
แตกต่างกนัออกไป เพราะว่าพระอรหันตท์ั้งหลายหรือผูท่ี้สามารถบ าเพญ็บารมีมาจนถึงขั้นบรรลุอาสวขย
ญาณ สามารถท าลายกิเลสอาสวะให้หมดส้ินไปจากขนัธ์สันดานไดอ้ยา่งส้ินเชิง มีอวิชชาและภวตณัหาเป็น
ตน้ ตามหลกัพระพุทธศาสนาจัดเอาไวเ้ป็นเทพประเภทหน่ึงเหมือนกัน ค าว่าเทพหรือเทวดาตามหลัก
พระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา้พระสมณโคดมพระองคท์รงบญัญติัเอาไวว้่า เทพทั้งหลายนั้นมี
อยู่ ๓ ชนิดดว้ยกนั หรือว่า ๓ ลกัษณะดว้ยกนัคือ (๑) สมมติเทพ เทวดาโดนสมมติ ท่ายกอุทาหรณ์เอาไวว้่า
เช่น พระราชาทั้งหลายหรือเรียกอยา่งหน่ึงว่าพระเจา้แผน่ดินผูท่ี้เป็นใหญ่ครองแควน้ต่าง ๆ ทั้งหลายนัน่เอง 
(๒) อุปัตติเทพ เทวดาโดยก าเนิดคือ ผูท่ี้มีบุญมีกุศลหรือมีฌาน เม่ือตายจากโลกน้ีไปแลว้ไดไ้ปเกิดเป็นเทพ
ในชั้นต่าง ๆ จนถึงชั้นพรหมทั้งหมด (๓) วิสุทธิเทพ เทวดาโดยความบริสุทธ์ิ ไดแ้ก่พระอรหนัตท์ั้งหลายซ่ึง
เป็นผูด้บักิเลสทั้งปวงไดโ้ดยส้ินเชิง กรรมและวิบาก (ขนัธ์) ท่ีประยุกต์อยู่กบัปฐมวิญญาณให้หมดไปได้
อย่างเด็ดขาดคงให้ยงัเหลือแต่จิต (ปฐมวิญญาณ) ลว้น ๆ ปราศจากอวิชชาและตณัหาทั้ง ๓ มีภวตณัหาเป็น
ตน้ คงยงัมีเหลือแต่จิตอนับริสุทธ์ิลว้น ๆ อยา่งเดิมไดน้ั้นท่านเรียกวา่วิสุทธิเทพ เทพทั้ง ๓ ชนิดน้ีกย็อ่มมีท่ีอยู่
ของตนเช่นเดียวกนั แดนพระนิพพานหรือท่ีอยู่อาศยัของพระวิสุทธิเทพน้ีเป็นท่ีพูดกนัมากในหมู่ของพุทธ
บริษทัทั้งหลายวา่อยูท่ี่ไหนและมีจริงหรือไม่ แดนพระนิพพานหรือท่ีอยูข่องวิสุทธิเทพนั้น สถานท่ีคือต่อจาก
อรูปพรหมไปก็จะเข้าแดนพระนิพพานซ่ึงเป็นอีกจักรวาลหน่ึงร้อยนั่นเอง พ้นจากจักรวาลน้ีไปแล้ว
เหมือนกบัโลกนัตมหานรกก็พน้จากจกัรวาลน้ีไปเช่นเดียวกนั ผูท่ี้กระท ากรรมดีจนถึงขั้นส าเร็จเป็นพุทธ
หรือพระปัจเจกพทุธ หรือพระอรหนัตท์ั้งหลาย จึงจะมีสิทธิเขา้ไปอยูอ่าศยัในแดนน้ีหรือในสถานท่ีจกัรวาล
น้ีได ้เพราะเป็นสถานท่ีหรือจกัรวาลท่ีเป็นอิสรเสรีและไดรั้บบรมสุขชัว่นิรันดร ตรงกนัขา้มกบัโลกกนัตมหา
นรก ผูท่ี้กระท าอกุศลกรรมมากท่ีสุดหรือท่ีเรียกว่ามีบาปกรรมท่ีสุดก็จะไปตกในโลกนัตมหานรกแห่งนั้น 
ซ่ึงเป็นสถานท่ีนอกจกัรวาลเช่นเดียวกนั และไดรั้บกรรมอยูช่ัว่นิรันดรเช่นเดียวกนัเร่ืองแดนพระนิพพานน้ี
ท่านอุปมาเหมือนกบัปลากบัเต่าซ่ึงอยูใ่นบึงใหญ่ร่วมกนัตามธรรมชาติแลว้ปลานั้นเป็นสตัวอ์ยูใ่นน ้ าไดอ้ยา่ง
เดียว ไม่สามารถท่ีจะข้ึนมาบนบกได ้ส่วนเต่านั้นเป็นสัตวส์ะเท้ินน ้ าสะเท้ินบกสามารถอยูใ่นน ้ าก็ได ้ข้ึนมา
อยูบ่นบกกไ็ด ้เม่ือมีโอกาสไดข้ึ้นมาบนบก ไดพ้บเห็นส่ิงต่าง ๆ มากมายและมีสถานท่ีกวา้งขวางและใหญ่โต
กว่าบึงท่ีตนเคยอาศยัอยูม่ากมายนกั เม่ือเต่าตวันั้นกลบัลงไปในบึงใหญ่นั้นก็ไดเ้ล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีตนได้
พบเห็นมาทั้งหมดให้กบัปลาท่ีอาศยัอยูใ่นบึงนั้นร่วมกนัฟังทั้งหมด และแถมทา้ยบอกกบัปลานั้นว่าขา้งบน 
บนบกนั้นใหญ่โตกว่าบึงน้ีมากนัก และมีความเป็นอยู่สุขสบายและสนุกสนานกว่าในบึงท่ีเราอาศยัอยู่น้ี
มากมายนัก ส่วนปลานั้นเม่ือไดฟั้งจากค าบอกเล่าของเต่าท่ีไดข้ึ้นไปบนบก ไดพ้บไดเ้ห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ 
และส่ิงต่าง ๆ มาดว้ยตวัเอง ซ่ึงเป็นเร่ืองจริงทั้งหมดน ามาบอกเล่าให้ปลาฟัง ส่วนพวกปลาทั้งหลายเหล่านั้น
ไม่สามารถข้ึนมาบนบกได ้เม่ือฟังแลว้กลบัไม่เช่ือ กล่าวหาว่าเต่านั้นโกหกแถมพูดว่าท่ีไหนจะใหญ่โตกว่า
และเป็นสุขกว่า ท่ีบึงท่ีพวกเราอาศยัอยูน้ี่ไม่สามารถท่ีจะว่ายไปใหท้ัว่บึงได ้และหน าซ ้ ามีอาหารอนัสมบูรณ์
และมีโขดหินและตน้ไม้อนัสวยงามยิ่งนัก ลว้นแลว้แต่สาหร่ายและตน้ไมท่ี้เกิดข้ึนภายในใตบึ้งแห่งนั้น 
อุทาหรณ์อนัน้ีเท่ากบัพวกคนท่ีโง่เขลาเบาปัญญาไม่ไดเ้ขา้ถึงธรรมท่ีแทจ้ริง หรือว่าไม่เขา้ใจธรรมท่ีพระ



สัมมาสัมพุทธเจา้ไดต้รัสเร่ืองนิพพานนั้นเอง เพราะว่าเขาเหล่านั้นมีปัญญาน้อย หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า
เพราะเขาไม่สามารถท่ีจะรู้เห็นส่ิงดงักล่าวไดด้ว้ยตวัเอง เร่ืองแดนนิพพานอนัเป็นท่ีอยู ่
  

ขอฝากความคดิเห็นเอาไว้ในที่นีด้้วย 
 
 เร่ืองพระนิพพานน้ี มีพุทธบริษทัทั้งหลายอีกจ านวนมากยงัเขา้ใจเร่ืองนิพพานไปในทางท่ีผิด และ
ตีความหมายพระนิพพานไปในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง คดัคา้นต่อค าสั่งสอนของพระสมัมาสมัพุทธเจา้พระสมณโค
ดมท่ีพระองค์ได้ตรัสสั่งสอนเอาไวใ้นพระไตรปิฎกตามหมวดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับเร่ืองนิพพานอนัน้ี และ
โดยเฉพาะผูท่ี้น าค  าสอนไปเผยแพร่เร่ืองพระนิพพานว่าดบัสูญหมดทั้งจิตและวิญญาณโดยส้ินเชิงนั้นยิ่ง
ซ ้ าร้ายมากข้ึน กระท าให้พุทธบริษทัทั้งหลายเขา้ใจธรรมค าว่าพระนิพพานน้ีไปในทางท่ีผดิ ๆ และไดน้ าไป
เผยแพร่กนัต่อไปในหมู่พทุธบรษทัทั้งหลาย เร่ืองอยา่งน้ีไม่สมควรจะมีบงัเกิดข้ึนในพระพทุธศาสนาในสัมย
ท่ีโลกเขาเจริญรุ่งเรืองถึงขนาดน้ีแลว้ และโดยเฉพาะในเมืองไทยของเรานั้น มีมหาเถระสมาคมแลกรม
ศาสนาร่วมการปกครองดูแลคณะสงฆ์อยู่แลว้ เม่ือมีผูท่ี้ตีความหมายธรรมชั้นสูงสุดของพุทธศาสนาและ
น าเอาไปสั่งสอนหรือเผยแพร่ในทางท่ีผดิเช่นน้ี ควรจะมีการพิจารณาแกไ้ขและออกแถลงการณ์เป็นทางการ
ให้ถูกต้องตามหลักพุทธมติของพระพุทธเจ้าท่ีแท้จริง เพื่อป้องกันการโจมตีหรือต าหนิติเตียนจาก
บุคคลภายนอกพุทธศาสนาซ่ึงมีเป็นจ านวนมากในโลกน้ีนั้น และเป็นคู่แข็งกบัพระพุทธศาสนาของเราอยู่
แลว้ และผูท่ี้เผยแพร่หรือสั่งสอนธรรมขอ้น้ีก็เช่นเดียวกนั สมควรพิจารณาตวัเองเสียก่อนว่าตวัเองมีความรู้
และความสามารถแค่ไหน และไดท้ าการศึกษาและคน้ควา้หลกัธรรมให้หัวขอ้เร่ืองพระนิพพานมาอย่าง
ละเอียดถ่ีถว้นแลว้หรือยงัในพระไตรปิฎกทั้งหมดนั้น และท าการเขา้ใจธรรมเร่ืองนิพพานอนัน้ีลึกซ่ึงแค่
ไหน ก่อนท่ีจะน าค าสอนอนัน้ีไปเผยแพร่หรือสั่งสอนบอกเล่าใคร ๆ ต่อไป เพราะธรรมขอ้น้ีเป้นธรรมท่ี
ละเอียดและลึกซ่ึงมาก และเป็นหัวขอ้ธรรมท่ีสูงสุดของพระพุทธศาสนาของเรา พระพุทธศาสนาของเราท่ี
เหนือกวา่ศาสนาต่าง ๆ ในโลกน้ีนั้นกเ็พราะธรรมหวัขอ้เร่ืองพระนิพพานอนัน้ีเท่านั้น ท่ีเหนือกวา่ศาสนาต่าง 
ๆ ในโลกน้ี เพราะฉะนั้นบุคคลท่ีจะน าเอาธรรมอนัสูงสุดของพระพุทธศาสนาอนัน้ีไปเท่ียวเผยแพร่หรือสั่ง
สอนใคร สมควรท่ีจะศึกษาและคน้วคา้จากพระไตรปิฎกต่าง ๆ ให้ถ่องแทเ้สียก่อน และท าความเขา้ใจใน
หัวขอ้ธรรมเร่ืองนิพพานอนัน้ีให้ละเอียดถ่ีถว้นและถูกตอ้งตามค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีแทจ้ริง
ดว้ย ค  าว่านิพพานนั้น คือ ตามหลกัศพัทข์องบาลีแลว้ไดแ้ก่ นิ บทหนา้ พาน ธาตุในความเยน็หรือในความ
ดบันัน่เอง เม่ือเขา้สมาสแลว้ท่านใหซ้อ้น พ เขา้มาตวัหน่ึง จึงเป็นค าว่านิพพาน ซ่ึงแปลตามบาลีกไ็ดแ้ก่ความ
เยน็หรือว่าความดบันั่นเอง เพราะว่าค  าสอนในพระพุทธศาสนาน้ี ท่านกล่าวไวว้่ากิเลสทั้ง ๓ ชนิดไดแ้ก่ 
ราคะ โทสะ โมหะ เปรียบเสมือนว่าไฟไดเ้ผาผลาญให้เร่าร้อนอยู่ภายในกายและใจของเหล่าสรรพสัตว์
ทั้งหลาย ท่านจึงเรียกวา่ ราคคฺคิ โมหคฺคิ ไดแ้ก่ ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ ส่วนผูท่ี้ปฏิบติัธรรมจน
ไดส้ าเร็จเป็นพระอรหันตแ์ลว้นั้น ไดท้  าการดบัไฟทั้ง ๓ กองน้ีให้เยน็ลงเป็นสมุทเฉทปหารไดอ้ยา่งเด็ดขาด
โดยส้ินเชิงในขนัธ์สันดานของตนแลว้เรียกว่านิพพาน เพราะฉะนั้นค าว่านิพพานไม่ใช่ความหมายว่าท าลาย



จิตหรือปฐมวิญญาณให้ดับสูญไม่ เพียงแต่ท าลายกิเลสต่าง ๆ ได้แก่ ราคะ โทสะ และโมหะ ซ่ึงเกิดข้ึน
หลงัจากอวิชชาไดค้รอบง าแลว้ และยงัวิถีวิญญาณพร้อมดว้ยเบ็ญจขนัธ์ทั้ง ๕ ซ่ึงเกิดข้ึนหลงัจากอวิชชาได้
ครอบง าจิต หรือปฐมวิญญาณแลว้ทั้งส้ินใหด้บัไป ไม่ตอ้งมาเวียนวา่ยอยูใ่นสงัสารวฎัใน ๓๑ ภูมิอนัน้ีเท่านั้น 
บุคคลจ าพวกท่ีส าคญัผดิคิดว่านิพพาน (จิตหรือปฐมวิญญาณ) ดบัสูญนั้นเป็นพวกมิจฉาทิฎฐิ คือการเห็นผิด
จากความเป็นจริงตามธรรมของพระสมณโคดมท่ีพระองคไ์ดต้รัสสั่งสอนเอาไว ้พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีได้
ตรัสรู้เป็นหัวหนา้สังฆรัตนะมาแลว้ในอดีต อนัเป็นอนนัตงัตั้งแต่พระอนนัตบ์รมศาสดาเป็นองคท่ี์ ๑ พระอุ
ตลบรมศาสดาองค์ท่ี ๒ พระอสัชิองค์ท่ี ๓ พระวิษณุกรรมมไหศวรรยอ์งค์ท่ี ๔ พระปธานพรองค์ท่ี ๕ 
พระปรัชณียาองคท่ี์ ๖ พระวิปัสสีองคท่ี์ ๗ เท่าท่ีไดท้ราบมาว่าทุก ๆ พระองคบ์ าเพญ็บารมีประเภทวิริยาธิกะ
ทั้งนั้ น แต่ถา้ว่าพระวิปัสสีองค์ท่ี ๗ น้ี เม่ือเขา้นิพพานแลว้ได้อธิษฐานจิตให้มาบงัเกิดในจกัรวาลน้ี เพื่อ
บ าเพญ็บารมีวิริยาธิกะ เพื่อการมาตรัสรู้ใหม่อีกคร้ังหน่ึง ผลสุดทา้ยพระองคก์็ไดม้าตรัสรู้เป็นหัวหน้าสังฆ
รัตนะในนามองคพ์ุทธองคท่ี์ ๕๗ อีกคร้ังหน่ึง ทรงพระนามดั้งเดิมวา่พระวิปัสสีพระสัมมาสัมพุทธเจา้จนได้
เป็นพระสังฆรัตนะ แลว้ไดเ้ป็นหวัหนา้พระพุทธในนามพุทธซ่ึงเป็นหวัหนา้สงัฆรัตนะทั้งหมด อนัน้ีก็แสดง
ให้เห็นไดว้่าการเกิดของสังขารนั้นดว้ยเหตุ ๒ ประการดว้ยกนัท่ีเป็นปัจจยัท่ีกระท าให้เกิดเป็นสังขารข้ึนมา
จาก (จิตหรือปฐมวิญญาณ) นั้น อยา่งท่ี ๑ ไดแ้ก่อวิชชาและภวตณัหาก็กระท าให้เกิดสังขารข้ึนได ้อยา่งท่ี ๒ 
ไดแ้ก่อภิญญาท่ีช่ือวา่อิทธิฤทธ์ิ กส็ามารถกระท าใหเ้กิดสงัขารข้ึนมาไดเ้หมือนกนั แต่สงัขารอนัน้ีแตกต่างกนั
ออกไปคือ สังขารประเภทท่ี ๑ นั้นเกิดจากกิเลส เพราะความไม่รู้สังขาร ประเภทท่ี ๒ นั้นเกิดจากอภิญญา 
สามารถรู้ได้ทุก ๆ อย่างและมีฤทธ์ิมีอ านาจเป็นไปตามความปรารถนาทุก ๆ ประการ แตกต่างกันตรงน้ี
เท่านั้น ตามท่ีดงักล่าวมาทั้งหมดก็พอสรุปไดว้่าพระบรมศาสดาต่าง ๆ และพระปัจเจกพุทธต่าง ๆ และพระ
อรหันต์ทั้ งหลายท่ีเขา้สู่แดนนิพพานแลว้ ยงัคงเหลือแต่จิตหรือปฐมวิญญาณดั้ งเดิมอันบริสุทธ์ินั้ น ถ้า
พระองค์ท่านทั้ งหลายเหล่านั้นตอ้งการอยากจะให้มีสังขารปรากฏข้ึนมาเม่ือไรแลว้ ก็ย่อมสามารถท่ีจะ
กระท าไดต้ลอดเวลาดว้ยอ านาจของอภิญญาท่ีช่ือว่าอิทธิฤทธ์ิอนันั้น และมีฤทธ์ิมีเดชมีอ านาจครบทุก ๆ 
ประการตามภูมิธรรมของตน ๆ ท่ีไดบ้  าเพ็ญส าเร็จในอดีตทุก ๆ ประเภท แตกต่าง ๆ กนักบั (จิตหรือปฐม
วิญญาณ) ท่ีอวิชชาและภวตณัหาเขา้ครอบง าหรือสิงสู่ ไม่สามารถท าให้สังขารของตน ๆ เป็นไปตามท่ีตน
ตอ้งการได ้ไม่เหมือนกบัสังขารท่ีเกิดข้ึนดว้ยอ านาจอภิญญาท่ีบ าเพญ็จนหมดกิเลสแลว้โดยส้ินเชิงท่ีช่ือว่า
พทุธ ปัจเจกพทุธ อรหนัตท์ั้งหลายฯ 
 

ในยุคมนุษย์ทีม่บีาป 
 
 เหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายท่ีมีโอกาสไดเ้กิดมาเป็นมนุษยใ์นสมยักลียคุในคราวน้ีนั้น ลว้นแลว้แต่เหล่า
สรรพสัตวท่ี์มีบาปผิดศีลธรรมไดป้ระพฤติผิดศีลธรรมมาแลว้ในอดีตทั้งนั้น จึงเป็นผลกรรมให้เหล่าสรรพ
สตัวท์ั้งหลายน้ีมีรูปร่างหนา้ตาและผวิพรรณแตกต่างกนัไป และมีความเป็นอยูแ่ตกต่างกนัมากมายเท่าท่ีเห็น
กนัอยูทุ่ก ๆ วนัน้ี  ส่วนเหล่าสรรพสัตวท่ี์พอจะเป็นผูท่ี้มีบุญมีกศุลอยูบ่า้งกมี็จ านวนนอ้ยมากถา้เทียบกบัเหล่า



สรรพสัตวท์ั้งหลายโดยทัว่ไป ในมนุษยโ์ลกแห่งน้ีถา้จะคิดเป็นเปอร์เซ็นตแ์ลว้ เหล่าสรรพสัตวท่ี์พอจะมีบุญ
มีกุศลและมีบารมีอญุ่บา้งถวัเฉล่ียแลว้มีไม่เกิน ๑ เปอร์เซ็นต ์เหล่าสรรพสัตวท่ี์เกิดมาเป็นมนุษยแ์ละพุทธ
บริษทัในพระพุทธศาสนาเท่านั้นท่ีจดัว่าเป็นเหล่าสรรพสัตวท่ี์พอจะเป็นผูมี้บุญมีกุศลและบารมีอยูบ่า้ง แต่
ส่วนมากแลว้เป็นผูท่ี้มีบาปกรรมหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่าอกุศลกรรม ไดก้ระท ากนัมามากแลว้ในอดีตชาติ
ทั้งนั้นแลว้ ถึงแมว้่าพุทธบริษทัในพระพุทธศาสนาทั้งหลายเหล่านั้นก็ตามที ก็ยงัถือไดว้่าเป็นผูผ้ิดศีลธรรม
กนัมามาก เช่นเดียวกนัท่ียงัดีหน่อยก็ตรงท่ีวา่เป็นผูอ้ยูใ่นสัมมาทิฎฐิ มีพระพุทธศาสนาเป็นท่ีพึ่ง หรือเรียกได้
ว่ามีโอกาศไดเ้กิดมาพบพระพุทธศาสนาเท่านั้น นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรแตกต่าง ๆ กบัพวกมนุษยท์ั้งหลาย
เหล่านั้นเลย  ตามปกติแลว้มนุษยท่ี์เกิดมาในยคุพุทธนัดรหน่ึง หรือเกิดมาในยคุพระบรมมหาจกัรพรรดิองค์
ใดองคห์น่ึงแลว้ ถือไดว้่าเป็นมนุษยท่ี์มีบุญญาธิการ เกิดมาแลว้มีแต่ผิวพรรณวรรณะสดสวยงดงามและจะมี
ความเป็นอยูส่ะบาย ไม่ตอ้งมาปากกดัตีนถีบกนัอยา่งทุก ๆ วนัน้ี กล่าวคือไม่ตอ้งมาแยง่กนัท ามาหากินเล้ียง
ปากเล้ียงทอ้งดว้ยความล าบากเหมือนกบัมนุษยท่ี์เป็นอยู่กนัทุก ๆ วนัน้ี เพราะว่ามนุษยเ์หล่านั้นมีศีลธรรม
และความเป็นอยูด่ว้ยบารมีองคใ์ดองคห์น่ึง หรืออาศยับารมีพระบรมจกัรพรรด์ิองคใ์ดองคห์น่ึงในยคุต่าง ๆ 
นั้น เพียงแต่ว่าขอให้ไดพ้บพุทธองคห์น่ึงองคใ์ดหรือว่าพบพระบรมจกัรพรรดิองคห์น่ึงองคใ์ดเท่านั้นเองก็
ใชไ้ด ้แต่คราวน้ีพวกเหล่าสรรพสัตวโ์ดยเฉพาะพทุธบริษทัทั้งหลายไดเ้กิดมาพบองคพ์ทุธท่ีตกอยูใ่นสภาพท่ี
พวกเราท่านทั้งหลายเห็นกนัอยูใ่นปัจจุบนัน้ี ซ่ึงประเภทน้ีน้ีนนานแสนนานกว่าจะมีสักคร้ังหน่ึงองคพ์ุทธท่ี
ไดต้รัสรู้มาแลว้และนบัไม่ถว้น ไม่เคยปรากฎมาก่อนเลยท่ีจะมีพระโพธิสัตวล์งมาตรัสรู้ในสมยักลียคุมีพระ
สมณโคดพระบรมศาสดาของพวกเราท่านทั้งหลาย องคน้ี์น่ีแหละท่ีลงมาตรัสรู้ในสมยักลียุคท่ีเหล่าสรรพ
สตัวจ์ะตอ้งมาใชเ้วรกรรมต่าง ๆ ในดา้นอกศุลกรรมทุก ๆ ชนิดท่ีเหล่าสรรพสัตวไ์ดก้ระท าเอาไวใ้นอดีตชาติ
ท่ีจะตอ้งมาชดใชใ้นสมยักลียุคอนัน้ี ซ่ึงบดัน้ีถา้นบักลียุคแลว้ได ้๕,๐๔๗ ปีแลว้ ซ่ึงใกลจ้ะถึงยคุจุดจบของ
เหล่าสรรพสตัวท่ี์มีชีวิตต่าง ๆ ท่ีอาศยัอยูบ่นพื้นดาวราหูดวงน้ีแลว้ ถา้จะมองกนัอยา่งผวิเผนิแลว้ ดูเหมือนกบั
วา่มนุษยใ์นยคุน้ีมีบุญญาธิการมากเหลือเกินท่ีไดเ้กิดมาในสมยัโลกก าลงัรุ่งเรืองดว้ยในดา้นวิทยาศาสตร์ต่าง 
ๆ ก าลงัรุดหน้าไปไกลอยา่งทุก ๆ วนัน้ี แต่แทจ้ริงแลว้พวกมนุษยท์ั้งหลายเหล่านั้นไม่ไดมี้โอกาสท่ีจะรู้ได้
เลยว่าพวกเขาไดเ้กิดมาในกาลเวลาท่ีวิทยาศาสตร์เจริญรุ่งเรืองน้ีดว้ยอ านาจของกุศลกรรมส่งผลมา หรือว่า
กุศลกรรมส่งผลพวกเขามา แทท่ี้จริงแลว้พวกมนุษยท์ั้งหลายท่ีไดเ้กิดมาในสมยัท่ีวิทยาศาสตร์ก าลงัรุ่งเรือง
ในสมยักลียคุอนัน้ี หมายถึงพวกสรรพสัตวท์ั้งหลายจะตอ้งมาชดใชก้รรมต่าง ๆ ท่ีตนไดก้ระท าเอาไวแ้ลว้ใน
อดีตชาติ จึงชกัน ามาให้ไดรั้บทนทุกขต่์าง ๆ ดว้ยวิธีต่าง ๆ ก่อนท่ีสัตวจ์ะหมดส้ินไปในคราวลา้งจกัรวาลใน
คราวน้ี ถา้เรามองกนัในแง่หลงผดิคิดว่าดีเช่นในปัจจุบนัน้ี ในดา้นการสือสารต่าง ๆ เช่น วิทยกุ็ดี หรือทีวีก็ดี 
หรือวา่ในดา้นคมนาคมก็ดี หรือวา่ในดา้นวตัถุต่าง ๆ เช่น ตึกรามบา้นช่องต่าง ๆ รวมแลว้ในดา้นเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ในสมยัท่ีวิทยาศาสตร์เจริญรุ่งเรืองอยูน้ี่นั้น ตามหลกัของธรรมแลว้น ามาซ่ึงกิเลสทั้งนั้น บางส่ิงไม่ควร
มีโอกาสท่ีจะรู้จะเห็นหรือว่าท่ีจะไดย้ินไดฟ้้งได ้ก็ท าให้ตอ้งรู้ตอ้งเห็นหรือไดย้นิไดฟั้งตอ้งรับรู้รับเห็นและ
ไดย้ินไดฟั้งไปดว้ยส่ิงดงักล่าว นั้นลว้นน ามาซ่ึงกิเลสทั้งในทางตาในทางใจทั้งนั้น เท่ากบัเพิ่มความทุกขใ์น
ดา้นต่าง ๆ ใหมี้มากข้ึนนั้นเอง แต่เหล่าสรรพสัตวท์ั้งหลายมีมนุษยเ์ป็นตน้ ในยคุน้ีหรือว่าในสมยักลียคุอนัน้ี



จะไดไ้ม่คิดถึงขอ้น้ีเลยเป็นส่วนใหญ่ ยิ่งมนุษยพ์วกนอกศาสนาพุทธยิ่งแลว้ใหญ่ พวกเขาจะนึกคิดแต่ว่าใน
ปัจจุบันชาติเสียเป็นส่วนมาก เขาจะไม่ได้คิดถึงขอ้สัจจธรรมอนัน้ีเลย ท่ีแท้จริงแลว้ความเจริญในด้าน
วิทยาศาสตร์นั้น ไม่ไดใ้หคุ้ณกบัส่ิงท่ีมีชีวิตในโลกน้ีเลยทุก ๆ กรณี แต่วา่พวกเขากลบัคิดไปตรงกนัขา้งหมด 
ส าคญัผิดคิดว่าของดงักล่าวนั้นให้คุณกบัพวดเขาตามหลกักฎแห่งกรรมนั้นถูกตอ้ง พวกสัตวท์ั้งหลายย่อม
ยนิดีในกรรมของตนท่ีไดก้ระท าข้ึนมาเสมอ จะเป็นไปทางอกศุลกรรมหรือวา่กศุลกรรมกต็าม มนุษยใ์นยคุน้ี
ถูกอวิชชาเขา้ครอบง าจนไม่สามารถจะเกิดปัญญารู้แจง้เห็นจริงในส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนกบัพวกเหล่านั้นไดเ้ลย 
กพ็อจะมีอยูบ่า้งจ าพวกท่ีรู้ทนัต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนน้ีนั้นกคื็อ  จ  าพวกพุทธบริษทัท่ีมีพระพทุธศาสนา
เป็นท่ีพึ่งเป็นท่ีสรณะเท่านั้น ท่ีจะเกิดปัญญาเห็นแจง้เห็นจริงในสัจจธรรมขอ้น้ีได ้ตามความเป็นจริงแลว้ทุก
คร้ังท่ีจะมีการลา้งจกัรวาลเกิดข้ึนในมนุษยโ์ลกแห่งน้ี ความเจริญในด้านวิทยาศาสตร์ตอ้งถึงขั้น มนุษย์
ทั้งหลายสามารถคิดพลงันิวเคลียร์ไดแ้ละน าเอามาท าลายลา้งผลาญซ่ึงกนัและกนั พร้อมทั้งเหล่าสรรพสัตวท่ี์
มีชีวิตในโลกน้ีต้องพลอยล้มหายตายจากไปด้วยเหมือนกับเม่ือส่ีอสงไขยกับแสนกว่ากัปป์ท่ีแล้วก็
เช่นเดียวกนัเพราะฉะนั้นจึงไดใ้ห้หัวขอ้เอาไวข้า้งตน้นั้นว่าในยุคมนุษยท่ี์มีบาปจะตอ้งมาทนทุกขด์ว้ยเหตุ
นานาประการ ดว้ยความยินดีในผลกรรมของตน ๆ ท่ีไดก้ระท าเอาไวแ้ลว้ในอดีตชาติ จึงไดช้กัน ามาให้เกิด
ในสมยักลียคุอนัน้ีซ่ึงมนุษยท์ั้งหลายข้ึนตน้ดว้ยเพียงแค่มีอายหุน่ึงร้อยปีเป็นอายขุยัเท่านั้น เพราะฉะนั้นพวก
มนุษยใ์นยคุกลียคุน้ีจะมีอายเุกินกว่าร้อยปีข้ึนไป ก็หายากมากเตม็ที จะมีบา้งกเ็ป็นจ านวนนอ้ยมากถา้คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์แลว้ศูนย ์ศูยน์เรียกว่าคิดเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นั้ นเอง ท่ีขา้พเจ้าบอกว่าเป็นสมัยมนุษยท่ี์มีบาปมี
อกุศลกรรมผดิศีลผดิธรรมกนัมาในอดีตชาติทั้งนั้น จึงตอ้งชกัน ามาใหเ้กิดในสมยักลียคุน้ี ซ่ึงมีอายขุยัเร่ิมตน้
ดว้ย ๑๐๐ ปีเท่านั้น ไม่ได่ไปเกิดในสมยัท่ีมนุษยมี์บุญญาธิการ มีผวิพรรณวรรณะดีหนือว่ามีอายยุนืยาวนาน
เป็นแสน ๆ ปี หรือวา่หลาย ๆ หม่ืนปี พร้อมดว้ยมีความเป็นอยูสุ่ขสบายกบัเขาเหล่านั้นซ่ึงเร่ืองดงักล่าวน้ีองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้พระบรมศาสดาพระสมณโคดมพระองคไ์ดต้รัสเอาไวซ่ึ้งมีอยูใ่นพระไตรปิฎก
เล่ม ๓ พระสุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรควา่ดว้ยเร่ืองจกักวตัติสูตร กฎแห่งกรรมของสตัวท่ี์ประพฤติผดิ
ศีลและผดิธรรมกระท าให้มีอายสุั้นและมีผวิพรรณวรรณะเลวทรามลงและมีความเป็นอยูไ่ดรั้บทุกขแ์ละสุข
แตกต่าง ๆ กนัเพราะฉะนั้นต่อไปน้ีขา้พเจา้จะขอน าเอาเร่ืองจกักวตัติสูตร ซ่ึงอยูใ่นพระไตรปิฎกดงักล่าวเอา
มาเขียนไวใ้นหนังสือ “ สัจจธรรม “ น้ี เพื่อให้พวกท่านทั้ งหลายได้ศึกษารู้กันเอาไว ้เพื่อเป็นท่ีประดับ
สติปัญญากนัต่อไป จะไดป้ระพฤติตวักนัเสียใหม่ในวนัหนา้ 
     สมยัหน่ึงพระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่ณ เมืองมาตุลา ในแควน้มคธ ณ ท่ีนั้นแล พระผูมี้พระภาคตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผูมี้พระภาคแลว้พระผูมี้พระภาคจึงตรัสดงัน้ี
ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกราะมีตนเป็นท่ีพึ่ง อยา่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่งเกราะจงมีธรรมเป้น
เกราะ มีธรรมเป็นท่ีพึ่งอยา่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่งอยู ่ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมี้ตนเป็นเกราะ มีตนเป็นท่ีพึ่งไม่มี
ส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่ง มีธรรมเป็นเกราะ มีธรรมเป็นท่ีพึ่ง ไม่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่งเป็นไฉน (๑) ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในพระธรรมวินยัน้ีพิจารณาเห็นกายในกายอยู ่มีความเพียรมีสัมปชญัญะ มีสติก าจดัอภิชฌาและโทมนสัใน
โลกเสียได ้(๒) ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ีพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู ่มีความ



เพียร มีสัมปชญัญะ มีสติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได ้(๓) ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรม
วินยัน้ีพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ่มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได ้(๔)  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ีพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายอยู ่มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติ 
ก าจดัอภิชณาและโทมนัสในโลกเสียได ้ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีตนเป็นเกราะ มีตนเป็นท่ีพึ่ง ไม่มีส่ิงอ่ืน
เป็นท่ีพึ่ง มีธรรมเป็นเกราะ มีธรรมเป็นท่ีพึ่ง ไม่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่งอยู่อย่างน้ีแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เม่ือเธอ
ทั้งหลายเท่ียวไปในโคจรซ่ึงเป็นวิสัยอนัสืบมาจากบิดาของตน มารจกัไม่ไดมี้โอกาส มารจกัไม่ไดมี้อารมณ์ 
ดูกาภิกษุทั้งหลาย บุญน้ีเจริญข้ึนอยา่งน้ี เพราะเหตุถือมัน่ธรรมทั้งหลายอนัเป็นกุศล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ือง
เคยมีมาแลว้ มีพระราชาจกัรพรรดิพระนามว่า ทลัหเนมิ ผูท้รงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมเป็นใหญ่ใน
แผน่ดิน มีมหาสมุทรทั้ง๔ เป็นขอบเขต ทรงช านะแลว้ มีราชอาณาจกัรมัน่คงสมบูรณ์ดว้ยแกว้ ๗ ประการคือ 
จกัรแกว้ มา้แกว้ แกว้มณี นางแกว้ คฤหบดีแกว้ ปริณายกแกว้ เป็นท่ี ๗ พระราชบุตรของพระองคมี์กว่าพนั 
ลว้นกลา้หาญ มีรูปทรงสมเป็นวีรกษตัริย ์สามารถย  ่ายเีสนาของขา้ศึกได ้พระองคท์รงช านะโดยธรรม มิตอ้ง
ใช้อาชญา มิตอ้งใช้ศตัราครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขต ดูกรภิกษุทั้งหลาย คร้ันนั้นโดยล่วงไป
หลายปี หลายร้อยปี หลายพนัปี ทา้วเธอตรัสเรียกบุรุษคนหน่ึงมารับสั่งว่า ดูกาบุรุษผูเ้จริญ ท่านเห็นจกัรแกว้
เป็นทิพยถ์อยเคล่ือนจากท่ีในกาลใดพึงบอกแก่เราในกาลนั้นทีเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษนั้นทูลสนองพระ
ราชด ารัสของทา้วเธอแลว้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยล่วงไปอีกหลายปี หลายร้อยปี หลายพนัปี บุรุษนั้นไดเ้ห็น
จักรแก้วอันเป็นทิพย์ ถอยเคล่ือนจากท่ี จึงเข้าไปเฝ้าท้าวเธอถึงท่ีประทับแล้วได้กราบทูลว่า ขอเดชะ
พระพุทธเจา้ขา้ ขอพระองคพ์ึงทรงทราบ จกัรแกว้อนัเป็นทิพยข์องพระองคถ์อยเคล่ือนจากท่ีแลว้ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ล าดบันั้นทา้วเธอตรัสเรียกกุมารองคใ์หญ่มารับสั่งว่า ดูกรพ่อกุมาร ไดย้ินว่าจกัรแกว้อนัเป็นทิพย์
ของพระเจา้จกัรพรรดิองคใ์ด ถอยเคล่ือนจากท่ีพระเจา้จกัรพรรดิ พระองคน์ั้นพึงทรงพระชนมอ์ยูไ่ดไ้ม่นาน
ในบดัน้ีก็กามทั้งหลายอนัเป็นของมนุษย ์พ่อไดบ้ริโภคแลว้ บดัน้ีเป็นสมยัท่ีจะแสวงหากามทั้งหลายอนัเป็น
ทิพยข์องพ่อ มาเถิดพ่อกุมาร พ่อจงปกครองแผน่ดินอนัมีสมุทรทั้ง ๔ เป็นขอบเขตน้ี ฝ่ายพ่อจกัปลงผมและ
นวดนุ่งห่มผา้ยอ้มน ้ าฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล าดบันั้น ทา้วเธอทรงสั่งสอน
พระกุมารองค์ใหญ่ในราชสมบติัเรียบร้อยแลว้ ทรงปลงพระเกศา และพระมสัสุทรงครองผา้ยอ้มน ้ าฝาด 
เสด็จออกจากเรือนทรงผนวชเป็นบรรพชิตแลว้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เท่ือพระราชฤาษีทรงผนวชได ้๗ วนั 
จกัรแกว้อนัเป็นทิพยก์็อนัตรธานไปแลว้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คร้ันนั้นราชบุรุษคนหน่ึงเขา้ไปเฝ้าพระราชาผู ้
เป็นกษตัริยซ่ึ์งไดม้ธุราภิเษกแลว้ถึงท่ีประทบั คร้ันแลว้ไดก้ราบทูลว่า ขอเดชะพระพุทธเจา้ขา้ พระองคพ์ึง
ทรงทราบเถิด จกัรแกว้อนัทิพยอ์นัตรธานไปแลว้ ทา้วเธอไดท้รงเสียพระทยัและเสวยแต่ความเสียพระทยั 
ทา้วเธอเสด็จเขา้ไปหาพระราชฤาษีถึงท่ีประทบัแลว้ไดก้ราบทูลว่า ขอเดชะพระพุทธเจา้ขา้ พระองคพ์ึงทรง
ทราบว่าจกัรแกว้อนัเป็นทิพยอ์นัตรธานไปแลว้ ดุกรภิกษุทั้งหลาย เม่ือทา้วเธอกราบทูลอยา่งน้ีแลว้ พระราช
ฤาษีจึงตรัสกะทา้วเธอว่า ดูกรพ่อ พ่ออย่าเสียใจและอย่าเสวยแต่ความเสียใจไปเลย ในเม่ือจกัรแกว้อนัเป็น
ทิพยอ์นัตรธานไปแลว้ ดูกรพ่อ ดว้ยว่าจกัรแกว้อนัเป็นทิพยห์าใช่สมบติัสืบมาจากบิดาของพ่อไม่ ดูกรพ่อ 
เชิญพ่อประพฤติในจกักวตัติวตัรอนัประเสริฐ จกัรแกว้อนัเป็นทิพยซ่ึ์งมีก าพนัหน่ึง มีกง มีดุม บริบูรณ์ดว้ย



อาการทุกอยา่งจกัปรากฎมีแก่พอ่ผูเ้สียสละพระเศียรแลว้รักษาอุโบสถอยู ่ณ ปราสาทอนัเป็นประเสริฐชั้นบน 
ในวนัอุโบสถ ๑๕ ค ่าฯ พระราชาทูลถามวา่ พระพทุธเจา้ขา้ กจ็กักวตัติวตัรอนัประเสริฐนั้นเป็นไฉน พระราช
ฤาษีตอบว่า ดูกรพ่อ ถา้เช่นนั้นพ่อจงอาศยัธรรมเท่านั้น สักการธรรม ท าความเครพธรรม นบัถือธรรม บูชา
ธรรม ย  าเกรงธรรม มีธรรมเป็นธงชยั มีธรรมเป็นยอด มีธรรมเป็นใหญ่ จงจดัการรักษาป้องกนัและคุม้ครอง
อนัเป็นธรรมในชนภายในในหมู่พล ในพวกกษตัริยผ์ูเ้ป็นอนุยนต ์ในพวกพราหมณ์ และในคฤหบดี ในชาว
นิคมและชาวชนบททั้งหลาย ในพวกสมณพราหมณ์ ในเหล่าเน้ือและนก ดูกรพ่อการอธรรม อยา่ให้มีไดใ้น
แว่นแควน้ของพ่อเลย ดูกรพ่อ อน่ึงบุคคลเหล่าใดในแว่นแควน้ของพ่อไม่มีทรัพย ์พ่อพึงให้ทรัพยแ์ก่บุคคล
เหล่านั้นดว้ย ดูกรพ่อ อน่ึง สมณพราหมเ์หล่าใดในแว่นแควน้ของพ่องดเวน้จากความเมาและความประมาท
ตั้งมัน่อยู่ในขนัติและโสรัจจะ ฝึกตนแต่ผูเ้ดียว สงบตนแต่ผูเ้ดียว ให้ตนดบักิเลสอยู่แต่ผูเ้ดียว พึงเขา้ไปหา
สมณพราหมเ์หล่านั้นโดยกาลอนัควรแลว้ไต่ถามสอบถามว่า ท่านขอรับกุศลคืออะไร ท่านขอรับ อกุศลคือ
อะไร กรรมไม่มีโทษคืออะไร กรรมอะไรควรเสพ กรรมอะไรไม่ควรเสพ กรรมอะไรอนัขา้พเจา้กระท าอยู ่
พึงมีเพื่อไม่เป็นประโยชน์ เพื่อทุกขส้ิ์นกาลนาน หรือกรรมอะไรท่ีขา้พเจา้กระท าอยู ่พึงมีเพื่อประโยชน์ เพื่อ
ความสุขส้ินกาลนาน พ่อไดฟั้งค าของสมณพราหมเ์หล่านั้นแลว้ ส่ิงใดเป็นอกุศล พึงละเวน้ส่ิงนั้นเสีย ส่ิงใด
เป็นกุศลพึงถือมัน่ส่ิงนั้นประพฤติดูกรพ่อน้ีแล คือจกักวตัตวตัรอนัประเสริฐนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทา้วเธอ
รับสนองพระด ารัสพระราชฤาษีแลว้ ทรงประพฤติในจกักวตัตวตัรอนัประเสริฐ เม่ือทา้วเธอทรงประพฤติ
จกักวตัตวตัรอนัประเสริฐอยูจ่กัรแกว้อนัเป็นทิพย ์ซ่ึงมีก าพนัหน่ึง มีกง มีดุม บริบูรณ์ดว้ยอาการทุกปรากฎมี
แก่ทา้วเธอผูส้ละพระเศียร ทรงรักษาอุโบสถอยู่ ณ ปราสาทอนัประเสริฐชั้นบน ในวนัอุโบสถ ๑๕ ค ่า ทา้ว
เธอทอดพระเนตรเห็นแลว้มีพระด าริว่า ก็เราได้สดับมาว่าจกัรแก้วอนัเป็นทิพย ์มีก าพนัหน่ึง มีกงมีดุม
บริบูรณ์ดว้ยอาการทุกอย่างปรากฎ มีแก่พระราชาผูเ้ป็นกษตัริยพ์ระองคใ์ดผูไ้ดม้ธุราภิเษก สละพระเศียร 
ทรงรักษาอุโบสถอยู ่ณ ปราสาทอนัประเสริฐชั้นบนในวนัอุโบสท ๑๕ ค ่า พระราชาพระองคน์ั้นเป็นพระเจา้
จกัรพรรดิหรือหนอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล าดบันั้น ทา้วเธอเสด็จลุกจากพระท่ีนั่งแลว้ ทรงท าผา้อุตตราสงค์
เฉวียงพระองัสาขา้งหน่ึง จบัพระเตา้ดว้ยพระหัตถซ์า้ยทรงประครองจกัรแกว้อนัประเสริฐจงเป็นไปเถิด ขอ
จกัรแกว้อนัประเสริฐ จงชนะโลกทั้งปวงเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขณะนั้นจกัรแกว้นั้นก็เป็นไปทางทิศบูรพา
พระเจา้จกัรพรรดิพร้อมดว้ยจตุรงคินีเสนากเ็สดจ็ติดตามไป 
           ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฝ่ายพระเจา้แผน่ดินท่ีอยู ่ณ ทิศบูรพา พากนัเสด็จเข่เฝ้าพระเจา้จกัรพรรดิไดก้ราบ
ทูลอยา่งน้ีว่า ขอเชิญเสด็จมาเถิดมหาราชเจา้ พระองคเ์สด็จมาดีแลว้ ราชอาณาจกัรเหล่าน้ีเป็นของพระองค์
ทั้งส้ิน ขอพระองคพ์ระราชทานพระบรมราโชวาทเถิดมหาราชเจา้ ทา้วเธอจึงตรัสอยา่งน้ีว่า พวกท่านไม่พึง
ฆ่าสัตว ์ไม่พึงถือเอาของท่ีเจา้ของไม่ไดใ้ห้ ไม่พึงประพฤติผิดในกามทั้งหลาย พึงกล่าวค าเท็จ ไม่พึงดืม
น ้าเมา จงบริโภคตามเดิมเถิด ดูกรภิกษทัั้งหลาย พวกพระเจา้แผน่ดินท่ีอยู ่ณ ทิศบูรพาไดพ้ากนัตามเสดจ็ทา้ว
เธอไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล าดบันั้น จกัรแกว้อนัเป็นทิพยน์ั้น ก็ลงไปสู่สมุทรดา้นบูรพา แลว้โผล่ข้ึนไปลงท่ี
สมุทรดา้นทกัษิณ แลว้โผล่ข้ึนไปสู่ทิศปัจฉิม ทา้วเธอพร้อมดว้ยจตุรงคินีเสนาก็เสด็จติดตามไป ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย จกัรแกว้ประดิษฐานอยู่ ณ ประเทศใด ทา้วเธอก็เสด็จเขา้ไปพกัอยู่ ณ ประเทศนั้น พร้อมดว้ยจตุ



รงคินีเสนา ดูกรภิกษุมั้งหลาย ฝ่ายพระเจา้แผน่ดินท่ีอยู ่ณ ทิศปัจฉิมก็พากนัเสด็จเขา้เฝ้า ทา้วเธอไดก้ราบทูล
อย่างน้ีว่า ขอเชิญเสด็จมาเถิดมหาราชเจา้พระองคเ์สด็จมาดีแลว้มหาราชเจา้ อาณาจกัรเหล่าน้ีเป็นพระองค์
ทั้งส้ิน มหาราชเจา้ ขอพระองคพ์ระมหาราชพระราชทานพระบรมราโชวาทเถิด ทา้วเธอจึงตรัสเหล่าน้ีว่า 
พวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว ์ไม่พึงเอาส่ิงของท่ีเจา้ของไม่ไดใ้ห้ ไม่พึงประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ไม่พึงกล่าวค า
เทจ็ ไม่พึงด่ืมน ้าเมา จงบริโภคตามเดิมเถิด 
        ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกพระเจา้แผ่นดินท่ีอยู่ ณ ทิศอุดร ไดพ้ากนัเสด็จทา้วเธอไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ล าดบันั้นจกัรแกว้นั้นไดช้นะวิเศษยิ่งซ่ึงแผ่นดินมีสมุทรเป็นขอบเขตไดแ้ลว้ จึงกลบัคืนสู่ราชธานีนั้น ได้
หยุดอยูท่ี่ประตูพระราชวงัของทา้วเธอ ปรากฎเหมือนเคร่ืองประดบั ณ มุขส าหรับท าเร่ืองราวสว่างไสวอยู่
ทั้วภายในพระราชวงัของทา้วเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจา้จกัรพรรดิองคท่ี์ ๒ กดี็ องคท่ี์ ๓ ก็ดี องคท่ี์๔ ก็ดี 
องคท่ี์๕ ก็ดี องคท่ี์ ๖ ก็ดี องคท่ี์ ๗ ก็ดี ดโยกาลล่วงไปหลายปี หลายร้อยปี หลายพนัปี ไดต้รัสเรียกบุรุษคน
หน่ึงมารับสั่งว่า ดูกรบุรุษผูเ้จริญ ท่านเห็นจกัรแกว้อนัเป็นทิพยถ์อยเคล่ือนจากท่ีในกาลใด พ่อพึงบอกแก่เรา
ในกาลนั้นเลยทีเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษนั้นทูลสนองพระราชด ารัสของทา้วเทอร์แลว้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
โดยล่วงเลยไปอีกหลายปี หลายร้อยปี หลายพนัปี บุรุษนั้นไดแ้ลเห็นจกัรแกว้อนัเป็นทิพยถ์อยเคล่ือนจากท่ี
จึงเขา้เฝ้าทา้วเธอถึงท่ีประทบัแลว้ไดก้ราบทูลว่า ขอเดชะพระพุทธเจา้ขา้ พระองคพ์ึงทราบจกัรแกว้อนัเป็น
ทิพยข์องพระองคถ์อยเคล่ือนท่ีแลว้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล าดบันั้น ทา้วเธอตรัสเรียกพระกุมารองคใ์หญ่มา
รับสั่งว่า ดูกรพ่อกุมารไดย้นิว่า จกัรแกว้อนัเป็นทิพยข์องพระเจา้จกัรพรรดิพระองคใ์ดท่ีถอยเคล่ือนออกจาก
ท่ีพระเจา้จกัรพรรดิพระองคน์ั้นพึงทรงพระชนมอ์ยูไ่ดไ้ม่นาน ในบดัน้ีก็กามทั้งหลายอนัเป็นของมนุษย ์พ่อ
ไดบ้ริโภคแลว้ บดัน้ีเป็นสมยัท่ีจะแสวงหากามทั้งหลาย อนัเป็นทิพยข์องพ่อ มาเถิดพ่อกุมาร พ่อจงปกครอง
แผ่นดินอนัมีสมุทรทั้ง ๔ เป็นขอบเขตน้ี ฝ่ายพ่อจะปลงผมและหนวด นุ่งห่มผา้ยอ้มน ้ าฝาด ออกจากเรือน
บวชเป็นบรรพชิต ดูกรภิกษุทั้ งหลาย ล าดับนั้ น ท้าวเธอทรงสั่งสอนพระกุมารองค์ใหญ่ในราชสมบัติ
เรียบร้อยแลว้ ทรงปลงพระเกศาและพระมสัสุ ทรงครองผา้ยอ้มดว้ยน ้ าฝาด เสด็จออกจากเรือนทรงผนวช
เป็นบรรพชิตแลว้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เท่ือพระราชฤาษีทรงผนวชได ้๗ วนั จกัรแกว้อนัเป็นทิพย ์อนัตรธาร
ไปแลว้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล าดบันั้น บุรุษคนหน่ึงเขา้ไปเฝ้าพระราชาผูก้ษตัริย ์ซ่ึงไดม้ธุราภิเษกแลว้ถึงท่ี
ประทบั คั้นแลว้ได้กราบทูลว่า ขอเดชะพระพุทธเจา้ขา้ พระองค์พึงทรงทราบเถิด จกัรแก้วอนัเป็นทิพย์
อนัตรธานไปแลว้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล าดบันั้น ทา้งเธอเม่ือจกัรแกว้อนัเป็นทิพยอ์นัตรธานไปแลว้ ไดท้รง
เสียพระทยัและไดท้รงเสวยแต่เสียพระทยั แต่ไม่ไดเ้สด็จไปเขา้เฝ้าพระราชฤาษีทูลถามถึงจกักวตัติวตัรอนั
ประเสริฐ นัยว่าทา้วเธอทรงปกครองประชาราษฎร์ตามพระมติของพระองคเ์อล เม่ือทา้วเธอทรงปกครอง
ประชาราษฎร์ตามพระมติของพระองคอ์ยู ่ประชาราษฎร์ก็ไม่เจริญต่อไปเหมือนเก่าก่อน เหมือนเม่ือกษตัริย์
พระองคก่์อน ๆ ซ่ึงไดท้รงประพฤติในจกักวตัติวตัรอนัประเสริฐอยู ่ดูกรภิกษุทั้งหลาย คร้ันนั้นคณะอ ามาตย์
ขา้ราชบริพารโหราจารยแ์ละมหาอ ามาตย ์นายกองชา้ง นายกองมา้ เป็นตน้ จนคนรักษาประตูและคนเล้ียง
ชีพด้วยปัญญา ได้ประชุมกันกราบทูลท้าวเธอว่า พระพุทธเจ้าได้ยินว่าเม่ือพระองค์ทรงปกครอง
ประชาราษฎร์ตามมติของพระองคเ์อง ประชาราษฎร์ไม่เจริญเหมือนแต่เก่าก่อน เหมือนเม่ือกษตัริยพ์ระองค์



ก่อน ๆ ซ่ึงไดท้รงประพฤติในจกักวตัติวตัรอนัประเสรอฐอยู่ พระพุทธเจา้ขา้ ในแวน้แควน้ของพระองคมี์
อ ามาตยข์า้ราชบริพารโหราจารย ์และมหาอ ามาตย ์นายกองชา้ง นายกองมา้ เป็นตน้ และคนเล้ียงชีพดว้ย
ปัญญาอยูพ่ร้อมทีเดียว ขา้พระพุทธเจา้ทั้งหลายคือ ขา้พระพุทธเจา้ทั้งหลายดว้ย และประชาราษฎร์เหล่าอ่ืน
ดว้ย จ าทรงจกักวตัติจตัรอนัประเสริฐไดอ้ยู ่ขอเชิญพระองคโ์ปรดตรัสถามถึงจกักวตัติวตัรอนัประเสริฐเถิด 
พวกขา้พระพุทธเจา้อนัพระองคต์รัสถามแลว้จกัรกราบทูลแกจ้กักวตัติวตัรอนัประเสริฐถวายพระองค ์ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ล าดบันั้นทา้วเธอโปรดใหป้ระชุมอ ามาตยร์าชบริพารโหราจารยแ์ละมหาอ ามาตย ์นายกองชา้ง 
นายกองมา้ เป็นตน้ จนคนรักษาประตูและคนเล้ียงชีพดว้ยปัญญาแลว้ตรัสถามจกักวตัติวตัรอนัประเสริฐ เขา
เหล่านั้นอนัทา้วเธอตรัสถามจกักวตัติวตัรอนัประเสริฐแลว้จึงกราบทูลแกถ้วายทา้วเธอ ทา้วเธอไดฟั้งค าทูล
แกข้องพวกเขาแลว้ จึงทรงจดัการรักษาป้องกนัและคุม้ครองอนัชอบธรรม แต่ไม่ไดพ้ระราชทานทรัพย์
ให้แก่คนท่ีไม่มีทรัพยเ์ม่ือไม่พระราชทานทรัพยใ์ห้แก่คนท่ีไม่มีทรัพย ์ความขดัสนจึงไดถึ้งความแพร่หลาย 
บุรุษคนหน่ึงจึงขโมยทรัพยข์องคนอ่ืนไป เขาช่วยกนัจบับุรุษนั้นไดแ้ลว้ แสดงแก่ทา้วเธอพร้อมดว้ยกราบทูล
ว่าพระพุทธเจา้ขา้ บุรุษคนน้ีขโมยทรัพยข์องคนอ่ืนไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เม่ือเขาพากนักราบทูลอยา่งน้ีแลว้ 
ทา้วเธอจึงตรัสค าน้ีกะบุรุษคนนั้นว่า พ่อบุรุษไดย้ินว่าเธอขโมยทรัพยข์องคนอ่ืนไปจริงหรือ ฯ บุรุษคนนั้น
ตอบว่า จริงพระพุทธเจา้ขา้ พระราชาจึงตรัสถามว่าพระเหตุไร บุรุษคนนั้นตอบวา่เพราะขา้พระพุทธเจา้ไม่มี
อะไรเล้ียงชีพ 
                   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล าดบันั้น ทา้วเธอจึงพระราชทานทรัพยใ์ห้แก่เขาแลว้รับสั่งว่า พ่อบุรุษเธอจง
เล้ียงชีพ จงเล้ียงดูมารดาบิดา จงเล้ียงบุตรภรรยา จงประกอบการงานทั้งหลาย จงตั้งทกัษิณาท่ีมีผลในเบ้ือง
บน อนัเก้ือกลูแก่สวรรค ์มีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค ์ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายดว้ยทรัพยน้ี์เถิด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เขา้ไดส้นองพระราชด ารัสของทา้วเธอแลว้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมบุ้รุษอีกคนหน่ึงก็ไดข้โมยทรัพย์
ของคนอ่ืนไป เขาช่วยกนัจบับุรุษนั้นไดแ้ลว้ แสดงแก่ทา้วเธอพร้อมดว้ยกราบทูลว่าพระพุทธเจา้ขา้ บุรุษคน
น้ีขโมยทรัพยข์องคนอ่ืนไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เม่ือเขาพากนักราบทูลอยา่งน้ีแลว้ ทา้วเธอจึงตรัสค าน้ีกะบุรุษ
คนนั้นว่า พ่อบุรุษไดย้ินว่าเธอขโมยทรัพยข์องคนอ่ืนไปจริงหรือ ฯ บุรุษคนนั้นตอบว่า จริงพระพุทธเจา้ขา้ 
พระราชาจึงตรัสถามว่าพระเหตุไร บุรุษคนนั้นตอบว่าเพราะขา้พระพุทธเจา้ไม่มีอะไรเล้ียงชีพ  ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ล าดบันั้น ทา้วเธอจึงพระราชทานทรัพยใ์ห้แก่เขาแลว้รับสั่งว่า พ่อบุรุษเธอจงเล้ียงชีพ จงเล้ียงดู
มารดาบิดา จงเล้ียงบุตรภรรยา จงประกอบการงานทั้งหลาย จงตั้งทกัษิณาท่ีมีผลในเบ้ืองบนอนัเก้ือกูลแก่
สวรรค ์มีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค ์ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายดว้ยทรัพยน้ี์เถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เขา้ได้
สนองพระราชด ารัสของทา้วเธอแลว้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษยท์ั้งหลายไดฟั้งมาว่า ดูกรท่านผูเ้จริญทั้งหลาย
ไดย้ินว่าเธอขโมยทรัพยข์องคนอ่ืนไป พระเจา้แผ่นดินทรงพระราชทานทรัพยใ์ห้อีก เขาไดย้ินมาจึงพากนั
คิดเห็นอยา่งน้ี อยา่กระนั้นเลย แมเ้ราทั้งหลายก็ควรขโมยทรัพยข์องคนอ่ืนบา้ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล าดบันั้น 
บุรุษคนหน่ึงจึงขโมยทรัพยข์องคนอ่ืนไป เขาช่วยกนัจบับุรุษนั้นไดแ้ลว้ จึงแสดงแก่ทา้วเธอพร้อมดว้ยกราบ
ทูลว่าพระพุทธเจา้ขา้ บุรุษคนน้ีขโมยทรัพยข์องคนอ่ืนไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เม่ือเขาพากนักราบทูลอย่างน้ี
แลว้ ทา้วเธอจึงตรัสค าน้ีกะบุรุษคนนั้นว่า พ่อบุรุษไดย้ินว่า เธอขโมยทรัพยข์องคนอ่ืนไปจริงหรือ บุรุษนั้น



ตอบว่าจริงพระพุทธเจา้ขา้ พระราชาจึงตรัสถามว่าเพราะเหตุไร บุรุษคนนั้นตอบว่าเพราะขา้พระพุทธเจา้ไม่
มีอะไรเล้ียงชีพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล าดบันั้น ทา้วเธอจึงทรงพระด าริอย่างน้ีว่า ถา้เราจกัให้ทรัพยแ์ก่คนท่ี
ขโมยทรัพยข์องคนอ่ืนไปเสมอ อทินนาทานน้ีจกัเจริญทวีข้ึนดว้ยประการเหลา้น้ี อยา่กระนั้นเลย เราจะให้
คุมตวับุรุษผูน้ี้ให้แขง็แรง จะท าการตดัตน้ตอตดัศีรษะของบุรุษนั้นเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล าดบันั้น ทา้วเธอ
จึงตรัสสั่งบงัคบัราชบุรุษทั้งหลายว่าแน่ะพนาย ถา้เช่นนั้นท่านจงเอาเชือกเหนียวๆ มดับุรุษน้ีให้มือไพล่พลงั
ให้แน่น เอามีดโกน ๆ ศีรษะให้โลน้แลว้พาตระเวนตามถนน ตาตรอกดว้ยบณัเฑาะวเ์สียงกร้าวออกทาง
ประตูด้านทักษิณ จงคุมตวัให้แข็งแรง ท าการตัดตน้ตอตดัศีรษะเสียนอกพระนครทิศทักษิณ ราชบุรุษ
ทั้งหลายรับพระราชด ารัสของเธอแลว้จึงเอาเชือกเหนียวมดับุรุษนั้นให้มือไพล่หลงัให้แน่น เอามีดโกน 
ศีรษะให้โลน้แลว้พาตระเวนตามถนน ตามตรอกดว้ยบณัเฑาะวเ์สียงกร้าวออกทางประตูดา้นทิศทกัษิณ คุม
ตวัใหแ้ขง็แรง ท าการตดัตอตดัศีรษะบุรุษนั้นนอกพระนครทิศทกัษิณแลว้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษยท์ั้งหลาย
ไดฟั้งมาว่า ดูกรท่านผูเ้จริญทั้งหลาย ไดย้ินว่าพระเจา้แผ่นดินให้คุมตวับุคคลผูข้โมยทรัพยข์องคนอ่ืนอยา่ง
แขง็แรง ท าการตดัตน้ตอตดัศีรษะพวกเขาเสีย เพราะไดฟั้งมา พวกเขาจึงมีความคิดเห็นอยา่งน้ีวา่ อยา่กระนั้น
เลย แมพ้วกเราควรใหช่้างท าศสัตราอยา่งคม คร้ังแลว้จะคุมตวับุรุษท่ีเราจกัขโมยเอาทรัพยใ์ห้แขง็แรง จกัท า
การตดัตน้ตอตดัศีรษะพวกมนัเสีย พวกเขาจึงให้ช่างท าศสัตราอยา่งคม คร้ังแลว้จึงเร่ิมท าการปลน้บา้นบา้ง 
ปลน้นิคมบา้ง ปลน้พระนครบา้ง ปลน้ตามถนนหนทางบา้ง คุมตวับุคคลท่ีพวกเขาจกัขโมยเอาทรัพยไ์วอ้ยา่ง
แข็งแรง ท าการตัดตน้ตอตัดศีรษะบุคคลนั้ นเสีย ดูกรภิกษุทั้ งหลาย ด้วยประการดังพรรณนามาน้ี เม่ือ
พระมหากษตัริยไ์ม่พระราชทานทรัพยใ์ห้แก่คนท่ีไม่มีทรัพย ์ความขดัสนก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือความ
ขดัสนถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ืออทินนาทานถึงความแพร่หลาย ศสัตราก็
ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือศสัตราถึงความแพร่หลาย ปาณาติบาตก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือปาณาติบาตถึง
ความแพร่หลาย มุสาวาทก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือมุสวาทถึงความแพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั้นก็
เส่ือมถอย แมว้รรณะก็เส่ือมถอย เม่ือพวกเขาถอยจากอายุบา้ง เส่ือมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรขอมนุษยท่ี์มี
อาย ุ๘๐,๐๐๐ ปี ก็มีอายถุอยลงเหลือ ๔๐,๐๐๐ ปี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อายุ ๔๐,๐๐๐ ปี บุรุษคน
หน่ึงขโมยเอาทรัพยข์องคนอ่ืนไป เขาช่วยกนัจบับุรุษนั้นไดแ้ลว้ จึงแสดงแก่พระมหากษตัริยซ่ึ์งไดม้ธุราภิเษก
พร้อมดว้ยกราบทูลว่า พระพุทธเจา้ บุรุษผูน้ี้ขโมยเอาทรัพยข์องคนอ่ืนไป ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เม่ือเขาพากนั
กราบทูลอยา่งน้ีแลว้ ทา้วเธอจึงตรัสค าน้ีกะบุรุษคนนั้นว่า พ่อบุรุษ ไดย้นิว่าเธอขโมยเอาทรัพยข์องคนอ่ืนไป
จริงหรือ บุรุษนั้นไดก้ราบทูลค าเทจ็ทั้งรู้อยูว่า่ไม่จริงเลย พระพทุธเจา้ขา้ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดว้ยประการดงัพรรณนามาน้ี เม่ือพระมหากษตัริยไ์ม่พระราชทานทรัพยใ์หแ้ก่คน
ไม่มีทรัพย ์ความขดัสนก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือความขดัสนถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ไดถึ้งความ
แพร่หลาย เม่ืออทินนาทานถึงความแพร่หลาย ศสัตราก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือศสัตราถึงความแพร่หลาย 
ปาณาติบาตก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย มุสาวาทก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือ
มุสาวาทถึงความแพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั้นก็เส่ือมถอย แมว้รรณะห็เส่ือมถอย เม่ือพวกเขาเส่ือม
ถอยจากอายุบา้ง เส่ือมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยท่ี์มีอายุ ๔๐,๐๐๐ ปี ก็มีอายุ ๒๐,๐๐๐ ปี ฯ ดูกร



ภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อายุ ๒๐,๐๐๐ ปี บุรุษคนหน่ึงขโมยทรัพยข์องคนอ่ืนไป บุรุษอีกคนหน่ึงจึง
กราบทูลแก่พระราชาผูก้ษตัริยซ่ึ์งไดม้ธุราภิเษกเป็นการส่อเสียดว่า พระพุทธเจา้ขา้ บุรุษช่ือน้ีขโมยเอาทรัพย์
ของคนอ่ืนไปฯ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดว้ยประการดงัพรรณนามาน้ี เม่ือพระมหากษตัริยไ์ม่พระราชทานทรัพยใ์หแ้ก่คน
ท่ีไม่มีทรัพย ์ความขดัสนกไ็ดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือความขดัสนถึงความแพร่หลาย ปิสุณาวาจากไ็ดถึ้วความ
แพร่หลาย เม่ือปิสุณาวาจาถึงความแพร่หลาย แมอ้ายขุองสตัวเ์หล่านั้นก็เส่ือมถอย แมว้รรณะกเ็ส่ือมถอย เม่ือ
พวกเขาเส่ือมถอยจากอายุบา้ง เส่ือมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยท่ี์มีอาย ุ๒๐,๐๐๐ ปี ก็มีอายถุอยลง
เหลือ ๑๐,๐๐๐ ปีฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๑๐,๐๐๐ ปี สัตวบ์างพวกมีวรรณะดี สัตวบ์างพวกมี
วรรณะไม่ดี ในสัตวท์ั้ง ๒ พวกนั้น สัตวท่ี์มีวรรณะไม่ดีก็เพ่งเลง็สัตวพ์วกท่ีมีวรรณะดีถึงความประพฤติล่วง
ในภรรยาของคนอ่ืน ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดว้ยประการดงัพรรณนามาน้ี เม่ือพระมหากษตัริยไ์ม่พระราชทาน
ทรัพย์ให้แก่คนท่ีไม่มีทรัพย์ ความขัดสนก็ได้ถึงความแพร่หลาย เม่ือความขัดสนถึงความแพร่หลาย 
อทินนาทานก็ได้ถึงความแพร่หลาย เม่ืออทินนาทานถึงความแพร่หลาย กาเมสุมิจฉาจารก็ได้ถึงความ
แพร่หลาย เม่ือกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพร่หลาย แมอ้ายขุองสตัวเ์หล่านั้นกเ็ส่ือมถอย แมว้รรณะกเ็ส่ือมถอย 
เม่ือพวกเขาเส่ือมถอยจากอายบุา้งเส่ือมถอยจากวรรณะบา้ง บตัรของมนุษยท่ี์มีอาย ุ๑๐,๐๐๐ ปี กมี็อายถุอยลง
เหลือ ๕,๐๐๐ ปีฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๕,๐๐๐ ปี ธรรม ๒ ประการคือ ผรุสวาจาและสัมผปั
ปลาปะ ก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือธรรม ๒ ประการถึงความแพร่หลาย แมอ้ายขุองสัตวเ์หล่านั้นก็เส่ือมถอย 
แมว้รรณะก็เส่ือมถอย เม่ือพวกเขาเส่ือมถอยจากอายุบา้ง เส่ือมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยท่ี์มีอาย ุ
๕,๐๐๐ ปี บางพวกมีอาย ุ๒,๕๐๐ ปี บางพวกมีอาย ุ๒,๐๐๐ ปี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๒,๕๐๐ 
ปี อภิชฌาและพยาบาทก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ืออภิชฌาและพยาบาทคงความแพร่หลาย แมอ้ายขุองสัตว์
เหล่านั้นก็เส่ือมถอย แมว้รรณะก็เส่ือมถอย เม่ือพวกเขาเส่ือมถอยจากอายบุา้ง เส่ือมถอยจากวรรณะบา้ง บุตร
ของมนุษยท่ี์มีอาย ุ๒,๕๐๐ ปี ก็มีอายถุอยลงมาเหลือ ๑,๐๐๐ ปี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๑,๐๐๐ 
ปี มิจฉาทิฎฐิ ก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือมิจฉาทิฎฐิถึงความแพร่หลาย แมอ้ายขุองสัตวเ์หล่านั้นก็เส่ือมถอย 
แมว้รรณะก็เส่ือมถอยเม่ือพวกเขาเส่ือมถอยจากอายุบา้ง เส่ือมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยท่ีมีอาย ุ
๑,๐๐๐ ปี ก็มีอายถุอยลงมาเหลือ ๕๐๐ ปี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๕๐๐ ปี ธรรม ๓ ประการคือ 
(๑) อธรรมราคะ (๒) วิสมโลภ (๓) มิจฉาธรรม ก็ไดถึ้งแก่ความแพร่หลาย เม่ือธรรม ๓ ประการถึงความ
แพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั้นก็เส่ือมถอยแมว้รรณะก็เส่ือมถอย เม่ือพวกเขาเส่ือมถอยจากอายุบา้ง 
เส่ือมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยท่ี์มีอาย ุ๕๐๐ ปี บางพวกก็มีอาย ุ๒๕๐ ปี บางพวกก็มีอาย ุ๒๐๐ ปี 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๒๕๐ ปี ธรรมเหล่าน้ีคือ ความไม่ปฏิบติัชอบในมารดา ความไม่ปฏิบติั
ชอบในบิดา ความไม่ปฏิบติัชอบในสมณะ ความไม่ปฏิบติัชอบในพราหมณ์ ความไม่อ่อนน้อมต่อท่าน
ผูใ้หญ่ในตระกลู กไ็ดถึ้งความแพร่หลาย 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดว้ยประการดงัพรรณนามาน้ี เม่ือพระมหากษตัริยไ์ม่พระราชทานทรัพยใ์ห้กบั
บุคคลท่ีไม่มีทรัพย ์ความขดัสนก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือความขดัสนถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ได้



ถึงความแพร่หลาย เม่ือทินนาทานถึงความแพร่หลาย ศสัตราก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือศสัตราถึงความ
แพร่หลาย ปารณาติบาตรก็ถึงความแพร่หลาย เม่ือปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย มุสาวาทก็ไดถึ้งความ
แพร่หลาย เม่ือมุสาวาทถึงความแพร่หลาย ปิสุณาวาจาก็ได้ถึงความแพร่หลาย เม่ือปิสุณาวาจาถึงความ
แพร่หลาย กาเมสุมิจฉาจารก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพร่หลาย ธรรม ๒ ประการ
คือผรุสวาจา (ค  าว่าผรุสุวาจาไดแ้ก่พูดค าหยาบ) และสัมผปัปลาปะ (ค าว่าสัมผปัปลาปะไดแ้ก่พูดเพอ้เจอ้) ก็
ไดค้วามแพร่หลาย เม่ือธรรม ๒ ประการถึงความแพร่หลาย อภิชฌาและพบาบาทก็ไดถึ้งความแพร่หลาย 
เม่ืออภิชฌาและพยาบาทถึงความแพร่หลาย มิจฉาทิฎฐิก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ืออภิชฌาและพยาบาทถึง
ความแพร่หลาย มิจฉาทิฎฐิก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือมิจฉาทิฎฐิถึงความแพร่หลาย  ธรรม ๓ ประการคือ 
อธรรมราคะ วิสมโลภมิจฉาธรรม ก็ไดถึ้งความแพร่หลาย (อธรรมราคะ ไดแ้ก่ความก าหนัดในฐนะอนัไม่
ชอบธรรม) วิสมโลภ ไดแ้ก่ความโลภไม่เลือก) มิจฉาธรรม ไดแ้ก่ความก าหนัดดว้ยอ านาจความพอใจผิด
ธรรมดา) เม่ือธรรม ๓ ประการถึงความแพร่หลาย ธรรมเหล่าน้ีคือ ความไม่ปฏิบติัชอบในมารดา ความไม่
ปฏิบติัชอบในบิดา ความไม่ปฏิบติัชอบในสมณะ ความไม่ปฏิบติัชอบในพราหมณ์ ความไม่อ่อนน้อมต่อ
ผูใ้หญ่ในตระกูลก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เม่ือธรรมเหล่าน้ีถึงความแพร่หลาย แมอ้ายขุองสัตวเ์หล่านั้นก็เส่ือม
ถอย แมว้รรณะก็เส่ือมถอย เม่ือสัตวเ์หล่านั้นเส่ือมถอยจากอายบุา้ง เส่ือมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษย์
ท่ีมีอาย ุ๒๕๐ ปี กมี็อายถุอยลงมาเหลือ ๑๐๐ ปี เป็นตน้ อายขุองมนุษยใ์นยคุปัจจุบนัของเราน้ีเรียกวา่ ในสมยั
กลียคุซ่ึงอยูใ่นยคุปลายของมนุษยท่ี์มีอาย ุ๑๐๐ ปี เป็นอายขุยัปัจจุบนัน้ีเป็นปีในกลียคุท่ี ๕๐๔๗ ปีแลว้ ถา้ไม่
มีการลา้งจกัรวาลก่อนหน่ึงพุทธนัดรเศษในคราวน้ีแลว้ มนุษยท์ั้งหลายก็จะเส่ือมถอยอายแุละวรรณะต่าง ๆ 
พร้อมดว้ยผิดศีลผิดธรรมกนัต่อไป จนถึงสัตตนัดรกปัส้ิน ๗ วนั จะเป็นไปตาวฎัจกัรและกาลจกัรเป็นผล
กรรมของสัตวท์ั้งหลายแต่ในคราวน้ี เขาลา้งจกัรวาลเสียก่อน ถา้ไม่ลา้งจกัรวาลแลว้ก็จะเป็นไปตามจกัวตัติ
สูตรน้ี 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย จกัมีสมยัท่ีมนุษยเ์หล่าน้ีมีบุตรอาย ุ๑๐ ปี ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๑๐ ปี เดก็หญิงมีอาย ุ
๕ ปี จกัสมควรมรสามีได ้ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อายุ ๑๐ ปี รสเหล่าน้ีคือ เนยใส เนยขน้ น ้ ามนั 
น ้ าผึ้ง น ้ าออ้ย เกลือ จกัอนัตรธานไปส้ิน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๑๐ ปี หญา้กบัแกจ้กัเป็นอยา่ง
ดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนขา้วสุก ขา้วสาลีระคนกบัเน้ือสัตวจ์กัเป็นอาหารอย่างดี ในบดัดี ฉันใด                 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อยู่อายุ ๑๐ ปี หญา้กบัแกก้็จกัเป็นอาหารอย่างดี ฉันนั้นเหมือนกนั ดูกร
ภิกษทัทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๑๐ ปี กุศลกรรมบถ ๑๐ จกัอนัตรธานไปหมดส้ิน อกุศลกรรมบถ ๑๐ จกั
รุ่งเรืองเหลือเกิน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยอ์าย ุ๑๐ ปี แมแ้ต่ช่ือว่ากุศลก็จกัไม่มีและคนท ากุศลจกัมีแต่
ไหน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อายุ ๑๐ ปี คนทั้งหลายจกัไม่ปฏิบติัในมารดา จกัไม่ปฏิบติัชอบใน
บิดา จกัไม่ปฏิบติัชอบในสมณะ จกัไม่ปฏิบติัชอบในพราหมณ์ จกัไม่ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผูใ้หญ่ใน
ตะกูล เขาเหล่านั้นก็จกัไดรั้บการบูชา และไดรั้บการสรรเสริญเหมือนคนปฏิบติัชอบในมารดา ปฏิบติัชอบ
ในบิดา ปฏิบติัชอบในสมณะ ปฏิบติัชอบในพราหมณ์ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผูใ้หญ่ในตระกูลในบดัน้ี 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๑๐ เขาจกัไม่มี ๆ จิตคิดเคารพย  าเกรงว่า น่ีแม่ น่ีนา้ น่ีป้า น้ีภรรยา ของ



อาจารย ์หรือว่าน่ีภรรยาของท่านท่ีเคารพทั้งหลาย สัตวโ์ลกจกัถึงความสมสู่ปะปนกนัหมด เปรียบเสมือน
แพะ ไก่ สุนขับา้น สุนขจ้ิงจอก ฉะนั้นดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๑๐ ปี สัตวเ์หล่านั้นต่างก็จกัเกิด
การความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะฆ่าอย่างกลา้ในกนัและกนั มารดากบับุตรก็ดีบุตร
กบัมารดาก็ดี บิดากบับุตรก็ดี บุตรกบับิดาก็ดี พี่ชายกับน้องหญิงก็ดี น้องหญิงกับพี่ขายก็ดี จกัเกิดความ
อาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้ายความคิดจะฆ่ากนัอย่างแรงกลา้ นายพรานเห็นเน้ือเขา้เกิดความอาฆาต 
ความพยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะฆ่าอยา่งแรงกลา้ ฉนัใด ก็ฉนันั้นเหมือนกนัดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือ
มนุษยมี์อายุ ๑๐ ปี จกัมีสัตตนัดรกัปส้ิน ๗ วนั มนุษยเ์หล่านั้ นจกักลบัได้ความส าคญักันเองว่า เป็นเน้ือ
ศสัตราทั้งหลายอนัคมจกัปรากฏมีในมือของพวกเขา พวกเขาจะฆ่ากนัเองดว้ยศสัตราอนัคมกลา้นั้นโดย
ส าคญัวา่น่ีเน้ือ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย คร้ังนั้น สตัวเ์หล่านั้น บางพวกมีความคิดอยา่งน้ีว่า พวกเราอยา่ฆ่าใคร ๆ และใคร 
ๆ ก็อยา่ฆ่าเรา อยา่กระนั้นเลย เราควรเขา้ไปตามป่าหญา้สุมทุมป่าไมร้ะหว่างเกาะหรือซอกเขา มีรากไมแ้ละ
ผลไมใ้นป่าเป็นอาหารเล้ียงชีวิตอยู ่เขาพากนัเขา้ไปตามป่าหญา้สุมทุมป่าไม ้ระหว่างเกาะหรือซอกเขามีราก
ไมแ้ละผลไม่ป่าเป็นอาหารเล้ียงชีวิตอยูต่ลอด ๗ วนั เม่ือล่วง ๗ วนัไปเขาพากนัออกจากป่าหญา้สุมทุมป่าไม ้
ระหว่างเกาะซอกเขาแลว้ต่างสวมกอดกนัและกนั จกัขบัร้องดีใจอยา่งเหลือเกิน ในท่ีประชุมว่า สัตวผ์ูเ้จริญ
เราพบเห็นกนัแลว้ท่ายงัมีชีวิตอยูห่รือ ๆ ดูกรภิกษุทั้งหลายล าดบันั้น สัตวเ์หล่านั้นจกัมีความคิดอยา่งน้ีว่าเรา
ถึงความส้ินญาติอยา่งใหญ่เห็นบาปน้ี เหตุเพราะสมาทานธรรมท่ีเป็นธรรมท่ีเป็นกุศลอยา่กระนั้น เราควรท า
กุศล ควรท ากุศลอะไร เราควรงดเวน้ปาณาติบาตควรสมาทานกุศลธรรมน้ีแลว้ประพฤติ เขาจกังดเวน้จาป
ปาณาติบาตจกัสมาทานกศุลธรรมน้ีแลว้ประพฤติเพราะเหตุท่ีสมาทานกศุลธรรม เขาจกัเจริญดว้ยอายบุา้ง จกั
เจริญดว้ยวรรณะบา้ง เม่ือเขา้เจริญอายบุา้ง เจริญดว้ยวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยท์ั้งหลายท่ีมีอาย ุ๑๐ ปี จกัมี
อายเุจริญข้ึนถึง ๒๐ ปี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล าดบันั้น สตัวเ์หล่านั้นจกัมีความคิดอยา่งน้ีวา่ เราเจริญดว้ยอายบุา้ง 
เจริญดว้ยวรรณะบา้ง เพราะเหตุท่ีสมาทานกศุลธรรม อยา่กระนั้นเลย เราควรท ากุศลยิง่ ๆ ข้ึนไป ควรท ากศุล
อะไร เราควรงดเวน้จากอทินนาทาน ควรงดเวน้จากาเมสุมิจฉาจาร ควรงดเวน้จากปุสุณาวาจาควรงดเวน้
จากผรุสวาจา ควรงดเวน้จากสัมผปัปลาปะ ควรละอภิชฌา ควรละพยาบาท ความละมิจฉาทิฎฐิ ควรละธรรม 
๓ ประการ คือธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม อย่ากระนั้นเลย เราควรปฏิบติัชอบในมารดา ควรปฏิบติั
ชอบในบิดา ควรปฏิบติัชอบในสมณะ ควรปฏิบติัชอบในพราหมณ์ ควรประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผูใ้หญ่
ตระกูล ควรสมาทานกุศลธรรมน้ีแลว้ประพฤติ เขาเหล่านั้นจกัปฏิบติัชอบในมารดา ปฏิบติัชอบในบิดา 
ปฏิบติัชอบในสมณะ ปฏิบติัชอบในพราหมณ์ ประพฤติอ่อนนอ้มต่อท่านผูใ้หญ่ในตระกูล จกัสมาทานกุศล
ธรรมน้ีแลว้ประพฤติ เพราะเหตุท่ีสมาทานกุศลธรรมเหล่านั้น เขาเหล่านั้นจกัเจริญดว้ยอายบุา้ง จกัเจริญดว้ย
วรรณะบา้ง เม่ือเขาเจริญดว้ยอายบุา้ง เจริญดว้ยวรรณะบา้ง บุตรของผูมี้อาย ุ๒๐ ปี จกัมีอายเุจริญข้ึนถึง ๔๐ 
ปี บุตรของคนผูมี้อาย ุ๔๐ ปี จกัมีอายเุจริญข้ึนถึง ๘๐ ปี บุตรของคนผูมี้อาย ุ๘๐ ปี จกัมีอายเุจริญข้ึน ๑๖๐ ปี 
บุตรของคนผูมี้อาย ุ๑๖๐ ปี จกัมีอายเุจริญข้ึนถึง ๓๒๐ ปี บตัรของคนผูมี้อาย ุ๓๒๐ ปี จกัมีอายเุจริญข้ึน ๖๔๐ 
ปี บตัรของผูมี้อาย ุ๖๔๐ ปี จกัมีอายเุจริญข้ึนถึง ๒,๐๐๐ ปี บุตรของคนผูมี้อาย ุ๒,๐๐๐ ปี จกัมีอายเุจริญข้ึนถึง 



๔,๐๐๐ ปี บุตรของคนผูมี้อาย ุ๔,๐๐๐ ปี จกัมีอายุเจริญข้ึนถึง ๘,๐๐๐ ปี บุตรของคนผูมี้อายุ ๘,๐๐๐ ปี จกัมี
อายเุจริญข้ึนถึง ๒๐,๐๐๐ ปี บุตรของคนผูมี้อาย ุ๒๐,๐๐๐ ปี จกัมีอายเุจริญข้ึนถึง ๔๐,๐๐๐ ปี บุตรของคนผูมี้
อาย ุ๔๐,๐๐๐ ปี จกัมีอายเุจริญข้ึนถึง ๘๐,๐๐๐ ปี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๘๐,๐๐๐ ปี เดก็หญิงมี
อาย ุ๕๐๐ ปี จึงจกัสมควรมีสามีได ้ดูกรภิกษุทั้งหลายในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๘๐,๐๐๐ ปี จกัเกิดมีอาพาธ ๓ อยา่ง
คือ ความอยากเกิน ๑ ความไม่อยากเกิน ๑ ความแก่ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๘๐,๐๐๐ ปี ชมพู
ทวีปน้ีจกัมั่งคัง่และรุ่งเรือง มีบ้านนิคมและราชพอชั่วไก่บินตก ดูกรภิกษุทั้ งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ
๘๐,๐๐๐ ปี ชมพทูวีปน้ี ประหน่ึงว่าอเวจีนรก จกัยดัเยยีดไปดว้ยผูค้นทั้งหลาย เปรียบเหมือนป่าไมอ้อ้หรือป่า
สาลพฤกษ ์ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๘๐,๐๐๐ ปี เมืองพาราณสีน้ี จกัเป็นราชธานี มีนาม
ว่า เกตุมวดีเป็นเมืองท่ีมัง่คัง่และรุ่งเรือง มีพลเมืองมาก ผูค้นคบัคัง่ และมีอาหารสมบูรณ์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๘๐,๐๐๐ ปี ในชมพูทวีปน้ีจกัมีเมือง ๘๔,๐๐๐ เมือง มีเกตุมวดีราชธานีเป็นประมุข ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๘๐,๐๐๐ ปี จกัมีพระจกัรพรรดิทรงพระนามว่า พระเจา้สังขะทรงอุบติัข้ึน 
ณ เกตุมวดีราชธานี เป็นผูท้รงธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม เป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็น
ขอบเขต ทรงชนะแลว้มีราชอาณาจกัรมัง่คงสมบูรณ์ดว้ยแกว้ ๗ ประการ คือ จกัแกว้ ๑ ชา้งแกว้ ๑ มา้แกว้ ๑ 
แกว้มณี ๑ นางแกว้ ๑ คฤหบดีแกว้ ๑ ปริณายกแกว้เป็นท่ี ๗ พระราชบุตรของพระองคมี์กว่าพนั ลว้นกลา้
หาญมีรูปทรางสมเป็นวีรกษตัริย ์สามารถย  า่ยเีสนาของขา้ศึกได ้พระองคท์รงช านะโดยธรรม มิตอ้งใชอ้าญา
มิตอ้งใชศ้สัตราครอบครองแผ่นดิน มีสาครเป็นขอบเขต ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมี์อาย ุ๘๐,๐๐๐ ปี 
พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงพระนามวา่เมตไตรย ์จกัเสดจ็อุบติัข้ึนในโลก พระองคเ์ป็นอรหนัตต์รัสรู้เองโดยชอบ 
ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีแลว้ ทรงรู้แจง้โลกเป็นสารถีฝึกบุรุษท่ีควรฝึก ไม่มีผูย้ิ่งกว่าเป็น
ศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ั้งหลายเป็นผูเ้บิกบานแลว้ เป็นผูจ้  าแนกพระธรรม เหมือนตถาคตอุบติัข้ึนแลว้
ในโลกบดัน้ี เป็นอรหันต ์ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมดว้ยวิชชาและจรณะไปดีแลว้ รู้แจง้โลก เป็นสารถีฝึก
บุรุษท่ีควรฝึก ไม่มีผูอ่ื้นยิง่กวา่เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ั้งหลายเป็นผูเ้บิกบานแลว้ เป็นผูจ้  าแนกพระ
ธรรม พระผูมี้พระภาคเจา้พระนามว่าเมตไตย ์พระองคน์ั้น จกัทรงท าโลกน้ีพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหม
โลก ใหแ้จง้ชดัดว้ยพระปัญญาอนัยิง่ดว้ยพระองคเ์องแลว้ ทรงสอนหมู่สัตว ์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดา
และมนุษยใ์ห้รู้ตาม เหมือนตถาคตในบดัน้ี ท าโลกน้ีพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจง้ชดัดว้ย
ปัญญาอนัยิง่ดว้ยตถาคตเองแลว้ สอนหมู่สัตวพ์ร้อมดว้ยสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษยใ์หรู้้ตามอยู ่พระผูมี้
พระภาคพระนามว่าเมตไตรยพ์ระองคน์ั้นจกัทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน้ งามในท่ามกลาง งามในท่ีสุด 
ทรงประกาศพรหมจรรยพ์ร้อมออรรถ พร้อมทั้งพยญัชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณ์ส้ินเชิง หมือนตถาคตในบดัน้ี 
แสดงธรรมงามในเบ้ืองตน้ งามในท่ามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย ์พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้ง
พยญัชนะบริสุทธ์ิ บริบูรณ์ส้ินเชิง พระผูมี้พระภาคพระนามวา่เมตไตรย ์พระองคน์ั้นจกัทรงบริหารภิกษุสงฆ์
หลายพนั เหมือนตถาคตบริหารภิกษุสงฆห์ลายร้อย ในบดัน้ี ฉนันั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย คร้ังนั้นพระเจา้สังขะ
จกัพรรดิ ทรงให้ยกข้ึนซ่ึงปราสาทท่ีพระเจา้มหาปนาทะ ทรงสร้างไวแ้ลว้ประทบัอยูแ่ลว้จกัทรงสละจกัทรง
บ าเพ็ญทานแก่สมณพราหมณ์ คนก าพร้า คนเดินทาง วณิพก และยาจกทั้งหลายจกัทรงปลงพระเกศาและ



พระมสัสุ ทรงครองผา้กาสาวพสัตร์ เสด็จออกจากเรือนทรงผนวชเป็นบรรพชิตในส านักของพระผูมี้พระ
ภาค พระนามว่าเมตไตรย ์อรหนัตส์ัมมาสัมพุทธเจา้ ทา้วเธอทรงผนวชอยา่งน้ีแลว้ ทรงปลีกพระองคอ์ยูแ่ต่ผู ้
เดียว ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแลว้ ไม่ชา้นกักจ็กัทรงท าใหแ้จง้ซ่ึงประโยชน์อนัยอดเยีย่มท่ีกุลบุตร
ทั้งหลายพากนัออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ ตอ้งการอนัเป็นท่ีสุดแห่งพรหมจรรย ์ดว้ยพระ
ปัญญาอนัยิง่ดว้ยพระองคอ์งในทิฎฐธรรมเทียวเขา้ถึงอยู ่ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งจงมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็น
ท่ีพึ่ง อยา่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่ง จงมีธรรมเป้นเกาะ มีธรรมเป็นท่ีพึ่ง อยา่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่งอยู ่ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
ภิกษุผูมี้ตนเป็นเกราะมีตนเป็นท่ีพึ่ง ไม่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่ง มีธรรมเป็นเกราะ มีธรรมเป็นท่ีพึ่ง ไม่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ี
พึ่ งอยู่อย่างไรเล่า ดูกรภิกษุทั้ งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ดูกรภิกษุทั้ งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู ่มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติก าจดัอภิชฌา และโทมนสัในโลก
เสียไดฯ้ 
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ีพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ่มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มี
สติ ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียไดฯ้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ี พิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติก าจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดฯ้ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุมีตนเป็นเกราะ มีตนเป็นท่ีพึ่ง มีธรรมเป็นเกราะ มีธรรมเป็นท่ีพึ่ง ไม่มีส่ิงอ่ืนเป็นท่ีพึ่งอยูอ่ยา่งน้ี
แลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเท่ียวไปในโคจร ซ่ึงเป็นวิสัยอนัสืบมาจากบิดาของตน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เม่ือเธอทั้งหลายเท่ียวไปในโคจรซ่ึงเป็นวิสัยอนัสืบมาจากบิดาของตน จกัเจริญทั้งดว้ยอายจุกัเจริญ
ทั้งดว้ยวรรณะ จกัเจริญทั้งดว้ยสุข จกัเจริญทั้งดว้ยโภคะ จกัเจริญทั้งดว้ยพละฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเร่ือง
อายขุองภิกษุมีอธิบายอยา่งไร ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินยัน้ีเจริญอิทธิบาทประกอบดว้ยฉนัทะ
สมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบดว้ยวิริยะสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบดว้ยจิตต
สมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธบาทประกอบดว้ยวิมงัสาสมาธิปธานสังขาน เธอนั้น เพราะเจริญอิทธิบาท ๔ 
เหล่านั้น เพราะกระท าใหม้ากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหล่าน้ี เม่ือปรารถนากพ็ึงตั้งอยูไ่ดถึ้งกปั ๑ หรือเกินกวา่กปั ๑  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย น้ีแลเป็นอธิบายในเร่ืองอายขุองภิกษุฯ ดูกรภิกษุทั้งหลายในเร่ืองวรรณะของภิกษุ 
มีอธิบายอย่างไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ีเป็นผูมี้ศีลส ารวมระวงัในพระปาติโมกข ์ถึง
พร้อมดว้ยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภยัในโทษเพียงเลก็นอ้ย สมาทานศึกษาอยูใ่นสิขาบททั้งหลาย ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย น้ีแลเป็นอธิบายในเร่ืองวรรณะของภิกษุฯ ดูกรภิกษุทั้งหลายในเร่ืองสุขของภิกษุมีอธิบาย
อย่างไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในพระธรรมวินยัน้ี สงดัจากกาม สงดัจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มี
วิจาร มิปิติและสุขเกิดแก่วิเวกอยู ่บรรลุทุติยฌาน มีความผอ่งใสแห่งจิต ณ ภายในเป็นธรรมเอกผดุข้ึน เพราะ
วิตกวิจารสงบไป ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปิติและสุข เกิดแต่สมาธิอยูเ่ป็นผูมี้อุเบกขา มีสติ มีสัมปชญัญะ เสวย
สุขดว้ยกายเพราะปิติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยทั้งหลายสรรเสริญว่า ผูท่ี้ไดฌ้านน้ี เป็นผูมี้อุเบกขา มี
สติ อยู่เป้นสุข บรรลุจตุตฌาน ไม่มีทุกข ์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกขแ์ละดบัโสมนัสโทมนัสก่อน ๆ ไดมี้
อุเบกขาเป็นเหตุใหส้ติบริสุทธ์ิอยู ่



 ดูกรภิกษุทั้งหลาย น้ีแลเป็นอธิบายในเร่ืองสุขของภิกษุฯ ดูกรภิกษุทั้งหลายในเร่ืองโภคะของภิกษุมี
อธิบายอยา่งไปร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ี มีจิตประกอบดว้ยเมตตาแผไ่ปตลอดทิศ ๑ อยู ่
ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกนั ตามนัยน้ี ทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองล่าง เบ้ืองขวาง ดว้ยจิตอนัประกอบดว้ย
เมตตาอนัไพบูลย ์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได ้ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน แผไ่ปตลอดโลกทัว่สัตว์
ทุกเหล่า ในท่ีทุกสถานด้วยมีจิตประกอบด้วยกรุณา แผ่ไปตลอดทิศ ๑ อยู่ ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็
เหมือนกนัตามนัยน้ี ทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองล่าง เบ้ืองขวาง ดว้ยจิตประกอบดว้ยกรุณาอนัไพบูลย ์ถึงความเป้น
ใหญ่หาประมาณมิได ้ไม่มเวร ไม่มีความเบียดเบียน แผไ่ปตลอดโลกทัว่สตัวทุ์กเหล่า ในท่ีทุกสถานดว้ยมีจิต
ประกอบดว้ยมุทิตา แผ่ไปตลอดทิศ ๑ อยู ่ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกนั ตามนยัน้ีทั้งเบ้ืองบน เบ้ือง
ล่าง เบ้ืองขวาง ดว้ยจิตประกอบดว้ยมุทิตาอนัไพบูลย ์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได ้ไม่มีเวร ไม่มีความ
เบียดเบียน แผไ่ปตลอดโลก ทัว่สัตวทุ์กเหล่า ในท่ีทุกสถานดว้ยมีจิตประกอบดว้ยอุเบกขา แผไ่ปตลอดทิศ ๑ 
ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกนัตามนยัน้ีทั้งเบ้ืองบน เบ้ืองล่าง เบ้ืองขวาง ดว้ยจิตประกอบดว้ยอุเบกขา
อนัไพบูลย ์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได ้ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน แผ่ไปตลอดโลก ทัว่สัตวทุ์ก
เหล่า ใน ท่ีทุกสถาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย น้ีแลเป็นอธิบายในเร่ืองโภคะของภิกษุ ดูกรภิกษุทั้งหลายในเร่ือง
พละของภิกษุมีอธิบายอย่างไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี ท าให้แจง้ซ่ึงเจโตวิมุตติและ
ปัญญาวิมุตติ อนัหาอาสวะมิได ้เพราะอาสวะส้ินไปดว้ยปัญญาอนัยิง่ดว้ยตนเองในทิฎฐธรรมเทียวเขา้ถึงอยู ่
ดูกรภิกษุทั้งหลายน้ีและเป็นอธิบายในเร่ืองพละของภิกษุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไม่เลง็เห็นแมก้ าลงัสักอยา่ง
หน่ึงอ่ืน อนัข่มไดแ้สนยาก เหมือนก าลงัของมารน้ีเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุญน้ีจะเจริญข้ึนไดอ้ยา่งน้ี เพราะ
เหตุถือมัน่กศุลธรรมทั้งหลาย เม่ือพระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสพระพทุธพจน์น้ีแลว้ ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นยนิดี
ช่ืนชมพระภาษิตของพระผูมี้พระภาคแลว้ดงัน้ี เร่ืองจกัรวตัติสูตรน้ี ซ่ึงมีอยู่ในพระสุตตนัตปิฎกทีฆนิกาย 
ปาฎิมรรค เล่มท่ี ๓ หน้าท่ี ๕๐ ซ่ึงตรงกนักบัหัวขอ้เร่ืองท่ีขา้พเจา้ไดใ้ห้เอาไวว้่า ในยุคมนุษยท่ี์มีบาปนั้น 
นอกเหนือจากว่าท่ีมีบาปติดจิตและวิญญาณมาจากในอดีตชาติแลว้ หน าซ ้ ามาในคราวน้ียงัประพฤติตนเอง
ให้มนัหนักยิ่งกว่าเดิมเขา้ไปอีกโดยไม่แกไ้ขให้ดีข้ึน เราจะเห็นไดว้่ามนุษยใ์นยุคน้ีนั้น ส่วนมากแลว้ขาด
ความกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณต่าง ๆ และขาดความเคารพย  าเกรงต่อบิดาและมารดาของตน ๆ และขาด
ความเคารพต่อครูบาอาจารยแ์ละท่านผูใ้หญ่ในตระกูลของตน มีปู่ยา่ตายายและพี่ป้านา้อาและท่านผูท่ี้มีอายุ
สูงกว่าตน และขาดความเคารพในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ และขาดความเคารพในพระศาสนาต่าง ๆ พร้อม
กระนั้นแลว้ ยงักระท าการเหยยีดหยามอีกดว้ย ส่วนมนุษยท่ี์เกิดมาในยคุน้ีนั้นก็ไม่ด ารงอยูใ่นหนา้ท่ีของตน
อย่างถูกตอ้ง เช่น สามีก็ไม่อยูใ่นหนา้ท่ีของตนท่ีถูกตอ้ง สามีท่ีดีนั้นจะตอ้งอยูใ่นหลกั ๕ ประการตามหลกั
ของธรรมนั้น สามีพึงท านุบ ารุงภรรยาของตนดงัต่อไปน้ี (๑) ยกยอ่งให้เกียรติ (๒) ให้เป็นใหญ่ในบา้น (๓) 
ดว้ยไม่ประพฤตินอกใจ (๔) ในอาภรณ์เคร่ืองแต่งกาย (๕) ใหเ้คร่ืองประดบัตามสมควร ส่วนภรรยาท่ีดีนั้นก็
จะตอ้งอยู่ในหลกั ๕ ประการเหมือนกนัคือ ภรรยาพึงท านุบ ารุงสามีของตนดงัต่อไปน้ี (๑) มีความภกัดีไม่
นอกใจ (๒) รักษากิริยามารยาทให้เรียบร้อย (๓) จดัการงานดีไม่บกพร่อง (๔) สงเคราะห์คนขา้งเคียงของ
สามี (๕) เก็บทรัพยส์มบติัต่าง ๆ ท่ีหามาได ้และอีกอยา่งส าคญัมากโดยเฉพาะผูห้ญิงคือ “ไฟในอยา่น าออก 



ไฟนอกอยา่น าเขา้” ซ่ึงหมายถึงอยา่งน าเร่ืองร้อนใจในบา้นต่าง ๆ ทุกชนิดไปเท่ียวพดูใหค้นภายนอกฟัง และ
อยา่งน าเร่ืองเดือดร้อนต่าง ๆ ของคนอ่ืนมาพร ่ าใหค้นในบา้นฟัง ต่ืนก่อนนอนทีหลงัสามีและพ่อสามีและแม่
สามี เคารพและเช่ือฟังสามีและพ่อแม่สามี จดัการเคร่ืองครัวเรือนให้เรียบร้อย และปกป้องสามีและพ่อแม่
สามีใหพ้น้จากความชัว่ร้าย ช่วยแนะน าและชกัชวนไปในทางท่ีดีไม่ใหผ้ดิศีลและธรรม ก่อนอ่ืนท่ีพวกเราจะ
รู้ว่ามนุษยท่ี์มีบาปในยุคน้ีและในอนาคตจะเป็นอย่างไรนั้น เราควรมาศึกษาธรรม ค าว่าอกุศลกรรมบถ ๑๐ 
อย่าง ได้แก่อะไรบ้าง และกุศลกรรมบถ ๑๐ อย่างได้แก่อะไรบ้างเสียก่อน อกุศลกรรม ๑๐ อย่างคือ                      
(๑) ปาณาติบาต (การยงัสัตวมี์ชีวิตให้ตกล่วงไป) (๒) อทินนาทาน (การถือเอาส่ิงของท่ีเจา้ของมิไดใ้ห้)                 
(๓) กาเมสุมิจฉาจาร (การประพฤติผิดในกาม) (๔) มุสาวาท (พูดเท็จ) (๕) ปิสุณาวาจา (พูดส่อเสียด)                    
(๖) ผรุสวาจา (พูดค าหยาบ) (๗) สัมผปัปลาปะ (พูดเพอ้เจอ้) (๘) อภิชฌา (ความโลภอยากได้ของเขา)                   
(๙) พยาบาท (ความปองร้าย) (๑๐) มิจฉาทิฎฐิ (ความเห็นผิด) ส่วนกุศลกรรมบถ ๑๐ อยา่งไดแ้ก่ (๑) ปาณา
ติปาตา เวรมณี (เจตนาเคร่ืองเวน้จากการยงัสัตวท่ี์มีชีวิตให้ตกล่วงไป) (๒)  อทินนาทาน เวรมณี (เจตนา
เคร่ืองเวน้จากการถือเอาส่ิงของท่ีเจา้ของมิไดใ้ห้) (๓) กาเมสุมิจฉาจาร เวรมณี (เจตนาเคร่ืองเวน้จากการ
ประพฤติผิดในกาม) (๔) มุสาวาท เวรมณี (เจตนาเคร่ืองเวน้จากการพูดเท็จ) (๕) ปิสุณาวาจาย เวรมณี 
(เจตนาเคร่ืองเวน้จากการพูดส่อเสียด) (๖) ผรุสาย วาจาย เวรมณี (เจตนาเคร่ืองเวน้จากการพูดค าหยาบ)                     
(๗) สัมผปัปลาป เวรมณี (เจตนาเคร่ืองเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้) (๘) อนภิชฌา (ความไม่โลภอยากไดข้องเขา) 
(๙) อพัยาบาท เวรมณี (ความไม่ปองร้ายเขา) (๑๐) สัมมาทิฎฐิ (ความเห็นชอบ) ท่ีไดน้ าเอาธรรมทั้งสอง
ประการอนัน้ีเอามาเขียนไวใ้นท่ีน้ีนั้น เพื่อว่าท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ใจหวัขอ้ธรรมในจกัรวตัติสูตรท่ีพวกท่าน
ไดอ่้านมาขา้งตน้นั้นแจ่มแจง้ข้ึนอีก จะไดรู้้ความหมายในหัวขอ้ธรรมนั้น ๆ ในเร่ืองจกักวตัติสูตรน้ี ๆ ก็แด
สงถึงหลกัฐานให้เห็นไดช้ดัแจง้แลว้ว่ามนุษยท่ี์ไดเ้กิดมาในยคุน้ีหรือว่าสมยัน้ีนั้น เป็นมนุษยท่ี์มีบาปกรรม
หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าเป็นเหล่าสรรพสัตวท่ี์มีอกุศลกรรมทั้งหลายได้กระท ามาแลว้อย่างมากมายใน
อดีตชาตินัน่เอง จึงตอ้งมาเกิดในยคุน้ีหรือวา่ในสมยัน้ี เพราะฉะนั้นจะเรียกวา่เป็นบุคคลหรือมนุษยท่ี์มีบุญได้
อย่างไร นอกเสียจากจะพูดเข้าข้างตนเองเท่านั้ นว่า ตนเองเป็นผูท่ี้มีบุญจึงได้เกิดมาในสมัยท่ีมนุษย์
เจริญรุ่งเรืองดว้ยในดา้นเทคโนโลยีต่าง ๆ เห็นปานฉะน้ีดงัท่ีพวกเราทั้งหลายไดป้ระสบพบเห็นอยู่ทุก ๆ 
วนัน้ี แทนท่ีจะพิจารณาดว้ยความเป็นธรรมว่ามนุษยเ์ราทุก ๆ วนั มีความประพฤติผิดศีลผิดธรรมเลวลงไป
ทุก ๆ วนั ดงัท่ีรู้ ๆ เห็น ๆ กนัอยู ่แมท่ี้สุดชีบานาสงฆก์็ไม่ค่อยจะอยูใ่นศีลในสัจจธรรม และยิง่กว่านั้นสังคม
ทุก ๆ วนัน้ีเปล่ียนแปลงกลบัหนา้มือเป็นหลงัมือไป เช่นเร่ืองหนุ่มสาวตามธรรมดาแลว้ เขาห้ามจบัตอ้งตวั
กนั แต่ปัจจุบนัน้ีหลกัสูตรมหาวิทยาลยั มีหลกัวิชาเพิ่มข้ึนมาอีกอย่างหน่ึง นักศึกษาทั้งหลายตอ้งผ่านการ
เรียนฝึกเตน้ร า ไม่แต่ถูกเน้ือตอ้งตวักนัธรรมดา แต่กลบัไปประคองกอดกนับนฟลอร์เตน้ร าอยา่งหนา้ตาเฉย
เสียดว้ยซ ้ าไปยอกเหนือกว่านั้น ซ ้ าร้ายยิ่งกว่านั้นก็ยงัมีปรากฎข้ึนอีกท่ีสหรัฐอเมริกาท่ีขา้พเจา้อยู่น้ีในรัฐ
นิวยอร์คมีสมาคมหน่ึงท่ีสามีพาภรรยาของตน ๆ ไปแลกเปล่ียนกันสมสู่เหมือนกับสัตว์เดียรฉาน ไม่รู้
ประเทศไทยเราเมืองพุทธศาสนามีสมาคมประเภทน้ีแลว้หรือยงั แต่ท่ีรู้แน่ชัดนั้ นคือประเทศไทยเราก็
ทนัสมยัอยู่อย่างหน่ึงแลว้ เม่ือก่อนนั้นผูช้ายเท่ียวผูห้ญิง แต่สมยัน้ีและสังคมไดเ้ปล่ียนไป กลบัเป็นผูเ้ท่ียว



ผูช้าย เพราะฉะนั้นพูดไดว้่าอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนั้น เห็นทีจะครบหมดทุก ๆ ขอ้แลว้แน่นอน ถา้
มนุษยท์ั้ งหลายประพฤติผิดตามอกุศลกรรมบถ ๑๐ อย่างน้ีเป็นอาจิณกรรมแลว้ หนทางท่ีมนุษยจ์ะตอ้ง
ท่องเท่ียวไปในภพน้อยภูมิใหญ่ ในอนาคตหลงัจากจะตอ้งตายหรือหมดอายุขยัไปจากโลกมนุษยน้ี์แลว้
หนทางท่ีจะไปสวรรคน์ั้นเห็นท่ีจะหมายไดย้าก หนทางท่ีมนุษยท์ั้งหลายประพฤติผิดกรรมบถ ๑๐ ประการ
เป็นอจิณกรรมนั้น หนทางท่ีจะไปเม่ือหลงัจากตนไดต้ายไปแลว้ ก็ไดแ้ก่อบายภูมิทั้งส่ี มีนรก เปรต อสุรกาย 
และก าเนิดสัตวเ์ดียรฉานเท่านั้น ท่ีเป็นท่ีไปของเหล่าสรรพสัตวท์ั้งหลายท่ีประพฤติผิดอกุศลกรรมบถ ๑๐ 
ประการเป็นอาจิณ แต่ถา้ท่านทั้งหลายตอ้งการจะไปเสวยสุขในสวรรคน์ั้น ก็ตอ้งประพฤติกุศลกรรมบถทั้ง 
๑๐ ประการนั้นเอาไวเ้ป็นประจ า แลว้เม่ือท่านถึงเวลาท่ีร่างกายแตกสลายหรือว่าตายไปจากโลกน้ีแลว้ พวก
ท่านทั้งหลายก็จะไดไ้ปสวรรคส์มใจของท่านไดอ้ย่างแน่นอน เม่ือไปเสวยสุขอยู่ในสวรรคจ์นหมดอายขุยั
ของเทพในภูมินั้น ๆ แลว้ เม่ือจุติมาเกิดเป็นมนุษยใ์หม่ก็จะเป็นบุคคลท่ีมีผิวพรรณวรรณะดี แลว้มีความ
เป็นอยูท่ี่ดีและเกิดในตระกลูท่ีดี จะไดรั้บความสุขความสบาย ตามแต่กศุลทั้งหลายท่ีตนไดก้ระท าเอาไวอ้ยา่ง
แน่นอนทุก ๆ อยา่งตามท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดน้ีเป็นสัจจธรรมทั้งส้ิน ตามหลกัของธรรมของพระสมณโคดม
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีพระองคไ์ดต้รัสเอาไวต้ามในพระไตรปิฎกทั้งหลายเหล่านั้น เม่ือพวกท่านทั้งหลาย
ไดอ่้านเร่ืองจกักวตัติสูตรแลว้จะเห็นไดช้ดัแจง้แลว้ว่า มนุษยท่ี์เกิดมาในยคุน้ีนั้นลว้นแลว้แต่อกุศลกรรมเป็น
ผูช้กัจูงเหล่าสรรพสตัวท์ั้งหลายใหเ้กิดมาเป็นมนุษยใ์นยคุท่ีมีบาปอนัไดก้ระท าแลว้แต่อดีตชาติทั้งนั้น ยกเวน้
เสียจากพวกพุทธบริษทัทั้งหลายท่ีเขาเหล่านั้นไดเ้กิดมาเพื่อบ าเพญ็บุญบ าเพญ็กุศลเพื่อมรรคนิพพานเท่านั้น 
ถา้พวกท่านทั้งหลายอยากเกิดมาเป็นมนุษยใ์นยคุท่ีมีมนุษยมี์บุญมีอายยุนืยาวเป็นหม่ืนเป็นแสนปี และเกิดมา
ในสมยัพระบรมจกัรพรรดิท่ีทรงพระนามว่า พระเจา้สังขะ และศาสนาพระศรีอริยเมตไตรยใ์นอนาคตแลว้
จะตอ้งประพฤติกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการใหเ้คร่งครัด หรือวา่ประพฤติปฏิบติัใหเ้ป็นอาจิณกรรมเอาไว ้และ
ตั้งความปรารถนาเอาไวด้ว้ย ๆ ดว้ยอ านาจบุญกุศลทั้งหลายท่ีพวกท่านไดก้ระท ามาทั้งหมดน้ี ขอให้ไดไ้ป
เกิดในยคุพระเจา้มหาจกัรพรรดิท่ีทรงพระนามว่าสังขะ และขอให้พบพระศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย์
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ในอนาคตกาลดว้ยเทอญ เม่ือตั้งความปรารถนาอย่างน้ีแลว้ พวกท่านทั้งหลายก็จะมี
สิทธ์ิท่ีไดพ้บสมความปรารถนาของท่าน แต่ส่วนมากแลว้ มนุษยใ์นยุคน้ีเท่าท่ีเห็นกนัอยู่ทุก ๆ วนัน้ีนั้นจะ
ประพฤติปฏิบติัตรงกบัในพระสูตรจกักวตัติสูตรเสียเป็นส่วนมาก หมายถึงมนุษยท์ัว่โลกท่ีอยูก่นัทุก ๆ วนัน้ี
อนันั้นแสดงให้เห็นแน่ชดัว่าเร่ืองจกักวตัติสูตรน้ี เป็นเร่ืองท่ีพระพุทธองคต์รัสเอาไวอ้ยา่งถูกตอ้งเลยทีเดียว 
เพราะว่ามนุษยเ์ด๋ียวน้ีเร่ืองคุณธรรมและศีลธรรมนั้นถอยออกห่างจากพวกเขาไปทุก ๆ ทีแลว้ เพราะฉะนั้น
การประพฤติปฏิบัติขงิมนุษยใ์นยุคน้ีจะขาดคุณธรรมและศีลธรรมเสียเป็นส่วนใหญ่ เขาจะคิดเอาแต่
ประโยชน์ของตนเองเป็นหลกัก่อนอ่ืนใดทั้งส้ิน เขาจะไม่คิดถึงคุณธรรมและศีลธรรมเป็นหลกั 
 

ผู้หญงิทีป่ฏิบัตอิยู่ในธรรม ๘ ประการ 
 



 ในสมยัหน่ึง พระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่ณ โฆสิตารามใกลพ้ระนครโกสัมพี ก็สมยันั้นแลท่านพระ
อนุรุทธะไปยงัพระวิหารท่ีพกักลางวนัหลีกเร้นอยู ่ล  าดบันั้น มีเทวดาเหล่ามนาปกายิกามากมายพากนัเขา้ไป
หาท่าน พระอนุรุทธะถึงท่ีอยู ่อภิวาทแลว้ยนือยู ่ณ ท่ีควรส่วนขา้งหน่ึง คร้ังแลว้ไดก้ล่าวดงัน้ี ขา้แต่ท่านพระ
อนุรุทธะผูเ้จริญ ขา้พเจ้าทั้หลายเป็นเทวดาช่ือมนาปกายิกา มีอิสระและอ านาจในฐานะ ๓ ประการคือ 
ขา้พเจา้ทั้งหลายหวงัวรรณะเช่นใด ก็ไดว้รรณะเช่นนั้นโดยพลนั ๑ หวงัเสียง (พูดเพราะ) เช่นใด ก็ไดเ้สียง
เช่นนั้นโดยพลนั ๑ หวงัความสุขเช่นใด ก็ไดค้วามสุขเช่นนั้นโดยพลนั ๑ ขา้แต่พระอนุรุทธะผูเ้จริญ ขา้พเจา้
ทั้งหลายเป็นเทวดา ช่ือวา่มนาปกายกิา มีอิสระและอ านาจใน ๓ ประการน้ี ล าดบันั้นท่านพระอนุรุทธะด าริวา่ 
โอหนอ ขอให้เทวดาทั้งปวงพึงมีร่างเขียวนุ่งผา้ขียว มีผิวพรรณเขียว ล าดบันั้น เทวดาเหล่านั้นทราบความ
ด าริของท่านพระอนุรุทธะแลว้ ลว้นมีร่างเขียว มีผวิพรรณเขียว นุ่งผา้เขียว มีเคร่ืองประดบัเขียว ท่านพระอนุ
รุทธะ จึงด าริต่อไปว่า โอหนอ ขอให้เทวดาทั้งปวงน้ีมีร่างเหลือง ฯลฯ มีร่างแดง ฯลฯ มีร่างขาว มีผิวพรรฯ
ขาว นุ่งผา้ขาว มีเคร่ืองประดบัขาว เทวดาเหล่านั้นทราบความด าริของท่านพระอนุรุทธะแลว้ ลว้นมีร่างขาว 
มีผิวพรรณขาว นุ่งผา้ขาว มีเคร่ืองประดับขาว เทวดาเหล่านั้ น ตนหน่ึงขบัร้องตนหน่ึงฟ้อนร า ตนหน่ึง
ปรบมือ เปรียบเสมือนดนตรีมีองค ์๕ ท่ีเขาปรับดีแลว้ ตีดงัไพเราะทั้งบรรเลงโดยนกัดนตรี ผูเ้ช่ียวชาญมีเสียง
ไพเราะเร้าใจ ชวนให้เคลิบเคล้ิม ดูดด่ืมและน่าร่ืนรมยฉ์ันใด เสียงแห่งประดบัของเทวดาเหล่านั้น ก็ฉันนั้น
เหมือนกนั มีเสียงไพเราะ เร้าใจ ชวนให้เคลิบเคล้ิม ดูดด่ืม และน่าร่ืนรมย ์ล าดบันั้น ท่านพระอนุรุทธะทอด
อินทรียล์ง เทวดาเหล่านั้นทราบว่าพระผูเ้ป็นเจา้อนุรุทธะไม่ยนิดี จึงอนัตรธานไป ณ ท่ีนั้น คร้ังนั้นเป็นเวลา
เยน็ ท่านพระอนุรุทธะออกจาท่ีเร้นเขา้ไปเฝ้าพระผมีูพระภาคถึงท่ีประทบั ถวายบงัคมแลว้นัง่ ณ ท่ีควรส่วน
ขา้งหน่ึง ไดก้ราบทูลพระผูมี้พระภาคว่า ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ขอประทานวโรกาส วนัน้ีขา้พระองคไ์ปยงั
วิหารท่ีพกักลางวนัหลีดเร้นอยู ่คร้ังนั้นแล เทวดาเหล่ามนาปยกิามากมายเขา้มาหา ขา้พระองคถึ์งท่ีอยูอ่ภิวาท
แลว้ ยืน ณ ท่ีควรส่วนขา้งหน่ึง คร้ันแลว้กล่าวกะขา้พระองค์ว่า ขา้แต่ท่านพระอรุรุทธะผูเ้จริญ ขา้พเจา้
ทั้งหลายเป็นเทวดาช่ือว่า มนาปายิกา มีอิสระเสร านาจในฐานะ ๓ ประการคือ ขา้พเจา้ทั้งหลายหวงัวรรณะ
เช่นใด ก็ไดว้รรณะเช่นนั้นโดยพลนั ๑ หวงัเสียงเช่นใด ก็ไดเ้สียงเช่นนั้นโดยพลนั ๑ หวงัความสุขเช่นใด ก็
ไดค้วามสุขเช่นนั้นโดยพลนั ๑ ขา้แต่พระอุนุรุทธะผูเ้จริญ ขา้พเจา้ทั้งหลายเป็นทวดาช่ือว่ามนาปกายิกา มี
อิสระและอ านาจในฐานะ ๓ ประการน้ี ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ ขา้พระองค์มีความด าริอย่างน้ีว่า โอหนอ 
ขอให้เทวดาทั้งปวงน้ีพึงมีร่างกาย มีผิวพรรณเขียว นุ่งเขียว มีเคร่ืองประดับเขียว และขา้พระองค์จึงด าริ
ต่อไปว่า โอหนอ ขอให้เทวดาทั้งปวงน้ีพึงมีร่างเหลือง ฯลฯ มีร่างแดง ฯลฯ มีร่างขาว มีผิวพรรณข่าว นุ่งผา้
ขาว มีเคร่ืองประดบัขาวเทวดาเหล่านั้นก็ทราบความด าริของขา้พระองคแ์ลว้ ลว้นมีร่างขาว มีผิวพรรณขาว 
นุ่งผา้ขาว มีเคร่ืองประดบัขาว เทวดาเหล่านั้น ตนหน่ึงขบัร้องตนหน่ึงฟ้อนร า ตนหน่ึงปรบมือ เปรียบเสมือน
ดนตรีมีองค ์๕ ท่ีเขาปรับดีแลว้ ตีดงัไพเราะทั้งบรรเลงโดยนกัดนตรี ผูเ้ช่ียวชาญมีเสียงไพเราะเร้าใจ ชวนให้
เคลิบเคล้ิม ดูดด่ืมและน่าร่ืนรมยฉ์ันใด เสียงแห่งประดับของเทวดาเหล่านั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกนั มีเสียง
ไพเราะ เร้าใจ ชวนให้เคลิบเคล้ิม ดูดด่ืม และน่าร่ืนรมย ์ขา้พระองคจึ์งทอดอินทรียล์ง เทวดาเหล่านั้นทราบ
ว่า ขา้พระองคไ์ม่ยินดีจึงอนัตรธานไป ณ ท่ีนั้นเอง ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ มาตุคามประกอบดว้ยธรรมเท่าไร 



เม่ือตายไป จึงเขา้ถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกา พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสว่า ดูกรอนุรุทธะ
มาตุคามประกอบดว้ยธรม ๘ ประการ เม่ือตายไปย่อมเขา้ถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกา 
ธรรม ๘ ประการเป็นไฉน ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามในโลกน้ีท่ีมารดาบิดาผูมุ่้งประโยชน์แสวงหาความเก้ือกูล 
อนุเคราะห์ เอ้ือเอ็นดู ยอมยกให้แก่ชายใดผูเ้ป็นสามีส าหรับชายนั้น เธอตอ้งต่ืนก่อนภายหลงั คอยฟัง รับใช ้
ประพฤติให้ถูกใจ กล่าวถอ้ยค าเป็นท่ีรัก ๑ ชนเหล่าใดเป็นท่ีเคารพของสามีคือ มารดา บิดา หรือสมณ
พราหมณ์ เธอเคารพสักการะนบัถือบูชาชนเหล่านั้นและตอ้นรับท่านเหล่านั้นผูม้าถึงแลว้ดว้ยอาสนะและน ้ า 
๑ การงานใดเป็นการงานในบา้นของสามีคือการทผา้ขนสตัวห์รือผา้ฝ่าย เธอเป็นคนขยนัไม่เกียรคร้านในการ
งานนั้นประกอบดว้ยปัญญาอนัเป็นอุบายในการงานนั้น สามารถจดัท า ๑ ชนเหล่าใดเป็นคนภายในบา้นของ
สามีคือทาส คนใช ้หรือกรรมการยอ่มรู้ว่าการงานท่ีเขาเหล่านั้นท าแลว้และยงัไม่ไดท้  า ๑ ยอ่มรูอาการของ
คนภายในผูเ้ป็นไขว้่าดีข้ึนหรือทรุดลง ๑ ยอ่มแบ่งปันของกินของบริโภคใหแ้ก่เขาตามควร ๑ ส่ิงท่ีสามีหามา
ไดจ้ะเป็นทรัพย ์ขา้ว เงิน หรือทอง ยอ่มรักษาคุม้ครองส่ิงนั้นไวแ้ล ไม่เป็นนกัเลงการพนนั ไม่เป็นขโมย ไม่
เป็นนกัด่ืม ไม่ผลาญทรัพยใ์หพ้ินาศ ๑ เป็นอุบาสิกาถึงพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆว์า่เป็นสรณะ เป็นผูมี้
ศีลงดเวน้จากปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิฉาจาร มุสาวาท และการด่ืมน ้ าเมาคือ สุราและเมรัยอนัเป็น
ท่ีตั้งแห่งความประมาท ๑ เป็นผูมี้การบริจาค มีใจปราศจากมลทิน คือความตระหน่ี อยูค่รองเรือน มีจาคะอนั
ปล่อยแลว้ มีฝ่ามืออนัชุ่ม ยินดีในการสละ ควรแก่ขอ ยินดีในการจ าแนกทาน ๑ ดูกรอนุรุทธะ มาตุคาม
ประกอบด้วยธรรม ๘ ประการ น้ีแล เม่ือตายไปย่อมเขา้ถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกา 
พระพุทธเจา้ทรงตรัสพุทธสุภาษิต สุภาพสตรีผูมี้ปรีชายอ่มไม่ดูหม่ินสามี ผูห้มัน่เพียร ขวนขวายอย๋เป็นนิตย ์
เล้ียงตนอยู่ทุกเม่ือ ให้ความปรารถนาทั้งปวง ไม่ยงัสามีให้ขุ่นเคืองดว้ยถอ้ยค า แสดงความหึงหวงและยอ่ม
บูชาผูท่ี้เคารพทั้งปวงของสามี เป็นผูข้ยนัไม่เกียจคร้าน สงเคราะห์คนขา้งเคียงของสามี ประพฤติเป็นท่ีพอใจ
ของสามี รักษาทรัพยท่ี์สามีหามาได ้นารีใดย่อมประพฤติตามความชอบใจของสามีอย่างน้ี นารีนั้นย่อม
เขา้ถึงความเป้นเทวดาเหล่ามนาปกายิกา ซ่ึงเร่ืองน้ีมีอยูใ่นพระไตรปิฎก พระสุตนัตปิฎกเล่มท่ี ๑๕ องัคุตตร
นิกาย อฎัฐกนิบาต หนา้ ๒๓๘ วา่ดว้ยเร่ืองอนุรุทธะสูตร 
  

อานิสงส์ผู้เจริญเมตตา 
 
 ผูท่ี้เจริญเมตตาจิตแก่เหล่าสรรพสัตวด์ว้ยจิตบริสุทธ์ิท่ีแทจ้ริงแลว้ ย่อมจะไดรั้บอานิสงส์มากมาย
มหาศาล ซ่ึงมีตวัอยา่งมาแลว้อยูใ่นพระไตรปิฎก พระสุตตนันปิฎก องัคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต ปุญญวิปาก
สูตร มีเร่ืองท่ีพระพุทธจา้ไดต้รัสสั่งสอนพุทธบริษทัเอาไวว้่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยา่กลวัต่อบุญ
เลย ค าว่าบุญน้ีเป็นช่ือของความสุข ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอ่มรู้ชดัซ่ึงผลแห่งบุญอนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่า
พอใจ ท่ีเราเสวยแลว้ตลอดกาลนาน เราเจริญเมตตาจิตตลอด ๗ ปี คร้ังแลว้ เราไม่ไดก้ลบัมายงัโลกน้ีตลอด 
๗ สังวฎัฎกปั ดูกรภิกษุทั้ งหลาย ได้ยินว่าเม่ือโลกถึงความพอนาศ (ถูกไฟไหม)้ เราเขา้ถึงพรหมโลกชั้น
อาภสัสระ เม่ือโลกยงัไม่ถึงความพินาศ เราย่อมเขา้ถึงวิมานพรหมอนัว่างเปล่า ไดย้ินว่าในวิมานพรหมนั้น 



เราเป็นพรหม เป้นทา้วพรหมเป็นใหญ่ ใคร ๆ ครอบง าไม่ได ้มีความเห็นแน่นอน มีอ านาจเตม็ เป็นทา้วสักกะ 
ผูเ้ป็นใหญ่แห่งเทวดาแห่งทวยเทพ ๓๖ คร้ัง เป็นพระเจา้จกัพรรดิตั้งอยูใ่นธรรม เป็นธรรมราชามีสมุทรทั้ง ๔ 
เป็นขอบเขต ผูช้นะสงคราม มีชนบทถึงความสถาพร ตั้ งมั่นประกอบด้วยรัตนะ ๗ ประการ รัตนะ ๗ 
ประการของเรานั้น คือ จกัรแกว้ ชา้งแกว้ มา้แกว้ แกว้มณี นางแกว้ คฤหบดีแกว้ ขนุพลแกว้เป็นท่ี ๗ อน่ึง เรา
เคยมีบุตรมากกว่าพนัคนลว้นแต่เป้นคนกลา้หาญชาญชยั ย  ่ายีขา้ศึกได ้เราครอบครองปฐพีมณฑลน้ีอนัมี
มหาสมุทรเป็นขอบเขต โดยธรรม ไม่ตอ้งใชอ้าญา ไม่ตอ้งใชศ้สัตรา พระองคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดท้รง
ตรัสพุทธภาษิตเอาไวว้่า ผูท่ี้เจริญเมตตาจิตตลอด ๗ ปีนั้น จะไดอ้านิสงส์มากมายดงัน้ี (เชิญดูผลแห่งบุญกศุล
บุคคลผูแ้สวงหาความสุข) ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเจริญเมตตาจิตมาแลว้ ๗ ปี ไม่ตอ้งกลบัมาสู่โลกน้ี ตลอด ๗ 
สังวฎัฎวิวฎัฎกปั เม่ือโลกถึงความพินาศ เราเขา้ถึงพรหมโลกชั้นอาภสัสระ เม่ือโลกยงัไม่ถึงความพินาศ เรา
เขา้ถึงพรหมโลกชั้นอาภสัสะ เม่ือโลกยงัไม่ถึงความพินาศ เราเขา้ถึงวิมานอนัว่างเปล่า ในกาลนั้น เราเป็น
ทา้วมหาพรหมผูมี้อ  านาจเตม็ ๗ คร้ัง เป็นทา้วสักกะ จอมเทพเสวยสมบติัในเทวโลก ๓๖ คร้ัง เป็นพระเจา้จกั
พรรดผูเ้ป็นใหญ่ ในหมู่ชนชาวชมพูทวีป เป็นกษตัริยไ์ดรั้บมธุราภิเษกแลว้ เป็นใหญ่ในมนุษยป์กครองปฐพี
มณฑลน ้โดยไม่ตอ้งใชอ้าชญา ไม่ตอ้งใชศ้สัตราสั่งสอนคนในปฐพีมณฑลนั้นโดยธรรมสม ่าเสมอ คร้ังได้
เสวยราชในปฐพีมณฑลน้ีโดยธรรมแลว้ ไดเ้กิดในตระกูลมัง่คัง่ มีทรัพยส์มบติัมากมาย ทั้งบริบูรณ์พร้อม
ด้วยรัตนะ ๗ ประการอันอ านวยความประสงค์ให้ทุกอย่าง ฐานะดังท่ีกล่าวน้ีพระพุทธเจ้าทั้ งหลาย ผู ้
สงเคราะห์ ประชาชาวโลกทรงแสดงไวดี้แลว้ เหตุท่ีท่านเรียกวา่เป็นเจา้แผน่ดิน เพราะความเป็นใหญ่ เราเป็น
พระราชาผูเ้รืองเดช มีอุปกรณ์ เคร่ืองให้ปล้ืมใจมากมาย มีฤทธ์ิ มียศ เป็นใหญ่ ในหมู่ชนชาวชมพูทวีป ใคร
บา้งไดฟั้งแลว้จะไม่เล่ือมใส แมจ้ะเป็นคนมีชาติต ่า เพราะฉะนั้นแหละ ผูมุ่้งประโยชน์จ านงหวงัความเป็น
ใหญ่ ระลึกถึงค าสอนของพระพุทธเจา้ทั้งหลาย พึงเคารพสัจจธรรมทั้งหมด ท่ีไดก้ล่าวมาน้ีเป็นประวติัของ
พระสมณโคดมพระบรมศาสดาของเราท่านทั้งหลายท่ีพระองคไ์ดต้รัสมา ทั้งหมดน้ีถือไดว้่าเป็นสัจจธรรม
ชนิดหน่ึง เพราะว่าประวติัพระงค์นั้นไม่มีใครจะหยัง่รู้ไดน้อกเสียพระองค์เองเท่านั้นจึงถือไดว้่าเป็นสัจ
จธรรมท่ีแทจ้ริงได ้ถา้พวกท่านทั้งหลายตอ้งการอยากจะไดอ้านิสงส์ตามท่ีไดก้ล่าวเอาไวใ้นเร่ืองน้ีแลว้ จงตั้ง
จิตใหบ้รอสุทธ์ิแลว้ลงมือบ าเพญ็เมตตาหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงคือเจริญเมตตาจิตใหแ้ก่เหล่าสรรสัตวท์ั้งหลาย
ไดเ้ลย 
 

วติถตสูตร ว่าด้วยเร่ืองอานิสงส์ 
ผู้รักษาอุโบสถศีล 

 
 ตามปกติแลว้ข้ึนช่ือว่ารักษาศีลทุก ๆ ชนิด จะเป็นศีลห้า ศีลแปด ศีลสิบ ศีลสองร้อยยี่สิบเจด็หรือว่า
ศีลชนิดไหนก็ตาม ย่อมจะไดรั้บอานิสงส์มากมายอยู่แลว้ทุก ๆ ชนิดตามแต่องคข์องศีลนั้น ๆ แตกต่างกนั
ออกไปแต่ละอย่าง แต่ในท่ีน้ีขา้พเจา้จะขอกล่าวเฉพาะศีลแปดท่ีเรียกว่าอุโบสถศีลแปดประการ ตามพุทธ



โอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจา้พระสมณโคดมท่ีพระองคไ์ดต้รัสสั่งสอนเอาไวโ้ดยเฉพาะ ซ่ึงมีอยูใ่นพระ
สุตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฎฐกนิบาต เล่มท่ี ๑๕ หน้าท่ี ๒๒๖ “เร่ืองวิตถตสูตร” มีดังต่อไปน้ี พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสว่า ดูกรภิกษทั้งหลาย อุโบสถประกอบดว้ยองค ์๘ ประการ บุคคลเขา้อยูแ่ลว้มีผลมาก 
มีอานิสงส์มาก มีความร่ังเรืองมาก มีความแพร่หลายมาก ก็อุโบสถประกอบดว้ยองค ์๘ ประการ บุคคลเขา้
อยูอ่ยา่งไรจึงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก มีความรุ่งเรืองมาก มีความแพร่หลายมาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ในธรรมวินยัน้ีตระหนกัชดัดงัน้ีว่าพระอรหันตท์ั้งหลายละปาณาติบาต งดเวน้าจากปาณาติบาต วางท่อนไม ้
วางศัสตรา มีความละอายเอ้ือเอ็นดู อนุเคราะห์เก้ือกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ตลอดชีวิต ในวนัน้ีแม้เราก็ละ
ปาณาติบาต งดเวน้จากปาณาติบาต วางท่อนไม ้วางศสัตรา มีความละอายเอ้ือเอ็นดู อนุเคราะห์เก้ือกูลต่อ
สรรพสัตวต์ลอดคืน และวนัน้ีเราเช่ือว่ากระท าตามพระอรหนัตท์ั้งหลายแมต้วัดว้ยองคน้ี์ และอุโบสถจกัเช่ือ
วา่เป็นอนัเราเขา้อยูแ่ลว้ อุโบสถประกอบดว้ยองคท่ี์ ๑ น้ี 
 อริยสาวกในธรรมวินยัน้ี ยอ่มตระหนกัชดัดงัน้ีว่า พระอรหันตท์ั้งหลายละการนัง่การนอนบนท่ีนัง่
บนท่ีนอนอนัสูงใหญ่ งดเวน้จากการนัง่ การนอนบนท่ีนัง่ท่ีนอนอนัสูงใหญ่ ส าเร็จการนัง่การนอนบนท่ีนอน
ต ่า คือบนเตียงหรือเคร่ืองลาดดว้ยหญา้ตลอดชีวิต ในวนัน้ีแมเ้ราก็ละการนัง่ การนอนบนท่ีนัง่ท่ีนอนอนัสูง
ใหญ่ ส าเร็จการนัง่การนอนบนท่ีนัง่ท่ีนอนต ่า คือบนเตียงหรือเคร่ืองลาดดว้ยหญา้ตลอดคืน และวนัน้ีเราช่ือ
ว่ากระทาตามพระอรหันตท์ั้งหลายแมด้ว้ยองคน้ี์ และอุโบสถจกัช่ือว่าเป็นอนัเราเขา้อยูแ่ลว้ อุโบสถปรกอบ
ดว้ยองคท่ี์ ๘ น้ี ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุโบสถประกอบดว้ยองคท่ี์ ๘ ประการ บุคคลเขา้อยูอ่ยา่งน้ีแล จึงมีผลมาก 
มีอานิสงส์มาก มีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีความแพร่หลายมาก 
 อุโบสถประกอบดว้ยองค ์๘ ประการ บุคคลเขา้อยูแ่ลว้ มีผลมาก มีอานิสงส์มาก มีความเจริญรุ่งเรือง
มาก มีความแพร่หลายมากเพียงไร ดกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเสมือนพระราชาสวนราชด ารงอิสรภาพและ
อธิปไตยในชนบทใหญ่ ๆ ๑๖ รัฐ มีรัตนะ ๗ ประการมากมาย เหล่าน้ีคือ องัคะ มคธะ กาสี โกสสะ วชัชี 
มัลละ เจดีย ์วงัสะ กุรุ ปัญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวนัตี คันธาระ กัมโพชะ การเสวยราชด ารง
อิสรภาพและอธิปไตยของพระราชานั้น ยอ่มไม่ถึงเส้ียวท่ี ๑๖ แห่งอุโบสถท่ีประกอบดว้ยองค ์๘ ประการขอ้
นั้น เพราะราชสมบติัมนุษยเ์ป้นเหมือนของคนก าพร้า เม่ือเทียบสุขอนัเป็นทิพย ์ดูกรภิกษทั้งหลาย ๕๐ ปี
มนุษย ์เป้นคืนหน่ึงวนัหน่ึงของเทวดาชั้นจาตุมมหาราช ๓๐ ราตรี โดยราตีนั้นเป็นเดือนหน่ึง ๑๒ เดือน โดย
เดือนนั้นเป็นปีหน่ึง ๕๐๐ ปีทิพย ์โดยปีนั้นประมาณอายขุองเทวดาชั้นจาตุมมหาราช ดูกรภิกษทั้งหลาย ขอ้ท่ี
บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม เขา้อยู่อุโบสถอนัประกอบดว้ยองค ์๘ ประการ แลว้เม่ือ
ตายไปพึงเขา้ถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจาตุมมหาราชน้ี เป็นฐานะท่ีจะมีได ้ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
หมายเอาขอ้น้ีจึงกล่าวว่าราชสมบติัมนุษยเ์ป็นเหมือนของคนก าพร้า เม่ือเทียบกบัสุขอนัเป็นทิพย ์ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ๑๐๐ ปี มนุษยเ์ป็นคืนหน่ึงของเทวดาชั้นดาวดึงส์ ๓๐ ราตรี โดยราตรีนั้นเป็นเดือนหน่ึง ๑๒ เดือน 
โดยเดือนนั้นเป็นปีหน่ึงพนัปีทิพย ์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายขุองเทวดาชั้นดาวดึงส์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอ้ท่ี
บุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็นหญิงหรือชายกต้าม เขา้อยู่อุโบสถอนัประกอบดว้ยองค ์๘ ประการแลว้ เม่ือ
ตายไป พึงเขา้ถึความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงส์น้ี เป็นฐานะท่ีจะมีได ้ดูกรภิกษุทั้งหลายเราหมายเอา



ขอ้น้ี จึงกล่าวว่าราชสมบติัมนุษยเ์ป็นเหมือนของคนก าพร้า เม่ือเทียบกบัสุขอนัเป็นทิพย ์ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
๒๐๐ ปี มนุษยเ์ป็นคืนหน่ึงวนัหน่ึงของเทวดาชั้นมายา ๓๐ ราตรี โดยราตรีนั้นเป็นเดือนหน่ึง ๑๒ เดือน โดย
เดือนนั้นเป็นปีหน่ึง ๒,๐๐๐ ปีทิพย ์โดยปีนั้นเป็นประมาณของอายุเทวดาชั้นยามา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอ้ท่ี
บุคคลในโลกน้ีจะเป็นหญิงหรืชายก็จม เขา้อยู่อุโบสถอนัประกอบดว้ยองค ์๘ ประการแลว้ เม่ือตายไปพึง
ความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามาน้ี เป็นฐานะท่ีจะมีได ้ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหมายเอาขอ้น้ี จึงกล่าววา่ราช
สมบติัมนุษยเ์ป็นเหมือนของคนก าพร้า เม่ือเทียบกบัสุขอนัเป็นทิพย ์ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๔๐๐ ปีมนุษยเ์ป้นคืน
หน่ึงวนัหน่ึงของเทวดาชั้นดุสิต ๓๐ ราตรี โดยราตรีนั้นเป็นเดือนหน่ึง ๑๒ เดือน โดยเดือนนั้นเป็นปีหน่ึง 
๔,๐๐๐ ปีทิพย ์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายขุองเทวดาชั้นดุสิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอ้ท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ี
จะเป็นหญิงหรือชายกต็าม เขา้อยูอุ่โบสถ อนัประกอบดว้ยองค ์๘ ประการแลว้ พึงเขา้ถึงความเป็นสหายแห่ง
เทวดาชั้นดุสิตน้ี เป็นฐานะท่ีจะมีได ้ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหมายเอาขอ้น้ี จึงกล่าวว่าราชสมบติัมนุษยเ์ป็น
เหมือนของคนก าพร้า เม่ือเทียบกบัสุขอนัเป็นทิพย ์ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๘๐๐ ปี มนุษยเ์ป็นคืนหน่ึงวนัหน่ึงของ
เทวดาชั้นนิมมานรดี ๓๐ ราตรี โดยราตรีนั้นเป็นเดือนหน่ึง ๑๒ เดือน โดยเดือนนั้นเป็นปีหน่ึง ๘,๐๐๐ ปีทิพย ์
โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นนิมมานรดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอ้ท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ีจะเป็น
หญิงหรือชายก็ตาม เขา้อยู่อุดบสถอนัประกอบดว้ยองค ์๘ ประการน้ี เม่ือตายไปพึงเขา้ถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาชั้นนิมมานนรดีน้ีเป็นฐานะท่ีจะมีได ้ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหมายเอาขอ้น้ี จึงกล่าวว่าราชสมบติั
มนุษยเ์ป็นเหมือนของคนก าพร้า เม่ือเทียบกบัสุขอนัเป็นทิพย ์ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๑,๖๐๐ ปี มนุษยเ์ป็นคืน
หน่ึงของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวตัตี ๓๐ ราตรี โดยราตรีนั้นเป็นเดือนหน่ึง ๑๒ เดือน โดยเดือนนั้นเป็นปี
หน่ึง ๑๖,๐๐๐ ปีทิพย ์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นปรมิตวสวตัตี ดูกรภิกษุทั้งหลา ขอ้ท่ีบุคคล
บางคนในโลกน้ีจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามเขา้อยู ่อุโบสถอนัประกอบดว้ยองค ์๘ ประการแลว้ เม่ือตายไป 
พึงเขา้ถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรมิตวสวตัตี น้ีเป็นฐานท่ีจะมีได ้ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหมายเอาขอ้น้ี 
จึงกล่าววา่ราชสมบติัมนุษยเ์ป็นเหมือนของก าพร้า เม่ือเทียบกบัสุขอนัเป็นทิพย ์
 บุคคลไม่พึงฆ่าสัตว์ ไม่พึงถือเอาส่ิงของท่ีเจ้าของไม่ให้ พึงเวน้จากเมถุนธรรม อันมิใช่ความ
ประพฤติของพรหม ไม่พึงพูดเท็จ ไม่พึงด่ืมน ้ าเมา ไม่พึงบริโภคอาหารในเวลาวิกาลในราตรี ไม่พึงทดัทรง
ดอกไมแ้ละของหอม พึงนอนบนเตียงบนแผน่ดิน หรือบนเคร่ืองลาดดว้ยหญา้บณัฑิตทั้งหลายกล่าวอุโบสถ 
๘ ประการน้ีแล ท่ีพระพุทธเจา้ผูถึ้งท่ีสุดแห่งทุกขท์รงประกาศแลว้ พระจนัทร์และพระอาทิพยท์ั้งสองส่อง
สว่างไสว ยอ่มโคจรไปตามวิถีเพียงไร พระจนัทร์และพระอาทิตยน์ั้นก็ขจดัมืดไดเ้พียงนั้น ลอยอยูบ่นอากาศ 
ส่องแสงสว่างทัว่ทุกทิศในทอ้งฟ้า ทรัพยใ์ดอนัมีอยู่ในระหว่างน้ีคือแกว้มุกดา แกว้มณี แกว้ไพฑูรยอ์ย่างดี 
หรือทองมีสีสุกใส ท่ีเรียกกนัวา่ หตกะ พระจนัทร์ พระอาทิตยแ์ละทรัพยน์ั้น ๆ กย็งัไม่ได ้แมเ้ส้ียวท่ี ๑๖ แห่ง
อุโบสถ อนัประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ เปรียบเหมือนรัศมี พระจนัทร์ข่อหมู่ดวงดาวทั้ งหมด ฉะนั้ น 
เพราะฉะนั้ นแหละ หญิงหรือชายผูมี้ศีลเขา้อยู่อุโบสถอนัประกอบด้วยองค์ ๘ ประการแลว้ การท าบุญ
ทั้งหลายอนัมีสุขเป็นก าไร ไม่มีใครติเตียน ยอ่มเขา้ถึงซ่ึงสวรรค ์



 สรุปไดว้่า ถา้พวกท่านทั้งหลายมีความปรารถนาว่า หลงัจากเม่ือไดต้ายไปแลว้จากโลกน้ี อยากจะ
ไปบงัเกิดอยูใ่นสวรรคช์ั้นใดชั้นหน่ึงในสวรรคท์ั้ง ๖ ชั้นเหล่านั้นแลว้ ขอให้พวกท่านทั้งหลายพึงรักษาพระ
อุโบสถศีลในวนัพระ ๘ ค ่า ทุก ๆ วนัพระ ๘ ค ่า และ ๑๕ ค ่าแลว้ ตั้งความปรารถนาว่าดว้ยอ านาจบุญกุศล
ทั้งหลายท่ีขา้พเจา้ไดรั้กษาอุโบสถศีลตลอดคืนหน่ึงและวนัหน่ึงอนัน้ี จงมาเป็นพละปัจจยัส่งผลให้ขา้พเจา้
ไดไ้ปบงัเกิดในสวรรคช์ั้นใดชั้นหน่ึง ในจ านวนสวรรคท์ั้ง ๖ ชั้นตามความปรารถนาของท่านท่ีอยากจะไป
บงัเกิดอยู่ในสวรรคช์ั้นนั้น ๆ ก็จะรับผลสมความปรารถนาของพวกท่านแน่นอนตามหลกัค าสั่งสอนของ
พระสมณโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจา้ของเรา ท่านทั้งหลายท่ีตรัสสั่งสอนเอาไวใ้นพระไตรปิฎกเล่มท่ี ๑๕ 
พระสุตตนัตปิฎกองัคุตตรนิกาย อฎัฐกนิบาตไดแ้น่นอน 
 

อายุพระพทุธศาสนา 
 
 เก่ียวแก่เร่ืองพระพุทธศาสนาของพวกเราชาวพุทธน้ี รู้สึกวา่มีชาวพุทธบริษทัส่วนใหญ่แลว้ยงัเขา้ใจ
ผดิ ๆ กนัอีกเป็นจ านวนมาก เพราะว่าอาจไปฟังใครเขาบอกเล่ามาว่าอายพุระพุทธศาสนามีจ านวนนั้น เท่าท่ี
ไดฟั้งมาจากพวกพุทธบริษทัทั้งหลายเป็นจ านวนมาก เขา้ใจว่าอายุพระพุทธศาสนาของเราชาวพุทธมีอาย ุ
๕,๐๐๐ ปีเป็นอายขุยัจึงจะส้ินสุดอายพุระพุทธศาสนา อนัน้ีไม่เป็นความจริง และพระสัมมาสัมพุทธเจา้ของ
พวกเราท่านทั้งหลายก็ไมไ้ดต้รัสเทศนาสั่งสอนเอาไวท่ี้ไหนดว้ยเท่าท่ีไดค้น้พบในพระไตยปิฎกนั้น ไม่เป็น
อยา่งท่ีพระพุทธบริษทัทั้งหลายเขา้ใจกนั ตามปกติแลว้อายขุองพระพุทธศาสนาสัมมาสัมพุทธเจา้องคก่์อนๆ 
นั้นยนืยาวมาก แต่ละพระองคเ์ม่ือตรัสรู้แลว้เท่ียวไปโปรดสั่งสอนเวนยัสัตวท์ั้งหลายอยูเ่ป็นแสนๆ ปี หรือว่า
หลายๆ หม่ืนปีเลยทีเดียว และอายสุตัวท์ั้งหลายมีมนุษยเ์ป็นตน้ ในยคุนั้น ๆ กมี็อายยุนืยาวมากอีกดว้ย แต่เม่ือ
หลงัจากพระสัมมาสัมพุทธเจา้แต่ละพระองคไ์ดเ้ขา้นิพพานท่ีเรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพาน (หมายถึงไดส้ิ้น
พระชนน์ไปจากโลกมนุษยแ์ลว้) พระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองคน์ั้นก็จะมีอายยุืน
ยาวอยู่ไดอี้กไม่เกิน ๕๐๐ ปี ก็จะส้ินสุดไปทุกๆ พระองค ์เม่ือพวกท่านทั้งหลายไดอ่้านมาถึงตอนน้ี ท่าน
อาจจะเอะใจข้ึนมาว่าก็เด๋ียวน้ีอายุพระพุทธศาสนาของเราไดผ้่านล่วงมาแลว้ตั้งสองพนัห้าร้อยกว่าปีแลว้ 
พระพทุธศาสนากย็งัอยูถึ่งทุกๆ วนัน้ี ท่ีเป็นเช่นน้ีนั้นเพราะว่า เม่ือพระสัมมาสมัพระพทุธเจา้ไดเ้ขา้นิพพานท่ี
ช่ือว่า “ อนุปาทิเสสนิพพาน” แลว้ อยู่ต่อมาอีกไม่เท่าไหร พระอรหันสาวกทั้ งหลาย มีพระกัสสปะเป็น
ตน้เหตุพร้อมดว้ยพระอรหันอีกจ านวน ๕๐๐ รูปไดม้าประชุมไดป้รารภ พระสุภทัทะซ่ึงบวชเม่ือแก่เป็น
ตน้เหตุไดก้ล่าวจ่วงจวบ พระพทุธศาสนาจึงไดก้ระท าคายนายร้อยกรองและรวบรวมพระธรรมและพระวินยั
ทั้งหมดเอาไวเ้พื่อเป็นแบบฉบบัแก่พระพุทธบริษทัรุ่นหลงัๆ ประพฤติปฎิบติัสืบต่อ กนัมาจนถึงทุก ๆ วนัน้ี 
และยงัไดท้  าสงัคายนากนัต่อๆ มาอีกหลายหนหลายคาวดว้ยกนัอีกดว้ย จึงกระท าใหอ้ายพุระพทุธศาสนาของ
พวกเราไดเ้จริญกา้วหน้าอยู่มาจนถึงทุกๆ วนัน้ี และอายุพระพุทธศาสนาน้ีจะไม่มีก าหนดท่ีแน่นอนว่าจะ
ส้ินสุดเม่ือใด ตราบใดยงัมีพุทธบริษทัเส่ือมใสศรัทธาอยู่และยงัประพฤติปฎิบติัตามธรรมท่ีพระสัมมาสัม
พุทธเจา้ไดท้รงตรัสสอนเอาไวแ้ลว้ พระพุทธศาสนาก็ยงัคงจะมีอยูต่ราบนั้น เพราะฉนั้นจะมาก าหนดอายขุยั



ของพระพุทธศาสนาลงไปไม่ไดว้่ามีอายุขยัเท่านั้นเท่าน้ีตายตวัลงไปว่าพระพุทธศาสนาจะตอ้งมีอายุขยั 
๕,๐๐๐ ปี หรือมากกว่านั้น หรือนอ้ยกว่านั้นก็ไม่ไดเ้ช่นเดียวกนัตราบใดย้งัมีพุทธบริษทัอุบาสกอุบาสิกานบั
ถือพระพุทธศาสนาอยู่ และยงัปฎิบติัธรรมตามค าสั่งสอนของพระบรมศาสดาอยู่แลว้ พระพุทธศาสนาก็
ยงัคงอยู ่แต่ตรงกนัขา้ม ตราบใดเม่ือหมดพทุธบริษทัอุบาสกอุบาสิกาเป็นตน้ ไม่เครพนบัถือพระพทุธศาสนา 
ไม่ประพฤติปฎิบตืัตามค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้พระสมณโคดมพระบรมศาสดาและอายุขยั 
พระพุทธศาสนาก็จบลงไดเ้ช่นเดียวกนัตลอดเวลา ถึงแมจ้ะมีมนุษยอ์ยู่ในโลกน้ีก็ตาม เพราะฉนั้นอายุขยั
พระพุทธศาสนาหลงัจากพระอรหันต์ไดเ้ป็นธุระ ไดร้วบรวมพระธรรมพระวินัยเอาไวเ้ป็นหมวดเป็นหมู่
อย่างถูกตอ้ง ตั้งแต่กระท าปฐมสังคายนาคร้ังท่ี ๑ เป็นตน้มาแลว้ และไดใ้ชเ้ป็นหลกัฐานต่อๆ มาโดยตลอด
ถึงแมจ้ะกระท าสังคายนาในคร้ังหลงัๆ อีกหลายคร้ังหลายหนก็ตามแต่ก็ยงัใชพ้ระธรรมพระวินัยและพระ
สูตรต่างๆ ท่ีได้รวบรวมกระท าไวใ้นคร้ังแรกเป็นหลกัอยู่จนถึงทุกวนัน้ี แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ถา้มนุษย์
ทั้งหลายไดก้ระท ารบราฆ่าฟันกนัหรือว่ามีสงครามโลกคร้ังท่ี ๓ ท่ีจะถึงขา้งหนา้น้ี ซ่ึงเป็นสงครามลา้งสัตว์
โลกดว้ยอาวุธนิวเคลียร์และรังษีต่างๆ ตามอาวุธสมยัใหม่เท่าท่ีมนุษยท์ั้งหลายมีอยู่ในปัจจุบนัน้ีแลว้ อายุ
พระพุทธศาสนาของเราก็จะจบส้ินสุดลง เช่นเดียวกนัตามหลกัค าสอนของพระสมณโคดมพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าได้ต รัส เอาไว้แก่พระอานนท์ใน เร่ืองโคตมี สูตร ซ่ึงมีอยู่ในพระไตยปิฎกนั้ นบัด น้ีอายุ
พระพุทธศาสนาก็ไดมี้อายุล่วงเลยมามากกว่าพระองค์ไดต้รัสเอาไวเ้ป็นพนัๆ ปีแลว้ เพราะไดอ้าศยัพระ
อรหันสาวกทั้ งหลาย มีพระกัสสปะเป็นต้น ได้ช่วยกันรวบรวมเอาธรรมค าสั่งสอนทั้ งหลายของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เอาไวไ้ดท้นัท่วงทีก่อนท่ีจะถึงยุคเส่ือมโทรม และส้ินสุดไปในท่ีสุดตามพุทธด ารัสของ
พระองค์ท่ีได้ทรงตรัสเอวไวแ้ก่พระอานนท์ ตามในเร่ืองโคตมีสูตรในพระสุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย 
อิฎฐกนิบาต แล่มท่ี ๑๕ หน้า ๒๔๙ ว่าดว้ยโคตมีสูตรดงัต่อไปน้ี สมยัหน่ึง พระผูมี้พระภาคประทบัอยู่ ณ 
นิโครธราราม ใกลก้รุงกบิลพสัดุ ์แควน้สักกะ คร้ันนั้นแล พระนางมหาปชาบดีโคตมีเสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูมี้
พระภาคถึงท่ีประทบั ทรงถวายบงัคมแลว้ประทบัยนื ณ ท่ีควรส่วนขา้งหน่ึงคร้ันแลว้ไดก้ราบทูลพระผูมี้พระ
ภาคว่า ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอให้มาตุคามพึงไดก้ารออกบวชเป็นบรรพชิตใน
พระธรรมวินยัท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลว้เถิด พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ดูกรพระนางโคตมี อย่าเลย พระ
นางอยา่งชอบใจการออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินยัท่ีตถาคตประกาศแลว้ของมาตุคามเลย (ในพระไตย
ปิฎกฉบบัหลวง เล่มท่ี ๒๓ หนา้ ๒๔๙) 
 แมค้ร้ังท่ี ๒ พระนางมหาปชาบดีโคตมีกราบทูลพระผูมี้พระภาคอีกว่า ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญขอ
ประทานพระวโรกาส ขอให้มาตุคามพึงได้การออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยท่ีพระคถาคตทรง
ประกาศแลว้เถิด พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสว่า ดูกรพระนางโคตมี อย่าเลย พระนางอย่าชอบใจการออกบวช
เป็นบรรพชิตในธรรมวินยัท่ีคถาคตประกาศแลว้ของมาตุคามเลย 
 แมค้ร้ังท่ี ๓    พระนางมหาปชาบดีโคตมีกราบทูลพระผูมี้พระภาคอีกว่า ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญขอ
ประทานพระวโรกาส ขอให้มาตุคามพึงได้การออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยท่ีพระคถาคตทรง



ประกาศแลว้เถิด พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสว่า ดูกรพระนางโคตมี อย่าเลย พระนางอย่าชอบใจการออกบวช
เป็นบรรพชิตในธรรมวินยัท่ีคถาคตประกาศแลว้ของมาตุคามเลย 
 ล าดบันั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงพระด าริว่า พระผูมี้พระภาคไม่ทรงอนุญาตให้มาตุคาม
ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินยัท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลว้ เป็นผูมี้ทุกขเ์สียพระทยั มีพระพกัตร์นอง
ดว้ยน ้าพระเนตร ทรงกนัแสงอยู ่ถวายบงัคม พระผูมี้พระภาคทรงกระท าประทกัษิณแลว้เสดจ็หลีกไป 
 คร้ันนั้นแล พระผูมี้พระเจา้ประทบัอยู่ในกรุงกบิลพสัดุ์ตามประสงค์แลว้ เสด็จจาริกไปทางพระ
นครเวสาลี เม่ือเสด็จจาริกไปโดยล าดบั เสดจ็ไปถึงพระนครเวสาลีไดย้นิวา่ ณ ท่ีนั้น พระผูมี้พระภาคประทบั
อยูท่ี่กูฎาคารศาลาป่ามหาวนั ใกลพ้ระนครเวสาลี คร้ันนั้นพระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงปลงพระเกศา ทรง
ครองผา้กาสาวพสัตร์ เสด็จไปทางนครเวสาลีพร้อมกบัเจา้หญิงสากิยะหลายพระองค ์เสด็จเขา้ไปยงักูฎคาร
ศาลาป่ามหาวนั ใกล็พระนครเวสาลีโดยล าดบั พระนางมหาปชาบดีโคตมี ทรงมีพระบาทระบม มีพระกาย
เต็มดว้ยระออง มีทุกข ์เสียพระทยั มีพระพกัตร์นองดว้ยน ้ าพระเนตร ทรงกนัแสงอยู่ประทบัยืนอยู่ ณ ซุ้ม
ประตูดา้นนอก ท่านพระอานนทไ์ดแ้ลเห็นพระนางมหาปชาบดโ้คตมีทรงมีพระบาทระบม มีพระกายเต็ม
ดว้ยละออง มีทุกข ์เสียพระทยั มีพระพกัตร์นองดว้ยน ้ าพระเนตร ทรงกนัแสงอยูป่ระทบัยืนอยู ่ณ ซุม้ประตู
ดา้นนอก คร้ันเห็นแลว้จึงกล่าวขอ้ความน้ีกะพระนางว่า ดูกรพระนางโคตมี เพราะเหตุอะไรหนอ พระนางจึง
มีพระบาทระบม มีพระกายเตม็ดว้ยละออง มีทุกข ์เสียพระทยั มีพระพกัตร์นองดว้ยน ้ าพระเนตร ทรงกนัแสง
อยูป่ระทบัยนือยู ่ณ ซุม้ประตูดา้นนอก พระนางมหาปชาบดีโคตมีตรัสตอบว่า ขา้แต่พระอานนท ์ความจริงก็
เป็นเช่นนั้น พระผูมี้พระภาคไม่ทรงอนุญาตให้มาตุคามออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยท่ีตถาคตทรง
ประกาศแลว้ ท่านพระอานนทก์ล่าวว่า ถา้อยา่งนั้นขอเชิญพระนางรออยูท่ี่น้ีแหละ ตราบเท่าท่ีอาตมาภาพทูล
ขอพระผูมี้พระภาคใหม้าตุคามออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินยัน้ี 
 คร้ันนั้นแล พระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคถึงท่ีประทบั ถวายบงัคมแลว้นัง่ ณ ท่ีควรส่วนขา้ง
หน่ึง คร้ันแลว้ไดก้ราบทูลพระผูมี้พระภาควา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ พระนางมหาบดีโคตมีหนอ พระนางจึงมี
พระบาทระบม มีพระกายเตม็ดว้ยละออง มีทุกข ์เสียพระทยั มีพระพกัตร์นองดว้ยน ้ าพระเนตร ทรงกนัแสง
อยู่ประทบัยืนอยู่ ณ ซุ้มประตูด้านนอกเพราะ พระผูมี้พระภาคไม่ทรงอนุญาตให้มาตุคามออกบวชเป็น
บรรพชิตในธรรมวินยัท่ีตถาคตทรงประกาศแลว้ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ขอประทานวโรกาสขอให้มาตุคาม
พึงไดอ้อกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยมราตถาคตประกาศแลว้เถิดพระผูมี้พระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท ์
อยา่เลย เธออยา่ชอบใจใหม้าตุคามออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินยัท่ีตถาคตประกาศแลว้เลย แมค้ร้ันท่ี ๒ 
ฯลฯ 
 แมค้ร้ันท่ี ๓ ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผูมี้พระภาคว่า ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญขอประทาน
วโรกาสขอให้มาตุคามพึงไดอ้อกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยมราตถาคตประกาศแลว้เถิดพระผูมี้พระ
ภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ อย่าเลย เธออย่าชอบใจให้มาตุคามออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยท่ีตถาคต
ประกาศแลว้เลย ล าดบันั้นพระอานนท์จึงมีความคิดดงัน้ี พระผูมี้พระภาคไม่ทรงอนุญาตให้มาตุคามออก
บวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินยัท่ีตถาคตทรงประกาศแลว้ มิฉะนั้นเราพึงทูลขอพระผูมี้พระภาคให้มาตุคาม



ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินยัท่ีตถาคตทรงประกาศแลว้โดยปริยาย แมอ่ื้น ล าดบันั้น ท่านพระอานนท์
ไดทู้ลถามพระผูมี้พระภาคว่า ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ มาตุคามออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยท่ีตถาคต
ทรงประกาศแลว้ ควรจะท าใหแ้จง้ซ่ึงโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหนัผลไดห้รือไม่ พระ
เจา้ขา้ พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท ์มาตุคาม ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินยัท่ีตถาคตประกาศ
แลว้ ควรจะท าใหแ้จง้ซ่ึงโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหนัผลได ้
               พระอานนททู์ลถาม วา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ถา้มาตุคามออกบวชเป็นบรรพชตในธรรมวินยัท่ีพระ
ตถาคตทรงปรพกาศแลว้ ท าใหแ้จง้แมโ้สดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหตัผลได ้ขา้แต่พระผูเ้จริญ 
พระนางมหาปชาบดีโคตรมี ทรงมีอุปาการะมาก เป็นพระมาตุจฉาของพระผูมี้พระภาคทะนุถนอมเล้ียงดูให้
พระผูมี้พระภาคทรงด่ืมน ้ านม ในเม่ือพระชนนีทิวงคตแลว้ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ขอประมานพระวโรกาส 
ขอใหม้าตุคามพึงไดอ้อกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินยัท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลว้เถิด 
 พระผูมี้พระภาคทรงตรัสว่า ดูกรอานนท ์ถา้พระนางปชาบดีโคตรมีทรงรับคุณธรรม ๘ ประการนัน่
แหละ เป็นอุปสมบทของพระนางคือ ภิกษุณี แมอุ้ปสมบทแลว้ ๑๐๐ ปี พึงท าการกราบไหว ้ลุกรับท าอญัชลี
กรรม สามีจิกรรมแก่ภิกษุ แมอุ้ปสมบทในวนันั้น แมธ้รรมขอ้น้ีภิกษุณีตอ้งสกัการะ เคารพนบัถือ บูชา ไม่พึง
กา้วล่วงตลอดชีวิต 
 ภิกษุณีไม่พึ่งเขา้จ าพรรษาในอาวาสท่ีไม่มีภิกษุ แมธ้รรมขอ้น้ีภิกษุณีตอ้งสกัการะ เคารพ นบัถือ บูชา 
ไม่พึงกา้วล่วงตลอดชีวิต 
 ภิกษุณีตอ้งแสวงหาภิกษุผูถ้ามถึงการท าอุโบสถ และการเขา้ไปรับโอวาทจากภิกษุสงห์ทุกก่ิงเดือน 
แมธ้รรมขอ้น้ี ภิกษุณีตอ้งสกัการะ เคารพ นบถือ บูชา ไม่พึงกา้วล่วงตลอดชีวิต 
 ภิกษุณีจ าพรรษาแลว้ ตอ้งปวารณาในอุภโตสงฆด์ว้ยฐานะ ๓ ประการคือ ดว้ยไดเ้ห็น ไดฟั้ง และ
รังเกียจ แมธ้รรมขอ้น้ี ภิกษุตอ้งสกัการะ เคารพ นบัถือ บูชา ไม่พึงกา้วล่วงตลอดชีวิต 
 ภิกษุณีตอ้งครุธรรมแลว้ พึงประพฤติมานัตปักษ์หน่ึง ในอุภโตสงฆ์ แม้ธรรมขอ้น้ี ภิกษุณีตอ้ง
สกัการะ เคารพ นบถือ บูชา ไม่พึงกา้วล่วงตลอดชีวิต 
 ภิกษุณีตอ้งแสวงหาอุปสัมปทาในอุภโตสงฆ ์เพื่อนางสิกขมานา ผูมี้สิกขาอนัศึกษาแลว้ในธรรม ๖ 
ประการ ครบ ๒ ปี แมธ้รรมขอ้น้ี ภิกษุณีตอ้งสกัการะ เคารพ นบถือ บูชา ไม่พึงกา้วล่วงตลอดชีวิต 
 ภิกษุณีตอ้งไม่ด่า ไม่บริภาษภิกษุโดยปริยายใด ๆ แมธ้รรมขอ้น้ี ภิกษุณีตอ้งสักการะ เคารพ นบถือ 
บูชา ไม่พึงกา้วล่วงตลอดชีวิต 
 ตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป ห้ามภิกษุณีว่ากล่าวตกัเตือนภิกษุ ไม่ห้ามภิกษุว่ากล่าวตกัเตือน ภิกษุณี แม้
ธรรมขอ้น้ี ภิกษุณีตอ้งสกัการะ เคารพ นบถือ บูชา ไม่พึงกา้วล่วงตลอดชีวิต 
 ดูกรอานนท ์ถา้พระนางมหาปชาบดีโคตรมีรับครุธรรม ๘ ประการน้ีไดน้ั้นแล เป็นอุปสัมปทาของ
พระนาง 
 ล าดบันั้น ท่านพระอานนทเ์รียนครุธรรม ๘ ประการน้ีในส านกัพระผูมี้พระภาคแลว้เขา้ไปหาพระ
นางมหาปชาบดีโคตรมี แลว้กล่าวขอ้ความน้ีกะพระนางว่า ดูกรพระนางโคตรมี ถา้แล พระนางพึงยอมรับครุ



ธรรม ๘ ประการไดน้ั้นแล เป็นอุปสัมปทาของพระนางคือ ภิกษุณี แมอุ้ปสมบทแลว้ ๑๐๐ ปีตอ้งกระท าการ
กราบไหว ้ลุกรับ อญัชลีกรรม สามีจิกรรมแก่ภิกษุ แมอุ้ปสมบทในวนันั้น แมธ้รรมขอ้น้ีภิกษุณีตอ้งสักการะ 
เคารพ นบัถือ บูชา ไม่พึงกา้วล่วงตลอดชีวิต ฯลฯ ตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป ห้ามภิกษุณีว่ากล่าวตกัเตือนภิกษุไม่
หา้มภิกษุว่ากล่าวตกัเตือนภิกษุณี แมธ้รรมขอ้น้ี ภิกษุณีตอ้งสักการะ เคารพ นบถือ บูชา ไม่พึงกา้วล่วงตลอด
ชีวิต ดูกรพระนางโคตรมี ถา้แลพระนางพึงยอมรับครุธรรม ๘ ประการน้ีได ้นั้นแลจกัเป็นอุปสัมปทาของ
พระนาง 
 พระนางมหาปชาบดีโคตรมีกล่าว่า ขา้แต่ท่านพระอานนท์ หญิงหรือชายแรกรุ่นหนุ่มสาว ชอบ
ประดบั ตกแต่ง อาบน ้ าช าระร่างกายแลว้ ไดพ้วงดอกอุบล พวงมะลิ หรือพวงล าดวนแลว้ เอามือทั้งสอง
ประคองวางไวบ้นศีรษะ ฉนัใด ดิฉนักย็อมรับครุธรรม ๘ ประการน้ี ไม่กา้วล่วงตลอดชีวิต ฉนันั้นเหมือนกนั 
 คร้ังนั้นแล ท่านพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคถึงท่ีประทบั ถวายบงัคมแลว้นัง่ ณ ท่ีควรส่วน
ขา้งหน่ึง คร้ันแลว้ ไดก้ราบทูลพระผูมี้พระภาคว่า ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ พระนางมหาปชาบดีโคตรมีทรง
ยอมรัยครุธรรม ๘ ประการ ไม่กา้วล่วงจนตลอดชีวิต 
 พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ หากมาตุคามจกัไม่ไดอ้อกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยท่ี
พระตถาคตประกาศแลว้ พรหมจรรยก์็ยงัจะตั้ งอยู่ได้นาน สัทธรรม พึงด ารงอยู่ได้ ๑,๐๐๐ ปี แต่เพราะ
มาตุคามออกบวชเป็นบรรพชิต ในธรรมวินยัท่ีตถาคตประกาศแลว้ พรหมจรรยจ์ะไม่ตั้งอยูน่าน ทั้งสัทธรรม
ก็จกัด ารงอยูเ่พียง ๕๐๐ ปี ดูกรอานนท ์ตระกูลใดตระกูลหน่ึงท่ีมีหญิงมากมีชายมาก ตระกูลนั้นถูกพวกโจร
ก าจดัไดง่้าย แมฉ้นัใด มาตุคามไดอ้อกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินยัใด พรหมจรรยใ์นพระธรรมวินยันั้น
จกัไม่ตั้งอยูน่าน ฉนันั้น เหมือนกนั อน่ึง ขยอกลงในนาขา้วท่ีสมบูรณ์ นาขา้วนั้นก็ยอ่มไม่ตั้งอยูน่าน แมฉ้นั
ใด เพล้ียลงในไร่ออ้นท่ีสมบูรณ์ ไร่ออ้ยนั้นก็ยอ่มไม่ตั้งอยูน่าน แมฉ้นัใด มาตุคามไดอ้อกบวชเป็นบรรพชิต
ในธรรมวินยัใด พรหมจรรยใ์นธรรมวินยันั้น ยอ่มไม่ตั้งอยูน่าน ฉนันั้นเหมือนกนั อน่ึง บุรุษกั้นคนัสระใหญ่
ไวก่้อน เพื่อไม่ให้น ้ าไหลออก แมฉ้ันใด เราบัญญัติครุธรรม ๘ ประการ ไม่ให้ภิกษุก้าวล่วงตลอดชีวิต
เสียก่อน ฉนันั้นเหมือนกนั 
 ตามหลักในพระไตรปิฎก พระสุตตันตปิฎก องัคุตตรนิกาย อฎัฐินิบาตน้ี แสดงให้เห็นว่าพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านทั้ งหลาย พระองค์ทรงมีพระเนตรเห็นกาลไกล จึงได้บัญญัติครุธรรม ๘ 
ประการ เพื่อก าจดัให้ภิกษุณีหมดไปในพระพุทธศาสนาก่อนท่ีพระองคจ์ะดบัขนัธ์ปรินิพพานไปจากโลกน้ี 
เราจะไดรู้้ว่าพระภิกษุณีไดห้มดไปแลว้ก่อน พระพุทธองคนิ์พพานนั้น เราจะสังเกตไดจ้ากในตอนประชุม
เพลิง จะไม่กล่าวถึงพระภิกษุรูปใดรูปหน่ึงเลย อันนั้ นแสดงให้เห็นได้ว่าพระภิกษุณีได้หมดไปจาก
พระพุทธศาสนาแลว้ และอีกอยา่งหน่ึงนั้นคืออายขุยัของพระพุทธศาสนา พระพุทธองคก์็ไม่เคยตรัสเอาไว้
ตรงไหนดว้ยท่ีเก่ียวแก่อายขุยัพระพุทธศาสนา นอกจากในเร่ืองโคตรมีมีสูตรน้ีท่ีพระพุทธศาสนาของเราได้
เจริญรุ่งเรืองอยุไ่ดจ้นมาถึงทุก ๆ วนัน้ีนั้น กอ็าศยัพระสงฆส์าวก ๕๐๐ รูปลว้นแลว้แต่เป็นพระอรหนัตท์ั้งนั้น 
มีพระกสัสปะเป็นประธาน ไดจ้ดักระทงัคายนาร้อยกรอง และรวบรวมพระธรรมและพระวินยัและพระสูตร
ต่าง ๆ เอาไวเ้ป็นแบบฉบบั จนถึงอยูไ่ดม้าจนถึงทุก ๆ วนัน้ี เพราะฉะนั้น อายพุระพุทธศาสนาของเรานั้น จะ



ก าหนดตายตวัลงไปไม่ไดว้่าจะมีอายเุท่าไร ถา้ตราบใดยงัมีมนุษยอ์ยูใ่นโลกน้ี และมีพระภิกษุ สามเณร และ
อุบาสกอุบาสิกาประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตราบใด 
พระพุทธศาสนาของเราก็คงจะยงัอยูต่ราบนั้น แต่ตรงกนัขา้ม ถึงแมใ้นโลกน้ียงัมีมนุษยอ์ยู ่แต่ถา้วา่ไม่มีพุทธ
บริษทั มีภิกษุ สามเณร และอุบาสกอุบาสิกา ไม่น าพาประพฤติปฏิบติัตามหลกัพระธรรมตามค าสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้ อายุขยัพระพุทธศาสนาของพวกเราก็จะจบส้ินสุดลงอย่างแน่นอน สรุปไดว้่า
อายุขยัพระพุทธศาสนานั้นข้ึนอยู่กบัพุทธบริษทัทั้ง ๔ มีพระภิกษุและสามเณร และอุบาสกอุบาสิกา จะยงั
ช่วยจรรโลงอายขุยัพระพทุธศาสนาใหย้นืยาวไปไดน้านแค่ไหนเท่านั้น 
 
 

สันตสุิขทีเ่กดิจากอ านาจผู้ทีไ่ด้ฌาน 
 
 เหล่าสรรพสัตวท์ั้ งหลายทุก ๆ ภพทุก ๆ ภูมิ ส่วนมากก็ปรารถนาอยากให้ตนได้รับความสุขแต่
ความสุขอนันั้นจะไดม้าดว้ยอะไรและวิธีไหนเท่านั้น ในท่ีน้ีจะไม่ขอกล่าว แต่จะกล่าวเฉพาะความสันติสุขท่ี
ไดม้าดว้ยอ านาจของการบ าเพญ็ฌานหรือผูท่ี้ไดฌ้านต่าง ๆ เท่านั้น เป็นสันติสุขเป็นความสุขท่ีเกิดจากความ
สงบแห่งจิต ท าให้เกิดข้ึนในตวัเองไดทุ้ก ๆ คนเม่ือตอ้งการความสุขชนิดน้ี ก็ท าเอาไดไ้ม่จ าเป็นตอ้งไปแยง่
ชิงกนั ไม่ตอ้งหักลา้งโค่นลม้กนั เหมือนกบัพวกท่ีแย่งชิงอ านาจหรือทรัพยสิ์นเงินทองและขา้วของต่าง ๆ 
ดงัท่ีเห็นกนัอยูเ่ป็นประจ าเหล่านั้น สันติสุขมีล าดบัแห่งความหยาบและประณีต ไปตามล าดบัขั้นดงัต่อไปน้ี 
(๑) ปิติสุขขั้นหยาบ เกิดในปฐมฌาน จะมีอาการอ่ิมอกอ่ิมใจ สุขกายสุขใจเพราะจิตสงบ ปราศจากกามารมณ์ 
๕ รบกวนตณัหาดบัดบัและนิวรณ์อ่ืน ๆ ก็ดบัดว้ย (๒) ปิติสุขขั้นประณีต เกิดในทติยฌานจะมีอาการชุ่มช่ืน
กายใจ มีความสุขอยา่งซาบซ้ึงอาการอยา่งน้ีเกิดจากสมาธิ (จิตสงบ) โดยตรง ผจิตยิม้แยม้) (๓) สันติสุขเกิด
ในตติยฌาน จะมีอาการเป็นสุขส าราญใจ ณ ภายในจริง ๆ จะไม่รู้สึกแผซ่่านไปทางรูปกาย เพราะจิตในฌาน
น้ีเร่ิมมีอุเบกขา ประยกุตค์วามสุข จึงเป็นความสุขซ่ึง ๆ ทางใจ (๔) สันติสุข เกิดในจตุตตถฌาน จะมีอาการ
เบากาย เบาใจ มีความรู้สึกกลาง ๆ เป็นอทุกขมสุขเวทนา (ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข)์ ซ่ึงเป็นสุขเวทนาประณีต 
มีสติ สัมปชญัญะ กระชบัแน่นกบัดวงจิต จิตบริสุทธ์ิผดุผอ่งปราศจากอุปกิเลส อวิชชาดบัจิตด ารงมัน่คงเป็น
อุเบกขา (๕) สันติสุข เกิดในรูปฌานท่ี ๑ ช่ืออากาสานญัจายตนะ จิตจะมองเห็นออกไปในอากาศ กวา้งขวาง 
จะไม่รู้สึกว่ามีร่างกาย รู้จกัแต่จิตใจ จึงว่ารูปสัญญาดบัในฌานน้ี เวทนาในฌานน้ีเป็นอทุกขมสุขเวทนา (๖) 
สันติสุข เกิดในอรูปฌานท่ี ๒ ช่ือวิญญาณัญจายตนะ จิตมองเห็นกระแสวิญญาณของตนแผซ่านออกไป
กวา้งขวางจึงมองดูแต่กระแสวิญญาณ ลืมอากาศ อากาสานญัจายตนสัญญาจึงดบัไป เวทนาในฌานน้ีก็เป็น
อทุกขมสุขเวทนา (สุขเวทนาประณีต) (๗) สนัติสุข เกิดในอรูปฌานท่ี ๓ ช่ืออากิญจญัญายตนะจิตมีรัศมีแจ่ม
จรัส จะมองดูแต่รัศมีมีจิต ลืมดูกระแสนวิญญาณ จึงว่าวิญญาณัญจายตนสัญญา ดบัเวทนาในฌานน้ีก็เป็นทุก
ขมสุขเวทนา (สุขเวทนาประณีต) (๘) สันติสุข เกิดในอรูปฌานท่ี ๔ ช่ือเนวสัญญานาสัญญายตนะ จิตสงบ
ประณีต จะดูแต่ความสงบประณีตของจิต ลืมดูรัศมีจิตอากิญจญัญายตนสญัญาจึงดบัไป เวทนาในฌาน้ี กเ็ป็น



อทุกขมสุขเวทนา (สุขเวทนาประณีต) สัญญาในฌานน้ี มีเพียงธรรมสัญญา (รู้จกัธรรมารมณ์) เพียงประการ
เดียว อินทรียใ์นฌานน้ี ยงัมีแต่มนินทรีย ์(มนาตยะ) เพียงประการเดียว และวิญญาณ (วิถีวิญญาณ) ในฌานน้ี
ยงัมีแต่มโนวิญญาณเพียงประการเดียว ดงันั้นจิตในฌานน้ีจึงไม่สามารถรับรู้อารมณ์สมัผสัทางอายตนะอ่ืน ๆ 
ไดเ้ลย ผประสารทสมัผสัทั้ง ๕ หยดุท าหนา้ท่ี) (๙) อเวทยติสุข เกิดในสญัญาเวทนยตินิโรธ ธรรมสญัญาดบัม
นินทรีย ์(มนายตนะ) หยดุท าหนา้ท่ีและมโนวิญญาณ ดบัจิตจึงปราศจากสังขารปรับปรุงแต่ง ด ารงอยูอ่ย่าง
อิสรเสรี ไม่อาศยัสังขารใด ๆ (สัพพสังขารสมโถ) แต่ดบัสังขารไดเ้พียงชัว่คราว สัติสุขในภูมิน้ีเป็นสันติสุข
สูงสุดในฝ่ายโลกียสมาบติัปุถุชนกอ็าจบรรลุสนัติสุขในภูมิน้ี เวทนาในภูมิน้ีไม่มีเลย สูญเวทนา 
 ภูมิสันติสุข ๙ ภูมิน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบัปราสาทก็เป็นปราสาท ๙ ชั้น ท่านเรียกว่า “ธรรมปราสาท” 
ผูบ้รรลุฌาน ๘ และสมาบติั ๙ แลว้ ย่อมไดป้ราสาทธรรมเป็นท่ีอยู่อย่างสันติสุข และไดช่ื้อว่า “พระพรหม
โดยธรรม” เม่ือถึงคราวชีวิตดบั (ถา้ดบัในฌาน) จิตก็ไปอุบติั ณ พรหมโลก เป็นพระพรหมโดยก าเนิด จะ
ชีวิตใหม่ ในความเป็นพระพรหมมีสนัติสุขยาวนานดงัต่อไปน้ี 
 (๑) พระพรหม ปฐมฌานภูมิมี ๓ ชั้นคือ 
  ๑ พรหมปริสัชชา 
  ๒ พรหมปุโรหิตา 
  ๓ มหาพรหมา 
 มีก าหนดอายขุยั ๑ กปั (ลา้นลา้นลา้นปี= ๑ อสงดขยปี) 
 (๒) พระพพรหม ทุติยฌานภูมิมี ๒ ชั้นคือ 
  ๑ ปริตรตาภา 
  ๒ อปัมาณาภา 
 มีก าหนดอายขุยั ๒ กปั 
 (๓) พระพรหม ผูท่ี้ไดต้ติยภูมิมี ๑ ชั้นคือ อาภสัรา มีก าหนดอายไุขย ๔ กปั 
 (๔) พระพรหม ผูท่ี้ไดจ้ติตถฌานภูมิมี ๙ ชั้น แบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ ประเภทผูท่ี้ไดจ้ตุถฌานลว้น ๆ 
มี ๔ ชั้นคือ 
  ๑ ปริตตสุภา 
  ๒ อปัปมาณสุภา 
  ๓ สุภกิณหา 
  ๔ เวหปัผลา 
 และประเภทผูท่ี้ไดจ้ตุตถฌาน ประกอบดว้ยพระนาคามิผลมี ๕ ชั้นคือ 
  ๑ อวิหา 
  ๒ อตปัปา 
  ๓ สุทสัสา 
  ๔ สุทสัสี 



  ๕ อกนิฎฐา 
 มีก าหนดอายขุยั ๘ กปั 
 (๕) พระพรหม ผูท่ี้ไดอ้ากาสานญัจายตนูปคา ซ่ึงบรรลุรูปฌานท่ีช่ือวา่ อากาสานญัจายตนะ  
 มีก าหนดอายขุยั ๑๖ กปั 
 (๖) พระพรหม ผูท่ี้ไดว้ิญญาณญัจายตนูปคา ซ่ึงบรรลุรูปฌานท่ีช่ือวา่ วิญญาณญัจายตนูปคา  
 มีก าหนดอายขุยั ๑๖ กปั 
 (๗) พระพรหม ผูท่ี้ไดอ้ากิญจญัญายตนูปคา ซ่ึงบรรลุรูปฌานท่ีช่ือวา่ อากิญจญัญายตนูปคา 
 มีก าหนดอายขุยั ๑๖ กปั 
 (๘) พระพรหม ผูท่ี้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนูปคา ซ่ึงบรรลุรูปฌานท่ีช่ือว่า เนวสัญญานา
สัญญายตนูปคา  
 มีก าหนดอายขุยั ๑๖ กปั 
 พระพรหมทั้ งหลายเป็นก าเนิดส่ิงมีชีวิตในโลกเบ้ืองสูง เป็นชีวิตประณีต มีสันติสุขตลอดกาล
ยาวนาน พระพรหมท่ีบรรลุฌานแต่ไม่ได้บรรลุพระอนาคามิผล เม่ือหมดก าลงัฌานแลว้ก็จุติ ถา้จุติผ่าน
สวรรคล์งมาเกิดเป็นมนุษย ์จะเป็นผูย้นิดีในกาลประพฤติพรหมจรรยต์ลอดชีวิต มีความสุขในเพศผูป้ระพฤติ
พรหมจรรย ์(พรหมจารี) มีศีลบริสุทธ์ิ แมว้่าฌานเส่ือมไปแลว้ แต่เศษของฌานยงัเหลืออยู่เป็นพื้นเพของ
จิตใจ เขาจึงเจริญสมาธิ บรรลุฌานไดง่้าย ถา้จุติลงมาท่ีสวรรคก่์อนแลว้จึงจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย ์ก็จะเป็น
เหมือนคนธรรมดาทั้งหลาย แต่กมี็อุปนิสัยดี มีจิตใจสงบเสวยสวรรคใ์นความเป็นมนุษยเ์ป็นส่วนมาก มีทุกข์
โทมนสัเพียงเลก็นอ้ย ประพฤติธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี ส่วนผูท่ี้ไดบ้รรลุ สันติสุขอนัสูงสุดท่ีเรียกว่า ๐บรมสุข” 
นั้นข้ึนสู่ปราสาทธรรมชั้นท่ี ๑๐ (นิพพาน) เม่ือชีวิตดบัไปแลว้ไม่เกิดมาเป็นส่ิงมีชีวิต ในก าเนิดใด ๆ ในภพ
ภูมิใด ๆ ด ารงอยูใ่นสภาพวิสุทธิเทพ มีสนัติสุขท่ีสุดตลอดกาลนิรันดร (ตอ้งบ าเพญ็รักษาในส่ิงท่ีตนไดเ้อาไว้
ตลอดกาล) ถา้เรายงัไม่สามารถข้ึนสู่ปราสาทธรรมชั้นต่าง ๆ ไดก้็พึงอาศยัร่มเงาของปราสาทธรรมไปพลาง 
ๆ ก่อนคือ สีลสีงวร อ านวยผลให้ได ้อนวชัชสุข อินทรียส์ังวร อ านวยผลให้ไดอ้พัยาปัชฌสุข พระธรรมทั้ง 
๒ ขอ้น้ีเปรียบเหมือนร่มเงาของปราสาทธรรม (พรหมท่ีมีรูปอีกชั้น ๑ ช่ือว่า อสัญญี คือท่ีไดอ้สัญญีฌานเป็น
พรหมลูกฟัก-ลูกแฟง หมดความรู้สึกนึกคิด รู้สึกเหมือนสลบลอยไปมาในอากาศในสหสัธาโลก 
 

ลกัษณะของมนุษย์ทีม่คีตเิป็น ๒ เท่าน้ัน 
 
 ในสมยัหน่ึง  พระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่ณ พระวิหารเชตวนั อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เขตพระนครสาวตัถี ณ ท่ีนั้ นแล พระผูมี้พระภาคได้ตรัสเรียกภิกษุทั้ งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้ งหลายภิกษุ
เหล่านั้นทูลรับพระผูมี้พระภาคแลว้ พระผูมี้พระภาคไดต้รัสพระพุทธพจน์น้ีว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายพระมหา
บุรุษผูส้มบูรณ์ดว้ยมหาปุริสลกัษณะ ๓๒ ประการเหล่าน้ี ยอ่มมีคติเป็นสองเท่านั้น จะไม่เป็นอยา่งอ่ืนคือ 
 



(๑) ถา้ครองเรือนจะไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิผูท้รงธรรม เป็นพระราชาโดยธรรมเป็นใหญ่ในแผน่ดินมี
มหาสมุทรทั้ง ๔ เป็นขอบเขต ทรงชนะแลว้ มีราชอาณาจกัรมัน่คง สมบูรณืดว้ยแกว้ ๗ ประการ คือ จกัรแกว้ 
ชา้งแกว้ มา้แกว้ แกว้มณี นางแกว้ คฤหบดีแกว้ ปริณายกแกว้ เป็นท่ี ๗ พระราชบุตรของพระองคมี์กว่าพนั 
ลว้นแลว้แต่กลา้หาญ มีรูปทรงสมเป็นวีระกษตัริยท์ั้งนั้น สามารถย  ่ายีเสนาของขา้ศึกได ้พระองคท์รงชนะ
โดยธรรม โดยเสมอมิตอ้งใชศ้ตัรา มิตอ้งใชอ้าชญามิไดมี้เสนียด ครอบครองแผ่นดิน มีสาครเป็นขอบเขต 
มิไดมี้เสาเข่ือน มิไดมี้นิมิตร ไม่มีเส้ียนหนาม ส าเร็จ แพร่หลาย มีความเกษม ส าราญ 
 (๒) ถา้เสด็จออกผนาชเป็นบรรพชิตจะไดเ้ป็นพระอรหันตส์ัมมาสัมพุทธเจา้ มีหลงัคาคือกิเลสอนั
เปิดแลว้ในโลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาปุริสลกัษณ์ ๓๒ ประการนั้นเป็นไฉน ซ่ึงพระมหาบุรุษประกอบแลว้ 
ยอ่มมีคติเป็นสองเท่านั้น ไมเ้ป็นอยา่งอ่ืนคือ ถา้ครองเรือนจะไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิ ฯลฯ อน่ึง ถา้พระมหา
บุรุษนั้นเสด็จออกผนวชเป็นบรรพชิต จะไดพ้ระอรหันตส์ัมมาสัมพุทธเจา้ มีหลงัคาคือกิเลสอนัเปิดแลว้ใน
โลก ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระมหาบุรุษในโลกน้ี 
  (๑) มีพระบาทประดิษฐานเป็นอนัดี ภิกษุทั้งหลาย การท่ีพระมหาบุรุษ มีพระบาทประดิษฐาน
เป็นอนัดี น้ีเป็นมหาปุริสลกัษณะของมหาบุรุษ 
  (๒) ณ  พื้นภายใตฝ่้าพระบาททั้ง ๒ ของพระมหาบุรุษ มีจกัรเกิดข้ึน มีซ่ีก าขา้งละพนัมีกง มีดุม 
บริบูรณ์ดว้ยอาการทั้งปวง ภิกษุทั้งหลาย แมก้ารท่ีพื้นภายใตฝ่้าพระบาททั้งสอง ของพระมหาบุรุษ มีจกัร
เกิดข้ึน มีซ่ีก าขา้งละพนั มีกง มีดุม บริบูรณ์ ดว้ยอาการทั้งปวง น้ีกม็หาปุริสลกัษณะของมหาบุรุษ 
  (๓) มีส้นพระบาทยาว 
  (๔) มีพระองคุลียาว 
  (๕) มีฝ่าพระหตัถ ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม 
  (๖) มีฝ่าพระหตัถแ์ละฝ่าพระบาท มีลายดุจตาข่าย 
  (๗) มีพระบาทเหมือนสังขค์ว  ่า 
  (๘) มีพระชงฆรี์เรียวดุจแขง้เน้ือทราย 
  (๙) เสดจ็สถิตยนือยูมิ่ไดน้อ้มลง เอาฝ่าพระหตัถท์ั้งสองลูบคล าไดถึ้งพระชานุทั้งสอง 
  (๑๐) มีพระคุยหะเร้นอยูใ่นฝัก 
  (๑๑) มีพระฉวีวรรณ ดุจวรรณะแห่งทองค าคือ มีพระตจะประดุจหุม้ดว้ยทอง 
  (๑๒) มีพระฉวีละเอียด เพราะพระฉวีละเอียด ธุลีละอองจึงมิติดอยูใ่นพระวรกายได ้
  (๑๓) มีพระโลมชาติเส้นหน่ึง ๆ เกิดในขมุละเสน้ 
  (๑๔) มีพระโลมชาติ  มีปลายข้ึนชอ้ยข้ึนขา้งบน  มีสีเขียว  มีสีเหมือนดอกอญัชญัขดเป็น 
   กณุฑลทกัษิณาวฏั 
  (๑๕) มีพระกายตรงเหมือนกายพรหม 
  (๑๖) พระมงัสะเตม็ในท่ี ๗ สถาน 
  (๑๗) มีก่ึงพระกายท่อนบนเหมือนก่ิงกายท่อนหนา้ของสีหะ 



  (๑๘) มีระหวา่งพระองัสะเตม็ 
  (๑๙) ปริมณฑลดุจไมนิ้โครธวาของพระองคเ์ท่ากบัพระกายของพระองคพ์ระกายของ 
    พระองคก์เ็ท่ากบัวาของพระองค ์
  (๒๐) ล าพระศอกลมเท่ากนั 
  (๒๑) ปลายเสน้ประสาทส าหรับน ารสอาหารอยา่งดี 
  (๒๒) มีพระหนุดุจคางราชสีห์ 
  (๒๓) มีพระทนต ์๔๐ ซ่ี 
  (๒๔) มีพระทนตรี์ยบเสมอกนั 
  (๒๕) มีพระทนตไ์ม่ห่าง 
  (๒๖) มีพระทาฐะขาวงาม 
  (๒๗) มีพระชิวหาใหญ่ 
  (๒๘) มีพระสุรเสียงดุจเสียงแห่งพรหม ตรัสมีส าเนียงดงันกกรวิก 
  (๒๙) มีพระเนตรด าสนิท (ด าคม) 
  (๓๐) มีดวงพระเนตรดุจตาแห่งโค 
  (๓๑) มีพระอุณณาโลมบงัเกิด ณ ระหวา่งพระโขนงมีสีเขียวอ่อน ควรเปรียบดว้ยนุ่น 
  (๓๒) มีพระเศียรดุจประดบัดว้ยกรอบพระพกัตร์ 
           ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมก้ารท่ีมหาบุรุษ มีพระเศียรดุจดว้ยกรอบพระพกัตร์น้ี ก็เป็นมหาปุริสลกัษณะ
ของมหาบุรุษนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาปุริสลกัษณะ ๓๒ ประการเหล่าน้ีแลท่ีมหาบุรุษประกอบแลว้ ยอ่ม
เป็นเหตุให้มีคติเป็นสองเท่านั้นไมเ้ป็นอย่างอ่ืนคือ ถา้ครองเรือนจะไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิ ฯลฯ อน่ึง ถา้
พระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนทรงผนวชเป็นบรรพชิต จะเป้นพระอรหันตส์ัมมาสัมพุทธเจา้ มีหลงัคาคือ
กิเลสอนัเปิดแลว้ในโลก ภิกษุทั้งหลาย พวกฤาษีแมจะเป็นภายนอกย่อมทรงจ ามหาปุริสลกัษณะของพระ
มหาบุรุษ ๓๒ เหล่าน้ี แต่ฤาษีทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมไม่ทราบว่าเบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก สัตวย์่อม
เขา้ถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมน้ีอนัตนท า สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ์สัตวท่ี์บ าเพ็ญกุศลกรรมนั้น ย่อม
ครอบง าเทวดาทั้งหลายอ่ืนในโลกสวรรค์โดยสถาน ๑๐ คือ อายุทิพย ์วรรณทิพย ์ความสุขทิพย ์ยศทิพย ์
ความเป็นอธิบดีทิพย ์รูปทิพย ์เสียงทิพย ์กล่ินทิพย ์รสทิพย ์และโผฎฐพัพทิพย ์คร้ันจุติจากโลกสวรรคน์ั้น
แลว้ มาสู่ความเป็นอยา่งน้ี ยอ่มไดเ้ฉพาะซ่ึงมหาปุรุสลกัษณะน้ี 
  ดูกรถิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน ก าเนิดก่อน เป็นผูมี้สมาทานมัน่คงใน
กศุลธรรม มีสมาถานไม่ถอยหลงั ในกายสุจริต ในวจีสุจริต ในมโนสุจริต ในการบ าเพญ็การ ในการสมาทาน
ศีล ในการรักษาอุโบสถ ในการปฏิบติัดีในมารดา ในการปฏิบติัดีในบิดา ในการปฏิบติัดีในสมณะ ในการ
ปฏิบติัดีในพรหม ในการเป็นผูเ้ครพต่อผูใ้หญ่ในสกุลและในธรรมเป็นอธิกุศลอ่ืน ๆ ตถาคต ยอ่มเขา้ถึงสุคติ
โลกสวรรค ์เบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอนัตนท าสั่งสมพอกพูนไพบูลย ์ตถาคตย่อม
ครอบง าเทวดาทั้งหลายอ่ืนในโลกสวรรค ์โดยสถาน ๑๐ คือ อายุทิพย ์วรรณทิพย ์ความสุขทิพย ์ยศทิพย ์



ความเป็นอธิบดีทิพย ์รูปทิพย ์เสียงทิพย ์กล่ินทิพย ์รสทิพยแ์ละโผฎฐพัพทิพย ์คร้ันจุติจากโลกสวรรคน์ั้น
แลว้ มาถึงความเป็นอยา่งน้ี ยอ่มไดเ้ฉพาะซ่ึงมหาปุริสลกัษณะน้ี 
    พระมหาบุรุษนั้น มีพระบาทตั้งอยูเ่ฉพาะเป็นอยา่งดี คือทรงเยียบพระบาทเสมอกนับนพื้น ทรงยก
พระบาทข้ึนก็เสมอกัน ทรงจุดภาคพื้นแลว้ด้วยฝ่าพระบาททุกส่วนเสมอกันพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วย
ลกัษณะนั้น ถา้อยูค่รองเรือนจะเป็นพระเจา้จกัรพรรดิด ารงอยูใ่นธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม เป็นอิสระใน
แผน่ดิน มีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป้นขอบเขต ทรงช านะแลว้ มีราชอาณาจกัรมัน่คง สมบูรณ์ดว้ยรตนะ ๗ ประการ
คือ จกัรรัตน์ หสัดีรีตน์ อสัวรัตน์ อิตถีรัตน์ คฤหบดีรัตน์ ปริณายกรัตน์ เป็นท่ี ๗ และมีพระราชโอรสมากกวา่
พนั ลว้นเป็นผูแ้กลว้กลา้ มีพระรูปสมเป็นวีรกษตัริย ์สามารถย  า่ยเีสนาแห่งปรปักษเ์สียได ้และพระมหาบุรุษ
นั้นทรงชนะโดยธรรมมิตอ้งใชอ้าญา มิตอ้งใช้ศตัราปกครองแผ่นดินน้ี มีสาครเป็นขอบเขต มิไดเ้ป็นเสา
เข่ือน มิไดมี้นิมิตร ไม่มีเส้ียนหนาม มัง่คง แพร่หลาย มีความเกษมส าราญ มิไดมี้เสนีด เม่ือเป็นพระราชาจะ
ไดอ้ะไร เม่ือเป็นพระราชาจะไดผ้ลขอ้หน่ึงคือ ไม่มีใคร ๆ ท่ีเป็นมนุษย ์ซ่ึงเป็นขา้ศึกศตัรูจะพึงข่มได ้อน่ึง ถา้
พระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนทรงผนวชเป็นบรรพชิตจะเป็นพระอรหันตส์ัมมาสัมพุทธเจา้ มีหลงัคาคือ
กิเลสอนัเปิดในโลก เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะไดอ้ะไร เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะไดผ้ลขอ้หน่ึงคือ ไม่มีเหล่า
ขา้ศึกศตัรูภายในหรือภายนอกคือ ราคะ โทสะ โมหะหรือสมณพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม ใครๆ ในโลกจะ
พึงข่มได ้พระผูมี้พระภาคตรัสเน้ือความน้ีไวพ้ระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพนัธ์น้ีในลกัษณะ
นั้นวา่ 
  พระมหาบุรุษยินดีในวจีสัจ ในธรรม (กุศลกรรมบถ) ความฝึกตน ความส ารวม ความเป็นผูส้ะอาด 
ศีลท่ีเป็นอาลยั อุโบสถกรรม ความไม่เบียดเบียนเหล่าสัตว ์และกรรมอนัไม่สาหัส สมาทานแลว้มัน่คง ทรง
ประพฟติมาแลว้อยา่งรอบคอบ เพราะกรรมนั้นพระมหาบุรุษจึงหลีกไปสู่ไตรทิพย ์เสวยความสุขและสมบติั
เป็นท่ีเพลิดเพลินยินดี  จุติจากไตรทิพยแ์ลว้ เวียนมาในโลกน้ี เหยียบปฐพีด้วยพระบาทอันเรียบ พวก
พราหมณ์ผูท้  านายพระลกัษณะมาประชุมกนัแลว้ท านายว่า พระราชกุมารน้ีมีฝ่าพระบาทประดิษฐานเรียบ 
เป็นคฤหสัถห์รือบรรพชิต กไ็ม่มีใครข่มได ้พระลกัษณะนั้นยอ่มเป็นนิมิตรส่องเน้ือความนั้น พระราชกมุารน้ี
เม่ือครองฆราวาส ไม่มีใครสามารถข่มได ้มีแต่ครอบง าพวกปรปักษ์ เหล่าศตัรูมิอาจย  ่ายีได ้ใคร ๆ ท่ีเป็น
มนุษยใ์นโลกน้ีหาข่มไดไ้ม่  เพราะผลแห่งกศุลกรรมนั้น ถา้พระราชกมุารเช่นนั้นเขา้ถึงบรรพชา ทรงยนิดี ยิง่
ดว้ยความพอใจในเนกขมัมะ จะมีพระปรีชาเห็นแจ่มแจง้ เป็นอคัรบุคคล ไม่ถึงความเป็นผูอ้นัใคร ๆ ข่มได่ 
ยอ่มเป็นผูสู้งสุดกวา่นรชน อนัน้ีแลเป็นธรรมดาของพระกมุารนั้น 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน ก าเนิดก่อน ไดเ้ป็นผูน้ าความสุขมาใหแ้ก้
ชนเป็นอนัมาก บรรเทาภยัคือความหวาดกลวัและความหวาดเสียว จดัความรักษาปกครองป้องกนัโดยธรรม 
และบ าเพ็ญทานพร้อมดว้ยวตัถุอนัเป็นบริวารเบ้ืองหน้า แต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเขา้ถึงสุคติโลกสวรรค ์
เพราะกรรมนั้นอนัตนท าสั่งสม พอกพูน ไพบูลย ์ตถาคตยอ่มครอบง าเทวดาทั้งหลายอ่ืน ในโลกสวรรคโ์ดย
สถาน ๑๐ คือ อายทิุพย ์วรรณทิพย ์ความสุขทิพย ์ยศทิพย ์ความเป็นอธิบดีทิพย ์รูปทิพย ์เสียงทิพย ์กล่ินทิพย ์
รสทิพย ์และโผฏฐพัพทิพย ์ คร้ันจุติจากโลกสวรรคน์ั้นแลว้ มาถึงความเป็นอยา่งน้ี ยอ่มไดเ้ฉพาะซ่ึงมหาปุริ



สลกัษณะน้ีคือ ในฝ่าพระบาททั้ง ๒ มีจกัรเกิดเป็นอนัมาก มีซ่ีก าพนัหน่ึง มีกง มีดุม บริบูรณ์ดว้ยอาการทั้ง
ปวง มีระหว่างอนักุศลกรรมแบ่งเป็นอนัดี พระมหาบุรุษสมบูรณ์ดว้ยลกัษณะนั้น ถา้อยู่ครองเรือน จะเป็น
พระเจา้จกัรพรรดิ ฯลฯ เม่ือเป็นพระราชาจะไดอ้ะไร เม่ือเป็นพระราชาจะไดผ้ลขอ้หน่ึงคือ มีบริวารมากคือ มี
บริวารเป็นพราหมณ์ เป็นคฤหบดี เป็นชาวนิคม เป็นชาวชนบท เป็นโหราจารย ์เป็นมหาอ ามาตย ์เป็นกอง
ทหาร เป็นนายประตู เป็นอ ามาตย ์เป็นบริษทั เป็นเจา้เป็นเศรษฐี เป็นราชกมุาร ถา้พระมหาบุรุษนั้นออกเรือน
ทรงผนวชเป็นบรรพชิต จะเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจา้ มีหลงัคาคือกิเลสอนัเปิดในโลก เม่ือเป็น
พระพุทธเจา้จะได้อะไร เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะได้ผลขอ้หน่ึงคือ มีบริวารมากคือ เป็นพระภิกษุณี เป็น
อุบาสก เป็นอุบาสิกา เป็นเทวดา เป็นมนุษย ์เป็นอสูร เป็นนาค เป็นคนธรรพ ์พระผูมี้พระภาคตรัสเน้ือความ
น้ีไวพ้ระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพนัธ์น้ีในลกัษณะนั้นวา่ 
 พระมหาบุรุษเคยเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ๆ ผูน้ าความสุขมาให้แก่ชนมาก บรรเทาภัยคือความ
หวาดกลวัและความหวาดเสียว ขวานขวายในความคุม้ครองรักษาป้องกนั เพราะกรรมนั้นพระมหาบุรุษจึง
หลีกไปสู่ไตรทิพย ์เสวยความสุขและสมบติัเป็นท่ีเพลิดเพลินยนิดี คร้ันจุติจากไตรทิพยแ์ลว้เวียนมาในโลกน้ี 
ย่อมไดล้ายจกัรทั้งหลาย มีซ่ีก าพนัหน่ึง มีกงมีดุมโดยรอบ ในฝ่าพระบาททั้ง ๒ พวกพรามหณ์ ผูท้  านาย
ลกัษณะมาประชุมกนัแลว้เห็นพระราชกมุารจึงลกัษณะอนัเกิดดว้ยบุญเป็นร้อย ๆ แลว้ท านายพระราชกมุารน้ี
จกัมีบริวาร ย  ่ายเีสียซ่ึงศตัรู เพราะจกัรทั้งหลาย มีกงโดยรอบอยา่งนั้น ถา้พระราชกุมารนั้นไม่เขา้ถึงบรรพชา
จะยงัจกัรให้เป็นไป  และปกครองแผ่นดิน มีกษตัริย ์ท่ีมียศมากเป็นอนุยนต ์ติดตามห้อมลอ้มพระองค ์และ
ถา้พระราชกุมารเช่นนั้นเขา้ถึงบรรพชา เป็นผูย้ินดียิ่งดว้ยความพอใจในเนกขมัมะ จะมีพระปรีชาเห็นแจ่ม
แจง้ พวกเทวดา อสูร ทา้วสักกะ ยกัษ ์คนธรรพ ์นาค วิหก และสัตว ์๔ เทา้ ท่ีมียศมากจะหอ้มลอ้ม พระองคผ์ู ้
ไมมี้ใครยิง่กวา่ อนัเทวดาและมนุษยบู์ชาแลว้ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน ก าเนิดก่อน และปาณาติบาตแลว้เวน้
ขาดจากปาณาบาตแลว้ วางทณัฑะ วางศาสตราแลว้ มีความละอาย มีความกรุณา หวงัประโยชน์แก่สัตวท์ั้ง
ปวงอยู่ ตถาคตย่อมเขา้ถึงสุคติโลกสวรรค ์เบ้ืองหนา้แต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอนัตนท าสั่งสม 
พอกพูน ไพบูลย ์ตถาคตย่อมครอบง าเทวดาทั้งหลายอ่ืนในโลกสวรรค ์โดยสถาน ๑๐ คือ อายุทิพย ์วรรณ
ทิพย ์ความสุขทิพย ์ยศทิพย ์ความเป็นอธิบดีทิพย ์รูปทิพย ์เสียงทิพย ์กล่ินทิพย ์รสทิพย ์และโผฏฐพัพทิพย ์
คร้ันจุติจากโลกสวรรคน์ั้นแลว้มาสู่ความเป็นอยา่งน้ี ยอ่มไดเ้ฉพาะซ่ึงมหาปุริสลกัษณะ ๓ ประการคือ สัน
พระบาทยาว ๑ มีน้ิวพระหัตถแ์ละน้ิวพระบาทยาว ๑ มีพระกายตรงดงัว่ากายแห่งพรหม ๑ พระมหาบุรุษนั้น
สมบูรณ์ดว้ยลกัษณะทั้งหลายนั้น ถา้อยู่ครองเรือน จะเป็นพระเจา้จกัรพรรดิ ฯลฯ เม่ือเป็นพระราชาจะได้
อะไร เม่ือเป็นพระราชาจะไดผ้ลขอ้หน่ึงคือ มีพระชนมอ์ายยุนืด ารงอยูน่าน ทรงอภิบาลพระชนมอ์ายยุนืยาว  
ไม่มีใคร ๆ ท่ีเป็นมนุษยซ่ึ์งเป็นขา้ศึกศตัรู สามารถปลงพระชนมชี์พในระหว่างได ้ถา้พระมหาบุรุษนั้นออก
จากเรือน ทรงผนวชเป็นบรรพชิต จะเป็นพระอรหันสัมมาสัมพุทธเจา้ มีหลงัคาคือกิเลสอนัเปิดลว้ในโลก 
เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะไดอ้ะไร เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะไดผ้ลขอ้หน่ึงคือ มีพระชนมอ์ายุยืน ด ารงอยู่นาน 
ทรงพระชนมอ์ายยุนืยาว ไม่มีขา้ศึกศตัรู จะเป็นสมณะ พรามหณ์ เทวดา พราหม มาร ใคร ๆ ในโลก สามารถ



ปลงพระชนมชี์พในระหวา่งได ้พระผูมี้พระภาคตรัสเน้ือความน้ีไว ้พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถา
ประพนัธ์น้ีในพระลกัษณะเหล่านั้นวา่ 
 พระมหาบุรุษทรงทราบความว่า ฆา้อนัเป็นเหตุให้สัตวต์ายว่าเป็นภยัแก่ตน ไดเ้ป็นผูเ้วน้ลว้  เบ้ือง
หน้าแต่มรณะไดไ้ปแลว้สู่สวรรค ์เพราะกรรมท่ีทรงประพฤติดีแลว้นั้น เสวยวิบากอนัเป็นผลแห่งกรรมท่ี
ทรงท าดีแลว้ จุติ (จากสวรรค)์ แลว้เวียนมาในโลกน้ี ยอ่มไดเ้ฉพาะซ่ึงลกัษณะ ๓ ในโลกน้ีคือ มีสันพระบาท
ยาวงาม ๑ พระกายเกิดดีตรงสวยงามประหน่ึงวา่กายพรหม มีพระพาหางาน มีความเป็นหนุ่ม ทรวดทรงสวย
เป็นสุชาต ๑ มีน้ิวพระหัตถแ์ละน้ิวพระบาทยาวอ่อนดงัปุยฝ้าย ๑ พระชนกเป็นตน้ ทรงบ ารุงพระราชกุมาร 
เพื่อใหมี้พระชนมม์ายเูป็นไปนาน เพราะพระองคท์รงสมบูรณ์ดว้ยปุริสลกัษณะ ๓ ประการ ถา้พระราชกมุาร
เป็นคฤหสัถ ์กจ็ะใหพ้ระชนมชี์พเป็นไปนาน ถา้ทรงผนวชกจ็ะใหพ้ระชนมชี์พเป็นไปนานกวา่นั้น เพื่อใหว้สี
และอิทธิเจริญไป พระลกัษณะเป็นนิมิตร เพื่อความเป็นผูมี้พระชนมม์ายยุนืดว้ยประการดงัน้ี 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน ก าเนิดก่อน เป็นผูใ้ห้ของท่ีควรเค้ียว และ
ของท่ีควรบริโภคอนัประณีตและมีรสอร่อง และให้น ้ าท่ีควงซดควรด่ืม ตถาคตย่อมเขา้ถึงสุคติโลกสวรรค ์
เบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอนัตนท า สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ์ฯลฯ คร้ันจุติจากโลก
สวรรคน์ั้นแลว้มาสู่ความเป็นอยา่งน้ี ย่อมไดเ้ฉพาะซ่ึงมหาปุริสลกัษณะน้ีคือ มีมงัสะอูมนท่ี ๗ สถานคือ ท่ี
หลงัพระหัตถท์ั้ง ๒ ก็มีมงัสะอูมท่ีหลงัพระบาททั้ง ๒ ก็มีมงัสะอูม ท่ีบนพระองัสาทั้ง ๒ ก็มีองัสะอูม ท่ีล า
พระศอก็มีมงัสะอูม พระมหาบุรุษสมบูรณ์ดว้ยลกัษณะนั้น ถา้อนูค้รองเรือน จะเป็นพระเจา้จกัรพรรดิ ฯลฯ 
เม่ือเป็นพระราชาจะไดอ้ะไร เม่ือเป็นพระราชาจะไดผ้ลขอ้หน่ึงคือย่อมเป็นผูไ้ดข้องท่ีควรเค้ียว และของท่ี
ควรบริโภคอนัประณีตและมีรสอร่อย และไดน้ ้ าท่ีควรซดควรด่ืม ถา้พระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือน ทรง
ผนวชเป็นบรรพชิต จะเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจา้ มีหลงัคาเป็นกิเลสอนัเปิดแลว้ในโลก เม่ือเป็น
พระพุทธเจา้จะไดอ้ะไร เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะได้ผลขอ้หน่ึงคือ ทรงไดข้องท่ีควรเค้ียว และของท่ีควร
บริโภคอนัประณีตและมีรสอร่อย และทรงไดน้ ้ าด่ืมท่ีควรซดควรด่ืม พระผูมี้พระภาคทรงไดต้รัสขอ้ความน้ี
ไว ้
 พระมหาบุรุษอุดม เป็นผูใ้ห้ของท่ีควรเค้ียวและของท่ีควรบริโภค และน ้ าท่ีควรซดควรด่ืมมีรส
อนัเลิส เพราะกรรมท่ีทรงประพฤติดีแลว้นั้น พระมหาบุรุษนั้นจึงบนัเทิงใจอยูใ่นสวนนนัทวนั มาในโลกน้ี 
ย่อมไดม้งัสะอูมเจ็ดแห่ง และไดฟ้ื้นพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่ม  บณัฑิตผูฉ้ลาดในนิมิตแห่งลกัษณะ 
กล่าวไวเ้พื่อความเป็นผูไ้ดข้องเค้ียวและโภชนะอนัมีรส ลกัษณะนั้นใชว้่าจะส่งอรรถ แมแ้ต่พระมหาบุรุษผู ้
เป็นคฤหสัถเ์ท่านั้น ถึงพระมหาบุรุสทรงผนวช ก็ไดข้ชัชโภชนาทิวตัถุเหมือนกนั พระองคเ์ป็นผูไ้ดข้องเค้ียว
และโภชนะมีรสอนัอุดม บณัฑิตทั้งหลายกล่าวแลว้ว่า พระองคเ์ป็นผูต้ดักิเลสเป็นเคร่ืองผูกของคฤหัสถท์ั้ง
ปวงเสีย 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน ก าเนิดก่อน เป็นผูส้งเคราะห์ประชาชน
ดว้ยสังคหวตัถุ ๔ คือ การให ้การกล่าวค าเป็นท่ีรัก การประพฤติใหเ้ป็นประโยชน์ และความเป็นผูมี้ตนเสมอ 
ตถาคตยอ่มเขา้ถึงสุคติโลกสวรรคเ์บ้ืองหนา้ แต่ตายเพราะการแตก เพราะกรรมนั้นอนัตนท า สั่งสม พอกพูน 



ไพบูลย ์ฯลฯ คร้ันจุติจากโลกสวรรคน์ั้นแลว้มาสู่ความเป็นอยา่งน้ี ยอ่มไดเ้ฉพาะซ่ึงมหาปุริสลกัษณะทั้ง ๒ 
น้ีคือ พระหัตถแ์ละพระบาทมีพื้นอ่อนนุ่มและมีพระหัตถแ์ละพระบาทมีลายดงัว่าร่างข่าย ๑ พระมหาบุรุษ
สมบูรณ์ดว้ยลกัษณะทั้ง ๒ นั้น ถา้อยูค้รองเรือนจะไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิ ฯลฯ เม่ือเป็นพระราชาจะได้
อะไร เม่ือเป็นพระราชาจะไดผ้ลขอ้น้ีคือ มีบริวารชนอนัพระองคท์รงสงเคราะห์แลว้เป็นอยา่งดี บริวารชนท่ี
พระองค์ทรงสงเคราะห์เป็นอย่างดีนั้ น เป็นพราหมณ์เป็นคฤหัสบดี เป็นชาวนิคม เป็นชาวชนบท เป็น
โหราจารย ์เป็นมหาอ ามาตย ์เป็นกองทหาร เป็นนายประตู เป็นอ ามาตย ์ เป็นบริษทั เป็นเจา้ เป็นเศรษฐี เป็น
ราชกุมาร  ถา้มหาบุรุษนั้นออกจากเรือนทรงผนวชเป็นบรรพชิต จะไดเ้ป็นพระอรหันสัมมาสัมพุทธเจา้ มี
หลงัคาคือกิเลสอนัเปิดแลว้ในโลก เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะไดอ้ไร เม่ือเป็นพระพทุธเจา้จะไดรั้บผลขอ้น่ีคือ มี
บริวารชนอนัพระองคท์รงสงเคราะห์ลว้เป็นอยา่งดี บริวารชนท่ีพระองคส์งเคราะห์เป็นอยา่งดีนั้น เป็นภิกษุ 
เป็นภิกษุณี เป็นอุบาสก เป็นอุบาสิกา เป็นเทวดา เป็นมนุษย ์เป็นอสูร เป็นนาค เป็นคนธรรพ ์พระผูมี้พระภาค
ตรัสเน้ือความน้ีไว ้พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพนัธ์น้ีในพระลกัษณะเหล่านั้นวา่  
 พระมหาบุรุษ ท าแลว้ ประพฤติแลว้ ซ่ึงการให้ ๑ ซ่ึงความเป็นผูป้ระพฤติให้เป็นประโยชน์ ๑ ซ่ึง
ความเป็นผู่กล่าวค าเป็นท่ีรัก ๑ ซ่ึงความเป็นผูมี้พระฉันทะเสมอกนั ๑ ให้เป็นความสงเคราะห์อยา่งดีแก่ชน
เป็นอนัมาก ย่อมไปสู่สวรรค ์ดว้ยคุณอนัตนมิไดดู้หม่ิน จุติ (จากสวรรค)์ แลว้เวียนมาในโลกน้ี เป็นพระ
กมุารยงัหนุ่มแน่นงดงาม ยอ่มไดเ้ฉพาะซ่ึงความเป็นผูมี้ฝ่าพระหตัถแ์ละฝ่าพระบาท มีลายเป็นร่างข่ายงามยิง่  
และมีส่วนสวยน่าชมดว้ย พระองคม์าสู่แผน่ดินน้ี มีบริวารชนอนัพระองคพ์ึงตรวจตราและสงเคราะห์ดี ตรัส
ถอ้ยค าเป็นท่ีน่ารัก แสวงหาผลประโยชน์เก้ือกูลและความสุ๘ให้ทรงประพฤติความดีมากมายท่ีพระองค์
โปรดยิ่ง ถา้พระองคท์รงละความบริโภคมารมณ์ทั้งปวง เป็นพระชินะตรัสธรรมกถาแก่ประชุมชน ประชุม
ชนกจ็ะสนองค าของพระองคเ์ล่ือมใสยิง่นกั คร้ันฟังธรรมแลว้ยอ่มจะพากนัประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม 
 ดูกรภิกษุทั้ งหลาย ตถาคตแป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน ก าเนิดก่อน เป็นผู ้กล่าววาจา
ประกอบดว้ยอรรถ ประกอบดว้ยธรรม และน าประชาชนเป็นอนัมาก เป็นผูน้ าประโยชน์และความสุขมา
ให้แก่สัตวท์ั้งหลาย เป็นผูบู้ชาธรรมเป็นปกติ ตถาคตยอ่มเขา้ถึงสุคติโลกสวรรคเ์บ้ืองหนา้ แต่ตายเพราะกาย
แตก เพราะกรรมนั้นอนัตนท า สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ์ฯลฯ จุติจากโลกสวรรคน์ั้นแลว้มาสู่ความเป็นอยา่งน้ี 
ยอ่มไดเ้ฉพาะซ่ึงมหาปุริสลกัษณะ ๒ ประการน้ีคือ มีพระบาทดุจสังขค์ว  ่า ๑ มีพระโลมชาติลว้นมีปลายชอ้ย
ข้ึนขา้งบนทุก ๆ เส้น ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลกัษณะทั้ง ๒ นั้น ถา้อยู่ครองเรือนจะไดเ้ป็นพระเจา้
จกัรพรรดิ ฯลฯ เม่ือเป็นพระราชาจะไดอ้ะไร  เม่ือเป็นพระราชาจะไดรั้บผลขอ้น้ีคือ เป็นผูเ้ลิสประเสริฐ เป็น
ประธานสูงสุด ดีกว่าหมู่ชาท่ีบริโภคกาม ถา้มหาบุรุษออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะไดเ้ป็นพระอรหนั
สัมมาสัมพุทธเจา้ มีหลงัคาคือกิเลสอนัเปิดแลว้ในโลก เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะไดอ้ะไร เม่ือเป็นพระพุทธเจา้
จะไดรั้บผลขอ้น้ีคือ เป็นผูเ้ลิส ประเสริฐ เป็นประธานสูงสุด ดีกว่าสรรพสัตว ์พระผูมี้พระภาคตรัสเน้ือความ
น้ีไว ้พระโบราณฏเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพนัธ์น้ีในพระลกัษณะเหล่านั้นวา่ 
 พระมหาบุรุษ พิจารณาก่อนจึงกล่าวค าอนัประกอบดว้ยอรรถและธรรม แสดงแลว้กะประชาชนเป็น
อนัมาก เป็นผูน้ าประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตวท์ั้งหลาย เป็นผูไ้ม่ตระหน่ี ไดเ้สียสระบูชาธรรมแลว้



พระองคย์่อมไปสู่สุคติ บนัเทิงอยู่ในสุคตินั้นเพราะกรรมอนัพระองคป์ระพฤติดีแลว้ มาในโลกน้ีย่อมได้
ลกัษณะ ๒ ประการ เพื่อความเป็นผูมี้ความสุขอนัอุดม พระมหาบุรุษนั้นมีพระโลมชาติมีปลายช้อนข้ึน
ดา้นบน และมีพระบาทด ารงอยูแ่ลว้เป็นอนัดี อนัพระมงัสะและโลหิตปิดบงั อนัหนงัหุ้มห่อแลว้ และมีพระ
เพลาเบ้ืองบนงาม พระมหาบุรุษเช่นนั้น ถา้อยูค่รองเรือนจะถึงความเป็นผูเ้ลิสกวา่พวกท่ีบริโภคกาม ไม่มีใคร 
ๆ ยิ่งกว่าพระองค์ ทรงครอบง าชมพูทวีปเสียส้ิน อน่ึงหากพระองค์ทรงผนวชก็จะทรงพระวิริยะอย่าง
ประเสริฐ ถึงความเป็นผูเ้ลิสกวา่สรรพสตัว ์ไม่มีใคร ๆ ยิง่กวา่ พระองคไ์ดท้รงครอบง าโลกทั้งปวงอยู ่
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน ก าเนิดก่อน เป็นผูต้ ั้งใจสอนศิลปะ วิชชา 
จรณะ (ขอ้ท่ีควรประพฤติ) หรือกรรม (ปัญญาเป็นเคร่ืองรู้ว่าสัตวมี์กรรมเป็นของตน) ดว้ยมนสิการว่า ท า
ไฉนชนทั้งหลายน้ีพึงรู้เร็วพึงส าเร็จเร็ว ไม่พึงล าบากนาน ตถาคตย่อมเขา้ถึงสุคติโลกสวรรคเ์บ้ืองหน้า แต่
ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอนัตนท า สัง่สม พอกพนู ไพบูลย ์ฯลฯ คร้ันจุติจากโลกสวรรคน์ั้นแลว้มา
สู่ความเป็นอย่างน้ี ย่อมไดเ้ฉพาะซ่ึงมหาปุริสลกัษณะน้ีคือ มีพระชงฆ์เรียวดงัแขง้แห่งเน้ือทราย พระมหา
บุรุษสมบูรณ์ดว้ยลกัษณะนั้น ถา้อยูค่รองเรือนจะไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิ ฯลฯ เม่ือเป็นพระราชาจะไดอ้ะไร 
เม่ือเป็นพระราชาจะไดรั้บผลขอ้น้ีคือ ทรงไดเ้ฉพาะซ่ึงหตัถาทิวาหนะ อนัคู่ควรแก่พระราชา ซ่ึงเป็นองคแ์ห่ง
เสนาของพระราชาและเคร่ืองราชูปโภคอนัสมควรแก่พระราชาโดยพลนั ฯลฯ ถา้พระมหาบุรุษนั้นออกจาก
เรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะไดเ้ป็นพระอรหันสัมมาสัมพุทธเจา้ มีหลงัคาคือกิเลสอนัเปิดแลว้ในโลก เม่ือ
เป็นพระพุทธเจา้จะไดอ้ะไร เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะไดรั้บผลขอ้น้ีคือ จะทรงไดเ้ฉพาะซ่ึงจีวราทิปัจจยัอนั
สมควรแก่สมณะ และจตุบริษทัอนัเป็นองค์ของสมณะ และทรงไดบ้ริขารเป็นสมณูปโภคอนัสมควรแก่
สมณะโดยพลนั พระผูมี้พระภาคทรงไดต้รัสขอ้ความน้ีไว ้พระโบราณเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพนัธ์น้ี
ในลกัษณะนั้นวา่ 
 พระมหาบุรุษปรารถนาอยู่ว่า ท าไฉนพวกศึกษาเหล่าน้ีจะรู้แจม้แจง้เร็วในศิลปะ ในวิชา ในจรณะ 
และในกรรม และด่วนบอกศิลปะท่ีไม่เป็นไปเพื่อจะเบียดเบียนแก่ใคร ๆ ดว้ยความตั้งใจว่า ผูศึ้กษาจะไม่
ล าบากนาน คร้ันท ากุศลกรรมมีความสุขเป็นผลนั้นแลว้ย่อมไดพ้ระชงฆ์ทั้งคู่เป็นท่ีชอบใจ มีทรวดทรงดี 
กลมกล่อม เป็นสุชาตเรียวไปโดยล าดับ มีโลมชาติมีปลายช้อนข้ึนขา้งบน มีหนังอนัละเอียดหุ้มห่อแลว้ 
บณัฑิตทั้งหลายชมพระมหาบุรุษนั้นว่า พระองคมี์พระชงฆด์งัว่าแขง็แห่งเน้ือทราย และชมพระลกัษณะคือ
โลมชาติเส้นหน่ึง ๆ อนัประกอบดว้ยสมบติัท่ีใคร ๆ ปรารถนารวมเขา้ไวใ้นท่ีน้ี พระมหาบุรุษเม่ือยงัไม่ทรง
ผนวชก็ไดล้กัษณะนั้น ในท่ีน้ีเร็วพลนั ถา้พระมหาบุรุษเช่นนั้นเขา้ถึงบรรพชา ทรงยนิดียิ่งแลว้ดว้ยความพอ
พระทยัในเนกขมัมะ มีพระปรีชา เห็นแจ่มแจง้ ทรงพระวิริยะยอดเยี้อม จะทรงไดล้กัษณะเป็นอนุโลมแก่พระ
ลกัษณะท่ีสมควรเร็วพลนั 
 ดูภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน ก าเนิดก่อน เป็นผูเ้ข่หาสมณะหรือพราหมณ์ 
แลว้ซกัถามว่า ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ กรรมส่วนกศุลเป็นอยา่งไร กรรมส่วนอกศุลเป็นอยา่งไร กรรมส่วนท่ีมีโทษ
เป็นอย่างไร  กรรมส่วนท่ไม่มีโทษเป็นอย่างไร  กรรมส่วนท่ีควรเสพเป็นอย่างไร กรรมส่วนท่ไม่ควรเสพ
เป็นอย่างไร กรรมอะไรขา้พเจา้ท าอยู่ พึงเป็นไปเพื่อไมใ้ห้ประโยชน์ เพื่อทุกขต์ลอดกาลนาน อน่ึง กรรม



อะไรท่ีขา้พเจา้ท าอยูพ่ึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อสุขตลอดกาลนาน ตถาคตยอ่มเขา้ถึงสุคติโลกสวรรคเ์บ้ือง
หนา้ แต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอนัตนท า สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ์ฯลฯ อนัจุติจากสวรรคน์ั้นแลว้ 
มาสู่ความเป็นอยา่งน้ี ยอ่มไดเฉพาะซ่ึงมหาปุริสลกัษณะน้ีคือ มีพระฉวีสุขมุ ละเอียด เพราะพระฉวีสุขมุและ
ละเอียด ธุลีละอองมิติดพระกายไดพ้ระมหาบุรุษสมบูรณ์ดว้ยลกัษณะนั้น ถา้อยูค่รองเรือนจะไดผ้ลขอ้น้ีคือ 
จะได้เป็นพระเจา้จกัรพรรดิ ฯลฯ เม่ือเป็นพระราชาจะได้อะไร เม่ือเป็นพระราชาจะได้รับผลขอ้น้ีคือ มี
ปัญญามาก ไม่มีบรรดากามโภคีชนผูห้น่ึงผูใ้ด มีปัญญาเสมอหรือมีปัญญาประเสริฐกวา่พระองค ์ถา้พระมหา
บุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะไดเ้ป็นพระอรหันสัมมาสัมพุทธเจา้ มีหลงัคาคือกิเลสอนัเปิด
แลว้ในโลก เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะไดอ้ะไร เม่ือเป็นพระพทุธเจา้จะไดรั้บผลขอ้น้ีคือ มีพระปรีชามาก มีพระ
ปรีชากวา้งขวาง มีพระปรีชาร่าเริง มีพระปรีชาว่องไว มีพระปรีชาเฉียบแหลม มีพระปรีชาท าลายกิเลส ไม่มี
บรรดาสรรพสัตว์ผูใ้ดผูห้น่ึง มีปัญญาเสมอ หรือมีปัญญาประเสริฐกว่าพระองค์ พระผูมี้พระภาคตรัส
เน้ือความน้ีไว ้พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพนัธ์น้ีในลกัษณะนั้นวา่ 
 พระมหาบุรุษ เคยเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ๆ ประสงคจ์ะรู้ทัว่ถึง เขา้หาบรรพชิต สอบถามตั้งใจฟัง
ดว้ยดี มุ่งความเจริญอยู่ภายใน ไตร่ตรองกถาอนัประกอบดว้ยอรรถ มาอุบติัเป็นมนุษย ์มีพระฉวีละเอียด
เพราะกรรมอนัด าเนินไปเพื่อความไดเ้ฉพาะซ่ึงปัญญา บณัฑิตผูฉ้ลาดในลกัษณะและนิมิตท านายวา่ พระราช
กุมารเช่นน้ีจะทรงหยัง่ทราบอรรถอนัสุขุมแลว้เห็นอยู ่ถา้ไม่เขา้ถึงบรรพชาก็จะยงัจกัรให้เป็นไป ปกครอง
แผน่ดิน ในการสั่งสอนส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และในการก าหนด ไม่มีใครประเสริฐหรือเสมอเท่าพระองค ์ถา้
พระราชกุมารเช่นนั้นเขา้ถึงบรรพชายินดียิ่งดว้ยความพอพระทยัในเนกขมัมะจะมีพระปรีชาเห็นแจ่มแจง้ 
ทรงไดพ้ระปรีชาอนัพิเศษอนัยอดเยีย่มบรรลุพระโพธิญาณทรงพระปรีชาอนัประเสริฐกวา้งขวางดงัแผน่ดิน 
 ดูกรภิกษุทั้ งหลาย ตถาคตเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน ก าเนิดก่อน เป็นผูไ้ม่มีความโกรธ
ความแคน้ใจ แมถู้กคนหมู่มากว่าเอาก็ไม่ขดัใจ ไม่โกรธ ไมป้องการ ไม่จองผลาญ ไม่ท าความโกรธ ความ
เคืองและความเสียใจให้ปรากฎ และเป็นผูท่ี้ให้เคร่ืองลาดมีเน้ือละเอียดอ่อน และให้ผา้ส าหรับนุง้ห่มคือ ผา้
โขมพสัตร์มีเน้ือละเอียด ผา้ฝ้ายมีเน้ือละเอียด ผา้ไหมมีเน้ือละเอียด ผา้กมัพลมีเน้ือละเอียด ตถาคตยอ่มเขา้ถึง
สุคติโลกสวรรคเ์บ้ืองหน้า แต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอนัตนท า สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ์ฯลฯ 
คร้ันจุติจากสวรรคน์ั้นแลว้ มาสู่ความเป็นอยา่งน้ี ยอ่มไดเ้ฉพาะซ่ึงมหาปุริสลกัษณะน้ีคือ มีวรรณะดงัทองค า 
พระมหาบุรุษสมบูรณ์ดว้ยลกัษณะนั้น ถา้อยูค่รองเรือนจะไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิ ฯลฯ เม่ือเป็นพระราชา
จะไดอ้ะไร เม่ือเป็นพระราชาจะไดผ้ลขอ้น้ีคือ จะไดเ้คร่ืองลาดมีเน้ือละเอียดอ่อน ทั้งไดผ้า้ส าหรับนุ่งผา้คือ 
ผา้โขมพสัตร์มีเน้ือละเอียด ผา้ฝ้ายมีเน้ือละเอียด ผา้ไหมมีเน้ือละเอียด ผา้กมัผลมีเน้ือละเอียด ถา้พระมหา
บุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะไดเ้ป็นพระอรหันสัมมาสัมพุทธเจา้ มีหลงัคาคือกิเลสอนัเปิด
แลว้ในโลก เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะไดอ้ะไร เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะไดรั้บผลขอ้หน่ึงคือ ทรงไดเ้คร่ืองลาดมี
เน้ือละเอียดอ่อน ทรงไดผ้า้ส าหรับนุ่งห่มคือผา้โขมพสัตร์มีเน้ือละเอียด ผา้ฝ้ายมีเน้ือละเอียด ผา้ไหมมีเน้ือ
ละเอียด ผา้กมัพลมีเน้ือละเอียด พระผูมี้พระภาคตรัสเน้ือความน้ีไว ้พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถา
ประพนัธ์ น้ีในลกัษณะนั้นว่า  พระมหาบุรุษอธิษฐานความเป็นผูไ้มโ้กรธไว ้และไดใ้หท้านคือผา้เป็นอนัมาก 



ลว้นแต่มีเน้ือละเอียดและสีดี เป็นผูด้  ารงอยูใ่นภพก่อน ๆ  ทรงเสียสละเหมือนฝนตกทั้วแผน่ดิน คร้ันทรงท า
กุศลกรรมนั้นแลว้ จุติจากมนุษยโ์ลกเขา้ถึงเทวโลก เสวยวิบากอนัเป็นผลท่ีท าไวดี้ มีพระฉวีเปรียบดว้ยทอง 
ดุจพระอินทร์ผูป้ระเสริฐกว่าสุรเทวดาย่อมลบลน้อยูใ่นเทวโลก ถา้เสด็จครองเรือนยงัไม่ประสงคท่ี์จะทรง
ผนวช ก็จะทรงปกครองแผน่ดินใหญ่ ทรงไดเ้ฉพาะซ่ึงสัตตรตนะ และความเป็นผูมี้พระฉวีสะอาดละเอียด
งามลบลน้ประชุมชนในโลกน้ี  ถา้เขา้ถึงบรรพชาก็จะทรงไดซ่ึ้งผา้ส าหรับทรงครอง เป็นผา้เคร่ืองนุ่งห่ม
อยา่งดี และเสวยผลกรรมท่ีเป็นประโยชน์ดีท่ีทรงท าไวใ้นภพก่อน ความหมดส้ินแห่งผลกรรมท่ีพระองคท์ า
แลว้ หามีไม่ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน ก าเนิดก่อน เป็นผูน้ าพวกญาติมิตรสหายผู ้
มีใจดีท่ีสูญหายพลดัพรากไปนานให้กลบัมาพบกนั น ามารดากบับุตรให้พบกนั น าบุตรกบัมารดาให้พบกนั 
น ามารดากบัพี่น้องให้พกนั น าพี่ชายกบัน้องสาวให้พบกนั น าน้องสาวกยัพี่ชายให้พบกนั คร้ันน าเขาให้
พร้อมเพรียงกนัลว้ก็ช่ืนชม  ตถาคตยอ่มเขา้ถึงสุคติโลกสวรรคเ์บ้ืองหนา้ แต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรม
นั้นอนัตนท า สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ์ฯลฯ คร้ันจุติจากสวรรคแ์ลว้มาสู่ความเป็นอย่างน้ี ย่อมไดเ้ฉพาะซ่ึง
มหาปุริสลกัษณะน้ี ถา้อยูค่รองเรือนจะไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิ ฯลฯ เม่ือเป็นพระราชาจะไดอ้ะไร เม่ือเป็น
พระราชาจะไดผ้ลขอ้น้ีคือ มีพระโอรสมาก พระราชบุตรของพระองคมี์มากกว่าพนั ลว้นกลา้หาญ มีรูปทรง
สมเป็นวีรกษตัริย ์สามารถย  ่ายีเสนสของขา้ศึกได ้ถา้พระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะ
ไดเ้ป็นพระอรหนัสัมมาสัมพทุธเจา้ มีหลงัคาคือกิเลสอนัเปิดลว้ในโลก เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะไดอ้ะไร  เม่ือ
เป็นพระพุทธเจา้จะไดรั้บผลขอ้น้ีคือ มีพระโอรสมาก พระโอรสของพระองคมี์จ านวนหลายพนั ลว้นเป็นผู ้
แกลว้กลา้ มีความเพียรเป็นองคส์มบติั ก าจดัปรเสนาเสียได ้พระผูมี้พระภาคตรัสเน้ือความน้ีไว ้พระโบราณก
เถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพนัธ์น้ีในลกัษณะนั้นวา่ 
 พระมหาบุรุษเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ไดท้รงน าพวกญาติมิตรสหายท่ีสูญหายพลดัพรากไปนานให้
กลบัมาพบกนั คร้ันท าใหเ้ขา้พร้อมเพรียงกนัแลว้ก็ช้ืนชม เพราะกุศลกรรมนั้นพระองคจึ์งหลีกไปสู่ไตรทิพย ์
เสวยความสุขและสมบติัเป็นท่ีเพลิดเพลินยนิดี จุติจากเทวโลกแลว้เวียนมาเกิดในโลกน้ี ยอ่มไดอ้งคาพยพท่ี
ปิดบงัดว้ยผา้ตั้งอยู่ในฝัก พระมหาบุรุษเช่นนั้นมีพระโอรสมาก พระโอรสของพระองคม์ากกว่าพนั เป็นผู ้
กลา้หาญ เป็นวีระบุรุษ สามารถให้ศตัรูพ่ายไป  ให้ปิติเกิดและทูลปิยพจน์แก่พระมหาบุรุษท่ียงัทรงเป็น
คฤหัสถ ์เม่ือพระมหาบุรุษทรงผนวชบ าเพญ็พรต มีพระโอรสมากกว่านั้น ลว้นแต่ด าเนินตามพระพุทธพจน์ 
พระลกัษณะนั้นยอ่มเป็นนิมิตส่อง  ความนั้นส าหรับพระมหาบุรุษท่ีเป็นคฤหสัถห์รือบรรพชิต 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน ก าเนิดก่อน เม่ือตรวจดูมหาชนท่ีควร
สงเคราะห์ ย่อมรู้จกัชนท่ีเสมอกนั รู้จกัเอง รู้จกับุรุษ รู้จกับุรุษพิเศษ หยัง่ทราบว่าบุคคลควรแก่สักการะน้ี  
บุคคลน้ีควรแก่สักการะน้ี ดงัน้ี แลว้ท ากิจเป็นประโยชน์อนัพิเศษในบุคคลนั้น ๆ ในกาลก่อน ๆ ตถาคตยอ่ม
เขา้ถึงสุคติโลกสวรรคเ์บ้ืองหน้า แต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอนัตนท า สั่งสมพอกพูน ไพบูลย ์
ฯลฯ คร้ันจุติจากสวรรคน์ั้นแลว้มาสู่ความเป็นอยา่งน้ี ยอ่มไดเ้ฉพาะซ่ึงมหาปุริสลกัษณะ ๒ ประการน้ีคือ มี
พระกายเป็นปริมณฑลดงัวา่นิโครธพฤกษ ์๑ เม่ือทรงยนือยูไ่ม่ตอ้งทรงนอ้มพระกายลง ยอ่มลูบคล าพระชานุ



ทั้ง ๒ ดว้ยฝ่าพระหัตถท์ั้ง ๒ ได ้๑ พระมหาบุรุษสมบูรณ์ดว้ยลกัษณะทั้ง ๒ นั้น ถา้อยูค่รองเรือนจะไดเ้ป็น
พระเจา้จกัรพรรดิ ฯลฯ  เม่ือเป็นพระราชาจะไดอ้ะไร เม่ือเป็นพระราชาจะไดผ้ลขอ้น้ีคือ เป็นผูม้ ัง่คัง่ มีทรัพย์
มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเคร่ืองอุปกรณ์น่าปล้ืมใจมาก มีทรัพยแ์ละขา้วเปลือกมาก มีคลงัเต็ม
บริบูรณ์ ถา้พระบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะไดเ้ป็นพระอรหันสัมมาสัมพุทธเจา้ มีหลงัคา
คือกิเลสอนัเกิดแลว้ในโลก เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะไดอ้ะไร เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะไดรั้บผลขอ้น้ีคือ เป็นผู ้
มัง่คัง่ มีทรัพยม์าก มีโภคะมาก ทรัพยข์องพระองคน์ั้นคือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตปัปะ สุตะ จาคะ ปัญญา เป็น
ทรัพยอ์ยา่งหน่ึง ๆ พระผูมี้พระภาคตรัสเน้ือความน้ีไว ้พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพนัธ์น้ี
ในพระลกัษณะเหล่านั้นวา่ 
 พรัมหาบุรุษ เม่ือตรวจดูมหาชนท่ีควรสงเคราะห์พิจารณาแลว้ สอดส่องแลว้ คิดแลว้หยัง่ทราบว่า 
บุคคลน้ีควรแก่สักการะน้ี ดงัน้ีแลว้ ท ากิจพิเศษของบุรุษของบุคคลนั้น ๆ  ในกาลก่อน ก็แหละพระมหาบุรุษ
ทรงยัง่ยืนตรงไม่ตอ้งน้อมพระกายลงก็ถูกตอ้งพระชาณุทั้ว ๒ ด้วยพระกรทั้ ง ๒ ได้ และมีพระกายเป็น
ปริมณฑล ดงัว่า ตน้นิโครธท่ีงอกงามบนแผน่ดิน ดว้ยผลกรรมท่ีประพฤติมาดีแลว้ยงัเป็นส่วนเหลือ มนุษย์
ทั้งหลายท่ีมีปัญญาอนัละเอียด รู้จกัลกัษณะเป็นนิมิตมากอยา่งท านายว่า พระโอรสน้ีเป็นพระดรุณกุมาร ยงั
ทรงพระเยาว ์ ยอ่มไดเ้ฉาะซ่ึงลกัษณะอนัคู่ควรแก่คฤหสัถม์ากอยา่ง กามโภคะอนัสมควรคฤหสัถเ์ป็นอนัมาก 
ยอ่มมีแก่พระราชกุทารผูเ้ป็นใหญ่ในแผน่ดิน ในฆราวาสวิสัยน้ี ถา้พระราชกุมารน้ีทรงละกามโภคะทั้งปวง 
จะทรงไดอ้นุตรธรรมอนัเป็นทรัพยอ์ยา่งประเสริฐสูงสุด 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน ก าเนิดก่อน เป็นผูห้วงัประโยชน์หวงั
เก้ือกูล หวงัความผาสุก หวงัความเกษมจากโยคะ แกช้นเป็นอนัมากดว้ยมนสิการว่า ท าไฉนชนเหล่าน้ีพึง
เจริญดว้ยศรัทธา เจริญดว้ยศีล เจริญดว้ยสุตะ เจริญดว้ยพทุธิ เจริญดว้ยจาคะ เจริญดว้ยธรรม เจริญดว้ยปัญญา 
เจริญดว้ยทรัพยแ์ละขา้วเปลือก เจริญดว้ยนาและสวน เจริญดว้ยสัตวส์องเทา้และสัตวส่ี์เทา้ เจริญดว้ยบุตร
และภรรยา เจริญดว้ยทาสและกรรมกร เจริญดว้ยญาติ เจริญดว้ยมิตร เจริญดว้ยพวกพอ้ง ดงัน้ี ตถาคตย่อม
เขา้ถึงสุคติโลกสวรรคเ์บ้ืองหน้า แต่ตายเพราะกายแตก  เพราะกรรมนั้นอนัตนท า สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ์
ฯลฯ คร้ันจุติจากสวรรคแ์ลว้ มาสู่ความเป็นอย่างน้ี  ย่อมไดเ้ฉพาะซ่ึงมหาปุริสลกัษณะ ๓ ประการน้ีคือ มี
ส่วนพระกายขา้งหนา้ดงัว่าก่ึงกายขา้งหนา้แห่งราชสีห์ ๑ มีระหว่างพระปฤษฎางคเ์ตม็ดี ๑ มีล าพระศอกลม
เสมอกนั ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณ์ดว้ยลกัษณะ ๓ ประการนั้น ถา้อยูค่รองเรือนจะไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิ 
ฯลฯ เม่ือเป็นพระราชาจะไดอ้ะไร เม่ือเป็นพระราชาจะไดผ้ลขอ้น้ีคือ มีความไม่เส่ือมเป็นธรรมดา คือไม่
เส่ือมจากทรัพยแ์ละขา้วเปลือก ไม่เส่ือมจากนาและสวน ไม่เส่ือมจากสัตวส์องเทา้และสัตวส่ี์เทา้ ไม่เส่ือม
จากบุตรและภรรยา ไม่เส่ือมจากทาสและกรรมกร ไม่เส่ือมจากญาติ ไม่เส่ือมจากมิตร ไม่เส่ือมจากพวกพอ้ง 
ไม่เส่ือมจากสมบติั ถา้พระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะไดเ้ป็นพระอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจา้ มีหลงัคาคือกิเลสอนัเปิดแลว้ในโลก เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะไดอ้ะไร เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะไดรั้บ
ผลขอ้น้ีคือ มีความไม่เส่ือมเป็นธรรมดาคือ ไม่เส่ือมจากศรัทธา ไม่เส่ือมจากศีล ไม่เส่ือมจากสุตะ ไม่เส่ือม



จากจาคะ ไม่เส่ือมจากปัญญา ไม่เส่ือมจากสมบติัทั้งปวง พระผูมี้พระเจา้ตรัสขอ้ความน้ีไว ้พระโบราณกเถระ
ทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพนัธ์ในพระลกัษณะเหล่านั้นวา่ 
 พระมหาบุรุษยอ่มปรารถนาความเจริญกบัดว้ยประชาชนเหล่าอ่ืนว่า ท าไฉนพหุชนพึงไม่เส่ือมจาก
ศรัทธา ศีล สตะ พุทธิจาคะ ธรรม คุณอนัท าให้ประโยชน์ส าเร็จมากทรัพย ์ขา้วเปลือก นา สวน บุตร ภรรยา 
สตัวส์องเทา้ และสัตวส่ี์เทา้ ญาติ มิตร พวกพอ้ง และพละ วรรณะ สุขะทั้ง ๒ ประการ ดงัน้ี ทั้งหวงัความมัง่มี
ความส าเร็จพระมหาบุรุษนั้นมีส่วนพระกายขา้งหนา้ด ารงอยูเ่ป็นอนัดี ดงัวา่ก่ึงกายขา้งหนา้แห่งราชสีห์และมี
พระศอกลมเสมอกนั ทั้งมีระหว่างพระปรฎางค์เต็มดี ลกัษณะทั้ง ๓ น้ีเป็นบุพพนิมิต ไม่เส่ือมปรากฎอยู ่
เพราะกรรมท่ีพระมหาบุรุษประพฤติดีแลว้ ท าแลว้ในกาลก่อน พระมหาบุรุษแมด้ ารงอยูใ่นคิหิวิสยั ยอ่มทรง
เจริญดว้ยขา้วเปลือก ทรัพย ์บุตรภรรยา สัตวส์องเทา้และสัตวส่ี์เทา้ ถา้ทรงตดักงัวลเสีย ทรงผนวช ยอ่มทรง
บรรลุพระสมัโพธิญาณอนัประเสริฐ มีความไม่เส่ือมเป็นธรรม 
 ดูกรภิกษุ ตถาคตเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน ก าเนิดก่อน เป็นผูไ้ม่เบียดเบียนสัตวท์ั้งหลายดว้ย
ฝ่ามือ กอ้นหิน ทอ้นไม ้หรือศสัตรา ตถาคตย่อมเขา้ถึงสุคติโลกสวรรค์เบ้ืองหน้า แต่ตายเพราะกายแตก 
เพราะกรรมอนัตนท า สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ์ฯลฯ คร้ันจุติจากสวรรคน์ั้นแลว้ มาสู่ความเป็นอยา่งน้ี ยอ่มได้
เฉพาะซ่ึงมหาปุริสลกัษณะน้ีคือ มีเส้นประสาทส าหรับน ารสอาหารอนัเลิส กล่าวคือ พระมหาบุรุษนั้นมี
เส้นประสาท มีปลายในเบ้ืองบนประชุมอยูท่ี่ล  าพระศอ ส าหรับน ารสอาหารแผซ่่านไปสม่เสมอทั้วพระกาย 
พระองคส์มบูรณ์ดว้ยลกัษณะนั้น ถา้อยูค่รองเรือนจะไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิ ฯลฯ เม่ือเป็นพระราชาจะได้
อะไร เม่ือเป็นพระราชาจะไดผ้ลขอ้น้ีคือ มีพระโรคาพาธนอ้ย มีความล าบากนอ้ย สมบูรณ์ดว้ยพระเตโชธาตุ
อนัยงัอาหารให้ย่อยดี ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก ถา้ออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหัน
สมัมาสมัพุทธเจา้ มีหลงัคาคือกิเลสอนัเปิดแลว้ในโลก  เม่ือเป็นพระพทุธเจา้จะไดอ้ะไร เม่ือเป็นพระพทุธเจา้
จะไดรั้บผลขอ้น้ีคือ มีพระโรคาพาธนอ้ย มีความล าบากนอ้ย สมบูรณ์ดว้ยเตโชธาตุอนัยงัอาหารใหย้อ่ยดี ไม่
เยน็นัก ไม่ร้อนนัก อนัควรแก่พระปธานเป็นปานกลาง พระผูมี้พระภาคตรัสเน้ือความน้ีไว ้พระโบราณก
เถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพนัธ์ในพระลกัษณะเหล่านั้นวา่ 
 พระมหาบุรุษไม่เบียดเบียน  ไม่ย  ่ายสีัตวด์ว้ยฝ่ามือ ดว้ยท่อนไม ้ดว้ยกอ้นหิน ดว้ยศสัตราดว้ยอนัให้
ตายเองและอนับงัคบัให้ฆ่าดว้ยอนัจ าลอง หรือดว้ยอนัใหห้วาดหลวั เพราะกรรมนั้นนัน่แหละพระมหาบุรุษ
ไปจากมนุษย์โลกจึงบันเทิงใจในสุคติทั้ งหลาย และเพราะท ากรรมดีมีผลเป็นสุขจึงได้สุขมาก และมี
เส้นประสาทส าหรับน ารสอาหาร เพราะฉะนั้นพวกพราหมณ์ผูฉ้ลาดมีปัญญาอนัแจ่มแจง้จึงท านายว่า พระ
ราชกุมารน้ีจกัมีความสุขมาก ลกัษณะนั้นยอ่มส่องอรรถนั้น ส าหรับราชกุมารผูย้งัด ารงอยู่ในคิหิวิสัยหรือผู ้
ทรงผนวช 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน ก าเนิดก่อน ไม่ถลึงตาดู ไม่คอ้นตาดู ไม่
ช าเลืองตาดู (พหุชน ดว้ยอ านาจความโกรธ) เป็นผูต้รง มีใจตรงเป็นปกติและดูตรง ๆ และแลดูพหุชนดว้ยปิย
จกัษุ ตถาคตย่อมเขา้ถึงสุคติโลกสวรรคเ์บ้ืองหน้า แต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอนัตนท า สั่งสม 
พอกพนู ไพบูลย ์ฯลฯ คร้ันจุติจากสวรรคน์ั้นมาแลว้ มาสู่ความเป็นอยา่งน้ี ยอ่มไดเ้ฉพาะซ่ึงมหาปุริสลกัษณะ 



๒ ประการน้ีคือ มีพระเนตรสีด าสนิท ๑ มีพระเนตรดงัว่าตาแห่งโค ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณ์ดว้ยลกัษณะ ๒ 
ประการนั้ น ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เม่ือเป็นพระราชาจะได้อะไร เม่ือเป็น
พระราชาจะไดผ้ลขอ้น้ีคือ เป็นผูอ้นัชนเป็นอนัมาก เห็นแลว้รักเป็นท่ีรักใคร่ พอใจแห่งพราหมณ์และคฤหบดี 
แห่งชาวนิคมและชาวชนบท แห่งโหราจารยแ์ละมหาอ ามาตย ์แห่งกองทหาร แห่งนายประตู แห่งอ ามาตย ์
แห่งบริษทั แห่งพวกเจา้ แห่งเศรษฐีแห่งพระราชกมุาร ถา้พระมหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต 
จะไดเ้ป็นพระอรหันสัมมาสัมพุทธเจา้ มีหลงัคาคือกิเลสอนัเปิดแลว้ในโลก เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะไดอ้ะไร  
เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะไดรั้บผลขอ้น้ีคือ เป็นผูท่ี้ชนเป็นอนัมาก เห็นแลว้รัก เป็นท่ีรักใคร่พอใจแห่งภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทวดา มนุษย ์อสูร นาคและคนธรรพ์ พระผูมี้พระภาคตรัสเน้ือความน้ีไว ้พระ
โบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพนัธ์น้ีในลกัษณะเหล่านั้นวา่ 
 พระมหาบุรุษ ไม่ถลึงตาดู ไม่คอ้นตาดู ไม่ช าเลืองตาดู (พหุชนดว้ยอ านาจความโกรธ) เป้นผูต้รง มี
ใจตรงเป็นปกติ แลดูพหุชนดว้ยปิยจกัษุ พระองคเ์สวยวิบากอนัเป็นผลบนัเทิงอยูใ่นสุคติมั้งหลาย มาในโลก
น้ี มีดวงพระเนตรดงัว่าตาแห่งโค  และมีพระนยันาคือพระเนตร มีสีด าสนิท มีการเห็นแจ่มแจง้ พวกมนุษย์
พวกประกอบในลกัษณะศาสตร์ มีความละเอียด ผูฉ้ลาดในลกัษณะเป็นนิมิต มีบทมาก ฉลาดในการตรวจ
เห็น นยัน์ตามีสีด าสนิท และดวงตาเป็นดงัตาแห่งโค จะชมเชยพระราชกุมารนั้นว่า พระองคเ์ป็นท่ีเห็นน่ารัก 
พระมหาบุรุษด ารงอยู่ในคิหิวิสัย เป็นท่ีเห็นท่ีน่ารัก  เป้นท่ีรักของคนมากก็ถา้พระองคท์รงละคิหิวิสัยเป็น
พระสมณะ ยอ่มเป็นท่ีรักของพหุชน และยงัชนเป็นมากใหส้ร่างโศก 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน ก าเนิดก่อน เป็นหัวหน้าของพหุชนใน
ธรรมทั้งหลายฝ่ายกุศล เป็นประธานของพหุชนดว้ยกายสุจริต ดว้ยวจีสุจริต ดว้ยมโนสุจริต ในการบ าเพญ็
ทาน ในการสมาทานศีล ในการรักษาอุโบสถ ในความปฎิบติัใบมารดา ในความปฎิบติัดีในบิดา ในความ
ปฎิบติัดีในสมณะ ในความปฎิบติัดีในพราหมณ์ ในความเครพต่อเชฎฐชนในสกุลและในธรรมเป็นอธิกุศล
อ่ืน ๆ ตถาคตย่อมเขา้ถึงสุคติโลกสวรรคเ์บ้ืองหน้า แต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอนัตนท า สั่งสม 
พอกพูน ไพบูลย ์ ฯลฯ คร้ันจุติจากสวรรคน์ั้นแลว้ มาสู่ความเป็นอยา่งน้ี ยอ่มไดเ้ฉพาะซ่ึงมหาปุริสลกัษณะน้ี
คือ มีพระเศียรไดป้ริมณฑลดุจดงัว่าประดบัดว้ยอุณหีส พระมหาบุรุษสมบูรณ์ดว้ยลกัษณะนั้น ถา้อยู่ครอง
เรือนจะไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิ ฯลฯ เม่ือเป็นพระราชาจะไดอ้ะไร เม่ือเป็นพระราชาจะไดรั้บผลขอ้น้ีคือ 
เป็นท่ีคลอ้ยตามของมหาชน ท่ีเป็นพราหมณ์ เป็นคฤหสับดี เป็นชาวนิคม เป็นชาวชนบท เป็นโหราจารย ์เป็น
มหาอ ามาตย ์เป็นกองทหาร เป็นนายประตู เป็นอ ามาตย ์เป็นบริษทั เป็นเจา้ เป็นเศรษฐี เป็นราชกมุาร ถา้พระ
มหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะไดเ้ป็นพระอรหันสัมมาสัมพุทธเจา้ มีหลงัคาคือกิเลสอนั
เปิดแลว้ในโลก เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะไดอ้ะไร  เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะไดรั้บผลขอ้น้ีคือ เป็นท่ีคลอ้ยตาม
แห่งมหาชนท่ีเป็นภิกษุ เป็นภิกษุณี เป็นอุบาสก เป็นอุบาสิกา เป็นเทวดา เป็นมนุษย ์เป็นอสูร เป่นนาค เป็น
คนธรรพ ์พระผูมี้พระภาคตรัสเน้ือความน้ีไว ้พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพนัธ์น้ีในพระ
ลกัษณะนั้นวา่ 



 มหาบุรุษ เป็นหัวหนา้ในธรรมทั้งหลายท่ีเป็นสุจริต ยินดียิ่งแลว้ในธรรมจริยา เป็นท่ีคลอ้ยตามของ
พหุชน เสวยผลแห่งบุญในสวรรคท์ั้งหลาย คร้ันเสวยผลแห่งสุจริตแลว้มาในโลกน้ี ไดถึ้งความเป็นผูมี้พระ
เศียรดุจดงัว่าประดบัดว้ยอุณหีส พวกผูรู้้ทรงจ าลกัษณะเป็นนิมิตอนัปรากฎอยูท่  านายว่า พระราชกุมารน้ี จกั
เป็นหวัหนา้แห่งพหุชน หมู่ชนท่ีช่วยเหลือของพระองคใ์นหมู่มนุษยใ์นโลกน้ี จกัมีมาก แมใ้นเบ้ืองตน้ (คราว
ท่ีพระองคท์รงพระเยาว)์ คร้ันนั้น พวกพราหมณ์ก็พยากรณ์แก่พระองคว์่า พระราชกุมารน้ีถา้เป็นกษตัริยจ์ะ
เป็นใหญ่ในแผน่ดิน จะไดค้วามช่วยเหลือในชนมากโดยแท ้ถา้พระองคจ์ะทรงผนวช จะปราดเปร่ือง มีความ
ช านาญวิเศษในธรรมทั้งหลายและชนเป็นอนัมาก จะเป็นผูย้นิดียิ่งในคุณคือความสั่งสอนของพระองค ์และ
จะคลอ้ยตาม 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน ก าเนิดก่อน ละการพูดเท็จ เวน้ขาดจาก
การพูดเทจ็ พดูแต่ความจริง ด ารงค าสัตย ์มีถอ้ยค าเป้นหลดัฐาน ควรเช่ือได ้ไม่พูดลวงโลก ตถาคตยอ่มเขา้ถึง
สุคติโลกสวรรคเ์บ้ืองหน้า แต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้นอนัตนท า สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ์ฯลฯ 
คร้ันจุติจากสวรรคน์ั้นแลว้ มาสู่ความเป็นอยา่งน้ีไดเ้ฉพาะซ่ึงมหาปุริสลกัษณะ ๒ ประการ เหล่าน้ีคือ มีโลม
ชาติขมุละเส้น ๆ ๑ และมะอุณาโลมในระหว่างค้ิวมีสีขาวอ่อนเหมือนปุยฝ้าย ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณ์ดว้ย
ลกัษณะ ๒ ประการนั้น ถา้อยูค่รองเรือนจะไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิ ฯลฯ  เม่ือเป็นพระราชาจะไดอ้ะไร เม่ือ
เป็นพระราชาจะไดรั้บผลขอ้น้ีคือ เป็นท่ีประพฤติตามของมหาชนท่ีเป็นพราหมณ์ เป็นคฤหัสบดี เป็นชาว
นิคม เป็นชาวชนบท เป็นโหราจารย ์เป็นมหาอ ามาตย ์เป็นกองทหาร เป็นนายประตู เป็นอ ามาตย ์เป็นบริษทั 
เป็นเจา้ เป็นเศรษฐี เป็นราชกุมาร ถา้มหาบุรุษนั้นออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะไดเ้ป็นพระอรหัน
สัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก  เม่ือเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร  เม่ือเป็น
พระพุทธเจา้จะไดรั้บผลขอ้น้ีคือ เป็นท่ีประพฤติตามของมหาชนท่ีเป็นภิกษุ เป็นภิกษุณี เป็นอุบาสก เป็น
อุบาสิกา เป็นเทวดา เป็นมนุษย ์เป็นอสูร เป่นนาค เป็นคนธรรพ ์พระผูมี้พระภาคตรัสเน้ือความน้ีไว ้พระ
โบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพนัธ์น้ีในพระลกัษณะนั้นวา่ 
 ในชาติก่อน ๆ ในพระมหาบุรุษมีปฎิญญาเป็นสัจจะ มีพระวาจาไม่เป็นสอง เวน้ค าเหลวไหล ไม่พูด
ให้เคล่ือนคลาดต่อใคร ๆ ตรัสโดยค าจริง ค  าแท ้ค  าคงท่ี มีพระอุณาโลมสีขาวสะอาดอ่อนดีดงัปุยฝ้าย เกิดดี
ในระหว่างพระโขนงในขมุพระโลมาทั้วไปไม่มีโลมชาติเกิดเป็นสองเส้น พระสรีระอนัโลมชาติเส้นหน่ึง ๆ 
ข้ึนสะพร่ัง พวกผูรู้้ลกัษณะฉลาดในลกัษณะเป็นนิมิตท่ีปรากฏเป็นจ านวนมากมาประชุมกนั แลว้ท านายพระ
มหาบุรุษว่าพระอุณาโลมตั้งอยู่ดี โดยนิมิตบ่งว่าพหุชน ย่อมประพฤติตามพระมหาบุรุษ แมด้ ารงอยู่ในคิหิ
วิสัย มหาชนก็ประพฤติตาม เพราะกรรมท่ีทรงท ามาดีในชาติก่อน หมู่ชนยอ่มประพฤติตามมหาบุรุษผูต้ดักงัวล 
ทรงผนวชเป็นพระพทุธเจา้ผูป้ระเสริฐ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน ก าเนิดก่อน ละค าสอดเสียด เวน้จาดค า
สอดเสียด ฟังจากขา้งน้ีแลว้ไม่ไปบอกขา้งโนน้ เพื่อใหค้นหมู่น้ีแตกลา้วกนั หรือฟังจากขา้งโนน้แลว้มาบอก
ขา้งน้ี เพื่อให้คนหมู่โนน้แตกร้าวกนั สมานคนท่ีแตกร้าวกนัแลว้บา้ง ส่งเสริมคนท่ีพร้อมเพรียงกนัแลว้บา้ง 
ชอบคนท่ีพูดพร้อมเพรียงกนั  ยนิดีในคนท่ีพูดพร้อมเพรียงกนั เพลิดเพลินในคนท่ีพูดพร้อมเพรียงกนั  กล่าว



แต่ค าท่ีท าให้คนพร้อมเพรียงกนั ตถาคตยอ่มเขา้ถึงสุคติโลกสวรรคเ์บ้ืองหนา้ แต่ตายเพราะกายแตก เพราะ
กรรมนั้นอนัตนท า สั่งสม พอกพูน ไพบูลย ์ฯลฯ คร้ันจุติจากสวรรคน์ั้นแลว้ มาสู่ความเป็นอย่างน้ี ย่อมได้
เฉพาะซ่ึงมหาปุริสลกัษณะ ๒ ประการ เหล่าน้ีคือ  มีพระทนต ์๔๐ ซ่ี ๑ มีระทนต์ไม่ห่าง ๑ พระมหาบุรุษ
สมบูรณ์ดว้ยลกัษณะ ๒ ประการนั้น ถา้อยูค่รองเรือนจะไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิ ฯลฯ  เม่ือเป็นพระราชาจะ
ไดอ้ะไร เม่ือเป็นพระราชาจะไดรั้บผลขอ้น้ีคือ มีบริษทัไม่แตกกนั บริษทัของพระองค์ท่ีไม่แตกกนั เป็น
พราหมณ์  เป็นคฤหัสบดี เป็นชาวนิคม เป็นชาวชนบท เป็นโหราจารย ์เป็นมหาอ ามาตย ์เป็นกองทหาร เป็น
นายประตู เป็นอ ามาตย ์เป็นบริษทั เป็นเจา้ เป็นเศรษฐี เป็นราชกุมาร ถา้ออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะ
ไดเ้ป็นพระอรหันสัมมาสัมพุทธเจา้ มีหลงัคาคือกิเลสอนัเปิดแลว้ในโลก  เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะไดอ้ะไร  
เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะไดรั้บผลขอ้น้ีคือ มีบริษทัไม่แตกกนั บริษทัของพระองคท่ี์ไม่แตกกนั เป็นภิกษุ เป็น
ภิกษุณี เป็นอุบาสก เป็นอุบาสิกา เป็นเทวดา เป็นมนุษย ์เป็นอสูร เป่นนาค เป็นคนธรรพ ์พระผูมี้พระภาค
ตรัสเน้ือความน้ีไว ้พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพนัธ์น้ีในพระลกัษณะนั้นวา่ 
 พระมหาบุรุษไม่ไดก้ล่าวแลว้ซ่ึงวาจาอนัสอดเสียด อนัท าความแตกแก่ผูท่ี้ดีกนั อนัท าความวิบาก 
เป็นเหตุใหค้วามแตกกนัมากไป อนัท ากิจกรรมอนัไม่ควรเป็นเหตุใหค้วามทะเลาะกนัมากไป อนัท ากิจกรรม
อนัไม่ควรเป็นเหตุใหค้วามทะเลาะกนัมากไป อนัยงัความแตกกนัใหเ้กิดแก่พวกท่ีดีกนั ไดก้ล่าวแลว้ซ่ึงวาจา
ดีอนัท าความไม่วิวาทกนัใหเ้จริญไป อนัยงัความติดต่อกนัใหเ้กิดแก่พวกท่ีแตกกนั บรรเทาความทะเลาะของ
ชน ความสามคัคีกบัหมู่ชน ยนิดีเบิกบานอยูก่นัประชุมชนทั้งหลาย ยอ่มเสวยวิบากอนัเป็นผลเบิกบานอยูใ่น
สุคติทั้งหลาย มาในโลกน้ีย่อมมีพระทนตไ์ม่ห่าง เรียบดี และมีพระทนต ์๔๐ ซ่ีเกิดอยูใ่นพระโอษฐ์ ตั้งเป็น
อย่างดี ถา้พระองคเ์ป็นกษตัริยเ์ป็นใหญ่ในแผ่นดิน จะมีบริษทัไม่แตกแยกกนั หากพระองคเ์ป็นสมณะ จะ
ปราศจากกิเลส ปราศจากมลทิน บริษทัของพระองคจ์ะด าเนินตาม ไม่มีความหวัน่ไหว 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน ก าเนิดก่อน ละค าหยาบ เวน้ขาดจากค า
หยาบ กล่าวแต่ค าท่ีไม่มีโทษ เพราะหู ชวนให้รัก จบัใจ เป็นของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่พอใจ ตถาคต
ย่อมเขา้ถึงสุคติโลกสวรรค์เบ้ืองหน้า แต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้ นอันตนท า สั่งสม พอกพูน 
ไพบูลย ์ฯลฯ คร้ันจุติจากสวรรคน์ั้นแลว้ มาสู่ความเป็นอยา่งน้ี ยอ่มไดเ้ฉพาะซ่ึงมหาปุริสลกัษณะ ๒ ประการ 
เหล่าน้ีคือ  มีพระชิวหาใหญ่ ๑ มีพระสุรเสียงดงัว่าเสียงแห่งพราหมณ์ เม่ือตรัสมีกระแสเหมือนเสียงนกกา
ระเวก ๑ พระมหาบุรุษสมบูรณ์ดว้ยลกัษณะ ๒ ประการนั้น ถา้อยู่ครองเรือนจะไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิ 
ฯลฯ  เม่ือเป็นพระราชาจะไดอ้ะไร เม่ือเป็นพระราชาจะไดรั้บผลขอ้น้ีคือ มีพระวาจาอนัพหุชนพึงเช่ือถือได ้
พหุชนท่ีเช่ือถือค าของพระองค ์ เป็นพราหมณ์  เป็นคฤหัสบดี เป็นชาวนิคม เป็นชาวชนบท เป็นโหราจารย ์
เป็นมหาอ ามาตย ์เป็นกองทหาร เป็นนายประตู เป็นอ ามาตย ์เป็นบริษทั เป็นเจา้ เป็นเศรษฐี เป็นราชกมุาร ถา้
ออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะไดเ้ป็นพระอรหันสัมมาสัมพุทธเจา้ มีหลงัคาคือกิเลสอนัเปิดแลว้ใน
โลก  เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะไดอ้ะไร  เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะไดรั้บผลขอ้น้ีคือ มีพระวาจาอนัพหุชนเช่ือถือ
ได ้พหุชนท่ีเช่ือถือพระวาจาของพระองค ์เป็นภิกษุ เป็นภิกษุณี เป็นอุบาสก เป็นอุบาสิกา เป็นเทวดา เป็น



มนุษย ์เป็นอสูร เป่นนาค เป็นคนธรรพ ์พระผูมี้พระภาคตรัสเน้ือความน้ีไว ้พระโบราณกเถระทั้งหลายจึง
กล่าวคาถาประพนัธ์น้ีในพระลกัษณะนั้นวา่ 
 พระมหาบุรุษไม่ไดก้ล่าวแลว้ ซ่ึงวาจาหยาบอนัท าความด่า ความบาดหมาง ความล าบากใจ ท าความ
เจ็บใจ เป็นเคร่ืองย  ่าเยียบแก่พหุชน เป็นค าชัว่ร้าย ไดก้ล่าวแลว้ซ่ึงวาจาอ่อนหวานไพเราะ อนัมีประโยชน์ดี 
กล่าววาจาเป็นท่ีรักแห่งใจอนัไปสู่หทยัอนัสะดวกแก่โสต เสวยผลแห่งวาจาท่ีประพฤติดี และเสวยผลบุญใน
สวรรคท์ั้งหลาย คร้ันเสวยผลแห่งกรรมท่ีประพฤติดีแลว้มาในโลกน้ี ไดถึ้งแลว้ซ่ึงความเป็นผูมี้เสียงดงัว่า 
เสียงแห่งพรหม และมีพระชิวหาไพบูลยก์วา้ง มีค  าท่ีตรัสอนัพหุชนเช่ือถือ ผลน้ีย่อมส าเร็จแก่พระองค ์แม้
เป็นคฤหัสถต์รัสอยู่ฉันใด ถา้พระองคท์รงผนวช เม่ือตรัสค าท่ีตรัสดีมากแพหุชน ค านั้นพหุชนก็เช่ือถือได ้
ฉนันั้นโดยแท ้
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน ก าเนิดก่อน ละค าเพอ้เจอ้ เวน้ขาดจากค า
เพอ้เจอ้ พูดถูกกาล พูดแต่ค าท่ีเป็นจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแต่ค ามีหลกัฐาน มีท่ีอา้ง มีท่ี
ก าหนดประกอบประโยชน์โดยกาลอนัควร   ตถาคตยอ่มเขา้ถึงสุคติโลกสวรรคเ์บ้ืองหนา้ แต่ตายเพราะกาย
แตก เพราะกรรมนั้นอนัตนท า สัง่สม พอกพนู ไพบูลย ์ฯลฯ คร้ันจุติจากสวรรคน์ั้นแลว้ มาสู่ความเป็นอยา่งน้ี 
ยอ่มไดเ้ฉพาะซ่ึงมหาปุริสลกัษณะน้ีคือ มีพระหนุดงัว่าคางราชสีห์      พระมหาบุรุษสมบูรณ์ดว้ยลกัษณะ ๒ 
ประการนั้ น ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ  เม่ือเป็นพระราชาจะได้อะไร เม่ือเป็น
พระราชาจะไดรั้บผลขอ้น้ีคือ ไม่มีใคร ๆ ท่ีเป็นมนุษยเ์ป็นขา้ศึกศตัรูก าจดัไดถ้า้ออกจากเรือนผนวชเป็น
บรรพชิต จะไดเ้ป็นพระอรหันสัมมาสัมพุทธเจา้ มีหลงัคาคือกิเลสอนัเปิดแลว้ในโลก  เม่ือเป็นพระพุทธเจา้
จะไดอ้ะไร  เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะไดรั้บผลขอ้น้ีคือ ไม่มีขา้ศึกศุตรูภายในภายนอกคือ ราคะ โทสะ  โมหะ 
หรือสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม ใคร ๆ ในโลกก าจดัไดพ้ระผูมี้พระภาคตรัสเน้ือความน้ีไว ้พระ
โบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพนัธ์น้ีในพระลกัษณะนั้นวา่ 
 พระมหาบุรุษไม่กล่าวค าเพอ้เจอ้ ไม่กล่าวค าปราศจากหลกัฐาน มีครองพระวาจาไม่เหลวไหล ทรง
บรรเทาเสียซ่ึงค าท่ีไม่เป็นประโยชน์ ตรัสแต่ค าท่ีเป็นประโยชน์และค าท่ีเป็นสุขแก่พหุชน คร้ันท ากรรมนั้น
แลว้จุติแลว้จากมนุษยโ์ลก เขา้ถึงแลว้ซ่ึงเทวโลก เสวยวิบากอนัเป็นผลแห่งกรรมท่ีท าดีแลว้ จุติแลว้เวียนมาใน
โลกน้ี ไดแ้ลว้ซ่ึงความเป็นผูมี้พระหนุดงัว่าคางราชสีห์ท่ีประเสริฐกว่าสัตวส่ี์เทา้ เป็นพระราชาท่ีเป็นใหญ่กว่า
มนุษยแ์สนยากท่ีใครจะก าจดัพระองคไ์ด ้พระองคเ์ป็นผูใ้หญ่ยิ่งของมวลมนุษย ์มีอานุภาพมาก เป็นผูเ้สมอ
ดว้ยเทวดาผูป้ระเสริฐในชั้นไตรทิพย ์และเป็นเหมือนพระอินทร์ผูป้ระเสริฐกว่าเทวดา เป็นผูม้ ั้นคง อนั
คนธรรพ ์อสูร ทา้วสกักะและยกัษผ์ูก้ลา้ไม่จ ากดัไดโ้ดยง่ายเลย พระมหาบุรุษเช่นนั้นยอ่มเป็นใหญ่ ทุกทิศใน
โลกน้ีโดยแท ้
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน ก าเนิดก่อน ละมิจฉาอาชีวะแลว้ส าเร็จ
ความเป็นอยูด่ว้ยสมัมาอาชีวะ เวน้ขาดจากการโกงดว้ยตราชัง่ การโกงดว้ยของปลอมและการโกลดว้ยเคร่ือง
ตวงวดั และการโกงดว้ยการรับสินบน การหลอกลวงและการตลบตะแลง เวน้ขาดจากการตดั การฆ่า การจ า
รอง การตีชิง การปลน้และการกรรโชก ตถาคตย่อมเขา้ถึงสุคติโลกสวรรคเ์บ้ืองหนา้ แต่ตายเพราะกายแตก 
เพราะกรรมนั้นอนัตนท า สัง่สม พอกพนู ไพบูลย ์ฯลฯ คร้ันจุติจากสวรรคน์ั้นแลว้ มาสู่ความเป็นอยา่งน้ี ยอ่ม



ไดเ้ฉพาะซ่ึงมหาปุริสลกัษณะ ๒ เหล่าน้ีคือ มีพระทนต์เสมอกนั ๑ และมีพระทาฐะสีขาวงาม ๑ พระมหา
บุรุษนั้น สมบูรณ์ดว้ยลกัษณะทั้ง ๒ นั้น ถา้อยูค่รองเรือนจะไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิ ฯลฯ  เม่ือเป็นพระราชา
จะได้อะไร เม่ือเป็นพระราชาจะไดรั้บผลขอ้น้ีคือ มีบริวารสะอาด บริวารของพระองค์ท่ีสะอาดนั้นเป็น
พราหมณ์  เป็นคฤหัสบดี เป็นชาวนิคม เป็นชาวชนบท เป็นโหราจารย ์เป็นมหาอ ามาตย ์เป็นกองทหาร เป็น
นายประตู เป็นอ ามาตย ์เป็นบริษทั เป็นเจา้ เป็นเศรษฐี เป็นราชกุมาร ก็ถา้มหาบุรุษนั้น ถา้ออกจากเรือน
ผนวชเป็นบรรพชิต จะไดเ้ป็นพระอรหันสัมมาสัมพุทธเจา้ มีหลงัคาคือกิเลสอนัเปิดแลว้ในโลก  เม่ือเป็น
พระพุทธเจา้จะไดอ้ะไร  เม่ือเป็นพระพุทธเจา้จะไดรั้บผลขอ้น้ีคือมีบริวารสะอาด บริวารของพระองค์ท่ี
สะอาดนั้น เป็นภิกษุ เป็นภิกษุณี เป็นอุบาสก เป็นอุบาสิกา เป็นเทวดา เป็นมนุษย ์เป็นอสูร เป่นนาค เป็น
คนธรรพ ์พระผูมี้พระภาคตรัสเน้ือความน้ีไว ้พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพนัธ์น้ีในพระ
ลกัษณะนั้นวา่ 
 พระมหาบุรุษนั้น ละมิจฉาอาชีวะเสีย ยงัความประพฤติให้เกิดแลว้ดว้ยสัมมาอาชีวะอนัสะอาด อนั
เป็นไปโดยธรรม ละกรรมอนัไม่เป็นประโยชน์ ประพฤติแต่กรรมท่ีเป็นประโยชน์และเป็นสุขแก่พหุชน ท า
กรรมมีผลดีท่ีหมู่สัตบุรุษ ผูมี้ปัญญาอนัละเอียด ผูฉ้ลาดสรรเสริญแลว้ เสวยสุขในโลกสวรรค ์เป็นผูพ้ร่ัง
พร้อมดว้ยคุณสมบติั เป็นท่ียนิดิเพลิดเพลินอภิรมยอ์ยูเ่สมอดว้ยเทา้สักกะ ผูป้ระเสริฐในชั้นไตรทิพย ์จุติจาก
สวรรคแ์ลว้ไดภ้พ เป็นท่ีอยูแ่ห่งมนุษย ์ยงัช ้าไดเ้ฉพาะซ่ึงพระทนตท่ี์เกิดในพระโอษฐส์ าหรับตรัสเรียบเสมอ 
และพระทาฐะสีขาวดีหมดจดสะอาด เพราะวิบากดนัเป็นผลแห่งกรรมท่ีดี พวกมนุษยผ์ูท้  านายลกัษณะท่ีมี
ปัญญาอนัละเอียดท่ีมหาชนยกยอ่งเป็นจ านวนมากมาประชุมกนัแลว้พยากรณ์ว่า พระราชกุมารน้ีจะมีหมู่ชน
ท่ีสะอาดเป็นบริวาร มีพะทนต์ท่ีเกิดสองหนเสมอ และมีพระทาฐะมีสีขาวสะอาดงาม ชนเป็นอนัมากท่ี
สะอาดเป็นบริวารของพระมหาบุรุษผูเ้ป็นพระราชาปกครองแผ่นดินใหญ่น้ี ไม่กดข่ีเบียดเบียนชาวชนบท 
ชนทั้ งหลายต่างประพฤติกิจเป็นประโยชน์และเป็นสุขแก่ชนมาก ถา้พระองค์ทรงผนวชจะเป็นสมณะ
ปราศจากบาปธรรม มีกิเลสเป็นดงัธุลีระงบัไป มีหลงัคาคือกิเลสอนัเปิดแลว้ในโลก ปราศจากความกระวน
กระวายและความล าบาก จะทรงเห็นโลกน้ีและโลกอ่ืนและบรมธรรมโดลแท ้คฤหัสถเ์ป็นจ านวนมาก และ
พวกบรรพชิตท่ียงัไม่สะอาดจะท าตามโอวาทของพระองค์ ผูก้  าจัดบาปธรรมท่ีบัณฑิตติเตียนเสียแล้ว 
พระองคจ์ะเป็นผูอ้นับริวารท่ีสะอาด ผูก้  าจดักิเลสเป็นมลทินเป็นวา่ต่ออนัใหโ้ทษหอ้มลอ้มแลว้ 
 เร่ืองลกัขณสูตรน้ีซ่ึงมีอยู่ในพระสุตตนัตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฎิวรรค พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบั
หลวงเล่มท่ี ๑๑ หนา้ ๑๓๒ เม่ือพระผูมี้พระภาคตรัสพระพุทธพจน์น้ีจบลงแลว้ ภิกษุทั้งหลายนั้นช่ืนชมยนิดี 
พระภาษิตของพระผูมี้พระภาคน้ีเป็นอนัมากในขณะนั้น ท่ีไดน้ าเอาปุริสลกัษณะ ๓๒ ประการของมนุษยท่ี์มี
คติเป็น ๒ เท่านั้น เอามาไวใ้นหนงัสือ “สัจจธรรม” น้ีนั้นเพื่อว่าท่านพุทธบริษทัทั้งหลายอยากจะไดเ้ป็นอยา่ง
ท่ีลกัษณะน้ีอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือวา่ทุกอยา่งทั้ง ๓๒ ประการดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้น้ี กจ็ะไดบ้  าเพญ็ตนใหถู้ก
ตามท่ีพระสมณสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีพระองคไ์ดต้รัสเทศนาไฃให้พระภิกษุทั้งหลายฟังมาแลว้ตามขา้งตน้นั้น 
หรือว่าอยากจะไดข้อ้ใดขอ้หน่ึงในลกัษณะ ๓๒ ประการนั้นจะได้ประพฤติปฎิบติัให้ถูกตอ้งตามธรรม
ปฎิบัติแต่ละลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ และเป็นมหาปุริสลกัษณะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่าน
ทั้งหลายท่ีแทจ้ริง 


