิรินิภา เตียงสกุล
คุณสุภาวดี คุณพัชรินทร์ หล่ออาตยกุล
คุณพนิตตา จวบสวัสดิ์
คุณมาลี วรปัญญา
คุณพรรณรัตน์ มนปราณีต
คุณไธพัตย์ คุณนลินทิพย์ สวัสดิ์มงคล
คุณธวัชชัย ชาติอาชาไนย
คุณพงศ์ ชัยพารา
ไม่ออกนาม (จากผู้เข้าปฏิบัติยุวพุทธฯ 11 - 14 พ.ค. 57)
คุณสุวิช คุณรสสุคนธ์ ชมชื่น
คุณจ�านรรจ์ คุณศุกภนิตย์ พลไพรินทร์
พญ.อรวรรณ ศิลปกิจ
คุณพิมพรรณ รักตะสิงห์
ผู้เข้าปฏิบัติ ยุวพุทธิกสมาคมฯ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 57
คุณสมบูรณ์ คุณศศิธร คุณปริญญ์ คุณปราชญ์ ศรีบุศกรณ์
ครอบครัวพีระธ�ารงสิทธิ์
คุณอัจฉรา อังคีรสนันท์
คุณอัจฉริยา เกตุทัต
ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์
คุณวิภาวี สุขเกษม
รศ.ชนิกา ศิลปอนันต์
พ.ญ. มาคุ้มครอง โปษยะจินดา
ผู้ฟังธรรมบ้านจิตสบาย 25 พ.ค. 57
คุณกรองแก้ว จิระกาล
คุณสมใจ ทิพย์ชัยเชษฐา
คุณสุรีย์ อัตน์ญาณติรัตน์
คุณอัจฉริยา เกตุทัต
คุณสมรชัย คุณรักษ์
พระพุทธเจ้า

14,920
1,200
4,173
1,941
5,000
5,000
300
1,000
500
500
300
200
1,000
1,000
1,000
500
500
2,400
500
1,000
1,000
500
25,160
10,000
2,000
300
500
1,000
๘30
3,000
3,000
3,275
1,000
300
150
1,000
1,000

107.
10๘.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
11๘.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
12๘.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
13๘.
139.
140.
141.

คุณวาทินี เบญพาด
ไม่ออกนาม (จากคลีนิคคุณหมอไพทูรย์ มีนบุรี)
คุณอรวรรณ์ และครอบครัว
ผู้ฟังธรรม บ้านจิตสบาย 22 มิ.ย. 57
ครอบครัวพงษ์พรรณากูล
ผู้ฟังธรรม กนกรัตน์รีสอร์ท 1 ก.ค. 57
คุณจุฑามาศ กระจ่างศิลป์
ผู้เข้าปฏิบัติ มูลนิธิวิปัสสนากรรมฐานสุรินทร์
11 - 13 ก.ค. 57
ภก.ศิวรักษ์ ภญ.กรรณิกา ฉัตรมหากุลชัย
คุณขจร คุณสุวิมล ศรีรัตนวงศ์
ผู้เข้าปฏิบัติ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา 22 - 24 ก.ค. 56
ผู้ฟังธรรม บ้านจิตสบาย 27 ก.ค. 57
ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์
นพ.วรวุฒิ ทญ.วรุณี ฉัตรตะวัน
คุณวัฒนา คุณเกศแก้ว ทองศิริ และครอบครัวญาติมิตร
คุณใจทิพย์ เอี่ยมปรีดี
คุณสุธาร
ครอบครัวศิลปชัย และสุรกิจบวร
ไม่ออกนาม
ผู้เข้าปฏิบัติ ธรรมสถานว่องวานิช 22 - 24 ส.ค. 57
ผู้ฟังธรรม บ้านจิตสบาย 24 ส.ค. 57
นิสิต ป.โท มจร. ภาคปกติ รุ่น26
ผู้เข้าปฏิบัติ ยุวพุทธฯ ศูนย์2 26 - 29 ส.ค. 57
คุณอารยา ปฏิภาณกวี
ผู้เข้าฟังธรรม มูลนิธิมายาโคตมี 30 ส.ค. 57
คุณอัจฉรา อังคีรสนันท์
ไม่ออกนาม
พ.ญ. มาคุ้มครอง โปษยะจินดา
คณะวิทยากร ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ผู้ฟังธรรม บ้านจิตสบาย 2๘ ก.ย. 57
คุณศิริลักษณ์ พัฒนะเอนก และครอบครัว
คณะครูโรงเรียนสุพิชญา
ผู้เข้าปฏิบัติ ยุวพุทธิกสมาคมฯ 1 - 5 ต.ค. 57
จากฐณิชาฌ์รีสอร์ท 12 ต.ค. 57
น้องเบล
ครอบครัวสุริยสัตย์
สุภีร์ ทุมทอง

400
3,000
3,000
3,675
3,000
9,600
2,000
2,720
1,000
5,000
6,130
5,600
1,000
2,000
1,000
2,000
500
3,000
5,000
6,620
2,๘๘7
2,000
2,100
500
6,000
200
600
2,000
10,500
3,060
6,000
13,290
5,360
500
2,000
: ๒8๓

142.
143.
144.
145.
146.
147.
14๘.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
15๘.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
16๘.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

๒84 :

ผู้ฟังธรรม บ้านจิตสบาย 19 ต.ค. 57
ผู้เข้าปฏิบัติ อาศรมมาตา 23 - 27 ต.ค. 57
คุณชัยโรจน์ คุณพัทยา คุณบัวกลีบ คุณใบหยก คล้ายสินธุ์
คุณจิตราพันธ์ รักษาขันธ์
นางพิมพรรณ รักตะสิงห์
นายพิพัฒน์ ปุสยานนท์
นายสมภพ ปุษยานนท์
นางเนาวรัตน์ เจริญค้า
นางศรีกาญจน์ เอกสิริไตรรัตน์
นางบุญสอน นวชัยนันทน์
นางสาวสมบัติ เชาว์เจริญ
นางเพลินพิศ เสาร์ค�า
นางเมี้ยน ยุทธพลไพบูลย์
ครอบครัวเหลียงทอง
ผู้เข้าปฏิบัติ บ้านสวนน�้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ผู้ฟังธรรม คลีนิคคุณหมอไพทูรย์ 7 พ.ย. 57
พ.ญ.เรวดี กนกวุฒิ
คุณศศินาฏ แสงแก้ว
ผู้ฟังธรรม ชมรมสุรัตนธรรม 16 พ.ย. 57
คุณพรทิพย์ สุริยสัตย์
ผู้ฟังธรรม บ้านจิตสบาย 23 พ.ย. 57
ผู้ฟังธรรม มูลนิธิมายาโคตมี 29 พ.ย. 57
ผู้เข้าปฏิบัติ วังรีรีสอร์ท 1 - 3 ธ.ค. 57
ครอบครัวสุริยสัตย์
มูลนิธิวิปัสสนากรรมฐานสุรินทร์ 5 - 7 ธ.ค. 57
คุณวันชื่น คุณจินตนา ธรรมไพโรจน์
คุณสิริฉัตร อรรถเวทยวรวุฒิ
จากฐณิชาฌ์รีสอร์ท 14 ธ.ค. 57
คุณบุญประคอง ประสงค์สม
ดร.ชุติมา พรหมมาก
คุณแสงจันทร์ วัฒนวานิชย์กุล
รศ.ดร.วิไล เทียนรุ่งโรจน์ หนุนภักดี
ครอบครัวตรรกวานิช
ครอบครัวคงสวัสดิ์ศักดิ์
ผู้เข้าปฏิบัติ อาศรมมาตา 27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 5๘
คุณนันทลี จารุรัตน์

พระพุทธเจ้า

2,๘75
10,100
๘,500
1,300
500
1,100
100
300
200
200
200
2,000
3,000
2,000
6,600
3,000
1,000
2,000
2,725
2,000
3,935
4,000
3,140
2,000
๘,917
500
2,000
4,554
300
1,500
2,000
2,000
๘,000
2,000
1๘,000
3,000

ผู้ที่สนใจหนังสือและค�าบรรยายของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน
www.ajsupee.com และ สามารถติดต่อได้ ดังนี้
(1) ขอรับได้ฟรีทางไปรษณีย์ ขอรับ หนังสือได้ครั้งละ 5 เล่ม
และ mp3 ครัง้ ละ ๘ แผ่น ส่งชือ่ ทีอ่ ยูข่ องผูร้ บั , ชือ่ หนังสือ,
mp3, DVD ที่ต้องการไปที่ suriyan2t@gmail.com
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสุริยัน โทร. 080-55๓ 555๓,
Line ID : ajsupee.com
(2) ติดต่อขอรับที่ชมรมจริยธรรม ตึกประสาทวิทยาชั้น 2
โรงพยาบาลศรีธัญญา อ.เมือง จ. นนทบุรี
โทร. 02-96๘9954 ติดต่อคุณสุคนธ์
(3) ติดต่อขอรายละเอียดได้จาก ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com

สุภีร์ ทุมทอง

: ๒85

ประวัติ

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
วันเดือนปีเกิด
1๓ พฤษภาคม ๒515
บ้านหนองฮะ ต.หนองฮะ อ.ส�าโรงทาบ จ.สุรนิ ทร์

การศึกษา
• เปรียญธรรม 4 ประโยค
• ประกาศนียบัตรบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ จ.ล�าปาง
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒86 :

พระพุทธเจ้า

งานปัจจุบัน (พ.ศ. ๒558)
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒวิ ทิ ยาลัยสงฆ์
มจร. บาฬีศกึ ษาพุทธโฆส จ.นครปฐม
• วิปสั สนาจารย์ยวุ พุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
• อาจารย์สอนวิชาพระอภิธรรมปิฎก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม
• บรรยายธรรมะตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัด
• เผยแผ่ธรรมะทางเว็บไซต์
www.ajsupee.com

สุภีร์ ทุมทอง

: ๒87

