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วิทยานิพนธ์นีมีวตัถุประสงค์เพือแปลสมาธิราชสูตรภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทยและเพือศึกษา

ความเป็นมา รูปแบบการแต่ง และคาํสอนในสมาธิราชสูตร 

เบืองตน้ผูว้ิจัยได้ปริวรรตสมาธิราชสูตรอกัษรเทวนาครีเป็นอกัษรไทยและแปลสมาธิราชสูตร

ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทย จากนนัจึงศึกษาวิเคราะห์สมาธิราชสูตรตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้

ผลการศึกษาพบว่าสมาธิราชสูตรเป็นวรรณคดีของพุทธศาสนามหายานในยคุแรก ๆ สันนิษฐานว่า

น่าจะประพนัธ์ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที 2 – 6 ไม่ปรากฏนามผูป้ระพนัธ์ มีการดาํเนินเรืองในรูปแบบการถามตอบ

ระหว่างจนัทรประภากบัพระพุทธเจ้า แต่งเป็นร้อยแกว้ผสมร้อยกรอง ร้อยแกว้ใชภ้าษาสันสกฤตมาตรฐานตาม

ไวยากรณ์ของปาณินิ ส่วนร้อยกรองแต่งด้วยภาษาสันสกฤตผสม มีบทร้อยกรองจํานวนทังสิ น 2,056 โศลก  

ใชฉ้ันทลกัษณ์ 15 ชนิด ฉันทลกัษณ์ทีใชม้ากทีสุดคืออุปชาติฉันท ์มีการแทรกเรืองเล่าจาํนวน 12 เรืองในรูปแบบ

ของปูรวโยคะซึงมีรูปแบบคลา้ยกบัชาดกเพือเป็นตวัอยา่งประกอบคาํสอนทงัในดา้นดีและไม่ดี มีการใชส้าํนวนซํา
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ธรรมศูนยตาโดยสอนว่าธรรมเป็นอภาวะกล่าวคือไม่มีอยู่จริง สอนให้มีจิตตงัมนัเป็นกลางไม่หวนัไหวต่อโลก

ธรรม ดาํรงอยูใ่นมชัฌิมาปฏิปทา 

รูปแบบการสอนทีคมัภีร์ใชแ้บ่งไดเ้ป็น 3 ประการ คือ 1) หลกัความงาม 3 ประการ ไดแ้ก่ ปริยติั 

แสดงส่วนทีเป็นหลกัการ ปฏิบติั แสดงตวัอยา่งและวิธีการปฏิบติั และปฏิเวธ แสดงผลทีไดจ้ากการปฏิบติั คมัภีร์

แสดงคาํสอนในรูปแบบนีจาํนวน 55 คาํสอน 2) หลกัเทศนาวิธีหรือลีลาการสอน 4 ประการ ไดแ้ก่ สันทสัสนา 

ชีแจงให้เห็นชดั สมาทปนา ชวนใจให้อยากปฏิบติั สมุตเตชนา เร้าใจให้อาจหาญแกลว้กลา้ และสัมปหังสนา 

ปลอบชโลมใจใหส้ดชืนร่าเริง คมัภีร์ใชล้ีลาการสอนทงั 4 ประการนีสลบักนัไปมาตลอดทงัเรือง และ 3) หลกัการ

เรียนการสอนทีใหผ้ลสัมฤทธิจากน้อยไปมาก ไดแ้ก่ การฟัง การเขา้ห้องเรียน การไดรั้บความรู้อย่างครอบคลุม 

การรับความรู้นนัมาเป็นของตนและทรงจาํไวใ้นความหมายของตน การสามารถพูดเล่าความรู้นันได ้การสร้าง

ความเชียวชาญดว้ยการตรวจสอบความรู้ การชีแสดงเป็นเรืองๆ การทบทวนความรู้นันเพือเฟ้นหาความจริง  
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This thesis aims at translating the Samādhirājasutra from Sanskrit text into Thai and also at 

studying the history and characteristics of the Samādhirājasutra including the doctrine as depicted in the 

scripture. 

Initially, the researcher transliterated the Samādhirājasutra from the Devanāgarī alphabet into 

Thai and translated the Samādhirājasutra from Sanskrit text into Thai. 

The result of study shows that Samādhirājasutra was a literature in the early era of Mahayana 

Buddhism. It was assumed that it was written during the 2nd – 6th centuries. The author’s name was not found. 

The story was told through asking and answering questions between Candraprabhā and the Buddha. The 

literature was in the form mixing prose and verse. Prose is written in classical Sanskrit according to Paninian 

grammars, while verse is in Mixed Sanskrit. There were 2,056 slokas in 15 types of versifications. The most 

frequently used versification was Upajāti. There were 12 narratives in the form of Pūrvayoga inserted between 

preaching of Buddha to be the examples of good and bad behaviors. Many stock phrases were used as could be 

seen in the scriptures in the early period in order to make it easy to memorize. 

The purpose of Samādhirājasutra is to promote enlightenment by learning about Sūnyatā with 

Pudgalasūnyatā by presenting the ways to not adhere to physical bodies, no Satva, no Pudgala, No jiva. as well 

as studying about Dharmasūnyatā by explaining that dharma is Abhava or none-existance. keeping in mind not 

inclined to worldly conditions and follow the Middle Way. The teachings in the scripture can be divided into 

three forms. Firstly, esthetics includes Pariyatti, which presenting principles, Patipatti, which shows examples 

and practices, and Pativetha, which demonstrates the results from the practices. The scripture presents 55 

teachings in this form. Secondly, there are four teaching principles that include Santassana (i.e. clarification), 

Samathapana (i.e. persuasion), Samuttechana (i.e. encouragement), and Sampahangsana (i.e. comfort). These 

four teachings were alternatively used in the whole story. Thirdly, the teaching principles were ranged from 

ineffective to effective ones including listening, participating in classrooms, learning complete knowledge, 

applying the knowledge to real life and memorizing the knowledge, explaining the knowledge, improving skills 

by checking the knowledge, describing stories, reviewing the knowledge in order to find truths, being isolated 

in order to conduct in-depth research, frequently studying things, and sharing the knowledge to the public. 
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บทที  1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

พระไตรปิฎกเป็นชือเรียกรวมคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาซึงจาํแนกคมัภีร์ได้เป็น 3 

ประเภทคือ พระวินยั พระสูตรและพระอภิธรรม มีบนัทึกไวเ้ป็นภาษาต่างๆ เช่น ภาษาบาลี ภาษา

สันสกฤต ภาษาจีน ภาษาทิเบต ภาษาไทย ภาษาแรกสุดของพระไตรปิฎกคือภาษาบาลีของ 

พุทธศาสนานิกายเถรวาท ส่วนพระไตรปิฎกภาษาสนัสกฤตเป็นของนิกายสรวาสติวาทซึงเป็นนิกาย

ในยคุแรกๆ ทีแยกตวัออกจากเถรวาทนิกายเดิมเพราะมีขอ้ความอา้งถึงการไดรั้บความอุปถมัภ์จาก

พระเจา้อโศกมหาราชเช่นกบันิกายเถรวาท แต่ภายหลงัคงเพลียงพลาํจึงไดไ้ปยึดอินเดียตะวนัตก

เฉียงเหนือคือคนัธาระและมถุราเป็นศูนยก์ลาง1 และเจริญเติบโตอย่างต่อเนือง ภายหลงัไดท้าํการ

สงัคายนาพระไตรปิฎกซึงนบัเป็นครังที 4 ในประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนาโดยไดรั้บการอุปถมัภ์

จากพระเจา้กนิษฐกะในราวปี พ.ศ. 643 และไดบ้นัทึกพระไตรปิฎกเป็นภาษาสันสกฤต นิกาย 

สรวาสติวาทนียงันับว่าเป็นนิกายฝ่ายเถรวาท แมภ้าษาทีใช้บันทึกคัมภีร์จะเป็นภาษาสันสกฤต 

ขอ้นนัอาจเป็นเพราะนิกายนีเติบโตอยู่ในอินเดียเหนือซึงนิยมใชภ้าษาสันสกฤตจึงตอ้งอนุวตัตาม

ความนิยมด้านภาษาของคนในถินนัน ส่วนพระไตรปิฎกภาษาจีน ภาษาทิเบต และภาษาไทย  

เป็นการแปลพระไตรปิฎกภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตเป็นภาษาของตนอีกทอดหนึงเพือสะดวก 

ในการคน้ควา้ศึกษาในประเทศนนั ๆ 

ดา้นเนือหา พระไตรปิฎกเป็นทีรวมคาํสอนอนัลึกซึงมีเนือหาครอบคลุมการปฏิบติัตน

ของพุทธศาสนิกชนในทุกระดบัชนัทงัระดบัโลกิยะคือการแสวงหาความเจริญรุ่งเรืองในวิถีชีวิต

ของคฤหสัถ ์และระดบัโลกุตระคือการแสวงหาสจัธรรมเพือความหลุดพน้ของบรรพชิต และในแต่

ละระดบัพระพุทธเจา้ไดแ้สดงธรรมตามจริตของสรรพสตัวที์มีสติปัญญาลดหลนักนัลงไป คาํสอน

ของพระพุทธเจา้จึงมีความหลากหลาย ผูศึ้กษาและปฏิบติัตามไม่จาํตอ้งศึกษาพระไตรปิฎกทงัหมด

เพียงเลือกธรรมทีถูกจริตของตนและปฏิบัติตามอย่างถูกต้องย่อมได้รับประโยชน์สูงสุด  

พุทธศาสนามหายานจึงมีการยกยอ่งและใหค้วามสาํคญัพระสูตรบางสูตรทีนิยมอยา่งมาก เช่นคมัภีร์ 

9 เล่มทีเรียกชือรวมว่านวธรรมหรือนวสกนัธ์ (นวสกนฺธ) ไดแ้ก่ อษัฏสาหัสริกาปรัชญาปารมิตา, 

                                         
1 พระศรีปริยติัโมลี (สมชยั กุสลจิตฺโต), พระไตรปิฎกภาษาสันสกฤต, เขา้ถึงเมือ 23 ธนัวาคม 2558, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.mcu.ac.th/mcutrai/menu2/Article/article_22.htm 
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สัทธรรมปุณฑรีกะ, ลลิตวิสตระ,ลงักาวตาระ, สุวรรณประภาสะ, คณัฑวยหูะ, ตถาคตคุหยกะ, 

สมาธิราชะ และทศภูมิศวระ 2 คัมภีร์ เหล่านีชาวเนปาลนิยมนํามาสวดและเทิดทูนบูชาใน

ชีวิตประจาํวนั อีกทงัคัมภีร์บางเล่มไดรั้บการยกย่องว่าเป็นไวปุลยสูตร3 เพราะมีเนือหาลุ่มลึก 

มีประโยชน์มหาศาล 

พระไตรปิฎกภาษาไทยทีมีอยู่ในปัจจุบนัแปลมาจากภาษาบาลีเพราะคนไทยนับถือ

พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทซึงยึดภาษาบาลีเป็นหลกั ยงัมีคัมภีร์พุทธศาสนาอีกจาํนวนมาก 

ทีคนไทยยงัเข้าไม่ถึงอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะพระไตรปิฎกภาษาสันสกฤตเพราะข้อจํากัด 

ในความรู้ดา้นภาษาสนัสกฤตทีศึกษาในวงแคบ คนไทยจึงยงัไม่ไดรั้บทราบและรับประโยชน์จาก 

คาํสอนในคมัภีร์พุทธศาสนาเหล่านันอย่างทีควร โดยเฉพาะคมัภีร์กลุ่มนวธรรมทีพุทธศาสนิกชน

ฝ่ายมหายานให้การยกย่องอย่างมาก ผูว้ิจ ัยจึงต้องการศึกษาคัมภีร์ในกลุ่มนวธรรมได้แก่คัมภีร์ 

สมาธิราชสูตรฉบบัภาษาสนัสกฤตโดยวิธีการแปลภาษาสนัสกฤตเป็นภาษาไทย การศึกษารูปแบบ

การแต่ง และการศึกษาสาระคาํสอนของคมัภีร์ซึงยงัไม่มีผูใ้ดทาํการศึกษาและเผยแพร่คัมภีร์นี 

ในประเทศไทยมาก่อน ส่วนในต่างประเทศมีการศึกษาสมาธิราชสูตรบา้งแต่เป็นเพียงบางปริวรรต

ยงัไม่ครอบคลุมเนือหาทงัหมดของคมัภีร์ 

ตน้ฉบบัคมัภีร์สมาธิราชสูตรทีตกทอดมาถึงปัจจุบนัเหลือเพียงบางส่วนเพราะความ

คงทนของวสัดุทีใชบ้นัทึกไดผ้กุร่อนและหกัเสียหายไปตามกาลเวลา แต่ผูส้นใจศึกษาคมัภีร์เหล่านี 

ก็ได้พยายามค้นหาจารึกจากสถานทีต่างๆ เพือนําจารึกเหล่านันมาเทียบเคียงให้สามารถอ่าน

ขอ้ความในจารึกไดส้มบูรณ์ยงิขึน สถานทีคน้พบจารึกภาษาสนัสกฤตจาํนวนมากทีสาํคญัมี 2 แห่ง 

คือหุบเขากาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล และหมู่บ้านกิลกิต ประเทศปากีสถาน บไรอนั ฮอดจ์สัน 

(Brian Hodgson)4 นักการทูตชาวองักฤษได้ทาํการรวบรวมคัมภีร์ทีค้นพบในบริเวณหุบเขา

กาฐมาณฑุของเนปาลในปี ค.ศ. 1824 ซึงรวมถึงสมาธิราชสูตรนีดว้ย  และไดส่้งคมัภีร์เหล่านีไป

                                         
2 Nariman Gushtaspshah Kaikhushro. Literary history of Sanskrit Buddhist (Delhi : Motilal  

Banarsidass, 1992), 64. 
3 ความหมายของไวปุลยสูตร ไดแ้ก่ความไพบูลยห์รือยิงใหญ่กวา้งขวาง สมาธิราชสูตรจัดเป็น 

ไวปุลยสูตรดว้ยดังปรากฏในปริวรรตสุดท้ายของคมัภีร์สมาธิราชสูตรทีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  ก็ เราแสดง 

พุทธธรรมอนัไพบูลย ์แสดงนัยอนัไพบูลย ์เพราะแสดงธรรมอนัไพบูลยจึ์งไดรั้บคุณอนัไพบูลย ์ฯ ลกัษณะของ

ธรรมเหมือนกบัอากาศอนัไพบูลย ์เพราะมีรัตนะอนัไพบูลยจึ์งเรียกว่า ไพบูลย ์ฯ จริยาอนัไพบูลยเ์ป็นความไพบูลย์

สาํหรับสัตวท์งัหลายเราไดแ้สดงไวแ้ลว้  เพราะอาคม  (วิชาความรู้) เป็นสิงไพบูลย ์ฉะนันจึงเรียกว่า ไพบูลย ์ฯ ดู 

SR. 40/303/2 
4 David M. Waterhouse, ed., The Origins of Himalayan Studies : Brian Houghton Hodgson 

in Nepal and Darjeeling 1820-1858 (New York: Routledge Curzon, 2005), 55. 



3 
 

 
 

เก็บไวย้งัสถานทีต่าง ๆ เช่น หอสมุดแห่งวิทยาลยัฟอร์ทวิลเลียม  (The library of the College of Fort 

William) หอสมุดแห่งสมาคมเอเชียติคแห่งเบงกอล  (The Library of the Asiatic Society of Bengal) 

ราชสมาคมเอเชีย (The Royal Asiatic Society) หอสมุดอินเดีย (The India Office Library) หอสมุด 

บ๊อดเลียน (Bodleian Library) สมาคมเอเชีย (The Société Asiatique) และบางส่วนไดม้อบให้แก่

เบอร์นูฟ (Burnouf) ซึงเป็นผูเ้ชียวชาญภาษาตะวนัออกชาวฝรั งเศส รวมจารึกทงัหมด 423 ผูก 

ประกอบไปดว้ยคมัภีร์ทงัทีเป็นพระสูตรและตนัตระ มีคมัภีร์ทีสาํคญั ๆ คือ อษัฏสาหัสริกาปรัชญา-

ปารมิตา, คณัฑวยหูะ, สุขาวตีวยหูะ, ทศภูมิกะ, ลงักาวตาระ, สมาธิราชะ, ลลิตวิสตระ, คุหยสมาชะ, 

โพธิจรรยาวตาระ  พุทธจริตะ และสทัธรรมปุณฑรีกะ คมัภีร์เหล่านี ฮอดจ์สันไม่ไดอ่้านดว้ยตนเอง

แต่ไดส่้งไปยงัส่วนงานต่าง ๆ ดงัทีกล่าวแลว้ ในส่วนสมาธิราชสูตรผูที้ไดใ้ชป้ระโยชน์จากจารึก 

ทีฮอดจ์สันรวบรวมคือ เรกาเม่ (Constainty Regamey) ไดท้าํการศึกษาและตีพิมพ์ผลงานในงาน

เขียนชือว่า Three Chapters from the Samadhirajasutra (บทที 8 19 และ 22) ตีพิมพใ์นปี ค.ศ. 19385  

อีกแหล่งทีพบจารึกสมาธิราชสูตรคือหมู่บา้นกิลกิต6  แควน้จมัมุและแคชเมียร์  ปัจจุบนัอยู่ใน

ประเทศปากีสถาน  มีการคน้พบจารึกตงัแต่ปี  ค.ศ.1931 โดยคนเลียงสัตวไ์ดต้อ้นสัตวไ์ปกินหญา้

ใกล ้ๆ กบัสถปูร้างแห่งหนึง  และบงัเอิญไดพ้บกล่องซึงภายในบรรจุเปลือกไมที้มีการเขียนจารึก

เหล่านีลง  จากนันไดน้าํไปมอบให้แก่มหาราชแห่งแควน้จมัมุและแคชเมียร์ ปัจจุบนัจารึกกิลกิต 

จาํนวนมากเหล่านีถกูเก็บไวที้ The National Archives  กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เป็นจารึกทีเขียน

ลงบนเปลือกไม ้ภาษาของจารึกคลา้ยกับคัมภีร์มหายานในยุคแรก ๆ  หนึงในคัมภีร์ทีพบคือ 

สมาธิราชสูตร ผูที้ศึกษาจารึกเหล่านีคือนาลินักษะ ทตัต์ (Nalinaksha Dutt) นอกจากนียงัคน้พบ

จารึกสมาธิราชสูตรภาษาสนัสกฤตในเอเชียกลางเป็นจารึกเปลือกไมจ้าํนวน 3 แผน่ 

จารึกสมาธิราชสูตรทีคน้พบเหล่านีมีผูอ่้านและเทียบเคียงจากจารึกทีคน้พบในทีต่าง ๆ 

แลว้ทาํการแกไ้ขปรังปรุงเป็นตน้ฉบบัทีอ่านความไดค่้อนขา้งสมบูรณ์และตีพิมพเ์ผยแพร่จาํนวน 2 

ฉบับ คือ ฉบับของทัตต์และฉบับของไวทยะ สําหรับทัตต์ (Nalinaksha Dutt) ได้นําเสนอ 

ผลการศึกษาจารึกและเนือหาของสมาธิราชสูตรจากตน้ฉบบัทีคน้พบในกิลกิต ตีพิมพใ์นหนงัสือชือ 

Gilgit Manuscripts Vol.II พร้อมทงัสรุปเนือหาของแต่ละปริวรรตไว ้ ส่วนไวทยะ (P.L. Vaidya)  

ได้ทําการแก้ไขฉบับของทัตต์โดยนําปีกกาทีทัตต์ใส่ไว ้ออกเพือให้เข้าใจง่าย อ่านราบรืน 

                                         
5 David M. Waterhouse, ed., The Origins of Himalayan Studies : Brian Houghton Hodgson 

in Nepal and Darjeeling 1820-1858, 71. 
6 Sudha Gopalakrishnan, Unesco memory of the world register Gilgit Manuscripts, aceessed 

December 23, 2015, available from http://portal.unesco.org/ci/en/files/22450/1151397961157_India_Gilgit.doc/ 

57%2BIndia%2BGilgit.doc 
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เป็นขอ้ความเดียวกนัอยา่งต่อเนือง  รวมทงัตดัขอ้ความทีไม่มีในฉบบักิลกิตออก เช่นคาถา 12 บทที

เรียกว่า จนฺทฺรปฺรทีปสฺโตตฺร  แลว้รวมรวบขอ้ความทีตดัออกนีไวใ้นภาคผนวกทา้ยเล่ม ในกรณีมีคาํ

ทีอ่านไดแ้ตกต่างกนัไวทยะไดท้าํหมายเหตุไวใ้นเชิงอรรถซึงเป็นรูปแบบเดียวกบัทีทตัต์ไดท้าํไว ้

โดยไวทยะเองกล่าวว่าเป็นการตรวจทานฉบบัของทตัตอี์กครังหนึง ฉบบัของไวทยะจึงถือเป็นการ

นาํเสนองานการอ่านจารึกทีมองต่างมุม (Critical Apparatus) จากทตัต ์

ดา้นการแปลสมาธิราชสูตรเป็นภาษาองักฤษมีการเลือกแปลเพียงบางส่วน ดงันี 

1. ปริวรรตที 1 – 4 แปลโดยโกเมซและซิลค์ (Lius O. Gomez and J.A. Silk) ตีพิมพ ์

ในหนงัสือชือ Studies in the Literature of the Great Vehicle. ในปี ค.ศ. 1989 

2. ปริวรรตที 4, 6, 7 และ 9 แปลโดยร๊อกเวลล์ (John Rockwell, Jr.) เพือเป็น

วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทในชือ Samadhi and Patient Acceptance: Four Chapters of the 

Samadhirajasutra, Translated from the Sanskrit and Tibetan.) ในปี ค.ศ. 1980 

3. ปริวรรตที 8, 19 และ 22 แปลโดยเรกาเม่ (Konstenty Regamey) เพือเป็น

วิทยานิพนธใ์นระดบัปริญญาเอกในชือ Philosophy in the Samadhirajasutra : Three Chapters from 

the Samadhirajasutra. ในปี ค.ศ. 1938 

4. ปริวรรตที 9 แปลโดยคุปเปอร์ (Christoph Cuppers) เพือเป็นวิทยานิพนธ์ในระดบั

ปริญญาเอกในชือ The IXth Chapter of the Samadhirajasutra. A Text-critical Contribution to the 

Study of Mahayana Sutras. ในปี ค.ศ. 1990 

5. ปริวรรตที 11 แปลโดยมาร์ค ททัซ์ (Mark Tatz) เพือเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับ

ปริญญาโทในชือ Revelation in Mathyamika Buddhism. ในปี ค.ศ. 1972 

ด้านเนือหา สมาธิราชสูตรเป็นคัมภีร์ทีแสดงหลกัการเกียวกับสมาธิชันยอดหรือ

เรียกว่าราชาแห่งสมาธิ เป็นบทสนทนาระหว่างจนัทรประภากบัพระพุทธเจา้ถึงการปฏิบติัตนเป็น

พระโพธิสตัวผ์า่นการฝึกสมาธิทีหลากหลายเพือผลลพัธท์างใจคือการมีความคิดทีละเอียดอ่อนอย่าง

ทีสุดเป็นสมัมาทิฐิ สาระของการฝึกเช่น การระลึกถึงพระพุทธเจา้ (พุทธานุสมฤติ) การสละทางโลก

อยา่งสินเชิง ความมีเมตตากรุณาต่อสรรพสตัว ์ความไม่แยแสต่อร่างกายและชีวิต สละชีวิตตนเองได้

ในกรณีทีจาํเป็นเพือประโยชน์ต่อผูอื้น ความเข้าใจและมองสรรพสิงรวมทงัธรรมะเป็นศูนยตา 

เหล่านีเป็นตวัอยา่งการปฏิบติัสมาธิทีปรากฏในสมาธิราชสูตร7 นอกจากมุ่งแสดงหลกัการเกียวกบั

สมาธิซึงเป็นเรืองลึกซึงทีตอ้งทาํความเขา้ใจอยา่งมากแลว้สมาธิราชสูตรยงัทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจง่ายขึน

ดว้ยการแสดงเรืองราวประกอบในรูปแบบของปูรวโยคะซึงมีรูปแบบคลา้ยกบัอวทานหรือชาดก

                                         
7 Nariman Gushtaspshah Kaikhushro, Literary history of Sanskrit Buddhist, 82. 
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จาํนวน 12 เรือง เรืองราวเหล่านีเป็นแรงบนัดาลใจกระตุน้ให้บุคคลกลา้ปฏิบติัธรรมตามสมควร 

แก่ธรรม ดงัเช่นเรืองของเกษมทตัตแ์สดงความกลา้หาญในการเผามือของตนถวายเป็นพุทธบูชาอาจ

เป็นแรงจูงใจให้พระภิกษุหนุ่มในเวียดนามกล้าเผาร่างตนเพือต่อสู้กับรัฐบาลโง ดินห์ เดียม  

ของเวียดนามก็เป็นได ้

สมาธิราชสูตรเป็นทีนิยมอยา่งมากในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเห็นไดจ้ากการทีมี

การแปลสมาธิราชสูตรเป็นภาษาจีนในราวคริสต์ศตวรรษที 2 และการแปลเป็นภาษาทิเบตในราว

คริสต์ศตวรรษที 9 รวมถึงการอา้งถึงข้อความในสมาธิราชสูตรหลายครังในคัมภีร์รุ่นหลงัเช่น 

ประสนันปทาของจนัทรกีรติและศึกษาสมุจจยะของศานติเทวะ8 แต่ในประเทศไทยสมาธิราชสูตร

ยงัไม่ถกูเผยแพร่เนืองจากไม่มีฉบบัแปลเป็นภาษาไทย  ผูศึ้กษามุ่งหมายศึกษาสมาธิราชสูตรเพือให้

เป็นทีรู้จกัแพร่หลายและไดรั้บประโยชน์จากคาํสอนของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ต่อไป 

 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพือแปลความสมาธิราชสูตรจากตน้ฉบบัภาษาสนัสกฤตเป็นภาษาไทย 

2. เพือศึกษาความเป็นมาและลกัษณะของสมาธิราชสูตร 

3. เพือศึกษาเนือหาสาระคาํสอนทีปรากฏในสมาธิราชสูตร 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาวิจยันี ผูศึ้กษากาํหนดขอบเขตในการศึกษาวิจยัดงันี 

1. ศึกษาประวติัความเป็นมา  ลกัษณะเฉพาะ  รูปแบบการแต่ง  และสาระคาํสอนที

ปรากฏในสมาธิราชสูตร 

2. ศึกษาเนือหาในสมาธิราชสูตรฉบบัภาษาสนัสกฤต อกัษรเทวนาครี ฉบบัของไวทยะ     

 

ข้อตกลงเบืองต้น 

1. การถ่ายถอดคาํศพัทที์เป็นชือเฉพาะจากอกัษรเทวนาครีเป็นอกัษรไทยมีหลกัเกณฑ์

ดงันี 

1.1 ใชว้ิธีการถ่ายถอดตามอกัขรวิธีไทยสาํหรับชือเฉพาะของบุคคล สถานที  เช่น 

จนัทรประภา  ไมตเรยะ  เป็นตน้  ส่วนคาํศพัทที์ไทยยมืมาใชจ้นเป็นทีนิยมแลว้  ผูศึ้กษาจะถ่ายถอด

คาํศพัทเ์ช่นนนัตามความนิยม  เช่น  พระอานนท ์ กรุงกบิลพสัดุ ์ ภูเขาคิชฌกฏู  เป็นตน้ 

                                         
8 Nalinaksha Dutt, Gilgit Manuscripts vol.ii (Calcutta: Calcutta Oriental Press LTD., 1941), iii.  
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1.2 ใช้คาํศพัท์ตามทีปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 

สําหรับคาํศพัท์ทีมีการกาํหนดไว้ในพจนานุกรม  เช่น  ศราวก  อารยสัตย์  อวิทยา  เป็นต้น   

ส่วนคาํศพัทที์ไม่มีในพจนานุกรม  ผูศึ้กษาจะถ่ายถอดตามอกัขรวิธีไทย 

1.3 คาํศพัท์ทีถ่ายถอดเป็นครังแรก ผูศึ้กษาจะระบุคาํศพัท์ภาษาสันสกฤตไว ้

ในนขลิขิตทา้ยคาํศพัทน์นั  เช่น ศราวก (ศฺราวก) อารยสตัย ์(อารฺยสตฺย) อวิทยา (อวิทฺยา) เป็นตน้ 

2. การแปลสมาธิราชสูตรจากตน้ฉบบัภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทย  ผูศึ้กษาจะแปล

เทียบเคียงตามรูปหรือการแปลตรงตวั  โดยทาํการแปลประโยคต่อประโยค ความคิดต่อความคิด 

จะรักษาคาํและความหมายในตน้ฉบบัไวม้ากทีสุด แต่ปรับเปลียนโครงสร้างของประโยคให้เขา้กบั

โครงสร้างของภาษาไทยเพือให้เขา้ใจความหมาย อีกทังมีการเพิมเติมข้อความในนขลิขิตเพือ 

เสริมความในส่วนทีสาํนวนความในภาษาสันสกฤตไม่มีเช่นกบัในภาษาไทย ในส่วนขอ้ความใด 

ทีผูแ้ปลเห็นควรอธิบายเพิมเติมจะกล่าวไวใ้นเชิงอรรถ   

 

วธิีดําเนินการวจิยั 

การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขนัตอนดงัต่อไปนี 

1. รวบรวมและตรวจสอบเอกสารทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ ต้นฉบับคัมภีร์สมาธิราชสูตร 

ทฤษฎีการแปล การวิจารณ์วรรณคดี และผลงานวิจัยทีเกียวข้องทีเกียวข้องทังภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ 

2. ปริวรรตคมัภีร์สมาธิราชสูตรฉบบัของไวทยะซึงเป็นภาษาสนัสกฤตอกัษรเทวนาครี 

เป็นภาษาสนัสกฤตอกัษรไทยตามวิธีเขียนภาษาสนัสกฤตดว้ยอกัษรไทย  

3. แปลคมัภีร์สมาธิราชสูตรภาษาสนัสกฤตเป็นภาษาไทยโดยวิธีแปลเทียบเคียงตามรูป

หรือเรียกว่าการแปลตรงตวัเพือรักษาภาษาตน้ฉบบัไวใ้หม้ากทีสุด 

4. จดัลาํดบัและเรียบเรียงขอ้มลูเป็นหมวดหมู่ตามหวัเรืองทีกาํหนด 

5. วิเคราะห์ขอ้มลูทีเชือถือได ้มีความสมเหตุสมผล สอดคลอ้งกบัประเด็นเนือหาทีจะ

ศึกษาและทาํการอภิปรายผลการศึกษา 

6. สรุปผลการศึกษาและนาํเสนอผลการศึกษา 

 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

งานวิจยัทีเกียวขอ้ง  สามารถแบ่งสรุปเป็น 2 ประเภท  คือ   

1. วรรณกรรมทีนําเสนอเนือหาสรุปทีได้จากการอ่านจารึกภาษาสันสกฤต มีดงันี 
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1.1 The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (1882) ของราเชนทรลาล มิตระ 

(Rajendralal Mitra) ในหนังสือของราเชนทรมิตระไดเ้ขียนบทนําจาํนวนหลายหน้าเพือกล่าวถึง

ชีวประวติัและผลงานของไบรอนั ฮอดจ์สัน (B. Hodgson, 44 หน้า) ซึงเป็นผูร้วบรวมจารึกต่าง ๆ 

จาํนวนมากรวมถึงจารึกทีบนัทึกสมาธิราชสูตรนีด้วย  มิตระไดศึ้กษาจารึกฉบบัเนปาล  เอกสาร

จารึกมีความกวา้ง 14.50 x 3.50 นิว  มีจาํนวน  226 หน้า  จารึกหน้าละ  6  บรรทดั มีจาํนวนโศลก

รวม 5,339 โศลก  เขียนดว้ยอกัษรเนวารี  มีลกัษณะเก่ามากบางหน้าชาํรุด  แต่งเป็นร้อยแกว้ผสม

ร้อยกรอง  แบ่งบทออกเป็น 42 ปริวรรต  โดยลกัษณะของสมาธิราชสูตรจดัอยู่ในกลุ่มงานทีเรียกว่า 

วยากรณะ (เฉลยธรรม) ซึงเป็นคมัภีร์ประเภทเรืองเล่า แสดงถึงรูปแบบของสมาธิต่าง ๆ  จึงมีชือ

เรียกว่า “ราชาแห่งสมาธิ”  เป้าหมายของคมัภีร์เพือแสดงกระบวนการทีผูห้วงัพุทธภูมิจะตอ้งยกจิต

ไปสู่สถานะทีสูงสุดตามลาํดบั  ซึงลาํดบัเนือหาของคมัภีร์จะแสดงขนัตอนทีละขนัในการยกระดบั

จิตใจของมนุษย ์ประกอบกบัมีเรืองเล่าใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง  ผา่นการดาํเนินเรืองดว้ยการสนทนากนั

ระหว่างพระพุทธเจา้กบัจนัทรประภา  ณ ภูเขาคิชฌกฏูซึงเป็นสถานทีหลกัทีพระพุทธเจา้ทรงแสดง 

พระธรรมเทศนาอนังดงามในเบืองต้น ท่ามกลาง และทีสุด  มิตระไดท้าํการสรุปเนือหาแต่ละ

ปริวรรตของสมาธิราชสูตร  ตดัประเด็นทีเกียวกบัอภินิหารและการอธิบายความซาํ ๆ ในทาํนอง 

มุขปาฐะออกแลว้นาํเสนอรายละเอียดบางประเด็นทีน่าสนใจ 

1.2 Studies in the Literature of the Great Vehicle : Three Mahayana 

Buddhist Texts (1989) ของโกเมซและซิลค์  (Luis O. Gomez and Jonathan A. Silk) ในหนังสือ

เล่มนีมีบทนาํทีใหร้ายละเอียดเกียวกบัสมาธิราชสูตรว่าไดต้น้ฉบบัคมัภีร์มาจากกิลกิต มีอายุอยู่ใน

ราวคริสต์ศตวรรษที 2 - 6 โดยอา้งถึงฉบบัแปลภาษาจีนผลงานของอนั ชิ เกา (An Shih-Kao)  

มีบนัทึกไวแ้ลว้ตงัแต่คริสต์ศตวรรษที 2 และจารึกทีคน้พบทีกิลกิตมีระยะเวลาการแต่งเฉลียอยู่

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที 6 จากนันคงมีการเปลียนแปลงเพิ มเติมเนือหาหลายครังจนถึง

คริสต์ศตวรรษที 9 ซึงเป็นยุคสมยัทีมีการแปลเป็นภาษาทิเบต ในด้านชือคัมภีร์มีชือเรียกว่า  

สมาธิราชสูตร และ จนัทรประทีปสูตร ซึงเป็นทีสงสยัว่าเหตุใดจึงตงัชือเช่นนนัในขณะทีตวัเอกของ

เรืองคือจันทรประภา ไม่ใช่จนัทรประทีป ในขณะทีฉบบัแปลภาษาทิเบตมีชือตรงตามเนือหาที

ปรากฏในคมัภีร์คือ สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺ จิตสมาธิราช  ตวัพระสูตรไดอ้ธิบายสารัตถะหลกั

เกียวกบัลกัษณะของสมาธิทีถูกยกให้เป็นเรืองหลกัในวิถีและเป็นคุณธรรมของพระพุทธเจา้และ 

พระโพธิสตัวท์งัหลาย ดา้นโครงสร้าง  จารึกกิลกิตกบัฉบบัแปลภาษาจีน มีเนือหาในช่วงเริมแรก 

ซึงสนักว่าทีปรากฏในจารึกเนปาลและฉบบัแปลภาษาทิเบต  ฉบบัแปลภาษาจีนไม่มีการแบ่งบทแต่

ฉบบัอืน ๆ มีการแบ่งบทซึงไม่ลงกนั  ดา้นสารัตถะคมัภีร์มีเนือหาเกียวกบัสมาธิตรงตามชือเรียกว่า

สมาธิราชสูตร  ในตอนเริมตน้พระสูตร พระพุทธเจา้ตรัสกบัจนัทรประภาถึงสมาธิทีมีชือเรียกเต็ม



8 
 

 
 

ในสนัสกฤตทีแปลความไดว้่า สมาธิทีแสดงใหเ้ห็นถึงความเสมอกนัแห่งสภาวะของธรรมทงัหมด 

จากนันพระองค์ไดอ้ธิบายคุณลกัษณะของสมาธิ กระตุน้ให้จนัทรประภาเรียนสมาธิ และอธิบาย

ผลดีของการทรงจาํสมาธิ ในบทที 3 ชือพุทธานุสมฤติ (พุทฺธานุสฺมฺฤติ) ไดแ้สดงมุมมองของการฝึก

โดยปฏิบติัตามคุณลกัษณะของพระพุทธเจา้  แต่ในบทที 4 สมาธิได้รับการอธิบายในฐานะเป็น

วิธีการตระหนักรู้ทีเกียวเนืองกับการหยงัรู้และพลธรรม  พระพุทธเจา้ได้ทรงอธิบายสมาธินีไว ้

ในฐานะสูงสุด จากนนัไดอ้ธิบายว่าทุกสิงทีมีอยู่ควรมองให้เห็นว่าไม่มีสาระ เป็นเช่นกบัความฝัน 

หรือมายากล  ถา้เขา้ใจไดเ้ช่นนีก็จะไดส้ัมโพธิทีเป็นสิงสูงสุด  นีเป็นแนวคิดหลกัของบทหลกั ๆ 

ของพระสูตรปริวรรตที 5 – 37  หลงัจากปริวรรตที 4 คมัภีร์ไดส้ลบักนัระหว่างปริวรรตทีเป็นเรือง

เล่า (อดีตชาติ) กบัปริวรรตทีแสดงถึงสารัตถะหลกัตามทีปรากฏในบทที 1 – 4  มีการเน้นยาํเนือหา

ทีกระตุ้นให้รักษาสมาธิ  รวมทังผลทีจะได้รับจากการเล่าเรียนสมาธินี มีการยกตัวอย่างสิงที

พระพุทธเจา้ผูท้รงเล่าเรียนสมาธินีแลว้ได้รับเช่น พุทธคุณ ลกัษณะดีๆ ดา้นกาย เช่น มหาบุรุษ-

ลกัษณะและอนุวยญัชนะ ดา้นวาจา เช่นเสียงทีดีเลิศกว่าเสียงใดๆ  การไดรั้บสัมโพธิชญาน เป็นตน้  

อย่างไรก็ตาม ในส่วนทีเป็นเรืองเล่าก็ใช่ว่าจะมีคุณค่าน้อย เพราะแสดงถึงตัวอย่างอันดีของ

วรรณกรรมพุทธศาสนาและเป็นการกล่าวแสดงหลกัการไดด้ว้ย  สุดทา้ยไดน้าํเสนอการแปลคมัภีร์

สมาธิราชสูตร เฉพาะปริวรรตที 1 – 4 

1.3 Encyclopedia of Indian Philosophies Volume VIII: Buddhist Philosophy 

from 100 to 350 A.D. (1999)  ของพอตเตอร์ (K. H. Potter) หนังสือเล่มนีเป็นการรวบรวมเนือหา

สรุปของคมัภีร์มหายานต่าง ๆ ซึงแต่งหรือคาดว่าแต่งในระหว่าง ค.ศ. 100 – 350 โดยรวมสมาธิราช-

สูตรไวใ้นหนงัสือเล่มนีและระบุเวลาแต่งไวใ้นปี ค.ศ.150 มีการกล่าวบทนาํสัน ๆ ซึงนาํเนือหามา

จากหนังสือของเรกาเม่ (Regamey) ทตัต์ (Dutt) ไวทยะ (Vaidya) โกเมซและซิลค์ (Gomez/Silk) 

และมิตระ (Mitra) และมีการสรุปเนือหาของแต่ละบททงั 40 บท  ในการสรุปเนือหาแต่ละบทนี   

ผูแ้ต่งไดชี้แจงว่านาํเนือหามาจากงานของมิตระและทตัต ์

2. วรรณกรรมทีนําเสนอเนือหาในรูปแบบการตรวจทานจารึก  แก้ไข เพิมเติม  

ปรับปรุงข้อความในจารึก ทาํการลงความเห็นถึงคาํหรือขอ้ความทีเป็นไปได ้(Critical Apparatus)  

และนําเสนอสมาธิราชสูตรในแบบฉบับของผูศึ้กษาเองซึงผูศึ้กษามีฐานะเป็นผูป้รับปรุงแก้ไข 

(Editor) ไดผ้ลงานเป็นฉบบัปรับปรุงแกไ้ข (Edition) มีดงันี 

2.1 Gilgit Manuscripts. Vol. II (part 1:1941, part 2:1953 and part 3:1954) 

ของนะลินากษะ ทตัต์ (Nalinaksha Dutt) ไดน้าํเสนอผลการศึกษาจารึกและเนือหาของสมาธิราช-

สูตรจากตน้ฉบบัทีคน้พบในกิลกิต  ตีพิมพใ์นหนังสือชือ  Gilgit Manuscripts Vol.II มีจาํนวน 3
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ส่วน (เล่ม)  แบ่งเนือหาบทที 1-16 ไวใ้นส่วนที 1 (Part I)  บทที 17 – 32 ในส่วนที 2 (Part. II) และ

บทที 33 – 40 ในส่วนที 3 (Part. III) 

ทตัตไ์ดป้รับปรุงแกไ้ขสมาธิราชโดยนาํจารึกทีพบในกิลกิตเป็นตวัตงั เทียบเคียง

กบัจารึกทีพบในเนปาล 2 ฉบบั คือฉบบัจารึกของศาสตรี (A) และฉบบัจารึกของฮอดจ์สัน (B) 

รวมทงัการเทียบเคียงกบัฉบบัแปลภาษาทิเบต  ทตัต์ไดท้าํการเติมขอ้ความทีไม่มีในฉบบักิลกิตแต่

พบไดใ้นฉบบัอืน ๆ โดยทาํเครืองหมายวงเล็บแทรกขอ้ความไว ้ ในกรณีทีมีคาํทีแตกต่างกนัก็จะ

หมายเหตุความแตกต่างกนัไวใ้นเชิงอรรถ  สาํเร็จเป็นฉบบัปรับปรุงแกไ้ขของทตัต์  ในดา้นลาํดบั

เวลาการแต่ง  ฉบบักิลกิตน่าจะร่วมสมยักบัฉบบัจีนของนเรนทรยศสัคือศตวรรษที 6 (ค.ศ.557) 

ดว้ยหลกัฐานดงันี   

1. อกัษรคุปตะทีใชใ้นจารึกมีอยูใ่นคริสตศ์ตวรรษที 6   

2. จนัทรกีรติมีชีวิตอยูใ่นช่วงคริสตศ์ตวรรษที 6  และศานติเทวะมีชีวิตอยู่ในช่วง

ศตวรรษที 7 คมัภีร์ของทงัสองท่านไดอ้า้งถึงสมาธิราชสูตรบ่อยๆ การแต่งสมาธิราชสูตรจึงตอ้งมีอยู่

ก่อนหนา้นนั จดัเป็นเกณฑต์ดัสินการอา้งถึงวนัเวลาจากคมัภีร์ทีระบุวนัเวลาได ้

3. ในคมัภีร์มีการอา้งการสงัคายนาสามครัง การแต่งจึงน่าจะอยู่หลงัการสังคายนา 

ครังทีสามแลว้ ซึงจดัทาํในยคุของพระเจา้กนิษกะ (ตามคมัภีร์สันสกฤต พ.ศ.643) ในช่วงศตวรรษ 

ที 1-2 จดัเป็นเกณฑต์ดัสินวนัเวลาจากเนือหาทีปรากฏในคมัภีร์ 

4. มีการแปลเป็นภาษาจีนโดยอนัชิเกา ในปี ค.ศ.148 (พ.ศ.691) แต่ฉบับนีไม่

หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน อีกฉบบัทีไม่สมบูรณ์คือฉบับของฉีเซียนกุง ผูมี้ชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ.

420-479  

ฉบบักิลกิตเก่ากว่าฉบบัเนปาลทงัสองฉบบั จากการทีฉบบักิลกิตไม่มีส่วนทีเป็น 

ร้อยแก้วเหมือนทีฉบับเนปาลมี  ข้อนีจัดเป็นเกณฑ์ตัดสินจากข้อความทีเพิมเข้ามา ฉบับแปล

ภาษาจีนไม่มีส่วนทีเป็นร้อยแกว้เช่นเดียวกนั คาดกนัว่าฉบบัเนปาลของฮอดจ์สันเป็นแหล่งขอ้มูล 

ทีใช้ในการแปลเป็นฉบับแปลภาษาทิเบตซึงแปลโดยไศเลนทรโพธิและธรรมตาศีลผูมี้ชีวิต 

ในคริสตศ์ตวรรษที 9 เพราะว่าฉบบัแปลภาษาทิเบตไม่มีโศลกในส่วนบทนาํ 30 โศลกเช่นเดียวกบั

ฉบบัของฮอดจ์สัน (B) ในขณะทีฉบบั A มีการเพิมโศลกเขา้มาอีก 30 โศลก จึงตดัสินว่าฉบบั A  

มีทีหลงัฉบบั B จดัเป็นเกณฑต์ดัสินจากขอ้ความทีเพิมเขา้มา ระยะเวลาแต่งของคมัภีร์สมาธิราชสูตร

จึงอยูใ่นช่วงคริสตศ์ตวรรษที 2-9 โดยมีการเพิมเติมแกไ้ขตลอดมา  เมือเรียงลาํดบัจารึกทีพบจะได้

ลาํดบัเก่าไปหาใหม่  ยกเวน้ฉบบัแปลภาษาจีนของอนัชิเกาซึงไม่มีต้นฉบับเหลืออยู่ จะจัดเรียง 

ไดด้งันี 

1. ฉบบักิลกิต  และฉบบัแปลภาษาจีนของนเรนทรยศสั  (คริสตศ์ตวรรษที 2) 
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2. ฉบบัเนปาลของฮอดจส์นั 

3. ฉบบัเนปาลของศาสตรี (พิจารณาจากการมีขอ้ความทีเพิมเขา้มาซึงฉบบัของ 

ฮอดจส์นัไม่มี) 

4. ฉบบัแปลภาษาทิเบต  (คริสตศ์ตวรรษที 9) 

จากนันทัตต์ได้อภิปรายเรืองชือของคัมภีร์ รูปแบบไวยากรณ์ทีไม่เป็นไปตาม

ไวยากรณ์มาตรฐาน  ภาษาทีใชมี้ลกัษณะเป็นสนัสกฤตผสมซึงใชใ้นอินเดียเหนือจึงน่าจะบ่งบอกถึง

ตน้กาํเนิดของคมัภีร์ได ้ สิงทีคมัภีร์มุ่งนาํเสนอคือทฤษฏีศูนยตา ความดีเด่นเหนือกว่าเถรวาทของ

มหายาน กายของพระพุทธเจ้า  เป็นตน้  จากนันได้ทาํการสรุปเนือหาแต่ละบทโดยตดัพลความ 

ทีแต่งในรูปแบบมหายานคือการใชข้อ้ความฟุ่มเฟือยมากและการแต่งเนือหาให้ดูยิงใหญ่อลงัการ

ออกไป 

2.2 Buddhist Sanskrit Texts - No. 2 : Samadhirajasutra (1961) ของไวทยะ 

(P.L. Vaidya) ไวทยะไดท้าํการแกไ้ขฉบบัปรับปรุงแกไ้ขของทตัต์ กล่าวสรุปขอ้ความในบทนาํ

ของทตัต ์ และทาํการปรับปรุงแกไ้ขโดยนาํปีกกาทีทตัตใ์ส่ไวอ้อกเพือใหเ้ขา้ใจง่าย อ่านราบรืนเป็น

ขอ้ความเดียวกนัอย่างต่อเนือง  รวมทงัตดัขอ้ความทีไม่มีในฉบบักิลกิตออก (เช่นคาถา 12 บทที

เรียกว่า จนฺทฺรปฺรทีปสฺโตตฺร)  แต่ไดร้วมรวบขอ้ความทีตดัออกนีไวใ้นภาคผนวกทา้ยเล่ม ในกรณีที

มีคาํแตกต่างกนัไดท้าํหมายเหตุไวใ้นเชิงอรรถซึงเป็นรูปแบบเดียวกบัทีทตัต์ไดท้าํไว ้โดยไวทยะ 

กล่าวว่าเป็นการตรวจทานฉบบัของทตัตอี์กครังหนึง 

2.3 The IXth Chapter of the Samadhirajasutra : A text critical contribution 

to the study of Mahayana Sutras (1990) ของคุปเปอร์ (Christoph Cüppers) คุปเปอร์ได้

ทาํการศึกษาสมาธิราชสูตรปริวรรตที 9 เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เพราะเห็นว่าเป็น

ปริวรรตทีมีเนือหาทางปรัชญาซึงชีแจงลกัษณะทางมายาของปรากฏการณ์ทุกอย่าง  หลกัปรัชญานี

เป็นทีรู้จกักนัอย่างแพร่หลาย อีกทังได้รับการอา้งถึงในคัมภีร์ของปรมาจารยฝ่์ายมธัยมกะในยุค

ต่อมาและในงานระดบัอรรถาธิบายความฉบบัภาษาทิเบตอืนๆ ดว้ย  คุปเปอร์ศึกษาโดยการรวบรวม

เอกสารต่างๆ ทาํการเทียบเคียงเอกสารปฐมภูมิภาษาสนัสกฤตระหว่างจารึกกิลกิตกบัจารึกเนปาลอีก 

12 ฉบบั และนาํจารึกสนัสกฤตเปรียบเทียบกบัฉบบัแปลภาษาทิเบต จาํนวน 9 ฉบบัและฉบบัแปล

ภาษาจีนของนเรนทรยศสั  จากนนัไดท้าํการแปลภาษาสันสกฤตเป็นภาษาองักฤษโดยไดท้าํหมาย

เหตุไวใ้นกรณีทีจารึกฉบบัอืนมีเนือหาทีแตกต่างกนั  ในผนวก A คุปเปอร์ไดน้าํคมัภีร์กีรติมาลาของ

มัญชุศรีกีรติ ซึงเป็นอรรถาธิบายความสมาธิราชสูตรทีแต่งเป็นภาษาทิเบต (ปริวรรตที 9)  

มานาํเสนอโดยการเสนอตน้ฉบบัและทาํการแปลภาษาทิเบตเป็นภาษาองักฤษ  ในผนวก B เป็นการ

นาํเสนอดชันีคาํคน้บาทคาถาเรียงตามลาํดบัอกัษร  ในผนวก C นาํเสนอคาํปรากฤตซึงเป็นภาษา
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อินเดียกลางทีปรากฏในคัมภีร์  และในทา้ยบทได้นาํเสนอตน้ฉบบัภาษาจีนของสมาธิราชสูตร   

จากการศึกษาคุปเปอร์ใหข้อ้เปรียบเทียบระหว่างสมาธิราชสูตรฉบบักิลกิตและฉบบัเนปาล  และลง

ความเห็นว่าฉบบักิลกิตเป็นฉบบัทีเก่าแก่ทีสุด กาํหนดเวลาแต่งไดร้าวคริสต์ศตวรรษที 6 เทียบกบั

คมัภีร์อืน ๆ ทีพบในกิลกิตซึงมีระยะเวลาการแต่งในช่วงคริสตศ์ตวรรษที 6 โดยตวัเขียนทีใชบ้นัทึก

อยูใ่นกลุ่มตวัเขียนคุปตะ เรียกชือว่า calligraphic ornate script (Thomas) หรือ Gilgit/Bamiyan Type 

I (Sander) ในการปรับปรุงแก้ไขคัมภีร์  คุปเปอร์ได้นําต้นฉบับต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกันและ

คดัเลือกคาํโดยมีหลกัเกณฑด์งันี 

1. ระหว่างคาํสมาสกบัคาํแจกรูป  จะเลือกคาํทีแจกรูป อาจเป็นไปไดว้่าคุปเปอร์

เห็นว่าในยคุแรกเริมไม่นิยมการสมาสคาํ 

2. รูปทีอ่านแลว้เห็นว่าผิดไปจากรูปปกติ ยกเวน้แต่จะเห็นว่าเกิดจากการสะกด

คาํผิดอย่างชัดเจน เช่นคาํว่า สฺกนฺธุมฺ  จะถูกเลือกไว ้เพราะผูศึ้กษาโดยทั วไปย่อมทราบว่าคาํที

ถกูตอ้งเป็น สฺกนฺธ ํ  

3. เมือมีคาํทีมีความหมายต่างกันจะเลือกคาํทีมีความหมายดีทีสุด  เช่น  คาํว่า 

วิสุทฺเธ กบั ปฺรสนฺเน  ซึงขยายคาํว่า หฺรเท  คุปเปอร์ได้เลือกคาํว่า ปฺรสนฺเน เพราะให้ความหมาย

ดีกว่า (บึงใส) 

4. คาํทีอ่านแลว้เขา้กนัไดก้บับริบทจะถกูเลือก  เช่นระหว่างคาํว่า ปารคต ในฉบบั 

กิลกิตกบัคาํว่า ปารค ในฉบับเนปาล คุปเปอร์เลือกคาํว่า ปารคต เพราะเขา้กนัได้กบัคาํถดัไปว่า 

สฺถลคต ซึงปรากฏทงัในฉบบักิลกิตและฉบบัเนปาล 

5. การเปลียนตาํแหน่งคาํเพือหลีกเลียงสนธิ  ยกตวัอย่าง นาริ อลมฺกฺฤตมฺ มุขมฺ ใน

ฉบบักิลกิตกบั นาริ มุขมฺ อลมฺกฺฤตมฺ ในฉบบัเนปาล  คุปเปอร์เลือกคาํทีสนธิกนัคือ อลมฺกฤตมฺ มุขมฺ 

6. ในกรณีทีไม่มีหลกัเกณฑที์เหมาะสมในการเลือก คุปเปอร์อาจจะเลือกคาํใดคาํ

หนึงก็ได ้ เช่นระหว่างคาํว่า  อนุตฺตรามฺ กบั จานุตฺตรามฺ  รูปคาํทงัสองไปปรากฏในบทอืน ๆ ดว้ย 

โดยทีบทที 8,14,16 เป็น อนุตฺตรามฺ และบทที 6,7,8, เป็น จานุตฺตรามฺ  จะเลือกคาํใดคาํหนึงก็ได ้

2.4 Four recensions of the Samadhiraja-Sutra (1999) ของสกิลตนั (Andrew 

Skilton) สกิลตนัไดเ้ขียนบทความลงในวารสารอินโด-อิราเนียน (Indo-Iranian Journal) ฉบบัที 42 

หนา้ที 335-356 กล่าวถึงสมาธิราชสูตรทีมีรูปแบบแตกต่างกนั  เช่น การแบ่งบท ฉบบักิลกิตแบ่งเป็น 

40 บท ฉบบัเนปาลทีคน้พบ 2 ฉบบั ฉบบัหนึงมี 40 บท อีกฉบบัมี 42 บท  ฉบบัแปลภาษาทิเบตมี 39 

บท ส่วนฉบบัแปลภาษาจีนไม่มีการแบ่งบท ความแตกต่างนีเกิดจากการแกไ้ขใหม่ (Recentions)  

ซึงมีการเขียนคมัภีร์ขึนใหม่โดยอาจมีการเพิมเติมเนือหาเขา้ไปดว้ย หรือเปลียนแปลงคาํทีใชจึ้งเกิด

เป็นฉบบัทีแตกต่างกนั อย่างเช่นฉบบักิลกิตของทตัต์มีเนือหาใกลเ้คียงกบัฉบบัแปลภาษาจีนของ 
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นาเรนทรยศสั ส่วนมากจะไม่มีขอ้ความยาว ๆ อยา่งในฉบบัเนปาลและฉบบัทิเบตมีซึงบางขอ้ความ 

มีจาํนวนหลายหนา้ เมือเทียบเนือหาแลว้ฉบบัเนปาลและทิเบตมีเนือหามากกว่าฉบบักิลกิตประมาณ 

10%  ก่อนทีจะพบฉบบักิลกิต เรกาเม่ไดเ้ขียนงานวิทยานิพนธร์ะดบัปริญญาเอกจากจารึกเนปาล 5 

ฉบบัเทียบฉบบัแปลภาษาทิเบตและฉบบัแปลภาษาจีนของนาเรนทรยศสัแลว้แปลเป็นภาษาองักฤษ 

ในปี ค.ศ.1938 เขามีความเห็นว่าฉบบัแปลภาษาจีนสนักว่าฉบบัเนปาล  ฉบบัแปลภาษาจีนจึงน่าจะ

เป็นฉบบัดงัเดิมเป็นทีมาของฉบบัเนปาล เพราะขณะนันยงัไม่พบฉบบักิลกิต ต่อมานักศึกษาญีปุ่น

จาํนวนหนึงไดศึ้กษาสมาธิราชสูตร  ทีน่ากล่าวถึงคือ มตัสึนามิ (S. Matsunami)  ทาํการปรับปรุง

แกไ้ขบทที 1-7 ของสมาธิราชสูตร  ทาํการเทียบเคียงระหว่างฉบบัเนปาล 3 ฉบบักบัฉบบักิลกิต  

ต่อมาคุปเปอร์ไดท้าํการปรับปรุงแกไ้ขบทที 9 ของสมาธิราชสูตรโดยใชจ้ารึกเนปาล 12 ฉบบัเทียบ

กบัฉบับกิลกิต ฉบับแปลภาษาทิเบต และทาํการแปลเป็นภาษาองักฤษเทียบเนือหากบัฉบับแปล

ภาษาจีน ในปี 1989 โกเมซและซิลค ์(L. Gomez and J. Silk)  ไดท้าํการแปลสมาธิราชสูตรบทที 1-4 

อิงตามฉบบัปรับปรุงแกไ้ขของมตัสึนามิ  ทาํการจดักลุ่มความสัมพนัธ์ของจารึกเป็น 3 กลุ่มคือ  

1.จารึกกิลกิต 2.ฉบบัแปลภาษาจีน 3.จารึกเนปาลและฉบบัแปลภาษาทิเบต 

นบัแต่ปี 1992 สกิลตนัไดพ้ยายามรวบรวมจารึกสมาธิราชสูตรจากห้องสมุดต่าง ๆ  

ไดจ้ารึกสันสกฤตของสมาธิราชสูตร 43 ผกู  ส่วนมากสมบูรณ์ มีบางผกูทีขาดเสียหาย  มี 28 ผกู 

ทีเป็นจารึกเนปาลเป็นจารึกใบลาน (Palm leaf ms.) มีอายุในช่วงคริสต์ศตวรรษที 12  ทีเหลือเป็น

จารึกกระดาษ (Paper mss.) มีอายุตังแต่คริสต์ศตวรรษที 17 เป็นต้นมา แต่ส่วนมากอยู่ใน

คริสตศ์ตวรรษที 19  และจารึกอีก 5 ผกูคือ 1.จารึกกิลกิต 2.จารึกอินเดียเหนือหรือเนปาลทีถ่ายภาพ

ไวโ้ดยสางกฤตยายนะในทิเบต (จารึกสางกฤตยายนะ) และ 3.จารึกใบลาน 3 แผ่นทีพบในเอเชีย

กลาง ซึง 2 ใน 3 แผ่นนีน่าจะเป็นจารึกเดียวกนั (K และ V) ซึงถา้เป็นจารึกเดียวกนัก็จะลดจารึก

ทงัหมดจาก 43 เหลือ 42 เมือนาํจารึกทงัหมดมาจดักลุ่มจะไดก้ลุ่มจารึกเป็น 4 กลุ่มดงันี 

1. จารึกเอเชียกลาง (K และ V) และฉบบัแปลภาษาจีนของนาเรนทรยศสั ฉบบั Ka 

ของมัตสึนามิบันทึกบทที 17 ของสมาธิราชสูตร และฉบับ Ki ของเซนต์ปีเตอร์สเบอร์ก 

(St.Petersburg) ใกลเ้คียงกบัฉบบัแปลภาษาจีนมากกว่าจารึกกิลกิตและจารึกเนปาล  ทงัฉบบัแปล

ภาษาจีนและ Ki ไม่มีคาถาที 7 และ 8 ของบทที 17 ในขณะทีฉบบักิลกิตคาถาสองบทนีหายไป 

ไม่สามารถตรวจสอบได ้ สกิลตนัเชือว่าฉบบัจีนน่าจะไดข้อ้มูลมาจากฉบบั K แน่นอน อีกทงัฉบบั 

V ซึงบนัทึกขอ้ความในบทที 23 ของสมาธิราชสูตร มีลาํดบัการเรียงคาํทีตรงกบัฉบบัแปลภาษาจีน  

ไม่ตรงกบัจารึกเนปาล  ส่วนจารึกกิลกิตขอ้ความในส่วนนีหายไป 

2. จารึกกิลกิต (G) มีความยาวเท่ากบัฉบบัแปลภาษาจีน เพราะทงัสองฉบบัไม่มี

ส่วนทีเป็นร้อยแกว้ ลกัษณะทวัไปทีเหมือนฉบบัแปลภาษาจีนชีนาํให้สรุปไดว้่าทงัฉบบักิลกิตและ
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ฉบบัแปลภาษาจีนมีแหล่งขอ้มลูมาจากทีเดียวกนั  เช่นมีการใชค้าํทีเหมือนกนั  มีการเพิมขอ้ความ

คาถาหลงัจากคาถาที 117 ของบทที 17 เหมือนกนั  ส่วนทีอาจต่างจากฉบบัแปลภาษาจีนคือฉบบั 

กิลกิตมีหน้า 2 หน้าแรกหายไปทาํให้ส่วนของปริวรรตที 1 คือ นิทานปริวรรต เริมตน้ดว้ยคาํว่า 

พาสกพําสิกาภิศฺจ.... 2 หนา้ทีหายไปก่อนหน้านีถา้ทงั 2 หน้ามีขอ้ความเต็มหน้าก็อาจนับตวัอกัษร

ไดป้ระมาณ 732-840 ตวั เพราะจารึกกิลกิตบนัทึกหนา้ละ 7 บรรทดั  ซึงจะยาวกว่าขอ้ความในฉบบั

แปลภาษาจีนซึงมีประมาณ 5-6 บรรทดัเท่านนั  แต่ก็อาจเป็นไปไดว้่า 1 ใน 2 หน้าอาจเป็นหน้าว่าง

หรือเป็นรูปภาพเสีย 1 หน้าก็ได ้  หรือหน้าหนึงอาจจะบนัทึก จนฺทฺรปฺรทีป สฺโตตฺร ซึงเป็นคาถา

สรรเสริญสมาธิราชสูตรก็ได ้ถา้เป็นเช่นนนัก็จะเหมือนกนักบัฉบบัแปลภาษาจีน 

3. จารึกเนปาล จากกลุ่ม ABC และจารึกสางกฤตยายนะ (S) และฉบบัแปลภาษา

ทิเบต (SRS I)  สาํหรับจารึกเนปาลแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามทีมนัมีลกัษณะเหมือนกนั ในกลุ่ม ABC นี

มีจารึกรวม 25 ผกู มีลกัษณะร่วมกนัคือมีขอ้ผิดพลาดของคาํเหมือนกนัและไม่มีขอ้ความในส่วนที

กลุ่ม D มี  จารึกสางกฤตยายนะมีลกัษณะทีเชือถือไดว้่าถ่ายถอดมาจากจารึกเนปาลกลุ่มนี  รวมทงั

ฉบบัแปลภาษาทิเบตดว้ย กลุ่มนีมีเนือหาต่างจากจารึกกิลกิตโดยมีการเติมคาถาในหน้าแรกจาํนวน 

14 คาถาซึงสกิลตัน (Skilton) ตงัชือว่า จนฺทฺรปฺรทีปสฺโตตฺร  มีการเพิมเนือหาในปริวรรตที 10  

จารึกกลุ่มนีมีการแบ่งปริวรรตเป็น 40 ปริวรรต  และ 

4. จารึกเนปาลจากกลุ่ม D (SRS II)  จารึกนีน่าจะเป็นการนาํจารึกกลุ่ม ABC มาทาํ

การแกไ้ขใหม่  มีการปรับคาํค่อนไปทางภาษาสันสกฤตผสม (Mixed or Buddhist Hybrid Sanskrit) 

เปรียบเทียบกับการแก้ไขคัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตร (ฉบับเนปาล) ตามที บีเชิร์ท (Bechert) 

อธิบายไว ้จากลกัษณะทีปรากฏน่าจะเป็นการแกไ้ขใหม่ทงัหมด มีการแกค้าํและปรับขอ้ผิดพลาด  

จารึกกลุ่ม D ทีเก่าแก่ทีสุดเป็นใบลานเพียงใบเดียวมีอายรุาวคริศตศ์ตวรรษที 12 เป็นตน้มา  ลกัษณะ

เด่นอีกอยา่งคือมีจารึกนีเท่านนัทีแบ่งปริวรรตที 38 เป็น 3 ปริวรรต ทาํให้จารึกนีมีจาํนวนปริวรรต

ทงัหมด  42 ปริวรรต และกีรติมาลาซึงเป็นคมัภีร์อรรถาธิบายความสมาธิราชสูตรของมญัชุศรีกีรติ

แต่งเป็นภาษาทิเบตในคริสตศ์ตวรรษที 8 ก็มีการแบ่งปริวรรตตามนีดว้ย  กลุ่มนีนอกจากมีการเพิม

คาถา 14 คาถาทีเรียกว่า จนฺทฺรปฺรทีปสฺโตตฺร แลว้ยงัมีคาถาเพิมต่อทา้ยมาอีก 35 คาถา  สกิลตนัเสนอ

ว่าน่าจะมีการเพิมตงัแต่คริสตศ์ตวรรษที 12 เป็นตน้มา 

2.5 Dating the Samadhiraja Sutra (1999) ในปีเดียวกัน สกิลตันได้เขียน

บทความตีพิมพ์ในวารสารปรัชญาอินเดียฉบบัที 27 (Journal of Indian Philosophy 27) หน้า 

635-652 เพืออภิปรายถึงการระบุวนัเวลาของสมาธิราชสูตร  สกิลตันกล่าวว่าปัญหาของคมัภีร์

มหายานคือมกัไม่ระบุวนัเวลาแต่งและผูแ้ต่ง ส่วนมากจะคาดเวลาไดจ้ากฉบบัแปลภาษาจีนหรือ

แปลภาษาทิเบตทีระบุ เวลาแต่งไว้  เป็นทียอมรับกันทั วไปว่าคัมภี ร์มหายานเริ มแต่งใน
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คริสต์ศตวรรษที 1 โดยมีคมัภีร์ 10 เล่มทีแปลเป็นภาษาจีนโดยโลกเกษม (Lokaksema) ก่อน ค.ศ.

186  ผูก้าํหนดเวลาแต่งสมาธิราชสูตรทีน่าสนใจคือ เรกาเม (C. Regamey) กาํหนดเวลาแรกเริม

ทีสุดทีเป็นไปไดว้่าอยูใ่นคริสตศ์ตวรรษที 4  เพราะฉีเซียนกุง (Shih Hsien-kung ค.ศ.420-479) ได้

แปลเป็นภาษาจีน และเมือศึกษาเนือหาของคมัภีร์ เรกาเมเสนอว่าน่าจะอยู่ก่อนนีไปอีก 1 ศตวรรษ 

ร่วมสมยักบั ปรัชญาปารมิตาสูตร และมีอยูก่่อนลงักาวตารสูตรแน่นอน 

สกิลตนักาํหนดเวลาของจารึกกิลกิตว่ามีอายุในคริสต์ศตวรรษที 6 โดยพิจารณา

จากอกัษรทีบนัทึกคืออกัษรคุปตะ  และเทียบความเหมือนกบัฉบบัแปลภาษาจีนของนาเรนทรยศสั 

ทีจดัทาํในปี ค.ศ.557  และใชว้ิธีกาํหนดเวลาจากนักเขียนทีมีการอา้งถึงสมาธิราชสูตรในงานของ

เขา  ไดเ้วลาคร่าว ๆ ดงันี   

1. ศึกษาสมุจจยะ (ศึกฺษาสมุจฺจย) ของจนัทรกีรติ มีชีวิตอยู่ในปลายคริสต์ศตวรรษ

ที 6 – ตน้คริสตศ์ตวรรษที 7 

2. สูตรสมุจจยะ (สูตฺรสมุจฺจย)  ของนาคารชุน  มีชีวิตอยู่ในปลายคริสต์ศตวรรษที 

2 ในสูตรสมุจจยะมีคาถาทีเทียบเนือหาเขา้กนัไดก้บัคาถาทีปรากฏในสมาธิราชสูตร  “จงรู้ธรรมทงั

ปวงอุปมาเหมือนความฝัน” 

3. เฮียนจงั (Hsuan-tsang) หรือทีรู้จกักนัว่าพระถงัซมัจงั ไดแ้ปลพระสูตรมหายาน

เป็นภาษาจีน มีชือทีแปลกลบัมาเป็นสันสกฤตไดว้่า ปฺรศานฺตวินิศฺจยปฺราติหารฺยสมาธิสูตฺร ซึงมี

ขอ้ความทีน่าจะนํามาจากปริวรรตที 1 ของสมาธิราชสูตรในส่วนทีเป็นรายชือคาํอธิบายสมาธิ  

ผลงานนีจดัทาํในปี ค.ศ.663-4 จากคาํทีใชต้รงกบัจารึกเนปาล (SRS I) ทาํให้กาํหนดอายุของ SRS I  

ไดค้ร่าว ๆ ว่าอยูใ่นกึงคริสตศ์ตวรรษที 7 

4. มหายานสังครหะ (มหายานสํคฺรห) ของอสังคะ (อสงฺค) ผูมี้ชีวิตอยู่ในช่วง 

ค.ศ.310-390 

จากผลการศึกษา สมาธิราชสูตรจึงน่าจะมีอยู่ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที 2 – 9 

โดยมีการปรับปรุงใหม่ (Recension) หลายครัง   

จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้ง พบว่าผูศึ้กษามีการให้ขอ้มูลทีคลา้ย ๆ กนั  

เนืองจากมีหลกัฐานของขอ้มูลทีเหมือนกนั  อีกทงัยงัไม่มีการคน้พบจารึกครังใหม่ของสมาธิราช-

สูตรนอกจากจารึกทีมีอยูใ่นขณะนี  ผลการศึกษาดา้นตวัจารึกจึงน่าจะเป็นอนัยุติ  ซึงผูศึ้กษาจะเน้น

ไปทีการแปลภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทยซึงยงัไม่เคยมีผูศึ้กษามาก่อน  และจะนําเสนอเนือหา 

อนัแสดงถึงพฒันาการของมหายานเป็นหลกั 

ส่วนทฤษฏีการวิเคราะห์วรรณคดีผูศึ้กษาได้ศึกษาจากวรรณคดีวิจารณ์ของกุหลาบ  

มลัลิกะมาส ซึงใหร้ายละเอียดเกียวกบัความรู้พืนฐานทางดา้นวรรณคดีในบทที 1-4 การวิเคราะห์
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วรรณคดีและการประเมินคุณค่าวรรณคดีในบทที 5 และในภาคผนวกผูเ้ขียนไดว้ิเคราะห์วรรณคดี

เพือเป็นตวัอยา่งแก่การศึกษาอีกดว้ย 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ไดบ้ทแปลสมาธิราชสูตรฉบบัภาษาไทย และมีความรู้ความเขา้ใจทีชดัเจน 

ในเนือหาของคมัภีร์สมาธิราชสูตร 

2. ทาํใหไ้ดรั้บความรู้ความเขา้ใจทีชดัเจนเกียวกบัลกัษณะทีคลา้ยคลึงและแตกต่างกนั

ของสมาธิแบบต่าง ๆ 

3. ทาํให้ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจทีชดัเจนเกียวกบัรูปแบบการแต่งและสาระคาํสอน 

ทีปรากฏในคมัภีร์สมาธิราชสูตร 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ในวิทยานิพนธเ์ล่มนี  มีการใชอ้กัษรยอ่  และการใชห้มายเลข  ดงัต่อไปนี 

1. การใชอ้กัษรยอ่ 

อกัษรยอ่  ยอ่มาจาก 

วิ.ม.  วินยปิฏก มหาวคฺค 

ที.ม.   ทีฆนิกาย มหาวคฺค 

ที.ปา.  ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 

ม.ม.ู  มชฺฌิมนิกาย มลูปณฺณาสก 

ม.อุ.   มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก 

ส.ํนิ.  สยํตฺุตนิกาย นิทานวคฺค 

ส.ํข.   สยํตฺุตนิกาย ขนฺธวคฺค 

ส.ํสฬา.  สยํตฺุตนิกาย สฬายตนวคฺค 

ส.ํม.  สยํตฺุตนิกาย มหาวารวคฺค 

องฺ.เอกก.  องฺคุตฺตรนิกาย เอกกนิปาต 

องฺ.ติก.  องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต 

องฺ.จตุกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต 

องฺ.ป ฺจก. องฺคุตฺตรนิกาย ป ฺจกนิปาต 

องฺ.ฉกฺก.  องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต 

องฺ.สตฺตก. องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต 
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อกัษรยอ่  ยอ่มาจาก 

องฺ.ทสก.  องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต 

ขุ.ธ.  ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท 

ขุ.เถร.  ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา 

ขุ.พุทฺธ.  ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวสํ 

อภิ.วิ.  อภิธมฺมปิฏก วิภงฺค  

สงฺคห.  อภิธมฺมตฺถสงฺคห 

วิสุทฺธิ.  วิสุทฺธิมคฺค 

ธมฺมปท.  ธมฺมปทคาถา 

SR.  SAMADHIRAJASUTRA 

2. การใชห้มายเลข 

2.1 การใช้หมายเลขในพระไตรปิฎก ระบุถึง เล่ม / ข้อ / หน้า ตามลาํดับ เช่น  

ที.ปา. 11/304/255 หมายถึง ทีฆนิกาย ปาฎิกวคฺค พระไตรปิฏกเล่ม 11 ขอ้ 304 หนา้  255 

2.2 การใชห้มายเลขใน SR. ระบุถึง ปริวรรต.หนา้.บรรทดั  เช่น  SR 1.1.4 หมายถึง  

SAMADHIRAJASUTRA ปริวรรตที 1 หนา้ที 1 บรรทดัที 4 

2.3 การใช้หมายเลขในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ระบุถึง เล่ม/หน้า เช่น วิสุทธิ. 1/1  

หมายถึง คมัภีร์วิสุทธิมรรค  เล่มที 1 หนา้ที 1 

2.4 การใช้หมายเลขในธรรมบท ระบุถึง คาถาที เช่น ธมฺมปท.100 หมายถึง   

ธรรมบท คาถาที 100 

2.5 การใช้หมายเลขในคัมภีร์ อภิธมฺมตฺถสงฺคห ระบุถึง หน้าที เช่น สงฺคห.25 

หมายถึง อภิธมฺมตฺถสงฺคห หนา้ที 25 
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บทที 2 

บทแปลสมาธิราชสูตร 

 

ในบทนี ผูศึ้กษาจะแปลสมาธิราชสูตรฉบบัทีไวทยะ (P.L. Vaidya) เป็นบรรณาธิการ 

ตีพิมพใ์นชือว่า Buddhist Sanskrit Texts - No. 2 : Samadhirajasutra ในปี ค.ศ. 1961 โดยไวทยะ 

(P.L. Vaidya) ไดว้ิจารณ์ตวับทและสร้างตวับทจาํลองขึนจากจารึกของสมาธิราชสูตรทีมีอยู ่ผูศึ้กษา

จึงจะกล่าวถึงทฤษฎีการวิจารณ์ตวับทไวเ้ป็นเบืองตน้ จากนันจะนาํเสนอวิธีการแปล และบทแปล

สมาธิราชสูตรตามลาํดบั 

 

ทฤษฎีการวจิารณ์ตวับท 

การวิจารณ์ตวับท (Textual criticism) เป็นวิธีการระบุความแตกต่างทีปรากฏในจารึก 

ทีเกิดจากการคดัลอกดว้ยมือทาํใหอ้าจมีขอ้ผดิพลาดแตกต่างกนัในฉบบัคดัลอกแต่ละฉบบั ซึงอาจ

ไม่ตรงกบัตน้ฉบบัทีคดัลอกมา นกัวิจารณ์ตวับทจึงคน้หาความแตกต่างเหล่านนัเพือจะจาํลองตวับท

ขึนมาใหม่ใหใ้กลเ้คียงกบัฉบบัเดิมมากทีสุด1  

พอล มาส์ อธิบายปัญหาพืนฐานไวว้่า เราไม่มีต้นฉบบัทีผูค้ ัดลอกใชใ้นการคดัลอก

คมัภีร์ จารึกทีเรามีอยู่ในปัจจุบนัไดผ้่านการคัดลอกต่อกันมาหลายครัง ทาํให้มีความน่าสงสัยว่า

จารึกฉบบัปัจจุบนัทีผา่นการคดัลอกผา่นจารึกอืนๆ อีกหลายทอดจะน่าเชือถือไดห้รือไม่ หน้าทีของ

การวิจารณ์คมัภีร์คือการสร้างฉบบัตน้แบบ (Archetype) ขึนมาใหม่ให้ใกลเ้คียงกบัตน้ฉบบัให้มาก

ทีสุด2 เป้าหมายสูงสุดของนกัวิจารณ์ตน้ฉบบัคือการสร้างฉบบัวิจารณ์ (Critical edition) ทีมีตวับทที

ใกลเ้คียงกบัตน้ฉบบัแรกเริมทีสุด ผูว้ิจารณ์อาจใชว้ิธีคาดเดาดว้ยเหตุผลส่วนตวั (Critical apparatus) 

ซึงฉบบัวิจารณ์นีจะนาํเสนองานใน 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นรายชือของหลกัฐานทีนาํมาศึกษา ส่วน

ทีสองคือ ข้อวิ เคราะห์ สิ งทีเป็นหลักฐาน ซึงบางครังเป็นเพียงการให้ค่าความน่าเชือถือ 

ต่อหลกัฐาน และส่วนทีสามคือ การบนัทึกขอ้ความทีแตกต่างกนัของจารึกแต่ละฉบบัทีไม่ไดร้วมไว้

ในตน้แบบทีสร้างขึนใหม่ โดยส่วนมากจะใส่ไวใ้นภาคผนวก3 

                                         
1 Fernando Guimaraes, Research: Anyone can do it (Mainz: Pediapress, 2011), 210. 
2 Paul Maas, Textual criticism (Oxford: Clarendon Press, 1958), 1. 
3 Ibid., 2-3. 



18 
 

 
 

การวิจารณ์ตัวบทใชไ้ด้กบัตวับททงัทีเป็นจารึกและฉบับพิมพ ์ก่อนมีการพิมพ์ดว้ย

เครืองจักร จารึกไดถู้กคัดลอกด้วยมือทาํให้มีความแตกต่างหลายอย่างทีนักคัดลอกสร้างขึนมา  

ในยุคทีมีการพิมพ์ด้วยเครืองจักร การพิมพ์ทาํได้อย่างรวดเร็วและแพร่หลาย ในขณะทีความ

ผดิพลาดคลา้ยกบัว่าจะเกิดขึนน้อยกว่ายุคทีคดัลอกดว้ยมือ แต่อย่างไรก็ตามจะกล่าวว่าไม่มีความ

แตกต่างจากตน้ฉบบัเกิดขึนเลยก็ไม่ได ้เพราะในขณะทีนกัคดัลอกดว้ยมือคดัผดิ ผูป้ระกอบการหรือ

ร้านพิมพอ์าจอ่านหรือเรียงพิมพง์านผดิไดเ้ช่นกนั4 การสร้างฉบบัตน้แบบขึนมาใหม่จึงจาํเป็นตอ้ง

เลือกสรรคาํอ่านทีไดม้าจากจารึกหลาย ๆ ฉบบั ตวัเขียนทีดึงมาจากจารึกหลายแห่งเรียกชือว่า คาํที

ถูกคดัเลือก (eclectic) นอกจากวิธีการคดัคาํมาจากจารึกหลายๆ ฉบับ นักวิจารณ์ตน้ฉบบัอาจใช้

ขอ้ความจากตน้ฉบบัทีมีเหลือเพียงฉบบัเดียวโดยไม่มีฉบบัเปรียบเทียบก็ได้5 

วิธีทีใชว้ิจารณ์ตวับทมี 3 วิธีคือ ทฤษฎีสรรผสาน (Eclecticism) ทฤษฎีสายวิวฒันาการ 

(Stemmatics) และทฤษฎีแกไ้ขตวับทคดัลอก (Copy-text editing) ดงัต่อไปนี 

1. ทฤษฎีสรรผสาน (Eclecticism) คือการตรวจดูจารึกหลาย ๆ ฉบบัเพือหาขอ้ความ 

ทีแตกต่างกนัดว้ยหลกัการทีว่า จารึกทีคดัลอกต่อ ๆ กนัมาจากตน้ฉบบัเดียวกนัจะพบความผดิพลาด

เหมือน ๆ กนั เช่น  ฉบบัหนึงทิงขอ้ความบางแห่ง อีกฉบบัยงัคงไว ้ฉบบัหนึงเพิมขอ้ความบางแห่ง

เขา้มา อีกฉบบัไม่เพิมเขา้มา การอ่านเพือสรรหาสิงทีดีทีสุดจึงใหค้วามสาํคญักบัจารึกหลาย ๆ ฉบบั

ทีอ่านไดข้อ้ความเหมือน ๆ กนั เสมือนว่าใชเ้สียงส่วนมากในการตดัสินใจเลือกขอ้ความ แต่บางครัง

ก็ไม่เป็นเช่นนนั เช่น ในการแกไ้ขตน้ฉบบับทละครของเช็คสเปียร์ (Shakespare’s Plays) อีกฉบบั

อาจจะมีเหตุการณ์เพิมเขา้มาในขณะทีอีกฉบบัหนึงไม่มี นักวิจารณ์ตวับทอาจสร้างฉบบัตน้แบบ

ขึนมาใหม่โดยไม่มีการเพิมเหตุการณ์ทีเกินนันเขา้มาด้วย โดยใชห้ลกัการว่า ผูค้ ัดลอกนิยมเพิม

ขอ้ความมากกว่าตดัขอ้ความออก เพราะฉะนัน ฉบบัแรก ๆ จึงน่าจะมีขอ้ความสันกว่าฉบบัหลงั 

เป้าหมายของทฤษฎีนีคือการสร้างตน้ฉบบัทีดึงขอ้ความมาไดจ้ากจารึกหลายๆ ฉบบั ซึงไม่ใช่การ

คดัลอกมาจากจารึกฉบบัหนึงฉบบัใดโดยเฉพาะ จึงอาจไดฉ้บบัตน้แบบทีไดข้อ้ความมาจากจารึก

ส่วนใหญ่ทียงัคงเหลืออยู ่เพราะในเป้าหมายทีแทจ้ริง ไม่มีจารึกเพียงอนัเดียวทีจะถือเป็นสิงดีทีสุด

ตามหลกัทฤษฎี โดยทางปฏิบติั นกัวิจารณ์จะทาํความเห็นเกียวกบัจารึกแต่ละฉบบัไวซึ้งขึนอยู่กบั

หลกัฐานทงัจากภายในและภายนอก6 

                                         
4 Philip Gaskell, From writer to reader: Studies in editorial method (Oxford: Oxford 

University Press, 1978), 12. 
5 David Greetham, Theories of the text (Oxford: Oxford University Press, 1999), 40. 
6 Philip Wesley Comfort, Encountering the manuscripts: An introduction to new testament 

paleography & textual criticism (Tennesse: Broadman & Holman Publishers, 2005), 383. 
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หลกัฐานภายนอกคือหลกัฐานของจารึก วนัเวลา แหล่งทีมา และความสมัพนัธก์บัจารึก

อืน ในการอา้งข้อความนันนักวิจารณ์มกัจะอา้งถึงข้อความจากจารึกฉบับเก่าทีสุด เพราะความ

ผิดพลาดมีแนวโน้มทีจะมีน้อย จารึกทีเก่ากว่าควรมีขอ้ผิดพลาดน้อยกว่า แต่ยงัคงยึดหลกัในการ

เลือกสรรคาํทีอ่านไดเ้หมือนกนัจากจารึกส่วนมากเพราะมนัสะทอ้นถึงความผดิพลาดหรืออคติส่วน

บุคคลน้อยกว่า ด้วยเหตุผลเดียวกัน นักวิจารณ์มกัเลือกใช้ข้อความทีต่างกันจากจารึกทีอยู่ใน 

ภูมิประเทศต่างกนัมากทีสุด จารึกหลายฉบบัแสดงหลกัฐานว่าใส่ใจกบัการแต่งเป็นพิเศษ ผูว้ิจารณ์

อาจรวบรวมขอ้ความทีอ่านไดแ้ตกต่างกนัจากจารึกแต่ละฉบบัมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการสร้างฉบับ

ตน้แบบขึนโดยแสดงตวัอยา่งจากจารึกหลาย ๆ ฉบบัไว ้บทบาทของนักวิจารณ์คมัภีร์จะมีมากขึน

เมือเกณฑพื์นฐานเหล่านีขดัแยง้กนั เพราะโดยทวัไปจารึกฉบบัแรก ๆ ย่อมมีจาํนวนน้อยกว่า จารึก 

ทีคดัลอกทีหลงัยอ่มมีจาํนวนมากกว่า นกัวิจารณ์คมัภีร์จะพยายามถ่วงดุลเกณฑ์เหล่านี เพือกาํหนด

หาต้นฉบับดังเดิม ข้อพิจารณาเช่นนีมีมาก เช่น ข้อความทีอ่านได้แตกต่างกันระหว่างจารึก 

ทีผูค้ดัลอกหรือยุคสมยัการคดัลอกทีมีการปฏิบัติอย่างมีกฏเกณฑ์จะเชือถือไดม้ากกว่าเพราะนัก

คดัลอกไม่ค่อยคิดริเริมเพิมเติมสิงใดเขา้ไป ในขณะทีนกัคดัลอกทวัไปอาจเพิมเติมขอ้ความบางอยา่ง

เขา้ไปในจารึกของเขาก็ได้7 

หลกัฐานภายในคือหลกัฐานทีมาจากเนือหาในตัวบทเอง ไม่เกียวข้องกับลกัษณะ 

ทางกายภาพของเอกสาร ข้อพิจารณาหลายอย่างสามารถใช้เพือตัดสินใจว่าข้อความทีอ่าน 

มีแนวโน้มว่าจะเป็นฉบับดังเดิมมากเพียงใด แต่บางครังข้อพิจาณาเหล่านีก็อาจขัดแยง้กันได้8   

มีขอ้พิจารณาทวัไป 2 ขอ้ มีชือเป็นละตินว่า lectio brevior (ขอ้ความทีสนักว่า) และ lectio difficilior 

(ขอ้ความทียากกว่า) ขอ้แรกเป็นขอ้สงัเกตทวัไปว่านกัคดัลอกพยายามเพิมคาํเขา้ไปในจารึกเพือให้

ขอ้ความชดัเจนขึนหรือทาํให้แปลกไปจากเดิม มากกว่าทีจะนาํคาํในฉบบัเดิมออก เพราะฉะนัน 

ฉบบัดังเดิมจึงน่าจะมีขอ้ความสันกว่าฉบบัทีคดัลอกต่อกนัมา ข้อทีสอง lectio difficilior potior 

(ขอ้ความทียากกว่าเป็นไปไดม้ากกว่า) ใหค้วามสาํคญักบัความเป็นไปไดที้จะผสมกลมกลืนคาํและ

การแยกแยะคาํทีไม่เขา้กบับริบทอยา่งชดัเจน การประยกุตใ์ชห้ลกัการนีทาํให้พยายามอ่านคาํทียาก

ขึนโดยการแยกแยะคาํทีกลมกลืน กรณีเช่นนนัยงัรวมถึงการทีนกัคดัลอกทาํการคดัลอกตวับทแบบ

ง่าย ๆ และคดัลอกไปตามเรือง ซึงบางทีเขาไม่เขา้ใจวิธีการอยา่งทีควรจะเป็น9 

                                         
7 P.J. Martin and others, Text interpretation: New approaches in the crititcism of the New 

Testament (Leiden: Brill, 1991), 47-53.  
8 Ibid., 47-53. 
9 Kurt Aland and Barbara Aland, The text of the New Testament (Leiden: Brill, 1987), 281. 
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นอกจากนี นักวิจารณ์อาจทดสอบการเขียนอืนๆ ของผูเ้ขียนเพือตดัสินใจว่าคาํและ

โครงสร้างทางไวยากรณ์เข้ากันได้กับสํานวนของเขา การให้ค่ากับหลกัฐานภายในจึงช่วยให ้

นกัวิจารณ์มีรูปแบบทีช่วยใหเ้ขาตีค่าความน่าเชือถือของจารึกแต่ละฉบบั เพราะฉะนนั การพิจารณา

หลกัฐานทังภายในและภายนอกจึงเกียวเนืองกัน หลงัจากพิจารณาปัจจัยทีเกียวข้องทังหมด  

นักวิจารณ์คัมภีร์จะค้นหาคําอ่านทีเข้ากันได้กับบริบทมากทีสุด ค ําอ่านทีได้นันมีแนวโน้ม 

ทีนกัวิจารณ์จะเลือกใชใ้นฉบบัตน้แบบมากทีสุด10 

2. ทฤษฎีสายวิวัฒนาการ (Stemmatics) ตังชือจากคาํละตินว่า stemma ซึงในยุค

คลาสสิคใชค้าํว่า stemmata แปลว่า สายวิวฒันาการ (family tree) เป็นวิธีการจาํลองแผนภูมิแสดง

ความสืบเนืองกันตามลาํดับ มีหลกัว่า ความผิดพลาดเหมือนกนับ่งบอกถึงการมีทีมาจากแหล่ง

เดียวกัน นั นคือ ถา้จารึก 2 ฉบับมีจาํนวนของขอ้ผิดพลาดทีร่วมกัน อาจสรุปได้ว่าทังสองฉบับ 

ไดรั้บมาจากแหล่งข้อมูลเดียวกนั ซึงแหล่งขอ้มูลนันเรียกว่า หลงัต้นแบบ (hyparchetype) ความ

เกียวเนืองกนัระหว่างตวัขอ้มลูทีหายไปถกูกาํหนดโดยกระบวนการเดียวกนั คือการวางจารึกทีมีอยู่

ทงัหมดในสายวิวฒันาการเดียวกนั (stemma codicum) สืบทอดมาจากตน้แบบฉบบัเดียว (single 

archetype) กระบวนการของการสร้างสายวิวฒันาการเรียกว่า การแกไ้ขเพิมเติม (recension คาํละติน

ว่า recensio)11 หลงัจากทาํแผนภูมิแสดงสายวิวฒันาการเสร็จแลว้ นักวิจารณ์ดาํเนินการขนัต่อไป 

เรียกชือว่า การคดัเลือก (selection หรือ selection) ซึงกาํหนดตวับทของตน้แบบโดยการสอบสวน

ความต่างกนัของฉบบัหลงัตน้แบบ (hyparchetype) ทีใกลเ้คียงทีสุดกบัฉบบัตน้แบบ และคดัเลือกคาํ

ทีดีทีสุด ถา้มีคาํอ่านปรากฏมากกว่าหนึงคาํในฉบบัทีอยู่ในระดบัเดียวกนั คาํอ่านทีเด่นกว่าจะถูก

เลือก ถา้มีคาํอ่านทีสมบูรณ์พร้อม 2 คาํปรากฏเหมือนกนับ่อยๆ ผูว้ิจารณ์ใชก้ารตดัสินใจของเขาเอง

ทีจะเลือกคาํอ่านทีตนคิดว่าถกูตอ้ง12 

หลงัจากกระบวนการคดัเลือก (selection) ตวับทอาจจะยงัมีขอ้ผิดพลาด เพราะอาจมี

ขอ้ความทีไม่มีแหล่งขอ้มลูทีคงคาํอ่านทีถกูตอ้งไว ้ขนัตอนของการตรวจสอบ (examination) จะถูก

นาํมาใช้เพือค้นหาคาํสูญหาย คาํทีผูว้ิจารณ์สรุปว่าสูญหายไปจะถูกแก้ให้ถูกโดยกระบวนการ 

ทีเรียกว่า การตรวจทาน (emendation หรือบางครังเรียกว่า divinatio) การตรวจทานไม่ตอ้งไดรั้บ

                                         
10 Fernando Guimaraes, Research: Anyone can do it, 216. 
11 N.G. Wilson and L.D. Reynolds, Scribes and Scholars: A Guide to Transmission of Greek 

and Latin Literature, 3rd ed. (Oxford: Clarendom Press, 1974), 211. 
12 Philipp Rosemann, Understanding scholastic thought with Foucault (New York: St. 

Martin’s Press, 1999), 73. 
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การสนับสนุนจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ซึงบางทีเรียกว่า การตรวจทานทีเกิดจากการคาดเดา 

(conjectural emendation) ของผูว้ิจารณ์เอง13 

กระบวนการคดัเลือก (selection) คลา้ยกบัทฤษฎีสรรผสาน (eclectic) แต่ใชก้บัฉบบั

หลงัต้นแบบทีถูกสมมติขึนมา ขันตอนของการตรวจสอบ (examination) และการตรวจทาน 

(emendation) คลา้ยกบัทฤษฎีแกไ้ขตวับทคดัลอก (Copy-text editing) ในความจริง เทคนิคอืน ๆ 

สามารถพบไดใ้นวิธีการของทฤษฎีสายวิวฒันาการ เพราะไม่สามารถกาํหนดความเป็นมาของสาย

จารึกไดช้ดัเจนนอกจากกาํหนดไดเ้พียงความคลา้ยคลึงกนั  ถา้สรุปไดว้่าจารึกฉบบัหนึงเป็นฉบบัทีดี

ทีสุดก็ควรใชท้ฤษฎีแกไ้ขตวับทคดัลอกมากกว่า และถา้ดูเหมือนว่าจารึกมีการจดักลุ่มไวดี้แลว้กค็วร

ใชท้ฤษฎีสรรผสานกบัจารึกกลุ่มนนัมากกว่า14 

3. ทฤษฎีแก้ไขตัวบทคัดลอก (Copy-text editing) วิธีการนีผูว้ิจารณ์ตัวบทจะแก้

ขอ้ผดิพลาดในตวับททีเลือกมาเป็นมลูบทและทาํการตรวจสอบกบัจารึกอืน ๆ จาํนวนมาก การเลือก

มูลบทจะเลือกจากจารึกทีเก่าแก่ทีสุด นักวิจารณ์จะสอบสวนจารึกทีใชเ้ป็นมูลบทและตรวจทาน 

(emendations) หาขอ้ผดิพลาดในจารึกมลูบทซึงทาํไดโ้ดยการมองหาคาํในจารึกมูลบททีนักวิจารณ์

ไม่ค่อยเขา้ใจหรือเทียบกบัจารึกอืนๆ เพือวิเคราะห์คาํอ่านทีควรจะเป็น15 

เมคเคอโรว ์(Ronald B. McKerrow) ทาํงานเป็นบรรณารักษ์ ไดน้าํเสนอแนวคิดเรือง 

ตวับทคดัลอกในหนังสือของเขาชือ Works of Thomas Nashe ในปี ค.ศ. 1904 ให้ความหมายของ 

Copy-text ว่า “ตวับททีใชใ้นแต่ละกรณีเป็นการเฉพาะเพือเป็นมูลบทของคาํอีกมากมาย” (the text 

used in each particular case as the basis of mine) เขารับรู้ขอ้จาํกดัของทฤษฎีสายวิวฒันาการ และ

เชือว่าเป็นความรอบคอบกว่าทีจะเลือกตวับทเฉพาะสักฉบบัหนึงทีคิดว่าเชือถือได ้จากนันทาํการ

ตรวจทานเฉพาะส่วนทีเห็นว่าตวับทมีขอ้ผิดพลาดชดัเจน โจเซฟ (Joseph) นักวิจารณ์ชาวฝรั งเศส

เป็นอีกคนทีไม่ชอบทฤษฎีสายวิวฒันาการและให้ขอ้สรุปว่าผูแ้กไ้ขควรเลือกตวับททีดีทีสุดทีมีอยู่

และตรวจทานมนัเป็นหลกั ตามวิธีการสร้างตวับทดงัเดิมของเมคเคอโรว ์จารึกมลูบทไม่จาํตอ้งเป็น

ตวับททีเป็นฉบบัแรกเริมทีสุด เมคเคอโรวอ์าจเลือกจารึกฉบบัทีคดัลอกภายหลงัก็ได ้ซึงเขากล่าวไว้

ว่า  “ถ้านักแก้ไขมี เหตุผลทีจะทึกทัก เอาว่ าตัวบทบางฉบับมีความถูกต้องมากกว่าฉบับ 

                                         
13 Peter Kyle McCarter, Textual Criticism: Recovering the Text of the Hebrew Bible 

(Philadelhia: Fortress Press, 1986), 62. 
14 Matthew Spencer, The Greek Vorlage of the Syra Harclensis: A Comparative Study on 

Method in Exploring Textual Genealogy, accessed February 22, 2016, available from http://rosetta.reltech. 

org/TC/v07/SWH2002/index.html 
15 Kurt Aland and Barbara Aland, The text of the New Testament, 236. 
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อืน ๆ ในขณะเดียวกนัก็ไม่มีเหตุผลทีจะไม่เชือความถกูตอ้งเหล่านี เขาไม่มีทางเลือกนอกจากทาํตวั

บทนนัใหเ้ป็นมลูบทสาํหรับงานของเขา16  ในปี ค.ศ. 1939 เมคเคอโรวไ์ดเ้ปลียนใจเกียวกบัวิธีการนี 

เพราะเขากลวัว่า เมือมีการพิมพ์ใหม่หลายครัง ฉบับแก้ไขทีหลงัถึงแม้จะใส่คาํทีถูกต้องตาม

ความเห็นของผูเ้ขียนลงไปแต่ก็อาจคลาดเคลือนไปจากตวัพิมพที์ไดจ้ากจารึกฉบบัดงัเดิมของผูเ้ขียน

มากขึนไปเรือย ๆ ดงันนัเขาจึงสรุปว่ากระบวนการทีถกูตอ้งน่าจะเป็นว่า สร้างตวับทโดยใชต้วัพิมพ์

ทีดีของฉบบัแรกสุดแลว้จึงใส่ความเห็นเพิมเติมในฉบบัล่าสุดทาํใหม้นัมีความแตกต่างไปจากคาํทีมี

การเติมไวใ้นฉบบัแรก การแกไ้ขเช่นนีทาํใหท้ราบว่าเป็นการเพิมของผูเ้ขียนไม่ใช่สิงทีมีอยู่เดิมใน

มูลบท แต่เมคเคอโรว์ก็กลวัผูแ้กไ้ขจะทาํการแกไ้ขตามตามอาํเภอใจจึงกล่าวสรุปว่า ฉบบัแกไ้ข 

ทีหลงัมีการตรวจชาํระทีสําคญัทีเกิดจากผูเ้ขียน ผูเ้ขียนจึงตอ้งรับผิดชอบการเปลียนแปลงแกไ้ข

ทงัหมดของฉบบัแกไ้ขนนัทีอาจมีความสะเพร่าหรือพิมพผ์ดิในฉบบัแกไ้ขนนั17 

เกร็ก (W.W.Greg) นกัวิจารณ์ตน้ฉบบัชาวแองโกลอเมริกนัในช่วงครึงคริสต์ศตวรรษ 

ที 20 ได้เสนอทฤษฎีการใช้เหตุผลในทฤษฎีแก้ไขตัวบทคัดลอก และได้รับการยอมรับมาก 

ในประมาณปี 1950 เกร็กเสนอว่า ความแตกต่างระหว่างคําทีเด่น หรือทีเรียกว่า ค ําสําคัญ 

(substantive) คือการอ่านตัวบทซึงทาํให้ทราบความหมายหรือหลกัอธิบายของผูเ้ขียน และอ่าน 

สิงอืน ๆ เช่น ตัวสะกด เครืองหมายวรรคตอน การแบ่งคาํ ฯลฯ คาํสําคัญนีทาํให้เกิดรูปแบบ 

การนําเสนอของหนังสือโดยตรง ซึงอาจถือเป็นความบังเอิญ หรือทีเรียกว่า ผลข้างเคียง 

(accidentals) ของตวับท18  เกร็กออกความเห็นว่า ผูป้ระกอบการร้านพิมพมี์แนวโนม้ทีจะคลอ้ยตาม

คาํอ่านทีสําคัญของหนังสือทีเขาคัดลอกโดยพาซือ เวน้แต่เวลาทีพวกเขาหันเหไปไม่สนใจ 

ผลขา้งเคียงทีเกิดจากการทีพวกเขามกัจะคลอ้ยตามความเคยชินหรือความเอนเอียงของเขาเอง และ

ถึงแมว้่าพวกเขาอาจมีเหตุผลหลายอย่างและตอ้งการเปลียนแปลงหนังสือให้ดีขึน แต่ฉบบัทีเขา

คดัลอกก็ยงัมีอิทธิพลต่อพวกเขาโดยตรง เกร็กสรุปว่า ทฤษฎีทีแทจ้ริงคือ ขา้พเจา้ยืนยนัว่าทฤษฏี

แกไ้ขตัวบทคัดลอกควรวางระเบียบทั วไปเกียวกบัผลขา้งเคียงไว ้แต่ว่าตัวเลือกระหว่างคาํอ่าน 

ทีสาํคญัซึงใชก้บัทฤษฎีการวิจารณ์ตวับทโดยทวัไปกบัตวัเลือกทีมีคุณภาพมากกว่าโดยสินเชิงคือ

หลกัการทีจาํกดัใหท้ฤษฎีแกไ้ขตวับทคดัลอกแคบลง เพราะฉะนนัจึงอาจเป็นไปไดว้่า ในฉบบัแกไ้ข

เชิงวิเคราะห์ ตวับททีถกูเลือกอยา่งถกูตอ้งเพือใชเ้ป็นมลูบทอาจไม่ไดห้มายความว่าเป็นฉบบัทีช่วย

สนับสนุนคาํอ่านทีสําคัญมากทีสุดในกรณีทีมีคาํแตกต่างกันในหลาย ๆ ฉบับ ความลม้เหลว 

ทีจะสร้างความแตกต่างนีและทีจะประยกุตใ์ชก้ฏนีไดน้าํไปสู่ความเชือเถือไดที้ใกลเ้คียงเกินไปและ

                                         
16 W.W. Greg, “The Rationale of Copy-Text,” Studies in Bibliography, no.3 (1950): 23-24. 
17 Ibid., 25. 
18 Ibid., 21. 
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กวา้งเกินไปซึงขึนอยูก่บัตวับททีเลือกมาเป็นมลูบทสาํหรับฉบบัแกไ้ข และไดเ้กิดมีสิงทีอาจเรียกได้

ว่าเป็นการข่มทฤษฎีแกไ้ขตวับทคดัลอก เป็นความข่มทีขา้พเจา้เห็นว่าทาํให้งานของผูแ้กไ้ขฉบบัดี

ทีสุดในช่วงทีผา่นมาเสียหายไป  ทศันะของเกร็ก ว่าโดยสรุปมีว่า ทฤษฎีแกไ้ขตวับทคดัลอกไม่อาจ

ใหสิ้งทีสาํคญัทีสุดหรือแมแ้ต่ความรู้สึกเป็นเจา้ของทีจะแกไ้ขอยา่งไรก็ไดม้าเกียวขอ้งเหมือนอยา่งที

วิธีอ่านหาคาํสาํคญัใช้19 

ทฤษฎีการวิจารณ์ตวับททงั 3 ทฤษฎีเป็นวิธีการทีนักวิจารณ์ตวับทเลือกใชเ้พือคน้หา

ขอ้ผิดพลาดทีเกิดจากการคัดลอกคมัภีร์ ทาํให้คัมภีร์แตกต่างไปจากตน้ฉบับเดิมไม่มากก็น้อย  

โดยฉบับแรกสุดย่อมมีขอ้ผิดพลาดน้อยกว่าฉบบัหลงั จากการศึกษาจารึกมกัจะพบขอ้ผิดพลาด 

ในการคดัลอกจารึกในรูปแบบต่างกนั ซึงสรุปทวัไปเป็น 4 กรณีดงันี 

1. การทิงขอ้ความ อาจเกิดขึนไดใ้นกรณีทีนักคดัลอกพกังานไวแ้ลว้กลบัมาเขียนต่อ 

แต่เขียนขา้มคาํไปเพราะเห็นคาํทีลงทา้ยทีเหมือนกนัซึงอยู่คนละบรรทดักนั ทาํให้ขา้มคาํทีเหลือ 

ในบรรทดัทีควรจะเขียนต่อ (homeoteleuton) ในกรณีทีคาํในสองบรรทดัเริมตน้เหมือนกนัผูค้ดัลอก

อาจสอดสายตาหาคาํในบรรทดัหนึง แต่พบคาํในอีกบรรทดัทีเหมือนกนัทาํใหข้า้มคาํทีควรจะเขียน

ทีเหลือไป (homeoarchy) และการคดัลอกเหลือคาํเดียวสาํหรับคาํทีปรากฏสองครัง เช่น ตน้ฉบบั

เขียนว่า นนันนั แต่ผูค้ดัลอกเขียนเพียง นนั (haplography) 

2. การเพิมขอ้ความ เกิดขึนโดยทีนกัคดัลอกซาํคาํตามความเคยชิน เช่น ตน้ฉบบัเขียน

ว่า นัน แต่ผูค้ดัลอกเขียนว่า นันนัน (dittography) และปัจจยัทีไม่เกียวขอ้งกนัจากทีอืนปรากฏใน

หน้ากระดาษ เช่น อาจมีผู ้บันทึกข้อความใดเพิ มไว้ในต้นฉบับ ทําให้ผู ้คัดลอกเข้าใจผิด 

(contamination) 

3. การสบัตาํแหน่ง ซึงอาจเป็นการสลบัตวัอกัษร สลบัคาํหรือวลี (metathesis) 

4. การเปลียนแปลงแกไ้ข อาจเกิดจากความไม่ตงัใจหรือไม่รู้ตวั เช่นกรณีทีผูเ้ขียนคุน้

ชินกบัคาํบางคาํแลว้เห็นคาํทีเขียนใกลเ้คียงกนัทาํให้เขา้ใจผิดคิดว่าเป็นคาํทีคุน้ชินกนัจึงเขียนคาํ 

ทีคุน้ชินลงในฉบบัคดัลอก (unwitting) และนักคดัลอกทาํหน้าทีเป็นผูแ้กไ้ขจึงเพิมเติมและแกไ้ข

ตน้ฉบบัเสียเอง (deliberate)20 

การวิจารณ์ตวับทในแต่ละครัง ผูว้ิจารณ์จึงพยายามวางกฏในการวิจารณ์ซึงมีการพฒันา

วิธีการหรือกฏเกณฑ์ขอ้พิจารณาตวับท และอาจใชท้ฤษฎีหลายอย่างผสมผสานกนัก็ได ้อย่างเช่น 

                                         
19 W.W. Greg, “The Rationale of Copy-Text,” Studies in Bibliography, no.3 (1950): 26. 
20 Stephen R. Reimer, Manuscript studies medieval and early modern, accessed February 20, 

2016, available from http://www.ualberta.ca/~sreimer/ms-course/course/scbl-err.htm 



24 
 

 
 

ในบทนาํสู่ปฏิบติัการวิจารณ์ตวับทพระคมัภีร์ใหม่ อแลนด ์(K. & B. Aland) ไดเ้สนอกฎเบืองตน้ 12 

ขอ้สาํหรับการวิจารณ์ตวับทไวด้งันี 

1. ขอ้ความเดิมมีขอ้ความเดียวเท่านันถึงแมจ้ะอ่านไดข้อ้ความทีแตกต่างกนัในจารึก 

แต่ละฉบบั การเลือกบททียากมีอยูม่ากในพระคมัภีร์ใหม่ฉบบัเก่าซึงมีคาํแตกต่างกนัใน 2 ฉบบัหรือ

มากกว่า ตวับททียากไม่ควรปรับแกด้ว้ยการคาดเดา หรือโดยการใส่คาํอธิบายหรือแกไ้ข ฯลฯ ความ

พยายามเช่นนนัจะทาํใหยุ้ง่ยากและฝืนต่อตวับทเอง 

2. ขอ้ความทีอ่านไดที้น่าพอใจทีสุดเท่านันเป็นสิงตอ้งการสาํหรับทงัเกณฑ์ภายนอก

และภายในในการทีจะระบุว่าขอ้ความใดเป็นขอ้ความดงัเดิม 

3. การวิจารณ์ตวับทตอ้งเริมตน้จากหลกัฐานของจารึกโบราณเท่านันและหลงัจากนัน

จึงกลบัไปพิจารณาถึงเกณฑภ์ายใน 

4. เกณฑภ์ายใน (บริบทของขอ้ความ รูปแบบและการใชค้าํของตวับท สภาพแวดลอ้ม

ทางศาสนวิทยาของผูเ้ขียน ฯลฯ) ไม่อาจเป็นพืนฐานเพียงอย่างเดียวในการตดัสินใจเชิงวิเคราะห์ 

โดยเฉพาะทีมีความขดัแยง้กบัหลกัฐานภายนอกโดยตรง 

5. คาํในจารึกกรีกโบราณจะถูกเลือกมาใช้ก่อน จากนันจึงใช้ฉบับอืนๆ เสริมหรือ

สนบัสนุน ในกรณีทีมีขอ้ความทีมีตวับทกรีกรองรับอยูจ่ะเลือกคาํอืนมาใชโ้ดยไม่แน่ใจไม่ได ้

6. นอกจากนี จารึกควรไดรั้บการพิจารณาอยา่งดีรวมถึงคุณลกัษณะเฉพาะของจารึกแต่

ละฉบบั แต่ให้ถือจารึกปาปิรุส (papyri) ว่ามีความสาํคัญเป็นอนัดับแรก หรือตวัหนังสือ (กรีก) 

เฉพาะคาํนนั ๆ หรือตวัอกัษรทีเลก็มาก เหล่านีเป็นสิงสาํคญั ไม่ใช่ว่าจารึกเพียงฉบบัเดียวหรือกลุ่ม

จารึกเพียงกลุ่มเดียวทีจะถือเอาตามไดอ้ยา่งทนัที แมว้่าโดยรวมจะมีจารึกหลายฉบบัทีมนัใจเหมาะที

จะใชเ้ป็นหลกัฐานมากกว่าจารึกอืนๆ แต่การตดัสินใจในการวิจารณ์ตวับทตอ้งค่อย ๆ สร้างขึนใหม่ 

ขอ้ความต่อขอ้ความ  

7. หลกัการทีว่าขอ้ความดงัเดิมอาจพบไดใ้นจารึกหรือหนังสือเพียงฉบบัเดียวในกรณี 

ทีมนัมีอยูเ่พียงฉบบัเดียวหรืออาจมีเพียงฉบบัเดียวนนัเป็นไปไดท้างทฤษฎี วิธีคดัสรรแบบใดก็ตาม 

ทียอมรับหลกัการนีจะสาํเร็จไดย้ากในการจะสร้างตวับทดงัเดิมของพระคมัภีร์ใหม่ขึนมา เพราะมนั

เป็นเพียงแค่การยนืยนัความเห็นต่อตวับทซึงเป็นเพียงขอ้คาดเดา 

8. การสร้างแผนภูมิสายวิวฒันาการของขอ้ความทีอ่านไดแ้ตกต่างกนัจากจารึกแต่ละ

ฉบับเป็นเครืองมือสําคัญสูงสุด เพราะขอ้ความทีอ่านได้จะง่ายต่อการอธิบายถึงจุดกาํเนิดของ

รูปแบบในจารึกอืนซึงเมือเปรียบเทียบกนัแลว้อาจบ่งบอกว่าตวัมนัเป็นคาํดงัเดิมมากทีสุดก็ได ้
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9. ขอ้ความทีแตกต่างกนัตอ้งไม่พิจารณาอยา่งรวบรัด แต่ตอ้งพิจารณาบริบทของความ

นิยมทีทาํสืบต่อกนัมาเสมอ มิฉะนนัจะอนัตรายมากเกินไปหากจะสร้างตวับทขึนมาใหม่ซึงมนัอาจ

ไม่มีอยูจ่ริงในเวลาหรือในทีไหนเลย 

10. มีความจริงอยูใ่นหลกัการทีว่า lectio difficilior lectio portior (ขอ้ความทียุง่ยากกว่า

เป็นไปได้มากกว่า) แต่หลกัการนีต้องไม่ถือเป็นทีสุด ด้วยว่าการอ่านทียุ่งยากมากทีสุด (lectio 

difficilima) ถกูตดัสินว่าเป็นขอ้ความดงัเดิมเพียงเพราะระดบัของขอ้ความทียุง่ยากกว่าเท่านนั 

11. หลกัการเก่าแก่ทีว่า brevior lectio potior (ขอ้ความทีสันกว่าเป็นไปไดม้ากกว่า) 

ถกูตอ้งแน่นอนเป็นส่วนมาก แต่หลกัการนีตอ้งไม่ถือเป็นทีสุด มนัอาจใชไ้ม่ไดก้บัจารึกทีมีตวับทที

มีลกัษณะแตกต่างไปจากสาํนวนทีเป็นลกัษณะเฉพาะของตวับทโบราณ ดว้ยว่าการลบคาํทิงหรือ

การเพิมคาํสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความโนม้เอียงไปตามใจของผูแ้กไ้ข ไม่ว่าโดยทวัไปจะควรยอมกฏว่า

ดว้ยการแตกสาขาทีว่าขอ้ความทีแตกต่างกันทีลงรอยกับข้อความคู่ขนานหรือว่าลงรอยกบัพระ

คมัภีร์ฉบบัเก่า (Septuagint) ซึงเป็นขอ้มลูชนัทีสองจะถกูประยกุตใ์ชโ้ดยอตัโนมติัหรือไม่ก็ตาม ขอ้

นันอาจทาํให้เกิดความสอดคลอ้งกนัแบบน่าสับสนซึงเป็นสิงอนัตรายเหมือนกฎขอ้ที 10 (lectio 

difficilior) 

12. จารึกพระคมัภีร์ใหม่ทีคุน้เคยกนัอยา่งยาวนานเป็นสิงเหมาะทีสุดทีนกัวิจารณ์ตวับท

จะใชฝึ้กปฏิบติั คนทีเอาใจใส่ต่อความรับผดิชอบในการวิจารณ์ตวับทควรฝึกประสบการณ์ในการ

สร้างผลงานการเปรียบเทียบจารึกปาปิรุสฉบบัแรกเริม หนังสือกรีกทีสาํคญั หรือจารึกฉบบัย่อม ๆ 

ทีมีความสาํคญัให้สมบูรณ์อย่างน้อยหนึงฉบบั เพราะในการวิจารณ์ตวับทนัน การเป็นนักทฤษฎี

เพียงอยา่งเดียวมกัทาํพลาดมากกว่าดี21 

 

การแปลสมาธิราชสูตร 

ในการแปลสมาธิราชสูตร ผูศึ้กษาดาํเนินขนัตอนการแปลสมาธิราชสูตรดงันี 

1. ศึกษาวิเคราะห์ตน้ฉบบั จบัสารทงัหมดทีผูเ้ขียนแสดงไวใ้นต้นฉบับ  ผูศึ้กษาได้

วิเคราะห์ตน้ฉบบัจากงานวิจยัทีมีการศึกษามาก่อนหนา้นีตามทีปรากฏจากวรรณกรรมทีเกียวขอ้งใน

บทที 1 พบว่าสมาธิราชสูตรมีการปรับปรุงแกไ้ขหลายครัง จากการเทียบเคียงคาํศพัท์ระหว่างฉบบั

กิลกิต ฉบบัเนปาล และฉบบัแปลภาษาทิเบต จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ มีการอ่านศพัท์ทีไดจ้ากจารึก

ต่างกนัไป ซึงผูท้าํการปรับปรุงแกไ้ขและนาํเสนอฉบบัทีปรากฏในปัจจุบนัอย่างเช่นฉบบัของทตัต์

และฉบับของไวทยะ ได้ทําการเปรียบเทียบความแตกต่างกันไว้ และทําการเลือกศัพท์ทีมี

                                         
21 Kurt Aland and Barbara Aland, The text of the new testament, 280-281. 
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ความหมายดีทีสุดและเขา้กนัไดก้บัคาํศพัทบ์ริบทไดม้ากทีสุด ถึงกระนนัก็ไม่ไดทิ้งคาํศพัทที์ปรากฏ

แตกต่างกนัยงัคงนาํเสนอไวเ้ป็นสิงเปรียบเทียบในเชิงอรรถ นับไดว้่าฉบบัของทตัต์และไวทยะได้

ดาํเนินการตามทฤษฎีสรรผสานเพราะจดัทาํขึนจากการเทียบเคียงจารึกสมาธิราชสูตรหลายฉบบั

และคดัคาํทีดีทีสุดมาผสานเป็นฉบบัของตนเอง ส่วนผูศึ้กษาจะวิจารณ์คมัภีร์ตามทฤษฎีแกไ้ขตวับท

คดัลอกโดยเลือกสมาธิราชสูตรฉบบัทีไวทยะเป็นบรรณาธิการมาเป็นมลูบทแลว้จึงศึกษาเทียบเคียง

กบัจารึกฉบบัอืน ๆ หากมีคาํศพัทใ์ดทีผูศึ้กษาไม่เห็นดว้ยจะหมายเหตุไวใ้นเชิงอรรถเป็นกรณีไป   

2. ตีความและจบัสารของตน้ฉบบัรับมาเป็นของผูแ้ปล 

3. ประเมินผูอ่้าน ตดัสินใจว่าจะแปลแบบใด  ในส่วนของวิธีการแปล ผูศึ้กษาเลือกทีจะ

ทาํการแปลเทียบเคียงตามรูปหรือการแปลตรงตวั  โดยทาํการแปลประโยคต่อประโยค ความคิดต่อ

ความคิด จะรักษาคาํและความหมายในตน้ฉบบัไวม้ากทีสุด แต่ปรับเปลียนโครงสร้างของประโยค

ใหเ้ขา้กบัโครงสร้างของภาษาไทยเพือให้เขา้ใจความหมาย มีการเพิมเติมขอ้ความในนขลิขิตเพือ

เสริมความในส่วนทีสาํนวนความในภาษาสันสกฤตไม่มีเช่นกับในภาษาไทย ในส่วนขอ้ความใด 

ทีผูแ้ปลเห็นควรอธิบายเพิมเติมจะกล่าวไวใ้นเชิงอรรถ  ซึงการแปลเทียบเคียงตามรูปหรือการแปล

แบบตรงตวันีจะเป็นเหตุใหภ้าษาแปลดูไม่สละสลวยนกัแต่ไดค้วามหมายครบถว้น ผูอ่้านฉบบัแปล

จะสามารถเห็นลกัษณะทางไวยากรณ์ การใชค้าํและความหมายจากตน้ฉบบัในฉบบัแปลดว้ย     

คาํศพัท์เฉพาะ เช่น ศพัท์ธรรมะ ศพัท์ปรัชญา ซึงเป็นคาํสันแต่กินความหมายกวา้ง  

ผูศึ้กษาจะรักษารูปศพัทเ์ดิมไว ้และจะใหค้วามหมายของคาํในเชิงอรรถ  ความหมายทีให้ไวนี้ผูอ่้าน

พึงทราบว่าเป็นความหมายในบริบทของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ในขณะทีคมัภีร์สมาธิราชสูตร

เป็นคมัภีร์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน แต่ก็เป็นมหายานในยุคเริมแรกจึงยงัมีแนวความคิดที

เป็นเถรวาทปนอยู่มาก อาจถือว่าวิทยานิพนธ์เล่มนีเป็นการมองพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานใน

มุมมองของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทก็ได ้

ชือเฉพาะของบุคคลและสถานที จารีตประเพณี และความเชือทีปรากฏในคมัภีร์ ผู ้

ศึกษาจะอธิบายเพิมเติมไวใ้นเชิงอรรถ เพือให้ผูอ่้านได้ทราบความเป็นมาอนัเป็นพืนหลงัของ

เรืองราว ซึงจกัเป็นประโยชน์ต่อความเขา้ใจของผูอ่้านทีไม่มีพืนฐานในเรืองทีอ่านไดด้ว้ย 

4. ทดสอบงานแปลก่อนนําเสนอแก่ผูอ่้าน  ในขนัสุดทา้ยของการแปล  ผูศึ้กษาได้

เทียบเคียงฉบบัแปลกบัตน้ฉบบัภาษาสนัสกฤตว่าตอบสนองผูอ่้านไดเ้ท่ากบัตน้ฉบบัเดิมหรือไม่ มี

ความถกูตอ้งดา้นความหมายครบถว้นหรือไม่  ซึงจากการทีผูศึ้กษาไดท้าํการแปลแบบตรงตวัเพือ

รักษาความหมายใหต้รงกบัตน้ฉบบัมากทีสุด  ทาํใหเ้มือเทียบขอ้ความแปลกบัขอ้ความตน้ฉบบัแลว้

พบว่ามีการรักษาความหมายไวไ้ดค้รบถว้น  บางขอ้ความทีอาจมีความหมายแฝง หรือเป็นจารีต
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ประเพณีเฉพาะของคมัภีร์ผูศึ้กษาไดท้าํเชิงอรรถอธิบายความประกอบไวด้้วย ทาํให้ผูอ่้านมีพืน

ความรู้ทีเพียงพอต่อการเขา้ใจเนือเรืองไดดี้ 

 

บทแปลสมาธิราชสูตร 

ปริวรรตที  1  นิทานปริวรรต ฯ 

(ว่าดว้ยตน้เหตุของเรือง) 

ขา้พเจา้สดบัมาอย่างนีว่า22  ฯ ในสมยัหนึง พระผูมี้พระภาคเจา้ไดป้ระทบัอยู่ทีภูเขา 

คิชฌกูฏ23 กรุงราชคฤห์24  พร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมกับภิกษุ 100,000,000 ถว้นและ 

พระโพธิสตัว ์800,000 ฯ  ซึงทุกท่านลว้นเกียวเนืองในการเกิดครังเดียว25 ไดรู้้แจง้อภิญญา26  ประชุม

                                         
22 ขา้พเจ้าสดบัมาอย่างนีว่า  แปลจาก เอว ํมยา ศฺรุตมฺ  (บาลีว่า เอว ํเม สุต)ํ  เป็นคาํทีหมายรู้กนั

ทวัไปว่าพระอานนทเ์ป็นผูก้ล่าวขอ้ความนีและพระสูตรทีมีคาํขึนตน้เช่นนีจัดเป็นพุทธวจนะ เพราะพระอานนท์

ได้ฟังค ําสอนมาจากพระพุทธเจ้าโดยตรง  หากจะเติมความให้บริบูรณ์อาจเป็นว่า ข้าพเจ้าสดับมา (จาก

พระพุทธเจา้)อยา่งนีว่า  แต่คาํ เอว ํมยา ศฺรุตมฺ  เพียงเท่านีใชท้วัไปจนเป็นทีเขา้ใจกนัดีแลว้   
23 ภูเขาคิชฌกูฏ (บาลีว่า คิชฺฌกูฏ, สันสกฤตว่า คฺฤฆฺรกูฏ) แปลว่า ภูเขาทีมียอดเหมือนแร้ง  

(คิชฺฌ แร้ง, กูฏ ยอด) เป็นภูเขา 1 ใน 5 ลูกทีลอ้มรอบกรุงราชคฤห์ คือ อิสิคิลิ ปัณฑวะ คิชฌกูฏ เวภาระ และ 

เวปุลละ เรียกชือรวมว่าเบญจคีรี ภูเขาคิชฌกูฏเป็นสถานทีมีความสาํคญัมาก คมัภีร์ฝ่ายมหายานถือว่าเป็นสถานที

แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทังองค์ทีผ่านมาแลว้ ทีจักมีในอนาคต และองค์ปัจจุบนั ในคมัภีร์ฝ่าย 

เถรวาท ภูเขาคิชฌกูฏมีความสาํคญัมากเช่นเดียวกนั แต่ไม่ไดก้ล่าวถึงเน้นไปในลกัษณะว่าเป็นทีแสดงธรรมของ

พระพุทธเจา้ทุกพระองค ์ คมัภีร์ฝ่ายเถรวาทมกักล่าวเนน้เชิงประวติัศาสตร์เพือแสดงใหท้ราบว่ามีสถานทีสาํคญัคือ 

พระคนัธกุฏีของพระพุทธเจา้ ถาํสุกรขาตา (ถาํพระสารีบุตรไดบ้รรลุธรรม) ถาํของพระโมคคลัลานะ  บริเวณที

พระเทวทตัผลกัหินลงมาหมายปลงพระชนมพ์ระพุทธเจา้แต่สาํเร็จเพียงทาํพระโลหิตใหห้อ้   
24 ราชคฤห์ (บาลีว่า ราชคห, สันสกฤตว่า ราชคฺฤห) เป็นชือเมืองหลวงของแคว้นมคธในสมัย

พุทธกาล  มีชือเรียกอีกอยา่งหนึงว่า เบญจคีรีนคร แปลว่าเมืองทีลอ้มรอบดว้ยภูเขา 5 ลูก  มีพระราชาพระนามว่า

พระเจ้าพิมพิสาร  พระพุทธเจ้าหลังจากได้ตรัสรู้แล้วได้เสด็จไปกรุงราชคฤห์เพือทรงแสดงธรรมและ

พระพุทธศาสนาไดเ้จริญรุ่งเรืองเป็นอยา่งมากจากการอุปถมัภข์องพระเจา้พิมพิสาร ทรงสร้างวดัแห่งแรกถวายไว้

ในพระพุทธศาสนาคือวดัเวฬุวนั ตงัอยูที่เชิงเขาเวภาระ  ภายหลงัเมือพระพุทธเจา้ปรินิพพานแลว้ยงัไดมี้การจัดทาํ

สังคายนาครังแรกขึนทีถาํสัตตบรรณคูหาอีกดว้ย  ปัจจุบนักรุงราชคฤห์ตงัอยูใ่นพืนทีรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 
25 ในคาํว่า เอกชาติปฺรติพทฺไธ:  คาํว่า เอกชาติ มี 3 ความหมายคือ 1. การเกิดครังเดียว หมายความวา่

ทุกท่านไดบ้รรลุอรหตัผลแลว้ ชาตินีเป็นชาติสุดทา้ย ไม่มีการเกิดอีก  2. มีชาติเป็นอนัเดียวกนั  หมายความว่ามี

ลกัษณะต่างๆ ร่วมกนั เหมือนกนั 3. มีการเกิดทีโดดเด่นเป็นเอก 
26 อภิญญา (บาลีว่า อภิ ฺญา, สันสกฤตว่า อภิชฺญา) แปลว่า ความรู้ยิง, ความรู้เจาะตรงยวดยิง 

หมายถึง ความรู้ชนัสูง มี 6 อยา่งคือ 1. อิทธิวิธิ แสดงฤทธิต่างๆ ได ้  2. ทิพพโสต หูทิพย ์  3. เจโตปริยญาณ ญาณ
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พร้อมกนัในโลกธาตุ27 10 ทิศ  บรรลุถึงคติแห่งธารณี28และพระสูตร เป็นผูย้ินดีในการให้ธรรม

เป็นทานแก่สัตว์ทังหมด  ฉลาดในสํานวนเพือรู้มหาอภิชญา  ถึงบารมีอนัยอดเยียมแห่งบารมี

ทงัหมด29  ฉลาดในความรู้แจง้ซึงสมาธิและสมาบติั30ของพระโพธิสตัวท์งัหมด  อนัพระพุทธเจา้ทุก

                                                                                                                     
ทีใหท้ายใจคนอืนได ้4. ปุพเพนิวาสานุสติ ญาณทีทาํใหร้ะลึกชาติได ้5. ทิพพจกัข ุตาทิพย ์6. อาสวกัขยญาณ ญาณ

ทีทาํใหอ้าสวะสิ นไป  อภิญญาขอ้ที 1-4 เป็นโลกียอภิญญา ขอ้สุดทา้ยเป็นโลกุตตรอภิญญา ดู ที.ปา. 11/431/307 

และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครังที 13 (กรุงเทพ: 

เอส.อาร์.ปรินติ ง แมส โปรดกัส์, 2548), 202. 
27 โลกธาตุ ใชใ้น 2 ความหมาย คือ 1. แผ่นดิน 2. จักรวาล ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์รังที 11 (กรุงเทพฯ: สหธรรมิก, 2550), 352. 
28 ธารณี  เป็นบทสวดซึงเป็นหัวใจสําคญั มีลกัษณะคลา้ยกบั มนตร์  ตามรากศพัท์มาจากธาตุ ธฺฤ  

แปลว่า ทรงไว ้อุม้ชู  แนทเทียร์ (Jan Nattier) ใหค้วามเห็นว่า ธารณี เป็นขอ้ความย่อทีช่วยในการจดจาํส่วนหรือ

บทของพระสูตร ธารณีเองจะปกป้องผูส้วดจากเหตุการณ์เลวร้ายดว้ย ดู Jan Nattier, “The Heart Sutra: A Chinese 

Apocryphal Text?,” in Journal of the International Association of Buddhist Studies Vol. 15 No.2, ed. Roger 

Jackson, (n.p., 1992), 153-223. 
29 บารมี (บาลีว่า ปารมี สันสกฤตว่า ปารมิตา) ขอ้ปฏิบติัอนัยวดยิงทีจะนาํไปสู่จุดหมายอนัสูงส่ง  

ฝ่ายมหายานมีบารมี 6 คือ ทาน ศีล กษานติ (ขนัติ) วีรยะ (วิริยะ) ธยาน (ฌาน) และ ปรัชญา (ปัญญา)  ฝ่ายเถรวาท 

มีบารมี 10 เรียก ทศบารมี ประกอบด้วย ทาน ศีล เนกขมัมะ ปัญญา วิริยะ ขนัติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และ

อุเบกขา ในส่วนการบาํเพญ็บารมีนนัยงัแบ่งความเขม้ขน้เป็น 3 ขนั คือ 1. บารมีขนัตน้เรียกชือว่า บารมี 2. บารมี

ขนัยงิยวดจวนสูงสุด เรียกว่าอุปบารมี และ 3. บารมีขนัสูงสุด เรียกว่าปรมตัถบารมี  ตามตวับททีแปลว่าบารมีอนั

ยอดเยยีมแห่งบารมีทงัหมด มาจากศพัทว์่า ปรมปารมิตา ซึงเทียบไดก้บัปรมตัถบารมี (ปรมตฺถปารมี) ซึงเป็นขนั

สูงสุด ดู  ข.ุพุทฺธ. 33/1/414 และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์,  

176.  
30 สมาบติั (สมาปตฺติ) แปลว่า คุณวิเศษเป็นทีอนับุคคลเขา้ถึง หรือ ธรรมวิเศษทีควรเขา้ถึง หมายถึง 

ฌาน 8 แบ่งเป็น รูปฌาน 4 และอรูปฌาน 4 คาํว่าสมาบติันีใชเ้รียกแทนสมาธิกไ็ด ้แต่ในขอ้ความนีสมาบติัมาพร้อม

กบัสมาธิ จึงน่าจะเนน้ไปทีสมาบติัซึงมีชือเรียกว่า นิโรธสมาบติั หรือเรียกเต็มชือว่า สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบติั  

แปลว่า การเขา้ถึงความดบัสัญญาและเวทนา  พระอรหันต์และพระอนาคามีทีไดส้มาบติั 8 แลว้จึงจะเขา้นิโรธ

สมาบติัได ้ ในคาํแปลส่วนนีเน้นว่าเป็น สมาบติัของพระโพธิสัตว์ทงัหมด ในโยคาจารภูมิศาสตร์กล่าวไวว้่า  

“พระโพธิสัตว์ผู ้เขา้ถึงภูมิที 7 คือ ทูรังคมะ จะสามารถเขา้นิโรธสมาบติันีได”้ แต่ในทศภูมิสูตรกล่าวว่า “แม ้

พระโพธิสัตวใ์นภูมิที 1-6 กส็ามารถเขา้นิโรธสมาบติัได”้ ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธ

ศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , 419 : And Dan Lusthaus, Buddhist Phenomenology: A Philosophical 

Investigation of Yogacara Buddhism and the Ch’eng Wei-shih lun (New York: Routledge, 2013), 151. 
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พระองคส์รรเสริญ ยกยอ่ง ชมเชย  ฉลาดในการพยากรณ์พุทธเกษตรทงัปวง31  ฉลาดในความรู้เรือง

การทาํใหม้ารทงัหมดสะดุง้กลวั  ฉลาดในความรู้ธรรมทงัหมดตามทีเป็นจริง  ฉลาดในความรู้ส่วนดี

และส่วนเสียแห่งอินทรีย์32ของสตัวท์งัหมด  ฉลาดในความรอบรู้เรืองการบูชาและสมาทานทีพึงทาํ

แก่พระพุทธเจา้ทงัหมด  ไม่แปดเปือนโลกธรรมทงัปวง33 ประดบักาย วาจา ใจ ไวดี้แลว้ ผกูไวอ้ย่าง

ดีดว้ยชุดเกราะแห่งมหาไมตรีและมหากรุณา  ผูไ้ม่คิดทาํลายความเพียรอนัยิงใหญ่ตลอดอสงไขย

กลัป์34  ผูบ้ันลือมหาสีหนาท35  ผูที้คาํโต้แยง้ของผูอื้นทังหมดครอบงาํไม่ได้  มีตราประทับแห่ง 

อไววรรติกธรรมประทับไวแ้ลว้36 ไดรั้บการอภิเษกไวใ้นธรรมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์  ฯ 

                                         
31 พุทธเกษตร คาํนีปรากฏเฉพาะในคมัภีร์ฝ่ายมหายาน แปลตามศพัท์ว่า เขตแดนหรืออาณาจักร

ของพระพุทธเจา้  เป็นดินแดนทีสร้างขึนดว้ยปณิธานของพระพุทธเจา้แต่ละพระองค ์ดินแดนนีอาจเรียกว่า วิสุทธิ-

ภูมิ (ดินแดนบริสุทธิ) เป็นทีประทบัของพระพุทธเจา้ผูย้งัไม่ทรงนิพพาน รวมทงัเป็นทีรองรับสาวกดว้ย  ดินแดนที

มีชือเสียงทีมักกล่าวถึงอยู่เสมอ และเป็นทีต้องการไปของสาวกฝ่ายมหายานคือ สุขาวดีพุทธเกษตร ของ

พระพุทธเจา้พระนามว่าอมิตาภะ  พุทธเกษตรทีปรากฏในคมัภีร์นีผูศ้ึกษาจะไดก้ล่าวรายละเอียดในบทถดัไป   
32 อินฺทฺริยปราปรชฺญาน (บาลีว่า อินฺทฺริยปโรปริยตฺตญาณ) ญาณเป็นเครืองรู้ส่วนดีและส่วนเสียของ

อินทรีย ์ คาํว่า อินทรีย ์แปลว่า ธรรมทีเป็นใหญ่ในกิจของตน มี 5 ประการ คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา  

ตรงกบัพละ 5 ซึงเป็นธรรมอนัเป็นกาํลงั  อินทรีย ์5 นีจัดอยู่ในธรรมทีเป็นโพธิปักขิยธรรม กล่าวคือธรรมะที

เป็นไปในส่วนให้ตรัสรู้  ดู ม.มู. 12/166/140 และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ 

ฉบับประมวลศัพท์, 549-550. 
33 โลกธรรม  (บาลีว่า โลกธมฺม, สันสกฤตว่า โลกธรฺม) ธรรมทีมีอยู่คู่กบัโลก เป็นสิงทีทุกคนใน

โลกตอ้งพบเจอ มี 8 ประการ คือ ไดล้าภ เสือมลาภ ไดย้ศ เสือมยศ สรรเสริญ นินทา สุข และทุกข์  คมัภีร์ทงัฝ่าย

เถรวาทและมหายานยอมรับความมีอยูแ่ละสอนไม่ใหห้วนัไหวไปตามโลกธรรมทงั 8 ประการ ให้มีใจหนักแน่น

ดุจแผ่นศิลาไม่สันไหวเพราะแรงลม 
34 อสงไขยกลัป์ (บาลีว่า อสงฺเขยฺยกปฺป, สันสกฤตว่า อสํเขฺยยกลฺป) แบ่งเป็น 2 คาํคือ อสงไขย 

แปลว่า มากจนนบัไม่ถว้น กบัคาํว่า กลัป์ หรือเรียกตามบาลีว่า กปั ซึงเป็นอายุของโลกตงัแต่เมือพระพรหมสร้าง

เสร็จจนถึงเวลาทีไฟประลยักลัป์มาลา้งโลก  
35 บนัลือมหาสีหนาท  เป็นสาํนวนทีใชแ้สดงถึงความสง่างามและยิงใหญ่  เหมือนกบัพญาราชสีห์ 

ผูเ้ป็นเจา้แห่งป่าคาํรามเป็นเหตุสยบสรรพสัตวน์อ้ยใหญ่ในป่า 
36 อไววรรติกธรรม (อไววรฺติก) ธรรมอนัไม่เปลียนแปลงหรือไม่เปลียนกลบัเป็นอยา่งอืน  หมายถึง 

ไดบ้รรลุธรรมขนัตาํคือพระโสดาบนั ซึงแปลว่าผูถ้ึงกระแส เหมือนสายนาํทีไหลไปรวมในจุดสุดทา้ยคือทะเล

อยา่งแน่นอน ผูไ้ดบ้รรลุธรรมขนัโสดาบนัแลว้จะไดบ้รรลุธรรมตามลาํดบัจนถึงพระอรหนัต ์จะไม่เสือมจากธรรม

ทีตนไดรั้บ 
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ไดแ้ก่ พระโพธิสัตว์มหาสัตว์37นามว่าเมรุ ฯ สุเมรุ ฯ มหาเมรุ ฯเมรุศิขรินธร ฯ เมรุประทีปราช ฯ  

เมรุกฏู  เมรุธวช ฯ เมรุคช ฯ เมรุศิขเรสงัฆฏัฏราช ฯ เมรุสวร ฯ เมฆราช ฯ ทุนทุภิสวร ฯ  รัตนปาณิ ฯ 

รัตนากร  รัตนเกตุ ฯ รัตนศิขร ฯ รัตนสมภพ  รัตนประภาส ฯ รัตนยฏัฐิ ฯ รัตนมุทราหัสตะ ฯ   

รัตนวยหูะ ฯ รัตนชาลี ฯ รัตนประภา ฯ รัตนทวีป ฯ รติงกร ฯ ธรรมวยูหะ ฯ วยหูราช ฯ ลกัษณ- 

สมลงักฤตะ ฯ สวรวยหูะ ฯ สวรวิศุทธิประภา ฯ รัตนกฏู ฯ รัตนจูฑะ ฯ ทสศตรัศมิกฤตารจิษาชโยติ-

รส ฯ จนัทรภานุ ฯ สหจิตโตตปาทธรรมจกัรปรวรตี ฯ ศุภกนกวิศุทธิประภา ฯ และพระโพธิสัตว ์

มหาสัตวน์ามว่าสตตมภยนัททาน ฯ  และพระโพธิสัตวม์หาสัตว์ผูด้าํรงอยู่ในภัทรกลัป์38ทงัหมด  

มีพระโพธิสัตว์อชิตะเป็นหัวหน้า ฯ และพระโพธิสัตว์ผูมี้ใจไม่มีสิงเปรียบเทียบ 60 ท่าน  

มีพระโพธิสัตว์มญัชุศรีเป็นหัวหน้า ฯ และสัตบุรุษ39 16 คน ซึงมีภัทรบาลเป็นหัวหน้า ฯ และ

เทพบุตรผูน้บัเนืองในทา้วมหาราชทงัสี40  ซึงมีทา้วมหาราชทงัสีเป็นหัวหน้า ฯลฯ  จนถึงเทพบุตร 

ผูน้บัเนืองในหมู่พรหม  ซึงมีพระพรหมเป็นหวัหนา้  และเทพบุตรอืนทีเรียกกนัว่าผูย้ิงใหญ่จาํนวน

                                         
37 พระโพธิสัตว์ (บาลีว่า โพธิสตฺต, สันสกฤตว่า โพธิสตฺตฺว) ประกอบมาจากคาํว่า โพธิ (ธรรม

เครืองตรัสรู้) + สตฺต, สตฺตฺว (สัตว์, ผูเ้กียวขอ้งอยู่) ประกอบกนัแปลว่า สัตว์ผูเ้กียวเนืองกบัการตรัสรู้ ใชก้บัผู ้

ประกอบดว้ยมหากรุณา ตงัโพธิจิตมุ่งบรรลุพุทธภาวะเพือประโยชน์แก่สรรพสัตว์  ในฝ่ายเถรวาทใชห้มายถึง

อดีตชาติของพระพุทธเจ้าในขณะทีทรงบาํเพ็ญบารมีธรรมเพือการตรัสรู้ และในปัจจุบนัชาติในขณะทียงัไม่ได้

ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้  ในฝ่ายมหายานซึงมุ่งคาํสอนไปทีพุทธภูมิไดส้อนให้ทุกคนเป็นโพธิสัตว์เพราะ

ทุกคนมีโพธิจิตเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้  ผูมุ่้งเป็นโพธิสัตว์ตอ้งปฏิญญาตนและบาํเพ็ญภูมิธรรมของพระโพธิสัตว์ 10 

ขนั เมือผ่านภูมิธรรมขนัที 7 จะมีชือเรียกเพิมว่า พระโพธิสัตว์มหาสัตว์  แต่ในคมัภีร์นีบางครังเรียกสันๆ ว่า 

พระโพธิสัตว ์ พึงทราบคาํว่า พระโพธิสัตว ์ใชเ้รียกมหาสัตวไ์ด ้แต่คาํว่า มหาสัตว ์ใชเ้รียกพระโพธิสัตว์ภูมิตาํกว่า

ชนัที 7 ไม่ได ้
38 ภทัรกลัป์  (บาลีว่า ภทฺทกปฺป, สันสกฤตว่า ภทฺรกลฺป) กลัป์เจริญ, กลัป์ทีมีพระพุทธเจ้าอุบติัขึน

ในโลก 5 พระองค์  เฉพาะคาํว่า กัป, กัลป์ หมายถึง ระยะเวลาทียาวนานเหลือเกิน ดู  Monier Williams,  

A Sanskrit-English dictionary : etymologically and philologically arranged (Oxford: Clarendon Press, 

1872), 746. 
39 สัตบุรุษ (บาลีว่า สปฺปุริส  สันสกฤตว่า สตฺปุรุษ)  คนดี คนสงบ คนมีศีลธรรม  ไดแ้ก่ คนที

ประกอบดว้ยสัปปุริสธรรม 7 ประการคือ  1. ธมัมญั ุตา รู้หลกัหรือรู้จักเหตุ  2. อตัถญั ุตา รู้ความมุ่งหมายหรือ

รู้จกัเหตุผล  3. อตัตญั ุตา รู้จกัตน  4. มตัตญั ุตา รู้จกัประมาณ  5. กาลญั ุตา รู้จกักาล  6. ปริสัญ ุตา รู้จักชุมชน  

7. ปุคคลญั ุตา รู้จกับุคคล ดู ที.ปา. 11/331/264 และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ 

ฉบับประมวลศัพท์, 428. 
40 ทา้วมหาราชทงัสี หรือทา้วจตุโลกบาล  ไดแ้ก่ เทวดาผู ้รักษาโลกใน 4 ทิศคือ  1. ท้าวธตรฐ  

จอมภูต หรือจอมคนธรรพ์ ครองทิศตะวนัออก  2. ทา้ววิรุฬหก จอมกุมภณัฑ์ ครองทิศใต ้ 3. ท้าววิรูปักษ์  

จอมนาค ครองทิศตะวนัตก  และ 4. ทา้วกุเวร หรือ เวสสวณั จอมยกัษ ์ครองทิศเหนือ 
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มาก41 พระผูมี้พระภาคเจา้ผูอ้นัเทพ นาค ยกัษ์ คนธรรพ์42  อสูร ครุฑ43 กินนร งูใหญ่ มนุษย ์และ

อมนุษยจ์าํนวนมากสกัการะ เคารพ นบัถือ บูชา ยกยอ่ง อ่อนนอ้ม ทรงเป็นผูค้วรกราบไหวบู้ชานอบ

นอ้มของบริษทัทงัสี ของโลกพร้อมทงัเทวโลก ฯ ทราบว่า  ลาํดบันัน  พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงถูก

แวดลอ้มและดาํรงอยู่ต่อหน้าบริษทัหลายแสนคน  ไดท้รงแสดงธรรมอนังามในเบืองตน้  งามใน

ท่ามกลาง  งามในทีสุด ฯ พระองคไ์ดท้รงประกาศพรหมจรรยพ์ร้อมทงัอรรถทงัพยญัชนะบริบูรณ์

บริสุทธิสะอาดสินเชิง ฯ 

ทราบอีกว่า  โดยสมยันัน  พระโพธิสัตวน์ามว่าจนัทรประภา ผูเ้ป็นกุมาร  มีอธิการ44 

อนัไดท้าํไวใ้นพระชินเจา้องคก่์อน  มีกุศลมลูอนัปลกูไวแ้ลว้  ผูร้ะลึกชาติได ้ ไดป้ฏิภาณ  ดาํรงอยู่

ในมหายาน  ประกอบดว้ยมหากรุณา  ไดน้งัประชุมอยูใ่นทีประชุมของบริษทันนันนัเอง ฯ ไดท้ราบ

ว่า  ลาํดบันนั  ท่านจนัทรประภาผูเ้ป็นกุมารไดลุ้กขึนจากอาสนะ พาดผา้ห่มเฉวียงบ่า จรดวงเข่าขา้ง

ขวาบนพืนแลว้ประณมอญัชลีไปทางพระผูมี้พระภาค  ไดก้ราบทูลพระผูมี้พระภาคเจา้อย่างนีว่า  

หากว่าพระผูมี้พระภาคเจา้จะพึงใหโ้อกาสเพือพยากรณ์ขอ้ปริศนาทีขา้พระองค์ถาม ขา้พระองค์พึง

ทูลถามปัญหาบางขอ้นนัเองกบัพระผูมี้พระภาคเจา้ผูเ้ป็นตถาคตอรหนัตต์รัสรู้ชอบดว้ยพระองค์เอง 

ฯ เมือจนัทรประภาโพธิสัตวก์ราบทูลอย่างนี พระผูมี้พระภาคเจ้าไดต้รัสเรียกจนัทรประภาผูเ้ป็น

กุมารว่า  ดูก่อนผูเ้ป็นกุมาร  เธอหวงั (จะถาม) ปริศนาใดๆ กบัพระตถาคตผูอ้รหันต์ตรัสรู้โดยชอบ

ดว้ยตนเอง  ก็จงถามเถิด ฯ เราจะทาํจิต (ของเธอ) ใหย้นิดีดว้ยการพยากรณ์ขอ้ปริศนานนัๆ นนัเองที

                                         
41 มเหศาขฺยมเหศาขฺไยรฺ มเหศ บางทีใช ้มเหศวร มาจาก มหา (ใหญ่) + อีศ (ผูเ้ป็นใหญ่) จึงแปลว่า 

ผูย้ิ งใหญ่ หมายถึง พระอีศวรหรือพระเจ้าแผ่นดิน  แต่ในบริบทนีมีมเหศถึงสองคาํจึงไม่น่าจะใช่พระอิศวร  

คงหมายถึงเทวดาผูเ้ป็นราชาปกครองหรือเป็นใหญ่ในสวรรคน์นั ๆ 
42 คนธรรพ ์คือเทวดาทีสิงสถิตอยู่ในตน้ไมที้มีกลินหอม ต่างกบัรุกขเทวดาซึงเป็นเทวดาผูส้ถิตที

ตน้ไมท้วัไปเมือตน้ไมต้ายกจ็ะเปลียนตน้ไมใ้หม่ แต่คนธรรพแ์มต้น้ไมห้อมนนัจะตายหรือมีคนตดัไปก็จะตามไป

อยูก่บัตน้ไมน้นัดว้ย  การเกิดเป็นคนธรรพเ์ป็นเพราะทาํบุญแลว้ตงัความปรารถนาขอเกิดเป็นคนธรรพ์ อีกนัยหนึง 

คนธรรพเ์ป็นเทวดาชนัดาวดึงส์ เป็นบริวารของทา้วสักกะเทวราช มีหนา้ทีบรรเลงดนตรี  มีหวัหนา้ชือ ปัญจะสิขะ

เทพบุตร ดู พระสูตรในคนัธพัพกายสังยตุ ส.ํข. 17/536/282.  
43 ครุฑ มี 4 ประเภทคือ เกิดในไข่, เกิดในทอ้ง, เกิดในทีชืน, เกิดผุดขึน มีฤทธิจากน้อยไปหามาก

ตามลาํดบั การเกิดเป็นครุฑเป็นเพราะทาํบุญแลว้ตงัความปรารถนาขอเกิดเป็นครุฑ  ดู พระสูตรในสุบรรณสังยุต  

ส.ํข. 17/530/278.  
44 อธิการ แปลว่า การอนัยงิ  หมายถึง การทาํความดีทียิงใหญ่หรืออย่างพิเศษ, บุญหรือคุณความดี

สาํคญัทีไดบ้าํเพญ็มา, ความประพฤติปฏิบติัทีเคยประกอบไว ้หรือการอนัไดบ้าํเพญ็มาแต่กาลก่อน หรือทีไดส้ังสม

ตระเตรียมเป็นทุนไว ้ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 477. 
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เธอถามแลว้ ฯ ดูก่อนกุมาร  เราผูเ้ป็นสัพพญั ูสัมมาสัมพุทธเจา้45  เป็นผูเ้ห็นสิงทงัมวล  บรรลุถึง

ความอาจหาญในธรรม พละ46และความกลา้หาญ47ทงัปวง  ประกอบดว้ยญาณเป็นเครืองหลุดพน้อนั

ไม่มีสิงใดกนั ฯ ดูก่อนกุมาร  ไม่มีสิงทีพระตถาคตไม่รู้ไม่เห็นไม่ไดย้นิไม่ทราบชดัไม่ทาํใหแ้จ่มแจง้

ในธรรมทงัหมด  หรือยงัไม่ไดต้รัสรู้พร้อมในโลกธาตุอนัเป็นอนันต์ไม่มีทีสินสุด ฯ ดูก่อนกุมาร  

พระตถาคต48ใหโ้อกาสเป็นนิตยเ์พือเธอถามปัญหากบัพระตถาคต ฯ เรา (ตถาคต) จะทาํจิตของเธอ

ใหย้นิดีดว้ยการเฉลยปริศนานนัๆ นนัเองทีเธอถาม ฯ 

                                         
45 สัพพญั ู (บาลีว่า สพฺพ ฺ ู, สันสกฤตว่า สรฺวชฺญ) ผูรู้้ทุกสิง ในทีนีใชค้าํตามทีนิยมในบาลีซึงมี

อีกคาํทีนิยมใชคื้อ สรรเพชญ คาํว่า สัพพัญ ู เป็นไวพจน์ (ชือเรียกแทนกนัได)้ ใชเ้ฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านัน 

เพราะพระองคท์รงไดส้ัพพญั ุตญาณ ญาณคือความเป็นพระสัพพญั ู, พระปรีชาญาณหยงัรู้สิงทงัปวง ทงัทีเป็น

อดีต ปัจจุบนั และอนาคต ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 

477.   
46 พละ แปลว่า กาํลงั  หมายถึง  1. พละ 5 คือธรรมอนัเป็นกาํลงั ซึงทาํให้เกิดความเขม้แข็งมนัคง

ดาํรงอยูไ่ดใ้นสัมปยุตตธรรมทงัหลายอย่างไม่หวนัไหว ธรรมทีเป็นปฏิปักษ์ครอบงาํไม่ได ้เป็นเครืองเกือหนุน

อริยมรรค จดัอยูใ่นโพธิปักขิยธรรม  มี 5 คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา  2. พละ 4 คือธรรมอนัเป็นพลงัทาํให้

ดาํเนินชีวิตดว้ยความมนัใจไม่ตอ้งหวาดหวนักลวัภยัต่างๆ ไดแ้ก่ 2.1 ปัญญาพละ กาํลงัปัญญา  2.2 วิริยพละ กาํลงั

ความเพียร 2.3 อนวัชชพละ กาํลังคือการกระทาํทีไม่มีโทษ (กาํลังความสุจริตและการทาํแต่กรรมทีดีงาม)  

2.4 สังคหพละ กาํลงัการสงเคราะห์ คือช่วยเหลือเกือกูลอยูร่่วมกนักบัผูอ้ืนดว้ยดี ทาํตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม 

ดู ที.ปา.11/300/252 และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 

382-383. 
47 ความกลา้หาญ สันสกฤตว่า ไวศารัทยะ บาลีว่า เวสารัชชะ เป็นความแกล้วกล้าอาจหาญ 

ไม่ครันคร้ามเพราะพระพุทธเจา้ไม่ทรงมองเห็นว่าใครกต็ามจกัทกัทว้งพระองค์ไดโ้ดยชอบธรรมในฐานะเหล่านี

คือ 1. สัมมาสัมพุทธปฏิญญา (ท่านปฏิญญาว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะ ธรรมเหล่านีท่านยงัไม่รู้) 2. ขีณาสวปฏิญญา 

(ท่านปฏิญญาว่าเป็นขีณาสพ อาสวะเหล่านีของท่านยงัไม่สิ น) 3. อนัตรายกิธรรมวาทะ (ท่านกล่าวธรรมเหล่าใดว่า

เป็นอนัตราย ธรรมเหล่านนั ไม่อาจก่ออนัตรายแก่ผูส้้องเสพไดจ้ริง) 4. นิยยานิกธรรมเทศนา (ท่านแสดงธรรมเพือ

ประโยชน์อยา่งใด ประโยชน์อยา่งนนัไม่เป็นทางนาํผูท้าํตามใหถ้ึงความสิ นทุกขโ์ดยชอบจริง) ดู ม.มู. 12/167/144 

และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, 139. 
48 ตถาคต พระนามหนึงของพระพุทธเจ้า เป็นคาํทีพระพุทธเจ้าทรงเรียกหรือตรัสถึงพระองค์เอง 

แปลไดค้วามหมาย 8 อยา่ง คือ 1. พระผูเ้สดจ็มาแลว้อยา่งนนั  คือเสด็จมาทรงบาํเพ็ญพุทธจริยาเพือประโยชน์แก่

ชาวโลกเป็นตน้ เหมือนอยา่งพระพุทธเจา้พระองค์ก่อน ๆ อย่างไรก็อย่างนัน  2. พระผูเ้สด็จไปแลว้อย่างนัน คือ

ทรงทาํลายอวิชชา สละปวงกิเลสเสด็จไปเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ อย่างไรก็อย่างนัน  3. พระผู ้

เสด็จมาถึงตถลกัษณะ คือทรงมีพระญาณหยงัรู้เขา้ถึงลกัษณะทีแทจ้ริงของสิงทงัหลายหรือของธรรมทุกอย่าง   

4. พระผูต้รัสรู้ตถธรรมตามทีมนัเป็น คือตรัสรู้อริยสัจจ์ 4 หรือปฏิจจสมุปบาทอนัเป็นธรรมทีจริงแทแ้น่นอน   

5. พระผูท้รงเห็นอยา่งนนั คือ ทรงรู้เท่าทนัสรรพอารมณ์ทีปรากฏแก่หู่สัตวท์งัเทพและมนุษย ์ซึงสัตวโ์ลกตลอดถึง
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ทราบว่าลาํดบันนั  จนัทรประภาโพธิสตัวผ์ูเ้ป็นกุมาร  ยนิดี ใจเฟืองฟ ูอิมเอิบ บนัเทิงใจ 

เกิดปีติและโสมนสั  ในเวลานนัไดก้ราบทูลพระผูมี้พระภาคเจา้ดว้ยคาถาทงัหลายว่า 

ข้าแต่พระสัมพุทธเจ้า ผูเ้ป็นทีพึงของโลก ผูท้าํแสงสว่าง บุคคลประพฤติ

อย่างไรจึงไดรั้บชญาณอนัเป็นอจินไตย์49  ขา้แต่พระองค์ผูท้าํประโยชน์เกือกูล  ขอ

พระองคท์รงเฉลยเถิด ฯ (1)   

พระองคผ์ูท้รงเป็นเจา้แห่งนระ ผูต้รัสคาํสัตย ์ผูเ้ป็นนระผูอ้าจหาญ  ผูอ้นัคน

และเทวดาพึงบูชา  บุคคลประพฤติอย่างไร  ข้าแต่พระองค์ผูไ้ม่มีบุคคลใดเทียบ   

ผูป้ระเสริฐ ผูไ้ดรั้บยานอนัเลิศ  ผูมี้พระสุรเสียงอนัประเสริฐ  ผูท้รงเป็นทีพึง  พระองค์

ผูที้ขา้พระองคถ์ามแลว้  ขอจงทรงเฉลย ฯ (2) 

ขา้พระองคข์อทูลถามดว้ยอธัยาศยั  เล่ห์เหลียมของขา้พระองค์ย่อมไม่มี ไม่มี

ใครอืนทีจะเป็นพยานของขา้พระองคน์อกจากพระองคผ์ูเ้ป็นบุรุษสูงสุด ฯ (3) 

ความไพบูลย ์ความตงัมนั ความพอใจมีอยูแ่ก่ขา้พระองค ์ขา้แต่พระศากยสิงห์  

ขอพระองคโ์ปรดรู้ความประพฤติของขา้พระองค์  อนึง ขา้พระองค์จกัไม่เป็นผูย้ินดี 

แต่เพียงคาํพดู (หากแต่พร้อมปฏิบติัตาม) ขา้แต่พระองคผ์ูเ้ป็นใหญ่แห่งชน ขอพระองค์

โปรดตรัสขอ้ปฏิบติัแก่ขา้พระองคโ์ดยพลนั ฯ (4) 

                                                                                                                     
เทพถึงพรหมไดป้ระสบและพากนัแสวงหา ทรงเขา้ใจสภาพทีแทจ้ริง  6. พระผูต้รัสอย่างนัน (หรือมีพระวาจา 

ทีแทจ้ริง) คือ พระดาํรัสทงัปวงนบัแต่ตรัสรู้จนเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน ลว้นเป็นสิงแทจ้ริงถูกตอ้ง ไม่เป็นอย่าง

อืน  7. พระผูท้าํอยา่งนนั คือตรัสอยา่งใดทาํอยา่งนนั ทาํอยา่งใดตรัสอยา่งนนั และ 8. พระผูเ้ป็นเจา้ (อภิภู) คือทรง

เป็นใหญ่ยงิเหนือกว่าสรรพสัตวต์ลอดถึงพระพรหมทีสูงสุด เป็นผูเ้ห็นถ่องแท ้ทรงอาํนาจ เป็นราชาทีพระราชา

ทรงบูชา เป็นเทพแห่งเทพ เป็นอินทร์เหนือพระอินทร์ เป็นพรหมเหนือประดาพรหม ไม่มีใครจะอาจวัดหรือ 

ทดัเทียบพระองค์ดว้ยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทสัสนะ ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 56-57. 
49 อจินไตย ์(บาลีว่า อจินเตยฺย,  สันสกฤตว่า อจินฺตฺย)  แปลว่า สิงทีไม่ควรคิด หมายถึงสิงทีไม่อาจ

เขา้ใจไดด้ว้ยตรรกะสามญัของปุถุชน มี 4 อย่างไดแ้ก่ 1. พุทธวิสัย วิสัยแห่งความมหัศจรรยข์องพระพุทธเจ้า

ทงัหลาย 2. ฌานวิสัย วิสัยแห่งอิทธิฤทธิของผูมี้ฌานทงัมนุษยแ์ละเทวดา 3. กรรมวิสัย วิสัยของกฎแห่งกรรมและ

วิบากกรรมคือการใหผ้ลของกรรมทีสามารถติดตามไปไดทุ้กชาติ และ 4. โลกวิสัย วิสัยแห่งโลก คือการมีอยู่ของ

สวรรค ์นรก และสังสาระวฏั พระพุทธศาสนาไม่แนะนาํใหคิ้ดเรืองอจินไตย ์เพราะวิสัยปุถุชนไม่อาจเขา้ใจไดโ้ดย

ถูกตอ้งถ่องแท ้ทงัเพราะความเขา้ใจไม่ไดใ้นฐานะทีเป็นของลึกซึง เป็นเรืองทางจิต หรือเป็นเรืองทีไม่สามารถหา

คาํตอบทีสิ นสุดได ้ถา้คิดมากจริงจงัในการหาคาํตอบเหล่านนัจากการคิดเดาเอาดว้ยตรรกะอาจกลายเป็นคนบา้ได ้

อจินไตยใ์นเรืองทางจิตจึงเป็นเรืองทีรู้ไดด้ว้ยการบรรลุธรรมชนัสูงเท่านนั ดู องฺ. จตุกฺก. 13/77/79 
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ธรรมทงัหลายเหล่าไหนทีเป็นเครืองนาํบุคคลไป (ในพุทธยาน) เป็นเครืองทาํ

ใหม้ากในพุทธยาน  ขา้แต่พระมหาวีระ ขอพระองค์ทรงเฉลยวิธีถึงฝัง (คือการบรรลุ) 

ธรรมทงัปวง ฯ (5) 

ขา้แต่พระผูเ้ป็นทีพึง  ขอพระองค์จงตรัสบอกแก่ขา้พระองค์โดยประการที

บุคคลเสพ50ธรรมอนัเป็นเครืองมือ(ขอ้ใดจึง)จะเป็นผูมี้ปัญญาเฉียบพลนั  หมดภยัและ

ความหวาดกลวั  เป็นผูไ้ม่สะดุง้ และจะไม่ทาํการละทิงศีลสกนัธ์51  จะเป็นผูห้มดความ

มวัเมา ราคะ โทสะ และโมหะ มีโทษอนัสงบไปทงัหมด  เทียวไปสู่ทีจาริก ฯ (6) 

บุคคลจะไม่ละศีลได้อย่างไร  ไม่ละเลยฌานได้อย่างไร จะเสพการอยู่ป่า 

ไดอ้ยา่งไร  จะใหป้รัชญาเป็นไปไดอ้ยา่งไร ฯ (7) 

ผูรั้กษาศีลจะประสบความยนิดีในศาสนาของพระทศพลอนัสูงส่งไดอ้ย่างไร  

ศีลสกนัธ์จะไม่ขาดได้อย่างไร  และบุคคลจะวดัสวภาวะของสิงทีจดัแต่งดีแลว้ได้

อยา่งไร ฯ (8) 

บุคคลจะเป็นผูฉ้ลาด  บริสุทธิทางกาย  วาจาไดอ้ยา่งไร จะเสพพุทธชญาณดว้ย

จิตทีไม่เศร้าหมองไดอ้ยา่งไร ฯ (9) 

บุคคลจะมีกายกรรมหมดจดไดอ้ย่างไร  และจะเวน้โทษทางวาจาไดอ้ย่างไร  

จะเป็นผูมี้จิตไม่เศร้าหมองไดอ้ย่างไร  ขา้แต่บุรุษผูป้ระเสริฐ พระองค์อนัขา้พระองค์

ถามแลว้  โปรดพยากรณ์แก่ขา้พระองค ์ฯ (10) 

ทราบว่า  ลาํดบันัน  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสกบัจนัทรประภาผูเ้ป็นกุมาร  ดงันีว่า  

ดูก่อนกุมาร พระโพธิสัตวม์หาสัตวผ์ูป้ระกอบดว้ยเอกธรรม52 ย่อมไดรั้บคุณเหล่านี และย่อมได ้

ตรัสรู้สมัมาสัมโพธิอนัยอดเยียมโดยฉับพลนั ฯ เอกธรรมเป็นไฉน ?  ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสัตว์

มหาสัตว์ในโลกนีมีจิตเสมอ มีจิตมุ่งประโยชน์เกือกูล มีจิตไม่มุ่งกาํจัด มีจิตมิใช่ไม่เสมอในสัตว์

                                         
50 คาํว่า เสพ (มาจาก เสว) หมายถึง การอยู่กบัสิงนันดว้ยความยินดี มีทีใชม้าก เช่น เสพธรรม  

เสพการอยูป่่า เสพบณัฑิต (คบบณัฑิต) เพือให้การแปลสันกระชบัผูอ้่านพึงเขา้ใจความหมายโดยอตัโนมติั เช่น 

เสพธรรม หมายความว่า ปฏิบติัธรรมดว้ยความยนิดี 
51 ศีลสกนัธ์ (บาลีว่า ศีลขนฺธ, สันสกฤตว่า ศีลสฺกนฺธ) ธรรมหมวดศีล, กองศีล 
52 เอกธรรม  แปลตามตวัว่า ธรรมะขอ้เดียว  ธรรมอนัเป็นเอก แปลโดยความหมายว่า สภาพอย่าง

เดียวกัน เป็นชือเรียกของจิตบริสุทธิ หรือจิตหนึงตามแนวคิดเซน เอกธรรม อาจใช้หมายถึง สัทธรรม 

สัมมาสัมโพธิ ธารณี ภูมิ โลกธาตุ วิสุทธิภูมิ ตถาคตครรภ์ พระนามของพระพุทธเจ้า ถึงแมจ้ะเรียกชือต่างกนัแต่

เป็นสัจธรรมเดียวกนั  
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ทงัหมด ฯ ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสตัวม์หาสตัวผ์ูป้ระกอบดว้ยเอกธรรมนี  ยอ่มไดรั้บคุณเหล่านีและ

ไดต้รัสรู้สมัมาสมัโพธิอนัยอดเยยีมโดยพลนั ฯ 

ทราบว่า  ครังนนั  ณ เวลานนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสกบัจนัทรประภาผูเ้ป็นกุมาร

ดว้ยคาถาทงัหลายว่า 

พระโพธิสัตวผ์ูส้มาทานเอกธรรมดาํเนินไป ย่อมไดรั้บคุณเหล่านี และย่อม

ตรัสรู้โพธิโดยพลนั ฯ (11) 

พระโพธิสตัวผ์ูมี้จิตไม่เบียนเบียนใครๆ  เป็นผูมี้จิตไม่มุ่งกาํจดั(สตัวอื์น)  และ

ไม่ก่อความกระดา้ง  ไม่ก่อโทษ  ยอ่มไดคุ้ณวิเศษตามทีกาํหนดไว ้ฯ (12) 

บุคคลอบรมจิตให้เสมอแลว้ไดเ้ห็นผลอนัเสมอ  เป็นผูมี้ฝ่าเทา้อนัเรียบเสมอ  

และเป็นผูมี้มารยาทและอารมณ์อนัเสมอ53 ฯ (13) 

บุคคลอบรมจิตใหเ้สมอมิใช่ไม่เสมอแลว้  ขจดัโทษและความกระดา้งออกไป  

ละความปรารถนาไดแ้ลว้  มีฝ่าเทา้อนัดีเป็นพืนเสมอ  เป็นผูส่้องสว่างอย่างยิง  สะอาด

และควรแก่การเห็น  ฯ (14) 

พระโพธิสัตว ์ ผูอ้ยู่ในทิศ 10 รุ่งโรจน์อยู่  ถูกตอ้งพุทธเกษตรดว้ยแสงสว่าง

อนัมีศิริ  ผูที้เมือไดรั้บศานตภูมิ54  จะตงัสตัวจ์าํนวนมากไวใ้นพุทธญาณ  ฯ (15) 

ดูก่อนกุมาร พระโพธิสตัวม์หาสตัว ์เป็นผูมี้จิตเสมอ มีจิตมุ่งประโยชน์ มีจิตไม่มุ่งกาํจดั 

ไม่ใช่มีจิตไม่เสมอ ในสัตวท์งัหมดเหล่านัน ย่อมไดรั้บสมาธิชือว่า สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺ จิต 

(สมาธิทีแสดงใหเ้ห็นถึงความเสมอกนัแห่งสวภาวะของธรรมทงัปวง) นี ฯ ดูก่อนกุมาร  ก็สมาธิที

ชือว่า  สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺจิต นนัเป็นไฉน ? คือ  การสาํรวมกาย ฯ สาํรวมวาจา ฯ สาํรวมใจ 

ฯ ความหมดจดแห่งกรรม ฯ ความขา้มพน้กิเลสเครืองเหนียวรัด ฯ ความกาํหนดรู้สกนัธ์55 ฯ ความ

                                         
53 โศลกนีมีการเล่นคาํ สม แปลว่า สมาํเสมอ อบรมจิตให้เสมอหมายถึงไม่เอนเอียงไปตามขา้งดี

หรือขา้งร้าย ไดเ้ห็นผลหรือวิบากอนัเสมอคือไดรั้บผลทีเกิดจากจิตเสมอหรือหมายถึงความมีจิตเป็นกลางตาม

แนวคิดเรืองทางสายกลาง ฝ่าเทา้อนัเสมอหมายถึงลกัษณะฝ่าเทา้ของคนทีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ คนเจ้าราคะมีรอยเทา้

กระโหยง่ (เวา้กลาง) คนเจา้โทสะมีร้อยเทา้หนกัส้น คนเจา้โมหะมีรอยเทา้จิกลง ส่วนคนหมดกิเลสมีรอยเทา้เรียบ

เสมอ เรืองรอยเทา้ดู ธมฺมปท.179 มารยาทอนัเสมอหมายถึงความมีกิริยาเรียบร้อยสงบ อารมณ์อนัเสมอหมายถึง

ความไม่แปรปรวนทางอารมณ์ ควมคุมอารมณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 
54 ศานตภูมิ ภูมิอนัสงบ เทียบบาลีว่า สนฺติภูมิ หมายถึงความสิ นกิเลสทงัปวง ตรงกบัพุทธภาษิตว่า 

นตฺถิ สนฺติปรํ สุข ํความสุขยงิกว่าความสงบไม่มี ดู ข.ุธ.25/25/42 คาํนีเป็นคาํเรียกแทนคาํว่า นิพพาน 
55 สกนัธ์ ตรงกบับาลีว่า ขนัธ์ หมายถึง ส่วนประกอบ 5 ประการ ทีรวมกนัอยูจ่นเกิดบุคคล กล่าวคือ

ตวัเรานีมีส่วนประกอบ 5 ประการ ไดแ้ก่ 1. รูปขนัธ ์กองรูป ส่วนทีเป็นรูป ร่างกาย พฤติกรรม และคุณสมบติัต่างๆ 

ของส่วนทีเป็นร่างกาย ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทงัหมด สิงทีเป็นร่างพร้อมทงัคุณและอาการ 2. เวทนาขนัธ์ กอง
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เสมอกันแห่งธาตุ56 ฯ ความถอนออกจากอายตนะ57 ฯ ความละตัณหา58 ฯ ความเข้าถึงความเข้า

ใจความไม่เกิดขึน59 ฯ การแสดงเหตุ ฯ ความไม่ทาํลายผลของกรรม60 ฯ ความเห็นธรรม ฯ การเจริญ

มรรค ฯ ความระลึกถึงพระตถาคตอยา่งเสมอ ฯ ความมีปรัชญาทีเฉียบแหลม ฯ สิงทีเป็นเครืองเขา้

                                                                                                                     
เวทนา ส่วนทีเป็นการเสวยรสอารมณ์ ความรู้สึก สุข ทุกข์ หรือเฉยๆ 3. สัญญาขนัธ์ กองสัญญา ส่วนทีเป็นความ

กาํหนดหมายใหจ้าํอารมณ์นนัๆ ความกาํหนดไดห้มายรู้ในอารมณ์ 6 เช่นว่า ขาว เขียว ดาํ แดง เป็นตน้ 4. สังขาร-

ขนัธ ์กองสังขาร ส่วนทีเป็นความปรุงแต่ง สภาพทีปรุงแต่งจิตใหดี้หรือชวัหรือเป็นกลางๆ คุณสมบติัต่างๆ ของจิต 

มีเจตนาเป็นตวันาํ ทีปรุงแต่งคุณภาพของจิต ให้เป็นกุศล อกุศล อพัยากฤต 5. วิญญาณขนัธ์ กองวิญญาณ ส่วนที

เป็นความรู้แจง้อารมณ์ ความรู้อารมณ์ทางอายตนะทงั 6 มีการเห็น การไดย้ิน เป็นตน้ ไดแ้ก่ วิญญาณ 6 ขนัธ์ 5 นี 

ย่อลงมาเป็น 2 คือ นาม และ รูป กล่าวคือ รูปขนัธ์จัดเป็นรูป 4 ขนัธ์นอกนันเป็นนาม ดู สํ.ข. 17/95/58 และ  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, 162.  
56 ธาตุ สิงทีทรงสภาวะของมนัอยู่เองตามธรรมดาของเหตุปัจจัย ธาตุมี 4 คือ  1. ปฐวีธาตุ สภาวะ 

ทีแผ่ไปหรือกินเนือที เรียกสามญัว่า ธาตุแขน้แขง็หรือธาตุดิน  2. อาโปธาตุ สภาวะทีเอิบอาบดูดซึม เรียกสามญัวา่ 

ธาตุเหลวหรือธาตุนาํ  3. เตโชธาตุ สภาวะทีทาํให้ร้อน เรียกสามญัว่า ธาตุไฟ  4. วาโยธาตุ สภาวะทีทาํให้

เคลือนไหว เรียกสามญัว่า ธาตุลม บางคมัภีร์กล่าวว่ามี  6 คือเพิม  5. อากาสธาตุ สภาวะทีว่าง  และ  6. วิญญาณ

ธาตุ สภาวะทีรู้แจ้งอารมณ์ หรือ ธาตุรู้  ดู อภิ .วิ . 35/124/108 และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 149. 
57 อายตนะ ทีติดต่อ, เครืองติดต่อ, แดนต่อความรู้, เครืองรู้และสิงทีรู้ เช่น ตา เป็นเครืองรู้ รูปเป็น

สิงทีรู้, หูเป็นเครืองรู้ เสียงเป็นสิงทีรู้ เป็นตน้, จดัเป็น 2 ประเภท คือ 1. อายตนะภายนอก เครืองต่อภายนอก, สิงที

ถูกรู้มี 6 คือ รูป, เสียง, กลิน, รส, โผฏฐพัพะ (สิงตอ้งกาย) และธรรมารมณ์ คือ อารมณ์ทีเกิดกบัใจ หรือสิงทีใจรู้  

2. อายตนะภายใน เครืองต่อภายใน, เครืองรับรู้มี 6 คือ ตา, หู, จมูก, ลิ น, กาย และใจ  ดู ที.ปา. 11/304/255 และ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 540-541. 
58 ตัณหา ความทะยานอยาก, ความดิ นรน, ความปรารถนา, ความเสน่หา มี 3 คือ 

1. กามตณัหา ความทะยานอยากในกาม อยากไดอ้ารมณ์อนัน่ารักใคร่  2. ภวตณัหา ความทะยากอยากในภพ 

อยากเป็นนนัเป็นนี และ 3. วิภวตณัหา ความทะยานอยากในวิภพ อยากไม่เป็นนนัไม่เป็นนี อยากพรากพน้ดบัสูญ

ไปเสีย  ดู องฺ.ฉกฺก. 22/377/494 และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวล

ศัพท์, 100. 
59 อนุตฺปาทสากฺษาตฺกฺริยาวตาร: มาจากศพัท ์อนุตฺปาท (อนุปฺปาท) + สากฺษาตฺกฺริยา (สจฺฉิกิริยา) + 

อวตาร (โอตาร) คาํว่า อนุตฺปาท หมายถึง ธรรมทีไม่ตอ้งเกิดอีก ไดแ้ก่ พระนิพพาน คาํว่า สากฺษาตฺกฺริยา หมายถึง 

ทาํใหป้ระจกัษแ์ก่ตาตนเอง คาํว่า อวตาร หมายถึง ขา้มจากสถานะหนึงไปอีกสถานะหนึง ในทีนีหมายเอาขา้มพน้

จากความไม่รู้ลงไปสู่การมีความรู้เรืองการทาํพระนิพพานใหป้ระจกัษแ์ก่สายตาตนเอง  
60 หมายถึงความเชือในผลของกรรม ความคิดว่าสิงทีทาํแลว้ไม่ไร้ผล ตอ้งมีผลเกิดตามมาแน่นอน 
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ไปสู่ความสตัย ์ฯ ความรู้ธรรม ฯ ความรู้ในการเขา้ถึงปฏิสัมภิทา61 ฯ ความรู้ในประเภทของอกัษร

และบท ฯ ความกา้วล่วงวตัถุทงัหลาย ฯ ความกาํหนดรู้เสียงกล่าว ฯ ความไดรั้บความปราโมทย ์ฯ 

ความเสวยปรีดีในธรรม ฯ ความซือตรง ฯ ความอ่อนโยน ฯ ความตรง ฯ ความไม่คดโกง ฯ ความมี

เสียนหนามไปปราศ ฯ ความเป็นผูก้ลา้ ฯ ความเป็นผูมี้ศีลดี ฯ ความเป็นเพือน ฯ ความเป็นผู ้

อ่อนหวาน ฯ ความมีใบหนา้ยมิแยม้ ฯ ความเป็นผูท้กัทายก่อน ฯ ความกล่าวตอ้นรับดว้ยดีว่ามาเถิด 

ฯ ความไม่เกียจคร้าน ฯ ความเคารพในผูค้วรเคารพ ฯ  ความตอ้งการจะฟัง (คาํ) ของครู ฯ ความยนิดี

ในความเขา้ถึง ฯ ความไม่อิมในกุศลธรรม ฯ ความหมดจดแห่งอาชีพ ฯ การไม่ทิงการอยู่ป่า ฯ 

ความรู้การเปลียนภูมิ (ของธรรมตามทีได้บรรลุ)  ฯ ความไม่ทําลายสติ62 ฯ ความฉลาดใน 

สกนัธ ์ฯ ความฉลาดในธาตุ ฯ ความฉลาดในอายตนะ ฯ การขา้มลงสู่ความเขา้ใจอภิชญา ฯ ความ

ขจดักิเลส ฯ ความถอนขึนซึงความสืบต่อแห่งวาสนา ฯความถึงความวิเศษแห่งชญาณ ฯ  ผลผลิต

แห่งภาวนา ฯ ความฉลาดในการออกจากอาบติั63 ฯ ความข่มไวไ้ดซึ้งกิเลสเป็นเครืองร้อยรัด ฯ ความ

ละอนุศยักิเลส64 ฯ ความกา้วล่วงภพ ฯ ความระลึกชาติได ้ฯ ความไม่หวงัผล ฯ ความเป็นผูมี้จิต

                                         
61 ปฏิสัมภิทา (บาลีว่า ปฏิสมฺภิทา, สันสกฤตว่า ปฺรติสํวิทฺ) ปฏิสัมภิทา ความแตกฉาน, ความรู้

แตกฉาน, ปัญญาแตกฉาน มี 4 คือ 1. อตัถปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในอรรถ ความแตกฉานสามารถอธิบาย

เนือความยอ่ของภาษิตโดยพิสดาร และความเขา้ใจทีสามารถคาดหมายผลขา้งหน้า อนัจะเกิดสืบเนืองไปจากเหตุ  

2. ธมัมปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในธรรม เห็นคาํอธิบายพิสดาร กส็ามารถจบัใจความมาตงัเป็นหวัขอ้ได ้เห็นผล

กสื็บสาวไปหาเหตุได ้  3. นิรุตติปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในนิรุกติ คือ ภาษา  รู้จกัใชถ้อ้ยคาํใหค้นเขา้ใจ ตลอด

ทงัรู้ภาษาต่างประเทศ  4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ โตต้อบปัญหาเฉพาะหน้าไดท้นัท่วงที 

หรือแกไ้ขเหตุการณ์ฉุกเฉินไดฉ้ับพลนัทนัการ ในคมัภีร์นีมีการกล่าวถึงปฎิสัมภิทาไวโ้ดยเฉพาะซึงจักปรากฏ

ต่อไป ดู องฺ.จตุกฺก. 21/172/216 และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวล

ศัพท์, 149. 
62 สติ (บาลีว่าสติ, สันสกฤตว่าสมฺฤติ) ความระลึกได,้ นึกได,้ ความไม่เผลอ, การคุมใจไวก้บักิจ 

หรือกุมจิตไวก้บัสิงทีเกียวขอ้ง, จาํการทีทาํและคาํทีพูดแลว้แมน้านได ้  มีรวมอยู่ในหมวดธรรมขอ้ต่างๆ คือ  

ธรรมมีอุปการะมาก 2 พละ 5 ในนาถกรณธรรม 10 โพชฌงค์ 7 และ สัทธรรม 7 ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 

ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 391. 
63 อาบติั การตอ้ง, การล่วงละเมิด, โทษทีเกิดแต่การละเมิดสิกขาบท  อาบติัมี 7 ประเภท คือ 

ปาราชิก สังฆาทิเสส ถุลลจัจยั ปาจิตตีย ์ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิต  อาบติันีจัดรวมเป็นประเภทไดห้ลายอย่าง  

จัดเป็น 2 เช่น 1. ครุกาบติั อาบติัหนัก (ปาราชิกและสังฆาทิเสส) และ  2. ลหุกาบติั อาบติัเบา (อาบติั 5 อย่างที

เหลือ)  ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 538. 
64 อนุศยั (บาลีว่า อนุสย, สันสกฤตว่า อนุศย)  กิเลสทีแฝงตัวนอนเนืองอยู่ในสันดาน มี 7 คือ 

1. กามราคะ ความกาํหนดัในกาม  2. ปฏิฆะ ความหงุดหงิด  3. ทิฏฐิ ความเห็นผิด  4. วิจิกิจฉา ความลงัเลสงสัย  
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ประกอบดว้ยธรรมในกรรมและผลของกรรม ฯ ความกลา้แข็งแห่งชญานในการแสวงหาความรู้ ฯ 

ความกระหายในความรู้ ฯ ความตรัสรู้ตามซึงชญาณ ฯ ภูมิแห่งอาชาไนย65 ฯ ความเป็นผูมี้จิตเสมอ

ดว้ยภูเขาหิน ฯ ความเป็นผูไ้ม่หวนัไหว ฯ ความไม่เคลือนไป ฯ ความรู้ในการกาํหนดภูมิทีไม่

ยอ้นกลบั ฯ ผลิตผลแห่งกุศลธรรม ฯ ความรังเกียจบาปธรรม ฯ ความไม่ฟุ้งขึนแห่งกิเลส ฯ ความไม่

ละทิงขอ้ทีพึงศึกษา ฯ การกาํหนดสมาธิ ฯ ความรู้อาศย66 ฯ ความรู้ความเขา้ถึงต่างๆ ในสัตว์

ทงัหลาย ฯ ความรู้ความเสมอ ฯ ความรู้ความสืบต่อแห่งถอ้ยคาํ ฯ ความสละการอยู่ครองเรือน ฯ 

ความไม่ยนิดีในไตรธาตุ67 ฯ ความมีจิตไม่หดหู่ ฯ ความไม่ขา้มลงในธรรมทงัหลาย ฯ ความกาํหนด

พระสทัธรรม68 ฯ ความคุม้ครองธรรม ฯ ความเชือกรรมและผลของกรรม ฯ ความฉลาดในวินัย ฯ 

ความสงบระงบัอธิกรณ์69 ฯ ความไม่ทะเลาะ ฯ ความไม่วิวาท ฯ ภูมิแห่งกษานติ70 ฯ การสมาทาน

                                                                                                                     
5. มานะ ความถือตวั  6. ภวราคะ ความกาํหนดัในภพ  และ  7. อวิชชา ความไม่รู้จริง  ดู ที.ปา. 11/337/266 และ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 490. 
65 อาชาไนย (สันสกฤตว่า อาชาเนย)  มา้พนัธุ์ดี  คาํนีใชเ้ปรียบกบัผูที้เหมาะแก่การฝึก ดู Monier 

Williams, A Sanskrit-English Dictionary, 132. 
66 อาศย ทีอาศยั,  กิเลศทีอาศยัอยูใ่นใจ 
67 ไตรธาตุ  ธาตุ 3  มีหลายหมวด  เช่นจาํแนกเป็น  รูปธาตุ อรูปธาตุ และนิโรธธาตุ,  อดีตธาตุ 

อนาคตธาตุ และปัจจุบนัธาตุ,  ปณีตธาตุ  อปณีตธาตุ และมธัยมธาตุ,  กุศลธาตุ อกุศลธาตุ และอพัยากฤตธาตุ,  

ไศกษธาตุ อไศกษธาตุ และ ไนวไศกษานาไศกษธาตุ  ดู Ram Karan Sharma, ed., Researches in Indian and 

Buddhist Philosophy: Essays in Honour of Professor Alex Wayman (Delhi: Motilal Banarsidass, 1993), 

107. 
68 สัทธรรม ธรรมทีดี, ธรรมทีแท,้ ธรรมของคนดี, ธรรมของสัตบุรุษมี แบ่งเป็นสัทธรรม 3 คือ  

1. ปริยติัสัทธรรม สัทธรรมคือสิงทีพึงเล่าเรียน ไดแ้ก่ พุทธพจน ์  2. ปฏิบติัสัทธรรม สัทธรรมคือสิงพึงปฏิบติั 

ไดแ้ก่ไตรสิกขา  3. ปฏิเวธสัทธรรม สัทธรรมคือผลทีพึงบรรลุ ไดแ้ก่ มรรคผล และนิพพาน สัทธรรม 7 คือ  

1. ศรัทธา 2. หิริ  3. โอตตัปปะ 4. พาหุสัจจะ 5. วิริยารัมภะ 6. สติ และ 7. ปัญญา  ดู ม.อุ. 14/143/112 และ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 423. 
69 อธิกรณ์ เรืองทีเกิดขึนแลว้จะตอ้งจดัตอ้งทาํ, เรืองทีสงฆต์อ้งดาํเนินการ มี 4 อยา่ง คือ  1. วิวาทา-

ธิกรณ์ การเถียงกนัเกียวกบัพระธรรมวินยั  2. อนุวาทาธิกรณ์ การโจทหรือกล่าวหากนัดว้ยอาบติั  3. อาปัตตาธิ-

กรณ์ การตอ้งอาบติั การปรับอาบติั และการแกไ้ขตวัใหพ้น้จากอาบติั  4. กิจจาธิกรณ์ กิจธุระต่างๆ ทีสงฆ์จะตอ้ง

ทาํ เช่น ใหอุ้ปสมบท ใหผ้า้กฐิน  ในภาษาไทยอธิกรณ์มีความหมายเลือนลางลงและแคบเขา้ กลายเป็น คดีความ 

โทษ เป็นตน้  ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 476. 
70 กษานติ  ความอดทน  (บาลีว่า ขนฺติ,  สันสกฤตว่า กฺษานฺติ)  กษานติมี 3 ประเภทดงัจะปรากฏใน

คมัภีร์ในปริวรรตเบืองหนา้ 



39 
 

 
 

กษานติ ฯ  ความมีคติ71เสมอ ฯ ความฉลาดในการคน้ควา้ธรรม ฯ จิตแผไ่ปแพร่หลาย ฯ ความฉลาด

ในการกาํหนดแยกแยะธรรม ฯ ความรู้ประเภทบทแห่งธรรม ฯ ความฉลาดในการใชบ้ทแห่งธรรม 

ฯ ความฉลาดและความรู้ในการใชบ้ททีรวมกนั บททีมีประโยชน์และบททีไม่มีประโยชน์ ฯ ความรู้

ทีสุดเบืองต้น ฯ ความรู้ทีสุดเบืองปลาย ฯ ความรู้ปรัตยุบนั ฯ ความรู้ความเสมอในกาลทัง 3 ฯ 

ความรู้ความบริสุทธิของมณฑล 372 ฯ ความรู้ความตงัมนัแห่งกาย ฯ ความรู้ความตงัมนัแห่งจิต ฯ 

การรักษาอิริยาบถ ฯ การไม่ทาํอิริยาบถใหก้าํเริบ ฯ การจดัแต่งอิริยาบถ ฯ การทาํอิริยาบถให้ผ่องใส 

ฯ ความฉลาดและความรู้ประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ ฯ การกล่าวคาํทีถูกตอ้ง ฯ ความรู้จกัโลก ฯ 

ความมีตยาคะอนัสละแลว้ ฯ ความมีฝ่ามืออนัลา้งแลว้73 ฯ ความมีจิตไม่ถกูเหนียวรัง ฯ ความละอาย

ใจและเกรงกลวับาป ฯ ความเกลียดชงัจิตทีเป็นอกุศล ฯ การไม่ละคุณธรรมเครืองกาํจดั ฯ การ

สมาทานจารีต ฯ ความประพฤติน่ารัก ฯ การลุกตอ้นรับและจดัอาสนะใหแ้ก่ครูทงัหลาย ฯ ความข่ม

มานะ ฯ การประคองจิต ฯ ความรู้เรืองความเกิดขึนของจิต ฯ ความรู้ในการรู้แจ้งแทงตลอด

เนือความ ฯ ความฉลาดและความรู้ในการนาํ (ศพัท)์ มารวมกนัและการแยก (ศพัท์ออกจาก) กนั ฯ 

ความรู้สิงทีไดย้นิทงัปวง ฯ ความรู้เรืองชญาณอนัเป็นเครืองกาํหนดนิรุกติ ฯ ความรู้เรืองการจาํแนก

เนือความ ฯ ความเวน้จากสิงทีไม่ใช่ประโยชน์ ฯ การคบหาสตับุรุษ ฯ การคลุกคลีกบัสตับุรุษ ฯ การ

เวน้จากบุรุษชวั ฯ การทาํฌานทงัหลายใหเ้กิดขึน แต่ไม่ยนิดีในฌานเหล่านนั ฯ การสาํแดงอภิชญา ฯ 

ความรู้ในการเขา้ถึงสวภาวะของนาม การกาํหนดหมาย (สงัเกต)  และบญัญติั74 ฯ การถอนบญัญติั ฯ 

ความเบือหน่ายในสงัขาร75ทงัหลาย ฯ ความไม่ตอ้งการสกัการะทงัหลาย ฯ ความวางเฉยสิงทีไม่ใช่

                                         
71 คติ  การไป, ทางไป, ความเป็นไป, ทางดาํเนิน, วิธี, แนวทาง, แบบอยา่ง, ทีไปเกิดของสัตว์, ภพ

ทีสัตวไ์ปเกิด, แบบการดาํเนินชีวิต มี 5 คือ 1. นิรยะ นรก  2. ติรัจฉานโยนิ กาํเนิดดิรัจฉาน  3. เปตติวิสัย แดนเปรต  

4. มนุษย์ สัตว์มีใจสูงรู้คิดเหตุผล  5. เทพ ชาวสวรรค์ตังแต่ชันจาตุมหาราชิกา ถึงอกนิฏฐพรหม  3 คติแรก

เป็น ทุคติ (ทีไปเกิดอนัชวั หรือแบบดาํเนินชีวิตทีไม่ดี)  2 คติหลงัเป็น สุคติ (ทีไปเกิดอนัดี หรือแบบดาํเนินชีวิตที

ดี)  ดู สงฺคห.25 และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 37. 
72 มณฑล วงรอบ, บริเวณ, แควน้, ดินแดน, วงการ 
73 มุกฺตฺตยาคิตา ปฺรตตปาณิตา 2 คาํนีเป็นสาํนวน ฝ่ายบาลีใชว้่า มุตฺตจาโค ปยตปาณี พระอรรถกถา-

จารยอ์ธิบายว่า บทว่า มุตฺตจาโค ความว่า มีการสละโดยไม่ขอ้งใจ ฯ บทว่า ปยตปาณี ความว่า มีมืออนัลา้งแลว้

อธิบายว่า ผูไ้ม่มีศรัทธา แมจ้ะลา้งมือถึง 7 ครังก็จัดว่ายงัมีมือเปือนอยู่นันแล แต่คนมีศรัทธาชือว่ามีมืออนัลา้ง

สะอาดแลว้ทีเดียว เพราะเป็นผูย้นิดียงิแลว้ในทาน ดู อรรถกถาฐานสูตร องฺ.ติก.อ.20/481/168. 
74 บญัญติั การตงัขึน, ขอ้ทีตงัขึน, การกาํหนดเรียก, การเรียกชือ, การวางเป็นกฎไว,้ ขอ้บงัคบั  ดู 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 175. 
75 สังขาร (บาลีว่า สงฺขาร,  สันสกฤตว่า สสฺํการ) สิงทีถูกปัจจยัปรุงแต่ง, สิงทีเกิดจากเหตุปัจจยั เป็น

รูปธรรมกต็าม นามธรรมกต็าม ไดแ้ก่ขนัธ์ 5 ทงัหมด,  ตรงกบัคาํว่า สังขตะหรือสังขตธรรม ไดใ้นคาํว่า “สังขาร
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สกัการะทงัหลาย ฯ ความไม่มีความตอ้งการในลาภ ฯ  ความไม่หดหู่ใจในเมือไม่ได ้ฯ ไม่มุ่งหวงัยศ 

ฯ ความไม่โกรธเคืองเมือไม่ไดย้ศ ฯ ความไม่คลอ้ยตามคาํสรรเสริญ ฯ ความไม่ผิดหวงัเพราะ 

คาํนินทา ฯ ความไม่ติดอยูใ่นความสุข ฯ ความไม่เบือนหน้าหนีความทุกข์ ฯ ความเป็นผูไ้ม่ถือมนั

สงัขารทงัหลาย ฯ ความไม่ติดในการพรรณนาสิงทีมีอยูจ่ริง ฯ ความอดทนในการพรรณนาสิงทีไม่มี

อยูจ่ริง ฯ ความไม่ใกลชิ้ด (กบั) ดว้ยคฤหัสถแ์ละบรรพชิต ฯ การเวน้ทีอโคจร ฯ การเทียวไปในที

โคจร ฯ ความถึงพร้อมดว้ยมรรยาท ฯ ความเป็นผูเ้วน้จากสิงทีไม่ใช่มารยาท ฯ ความไม่ประทุษร้าย

ตระกลูทงัหลาย ฯ ความเป็นผูอ้ารักขาศาสนา ฯ ความเป็นผูพู้ดน้อย ฯ ความเป็นผูพู้ดมีกาํหนด ฯ 

ความเป็นผูฉ้ลาดในการตอบ ฯ ความข่มขา้ศึก ฯ ความเป็นผูถ้อยกลบัตามกาล (ทีกาํหนด) ฯ ความ

เป็นผูเ้วน้สมยัมิใช่กาล76 ฯ ความไม่วางใจในปุถุชนทงัหลาย ฯ ความไม่ดูหมินคนมีทุกข์ทงัหลาย  

และการให้ทรัพยแ์ก่คนมีทุกข์เหล่านัน ฯ ความไม่ทาํคนยากจนทงัหลายให้ยินดีน้อยลง ฯ ความ

อนุเคราะห์คนทุศีลทังหลาย ฯ ความมีพัสดุไวเ้พือ(ใช้ทาํสิงทีเป็น)ประโยชน์เกือกูล ฯ ความ

ตระหนกัถึงความเห็นอกเห็นใจ(คนอืน) ฯ ความอนุเคราะห์ดว้ยธรรม ฯ ความสละอามิส ฯ ความ

ตงัอยูใ่นการไม่สะสม ฯ ความสรรเสริญศีล ฯ ความเกลียดชงัผูทุ้ศีล ฯ ความเสพความไม่โออ้วดต่อ

ผูมี้ศีลทงัหลาย ฯ ความมีการเสียสละตนเพือสิงทงัมวล ฯ ความเชือเชิญดว้ยอธัยาศยั ฯ ความทาํ

ตามทีกล่าว ฯ การพยายามเนืองๆ ฯ ความทีทาํสักการะแลว้ได้เสวยปีติ ฯ ความรู้(ในการแสดง)

ตวัอยา่ง ฯ ความฉลาดในเรืองราวในอดีตกาล ฯ ความไดรั้บผลของกุศลมูลก่อน ฯ ความฉลาดใน

                                                                                                                     
ทงัหลายทงัปวงไม่เทียง” ดงันีเป็นตน้,  สภาพทีปรุงแต่งใจให้ดีหรือชวั, ธรรมมีเจตนาเป็นประธานทีปรุงแต่ง

ความคิด การพูด การกระทาํ มีทงัทีดีเป็นกุศล ทีชวัเป็นอกุศล และทีกลางๆ เป็นอพัยากฤต ไดแ้ก่ เจตสิก 50 อย่าง 

(คือ เจตสิกทงัปวง เวน้เวทนาและสัญญา) เป็นนามธรรมอยา่งเดียว  ตรงกบัสังขารขนัธ์ ในขนัธ์ 5 ไดใ้นคาํว่า “รูป

ไม่เทียง เวทนาไม่เทียง สัญญาไม่เทียง สังขารไม่เทียง วิญญาณไม่เทียง” ดงันีเป็นตน้  อธิบายอีกปริยายหนึง 

สังขารตามความหมายนียกเอาเจตนาขึนเป็นตวันาํหนา้ ไดแ้ก่ สัญเจตนา คือ เจตนาทีแต่งกรรมหรือปรุงแต่งการ

กระทาํ มี 3 อยา่งคือ  1. กายสังขาร สภาพทีปรุงแต่งการกระทาํทางกาย คือ กายสัญเจตนา  2. วจีสังขาร สภาพที

ปรุงแต่งการกระทาํทางวาจา คือ วจีสัญเจตนา  และ 3. จิตตสังขาร หรือ มโนสังขาร สภาพทีปรุงแต่งการกระทาํ

ทางใจ คือ มโนสัญเจตนา  อีกอยา่งหนึง หมายถึง สภาพทีปรุงแต่งชีวิตมี 3 คือ  1. กายสังขาร สภาพทีปรุงแต่งกาย 

ไดแ้ก่ อสัสาสะ ปัสสาสะ คือลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก  2. วจีสังขาร สภาพทีปรุงแต่งวาจา ไดแ้ก่ วิตกและ

วิจาร และ 3. จิตตสังขาร สภาพทีปรุงแต่งใจ ไดแ้ก่ สัญญาและเวทนา ดู ม.มู.12/509/550 และ พระพรหมคุณาภรณ์ 

(ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 406. 
76 ความถอยกลบัตามกาล ความเวน้สมยัมิใช่กาล กาลในทีนีหมายถึงสภาพจิต เช่นทีพระพุทธเจ้า

ตรัสว่า ขณะทีจิตหดหู่มิใช่เวลาเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ เพราะจิตทีหดหู่ยากทีจะเจริญธรรมขอ้นีให้เกิด เหมือน

บุรุษตอ้งการจะก่อไฟดวงนอ้ยใหลุ้กโพลง เขาจึงใส่หญา้สด โคมยัสด ไมส้ด พน่นาํ และโรยฝุ่ นลงในไฟนัน บุรุษนันก็

ไม่สามารถก่อไฟดวงนอ้ยใหลุ้กโพลงขึนได ้ดู สํ.ม. 19/569/138 
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อุบาย77 ฯ การละนิมิต78 ฯ ความเวน้จากสัญญา79 ฯ การกําหนดรู้วสัดุทังหลาย ฯ เป็นเครือง

แสดงออกอย่างยิงแห่งพระสูตร ฯ ความฉลาดในวินัย ฯ ความตัดสินใจความจริง ฯ ความเขา้ถึง

ความเขา้ใจเกียวกบัความหลุดพน้ ฯ การพดูดว้ยคาํโดยส่วนเดียว (พดูชีขาด) ฯ การไม่ละทิงชญาณ

และทรรศนะตามทีเป็นจริง ฯ การพดูอยา่งไม่สงสยั ฯ ความหมนัปฏิบติัศนูยตา ฯ การฝึก(ให้รู้ว่าสิง

ต่าง ๆ)ไม่มีนิมิต ฯ ความเขา้ไปกาํหนดสวภาวะทีไม่ตังไวแ้ลว้80 ฯ ความไดรั้บเฉพาะซึงความ 

                                         
77 อุบาย วิธีสาํหรับประกอบ, หนทาง, วิธีการ, กลวิธี 
78 นิมิต ใชใ้นหลายความหมาย ดงันี  1. เครืองหมาย ไดแ้ก่วตัถุอนัเป็นเครืองหมายแห่งสีมา,  2. ทาํ

อาการเป็นเชิงชวนใหเ้ขาถวาย, ขอเขาโดยวิธีใหรู้้โดยนยั ไม่ขอตรงๆ  3. เครืองหมายสาํหรับใหจิ้ตกาํหนดในการ

เจริญกรรมฐาน, ภาพทีเห็นในใจของผูเ้จริญกรรมฐาน, ภาพทีเป็นอารมณ์กรรมฐาน มี 3 คือ  1. บริกรรมนิมิต นิมิต

แห่งบริกรรม หรือนิมิตตระเตรียม ไดแ้ก่สิงทีเพ่ง หรือกาํหนดนึกเป็นอารมณ์กรรมฐาน 2. อุคคหนิมิต นิมิตทีใจ

เรียน หรือนิมิตติดตาติดใจ ไดแ้ก่ สิงทีเพ่งหรือนึกนนัเอง ทีแม่นในใจ จนหลบัตามองเห็น  3. ปฏิภาคนิมิต นิมิต

เสมือน หรือนิมิตเทียบเคียง ไดแ้ก่ อุคคหนิมิตนนั เจนใจจนกลายเป็นภาพทีเกิดจากสัญญา เป็นของบริสุทธิ จะนึก

ขยาย หรือย่อส่วนก็ไดต้ามปรารถนา ดู วิสุทฺธิ.1/159  และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรม 

พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 164. 
79 สัญญา  (บาลีว่า ส ฺญา,  สันสกฤตว่า ส ฺชฺญา)  การกาํหนดหมาย, ความจาํไดห้มายรู้ คือหมายรู้

ไว ้ซึง รูป เสียง กลิน รส โผฏฐพัพะและอารมณ์ทีเกิดกบัใจว่า เขียว ขาว ดาํ แดง ดงั เบา เสียงคน เสียงแมว เสียง

ระฆงั กลิน ทุเรียน รสมะปราง เป็นตน้  และจาํได ้คือ รู้จักอารมณ์นันว่าเป็นอย่างนันๆ ในเมือไปพบเขา้อีก มี 6 

อยา่ง ตามอารมณ์ทีหมายรู้นนั เช่น รูปสัญญา หมายรู้รูป สัททสัญญา หมายรู้เสียง เป็นตน้  อีกอย่างหนึงหมายถึง 

สิงทีความกาํหนดหมายไวใ้นใจ มี 10 อยา่ง คือ 1. อนิจจสัญญา กาํหนดหมายความไม่เทียงแห่งสังขาร 2. อนัตต-

สัญญา กาํหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทงัปวง  3. อสุภสัญญา กาํหนดหมายความไม่งามแห่งกาย  

4. อาทีนวสัญญา กาํหนดหมายโทษแห่งกาย คือมีอาพาธต่างๆ  5. ปหานสัญญา กาํหนดหมายเพือละอกุศลวิตก

และบาปธรรม 6. วิราคสัญญา กาํหนดหมายวิราคะ คืออริยมรรคว่าเป็นธรรมอันสงบประณีต 7. นิโรธ-

สัญญา กาํหนดหมายนิโรธ คืออริยผล ว่าเป็นธรรมอันสงบประณีต 8. สัพพโลเก อนภิรตสัญญา กาํหนด

หมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทงัปวง  9. สัพพสังขาเรสุ อนิฏฐสัญญา กาํหนดหมายความไม่น่าปรารถนา

ในสังขารทงัปวง และ 10. อานาปานัสสติ สติกาํหนดลมหายใจเขา้ออก ดู ที.ปา.11/309/255 และ พระพรหม- 

คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 419. 
80 ศูนฺยตา อนิมิตฺต อปฺรณิหิต 3 คาํนีเทียบบาลีว่า สุ ฺญต อนิมิตฺต อปฺปณิหิต เป็นชือของสมาธิ 3 

ประการตามวิธีการฝึก ดงัทีพระอรรถกถาจารยอ์ธิบายไวว้่า  ภิกษุรูปหนึง ยึดถือโดยความเป็นอนัตตา เห็นโดย

ความเป็นอนตัตา ยอ่มหลุดพน้โดยความเป็นอนัตตา ชือว่าสุญญตะ วิปัสสนาของท่านชือว่าเป็นสุญญตะเพราะ

กิเลสตวักระทาํไม่ให้เป็นสุญญตะไม่มี ฯ อีกรูปหนึงยึดถือโดยความเป็นของไม่เทียง เห็นโดยความเป็นของไม่

เทียง แลว้ออกไปโดยความเป็นของไม่เทียง วิปัสสนาของท่าน ชือว่าเป็นอนิมิตตะเพราะไม่มีกิเลสทีกระทาํนิมิต ฯ 

อีกรูปหนึงยดึมนัโดยความเป็นทุกข ์เห็นโดยความเป็นทุกข ์แลว้หลุดพน้โดยความเป็นทุกข ์วิปัสสนาของท่านชือ

ว่าเป็นอปัปณิหิตะหาทีตงัมิได ้เพราะไม่มีกิเลสตวัทีกระทาํปณิธิทีปรารถนา  ฯ กม็รรคสมาธิ ชือว่าสุญญตะเพราะ
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แกลว้กลา้ ฯ ความส่องสว่างดว้ยชญาณ ฯ ความมนัคงในศีล ฯ ความขา้มลงสู่สมาบติั ฯ ความไดรั้บ

ปรัชญา ฯ ความยนิดีอยูผู่เ้ดียว ฯ ความรู้จกัตน ฯ ความรู้สิงเลก็นอ้ยก็ยนิดี ฯ  ความสันโดษ ฯ ความ

มีจิตไม่ขุ่นมวั ฯ ความเวน้จากการทาํตามความเห็น (ทฤษฎี) ฯ ความไดรั้บธารณี ฯ ความเขา้ถึง 

ชญาณ ฯ ความรู้สถานะ (ความเป็นไปได)้  มิใช่สถานะ (ความเป็นไปไม่ได)้ ปรัสถานะ (หน้าที) 

และขอ้ปฏิบติั ฯ เป็นตน้เหตุ (เหตุ) เหตุผล (ยุกฺติ) วิธี (นย) และ ทางเขา้ (ทวาร) ฯ เหตุ (ทีส่งผล

โดยตรง) ฯ ทาง (มรรค) ฯ การปฏิบติั (ทีแทจ้ริง) ฯ สนเทศ (ชีแสดงอยา่งดี) ฯ การโอวาท ฯ การพรํา

สอน ฯ ความประพฤติ ฯ ความอดทนทีเป็นไปตามความเหมาะสม ฯ ภูมิแห่งกษานติ ฯ ความไม่

หมดกษานติ ฯ ภูมิแห่งชญาณ ฯ ความละสิงทีมิใช่ชญาณ ฯ ความดาํรงไวเ้ฉพาะซึงชญาณ ฯ ภูมิแห่ง

การบาํเพ็ญโยคะ ฯ โคจร81ของพระโพธิสัตว์ ฯ การคบสัตบุรุษ ฯ การหลีกเวน้จากอสัตบุรุษ ฯ 

ความรู้ในการตรัสรู้ตามและการแทงตลอดซึงสวภาวะของธรรมทงัหมด ฯ พุทธภูมิทีพระตถาคต

ตรัสไว ้ฯ บณัฑิตทงัหลายอนุโมทนา ฯ คนพาลทงัหลายคดัคา้น ฯ ทีศราวกทงัหลายรู้ไดย้าก ฯ ที

พระปรัตเยกพุทธเจา้ทงัหลายรู้ทวัถึงแลว้ ฯ มิใช่ภูมิของเดียรถี82ทงัหลาย ฯ ทีพระโพธิสัตวก์าํหนด

ถือเอาแลว้ ฯ ทีพระทศพล83ตรัสรู้ตามแลว้ ฯ ทีเทวดาทงัหลายพึงบูชา ฯ ทีพรหมควรกราบไหว ้ฯ ที

ท้าวสักกะทังหลายพึงบรรลุได้ ฯ ทีนาคทังหลายควรทาํการนอบน้อม ฯ ทียกัษ์ทังหลายพึง

อนุโมทนา ฯ ทีกินนรทงัหลายพึงสดุดี ฯ ทีงูใหญ่พึงสรรเสริญ ฯ ทีพระโพธิสตัวท์งัหลายพึงเจริญ ฯ 

ทีบณัฑิตทงัหลายพึงบรรลุถึง ฯ ทรัพยอ์นัยอดเยียม ฯ ทานอนัปราศจากอามิส ฯ เป็นยาสาํหรับ

คนไขท้งัหลาย ฯ เป็นความบนัเทิงสาํหรับผูมี้จิตสงบทงัหลาย ฯ เป็นถุงเก็บความรู้ ฯ เป็นสิงไม่สิน

ไปสาํหรับผูมี้ปฏิภาณ ฯ เป็นเครืองนาํทางแห่งพระสูตรทงัหลาย ฯ เป็นการจบลงแห่งความโศก ฯ 

เป็นวิสยัของผูก้ลา้ทงัหลาย ฯ การกาํหนดรู้ไตรธาตุ ฯ เป็นแพสาํหรับผูไ้ปสู่ฝั งทงัหลาย ฯ เป็นเรือ

สาํหรับผูอ้ยู่กลางห้วงนําทงัหลาย ฯ เป็นเกียรติสําหรับผูมุ่้งยศทังหลาย ฯ เป็นทีพรรณนาของ

พระพุทธเจา้ทงัหลาย ฯ เป็นทีสรรเสริญของพระตถาคตทงัหลาย ฯ เป็นทีสรรเสริญของพระทศพล

ทงัหลาย ฯ เป็นคุณของโพธิสัตวท์ังหลาย ฯ เป็นอุเบกขาสําหรับผูมี้ความกรุณาทังหลาย ฯ เป็น

ไมตรีสาํหรับผูมุ่้งสงบโทษทงัหลาย ฯ เป็นมุทิตาสาํหรับผูมี้ความประพฤติสงบระงบัทงัหลาย ฯ 

                                                                                                                     
ว่างเปล่าจากราคะเป็นตน้ ชือว่าอนิมิตตะเพราะไม่มีราคะเป็นนิมิตเป็นตน้ ชือว่าอปัปณิหิตะเพราะไม่มีราคะเป็น

ทีตงัอาศยัเป็นตน้ ฯ พระนิพพาน ชือว่าสุญญตะ อนิมิตตะและอปัปณิหิตะ เพราะว่างเปล่าจากราคะเป็นตน้ และ

เพราะไม่มีราคะเป็นตน้เป็นเครืองหมายและเป็นทีตงัอาศยั ฯ มรรคสมาธิซึงมีนิพพานนันเป็นอารมณ์ จึงเป็น 

สุญญตะ อนิมิตตะ อปัปณิหิตะ ฯ ดู ที.ปา.อ. 11/288/189. 
81 โคจร  หมายถึง  อารมณ์,  ทีทีจิตท่องเทียวไป 
82 เดียรถีย ์ ผูถ้ึงฝังอืน,  นกับวชนอกศาสนา 
83 ทศพล  ไวพจน์ของพระพุทธเจา้  ชือเรียกอยา่งหนึงของพระพุทธเจา้ 
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เป็นสิงหายใจสะดวกสาํหรับผูน้บัถือมหายานทงัหลาย ฯ เป็นขอ้ปฏิบติัสาํหรับผูบ้นัลือดงัสีหนาท

ทงัหลาย ฯ เป็นหนทางเพือพุทธชญาณ ฯ เป็นโมกษะ84ของสตัวท์งัหมดทงัหลาย ฯ เป็นดวงตราของ

ธรรมทงัหมดทงัหลาย ฯ เป็นเครืองนาํมาซึงชญาณทงัหมด ฯ เป็นอุทยานของพระโพธิสัตวท์งัหมด

ทงัหลาย ฯ เป็นเครืองทาํใหม้ารและเสนามารสะดุง้ ฯ เป็นวิทยาสาํหรับผูด้าํเนินไปสู่ความเกษม ฯ 

เป็นประโยชน์สาํหรับผูมี้ประโยชน์อนัสาํเร็จทงัหลาย ฯ เป็นเครืองตา้นทานสาํหรับผูอ้ยู่ท่ามกลาง

ศตัรูผูมิ้ใช่มิตรทงัหลาย ฯ เป็นการข่มศตัรูดว้ยธรรม ฯ เป็นบ่อเกิดแห่งความจริงสาํหรับผูแ้กลว้กลา้

ทงัหลาย ฯ เป็นการแสวงหาในสิงทีมีอยู่แลว้ของคนพาลทังหลาย ฯ เป็นเครืองหมายแรกของ 

พุทธธรรมทงัหลายอนัมี 18 แขนง85 ฯ เป็นเครืองประดบัธรรมกาย ฯ เป็นผลิตผลแห่งการประพฤติ 

ฯ เป็นเครืองประดบัของพุทธบุตรทงัหลาย ฯ เป็นความยินดีสาํหรับผูมุ่้งความหลุดพน้ทงัหลาย ฯ 

เป็นปีติ86สาํหรับบุตรผูเ้จริญทีสุดทงัหลาย ฯ เป็นความเต็มรอบแห่งพุทธชญาณ ฯ ไม่ใช่ภูมิสาํหรับ

พระศราวกและปรัตเยกพุทธเจา้ทงัหมด ฯ เป็นความหมดจดแห่งจิต ฯ เป็นความหมดจดแห่งกาย ฯ  

เป็นความสาํเร็จแห่งวิโมกขท์งัหลาย ฯ ไม่เป็นความหมองแห่งพุทธชญาณ ฯ ไม่เป็นทีมาแห่งราคะ 

ฯ เป็นทีไปปราศแห่งโทสะ ฯ ไม่ใช่ภูมิแห่งโมหะ ฯ เป็นทีมาแห่งชญาณ ฯ เป็นทีเกิดขึนแห่งวิทยา87 

                                         
84 โมกษะ  (บาลีว่าโมกฺข,  สันสกฤตว่า โมกฺษ)  ความหลุดพน้ 
85 พุทธธรรม ธรรมของพระพุทธเจา้, พระคุณสมบติัของพระพุทธเจ้า คมัภีร์สุมงัคลวิลาสินี อรรถ

กถาแห่งทีฆนิกาย จาํแนกพุทธธรรมว่ามี 18 อย่าง คือ  1. พระตถาคตไม่ทรงมีกายทุจริต  2. ไม่ทรงมีวจีทุจริต   

3. ไม่ทรงมีมโนทุจริต 4. ทรงมีพระญาณไม่ติดขดัในอดีต  5. ทรงมีพระญาณไม่ติดขดัในอนาคต  6. ทรงมีพระ

ญาณไม่ติดขดัในปัจจุบนั 7. ทรงมีกายกรรมทุกอย่างเป็นไปตามพระญาณ 8. ทรงมีวจีกรรมทุกอย่างเป็นไปตาม

พระญาณ  9. ทรงมีมโนกรรมทุกอย่างเป็นไปตามพระญาณ 10. ไม่มีความเสือมฉันทะ (ฉันทะไม่ลดถอย)   

11. ไม่มีความเสือมวิริยะ (ความเพียรไม่ลดถอย) 12. ไม่มีความเสือมสติ (สติไม่ลดถอย) 13. ไม่มีการเล่น 14. ไม่มี

การพูดพลาด  15. ไม่มีการทาํพลาด 16. ไม่มีความผลุนผลนั 17. ไม่มีพระทยัทีไม่ขวนขวาย และ 18. ไม่มีอกุศลจิต  

ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 266. 
86 ปีติ ความอิมใจ, ความดืมดาํในใจ มี 5 คือ  1. ขุททกปีติ ปีติเล็กน้อยพอขนชนันาํตาไหล   

2. ขณิกาปีติ ปีติชวัขณะรู้สึกแปลกๆ ดุจฟ้าแลบ  3. โอกกนัติกาปีติ ปีติเป็นระลอกรู้สึกซู่ลงมาๆ ดุจคลืนซัดฝัง  

4. อุพเพคาปีติ ปีติโลดลอย ให้ใจฟูตัวเบาหรืออุทานออกมา และ 5. ผรณาปีติ ปีติซาบซ่าน เอิบอาบไปทัว

สรรพางค์เป็นของประกอบกบัสมาธิ  ดู วิสุทฺธิ.1/182 และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรม 

พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 239. 
87 วิทยา  (บาลีว่า วิชฺชา, สันสกฤตว่า วิทฺยา)  ความรู้แจ้ง, ความรู้วิเศษ  แบ่งประเภทเป็นวิชชา 3 

คือ  1. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ความรู้ทีไดร้ะลึกชาติได ้  2. จุตูปปาตญาณ ความรู้จุติและอุบติัของสัตว์ทงัหลาย  

3. อาสวกัขยญาณ ความรู้ทีทาํอาสวะให้สิ น  อีกอย่างหนึงแบ่งเป็นวิชชา 8 คือ  1. วิปัสสนาญาณ ญาณใน

วิปัสสนา  2. มโนมยทิธิ ฤทธิทางใจ  3. อิทธิวิธิ แสดงฤทธิไดต่้างๆ 4. ทิพพโสต หูทิพย ์  5. เจโตปริยญาณ รู้จัก
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ฯ เป็นเครืองละอวิทยา88 ฯ เป็นความพอใจสาํหรับผูมี้ความหลุดพน้เป็นแก่นสารทงัหลาย ฯ เป็น

ความยนิดีสาํหรับผูมี้สมาธิเป็นแก่นสารทงัหลาย ฯ เป็นดวงตาสาํหรับผูต้อ้งการเห็นทงัหลาย ฯ เป็น

ความรู้ยิงสําหรับผูต้ ้องการความเขา้ใจชดัทงัหลาย ฯ เป็นฤทธิสําหรับผูต้ ้องการแสดงอภินิหาร

ทงัหลาย ฯ เป็นธารณีสาํหรับผูต้อ้งการฟังทงัหลาย ฯ เป็นความไม่หลงลืมสติ ฯ เป็นความตงัใจของ

พระพุทธเจา้ทงัหลาย ฯ เป็นความฉลาดในอุบายของผูน้าํทงัหลาย ฯ เป็นความเขา้ใจไดง่้าย  แต่เป็น

สิงรู้ไดย้ากสาํหรับผูไ้ม่ใส่ใจ ฯ ผูที้ไม่หลุดพน้รู้ไม่ได ้ฯ พึงรู้ไดย้ากดว้ยเสียงกล่าวแห่งอกัษรที

เป็นไป ฯ ทีผูรู้้แจง้ทงัหลายรู้ทวัถึงแลว้ ฯ ทีผูก้ลา้ทงัหลายรู้แลว้ ฯ ทีผูม้กัน้อยทงัหลายรู้แจง้แทง

ตลอดแลว้ ฯ ทีผูป้รารภความเพียรทงัหลายเรียนเอาแลว้ ฯ ทีผูมี้ความทรงจาํ (ดี) ทรงจาํไวแ้ลว้ ฯ 

เป็นทีสินไปแห่งทุกข์ ฯ เป็นความไม่เกิดขึนแห่งธรรมทังปวงทังหลาย ฯ เป็นการชีแสดงภพ  

(สิงทีมี) คติ (ทางดาํเนินไป) อุบติั (ความเกิดขึน) และอายตนะ (ทีอาศยั) ทงัปวง โดยนัยเดียว ฯ 

ดูก่อนกุมาร  สมาธินีนนัเราเรียกชือว่า  สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺจิต (สมาธิทีแสดงใหเ้ห็นถึงความ

เสมอกนัแห่งสวภาวะของธรรมทงัปวง) ฯ 

ทราบอีกว่า  เมือพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสสมาธินิรเทศอนัเป็นปริยายแห่งธรรมทงัหมด

นี การไดรั้บกษานติในธรรมทงัหลายอนัยงัไม่เกิดขึน  ไดมี้แก่หมู่สัตวอ์นัประกอบดว้ยเทวดาและ

มนุษย ์8 แสน  ผูไ้ดท้าํบริกรรมมาในกาลก่อน ฯ และความไดรั้บอนุโลมกษานติ  ไดมี้แก่เทวดาและ

มนุษย ์9 แสน 6 หมืน ฯ ความไดรั้บกษานติอนัเหมาะแก่เสียง (โฆษานุคกฺษานฺติ)  ไดมี้แก่เทวดาและ

มนุษย ์9 แสน 3 หมืน ฯ จิตของภิกษุแสนรูปถว้นทงัหมดหลุดพน้ จากความยึดมนัถือมนั ฯ อนึง  

ความปราศจากกิเลสเครืองยอ้ม ความทีมลทินไปปราศ ธรรมจักษุ89ในธรรมทังหลายเป็นสิง 

หมดจด  ไดมี้แก่หมู่สัตวป์ระกอบดว้ยเทวดาและมนุษย ์ หกลา้น ฯ จิตของภิกษุ 8 หมืนทงัหมด 

หลุดพน้ เพราะความไม่ยึดมนัถือมนั ฯ อนึง  อุบาสก 500 คนได้บรรลุอนาคามิผล90 ฯ อนึง  

                                                                                                                     
กาํหนดใจผูอ้ืนได ้6. ปุพเพนิวาสานุสติ  7. ทิพพจักขุ ตาทิพย ์(จุตูปปาตญาณ) และ  8. อาสวกัขยญาณ  ดู ที.ปา. 

11/228/232 และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 362. 
88 อวิทยา ความไม่รู้จริง  ความหลงอนัเป็นเหตุไม่รู้จริง มี 4 คือความไม่รู้อริยสัจ 4 แต่ละอย่าง   

(ไม่รู้ทุกข ์ไม่รู้เหตุเกิดแห่งทุกข ์ไม่รู้ความดบัทุกข ์ไม่รู้ทางใหถ้ึงความดบัทุกข)์ อีกอยา่งหนึง แบ่งเป็น 8 คือความ

ไม่รู้ 4 อย่างนันและเพิม 5. ไม่รู้อดีต 6. ไม่รู้อนาคต 7. ไม่รู้ทงัอดีตทงัอนาคต 8. ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท ดู สํ.นิ. 

16/17/5 และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 514. 
89 ธรรมจกัษุ ดวงตาเห็นธรรม คือ ปัญญา รู้เห็นความจริงว่า สิงใดกต็ามมีความเกิดขึนเป็นธรรมดา 

สิงนนัทงัปวง ลว้นมีความดบัไปเป็นธรรมดา 
90 การบรรลุธรรมขนัโลกุตตระ แบ่งเป็น 4 ขนัตามกิเลสทีละได ้ ขนัที 1 โสดาบนั แปลว่า ผูเ้ขา้ถึง

กระแสธรรม ผู ้แรกถึงกระแสธรรม (คืออริยมรรค) ละสังโยชน์เบืองตาํ 3 ประการได้คือ สักกายทิฏฐิ คือ 

ความเห็นเป็นเหตุถือตวัตน เช่นเห็นว่ากายนีใจนีเป็นตวัตนของเรา, วิจิกิจฉา คือ ความลงัเลสงสัย เช่นสงสัยในขอ้
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อุบาสิกา  6,000 คนไดบ้รรลุสกทาคามิผล ฯ อนึง  โลกธาตุ 3 พนัคูณด้วยพนัอนัมากนีไดโ้ยก 

สนัไหว 6 ครัง ฯ ไดเ้คลือน เคลือนอยา่งมาก  เคลือนไปหมด ฯ ชาํแรก ชาํแรกอย่างมาก  ชาํแรกไป

หมด ฯ สนั สนัอยา่งมาก สนัไปหมด ฯ ส่งเสียงรัว ส่งเสียงรัวอยา่งมาก  ส่งเสียงรัวไปหมด ฯ คาํราม 

คาํรามอยา่งมาก  คาํรามไปหมด ฯ ทิศเบืองหน้ายุบลง  ทิศเบืองหลงัน้อมขึน ฯ ทิศเบืองหลงัยุบลง  

ทิศเบืองหนา้นอ้มขึน ฯ ทิศเหนือยบุลง  ทิศใตน้อ้มขึน ฯ ทิศใตยุ้บลง  ทิศเหนือน้อมขึน ฯ ส่วนสุด

ยุบลง ท่ามกลางน้อมขึน ฯ ส่วนสุดน้อมขึน ท่ามกลางยุบลง ฯ ก็แสงสว่างอนัไม่มีประมาณได้

ปรากฏมีในโลก ฯ อนึง  โลกธาตุทงัหมด  และหมู่สัตวพ์ร้อมทงัเทวดา  พร้อมทงัมาร  พร้อมทัง

พรหม  พร้อมทงัสมณะและพราหมณ์  ไดถ้กูแสงสว่างนนัส่องสว่างถกูตอ้ง ฯ อนึง  พระจนัทร์และ

พระอาทิตยท์งัสองนี  มีฤทธิมากอย่างนี  มีอานุภาพมากอย่างนี  มีศกัดิใหญ่อย่างนีก็ไม่ส่องสว่าง  

ไม่ร้อน  ไม่เรืองแสง ฯ อนึง  ผูที้เป็นใหญ่แห่งความมืดอนัธการซึงอาศยัอยู่ระหว่างโลกก็ถูก 

แสงสว่างนนัถกูตอ้ง ฯ แมส้ตัวท์งัหลายทีเกิดขึนในโลกธาตุเหล่านนัก็ไดรู้้จกักนัและกนั ฯ และสตัว์

เหล่านนักล่าวอยา่งนีว่า  ท่านผูเ้จริญ ทราบว่า สตัวที์เกิดในทีนีนีแมอื้นก็มี (ไม่ไช่มีเฉพาะพวกเรา) ฯ  

จนกระทงัถึงอเวจีมหานรกแล ฯ 

ปริวรรตที 1 ชือว่านิทานปริวรรต  ในสมาธิราชอนัมีศิริ   

จบแลว้  ดว้ยประการฉะนี ฯ 

 

 

                                                                                                                     
ปฏิบติัของตนว่าถูกตอ้งหรือไม่ สงสัยในพระรัตนตรัยหรือในอริยสัจ 4 ว่ามีจริงหรือไม่ และสีลพัพตปรามาส คือ 

ความเชือถือยึดมนัว่าความศกัดิสิทธิมีไดด้ว้ยศีลและพรตอย่างนันอย่างนี ผูบ้รรลุขนัโสดาบนัขึนไปจะไม่หวน

กลบัมาสู่ความชวัอีก 2. สกทาคามี หรือ สกิทาคามี แปลว่า ผูก้ลบัมาเพียงครังเดียว หมายถึง พระสกิทาคามีจะเกิด

ในกามาวจรภพอีกเพียงครังเดียวเท่านนักจ็ะถึงพระนิพพาน ละสังโยชน์เบืองตาํ 3 ประการแรกไดเ้ช่นเดียวกบัพระ

โสดาบนั อีกทงัทาํสังโยชน์เบืองตาํอีกสองประการทีเหลือใหเ้บาบางลงดว้ยคือ กามราคะ หมายถึง ความพอใจใน

กาม คือ การความเพลินในการไดเ้สพ รูป รส กลิน เสียง สัมผสั ธรรมารมณ์ ทีน่าพอใจ  และ ปฏิฆะ หมายถึง 

ความกระทบกระทงัในใจ คลา้ยความพยาบาทอย่างละเอียด  3. อนาคามี แปลว่า ผูไ้ม่มาเกิดอีก หมายความว่า 

จะไม่กลบัมาเกิดในกามาวจรภพอีก แต่จะเกิดใน พรหมโลก อีกเพียงครังเดียว แลว้จะนิพพานจากพรหมโลกนัน

เลย ละสังโยชน์เบืองตาํ (โอรัมภาคิยสังโยชน์) ทงั 5 ประการ และ 4. พระอรหนัต ์คือ ผูส้าํเร็จธรรมวิเศษสูงสุดใน

พระพุทธศาสนา พระอริยบุคคลชนัสูงสุด สามารถละสังโยชน์ไดค้รบ 10 ประการ กล่าวคือ 5 ประการขนัตน้และ

อีก ประการซึงเป็นสังโยชน์เบืองสูง (อุทธัมภาคิยสังโยชน์) คือ รูปราคะ หมายถึง ความพอใจในรูปฌาน หรือ 

รูปธรรมอนัประณีต หรือ ความพอใจในรูปภพ, อรูปราคะ หมายถึง ความพอใจในอรูปฌาน หรือ พอใจในอรูป

ธรรม เช่น ความรู้ เป็นตน้ หรือ ความพอใจในอรูปภพ, มานะ หมายถึง ความสาํคญัตนว่าเป็นนันเป็นนี, อุทธัจจะ 

คือ ความฟุ้ งของจิต, อวิชชา คือ ความไม่รู้แจง้ ดู ส.ํม. 19/349/90 
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ปริวรรตที 2  ศาเลนทรราชปูรวโยคปริวรรต ฯ 

(ว่าดว้ยเรืองราวในอดีตกาลของพระพุทธเจา้พระนามว่าศาเลนทรราช) 

ทราบว่าลาํดบันัน  ในเวลานัน  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดท้รงประกาศอย่างละเอียดถึง

เรืองทีเกียวกบัเรืองราวในอดีตกาลนีนั นเอง  แก่จนัทรประภาโพธิสัตวผ์ูเ้ป็นกมุาร  ดว้ยบทขบัอนั

เป็นคาถา  โดยปริมาณอนัมาก  ว่า 

เราระลึกไดถึ้งพระทศพล 600,000,000 องค ์ ผูซึ้งประทบัอยูที่ภูเขาคิชฌกฏูใน

ภพอนัมีในก่อน ผูซึ้งแสดงสมาธิอนัสงบประเสริฐนีแก่เราผูป้ระพฤติโพธิจรรยา91ใน

กาลก่อน ฯ (1) 

เราได้สอบถามพระโลกนาถ  ผูเ้ป็นองค์สุดท้ายแห่งพระทศพลเหล่านัน  

ผูก้ระทาํแสงสว่าง  มีพระนามว่าศาเลนทรราช ฯ (2) 

อนึง  เราได้เป็นกษัตริย ์ เป็นผูป้ระเสริฐทีสุดแห่งพระราชาเป็นเจา้แผ่นดิน  

และเราไดมี้พระโอรสไม่นอ้ยกว่า 500 องค ์ฯ (3) 

เราใหส้ร้างวิหาร 10,000,000 หลงัแด่พระพุทธเจา้พระองค์นัน บางหลงัสร้าง

ดว้ยไมจ้นัทน์ซึงพิเศษทีสุด  บางหลงัสร้างดว้ยแกว้มณี ฯ (4) 

เราไดเ้ป็นทีรักและทีชอบใจของชนหมู่มาก เป็นพระราชานามว่าภีษเมตตระ  

ไดใ้หท้าํการบูชาอยา่งพิเศษทีสุดแก่พระพุทธเจา้ตลอดเวลา 18 ลา้นลา้นปี ฯ (5) 

 

 

                                         
91 โพธิจรรยา หลกัการดาํเนินชีวิตหรือขนัตอนการประพฤติตนเป็นพระโพธิสัตว ์ ปรากฏในคมัภีร์

โพธิจรรยาวตารซึงแสดงขนัตอน 4 ขนัตอนคือ  1. ขนัอนุตตรบูชา  ไดแ้ก่  การแสดงความเคารพ (วนัทนา) การ

บูชา (ปูชนา) การถึงไตรสรณคมน์ (ศรณคมนะ) การแสดงบาป (ปาปเทศนา) การอนุโมทนาส่วนบุณ (ปุณยานุ-

โมทนา) การเชือเชิญออ้นวอนพระพุทธเจ้า (พุทธาธเยษณา) การขอร้องวิงวอน (ยาจนา) การน้อมจิตไปสู่โพธิ 

(โพธิปริณามนา) และการยอมสละชีวิต (อาตมภาวปริตยาคะ)  2. ขนัโพธิจิต คือการมีความคิดปรารถนาทีจะตรัสรู้

เป็นพระพุทธเจา้ในอนาคต (โพธิประณิธิจิต) และความตงัใจมนัทีจะบาํเพ็ญไปตามโพธิสัตวมรรคให้ครบถว้น

สมบูรณ์ (โพธิปรัสถานจิต)  3. ขนัปณิธาน  คือการตงัความปรารถนามุ่งมนัจะประพฤติตนไปตามกิริยาแห่งอนุตร

บูชาและโพธิจิตโตตปาทให้บริบูรณ์ ความมุ่งมนัทีจะกาํจัดทาํลายกิเลสให้หมดสิ นและความดาํรงรักษาไวซึ้ง

สติสัมปชญัญะใหส้มบูรณ์  และ 4. ขนับารมี ไดแ้ก่การบาํเพ็ญบารมี 6 ดู พระมหาวิชาญ กาํเนิดกลบั, การศึกษา

วิเคราะห์คัมภีร์โพธิจรรยาวตาร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต บณัฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549), 194. 
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พระชินเจา้พระองค์นัน  ผูย้อดเยียมทีสุดแห่งสัตวส์องเทา้ ผูท้รงพระนามว่า 

ศาเลนทรราช92 เป็นผูน้ ําอย่างพิเศษ เป็นผูที้ใคร ๆ ไม่นินทา ในเวลานันได้มี

พระชนมาย ุ 760,000,000,000 ปี ฯ (6) 

ในเวลานัน  พระองค์ผู ้ยอดเยียมทีสุดแห่งนระ  ได้มีหมู่ แห่งศราวก  

800,000,000  ผูไ้ดว้ิชชา 3 อภิญญา 6 ชนะอินทรียแ์ลว้ มีอาสวะสินแลว้ ดาํรงไวซึ้ง

ร่างกายอนัมีในชาติสุดทา้ย ฯ (7) 

เราผูมุ่้งหวงัสมาธินีในกาลทุกเมือ  เพือประโยชน์แก่โลก พร้อมทงัเทวโลก  

ไดท้าํการบูชาหลายประการแก่พระชินเจา้พระองค์นัน ผูท้รงยอดเยียมแห่งสัตวส์อง

เทา้  ฯ (8) 

เราพร้อมทังพระโอรสและพระชายาได้ผนวชในสํานักของพระชินเจ้า 

พระนามว่าศาเลนทรราช  ไดส้อบถามถึงสมาธินี ตลอด 140,000,000,000 ปี ฯ (9) 

มีคาถา  800 ลา้นโศลก  และมีคาถาทีพิสดารอืนอีก 1,000 ลา้นโศลก สมาธิ

นนั ปริวรรตนี (เท่านนั) ทีเราเรียนเอาจากสาํนกัของพระสุคตเจา้พระองคน์นั ฯ (10) 

มือทังสอง  ศีรษะ  ชายาและโอรส  รัตนะอนัมากและของกินของเคียว  

ไม่มีทรัพยใ์ดทีเราผูห้วงัเฉพาะสมาธิอนัประเสริฐนีไม่เคยสละ ฯ (11) 

เราระลึกถึงพระพุทธเจา้  10,000 ลา้นองค์  ซึงมากกว่าทรายในแม่นาํคงคา   

ผูซึ้งประทบัอยู ่ณ เขาคิชฌกฏูนี  แลว้แสดงสมาธิอนัประเสริฐสงบนี ฯ (12) 

อนึง พระพุทธเจา้ทุกพระองค์ทรงพระนามอนัประเสริฐว่าศากยะ93  และทุก

พระองค์มีพระโอรสนามว่า  ราหุล94  และผูรั้บใช้ใกลชิ้ดมีชือว่าอานนท์95  และทุก

พระองคท์รงผนวชจากเมืองชือว่ากบิลพสัดุ์96 ฯ (13) 

                                         
92 พระนามของพระพุทธเจา้ว่า ศาเลนทรราช นีปรากฏในคมัภีร์สัทธรรมปุณฑรีกสูตร ปริวรรตที 

25 ดว้ย โดยพระพุทธเจา้ทรงทาํนายว่าพระศุภวยหูราชโพธิสัตวจ์กัไดเ้ป็นพระพุทธเจา้พระนามว่าศาเลนทรราช 
93 บาลีว่า สักกะ (สกฺก) 
94 ราหุล  โอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ  เป็นพระมหาสาวกองค์หนึง  คราวพระพุทธเจ้าเสด็จนคร

กบิลพสัดุ ์ราหุลกุมารเขา้เฝ้าทูลขอทายาทสมบติัตามคาํแนะนาํของพระมารดา พระพุทธเจา้จะประทานอริยทรัพย ์

จึงใหพ้ระสารีบุตรบวชราหุลเป็นสามเณร นับเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนา ต่อมาไดอุ้ปสมบทเป็น

ภิกษุไดรั้บยกย่องว่า เป็นเอตทคัคะในทางเป็นผู ้ใคร่ต่อการศึกษา อรรถกถากล่าวว่า พระราหุลปรินิพพานใน

สวรรคช์นัดาวดึงส์ก่อนพุทธปรินิพพาน และก่อนการปรินิพพานของพระสารีบุตร  ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 

ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 338. 
95 อานนท์ พระมหาสาวกองค์หนึง เป็นเจ้าชายในศากยวงศ์ เป็นโอรสของพระเจ้าสุกโกทนะ  

ซึงเป็นพระเจ้าอาของเจ้าชายสิทธิตถะ ท่านออกบวชในพระพุทธศาสนา พร้อมกบัอนุรุทธะและอุบาลี เป็นตน้ 
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มีพระโกลิตะ97 และพระสารีบุตร98เป็นคู่อคัรศราวก99 และศราวกทงัหมดของ

พระพุทธเจา้ทงัหลาย  มีชือเหมือนกนั อนึง โลกธาตุในกาลนันมีชือเหมือนกนั  และ

พระพุทธเจา้แมทุ้กพระองคท์รงอุบติัแลว้ในกาลทีธรรมหมดสินแลว้100 ฯ (14) 

                                                                                                                     
และไดรั้บเลือกเป็นพระอุปัฏฐากประจาํพระองคข์องพระพุทธเจา้ ไดรั้บยกย่องเป็น เอตทคัคะหลายดา้น คือ เป็น

พหูสูต เป็นผูมี้สติ มีคติ มีธิติ และเป็นอุปัฏฐาก ท่านบรรลุพระอรหตั หลงัจากพระพุทธเจา้ปรินิพพานแลว้ 3 เดือน 

เป็นกําลังสําคัญในคราวทาํปฐมสังคายนา คือ เป็นผู ้วิสัชนาพระธรรม (ซึงต่อมาแบ่งเป็นพระสูตรและ 

พระอภิธรรม) ท่านดาํรงชีวิตสืบมาจนอายุได ้120 ปี จึงปรินิพพานในอากาศ เหนือแม่นาํโรหิณี ซึงเป็นเส้นกนั

แดนระหว่างแควน้ของพระญาติ 2 ฝ่าย คือ ศากยะและโกลิยะ ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรม

พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 536. 
96 กบิลพสัดุ ์เมืองหลวงของแควน้สักกะหรือศากยะ ทีไดชื้อว่า กบิลพสัดุ์ เพราะเดิมเป็นทีอยู่ของ

กบิลดาบส บัดนีอยู่ในเขตประเทศเนปาล ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์  

ฉบับประมวลศัพท์, 3. 
97 โกลิตะ ชือเดิมของพระโมคคลัลานะหรือพระมหาโมคคลัลานะ พระอคัรสาวกเบืองซ้ายของ

พระพุทธเจา้ เกิดทีหมู่บา้นโกลิตคาม ไม่ไกลจากเมืองราชคฤห์ เป็นบุตรของพราหมณ์นายบา้นแห่งนัน มารดาชือ

นางโมคคลัลีพราหมณี เดิมเรียกชือว่าโกลิตะ ตามชือหมู่บา้นซึงบิดาของตนเป็นใหญ่  ต่อมาเรียก โมคคลัลานะ 

เพราะเป็นบุตรของนางพราหมณีโมคคลัลี หรือโมคคลัลานีนนั ไดเ้ป็นสหายกบัอุปติสสะ (คือพระสารีบุตร) มาแต่

เด็ก ต่อมาทังสองได้ออกบวชเป็นปริพาชก อยู่ในสํานักของสญชัยปริพาชกจนกระทังอุปติสสะได้พบ 

พระอสัสชิ สหายทงัสองจึงไดม้าเฝ้าพระพุทธเจา้ บวชในพระธรรมวินัย เมือบวชแลว้ ถึงวนัที 7 โกลิตะ ซึงบดันี

เรียกว่า มหาโมคคลัลานะ กไ็ดบ้รรลุอรหตัตผล  ท่านไดรั้บยกยอ่งเป็นเอตทคัคะในทางมีฤทธิมาก  ในตอนปลาย

พุทธกาล ท่านถูกพวกโจรซึงไดรั้บจา้งจากพวกเดียรถีย ์ลอบสังหารดว้ยการทุบตีจนร่างแหลก พระพุทธเจ้าโปรด

ใหก้่อสถูปบรรจุอฐิัธาตุของท่านไวใ้กลซุ้้มประตูวดัเวฬุวนั ในเขตเมืองราชคฤห์ ชือของท่านนิยมเรียกกนัง่าย ๆ ว่า 

พระโมคคลัลาน์  ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 302. 
98 สารีบุตร พระอัครสาวกเบืองขวาของพระพุทธเจ้า  เกิดทีหมู่บ้านนาลกะ (บางแห่งเรียก 

นาลนัทะ) ไม่ไกลจากเมืองราชคฤห์ เป็นบุตรแห่งตระกูลหัวหน้าหมู่บา้นนัน บิดาชือวงัคนัตพราหมณ์ มารดาชือ

สารีจึงไดน้ามว่าสารีบุตรแต่เมือยงัเยาวเ์รียกว่าอุปติสสะ มีเพือนสนิทชือโกลิตะ ซึงต่อมาคือพระมหาโมคคลัลานะ  

มีนอ้งชาย 3 คนชือ จุนทะ อุปเสนะ และเรวตะ นอ้งหญิง 3 คน ชือจาลา อุปจาลา และสีสุปจาลา ซึงต่อมาไดบ้วช

ในพระธรรมวินัยทงัหมด เมืออุปติสสะและโกลิตะจะบวชนัน ทังสองคนไปเทียวดูมหรสพทียอดเขาด้วยกัน  

คราวหนึงไปดูแลว้เกิดความสลดใจ คิดออกแสวงหาโมกขธรรม และต่อมาไดบ้วชอยูใ่นสาํนกัของสัญชยัปริพาชก 

แต่กไ็ม่บรรลุจุดมุ่งหมาย จนวนัหนึงอุปติสสปริพาชก พบพระอสัสชิเถระขณะท่านบิณฑบาต เกิดความเลือมใส

ติดตามไปสนทนาขอถามหลกัคาํสอน ไดฟั้งความย่อเพียงคาถาเดียวก็ไดด้วงตาเห็นธรรม กลบัไปบอกข่าวแก่ 

โกลิตะ แล้วพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้า มีปริพาชกทีเป็นศิษยต์ามไปดว้ยถึง 250 คน ได้รับเอหิภิกขุอุปสมบท

ทงัหมดทีเวฬุวนั เมือบวชแลว้ได ้15 วนั พระสารีบุตรไดฟั้งพระธรรมเทศนาเวทนาปริคคหสูตรทีพระพุทธเจ้าทรง

แสดงแก่ทีฆนขปริพาชก ณ ถาํสุกรขาตา เขาคิชฌกูฏ ก็ไดบ้รรลุพระอรหัต ไดรั้บยกย่องเป็น เอตทคัคะในทางมี
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เราผูเ้ทียวจาริกเพือ(แสวงหา)โพธินีไดท้าํสกัการะพระพุทธเจา้ผูเ้ป็นจอมแห่ง

ชนเหล่านนัทุกพระองค ์ อนึง  เราผูแ้สวงหาสมาธินี ไดท้าํการบูชาทุกชนิดทีสามารถ

ทาํไดแ้ก่พระชินเจา้101ทงัหลาย ฯ (15)     

สมาธินีเราได้รับเพราะการ(ลงมือ)ปฏิบัติ เราได้กล่าวข้อปฏิบัติไว ้หลาย

ประการ สมาธินีไม่ใช่สิงทีจะไดรั้บยาก สาํหรับผูด้าํรงมนัอยูใ่นคุณทงัหลายทงัหมด ฯ 

(16) 

สมาธินีไม่ใช่สิงทีจะได้รับโดยยาก  สาํหรับผูไ้ม่หิวกระหายในรสทงัหลาย  

ผูไ้ม่โลภ ผูไ้ม่ขอ้งอยูใ่นตระกลูทงัหลาย ผูไ้ม่ริษยา ผูอ้ยูด่ว้ยไมตรี  ผูไ้ม่มีความโกรธ ฯ 

(17)   

สมาธินีมิใช่สิงทีจะไดรั้บโดยยาก  สาํหรับผูไ้ม่มีความตอ้งการในสักการะ

และลาภทงัหลาย ผูมี้การเลียงชีพบริสุทธิ ผูไ้ม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กงัวล  ผูมี้ศีลบริสุทธิ 

ผูแ้กลว้กลา้ ฯ (18) 

                                                                                                                     
ปัญญามาก และเป็นพระอคัรสาวกฝ่ายขวา ท่านไดเ้ป็นกาํลงัสําคญัของพระพุทธเจ้าในการประกาศพระศาสนา 

และไดรั้บยกย่องเป็น พระธรรมเสนาบดี คาํสอนของท่านปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นอนัมาก เช่น สังคีติ-

สูตร และทสุตตรสูตร ทีเป็นแบบอยา่งแห่งการสังคายนา เป็นตน้ ท่านปรินิพพานก่อนพระพุทธเจ้าไม่กีเดือน เมือ

จวนจะปรินิพพาน ท่านเดินทางไปโปรดมารดาของท่านซึงยงัเป็นมิจฉาทิฐิ ให้มารดาไดเ้ป็นพระโสดาบนัแลว้ 

ปรินิพพานทีบา้นเกิด ดว้ยปักขนัทิกาพาธ หลังจากปลงศพแลว้พระจุนทะน้องชายของท่านนาํอฐิัธาตุไปถวาย 

พระบรมศาสดา พระองค์ตรัสว่าให้ก่อสถูปบรรจุอฐิัธาตุของท่านไว ้ณ พระเชตวนั เมืองสาวตัถี  ดู พระพรหม-

คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 438. 
99 อัครศราวก เขียนตามรูปศพัท์สันสกฤต ภาษาไทยมกัใช้รูปศพัท์สันสกฤตผสมบาลีคือคาํว่า  

อคัรสาวก แปลว่า  สาวกผูเ้ลิศ, สาวกผูย้อดเยียม หมายถึงพระสารีบุตร (เป็นอคัรสาวกเบืองขวา) และพระมหา-

โมคคัลลานะ (เป็นอัครสาวกเบืองซ้าย) ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์  

ฉบับประมวลศัพท์, 521. 
100 กษายกาเล ในกาลทีธรรมหมดสิ นไป พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรม ประกาศ 

พระศาสนาแลว้ปรินิพพาน หลงัจากพระพุทธเจา้ทรงปรินิพพานแลว้พระสัทธรรมจักดาํรงอยู่ไปตลอดระยะเวลา

หนึงจนถึงคราวเสือมและหมดสิ นไปซึงเรียกว่า กลียุค หลงัจากหมดสิ นพุทธันดรของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึง

แล้วจึงจะมีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ ในพุทธันดรหนึงจะไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้พร้อมกนั 2 

พระองค ์เพราะฉะนนัการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้พระองคจึ์งเกิดขึนในกาลทีธรรม(ของพระพุทธเจา้พระองค์ก่อน)

หมดสิ นหรือหายไปแลว้ 
101 พระชินเจา้ ชือเรียกพระพุทธเจา้ ตามรูปศพัท ์ชิน แปลว่า ชนะ (กิเลส) 
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สมาธินีมิใช่สิงทีจะพึงได้โดยยาก  สําหรับผูมี้ความเพียรตลอดเวลา ผูไ้ม่ 

เบือหน่าย  ผูน้อ้มใจ(ตอ้งการ)อยูใ่นป่า  ผูด้าํรงอยูใ่นธรรมเครืองกาํจดักิเลส ผูต้งัใจมนั

อยูใ่นไนราตมยกษานติ102  ฯ (19) 

สมาธินีมิใช่สิงทีจะพึงไดรั้บโดยยาก  สาํหรับผูฝึ้กจิตดีแลว้ ผูไ้ม่หยิงทระนง  

ผูด้าํรงอยูใ่นขอ้ประพฤติอนัเป็นเครืองกระตุน้ ผูน้อ้มไปเพือจาคะ  ผูไ้ม่มีความโกรธ ฯ 

(20)   

ลกัษณะย่อยและลกัษณะใหญ่103 พุทธธรรม 18 ประการ ซึงพระนายกได้

ประกาศไว ้ ไม่ใช่จะไดรั้บโดยยากสาํหรับผูที้ประกอบดว้ยกาํลงัและความแกลว้กลา้ 

ซึงทรงจาํสมาธิอนัสงบนีไว ้(21)  

สัตว์ทังหลายทีพระพุทธเจ้าทรงเห็นด้วยจักษุ  ก็พึงเป็นพระพุทธเจ้าใน 

สมยัหนึง  ในพระพุทธเจา้เหล่านนั พระองคห์นึง ๆ พึงมีพระชนมายุพนัโกฏิกลัป์เป็น

อจินไตย ์ฯ (22) 

ในพระพุทธเจ้าเหล่านัน  แต่ละพระองค์พึงมีศีรษะมีจาํนวนเช่นกับทราย 

ในทะเลทงัสิน  แต่ละศีรษะพึงมีลินจาํนวนเท่ากบัศีรษะทงัหมดนนั ฯ (23) 

การกล่าวอานิสงส์104ทังหมดนันสําหรับผูท้รงจาํคาถาหนึงจากสมาธินีได ้  

ไม่พึงพรรณนาไดม้าตรว่าอะไรๆ ก็หรือจะกล่าวอะไรอีกสาํหรับผูที้ศึกษาแลว้จาํไว ้

(ไดท้งัหมด) ฯ (24) 

                                         
102 ไนราตฺมฺย  ความไม่มีอตัตา + กฺษานฺติ ความอดทน ความอดทนไดเ้พราะเห็นว่าทุกสิงไม่มีตวัตน

จริงจึงไม่มีสิงทีเกิดขึนจริง  
103 ลกัษณะใหญ่อาจหมายถึง มหาบุรุษลกัษณะ 32 ประการ ลกัษณะย่อยอาจหมายถึงลกัษณะย่อย 

80 ประการ ดูหมายเหตุขอ้ที 122 และ 123 
104 อานิสงส์ ผลดีหรือผลทีน่าปรารถนาน่าพอใจ อนัสืบเนืองหรือพลอยไดจ้ากกรรมดี, ผลงอกเงย

แห่งบุญกุศล, คุณ, ขอ้ดี, ผลทีเป็นกาํไร, ผลได้พิเศษ, อานิสงส์มีความหมายต่างจาก ผล ทีเรียกชืออย่างอืน  

โดยขอบเขตทีกวา้งหรือแคบกว่ากนั หรือโดยตรงโดยออ้ม เช่น ทาํกรรมดีโดยคิดต่อคนอืนดว้ยเมตตาแลว้เกิดผลดี 

คือมีจิตใจแช่มชืน สบาย ผ่อนคลาย เลือดลมเดินดี มีสุขภาพ ตลอดถึงว่าถา้ตายดว้ยจิตอย่างนันก็ไปเกิดดี นีเป็น

วิบาก พร้อมกนันนักมี็ผลพ่วงอืนๆ เช่น หนา้ตาผ่องใส เป็นทีรักใคร่ชอบใจของคนอืน อยา่งนีเป็นอานิสงส์  แต่ถา้

ทาํกรรมไม่ดีโดยคิดต่อคนอืนดว้ยโทสะแลว้เกิดผลร้ายต่อตนเองทีตรงขา้มกบัขา้งตน้ จนถึงไปเกิดในทุคติก็เป็น

วิบาก และในฝ่ายร้ายนีไม่มีอานิสงส์ (วิบากเป็นผลโดยตรงและเป็นไดท้งัขา้งดีและขา้งร้าย ส่วนอานิสงส์หมายถึง

ผลพ่วงพลอยหรืองอกเงยในดา้นดีอ่างเดียว)  ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์  

ฉบับประมวลศัพท์, 538. 
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เทวดา อสูร ยกัษ ์และคุหยกะ105 ยอ่มปรารถนาผูส้มาทานประพฤติธุตคุณ106  

พระราชาทงัหลายยอ่มดาํเนินตามผูท้รงจาํสมาธิอนัสงบซึงไดโ้ดยยาก  ฯ (25) 

ข้าศึกทังหลายย่อมไม่มียาํยีผูมี้ศิริซึงทรงจําสมาธิอนัสงบอันได้โดยยาก  

ทีพระชินเจา้ทงัหลายทรงครอบครอง  และเทวาทงัหลาย นาคทงัหลาย ดาํเนินตาม 

ทุกเมือ ฯ (26)  

ผูท้รงจาํสมาธิอนัสงบนี ยอ่มมีปฏิภาณไม่สินสุด มีพระสูตรจาํนวนหนึงพนัที

ไม่สินสุด  ไม่มีความหลงลืมในกาลไหน ๆ ฯ (27) 

ผูที้ฟังสมาธินีแลว้ทรงจาํไว ้ ในเวลาสุดทา้ยซึงเป็นเวลาทีมีภยัใหญ่  ก็จะได้

พบพระพุทธเจา้พระนามว่าอมิตาภะผูท้รงเป็นผูน้าํ  และต่อมาจะไดเ้ห็นโลกธาตุชือว่า

สุขาวดี ฯ (28) 

หลงัจากประกาศอานิสงส์เหล่านีแลว้ พระศาสดาผูส้ยมัภูก็ทรงเชือเชิญดว้ย

พระองค์เองว่า  ในกาลสุดท้ายแห่งเราผูป้รินิพพานแลว้ พวกเธอพึงทรงจาํสมาธิ 

อนับริสุทธินีไว ้ฯ (29) 

พระพุทธเจา้ทุกพระองค์ใน 10 ทิศ  ทงัในอดีตกาลและปรัตยุบนัพระชินเจา้

ทงัหมดทรงศึกษาในสมาธินี  จึงไดต้รัสรู้โพธิอนัปราศจากมลทิน อนัไม่ถกูปรุงแต่ง ฯ 

(30) 

ปริวรรตที 2 ชือศาเลนทรราชปูรวโยคปริวรรต  ในสมาธิราชสูตรอนัมีศิริ   

จบแลว้  ดว้ยประการฉะนี  ฯ 

 

ปริวรรตที 3 ภูตคุณวรรณประกาศนปริวรรต 

(ว่าดว้ยการประกาศคุณลกัษณะทีมีอยูจ่ริง) 

ในลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสเรียกจนัทรประภาโพธิสัตวผ์ูเ้ป็นกุมารแมอี้กว่า  

ดูก่อนกุมาร  เพราะเหตุนนั  ในบดันี  พระโพธิสตัวม์หาสตัวใ์ดมุ่งหวงัประกาศพุทธคุณและลกัษณะ

                                         
105 จอมยกัษ ์เป็นชือของวชัรปาณิ 
106 คุณของผูก้าํจัด หมายถึงผลดีของการรักษาธุดงค์ 13 ธุดงค์แต่ละขอ้มีผลดีทีแตกต่างกนั เช่น 

ผลดีของการอยูป่่าเป็นวตัรมีดงันี 1. เป็นผูค้วรทีจะไดบ้รรลุซึงสมาธิทียงัมิไดบ้รรลุ หรือเป็นผูค้วรทีจะรักษาไว ้

ไดซึ้งสมาธิทีไดบ้รรลุแลว้  2. สิงต่างๆ มีรูปอนัไม่เป็นทีสัปปายะเป็นตน้ ยอ่มไม่รบกวนจิตของอารัญญิกภิกษุนัน 

ผูอ้ยูใ่นเสนาสนะอนัสงดั  3. ภิกษุผูอ้ยูใ่นป่าเป็นปกติเป็นผูสิ้ นความสะดุง้หวาดเสียวแลว้ ละความพอใจอาลยัใน

ชีวิตไดแ้ล้ว ท่านย่อมได้เสวยรสแห่งความสุขอนัเกิดแต่วิเวก 4. ภาวะทีเป็นผูท้รงไวซึ้งผ้าบงัสุกุลเป็นปกติ  

เป็นตน้ ยอ่มเป็นภาวะทีเหมาะสมแก่อารัญญิกภิกษุนนั ดู วิสุทธิ. 1/107. 
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อนัมีอยู่จริงของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้  เพือถึงความกาํหนดถือเอาไม่ว่าโดยอรรถ

หรือโดยพยญัชนะว่า  คาํของเราทงัหมด เป็นสิงทีพระพุทธเจา้ทรงกาํหนดไวแ้ลว้เพือ (ให้) เปล่ง

ออกไป  ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสตัวม์หาสตัวน์นัพึงเรียนเอาสมาธินีเพือประโยชน์ของสัตวท์งัหมด  

พึงทาํตนใหบ้รรลุ  ทรงจาํ  กล่าวบอก  ประพฤติ  ชีแสดง  สาธยาย  พึงภาวนาโดยการภาวนาผูเ้ดียว   

พึงทาํให้มาก  และพึงประกาศแก่ผูอื้นโดยพิสดาร ฯ ดูก่อนกุมาร  ก็พุทธคุณทีมีอยู่จริงของ 

พระตถาคตเหล่านนัเป็นไฉน?  ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสตัวม์หาสตัวใ์นพระศาสนานี  เขา้ไปสู่ป่า  

หรืออยูโ่คนไม ้ อยูใ่นทีกลางแจง้  หรืออยูก่ลางเรือนว่าง  ย่อมตงัใจศึกษาดว้ยดี อย่างนีว่า  พระผูมี้

พระภาคเจา้พระองคน์นัเป็นพระตถาคต  อรหนัต ์ ตรัสรู้ชอบดว้ยพระองค์เอง  ถึงพร้อมดว้ยวิชชา

และจรณะ  เป็นพระสุคต  รู้แจง้โลก  เป็นสารถีฝึกบุรุษอย่างยอดเยียม  เป็นศาสดาของเทวดาและ

มนุษยท์งัหลาย  เป็นพระพุทธเจา้  ผูภ้ควนั ฯ พระตถาคตเจ้าพระองค์นันเป็นผลิตผลแห่งบุญ

ทงัหลาย ฯ ไม่กาํจดักุศลมลูทงัหลาย ฯ ประดบัดว้ยกษานติ ฯ เป็นทีมาแห่งขุมทรัพยคื์อบุญทงัหลาย 

ฯ ถึงความงดงามดว้ยอนุพยญัชนะ107 ฯ ประดบัดว้ยพุทธลกัษณะ108 ฯ มีอารมณ์เหมาะสม ฯ ไม่น่า

                                         
107 อนุพยญัชนะ ลกัษณะน้อยๆ, พระลกัษณะขอ้ปลีกย่อยของพระมหาบุรุษ (นอกเหนือจาก 

มหาบุรุษลกัษณะ 32) อีก 80 ประการ คือ 1. มีนิ วพระหตัถแ์ละนิ วพระบาทอนัเหลืองงาม  2. นิ วพระหัตถ์และนิ ว

พระบาทเรียวออกไป โดยลาํดบัแต่ตน้จนปลาย 3. นิ วพระหัตถ์ แลนิ วพระบาทกลมดุจนายช่างกลึงเป็นอนัดี  

4. พระนขาทงั 20 มีสีอนัแดง  5. พระนขาทงั 20 นันงอนงามชอ้นขึนเบืองบนมิไดค้อ้มลงเบืองตาํ ดุจเล็บแห่ง

สามญัชนทงัปวง  6. พระนขานนัมีพรรณอนัเกลียงกลม สนิทมิไดเ้ป็นริ วรอย  7. ขอ้พระหัตถ์และขอ้พระบาท

ซ่อนอยูใ่นพระมงัสะ มิไดสู้งขึนปรากฏออกมาภายนอก  8. พระบาททงัสองเสมอกนั มิไดย้่อมใหญ่กว่ากนั มาตร

ว่าเท่าเมลด็งา  9. พระดาํเนินงามดุจอาการเดินแห่งกุญชรชาติ  10. พระดาํเนินงามดุจสีหราช 11. พระดาํเนินงาม

ดุจดาํเนินแห่งหงส์  12. พระดาํเนินงามดุจอุสภราชดาํเนิน  13. ขณะเมือยนืจะยา่งดาํเนินนนั ยกพระบาทเบืองขวา

ยา่งไปก่อน พระกายเยอืงไปขา้งเบืองขวาก่อน  14. พระชานุมณฑลเกลียงกลมงามบริบูรณ์ บ่มิไดเ้ห็นอฏัฐิสะบา้

ปรากฏออกมาภายนอก 15. มีบุรุษพยญัชนะบริบูรณ์ คือมิไดมี้กิริยามารยาทคลา้ยสตรี  16. พระนาภีมิไดบ้กพร่อง 

กลมงามมิไดว้ิกลในทีใดทีหนึง 17. พระอุทรมีสัณฐานอนัลึก 18. ภายในพระอุทรมีรอยเวียนเป็นทกัขิณาวฏัฏ  

19. ลาํพระเพลาทงัสองกลมงามดุจลาํสุวรรณกทัทลี 20. ลาํพระกรทงัสองงามดุจงวงแห่งเอราวณัเทพยหัตถี   

21. พระองัคาพยพใหญ่นอ้ยทงัปวงจาํแนกเป็นอนัดี คือ งามพร้อมทุกสิงหาทีตาํหนิบ่มิได ้22. พระมงัสะทีควรจะ

หนากห็นา ทีควรจะบางกบ็างตามทีทวัทงัประสรีรกาย  23. พระมงัสะมิไดห้ดหู่ในทีใดทีหนึง  24. พระสรีรกาย

ทงัปวงปราศจากต่อมและไฝปาน มูลแมลงวันมิไดมี้ในทีใดทีหนึง 25. พระกายงามบริสุทธิพร้อมสมกนัโดย

ตามลาํดบัทงัเบืองบนแลเบืองล่าง  26. พระกายงามบริสุทธิพร้อมสิ นปราศจากมลทินทงัปวง  27. ทรงพระกาํลงั

มาก เสมอดว้ยกาํลงัแห่งกุญชรชาติ ประมาณถึงพนัโกฏิชา้ง ถา้จะประมาณดว้ยกาํลงับุรุษก็ไดถ้ึงแสนโกฏิบุรุษ  

28. มีพระนาสิกอนัสูง 29. สัณฐานนาสิกงามแฉลม้ 30. มีพระโอษฐ์เบืองบนเบืองตาํมิไดเ้ขา้ออกกว่ากนั เสมอเป็น

อนัดี มีพรรณแดงงามดุจสีผลตาํลึงสุก 31. พระทนต์บริสุทธิปราศจากมูลมลทิน 32. พระทนต์ขาวดุจดงัสีสังข ์  

33. พระทนต์เกลียงสนิทมิได้เป็นริ วรอย 34. พระอินทรีย์ทัง 5 มีจักขุนทรีย์เป็นอาทิงามบริสุทธิทังสิ น  
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35. พระเขียวทงั 4 กลมบริบูรณ์ 36. ดวงพระพกัตร์มีสัณฐานยาวสวย  37. พระปรางค์ทงัสองดูเปล่งงามเสมอกนั  

38. ลายพระหตัถมี์รอยอนัลึก 39. ลายพระหตัถมี์รอยอนัยาว 40. ลายพระหตัถมี์รอยอนัตรง บ่มิไดค้อ้มคด  41. ลาย

พระหัตถ์มีรอยอนัแดงรุ่งเรือง  42. รัศมีพระกายโอภาสเป็นปริมณฑลโดยรอบ 43. กระพุง้พระปรางค์ทงัสอง

เคร่งครัดบริบูรณ์ 44. กระบอกพระเนตรกวา้งแลยาวงามพอสมกนั 45. ดวงพระเนตรกอปรดว้ยประสาททงั 5  

มีขาวเป็นอาทิผ่องใสบริสุทธิทงัสิ น  46. ปลายเส้นพระโลมาทงัหลายมิไดง้อมิไดค้ด  47. พระชิวหามีสัณฐาน 

อนังาม  48. พระชิวหาอ่อนบ่มิไดก้ระดา้งมีพรรณอนัแดงเขม้  49. พระกรรณทงัสองมีสัณฐานอนัยาวดุจกลีบปทุม

ชาติ  50. ช่องพระกรรณมีสัณฐานอนักลมงาม  51. ระเบียบพระเส้นทงัปวงนันสละสลวยบ่มิไดห้ดหู่ในทีอนัใด

อนัหนึง 52. แถวพระเส้นทังหลายซ่อนอยู่ในพระมังสะทงัสิ น บ่มิไดเ้ป็นคลืนฟูขึนเหมือนสามัญชนทงัปวง  

53. พระเศียรมีสัณฐานงามเหมือนฉัตรแกว้  54. ปริมณฑลพระนลาฏโดยกวา้งยาวพอสมกนั  55. พระนลาฏมี

สัณฐานอนังาม  56. พระโขนงมีสัณฐานอนังามดุจคนัธนูอนัก่งไว ้  57. พระโลมาทีพระโขนงมีเส้นอนัละเอียด  

58. เส้นพระโลมาทีพระโขนงงอกขึนแลว้ลม้ราบไปโดยลาํดบั  59. พระโขนงนนัใหญ่  60. พระโขนงนันยาวสุด

หางพระเนตร 61. ผิวพระมงัสะละเอียดทวัทงัพระกาย 62. พระสรีรกายรุ่งเรืองไปดว้ยสิริ  63. พระสรีรกายมิได ้

มวัหมอง ผ่องใสอยูเ่ป็นนิตย ์  64. พระสรีรกายสดชืนดุจดวงดอกปทุมชาติ  65. พระสรีรสัมผสัอ่อนนุ่มสนิท บ่

มิไดก้ระดา้งทวัทงัพระกาย  66. กลินพระกายหอมฟุ้ งดุจกลินสุคนธกฤษณา  67. พระโลมามีเส้นเสมอกนัทงัสิ น  

68. พระโลมามีเส้นละเอียดทวัทงัพระกาย  69. ลมอสัสาสะและปัสสาสะลมหายพระทยัเขา้ออกก็เดินละเอียด   

70. พระโอษฐมีสัณฐานอนังามดุจแยม้  71. กลินพระโอษฐหอมดุจกลินอุบล  72. พระเกสาดาํเป็นแสง  73. กลิน

พระเกสาหอมฟุ้ งขจรตลบ  74. พระเกสาหอมดุจกลินโกมลบุบผชาติ  75. พระเกสามีสัณฐานเส้นกลมสลวย 

ทุกเส้น 76. พระเกสาดาํสนิททงัสิ น 77. พระเกสากอปรดว้ยเส้นอนัละเอียด 78. เส้นพระเกสามิไดยุ้ง่เหยงิ 79. เส้น

พระเกสาเวียนเป็นทกัขิณาวฏัฏทุกๆ เส้น และ 80. วิจิตรไปดว้ยระเบียบพระเกตุมาลา กล่าวคือถ่องแถวแห่ง 

พระรัศมีอนัโชตนาการขึน ณ เบืองบนพระอุตมงัคสิโรตมฯ์  ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรม

พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 486. 
108 พุทธลกัษณะ ลกัษณะของพระพุทธเจ้า  เป็นเช่นเดียวกบัลกัษณะของมหาบุรุษ ซึงมีคติเป็น 2 

ประการคือ หากครองเรือนจะไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิ และหากออกบวชจะไดเ้ป็นพระพุทธเจา้ มหาบุรุษลกัษณะ

มี 32 ประการ มาในมหาปทานสูตร แห่งทีฆนิกาย มหาวรรค และลักขณสูตร แห่งทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค  

พระสุตตนัตปิฎก คือ 1. สุปติฏฺ ฐิตปาโท มีฝ่าพระบาทราบเสมอกนั  2. เหฏฺ ฐาปาทตเลสุ จกฺกานิ ชาตานิ ลายพืน

พระบาทเป็นจกัร  3. อายตปณฺหิ มีส้นพระบาทยาว (ถา้แบ่ง 4, พระชงฆ์ตงัอยู่ในส่วนที 3)  4. ทีฆงฺคุลิ มีนิ วยาว

เรียว (หมายถึงนิ วพระหัตถ์และพระบาทด้วย)  5. มุทุตลนหตฺถปาโท ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม   

6. ชาลหตฺถปาโท ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายดุจตาข่าย  7. อุสฺสงฺขปาโท มีพระบาทเหมือนสังข์ควาํ อฐิั 

ขอ้พระบาทตงัลอยอยูห่ลงัพระบาท กลบักลอกไดค้ล่อง เมือทรงดาํเนินผิดกว่าสามญัชน  8. เอณิชงฺโฆ พระชงฆ์

เรียวดุจแขง้เนือทราย  9. ฐิตโก ว อโนนมนฺโต อุโภหิ ปาณิตเลหิ ชณฺณุกานิ ปรามสติ เมือยืนตรง พระหัตถ์ทงั 2 

ลูบจับถึงพระชานุ  10. โกโสหิตวตฺถคุยฺโห มีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝัก  11. สุวณฺณวณฺโณ มีฉวีวรรณดุจสีทอง   

12. สุขุมจฺฉวิ พระฉวีละเอียด ธุลีละอองไม่ติดพระกาย  13. เอเกกโลโม มีเส้นพระโลมาเฉพาะขุมละเส้นๆ   

14. อุทฺธคฺคโลโม เส้นพระโลมาดาํสนิท เวียนเป็นทกัษิณาวฏั มีปลายงอนขึนขา้งบน  15. พฺรหฺมุชุคตฺโต พระกาย

ตงัตรงดุจท้าวมหาพรหม  16. สตฺตุสฺสโท มีพระมังสะอูมเต็มในที 7 แห่ง (คือ หลงัพระหัตถ์ทงั 2, และหลัง 
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รังเกียจหากไดเ้ห็น ฯ เป็นความยนิดีของผูน้อ้มใจไปดว้ยศรัทธาทงัหลาย ฯ ไม่ถกูปรัชญาครอบงาํ ฯ 

ไม่ถกูพลงัยาํย ีฯ เป็นศาสดาของสรรพสัตวท์งัหลาย ฯ เป็นบิดาของพระโพธิสัตวท์งัหลาย ฯ เป็น

พระราชาของพระอริยบุคคลทงัหลาย ฯ เป็นผูน้าํประโยชน์แก่บุคคลผูท้าํคนแรกทงัหลาย (อาทิ- 

กมัมิกบุคคล) ฯ ไม่อาจประมาณไดด้ว้ยความรู้ ฯ ไม่สินสุดดว้ยปฏิภาน ฯ  มีพระสุรเสียงหมดจด ฯ 

น่าพอใจเพราะเสียงกงัวาน ฯ น่ายกยอดว้ยพระรูป ฯ ไม่มีผูเ้ปรียบดว้ยร่างกาย ฯ ไม่แปดเปือนดว้ย

กามทงัหลาย ฯ ไม่ติดดว้ยรูปทงัหลาย ฯ ไม่ยนิดีดว้ยอรูปทงัหลาย ฯ หลุดพน้วิเศษจากทุกข์ ฯ หลุด

พน้วิเศษจากสกันธ์ทังหลาย ฯ ประกอบอย่างดีเยียมด้วยธาตุทังหลาย ฯ ควบคุมไวดี้แลว้ด้วย

อายตนะทงัหลาย ฯ ตดัขาดแลว้จากกิเลสเครืองร้อยรัดทงัหลาย ฯ หลุดพน้จากความเร่าร้อน ฯ หลุด

พน้จากความทะยานอยาก ฯ ขา้มขึนแลว้จากหว้งนาํ ฯ เต็มรอบดว้ยชญาณ ฯ ดาํรงมนัอยู่ในชญาน

ของพระผูมี้พระภาคพุทธเจ้าผูท้รงมีในอดีต อนาคต และปรัตยุบนั ฯ ยงัไม่ดาํรงอยู่ในนิรวาณ ฯ 

ดาํรงอยู่ในส่วนสูงสุดทีมีอยู่จริง ฯ ดาํรงอยู่บนภูมิทีสรรพสัตวพึ์งเหลียวมอง ฯ ดูก่อนกุมารนีคือ

พระพุทธคุณทีมีจริงของพระตถาคต ฯ  พระโพธิสัตวม์หาสัตวผ์ูป้ระกอบพร้อมดว้ยพระพุทธคุณ

และพุทธลักษณะเหล่านี  อาศยัสมาธินี  ประกาศพระพุทธคุณและพุทธลักษณะทีมีจริงของ 

พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยปฏิภาณอนัไม่มีเครืองปกปิด  ย่อมกาํหนดถือเอาไม่ได้

หมดทงัโดยอรรถและโดยพยญัชนะ109 ฯ  และคาํของเขาทงัหมดทีพระพุทธเจา้ทรงกาํหนดถือเอา

แลว้  ยอ่มเปล่งออกไปได ้ฯ 

ลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสพระคาถาเหล่านีในเวลานนัว่า 

                                                                                                                     
พระบาททงั 2, พระอังสาทงั 2, กบัลาํพระศอ)  17. สีหปุพฺพฑฺฒกาโย มีส่วนพระสรีรกายบริบูรณ์ (ลาํพี) ดุจ 

กึงท่อนหน้าแห่งพญาราชสีห์  18. ปีตนฺตรํโส พระปฤษฎางค์ราบเต็มเสมอกนั  19. นิโคฺรธ-ปริมณฺฑโล ส่วน 

พระกายเป็นปริมณฑล ดุจปริมณฑลแห่งตน้ไทร (พระกายสูงเท่ากบัวาของพระองค์)  20. สมวฏฺ ฏกฺขนฺโธ  

มีลาํพระศอกลมงามเสมอตลอด  21. รสคฺคสคฺคี มีเส้นประสาทสําหรับรับรสพระกระยาหารอนัดี  22. สีหหนุ  

มีพระหนุดุจคางแห่งราชสีห์ (โคง้เหมือนวงพระจันทร์) 23. จตฺตาฬีสทนฺโต มีพระทนต์ 40 ซี (ขา้งละ 20 ซี)  

24. สมทนฺโต พระทนต์เรียบเสมอกนั  25. อวิวรทนฺโต พระทนต์เรียบสนิทมิไดห่้าง  26. สุสุกฺกทาโฐ เขียว 

พระทนตท์งั 4 ขาวงามบริสุทธิ  27. ปหูตชิวฺโห พระชิวหาอ่อนและยาว (อาจแผ่ปกพระนลาฏได)้  28. พฺรหฺมสโร 

กรวิกภาณี พระสุรเสียงดุจทา้วมหาพรหม ตรัสมีสําเนียงดุจนกการเวก 29. อภินีลเนตฺโต พระเนตรดาํสนิท  

30. โคปขุโม ดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ งคลอด 31. อุณณา ภมุกนฺตเร ชาตา มีอุณาโลมระหว่าง 

พระโขนง เวียนขวา เป็นทกัษิณาวรรต  32. อุณฺหิสสีโส มีพระเศียรงามบริบูรณ์ดุจประดบัดว้ยกรอบพระพกัตร์  ดู 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 299.  
109 โดยอรรถ หมายถึง  โดยเนือความ, ใจความ, ความหมาย, ความมุ่งหมาย ของคาํหรือขอ้ความ

นัน  โดยพยญัชนะ  หมายถึง โดยตัวอักษร ตามคาํ  หากเป็นการแปล การแปลโดยอรรถคือการจับใจความ 

ทีผูสื้อสารตอ้งการสือใหท้ราบ  การแปลโดยพยญัชนะคือการแปลคาํต่อคาํ 
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การกล่าวสรรเสริญลักษณะของพระชินเจ้าให้หมดสิ นแม้บุคคลกล่าว 

สินพนักลัป์อนัมาก  ก็ไม่ใช่จะทาํไดง่้าย  คุณทีพระชินเจา้ทงัหลายเมือทรงแสวงหา

สมาธิอนัสงบประเสริฐนีทรงไดรั้บก็เช่นเดียวกนั ฯ (1) 

หญิงสาวผูมี้รูปงดงามน่าดูยิงนัก  มีร่างกายประดบัแลว้ น่ารัก  ซึงเราผูมี้ใจ 

ไม่หดหู่  ผูแ้สวงหาสมาธิอนัสงบประเสริฐนีไดใ้หแ้ลว้ในกาลก่อน ฯ (2) 

ทรัพย ์ขา้วเปลือก ทาสี ทาส ของเราก็เช่นกนั  ทงัแก้วมณี ไข่มุก  ทอง เงิน  

ก็เช่นเดียวกนั  เราผูมี้ใจไม่หดหู่  ผูแ้สวงหาสมาธิอนัสงบประเสริฐนี สละแลว้ ฯ (3) 

สร้อยไข่มุกอนัหลากสีดว้ยแกว้มณีและรัตนะ ดา้ยทีทอดว้ยทองเป็นรูปสังข ์

ทีเจิดจรัส เราเมือแสวงหาสมาธิอนัสงบประเสริฐนีสละแลว้แก่พระพุทธเจา้ผูเ้ป็นผูน้าํ

ทงัหลาย  ในกาลก่อน ฯ (4) 

ดอกไมที้มีกลินหอมดียงิ  และดอกไมที้มีในฤดูฝนอนัเราผูท้าํจิตอนัยอดเยียม

และไม่มีสิงใดเกินกว่าใหเ้กิดขึนแลว้ สละแลว้ทีเจดียข์องพระชินเจา้ทงัหลาย  ตลอด

โกฏิกลัป์อนัไม่มีกาํหนด  ไม่มีทีสินสุด ฯ (5) 

เช่นเดียวกนั  ธรรมทาน อนัเราผูอ้ยู่ในบริษทั  ทาํความยาํเกรงให้เกิดขึนแลว้  

ไดใ้ห้แลว้  เราครันให้ธรรมทานแลว้ไม่เคยมีความคิดเกิดขึนเลยว่า  ความมีชือเสียง 

พึงมีแก่เรา ฯ (6)   

ในกาลก่อน  เพือไดรั้บคุณเหล่านี  เราจึงอยูป่่าทีดีเลิศ ทีมีเสียงน้อยเป็นนิตย ์ 

เราเป็นผูม้ากไปด้วยความสงสารตลอดกาลเป็นนิตย ์มีความคิดเสมอว่า  เราพึงได ้

พุทธชญาน ฯ (7) 

เราไม่เคยแม้แต่จะคว้าเอาว ัสดุอันเป็นทีรักทีสุดมาบริโภคเอง เราให ้

ไทยธรรม110อนัมาก  ตลอดเวลาเรามีความคิดว่า  เราพึงไดรั้บพุทธชญาน ฯ (8) 

เรามีปกติเป็นผูไ้ม่กระด้าง อ่อนหวาน แจกทาน  มีใบหน้ายิ มแยม้ทรงจํา

ศรุติ111  มีเสียงกล่าวเบาๆ  มีคาํอ่อนหวานด้วยดี  เป็นทีรักของชนเป็นอนัมาก ชน

ทงัหมดไม่อิมดว้ยการเห็นเรา (ตอ้งการเห็นพระโพธิสตัวอ์ยูเ่สมอ) ฯ (9)   

เราไม่มีความอยากไดแ้มส้ักขณะหนึง  ไม่เคยอิจฉาตลอดภพ 10,000 ไดเ้ป็น 

ผูอิ้มในบิณฑบาตในกาลทงัปวง  ไดเ้วน้การนิมนตท์งัหมดไม่มีส่วนเหลือ ฯ (10) 

                                         
110 ไทยธรรม ของควรให,้ ของทาํบุญต่างๆ ของถวายพระ 
111 ศรุติ ขอ้ทีไดฟั้งมา,  สิงทีสืบทอดกนัมาโดยวิธีมุขปาฐะ, ความรู้ 
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ชนเหล่าใดเป็นพหูสูต112 ทรงจาํศรุติ  ทรงจาํแม ้(เพียง) คาถาประกอบดว้ยบท 

4  จากสมาธินี   ชนเหล่านัน  เราไดท้าํความรัก  อนัไม่มีความรักอืนยิงกว่า อนัยอด

เยยีมใหเ้กิดขึนแลว้กระทาํสกัการะทุกเมือฯ (11) 

เราให้ทานหลายอย่างไม่มีทีสิ นสุด และทังรักษาศีลตลอดราตรีนาน เรา 

ผูแ้สวงหาสมาธิอนัสงบประเสริฐนีไดท้าํการบูชาเป็นอนัมากในพระวินายกทงัหลาย ฯ 

(12) 

บุคคลพึงใหท้านทาํโลกธาตุอนัมาก มีหลายแบบ ไม่มีทีสินสุดให้เต็มดว้ยมณี

และรัตนะ  กับบุคคลผูท้รงจาํคาถาหนึงจากสมาธินี บุญ (คือการทรงจาํคาถา)นี   

ยอ่มดีกว่าบุญ (ชนิดแรก) นนั  ฯ (13) 

ดอกไม้บางชนิดมีอยู่มากเท่าใด  ดอกไมที้มีกลินหอม น่ารืนรมย์งดงาม   

ก็เหมือนอย่างนัน  บุคคลผูต้ ้องการบุญ  พึงบูชาพระชินเจ้าด้วยดอกไมเ้หล่านัน 

สินกลัป์แมม้าก ไม่มีทีสินสุด ไม่มีประมาณ ฯ (14) 

เครืองดนตรีบางอย่างมีมากเท่าใด  โภชนะ ขา้ว นาํและผา้อนัมากก็เช่นนัน  

บุคคลผูต้ ้องการบุญ  พึงบูชาพระชินเจ้าดว้ยวตัถุเหล่านัน สินกัลป์แมม้าก  ไม่มีที

สินสุด  ไม่มีประมาณ ฯ (15) 

อนึง บุคคลใดทาํจิตเพือตรัสรู้อนัประเสริฐใหเ้กิดขึนว่า  เราพึงเป็นพระชินเจา้  

ผูส้วยมัภู ผูธ้รรมราช113  บุคคลทรงจาํคาถาหนึงบทนีจากสมาธิ  บุญอนัดีงาม (ของ 

ผูท้รงจาํคาถาจากสมาธินี) ยอ่มพิเศษกว่าบุคคลแรกนนั ฯ (16) 

บุคคลพึงกล่าวอานิสงส์ตลอดกลัป์อนัมากเท่ากบัทรายในแม่นาํคงคา  ก็ไม่

สามารถพรรณนาใหสิ้นสุดได ้ ผูที้ทรงจาํสมาธิไดรั้บบุญมากกว่า ฯ (17) 

ดูก่อนกุมาร  เพราะฉะนัน  ในบดันี  พระโพธิสัตวม์หาสัตวพึ์งเรียนเอา ทรงจาํ  บอก

กล่าว  ทาํตนใหบ้รรลุสมาธินนั ฯ ครันเรียนเอา  ทรงจาํ  บอกกล่าว  ไดบ้รรลุแลว้  พึงตามประกอบ

ความเพียรดว้ยการภาวนาผูเ้ดียว ฯ ขอ้นนัจกัมีเพือประโยชน์เกือกลูแก่ชนมาก  เพือความสุขของชน

มาก  เพืออนุเคราะห์โลก  เพือประโยชน์ เพือเกือกูล เพือความสุข  ของชนหมู่มากและของเทวดา

และมนุษยท์งัหลาย ฯ ทราบว่า  ครังนนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสพระคาถาเหล่านีในเวลานนั ว่า 

                                         
112 พหูสูต ผูไ้ดย้นิไดฟั้งมามาก คือทรงจาํธรรมและรู้ศิลปวิทยามาก, ผูเ้ล่าเรียนมาก, ผูศ้ึกษามาก,  

ผูค้งแก่เรียน 
113 พระชินเจา้ (พระผูท้รงชนะกิเลส), พระสวยมัภู (พระผูเ้ป็นเอง บาลีว่า สยมัภู), พระธรรมราช 

(พระผูเ้ป็นราชาแห่งธรรม)  เป็นชือเรียก (ไวพจน์) ของพระพุทธเจา้ 
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เพราะฉะนนั  บุคคลไดฟั้งอานิสงส์อนัดีงามของพระพุทธเจา้ทงัหลาย  พึงยก

แสดงสมาธินีทีพระพุทธเจา้ทรงพรรณนาไวแ้ลว้โดยพลนั ฯ (18) 

พระพุทธเจ้า 730 ลา้นองค์เราได้ทําสักการะแล้วในชาติก่อนทังหลาย   

พระสูตรนีพระพุทธเจา้เหล่านนัทุกพระองคท์รงประกาศแลว้ ฯ (19) 

พระสูตรนีเรียกว่ามหากรุณเชตาร  (การข้ามลงสู่ความเกิดมหากรุณา)   

เราศึกษากระทงัเป็นพหูสูต  แลว้พุทธธรรมก็ไม่ใช่สิงทีพึงไดโ้ดยยาก ฯ (20) 

ในกาลอนัมีในภายหลัง เมือพระโลกนายกทรงนิพพานแล้ว  จักมีภิกษุ 

ผูไ้ม่สาํรวมจาํนวนมากทีไม่มีความตอ้งการในความเป็นพหูสูต ฯ (21) 

ภิกษุเหล่านนัจกักล่าวลกัษณะของศีล  แต่ไม่มีความตอ้งการดว้ยศีล  จกักล่าว

ลกัษณะสมาธิ  แต่ไม่มีความตอ้งการดว้ยสมาธิ ฯ (22) 

จกักล่าวลกัษณะของปรัชญา  แต่ไม่มีความตอ้งการดว้ยปรัชญาภิกษุจาํนวน

มากกล่าวถึงความหลุดพน้  แต่ไม่มีความตอ้งการดว้ยความหลุดพน้ ฯ (23) 

เหมือนกบับุรุษบางคนกล่าวคุณทงัหลายของไมจ้นัทน์ว่า ธรรมดาว่าไมจ้นัทน์

อนัเช่นนี มีกลินหอม น่ารืนรมย ์ฯ (24) 

ทีนัน บุรุษบางคนอืนอีกก็ถามคนนันอย่างนีว่า  ท่านกล่าวลักษณะของ 

ไมจ้นัทน์ทีท่านถือเอาแลว้หรือ? ฯ (25) 

เขาพึงกล่าวตอบคนนันว่า  เรากล่าวลกัษณะกลินไมจ้ันทน์ทีเรา(ขาย) เลียง

ชีวิต  แต่เราไม่ไดใ้ชก้ลินนนั ฯ (26) 

ในกาลอนัมีในภายหลงั  จกัมีการเลียงชีพดว้ยการกล่าวลกัษณะของศีลของคน

ทงัหลายผูไ้ม่ประกอบแมใ้นความเพียร  แต่ศีลของคนเหล่านันย่อมไม่มี ดว้ยประการ

ฉะนี ฯ (27) 

ในกาลอนัมีในภายหลงั  จกัมีการเลียงชีพดว้ยการกล่าวลกัษณะของสมาธิ 

ของคนทงัหลายผูไ้ม่ประกอบแมใ้นความเพียร  แต่สมาธิของคนเหล่านันย่อมไม่มี  

ดว้ยประการฉะนี ฯ (28) 

ในกาลอนัมีในภายหลงั  จกัมีการเลียงชีพดว้ยการกล่าวลกัษณะของปรัชญา

ของคนทงัหลายผูไ้ม่ประกอบแมใ้นความเพียร  แต่ปรัชญาของคนเหล่านันย่อมไม่มี 

ดว้ยประการฉะนี ฯ (29) 

ในกาลอนัมีในภายหลงั  จกัมีการเลียงชีพดว้ยการกล่าวลกัษณะของความ 

หลุดพน้ ของคนทังหลายผูไ้ม่ประกอบแมใ้นความเพียร แต่ความหลุดพน้ของคน

เหล่านนัยอ่มไม่มี ดว้ยประการฉะนี ฯ (30) 
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เหมือนอย่างว่าบุรุษเข็ญใจบางคนนั นเอง  หากพึงเป็นทีดูหมินของมหาชน  

และภายหลงัเขาไดขุ้มทรัพย ์ เป็นธนบดี114แลว้ก็พึงเป็นทีสักการะของชนทงัหลาย ฯ 

(31) 

ตราบใดทีบุคคลยงัไม่ได้สมาธินี  ยงัไม่เป็นผูที้ เทวดา มนุษย์กุมภัณฑ์ 

และรากษสนบัถือมากในโลกนี  ก็เหมือนกบับุรุษเข็ญใจผูสิ้นความหมาย ฯ (32)   

เมือใด  บุรุษผูบ้ัณฑิตได้รับภูมินีอนัเป็นขุมทรัพยแ์ห่งธรรมซึงวัดค่ามิได ้  

ในกาลนนั  เทวดา  มนุษย ์ ยอ่มยงัความตอ้งการใหเ้กิดขึนในบุรุษนนั  และเขาย่อมให้

ทรัพยที์ไม่มีทรัพยอื์นยอดเยยีมกว่าแก่หมู่สตัวท์งัหลาย ฯ (33) 

เพราะฉะนัน  บุคคลครันได้ฟังอานิสงส์นีอนัประณีตยิงทีพระชินเจ้าทรง

พรรณนาไวแ้ลว้  จงละชือเสียง ลาภ และความสุขทงัมวล  ยกแสดงสมาธิอนัสงบ

ประเสริฐนี ฯ (34)  

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์รอบทิศ  ผูนิ้พพานดีแล้ว  และแม้พระพุทธเจ้า 

ในอนาคตและปรัตยุบัน  ทุกพระองค์ทรงศึกษาสมาธินี จึงได้รู้แจ้งโพธิอันหา 

สิงเปรียบมิได ้เป็นอจินไตย ์ฯ (35) 

จนัทรประภาโพธิสตัวผ์ูกุ้มาร  มีจิตร่าเริง  ยนือยูต่่อพระพกัตร์พระชินเจา้แลว้

กล่าววาจาว่า  ขา้พระพุทธเจา้จกัทรงจาํพระสูตรนีไวใ้นกาลแห่งพระองค์ผูท้รงเป็น

บุรุษผูป้ระเสริฐทรงนิพพานแลว้ ฯ (36) 

ในกาลแม้มีภัยใหญ่นัน  ข้าพระพุทธเจ้าจะสละร่างกายและชีวิตและ 

แมค้วามสุขทีมีอยูใ่นโลก   แลว้จาํสมาธิอนัสงบประเสริฐนีไว ้ฯ (37) 

ขา้พระพุทธเจา้เห็นสัตวที์ถึงทุกข์ ถึงความไม่มีทีพึง จะทาํมหากรุณาให้เกิด 

ในหมู่สตัว ์ เขา้ไปตงัไมตรีในสตัวเ์หล่านนัแลว้แสดงสมาธิอนัสงบประเสริฐนี ฯ (38) 

ในเวลานัน  ผูท้รงจาํสมาธินีไม่น้อยกว่า 500 ท่านไดลุ้กขึน (กล่าว)ในท่าน

เหล่านันได้มี (จันทรประภาโพธิสัตว์) กุมารเป็นหัวหน้า ในการทีจะกาํหนดเอา 

พระสูตรอนัประเสริฐ อนัดีงามนี ฯ (39) 

ปริวรรตทีสาม ชือว่า ภูตคุณวรฺณปฺรกาศนปริวรรต  ในสมาธิราชอนัมีศิริ 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี ฯ 

 

 

                                         
114 ธนบดี  ผูเ้ป็นเจา้ของทรัพย ์ คนรวย 
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ปริวรรตที  4  พุทธานุสมฤติปริวรรต 

(ว่าดว้ยการตามระลึกถึงพระพุทธเจา้) 

ทราบว่าครังนัน  จันทรประภาผูเ้ป็นกุมารไดก้ราบทูลพระผูมี้พระภาคเจ้าดังนี ว่า   

ขา้แต่พระผูมี้พระภาคเจา้  คาํทีกล่าวกนัว่า  สมาธิ  สมาธิ ฯ คาํว่าสมาธินีเป็นชือเรียกธรรมขอ้ไหน ?  

เมือจนัทรประภาโพธิสตัวก์ราบทูลอยา่งนี  พระผูมี้พระภาคไดต้รัสกบัจนัทรประภาผูเ้ป็นกุมารดงันี

ว่า  ดูก่อนกุมาร  ทีเรียกว่าสมาธิ  สมาธิ  นนัคือ  ความเขา้ใจอยา่งลึกซึงของจิต ฯ ความไม่เกิดขึน ฯ 

ความไม่สืบต่อ ฯ ความรู้ความสืบต่อ ฯ ความมีภาระอนันาํออกแลว้ ฯ ชญาณของพระตถาคต ฯ 

ความยิงใหญ่แห่งพระพุทธเจา้ ฯ การเยียวยาราคะ ฯ ความสงบระงบัโทสะ ฯ ความละโมหะ ฯ 

ความประกอบความเพียร ฯ ความเวน้จากสิงทีไม่เหมาะสม ฯ ความพอใจในกุศลธรรม ฯ ความใคร่

จะหลุดพน้จากสงสาร ฯ ความปฏิบัติตามอัธยาศยั ฯ การเสพธรรมเป็นเครืองตืน ฯ การตาม

ประกอบการประหาร (กิเลส) ฯ การรักษากุศลธรรม ฯ ความไม่พิศวาสในการเกิดขึนทงัหลาย ฯ 

ความไม่ปรุงแต่งใหย้งิขึน ฯ ความไม่ใส่ใจถึงกรรม (และ) อายตนะทีมีอยู่ในตน ฯ ความไม่ฟุ้งซ่าน

ตามอายตนะภายนอก ฯ ความไม่ยกตน ฯ ความไม่ข่มคนอืน ฯ ความไม่สินสุดในกุศลทงัหลาย ฯ 

ความไม่พิศวาสในปุถุชน ฯ เป็นผลผลิตของศีล ฯ อนัใครๆ ไม่สามารถโจมตีได ้ฯ ความไม่บีบคนั

ในชนเหล่าอืน ฯ การคอยปกป้องมิตรมิตร ฯ การรักษามนตร์ลบั ฯ ความไม่เบียดเบียน ฯ ไม่บีบคนั

ผูมี้ศีลทงัหลาย ฯ ความมีคาํพดูอนัมีลกัษณะ ฯ ความไม่อาศยัในไตรธาตุทงัสิน ฯ ความว่างในธรรม

ทงัปวง ฯ กษานติอนัเหมาะสม ฯ ความพอใจอย่างแรงกลา้ในสรรพชัญัชญาณ115 ดูก่อนกุมาร  

นีเรียกว่า สมาธิ  สมาธิ ฯ การปฏิบติัและไม่ปฏิบติัในธรรมมีอย่างนีเป็นรูปนีแหละกุมาร เรียกว่า 

สมาธิ ฯ 

ทราบว่าลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคไดต้รัสพระคาถาเหล่านีในเวลานนัว่า 

เราไดเ้ปิดประตูแห่งอมฤต  ไดบ้อกสวภาวะแห่งธรรมอนัเช่นใด เราไดแ้สดง

ความเกิดขึนอนัเช่นใด  ไดป้ระกาศความดบั (นิรวาน) พร้อมทงัอานิสงส์ ฯ (1) 

เธอพึงเวน้มิตรชวัในกาลทุกเมือ และพึงคบมิตรดีงาม116 อนึง เธอพึงละหมู่ชน

ทงัหลายแลว้อยูใ่นป่า  พึงเจริญจิตใหมี้ไมตรีในกาลทุกเมือ ฯ (2) 

                                         
115 ตรงกบับาลีว่า สพฺพ ฺ ุตญาณ ไทยว่า สัพพญั ุตญาณ ญาณทีรู้ทุกสิง 
116 ปาปมิตร เพือนชวั, กลัยาณมิตร เพือนดี  เพือน ผูร่้วมธุระร่วมกิจร่วมการหรือร่วมอยู่ในสภาพ

อยา่งเดียวกนั, ผูช้อบพอรักใคร่คบหากนั, ในทางธรรม เนือแทข้องความเป็นเพือน อยู่ทีความมีใจหวงัดีปรารถนา

ดีต่อกนั กล่าวคือ เมตตา หรือไมตรี เพือนทีมีคุณสมบติัเช่นนี เรียกว่า มิตร การคบเพือนเป็นปัจจัยสําคญัยิงอย่าง

หนึง ทีจะนาํชีวิตไปสู่ความเสือมความพินาศ หรือสู่ความเจริญงอกงาม พึงหลีกเลียงมิตรเทียมและเลือกคบหาคน

ทีเป็นมิตรแท ้  บุคคลทีช่วยชีแนะแนวทาง ชกัจูงตลอดจนแนะนําสังสอน ชกันาํผูอ้ืนให้ดาํเนินชีวิตทีดีงาม  
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และเธอพึงรักษาศีลให้บริสุทธิในกาลทุกเมือ พึงประสบความยินดีใน 

ธุตธรรม117ทงัหลายในกาลทุกเมือ  เธอพึงเสพตยาคะ118 และปรัชญา สมาธินีจกัเป็น 

สิงทีมิใช่ไดโ้ดยยาก ฯ (3) 

ลาํดบันนั  ครันไดรั้บภูมิอนัสงบนี  ซึงมิใช่ภูมิของพระศราวกผูปุ้ถุชน119  เธอ

เป็นผูป้ระจกัษต่์อธรรมของพระสุคต  จกัไดรั้บพุทธคุณทงัหลายอนัเป็นอจินไตย ์ฯ (4) 

เธอไดเ้ห็นคนทงัหลายผูเ้ป็นดงัภาชนะและมีพุทธิ  พึงชกัชวนคนเหล่านันใน

โพธิจิต120  ประดิษฐานไวใ้นชญานอนัไม่มีสิงใดยอดเยยีมกว่า  สมาธิราชนีก็ไม่ใช่สิงที

จะไดรั้บโดยยาก ฯ (5) 

ความตอ้งการในประโยชน์พึงเกิดขึนอีกแก่บุคคลผูพิ้จารณาอาหาร (และ) ผล

ทีไดนี้  โดยการแสวงหาและการบริโภค  สมาธินีก็จกัไม่ใช่สิงทีบุคคลนันจะไดโ้ดย

ยาก ฯ (6) 

ผวิ่าสมาธิราชนีเป็นศนูยตา  ดาํรงอยูบ่นกระหม่อมแห่งผูมี้ศีลบริสุทธิทงัหลาย  

ธรรมทงัหลาย  ตงัมนั โดยสภาวะทุกเมือ คนพาลทงัหลายผูมี้การปฏิบติัสมาธิทีไม่

ถกูตอ้ง  ยอ่มไม่รู้จกั (สมาธินี) ฯ (7) 

                                                                                                                     
ใหป้ระสบผลดีและความสุข ใหเ้จริญกา้วหนา้ ให้พฒันาในธรรม แมจ้ะเป็นบุคคลเสมอกนั หรือเป็นมารดาบิดา 

ครูอาจารย์ ตลอดทังพระสงฆ์ จนถึงพระพุทธเจ้า  ก็นับว่าเป็นเพือน แต่เป็นเพือนใจดี หรือเพือนมีธรรม 

เรียกว่า กลัยาณมิตร แปลว่า มิตรดีงาม มิตรดีงามมีคุณสมบติัทีเรียกว่า มิตรดีงามธรรม หรือธรรมของมิตรดีงาม 7 

ประการ คือ  1. ปิโย น่ารัก ดว้ยมีเมตตา เป็นทีสบายจิตสนิทใจ ชวนใหอ้ยากเขา้ไปหา  2. ครุ น่าเคารพ ดว้ยความ

ประพฤติหนกัแน่น เป็นทีพึงอาศยัได ้ใหรู้้สึกอบอุ่นใจ 3. ภาวนีโย น่าเจริญใจ ดว้ยความเป็นผูฝึ้กฝนปรับปรุงตน 

ควรเอาอยา่ง ใหร้ะลึกและเอ่ยอา้งดว้ยซาบซึงภูมิใจ 4. วตัตา รู้จกัพูดให้ไดผ้ล รู้จักชีแจงแนะนาํ เป็นทีปรึกษาทีดี  

5. วจนกัขโม อดทนต่อถอ้ยคาํพร้อมทีจะรับฟังคาํปรึกษาซักถาม  6. คมัภีรัญจะ กถงั กตัตา แถลงเรืองลาํลึกได ้

สามารถอธิบายเรืองยุง่ยากซับซ้อนใหเ้ขา้ใจและสอนให้เรียนรู้เรืองราวทีลึกซึงยิงขึนไป 7. โนจัฏฐาเน นิโยชเย  

ไม่ชักนําในอฐาน คือ ไม่ชกัจูงไปในทางเสือมเสียหรือเรืองเหลวไหลไม่สมควร ดู องฺ.สตฺตก.23/34/33 และ  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 272. 
117 ธุตธรรม มีความหมายเหมือนธุดงค ์ดูหมายเหตุขอ้ที 121 
118 ตยาคะ  (บาลีว่า จาค, สันสกฤตว่า ตฺยาค)  การบริจาค  การเสียสละ   
119 ปุถุชน คนทีหนาแน่นไปดว้ยกิเลส, คนทียงัมีกิเลสมาก หมายถึงคนธรรมดาทวัๆ ไป ซึงยงั 

ไม่เป็นอริยบุคคล หรือพระอริยะ 
120 โพธิจิต คือการมีคความคิดปรารถนาทีจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต (โพธิประณิธิจิต) 

และความตงัใจมนัทีจะบาํเพ็ญไปตามโพธิสัตวมรรคให้ครบถว้นสมบูรณ์ (โพธิปรัสถานจิต) ดู พระมหาวิชาญ 

กาํเนิดกลบั, การศึกษาวิเคราะห์คมัภีร์โพธิจรรยาวตาร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549), 194. 
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ความรู้อนัเป็นภยัยอ่มไม่ตงัอยูใ่นชนผูแ้สวงหาสมาธิอนัสงบนีบุคคลย่อมตาม

เห็นพระผูย้อดเยยีมแห่งชนทงัหลายในกาลทุกเมือเพราะไดเ้สพภูมิอนัสงบยงินี ฯ (8)  

บุคคลผูร้ะลึกถึงพระตถาคตทงัหลายโดยอาการย่อมมีอินทรียส์งบมีใจสงบ   

มีจิตไม่สบัสนตงัมนัอยูเ่สมอ  เป็นผูมี้หว้งนาํเป็นเครืองเปรียบ (เพราะกวา้ง) ดว้ยศรุติ

และชญาน ฯ (9) 

ก็  พระโพธิสัตว์ดาํรงอยู่เฉพาะในสมาธินีแลว้  จงกรมอยู่ในทีจงกรม121   

ยอ่มเห็นพระพุทธเจา้ 10,000 ลา้นรูป  ซึงมากกว่าทรายในแม่นาํคงคา ฯ (10)   

จิตของนระผูย้ึดเอาประมาณแห่งพุทธธรรมทงัหลายพึงถึงความบา้ (เพราะ) 

ประมาณของสิงทีไม่มีประมาณยอ่มไม่มี พระนายกทงัหลายอนับุคคลไม่พึงคิดถึงดว้ย

คุณทงัหมดทงัหลาย ฯ (11) 

สตัวที์เสมอดว้ยพระโลกนาถในทีไหนๆ ในทิศทงัสิบย่อมไม่มี เธอทงัหลาย

จกัหวงัและจกัไดพุ้ทธชญานอนัประกอบดว้ยคุณแห่งพระสพัพญั ูทงัหมด ฯ (12) 

พระโลกนาถทรงน่า เ ลือม ใสรอ บด้านเ พราะ มีผิวพร รณดั ง ทองคํา 

เปล่งประกายอยู่  อารมณ์ (และ) จิตของพระโพธิสัตวผ์ูต้งัมนั (มีสมาธิ)ระลึกอยู ่  

ยอ่มเป็นไปในรูปของพระโลกนาถนี ฯ (13) 

ผูรู้้แจง้ไดรู้้สิงทีปัจจยัไม่ปรุงแต่ง (และ) สิงทีปัจจยัปรุงแต่ง ทาํให้แจง้ความ 

รู้พร้อมนิมิต  ผูน้ันย่อมตงัมนัเฉพาะในสิงมิใช่นิมิต ย่อมรู้ทวัถึงว่าธรรมทงัหมดเป็น

สภาพว่าง ฯ (14) 

ผูที้ดาํรงมนัอยู่ในธรรมกาย122  รู้ภาวะทงัหมดว่ามิใช่ภาวะ ทาํให้แจง้ความ 

รู้พร้อมอภาวะ123แลว้  ยอ่มไม่เห็นพระผูเ้ป็นจอมแห่งผูช้นะ  ดว้ยรูปกาย124 ฯ (15) 

เราบอกและแจ้งให้รู้  จิตซึงมีธรรมกายนันเป็นนิมิตย่อมเป็นไปตามทีคน 

ไดต้รึกตรองมาก  ดว้ยความตรึกทีอาศยั(คือนึกไปตาม)ธรรมกายเหล่านนั ฯ (16) 

เมือชนระลึกถึงพระผูจ้อมมุนีอยา่งนีและรู้จกัโดยอาการทีประมาณมิได ้ และ

เมือเจริญอนุสมฤติ125 ตลอดเวลา จิตก็จะนอ้มมุ่งตรงไปหาพระผูจ้อมมุนีนนั ฯ (17) 

                                         
121 จงกรม  เดินไปมาโดยมีสติกาํกบั 
122 ธรรมกาย  กายธรรม  เป็น 1 ใน 3 กายของพระพุทธเจา้ ซึงจะปรากฏในปริวรรตเบืองหนา้ 
123 อภาวะ ความไม่มีอยูจ่ริง  มีความหมายเหมือน ศูนยตา   
124 รูปกาย  กายเนือ  กายทีมองเห็นเป็นรูป 
125 อนุสมฤติ (บาลีว่า อนุสฺสติ, สันสกฤตว่า อนุสฺมฺฤติ) ความระลึกถึง, อารมณ์ทีควรระลึกถึง

เนืองๆ มี 10 อย่าง คือ 1. พุทธานุสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า 2. ธัมมานุสติ ระลึกถึงคุณของพระธรรม  
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บุคคลเดิน ยืน นั ง มุ่งหวงัชญานของบุรุษผูป้ระเสริฐ เมือมุ่งหวงัอยู่  ย่อม 

ตงัมนัเพือโพธิว่า  เราจกัเป็นพระชินเจา้ผูไ้ม่มีผูย้อดเยยีมกว่าในโลก ฯ (18) 

เขาย่อมรู้จักพระพุทธเจ้า เห็นพระพุทธเจ้า  และพิจารณาธรรมดาของ

พระพุทธเจา้ทงัหลาย ตงัมนัอยูใ่นสมาธินี ยอ่มนมสัการมหานุภาพของพระพุทธเจา้ ฯ 

(19) 

เขาผ่องใสทางกาย วาจา และใจ  ย่อมกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจา้ทงัหลาย

เนืองๆ จริงอย่างนัน  เขาตามดูความคิดทีต่อเนืองแลว้ ย่อมเห็นพระโลกนาถเจา้ทัง

กลางคืนและกลางวนั ฯ (20) 

แมใ้นกาลทีเขาป่วยกระสับกระส่าย  เป็นผูอ้ยู่ใกลค้วามตายเสวยเวทนาอยู ่  

แต่ไม่หลงลืมสมฤติ ปรารภพระพุทธเจา้ จึงไม่ถกูเวทนา126ชกันาํไป ฯ (21) 

จริงอย่างนัน  เขาค้นควา้แลว้ก็ได้รู้ความว่างเปล่าแห่งธรรมทังทียงัไม่มา  

ทังทีมาแลว้  เขาดาํรงมั นอยู่ในนัยแห่งธรรมอนัเช่นนัน จิตทีเทียวไปสู่ทีจาริก127 

ไม่เหนือยหน่าย ฯ (22) 

เพราะฉะนัน  ครันไดฟั้งอานิสงส์นีแลว้  พวกเธอพึงยงัความพอใจเพือโพธิ

อนัวดัค่ามิไดใ้หเ้กิดขึน  อยา่มีความเศร้าในกาลภายหลงั การเห็นพระสุคตผูป้ระเสริฐ

ทงัหลายมิใช่จะไดโ้ดยยาก ฯ (23) 

อนึง  เราจกักล่าวธรรมอนัประณีต  และพวกเธอครันไดฟั้งแลว้พึงประพฤติ

ใหดี้  คนผูก้ระสับกระส่ายไดรั้บยาและผา้แลว้  ความเจ็บไขย้่อมออกไป ย่อมไม่เกิด  

เขาจึงดีใจ ฯ (24) 

                                                                                                                     
3. สังฆานุสติ ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์  4. สีลานุสติ ระลึกถึงศีลทีตนรักษา  5. จาคานุสติ ระลึกถึงทานทีตน

บริจาคแลว้  6. เทวตานุสติ ระลึกถึงคุณทีทาํคนใหเ้ป็นเทวดา 7. มรณัสสติ ระลึกถึงความตายทีจะตอ้งมีเป็นธรรม  

8. กายคตาสติ ระลึกทวัไปในกายใหเ้ห็นว่าไม่งาม 9. อานาปานสติ ตงัสติกาํหนดลมหายใจเขา้ออก 10. อุปสมา- 

นุสติ ระลึกถึงธรรมเป็นทีสงบระงบักิเลสและความทุกข์คือ นิพพาน  ในขอ้ความนีมุ่งเอาพุทธานุสติ (พุทธานุ-

สมฤติ)  ดู องฺ.เอก.20/179-180/39-40 และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์  

ฉบับประมวลศัพท์, 490. 
126 เวทนา ความเสวยอารมณ์, ความรู้สึก, ความรู้สึกสุขทุกข ์มี 3 อยา่ง คือ  1. สุขเวทนา ความรู้สึก

สุขสบาย  2. ทุกขเวทนา ความรู้สึกไม่สบาย  3. อทุกขมสุขเวทนา ความรู้สึกไม่สุข ไม่ทุกข ์คือ เฉยๆ เรียกอีกอยา่ง

ว่า อุเบกขาเวทนา  อีกหมวดหนึงจดัเป็น เวทนา 5 คือ  1. สุข สบายกาย  2. ทุกข ์ไม่สบายกาย  3. โสมนสั สบายใจ  

4. โทมนัส ไม่สบายใจ  5. อุเบกขา เฉยๆ  ดู สํ.สฬา.18/434/287 และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 381. 
127 ทีจาริก เป็นการทบัศพัท ์ แปลว่า ทีสาํหรับเทียวไป 
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เพราะฉะนนั บุคคลผูรู้้วิธี มีปัญญาเห็นประจกัษ ์มุ่งหวงัสมาธินีในกาลทุกเมือ  

พึงรักษาศีล หมนัหาความรู้ ทาํการบริจาค สมาธินีจะเป็นสิงทีไม่ใช่ไดย้าก ฯ (25) 

ปริวรรตที 4 ชือว่า พุทธานุสมฤติปริวรรต  ในสมาธิราชอนัมีศิริ 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี ฯ 

 

ปริวรรตที  5  โฆษทตัตปริวรรต 

(ว่าดว้ยพระพุทธเจา้พระนามว่าโฆษทตัตะ) 

 ในเวลานนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสเรียกจนัทรประภาโพธิสัตวผ์ูเ้ป็นกุมารว่า  

ดูก่อนกุมาร  เรืองเคยมีมาแลว้  ในอดีตกาล  ในกลัป์อนันับไม่ได ้ อนัยิงกว่าอสงไขย  อนัไพบูลย ์ 

ประมาณไม่ได ้ เป็นอจินไตย ์ไม่มีปริมาณ  โดยกาลนนั  โดยสมยันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้พระนาม

ว่าโฆษทตัตะผูเ้ป็นตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้ไดอุ้บติัขึนในโลก  ทรงถึงพร้อมดว้ยวิชชาและ

จรณะ  เป็นพระสุคต  รู้แจง้โลก  เป็นสารถีฝึกบุรุษอยา่งยอดเยยีม  เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์

ทงัหลาย  เป็นพระพุทธเจา้  เป็นภควนั ฯ โดยกาลนัน  โดยสมยันัน พระศราวก 800 ลา้นรูปของ 

พระผูมี้พระภาคเจา้พระนามว่าโฆษทตัตะ  ผูต้ถาคตอรหนัตส์มัมาสมัพุทธเจา้พระองค์นัน  ทงัหมด

ลว้นเป็นพระอรหันต์ไดป้ระชุมกนัเป็นครังทีหนึง ฯ การประชุมของพระศราวกครังที 2 ได้มี 

พระอรหันต์ 700 ลา้นรูป ฯ การประชุมครังที 3 ได้มีศราวกอรหันต์ 600 ลา้นรูป ฯ ทราบอีกว่า   

โดยสมยันัน  พระผูมี้พระภาคเจา้พระนามว่าโฆษทตัตะผูอ้รหันตสัมมาสัมพุทธเจา้พระองค์นัน   

ไดมี้พระชนมายุประมาณ  4 หมืนปี ฯ ก็  ชมพูทวีปนีรุ่งเรือง กวา้งขวาง เกษม มีภิกษาหาไดง่้าย  

น่ารืนรมย ์ และไดมี้มนุษยอ์ยูเ่กลือนกล่นเป็นชนมาก ฯ ทราบอีกว่า  โดยสมยันัน  ในชมพูทวีปนัน  

ไดมี้พระราชา  2 พระองค์ พระนามว่าทฤฒพลและมหาพล ฯ บรรดา 2 พระองค์นัน  พระราชา

พระองค์หนึงเสวยราชยค์รึงชมพูทวีป  องค์ทีสองเสวยราชยค์รึงชมพูทวีป  ซึงเป็นทวีปทีรุ่งเรือง  

กวา้งขวาง  เกษม  มีภิกษาหาได้ง่าย  น่ารืนรมย ์ และได้มีมนุษยอ์ยู่เกลือนกล่นเป็นชนมาก ฯ  

โดยกาลนนั  โดยสมยันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้พระนามวา่โฆษทตัตะผูเ้ป็นตถาคตอรหนัตสมัมาสมั-

พุทธเจา้ไดอุ้บติัขึนในแควน้ของพระราชาพระนามว่ามหาพล ฯ ดูก่อนกุมาร  พระราชาพระนามว่า

มหาพลไดนิ้มนตพ์ระตถาคตพระนามว่าโฆษทตัตะพร้อมกบัหมู่แห่งพระโพธิสตัวแ์ละหมู่แห่งภิกษุ

ตลอดพนัปี  ดว้ยเครืองบริโภคอนัเหมาะสม  ดว้ยจีวร  บิณฑบาต  ทีนอนทีนั ง  และเภสัชบริขาร 

อนัเป็นปัจจยัสาํหรับคนไข ้ อนัไม่มีโทษ ดว้ยประการฉะนีแล ฯ ดูก่อนกุมาร  ก็โดยกาลนันโดย

สมยันนั  ลาภและสักการะ อนัยอดเยียม ไดมี้แก่พระผูมี้พระภาคเจา้โฆษทตัตะผูต้ถาคตอรหันต-

สัมมาสัมพุทธเจ้า  และแก่หมู่แห่งพระโพธิสัตว์พร้อมทังพระสงฆศ์ราวก ฯ อนึง พราหมณ์และ

คหบดีทงัหลายผูมี้ศรัทธา ไดท้าํลาภและสักการะอนัยอดเยียมแก่พระผูมี้พระภาคเจา้พระนามว่า
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โฆษทตัตะ  ผูต้ถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้  พร้อมทงัหมู่พระโพธิสัตว์ ฯ อนึง  พราหมณ์และ

คหบดีผูมี้ศรัทธาเหล่านนั  ไดข้วนขวายดว้ยลาภและสกัการะและดว้ยการบูชาอนัเป็นโลกามิสเพือ

พระผูมี้พระภาคเจา้โฆษทตัตะ  ผูต้ถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้    ซึงเป็นการสําเหนียกตาม 

พระเจา้มหาพล ฯ ดูก่อนกุมาร  เพราะเหตุดงันีแล  พระผูมี้พระภาคเจา้โฆษทตัตะพระองค์นันจึงได้

มีความดาํริดงันีว่า  สตัวท์งัหลายเหล่านี  หมด (โอกาส) จากการสมาทานศีลอุโบสถ การเขา้ไปหา

พระตถาคตทงัหลาย  การนั งลอ้มรอบพระตถาคต  การอยู่พรหมจรรย์128 และความได้บรรพชา

อุปสมบทเป็นภิกษุ หนอ ฯ สัตว์ทังหลายเหล่านันๆ  เป็นผูเ้น้นหนักในสุข  ตลอดกาลอนัไม่มี

ระหว่าง ฯ ขอ้นนัเป็นเพราะเหตุอะไร  จริงอย่างนัน  การบูชาดว้ยโลกามิส129นีเป็นความสุขตลอด

กาลอนัไม่มีระหว่าง ฯ สัตว์ทงัหลายเหล่านันๆ  เป็นผูเ้น้นหนักในธรรมทีตนเห็นแลว้130 เป็นผู ้

เนน้หนกัในภพเป็นทีไปในเบืองหน้า  มีความตงัใจจาํกดัในกุศลมูล(เพียงเท่านี)131 ฯ ดูก่อนกุมาร  

ความเป็นผูเ้นน้หนกัในธรรมทีตนเห็นแลว้ในขอ้นันนีเป็นไฉน?  คือ ความเป็นผูมุ่้งในเบญจกาม-

คุณ132 ฯ ดูก่อนกุมาร  ความเป็นผูเ้น้นหนักในภพเป็นทีไปในเบืองหน้าในขอ้นันเป็นไฉน?  คือ  

ความเป็นผูพ้ะวงถึงโลกสวรรค ์ฯ ความเป็นผูเ้น้นหนักในกุศลมูลทีตงัใจให้เกินออกไปเป็นไฉน?  

คือ  ความหมดจดทีเกินออกไป(จากทีไดรั้บอยู่) ฯ ความหลุดพน้ทีเกินออกไป ฯ ความเกษมจาก

โยคะ133ทีเกินออกไป ฯ การอยูพ่รหมจรรยที์เกินออกไป ฯ ความสินสุดทีเกินออกไป ฯ ความตงัใจ

                                         
128 พรหมจรรย ์ การบวชซึงละเวน้เมถุน, การครองชีวิตทีปราศจากเมถุน, การประพฤติธรรม 

อนัประเสริฐ, การครองชีวิตประเสริฐ, มรรค, พระศาสนา 
129 โลกามิส เหยือแห่งโลก, เครืองล่อ ทีล่อให้ติดอยู่ในโลก, เครืองล่อใจให้ติดในโลก ไดแ้ก่ 

ปัญจพิธกามคุณ คือ รูป, เสียง, กลิน, รส, โผฏฐัพพะ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่น่าพอใจ  ดู พระพรหมคุณาภรณ์ 

(ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 349. 
130 เป็นสาํนวน หมายถึง อยูก่บัสิงทีเห็นไดใ้นปัจจุบนันี ในชาตินี 
131 ความตอ้งการกุศลจาํกดัอยูเ่พียงเท่านี ไม่ตอ้งการกุศลทีสูงขึนไป เช่น การออกบวช 
132 เบญจกามคุณ สิงทีน่าปรารถนาน่าใคร่ 5 อยา่ง คือ  รูป เสียง กลิน รส และโผฏฐัพพะ (สัมผสั

ทางกาย) ดู ม.มู. 12/197/168 และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวล

ศัพท์, 183. 
133 โยคเกษม, โยคเกษมธรรม  ความหมายสามญัว่า ความปลอดโปร่งโล่งใจหรือสุขกายสบายใจ 

เพราะปราศจากภยัอนัตรายหรือล่วงพน้สิงทีน่าพรันกลวั มาถึงสถานทีปลอดภยั ในความหมายขนัสูงสุด มุ่งเอา

พระนิพพาน อนัเป็นธรรมทีเกษมคือโปร่งโล่งปลอดภยัจากโยคกิเลสซึงเป็นกิเลสเครืองประกอบสัตว์ไวใ้นภพ 

หรือผูกสัตวดุ์จเทียมไวก้บัแอก มี 4 คือ  1. กาม  2. ภพ  3. ทิฏฐิ และ 4. อวิชชา  อีกความหมายหนึง คาํว่า โยคะ 

แปลว่า ความเพียร กไ็ด ้ ดู องฺ.จตุกฺก. 21/10/13 และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ 

ฉบับประมวลศัพท์, 330. 
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ในกุศลมลูทีเกินออกไป ฯ ปรินิพพานทีเกินออกไป ฯ กระไรหนอเราพึงแสดงธรรมแก่สตัวเ์หล่านนั

โดยประการทีสัตว์เหล่านีพึงบูชาพระตถาคตด้วยการบูชาด้วยธรรมและด้วยการปฏิบัติธรรม 

อนัยอดเยยีม ฯ 

ดูก่อนกุมาร  ทราบว่า  ลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้พระนามว่าโฆษทตัตะผูต้ถาคต-

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลานันได้ตรัสพระคาถาเหล่านีแก่พระเจ้ามหาพลและพราหมณ์ 

และคฤหบดีเหล่านนั  มุ่งใหเ้กิดความสลดใจ  ว่า 

เมือบุคคลคบกนัและกนัดว้ยการเพิมใหท้าน  ความเคารพกนัและกนัยอ่มไม่มี

ในชนเหล่านัน  พระพุทธเจ้าทังหลายผูรู้้แจ้งย่อมไม่สรรเสริญการคบกันเช่นนัน

สาํหรับชนผูล้ะวาสนาไดแ้ลว้134 ฯ (1) 

ชนทงัหลายผูแ้สดงธรรมเพือประโยชน์แก่สตัวท์งัหลายทีเขาคบดีแลว้เป็นผูมี้

ใจมนัคง  ชนเหล่านันมีความรักไม่แตกแยกในกนัและกนั (ต่อให้) มาร 10 ลา้นก็ไม่

สามารถทาํลายได ้ฯ (2) 

ชนเมือคบชนดว้ยโลกามิส ประโยชน์ยอ่มมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัสาํหรับชน

ทงัหมด ก็เมือเสพธรรมอนัไม่มีอามิสประโยชน์อนัใหญ่ยอ่มมีแก่ชนทงัหลาย ฯ (3) 

บุคคลเขา้ไปตงัจิตอนัไม่มีอามิส  ประกาศธรรมอนัไม่มีอามิสพึงมีความรัก 

อนัไม่มีอามิส  ผูเ้ช่นนนันนัยอ่มเป็นพระพุทธเจา้โดยพลนั ฯ (4) 

บุคคลไม่ เสพกามทงัหลายเลย  (ไม่) ทาํความทะยานอยากให้เกิดขึนในบุตร

ภรรยาทงัหลาย และเสพเรือนอนัน่ารังเกียจ เขาจกับรรลุโพธิอนัเลิศ อนัยอดเยยีม ฯ (5)   

ชนเหล่าใดเวน้กามอนัเช่นกับเชือไฟ  ละความทะยานอยากในบุตรภรรยา

ทงัหลาย  สะดุง้กลวัแลว้  สลดัออกจากเรือน โพธิอนัเลิศนีมิใช่ชนเหล่านันจะไดโ้ดย

ยาก ฯ (6)   

                                         
134 วาสนา อาการกายวาจา ทีเป็นลกัษณะพิเศษของบุคคล ซึงเกิดจากกิเลสบางอย่าง และไดส้ั งสม 

อบรมมาเป็นเวลานานจนเคยชินติดเป็นพืนประจาํตวั แมจ้ะละกิเลสนนัไดแ้ลว้ แต่กอ็าจจะละอาการกายวาจาทีเคย

ชินไม่ได ้เช่น คาํพูดติดปาก อาการเดินทีเร็ว หรือเดินตว้มเตียม เป็นตน้ ท่านขยายความว่า วาสนา ทีเป็นกุศลก็มี 

เป็นอกุศลกมี็ เป็นอพัยากฤต คือ เป็นกลางๆ ไม่ดีไม่ชวักมี็  ทีเป็นกุศลกบัอพัยากฤตนนั ไม่ตอ้งละ แต่ทีเป็นอกุศล

ซึงควรจะละนนั แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนทีจะเป็นเหตุให้เขา้ถึงอบายกบัส่วนทีเป็นเหตุให้เกิดอาการแสดงออก

ทางกายวาจาแปลกๆ ต่างๆ ส่วนแรก พระอรหันต์ทุกองค์ละได้ แต่ส่วนหลัง พระพุทธเจ้าเท่านันละได ้ 

พระอรหนัตอ์ืนละไม่ได ้จึงมีคาํกล่าวว่า พระพุทธเจ้าเท่านันละกิเลสทงัหมดไดพ้ร้อมทงัวาสนา ดู พระพรหม-

คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 359. 
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ไม่มีเลยทีพระพุทธเจา้บางพระองค์ผูมี้โดยกาลก่อน  จกัมีในอนาคต หรือว่า 

ยงัทรงดํารงอยู่  จะดํารงอยู่ในท่ามกลางเรือนอย่างนีแล้วได้บรรลุโพธิอันเลิศ  

อนัยอดเยยีมนี ฯ (7)    

บุคคลผูต้อ้งการความสงดั ละราชสมบติัอนัเช่นกบันาํลาย อยู่ในป่าทงัหลาย 

ละกิเลสทังหลาย  ประหารมารแลว้  จึงตรัสรู้โพธิอนัปราศจากกิเลสเพียงดังธุลี135   

อนัปัจจยัไม่ปรุงแต่ง ฯ (8) 

บุคคลใดพึงบาํรุงพระพุทธเจา้ผูก้ลา้ทงัหลาย มากมายเหมือนทรายในแม่นาํ 

คงคา  ตลอดโกฏิกัลป์อันมาก และบุคคลใดมีใจหดหู่ หลีกออกจากเรือน โพธิ 

อนัยอดเยยีมนียอ่มมีในบุคคลนนั ฯ (9) 

บุคคลผูไ้ม่บาํรุงพระชินเจ้าผูย้อดเยียมแห่งชน  ด้วยข้าว นํา จีวร ดอกไม ้ 

ของหอม และเครืองลบูไล ้ เหมือนผูล้ะธรรมทีควรประพฤติ ฯ (10) 

และผู ้ใด มุ่งหวังโพธิ เหนือยหน่ายจากสิ งทีจัดแต่งไม่ดี หันหน้าสู่ป่า  

ปฏิบติัสปัตบท136  ผูนี้เป็นผูสู้งสุดดว้ยบุญ กว่าบุคคลแรกนนั ฯ (11) 

ดูก่อนกุมาร ทราบอีกว่า พระเจา้มหาพลไดส้ดบัถอ้ยคาํทีเนืองดว้ยการหลีกออก (จาก

กาม) ทีพระผูมี้พระภาคเจา้โฆษทตัตะผูต้ถาคตอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้ทรงให้เป็นไปแลว้เช่นนี ฯ 

และครันได้สดับแลว้ก็สงสัยว่า  อย่างไรหนอเราจะรู้ทั วถึงถอ้ยความทีพระผูมี้พระภาคเจ้าตรัส  

พระผูมี้พระภาคเจา้ไม่ได้สรรเสริญทานบารมี  ไม่ไดส้รรเสริญศีลบารมี ฯ แต่ทรงสรรเสริญ 

ความตงัใจให้เกินออกไป (จากกุศลมูลทีกาํลงับาํเพ็ญอยู่) ฯ ความหมดจดทีเกินออกไป ฯ การอยู ่

(รักษา) พรหมจรยที์เกินออกไป ฯ ทรงสรรเสริญพระนิพพานทีเกินออกไป ฯ พระองค์ไดท้รงดาํริ

ดงันีว่า  การทาํให้ถึงการปฏิบัติธรรมอนัยอดเยียมหรือการบรรลุถึงประโยชน์นีไม่ใช่สิงทีผูอ้ยู ่

ครองเรือนพึงทาํไดง่้าย ฯ เราพลาดจากการปฏิบติัธรรมอนัยอดเยียม ฯ ถา้กระไรเราพึงปลงผมและ

                                         
135 กิเลสเพียงดงัธุลี เป็นการเปรียบกิเลสกบัลกัษณะของธุลีคือ ฝุ่ น,ละออง, ผง ซึงทาํความระคาย

เคืองใหต้า   
136 สัปตบท (สปฺตปท) แปลว่า บท 7 ผูศ้ึกษาไม่ทราบว่าหมายถึงอะไร แต่ในพระไตรปิฏกมีคาํว่า 

สตฺตปท ซึงหากเปลียนคาํของภาษาสันสกฤตกลบัไปเป็นบาลีจะไดค้าํว่า สตฺตปท เช่นเดียวกนั แต่ก็ยงัมีขอ้สงสัย 

กล่าวคือ คาํนีในบาลีแปลว่า ทางเดินของสัตว ์(มี 36 ประการ) ไม่ไดแ้ปลว่า ทางเดิน 7 ประการ ซึงถา้ตอ้งการให้

แปลว่าทางเดินของสัตวใ์นภาษาสันสกฤตจะตอ้งเปลียนรูปคาํเป็น สตฺตฺวปท ไม่ใช่ สตฺตปท อย่างทีปรากฏ แต่ก็

เป็นไปไดว้่าอาจมีการเทียบผิดกไ็ดจึ้งกลายเป็นคาํว่า สปฺตปท ไป ส่วนสัตตบทในบาลีพระอรรถกถาจารยอ์ธิบาย

ไวว้่า บทว่า สตฺตปทา ไดแ้ก่ ทางดาํเนินของสัตวท์งัหลาย ทีอาศยัวฏัฎะและวิวฏัฏะ ฯ กใ็นทีนี ทางดาํเนินสู่วฏัฏะ

มี 18 ประการ ทางดาํเนินสู่วิวฏัฏะมี 18 ประการ ฯ ทางดาํเนินแมเ้หล่านนั พึงทราบดว้ยมรรคอนัมีวิปัสสนานัน ฯ 

ดูอรรถกถาสฬายตนวิภงัคสูตร ม.อุ.อ. 3/304/189  
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หนวดนุ่งหุ่มผา้กาสาวพสัตร์ (ออก) จากเรือนบวชไม่มีเรือนดว้ยศรัทธาโดยชอบเทียว ฯ ดูก่อนกุมาร  

เพราะเหตุนีแล  พระเจา้มหาพลพร้อมกบัพราหมณ์และคฤหบดี 80 แสนลอ้มรอบ  ทาํพระองค์ไว ้

เบืองหน้า  ได้เข้าไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคเจ้าโฆษทัตตะผูต้ถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที

ประทับ ฯ ครันเข้าไปเฝ้าแล้วได้น้อมเศียรกราบพระบาททังสองของพระผูมี้พระภาคเจ้า   

ทาํประทกัษิณ137 3 รอบแลว้ไดป้ระทบัอยูข่า้งหนึง ฯ ดูก่อนกุมาร  ครังนันแล  พระผูมี้พระภาคเจา้

โฆษทตัตะทรงทราบอธัยาศยัของพระเจา้มหาพล  จึงทรงแสดงสมาธิชือว่า สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตา

วิป ฺจิต นี ฯ ดูก่อนกุมาร  ครังนนัแล  พระเจา้มหาพลครันไดส้ดบัสมาธินีแลว้ทรงยินดี ใจเฟืองฟ ู 

มีพระทยัอยูก่บัตน  ไดป้ลงผมและหนวดนุ่งห่มผา้กาสายพสัตร์ (ออก) จากเรือนบวช (กลายเป็นผู)้ 

ไม่มีเรือนดว้ยทงัศรัทธาโดยชอบธรรมทีเดียว ฯ พระองค์ผนวชเช่นนันแลว้ทรงเรียนเอาสมาธินี ฯ 

ครันทรงเรียน  ทาํใหบ้รรลุถึง  ทรงจาํ  กล่าวบอกแลว้  ไดต้ามประกอบภาวนา ฯ ดว้ยกุศลมลูนนัเอง  

พระองคจึ์งไม่ตกไปสู่ทุคติอีกเลยตลอด 10 โกฏิกลัป์138  และไดท้าํให้พระพุทธเจา้ 20 โกฏิยินดี ฯ 

และไดส้ดบัสมาธิอนัไม่มีทีสุดไม่มีเบืองตน้ของพระตถาคตเจา้เหล่านัน ฯ ครันสดบัแลว้  พระองค์

ไดท้รงเรียนเอาสมาธิของพระพุทธเจา้เหล่านัน  ทาํให้บรรลุ  ทรงจาํ  บอกกล่าว  ตามประกอบ

ภาวนา ฯ ดว้ยกุศลมูลนัน  ภายหลงัพระองค์ไดต้รัสรู้สัมมาสัมโพธิอนัยอดเยียม  โดยแสนกลัป์ 

อนัเต็มรอบ โดยล่วงไป 10 โกฏิกลัป์ ฯ ดูก่อนกุมาร  สัตวมี์ลมปราณ 80 แสนทีเขา้ไปเฝ้าพระผูมี้ 

พระภาคเจา้โฆษทตัตะผูต้ถาคต  พร้อมกับพระเจา้มหาพล  ทงัหมดนันไดฟั้งสมาธินีแลว้ก็ยินดี  

ใจเฟืองฟู มีใจเป็นของตน บนัเทิงทั ว  เกิดปีติโสมนัส ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผา้กาสาวพสัตร์  

ได ้ (ออก) จากเรือนบวช (กลายเป็นผู)้ ไม่มีเรือนดว้ยทังศรัทธาโดยชอบธรรมทีเดียว ฯ ชนแม้

เหล่านนับวชอยา่งนนัแลว้เรียนเอาสมาธินี  ทาํใหบ้รรลุ  ทรงจาํ  บอกกล่าว  ตามประกอบภาวนาอยู ่ 

ก็ไม่เขา้ถึงทุคติอีกเลยตลอด 20 โกฏิกลัป์  ดว้ยกุศลมูลนันนั นเอง ฯ และไดท้าํให้พระพุทธเจา้หนึง

โกฏิในแต่ละกลัป์ทังหมดทรงยินดี ฯ ก็  ครันฟังสมาธินีในสาํนักของพระตถาคตเจ้าเหล่านัน

ทงัหมด  เรียนเอา  ทาํใหบ้รรลุ  ทรงจาํ  กล่าวบอก  ตามประกอบการเจริญภาวนาอยู่  ดว้ยกุศลมูล 

ทีทาํไวก่้อนนนั  โดยอนัล่วงไปแห่งกลัป์ 20 โกฏิ  ภายหลงัจากนันไดบ้รรลุสัมมาสัมโพธิอนัยอด

เยยีม โดยแสนกลัป์ถว้น  ไดอุ้บติัในโลกเป็นตถาคตนามว่าทฤฒศูระผูอ้รหันตสัมมาสัมพุทธเจา้ ฯ 

                                         
137 ประทกัษิณ  การเวียนขวา  เป็นอาการแสดงความเคารพ  โดยผู ้ทีรับการเคารพอยู่ดา้นขวามือ

ของผูแ้สดงความเคารพแลว้ทาํการเวียนรอบ 3 รอบ  ซึงจะไดทิ้ศทางการเวียนตามเขม็นาฬิกา 
138 1 โกฏิ เท่ากบั 10 ลา้น,  คาํว่า กลัป์, กปั  หมายถึงระยะเวลาทียาวนานมาก ทีกาํหนดว่าโลกคือ

สกลจกัรวาฬประลยัครังหนึง (ศาสนาฮินดูว่าเป็นวนัหนึงคืนหนึงของพระพรหม)  ท่านให้เขา้ใจดว้ยอุปมาว่า 

เปรียบเหมือนมีภูเขาศิลาลว้น กวา้ง ยาว สูงดา้นละ 1 โยชน์ ทุก 100 ปี มีคนนาํผา้เนือละเอียดอยา่งดีมาลูบครังหนึง 

จนกว่าภูเขานนัจะสึกหรอสิ นไป กลัป์หนึงยาวนานกว่านนั 
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ชนแมเ้หล่านนัไดท้าํสตัวไ์ม่พึงประมาณไม่อาจนับไดใ้ห้ไดดื้มอมฤตรส139  และกระทาํประโยชน์

แก่สัตวเ์หล่านันแลว้ได้พุทธปรินิพพาน ฯ ดูก่อนกุมาร โดยปริยายแมน้ัน เธอพึงทราบขอ้นัน 

โดยประการทีสมาธินีทีเหล่าพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ทําให้มากย่อมเป็นไปพร้อมเพือนํามา 

ซึงสพัพญั ุตญาณอนัยอดเยยีม ฯ 

ทราบว่าลาํดบันัน  ในเวลานัน  พระผูมี้พระภาคเจ้าได้ประกาศให้พิสดารซึงความ

เป็นไปอนัเป็นขอ้ปฏิบติัในกาลก่อนแก่จนัทรประภาโพธิสตัวผ์ูเ้ป็นกุมาร  ดว้ยเพลงขบัอนัเป็นคาถา

ใหม้ากยงิขึนว่า 

เราผูย้อดเยียมแห่งชนทังหลาย ระลึกถึงกาลอนัล่วงไปแลว้ ซึงมีในก่อน  

ในกัลป์เป็นอจินไตยว์่า  มหาฤษีผูท้าํประโยชน์แก่โลก มีชือเรียกว่า  โฆษทัตต ์ 

ทรงอุบติัขึนแลว้ ฯ (12) 

ไดมี้พระศราวกทงัหลายคณะทีหนึง  800 รูปลา้นเต็ม (ประชุมกนั)  และคณะ

ทีสอง ไดมี้ 700 ลา้น  และคณะทีสามไดมี้อรหนัต ์600 ลา้น ฯ (13) 

และทงัหมดเป็นพระขีณาสพ140  สินกิเลสแลว้  และทงัหมดไดถึ้งฤทธิ กาํลงั 

และบารมี  และมีอาย ุ22,000 พรรษา  และไดมี้เกษตรบริสุทธ ์งดงาม ฯ (14) 

ศราวกเหล่านัน ผูป้ราบดาภิเษกแลว้ ผูท้าํประโยชน์แก่ผูอื้นมีจาํนวนไม่มี

ประมาณ ดํารงอยู่ด้วยดีด้วยภู มิทังหลายทีอยู่ในอาํนาจ  ท่านเหล่านันผูเ้ ป็น 

พระโพธิสตัวผ์ูบ้าํเพญ็เพียร  นงัทีพุ่มไมเ้พือตรัสรู้โพธิญาณ ฯ (15) 

ในชมพูทวีปนีได้มีพระราชาพระนามว่าทฤฒพล และมหาพลพระราชา

พระองค์หนึงเสวยราชสมบติักึงหนึง  และพระราชาพระองค์ทีสองไดเ้สวยราชยอี์ก 

กึงหนึง ฯ (17) 

พระพุทธเจา้ผูอ้นัเทวดาและมนุษยบู์ชาแลว้นนัทรงอุบติัในแควน้ของพระเจา้

มหาพล  พระราชาไดศ้รัทธาในพระสุคต  บาํรุงอยูต่ลอดพนัปีเต็ม ฯ (17) 

สัตว์อืนเป็นอันมากผูศึ้กษาตามพระองค์  จึงทําสักการะแก่พระตถาคต   

ก็ ความยอดเยยีมอนัวดัค่ามิไดไ้ดมี้แก่พระศราวกดว้ยการบูชาธรรมอนัเป็นโลกามิส

เท่านนั ฯ (18) 

                                         
139 อมฤตรส, อมตรส  รสแห่งอมตธรรม  โดยความหมายคือ พระนิพพาน 
140 พระขีณาสพ (บาลีว่า ขีณาสว, สันสกฤตว่า กฺษีณาสฺรว)  ผูสิ้ นอาสวะแลว้  คาํว่า อาสวะ เป็นชือ

เรียกกิเลส ซึงหมกัหมมอยูใ่นใจ 
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พระพุทธเจ้าผู ้เ ป็นบุ รุษสูงสุดได้มีความดําริว่ า   เราจะแสดงธรรมนี 

แก่ผูต้ ้องการธรรมทังหลาย  กระไรหนอ ชนทังปวงละกามทังหลายแลว้พึงบวช 

ในศาสนาของเรานี ฯ (19) 

พระองค์ผูสู้งสุดแห่งชนทังหลายพระองค์นันตรัสคาถาอันเป็นสัลเลข-

ธรรม141 เป็นขอ้ศึกษาของพระสุคตทงัหลายว่า ก็โทษของการอยูค่รองเรือน มีทุกขไ์ม่มี

ทีสินสุด  การปฏิบติัในธรรมทงัหลาย เป็นการบูชาดว้ยธรรม ในพระศาสนานี ฯ (20) 

ในกาลนนั  พระราชาผูป้กครองแผ่นดินครันไดส้ดบัพระคาถาแลว้ พระองค์

เดียว หลีกไปทีเร้นลบั ดําริอยู่ว่า  เราดาํรงอยู่ในเรือนไม่สามารถปฏิบัติการบูชา 

ดว้ยธรรมอนัสูงสุดทงัหมดได ้ฯ (21) 

พระองคท์รงสละราชสมบติั เหมือนกอ้นนาํลาย พร้อมกบัสัตว ์8 หมืน ไดเ้ขา้

ไปยงัสํานักของพระชินเจ้าพระองค์นัน  ถวายบังคมพระบาททังสอง  แลว้ได้ยืน

ขา้งหนา้ ฯ (22) 

พระชินเจา้ทรงทราบอธัยาศยัของชนเหล่านัน  จึงทรงแสดงสมาธิอนัสงบ  

ซึงใครๆ เห็นไดย้ากนี  ชนเหล่านนัปีติดว้ยความสุขอนัเกิดจากปีติและปราโมทย ์ ยนิดี

แลว้ มีใจฟ ูพากนับวชในกาลนนั ฯ (23) 

ชนเหล่านันครันบวชแลว้  ได้ทรงจาํ บอก เล่าเรียนสมาธินีไม่เข้าถึงทุคติ

วินิบาต142อีกเลย  ตลอด 20 โกฎิกลัป์บริบูรณ์ ฯ (24) 

                                         
141 สัลเลขธรรม ธรรมเครืองขดัเกลา คือความไม่ยนิดีเพียงในสมาบติั 8 ยนิดีในธรรมเหล่านีคือ เป็น

ผูไ้ม่เบียดเบียนกนั  งดเวน้จากการฆ่าสัตว์ งดเวน้จากการลกัทรัพย ์ประพฤติพรหมจรรย ์เวน้จากการกล่าวเท็จ  

งดเวน้จากการกล่าวส่อเสียด งดเวน้จากการกล่าวคาํหยาบ ดเวน้จากการกล่าวเพอ้เจ้อ ไม่เพ่งเล็งภณัฑะของผูอ้ืน 

ไม่มีจิตพยาบาท มีความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) มีความดาํริชอบ (สัมมาสังกปัปะ) มีวาจาชอบ (สัมมาวาจา) มีการ

งานชอบ (สัมมากมัมนัตะ) มีอาชีพชอบ (สัมมาอาชีวะ) มีความเพียรชอบ (สัมมาวายามะ) มีสติชอบ (สัมมาสติ)  

มีสมาธิชอบ (สัมมาสมาธิ) มีญาณชอบ (สัมมาญาณ) มีวิมุติชอบ (สัมมาวิมุตติ) ปราศจากถีนมิทธะ ไม่ฟุ้ งซ่าน  

พน้จากวิจิกิจฉา ไม่มีความโกรธ ไม่ผูกโกรธ ไม่ลบหลู่คุณท่าน ไม่ยกตนเทียมท่าน ไม่มีความริษยา ไม่มีความ

ตระหนี ไม่โออ้วด ไม่มีมารยา ไม่ดือดา้น ไม่ดูหมินท่าน เป็นผูว้่าง่าย มีมิตรดีงาม เป็นคนไม่ประมาท มีศรัทธา  

มีหิริในใจ มีโอตตปัปะ มีสุตะมาก ปรารภความเพียร มีสติดาํรงมนั ถึงพร้อมดว้ยปัญญา ไม่ลูบคลาํทิฏฐิของตน 

ไม่ยดึถืออยา่งมนัคง และสละคืนไดโ้ดยง่าย สัลเลขสูตร ดู ม.มู. 12/100/52. 
142 วินิบาต โลกหรือวิสัยเป็นทีตกไปแห่งสัตว์อย่างไร้อาํนาจ, แดนเป็นทีตกลงไปพินาศย่อยยบั 

อรรถกถาแห่งอิติวุตตกะอธิบาย นัยหนึงว่า เป็นไวพจน์ของคาํว่านรกนันเอง อีกนัยหนึงว่า หมายถึงกาํเนิด

อสุรกาย  ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 368. 
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ชนเหล่านันทังหมด ด้วยกุศลกรรมนัน  จึงได้พบพระพุทธเจ้าอีกหลาย 

พนัโกฎิ  และท่านเหล่านันบวชเจริญสมาธินีในพระศาสนาของพระชินเจา้เหล่านัน

ทงัหมด ฯ (25) 

ในกาลอนัมีในภายหลงั  ท่านเหล่านันไดเ้ป็นพระพุทธเจา้มีนามว่าทฤฒศูระ  

มีความเพียรไม่สินสุด  และครันทาํประโยชน์แก่สัตวห์ลายโกฎิแลว้  ในกาลภายหลงั  

ท่านเหล่านนั  ไดป้รินิพพานเหมือนไฟ (ดบั) ฯ (26) 

พระราชาพระนามว่ามหาพล ผูไ้ด้มีในก่อน  ได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลก  

พระนามว่า ชญานศรู  ในกาลนนั  ทรงตงัสตัวห์ลายพนัโกฏิไวใ้นโพธิญาณ  ภายหลงั 

ทรงปรินิพพานแลว้ ฯ (27) 

เพราะฉะนัน ชน ไดฟั้งพระสูตรนีในกาลภายหลงั  พึงทรงจาํพระสูตรนีที

พระพุทธเจ้าทรงพรรณนาไว ้ ครันทรงจาํพระสูตรเช่นนีอนัเป็นถุงแห่งธรรมแลว้   

จกัเป็นผูย้อดเยยีมแห่งชนทงัหลาย โดยฉบัพลนั ฯ (28) 

ปริวรรตทีหา้ ชือว่า โฆษทตัตปริวรรต ในสมาธิราชสูตร 

จบแลว้ ดว้ยประการฉะนี ฯ 

 

ปริวรรตที  6  สมาธิปริวรรต 

(ว่าดว้ยสมาธิ) 

ในลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสเรียกจนัทรประภาผูเ้ป็นกุมารแมอี้กว่า  ดูก่อน

กุมาร  เพราะเหตุนนัในบดันี  พระโพธิสตัวม์หาสตัวเ์มือมุ่งหวงัสมาธินีและตอ้งการจะบรรลุสัมมา-

สมัโพธิอนัยอดเยยีมโดยพลนัพึงทาํการบริกรรมสมาธิ ฯ ดูก่อนกุมาร  ในขอ้นนั  การบริกรรมสมาธิ

เป็นไฉน ?  ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสัตว์ในพระศาสนานีเป็นผูก้ระตือรือร้นในการทาํการบูชา 

พระตถาคตผูย้งัดาํรงอยู่หรือว่าปรินิพพานแลว้  ด้วยจิตอนัตังมนัด้วยมหากรุณา  คือ  ด้วยจีวร  

บิณฑบาต  ทีนอนทีนงั  และเภสชับริขารอนัเป็นปัจจยัสาํหรับภิกษุไข ้ ดว้ยดอกไม ้ ธูป  ของหอม  

พวงดอกไม ้เครืองลูบไล ้แป้ง จีวร ฉัตร ธงชยัและธงแผ่นผา้ ดว้ยการดนตรีและนักระบาํ ดว้ยธง

ไพชยนัต์143  ก็กุศลมลูนนัยอ่มน้อมไปเพือไดเ้ฉพาะสมาธิ ฯ พระโพธิสัตวน์ันหวงัธรรมบางขอ้จึง

บูชาพระตถาคตหามิได ้ หวงัรูปก็หามิได ้ หวงักาม  โภคะ  สวรรค ์ บริวาร  ก็หามิได ้ฯ แต่โดยทีแท้

แล  ย่อมเป็นผูมี้ใจมุ่งธรรม ฯ พระโพธิสัตวน์ันผูมุ่้งหวงัย่อมไม่ได้ซึงตถาคตแมโ้ดยธรรมกาย  

จะกล่าวไปใยถึงว่าจะได้โดยรูปกาย ฯ ดูก่อนกุมาร  เพราะเหตุนันในบดันี การบูชาพระตถาคต

                                         
143 ไพชยนัต์ เป็นชือปราสาทของพระอินทร์ อีกความหมายหนึง ธงไพชยนัต์ หมายถึง ธงทีเป็น

สัญลกัษณ์ของพระอินทร์ 
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เหล่านนันนั  คือ  การไม่เห็นพระตถาคตและมีใจเป็นของตน  ความไม่ได ้(ชญาน)  และความไม่

มุ่งหวงัผลของการกระทาํ ฯ ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสัตวม์หาสัตวค์รันบูชาพระตถาคตดว้ยการบูชา

อนัหมดจดทงั 3 มณฑลนี  ยอ่มไดรั้บสมาธินี  และไดต้รัสรู้สมัมาสมัโพธิอนัยอดเยยีมโดยพลนั ฯ 

ลาํดบันันแล ในเวลานัน พระผูมี้พระภาคเจา้ได้ประกาศโดยพิสดารถึงการเขา้สู่การ

บริกรรมสมาธินีนนัเองแก่จนัทรประภาโพธิสตัวผ์ูเ้ป็นกุมาร ดว้ยการตรัสพระคาถาใหม้ากยงิขึนว่า 

บุคคลครันให้แล้วซึงของหอมทังหลาย แก่พระผู ้มีชญานไม่มีทีสิ นสุด  

ยอ่มเป็นผูมี้กลินหอมไม่มีทีสินสุดสาํหรับชนทงัหลาย ยอ่มไม่ไปสู่ทุคคติสินโกฏิกลัป์ 

ความมีกลินเหมน็ยอ่มไม่มีในชนเหล่านนัเลย ฯ (1) 

ชนเหล่านันเทียวจาริกไปหลายโกฏิกัลป์ ไดบู้ชาพระพุทธเจา้หลายพนัโกฏิ  

ชนเหล่านันมีกลินแห่งชญานทีฟุ้งขึนแล้ว เป็นพระพุทธเจ้าผูมี้กลินหอมแห่งศีล 

อนัประเสริฐ ฯ (2) 

หากว่า จะรู้อีกว่า  สัตวใ์ดย่อมให้กลินหอม อนึงย่อมให้กลินหอมแก่สัตวใ์ด  

ยอ่มใหก้ลินหอมแก่สตัวน์นัดว้ยจิตนนั  นนัเป็นกษานติอยา่งอ่อนอนัเหมาะสมแก่สตัว์

นนั ฯ (3) 

เมือเขาเสพกษานติอนัมีประมาณยิงนั น  ถา้ชนพึงตดั (กิเลส)เล็กน้อย  ก็ย่อม

ตดัได ้จิตของเขายอ่มไม่หวนกลบัตลอดโกฏิกลัป์อนัเช่นกบัทรายในแม่นาํคงคา  ฯ (4) 

(มีคาํถามว่า)  เหตุอะไรเรียกชือว่า กษานติ  อีกทงัเรียกว่ามีความเหมาะสม 

ไดอ้ยา่งไร  เหตุอะไรจึงเรียกว่าไม่หวนกลบั  อีกทงัเรียกว่าโพธิสตัวไ์ดอ้ยา่งไร ฯ (5) 

ในกษานติธรรม ทีเป็นปกติ อันไม่มีอาตมะ 144 กิ เลส ย่อมไม่มีแก่ผู ้มี

ความสาํคญัว่าไนราตมยะ145 บุคคลย่อมรู้ธรรมทงัปวงอนัเช่นใดเพราะฉะนัน ธรรม 

ทงัปวงพึงมีในขอ้นี  ชือว่ากษานติพึงมีในทีไหน ฯ (6) 

เมือบุคคลศึกษาความเหมาะสมของพระชินเจา้ทงัปวง ธรรมย่อมไม่มี  ผูมี้

ปัญญาเห็นประจกัษย์อ่มเทียวไป  ย่อมไม่ยงัความสงสัยให้เกิดในพุทธธรรมทงัหลาย  

นีคือกษานติทีเหมาะสม ฯ (7) 

เมือบุคคลประพฤติอย่างนี  มารทงัหลายในโลก  พึงกล่าววาจาดว้ยรูปแห่ง

พุทธเจา้ว่า  โพธิเป็นสิงทีไดโ้ดยยากนกั  ท่านจงเป็นศราวก ดงันี  เขา จึงไม่เรียน  และ

วาจาก็ไม่เป็นไป ฯ (8) 

                                         
144 อาตมะ บาลีเรียก อตฺตา 
145 ไนราตมยะ ความไม่มีตวัตน บาลีเรียก อนตฺตตา 
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บุคคลปลุกสตัวท์งัหลายใหตื้นรู้จากความเห็นทีไม่เป็นกลาง ว่า นั นไม่ใช่ทาง

เพือให้ถึงอมฤต  พรรณนาทางทีชั ว แลว้ให้ตังอยู่ในทาง  เหตุนัน ท่านจึงเรียกว่า   

พระโพธิสตัว ์ฯ (9) 

นระ บุคคล ชีวะ สัตว์146ทีมีอยู่  ย่อมไม่มีแก่ผูด้ ํารงอยู่ในทางทีอนุโลม 

อนัเกษม  ผูเ้กียวขอ้งในไนราตมยะ  ผูต้รัสรู้แจง้แลว้ ฯ (10) 

ถา้มารหลายโกฎิ เช่นกับทรายในแม่นําคงคา ซึงเข้ามาดว้ยรูปแห่งพุทธเจ้า  

พึงกล่าวกายภายในว่าเป็นชีวะ  มารเหล่านันพึงกล่าวกับเราว่า  พระพุทธเจ้าไม่มี  

ไม่มีแน่ ฯ (11) 

(แต่) เรารู้ความศนูยแ์ห่งสกนัธด์ว้ยชญาน  และครันรู้แลว้ก็ไม่อยูร่่วมกบักิเลส  

และเรากล่าวดว้ยมาตรว่าโวหารว่า เราปรินิพพานแลว้แต่ยงัเทียวไป (ใน) โลกนี ฯ (12) 

เหมือนอย่างบุตรของบุรุษเกิดแลว้  ชือทีตังให้ก็ชือ(ทีไดม้าจากบุรุษผูเ้ป็น

บิดา)นีนนัเอง  ชือของบุตรนนัมิใช่จะไดม้าจาก(ชือของ) ทิศ  ชือของบุตรนนัจะมาจาก

ทีไหนสกัแห่งก็หามิได ้ ฉนันนั ฯ (13) 

เช่นเดียวกนั (คาํว่า) พระโพธิสตัวถ์กูตงัเป็นชือเรียกไว ้(สาํหรับเรียกบุตรของ

พระพุทธเจา้)  และชือของพระโพธิสตัวน์นัมิใช่จะได(้มาจากชือของ)ทิศ  (หากแต่เป็น

ชือของ) คนผูเ้กียวเนืองกบัการจะไดต้รัสรู้ (แต่อยู่ในสถานะที) กาํลงัแสวงหา (โพธิ)  

ผูน้นั (นนัแหละ) คือพระโพธิสตัว ์ฯ (14) 

ไฟพึงลุกโพลงแม้ในท่ามกลางมหาสมุทร  ความเห็นสัตกาย 147 ของ 

พระโพธิสตัวย์อ่มไม่มี  เมือใดจิตเพือโพธิเกิดขึนแก่พระโพธิสตัวน์ันความเห็นว่าเป็น

ชีวะยอ่มไม่มีแก่พระโพธิสตัวน์นั ในระหว่างนี ฯ (15) 

เพราะไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายในกายนัน ไม่ว่าจะเป็นสัตตวะ มนุชะ หรือ 

นระ148 ธรรมเปรียบเหมือนมายา  มีสภาวะเป็นศนูย ์ ซึงเดียรถียไ์ม่อาจรู้ได ้ ฯ (16) 

 

                                         
146 ในทีนีหมายเอาความยดึถือว่านนัคือ นระ (คน) บุคคล ชีวะ (สิงมีชีวิต) สัตว ์
147 สัตกาย  (บาลีว่า สกฺกาย, สันสกฤตว่า สตฺกาย) สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่าเป็นตัวของตน 

ความเห็นเป็นเหตุถือตวัตน เช่น เห็นรูปเป็นตน เห็นเวทนาเป็นตน เป็นตน้ เป็นขอ้ 1 ในสังโยชน์ 10 ซึงเป็นธรรม

มดัสัตวไ์วก้บัทุกข ์
148 สัตตวะ มนุชะ นระ แปลตรงตวัว่า สัตว์ มนุษย ์คน แต่ในทีนีเป็นศพัท์มีความหมายทีเทียบได้

กบัอตัตาในความเชือของศาสนาพราหมณ์ ซึงพระพุทธศาสนาปฏิเสธอตัตา จึงปฏิเสธสัตตวะ มนุชะ นระ ดว้ย 
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แมอ้นึง ผูห้ลงในอาหารก็รู้ไม่ได้  คนโลภและคนทีเล็งจ้องในบาตรจีวร 

ก็รู้ไม่ได้149  ผูถื้อตวัก็รู้ไม่ได ้ คนหยงิก็ไม่อาจรู้ไดซึ้งโพธิแห่งพุทธะนี ฯ (17) 

ผูถ้กูถีนมิทธะ150ขจดัแลว้  ผูเ้กียจคร้าน  มีความกระดา้ง มีมานะ151 ไม่ละอาย  

ย่อมไม่สามารถรู้โพธิอนัประเสริฐได้  ผูที้ไม่มีความเลือมใสในพระพุทธเจ้า  ก็ไม่

สามารถรู้โพธิอนัประเสริฐได ้ฯ (18) 

ความเลือมใสในธรรมยอ่มไม่มี  และความเคารพในเพือนพรหมจารีทงัหลาย

ย่อมไม่มี  แก่ปุถุชนผูมี้ความประพฤติอนัทาํลายแลว้ปุถุชนเหล่านันจึงไม่สามารถ 

ตรัสรู้โพธิอนัประเสริฐ ฯ (19) 

ชนผูมี้ความประพฤติไม่ถกูทาํลาย มีหิริ มีความละอาย มีความรักในพระพุทธ

และพระธรรม  และมีความเคารพอย่างมั นคงในเพือนพรหมจารี 152ทังหลาย   

ชนเหล่านนัยอ่มบรรลุโพธิอนัประเสริฐสูงสุด ฯ (20) 

ชนผูมี้สติปัฏฐาน153 ปราโมทย ์ปรีดี อิมดว้ยการนอน ธยาน154 อาหาร สมาธิ 

และนาํดืมเป็นอารมณ์ ชนแมเ้หล่านนัยอ่มตรัสรู้โพธิอนัประเสริฐ ยอดเยยีม ฯ (21) 

ก็ ความรู้จกัไนราตมยะ  การพกัอยูใ่นเวลากลางวนั อนุสมฤติ การจงกรมและ

ความว่าง  มีดอกไมแ้ห่งองค์ธรรมเครืองตรัสรู้ อนัมีกลินหอม  น่ารืนรมยใ์จ  ท่าน

เหล่านนัประกอบอยู ่ (ซึงธรรมเหล่านนั) เป็นผูไ้ดบ้รรลุโพธิอนัประเสริฐ ฯ (22) 

                                         
149 เป็นกิริยาของคนโลภ เหมือนนกแร้งโลภในเหยอื 
150 ถีนมิทธะ ความหดหู่และเซืองซึม, ความทีจิตหดหู่และเคลิมเคลิ ม, ความง่วงเหงาซึมเซา เป็น

ธรรมในหมวดนิวรณ์คือเครืองกนัจิตไม่ใหถ้ึงความดี 
151มานะ ความถือตวั ความยกตวั 
152 พรหมจารี ผูป้ระพฤติพรหมจรรย ์
153 สติปัฏฐาน ธรรมเป็นทีตงัแห่งสติ, ขอ้ปฏิบติัมีสติเป็นประธาน, การตงัสติกาํหนดพิจารณา 

สิงทงัหลายใหรู้้เห็นเท่าทนัตามความเป็นจริง, การมีสติกาํกบัดูสิงต่างๆ และความเป็นไปทงัหลาย โดยรู้เท่าทนั

ตามสภาวะของมนั ไม่ถูกครอบงาํดว้ยความยินดียินร้าย ทีทาํให้มองเห็นเพียนไปตามอาํนาจกิเลส มี 4 อย่างคือ   

1. กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตังสติกาํหนดพิจารณากาย, การมีสติกาํกับดูรู้เท่าทนักายและเรืองทางกาย  

2. เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตงัสติกาํหนดพิจารณาเวทนา, การมีสติกาํกบัดูรู้เท่าทนัเวทนา  3. จิตตานุ-

ปัสสนา สติปัฏฐาน การตังสติกาํหนดพิจารณาจิต, การมีสติกาํกับดูรู้เท่าทันจิตหรือสภาพและอาการของจิต  

4. ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตังสติกาํหนดพิจารณาธรรม, การมีสติก ํากับดูรู้ เท่าทันธรรม ดู ที.ม. 

10/273-300/325-351 และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 391. 
154 ธยาน  บาลีว่า ฌาน  ไดแ้ก่รูปฌาน 4 อรูปฌาน 4 
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ความประพฤติแห่งพระโพธิสัตว์ผูรู้้แจ้ง  ไม่ใช่ภูมิแห่งชนอืน ใครบรรดา 

พระปรัตเยกพุทธเจา้ทงัหลายและพระศราวกทงัหลายซึงเป็นผูรู้้แจง้ในธรรมนันจะไม่

พึงยงัความพอใจใหเ้กิดขึน ฯ (23)  

ถา้อายุของเราพึงมีเพียงโกฏิกัลป์เหมือนกบัทรายในแม่นาํคงคาเพียงเท่านี  

บุคคลพึงกล่าวสรรเสริญ (เพียง) ขนหนึง  ทีสินสุดดว้ยพุทธชญานยอ่มไม่มี ฯ (24) 

เพราะฉะนัน บุคคลฟังอานิสงส์นีทีพระชินเจ้าผู ้อ ันกิเลสไม่ครอบงํา  

ทรงแสดงไวแ้ลว้ พึงยกแสดงสมาธินีพลนั โพธิอนัเลิศจะเป็นสิงทีเขาได้โดยยาก 

ก็หาไม่ ฯ (25) 

ปริวรรตที  6  ชือสมาธิปริวรรตในศรีสมาธิราช   

จบแลว้  ดว้ยประการฉะนี ฯ 

 

ปริวรรตที  7  ตริกษานตยวตารปริวรรต 

(ว่าดว้ยการขา้มลงสู่กษานติ 3) 

ในลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสกบัจนัทรประภาโพธิสัตวผ์ูเ้ป็นกุมารอีกครังว่า   

ดูก่อนกุมาร เพราะเหตุนัน ในบดันี พระโพธิสัตวม์หาสัตวผ์ูมุ่้งหวงัสมาธินีและตอ้งการจะตรัสรู้

สัมมาสัมโพธิอนัยอดเยียมโดยพลนั  พึงเป็นผูรู้้และฉลาดในกษานติ 3  ฯ พระโพธิสัตวน์ันพึงรู้

ทวัถึงกษานติทีหนึง ฯ พึงรู้ทวัถึงกษานติทีสอง ฯ พึงรู้ทวัถึงกษานติทีสาม ฯ พึงเป็นผูฉ้ลาดอย่าง

พิเศษในกษานติสาม  และรู้และฉลาดอย่างพิเศษในกษานติสาม ฯ  ข้อนันเป็นเหตุแห่งอะไร?  

ดูก่อนกุมาร  จริงอย่างนัน  เมือใด  พระโพธิสัตวม์หาสัตว์เป็นผูฉ้ลาดอย่างพิเศษในกษานติสาม  

และเป็นผูรู้้และฉลาดอยา่งพิเศษในกษานติสาม  ดูก่อนกุมาร  เมือนนั  พระโพธิสตัวม์หาสัตวนี์ย่อม

ไดส้มาธิโดยพลนั  และยอ่มบรรลุสมัมาสมัโพธิอนัยอดเยยีมโดยพลนั ฯ ดูก่อนกุมาร  เพราะเหตุนัน  

ในบดันี  พระโพธิสัตวม์หาสัตวผ์ูมุ่้งบรรลุสัมมาสัมโพธิอนัยอดเยียมโดยพลนัพึงเรียนเอาธรรม

บรรยาย (ชือว่า) ตริกษานตยวตาร (การขา้มลงสู่กษานติ 3)  นี ฯ และครันเรียนเอาแลว้พึงประกาศ

แก่ชนเหล่าอืนโดยพิสดาร ฯ ขอ้นันจกัมีเพือประโยชน์เกือกูลแก่คนมาก  เพือความสุขแก่คนมาก  

เพืออนุเคราะห์โลก  เพือประโยชน์  เพือความเกือกลู เพือความสุขแก่ชนหมู่มาก และแก่เทวดาและ

มนุษยท์งัหลาย  แล ฯ 

ลาํดับนันแล  พระผูมี้พระภาคเจา้จึงไดป้ระกาศให้พิสดารซึงธรรมบรรยาย (ชือว่า) 

ตริกษานตยวตาร  นี  แก่จนัทรประภาโพธิสตัวผ์ูเ้ป็นกุมาร  ดว้ยบทขบัอนัเป็นพระคาถาว่า 

บุคคลไม่ทาํการโตแ้ยง้กบัใครๆ  ไม่กล่าวคาํไม่มีประโยชน์ ดาํรงอยู่ในเหตุ

และผลทุกเมือ  แสดงกษานติทีหนึง ทุกเมือ ฯ (1) 
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บุคคลรู้ธรรมทงัปวงทีมีมายาเป็นเครืองเปรียบ  และอนึง เขามีอนิมิต155เป็น

โคจร ไม่ละภูมิทีเปิดเผยความรู้ ความวิเศษเหล่านีมีเพราะกษานติทีหนึง ฯ (2) 

เขา ผูฉ้ลาดในนยัแห่งพระสูตรทงัปวง  เป็นบณัฑิตผูน้อ้มในพระสูตรทีพระผู ้

มีพระภาคเจา้ตรัสไวดี้แลว้นัน  มีชญาณไม่สินสุดในชญาณของพระสุคตทังหลาย  

ความวิเศษเหล่านีมีเพราะกษานติทีหนึง ฯ (3) 

คนใดคนหนึงฟังธรรมทีเป็นสุภาษิต  แต่ไม่มุ่งหวงัภาษิตของพระพุทธเจ้า

ทงัหลาย  นอ้มไปสู่ธรรมดาของพระชินเจา้ทงัปวงทงัหลาย ความวิเศษเหล่านีมีเพราะ

กษานติทีหนึง ฯ (4) 

บุคคลรู้ความวิเศษแห่งพระสูตรทีไขความแลว้ 156 เช่นกับศูนยตา ตามที 

พระสุคตทรงชีแสดงแลว้  (ส่วนคนทียึดถือว่าเป็น)บุคคล สัตว ์ บุรุษ ย่อมรู้ความที

ธรรมทงัปวงว่าตอ้งไขความ ฯ (5) 

อัญญเดียรถีย์157จํานวนมากในโลกเหล่าใดมีอยู่  ใจของบุคคลนันไม่

กระทบกระทงัในอญัญเดียรถีเหล่านัน  เขา้ไปตงัความกรุณาในอญัญเดียรถีเหล่านัน  

นีเป็นความพิเศษแห่งกษานติทีหนึง ฯ (6) 

ธารณีของเขามาสู่แสงสว่าง  แต่ไม่มุ่งหวังในแสงสว่างนันเลยกล่าวคํา 

อนัเป็นไปตามความสตัย ์ นีเป็นความวิเศษแห่งกษานติทีหนึง ฯ (7) 

ความเป็นอืนของธาตุสีคือ วายุ อมัพุ เตชะ และปฤถิวี พึงมี เขาไม่ถอยกลบั

จากการตรัสรู้พุทธะ  นีเป็นความวิเศษแห่งกษานติทีหนึง ฯ (8) 

                                         
155 อนิมิต การไม่ถือนิมิต  นิมิต แปลว่า เครืองหมาย  หมายถึงสิงทีเกิดกบัจิตของผูบ้าํเพญ็กสิณ 
156 การจดัคาํสอนของคมัภีร์เป็น 2 ประเภทคือ พระสูตรทีไขความแลว้ (นีตารถะ) และพระสูตรที

ตอ้งไขความ (เนยารถะ) ปรากฏคาํอธิบายในคมัภีร์อกัษยมตินิรเทศสูตร ว่า “ถา้ถูกถามว่า อะไร คือ พระสูตรทีไข

ความแล้ว (นีตารถะ)  อะไร คือ พระสูตรทีควรไขความ (เนยารถะ) ? ตอบว่า (1) พระสูตรทีสอนสมมติ

สัจจะ  เรียกว่าพระสูตรทีควรไขความ  พระสูตรทีสอนปรมตัถสัจจะ  เรียกว่าพระสูตรทีไขความแลว้ (2) พระสูตร

ทีสอนด้วยคาํและอกัษรเป็นอันมาก  เรียกว่าพระสูตรทีควรไขความ  พระสูตรทีสอนธรรมอนัลึกซึง เห็นได้

ยาก  เขา้ใจไดย้าก เรียกว่าพระสูตรทีไขความแลว้ (3) พระสูตรทีสอนผูเ้ป็นเจ้าของว่าไม่ใช่เจ้าของ  การอธิบายผู ้

เป็นเจ้าของดว้ยศพัท์ต่าง ๆ เช่น อตัตา  สัตว์  ชีวะ บุคคล เป็นตน้  ซึงเกิดจากพระมนู  บุตรของพระมนู  เป็น

ผูก้ระทาํการ  และมีประสบการณ์  เรียกว่าพระสูตรทีควรไขความ  พระสูตรทีสอนประตูแห่งวิโมกข ์ ทีว่างจากสิง

ทงัหลาย ไม่มีเครืองหมาย ไม่มีความปรารถนา ไม่มีการปรุงแต่ง ไม่มีการเกิด ไม่มีชาติ ไม่มีสัตว์ ไม่มีบุรุษ ไม่มี

บุคคล ไม่มีเจา้ของ เรียกว่าพระสูตรทีไขความแลว้” ดู Lopez Donald, “Interpretation of the mahayana Sutras”, in 

Buddhist Hermeneutics (Honolulu : University of Hawaii Press, 1988), 61. 
157 นกับวชนอกศาสนา 



76 
 

 
 

งานฝีมืออนัมากเหล่าใดมีอยู่ในโลก  โพธิสัตวน์ันศึกษาในงานฝีมือทงัหมด  

แต่ไม่เห็นอะไรๆ อนัยวดยงิกว่าตน นีเป็นความวิเศษแห่งกษานติทีหนึง ฯ (9) 

บุคคลเป็นผูไ้ม่หวนัไหวดว้ยพลงัแห่งสมถะ  เสมอด้วยศิลาในวิปัศยนา158  

เขาเป็นผูที้สตัวท์งัหมดไม่สามารถใหห้วนัไหวได ้ ขอ้นนัท่านแสดงดว้ยกษานติทีสอง 

ฯ (10) 

ผูต้งัมนั159 ดาํรงอยูแ่ละกล่าวอยู ่ ผูต้งัมนั จงกรมอยู่ นั งอยู่ มาถึงฝังแห่งสมาธิ 

เป็นผูรู้้แจง้  เหล่านีเป็นความวิเศษแห่งกษานติทีสอง ฯ (11) 

ผูต้งัมนั  ยอ่มไดอ้ภิญญา 5  ผูแ้สดงธรรมยอ่มไปสู่เกษตร 100 แห่ง160  และเขา

ไม่เสือมจากกาํลงัฤทธิเลย  เหล่านีเป็นความวิเศษแห่งกษานติทีสอง ฯ (12) 

เขายอ่มแสวงหาสมาธิทีสงบเช่นนนั  และสตัตวะ161นนัยอ่มไม่มีแก่เขาผูต้งัมนั  

ปรมาณูแห่งจิตนนัเป็นสิงทียดึเอาได ้ เหล่านีเป็นความวิเศษแห่งกษานติทีสอง ฯ (13) 

สัตวเ์หล่าใดเหล่าหนึงในโลกธาตุทงัหลายนีทีมีอยู่  พึงกล่าวธรรมทงัหลาย

ดว้ยพุทธชญาณ  ก็พุทธชญาณทงัหมดยอ่มมีดว้ยการเรียนเอาธรรมทงัหมดทีกล่าวแลว้  

เหล่านีเป็นความวิเศษแห่งกษานติทีสอง ฯ (14) 

ในทิศเบืองหน้า ทิศอุดร ทิศทกัษิณ ทิศปัศจิม  ทิศเบืองล่างและทิศเบืองบน  

พร้อมทงัในทิศน้อยทงัหลาย  เขาเห็นพระโลกนาถทงัหลายในทุกที  ความวิเศษนัน

ยอ่มแสดงดว้ยกษานติทีสาม ฯ (15) 

พระโลกนาถ มีสีเหมือนทองคาํเปล่งประกายอยู่  เนรมิตรูปเนรมิตทีเป็น

อจินไตย ์ แสดงธรรมแก่สตัวมี์ลมปราณหลายโกฏิ  เหล่านีเป็นความวิเศษแห่งกษานติ

ทีสาม ฯ (16) 

พระโพธิสตัวน์นัยอ่มเห็นชมพทูวีปทีมีในพุทธเกษตรนี  ในทุกทีทงัเป็นทีรู้จกั

ในโลกพร้อมทงัเทวดาและอสูร  เหล่านีเป็นความวิเศษแห่งกษานติทีสาม ฯ (17) 

                                         
158 บาลีว่า วิปัสสนา (วิปสฺสนา) 
159 ผูต้งัมนั หมายถึง ผูมี้สมาธิ  ผูอ้ยูใ่นสมาธิ 
160 คาํว่า เกษตร ในพระสูตรนีเป็นคาํเรียกสันๆ ของคาํว่า พุทธเกษตร แปลว่า เขตแดนของ

พระพุทธเจา้ เป็นสถานทีประทบัของพระโพธิสัตว ์เช่น พระอวโลกิเตศวรมีพุทธเกษตรชือสุขาวดี 
161 สัตตวะ ความเกียวขอ้ง  เป็นคาํเดียวกบั สัตว ์ ในทีนีทบัศพัทไ์วเ้พือใหค้วามหมายแปลกไปจาก

สัตว ์
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มารยาทและอารมณ์162ของพระพุทธเจา้ทงัหลาย ยอ่มเป็นเช่นเดียวกบัอิริยาบถ

ของพระนายก163ทังหลาย  บัณฑิตนันย่อมศึกษาในทุกที เหล่านีเป็นความวิเศษ 

แห่งกษานติทีสาม ฯ (18) 

สตัวเ์หล่าใดมีในโลกธาตุทงัหลายนี  สัตวเ์หล่านันพึงกล่าวพรรณนาคุณของ

พระโพธิสตัว ์ ถา้ใจของเขาไม่ถกูนาํไปตามในการพรรณนาคุณนนั  เขาก็ไม่ถกูเรียกว่า

ผูศึ้กษาในพุทธชญาน ฯ (19) 

สตัวเ์หล่าใดเหล่าหนึงทีมีในโลกธาตุเหล่านี  สัตวเ์หล่านันบางพวกพรรณนา

คุณของพระโพธิสตัว ์ ถา้ใจของเขากระทบกระทงัในการพรรณนาคุณเหล่านัน เขาก็

ไม่ถกูเรียกว่าศึกษาในพุทธชญาน ฯ (20) 

เขา มีประโยชน์อนัไดแ้ลว้  ไม่มีใจดี  และเขามีสิงมิใช่ประโยชน์อนัไดแ้ลว้  

ไม่มีใจร้าย  ดาํรงอยู่ในจิตทีมีศิลาเป็นเครืองเปรียบอยู่ทุกเมือ นีเป็นความวิเศษ 

แห่งกษานติทีสาม ฯ (21)   

กษานตินีเรียกว่า  กษานติไปตามเสียงกล่าว  กษานติสําเร็จด้วยความคิด  

เป็นกษานติเหมาะแก่ภาวนา  กษานติทีเป็นขอ้ศึกษาซึงเป็นทางใหถึ้งโพธิ  เป็นกษานติ

แห่งอนุตปัตติกธรรม164 ฯ (22) 

กษานติแม้ทังสาม  อันยอดเยียม  นันเป็นสิงทีพระโพธิสัตว์ไดทุ้กเมือ   

พระสุคตทงัหลาย  ผูเ้ป็นชนสูงสุด   ครันได้เห็นกษานตินันแลว้  ย่อมพยากรณ์เพือ

โพธิอนัปราศจากกิเลส ฯ (23) 

ในลาํดบันนั  แผน่ดินไหว หกครัง เพราะไดย้ินคาํเฉลยนันของพระสุคตนัน 

เกษตรปรากฏสว่างไสวดว้ยแสงสว่าง เทวดาหลายโกฎิพากนัโปรยดอกไม ้ฯ (24) 

สตัวห์ลายโกฎินิยตุ165 เป็นอจินไตย ์ไดฟั้งพยากรณ์นันของพระสุคตนันแลว้  

ยงัจิตให้เกิดขึนเพือตรัสรู้อนัยอดเยียมเป็นเลิศว่า แมเ้ราทงัหลายจักเป็นพระชินเจ้า   

ผูมี้จิตอารยะ ฯ (25) 

ในกาลใด กษานติอนัยอดเยียม 3 เหล่านี  เป็นสิงทีพระโพธิสัตว์ได้แลว้   

ในกาลนนั  พระโพธิสตัวน์นั  ยอ่มไม่เกิด  ยอ่มไม่ตาย  ไม่จุติ  และไม่อุบติั  ฯ (26) 

                                         
162 อาจาระ มารยาท, โคจร สภาพอารมณ์ทีจิดท่องเทียวไป 
163 พระนายก เป็นชือเรียกพระพุทธเจ้า แปลว่า ผูน้าํ  บางครังใช ้วินายก หรือ โลกนายก ในบาง

แห่งใชค้าํเรียกสันๆ ดว้ยอาํนาจฉันทลกัษณ์ 
164 ธรรมทีไม่ทาํใหเ้กิดอีก หมายถึง พระนิพพาน 
165 นิยตุ เท่ากบั 1,000,000 
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ในกาลใด  กษานติอนัยอดเยียม 3 เหล่านี  เป็นสิงทีพระโพธิสัตวไ์ด้แลว้   

ในกาลนัน  พระโพธิสัตว์นัน  ย่อมไม่เห็น สิงทีเกิดและสิงทีตาย  ย่อมเห็นธรรม 

ทงัปวงทีมีธรรมสถิตแลว้  ฯ (27) 

จริงอย่างนัน ด้วยเหตุนัน จึงรู้ธรรมทังหลายทีมีมายาเป็นเครืองเปรียบ  

มีสวภาวะ166เป็นความว่าง  ความว่างย่อมไม่เกิดและไม่ตาย  ธรรมทังหมดเหล่านี 

มีสวภาวะเป็นความว่าง  ฯ (28) 

ในกาลใด  ใคร ๆ สักการะ อุปถมัภ์ นับถือ บูชา นอบน้อม กษานติทงัสาม   

ใจของเขาย่อมน้อมลงในกษานตินันก็หาไม่  เขาย่อมรู้ความทีธรรมมีสวภาวะ 

เป็นความว่าง  ฯ (29) 

บุคคลผูที้สตัวท์งัหลายโกรธแลว้  ถกูคุกคามดว้ยการประหาร ยอ่มไม่ทาํความ

โกรธ  ไม่ทํามานะในสัตว์เหล่านัน  ทังยงัมีใจมนัคง ผูกไมตรีในสัตว์เหล่านัน  

เพือปลดเปลืองสตัวท์งัหลาย (จากทุกข)์ อยา่งนนันนัเอง ฯ (30) 

ผูฉ้ลาด  ถูกคุกคามด้วยก้อนดินและท่อนไม้  ก็ไม่ทาํการฆ่าตอบในสัตว์

เหล่านนั กลุ่มความโกรธยอ่มไม่มี มานะยอ่มไม่มี แก่บุคคลผูด้าํรงมนัอยูใ่นไนราตมย-

กษานติ  ฯ (31) 

จริงอย่างนัน  เพราะเหตุนัน  จึงรู้ธรรมทงัหลายทีมีมายาเป็นเครืองเปรียบ  

ว่ามีสวภาวะเป็นความว่าง  พระโพธิสัตวน์ัน  ดาํรงมนัอยู่ในนัยแห่งธรรมอนัเช่นนัน  

ยอ่มเป็นอนัเขาสกัการะดว้ยดีในโลกพร้อมทงัเทวโลก  ฯ (32) 

แมใ้นกาลใด  สตัวท์งัหลาย  มีศาสตราอนัถือไวแ้ลว้  พึงตดัอวยัวะน้อยใหญ่

อนัมากของพระโพธิสตัวน์นั  ใจของพระโพธิสัตวน์ันย่อมไม่กระทบกระทงัในสัตว์

เหล่านนั  ทงัไม่ละไมตรีและกรุณา  ฯ (33) 

ก็  พระโพธิสตัวน์นัยงัจิตใหเ้กิดในสตัวน์นัอยา่งที  สตัวเ์หล่านนัจะตดัอวยัวะ

นอ้ยใหญ่อนัมาก  ความเกษม ความสงบ  ความดบั  ย่อมไม่เป็นเช่นนัน  ตราบทีสัตว์

เหล่านีไม่ตงัอยูใ่นโพธิอนัยอดเยยีม  ฯ (34) 

พระโพธิสัตวผ์ูมี้ยศใหญ่  มีปกติอยู่ด้วยความมีไนราตมยกษานติเสมอกัน  

ไดอ้บรมอยา่งต่อเนืองสินโกฏิกลัป์ในกาํลงัแห่งกษานติอนัยอดเยยีมเช่นนี  ฯ (35) 

                                         
166 สภาวะ หมายถึง สภาพ, สิงทีเป็นเอง, ธรรมดา, ธรรมชาติ 
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สัตวเ์หล่าใดไม่กระทาํสิงทีควรทาํดว้ยพุทธชญาน  สัตวเ์หล่านันย่อมไม่ได้

สมัผสัโพธิอนัมีเท่าทรายในแม่นาํคงคา  หรือจะมีอะไรทีเป็นชญานของพระตถาคต

ทงัหลายอีก  ฯ (36)   

การพรรณนาถึงท่านผูมี้ยศใหญ่ทงัหลายผูด้าํรงมนัอยู่ในไนราตมยกษานติ

เหล่านนัใหห้มดสิน  เมือกล่าวสินร้อยกลัป์อนัเป็นอจินไตยก์็ไม่ใช่สิงทาํไดง่้าย  ฯ (37)   

เพราะเหตุนนัแล  ผูใ้ดปรารถนาตรัสรู้โพธิ อนัเป็นหมวดความรู้อนัประเสริฐ 

ยอดเยียมนัน  ผูน้ันจงเจริญกษานติทีพระชินเจา้ทรงพรรณนาไว ้ โพธิอนัประเสริฐ 

จกัเป็นสิงทีไดโ้ดยยากก็หามิได ้ ฯ (38) 

บทที  7  ชือว่าตริกษานตยวตารปริวรรต  ในสมาธิราชอนัมีสิริ 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี ฯ ฯ (7)  

 

ปริวรรตที  8  อภาวสมุทคตปริวรรต ฯ 

(ว่าดว้ยพระพุทธเจา้พระนามว่าอภาวสมุทคตะ) 

ในลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสเรียกจนัทรประภาโพธิสัตวผ์ูเ้ป็นกุมารแมอี้ก

ว่า  ดูก่อนกุมาร  เรืองเคยมีมาแลว้ในอดีตกาล โดยกลัป์อนันบัไม่ได ้อนันบัไม่ไดย้งิกว่า อนัไพบูลย ์ 

อนัประมาณไม่ได ้ อนัไม่พึงคิด  อนัไม่มีปริมาณ ฯ โดยกาลนนั  โดยสมยันนั  พระตถาคตพระนาม

ว่าอภาวสมุทฺคตะ  ผูอ้รหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้ไดอุ้บติัขึนแลว้ในโลก  เป็นผูถึ้งพร้อมดว้ยวิทยาและ

จรณะ  เป็นพระสุคต  รู้แจง้โลก  เป็นสารถีฝึกบุรุษอยา่งยอดเยยีม  เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์

ทังหลาย  เป็นพระพุทธเจ้า  ผูภ้ควนั167 ฯ ดูก่อนกุมาร  เธอรู้ข้อนันหรือไม่ว่าเพราะเหตุอะไร 

พระตถาคตพระองค์นันจึงถูกเรียกว่า   อภาวสมุทคตะ ?  ดูก่อนกุมาร  ทราบอีกว่า  พระตถาคต

พระองคน์นัพอสกัว่าประสูติก็เหาะขึนไปยงัอากาศประมาณ 7 ตน้ตาลในอากาศทีบุคคลเห็นไดใ้น

ทีสุดรอบ กา้วเดินไป 7 กา้ว แลว้ไดต้รัสคาํอนัเช่นนีว่า อภาวสมุทฺคตา: สรฺวธรฺมา: อภาวสมุทฺคตา:  

สรฺวธรฺมา: ธรรมทงัหมดทงัหลาย  เกิดจากสิงไม่ใช่ภาวะ  ธรรมทงัหมดทงัหลาย  เกิดจากสิงไม่ใช่

ภาวะ ฯ ดกู่อนกุมาร  ก็  เพราะเสียงนนั โลกธาตุ 3 พนัและพนัอนัมาก ไดรู้้แจง้ดว้ยเสียง ฯ ลาํดบันนั  

เทวดาทงัหลายไดเ้ปล่งเสียง ไดย้นิเสียงกล่าวต่อๆ กนัตงัแต่เทวดาทีอาศยับนพืนดินจนถึงพรหมโลก

ว่า  กุมารนีจกัเป็นพระตถาคตพระนามว่าอภาวสมุทคตะหนอ  พอสักว่าประสูติก็เหาะขึนไปยงั

อากาศประมาณ 7  ตน้ตาลในอากาศทีบุคคลเห็นไดใ้นทีสุดรอบ  กา้วเดินไป  7  กา้วแลว้เปล่งเสียง

ว่าไม่ใช่ภาวะ ฯ ดว้ยเหตุดงันีแล  พระตถาคตพระองคน์นัจึงไดมี้พระนามเกิดขึนว่า  อภาวสมุทคตะ  

                                         
167 คาํว่า ภควนั แปลว่า ผูมี้โชค ผูจ้าํแนกธรรม คาํนีมีสองความหมายผูศ้ึกษาจึงทบัศพัทไ์วใ้นฐานะ

ศพัทเ์ฉพาะ 
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อภาวสมุทคตะ ฯ ก็ เสียงว่า อภาวสมุทคตะ ของพระผูมี้พระภาคพระองค์นันผูไ้ดบ้รรลุโพธิแลว้  

ยอ่มเปล่งออก  จากใบไมท้งัหมด  เจา้แห่งป่าซึงมียาจากหญา้ทงัหมด  และยอดแห่งศิลาทงัหมด ฯ  

ก็  เสียงแห่งการรู้แจง้ว่าอภาวสมุทคตะ ย่อมเปล่งออก จากทุกสิง  ตราบเท่าทีการบญัญติัศพัท์ยงัมี

ในโลกธาตุนนั ฯ ดูก่อนกุมาร  ก็โดยกาลนนั  โดยสมยันนั  พระราชกุมารพระนามว่ามหากรุณาจินตี  

เป็นผูมี้รูปงาม  น่าเลือมใส  ชวนมอง  ถึงพร้อมดว้ยเครือดอกไมอ้นัมีสีงามยิง  ไดป้รากฏในศาสนา

ของพระผูมี้พระภาคเจา้อภาวสมุทคตะนนัผูต้ถาคตอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้ ฯ ดูก่อนกุมารทราบว่า

ลาํดับนัน  ราชกุมารพระนามว่ามหากรุณาจินตีนันไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคอภาวสมุทคตะ 

ผูต้ถาคตอรหนัตสมัมาสัมพุทธเจา้ถึงทีประทบั ฯ ครันเขา้ไปเฝ้าแลว้ไดน้้อมเศียรอภิวาทพระบาท 

ทงัสองของพระผูมี้พระภาคเจา้พระองคน์นัแลว้ทาํประทกัษิณพระผูมี้พระภาคเจา้  3 ครังจึงประทบั

อยู ่ณ ส่วนขา้งหนึง ฯ 

ดูก่อนกุมาร  ทราบว่าครังนันแล  พระผูมี้พระภาคอภาวสมุทคตะผูต้ถาคตอรหันต-

สมัมาสมัพุทธเจา้พระองคน์นัทรงทราบอธัยาศยัของพระราชกุมารพระนามว่ามหากรุณาจินตีจึงได้

แสดงสมาธินี ฯ ดูก่อนกุมาร  ทราบว่า  ครังนนัแล  พระราชกุมารพระนามว่ามหากรุณาจินตีนนัทรง

สดบัสมาธินีแลว้ก็ยนิดี ใจเฟืองฟ ูมีพระทยัเป็นของตน บนัเทิงทวัแลว้ เกิดปีติโสมนัส ทรงเลือมใส

แลว้ ฯ และพระกุมารผูท้รงมีพระทยัเลือมใสแลว้  ไดป้ลงผมและหนวด  นุ่งห่มผา้กาสาวพสัตร์  

(ออก) จากเรือนบวช (กลายเป็นผู)้ ไม่มีเรือนดว้ยทงัศรัทธาโดยชอบธรรมทีเดียว ฯ พระองคผ์ูผ้นวช

แลว้ไดเ้รียนเอาสมาธิอนัส่องสว่างนี ครันเรียนแลว้ก็ทาํตนใหบ้รรลุ ทรงจาํ กล่าวบอก ตามประกอบ

ภาวนาอยู ่ฯ ดว้ยกุศลมลูนนัเอง พระองคไ์ม่เคยเขา้ถึงทุคติวินิบาตเลยตลอด 20 โกฏิกลัป์ ฯ ล่วงไป 

20 กัลป์  ก็ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิอนัยอดเยียม (เป็น) พระตถาคตพระนามว่าสุวิจินติตารถะ  

ผูอ้รหันตสัมมาสัมพุทธเจา้  อุบัติขึนในโลก ฯ และไดท้าํพระพุทธเจ้า 20 โกฏิในกลัป์เหล่านัน

ทงัหมดใหท้รงยนิดี ฯ ดูก่อนกุมาร  เธอจงเห็นโดยประการทีสมาธินีทีพระโพธิสัตวม์หาสัตวท์าํให้

มากย่อมเป็นไปพร้อมเพือทาํพุทธชญาณอนัยอดเยียมของพระโพธิสัตวม์หาสัตวท์งัหลายให้เต็ม

บริบูรณ์ ฯ 

ทราบว่า  ลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสพระคาถาเหล่านีในเวลานนั ว่า 

เราผูสู้งสุดแห่งชนทงัหลาย  ระลึกไดใ้นอดีตกาลอนัมีในก่อน ในกลัป์ทีเป็น

อจินไตย ์ ก็เรานนัเกิดเป็นมหาฤษีผูท้าํประโยชน์แก่โลก มีชือว่าอภาวสมุทคตะ ฯ (1)  

เรานนัผูส้กัว่าเกิดแลว้ก็ยนือยูบ่นทอ้งฟ้า  แสดงความไม่มีแห่งธรรมทงัหลาย  

ในทีทงัปวง  โลกธาตุ 3,000  รู้แจง้ชือทีเหมาะแก่ธรรมนนัทงัปวงดว้ยเสียง ฯ (3) 

แมเ้ทวดาทังปวง ก็เปล่งเสียงว่า  จักมีพระชินเจ้า นามว่า อภาวะ ผูส้ักว่า

ประสูติแลว้  ก็ไดเ้ดินไปเจ็ดเกา้  เป็นนายก กล่าวว่าธรรมทงัหลายไม่ใช่ภาวะ ฯ (3)   
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ในกาลใดจักมีพระพุทธเจ้าผูเ้ป็นราชาแห่งธรรม  เป็นมุนีผูป้ระกาศธรรม

ทงัหลาย  ในทีทังปวง  จกัเป็นผูก้ล่าวความไม่ใช่ภาวะแห่งธรรมทงัหลาย  ทีหญ้า  

พุ่มไม ้นาํหวาน โอสถ และภูเขาศิลา ฯ (4) 

เสียงทังหลายในโลกธาตุว่า ก็สิงทังปวงเป็นความไม่มี  ก็ สิงอะไรๆ  จะมี 

ก็หามิได ้ มีอยูต่ราบใด  เสียงทงัหมดของพระตถาคตผูว้ินายกของโลกก็เปล่งออกไป

เพียงนนัแล ฯ (5) 

ก็ในกาลนัน ได้มีราชบุตร พระนามว่ากรุณาวิจินตี มีรูปงาม น่าเลือมใส  

น่าทศันา ไดไ้ปสู่สาํนกัของพระชินเจา้พระองคน์นั ฯ (6)  

ไหวพ้ระบาททงัสองของพระผูย้อดแห่งมุนี  และกระทาํประทกัษิณดว้ยความ

เคารพ  มีจิตเลือมใส นงัในทีนนัเพือฟังธรรมอนัปราศจากธุลีอนัยอดเยยีม ฯ (7) 

และพระชินเจ้านันทรงเป็นปราชญ์ ทราบอัธยาศัย  จึงได้ทรงประกาศ 

สมาธินนั  และพระกุมารนนัครันไดฟั้งสมาธิอนัปราศจากธุลีนี แลว้ก็ผนวชในศาสนา

ของพระชินวรเจา้นีโดยเร็ว ฯ (8) 

พระกุมารนนัครันบวชแลว้  ทรงจาํ กล่าว เล่าเรียนเอาสมาธินีแลว้ไม่เคยไป 

สู่วินิบาตภูมิเลยตลอด 20 โกฏิกลัป์ ถว้น ฯ (9) 

และดว้ยกุศลนัน พระกุมารนันไดย้งัพระพุทธเจา้ 20 โกฏิให้ยินดีและเจริญ

สมาธิอนัสงบประเสริฐนีจากสาํนกัของพระชินเจา้เหล่านนัในทีทงัปวง ฯ (10) 

ในกาลภายหลงั  พระกุมารนันไดเ้ป็นพระพุทธเจา้ในโลกทรงพระนามว่า 

สุจินติตารถะ  และครันทาํประโยชน์แก่สัตว์หลายโกฎิ ในกาลภายหลงั  ท่านได้

นิพพาน เหมือนเปลวไฟทีดบัไป ฯ (11) 

เพราะฉะนนัแล  ผูใ้ดปรารถนาจะตรัสรู้โพธิญาณ  และจะยงัสัตวใ์ห้ขา้มพน้

จากหว้งนาํคือภพ  ผูน้นัจงทรงจาํพระสูตรนี  ทีพระพุทธเจา้ทรงพรรณนาไว ้ เขาจกัได้

โพธิอนัเลิศโดยไม่ยาก ฯ (12) 

ปริวรรตที 8 ชือว่าอภาวสมุทคตปริวรรต  ในสมาธิราชอนัมีศิริ  

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี ฯ (8) 

 

ปริวรรตที  9  คมัภีรธรรมกษานติปริวรรต 

(ว่าดว้ยกษานติในธรรมอนัลึกซึง) 

ลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้  ไดต้รัสเรียกจนัทรประภาโพธิสตัวผ์ูเ้ป็นกุมารแมอี้กว่า  

ดูก่อนกุมาร  เพราะเหตุนัน  ในบดันี  พระโพธิสัตวม์หาสัตว์ผูมุ่้งหวงัสมาธินีและตอ้งการตรัสรู้
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พร้อมเฉพาะซึงสัมมาสัมโพธิอนัยอดเยียมโดยพลนัพึงเป็นผูฉ้ลาดในกษานติในธรรมอนัลึกซึง ฯ 

ดูก่อนกุมาร  ก็พระโพธิสตัวม์หาสตัวจ์ะเป็นผูฉ้ลาดในกษานติในธรรมอนัลึกซึงไดอ้ยา่งไร?  ดูก่อน

กุมาร  พระโพธิสตัวม์หาสตัวใ์นพระศาสนานีพึงรู้ทวัถึงธรรมทงัปวง  อนัมีมายาเป็นเครืองเปรียบ

ตามทีเป็นจริง ฯ พึงรู้ทวัถึงธรรมทงัปวงอนัมีความฝันเป็นเครืองเปรียบ  อนัมีพยบัแดดเป็นเครือง

เปรียบ  อนัมีเสียงสะทอ้นเป็นเครืองเปรียบ  อนัมีแสงสว่างเป็นเครืองเปรียบ  อนัมีพระจนัทร์ในนาํ

เป็นเครืองเปรียบ  อนัมีสิงเนรมิตเป็นเครืองเปรียบ  อนัมีรูปเหมือนเป็นเครืองเปรียบ  อนัมีอากาศ

เป็นเครืองเปรียบ ฯ ดูก่อนกุมาร  ก็ในกาลใด  พระโพธิสัตวม์หาสัตวก์าํหนดรู้ไดว้่าธรรมทงัปวง 

มีมายาเป็นเครืองเปรียบ  กาํหนดรู้ไดต้ามทีเป็นจริงว่า  ธรรมทงัปวงมีความฝันเป็นเครืองเปรียบ   

มีพยบัแดดเป็นเครืองเปรียบ  มีเสียงสะท้อนเป็นเครืองเปรียบ  มีแสงสว่างเป็นเครืองเปรียบ   

มีพระจนัทร์ในนาํเป็นเครืองเปรียบ  มีสิงเนรมิตเป็นเครืองเปรียบ  มีรูปเหมือนเป็นเครืองเปรียบ   

มีอากาศเป็นเครืองเปรียบ  ดูก่อนกุมาร  เมือนัน  พระโพธิสัตวม์หาสัตวนี์ย่อมถูกเรียกว่า  ผูฉ้ลาด

ในกษานติในธรรมอนัลึกซึง ฯ พระโพธิสัตวน์ันผูป้ระกอบพร้อมดว้ยกษานติในธรรมซึงเป็นสิง

ลึกซึง  ยอ่มไม่ถกูยอ้มในธรรมอนัเป็นทีตงัแห่งการยอ้มทงัหลาย  ไม่ถกูประทุษร้ายในธรรมอนัเป็น

ทีตงัแห่งการประทุษร้ายทงัหลาย  ไม่ลุ่มหลงในธรรมอนัเป็นทีตงัแห่งความหลงทงัหลาย ฯ ขอ้นัน

เป็นเหตุแห่งอะไร ?  จริงอย่างนัน  พระโพธิสัตวน์ันย่อมไม่พิจารณาเห็น  ย่อมไม่ไดรั้บ  ธรรมที

ยอ้ม  หรือเป็นทียอ้ม  หรือเป็นเครืองยอ้มนัน ฯ ย่อมไม่พิจารณาเห็น  ย่อมไม่ได้รับ  ธรรมที

ประทุษร้าย  หรือเป็นทีประทุษร้าย  หรือเป็นเครืองประทุษร้าย ฯ ย่อมไม่พิจารณาเห็น  ย่อมไม่ได้

รับ  ธรรมทีหลง  หรือเป็นทีหลง  หรือเป็นเครืองหลง ฯ พระโพธิสัตว์เมือไม่พิจารณาเห็น   

เมือไม่ไดรั้บธรรมนนั  เป็นผูไ้ม่ถูกราคะยอ้ม  ไม่ถูกโทสะประทุษร้าย  ไม่หลง  มีจิตไม่หวนกลบั  

ยอ่มถกูเรียกว่า  ผูต้งัมนั ฯ  ยอ่มถกูเรียกว่า  ผูมี้กิเลสเป็นเหตุเนินชา้ออกแลว้ ฯ ขา้มลงถึงฝัง ฯ อยูบ่น

พืน ฯ ถึงความเกษม ฯ ถึงอรูป168 ฯ มีศีล ฯ มีชญาณ ฯ มีปรัชญา ฯ มีบุญ ฯ มีฤทธิ ฯ มีสมฤติ ฯ  

มีมติ169 ฯ มีคติ ฯ มีหิริ ฯ มีธฤติ ฯ มีจารีต ฯ มีคุณเป็นเครืองกาํจดัและการขดัเกลา ฯ ไม่มีกิเลสเพียง

ดงัเนิน ฯ ไม่มีกิเลสอะไรๆ ฯ เป็นพระอรหันต์ ฯ สินอาสวะ ฯ ไม่มีกิเลส ฯ เป็นวสี  มีจิตหลุดพน้

วิเศษดว้ยดี  มีปรัชญาหลุดพน้วิเศษดว้ยดี  เป็นอาชาไนย  เป็นมหานาค170  มีสิงทีควรทาํอนัไดท้าํ

แลว้ มีกิจทีพึงทาํอนัได้ทาํแลว้  ปลงภาระแลว้  มีประโยชน์ของตนอนัได้บรรลุโดยลาํดับแลว้   

มีกิเลสเครืองผกูสตัวไ์วใ้นภพหมดสินแลว้  มีจิตหลุดพน้วิเศษดว้ยดีดว้ยความรู้โดยชอบ  มีอาํนาจ

                                         
168 อรูป สิงทีไม่ใช่รูป  เช่น  อรูปฌาน  ฌานทีกาํหนดสิงทีไม่ใช่รูป 
169 มติ ความคิด ความเห็น 
170 คาํว่า นาค มี 3 ความหมาย  คือ  นาค ทีอยู่ในนาํ, นาค ทีแปลว่า ชา้ง และ นาค ทีแปลว่า  

ผูป้ระเสริฐ   



83 
 

 
 

ทางจิตทุกอยา่ง171และบรรลุบารมีขนัสูงสุด  เป็นสมณะ ฯ เป็นพราหมณ์ เป็นผูส้นานแลว้172 ฯ ผูถึ้ง

ฝัง ผูรู้้  ผูเ้ชือฟัง ฯ เป็นพุทธบุตร ฯ เป็นศากยบุตร ฯ ผูมี้หนามอนัเหยียบยาํแลว้ ฯ ผูขุ้ดคู(คือกิเลส)

แลว้ ฯ มีคูอนัยกขึนแลว้ ฯ มีลูกศรอนัซดัไปทวัแลว้ ฯ ไม่มีความครําคร่า ฯ เป็นภิกษุ ฯ ผูไ้ม่ถูก

ครอบงาํ ฯ เป็นบุรุษผูค้วรแก่ธุระ  เป็นบุรุษผูก้ลา้ ฯ เป็นบุรุษผูก้ลา้หาญ ฯ เป็นบุรุษดอกไม ้ฯ เป็น

บุรุษบวัหลวง ฯ เป็นบุรุษบวัขาว ฯ เป็นบุรุษผูฝึ้ก ฯ เป็นบุรุษพระจนัทร์ ฯ มิใช่บุรุษชวั ฯ เป็นบุรุษ 

ผูไ้ม่ถกูโลกธรรมยวัย ุฯ  ทราบวา่ครังนนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสพระคาถาเหล่านีในเวลานนัว่า 

เมือใด โลกธาตุยงัไม่เป็นไป  โลกทงัหมดนียงัเป็นอากาศ สิงภายหลงัเหมือน

สิงทีมีในก่อน  เธอทงัหลายจงรู้ธรรมทงัปวงทีมีอุปมาเช่นนนั ฯ (1) 

โลกนียงัไม่มีอะไรเป็นไปก่อน  ภายใตมื้ดมิด  ไดมี้กองนาํ  ขา้งบนก็เหมือน

ขา้งใต ้เธอทงัหลายจงรู้ธรรมทงัปวงทีมีอุปมาเช่นนนัฯ (2) 

ในอากาศยงัไม่มีเมฆอะไรๆ  และย่อมเห็นก้อนเมฆได้โดยขณะบุคคลพึงรู้

เบืองตน้และทีสุดว่า  การเกิดจะมีแต่ทีไหน  เธอทงัหลายจงรู้ธรรมทงัปวงทีมีอุปมา

เช่นนนั ฯ (3) 

เมือใส่ใจ ย่อมเห็นรูปเปรียบของพระตถาคตผูป้รินิพพาน สิงทีมีภายหลงั

เหมือนสิงทีมีในก่อนนนั เธอทงัหลายจงรู้จกัธรรมทงัปวงว่ามีอุปมาเช่นนนั ฯ (4) 

                                         
171 เจโตวสี มีความชาํนาญทางใจ มีอาํนาจทางจิต ตามคาํอธิบายของพระสารีบุตรว่า ดูกรท่านผูมี้

อายทุงัหลาย ภิกษุผูมี้ฤทธิ ถึงความชาํนาญทางใจ (เจโตวสี) เมือจาํนง พึงนอ้มใจถึงกองไมก้องโน้นให้เป็นดินได ้

ขอ้นนัเพราะเหตุไร เพราะทีกองไมโ้นน้มีปฐวีธาตุ ซึงภิกษุผูมี้ฤทธิ ถึงความชาํนาญทางใจ พึงอาศยัน้อมใจถึงให้

เป็นดินได ้ดูกรท่านผูมี้อายทุงัหลาย ภิกษุผูมี้ฤทธิ ถึงความชาํนาญทางใจ เมือจาํนง พึงน้อมใจถึงกองไมโ้น้นให้

เป็นนาํได ้ฯลฯ ใหเ้ป็นไฟได ้ฯลฯ ใหเ้ป็นลมได ้ฯลฯ ใหเ้ป็นของงามได ้ฯลฯ ให้เป็นของไม่งามได ้ขอ้นันเพราะ

เหตุไร เพราะทีกองไมโ้นน้มีอสุภธาตุ ซึงภิกษุผูมี้ฤทธิ ถึงความชาํนาญทางใจพึงอาศยันอ้มใจถึงใหเ้ป็นของไม่งาม

ได ้ฯ ดู องฺ.ป ฺจก. 22/312/351 
172 คาํว่า สนานแลว้ (อาบแลว้) สันสกฤตว่า สฺนาตก: เป็นคาํทีใชก้นัมาในลทัธิศาสนาเดิมคือศาสนา

พราหมณ์ แต่นาํมาใชใ้นพุทธศาสนาโดยปรับแกค้วามหมายใหถู้กตรงตามสาระของพระธรรมวินยั คาํว่า สฺนาตก: 

ซึงแปลว่า ผูส้นานแลว้ แต่เดิมเป็นคาํเรียกพราหมณ์ผูไ้ด้ประกอบพิธีสนานขึนสู่สถานะเป็นพราหมณ์มีระดับ 

ศาสนาพุทธนาํมาใชใ้นความหมายว่า ผูอ้าบนาํธรรมทาํกรรมสะอาด สร้างความเกษมแก่สรรพสัตว์ ยงัมีคาํอืนๆ 

จาํนวนมาก เช่น พราหมณ์ แต่เดิมเป็นคาํเรียกคนวรรณะเลิศประเสริฐเหนือวรรณะอืน แต่พระพุทธศาสนา

หมายถึงผูล้อยบาปโดยละเลิกอกุศลธรรมทิ งไปหมดแลว้ ทกัขิไณยบุคคล เดิมเป็นคาํเรียกพราหมณ์ในฐานะผูค้วร

รับค่าตอบแทนในการประกอบพิธีบูชายญั ศาสนาพุทธหมายถึงพระอริยบุคคลผูค้วรรับทกัษิณาเพราะเป็นเนือนา

บุญของโลก  ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครังที 42 (กรุงเทพฯ :  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2557), 344.  
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คนย่อมมองหาการตัดก้อนฟองนําใหญ่ด้วยห้วงนํา  เขาครันมองหาแล้ว 

ก็ไม่เห็นสาระในฟองนาํนนั  เธอทงัหลายจงรู้จกัธรรมทงัปวงว่ามีอุปมาเช่นนนั ฯ (5) 

เมือฝนทีมีหยดนาํหนาตกอยู ่ ฟองนาํยอ่มมีมากขึน ๆ  ก็ ฟองนาํทงัหลายทีเกิด

และแตกไป ยอ่มไม่มี  เธอทงัหลายจงรู้จกัธรรมทงัปวงว่ามีอุปมาเช่นนนั ฯ (6) 

กริยาทีงามและไม่งามยอ่มเป็นไปมากขึน จากการเห็นตวัหนังสือในระหว่าง

หมู่บา้น  การเขา้ไปของตวัหนังสือย่อมไม่มีในเสียงเธอทงัหลายจงเห็นธรรมทงัปวง 

ว่ามีอุปมาเช่นนนั ฯ (7) 

คนถกูความเมาดว้ยมานะทาํให้หลงแลว้  เขา้ใจว่าแผ่นดินนีกาํลงัหมุน ส่วน

แผน่ดิน(เอง) ไม่สนั ไม่ไหว  เธอทงัหลายจงรู้จกัธรรมทงัปวงว่ามีอุปมาเช่นนนั ฯ (8) 

นารีย่อมมองดูใบหน้าทีประดบัดีแลว้ในถาดนาํมนัทีอยู่ใกลก้ระจก  นางทาํ

ราคะใหเ้กิดในใบหนา้นนั  เป็นคนโง่  วิงแสวงหากาม ฯ (9) 

นารีย่อมหา(เงา)หน้าในกระจกไม่พบในเวลาทีไม่มีการสะท้อน(รูป) 

ของใบหนา้  นางผูห้ลง ทาํราคะให้เกิด (ในกรณีนี) ฉันใด  เธอทงัหลายจงรู้จกัธรรม 

ทงัปวงว่ามีอุปมาเช่นนนั ฯ (10) 

เมืองคนธรรพ์173 พยบัแดด เป็นเช่นใด  เงา เป็นเช่นใด ความฝันเป็นเช่นใด  

ส่วนการเจริญนิมิตซึงมีสวภาวะเป็นความว่าง  เธอทงัหลายจงรู้ธรรมทงัปวง ว่ามีอุปมา

เช่นนนั ฯ (11) 

รูปเหมือนของพระจนัทร์ในทอ้งฟ้าทีแจ่มใสย่อมเห็นไดใ้นบึงนาํใส  ฉันใด  

การเขา้ไปของพระจนัทร์ย่อมไม่มีในนาํ  เธอทงัหลายจงรู้ธรรมทงัปวง ว่ามีลกัษณะ

เช่นนนั ฯ (12) 

คนผูย้นือยูใ่นระหว่างป่าศิลา พึงกล่าว ขบัเพลง หัวเราะ ร้องไห้บุคคลไดย้ิน

เสียงสะทอ้นแต่ไม่เห็นเสียงสะทอ้น เธอทงัหลายจงรู้ธรรมทงัปวงว่ามีอุปมาเช่นนัน ฯ 

(13) 

เสียงสะทอ้นในเพลงขบั การประโคม  และการร้องไห้  ย่อมอาศยัเสียงนัน

เกิดขึน  เสียงกล่าวของเสียง ย่อมไม่มีในกาลไหน ๆ  เธอทังหลายจงรู้ธรรมทงัปวง  

ว่ามีอุปมาเช่นนนั ฯ (14) 

                                         
173 คนธรรพเ์ป็นเทพจาํพวกหนึงในชนัจาตุมหาราชิกา อาศยัอยู่ภายในส่วนต่าง ๆ ของตน้ไมที้มี

กลินหอม แม้ตน้ไม้นันจะถกูโค่นลงแล้ว คนธรรพ์ก็ยงัสิงสถิตภายในไมน้ันได ้เช่นนางไม ้ ดู พระสัทธัมม- 

โชติกะ, ปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา, พิมพค์รังที 6 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสัทธมัมโชติกะ, 2546), 107. 
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บุรุษฝันว่าเสพกาม ตืนเฉพาะแลว้  ยอ่มไม่เห็น  ผูน้นั เป็นคนพาล เป็นผูม้กัได้

ความตอ้งการอยา่งยงิในกามทงัหลาย  ฉนัใด  เธอทงัหลายจงรู้ธรรมทงัปวง ว่ามีอุปมา

เช่นนนั ฯ (15) 

นกัมายากลเนรมิตรูปทงัหลาย รถชา้งทงัหลาย รถมา้ทงัหลายอนัวิจิตร แต่ไม่

มีใครเห็นรถในทีนนัๆ  ฉนัใด  เธอทงัหลายจงรู้ธรรมทงัปวงว่ามีอุปมาเช่นนนั ฯ (16) 

กุมารีนนัเห็นบุตรทีเกิดแลว้และตายแลว้ ในระหว่างแห่งความฝัน  ยินดียิงนัก

ในบุตรทีเกิดแลว้  ตงัอยู่ในโทมนัส ในบุตรทีตายแลว้ ฉันใด เธอทังหลายจงรู้ธรรม 

ทงัปวง ว่ามีอุปมาเช่นนนั  ฯ (17) 

ในความฝัน  บุคคลร้องไห้เสียงสูงถึง มารดาผูต้ายแลว้ หรือบุตรผูเ้กิดแต่ตน  

มารดาของเขาไม่ตาย  บุตรก็ไม่ตาย  ฉันใด  เธอทงัหลายจงรู้ธรรมทงัปวง ว่ามีอุปมา

เช่นนนั ฯ (18) 

ในเวลากลางคืน บุคคลเห็นนาํ (และ) ดวงจนัทร์ในนาํทีใสไม่ขุ่นมวั ครันจบัดู 

นาํก็เปล่า พระจนัทร์ก็ศนูย ์ ฉนัใด  เธอทงัหลายจงรู้ธรรมทงัปวงว่ามีอุปมาเช่นนัน ฯ 

(19) 

บุรุษ ถูกความกระหายแผดเผา ในเวลาเทียงวนัของฤดูร้อน พึงดาํเนินไป   

เห็นพยบัแดดเป็นกอ้นนาํ  เธอทงัหลายจงรู้ธรรมทงัปวงว่ามีอุปมาอยา่งนนั ฯ (20) 

นาํยอ่มไม่มีแก่พยบัแดด สตัวน์นั หลงแลว้ ปรารถนาจะดืมนาํนนั ไม่สามารถ

ดืมนาํทีไม่มี  เธอทงัหลายจงรู้ธรรมทงัปวงว่ามีอุปมาเช่นนนั ฯ (21) 

บุรุษผูมี้ความตอ้งการแก่น พึงฉีกตน้กลว้ยทีเปียกชืน  แก่นไม่มีทงัขา้งนอก

ขา้งใน  เธอทงัหลายจงรู้ธรรมทงัปวง ว่ามีอุปมาเช่นนนั ฯ (22) 

จกัษุไม่เป็นประมาณ174  โสตะ ฆาณ ชิวหา ไม่เป็นประมาณ กายและจิตไม่

เป็นประมาณ   ขอ้ทีอินทรียท์งัหลายพึงมีนั นเป็นประมาณ สิงทีพึงทาํดว้ยอริยมรรค 

พึงมีแก่ใคร ฯ (23) 

                                         
174 ประมาณ แปลว่า บ่อเกิดแห่งความรู้  ปรัชญาอินเดียแต่ละสํานักถือต่างกนัไป มีบ่อเกิดแห่ง

ความรู้ทีกล่าวถึงดงันี  1. ประจักษ์ประมาณหรือปรัตยกัษประมาณ (Perception) คือความรู้ทีเกิดจากอายตนะ

ภายในหรือประสาทสัมผสัคือ ตา หู จมูก ลิ น กาย และใจ อยา่งใดอยา่งหนึงไปกระทบกบัอายตนะภายนอกคือ รูป 

เสียง กลิ น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ อย่างใดอย่างหนึงแล้วเกิดความรู้ขึนมา  2. อนุมานประมาณ 

(Inference) แยกศพัทว์่า อนุ (ภายหลงั) + มาน (ความรู้)  อนุมานกคื็อความรู้ทีเกิดจากเหตุผลโดยใชค้วามรู้เดิมทีมี

อยู่แล้วเป็นฐานสําหรับสืบสาวไปหาอีกสิ งหนึงทีย ังไม่รู้  เ ช่น เห็นควันก็รู้ว่ามีไฟ  3. อุปมานประมาณ 

(Comparison) แยกศพัทว์่า อุป (เปรียบเทียบ) + มาน ความรู้ อุปมานประมาณคือความรู้ทีเกิดจากการเปรียบเทียบ
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เพราะอินทรียเ์หล่านีไม่มีประมาณ เป็นสิงเฉือย เป็นสภาพกลางๆ (อพัยากฤต) 

โดยสภาวะ เพราะฉะนนั  ผูมี้ความตอ้งการทางแห่งพระนิพพานจงกระทาํสิงทีพึงทาํ

ดว้ยอริยมรรค ฯ (24) 

เมือพิจารณาทีสุดเบืองตน้แห่งกาย  ในขอ้นนักายก็ไม่มี สิงทีรู้กนัว่ากายก็ไม่มี  

ในทีทีกายไม่มี  สิงทีรู้ว่ากายก็ไม่มี  นีเรียกว่าโคตรทีไม่ปรุงแต่ง ฯ (25) 

ความเปลียนกลบัแห่งธรรมทังหลายไม่มี  ธรรมทังหลายจะไปด้วยสิงใด   

สิงเหล่านนัก็ไม่มีเลย  ทุกขข์องบุคคลผูเ้ทียวขา้มลงสู่การกาํหนดอยา่งนีว่า มี และว่าไม่

มี  ยอ่มไม่สงบ ฯ (26) 

ทีสุดทงัสองว่า มี ว่า ไม่มี  แมที้สุดทงัสองว่าบริสุทธิ ว่าไม่บริสุทธิ เพราะเหตุ

นนั  เวน้ทีสุดทงัสองแลว้ บณัฑิตยอ่มไม่ทาํการตงัลงแมใ้นท่ามกลาง ฯ (28) 

การโตแ้ยง้ว่ามี ว่าไม่มี นนั  การโตแ้ยง้ว่าบริสุทธิ  ว่าไม่บริสุทธิ นี  ทุกข์ของ

บุคคลผูถึ้งการโตแ้ยง้ยอ่มไม่สงบ  ทุกขข์องบุคคลผูถึ้งการไม่โตแ้ยง้  ยอ่มดบั ฯ (28) 

ครันกล่าวกถาว่าด้วยความเข้าไปตังมนัแห่งสมฤติแลว้  คนพาลทังหลาย 

ยอ่มโออ้วดว่า พวกเราเป็นผูมี้กายเป็นพยาน175  แต่ (ความจริง) การโออ้วดย่อมไม่มี 

                                                                                                                     
ความคล้ายคลึงกันระหว่าง 2 สิ ง คือสิงหนึงทีรู้แลว้กบัอีกสิงหนึงทียงัไม่รู้ เช่น หมูป่าทียงัไม่เคยเห็นก็คลา้ย 

หมูบา้นแต่เพรียวกว่า 4. ศพัทประมาณ (Verbal authority or Testimony) ความรู้ทีไดจ้ากตาํรับตาํราและคาํบอกเล่า  

ดู ฟืน ดอกบวั, ปวงปรัชญาอินเดีย, พิมพค์รังที 2 (กรุงเทพฯ : สยามปริทศัน์, 2555), 167-177.  
175 เขา้ใจผิดว่าตนเองเป็นอริยบุคคลประเภทกายสากษี บาลีว่า กายสักขี ในจาํนวนพระอริยบุคคล 7 

จาํพวกจากขนัสูงลงมา ไดแ้ก่ 1. อุภโตภาควิมุต (ผูห้ลุดพน้ทงัสองส่วน คือ ท่านทีไดส้ัมผสัวิโมกข ์8 ดว้ยกาย และ

สิ นอาสวะแลว้เพราะเห็นดว้ยปัญญา หมายเอาพระอรหันต์ผูไ้ดเ้จโตวิมุตติขนัอรูปสมบติัมาก่อนทีจะไดปั้ญญา

วิมุตติ 2. ปัญญาวิมุต (ผูห้ลุดพน้ดว้ยปัญญา คือ ท่านทีมิไดส้ัมผสัวิโมกข์ 8 ดว้ยกาย แต่สิ นอาสวะแลว้เพราะเห็น

ดว้ยปัญญา หมายเอาพระอรหนัตผ์ูไ้ดปั้ญญาวิมุตติก็สําเร็จเลยทีเดียว 3. กายสักขี (ผูเ้ป็นพยานดว้ยนามกาย หรือ  

ผูป้ระจักษ์กับตัว คือ ท่านทีได้สัมผัสวิโมกข์ 8 ดว้ยกาย และอาสวะบางส่วนก็สิ นไปเพราะเห็นดว้ยปัญญา  

หมายเอาพระอริยบุคคลผูบ้รรลุโสดาปัตติผลแลว้ขึนไป จนถึงเป็นผู ้ปฏิบัติเพืออรหัต ทีมีสมาธินทรียแ์ก่กล ้า 

ในการปฏิบติั 4. ทิฏฐิปปัตตะ (ผูบ้รรลุสัมมาทิฏฐิ คือ ท่านทีเขา้ใจอริยสัจจธรรมถูกตอ้งแลว้และอาสวะบางส่วน 

ก็สิ นไปเพราะเห็นด้วยปัญญา หมายเอาพระอริยบุคคลผู ้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วขึนไป จนถึงเป็นผู ้ปฏิบัติ 

เพืออรหตั ทีมีปัญญินทรียแ์ก่กลา้ในการปฏิบติั 5. สัทธาวิมุต (ผูห้ลุดพน้ดว้ยศรัทธา คือ ท่านทีเขา้ในอริยสัจจธรรม

ถูกตอ้งแลว้และอาสวะบางส่วนกสิ็ นไปเพราะเห็นดว้ยปัญญา แต่มีศรัทธาเป็นตวันาํหนา้ หมายเอาพระอริยบุคคล

ผูบ้รรลุโสดาปัตติผลแลว้ขึนไป จนถึงเป็นผูป้ฏิบติัเพืออรหัตทีมีสัทธินทรียแ์ก่กลา้ในการปฏิบติั 6. ธัมมานุสารี  

(ผูแ้ล่นไปตามธรรม หรือผูแ้ล่นตามไปดว้ยธรรม คือ ท่านผูป้ฏิบติัเพือบรรลุโสดาปัตติผล ทีมีปัญญินทรียแ์ก่กลา้ 

อบรมอริยมรรคโดยมีปัญญาเป็นตวันาํ ท่านผูนี้ถา้บรรลุผลแลว้กลายเป็นทิฏฐิปัตตะ 7. สัทธานุสารี (ผูแ้ล่นไปตาม

ศรัทธา หรือผู ้แล่นตามไปด้วยศรัทธา คือ ท่านผู ้ปฏิบติัเพือบรรลุโสดาปัตติผลทีมีสัทธินทรีย์แก่กล้า อบรม
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แก่ผูมี้กายเป็นพยาน การไม่โออ้วดอย่างมากทุกอย่างเป็นสิงทีผูมี้กายเป็นพยานนัน 

ละทิงแลว้176 ฯ (29) 

ครันกล่าวกถาในธยาน 4 แลว้ คนพาลทงัหลายย่อมกล่าวว่า พวกเราเป็นผูมี้ 

ธยานเป็นโคจร แต่ (ความจริง) การโออ้วดยอ่มไม่มีแก่ผูเ้พ่งเผากิเลส  เพราะรู้ชดัแลว้ 

ผูเ้พ่งเผากิเลสจึงละความมวัเมาไดด้ว้ยชญาณ ฯ (30) 

ครันกล่าวกถาในสตัย ์4177  แลว้  คนพาลทงัหลายย่อมกล่าวว่า พวกเราเป็นผู ้

เห็นสตัย ์ แต่ (ความจริง) การโออ้วดใด ๆ ย่อมไม่มีแก่ผูเ้ห็นสัตย ์การไม่โออ้วดสัตย์

เป็นสิงทีพระชินเจา้ทรงแสดงแลว้ ฯ (31) 

บุคคลพึงรักษาศีล แต่ไม่พึงโออ้วดดว้ยศีลนัน  พึงฟังธรรมแต่ไม่พึงโออ้วด

ดว้ยธรรมนัน  เขามีปัญญาโออ้วดด้วยธรรมใดนั นเอง ทุกข์อนัมีการโออ้วดนันเป็น

มลูเหตุของเขา  ยอ่มเพิมขึน ฯ (32) 

มลูเหตุแห่งทุกข ์พระสพัพญั ู ผูน้าํโลก ทรงแสดงไวแ้ลว้ ทุกข์ของผูเ้มาดว้ย

ความมวัเมา ยอ่มเพิมขึน  ทุกขข์องผูไ้ม่โออ้วด  ยอ่มดบั ฯ (33) 

บุคคลพึงเล่าเรียนธรรมอนัมากเพืออะไร  ผูม้วัเมาดว้ยสุตะไม่พึงรักษาศีลได ้ 

เขาผูทุ้ศีลนนัอนัความเป็นพหูสูตไม่สามารถตา้นทานได ้จึงเป็นเหตุทีเขาไปสู่ทุคติ ฯ 

(34) 

ถา้เขามวัเมาด้วยความเมาในศีลอีก  ไม่ประกอบความเพียรในความเป็น

พหูสูต  เขาทาํผลแห่งศีลใหสิ้นไปไม่เหลือ  เขายอ่มเสวยทุกขแ์มอี้ก ฯ (35) 

เขาพึงเจริญสมาธิในโลกแมก้็จริง  แต่เขาไม่เจริญความรู้จกัตน  กิเลสของเขา

ยอ่มกาํเริบอีก  การเจริญสมาธิในขอ้นีก็เหมือนสิงทีอยูใ่นทอ้ง (ลม? สูญเปล่า) ฯ (36) 

ถา้บุคคลพึงพิจารณาเห็นไนราตมยธรรม  ถา้พิจารณาไนราตมยธรรมเหล่านัน

แลว้พึงเจริญ  ขอ้นนัเป็นเหตุแห่งการไดบ้รรลุผลคือนิรวาณ  เหตุอืนใดจะมีอยู ่เหตุนัน

ไม่มีเพือศานติ ฯ (37) 

                                                                                                                     
อริยมรรคโดยมีศรัทธาเป็นตวันาํ ท่านนีถา้บรรลุผลแลว้กลายเป็นสัทธาวิมุต ดู ที.ปา.11/80/115 และ พระพรหม-

คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, 81. 
176 โศลกต่อไปนีแสดงขอ้ความแยง้ว่า คาํพูดกบัการกระทาํไม่ลงกนั ผูไ้ดบ้รรลุธรรมจะไม่กล่าว 

โออ้วดตน  
177 สัตย ์4 ในทีนีหมายเอา อารยสัตย ์(บาลีว่า อริยสัจ) 4 คือ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ และ มรรค ขอ้ความ

นีน่าจะหมายถึงอริยบุคคลประเภทที 4 ทิฏฐิปปัตตะ ตามหมายเหตุขอ้ที 190 
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เหมือนอยา่งว่า คนผูต้อ้งการชีวิต  ถกูหมู่โจรประทุษร้าย ย่อมตอ้งการหนีไป  

เทา้ทงัสองของเขาไม่ไป  เขาจึงถกูโจรจบัฆ่าตายในทีนนั ฯ (38) 

คนผูมี้ศีลเสือม  หลงแลว้  ผูต้อ้งการหนีไปจากสิงทีปัจจยัปรุงแต่งก็อย่างนัน   

เขามีศีลเสือมไม่อาจไป  จึงถกูชรา พยาธิ มรณะ ฆ่าอยู ่ ฯ (39) 

เหมือนอย่างว่า โจรหลายพนัทาํบาปโดยวิธีต่างๆ  กิเลสทงัหลายก็อย่างนัน 

ยอ่มฆ่าโดยวิธีต่างๆ เหมือนโจรฆ่าคนทีอยูฝ่่ายดาํฉะนนั ฯ (40) 

เขาถูกคนอืนด่าแล้ว ถูกบริภาษแล้ว ย่อมไม่สงสัย  (ควบคุมตนได้) 

โดยประการทีกองแห่งนิราตมะจะดบัลง เขาไม่ไปสู่อาํนาจของกิเลสมาร ผูที้รู้จัก 

ศนูยตา (เช่นนี) ยอ่มไม่โกรธ ฯ (41) 

ชนมากกล่าวความทีสกันธ์เป็นศูนย ์ แต่ไม่รู้จักมนั เหมือนสิงทีไม่มีตวัตน  

ชนเหล่านนัผูไ้ม่รู้  ถกูคนอืนทกัทว้ง  ก็ถกูความโกรธครอบงาํ  กล่าวคาํหยาบ  ฯ (42) 

เหมือนอยา่งว่า คน กระสบักระส่าย มีทุกขท์างกายอยูห่ลายปี ไม่พน้ไปไดเ้ลย 

เขาถกูทุกขคื์อความไขบี้บคนัมานาน มีความตอ้งการเยยีวยา จึงแสวงหาแพทย ์ฯ (43) 

และเขาผูแ้สวงหาอยูค่รังแลว้ครังเล่า ก็ไดพ้บแพทย ์ผูรู้้แจง้ มีปัญญาพิจารณา  

แพทยน์นัตงัความกรุณาประกอบยานีแก่เขาผูเ้สพ ฯ (44) 

เขาครันรับเอาเภสชัดีๆ เป็นอนัมาก  แต่ไม่เสพ ก็ย่อมไม่พน้ความทุรนทุราย  

โทษของแพทยก์็ไม่ใช่ และเป็นโทษของยาก็ไม่ใช่ เป็นโทษของคนไข้ผูก้ระสับ  

กระส่ายนนันนัเอง ฯ (45) 

เขาบวชในพระศาสนานีอย่างนีแล้ว  เรียนเอา พล ธยาน  อินทรีย์(แต่)  

ไม่ประกอบภาวนา  เขาผูไ้ม่ประกอบความเพียร นิพพานจะมีแต่ทีไหน ฯ (46) 

บุตรทงัหลายของพระชินเจา้ทงัหลาย  ยอ่มยงัเรืองใหแ้จ่มแจง้ว่าธรรมทงัปวง

มีสวภาวะเป็นศนูย ์ สิงทงัปวงเป็นศูนยท์งัหมด  ศูนยตาทีมีขอบเขตย่อมมีแก่เดียรถีย ์

ทงัหลาย ฯ (47) 

ผูรู้้แจ้ง ย่อมไม่ทําการแข่งขันกับคนพาลทังหลาย  สักการะแลว้ย่อมเว ้น 

คนพาลทงัหลาย   ผูมี้จิตประทุษร้ายย่อมมาในทีใกลเ้รา ย่อมไม่ทาํความสนิทสนม 

กบัพาลธรรมทงัหลาย ฯ (48) 

ผูรู้้แจง้ ครันรู้แจง้ความต่อเนืองแห่งสวภาวะของคนพาลทงัหลายย่อมไม่ทาํ

การคบหาคนพาลทงัหลาย   คนทีคบคนพาลมานาน  คนเหล่านันย่อมเป็นเช่นกบัศตัรู 

ผูมิ้ใช่มิตร แมอี้ก ฯ (49) 
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ผูรู้้แจง้ รู้ความมีสวภาวะเป็นธรรมดาของคนพาลทงัหลาย  ย่อมไม่อยู่ร่วมกบั

คนพาลทังหลาย   คนพาลทังหลายไม่กระทาํในสวภาวะ  ก็มิตรย่อมไม่มีแก่ปุถุชน

ทงัหลาย ฯ (50) 

คนทีถกูเพือนสหธรรมิกว่ากล่าว จึงมีความโกรธ โทษ และความไม่เป็นปัจจยั 

เขายอ่มทาํพาลธรรมทงัหลายเหล่านี บณัฑิตรู้ความหมายนีแลว้จึงไม่อยูร่่วม ฯ (51) 

ก็คนพาลทงัหลายยอ่มสมกนักบัคนพาลทงัหลาย เหมือนกบัอุจจาระสมกนักบั

อุจจาระ วิชายอ่มสมกบักนัชนทีมีวิชา เหมือนเนยใสยอ่มสมกนักบักอ้นเนยใส  ฯ (52) 

เพราะพิจารณาโทษแห่งสังสาร178  เขาไม่ขา้มลงสู่วิบากแห่งกรรมทังหลาย  

และความไม่เชือคาํของพระพุทธเจา้ทงัหลาย  คนพาลเหล่านนัจึงประพฤติในสิงทีควร

ตดัและควรทาํลาย ฯ (53) 

บุคคลได้ความเป็นมนุษยที์ได้ยากมากแลว้ แต่เป็นผูไ้ม่ฉลาดในงานฝีมือ

ทงัหลาย ทรัพยจี์งไม่มีแก่คนขดัสน เวลานนัเมือเขาเลียงตวัไม่ไดจึ้งบวช ฯ (54) 

ชนเหล่านนับวชแลว้ในพระพุทธศาสนานี อาศยับาตรจีวรในพระพุทธศาสนา

นี  ชนเหล่านนัถกูมิตรชวัเกลียกล่อม  จึงไม่ประพฤติขอ้ศึกษาเหล่านันของพระสุคต-

เจา้ทงัหลาย ฯ (55) 

ชนเหล่านัน ผูเ้ป็นคนพาล มีใจยินดี ไม่เห็นศีล ย่อมไม่ไดที้อาศยัอนัเกษม  

ไม่ประกอบความเพียรทงักลางคืนกลางวนั และชนเหล่านนัไม่รังเกียจต่อบาปกรรม ฯ 

(56) 

พึงกล่าวอะไรดว้ยวาจาสาํหรับผูไ้ม่สาํรวมทางกาย (และ) จิต พวกเขาแสวงหา

โทษของคนอืนทุกเมือ  จะมีความผดิอะไร  หรือใครจะทกัทว้งได ้ ฯ (57) 

คนพาลอาศยัอาหาร  แต่ไม่รู้จกัประมาณในโภชนะ  ไดโ้ภชนะมาดว้ยบุญของ

พระพุทธเจา้  คนพาลก็ไม่รู้คุณของพระพุทธเจา้นนัเลย ฯ (58) 

ชนเหล่านนัไดโ้ภชนะอนัมีรสอร่อย ประณีต  ฉัน  ก็ไม่ประกอบความเพียร  

อาหารนันย่อมมีเพือฆ่าชนเหล่านัน  เหมือน ยาพิษทีผสมอยู่ในข้าวโพดฆ่าลูกช้าง

ฉะนนั ฯ (59) 

แต่คนมีความรู้ มีมติ มีปัญญาเห็นประจกัษ ์บริโภคอาหารอนัสะอาด ประณีต 

แต่ไม่อาศยัอาหารนนั เขาบริโภค ประกอบความเพียร ฯ (60) 

                                         
178 สังสาร  การเวียนว่ายตายเกิด 
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อนึง คนมีความรู้ มีมติ มีปัญญาเห็นประจักษ์  กล่าวคนพาลว่า ท่านมา 

แต่ทีไหน  สงเคราะห์คนเหล่านันด้วยการกล่าวคาํเป็นทีรัก  เข้าไปตังความกรุณา 

ในคนเหล่านนั  ฯ (61) 

ผูที้ทาํประโยชน์และอนุเคราะห์คนพาลทงัหลาย  คนพาลย่อมยินดีดว้ยความ

พินาศของผูน้นันนัเอง   บุคคลละคนพาลทงัหลายเพราะโทษนนั  พึงอยูผู่เ้ดียว  เหมือน

เนืออยูใ่นป่า  ฯ (62) 

บณัฑิตเห็นโทษอนัเช่นนี  ไม่ทาํความคลุกคดีดว้ยคนพาลเลย ไม่เขา้ไปเสพ

ปรัชญาอนัเลว  ความเสือมจากสวรรคพึ์งมีแต่ทีไหน  เขาจกัไดรั้บโพธิ  ฯ (63) 

ก็บัณฑิตเป็นผู ้มีปกติอยู่ด้วยเมตตา อยู่ด้วยกรุณา อยู่ด้วยมุทิตา เป็นผู ้

อุเบกขา179ในภพทงัปวงเป็นนิตย ์ เจริญสมาธิแลว้ยอ่มไดส้มัผสัโพธิ  ฯ (64) 

บณัฑิตเหล่านนั ไดต้รัสรู้โพธิอนัเกษมไม่โศก  รู้ว่าสตัวท์งัหลายถูกความเกิด

เบียดเบียนแลว้  จึงเข้าไปตงัความกรุณาในสัตวเ์หล่านัน  กล่าวกถาทีประกอบดว้ย

ปรมตัถ์180  ฯ (65) 

ผูที้รู้แจง้ธรรมดาเหล่านันของพระชินเจา้ทงัหลาย  กล่าวสัตยข์องพระสุคต

ทงัหลาย  พวกเขาไดฟั้งธรรมอนัมีรูปเช่นนี  จกัไดก้ษานติอนัเป็นอริยะ181 ปราศจาก

อามิส  ฯ (66) 

ปริวรรตที  9  ชือว่า คมัภีรธรฺมกฺษานติปริวรรต ในศรีสมาธิราช 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี ฯ ฯ (9) 

 

ปริวรรตที  10  ปุรประเวศปริวรรต ฯ 

(ว่าดว้ยการเขา้ไปสู่เมือง) 

ในลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสเรียกจนัทรประภาผูเ้ป็นกุมารแมอี้กว่า  ดูก่อน

กุมาร  เพราะเหตุนนั  ในบดันี  เธอพึงศึกษาทุกเมืออยา่งนีว่า  เราจกัเป็นผูมี้การปฏิบติัเป็นแก่นสาร 

                                         
179 เมตตา (ความรัก), กรุณา (ความสงสาร), มุทิตา (ความบนัเทิงยนิดี), และ อุเบกขา (ความวางเฉย)  

รวมเรียกว่า พรหมวิหารธรรม แปลว่า ธรรมเป็นเครืองอยูข่องพรหม, ธรรมประจาํใจอนัประเสริฐ  พรหมวิหาร 4 

นีอยูใ่นกมัมฏัฐาน 40 วิธีซึงเป็นวิธีการเจริญกมัมฏัฐานดว้ย ดู องฺ.ป ฺจก. 22/192/252 
180 ปรมตัถ ์ประโยชน์อยา่งยงิ คือ พระนิพพาน, ความหมายสูงสุด, ความหมายทีแทจ้ริง เช่น ในคาํ

ว่า ปรมตัถธรรม 
181 อริยะ เจริญ, ประเสริฐ, ผูไ้กลจากขา้ศึก คือกิเลส, บุคคลผูบ้รรลุธรรมวิเศษ มีโสดาปัตติมรรค

เป็นตน้ 
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ฯ ขอ้นนัเป็นเหตุแห่งอะไร ? ดูก่อนกุมาร  เพราะว่า  พระโพธิสัตวม์หาสัตวผ์ูมี้การปฏิบติัเป็นแก่น

สารยอ่มจะไดส้มัมาสมัโพธิอนัยอดเยียมโดยไม่ยาก จะมีอะไรอีก (นอกจาก) สมาธินี ฯ  ทราบว่า 

ลาํดบันนั  จนัทรประภาผูเ้ป็นกุมารไดลุ้กจากอาสนะ พาดผา้ห่มเฉวียงบ่า จรดวงเข่าขวาบนพืนดิน

แลว้ประณมอญัชลีไปทางพระผูมี้พระภาคเจา้ประทบัอยู่  ไดก้ราบทูลพระผูมี้พระภาคเจา้ดงันีว่า   

ข้าแต่องค์ภควัน  น่าอัศจรรย์ทีพระผูมี้พระภาคเจ้าตรัสโอวาทานุศาสนี 182นีแก่พระโพธิสัตว ์

มหาสตัวท์งัหลาย  ขอ้ศึกษาของพระโพธิสตัวท์งัหมด  อนัพระองคท์รงแสดง  ตรัสไวดี้  บญัญติัไว้

ดีแลว้ ฯ ขา้แต่องคภ์ควนั  นีเป็นโคจรของพระตถาคตทงัหมด  ซึงมิใช่ภูมิของพระศราวกและพระ

ปรัตเยกพุทธเจ้าทังหมด  จะกล่าวอะไรอีกถึงพวกอญัญเดียรถี ?  ขา้แต่องค์ภควนั  ก็  พวกข้า

พระองค์จะเป็นผูมี้การปฏิบัติเป็นแก่นสาร  และเป็นผูไ้ม่มุ่งหวงัในกายและชีวิต  จักศึกษาตาม 

พระตถาคต ฯ ข้อนันเป็นเหตุแห่งอะไร ?  ขา้แต่องค์ภควนั  ก็  พวกขา้พระองค์เป็นผูต้อ้งการ 

จะศึกษาต่อพระตถาคต  ขา้แต่องคภ์ควนั ฯ พวกขา้พระองคเ์ป็นผูต้อ้งการจะตรัสรู้เฉพาะซึงสัมมา-

สมัโพธิอนัยอดเยยีม ฯ ขา้แต่องคภ์ควนั  พวกขา้พระองคเ์ป็นผูมี้ความตอ้งการสมัมาสมัโพธิอนัยอด

เยยีม  ขา้แต่องคภ์ควนั  ก็  พวกขา้พระองคเ์ป็นผูต้อ้งการจะกาํจดัมารผูห้ยาบชา้ ฯ ขา้แต่องค์ภควนั  

พวกขา้พระองค์เป็นผูต้อ้งการจะปลดเปลืองสัตวท์งัหมดจากภยัทงัหมด  จากทุกข์ทงัหมด ฯ ขอ 

พระผูมี้พระภาคเจา้  ทรงอาศยัความอนุเคราะห์รับนิมนตเ์พือฉันภตัตาหารในเรือนของขา้พระองค ์ 

ในวนัพรุ่ง  พร้อมกบัหมู่พระโพธิสตัว ์ และพร้อมกบัหมู่ภิกษุเถิด ฯ พระผูมี้พระภาคเจา้  ทรงอาศยั

ความอนุเคราะห์  จึงรับคาํนิมนต์เพือฉันภตัตาหารในเรือนของจนัทรประภาโพธิสัตวผ์ูเ้ป็นกุมาร 

ในวนัพรุ่ง  พร้อมกับหมู่พระโพธิสัตว์ และหมู่ภิกษุ  โดยความเป็นผูนิ้ง ฯ ทราบว่าครังนัน   

จนัทรประภาผูเ้ป็นกุมารทราบถึงการรับคาํนิมนต์โดยความนิงของพระตถาคต  จึงลุกจากอาสนะ  

ทาํอุตราสงค์เฉวียงบ่า  น้อมเศียรกราบพระบาททังสองของพระผูมี้พระภาคเจ้า  ทาํประทักษิณ 

พระผูมี้พระภาคเจา้  3  รอบ  แลว้ไดห้ลีกไปจากสาํนกัของพระผูมี้พระภาคเจา้ ฯ 

ทราบว่า  ครังนันแล  จนัทรประภาผูเ้ป็นกุมารได้เข้าไปทางมหานครราชคฤห์และ

นิเวศน์ของตน ฯ  จนัทรประภาครันเขา้ไปแลว้ไดเ้ขา้ไปยงัเรือนของตน ฯ และครันเขา้ไปแลว้ได้

ตระเตรียมของเคียวของกินอนัประณีตมากมาย  พร้อมทงัเครืองประโคมในกลางคืนนันนั นเอง ฯ 

และครันจดัเตรียมโภชนะร้อยรสแลว้  โดยล่วงไปแห่งราตรีนันเอง  ไดก้ระทาํมหานครราชคฤห์  

ใหป้ระพรมดว้ยดี  สะอาดดว้ยดี  ราดดอกโกสุมเกลือน  อบควนัดว้ยแท่งของหอม  ยกฉัตร ธงชยั

และธงแผน่ผา้ขึน  อบดว้ยธูปหอม  มุงเพดานใหก้วา้ง  แขวนแผ่นผา้และพวงดอกไม ้ เก็บหินและ

กอ้นกรวดออกจากทางรถและระหว่างร้านตลาด  เกลียดอกไมอ้นัวิจิตร  เกลียจุณจนัทน์  ประดบั

                                         
182 โอวาทานุสาสนี คาํกล่าวสอนและพรําสอน, คาํตกัเตือนและแนะนาํพรําสอน 
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แอกโค ทางเข้าออก มงกุฎดอกไม ้ช่องหน้าต่าง เป็นจันทร์ครึงเสียว ไลท้าด้วยจันทน์หอม ฯ  

ไดก้ระทาํเมืองทงัหมดนนัใหเ้รียรายดว้ยดอกอุบล โกมุท ประทุม และบุณฑริก ฯ  และไดท้าํบา้น

ของตนใหป้ระดบัประดาดว้ยเครืองประดบัทุกชนิด ฯ ทราบว่า  ครังนัน  จนัทรประภาผูเ้ป็นกุมาร  

ครันประดบัหมวดเมือง  หมวดบา้น  หมวดโภชนะเห็นปานนีนีแลว้  จึงออกจากมหานครราชคฤห์

เข้าไปยงัทิศาภาคทีภูเขาคิชฌกูฏ  ทีพระผูมี้พระภาคเจ้าประทับอยู่ ฯ ครันเข้าไปแล้วได้ทํา

ประทกัษิณพระผูมี้พระภาคเจา้ 3 รอบ  แลว้ยนื  ณ  ทีควรส่วนขา้งหนึง ฯ จนัทรประภาผูเ้ป็นกุมาร

ยืนอยู่ ณ ส่วนขา้งหนึง  ไดก้ราบทูลเวลาแก่พระผูมี้พระภาคเจา้ว่า  ขา้แต่องค์ภควนั  นีเป็นเวลา   

ขา้แต่พระสุคต นีเป็นเวลา  บดันี  ขอพระองค์ทรงทราบเวลาทีสาํเร็จการเสวย ฯ ทราบว่า  ครังนัน  

พระผูมี้พระภาคเจา้เสด็จลุกจากอาสนะ  นุ่งห่มเรียบร้อยทีเดียว  ทรงถือเอาบาตรและจีวร  พร้อมกบั

หมู่ภิกษุใหญ่  มีภิกษุแสนรูปถว้นและพระโพธิสัตว์มหาสัตว์จาํนวนมากแวดลอ้ม  ทาํพระองค์ 

ไวเ้บืองหนา้  และอนัเทวดา  นาค  ยกัษ์  คนธรรพ ์ อสูร  ครุฑ  กินนร  งูใหญ่  มนุษยแ์ละอมนุษย์

จาํนวนหลายแสนบูชา  สรรเสริญอยู่  ได้เสด็จเข้าไปทางมหานครราชคฤห์  ด้วยพุทธานุภาพ 

อนัใหญ่  ดว้ยพุทธปาฏิหาริยอ์นัใหญ่  ดว้ยพุทธอิริยาบถอนัใหญ่  ดว้ยรัศมีแสนนิยตุโกฏิ  ดว้ยเครือง

ดนตรีต่างๆ  จาํนวนแสน  ดว้ยดอกไม ้ ของหอม  พวงดอกไม ้ จุณเครืองลูบไลแ้ละจีวรทงัหลาย 

ด้วยการประพรมทังหลาย ฯ   มีรัตนะเป็นเชิงทีร้อยอย่างฉลาดไม่มีปริมาณ  ในนิเวศน์ของ 

จนัทรประภาผูเ้ป็นกุมาร  และในอินทรขีล183ทีประดบัดว้ยจกัรรัตนะ  ครังนัน  ในขณะนันนั นเอง  

ในมหานครนัน  ชนทงัหลายไดเ้ห็นปาฏิหาริยอ์นัเป็นสิงอศัจรรยห์ลายอย่าง ฯ ขอ้นีเป็นธรรมดา 

ในเรืองนนั ฯ ในขอ้นนัท่านกล่าวไวอ้ยา่งนี ว่า 

ในกาลทีพระนายกเขา้ไปสู่เมืองอนัประเสริฐ การเทียวไปอนัประเสริฐตงัอยู ่

ทีอินทรขีล  พืนดินนอบนอ้มต่อพระนายกนนั ย่อมไหว  สัตวท์งัหลายย่อมบนัเทิงทวั  

ในเมืองอนัสูงสุด  ฯ (1)   

คนเหล่าใด หิวหรือกระหาย  ในกาลนัน ความหิวกระหาย  ย่อมไม่มี ในชน

เหล่านัน ความหิวกระหายย่อมหายไป ในกาลทีพระบาทของพระชินเจ้าวางลง 

ทีอินทรขีล ฯ (2) 

คนเหล่าใดตาบอด หูหนวก ไม่มีทีพึง มีบุญน้อย  ทงัหมด(พลนั)ไดม้องเห็น 

ไดย้นิเสียง ในกาลทีพระบาทของพระชินเจา้วางลงทีอินทรขีล  ฯ (3) 

                                         
183 เสาหรือหลกัหนา้ประตูเมือง, หลกัเมือง, เสาเขือน 
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ชนเหล่าใดเหล่าหนึง อยู่ในวิสัยของพระยม184  มีทุกข์  ผูมุ่้งหวงัโภชนะ   

ทังนําลายและนํามูก  ชนเหล่านันทังหมด  อนัแสงสว่างถูกต้องแล้ว ถึงความสุข  

ในกาลทีพระบาทของพระชินเจา้วางลงทีอินทรขีล ฯ (4)   

ยอดศิลาและภูเขารูปเขาสตัว ์อีกทงัตน้ไม ้ตน้สาละและดอกกณัณิกา ทงัหมด

ยอ่มนอ้มลงทางพระพุทธเจา้ ในกาลทีพระบาทของพระชินเจา้วางลงบนอินทรขีล ฯ 

(5) 

แผน่ดิน  พร้อมทงัเมืองนิคม  พร้อมทงัริมทะเล  ทงัหมดไหว  6 ครัง  แต่ไม่

เบียดเบียนใครๆ  ในกาลทีพระบาทของพระชินเจา้วางลงทีอินทรขีล  ฯ (6) 

เทวดา มนุษย ์กุมภัณฑ์ และรากษส สถิตอยู่บนท้องฟ้า ยินดี  มีใจเฟืองฟ ู  

กนัฉตัรแก่พระโลกนาถ  เปรมปรียแ์ลว้  ก่อใหเ้กิดความพอใจเพือการตรัสรู้  ฯ (7) 

ทังได้ยินเสียงพาทย์ทีน่าชอบใจ  เครืองดนตรีหลายพัน  ไม่กระทบกัน   

ส่งเสียง  สัตว์ทังหมดทังหลายเป็นผูย้ินดีในกาลทีพระบาทของพระชินเจ้าวางลง 

ทีอินทรขีล  ฯ (8) 

ตน้ไมห้ลายแสนตน้นอ้มลง  ทงัหมดไดอ้อกดอกในกาลนนั เทวดาหลายแสน

ในอากาศ  ซึงไม่ใช่มนุษย ์ ทาํการบูชาพระชินเจา้  ฯ (9) 

หมู่โค  ยินดีแล้ว บันลือในกาลนัน  มีกายรุ่งเรือง  เจ้าป่าทังหลาย บันลือ 

สีหนาทในกาลทีพระบาทของพระชินเจา้วางลงทีอินทรขีล  ฯ (10)   

พระราชาผูค้รองแผน่ดินองคใ์ดองคห์นึง  มาในทิศและทิศนอ้ยทงัหลาย  นอ้ม

ลงทีพืนแผน่ดินมีใจยนิดี  เพือเห็นศิริอนัเห็นปานนีของพระชินเจา้  ฯ (11) 

คนเหล่าอืนชืนชมพระโลกนาถ อีกพวกก็โปรยฝนดอกไมแ้ก่พระชินเจ้า   

อีกพวกทําอัญชลีประกอบด้วยนิ วทังสิบกล่าววาจาว่า   โอ้  พระชินเจ้าผู ้ทรง

ประกอบดว้ยพระกรุณา  ฯ (12) 

                                         
184 พระยม หรือยมบาล มีหนา้ทีเกียวกบัคนตาย  อยู่ในวิสัยของพระยม หมายความว่า “ใกลต้าย” 

พระยมนันมีชาติกาํเนิดเป็นเทวดาในชนัจาตุมมหาราชิกา มี 2 ประเภท คือ ยมบาลยกัษ์และยมบาลกุมภณัฑ ์

ยมบาลยกัษคื์อยกัษที์อยากทาํร้ายสัตวน์รก จึงจาํแลงกายเป็นยมบาล เทียวไล่ทาํร้ายสัตว์นรกต่างๆ หรือแปลงกาย

เป็นแร้งกาจิกกินสัตว์นรก และยมบาลกุมภณัฑ์ คือยมบาลทีอาศยัประจาํในนรก มีหน้าทีทาํร้ายสัตว์นรก หรือ

แปลงกายเป็นแร้งกาจบัสัตวน์รกกิน  ดู พระสัทธมัมโชติกะ, ปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา ปริจเฉทที 

5 เล่ม 1 วีถิมุตตสังคหะ ภูมิจตุกกะและปฏิสนธิจตุกกะ, พิมพ์ครังที 6 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสัทธัมมโชติกะ, 2546), 

8-11, 107. 
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บางพวกซัดแกว้ไข่มุกไป  ทาํเครืองอาภรณ์ทีน่ายินดีหลายอย่างให้เกิดขึน  

บางพวกซดัจีวร  รัตนะ  ทาํโพธิจิตอนัเลิศซึงวดัไม่ไดใ้หเ้กิดขึนแลว้  ฯ (13) 

บางพวกซดัข่ายทองคาํ  บางพวกซดัเครืองประดบัหน้าผาก อีก  บางพวกซดั

สร้อยคอทองคาํไป  และบางพวกซดัปลอกแขนไป  ฯ (14) 

บางพวกซดัสายสร้อยไปในทีนัน  บางพวกซดัปลอกแขน (แขนท่อนบน)  

 อนัวิจิตรด้วยรัตนะ   บางพวกซัดต้นฝ้าย  ดอกโกสุม ทาํจิตให้เกิดว่า แมพ้วกเรา 

พึงเป็นพระพุทธเจา้  ฯ (15) 

คนบางพวกซดัสิงวิจิตรดว้ยทองคาํ  และมีใจเลือมใสแลว้ ซดัดา้ยร้อยแกว้มณี

อนัดีทงัหลาย  และบางพวกซดัข่ายแกว้ เมือพระโลกนาถประทบัทีประตู  ฯ (16) 

สัตวที์ถึงความทุกข์มาก  มีอุปัททวะหลายอย่าง  ไดรั้บลูกศรแห่งความโศก  

ทงัหมดอิมเอิบดว้ยความสุข  นอบนอ้มต่อพระนายกผูเ้ป็นบุรุษผูป้ระเสริฐ  ฯ (17) 

นกดุเหว่า นกแก้ว นกสาริกา นกยูง  อีกทังห่าน  นกหัวจุก  หงส์และ 

นกกระเรียน  หมู่นกทงัหมดอยูใ่นทอ้งฟ้าแลว้ส่งเสียงร้องอนัน่าชอบใจอยา่งยงิ  ฯ (18) 

ในกาลนนั หมู่นกยนิดีแลว้  เปล่งเสียงอนัน่าชอบใจ  อนึง ผูที้ไดย้ินเสียงนก

อนัน่าชอบใจยอ่มทาํราคะ โทสะ โมหะ ใหส้งบ  ฯ (19) 

ได้ฟังเสียงร้องของสัตวห์ลายโกฎิ  และทังหมดไดสิ้งทีอนุโลมแก่กษานติ  

และพระสุคตทรงพยากรณ์สัตวเ์หล่านันทงัหมดว่า  จกัเป็นพระชินเจา้ผูมี้ในอนาคต

เป็นแน่  ฯ (20) 

ในกาลนนั กิเลสยอ่มไม่มี  ทงัหมดเป็นผูมี้ความเคารพในพระผูเ้ป็นราชาแห่ง

ธรรม มีข่ายแห่งภยั โทสะ และโมหะไปปราศแลว้ น้อมลงสรรเสริญพระสุคตเจา้ ฯ 

(21) 

ในกาลนัน สัตว์ทังหลายเห็นรูปของพระนายกแล้ว ทําความปรารถนา 

ในพุทธชญานอนัประเสริฐใหเ้กิดขึนว่า  ในกาลใด  พวกเราพึงไดช้ญานอนัเห็นปานนี  

พระชินเจา้ทรงทราบอธัยาศยัของเขาแลว้จึงพยากรณ์  ฯ (22) 

รัศมีแสนหนึงเปล่งไป  จากหลุมขนของพระสุคต หนึง ๆ  อีกอย่างหนึงมีมาก

ยิงกว่านันเหมือนกับทรายในแม่นําคงคา  และใครๆ  ไม่สามารถถือเอานิมิตของ  

(พระสุคต ผูมี้จาํนวนเท่ากบั) ทรายในแม่นาํคงคาเหล่านนัไดเ้ลย  ฯ (23) 

แสงสว่างแห่งพระอาทิตยไ์ม่มีในกาลนนั  แกว้มณีก็ไม่มี ไฟก็ไม่มี  แสงสว่าง

ของเทวดาทงัปวงก็ไม่มี  แสงสว่างทงัหมดไม่มี ในกาลทีพระพุทธเจา้ผูก้าํลงัเสด็จเขา้

ไปทรงส่องสว่างขา้งหนา้  ฯ (24) 
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ดอกปทุมหลายแสนได้ปรากฏ  ใบพันโกฎิ บริสุทธิ  ในทีทีพระทศพล 

ผูพ้ระสุคตทรงเสร็จสู่หนทางพร้อมกบัคณะใหญ่ ทรงวางพระบาทลง  ฯ (25) 

มลทินแห่งกลิ185 อนัไม่สะอาด ย่อมไม่มีในกาลทีพระนายกเสด็จเข้าไป 

สู่พระนครอนัประเสริฐ นครทังหมดมีกลินหอมด้วยธูป กลินทีน่าชอบใจพัดไป 

รอบดา้น ฯ (26) 

ในกาลนนัถนนในพระนครทุกเสน้  มีดินและหินไปปราศ  รดดว้ยกลินหอม  

บุญของพระทศพลมีปานนี  มีดอกไมที้ปล่อยหอ้ยเกลียไวห้ลายอยา่ง  ฯ (27) 

ยกัษ์หลายแสนซึงมีจิตดุร้าย  เห็นพระพุทธเจ้าผูมี้แสดงสว่างดงัทอง  ผูเ้ป็น

ยอดแห่งสตัวส์องเทา้  ยงัความรักอนัไพบูลยใ์หเ้กิดในพระนายก  และเขา้ถึงพระพุทธ 

พระธรรม และพระสงฆ ์เป็นสรณะ  ฯ (28) 

และเทวดาหลายแสน หรือหลายโกฏิ  ทังหมดเข้าไปเพือเฝ้าพระผูจ้อมคน 

โปรยฝนดอกไมแ้ก่พระสุคต  และยนืถือดอกไมที้หอ้ยยอ้ยอยูบ่นทอ้งฟ้า  ฯ (29) 

เหล่ามนุษยที์โปรยดอกไมแ้ก่พระชินเจ้าจดัฉัตรดอกไมมี้อยู่ในพืนอากาศ   

อีกทงัเทวดาทีโปรยดอกโกสุมประดบัดอกไมทิ้พยบ์นพืนแผน่ดิน  ฯ (30) 

ความอิมเพราะไดเ้ห็น  ย่อมไม่มีแก่ของเทวดา มนุษย กุมภณัฑ์และรากษส

ทงัหลายในกาลบางคราว    ซึงเพราะได้เห็นพระทศพลผูโ้ลกนาถ  จึงมีจิตงามเลิศ 

บนัเทิงทวั  ฯ (31) 

ดอกไมทิ้พยไ์ม่มีในใจ  อีกทงัความสงสัยไม่เกิดในใจนัน  ในเวลาทีไดเ้ห็น

กายของบุรุษผูป้ระเสริฐ สตัวท์งัหมดยนิดีมีใจเฟืองฟ ูฯ (32) 

พรหมอยู่เบืองขวาของพระทศพล  ทา้วสักกเทวราชอยู่เบืองซา้ย186 เทวดา

หลายโกฎิมิใช่น้อยล่องลอยอยู่ในพืนนภา  ทาํความนอบน้อมแก่บุรุษผูป้ระเสริฐ 

ใหเ้กิดขึน  ฯ (33) 

พระชินเจา้ทรงแวดลอ้มดว้ยเทวดาและทานพ  ทรงครอบงาํศิริของเทวดาและ

มนุษยท์ังหมด ธรณีวิจิตรอยู่ด้วยพืนสําหรับก้าวเดิน? จันทรประภาเข้าไปสู่เมือง  

เพือนิมนตพ์ระผูมี้พระภาคเจา้  ฯ (34) 

                                         
185 สัญลกัษณ์แห่งความตาย, สัญลกัษณ์ดา้นไม่ดี 
186 ขอ้ความนีปรากฏเช่นเดียวกบัสมยัทีพระพุทธเจ้าขึนไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาทีสวรรค์

ชนัดาวดึงส์ เมือแสดงธรรมจบในสมยัออกพรรษา ไดเ้สด็จกลบัมายงัโลกมนุษยที์เมืองสังกสัสะ ในการเสด็จลง

จากเทวโลกนนัมีเหตุการณ์เช่นเดียวกนันี 
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พระพุทธเจา้ทรงประดบัดว้ยอนุพยญัชนะในกาย  เหมือนกบัทอ้งฟ้าเต็มดว้ย

ดวงดาว  ทรงดาํรงอยู่ในราชมรรคส่องสว่างอยู่  เหมือนพระจันทร์วนัเพ็ญตังอยู่ 

ในทอ้งฟ้า ส่องสว่างอยูฉ่ะนนั  ฯ (35)  

แก้วมณีและรัตนะอันประเสริฐบริศุทธิ  มีโทษและมลทินไปปราศแล้ว   

ส่องสว่างอยู่ฉันใด   พระชินเจา้ทรงปล่อยแสงสว่างอนับริสุทธิในทิศใหญ่ทิศน้อย  

ส่องสว่างโลกธาตุทงัหมด  ฉนันนั  ฯ (36) 

พระชินเจ้าทรงแวดลอ้มดว้ยเทวดาและทานพ  ผูป้ระเสริฐกว่าชนทงัหลาย  

เสด็จเขา้ไปสู่กรุงราชคฤห์   ธรณีวิจิตรอยู่ดว้ยพืนสาํหรับกา้วเดิน พระพุทธเจา้เสด็จ 

เขา้ไปสู่เรือนของจนัทรประภาโพธิสตัว ์ฯ (38) 

ละอองเกษรดอกไมอ้นัดีถกูประดบัประดบัรอบดา้น  ธงชยัอนัมาก  หลายพนั

โกฏิ อนัเขายกขึนแลว้ในทีนัน  แผ่นดินทงัหมดถูกทาดว้ยของหอมอนัดี  เกลียดว้ย 

สิงสวยงาม  ประพรมนาํฝน ฯ (38) 

พระสุคตนาถเจา้ผูท้รงดาํเนินไปบนถนน  เมือทรงกรุณาแก่มนุษยท์งัหลาย  

ตรัสกถา  ทรงเนรมิตพระชินเจา้ทีเป็นรูปเนรมิตในทีนนั  ความประณีตแห่งพุทธธรรม

ยอ่มส่องสว่างในทีเหล่านนั  ฯ (39) 

รูปเนรมิตพระชินเจา้ 10 นิยตุ มีแสงสว่างดงัทอง งดงาม น่าทศันา พระพุทธผู ้

ชินเจา้ผูท้รงแวดลอ้มดว้ยรูปเนรมิต  ทรงส่องศนูยตาอนัสงบ  อนัเป็นโพธิแห่งพุทธเจา้  

ฯ (40) 

สัตว์หลายแสนได้ฟังศูนยตานัน  ตังจิตไวใ้นพุทธญาณอันเลิศดีด้วยดีว่า  

ในกาลใด พวกเราไดช้ญานอนัเห็นปานนี พระชินเจา้ทรงทราบอธัยาศยัของเขา จึงทรง

พยากรณ์  ฯ (41) 

บางพวกยงัความปรารถนาให้เกิดในกาลนัน  ไดล้าภทีเป็นอจินไตยอ์ย่างยิง   

ก็พระชินเจ้าผูท้รงจอมคน  อนัชนเหล่าใดนิมนต์แลว้  พระองค์ไม่ทรงมีทีสินสุด 

แห่งทกัษิณาในชนเหล่านนั  ฯ (42) 

บางพวกไดย้งัจิตทีดีให้เกิดขึนอีกว่า  พวกเราจะนิมนต์พระผูป้ระกอบดว้ย

กรุณาผูท้าํประโยชน์เกือกูล  ทรงอนุเคราะห์หมู่สัตว์  ผูมี้การเห็นทีได้ยากในภพ

ทงัหลาย  ในวนัพรุ่งนี  ฯ (43)   

บางพวกยืนอยู่ที เส้นโค้งของประตู ผู ้สวยงาม มีร่างกายประดับแล้ว  

น่าเปรมปรีย์ ทําจิตเพือโพธิอันเลิศให้เกิดขึน เกลียดอกไม้ทีย ้อยอันเป็นทิพย ์

แก่พระทศพล ฯ (44) 
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บางพวกซดัพวงดอกไมแ้ห่งดอกจาํปางดงามดว้ยดี  และดอกวรรษิกา (จาํปี)  

มีกลินหอมทีโดดเด่นยงิ  บางพวกซดัพวงแผ่นผา้ไปอีก ยงัจิตอนัยอดเยียมอย่างยิงให้

เกิดแลว้  ฯ (45) 

บางคนถือดอกไมย้ืนอยู่ทีเรือน  มีกายห่มอย่างดีด้วยจีวรทังหลาย ถือเอา

ดอกไมห้ลายอยา่ง พวงแผน่ผา้ เขา้ไปทางพระชินเจา้ผูมี้อานุภาพใหญ่  ฯ (46) 

บางพวกซัดดอกปทุม โกมุท และอุบล  บางพวกซัดดอกไมที้เป็นทองคํา  

ทีวิเศษ บางพวกซดัแกว้มณีและรัตนะไปในทีนัน บางพวกซดัจุณจนัทน์หอมไป ฯ 

(47) 

ความอศัจรรยมี์ไม่มีปริมาณ วดัไม่ได ้และไม่สามารถพรรณนาได ้ ในเพราะ

พระนายกเสด็จเขา้ไปในพระนครอนัประเสริฐ ชนหลายโกฎิดาํรงอยู่ในพุทธชญาน ฯ 

(48) 

 เทวดาชนั  อวิหา  อตปัปา187  ผูเ้ห็นความจริงแลว้  และทงัเทวดาเหล่าอืน ชนัสุทสัสา  

สุทสัสี  อกนิษฐพรหม  ผูมี้ราคะไปปราศแลว้  อีกเช่นกนั  ทงัหมด  เขา้ไปเพือเห็น 

พระผูจ้อมคน  ฯ (49) 

เทวดาชนัอปัปมาณศุภา  ชนัอปริมิตศุภา  ผูมี้ใจเฟืองฟ ูไม่มีกาํหนด  ทงัเทวดา

ชนัศุภกิณหา  หลายนิยตุไม่มีประมาณ  ไดเ้ขา้ไปเพือเห็นพระนายก  ผูม้หาฤษี  ฯ (50) 

เทวดาชนัอปัปมาณาภาก็เช่นกนั  ไม่มีประมาณ  อีกทงัเทวดาชนัปริตรตาภา 

ชนัอาภสัราอีกหลายนิยตุ แมเ้หล่านนัไดเ้ขา้ไปเพือเห็นพระโลกนาถ ฯ (51) 

เทวดาชันปาริสัชชาหลายแสนเป็นอันมาก  อีกทังชันพร หมปุโรหิตา   

ผูเ้ลือมใสแลว้  อีกทงัเทวดาผูน้ับเนืองในหมู่พรหมอีกหลายร้อย  ทงัหมด  ไดเ้ขา้ไป

เพือเห็นพระนายก  ฯ (52) 

                                         
187  ขอ้ความส่วนนีแสดงถึงพรหมโลกซึงเป็นทีอยู่ของพรหมชนัต่างๆ ซึงมี 16 ชนั ตามลาํดบัจาก

ชนัตาํไปชนัสูง ดงันี  1. พรหมปาริสัชชา  2. พรหมปุโรหิตา  3. มหาพรหมา  4. ปริตรตาภา  5. อปัปมาณาภา   

6. อาภสัสรา  7. ปริตตสุภา  8. อัปปมาณสุภา  9. สุภกิณหา  10. อสัญญีสัตตา  11. เวหัปผลา  12. อวิหา   

13. อตปัปา  14. สุทสัสา  15. สุทสัสี  16. อกนิฏฐา  16 ชนันีเป็นรูปพรหม  นอกจากนียงัมีอรูปพรหม ซึงแบ่งเป็น 

4 ชนัคือ  1. อากาสานญัจายตนะ  2. วิญญาณัญจายตนะ  3. อากิญจญัญายตนะ  4. เนวสัญญานาสัญญายตนะ  ผูที้

รักษารูปฌานไวไ้ดจ้ะไดเ้กิดเป็นรูปพรหม  ผูที้รักษาอรูปฌานไวไ้ดจ้ะไดเ้กิดเป็นอรูปพรหม  ดู สงฺคห.25 และ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 255. 
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อนึง เทวดาชนัปรนิมมิตวสวสัดี188  อีกทังเทวดาชันนิมมาณรดี ผูเ้ป็นสัตว์

บริสุทธิ  ทังชันดุสิต เทวดาชันยามา ผู ้บันเทิงแล้ว  ทังหมดได้เข้าไปนมัสการ

พระพุทธเจา้  ฯ (53) 

และอนึงท้าวสักกะเทวราชชันดาวดึงส์  มาพร้อมกับนางอัปสรร้อยโกฏิ  

โปรยฝนดอกโกสุม  เขา้ไปเพือเฝ้าพระพุทธเจา้ผูจ้อมมุนี  ฯ (54) 

ทา้วจตุโลกบาลในทิศทังสี  เวสสุวรรณ  ธฤตราษฎร์  พญานาค ทา้ววิรูฒก ์ 

ทา้ววิรูปากษ ์ผูมี้จิตหรรษา  ทงัหมดนนัไดเ้ขา้ไปชมเชยพระผูจ้อมคน  ฯ (55)   

ราชาแห่งยกัษผ์ูมี้กาํลงันามว่าไอลวิล เกิดเปรมปรีย ์แวดลอ้มดว้ยยกัษ ์100 ตน  

มีใจยนิดี สถิตอยูใ่นพืนนภา  โปรยฝนดอกไมอ้นัวิจิตรหลายอยา่ง  ฯ (56) 

บางพวกทดัทรงมาลา ไม่มีทีสินสุดอีก ถือเอามาลยัและของหอม อนัวิจิตร

หลายอยา่ง ทงัหมดพร้อมทงับริวารมีใจยนิดี ทาํการบูชาแก่บุรุษผูป้ระเสริฐในทีนัน ฯ 

(57) 

ยกัษ์ผูมี้มือถือกระโหลกหลายร้อยตน และนางยกัษ์ผูห่้มอย่างดีทาํการบูชา

พระพุทธเจา้ดว้ยเครืองดนตรีแห่งยกัษ์ ดว้ยดนตรี 100 ชนิด อนัน่าฟัง น่าชอบใจ ฯ 

(58) 

ราชาแห่งกินนรทังหลาย  พร้อมกับนางกินนรี 1,000 ผู ้ฉลาดด้วยดี 

ในการละเล่น-อ่อนชอ้ย-เพลงขบั-การร้อง   มาจากเขาคนัธมาทน์  เขา้ไปสู่พุ่มไม ้ บูชา

พระชินวรเจา้  ฯ (59) 

ศมัพร พล  เวมจิตร  ราหู  นางทานพ  มีบริวารหนึงพนั  และหมู่อสูร  ผูมี้ฤทธิ

มากอืน เหล่านนัไดเ้ขา้ไปโปรยรัตนะทงัหลาย  ฯ (60) 

                                         
188 ขอ้ความส่วนนีแสดงถึงเทวดาชนักามาวจรซึงเป็นสวรรคที์ยงัเกียวขอ้งกาม 6 ชนั เรียงลาํดบัจาก

ชันตําไปชันสูงดังนีคือ  1.  จาตุมหาราชิกา มีท้าวมหาราช 4 เป็นผู ้ปกครองโลกใน 4 ทิศ เรียกชือรวมว่า 

ทา้วโลกบาลทงั 4 คือ  ทา้วธตรฐ จอมภูต หรือจอมคนธรรพ์ ครองทิศตะวนัออก  ทา้ววิรุฬหก จอมกุมภณัฑ ์ 

ครองทิศใต้  ท้าววิรูปักษ์ จอมนาค ครองทิศตะวันตก  ท้าวกุเวร หรือ เวสสวัณ จอมยักษ์ ครองทิศเหนือ   

2. ดาวดึงส์  มีทา้วสักกะหรือพระอินทร์เป็นราชาแห่งเทพ  3. ยามา มีทา้วสุยามเทพบุตรเป็นผูป้กครอง  4. ดุสิต  

มีทา้วสันดุสิตเทวราชปกครอง สวรรค์ชนันีเป็นทีสถิตของพระโพธิสัตว์ ก่อนจุติลงมาสู่มนุษยโลกและตรัสรู้ 

ในพระชาติสุดทา้ย  5. นิมมานรดี มีทา้วสุนิมมิตเทวราชปกครอง เทวดาชนันีปรารถนาสิงหนึงสิงใด นิรมิตเอาได ้

6. ปรนิมมิตวสวตัดี มีทา้วปรนิมมิตวสวตัดีปกครอง เทวดาชนันีปรารถนาสิงใดสิงหนึงไม่ตอ้งนิรมิตเอง มีเทวดา

อืนนิรมิตให้อีกต่อหนึง, ผู ้รักษาศีล กุศลกรรมบถ จะได้เกิดในสวรรค์  ดู ม.อุ. 14/317-332/316-225 และ  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 75. 
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รากษสร้อยนิยุตไม่มีทีสิ นสุด  มาพร้อมรากษสร้อยโกฎิ  โปรยดอกไม ้  

ทีหอ้ยยอ้ยอนัวิจิตรต่างๆ มากมาย  แก่บุรุษผูป้ระเสริฐ  ดว้ยความเคารพ  ฯ (61) 

อนึงพญานาคอนวตปัตะ189  และนางนาคผูศึ้กษาอยา่งดียงิ บนัลือเครืองดนตรี

แสนหนึง เขา้ไปในทีนนัเพือบูชาพระโลกนาถ  ฯ (62) 

บุตรของพญานาคอนวตปัตะ  500  ตน  ปรารถนาชญานอนัไพบูลยย์อดเยียม  

มีคนดีแวดลอ้ม มีใจเฟืองฟ ู เขา้ไปเพือบูชาพระสยมัภูดว้ยตนเอง  ฯ (63) 

และพญานาคอปลาละ190 น้อมทาํอญัชลีแก่บุรุษผูป้ระเสริฐ  ถือเอาดอกนาค

อนังามดี สถิตอยูที่ทอ้งฟ้าสกัการะพระมุนีราช191  ฯ (64) 

และอนึง พญานาคมุจลินท์192  มีใจเปรมปรีย ์ยินดี ร่าเริง  ถือเอาไข่มุกแก้ว

หลายอยา่ง  เขา้ไปโปรยพระนายกในทีนนั  ฯ (65) 

และอนึง แม้พญานาคชือว่ากาลิกะ ก็มีใจยินดีเข้าไปเฝ้าหน้าพระพกัตร์ 

พระตถาคต ถือเอาพวงรัตนะอันงดงามดี ทาํการบูชาอนัประเสริฐทีสุดแก่บุรุษ 

ผูป้ระเสริฐ  ฯ (66) 

แมพ้ญานาคนันทาํความเคารพอย่างยิงให้เกิดแลว้  ตามระลึกถึงคุณของ 

พระตถาคต  อนัชนดีแวดลอ้มแลว้  พร้อมทงัหมู่นาค  กล่าวพรรณนาคุณหลายอย่าง

ของพระนายก  ฯ (67) 

 

                                         
189 อนวตปัตะ  เป็นชือของสระ  บาลีเรียก อโนดาต  พยานาคอนวตปัตะอาศยัอยู่และเป็นใหญ่ 

เหนือนาคในสระอโนดาตนนั 
190 อปลาละ ปรากฏชือในพระไตรปิฏก บทสรรเสริญพุทธคุณขอ้ ปุริสทมฺมสารถิ อธิบายถึง

พระพุทธเจา้ทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษ แมแ้ต่สัตวเ์ดรัจฉานซึงรวมถึงอปลาลนาคราชดว้ย 
191 พระมุนีราช  ราชาแห่งมุนี หมายถึงพระพุทธเจา้ 
192 ในคราวตรัสรู้ใหม่ๆ พระพุทธเจา้ประทบันงัคูบ้ลัลงักเ์สวยวิมุตติสุข ณ ควงไมมุ้จจลินท์ตลอด 7 

วนั ครังนนั  เมฆใหญ่ในสมยัมิใช่ฤดูกาลตงัขึนแลว้  ฝนตกพรําเจือดว้ยลมหนาวตลอด 7 วนั มุจจลินทนาคราช

ออกจากทีอยู่ของตนไดแ้วดวงพระกายพระผูมี้พระภาคเจ้าดว้ยขนด 7 รอบ ไดแ้ผ่พงัพานใหญ่เหนือพระเศียร 

สถิตอยู่ด้วยหวังใจว่า  ความร้อนอย่าเบียดเบียนพระผู ้มีพระภาคเจ้า  สัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม แดด  

และสัตวเ์ลือยคลานอยา่เบียดเบียนพระผูมี้พระภาคเจ้า ครันล่วง 7 วนั มุจจลินทนาคราชรู้ว่า อากาศปลอดโปร่ง

ปราศจากฝนแลว้ จึงคลายขนดจากพระกายของพระผูมี้พระภาคเจ้า จาํแลงรูปของตนเป็นเพศมาณพ  ไดย้ืน

ประคองอญัชลีถวายมนัสการพระผูมี้พระภาคเจา้ทางเบืองพระพกัตร์  ดู วิ.ม. 4/5/7.  
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อนึง  พญานาคชือว่านันทะและอุปนันทะ 193  และอนึง ตักษกะนาคราช  

กฤษณะและเคาตมะ  ก็เช่นกนั  พญานาคเหล่านนัเขา้ไปนมสัการพระชินเจา้  น้อมลง

แทบบาททงัสองของพระสุคตเจา้  ฯ (68) 

พญานาคเอลปัตระ194 แวดลอ้มดว้ยนาคหนึงร้อย รุ่งเรืองอยู่ ได้เข้าไปเฝ้า  

ระลึกถึงพระชินเจา้นามว่ากาศยปะ ผูมุ้นีวร ไดเ้ห็นการเกิดขึนเองในขณะทงัหลาย ฯ 

(69) 

โอ ในกาลก่อนเรามีความหวงั เราไดต้ดัใบตะใคร่นาํอนันิดหน่อย ในกาลก่อน   

เรานนัเกิดขึนในสมยัไม่เหมาะ การรู้ธรรมของพระชินเจา้มิใช่ทาํไดง่้าย  ฯ (70) 

เราละกาํเนิดนาคโดยพลนั  คุม้ครองกายทีให้กาํเนิดอย่างนีนั นไว ้ เรารู้ธรรม

อนัมีภาวะแห่งศานติ  ทีซึงบุรุษผูป้ระเสริฐไดรู้้ทีควงไมโ้พธิ  ฯ (71) 

ราชจกัรพรรดิแห่งงูในห้วงนาํ แวดลอ้มดว้ยนาค สามพนัโกฎิ  ถือเอาแก้ว

ไข่มุกหารอนัเป็นของสมุทร  น่าชอบใจ  เหล่านันเขา้ไปบูชาพระผูมี้พระภาคเจา้ ฯ 

(72) 

                                         
193 นันทะ และอุปนันทะ ในคมัภีร์สันสกฤตจะถือว่าเป็นพญานาค 2 ตน  แต่ในพระไตรปิฏก 

เถรวาทปรากฏว่ามีตนหนึงชือนนัโทปนนัทะ  ดงัปรากฏว่า  วนัหนึง อนาถบิณฑิกเศรษฐีไดนิ้มนต์พระพุทธเจ้า

เพือฉันทีบา้น เชา้ตรู่วันนันพระพุทธองค์ทรงส่องญาณเห็นนันโทปนันทนาคราชซึงเป็นมิจฉาทิฏฐิมาปรากฏ 

ในพระญาณ จึงทราบว่าเป็นผูมี้อธัยาศยัทีจะตรัสรู้  รุ่งเชา้จึงตรัสกบัพระอานนท์ว่าจะเสด็จจาริกไปยงัเทวโลก   

ซึงวันนันตรงกับวันจัดงานเลียงฉลองให้แก่นันโทปนันทนาคราช  ซึงพวกนาคกางกันด้วยเศวตฉัตรทิพย์  

นพรัตนบลัลงัก์ทิพย ์ ห้อมล้อมด้วยนักฟ้อน 3 พวกและนาคบริษัท  พระพุทธเจ้าทรงทาํให้พญานาคเห็นว่า

พระองค์กาํลังเสด็จเหาะไปยงัดาวดึงส์เทวโลกผ่านทางยอดวิมานของนาคราชนัน  เป็นเหตุให้พญานาคโกรธ 

ทีสมณะเหล่านีโปรยขีตีนลงบนหัว  จึงลุกขึนไปยงัเชิงเขาสิเนรุ เอาขนดวงรอบเขาสิเนรุ 7 รอบแลว้แผ่พงัพาน

ขา้งบนเอาพงัพานควาํลงงาํเอาภพดาวดึงส์ไวท้าํใหม้องไม่เห็น พระสาวกหลายองคอ์าสาทีจะปราบพยศพญานาค 

แต่พระพุทธเจา้ไม่ทรงอนุญาตเพราะฤทธิไม่ถึง คงอนุญาตให้พระมหาโมคคลัลานะผูมี้ฤทธิมากเท่านันไปปราบ  

พระมหาโมคคลัลานะปราบพยศพญานาคได้แลว้ไดพ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ถวายบงัคมแลว้ขอถึงพระพุทธเจ้า 

เป็นทีพึง  ดู อรรถกถามหาโมคคลัลานคาถา ข.ุเถร.อ. 18/475-478. 
194 เอลปัตระ  ปรากฏในอรรถกถถาธรรมบทในชือ เอลกปัตตะ เป็นเรืองทีว่าดว้ยโทษของการ 

ไม่แสดงอาบติัเล็กน้อย ซึงในสมาธิราชสูตรนีก็มีขอ้ความทีแสดงถึงเรืองการเด็ดใบตะใคร่นาํเช่นเดียวกบัใน 

ธรรมบท  เหตุการณ์เกิดขึนในศาสนาของพระกสัสปสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระยานาคนันเป็นภิกษุหนุ่ม ขึนเรือไป 

ในแม่นาํคงคา ยดึใบตะไคร้นาํกอหนึง เมือเรือแมแ้ล่นไปโดยเร็ว ก็ไม่ปล่อย ใบตะไคร้นาํขาดไปแลว้ ภิกษุหนุ่ม

นนัไม่แสดงอาบติั ดว้ยคิดเสียว่า "นีเป็นโทษเพียงเลก็นอ้ย" แมท้าํสมณธรรมในป่าสิ น 2 หมืนปี ในกาลมรณภาพ 

เป็นประดุจใบตะไคร้นาํผูกคอ แมอ้ยากจะแสดงอาบติั เมือไม่เห็นภิกษุอืน ก็เกิดความเดือดร้อนขึนว่า "เรามีศีล 

ไม่บริสุทธิ" จุติจากอตัภาพนนัแลว้ บงัเกิดเป็นพระยานาค มีร่างกายประมาณเท่าเรือโกลน ดู ธมฺมปท.18/3 
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แมย้กัษ์ชือกิมปิละในกรุงราชคฤห์นัน ขวา้งศิลาไปแก่พระชินเจา้ในทีทียืน 

บนทอ้งฟ้า  ถือเอาในกาลนนั  ยนือยูห่นา้พระสุคตเจา้ดว้ยความเคารพ ฯ (73) 

ราชธานีอลกวดี  เป็นผูพ้ร้อมเพรียง ไดว้่าง  ไม่มียกัษ์ตนใด ๆ ในราชธานีนัน  

ทงัหมดทาํสิงทีควรทาํแก่กนั  เขา้ไปเฝ้าพระผูเ้ป็นทีพึงแห่งโลกทงัปวง  ฯ (74) 

และอนึง  ยกัษ์ชือว่าขรกรรณ  สูจิโรมะ  อาฏวิกะ  และเภษกะ  ยกัษ์ทีอยู่ใน

ภูเขาร้อยลกูในป่าหิมพานต ์ทีมีร่างกายคลา้ยลา ไดเ้ขา้ไปหาพระชินเจา้ผูส้ยมัภู  ฯ (75)    

อินทรเกตุ  วิกฏะ  สุรูปะ วกักุละ  ปัญจิกะ  ศากยะ  ประวฤทธ  ชนเหล่านัน  

และจอมยกัษแ์มอื้นหลายพนั  เขา้ไปถือเอาหมอ้ธูป  ฯ (76) 

ยกัษผ์ูมี้อตัตภาพแตกต่างกนัจาํนวนมาก  ยืนไดย้าก  คลอ้งอาภรณ์ มีจาํนวน

ไม่ใช่หนึง  ยกัษห์ลายแสนในกาลนนั  ถือเอาดอกไมเ้ขา้ไปในทีนนั  ฯ (77) 

เหล่ายกัษ์ทีมีสีทองทีอยู่ในนาํ เนรมิตเพศพราหมณ์เขา้ไป  เป็นผูท้รงมงกุฎ  

วิจิตร น่าทศันา  ยนืบนทอ้งฟ้า นมสัการพระสุคต  ฯ (78) 

เทวดาเหล่าใดเหล่าหนึงทีอยู่ในป่าในร้อยนครในชมพูทวีป  เทวดาใน 

พระนครทงัหมด สามคัคีกนั เขา้ไปทาํการบูชาพระนายก  ฯ (79) 

เทวดาในป่าไม่มีทีสินสุดเข้าไป และ เทวดาทีอยู่ในศิลาทังหมดก็เช่นกัน   

และเทวดาในแม่นาํก็เช่นกนั พร้อมเพรียงกนั เขา้ไปทาํการบูชาพระนายก  ฯ (80) 

เทวดาหลายร้อยในบรรดาเทวดาทีอยู่ในป่า  เทวดาในยอดเขาทงัหลายเป็นผู ้

พร้อมเพรียงกัน  และเทวดาในหนอง สระ บึง  และเทวดาในห้วงนํา  เข้าไปเฝ้า

พระพุทธเจา้  ฯ (81) 

หมู่แห่งเทวดา อสูร นาค ยกัษ์ ครุฑ งูใหญ่ กินนรี กุมภัณฑ์ และเปรต   

และปีศาจเป็นอนัมากก็เช่นกนั ทาํการนอบนอ้มแก่บุรุษผูป้ระเสริฐ  ฯ (82) 

และชนแม้เหล่านัน ทาํการบูชาพระชินวรเจ้า ผูเ้ป็นนายก  ผูก้ ําลงัเสด็จ 

เข้าไปสู่นครอนัประเสริฐ  เทวดา ราชาแห่งอสูร นาคและยกัษ์ไม่อิมด้วยการเห็น 

(ตอ้งการเห็น) อยูต่ลอดเวลา  ฯ (83) 

พระโลกนาถในภพก่อนทังหลาย ได้ทรงทําการบูชาอันประเสริฐใน 

พระชินเจา้ผูมี้ในก่อนทงัหลาย  ฉนัใด  ผลวิบากแห่งบุญย่อมมีเห็นปานนี  ก็ชนทีเห็น

พระผูจ้อมแห่งชน เป็นผูไ้ม่อิม (ดว้ยการเห็น)  ฉนันนั  ฯ (85) 

เขาเมรุ สุเมรุ จักรวาล หิมคีรี และคันธมาทน์  เขาเหล่านันน้อมลงแก่ 

พระชินเจา้  ในกาลทีพระชินเจา้ทรงเปล่งแสงสว่างในพุทธเกษตร  ฯ (85) 
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ก็สมุทรเหล่าใดมีในพุทธเกษตรนี  สมุทรแมเ้หล่านนัเป็นสมุทรใหญ่เสมอกนั 

ในกาลนนั  พุทธเกษตรทงัหมดนีมีโดยรอบ  มีเสมอกนัเกลือนดว้ยดอกโกสุม  ฯ (86) 

พระผูเ้ป็นราชาแห่งธรรมทรงทรงเปล่งรัศมีแสนหนึงไม่มีปริมาณ  จากพืน

พระบาททงัสอง  นรกทงัหมดเป็นทีเยน็  ทรงนาํความทุกขอ์อกไปและแสดงความสุข  

ฯ (87)   

พระทศพลทรงแสดงธรรมในทีนัน  จักษุอนับริสุทธิมีแก่เทวดาและมนุษย์

ทงัหลาย  และสตัวแ์สนหนึงไม่มีประมาณ  ทงัหมดเป็นผูเ้ทียงในพุทธชญาน  ฯ (88) 

การกล่าวถึงปาฏิหาริยอ์นัมากของพระสุคตนี  ดว้ยโกฏิกลัป์ ไม่ใช่สิงทาํได้

ง่าย โลกทงัหมดบนัเทิงทวัแลว้ในการเขา้ไปแห่งพระชินเจา้ ในกาลทีพระนายกเสด็จ

เขา้ไปสู่พระนครอนัประเสริฐ  ฯ (89)  

เหล่านีเป็นคุณของพระสุคตผูอ้งอาจแห่งชน ผูเ้ลิศและเลิศยิงดว้ยคุณ  ผูถึ้งฝั ง

แห่งคุณวิเศษทังหมด  อนัไม่มีประมาณ  เธอทงัหลายจงน้อมน้อม  บุญเกษตรของ

พระพุทธเจา้ใวบ้นเศียรเกลา้  ฯ (90)   

ปริวรรตที  10  ชือว่าปุรประเวศปริวรรต  ในศรีสมาธิราช 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี ฯ ฯ (10) 

 

ปริวรรตที  11  สูตรธารณปริวรรต ฯ 

(ว่าดว้ยการทรงจาํพระสูตร) 

ครังนนัแล  พระผูมี้พระภาคเจา้ผูเ้สด็จถึงนิเวศน์ของจนัทรประภาผูเ้ป็นกุมาร  ไดเ้สด็จ

เขา้ไปสู่นิเวศน์ของจนัทรประภาผูเ้ป็นกุมาร ฯ  และครันเสด็จเขา้ไปแลว้  ไดป้ระทบันงั ณ  อาสนะ

ทีปูลาดไวแ้ลว้นั นเอง ฯ อนึง  หมู่พระโพธิสัตว ์ และภิกษุสงฆ ์ ไดน้ั งบนอาสนะตามสมควร ฯ  

ครังนนัแล  จนัทรประภาผูเ้ป็นกุมารทราบว่าพระผูมี้พระภาคเจา้ หมู่พระโพธิสตัว ์และหมู่พระสงฆ์

นั งกันแลว้ ได้เลียงให้พระผูมี้พระภาคเจ้าอิมหนําพอใจดว้ยโภชนะร้อยรส ของกินของเคียว  

ของควรลิม  ของแหง้  ของดืม อนัประณีตมากมาย  ทราบว่าพระผูมี้พระภาคเจา้ทรงฉันเสร็จแลว้  

ทรงลา้งฝ่ามือแลว้ จึงใหพ้ระผูมี้พระภาคเจา้นุ่งห่มดว้ยคู่แห่งผา้อนัมีราคา 99 แสนโกฏิอนัเป็นทิพย ์

ฯ และไดถ้วายไตรจีวรแก่พระโพธิสตัวเ์หล่านนัและแก่ภิกษุสงฆอ์งคล์ะชุด ฯ 

ลาํดบันันแล  จนัทรประภาผูเ้ป็นกุมารไดท้าํผา้ห่มเฉวียงบ่า  ตงัวงเข่าขวาบนพืนดิน  

นอ้มเศียรกราบพระบาททงัสองของพระผูมี้พระภาคเจา้  ประณมอญัชลีไปทางพระผูมี้พระภาคเจา้

แลว้ทูลถามปริศนาพระผูมี้พระภาคเจา้  ดว้ยการกล่าวคาถาว่า 
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พระโพธิสัตว์ผูรู้้แจ้ง ประพฤติอย่างไร ย่อมรู้ทั วถึงซึงสวภาวะแห่งธรรม

ทงัหลายในกาลทุกเมือ  ผูมี้ปัญญาเห็นประจกัษ ์ประพฤติกริยาอยา่งไร  ประพฤติกริยา

อยา่งไร  ขอพระนายกตรัสบอกเหตุทงัสอง  ฯ (1) 

อนึง พระนายกเป็นผูร้ะลึกชาติได้อย่างไร และไม่เข้าถึงครรภ์ได้อย่างไร  

บริวารพึงไม่แตกแยกได้อย่างไร เป็นผูมี้ปฎิภาณอนัไม่สิ นสุดในพระศาสนานี 

ไดอ้ยา่งไร  ฯ (2) 

พระองค์ย่อมรู้ความประพฤติของสัตวท์ังหลายในธรรมทังปวง ความรู้ใน

ธรรมทงัปวง ยอ่มเป็นไป  พระองคผ์ูย้อดเยยีมแห่งสตัวส์องเทา้ทงัหลายไม่ถูกครอบงาํ

แลว้  ขา้พระองคถ์ามปริศนา ขอพระองคท์รงพยากรณ์แก่ขา้พระองค ์ ฯ (3) 

พระองคย์อ่มรู้สวภาวะแห่งธรรมทงัหลายว่าเป็นความไม่มี ย่อมตรัสคาํทีใคร

ไม่อาจกล่าว  นกกระเรียนทงัหมด ถกูสีหะเอาชนะแลว้ ฉันใด  อญัญเดียรถียท์งัหลาย

ในทีนี  อนัพระพุทธเจา้ ทรงเอาชนะแลว้ ฉนันนันนัเอง  ฯ (4) 

พระองคย์อ่มรู้ความประพฤติของสัตวท์งัหลายในทีทงัปวง ย่อมเป็นไปตาม

ความรู้ในธรรมทงัหลายทงัปวง  ผูรู้้ธรรมทีทาํใหไ้ม่ติดขดั(ในกิเลส)  มีอารมณ์บริสุทธิ 

ขอพระองคผ์ูท้รงเป็นเจา้ของแห่งธรรม ทรงพยากรณ์เหตุนนัแก่ขา้พระองค ์ ฯ (5) 

พระองคท์รงรู้อดีต อนาคตและปรัตยบุนัทีกาํลงัเป็นไป ความรู้ในกาลทงัสาม 

(คืออดีต อนาคตและปรัตยุบัน) ย่อมเป็นไปไม่ติดขดั  ดว้ยเหตุนัน  ข้าพระองค์ขอ 

ทูลถามพระผูเ้ป็นสิงห์แห่งศากยะในเพราะปัญหานี ฯ (6) 

ธรรมดาของพระชินเจา้ทงัหลายผูป้ระกอบดว้ยกาลทงัสาม  พระองค์ผูธ้รรม

ราช ยอ่มรู้ธรรมดา  พระองค์เป็นผูฉ้ลาดในสวภาวะแห่งธรรม ผูเ้ป็นเอง ดว้ยเหตุนัน  

ขา้พระองคจึ์งทูลถามพระองคผ์ูมี้ญาณดงัหว้งนาํ ในเพราะปัญหานี  ฯ (7) 

ธรรมทีผดิพลาดใดๆ ยอ่มไม่มีแก่พระองค ์จิตป็นสิงทีพระองค์ทรงละไดแ้ลว้

ทงัหมดจากสิงทีขดัขวางนัน  แต่นัน  คมัภีร์ทงัหลายทีทาํให้เกิดโมหะอย่างกลา้แข็ง  

พระองคท์รงละแลว้  พระผูจ้อมแห่งชน ขอพระองคท์รงแสดงความประพฤติเพือโพธิ

แก่ขา้พระองคฯ์ (8) 

ธรรมทีมีลกัษณะเช่นใดทีพระชินเจา้ทรงตรัสรู้แลว้  ขอพระองค์ทรงประกาศ

ธรรมทีมีลกัษณะเช่นนนัแก่ขา้พระองค ์ ขา้พระองคท์ราบธรรมทีมีลกัษณะเช่นใดแลว้ 

จกัประพฤติธรรมทีมีลกัษณะเช่นนนัเพือโพธิ  ฯ (9) 



104 
 

 
 

ชนประพฤติข้อประพฤติของสัตว์ซึงมีลกัษณะพิเศษ ไม่มีทีสินสุด เช่นไร   

จึงจะเขา้สู่จรรยา195  ขอพระองค์ทรงแสดงการเขา้สู่จรรยาแก่ขา้พระองค์ดว้ยตนเอง 

และสตัวท์งัหลายไดฟั้งแลว้พึงรู้ทวัถึงจรรยา ฯ (10) 

ความมีสวภาวะเป็นความว่าง  ซึง มีสวภาวะแห่งธรรมเป็นลักษณะ   

ทีมีลักษณะพิ เศษ  เป็นสิ งแยกออกจากการประพฤติอย่างปกติ  (ประกฤติ )   

พระโพธิสัตวจ์ะเห็นประจกัษ์ (ในขอ้นี) ไดอ้ย่างไร ขอพระองค์ทรงประกาศสิงที

นาํไปสู่พุทธะแก่ขา้พระองค ์ ฯ (11) 

ผูถึ้งบารมีในธรรมทงัปวง ในพระศาสนานี  ศึกษาแลว้ในบทนิรเทศทงัปวง  

เป็นผูไ้ม่สงสัย  ในเพราะตดัความสงสัยและความกังขาไดข้อพระองค์ทรงประกาศ

โพธิของพุทธะแก่ขา้พระองค ์ ฯ (12) 

ทราบว่า  ลาํดับนัน  พระผูมี้พระภาคเจ้าทรงทราบความปริวิตกแห่งใจของจันทร-

ประภาผูกุ้มารดว้ยจิต (ของพระองค์) นั นเอง  จึงไดต้รัสเรียกจนัทรประภาผูกุ้มารว่า  ดูก่อนกุมาร  

พระโพธิสัตวม์หาสัตวผ์ูป้ระกอบดว้ยเอกธรรมย่อมไดรั้บคุณเหล่านัน  และย่อมไดต้รัสรู้สัมมา-

สมัโพธิญาณอนัยอดเยยีมโดยพลนั ฯ ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสัตวม์หาสัตวใ์นพระศาสนานี  ย่อมรู้

ทั วถึงสวภาวะของธรรมทังปวงตามเป็นจริงด้วยเอกธรรมอนัเป็นไฉน ?  ดูก่อนกุมาร  อนึง   

พระโพธิสัตว์มหาสัตว์จะรู้สวภาวะของธรรมทังปวงได้อย่างไร?  ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสัตว ์

มหาสตัวใ์นพระศาสนานียอ่มรู้ทวัถึงธรรมทงัปวง  ทีไม่มีชือ  ปราศจากชือ ฯ ปราศจากเสียงกล่าว  

ปราศจากทางพูด  ปราศจากอกัษร  ปราศจากความเกิด  ปราศจากความดบั  ทีมีเหตุเป็นลกัษณะ

พิเศษ  ทีมีปัจจยัเป็นลกัษณะพิเศษ  ทีมีวิปากเป็นลกัษณะ  ทีมีอารมณ์เป็นลกัษณะ  ทีมีความวิเวก

เป็นลกัษณะ  อนึง  พระโพธิสตัวม์หาสตัวย์อ่มรู้ทวัถึงธรรมทงัปวงทีมีลกัษณะเดียว  ทีไม่มีลกัษณะ  

ทีปราศจากนิมิต  ทีเป็นอจินไตย ์ ทีปราศจากความคิด  ทีเขา้ถึงใจ  ตามความเป็นจริง ฯ ทราบว่า  

ลาํดบันนั  ในเวลานนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสพระคาถาเหล่านีว่า 

นิรเทศหนึงแห่งธรรมทงัหลายคือ ธรรมทงัปวงไม่มีลกัษณะ อนัผูมี้ปรัชญา

อนัประเสริฐ  รู้ทวัถึงตามทีเป็นจริง แสดงไวแ้ลว้  ฯ (13) 

พระโพธิสัตวใ์ดรู้ทั วถึงนิรเทศแห่งธรรมอย่างนี  ความตอ้งอาศยัสิงอืนของ

พระโพธิสตัวน์นัผูก้ล่าวดว้ยสูตรโกฎิหนึงยอ่มไม่มี  ฯ (14) 

 

                                         
195 จรรยา  จริยา  ขอ้ควรประพฤติปฏิบติัเมือมุ่งในสิงใดสิงหนึง 
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เพราะว่า พระนายกผูท้รงตงัมนัแลว้ ย่อมรู้ทวัถึงโกฎิ196ทีมีอยู่  และรู้ทั วถึง

โกฎิเหล่านนั  แต่ไม่ตรัสอะไรๆ ในโกฎิเหล่านนั  ฯ (15) 

ย่อมรู้ธรรมทังปวงโดยส่วนหนึง  ย่อมเห็นธรรมทังปวงโดยส่วนหนึง   

กล่าวแลว้แมม้ากเท่าไร  ความมึนเมายอ่มไม่เกิดแก่พระองค ์ ฯ (16) 

จิตของพระองคส์ะทอ้นกลบัว่า  ธรรมทงัปวงไม่มีชือ  ผูศึ้กษาแลว้ย่อมกล่าว

วาจาทีมีอยูใ่นนิรเทศแห่งนาม  ฯ (17) 

พระองค์ย่อมฟังเสียงกล่าว ย่อมรู้เบืองต้นและทีสุดอย่างใดอย่างหนึงของ

ธรรมนนั  ครันรู้เบืองตน้และทีสุดแห่งเสียงกล่าวแลว้ไม่ถกูเสียงกล่าวครอบงาํ  ฯ (18) 

ลกัษณะของธรรมทงัหลายก็เหมือนเบืองตน้และทีสุดแห่งเสียงกล่าว บุคคล 

รู้ทวัถึงธรรมทงัหลายอยา่งนี ยอ่มไม่เขา้ถึงในครรภท์งัหลาย197 ฯ (19) 

ผูไ้ ม่มีการเกิด ย่อมรู้ทั วถึงความไม่เกิดขึนแห่งธรรมทังปวงทังหลาย  

เมือรู้ทวัถึงนิรเทศแห่งชาติ การระลึกถึงชาติพึงมีไดใ้นกาลทุกเมือ  ฯ (20) 

ในกาลใด การระลึกชาติย่อมมี ก็ในกาลนัน  บุคคลย่อมประพฤติกริยา198  

บริวารแห่งผูข้า้มลงสู่กริยา  ยอ่มไม่ถกูทาํลาย  ฯ (21) 

พร ะโ พ ธิสัตว์ใด   รู้ ทั ว ถึ งธร รม ที เ ป็ นค ว าม ว่ า ง อย่ าง นี    สิ ง อะ ไ ร 

ทีพระโพธิสตัวน์นัไม่รู้ยอ่มไม่มี  โกฏินนัเป็นธรรมเครืองไม่กงัวล  ฯ (22) 

ก็ (ทงัที)มีโกฏิทีเป็นธรรมเครืองไม่กงัวล  (แต่) คนพาลก็ไม่กาํหนดสิงทีเป็น

เหตุใหพ้วกเขาท่องเทียวไปตลอดโกฎิกลัป์ครังแลว้ครังเล่า ฯ (23)   

ถา้พวกเขาพึงรู้ไดห้นึงกลัป์ โดยประการทีพระนายกทรงทราบ ทุกขไ์ม่พึงเกิด

แก่ชนเหล่านนัเลย  อีกทงัชนเหล่านนัไม่พึงไปสู่ทุคติ  ฯ (24) 

ปุถุชนทังหมดเมือไม่รู้นัยนี ด้วยประการฉะนี  ย่อมทิ งธรรมซึงเป็นที 

ทีทุกขด์บัเช่นนีไป  ฯ (25)   

ความจาํได้หมายรู้ธรรมย่อมเป็นไปแก่ชนผูไ้ม่ได้รับ (ความรู้) ความรู้ที

เกียวเนืองกบัการเกิดอยา่งนีนนัมีอยู ่ เธอทงัหลายจงรู้แจง้ว่าเป็นความรู้นนัเอง  ฯ (26) 

                                         
196 โกฏิ มุมสุด  เหมือนในคาํว่า จตุษฺโกฏิ ซึงแปลว่า 4 มุม  คือขอ้ความสุดโต่งใน 4 ดา้นคือ  ยนืยนั, 

ปฏิเสธ, ทังยืนยนัและปฏิเสธ, ทังไม่ยืนยนัและไม่ปฏิเสธ  เป็นวิธีการวิพากษ์ในคมัภีร์มูลมัธยมกการิกาของ 

คุรุนาคารชุน  
197 ไม่เกิดอีก คือนิพพานแลว้ 
198 กริยา สิงทีควรทาํ 
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ความรู้แจง้และความรู้พร้อม  ทีคนพาลทงัหลายกาํหนดกนัแลว้นั น  บณัฑิต

ทงัหลายยอ่มไม่หลงในธรรมทงัหลายทีกาํหนดทวัแลว้นนั ฯ (27) 

นีเป็นภูมิของบณัฑิตทงัหลาย  ไม่ใช่ทีเทียวไปของคนพาลทงัหลายในภูมินัน  

ธรรมทีเป็นความว่าง  ไม่ขุ่นมวั  เป็นทีเทียวไปของพุทธบุตรทงัหลาย  ฯ (28) 

นีเป็นภูมิของพระโพธิสตัวท์งัหลาย  นีเป็นจรรยาของพุทธบุตร  พระพุทธเจา้  

ทรงแสดงศนูยตา อนัสงบ เป็นเครืองประดบัพุทธธรรมทงัหลาย  ฯ (29) 

ก็ในกาลใด พระโพธิสตัวล์ะวาสนาได ้ พระโพธิสัตวเ์หล่านัน ไม่ยึดติดดว้ย

รูปทงัหลาย  พระโพธิสตัวเ์หล่านนั (ชือว่า) ดาํรงอยูแ่ลว้ในพุทธโคตร  ฯ (30) 

ความตงัอยูไ่ม่ไดแ้ห่งธรรมทงัปวงทงัหลาย  ความตงัอยู่ไดแ้ห่งธรรมทงัปวง

ทงัหลายเหล่านนั ยอ่มไม่มี  สาํหรับพระโพธิสตัวผ์ูรู้้ความตงัอยู่ไดเ้ช่นนี  โพธิก็ไม่ใช่

เป็นสิงจะไดโ้ดยยาก  ฯ (31) 

บุคคลเสพทาน ศีล สุตะ กษานติ  (และคบ) มิตรผูเ้จริญแลว้  รู้แจง้กริยานีนัน 

(แหละ)  ยอ่มตรัสรู้โพธิไดโ้ดยพลนั  ฯ (32) 

อนึง เทวดา นาค คนธรรพ ์ ยกัษ์  อสูร งูใหญ่  ย่อมสักการะ (เขา) ทุกเมือ   

และครุฑ กินนร ทงัหมด และคา้งคาวทงัหลาย  ยอ่มทาํการบูชา  แก่เขา  ฯ (33)   

พระพุทธเจา้หลายโกฏิ ผูด้าํรงอยูต่ลอดหลายโกฏิกลัป์อนัมาก  ยอ่มตรัสถึงยศ

ของเขา  มีการพรรณนาถึงผูป้ระกาศธรรม ซึงใครๆ ไม่อาจพรรณาใหสิ้นสุดได ้ฯ (34)  

พระโพธิสตัวผ์ูรู้้ศนูยตายอ่มทาํประโยชน์แก่สัตวห์ลายโกฏิ ย่อมแสดงธรรม

โดยปริยายสูตร สัตวท์งัหลายไดฟั้งแลว้ ย่อมยงัความรักความเคารพให้เกิดแก่เขา ฯ 

(35) 

อนึง ความรู้อนัไพบูลยย์่อมเป็นไปแก่พระโพธิสัตวเ์หล่านัน  เป็นเหตุให้เขา

เหล่านั นเห็นพระชินเจ้า ผูย้อดเยียมแห่งชนทังหลาย  และเห็นขบวนอันงดงาม 

ในเกษตร  และพระโลกนาถเหล่านนัยอ่มแสดงธรรม  ฯ (36) 

เธอทงัหลายจงรู้ธรรมทงัปวงทงัหลายทีมีมายาเป็นเครืองเปรียบ  เหมือนความ

ว่างแห่งสิงปกติทีพึงเห็นได้ในระหว่าง199  บุคคลย่อมรู้ปกติอนัเช่นนันในธรรม

เหล่านนั  เมือประพฤติอยา่งนีก็ไม่ติดขอ้งในทีไหนๆ  ฯ (37) 

                                         
199 สิงทีพึงเห็นไดใ้นระหว่าง หมายถึง อากาศ ช่องว่าง ทีสามารถมองทะลุไปได ้
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พระโพธิสัตว์นันประพฤติข้อประพฤติเพือโพธิอันประเสริฐในโลก   

ทาํประโยชน์ดว้ยการไม่ติดขดัดว้ยชญาน  พระโพธิสตัวเ์หล่านนัเหล่านนั  ทาํใหธ้รรม

ทงัปวงเป็นสิงน่าอศัจรรยด์ว้ยชญาน  ส่งรูปเนรมิตมุ่งหนา้ไปสู่เกษตรอืน ฯ (38)   

รูปเนรมิตเหล่านันทาํกิจทีพระพุทธเจา้(พระองค์จริง)พึงทาํ  ย่อมดาํเนินไป

ตามปรกติเหมือน(ทีพระพุทธเจา้พระองคจ์ริงทรงกระทาํเป็น)ธรรมดานั นเอง และคน

ผูด้าํรงมนัอยูใ่นโพธิจิตยอ่มไดป้ระโยชน์ตามทีประสงค ์(จากพุทธเนรมิต)  ฯ (39) 

พระโพธิสัตว์ผูพ้ากเพียรให้พุทธวงศ์ดาํรงอยู่ย่อมเป็นผูรู้้สิงทีพระพุทธเจ้า

ทงัหลายทาํแลว้ในกาลทุกเมือ  ลกัษณะ 32 ประการ200ยอ่มมีในกายของเขา  พร้อมกบั

แสงประกายทีรุ่งเรืองอยู ่ ฯ (40) 

บุคคลผูป้ระพฤติอยู่ในสมาธิจักได้อานิสงส์อืนไม่มีทีสินสุดเป็นอนัมาก   

อนัเป็นสิงประเสริฐ  เขาเป็นผูมี้กาํลงัมาก  เป็นผูอ้นัใครให้ไหวไม่ไดใ้นกาลทุกเมือ  

เดชแห่งพระราชาทงัหลาย  ยอ่มไม่กลาํกลายเขา  ฯ (41) 

เขาเป็นผูน่้าเลือมใส เป็นผูน้ังใกล ้ปรากฏด้วยบุญ เดช และศิริ แมเ้ทวดา

ทงัหลายก็อดทนต่อเดชของเขาผูเ้ป็นบณัฑิตประพฤติในพุทธธรรมทงัหลายไม่ได ้ฯ 

(42) 

เขาผูซึ้งตังมนัในโพธิจิตอย่างมนัคง  ย่อมเป็นมิตรของสรรพสัตว์ทุกเมือ   

อนึง ความมืดบอดยอ่มไม่มีแก่เขาในกาลไหนๆ  เขาประกาศโพธิแห่งพุทธะอยู ่ ฯ (43) 

เขาไม่หาโอกาสส่งเสียงและพูด201 ไม่บ่นเพอ้ ธรรมทีเป็นสวภาวะเหล่านัน 

ก็เหมือนทอ้งฟ้า  เขารู้แจง้คติอนัยอดเยยีมนี  ส่วนปฏิภาณมีไม่สินสุดเลย  ฯ (44)   

เขากล่าวแสนสูตร ย่อมรู้ทั วถึงโกฏิทีมีในก่อนอย่างดี  เขาผูรู้้จักสวภาวะ 

ของธรรมทีละเอียดดว้ยดี  ยอ่มเป็นผูรู้้แจง้ มีคาํพดูไม่ติดขดัในกาลทุกเมือ ฯ (45) 

อนึงเป็นผูฉ้ลาดใน 100 นัย202เป็นนิตย ์และฉลาดในเสียงกล่าวและนิรุกติ

หลายอยา่ง และมีการจาํแนกผลกรรมทีกาํหนดแลว้ เป็นผูดี้เลิศทีสุด พิเศษเห็นปานนี 

ฯ (46) 

เป็นผูท้รงไวซึ้งเพศทีไม่วิกล  เป็นบณัฑิตรู้ตวัตนแห่งทศพล เป็นอตัตาใหญ่  

สมฤดีของเขาผูรู้้จกัสวภาวะแห่งธรรมทีละเอียดดว้ยดี  เป็นสิงบริสุทธิทุกเมือ  ฯ (47) 

                                         
200 หมายถึง มหาบุรุษลกัษณะ 32 ประการ 
201 พูดนอ้ย 
202 นยั เครืองนาํทาง ความหมาย คาํว่า 100 บ่งบอกเพียงว่าฉลาดในความเขา้ใจความหมายของคาํ

หรือขอ้ความจาํนวนมาก ไม่จาํกดัเพียง 100 ตามทีปรากฏ 
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เขาย่อมไม่ได้ยินเสียงทีไม่น่าชอบใจเลย  ย่อมได้ยิน (แต่) เสียงประณีต  

น่าชอบใจ เป็นนิตย ์วาจาของเขาผูรู้้จกัสวภาวะแห่งธรรมอนัละเอียดด้วยดี เป็นสิง 

น่าชอบใจเสมอ  ฯ (48) 

เขาเป็นผูมี้สมฤติ มติ คติ และปรัชญา  และทงั จิตไม่ขุนมวั ผ่องใส  เขาผูรู้้ 

สวภาวะแห่งธรรมทีละเอียดดว้ยดี  ยอ่มกล่าวสูตรแสนมิใช่หนึง  ฯ (49) 

อนึง  เขาเป็นผูฉ้ลาดในประเภทแห่งอกัษรและบท  ทงัรู้เสียงอืนๆ อีกมาก   

เขาผูรู้้สวภาวะแห่งธรรมทีเป็นคุณนี  ยอ่มเป็นผูฉ้ลาดในอรรถ และรู้พยญัชนะ  ฯ (50) 

เขาผูรู้้สวภาวะแห่งธรรมทีละเอียดดว้ยดี  ยอ่มเป็นทีรักทีน่าชอบใจของเทวดา 

มนุษย ์นาค รากษส อสูร งูใหญ่ และกินนร เป็นนิตย ์ในกาลทุกเมือ  ฯ (51) 

และคณะภูต ปิศาจและรากษส และสัตว์ทีมีเนือเป็นภกัษา ซึงทารุณยิงนัก   

ชนเหล่านนัไม่ใหภ้ยัเกิดขึนแก่พระโพธิสตัวน์นัผูรู้้สวภาวะแห่งธรรมอนัละเอียดดว้ยดี

เลย  ฯ (52) 

เพราะได้ฟังถ้อยคําอันไพบูลย์ของบัณฑิตทังหลาย  ความชูชันแห่งขน 

อนัไพบูลยย์อ่มเกิดขึนแก่สตัวเ์หล่านัน  สัตวเ์หล่านันย่อมยงัความรักในพระพุทธเจา้

อนัไพบูลยใ์หเ้กิดขึน  ประโยชน์ในสิงเหล่านนัอนัไพบูลย ์ เป็นอจินไตย ์ ฯ (53) 

ใครๆ ไม่อาจกล่าวกาํลงัแห่งบุญในชนเหล่านนัได ้ถึงแมก้ล่าวอยู ่ สินพนักลัป์

เป็นอนัมาก  ทีสินสุดไม่มีประมาณกาํหนดไม่ได ้เพราะทรงจาํไวซึ้งสูตรทีเก็บธรรม

ของพระสุคตทงัหลายนี  ฯ (54) 

พระชินเจ้าในอดีตทุกพระองค์เหล่านันอนัพระโพธิสัตว์บูชาแลว้และทัง

พระพุทธเจา้ในอนาคตอนัไม่มีกาํหนดอนัพระโพธิสัตวบู์ชาแลว้อนึง  พระพุทธเจ้า 

ผูท้รงสถิตในทิศสิบอนัพระโพธิสตัวบู์ชาแลว้  เพราะทรงจาํสมาธิอนัสงบดีนี  ฯ (55) 

พระทศพลทรงเข้าไปตงัความกรุณา  เหมือนอย่างใครๆ ผูต้ ้องการบุญใน 

พระศาสนานีจึงเขา้ไปตงัความกรุณาไว ้ หลายโกฏิกัลป์ไม่มีทีสินสุดกาํหนดไม่ได ้ 

และการทาํความรักใหเ้กิดในชนเหล่านนัก็กาํหนดไม่ได ้ ฯ (56) 

คนทีสองผูต้อ้งการบุญพึงมี  อนึงเขาทรงจาํคาถาหนึงจากนัยเป็นปรมตัถ์นี  

เพราะทรงจาํไว ้ เมือกาลทีเป็นจริมะเป็นไปอยู่  เสียวแห่งบุญอนัมีในก่อน  ย่อมไม่มี

แก่เขา  ฯ (57) 

การบูชาพระพุทธเจ้าอนัวิเศษยิงนี  เมือกาลอนัทารุณเป็นจริมะเป็นไปอยู ่  

เขาไดฟั้งคาถาหนึงประกอบดว้ยบทสีนี  ทรงจาํไว ้ พระพุทธเจา้ทุกพระองค ์ ย่อมเป็น

อนัเขาบูชาแลว้  ฯ (58) 
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ลาภอนัยงิอนัชนเหล่านนัไดด้ว้ยดีแลว้ในกาลทุกเมือ และกอ้นขา้วของราษฎร 

อันยิ ง เป็นสิ งทีบริโภคดีแล้วในกาลทุก เมือ พวกเขาเ ป็นบุตรผู ้เจริญทีสุดยิ ง 

ของพระทศพล พระชินเจา้มากองคย์อ่มเป็นอนัชนเหล่านนับูชาแลว้ตลอดราตรีนาน ฯ 

(59) 

แมเ้ราเห็นเหตุแลว้ทีเขาคิชฌกูฏนี อนึง แมช้นเหล่านันเราก็ไดพ้ยากรณ์แลว้

ในพุทธชญาน อนึง แมเ้รามีความปรีดี(และ)ไมตรี เพือพยากรณ์แมอี้กในกาลนัน ฯ 

(60) 

อีกทงัพระอมิตายพุุทธเจา้ตรัสอานิสงส์มิใช่หนึงในทีนัน  ชนเหล่านีทงัหมด

เขา้สู่สุขาวดีแลว้  ถึงความยนิดี  พบพระพุทธเจา้พระนามว่าอกัโษภยะ  ฯ (61) 

ภยัแห่งวินิบาตไม่มีในกาลไหนๆ  ตลอดแสนกัลป์ไม่มีประมาณเพราะเขา

ประพฤติโพธิจรรยาอนัประเสริฐนี  จึงเสวยโสมนสัเป็นนิตย ์ฯ (62) 

สิงทีวิเศษเห็นปานนีย่อมมีแก่เขาผูป้ระกาศอานิสงส์อนัประเสริฐทีสุดนี  

บุคคลเมือตามศึกษาบทเฉพาะทีน่าเคารพนี ในกาลภายหลงัพึงทรงจาํสูตรนีไว ้ ฯ (63) 

ปริวรรตที  11  ชือว่าสูตรธารณปริวรรต  ในศรีสมาธิราช 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี ฯ (11) 

 

ปริวรรตที  12  สมาธยนุศิกษณาปริวรรต ฯ 

(ว่าดว้ยการตามศึกษาสมาธิ) 

ดูก่อนกุมาร  ในขอ้นนั  พระโพธิสตัวม์หาสตัวใ์ดยอ่มรู้ทวัถึงสวภาวะของธรรมทงัปวง  

คุณานิสงส์เห็นปานนีนีย่อมมีแก่พระโพธิสัตว์มหาสัตว์นัน  คือ  พระโพธิสัตว์มหาสัตว์นัน 

ยอ่มกล่าวพรรณนาคุณทีเป็นจริงของพระตถาคตทงัหลาย ฯ และไม่กล่าวเรียกพระตถาคตทงัหลาย 

ดว้ยขอ้ความอนัไม่จริง ฯ ขอ้นันเป็นเหตุแห่งอะไร?  พระตถาคตทรงอบรม (ตน) ดว้ยธรรมดาใด  

พระโพธิสัตวม์หาสัตวย์่อมรู้ทวัถึงธรรมดานันตามเป็นจริง ฯ ย่อมรู้ทั วถึงพุทธคุณอนัอนันต์ ฯ  

ขอ้นนัเป็นเหตุแห่งอะไร  ดูก่อนกุมาร  เพราะว่าพุทธคุณอนัเป็นอนันต์  เป็นอจินไตย ์ ปราศจาก

ความคิด ฯ พระโพธิสัตวน์ันไม่อาจคิดหรือประมาณพุทธคุณเหล่านันได ้ฯ ข้อนันเป็นเหตุแห่ง

อะไร? ดูก่อนกุมาร  เพราะว่าจิตเป็นสิงไม่มีสวภาวะ ไม่มีรูป  ไม่สามารถชีให้เห็น (เป็นรูป) ได ้ฯ  

ดูก่อนกุมาร  ก็จิตมีสวภาวะอย่างไร  พุทธคุณทังหลายก็มีสวภาวะอย่างนัน  พุทธคุณทงัหลาย 

มีสวภาวะอย่างไร  ตถาคตทังหลายก็มีสวภาวะอย่างนัน  ธรรมทังปวงก็มีสวภาวะอย่างนัน203   

                                         
203 สวภาวะ (บาลีว่า สภาว, สันสกฤตว่า สฺวภาว) สภาวะ, สภาพ, สิงทีเป็นเอง, สิงทีมีในตวัของมนั

เอง ความมีอยูเ่อง  ถา้จิตมนัจะมีอยูเ่อง พุทธคุณกจ็ะมีอยูเ่องเช่นเดียวกนั  เบืองตน้ขอ้ความกล่าวว่าจิตไม่มีสภาวะ 
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ดว้ยประการฉะนี ฯ ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสัตวม์หาสัตวใ์ดย่อมรู้ทวัถึงนิรเทศแห่งสวภาวะของ 

คุณทงัปวงตามทีเป็นจริงอยา่งนี  ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสตัวม์หาสตัวนี์เราเรียกว่า ผูมี้ใจเป็นสมาธิ ฯ 

ฉลาดในการสลดัออก ฯ ยอ่มรู้ทวัถึงการสลดัออกซึงไตรธาตุตามทีเป็นจริง ฯ เป็นผูม้กัหยงัเห็นตาม

เป็นจริง  มีวาทะไม่ผดิ  มิใช่มกักล่าวเป็นอยา่งอืน  พดูอยา่งไรก็ทาํอยา่งนนั  ไม่ปักใจลงในไตรธาตุ  

เป็นผูก้า้วล่วงไตรธาตุ ฯ เป็นผูก้า้วล่วงกามภูมิ  รูปภูมิ  อรูปภูมิ  กิเลสภูมิ  นามภูมิ  โฆษภูมิ ฯ เป็นผู ้

ฉลาดในอกัษร บทและนยั ฯ  มีความรู้ทีทาํอบรมในเรืองอกัษร ฯ ฉลาดในธรรมทีไม่ควรกล่าว ฯ รู้

อกัษร ฯ ฉลาดในอกัษร ฯ รู้และฉลาดในประเภทแห่งอกัษรและบท ฯ รู้และฉลาดในความพิสดาร

แห่งประเภทของอกัษรและบท ฯ ฉลาดในประเภทแห่งบทแห่งธรรมทังปวง ฯ ฉลาดในความ

พิสดารของประเภทแห่งบทแห่งธรรมทงัปวง ฯ ฉลาดเพราะรู้ในวยวสัถาน204ของธรรมทงัปวง ฯ 

เป็นผูป้ระกอบพร้อมดว้ยพุทธิอนัไดส้ั งสมไว ้ ไม่ถูกมารทงัหมดและเทวดาผูน้ับเนืองในหมู่มาร 

ผูช้วัทีสุดครอบงาํ ฯ 

ทราบอีกว่า  เมือตรัสธรรมบรรยายนี  หมู่สัตวป์ระกอบดว้ยเทวดาและหมู่มนุษย ์98 

นิยุต  ผูเ้คยทาํบริกรรมไวก่้อน  ไดรั้บเฉพาะซึงธารณีอนัเป็นไปทวัแสนโกฏิ  และกษานติทีไม่มี 

สิงกางกนั เป็นเครืองเห็นแจง้ธรรม  ฯ ก็สตัวเ์หล่านันทงัหมด  พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงพยากรณ์ว่า  

จกัไดบ้รรลุสมัมาสมัโพธิญาณอนัยอดเยยีม โดย 48 แสนอสงไขยกลัป์ ฯ และสัตวเ์หล่านันทงัหมด

จกับรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอนัยอดเยียมในพุทธเกษตรอืนๆ บรรดาทีมีอายุหนึงอืนๆ ฯ  ในขอ้นี  

พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไวอ้ยา่งนีว่า 

พระโพธิสตัวผ์ูถึ้งโพธิอนัมีมติ ยอดเยยีม ประเสริฐ  เป็นผูฉ้ลาดในอรรถและ

ในธรรม  นนั  ยอ่มประพฤติในสวภาวะแห่งธรรม  ฯ (1)  

ยอ่มไม่กล่าววาจาอนัไม่จริง มีคุณวิเศษอนัเช่นกบัของพระพุทธเจา้ทงัหลาย  

เพราะว่า  พระโพธิสตัวน์นั  ผูก้ลา้ ปราศจากขอ้สงสัย ย่อมรู้ธรรมนันของพระชินเจา้

ทงัหลาย  ฯ (2) 

และพระโพธิสตัวน์นั  ยอ่มรู้ทวัถึงธรรมทงัหมดว่ามีอรรถอนัเดียวคือ ศูนยตา

โดยส่วนเดียว  ไม่มีอรรถต่างๆ  ย่อมเป็นผูศึ้กษาในอรรถอนัเดียวของธรรมทงัหมด

เหล่านนั  ฯ (3) 

ยอ่มรู้มติทีไม่ตอ้งกาํหนด  ไม่เปลียนแปลง  และทีไม่พึงไดรั้บความรู้พร้อม

ในความไม่สินไปของเขาสินไปแลว้  เขาละสิงทงัหมดไม่มีส่วนเหลือลง  ฯ (4) 

                                                                                                                     
เพราะฉะนันพุทธคุณก็ย่อมไม่มีสภาวะ ตถาคตและธรรมก็เช่นเดียวกัน สิ งเหล่านีไม่มีสวภาวะเหมือนกัน  

ขอ้ความทีกล่าวว่า จิตไม่มีสวภาวะ คงกล่าวในเชิงปรมตัถสัจ ส่วนขอ้ความนีกล่าวในเชิงสมมติสัจ 
204 วยวสัถาน เงือนไขพิเศษ 
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ก็เขาไม่เห็นพระทศพลทังหลายโดยรูป (กาย) แต่เห็นพระนรสิงห์205  

โดยธรรมกาย  การเปลียนใจทงัหมดเขาละไดด้ว้ยลกัษณะทงัหลายก็หามิได ้ ฯ (5) 

ธรรมทังหลายทีเป็นอจินไตย์เหล่านัน ปราศจากความคิด  สงบระงับ 

โดยสวภาวะ  ชนเมือรู้ทั วถึงอย่างนีย่อมเห็นพระพุทธเจา้ทังหลายผูป้ระเสริฐทีสุด 

แห่งสตัวส์องเทา้  ฯ (6) 

พุทธิทีบุคคลมุ่งหวงัในธรรมทงัหมดยอ่มมีเหมือนกบัทีหลงัจากไดรู้้แลว้จึงมี

ความหมายรู้อาตมะ  และธรรมทังหมด มีพุทธินันเป็นสวภาวะ เป็นสิงบริสุทธ ์

เหมือนกบัทอ้งฟ้า ฯ (7) 

ก็เพราะรู้ธรรมทงัหมด เขาจึงไม่มีการสลดัใจ(ออกจากทุกข์) (เพราะฉะนัน)

ความตงัใจจะความหลุดพน้ไตรธาตุจึงไม่มีแก่เขา  ฯ (8) 

เขามีความเห็นตามทีเ ป็นจริง   มีวาจาไม่ผิด  ไ ม่กล่าวเ ป็นอย่าง อืน   

ก็คาํทงัหมดของเขายอ่มเปล่งออกไปดว้ยอานุภาพแห่งพระชินเจา้  ฯ (9) 

เป็นผูก้า้วล่วงกามภูมิ กิเลสภูมิ รูปภูมิ และอารูปภูมิ  มีใจไม่วุ่นอยู่ในธรรม

ทงัหลาย  ยอ่มเทียวบนัเทิงเพือประโยชน์แก่โลก  ฯ (10) 

เป็นผูก้า้วล่วงนามภูมิ โฆษภูมิ ชญาน สะสมดว้ยสวภาวะ  ธรรมเป็นทีอาศยั

ยอ่มไม่มีแก่เขาผูก้ล่าวแมน้าน  ฯ (11) 

การเผยแผ่ความรู้พร้อมย่อมไม่สินไปในผูมี้ความเห็นผิดโดยขณะทงัปวง  

และพุทธิก็ถูกเปล่งออกแลว้ดว้ยดี ชนเหล่านันเป็นนักปราชญ์เปรียบดว้ยท้องฟ้า ฯ 

(12) 

พึงมีวิหารนิยตุโกฏิ อนัเป็นประโยชน์แก่การซดัไปแห่งจิต  เขาครอบงาํมาร

ทงัหมด แต่ไม่เขา้ไปสู่อาํนาจมารเหล่านนั  ฯ (13) 

ตดัเครือข่ายแห่งมารทังหมด เป็นผูบ้ริสุทธิ มีศีล ไม่เดือดร้อน ยินดีในสุข

แห่งธยาน และรู้ทวัถึงโลกอนัเป็นความว่างเปล่า  ฯ (14) 

เขารู้ทวัถึงซึงโลก สกนัธ ์และความว่างทีกล่าวแลว้เหล่านนั  ธรรมทงัหมดทีมี

อุปมาดงัทอ้งฟ้า ไม่มีการเกิด  ไม่มีการดบั  ฯ (15) 

เขาสละตน  แต่ไม่สละการศึกษาตามข้อศึกษาของพระทศพลเลยเขาถึง 

ศีลบารมี ยอ่มอุบติัในทีทีตงัความปรารถนาไว ้ ฯ (16) 

                                         
205 นรสิงห์ นระผูเ้ปรียบดงัราชสีห์ ชือเรียกพระพุทธเจา้ 
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เขา เทียวไปย ังพุทธเกษตรทังหลาย  เห็นพระพุทธเจ้านิยุตโกฏิองค ์  

ไม่ปรารถนาสวรรค ์ และไม่ปล่อยวางจากปณิธาน ฯ (17) 

เขาไม่ละความเพียร แมค้รู่หนึง ประพฤติธรรมในตน  เป็นผูอ้นัพระพุทธเจา้

ในโลกทงัสิบทิศทรงสรรเสริญแลว้  ฯ (18) 

ดูก่อนกุมาร เพราะเหตุนันแล  เพราะไดฟั้งธรรมเหล่านี ในสมาธิ  เธอได้

ความเขา้ใจอนัลึกซึง จงประกาศธรรมแก่มหาชน  ฯ (19) 

ชนผูป้รารถนา พึงเป็นสวยมัภูพุทธเจ้าผูพ้รั งพร้อมด้วยคุณใหญ่  ศึกษาใน

สมาธิราชสูตรนีแลว้ เป็นผูฉ้ลาด  ยอ่มเป็นพุทธเจา้ผูท้รงไวซึ้งกาํลงัสิบประการ ฯ (20) 

ปริวรรตที 12 ชือ สมาธยนุศิกษณาปริวรรต ในศรีสมาธิราช 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี ฯ (12) 

 

ปริวรรตที  13  สมาธินิรเทศปริวรรต ฯ 

(ว่าดว้ยสมาธินิรเทศ) 

ทราบว่า  ในลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสเรียกจนัทรประภาผูเ้ป็นกุมารมาอีก

ว่า  ดูก่อนกุมาร  เพราะเหตุนนัแล  พระโพธิสตัวม์หาสตัวพึ์งเป็นผูต้อ้งการเพือบรรลุสัมมาสัมโพธิ

ญาณอนัยอดเยียม  ดูก่อนกุมาร  ในขอ้นัน  สมาธินิรเทศเป็นไฉน ?  คือ  ความเสมอกนั  มิใช่ไม่

เสมอกนั  ของธรรมทงัปวงทงัหลาย  ตามทีเป็นไป ฯ ไม่ใช่ความคิด  ไม่ใช่ความดาํริ ฯ ความไม่

ตังอยู่อย่างเดิม  ความไม่กระตุ้นให้ลุก ฯ ความไม่เกิดขึน  ความไม่ดับ ฯ  ความกําหนด  

ความกาํหนดวิเศษ ความกาํหนดรอบดา้นและการตดั ฯ ความไม่นึกตามความคิด ฯ ความไม่ใส่ใจ ฯ 

ความตดัขาดบญัญติั ฯ  ความรู้สวภาวะของสกนัธ ์ธาตุ และอายตนะ ฯ สมฤติ มติ คติ หิริ ธฤติ จารีต 

อาจาระ โคจร ขอ้ปฏิบติั และสถานะ ฯ อรณาภูมิ ฯ ศานตภูมิ ฯ การตดักิเลสทีทาํให้เนินชา้ทงัหมด 

ฯ  ขอ้ศึกษาของพระโพธิสตัวท์งัหมด ฯ อารมณ์เป็นทีเทียวไปของตถาคตทงัหมด ฯ ความดีเลิศแห่ง

คุณทงัหมด ฯ ดูก่อนกุมาร นีเรียกว่า สมาธินิรเทศ ฯ พระโพธิสตัวม์หาสตัว ์ตงัอยูใ่นสมาธินิรเทศใด

จะไม่เว ้นจากสมาธิ  และมีจิตไม่สั น  เป็นผูป้ระกอบด้วยมหากรุณา  ทําประโยชน์แก่สัตว ์

ไม่มีปริมาณ ฯ  

ทราบว่าในลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสพระคาถาเหล่านีว่า 

สมาธิเป็นภูมิทีไม่ใช่ไม่เสมอ  สงบ  เกษม  เห็นไดย้ากนัก  ดว้ยเหตุนัน   

จึงเรียกว่า สมาธิทีเกิดจากความรู้พร้อม  ฯ (1) 

สมาธิเป็นสิงไม่ใช่ความคิด  ไม่ใช่ความดาํริ  ไม่ใช่สิงจะเขา้ใจได ้ ไม่ใช่สิงจะ

ชีแสดงได ้ และเพราะเหตุนนัจึงเรียกว่า  สมาธิ  ทีไม่ใช่จิตจะเขา้ใจได ้ ฯ (2) 



113 
 

 
 

เมือใดบุคคลตงัมนัแลว้ ไม่คิดถึงธรรมทงัปวง  ความไม่คิดถึงตามทีเป็นจริง  

มีชือว่าสมาธิ  ฯ (3) 

เมือธรรมไม่มี  สิงมาตรว่าธุลี  และแมธุ้ลี  ย่อมไม่มีก็หาไม่  ด้วยเหตุนัน   

จึงเรียกว่า สมาธิทีธรรมทงัหลายเขา้ใจไม่ได ้ ฯ (4) 

ก็ความทีจิตเขา้ใจไม่ไดน้นัท่านเรียกว่าความดาํริ  อนึง  เธอทงัหลายจงรู้ธรรม

ทงัหลายทีเขา้ใจไม่ไดน้นัว่าเป็นสมาธิ  ฯ (5) 

ก็  เนือหาบ่งไดด้ว้ยเสียง  และเสียงนันไม่ใช่สาระ  เสียงย่อมมีเสียงสะทอ้น

เป็นเครืองเปรียบ  เหมือนทอ้งฟ้ามีอากาศ (เป็นเครืองเปรียบ) ฉะนนั  ฯ (6) 

ก็  ธรรมเหล่านีทีไม่ตงัอยู่  ความตงัอยู่ของธรรมเหล่านั นย่อมไม่มี  ความไม่

ตงัอยูย่อ่มไม่ไดด้ว้ยศพัทว์่าตงัอยู ่ โดยสวภาวะ  ฯ (7) 

ก็คติ (ศพัท)์ นียอ่มไม่มีอยา่งนีว่า  อคติย่อมเคลือน  อคติเรียกดว้ยศพัท์ว่าคติ  

สมาธิก็เรียกเช่นนนั  ฯ (8) 

ผูที้ไม่ตงัมนันนัเรียกว่า ความคิด  ผูที้ตงัมนันั นเรียกว่า ความคิดทีสอง  ผูไ้ม่

คิดยอ่มเทียวไปเพือความตรัสรู้  ผูไ้ม่คิดไดส้มัผสัโพธิอนัยอดเยยีม  ฯ (9) 

สมาธินนัเป็นสิงเสมอ ไม่ใช่ไม่เสมอ เป็นศานตภูมิ สมาธินั นเป็นเครืองหมาย

แห่งสมถะและวิปัศยนา206  บุคคลนนัเสพพุทธโพธิอนัสงบนีแลว้เป็นผูป้ระกอบสมาธิ-

ภาวนาอนัสงบนี  ฯ (10) 

อนึง  สมาธินีไม่สามารถเขา้ใจไดด้ว้ยอกัษร  บุคคลละเสียงกล่าวทงัหมดแลว้  

ยอ่มเป็นผูต้งัมนั  และความคิดยอ่มไม่มีแก่เขา  ฯ (11) 

ก็สมาธิในพระศาสนานีใด  พระผูมี้พระภาคทรงชีแสดงไวแ้ลว้อย่างใด   

พระโพธิสตัวก์็ประกอบความเพียรแลว้อย่างนัน  ถา้ในเกษตรนีมีความร้อนแห่งกลัป์  

ทีอยูก่ลางเขา  ความร้อนนนัไม่ใช่ไฟสาํหรับแผดเผา ฯ (12) 

ทอ้งฟ้าไม่เคยถูกไฟไหม ้ ถึงแม ้ (จกัรวาล) จะถูกไฟไหมห้ลายแสนกัลป์  

ธรรมเหลานนัทีเกิดขึนอยูก่็เหมือนทอ้งฟ้า  สมาธินัน (แมอ้ยู)่ท่ามกลางไฟก็ไม่ถูกไฟ

ไหมเ้ลย  ฯ (13) 

ถา้ไฟลุกไหมใ้นพุทธเกษตร  พระโพธิสตัวอ์ยูใ่นสมาธิทาํความตงัมนั  เพลิงนี

เป็นสิงไม่เหลือสาํหรับผูส้งบ  ทาํแผ่นดินให้พินาศไป  แต่พระโพธิสัตวน์ันหาเป็น

อยา่งอืนไม่  ฯ (14) 

                                         
206 บาลีว่า สมถะและวิปัสสนา 
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พระโพธิสัตว์นันมีกาํลงัแห่งฤทธิไม่มีทีสินสุด  ไปสู่ทางแห่งลมไม่ติดขัด  

พระโพธิสตัวด์าํรงอยูใ่นสมาธิตามทีพระพุทธเจา้ทรงสอน  ยอ่มไดรั้บคุณนี  ฯ (15) 

พระโพธิสตัวย์อ่มเกิด  ยอ่มจุติ207  ไม่ใช่ไม่เกิด  ไม่ใช่ไม่จุติ  ผูที้มีความรู้แจง้

นนั  ไม่ใช่จะไดส้มาธินนัโดยยาก  ฯ (16) 

พระโลกนาถไม่ไดท้รงแสดงการจุติและการเกิดเลย  ดว้ยเหตุนันเธอทงัหลาย

ทราบพระโลกนาถแลว้จงรู้สมาธิอยา่งนี  ฯ (17) 

ไม่ถูกต้องโลกธรรม  โลกธรรมย่อมไม่ถูกต้อง  เมือไม่ถูกต้องย่อมไปสู่ 

พุทธเกษตรดว้ยกาย  ฯ (18) 

ย่อมเห็นพระสัมพุทธเจ้าผูเ้ป็นโลกนายก 208ในเกษตรทังหลายเป็นนิตย ์  

และยอ่มฟังธรรมทีทรงตรัสในพุทธเกษตรเหล่านนั  ฯ (19) 

ยอ่มไม่กล่าวความไม่รู้พุทธเกษตรนนัและสิงทีสาํเร็จดว้ยธรรมธาตุเลย  ผูรู้้คติ

กล่าวธรรมโดยเป็นสิงเทียง  เพราะว่าธรรมนนัเป็นสิงทีสาํเร็จดว้ยธรรมธาตุ  ฯ (20) 

เมือกล่าวอยู่แมสิ้นโกฏิกัลป์  ย่อมไม่ละปฏิภาณ  ผูมี้ปัญญาเห็นประจักษ ์  

ยอ่มเนรมิตโพธิสตัวอื์นเป็นอนัมาก  ฯ (21) 

เนรมิตโพธิสตัวท์งัหลายแลว้ยอ่มไปสู่เกษตรจากเกษตร นั งบรรลงัก์บนดอก

ปทุมมีพนักลีบ  ฯ (22) 

ยอ่มประกาศพุทธโพธิอนังามดว้ยธารณีสูตร  และเจริญสมาธิอนัสงบ  อนัมี

สูตรจาํนวนโกฏิอืน  ฯ (23) 

ทาํสัตว์จ ํานวนมากเป็นอจินไตย์ให้ตังอยู่ในทางทีไม่หวนกลับปฏิภาณ 

ไม่สินสุดประกาศพุทธโพธิ  ฯ (24) 

ก็  พระโพธิสตัวท์งัหลายไปทีเรือนยอดอนัวิจิตรดว้ยรัตนะทงัหลาย  และเกลีย

ดอกไมที้มีกลินหอมไปยงัพระวินายก  ฯ (25) 

และเกลียแป้งทีมีกลินหอมไปยงัพระนายก  พระโพธิสัตว์เหล่านันทังหมด  

ทาํการบูชาอนัไพบูลยเ์พราะเหตุแห่งโพธิ  ฯ (26) 

คุณเหล่านนัของพระโพธิสตัวท์งัหลายผูเ้พียรเพ่งเป็นสิงไม่มีประมาณ ในกาล

ทียงัไม่หมดกิเลสพระโพธิสตัวเ์หล่านนัยอ่มไดฤ้ทธิ ฯ (27) 

มีกิเลสไม่เกิดขึน  ใส  สะอาด  มีแสงสว่าง  การไม่ปรุงแต่งและความไม่โกรธ  

เป็นโคจรของพระโพธิสตัว ์ ฯ (28) 

                                         
207 จุติ เคลือนจากภพหนึงไปสู่ภพอืน, ตาย  คู่กบัคาํว่า อุบติั คือ เกิด 
208 โลกนายก, นายก, วินายก ผูน้าํของโลก  เป็นไวพจน์ของพระพุทธเจา้ 
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เป็นผูส้งบ  สงบระงบั  หมดกิเลส  และไม่มีกิเลสยวนใจ209 ไม่มีกิเลสเป็นเหตุ

ใหเ้นินชา้210  หมดกิเลสเป็นเหตุใหเ้นินชา้  กา้วขา้มกิเลสเป็นเหตุใหเ้นินชา้  ฯ (29) 

และการเผยแพร่อกัษรเป็นลกัษณะของธรรมทงัปวง  ดว้ยเหตุนันจึงเรียกว่า  

สมาธิ  ซึงเป็นสิงทีโทษชนะไดย้าก  ฯ (30) 

สมาธิเป็นสิงไม่สิน  สงบระงบั  ไม่ใช่สิงสาํหรับกิน  ไม่ใช่สิงจะชีให้เห็นได ้ 

เป็นโกฏิ211ทีมีอยู ่ ไม่ขุ่นมวั  เป็นโคจรของพระพุทธเจา้ทุกพระองค ์ ฯ (31) 

ความเป็นสวภาวะแห่งธรรมทังปวงนีเป็นข้อศึกษาของพระพุทธเจ้า 

ทุกพระองค ์ สมัพุทธเจา้ทงัหลายศึกษาในสมาธินีแลว้จึงถึงฝังแห่งคุณทงัหลาย  ฯ (32)   

ไม่ใช่สมัปาระ212  หรือไม่ใช่อปาระ213 ไม่กาํหนดส่วนสุดเบืองตน้ ดว้ยเหตุนนั  

สมัพุทธเจา้เหล่านนัทุกพระองคจึ์งถึงฝังแห่งคุณทงัหลาย  ฯ (33) 

ครันรู้ธรรมทงัหลายทีไม่มา ไม่ไป โดยสวภาวะ  สัมพุทธเจา้เหล่านัน ผูไ้ม่มี

กิเลสเครืองเนินชา้ ผูไ้ม่มีการบริโภค จึงถึงฝัง (บารมี)  ฯ (34) 

 

                                         
209 อนงฺคน (บาลีว่า อนงฺคณ) กิเลสยวนใจ  พระสารีบุตรให้ความหมายในคราวสนทนากับ 

พระโมคคัลลานะในอนังคณสูตรว่า  คาํว่า องัคณะนี เป็นชือของอิจฉาวจรทีเป็นบาปอกุศล ความโกรธและ 

ไม่แช่มชืนใจเพราะคนอืนจะรู้อาบติั (ความผิด) ของตน เพราะคนอืนทว้งอาบติัในท่ามกลางสงฆ์ไม่ทว้งเป็นการ

ส่วนตัว เพราะคนทีไม่เสมอกันทักท้วงอาบัติแทนทีจะเป็นคนทีเสมอกัน ชือว่า อังคณะ , ความโกรธและ 

ไม่แช่มชืนใจทีพระศาสดาทรงสอบถามอาบติัของตนกบัภิกษุอืนแลว้แสดงธรรมแก่ภิกษุไม่ไดส้อบถามกบัผูต้อ้ง

แลว้แสดงธรรมแก่ภิกษุ ชือว่า องัคณะ, ความโกรธและไม่แช่มชืนใจทีภิกษุอืนแวดลอ้มภิกษุอืนทีไม่ใช่ตนเอง 

เข้าบา้นเพือรับกิจนิมนต์ ชือว่า อังคณะ, ความโกรธและไม่แช่มชืนใจเพราะภิกษุอืนไดข้องดีเลิศ (เช่นของ 

ตกับาตรดีๆ ) ส่วนตนไม่ได้ ชือว่า องัคณะ, ความโกรธและไม่แช่มชืนใจเพราะภิกษุอืนไดฉ้ันในโรงฉันแล้ว

อนุโมทนาไม่ใช่ตนเองไดฉ้ัน ชือว่า องัคณะ, ความโกรธและไม่แช่มชืนใจทีภิกษุอืนไดแ้สดงธรรมแก่ภิกษุ ภิกษุณี 

อุบาสก หรืออุบาสิกาผูม้าถึงอารามแต่ตนไม่ได ้ชือว่า องัคณะ, ความโกรธและไม่แช่มชืนในทีหมู่ภิกษุ ภิกษุณี 

อุบาสกและอุบาสิกาสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุอืนไม่ใช่ตน ชือว่า องัคณะ, ความโกรธและไม่แช่มชืนใจ 

ทีภิกษุอืนไดจี้วร บิณฑบาต เสนาสนะ หรือคิลานปัจจยเภสัชทีประณีตไม่ใช่ตน ชือว่า องัคณะ ดู อนังคณสูตร  

ม.มู. 12/53-72/32-42. 
210 บาลีว่า ปป ฺจ  กิเลสเครืองเนินชา้, กิเลสทีทาํให้คิดปรุงแต่งยืดเยือพิสดาร หมายถึง ตณัหา 

มานะ ทิฏฐิ   
211 โกฏิ ในทีนีหมายถึง ความยอดเยยีม, จุดสูงสุด 
212 สัมปาระ เครืองมือขา้มฝัง เช่น แพ, การถึงจุดหมาย 
213 อปาระ ฝังนี ไม่ใช่ฝังโน้น  ความหมายในคาถานีน่าจะหมายความว่า ทุกอย่างมีอยู่ทีนีนันเอง 

ไม่ตอ้งแสวงหาไกล 



116 
 

 
 

ปริวรรตที  13  ว่าดว้ยสมาธินิรเทศ  ในศรีสมาธิราชสูตร 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี ฯ (13) 

 

ปริวรรตที  14  สมิตสมัทรรศนปริวรรต ฯ 

(ว่าดว้ยการแสดงการแยม้สรวล) 

ทราบว่า  ลาํดบันัน  จนัทรประภาผูเ้ป็นกุมาร  ไดลุ้กจากอาสนะ  ห่มผา้ห่มเฉวียงบ่า

ขา้งหนึง  ชนัวงเข่าขวาบนพืนดิน  ประณมอญัชลีไปทางพระผูมี้พระภาคเจา้  ไดก้ราบทูลพระผูมี้

พระภาคเจา้อยา่งนีว่า  ขา้แต่พระผูมี้พระภาคเจา้  น่าอศัจรรยเ์หลือเกินทีพระผูมี้พระภาคเจา้ ตถาคต 

อรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้ตรัสสรรพโพธิสัตวศึกษานิรเทศ (สรฺวโพธิสตฺตฺวศิกฺษาสมาธินิรฺเทศ) นี  

ซึงมีสวภาวะแห่งธรรมทงัปวงเสมอกนั ฯ ขา้แต่พระผูมี้พระภาคเจา้  บุคคลศึกษาในนิรเทศนีตลอด

ราตรีอนัยาวนานเป็นผูพ้รั งพร้อมในสมัมาสมัโพธิอนัยอดเยยีม ฯ ขา้แต่พระผูมี้พระภาคเจา้ ก็ สมาธิ

นันย่อมชดัแจง้แก่ขา้พระองค์  ข้าแต่พระสุคต  ก็  สมาธินันย่อมชดัแจง้แก่ขา้พระองค์ ฯ พระผูมี้ 

พระภาคเจา้ตรัสว่า  ดูก่อนกุมาร  สมาธินันจงปรากฏชดัแก่เธอ  ซึงบดันีเธอจงรู้กาล  ฯ  ทราบว่า 

ลาํดบันนั  จนัทรประภาผูเ้ป็นกุมาร มีโอกาสทีพระผูมี้พระภาคเจา้ทรงทาํแลว้  ไดก้ราบทูลดว้ยคาถา

เป็นขอ้สรุป เฉพาะพระภกัตร์พระผูมี้พระภาคเจา้ดงันี 

เพราะเห็นสัตวท์งัหลายทีมีทุกข์  ถูกประทุษร้าย ถูกราคะ โทสะครอบงาํอยู่

ทุกเมือ  พระองค์ได้ยงัจิตให้เกิดขึนเพราะเหตุแห่งโพธิว่า  เราพึงเป็นพระพุทธเจ้า 

ผูเ้ปลืองหมู่สตัวท์งัหลาย ฯ (1) 

พระองค์เป็นผูส้ั งสมในความเพียรตลอดโกฏิกัลป์อันมาก เป็นผูศึ้กษา 

ในทาน214 ทมะ215 สังยมะ216 เป็นนิตย ์ เป็นผูไ้ม่หน่ายในศีล กษานติ และความเพียร  

ทงัถวายทานอนัไพบูลย ์ไม่มีทีสินสุด ฯ (2) 

                                         
214 ทานของพระพุทธเจ้าเป็น ปรมตัถทานบารมี  คือสละไดทุ้กสิงไม่อาลยัในร่างกายและชีวิต 

ตามทีปรากฏในเนือเรืองแลว้ 
215 ทมะ การฝึก, การฝึกฝนปรับปรุงตน, การรู้จกัข่มจิตข่มใจ บงัคบัควบคุมตนเองได ้ไม่พูดไม่ทาํ

เพียงตามทีอยาก แต่พูดและทาํตามเหตุผลทีพิจารณาเห็นดว้ยปัญญาว่า ดีงาม สมควร เป็นประโยชน์ รู้จักปรับตวั

ปรับใจ และแกไ้ขปรับปรุงตนด้วยปัญญาไตร่ตรองให้งอกงามดียิงขึนอยู่เสมอ  ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  

ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 121. 
216 บาลีว่า  สัญญมะ การยบัยงั, การงดเวน้ (จากบาป หรือจากการเบียดเบียน), การบงัคบัควบคุมตน 

มกัถูกอธิบายไปทางดา้นศีล บางทีแปลว่า “สํารวม” เหมือนอย่าง สังวร พึงเทียบความหมายระหว่างขอ้ธรรม 3 

อยา่ง คือ สังวร เนน้ความระวงัในการรับเขา้ คือปิดกนัสิงเสียหายทีจะเขา้มาจากภายนอก, สัญญมะ ควบคุมตนใน
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ใจของพระองค์ไม่หมดหวงัเลย  สละมือ เทา้ ชีวิต  เงินทอง ทงับุตรภรรยา  

ราชรถ อยา่งไม่เยอืใย  ฯ (3) 

ศีลของพระองค ์ ใส  ปราศจากมลทิน  บริสุทธิ  พระองค์สละตน  แต่ไม่ยอม

ทาํศีลใหข้าด  สาํรวมดีทางกาย วาจา ใจ  มีจิตฝึกดีแลว้  ทรงดาํเนินไปดีแลว้  ขอถวาย

ความนอ้มแด่พระองค ์ ฯ (4) 

ทรงยนิดีในกษานติ  ดาํรงมนัในทางแห่งกษานติ  เมือเขาทาํกายให้ขาดเป็น

ท่อน  พระองค์ก็ไม่โกรธเลย  เจริญไมตรี  (เหมือน) นํานมทีหลงัเป็นสาย  เป็นผูน่้า

อศัจรรย ์ ผูท้รงดาํเนินไปดีแลว้  ขอถวายความนอ้มนอ้มแด่พระองค ์ ฯ (5) 

พระองคมี์พลงั  ตงัอยูด่ว้ยพละ 10 ประการ217  มีความรู้ไม่ติดขดั  รู้แจง้ธรรม

ทังปวงทังหลาย  ทรงมีพระกรุณา  ทาํประโยชน์แก่โลก  เป็นเจ้าของแห่งธรรม   

ทรงตอ้งการประโยชน์  ทรงอนุเคราะห์หมู่สตัวเ์หล่านี ฯ (6) 

                                                                                                                     
การแสดงออก มิใหเ้ป็นไปเพือการเบียดเบียน เป็นตน้, ทมะ ฝึกฝนแกไ้ขปรับปรุงตน ข่มกาํจัดส่วนร้ายและเสริม

ส่วนทีดีงามใหย้งิขึนไป  ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 418. 
217 เรียกว่า ทศพล  ซึงใชเ้ป็นชือเรียกพระพุทธเจา้ดว้ยว่า พระทศพล  เพราะทรงประกอบดว้ยทศพล

ญาณ 10 คือ พระญาณอนัเป็นกาํลงัของพระตถาคต 10 ประการ ทีทาํใหพ้ระองค์สามารถบนัลือสีหนาท ประกาศ

พระศาสนาไดม้นัคง ไดแ้ก ่1. ฐานาฐานญาณ ปรีชาหยงัรู้ฐานะและอฐานะ คือ รู้กฏธรรมชาติเกียวกบัขอบเขตและ

ขีดขนัของสิงทงัหลายว่า อะไรเป็นไปได ้อะไรเป็นไปไม่ได ้และแค่ไหนเพียงไร โดยเฉพาะในแง่ความสัมพนัธ์

ระหว่างเหตุกบัผล และกฎเกณฑท์างจริยธรรมเกียวกบัสมรรถวิสัยของบุคคล ซึงจะไดรั้บผลกรรมทีดีและชวัต่างๆ 

กนั 2. กรรมวิปากญาณ ปรีชาหยงัรู้ผลของกรรม คือ สามารถกาํหนดแยกการให้ผลอย่างสลบัซับซ้อน ระหว่าง

กรรมดีกบักรรมชวั ทีสัมพนัธ์กบัปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ มองเห็นรายละเอียดและความสัมพนัธ์ภายในกระบวนการ

ก่อผลของกรรมอยา่งชดัเจน 3. สัพพตัถคามินีปฏิปทาญาณ ปรีชาหยงัรู้ขอ้ปฏิบติัทีจะนาํไปสู่คติทงัปวง คือ สุคติ 

ทุคติ หรือพ้นจากคติ หรือปรีชาหยงัรู้ขอ้ปฏิบัติทีจะนําไปสู่อรรถประโยชน์ทงัปวง กล่าวคือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ 

สัมปรายิกัตถะ หรือ ปรมัตถะ คือรู้ว่า เมือปรารถนาจะเข้าถึงคติหรือประโยชน์ใด จะต้องทําอะไรบ้าง  

มีรายละเอียดวิธีปฏิบติัอยา่งไร 4. นานาธาตุญาณ ปรีชาหยงัรู้สภาวะของโลกอนัประกอบดว้ยธาตุต่างๆ เป็นเอนก 

คือ รู้สภาวะของธรรมชาติ ทงัฝ่ายอุปาทินนกสังขารและฝ่ายอนุปาทินนกสังขาร เช่น รู้จกัส่วนประกอบต่างๆ ของ

ชีวิต สภาวะของส่วนประกอบเหล่านนั พร้อมทงัลกัษณะและหนา้ทีของมนัแต่ละอย่าง อาทิการปฏิบติัหน้าทีของ

ขนัธ์ อายตนะ และธาตุต่างๆ ในกระบวนการรับรู้ เป็นตน้ และรู้เหตุแห่งความแตกต่างกนัของสิงทงัหลายเหล่านนั 

5. นานาธิมุตติกญาณ ปรีชาหยงัรู้อธิมุติ คือ รู้อธัยาศยั ความโน้มเอียง ความเชือถือ แนวความสนใจ เป็นตน้ของ

สัตวท์งัหลายทีเป็นไปต่างๆ กนั 6. อินทริยปโรปริยตัตญาณ ปรีชาหยงัรู้ความยิงและหย่อนแห่งอินทรียข์องสัตว์

ทงัหลาย คือ รู้ว่าสัตวน์นัๆ มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา แค่ไหน เพียงใด มีกิเลสมาก กิเลสนอ้ย มีอินทรียอ์่อน 

หรือแก่กลา้ สอนง่ายหรือสอนยาก มีความพร้อมทีจะตรัสรู้หรือไม่  7. ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ ปรีชาหยงัรู้ความ

เศร้าหมอง ความผ่องแผ่ว การออกแห่งฌาน วิโมกข ์สมาธิและสมาบติัทงัหลาย 8. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ปรีชา
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ความรู้ว่าเป็นความว่างมีอยู่  แต่สัตวไ์ม่มีในพระศาสนานีไม่มี  ก็เพราะเห็น

โลกทีมีหนทางอนัถกูขจดัแลว้  สตัวเ์หล่านนัเป็นผูต้รัสรู้แจง้ในไนราตมยธรรมอนัเป็น

ปกติ   เป็นผูรู้้ความหลุดพน้  แต่ความหลุดพน้นนัไม่มีในทีไหน ฯ (7) 

พระองคล์ะทิศตะวนัตกทีประมาทแลว้ทุกเมือ  และชนะมารพร้อมทงัพลมาร  

ทีมีหมู่เสนาไม่มีทีสินสุด  ตรัสรู้โพธิอนัไพบูลย ์ เป็นความรู้ทีไม่สินสุด  แสดงธรรม

อนัยอมเยยีม  เป็นความบริสุทธิสงบ  ฯ (8) 

ทอ้งฟ้าพึงตกลงพร้อมพระจนัทร์และดวงดาว  แผน่ดินพร้อมทงันครและสิงที

ตังอยู่บนแผ่นผาพึงพินาศไป  และแมอ้ากาศธาตุพึงเป็นอย่างอืนไป  แต่พระองค์ 

ไม่กล่าววาจาทีผดิเลย  ฯ (9) 

เพราะไดเ้ห็นสัตวท์งัหลายผูมี้ทุกข์  หมู่สัตวเ์ป็นผูย้ินดีในสิงยวัยุ   พระองค์

แสดงสิงทีไม่มีจริง  อนัลึกซึง  เป็นความว่างอนัสงบ  ฯ (10) 

ขา้แต่พระมหาวีระ218  พระองค์เป็นผูศึ้กษาตลอดโกฏิกลัป์อนัเป็นอจินไตย ์ 

ความผดิพลาดในการศึกษาสิงทีไม่มีจริงยอ่มไม่มีแก่พระองค ์ฯ (11) 

พระองคศึ์กษาในธรรมอนัเช่นใด  ยอ่มตรัสธรรมอนัเช่นนัน  ในขอ้นันไม่ใช่

ภูมิของคนพาลทงัหลาย  จนถึงอญัเดียรถีย ์ ฯ (12)     

ชนเหล่าใดตังอยู่ในความรู้พร้อมอาตมะ  ชนเหล่านันย่อมพลาดในท่านผูรู้้

ทังหลาย  เพราะได้รู้ธรรมทังหลาย  ความผิดพลาดทีเป็นไนราตยมะจึงไม่มี 

แก่พระองค ์ ฯ (13) 

ขา้แต่พระมหาวีระ  พระองคผ์ูต้รัสสิงมีอยูจ่ริง  ดาํรงมนัอยูใ่นธรรมทีมีอยู่จริง  

ขา้แต่พระผูเ้ป็นทีพึง  พระองค์ดาํรงอยู่ในความสัตยที์มีอยู่จริง  ย่อมตรัสวาจาทีมี 

อยูจ่ริง  ฯ (14) 

พระองคมี์ความประพฤติทีเป็นจริง  ทรงทาํตามทีพระองค์ตงัใจไว ้ เพราะผล

ทีหลงัออกแห่งสิงทีมีอยูจ่ริงนนั  พระองคย์อ่มตรัสวาจาทีเป็นจริง  ฯ (15)   

ทรงถึงพร้อมในจรรยาทีมีจริง ศึกษาดว้ยดีในโกฏิทีมีจริง มีอาศยะทีมีอยู่จริง  

มีจรี219ทีมีอยูจ่ริง  มีปรัชญาทีมีอยูจ่รง  ขอความนอบนอ้มจงมีแด่พระองค ์ ฯ (16) 

                                                                                                                     
หยงัรู้อันทาํให้ระลึกภพทีเคยอยู่ในหนหลังได ้ 9. จุตูปปาตญาณ ปรีชาหยงัรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทังหลาย 

อนัเป็นไปตามกรรม 10. อาสวักขยญาณ ดู องฺ.ทสก. 24/21/35 และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 123. 
218 มหาวีระ ผูมี้ความกลา้หาญยงิใหญ่  เป็นชือเรียกของพระพุทธเจา้ 
219 จรี  มีความหมายเท่ากบั จริยา ขอ้ประพฤติ 
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ข้าแต่พระองค์ผูท้รงทาํแสงสว่าง  ผูต้รัสชญาน  ความเสมอด้วยปรัชญา 

ยอ่มไม่มีแก่พระองค ์ พระองคท์รงถึงความพิเศษในชญาน  ขา้แต่พระองคผ์ูต้รัสชญาน 

ขอความนอบนอ้มจงมีแก่พระองค ์ ฯ (17) 

ความชืนชมมิตรมีแก่สรรพสตัวท์งัหลาย  พระองคท์รงเจริญไมตรีดีแลว้  เป็น

ผูอ้นัคนอืนใหห้วนัไหวไม่ได ้ ดาํรงมนัดว้ยดี  เหมือนภูเขาพระสุเมรุทีไม่ไหว ฯ (18) 

พระองค์เป็นศาสดาของคณะอนัไพบูลย ์ ย่อมนาํทางคณะทังหลาย  ทรงมี

ปรัชญาอนัลึกซึง  ทรงดาํเนินไปดีแลว้  อยูท่่ามกลางบริษทับนัลืออยู ่ ฯ (19) 

ทรงเป็นพระพุทธเจ้า  เป็นสีหะผู ้เดินผ่านทางเดินแล้ว  บันลือสีหนาท  

พระองคท์รงชนะเดียรถีทงัหมด  เหมือนราชสีห์ชนะนกกระเรียนแลว้  ฯ (20) 

ขา้แต่พระวีระ  พระองค์เป็นผูฝึ้กคนทียงัไม่ได้ฝึก  ทรมานคนทียงัไม่เคย 

ถกูทรมาน  และคนเหล่านนัก็เป็นมิตรผูม้นัคง  ใครทาํลายไม่ได ้ ดาํรงอยูด่ว้ยดี  ฯ (21) 

พระองค์ครันเห็นสัตว์ทังหลายผูมี้ทุกข์  ผูอ้าศยัความเห็นว่าเป็นอาตมะ  

ทรงแสดงธรรมอนัเป็นไนราตมยะ  ในคนซึงไม่เลือกว่าทีรักหรือไม่รัก  ฯ (22) 

พระองค์ทรงประกาศทางทีพระนายกดําเนินไป  แก่คนพาลทังหลาย   

ผูย้งัไม่ไดศึ้กษา ประพฤติในทางผดิ  ฯ (23) 

ชนผู้ด ํารงอยู่ในความรู้พร้อมอาตมะเป็นผู ้ด ํารงมั นอยู่ในความทุกข ์  

ชนเหล่านนัยอ่มไม่รู้จกัไนราตมยะซึงเป็นทีทีทุกขไ์ม่มี  ฯ (24) 

พระองค์เป็นผูแ้สดงธรรมทีมีบทไม่ผิดพลาด  ข้าแต่พระโลกนาถ  ใครๆ  

หาขอ้ผดิพลาดไม่ไดเ้ลย  พระองคต์รัสเสียงทีไม่ใช่ไม่แท ้ ขา้แต่พระโลกนาถผูท้รงทาํ

การเปลืองทุกข ์ ขอความนอบนอ้มจงมีแด่พระองค ์ ฯ (25) 

เทวดา นาค และยกัษจ์าํนวนมาก  พนัโกฏิหลายร้อยนิยุต  สถิตอยู่บนทอ้งฟ้า  

ทงัหมดยงัความยนิดีใหเ้กิดในพระนายก  เพราะไดฟั้งวาจาอนัประกอบดว้ยประโยชน์

ของพระผูมี้พระภาคเจา้  ฯ (26)   

ทรงประกอบด้วยความหนักแน่น อ่อนโยน รู้ใจ รู้กาล  มีวาจาอ่อนหวาน  

ประณีต  น่ารัก  ประกอบด้วยอวยัวะอนัดีไม่มีปริมาณ  ทรงทาํประโยชน์  ทาํการ

เปลือง (ทุกข)์ แก่ชนมาก  ฯ (27) 

พึงมีการประกอบดนตรีแสนหนึง ไม่มีประมาณ มีเสียงไพเราะ ในกาลหนึง  

วาจาหนึงของพระสุคตทีเป็นทิพย ์ประเสริฐ วิเศษ น่ารัก ย่อมครอบงาํ (ดนตรีนัน) ฯ 

(28)   
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เสียงทีไพเราะของหมู่นกและนกกาเหว่า  ไพเราะจบัใจ  น่ารัก  เป็นเสียงทีขบั

อยา่งดี  เสียงสงัข ์กลอง กลองหน้าเดียวขนาดใหญ่ พิณ  ย่อมไม่ไดแ้มเ้สียวแห่งเสียง

ของพระพุทธเจา้  ฯ (29)  

เสียงของนกโกกิลา นกแกว้ และนกสาลิกา  อีกทงันกกระเรียน นกยงู  และ

กินนรทังหลาย  เสียงร้องอย่างใดอย่างหนึงทีน่ารักย่อมไม่ไดแ้มเ้สียวแห่งเสียงของ

พระพุทธเจา้  ฯ (30) 

เสียงอนัสงบ  เป็นทีรัก ไพเราะ กินใจ  น่ารัก  อ่อนหวาน  น่าสรรเสริญ  เสียง

ทงัหมด ประกอบขึนในกาลเดียวกนั  เสียงของพระตถาคตเป็นเสียงน่าหรรษา  ฯ (31) 

บรรดาเทวดา มนุษย ์พระราชา และทานพทงัหลาย  สตัวเ์หล่าใดอยูใ่นไตรภพ  

ในภพทงัปวง  บรรดาสิงส่องสว่างทงัหลาย  ไดมี้แสงสว่างใด  รัศมีหนึงของพระสุคต

ยอ่มครอบงาํแสงสว่างนนั  ฯ (32) 

ความเป็นอาตมะของพระสุคตแยม้บานแลว้ แวดลอ้ม วิจิตรไปดว้ยลกัษณะ

ทงัหมด  จบลงดว้ยร้อยแห่งบุญ  ใส บริสุทธิ  กายของพระชินเจา้  ส่องสว่างไปในโลก

ทงัปวง  ฯ (33) 

เสียงสังข์  บัณเฑาะว์ทีมีเสียงดี  กลอง  และแมก้ระดิง  และเสียงทังหมด 

ทีไพเราะ  น่ารัก  เสียงเหล่านีไม่ถึงเสียงทีร้อยของเสียงของพระพุทธเจา้  ฯ (34)  

เสียงเครืองดนตรีพนัโกฏินิยุต  น่าฟัง ไพเราะ เป็นเสียงทิพย ์ น่าบันเทิง  

สําหรับหมู่ เทวดา (และ) นางอัปสรทังหลาย  (แต่)  ไม่ถึงเสียวทีร้อยของเสียง 

ของพระพุทธเจา้  ฯ (35) 

นกกระเรียน นกยงู นกโกกิละ  ห่าน  หงส์  นกดุเหว่า  ฝงูนกหลายชนิด  สัตว์

ชนิดใดชนิดหนึงทีมีเสียงไพเราะในกาลเดียวกัน  ย่อมไม่ถึงเสียวทีร้อยแห่งเสียง 

ของพระพุทธเจา้  ฯ (36) 

เสียงของนาค ยกัษ์  อสูรและงูใหญ่  จอมเทพ  พรหม และเจ้าแห่งเทวดา

ทังหลาย  เสียงเท่าใดมีในไตรภพ น่ารัก น่าใคร่  ย่อมไม่ถึงแม้เสียวแห่งเสียง 

ของพระพุทธเจา้  ฯ (37) 

พรหมหรือแสงสว่างทีเป็นเจ้าแห่งเทวดา  แสงสว่างของมณีและรัตนะ  

ทัง หลาย ทีป ร ะเ สริ ฐ  แ สงสว่ า งใด ทัง หม ดที มีห ลาย อย่ าง มิใ ช่ หนึ ง   รั ศ มี 

ของพระพุทธเจา้เพียงรัศมีเดียวครอบงาํแสงสว่างเหล่านนัทงัหมด  ฯ (38) 
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พระผูต้รัสรู้ทางกาย วาจา และใจ  หมดจดด้วยชญาน  ไม่ติดในไตรภพ   

กองแห่งสาระทีเป็นคุณ  รัตนะทีเป็นคุณ  พระผูจ้อมแห่งชน  เป็นผูเ้สมอดว้ยผูไ้ม่เสมอ

ดว้ยคุณทงัปวง  เป็นสยมัภู  ฯ (39) 

กุมารผูมี้ใจบนัเทิงแลว้  ครันชมเชยพระทศพลผูต้รัสคาํสัตยจึ์งกล่าววาจา 

อย่างนี  ครันบูชาพระพุทธเจ้าผู ้ไม่มีผู ้เปรียบผูไ้ ม่มีประมาณ  ข้าพเจ้าพึงเป็น

พระพุทธเจา้เหมือนพระผูเ้ป็นสีหะแห่งศากยะ  ฯ (40) 

พระสุคตผูจ้อมคนทราบจรรยาอนัพิเศษของกุมารนนั  เป็นผูมี้ชญานไม่ติดขดั  

ทาํการแยม้  ขอถามบุตรผูเ้จริญทีสุดของพระทศพลในท่านผูมี้ไมตรีทังหลายว่า   

พระนายกทรงทาํการแยม้สรวลนนัเพือประโยชน์อะไร  ฯ (41) 

แผน่ดินไดส้นัไหว 6 ครัง  อนึง เทวดา นาค สถิตอยูบ่นทอ้งฟ้า  มีใจฟ ู บนัเทิง

ทวัแลว้  มีจิตร่าเริง  ขอทูลถามพระพุทธเจา้ว่า  ขา้แต่พระสุคต  ขอพระองค์  ผูไ้ม่ถูก

กิเลสครอบงาํ  ทรงพยากรณ์เหตุนนั  ฯ (42) 

ไม่ใช่ภูมิของพระศราวกทงัหลายของพระผูมี้พระภาคเจา้  ทีชญานของบุรุษ 

ผูป้ระเสริฐหวนกลบั  ผูมี้ชญานหมดจดดว้ยดี  ภูมิแห่งปรัชญาอนัไม่มีเครืองเปรียบ  

ขา้แต่พระชินเจา้  พระองคท์รงทาํการแยม้ทงัหมดเพือประโยชน์อะไร  ฯ (43) 

ข้าพระองค์ขอถามพระทศพลผูท้รงเป็นวินายก ผูเ้ป็นสิงห์แห่งศากยะ  

ผูย้อดเยียมแห่งสัตว์สองเท้า ผูถึ้งชญานบารมี ผูท้าํแสงสว่าง ผูท้าํลายราคะโทสะ 

และโมหะ  ฯ (44) 

พระองคเ์ป็นพระนายกผูบ้าํเพญ็มาตลอดโกฏิกลัป์  เสมอดว้ยทราย  ในแม่นาํ

คงคา (หรือ) ยิงกว่านัน  แสวงหาโพธิอนัประเสริฐ อนัยอดเยียม  ทรงแสดงการแยม้

นนัเพือประโยชน์อะไร  ฯ (45) 

มือ เท้า บุตรภรรยา  ญาติผูเ้ป็นทีรัก  พวกพ้องทังหลาย  อันพระศาสดา   

ทรงตดัขาดแลว้  ทรงแสวงหาชญานอนัประเสริฐ อนัยอดเยียม  อะไรหนอเป็นเหตุ

แห่งการแสดงการแยม้ของพระมุนี  ฯ (46) 

พระองคไ์ดม้า้ ชา้ง รถ คนเดินเทา้ ทาส ทาสี มณี รัตนะ เงิน แต่ไม่ไดท้รัพย์

และรัตนะเลย220  ไม่มีสิงใดทีพระองคผ์ูป้ระพฤติขอ้ประพฤตินนัไม่สละแลว้  ฯ (47) 

                                         
220 มีสิงเหล่านนัแต่ไม่มีเพราะทรงสละแลว้ 
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ความรู้อนัประเสริฐย่อมเป็นไปในไตรภพ  พระองค์ย่อมรู้จริยาของสัตว ์

ทังปวง  เป็นผูคิ้ดถึงธาตุ ฉลาดในการโน้มน้าว  พระองค์ทรงแสดงการแยม้นั น 

เพือประโยชน์อะไร  ฯ (48) 

ใครบูชาพระผูย้อดเยยีมแห่งชนทงัหลาย หรือความไพบูลยจ์กัมีเพือประโยชน์

แก่ใคร  อนึงใครเป็นผูย้ึดถือจริยานัน  ข้าแต่พระมุนี  พระองค์ทรงแสดงการแยม้ 

เพือประโยชน์แก่ใคร  ฯ (49) 

แผ่นดินไหว 6 ครัง  ดอกปทุมหนึงโกฏิผุดขึนจากแผ่นดิน มีใบหนึงโกฏิ  

มีแสงสว่างอนัประเสริฐ  มีสีทองคาํน่าชอบใจ  น่ารืนรมยใ์จ  ฯ (50) 

ทีทีพระโพธิสัตว์ผูโ้อรสของพระชินเจ้า ผู ้มีฤทธิมากยิงเหล่านีสถิตแล้ว  

ผูก้ล่าวธรรมมาประชุมกนัเป็นจาํนวนมาก ขา้พระองค์ขอถามพระนายก ผูป้ระกอบ 

ดว้ยพระกรุณา  ในเหตุเหล่านนั  ฯ (51) 

กลอง สังข์ และขลุ่ยทังหลาย  ทีมีเสียงดี  เครืองดนตรีจํานวนโกฏินิยุต  

ประโคมแลว้  ใครๆ ต่างได้ยินเสียงเหล่านันในท้องฟ้า  ซึงเป็นเช่นกับเสียงกล่าว 

ของพระสุคตเจา้อนัเป็นอจินไตย ์ ฯ (52) 

หงส์ นกกระเรียน  นกกาเหว่า  นกโกกิลา  ฝงูนกจาํนวนมาก  มาพร้อมกัน  

เปล่งเสียงกล่าว  ชัดเจนยิ งนัก (แต่) เสียงเหล่านันไม่ถึงเสียวแห่งเสียงกล่าว 

ของพระพุทธเจา้  ฯ (53) 

ใครเสพทาน ทมะ สงัยมะ จาํนวนมากมาหลายโกฏิกลัป์ในกาลก่อน ใครบูชา

พระผูย้อดเยยีมแห่งชนทงัหลาย พระองคท์รงแสดงการแยม้นนัเพือประโยชน์อะไร  ฯ 

(54) 

ใครทาํความเคารพอนัยอดเยยีมใหเ้กิดแลว้ถามพระผูย้อดแห่งสัตวส์องเทา้ใน

กาลก่อน  พุทธโพธินั นบุคคลจะไดอ้ย่างไร  พระองค์ทรงแสดงการแยม้สรวลนั น 

เพือประโยชน์อะไร  ฯ (55) 

พระทศพลทีมีในอดีต  พระสุคตทีมีในปรัตยุบนั ทีมีในอนาคต  มีจาํนวน

เท่าใด  พระองค์ผูย้อดเยียมแห่งชนทังหลาย  ย่อมรู้พระทศพลเหล่านันทังหมด   

ดว้ยเหตุนนั  ขา้พระองคย์อ่มถามเพราะเหตุแห่งหมู่สตัว ์ ฯ (56) 

ทรงรู้ความสืบต่อแห่งจิตของหมู่สัตว์  สัตว์มีปราณทงัหมดเป็นผูมี้อารมณ์

เทียวไปไม่มีทีสินสุด  ขา้พระองค์ขอถามพระผูย้อดเยียมแห่งชนทงัหลาย  ดว้ยเหตุที

ทรงทราบอาศยของคนผูเ้ช่นใดนนั  ฯ (57) 
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ผูฉ้ลาดในเหตุ ยกุติ221 และวินยั  ยอ่มประพฤติจริยาอนัยอดเยียม  ย่อมไดก้าร

กล่าวถึงพุทธชญานนนั  ขา้พระองค์ขอถามประโยชน์นั นกะพระผูย้อดเยียมแห่งสัตว์

สองเทา้  ฯ (58) 

ก็  ธรรมเหล่าใด ละเอียดอ่อน เห็นได้ยากยิง  เป็นความว่าง  สงบ วดัไม่ได ้ 

ไม่พึงคิด  ธรรมเหล่านนัพระทศพลทงัหลายทรงเจริญให้เป็นอารมณ์  ทีเทียวไปแลว้ 

ขา้พระองคข์อถามประโยชน์ในธรรมเหล่านนักบัพระนายก  ฯ (59) 

พระองคเ์จริญไมตรี กรุณา อนัเป็นอจินไตย ์ ในสัตวท์งัปวงทงัหลายเหล่าใด

ในโลก  และความรู้พร้อมซึงสัตว์  ไม่เป็นไปในสัตว์เหล่าใด  ข้าพระองค์ขอถาม

ประโยชน์ในสตัวเ์หล่านนักะพระผูย้อดเยยีมแห่งสตัวส์องเทา้  ฯ (60) 

ความรู้ในสัตว์เหล่าใด วดัไม่ได้  ไม่พึงคิด  การยึดติดในความรู้เหล่านัน 

ย่อมไม่มีในกาลไหนๆ  ทรงถึงบารมีอนัเป็นทีเทียวไปแห่งจิต  ข้าพระองค์ขอถาม

ประโยชน์ในความรู้เหล่านนักะพระนาถเจา้  ฯ (61) 

ทรงถึงบารมีในศีล ชญาน และคุณ  ความงาํความรู้ในส่วนทังสาม  ใครๆ  

หาความผดิพลาดของพระองคไ์ม่ไดเ้ลย  พระองคท์รงแสดงการแยม้นนัเพือประโยชน์

อะไร  ฯ (62) 

พระศารีบุตร  อนิรุทธะ โกลิตะ  และศราวกอืนๆ ของพระสุคตเจ้าเหล่าใด  

ความรู้ในพระศาสนานีย่อมไม่เป็นไปในท่านเหล่านัน  นีเป็นโคจรของพระพุทธเจา้

อนัยอดเยยีม  ฯ (63) 

ทรงถึงบารมีแห่งธรรมวสี222ทงัหมด  สูงขึนดว้ยจริยาอนัเป็นขอ้ศึกษาทงัหมด  

พระนายกทาํกรุณาใหเ้กิดแลว้  ผูฉ้ลาดในประโยชน์อนัสูงสุด  ขอจงเปล่งเสียง  ฯ (64) 

ขา้พระองคถ์ามพระผูเ้ป็นจอมแห่งสตัวส์องเทา้ ผูท้รงมีความคิด ตลอดหลาย

โกฏิกลัป์อนัมากในกาลก่อน  ขา้พระองคก์ล่าวถึงสรณะอนัเลิศ เป็นทีไปในเบืองหน้า  

ขา้แต่พระนายก  วนันีขอพระองคโ์ปรดตรัสบอกผลในสิงเหล่านนั  ฯ (65) 

ยกัษ์ รากษส กุมภณัฑ์ และคุหยกะ223  มุ่งสู่พระผูย้อดเยียมแห่งสัตวส์องเทา้

ทงัหมด  ตงัอญัชลี มีความเคารพ  จงฟังการพยากรณ์ของบุคคลผูเ้ลิศ  ฯ (66) 

พระโพธิสตัวผ์ูมี้ฤทธิจาํนวนมาก มาจากเกษตรหลายโกฏิ ในวนันี  ผูเ้ป็นบุตร

ผูเ้จริญทีสุด  เป็นโอรสของพระสุคต  ทงัหมดตงัอญัชลี  มีความเคารพ  ฯ (67)   

                                         
221 ยกุติ ชอบ, ถูกตอ้ง, สมควร 
222 ธรรมวสี ความชาํนาญคล่องแคล่วในธรรม 
223 คุหยกะ ผูเ้ฝ้าทรัพย ์เป็นยกัษป์ระเภทหนึง 
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ในทิศตะวนัออก  มีเกษตรชือว่าคโตกโษภยะ  ปรากฏในโลก  มีพระโพธิสตัว์

หนึงนยุตอยู่ขา้งหน้า  ถามปัญหากับพระผูเ้ป็นสีหะแห่งศากยะผูเ้ป็นจอมแห่งสัตว ์

สองเทา้  ฯ (68) 

พระอวโลกิเตศวร มาจากโลกธาตุอนัประเสริฐชือสุขาวดีสู่สถานทีประชุม 

อนัใหญ่นี  มีพระโพธิสัตว์หนึงนยุตอยู่ด้านหน้า  ถามปัญหากับพระผูเ้ป็นสีหะ 

แห่งศากยะ  ผูเ้ป็นจอมแห่งสตัวส์องเทา้  ฯ (69) 

พระสุคตไม่มีประมาณผูส้ถิตอยูต่ลอดหลายโกฏิกลัป์ในกาลก่อน  และทราย

ทงัหมดแห่งแม่นาํ  แสวงหาความรู้อนัยงิ อนัยอดเยยีม  ฯ (70) 

ผูอ้นัพระพุทธเจา้ทุกพระองคท์รงสดุดี  สรรเสริญแลว้  ถึงบารมีแห่งธรรมคุณ

ทงัปวง  ปรากฏชือในโลกทิศทงัปวง  นามว่ามญัชุโฆษ  ยนืทาํอญัชลีแลว้  ฯ (71) 

ผูท่้องเทียวไปโดยพุทธเกษตรหนึงนิยุต  เห็นผูเ้ช่นนีทีเห็นไดย้ากยิง  มีคุณ

แห่งพุทธบุตร  ศึกษาดีแลว้  ทงัหมด  ตงัอญัชลี  มีความเคารพ  ฯ (72) 

ภาชนะอย่างใดอืนไม่มีในทีนี  เหมือนกบัความกลา้หาญนั น  ท่านผูท้รงไว ้

ซึงถุงเก็บธรรม  ในบรรดาศาสดาทงัปวง  ขา้แต่พระนายก  ขอพระองค์ทรงเปล่งเสียง 

อนัหนกัแน่น  ฯ (73) 

เพราะว่า พระชินเจา้ผูว้ินายก ผูเ้ป็นบุคคลผูเ้ลิศ  ย่อมแสดงการแยม้โดยไม่มี

เหตุหามิได ้ ขอพระองค์จงเปล่งเสียงอนัประเสริฐ  ซึงมีเสียงดงักลอง  พระองค์ทรง

แสดงการแยม้นนัเพือประโยชน์อะไร  ฯ (74) 

หงส์ นกโกกิลา นกยงู และนกสาลิกา บนัลือเสียงเมฆ องอาจ ส่งเสียงคาํราม  

เครืองดนตรีทิพยอ์นัไพเราะประโคมแลว้ พระองค์ผูเ้ปลืองสัตว์ ขอจงเฉลยเสียง ฯ 

(75) 

พระผูท้าํไมตรีใหเ้กิด ผูแ้ผค่วามรัก ชีใหเ้ห็นชญาน ผูก้าํจดัอวิทยา ผูข้า้มไปสู่

ประโยชน์  ผูเ้ผยแผป่รัชญา  ผูช้าํระตลอดโกฏิกลัป์นิยตุ  ฯ (76) 

มีภาวะอนักาํหนดแลว้มีทางดบัทุกข์อนัเจริญแลว้และทรงชีแสดงเนือความ

แห่งบท ผูท้ ําลายวาทะของฝ่ายทีผิดทังหมด ทําให้แจ้งความว่างอันไม่ใช่สัตว ์ 

ไม่ใช่ชีวะ  ฯ (77) 

อันแสนแห่งบุญประดับแล้ว  เทียวไปแล้วในพระศาสนานีพร้อมกับ

พระพุทธเจา้แสนรูป  อนัเทวดาแสนหนึงชมเชยแลว้  อนัพรหมแสนหนึงทาํความ 

นอบนอ้มแลว้  ฯ (78) 
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ทาํรากษส ยกัษ์และกุมภณัฑ์ให้เลือมใส  ปลดเปลืองนาค ครุฑและงูใหญ่   

มีการกล่าวอนัไม่ยดึติดและเหมาะสมเป็นนิตย ์ปรากฏดว้ยผลกรรมอนังาม  ฯ (79) 

ก็  พระชินเจา้เหล่าใดเหล่าหนึงผูป้รินิพพานแลว้  และผูมี้ในอนาคต  และผู ้

ดาํรงอยูแ่ลว้  พระองคย์อ่มทรงรู้ทวัถึงพระพุทธเจา้เหล่านนัทงัหมดว่า  ไม่มีความขอ้ง  

พระนายกทรงปรากฏดว้ยคุณทงัปวง  ฯ (80) 

แผ่นดินทีทรงไวซึ้งสิงทีมีอยู่ พร้อมทังทะเลและภูเขา ทังหมดสั น 6 ครัง  

หมู่เทพในทอ้งฟ้าโปรยดอกไม ้ของทิพยอ์นัมีกลินหอม น่ารืนรมยใ์จ พดักระจายไป ฯ 

(81)   

พระองคผ์ูท้รงขจดัราคะ โทสะ และความมืด (คือโมหะ) สินเชิง  มีศีลบริสุทธิ  

มีใจบริสุทธิ  สงบ  ว่าง  ไม่ยนิดีในนิมิต  ผูท้รงประกอบดว้ยกรุณา  บนัลือเสียงดงัเสียง

บนัลือของนระผูเ้ปรียบดงัสีหะ  ฯ (82) 

ทรงมีปฏิภาณ  มียศแผไ่พศาล  มีปรัชญาเต็มเปียม  รู้ความจริง เป็นพระชินเจา้  

ไม่มีผูมี้กรุณาเสมอพระองค์ในโลก  ขอพระองค์โปรดตรัสบอก  พระองค์แสดงการ

แยม้เพือประโยชน์  ฯ (83) 

เสียงนกกาเหว่า โกกิลาและนกยงู  อีกทงันกชีวงัชีวะ224 ร้องเสียงอนัน่าชอบใจ

ใหอ้ายยุนื มีเสียงทียอ้มใจในขณะหนึง ยอ่มไม่ถึงเสียวแห่งเสียงของพระสุคต ฯ (84) 

กลองหน้าใหญ่ กลองและบณัเฑาะว ์ สังข์  พร้อมทงัขลุ่ย  และช่อดอกไม ้ 

เครืองดนตรีแสนหนึงมีเสียงพร้อมกนั  ยอ่มไม่ถึงเสียวแห่งเสียงของพระสุคต  ฯ (85) 

เครืองดนตรีแสนหนึง อนัประเสริฐเป็นทิพย ์ส่งเสียง  เสียงขบัอนัยอ้มใจ 

ของนางอปัสรทังหลาย เสียงขับทีดี ความยินดีในเสียงของชนดี  ย่อมไม่ถึงเสียว 

แห่งเสียงของพระสุคต  ฯ (86) 

ส่วนเสียงหนึงของพระองค์ มีประโยชน์แก่โลก  เสียงทีน้อมไปต่างๆ   

ยอ่มเปล่งออกไป  พระชินเจา้ทรงรู้เสียงหนึงๆ ตรัสแก่ขา้พระองค์  ขอพระองค์โปรด

ตรัสบอก  พระองคท์รงทาํการแยม้เพือประโยชน์อะไร  ฯ (87) 

เสียงของเทวดาทงัหลาย  และเสียงของนาค  และแมเ้สียงของกินนรทีไพเราะ 

ย่อมไม่ยงักิเลสให้สงบแมใ้นกาลไหนๆ  แต่เสียงของพระพุทธเจา้ย่อมบรรเทากิเลส 

ไดทุ้กเมือ  ฯ (88) 

                                         
224 นกในตาํนานมี 2 หวั 
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เสียงของพระพุทธเจา้ย่อมยงัความปรีดีให้เกิด  แต่ไม่ยงัความยินดีในราคะ 

ใหเ้กิด  ยงัไมตรีใหเ้กิด แต่ไม่ยงัความยนิดีในโทสะให้เกิด ยงัปรัชญาให้เกิด แต่ไม่ยงั

ความยนิดีในโมหะใหเ้กิด เสียงของพระพุทธเจา้ทงัหลายเป็นเสียงยงัมลทินให้พินาศ  

ฯ (89) 

ก็เสียงภายนอกย่อมไม่ตัดความหวงัตังร้อยของประชาทังหมด อนึงเสียง

ภายใตย้อ่มไม่ตดั  และก็เสียงเบืองสูงย่อมไม่ตดั  เสียงของพระมุนีแสดงถึงความสุข

อนัเสมอ  ฯ (90) 

แผน่ดินพร้อมทงัแผน่ศิลานีพึงแตกออก  อนึง หว้งนาํและสายนาํ  ย่อมสินไป 

เช่นเดียวกนั  อนึง พระจนัทร์ พระอาทิตย ์ทาํธรณีใหต้กไป  พระชินเจา้ไม่ตรัสเสียงไว้

เป็นอยา่งอืนอีก225  ฯ (91) 

ทรงมีคาํพดูทีมีองคป์ระกอบครบถว้น  มีเสียงบริสุทธิ  เป็นเสียงเหมือนเสียง

สิงห์  มีเสียงไพเราะและสดใส พระสุคตผูมี้เสียงดงัเสียงพรหม ทรงประกอบด้วย 

พระกรุณา ขอพระองค์โปรดตรัส พระองค์ทรงแสดงการแยม้เพือประโยชน์อะไร ฯ 

(92) 

สตัวท์งัหมดในโลกนี  มีอยู่เท่าใด  จิตทีเป็นกุศลย่อมเทียวไปในสัตวเ์ท่านัน

ทงัหมด  จิตทีเป็นกุศลย่อมเทียวไปในสิงทีมีในอดีตและอนาคต  ในสิงทีเหมาะสม  

ขอพระองคโ์ปรดตรัส  พระองคท์รงแสดงการแยม้เพือประโยชน์อะไร  ฯ (93)   

พระชินเจ้าผูท้รงประกอบด้วยพระกรุณาเหล่าใด ทรงถึงความชํานาญ 

ในชญานทงัหมด (และ) บารมี มีจาํนวนเท่าใด และพระชินเจา้เหล่านัน มีพระพกัตร์ 

ดงัดวงจันทร์ทีปราศจากมลทิน226 พระองค์ย่อมไม่แสดงการแยม้ทีไม่มีเหตุในกาล 

ทุกเมือ  ฯ (94) 

อีกทงัพระผูไ้ม่มีผูเ้ปรียบทรงตรัสตลอดโกฏิกลัป์เหมือนทีบุคคลพึงกล่าวคุณ

ทงัหลายเท่ากบัทรายในคงคานที  ใครๆ ก็ไม่สามารถพรรณนาประมาณแห่งคุณได ้ 

ขอพระองคโ์ปรดตรัส  พระองคแ์สดงการแยม้เพือประโยชน์อะไร  ฯ (95) 

ปริวรรตที  14  ชือสมิตสงัทรรศนปริวรรต ในศรีสมาธิราช 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี ฯ (14) 

 

                                         
225 สิงต่างๆ เปลียนแปลงเป็นอยา่งอืนได ้แต่เสียงหรือวาจาของพระพุทธเจา้ไม่เป็นอย่างอืนไปกว่า

สร้างความสุขอนัเสมอ 
226 คาํว่า น  ซึงแปลว่า ไม่ใช่  เห็นว่าไม่เขา้กบัความจึงไม่ไดแ้ปลไวด้ว้ย 
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ปริวรรตที  15  สมิตวยากรณปริวรรต ฯ 

(ว่าดว้ยทรงพยากรณ์การแยม้) 

ทราบว่า ในลาํดับนัน  พระผูมี้พระภาคเจ้าได้ตรัสตอบพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ 

เมตไตย227ดว้ยคาถาสาํหรับสรุปในเวลานนัว่า 

จนัทรประภาผูเ้ป็นกุมารนั น สดุดีพระพุทธเจา้ผูไ้ม่มีผูเ้ปรียบ ดว้ยความปรีดี  

กล่าวพรรณนาพระพุทธเจา้ทงัหลายผูว้ิเศษสุด จกัเป็นผูค้วรสรรเสริญอยูเ่สมอ ฯ (1) 

อนึง ไดเ้ห็นพระพุทธเจา้หลายพนัโกฏิในกรุงราชคฤห์  และจนัทรประภานัน

ไดถ้ามถึงสมาธิอนัสงบประเสริฐนีในสาํนกัของพระชินเจา้ทงัหลาย ในทีทงัปวง ฯ (2) 

และจันทรประภานั นเป็นบุตรของเราในทีทุกแห่ง เทียวจาริกเพือโพธิ 

อนัประเสริฐนี  และไดมี้ปฏิภาณในทุกที  และไดเ้ป็นผูป้ระพฤติพรหมจรรยใ์นกาล 

ทุกเมือในทุกที  ฯ (3) 

ในกาลอันมีในภายหลงัซึงเป็นทีนํามาซึงภัยใหญ่  เธอนั นเองเป็นพยาน 

ในความชนะของเราในทีนี  ดาํรงอยู่ในพรหมจรรยอ์นับริสุทธิทุกเมือ ทาํสมาธินี 

ใหพิ้สดาร ฯ (4) 

เขาแสวงหาสมาธิอนัประณีตนี จกัไดโ้พธิดว้ยมรรคนนั ซึงพระพุทธเจา้หลาย

โกฏิองคท์รงกาํหนดแลว้  จกัทาํการบูชาอนัประเสริฐแก่พระนายกทงัหลาย  ฯ (5) 

เราดาํรงอยู่ในชญานแลว้จะเฉลยขอ้ประพฤติของจนัทรประภาอนัยอดเยียม  

ในกาลภายหลงัเขาไม่พึงมีอนัตรายแก่พรหมจรรย ์(และ) แก่ชีวิต ฯ (6) 

เขาย่อมรู้ทวัถึงพระพุทธเจา้หลายพนัโกฏิ  ซึงมากกว่าทรายในแม่นําคงคา  

เหมือนกบัรู้จกัมะขามป้อม 5 ลกูในมือ การบูชาอนัเป็นอนาคตนียอ่มมีในพระพุทธเจา้

จาํนวนเท่านนั ฯ (7) 

เทวดา นาค 80 โกฏิ  และยกัษ ์70 แสนโกฏิ  จกัมีความขวนขวายน้อย ในกาล

อนัมีในภายหลงั  ทาํการบูชาพระผูย้อดเยยีมแห่งสตัวส์องเทา้  ฯ (8) 

เขาทาํการบูชาอนัยอดเยียมแก่พระผูเ้ลิศกว่าสัตว์สองเท้า  ประพฤติชญาน 

อนัยอดเยยีมนี  ในกาลภายหลงั  เขาจกัเป็นพระโลกนาถ เป็นพระชินเจา้พระนามว่า 

วิมลประภา  ฯ (9) 

จนัทรประภาผูเ้ป็นกุมาร  ครันไดฟั้งพยากรณ์ของตนนี เป็นผูมี้ความปรีดี 

มาสมัผสั  เหาะขึนไป 7 ลาํตาล  ยนืเปล่งอุทานอยูใ่นอากาศว่า  ฯ (10) 

                                         
227 ท่านผูนี้จะไดเ้ป็นพระพุทธเจา้องคที์ 5 ในภทัรกลัป์ต่อจากพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบนันี มีนามว่า 

พระศรีอาริยเมตไตย 
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โอ ้ พระชินเจ้าผูแ้สดงธรรมอนัยอดเยียม  ด ํารงอยู่ในกาํลงัอันเป็นใหญ่ 

แห่งชญานเพือความหลุดพน้  ดาํรงอยู่ในชญานอันยอดเยียมปราศจากข้อสงสัย   

อนันกักล่าวฝ่ายอืนเอาชนะไม่ได ้ ฯ (11) 

พระองคเ์วน้กิเลสทีทาํใหติ้ดขดัแลว้  ไดส้มัผสัความหลุดพน้ ทาํวสัดุใหมี้แลว้ 

(แต่) ไม่ติดขดัอยูใ่นภพ  กิเลสทาํใหเ้นินชา้ (ต่อการบรรลุธรรม กล่าวคือมายา)ทงัหมด

ทงัสินไม่มีแก่พระองค ์ ความรู้จกัธรรมทีไม่ทาํใหติ้ดขดัยอ่มเป็นไปในไตรภพ  ฯ (12) 

ไม่ถูกกิเลสทาํให้เนินช้าทังหมดแปดเปือน ละความเห็นทีเป็นเหตุเนินช้า

ทงัหมด  เจริญมรรคแลว้ ไม่มีเรือน228 ใครๆ ครอบงาํไม่ได ้ไม่ผดิ  ฯ (13) 

เรือนในไตรธาตุไม่มีแก่พระองค์  โอฆะ229และครันถะ230พระองค์ละไดแ้ลว้

ทงัหมด  เครืองผกูพนัคือเถาวลัยแ์ห่งตณัหาพระองค์ตดัไดท้งัหมด  พระองค์ละภพ 

ไดแ้ลว้  ความเกียวขอ้งดว้ยภพยอ่มไม่มี  ฯ (14) 

พระองคท์รงรู้สวภาวะของธรรมว่าเป็นความไม่มี  พระองคต์รัสเสียงดว้ยสิงที

กล่าวไม่ได้  ทรงทาํเดียรถีผูย้งัไม่รู้แจง้ ดาํรงอยู่ในความมุ่งมนัให้พินาศแลว้เหมือน

ราชสีห์ทาํนกกระเรียนใหพิ้นาศ ฯ (15) 

ในวนันีขา้พระองคไ์ดขุ้มทรัพยอ์นัประเสริฐ  พระสุคตเจา้ทรงแสดงขุมทรัพย์

คือธรรมแลว้  ขา้พระองคล์ะวินิบาต ทุคติทงัหมดแลว้  ความสงสยัว่าจกัเป็นพระนายก

ไม่มีแก่ขา้พระองค ์ ฯ (16) 

ขอพระองค์ผูท้รงเป็นคนผูก้ลา้หาญทรงตงัฝ่ามืออนังดงามดงัทอง สวยงาม 

ส่องสว่างไวเ้หนือกระหม่อม(ขา้พระองค์) อภิเษกขา้พระองค์นันเพือโพธิ  สถาปนา

โลกพร้อมทงัเทวโลกใหเ้ป็นพยาน  ฯ (17) 

ปริวรรตที  15 ชือว่า สมิตวยากรณปริวรรต  ในศรีสมาธิราช 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี ฯ (15) 

 

ปริวรรตที  16  ปูรวโยคปริวรรต ฯ 

(ว่าดว้ยเรืองราวในกาลก่อน) 

                                         
228 นิเกตุ แผลงมาจาก นิเกต เหมือน สฺกนฺธุ มาจากคาํว่า สฺกนฺธ  
229 โอฆะ ห้วงนาํคือสงสาร, ห้วงนาํคือการเวียนว่ายตายเกิด,  กิเลสอนัเป็นดุจกระแสนาํหลาก 

ท่วมใจสัตว ์มี 4 คือ กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา 
230 ครันถะ (บาลีว่า คนฺถ, สันสกฤตว่า ครนฺถ) แปลว่า กิเลสทีร้อยรัดมดัใจสัตว์ให้ติดอยู่ ตาํราหรือ

คมัภีร์ 
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เราระลึกถึงความประพฤติในกาลก่อน ในศาสนาของพระสุคตเจา้พระนามว่า

สิงหธวชั ไดมี้ภิกษุผูก้ล่าวธรรมมีชือเรียกว่า พรหมทตัต ์ฯ (1) 

ในกาลนนั  เราไดเ้ป็นราชบุตร  มีอาพาธ ป่วยหนกั ถึงทุกข ์ และผูก้ล่าวธรรม

นามว่าพรหมทตัตใ์นกาลนนัไดเ้ป็นอาจารยข์องเรา  ฯ (2) 

มีแพทย ์500 นายไม่ยงิหยอ่นเลย  มีใจบากบนั เยยีวยาพยาธิ  (แต่) ไม่สามารถ

เยยีวยาพยาธิของเราได ้ ทงัหมดมีความทุกขใ์นเพราะโรคทีเกิดกบัเรา  ฯ (3) 

และภิกษุนนั ครันไดฟั้งความไขข้องเรา ไดม้ายงัสาํนกัของเรา ถาม(อาการ)ไข ้ 

พรหมทตัตท์าํความกรุณาใหเ้กิดแก่เรา จึงแสดงสมาธิอนัประเสริฐนีในทีนนั  ฯ (4) 

เพราะไดฟั้งสมาธินี  ความปรีดีอนัเป็นอริยะปราศจากอามิสไดเ้กิดขึนแก่เรา

นนั  เมือรู้ทวัถึงสวภาวะของธรรมทงัหลาย  พยาธิไดห้ายไปในกาลนนัเอง  ฯ (5) 

ภิกษุผูก้ล่าวธรรมผูฉ้ลาด ผูเ้ทียวไปสู่ทีจาริกนันไดเ้ป็นพระพุทธเจา้พระนาม

ว่าทีปังกร ส่วนเราไดเ้ป็นราชบุตรของมติ เราหลุดพน้จากพยาธิเพราะรู้สมาธิ  ฯ (6) 

เพราะฉะนัน ในกาลภายหลงั  กุมารจาํนวนมากเมือระลึกถึงปาฏิหาริย ์นี   

จงอดกลนัถอ้ยคาํทีพดูไม่ดีของพวกคนพาล  จงทรงจาํ จงกล่าวสมาธินี  ฯ (7) 

ในกาลภายหลงั  ภิกษุจาํนวนมากจกัเป็นผูโ้ลภ ประทุษร้าย และไม่สาํรวม   

มีความปรารถนาลามก  ไม่พอในบาตรและจีวร  จกัทิงขวา้งสมาธินี  ฯ (8) 

(ภิกษุ เหล่านัน) ผูม้ากไปด้วยความริษยา มักใหญ่ มีอินทรีย์ปรากฏ231  

ติดในตระกูล มุ่งลาภ ติดใจคาํสรรเสริญทีเกียวเนืองกับคนอืนเป็นนิตย ์จกัคดัคา้น

สมาธินี ฯ (9) 

มือและเทา้ทีมีอยูอ่ยา่งนนั (ภิกษุเหล่านนัใช)้ประกอบในการหวัเราะและความ

เกียจคร้านทุกเมือ  กระสนัแลว้หลอกคนอืนๆ จกัมีในทางเทียวไปในหมู่บา้น ฯ (10) 

ไม่ประกอบความเพียร  และติดในกุมารีของคนอืนเป็นนิตย ์ ยินดีด้วยรูป   

ติดในรูป เทียวไปยงับา้น นิคม  และประเทศ ฯ (11) 

ภิกษุเหล่านนั จกัประกอบในของควรเคียวและของควรดืม การฟ้อน   การขบั 

และการประโคม  เป็นผูข้วนขวานในการซือขายในกาลทุกเมือ ยึดติดในนําดืม   

มีความละอายอนัเสียแลว้     ฯ (12) 

                                         
231 ไม่สาํรวมอินทรีย ์
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ไม่ประกอบความเพียร จะทาํลายตาํรา ทาํลายศีลและอิริยาบถ ทาํลายขอบเขต 

(ระหว่างภิกษุ) กบัคฤหสัถท์งัหลาย มีความประพฤติทีทาํลายแลว้  อยูอ่ย่างหลอกลวง  

ฯ (13) 

เวน้การงานเกียวกบัพระพุทธเจา้ในกาลทุกเมือ  และประกอบในการโกงดว้ย

ตาชงัในกาลทุกเมือ  ทาํการงานทีเศร้าหมองและตาํชา้  มีการงานเลวทราม  จกัไปสู่

อบาย  ฯ (14) 

ละทิงทรัพยที์ทาํใหป้ลืมใจมากมาย  แกว้มณี ทอง และสังข์ คฤหัสถแ์ละญาติ  

แลว้ออกบวช  ภิกษุเหล่านนั  บวชในพระพุทธศาสนานีแลว้  ทาํกรรมบาป  ฯ (15) 

ภิกษุเหล่านันรู้พร้อมสาระในทรัพยแ์ละข้าวเปลือก จัดแจงโคนม โคเนือ 

เกวียน  ภิกษุเหล่านนัโกนผมเหล่านีเพือประโยชน์อะไร ไม่มีการปฏิบติัในการศึกษา232  

ฯ (16) 

ส่วนเรา ในกาลก่อน ประพฤติจริยา  ประพฤติสิงทีทาํไดย้ากตลอดพนักลัป์  

และเราแสวงหาสมาธิอนัสงบนี  ซึงครันไดฟั้งแลว้จกัมีความรืนเริง  ฯ (17) 

แต่ภิกษุเหล่านนักลบัเป็นผูก้ล่าวเท็จ  ไม่ประพฤติพรหมจรรย ์ มกัไดใ้นกาม

ในกาลทุกเมือ  เป็นผูน้อ้มไปในอบายสินกาลนาน ถือธงแห่งการประพฤติพรหมจรรย์

แลว้(กลบั)เป็นผูทุ้ศีล  จกักล่าวว่า นนัไม่ใช่ธรรม  ฯ (18) 

ภิกษุเหล่านันจักดํารงอยู่เพือทําลายกันและกัน  ไม่ประกอบความเพียร 

แสวงหาลาภ กล่าวโทษกนัและกนั เคลือนแลว้ จกัไปสู่อบายภูมิ  ฯ (19) 

ในบรรดาแสนคน  ภิกษุเหล่านนัไดก้าํลงัแห่งกษานติซึงจกัมีในกาลนันทีได้

โดยยาก  ภิกษุเป็นอนัมากจากนัน เป็นผูข้วนขวายในการทะเลาะ  จักละกษานติ   

ทาํกิเลสเป็นเหตุเนินชา้  ฯ (20)   

จกักล่าววาจาว่าพวกเราเป็นพระโพธิสตัว ์ แมชื้อเสียงของพวกเขาก็เลือลือไป

ในแต่ละส่วน  เขาพากันมัวเมาด้วยสิงมอมเมาคือชือเสียงทีไม่มีจริง  ผูมี้ศีลวิบัติ 

(เช่นนี) จะมีโพธิไดแ้ต่ทีไหน  ฯ (21) 

อัธยาศัยของผู ้ไ ม่ได้ฟัง   ไม่ได้เห็นในกาลบางคราว  ย่อมไม่บริสุทธิ  

และกษานติในธรรมเหล่านีก็ไม่มี  ภิกษุเหล่านันละทิงธรรมทงัหลายแลว้  จกัไดโ้พธิ

หรือ  ฯ (22)   

                                         
232 บวชแลว้ไม่ศึกษาพระธรรม กลบัทาํแต่กิจทางโลกซึงเป็นของคฤหสัถ ์
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เขากลวัและสะดุง้จึงละทิงบา้น พวกเขาบวชแลว้จึงมนัคงกว่า  มุ่งความวิเศษ  

จึงไปสู่ความตาย  ละทิงยานของบุรุษผูสู้งสุด  ฯ (23) 

ละปรัชญา  ละทิงคุณวิเศษ  จกักล่าวโทษในยานอนัเลิศในกาลทุกเมือ  และ

พวกเขากล่าวโทษหลายร้อยในสิงเหล่านนัเอง (กลบั)ดาํเนินไปสู่การพึงสิงนนั  ฯ (24) 

พวกอาชีวกจาํนวนมากบวชแลว้  ไม่มีความตอ้งการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้

เสียเลย  พวกเขาดาํรงอยูใ่นความเห็นว่าเป็นอาตมา เป็นคนเขลา ครันไดฟั้งศนูยตาแลว้

จกัสะดุง้  ฯ (25) 

พวกเขาอยูด่ว้ยกนั ทาํความพยาบาทและโทษให้เกิด  ให้การกล่าวหาคนอืน 

ทาํบาปแลว้จกัไดค้วามปราโมทย ์ฯ (26) 

ผูใ้ด มีศีล มีคุณ  อยู่ดว้ยไมตรี  ฉลาดในกษานติ ในกาลทุกเมือ เขาสาํรวมดี

แลว้  อ่อนโยนและกลา้หาญ  จกัถกูครอบงาํในกาลนนั ฯ (27) 

ผูใ้ดแล จกัมีจิตประทุษร้ายอีก  มีการทารุณอยา่งมาก  เร่าร้อนและมีการงานตาํ  

ประพฤติอธรรม  และยนิดีในการทะเลาะ  ผูน้นัจกัถกูบูชาในกาลนนั  ฯ (28) 

เราบอก แจง้ใหรู้้ ดูก่อนกุมารทงัหลาย  ถา้บุคคลจะมีศรัทธาต่อเรา  เขาระลึก

ถึงคาํสอนถึงพระสุคตนี  อยา่ไดอ้ยูร่่วมกบัชนเหล่านนัเลย ฯ (29) 

ชนเหล่านนั มีราคะกลา้ มีโทสะกลา้ และมีโมหะกลา้ มวัเมาดว้ยมานะ ในกาล

ทุกเมือ ไม่ฝึกกาย ไม่ฝึกวาจา และไม่ฝึกใจ ยอ่มเป็นผูต้กไปสู่อบาย  ฯ (30) 

อนึง  เรากล่าวคุณทีพึงพรรณนาไว้  แต่ภิกษุไม่ประพฤติคุณทังหลาย  

(ก็จะไม่ไดป้ระโยชน์)  อนึง โพธิไม่ใช่จะไดด้ว้ยสกัแต่การกล่าวถึง  แต่โพธิไม่ใช่สิงที

ผูมี้การปฏิบติัเป็นสาระ233ไดโ้ดยยาก  ฯ (31) 

ปริวรรตที 16  ชือว่าปูรวโยคปริวรรต  ในสมาธิราชสูตรอนัมีศิริ 

จบแลว้  ดว้ยประการฉะนี ฯ (16) 

 

ปริวรรตที  17  พหุพุทธนิรหารสมาธิมุขปริวรรต ฯ 

(ว่าดว้ยมุ่งสมาธิทีเป็นแนวทางของพระพุทธเจา้จาํนวนมาก) 

ทราบว่า ลาํดบันัน พระผูมี้พระภาคเจา้ ทรงชีแสดง ปลุกเร้าใจ ทาํให้ร่าเริง ชกัชวน

บริษทัซึงเปรียบดว้ยหว้งนาํใหญ่นนัใหป้ฏิบติัดว้ยทรงตรัสธรรมแลว้เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป ฯ 

ภูเขาหลวงชือคิชฌกฎูตงัอยู่โดยทิศใด  พระองค์ไดเ้สด็จเขา้ไปโดยทิศนัน ฯ  และครันเขา้ไปแลว้  

                                         
233 ผูมุ่้งในการปฏิบติั 
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ทรงนงับนอาสนะทีปูลาดไวแ้ลว้  ฯ  ผูอ้นัหมู่ภิกษุแวดลอ้มแลว้  อนัเทวดา นาค ยกัษ ์คนธรรพ ์อสูร 

ครุฑ กินนร งูใหญ่ มนุษย ์และอมนุษยท์าํความนอบนอ้มแลว้  จึงไดแ้สดงธรรมแก่บริษทัซึงเปรียบ

เหมือนห้วงนาํ ฯ ทราบว่าในลาํดบันัน  จันทรประภาผูเ้ป็นกุมาร  ทราบว่าพระผูมี้พระภาคเจ้า 

ผูเ้สด็จออกมาแลว้  พร้อมกบัสัตวมี์ลมปราณ 80 โกฎิ  และผูอ้ยู่ในโลกธาตุอืนผูเ้ป็นเทพทงัหมด  

พร้อมกบัพระโพธิสตัวม์หาสัตวห์ลายนิยุต  จึงถือดอกไม ้ธูป ของหอม และเครืองลูบไล ้มีเครือง

ดนตรีหนึงร้อยชนิดทีประโคมอยู่  ยกฉัตร ธงชัย ธง  และธงผืนผา้  ถือเอาพวงมาลยัใหญ่ทีมี 

กลินหอมกระจาย  ไดเ้ขา้ไปทางทิศทีเขาคฤชกฎูตงัอยูแ่ละทีพระผูมี้พระภาคเจา้ประทบั  เพือทาํการ

บูชาพระผูมี้พระภาคเจา้ ฯ  และครันเขา้ไปแลว้ ไดไ้หวพ้ระบาททงัสองของพระผูมี้พระภาคเจา้

ดว้ยเศียรเกลา้ ทาํประทักษิณพระผูมี้พระภาคเจา้ 3 รอบ  ทาํการบูชาขนานใหญ่ ดว้ยดอกไม ้ธูป 

ของหอม มาลยั เครืองลูบไล ้ เครืองดนตรี พดัใบตาล ประโคมอยู่ เป็นผูมี้ความเคารพ นั งแลว้  

ณ ทีสุดส่วนขา้งหนึง เพือถามธรรม ฯ 

ทราบว่าครังนนั  จนัทรประภา  ผูเ้ป็นกุมาร  ไดก้ราบทูลคาํนีกะพระผูมี้พระภาคเจา้ว่า  

ขา้พระพุทธเจ้า  ขอทูลถามพระผูมี้พระภาค ผูต้ถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ถึงประเทศ234

บางอย่างทีเดียว  ถา้พระผูมี้พระภาคเจ้าพึงทาํโอกาสแก้ข้าพระพุทธเจ้า  เพือพยากรณ์ปัญหา 

ทีข้าพระพุทธเจา้ถามแลว้ ฯ เมือจันทรประภากราบทูลอย่างนี  พระผูมี้พระภาคเจา้ได้ตรัสคาํนี 

กบัจนัทรประภาผูเ้ป็นกุมารว่า  ดูก่อนกุมาร  เธอจงถามพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้ตาม 

ทีเธอหวงัเถิด ฯ ดูก่อนกุมาร  พระตถาคตทาํโอกาสแก่เธอเป็นนิตย ์ฯ เมือพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัส

อยา่งนนั  จนัทรประภาผูเ้ป็นกุมาร  ไดก้ราบทูลพระผูมี้พระภาคเจา้ดงันีว่า  ขา้แต่พระผูมี้พระภาค

เจา้  พระโพธิสตัวป์ระกอบดว้ยธรรมเท่าไร  จึงจะไดส้มาธิอนัเป็น สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิปัญจิตะ 

นี  ?  เมือจนัทรประภากราบทูลอย่างนัน  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสกบัจนัทรประภาผูเ้ป็นกุมาร

ดังนีว่ า   ดู ก่อนกุมาร  พระโพธิสัตว์ประกอบด้วยธรรม 4 ประการ  ย่อมได้รับสมาธิ 

อนัเป็นสรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิปัญจิตะนี ฯ  4 ประการอะไรบา้ง ?  ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสัตว ์

มหาสตัวใ์นโลกนี  เป็นผูก้ลา้หาญ  มีการอยูร่่วมเป็นสุข  ฝึกตนแลว้  บรรลุถึงภูมิทีฝึกแลว้โดยลาํดบั 

ฯ พระโพธิสัตว์นันถูกผูอื้นด่าหรือว่าย่อมเป็นผูอ้ดทนต่อทางแห่งคาํทีคนอืนกล่าวไม่ดีพูดไม่ดี   

เป็นผูอ้ดทน มีชาติแห่งความอดกลนั  มองเห็นกรรม  มีมานะอนัขจดัแลว้  มุ่งธรรม ฯ ดูก่อนกุมาร  

พระโพธิสตัวม์หาสตัวผ์ูป้ระกอบดว้ยธรรมขอ้ที 1 นี  ยอ่มไดส้มาธินี ฯ ดูก่อนกุมาร  ขอ้อืนยงัมีอีก  

พระโพธิสตัวม์หาสตัวเ์ป็นผูมี้ศีล ฯ มีศีลบริสุทธิ  มีศีลไม่ขาด  ไม่ทะลุ  ไม่ด่าง  ไม่พร้อย  มีศีลไม่

เคลือน  มีศีลไม่ขุ่นมวั  มีศีลไม่ถูกนินทา  มีศีลไม่กระจดักระจาย  มีศีลทีไม่ทุ่มเท(ในการรักษา)  

                                         
234 ขอ้สงสัยส่วนหนึง, ขอ้ความบางประการ, เรืองน่าสนใจ, คาํแนะนาํ 
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มีศีลไม่ถกูปรามาส235  มีศีลไม่ถกูประโลม  มีศีลทีถกูสรรเสริญว่าเป็นอริยะ  มีศีลทีถูกสรรเสริญว่า

เป็นความรู้แจง้ ฯ ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสตัวม์หาสตัวป์ระกอบดว้ยธรรมขอ้ที 2 นี  ยอ่มไดรั้บสมาธิ

นี ฯ ดูก่อนกุมาร  ขอ้อืนยงัมีอยูอี่ก  พระโพธิสัตวม์หาสัตว ์ เป็นผูมี้จิตหวาดกลวัในไตรธาตุ  มีจิต

ตืนกลวั  มีจิตรังเกียจ  มีจิตสลดัออก ฯ ไม่มีความตอ้งการ  ไม่ยินดี  ไม่ไวว้างใจ  ไม่น่าอภิเษก ฯ  

มีใจหวาดกลวัไตรธาตุทงัสิน ฯ พยายามอยูว่่า  เราจกัเปลืองสัตวท์งัหลายจากไตรธาตุไวใ้นทีอืน ฯ 

ประพฤติเพือสมัยกัสมัโพธิอนัยอดเยยีม ฯ ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสัตวม์หาสัตวป์ระกอบดว้ยธรรม

ขอ้ที  3  นี  ย่อมไดรั้บสมาธินี ฯ  ดูก่อนกุมาร  ขอ้อืนยงัมีอยู่อีก  พระโพธิสัตวม์หาสัตวเ์ป็นผูมี้

ศรัทธา ฯ ไม่อิมดว้ยการแสวงหาธรรม ฯ เป็นพหูสูต ฯ แกลว้กลา้ ฯ ตอ้งการธรรม  และเป็นผูห้นัก

ในธรรม ฯ ไม่หนกัในลาภสกัการะและคาํสรรเสริญ ไม่หนกัในชญาน ฯ อนึง แสดง ประกาศธรรม

ตามทีไดส้ดบัมาตามทีไดเ้รียนมาแก่คนอืนโดยพิสดาร ไม่มุ่งชือเสียง ลาภ และสิงน่าปรารถนา  

ดว้ยจิตทีมุ่ง(จะหา)วสัดุทีเป็นประโยชน์ ฯ อีกอย่างหนึงแล  สัตว์เหล่านี  ฟังธรรมเหล่านีแลว้  

พึงเป็นผูไ้ม่หวนกลบัเพือสัมยกัสัมโพธิอนัยอดเยียม ฯ ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสัตว์ผูป้ระกอบ 

ดว้ยธรรมที  4  นี  ยอ่มไดรั้บสมาธินี ฯ 

ดูก่อนกุมาร พระโพธิสตัวม์หาสตัวผ์ูป้ระกอบดว้ยธรรม  4 ประการนี  ยอ่มไดรั้บสมาธิ

ชือว่า สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺ จิตะ นี  และย่อมตรัสรู้สัมยกัสัมโพธิอนัยอดเยียม โดยพลนั ฯ 

ดูก่อนกุมาร  โดยปริยายแมน้นั  เธอพึงทราบอย่างนีว่า  สมาธินีใด  ทีพระพุทธเจา้จาํนวนมากทรง

แสดงแลว้  ทีพระพุทธเจา้จาํนวนมากทรงพรรณนาแลว้  ทีพระพุทธเจา้จาํนวนมากทรงประกาศแลว้  

ทีพระพุทธเจา้จาํนวนมากทรงอบรมแลว้ ฯ อนึง  ดูก่อนกุมาร  เราบวชจากสํานักของพระผูมี้ 

พระภาคพุทธเจ้าจาํนวนมาก  ได้ฟัง  เรียนเอา ถาม บอก สวด เจริญโดยอรณภาวนา  ทาํให้มาก   

และประกาศสมาธิชือ สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺจิตะ นีแก่ชนเหล่าอืน  โดยพิสดาร ฯ ลาํดบันันแล  

พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงประกาศปูรวโยคกถานิรเทศ  อนัมุ่งต่อสมาธิตามแนวของพระพุทธเจ้า

จาํนวนมากนีนั นเอง  ด้วยการตรัสพระคาถาโดยพิสดารแก่จนัทรประภาผูเ้ป็นกุมารในเวลานัน  

โดยประมาณอนัยงิว่า 

                                         
235 ปรามาส คือการยึดมันว่าเพียงเท่านีก็สําเร็จ เทียบคาํทีปรากฏบ่อยในบาลีว่า สีลัพพต-

ปรามาส  ความยึดมนัถือว่า บุคคลจะบริสุทธิหลุดพน้ไดด้ว้ยศีลและวตัร คือถือว่าเพียงประพฤติศีลและวตัรให้

เคร่งครัดกพ็อทีจะบริสุทธิหลุดพน้ได ้ไม่ตอ้งอาศยัสมาธิและปัญญากต็าม ถือศีลและวตัรทีงมงายหรืออย่างงมงาย

ก็ตาม), ความถือศีลพรต โดยสักว่าทาํตามๆ กันไปอย่างงมงาย หรือโดยนิยมว่าขลังว่าศักดิสิทธิ ไม่เข้าใจ

ความหมายและความมุ่งหมายทีแทจ้ริง, ความเชือถือศกัดิสิทธิดว้ยเขา้ใจว่า จะมีไดด้ว้ยศีลหรือพรตอย่างนันอย่าง

นี เป็นขอ้ที 3 ในสังโยชน์ 10 (กิเลสผูกสัตวไ์วไ้ม่ใหห้ลุดพน้) ดู สํ.ม. 19/349/90 และ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 

ปยตฺุโต), พจนานุกรมพทุธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, 451, 
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เราระลึกไดซึ้งกลัป์อนัวดัไม่ได ้ไม่มีประมาณ ในกาลทีมีพระชินเจา้พระนาม

ว่าสวรางคโฆษะ พระตถาคตเจา้พระนามว่าสวรางคโฆษะทรงมีอายุ 6,000 พรรษา ฯ 

(1)  

ถดัจากพระพุทธเจา้พระนามว่าสรวางคโฆษะนนัไดมี้พระพุทธเจา้พระนามว่า 

ชญาเนศวร ผูย้อดเยียมแห่งชนทงัหลาย  พระพุทธเจ้าพระนามว่าชญาเนศวร ผูย้อด

เยยีมแห่งสตัวส์องเทา้ทรงมีอาย ุ 12,000 พรรษา ฯ (2) 

ถดัจากพระชญาเนศวรพุทธเจา้  ได้มีพระพุทธชินเจ้าพระนามว่าเตเชศวร  

พระพุทธเจ้าพระนามว่าเตเชศวร ผูย้อดเยียมแห่งสัตว์สองเท้าทรงมีอายุ  76,000  

พรรษา  ฯ (3) 

ถดัจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าเตเชศวร  ได้มีพระพุทธชินเจา้พระนามว่า 

มตีศวร  พระพุทธเจ้าพระนามว่ามตีศวร  ผูย้อดเยียมแห่งสัตวส์องเทา้  ทรงมีอายุ 1 

โกฏิเต็ม  ฯ (4) 

ถดัจากพระมตีศวรพุทธเจ้า  ได้มีพระพุทธชินเจ้าพระนามว่าพรหเมศวร  

พระพุทธเจ้าพระนามว่าพรหเมศวร  ผูย้อดเยียมแห่งสัตวส์องเทา้  ไดมี้อายุ  14,000 

พรรษา  ฯ (5) 

ถดัจากพระพุทธเจา้พระนามว่าพรหเมศวร  ไดมี้พระพุทธชินเจา้พระนามว่า

อคันีศวร  พระพุทธเจา้พระนามว่าอคันีศวร ผูย้อดเยียมแห่งสัตวส์องเทา้ ในกาลนัน  

ทรงมีอาย ุ 60,000 พรรษา  ฯ (6) 

ถดัจากพระพุทธเจา้พระนามว่าอคันีศวร  ไดมี้พระพุทธชินเจา้พระนามว่า

พรหมมานนะ  พระพุทธเจา้พระนามว่าพรหมานนะ ผูย้อดเยียมแห่งสัตว์สองเท้า   

ไดมี้อาย ุ7 คืนและวนั  ฯ (7) 

ถดัจากพระพุทธเจา้พระนามว่าพรหมานนะ  ไดมี้พระพุทธชินเจา้พระนามว่า

คเณศวร  พระพุทธเจ้าพระนามว่าคเณศวร ผูย้อดเยียมแห่งสัตว์สองเท้าทรงมีอาย ุ 

6 โกฏิเต็ม  ฯ (8) 

ถดัจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าคเณศวร  ได้มีพระพุทธชินเจ้าพระนามว่า

โฆเษศวร  พระพุทธเจา้พระนามว่าโฆเษศวร ผูย้อดเยียมแห่งสัตว์สองเทา้  ไดมี้อาย ุ 

6 โกฏิเต็ม  ฯ (9) 

ถดัจากพระพุทธเจา้พระนามว่าโฆเษศวร  ไดมี้พระพุทธชินเจา้พระนามว่า

โฆษานนะ  พระพุทธเจา้พระนามว่าโฆษานนะ ผูย้อดเยยีมแห่งสตัวส์องเทา้  ทรงมีอาย ุ

10 โกฏิเต็ม ฯ (10) 
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ถดัจากพระพุทธเจา้พระนามว่าโฆษานนะ  ไดมี้พระพุทธชินเจา้พระนามว่า

จนัทรานนะ  พระพุทธเจา้พระนามว่าจนัทรานนะ ผูย้อดเยยีมแห่งสัตวส์องเทา้  ทรงมี

อายคืุนและวนัหนึง  ฯ (11) 

ถดัจากพระพุทธเจา้พระนามว่าจนัทรานนะ  ไดมี้พระพุทธชินเจา้พระนามว่า

สูรยานนะ  พระพุทธเจา้พระนามว่าสูรยานนะ ผูย้อดเยียมแห่งสัตวส์องเทา้  ไดมี้อาย ุ

18,000 พรรษา  ฯ (12) 

ถดัจากพระพุทธเจา้พระนามว่าสูรยานนะ  ไดมี้พระพุทธชินเจา้พระนามว่า

พรหมานนะ  พระพุทธเจา้พระนามว่าพรหมานนะ  ผูย้อดเยียมแห่งสัตวส์องเทา้  ไดมี้

อาย ุ 23,000 พรรษา  ฯ (13) 

ถดัจากพระพุทธเจา้พระนามว่าพรหมานนะ  ไดมี้พระพุทธชินเจา้พระนามว่า

พรหมศัรวะ  พระพุทธเจา้พระนามว่าพรหมศัรวะ  ผูย้อดเยียมแห่งสัตวส์องเทา้  ไดมี้

อาย ุ 18,000 พรรษา  ฯ (14) 

บรรดาพระโลกวินายกทงัหลาย  พระพุทธเจา้ 200 องค์เหล่านีทรงอุบติัใน

กลัป์หนึง  เธอจงฟังนามทงัหลายของพระตถาคตเจา้ทงัหลายผูที้กิเลสเอาชนะไม่ได ้ 

เพือเป็นเกียรติในโลกนี  ฯ (15) 

พระพุทธเจา้พระนามว่าอนนัตโฆษะ วิฆุษฏโฆษะ วิฆุษฏเตชะ วิฆุษฏศพัทะ 

สวราวิฆุษฏะ สวรารจิตะ สวรางคศรูะ สวรางคศพัทะ ฯ (16) 

พระพุทธเจา้พระนามว่าชญานาพล ชญานวิเศษคะ ชญานาภิภู ชญานสมุทคตะ 

ชญานารจิมะ ชญานอภัยทุคตะ วิฆุษฏชญานะ และชญานศรูะ ฯ (17) 

พระพุทธเจ้าพระนามว่าพรหมาพละ พรหมวสุ สุพรหม พรหม เทวะ  

พรหมโฆษะ พรหเมศวร พรหมนเรนทรเนตร พรหมสวรางคะ สวรพรหมทตัตะ ฯ 

(18) 

พระพุทธเจ้าพระนามว่าเตโชพล เตชวติ สุเตชะ เตเชศวร เตชสมุทนตะ  

เตโชวิภู เตชวินิศจิตะ เตชสวเรนทระ สุวิฆุษฏเตชะ  ฯ (19) 

พระพุทธเจา้พระนามว่าภีษมะ พละ ภีษมมติ สุภีษมะ ภีษมานนะ ภีษมสมุท-

คตะ ภีรษมารจิ ภีษฺโมตตระ ภีษมโฆษะ พระพุทธเจา้(ดงักล่าวมา)เหล่านี เป็นผูช้าํนะ

กิเลส เป็นผูน้าํโลก   ฯ (20) 

พระพุทธเจา้พระนามว่าคมัภีรโฆษะ ศิริธารณะ วิศุทธโฆเษศวร ศุทธโฆษะ 

อนนัตโฆษะ สุวิมุตฺกโฆษะ มาระ พละ และมารวิตราสนะ  ฯ (21) 
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พระพุทธเจา้พระนามว่าสุเนตร ศูทธานนะ เนตรศุทธะ วิศุทธเนตร อนันต-

เนตร สมนัตเนตร วิฆุษฏเนตร เนตราภิภู และเนตรอนินทิตะ  ฯ (22) 

พระพุทธเจ้าพระนามว่าทานโตตระ ทานตะ สุทานตจิตตะ สุทานตะ  

ศานเตทริยะ ศานตมานสะ ศานโตตระ ศานติศิริ ปรศานตะ ศานตีย ปารังคตะ  

ศานติศรูะ  ฯ  (23) 

พระพุทธเจา้พระนามว่าสถิโตตระ ศานตะ สุทานตจิตตะ สุทานตศานเตน- 

ทริยะ ศานตมานสะ ศานโตตระ ศานตศริยะ ชวลนัตะ ศานตปรศานเตศวร ศานติศูระ 

ฯ (24) 

พระพุทธเจ้าพระนามว่าคเณนทระ คณะมุขยะ คเณศวร คณาภิภู คณิวร  

ศุทธชญานี มหาคเณนทระ คเณนทรศรูะ อนัยะ ปุนะ คณิวระ ปรโมจกะ  ฯ (25) 

พระพุทธเจา้พระนามว่าธรรมธวชั ธรรมเกตุ ธรรโมตตระ ธรรมสวภาวอุท-

คตะ ธรรมพละ สุธรรมศรูะ สวภาวธรรโมตตรนิศจิตะ  ฯ (26) 

พระพุทธเจ้าผูท้รงมีพระนามเดียวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าสวภาว - 

ธรรโฒตตรนิศจิตะ จาํนวน 80 โกฏิองค์ พระนายกทงัหลายทรงอุบติัในกลัป์ทีสอง  

เหล่านี  เราบูชาแลว้เพราะเหตุแห่งโพธิ  ฯ (27) 

ผูใ้ดฟังพระนามของพระชินเจา้ผูส้ั งสมสภาวธรรมอนัยอดเยียม  และครัน 

ฟังแลว้ทรงจาํไว ้เป็นผูชื้อว่า เปล่งเสียงแลว้ ผูน้นัยอ่มไดส้มาธินนัโดยฉบัพลนั  ฯ (28) 

ถัดจากพระพุทธเจ้าเหล่านัน  ยงัมีพระพุทธเจ้าอืนในกัลป์กันคิดไม่ได ้ 

กาํหนดไม่ได้ ได้มีพระพุทธเจา้ผูอ้นัคนและเทวดาบูชาแลว้ มีพระนามว่านเรนทร-

โฆษะ  ฯ (29) 

พร ะต ถา คต เจ้าพ ระ นา มว่ าน เร นท รโ ฆษ ะมี อา ยุ  76,000 พ รร ษ า  

และพระศราวก  300 โกฏิ  ไดมี้การประชุมเป็นครังทีหนึง  ฯ (30) 

ในกาลนัน ไดมี้หมู่แห่งประภากร236 ผูมี้อภิญญา 6 วิชชา 3 ชนะอินทรียแ์ลว้  

มีอานุภาพมาก มีฤทธิมาก เป็นพระขีณาสพ ทรงไวซึ้งร่างกายอนัมีในชาติสุดทา้ย ฯ 

(31) 

ได้มีหมู่แห่งพระโพธิสัตว ์ 80,000 โกฏินิยุต  ผูมี้ความรู้ลึกซึง  แกลว้กลา้   

มีอานุภาพมาก  มีฤทธิมาก  ฯ (32) 

                                         
236 ประภากร ผูท้าํแสงสว่างทางปัญญา 
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บรรลุอภิญญา  มีปฏิภาณ  ถึงคติ  เขา้ใจศูนยตา  ท่านเหล่านันซึงมีมากกว่า

ทรายในแม่นาํคงคา  ไปสู่เกษตรตงัโกฏิดว้ยฤทธิ  ฯ (33)   

จนัทรประภาโพธิสตัวค์รันทูลถามปริศนากบัพระผูย้อดเยยีมแห่งสตัวส์องเทา้

แล้ว  จึงเข้าไปในทีใกล้พระชินเจ้าพระองค์นันแลอีก  ผู ้ฉลาดในสูตร นิรหาร  

และนิรุกติ  ผูส่้องสว่าง  เทียวไปสู่แผน่ดิน  ฯ (34) 

บุตรของพระสุคตผูมี้อานุภาพมาก เทียวจารึกไปเพือประโยชน์แก่สัตว์

ทงัหลาย  ย่อมไม่ทาํบาป แมเ้ทพทงัหลายย่อมยงัความยินดีให้เกิดแก่ชนเหล่านัน ฯ 

(35) 

เป็นผูไ้ม่มีความตอ้งการ  ไม่แล่นไปในภพและคติทงัหลาย  ผูต้งัมนั  มีการอยู่

ในธยานเป็นโคจร  มีประโยชน์อนัสงัสมวิเศษแลว้  และเป็นผูแ้กลว้กลา้  มีกลินหอม  

ประพฤติพรหมจรรย ์ ในกาลทุกเมือ  ฯ (36) 

มีคาํพดูไม่ตดัขาด  มีปฏิภาณ  ฉลาดในนิรุกติ  นิรเทศ  และเนือความแห่งบท  

เป็นผูชี้แสดงในทุกเรือง  เป็นพุทธบุตร  อนักุศลธรรมโอบกอดไวแ้ลว้  ฯ (37) 

น้อมไปเพือจริยาตลอดกลัป์อนัไม่มีทีสินสุด  อนัพระนายกทังหลาย สดุดี 

สรรเสริญแลว้  ในกาลทุกเมือ  ผูแ้สดงอรรถและบทอนัเป็นสวภาวะแห่งวิโมกษ ์  

ผูไ้ม่เศร้าหมอง  มีศีลบริสุทธิ  ฯ (38) 

ผูไ้ม่ติด  เหมือนดอกบวัไม่ติดดว้ยนาํ  หลุดพน้แลว้จากไตรธาตุ  ไม่ประมาท  

ไม่ติดดว้ยโลกธรรม 8  มีกายหมดจด  มีกรรมบริสุทธิ  ฯ (39) 

มีความปรารถนาน้อย  สันโดษ  มีอานุภาพมาก  เป็นผูไ้ม่โลภ มีพุทธคุณ

ทงัหลายตงัมนัแลว้  มุ่งคติของสัตวท์งัหลายในทีทงัปวง ไม่ใช่มุ่งพูดแต่ไม่ปฏิบติั ฯ 

(40) 

(ตน)ดาํรงอยู่ในธรรมใดก็แสดงธรรมนันแก่ผูอื้น เป็นผูที้พระพุทธเจา้ทรง

พอใจ ชนเหล่านนัเป็นผูน่้าไวว้างใจของพระชินเจา้ทงัหลาย ทรงไวซึ้งถุง (แห่งธรรม )  

มีใจสะดุง้ในไตรธาตุทงัหมด  ฯ (41) 

มีจิตสงบ  นึกคิดในการอยู่ป่าทุกเมือ  อนัพระโลกวินายกทรงอธิษฐานแลว้  

กล่าวพระสูตรพนัโกฏิ  กล่าวพระสูตรทีพระพุทธเจา้ทรงพรรณนาไวแ้ลว้  ฯ (42) 

เวน้จากบททงัปวง เป็นผูเ้รียบง่าย น้อมใจในความว่าง  แสดงสิงเป็นปรมตัถ ์ 

มีการพรรณนาไม่สินสุด  มีคุณอุปมาดว้ยหว้งนาํ  เป็นพหูสูต ฉลาด มีวิชชา  ฯ (43) 

ถา้กุมารตงัมนัอยูต่ลอดหลายโกฏิกลัป์  กล่าวพรรณนา  สิงทีเขาพรรณนานัน

เป็นเพียงเลก็นอ้ย  เหมือนหยาดนาํหนึงจากทะเล  ฯ (44) 
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ก็ในกาลนนั พระนเรนทรโฆษะ  แสดงสมาธิอนัสงบ เห็นไดย้าก นี  โลกธาตุ

สามพนัเป็นอนัมาก  ไดเ้ป็นสิงทีเทวดา นาคทงัหลาย สมัผสัแลว้  ฯ (45) 

เมือพระองค์ตรัสสมาธิอนัสงบนี แผ่นดินไหว 6 ครัง เทพ มนุษย ์(มาก) 

เหมือนทรายในแม่นาํคงคา ดาํรงอยูใ่นพุทธชญาน อนัไม่หวนกลบั  ฯ (46) 

พระราชาผูเ้ป็นใหญ่แห่งผูเ้กิดแต่มนูทงัหลาย พระนามว่าศิรีพละ มีอานุภาพ

มาก ไดมี้แลว้ในทีนนั พระองคมี์พระโอรส 500 มีรูปงดงาม น่าเลือมใส น่าแลดู ฯ (47) 

อิสตรี 8,000 โกฏิ  ไดมี้แก่พระราชาพระองค์นันภายในพระราชวงั ราชธิดา  

140,000 โกฏิเต็ม  ไดมี้แก่พระราชาพระองคน์นั ฯ (48) 

พระองค์สมาทานอุโบสถประกอบด้วยองค์ 8 ในวนัเพ็ญเดือนกัตติกา237  

ในกาลนนั พร้อมกบัชนอีก 80 โกฏินิยตุ ไดเ้ขา้ไปยงัสาํนกัของพระผูเ้ป็นครูของโลก ฯ 

(49) 

พระราชาไหวพ้ระบาททังสองของพระผูย้อดเยียมแห่งสัตว์สองเท้าแล้ว  

ประทบันงัขา้งหนา้พระชินเจา้  พระผูเ้ป็นจอมแห่งสตัวส์องเทา้ทรงทราบอธัยาศยัของ

พระราชาพระองคน์นั  ทรงแสดงสมาธินี  ฯ (50) 

พระราชาพระองค์นัน  สดับสมาธินันแลว้  ทรงทิ งราชสมบัติอนัเปรียบ

เหมือนก้อนนาํลาย  พระองค์สละญาติและพวกพอ้งผูเ้ป็นทีรัก  บวชในพระศาสนา

ของพระชินเจา้พระองคน์นั  ฯ (51) 

พระโอรส  500 องค์ ชาววงัและพระราชธิดาก็เช่นเดียวกนั พากนับวชแลว้  

และบุตรญาติและพวกพอ้งอืนๆ ในทีนนั มีจาํนวน 3 โกฏิ 76 นิยติุ (พากนับวชแลว้)  ฯ 

(52) 

พระองค์ผนวชในพระศาสนานี  ตังไวแ้ลว้ซึงชนผูเ้ป็นไปกบัด้วยบุตรและ

ภรรยาใหเ้ป็นภูมิแห่งการนาํเขา้และนาํออก238  พระองค์อธิษฐานจงกรม 8 ปี ใชเ้วลา

ดาํรงอยูใ่นจงกรม  ฯ (53) 

พระองคท์รงทาํกาละในกาลนัน เป็นราชกุญชร  มีจิตตงัมนั  มนัคงดว้ยดีใน

กาลทุกเมือ  พระองค์อุบัติในราชตระกูลนันเอง  เป็นผูเ้หนือคนอืน ไม่แปดเปือน

มลทินครรภ ์  ฯ (54) 

                                         
237 กตัติกา เดือนอนัมีพระจนัทร์เพญ็เสวยฤกษ์กตัติกา คือ เดือน 12 ตามจันทรคติ ตกในราวเดือน

พฤศจิกายน 
238 อาหารนิรฺหารภูมึ ทีกินและทีขบัถ่าย อาจมีความหมายแฝงถึงความเป็นปกติธรรมดา ไม่ใช่เรือง

ทีตอ้งใส่ใจเป็นพิเศษ ผ่านมาแลว้กผ็่านไป 
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บิดาของพระองค์ได้มีนามว่าทฤฒพล  พระมารดาไดมี้พระนามว่ามหามตี  

พระกุมารนันพอสักว่าประสูติ  ไดต้รัสว่า พระโลกนาถผูด้าํรงอยู่มีบา้งหรือหนอ ฯ 

(55) 

พระโลกนาถยอ่มรู้อาศยะของเรา โดยทีทรงแสดงสมาธิอนัสงบแก่เรา  อนัไม่

มีปัจจยั  มีปัจจยัไปปราศแลว้  เป็นนิรเทศเดียว บรรดาคติทงัหลาย  ฯ (56) 

สมาธิซึงเป็นสวภาวะแห่งสรรพธรรม  เป็นทีมาแห่งสูตรจาํนวนโกฏินิยุต  

เป็นทรัพยอ์นัยอดเยียมของพระโพธิสัตว์ทังหลาย  พระชินเจ้าผูต้รัสสมาธินันมีอยู ่

หรือหนอ  ฯ (57) 

พระองคมี์ความหมดจดแห่งร่างกาย  มีความหมดจดแห่งวาจา  มีความหมดจด

แห่งใจ  และมีความหมดจดดา้นความเห็น  กา้วล่วงอารมณ์ทงัหลาย  พระชินเจา้ผูต้รัส

สมาธินนัมีอยูห่รือหนอ  ฯ (58) 

เป็นผูไ้ม่ไร้ความหวงั  เห็นผลและธรรม  เจริญมรรคอนัประเสริฐมีองค์แปด  

คบหาพระตถาคตเจา้ มีปรัชญาอนักลา้แข็ง เขา้ถึงความสัตย ์รู้ธรรม ในกาลทุกเมือ ฯ 

(59) 

พระองค์ผูก้าํหนดรู้สกันธ์  และความเสมอกันแห่งธาตุทังหลาย  นําออก 

ซึงอายตนะทังหลายโดยประการทังปวง  ความไม่เกิดขึน  ข้ามลงสู่ความเข้าใจ   

พระชินเจา้ผูต้รัสสมาธินนัมีอยูห่รือหนอ  ฯ (60) 

มีประติสมัวิทา  มีความรู้ขา้มลงสู่ความสงบ  และรู้ประเภทแห่งอกัษรทงัปวง  

กา้วล่วงการเขา้ไปสู่พสัดุ  พระชินเจา้ผูต้รัสสมาธินนัมีอยูบ่า้งหรือหนอ  ฯ (61) 

กาํหนดรู้โฆษะ  ไดค้วามปราโมทย ์ มีปรีติ  และพรรณนาคุณของพระสุคต

ทงัหลาย  เป็นอริยะ  มีคติ  ซือตรง และไม่คดโกง  พระชินเจา้ผูต้รัสสมาธินันมีอยู่บา้ง

หรือหนอ  ฯ (62) 

พระองคผ์ูก้ลา้หาญไม่ทาํหนา้สยวิ มีหนา้อ่อนหวานยมิแยม้ และครันเห็นสัตว์

ทงัหลายแลว้ยอ่มร้องเรียกก่อน พระชินเจา้ผูต้รัสสมาธินนัมีอยูบ่า้งหรือหนอ ฯ (63) 

พระองคไ์ม่เกียจคร้าน มีความเคารพครูทงัหลาย รู้จกัฟัง ไหว ้แสดงความรัก 

เขา้ถึงสนัโดษ และมีธรรมขาว พระชินเจา้ผูต้รัสสมาธินนัมีอยูบ่า้งหรือหนอ ฯ (64) 

พระองค์มีอาชีวะหมดจด อยู่ป่า  ด ํารงอยู่ในธรรมเครืองกาํจัด ไม่ละทิ ง 

อนุสมฤติ  ฉลาดในสกนัธ์และธาตุทงัหลาย  พระชินเจา้ผูต้รัสสมาธินันมีอยู่บา้งหรือ

หนอ  ฯ (65) 
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พระองคฉ์ลาดในอายตนะ รู้ยงิ ประหารกิเลส มีภูมิทีฝึกแลว้ สวดมนตท์งัหมด

เป็นอนัมากไม่ขาด  พระชินเจา้ผูต้รัสสมาธินนัมีอยูบ่า้งหรือหนอ  ฯ (66) 

พระองคก์า้วล่วงคติแห่งภพทงัหมด  ระลึกชาติได ้ และมุ่งหวงัในธรรม  มีจิต

ในธรรม ฟังและแสวงหาธรรม  พระชินเจา้ผูต้รัสสมาธินนัมีอยูบ่า้งหรือหนอ  ฯ (67) 

พระองค์มุ่งไปสู่ความวิเศษ  ยินดีในภาวนาในกาลทุกเมือ  ถึงความฉลาด  

ดาํรงอยูใ่นความสลดัออก  ดาํรงอยู่ในทีซึงละกิเลสทีนอนเนืองได ้ พระชินเจา้ผูต้รัส

สมาธินนัมีอยูบ่า้งหรือหนอ ฯ (68) 

พระองคมี์อาคมอนัประเสริฐแห่งชญานอนักลา้แข็ง  ไม่หวนัไหว  เสมอดว้ย

ศิลา  ไม่สนั  มีลกัษณะไม่หวนกลบั  มุ่งต่อธารณีมนต ์ พระชินเจา้ผูต้รัสสมาธินันมีอยู่

บา้งหรือหนอ ฯ (69) 

พระองคแ์สวงหากุศลธรรมในกาลทุกเมือ  งดเวน้ธรรมอนับาปในกาลทุกเมือ  

ประพฤติห่างไกลจากฝ่ายกิเลสในกาลทุกเมือ  พระชินเจ้าผูต้รัสสมาธินันมีอยู่บ้าง 

หรือหนอ  ฯ (70) 

พระองคถึ์งคติในขอ้ศึกษาทงัหมด  เป็นผูรู้้แจง้  ถึงคติอนัเป็นทีตงัแห่งสมาธิ  

รู้กิ เลสทีนอนเนืองของสัตว์ทังหลายแล้วทักท้วง  แสดงธรรมเพือตรัสรู้พุทธะ 

อนัประเสริฐ  ฯ (71) 

พระองค์รู้สิงวิเศษ  รู้ความอุบัติ  รู้ไม่มีทีสินสุด  รู้การเขา้ถึงสิงทีดี  รู้ความ

เกียวโยงของคติทงัหมด  พระชินเจา้ผูต้รัสสมาธินนัมีอยูบ่า้งหรือหนอ  ฯ (72) 

การมีจิตสละแลว้ซึงเรือนทงัหลายออกบวช ไม่ยนิดี ไม่อนุเคราะห์ในไตรธาตุ  

ประคองจิต ทาํใหร่้าเริงดว้ยดี  พระผูย้อดเยยีมแห่งสตัวส์องเทา้ ทรงแสดงธรรม ฯ (73) 

ไม่ยดึมนัในธรรมทงัหลาย เป็นผูค้งที  กาํหนดในธรรมอนัประเสริฐ ในกาล

ทุกเมือ  พระผูย้อดเยยีมแห่งสตัวส์องเทา้ทงัหลายทรงแสดงธรรมอนัน้อมไปเพือความ

มนัคงในกรรมและผลของกรรม  ฯ (74) 

ฉลาดในวินยั  รู้ผลของกรรม  สงบระงบัการทะเลาะและการวิวาท พระผูย้อด

เยียมแห่งสัตวส์องเทา้ทงัหลายทรงแสดงธรรม อนัไม่อาจโตแ้ยง้ได ้ หรือแมเ้ป็นภูมิ

แห่งการไม่วิวาท  ฯ (75) 

สมาทานกษานติ  ดาํรงอยูใ่นความไม่โกรธ  มีความฉลาดในการวินิศจยัและ

ในธรรม ในกาลทุกเมือ  อนึง มีความเห็นเรืองชญานในประเภทแห่งบททังหลาย  

ยงักรุณาใหเ้กิดแลว้ แสดงธรรม  ฯ (76) 



141 
 

 
 

รู้ส่วนสุดเบืองตน้  รู้ส่วนสุดเบืองปลาย  มีความเสมอในกาลทงัสาม ในพระ

ศาสนาของพระสุคตทงัหลาย  กล่าวการกาํหนดมณฑลสาม  พระชินเจา้พระองค์นัน  

ผูท้รงเป็นเจา้ของแห่งธรรมทรงแสดงแลว้อยา่งนี  ฯ (77) 

ความตงัมนัแห่งจิต  และความยินดีในอารมณ์เลิศอนัเดียว  ความตงัมนัแห่ง

กาย  ภูมิแห่งอริยะ  ดาํรงอยูใ่นอิริยาบถ  รักษาอยู่ในกาลทุกเมือ  พระมุนีผูอ้งอาจแห่ง

บุรุษทรงแสดงธรรม  ฯ (78) 

มีหิริ โอตตัปปะ  กล่าวคาํอนัน่าเลือมใส เหมาะสม  รู้จักโลก  แสดงธรรม 

อนัเป็นเครืองประพฤติ  เป็นจุดเริมต้นแห่งสัตวท์งัหลาย  อนัเป็นโพธิอนัประเสริฐ 

เป็นเลิศ  ฯ (79) 

ความอนุเคราะห์  หิริโอตตัปปะ  ความเป็นผูฉ้ลาด และความคุ้มครองจิต   

ไม่ทอดทิงธุตธรรม เทียวไปเพือกอ้นขา้ว พระผูย้อดเยียมแห่งสัตวส์องเทา้ ทรงแสดง

ธรรม  ฯ (80) 

มีหิริและโอตตัปปะ ประพฤติ น้อมไหว้ครู  ลุกรับ (ครู)  ข่มใจแต่ต้น  

พระชินเจา้ ผูท้รงเป็นเจา้ของแห่งธรรม ทรงแสดงอยา่งนี  ฯ (81) 

ความตงัจิตไว ้ ความมีจิตงาม  ความรู้แจง้แทงตลอดในความรู้  และการตรัสรู้

โดยลาํดบั การเวน้ชนผูอ้ยู่ในฝ่ายไม่รู้ ในกาลทุกเมือ แสดงธรรมทังหลาย อนัเป็น 

พุทธโพธิอนัประเสริฐ ฯ (82) 

ความเข้าไปแห่งจิต ความรู้เสียง ความตังลงแห่งนิรุกติ  ความวินิศจัย

ประโยชน์  ความเวน้สิงไม่ใช่ประโยชน์ในทุกเรือง ในกาลทุกเมือ พระชินเจา้ ผูเ้ป็น

เจา้ของธรรม239 ทรงแสดงอยา่งนี  ฯ (83) 

ความเป็นผูพ้ร้อมเพรียงด้วยสัตบุรุษเป็นนิตย ์ และความเวน้บุรุษชวั  ความ

เลือมใสและความรักในพระชินเจ้า ในกาลทุกเมือ  พระชินเจ้าทรงแสดงธรรม 

อนัประเสริฐทีสุดอยา่งนี  ฯ (84) 

ความมีการสงัเกต บญัญติั และโวหาร  และการเวน้ทุกข์ในสงสารในกาลทุก

เมือ  ความไม่มกัได ้ และความไม่ขอ้งในลาภ  พระชินเจา้ทรงแสดงธรรมอนัยอดเยียม

อยา่งนี  ฯ (85) 

ไดส้ักการะแลว้ไม่พึงสงสัย  เป็นผูไ้ม่ติดสักการะ เป็นผูว้างเฉย  พรรณนา 

แมใ้นสิงทีมีอยู ่ ไม่พึงบนัเทิง  เทศนานีอนัเช่นนียอ่มมีเพือประโยชน์แก่โลก  ฯ (86) 

                                         
239 ธรรมสวามี เป็นสํานวน พระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของธรรม หรือเป็นธรรมราชา ในขณะที 

พระสารีบุตรเป็นธรรมเสนาบดี แม่ทพัธรรม 



142 
 

 
 

การดุว่า  การดูหมิน  โดยประการทงัปวง  พึงไปดว้ยกนั  ความไม่คลุกคลีกบั

คฤหัสถท์งัหมด  พึงทาํการอยู่ร่วมกบับรรพชิต  พระชินเจา้ ผูเ้ป็นเจา้ของแห่งธรรม 

ทรงแสดงอยา่งนี  ฯ (87) 

ดาํรงอยูด่ว้ยดีในโคจรของพระพุทธเจา้ทงัหลาย  เวน้อโคจรทงัปวง  ถึงพร้อม

ดว้ยมารยาท  มีจิตฝึกดีแลว้  นาํไปซึงธรรมนีอนัพระสุคตทรงแสดงแลว้  ฯ (88) 

พึงเวน้พาลธรรมทีมีอยู่ในกาลทุกเมือ  และพึงเวน้การประทุษร้ายตระกูล

ทังหมด  พึงตามรักษาพระพุทธศาสนาในกาลทุกเมือ  พระชินเจ้าผูเ้ป็นเจ้าของ 

แห่งธรรมทรงแสดงอยา่งนี  ฯ (89) 

พึงพดูนอ้ย อ่อนหวาน เหมาะสม  เป็นคาํงาม เป็นคาํอ่อนหวานสาํหรับคนอืน 

ข่มขา้ศึกโดยสหธรรม240 อนุศาสนี241เช่นนีเป็นอนุศาสนีของพระชินเจา้ ฯ (90) 

พึงก้าวกลบัในกาล และไม่พึงก้าวกลบัในสมยัมิใช่กาล  ไม่พึงอยู่ร่วมกับ

ปุถุชนทังหมด  ถูกทุกข์ถาโถมก็ไม่พึงเสียใจ  อานุศาสนีอนั เช่นนีเป็นอานุศาสนี 

ของพระชินเจา้  ฯ (91) 

เห็นคนยากจนแลว้พึงทาํใหมี้ทรัพย ์เห็นคนทุศีลแลว้พึงอนุเคราะห์ พึงโอวาท

ในทีตงัแห่งประโยชน์  อานุศาสนีอนัเช่นนีเป็นอานุศาสนีของพระชินเจา้ ฯ (92) 

พึงอนุเคราะห์สัตวท์ังหลายด้วยธรรม  และพึงทาํการสละโลกามิสในกาล 

ทุกเมือ  ไม่พึงทําการสะสม  และไม่พึงทําการสั งสม  อานุศาสนีอันเช่นนีเป็น 

อานุศาสนีของพระชินเจา้  ฯ (93) 

สรรเสริญศีล  และข่มผูมี้ศีลชวั  ความไม่หลอกลวง  การคบคนมีศีล  มีการ

สละทรัพย์ของตนทังหมด  ไม่ติดในทรัพย์  อานุศาสนีอันเช่นนีเป็นอานุศาสนี 

ของพระชินเจา้  ฯ (94) 

ความเชือเชิญดว้ยครูทีมีอธัยาศยั  และกล่าวไวอ้ย่างไรพึงทาํอย่างนันทงัหมด  

อนึง พึงคบผูก้ล่าวธรรมเนืองๆ อานุศาสนีอนัเช่นนีเป็นอานุศาสนีของพระชินเจา้ ฯ 

(95) 

                                         
240 สหธรรม คาํนีมีใชเ้ป็นจาํนวนมากในพระไตรปิฏก ความว่า มีเหตุผล เอาชนะดว้ยเหตุผลที

ถูกตอ้ง ดงัขอ้ความในมหาสีหนาทสูตรว่า ดูกรสารีบุตร เราไม่เห็นเหตุนีว่า สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม 

หรือใครๆ ในโลก ทีจกัทกัทว้งเราโดยสหธรรมในขอ้ว่า ท่านปฏิญาณตนว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ธรรมเหล่านี

ท่านยงัไม่ไดต้รัสรู้แลว้ ดงันี ดูกรสารีบุตร เมือไม่เห็นเหตุนี เรากเ็ป็นผูถ้ึงความปลอดภยั ถึงความไม่มีภยั ถึงความ

เป็นผูแ้กลว้กลา้อยู ่ดู ม.มู. 12/167/97 
241 อนุศาสนี คาํพรําสอน 
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พึงมีความเคารพ  มีใจยนิดี  ในกาลทุกเมือ  พึงดาํรงอยูใ่นความเห็นอนัถกูตอ้ง

ในกาลทุกเมือ  เป็นผูก้าํหนดไวดี้แลว้ในบุพพจริยา ในกาลทุกเมือ  อานุศาสนีอนัเช่นนี

เป็นอานุศาสนีของพระชินเจา้  ฯ (96) 

เป็นประธานในการประพฤติกุศลเป็นนิตย ์ ฉลาดในอุบายในการไปสู่นิมิต  

เวน้จากความรู้พร้อม  และลกัษณะแห่งวสัดุ  อานุศาสนีอันเช่นนีเป็นอานุศาสนี 

ของพระชินเจา้ ฯ (97) 

ฉลาดในแนวและบทแห่งพระสูตร  สั งสมความสัตย์ในนิรเทศและบท   

อนึง ความทาํใหแ้จง้ซึงความรู้เพือความหลุดพน้  อานุศาสนีอนัเช่นนีเป็นอานุศาสนี

ของพระชินเจา้  ฯ (98) 

พึงเสพธรรมทงัหลายอนัว่างในกาลทุกเมือ  เป็นผูแ้กว้กลา้  ดาํรงอยู่ในกาํลงั

แห่งศีล  พึงข้ามลงด้วยสถานะแห่งสมาธิ  อนุศาสนีอนัเช่นนีเป็นอานุศาสนีของ 

พระชินเจา้  ฯ (99) 

ไม่พึงแสดงแมก้ารได้ความรู้ในกาลบางคราว และไม่พึงทาํการโกหกจิต  

พึงเวน้ผูท้าํตามความเห็นทงัหมด อานุศาสนีอนัเช่นนีเป็นอานุศาสนีของพระชินเจา้ ฯ 

(100) 

พึงทรงไวซึ้งปฏิภาณอนัประเสริฐทีสุด อนัดี  และมีแสงสว่างแห่งชญาน 

อนัมีฝั งไม่มีทีสินสุด  มีความตังมนัอยู่ภายใน ประกอบด้วยปฏิภาณ  อานุศาสนี 

อนัเช่นนีเป็นอานุศาสนีของพระชินเจา้  ฯ (101) 

การเจริญมรรคนีเป็นประตูแห่งศีล  การปฏิบติั โอวาทและนยะ เป็นสิงดีงาม  

การประพฤติในธรรมเหล่านีแลว้สั งสอน ชือว่าอนุศาสนี  อนุศาสนีนีเป็นอนุศาสนี 

ของพระชินเจา้  ฯ (102) 

กษานติทีสมควรใดพระพุทธเจ้าทรงพรรณนาไวแ้ล้ว  ผูด้ ํารงในกษานติ   

ยอ่มเวน้โทษ  ดาํรงอยูใ่นชญานแลว้พึงสละอชญาน  อนุศาสนีอนัเช่นนีเป็นอานุศาสนี

ของพระชินเจา้  ฯ (103) 

ความตงัลงในชญาณ โยคภูมิ ความมีโยคะเป็นใหญ่ ย่อมมีสาํหรับผูด้าํรงมนั

เพือโพธิ การคบสตับุรุษเป็นนิตย ์อานุศาสนีอนัเช่นนีเป็นอานุศาสนีของพระชินเจา้  ฯ 

(104) 

การเวน้คนผูไ้ม่ประกอบความเพียรในกาลทุกเมือ  พุทธภูมิทีพระตถาคต 

ตรัสแลว้  ทีบัณฑิตทังหมดอนุโมทนาแลว้  อานุศาสนีอนัเช่นนีเป็นอานุศาสนีของ 

พระชินเจา้  ฯ (105) 
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คนพาลทงัหลาย  คนไม่รู้ทงัหลาย คดัคา้นแลว้  ไม่ใช่ภูมิของศราวกผูปุ้ถุชน

ทงัหลาย  ในสมาธินี  ทีพระโพธิสัตวท์งัหลายกาํหนดแลว้ในกาลทุกเมือ  อานุศาสนี

อนัเช่นนีเป็นอานุศาสนีของพระชินเจา้  ฯ (106)   

สิงนนัพระตถาคตทงัหลายตรัสรู้ตามแลว้  เทวดาทงัหลายสักการะและบูชา

แลว้  พรหมพนัโกฏิอนุโมทนาแลว้  พระชินเจา้ผูต้รัสสมาธินั นมีอยู่บา้งหรือหนอ ฯ 

(107) 

ทีนาคหลายพนั  ครุฑและยกัษ์ทังหลาย  และกินนรีทังหลาย  ชมเชยแลว้  

ในกาลทุกเมือ  ซึงพระชินเจา้ทังหลายตรัสโพธิอนัประเสริฐไว ้ พระชินเจ้าผูต้รัส

สมาธินนัมีอยูบ่า้งหรือหนอ  ฯ (108)   

ทีบณัฑิตทงัหลายเรียนเอาแลว้เป็นนิตย ์เป็นทรัพยอ์นัประเสริฐ ดีเลิศ ทีไดดี้

แลว้  เป็นความรู้อนัปราศจากอามิส เป็นสิงเยียวยาชนัสูงสุด  พระชินเจา้ผูต้รัสสมาธิ

นนัมีอยูบ่า้งหรือหนอ  ฯ (109) 

เป็นถุงใส่ความรู้  มีปฏิภาณไม่สินสุด  นนัเป็นทีเขา้ไปอยู่แห่งพระสูตรหลาย

โกฏิ  การกาํหนดรู้โดยไตรธาตุ  การรู้สิงทีมีอยู่  พระชินเจา้ผูต้รัสสมาธินันมีอยู่บา้ง

หรือหนอ  ฯ (110) 

นีเป็นเรือสาํหรับผูเ้ดินทางสู่ฝังทีพระพุทธเจา้ทรงแสดงแลว้  และแมน้นัก็เป็น

เรือสาํหรับผูไ้ปสู่หว้งนาํ  เกียรติยศ วรรณมาลา ย่อมฆ่าเขาผูที้พระพุทธเจา้ทรงแสดง

สมาธิอนัสงบนี  ฯ (111) 

อนึง การสรรเสริญพระตถาคตทงัหลายนนั   และการชมเชยท่านผูอ้งอาจแห่ง

บุรุษทงัหลายนั น  ความชมเชยพระตถาคตทงัหลาย  และนยะ ซึงเป็นสิงไม่หมดสิน  

สมาธิอนัสงบนีพระพุทธเจา้ทรงแสดงไวแ้ลว้  ฯ (112) 

ไมตรีนีทรงประกาศไวเ้พือสงบโทษ  อุเบกขานีเป็นภูมิของท่านผูมี้กรุณา   

นนัยอ่มปรารถนาแก่ผูมี้ความปรารถนาใหญ่ทงัหลาย  สมาธินนัทรงตรัสแลว้  ฯ (113) 

ข้อปฏิบัตินีทรงแสดงแก่ผูบ้ันลือเพียงดังสีหะทังหลาย นีเป็นทางมาแห่ง 

พุทธชญานอันประเสริฐ  เป็นยอดแห่งสวภาวะ แห่งธรรมทังหลาย  สมาธินี 

อนัพระนายกทงัหลายทรงแสดงแลว้  ฯ (114) 

นีเป็นเครืองนํามาซึงความรู้ทังหมด นีเป็นจรรยาสําหรับผูป้รารถนาโพธิ  

ทงัเป็นเครืองทาํเสนามารใหส้ะดุง้ สมาธิอนัสงบนีพระชินเจา้ทรงแสดงแลว้ ฯ (115) 
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นีเป็นความรู้สําหรับผูด้าํรงอยู่ในธรรม ผูมี้ความคงที  และเป็นการรักษา 

ทีหนึงในท่ามกลางศตัรูผูมิ้ใช่มิตร  เป็นการข่มสหธรรมสาํหรับขา้ศึก  สมาธิอนัสงบนี

พระชินเจา้ทรงแสดง  ฯ (116) 

นีเป็นภูมิแห่งปฏิภาณ ทีทรงแสดงแลว้  ทงัพละ วิโมกษ์ อินทรีย ์ พุทธธรรม 

18 อนัพิเศษทีสุด  เสพสมาธิอนัสงบนี  ฯ (117) 

การแสวงหาพล 10 มีแลว้ เป็นบุพพนิมิตแห่งพุทธชญาน พุทธธรรมอนัพระผู ้

เป็นบุรุษสูงสุด ทรงอนุเคราะห์ประโยชน์แก่โลกทรงประกาศแลว้  ฯ (118) 

สิงนีอนับุตรของพระพุทธเจ้าทังหลาย สะสมแลว้  ทางนีแห่งผูแ้สวงหา 

วิโมกษท์รงแสดงไวแ้ลว้ อนึง ปรีติในขอ้นนัสาํหรับผูรู้้อาตมะของพระสุคต เพราะได้

ฟังสมาธิอนัสงบนีทีเห็นไดย้าก  ฯ (119) 

อนึง สิงใดทีเต็มรอบแล้วแห่งพุทธชญาน  สิงซึงพระโพธิสัตว์ผูบ้ัณฑิต

แสวงหา อนึง  จิตหมดจด  สะอาด ปราศจากกิเลสเพียงดงัเนิน242 เสพสมาธิอนัสงบนี ฯ 

(120) 

กายของเขาบริสุทธิเหมือนของพระชินเจ้าทังหลาย  อนึง ความรู้วิโมกษ ์  

การเห็นความหลุดพน้  ไม่เศร้าหมองดว้ยเครืองผกูคือราคะในกาลทุกเมือ  เสพสมาธิ

อนัเจริญนี  ฯ (121) 

ไม่ใช่ภูมิของโทสะ  และเป็นความหมดไปแห่งโมหะ  ทังเป็นทางมาแห่ง

ความรู้ สาํหรับผูป้รารถนาความหลุดพน้  ความเกิดขึนแห่งความรู้  การทาํความไม่รู้

ใหพิ้นาศไป  เสพสมาธิอนัสงบนี  ฯ (122) 

                                         
242 คาํว่า องฺคณ แปลตรงตวัว่า เนินดิน แต่พระพุทธเจา้ทรงใชเ้ปรียบกบักิเลส จึงนิยมแปลว่ากิเลส

เพียงดงัเนิน ซึงในเนินนนัมีความผิดซ่อนอยู ่พระสารีบุตรกล่าวถึงคาํว่าองัคณะว่าเป็นชือของอกุศลธรรมชวัชา้ว่า 

ดูกรท่านผูมี้อายุ ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี พึงเกิดความปรารถนาอย่างนีว่า เราพึงเป็นผูต้อ้งอาบติัหนอ  

แต่ภิกษุทงัหลาย อยา่พึงรู้เราว่าตอ้งอาบติัเลย นีเป็นฐานะทีจะมีได ้ภิกษุทงัหลายพึงรู้ภิกษุนันว่า ตอ้งอาบติั เธอก็

จะโกรธ ไม่แช่มชืนเพราะคิดว่า ภิกษุทงัหลายรู้เราว่า ตอ้งอาบติั นีเป็นฐานะทีจะมีได้. ความโกรธและความไม่ 

แช่มชืนทงัสองนี ชือวา่ องัคณะ ฯ ดูกรท่านผูมี้อาย ุภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี

ว่า เราพึงเป็นผูต้อ้งอาบติัหนอ ภิกษุทงัหลายพึงโจทเราในทีลบั ไม่พึงโจทเราในท่ามกลางสงฆ์ นีเป็นฐานะที 

จะมีได ้ ภิกษุทงัหลายพึงโจทภิกษุนันในท่ามกลางสงฆ์ ไม่โจทในทีลบั เธอก็จะโกรธ ไม่แช่มชืน เพราะคิดว่า

ภิกษุทงัหลายโจทเราในท่ามกลางสงฆ์ ไม่โจทในทีลบั นีเป็นฐานะทีจะมีได ้ความโกรธและความไม่แช่มชืน 

ทงัสองนี ชือว่า องัคณะ ฯลฯ  ดู อนงัคณสูตร ม.มู.12/56/35.   
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ความพอใจสาํหรับผูนึ้กถึงความหลุดพน้ ทรงตรัสไวแ้ลว้  ทรงแสดงสมาธิ 

อนัสงบนีสาํหรับผูบ้าํเพ็ญธยาน  อนึง  เป็นจกัษุของพระพุทธเจา้ทงัหลาย  ผูไ้ม่ถูก

นินทา  แสวงหาสมาธิอนัสงบนี  ฯ (123) 

อภิชญานีทรงแสดงไวแ้ลว้ในเกษตรอนัมาก  และฤทธิอนัไม่มีทีสินสุดทรง

แสดงแลว้แก่พระพุทธเจา้ทังหลาย  ธารณีทีมีเป็นสิงทีไม่ได้โดยยากจากสมาธินัน  

สาํหรับผูเ้สพสมาธินนั  ฯ (124) 

เป็นสถานะเพือโพธิสําหรับผูมี้อินทรียส์งบแลว้  นีเป็นความตังมนัทีไม่มี 

ทีสินสุด ทีทรงแสดงไวแ้ลว้  อนึง ความรู้อนัเกษม ไพบูลย ์หมดจด สาํหรับผูเ้สพ

สมาธินี  ฯ (125) 

นนัไม่ถกูตรัสรู้ดว้ยการประกอบความเพียรทีไม่ถกูตอ้ง  ความดาํเนินไปแห่ง

อกัษรทงัหลายโดยประการทงัปวง  อนัเสียงกล่าวไม่อาจเพือรู้แจง้สมาธิอนัสงบนีทียงั

ไม่ไดฟั้ง  ฯ (126) 

ส่วน สมาธินีอันพระโพธิสัตว์ผูรู้้แจ้งรู้แลว้  เหมือนสมาธินีทีพระผูเ้ป็น

เจา้ของแห่งธรรมทรงแสดงแลว้  อนัผูส้งบทงัหลาย ผูไ้ม่ถกูนินทา เสพเฉพาะซึงสมาธิ

นีตรัสรู้เฉพาะแลว้  ฯ (127) 

อนัผูป้รารภความเพียร เรียนเอาแลว้  เขา้ไปตงัไวดี้แลว้  สมาธินันไม่ใช่สิงที

ทรงจาํไวไ้ดใ้นกาลทุกเมือ  ความสินทุกข ์ ความรู้ความดบัซึงชาติ เสพสมาธินี ฯ (128) 

ความไม่เกิดแห่งธรรมทงัหลายในทีทงัปวง ทรงตรัสแลว้  และในภพและคติ

ทงัหมด ก็ตรัสแลว้เช่นกนั  ความรู้อนัเลิศของพระพุทธเจา้ทงัหลาย  ผูเ้ป็นทีอาศยัใหญ่  

พระชินเจา้ผูต้รัสสมาธินนัมีอยูบ่า้งหรือหนอ  ฯ (129) 

พระกุมารนันเมือกล่าวคาถานี  สัตว ์84,000 นิยุตถว้น ไดก้ษานติทีไปตาม

เสียงกล่าวในทีนนั  ดาํรงอยูใ่นพุทธชญานอนัมีกายไม่หวนกลบั  ฯ (130) 

พระเจา้ทฤฒพลไดต้รัสกบัพระกุมารนันว่า  แมทุ้กวนันี พระโลกนาถนันยงั

ดาํรงอยู ่ ดูก่อนเด็กนอ้ย  เราถามเนือความนนั  สมาธินนัเธอไดฟั้งจากทีไหน  ฯ (131) 

กุมารได้กราบทูลพระราชาว่า  ขอพระองค์สดับโกฏินิยุตแห่งพระชินเจ้า

ทงัหลาย ทีไดเ้ห็นแลว้  ในกลัป์หนึง  พระพุทธเจา้เหล่านันทงัหมดอนัขา้พระองค์ได้

สกัการะแลว้  และขา้พระองคไ์ดถ้ามสมาธิอนัสงบนี  ฯ (132) 

ตลอด  4 กลัป์  และอืนอีก 90  1,000 โกฏินิยุตกลัป์  ขา้พระองค์เป็นผูร้ะลึก

ชาติไดใ้นชาตินนัๆ  และแมไ้ม่ไดเ้กิดในครรภ ์ ฯ (133) 
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สมาธินีอนัขา้พระองค์เจริญแลว้นัน สมาธินั นของพระชินเจา้ทงัหลายผูต้รัส

อยู ่เป็นสิงบริสุทธิ อนัขา้พระองคส์ดบัแลว้  และครันสดบัแลว้ยนิดี  ไดท้าํความพอใจ

ใหเ้กิดขึน  ถึงความไม่สงสยั  จกัไดส้มัผสัโพธิ  ฯ (134) 

ภิกษุเหล่าใดสอบถามขา้พระองคผ์ูเ้รียนเอาสมาธินี  ขา้พระองคต์งัความเคารพ

ในภิกษุนนั  เหมือนอยูใ่นสาํนกัของพระผูท้าํประโยชน์แก่โลก  ฯ (135) 

คาถาหนึงซึงมีในภายในอนัขา้พระองค์แสดงแลว้แก่ชนเหล่าใด เป็นจรรยา 

ทีเหมาะแก่การประพฤติ  ขา้พระองคย์อ่มรู้จรรยาแมเ้หล่านนั อนัสงบนนั  ขา้พระองค์

เขา้ไปตงัไวซึ้งความเคารพในพระพุทธเจา้  ฯ (136) 

และแม ้บางคนมาถามขา้พระองค ์ผูเ้รียนเอาสมาธิอนัสงบนี  ขา้พระองค์ไม่มี

ความสงสัยในสมาธินีแมใ้นทีสุดแห่งความฝัน  ขา้พระองค์จกัเป็นพระชินเจา้ผูโ้ลก

นายก หามิได ้ ฯ (137) 

ขา้พระองคมี์ความเคารพในภิกษุผูแ้ก่ ผูท่้ามกลาง ผูใ้หม่  มีความยินดียิง ยศ

ยอ่มเป็นไปแก่ขา้พระองคผ์ูมี้ความเคารพ  รวมทงั บุญ เกียรติ และคุณทงัหลาย ฯ (138) 

ขา้พระองค์ไม่ขวนขวายในการโต้เถียง  ข้าพระองค์มีความขวนขวายน้อย  

ในกาลนนั  คนทาํบาปแลว้ยอ่มมีคติเป็นอยา่งหนึง  คนทาํกรรมงามแลว้ย่อมมีคติเป็น

อีกอยา่งหนึง  ฯ (139) 

ความไม่ชอบใจยอ่มมีเพราะไดฟั้งคาํของผูไ้ม่ประกอบความเพียร ผูไ้ม่สาํรวม  

ขา้พระองค์เป็นผูมี้กรรมเป็นของตนในกาลนัน  ความเสือมหายแห่งกรรมทีทาํแลว้

ยอ่มไม่มี  ฯ (140) 

เพราะว่าความโกรธทีมุ่งไปยงัคนอืนย่อมไม่มีในกาลนัน ขา้พระองค์ยึดเอา

กาํลงัแห่งกษานติ  ทีพระพุทธเจา้ทรงพรรณนาไวแ้ลว้  กษานติอนัพระนายกทงัหลาย

ทรงพรรณนาไวแ้ลว้ในกาลทุกเมือ เพราะไดเ้สพกษานติ โพธิก็มิใช่สิงจะหาไดย้าก ฯ 

(141) 

อนึง  ขา้พระองคเ์ป็นผูมี้ศีลในกาลทุกเมือ  ทงัตงัคนอืนไวใ้นศีล  ขา้พระองค์

กล่าวคุณของศีลในกาลทุกเมือ  และการกล่าวพรรณนาของขา้พระองค์เป็นสิงทีคน

กล่าวในทีนนั ฯ (142) 

อนึง ขา้พระองคก์ล่าวพรรณนาการอยู่ป่าแมใ้นกาลทุกเมือ  อนึง ขา้พระองค์

เป็นผูต้งัมนัอยู่ในศีลในกาลทุกเมือ  ขา้พระองค์ชกัชวนคนอืนเพือ (รักษา) อุโบสถ  

อนึง  ขา้พระองคช์กัชวนคนเหล่านนัเพือโพธิ  ฯ (143) 
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ขา้พระองค์ชกัชวนคนเหล่านันแมใ้นพรหมจรรย ์ ประดิษฐานไวใ้นอรรถ  

ในธรรม  อนึง  ขา้พระองค์ทาํคนเหล่านันให้ตรัสรู้โพธิมรรค  ซึงคนเหล่านีมีความ

เกียวขอ้งไม่มีทีสินสุด  ฯ (144) 

ข้าพระองค์ระลึกกัลป์ในอดีตกาล  ในกาลทีได้มีพระชินเจ้าพระนามว่า 

สวรางคโฆษะ  ความรู้ทวัถึงอนัขา้พระองคก์ระทาํต่อพระพกัตร์พระพุทธเจา้พระองค์

นนั  ขา้พระองคเ์ป็นผูมี้พลงัแห่งกษานติตลอดกาลเป็นนิตย ์ ฯ (145) 

ตงัสตัว ์84,000 โกฏิไวใ้นความรู้ทวัถึงนนั  ขา้พระองคเ์ป็นผูที้มารเกลียดและ

ทาํลายแลว้  แต่จิตของขา้พระองคไ์ม่หวนัไหวเลย  ฯ (146)   

มารทาํความตอ้งการจะรู้ในทีนัน  เพราะรู้กษานติและไมตรีทีมนัคงของข้า

พระองค์  มาร 500 ตน  มีจิตเลือมใส  ไหวเ้ท้าของข้าพระองค์  ดาํรงอยู่เพือโพธิ 

อนัประเสริฐ  ฯ (147) 

ข้าพระองค์เป็นผูไ้ม่สนใจวัสดุของคนอืนตลอดกาลเป็นนิตย์  ทังกล่าว

พรรณนาคุณของการเสียสละในกาลทุกเมือ  อนึง  ข้าพระองค์เป็นผูม้งัคั ง มีทรัพย ์ 

เป็นมหาตมา  ขา้พระองคเ์ป็นผูใ้หอ้ยา่งมากในกาลทีมีภิกษาหาไดย้าก  ฯ (148) 

ภิกษุเหล่าใดทรงจาํสมาธินี  และแมภิ้กษุเหล่าใดบอกกล่าว ภิกษุเหล่าใดสวด  

ขา้พระองคท์าํการรับใชภิ้กษุเหล่านนั  และทงัหมดจกัเป็นผูย้อดเยียมแห่งชนทงัหลาย  

ฯ (149) 

 ขา้พเจา้เห็นพระพุทธเจา้จาํนวนมาก ผูเ้ป็นโลกนาถ ดว้ยกรรมอนัยอดเยียม

นนั ไดก้ารบรรพชาในศาสนาของพระชินเจา้ทงัหลาย เป็นผูรู้้แจง้ กล่าวธรรมเป็นนิตย ์ 

ฯ (150) 

ข้าพระองค์เป็นผูป้ระกอบในธรรมเครืองกําจัดเนืองนิตย์ เสพการอยู่ป่า 

อนัเป็นทีน่าใครในกาลทุกเมือ ข้าพระองค์ไม่ทาํการโกหกเพราะเหตุแห่งอาหาร  

ขา้พระองคย์นิดีดว้ยปัจจยัตามมีตามได ้ ฯ (151) 

ขา้พระองคเ์ป็นผูไ้ม่มีความตอ้งการตลอดกาลเป็นนิตย ์ ขา้พระองค์ไม่ยึดติด

ในตระกูลทงัหลาย  ก็ความต้องการเพือสิงสักการะย่อมเป็นไปในตระกูลทังหลาย   

ขา้พระองค ์ ผูไ้ม่มีความตอ้งการ ประสบความยนิดีในป่าทงัหลาย  ฯ (152) 

ขา้พระองคอ์ยูด่ว้ยไมตรีเป็นนิตย ์ ถกูเขาโกรธแลว้ก็สงบ ไม่ทาํความโกรธให้

เกิดขึน  ขา้พระองค์จกัอยู่ดว้ยไมตรี เพือผูก้รุณา  มาลาแห่งคาํสรรเสริญย่อมเป็นไป

ตลอดสีทิศ  ฯ (153) 
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 ขา้พระองคมี์ความปรารถนานอ้ย สนัโดษ เป็นนิตย ์ และยินดีในการอยู่ป่า  

ปฏิบัติธรรมเคืองกาํจัดกิเลส  อนึง  ขา้พระองค์  ไม่ทิ งการบิณฑบาต  ขา้พระองค์

ประสบการสมาทานในธุตธรรมทงัหลายอยา่งมนัคง  ฯ (154) 

อนึง  ขา้พระองค์มีศรัทธา  มีความเลือมใสทางใจ  มีความเลือมใสอย่างมาก

ในคาํสอนของพระพุทธเจา้ ในกาลทุกเมือ  ขา้พระองค์จกัไดค้วามเลือมใสอย่างมาก 

เป็นผูไ้ดอ้านิสงส์  ขา้พระองคเ์ป็นผูเ้ลือมใส  ยอ่มมีอินทรียไ์ม่เลวทราม  ฯ (155) 

อนึง  ขา้พระองค์กล่าวในความดาํรงนัน  ขา้พระองค์มีการปฏิบติัเป็นสาระ

เป็นนิตย ์ เทวดาและนาคเหล่านี  มีจิตเลือมใส ทาํการบาํรุงขา้พระองค์ผูมี้การปฏิบติั

เป็นสาระ  ฯ (156) 

คุณเหล่านีของข้าพระองค์กระจายไปเพียงใด คนเหล่านีด้วย คนอืนด้วย

จาํนวนมากมิใช่หนึง ชนผูที้บัณฑิตพึงศึกษาในกาลทุกเมือ ผูป้รารถนาเพือตรัสรู้ 

พุทธโพธิ  ฯ (157) 

ข้าพระองค์ระลึกถึงกรรมทีทําได้ยากซึงมีมากกว่านัน  ซึงได้ประพฤติ 

ในบุพพกลัป์เป็นเอนก (แต่)ขณะนีไม่อาจกล่าวไดม้าก จนกว่าขา้พระองค์จะไปใกล้

พระสุคต ฯ (158) 

พระโพธิสัตว์ผูมี้ปรัชญาอนักล้าแข็ง  เป็นผูรู้้แจ้ง  ได้สัมผสัอภิชญาห้า  

ในขณะนัน  พระโพธิสัตว์นันไปในสาํนักของพระชินเจ้าด้วยฤทธิ  พร้อมกับสัตว ์ 

80 โกฏิ  ฯ (159)  

พระเจา้ทฤฒพล มีใจเฟืองฟยูงินกั  ไดน้งัพร้อมกบัสตัว ์6,000 โกฏิ ในกาลนนั 

ไดเ้ขา้ไปสู่ทีใกลพ้ระตถาคต  ไหวพ้ระบาททงัสอง แลว้นงัอยูห่นา้พระพกัตร์  ฯ (160) 

พระราชาผูเ้ป็นใหญ่แห่งสัตว์สองเทา้  ทรงทราบอธัยาศยัของพระราชานัน  

ทรงแสดงสมาธินี  อนึง เพราะไดฟั้งสมาธินี พระราชาพระองคน์นั ทรงสละราชสมบติั  

ไม่ใส่พระทยั ทรงบวชแลว้  ฯ (161) 

พระองค์ครันบวชแลว้  เจริญ บอก ประกาศ สมาธินี  พระองค์ ภายหลัง 

60,000 กลัป์  ไดเ้ป็นพระชินเจา้พระนามว่า ปัทโมตตระ  ฯ (162) 

สัตว ์6,000 โกฏิ ไม่หย่อน ในกาลนัน  ซึงไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระชินเจา้พร้อมกบั

พระราชา แมอ้นึง สัตว์เหล่านัน เพราะได้ฟังสมาธินั น ยินดี ใจเฟืองฟู บวชแล้ว  

ในกาลนนั  ฯ (163) 

ชนเหล่านนัครันบวชแลว้ ทรงจาํ กล่าว ประกาศ สมาธินี  โดยล่วงไป 60 นิยุต

กลัป์  ในกลัป์หนึง ไดส้มัผสักบัโพธิอนัยอดเยยีม  ฯ (164) 
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ไดเ้ป็นพระพุทธเจา้พระนามว่าอนันตชญาโนตตระ  ผูอ้นัคนและเทวดาบูชา

แลว้  องค์หนึงๆ  ผูย้อดเยียมแห่งสัตวส์องเท้า  ปลดเปลืองสัตวท์ังหลายซึงเหมือน

ทรายในแม่นาํคงคา  ฯ (165) 

เราไดเ้ป็นพระราชานามว่า ศิรีพล  ประพฤติโพธิจาริกอนัประเสริฐนี บุตรของ

เรามีจาํนวน 500 ไดบ้รรลุธรรมนีโดยลาํดบั  ฯ (166) 

เราปรารภความเพียร  ไม่เกียจคร้าน ตลอดพันโกฏิกัลป์อย่างนี สมาธิ 

อนับริสุทธิทีเราแสวงหานียอ่มนาํไปสู่การบรรลุโพธิอนัเลิศนนั  ฯ (167) 

ดูก่อนกุมาร  เพราะเหตุนนัแล  พระโพธิสตัวผ์ูมุ่้งหวงัเพือบรรลุสมาธินี  เป็นผู ้

ปรารภความเพียร  ไม่มุ่งหวงัในชีวิต  ศึกษาตามเราในกาลทุกเมือ  ฯ (168) 

ปริวรรตที  17  ชือว่า พหุพุทธนิรหารสมาธิมุขปริวรรต ในศรีสมาธิราชสูตร 

จบแลว้  ดว้ยประการฉะนี ฯ (17) 

 

ปริวรรตที  18  สมาธยนุปรินทนปริวรรต ฯ 

(ว่าดว้ยความพึงพอใจต่อสมาธิ) 

ในลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสเรียกจนัทรประภาว่า  ดูก่อนกุมาร  เพราะเหตุนัน

ในบดันี  พระโพธิสตัวม์หาสตัวใ์ดเรียน ท่อง ทรงจาํ กล่าว บอก แสดง สาธยาย และประกาศแก่คน

อืนโดยพิสดารซึงสมาธินี  ผูน้นัพึงเป็นผูต้ามประกอบภาวนาโยคะ ฯ เมือบุคคลปฏิบติัภาวนาโยคะ

นนั  อานิสงส์ 4 ประการพึงหวงัได ้ฯ 4 ประการอะไรบา้ง  คือ  จกัเป็นผูไ้ม่ถกูบุญครอบงาํ ฯ จกัเป็น

ผูไ้ม่ถกูขา้ศึกยาํย ีฯ จกัเป็นผูมี้ความรู้ไม่มีประมาณ ฯ  และจกัมีปฏิภานไม่มีทีสินสุด ฯ ดูก่อนกุมาร  

ก็พระโพธิสตัวม์หาสตัวบ์างคน เรียน ท่อง ทรงจาํ กล่าว บอก แสดง สาธยาย และประกาศแก่ผูอื้น

โดยพิสดารซึงสมาธินี  คุณานิสงส์ 4 อยา่งเหล่านีอนัผูน้นัพึงหวงัได ้ฯ 

ลาํดบันนัแล  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสพระคาถานีในเวลานนัว่า 

บุคคลจะไม่ถกูบุญครอบงาํตลอดกาลเป็นนิตย ์ผูต้อ้งการความสงบพึงเจริญ

สมาธิซึงเป็นอารมณ์ทีโคจรไปของพระพุทธเจา้ทุกพระองค ์ฯ (1) 

จกัเป็นผูอ้นับุญรักษากลา้หาญตลอดกาลเป็นนิตย ์ เขาผูป้ระพฤติขอ้ประพฤติ

เพือโพธิอนัหมดจด วิเศษทีสุด อยา่งยงิ  ฯ (2) 

ข้าศึกใดๆ จักทําการเบียดเบียนเขาไม่ได้เลย  เขาเป็นผูอ้นัพระพุทธเจ้า

ทงัหลายกาํหนดตลอดกาลเป็นนิตย ์ ฯ (3) 

เขามีความรู้ไม่มีประมาณตลอดกาลเป็นนิตย ์ มีปฏิภาณไม่สินสุด  ทรงจาํคติ

อนัสงบนี  ฯ (4) 
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เขามีกองแห่งบุญทีไม่ถูกครอบงําอย่างต่อเนือง  แต่จักมีโพธิจรรยา 

อันประเสริฐกว่า  จักไม่เป็นทีเพ่งเล็งของข้าศึกทังหลาย  เพราะทรงจําสมาธิ 

อนัประเสริฐสงบนี  ฯ (5) 

เขามีชญานอนัไพบูลยก์ลา้แข็ง  มีปฏิภาณไม่มีทีสินสุด  มีจกัษุสะอาด  เขาผู ้

เป็นบณัฑิตจกัมีกาํลงัแห่งสมฤดีและกาํลงัแห่งความจาํในกาลทุกเมือ  ฯ (6) 

และเมือกล่าวบทอนัประกอบดว้ยอรรถ  จักเป็นทีรักทีชอบใจของบณัฑิต

ทงัหลาย  มีชญาน  มีปรัชญา  กล่าวสมาธิอนัประเสริฐสงบนีแก่ชนเป็นอนัมาก  ฯ (7) 

เขาได้สิงอนัยอดเยียมบรรดาจีวรทังหลาย  ทีนอน  มีการเชือเชิญโภชนะ

สาํหรับวนันี  จกัเป็นกุมารผูง้ดงาม น่าทศันา  ทรงจาํสมาธิอนัประเสริฐสงบนี  ฯ (8) 

จกัเห็นพระพุทธเจา้ผูเ้ป็นโลกนาถจาํนวนมาก จกัทาํการบูชาอนัชงัไม่ไดแ้ก่

พระนายกทงัหลาย และจกัไม่มีอนัตรายแก่เขาผูแ้สวงหาสมาธิอนัประเสริฐสงบนี ฯ 

(9) 

จกัดาํรงอยูข่า้งหน้าพระโลกนาถทงัหลายกล่าวคาํอนัอ่อนหวานดี ดว้ยคาถา 

100 มีจิตยนิดี และจกัไม่มีความเสือมแก่เขาเลย เพราะทรงจาํสมาธิอนัประเสริฐสงบนี  

ฯ (10) 

พระโลกนาถ ผูมี้พระกายมีลกัษณะงดงาม พร้อมทงัพระวยญัชนะ จกัยืนอยู่

ขา้งหน้าเขา  และความเสือมจากความรู้ไม่มีแก่เขา เพราะทรงจาํสมาธิอนัประเสริฐ

สงบนี  ฯ (11) 

เขาจกัไม่มีจิตท้อแท้ในกาลบางคราว  จักมีความมนัคงเนืองนิตย ์ จกัไม่มี

ความขดัสน  และจกัไม่มีใจฟุ้งซ่าน  เพราะทรงจาํสมาธิอนัประเสริฐสงบนี  ฯ (12) 

และจกัไม่เกิดในสมยัมิใช่ขณะทงัหลาย  จกัเป็นพระเจา้แผ่นดินราชจกัพรรดิ  

จกัมีความเกษมแก่เขาผูเ้ป็นพระราชาในกาลทุกเมือ  เพราะทรงจาํสมาธิอนัประเสริฐ

สงบนี  ฯ (13) 

ชญานอนัไพบูลยจ์ะมี  จะเป็นผูไ้ม่มีความสงสยัในเรืองนนั  เมือกล่าวดว้ยร้อย

กลัป์ ก็ไม่สิน  เขาได้ฟังสมาธิอนัเป็นภูมิแห่งความสงบนี เป็นนักปราชญ์ ดาํรงอยู่

เหมือนอยา่งทีชีแสดงไวแ้ลว้  ฯ (14) 

พระทศพลพึงตรัสอานิสงส์ของสมาธินัน ตลอดโกฏิกัลป์อนัไม่มีปริมาณ  

ไม่มีทีสินสุด  และไม่มีการพดูถึงสิงทีไม่ดี  เหมือนหยาดนาํทีถือเอาจากสาคร  ฯ (15) 
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ในกาลนัน เพือให้พระองค์ทรงยินดี  กุมารนันจึงลุกขึนประคองอญัชลี  

นมสัการอยู่  มีใจเฟืองฟู  ยืนอยู่เฉพาะพระพกัตร์พระทศพล  เปล่งอุทานด้วยเสียง 

อนัประเสริฐว่า  ฯ (16) 

ขา้แต่พระโลกนาถ พระมหาวีระผูเ้ป็นอจินไตย ์ ทาํแสงสว่าง  ตราบเท่าที 

พระผูจ้อมคนทรงประกาศอานิสงส์เหล่านี  ฯ (17) 

ขา้แต่มหาวีระ ขอพระองค์  ผูมุ่้งประโยชน์  ผูอ้นุเคราะห์  โปรดตรัสบอก 

แก่ขา้พระองคว์่า  ชือว่าใครจกัฟังพระสูตรนีในกาลอนัมีในภายหลงั  ฯ (18) 

พระศาสดาผูมี้เสียงดงันกการเวกไดต้รัสสมาธินนันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ผูมี้

ชญานไม่ติดขดั  ตรัสวาจานีว่า  ฯ (19) 

ดูก่อนกุมาร  เธอจงฟัง  เราจกักล่าวข้อปฏิบัติอนัยอดเยียม  ผูซึ้งศึกษาตาม

ธรรมทงัหลายอยูจ่กัฟังพระสูตรนี  ฯ (20) 

บุคคลผูแ้สวงหาพุทธชญาน  ทําการบูชาแก่พระผู ้จอมชินเจ้าทังหลาย   

เสพไมตรีจิต  จกัฟังพระสูตรนี  ฯ (21) 

ผูเ้สพคุณเครืองกาํจัดทังหลาย คุณเครืองขัดเกลาทังหลาย  อันประเสริฐ  

และดาํรงอยูใ่นขอ้ปฏิบติั  จกัฟังพระสูตรนี  ฯ (22) 

เขาจักไม่ฟังพระสูตรนีจากการส่งเสียง243ของผูท้าํบาปทงัหลาย ผูมี้ศีลทีไม่

คลายกาํหนดัแลว้ไม่มีในสาํนกัของพระโลกนาถทงัหลาย  ฯ (23) 

จกัฟังจากการส่งเสียงของชนทีพระพุทธเจา้ทงัหลายทรงอธิษฐานแลว้  ผูเ้ป็น

เพือนพรหมจารี ผูก้ลา้  มีจิตไม่โลภฯ (24) 

ก็ พระพุทธเจา้ผูมี้ในก่อนเหล่าใด ทรงเป็นทีพึงของโลก อนัเขาอุปถมัภ์แลว้  

ในกาลภายหลงั  ชนจกัฟังพระสูตรนีจากการส่งเสียงของชนเหล่านนั  ฯ (25) 

ส่วนอญัเดียรถีเหล่าใดไดมี้ในชาติอนัมีในก่อนทงัหลาย  ความโสมนสั  จกัไม่

มีในชนเหล่านนัเพราะไดฟั้งพระสูตรนี  ฯ (26) 

ก็ชนผูมี้ความตอ้งการดว้ยชีวิตบวชแลว้ในพระศาสนานีของเรา  ถูกลาภและ

สกัการะครอบงาํ  คดัคา้นกนัและกนัแลว้  ฯ (27) 

ภิกษุเป็นอนัมากปรารถนาในสตรีของคนอืน  ไม่สาํรวม  มุ่งลาภ เป็นผูทุ้ศีล  

ไม่ศรัทธาพระสูตรนี  ฯ (28)   

                                         
243 หสฺตาตฺ  มาจากศพัท์ หสฺต (บาลีว่า หตฺถ) แปลไดห้ลายอย่างว่า มือ งวงชา้ง ตน้ไมช้นิดหนึง  

แต่หากแปลเช่นนีไม่เขา้กบับริบท  จึงแปลว่า การส่งเสียง (A Bellows) มาจาก หส ธาตุในความหัวเราะ + ตนฺ ดู  

H.H. Wilson, A Dictionary in Sanskrit and English, 3rd ed. (Calcutta: Kavyaprokasha Press, 1832), 972. 
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ชนผูอ้าศยับุญพระพุทธเจา้ทงัหลาย  ไม่ตอ้งการบรรลุธยานแมแ้ต่น้อย อาศยั

ความรู้เรืองอาตมา  ไม่ศรัทธาพระสูตรนี  ฯ (29) 

ในกาลภายหลงั จกัมีสามญัชนทีรู้จกัแต่ผลของชญาน (ไม่ปฏิบติัขนัสูงขึนคือ

วิปัศยนา) อนึง ชนเหล่านนัฉนักอ้นอาหารแลว้  คดัคา้นโพธิของพระพุทธเจา้  ฯ (30) 

อนึง ผูท้าํลายเจดียท์งัหมดในชมพูทวีป  และคดัคา้นพระสูตรนี บาปย่อมมี

เป็นพิเศษ ฯ (31) 

อนึง  ผูใ้ดพึงกาํจดัพระอรหนัตจ์าํนวนเหมือนทรายในแม่นาํคงคา และคดัคา้น

พระสูตรนี  บาปยอ่มมีเป็นพิเศษ ฯ (32) 

ในกาลเป็นทีอนัมีในภายหลงั บรรดาพวกเรา  ใครจะอุตสาหะ ทาํสัทธรรม 

ใหเ้ป็นไปในโลกเพือประกาศพระสูตรนี  ฯ (33) 

พระกุมารร้องไห้อยู่ลุกขึนในทีนัน  ได้กราบทูลพระชินเจ้าว่า  บุตรผูเ้กิด 

แต่อกของพระพุทธเจา้บรรลือสีหนาทอยา่งนี  ฯ (34) 

เมือพระสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว  ในกาลอันมีในภายหลังอันทารุณ   

ขา้พระองค ์ สละกาย (และ) ชีวิต  พึงทาํพระสูตรใหพิ้สดาร  ฯ (35) 

ขา้พระองค์จกัข่มพวกคนพาลในทีนัน ผูก้ล่าวคาํอนัไม่มีจริง  และเป็นผูน้ ํา  

ถกูเขาโกรธแลว้จกัอดกลนัต่อชนผูด่้าว่า  ฯ (36) 

ขา้พระองคจ์ะทาํบาปกรรมทีขา้พระองคท์าํไวใ้นกาลก่อนใหสิ้นไป  ทาํความ

พยาบาททีใหเ้กิดในพระโพธิสตัวอื์นๆ ใหสิ้นไป  ฯ (37) 

พระพุทธเจ้าทรงตงัฝ่ามืออนัส่องแสงดั งทองไวที้กระหม่อม  พระตถาคต 

ผูศ้าสดา ผูมี้พระสุรเสียงเสนาะ ตรัสกบัจนัทรประภาว่า  ฯ (38) 

ดูก่อนกุมาร  เรารับคาํอธิษฐานของเธอ ในกาลอนัมีในภายหลงัเธอจกัไม่มี

อนัตรายแห่งพรหมจรรยแ์ละแห่งชีวิต  ฯ (39) 

อนึง คนอืนอีก 800 คน เป็นผูท้รงจาํธรรม  ลุกขึนในทีนัน (กล่าวว่า) ก็พวก 

ขา้พระองค ์ จะเป็นผูท้รงจาํพระสูตรนนัในกาลอนัมีในภายหลงั (เช่นกนั)  ฯ (40) 

เทวดา นาค ยกัษ ์ 80 โกฏิ ยนือยู่ใกลแ้ลว้  และอีก 60 นยุตอืน ไหวพ้ระโลก-

นายก  ฯ (41) 

ขา้แต่พระนายก บรรดาภิกษุเหล่านี พวกขา้พระองคผ์ูลุ้กขึนยืนในวนันีจกัทาํ

การรักษา (พระสูตร) ในกาลอนัมีในภายหลงันนั ฯ (42) 

เมือพระพุทธเจา้ตรัสพระสูตรนี  พุทธเกษตรสั นไหวแลว้  ดว้ยการอธิษฐาน

ของพระบรมศาสดาทงัหลาย(มีจาํนวนมาก) ราวกบัทรายในแม่นาํคงคา  ฯ (43) 
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และเกษตรทีสั นไหวแลว้ อนัพระพุทธเจา้ทรงเนรมิตแลว้  อนัพระโลกนาถ

ทรงปรารถนาแลว้  เพราะว่า  ธรรมเหล่าใดอนัพระพุทธเจา้ทรงประกาศแลว้  ฯ (44) 

อนึง  จากเกษตรหนึงๆ มีโกฏิแห่งสัตว์อนับุคคลไม่ควรคิด  ซึงไดฟั้งพระ

ธรรมอยา่งนีในกาลนนัแลว้ดาํรงมนัอยูใ่นพุทธชญาน  ฯ (45) 

อนึง  จากพุทธเกษตรนี  มีเทวดา 90 โกฏิ  ทาํโพธิจิตใหเ้กิดขึน  โปรยดอกไม้

ไปยงัพระพุทธเจา้  ฯ (46) 

ชนเหล่านัน อนัพระผูจ้อมคนพยากรณ์แลว้โดย 80 โกฏิกลัป์  แมท้ังหมด 

จกัเป็นพระวินายกในกลัป์หนึงนนั  ฯ (47) 

ภิกษุ ภิกษุณี  อุบาสก อุบาสิกา สตัว ์76 โกฏิ ไดฟั้งพระสูตรนี  ฯ (48) 

ชนแมเ้หล่านัน อนัพระพุทธเจา้ทรงพยากรณ์แลว้ว่า จกัเห็นพระโลกนายก

ทงัหลาย  ประพฤติโพธิจาริก เหมือนทรายในแม่นาํคงคา  ฯ (49) 

ชนผูแ้สวงหาพุทธชญานจกัทาํการบูชาแก่พระพุทธเจา้ทงัปวง  จกัฟังพระสูตร

อนัยอดเยยีมนีในทีนนัๆ  ฯ (50) 

คนดี 80 โกฏิ จกัเป็นพระโลกนายก  ทงัหมด เป็นผูแ้สวงหาประโยชน์  เป็นผู ้

อนุเคราะห์  ในกลัป์หนึง  ฯ (51) 

อนึง ทาํการบูชาอันยอดเยียมแก่พระพุทธเจ้าผูมี้ไมตรี  ทรงจาํสัทธรรม 

อนัประเสริฐทีสุด จกัไปสู่แดนสุขาวดี  ฯ (52) 

ในทีซึงมีพระตถาคตพุทธเจา้พระนามว่าอมิตายุ ผูป้ราศจากกิเลสเพียงดงัธุลี

นนั  จกัทาํการบูชาแก่พระองคเ์พราะเหตุแห่งโพธิอนัเลิศ  ฯ (53) 

อนึง ตลอด 73 อสงไขยกัลป์ซึงเป็นอนาคต  พวกเขาจักไม่ไปสู่ทุคติเลย  

เพราะไดฟั้งพระสูตรอนัสูงสุดนี  ฯ (54) 

ชนเหล่าใดเหล่าหนึง จักฟังพระสูตรอันสูงสุดนีในกาลอันมีในภายหลัง   

และสกัการะเรา จกัไม่ตอ้งนาํตาตกเลย  ฯ (55) 

เราจะบอกแก่ชนทงัหมด จนถึงคนทียนือยู่ขา้งหน้า  เราจะแสดงโพธินีซึงเรา

ไดส้มัผสัโดยยาก  ฯ (56) 

ปริวรรตที 18 ชือว่า สมาธยนุปรินทนา ในศรีสมาธิราชสูตร 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี ฯ (18) 

 

ปริวรรตที  19  อจินตยพุทธรรมนิรเทศปริวรรต ฯ 

(ว่าดว้ยนิรเทศแห่งพุทธธรรมเป็นอจินไตย)์ 
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ดูก่อนกุมาร ก็เพราะเหตุนนั  พระโพธิสตัวม์หาสตัว ์ผูมุ่้งหวงัสมาธินี พึงเป็นผูฉ้ลาดใน

นิรเทศแห่งพุทธธรรมอนัเป็นอจินไตย ์ พึงเป็นผูม้กัถามพุทธธรรมอนัเป็นอจินไตย ์ฯ พึงเป็นผูน้้อม

ไปเพือพุทธธรรมอนัเป็นอจินไตย ์ฯ พึงเป็นผูฉ้ลาดในการแสวงหาพุทธธรรมอนัเป็นอจินไตย ์ฯ 

อนึง เพราะไดฟั้งพุทธธรรมอนัเป็นอจินไตย ์ไม่พึงสะดุง้ ไม่พึงสนั  ไม่พึงถึงความไหว ฯ  เมือพระผู ้

มีพระภาคเจา้ตรัสอยา่งนี  จนัทรประภาผูเ้ป็นกุมาร  ไดก้ราบทูลพระผูมี้พระภาคเจา้ดงันีว่า  ขา้แต่

พระผูมี้พระภาคเจา้  พระโพธิสตัวม์หาสตัวจ์ะเป็นผูฉ้ลาดในนิรเทศแห่งพุทธธรรมอนัเป็นอจินไตย์

ไดอ้ยา่งไร ?  และเป็นผูฉ้ลาดในการสอบถามถึงพุทธธรรมอนัเป็นอจินไตยไ์ดอ้ย่างไร  และเป็นผู ้

น้อมไปเพือพุทธธรรมอนัเป็นอจินไตยไ์ด้อย่างไร  และเป็นผูฉ้ลาดในการแสวงหาพุทธธรรม 

อนัเป็นอจินไตยไ์ดอ้ยา่งไร  และเพราะไดฟั้งพุทธธรรมอนัเป็นอจินไตย ์จะไม่สะดุง้ ไม่สั น ไม่ถึง

ความหวนัไหวไดอ้ยา่งไร ? 

ทราบอีกว่า  โดยสมยันันแล  บุตรคนธรรพชื์อว่าปัญจศิขะ244 พร้อมกบัเครืองดนตรี 

500 ลงมาจากทอ้งฟ้า  ยืนต่อหน้าพระพกัตร์ของพระผูมี้พระภาคเจา้  เพือรับใชใ้นสถานทีบูชา ฯ 

ลาํดบันนัแล  ปัญจศิขะบุตรคนธรรพไ์ดมี้ความคิดดงันีว่า  ถา้กระไร  เราจะทาํการรับใชใ้นสถานที

บูชา  เราประกอบเพลงขบั  แก่เทวดา 32 ตน และทา้วศกัระ245ผูเ้ป็นจอมแห่งเทพ ณ เทวสภา ชือว่า 

สุธรรมา  ฉนัใด  เราพึงประกอบเพลงขบัเพือบูชาพระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้ แมผู้เ้ป็นเทพ

ยงิกว่าเทพในวนันี ฉนันนัเหมือนกนั ฯ 

ลาํดับนันแล  ปัญจศิขะบุตรคนธรรพ์  พร้อมกับเครืองดนตรี 500 พร้อมทังบุตร

คนธรรพป์ระมาณ 500 เหล่านนั มีเครืองดนตรีและเพลงขบัซึงประกอบดว้ยเพลงขบัมีเสียง(ระดบั)

เดียว  ถือเอาพิณทีมีดา้มเหลือง บรรเลงหน้าพระพกัตร์ของพระผูมี้พระภาคเจา้ ฯ ลาํดับนันแล   

พระผูมี้พระภาคเจา้ไดท้รงมีความดาํริว่า  กระไรหนอ  เราพึงปรุงแต่งฤทธิให้จนัทรประภาผูเ้ป็น

กุมารถึงความเป็นผูฉ้ลาดในการไตร่ตรองพุทธธรรมอนัเป็นอจินไตย ์และไม่คลาดจากสมาธิ 

อนัแสดงใหเ้ห็นความเสมอกนัแห่งสวภาวธรรมทงัมวล ดว้ยการปรุงแต่งดว้ยฤทธิทีเราปรุงแต่งแลว้ 

                                         
244 ปัญจศิขะ (บาลีว่า ป ฺจสิข) เป็นเทพบุตรชนัดาวดึงส์ ประเภทคนธรรพ์ซึงเป็นเทวดาจาํพวก

หนึงชอบอาศยัอยูที่ตน้ไมมี้กลินหอม และอีกจาํพวกหนึงเป็นเทวดานักดนตรีอยู่สวรรค์ชนัดาวดึงส์ เป็นบริวาร

ของทา้วสักกะหรือพระอินทร์จอมเทพในสวรรค์ดาวดึงส์นัน  ปัญจสิขะเทพบุตรจะถือพิณสีเหลืองดงัผลมะตูม 

(เวฬุวปณฺฑุ) ในคมัภีร์นีกล่าวว่าสีไพฑูรย ์(ไวทูรฺย) ซึงเป็นสีเหลืองเช่นเดียวกนั เป็นนักดนตรีและนักประพนัธ์

เพลงขบั ดงัปรากฏครังหนึงพระอินทร์ไดเ้รียกให้ท่านไปพร้อมกนั แลว้ให้ไปดีดพิณและขบัเพลงเรืองพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ ์พระอรหนัต ์และกาม ดูสักกปัญหสูตร ใน ที.ม. 10/247/235 
245 บาลีว่า สักกะ (บาลีว่า สกฺก) 
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ฯ  อนึง เราพึงชีแสดงความเป็นผูฉ้ลาดในเสียงแห่งดนตรีและเสียงแห่งเพลงขับแก่ปัญจศิขะ 

บุตรคนธรรพ ์ฯ 

ทราบว่า ลาํดบันัน  พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงทาํการปรุงแต่งดว้ยฤทธิอนัเช่นที เสียงที

นาํไปซึงความอนุเคราะห์ ประกอบดว้ยธรรมจะเปล่งออกจากเครืองดนตรี 500 ทีประกอบดีแลว้  

ทีประโคมแลว้ เหล่านัน ฯ  อนึงคาถาเป็นเครืองไตร่ตรองพุทธธรรมเหล่านี เปล่งออกไปด้วย 

พุทธานุภาพ  ว่า   

พระพุทธเจา้จาํนวนมากในวาลบถ246หนึง เท่ากบัทรายในแม่นาํคงคา เกษตร

ของพระชินเจา้ทงัหลายเหล่านัน ก็มีจาํนวนเท่านัน  และเกษตรเหล่านันมีลกัษณะ

พิเศษ พุทธเกษตรเหล่านนัไม่รวมกนั  ฯ (1) 

ในวาลบถ มีการถึงคติห้า คือ มีทงัสัตวน์รกและสัตว์เดรัจฉาน โลกของคน

ตาย เทวดาและมนุษย ์ เป็นทีไม่รวมกนั  และไม่บีบ(พืนที)กนั  ฯ (2) 

ในบทนนั247 มีสระ มีสมุทร แม่นาํทงัหมด ทงั บ่อนาํ  สระนาํ  และไม่รวมกนั 

ทงัไม่บีบ(พืนที)กนั ธรรมของพระชินเจา้ทงัหลาย  เป็นอจินไตยเ์หมือนอยา่งนนั  ฯ (3) 

อนึง แม้ในบทนัน มีภูเขามิใช่หนึง ภู เขาจักรวาล เมรุ สุเมรุ  มุจิ ลินท ์ 

มหามุจิลินท ์ วินธยั คิชฌกฏู ทงัหิมพานต ์ ฯ (4) 

อนึง ในบทนนั มีนรกชือ สุโฆระ สตปนะ  ปรตาปนะ  เป็นสิงไม่น่ารืนรมย ์ 

อนึง สตัวที์เกิดในนรกนนั  แมเ้หล่านนัเสวยทุกขเ์วทนา  ฯ (5) 

อนึง ในบทนัน  มีเทพวิมาน 12 โยชน์ น่ารืนรมย ์ เทวดาหลายพนัในเทพ

วิมานเหล่านนั  เสวยสุขในความยนิดีอนัเป็นทิพย ์ ฯ (6) 

อนึง ในบทนนั  มีการอุบติัของพระพุทธเจา้ทงัหลาย  ทาํคาํสอนพระโลกวิทู

ทงัหลาย248ใหลุ้กโพลง  ก็ คนผูมี้ความรู้ทรามย่อมไม่เห็นพระพุทธเจา้นัน  เพราะเขา

ไม่ชาํระจรรยาใหบ้ริสุทธิ  ฯ (7) 

อนึง  แมใ้นบทนัน คนได้ยินเสียง(ประกาศว่า) ธรรมดับแล้ว พระนายก

นิพพานแลว้ อนึง แมใ้นบทนนั คนบางคนไดย้นิว่า พระนายกดาํรงอยู ่ตรัสธรรมอยู ่ ฯ 

(8) 

 

                                         
246 วาล (ขนสัตว)์ + บถ (ทาง)  ระยะทางเทียบกบัขนสัตวเ์ส้นหนึง 
247 หมายถึง วาลบท 
248 โลกวิทู พระผูรู้้แจง้โลก เป็นคาํเรียกพระพุทธเจา้ 
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อนึง  แมใ้นบทนนั  บางคนมีอายพุรรษาทีรู้เขา้ใจว่าเป็นไปสินอจินไตย ์หรือ

แมใ้นบทนนั ไดย้นิเสียง(ประกาศว่า) คนทาํกาละ249 ไม่เป็นอยูน่าน ฯ (9) 

อนึง แมใ้นบทนนั  บางคนรู้พร้อมว่า พระตถาคตอนัเราเห็นแลว้  พระพุทธเจา้

อนัเราบูชาแลว้  ใจยนิดีแลว้ดว้ยการถือความรู้พร้อม  อนึง พระพุทธเจา้เราไม่ไดบู้ชา

แลว้  อนึง พระพุทธเจา้ไม่อุบติัแลว้  ฯ (10) 

มนุษยเ์สวยความยนิดีในกามคุณในเรือนของตนดว้ยความหลบันนัเอง  เขาตืน

แลว้ก็ไม่เห็นสิงน่าใคร่  อนึง เขารู้สิงนนัว่าเป็นความฝัน  ฯ (11) 

เพราะไดเ้ห็น ไดฟั้ง ไดคิ้ด ไดรู้้อยา่งนนั (จึงคิดสบัสนว่า) ทงัหมดนีเป็นสิงแท้

หรือความฝัน  ส่วนผูใ้ดเป็นผูไ้ดส้มาธิ  เขารู้สิงนีว่าเป็นสภาวะแห่งธรรม  ฯ (12) 

คนผูไ้ม่มี(การแบ่งแยกว่า) บางคนเป็นทีรักไม่เป็นทีรัก ย่อมมีความสุขดว้ยดี 

โนโลก ในกาลทุกเมือ ผูย้นิดีในป่าและซอกเขา ยอ่มเสวยความสุขดีอนัสงบ  ฯ (13) 

อนึง การยึดจบัแมข้องเราไม่มีในทีไหนๆ  การยึดจบัย่อมไม่มีโดยประการ 

ทงัปวง  สัตว์เหล่านีเสมอด้วยนอแรด เทียวไปในโลก  สัตวเ์หล่านัน ย่อมเทียวไป 

ในทอ้งฟ้า เหมือนลม  ฯ (14) 

บุคคลเจริญมรรค ทาํความรู้ให้เป็นไปทั วว่า  ธรรมเป็นศูนย ์ สิงทังหมด   

เป็นไนราตมะ  ธรรมเหล่านีผูใ้ดทาํใหแ้จง้แลว้  ผูน้นัพึงมีปฏิภาณไม่มีทีสินสุด  ฯ (15) 

คนผูมี้ใจไม่ติดขอ้งในโลก มีจิตเสมอดว้ยวายุในกาลทุกเมือ  ทงัไม่มีการติด

ขอ้ง(กบัการแบ่งแยกว่า)เป็นทีรักหรือไม่เป็นทีรัก ยอ่มมีความสุขดว้ยดีในโลกหนอ ฯ 

(16)   

การอยูร่่วมกบัคนไม่เป็นทีรัก เป็นความทุกข์ และการพลดัพรากจากคนทีรัก 

เป็นความทุกข์  คนผูย้ินดีในธรรมละคนเหล่านั นแมท้ังสองส่วนได้ ย่อมเป็นผูมี้

ความสุข  ฯ (17) 

ผูใ้ดฟังธรรมเหล่านีแล้วประพฤติตาม  ผูน้ันครันได้ฟังสิ งไม่ใช่ธรรม   

ยอ่มกระทบกระทงั(ไม่สบายใจ)  เขาถูกความมวัเมาและมานะฆ่าแลว้  เป็นผูว้ิปริต  

เสวยทุกขด์ว้ยอาํนาจมานะ  ฯ (18) 

ชนเหล่าใดเป็นผูด้าํรงมนัอยู่ในความเป็นผูเ้สมอ  น้อมขึนเป็นนิตย ์ และไม่

น้อมลง  ชนเหล่าใดหลุดพน้ดว้ยดีจากสิงทีรักและสิงทีไม่รัก  ชนเหล่านันย่อมมีใจ

หลุดพน้เป็นอยู ่ในกาลทุกเมือ  ฯ (19) 

                                         
249 สาํนวนทาํกาละ หมายถึง ตาย, หมดเวลา, ถึงกาลเวลา 
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บุคคลดาํรงมนัอยู่ในศีลอนับริสุทธิดว้ยดี  ดาํรงอยู่ในธยานอนัเป็นอจินไตย์

เป็นนิตย ์ ชนเหล่าใดยนิดีในป่าและถาํอนัสงบ ความสงสยัยอ่มไม่มีในชนเหล่านันเลย  

ฯ (20) 

อนึงอีก ชนเหล่าใด ปฏิบติัในสิงทีไม่แท ้ เป็นคนเขลายินดีในกามคุณในกาล

ทุกเมือ  เป็นคนโลภ เหมือนน้อมไปในซากศพทงัหลาย  ชนเหล่านันย่อมไปตาม

อาํนาจของนมุจิ (มาร) เป็นนิตย ์ ฯ (21) 

ทราบอีกว่า  เมือพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสการแสดงคาถานี  จนัทรประภาผูเ้ป็นกุมาร 

บรรลุความเป็นผูฉ้ลาดในนิรเทศว่าด้วยการไตร่ตรองอนัลึกซึงในพุทธธรรมทังหลายอนัเป็น

อจินไตย์ โดยลาํดับ  และได้แสงสว่างในการกล่าวพระสูตร ฯ และได้รับกษานติในคาถา 

อนัคลอ้ยตามเสียงกล่าวของปัญจศิขะบุตรคนธรรพ ์ฯ อนึง  จิตเพือสัมยกัสัมโพธิอนัยอดเยียม

เกิดขึนแก่สตัวไ์ม่มีประมาณ หมู่สตัวป์ระกอบดว้ยเทวดาและมนุษย ์ฯ พระพุทธเจา้ไดท้าํประโยชน์

แก่สตัวไ์ม่มีประมาณ ฯ 

ปริวรรตที 19 ชือว่า อจินตยพุทธธรฺมนิรฺเทศปริวรรต ในศรีสมาธิราช 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี ฯ 

 

ปริวรรตที  20  อินทรเกตุธวชัราชปริวรรต ฯ 

(ว่าดว้ยพระพุทธเจา้พระนามว่าอินทรเกตุธวชัราช) 

ทราบว่าในลาํดับนัน  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสเรียกจันทรประภาผูเ้ป็นกุมารมาว่า  

ดูก่อนกุมาร เพราะเหตุนนั ในบดันี  พระโพธิสัตวม์หาสัตว ์พึงเป็นผูอ้าศยัคุณธรรมเพือศึกษากุศล

มูลทงัหมด ฯ อนึง  พึงเป็นผูม้ากด้วยการไม่สังสรรค์  พึงเป็นผูเ้วน้มิตรชั ว  พึงอาศยัมิตรดีงาม  

เป็นนักสอบถาม  ไม่อิมในการแสวงหาธรรม  มากด้วยความปราโมทย ์ มีความต้องการธรรม   

เป็นผูต้อ้งการธรรม  ยนิดีในธรรม  กาํหนดถือธรรม ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ฯ ความรู้พร้อม

ซึงศาสตร์ อนัพระโพธิสตัวม์หาสตัวน์นัพึงใหเ้กิดขึนในพระโพธิสัตวท์งัหมด ฯ อนึง ตนจะไดฟั้ง

ธรรมบรรยายจากสํานักของท่านผูใ้ด พระโพธิสัตว์นันพึงให้เกิดความปรีดีและความเคารพ  

และความรู้พร้อมศาสตร์ในสาํนกัของท่านผูน้นั ฯ ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสตัวม์หาสัตวใ์ด สมาทาน

ประพฤติธรรมเหล่านี  พระโพธิสัตว์มหาสัตว์นันเป็นผูมุ่้งหน้าไปสู่ปฎิภาณทีใครทาํลายไม่ได ้ 

อยา่งฉบัพลนั ฯ และเป็นผูน้อ้มไปเพือพุทธธรรมอนัเป็นอจินไตย ์ฯ และถึงความไตร่ตรองในธรรม

อนัลึกซึงทังหลาย ฯ และเป็นแสงสว่างของโลกพร้อมทังเทวโลก  ด้วยการกาํจัดความกังขา  

ความสงสยั วิจิกิจฉา และความมืด ฯ 

ทราบว่าลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสคาถาเหล่านีในเวลานนัว่า 
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โกฏิกัลป์เป็นอันมาก ไม่มีประมาณ วัดไม่ได้ เป็นอจินไตย์ล่วงไปแล้ว  

ไดมี้พระนายกพระนามว่าอินทรเกตุธวชัราช ผูย้อดเยยีมแห่งสตัวส์องเทา้  ฯ (1) 

พระองคท์รงแสดงสมาธิอนัสงบนี ซึงไม่มี นระ ชีวะ ปุทคละ  ธรรมทงัหมด 

(เหมือน) มายา ฟองนาํ พยบัแดด สายฟ้า แสงสะทอ้นของพระจนัทร์ในนาํ  ฯ (2) 

สตัวย์อ่มไม่มี อนึง มนุษยผ์ูซึ้งทาํกาละแลว้ไปสู่ปรโลกก็(หา)ไม่ได ้ แต่ไม่มี

กรรมทีทาํแลว้จะหายไป กรรมยอ่มใหผ้ลอนัดาํอนัขาวเช่นนนั  ฯ (3) 

สมาธินนัเป็นยกุติ เป็นประตูแห่งนัยอนัเจริญ  เป็นสิงเกษม เห็นไดย้าก เป็น

โคจรของพระชินเจา้ทังหลาย  เป็นทีทีหาบทแห่งอกัษรไม่ได้  พระผูมี้พระภาคเจ้า  

ยอ่มรู้ทวัถึงพุทธโพธิ  ฯ (4) 

สมาธิเป็นธารณี เป็นทีสั งสมความรู้อนัไพบูลย ์ เป็นทีมาแห่งสูตรโกฏินิยุต  

เป็นโคจรของพระพุทธเจา้โกฏินิยตุ  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสสมาธินนั  ฯ (5) 

สมาธิเป็นเครืองเปลืองพยาธิของคนไข้ผูก้ระสับกระส่าย  เป็นทรัพย ์

ทีพระโพธิสตัวไ์ดรั้บแลว้  อนัพระพุทธเจา้ทุกพระองคส์ดุดี ประกาศดีแลว้  อนัเทวดา

โกฏินิยตุบูชาแลว้  ฯ (6) 

อนัคนพาลทงัหมดทกัทว้งแลว้  อนัพวกเดียรถียเ์วน้รอบแลว้ในกาลทุกเมือ  

ทรัพยคื์อศีลพระพุทธเจา้ทรงสรรเสริญว่าประเสริฐสุด บุคคลย่อมไม่ติด(ถือตวัในศีล)  

เหมือนสายฟ้าไม่ติดอยูใ่นทอ้งฟ้า  ฯ (7) 

ผูใ้ดบูชาพระชินเจ้าหลายโกฏิ ประพฤติในทานและศีล  มีปัญญาพิจารณา  

เวน้จากมิตรชวัในก่อน  ผูน้นั(ยอ่มไดรั้บ)ทรัพยอ์นัเป็นของบิดา อนัยอดเยยีม  ฯ (8) 

ภิกษุผูก้ล่าวธรรม เป็นพรหมจารี เป็นโอรสของพระสุคตเจา้ ไดย้นือยูใ่นทีนัน 

ครันไดฟั้งธรรมอนัสมควรนีจึงเกิดความคิด(รู้)ว่า  นีคือพระโลกนายก ฯ (9) 

พระนายกพระนามว่าอินทรเกตุธวัชราช  ได้ตรัสกะผูก้ล่าวธรรมนีว่า   

ความเป็นภิกษุเป็นสิงทีทาํไดย้ากยิง  ความเกิดขึนแห่งจิตเพือโพธิอนัเลิศประเสริฐ 

(เป็นสิงทีทาํไดย้ากยงิ)  ฯ (10) 

เธอจงรักษาศีลอนัส่องแสงเช่นกับแก้วมณี จงคบมิตรทีเหมาะสมในกาล 

ทุกเมือ  อยา่คบมิตรชวัแมใ้นไหนๆ จกัไดพุ้ทธชญานโดยไม่นาน  ฯ (11) 

ปริวรรตที 20  ชือว่าอินทรเกตุธวชัราชปริวรรต  ในศรีสมาธิราช 

จบแลว้  ดว้ยประการฉะนี ฯ (20) 
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ปริวรรตที  21  ปูรวโยคปริวรรต ฯ 

(ว่าดว้ยเรืองราวในกาลก่อน) 

เรืองไดมี้มาก่อนในชมพูทวีปนี เด็กของเศรษฐี 2 คน เป็นผูไ้ม่ประมาทแลว้ 

บวชในศาสนาของพระสุคต  เป็นดุจนอแรด อาศยัชฏัป่าอยู ่ ฯ (1) 

ท่านทงัสองเป็นผูมี้ฤทธิ ไดธ้ยาน 4  ฉลาดในกาวยศาสตร์250  ศึกษาดีแลว้ 

ฉลาดในภูมิแห่งบททีอยูใ่นอากาศ เทียวไปในทอ้งฟ้าไม่ติดขดั  ฯ (2) 

อนึง ทงัสองท่านนนั อยูใ่นชฏัป่านนั อนัเยน็ ระดาษไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด 

น่ารืนรมย ์ทีหมู่นกนานาชนิดอาศยัอยู ่ สนทนาถอ้ยคาํกะกนัและกนั  ฯ (3) 

ทีนัน พระราชา ไดย้ินชือเสียง(ของท่าน)จากนายพราน จึงเข้าไปสู่ป่านัน  

พอได้เห็นท่านผูก้ล่าวธรรมอย่างนัน พระราชาเข้าไปตังความรักอย่างยิงในท่าน

เหล่านนั  ฯ (4) 

พระราชาพระองคน์นัทรงกล่าวถอ้ยคาํอนัเหมาะสมกบัท่านเหล่านนั  ประทบั

นงัขา้งหนา้  พลกายของพระราชาพระองคน์นั (มากมายอยา่ง)ไม่มีทีสินสุด  นับไดถึ้ง 

60 โกฏินิยตุ  ฯ (5) 

ในท่านเหล่านัน ท่านผูก้ล่าวธรรมองค์หนึงๆ ได้กราบทูลพระราชาว่า   

ขา้แต่กษตัริย ์ ขอพระองคท์รงสดบั  การเกิดขึนของพระพุทธเจา้เป็นสิงไดย้ากอย่างยิง  

ขอพระองคผ์ูพ้ระราชา จงเป็นผูไ้ม่ประมาทในกาลทุกเมือเทอญ  ฯ (6) 

อายยุอ่มไปสู่ความไม่ดาํรงมนั ในกาลทุกเมือ  ไปไวเหมือนหยดนาํในแม่นาํ

บนภูเขา  พระองคมี์พยาธิ โศกและชราบีบคนัแลว้  ไม่มีเครืองตา้นทาน  เหมือนกรรม

อนัดีงาม (ทีสามารถตา้นทานได)้  ฯ (7) 

ขอพระองค ์ผูร้าชกุญชร ทรงเป็นผูรั้กษาธรรม  รักษาพระศาสนาของพระทศ

พลทงัหลายนี เมือกาลสินไป(แห่งธรรม) เป็นกาลอนัโหดร้ายยิง (กลียุค)  ขอพระองค ์

ผูร้าชกุญชร จงดาํรงอยูใ่นฝ่ายแห่งธรรม  ฯ (8) 

บัณฑิตเหล่านันโอวาทพระราชานันหลายประการในกาลนันอย่างนี  

พระราชาพร้อมทงัชน 60 นิยตุ  ไดย้งัโพธิจิตใหเ้กิดขึนในกาลนนั  ฯ (9) 

ราชกุญชรเพราะได้สดับธรรมในกาลนัน ได้กล่าว(รับ)คาํอย่างกลา้หาญ 

ไม่ติดขดั เกิดปรีดี มีใจดี ใจเฟืองฟ ูกม้เศียรกราบเทา้แลว้หลีกไป  ฯ (10) 

                                         
250 กาวยศาสตร์  ความรู้ดา้นกาพย ์กวี 
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ยงัมีภิกษุอืนเป็นอนัมากของพระราชานัน มุ่งลาภ เข้าไปสู่ราชตระกูลนัน   

พระราชาไดเ้ห็นจริยาอนัไม่เป็นเช่น(กบัภิกษุสองรูปในป่า)นนัในภิกษุเหล่านนั  จึงไม่

มีความเคารพเหมือนอยา่ง(ภิกษุในป่า)นนัในภิกษุเหล่านนั  ฯ (11) 

อนึง ในเวลานัน  พระศาสนานันมีพระศาสดาล่วงไปแล้ว  และปีอันมี 

ในภายหลงัเป็นไปอยู ่ภิกษุจาํนวนมากในชมพทูวีป เป็นดงัภาชนะทีเปิดฝา251  ปรากฏ

ตวัอยา่งชดัเจนว่าเป็นผูไ้ม่สาํรวม  ฯ (12) 

ภิกษุเป็นผูค้าดหวงัจดั โลภ มีเป็นจาํนวนมากในทีนัน มุ่งลาภ  มีความเห็น

แบบโลภ เสือมจากพระศาสนาของพระสุคต เกาะพระราชาอยา่งมากในกาลนนั ฯ (13) 

(กล่าวกนัว่า) ขอพระราชาจงฆ่าท่านผูก้ล่าวธรรมทงัสอง ผูเ้ป็นเดียรถีกล่าว

ความขาดศูนย ์ท่านเหล่านันชกัชวนให้จาริกยาวนาน ดับไปแลว้ ไม่มีใครๆ เห็น ฯ 

(14) 

พวกคนโกหกกล่าวว่า  กรรมยอ่มฉิบหาย  วิปากยอ่มฉิบหาย  สกนัธ์ย่อมไม่มี  

ธรรมจักดาํรงอยู่ได้นานโดยประการทีพระราชาเนรเทศภิกษุเหล่านันออกไปจาก 

แว่นแควน้  ฯ (15)   

เพราะไดส้ดบัคาํภิกษุเหล่านันในลาํดับนัน ราชกุญชรก็ถึงความคาดหวงัว่า  

เราจกัใหฆ่้าผูก้ล่าวธรรมทงัสองนี อย่านิงเฉยเลย ความฉิบหายมิใช่ประโยชน์จกัมี ฯ 

(16) 

เทวดาผูติ้ดตามพระราชาพระองค์นัน  ในชาติก่อนเป็นผูเ้ทียวไปร่วมกัน  

มุ่งประโยชน์ ฉลาด  เทวดานนัไดก้ราบทูลพระราชาในกาลนนัว่า  ฯ (17) 

ขา้แต่กษัตริย ์ ขอพระองค์อย่าทาํจิตตุปบาทอนัเช่นนีให้เกิดขึน เพราะคาํ 

ของมิตรชั วเลย  ขอพระองค์อย่าทรงให้ฆ่าท่านผู ้กล่าวธรรมทังสอง เพราะคํา 

ของมิตรชวัเลย  ฯ (18) 

ขา้แต่พระราชา  พระองคไ์ม่ระลึกบา้งหรือ  ทีท่านเหล่านนักล่าวแลว้ในชฏัป่า

ว่า  เมือกาลสินไป (ถึง) กาลอนัทารุณยงินกั ขอราชกุญชรจงดาํรงอยู่ในฝ่ายแห่งธรรม 

ดังนี พระราชาผูอ้ ันคาํพูดทีมีจริงทักท้วงแล้ว  พระองค์จึงไม่ละทิ งคําสอนของ 

พระชินเจา้ทงัหลาย  ฯ (19) 

ในกาลนัน  พีชายผูท้ารุณของพระราชานันเป็นผูค้รองราชอาณาจกัรติดกัน  

อนัภิกษุเหล่านนัยกโทษว่า  ขา้แต่พระองคผ์ูส้มมติเทพ  นนัพีชายผูช้วัชา้ของพระองค ์

                                         
251 เหมือนภาชนะทีเปิดฝา ถา้ฝนตกของทีเก็บไวใ้นภาชนะก็จะเปียกเสียหายหมด เหมือนภิกษุ 

ไม่สาํรวมทางตา หู จมูก ลิ น กาย ใจ กิเลสกจ็ะเขา้ไปทาํความเสียหายแก่จิตใจ  
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ไม่ยนิดีดว้ยชีวิตเลย  อนึง ภิกษุทงัสองรูปนนั  เป็นแพทยผ์ูเ้ก่งกลา้252  ชนเหล่านนัเหาะ

ไปทางทอ้งฟ้าดว้ยวิทยา  ฯ (20)   

ภิกษุเหล่านนัครันไดฟั้งแลว้มาสู่สาํนักของพระองค์ ทงัหมดเป็นผูมี้ความรัก

ในความรู้  เป็นหมอผูแ้กร่งกลา้  ขอพระองค์ทรงให้ฆ่าโดยพลนั  อย่าให้มีความ

เดือดร้อนในภายหลงั  ฯ (21) 

ราชกุญชร ผูกสอด(อาวุธ)แล้วในกาลนัน  ด ํารงอยู่ด้วยคําของมิตรชั ว  

พระราชาผูอ้นัหมู่เสนาทงัหมดแวดลอ้มแลว้  เขา้ไปยงัทีทีภิกษุนนัอยูใ่นป่า  ฯ (22) 

เพราะไดรู้้ซึงพระราชา ผูมี้ความคิดทารุณอยา่งกลา้แข็ง นาค ยกัษ ์ซึงอยู่ในป่า 

ทาํฝนทีตนปรารถนาให้ตกไปในทีนันในกาลนัน ฆ่าพระราชาพร้อมดว้ยเสนานัน ฯ 

(23) 

ท่านทงัหลายจงดูพระราชาผูท้ารุณในกาลนันทาํกาละเพราะคาํของมิตรชั ว  

เขาผูก้ล่าวธรรมทาํความโกรธแลว้  ไปสู่อเวจีตลอด 60 ชาติ  ฯ (24) 

ภิกษุแมเ้หล่านันมีความโลภมาก  เกาะพระราชา (มหา) กษตัริย ์ มีความคิด 

ดงัสายนาํตลอด 100 โกฏิชาติ  เสวยเวทนาในนรกทงัหลาย  ฯ (25) 

พระราชาผูอ้นัเทวดาทกัทว้งแลว้ โดยประการจะรักษาผูก้ล่าวธรรม ไดเ้ห็น

พระพุทธเจา้มากเท่าทรายในแม่นาํคงคา เป็นผูอ้นัเขาบูชาแลว้ เทียวไปสู่ทีจาริก ฯ (26) 

พระราชาพร้อมทังบริวาร 60 โกฏินิยุตถ้วน  ฟังธรรมแล้ว  ทาํโพธิจิต 

อนัประเสริฐใหเ้กิดขึน  ไดเ้ป็นพระพุทธเจา้จาํนวนมากในโลกธาตุอนัมาก  ฯ (27)   

มีอายหุลายโกฏิกลัป์ในโลกธาตุเหล่านัน  มีความรู้อนัวดัไม่ได ้เป็นอจินไตย์

ในโลกธาตุเหล่านนั  พระผูย้อดเยยีมแห่งสตัวส์องเทา้  แสดงสมาธิอนัเจริญในโลกธาตุ

ทงัปวง นิพพานแลว้  ฯ (28) 

เพราะไดฟั้งคาํอนัยอดเยียม อนัเป็นทีรวมแห่งศีล คุณของพรหม และชญาน 

นนั เธอทงัหลายจงเป็นผูไ้ม่ประมาท ไม่ดิ นรน จกัไดพุ้ทธชญาน โดยกาลไม่นาน ฯ 

(29) 

เธอทงัหลายจักเห็นพระตถาคตเจา้ทังหลายในสิบทิศ ผูมี้จิตสงบ มีดวงตา

ประกอบดว้ยกรุณาและไมตรี มีทีพึงของโลกทงัปวงเป็นทีไปในภายภาคหนา้ จกัโปรย

ฝนแห่งธรรมแก่โลก  ฯ (30) 

 

                                         
252 แพทย ์ในทีนีไม่ใช่หมอรักษาโรค แต่เป็นคนกลุ่มหนึงทีมีฤทธิ เหาะเหินเดินอากาศไดด้ว้ยการ

ปรุงยา 
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ปริวรรตที 21  ชือวา่ปูรวโยคปริวรรต  ในสมาธิราชอนัเป็นศิริ 

จบแลว้  ดว้ยประการฉะนี ฯ (21) 

 

ปริวรรตที 22  ตถาคตกายนิรเทศปริวรรต ฯ 

(ว่าดว้ยการแสดงกายของพระตถาคต) 

ทราบว่าลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสเรียกจนัทรประภาผูกุ้มารว่า  ดูก่อนกุมาร  

เพราะเหตุนนัในบดันี  พระโพธิสตัวม์หาสตัวพึ์งไม่ใส่ใจในกาย ไม่มุ่งหวงัในชีวิต ฯ ขอ้นนัเป็นเหตุ

แห่งอะไร?  ดูก่อนกุมาร  เพราะว่า เพราะเหตุแห่งความสินสุดลงแห่งกายและชีวิต  บุคคลยอ่มเป็นผู ้

ถกูอกุศลธรรมปรุงแต่ง ฯ  ดูก่อนกุมาร  เพราะเหตุนันในบดันี  พระโพธิสัตวม์หาสัตว ์ ไม่พึงรู้จกั

พระตถาคตโดยรูปกาย ฯ ขอ้นนัเป็นเหตุแห่งอะไร?  เพราะว่า  พระพุทธเจา้ผูมี้พระภาคทงัหลาย คือ 

ธรรมกาย  ถกูอบรมดว้ยธรรมกาย  มิใช่ถกูอบรมดว้ยรูปกาย ฯ ดูก่อนกุมาร  เพราะเหตุนันในบดันี  

พระโพธิสตัวม์หาสตัวผ์ูต้อ้งการจะปรารถนาตถาคตกาย  ตอ้งการจะรู้ตถาคตกาย  พึงถือเอา เรียน 

ทรงจาํ บอก สวด แสดง สาธยาย  กล่าวถึงสมาธินี  พึงตามประกอบภาวนานุโยค253  และพึงประกาศ

แก่คนอืนโดยพิสดาร ฯ ดูก่อนกุมาร  ในขอ้นัน  กายของพระตถาคต  แสดงประโยชน์เป็นอเนก  

ด้วยพุทธิอันเกิดจากบุญตังร้อย  เกิดจากธรรม  ไม่มีนิมิต  ปราศจากนิมิตทังหมด  ลึกซึง  

ไม่มีประมาณ มีธรรมไม่มีประมาณ  มีสวภาวะทีไม่มีนิมิต  ถูกอบรมด้วยนิมิตทังหมด ฯ  

ไม่หวั นไหว  ดาํรงมนั มีสวภาวะล่วงเกินอากาศ เกินกว่าจะมองเห็นด้วยตาเนือ  พึงรู้ว่าเป็น

ธรรมกาย ฯ  เป็นสิงไม่พึงคิด  ปราศจากภูมิแห่งความคิด  อนัสุขทุกข์ให้หวนัไหวมิได ้ กา้วล่วง

กิเลสเป็นเหตุทาํให้เนินช้าทังหมด  ไม่มีสิงพึงแสดง  ไม่มีข้อกาํหนด  ก้าวล่วงทางแห่งโฆษะ 

ของผูต้อ้งการปรารถนาพุทธชญานทงัหลาย  มีสาระ  กา้วล่วงราคะ แบ่งแยกไม่ได ้ กา้วล่วงทาง 

แห่งโทสะ มนัคง กา้วล่วงทางแห่งโมหะ ถูกแสดงไวแ้ลว้ ฯ  ดว้ยการชีแสดงศูนยตา ธรรมกาย 

ไม่เกิดแลว้ กา้วล่วงชาติ ไม่มีอาสวะ กา้วล่วงวิบาก  เทียงดว้ยโวหาร ฯ  อนึง  โวหารเป็นศูนย ์ 

ไม่ต่างจากนิรวาณ  ดบัแลว้ด้วยศพัท์  สงบแลว้ดว้ยโฆษะ  เสมอกันดว้ยการสังเกต  สังเกตดว้ย

ประโยชน์อย่างยิง  ประโยชน์อย่างยิงด้วยคาํพูดทีมีจริง ฯ เยน็ ไม่มีการเปลียนกลบั  ไม่มีนิมิต   

ไม่คิด  ไม่ถกูนินทา  ไม่ถกูทาํใหเ้นินชา้  มีศพัท์น้อยดว้ยการชีแสดง ฯ ไม่มีทีสินสุดดว้ยการแสดง

คาํพรรณนา  เกิดจากการบริกรรมมหาอภิชญา  ระลึกไม่ไดด้ว้ยการแสดงการบริกรรมอภิชญาในที

ไม่ไกล  ดูก่อนกุมาร  นีเรียกว่า ตถาคตกาย ฯ 

ทราบว่าครังนนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสพระคาถาเหล่านีในเวลานนัว่า 

                                         
253 ภาวนานุโยค หมนัเจริญภาวนา 
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ผูใ้ดปรารถนาจะรู้กายอนัเช่นนีของพระโลกนาถ  เจริญสมาธินีแลว้จกัรู้กาย

ของพระพุทธเจา้  ฯ (1) 

กายของพระพุทธเจา้เกิดจากบุญ บริสุทธิ ส่องสว่าง  กายนันเสมอกบัอากาศ 

ทีเห็นไดใ้นระหว่าง(อยา่ง) หาความต่างกนัไม่ได(้ระหว่าง)กายนนั(กบัอากาศ)  ฯ (2) 

โพธิและลกัษณะของพระพุทธเจา้เป็นเช่นใด  กายก็เป็นเช่นนัน  ลกัษณะของ

พระพุทธเจา้นนัเป็นเช่นใด  ก็กายของพระพุทธเจา้นนัก็เป็นเช่นนนั  ฯ (3)   

กายมีสมัโพธิเป็นลกัษณะ  ก็พุทธเกษตรก็เป็นเช่นนัน  พละ วิโมกษะ ธยาน 

ทงัหลาย  ทงัหมดแมน้นั มีลกัษณะเดียว  ฯ (4) 

การเกิดของพระพุทธเจา้ทงัหลายผูโ้ลกนาถ เป็นเช่นนี  ใครๆ ไม่สามารถเห็น

ดว้ยตาเนือ ฯ (5) 

คนจาํนวนมากจกักล่าวอย่างนีว่า  พระโลกนายกเราเห็นแลว้  พระพรรณ 

ดงัทองส่องสว่างโลกทงัหมดดว้ยพระกาย  ฯ (6) 

ดว้ยการอธิษฐานทีเปิดเผยจากอานุภาพของพระพุทธเจา้ทงัหลายเขาเห็นกายที

วิจิตรดว้ยลกัษณะทงัหลาย  ฯ (7) 

กายของพระพุทธเจ้าบุคคลแสดงด้วยความยาวและความกวา้ง แต่ก็ไม่ได้

ประมาณของกาย เพราะฉะนนักายจึงเป็นอจินไตย ์ฯ (8) 

ถา้บุคคลพึงไดป้ระมาณว่า  กายของพระพุทธเจา้มีประมาณเท่านี  พระศาสดา

ก็คงไม่ต่างจากเทวดาและมนุษย ์ฯ (9) 

แมผ้ลของจิตทีตงัมนั ก็มีลกัษณะนัน  นามรูปทีมีลกัษณะนันเป็นสิงบริสุทธิ

ส่องสว่าง  ฯ (10) 

อนึงใครๆ ไม่เจริญสมาธิอนัสงบนั นเลย  เหมือนพระโลกนาถทรงเสพสมาธิ

อยูต่ลอดโกฏิกลัป์  ฯ (11) 

อนึง สมาธินีอนัชนให้เกิดขึนแลว้ด้วยศุกลธรรมจํานวนมาก กายของเรา 

อนัใครๆ ยอ่มไม่เห็นจากความไพบูลยข์องสมาธิของชนนนั  ฯ (12) 

จิตของเธอทงัหลายเป็นเช่นใด แมน้ามรูปก็เป็นเช่นนัน นามรูปเป็นลกัษณะ

พิเศษของจิตทีไม่มีสวภาวะ ฯ (13) 

ก็ สญัญาทีเลิศเป็นตน้ของผูใ้ดย่อมเป็นไปในนามรูป จิตทีเลิศย่อมเกิดเพราะ

สญัญาทีไม่ถกูกนั ฯ (14) 

ก็สัญญาอ่อนของผูใ้ดย่อมเป็นไปในนามรูป จิตของผูน้ันย่อมส่องสว่าง 

ในนามรูป ฯ (15) 
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เราระลึกในชาติก่อน 7 อสงไขยว่า  สัญญาทีชวัหยาบชา้ของเรา ไม่เกิดขึน 

ในกาลไหนๆ เลย ฯ (16) 

อนึง จิตของเราไม่มีอาสวะ เพราะหลายโกฏิกัลป์เป็นอจินไตย ์ และเราทาํ

ประโยชน์แก่สตัวท์งัหลาย  แต่เราไม่แสดงกาย  ฯ (17) 

อนึง ใจของบุคคลใดหลุดพน้จากภาวะทงัหลาย ด้วยประการใด ความมา

พร้อมกบัภาวะเหล่านนัของบุคคลนนัยอ่มมีมากขึน โดยประการนนั หามิได ้ ฯ (18) 

วิญญาณของเราหลุดพ้นจากภาวะทังหมด โดยประการทังปวง เรารู้จัก 

สวภาวะ ชญานยอ่มเป็นไปอยา่งมากแก่จิต  ฯ (19) 

รูปเนรมิตของเรา ย่อมไปสู่เกษตรพนัโกฏิ  ทาํประโยชน์แก่สัตว์ทังหลาย 

ในทีทีไม่ได(้ไปดว้ย)กาย(เนือ)  ฯ (20) 

กายนัน เป็นสิงไม่มีลกัษณะ ไม่มีนิมิต เหมือนกับทอ้งฟ้า กายเป็นสิงกล่าว

อธิบายไดย้าก รู้ไดย้าก อนัเราแสดงแลว้  ฯ (21) 

พระมหาวีระผูเ้ป็นธรรมกายไดรั้บกายโดยธรรม  ใครๆ ไม่สามารถแสดงให้รู้

พระชินเจา้ดว้ยรูปกายเลย  ฯ (22) 

ความปรีดีจกัมีแก่บุคคลเพราะไดฟั้งกถานิรเทศนั น มารผูช้วัชา้จกัไม่ไดช่้อง

ต่อเขา ฯ (23) 

อนึง เพราะไดฟั้งธรรมอนัลึกซึง ความสะดุง้จกัไม่มีแก่ผูใ้ด ผูน้ันไม่คดัคา้น

พุทธโพธิเพือประโยชน์แก่ชีวิตเลย254  ฯ (24) 

เขาจกัรู้นิรเทศทีมีจริง ของสิงทีมีจริงหลายพนัโกฏิ  จกัเป็นแสงสว่างของโลก

ทงัหลายโดยทิศทีเขาไปๆ  ฯ (25) 

ดูก่อนกุมาร  ในเพราะข้อนัน  กายของพระตถาคตเจา้  ไม่ใช่สิงทีทาํไดง่้ายเพือจะรู้ 

แม้ด้วยการทํานิมิตว่า ฯ ตถาคตกายมีสีเขียว  หรือพรรณนาว่าเขียว  หรือชีแสดงว่าเขียว   

หรือเหมือนสีเขียว ฯ มีสีเหลือง หรือพรรณนาว่าเหลือง หรือชีแสดงว่าเหลือง หรือเหมือนสีเหลือง 

ฯ มีสีแดง  หรือพรรณนาว่าแดง  หรือชีแสดงว่าแดง  หรือเหมือนสีแดง ฯ มีขาว  หรือพรรณนาว่า

ขาว  หรือชีแสดงว่าขาว  หรือเหมือนสีขาว ฯ มีสีแดงสด (แดงเลือดนก)  หรือพรรณนาว่าแดงสด  

หรือชีแสดงว่าสีแดงสด  หรือเหมือนสีแดงสด ฯ มีสีเหมือนแกว้ผลึก (สีใส)  หรือพรรณนาว่า 

แกว้ผลึก  หรือชีแสดงว่าแกว้ผลึก  หรือเหมือนแก้วผลึก ฯ เป็นไฟ  หรือพรรณนาว่าไฟ  หรือชี

แสดงว่าไฟ  หรือเหมือนไฟ ฯ  หรือเปรียบกอ้นเนยใส  หรือพรรณนาว่าเนยใส  หรือชีแสดงว่า 

                                         
254 จาเสา  มาจาก จ + อเสา  ในทีนีเป็นอนุประโยค ย-ต ซึงไม่ควรมี จ มาอยู่ในอนุประโยค จึงไม่

แปล จ ไวด้ว้ย 
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เนยใส  หรือเหมือนเนยใส ฯ เป็นทองคํา  หรือพรรณนาว่าทองคํา  หรือชีแสด งว่าทองคํา   

หรือเหมือนทองคาํ ฯ เป็นไพฑูรย ์ หรือพรรณนาว่าไพฑูรย ์ หรือชีแสดงว่าไพฑูรย ์ หรือเหมือน

ไพฑูรย ์ฯ  เป็นสายฟ้า  หรือพรรณนาว่าสายฟ้า  หรือชีแสดงว่าสายฟ้า  หรือเหมือนสายฟ้า ฯ  

เป็นพรหม  หรือพรรณนาว่าพรหม  หรือชีแสดงว่าพรหม  หรือเหมือนพรหม ฯ  เป็นเทวดา   

หรือพรรณนาว่าเทวดา หรือชีแสดงว่าเทวดา หรือเหมือนเทวดา ฯ  ดูก่อนกุมาร ดว้ยประการดงันีแล  

กายของพระตถาคต  บริสุทธิ  ไม่พึงคิดแม้ด้วยนิมิตทังหมด  แสดงถึงสิ งทีควรคิดน้อย 

ดว้ยความสาํเร็จแห่งรูปกาย ฯ ไม่ใช่ทาํไดง่้ายทีโลกแมพ้ร้อมทงัเทวโลกจะกาํหนดถือเอาประมาณ

ของกายได ้นอกจากว่า กายเป็นสิงไม่พึงคิด ไม่พึงประมาณ  โดยอาการทงัปวง ฯ 

ทราบว่าลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดภ้าษิตคาถาเหล่านีในเวลานนัว่า 

(หากจะ) มีการชีแสดงความรู้จกัฝุ่ นในโลกธาตุทงัหลายว่า  มีฝุ่ นอยู่เท่าใด   

มีนาํในบ่อนาํทะเลสาบสระนาํและสมุทรอยูเ่ท่าใด บุคคลย่อมหาทีสุดของสิงเหล่านัน

ว่า “มีปรมาณูประมาณเท่านี” ไม่ได ้ ฯ (26) 

อาจวดันาํจากทะเลดว้ยปลายขนทรายได ้(แต่) พระโลกนาถไม่ไดป้ระกาศ

อุปมาว่าเป็นสิงควรวดั (เพราะว่า) หยาดนาํเป็นสิงประมาณไม่ได ้เหมือนปรมาณู ฯ 

(27) 

เราเห็นสิงทีมากกว่านันของสัตว์หนึง มีความเกิดขึนแห่งจิตทีน้อมไป 

เพือรู้ทวัถึงในกาลมิใช่หนึง  ฯ (28) 

เราแสดงการพรรณนาสิงทีมีอยูจ่ริงของความเป็นอาตมาเหล่าใด  ความอดทน

ต่ออุปมายอ่มมีต่อการพรรณนาเหล่านนั สาํหรับเราผูน้อ้มไปเพือสตัวท์งัหมด ฯ (29) 

อนึง การแสดงการพรรณนาอนัเช่นนีย่อมมีด้วยการทาํนิมิต  ใครๆ  อาจรู้

ความวิเศษอนัเช่นนีของเราผูเ้ป็นพุทธเจา้ได ้ฯ (30) 

พระพุทธเจ้าทังหลาย ปราศจากนิมิต มีขึนจากธรรมกาย ก็เพราะเหตุนัน 

พระพุทธเจา้ทงัหลาย จึงเป็นสภาพลึกซึง ไม่มีประมาณ เป็นอจินไตย ์ฯ (31) 

พุทธกายของพระพุทธเจา้ผูเ้ป็นอจินไตย ์เป็นสิงควรคิดเพียงน้อย  เพราะว่า

กายเหล่านนัทีถกูอบรมดว้ยธรรมกายเป็นอจินไตย ์ ฯ (32) 

กายของพระพุทธเจา้ทงัหลาย เป็นสิงทีใครๆ ไม่ควรนึกคิด(เอาเอง)แมด้ว้ยจิต 

จริงอยา่งนนั  เขายอ่มหาประมาณของกายนนัไม่ไดเ้ลย  ฯ (33) 

เพราะว่าธรรมเหล่านนัทีพระพุทธเจา้ทรงบาํเพญ็มาตลอดโกฏิกลัป์เป็นสิงไม่

มีประมาณ ดว้ยเหตุนนั กายของเรา ทีนิพพานแลว้ (หรือ) ทีส่องสว่าง จึงเป็นอจินไตย ์ 

ฯ (34) 
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สิงทีสัตว์ทังปวงไม่ควรยึดถือ ย่อมไม่ถูกถือเอาโดยประมาณทังหลาย   

จริงอยา่งนนั กายของพระพุทธเจา้ เป็นสิงไม่มีประมาณ เป็นอจินไตย ์ฯ (35) 

การประมาณถูกกาํหนดแลว้ในทีนันด้วยธรรมทังหลายอนัไม่มีประมาณ 

พระพุทธเจา้ทรงไม่ถกูกาํหนดดว้ยธรรมทงัหลายทีไม่กาํหนดแลว้  ฯ (36) 

ประมาณ(คนทวัไป)กล่าว(กบัสิงที)กาํหนดได ้ไม่มีประมาณกล่าว(กบัสิงที)

กาํหนดไม่ได ้ ดว้ยเหตุนนั  พระพุทธเจา้ กาํหนดไม่ได ้ปราศจากการกาํหนด จึงเป็น

อจินไตย ์ ฯ (37) 

ใครๆ ไม่สามารถกาํหนดอากาศทีไม่มีประมาณไดฉ้นัใด กายของพระพุทธเจา้

ก็เช่นนนั พึงเห็นเสมอดว้ยอากาศ  ฯ (38) 

ชนเหล่าใดรู้จกักายอยา่งนี ชนเหล่านนัรู้จกัชินาตมาของพระพุทธเจา้ทงัหลาย  

ชนแมเ้หล่านนั  จกัเป็นพระพุทธเจา้ผูโ้ลกนาถ ผูเ้ป็นอจินไตย ์ ฯ (39) 

ปริวรรตที 22  ชือว่า ตถาคตกายนิรเทศปริวรรต  ในศรีสมาธิราช 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี ฯ 

 

ปริวรรตที  23  ตถาคตาจินตยนิรเทศปริวรรต ฯ 

(ว่าดว้ยนิรเทศทีเป็นอจินไตยข์องพระตถาคต) 

ดูก่อนกุมาร  เพราะเหตุนนั  ในบดันี  พระโพธิสตัวม์หาสตัวใ์ด มุ่งหวงัว่า  เราจะทาํให้

แจง้ประติสัมวิทา 4 ไดอ้ย่างไร ฯ  4  อะไรบา้ง ?  คือ อรรถประติสัมวิทา  ธรรมประติสัมวิทา  

นิรุกติประติสมัวิทา  ประติภาณประติสมัวิทา ฯ เราจะทาํใหแ้จง้ประติสมัวิทา 4 เหล่านี  ดูก่อนกุมาร  

พระโพธิสตัวม์หาสตัวน์นั พึงเรียนเอา เล่าเรียน ทรงจาํ กล่าว บอก แสดง สาธยาย ภาวนา สมาธินี  

และพึงประกาศแก่ผูอื้นโดยพิสดาร  และพึงเป็นผูต้ามประกอบภาวนา ฯ ดูก่อนกุมาร  ในขอ้นัน  

ธรรมประติสมัวิทาเป็นไฉน ?  ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสตัวย์อ่มศึกษาธรรมประติสมัวิทาเหล่านีอย่าง

นีว่า  การกล่าวถึงรูปมีเท่าใด การกล่าวพรรณนาคุณของพระตถาคตก็มีเท่านัน ฯ เวทนา สัญญา  

และสังสการก็อย่างนัน ฯ  ดูก่อนกุมาร  การกล่าวถึงวิญญาณมีเท่าใด การกล่าวพรรณนาคุณของ

พระตถาคตก็มีเท่านัน ฯ  ดูก่อนกุมาร  ก็ดว้ยประการฉะนี  การกล่าวพรรณนารูปจึงไม่มีกาํหนด  

ไม่มีทีสินสุด ฯ การกล่าวพรรณนาถึงพระตถาคต จึงเป็นอจินไตยอ์ย่างนัน ฯ เวทนา สัญญาและ

สังขารก็อย่างนัน ฯ ก็ดว้ยประการฉะนี  การกล่าวถึงวิญญาณ จึงไม่มีทีสินสุด ไม่มีทีสินสุดรอบ  

เป็นอจินไตย ์ฯ  การกล่าวพรรณนาพระตถาคต เป็นอจินไตยอ์ยา่งนี ฯ 

ดูก่อนกุมาร  ก็ด้วยประการฉะนี  โทษในสิงทีเป็นสังขาร จึงเป็นสิงไม่มีประมาณ  

นบัไม่ได ้ฯ อานิสงส์ในนิรวาณ จึงเป็นสิงไม่มีประมาณ นับไม่ได ้ฯ  การพรรณนาพระตถาคตเจา้ 
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จึงนบัไม่ได ้ฯ ดูก่อนกุมาร ก็ดว้ยประการฉะนี ชือของนิรวาณทงัหลายมีเท่าใด การพรรณนาตถาคต

ก็มีเท่านนั ฯ ดูก่อนกุมาร  ก็ดว้ยประการฉะนี  ชือของนิรวาณทงัหลาย จึงนบัไม่ได ้ฯ การพรรณนา

ตถาคตจึงนบัไม่ได ้ฯ 

ดูก่อนกุมาร การกล่าวพรรณนาพระตถาคต 4 เหล่านี เป็นอจินไตย ์เป็นการกล่าวถึง 

อจินไตย ์ฯ 4 อะไรบา้ง ?  คือ การกล่าวถึงสังขารเป็นอจินไตย ์ฯ การกล่าวถึงเสียงเป็นอจินไตย ์ฯ 

การกล่าวถึงสังกิเลสเป็นอจินไตย์ ฯ  การกล่าวถึงความบริสุทธิเป็นอจินไตย์ ฯ ดูก่อนกุมาร   

การกล่าวพรรณนาตถาคต 4 เหล่านี  เป็นอจินไตย ์เป็นการกล่าวถึงอจินไตย ์ฯ  ดูก่อนกุมาร  

การกล่าวพรรณนาตถาคต 4 เหล่านี  เป็นอจินไตย ์เป็นการแสดงถึงอจินไตย ์ฯ การกล่าวเหล่านัน

ไม่ใช่สิงทาํไดง่้ายเพือชีแสดงดว้ยการกาํหนดทีสุดรอบ ฯ  4  อะไรบา้ง ?  นั นคือหมวด 4 ฯ  พึงชี

แสดงโดยพิสดารอย่างนี ฯ คือ  นัยแห่งโพธิสัตวท์งัหลาย 4 ประการ ฯ ยุกติ (เหตุผล) 4 ฯ ทวาร 

(ปุลฺ) 4 ฯ นิรเทศ 4 ฯ โฆษะ 4 ฯ ทางแห่งคาํพูด  4 ฯ โวหาร  4 ฯ สังฆาภาษยะ (สิงทีควรพูดแก่หมู่

คณะ)  4 ฯ การไตร่ตรองชือ 4 ฯ การไตร่ตรองสิงทีเกิดแต่มนู 4 ฯ  คาํตอบ  4 ฯ ทวาร (นปุลฺ) 4 ฯ 

อกัษร 4 ฯ อวตาร  4 ฯ บท  4 ฯ นิรหารบท 4 ฯ สูตรานตบท  4 ฯ จรยาบถ  4 ฯ อจินตยบถ  4 ฯ  

ตุลยบถ  4 ฯ อนนัตบถ  4 ฯ อปรยนัตบถ  4 ฯ อสังขเยยบถ  4 ฯ อปรเมยบถ  4 ฯ อปริมาณบถ  4 ฯ 

ชญาน  4 ฯ ชญานสัญจยะ  4 ฯ ชญานโคตระ  4 ฯ ปรติภาน 4 ฯ ปรติภานสัญจยะ 4 ฯ ประติภาน

โคตร 4 ฯ สูตรานสัญจยะ  4 ฯ ปรติภานกรณะ 4 ฯ สูตรานตนิรหาร 4 ฯ พาหุศรุตยโคตร 4 ฯ  

พุทธธนะ 4 ฯ โพธิสตัวภิกษา 4 ฯ โพธิสัตวโคจร 4 ฯ โพธิสัตวกรมะ 4 ฯ โพธิสัตวประติภาน 4 ฯ 

มารคภาวนา 4 ฯ เกลศประหาณ 4 ฯ อปายชหนะ 4 ฯ อชญานวิธมนะ 4 ฯ อวิทยาประหาณ  4 ฯ  

ทุโขปศมนะ 4 ฯ เทารมนัสยประหาณ 4 ฯ อุปายสัญชนนะ 4 ฯ ทฤษฏิประหาณ 4 ฯ อุปปันน-

ปริชญาน 4 ฯ อาตมทฤษฏิประหาณ 4 ฯ สัตวทฤษฏิประหาณ 4 ฯ ชีวทฤษฏิประหาณ 4 ฯ  

ปุทคลทฤษฏิประหาณ 4 ฯ ภวทฤษฏิประหาณ 4 ฯ วสัตุประหาณ 4 ฯ อุปลมัภทฤษฏิประหาณ 4 ฯ 

การกล่าวเหล่านนัไม่ใช่สิงทาํไดง่้ายทีแสดงโดยกาํหนดทีสุดรอบ ฯ 

ธารณีมี 4 ฯ มี  4  อะไรบา้ง ?  คือ  การกล่าวบริภาษสงัขารทุกอยา่ง อนัไม่มีทีสินสุด ฯ  

สิงทีเป็นชญานในสงัขารนันนีเป็นธารณีทีหนึง ฯ  การกล่าวบริภาษเสียง อนัไม่มีทีสินสุด ฯ สิงที

เป็นชญานในเสียงนนันีเป็นธารณีทีสอง ฯ  การกล่าวบริภาษสังกิเลส อนัไม่มีทีสินสุด ฯ สิงทีเป็น

ชญานในสงักิเลสนนันีเป็นธารณีทีสาม ฯ  การกล่าวคุณและอานิสงส์ของความบริสุทธิ อนัไม่มีที

สินสุด ฯ  สิงทีเป็นชญานในความบริสุทธินันนีเป็นธารณีทีสี ฯ ธารณีมี 4  เหล่านี ฯ ดูก่อนกุมาร  

ก็ดว้ยประการฉะนี ธารณีอนัใด ชญานก็อนันนั ธรรมก็อนันนั ฯ ก็ดว้ยประการฉะนี ธรรมประติสมั- 

วิทายอ่มมีดว้ยธรรมและชญาน ฯ 
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ประโยชน์อนัใดทีมีในธรรมและชญาน ประโยชน์อนันีท่านเรียกว่า อรรถประติสมัวิทา 

ฯ ความพอใจอนัใดทีมีในธรรมและชญาน ความพอใจนีเรียกว่า นิรุกติประติสัมวิทา ฯ การเทศนา

ดว้ยโวหาร การบอก บัญญัติ ประกาศ แต่งตัง พิจารณา  คบ  ทาํให้ง่าย  ความมีคาํพูดไม่ติดขัด  

ความมีคาํพดูไม่หนวกไม่ใบ ้ ความมีคาํพดูไม่ตืนกลวั นีเรียกว่า  ปรติภานประติสมัวิทา ฯ 

ทราบว่า  ลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้  ไดต้รัสคาถาเหล่านีในเวลานนัว่า 

ความรู้มีประมาณเท่าใด การบญัญติัรูปของพระพุทธเจา้ก็มีประมาณเท่านัน 

การบญัญติัรูปมีเท่าใด การกล่าวถึงรูปก็มีประมาณเท่านนั  ฯ (1) 

การกล่าวถึงรูปมีเพียงใด  ชือของศีลก็มีเพียงนนั  ชือของศีลมีเพียงใด  ชือของ

พระพุทธเจา้ก็มีเพียงนนั  ฯ (2) 

ชือของพระพุทธเจ้ามีเพียงใด  ชือของสัตว์ก็ มีเพียงนัน  เราย่อมรู้ชือ 

มีประมาณเท่านีของสตัวห์นึง  ฯ (3) 

เราประกาศไวก่้อนแลว้ถึงการกล่าวถึงชือเหล่าใดว่า มีจาํนวนไม่สิ นสุด  

ชือของศีล ชือของพระพุทธเจา้ และชือของสตัว ์(ก็มีจาํนวนเท่า)นนั มีเสมอกนั  ฯ (4) 

โทษในเพราะสิงทีเป็นสังขารมีประมาณเท่าใด  คุณในนิรวาณก็มีประมาณ

เท่านนั เราประกาศพรรณนาพระพุทธเจา้มีประมาณเท่านนัไวเ้ป็นขอ้อุปมา  ฯ (5) 

เราแสดงความเกิดขึนแห่งจิตของสัตวท์งัหมดไวว้่า มีประมาณเท่าใด  รัศมี

จากขนเสน้หนึงของพระโลกนาถ ก็มีประมาณเท่านนั  ฯ (6) 

ชือและความน้อมใจของสัตว์ทงัหมด มีประมาณเท่าใด เรากล่าวพรรณนา

ส่วนประกอบของเสียงของพระผูจ้อมคน มากกว่านนั ฯ (7) 

ชือเหล่าใของสตัวท์งัหมดทีเราแสดงแก่สัตวห์นึง  ชือเหล่านันของสัตวห์นึง 

เราแสดงไวแ้ก่สตัวท์งัหมด  ฯ (8) 

ความยอดเยียมของประติสัมวิทาทังหลายนี พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว  

นิรเทศแห่งชืออนัไม่สินสุด มีเพราะเหตุแห่งพระโพธิสตัวท์งัหลาย ฯ (9) 

ผูป้รารถนาก็พึงกล่าวถอ้ยคาํเป็นพระสูตรหลายโกฏิไม่มีทีสินสุด พึงประกาศ

พระสูตรนีใหเ้ป็นไป ไม่ทอ้ถอย ฯ (10) 

ผูไ้ม่ติดขัด ย่อมกล่าวพระสูตรหลายโกฏิไดใ้นท่ามกลางบริษัท  เขากล่าว

ธรรมอนัไม่มีทีสุดอยา่งนี เหมือนอากาศ (ทีไม่มีทีสินสุด)  ฯ (11) 

ชญานสมบติัยอ่มมีแก่พระโพธิสตัวท์งัหลาย ผูเ้ป็นสตัวบ์ริสุทธิ  ผูจิ้ตใจมนัคง  

เพราะเรียนเอาพระสูตรนี  ดว้ยประการนีนนัเอง  ฯ (12) 
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บุคคลมีศรัทธา ประกาศนัยนี โดยประการเท่าใดๆ  ความรู้ย่อมเจริญแก่เขา 

โดยประการเท่านนัๆ  เหมือนตน้ไมเ้กิดทีป่าหิมพานต ์ฯ (13) 

ปริวรรตที  23  ชือว่า ตถาคตาจินตยนิรเทศปริวรรต ในศรีสมาธิราช 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี 

 

ปริวรรตที  24  ประติสมัวิทตารปริวรรต 

(ว่าดว้ยการขา้มลงสู่ประติสมัวิทา) 

ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสตัวม์หาสตัว ์เมือประพฤติในธรรมประติสมัวิทา ตามเห็นธรรม

ในธรรมทงัหลาย  ยอ่มไดส้มัยกัสมัโพธิอนัยอดเยยีม  ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสตัวม์หาสตัว ์ ตามเห็น

ธรรมในธรรมทงัหลาย  ยอ่มไม่ตามเห็นโพธิเป็นอยา่งอืนไปจากรูป ฯ ยอ่มไม่ประพฤติเพือโพธิเป็น

อยา่งอืนจากรูป ฯ  ย่อมไม่แสวงหาโพธิเป็นอย่างอืนจากรูป ฯ ย่อมไม่ฟุ้งไปเพือโพธิเป็นอย่างอืน

นอกจากรูป ฯ  ยอ่มไม่ชกัชวนสตัวท์งัหลายเพือโพธิเป็นอยา่งอืนจากรูป ฯ ย่อมไม่เห็นพระตถาคต

เป็นอยา่งอืนไปจากรูป ฯ ยอ่มเห็นพระตถาคตว่า  พระตถาคตมีความไม่พินาศไปแห่งรูปเป็นสภาพ 

ฯ ยอ่มไม่เห็นอยา่งนีว่า  รูปเป็นอยา่งหนึง  สภาวะของรูปเป็นอีกอย่างหนึง ฯ ย่อมไม่เห็นอย่างนีว่า  

สภาวะของรูปเป็นอยา่งหนึง  พระตถาคตเป็นอีกอยา่งหนึง ฯ ทงัสองอย่างคือ สภาวะแห่งรูปอนัใด

และพระตถาคตอันใด อันนีเป็นธรรมดา ฯ พระโพธิสัตว์มหาสัตว์เมือเห็นอย่างนี (ชือว่า)  

ยอ่มประพฤติในธรรมประติสมัวิทา ฯ พระโพธิสตัวย์อ่มไม่ตามเห็นดว้ยดีซึงโพธิเป็นอย่างอืนจาก

เวทนา..เป็นอย่างอืนจากสัญญา.. เป็นอย่างอืนจากสังขาร.. เป็นอย่างอืนจากวิญญาณ ฯ ย่อมไม่

ประพฤติเพือโพธิเป็นอย่างอืนจากวิญญาณ ฯ ย่อมไม่แสวงหาโพธิว่าเป็นอย่างอืนจากวิญญาณ ฯ 

ยอ่มไม่ฟุ้งไปเพือโพธิเป็นอยา่งอืนจากวิญญาณ ฯ ยอ่มไม่ชกัชวนสตัวท์งัหลายเพือโพธิเป็นอย่างอืน

จากวิญญาณ ฯ ย่อมไม่เห็นพระตถาคตว่าเป็นอย่างอืนจากวิญญาณ ฯ ย่อมเห็นพระตถาคตว่า  

พระตถาคตมีความไม่พินาศไปแห่งวิญญาณเป็นสภาวะ ฯ ย่อมไม่เห็นอย่างนีว่า  วิญญาณเป็น 

อยา่งหนึง  สภาวะของวิญญาณเป็นอีกอยา่งหนึง ฯ ย่อมไม่เห็นอยา่งนีว่า  สภาวะของวิญญาณเป็น

อยา่งหนึง  พระตถาคตเป็นอีกอย่างหนึง ฯ  สองสิงคือ สภาวะของวิญญาณอนัใดและพระตถาคต 

อันใด อันนีเป็นธรรมดา ฯ พระโพธิสัตว์มหาสัตว์เมือเห็นอย่างนี  (ชือว่า) ย่อมประพฤติ 

ในธรรมประติสมัวิทา ฯ 

ทราบว่า  ลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสคาถาเหล่านีในเวลานนัว่า 

โพธิทรงแสดงดว้ยรูป  รูปทรงแสดงไวเ้พือโพธิ  ธรรมอนัยิงทรงแสดงดว้ย

ศพัทที์แตกต่างกนั  ฯ (1) 
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รูปยอดเยียมโดยศพัท์และลึกซึงโดยสภาวะ รูปและโพธิเป็นสิงเสมอกัน   

ทงัสองนนัหาความต่างกนัไม่ได ้ ฯ (2) 

นิรวาณ เป็นสิงลึกซึง ประกาศไม่ไดด้ว้ยศพัท์ ฉันใด นิรวาณย่อม(หา)ไม่ได ้ 

และศพัทน์นัก(็หา)ไม่ได ้ฉนันนั  ฯ (3) 

อนึง แมศ้พัท์และนิรวาณทังสองนันก็(หา)ไม่ได้  นิรวาณทรงประกาศไว ้

ดีแลว้ในธรรมทงัหลายอนัเป็นศนูย ์อยา่งนี  ฯ (4) 

นิรวาณ ความดบั ถกูกล่าวไว ้แต่นิรวาณย่อม(หา)ไม่ได ้ เหมือนกบัความไม่

เป็นไปแห่งธรรมทงัหลาย สิงทีมีภายหลงัเป็นเช่นใด สิงทีมีในก่อนก็เป็นเช่นนนั ฯ (5) 

ธรรมทงัหมดเป็นสิงเสมอเหมือนกบันิรวาณโดยสภาวะ ผูที้พากเพียรในคาํ

สอนของพระพุทธเจา้ ยอ่มเป็นผูรู้้โดยว่ามีสาระทีไม่แตกต่างกนั  ฯ (6) 

ชนเห็นกายของพระพุทธเจา้แลว้จกักล่าวว่า เราเห็นพระนายกแลว้  แต่ว่าเรา

อนัใครๆ ไม่อาจเห็นไดด้ว้ยรูปกาย  ฯ (7) 

ลกัษณะแห่งรูปเป็นเช่นใด  สภาวะแห่งรูปก็รู้ว่าเป็นเช่นนัน  กายของเรา 

ถกูแสดงดว้ยความรู้จกัสภาวะแห่งรูป  ฯ (8) 

ความรู้สกนัธ์ 5 เป็นลกัษณะแห่งธรรมของเรา  เพราะรู้สภาวะแห่งธรรม

ทงัหลาย เราจึงตงัมนัอยูใ่นธรรมกาย ดว้ยประการฉะนี  ฯ (9) 

เราผูแ้ล่นลงไปในธรรมกาย  แสดงธรรมแก่สัตว์ทังหลา ย อนึง ใครๆ  

ไม่สามารถกล่าวถึงธรรมดาของพระพุทธเจา้ทงัหลายดว้ยวาจา  ฯ (10) 

เมือไม่รู้นัยนี ชนเหล่านันได้ฟังศัพท์ว่าพุทธแล้วจักกล่าวด้วยมาตรว่า 

เสียงกล่าวว่า เราเห็นพระนรนายกแลว้  ฯ (11) 

ความจําภพได้ย่อมคลาดไปสําหรับคนผูล้ะความจําทังหมด  การเห็น 

พระศาสดายอ่มไม่มีแก่คนผูจ้าํศพัทไ์ดเ้ลย  ฯ (12) 

ผูใ้ดรู้จกัศนูยตา ผูน้นัยอ่มรู้จกัลกัษณะแห่งรูปอนัเช่นนี  อนึง ศูนยตาถูกกล่าว

ไว้เป็นอย่างหนึง ความเป็นสภาวะแห่งรูปถูกกล่าวไว้เป็นอีกอย่างหนึงก็หาไม่   

ส่วนผูใ้ดรู้จกัรูป ผูน้นัยอ่มรู้จกัศนูยตา  ฯ (13) 

ผูใ้ดรู้จกัศนูยตา ผูน้นัยอ่มรู้จกัลกัษณะแห่งรูปอนัเช่นนี  และผูน้ันเป็นผูที้มาร

หลายโกฏิไม่สามารถใหพ่้ายแพไ้ด ้ ฯ (14) 

ก็ผูใ้ดรู้จกัรูป ผูน้นัยอ่มรู้จกัศนูยตา ผูใ้ดรู้จกัศูนยตา ผูน้ันย่อมรู้จกันิพพาน ฯ 

(15) 
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ผูไ้ม่รู้คตินี  เป็นคนเสือมแลว้ โลภจดั เขา้ใจ(ผดิใน)สิงทีมิใช่ภาวะว่าเป็นภาวะ  

และเขา้ใจ(ผดิใน)สิงทีเป็นภาวะว่าเป็นอภาวะ  ฯ (16) 

บุคคลถูกชือเสียงและลาภหลอกลวง(ให้มวัเมา) จึงเสือมจากศาสนาของเรา 

เขา้ใจว่าไดผ้ลในสิงทีไม่ใช่ จึงว่างเปล่าจากทรัพยอ์นัเป็นของศรมณะ ฯ (17) 

บุคคลผูเ้กียจคร้านและมีความเพียรตํา จึงไม่ดาํรงอยู่ในศีลสกันธ์ อนึง   

พวกเขาจกัลุกขึนกล่าวว่า  นนัไม่ใช่คาํสอนของพระพุทธเจา้  ฯ (18) 

บางคนจกักล่าวอยา่งนีว่า  พวกเราปรารถนาโพธิ แต่เป็นผูไ้ม่ฝึก และไม่นาํพา

(ทีจะ) เคารพคนอืนๆ ฯ (19) 

พวกเขาจกัเป็นผูต้อ้งการชือเสียง และไม่ตงัอยู่ในธรรม จกัมีความปรารถนา

ในอนัแสวงหาความรู้และลาภ อยา่งนี ฯ (20) 

จัก เ ป็นผู ้ต้องการลาภ เป็นนักคิดในทีประชุม   ถูกความมัว เมาและ 

ความประมาทครอบงาํ ตอ้งการ(เฉพาะ)ลาภและสกัการะ  ฯ (21) 

พวกเขาผูแ้สวงหาความรู้และลาภ ติดในลาภและสักการะ  จกัทาํสถูป วิหาร  

มวัเมาในสตรีของตระกลู  ฯ (22) 

อนึง เป็นผูป้ล่อยใจไปในความโลภ  ปล่อยใจไปในกามตณัหา  จกัอยู่ในวิสัย

แห่งมาร ทาํอยา่งทีคฤหสัถท์าํ  ฯ (23) 

จักแสดงกามอนัมีอุปมาด้วยกองไฟแก่คฤหัสถ์ทังหลาย  แต่จักเข้าไปหา

คฤหสัถท์งัหลายแลว้ประทุษร้ายตระกลูเหล่านนั  ฯ (24) 

อนึง  จัก เป็นคฤหัสถ์ผู ้รู้พ ร้อมซึงศาสดาในคฤหัสถ์เหล่านัน  และจัก

ประทุษร้ายบุตรและภรรยาของคฤหสัถเ์หล่านนัผูอ้ยูป่ราศแลว้  ฯ (25) 

ชนเหล่าใดจักทาํการอนุเคราะห์แก่พวกเขาด้วยขา้วและนาํ  ขอ้นันจกัเป็น

ความรู้พร้อมซึงภารยาในบุตรและภรรยาทงัหลาย ของเขาเหล่านนั  ฯ (26) 

เขาเป็นคฤหัสถ์ จัก เป็นผู ้ลุ่มหลงในภรรยาของตน หามิได้  โดยเหตุที 

เขาเหล่านนับวชแลว้ลุ่มหลงในภรรยาของคนอืนทงัหลาย  ฯ (27) 

เราแสดงข้อศึกษาใดสําหรับคฤหัสถ์ทังหลายผูมี้ผา้ขาวเพราะการศึกษา   

การศึกษานนัจกัไม่มีแก่ภิกษุเหล่านนัในกาลนนั  ฯ (28) 

พวกเขาจักทาํการบูชาแก่เราด้วยกลอง (หน้าเดียวขนาดใหญ่) สังข์ กลอง  

อนึง การบูชาอนัยอดเยยีมคือการปฏิบติันนัใด จกัไม่มี ฯ (29) 

ภิกษุเหล่านันมีใจของตน เป็นผูทุ้ศีล เห็นภิกษุผูต้ ังมนัอยู่ในศีล  จักพากัน

กล่าวอยา่งนีว่า  พวกเราทงัหลายแมเ้หล่านนัเป็นผูเ้ช่นใด  ฯ (30) 
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ภิกษุเหล่านนั ผูทุ้ศีล มีจิตคิดแต่เรืองชวั ไดย้ินการพรรณนาถึงศีล ก็จะลุกขึน

กล่าวว่า  นนัไม่ใช่สิงทีพระพุทธเจา้ตรัสไว ้ ฯ (31)   

ก็  หิ ริจักไม่ มี  ทรัพย์อันเป็นของสมะของภิกษุเหล่านันเ สียหายแล้ว   

ถกูทกัทว้งแลว้ ก็คดัคา้นพุทธโพธิดว้ยคาํอนัไม่จริง  ฯ (32) 

ภิกษุเหล่านนัมีจิตพยาบาทแลว้ ทิงคาํสอนของพระพุทธเจา้  และคดัคา้นธรรม 

จกัอยูใ่นอเวจี(นรก)  ฯ (33) 

เราไม่(เคย)ไดฟั้งและไม่(เคย)ไดเ้ห็นว่า คนผูด้าํรงอยู่ในพาลธรรม มีความ

ประพฤติเช่นนนั จกัไดรั้บพุทธชญาน  ฯ (34) 

ในเวลาทีภิกษุเหล่านนัพดูโกหกก็จะมีการพดูโออ้วด  เราย่อมรู้ เพราะความรู้

ทงัหมดยอ่มมีแก่เราในขอ้นนั  ฯ (35) 

ถา้เราพึงพดูถึงขอ้ผดิพลาดของภิกษุเหล่านันว่ามีมากเพียงใดก็ตอ้งพูดตลอด

กลัป์ (เวลาเพียงเท่านีจะ)อธิบายไดส้ักเท่าใดถึงภิกษุเหล่านันผูป้ฏิญญาว่า(ตนเป็น) 

พระโพธิสตัว ์(แต่ไม่ปฏิบติัตนเพือเป็นพระโพธิสตัวจ์ริงๆ) ฯ (36) 

ดูก่อนกุมาร ภิกษุเหล่านันจกัมีความคิดว่า บาป (และ) สิงทีไม่ควรทาํไม่มี 

(เพราะฉะนนั) เธออยา่ทาํความสนิทสนมกบัภิกษุเหล่านนั ในกาลภายหลงั ฯ (37) 

เขาพดูดว้ย เธอพึงพดู  พึงทาํความเคารพในภิกษุเหล่านัน  ไม่ทอ้ถอย  พึงทาํ

สกัการะ เพราะเหตุแห่งโพธิอนัเลิศ  ฯ (38) 

สอบถามพรรษาอนัเลิศ  ผูใ้ดแก่กว่าเธอ  พึงทาํความเคารพในผูน้ัน  ไหวเ้ทา้

ดว้ยศรีษะ  ฯ (39) 

ไม่พึงเห็นความผดิพลาดของภิกษุเหล่านัน ผู ้(ปฏิบติั)วิปัศยนาทีควงแห่งตน้

โพธิ  ไม่พึงใหเ้กิดความกระทบกระทงั  พึงมีไมตรีจิตในกาลทุกเมือ  ฯ (40) 

ผูใ้ดพึงเห็นโทษ ความผิดพลาด ของภิกษุผูว้ิปัศยนาทีควงไมโ้พธิ  ไม่พึงให้

เกิดความกระทบกระทงั  พึงมีไมตรีจิตในกาลทุกเมือ  ฯ (41) 

พึงมีหนา้ดงัพระจนัทร์ ยิ มแยม้ ในภิกษุผูแ้ก่และผูใ้หม่  ทกัก่อน  ขจดัมานะ 

กลา้หาญ  ฯ (42) 

พึงทาํการอนุเคราะห์ภิกษุเหล่านันดว้ยจีวร และบิณฑบาต  เธอพึงตังจิตไว้

อยา่งนีว่า ภิกษุเหล่านนัทงัหมดจกัเป็นพระนายก  ฯ (43) 

ถา้ภิกษุเหล่านนัพึงแสวงหาเฉพาะซึงเธอ  เพราะเหตุแห่งการให้ธรรม  เธอพึง

กล่าวก่อนว่า  เราไม่ไดศึ้กษาอยา่งกวา้งขวาง  ฯ (44) 
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เธอผูรู้้แจง้ เป็นบณัฑิต พึงกล่าววาจากอย่างนีกะท่านผูมี้อายุว่า  ขา้พเจา้อาจ

กล่าวต่อหนา้ท่านผูรู้้มากไดอ้ยา่งไร  ฯ (45) 

ไม่พึงด่วนกล่าว แต่พึงตรวจดู(บท)ภาชนะ255  ถา้เขา้ใจชดั(บท)ภาชนะ แมเ้ขา

ไม่ขอร้องก็พึงแสดง(เสียเอง) ฯ (46) 

ถา้เธอเห็นว่าภิกษุทุศีลอยู่กนัมากในบริษทั  เธออย่ากล่าวถึงธรรมเป็นเครือง

ขดัเกลา (เช่นเรืองศีล) พึงกล่าวเรืองทาน  ฯ (47) 

หรือถา้พึงมีภิกษุผูมี้ความปรารถนาน้อย บริสุทธิ ดาํรงมนัอยู่ในศีล  เธอพึง

ทาํไมตรีจิตใหเ้กิดขึนแลว้กล่าวถอ้ยคาํเกียวกบัความขดัเกลา  ฯ (48) 

ถา้ภิกษุผูมี้ความปรารถนาชวัมีนอ้ย ผูมี้ศีลมีมาก  ในกาลนันเธอเป็นผูไ้ดพ้วก

แลว้พึงกล่าวพรรณนาศีล  ฯ (49) 

เธอรู้จักบริษัทก่อนแล้วถ้าเป็นผูบ้ริสุทธิในกาลนัน  ประกาศกุศลธรรม 

แก่ภิกษุเหล่านนัทงัหมด  ฯ (50) 

พึงประกาศทาน ศีล กษานติ วีรยะ ธยาน และศรุตะ  พึงพรรณนา พึงกล่าว

ความยนิดี ความปรารถนานอ้ยและความขดัเกลา ในกาลนนั  ฯ (51) 

พึงกล่าวพรรณนาธรรมเหล่านีคือการอยู่ในป่า ความสุขในธยาน  การเวน้ 

การอยูเ่ป็นคณะ  เพราะเมือเป็นอยา่งนนั เธอพึงมีความสุข  ฯ (52)   

ไม่พึงเวน้การอยู่ป่า ไม่มีศีลเป็นอย่างยิง (อย่าหยุดแค่การรักษาศีล) พึงหลีก

เร้นอยู(่อยา่งสงดักายสงดัใจ) ไม่มีทานเป็นอยา่งยงิ  ฯ (53) 

อนึง ตงัอยู่ในกองศีลแลว้ พึงได้รับความเป็นพหูสูต  เมือแสวงหาสมาธินี   

พึงบูชาผูท้รงไวซึ้งศาสตร์  ฯ (54) 

เมือแสวงหาสมาธิอันสงบ  พึงทําการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยฉัตร ธงชัย  

ธงแผน่ผา้ ของหอม มาลา และเครืองลบูไล ้ ฯ (55) 

พึงประกอบเพลงขบัดว้ยเครืองดนตรีทีน่ายินดี   ไม่เกียจคร้าน ไม่ท้อถอย  

พึงบูชาธาตุของพระพุทธเจา้  ฯ (56) 

พึงบูชาพระนาถเจ้าด้วยทุกสิงเริมแต่ ของหอม ระเบียบ ธูป เครืองไลท้า  

ท่อนผา้  เพราะเหตุแห่งพุทธชญาน  ฯ (57) 

การบูชา อนัไม่มีประมาณ เป็นอจินไตย ์ย่อมมีเพียงใด  เมือแสวงหาสมาธิ  

อนัสงบ พึงทาํการบูชาเหล่านนัแก่พระพุทธเจา้ทุกพระองคเ์พียงนนั  ฯ (58) 

                                         
255 บทภาชนะ หมายถึงบทขยายความ การอธิบายความใหก้ระจ่าง คู่กนักบับทภาชนีย ์ซึงเป็นหวัขอ้

ทีตงัไวเ้พือขยายความ ดู พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, 173. 



175 
 

 
 

เป็นผูไ้ม่อาศยั เมือแสวงหาความรู้อนัไม่ติดขดั คือพุทธชญานอนัยอดเยียม  

พึงใหค้วามเสมอกนัแก่สตัวท์งัปวงโดยส่วนเดียว ฯ (59) 

แมเ้ราเป็นผูไ้ม่อาศยัแลว้ เมือแสวงหาสมาธิอนัสงบนี ไดท้าํการบูชาอนัเป็น

อจินไตยแ์ก่พระพุทธเจา้ในกาลก่อนทงัหลาย ฯ (60) 

ความเกิดของพระพุทธเจ้าทังหลายเป็นสิงได้ยาก  ความเป็นมนุษยเ์ป็นสิง 

ไดย้าก  ศรัทธา การบวช การอุปสมบท  ในพระศาสนา  เป็นสิงไดย้าก  ฯ (61) 

ผู ้ใดทําให้พระศาสดาทรงยินดีแล้ว น้อมจิตไปเพือโพธิ  เธอผู ้ตังอยู ่

ในปฏิญญา อยา่พลาดในการปฏิบติัต่อท่านเหล่านนั ฯ (62) 

ผูใ้ดทรงจาํพระสูตรนี  ในเมือกาลเป็นทีสินไปปรากฏแลว้  พึงไดป้ฏิภาณ 

โดยพลนั ถา้พึงทรงจาํเรืองราวได ้ ฯ (63) 

เพียงทรงจาํไดค้าถาเดียวยงัไดบุ้ญเป็นอจินไตย ์ ผูต้อ้งการความรู้พึงทรงจาํ

พระสูตรทงัหมด (ไวไ้ม่ดีกว่า) หรือ ฯ (64) 

ก็ผู ้ใดไม่ท้อถอยพึงบูชาสัตว์ทังหมดทังหลายผู ้บรรลุโพธิ  ผู ้ใดพึงทํา 

การอุปมาดว้ยสตัวใ์นกลัป์ ดว้ยความเคารพในกาลทุกเมือ  ฯ (65) 

ก็ผู ้ใดพึงทรงจําแม้คาถาหนึงจากสมาธินีได้  บุญทังหมดอันเช่นก่อน 

ยอ่มไม่ถึงเสียวที 16  ฯ (66) 

เราย่อมรู้อานิสงส์ทีเป็นอจินไตยข์องผูที้ฟังสมาธินีแลว้ไม่ทําความหวัง 

ในสมาธินี ดว้ยพุทธชญาน    ฯ (67) 

ปริวรรตที 24 ชือปรติสงัวิทวตารปริวรรต ในศรีสมาธิราช 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี 

 

ปริวรรตที  25  อนุโมทนาปริวรรต 

(ว่าดว้ยการอนุโมทนา) 

ในลาํดบันัน  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสเรียกจันทรประภาผูกุ้มารอีกว่า  ดูก่อนกุมาร  

เพราะเหตุนนัในบดันี  พระโพธิสตัวม์หาสตัว ์ พึงเป็นผูฉ้ลาดในอุบาย  ดูก่อนกุมาร  ก็พระโพธิสตัว์

มหาสัตว์  จะเป็นผูฉ้ลาดในอุบายได้อย่างไร  ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสัตวม์หาสัตว์ในศาสนานี   

พึงทาํความสาํคญัว่าญาติใหเ้กิดในสาํนกัของสัตวท์งัหมด256  เขา้ไปตงัจิตว่าเป็นญาติในสาํนักของ

สรรพสตัว ์พึงอนุโมทนาสิงซึงเป็นกุศลมลูและกองแห่งบุญของสรรพสตัวท์งัหลาย  อนุโมทนากอง

                                         
256 แปลตามสาํนวนสันสกฤต แปลเอาความว่า พึงสร้างความเขา้ใจว่าสัตวท์งัหมดเป็นญาติของตน 



176 
 

 
 

กุศลมูลและบุญของสัตวท์งัหมดทงัหลาย 3 คืน 3 วนัแลว้มอบ(บุญนัน)ให้แก่สรรพสัตวเ์หล่านัน

นั นเองด้วยการเกิดความคิดทีมีความรอบรู้ทุกสิ งเป็นอารมณ์(ของจิต) ฯ ด้วยกุศลมูลนัน  

พระโพธิสตัวม์หาสตัวย์อ่มไดส้มาธินีโดยพลนั  และยอ่มตรัสรู้สมัยกัสมัโพธิอนัยอดเยยีมโดยพลนั 

ทราบว่าลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ ไดต้รัสคาถาเหล่านีในเวลานนัว่า 

สัตว์ทังหมดเป็นญาติของเรา  กองบุญอนัมากใดทีมีอยู่ในญาติทังหลาย

เหล่านนั  เรารู้ความคิดดงันีจึงอนุโมทนาบุญนนัตลอด 3 คืน 3 วนั  ฯ (1) 

เราอนุโมทนาชนผูมี้ศีลหมดจดดว้ยดี ชนผูไ้ม่ทาํบาปเพือประโยชน์แห่งชีวิต  

ชนผูเ้ป็นพระโพธิสตัวถึ์งพร้อมดว้ยความนอ้มใจมนั  เราอนุโมทนาชนผูมี้บุญ  ฯ (2) 

เราอนุโมทนาชนผู้มีความเลือมใสในพระพุทธเจ้า  มีความเ ลือมใส 

ในพระธรรม มีความเลือมใสในพระสงฆเ์ช่นเดียวกนั  เราอนุโมทนาชนผูมุ่้งหวงัโพธิ

จึงทาํการบูชาพระสุคตเจา้  ฯ (3) 

เราอนุโมทนาชนผูไ้ม่มีความเห็นว่าเป็นอาตมะ  ไม่มีความเห็นว่าเป็นภาวะ  

และไม่มีความเห็นว่าเป็นชีวะ  เราอนุโมทนาชนผูไ้ม่มีความเห็นอนับาป  ชนผูเ้ห็น

ความว่างแลว้ทาํความยนิดีใหเ้กิดขึน  ฯ (4) 

เราอนุโมทนาชนผูไ้ดบ้รรพชาและอุปสมบทในพระศาสนาของพระสุคตเจา้  

ชนผูมี้ความปรารถนานอ้ย สนัโดษ อยูใ่นป่า ผูมี้ความประพฤติสงบ มีธยานเป็นโคจร 

ฯ (5) 

เราอนุโมทนาชนผูอ้ยู่ในป่าผูเ้ดียว ไม่มีคนทีสอง เป็นเช่นกบันอแรดในกาล

ทุกเมือ  ชนผูมี้อาชีวบริสุทธิ มีกิจนอ้ยในกาลทุกเมือ  ชนผูไ้ม่ทาํการโกหกเพราะเหตุที

ความรู้  ฯ (6) 

เราอนุโมทนาชนผูไ้ม่มี(ความต้องการ)การสรรเสริญ ไม่มีความริษยา   

ไม่มีความอยากในตระกลูทงัหลาย  ผูส้ะดุง้ในไตรธาตุตลอดกาลเป็นนิตย ์ผูไ้ม่ติดขดั

ท่องเทียวไปในโลก  ฯ (7) 

เราอนุโมทนาชนผูไ้ม่มีกิเลส (คือมายา) ผูก้ลวัแลว้ในการเกิดในภพทงัหมด   

ผูไ้ม่ยดึมนั  มีจิตสงบ  สมาธินนัเป็นสิงทีเขาไดไ้ม่ยาก  ฯ (8) 

เราอนุโมทนาชนผูเ้ห็นคุณและโทษ  เวน้การวิวาททงัหมด  เสพ(การอยูใ่น)ป่า  

อาศยัโคน (ไมใ้น) ป่า  มุ่งความหลุดพน้เป็นสาระ  เป็นบุตรของพระสุคต  ฯ (9) 

เราอนุโมทนาชนผูอ้ยูใ่นป่า  ไม่ยกตน ไม่ข่มคนอืน  เราอนุโมทนาชนผูไ้ม่มี

ความประมาท  ชนผูไ้ม่ประมาทในคาํสอนของพระพุทธเจา้นี  ฯ (10) 
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ธรรมอนัมากทีเป็นฝ่ายแห่งธรรมเครืองตรัสรู้มีอยูเ่ท่าใด กค็วามไม่ประมาทนี

(นีเอง)เป็นรากฐานแห่งธรรมทังหมดเท่านัน  พุทธบุตรผูไ้ม่ประมาทแลว้ในกาล 

ทุกเมือจะไดส้มาธินีโดยไม่ยาก  ฯ (11) 

(การได้)ค ําสอนของพระสุคตทังหลายเป็นการได้ขุมทรัพย์(ขันทีหนึง)   

การได้บวชเป็นขุมทรัพย์ทีสอง  การได้ศรัทธาเป็นขุมทรัพย์ทีสาม  สมาธินีเป็น

ขุมทรัพยที์สี  ฯ (12) 

การทีบุคคลได้ฟังศูนยตาอนัเป็นธรรมทีจิตของพระพุทธเจ้าคิดไปนีแล้ว 

ไม่คดัคา้นศูนยตานัน(นับว่า)เป็นการไดขุ้มทรัพย ์ (การมี)ปฏิภาณอนัไม่มีทีสินสุด  

(นบัว่า)เป็นการไดขุ้มทรัพย ์ ธารณีเป็นขุมทรัพยที์หนึง  ฯ (13) 

กุศลธรรมทีกล่าวไวมี้เท่าใด ศีล ศรุต ตยาคะ กษานติก็มีเท่านัน เพราะว่า 

ความไม่ประมาทนีเป็นมลูของธรรมทงัหมด การไดขุ้มทรัพย(์อนัเช่นนี)พระสุคตเจา้

ทรงแสดงไวแ้ลว้  ฯ (14) 

ชนผูไ้ม่ประมาทในพระพุทธศาสนานี และชนผูมี้ความตงัมนัโดยชอบ สมาธิ

นีไม่ใช่สิงทีชนเหล่านันได้โดยยาก  ชนเหล่านัน(นับว่า)เป็นผูใ้กลชิ้ดในคาํสอน 

ของพระพุทธเจา้นี  ฯ (15) 

ปริวรรตที 25  ชือว่าอนุโมทนาปริวรรต ในศรีสมาธิราช 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี 

 

ปริวรรตที  26  ทานานุศมัสาปริวรรต 

(ว่าดว้ยอานิสงส์ของทาน) 

ดูก่อนกุมาร  เพราะเหตุนันในบดันี  เธอพึงศึกษาอย่างนีว่า  เราจกัไม่เป็นผูป้ระมาท  

ดูก่อนกุมาร  เพราะว่า พระโพธิสัตวม์หาสัตวผ์ูไ้ม่ประมาทจะเป็นผูไ้ดส้ัมยกัสัมโพธิอนัยอดเยียม

โดยไม่ยาก  จะกล่าวอะไรถึงสมาธินีเล่า ฯ ดูก่อนกุมาร  ก็พระโพธิสัตว์มหาสัตว์จะเป็นผู ้

ไม่ประมาทไดอ้ยา่งไร ?  ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสตัวม์หาสตัวใ์นพระศาสนานีเป็นผูมี้ศีลบริสุทธิ ฯ 

ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสตัวผ์ูมี้ศีลบริสุทธิในพระศาสนานียอ่มเป็นผูไ้ม่ประมาทแลว้ ฯ ดูก่อนกุมาร  

พระโพธิสัตว์มหาสัตว์ในพระศาสนานีย่อมเป็นผูมี้ศีลบริสุทธิ ฯ ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสัตว ์

มหาสัตวใ์นพระศาสนานี เป็นผูไ้ม่เวน้จากจิตอนัเป็นมีความรู้สิงทงัหมดในบารมี 6 ฯ ผูน้ันจะมี

อานิสงส์เหล่านี ฯ เธอจงฟังอานิสงส์เหล่านนั  คาํนนัเป็นสิงทาํประโยชน์ใหส้าํเร็จ และจงกระใส่ใจ

ดว้ยดี ฯ เราจกักล่าวแก่เธอ ฯ ดูก่อนกุมาร อานิสงส์ 10 เหล่านี ย่อมมีแก่พระโพธิสัตวม์หาสัตว ์

ผูน้อ้มไปในทาน ฯ 10 ประการอะไรบา้ง ?  คือ เขาเป็นผูข่้มกิเลสคือความตระหนีได ้ฯ อนึงจิตของ
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เขานอ้มไปในตยาคะในกาลทุกเมือ ฯ อนึง เขายอ่มถือเอาสาระของโภคะเพือสาธารณ์แก่ชนหมู่มาก 

ฯ อนึง เขายอ่มเกิดในตระกลูทงัหลายทีมีโภคะมาก ฯ อนึงเขาสักว่าเกิดแลว้ย่อมมีจิตเพือตยาคะ ฯ 

อนึง เขาเป็นทีรักของบริษทัสี ฯ อนึง เขาเป็นผูแ้กว้กลา้ ไม่ตวัโก่ง กา้วลงสู่(ท่ามกลาง)บริษทั ฯ อนึง 

เขามีเกียรติชือเสียงอนัสง่างามขจรไปในทิศใหญ่นอ้ย ฯ อนึง เขามีมือและเทา้อ่อนนุ่ม ตงัอยู่ในพืน

เทา้ทีเสมอ ฯ อนึง เขาเป็นผูไ้ม่เวน้ขาดจากมิตรดีงามจนกว่าจะ(ได)้นั งอยู่ทีควงไมโ้พธิ ฯ ดูก่อน

กุมาร  อานิสงส์ 10 เหล่านียอ่มมีแก่พระโพธิสตัวม์หาสตัวผ์ูน้อ้มไปในทาน ฯ 

ในลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสดงันีว่า 

เขาข่มความตระหนีได้ และมีจิตมากไปด้วยตยาคะ  เป็นผูมี้การรับเอา 

(เพือสาธารณประโยชน)์เป็นสาระ ยอ่มเกิดในตระกลูทีรุ่งเรือง ฯ (1) 

เขาพอสักว่าเกิดแลว้มีจิตเป็นไปเพือตยาคะเท่านัน เขาเป็นทีรักของสัตว์

ทงัหลายและคฤหสัถแ์ละบรรพชิต  ฯ (2) 

อนึง เขาเป็นผูแ้กว้กลา้ ไม่เคอะเขินเขา้ไปในบริษทั  เขามีชือเสียงอนังดงาม

(ขจรไป)ในบา้นและเมืองทงัหลาย  ฯ (3) 

เขาจกัมีมือและเทา้ทงัสองขา้งอ่อนนุ่ม ซึงไม่ใช่จะไดโ้ดยง่าย  จะไดมิ้ตรดีงาม

คือพระพุทธเจา้และพระศราวก  ฯ (4) 

จิตคิดตระหนีไม่เกิดขึนเลย  จิตของเขาย่อมยินดีในตยาคะเป็นนิตย ์ อนึง  

เขาเป็นทีรักของสตัวห์ลายโกฏิ  เหล่านีเป็นอานิสงส์ของคนผูไ้ม่ตระหนี ฯ (5) 

เขายอ่มเกิดในตระกลูทีมีทรัพยม์าก  เมือเกิดแลว้ใจของเขายอ่มยนิดีในตยาคะ 

อนึง เขามีการถือเอา(เพือสาธารณประโยชน์)เป็นสาระ ทาํ(เช่นนัน)อยู่ตลอดกาล 

เหล่านีเป็นอานิสงส์ของคนผูไ้ม่ตระหนี ฯ (6) 

อนึง เขาเป็นผูแ้กว้กลา้เขา้ไปสู่บริษทั ชือเสียงอนัดีงามของเขาแผ่ไปในทิศ

ทงัหลาย  มือและเทา้ของเขาอ่อนนุ่มทุกทีทีเกิดเสมอ เหล่านีเป็นอานิสงส์ของคนผูไ้ม่

ตระหนี ฯ (7) 

เขาไดเ้ห็นพระพุทธเจ้าและพระศราวกทงัหลายจึงไดมิ้ตรดีงามโดยไม่ยาก 

และเขาครันเห็นแลว้มีความเลือมใสจึงบูชาท่านเหล่านัน  เหล่านีเป็นอานิสงส์ของคน

ผูไ้ม่ตระหนี  ฯ (8) 

ปริวรรตที 26  ชือว่าทานานุศงัสาปริวรรต ในศรีสมาธิราช 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี 
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ปริวรรตที  27  ศีลนิรเทศปริวรรต 

(ว่าดว้ยการชีแจงเรืองศีล) 

ดูก่อนกุมาร  อานิสงส์ 10 เหล่านีย่อมมีแก่พระโพธิสัตว์มหาสัตวผ์ูมี้ศีลบริสุทธิ ฯ  

10 อะไรบ้าง ?  คือ เขาย่อมทาํชญานให้บริสุทธิให้เต็มรอบ ฯ (ชือว่า)ย่อมศึกษาตามพระผูมี้ 

พระภาคพุทธเจา้ทงัหลาย ฯ เขายอ่มไม่ถกูบณัฑิตทงัหลายตาํหนิ ฯ (ชือว่า)ไม่เคลือนจากปฏิญญา ฯ 

(ชือว่า)ดาํรงอยูใ่นขอ้ปฏิบติั ฯ (ชือว่า)หนีจากสงัสาร ฯ เขา้ใกลนิ้รวาณ ฯ ไม่มีปรยุตถานกิเลส257อยู ่

ฯ เขาย่อมได้รับสมาธิ ฯ และเป็นผูไ้ม่ขัดสน ฯ ดูก่อนกุมาร อานิสงส์ 10 เหล่านีแล ย่อมมี 

แก่พระโพธิสตัวม์หาสตัวผ์ูมี้ศีลบริสุทธิ ฯ 

ในลาํดบันนัพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสดงันีว่า 

เขาผูด้ ํารงอยู่ในศีลสกันธ์ ย่อมทําชญานให้เต็มบริบูรณ์ ย่อมศึกษาตาม

พระพุทธเจา้ทงัหลาย ไม่เป็นทีตาํหนิของบณัฑิตทงัหลาย เป็นผูแ้กลว้กลา้เนืองนิตย ์ฯ 

(1) 

ไม่เคลือนจากปฏิญญา ทังตังอยู่ในข้อปฏิบัติ  ย่อมเข้าใกล้พระนิรวาณ   

ยอ่มหนีจากสงัสาร  ฯ (2) 

เขาผูด้าํรงอยู่ในศีลสกันธ์ ไม่มีปรยุตถานกิเลสอยู่ ย่อมได้สมาธิโดยพลัน   

ทงัเป็นผูไ้ม่ขดัสน ฯ (3) 

อนึง ชญานของเขาย่อมเต็มรอบ  ทังศึกษาตามพระตถาคตทังหลาย   

และบณัฑิตไม่ทาํการนินทาผูน้นั  เพราะศีลของเขาบริสุทธิอยา่งนนั ฯ (4) 

เขาผูเ้ป็นบณัฑิตย่อมไม่เคลือนจากปฏิญญา เพราะเขาดาํรงอยู่ในขอ้ปฏิบัติ

อย่างนันย่อมเป็นผูก้ลา้หาญ อนึง เขาครันเห็นสังสารทีมีโทษเป็นอเนก ย่อมหนีไป 

ยงัทีมีพระนิรวาณ ฯ (5) 

จิตของเขาไม่ถูกกิเลสกลุม้รุม เพราะเขาดาํรงอยู่เฉพาะในพลงัแห่งศีล(ถึง)

เพียงนนั เขายอ่มไดส้มาธิอนัปราศจากกิเลสเพียงดงัเนินโดยพลนั  เหล่านีเป็นอานิสงส์

ของผูมี้ศีลบริสุทธิ  ฯ (6) 

                                         
257 กิเลสกลุม้รุมจิตใจ บาลีว่า ปริยุฏฐานกิเลส เป็นการจาํแนกกิเลสเป็น 3 ประเภท คือ 1.อนุสย-

กิเลส ไดแ้ก่กิเลสทีตามนอนเนืองอยู่ในสันดาน หมายความว่า กิเลสจาํพวกนีนอนสงบนิงอยู่ ยงัไม่ไดลุ้กขึนมา

แผลงฤทธิ 2. ปริยฏุฐานกิเลส ไดแ้ก่กิเลสทีเกิดอยูภ่ายในใจ ลุกขึนมาแผลงฤทธิอยู่ในใจ ยงัไม่ถึงกบัแสดงออกมา

ทางวาจาหรือทางกาย ซึงตนเองจะรู้อยู่ในใจ และ 3.วีติกกมกิเลส ได้แก่กิ เลสทีแสดงตัวออกมาภายนอก  

กิเลสจาํพวกนีไดล้่วงออกมาทางกายทวารหรือวจีทวารอยา่งเห็นไดช้ดัเจนคือแสดงอาการใหค้นอืนเห็น  
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ปริวรรตที 27  ชือว่าศีลนิรเทศปริวรรต ในศรีสมาธิราช 

 จบแลว้ดว้ยประการฉะนี ฯ 

 

ปริวรรตที  28  ทศานุศมัสาปริวรรต 

(ว่าดว้ยอานิสงส์ 10) 

ดูก่อนกุมาร อานิสงส์  10 เหล่านี ยอ่มมีแก่พระโพธิสตัวม์หาสตัวผ์ูด้าํรงมนัในกษานติ  

มีปกติอยูด่ว้ยไมตรี ฯ 10 อะไรบา้ง ? (คือ) ไฟไม่ไหม ้ฯ ศาสตราฆ่าไม่ได ้ฯ ยาพิษไม่กลาํกลายเขา ฯ 

ไม่จมนาํตาย ฯ เทวดารักษา ฯ ไดรั้บร่างกายทีประดบัดว้ยลกัษณะ(32 ประการ) ฯ อนึง เขาปิดประตู

แห่งทุคติไวไ้ดห้มด ฯ  และเขาย่อมเกิดในพรหมโลก ฯ คืนและวนัของเขาผ่านไปดว้ยความสุข ฯ 

อนึง ปรีดีและสุขยอ่มไม่ละกายของเขา ฯ ดูก่อนกุมาร  อานิสงส์ 10 เหล่านีย่อมมีแก่พระโพธิสัตว์

มหาสตัวผ์ูด้าํรงในกษานติ มีปกติอยูด่ว้ยไมตรี ฯ 

ในลาํดบันนัพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสดงันีว่า 

ไฟไม่ไหมเ้ขา ศาสตราฆ่าไม่ได ้ยาพิษไม่กลาํกลาย ไม่จมนาํตาย ฯ (1) 

อนึง เทวดารักษาเขา  เขามีลกัษณะ 32 ประการ และปิด(ประตู)ทุคติ  เหล่านี

เป็นอานิสงส์แห่งกษานติ  ฯ (2) 

ความเป็นพรหม หรือความเป็นทา้วสกักะสาํหรับเขาเป็นสิงไดไ้ม่ยาก  ยอ่มอยู่

เป็นสุขเนืองนิตย ์ มีความปรีดดีอนัเป็นอจินไตย ์ ฯ (3) 

เขาไม่ถูกทาํร้ายดว้ยไฟ ศาสตรา หรือยาพิษ  อยู่ในนาํก็ไม่ตาย  เทวดา นาค 

และยกัษรั์กษา  เหล่านีเป็นอานิสงส์ของเขาผูมี้ปกติอยูด่ว้ยไมตรี  ฯ (4) 

ลกัษณะ 32 ประการยอ่มมีในกายของเขา  วินิบาตไม่มีแก่เขาเลย  อนึง เขาจุติ

แลว้ยอ่มเขา้ถึงพรหมโลก  เหล่านีเป็นอานิสงส์ของผูด้าํรงอยูใ่นกษานติ  ฯ (5) 

คืนและวนัของเขาผา่นไปดว้ยความสุข กายของเขาถกูตอ้งปรีดีในกาลทุกเมือ  

เขาดาํรงอยูใ่นกาํลงัแห่งกษานติและเสารัตยะ เป็นบณัฑิตมีจิตเลือมใสในกาลทุกเมือ ฯ 

(6) 

ดูก่อนกุมาร  อานิสงส์ 10 เหล่านียอ่มมีแก่พระโพธิสตัวม์หาสตัวผ์ูป้รารภความเพียร ฯ 

10 อะไรบา้ง ?  คือ  เขาเป็นผูท้าํสาํเร็จไดไ้ม่ยาก ฯ ยอ่มไดค้วามกาํหนดของพระพุทธเจา้ ฯ เป็นผูที้

เทวดากาํหนด258 ฯ อนึงครันไดฟั้งแลว้ธรรมทงัหลายของเขาย่อมไม่เลือนหายไป ฯ ย่อมไดธ้รรมที

ไม่เคยไดฟั้งมาก่อน ฯ ยอ่มไดโ้คตรแห่งสมาธิ ฯ เป็นผูมี้อาพาธน้อย ฯ อาหารของเขาย่อมย่อยดี ฯ 

                                         
258 ปริ + คฺฤหฺ (ถือเอา) = ปริคฺฤห ยดึถือ, กาํหนดจบั  น่าจะหมายถึงความใส่ใจ บทนีอาจจะแปลว่า 

เทวดาใส่ใจ(เพือดูแลคุม้ครอง) 
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เป็นผู ้มีอุปมาดั งดอกบัว ไม่ใช่อุปมาดั งสาก ฯ ดู ก่อนกุมาร อานิสงส์ 10 เหล่านี ย่อมมี 

แก่พระโพธิสตัวม์หาสตัวผ์ูป้รารภความเพียร ฯ 

ในลาํดบันนัพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสดงันีว่า 

เขาเป็นผูท้าํกิจสาํเร็จไดไ้ม่ยากในกาลทุกเมือ  ไม่มีความเร่าร้อน  เทวดารักษา

เขา  และเขายอ่มเห็นพระพุทธเจา้ทงัหลายโดยพลนั  ฯ (7) 

สิงทีไดฟั้งแลว้ยอ่มไม่เสือม  สิงทียงัไม่ไดฟั้งยอ่มมาปรากฏแก่เขา เขาย่อมทาํ

ปณิธานใหเ้ต็มบริบูรณ์  เหล่านีเป็นคุณของผูมี้ความเพียร  ฯ (8) 

เขาย่อมไดโ้คตรแห่งสมาธิ259  และความเจ็บป่วยย่อมไม่เกิดแก่เขา ขา้วและ

นาํยอ่ยง่ายสาํหรับเขา เขายอ่มไม่สินหวงั  ฯ (9) 

เขายอ่มเจริญตามลาํดบัเหมือนอุบลกลางนาํ พระโพธิสตัวย์อ่มเจริญดว้ยธรรม

อนัขาวอยา่งนี  ฯ (10) 

อนึง คืนและวนัของเขายอ่มผา่นไปอยา่งไม่ไร้ประโยชน์ ผลอนัเช่นนีแลจกัมี

แก่เขาในเวลาใกลต้าย  ฯ (11) 

พระตถาคตผูป้รารภความเพียร ทรงเรืองรองโดยกลัป์เป็นอเนก  ทรงประกาศ

อานิสงส์เหล่านีสาํหรับพระโพธิสตัวผ์ูป้ระกอบดว้ยความเพียร  ฯ (12)   

ชนผูป้รารภความเพียรแลว้ย่อมทาํกิจสาํเร็จไดไ้ม่ยาก  เป็นผูอ้นัพระชินเจ้า

ทงัหลายกาํหนดแลว้  แมเ้ทพทงัหลายก็ทาํความยนิดีใหเ้กิดแก่เขา  เขาจกัไดพุ้ทธโพธิ

โดยกาลไม่นาน  ฯ (13) 

อนึง สิงทีเขาได้ฟังแลว้ในกาลบางคราวย่อมไม่เลือนไป เขาย่อมได้ธรรม 

แม้มากอืนๆ  ปฏิภานอันมีประมาณยิงย่อมเจริญแก่เขา  เหล่านีเป็นอานิสงส์ 

ของผูป้รารภความเพียรแลว้  ฯ (14) 

เขาย่อมได้โคตรแห่งสมาธิโดยพลนั  อาพาธย่อมไม่มีแก่เขาในกาลไหนๆ   

เขายอ่มบริโภคโภชนะในทีนนั  โดยประการทีโภชนะถึงการยอ่ยโดยง่าย  ฯ (15) 

คืนและวนัยอ่มเป็นศุกลปักษ์260สาํหรับเขาผูป้รารภความเพียร ไม่เกียจคร้าน  

แมโ้พธิก็จกัมีแก่เขาโดยกาลไม่นาน เพราะเขาเป็นผูป้ระกอบดว้ยพลงัแห่งความเพียร

อยา่งนนั  ฯ (16) 

                                         
259 สมาธิโคตฺรํ โคตรแห่งสมาธิ  โคตร หมายถึง วงศ์ตระกูล โคตรแห่งสมาธิหมายถึงสมาธิระดบั

ใดระดบัหนึงในบรรดาระดบัของสมาธิทงัหมด ในบริบทนีจึงหมายความว่า เขาเริมไดส้มาธิ 
260 ศุกลปักษ์เป็นอุปมาโวหาร ตามศพัท์แปลว่าข้างขึน ตรงข้ามกับขา้งแรม ขา้งขึนหมายถึง

ความสาํเร็จสว่างไสว ขา้งแรมหมายถึงความหม่นหมองมืดมน 
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ดูก่อนกุมาร  อานิสงส์ 10 เหล่านี ยอ่มมีแก่พระโพธิสัตวม์หาสัตวผ์ูน้้อมไปในธยาน ฯ  

10 อะไรบา้ง ?  คือ  เขายอ่มดาํรงอยูใ่นอาจาระ ฯ เทียวไปสู่ทีโคจร261 ฯ ไม่เดือนร้อนอยู ่ฯ มีอินทรีย์

คุม้ครองแลว้ ฯ เสวยปรีดี ฯ สงดัจากกามทงัหลาย ฯ ไม่อิมดว้ยธยาน ฯ พน้จากวิสยัแห่งมาร ฯ ดาํรง

อยูใ่นพุทธวิสยั ฯ อบรมวิมุกติ ฯ ดูก่อนกมุาร  อานิสงส์ 10 เหล่านีย่อมมีแก่พระโพธิสัตวม์หาสัตว ์

ผูน้อ้มไปในธยาน ฯ 

ในลาํดบันนัพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสดงันีว่า 

เขาไม่ใช่เป็นผูไ้ม่มีมารยาท  เขาดาํรงอยู่ดีในมารยาท  เทียวไปในเหมาะแก่

การเทียวไป  เป็นโยคี  ละทีไม่เหมาะแก่การเทียวไป(ทีอโคจร)  ฯ (17) 

เป็นผูอ้ยู่อย่างไม่เดือนร้อนใจ  คุ ้มครองอินทรีย ์สํารวมด้วยดี  เสวยปรีดี   

เป็นผูมี้การเพ่งเลง็ดว้ยธยานเป็นโคจร  ฯ (18) 

เวน้จากกามตณัหา  เสพสิงชือว่าธยาน  เขาพน้จากวิสยัแห่งมาร ดาํรงอยูด่ว้ยดี

ในอารมณ์ทีพระพุทธเจา้ท่องเทียวไป (พุทธโคจร)  ฯ (19) 

เพราะว่า นีเป็นความแตกต่างของพระโยคีผูอ้ยู่ในป่าเพียงผูเ้ดียว บ่มเพาะ 

วิมุกติ  นนัเป็นบท(อานิสงส์)ขอ้ที 10 ฯ (20) 

เขาผูพ้ระโพธิสัตวด์าํรงอยู่ในมารยาท  เวน้สิงทีไม่ใช่มารยาททงัปวง  เวน้ที 

อโคจร  ดาํรงอยูใ่นโคจร  เหล่านีเป็นอานิสงส์ของท่านผูป้ระกอบดว้ยสมาธิ  ฯ (21) 

ความเร่าร้อนย่อมไม่เกิดแก่เขาในกาลบางคราว ได้สัมผสัสุขอันอริยะ 

ปราศจากอามิส ในศาสนานี เป็นผูเ้ย็นทางกายและทางจิต  เหล่านีเป็นอานิสงส์ 

ของผูป้ระกอบดว้ยสมาธิ  ฯ (22) 

เขาผูคุ้ม้ครองอายตนะแลว้ ยอ่มอยูใ่นป่า  ความฟุ้งซ่านยอ่มไม่มีแก่เขาในกาล

ไหนๆ  อนึง เขาย่อมไดค้วามปรีดีอนัปราศจากอามิสในป่านัน  เพราะเขาเป็นผูส้งัด

ทางกายอยา่งนนั  ฯ (23)   

เขาผูไ้ม่แปดเปือน ไม่เศร้าหมองดว้ยกามทงัหลาย เพราะเขาเป็นผูพ้น้จากวิสัย

แห่งมารอยา่งนนั  เขาดาํรงอยูใ่นวิสยัแห่งพระตถาคตทงัหลาย  ความหลุดพน้ของเขา

ยอ่มถึงความแก่รอบ  ฯ (24) 

ดูก่อนกุมาร อานิสงส์ 10 เหล่านียอ่มมีแก่พระโพธิสัตวม์หาสัตวผ์ูป้ระพฤติในปรัชญา 

ฯ 10  อะไรบา้ง ?  คือ  มีการบริจาคสิงของของตนทงัหมด และไม่คิดถึงความบริสุทธิดว้ยการให ้ฯ 

                                         
261 โคจร เป็นศพัทเ์ฉพาะ หมายถึง อารมณ์ทีจิตเทียวไป หรือความรู้สึกทีจิตคิดถึงอยู่เสมอๆ ส่วน 

อโคจรหมายถึงความรู้สึกทีไม่ควรใหจิ้ตคิดถึง ไดแ้ก่อกุศลต่างๆ พุทธโคจร หมายถึงวางอารมณ์ทางใจเหมือนที

พระพุทธเจา้ทรงวาง 
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อนึงเป็นผูมี้ศีลไม่ขาดและไม่อาศยัศีล ฯ เขาเป็นผูด้าํรงมนัดว้ยดีในกาํลงัแห่งกษานติแต่ไม่ดาํรงมนั

ดว้ยดีในสตัตสญัญา262 ฯ  เป็นผูป้รารภความเพียร สงดักายและจิต ฯ เป็นผูเ้พ่งดว้ยธยาน เป็นผูมี้การ

เพ่งสิงไม่ดาํรงอยู่ ฯ เป็นผูอ้นัมารเอาชนะไม่ได ้ฯ เป็นผูอ้นัวาทะของฝ่ายอืนทงัหมดให้หวนัไหว

ไม่ได ้ฯ เป็นผูส่้องสว่าง(เขา้ใจแจ่มแจง้)สงัขารคติทงัหมด ฯ และมหากรุณาอนัมีประมาณยงิของเขา

ยอ่มแผข่า้มไปในสตัวท์งัหมด ฯ อนึง เขาไม่ยินดีในภูมิของศราวกและปรัตเยกพุทธเจา้ ฯ เขาย่อม

กา้วลงสู่ธยาน สมาธิและสมาบัติของพระพุทธเจา้ ฯ ดูก่อนกุมาร  อานิสงส์ 10 เหล่านี ย่อมมี 

แก่พระโพธิสตัวม์หาสตัวผ์ูป้ระพฤติในปรัชญา ฯ 

ในลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสดงันี 

ผูเ้ป็นปราชญย์อ่มสละของตนทงัหมด เขาไม่คิดถึงความบริสุทธิดว้ยทานนัน 

เขารักษาศีลไม่ใหข้าด  ทีอาศยัยอ่มไม่มีแก่เขา  ฯ (25) 

เขาผูเ้ป็นปราชญ์ย่อมทํากษานติให้เจริญ  เวน้สัตตสัญญา เป็นผูป้รารภ 

ความเพียร  สงดักายและจิต  ฯ (26)  

อนึงเขาเป็นผูเ้พ่งดว้ยธยาน  เป็นผูไ้ม่(ต้อง)พึง ไม่อาศยัแลว้  เป็นผูอ้นัมาร

ทงัหลายชนะไดโ้ดยยาก  เหล่านีเป็นคุณของผูมี้ปรัชญา  ฯ (27) 

อนึง เขาเป็นผูอ้นัวาทะฝ่ายอืนทังหมดให้หวนัไหวมิได้  เป็นผูไ้ดแ้สงสว่าง 

ในสงัสาร  คุณอนัเช่นนีเป็นคุณของผูมี้ปรัชญา  ฯ (28) 

เขายอ่มไดม้หากรุณาในสาํนักของสัตวท์งัปวง  ไม่ยินดีในชญานของศราวก

และปรัตเยกพุทธเจา้ ในกาลไหนๆ  ฯ (29) 

เขาไม่คิดถึงความบริสุทธิดว้ย(เพียงแค่)สละสิงของของตนทงัหมด เขามีศีล

ไม่ขาดและไม่อาศยัศีล เจริญกษานติ แต่ไม่เจริญสัตตสัญญา เหล่านีเป็นอานิสงส์ 

ของผูน้อ้มไปในปรัชญา  ฯ (30) 

เขาเป็นผูป้รารภความเพียร หลุดพน้วิเศษแลว้ ไม่อาศยั ไม่ตอ้งมีทีพึง เพ่งอยู ่ 

เขาผูเ้ป็นบณัฑิตอนัมารชนะไดโ้ดยยาก  เหล่านีเป็นอานิสงส์ของผูน้้อมไปในปรัชญา  

ฯ (31) 

เขาเป็นผูที้นักพูดฝ่ายอืนทาํให้หวนัไหวไม่ได้  เขาเป็นผูส่้องสว่างสังขาร  

ทาํความกรุณาอนัมีประมาณยงิใหเ้กิดในสตัวท์งัหลาย  เหล่านีเป็นอานิสงส์ของผูน้้อม

ไปในปรัชญา  ฯ (32) 

                                         
262 สัตตสัญญา ความสาํคญัว่าเป็นสัตว ์บุคคล หรือชีวะ  เป็นสภาพทีตรงขา้มกบัศูนยตา คือว่างจาก

สัตว ์บุคคล หรือชีวะ 
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ความยินดีในปรัตเยกพุทธเจ้า และในศราวกทังหลาย ไม่เกิดแก่เขาเลย   

จริงอยา่งนนั  พุทธคุณทงัหลายดาํรงมนัอยูใ่นตวัเขา  เหล่านีเป็นอานิสงส์ของผูน้อ้มไป

ในปรัชญา  ฯ (33) 

ดูก่อนกุมาร  อานิสงส์  10  เหล่านีย่อมมีแก่พระโพธิสัตวม์หาสัตวผ์ูเ้ป็นพหูสูต 10 ฯ 

อะไรบ้าง ?  คือ เขาย่อมไม่ทาํความเศร้าหมอง ฯ ย่อมไม่ก่อพยาบาท ฯ ย่อมตัดความสงสัย ฯ  

ยอ่มทาํความเห็นใหต้รง ฯ อนึง เขายอ่มละสิงนอกทาง ฯ ยอ่มดาํรงอยูใ่นทาง ฯ ยอ่มดาํรงอยูที่ประตู

แห่งอมฤต ฯ เป็นผูย้นือยูใ่กลโ้พธิ ฯ เป็นแสงสว่างแก่สัตวท์งัหลาย ฯ ย่อมไม่กลวัทุคติทงัหลาย ฯ 

ดูก่อนกุมาร อานิสงส์ 10 เหล่านียอ่มมีแก่พระโพธิสตัวม์หาสตัวผ์ูเ้ป็นพหูสูตร ฯ 

ในลาํดบันนั พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสดงันีว่า 

อานิสงส์ 10 เหล่านี  พระตถาคตพุทธเจา้ผูรู้้ทวัถึงตามทีเป็นจริง ทรงประกาศ

ไวแ้ก่ผูเ้ป็นพหูสูต  ฯ (34) 

เขาย่อมรู้ฝ่ายทังสอง คือ ความเศร้าหมอง  และความผ่องแผว้  เขาละ 

ความเศร้าหมองแลว้ยอ่มตงัอยูใ่นทางอนัผอ่งแผว้  ฯ (35) 

เขาผูมี้ความรู้ ละความสงสัย และทาํความเห็นให้ตรง  เวน้ทางทีไม่ใช่ทาง  

ดาํรงอยูใ่นทางอนัตรง  ฯ (36) 

อนึง เขาดาํรงอยู่ทีประตูแห่งอมฤต เป็นผูใ้กลโ้พธิ  เป็นแสงสว่างของสัตว์

ทงัหลาย  ไม่กลวัทุคติทงัหลาย  ฯ (37) 

เขาย่อมรู้ธรรมอนัเป็นฝ่ายเศร้าหมองอนัมาก  อีกทังรู้แมธ้รรมอนัเป็นฝ่าย 

แห่งความผ่องแผว้  เขาละธรรมอนัเศร้าหมองแลว้ ศึกษาดว้ยดีในธรรมอนัผ่องแผว้ 

อนัยอดเยยีม  ฯ (38) 

อนึง เขาละความสงสัยของสัตว์ทงัหมด และความเห็นของเขาเป็นสิงตรง 

ในกาลทุกเมือ เขาเวน้ทางอนัไม่ใช่ทางแลว้ ดาํรงอยู่ในทางอนัตรง เกษม ในกาล 

ทุกเมือ ฯ (39) 

เขาเป็นผูย้นือยูที่ประตูแห่งอมตฤต ในกาลทุกเมือ  เป็นผูไ้กลโ้พธิอนัไพบูลย ์ 

เป็นแสงสว่างของสตัวท์งัปวงอนัมาก  อนึง เขาไม่กลวัทุคติทงัหลาย  ฯ (40) 

ดูก่อนกุมาร  อานิสงส์ 10 เหล่านี  ย่อมมีแก่พระโพธิสัตว์มหาสัตว์ผูเ้น้นหนัก 

ในธรรมทาน   ผูใ้หธ้รรมทานแก่ผูอื้น ฯ 10 อะไรบา้ง ?  คือ  เขาเวน้การกระทาํทีไม่ควร ฯ ขา้มลงสู่

การกระทาํทีควร ฯ ดาํรงอยูใ่นธรรมของสตับุรุษ ฯ ทาํพุทธเกษตรใหบ้ริสุทธิ ฯ เขา้ไปสู่ควงไมโ้พธิ 

ฯ สละวสัดุ ฯ ข่มความเศร้าหมองทงัหลาย ฯ ใหส่้วนของตนแก่สัตวท์งัหมด ฯ ทงัเจริญไมตรีอนัมี
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สัตวน์ันเป็นอารมณ์ ฯ อนึง เขาไดสุ้ขอนัเห็นไดใ้นปรัตยุบนั ฯ ดูก่อนกุมาร  อานิสงส์ 10 เหล่านี

ยอ่มมีแก่พระโพธิสตัวม์หาสตัวผ์ูห้นกัในธรรมทาน ผูใ้หธ้รรมทานแก่ผูอื้น  ฯ 

ในลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสดงันีว่า 

ก็ผูใ้ดไม่ตระหนี ใหธ้รรมทานอนัเป็นทานอนัเลิศ พระโลกนาถตรัสอานิสงส์ 

10 แก่ผูน้นั  ฯ (41) 

เขาผูรู้้แจง้ ย่อมเวน้สิงไม่ควรทาํทังหมด ขา้มลงสู่สิงทีควรทาํ  เขาผูป้ฏิบัติ

ธรรม ยอ่มเสพสตับุรุษผูมี้จิตประกอบดว้ยการสละ  ฯ (42) 

อนึง ยอ่มทาํพุทธเกษตรใหห้มดจด  เป็นเกษตรทียอดเยียม  ขึนสู่ควงไมโ้พธิ  

นีเป็นผลแห่งธรรมทาน  ฯ (43) 

เขาย่อมสละวสัดุทงัหมด  ย่อมศึกษาต่อพระผูเ้ป็นราชาแห่งธรรม  ข่มกิเลส

ทงัหลายได ้ โพธิเป็นสิงทีเขาไดโ้ดยไม่ยาก  ฯ (44) 

เขายอ่มใหไ้มตรีจิตอนัเป็นของตนแก่สตัวท์งัหมด  อนึง เป็นผูไ้ม่มีความริษยา  

มีความสุขอนัเป็นของมนุษย ์ ฯ (45) 

เขาผูเ้ป็นบัณฑิตให้ธรรมทานในกาลทุกเมือ เป็นบัณฑิตเว ้นการกระทํา 

ทีไม่ควร เป็นผูรู้้แจ้งดํารงอยู่ในการกระทาํทีควรเป็นนิตย์ ดาํรงอยู่ในธรรมของ 

มหาตมา263ในกาลทุกเมือ ฯ (46) 

อนึง เกษตรของเขาเป็นสิงหมดจดในกาลทุกเมือ  ธรรมทังหลายทีเป็นฝ่าย

แห่งโพธิเหล่านีย่อมเจริญ  เขาเป็นผูใ้กล้ควงไม้โพธิในกาลทุกเมือ  เหล่านีเป็น

อานิสงส์เพราะใหท้าน  ฯ (47) 

 เขาสละวสัดุทังหลายแลว้ไม่เศร้าหมอง  เป็นผูก้าํหนดรู้วสัดุโดยลกัษณะ 

ของตน  หลุดพน้จากความยดึถือทงัหมด  เขาไม่มีความติดขอ้งในกาลไหนๆ  ฯ (48) 

เขาเขา้ไปตงัจิตไวต่้อผูเ้ห็นประจกัษ์ว่า ขอสัตวท์งัหลายแมท้งัหมดจงเป็นผูมี้

ความสุข  เขาเป็นผูมี้จิตประกอบดว้ยไมตรี  ไม่ริษยา  เขาจะมีความสุขไม่นอ้ยในธรรม

อนัตนเห็นแลว้นนัแล  ฯ (49) 

ดูก่อนกุมาร อานิสงส์ 10 เหล่านียอ่มมีแก่พระโพธิสตัวม์หาสตัวผ์ูมี้ปกติอยู่ดว้ยศูนยตา  

10 อะไรบา้ง ?  คือ ยอ่มอยูด่ว้ยพุทธวิหาร  ไม่อาศยัเพ่งอยู ่ ไม่ปรารถนาความเกิดขึน  ไม่ถูกตอ้งศีล  

ไม่กล่าวผดิไปจากอริยะ  อยูอ่ยา่งไม่ขดัแยง้ ไม่อยากไดว้สัดุ  เป็นผูส้งดั ไม่กล่าวเรียกพระพุทธเจา้

                                         
263 มหาตมา แปลตรงตวัว่า ตวัตนใหญ่ หรือแปลทบัศพัทว์่าอาตมาใหญ่ เป็นเพียงการเล่นคาํเพราะ

พระพุทธศาสนาปฏิเสธอตัตา ในทีนีพึงเขา้ใจว่ามีความหมายเดียวกบัสัตบุรุษ คนดี คนผูย้งิใหญ่ (ดว้ยคุณธรรม) 
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ทงัหลาย  ทรงจาํพระสทัธรรม  ดูก่อนกุมาร  อานิสงส์ 10 เหล่านียอ่มมีแก่พระโพธิสตัวม์หาสัตวผ์ูมี้

ปกติอยูด่ว้ยศนูยตา  ฯ 

ในลาํดบันนั พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสดงันีว่า 

การอยู่ใดเป็นโคจรของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ผู ้ทรงเป็นจอมแห่ง 

ชนทงัหลาย  เขาผูเ้ป็นโยคียอ่มอยูด่ว้ยการอยูน่นั ในทีซึงหาชีวะไม่ได ้ ฯ (50) 

เขาเป็นผูไ้ม่อาศยั  ไม่ทิงธยานอนัเป็นอริยะในโลกทังหมด  ไม่ปรารถนา 

ความเกิด  เพราะไดเ้ห็นสภาวะแห่งธรรม  ฯ (51) 

เขาไม่ปรามาสศีล  ไม่ถกูตอ้งศีลแลว้  เขายอ่มไม่กล่าวอะไรๆ อืน นอกไปจาก

สิงอนัเป็นอริยะ ซึงไม่มีอาสวะ  ฯ (52) 

เขาอยูอ่ยา่งไม่ขดัแยง้ เขาไม่มีการวิวาท  เป็นโยคีไม่อยากไดว้สัดุ เป็นผูส้งดั

อยูใ่นกาลทุกเมือ  ฯ (53) 

เขาไม่ร้องเรียกแมพ้ระพุทธเจา้เพราะเหตุแห่งชีวิต  เขาอาศยัในธรรมอนัเป็น

ศนูย ์ มีกายเป็นพยาน  มีความแกว้กลา้  ฯ (54) 

เขาทรงจาํธรรมเป็นพุทธโพธิอนัอจินไตยข์องพระโลกนาถทงัหลายทงัปวง 

สกัการะแลว้ มุ่งหวงัพุทธธรรมทงัหลาย  ฯ (55)  

การอยูเ่หล่านนัใดของท่านผูอ้งอาจกว่าบุรุษ  ในทีซึงไม่ใช่ภูมิของปุถุชนและ

เดียรถียท์งัหลาย  เขาผูเ้ป็นพระโพธิสตัวย์อ่มอยูใ่นความอยูนี่  ซึงไม่ใช่สตัว ์ ไม่ใช่ชีวะ 

ไม่ใช่บุคคล  ฯ (56) 

เขาผูอ้าศัยในกาลบางคราวก็ไม่มี  เป็นผูไ้ม่อาศัยแล้วย่อมเสพความสุข 

ในธยาน  รู้แจง้ธรรมทงัหลายอนัเป็นไม่มีอาตมะ ไม่มีสตัว ์ ความรู้พร้อมเรืองการเกิด

ยอ่มไม่มีแก่เขาเลย  ฯ (57) 

เขารู้ทวัถึงสภาวะแห่งธรรมทงัหลาย ไม่อาศยัแมใ้นศีล ไม่คิดถึงความบริสุทธิ

ดว้ยศีลเลย  ทาํความเลือมใสในอริยะทงัหลาย เป็นนิตย ์ ฯ (58) 

ความผดิของเขายอ่มไม่มีในกาลบางคราว  เขาอบรมศนูยะของสภาวะทงัหมด  

ทังอนึง เขาไม่กล่าวเรียกพระนายกทังหลาย  เพราะทรงจําพระสัทธรรมของ 

พระตถาคตทงัหลายไวไ้ด ้ ฯ (59) 

ดูก่อนกุมาร  อานิสงส์  10  เหล่านี  ย่อมมีแก่พระโพธิสัตวม์หาสัตว ์ผูป้ระกอบดว้ย

ปฏิสลัลยนะ  10  อะไรบา้ง ?  คือ  ย่อมเป็นผูมี้จิตไม่ขุ่นมวั  ไม่สะดุง้อยู่  ระลึกตามพระพุทธเจา้  

เชือมนัต่อจริยา  ไม่สงสัยในความรู้  เป็นผูก้ตญั ู  ไม่คัดค้านธรรมของพระพุทธเจ้าทังหลาย  
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สาํรวมดว้ยดีอยู่  บรรลุทานตภูมิโดยลาํดับ  เขา้ใจประติสัมวิทา ดูก่อนกุมาร  อานิสงส์  เหล่านี   

ยอ่มมีแก่พระโพธิสตัวม์หาสตัว ์ผูป้ระกอบดว้ยปฏิสลัลยนา ฯ 

ในลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสดงันีว่า 

ย่อมมีจิตไม่ขุ่นมวั  ทังหมดเวน้แลว้จากความประมาท  ผูไ้ม่ประมาทอยู ่ 

มีความหลีกเร้นเป็นโคจร  ฯ (60) 

อนึง  ครันไดฟั้งจรรยาของพระโลกนาถทงัหลาย  ยอ่มศรัทธาต่อพระพุทธเจา้

ทงัหลาย  เป็นโยคีไม่สงสยัในความรู้ อนัเป็นพุทธญาน เป็นอจินไตย ์ ฯ (61)   

เป็นผูก้ตญั ู  ไม่สงสยัพุทธธรรมของพระพุทธเจา้ทงัหลาย  สาํรวมดว้ยดีอยู ่ 

ดาํรงอยูใ่นทานตภูมิ  ฯ (62) 

เขาผูมี้ประติสัมวิทาย่อมได้สิงทีคนผูอ้ยู่คนเดียว ย่อมยินดีในกาลทุกเมือ  

เพราะละลาภและสกัการะ  มีความหลีกเร้นเป็นโคจร  ฯ (63) 

อนึง จิตของเขายอ่มไม่ขุ่นมวั ความประมาททงัหมดเขาเวน้ขาดแลว้ เป็นผูไ้ม่

ประมาท เป็นมหาตมาในกาลทุกเมือ เหล่านีเป็นอานิสงส์ของผูป้ระกอบดว้ยสมาธิ ฯ 

(64) 

เพราะระลึกถึงพระพุทธเจา้ทงัหลาย  ผูย้อดเยยีมแห่งสตัวส์องเทา้ ย่อมศรัทธา

ต่อจริยาอนัยอดเยียมของพระพุทธเจา้เหล่านัน  ไม่สงสัยความรู้ของพระตถาคตเจ้า

ทงัหลาย  เหล่านีเป็นอานิสงส์ของผูป้ระกอบดว้ยสมาธิ  ฯ (65) 

เขาเป็นผูก้ตญั ูต่อพระพุทธเจา้ทงัหลายในกาลทุกเมือ  เขาไม่ทิงธรรมเพือ

ประโยน์แห่งชีวิต  สํารวมด้วยดีอยู่ตลอดกาลเนืองนิตย์  เหล่านีเป็นอานิสงส์ 

ของผูป้ระกอบดว้ยสมาธิ  ฯ (66) 

เขาบรรลุทานตภูมิโดยลาํดับ  มีประติสัมวิทา  ย่อมทําให้แจ้งโดยพลัน   

กล่าวคาํไม่ก่อความแตกแยก  และการเจริญเฉพาะซึงพระสูตรโกฏินิยตุ  ฯ (67) 

เขาย่อมยึดเอาพุทธโพธิได้อย่างง่าย  ตามรักษาคําสอนของพระนายก   

เขากาํจดันกัโตว้าทะฝ่ายอืนทงัหมด  กระทาํพุทธโพธิอนัพิสดาร  ฯ (68) 

ดว้ยเหตุดงันี  เขาผูพ้ระโพธิสตัว ์ครันเคลือนแลว้ ยอ่มไปสู่โลกธาตุชือสุขาวดี  

และจกัไดก้ษานติในอนุตปาทธรรมทงัหลาย เพราะไดฟั้งธรรมอนัเลิศของพระอมิตาย-ุ

พุทธเจา้  ฯ (69) 

ดูก่อนกุมาร  อานิสงส์  10  เหล่านี  ย่อมมีแก่พระโพธิสัตวม์หาสัตว ์ ผูเ้น้นหนัก 

ในการอยู่ป่า  10  อะไรบา้ง  ?  คือ  เป็นผูม้กัน้อยอยู่  ย่อมเวน้คณะ  การโตเ้ถียงย่อมไม่มีแก่เขา  

เป็นผูที้เขาคุกคามไม่ได ้ ไม่เพิมอาสวะ  ไม่ทาํอธิกรณ์  เป็นผูส้งบระงบัย่อมเทียวไป  อนึง  เป็นผู ้
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สาํรวมดว้ยดีอยู ่ อนึง  เขามีความต่อเนืองทางความคิด264ทีเกือกลูแก่ความหลุดพน้  อนึง  เขายอ่มทาํ

ใหแ้จง้ความหลุดพน้โดยพลนั  ดูก่อนกุมาร อานิสงส์ 10 เหล่านี  ย่อมมีแก่พระโพธิสัตวม์หาสัตว ์  

ผูเ้นน้หนกัในการอยูป่่า ฯ 

ในลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสดงันีว่า 

เขาเป็นผูม้กัน้อยในกาลทุกเมือ  เว ้นคณะเสียไกล  เขาผูอ้ยู่ผูเ้ดียวในป่า   

จึงไม่มีการวิวาท  ฯ (70) 

เขามีจิตไม่คิดจะฆ่าจึงไม่เจริญอาสวะทงัหลาย  เขาไม่มีอธิกรณ์  เหล่านันเป็น

คุณของผูอ้ยูป่่า  ฯ (71) 

เขาผูส้งบระงับ  สํารวมใจวาจาและกาย  ย่อมเทียวไป  ย่อมมีในธรรม 

อนัเกือกลูแก่โมกษะ  ยอ่มสมัผสัความหลุดพน้โดยพลนั  ฯ (72) 

ผูเ้ป็นโยคี  มีความมกันอ้ย เนืองๆ  เวน้โทษจากหมู่มาก  เป็นโยคี หลุดพน้แลว้  

ยอ่มไม่วิวาทในกาลบางคราว คุณในการอยูป่่าเหล่านียอ่มมีแก่เขา  ฯ (73) 

ในกาลใดเขาเป็นผูด้บัในธรรมทีปัจจยัปรุงแต่ง  เขายอ่มไม่มีความยนิดีในโลก

ในกาลบางคราว  อนึง  ความเจริญยอ่มไม่มีแก่อาสวะทงัหลาย  อานิสงส์ย่อมมีแก่เขา 

ผูอ้ยูใ่นป่า  ฯ (74) 

อธิกรณ์ไม่มีแก่เขาเลย  เป็นผูย้ินดีในความสงบระงับ  เทียวไปอย่างสงัด  

สาํรวมในวาจา ใจ กาย  คุณอนัมากในการอยูป่่ายอ่มมีแก่เขา ฯ (75) 

โมกษะย่อมเป็นสิงเกือกูลแก่เขา  เขาย่อมถึงความหลุดพน้อนัสงบโดยพลนั  

ความหลุดพน้ยอ่มมีแก่เขาผูอ้ยูใ่นป่า คุณเหล่านีทงัหมดยอ่มมีในเพราะการอยูใ่นป่า  ฯ 

(76) 

ดูก่อนกุมาร  อานิสงส์  10  เหล่านี  ย่อมมีแก่พระโพธิสัตวม์หาสัตว ์ ผูด้าํรงมนัอยู ่

ในธรรมเครืองกาํจดักิเลสและธรรมเครืองขดัเกลาจิต  ผูมี้การเทียวบิณฑบาตเป็นวตัร 10 อะไรบา้ง ?  

คือ  ความตอ้งการชือเสียงยอ่มไม่มีแก่เขา  ความตอ้งการยศยอ่มไม่มีแก่เขา  ความตอ้งการลาภและ

สักการะย่อมไม่มีแก่เขา  อนึง ย่อมเป็นผูด้าํรงมนัอยู่ในอารยวงศ ์เขาไม่กล่าวโกหก จกัไม่ยกตน   

ไม่ข่มคนอืน  ละอนุนยัและปฏิฆะ  เทียวไปในเรือนของผูอื้น  อนึง  ยอ่มใหธ้รรมทานอนัไม่มีอามิส  

อนึง  ธรรมเทศนา(เรืองโทษของ)ความยดึมนั  ยอ่มมีแก่เขาผูด้าํรงมนัอยู่ในสัลเลขธรรมอนัเป็นคุณ

                                         
264 จิตฺตสตํติ ความต่อเนืองของความคิด ความคิดนันไม่ไดเ้กิดขึนครังเดียว แต่เกิดขึนและหายไป

ติดต่อกนัอยา่งรวดเร็วราวกบัเป็นความคิดเดียว เหมือนฟิลม์ภาพยนต์ทีมีการนาํภาพเคลือนไหวแต่ละภาพมาฉาย

ต่อกนัอยา่งรวดเร็วจนดูเหมือนเป็นภาพเคลือนไหวต่อเนืองกนั แต่ละฉากความคิดทีเกิดต่อเนืองกนันันลว้นเป็น

ฉากทีเหมาะแก่การบรรลุธรรม กล่าวคือคิดเป็นกุศลตลอดเวลา  
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เครืองกาํจดั  ดูก่อนกุมาร  อานิสงส์  10  เหล่านีย่อมมีแก่พระโพธิสัตวม์หาสัตว ์ ผูด้าํรงมนัอยู่

ในสลัเลขธรรมอนัเป็นคุณเครืองกาํจดั  ผูท้าํการบิณฑบาต ฯ 

ในลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสดงันีว่า 

ไม่เป็นผูต้อ้งการชือเสียง  ย่อมไม่ยินดียศ  ผูมี้จิตเสมอในการไดแ้ละไม่ได ้ 

ดาํรงอยูใ่นธุตะทงัหลาย  ฯ (77) 

ไม่ทิ งอารยวงศ์  ไม่มีการโกหกและหลอกลวง  อนึง ไม่ยกตนและไม่ข่ม 

คนอืน  ฯ (78) 

อนึง  แสดงธรรมอันไม่มีอามิสในปฏิฆะและอนุนยะ  ย่อมมีคําอันเป็น 

เครืองยดึ  เหล่านีเป็นคุณของผูมี้การเทียวไปเพือบิณฑบาต  ฯ (79) 

ไม่แสวงหาชือเสียง ยศ ไม่แสวงหาลาภ  ยอ่มดาํรงมนัในอริยวงศ ์4  ไม่โกหก 

ไม่หลอกลวง  เป็นบณัฑิต  คุณอนัเช่นนียอ่มมีแก่ผูน้อ้มไปในธุตธรรม  ฯ (80) 

ไม่ยกตน ไม่ข่มผูอื้น  เมือถูกว่าย่อมไม่โกรธในกาลไหนๆ  ได้ฟังแมค้ ํา

สรรเสริญก็ไม่ทาํความยนิดีใหเ้กิด  เป็นผูมี้ความยนิดีดว้ยบิณฑบาต  ฯ (81) 

อนึง ย่อมให้ธรรมทานอันไม่มีอามิส  เขาไม่แสวงหาลาภและสักการะ   

ความยดึถือยอ่มไม่มีแก่เขา  เหล่านีเป็นอานิสงส์ของผูน้อ้มไปในธุตธรรม  ฯ (82) 

ดูก่อนกุมาร  ก็ดว้ยประการฉะนี  พระโพธิสัตวม์หาสัตวผ์ูด้าํรงอยู่ในธุตคุณอนัเช่นนี  

อยูใ่นป่า  ยอ่มไดรั้บสมบติัคือ(การไดเ้ห็น)พระพุทธเจา้  ยอ่มไดรั้บสมบติัคือ(การไดฟั้ง)พระธรรม  

ยอ่มไดรั้บสมบติัคือความรู้  ย่อมไดรั้บสมบติัคือความรู้สิงทีมีก่อน ทีมีทีหลงัและทีเป็นปรัตยุบนั  

ดูก่อนกุมาร  ก็  พระโพธิสัตวม์หาสัตว์ย่อมได้รับสมบติัคือพระพุทธเจ้าอย่างไร ?  ดูก่อนกุมาร   

พระโพธิสตัวม์หาสตัวผ์ูมี้การเทียวไปสงดั  ย่อมไดรั้บอภิชญา เหล่านี  เขามีจกัษุทิพย ์บริสุทธิเกิน

กว่าจกัษุมนุษย ์ ย่อมเห็นพระผูมี้พระภาคพุทธเจ้าไม่มีประมาณ นับไม่ได้ ในทิศบูรพา  ในทิศ

ทกัษิณ ปัศจิม อุดร ก็เช่นนนั  เขาเห็นพระผูมี้พระภาคพุทธเจา้ไม่มีประมาณ นับไม่ได ้ เขาไม่เวน้

จากการเห็นพระพุทธเจา้  ดูก่อนกุมาร  ก็  พระโพธิสัตวม์หาสัตวย์่อมไดรั้บสมบติัคือพระพุทธเจา้

อยา่งนี  ดูก่อนกุมาร  ก็ พระโพธิสตัวม์หาสัตวย์่อมไดรั้บสมบติัคือพระธรรมอย่างไร ?  ก็ พระผูมี้

พระภาคพุทธเจา้เหล่านนัทรงแสดงธรรมใด  พระโพธิสตัวม์หาสตัวน์นัยอ่มไดย้นิธรรมนันทงัหมด

ดว้ยโสตธาตุอนัเป็นทิพย ์   เขาย่อมไม่เวน้จากการฟังธรรม  ดูก่อนกุมาร  ก็  พระโพธิสัตว์ย่อม

ไดรั้บสมบติัคือธรรม อยา่งนี  ดูก่อนกุมาร  ก็  พระโพธิสัตวม์หาสัตว ์ ย่อมไดรั้บสมบติัคือความรู้

อยา่งไร ?  ท่านยอ่มยินดีธรรมทงัหมดดว้ยความรู้ใด  ยินดีแลว้ไม่หลงลืมสติ  แสดงธรรมแก่สัตว์

ทงัหลาย  อนึง เขาย่อมรู้ประโยชน์ทีมีอยู่ของธรรมนัน  ดูก่อนกุมาร  ก็  พระโพธิสัตว์มหาสัตว ์  

ย่อมไดรั้บสมบติัคือความรู้ อย่างนี  ดูก่อนกุมาร ก็  พระโพธิสัตวม์หาสัตว ์ย่อมได้รับสมบัติคือ
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ความรู้สิงทีมีก่อน สิงทีมีภายหลงัและสิงทีเป็นปรัตยุบนัไดอ้ย่างไร ?  เขาย่อมขา้มลงสู่ความรู้จิต

และจริตของสัตวที์เป็นอดีต อนาคตและปรัตยุบัน ดว้ยอภิชญา  ดูก่อนกุมาร  ก็  พระโพธิสัตว ์

มหาสัตว์ ย่อมได้รับความรู้สิงทีมีก่อน ทีมีภายหลงั และทีเป็นปรัตยุบันอย่างนี  ดูก่อนกุมาร   

พระโพธิสตัวม์หาสัตวผ์ูด้าํรงมนัดว้ยคุณธรรมอย่างนี  ย่อมไดรั้บพุทธธรรมทงัหมด  ซึงไม่ใช่ภูมิ

ของพระศราวกและพระปรัตเยกพุทธเจา้ทงัหมด  จะกล่าวอะไรถึงว่าเป็นภูมิของนักโตแ้ยง้ฝ่ายอืน

ทงัหมด   

ในลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสดงันีว่า 

ผูรู้้แจง้ ดาํรงอยู่ในป่าในกาลทุกเมือ ย่อมไดรั้บความขา้มลงในพระพุทธเจ้า 

ความขา้มลงในพระธรรม ความขา้มลงในความรู้ ความขา้มลงในเบืองตน้และเบือง

ปลาย อภิชญา 5  โดยพลนั  ฯ (83) 

ปริวรรตที 28  ชือว่าทศานุศงัสาปริวรรต  ในศรีสมาธิราช 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี 

 

ปริวรรตที  29  เตชคุณราชปริวรรต 

(ว่าดว้ยพระพุทธเจา้พระนามว่าเตชคุณราช) 

ในลาํดับนัน  พระผูมี้พระภาคเจ้าตรัสเรียกจันทรประภามาแมอี้กว่า  ดูก่อนกุมาร  

เพราะเหตุนนั ในบดันีเธอพึงศึกษาในกาลทุกเมืออย่างนีว่า เราจกัละจากไอศวรสุขของจกัรพรรดิ-

ราชแลว้บวช  ดูก่อนกุมาร  เธอผูบ้วชแลว้ ดาํรงอยูใ่นความขดัเกลาอนัเป็นธุตคุณ  เทียวไปอยา่งสงดั  

พึงเป็นผูถึ้งพร้อมดว้ยความยินดีในกษานติ  อนึง เป็นผูป้รารภความเพียรในกาลทุกเมือ  ดูก่อน

กุมาร  เธอผูอุ้ปมาดว้ยท่อนผา้บนศรีษะทีไฟไหมแ้ลว้  พึงฟัง ถือเอา เรียน ปริวรรต ทรงจาํ บอก 

แสดง สาธยาย เจริญอรณาภาวนา ทาํใหม้าก สมาธิทีชือว่าสรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺ จิตนี  และพึง

แสดงแก่ผูอื้นโดยพิสดาร  ดูก่อนกุมาร  อนึง  เธอพึงเป็นเช่นกบันอแรด ไม่มีคนทีสอง  เสพการอยู่

ในป่าในกาลทุกเมือ  ดูก่อนกุมาร  เธอแมส้ละตน พึงทาํประโยชน์แก่สรรพสตัวใ์นกาลทุกเมือ ฯ 

ทราบว่าล ําดับนัน  พระผู ้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศโยคกถาปริวรรตอันเป็น 

ส่วนเบืองตน้นีทีมีการแสดงเนือหาอยา่งนีนี แก่จนัทรประภาผูเ้ป็นกุมาร  ในเวลานนั  โดยพิสดารว่า 

เราระลึกถึงอดีตหลายร้อยกลัป์  ในกาลทีไดมี้พระนายกผูมี้ยศไม่มีทีสินสุด   

ผูอ้นัหมูค่นเทวดาและนาคบูชา  มีชือว่า เตชคุณราช ผูพ้ระชินเจา้  ฯ (1) 

มีภิกษุ 10 โกฏิ  ไดอ้ภิชญา 6  มีประติสมัวิทา  ถึงฝังแห่งวสี  มีความประพฤติ

กาํจดั ผูข้ดัเกลาแลว้ มีใจสงบ โดยสมยันนั พระองคมี์หมู่คณะ ดงัว่ามานี  ฯ (2) 
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มีเมือง 7,600 โกฏิ  มีประมาณ 50 โยชน์ เสมอกนั  มีรัตน์ 7 อย่างพิเศษทีสุด  

ไดมี้ในชมพทูวีปนีในกาลนนั  ฯ (3) 

ในกาลนัน  เมืองเหล่านันทังหมด  ประดับด้วยอุทยาน 100 เป็นอนัมาก  

อุทยานทงัหมด  มีแสงสว่างแห่งเมฆหนาทึบ  ตกแต่งดว้ยผลไมแ้ละดอกไม ้ มีตน้ไม้

หลากหลาย  ฯ (4) 

มีพฤกษชาติทีมีผล น่าชอบใจหลายอย่าง  มีมะหาด มะม่วง ไมห้วา้ ขนุน  

ประดบัดว้ยตน้กรรณิการ์  จมัปา บุนนาค หลายร้อย  เป็นอุทยานอนัเยยีม  ฯ (5) 

ตน้ไทรทังหมดมีหมู่นกร้อง  มีนกการะเวก โกกิลา  และนกยูงหลายร้อย   

มีนกแกว้ นกกระทา  นกกุณาล ร้องอยู ่ มีหมู่นกจาํนวนมากร้องอยู ่ในกาลนนั  ฯ (6) 

ส่องสว่างเปรียบดงัหงส์ของพระเจา้ธฤตราช  นกกางเขนนาํและนกกุณาละ

เปล่งเสียงร้องอนักึกกอ้งดี มีแสงสว่างแห่งสีมากออกสีแดงชาด   มีแสงน่าชอบใจดี 

ไพเราะ น่าบนัเทิง  ฯ (7) 

ดงัว่ามานี  นกมาในกาลนัน  นกการะเวก นกยงู ร้อง  นกกาเหว่า นกสาริกา  

งดงาม  มีเสียงร้องอนักึกกอ้งของนกหลายชนิด  หลายอยา่ง  ฯ (8) 

มีอุทยานหลายร้อย ทีนกเหล่านนัอาศยั  มีตน้มุจลินท์มีอายุหลายปี  ตน้อโศก

หลายร้อย   และตน้อติมุกตกะ มีดอกและใบสีเหลืองอมส้ม  มีปทุมและอุบล โกมุท

และบุณฑริก  ฯ (9) 

ปทุมมีใบแสนดอก  ดอกไมเ้หล่านี ทาํความงามในสระโบกขรณี ประดับ

ตกแต่งแลว้  มีกลินหอมดี  สระโบกขรณีอนัน่าชอบใจ ยอ่มงดงาม  ฯ (10) 

ในกาลนัน  ในชมพูทวีปนี  ไดมี้พระราชาพระนามว่าทฤฒทตัตะ  พระองค ์

มีพระโอรสผูน่้าเลือมใส  น่าทศันายงิ (จาํนวน)  500  องค ์ ฯ (11)   

ในกาลนัน ราชสมบัติ เป็นสิงศิวะ เกษม ไม่ถูกกดขี น่ารืนรมย์ดี  ศิวะ  

ชมพทูวีปนี  ประดบัดว้ยดอกโกสุม  เสมอกบัทีอยูข่องเทวดา ไม่แตกต่างกนั  ฯ (12) 

ในกาลนัน  พระทศพลผูชิ้นเจ้าผูไ้ม่มีกิเลสเครืองขัดขวางนัน ตรัสสมาธิ 

อนัประเสริฐนีว่า  ทุกอย่าง  ทีอยู่ในภพ  มีความฝันเป็นเครืองเปรียบ  ไม่มีใครเกิด   

ไม่มีใครตาย  ฯ (13)  

หาสตัว ์ชีวะ นระ ไม่ได ้ ธรรมเหล่านี  เป็นเช่นกบัฟองนาํ  มีมายาเป็นเครือง

เปรียบ  เสมอกับสายฟ้าบนท้องฟ้า  แสงสะท้อนของพระจันทร์ในนํา  เสมอด้วย 

พยบัแดด  ฯ (14) 
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อนึง  ในโลกนี   ไ ม่มีคนตาย  ก ําลังก้าวไปหรือเ ดินไปในโลกหน้า   

อนึง  กรรมทีทาํแลว้ย่อมฉิบหายไปในกาลบางคราวก็หาไม่  ย่อมไดรั้บผลดาํ (หรือ) 

งาม  เมือระลึกถึง  ฯ (15) 

อนึง  ไม่มีความเทียงแท้  ไม่มีความขาดสูญ  ไม่มีความสืบต่อแห่งกรรม   

ทงัไม่มีความดาํรงอยู่  อนึง แมเ้ขาทาํแลว้ ย่อมไม่สัมผสัอีก  อนึง อีกคนหนึงทาํแลว้ 

ยอ่มไม่มีรู้สึกอีก  ฯ (16) 

อนึง  ไม่มีการก้าวไป  ไม่มีการมาอีก  ทุกสิงมีก็หาไม่  และไม่มีก็หาไม่   

ทงัทีตงัแห่งความเห็น ความหมดจดแห่งคติในทีนี มีอยูก่็หาไม่  อนึง ไม่มีการเทียวไป

ของสตัว ์ ไม่มีคติทีสงบ  ฯ (17)   

ความไม่เกิดขึนเป็นความสงบ  เป็นบททีไม่มีนิมิต  เป็นโคจรของพระสุคต

ทงัหลาย เป็นคุณของพระชินเจา้ทงัหลาย พล ธารณี เป็นพลงัของพระทศพลทงัหลาย 

ความองอาจนีเป็นเยยีมของพระพุทธเจา้ทงัหลาย ฯ  (18) 

ศุกลธรรมอนัประเสริฐ  เป็นทีสงัสมคุณ  คุณ ชญาน ธารณีและพละ เป็นเยียม  

วิธีแห่งการแผลงฤทธิเป็นเยยีม  อภิชญา 5 อนัประเสริฐ  นยะแห่งการไดเ้ฉพาะ  ฯ (19) 

อนึง เขาย่อมไม่รู้ทั วถึงสวภาวะไรๆ ในโลกนี  ไม่ถึงอคติ  มีคติแห่งธรรม 

เต็มเปียม  อนึง ธรรมธาตุไรๆ ย่อมไม่เป็นไปในโลกนี  คติ อคติ คติแห่งธรรมย่อมมี

ดว้ยประการฉะนี  ฯ (20) 

อนึง คติแห่งสวภาวะ อนัเป็นการสั งสมโฆษะ ย่อมไม่มี  สวภาวะทีเป็นคติ 

ไม่ดาํรงอยู่ในทีไหนๆ  คติแห่งสวภาวะ ไม่ดาํรงอยู่ ไม่อาศยั  โคจรของพระชินเจ้า 

ปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลี  เป็นศานตบท  ฯ (21) 

คติอนัเป็นศานตะ ปรศานตะ และอุปศานต  มีอยู ่ อนึง  คตินนัยอ่มไม่ดาํรงอยู่

ในกาลไหนๆ  ภาวะ สวภาวะ ไปตามกันอย่างสืบเนือง  บททีไม่ไหว สําเร็จแล้ว  

เห็นไดย้ากยงิ  ฯ (22) 

อนึง เพราะว่า ความไหวนนั ดาํรงอยูด่ว้ยตวัเองนั นเทียว  หามิได ้ไม่ดาํรงอยู ่

ไม่มาแล้ว  สวภาวะดํารงอยู่แล้ว  อนึงใครๆ ไม่อาจกล่าวว่า สวภาวะดํารงอยู ่  

อนึง ความดาํรงอยูแ่ห่งธรรม อนัไม่สนัไหวนนั เป็นความว่าง  ฯ (23) 

อนึง โฆษะ ท่านกล่าวแลว้  อนึง คติแห่งโฆษะยอ่มไม่มี  คติแห่งสวภาวะของ

โฆษะ คติแห่งธรรม (ย่อมมี)  อนึง ความสังสมโฆษะย่อมไม่ดาํรงอยู่ในกาลไหนๆ  

คติทีมีสวภาวะอยา่งนีเป็นคติแห่งธรรม  ฯ (24) 
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ศพัทคื์อคติท่านกล่าวไว ้ แต่คติแห่งสตัวย์อ่มไม่มี  สวภาวะแห่งธรรมเป็นคติ

แห่งอรรถอนัสาํเร็จแลว้  อนึง แมเ้สียงกล่าวท่านกล่าวไว ้  แต่คติแห่งสัตวย์่อมไม่มี  

อนึง  โฆษะยอ่มหาไม่ได ้ คติแห่งสตัวย์อ่มหาไม่ได ้ ฯ (25) 

อนึง  ความไม่มีทีสินสุด ยอ่มไม่มี ทีสินสุดย่อมไม่มี ทงัคติอนัเป็นท่ามกลาง

ยอ่มไม่มี  ไม่มีนนัเอง ไม่มี อนึง คติแห่งสถานทีก็ไม่มี  อนึง คติแห่งสวภาวะอนัเช่นใด

เขารู้กนัแลว้  เทศนาของพระชินเจา้ผูป้ระเสริฐนีเป็นสิงเสมอกนั  ฯ (26) 

ความปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลี  ความหมดจด  เป็นบทอนัปรมตัถ ์ ความสงบ 

ความสงบทั ว  ความไม่มีกิเลสเพียงดังธุลี  ความปราศจากกิเลสเพียงดังธุลี  อนึง   

ความกาํหนด ความคิด ไม่ใช่บทอนัสงบทวั  พระชินเจา้ผูป้ระกอบดว้ยกรุณาอย่างยิง

ยอ่มตรัสไว ้ ฯ (27) 

อนึง  ความเทียวไปแห่งอกัษรยอ่มไม่มีในโลกนี  คติอนัไพบูลย ์ คติแห่งอรรถ

อนัไพบูลย ์(ก็ไม่มี)  คติอนัเกษมเป็นนยัแห่งธรรมเป็นแสงสว่าง  อนัพระพุทธเจา้ทรง

เสพแลว้  อนัพระชินเจา้ทรงชมเชยแลว้  ฯ (28) 

ความขา้มลงในธรรม  ความปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลีอนัไพบูลย ์ เป็นทีที

พระสุคตผูไ้ม่มีผูเ้ปรียบทรงดาํรงอยูแ่ลว้  แสดงธรรมรัตนะอนัปราศจากกิเลสเพียงดงั

ธุลี  เป็นความว่างแห่งปรมตัถ ์ เป็นคติแห่งอรรถอนัสมบูรณ์  ฯ (29) 

ในกาลนันเราได้เป็นพระราชาพระนามว่าทฤฒทัตตะ พระผูย้อดเยียม 

แห่งสตัวส์องเทา้ยอ่มตรัสสมาธินี  ในกาลนนั พระราชานนัพร้อมดว้ยชน 80 โกฏินิยุต 

ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระชินเจา้ผูป้ระกอบดว้ยพระกรุณาในกาลนนั  ฯ (30) 

พระราชาทาํความเคารพอนัมีพลงัให้เกิดในพระชินเจ้า  ไหวพ้ระบาทแลว้ 

ยนือยูห่นา้พระทศพลในกาลนนั  กระทาํอญัชลีมีเลบ็ 10  บนัเทิงทวัแลว้  ฯ (31) 

พระชินเจา้ผูท้รงถึงฝังแห่งความชาํนาญในอินทรียท์ังหลายทรงทราบจริยา 

อนับริสุทธิของพระราชานัน  คนผูป้ระเสริฐ  ผูฉ้ลาดในอธิมุกติ  ทรงแสดงสมาธิ 

อนัประเสริฐนีแก่พระราชานนั  ฯ (32) 

ในกาลทีพระราชาพระองคน์นัไดส้ดบัปรมตัถ ์ทรงเกิดปรีดีเป็นอริยะ ไพบูลย ์ 

พระองคท์รงทิงทวีป 4 ทงัสิน  ละกาม ออกผนวชแลว้ ฯ (33) 

ในกาลทีพระราชาละแผ่นดินผนวชแลว้ดว้ยดาํริว่า  เรามีความตอ้งการโพธิ  

จกัเป็นพระชินเจา้ มนุษยท์งัหมดในชมพูทวีปนี ละความยินดีในกาม พากนับวชแลว้  

ฯ (34) 
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ในกาลนนัไดมี้คณะอนัไพบูลยข์องพระทศพล มีภิกษุ ภิกษุณี ผูมี้ใจมุ่งมนัแลว้

เป็นจาํนวนมาก  ผูไ้ม่ไถ ไม่หว่านแลว้ ซึงยาทงัหลาย   ในกาลนัน  เป็นผูป้รากฏแลว้  

มีมรุตเป็นผูรั้บใช ้ ฯ (35)   

ไตรจีวรอนัมีสีฝาด ปรากฏแลว้  ผา้เหล่านนัตดัเสมอ เยบ็ดีแลว้  ไม่มีทีเปรียบ  

ไม่มีมลทิน  ปราศจากธุลี  งดงามด้วยทอง  อันเป็นพลังแห่งบุญทีสั งสมคุณ 

ของพระพุทธเจา้  ฯ (36) 

ดูก่อนกุมาร  เธอจงดู  ก็พระราชาผูป้ระเสริฐนนั  ละแผน่ดินทงัหมดบวชแลว้  

จกัมีสตัวเ์ป็นอนัมากในกาลขดัสน  มีโภคะไม่นอ้ย ไม่ละเรือนทงัหลาย  ฯ (37) 

การทาํร้าย การจองจาํ อาญชาผิด อันมาก การสบประมาท การคุกคาม   

ทุกข์ทีไม่ปรารถนา  ราชตระกูลมากจักอดทนการเบียดเบียน  มีโภคะน้อยมาก   

แต่ไม่บริโภคในเรือน  ฯ (38) 

อายุมีไม่น้อย  แต่ไม่มีทรัพย ์ เป็นผูสู้งส่งแต่ประมาท  ไม่มีกาํลงัแห่งบุญ   

อนึง ไม่ฉลาดในงานฝึมือ  ไม่รู้  มีความยากจน  แต่ไม่ปลืมใจในเรือน  ฯ (39) 

ปรารถนาในภรรยาผูอื้น  มีใจไม่บริสุทธิ  มากไปด้วยความริษยา  หุนหัน 

พลันแล่นยิงนัก  มีธรรมเศร้าหมอง  อนึง  ความประพฤติไม่ตังมนั  จักกล่าวว่า   

เราทงัหลายจกัเป็นพระพุทธเจา้  ฯ (40) 

มกัแกต้ัวและหลอกลวง  หุนหัน  เราเป็นผูไ้ม่เฉียบแหลมในธรรม  เราเป็น

ผูใ้หท้รัพยแ์ก่ชาวโลก  เป็นผูเ้ขา้ไปฆ่า  โกหก  ไม่ซือสตัย ์ จกักล่าวว่า  พวกเราจกัเป็น

พระพุทธเจา้  ฯ (41) 

ยินดีในการฆ่า จองจาํ และประทุษร้ายผูอื้น  ทุศีล  ทารุณ  มีใจประทุษร้าย  

อกตญั ู  ทาํความแตกแยก  ตงัอยูใ่นการเบียดเบียน  จกักล่าวว่า  เรากล่าวโพธิจรรยา

แก่ท่าน  ฯ (42) 

โพธิจรรยาของผูใ้ดอนัเขาไดฟั้งแลว้ ทาํความขดัเคืองใหเ้กิดในท่ามกลางผูน้นั  

และครันไดฟั้งบทหนึงทีเป็นเครืองตรัสรู้  ทีเป็นความผิดพลงั  ย่อมกล่าวสิงทีไม่ควร

กล่าวตงัร้อยแก่ผูน้นัเอง  ฯ (43) 

ดูก่อนกุมาร  เพราะได้ฟังเสียงนีของเรานัน  เธออย่าทาํความสนิทสนม 

กบัชนเหล่านนัในกาลนนั พึงเป็นผูไ้ม่สนิทสนมกนัแมใ้นทีสุดแห่งความฝัน  ในกาลที

เธอปรารถนาจะสมัผสัโพธิจรรยา  ฯ (44) 
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จงพรรณนาความประพฤติกําจัด กิ เลส ความขัด เกลา คุณมิใช่หนึง  

ตลอดร้อยกลัป์อนัมาก  ยอ่มกล่าวคุณทงัหลาย  แต่ไม่ดาํรงอยูใ่นคุณทงัหลาย  เขาย่อม

ไม่ตรัสรู้เสียงแห่งโพธิอนัยอดเยยีม  ฯ (45) 

เธอจงเป็นผูไ้ม่กระด้าง เป็นผูอ่้อนหวาน แม้ในกาลทุกเมือ  เป็นผูมี้ศีล 

อนับริสุทธิ  มีใจเลือมใสดว้ยดีในกาลทุกเมือ  จงเป็นผูมี้ศีลบริสุทธิเนืองๆ  จกัไดส้มาธิ

อนัประเสริฐโดยกาลไม่นาน  ฯ (46) 

เธอจงอย่าทาํความถือตวั  อย่าให้ความกระดา้งเกิด  จงมีใจบริสุทธิในกาล 

ทุกเมือ จากนนั ละความมวัเมา ความถือตวั ความลบหลูคุ่ณ จกัไดส้มาธิอนัประเสริฐนี 

ฯ (47) 

ระลึกถึงพระชินเจ้าโดยพระคุณ ผูมี้ผิวอย่างทองอันงาม ส่องแสงอยู ่ 

อยา่งต่อเนือง  อนึง  ทอ้งฟ้าในราตรี มีนกัษตัร  เป็นฉนัใด กายของพระมุนีก็มีลกัษณะ 

ฉนันนั  ฯ (48) 

เธอจงถือเอาธงชยั ฉตัร เพดาน และธงแผน่ผา้อนัดี เครืองไลเ้ครืองทาจาํนวน

มาก  ทาํการบูชาแก่พระสุคตในกาลทุกเมือ  เธอจักได้สมาธิอนัประเสริฐโดยกาล 

ไม่นาน  ฯ (49) 

ถือเอาของหอม พวงมาลา ดอกโกสุม อนัดี งดงาม  เครืองประโคม  ดนตรี  

อนัมาก  ทาํการบูชาสถูปของพระชินเจา้ในกาลทุกเมือ  เธอจกัไดส้มาธิอนัประเสริฐ

โดยกาลไม่นาน  ฯ (50) 

เธอจงมีใจเลือมใส  บูชาพระนายกดว้ยบณัเฑาะว ์ กลองหลายร้อยทีมีเสียงดี  

กลองหนา้เดียวขนาดใหญ่  เสียงพิณและขลุ่ย  เสียงอนัไพเราะ  หมู่แห่งเครืองดนตรี

หลายอยา่ง  ฯ (51) 

จงใหท้าํพระพุทธปฏิมา  อนังดงาม  สาํเร็จดว้ยรัตนะ  ทาํการบริกรรมอย่างดี  

น่าเลือมใส  น่าทศันายงินกั  เธอจกัไดส้มาธิอนัประเสริฐโดยกาลไม่นาน  ฯ (52) 

เธอจงละความยนิดีในหมู่บา้นและเมืองแลว้เสพชฏัป่าอนัสงดัในกาลทุกเมือ  

จงเป็นผูไ้ม่มี (เพือนเป็นคน)ทีสอง เสมอด้วยแรด ในกาลทุกเมือ  จักได้สมาธิ 

อนัประเสริฐโดยกาลไม่นาน  ฯ (53)   

เราเป็นเจ้าของแห่งธรรม  พวกเธอเป็นบุตรของเรา  จงศึกษาสมาธิจรรยา 

ของเรา  เรานนัไดเ้ป็นผูมี้ชือเสียงไปทวัทิศ  เป็นพระราชานามว่าทฤฒทตัต ์ ฯ (54)   

เราบูชาพระพุทธเจ้าไม่มีทีสินสุดในเมือง  เรามีใจบริสุทธิรักษาศีล  เราทาํ

ความเคารพในพระทศพลทงัหลาย  แสวงหาสมาธิอนัประเสริฐสงบนี  ฯ (55) 
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เราทิงบุตรและมเหสีในเมือง  ฯ (ทิง) ศรีษะ เทา้ ดวงตา อนัเลิศและประเสริฐ  

ไม่ทาํจิตใหห้ดหู่ในกาลไหนๆ  แสวงหาสมาธิอนัประเสริฐสงบนี  ฯ (56) 

เราสละ ทรัพย ์ขา้วเปลือก ทาส ทาสีหลายร้อย  รัตนะอนัมาก  ทาํผูข้อจาํนวน

มากใหอิ้มหนาํแลว้  แสวงหาสมาธิอนัประเสริฐสงบนี  ฯ (57) 

เราสละแก้วไข่มุก แก้วผลึก ทอง อนัมาก แก้วไพฑูรย ์สังข์ ศิลา ในเมือง  

แกว้มณี เงินอนัหมดจด แกว้ประพาฬ อนัแน่น แสวงหาสมาธิอนัประเสริฐสงบนี ฯ 

(58) 

เราสละอาภรณ์มีอย่างต่างๆ  แก้วไข่มุกหารอนัดี  ทงัสีหนุกะ  ตาข่ายแห่ง

รัตนะทงัหลาย อนัพิเศษ จาํนวนมาก  แสวงหาสมาธิอนัประเสริฐสงบนี  ฯ (59) 

เราสละผา้หลายโกฏิอนัละเอียดดี อนัยิง บริสุทธิ ท่อนผา้อนันาํมาจากแควน้

กาสีอนัประเสริฐ งดงามดว้ยทองอนัมาก แก่คนอืน แสวงหาสมาธิอนัประเสริฐสงบนี  

ฯ (60) 

เราสละชา้ง มา้ รถ มีอย่างต่างๆ  บุตรผูเ้ป็นทีรักของตน ธิดา  ทงัไม่ทาํความ

โทมนสัในกาลไหนๆ  แสวงหาสมาธิอนัประเสริฐสงบนี  ฯ (61) 

เราเห็นคนยากจนในกาลก่อน  ถึงทุกขใ์นการแสวงหา  ถึงความลาํบาก  เราทาํ

พวกเขาไม่ใหข้ดัสนดว้ยทรัพย ์ แสวงหาสมาธิอนัประเสริฐสงบนี  ฯ (62) 

เราให้ช้าง รถ รถมา้ หลายนยุต  บุด้วยข่ายแห่งรัตนะและแก้วมณีคลุมไว ้  

แก่ผูข้อในกาลก่อน  แสวงหาสมาธิอนัประเสริฐสงบนี  ฯ (63) 

เราประดับอุทยานหลายโกฏินยุตแลว้ให้ในกาลก่อน  ทําใจให้ยินดีแล้ว   

ปลกูความกรุณา  แสวงหาสมาธิอนัประเสริฐสงบนี  ฯ (64) 

เราประดบัทงับ้าน เมืองของราษฏร นิคม แลว้ให้ในกาลก่อน  และครันให้

แลว้เสวยความยนิดีในกาลทุกเมือ  แสวงหาสมาธิอนัประเสริฐสงบนี  ฯ (65) 

เราใหก้องแห่งรัตน์ทงัหลาย อนัเสมอดว้ยเขาสุเมรุ  ทงัจีวรและอาภรณ์อนัมาก

แก่ผูข้อในกาลก่อน แสวงหาสมาธิอนัประเสริฐสงบนี ฯ (66) 

เราทาํสตัวผ์ูข้ดัสนยงิใหเ้ป็นผูม้งัคงั  ช่วยชีวิตคนผูถึ้งความลาํบากจาํนวนมาก  

เราทาํคนถกูทุกขม์ากบีบคนัใหเ้ป็นคนมีความสุข แสวงหาสมาธิอนัประเสริฐสงบนี ฯ 

(67) 

ในกาลทีเราเป็นพระราชาผูเ้ป็นใหญ่  เราเห็นหมู่ชนจาํนวนมากผูถึ้งความทุกข ์ 

เราไดเ้สียสละราชสมบติัในชนเหล่านนั  ทาํความสงสารให้เกิดโดยประการทีเขาจะมี

ความสุข  ฯ (68) 
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ดูก่อนกุมาร  เราทาํความอศัจรรยที์ทาํสิงทีทาํได้ยากตลอดหลายร้อยกัลป์   

อนึง  เราเมือกล่าวอยูต่ลอดโกฏินยตุกลัป์ก็ไม่สามารถกล่าวใหห้มดสินได ้ ฯ (69) 

คนถึงภูมิแห่งจิตทีบา้  ไม่ศรัทธาจรรยาของพระสุคต  เราทาํสิงทีทาํไดย้าก  

น่าอศัจรรยใ์นกาลนนั  แสวงหาสมาธิอนัประเสริฐสงบนี  ฯ (70) 

อนึง  ดูก่อนกุมาร  เราขอบอกคาํอนัแทจ้ริงมีความศรัทธานีของเรา   เพราะว่า  

พระสุคตยอ่มไม่กล่าวเท็จ  พระชินเจา้ผูป้ระกอบดว้ยกรุณา เป็นผูมี้วาจาสัตยใ์นกาล

ทุกเมือ  ฯ (71) 

อนึง  เราประพฤติสิงแมเ้หล่านีมีประการมาก  ทาํให้บริสุทธิตลอดร้อยกลัป์  

เราไดส้มาธิอนัประเสริฐนี  พึงเปลืองสตัวห์ลายนิยตุผูถึ้งทุกขไ์ด ้อยา่งไร ?  ฯ (72) 

สมาธินีอนัเป็นทางแห่งมหาชญานอนัเราไดรั้บในขณะใด  เรานันได้สมาธิ 

อนัประเสริฐนี  ยอ่มเห็นพระพุทธเจา้หลายนยตุ  ในกาลนนั  ฯ (73) 

เราได้รับฤทธิอนัไม่มีทีสินสุด  ทาํให้แจ้งอยู่ ท่องเทียวไปแลว้สู่หลายร้อย

เกษตร  และครันไปแลว้  เราไดถ้ามปริศนากบัท่านผูป้ระกอบด้วยกรุณาหลายร้อย 

โกฏินิยตุ  ฯ (74) 

พระสุคตเหล่านันตรัสปริศนาหลายโกฏินิยุตแก่เราในกาลนัน  เราเรียนเอา

แลว้ทรงจาํไวท้งัหมด อนึงแมแ้ต่บทเดียวของเราก็ไม่หลงลืม ฯ (75) 

อนึงเราฟังปริศนาหลายโกฏินยตุอนัเป็นนยัทีมีอยูจ่ริงนนัแลว้  แสดงศานตบท

อนัปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลีนนัแลว้  ตงัสตัวจ์าํนวนมากไวใ้นทางแห่งชญาน  ฯ (76) 

เราดาํรงอยูใ่นสมาธินีแลว้  ศึกษานยัทีมีอยูจ่ริงตลอดหลายร้อยกลัป์ ไดต้งัสตัว์

หลายโกฏินยตุไวใ้นทางอนัประเสริฐ อนัปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลี ในกาลก่อน ฯ (77) 

พระสุคตผูมี้ในกาลก่อนผูต้รัสนยัอนัปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลีนี อนัชนเหล่า

ใดเห็นแล้ว  ชนเหล่านันไม่สามารถจะศรัทธาสมาธิอันประเสริฐซึงมีศูนยตา   

เป็นปรมตัถใ์นพระพุทธศาสนานี  ฯ (78) 

คนเหล่าใดเป็นผูมี้ศรัทธา เป็นบณัฑิต รู้วิธี  มีนัยอนัไดแ้ลว้โดยนัยทีมีอยู่จริง

อนัลึกซึง  ชนเหล่านัน  ไม่สะดุง้  ทังไม่ตืนกลวั  อนึงเพราะได้ฟัง  ย่อมเป็นผูมี้ใจ 

เป็นของตนในกาลทุกเมือ  ฯ (79) 

ชนเหล่านันๆ ทรงจาํโพธิอันประเสริฐ อนัเสมอ  เพราะว่าชนเหล่านันๆ   

เป็นอนุชาตบุตร ของเรา  เพราะว่า ชนเหล่านันๆ  เป็นผูเ้สมอดว้ยอุทุมพรและโกสุม  

เราประพฤติมาตลอดหลายร้อยกลัป์เพือประโยชน์แก่ชนเหล่านนั  ฯ (80)  
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ความกลวัต่อวินิบาตยอ่มไม่มีแก่ชนนนั  สิงทีไม่ใช่ลกัษณะ 8 ประการของเขา

ไปปราศแลว้ในกาลทุกเมือ คนผูท้รงจาํสมาธินีจกัเห็นพระพุทธเจา้หลายร้อยนยุต ฯ 

(81) 

พระชินเจา้ผูป้ระกอบดว้ยไมตรี มียศไม่สินสุด  จกัเป็นผูท้าํประโยชน์แก่สัตว์

ทงัหลาย ฉนัใด เรายอ่มพยากรณ์คติอนัไม่มีทีสินสุดในมือของผูมี้สมาธิอนัประเสริฐดี  

ฉนันนั  ฯ (82) 

คนผูท้รงจาํสมาธินี  ยอ่มเป็นผูมี้สมฤติ  มีมติ  มีชญาน  ทรงจาํศรุติ  มีปฏิภาน

อนัไพบูลย ์ ฯ (83) 

อนึง  คนผูท้รงจาํสมาธินี  ย่อมเป็นผูค้วรบูชาของเทวดาทงัหลาย  เป็นผูค้วร

นอ้มไหวข้องเทวดาทงัหลาย  เป็นผูอ้นัหมู่แห่งเทวดารักษาเนืองๆ  ฯ (84) 

อนึง  คนผูท้รงจาํสมาธินี  ยอ่มไม่ตายในท่ามกลางไฟ ไม่ตายในนาํ  ศาสตรา

ยาพิษไม่กลาํกลาย  ไม่เป็นทีหมายของคนคู่เวร  ฯ (85) 

คนผูท้รงจาํสมาธินี  ยอ่มเป็นผูที้เทวดาทงัหายทาํการรับใชอ้นัดี เมืออยู่ในป่า

และซอกเขา ในกาลทุกเมือ  ทงัยกัษห์ลายร้อยก็บาํรุง  ฯ (86) 

คนผูท้รงจาํสมาธินี  ย่อมเป็นผูมี้ชญานเสมอด้วยห้วงนํา  ไม่ขัดขวางคุณ 

ของพระมุนีผูก้ล่าว  ทงัพรรณนาพุทธคุณทีมีอยู ่ ฯ (87) 

คนผูท้รงจาํสมาธินี  ย่อมไม่ฟังทีสุด  อนึงไม่ฟังทีสุดรอบ  ไม่ได้ประมาณ 

เหมือนในทอ้งฟ้า เป็นผูถื้อคบเพลิงคือชญาน ขจดัความมืด  ฯ (88) 

คนผูท้รงจาํสมาธินี  ยอ่มเปล่งเสียงทีหนกัแน่น  ประกอบดีแลว้  กล่าวเรืองที

เป็นทีตงัแห่งความรักในบริษทัทงัหลาย  กล่าวเสียงเหมือนกบัราชสีห์คาํราม  ฯ (89) 

คนผูท้รงจาํสมาธินี  ยอ่มเป็นแพทย ์ ผูป้ระกอบยา  ผูเ้สมอ  เป็นคติ เป็นทีเร้น  

เป็นทีป้องกนั  เป็นทีพึง ของชนมาก  เป็นแสงสว่างของโลก  ฯ (90) 

คนผูท้รงจาํสมาธินี  ย่อมมีใจไม่ยินดีในเมถุน  ยินดีในสมถะ  ย่อมสัมผสั 

ธยานมุข  ยอ่มกล่าวเสียงอนัสงบ สงบทวั  ฯ (91) 

คนผูท้รงจาํสมาธินี  ยอ่มมีใจไม่ยินดีในนิมิต  ทาํให้แจง้นิมิตทงัหมดอนัมาก  

เป็นผูรู้้แจง้  ตงัมนัอยูเ่นืองๆ  ฯ (92) 

คนผู้ทรงจําสมาธินี ย่อมได้จักษุทีไม่ธรรมดาโดยประการทีมองเห็น 

พระชินเจา้จาํนวนไม่สินสุด เป็นผูมี้จกัษุไม่มีทีสินสุด ผูอ้งอาจ ฯ (93) 
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คนผูท้รงจาํสมาธินี  ย่อมมีเสียงดงันกกระเรียน  มีเสียงประกอบด้วยความ

ไพเราะ  มีเสียงดงันกการะเวกและเสียงกลอง  มีเสียงประกอบดว้ยการขับ  มีเสียง

อ่อนหวาน  ฯ (94) 

คนผูท้รงจาํสมาธินี  ย่อมมีเสียงเหมือนเมฆคาํราม  มีเสียงดังหงส์  มีเสียง

อ่อนหวาน  มีเสียงประกอบดว้ยเครืองดนตรีตงั 500  ชิน  ฯ (95) 

คนผูท้รงจาํสมาธินี  ย่อมเปล่งเสียงทีมีจาํนวนหลายโกฏิกลัป์นยุตต่างๆ ไป   

มีเสียงประกอบดว้ยเครืองดนตรีอนัไพเราะ  เป็นอจินไตย ์ ฯ (96) 

คนผูท้รงจาํสมาธินี ย่อมมีใจไม่ติดในโภชนะ ไม่ยินดีในบาตรและจีวร  

มกันอ้ย  สนัโดษ  ขดัเกลา  ฯ (97) 

คนผูท้รงจาํสมาธินี  ย่อมไม่ยกตน  ไม่กล่าวโทษคนอืนในกาลไหนๆ  ยินดี

ในธยาน  มีจิตสุขุม  ในกาลทุกเมือ  ฯ (98) 

คนผูท้รงจาํสมาธินี  ย่อมไม่ยกตน  ไม่แสวงหาความผิดพลาดของคนอืน   

เป็นผูไ้ม่ผดิต่อโลกทงัหมด  ฯ (99) 

คนผูท้รงจําสมาธินี ย่อมมีจิตไม่เศร้าหมอง มีจรรยาบริสุทธิ ไม่โอ้อวด  

ไม่หลอกลวง ในกาลทุกเมือ มีความซือตรงในกาลทุกเมือ ยินดีในวิโมกษ์ในกาล 

ทุกเมือ  ฯ (100) 

คนผูท้รงจาํสมาธินี  ย่อมเป็นผูน้้อมไปในการสละ เนืองๆ  มีจิตไม่ริษยา   

เป็นผูป้ระกอบดว้ยศีล เนืองๆ  ฯ (101) 

คนผูท้รงจาํสมาธินี  ยอ่มเป็นผูน่้าทศันา น่ารัก  มีผิวพรรณดงัทอง  ส่องสว่าง  

ทรงไวซึ้งลกัษณะ 32  ฯ (102) 

คนผูท้รงจําสมาธินี  ย่อมเป็นผูน่้าเลือมใส  มีลักษณะอันยิง  เป็นทีรัก 

ของชนมาก ในกาลทุกเมือ ไม่ไดค้วามอิมเมือแสวงหา (ความรู้?) ฯ (103) 

คนผูท้รงจาํสมาธินี  ยอ่มเป็นผูที้เทวดา นาค หมู่ยกัษ ์ยนิดี ใจเฟืองฟ ู มีใจเป็น

ของตน ในกาลทุกเมือ  เขา้ไปสู่สกุลแลว้ยอ่มกล่าวคุณทีพึงพรรณนา  ฯ (104) 

คนผูท้รงจาํสมาธินี  ย่อมเป็นผูที้ พรหม ท้าวสักกะ วศวรรดิ  จาํนวนมาก   

ทาํการบาํรุงในกาลทุกเมือ  แต่ใจก็ไม่ยนิดี (ต่อการบาํรุงนนั)  ฯ (105) 

คนผูท้รงจาํสมาธินี  ย่อมไม่มีภยัในทุคติ  ทังไม่มีสิงทีไม่ถูกขณะ  ไม่มีภัย 

ในวินิบาต  เป็นผูห้ลุดพน้แลว้จากภยัในวินิบาตทงัหมด  ฯ (106) 

คนผู้ทรงจําสมาธินี ย่อมไม่มีความสงสัย ความเคลือบแคลงใจ ได้ฟัง 

พุทธธรรมอนัประเสริฐ ละเอียดอ่อน  เป็นผูไ้ปตามชญานอนัลึกซึง  ฯ (107) 
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คนผูท้รงจาํสมาธินี ย่อมฟังธรรมอนัสุขุมซึงจะเป็นผูมี้วสี ถึงฝั ง (บารมี)  

มีพลงั  มีเหตุสมบูรณ์  ฯ (108) 

คนผูท้รงจาํสมาธินี  ยอ่มเป็นผูที้พระชินเจา้ตรัสเสียงอยา่งนีว่า  เราเป็นผูที้เขา

ปรนนิบติัแลว้ในกาลทุกเมือ  และยอ่มไดธ้ารณีอนัพิเศษ อนัประเสริฐ  ฯ (109) 

คนผูท้รงจําสมาธินี  ย่อมทํากาลกิริยาในกาลทีพระอมิตาภะพุทธเจ้าทรง

ประทบัอยูข่า้งหนา้  เป็นผูป้ระกอบดว้ยกรุณากบัหมู่ภิกษุ  ฯ (110) 

คนผูท้รงจาํสมาธินี  ย่อมเป็นผูไ้ด้ธารณี  ข้ามลงในธรรม  ถึงฝั งแห่งวศี   

มีปฏิภาณ  มีเสียงไม่ถกูทาํลาย  ฯ (111) 

คนผูท้รงจาํสมาธินี  ยอ่มเป็นผูท้รงธรรมเทียวไปโดยประการทีเป็นแสงสว่าง

ของโลก  มีความประพฤติสงบดว้ยดี  มีใจหมดจดดว้ยดี  ฯ (112) 

คนผูท้รงจาํสมาธินี  ย่อมมีถุงแห่งธรรม มีอย่างต่างๆ สมบูรณ์  ไดธ้รรมกาย 

เป็นวศี ถึงฝัง  ตดัความสงสยัของโลกทงัหมด  ฯ (113) 

พระผูมี้พระภาคสุคตเจา้แมท้งัหมดทรงประกอบดว้ยกรุณา เพือทาํทีสุดแห่ง

ภพแก่สัตว ์ คนพึงทาํสักการะพระสุคตเหล่านัน ตลอดหลายร้อยกัลป์ เหมือนกลัป์

ทรายในแม่นาํคงคา หรือมากกว่านนั  ฯ (114) 

ในกาลเป็นทีสินไป ในภายหลงั  คนบางคนใด ไดฟั้งสมาธินีในพระศาสนานี  

ยอ่มกล่าวเสียงเดียวว่า ขา้พเจา้อนุโมทนา  กองแห่งบุญเสียวหนึง  ไม่พึงมี (เหมือนที

ยกตวัอยา่งมา) ก่อน  ฯ (115) 

ดูก่อนกุมาร สมาธิอนัประเสริฐ มีคติอนัสงบ มีปรมตัถเ์ป็นศูนยตา นี  เป็นสิง

น่าตืนเตน้ เหมือนอยูใ่นหนงัสือ  สาํหรับผูใ้ด  ผูน้นั  เป็นผูก้ล่าวธรรม มีมติดี  ดาํรงอยู่

แลว้  ฯ (116) 

ปริวรรตที 29  ชือว่า เตชคุณราชปริวรรต ในศรีสมาธิราช 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี  ฯ (29) 

 

ปริวรรตที  30  อนุศมัสาปริวรรต 

(ว่าดว้ยอานิสงส์) 

ทราบว่าลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสเรียกจนัทรประภาผูเ้ป็นกุมารอีกนั นเองว่า  

ดูก่อนกุมาร  เพราะเหตุนนั  ในบดันี  พระโพธิสตัวม์หาสตัวพึ์งมุ่งหวงัว่า  อยา่งไรหนอเราพึงบรรลุ

ถึงความชอบใจของสรรพสตัวท์งัหลาย  และพึงรู้ความต่างกนัแห่งอินทรียท์งัหลายแลว้แสดงธรรม  
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ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสัตว์มหาสัตวน์ันพึงฟัง ถือเอา เรียน ทรงจาํ กล่าว เจริญดว้ยอรณาภาวนา   

ทาํใหม้าก  สมาธิอนัเป็นสรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺจิตนี  และพึงประกาศแก่คนอืนโดยพิสดาร 

ทราบว่าลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสคาถาเหล่านีในเวลานนัว่า 

พระโพธิสตัวน์นัไดเ้ห็นพระโลกนาถผูน้ายกไม่มีปริมาณ  ทีเป็นอดีต  ซึงถูก

ถามแลว้กล่าวกถาอยู่ต่อหน้า ดาํรงอยู่ในกุศลมูลอนัประเสริฐยิง  ผูต้อ้งการโมกษะ  

ทรงจาํสมาธิอนัปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลีนี  ฯ (1) 

ผูต้ ้องการโมกษะ ทรงจาํสมาธิอนัปราศจากกิเลสเพียงดังธุลีนี  ย่อมได้สุข 

อนัประณีต เป็นทิพย ์และไม่ใช่สมบติัของมนุษย ์ย่อมไดก้ารบูชาอนัยิงอนัเป็นทิพย ์ 

อนัไม่ใช่ของมนุษย ์ ยอ่มไดค้วามสุขอนัประณีต มีชือว่าธยาน มีชือว่าอริยะ  ฯ (2) 

ผูต้อ้งการโมกษะ ทรงจาํสมาธิอนัปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลีนี  ฟังคุณทีพึง

พรรณนาแลว้  ย่อมไม่หัวเราะ  ไม่ถึงความเป็นผูเ้ก้อเมือเขาไม่พรรณนาคุณอีก   

มีอุปมาดงัศิลา ไม่หวนัไหวดว้ยโลกธรรม 8  ฯ (3) 

ผูต้อ้งการโมกษะ  ทรงจาํสมาธิอนัปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลีนี  เป็นผูมี้ปกติ

กล่าวคาํไม่หยาบและคาํอ่อนหวาน  กล่าววาจาอนัมีลกัษณะ  ปราศจากการทาํหน้าบึง  

ศึกษาแลว้ต่อพระนายกทงัหลาย  ฯ (4) 

ผูต้อ้งการโพธิ  ทรงจาํสมาธิอนัปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลีนี  ยอ่มมีการอยู่ร่วม

เป็นสุข  กลา้หาญ  มีจิตมนัคง  เป็นผูฝึ้กดีแลว้  และดํารงอยู่ในทานตภูมิ  มีวาจา

ไพเราะดี  มกักล่าวคาํเป็นทีรัก  มีปกติกล่าวคาํสตัยอ์ยา่งมนัคง  ฯ (5) 

ผูต้อ้งการโพธิ  ทรงจาํสมาธิอนัปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลีนี  ย่อมไม่ทาํกถาที

เกียวกับร่างกาย  ไม่ทาํการวิวาท  มีความขุ่นข้องไปปราศแลว้  เวน้โทษอนัเหลือ   

เป็นผูบ้นัเทิงทวั  กลา้หาญ และองอาจ ในกาลทุกเมือ  ฯ (6) 

ผูต้ ้องการโพธิ  ทรงจาํสมาธิอนัปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลีนี  ย่อมเป็นผูรู้้ดี 

ในกาลทุกเมือ  ประกอบในความเสียสละเป็นนิตย ์ เห็นคนได้รับทุกข์หนักแล้ว   

ยอ่มใหข้า้วแก่คนเหล่นนั  เป็นทีรักยงิ เป็นผูส้ละ ใหดี้แลว้เนืองนิตย ์ ฯ (7) 

คนผูย้งัความร่าเริงให้เกิดแก่เทวดาหลายแสน  ย่อมมีนาค อสูร ยกัษ์ทาํการ

บาํรุงแก่เขาเป็นนิตย ์  ทาํการรักษาแก่คนผูท้รงจาํสมาธิอนัปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลีนี  

เมืออยูใ่นป่า ป่าทึบ  ฯ (8)  

เขามีเสียงกล่าวดงัเสียงพรหม  มีเสียงกล่าวดงัเสียงหงส์ร้อง  มีเสียงกล่าว 

ดงัเสียงกินนรขบัร้อง  กล่าวคาํไม่ล่วงเกิน  มีอวยัวะทางเสียง 500  มีเสียงทีน่าหรรษา  

มีเสียงบนัลือ  มีเสียงกระฉ่อน  มีเสียงดี  ฯ (9)   
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บรรดากษตัริยท์งัหลาย  คนบางคนเท่านัน พึงทาํราชสมบติัอนัเกษม อนัมาก  

อนัสามารถ ดว้ยลกัษณะ มีมากเพียงไร  เสียงของคนผูท้รงจาํสมาธิอนัปราศจากกิเลส

เพียงดงัธุลีนี  ยอ่มเปล่งออกไดม้ากกว่านนั  ฯ (10) 

ปริวรรตที 30  ชือว่าอนุศงัสาปริวรรต  ในศรีสมาธิราช 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี  ฯ (30) 

 

ปริวรรตที  31  สรวธรรมสวภาวนิรเทศปริวรรต 

(ว่าดว้ยนิรเทศแห่งสวภาวะของธรรมทงัปวง) 

ในลาํดับนัน  พระผูมี้พระภาคเจ้าได้ตรัสเรียกจนัทรประภาผูเ้ป็นกุมารมาแมอี้กว่า  

ดูก่อนกุมาร  เพราะเหตุนนั  ในบดันี  พระโพธิสตัวม์หาสตัวพึ์งมุ่งหวงัว่า  อยา่งไรหนอ เราจกัรู้กถา

อนัเป็นสวภาวะแห่งธรรมทงัปวง  ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสัตวม์หาสัตวน์ันพึงฟัง ถือเอา เรียน ทรง

จาํ บอก แสดง สาธยาย เจริญโดยอรณาภาวนา  ทาํให้มาก สมาธิอนัเป็นสรฺวธรฺมสฺวภาวสมตา- 

วิป ฺจิต นี  และพึงประกาศแก่ผูอื้นโดยพิสดาร ฯ 

ทราบว่าลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ ไดต้รัสคาถาเหล่านีในเวลานนัว่า   

เขาผูรู้้สวภาวะแห่งธรรมอนัสงบดี  ราคะไม่กาํเริบแก่เขาเลย  อนึง  โทสะไม่

กาํเริบแก่เขาเลย โมหะไม่กาํเริบแก่เขาผูอ้งอาจเลย เขาตดักิเลสไดห้มดไม่มีเหลือ ฯ (1) 

เขาผูรู้้สวภาวะแห่งธรรมอนัสงบดี  เป็นผูมี้การศึกษา  ไม่ทาํร้ายพระสุคตเจา้

ทังหลายเลย  เป็นผูก้ลา้หาญ  ไม่ถึงอาํนาจแห่งอิสตรีทังหลาย  ได้รับความปรีดี 

ในศาสนาของพระสุคตทงัหลาย  ฯ (2)   

เขาผู ้รู้สวภาวะแห่งธรรม อันประกอบด้วยนัย  เป็นผูรู้้วิ ธีแห่งชญาน   

เป็นบณัฑิต มีมติ ยอ่มเห็นพระพุทธเจา้ไม่มีทีสินสุด ไม่มีกาํหนดสินสุด ยอ่มรู้สวภาวะ

แห่งธรรมอนัไม่มีกาํหนดสินสุด  ฯ (3) 

เขาผูรู้้สวภาวะแห่งธรรมอนัสงบดี  จักเป็นผูย้อดเยียมแห่งสัตว์สองเท้า  

โดยการไม่นาน  จกัเป็นแพทยผ์ูป้รุงยา ใหค้วามสุข  ยกลกูศรของสตัวผ์ูถึ้งทุกขอ์อกได้

โดยประการทงัปวง  ฯ (4) 

เขาผูรู้้สวภาะแห่งธรรมอนัสงบดี  ครันรู้ว่าสัตวเ์หล่นีมีความทุกข์ ย่อมเป็น 

ผูก้ระวนกระวาย  เป็นเหมือนกลอง ประหารอมฤต ในกาลทุกเมือ  จกัเป็นพระชินเจา้ 

ผูน้ายก โดยกาลไม่นาน  ฯ (5) 
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เป็นผูฉ้ลาดในนยัแห่งการจดัเภษชั  เป็นแพทยผ์ูป้ระเสริฐ  รู้เบืองตน้ของความ

เจ็บป่วยทงัหมด ในทีซึงจะพน้ได ้ ศึกษานัยทีมีอยู่จริง  มีมติ  ครันศึกษาแลว้ก็เปลือง

สตัวจ์าํนวนมากผูเ้สียหายแลว้  ฯ (6) 

ผูรู้้สวภาวะแห่งธรรมอันสงบดี  เป็นผูฉ้ลาดในนัยแห่งศูนยะ  มีมติและ 

กลา้หาญ  เป็นผูไ้ม่ย่อทอ้ในโลก  ฉันกอ้นขา้วในกาลทุกเมือ  ตงัสัตวจ์าํนวนมากไว ้

ในโพธิอนัประเสริฐ  ฯ (7)   

ผูรู้้สวภาวะแห่งธรรมอนัสงบดี  เป็นผูน้อ้มขึนดว้ยกาํลงัแห่งกษานติ  เป็นคน

อยูสู่งเหนือคนเปรียบดงัพระจนัทร์  ถูกเขาเอาดินและท่อนไมฟ้าดก็ไม่โกรธ  ถูกตดั

อวยัวะนอ้ยใหญ่ก็ไม่กระเพือม  ฯ (8) 

บุคคลผูรู้้สวภาวะแห่งธรรมอนัสงบดี ยอ่มเป็นผูด้าํรงมนัในกษานติ มีพลงั เขา

อยูใ่นกษานติ เป็นผูม้นัคง สงบดี เป็นผูมี้มติและกลา้หาญ คิดดว้ยกาํลงัแห่งกษานติ ฯ 

(9) 

เขาผูรู้้สวภาวะแห่งธรรมอนัสงบดี  ย่อมอยู่  ไม่คิดเลยว่า เราถูกตดัขาดแลว้  

ภพทงัหมดเขาทาํใหแ้จ่มแจง้ เป็นศูนยใ์นกาลทุกเมือ  เขาละสัญญาได ้ เป็นผูข้ดัเกลา

โดยประการทงัปวง  ฯ (10) 

ชนผูมี้สวภาวะแห่งธรรมเป็นโคจร  ตังใจดี  แสดงสวภาวะแห่งธรรม 

อนัประณีตดี  เห็นโพธิอนัยอดเยียมโดยกาลไม่นาน  ทักษิณาทีให้แก่คนเหล่านัน  

เป็นสิงไม่มีทีสินสุด  ไม่มีกาํหนดสินสุด  ฯ (11) 

ชนผูรู้้สวภาวะแห่งธรรมอนัสงบดี  ยอ่มกล่าวพระสูตรหลายโกฏิ ไม่มีกาํหนด

สินสุด  เหมือนกับทรายในแม่นําคงคาทีมีมาก  ทังเมือกล่าวพรรณนาก็มีปฏิภาณ 

ไม่ขาดสาย  ฯ (12) 

ชนผูรู้้สวภาวะแห่งธรรมอนัสงบดี  ยอ่มเป็นผูสู้งส่งดว้ยความรู้เหมือนเขาเมรุ  

ตลอด 1,000 นิยตุโกฏิกลัป์  เมือกล่าวอยูค่วามสินไปแห่งธรรมยอ่มไม่มี  ฯ (13) 

ชนผูรู้้สวภาวะแห่งธรรมอันสงบดี  ย่อมมีปฏิภานกว้างขวาง ไพบูลย ์  

เป็นอจินไตย ์ สําหรับเขาผูแ้สวงหาโพธิอนัประเสริฐ ในกาลทุกเมือ  ย่อมกล่าว 

พระสูตรหลายโกฏิ ไม่มีกาํหนดสินสุด เนืองนิตย ์ ฯ (14) 

พระชินเจา้ผูย้อดเยยีมแห่งสตัวส์องเทา้เหล่านั น ตรัสธรรมใด  อนึง เพราะได้

ฟังธรรมนนัทงัหมด ยอ่มถือเอาความเต็มรอบได ้ ความสงสัยแมใ้นบทหนึง ย่อมไม่มี

แก่เขาผูรู้้อภาวะของธรรมทงัหลายเหล่านีทงัหมด ฯ (15)   
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ชนผูรู้้สวภาวะแห่งธรรมว่าเป็นศูนย์ในกาลทุกเมือ  ย่อมเป็นผูมี้การสละ 

อนัวิเศษสุดตลอดกาล ในกาลทุกเมือ  เป็นทานบดี ผูใ้ห้ความสุขแก่ผูถึ้งทุกข์  ทาํสัตว์

ทงัหลายผูมี้ทุกขที์ตนไดเ้ห็นแลว้ใหอิ้มหนาํดว้ยรัตนะทงัหลาย  ฯ (16) 

ชนผูรู้้สวภาวะแห่งธรรมว่าเป็นศูนย์ในกาลทุกเมือ  จักเป็นพระราชา 

ในชมพูทวีปในกาลทุกเมือ  จกัทาํสิงน่ายินดีอนัไม่มีกาํหนดสินสุดแก่สัตวท์งัหลาย 

ในกาลทุกเมือ  ประกอบไมตรีแก่สตัวท์งัหลาย ในกาลทุกเมือ  ฯ (17) 

ชนผูรู้้สวภาวะแห่งธรรมว่าเป็นศูนย์ในกาลทุกเมือ  เขาเป็นนักปราชญ ์  

สละบุตรธิดาทาสและทาสี เขาสละ มือ เท้า ศรีษะ ทังราชสมบัติ  อนึง ใจของเขา

องอาจไม่ทอ้ถอย  ฯ (18) 

ชนผูรู้้สวภาวะแห่งธรรมว่าเป็นศูนยใ์นกาลทุกเมือ ย่อมตดัอวยัวะน้อยใหญ่

ของร่างกาย  มีใจไม่กระทบกระทงัแมใ้นความฝัน  ย่อมบูชาพระนายกผูเ้ป็นจอมแห่ง

สตัวส์องเทา้  ฯ (19) 

ชนผูรู้้สวภาวะแห่งธรรมว่าเป็นศนูยใ์นกาลทุกเมือ  เป็นผูบู้ชาพระนายกทงัที

เป็นอดีต  ทงับูชาพระผูเ้ป็นจอมแห่งสตัวส์องเทา้ทีเป็นอนาคต  และสกัการะพระนายก

ทงัหมดผูด้าํรงอยู ่(เป็นปรัตยบุนั)  ฯ (20) 

เขาผูเ้ป็นบณัฑิตยอ่มทรงจาํถุง (เก็บธรรม) ของพระสุคตทงัหลาย  เป็นผูด้าํรง

มนัอยูใ่นธารณีอนัยอดเยยีม  จกัเป็นพระโลกนายกโดยกาลไม่นาน  เพราะไดฟั้งแลว้

ทรงจาํพระสูตรนีไวใ้นกาลเป็นทีสินไป  ฯ (21) 

เขาผูก้ล่าวพระสูตรนีอย่างไม่หลงลืม  เป็นผูรู้้แจง้จกัไม่เป็นคนเขลาในกาล

ไหนๆ เลย  ทงัจกัไม่ละอวยัวะตลอดหลายกลัป์  เวน้สิงทีไม่ใช่ขณะ 8  อย่างเหล่านี 

เนืองนิตย ์ ฯ (22) 

เขาจักไม่ไปทุคติอีกเลย  จักเป็นผูมี้รูปงาม  ทรงไวซึ้งลกัษณะ เนืองนิตย ์  

เขาเจริญอภิชญา 5 เหล่านี เนืองนิตย ์ จักเป็นผูก้ลา้หาญยืนอยู่หน้าพระสุคตเจ้า

ทงัหลาย ในกาลทุกเมือ  ฯ (23) 

ผูนี้เป็นผูมี้ความรู้  เนรมิตสิงเนรมิตจาํนวนมาก  แสวงหาวินัยและอรรถ 

ในหลายโกฏิเกษตร  ผูที้ไดเ้ห็นพระพุทธเจา้ทีเนรมิตจาํนวนมาก  ตงัสัตวจ์าํนวนมาก

ไวใ้นโพธิอนัประเสริฐ  ฯ (24) 

เขาผูไ้ด้ฟังพระสูตรนีแลว้ทรงไว้ในกาลเป็นทีสินไป  เป็นผูมี้สมฤติ คติ  

ปรัชญา และธฤติ  มีกาํลงั  ประกอบดว้ยกาํลงัแห่งความเพียรในกาลทุกเมือ  จกัเป็นผู ้

บรรลุบารมีธรรม  มีสหเดช  ฯ (25) 
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เปล่งรัศมีแสนโกฏิแก่พวกเขาในกาลทุกเมือ  ทาํมณฑลแห่งพระอาทิตย์

ทงัหลายทงัหมดให้เป็นทอ้งฟ้า   ผูเ้จริญธรรมอนัเป็นศูนยเ์หล่านีย่อมเป็นพระนายก 

ผูก้ลา้โดยกาลไม่นาน  ฯ (26) 

เราเจริญสมาธินั นอนัเป็นโคจรสงบมาก่อนตลอดหลายแสนโกฏินิยุตกลัป์  

ความเพียรของเราในหนทางนีไม่มีย่อทอ้  ในกาลทีเราเป็นผูที้พระทีปังกรพุทธเจ้า 

ทรงพยากรณ์แลว้ว่ามีชินภูมิ  ฯ (27) 

แมพ้วกเธอจงศึกษาจริยาของเราในพระสูตรนี  เครืองนําทางนีอนัลึกซึง  

เป็นปรมตัถเ์ราแสดงไวแ้ลว้  ในทีซึงเดียรถีจาํนวนมากเหล่านีผูฉิ้บหลายวิปริตไป   

ทาํโพธิใหสิ้นแลว้ ตกไปในอบายอนัน่ากลวั  ฯ (28)   

ชนเหล่านีเสวยเวทนาอนัเผด็ร้อนกลา้แข็งในอบายนันตลอดหลายแสนโกฏิ

นิยตุกลัป์  โดยล่วงไปแห่งหลายนยตุกลัป์ เขาจกัไดบ้รรลุอมฤตอีกครัง  ฯ (29) 

ชนผูรั้กษาพระสูตรอนัเช่นนี ซึงมีกาํหนดสินสุด ของพระสุคตเจ้าในกาล 

อันน่ากลัวในภายหลัง   โพธิอันประเสริฐดีเลิศนีก็ไม่ใช่สิ งทีเขาได้โดยยาก   

ชนเหล่านนัผูท้รงจาํธรรมทงัหลายท่านพยากรณ์ไวแ้ลว้ในกาลอนัมีในภายหลงั  ฯ (30) 

ปริวรรตที 31  ชือสรวธรมสวภาวนิรเทศปริวรรต  ในศรีสมาธิราช 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี  ฯ (31) 

 

ปริวรรตที  32  สูตรธารณานุศมัสาปริวรรต 

(ว่าดว้ยอานิสงส์ของการทรงจาํพระสูตร) 

ทราบว่าลาํดบันัน  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสเรียกจนัทรประภาผูเ้ป็นกุมารมาแมอี้กว่า  

ดูก่อนกุมาร เพราะเหตุนนัในบดันี  พระโพธิสตัวม์หาสตัว ์ ผูต้อ้งการจะทรงจาํมหาภิชญาบริกรรม 

พึงทรงจาํ ถือเอา  เรียนเอา  สาธบาย  ทรงจาํ  บอก  แปล แสดง สาธยาย เจริญ สมาธินี และประกาศ

แก่คนอืนโดยพิสดาร  ดูก่อนกุมาร  ก็  การบริกรรมอภิชญาแห่งสรรพธรรมนันเป็นไฉน ?  คือ  

การไม่กาํหนดถือสรรพธรรม  การไม่ปรามาส  ความไม่คิดถึงกองศีล  ความไม่ใกลก้องศีล  การเห็น

ความสงดัแห่งกองปรัชญา  การเห็นตามเป็นจริงถึงกองแห่งวิมุกติ  การเห็นความทีธรรมทงัปวง

มีสวภาวะเป็นศนูยตาแห่งกองวิมุกติชญานทรรศนะ  พระโพธิสตัวม์หาสัตวผ์ูป้ระกอบดว้ยอภิชญา  

ทาํให้แจ้งสิงทีทําให้แจ้งคือสมาธิทังหมด แสดงธรรมแก่สรรพสัตว์ ดูก่อนกุมาร นีเรียกว่า  

มหาภิชญาปริกรรม  ฯ 

ทราบว่าลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสคาถาเหล่านีในเวลานนัว่า 
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มหาภิชญาบริกรรม อนัท่านผูไ้ม่วิวาท แสดงไวแ้ลว้  ผูที้ประพฤติในการวิวาท

ยอ่มไม่พน้การยดึถือ  ฯ (1) 

อภิชญา ปรัชญา ความรู้ทีผกูไว ้เป็นอจินไตย ์ยอ่มมีแก่เขา  ผูที้ดาํรงอยู่ในการ

ยดึถือยอ่มไม่มีความรู้  ฯ (2) 

ธรรมทังหลายที เป็น อจินไตย์เป็นอันมากท่านประกาศไว้ด้วยศัพท ์  

ผูที้แตกต่างในธรรมนนั ยอ่มไม่รู้การกล่าวดว้ยชือในศพัท ์ ฯ (3) 

ความไม่รู้การกล่าวดว้ยชือ  จะมีประโยชน์อะไรดว้ยชือทีกล่าว  เมือไม่ได้

ศึกษาธรรม  ยอ่มกล่าวอธรรมว่าเป็นธรรม  ฯ (4) 

พระสูตรเหล่าใดที เรากล่าวไว้ในพันโลกธาตุ มีพย ัชญนะต่างๆ กัน   

(แต่) มีอรรถอนัเดียวกนั  ใครๆ ไม่สามารถกาํหนดได ้ ฯ (5) 

ธรรมเหล่านันทงัหมด  ทีคนคิดบทและอรรถอนัเดียวเจริญแลว้  ตราบเท่าที

ธรรมอนัมากอนัพระพุทธเจา้ทุกพระองคท์รงประกาศแลว้ ฯ (6) 

คนเหล่าใดเป็นผูฉ้ลาดในอรรถ  ว่า ธรรมทังหมดเป็นไนราตมะ  ก็ศึกษา 

ในบทนนั  พุทธธรรมก็เป็นสิงมิใช่ไดโ้ดยยาก  ฯ (7) 

ธรรมทังหมดเป็นพุทธธรรม  ผูที้ศึกษาในธรรมดา  ผูที้ รู้ทั วถึงธรรมดา   

ยอ่มไม่ผดิต่อธรรมดา  ฯ (8) 

คาํพดูทงัหมดเป็นคาํพดูของพระพุทธเจา้นนัเอง  เพราะว่า  เสียงและศพัทไ์ม่มี

ทีตงั  บุคคลแสวงหา  10  ทิศ  ก็ไม่ไดค้าํพดูของพระพุทธเจา้เลย  ฯ (9) 

บุคคลแสวงหาวาจานั นเป็นพุทธวาจาตลอด 10 ทิศ  ย่อมไม่ไดว้าจาอนัยอด

เยยีมนนั  ไม่ไดแ้ลว้ และจกัไม่ได ้ ฯ (10) 

พุทธวาจาเป็นสิงยอดเยยีม  พุทธวาจาเป็นสิงเลิศ  จกัไม่ไดส่้วนเล็กๆ  ไม่ขา้ม

ลง  ไม่กล่าวพุทธวาจาอนัยอดเยยีมนี  ฯ (11) 

ส่วนเลก็ๆ ยอ่มไม่เกิดขึน ธรรมทรงแสดงดว้ยศพัทว์่าส่วนเลก็ๆ  มาตรว่าส่วน

เลก็ๆ ทีแสดงดว้ยเสียงก็ไม่ไดใ้นโลก  ฯ (12) 

การไม่ไดธ้รรมทีได้  การไดย้่อมไม่มีในการได ้ ผูรู้้ธรรมอย่างนีย่อมตรัสรู้

โพธิอนัยอดเยยีม  ฯ (13) 

พระพุทธเจา้เหล่านันทรงยงัธรรมจกัรคือโพธิอนัยอดเยียมให้เป็นไป  ครัน

หมุนธรรมจกัรใหเ้ป็นไปตลอดแลว้ทรงประกาศพุทธธรรมทงัหลาย  ฯ (14) 

อนึง  พระโพธิสัตวท์งัหลายย่อมตรัสรู้พุทธชญานอนัยอดเยียม ดว้ยเหตุนัน  

ความรู้จกัพระพุทธเจา้จากการตรัสรู้ทวั จึงเรียกว่า พระพุทธเจา้  ฯ (15)   
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อภาวะ อปรณิหิตะ และอนิมิตตะ เป็นศนูยตา  พระพุทธเจา้ทรงประกาศทวาร

ดว้ยทวารแห่งวิโมกษเ์หล่านี  ฯ (16) 

จักษุ โศรตะ ฆราณะ ชิหวา  กาย  ใจก็เช่นเดียวกัน  เหล่านีเป็นศูนยะ 

ทีพระสมัพุทธเจา้ทรงประกาศโดยสวภาวะ  ฯ (17) 

ผูที้รู้สวภาวะของธรรมอนัเช่นนี  รู้ลกัษณะแห่งธรรมทงัหลายแลว้ย่อมไม่ทาํ

การวิวาท  ฯ (18) 

นนัเป็นโคจรของพระโพธิสัตวผ์ูก้ลา้ทงัหลาย ผูค้งที  พระโพธิสัตวเ์หล่านัน

ไม่สงสยัในกาลไหนๆ  ยอ่มรู้ศนูยตาแห่งธรรม  ฯ (19) 

พระพุทธเจา้ยอ่มรู้สวภาวะแห่งธรรม  ก็เพราะเหตุนันพระองค์จึงถูกเรียกว่า

พระพุทธเจา้  ทรงแนะนาํสตัวไ์ม่มีประมาณเป็นอจินไตยไ์วใ้นโพธิ  ฯ (20) 

พระองค์อนัเขาสักการะแลว้ด้วยศพัท์ว่าพุทธ อนัเขาทาํไวด้้วยศพัท์ว่าศีล  

ศพัทว์่าศีล ศพัทว์่าพุทธะ ทงัสองมีลกัษณะอนัเดียวกนัก่อน  ฯ (21) 

ศพัทอ์นัเลว อุกกฤษและกลางๆ  ท่านพรรณนาไวก่้อน  ผูที้ตงัมนั  ท่านแสดง

ไวด้ว้ยศพัทเ์ดียวคือศพัทว์่าพุทธะ  ฯ (22) 

พุทธธรรมไม่ได้พรรณนาไวว้่าตังอยู่ในท้องที  ไม่ได้พรรณนาไวว้่าตงัอยู่ 

ในทอ้งทีใหญ่  ไม่เกิดหรือดบั  มีมากโดยความเป็นหนึง  ฯ (23) 

พุทธธรรมเหล่านนั ไม่ใหม่หรือเก่า  การคิดถึงพุทธธรรมเหล่านนัไม่มี  ทงัไม่

เขียวหรือไม่เหลือง ไม่ขาว ไม่แดง  ฯ (24) 

การไม่กล่าวอา้ง การไม่ยดึถือ ทรงแสดงดว้ยเสียงกล่าว อยา่งนี อนึง นนัไม่ใช่

ภูมิของเสียงกล่าว นีเป็นปาฏิหาริยข์องพระมุนี  ฯ (25) 

เพราะว่า ธรรมเหล่านันไม่มีเสียง  ก็ท่านกล่าวด้วยธรรมนัน ไม่นับเนือง   

นีเป็นเทศนาของพระพุทธเจา้ทงัหลายใน 10 ทิศ  ฯ (26) 

การวิเคราะห์ถึงพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระพุทธเจ้าผูป้รินิพพานแล้ว  

บุคคลนนัเมือใส่ใจถึงสถานะนนั ยอ่มไม่เห็นปาฏิหาริย ์ ฯ (27) 

อนึง  สตัวที์ไดส้มัผสัความดบั (นิรวาณ) ย่อมไม่ได ้ อนึง  ธรรมทีทรงแสดง

อยา่งนี  เปลืองสตัวเ์ป็นอนัมาก  ฯ (28) 

พระจันทร์และพระอาทิตยอ์นัเขาย่อมแสดงในบาตรเหล็ก ฉันใด ลกัษณะ 

ของธรรมทงัหลายยอ่มไม่ไปสู่รูปเหมือนอนัเป็นของตนอยา่งนนั  ฯ (29) 

ธรรมทังหลายทีมีอุปมาเหมือนแสงสว่าง  ทีรู้กันโดยสวภาวะ ชนเหล่านัน

ยอ่มไม่เห็นการวิเคราะห์พระพุทธเจา้ดว้ยรูปกาย  ฯ (30) 
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เพราะว่า ธรรมนีไม่ใช่การวิเคราะห์  การวิเคราะห์ย่อมไม่มีในทีไหนๆ   

อนึง ธรรมทีไม่ใช่การวิเคราะห์ นนัเป็นวิเคราะห์ของพระพุทธเจา้  ฯ (31) 

ผูที้เห็นดว้ยธรรมกายย่อมเห็นพระนายก  เพราะว่า สัมพุทธเจา้ทงัหลายคือ

ธรรมกาย  นนัเป็นทรรศนะของพระสมัพุทธเจา้  ฯ (32) 

การอาศยักนัทรงแสดงแลว้  การไม่อาศยัทรงแสดงเฉพาะแลว้  เพราะว่าชน

เหล่าใดเป็นผูมี้ความตอ้งการดว้ยความสงบ รู้แจง้แลว้ซึงคตินี  ฯ (33) 

ความไม่ถึง ความถึง ทรงแสดงแล้ว เพราะรู้ทีอาศัยของสัตว์ทังหลาย   

ผูใ้ดขา้มลงสู่การกล่าวเกียวเนือง  ผูน้นัไม่กระทบกระทงักบัใคร  ฯ (34) 

การถึงและไม่ถึงมีอยู่แก่ผูใ้ด  อนึงย่อมกล่าวโดยผูน้ัน  ความสงบอนัผูใ้ด 

ไม่ถึงแลว้  ความสงบอนัผูน้นักล่าว  ฯ (35) 

ธรรมเหล่านีเป็นความลึกซึงอย่างไร  ชนผูไ้ม่ศึกษาแลว้จกักล่าว อนึง ธรรม

เหล่านนัอนัใครๆ ไม่สามารถอธิบายไดโ้ดยชือว่าลึกซึง  ฯ (36) 

สกนัธ ์5 เป็นสิงไม่มีทีตงั  ไม่มีแลว้  ลุกขึนแลว้  เพราะว่า  ผูต้งัขึน  ย่อมไม่มี

ในทีนนั  ผูมี้สกนัธต์งัขึนแลว้  ฯ (37) 

สกนัธ ์5 มีลกัษณะอยา่งใด  ธรรมทงัหมดก็มีลกัษณะอยา่งนนั  ธรรมเหล่านัน

ทีมีลกัษณะอยา่งนนัทรงแสดงแลว้  แต่ก็ไม่มีลกัษณะ  ฯ (38) 

ทอ้งฟ้าทีมีช่องว่าง เป็นเช่นใด  ลกัษณะของธรรมทงัหลายก็เช่นนัน  โดยการ

เห็นธรรมทีมีในเบืองตน้ มีในเบืองปลาย และเป็นปรัตยบุนั  ฯ (39) 

ท้องฟ้าทีไม่มีการยึดถือท่านกล่าวไว้ และการยึดถือก็ได้ในท้องฟ้านัน  

สวภาวะนนัไม่ใช่การยดึถือธรรม  มีทอ้งฟ้าเป็นเครืองเปรียบ  ฯ (40) 

ก็ ธรรมทงัหลายทีแสดงไวอ้ยา่งนนั  ศราวกยอ่มไม่เห็นแจง้  อนึง ผูใ้ดไม่เห็น

ธรรม  ธรรมของผูน้นัเป็นอจินไตย ์ ฯ (41) 

ธรรมเหล่านีไม่มีสวภาวะ  สวภาวะของธรรมเหล่านนัยอ่มไม่ได ้ เพราะว่านนั

เป็นโคจรของโยคีทงัหลาย  ผูที้ประกอบเพือพุทธโพธิ  ฯ (42) 

ผู ้ใด รู้ธรร มทัง หลาย อย่า งนี   ผู ้นัน ย่อ มไ ม่ ติด ขัด ใน ธรร มทังห ลา ย   

ผูไ้ม่ติดขดัในธรรมทงัหลาย  ความรู้พร้อมธรรม  รู้ทวัถึงแลว้  ฯ (43) 

ธรรมทังหมดอนัพระโพธิสัตวผ์ูมี้ความคงทีทาํให้แจ้งแลว้  ครันทาํให้แจ้ง

ความรู้พร้อมซึงธรรม  ยอ่มไม่คิดถึงพุทธธรรมทงัหลาย  ฯ (44) 

เพราะว่าทีสุดนันทีไม่คิดถึงอยู่  ครันกาํหนดแลว้ ก็นําทีสุดไป  ผูใ้ดรู้ทีสุด

อยา่งนียอ่มไม่คิดถึงทีสุดแห่งกลัป์  ฯ (45) 
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ครันกําหนดทีสุดในเบืองก่อนแล้ว  คนพาลก็ท่องเ ทียวไปในสงสาร   

และเพราะแสวงหาตลอด 10 ทิศ  สถานะยอ่มไม่ไดแ้ก่เขา  ฯ (46) 

อนึง  พระโพธิสตัวค์รันรู้สังสารอนัว่าง ย่อมไม่ติดขอ้ง  ทงัเทียวไปเพือโพธิ  

จรียอ่มไม่ไดแ้ก่พระโพธิสตัวเ์หล่านนั  ฯ (47) 

รอยเท้าของนกเหล่านันย่อมไม่ได้ในอากาศ ฉันใด  โพธินันซึงมีสวภาวะ

อยา่งนนั  พระโพธิสตัวก์็ยอ่มตรัสรู้  ฉนันนั  ฯ (48) 

นักเล่นกลผูศึ้กษาดีแลว้ ย่อมแสดงมายา ฉันใด  รูปทีมีประการต่างๆ ก็ย่อม

ไม่ไดรู้ป ฉนันนั  ฯ (49) 

บุคคลคิดถึงความไม่ได้และความได้ ความได้ในความได้ย่อมไม่มี   

อนึง  ความรู้นนัซึงมีมายาเป็นเครืองเปรียบ  แต่ความรู้นนัไม่ตงัอยูใ่นมายา  ฯ (50) 

บุคคลกาํหนดความรู้อนัเขลาในธรรมอนัว่างอย่างนี  คติของผูเ้ทียวไปอยู่ 

ในความกาํหนด  6 อยา่ง ยอ่มเป็นทีไปในภายหนา้  ฯ (51) 

สัตว์ทงัหลายผูเ้กียวข้องกบัชาติและชรา  ชาติของสัตว์เหล่านันย่อมไม่สิน  

ทุกขข์องสตัวเ์หล่านนัซึงมีชาติ มรณะ และสกนัธ ์ยอ่มไม่มีทีสินสุด  ฯ (52) 

ชาติสงัสารเป็นทุกขอ์นัคนอนัคนพาลและผูรู้้กาํหนดแลว้  การกาํหนดของชน

เหล่านนัยอ่มไม่สิน  ทงัท่องเทียวไปตลอดโกฏิกลัป์  ฯ (53) 

ชนเหล่านันผูไ้ม่ประกอบแล้ว ประกอบทั วพร้อมแล้ว  ด ํารงอยู่ในการ

ประกอบกรรม  ชนผูย้นิดีความเกิดขึนแห่งกรรมยอ่มไม่พน้ไปจากกรรม  ฯ (54) 

กรรมของชนเหล่านันผูน้าํกรรมไป ย่อมไม่สินในกาลทงัปวง  อนึง เขาตาย

แลว้ตายอีก ยอ่มดาํรงอยูฝ่่ายแห่งการเทียวไป ในกาลทุกเมือ  ฯ (55) 

ชนผูมี้ปัญญาทราม ถกูมารครอบงาํแลว้  ดว้ยกรรมอนัเศร้าหมอง  ย่อมเสวย

ชาติและมรณะ ในการเกิดในทีนนัๆ  ฯ (56) 

ชนเหล่านัน ผูบ้อด เขลา เป็นปุถุชน ย่อมไปสู่ความตาย  ย่อมฆ่า และถูกฆ่า 

ทงัคติของชนเหล่านนัก็ไม่เจริญ  ฯ (57) 

อนึง ชนผูรู้้อยา่งทราม ยอ่มฆ่าคนอืนดว้ยศาสตราทงัหลาย  เมือประกอบอย่าง

นี  ทุกขย์อ่มเป็นไปแก่ชนเหล่านนั  ฯ (58) 

คนผูรู้้อย่างทรามกาํหนดว่าบุตรของเรา ทรัพยข์องเรา  กาํหนดกรรมทีไม่มี  

สงัสารยอ่มเจริญแก่เขา  ฯ (59) 

สังสารย่อมเจริญ  เขาผู ้ปุถุชนย่อมเทียวไป  ย่อมไปเป็นจํานวนมากๆ   

และดว้ยเหตุนนั จึงเรียกว่าปุถุชน  ฯ (60) 
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ชนเหล่านันโกรธพระพุทธศาสนาแล้วจักกล่าวธรรมอันหยาบ  จักไม่ได้

โมกษะ มาสู่อาํนาจของมาร  ฯ (61) 

เป็นคนพาลคบสตรีเน่า ซึงเป็นเหตุแห่งกาม  ย่อมถึงคติอนัเน่า  ดว้ยเหตุนัน 

จึงตกไปสู่ทุคติ  ฯ (62) 

พระพุทธเจา้ทงัหลายไม่สรรเสริญกาม  ไม่สรรเสริญการคบสตรี  บ่วงแห่ง

สตรีนีเป็นภยัใหญ่  เป็นบ่วงอนัเลว  ทารุณนกั  ฯ (63) 

นักปราชญ์ทังหลายเว ้นสตรีนัน  เหมือนเว ้นงูอันมีพิษร้าย  ไม่คบสตรี

ทงัหลาย  เพราะนนัไม่ใช่ทางเพือโพธิ  ฯ (64) 

อนึง  นกัปราชญเ์หล่านนั ยอ่มเจริญโพธิมรรค  ทีพระพุทธเจา้ทุกพระองคเ์สพ

แลว้  และครันเจริญมรรคนนัแลว้  ยอ่มเป็นพระพุทธเจา้ผูย้อดเยยีม  ฯ (65) 

อนึง  ชนเหล่านนัเป็นผูย้อดเยยีม  เป็นผูป้ระกอบ (ความเพียร)แลว้  เป็นเจดีย ์

ของโลก  ยอ่มเป็นพระพุทธเจา้ผูย้อดเยยีมดว้ยชญานอนัยอดเยยีม  ฯ (66) 

อนึง ย่อมคบบุรุษ  สมาทานในกองศีล  ตังสัตว์หลายโกฏิเป็นอจินไตยไ์ว ้

เพือโพธิ  ฯ (67)   

ชนเหล่านันทําประโยชน์แก่สัตว์ทังหลายไม่มีประมาณเป็น อจินไตย ์  

ชนเหล่านนัๆ ผูก้ลา้หาญ มีมหาปรัชญา  ยอ่มตีกลองแห่งอมฤต  ฯ (68) 

ยอ่มทาํภพมารใหไ้หว  ทาํผูน้บัเนืองในหมู่มารให้สั น  ชกัชวนมารหลายโกฏิ

เป็นอจินไตยเ์พือโพธิ  ฯ (69) 

ยอ่มข่มปรวาที  และยอ่มชนะเดียรถี  ยอ่มทาํแผ่นดินทงัหมด พร้อมทงัสมุทร 

พร้อมทงัภูเขาใหส้นั  ฯ (70) 

แผลงกายทีแผลงด้วยฤทธิมิใช่หนึง  ท่านผูมี้มหาปรัชญาแสดงปาฏิหาริย ์

อนัเป็นอจินไตย ์ ฯ (71) 

ทาํเกษตรหลายโกฏิเหมือนทรายในแม่นําคงคาให้ไหว  และท่านเหล่านัน 

ครันชนะแลว้  ยอ่มทาํพฤกษอ์นัยอดเยยีมใหเ้บิกบานดว้ยรัตนะทงัหลาย  ฯ (72) 

อนึง ท่านเหล่านนัเนรมิตพฤกษท์งัหลายอนังดงามดีดว้ยรัตนะ  ประกอบดว้ย

ผลและดอก  มีกลินหอม  น่ารืนรมยใ์จ  ฯ (73) 

อนึง ท่านผูก้ลา้เหล่านนั  เนรมิตปราสาท วิมาน และเรือนยอด อนัน่าหรรษา  

สระโบกขรณีอนัน่ารืนรมย ์ ฯ (74)   

สระทีถึงพร้อมดว้ยนาํมีองค์ 8  เยน็  ไม่ขุ่น  ผูที้ดืมนาํจากสระนัน  ย่อมละ

ความกระหายและความยาก  ฯ (75) 
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อนึง  ชนเหล่านันดืมนาํอนัยอดเยียมแลว้ย่อมเป็นผูไ้ม่หวนกลบั  ย่อมเป็น

พระพุทธเจา้ผูย้อดเยยีม  ดว้ยชญานอนัยอดเยยีม  ฯ (76) 

ท่านทังหลายจงรู้แจ้งว่าชนเหล่านันย่อมไปสู่คติอันยอดเยียม  อันสงบ  

เดียรถียท์งัหมดไม่รู้คติอนันีจึงฉิบหายแลว้  ฯ (77) 

อนึง  สัตวที์อาศยัชนเหล่านันก็ย่อมเป็นผูมี้คติอย่างนัน  จกัมีอเวจีเป็นทีไป 

ในเบืองหนา้  ตกไปสู่มหาโฆระ  ฯ (78) 

เทวดาผูห้ยาบชา้ในทีนันใดมีอยู่ ก็ไม่สามารถจะพรรณนาได ้ อนึง เรารู้จัก

พระโพธิสตัวเ์หล่านนั ผูค้งที  ฯ (79) 

อนึง  ชนเหล่าใดมุ่งหวงัในธรรมนี อันมีความลึกซึง เห็นได้ยากอย่างนี   

ซึงไม่ใช่ภูมิของคนพาลทงัหลาย ซึงดาํรงอยูใ่นความโลภ  ฯ (80) 

ชนเหล่านัน  ย่อมเนรมิตขบวนทีแสดงรูปเป็นอเนก  โดยเหตุทีชนเหล่านัน

ทงัหมดจะไปสู่พุทธเกษตรอนัยอดเยยีม  ฯ (81) 

ความถึงพร้อมดว้ยรูปนิรหารในพุทธเกษตรทงัหลาย มีเท่าใด  พระโพธิสัตว ์

ผูมี้ฤทธิมากทงัหลาย ก็แสดงความถึงพร้อมทงัหมดนนัในทีนี  ฯ (82) 

ท่านผูม้หาวีระ  มีก ําลังมาก  สวมไว้ด้วยมหาธรรม  เหล่านัน  ย่อมให้ 

การประหารดว้ยเพชรคืออรรถแห่งมหาศนูยะ  ฯ (83) 

รัศมีหลายแสนโกฏิเหมือนทรายในแม่นําคงคามีอยู่  ชนทีมีแสงสว่างเปล่ง

ออกยอ่มเปล่งออกจากกาย  ฯ (84) 

ชนเหล่านันไม่ยินดีในสตรีทงัหลาย  ทงัไม่ถึงความกาํหนดต่อสตรีเหล่านัน  

ความรู้พร้อมสตรีเหล่านนัท่านทาํใหแ้จง้แลว้ ความรู้พร้อมอิสตรียอ่มมีโดยสวภาวะ ฯ 

(85) 

พุทธเกษตรเป็นสิงไม่ว่าง  สําหรับท่านผูเ้ป็นคนกล้า  มารผูช้ั วช้าจักทํา

อนัตรายแก่ท่านเหล่านนัไดอ้ยา่งไร ?  ฯ (86) 

พระพุทธเจา้จาํนวนมากผูค้ลายกาํหนด  ดาํรงอยูใ่นความเห็นทีทาํแลว้ ตงัมนั

อยูด่ว้ยพยาบาท  ดาํรงอยูใ่นความอิจฉาและความโลภ  ฯ (87) 

ความรู้พร้อมทงัปวง ท่านทาํให้แจ้งแลว้ดาํรงอยู่ในความรู้พร้อมทีไม่หวน

กลบั  ชนผูจ้กัรู้คามรู้อยา่งนียอ่มมีพุทธชญานอนัเป็นอจินไตย ์ ฯ (88) 

ย่อมเห็นทีสุดเบืองต้นและทีสุดเบืองปลาย และปรัตยุบนั  อนึง  ธรรมเรา

แสดงไวแ้ลว้อยา่งนี  และอะไรๆ เราไม่ไดแ้สดงไวแ้ลว้ในธรรมนนั  ฯ (89) 
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อนึง  ย่อมรู้ด้วยชญานหามิได ้ ทังย่อมทอ้ดว้ยอชญานก็หาไม่  ผูที้กาํหนด 

ในความรู้และไม่รู้แลว้  ท่านเรียกว่า  ผูก้าํหนดในพุทธชญาน  ฯ (90) 

พระโพธิสัตว์ย่อมรู้ทั วถึงซึงการสังเกตวิญญัติและคําพูด  ย่อมทําอรรถ 

อนัไม่มีประมาณ  เป็นอจินไตย ์ แก่สตัวท์งัหลาย  ฯ (91) 

ความ รู้พร้อมท่านแสดงด้วยการถือเอาอันมีความรู้พร้อมเป็นอรรถ   

อนึง ความรู้พร้อมนนัคือการไม่ถือเอา  ท่านแสดงดว้ยความสงดัเป็นอรรถ  ฯ (92) 

ก็ ความสงัดอนัใด ความรู้พร้อมก็อนันัน  ความสงดัอนัใด เทศนาก็อนันัน  

อนึงความรู้มีความรู้พร้อมเป็นสวภาวะ  ความรู้พร้อมจกัไม่มีดว้ยอาการอยา่งนี  ฯ (93) 

เราทงัหลายจะละความรู้พร้อมนี  ของบุคคลผูมี้ความรู้พร้อมเป็นไป  ความรู้

พร้อมยอ่มเทียวไปในธรรมเป็นเหตุเนินชา้  เขายอ่มไม่พน้ไปจากความรู้พร้อม  ฯ (94) 

ความรู้พร้อมนีเกิดขึนแก่ใคร  ความรู้พร้อมใครทาํให้เกิด  ความรู้พร้อมนัน

ใครสมัผสั  ความรู้พร้อมของใครดบัแลว้  ฯ (95) 

อนึง  ธรรมอันพระพุทธเจ้าผู ้ทรงมีความรู้พร้อมเกิดขึนทรงได้แล้ว   

เธอทงัหลายจงคิดถึงอรรถนนัในทีนี  ความรู้พร้อมจกัไม่มีจากอรรถนนั  ฯ (96)   

ความรู้พร้อมเกิดในกาลไหน  ความรู้พร้อมของใครย่อมดบั  ความหลุดพน้

ยอ่มเกิดในทีนนัแก่คนผูเ้ทียวไปดว้ยจิตไดอ้ยา่งไร  ฯ (97)   

ความคิดทังหมดเป็นอจินไตยย์่อมสัมผสัวิโมกษ์ในกาลใด  ความคิดเป็น

อจินไตยย์อ่มมีในกาลใด  สิงทีเป็นอจินไตยย์อ่มมีในกาลนนั  ฯ (98) 

บุคคลดาํรงอยู่ในภูมิแห่งความคิด คิดอย่างกระจ่างก่อนแลว้  ละความคิด

ทงัหมด สิงทีไม่พึงคิดจกัมีจากทีนนั  ฯ (99) 

บุคคลผูมี้ศุกลธรรมเป็นวิบากนีย่อมเห็นโดยการไม่ปรุงแต่ง  ย่อมรู้จกัสัตว์

ทงัหมดทีมีความคิดกระจ่าง  โดยขณะเดียว  ฯ (100) 

สตัวเ์ป็นเช่นใด ความคิดก็เป็นเช่นนนั  ความคิดเป็นเช่นใด  พระชินเจา้ก็เป็น

เช่นนนั  ความคิดนีอนัพระพุทธเจา้ผูท้รงเป็นอจินไตยท์รงประกาศแลว้  ฯ (110) 

บุคคลคนหนึงใดคิดอยูใ่นทีลบั  ความคิดจกัไม่มีในกาลไร  ความคิดทงัหมด

ของผูคิ้ดถึงความคิด ยอ่มไม่ปราศจากไป  ฯ (102) 

บุคคลผูมี้ความคิดเป็นไป  ย่อมจุติเมือตายแลว้ เมือไปสู่กาละ  ความรู้แจง้ที

เป็นไปตามความคิด  ความคิดนนัยอ่มไม่พน้ไป  ฯ (103) 

ชนเหล่าใดดาํรงอยูใ่นความรู้พร้อมซึงสตรี  ราคะย่อมเป็นไปแก่ชนเหล่านัน  

คนผูท้าํใหแ้จง้ในความรู้พร้อมนี  ยอ่มไม่เกลือกกลวัดว้ยราคะ  ฯ (104) 
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ความคิดนีเป็นมหาจินดา  ธรรมจินดา  อนัยอดเยียม  ความคิดทีปรากฏย่อม

เป็นไปดว้ยความคิดถึงธรรมนี  ฯ (105) 

ความคิดทีเป็นอจินไตยมี์มาก  คิดกนัตลอดราตรีนาน  และความสินสุดแห่ง

ความคิดยอ่มไม่มี  เพราะคิดโดยไม่แยบคาย  ฯ (106) 

บุคคลชือว่าย่อมคิด  ความรู้ในความสินไปย่อมไม่มี  ความสินไปไม่ใช่ภูมิ  

ความสินไปแห่งความรู้นนัเป็นธรรมดา  ฯ (107) 

อนึง  โฆษะ ทางแห่งคาํ วญัญติั  ท่านแสดงดว้ยศพัท์ว่าสินไป  อนึง  ธรรม

เหล่านนัไม่แตกต่างกนั  ความรู้เป็นอยา่งใด ความสินไปก็เป็นอยา่งนนั  ฯ (108) 

ความไม่เกิด ไม่ใช่นิมิต ไม่ใช่ลกัษณะของความไม่ดบั  ธรรมทีทรงตรัสแม้

สินโกฏิกลัป์ทรงแสดงโดยไม่มีนิมิต  ฯ (109) 

บุคคลทาํให้แจง้ภาวะทงัหมด ดาํรงอยู่ในอภาวะ ภาวะทีแสดงไวอ้ย่างอืน 

ก็ไม่มี  อภาวะทีแสดงไวเ้ป็นอยา่งอืนกไ็ม่มี  ฯ (110) 

การประกาศอภาวะรู้กันได้ด้วยภาวะศัพท์  อนึง อภาวะพระพุทธเจ้า 

ทุกพระองค ์ไม่สามารถเห็นได ้ ฯ (111) 

ภาวะใดเป็นอภาวะของภาวะทงัหมด  ภาวะนั นทรงแสดงแลว้  อภาวะท่านผู ้

รู้แจง้ภาวะแสดงไวแ้ลว้อยา่งนี  ฯ (112) 

อภาวะนนัใครๆ ไม่อาจสมัผสัไดเ้ลย  ความดบัอภาวะจากการสัมผสันั นทรง

แสดงไวแ้ลว้  ฯ (113) 

ก็มตินั นมีแก่ผู ้ใดว่าเราได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลก  ผู ้นันเป็นบัณฑิต 

ยอ่มไม่ตรัสรู้โพธิจากภวตณัหา  ฯ (114)   

พระโพธิสัตว์ผูต้ ังมนัย่อมไม่ปรารถนาธรรมบางอย่าง  ความไม่มีกิเลส 

เป็นเครืองกงัวล ความไม่มีอาโภคะนีท่านเรียกว่า โพธิ  ฯ (115) 

คนเป็นอนัมากจักกล่าวอย่างนี  พวกเราปรารถนาต่อโพธิ  เมือไม่รู้คตินี   

ชนเหล่านนัยอ่มอยูไ่กลทีจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้  ฯ (116) 

ธรรมทงัหมด ทังทีปัจจัยปรุงแต่ง  ทีเป็นความว่าง  ทรงแสดงไวด้ว้ยศพัท ์  

ซึงมีสวภาวะลึกซึง เกษม เห็นไดย้าก  ฯ (117) 

พระสูตรนีท่านเรียกว่า นิรเทศแห่งมหาภิชญา  พระพุทธเจา้ทุกพระองค์ทรง

แสดงไวเ้พือประโยชน์แก่พระโพธิสตัวท์งัหลาย  ฯ (118) 

ฝ่ายตรงกนัขา้ม  ซึงมีความเศร้าหมอง  ดาํรงอยูใ่นอภิชญาทงัหลาย  เจริญฤทธิ

ดีแลว้  ฯ (119) 
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อนึง  บุคคลตงัอยูใ่นความรู้ความตงัมนั  เจริญชญานแลว้  ความอิมต่อชญาน 

ทีตนไดรั้บ เป็นสิงไม่มีประมาณ  เป็นอจินไตย ์ ฯ (120) 

การปรุงแต่งความรู้เหล่านัน  เป็นสมาธิ เป็นเหตุแห่งฤทธิ หามิได ้ผูที้ตงัมนั

ตลอดกาลเนืองนิตยน์นัเป็นผลแห่งความกลา้หาญ  ฯ (121) 

ย่อมไปสู่เกษตรหลายโกฏิด้วยฤทธิอนัเกิดจากวิบาก  ย่อมเห็นแสงสว่าง 

ของโลกทงัหลายอนัเท่าทรายในแม่นาํคงคา  ฯ (122) 

ความเกิดและความเคลือน ย่อมเป็นไปแก่จิตของชนเหล่านันฉันใด  กาย 

ของชนเหล่านนัถึงความชาํนาญแห่งจิตแลว้ยอ่มเป็นสิงมีแสงสว่าง ฉนันนั  ฯ (123) 

พุทธศราวกผูด้าํรงอยู่แลว้ด้วยฤทธิอนัสําเร็จจากภาวนา  ย่อมไม่ถึงเสียว 

ทีสิบหกแห่งฤทธิทีเกิดจากการปรุงแต่งเหล่านนั  ฯ (124) 

ทีอาศัยของชนผูด้ ํารงอยู่ในทีเสมอของพระโลกนาถเหล่านันในทีอืน  

อนัเทวดาทงัหมดไม่อาจรู้ได ้ ฯ (125) 

ความผิดพลาดของชนเหล่านันไม่มี  ทงัผมหงอกบนศรีษะก็ไม่มี ความเป็น

เด็ก ความชรา ยอ่มไม่มี ทุกขแ์ละมรณะก็ไม่มีเช่นเดียวกนั ฯ (126) 

ความสงสยั ความเคลือบแคลง ยอ่มไม่มี  ความกงัขาย่อมไม่มีแก่ชนเหล่านัน  

ชนเหล่านนัยอ่มแสวงหาพระสูตรหลายร้อยโกฏิตลอดคืนและวนั  ฯ (127) 

ชนเหล่านนัละอนุศยัแลว้ตราบเท่าทีมีความเศร้าหมอง  มีจิตเสมอกนัในกาล

ทุกเมือ  ยอ่มอยูใ่กลส้รรพสตัว ์ ฯ (128) 

ยอ่มแสดงสมาธิโกฏินิยตุใน 10 ทิศ  พยากรณ์ปริศนาหลายพนัโกฏิ  ฯ (129)   

ความรู้พร้อมในสตรี และความรู้พร้อมในบุรุษ  ความรู้พร้อมทงัหมดทรงจาํ

ให้แจ้งแลว้ ทรงดาํรงอยู่ในความรู้พร้อมอภาวะ  ย่อมแสดงความตดัสินใจทีมีอยู่ ฯ 

(130) 

ผูแ้สดงธรรมดว้ยชญานอนับริสุทธิยงัมีอยูเ่พียงใด  ผูป้ระกอบดว้ยการขบัร้อง

ธรรม มีสมาธิและชญานเป็นโคจรยอ่มมีอยูเ่พียงนนั  ฯ (131) 

จรรยาในธยานแมใ้ดของพวกเขามีอยู ่ เขาไม่ดาํรงมนัในภาวะ คาํของพวกเขา

เป็นสิงไร้ประโยชน์  การแสดงธรรมก็เป็นสิงไร้ประโยชน์  ฯ (132) 

ความเป็นมนุษยเ์ขาได้ดีแลว้  เขาละสิงมิใช่ขณะทังหมด  เป็นผูก้ตัญ ูต่อ

พระพุทธเจา้ทงัหมดผูมี้พระสูตรนีเป็นทีรัก  ฯ (133) 

ความดาํริอนัคนผูล้ะทิ งจากสังสารไม่พึงคิด  คาถาอนัประกอบด้วยบทสี  

อนัผูใ้ดทรงจาํไวไ้ดจ้ากพระสูตรอนัประเสริฐนี  ฯ (134) 
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ชนเหล่านันอนัพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเห็นแลว้ และพระพุทธเจ้า

เหล่านนัอนัเขาสกัการะแลว้ อนึง ชนผูมี้พระสูตรนีเป็นทีรักจกับรรลุโพธิโดยพลนั ฯ 

(135) 

ความกงัขา ความเคลือบแคลงใจในธรรมทังหมด จักไม่มีแก่เขา ความดับ  

(นิรวาณ) เป็นสิงอยูใ่กลพ้วกเขาผูมี้พระสูตรนีเป็นทีรัก  ฯ (136) 

พระมหาวีระ ผูต้ถาคต อันชนเหล่านันเห็นแล้วทีเขาคิชฌกูฏ  ทังหมด 

ผูที้พระพุทธเจา้ทรงพยากรณ์แลว้จกัเห็นพระชินเจา้ผูป้ระกอบดว้ยไมตรี  ฯ (137) 

ชนบางคนผูด้าํรงอยู่ในพระสูตรนี ในกาลเป็นทีสินไป ครันเห็นพระเมต-

ไตยสมัพุทธเจา้แลว้ จกัไดก้ษานติอนัเจริญ  ฯ (138) 

ชนเหล่านันดํารงอยู่ในโกฏิที มีอยู่  ซึง เป็นโกฏิที มีอยู่ ที เป็น อจินไตย ์  

ความกงัขาในโกฏิทีเป็นอจินไตยย์อ่มไม่มีแก่ชนเหล่านนั  ฯ (139) 

ความกังขาแม้มาตรว่าอณูย่อมไม่มีแก่ชนเหล่านันโดยประการทังปวง   

เมือความกงัขามาตรว่าอณูอนัเขาละไดแ้ลว้  โพธิก็เป็นสิงทีพวกเขาไดไ้ม่ยาก  ฯ (140) 

พวกเขาเทียวไปในกาลเป็นทีสินไปซึงน่ากลวันัก ทาํสิงทีทาํได้ยาก  ศึกษา 

ในพระสูตรอนัเป็นรัตนะนี  มีปฏิภาณไม่สินสุด  ฯ (141) 

เป็นผูรั้กษาคัญชรของพระพุทธเจา้ทงัหลาย ทาํพระสูตรนีให้เป็นทีรักแลว้  

การบูชานีต่อพระพุทธเจา้ทุกพระองค ์ เป็นธรรมบูชาอนัเป็นอจินไตย ์ ฯ (142) 

ความรู้ทีเป็นพุทธชญานเป็นอจินไตย์เป็นสิงทีชนเหล่านันผูจ้ ักทรงจํา 

พระสูตรนีในกาลเป็นทีสินไปซึงทารุณ ไดไ้ม่ยาก  ฯ (143)   

อนึง พระสูตรเหล่านีอนัพระพุทธเจา้ผูมี้ในก่อนเหล่าใดทรงจาํไวแ้ลว้  ทีอยู่

ในกายของชนเหล่านนั เป็นไปแลว้ในกาลเป็นทีสินไป  ฯ (144) 

ชนเหล่านนัๆ ผูเ้ทียวไปพร้อมพระพกัตร์พระศากยสิงห์ผูโ้ลกนาถ  จกับนัลือ

อยา่งพระพุทธเจา้ทงัหลายทรงบนัลือในโกฏิแห่งเกษตรทงัหลาย  ฯ (145) 

ท่านเหล่านันย่อมบนัลือสีหนาท บนัลือพุทธนาทอนัเป็นอจินไตย ์ จกักล่าว

โพธิอนัยอดเยยีมดว้ยปฏิภาณอนัไม่มีทีสินสุด  ฯ (146) 

ชนเหล่านันผูจ้ ักรักษาโพธินีในกาลเป็นทีสิ นไป อันมีภัยใหญ่ ผูเ้ กิดดี 

ในตระกลูอิกษวากุ  อนัพระพุทธเจา้ทรงพยากรณ์แลว้  ฯ (147) 

ชนเหล่านันผูถึ้งพร้อมด้วยรูป มีความงดงามด้วยลกัษณะทังหลาย  จักไหว้

พระพุทธเจา้หลายโกฏิ ทาํใหแ้จง้ไป  ฯ (148) 
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เป็นผูแ้สดงสีทองคาํดว้ยดอกไมอ้นัมีมายาเป็นเครืองเปรียบ  ด้วยดอกไม ้

อนัสาํเร็จดว้ยเงิน และแกว้ไพฑูรยแ์ละแกว้ผลึก  ฯ (149) 

รัตนชาติทงัหมด ยอ่มมีปรากฏในสตัวเ์หล่านนั  ผูแ้สวงหาโพธิมรรค  ย่อมอยู่

เกลือนกบัพระสมัพุทธเจา้ทงัหลาย  ฯ (150) 

การบูชาอันงดงามมีอย่างต่างๆ  ถึงพร้อมด้วยเครืองดนตรีและนิรหาร  

เปล่งออกจากขุมขนทงัหลายเหมือนทรายในแม่นาํคงคา  ฯ (151) 

อนึง  สัตว์หลายโกฏิเป็นอจินไตยไ์ด้ฟังเสียงนัน ย่อมเป็นผูไ้ม่เวียนกลับ 

ในพุทธชญานอนัยอดเยยีม  ฯ (152) 

อนึง ยอ่มกล่าวพรรณนาอนัเป็นอจินไตยต่์อพระพุทธเจา้หลายโกฏิเหล่านัน  

เสียงของชนเหล่านนัยอ่มไดย้นิไปในเกษตรทงัหลายอนัเป็นอจินไตย ์ ฯ (153) 

อนึง ชนเหล่าใดได้ยินเสียงนัน  ความรู้พร้อมของคนเหล่านันย่อมดับ   

ยอ่มเห็นพระพุทธเจา้จาํนวนไม่นอ้ยในความรู้พร้อมทีดบัไปแลว้  ฯ (154) 

ประพฤติโพธิจาริกด้วยชญานอันเช่นนัน  ทําประโยชน์แล้ว  ย่อมเป็น 

พระชินเจา้ผูท้าํประโยชน์แก่สรรพสตัว ์  ฯ (155) 

สิงเหล่านีใดทีมีชือว่า อานิสงส์แห่งคุณ  เขาผูเ้ป็นบัณฑิตย่อมได้ในสิงนัน  

ชนผูท้รงจาํโพธินีอืนอีกมีอยา่งไม่มีปริมาณ  ฯ (156) 

แมม้าตุคามไดฟั้งพระสูตรนีแลว้จาํไวแ้มค้าถาหนึง  เขาละทิงความเป็นสตรี

ไดเ้ป็นผูก้ล่าวธรรม  ฯ (157) 

ภายหลังจากนัน  นางจักไม่ถือเอาความเป็นสตรีอีกเลย  เป็นผูเ้ลือมใส  

ประดบัดว้ยลกัษณะเนืองนิตย ์ ฯ (158) 

ประกาศคุณอนัประเสริฐในพระสูตรอนัยอดเยยีมนี  คุณเหล่านนัทงัหมดจกัมี

แต่เขา  และจกับรรลุโพธิโดยพลนั  ฯ (159) 

อนึง  เขาจะเป็นผูแ้กว้กลา้ในชาติทงัหมดเป็นนิตย ์ เพราะทรงจาํพระสูตรนี

อนัเป็นโคจรของพระโพธิสตัวท์งัหลาย  ฯ (160) 

กล่าวสมาธิอนัสงบอนัเป็นกาํเนิดแห่งพระโพธิสัตว์ทังหลาย ผูป้รารถนา 

ตรัสรู้โพธิ พึงสวดพระสูตรนี  ฯ (161) 

ชนเหล่านันเป็นผูอ้ยู่ใกล้พระผูจ้อมมุนี  อยู่ใกล้พุทธโพธิ  ผูต้ ั งมั นแล้ว   

จกัไดภู้มิอนัสงบนีโดยไม่นาน  ฯ (162) 

พระโพธิสตัวผ์ูก้ลา้หาญเหล่านัน  ดาํรงอยู่ในโพธินีในกาลทุกเมือ  ย่อมเห็น

พระพุทธเจา้หลายโกฏิเหมือนทรายในแม่นาํคงคา  ฯ (163) 
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เป็นพระราชาผูค้รองแผ่นดินผูจ้กัรพรรดิ  และเห็นพระพุทธเจา้ผูป้ราศจาก

กิเลสเพียงดังธุลี ผูมี้จิตสงบดี  เขาได้สมาธิอันสงบปราศจากกิเลสเพียงดังธุลีนี   

จกัชมเชยพระโลกนาถทงัหลายเหล่านนัดว้ยร้อยแห่งคาถา  ฯ (164) 

เขาทาํการบูชาพระนายกผูไ้ม่มีผูเ้ปรียบ ผูมี้ยศใหญ่มาก  ผูย้อดเยยีมกว่าเทวดา

และคน  เขาทิ งราชสมบัติเหมือนบ้วนก้อนนําลาย เป็นผู ้บริสุทธิ  จักประพฤติ

พรหมจรรยอ์นับริสุทธิ  ฯ (165) 

เขา บวชแล้วในศาสนาของพระชินเจ้าผูป้ระเสริฐ  ทังได้สมาธิอนัสงบ 

ปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลีนี  เขาเป็นผูก้ล่าวคาํอนังาม  มีเสียงไพเราะ  เป็นผูต้ ังมนั   

จกัเป็นผูท้รงจาํพระสูตรหลายโกฏิ  ฯ (166) 

เขาประพฤติธรรมอัน เป็นศูนย์ ไม่ มี นิ มิต  ประณีตยิ ง  สงบ สงบทั ว 

ละเอียดอ่อน  ไม่ติดขอ้ง  ประกาศความศูนยข์องสวภาวะ อนัปราศจากกิเลสเพียงดงั

ธุลี อนัสงบทวั  แก่ชนอนัมาก ผูบ้รรลุสมาธิ ฯ (167) 

มีความรู้อนัลึกซึงอย่างต่อเนือง  มีความรู้ไม่มีทีสินสุด มีความรู้กวา้งขวาง   

มีความรู้ในอรรถอนัไม่มีกาํหนด  ได้สมาธิอนัลึกซึงสงบนี จักเป็นผูถึ้งแสงสว่าง 

ในโลกทงัหมด  ฯ (168) 

อนึง เขาจกัเป็นผูส้ะอาด ประพฤติพรหมจรรยเ์นืองนิตย ์ มีกลินอนัน่ารืนรมย ์ 

ไม่เศร้าหมอง เนืองๆ  อนึง  เขาตงัสตัวอื์นหลายโกฏิไวใ้นธรรมนัน  ไดส้มาธิอนัสงบ

ปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลีนี  ฯ (169)   

เขาจกัเป็นผูมี้ปรัชญากลา้แข็ง  มีปรัชญาประเสริฐทีสุด  เป็นผูล้าํลึกในศรุติ   

มีความรู้ไม่มีทีสินสุดเนืองนิตย ์ มีคาํพูดอนังาม  ฉลาดในมติ  รู้วิธี  ทรงจาํสมาธิ 

อนัสงบปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลีนี  ฯ (170) 

สถานทีทาํงานเหมือนสถานทีแห่งศิลปะ  เหมือนสถานทีประกอบเภสัช 

แก่ผูต้อ้งการเภสัชทงัหลาย  จักเป็นนักปราชญ์ถึงฝังในทีทงัปวง  ทรงจาํพระสูตรนี  

ซึงเป็นสมาธิอนัปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลี  ฯ (171) 

เป็นผูฉ้ลาดดีในกาพย ์ศาสตร์ หาสยะและลาสยะ  นิติ และเพลงขับ เป็นผู ้

ถึงฝังแลว้  จกัเป็นอาจารยข์องโลกตลอดกาลเป็นนิตย ์ ทรงจาํสมาธิอนัสงบปราศจาก

กิเลสเพียงดงัธุลีนี  ฯ (172) 

เขาจักมีบริวารตลอดกาลเนืองนิตย ์ เขาจักมีฝ่ายไม่แตกแยก  ไปด้วยกัน 

สามคัคีกนัในกาลทุกเมือ  ประพฤติโพธิจรรยาอนัประเสริฐทีสุด ดีเยียม เกษม ทรงจาํ

พระสูตรอนัเป็นสมาธิปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลีนี ฯ (173) 
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ความโศกศลัย ์เหมือนการบีบจิต จกัไม่เกิดขึนแก่เขาผูเ้ป็นบณัฑิตเลย จกัเป็น

ผูถึ้งความไม่มีโรคตลอดกาลทงัหมด ทรงจาํสมาธิอนัสงบปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลีนี  

ฯ (174) 

ชนผูมี้มีความเศร้าโศกในกายเหมือนมีความเศร้าโศกในจิต  และมีความเศร้า

โศกในฟันเหมือนมีความเศร้าโศกในศีรษะ  ย่อมไม่มีพยาธิในชีวโลก  ทรงจาํสมาธิ 

อนัสงบปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลีนี  ฯ (175) 

โรคมีหลายอยา่งในโลกคือแผน่ดิน  โรคในกายมีเหมือนโรคในจิต  โรคไม่มี

แก่เขาเลย  เพราะทรงจาํสมาธิอนัสงบปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลีนี  ฯ (176) 

จิตมีกิเลสหลายอยา่ง  ในกายก็มีโรคหลายชนิด  ความเศร้าหมองหลายอย่าง

นนัไม่มีแก่เขาเลย  เพราะทรงจาํสมาธิอนัสงบปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลีนี  ฯ (177) 

เห มือ นท้อ งฟ้ ามี ร ะห ว่ า ง  ไ ม่ถูก ไล้ทา  ห ม ดจ ดแ ต่ เ ริ ม  ไ ม่ มี มลทิ น  

และส่องสว่าง  จิตของเขาก็บริสุทธิเช่นนนั  เพราะทรงจาํสมาธิอนัสงบปราศจากกิเลส

เพียงดงัธุลีนี  ฯ (178) 

แสงสว่ างของพระจันทร์ เหมือนแสงสว่ างของพระอาทิตย์ หมดจด  

ยึดเอาไม่ได้  และส่องสว่าง  จิตก็ส่องสว่างเช่นนัน  เพราะทรงจาํสมาธิอนัสงบ

ปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลีนี  ฯ (179) 

บุคคลถือเอารงคชาติหลายอย่างเป็นอเนกก็ไม่ง่ายทีจะเขียนอากาศอนัไม่มี

ระหว่าง ฉนัใด  จิตก็ไม่ง่ายทีจะเขียนฉันนัน  เพราะเสพสมาธิอนัสงบปราศจากกิเลส

เพียงดงัธุลีนี  ฯ (180) 

ลมพดัไปสีทิศไม่ตดัขดัไปสู่ทิศโดยรอบไดฉ้นัใด  ผูน้นัทรงไวซึ้งจิตอนัเสมอ

ดว้ยลม  เป็นผูไ้ม่ติดขดั ไม่ถกูลบูไลใ้นโลก  ฯ (181) 

ใครๆ ไม่สามารถจับลมทีพดัอยู่ดว้ยตาขาย และไม่สามารถผูกไวด้้วยบ่วง  

จิตของเขาก็ไม่ทาํได้ง่ายเพือรู้แจง้ เพราะเจริญสมาธิอนัสงบปราศจากกิเลสเพียงดัง 

ธุลีนี  ฯ (182) 

ใครๆ ไม่อาจจบัเปลวไฟในแสงสว่างได ้ นาํทีอยูใ่นบาตรนาํมนัก็เช่นเดียวกนั  

จิตของเขาไม่ใช่ทาํไดง่้ายเพือรู้แจง้  เพราะเจริญสมาธิอนัสงบปราศจากกิเลสเพียงดงั

ธุลีนี  ฯ (183) 

เมฆคาํราม  สายฟ้าเล่นไป  มนุษยไ์ม่อาจจบัไดด้ว้ยฝ่ามือ  จิตของเขาไม่ง่าย 

ทีจะรู้ประมาณ  เพราะเจริญสมาธิอนัสงบปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลีนี  ฯ (184) 
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ใครๆ อาจจบัเสียงร้องของสตัวท์งัหลายซึงมีใน 10 ทิศในพุทธเกษตร  จิตของ

เขาผูไ้ดส้มาธิเป็นกาลเป็นพระโพธิสตัวก์็ไม่ง่ายทีจะรู้ทีสุด  ฯ (185)   

เขาได้ภูมิแห่งสมาธิอนัปราศจากกิเลสเพียงดังธุลีนัน เป็นผูไ้ม่เศร้าหมอง  

ไม่ติดขอ้ง ไม่มีการอยู่ในไตรภพอีกต่อไป สมาธิอนัสงบย่อมเป็นสิงทีเขาไดแ้ลว้ ฯ 

(186) 

ไม่เป็นผูโ้ลเลในกาม  ทังไม่โลเลในรูป ไม่โลเลในสตรี ทงัมีจิตไม่แล่นไป  

เป็นผูส้งบ สงบนกั ไม่เกลือกกลวั ในกาลทีไดส้มาธิอนัปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลีนี ฯ 

(187) 

ไม่โลเลในบุตร  ทังไม่โลเลในธิดาอีก  ไม่โลเลในภารยา  และไม่โลเล 

ในบริวาร  มีความประพฤติสงบดี  ไม่เกลือกกลวั  ในกาลทีไดส้มาธิอนัปราศจากกิเลส

เพียงดงัธุลีนี  ฯ (188) 

ไม่โลเลในเงิน  ทงัไม่โลเลในประโยชน์อีก ไม่โลเลในสวรรค ์ไม่ติดในทรัพย์

และรัตนะทงัหลาย  เขาเป็นผูมี้จิตบริสุทธิดี  ไม่มีความคาํนึง  ผูนี้เป็นผูบ้รรลุสมาธิ  

เป็นผูว้ิเศษ  ฯ (189) 

เขาไม่ประพฤติพรหมจรรยเ์พราะเหตุแห่งสมาธิ  เป็นผูไ้ม่โลเลในสวรรค ์  

ผูรู้้แจ้งย่อมให้ในกาลทุกเมือ  ผูต้ ้องการสัมโพธิ  ประพฤติกุศลจรี  ผูนี้เป็นผูบ้รรลุ

สมาธิ เป็นผูว้ิเศษ  ฯ (190) 

ไม่ประพฤติตบะหรือพรตเพราะเหตุแห่งราชสมบติั  ไม่ปรารถนาความเป็น

ใหญ่ ประโยชน์ สตรี และสมบัติ  เป็นผูโ้ลเลในสัมโพธิเพือประโยชน์แก่ชนมาก   

เขาทาํใหส้าํเร็จสมาธิอนัปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลีนี  ฯ (191) 

ราคะไม่ก่อความบีบคนัแก่เขาเลย เขาผูไ้ม่โลเลในสตรี มีจิตพล่านไป ราคะ

ย่อมมีด้วยความรู้ทั วถึงปกติ  เพราะไดส้มาธิอนัสงบปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลีนี ฯ 

(192) 

โทสะไม่ก่อความบีบคันแก่เขาเลย  โดยประการทีพยาบาทพึงทําความ

กระทบกระทงั  โทษธาตุนันเขาขจดัไดด้ว้ยไมตรี  เพราะไดส้มาธิอนัสงบปราศจาก

กิเลสเพียงดงัธุลีนี  ฯ (193) 

โมหะไม่ก่อความบีบคนัแก่เขาเลย  โมหะคืออวิทยานนัเขาขจดัไดด้ว้ยปรัชญา  

ความรู้อนัไม่มืดบอด ไม่มีประมาณนนั อนัเขาไดแ้ลว้  เหล่านีเป็นคุณอนัไม่มีประมาณ

ของผูบ้รรลุสมาธิ  ฯ (194) 
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ราคะอนัเขาข่มดว้ยดีดว้ยอศุภะ  โทสะอนัเขาขจดัไดด้ว้ยไมตรีในกาลทุกเมือ

ไม่มีเหลือ  โมหะอันเป็นขายแห่งกิ เลสเขาขจัดได้ด้วยปรัชญา ผูบ้รรลุสมาธิ 

ยอ่มบาํเพญ็ตบะเพือโลกทงัมวล  ฯ (195) 

ความเศร้าซึมไม่ก่อความบีบคนัแก่เขา  ความเพิกกิเลสต่างๆ อนัเขาเจริญดี

แลว้  ยอ่มเป็นผูไ้ม่ถกูไลท้า  และเป็นผูห้ลุดพน้แลว้  เหล่านีเป็นคุณอนัประมาณไม่ได้

ของผูบ้รรลุสมาธิ  ฯ (196) 

โมหะไม่ก่อความบีบคนัแก่เขา  เพราะเขาเป็นผูย้นิดีในการสละตลอดกาลเป็น

นิตย ์พระโพธิสตัวผ์ูท้รงจาํสมาธินีเป็นผูส้ละของของตนทงัหมด เป็นผูใ้ห้ความสุข ฯ 

(197)   

เป็นผูป้ระกอบดว้ยเรียวแรง  เป็นผูไ้ม่มีผูเ้ปรียบ  เขาประกอบดว้ยพลงัตลอด

กาลเป็นนิตย ์ เขาผูเ้ป็นพระโพธิสัตวท์รงจาํสมาธินีเป็นผูไ้ม่มีผูเ้สมอในโลกในกาล

ไหนๆ  ฯ (198) 

แมใ้นกาลทีเขาเป็นพระราชาจกัรพรรดิ  เขา้ไปในชมพทูวีปในโลก  เขาก็เป็น

ผูที้ชนมากบูชา  ถึงความพิเศษ  มีมติ  มีปรัชญาอนัวิเศษทีสุด  ฯ (199) 

มีตระกลูแกว้ ทีพิเศษทีสุด มีโภคะมากมาย เป็นสมบติัของชนมาก เป็นตระกลู

ทีมีมา้ ชา้ง รถอนัดี ยานอนัเป็นคู่ เงินและทอง มณีและรัตนะ จาํนวนมาก ฯ (200) 

ชนผูมี้ศรัทธาในพุทธชญานอนัประเสริฐนี  เป็นผูป้ระกอบด้วยกุลรัตนะ 

ในชมพูทวีป  อุบัติแลว้ในกุลรัตนะอนัวิเศษทีสุด  เขาทาํประโยชน์อนัไพบูลยน์ัก  

เพือหมู่ญาติ  ฯ (201) 

ตระกูลในชมพูทวีปนีทีไม่ศรัทธา  เขาก็ไม่ประมาททาํศรัทธาให้เกิดขึนแก่

ตระกลูเหล่านนั  สิงใดดาํรงอยูใ่นสตัวกายอนัมีโพธิจิต  ชนเหล่านนั  เป็นพระพุทธเจา้ 

ผูชิ้นบวร  เป็นสวยมัภู  ฯ (202) 

อนึง ชนเหล่านันสัมผสัโพธิอนัเลิศ อนัไม่มีทีเปรียบ  หมุนจกัรอนัเช่นนีให้

เป็นไปในพุทธเกษตร  อนึง  ชนเหล่าใดรู้จกัธรรมจกัรนีในกาลนัน  ชนเหล่านันดาํรง

อยูด่ว้ยดีในธรรมอนัไม่เกิดขึน  ฯ (203) 

อนึง  พระโพธิสัตวท์งัหลายเป็นผูท้าํมากในกาลนัน  พระโพธิสัตวเ์หล่านัน

เป็นผูอ้นัสตัวท์งัหลายพึงบูชาอยา่งต่อเนือง  พวกเขาทาํประโยชน ์  อนัชงัไม่ไดต้ลอด

กาลเป็นนิตย ์ พวกเขาเป็นจกัษุ ทาํสตัวท์งัหลายใหเ้ป็นผูไ้ม่มืดบอด  ฯ (204) 
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สัตวห์ลายแสนโกฏิไม่มีทีสินสุด มีกุศลมูล เพราะฟังในทีนัน สัตวเ์หล่านัน 

ไดโ้พธิจิตอนัยอดเยยีม ในกาลทีพระชินเจา้ผูท้รงเป็นมหาตมา สงัสอนพระโพธิสตัว ์ฯ 

(205) 

มี เ ก ษ ต ร อัน ไ ม่ ว่ า ง  บัน เ ทิ ง ทั ว แ ล้ว เ นื อ ง นิ ต ย์  เ ป็ น ผู ้ไ ม่ ถู ก ไ ล้ท า   

เป็นพระพุทธเจ้าในกาลนัน  เหล่านีเป็นพระโพธิสัตว์ในกาลนัน ในทีทีดาํรงอยู ่  

ทาํประโยชน์อนัไม่มีประมาณแก่สตัวท์งัหลาย  ฯ (206) 

ยอ่มรักษาศีล พรหมจรรย ์อนัไม่มีสิงใดเหมือน  เจริญสมาธิอนัไพบูลยต์ลอด

กลัป์อนัไม่มีทีสินสุด  อาศยัในธยาน วิโมกษ์ ตลอดกาลเนืองนิตย ์ พระโพธิสัตว์

เหล่านนัเป็นพุทธบุตรในกาลทุกเมือ  ฯ (207) 

พวกเขาเสพอิทธิบาทเนืองๆ  ไปสู่เกษตรอนัมาก มีอย่างต่างๆ ไม่มีทีสินสุด  

ฟังธรรมทีพระสุคตผูป้ระเสริฐตรัส และเป็นผูรั้บเอาธรรมทงัหมด ดาํรงอยูใ่นธารณี  ฯ 

(208) 

พระโพธิสัตวผ์ูด้าํรงอยู่ในธารณี  กล่าวสูตรอนัไม่มีประมาณไม่มีทีสินสุด  

พระโพธิสัตว์ผูด้าํรงอยู่ในธารณี ทาํประโยชน์อนัไม่มีประมาณแก่สัตวท์ังหลาย ฯ 

(209)   

ยอ่มรู้จุติและอุบติั  อคติ  คติ  ของสตัวท์งัหลาย  กรรมเช่นใดทีพวกเขาทาํแลว้  

แมผ้ลกรรมก็เป็นเช่นนนั  ฯ (210) 

อนึง  ความเจือกนัแมม้าตรว่าอณู ก็ไม่ไดด้ว้ยกรรม  พระโพธิสัตวผ์ูมี้ยศใหญ่

แมเ้หล่านนั ยอ่มรู้แจง้ความเจือกนัเหล่านนั  ฯ (211) 

อนึง ศูนยตาเป็นวิหารอนัสูงสุดของท่านผูม้หาตมาทังหลาย  ย่อมตังสัตว์

หลายโกฏิเป็นอจินไตยไ์วใ้นมหายาน  ฯ (212) 

ความรู้พร้อมซึงสตัวย์อ่มไม่เป็นไปแก่ท่านเหล่านันผูก้ล่าวสอนสัตวเ์หล่านัน

อยู ่อนึง พระโพธิสัตวท์งัหลายประกาศแลว้ซึงความไม่เป็นไปของธรรมทงัหลาย ฯ 

(213) 

ความอยากไดธ้รรมทงัหลาย  ยอ่มไม่เป็นไปแก่พวกเขาผูป้ระกาศอยู ่ เป็นผูอ้ยู่

ในศนูยะ  ดาํรงมนัในความรู้อนัมนัคง  ฯ (214) 

แสดงสมาธินีอนัเป็นเครืองอยูข่องศาสดาทงัหมด  ความรู้พร้อม ความรู้พร้อม

ซึงอิสตรี  ความมีสวภาวะ  ยอ่มไม่เป็นไปแก่เขาเหล่านนั  ฯ (215) 

เขาทาํใหแ้จง้ความรู้พร้อมอิสตรี  นงัอยูที่ควงไมโ้พธิ  ครันนงัอยูที่ควงไมโ้พธิ

แลว้  ความรู้พร้อมซึงมารยอ่มกลบัมา  ฯ (216) 
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อนึง เขาผูเ้ป็นบณัฑิตยอ่มเห็นมารและเสนามารในทีนนั  อนึงเขาเห็นธิดามาร

ทงัสาม  ฯ (217) 

ความรู้พร้อมทังหมด  อนัท่านผูน้ั งอยู่ทีควงไมโ้พธิย่อมละได้  แผ่นดิน

ทงัหมดยอ่มสนัเพือท่านผูล้ะความรู้พร้อมทงัหมดได ้ ฯ (218) 

เขาสุเมรุ  และทะเลยอ่มมีใน 10 ทิศ เพียงใด  สัตวท์งัหลายย่อมรู้จกัพระองค์

ในทิศ 10 ทงัหมด เพียงนนั  ฯ (219) 

แผ่นดินนีสั นไหวแล้ว 6 ครังด้วยฤทธิของพระโพธิสัตว์  ผูต้รัสรู้โพธิ 

อนัยอดเยยีม  ในกาลนนั  ฯ (220) 

ธรรมทงัหลายทีปรุงแต่งแลว้และธรรมเหล่าใดทีไม่ไดป้รุงแต่ง มีอยู่เพียงใด  

ยอ่มตรัสรู้ธรรมเหล่านนัทงัหมด  ทีแสดงดว้ยศพัทว์่าธรรม  ฯ (221) 

อนึง  ใครๆ  ย่อมไม่ตรัสรู้ในทีนัน  ทังสีหนาทย่อมเป็นไป  ครันรู้แจ้ง 

ความเป็นไปแลว้ยอ่มเป็นพระพุทธเจา้ผูท้าํแสงสว่าง  ฯ (222) 

ธรรมทังหลายทีอาศัยกันย่อมเป็นไป  ทังธรรมทีอาศัยกันย่อมเกิ ดขึน   

ความอาศยักนัของธรรมทงัหลายอนัใดมีอยู ่ ท่านเหล่านันผูรู้้แจง้ทงัหมด ย่อมรู้ความ

อาศยักนัเหล่านนั  ฯ (223) 

เป็นผูรู้้วิธี  ถึงคติแห่งความเป็นศูนยตาในธรรมทงัหมด  อนึง  ท่านเหล่านัน 

ผูถึ้งคติแห่งธรรมทงัหมดยอ่มรู้แจง้คติ  ฯ (224) 

พระโพธิสัตว์แสวงหาคตินั นแลว้ย่อมไม่ได ้ คติทีพระพุทธเจ้าทุกพระองค ์

รู้แลว้นนัเป็นอจินไตย ์ ฯ (225) 

เขาผูรู้้คติทงัหมดย่อมเป็นผูถึ้งคตินัน  ตดัขาดมายาของคติทงัหมด  เพราะรู้

ลกัษณะแห่งสทัธรรม  ฯ (226)   

เขานั งทีควงไมโ้พธิบนัลือสีหนาทอย่างนัน  รู้แจง้เกษตรหลายโกฏิอนัไม่มี

กาํหนดเป็นอจินไตย ์ ฯ (227) 

ท่านทังหมดเป็นพระพุทธเจ้าผูก้ล้าหาญ  มียศใหญ่  ทําสัตว์ให้ไหวแล้ว   

เป็นผูน้าํสตัวที์พึงแนะนาํได ้ เป็นสารถีนาํสตัว ์ ฯ (228) 

สัมผสัโพธิอนัยอดเยียม  ลุกขึนแลว้จากควงไมโ้พธิ  แนะนําสัตว์ทงัหลาย 

ทีพึงแนะนาํไดไ้ม่มีประมาณเป็นอจินไตย ์ ฯ (229) 

พระสัมพุทธเจา้ทรงเนรมิตพระพุทธเนรมิตไม่มีทีสินสุด  เป็นผูแ้สดงธรรม

ยอ่มไปสู่เกษตรหลายพนัโกฏิ  ฯ (230) 
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ตงัสัตวห์ลายโกฏิเป็นอจินไตยไ์วใ้นโพธิอนัเลิศ  แสดงธรรมอนัยอดเยียม 

เพือประโยชน์แก่สตัวท์งัหมด  ฯ (231) 

มหาชญานอันเช่นนีนันเป็นพุทธชญานอันเป็นอจินไตย์  เพราะฉะนัน   

พวกเธอจงยงัฉนัทะอนัเป็นฉนัทะเพือโพธิอนัยอดเยยีมใหเ้กิด  ฯ (232) 

จงยงัความเคารพใหเ้กิดในพระพุทธ พระธรรม  พระสงฆ ์ผูมี้คุณอนัยอดเยียม   

ต่อพระโพธิสตัวท์งัหลาย  ผูก้ลา้หาญ  ผูเ้สพโพธิอนัยอดเยยีม  ฯ (233) 

พวกเธอมีจิตไม่ย่อทอ้  ไม่เกียจคร้าน  จงสักการะ  จากนันพวกเธอจกัเป็น

พระพุทธเจา้ผูท้าํแสงสว่างโดยกาลไม่นาน  ฯ (234) 

อนึง  พระโพธิสตัวเ์หล่าใดในเกษตรหลายพนัผูม้าในทีนี  ย่อมเห็นพระผูเ้ป็น

แสงสว่างของโลกผูแ้สดงธรรมอนัยอดเยยีม  ฯ (235) 

ท่านผู ้กล้าหาญทังหลาย  ย่อมโปรยพระนายกด้วยมหารัตนะทังหลาย   

โปรยดว้ยดอกมณทารพทงัหลาย  เพราะเหตุแห่งโพธิ  ฯ (236) 

ย่อมประดับเกษตรนีอนัเป็นพุทธเกษตรอันยอดเยียม  ปิดด้วยข่ายรัตนะ

โดยรอบทงั 10 ทิศ  ฯ (237) 

ผูกธงชัยและยกธงแผ่นผา้หลายโกฏิ  ประดับเกษตรนีด้วยเครืองประดับ 

อนัไม่มีทีสินสุด  ฯ (238) 

ยอ่มสร้างเรือนยอดอนังดงามดว้ยรัตนะทงัหมด  ปราสาทและประตูแห่งห้อง

ใหญ่  อนันบัไม่ได ้ เป็นทีรืนรมยใ์จ  ฯ (239) 

วิมานพระจนัทร์ครึงเสียว  ช่องระบายลม  ทังหน้าต่าง  ธงชัยและหมอ้นํา   

อนังดงามดว้ยรัตนะต่างๆ อนัเขาอบแลว้  ฯ (240) 

ดว้ยกลินทีอบ เปลวควนัทีเสมอก็ถกูตอ้งแลว้ กลินอนัน่ารืนรมยใ์จ ยอ่มพดัไป

ในเกษตรหลายพนัโกฏิ  ฯ (241) 

ก็สตัวเ์หล่านนัทงัหมดแผไ่ปแลว้โปรยฝนมีกลินหอม  อนึงผูไ้ดก้ลินของหอม

นนัเป็นพระพุทธเจา้ผูน้ายก  ฯ (242) 

เขาละลูกศรคือราคะนั น ลูกศรคือโทสะย่อมไม่มี กาํจัดข่ายแห่งโมหะแลว้  

ความมืดทงัหมดยอ่มไปปราศ  ฯ (243) 

อนึง  ยอ่มสัมผสัฤทธิ  พละ โพชฌงค์ และอินทรีย ์ สัมผสัธยานและวิโมกข ์ 

ยอ่มเป็นผูค้วรแก่ทกัษิณา  ฯ (244) 

ปูลาดแลว้ดว้ยโกฏิห้า  คลุมด้วยผา้หลายโกฏิ  ปิดดว้ยข่ายรัตนะทังหลาย  

งดงามดว้ยฉตัรหลายโกฏิ  ฯ (245) 
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พระโพธิสตัวผ์ูก้ลา้หาญเหล่านนัมาพร้อมกนัแลว้นงัในทีนนั  ยอ่มรุ่งเรืองดว้ย

ลกัษณะอีกทงัอนุพยญัชนะทงัหลาย  ฯ (246) 

พุทธเกษตรทังหมดประดับด้วยพฤกษ์อันทําด้วยรัตนะ  ทังเนรมิตสระ

โบกขรณีทีเต็มดว้ยนาํมีองค ์8  ฯ (247) 

พระโพธิสตัวเ์หล่านันดืมนาํจากสระโบกขรณีนันแลว้ยืนทีฝังสระโบกขรณี  

ทงัหมดบรรเทาความอยากแลว้เป็นเจดียข์องโลก  ฯ (248) 

อนึง  พระโพธิสัตว์ทังหลายมาพร้อมกันในเกษตรอืนๆ  กล่าวสรรเสริญ

พระพุทธเจา้ผูศ้ากยสิงห์ผูค้งที  ฯ (249) 

อนึงชนผูไ้ดฟั้งการสรรเสริญนนัยอ่มเป็นพระโลกนายก  เราประกาศอานิสงส์

อนัเป็นอจินไตยข์องพระสูตรนี  ฯ (250) 

ทีสุดของปทุมเป็นอจินไตยด์้วยใบทีสาํเร็จด้วยทอง  เนรมิตดอกกรรณิการ์ 

ทีหมดจด  มีงูเป็นสาระ  ในทีนนั  ฯ (251) 

มีแก้วไพฑูรยเ์ป็นท่อนไม ้ และแก้วผลึกเป็นบัญชร  มีเกสรแห่งท้องคีรี   

ทีเนรมิตอยา่งงามในทีนนั  ฯ (252) 

อนึง  ชนผูไ้ดด้มกลินหอม ทีเปล่งออก เป็นสิงน่ารืนรมยน์ัน  ซึงมีใจยินดี   

มีพยาธิทงัหมดสงบ  ฯ (253) 

ราคะ โทสะ และโมหะ สินไปไม่มีเหลือ  และครันทําโทษทังสามอย่าง 

ใหสิ้นไปแลว้ยอ่มเป็นพระพุทธเจา้ผูใ้หค้วามสุข  ฯ (254) 

เสียงยอ่มเปล่งออกจากทีนนั เพราะว่าเสียงว่าพุทธเจา้เป็นอจินไตย ์และเสียง

ว่าสทัธรรมและว่าพระสงฆ ์ยอ่มเปล่งออกไปรอบดา้น  ฯ (255) 

ศูนยตาเป็นเสียงของสิงทีไม่มีนิมิต และไม่ส่งไป  ครันได้ฟังศูนยตานัน   

สตัวห์ลายโกฏิอนัมากยอ่มไม่หวนกลบั  ฯ (256) 

เสียงนันทีเปล่งออกย่อมไปในเกษตรหลายโกฏิ  ย่อมตังสัตว์หลายโกฏิ 

เป็นอจินไตยไ์วใ้นพุทธชญาน  ฯ (257) 

นกตะขาบทุ่ง  นกการเวก  นกชีวญัชีวกะ  แมเ้หล่านัน  ส่งเสียงอนัเป็นเสียง

อยา่งพระพุทธเจา้อนัยอดเยยีม  ฯ (258) 

อนึง  ตน้ไมเ้หล่านนัทีทาํดว้ยรัตนะ ทรงเนรมิตไวใ้นเกษตรนี  ตน้ไมแ้กว้มณี

อนัวิเศษทีสุด  น่าทศันา  และเป็นทีรืนรมยใ์จ  ฯ (259) 

เครืองอาภรณ์และสิงทอทังหมดห้อยอยู่ทีตน้ไมเ้หล่านัน  เหล่านีเนรมิตไว ้

ในเกษตรนีดว้ยอานุภาพของพระพุทธเจา้  ฯ (260) 
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ขบวนไรๆ นนัไม่มีในเกษตรทงัหมดโดยประการทงัปวง  ไม่มีใครเห็นสิงที

วิเศษทีสุดนนัในเกษตรนี ในกาลนนั  ฯ (261) 

นั น อนัพระศากยสิงห์ผูค้งทีกล่าวไวอ้ย่างย่อ  พระโพธิสัตวท์ังหลายผูมี้ยศ

ใหญ่  ยอ่มไม่สงสยัในชญานนนั  ฯ (262) 

ย่อมรู้คตินั นอนัเป็นอจินไตยข์องท่านเหล่านัน  ชนเหล่านันย่อมเจริญดว้ย

ชญาน  หรือหว้งนาํเจริญดว้ยทีสุดทงัหมด  ฯ (263) 

ก็ทีสุดจากการดืมในท้องทะเลใหญ่ย่อมไม่ได้แก่พวกเขา  เพราะนัยนั น 

อนัเป็นอจินไตยท่์านกล่าวไวส้าํหรับพระโพธิสตัวท์งัหลาย  ฯ (264) 

พระโพธิสัตว์ผูก้ล้า มียศ  ยืนอยู่ในทีสุดนี  ย่อมปล่อยอวัยวะแห่งเสียง

ทงัหลายอนัเช่นกบัทรายในแม่นาํคงคา  ฯ (265) 

ล ําดับนัน   พระโพธิสัตว์ย่อมไม่ คิดอย่างนีว่ าแม้เ สียงก็ เป็น จินไตย  

เมือความคิดท่านละไดแ้ลว้  ยอ่มเป็นผูอ้ยูใ่กลโ้พธิ  ฯ (266) 

ท่ า น ไ ม่ ทํา ล า ย ศี ล แ ม้ เ พ ร า ะ เ ห ตุ แ ห่ ง ชี วิ ต   ท่ า น ผู ้ไ ม่ ทํา ล า ย แ ล้ว  

เป็นพระโพธิสตัวผ์ูมี้ความมนัคง ยอ่มเทียวไป  ฯ (267) 

ท่านไม่ทาํลายความรู้พร้อมซึงกามให้มากโดยประการทงัปวง  เมือท่านละ

ความรู้พร้อมทงัหมด  สมาธิอนัไม่มีประมาณยอ่มมี  ฯ (268) 

ท่านผูต้ ังมั นแล้วย่อมเทียวไป  ไม่ติดขัดในสมาธิทังหลาย  ผูไ้ ม่ติดขัด 

และไม่ประมาทแลว้ ท่านก็ไม่ติดขดัในโลกทงัหลาย  ฯ (269) 

ท่านกา้วล่วงโลกธาตุแลว้ย่อมไปสู่สุขาวดี  และท่านผูไ้ปในแดนสุขาวดีนัน

ยอ่มพบพระสมัพุทธเจา้พระนามว่าอมิตาภะ  ฯ (270) 

อนึง  พระโพธิสัตว์ผูก้ลา้หาญเหล่านัน  ประดบัแลว้ด้วยลกัษณะทังหลาย   

ทงัเป็นผูถึ้งฝังแห่งอภิชญา 5  มีธารณีเป็นโคจร  ฯ (271) 

ผู ้ไหว้พระบาทของพระพุทธเจ้าทังหลายย่อมไปสู่เกษตรหลายโกฏิ  

ไปส่องสว่างพุทธเกษตรทงัหลายอนัเป็นอจินไตย ์ ฯ (272) 

อนึง พระชินเจา้เป็นผูล้ะโทษทงัหมดแลว้  ชาํระกิเลสทงัหมดแลว้  ถอนกิเลส

ทงัหมดแลว้  ดาํรงอยูใ่นชาติเดียว  ฯ (273) 

ชนเหล่านันย่อมไม่จากเกษตรนันไปสู่อบายทังหลาย  อบายทังหมด 

ท่านตดัขาดดีแลว้ในเกษตรนนัโดยไม่เหลือ  ฯ (274) 

สมาธินนัอนัพระอมิตาภะผูเ้ป็นพระพุทธเจา้ผูป้ระเสริฐทีสุด ผูค้งทีทรงตรัสรู้

แลว้  พวกเธออยา่ทาํความสงสยัในสมาธินนั  จกัไปสู่แดนสุขาวดี  ฯ (275) 
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มาตุคามผูไ้ดฟั้งการพรรณนาถึงเกษตรอนัประเสริฐทีสุด  ไดค้วามเลือมใส

แห่งใจ  ย่อมเป็นบุรุษผูป้ระเสริฐ มีความรู้ดี โดยพลนั  ทงัย่อมไปสู่เกษตรหลายพนั

โกฏิดว้ยฤทธิ  ฯ (276) 

การบูชาหลายอย่างไม่มีประมาณ  มีอยู่เพียงใด  เกษตรหลายโกฏินยุต  

ในพิมพรทงัหลายใดมีอยู่  ทาํการบูชานันในบุรุษผูป้ระเสริฐเป็นนิตย ์ เป็นผูไ้ม่มีมดั 

ทีนบัได ้ มีไมตรีจิต  ฯ (277)   

เสพศีล สมาธิ เนืองๆ ธยานและวิโมกษ์อนัไม่มีประมาณ เสพศูนยะ อนัไม่มี

นิมิตเนืองๆ  ก็เขาจะเป็นพระสุคตในโลกโดยกาลไม่นาน  ฯ (278) 

เพราะว่า การบูชานันเป็นเยียม วิเศษทีสุด สําหรับเราผูเ้ป็นพระโพธิสัตว ์

ผูต้ ังอยู่ในกองศีล  เขาผูด้าํรงอยู่ในโพธิจิตในกาลเป็นทีสินไปได้บูชาพระพุทธเจ้า 

ทุกพระองคอ์ยา่งดีในกาลทุกเมือ  ฯ (279) 

ชนผูเ้ป็นพระโพธิสัตวใ์นกาลเป็นทีสินไป อนัโหดร้ายนี เป็นพระพุทธเจ้า

หลายพนัโกฏิ ทีนาํเสนอแลว้  ย่อมรักษาธรรมทีพระสุคตผูป้ระเสริฐทรงแสดงแลว้  

ชนเหล่านนัเป็นผูรั้กษาธรรมเป็นบุตรผูมี้ในภายหลงัของเรา  ฯ (280) 

ปริวรรตที 32  ว่าดว้ยอานิสงส์ของการทรงจาํพระสูตร ในศรีสมาธิราช 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี  ฯ (32) 

 

ปริวรรตที  33  เกษมทตัตปริวรรต 

(ว่าดว้ยพระโพธิสตัวน์ามว่าเกษมทตัตะ) 

ทราบว่าลาํดับนัน พระผูมี้พระภาคเจ้าได้ตรัสเรียกจันทรประภาผูเ้ป็นกุมารมาว่า  

ดูก่อนกุมาร เรืองเคยมีมาแลว้ ในอดีตกาลในกลัป์อนันบัไม่ถว้น อนันบัไม่ไดเ้ลย อนักวา้งใหญ่ ไม่มี

ประมาณ ไม่พึงคิด ไม่พึงนับ  ฯ  โดยกาลนัน โดยสมยันัน พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระนามว่าโฆษทตัตะไดเ้สด็จอุบติัขึนในโลก ทรงถึงพร้อมดว้ยวิชชาและจรณะ ผูสุ้คต รู้แจง้โลก 

เป็นสารถีฝึกบุรุษอยา่งยอดเยยีม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์งัหลาย เป็นพุทธะ เป็นภควนั ฯ   

ดูก่อนกุมาร ทราบอีกว่า พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโฆษทัตตะนัน ตังสัตว์มีจาํนวน

กําหนดไม่ได้เป็นอจินไตย์ไม่มีปริมาณนับไม่ได้ไว ้ในความเป็นพระอรหันต์สิ นกิเลสแล้ว 

ทรงปรินิพพาน และตังสัตว์ทังหลายจํานวนกําหนดไม่ได้นับไม่ได้ในความเป็นไปเพือ 

สมัมาสมัโพธิอนัยอดเยยีมแลว้ทรงปรินิพพาน ฯ ดูก่อนกุมาร ก็โดยกาลนันโดยสมยันัน ได้มี

พระราชาพระนามว่าศรีโฆษะ  ฯ  พระองค์รับสั งให้สร้างสถูป 84,000 โกฏิ ซึงเป็นห้องบรรจุ 

พระธาตุของพระตถาคต  เพือบูชาพระตถาคตพระองค์นัน  ฯ  และในพระสถูปหนึงๆ รับสั งให้
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ประดิษฐานประทีป 8,400,000 โกฏินิยุต  ฯ  เช่นเดียวกนั ทรงรับสั งให้ประดิษฐาน เครืองพาทย ์

เครืองดนตรี ดอกไม ้ธูป ของหอม มาลา เครืองไล ้จุณของหอม จีวร ฉัตร ธงชยั และธงแผ่นผา้  ฯ  

และในสถปูหนึงๆ ทรงรับสงัใหป้ระดิษฐไ์ว ้ 84,000 โกฏิ  ฯ  ดูก่อนกุมาร  ก็พระราชาพระนามว่า

ศรีโฆษะพระองคน์นั  ทรงทาํการบูชาแก่สรีระของพระตถาคต ทรงใหท้าํการประชุมพระโพธิสัตว์

หมู่ใหญ่บรรดาพระโพธิสตัว ์8,400,000 โกฏินิยตุ  ไดก้ระตือรือร้นดว้ยการบูชาทีจดัตงัไวด้า้นหน้า

พระโพธิสตัวม์หาสตัวเ์หล่านัน  ฯ  ก็พระโพธิสัตวม์หาสัตวเ์หล่านันทงัหมด ไดเ้ป็นผูก้ล่าวธรรม   

มีปฏิภาณทีใครไม่อาจทดัทานได ้ ไดส้มาธิ  ไดอ้สงัคธารณี  แสดงธรรมดว้ยคุณทีมีอยู่  แสดงธรรม

อนับริสุทธิ  ถึงบารมีอนัเป็นวสีของพระโพธิสัตว ์  ฯ  ดูก่อนกุมาร  ก็โดยกาลนัน  โดยสมยันัน  

พระโพธิสตัวม์หาสตัวน์ามว่าเกษมทตัต ์ผูย้งัหนุ่ม มีผมดาํ  ไดมี้ในบริษทันัน  ยงัอยู่ในวยัอนัเจริญ

ซึงประกอบดว้ยวยัเยาวน์ทีหนึง  ผูป้ระพฤติพรหมจรรยอ์ย่างกุมาร อุปสมบทพียง 1 พรรษา  ฯ  

ดูก่อนกุมาร  ก็โดยกาลนันและโดยสมัยนัน  พระราชาพระนามว่าศรีโฆษะ  ทรงอ้อนวอน 

หมู่พระโพธิสตัวม์หาสตัว ์ ในการกล่าวบารมี 6  ฯ  ทรงออ้นวอนพระโพธิสัตวม์หาสัตวเ์หล่านัน 

เพือประโยชน์แก่การกล่าวโพธิ-สัตตวปิฏก มหาธารณี ความฉลาดในอุบาย วศีวินัย  ความไม่ติด

ขอ้ง  ประทับนั งในราตรี  ทรงตามประทีปแสนโกฏินิยุตมิใช่หนึงในทีนัน เบืองหน้าเจดียข์อง 

พระตถาคต  ฯ  ไดท้าํมาตรว่ามณฑลทีรดแลว้ขดัแลว้และชาํระแลว้  เกลียดอกไม ้ ปูลาดทีนอนทีนงั

อนัวิจิตรต่างๆ  ฯ  แมพ้ระราชาพระนามว่าศรีโฆษะ  พร้อมทงับริษทัคือ ชาววงั ชาวบา้น ชาวเมือง 

และชาวชนบท พร้อมทงับริวาร เสด็จออกไป  ฯ  มีมือถือพาทยเ์ครืองดนตรี พดัใบตาล ดอกไม ้ธูป 

ของหอม มาลา เครืองไล ้จุณณ์ จีวร ฉัตร ธงชัยและธงแผ่นผา้  ทาํการบูชาเจดียข์องพระตถาคต   

ไดขึ้นไปสู่ปราสาทพร้อมทังชาววงั เพือฟังธรรม  ฯ  ก็บริษทัประกอบดว้ยเทวดาและหมู่มนุษย์

จาํนวนมาก ผูมี้ความตอ้งการฟังธรรม ประชุมกนัแลว้  ฯ  พระโพธิสัตวม์หาสัตวน์ามว่าเกษมทตัต์

ไดเ้ห็นประทีปแสนโกฏินิยุตจาํนวนมากทีเขาจุดให้สว่างแลว้  ฯ  ได้มีแสงสว่างถูกตอ้งแลว้  ฯ   

ก็ครันทราบหมู่ชนพร้อมทงัเทวดาและหมู่มนุษยที์ประชุมกนัเพือฟังธรรม  พระโพธิสัตวน์ันไดมี้

ความคิดดังนีว่า  แมเ้ราดาํรงอยู่ในมหายาน  ฯ  ถ้ากระไรเราเมือมุ่งหวังสมาธิ พึงทาํการบูชา 

พระตถาคต  โดยประการที โลกพร้อมดว้ยเทวดาหมู่มนุษยแ์ละอสูร จะถึงความยาํเกรงดว้ยการบูชา  

มีใจของตน บนัเทิงแลว้ เกิดปรีดีและโสมนัส  บรรลุธรรมและเขา้ใจโลก  ฯ  ก็เราพึงครอบงาํการ

บูชาพระตถาคตทงัหมดนี เหมือนทีพระราชาพระนามว่าศรีโฆษะทรงทาํแลว้  ฯ  อนึง พระราชา

พระนามว่าศรีโฆษะ พร้อมทงัชาววงัและบริวาร พึงถึงความยาํเกรง  มีใจเป็นของตน  บนัเทิงแลว้  

เกิดปรีดีและโสมนสั  ฯ 

ทราบว่าครังนนั  พระโพธิสตัวพ์ระนามว่าเกษมทตัตะ  มีความคิดอยา่งนี  เกิดปรีดีและ

โสมนสั  ทราบถึงหมู่ชนจาํนวนมากทีประชุมกนัแลว้นนั  จึงใหผู้ต้อ้งการฟังธรรมซึงนั งอยู่ในราตรี 
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ยนือยูข่า้งหนา้เจดียข์องพระตถาคต  ทาํการหุ่มจีวรเฉวียงไหล่ขวา  เติมนาํมนั ตามประทีปแลว้  ฯ  

ทราบว่าครังนัน  เมือทกัษิณาอนัอธัยาศยัของพระโพธิสัตวม์หาสัตวน์ามว่าเกษมทัตต์ผูแ้สวงหา 

สมัยกัสมัโพธิอนัยอดเยยีม  ใหส่้องสว่างแลว้อย่างนัน  บาปไม่ไดมี้แก่จิต  หรือสีหน้าไม่เป็นอย่าง

อืนเลย  ฯ  ดูก่อนกุมาร  ทราบว่าลาํดบันนั  เมือฝ่ามือของพระโพธิสตัวม์หาสัตวน์ามว่าเกษมทตัต์ที

ลุกโพลงอยูร่อบดา้นลุกโพลงแลว้  เป็นสิงส่องสว่าง  ถึงเปลวไฟอนัเดียว  ทราบว่าครังนัน  ในเวลา

นัน  ปรากฏมีการไหวของแผ่นดินใหญ่  ฯ  เมือฝ่ามือของท่านไฟไหมอ้ยู่  ประทีปแสนนยุตโกฏิ

มิใช่หนึง ไดเ้ป็นสิงหมองลง ฯ ไดมี้แสงสว่างใหญ่ในทิศทงัหมด โดยแสงสว่างทีทิศทงัหมดสว่างจา้  

ไดมี้แสงสว่างถูกตอ้งรอบดา้น  ฯ  เขาเกิดปรีดีและโสมนัส  ประกอบสมาธิชือ สรฺวธรฺมสฺวภาว- 

สมตาวิป ฺ จิต นี  ดว้ยเสียงอนัน่ารืนรมยใ์จ  พิเศษทีสุด  และหมู่เทพอปัสรไดป้ระกอบเพลงขับ 

อนัเป็นทิพย ์ ฯ  พระราชาพระนามว่าศรีโฆษะ ผูป้ระทบับนพืนปราสาท อนัชนดีทาํไวข้า้งหน้าแลว้  

อยูท่่ามกลางพระตาํหนกั  สมาทานอุโบสถ (ศีล) มีองค์แปด  ไดเ้ห็นพระโพธิสัตวม์หาสัตวน์ามว่า

เกษมทตัตะ  ผูมี้แขนส่องสว่าง  ครอบงาํแสงสว่างทงัหมด  ส่องสว่างเกินกว่ามนุษย ์ ฯ  และครัน

เห็นแลว้ได้ทรงมีความดาํริอย่างนีอีกว่า  เกษมทตัต์โพธิสัตว์นี  จักเป็นผูบ้รรลุอภิชญาหนอ  ฯ    

พระองคต์งัความรักความเลือมใสและความเคารพอนักลา้แข็ง  พร้อมทงับริวาร  เขา้ไปตงัมหากุศล-

มลูและกองบุญ  พร้อมกบันางวงัอีก 80  ไดล้งมาจากพืนปราสาทนัน  เพือจะเห็นพระเกษมทตัตะ

โพธิสัตว ์ ดว้ยความปรีดีและยินดีพร้อม  ฯ  ท่านดว้ยทงักุศลมูลทีเกิดจากความเคารพ  พร้อมทัง

บริวาร  ยอ่มไดรั้บความสนบัสนุนจากเทวดา นาค ยกัษ ์คนธรรพ ์ อสูร  ครุฑ  กินนร และงูใหญ่  ฯ  

พระราชาพระนามว่าศรีโฆษะพระองค์นันผูอ้นัเทวดา นาค ยกัษ์ คนธรรพ ์อสูตร  ครุฑ กินนร   

และงูใหญ่สนับสนุนแลว้  พร้อมทงับริวาร  ลงมาจากปราสาทอนัเต็มไปดว้ยแสนแห่งคบเพลิง ฯ  

และพระองคมิ์ไดมี้ความเบียดเบียนทางกายและความเบียดเบียนทางวาจาหรือความทอ้แทเ้ลย  ฯ 

ทราบว่าลาํดบันนั  พระราชาพระนามว่าศรีโฆษะ  ประคองแขนทงัสอง  พร้อมกบัหมู่

ชนใหญ่ไดใ้ห้ทาํความร้องไห้ อนัปราศจากการบนัลือและปราศจากเสียงกล่าว  คือ  ครันไดเ้ห็น

แขนของพระเกษมทัตตะโพธิสัตว์ซึงไฟไหมอ้ยู่ ได้ลุกโพลงแลว้  ฯ  พระราชานัน  พร้อมกับ 

หมู่ชนใหญ่นนั  ร้องไห ้ทาํนาํตาใหไ้หลนอง  ฯ 

ทราบว่าครังนนั  เกษมทตัตะโพธิสตัวม์หาสัตว ์ ไดต้รัสเรียกพระราชาศรีโฆษะมาว่า  

ข้าแต่มหาราช  พระองค์พร้อมทังหมู่ชนใหญ่  ทําการร้องไห้ใหญ่อันปราศจากการบันลือ 

และปราศจากเสียงกล่าว  ร้องไห้  และทาํนําตาให้ไหลทาํไม ?  ทราบว่าลาํดับนัน  พระราชา 

ศรีโฆษะ  ไดก้ล่าวกบัพระเกษมทตัตะโพธิสตัวด์ว้ยเพลงขบัอนัเป็นคาถาว่า 

ชนนีเพราะทราบว่าเกษมทตัต์ ผูเ้ป็นมหาปราชญ์  เป็นบณัฑิต  ผูก้ล่าวธรรม  

ผูเ้สียอวยัวะแลว้  จึงร้องไห ้ดว้ยเหตุนนั  ฯ (1) 
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ก็ แมเ้รา  ครันทราบว่ารูปนีทีเช่นนีมีกองไฟลุกท่วม เสียแขนแลว้  จึงเป็นผู ้

ถึงทุกขม์ากกว่า  ฯ (2) 

แขนทีท่านใหลุ้กเป็นไฟ  แสงสว่างทีปล่อยไปทงั 10 ทิศ  แสงสว่างทีทาํแขน

ใหใ้หมห้มองเหล่านี  ดว้ยสิงทิพยที์ท่านทาํขึน  ฯ (3) 

แผน่ดินนีสนัไหวแลว้แต่ใจของท่านไม่ย่อทอ้  จิตทีให้เกิดแลว้นั นเป็นความ

ฉลาดนอ้ย  ฯ (4) 

ก็ เราลงมาจากปราสาททีมีแสนศอก  พร้อมกบัหญิงชาววงั ในทีนี  แต่กาย

ของเราไม่ถกูเบียดเบียนเลย  ฯ (5) 

สาธุ  ชญานอนัอศัจรรยข์องท่าน  สาธุ  จิตอนัยอดเยียม  สาธุ  ความเพียร 

อนัปรารภดีแลว้  และสาธุ  อธัยาศยัอนัใหญ่  ฯ (6) 

มือทงัสองของผูใ้ดถกูไฟไหม ้แต่ไม่หวนัไหวในขอ้นี อนึง ท่าน กล่าวธรรม

มาก  ดว้ยความปรีดีและปราโมทย ์ ฯ (7) 

แน่ะเพือนผูเ้ห็นทุกข์  ท่านย่อมงามเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ  หรือ 

พระอาทิตยใ์นทอ้งนภา  หรือภูเขาหลวงสุเมรุ  ฯ (8) 

แมเ้ราผูเ้ป็นบัณฑิต  ทาํปณิธานให้เต็มรอบอย่างนัน  ละทิงความรักในกาย   

ทาํประโยชน์แก่สตัวท์งัหลาย  ฯ (9) 

อนึง เราหัวเราะก็เพราะความรักในธรรม ความปรีดีอนัเป็นอจินไตยมี์แก่

ขา้พเจา้ในเรืองนี  แต่ก็อีก(นนัแหละ) เพราะท่านเสียอวยัวะ เราจึงทุกขม์ากนกั ฯ (10) 

ก็  เกษมทตัต ์เป็นผูอ้นัเทวดาและนาคทงัหลายบูชาแลว้  ไดก้ล่าวคาถาเหล่านี

กบัพระราชาดว้ยปฏิภาณอนัไม่มีทีสินสุด ว่า  ฯ (11) 

แข น ข อ ง ผู ้ที ( รู้ ว่ า ) ไ ม่ มีผู ้สูญ เ สี ย อวัย ว ะ อ ย่ า งนี ( จ ริ ง ๆ  )  ย่อ ม ไ ม่ มี   

ขา้แต่พระองคผ์ูส้มมติเทพ ก็ ศีลยอ่มไม่มีแก่ผูที้ตอ้งสูญเสียอวยัวะ265 ฯ (12) 

ข้าพระองค์บูชาพระตถาคตผูเ้ป็นอจินไตย ์ผูค้วรแก่ทักษิณา ผูเ้ป็นเจดีย ์

ของโลกทงัหมด  ดว้ยกายอนัเน่านี  ฯ (13)  

ผูแ้สวงหาพุทธชญานขอถวายรัตนะเต็มโลกธาตุ 3,000 อันไม่มีทีสุด 

แก่พระโลกนาถทงัหลาย  ฯ (14) 

                                         
265 คาถานีแสดงหลกัการของศูนยตาว่าไม่มีสิงทีมีอยู่จริง เมือแขนไม่มีอยู่จริง การสูญเสียแขน 

จึงไม่มีอยูจ่ริง ผูที้ยดึถือว่ามีอยูจ่ริงจึงเขา้ใจว่าสูญเสียแขนจริงๆ (ซึงเป็นความคิดตรงขา้มกบัหลกัศูนยตา) ย่อมไม่

มีศีล  แสดงหลกัการว่า ศีล=ศูนยตา อีกดว้ย 
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การบูชาทีเป็นแบบโลกนั นมีอยู่  (แต่ยงัมี)การบูชาอืนทีเป็นอจินไตย ์ ชนผูรู้้

ธรรมว่าเป็นศนูยย์อ่มสละกายและชีวิตได ้ ฯ (15) 

ข้าแต่มหาราช  ข้าพระองค์จักทําการกล่าวคําสัตย์  ขอพระองค์จงสดับ 

(การกล่าวของ)ข้าพระองค์  อนึง พระองค์(พร้อมทงั)ประชุมชนนีทงัหมดจงรู้แจ้ง 

คาถานี ฯ (16) 

 (หากว่า) ขา้พระองคจ์กัเป็นพระพุทธเจา้ผูเ้ป็นเจดียข์องโลกดว้ย(การกล่าว) 

คาํสตัยใ์ด  ขอแผน่ดินจงสนัไหว  6  ครังดว้ย(การกล่าว)คาํสตัยน์นั  ฯ (17) 

(พร้อมกบัที)ท่านกล่าววาจานีนนัเอง แผน่ดินก็สนัไหวแลว้  เทวดาหลายโกฏิ

ถึงความอศัจรรย ์พากนัร่าเริงแลว้  ฯ (18) 

เทวดาและหมู่มนุษย ์ไม่มีประมาณ  เป็นอจินไตย ์ร่าเริงแลว้ ทาํโพธิจิตให้เกิด  

ดาํรงอยูใ่นยานอนัเลิศ266 ฯ (19) 

ประโยชน์ทีเกษมทตัตภิ์กษุทาํแลว้แก่ชนมีประมาณเท่าใด พุทธชญาน ซึงไม่มี

ทีสินสุด เป็นอจินไตย ์ยอ่มเป็นไปแก่ชนมีประมาณเท่านนั  ฯ (20) 

ธรรมนีทีชือว่าแขนย่อมไม่มีดว้ย(การกล่าว)คาํสัตยใ์ด แขนจงมีแก่ข้าพเจ้า

เหมือนก่อนโดยพลนั  ดว้ย(การกล่าว)คาํสตัยน์นั267 ฯ (21) 

ธรรมนีคือเกษมทัตต์ไม่มีอยู่ด้วย(การกล่าว)คาํสัตยใ์ด268  ผูแ้สวงหาตลอด   

10  ทิศ  ยอ่มไม่ไดศ้นูยตา (ดว้ยการกล่าวคาํสตัยน์นั)  ฯ (22) 

แมศ้พัทใ์ดทีเปล่งออกไป ขอพระองคท์รงรู้แจง้แมศ้พัทน์นัว่าเป็นศนูย ์ศพัท์มี

เสียงสะทอ้นเป็นเครืองเปรียบ ขอพระองคท์รงรู้แจง้ธรรมทงัหลายโดยประการนัน ฯ 

(23) 

ยอ่มเป็นผูแ้กว้กลา้  ถึงคติแห่งศูนยตาในกาลทุกเมือ  โลกทงัหมดย่อมไม่ถูก

ไฟไหม ้ ดว้ยการกล่าวคาํสตัยข์องเขา ฯ (24) 

                                         
266 ยานทีเลิศทีสุดตามคติมหายาน คือ มหายาน นันเอง ส่วนศราวกยานและปรัตเยกพุทธยาน 

เป็นยานทีดอ้ย 
267 รูปแบบการอา้งสัตยาธิษฐานแลว้ขอพรเป็นประเพณีหนึงทีมีในชมพูทวีป ผูข้อพรจะอา้งความ

จริงซึงอาจเป็นความจริงทีตนทาํหรือคนอืนทาํกไ็ดใ้นทาํนองว่า ถา้สิงทีกล่าวนันเป็นจริงตามทีขา้พเจ้ากล่าวดว้ย

ใจจริง ขอใหพ้รทีร้องขอจงสาํเร็จผล 
268 ในลกัษณะเดียวกบั ไม่ใช่สัตว ์นระ ชีวะ ปุทคละ คือไม่มีบุคคลชือว่าเกษมทตัตอ์ยูจ่ริง 



231 
 

 
 

สตัวท์งัหลายในไตรภพมีอยูเ่ท่าใด เทวดาทงัหลายเหล่าใดและมนุษยท์งัหลาย

เหล่าใดมีอยู่   สัตว์ เทวดา และมนุษย์เหล่านันทังหมดเป็นผู ้ตังมั น  ด้วยเดช 

แห่งสพัพญั ุตชญาน  ฯ (25) 

อนัตรายบางอย่างมีอยู่เท่าใด ทงัเป็นของทิพยแ์ละเป็นของมนุษย ์ อนัตราย

ทงัหมดนนัดบัแลว้ดว้ยเดชแห่งอไววรติกธรรม  ฯ (26) 

คาถาเหล่านีทีกล่าวแลว้ด้วย  แขนทีงอกขึนอีกครังดว้ย กายของเกษมทตัต์

งดงามดว้ยลกัษณะทงัหลายดว้ย  ฯ (27) 

อนึง  เทวดาหลายพนัโกฏิยนือยูบ่นอากาศ  โปรยดอกมณฑารพไปยงัภิกษุนัน 

ในขณะนนั  ฯ (28) 

ก็  เกษมทตัตนี์สมัผสัดอกไมที้ไม่ใช่ของมนุษยใ์นชมพูทวีป นางอปัสรหลาย

โกฏินิยตุประกอบเพลงขบัแลว้  ฯ (29) 

พระพุทธเจ้าหลายพันโกฏิย่อมเห็นสิ งทีเกษมทัตต์บันลือการบันลือนี 

ในขณะนนัทาํใหป้รากฏนี  ฯ (30) 

พระองค์ผูมี้ยศใหญ่มาก ไดบ้อกต่อการบันลือนันแก่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก  

และอุบาสิกาทงัหลายในเกษตรของพระองค ์ๆ ฯ (31) 

ก็   ภิกษุ เกษมทัตต์นีผู ้ท ําแขนให้ลุกไหม้เพราะเหตุแห่งพุทธชญาน   

เป็นบณัฑิต  มีพลงัมากนกั ฯ (32) 

เกษตรหลายพนัเหมือนทรายในแม่นาํคงคา  อนัท่านให้สว่างดว้ยแสงสว่าง

เหมือนไฟไหมก้ลัป์ตงัอยู ่ ฯ (33) 

เกษตรทงัหมดไดส้มัผสัดอกไม ้จนัทน์และจุณหอม  สัมผสั(ไดสู้ง)ประมาณ

เข่าจรดไปจนถึงแผน่ดิน ฯ (34) 

พุทธเกษตรไดส้ัมผสัรัตนะทงัหมดดอกไมท้งัหมด  นาคทงัหลายโปรยดอก

เมากติกะ269เพือบูชาเกษมทตัต ์ ฯ (35) 

เกษตรนีประดบัดว้ยขบวนทีสาํเร็จดว้ยรัตนะทงัหมด  อิมดว้ยรัตนะและไข่มุก  

เพือบูชาเกษมทตัต ์ ฯ (36) 

เทวดา  นาค  ยกัษ์ กินนร  อปัสร และงูใหญ่ทงัหลาย  เหมือนทรายในแม่นาํ 

คงคา  ดาํรงมนัเพือโพธิอนัเลิศ  ฯ (37) 

                                         
269 ดอกไมที้ประดิษฐ์จากไข่มุก 
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แมพ้ระสัมพุทธเจ้าผูศ้ากยสิงห์  บนภูเขาคิชฌกูฏ  ผูชิ้นเจ้า  บันลือสีหนาท

เบืองหนา้ภิกษุสงฆ ์ ฯ (38) 

เกษมทัตต์ได้เป็นเรา  ศรีโฆษะได้เป็นอัปยชิต  ประพฤติสัมโพธิจาริก 

ตลอดพนัโกฏิ  ฯ (39) 

พร้อมกบัการเห็นเกษมทตัตภิ์กษุในขณะนนั  ความเป็นสตรี  หายไปจากสตรี

ทงัหลายเป็นอจินไตย ์ในกาลนนั  ฯ (40) 

พระผูจ้อมคนพยากรณ์แลว้แก่ท่าน  ความแปรเปลียนของการพยากรณ์

เหล่านนัยอ่มไม่มี  ทงัหมดจกัเป็นพระสวยมัภู  ผูเ้ป็นโลกวินายก  ฯ (41) 

ผูฉ้ลาด ไดฟั้งพระสูตรนี อนัแสดงถึงคุณเครืองขดัเกลา ศึกษาดีแลว้ในธรรมนี  

ไม่ทาํความรักในกาย  ฯ (42) 

ปริวรรตที  33  ชือว่าเกษมทตัตปริวรรต ในศรีสมาธิราช 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี  ฯ (33) 

 

ปริวรรตที  34  ชญานวดีปริวรรต 

(ว่าดว้ยพระนางชญานวดี) 

ในลาํดบันัน  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสเรียกจนัทรประภาผูเ้ป็นกุมารแมอี้กว่า  ดูก่อน

กุมาร  เพราะเหตุนนัในบดันี  พระโพธิสตัวม์หาสตัวเ์มือมุ่งหวงัสมาธินี  เป็นผูต้อ้งการบรรลุสัมยกั-

สัมโพธิอนัยอดเยียมโดยพลนั  เมือกุศลมูลดาํรงมนัแลว้  พึงทาํการประกอบดว้ยธรรมทานหรือ

อามิสทาน  ฯ  พระโพธิสัตวม์หาสัตวน์ัน  พึงกาํหนดทานนันดว้ยการกาํหนด 4 อย่าง  ฯ  4 อย่าง

อะไรบา้ง ?  คือ  พระผูมี้พระภาคพุทธเจา้เหล่านนัไดต้รัสรู้สมัยกัสมัโพธิอนัยอดเยยีมดว้ยความเป็น

ผูฉ้ลาดในอุบายใด เราไดรั้บความเป็นผูฉ้ลาดในอุบายเหล่านันแลว้จะปลูกกุศลมูลในทานนี  ฯ   

นีเป็นการกาํหนดขอ้ที 1  ฯ  เราฟัง ยดึเอา เรียนเอา ทรงจาํความเป็นผูฉ้ลาดในอุบายเหล่านนัไดจ้าก

สาํนักของมิตรดีงามเหล่าใด  จึงตรัสรู้สัมยกัสัมโพธิอนัยอดเยียมได ้ฯ  พึงคลุกคลีกบัมิตรดีงาม

เหล่านนั  เราจะปลกูกุศลมลูในทานนนัดงัว่ามานี  ฯ  นีเป็นการกาํหนดขอ้ที 2  ฯ  การไดรั้บโภคะ

เหล่าใดพึงเป็นสิงทีโลกทงัหมดอาศยั  พึงมีความรวมลงกบัการไดโ้ภคะเหล่านี  เราจะปลกูกุศลมลูนี

ดงัว่ามานี  ฯ  นีเป็นการกาํหนดขอ้ที 3  ฯ  บุคคลพึงอนุเคราะห์สัตวท์งัหลาย ดว้ยการอนุเคราะห์  

2 อยา่ง คือดว้ยการอนุเคราะห์ดว้ยอามิส  และดว้ยการอนุเคราะห์ดว้ยธรรม ดว้ยการไดรั้บอตัภาพใด  

เราพึงมีความไดรั้บอตัภาพนัน  เราจะปลูกกุศลมูลนีดงัว่ามานี  ฯ  นีเป็นการกาํหนดขอ้ที  4  ฯ  

ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสตัวม์หาสตัวพึ์งกาํหนดกุศลมลูเหล่านนั  ดว้ยการกาํหนด 4 อยา่งเหล่านี  ฯ 
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ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสัตว์มหาสัตว์เมือมุ่งหวงัสมาธินี  ไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือ

บรรพชิต  เป็นผู ้ต้องการจะบรรลุสัมยกัสัมโพธิอันยอดเยียม  พึงเสพ  พึงคบ  พึงนั งใกล ้  

พระโพธิสตัวม์หาสตัวผ์ูมี้ศีล มีคุณ มีปรัชญา  โดยความเป็นผูไ้ม่โออ้วด ฯ  ภิกษุผูท้รงจาํสมาธินัน

ใด เป็นพระโพธิสัตว์มหาสัตว ์ และภิกษุนันหากมีอาพาธ ป่วยหนัก  ภิกษุนันพึงกระตือรือร้น 

เพือถอนออกจากอาพาธนนั  ดว้ยเนือและเลือดของตนนัน  ฯ  ดูก่อนกุมาร พระโพธิสัตวม์หาสัตว ์

ผูถึ้งพร้อมด้วยอธัยาศัย  เมือมุ่งหวงัสมาธินี และต้องการจะตรัสรู้สัมยกัสัมโพธิอนัยอดเยียม 

โดยพลนั  มีความแกลว้กลา้ไม่หวนัไหว  พึงสละแมเ้นือและเลือดของตนถ่ายถอนภิกษุผูก้ล่าวธรรม

จากอาพาธ ฯ ดูก่อนกุมาร ดว้ยปริยายแมน้นั  เธอพึงทราบเรืองนนัอยา่งนี  ฯ 

ดูก่อนกุมาร เรืองเคยมีมาแลว้ในอดีตมีอสงัขยักลัป์ อนันบัไม่ได ้ไพบูลย ์ไม่มีประมาณ  

โ ด ย ก า ล นัน  โ ด ย ส มัย นัน  ไ ด้ มี พ ร ะ ต ถ า ค ต อ ร หั น ต์ สั ม ย ัก สั ม พุ ท ธ เ จ้ า พ ร ะ น า ม ว่ า 

อจินตยปรณิธานวิเศษสมุทคตราช  อุบติัในโลก  ทรงถึงพร้อมดว้ยวิทยาและจรณะ  เป็นพระสุคต   

รู้แจ้งโลก  เป็นสารถีฝึกบุรุษอย่างยอดเยียม  เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทังหลาย   

เป็นพระพุทธเจา้  ผูภ้ควนั  ฯ  ดูก่อนกุมาร  ทราบอีกว่า  พระตถาคตอรหันต์สัมยกัสัมพุทธเจ้า 

พระนามว่า อจินตยปรณิธานวิเศษสมุทคตราช พระองค์นัน  ในวันทีตรัสรู้สัมยกัสัมโพธิ 

อันยอดเยียม  ทรงเนรมิตพุทธเนรมิตอันไม่มีประมาณ นับไม่ได้  และทรงทําวินัยแก่สัตว์ 

ไม่มีปริมาณ  ประดิษฐ์ไวใ้นความเป็นอรหันต์ทีสินอาสวะ  และประดิษฐ์สัตว์ไม่มีปริมาณไว ้

ในความไม่หวนกลบัจากสมัยกัสมัโพธิอนัยอดเยยีม แลว้ไดป้รินิพพานในวนันนัเอง  ฯ  ทราบอีกว่า  

สทัธรรมของพระผูมี้พระภาคเจา้พระองค์นันผูป้รินิพพานแลว้  ไดด้าํรงอยู่ตลอดแปดลา้นสีแสน 

นยตุโกฏิ  ฯ  อนึง  ในกาลเป็นทีอนัตรธานไปแห่งศาสนาของพระตถาคตผูมี้พระภาคเจา้พระนาม

ว่าอจินตยปรณิธานวิเศษสมุทคตราชนนั  ปรากฏมีภิกษุจาํนวนมากซึงมีความเห็นอยา่งโลภ  ฯ  ภิกษุ

เหล่านนัไม่ชอบใจ  ไม่นอ้มใจ  ขดัขวาง หา้ม พระสูตรเหล่านนัมีอยา่งนีเป็นรูป ฯ  อนึง  บุคคลผูท้าํ

การเบียดเบียนภิกษุผูท้รงจาํพระสูตรเช่นนี  ได้ทาํแต่เพียงการปลงภิกษุลงจากชีวิตก็หาไม่  ฯ   

ผูอ้าศยัอภิสกัการะ 3 ไดป้ลงภิกษุผูท้รงจาํพระสูตรเช่นนีจาํนวน 1,000 รูปจากชีวิต ฯ  ดูก่อนกุมาร  

ก็อีก  โดยกาลนนั  โดยสมยันนั  ไดมี้พระราชาพระนามว่าชญานพล  ผูเ้ป็นใหญ่ในชมพทูวีป  เป็นผู ้

ยึดถือสัทธรรม  ถึงพร้อมด้วยความตังมนัในกาลก่อน  ฯ  ดูก่อนกุมาร  ทราบอีกว่า  โดยกาลนัน  

โดยสมยันนั  ในชมพทูวีปนี  ไดมี้ภิกษุผูก้ล่าวธรรมรูปหนึง  เป็นผูท้รงจาํสมาธินัน  มีชือว่าภูตมติ  

เป็นผูเ้ข้าไปสู่ตระกูลของพระราชาพระองค์นัน  เป็นมิตรดีงาม  แสวงหาประโยชน์  เป็นผู ้

อนุเคราะห์  มุ่งประโยชน์  ฯ  อนึง  พระราชาพระองค์นัน  เป็นผูไ้ม่อิม  มุ่งหวงัการเห็นเนืองๆ   

เป็นผูส้ามารถในการกล่าวธรรม  เขา้ไปหา  นงัใกล ้สอบถาม เรียนเอา ทรงจาํ กล่าว และทาํให้รู้แจง้  

ดว้ยการเห็น  ฯ  ทราบอีกว่า  ภิกษุผูก้ล่าวธรรมนนั  ไดเ้ป็นผูฉ้ลาดในการอบรมธาตุซึงน้อมไปดว้ย
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ความประพฤติดว้ยฤทธิ  ของสัตว์ทงัหลาย  ฯ  เป็นผูฉ้ลาดในการอบรมธาตุแห่งความรู้มาตรว่า

อินทรีย ์พละ วิริยะ ของสัตวท์ังหลาย  เป็นผูฉ้ลาดในความจริง  เป็นผูฉ้ลาดในคาํตอบถึงความ

สืบเนือง  เป็นผูฉ้ลาดในการวินิศจยัอรรถ  มีปฏิภาณอนัลึกซึง  รู้วิธีแนะนาํสัตวท์งัหลาย  ทกัก่อน   

มีหนา้ยมิแยม้  มีหนา้ปราศจากความงิวงอ  อยู่ดว้ยจิตทียิงใหญ่  ประกอบดว้ยมหากรุณา ไม่ถูกนัก

พดูอืนทงัหมดครอบงาํ  ฯ  ดูก่อนกุมาร  ก็โดยกาลนนั  โดยสมยันนั  พระราชาชญานพลไดมี้ทาริกา

มีพรรษา 16  มีรูปงาม น่าเลือมใส  น่าทศันา  ประกอบดว้ยพืนดอกทองอนังามยิง  พระนามว่า

ชญานาวดี  ฯ  ภิกษุนามว่าภูตมตินนัไดเ้ป็นอาจารยข์องพระนาง เป็นผูชี้แสดงใหเ้ห็นชดั เป็นผูเ้ร้าใจ

ใหอ้าจหาญ  เป็นผูช้โลมใจใหร่้าเริง  เป็นผูช้วนใจใหรั้บเอาปฏิบติั  ในกุศลธรรมทงัหลาย  ฯ  ดูก่อน

กุมาร  โดยกาลนนั  โดยสมยันนั  โรคร้ายแรงไดมี้แก่ภิกษุผูก้ล่าวธรรมนัน  เป็นโรคทีรักษาไดย้าก 

หายาไดย้าก ฯ  ท่านเป็นคนไขที้หมอปฏิเสธแลว้  ฯ 

ทราบว่าครังนัน พระราชาพร้อมทงันางวงั พร้อมทงัพระโอรส พร้อมทงับริวาร รู้ว่า

ภิกษุนันเป็นไข ้ ได้ร้องไห้หลงันาํตา พร้อมกับสตรีแปดหมืน พร้อมกับชาวบ้านและชาวเมือง  

พร้อมกับราษฎร ชาวนิคม ชนบท หมู่ใหญ่ พร้อมกับอาํมาตย์ คนรักษาประตูและบริษัท ฯ   

ชนทังหมดนันรู้ว่าภิกษุนันเป็นไข ้ ร้องไข้หลงันาํตาว่า  ทราบว่าภิกษุนีอย่าได้ทาํกาละเลย ฯ  

ดูก่อนกุมาร  ก็โดยกาลนนั  โดยสมยันนั  เทวดาองคห์นึง  เป็นผูร่้วมสายเลือดเก่า  เกียวเนืองกนักบั

พระราชาพระนามว่าชญานพล  ฯ  เทวดานันได้ชีแสดงแก่พระราชานันผูท้รงบรรทมว่า   

ขา้แต่มหาราช  ถา้ภิกษุนั นได้ทาโรคร้ายด้วยเนือขาอ่อนพร้อมด้วยเลือดมนุษยส์ดไม่เศร้าหมอง  

อนึง  ไดใ้หโ้ภชนะทีปรุงเนือมนุษยใ์หม่ ทีไม่เศร้าหมองเป็นรสต่างๆ  ภิกษุนนัจะหายจากอาพาธนนั  

ดว้ยอาการอย่างนี  ฯ  ลาํดับนันแล  โดยล่วงไปแห่งราตรีนัน  พระราชาชญานพล  ผูท้รงตืน 

จากสุบินนนั  ทรงอยูท่่ามกลางนางวงั  ไดต้รัสบอกเรืองราวความฝันนีแก่นางวงัว่า  เราเห็นความฝัน

อนัเช่นนี  ฯ  ดูก่อนกุมาร  ก็  สตรีสักคนจากเรือนสตรีนันและจากราชตระกูลนันไม่กลา้ให้ยานัน 

แก่ภิกษุนนั  ฯ  ฝ่ายราชธิดาชญานวดี  ไดเ้ห็นสุบินอนัเช่นนีเหมือนกนั  ฯ  ก็แลครันเห็นแลว้ ทรงตืน  

บอกเรืองราวในความฝันนีนีเองแก่มารดาและบริวาร ในท่ามกลางพระตาํหนัก ฯ  แต่ไม่มีสตรีใดๆ 

กลา้ถวายยานนัแก่ภิกษุนนั  ฯ 

ทราบว่าลาํดับนัน  ราชธิดาชญานวดี  ดีใจ  ใจเฟืองฟู  มีใจเป็นของตน  บันเทิง   

เกิดปรีดีและโสมนัส  ไดท้าํการตดัสินใจอย่างนีว่า  ถา้กระไรเราจะให้ยานั น  คือ เลือดใหม่และ 

เนือใหม่ตามทีชีแสดงไวจ้ากสรีระของตน  ฯ  เรานีแหละ  เป็นศราวกว่าทงัหมด  เป็นดรุณีกว่า

ทงัหมด  มีการกระทาํทางกาย วาจา และใจไม่เศร้าหมอง  ในราชตระกูลนี  ฯ  เราแสวงหาชญาน 

อนัไม่เศร้าหมอง  ฯ  เราจกันอ้มเขา้ไปซึงเลือดและเนือจากสรีระของตนเพือท่านผูก้ล่าวธรรม ผูไ้ม่

เศร้าหมอง ฯ  ชือแมไ้ฉน ภิกษุนนัจะหายจากอาพาธนนั  ฯ  ทราบว่าลาํดบันนั  ราชธิดาชญานวดีนนั  
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ไปยงัทีอยูข่องตน  ถือเอาศาสตราอนัคม  ตดัเนือขาอ่อนของตน  ดว้ยใจทีอยู่ในธรรม  ปรุงเป็นสิง

ประณีตประกอบด้วยรสต่างๆ  ถือเอาเลือดและเขา้ไปหาอาจารยน์ัน  นั งต่อพระพกัตร์พระราชา

ชญานพล  ทาโรคนนัดว้ยเลือด  และเลียงท่านใหอิ้มดว้ยโภชนะทีตนเองปรุงอย่างดีนัน ฯ  ทราบว่า

ลาํดบันัน  ภิกษุนันผูไ้ม่รู้ ไม่กาํหนดรู้  มีใจไม่สงสัย  ฉันภตัรนัน  ฯ  และเมือฉันอาหารนันเสร็จ

เรียบร้อย  เวทนานนัทงัหมดของภิกษุนนัระงบัไป  และพยาธิทงัหมดหายไป  ฯ  ภิกษุนันผูมี้ความ

เร่าร้อนไปปราศแลว้  อยู่ต่อหน้าชนทังหมด  ไดแ้สดงธรรมโดยประการทีจิตเพือสัมยกัสัมโพธิ 

อนัยอดเยียมเกิดขึนแก่สัตว์มีลมปราณ 12,000 คนผูป้ระชุมกันในนคร ชนบท และราษฏร  

จากภายในวงันนั  ฯ   

ทราบว่าลาํดบันนั  พระราชาชญานพล  ไดต้รัสกะธิดาของพระองคด์ว้ยคาถาว่า 

แน่ะทาริกา  เธอไดฟั้งมาจากทีไหน  เนือมนุษยนี์เธอนาํมาจากทีไหน แน่ะธิดา  

อาหารทีเธอใหส้าํเร็จในวนันี เป็นเหตุทาํใหผู้ก้ล่าวธรรมมีความสุข ฯ (1) 

ก็  เนือทีเธอไดม้าถูกฆ่าหรือว่าตายแล้ว  ซึงเธอให้สาํเร็จเป็นกบัขา้วดว้ยรส

ต่างๆ  แนะทาริกา  เธอไดฟั้งมาจากไหน ถึงวิธีทีเธอเปลืองพยาธิอนัเลวนี  ฯ (2) 

ก็  ทาริกาชญานวดี  ครันไดฟั้งคาํของพระบิดา  ไดก้ล่าวคาํนีแก่พระบิดานัน  

อนึง  เป็นผูมี้จิตไม่ยอ่ทอ้  กล่าวคาํว่า  ขา้แต่พ่อ  ขอพระองค์ทรงสดบัสิงทีหม่อมฉัน

จะกล่าว  ฯ (3)   

ขา้แต่พ่อ  หม่อมฉันเห็นความฝันทีเทวดาแสดงแลว้  ขา้แต่พระเจ้าแผ่นดิน  

ขอพระองคท์รงสดบัหม่อมฉนั  ขอพระองคท์รงรู้แจง้อรรถอนัมีจริง  ฯ (4) 

เทวดานันได้กล่าว ถึงเ นือและเ ลือดอัน เป็นของมนุษย์แก่หม่อมฉัน   

ซึงพึงใหแ้ก่ภิกษุนนั  (แลว้)ภิกษุนนัพึงพน้จากพยาธิอนัเลว  ฯ (5) 

ขา้แต่พระราชา  อนึง  หม่อมฉนัลุกจากทีนอน เขา้ไปสู่พระตาํหนกั บอกความ

ฝันนี  แก่พี แก่มารดา  ในเวลานนั ว่า ฯ (6) 

ใครสามารถทาํเลือด เนือ อนัเป็นของมนุษย ์ สาํเร็จรส ปรุงอย่างดีแลว้ตามที

หม่อมฉนับอกเช่นนี  แก่ท่านผูเ้ป็นดงัเจดียท์งัหลาย    ฯ (7) 

พึงใหโ้ภชนะและทาดว้ยเลือด  โดยประการทีภิกษุนั นจะพน้จากโรคร้ายได้

อยา่งไร  ฯ (8) 

ถา้ไม่ทาํสิงควรทาํกบัพยาธินนัอยา่งเร็วพลนั  ภิกษุนีพึงทาํกาละ หรือหมดทาง

เยยีวยาดว้ยเภสชั  ฯ (9) 

ไม่มีสตัวใ์ดในไตรภพพึงสละเนือและเลือดของตน เพราะเห็นเหตุนี  ไม่มีผูรู้้

ใดพึงทาํความพึงพาในกาย  ฯ (10) 
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หม่อมฉนัชาววงัใหท้ราบ  ไม่มีแมน้ารีนางหนึงกล่าวว่าจะให ้ก็ ภิกษุเป็นทีรัก

ของหม่อมฉนั และตนก็เป็นทีรัก หม่อมฉนัสละเนือและเลือดเพือประโยชน์แก่โพธิ  ฯ 

(11) 

ผูซึ้งปรารถนาโพธิอนัเกษม ไม่โศก  ไม่อาศยัความภกัดีในกาย  แมค้วามรัก

เพียงนอ้ยในตนก็ไม่มีเลย  แมส้ละตนก็ไม่เสียใจ ฯ (12) 

ลาํดบันนั  ชาววงัทงัหมดนนัครันไดฟั้ง ไดเ้ป็นผูป้ระหลาดใจ  ไม่มีใครสกัคน

กลา้ลงมือทาํ  ฯ (13) 

ลาํดบันัน  จิตของหม่อมฉันน้อมไปว่า  หม่อมฉันจักถวายโภชนะแก่ภิกษุ  

หม่อมฉนัจึงตดัเนือของตนและทาดว้ยเลือด  ฯ (14) 

หม่อมฉนัตดัขาอ่อนของตน ถือเอาเนือและเลือด หม่อมฉนัยา่งชินเนือ ปรุงรส

ต่างๆ อยา่งดี  ฯ (15) 

หม่อมฉันให้โภชนะซึงเป็นเนือมนุษย์และการทาด้วยเลือดแก่ภิกษุนัน 

ผูก้ระสบักระส่าย  ผูเ้ป็นบิดา ผูอ้ยูข่า้งหนา้  ฯ (16) 

ข้าแต่พระองค์ผูเ้ป็นใหญ่แห่งชน  ขอพระองค์ทรงสดับคําของหม่อมฉัน   

เมือเนือมนุษยไ์ม่มี  ขา้แต่พระราชา  หม่อมฉนัตดัเนือของตน น้อมเขา้ไป ทาํให้สาํเร็จ

แลว้ถวายแก่ภิกษุผูก้ล่าวธรรมนี  ฯ (17) 

หม่อมฉันทําประโยชน์อันใหญ่จากกายของตนเพือประโยชน์แก่โพธิ 

อนัยอดเยยีมนนั  อนึง  หม่อมฉนัทาํภิกษุใหพ้น้แลว้ (จากอาพาธ) ทาํให้เป็นผูไ้ม่วิการ 

ทงัหม่อมฉนัไดท้าํบุญอนัไม่มีประมาณ  ฯ (18) 

แมพ้ระราชาได้ตรัสกับธิดาว่า  ชนเหล่านันจะตัดเนือจากกายของตนได้

อยา่งไร ทาริกาทาํการประกอบเภสชั  อยา่ไดมี้ทุกข ์มีเวทนาในสรีระแก่เธอเลย ฯ (19) 

ราชธิดานนั  มีมติ  เป็นผูแ้กว้กลา้  ไดก้ราบทูลพระราชานนัว่า ขา้แต่พระราชา

ผูเ้ป็นใหญ่แห่งชน ขอพระองค์ทรงสดับ อนึง ครันสดับแลว้ ปฏิบัติในภิกษุนัน 

โดย(ทราบ)สาเหตุ กรรมวิบากอนัเช่นนนัเป็นอจินไตย ์ฯ (20) 

ขา้แต่พ่อ  สตัวท์งัหลาย  ยอ่มหมกไหมแ้มใ้นนรกอนัทารุณ  เพราะบาปกรรม

ทีตนทาํแลว้  ก็สัตวท์ังหลายเป็นผา้ไม่มีเลือด  มีเลือดเป็นของตน  เห็นผลอนัเป็น

อจินไตยข์องกรรมทงัหลาย  ฯ (21) 

(พระราชาตรัสถามว่า) สตัวท์งัหลายเป็นผูไ้ม่มีเนือและเลือดเพราะบาปกรรม  

เป็นผูมี้เนือละเลือดของตนโดยขณะ  หรือว่า  เนือและเลือดนันย่อมเกิดจากความ 

นอ้มไปเพราะกุศลกรรมอีก  ฯ (22) 
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(ราชธิดาทูลว่า) เวทนาไม่มีแก่หม่อมฉันผูต้ ัดเนือ  ความหวนัไหวไม่มี 

แก่หม่อมฉัน  เพือทีจะปรุงอาหาร  สีผิวไม่มีแก่ธรรมกาย  ไม่มีช่อง  ถา้หม่อมฉัน 

พึงตดัเนือของตนทงัหมดของหม่อมฉนั  ฯ (23) 

หม่อมฉันเกิดปรีดีอันยอดเยียมในธรรม  ตัดเนือขาอ่อนของตนให้แล้ว   

ขา้แต่พ่อ  อนึง  ทุกขเ์พราะแผลไม่มีแก่หม่อมฉนั  หม่อมฉันรู้  กายไดมี้อย่างทีเป็นมา

ก่อนไดอ้ยา่งไร  ฯ (24) 

ขา้แต่พ่อ ดอกอุทุมพรเป็นเช่นใด  ทีเห็นไดใ้นหลายโกฏิกลัป์ในกาลบางคราว 

ผูก้ล่าวธรรมเช่นนี ก็เห็นในชมพทูวีปนีในกาลบางคราว ฉนันนัเหมือนกนั ฯ (25) 

แกว้ชมพนุูทเปล่งแสง สัตวท์งัหลายเห็นย่อมไม่ถึงความอิมฉันใด เพราะได้

เห็นผูก้ล่าวธรรมเช่นนี เทวดาและมนุษยท์งัหลายก็ไม่อิมในท่านนี ฉนันนัเหมือนกนั ฯ 

(26) 

เพราะดืมนําใส ความกระหายของชนผูถู้กความกระหายครอบงาํก็หายไป 

ฉันใด  ผูก้ล่าวธรรมผูฉ้ลาดเหล่านั น  ย่อมนําความอยากด้วยอมตธรรมไปแก่สัตว์

ทงัหลาย  ฉนันนัเหมือนกนั  ฯ (27) 

เนือและเลือดนั นหม่อมฉันปรุงดีแลว้  เพือทีสําเร็จแก่ภิกษุผูไ้ข้ และโรค 

ของผูก้ล่าวธรรมนนัสงบไป หม่อมฉนัทาํความเคารพทีพระพุทธเจา้ทรงสรรเสริญแลว้ 

ฯ (28) 

ก็  ขอ้ทีหม่อมฉนัสละเนือของตนนนัแก่ผูมี้จารีตร  เป็นพหุศตูร  ทรงจาํสมาธิ

อนัประเสริฐนี  ขอหม่อมฉนัพึงเป็นผูไ้ดธ้รรม  ฯ (29) 

ของหอม เครืองอบ อนัน่าชอบใจ ไปตามกาล อนังาม แห่งจนัทน์ กลินย่อม

พดัไปใน 10 ทิศ ฉนัใดนนัเอง ผูก้ล่าวธรรมก็มีอุปมากลินฉนันนัเหมือนกนั ฯ (30) 

ภูเขาเมรุคนเห็นได้ในทิศทังหลาย  เป็นสิงน่าเลือมใสรอบด้าน  น่าทศันา   

ส่องส่องรุ่งเรืองในทิศทงัหลาย  ฉันใดนั นเทียว  ผูก้ล่าวธรรมก็มีอุปมาดงัเขาเช่นนัน

เหมือนกนั  ฯ (31) 

คนบางคน ผูเ้ป็นบณัฑิต ใหส้ร้างสถปูทีตกลง จดัแต่งแลว้ ฉันใดนั นเอง ผูใ้ด

ทาํความเลือมใสแมใ้นสถปูนนั เป็นเหตุใหก้ายงอกขึนดว้ยเหตุแห่งสถปูนนั ฯ (32) 

ภิกษุไขนี้เป็นสถูปบรรจุธรรม  อนัหม่อมฉันเปลืองอาพาธดว้ยการทาเลือด  

ฉนันนันนัเอง  อนึง  หม่อมฉันต่อประทีปในชมพูทวีปดว้ยเนือของตน  เพราะความ

เคารพในพระธรรม  ฯ (33) 
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ถา้ภิกษุนั นทาํกาละ  แมศ้พัท์ว่าสมาธิในชมพูทวีปนี  จกัดับไปสาํหรับสัตว์

ทงัหลาย ในกาลทุกเมือ เมืออาพาธนนัไดเ้ยยีวยาแลว้ สมาธินันก็เป็นอนัได ้(ยงัอยู)่  ฯ 

(34) 

ภิกษุเป็นผูป้กป้องโลกทงัหมด และเป็นผูใ้หจ้กัษุแก่โลกผูมื้ดบอด ภิกษุนีเป็น

หมอหลวงของหม่อมฉนั เป็นผูเ้ยยีวยาราคะ โทสะ และโมหะ ฯ (35) 

ภิกษุดาํรงอยูใ่นจิตอนัใหญ่ ในกาลทุกเมือ  ท่านไม่ไดป้ระมาณความประพฤติ  

เป็นผูว้ินิจฉัยดีแลว้ในอรรถทงัหลาย  ศึกษาแลว้ในบททงัหลาย  ทงัเป็นผูที้วาทะอืน

ครอบงาํไม่ได ้ ฯ (36) 

ความกลวัจากวินิบาตไม่มีแก่หม่อมฉนัอีก ความเป็นสตรีจกัไม่มีแก่หม่อมฉัน

อีก  หม่อมฉนัทาํความเคารพอนัยงิในผูก้ล่าวธรรมตลอดโกฏิหลายแสนกลัป์  ฯ (37) 

ผูใ้ดทาํพุทธเกษตรอนัมากเท่าทรายในแม่นาํคงคาให้เต็มดว้ยรัตนะแลว้ถวาย

แก่พระนายกทงัหลาย  อนึง  ผูใ้ดใหบ้าทองัคุลีหนึง  บุญนีวิเศษยงิกว่านนั  ฯ (38) 

อนึง  ทาริกานันทํากาละจากโลกนี  ได้เห็นพระพุทธเจ้าหลายพันโกฏิ   

อนึง  บวชในศาสนาทงัหมด  แสดงสมาธิอนัสงบประเสริฐนี  ฯ (39) 

เมือพระผูย้อดเยยีมแห่งสัตวส์องเทา้เหล่านันทงัหมด ปรินิพพานแลว้ในกาล

อนัมีในภายหลงั เป็นผูไ้ดก้ารบรรพชาตลอดกาลเป็นนิตย ์ไม่เศร้าหมองแลว้ เป็นบุตร

ของพระสุคต  ฯ (40) 

นาง  ประพฤติพรหมจรรยใ์นศาสนาของพระตถาคตทีปประภา ภาวะแห่ง

สตรีไดห้ายไปในกาลนนั  ไดเ้ป็นภิกษุผูก้ล่าวธรรม  ฯ (41) 

พระผู ้ยอดเยียมแห่งชนพระนามว่าชญานพล  ผู ้ประกอบด้วยไมตรี   

เป็นผูก้าํหนดสทัธรรมตลอดกาลเป็นนิตย ์ พระองคไ์ดเ้ป็นผูก้ล่าวธรรมนามว่าทีปังกร  

ส่วนเราไดเ้ป็นราชธิดาในกาลนนั  ฯ (42) 

เราบาํรุงผูก้ล่าวธรรมในกาลนันด้วยเนือและเลือดของตน  และละความ 

โออ้วดทงัหมด  มุ่งหวงัสมาธินีในกาลนนั  ฯ (43) 

ชนทีเห็นภิกษุไขถู้กเวทนาบีบคนัแลว้ร้องไห้ในกาลนัน  ทงัหมดไดเ้ป็นผูมี้

ธรรมทีไม่หวนกลบัในกาลทุกเมือ ไม่เคยไปวินิบาตภูมิเลย ฯ (44)  

ชนเหล่านนัไม่เป็นโรคตา โรคศรีษะ  โรคหู  โรคจมกู  โรคลิน ในกาลทุกเมือ  

ไม่เป็นโรคฟันในกาลไหนๆ  ฯ (45) 

เป็นผูน่้าเลือมใสรอบดา้น เป็นนิตย ์มีศิริ มีกายรุ่งเรืองดว้ยเดช มีลกัษณะแห่ง

บุญคือมีเกตุ 3,200 ผูซึ้งบาํรุงภิกษุไขใ้นกาลนนั ฯ (46) 
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อนึง  ชนเหล่านนับวชในศาสนาของเรา  มุ่งหวงัพุทธโพธิ  ชนเหล่านนัทรงจาํ

คาํสอนของพระตถาคตทงัหลาย  จกัเห็นพระพุทธเจา้หลายพนัโกฏิ  ฯ (47) 

ชนเหล่านันกําหนดพุทธโพธินี  ทรงจําไว ้ด้วยความเคารพเป็นนิตย ์ 

ทาํประโยชน์อนัไพบูลย ์ แก่หมู่สตัวท์งัหลาย  จกัเห็นพระอกัโษภยพุทธเจา้ผูย้อดเยียม

แห่งชนทงัหลาย  ฯ (48) 

อนึง ชนเหล่านนั ไดฟั้งจริยาอนัยอดเยยีมนี  จกัไดจ้ริยาอนัน่าปรีดี ไม่มีอามิส  

อนึง ชนเหล่านัน  ได้ฟังจริยาในกาลก่อนของตน จักทําการบูชาอันสง่างาม 

แก่พระพุทธเจา้ทงัหลาย  ฯ (49) 

อนึง  ไดเ้ห็นภิกษุทงัหลายผูรู้้แจ้ง  มีศีล  พึงคบคนไม่โออ้วดในกาลทุกเมือ  

เวน้ความไม่กระดา้งและโทษ  คบภิกษุผูก้ล่าวธรรมในกาลนนั  ฯ (50) 

ไม่ละความอาฆาต ความโกรธ  บูชาบุตรทังหลายในธรรมคาํสอนของเรา  

เป็นอืนตลอดหลายโกฏิกลัป์  อยา่เป็นผูถึ้งวินิบาต  ถึงทุกข ์ ฯ (51) 

ศีลและศรุตะของเขาไม่เสียหาย  ธยานไม่เสียหาย การอยู่ป่าไม่เสียหาย  

และพุทธบูชาไม่เสียหายในกาลนนั เพราะทาํพยาบาทต่อๆกนัมา ฯ (52) 

ปริวรรตที  34  ชือว่าชญานวดีปริวรรต  ในศรีสมาธิราช 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี  ฯ (34) 

 

ปริวรรตที  35  สุปุษปจนัทรปริวรรต 

(ว่าดว้ยสุปุษปจนัทระ) 

ทราบว่าขณะนนั  ท่านพระอานนทลุ์กจากอาสนะ  ห่มอุตตราสงคเ์ฉวียงบ่า จรดพืนเข่า

เบืองขวาทีแผน่ดิน  ประณมอญัชลีไปทางพระผูมี้พระภาคเจา้  ไดก้ราบทูลคาํนีว่า  ขา้พระองค์ขอ

ทูลถามพระผูมี้พระภาคตถาคตอรหันตสัมยกัสัมพุทธเจา้   ถึงประเทศบางอย่างนั นเอง  ถา้พระผูมี้

พระภาคเจา้พึงทาํโอกาสแก่ขา้พระองคเ์พือพยากรณ์ปริศนาทีถกูถามแลว้  ฯ  เมือพระอานนท์กราบ

ทูลอยา่งนนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสกบัท่านพระอานนท์ดงันีว่า  ดูก่อนอานนท์  ก็ดว้ยเหตุนัน  

เธอนงับนอาสนะของตนแลว้จงถามพระตถาคตอรหันตสัมยกัสัมพุทธเจา้  เธอมุ่งหวงัปริศนาใดๆ  

เราจกัทาํจิตใหย้นิดีดว้ยการพยากรณ์ปริศนานนัๆ ฯ  เมือพระตถาคตตรัสอยา่งนนั ท่านพระอานนท์

ไดก้ราบทูลพระผูมี้พระภาคเจา้ดงันีว่า  ขา้แต่พระผูมี้พระภาคเจา้  ขา้พระองค์เป็นผูอ้นัพระองค์ทาํ

โอกาสแลว้  ขา้แต่พระสุคต  ข้าพระองค์เป็นผูอ้นัพระองค์ทาํโอกาสแลว้เพือพยากรณ์ปริศนา  ฯ  

ทราบว่าลาํดบันนั  ท่านพระอานนทน์งัอยูบ่นอาสนะหน้าพระผูมี้พระภาคเจา้  ไดก้ราบทูลพระผูมี้

พระภาคเจา้อยา่งนีว่า  ขา้แต่พระผูมี้พระภาคเจา้  อะไรหนอเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจยั ทีพระโพธิสตัว์
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ผูก้าํลงัประพฤติโพธิสตัวจาริก  ถึงการตดัมือ  การตดัเทา้  การตดัหู  การเพิกศรีษะ  การตดัอวยัวะ

สาํคญั  และการตดัอวยัวะรองลงมา270 ?  ยอ่มเสวยทุกขมี์อยา่งต่างๆ หรือ ?  อนึง ยอ่มไม่เสือมหรือ ?  

และไม่สินรอบจากสมัยกัสมัโพธิอนัยอดเยยีม ?  เมือพระอานนทก์ราบทูลอย่างนี  พระผูมี้พระภาค

ไดก้ล่าวกบัท่านพระอานนท์อย่างนีว่า  ดูก่อนอานนท์  ถา้เธอรู้ได ้(ก็จงรู้เถิด) ทุกข์ทีเราเสวยแลว้

เพือไดรั้บสมัยกัสมัโพธิอนัยอดเยยีมนีก็แมน้ั นกระจ่างแก่เธอ  ฯ  เธอย่อมรู้พระตถาคตว่าเป็นผูพึ้ง

(เพือตอบคาํถาม)อีกหรือ  ฯ  ดูก่อนอานนท ์ บุรุษบางคนในโลกนี  เป็นผูอ้นัไฟลุกไหมต้งัแต่พืนเทา้

จนถึงกระหม่อม  ลุกโพลง  มีไฟเป็นเปลวเดียว  บุรุษอีกคนเข้าไปหาเขาแลว้กล่าวอย่างนีว่า   

แน่ะบุรุษผูเ้จริญ  เธอจงมา  เป็นผูอิ้มเอิบพรังพร้อม จงเล่น  จงยนิดี  จงบาํเรอดว้ยกามคุณ 5  ดว้ยทงั

อตัภาพทียงัไม่ดับไฟ  ฯ  ดูก่อนอานนท์  เธอจะรู้ข้อนันเป็นอย่างไร  แมบุ้รุษนัน ยงัจะอิมเอิบ  

พรังพร้อม เล่น ยนิดี บาํเรอดว้ยกามคุณ 5  ดว้ยทงัอตัภาพทียงัไม่ดบัไฟหรือ  พระอานนท์กราบทูล

ว่า  ขา้แต่พระผูมี้พระภาค  ก็ขอ้นีเป็นอยา่งนนั ฯ  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสว่า ดูก่อนอานนท ์บุรุษนนั  

พึงเล่น  ยนิดี  บาํเรอ  อาศยัความกาํหนด  อิมเอิบ  พรั งพร้อม  ดว้ยกามคุณ  5  ดว้ยอตัภาพทียงัไม่

ดบัไฟ  ฯ  พระตถาคตผูป้ระพฤติโพธิสตัวจาริก  เห็นสตัวท์งัหลายผูย้นิดีสตรี  ถึงทุกข ์ เป็นผูข้ดัสน  

ไม่ไดมี้ความสุข หรือโสมนสั  หรือความร่าเริงของจิต  ฯ  ดูก่อนอานนท ์ โพธิสตัวม์หาสตัวเ์หล่าใด  

บาํเพญ็โพธิสตัวจาริกมาก่อน  เป็นผูมี้ศีลไม่ขาด  มีศีลไม่ทะลุ  มีศีลไม่ด่าง  มีศีลไม่พร้อย  มีศีลไม่

ถกูลบูคลาํ  มีศีลไม่สนัไหว  มีศีลไม่โลเล  มีศีลไม่สินไป  มีศีลไม่หงาย  ไม่ใช่มีศีลสาํหรับให้คนอืน

เห็น  ไม่ใช่มีศีลสาํหรับการโตแ้ยง้  เป็นผูมี้ศีลตรง  มีศีลตามทีปฏิญญาไว ้ มีศีลอนุเคราะห์สัตว์ ฯ  

เป็นผูถึ้งพร้อมดว้ยศีลมีอย่างนีเป็นรูป  ดูก่อนอานนท์  พระโพธิสัตวม์หาสัตวเ์หล่านัน  ประพฤติ

โพธิสตัววาจาอนัไม่มีทีสินสุด  ไม่ถึงความเสือมรอบดว้ยการตดัมือ  ฯ  ไม่ถึงความเสือมรอบดว้ย

การตดัเทา้  ฯ  ไม่ถึงความเสือมรอบดว้ยการตดัหูและจมูก  ฯ  ไม่ถึงความเสือมรอบดว้ยการเพิก

ดวงตาและตดัศรีษะ  ฯ  ไม่ถึงความเสือมรอบดว้ยการตดัอวยัวะน้อยใหญ่  ฯ  ไม่เสวยทุกข์มีอย่าง

ต่างๆ  และยอ่มตรัสรู้สมัยกัสมัโพธิอนัยอดเยยีมพลนั  ฯ 

ดูก่อนอานนท์  เรืองเคยมีมาแลว้  ในอดีตกาลอนันับกัลป์ไม่ได้  มากกว่าอสงไขย  

ไพบูลย ์ไม่มีประมาณ เป็นอจินไตย ์ชงัไม่ได ้ไม่มีปริมาณ ฯ โดยกาลนนั โดยสมยันัน  พระตถาคต

อรหนัตสมัยกัสมัพุทธเจา้พระนามว่ารัตนปัทมจนัทรวิศุทธาภยุทคตราช  ทรงอุบติัในโลก ทรงถึง

พร้อมด้วยวิทยาและจรณะ  เป็นพระสุคต  ทรงรู้แจ้งโลก  เป็นสารถีฝึกบุรุษอย่างยอดเยียม  

เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ังหลาย  เป็นพระพุทธเจ้า ผูมี้พระภาค  ฯ  ดูก่อนอานนท ์  

ทราบอีกว่า  โดยสมัยนัน  พระผู ้มีพระภาคตถาคตอรหันตสัมย ักสัมพุทธเจ้าพระนามว่า 

                                         
270 อวยัวะสาํคญั คือ เมืออวยัวะทีถูกทาํลายแลว้ทาํใหเ้สียชีวิตได ้ อวยัวะรองลงมาคือถูกทาํลายแลว้

ยงัไม่เสียชีวิต เช่น แขน ขา 
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รัตนปัทมจนัทรวิศุทธาภยุทคตราชพระองค์นัน  ทรงมีพระชนมายุประมาณ 9 ลา้นโกฏินิยุตกลัป์  

และในวนัทงัหมด  ทรงตังสัตว ์ 9  หมืนโกฏิกลัป์ไวใ้นพุทธธรรมขันไม่หวนกลบั  ฯ  ดูก่อน

อานนท ์ ทราบอีกว่า  โดยสมยันนั  เมือพระผูมี้พระภาคตถาคตอรหันตสัมยกัสัมพุทธเจา้พระนาม

ว่ารัตนปัทมจันทรวิศุทธา-ภยุทคตราชพระองค์นันปรินิพพานแล้ว    เมือกาลเป็นทีหายไป 

แห่งพระสทัธรรม  เมือความสินไปแห่งพระสัทธรรม เป็นไปอยู่  พระสูตรมีอย่างนีเป็นรูปเหล่านี  

อนัชนมากคุม้ครองแลว้  อนัชนมากเวน้แลว้  อนัชนมากผดิแลว้  เมือสมยัแห่งกาลเป็นทีสินไปมาก

เป็นไปอยู ่ เมือสมยัแห่งกาลเป็นสินไปเป็นไปอยู่  เมือสมยัแห่งกลัป์อนักนัดาร  เมือสมยัแห่งกาล 

มีภิกษาหาไดย้าก  เมือสมยัแห่งกาลทีเห็นผิด  เมือสมยัแห่งกาลทีเห็นไม่ชอบ  เมือสมยัแห่งกาล 

ทีแสวงหาฝังอืน  เมือสมยัแห่งการทีปลน้พุทธโพธิเป็นไปอยู่  พระโพธิสัตว ์7 หมืน  ชาวบา้นนคร

และนิคม  ราชธานีและชนบท  ไดอ้าศยัชฏัป่าชือว่าสมนัตภทัระอยู่ พร้อมกบัผูก้ล่าวธรรมชือว่า 

สุปุษปจนัทระผูซึ้งแสดงธารณีธรรมบรรยายแก่ภิกษุเหล่านัน  ฯ  ทราบอีกว่า  ผูก้ล่าวธรรมนามว่า 

สุปุษปจันทระ  ผูพ้ระราชานัน  เป็นผูเ้ดียว อยู่ในทีลับ  เร้นอยู่  ได้มองเห็นเกินกว่ามนุษย ์

ดว้ยตาทิพยว์่า  พระโพธิสตัวห์ลายโกฏิ  ผูมี้กุศลมลูอนัปลกูแลว้  อุบติัในทีนีเพือพุทธเกษตรอืนๆ  ฯ  

ถ้าพระโพธิสัตว์เหล่านัน  ไม่ได้ฟังธารณีธรรมบรรยาย  ก็จะไม่เป็นไปเพือสัมย ักสัมโพธิ 

อนัยอดเยียม  ฯ  เมือเป็นเช่นนัน  ก็จะไม่ไดฟั้งธารณีธรรมบรรยาย  ไม่เป็นไปเพือสัมยกัสัมโพธิ 

อนัยอดเยยีม ฯ  ทราบอีกว่าลาํดบันนั ผูก้ล่าวธรรมสุปุษปจนัทระ มีสติ สัมปชญัญะ ออกจากสมาธิ

นนั  เขา้ไปทางคณะของพระโพธิสตัวห์มู่ใหญ่  ฯ  ครันเขา้ไปหาแลว้ ไดก้ล่าวกบัคณะพระโพธิสตัว์

หมู่ใหญ่นันว่า  ดูก่อนกุลบุตรทังหลาย  เราจักไป  ฯ  เราข้ามลงสู่บ้าน นคร นิคม ราษฏรและ 

ราชธานี  จักแสดงธรรมแก่สัตว์ทงัหลาย  ฯ  ทราบว่าลาํดบันัน  คณะพระโพธิสัตว์หมู่ใหญ่นัน   

ไดก้ล่าวกบัผูก้ล่าวธรรมชือสุปุษปจนัทระอย่างนีว่า  ขอ้ทีท่านออกจากชฏัป่าหยงัเขา้สู่บา้น นคร 

นิคม ราษฏร์ และราชธานีนนั  ไม่เป็นทีมุ่งหวงัของพวกเรา  ฯ  ขอ้นันเป็นเพราะเหตุอะไร ?  ภิกษุ 

ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกา  จาํนวนมาก  เป็นผูมี้มานะยิง  ฯ  ทงัการคดัคา้นสัทธรรมก็เป็นไป ฯ  

พวกเขาจกัปลงท่านผูมี้อายนุนัจากชีวิต  ฯ  อนึง  ท่านผูมี้อายุเป็นผูน่้าเลือมใส  มีรูปงาม  น่าทศันา  

ถึงพร้อมดว้ยความเยาว์แรกรุ่น  เป็นผูเ้จริญ  ย่อมเป็นไป  ฯ  ท่านเป็นผูมี้ผิวดั งทองในเบ้าหลอม  

ประดบัดว้ยสงัข ์ มีหนา้ผากงดงาม  และมีเสน้ผมดาํคลาํ  ฯ  ราชบุตรหรือคนฝ่ายอืน  มีใจถูกความ

ริษยาครอบงาํ  อย่าไดป้ลงท่านจากชีวิต  ฯ  ทราบอีกว่าลาํดับนัน  ผูก้ล่าวธรรมสุปุษปจันทระ   

ไดก้ล่าวกบัหมู่พระโพธิสตัวน์นัอยา่งนีว่า  ถา้เรารักษาตวัเอง  เราก็ไม่ไดรั้กษาศาสนาของพระผูมี้

พระภาคพุทธเจา้ผูมี้ในอดีต อนาคตและปรัตยบุนั  ฯ  และไดก้ล่าวคาถานีในเวลานนัว่า 

ผูไ้ม่อยู่ด้วยความสาํคญัตนเองอาจทาํการรักษาศาสนานี การประกาศโพธิ 

ของพระสุคตทงัหลายเป็นหนา้ทีอนัยงิใหญ่  ในกาลอนัทารุณอนัมีในภายหลงันี  ฯ (1) 
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ผูใ้ดละความรู้จกัตนเองไดโ้ดยประการทงัปวง  ละสตัวท์งัหลายเหล่านีทีอาศยั

วาทะว่าบุคคล  เวน้รูป เสียง สิงน่ายนิดี กลิน และสมัผสั ผูน้นัรักษาศาสนาแลว้ ฯ (2) 

เป็นผูมี้จิตเลือมใส บาํรุงพระพุทธเจา้หลายโกฏินิยตุ ดว้ยขา้ว ดว้ยนาํ ดว้ยฉตัร  

ธงแผน่ผา้  ตามประทีป  ตลอดหลายโกฏิกลัป์  เหมือนทรายในแม่นาํคงคา ฯ (3) 

อนึง ผูใ้ด เมือสัทธรรมถูกปลน้ไป เมือศาสนาของพระสุคตทังหลายดับอยู ่ 

พึงประพฤติ(อยา่ง)ศิษยท์งัหลาย ตลอดคืนและวนัหนึง นีเป็นบุญทีวิเศษทีสุดกว่านนั ฯ 

(4) 

บดันี  ชนเหล่าใด  ปลน้  วางเฉย  สทัธรรมของท่านผูอ้งอาจแห่งบุรุษเหล่านัน  

พระชินเจ้าทังหลายเป็นผูอ้ ันใครๆ  ไม่สักการะแล้ว  อนึง  ไม่ทําความเคารพ 

ในพระนายกทงัหลาย  ฯ (5) 

ท่านผูเ้จริญจงเป็นผูมี้ความสุข  ทําประโยชน์ตน  คุ ้มครองตน  จงเป็นผู ้

ไม่ประมาทในวินยันี  อยูด่ว้ยไมตรี  ในกาลทุกเมือ  จงรักษาศีล ไม่ใหด่้าง ไม่ให้พร้อย  

ใหบ้ริสุทธิ  สะอาด  ปราศจากมลทิน  ผูที้รักษาศีลใหไ้ม่มีมลทิน  เป็นผูที้พระพุทธเจา้

ทงัหลายทรงสรรเสริญแลว้  ฯ (6) 

ผูที้สกัการะพระสุคตทงัหมดทีเคยมี  เป็นผูที้ปกป้องหมู่ชนทงัหมดผูมุ่้งหวงั

โพธิ  ผูที้ยกสัตวผ์ูบ้าปจาํนวนมากขึนจากนรก  ผูที้รักษาศีลให้ไม่มีมลทิน เป็นผูที้

พระพุทธเจา้ทงัหลายทรงสรรเสริญมาก่อน  ฯ (7)   

ท่านทังหลายจงให้ทาน  จงรักษากษานติอนัเป็นธรรมรัตนะอนัวิเศษทีสุด   

ในกาลทุกเมือ  จงอาศยัป่า เจริญสมาธิกุศล และความอ่อนโยน  อนึง ท่านทงัหลาย

อย่าได้ฟังการโต้แยง้  ประพฤติข้อประพฤติอันวิเศษเกษม  เราผูมุ่้งปกป้องสัตว์

ทงัหลาย  จะไปสู่ราชธานี  นคร  ฯ (8)    

(คณะพระโพธิสตัวก์ล่าวว่า) ขา้แต่ฤษีผูท้รงไวซึ้งมหามติ  ผูเ้ป็นสาระอนัเลิศ

ของสตัว ์ ท่านอยา่ขา้มลงในทีนันเลย  ชนเหล่านีกาํลงัมีนาํตาไหลนอง ขอท่านจงทาํ

ความกรุณาด้วยดีให้เกิดขึนเถิด  ท่านผูม้หามติ  ผูรู้้แจ้ง  อย่าข้ามลง(ไปทีนัน)เลย   

ขอท่านผูมี้เกราะเป็นอาตมาจงมุ่งหวงั(อยูที่)ตน้ไมใ้นป่า  อนัมีกลินน่ายินดี น่ารืนรมย ์

งดงามดว้ยดี เป็นอาตมา ฯ (9) 

พระทศพลผูเ้ป็นวินายกในก่อนแมเ้หล่านัน  มีอินทรียส์งบ  เป็นผูแ้กว้กลา้  

ไปสู่การบรรลุโพธิอนัประเสริฐ  บนยอดแห่งศิลา  ท่านเหล่านนั  ประพฤติปุณยชญาน

อนัเป็นจาริกอนัประเสริฐเพราะเหตุแห่งโพธิ  ท่านผูมี้พรตดีอย่าไปจากทีอยู่ในป่า 

อนัเป็นทีศึกษาของท่านเหล่านนั  ฯ (10)   



243 
 

 
 

ร่างกายประดับดว้ยลกัษณะอนังดงาม  และผมของท่านก็สีนิล  ผิวพรรณ 

ส่องสว่างดั งทองคาํ  ย่อมส่องสว่างแผ่นดิน  ขาของท่านงดงามในระหว่างใบหน้า 

ส่องสว่างดงัสงัข ์ ชนเหล่านนัอยา่ทาํความริษยาใหเ้กิด  ทาํลายร่างกายอยา่งนนั  ฯ (11) 

ดูก่อนอานนท์  ทราบว่าลาํดบันัน  สุปุษปจนัทระผูก้ล่าวธรรม  ไดก้ล่าวกบัหมู่แห่ง 

พระโพธิสตัวน์นัดว้ยคาถาว่า 

พระสุคตผูส้พัพญั ู  ผูสิ้นอาสวะแลว้  ไดมี้โดยกาลก่อน  ทงัหมดนันทรงทาํ

การบรรลุโพธิอนัประเสริฐ เพือโลกพร้อมทงัภพ 3 ท่านเหล่านันประพฤติปุณยชญาน

อนัเป็นจาริกอนัประเสริฐเพราะเหตุแห่งโพธิ  พระโพธิสัตวป์ระกอบในขอ้ศึกษาของ

พระพุทธเจา้เหล่านนั มีความตอ้งการเป็นทีพึงของสตัวท์งัหลาย  ฯ (12) 

ฤษีทังหมด  ทาํประทักษิณฤษีผูรู้้แจ้งแลว้ไหวเ้ท้าแล้ว หายใจหนัก รู้สึก

สงสาร ครําครวญส่งเสียงสะอืน  ฤษีอีกกลุ่ม ทรุดลม้ลงทีแผ่นดิน  สลบ เหมือนต้น

สาละ(เฉา)  แต่ ฤษีผูส้งัสมบุญ ผูต้อ้งการประโยชน์แก่สตัวน์นัก็ไม่เปลียนใจ  ฯ (13) 

ถือเอาบาตรจีวร  ยืนอยู่เหมือนราชสีห์ยืนอยู่หน้าเกสรี  ดาํรงอยู่ในสวภาวะ

แห่งธรรม  ไม่ไดท้าํ(ความรู้สึกว่าเป็น)คุณและโทษแก่เขาในทีนัน  (เพราะเมือท่าน) 

อยูใ่นป่าทึบในโลกนี สตัวจ์ะตกไปในอบาย ท่านผูต้อ้งการเป็นทีพึงของสัตวท์งัหลาย 

จึงไดไ้ปสู่เมือง  ฯ (14) 

ทราบว่าลาํดบันัน  สุปุษปจนัทระผูก้ล่าวธรรม  ขา้มลงสู่หมู่บ้าน นคร นิคม ราษฎร 

และราชธานี  ได้แสดงธรรมแก่สัตว์ทงัหลาย  ฯ  ท่านขา้มลงในปูรวาหณะ  ทาํสัตว์มีลมปราณ  

99 โกฏิ ให้ดาํรงอยู่ในอนุตตระสัมยกัสัมโพธิอนัเป็นธรรมไม่หวนกลบั  ฯ  อนึง  ท่านไม่ได ้ 

(ตรงไป) ถึงราชธานีรัตนาวดีนัน  ฯ  ท่านได้ถึงราชธานีรัตนาวลีนันโดยลาํดับ  ฯ  ท่านเข้าไป 

สู่ราชธานีรัตนาวดีนนัโดยล่วงไปแห่งราตรีนนั  ฯ  ครันเขา้ไปแลว้  ตงัสตัว ์36 โกฏิไวใ้นพุทธธรรม

ทงัหลายอนัเป็นธรรมไม่หวนกลบั  ฯ  อนึง  ไม่ไดใ้หท้าํสิงทีพึงทาํดว้ยอาหารก่อน  ฯ  ท่านเป็นผูต้ดั

อาหารแลว้  กา้วไปสู่ราชธานีรัตนาวดี  ไดเ้ขา้ไปทางทิศทีนขสถูปของพระผูมี้พระภาคเจา้ตงัอยู ่  

นั งแลว้  ไดท้าํคืนและวนัให้ผ่านล่วงไป  ฯ  โดยล่วงไปแห่งราตรีนัน  ก่อนเทียงวนัทีสองแลว้   

ท่านจึงเขา้ไปสู่ราชธานีรัตนาวดี  ประดิษฐ์สัตว ์36  โกฏิไวใ้นพุทธธรรมทงัหลายอนัเป็นธรรม 

ไม่หวนกลบั  ฯ  ไม่ไดน้าํพากิจดว้ยภกัษาก่อน  ฯ  ท่านผูต้ดัอาหารในวนัทีสอง  กา้วไปสู่ราชธานี

รัตนาวดี  เขา้ไปโดยทิศทีนขสถปูของพระผูมี้พระภาคเจา้ตงัอยู ่ ไดท้าํคืนและวนัใหผ้า่นไป  ฯ  ท่าน

ตดัอาหารในราตรีทีสาม ในราตรีนนัอนัล่วงไปแลว้  เขา้ไปสู่ราชธานีรัตนาวดี  ตงัสตัว ์90 แสนโกฏิ

ไวใ้นพุทธธรรมอนัเป็นธรรมไม่หวนกลบั  ฯ ไม่ได้นาํพาสิงทีพึงทาํด้วยอาหารก่อน ฯ  ท่านตัด

อาหารในสามราตรี  เขา้ไปสู่ราชธานีรัตนาวดี  เขา้ไปโดยทิศทีนขสถปูของพระผูมี้พระภาคเจา้ตงัอยู ่ 
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ลุกขึนแลว้  ทาํราตรีทีสามใหน้อ้มไปอยา่งนนั  ฯ  โดยล่วงไปแห่งราตรีนนั  ในเวลาก่อนเทียงวนัทีสี  

ท่านเขา้ไปสู่ราชธานีรัตนาวดี  ตงัสตัว ์99 แสนไวใ้นพุทธธรรมอนัเป็นธรรมไม่หวนกลบั ฯ ท่านตดั

อาหารสินสีวนั  เขา้ไปสู่ราชธานีรัตนาวดี  เข้าไปโดยทิศทีนขสถูปของพระผูมี้พระภาคเจา้ตงัอยู ่  

ลุกขึนแลว้ไดท้าํคืนและวนัใหน้อ้มไป  ฯ  โดยล่วงไปแห่งราตรีนัน  ท่านเขา้ไปสู่ราชธานีรัตนาวลี

ในวนัทีห้า  เข้าไปสู่พระตาํหนักของพระราชา  ฯ  อนึง  ครันเข้าไปแลว้ได้ตังสตรี 80 พนัไว ้

ในสมัยกัสมัโพธิอนัยอดเยยีมซึงเป็นธรรมไม่หวนกลบั  ฯ  และตงัสัตวท์งัหมดจากพระนครนันไว้

ในพุทธธรรมอนัเป็นธรรมไม่หวนกลบั  ฯ  โดยล่วงไปแห่งราตรีนัน  ในเวลาก่อนเทียงวนัทีหก  

ท่านเขา้ไปสู่ราชธานีรัตนาวลี  ตงัราชบุตร 1000 องคไ์วใ้นสัมยกัสัมโพธิอนัยอดเยียมอนัเป็นธรรม

ไม่หวนกลบั  ฯ  และไม่ทาํสิงทีพึงทาํดว้ยภตัรก่อน  ฯ  ท่าน ผูต้ดัภตัรในวนัทีหก  เขา้ไปสู่ราชธานี

รัตนาวดี  เข้าไปทางทิศทีนขสถูปของพระผูมี้พระภาคเจ้าตังอยู่  ทําคืนและวันให้ผ่านไป ฯ  

โดยล่วงไปแห่งราตรีนนั  ในเวลาก่อนภตัรวนัทีเจ็ด  ท่านเขา้ไปสู่ราชธานีรัตนาวดี  ไดเ้ห็นพระราชา

พระนามว่าสุรทตัตะผูก้าํลงัเสด็จไปสู่อุทยาน  ดว้ยรถอนัทาํดว้ยทอง  มีดา้นขา้งอนัทาํดว้ยเงิน  มีเสา

อนัทาํดว้ยแก่นจนัทน์  มีลอ้ทาํดว้ยไพทูรย ์ ประดบัดว้ยฉัตรและธงอนัยกขึนแลว้  สวมดว้ยแผ่น

หลงัคา  ปกปิดด้วยท่อนผา้  ทีซึงกุมารีราษฏร 100 นาง กาํหนดถือเอาด้ายแก้ว  ซึงผูมี้รูปงาม  

น่าเลือมใส น่าทัศนา ประกอบด้วยพืนดอกทองอนังดงามยิง  นํารถนันไป  เป็นสิงทาํความยินดี   

ทาํความปลืมใจสาํหรับคนพาล  ไม่ใช่สาํหรับบณัฑิต  ฯ  ตระกูลกษตัริยม์หาศาล 84 พนัตระกูลได้

ติดตามไปขา้งหลงั  ฯ  พราหมม์หาศาล 84 พนัตระกูล ไดติ้ดตามไปขา้งหลงัๆ  ฯ  และราชธิดา  

500 องค ์ขึนสู่วอทาํดว้ยรัตนะ  ขบัออกไปขา้งหนา้  พร้อมกบัการเห็นภิกษุนันเท่านัน  ฯ  ราชธิดา

เหล่านันได้มีในสัมยกัสัมโพธิอันยอดเยียมอันเป็นธรรมไม่หวนกลับ  ฯ  อนึง  หญิงชาววัง  

68 แสนนาง  นาํตุม้หูออก  และถอดรองเทา้  ห่มผา้เฉวียงบ่า  จรดวงเข่าขวาลงทีพืนดิน ประณม

อญัชลีไปทางภิกษุนนั  ไดย้นืไหวอ้ยู ่ ฯ  ทราบว่าลาํดบันัน  กุมารีแมเ้หล่านัน  ผูอ้นักุศลมูลในกาล

ก่อนทกัทว้งแลว้  ลงจากวอเหล่านนั ห่มผา้เฉวียงบ่า จรด วงเข่าขวาลงทีพืนดิน  ประณมอญัชลีไป

ทางภิกษุนนั  ไดก้ล่าวคาถาว่า 

ในวนันีไดก้ล่าวด้วยเสียงอย่างนีโดยรอบว่า ก็ ภิกษุผูก้าํลงัเข้าไปทาํหมู่ชน 

ใหต้งัมนัแลว้  ฯ (15) 

ตดัขาดราคะและโทสะแลว้  และกาํจดัโมหะแลว้ ความโกรธ โทษ และความ

ริษยา  ถกูตดัไดห้มดแลว้ ในทนัที  ฯ (16) 

ใครๆ ผูซึ้งเป็นบริวารของพระเจ้าศูรทัตตะ มีพระโอรสเป็นต้น ไม่มอง

พระราชา  ไม่ไปตามอยา่งนนั  ฯ (17)   



245 
 

 
 

ภิก ษุนันอันราชบุตรทําไว ้เบืองหน้าย่อมงดงาม  เหมือนพระจันทร์ 

ในเดือนเพญ็  ทีมีนกัษตัรแวดลอ้มแลว้  ฯ (18) 

ภิกษุย่อมงดงามเหมือนรูปพิมพ์ทองทีงดงาม ประดับด้วยกุศลทังหลาย   

หรือพระราชาสาละผูป้ระดบัดว้ยดอกไม ้ ฯ (19) 

อนึง  ทา้วสกักะ ผูเ้ป็นจอมเทพ มีอานุภาพมาก มีพนัตา ผูเ้ป็นใหญ่ ผูเ้ป็นใหญ่

แห่งเทวดา 32 ตนบนยอดเขาสุเมรุ ฉนัใด  ภิกษุนีก็ฉนันนั ยอ่มงดงาม  ฯ (20)  

ภิกษุนียอ่มงดงามเหมือน  พรหมผูด้าํรงอยูใ่นพรหมโลก  เทพบุตรชือวาธิปดี

ทีเนรมิตดีแลว้  เหมือนเทพสุยามะในกามธาตุ  ฯ (21) 

ภิกษุนียอ่มงดงามเหมือนพระอาทิตยใ์นอากาศ ส่องสว่างอยู่  กาํจดัความมืด

ดว้ยพนัรัศมี  ส่องสว่างทิศรอบดา้นอยา่งเสมอ  ฯ (22) 

ใหท้านอนัไพบูลยดี์  ตลอดกลัป์อนัไม่มีทีสินสุด  รักษาศีลไม่ด่างพร้อยตลอด

กาลเนืองนิตย ์ เจริญกษานติอย่างไม่มีผูเ้สมอ  ในโลกทงัหมด  ท่านผูแ้วดลอ้มดว้ย

ลกัษณะนนัเอง  งดงาม  ฯ (23) 

ไม่ทิ งความเพียรอนัอริยชนสรรเสริญแลว้ เสพธยาน 4 มีจิตไม่ท้อถอย  

ทาํปรัชญาใหเ้กิด กาํจดัข่ายกิเลส ดว้ยเหตุนนั ภิกษุนนัยอ่มส่องสว่างในโลกทงัหมด ฯ 

(24) 

พระพุทธเจา้ผูก้ลา้หาญ ไม่มีผูเ้สมอ เป็นสาระแห่งสัตว ์เหล่าใด ผูล่้วงไปแลว้  

ผูก้ลา้  แสดงธรรมอนัประเสริฐทังหลาย ทังพระพุทธเจ้าผูมี้ในอนาคตกาล ทังใน

ปรัตยบุนั  ดว้ยเหตุนนั  บุตรนนัของธรรมราช  จึงมีอาํนาจ  ฯ (25) 

ความไม่เทียงอย่าได้มีแก่ท่านในกาลไหนๆ ท่านย่อมส่องโลกทังหมด  

เห็นเดชอนังดงามดี  มีเสียงกล่าว  เดชของพระราชายอ่มไม่ส่องมากดว้ยดี  ฯ (26) 

ธรรมนีอนัท่านผูมี้ใจเป็นของตนบรรลุแลว้ฉันใด  ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า  

เทียวไปในโลกทงัหมด  ทงัหมดละความเป็นสตรี  ฉนันนั  แมท้งัหมดเป็น ฯ (ผูง้ดงาม

เหมือน)เทวดาชนัยามา เหมือนภิกษุนนั  ฯ (27) 

ชนเหล่านนัทงัหมด  ทาํอญัชลีมีนิวทงัสิบ กล่าวคาถา ซดัไปซึงเครืองประดบั  

เป็นระเบียบดอกไมท้อง  ไข่มุกหาร  สาํริด และตุม้หอ ฯ (28) 

เหมือนพระราชาจกัรพรรดิ  ผูค้รองแผ่นดิน  เห็นผูมี้พละทงัหมด เขา้ไปตัง

สัญญาว่าบุตร เทียวไปตลอดทวีปสีเหล่านี เศรษฐี กษัตริย ์ พราหมณ์ คฤหบดี  

โกฏฏราชาทีเป็นของตนเหล่าใด ทาํความสิเนหาอนัเกิน  ความรักอนัเสมอในชน

ทงัหมดใหเ้กิดขึนแก่ชนเหล่านนั หามิได ้ฯ (29)  
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ภิกษุนีผูศึ้กษาแลว้อย่างนี  ไปสู่อาํนาจแห่งธารณี  ผูก้ลา้หาญ  ย่อมจาํแนก  

โพธยงัค ์ พละ  อินทรีย ์ และมรรคอนัมีองค์แปด  เหมือนพระจนัทร์ในท่ามกลางหมู่

ดวงดาว  ยอ่มส่องสว่างในราตรี  และเหมือนพระอาทิตยที์ส่องสว่าง  มีเดช  ส่องสว่าง

พืนที  ฯ (30) 

ไหวพ้ระพุทธเจา้ทงัหมด  ผูท้ศพล  มีอินทรียส์งบแลว้  ผูก้ลา้หาญ  คนบางคง

ผูอ้าจจะพรรณนาใหสิ้นไปโดยร้อยกลัป์  เมือกล่าวอยูต่ลอดพนัโกฏิกลัป์ก็ไม่สามารถ 

ฯ (กล่าวถึง) คุณใหห้มดสินได ้ และไม่ทิงการกล่าวในโลกอนับวร แมส้ักเส้นขนหนึง   

ฯ (31) 

พระองคใ์ดทาํจกัรใหเ้ป็นไปแลว้  แสดงบทแห่งชญานอนัไม่เช่นกบั   ผูก้ล่าว

ธรรมอนัละเอียดอ่อนอนัปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลี  ไม่เห็นไดใ้นทีไหนๆ  อนัสมณะ 

พราหมณ์  เทวดา  นาค  อสูร  มาร  พร้อมทงัพรหมเป็นตน้  ไม่อาจกล่าวพรรณนาคุณ

ของพระพุทธเจา้ผูส้พัพญั ู ฯ (ใหห้มดสินได)้  ฯ (32) 

ขา้พเจา้ไหวพ้ระชินไวทยราช  ผูไ้ม่มีผูเ้สมอ  ผูเ้ป็นโอรส  ครันกล่าวคาถานี

แล้ว  ทังหมดยินดีต่อราชกุมารในกาลนัน  และโปรยจุณทองและปูผา้  มณีขาว   

อนังดงาม  มีมลูค่าแสนโกฏิ  คลุมภิกษุนนั  บนัเทิงแลว้  มุ่งเพือโพธิ  ฯ (33) 

ทราบว่าลาํดบันัน  พระเจา้ศูรทตัตะไดมี้ความดาํริดงันีว่า  ผิดปกติหนอทีนางวงัและ

หมู่ชนลุกขึน  ฯ  อนึง  ชนนันนาํออกซึงตุม้หู  พาดผา้เฉวียงบ่า  จรดวงเข่าขวาทีพืนดิน  ประณม

อญัชลีไปทางภิกษุนัน  ได้นมสัการแลว้  ฯ  อนึงในเบืองต้น  พระราชาศูรทัตตะนัน  เป็นผูน่้า

เลือมใส  น่าทศันา  แต่ภิกษุรูปนนัมีรูปงามกว่า (กว่าพระราชา)  ฯ  พระราชาไดส้ะดุง้เพราะเหตุแห่ง

ราชสมบติั  ฯ  อนึง  เพราะเห็นความสาํเร็จแห่งรูปกายของภิกษุนัน  ไดท้าํความริษยายิง  ฯ  อนึง  

พระราชาไดเ้ขา้ไปสู่จกัษุของภิกษุนันผูย้ืนอยู่บนราชมรรค  ฯ  พระราชานันไดมี้ความดาํริดงันีว่า  

ภิกษุนนัมีจิตรักษาดีแลว้  มองชาววงัของเรา  ฯ  อนึงภิกษุนนัทาํการกาํหนดต่อนยัน์ตา  ฯ  พระราชา

นนัไดมี้ความดาํริดงันีว่า  บดันีจกัให้ปลงภิกษุนีจากชีวิต  ฯ  ลาํดบันัน  โอรสพนัองค์ของพระเจา้ 

ศรูทตัตะไดติ้ดตามไปขา้งหลงั  ฯ  พระราชาปรึกษาโอรสเหล่านนัว่า  ดูก่อนกุมาร  พวกท่านจงปลง

ภิกษุนนัจากชีวิต  ฯ   

 ทราบว่าลาํดบันัน  กุมารเหล่านันคดัคา้นต่อพระเจา้ศูรทตัตะทีจะฆ่าภิกษุนัน  ฯ    

พระราชานนัไดมี้ความดาํริดงันีว่า  แมบุ้ตรก็ไม่ทาํตามคาํสั งของเรา  ฯ  เราผูเ้ดียวเท่านันไม่มีคนที

สอง ตงัอยู ่ ฯ  บดันีใครจกัปลงภิกษุนีจากชีวิต?  ลาํดบันนั  พระราชาศูรทตัตะไดมี้เพชฌฆาตชือว่า

นันทิกะ  เป็นผูดุ้ร้าย  รวดเร็ว  รุนแรง  ฯ  ลาํดับนัน  พระราชาศูรทัตตะ  ผูย้ินดี  เบิกบาน ดีใจ   

คิดอยา่งนีว่า  นนัทิกะนีจกัปลงภิกษุนนัจากชีวิต  ฯ  ทราบว่า ลาํดบันนั นนัทิกะเพชฌฆาต ไดเ้ขา้ไป
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ทางทิศทีพระราชาศรูทตัตะประทบัอยูแ่ลว้ ฯ  ทราบว่าลาํดบันนั พระราชาศรูทตัตะกล่าวว่า นนัทิกะ  

เจา้จกัอาจปลงภิกษุนนัจากชีวิตหรือ ? เราจกัใหร้างวลัจาํนวนมากแก่เจา้ ฯ  นนัทิกะกราบทูลว่า ดีละ

สมมติเทพ  พระองคจ์งสงั  ฯ  ขา้พระองคจ์กัปลงภิกษุจากชีวิตในวนันี  ฯ  พระราชาตรัสว่า  ก็เพราะ

เหตุนนั  นนัทิกะ  เจา้จงรู้กาลบดันี  ฯ  จงถือเอามีดอนัคม  ตดัมือและเทา้ของภิกษุนนั  ตดัหูและจมกู  

ฯ  นางวงัของเราอนัภิกษุผูมี้จิตรักษาดีนันเพ่งมองแลว้  ฯเจา้จงเพิกนัยน์ตาของภิกษุนัน  ฯ  ลาํดบั

นนั  นนัทิกะเพชฌฆาต  ถือเอามีดอนัคมในเวลานนั ตดัมือและเทา้ของภิกษุ  และเพิกนยันต์าแลว้  ฯ  

ชนหมู่ใหญ่นนั  ร้องไห ้ ครําครวญ  เขา้ไปสู่ราชธานีรัตนาวดีแมอี้ก  ฯ 

ทราบว่าลาํดบันนั  พระราชาศรูทตัตะ  ไปสู่อุทยานโดยล่วงไปเจ็ดวนั  ไม่ทรงยนิดี  ไม่

เล่น  ไม่บาํเรอ  ฯ  พระองค์กลบัจากอุทยาน  เข้าไปสู่ราชธานีรัตนาวลี โดยล่วงไปเจ็ดวนั  ฯ   

พระองคไ์ดเ้ห็นภิกษุนัน  ทีถูกทิงไวที้ราชมรรค  ซึงมรณภาพมาเจ็ดวนัแลว้  มีสรีระไม่เปลียน  ฯ    

พระองค์ไดมี้ความดาํริดงันีว่า  นีเป็นสรีระทีไม่แปรเปลียนของภิกษุ  ภิกษุนั น  จกัมีธรรมอนัไม่

หวนกลบัในสมัยกัสมัโพธิอนัยอดเยยีมโดยไม่ตอ้งสงสยั  ฯ  เราทาํบาปกรรมแลว้  ตอ้งตกมหานรก  

ฯ  เราจกัตอ้งตกมหานรกโดยพลนันนัเอง  ฯ  เมือพระองคท์รงดาํริอยา่งนนั  เทพบุตร 84  พนัไดส่้ง

เสียงกล่าวในอากาศว่า  มหาราช  คาํทีพระองคต์รัสยอ่มเป็นอยา่งนนั  ฯ  ภิกษุนนัเป็นผูไ้ม่หวนกลบั

ในสมัยกัสมัโพธิอนัยอดเยยีม  ฯ  ความกลวั  ความสะดุง้  ความหวาดเสียว  และความชูชนัแห่งขน  

ได้เกิดขึนแก่พระราชานันโดยประมาณอนัยิงก่อน  และพระองค์ได้เป็นผูเ้ดือนร้อนพระทัย  ฯ  

ลาํดบันนั  พระราชาศรูทตัตะ  ทรงถึงทุกข ์ เสียใจ มีความร้อนใจ ไดก้ล่าวคาถาเหล่านีในเวลานนัว่า 

เราสละราชสมบัติทังราชธานี  เงิน ทอง มณี ไข่มุก และรัตนะ พึงถือเอา

ศสัตราฆ่าตน  เพราะมีความรู้เขลา  ทาํกรรมทีเลวทราม  ฯ (34) 

ภิกษุสุปุษปจันทระ  มีลกัษะ 32  ประการ  ส่องสว่างราชธานีเข้าไป   

เหมือนนกัษตัรราชในเดือนเพญ็  ฯ (35) 

อนึง  เราเป็นผูเ้ลว  โลเลในกามโภคะ  บันเทิงดว้ยหมู่นารี ออกไป ขึนรถ  

แวดลอ้มดว้ยกษตัริย ์ อนึง  ภิกษุนีมีเนตรงดงาม  ยอ่มมา  ฯ (36) 

หมู่นารีเห็นภิกษุนันแลว้ก็ยินดี  เกิดความรัก  โปรยมาลาทอง  ทังหมดทาํ

อญัชลีมีนิวสิบ ไดช้มเชยภิกษุนนัโดยเพลงขบัอนัเป็นคาถา ฯ (37) 

ทังหมดนันได้เปล่งเสียงเพลงขับ พระราชานัน ขึนรถแล้ว แวดลอ้มด้วย

กษตัริย ์อนึง ภิกษุผูมี้ตาดีนี มีอานุภาพมาก เป็นบุตรของพระสุคตผูป้ระเสริฐยอ่มมา  ฯ 

(38) 

อนึง  จิตของเรา  ไดเ้ลวทรามยิง  ริษยา  และโกรธในภิกษุผูที้ชนหลงแลว้   

หมู่นารีรู้ภิกษุทียนิดีไพบูลยดี์  มองภิกษุผูเ้ขา้ไปสู่ราชธานี  ฯ (39) 
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เราผูมี้รูปดุร้ายยงิ  กล่าวเสียงในทีนนั  กล่าวกบับุตรหนึงพนัในเพราะลกัษณะ

นนั  พวกท่านไปแลว้ทาํภิกษุใหเ้ป็นท่อนท่อน  เพราะว่าภิกษุนนัไม่เป็นมิตร  ดุร้ายต่อ

เรานกั  ฯ (40) 

กุมารเหล่านันทงัหมด  มีศีลดียิง  มีจิตแสวงหาประโยชน์แก่ตน ยินดียิงต่อ

ภิกษุ ไม่ทาํตามคาํสงัเขาเราผูส้มมติเทพเช่นนี เราถกูความโศกครอบงาํแลว้ในกาลนัน 

ฯ (41) 

เพราะไดเ้ห็นภิกษุนีผูมี้ศีลดียิง  ประกอบดว้ยไมตรี  เหมือนบิดา  เรามีจิต

ประทุษร้ายแลว้  มุ่งไปเพือจะฆ่า ตกนรกอเวจีในกาลภายหลงั ฯ (42) 

นันทิกะนี  ยืนอยู่ทีราชมรรค  ทาํทุกข์แก่มนุษย์ด้วยกรรมอันโหดร้ายยิง   

ทาํตามคาํสงัของเราเห็นปานนี  ภิกษุนีผูเ้ป็นดงัมาลาคุณ  ถกูตดัแลว้ในทีนี  ฯ (43) 

ในป่าอนัเจริญ  อนัน่ายินดี  เกลือนดว้ยนก  มีกลินหอมแห่งดอกโกสุม  หมู่

แห่งภิกษุซึงไพบูลยดี์อืนแมน้นั  เหมือนมารดามีบุตรนอ้ยคนเดียว  ทอ้แทแ้ลว้  ฯ (44) 

ภิกษุลุกขึน  อยู่ในกานนะ  ทาํประโยชน์อนัไพบูลยดี์แก่หมู่มนุษยท์งัหลาย  

ท่านมาสู่ราชธานีนี  จกัแสวงหาภิกษุผูมี้กรุณาดี  โศกอยู ่ ฯ (45) 

ทาํธงดอกไมท้างขวา  สิงอืนทีงดงาม  น่าทศันาอยู่ทางซา้ย  ปูลาดทางดว้ยผา้  

ภิกษุลุกขึนกล่าวธรรมอนัประเสริฐ  ฯ (46) 

ภิกษุผูมี้กรุณาดี  โศกอยู่ จักแสวงหาภิกษุผูเ้ข้าไปสู่ราชธานีนีนานแล้ว  

ขออนัตรายอยา่มีแก่ชีวิต ในกาลเป็นทีลบ ในศาสนาของพระชินวร ฯ (47) 

บุรุษบางคนผูมี้อานุภาพใหญ่  เห็นแลว้  เห็นวิเศษแลว้ มีเสียงกระหึม ต่อเนือง 

ยอ่มตกไปสู่ทีตกไปใหญ่ในแผน่ดิน ครอบงาํภพสามทงัหมดนีโดยรอบ ฯ (48) 

ภิกษุผูล้ม้ลงทีแผ่นดิน  มีรูปงดงาม  ห่มดว้ยลกัษณะอนัประเสริฐ  มีโทษไม่

ประทุษร้ายแลว้  อนัเราผูมี้ความรู้ชวัทาํแลว้  สุปุษปจนัทระเป็นท่อนๆ ตงัอยู ่ ฯ (49) 

ภิกษุผูข้จัดทุกข์ทังหมดในทีนี ไม่ปรีดีแล้ว มีจิตโศก เห็นสุปุษปจันทระ 

ผูก้ล่าวธรรมนี ผูถ้กูฆ่าแลว้  ลม้ไปในแผน่ดิน โดยพลนั ฯ (50)   

สุปุษปจันทระเหมือนไศลราช  ประกอบด้วยลกัษณะ 32  อนัคณะแห่ง 

ผูลุ่้มหลง  ถือเอามาลาคุณ  เกลียทาํใหเ้ป็นท่อนท่อนในขณะ  ฯ (51) 

เราในเพราะทาํกรรมอนัมีรูปโหดร้ายยงิ  ผูไ้ม่มีทีพึง  จกัไปสู่วิสัยของพระยม

ในอเวจี  จกัมีในทีไกลยิงต่อพระพุทธเจ้าทังหลาย  ข้อทีภิกษุนันอนัเราทาํให้เป็น

ท่อนๆ ในทีนี  ฯ (52) 
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บุตรเป็นทีพึงไม่ได ้ หมู่ญาติของเราก็เป็นทีพึงไม่ได ้ มานีก็ไม่ได ้คนรับใช้

ใกลเ้ทา้ก็เป็นทีพึงไม่ได ้ สาํหรับเราผูไ้ปสู่นรก  เพราะทาํกรรมอนัเลวยงิเสียเอง ฯ (53) 

พระพุทธเจา้ในอดีต  พระพุทธเจา้ในอนาคต  และบางองคที์ดาํรงอยูใ่นทิศสิบ  

ท่านเหล่านันนําประโยชน์ไป  มีก ําลงัสิบ  ไม่มีกิเลส  เข้าถึงความสงบ  อนัแน่น 

ดงัเพช็ร  เป็นอาตมะ  ฯ (54) 

เพราะเห็นภิกษุทีทาํให้เป็นท่อนๆ ในทีนี เทวดาผูมี้กรุณาดีไดท้าํเสียงเกรียว

กราด เทวดาเหล่านันไปบอกแก่หมู่ภิกษุว่า สุปุษปจนัทระถูกฆ่าตายในราชธานีนี ฯ 

(55) 

ท่านผูเ้ป็นบณัฑิต  กล่าวธรรม  มีอานุภาพมาก  กึกกอ้งในทิศใหญ่ทิศน้อยนัน

เป็นพระโพธิสตัว ์ดาํรงอยู่ในธารณี คือสุปุษปจนัทระ ถูกฆ่าตายแลว้ในราชธานีนี ฯ 

(56) 

ผูใ้ดถวายทานหลายอยา่ง  ตลอดกลัป์อนัไม่มีทีสินสุด ผูใ้ดรักษาศีล  ไม่พร้อย  

ไม่ขาด  ผูใ้ดเจริญกษานติ  อยา่งไม่มีผูเ้สมอในโลก  ผูน้นัคือสุปุษปจนัทระ  ถูกฆ่าตาย

แลว้ในราชธานีนี  ฯ (57) 

ผูใ้ดมีความเพียร  ตลอดกลัป์อนัไม่มีทีสินสุด อย่างต่อเนือง  ผูใ้ดเพ่งธยาน 4  

มีจิตไม่ย่อทอ้ ผูใ้ดเจริญปรัชญา ฆ่ากิเลสได ้ผูน้ันคือ สุปุษป-จันทระ ถูกฆ่าตายแลว้ 

ในราชธานีนี  ฯ (58) 

ผูใ้ดละทิงความรักในกายโดยประการทงัปวง ไม่ใส่ใจชีวิต  ขา้มลงจากป่า 

อนังามรอบดา้น ผูน้นัคือสุปุษปจนัทระ ถกูฆ่าแลว้ในราชธานีนี ฯ (59) 

ภิกษุเหล่านนั  เขา้ไปแลว้สู่ราชธานี  ผูก้ลา้หาญ  ร้องให้อย่างมากมาย  เพราะ

ไดเ้ห็นภิกษุทีเราทาํใหเ้ป็นท่อนๆ ในทีนี  ทงัหมดนนั  สลบลม้ลงไปทีแผน่ดิน  ฯ (60) 

หมู่ภิกษุนันได้กล่าวกับพระราชานันว่า  ท่านทาํร้ายภิกษุทาํไม พระองค์ 

ผูส้มมติเทพ ภิกษุผูมี้ศีลไม่ขาด สาํรวมดีแลว้ ระลึกชาติก่อนไดอ้ยา่งอจินไตย ์ฯ (61) 

ภิกษุนั น เป็นผูช้าํนาญ ถึงฝังแห่งชญานในธารณี ภิกษุนั น ย่อมรู้ทวัถึงศูนย ์ 

อนัสํารวมดีแลว้ ภิกษุนั นแสดงสิงไม่ใช่นิมิตแก่โลก ละปรณิธานสัญญาทงัหมด ฯ 

(62) 

ภิกษุนนั  ผูมี้อินทรียส์งบ ผูก้ลา้หาญ เปล่งเสียงอนัน่าชืนใจ งดงาม ภิกษุนั น  

ถึงฝังแห่งบุพเพนิวาส  แห่งโลก  เหาะขึนแลว้ภิกษุนัน  เป็นพระพุทธเจา้  ผูส้ยมัภู  

องอาจดว้ยชญาน  ทาํการตกแต่งโลก มีจกัษุหมดจด  เพ่งมอง  ผูไ้ม่มืดบอด  มีความ

ตอ้งการนอ้ย  มีไมตรี มีกรุณา ฯ (63)   
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กามเป็นสิงเลว  ทาํทุกข์ให้เกิด  ปิดกนัสวรรค์  คนผูเ้สพกาม  เป็นผูเ้วน้จาก 

โสตะ  มีปรัชญาเลว  มนุษยผ์ูเ้สพกาม  เป็นผูบ้อด  ฆ่ามารดาบิดา  ผูเ้สพกาม  ฆ่าผูมี้ศีล  

เพราะฉะนนั  คนพึงเวน้ ฯ (ผูเ้สพกาม)  ฯ (64)   

พระราชาเจ้าแผ่นดิน  เสพกาม  จึงเวน้ฤทธินี  ไปสู่นรกอนัทาํความทุกข์ 

อนัโหดเหียม  มีภยัไม่มีทีสินสุด ทาํบาปกรรม  ฆ่าภิกษุผูรู้้แจ้งเช่นนีในกาลทุกเมือ  

เพราะฉะนนั  ผูป้รารถนาโพธิอนัเกษม  พึงเวน้คนชวั  ฯ (65) 

เขามีจิตไม่เกียจคร้าน  สละรูป เสียง รส กลิน อนัประเสริฐ  และธรรมอนัพึง

สัมผสัได ้ ทราบกายอนัว่างเหมือนมายา  และทราบจกัษุ โสตะ  ฆาณ  ชิวหา ว่าว่าง

เช่นเดียวกนั  ฯ (66) 

ศึกษาในทาน  เป็นผูไ้ม่มีผูเ้สมอในศีล  เสพกษานติ  ความเยร  ธยาน  เป็นผูถึ้ง

ฝังแห่งปรัชญา  ทาํประโยชน์แก่สตัวท์งัหลาย  โลกทงัหมดพร้อมทงัเทวดา พร้อมทงั

มนุษย ์ย่อมเพ่งมองพระชินเจา้ดว้ยไมตรี ดว้ยเหตุนัน จกัษุย่อมตรัสรู้โพธิอนัเกษม  

ในเพราะการถือเอาซึงความมืดใหญ่ ฯ (67) 

ผูบ้นัเทิงแลว้  ยอ่มสละชา้ง มา้ รถ  และเตียงองัคาละ  วอ  เทลฺลิก  ยานคู่  โคผู ้ 

หมู่บา้น  และราษฏร  สละนคร  ราชสมบติั  รูปพร้อมทงัสิงทีถูกตอ้งดว้ยผิวพรรณ  

ทงัประพาล  สละภรรยา บุตรธิดาผูเ้ป็นทีรัก มุ่งโพธิ  ฯ (68) 

ผูย้นิดีแลว้  ทาํการบูชาอนัวดัไม่ได ้ ดว้ยดอกไมแ้ละของหอมทงัหลาย  ถือเอา

ฉตัรและธงชยั  ธงแผน่ผา้หลายอย่าง  และเครืองขบักล่อม  ไม่ยินดียิงแลว้ซึงภพและ

คติ  เพราะรู้ภพอนัเป็นศนูยะ  ดว้ยเหตุนนั พระทศพลจึงงดงามดว้ยลกัษณะ ส่องสว่าง

ทิศทงัหมด  ฯ (69) 

เขาเหล่านัน  ไม่ขา้มลงในกามธาตุ  ในรูปธาตุ  และในอรูปธาตุ  ผูซึ้งเป็น

โพธิสตัวด์าํรงอยูใ่นธารณี  มีธรรมอนัขา้มลงสู่ไตรธาตุ  ฯ (70) 

ท่านผูเ้ป็นพระโพธิสัตว์ ด ํารงอยู่ในธารณี ไม่มีความหมายรู้ว่าอาตมะ  

ว่าสตัวะ ว่าชีวะ ว่าปุทคละ  เมือประพฤติพรหมจรรยอ์นัไม่ด่างพร้อยเนืองนิตย ์ ฯ (71) 

ท่านผูเ้ป็นโพธิสตัว ์ ดาํรงอยูใ่นธารณี ไม่มีความหมายรู้ว่าภาวะ ว่าไม่ใช่ภาวะ  

ว่าเกษม  ว่าไม่เกษม  ว่านบัได ้ ว่านบัไม่ได ้ ฯ (72) 

ไม่มีความหมายรู้ว่ามี  ว่าไม่มี  ว่าสตรี  ว่าบุรุษ  ว่าหมู่บา้น  ว่านคร  ว่าราษฏร  

ว่านิคม  ฯ (73) 

ท่านผู ้เป็นพระโพธิสัตว์  ด ํารงอยู่ในธารณี  ไม่มีความหมายรู้ว่าราคะ  

ว่าปราศจากราคะ ว่าโทสะ ว่าไม่มีโทสะ ว่าโมหะ ว่าไม่มีโมหะ ฯ (74) 
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ท่านผูเ้ป็นพระโพธิสัตว ์ ดาํรงอยู่ในธารณี  ไม่ขา้มลงในโพธยงัคและธยาน  

ดว้ยอินทรียท์งัหลาย  และดว้ยอละทงัหลาย  ท่านละโทษทงัหมดในไตรธาตุ  ฯ (75) 

ไม่ถูกราคะยอ้มแลว้  ไม่ถูกโทษประทุษร้ายแลว้  ไม่ถูกโมหะให้หลงแลว้  

เป็นผูไ้ม่โออ้วด  เนืองนิตย ์ และเพราะเห็นพระพุทธเจ้า  ย่อมสักการะพระทศพล   

เป็นผูท้รงไวซึ้งมติ  ยอ่มไม่ปรารถนาสวรรค ์ ฯ (76) 

เพราะไดฟั้งธรรมอนัประเสริฐข้างหน้าพระพุทธเจา้เหล่านัน  จึงไม่มีความ

สงสยัในธรรมนนัในกาลไหนๆ  รู้จกัความขาดไม่ขาดโดยยงิ  เหมือนบาตรนาํมนัทีใส  

บริสุทธิ  ฯ (77) 

เมือบุคคลทาํความสิเนหา  กิเลสแมน้นัยอ่มเกิดตามจาํนวนมาก  เมือทาํโทสะ  

ความขดัขอ้ง  เวร  ภยั  ความชวั  ยอ่มเกิดแก่เขา  เพราะละสิเนหาและโทสะทงัสองนัน  

ท่านผูท้รงไวซึ้งมติ  มุ่งต่อโพธิ  จึงเป็นคนผูอ้งอาจ เป็นทศพล เหาะไปในโลก ฯ (78) 

เพราะละอธัยาตมะแมม้าก  ดาํรงอยู่ในสวภาวะแห่งธรรม  ชาํระศีลสกนัธ ์  

ไม่ด่าง ไม่ทะลุ  มีศีลด่างพร้อยในกาลบางคราวก็หาไม่  เพราะเวน้รอบสิงสองอยา่งนนั  

ท่านผูท้รงไวซึ้งมติ  จึงตรัสรู้โพธิอนัเกษม  ฯ (79) 

ทราบว่าลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสคาถาเหล่านีในเวลานนัว่า 

เรานันประพฤติข้อจา ริกในกาลก่อน  ได้เ ป็นพระราชาพระนามว่ า 

ศรูทตัตะในกาลนนั  ราชธานีนนัชือว่ารัตนาวดี  เราออกไปสู่พืนทีอุทยาน  ฯ (80) 

ในกาลนัน  ขึนสู่รถแล้ว  เห็นภิกษุ  ทีน่าเลือมใสรอบด้าน น่าทัศนา   

ส่องสว่างสิบทิศโดยรอบดว้ยลกัษณะ  32 ประการ  ฯ (81) 

สุปุษปจนัทระ ปรากฏโดยทิศ เป็นผูอ้นุเคราะห์เพือประโยชน์ มีปกติอยู่ดว้ย

กรุณา  อนุเคราะห์สตัว ์ จึงเขา้ไปสู่พระนคร  งดงามดว้ยศิริและเดช  ฯ (82) 

อนึง  เราไม่เป็นผูเ้ช่นนันดว้ยรูป  จึงเกิดความริษยา  เรามีความกลวั  ยึดติด 

ในกามทงัหลาย  และหวงในราชสมบติัว่า  ราชสมบติันนัของเราอยา่เคลือนไป  ฯ (83) 

บุตร 1,000 ถว้นของเรา  ขึนรถ  ไปตามขา้งหลงั  มีมงกุฎและอาภรณ์อนัวิจิตร  

ห่มแลว้  ยอ่มไป  เหมือนเทพบุตรผูเ้ป็นจอมแห่งสวรรคช์นัดาวดึงส์  ฯ (84) 

ราชธิดา  500  ของเราในทีนัน  สวมรองเทา้มณี  น่าทศันานัก  ผูกมงกุฎ 

และอาภรณ์  ห่มแลว้  ประดบัข่ายทอง  ชนเหล่านนัขึนสู่รถ  ฯ (85) 

สตรี  80  พนันางของเรา  น่าเลือมใส  ทงัหมดน่าทศันานัก  ขึนรถแลว้   

เห็นภิกษุผูน่้าเลือมใส  เหมือนภูเขาเมรุส่องแสง  ฯ (86) 
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และครันได้เห็นแลว้  หญิงเหล่านันเกิดความหมายรู้ดั งบิดา  ทาํจิตให้เกิด 

เพือโพธิอนัเลิศประเสริฐ  สมาทานพรหมจรรยใ์นกาลนัน  ซดัไปซึงอาภรณ์อันน่า

รืนรมยเ์หล่านนั  ฯ (87) 

เราเกิดความริษยา ความพยาบาทและโทสะ  ความแค้น และความทารุณ  

ในขณะนนั  อนึง  เราผูม้วัเมาในความเป็นใหญ่  จึงกล่าวกบับุตรทงัหลายว่า  พวกท่าน

จงฆ่าภิกษุผูย้นือยูข่า้งหนา้  ฯ (88)   

กุมารเหล่านนัฟังคาํของเราแลว้  มีความทุกข์โทมนัสว่า  พ่อ  ท่านอย่ากล่าว

วาจาเช่นนนั  พวกเราจะไม่ฆ่าภิกษุเช่นนี  ฯ (89) 

หากพึงตัดศรีระจากส่วนน้อยใหญ่  ตลอดโกฏิเท่าทรายในแม่นําคงคา   

ส่วนพวกเราไม่พึงเบียดเบียนภิกษุเลย  จริงอยา่งนี  จิตเกิดขึนเพือโพธิแลว้  ฯ (90) 

พระราชาครันได้ฟังถอ้ยคาํของโอรส  จึงร้องไห้  กล่าวกับเพชฌฆาตว่า   

ท่านจงมาพลนั  จงฆ่าภิกษุผูย้นือยูห่นา้พระตาํหนกั  ฯ (91) 

เพ็ชฌฆาตนันมาในภายหลงั  มีจิตดุร้าย  ชือว่าสุนันทะ  เขาจบัมีดทีทาดว้ย

นาํมนั  ตดัภิกษุใหเ้ป็น 8 ท่อน  ฯ (92) 

เพราะทาํกรรมอนัโหดร้ายนกั    จึงไปสู่อุทยานโดยขณะ  การเล่น  และความ

ยนิดีไม่เกิดแก่พระราชานนั  เพราะระลึกถึงภิกษุปุษปจนัทระในกาลนนั  ฯ (93) 

พระราชานันผูมี้รูปกระสับกระส่าย  จึงรีบเข้าไปสู่ราชธานีของพระองค ์  

ขึนรถแลว้ไปสู่ประเทศนนั  ในทีซึงภิกษุนนัถกูตดัเป็น 8 ท่อน  ฯ (94) 

พระองค์ได้ยินเสียงร้องครําครวญของเทวดาหลายนยุตจากอากาศว่า  

พระราชาชวั  ท่านทาํกรรมชวัมากนกั  เคลือนแลว้  จกัไปสู่อเวจีทีไม่มีสุข  ฯ (95) 

เพราะไดฟั้งเสียงของเทวดา  พระราชาจึงทุกขห์นกั  ทรมาณ  มีจิตสะดุง้ว่า เรา

ทาํกรรมชวั ทารุณ มาก  โดยทีเราใหฆ่้าปุษปจนัทระภิกษุ  ฯ (96) 

ผูเ้ป็นบุตรของพระพุทธเจา้ผูอ้งอาจแห่งชน  ผูมี้ชญานไม่สินสุด  ผูเ้ป็นตถาคต  

ผูคุ้ม้ครองอินทรียแ์ลว้  ผูก้ลา้หาญ  ผูมี้ใจสงบ  เป็นผูที้เราใหฆ่้าแลว้เพราะเหตุแห่งกาม  

ฯ (97) 

ผูใ้ดทรงจําธรรมของพระตถาคตทังหลาย  อนัเป็นถุงแห่งพระสัทธรรม   

ในเมือกาลเป็นทีสินไปเป็นไปอยู ่ ทาํแสงสว่างแห่งชญานแก่โลกทงัหมด  ผูน้ันอนัเรา

ฆ่าแลว้เพราะเหตุแห่งกาม  ฯ (98) 
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ผูใ้ดกล่าวธรรมอันลึกซึง สงบ ละเอียดอ่อน เห็นได้ยากนัก แก่หมู่สัตว์

ทงัหลาย ผูใ้ดแสดงควงไมโ้พธิอนัประเสริฐ ผูนี้นนัอนัเราฆ่าแลว้เพราะเหตุแห่งกาม ฯ 

(99)   

ผูใ้ดทรงไวซึ้งถุงแห่งธรรมของพระนายกทงัหลาย ผูซึ้งเป็นประทีปแห่งโลก  

ผูใ้ดทรงไวซึ้งสูตรราชอนัเป็นธารณี ผูน้ันอนัเราฆ่าแลว้เพราะเหตุแห่งกามทาํไม ฯ 

(100) 

ผูไ้ม่เศร้าหมอง  ผูมี้ชญานอนัหมดจด  ผูส้งบ  สงบทั วแลว้  ตั งมนัอย่าง

ต่อเนือง  วนันี  เราผูมื้ดบอดเพราะกาม  ให้ฆ่าแลว้  เป็นเหตุทีเราจกัไปสู่นรกอนัแห้ง

แลง้ยงิ  ฯ (101) 

พระพุทธเจา้ในอดีต พระพุทธเจ้าในอนาคต พระชินเจ้าผูย้อดเยียมแห่งชน 

ซึงดาํรงอยู ่ ขา้พเจา้  ทาํอญัชลี  ขอถึงพระพุทธเจา้ทงัหมด ผูมี้คาํพรรณนาไม่มีทีสินสุด   

มีคุณเปรียบดว้ยหว้งนาํ ว่าเป็นทีพึง  ฯ (102) 

เรา เคลือนแลว้ จกัไปสู่นรกอนัโหดร้าย เราไม่ยินดีในทีนัน ก็วนันี  เราทาํ

กรรมอนัเลวทรามแลว้  ขอ้ทีเราใหฆ่้าภิกษุผูก้ล่าวธรรมนี  ฯ (103) 

โธ่  จิตอนัชวัช้า  ทีทาํความฉิบหาย  โธ่  ราชสมบติั  อนัเป็นสิงมวัเมา เราผู ้

เดียว  ละทุกสิงจกัไป  สาระทีเราถือเอาไดจ้ะมีจากทีไหน  ฯ (104) 

ผูมี้ธรรมอนัหมดจด  มีโทสะและโมหะไปแลว้  ผูก้ล่าวคาํน่ารัก ประกอบดว้ย

กรุณา  ชนะตนแลว้  ไม่ประทุษร้าย  เป็นพวกพอ้งเดียวกนักบัชนทงัหมด เพราะเหตุไร  

เราจึงกาํจดัปุษปจนัทระ  ฯ (105) 

โอ ้ ท่านผูมี้พรตดี มงัคงัดว้ยทรัพยคื์อกษานติและตบะ โอ ้ท่านผูป้ระกอบดว้ย

คุณแห่งสิงทีน่าเห็นคือรูป  โอ ้ ท่านผูไ้ม่โกหก  ผูแ้น่นดว้ยศิริ  ไม่มีกิเลสเหตุเนินชา้  

ท่านอยา่ละจากผูเ้ป็นทีรักไปทีไหน  ฯ (106) 

วนันีเราจะเข้าถึงถอ้ยคาํของท่านมหาฤษี  เพราะว่า  กามทังหลายเป็นสิง 

ไม่เทียง เป็นนกัฆ่าประชา  สิงทีน่าชอบใจยิงเป็นเหตุแห่งทุคติ  เพราะเหตุนัน  พึงละ

ความประพฤติกามนนั  ฯ (107) 

ก็เราจกัไปสู่อเวจีนรกอนัโหดร้าย  เครืองต้านทานของเราย่อมไม่มี  เราทาํ

บาปกรรมเป็นความเสือม ไม่มีสุข ทีเราไดฆ่้าภิกษุ  เราพน้จากความเป็นพระราชาแลว้

จักทําการบูชาอันมีพรหมจรรย์เป็นยิง  อนัประเสริฐ  เราจักทาํสถูปด้วยดอกไม ้ 

ของหอมและเครืองลบูไลอ้นังดงามดี  ฯ (108) 
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อนึง บุตร สะใภ ้ สตรี  คฤหบดี  และอมาตยเ์หล่าใดของเรา  เศรษฐี  ชาวนิคม  

กษตัริย ์มากหลาย  เราจะกล่าวกบัชนทงัหมด  ดอกบวัอนัเลิศ  ไมจ้นัทน์  ทีงดงามดี  

และสิงใดทีมีกลินหอม งดงาม  พวกท่านจงกระทาํวออนัประกอบดว้ยห้องแห่งมญัชุ 

โดยพลนั  ซึงภิกษุจงอยา่ลาํบาก  ฯ (109) 

เพราะได้ฟังถอ้ยคาํของพระราชา  ชาวเมืองทังหมด  นํากลินหอมอนัเลิศ   

ทาํจิตรกาธานอนัมีกลินน่ารืนรม อนังดงาม ยกภิกษุขึนบนจิตรกาธานนัน มีดอกบวั 

อนัเลิศ ไมจ้นัทน์ ใหไ้ฟลุกโพลงดว้ยนาํมนั ดว้ยดอกไม ้มาลยั เครืองลูบไล ้อนังาม ฯ 

(110) 

สรีระของภิกษุนันได้ทาํให้เป็นโทรณ  อย่างทีภิกษุทังหลายให้สร้างแล้ว   

ทาํสถปู  พระราชาไดต้รัสว่า  เราเป็นผูต้อ้งการจะบูชา  ถือเอาดอกไม ้มาลยั และเครือง

ลบูไล ้ฉตัร ธงแผน่ผา้ ธงชยั พระราชาใหป้ระโคมดนตรีพนัโกฏินยตุ ในทีนนั ฯ (111) 

ในกาลนัน  พระราชาเจ้าแผ่นดิน  ทรงย ้อมสถูปแห่งภิกษุในกาลนัน   

ทรงแสดงบาปทีทรงทําในก่อน  ฝนพันโกฏิได้โปรยดอกปัญจนวดีทีทําได้ยาก   

เพือรักษาศีลไม่ใหข้าดในภายหลงั  เป็นสิงประเสริฐ หมดจด  สะอาด  ปราศจากมลทิน  

ฯ (112) 

ฝนพันโกฏิโปรยดอกปัญจนวดีในกาลนัน  และเมืออัตตภาพแตกแล้ว  

พระราชาตกไปสู่อวีจีอนัโหดร้ายอีก  เพราะทาํกรรมอนัโหดร้าย จึงเสวยทุกขอ์นัมากที

มีกามเป็นตน้เหตุ  พระพุทธเจา้พนัโกฏิคลายดอกปัญจนวดีแลว้ ฯ (113) 

ฝนปัญจนวดีพนัโกฏิไดมี้ในกาลนัน  และเนตรของเราถูกทาํลายตลอด 62

โกฏินยตุกลัป์ ในกาลก่อน  ถกูเพิกนยัน์ตาตลอดพนัโกฏินยตุกลัป์มิใช่หนึง  ถูกเขาตดั

เทา้ หู ศรีษะ  ตลอดนยตุกลัป์อนัไม่มีทีสินสุด  ฯ (114) 

เมือเป็นมนุษยใ์นชาติอนัมีโกฏินยุตกัลป์  เราเสวยทุกขเวทนา  เสวยทุกข์ 

ในสงสารเป็นเวลานาน  เพราะทาํบาปกรรมจึงเสวยทุกข์ท่องเทียวไปเป็นเวลานาน  

เพราะฉะนนัผูป้รารถนาโพธินีในไตรภพ  ไม่พึงทาํบาป  ฯ (115) 

ครันแสดงกรรมในกาลก่อนของพระราชาผูป้ระเสริฐทีสุด  เขาไม่พน้จาก

กรรมชวัในก่อน  และเพราะทาํกรรมอนัโหดร้ายในก่อน  เขาเคลือนแลว้พึงไปสู่อเวจี

นรกอนัโหดร้าย  ฯ (116) 

ถกูตดัมือ  เทา้  และหู  ถกูตดัจมกูตลอดกลัป์อนัไม่มีทีสินสุดอนัมาก  และถูก

ควกัเนตร  ทิงไป  ถกูยกอาชญาเทียวไปสู่ทีจาริกดว้ยอาชญา    ฯ (117) 
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เพราะเหตุแห่งโพธิ  ไดส้ละกายของตน  ศรีษะ  มือ  บุตร  และภรรยา  นยัน์ตา  

และเนือของตน  มีจิตยนิดี  สละมือ  เทา้  ไม่ทาํบาปกรรมในก่อนใหสิ้น  ฯ (118) 

ในกาลนนั  เราไดเ้ป็นพระราชาพระนามว่าศรูทตัตะ  บุตรเหล่านันของเราได้

เป็นธรรมบาล  สุปุษปจนัทระนีไดเ้ป็นปทุมุตตระพุทธเจา้  วสุนันทิไดเ้ป็นพระทศพล

นามว่าศานติราช  ฯ (119) 

หมู่แห่งนารีอนัไพบูลย ์ และเหล่าอมาตย ์ คฤหบดี  และอมาตยผ์ูเ้ป็นพลบดี  

ทงัเศรษฐี  ชาวนิคมและเจา้ประเทศราชทงัหมด ไดเ้ป็นพระทศพลผูไ้ม่มีกิเลส ฯ (120) 

ดูก่อนกุมาร  เพราะเห็นพระพุทธเจา้ ผูมี้คุณเครืองกาํจดั  ผูไ้ม่มีกิเลส  ตลอด

กลัป์อนัไม่มีทีสินสุด  ผูมี้ความประพฤติอย่างนี  เรานันๆ เป็นผูเ้คยเสวยทุกขม์าแลว้  

ประพฤติโพธิจรรยาอนัประเสริฐนี  ฯ (121) 

พระโพธิสัตว์ใด  ด ํารงอยู่ในธารณี  มีปกติอยู่ด้วยไมตรี  ไม่สั นไหว   

มกัอนุเคราะห์  เขาไม่ไปอบายภูมิในกาลไหนๆ บูชาพระพุทธเจ้าทังหลาย ผูมี้คุณ

เครืองกาํจดั  ไม่มีกิเลส  ฯ (122)  

ผูใ้ดปรารถนาว่าจะเป็นพระพุทธเจา้ ผูเ้ป็นธรรมสวามีประกอบดว้ยลกัษณะ 

32 ผูน้นัเป็นผูรั้กษาศีลไม่ใหพ้ร้อย ไม่ใหข้าด  ดาํรงอยูใ่นธารณี  แสดงธรรม  ฯ (123) 

ปริวรรตที  35  ชือว่าสุปุษปจนัทรปริวรรต  ในศรีสมาธิราชสูตร 

จบแลว้  ดว้ยประการฉะนี  ฯ (35) 

 

ปริวรรตที  36  ศีลสกนัธนิรเทศปริวรรต 

(ว่าดว้ยศีลสกนัธนิรเทศ) 

ดูก่อนกุมาร  เพราะเหตุนันในบดันี พระโพธิสัตวม์หาสัตวใ์ดมุ่งหวงัว่า เราพึงตรัสรู้ 

สมัยกัสมัโพธิอนัยอดเยยีม  อนัเป็นสุข  ไดอ้ยา่งไร  ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสตัวม์หาสตัวน์นั  พึงเป็น

ผูด้าํรงอยูด่ว้ยดีในศีลสกนัธ ์ อนึง  พึงเขา้ไปตงัความรู้พร้อมดว้ยความรักว่าพระโพธิสัตวท์งัหมด

เป็นศาสดา(ของตน)  ฯ 

ทราบว่าลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสพระคาถาเหล่านีในเวลานนัว่า 

พระโพธิสตัวใ์ด มีจิตแสวงหาประโยชน์เกือกลู ดาํรงอยูใ่นศีลสกนัธ ์ เทียวไป

ในทีจารึก ท่านไปสู่พุทธเกษตรอนัน่ายนิดีโดยพลนั ไดก้ษานติแลว้จกัเป็นธรรมราช ฯ 

(1) 
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เพราะเหตุนัน  เธอทังหลายจงเป็นผูพ้ร้อมเพรียงกัน  มีจิตไม่ประทุษร้าย   

และเธอทังหมดจงมีโภคะ (ร่วมกัน) ทาํสิงน่าชอบใจอย่างต่อเนือง และได้เห็น

พระพุทธเจา้ผูแ้น่นดว้ยศิริ  ไม่มีประมาณ  จกัไดส้มัผสัโพธิ  เป็นธรรมสวามี  ฯ (2) 

เพราะเหตุนัน  ครันไดฟั้งอานิสงส์อนัประเสริฐเหล่านีแลว้ และครันไดเ้ห็น

ภิกษุผูมี้ศีลงามยิง  พึงเสพผูรู้้แจ้งด้วยความไม่โออ้วดในกาลทุกเมือ  เธอทังหลาย 

จกัเป็นผูบ้รรลุสมาธิโดยกาลไม่นาน  ฯ (3) 

ถา้พึงมีขุมทรัพยไ์ม่มีกาํหนดไม่มีประมาณ  เต็มดว้ยมณีรัตนะ 7 อย่าง เกษตร

ก็พึงเต็มรอบดว้ยรัตนะอนัประเสริฐจาํนวนมากอยา่งนนัเช่นกนั วดัไม่ได ้เหมือนทราย

ในแม่นาํคงคา   ฯ (4) 

พระโพธิสตัวน์นัพึงเป็นผูน้้อมไปในทาน  ผูผู้เ้ดียว  ให้ทานในพระศาสนานี

ตลอดคืนและวนั  พระโพธิสตัวน์นัเมือใหอ้ยา่งนันตลอดโกฏิกลัป์อนัมาก ไม่พึงหยุด 

(ให)้  ตลอดกาลทีนบัไม่ไดเ้หมือนทรายในแม่นาํคงคา  ฯ (5) 

อนึง  พระโพธิสัตว์ใด  ได้ยินสมาธินีในพระศาสนานี  ทรงจําค ําสอน 

ของพระสุคตผูป้ระเสริฐทังหลาย  กองบุญใดเป็นสิงทีพระโพธิสัตวน์ันถือเอาแลว้  

ทานทงัหมดนนัยอ่มไม่ถึงแมเ้สียว  ฯ (6) 

กองแห่งบุญอันไม่มีเครืองเปรียบอันประเสริฐนั น เป็นถุงแห่งชญาน  

อนัเปรียบดว้ยบ่อเกิดทีไม่มีกาํหนด  คนใดมีศรัทธาทรงจาํสมาธิอนัปราศจากกิเลสอนั

เลิศนีอนัเป็นสิงเหมาะสม  ฯ (7) 

พระโพธิสตัวน์นัผูท้รงจาํสมาธิอนัปราศจากกิเลส  อนัสงบนั น  ย่อมเป็นผูมี้

ทรัพย์มาก  เป็นมหาสมุทร อันเป็นบ่อเกิดแห่งรัตนะมากมาย  ประมาณแห่งบุญ 

ของพระโพธิสตัวน์นัยอ่มไม่มี  ฯ (8) 

พระโพธิสัตว์อนัเขาย่อมเรียกว่าสัมพฤหิตด้วยธรรมอนัประเสริฐอนัเป็น

อจินไตย ์ ความสงสยัในโพธิของพระโพธิสัตวน์ันผูแ้สดงสมาธินี  ย่อมมีในกาลบาง

คราวก็หาไม่  ฯ (9) 

สถาปนาพระพุทธเจา้ผูท้รงเป็นอาจารยข์องโลก เป็นวินายก ประกอบดว้ย

มหากรุณา  เป็นสวยมัภู  ผูป้ระกอบดว้ยกองบุญอนัประเสริฐ ไม่มีประมาณอนัเป็น

อจินไตย ์ ฯ (10) 

สตัวบ์างตนทียงิกว่าพระโพธิสตัวน์นัไม่มี  ในกาลบางคราว  ในโลกธาตุมีพนั

อนัใหญ่  ผูที้เสมอดว้ยกองบุญ ดว้ยชญาน  อนัเช่นกบัความคิดอนัเป็นอจินไตย ์ ฯ (11) 
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ผูที้ฟังสมาธินีในทีอืนแลว้ทรงจาํ กล่าว  เล่าเรียน แสวงหาพุทธโพธิ  อนัวดั

ไม่ได ้ ไม่พึงมีผูเ้สมอเขาดว้ยชญาน  ฯ (12) 

ดูก่อนกุมาร  ถา้ธรรมนีพึงมี ก็จะมีด้วยกองศีลทีเขาสั งสมแลว้  เขาทรงจาํ 

กล่าวสมาธินี  เขาไม่พึงคน้หา(ในทีอืนนอกจากกองศีล)ในโลกธาตุอนัมากนี  ฯ (13) 

ดูก่อนกุมาร  เพราะเหตุนัน  พระโพธิสัตว์ใดในโลกนีมุ่งหวังจะบูชา

พระพุทธเจ้า ทุกพระองค์ (และ)พระตถาคตทังที เ ป็นอดีตและอุบัติ ขึนแล้ว  

พระโพธิสตัวน์นัจงทรงจาํ  จงกล่าวสมาธินี  ฯ (14) 

ก็ โพธินันเป็นโพธิของพระตถาคตทงัหลาย เธอจงเชือคาํของเรานะกุมาร   

พระตถาคตย่อมไม่กล่าววาจาเท็จ เพราะว่า สัตว์ทงัหลายผูเ้ช่นนีย่อมไม่กล่าวเท็จ ฯ 

(15) 

การยึดถืออาตมา อนัเราแมเ้มือประพฤติโพธิจาริกอนัประเสริฐ  แสวงหา

สมาธินีอยูช่าํระแลว้ในทีใด  ตลอดร้อยกลัป์อนัเป็นอจินไตยใ์นกาลก่อนแต่นี  ฯ (16)  

เพราะฉะนัน  ครันได้ฟังเสียงธรรมนี  อนัเป็นอาคมของพระสูตรจาํนวน

โกฏินยตุ  ซึงเป็นกองศีลอนัไพบูลยเ์ป็นอจินไตย ์ เป็นเครืองมือให้ตรัสรู้พุทธชญาน 

ไดโ้ดยพลนั  ฯ (17) 

พระสูตรนีเป็นสูตรอนัเลิศในบรรดาพระสูตรทงัหลาย  เป็นบ่อเกิดแห่งกุศล

อนัเป็นอจินไตย ์ ทีสุดรอบแห่งธรรมทงัหลายย่อมหาไม่ไดใ้นพระสูตรนี  ซึงท่านผู ้

แกลว้กลา้แสดงไวใ้นกาลทุกเมือ  ฯ (18) 

บุคคล  ครันตดั  ครันทาํลาย (โลกธาตุอนัมี)พนัอนัใหญ่  อาจนับการสั งสม 

สิงทีเลก็ทีสุด (ปรมาณู)  ส่วนพระสูตรหลายร้อยเหล่านันเป็นอจินไตยน์ั นเองบุคคล 

ไม่อาจนบัได ้เป็นพระสูตรซึงเขาผูไ้ม่หยดุอยูย่อ่มกล่าวโดยความรู้(อยา่งไม่มีทีสินสุด) 

ฯ (19) 

บุคคลอาจนบัลมหายใจเขา้  ลมหายใจออก  ของสตัวท์งัหมด ในพุทธเกษตรนี

ได้  แต่ไม่สามารถกาํหนดทีสุดของพระสูตรทังหลาย  ทีเขาผูด้าํรงอยู่ในสมาธินัน

กล่าวอยู ่ ฯ (20) 

เกษตรของพระพุทธเจ้าทังหลายมีจาํนวนเท่าทรายในแม่นาํคงคา  ซึงสัตว์

ทงัหลายมีคติ(ดี) เกิดขึนในเกษตรเหล่านัน  ผูไ้ม่กล่าวพระสูตรทงัหลายเนืองนิตย ์ 

ในเกษตรเหล่านนั  บุคคลสามารถนบัได ้ทงัสามารถคิด(ประมาณจาํนวน)ได ้  ฯ (21) 
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บุคคลอาจนับเม็ดทรายในมหาสมุทรทงัหลาย ในแม่นํา หนองนํา สระนํา

ทงัหลาย ในเกษตรนีโดยโกฏิกลัป์ว่ามีจาํนวนเท่าใด  เขาย่อมกล่าวพระสูตรอนัไม่มีที

สินสุดไดเ้หมือนอยา่งนนั ฯ (22) 

บุคคลอาจนับกองนาํทีตงัอยู่ในทีนันในกาลทุกเมือ ในโกฏิกัลป์อนัมากได ้ 

แต่ไม่อาจนบัเสียงอนัเลิศตลอดโกฏิอนัเลิศไดโ้ดยประการทงัปวง  ฯ (23) 

บุคคลอาจนับสัตวที์มีในทีนันโดยกาลก่อน ดว้ยโกฏิกลัป์อนัมาก  สัตวที์มี

สาระอนัไม่ผกูไวแ้ลว้ในอาตมภาพยอ่มไม่อาจรู้แนวแห่งพระสูตร  ฯ (24) 

บุคคลอาจนับเสียงของสัตวท์งัหมดทีมีในทิศ 10  (แต่) ไม่อาจนับพระสูตร 

ทีเขาผูไ้ม่หยดุกล่าวอยา่งต่อเนือง  ฯ (25) 

เขารู้นิรเทศแห่งธรรมทงัหมด  เป็นผูฉ้ลาดในบทและอรรถแห่งนิรุกตินิรเทศ 

ศึกษาในการวินิศจัย ในนัยทีมีจริง มีความรู้อนัไพศาล มีปรัชญาอนัน่าเริงในกาล 

ทุกเมือ  ฯ (26) 

มีความรู้อนัไม่ทาํลาย  มีความคิดอรรถอนัไพบูลย ์ ย่อมคิดสิงทีไม่พึงคิด   

ยอ่มรู้ทวัถึงในกาลทุกเมือ  ยอ่มรู้สวภาวะแห่งโฆษะ อนัมากทงัหมด  และย่อมไม่สละ

ศพัทเ์หล่านนัจากนิรเทศ  ฯ (27) 

เขาผูไ้ม่ยอ่ทอ้ ถูกเรียกว่าผูก้ล่าวธรรม  ไม่สละจากการกล่าวแก่โลกทงัหมด  

เป็นผูฉ้ลาดดว้ยบทแห่งนิรเทศแห่งปริศนาทงัหลาย  จริงอย่างนัน  ดว้ยเหตุนัน  จึงรู้

ประโยชน์อนัยงิ  ฯ (28) 

ย่อมไม่สละโกฏิแห่งอุปเทศแห่งพระสูตรหนึงทีเป็นอจินไตยจ์ากนิรเทศ   

เป็นผูฉ้ลาดในบทและอรรถแห่งนิรเทศอนัไม่ขดัขอ้ง เขาผูก้ล่าว ย่อมไม่ละจากบริษทั 

ฯ (29) 

ผูด้าํรงดีแลว้ในสมาธินี  เป็นพระโพธิสตัวผ์ูไ้ม่หวนัไหว  เป็นผูถึ้งความวิเศษ

อนัรองรับพละแห่งธรรม  เขายอ่มทาํประโยชน์แก่สตัวห์ลายโกฏิ  ฯ (30) 

เขาเมรุ  ไม่สนั  ไม่ไหว  อนัลมทงัหมดไม่อาจให้ไหวได ้ฉันใด  ภิกษุผูรู้้แจง้ 

ก็เช่นนนัเหมือนกนั  อนัผูก้ล่าววาทะอืนไม่สามารถทาํผูก้ล่าวธรรมใหไ้หวได ้ ฯ (31) 

ภูเขาเหล่าใด ทีกล่าวไวใ้นโลกธาตุพนัอนัใหญ่นี ทีไม่สั นไหว  ภูเขาเหล่านัน

อนัลมอาจให้ไหวได้  แต่ภิกษุผูด้าํรงอยู่ในธรรมอนัเป็นศูนย์(อันใครๆ ให้ไหว) 

อยา่งนนั หามิได ้ ฯ (32) 
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ผูใ้ดปฏิบติัในศูนยตาซึงเป็นวิหารธรรมของพระพุทธเจ้าทังหลายอนัเทียง

อย่างต่อเนือง  ผูน้ันย่อมรู้ทวัถึงเพือตัดสินธรรมอนัเป็นศูนย ์ เขาเป็นผูอ้นันักกล่าว

ทงัหมดไม่อาจใหก้ระเพือมได ้ ฯ (33) 

เป็นผูอ้นัวาทะอืนให้ไหวไม่ได ้ อนัวาทะฝ่ายตนไม่ครอบงาํ  เขาทังไม่ถูก

ครอบงาํไม่ถกูนินทา  แสดงสมาธิอนัสงบนี  ฯ (34) 

เขาเป็นผูถึ้งคติแห่งศูนยตา  ไม่มุ่งหวังในธรรมทังหมด  ดาํรงอยู่ด้วยดี 

ในชญานอนัไม่มีทีสินสุดในกาลทุกเมือ  แสดงสมาธิอนัสงบนี  ฯ (35) 

พละ โพธยงัค ์ ประติสมัวิทา  ฤทธิวิธี  อนัเป็นอจินไตย ์ ไม่ใช่สิงทีเขาไดย้าก  

อภิชญาไม่ใช่สิงทีเขาไดย้าก เพราะทรงจาํ เพราะกล่าว สมาธินี  ฯ (36)   

การเห็นพระชินเจา้ดว้ยชญานอนัไม่มีทีสินสุด  ไม่ใช่สิงทีเขาผูค้รอบงาํภพได้

จะเห็นไดโ้ดยยาก  เขาผูท้รงจาํสมาธินีจกัเห็นพระสัมพุทธเจา้ตลอดโกฏินยุตอนัเป็น

อจินไตย ์ ฯ (37) 

อนึง  เขาจักฟังสมาธิอนัสงบนีในสํานักของพระชินเจ้าเหล่านันทังหมด 

 จกัเป็นผูป้ระกอบดว้ยชญานอนัประเสริฐ  ถึงบารมีดว้ยอาํนาจประติสมัวิทา  ฯ (38) 

ถา้พึงมีโลกธาตุนีอนัมีพนัใหญ่เต็มดว้ยมณีรัตนะ  มณีรัตนะอนัเป็นประธาน

อนัประเสริฐทีสุดอนัเป็นทิพยเ์หล่าใด  มีตงัแต่ภพภายใตจ้นถึงภพอนัเจริญทีสุด ฯ (39) 

เกษตรหลายอย่างอนัไม่มีทีสินสุดเหล่านัน  เป็นสิงจดัแต่งดว้ยแกว้ชมพูนุท  

เต็มทังหมด  บุคคลพึงให้ทานทังหมดในพระชินเจ้าผูป้ระเสริฐ  เบืองบนแต่พืน

แผน่ดินจนถึงภพอนัเลิศ  ฯ (40) 

ก็สัตว์หลายชนิดจาํนวนมากมีอยู่เท่าใด  พึงให้ทานหลายอย่าง  ตลอดกลัป์ 

อนัไม่มีทีสินสุดแก่สตัวมี์จาํนวนเท่านนั  ไม่หยดุอยู ่ พึงถวายแก่พระพุทธเจา้ทงัหลาย 

ใหสื้บต่อกนั  ก็ ผูมี้ความตอ้งการโพธิ ใหแ้ลว้ซึงกองแห่งทาน  ฯ (41) 

อนึง  ภิกษุใด  ยินดีในศูนยตา  นมสัการพระพุทธเจ้าทังหลาย  ด้วยอญัชลี   

10  นิว  กองแห่งทานนนั ทีกล่าวในก่อน ของพระโพธิสัตวผ์ูย้ินดีในศูนยตา  ย่อมไม่

ถึงการนบั271  ฯ (42) 

เพราะว่า  คนนันผูมี้บุญ  ได้ศูนยตานันแลว้  ย่อมทาํศรัทธาอนัไพบูลยใ์ห้

เกิดขึนแลว้ถวายทาน  แสดงหาพุทธโพธิอนัวดัไม่ได ้ ทาํทานนั นอนัเปรียบดงัทีท่าน 

ผูสู้งสุดแห่งบุรุษทาํแลว้  ฯ (43) 

                                         
271 สํานวน หมายถึง การให้ทานมีผลเทียบไม่ได้กับการนนัสการพระพุทธเจ้าด้วยจิตทียินดี 

ในศูนยตา 
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อนึง  ผูใ้ด  เรียนสมาธิอนัประเสริฐทีสุด  อนัดีนี  เขามีจิตยินดี  กล่าวคาถา

อนัมีบท  4  กองแห่งบุญใด  เป็นสิงทีเขาสั งสมแลว้  ทานทงัหมดนันย่อมไม่ถึงเสียว 

ที 100 ฯ (44) 

(ถา้หากว่า) เขายงัไม่ไดรั้บพุทธชญานโดยพลนัก่อน  เขาผูเ้ป็นพระโพธิสัตว์

ผูท้าํประโยชน์ ยงัไม่ได้ฟังสมาธิอนัสงบปราศจากธุลีนั น พึงให้ทาน (รอไปก่อน)   

เมือเขาไดฟั้งยอ่มไดรั้บพุทธชญานโดยพลนั  ฯ (45) 

อนึง  พระโพธิสัตว์ใดได้สมาธิอันปราศจากธุลีนี   อันเป็นภูมิอันสงบ   

อนัประเสริฐนี  อนัเป็นโคตรแห่งศรุตะ เป็นผูบ้นัเทิงแลว้ พึงเล่าเรียน  พระโพธิสัตว์

นนัยอ่มไดรั้บพุทธชญานนนัโดยพลนั  ฯ (46) 

แมผู้ใ้ด  ไดรั้บขุมทรัพยอ์นัเห็นปานนี  ไดรั้บเกษตรอนัไม่มีทีสินสุดเหมือน

ทรายในแม่นาํคงคา และเกษตรเหล่านันพึงเต็มดว้ยมณีรัตนะ  อนัเป็นทิพยแ์ละเป็น

ของมนุษย ์สาํหรับผูน้นั  ฯ (47) 

พระโพธิสัตว์ใด   ได้รับสมาธินี  เล่า เ รียนอยู่  เ ป็นผู ้ไม่ อิ มอยู่ เ นืองๆ   

พระโพธิสัตวน์ันเป็นผูที้ใครขัดขวางไดย้าก ย่อมมีถุง(ใส่ทรัพย)์มาก  มีทรัพยม์าก   

ใส่ไวด้ว้ยทรัพยแ์ละรัตนะ  ฯ (48) 

พระโพธิสตัวน์นัไดค้วามเป็นพระราชา  อนัสาํเร็จผลอยา่งยงิ  อนัรุ่งเรือง เป็น

ผูรู้้แจง้จึงไม่ยนิดีดว้ยราชสมบติันนัในกาลไหนๆ เหมือนไดส้มาธิอนัปราศจากกิเลสนี 

เป็นผูย้นิดี  เป็นผูมี้ใจฟ ู ฯ (49) 

พระโพธิสัตวเ์หล่านันๆ  เป็นผูท้รงจาํธรรมของพระพุทธเจา้ผูเ้ป็นสัพพญั ู  

เป็นผูน้าํไปซึงธรรมอนัประเสริฐ  ทรงจาํสมาธิอนัไพบูลย ์ ในกาลเป็นทีสินไป อย่าง

นนั  เป็นผูท้รงจาํถุงแห่งธรรม  เป็นผูท้รงไวซึ้งความรู้อนัใหญ่  ผูท้รงไวซึ้งสมบติัของ

พระสัพพญั ู สัตวเ์หล่านันๆ มีจาํนวนพนัโกฏินิยุต ย่อมยินดีดว้ยเสียงแห่งธรรม ฯ 

(50) 

คน เหล่านนัๆ  ประกอบดว้ยทรัพยคื์อศีล  มีมติ  มีการศึกษา  มีทรัพย ์ มีความ

มงัคงั  ชนเหล่านนัๆ  ดาํรงอยูใ่นศีลและพรต  ยนิดียงิแลว้  เป็นหน่อเนือแห่งตน้ไมคื้อ

พระธรรม  ชนเหล่านันๆ  เป็นผูท้รงไวซึ้งจีวรอนัยอ้มดว้ยนาํฝาด  เป็นผูย้ินดีในการ

สลดัออกจากกาม  ในกาลทุกเมือ  ชนเหล่านนัๆ  เป็นผูเ้สมอดว้ยผูไ้ม่เสมอ  มุ่งไปเพือ

ความรู้ทุกสิง  เพือประโยชน์แก่สตัว ์ ฯ (51)   

ชนเหล่านันๆ  ผูฝึ้กแลว้  ผูฝึ้กดีแลว้  เป็นผูฝึ้กสัตว์  ประกอบด้วยการฝึก   

ในกาลทุกเมือ  ชนเหล่านันๆ  ผูส้งบแลว้  ไปตามความเป็นผูส้งบดีแลว้  มีอินทรีย ์
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อนัสงบและสงบทวัแลว้  ชนเหล่านันๆ ทาํสัตวผูห้ลบัแลว้ ผูห้ลบัทวัแลว้ ให้ตืนดว้ย

การฟังธรรม อยา่งต่อเนือง ทาํสตัวใ์หต้รัสรู้แลว้ตงัไวด้ว้ยธรรมรัตนะอนัประเสริฐ  ฯ 

(52) 

ชนเหล่านันๆ เป็นทานบดี มีการสละอันปล่อยแล้วในกาลทุกเมืออย่าง

ต่อเนือง  เป็นผูรู้้แจ้ง  ชนเหล่านันๆ  ไม่อยู่ร่วมกับคนตระหนี  ในการสละใหญ่

โดยรอบในกาลทุกเมือ  ชนเหล่านันๆ  เห็นสัตวผ์ูย้ากจน  มีความทุกข์  แลว้ทาํให้อิม

ด้วยโภคะทังหลาย  ชนเหล่านัน ๆ  มุ่งคว ามเป็นสัพ พัญ ู   อย่ าง ต่อเนือ ง   

เพือประโยชน์  เพือความสุขแก่สตัว ์ ฯ (53) 

ชนเหล่านนัๆ  นาํกลองแห่งธรรมอนัไพบูลยม์าแลว้  ศึกษาในชญาน  ในกาล

ทุกเมือ  ตดัความเยอืใยในชนทงัหมด  ดาํรงอยู่ในชญาน  ในกาลทุกเมือชนเหล่านันๆ  

เป็นผูท้รงธรรม  ผูป้ราศจากกิเลสเพียงดงัธุลี  ไดฟั้งดีแลว้ ซึงพระสูตรร้อยโกฏิ อยู่บน

อาสนะในบริษทั เป็นผูท้รงความรู้  เป็นบณัฑิต  ฯ (54) 

ชนเหล่านนัๆ  เป็นพหุสูต  ทรงไวซึ้งศรุติ  ทรงไวซึ้งพุทธธรรมอนัดี  ยอ่มทรง

ไวซึ้งถุงทีสาํเร็จจากพระธรรม  ยินดีแลว้ในการเก็บพระธรรมของพระมุนีทงัหลาย  

ชนเหล่านนัๆ  เป็นผูมี้ปรัชญาอนัไพศาล  ทาํความปรีดีอนัไพบูลยใ์หเ้กิดในกาลทุกเมือ 

แสดงธรรมอนัประเสริฐ สงบ ละเอียดอ่อน อนัเป็นไนรยาณิก ทีเห็นไดย้าก ฯ (55) 

ชนเหล่านนัๆ  มีมติ  ดาํรงอยูใ่นธรรม  เป็นผูก้ลา้หาญในท่ามกลางผูท้รงธรรม  

ปกครองแลว้ในราชสมบติัแห่งธรรม  เป็นผูเ้สมอดว้ยผูไ้ม่มีผูเ้สมอ  มีปกติประพฤติ

ธรรมอนัประเสริฐในกาลทุกเมือ  ชนเหล่านันๆ  เป็นผูท้าํธรรมอนัวิเศษ  ดาํรงอยู่ใน

ความเคารพครู  ดาํรงอยูใ่นธรรมอนัเป็นนควร  เป็นผูท้รงมติ  เป็นผูถื้อธงชยัแห่งธรรม  

ฯ (56) 

ชนเหล่านนัๆ  เห็นสัตวผ์ูป้ระมาทแลว้  ประมาททวัแลว้  ผูด้าํรงอยู่ในความ

ประมาท  และครันเห็นแลว้  ก็สงสารสัตวผ์ูอ้ยู่นอกทาง  ผูย้ืนอยู่ในทางแห่งสงสาร  

ทาํไมตรี กรุณา มุทิตา  อุเบกษา  ให้เกิดในสัตว์เหล่านัน  ดาํรงอยู่แลว้  แสดงทาง 

อนัประเสริฐ อนัเกษม  อนัประกอบดว้ยองคแ์ปด  ทีเห็นไดย้ากแก่สตัวเ์หล่านนั ฯ (57) 

แต่สัตวเ์หล่านัน  ทาํธรรมให้เป็นเรือ  ทรงไวซึ้งสัตว์จาํนวนมาก  ผูล้อยอยู ่ 

ซึงตกลงไปในหว้งนาํใหญ่  ไปตามกระแสแห่งสงสาร  โพธยงค ์ พละ  อินทรีย ์ ยกขึน

สู่นาวาคือสัทธรรม  สถาปนาสัตว์ทงัหลายไวที้ฝั ง  คือบารมีอนัเกษม  อนัไม่มีภัย

เนืองนิตย ์ ในกาลทุกเมือ  ฯ (58) 
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ชนเหล่านนัๆ  ผูเ้ป็นแพทยผ์ูป้ระเสริฐ  ประพฤติในพรต  เป็นแพทยผ์ูสู้งสุด

แห่งแพทย ์ ถึงฝั งแห่งความหลุดพน้อนัเป็นชญานแห่งวิทยา  ด้วยยาคือสัทธรรม  

ในกาลใด  ครันไดเ้ห็นสตัวท์งัหลายผูเ้ป็นไขถ้กูราคะหลายอยา่งพดัพาไป  จึงให้ยาคือ

ธรรมแก่สตัวเ์หล่านนั  เยยีวยาสตัวเ์หล่านนัดว้ยธรรมนนั  ฯ (59) 

สัตว์เหล่านันๆ  ผูเ้ป็นจอมแห่งโลก  ผูเ้ป็นใหญ่แห่งวาคี  ผูท้าํแสงสว่างแก่

สัตว์ทังหมด  ผูท้รงไว้ซึงมติ  ผูด้ ํารงอยู่ในภูมิแห่งชญานอนัประเสริฐ ผูแ้ก้วกล้า   

ผูมี้พลงัแห่งชญาน  ผูป้รารถนาพล  อนัผูมี้ความรู้ทงัหลายสรรเสริญแลว้  ทาํสตัวห์ลาย

โกฏินิยตุใหย้นิดีดว้ยชญาน  ดาํรงอยูใ่นธรรมแลว้  ฯ (60) 

สัตวเ์หล่านันๆ  ผูเ้ป็นใหญ่  เป็นสารถีผูน้าํไป  มีทางไปอนัวิเศษ ผูต้ ้องการ 

ทีพึงแก่สัตว์ทงัหลาย  ครันเห็นสัตวที์หลงแลว้ในรัตนะคือทาง ดาํรงอยู่ในบ่วงแห่ง

มาร  ในกาลทุกเมือ จึงประกาศทางอนัประเสริฐอนัศิวะ เกษม อนัเป็นทีดับเย็น  

แก่สัตวเ์หล่านัน ในกาลทุกเมือ ย่อมนาํสัตวห์ลายร้อยโกฏิ ผูมี้กุศล ไปดว้ยทางแห่ง

ชญานใด  ฯ (61) 

ชนเหล่านนัๆ เป็นทีเร้น เป็นเกราะป้องกนั  เป็นทีพึง  เป็นจกัษุ  เป็นผูก้ระทาํ

แสงสว่าง  เป็นผูใ้ห้ความไม่กลวัแก่สัตวผ์ูก้ลวัทงัหลาย และเป็นลมหายใจของสัตว ์

ผูส้ะดุง้ อย่างต่อเนือง ชนเหล่านันๆ ผูเ้ป็นแสงสว่างแห่งโลก ผูศึ้กษาในนัยทีแทจ้ริง 

คือธรรมรัตนะ ทาํสตัวผ์ูถึ้งทุกขย์งิ ผูบ้อดโดยชาติ ผูย้งิ เหล่านี ใหเ้ป็นผูรู้้ ฯ (62) 

คนเหล่าใดๆ  มีศิลปะอนัประเสริฐ  ทาํมากในโลก  นาํประโยชน์มาแก่สัตว์

ทงัหลาย  เป็นเหตุทีสัตวท์งัหลายมีความสุข  ศึกษาดีแลว้ในศิลปะทงัหลาย  ในกาล 

ทุกเมือ  ถึงฝั งแห่งการศึกษา  มีกุศลดี  เป็นผูถึ้งความอศัจรรย ์ เป็นผูเ้สมอดว้ยโพธิ  

ทรงไวซึ้งมติ  เป็นจกัษุของโลก  ในกาลทุกเมือ  ฯ (63) 

ชนเหล่านนั ไม่อิมในกาลไหนๆ เป็นผูไ้ม่มีผูเ้สมอ ฟังธรรมของพระพุทธเจา้ 

ผูป้ระเสริฐ ถึงฝังแห่งศีล กษานติ และสมาธิ ฟังธรรมอนัลึกซึง ไม่อิมต่อการแสดง

ธรรมรัตนะอนัเกษมในผูอื้น โปรยฝนเพือความหลุดพน้ ทาํคนใหอิ้มดว้ยธรรม ฯ (64) 

สัตว์จ ํานวนมาก  เข้าถึงชนเหล่านัน  เป็นผู ้มีความต้องการด้วยธรรม   

เป็นบัณฑิต จักฟังทางอนัตรง เสมอด้วยอญัชะ คือธรรมรัตนะอนัประเสริฐ ตดัข้อ

สงสยัของสตัวเ์หล่านนั  ทรงมติ  ทาํสตัวใ์หย้นิดีดว้ยธรรม  ถึงฝังแห่งศีล กษานติ  และ

สมาธิ  รู้ทีอาศยัของสตัว ์ ฯ (65) 

เป็นผูมี้ชญาน  มีชญานอนัประเสริฐ  ถึงบารมี  ฉลาดในทีอาศยัของสตัว ์รู้จริต

แห่งจิตของสตัวอ์นัยงิ  มีถอ้ยคาํอนัเช่นกบัจิตของสตัวเ์หล่านนั  คนเหล่าใดๆ  น้อมไป
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ในสัตว์ด้วยถอ้ยคําเรืองชญาน  ได้ดวงตาเห็นธรรมอันประเสริฐ  ชนเหล่านันๆ   

ถึงฝังแห่งชญานวิเศษ  เป็นผูท้าํการแสดงมรรค  ฯ (66) 

มารหลายพนัโกฏิ  ไม่รู้แมจิ้ตของท่านเหล่านนั  เหมือนใครๆ ไม่อาจรู้ทางไป

แห่งรอยเทา้ของนกในอากาศ  ท่านเหล่านันเป็นผูส้งบ  ฝึกแลว้  สงบทวั  ชาํนาญ 

ในชญาน  ดาํรงอยูใ่นอารยชญาน  ข่มมารทงัหมด  เป็นผูแ้กว้กลา้  เป็นผูมี้กาํลงั  ตรัสรู้

โพธิอนัเกษม  ฯ (67) 

เป็นผูถึ้งฝังแห่งบารมี  ไปสู่เกษตรหลายร้อย อย่างต่อเนือง เห็นพระพุทธเจา้

หลายโกฏินิยุต เหมือนกับทรายในแม่นําคงคา  จักษุไม่ติดขัดในเกษตรเหล่านัน  

มองเห็นรูปอนัมากใน 10 ทิศ อนึง สตัวเ์หล่าใด ดาํรงอยูใ่นภพใน 10 ทิศ สตัวเ์หล่านัน

เป็นนายกในภพทงัหมด  ฯ (68) 

ชนเหล่านนั  กล่าวอานิสงส์ทงัหมดตลอดร้อยโกฏิกลัป์แก่เขา  เมือกล่าวโดย

ประติภาน  ก็ไม่สามารถให้สิ นไปได้ด้วยการกล่าวถึงบุพพจรรยา  ทรัพย์ของ

พระพุทธเจา้ทงัหลาย  อนัไม่กระเพือม  อนัไพบูลย ์ เป็นหว้งนาํแห่งชญาน  คนใดทรง

จาํสมาธิอนัปราศจากกิเลสเพียงดงัธุลีอนัวดัไม่ไดน้นั (พึงไดรั้บทรัพยน์นั) ฯ (69) 

ปริวรรตที  36  ชือศีลสกนัธนิรเทศปริวรรต  ในศรีสมาธิราชสูตร 

จบแลว้  ดว้ยประการฉะนี  ฯ (36) 

 

ปริวรรตที  37  ยศปรภปริวรรต 

(ว่าดว้ยพระโพธิสตัวน์ามว่ายศประภา) 

ในลาํดับนัน  พระผูมี้พระภาคเจ้าได้ตรัสเรียกจนัทรประภาผูเ้ป็นกุมารมาแมอี้กว่า  

ดูก่อนกุมาร  เพราะเหตุนนั  ในบดันี  พระโพธิสตัวม์หาสัตวเ์มือมุ่งหวงัโพธิสัตวธรรม  อนัเป็นสิง

อศัจรรย ์ ไม่มีปริมาณนี  และผูต้ ้องการจะตรัสรู้สัมยกัสัมโพธิอนัยอดเยียมพลนั  พึงฟัง  ถือเอา  

เรียน  ทรงจาํ  กล่าว  แปล  แสดง  สาธยาย  เจริญโดยอรณาภาวนา  ทาํให้มาก  สมาธิทีชือ

ว่าสรฺวธรฺมสฺว-ภาวสมตาวิป ฺ จิตะ นี  และพึงประกาศแก่ผูอื้นโดยพิสดาร  ฯ  อนึง เขาพึงเจริญ

กษานติพล  ฯ  พึงเสพ พึงเจริญ พึงทาํให้มากกษานติ  ฯ  อนึง  พึงเป็นผูมี้ความตอ้งการธรรม  

ตอ้งการธรรม  กาํหนดธรรม  ปฏิบติัธรรมตามสมควรแก่ธรรม  ฯ  พึงเป็นผูป้ระกอบดว้ยการบูชา

พระพุทธเจ้า  ฯ  เขาพึงทาํการประกอบยิงในสถาน 3  สถาน  ฯ  3 อะไรบา้ง ?  คือ  มุ่งหวงั 

พุทธชญาน  เพือเป็นใหญ่ด้วยกาํลงัแห่งบุญ เพือความสินกิเลส พึงปลูกกุศลมูล ก็แล ไม่เป็นผู ้

มุ่งหวงัความสุขและสรรเสริญทางโลก  ฯ  พึงทาํความประกอบยงิในสถาน  3  เหล่านี  ฯ 
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ทราบว่าลาํดบันัน ในเวลานัน พระผูมี้พระภาคเจ้าเมือจะทรงยงัชีแจงประโยชน์นัน 

นนัแหละแก่จนัทรประภาผูเ้ป็นกุมาร ทรงประกาศปูรวโยคกถานิรเทศนีนั นเอง ดว้ยการตรัสคาถา

ว่า 

ดูก่อนกุมาร  เอาเถิด  เธอจงฟังสิงทีเราประพฤติมาตลอดพนักัลป์นั น เรา

แสวงหาสมาธิอนัประณีตนนัจึงบูชาพระพุทธเจา้หลายแสนองค ์ฯ (1) 

กาลล่วงไปหลายกลัป์เป็นอจินไตยซึ์ง (เท่ากบั) ทรายทีมีในร้อยเกษตร ไดมี้

พระชินเจา้พระนามว่าคเณศวรทรงตรัสตวัอยา่งนนัไว ้ ฯ (2) 

ภิกษุ 6 หมืนโกฏิไม่หยอ่น  ไดเ้ป็นคณะอนัสูงสุดของพระชินเจา้พระองค์นัน  

ทงัหมดเป็นผูไ้ม่มีอาสวะ  สินกิเลสแลว้  ดาํรงมนัอยูใ่นวิโมกษ ์8  เป็นผูมี้ธยาน  ฯ (3) 

ก็ในกาลนนั  ภิกษุทงัหมดแมนี้เกษม มีภิกษาหาไดง่้าย  ไม่เกลือนกล่นมนุษย์

ทงัหมดอิมเอิบดว้ยความสุข  อยูร่่วมกบัมนุษยที์มีสุข  ฯ (4) 

และภิกษุทังหมดประกอบด้วยพลังแห่งบุญ  เป็นผูน่้าเลือมใสและน่ารัก  

ทงัหมดเป็นผูม้งัคงั มีทรัพยม์าก  มีความรุ่งเรือง มีกายอิมเอิบดว้ยสุขอนัเป็นทิพย ์ฯ (5) 

เป็นผูแ้กว้กลา้  มีวตัรดี  มีกิเลสบาง  ยินดีดว้ยกาํลงัแห่งกษานติ  มีรูปงาม

เหมือนกบัเทพบุตรในเมืองเทวดา  ถึงพร้อมดว้ยคุณคือศีล มีมติ ฯ (6) 

และในกาลนันได้มีพระราชาผู ้เ ป็นราชโอรส  พระนามว่ าวรปุษปสุ  

และพระองคไ์ดมี้พระโอรส 500  ไม่หยอ่น  มีสมฤติ มีมติ  ฯ (7) 

และราชโอรสนันไดม้อบถวายอุทยาน 6 ลา้นแห่ง  ซึงประดบัด้วยดอกไม ้

และผลไมท้งัหมด  แก่พระชินเจา้ผูป้ระกอบดว้ยพระกรุณาพระองคน์นั  ฯ (8) 

มีอุทยานอนัวิจิตร แสนแห่ง  มีทีจงกรม ทีนอน และทีนั งพนัที  มีทีจงกรม

และทีนงัอนัประดบัดว้ยจีวรแสนโกฏิผนื  ฯ (9) 

มีเครืองบริโภคอนัเหมาะแก่ศรมณะ มีจาํนวนหลายพนัอย่าง ทีราชโอรส

พระองคน์นัผูท้รงเลือมใสแลว้ทรงนอ้มถวายแก่พระสุคตพระองคน์นั  ฯ (10) 

พระราชโอรสพระองค์นันทรงตงัอยู่ในศุภกรรมบถ 10 ประการ  เป็นผูอ้นั

สตัวแ์สนนยตุทาํไวเ้บืองหนา้  ไดไ้ปเพือเฝ้าพระนายก  ฯ (11) 

ถือเอาดอกไม้เคลืองไลแ้ละธูป  ฉัตร ธงแผ่นผา้ ธงชัย และเครืองดนตรี  

ทาํการบูชาแก่พระชินเจา้พระองคน์นั ทาํอญัชลีไดย้นือยูข่า้งหนา้ ฯ (12) 

ในกาลนัน  ภิกษุพนัรูป  เทวดาและมนุษย ์ทังยกัษ์และอสูร  ได้เป็นผูย้ินดี  

(คิดกันว่า)  พระชินเจ้าจะทรงพยากรณ์การบูชานีหรือหนอ  ดีละ  พระผูจ้อมคน 

จกัตรัสธรรมอะไร  ฯ (13) 
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พระสวยมัภูทรงทราบจิตอนัยอดเยยีมซึงเป็นอาศยัของราชโอรสนนั  พระองค์

ผูท้รงถึงฝังในบทแห่งอธิมุกติทงัหลาย ทรงแสดงสมาธิอนัสงบนีแก่พระราชานัน ฯ 

(14) 

แผน่ดินพร้อมทงัชฏัป่าไดส้ั นไหวตราบเท่าทีเสียงไดเ้ปล่งออกจากพระสุคต  

ในครังนนั (เทวดา) ไดโ้ปรยดอกไมจ้ากทอ้งฟ้า  และแมด้อกปทุมร้อยตน้ไดผุ้ดขึนบน

ภูเขา  ฯ (15) 

พระนายกผูศ้าสดาทรงศึกษาดีแลว้ในอรรถและบททงัหลาย  ทรงทราบอาศยั

แลว้ทรงพยากรณ์  พระผูจ้อมคนทรงแสดงสมาธิอนัสงบ  ท่านทงัหลายจงฟังอรรถ

และบทเหล่านีในสมาธินนั  ฯ (16) 

สิงทังหมด  มี  ไม่มี  กาํหนด  ว่าง  เหมือนพยบัแดด เหมือนมายา เหมือน

สายฟ้าและเมฆ  เป็นสิงว่างเปล่า  ทงัหมด  เป็นไนราตมะ  ไม่มีสตัว ์ ไม่มีชีวะ  ฯ (17) 

ธรรมเป็นศูนย์แต่ต้นเป็นอนาคตะ  ไม่มาแล้ว ไม่ตังอยู่  พ้นจากสถาน   

ไม่มีสาระเป็นนิตย ์มีสวภาวะคือมายา  ทงัหมดสะอาด หมดจด  เหมือนทอ้งฟ้า  ฯ (18) 

ไม่เขียว  ไม่เหลือง  ไม่ขาว  ว่างเปล่าโดยชือ  มีสวภาวะคือโฆษะ  สงดัจิต  

มีสวภาวะคืออจิตตะ  ปราศจากการกล่าวโดยประการทังปวง  จากการกล่าวเพียง

ชวัขณะ ฯ (19) 

เมือกล่าว การเจือกนัแห่งอกัษรย่อมไม่มี เมือไม่กล่าว การเจือกนัก็ย่อมไม่มี

บา้ง อนึง อกัษรย่อมเวน้สถานทีแมห้ามิได ้การเจือกนัแห่งอกัษรจะมีแต่ทีไหนอีก ฯ 

(20) 

อกัษร เป็นสิงไม่สิน  สินไปแลว้  ดบัแลว้  เมือกล่าวหรือไม่กล่าว อกัษรนี

 ท่านกล่าวว่าไม่สินเนืองนิตย ์ ผูที้กาํหนดรู้ยอ่มเป็นผูไ้ม่สิน  ฯ (21) 

พระพุทธเจ้าแสนพระองค์ล่วงไปแล้ว  กล่าวธรรมแสนบท  ธรรมไม่สิน   

และอกัษรก็ไม่สิน  ความเกิดขึนพร้อมยอ่มไม่สินไปดว้ยอกัษรนนั  ฯ (22) 

พระพุทธเจ้าย่อมรู้ทวัถึงธรรมทีไม่สินไปด้วยอกัษรใด  ย่อมรู้ทั วถึงธรรม 

ทีไม่สินไปเนืองนิตย ์ กล่าวพระสูตรแสนบท  ยอ่มรู้ธรรมทีไม่สินไปทงัหมด  ฯ (23) 

อนึง ย่อมกล่าวทั วธรรมใดของพระชินเจ้า แต่เขาไม่รู้ธรรมนัน เพือความ 

ไม่สินไป ส่วนธรรมเหล่านีใดเป็นไนราตมะ เขาย่อมกล่าวธรรมเหล่านัน และไม่ 

สินไป  ฯ (24) 

เขาผูรู้้แจง้ย่อมกล่าวทวัเสียงทงัหมด  และจิตไม่ถูกเสียงนาํไป เสียงทงัหมด

เป็นเหมือนโฆษะของเสียง  ใจไม่ติดดว้ยเสียงนนัเลย  ฯ (25) 
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ธรรมนันพรรณนาด้วยเสียงใด  เสียงนันทังหมดดับไปแล้วในขณะนัน  

ลกัษณะของเสียงนนัเป็นเช่นไร  ธรรมทงัหมดนีถึงลกัษณะนนั  ฯ (26) 

ธรรมทงัหมดนี ไม่มีลกัษณะ มีลกัษณะพิเศษ ทงัหมดไม่มีลกัษณะ บริสุทธิ

ทางลกัษณะ สงดั สะอาด หรือส่องสว่างเนืองนิตย ์โดยย่อธรรมเหล่านันไม่ถึงการนับ 

ฯ (27) 

ทุกอยา่งเป็นสิงปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่ง  สงดัแลว้  ไม่มีความกาํหนดสาํหรับ

ฤษีเหล่านัน  ถึงความไม่ปรุงแต่งในคติทังหมด  สงัดจากการถึงความเห็นในกาล 

ทุกเมือเทียว  ฯ (28) 

ไม่รักษา  ไม่ประทุษร้าย  ไม่หลงเนืองนิตย ์ จิตตงัมนัเป็นสวภาวะของสิงนัน  

ผูซึ้งรู้ธรรมอนัเช่นนีนนัมีสมาธิพละ  มีกาํลงั  ฯ (29) 

ล่วงเสียงสะทอ้นใดในศิลา ถาํ เขา ทีกนัดาร  และแม่นาํทงัหลาย  พึงรู้แจง้สิง

ทงัหมดทีปรุงแต่งเหล่านีอยา่งนนั  โลกทงัหมดเสมอดว้ยมายาและพยบัแดด  ฯ (30) 

กาํลงัแห่งปรัชญา เป็นคุณของผูถึ้งธรรมทังหลาย  อภิชญาของฤษีทงัหลาย 

ย่อมมีด้วยกาํลงัแห่งชญาน  กล่าววาจาอนัฉลาดในอุบาย  ในทีซึงประกาศสมาธิ 

อนัสงบ  ฯ (31) 

สิงทีสกัว่ากาํหนดเรียกว่ากาํหนดแลว้  เมือระลึกถึงยอ่มไม่ไดที้สุด โกฏิทีไม่มี

ลกัษณะใดไดมี้ในก่อน อนัเป็นอนาคต โดยความเป็นปัจจยั ฯ (32)   

กรรมย่อมเป็นไปดว้ยกริยา  สิงเลวย่อมตงัขึนดว้ยความสุดโต่ง ธรรมสงัด

โดยปรกติในกาลทุกเมือ เธอทงัหลายจงรู้จกัสิงทุกอยา่งเป็นศนูย ์เป็นไนราตมะ ฯ (33) 

ความเป็นไปแห่งธรรมอนัพระชินเจ้าตรัสแลว้  เธอทงัหลายจงเห็นสิงทีไม่

ปรุงแต่งและสิงทีปรุงแต่งแลว้อย่างนัน  อาตมะ หรือ นระ ย่อมไม่มีในทีนี  ลกัษณะ

ของโลกทงัหมดมีเท่านี  ฯ (34) 

กรรมทีดาํและไม่งามยอ่มไม่พินาศ  อนึง ทาํอาตมนะแลว้พึงรู้กรรม  ความเจือ

กนัแห่งผลกรรมอีกยอ่มไม่มี  อนึง ยอ่มไม่เสวยสิงทีไม่มีเหตุ  ฯ (35) 

ภพทังหมดเป็นเท็จ และอยู่ในอาํนาจ  ว่าง  เปล่า  และเสมอด้วยฟองนํา  

ว่าง เสมอดว้ยมายาและพยบัแดดในกาลทุกเมือ  ก็ภพเหล่านันทีแสดงแลว้กล่าวแลว้

เป็นสิงสงดั  ฯ (36) 

เมือรู้แจง้อย่างนี ความคิดย่อมไม่มี เป็นผูมี้ศีล มีจิตไม่อาศยั บางคนไม่ดาํริ 

ดว้ยกาํลงัแห่งกษานติ เมือประพฤติอยา่งนียอ่มเป็นผูต้งัมนั  ฯ (37) 
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พระราชานนัรู้แจง้ธรรมมีประมาณเท่าไร  พระชินเจา้พระองค์นันทรงแสดง

ธรรมมีประมาณเท่านัน  พระราชาทรงสดับธรรมนีของพระชินเจา้  ทรงพร้อมทัง

บริวาร  ทรงสมาทานขอ้ศึกษา  ฯ (38) 

ราชโอรสทรงสดบัสมาธินี  ทรงมีใจเป็นของตน บันเทิงแลว้  กล่าววาจาว่า  

สมาธินั นพระองค์ตรัสไว้ดีแลว้อย่างดี  ข้าพระองค์นั นขอถึง (ตามที) พระองค์

ประพฤติ  ฯ (39) 

อนึง  สตัวมี์ลมปราณ 8 หมืน ในทีนนั  ไดฟั้งสวภาวะแห่งธรรมอนัประณีตนี  

นิรเทศอนัเป็นปรมตัถนี์มีจริง  สตัวเ์หล่านนัไดก้ษานติอนัไม่อุบติั  ฯ (40) 

ความเกิดขึน ความดบัแห่งนระยอ่มไม่มี ธรรมเหล่านีสงดัแลว้ในกาลทุกเมือ

อยา่งนนั เมือรู้แจง้อยา่งนี ความเสือมย่อมไม่มี พระราชาไดก้ษานติอนัไม่อุบติัแลว้ ฯ 

(41) 

พระราชาทรงละราชสมบติัในกาลทุกเมือ  บวชแลว้ในศาสนาของพระชินเจา้

พระองค์นัน  โอรสของพระราชาแมเ้หล่านันบวชตามแลว้  ทังหมดมีจาํนวน 500 

พระองคถ์ว้น  ฯ (42) 

ในกาลทีพระราชาพร้อมทงัพระโอรสผนวชแลว้ สตัวห์ลายพนัอืนจาํนวนมาก

ก็บวชแลว้ ในทีใกลข้องพระสุคต แสวงหาธรรมของพระชินเจา้พระองคน์นั ฯ (43) 

พระชินเจา้พระองคน์นัทรงประกาศธรรมตลอด 2 พนัปีถว้น  พระราชาพร้อม

ทงัพระโอรส ทรงประพฤติธรรมตลอด  2 พนัปีถว้น  ฯ (44) 

ลาํดบันนั  โดยสมยัอืนอีก  พระชินเจา้แมน้ันไดท้รงปรินิพพานแลว้  ผูที้เป็น

ศราวกของพระชินเจา้แมล่้วงไปแลว้  และธรรมแมน้นัไดมี้เลก็นอ้ย  ฯ (45) 

อนึงได้มีโอรสของพระราชาพระองค์นัน  เป็นผูมี้บุญ  มีศรัทธา เลือมใส   

ในกาลทุกเมือ  อนึง  ภิกษุผูเ้ขา้ถึงตระกูลของพระโอรสนันไดมี้แลว้  ภิกษุนันแสดง

สมาธิอนัสงบนี  ฯ (46) 

ภิกษุนนัเป็นผูไ้ม่กระดา้งและเป็นผูอ่้อนหวาน  อนัสตัวแ์สนหนึงสกัการะแลว้ 

เทวดาร้อยโกฏิติดตามแลว้ เขา้ไปสู่ตระกลูกล่าวพรรณนา ฯ (47) 

ท่านเป็นผูมี้สมฤติ มีมติ  และมีคติ  มีพรตดี กลา้หาญ และมีศีล  มีเสียงดี   

ไม่หยาบคาย  และมีวาจาอ่อนหวาน  อยูใ่นอาํนาจแห่งชญานในธาตุทงัหลาย  ถึงความ

ประเสริฐ  ฯ (48) 

อนึง  ภิกษุนันเป็นผูไ้ดจี้วรร้อยโกฏิ  มีนามว่ายศประภา  อนึง  ภิกษุพนัรูป 

ไม่อดกลนักาํลงัแห่งบุญของเธอได ้จึงทาํความริษยาใหเ้กิดขึนในกาลนนั  ฯ (49) 
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ภิกษุ เป็นผู ้ประกอบด้วยกําลังแห่งบุญ ก ําลังแห่งรูป ก ําลังแห่งชญาน  

กาํลงัแห่งฤทธิ กาํลงัแห่งศีล กาํลงัแห่งสมาธิ และกาํลงัแห่งธรรม ฯ (50) 

อนึง  เป็นผูมี้ใจยินดีแลว้  เป็นทีรักของชน  คือ ภิกษุ อุบาสก และภิกษุณี

ทงัหลาย เป็นทีเลือมใสและบูชาสาํหรับสตัวผ์ูเ้ลือมใสในศาสนาของพระชินเจา้ ฯ (51) 

อนึง  โอรสของพระราชาพระองค์นันเป็นผูมี้บุญ มีศรัทธา  เลือมใสในกาล 

ทุกเมือ  พระราชโอรสนนัรู้ว่ามีภิกษุจาํนวนมากมีใจประทุษร้ายแลว้จึงใหท้าํการรักษา

แก่อาจารย ์ ฯ (52) 

ภิกษุผู ้อ ันสัตว์ห้าแสนแวดล้อมแล้วในกาลทุกเมือ  กล่าวกําหนดทีสุด 

แห่งจริยาอนัมีจริง  ฯ (53) 

ท่านกล่าวธรรมแก่บริษทั  ธรรมเหล่านีเป็นศูนย ์ไนราตมะ ไม่มีชีวะ ชนผูมี้

ความตอ้งการ  ตงัลงในตน  จึงไม่ชอบใจคาํทีภิกษุกล่าว  ฯ (54)   

ภิกษุผูย้อ่มไม่ชอบใจใจธรรมอนัเป็นศูนย ์อนัสงบ  ถือเอาศสัตราลุกขึนแลว้ 

(กล่าวว่า)  ภิกษุนนักล่าวสิงมิใช่ธรรม  การฆ่าภิกษุนนัจกัเป็นบุญ  ฯ (55) 

อนึง  ภิกษุเห็นศสัตราแลว้ย่อมไม่กลวั  ระลึกถึงธรรมอนัเป็นศูนยอ์ยู่  สัตว ์

นระ ไม่มี  ธรรมทีกล่าวแลว้เหล่านีเสมอดว้ยฝา (เรือน)  ฯ (56) 

ภิกษุนนัทาํอญัชลี  กล่าววาจานอบนอ้มพระชินเจา้ทงัหลาย  ธรรมทีเป็นศูนย์

เหล่านีมีโดยคาํสตัยใ์ด ศสัตราเหล่านียอ่มเป็นดอกมณฑารพ ฯ (57) 

สิงทีสักว่ากล่าวแลว้ของพระมุนีผูป้ระกอบดว้ยศีลและพรต ไม่มีการกล่าว

โดยประการอืน  แผน่ดินพร้อมทงัชฏัป่าสั นไหวแลว้  ศสัตราเหล่านันกลายเป็นดอก

มณฑารพ  ฯ (58) 

ในกาลนัน  ภิกษุผูมี้ความโลภถือเอาศสัตราแลว้  ไดมี้สรีระเกอ้ ไม่สามารถ

เขา้ไปหาได ้ เป็นผูส้ะดุง้  เกิดอศัจรรยใ์จมาก  ฯ (59) 

ชนผูช้อบใจในธรรมทีเป็นศนูยตา  สงบ  เป็นผูศ้รัทธา  เลือมใสในพระผูจ้อม

มุนีอีก ทาํอาการหุหุตงัพนั แสดงใหภิ้กษุเห็นโทษตงัร้อย ฯ (60) 

ภิกษุนันทาํไมตรีให้เกิดในภิกษุเหล่านัน  กล่าวต่อหน้าชนทงัหมดว่า  สัตว์

เหล่าใดทาํความมุ่งร้ายในเรา เมือพวกเขาทาํแลว้  เราจะบาํเพญ็โพธิหามิได ้ ฯ (61) 

อนึง  ท่านมีพรรษา 80 ไม่หยอ่น กล่าวศนูยตา อนัเป็นถุงธรรมของพระชินเจา้

ทงัหลาย  ภิกษุพนัรูปไดเ้ป็นขา้ศึก ซึงพระราชโอรสทรงหา้มไว ้ ฯ (62) 



269 
 

 
 

ในกาลนัน แมพ้ระราชโอรสนันถูกดูแคลนแลว้  และภิกษุของท่านได้มี

จาํนวนน้อย  เมือได้ฟังวาจาทีไม่น่าปรารถนาในกาลนัน จะเคลือนจากกาํลงัแห่ง 

กษานติในกาลบางคราวก็หาไม่  ฯ (63) 

อนึง  โดยสมยัอืนอีก  ภิกษุนนัทาํประโยชน์ใหญ่แก่สตัวห์ลายร้อย  เมือระลึก

ถึงศีลความไม่กระดา้ง  จึงกล่าววาจาแก่บุณยมติในกาลนนั  ฯ (64) 

ราชโอรสปุณยมตินันทรงทาํความเคารพอนัสง่าในทีนัน  ไดก้ล่าวกับภิกษุ 

ในกาลนนัว่า  ใครๆ อย่าไดท้าํความไม่ชอบใจอะไรๆ ในใจแก่อาจารยข์องเราเลย ฯ 

(65) 

ภิกษุนันไดก้ราบทูลว่า  ขา้แต่ราชกุมาร  พระองค์จงทรงสดบัพระพุทธเจ้า 

ทรงประกอบดว้ยกาํลงัแห่งกษานติ  เมาตาอนัสง่าอนัมีในภายในเหล่านีย่อมมีแก่สัตว ์

ผูก้ล่าววาจาอนัไม่น่าปรารถนาแก่เรา  ฯ (66) 

ผูที้ใหพ้ระราชาไดเ้สพกษานติในภพก่อนตลอดแสนกลัป์  นันคือเราไดเ้ป็น

ภิกษุยศประภา  ผูศ้ากยมุนีพระภาคเจา้  กล่าววาจาแลว้  ฯ (67) 

ภิกษุยศประภาทีผูใ้ดรักษาแล้ว  ผูน้ันคือราชโอรสพระนามว่าบุณยมตี 

ในกาลนนั  เขาเป็นผูอ้นัเราพยากรณ์ว่าเป็นพระพุทธเจา้ไมตรกะ  สินพนัชาติ  ฯ (68) 

พระศาสดาอนัผูเ้ป็นใหญ่แห่งคณะอนัผูใ้ดบูชาแลว้  และวิหารอนัประเสริฐ

อนัผูใ้ดใหส้ร้างแลว้  ผูน้นัเป็นผูมี้พระนามว่าวรปุษปสุในกาลก่อนไดเ้ป็นพระผูจ้อม

มุนีพระนามว่าปทุมุตระ  ฯ (69) 

เราไดท้รงจาํธรรมของพระชินเจา้ทงัหลายนีไวต้ลอดกลัป์เป็นอนัมากไม่มีที

สินสุด  มีกาํลงัแห่งกษานติอนัใหพุ่้งขึนในกาลก่อน  ดูก่อนกุมาร  เธอจงฟัง  จงศึกษา

ตามเรา  ฯ (70) 

และจกัมีความสาํเร็จอยา่งนีในกาลอนัมีในภายหลงัซึงเป็นกาลทีพระสทัธรรม

เลือนหายไป ภิกษุเหล่านนัผูมี้ความคิดแบบเดียรถี คดัคา้นธรรมอนัสงบของเราแลว้ ฯ 

(71) 

เป็นผูน้อ้มขึน  ฟุ้งขึน  ประทุษร้ายแลว้  ทะนงตน  มีสหายชวั  โลภในโภชนะ  

ยนิดีในจีวรและบาตร  โลภในถาด  อาศยัลาภ  ภิกษุเหล่านนัคดัคา้นธรรม  ฯ (72) 

ไม่รู้คุณทีคนอืนทาํแลว้  มีใจประทุษร้ายและเสียแลว้ในตระกลูเลว  ในตระกลู

ยากจนทงัหลาย  บวชแลว้ในศาสนานีของเรา  ภิกษุแมเ้หล่านันคดัคา้นธรรมอนัสงบ

แลว้  ฯ (73)     
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สัตว์ทังหลาย  อนัความหลงแห่งมารทาํให้หลงแลว้  ไปตามอาํนาจราคะ  

ขา้มลงแลว้  ทงัเป็นคนพาลหลงไปดว้ยอาํนาจแห่งโมหะ  ยอ่มไม่ยนิดีในธรรมอนัเป็น

ศนูยตาอนัสงบ  ฯ (74) 

อนึง ภิกษุ ภิกษุณี พร้อมทงัคฤหสัถ ์ยดึติดแลว้ ลุ่มหลงดว้ยความคิดชวั เป็นผู ้

ไปตามอาํนาจในกิเลสเหล่านันในกาลทุกเมือ คัดค้านแล้วแม้โพธิในกาลอันมี 

ในภายหลงั ฯ (75) 

ดูก่อนกุมาร  เธอจงฟังวาจานีของเรา  ภิกษุอยู่แลว้ในตระกูลในป่าเนืองนิตย ์

ยนิดีในศนูยตาอนัสงบ ทรงจาํธรรมนีของพระชินเจา้ทงัหลาย ฯ (76) 

ภิกษุเหล่านันบวชแลว้ในศาสนาของเรา  ประพฤติอุปสมบทอุโบสถกรรม  

ปล่อยแลว้ซึงกอ้นนี  ไม่อาจแลว้  ไม่ประทุษร้ายแลว้ จกัทรงจาํสมาธินี  ฯ (77) 

ละแลว้ซึงกายซึงชีวิตไม่ใส่ใจ  ภาวนาศูนยตาอนัสงบดี  มีใจประกอบความ

เพียรแลว้ เจริญภาวนา  เป็นเหมือนเนืออยูใ่นป่าในกาลทุกเมือ  ฯ (78) 

เธอทังหลายจงทาํการบูชาพระชินเจ้าทังหลายเนืองนิตย์ด้วยฉัตร ธงชัย  

พวงมาลยัและวิหาร  จงบูชาเจดีย ์ จกัไดส้มาธินีโดยพลนั  ฯ (79) 

จงใหส้ร้างสถปูของพระสุคตอนัประดบัดว้ยทอง ทาดว้ยเงิน  มีรูปเปรียบทีตงั

ไวดี้ วิจิตรดว้ยรัตนะ  ทาํจิตอนัตงัลงในโพธิใหเ้กิด  ฯ (80) 

การบูชาอนัประณีตในโลก อนัเป็นทิพย ์เป็นของมนุษย ์น่ารืนรมย ์มีอยูเ่ท่าใด 

เธอจงแสวงหาการบูชาเท่านนัมาบูชาพระพุทธเจา้ ทาํปฏิญญาตงัลงในโพธิ ฯ (81) 

เธอทังหลายจงเห็นพระผูจ้อมคนทงัหมดโดยธรรมดา  ทีมีอยู่ในทิศทงัสิบ 

ของโลก  จักเห็นความนิพพานของพระชินเจ้าทังหมด พระพุทธเจ้าทรงสถิตอยู ่

ต่อหนา้โดยธรรมดา  ฯ (82) 

เธอทงัหลายจงนอ้มไปในการสละในทุกคน  เป็นผูอ้ยูใ่นศีลวิสุทธิ  มีจิตมนัคง  

ยนิดีในกษานติ  และประกอบดว้ยไมตรีในกาลทุกเมือ  เธอทงัหลายทงัหมดจะรู้ทวัถึง

ธรรมอนัเป็นศนูย ์ ฯ (83) 

เธอทังหลายจงยงัความเพียรให้เกิด  ไม่ย่อท้อ ไม่ท้อถอย  ยินดีในธยาน   

และยินดีในความสงดั  จงรู้ทวัถึงปรัชญา ปรัชญาวิสุทธิ  จกัเป็นผูก้อปรดว้ยกรุณา 

โดยกาลไม่นาน  ฯ (84) 

เธอทงัหลายผูก้อปรดว้ยอสุภะจงทาํราคะให้สงบ จงข่มโทสะดว้ยพลงัแห่ง 

กษานติ  จงข่มโมหะด้วยพลังแห่งปรัชญา  จะถึงโพธิทีพระชินเจ้าทังหลาย 

ทรงสรรเสริญแลว้  ฯ (85) 
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จงแยกแยะกายเหมือนฟองนาํ  มีทุกขเ์ป็นสาระ  มีกลินเหมน็ เธอทงัหลายจงรู้

ทวัถึงสกนัธอ์นัว่างทงัหมด จกัไดช้ญานอนัยอดเยยีมโดยพลนั  ฯ (86) 

เธอทังหลายอย่าถือความเห็นอันชั วเลย  ว่า   นีอาตมะ บุรุษหรือชีวะ  

เธอทงัหมดจงรู้ทวัถึงธรรมอนัเป็นศนูย ์จกัไดส้มัผสัโพธิอนัยอดเยยีมโดยพลนั ฯ (87) 

เธอทังหลายผูม้ ั นคงแลว้ อย่าทาํลาภในกาลไหนๆ ได้บิณฑบาตแล้วอย่า

เดือดร้อน ถกูเขานินทาสรรเสริญแลว้อย่าหวนัไหว จงเป็นผูไ้ม่หวนัเสมอดว้ยภูเขา ฯ 

(88) 

เธอทงัหลายผูเ้กิดความเคารพแลว้จงแสวงหาธรรม  และไดส้ดบัแลว้  จงเป็น

ผูมี้ธรรมนันเป็นเบืองหน้าแมใ้นกาลนัน  ดาํรงอยู่ในโคจรของพระชินเจ้าทงัหมด

ทงัหลาย  จกัไปสู่สุขาวดีเกษตรโดยพลนั  ฯ (89) 

มีจิตเสมอในสตัวโ์ลกทงัหมด  อยา่ทาํจิตว่าไม่รักว่ารัก  และอย่าแสวงหาลาภ

หรือยศ  จกัเป็นพระพุทธเจา้ผูจ้อมมุนีโดยพลนั  ฯ (90) 

อนึง  เธอทงัหลายจงกล่าวพุทธคุณเนืองนิตย ์ ดว้ยคุณทีมีจริง  ดว้ยนิรุกติบท

ทงัหลาย  ซึงสัตวท์งัหลายในโลกนีไดฟั้งคุณใดแลว้เลือมใส  ทาํความยิ มแยม้ให้เกิด 

ในพุทธคุณทงัหลาย  ฯ (91) 

อนึง  เป็นผูมี้ความเคารพในอาจารยท์งัหลายเนืองนิตย ์ ในมารดา บิดา ทงัใน

สตัวโ์ลกทงัหมด  อยา่อยูใ่นอาํนาจของมานะอีก  จกัไดล้กัษณะ 32 ประการ  ฯ (92) 

ละความคลุกคลีดว้ยหมู่ไม่เหลือ  จงเป็นผูย้ินดีในความสงดัเนืองนิตย ์ เป็นผู ้

กลา้หาญ  งดงามเนืองนิตย ์ สงบแลว้  ทาํประโยชน์ตน  และประโยชน์สตัวอื์น  ฯ (93) 

เสพไมตรีและทงักรุณา  จงยินดีในมุทิตาและอุเบกษาในกาลทุกเมือ  จงเห็น

คาํพรําสอนของพระศาสดาเนืองนิตย ์ จกัเป็นผูท้าํประโยชน์แก่โลกโดยพลนั  ฯ (94) 

เธอทงัหลายอย่าไดค้บมิตรชวัเลย  จงคบมิตรซึงมีสง่า  ผูซึ้งชอบใจศูนยตา 

อนัสงบ  ผูซึ้งไดส้มัผสัโพธิอนัยอดเยยีม  ฯ (95) 

เธอทงัหลายอยา่ศึกษาศราวกภูมิเลย  และอย่ายินดีในจริยานัน  อย่าปล่อยจิต

ใหว้่างในพุทธคุณทงัหลาย ฯ (คือระลึกถึงพุทธคุณอยูเ่สมอ)  จกัเป็นพระพุทธเจา้ผูจ้อม

ชินเจา้โดยพลนั  ฯ (96) 

เธอทงัหลายจงพดูเสียงอนัจริง บริสุทธิ  อย่าพูดเท็จและอย่าส่อเสียด  และจง

กล่าวคาํอนัเป็นทีรักอ่อนหวานเนืองนิตย ์ จกัไดว้าจาของผูเ้ป็นอาจารยข์องโลก  ฯ (97) 

เธอทังหลายจงเป็นผูไ้ม่มีความต้องการในกายในชีวิต  อย่ายกตนข่มผูอื้น  

เมือเปล่งคุณของตน  จงเป็นผูว้างเฉยในจริยาของผูอื้น  ฯ (98) 
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เธอทงัหลายจงเป็นผูย้นิดีในศนูยวิโมกษใ์นกาลทุกเมือ  อย่าทาํปณิธานในคติ

ทงัหลาย  จงเวน้นิมิตทงัหมดไม่เหลือ  จงเป็นผูอ้ยูโ่ดยไม่มีนิมิตในกาลทุกเมือ  ฯ (99) 

เธอทงัหลายจงเวน้ทีสุดตลอดกาลทุกเมือ  อย่าเป็นผูด้าํรงอยู่ในความเห็นว่า

เทียงและความเห็นว่าขาดศูนย ์ จงตรัสรู้ความเป็นสิงอาศยักนัทงัหมดในกาลทุกเมือ  

จกัเป็นเช่นกบัทีพระศาสดาเป็น  ฯ (100) 

ละความยนิดีในกามทงัหลาย  ละมลทินอนัเป็นลิมแห่งโทสะ  ละความมืดคือ

โมหะทงัหมด  จงเป็นนรสิงห์ผูย้นิดีในความสงบ  ฯ (101) 

เธอทงัหลายจงเห็นความเทียงไม่เทียง เป็นนิตย ์จงพน้จากสุขทุกข์ทีมีทงัหมด  

เจริญอสุภะในศุภะทงัหลาย  และอนาตมะในอาตมะทงัหลาย พึงเป็นพระผูจ้อมคน  ฯ 

(102) 

พระธรรมอนัพระชินเจ้าผูท้าํแสงสว่างแก่โลกทรงนาํไปแลว้โดยแยบคาย  

กาํจดัมารและพลมารแลว้บรรลุโพธิอนัยอดเยยีมอนัมีสง่า  ฯ (103) 

คุณเหล่านีทีเรากล่าวมีประมาณเท่าใด ร้อยแห่งโทษทีเราประกาศแลว้ใด  

จงละโทษ ศึกษาในคุณทงัหลาย เธอจกัเป็นพระพุทธเจา้ในโลกนีในกาลนนันะกุมาร ฯ 

(104) 

ปริวรรตที  37  ชือว่ายศประภาปริวรรต  ในศรีสมาธิราช 

จบแลว้  ดว้ยประการฉะนี  ฯ (37) 

 

ปริวรรตที  38  กายวางมนะสงัวรปริวรรต 

(ว่าดว้ยความสาํรวมกาย วาจา ใจ) 

ดูก่อนกุมาร  เพราะเหตุนนัในบดันี  เธอพึงศึกษาอยา่งนีว่า  เราจกัเป็นผูส้าํรวมดว้ยการ

สาํรวมกาย  ฯ  ดูก่อนกุมาร  ในขอ้นนัการสาํรวมกายเป็นไฉน ?  พระโพธิสัตวม์หาสัตวผ์ูถึ้งพร้อม

ด้วยการสํารวมกายใด จะได้รับความรู้อันไม่ติดขัดในธรรมทังหมด  ดูก่อนกุมาร นีเรียกว่า  

ความสาํรวมกาย  ฯ  พระโพธิสัตว์มหาสัตว์ผูถึ้งพร้อมดว้ยความสาํรวมกายใดจะไดรั้บลกัษณะ 

แห่งมหาบุรุษ 32 ประการ  นีเรียกว่า  ความสาํรวมกาย  ฯ 

มหาสตัวจ์ะไดรั้บตถาคตพล 10  ไวศารัทยะ 4  พุทธธรรม 18 แผนก  ดว้ยการสาํรวม

กายใด  นีเรียกว่า  การสาํรวมกาย  ฯ  มหาสัตวจ์ะไดรั้บวิโมกษมุข  3  ดว้ยการสาํรวมกายใด  ฯ   

3  อะไรบา้ง ?  คือ  ศูนยตวิโมกษ์  อนิมิตตวิโมกษ์  อปรณิหิตวิโมกษ์  ฯ  วิโมกษมุข  3  อย่างนี   

นีเรียกว่า  ความสาํรวมกาย  ฯ  มหาสัตว์  จะไดรั้บพรหมวิหาร  4    ดว้ยการสาํรวมกายใด  ฯ   

4 อะไรบา้ง ?  คือ  ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเบกษา พรหมวิหาร  4 เหล่านี  นีเรียกว่า  การสาํรวมกาย  ฯ  
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มหาสตัวจ์ะไดรั้บโพธิปักษธรรม  37  ดว้ยการสาํรวมกายใด  ฯ  37 อะไรบา้ง คือ สมฤตยุปัสถาน  

4  ฯ  สมัยกัปรหาณ  4  ฯ  ฤทธิบาท  4  ฯ  อินทรีย ์ 5  ฯ  พล  5  ฯ  โพธยงัคะ  7  ฯ  มรรคมีองค ์ 

8  ฯ  ย่อมไดรั้บโพธิปักษธรรม  37  เหล่านี  ฯ  นีเรียกว่า ความสาํรวมกาย ฯ มหาสัตวจ์ะไดรั้บ 

มหากรุณาวิหาร  ฯ  จะได้รับมโหเบกษาวิหาร  ทังจะได้รับวิตรรกอนัเกษม  ฯ  จะไดรั้บธรรม 

อนัวิเวก  ดว้ยความสาํรวมกายใด  ฯ  นีเรียกว่า  ความสาํรวมกาย  ฯ 

ดูก่อนกุมาร  ขอ้อืนยงัมีอยูอี่ก  พระโพธิสตัวม์หาสตัวถึ์งพร้อมดว้ยความสาํรวมกายใด  

จะเป็นผูเ้วน้จากปราณาติบาต  ฯ  จากอทตัตาทาน  จากอพรหมจรรย ์ จากอมฤษวาท  จากปิศุน-

วจนะ  จากปุรุษวจนะ  จากสภิํนนปรลาปะ  จากอภิธยา  จากพยาบาท  จะเป็นผูเ้วน้จากมิถยาทฤษฏิ  

จะเป็นผูเ้วน้จากการโกงดว้ยตาชงั  จากการโกงดว้ยเครืองวดั  จากการโกงดว้ยถาด  จากการตัด  

จองจาํ ข่มเหง รังแก  ทาํลาย  ลบหลู่ ลบลา้ง  ฯ  ไม่เป็นผูมี้มือโลเล  ไม่เป็นผูมี้เทา้โลเล  เป็นผู ้

สาํรวมมือและเทา้  ฯ  ละความประพฤติชวัทางกายวาจาและใจทงัหมด  ถอนมูลแลว้  ฯ  ดูก่อน

กุมาร  นีเรียกว่า ความสํารวมกาย ฯ  ดูก่อนกุมาร เธอพึงทราบความสํารวมกายนันอย่างนี  

โดยปริยายแมนี้  ฯ 

ดูก่อนกุมาร  เรืองเคยมีมาแลว้  ในอดีตกาล  ในกลัป์อนันับไม่ได ้ นับไม่ได้ยิงกว่า  

ไพบูลย ์ ไม่มีประมาณ  ไม่พึงคิด  ไม่มีปริมาณ  ฯ  โดยกาลนนั  โดยสมยันัน  พระตถาคตอรหันต-

สมัยกัสมัพุทธเจา้พระนามว่าชญานประภาส  ทรงอุบติัในโลก  ทรงถึงพร้อมดว้ยวิทยาและจรณะ  

เป็นพระสุคต  ทรงรู้แจง้โลก  เป็นสารถีฝึกบุรุษอย่างยอดเยียม  เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์

ทงัหลาย  เป็นพระพุทธเจา้ ผูมี้พระภาค  ฯ  ดูก่อนกุมาร  ทราบอีกว่า  โดยกาลนัน  โดยสมยันัน  

พระผูมี้พระภาคตถาคตอรหนัตสมัยกัสมัพุทธเจา้พระนามว่าชญานประภาสพระองคน์นั  ทรงมีอายุ

ประมาณ  60  โกฏิ  หมู่ศราวกอรหันต์ไดมี้  60  โกฏิ  ฯ  อนึง  พระโพธิสัตวม์หาสัตว ์ผูย้ึดถือ 

พระสทัธรรม  มีจาํนวนไม่มีประมาณ  ฯ 

ดูก่อนกุมาร  ก็โดยกาลนนั โดยสมยันนั ไดมี้พระราชาพระนามว่าวิเศษจินตี ฯ ทราบว่า 

ลาํดับนัน  พระราชาพระนามว่าวิเศษจินตี  ไดเ้ข้าไปเฝ้าพระตถาคตพร้อมกบัสัตว์  80 โกฏิ ฯ  

ครันเข้าไปเฝ้าแล้ว  ได้น้อมไหวพ้ระบาททังสองของพระตถาคตนันด้วยพระเศียร  กระทํา

ประทกัษิณพระผูมี้พระภาคเจา้  3  รอบ  นั งอยู่  ณ  ส่วนขา้งหนึง  ฯ  อนึง  พระราชาพระนามว่า

วิเศษจินตีผูป้ระทบันงั ณ ส่วนสุดขา้งหนึง  นงัใกลพ้ระตถาคตนัน  ฯ  ดูก่อนกุมาร  ทราบว่าลาํดบั

นนั  พระตถาคตอรหนัตสมัยกัสมัพุทธเจา้พระนามว่าชญานประภา  ทรงทราบอธัยาศยัของพระเจา้

วิ เศษจินตีพร้อมทังบริวาร  ทรงแสดงการเข้าไปสู่มุขแห่งสมาธิด้วยความสํารวมกายนี 

จากธรรมบรรยายนี  ดว้ยการตรัสคาถาว่า 
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ทอ้งฟ้ามีอากาศในระหว่าง หมดจด บริสุทธิเกินส่วน ส่องสว่างโดยปกติ  

ฉนัใด ความสาํรวมกายนีก็ฉนันนั บริสุทธิ ใครๆ ไม่สามารถแสดงไดด้ว้ยเสียงกล่าว ฯ 

(1) 

ความสาํรวมกายนี สงดั ว่าง  ลกัษณะแห่งกายทงัสองเหล่านันก็เป็นเช่นนั น  

สิงเหล่านนัไม่มีลกัษณะเหมือนอากาศอนัมีในระหว่าง  ความสาํรวมกายอนัมีลกัษณะ

เช่นนนั ใครๆ ไม่อาจแสดง  ฯ (2) 

ผูใ้ดรู้ลักษณะอันสํารวมนั นเอง  ความไม่สํารวมไม่เกิดแก่เขาเลย อนึง  

ชนเหล่าใดไม่ประพฤติ  โคจรในคนเหล่านันจะมีจากทีไหน  ความเกิดขึนย่อมไม่มี 

แก่ผูไ้ม่มีอาสวะ ฯ (3) 

ผูเ้สพกามทังหลาย  ใครๆ ละตัณหาแลว้ในรูป ในโภคะทังหลาย  ไม่อาจ

แสดงได ้ ผูไ้ม่รู้แจง้โทษในภพทงัหลาย  ไม่สามารถรู้ความสาํรวมกายนี  ฯ (4) 

ผูใ้ดรู้ทั วถึงความสํารวมอนัไม่มีอาสวะ  ความเกิดขึนย่อมไม่มีแก่เขาเลย  

อรหนัตธรรมเหล่านีมีอยา่งนีเป็นรูป  อนัเดียรถีไม่ง่ายทีจะรู้  ฯ (5) 

ชนเหล่าใดมีใจอาบด้วยไตรธาตุทังหมด  ไม่ให้ความสัมผสัในกามโภคะ

ทังหลายเกิดขึน  ผูมี้ความต้องการด้วยราชสมบัติและด้วยโภคะ  เหล่านีจัก รู้ 

ความสาํรวมกายอนัเช่นนี  ฯ (6) 

ประโยชน์นีเรียกว่าความสาํรวมกาย  อนึง  ประโยชน์ใครๆ  ไม่สามารถแสดง

ดว้ยศพัท์  ผูใ้ดเป็นธรรมเนตรี  รู้ความสํารวมกายอนัเช่นนี  ผูน้ันเป็นผูด้าํรงมนัอยู่ 

ในความสาํรวมนนั  ฯ (7) 

ประโยชน์อันเราแสดงไวแ้ก่ผูป้ระกอบในประโยชน์  ชนผูมี้ปัญญาเห็น

ประจกัษ ์ มีผูน้าํประโยชน์เป็นเบืองหน้า  ชนเหล่าใดประกอบประโยชน์เวน้สิงมิใช่

ประโยชน์  ชนเหล่านนัดาํรงมนัอยูใ่นความสาํรวมนนัอยา่งต่อเนือง  ฯ (8)  

ก็  ประโยชน์ใดทีพระชินเจา้ประกาศแลว้ในศาสนา  ประโยชน์จะมีแก่ผูรู้้แจง้

ไดอ้ยา่งไร  ผูใ้ดเป็นผูน้าํประโยชน์ไป  ยอ่มรู้สวภาวะ  ผูน้นัท่านเรียกว่า  ผูด้าํรงมนัอยู่

ในความสาํรวมกาย  ฯ (9)   

สิงทีไม่ใช่นิมิตอันผูใ้ดรู้แจ้งแล้ว  โดยเป็นไนราตมยะ  โดยเป็นศูนยะ  

หรือโดยความว่าง  ความไม่สํารวมย่อมไม่มีแก่เขาเลย  จริงอย่างนัน  เขาศึกษา 

เพือกาํหนดสิงทีมีจริง   ฯ (10) 

ผูใ้ดรู้จักว่า เป็นภาวะ ว่า ไม่เป็นภาวะ  เขาย่อมไม่ติดขัดในภาวะทังหมด   

ผูใ้ดไม่ติดขดัในภาวะทงัหมด  เขายอ่มสมัผสัสมาธิอนัไม่ใช่นิมิต  ฯ (11) 
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นิราตมธรรม  ความว่างแห่งสวภาวะ  อนัมีแสงสว่างโดยปกติ  ในศาสนานี 

อนัผูใ้ดรู้แจ้งแล้ว  ความไม่สํารวมย่อมไม่มีแก่เขาเลย  จริงอย่างนัน  เขาศึกษา 

เพือกาํหนดสิงทีมี  ฯ (12)   

ผูใ้ดรู้สกันธ์ 5  โดยความว่าง  เพราะรู้ไนราตมยะมีสวภาวะเป็นศูนย ์  

ความไม่สาํรวมยอ่มไม่มีแก่เขาผูป้ระพฤติกรรมทางกาย  ฯ (13) 

เมือการยดึถือนิมิตไม่สาํรวมแลว้  ผูใ้ดดาํรงอยูใ่นความรู้พร้อมอาตมะในกาล

ทุกเมือ  ราคะยอ่มกาํเริบแก่สตัวเ์กิดผูมี้อาสวะในรูปทงัหลาย  ผูไ้ม่สาํรวมแลว้  ฯ (14) 

ผูใ้ดเป็นผูศึ้กษาโกฏิทีมีจริง  ถึงคติแห่งศูนยตา  กลา้หาญ  ราคะไม่กาํเริบ 

ในชนเหล่านนัอีกเลย  เป็นเหตุทีผูไ้ม่สาํรวมเวน้ทุคติ  ฯ (15) 

ใครๆ ไม่สามารถใหห้วนัไหว  เหมือนเขาสุเมรุ  ไม่สนัไหว  เป็นใหญ่กว่าเขา

ทงัปวง  ผูรู้้แจง้อนัเขาศึกษาในนยัทีมีจริงอย่างนัน  เขาไม่หวนัไหวแมด้ว้ยรูปอนัเป็น

ทิพย ์ ฯ (16) 

ท้องฟ้าไม่สามารถขีดเขียนด้วยสี  ใครๆ ไม่สามารถจับอากาศด้วยฝ่ามือ   

แต่เขาอนัใครไม่สามารถใหไ้หวได ้ ดว้ยราคะ โทสะ และโกฏิแห่งมารทงัหลาย ฯ (17) 

เสียงสะท้อนใครๆ สามารถจับยึดได้  ก้อนหินทีอยู่ท่ามกลางนํา  ใครๆ  

ไม่สามารถเห็นเครืองอาศยัของเขาผูศึ้กษาแลว้ในความสาํรวมกายอนัเช่นนี  ฯ (18) 

ศพัท์อนัมากในโลกทงัหมด  เท่าใด  สามารถถือเอาทาํให้อยู่ในตะกร้าได ้ 

ความดาํรงอยู่หรือความไม่ดาํรงอยู่ไม่สามารถรู้แจ้งสําหรับเขาผูด้าํรงอยู่ในความ

สาํรวมกาย  ฯ (19) 

แสงสว่างจากดวงอาทิตยอ์นัใครไม่สามารถจบัได ้ หรือเสียงคาํรามจากเมฆ

หรือจากสายฟ้า ใครๆ ก็ไม่สามารถจับได้  ผูที้ศึกษาในความสํารวมกายนี  ใครๆ  

ไม่สามารถรู้สวภาวะของกายนนัได ้ ฯ (20) 

ลมทีพดัไป  4  ทิศ  ใครๆ ไม่สามารถจบัไดด้ว้ยข่ายและบ่วงบาศ  กายของ 

ผูด้าํรงอยูใ่นความสาํรวมกายนี  ใครๆ ก็ไม่สามารถรู้ทวัถึงได ้ฯ (21) 

ผูรู้้แจ้งใดผูด้าํรงอยู่ในความสํารวมจิตใด  ดาํรงอยู่ในความสํารวมกายใด  

ความสาํรวมจิตและความสาํรวมกายนันของผูน้ันเป็นอโคจรสาํหรับสัตวมี์ลมปราณ

ทงัหลายในโลกนี  ผูน้นัยอ่มไม่ถกูฉาบไลด้ว้ยโลกธรรมทงัหลาย   ฯ (22) 

ใครๆ อาจเห็นรอยเท้าของสัตว์มีลมปราณทังหมด  ผู ้เทียวไปสู่ทิศ  4   

ในทอ้งฟ้าอนัมาก  ใครๆ  ไม่สามารถรู้ประมาณของกายนนั  ไม่รู้โคจรของจิต  ฯ (23) 
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กิเลสหลายอยา่งทงัหมดยอ่มไม่มีแก่ผูด้าํรงอยูใ่นความสาํรวมกายนี  อย่างนัน  

อุปกิเลสของเขาละไดแ้ลว้  เพราะว่า  เขาศึกษาในความสาํรวมกาย อยา่งนนั  ฯ (24) 

ไฟยอ่มไม่กลาํกลายเขา  ศาสตราไม่ทิมแทง  แมไ้ฟก็อย่างนัน  นีเป็นกายของ

เขานัน  เขาดาํรงอยู่ในสมาธิอนัสงบ สงบทวั  จริงอย่างนัน  เขาศึกษาแลว้ในความ

สาํรวมกาย  ฯ (25) 

ความกลัว ความสะดุ้ง ความกระเพือมแห่งจิต ย่อมไม่เกิดแก่ผูด้ ํารงแล้ว 

อยา่งนนั  เขาผูศึ้กษาในกายสงัวรอนัเช่นนนัเป็นผูพ้น้แลว้จากอนัตรายทงัปวง  ฯ (26)   

เขาไม่กลวัยาพิษ ไม่กลวัศสัตราเลย  อยู่ท่ามกลางไฟ  ท่ามกลางนาํก็ไม่กลวั  

เขาผูศึ้กษาแลว้ในกายสงัวรอนัเช่นนีเป็นผูพ้น้แลว้จากอนัตรายทงัปวง  ฯ (27) 

เขาอยูท่่ามกลางโจร นกัเลง คนทาํชวั อสรพิษ ยอ่มไม่กลวั จริงอยา่งนนั ความ

กลวัยอ่มไม่มีแก่เขาผูมี้สญัญาว่าอาตมะไปปราศแลว้ ผูห้ลุดพน้แลว้จากสญัญา  ฯ (28) 

ความสะดุง้ย่อมไม่เกิดแก่ผูห้ลุดพน้จากความกลวั กิเลสเห็นเหตุกงัวลย่อม 

ไม่มีแก่ผูไ้ม่สะดุง้  ความสะดุง้จะมีแก่ผูไ้ม่มีกิเลสเป็นเหตุกงัวลแต่ทีไหน  มารหลาย

โกฏิไม่สามารถทาํเขาใหห้วนัไหวได ้ ฯ (29) 

ความสํารวมใดอันเราบอกแล้ว แสดงแลว้ ประกาศแล้ว เพือประโยชน์   

แก่พระโพธิสตัว ์ พระโพธิสตัวใ์ดศึกษาในความสาํรวมกายอนัเช่นนี พระโพธิสตัวน์นั

อนัมารหลายโกฏิใหห้วนัไหวไม่ได ้ ฯ (30) 

ความไม่รู้พร้อมในธรรมทังหมด อนุพยญัชนะ 80 ถว้น อนึง ลกัษณะ 32  

ความหมดจดแห่งจิต  เป็นสิงทีผูด้าํรงอยูใ่นสงัวรจะไดโ้ดยยากก็หาไม่  ฯ (31) 

ผูใ้ดปรารถนาจะตรัสรู้พุทธธรรมอนัเป็นอจินไตย ์ ประมาณของท่านผูใ้ด 

ยอ่มไม่มี  ผูน้นัผูศึ้กษาแลว้ในกายสงัวรอนัเช่นนี ฯ (32) 

ผูใ้ดปรารถนาธรรมนีของมหาฤษีอนัเป็นพละ 10  เป็นพละของพระพุทธเจา้

เป็นอจินไตย ์ ผูน้ันศึกษาแลว้ในกายสังวรอนัเช่นนี  ผูที้ศึกษาแลว้มีพละทีหาไดย้าก 

หามิได ้ ฯ (33) 

แมอ้นึง พุทธธรรม 18 แผนกเหล่าใด ทีพระชินเจ้าประดิษฐ์แลว้ แมอ้นึง  

ผูที้ศึกษาในกายสงัวรอนัเช่นนี พุทธธรรมแมเ้หล่านนัเป็นสิงทีเขาไดโ้ดยยากหามิได ้ฯ 

(34) 

โพธยงัค์ 7 เหล่าใดของมหาฤษีทังหลาย  ทังปรติสัมวิทา  ทังฤทธิบาท   

ผูที้ศึกษาในกายสงัวรอนัเช่นนี  ธรรมเหล่านนัเป็นสิงทีเขาไดโ้ดยยากหามิได ้ ฯ (35) 
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พรหมวิหาร ธยาน 4  อนัเป็นทวารแห่งวิโมกษ์  ทรงประกาศไวดี้แลว้  

วิตรรกอนัเกษม  ทงัความสงดั  เป็นสิงทีผูด้าํรงอยูใ่นสงัวรไดโ้ดยยากก็หาไม่  ฯ (36) 

ผูอ้ยู่ด้วยกรุณา  ทังผูมี้ปกติได้อุเบกษา  ทังอีรยจรรยา  สําหรับผูมี้ไมตรี   

อนึง  ผูด้าํรงอยูใ่นกายสงัวร  ยอ่มเป็นผูมี้จิตเกือกลูแก่สตัวโ์ลกทงัหมด  ฯ (37) 

สมฤตยุปัสถาน สัมยกัประหาณ อินทรีย ์5 พละ 5 ของมหาฤษี มรรค 8  

อนัประเสริฐน่าอศัจรรย ์ เป็นสิงทีผูศึ้กษาในกายสงัวรไดโ้ดยยากหามิได ้ ฯ (38) 

แม้อนึง พุทธธรรมอันประเสริฐอืนแม้ใด เป็นอจินไตย์ ไม่มีประมาณ  

พุทธธรรมทงัหมดนนัเป็นสิงทีผูศึ้กษาในกายสงัวรอนัเช่นนีไดโ้ดยยากหามิได ้ ฯ (38) 

ศึกษาในกายสงัวรอนัเช่นนี  เป็นราชบุตรผูถึ้งความวิเศษ  ยนิดีแลว้  ใจเฟืองฟู

แลว้ดว้ยปรีดีอนัชงัไม่ได ้ เขาบวชแลว้ในศาสนาของพระชินเจา้นนั  ฯ (40) 

เขาบวชแลว้ตลอด 10  โกฏิปี  ประพฤติพรหมจรรยอ์นับริสุทธิประเสริฐ 

เจริญพรหมวิหาร 4  เพือประโยชน์แก่โลกพร้อมทงัเทวโลก ฯ (41) 

เจริญพรหมวิหารดีแลว้  ไดเ้ห็นพระพุทธเจา้  80  โกฏิ  ซึงมากกว่าทราย 

ในแม่นาํคงคา  เขาผูป้ระพฤติพรหมจรรยอ์นัประเสริฐนี ฯ (42) 

อนึง  บวชในศาสนา  ไดป้ระพฤติพรหมจรรยอ์นับริศุทธ์ประเสริฐ  ไดเ้ป็น

ภิกษุผูก้ล่าวธรรมอนัประเสริฐ  เป็นพหุสูตร และมีประติภาน  ฯ (43) 

อนึงเป็นผู ้มี ศีลไม่ขาด  มีศีลไม่ทะลุ  มีศีลหมดจด  มีศีลไม่ด่างพร้อย   

อนึง  เขาผูรู้้ทวัถึงกายสงัวรนี  ดาํรงอยูใ่นศีลอนัเป็นอารยะ  อนัไม่มีอาสวะ  ฯ (44) 

ดูก่อนกุมาร  ในกาลนัน  พึงมีราชกุญชรผูมี้ความคิดวิเศษ  เราประพฤติ 

ขอ้จาริกในกาลนนั  ไดเ้ป็นผูที้พึงเห็นไดใ้นทีนี  ฯ (45)   

ดูก่อนกุมาร เพราะเหตุนนั ผูแ้สวงหาความตดัสินใจ ศึกษาในกายสังวรนีของ

เรา แสดงแก่สตัวห์ลายโกฏิเหล่าอืน โดยกาลไม่นาน เธอจกัเป็นเช่นทีเราเป็น ฯ (46) 

ดูก่อนกุมาร  เพราะเหตุนนัในบดันี  เธอพึงศึกษาอย่างนีว่า  เราจกัเป็นผูป้ระพฤติทาง

กายทีบริสุทธิ ฯ  ขอ้นนัเป็นเหตุแห่งอะไร ? ดูก่อนกุมาร เพราะว่า พระโพธิสัตวม์หาสัตวผ์ูมี้กาย-

สมาจารบริสุทธิ ยอ่มไม่ไปสู่นรก ฯ ไม่ไปสู่กาํเนิดดิรัจฉาน ไม่ไปสู่ยมโลก ไม่ไปสู่ทุคติ ฯ ไม่จมนาํ  

ฯ  ศสัตรา  สิงโต  เสือ  ..  ชา้ง  โคอุสภะ มนุษย ์ทาํลายไม่ได ้ฯ  ดูก่อนกุมาร พระโพธิสัตวม์หาสัตว์

ผูมี้กายสมาจารบริสุทธิ  ทาํโลกธาตุ  3  พนั  พนัอนัใหญ่  แมนี้  ไวใ้นฝ่ามือ  เหาะขึนไปชวัลาํตาล 

ชวั 2 ตาล 3 ตาล  4  ตาล  5 ตาล  6 ตาล  7 ตาล  ฯ  หรือเหาะขึนไปไดเ้ท่าทีมุ่งหวงั  ฯ 

ดูก่อนกุมาร  ขอ้อืนยงัมีอยู่อีก  พระโพธิสัตวม์หาสัตวผ์ูมี้กายสมาจารบริศุทธิ  เป็นผู ้

บรรลุบารมีอนัยงิดว้ยอิทธิปาฏิหาริย ์ ฯ  เขาผูมี้ความหมดจดอนัเกิดจากอิทธิบาท  อนับุญกาํหนด
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แลว้  สงดัดว้ยวิเวก  ไปในทุกที  ได้เฉพาะสมาธินั น  สําเร็จดว้ยบุญอนัไม่มีอาสวะ  มีจกัษุไม่ถูก

ขดัขวางในโลกธาตุทังหมด  เป็นผูถึ้งพร้อมดว้ยอิทธิปาฏิหาริยอ์นัมีอย่างนีเป็นรูป  ฯ  ในขอ้นัน  

ฤทธิเป็นไฉน ?  การถึงความสาํเร็จตามความปรารถนาดว้ยฤทธิใด  ฯ  นีเรียกว่า  ฤทธิ  ฯ  ในขอ้นัน  

อิทธิปาฏิหาริยเ์ป็นไฉน ?  พระโพธิสัตวม์หาสัตวผ์ูถึ้งพร้อมดว้ยฤทธิใด  ย่อมเสวยวิสัยแห่งฤทธิ

อนัมีหลายอย่าง  ฯ  แม้คนเดียวเป็นหลายคนได้  แม้หลายคนเป็นคนเดียวได้  ฯ  เสวยความ 

ไม่ปรากฏ  ใหป้รากฏภายนอกบา้ง  ฯ  ไปไม่ติดขดัต่อฝา ปราการแข็ง บรรพตแข็ง    ฯ  เหาะไปแม้

ในอากาศ  เหมือนอยา่งนกมีปีก  ฯ  ทาํการมุดลงดาํขึนบนแผน่ดินเหมือนอยา่งในนาํ  ฯ   เดินไปบน

นาํไดเ้หมือนบนแผน่ดิน  ฯ  บงัหวลควนัไดเ้หมือนกองไฟใหญ่  ฯ  ลูบคลาํจบัตอ้งพระจนัทร์และ

พระอาทิตย์แม้นีด้วยมือทีมีฤทธิมากอย่างนี  มีอานุภาพมากอย่างนี  มีอาํนาจมากอย่างนี  ฯ   

เมือมุ่งหวงัยอ่มพาสตัวท์งัหลายจนถึงพรหมโลกใหอ้ยูใ่นอาํนาจดว้ยกาย  ฯ 

ทราบว่าลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสคาถาเหล่านีในเวลานนัว่า 

ดาํลง ดาํขึนใน(ระหว่าง)แผน่ดิน ไป เดินไปในนาํไม่แตกก็ได ้ไปทางทอ้งฟ้า

เหมือนนก  บงัหวลควนัและลุกโพลงดว้ยฤทธิ  ฯ (47) 

ไม่ติดขดั เหมือนพายใุนอากาศ ไปได ้โยคีไปทางทอ้งฟ้า ไม่ติดขดัเหมือนลม

และเมฆ  ฯ (48) 

เป็นผูรู้้แจง้เป็นโยคีนงัแลว้  ยอ่มลบูคลาํพระจนัทร์และพระอาทิตยด์ว้ยฝ่ามือ  

เขาผูน้งัใกล ้ ยอ่มรู้พรหมโลก  เขาแสดงธรรมแก่พรหมหลายโกฏิ  ฯ (49) 

อนึง ในกาลใด เขาหวงัจะกล่าวธรรม เขาย่อมแจ่มแจง้ตลอด 3,000 โลกธาตุ

อนัใหญ่ เมือหวงักล่าวธรรมในหลายเกษตรโกฏิ ย่อมแสดงธรรมแก่สัตวห์ลายโกฏิ ฯ 

(50) 

ดูก่อนกุมาร  เพราะเหตุนันในบัดนี  เธอพึงศึกษาอย่างนีว่า  เราจักเป็นผูมี้ความ

ประพฤติทางกายอนับริสุทธิ  ฯ  ขอ้นนัเป็นเหตุอะไร ? ดูก่อนกุมาร เพราะว่า พระโพธิสตัวม์หาสตัว์

ผูมี้ความประพฤติทางกายอนับริสุทธิ ยอ่มไดย้นิเสียงทงัทีเป็นทิพยแ์ละเป็นของมนุษย ์ดว้ยโสตธาตุ

อนัเป็นทิพยซึ์งล่วงเกินโสตธาตุของมนุษย ์ ฯ  ยอ่มไดย้นิทงัเสียงสัตวน์รก กาํเนิดดิรัจฉาน ทงัโลก

พระยม  ฯ  ทงัในทีไกลหรือใกล ้ เป็นของเทพหรือมนุษย ์ อยูไ่กลหรือใกล ้ ฯ 

ดูก่อนกุมาร  เพราะเหตุนนัในบดันี  เธอพึงศึกษาอยา่งนีว่า  เราจกัเป็นผูมี้กายสมุทาจาร

บริสุทธิ  ฯ  ขอ้นนัเป็นเหตุอะไร ?  ดูก่อนกุมาร  เพราะว่า  พระโพธิสัตวม์หาสัตวผ์ูมี้กายสมุทาจาร

บริสุทธิ  ยอ่มรู้ทวัถึงความปริวิตกแห่งใจ ของสตัวอื์นทงัหลาย ของบุคคลอืนทงัหลาย ดว้ยใจนนัเอง  

ตามทีเป็นจริง  ฯ  ยอ่มรู้ตามเป็นจริงว่า  จิตมีราคะ  จิตมีราคะ  ฯ  ยอ่มรู้ตามเป็นจริงว่า  จิตปราศจาก

ราคะ  จิตปราศจากราคะ  ฯลฯ  จิตมีโทสะ  ปราศจากโทสะ  มีโมหะ  ปราศจากโมหะ  มีอุปาทาน  
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ไม่มีอุปาทาน ซดัไปดี ซดัไปไม่ดี วิปริต ไม่วิปริต มีกิเลส ไม่มีกิเลส เป็นมหทัคตะ ไม่เป็นมหัทคตะ  

ประภสัร  ไม่ประภสัร  มีประมาณ  ไม่มีประมาณ  ดีเยียม  ไม่ดีเยียม  ตังมนั  ไม่ตังมนั หลุดพน้  

ไม่หลุดพน้  ฯ  ยอ่มรู้ตามเป็นจริงว่า จิตมีกิเลสเพียงดงัเนิน จิตมีกิเลสเพียงดงัเนิน  ฯ  ยอ่มรู้ตามเป็น

จริงว่า  จิตไม่มีกิเลสเพียงดงัเนิน  จิตไม่มีกิเลสเพียงดงัเนิน  ฯ  ก็  พระโพธิสัตวม์หาสัตวย์่อมรู้ชดั

ความปริวิตกแห่งใจของสตัวท์งัหมดของบุคคลอืน ตามเป็นจริง  ดว้ยใจนนัเอง  ฯ   

ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสตัวม์หาสตัวผ์ูมี้กายสมุทาจาร์บริสุทธิ  ยอ่มตามระลึกถึงบุพเพ-

นิวาสหลายอย่างพร้อมทงัอาการ พร้อมทงัอุทเทส  ฯ  ย่อมตามระลึกไดช้าติแมห้นึง  ฯ  ย่อมตาม

ระลึกได ้2  3  5  10  20  30  40  แม ้ 500 ชาติ  ฯ  ย่อมตามระลึกไดแ้มพ้นัชาติ  ฯ  ย่อมตาม

ระลึกไดแ้มแ้สนชาติ  จนถึงแสนนยุตโกฏิกัลป์ไม่ใช่หนึง  ฯ  ย่อมตามระลึกถึงแมส้ังวรรตกลัป์   

แมว้ิวรรตกลัป์  ฯ  ย่อมตามระลึกถึงจนถึงสังวรรตวิวรรตกลัป์แมมิ้ใช่หนึง  ฯ  ย่อมตามระลึกถึง 

แมก้ลัป์ แมร้้อยกลัป์ แมพ้นักลัป์ แมแ้สนกลัป์  ยอ่มตามระลึกถึงจนถึงแสนโกฏิกลัป์แมเ้ป็นอเนก  ฯ  

ยอ่มตามระลึกถึงจนโกฏิอนัมีเบืองตน้และทีสุด  ฯ  ในชาตินนัเราไดเ้ป็นผูมี้ชืออยา่งนี  มีโคตรอยา่ง

นี  มีชาติอยา่งนี  มีวรรณะอยา่งนี  มีอาหารอยา่งนี  มีอาชีวะอยา่งนี  มีอายุประมาณอย่างนี  ดาํรงอยู่

นานอยา่งนี  เสวยสุขทุกขอ์ยา่งนี  ฯ  เคลือนจากชาตินนัอุบติัในชาติโนน้  ฯ  เรานันเคลือนจากชาติ

โนน้ อุบติัในทีนี ฯ ยอ่มตามระลึกถึงบุพเพนิวาสหลายอยา่งพร้อมทงัอาการ พร้อมทงันิมิต พร้อมทงั

อุทเทศ  ฯ 

ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสัตว์มหาสัตวผ์ูมี้กายสมุทาจารบริสุทธิ  ย่อมเห็นสัตวท์งัหมด 

ทีกาํลงัเคลือน อุบติั  มีผวิพรรณงาม  มีผวิพรรณทราม  ไปดีแลว้  ไปไม่ดี  เลว  ประณีต  กาํลงัไปแม้

สุคติ  กาํลงัไปแมทุ้คติ  ดว้ยจกัษุทิพยอ์นับริสุทธิ ล่วงเกินจกัษุมนุษย ์ ย่อมรู้สัตวท์งัหลายทีไปตาม

กรรม ตามทีเป็นจริง  สัตว์เหล่านีหนอ ประกอบด้วยกายทุจริต  ประกอบด้วยวาจาทุจริต  

ประกอบดว้ยมโนทุจริต  กล่าวตู่อารยธรรม  มีความเห็นผิด  เพราะเหตุแห่งการสมาทานกรรมคือ

ความเห็นผดิ  เบืองหนา้แต่ตายเพราะกายแตก  เขา้ถึงทุคติ วินิบาต ในนรกทงัหลาย  ฯ  สัตวเ์หล่านี

อีกหนอ  ประกอบดว้ยกายสุจริต  ประกอบดว้ยวาจาสุจริต  ประกอบด้วยมโนสุจริต  ไม่กล่าวตู่

อารยธรรม  เพราะเหตุแห่งการสมาทานกรรมคือความเห็นชอบ  เบืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก  

อุบติัในสุคติ โลกสวรรค์  เทวดาทงัหลาย  ฯ  ก็  ดว้ยจกัษุอนัเป็นทิพย ์ อนับริสุทธิ  ล่วงเกินจกัษุ

มนุษย ์ ยอ่มเห็นสตัวท์งัหลายทีกาํลงัจุติ  อุบติั  มีผวิพรรณดี  มีผวิพรรณทราม  เลว ประณีต กาํลงัไป

แมสู่้สุคติ  กาํลงัไปแมสู่้ทุคติ  ยอ่มรู้ทวัถึงสตัวท์งัหลายตามทีประกอบกรรม  ตามทีเป็นจริง  ฯ 

ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสัตวม์หาสัตวผ์ูมี้กายสมุทาจารบริสุทธิ  ย่อมรู้ทวัถึง ย่อมฟัง  

ย่อมเห็น  ย่อมตรัสรู้  สิ งทังหมดทีเป็นสิ งควรรู้ ควรบรรลุ  ควรทําให้แจ้ง  ด้วยปรัชญา 

อนัประกอบดว้ยลกัษณะหนึง  ฯ 
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ทราบว่าลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดรั้บพระคาถานีในเวลานนัว่า 

อภิชญากรมท่านแสดงแลว้แก่พระโพธิสัตว์ผูค้งที  พระโพธิสัตวด์าํรงอยู่ 

ในสมาธิแลว้ยอ่มบรรลุได ้ ฯ (51) 

อนึง  ท่านเหล่านันทาํโสตะให้หมดจด  อนัเป็นโสตะทิพยเ์ป็นอจินไตย ์  

โดยทีจะไดย้นิธรรมทีพระพุทธเจา้ทุกพระองคต์รัสแลว้  ฯ (52) 

เขาย่อมรู้จิตทีมีราคะ หรือไม่มีราคะ  มีโทษ หรือมีโทสะไปปราศแล้ว   

มีโมหะหรือมีโมหะไปปราศแลว้  ของสตัวท์งัหลาย  ฯ (53) 

เขาย่อมรู้บุพเพนิวาสในทีซึงชนเหล่านันเกิดแลว้ในกาลก่อน  ความติดขอ้ง

ตลอดพนัโกฏิกลัป์ยอ่มไม่มีแก่เขาเหล่านนั  ฯ (54) 

อนึง  เขาชาํระจกัษุใหบ้ริสุทธิ  เป็นจกัษุทิพยอ์นัยอดเยียม  ตามเห็นสัตวผ์ูจุ้ติ

อุบติัอยู ่ ฯ (55) 

ปรัชญาทีประกอบดว้ยลกัษณะหนึง  ในชาติทงัหมด  ซึงมีลกัษณะทีมีจริง 

ของธรรม  ฯ (56) 

ในลาํดบันัน  พระผูมี้พระภาคเจา้ได้ตรัสเรียนจันทรประภาผูเ้ป็นกุมารมาแมอี้กว่า  

ดูก่อนกุมาร  เพราะเหตุนนัในบดันี  พระโพธิสัตวม์หาสัตวพึ์งศึกษาอย่างนีว่า  เราจกัเป็นผูส้าํรวม

ดว้ยการสาํรวมวาจา  ฯ  ดูก่อนกุมาร  ในขอ้นนัการสาํรวมวาจาเป็นไฉน ?  พระโพธิสัตวม์หาสัตว ์

ผูป้ระกอบดว้ยความสาํรวมวาจาใด  จะไดเ้สียงกล่าวแห่งพระพุทธเจา้ซึงไม่ติดขดั  ประกอบดว้ย

อาการ  60  เป็นอจินไตย ์ ฯ  ดูก่อนกุมาร  นีเรียกว่า  ความสาํรวมวาจา  ฯ  พระโพธิสัตวม์หาสัตว์

ประกอบดว้ยความสาํรวมวาจาใด  จะไดค้วามเป็นผูมี้วาจาไม่แตกแยก  ฯ  ดูก่อนกุมาร  นีเรียกว่า  

ความสาํรวมวาจา  ฯ  พระโพธิสตัวม์หาสตัวป์ระกอบดว้ยความสาํรวมวาจาใด  ยอ่มไดรั้บมหาบุรุษ

ลกัษณะ 32 ประการ  ฯ  ยอ่มไดรั้บตถาคตพล  10  คถาคตไวศารัทยะ  4  พุทธธรรม  18  แผนก  ฯ    

ดูก่อนกุมาร  นีเรียกว่า  ความสาํรวมวาจา  ฯ  พระโพธิสตัวม์หาสตัวป์ระกอบดว้ยความสาํรวมวาจา

ใด  ยอ่มไดรั้บวิโมกษมุข  3  ยอ่มไดรั้บพรหมวิหาร 4 ฯ  ดูก่อนกุมาร นีเรียกว่าความสาํรวมวาจา  ฯ   

พระโพธิสตัวม์หาสตัวป์ระกอบดว้ยความสาํรวมวาจาใด  ยอ่มไดรั้บสมฤตยปัุฏฐาน  4 ฯ  ยอ่มไดรั้บ  

สมัยกัประหาณ 4 ฤทธิบาท 4 อินทรีย ์5 พละ 5 โพธยงัค ์7 อารยมรรคมีองค ์8 ดูก่อนกุมาร นีเรียกว่า

ความสาํรวมวาจา  ฯ  พระโพธิสัตวม์หาสัตวผ์ูป้ระกอบดว้ยความสาํรวมวาจาใด  ย่อมไดรั้บ 

มหากรุณาวิหาร  ยอ่มไดรั้บมหามุทิตาวิหาร  ยอ่มไดรั้บมโหเบกษาวิหาร  ยอ่มไดรั้บวิตรรกอนัเกษม  

ยอ่มไดรั้บวิตรรกอนัเกษมทวั  ฯ  ดูก่อนกุมาร  นีเรียกว่าความสาํรวมวาจา  ฯ 

ดูก่อนกุมาร  ขอ้อืนยงัมีอยู่อีก  ทีกล่าวความสํารวมวาจาว่า  พระโพธิสัตวม์หาสัตว์

ประกอบดว้ยความสาํรวมวาจาใด  จะเป็นผูเ้วน้จากมฤษาวาท  ฯ  จากไปศุนยวาท  จากปารุษยวาท  
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จากสัมภินนวาท  ฯ  ไม่เปล่งวาจาอนัไม่น่าฟังในสาํนักของมารดาบิดาและอาจารยท์ังหลาย  ฯ   

พระโพธิสตัวเ์ป็นผูเ้วน้จากวาจาอนัประกอบดว้ยโทษอืน  ฯ  และวาจานันมีอุปมาดงัเสียงสะทอ้น

ยอ่มตงัลง  ฯ  มีอุปมาเหมือนความฝัน  มีอุปมาเหมือนสิงเนรมิต  มีอุปมาเหมือนพยบัแดด  มีอุปมา

เหมือนเสียงสะท้อน  มีอุปมาเหมือนแสงสว่าง  มีอุปมาเหมือนมายา  ย่อมตังลง  ฯ  เขาไม่ได ้  

ไม่ดาํริ ไม่คิด  ไม่หน่วง  ไม่เสพ  วาจาอนัเป็นเช่นนันนัน  ฯ  ดูก่อนกุมาร  นีเรียกว่าความสาํรวม

วาจา  ฯ  ดูก่อนกุมาร  ก็พระโพธิสัตวม์หาสัตวมี์ความสาํรวมวาจาบริสุทธิ  ย่อมไม่ตกไปสู่อบาย

ทงัหมด  ฯ  ยอ่มไดพุ้ทธธรรมทงัหมด ฯ  ยอ่มไดรั้บพุทธธรรมทงัหมด  อภิชญาทงัหมด  ฯ 

ทราบว่าลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสคาถาเหล่านีในเวลานนัว่า 

ก็พระโพธิสัตว์นันประกอบด้วยความสํารวมวาจาใด  ได้สิงไม่ใช่อาํนาจ   

ก็พระโพธิสตัวน์นัผูไ้ม่ชญานไม่ติดขดัในธรรมทงัหมดนีเรียกว่า ผูส้าํรวมวาจา ฯ (57) 

นักปราชญ์ย่อมไดล้กัษณะ 32 ด้วยความสํารวมวาจาใด  ก็นักปราชญ์นัน  

ผูมี้พุทธธรรมแผนกพละ 10 นนัเรียกว่า ผูส้าํรวมวาจา ฯ (58) 

นักปราชญ์ย่อมถึงพุทธธรรมทังหมดด้วยความสํารวมวาจาใด  ผูที้เราได้

พรรณนาไวแ้ลว้ในกาลก่อน  ก็ผูนี้นนัเรียกว่าผูส้าํรวมวาจา  ฯ (59) 

นักปราชญ์ได้วิหารและปรติสัวิท  และอัตยทัภุตธรรมอันเป็นอจินไตย ์  

ดว้ยการกล่าววาจาใด  ก็ผูนี้นนัเรียกว่าผูส้าํรวมวาจา  ฯ (60) 

นักปราชญ์ไดส้มฤตยุปัสถาน  สัมยกัประหาณ  ฤทธิบาท  พละและอินทรีย ์ 

ดว้ยการกล่าววาจาใด  ผูน้นันีเรียกว่า  ผูส้าํรวมวาจา  ฯ (61) 

ผูมี้ปัญญา  ผูแ้กว้กลา้ ยอ่มไดม้หาอุเบกษา มหากรุณา และความอยูอ่นัหมดจด  

ดว้ยความสาํรวมวาจาใด  ในทีนี ก็ ผูนี้นนัท่านเรียกว่าผูส้าํรวมวาจา  ฯ (62) 

ผูมี้ ปัญญาย่อมได้วิตรรกอันเกษมหมดจด ทังวิตรรกอันสงัดและสงบ  

ดว้ยความสาํรวมวาจาใด ในทีนี ก็ผูนี้นนัท่านเรียกว่าผูส้าํรวมวาจา ฯ (63) 

ผูมี้ปัญญา  ไม่กล่าวคาํเท็จ  คาํส่อเสียด  คาํแตกแยก  คาํส่อเสียด ดว้ยการกล่าว

วาจาใด  ในทีนี  ผูนี้นนัแลเรียกว่า  ผูส้าํรวมวาจา  ฯ (64) 

ผูมี้ปัญญา  ย่อมไม่ทาํการละทิงสัทธรรม  ไม่กล่าวตู่พระพุทธและพระสงฆ ์

ดว้ยการกล่าววาจาใด ในทีนี ผูนี้นนัแลเรียกว่า ผูส้าํรวมวาจา ฯ(65) 

ผูมี้ปัญญาไม่กล่าววาจาไม่สัตยใ์นสํานักของมารดาบิดา อาจารยท์ังหลาย  

ดว้ยการกล่าววาจาใด ในทีนี ผูน้นันีแลเรียกว่า ผูส้าํรวมวาจา ฯ (66) 

ผูมี้ปัญญา  เป็นผูเ้วน้จากวาจาเป็นอืน  เป็นวาจาประกอบดว้ยโทษเหล่านัน 

ดว้ยการกล่าววาจาใด ในทีนี ผูน้นันีแลเรียกว่า ผูส้าํรวมวาจา ฯ (67) 
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ผูมี้ปัญญา  ผูแ้กว้กลา้  ยอ่มขา้มลงสู่วาจาอนัเหมือนเสียงสะทอ้น  อนัมีความ

ฝันเป็นเครือง ดว้ยการกล่าววาจาใด ในทีนี  ผูน้นันีแลเรียกว่าผูส้าํรวมวาจา  ฯ (68) 

พระ โพ ธิสัตว์ก ล่า วว าจา อัน นํา ออก ซึง สิ ง ไม่ใ ช่อ าต มะ ไม่ ใช่ ชีว ะ  

เป็นปรตีตยตุปันนะ อนัเปรียบความฝัน ผูน้นันีแลเรียกว่า ผูส้าํรวมวาจา ฯ (69) 

พระโพธิสัตวก์ล่าววาจาอนัเป็นนิโรธสัตย ์ เหมือนกบัความฝัน  และอนัมี

ความฝันเป็นสวภาวะ  และพระนิพพาน  ผูน้นันีแลเรียกว่า ผูส้าํรวมวาจา  ฯ (70) 

เขายอ่มไม่ไดว้าจาบางอยา่ง  ไม่กาํหนด  และไม่รู้  ไม่หน่วงอารมณ์  ไม่ยดึมนั

เลย  ผูน้นันีแลเรียกว่า  ผูส้าํรวมวาจา  ฯ (71) 

ในลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสเรียกจนัทรประภาผูเ้ป็นกุมารมาแมอี้กว่า  ดูก่อน

กุมาร  เพราะเหตุนนัในบดันี พระโพธิสตัวม์หาสตัวพึ์งศึกษาว่าเราจกัเป็นผูส้าํรวมดว้ยการสาํรวมใจ  

ดูก่อนกุมาร  ฯ  ในขอ้นัน  การสาํรวมใจเป็นไฉน ?  พระโพธิสัตวม์หาสัตวผ์ูป้ระกอบดว้ยความ

สํารวมใจใด  จะได้รับสมาธิอนัมีอุปมาดั งเพชร  ฯ  ดูก่อนกุมาร  นีเรียกว่าความสํารวมใจ  ฯ   

พระโพธิสัตว์มหาสัตว์ผูป้ระกอบด้วยความสํารวมใจใด  จะได้รัศมีชือว่าชวลนานตราภา  ฯ   

นีเรียกว่า  ความสาํรวมใจ  ฯ  พระโพธิสตัวม์หาสตัวป์ระกอบดว้ยความสาํรวมใจใด  จะไดรั้บความ

ถึงพร้อมดว้ยเสียก้องอนัประกอบด้วยองค์ 8  ฯ  นีเรียกว่า ความสาํรวมใจ  ฯ  พระโพธิสัตว ์

มหาสตัวป์ระกอบดว้ยความสาํรวมใจใด  จะไดรั้บมหาบุรุษลกัษณะ 32 ฯ  จะไดรั้บตถาคตมุข 10 ฯ  

จะได้รับวิโมกษมุขอันเป็นศูนยตา อนิมิตตะและอปรณิหิตะ  ฯ  นีเรียกว่าความสํารวมใจ  ฯ   

พระโพธิสตัวม์หาสตัวป์ระกอบดว้ยความสาํรวมใจใด  จะไดรั้บพรหมวิหาร  ฯ  จะไดรั้บมหาไมตรี 

มหากรุณา  มหามุทิตา  มโหเบกษา  ฯ  นีเรียกว่าความสํารวมใจ  ฯ  พระโพธิสัตว์มหาสัตว์

ประกอบดว้ยความสาํรวมใจใด  จะไดรั้บสมฤตยุปัสถาน  4  ฯ  สัมยกัประหาณ  4  ฤทธิบาท  4  

อินทรีย ์ 5  พละ  5  โพธยงัค์  7  จะไดรั้บอารยมรรคมีองค์  8  ฯ  นีเรียกว่าความสาํรวมใจ  ฯ  

พระโพธิสัตว์มหาสัตว์ประกอบด้วยความสํารวมใจใด จะได้รับมหากรุณาวิหาร  ฯ  จะได้รับ 

มโหเบกษาวิหาร  ฯ  จะไดรั้บวิตรรกอนัเกษม ฯ  จะไดรั้บวิตรรกอนัสงดัทวั ฯ  จะไดรั้บประโยชน์ 

การปฏิบติั  และความประพฤติ  ฯ  นีเรียกว่าความสาํรวมใจ  ฯ 

ดูก่อนกุมาร  ข้ออืนยงัมีอยู่อีก  ทีกล่าวความสํารวมใจ  พระโพธิสัตว์มหาสัตว์

ประกอบดว้ยความสาํรวมใจใด  จะไม่อยู่ร่วมกบัความเห็นผิด  เพือละความเห็นผิด  ฯ  จะไม่มาก

ดว้ยความเพ่งเล็ง  เพือละความเพ่งเล็ง  ฯ  จะไม่อยู่ร่วมกบัพยาบาท  เพือละพยาบาท  ฯ  จะไม่อยู่

ร่วมกับความเกียจคร้าน  เพือละความเกียจคร้าน  ฯ  จะไม่ทาํจิตโออ้วดให้เกิดขึนในทีใกลค้รู

ทงัหลาย  และในทีใกลม้ารดาบิดาและอาจารยท์งัหลาย  ฯ  จะไม่ยงัจิตประกอบดว้ยราคะ โทสะ 

และโมหะใหเ้กิด ฯ  และจะไม่อยูร่่วมกบัสิงเหล่านนั ฯ ไม่สละโพธิจิต ฯ และไม่สละอธัยาศยัจิต ฯ  
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อนึงชนเหล่าอืนใด  ประกอบดว้ยโทสะ  เป็นผูเ้วน้จากความดาํริทางใจทังหมด  ฯ  ย่อมไม่อยู่

ร่วมกบัคนเหล่านนั  ฯ  นีเรียกว่าความสาํรวมใจ  ฯ  อนึงยอ่มขา้มลงว่า  ใจมีมายาเป็นเครืองเปรียบ  

ฯ  มีความฝันเป็นเครืองเปรียบบา้ง  ฯ  มีพยบัแดดเป็นเครืองเปรียบบา้ง  ฯ  มีสิงเนรมิตเป็นเครือง

เปรียบบ้าง  ฯ  มีแสงสว่างเป็นเครืองเปรียบบ้าง  ฯ  ไม่ข้ามลงจากการมาไหนๆ  ฯ  ข้ามลงสู่

ความสุขอนัมีความฝันเป็นเครืองเปรียบ  ฯ  ขา้มลงสู่ความฝันเป็นเครืองเปรียบจากความไม่เทียง ฯ  

ขา้มลงสู่ความหลบัเป็นเครืองเปรียบจากความไม่มีชีวะ  ฯ  ขา้มลงสู่ความฝันเป็นเครืองเปรียบจาก 

ศูนยะ  ฯ  และไม่ได้  ไม่ดาํริ  ไม่คิด  ไม่หน่วง  ไม่เสพความสุขนัน  ฯ  ดูก่อนกุมารนีเรียกว่า 

ความสาํรวมใจ  ฯ 

ดูก่อนกุมาร  เพราะว่าพระโพธิสตัวม์หาสตัวผ์ูมี้มนสมุทาจารบริศุทธิ  ย่อมเวน้สิงมิใช่

ขณะทังหมด  ฯ   ย่อมได้รับพุทธธรรมทังหมดอันเป็ นอจินไตย์  ฯ  ย่อมได้รับอภิชญา 

ของพระพุทธเจา้ทุกพระองคจ์ากพระพุทธเจา้ทุกพระองคแ์ละเจโตวิมุตติอนัไม่กาํเริบ  ฯ  นีเรียกว่า

ความสาํรวมใจ  ฯ 

ทราบว่าลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดรั้บคาถาเหล่านีในเวลานนัว่า 

เธอทงัหมดผูมี้ใจไม่คดัคา้นแลว้  จงฟังความสาํรวมใจทีเรากล่าว และครันฟัง

แลว้จงปฏิบติัในความสาํรวมใจนนั  เหมือนทีปรารถนาความหมดจดโดยพลนั  ฯ (72) 

ผูรู้้แจง้ไดค้วามไม่หวนัไหวอนัไพบูลยอ์นัยงิ  อนัสงบ  ดว้ยความสาํรวมใจใด  

ธรรมของพระชินเจา้อนัเป็นอจินไตย ์ อนัเป็นเรืองมหศัจรรย ์ ความหมดจด  นีเรียกวา่

ความสาํรวมใจ  ฯ (73) 

ผูรู้้แจง้  ได้ความหลุดพน้ทางใจ  ทีไม่หวนัไหว มีความต่อเนือง  เป็นสมาธิ 

อนัประเสริฐอนัมีเพช็รเป็นเครืองเปรียบ  ดว้ยความสาํรวมใจใด  ก็สิงวิเศษนีเรียกว่า

ความสาํรวมใจ  ฯ (74) 

ผูรู้้แจ้ง  ได้ความสําเร็จ  อนัเป็นรัศมีแห่งอุปจาร  อันทาํอรรถอันไพบูลย ์  

อนัอาศยัอารยะมีองค ์8 ดว้ยความสาํรวมใจใด ความวิเศษนีเรียกว่าความสาํรวมใจ ฯ 

(75) 

ผูรู้้แจง้ ยอ่มไดล้กัษณะ 32 ประการอนัประเสริฐ และยศ พละ พุทธคุณอนัไม่

หมอง อย่างรวดเร็ว ดว้ยความสาํรวมใจใด สิงวิเศษนีท่านกล่าวว่าความสาํรวมใจ ฯ 

(76)   

ผูรู้้แจ้ง  มีปรติสัมวิท  ได้ความแกล้วกล้า  ทังคุณอันอัศจรรย์อย่างยิ ง   

เป็นอจินไตย ์ ดว้ยความสาํรวมใจใด  ความวิเศษนีท่านกล่าวว่าความสาํรวมใจ  ฯ (77) 
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ผูรู้้แจง้  ไดส้มฤตยุปัสถาน  ฤทธิบาท 4 สัมยกัประหาณ พละ  และอินทรีย ์ 

ดว้ยความสาํรวมใจใด  ความวิเศษนีกล่าวว่าความสาํรวมใจ ฯ (78) 

ผูรู้้แจง้  ไดโ้พธยงัค ์7  อนัปราศจากมลทิน  และมรรคมีองค ์ 8  อนัประเสริฐ  

อยา่งรวดเร็ว  ดว้ยความสาํรวมใจใด  ความวิเศษนีท่านกล่าวว่าความสาํรวมใจ  ฯ (79) 

ผูรู้้แจง้ ไดค้วามอยูอ่ยา่งมหาอุเบกษาอนัประเสริฐ และความอยู่ดว้ยกรุณาอนั

ปราศจากมลทินอืน ดว้ยความสาํรวมใจใด ความวิเศษนีท่านกล่าวว่าความสาํรวมใจ ฯ 

(80) 

ท่านผูรู้้แจง้ ผูห้มดจดในกาลทุกเมือ ไดว้ิตรรกอนัผ่องใส เกษม ไดถ้อ้ยคาํ 

อนัสงดั อนัยงิดว้ยคุณ ดว้ยความสาํรวมใจใด ความวิเศษนีท่านกล่าวว่าความสาํรวมใจ 

ฯ (81) 

ผูรู้้แจ้งประกอบด้วยความสํารวมใจใด  ย่อมไม่อยู่กับคนผูมี้ความเห็นผิด   

และไม่ทาํความพยาบาทใหเ้กิดขึน  สิงวิเศษนีท่านกล่าวว่าความสาํรวมใจ  ฯ (82) 

ท่านผูรู้้แจ้ง ประกอบด้วยความสํารวมใจใด ย่อมไม่ทําการหลอกลอง 

แมส้กัครู่ ไม่ทาํความโออ้วดแก่ครูทงัหลาย ความวิเศษนีท่านกล่าวว่าความสาํรวมใจ ฯ 

(83) 

ท่านผูรู้้แจง้ประกอบดว้ยความสาํรวมใจใด ไม่ทาํราคะและโทสะให้เกิดแก่ใจ 

ทงัไม่ทาํโมหจิตใหเ้กิดในกาลไหนๆ  ความวิเศษนีท่านกล่าวว่า ความสาํรวมใจ ฯ (84) 

ท่านผูรู้้แจง้ประกอบดว้ยความสาํรวมใจใด ไม่สละจิตเพือโพธิ ไม่ทาํอธัยาศยั

ใหก้าํเริบ  ความวิเศษนีท่านกล่าวว่าความสาํรวมใจ  ฯ (85) 

ท่านผูรู้้แจง้  ประกอบดว้ยความสาํรวมใจใด  ย่อมไม่อยู่ร่วมกบัโทษทางใจ

ต่างๆ อยา่งอืนทงัหมด  ความวิเศษนีท่านกล่าวว่าความสาํรวมใจ  ฯ (86) 

อนึง  ใจย่อมขา้มลงสู่สิงมีความฝันเป็นเครืองเปรียบ  อนัมีความหลบัเป็น

เครืองเปรียบ  และอนัเสมอดว้ยพยบัแดด  ทงัมีลกัษณะส่องสว่างเนืองๆ  ความวิเศษนี

ท่านกล่าวว่าความสาํรวมใจ  ฯ (87) 

อนึง  ย่อมเข้าสู่ความสุขอนัมีความฝันเป็นเครืองเปรียบ  ทงัเป็นสิงไม่เทียง  

ว่างเปล่า  ไม่แน่นอน  ผูรู้้แจง้หยงัใจลงดว้ยความสาํรวมใจใด  ความวิเศษนีท่านกล่าว

ว่าความสาํรวมใจ  ฯ (88) 

ใจทีข้ามลงสู่สิงไม่ใช่ชีวะ  ไม่ใช่สัตว์  อาศัยกันเกิดขึน  เสมอด้วยจักร   

และไม่ไปจากทีไหนๆ  ความวิเศษนีท่านกล่าวว่าความสาํรวมใจ ฯ (89) 
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ย่อมคิดถึงสิงนัน  ย่อมได้ในกาลบางคราวก็หาไม่  ย่อมไม่คิด  และไม่รู้   

ไม่หน่วงอารมณ์  และไม่อาศยั  ความวิเศษนีท่านกล่าวว่าความสาํรวมใจ  ฯ (90) 

ยอ่มขา้มลงสู่นิรวาณอนัเป็นปรมตัถสตัย ์ อนัเสมอดว้ยความฝัน  อนัเสมอดว้ย

ความหลบั  ผูรู้้แจง้ยอ่มหยงัใจลงอยา่งนีดว้ยความสาํรวมใจใด  ความวิเศษนีท่านกล่าว

ว่าความสาํรวมใจ  ฯ (91) 

ปริวรรตที  38  ว่าดว้ยความสาํรวมกาย วาจาและใจ ในศรีสมาธิราช 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี  ฯ (38) 

 

ปริวรรตที  39  ปทตริศตนิรเทศปริวรรต 

(ว่าดว้ยการแสดงบท  300) 

ดูก่อนกุมาร  ในขอ้นนัความหมดจดแห่งกรรมเป็นไฉน ?  คือ  เห็นภพ  3  มีความฝัน

เป็นเครืองเปรียบ  ทาํความปราศจากราคะในภพ 3  นันให้เกิดขึน ฯ  นีเรียกว่าความหมดจด 

แห่งกรรม  ฯ  ในขอ้นนั  ความกา้วล่วงอารมณ์เป็นไฉน ?  คือ  ความรู้ว่าสกนัธ์ ธาตุ และอายตนะ  

มีมายาเป็นเครืองเปรียบแลว้สละสกนัธ์  ธาตุ  และอายตนะเหล่านัน  ฯ  นีเรียกว่า  ความกา้วล่วง

อารมณ์  ฯ  ในขอ้นัน  ความกาํหนดรู้สกนัธ์เป็นไฉน ?  คือ  ความกาํหนดลงว่าสกันธ์ทงัหลาย 

มีพยบัแดดเป็นเครืองเปรียบ  ฯ  ในขอ้นนัความมีธาตุเสมอกนัเป็นไฉน ?  คือ  ความสละธาตุทีมีสิง

เนรมิตเป็นเครืองเปรียบ  ฯ  ในขอ้นนั  ความไม่คุม้ครองอายตนะเป็นไฉน ?  คือความสละอายตนะ

อนัมีแสงสว่างเป็นเครืองเปรียบ  ฯ  ความประหารตฤษณาเป็นไฉน ?  คือ  ความไม่หน่วงเหนียว

ธรรมทังหมด  ฯ  ความเข้าใจความไม่เกิดขึนเป็นไฉน ?  คือ  ความได้รับธรรมทังหมด  ฯ   

ความขา้มลงสู่กริยา ?  คือ  ความสละทุกข์ทีเกิดจากความเพียร  ฯ  การแสดงเหตุ ?  คือ  ความดบั

แห่งสกนัธที์มีเสียงสะทอ้นเป็นเครืองเปรียบ  ฯ  ความไม่ละผล ?  คือ  ความไม่ละผลกรรมทีมีความ

ฝันเป็นเครืองเปรียบ  ฯ  การชีแสดงธรรม ?  คือ  ความไม่เห็นสรรพธรรม  ฯ  การเจริญมรรค ?  คือ  

การเจริญความไดรั้บธรรมทงัปวง  ฯ  ความรวมลงแห่งตถาคต ? คือ การปฏิบติัขอ้ควรศึกษาของ

พระพุทธเจา้ทงัหมด ฯ  ความมีปรัชญากลา้ ? คือ ความอดทนในความไม่เกิดขึนแห่งธรรมทงัปวง  

ฯ  ความรู้การเขา้ถึงสตัว ์?  คือ  ความรู้ความสืบต่อแห่งอินทรีย ์ ฯ 

ในขอ้นนั  ความรู้ธรรมเป็นไฉน ?  คือ  ความไดรั้บธรรมทงัหมด  ฯ  ความรู้ความขา้ม

ลงสู่ปรติสัมวิทาเป็นไฉน ? คือ ความเข้าถึงนัยแห่งธรรมทีเป็นจริง  ฯ  ความรู้ประเภทอกัษร 

เป็นไฉน ?  คือ  ความรู้ความประกอบแห่งมนต์ 3 ความรู้อาการและมิใช่อาการ ฯ  ความกา้วล่วง

วสัดุ  ?  คือ  ความรู้ว่ามิใช่วสัดุ  ฯ  ความกาํหนดเสียงกล่าว ?  คือ  ความรู้ขา้มลงว่ามีเสียงสะทอ้น

เป็นเครืองเปรียบ  ฯ  ความไดรั้บความปราโมทย ์?  คือ  ความไดรั้บธรรมทงัหมด  ความถอนทุกข์
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จากสงัสาร  การปลงภาระ  ฯ  ความเสวยปรีดีในธรรม ?  คือ  ความโอวาท สันโดษ สละ สรรเสริญ

ยานอนัดี และการเห็น  ฯ  ความซือตรง ?  คือ  ความแทงตลอดอารยสัตย ์ ฯ  ความเป็นผูต้รง ?  คือ  

ความแต่งอิริยาบถ  ฯ  ความมีความโกงไปปราศ ?  คือ  การประหารโทสะ  ฯ    ความเป็นผูมี้ศีลดี ?  

คือ  ความอยูร่่วมเป็นสุข  ฯ  ความเป็นผูอ่้อนหวาน ?  คือ  ความตงัอยู่ในความเกือกูลในคนอืน  ฯ  

ความเป็นผูท้กัก่อน ?  คือ  ความมีคาํพูดว่าท่านมาดีแลว้  ความรีบลุก  ฯ  ความเคารพในครู ?  คือ  

ความกลวัและความเป็นมิตรอนังามในสาํนักของครูทงัหลาย  ฯ  ความเชือฟังครู ?  คือ  การบาํรุง 

การรับใช ้ปรนนิบติัครูทงัหลาย  ฯ  ความยนิดีในการเกิด ?  คือ  ความไม่ยนิดีในการเกิดทงัหมด  ฯ  

ความไม่อิมดว้ยศุกลธรรม ?  คือ  ความแสวงหาศุกลธรรมทงัหลาย  และความคน้หากุศลอะไร  ฯ 

ในข้อนัน  ความบริสุทธิแห่งอาชีวะเป็นไฉน ?  คือ  ความยินดีปัจจยัตามมีตามได ้ 

ความไม่โกหก  ความไม่แสวงหา  และความไม่ต่อลาภดว้ยลาภ  ฯ  ความยินดีในการอยู่ป่า ?  คือ  

ความไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทงัหลาย  ความยนิดีในเสนาสนะอนัสงดั  ความยินดีในป่า ชฏั ภูเขา 

ถาํ  ซอกหิน  และความเสวยปรีดีในธรรม  ความไม่เกาะเกียวกบัคฤหสัถแ์ละบรรพชิต  ความไม่ยึด

ติดสกัการะ  และความละตณัหาและความเสวยปรีดีในธยาน  นีเรียกว่า  ความยินดีในการอยู่ป่า  ฯ  

ในขอ้นนั  ความรู้ความตงัลงแห่งภูมิ ?  คือ  ความรู้ความตงัลงแห่งศราวกภูมิ  ความรู้ความตงัลง

แห่งปรัตเยกพุทธภูมิ  และความรู้ความตงัลงแห่งโพธิสตัวภูมิ  ฯ  ในขอ้นนั  ความไม่ไปปราศสมฤติ 

?  คือ  ความใส่ใจซึงอนิตย ทุกข ศูนยะ  และอนาตมะ ฯ  ในข้อนัน ความรู้ความฉลาด 

ในสกนัธ ์?  คือ  ความรู้ประเภทแห่งสกนัธ ์ธาตุ และอายตนะ  และความไดรั้บในสกนัธ์ ธาตุ และ

อายตนะเหล่านนั  ฯ  ในขอ้นนั  ความเขา้ใจอภิชญา ?  คือ  ความไดรั้บฤทธิบาท  4  และการแผลง

ฤทธิ  ฯ  ในขอ้นนั ความออกห่างกิเลส ?  คือ  ความละราคะโทสะและโมหะ ฯ ในขอ้นัน ความรู้

ความถอนขึนซึงวาสนาและอนุสนธิ ?  คือ  ความรังเกียจความประพฤติของคนคนพาลในก่อน  

และความปรารถนาภูมิของศราวกและปรัตเยกพุทธ  ฯ  ในข้อนัน ความถึงคุณวิเศษ ?  คือ  

ความสาํเร็จไวศารัทยะและปรติสมัวิทาของพระพุทธเจา้  ฯ  ในขอ้นนั ผลแห่งภาวนา ?  คือ ความละ

อนุนยะและปรติฆะ  ฯ  ในขอ้นัน ความฉลาดในอาบติั ?  คือ  ความสาํรวมในปราติโมกษวินัย  ฯ  

ความข่มกิเลสรุมเร้า ?  คือ  การแสดงความล่วงเกิน  และความสาํรวมระวงัต่อไปซึงอกุศลธรรม

ทงัหลาย  ฯ  การละอนุนยะ ?  คือ  ความไม่เกิดขึนแห่งอกุศลธรรมทงัหลายทีเกิดขึนจากความรัดรึง

ดว้ยเถาวลัยคื์อภวตณัหาในไตรธาตุ  และความไม่ไปปราศซึงธรรมทีเป็นกุศลมูลทีเกิดขึนแลว้  ฯ  

ความกา้วล่วงภพ  ?  คือ  ความไดรั้บไตรธาตุ  และความไม่ใส่ใจ  ฯ  ความระลึกชาติ ?  คือ  ความรู้

บุพเพนิวาส  ฯ  ความไม่สงสยัในผลแห่งกรรม ?  คือ  ความเวน้จากความขาดศนูยแ์ละความเทียง ฯ  

ในขอ้นัน  ความคิดถึงธรรม ? คือ  ความคิดตามทีเป็นจริง ฯ  ในขอ้นัน การแสวงหาศรุตะ ?  คือ  

การทรงไว ้ และการเจริญศราวกปรัตเยกพุทธปิฏก  และโพธิสตัวปิฏก  ฯ  ความกลา้แข็งแห่งชญาน 
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? คือ  ความทรงไว ้ และการเจริญศราวกปรัตเยกพุทธปิฏก  และโพธิสัตวปิฏก  ฯ  ความกลา้แข็ง

แห่งชญาน  ?  คือ  ความรู้ความไม่เกิดขึนอนัมีความฝันเป็นเครืองเปรียบ    ฯ  ความอยากในชญาน ?  

คือ  การแสวงหาชญาน  ฯ  ความหยงัรู้ชญาน ?  คือ  การให้สาํเร็จอนุตรสัมยกัสัมโพธิ  ฯ  ภูมิแห่ง

อาชาเนย  ?  คือ  สถานทีพึงศึกษาแห่งโพธิสตัว ์ ฯ  ความมีศิลาเป็นเครืองเปรียบ ?  ความยินดีแห่ง

โพธิจิต  ฯ  ความไม่สนัไหว ?  คือความไม่ถกูกิเลสสงัหาร  ฯ  ความไม่เคลือน ?  คือ  ความไม่ใส่ใจ

ซึงนิมิตทงัหมด  ลกัษณะแห่งธรรมทีไม่หวนกลบั ?  คือ  ความมีบารมี  6  ไม่ขาดเป็นท่อน  

ความเห็นเนืองๆ ซึงพระพุทธเจา้ทงัหลาย ผูด้าํรงอยู่ในโลกธาตุอืน  ฯ  ความใกลกุ้ศลธรรม  ?  คือ  

ความใกลส้ัมยกัสัมโพธิอนัยอดเยียม  ฯ  ความเกลียดบาปกรรม ?  คือ  ความสํารวมระวงัต่อไป  

และความไม่ให้บาปเกิดขึน  ฯ  ความไม่ฟุ้งขึนแห่งกิ เลสทังหลาย ?   คือ  ความไม่ให ้

ภวตฤษณาและความโกรธเกิดขึนดว้ยอวิทยา  ฯ  ความไม่ละทิงขอ้ศึกษา ?  คือ  ความเชือในผลแห่ง

กรรม  และความเคารพในพระพุทธเจ้า  ฯ  วยวสัถานแห่งสมาธิ ?  คือ  ความฉลาดในความ 

ไม่เกิดขึนและความไม่แน่นอนแห่งธรรมคือจิตและเจตสิก  และความทีจิตมีอารมณ์เดียว  ฯ  ความรู้

อาศยะของสตัว ์?  คือ  ความรู้ความสืบต่อแห่งอินทรีย ์ ฯ  ความรู้ความแตกต่างแห่งความเกิด ?  คือ  

ความรู้วยวสัถานแห่งคติ 5  ฯ  ความมีชญานไม่สินสุด ?  คือ  ความตืนรู้ตามความหมายทีแทจ้ริง

ของพระตถาคต  ฯ  ความสละการอยูค่รองเรือน ?  คือ  ความกา้วออกเพือกายวิเวกและจิตตวิเวก  ฯ  

ความไม่ยินดีในไตรธาตุ ?  คือ  ความเห็นตามเป็นจริงซึงไตรธาตุ  ฯ  ความทีจิตไม่ย่อทอ้ ?  คือ  

ความไม่สละจิต  และความทาํใหถึ้งพร้อมไม่ยอมสละ  ฯ  ความเขา้ถึงในธรรม ?  คือ  ความละความ

สิเนหาทงัหมด  ฯ  ความกาํหนดธรรม ?  คือ  ความรักษาพุทธโพธิ  และความยอมรับพุทธโพธิ

เหล่านนัและพระสูตร  ฯ  ความคุม้ครองธรรม ?  คือ  ความข่มผูค้ดัคา้นสัทธรรมดว้ยสหธรรม  ฯ  

ความเชือผลแห่งกรรม ?  คือ  ความงดเวน้จากบาปกรรมดว้ยความละอาย  และความประกอบดว้ย

การแสวงหากุศลธรรม ฯ ความฉลาดในวินยั ? คือ ความรู้อาบติัและมิใช่อาบติัโดยปกติ ฯ ความสงบ

อธิกรณ์  ?  คือ  ความเวน้จากคณะ  ฯ  ความไม่ขดัแยง้ไม่วิวาท ? คือ  ความไม่ตอ้งการดว้ยถอ้ยคาํ

แบบโลกๆ  ฯ  ภูมิแห่งกษานติ ?  คือ  ความอดทนความบีบคนัของกายและจิต  ฯ  ความสมาทาน

กษานติ ?  คือ  ความอดกลนัทางแห่งคาํพดูทีคนอืนพดูไม่ดี และการไม่ทาํกษานติให้ขาดเป็นท่อน  

ฯ  ความเฟ้นธรรม ?  คือ  ประเภทแห่งสกนัธ ์ธาตุ และอายตนะ  ประเภทแห่งธรรมฝ่ายเศร้าหมอง

และผดุผ่อง  และการไม่ไดรั้บธรรมเหล่านัน  ฯ  ความฉลาดในการวินิศจยัธรรม ?  คือ  ความไม่

กล่าวธรรมทงัหมด  ฯ  ความรู้ประเภทแห่งบทแห่งธรรม ?  คือ  ความพิจารณาทีตงัของธรรม

ทงัหมด  ฯ  ความฉลาดในนิรหารแห่งบทแห่งธรรม ?  คือ  การชีแสดงธรรมทงัหลายตามทีเป็นจริง  

ฯ  ความรู้ความฉลาดในแนวแห่งความเจือกันระหว่างสิงมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ?  คือ  

ความคดัคา้นไม่ทอดทิงปกติแห่งธรรม  ฯ  ความรู้ทีสุดเบืองตน้  ?  คือ  ความรู้เหตุ  ฯ  ความรู้ทีสุด
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เบืองปลาย ?  คือ  ความรู้ปัจจยั  ฯ    ความรู้ความบริสุทธิแห่งมณฑล 3  ?  คือ  ความไดรั้บธรรม

ทงัหลายทีเป็นอดีต อนาคต และปรัตยบุนั  และความไม่ใส่ใจ ฯ  อวสัถานแห่งจิต ?  คือ  ความไดรั้บ

จิต  ฯ  วยวสัถานแห่งกาย ?  คือ  อนุสมฤติทีไปในกาย  ฯ  ลกัษณะแห่งอิริยาบถ  ?  คือ  ความไม่

กา้วผา่นอารยธรรม  ฯ  ความไม่กาํเริบแห่งอิริยาบถ  ?  คือ  ความมีความงามทีปกปิด  ฯ  ความไม่

แต่งอิริยาบถ  ?  คือ  ความมีความปรารถนาลามกไปปราศแลว้  ฯ  ความมีอินทรียน่์าเลือมใส  ?  คือ  

ความใส่ใจทีไปในธรรม  ความกล่าวเหมาะสม  ความรู้กาล  ความประกาศความจริงแห่งธรรม

ทงัหลายตามทีเป็นจริง  ฯ  ความรู้จกัโลก ? คือ ความรู้จกัสิงปรากฏทีสวยงาม ฯ  ความมีการสละ 

อนัปล่อยแลว้  ?  คือ  ความไม่ถือวสัดุทงัหลายทีมีอยู ่ และความไม่ตระหนี ฯ  ความมีฝ่ามืออนัลา้ง

แลว้  ?  คือ  ความมีปกติแจกจ่าย  ฯ  ความมีจิตไม่ยดึถือ  ?  คือ  ความมีศรัทธาไม่หวนัไหว  ฯ  ความ

พอประมาณ  ?  คือ ความไม่มากเกินไป ฯ  ความถึงหิริ ?  คือ  ความไม่มุ่งหน้า  ฯ  ความรังเกียจ

อกุศลจิต  ?  คือ  ความรู้พาลธรรม  และความไม่รวมลงกบัอกุศลธรรมเหล่านัน  ฯ  ความไม่สละ 

ธุตธรรม  ?  คือ  ความสมาทานอย่างมนัคง  ฯ  ความรวมลงในจารีต ?  คือ  ความรู้พร้อมลาํดับ 

แห่งจริยาบถ  ฯ  ความฟุ้งขึนแหงปรีดี  ?  คือ  ความมีจิตสรรเสริญกุศลธรรมทงัหลาย ฯ  ความลุกจดั

อาสนะแก่ครูทงัหลาย ?  คือ  ความมีมานะอนัขจดัแลว้  และความไม่เกียจคร้าน  ฯ  ความข่มมานะ ?  

คือ  ความไม่เอาแต่ไดเ้ฉพาะตน  และความไม่เหนียวอารมณ์  ฯ  ความสงเคราะห์จิต ?  คือ ความรู้

ความไม่ปราศไปซึงศุกลธรรมทงัหลาย  ฯ  ความมุ่งมนัแห่งจิต  ?  คือ  ความรู้ความไม่สละผลแห่ง

ความเพียร  ฯ  ความรู้อรรถประติสมัวิทา  ?  คือ  ความรู้ความแทงตลอดความจริงตามทีเป็นจริง  ฯ  

ความรู้ตามชญาน ? คือ ความรู้ตามธรรมทงัหลายทงัทีเป็นโลกิกะและโลกุตตระ  ฯ  ปราศจากความ

ไม่รู้ ?  คือ  ปราศจากการปลกูธรรมทงัหลายทีเป็นจริง  ฯ  ความรู้ความเขา้ไปแห่งจิต ?  คือ  ความรู้

ความเกิดขึนและความเสือม  ฯ  ความรู้ความฉลาดในแนวแห่งอาหาร  ?  คือ  ความมีปรัชญากลา้

แข็ง  ฯ  ความรู้เสียงร้อง ?  คือ  ความประกาศธรรมตามทีมี  ฯ    ความรู้วยวสัถาน  ?  คือ  ความรู้

ขา้มลงทีตงัตามทีเป็นจริง  ฯ  ความวินิศจยัอรรถ  ?  คือ  ความขาดแห่งกองสังสการ  ฯ  ความเวน้

ประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ ? คือ  ความกา้วล่วงภพ  และความขา้มลงสู่ความกา้วล่วงภพสาํหรับ

คนอืน  ฯ  ความอาศยัสตับุรุษ ?  คือ  ความไม่เวน้พระพุทธเจา้  ฯ  ความรวมลงในสัตบุรุษ  ?  คือ  

ความเสพพระพุทธเจา้ โพธิสตัว ์ ปรัตเยกพุทธเจา้ และศราวก ฯ  ความเวน้อสตับุรุษ ? คือ ความเวน้

คนมกัไดแ้ละคนเกียจคร้าน  ฯ  ความยนิดีในธยาน ?  คือ  ความเวน้เสียนหนามแห่งกาม  ความไม่

สละธยาน  และความเวน้ปรีดี  ฯ  ความไม่สุดลงในธยานทงัหลาย ?  คือ  ความพอใจในการกา้วล่วง

ไตรธาตุ ความพอใจในการอบรมสัตว์ และความพอใจในแสงสว่างแห่งปรัชญาเบืองสูง ฯ  

ความเปิดเผยอภิชญา ?  คือ ความดาํรงอยูใ่นอภิชญา 5 แลว้ประกาศพุทธธรรมทีรู้ไดย้ากแก่คนอืน ฯ  

ความสงัเกตนาม ?  คือ ความตามรู้นามทีไม่นอนเนือง ฯ  โวหารในบญัญติั ?  คือ โวหารทางโลก ฯ  
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ความถอนจากบญัญติั  ?  คือ  ความรู้โวหาร  ฯ  ความดบัแห่งสังสาร  ?  คือ  ความพิจารณาโทษ 

แห่งสงัสาร ฯ  ความไม่ตอ้งการลาภ  ?  คือ  ความมีความปรารถนานอ้ยในสิงทีมีจริง  ฯ  ความไม่มุ่ง

ลาภสกัการะ ?  คือ  ความไม่กระสัน  และความมีความปรารถนาลามกไปปราศ  ฯ  ความไม่เป็น 

ผูเ้กอ้ดว้ยวรรณะ  ?  คือ ความรู้ในการสืบสวนสกนัธ์และธาตุ ฯ  ความไม่อดกลนัวรรณะทีมีอยู่  ?  

คือ  ความมีความงามอนัปกปิด  และความรู้สึกถึงอนัตรายแห่งลาภสักการะ  ฯ    ความวางเฉยใน

สกัการะ ?  คือ  ความรู้จกัผลแห่งกรรม  ฯ  ความเป็นผูไ้ม่เกอ้ในสิงมิใช่สักการะ  ?  คือ  ความสละ

โยคะ  ฯ  ความไม่กาํเริบต่อการนินทา  ?  คือ  ความพิจารณาโลกธรรม  ฯ  ความวางเฉยในคาํ

สรรเสริญ ?  คือ  ความกา้วออกจากการแสวงหากลัยาณธรรม  ฯ  ความไม่ย่อทอ้ต่อสิงมิใช่ลาภ ?  

คือ  ความพิจารณาธรรมทีเป็นเอง  ฯ  ความไม่คลุกคลีกบัคฤหสัถ ์?  คือ  คือความเวน้อามิสอะไรๆ  

ฯ  ความไม่คลุกคลีกบับรรพชิต ?  คือ  การเวน้สิงทีไม่ควร  และการแสวงหาสิงทีควร  ฯ ความเวน้ 

อโคจร ?  คือความละนิวรณ์ 5  ฯ  การเทียวไปสู่โคจร ?  คือ  ความเจริญสมฤตยปัุสถาน ฯ  ความถึง

พร้อมแห่งอาจาระ ?  คือ ความตามรักษาผูอื้น  ฯ  ความเวน้อาจาระ  ?  คือ  ความตามรักษากลัยาณ-

ธรรมของตน  ฯ  ความไม่ประทุษร้ายตระกูล  ?  คือ  ความเวน้ญาติ  ฯ  การรักษาคาํสอน  ?  คือ  

ความสมาทานในการแสวงหาธรรม  และการปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ฯ  ความกล่าวนอ้ย ?  คือ  

ความไดรั้บสมถะ  ฯ  ความเป็นผูอ่้อนโยน  ?  คือ  ความไดรั้บวิปัสสนา  ฯ  ความฉลาดในคาํตอบ  ?  

คือ  ความรู้สิงทีเหนือกว่าและสิงทีเหนือกว่าขึนไป  ฯ  ความข่มขา้ศึก ?  คือ ความประกาศ และ

ความตงัมนัแห่งธรรมทงัหลายทีมีจริง  และความข่มความโลภ ฯ ความกา้วล่วงกาล ? คือ ความเป็น

ผูรู้้กาล  ฯ  ความไม่พิศวาสในปุถุชน  ?  คือ  ความเห็นโทษของพาลธรรม  ฯ  ความไม่ดูหมินคนมี

ทุกข์  ?  คือ  ความมีจิตเสมอในสัตวท์ังหมด  ฯ  ความตามให้ทรัพยแ์ก่คนมีทุกข์  ?  คือ  การให้

โลกามิส  ฯ  ความไม่ข่มเหงคนขัดสนทังหลาย ? คือ ความรู้สงสารในทีใกลค้นอืน ฯ ความ

อนุเคราะห์ผูทุ้ศีล ?  คือ  ความยกอาบติัของคนอืน  และความประดิษฐ์ไวใ้นศีล  ฯ  ความตงัอยู่เพือ

ประโยชน์ ?  คือ  ความทาํอุปการะแก่คนอืน  ฯ  ความรู้จกัสงสาร ?  คือ  ความเห็นทุกข์ทียงัไม่มา

ของสตัวท์งัหลาย  ฯ  ความอนุเคราะห์ธรรม ?  คือ  ความขา้มลงสู่ธรรมตามทีเป็นจริงแก่คนอืน  ฯ  

ความสละอามิส ?  คือ  ความสละสกนัธ ์ และความอนุเคราะห์อามิสแก่คนอืน ฯ  สถานแห่งความ

ไม่สะสม ?  คือ  ความรังเกียจอามิส  และความเห็นโทษแห่งการอารักษา  ฯ  ความสรรเสริญศีล  ?  

คือ  ความตามรู้ผลแห่งศีล  ฯ  ความรังเกียจความทุศีล ?  คือ  ความตรัสรู้โทษแห่งความทุศีล ฯ  

ความเสพความไม่หวนัไหวแห่งผูมี้ศีล ?  คือ  ความรู้สญัญาทีไดอ้ยากในท่านผูมี้ศีล ฯ  ความสละสิง

ทีมีอยูท่งัหมด ?  คือ  ความมีทีอาศยัอนังาม  ฯ  ความเชือเชิญดว้ยอธัยาศยั ?  คือ  ความตอ้งการสุข

แก่ผูอื้น  ฯ  ความทาํตามทีพูด ?  คือ  ความถึงอาศยัอนังาม  ฯ  ความนั งใกลเ้นืองๆ  ?  คือ  ความ

สอบถามการแสวงหากุศล ฯ  ความเสวยปรีดี ?  คือ ความรู้อธิคม  และความรู้อาคม ฯ   ความรู้ทีสุด
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แห่งทฤษฏี ?  คือ  ความรู้ในอุปมาและความรู้ในโอวาท  ฯ  ความฉลาดในบุพพประโยค  ?  คือ  

ความตามระลึกชาติ  และความมากดว้ยศรุตะ ฯ ความมีกุศลมลูเป็นเครืองถึงก่อน ? คือ ความพอใจ

อยา่งกลา้แข็งในโพธิ  และความอุตสาหะแก่คนอืน  ฯ  ความฉลาดในอุบาย ?  คือ ความแสวงหาการ

แสดงตอบและการอนุโมทนา  และความฉลาดในความแก่รอบแห่งกุศล  ฯ  ความละนิมิต ?  คือ  

ความตรัสรู้ธรรมทีมีความฝันเป็นเครืองเปรียบ  และความเปิดเผยวสัดุ  ฯ  ความเวน้สัญชญา ?  คือ  

ความประกอบกุศลธรรมและอกุศลธรรมทีเป็นจริงด้วยการให้ขอ้อุปมา  ฯ  ความเป็นลกัษณะ 

แห่งวสัดุ ?  คือ ความรู้สิงทีไม่ใช่ลกัษณะ ฯ ความฉลาดในอภินิหารแห่งพระสูตร ? คือ การประกาศ

กุศลธรรมและอกุศลธรรมตามทีเป็นจริงดว้ยการให้ขอ้อุปมา  ฯ   ความวินิศจยัความสัตย ์?  คือ  

ความดบัแห่งวิชญาน  และความเกิดขึนแห่งนามรูป  ฯ  ความทาํให้แจง้วิมุตติ ?  คือ  ความไม่สั น

ไหวแห่งสมาธิมีเพชรเป็นเครืองเปรียบ  และความไม่กาํเริบ  ฯ  โวหารเดียว ?  คือ  ความรังเกียจฝัง

เดียรถีย ์ และความรู้ความไม่เกิดขึน  ฯ  ความไดรั้บไวศารัทยะ  ?  คือ  ความตามตรัสรู้พุทธธรรม  ฯ  

ความตงัมนัในศีล ?  คือ  ความสาํรวมกาย  และความสาํรวมปราติโมกษ ์ ฯ  ความขา้มลงสู่สมาบติั ?  

คือ  ความคลายกาํหนัดในไตรธาตุ ฯ  ความไดรั้บปรัชญา ?  คือ ความรู้ความสามารถ และความ

ไดรั้บ  ฯ  ความมีความยนิดีเดียว ?   คือ  ความเวน้โทษทีเกียวดว้ยหมู่  และความไม่สละศุกลธรรม  

ฯ  ความยนิดีดว้ยญาตินอ้ย ?  คือ  ความยินดีดว้ยปัจจยัตามมีตามได ้ ฯ  ความมีจิตไม่ขุ่นมวั ?  คือ  

ความข่มนิวรณ์  ฯ  ความเวน้สิงทีทาํตามความเห็น ?  คือ  ความเวน้ความเห็นในความมกัได ้ ฯ  

ความไดรั้บธารณี ?  คือ  ความประกาศความไม่ขอ้งตามทีเป็นจริง  แห่งธรรมทงัหลายตามทีตนเห็น  

ฯ  ความขา้มลงในชญาน ?  คือ  ความเขา้ไปตามปกติ  ฯ  สถาน ?  คือ  สถานแห่งศีล  ฯ  อวสัถาน ?  

คือ  อวสัถานแห่งจิต  ฯ  ประดิษฐาน   คือ  ความประหารโทษ  ฯ  ปฏิบติั ?  คือ  ปฏิบติัมรรค  ฯ  

เหตุ ?  คือ  สงัสารอนัเป็นเหตุแห่งอวิทยา  ฯ  ยกุติ ?  คือ  วิทยาเป็นยุกติแห่งโมกษะ  ฯ  นยะ ?  คือ  

การประหารตฤษณา  ฯ  ทวาร  ?  คือ  การประหารโทสะ  ฯ     มรรค  ?  คือ  ความรู้อนิตยะ ทุกขะ 

และศนูยตา  ฯ  ภูมิ ?  คือ  ภูมิแห่งอปรณิหิตะ 10  ความไปปราศแห่งชาติ  คือความตดัขาดชาติ  ฯ  

ภูมิแห่งชญาน ?  คือ  ความไม่หลง  ฯ  การละความไม่รู้ ?  คือ  ความละโมหะ  ฯ  การประดิษฐาน

ชญาน ?  คือ  ความไม่ประดิษฐาน  ฯ  ภูมิแห่งโยคาจาร ?  คือ  การเจริญโพธิปักษธรรม 37 ฯ  โคจร

แห่งโพธิสัตว ์?  คือ  ความมีบารมี  6 ฯ  การคบสัตบุรุษ ?  คือ  ความเสพพุทธเจา้  ฯ  ความเวน้ 

อสตับุรุษ ?  คือ การเวน้พวกเดียรถีทีมีความเห็นในความโลภ ฯ  พระตถาคตตรัส ? คือ ความดาํรง

อยูใ่นพุทธพลแลว้หลุดพน้ดว้ยความรู้ปกติ  ฯ  พุทธภูมิ ?  คือ  ความไดเ้ฉพาะกุศลธรรมทงัหมด  ฯ    

ความทีบณัฑิตอนุโมทนา ?  คือ  ความทีพระผูมี้พระภาคพุทธเจา้ทงัอดีต อนาคต และปรัตยบุนั และ

พระศราวกทงัหลาย ฯ คนพาลคดัคา้น ?  คือ คนพาลทงัหมดรู้ไดย้าก  ฯ  ศราวกและปรัตเยกพุทธเจา้

รู้ไดย้าก ?  คือ  ความไม่คิดถึงพุทธธรรม  ฯ  ไม่ใช่ภูมิแห่งเดียรถี ?  คือ  มานะทีผิดของโยคะ  ฯ   
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ทีพระโพธิสัตวก์าํหนด ?  คือ  ความไดย้าก  และความมีไภสัชมาก  ฯ  ติดตามดว้ยพละ 10 ?  คือ  

ประกอบความยาก  ฯ  เทพบูชา ?  คือ  อาศยัอาหารอนัสบายทังหมด  ฯ  อนัพรหมไหว ้?  คือ  

ประกอบดว้ยอาหารแห่งความหลุดพน้ทงัหมด  ฯ  อนันาคนอบนอ้ม ?  คือ  อาศยัวาสนาทงัหมด  ฯ  

ยกัษ์อนุโมทนา ?  คือ  อาศยัการตดัมรรคสาํหรับทุคติทงัหมด  ฯ  อนักินนรีชมเชย ?  คือ  อาศยั

ความนาํมาซึงความปราโมทยแ์ห่งความหลุดพน้ทงัหมด  ฯ  อนังูใหญ่สรรเสริญ ?  คือ  อาศยัความ

ตดัสงัสาร  ฯ  อนัพระโพธิสตัวภ์าวนา ?  คือ  อาศยัอาหารแห่งชญานทงัหมด  ฯ  บณัฑิตเล่าเรียน ?  

คือ  อาศยัอาหาริตรกะอนัเป็นภูมิอนัไม่หวนกลบั  ฯ  ทรัพยอ์นัยอดเยียม ?  คือ อาศยัอาหาริตรกะ 

ทีถึงแก่ประชาประกอบดว้ยเทวดาและหมู่มนุษย ์และอาศยัอาหาริตกะแห่งโมกษะ  ฯ  ทานอนัไม่มี

อามิส ?  คือ  อาศยัการตดักิเลสทงัหมด  ฯ  ยาสาํหรับคนไข ้?  คือ  อาศยัความสงบราคะ โทสะและ

โมหะ ฯ  ถุงแห่งชญาน ?  คือ อาศยัภาวนา ฯ ความไม่สินปรติภาน ?  คือ  อาศยัความรู้เห็นตามเป็น

จริง  ฯ  ความไปปราศแห่งความโศก ?  คือ  ไม่มีความต้องการ  อาศยัความขา้มลงในการตรัสรู้

พยาธิ ทุกข ์ อาศยัความรู้จกัไนราตมยทุกข ์ ฯ  ความกาํหนดรู้ไตรธาตุ ?  คือ อาศยัความรู้ความฝัน

และมายา ฯ  เรือสาํหรับผูข้า้มฝัง ? คือ  อาศยัความเจริญอนิตยะ ทุกข ์และศนูยตา สาํหรับผูต้อ้งการ

ปรินิพพานโดยอธัยาศัย ฯ เรือสําหรับผูอ้ยู่กลางห้วงนํา ? คือ อาศยัความนํามาซึงนิรวาณ ฯ  

เป็นเกียรติยศสาํหรับผูต้อ้งการ ?  คือ  อาศยัความเป็นอาหารแห่งธรรมอนัไพบูลย ์ ฯ  วรรณะของ

พระพุทธเจ้าทงัหลาย ?  คือ  อาศยัทานบดีในเภสัชซึงมีคุณไม่มีทีสินสุด  ฯ  ยศของพระตถาคต

ทงัหลาย ?  คือ  อาศยัทานบดีในโมกษะอนัเป็นสุขแห่งคุณทงัหมด  ฯ  ชืนชมพระทศพลทงัหลาย ?  

คือ  อาศยัทานบดีในธรรมรัตนะทีไดย้าก  ฯ  คุณของพระโพธิสตัวท์งัหลาย ?  คือ  อาศยัความศึกษา

ธรรม  ฯ  อุเบกษาสาํหรับผูก้รุณา ?  คือ  อาศยัความมีสิงพึงทาํทีพระพุทธเจา้ทรงทาํแลว้  ฯ  ระงบั

โทษดว้ยไมตรี ?  คือ  อาศยัความเป็นปฏิปักษต่์อปรติฆะ  ฯ  เป็นทีอาศยัสาํหรับชาวมหายาน ?  คือ  

อาศยัความเต็มรอบแห่งความมุ่งพุทธธรรมทงัหมด  ฯ  ขอ้ปฏิบติัของผูบ้ันลือเพียงดงัสีหะ ?  คือ  

อาศยัความเป็นอาหารของธรรมอนัเลิศและธรรมอนัยิงใหญ่  ฯ  มรรคสาํหรับพุทธชญาน ?  คือ  

อาศยัความเป็นอาหารของกุศลธรรมทงัหมด  ฯ 

ยอดแห่งธรรมทงัหมด ?  คือ  อาศยัความตรัสรู้ฝังแห่งปราสาท  ฯ  ความไม่รวมความรู้

ทงัหมด ?  คือ  เป็นไปเพือละอกุศลธรรมทงัหมด  และเป็นไปเพือเป็นอาหารแก่กุศลธรรมทงัหมด  

และเพือนาํมาซึงโมกษะแก่สตัวท์งัหมด  ฯ  อุทยานของพระโพธิสตัว ์?  คือ  อาศยัความนาํมาซึงสุข

แก่สตัวท์งัหมด ดว้ยสุขเกิดจากปรีดีและปราโมทยท์งัหมด  ฯ  กาํจดัมารและเสนามาร ?  คือ  อาศยั

ความเป็นอาหารแก่พละทงัหมด และอาศยัความสงบกิเลสทงัหมด ฯ  วิทยาสาํหรับผูถึ้งความเกษม ?  

คือ  ย่อมเป็นไปเพือความสินไปแห่งอุปัทวะทงัหมด  ฯ  ประโยชน์สาํหรับผูส้าํเร็จ ?  คือ  อาศยั

ความเป็นอาหารแห่งความถึงพร้อมธรรมทงัหมด ฯ เป็นเครืองตา้นทานสาํหรับผูอ้ยูท่่ามกลางมิตร ?  
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คือ  ยอ่มเป็นไปเพือความพ่ายแพส้าํหรับผูเ้ห็นผดิผูม้กัไดท้งัหมด  ฯ  ข่มเดียรถีโดยสหธรรม ?  คือ  

อาศยัความข่มเดียรถีโดยสหธรรม  ฯ  เป็นอาการแห่งความสัตยส์าํหรับผูแ้กว้กลา้ทงัหลาย ? คือ  

อาศยัความเกษมอนัธรรมทงัหมดทุบแลว้และทุบทวัแลว้  ฯ  สาํหรับผูมี้กาํลงัในการแสวงหาสิงทีมี

จริง ?  คือ  ดว้ยโยคะทีไม่วิปริต  ฯ  บุพพนิมิตสาํหรับพุทธธรรม 18 แผนก ?  คือ  อาศยัความเป็นสิง

นาํมาซึงศุกลธรรมทงัหมด ฯ เครืองประดบั ? คืออาศยัความเป็นสิงนาํมาซึงมหาบุรุษลกัษณะ 32 ฯ  

ความยนิดีสาํหรับผูต้อ้งการโมกษะ ?  คือ  อาศยัความเป็นสิงงามในเบืองตน้ ท่ามกลาง และทีสุด ฯ  

ปรีดีสาํหรับบุตรคนโต ?  คือ  อาศยัความเป็นสิงนาํมาซึงอานุภาพแห่งทรัพยคื์อพุทธเจา้  ซึงเป็น

ทรัพยข์องพระบิดา  ฯ  ความเต็มรอบแห่งพุทธชญาน ?  คือ  อาศยัความตามรักษาศุกลธรรมทงัหมด  

อาศยัความนาํมาซึงการเลียงดูอืนซึงศุกลธรรมทงัหมด  ฯ  ไม่ใช่ภูมิแห่งศราวกและปรัตเยกพุทธเจา้

ทงัหมด ?  คือ  อาศยัความเป็นเครืองนาํมาซึงพุทธธรรมอนัสูงส่งและไม่มีประมาณ  ฯ   ความหมด

จดแห่งจิต ?  คือ  ยอ่มเป็นไปเพือละมลทินทงัหมด  ฯ  ความหมดจดแห่งกาย ?  คือ  อาศยัความสงบ

ไขท้งัหมด  ฯ  ความสาํเร็จแห่งวิโมกษมุข ?  คือ อาศยัความพิจารณา อนิตยะ ทุกขะ ศนูยะ อนาตมะ 

และศานตะ ฯ ไม่เศร้าหมองดว้ยราคะ ? คือ อาศยัความนาํมาซึงอมฤตบท  ฯ  ความหมดไปแห่งโทษ 

?  คือ  อาศยัความนาํมาซึงมหาไมตรี  ฯ  ไม่ใช่ภูมิของโมหะ ?  คือ  อาศยัเครืองนาํมาซึงแสงสว่าง

แห่งธรรมทีมี  ฯ  ทีมาแห่งสญัชญาน ?  คือ  อาศยัความเกิดขึนแห่งความรู้ส่วนทีเป็นโลกิกะและโล

โกตตระทงัหมด  ฯ  ความเกิดขึนแห่งวิทยา ?  คือ  อาศยัความนาํมาซึงความใส่ใจ(คน้หา)ตน้กาํเนิด

ทงัหมด ฯ การละอวิทยา ?  คือ ย่อมเป็นไปเพือความหมดไปแห่งการใส่ใจ(ค้นหา)ต้นกาํเนิด

ทงัหมด ฯ ความอิมสาํหรับผูมี้ความหลุดพน้เป็นสาระ ?  คือ อาศยัความเป็นเครืองนาํมาซึงอารย- 

อาหาตมยะ  ฯ    ความยนิดีสาํหรับผูมี้สมาธิเป็นสาระ ?  คือ  อาศยัความเป็นเครืองนาํมาซึงความที

จิตมีอารมณ์เลิศอนัเดียวดว้ยสุขทงัหมด  ฯ  เป็นจกัษุสาํหรับผูต้อ้งการเห็น ?  คือ  อาศยัความเป็นผู ้

ตอ้งการจะเห็น  ฯ  เป็นอภิชญาสาํหรับผูต้อ้งการแผลง ?  คือ  อาศยัความเป็นเครืองกนัซึงชญานที

สาํเร็จดว้ยธรรมทงัหมด  ฯ  เป็นฤทธิสาํหรับผูต้อ้งการเป็นใหญ่ ?  คือ  อาศยัความไม่กางกนัชญาน

ทีกาํหนดดว้ยสรรพธรรม  ฯ  เป็นธารณีสาํหรับผูต้อ้งการฟัง  ?  คือ  อาศยัความเป็นสิงเสมอดว้ย 

นิรวาณสาํหรับธรรมทงัหมด  ฯ  เป็นความหลุดพน้สาํหรับสมฤติ  ?  คือ  อาศยัความเป็นสิงสงบ

โดยปกติอนัมีนิรวาณเป็นอารมณ์  ฯ  เป็นอธิษฐานสาํหรับพระพุทธเจา้ทงัหลาย ?  คือ  อาศยัความ

เป็นเครืองนาํมาไม่มีทีสินสุด  ฯ  เป็นความฉลาดในอุบายสาํหรับผูเ้ป็นทีพึงทงัหลาย ?  คือ  อาศยั

ความเป็นสิงถึงความเกษมดว้ยสุขทงัหมด  ฯ  เป็นสิงเกษม ?  คือ  อาศยัความเป็นสิงสงบอารมณ์ 

นิรวาณ  รู้ไดย้าก ?  คือ  อาศยัความรู้เฉพาะซึงทุกข ์ ฯ  ไม่ประกอบดว้ยความรู้ไดย้าก  ?  คือ อาศยั

ความไม่เคยไดเ้ฉพาะ  ฯ  เป็นไปสาํหรับอกัษรทงัหลาย ?  คือ  อาศยัความได้ถอ้ยคาํแห่งคาํพูด

ทงัหมด  ฯ  รู้ไดย้ากโดยเสียงกล่าว ?  คือ  อาศยัความเป็นสิงไม่คิดถึงธรรมทงัหมด  ฯ  ผูรู้้วิเศษไม่รู้ 
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?  คือ อาศยัความเป็นผูต้อ้งการประโยชน์ใหญ่ในรัตนะ  ฯ  ผูก้ลา้รู้ได ้?  คือ  อาศยัความรู้สักการะ  

ฯ  ผูป้รารถนานอ้ยรู้แจง้ ?  คืออาศยัความรู้จกัสกัการะ ฯ ผูป้รารภความเพียรเรียนแลว้ ?  คือ อาศยั

ความเป็นผูไ้ม่ทอดธุระ ฯ อนัผูมี้สมฤติธรงจาํแลว้ ? คือ อาศยัความมีการไม่สละอนัทาํแลว้ ฯ เป็นที

สินไปแห่งทุกข ์?  คือ อาศยัความเป็นสิงเป็นไปแห่งราคะโทสะ และโมหะ ฯ ความไม่เกิดขึนแห่ง

ธรรมทงัปวง ?  คือ อาศยัความดบัแห่งวิชญาณทงัหมด ฯ นิรเทศแห่งนยัหนึง คือ อาศยัความเกิดขึน

แห่งธรรมทงัปวง ว่า ธรรมทงัปวง บรรดาภพ คติ จยติุ อุปปัตติ และอายตนะทงัหมด มีความฝันเป็น

เครืองเปรียบ นีเป็นนิเทศทีพึงแสดงสาํหรับ 300 บทเหล่านี ฯ ดูก่อนกุมาร สมาธินีนนัเรียกว่า สมาธิ

ชือว่าสรวธรมสวภาวสมตาวิปัญจิตะ  ฯ   

ปริวรรตที 40 หยอ่น 1  ในศรีสมาธิราช 

จบแลว้ดว้ยประการฉะนี  ฯ (39) 

 

ปริวรรตที  40  ปรีนทนาปริวรรต 

(ว่าดว้ยความยนิดี) 

ทราบว่าลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ ไดต้รัสคาถาเหล่านีในเวลานนัว่า 

ก็ เราแสดงพุทธธรรมอนัไพบูลย ์แสดงนัยอนัไพบูลย ์ เพราะแสดงธรรม 

อนัไพบูลยจึ์งไดรั้บคุณอนัไพบูลย ์ฯ (1) 

ลกัษณะของธรรมเหมือนกับอากาศอนัไพบูลย ์เพราะมีรัตนะอนัไพบูลย ์

จึงเรียกว่า ไพบูลย ์ ฯ (2) 

จริยา (ความประพฤติ) อนัไพบูลยเ์ป็นความไพบูลยส์ําหรับสัตว์ทังหลาย  

เราไดแ้สดงไวแ้ลว้ เพราะอาคม (วิชาความรู้) เป็นสิงไพบูลยฉ์ะนันจึงเรียกว่า ไพบูลย ์

ฯ (3) 

ทราบอีกว่า  เมือพระพุทธเจา้ตรัสธรรมบรรยายในนิรเทศแห่งสมาธิชือสรวธรมสว-

ภาวสมตาวิปัญจิตะนี    จิตเพือสัมยกัสัมโพธิอนัยอดเยียมอนัสัตวท์งัหลายให้เกิดขึนแลว้  อนึง  

สัตว์ทังหลายไม่มีประมาณได้เป็นผูไ้ม่หวนกลบัในสัมยกัสัมโพธิอนัยอดเยียม ฯ อนึง จิตเพือ

ปรัตเยกโพธิเกิดขึนแลว้แก่สัตว์ทงัหลายไม่มีประมาณ  ฯ  อนึง  จิตเพือทาํให้แจ้งซึงอรหัตผล 

เกิดขึนแก่สัตว์ทังหลายไม่มีประมาณ ฯ  อนึง  โลกธาตุ 3 พนั และพันอนัใหญ่นี สั น สั นทั ว  

สนัพร้อม  6  ครัง  ฯ  ไหว ไหวทวั ไหวพร้อม  ฯ  ส่าย ส่ายทวั  ส่ายพร้อม  ฯ  กระเพือม กระเพือม

ทวั พระเพือมพร้อม ฯ ร้อง ร้องทวั ร้องพร้อม ฯ คาํราม คาํรามทวั คาํรามพร้อม ฯ ทิศตะวนัออก 

นูนขึน ทิศใตย้บุลง ฯ  ทิศเหนือนูนขึน ทิศใตย้บุลง ฯ  ส่วนสุดยบุลง ส่วนกลางนูนขึน ฯ  ส่วนกลาง

ยบุลง  ส่วนสุดนูนขึน  ฯ  อนึง  ไดมี้แสงสว่างไม่มีประมาณปรากฏในโลก  ฯ  อนึง  ฝนกลินหอม
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อนัเป็นทิพยห่์าใหญ่ไดต้กลง  ฯ  อนึง  เทวดาทงัหลายไดโ้ปรยฝนดอกไมอ้นัเป็นทิพยจ์าํนวนมาก ฯ  

อนึง  ดนตรีหลายแสนอนัเป็นทิพย ์เล่นอยูใ่นอากาศ ฯ  ทงัไดพ้ากนักล่าวคาํอยา่งนีว่า 

เป็นลาภทีได้ดีแลว้สาํหรับสัตว์เหล่านัน  ผูไ้ดฟั้งมหากรุณาวตารธรรมบรรยายนี  ฯ  

สตัวเ์หล่านนัจกัเป็นผูน้งัใกลพ้ระพุทธเจา้จาํนวนมาก  ผูซึ้งจกัไดฟั้งสรวธรมสวภาวสมตาวิปัญจิต-

สมาธินีบ่อยๆ  และครันไดฟั้งแลว้ จกัเขียน ยึดถือ ทรงจาํ เล่าเรียน  เจริญโดยอรณาภาวนา  ทาํให้

มาก  และประกาศแก่คนอืนโดยพิสดาร  ฯ  ชนเหล่านนัจกัเป็นทกัษีณียบุคคลของสตัวท์งัหมด  ฯ 

ทราบว่าลาํดับนัน  พระผูมี้พระภาคเจ้าได้ตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาว่า  ดูก่อน

อานนท ์เธอจงเรียนเอาธรรมบรรยายนี  ทรงจาํ กล่าว เล่าเรียน  และประกาศแก่คนอืนโดยพิสดาร  ฯ  

ทราบว่าลาํดบันนั  ท่านพระอานนทไ์ดก้ราบทูลพระผูมี้พระภาคเจา้ดงันีว่า ขา้แต่พระผูมี้พระภาคเจา้  

ธรรมบรรยายนีชือว่าอะไร  ขา้พระองคจ์ะทรงจาํธรรมบรรยายนนัว่าอยา่งไร ?  พระผูมี้พระภาคเจา้

ตรัสว่า  ดูก่อนอานนท ์ เธอจงทรงจาํพระสูตรนี  ชือว่ามหากรุณาวตาระ  ฯ  เธอจงทรงจาํว่า สมาธิ

ชือว่าสรวธรมสมตาวิปัญจิตะ  ฯ  พระอานนทก์ราบทูลว่า  ขา้แต่พระผูมี้พระภาคเจา้  ธรรมบรรยาย

นีขา้พระองคเ์รียนเอาแลว้  ฯ 

พระผูมี้พระภาคเจ้าไดต้รัสธรรมบรรยายนีแลว้  ฯ  จนัทรประภาผูกุ้มาร และท่าน

อานนท ์บริษทั 4  เหล่านนั  คือ ภิกษุ  ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เป็นผูมี้ใจเป็นของตน เหล่าเทพบุตร

ชนัศุทธาวาสมิใช่หนึง  ชาวโลกพร้อมทังเทวดาและมนุษย ์อสูรและคนธรรพ์ ยินดีภาษิตของ 

พระผูมี้พระภาคเจา้แลว้แล  ฯ   

มหายานสูตรชือว่าสมาธิราช   

ตามทีไดจ้ากสมาธิชือว่าอารยสรวธรมสวภาวสมตาวิปัญจิตะ 

( ปริวรรตที 40 )  จบแลว้ดว้ยประการฉะนี  ฯ (40) 

 

เย  ธรฺมา  เหตุปฺรภวา  เหตุสฺเตษาํ  ตถาคโต  หฺยวทตฺ ฯ 

เตษาํ  จ  โย  นิโรธ  เอว ํ วาที  มหาศฺรมณ: ฯ 

ธรรมเหล่าใดเกิดจากเหตุ  พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านนั   

และความดบัธรรมเหล่านนั  พระมหาศรมณะมีปกติตรัสอยา่งนี 
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บทที 3 

ข้อมูลทัวไปเกยีวกบัสมาธิราชสูตร 

 

ในบทนีผูศึ้กษาจะกล่าวถึงขอ้มลูทวัไปของสมาธิราชสูตร  เริมตงัแต่การกล่าวถึงความ

เป็นมาของพระพุทธศาสนามหายานในฐานะทีสมาธิราชสูตรเป็นคมัภีร์สาํคญัของพระพุทธศาสนา

มหายานจนถึงยคุสมยัของนาคารชุนซึงเป็นผูก่้อตงัสาํนกัมาธยมิกเพราะว่าสาํนกัมาธยมิกนีมีคาํสอน

เน้นทีศูนยตาและสมาธิราชสูตรก็เน้นไปทีศูนยตา อีกทังมีลกัษณะการอธิบายในบางข้อความ 

ทีคลา้ยคลึงกัน นักปราชญ์หลายท่านจึงเห็นว่าน่าจะเป็นคมัภีร์ของสาํนักมาธยมิกซึงจะไดก้ล่าว

ต่อไป จากนนัจะไดก้ล่าวถึงการคน้พบ กาํหนดเวลาการแต่งและตน้ฉบบัคมัภีร์ ชือเรียกคมัภีร์ ภาษา

และไวยากรณ์ ฉนัทลกัษณ์ รูปแบบการแต่ง เรืองเล่าและสาํนวนซาํทีปรากฏในคมัภีร์ตามลาํดบั 

 

ความเป็นมาของพระพุทธศาสนามหายาน 

สมาธิราชสูตรเป็นคมัภีร์ฝ่ายมหายาน  ภาษาทีใชก้็เป็นภาษาสันสกฤตผสม (Mixed 

Sanskrit)  อีกทังมีเนือหาทีแสดงถึงความเป็นมหายานอย่างเด่นชัด เช่น การยกย่องภาวะของ 

พระโพธิสตัวผ์ูป้รารถนาพุทธภูมิว่าเป็นผูย้งิใหญ่ การกล่าวถึงศราวกภูมิ (ศฺราวกภูมิ) และปรัตเยก-

ภูมิ (ปฺรตฺเยกภูมิ) ในระดบัทีตาํลงมา มีขอ้ความทีแสดงคาํว่า “มหายาน” ปรากฏในคมัภีร์หลายแห่ง

ดงันี 

เตน ขลุ ปุน:1 สมเยน ตสฺมินฺเนว  ปรฺษตฺสํนิปาเต  จนฺทฺรปฺรโภ  นาม  กุมารภูต: 

สํนิปติโต’ภูตฺ  สํนิษณฺณ:  ปูรฺวชินกฺฤตาธิกาโร’วโรปิตกุศลมูโล  ชาติสฺมโร  ลพฺธปฺรติภาโน  

มหายานสํปฺรสฺถิโต  มหากรุณาภิยุกฺต: |2 

โดยสมยันนัแล  พระโพธิสัตวน์ามวา่จนัทรประภา ผูเ้ป็นกุมาร  มีอธิการอนัได้

ทาํไวใ้นพระชินเจา้องค์ก่อน มีกุศลมูลอนัปลูกไวแ้ลว้ ผูร้ะลึกชาติได ้ไดป้ฏิภาณ  ดาํรงอยู่ 

ในมหายาน  ประกอบดว้ยมหากรุณา  ไดน้งัประชุมอยู่ในทีประชุมของบริษทันนันนัเอง ฯ  

 

                                         
1 วิทยานิพนธ์เล่มนีใชส้ัญลกัษณ์ : แทนวิสรคะ ( : ) เพราะถือว่าอ่านง่าย ในขณะทีผูป้ริวรรตท่าน

อืนนิยมใชป้ระวิสรรชนีย ์( ะ ) แทนวิสรคะ ซึงอาจทาํใหส้ับสนระหว่างสระอะในภาษาไทยและวิสรคะในภาษา

สันสกฤต 
2 SR. 1.2.5. 
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อาศฺวาโส  มหายานิกานามฺ |3 

ธรรมอนัเป็นดงัลมหายใจของชาวมหายานทงัหลาย ฯ 

ศูนฺยตา  จ  มหาตฺมานาํ   วหิาโร  โภติ  อุตฺตม: | 

สฺถาปยนฺติ  มหายาเน  สตฺตฺวโกฏีรจินฺติย: | (212)4 

อนึง ศูนยตาเป็นทีดาํรงอยู่อนัสูงสุดของท่านผูม้หาตมาทงัหลาย ฯ ท่านเหล่านนั

ย่อมตงัสัตวห์ลายโกฏิเป็นอจินไตยไ์วใ้นมหายาน ฯ (212) 

อทฺรากฺษีตฺ  เกฺษมทตฺโต  โพธิสตฺตฺโว  มหาสตฺตฺวสฺตานิ จ มหานฺติ ทีปารฺธฺยโกฏี-

นิยุตศตสหสฺราณิ สํปฺรชฺวลิตานิ | อวภาเสไนว สฺผุฏมภูตฺ | สเทวมานุษิกํา จ ชนตาํ ธรฺม- 

ศฺรวณาย  สํนิปติตาํ  วิทิตฺวา  ตสฺไยตทภูตฺอหมปิ  มหายานสํปฺรสฺถิต: |  ยนฺนฺวหมิม ํ สมาธิ- 

มากางฺกฺษสฺํตถาคตปูชาํ  กุรฺยามฺ,  ยถารูปยา  ปูชยา  สเทวมานุษาสุรโลกศฺจิตฺรีการปฺราปฺโต  

ภเวทาตฺตมนา: ปฺรมุทิต:  ปฺรีติเสามนสฺยชาโต  ภเวทฺธรฺมาโลกปฺราปฺต: |5 

พระโพธิสัตวม์หาสัตวน์ามว่าเกษมทตัต์ไดเ้ห็นประทีปแสนโกฏินิยุตจาํนวน

มากทีเขาจุดใหส้วา่งแลว้ ฯ ไดมี้แสงสว่างถูกตอ้งแลว้ ฯ ก็ครันทราบหมู่ชนพร้อมทงัเทวดา

และหมู่มนุษยที์ประชุมกนัเพือฟังธรรม  พระโพธิสัตวน์นัไดมี้ความคิดดงันีวา่  แมเ้ราดาํรงอยู่

ในมหายาน ฯ ถา้กระไรเราเมือมุ่งหวงัสมาธิ พึงทาํการบูชาพระตถาคต  โดยประการที โลก

พร้อมดว้ยเทวดาหมู่มนุษย์และอสูร จะถึงความยาํเกรงดว้ยการบูชา  อิมเอิบใจ บนัเทิงแลว้ 

เกิดปรีดีและโสมนสั  ถึงแสงสวา่งแห่งธรรม ฯ 

ศฺวาโส  มหายานิกานามฺ ?  ยทิท ํ สรฺวพุทฺธธรฺมาภิปฺรายปาริปูริตฺรกมุปาทาย |6 

ลมหายใจของชาวมหายาน ? คือ อาศยัความบริบูรณ์แห่งความมุ่งพุทธธรรม

ทงัหมด  ฯ 

อิตฺยารฺยสรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺติตาตฺ  สมาเธรฺยถาลพฺธํ  สมาธิราช ํ นาม  

มหายานสูตฺรํ  (ปริวรฺโต  นาม  จตฺวารึศติตม)ํ  สมาปฺตมฺ | (40)7 

มหายานสูตรชือว่าสมาธิราช  ตามทีไดจ้ากสมาธิชือว่าอารยสรวธรมสวภาว- 

สมตาวปัิญจิตะ  ( ปริวรรตที 40 )  จบแลว้ดว้ยประการฉะนี ฯ (40) 

จากหลกัฐานทียกขึนอา้งขา้งตน้นัน  ทาํให้มองเห็นอย่างชดัเจนว่าแนวความคิดเรือง

มหายานไดรั้บการพฒันาเป็นรูปแบบทีชดัเจนแลว้  ผูศึ้กษาเห็นว่าการทีคมัภีร์อา้งตวัว่าเป็นมหายาน

                                         
 3 SR. 1.6.22.  

 4 SR 32.212.212. 

 5 SR. 33.218.25. 

 6 SR. 39.301.19.  

 7 SR. 40.304.4.  
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ก็เพือประโยชน์จะให้เป็นทียอมรับ  และการอา้งถึงเพือให้ได้ประโยชน์เช่นนีสิงทีอา้งถึงคือ

มหายานตอ้งมีการยอมรับโดยกวา้งขวางแลว้เช่นกนั  ถา้เป็นไปตามทีคาดการณ์เช่นนีจะทาํให้

สามารถกาํหนดเวลาการแต่งคมัภีร์นีไดง่้ายขึน  พระพุทธศาสนามหายานนันถือเป็นการพฒันา

แนวความคิดต่างๆ  ให้แปลกออกไปจากพระพุทธศาสนาเถรวาทดังเดิม  ในเบืองต้นนีจึงควร 

จะกล่าวถึงพระพุทธศาสนาทงั 2 นิกายไวด้ว้ย 

พระพุทธศาสนาแบ่งนิกายเป็น  2 นิกายใหญ่  คือ เถรวาท เป็นนิกายทีได้รับการ

ยอมรับว่ารักษาคาํสอนดงัเดิมไวไ้ดม้ากทีสุด  และมหายานเป็นนิกายทีมีพฒันาการทางความคิด 

ทีแตกแยกออกไปแต่ยงัอยูภ่ายใตก้รอบแห่งคาํสอนหลกั ทงัสองนิกายมีคาํสอนปลีกยอ่ยแตกต่างกนั  

เพราะมีความคิดเห็นและความประพฤติ (ทิฏฐิและศีล) ทีไม่ลงรอยกนั  โดยทีเหตุการณ์เริมแรกของ

การแตกแยกมีใหเ้ห็นตงัแต่ยคุพุทธกาล  เมือครังทีพระพุทธเจา้ประทบัอยู ่ณ กรุงโกสัมพี พระภิกษุ

สองฝ่าย คือภิกษุฝ่ายวินยัธรและภิกษุฝ่ายธรรมกถึกไดมี้การโตแ้ยง้ในปัญหาดา้นวินัยในเรืองการ

เหลือนาํไวใ้นภาชนะวา่เป็นความผดิ (อาบติั) หรือไม่ และทงัสองฝ่ายไม่อาจมีความเห็นทีลงรอยกนั

ทังดือดึงไม่ฟังคําทัดทานของพระพุทธเจ้า  เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงหลีกไปอยู่ป่ า8   

อีกเหตุการณ์หนึงเกิดขึนหลงัจากทีพระพุทธเจา้ทรงปรินิพพานได ้3 เดือน ไดมี้การจดัทาํสังคายนา

ครังที 1 โดยพระมหากสัสปเถระพร้อมทงัภิกษุสงฆร์วมเป็น 500 รูป ไดป้รารภถึงการกล่าวจาบจว้ง

ของพระสุภทัทะผูบ้วชตอนแก่  จึงไดก้าํหนดทาํการสังคายนาอนัเป็นการเรียบเรียงพระธรรมวินัย

ใหเ้ป็นหมวดหมู่และถูกตอ้ง  โดยมีพระมหากสัสปะเถระเป็นประธานและเป็นผูถ้าม  พระอุบาลี

เป็นผูต้อบปัญหาในพระวินยั  และพระอานนทเ์ป็นผูต้อบปัญหาในพระธรรม9  ในการสงัคายนาครัง

แรกนีก็ยงัมีกลุ่มพระภิกษุทีไม่เห็นดว้ยทังหมดกบัการสังคายนา  โดยมีพระปุราณะเป็นหัวหน้า

พร้อมทงัภิกษุบริวาร 500 รูป  ไม่เห็นดว้ยในขอ้วินิจฉยั 8 เรืองทีเกียวกบัการฉนัอาหารของพระภิกษุ

ซึงฝ่ายตนเห็นว่าทาํได ้นนัคือ ของเก็บสะสมไวใ้นทีอยู,่ ใหค้นปรุงใหฉ้นัในทีพกั, ปรุงฉนัเอง, หยบิ

ฉนัเอง, รับนิมนตแ์ลว้ถือขา้วติดมาดว้ย, รับประเคนไวก่้อนเวลาอาหาร, สิงทีอยู่ในป่าไม ้และสิงที

อยู่ในนํา ข้อโต้แย ้งเหล่านีท่านปุราณะอ้างว่า พระ พุทธองค์ทรงอนุญาตให้ปฏิบัติได้ แต่ 

พระมหากสัสปะแยง้ว่าทรงอนุญาตไวจ้ริง แต่เฉพาะในเวลาขา้วยากหมากแพงเท่านัน  เมือพน้สมยั

แลว้ทรงให้ยกเลิก  ฝ่ายพระปุราณะไม่เชือ อา้งว่าไม่เคยไดย้ิน  แลว้ก็แยกตวัไปทาํการสังคายนา 

                                         
8 ม.มู. 12/411/540 
9 พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร์  สระคาํ), ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย, พิมพ์ครังที 2 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2534), 188. 
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เป็นกลุ่มหนึงต่างหาก  นบัว่าเป็นการแตกแยกในเรืองศีลสามญัญตา  กล่าวคือมีความคิดเห็นในเรือง

ศีลซึงเป็นขอ้ปฏิบติัไม่เหมือนกนั10 

ภายหลงัจากนนัประมาณ 100 ปีปรากฏมีเหตุการณ์อนัเป็นทีมาแห่งการสงัคายนาครังที 

2 กล่าวคือภิกษุชาววชัชีบุตรไดย้กอา้งเรือง 10 ประการทีฝ่ายตนเห็นว่าสามารถทาํไดไ้ม่ผดิพระวินัย  

อีกทงัมีพระบรมพุทธานุญาตใหพ้ระภิกษุสามารถยกเลิกสิกขาบทเล็กน้อยตามยุคสมยัทีเปลียนไป

เรืองทีภิกษุวชัชีบุตรกล่าวอา้งว่าภิกษุสามารถทาํไดท้งั 10 ประการนนัไดแ้ก่  การทีภิกษุเก็บเกลือไว้

ในเขาสตัวเ์อาไวฉ้นักบัอาหารรสไม่เค็มได ้(สิงคิโลณกปัปะ), การทีภิกษุฉันอาหารเมือเงาเลยเวลา

เทียงไป 2 องคุ ลีได้ (ทวัง คุลกัปปะ) ,  การที ภิกษุ เข้าบ้านฉันอาหารทีไม่ เ ป็นเดนได ้

(คามนัตรกปัปะ), การทีภิกษุทาํอุโบสถแยกกนัในอาวาสทีมีสีมาเดียวกนัได ้(อาวาสกปัปะ), การทาํ

สงัฆกรรมในเมือภิกษุทงัหลายยงัมาไม่พร้อมกนัแลว้ขออนุมติัภายหลงัได ้(อนุมติกปัปะ), ประพฤติ

ตามแบบทีพระอุปัชฌายอ์าจารยเ์คยประพฤติมาได ้(อาจิณณกปัปะ), การทีภิกษุฉันนมสดทีแปรรูป

แลว้แต่ยงัไม่เป็นนมเปรียวได ้(อมถิตกปัปะ), การทีภิกษุดืมสุราอ่อนๆ ได ้(ชโลคิ), การทีภิกษุใชผ้า้

รองนงัไม่มีชายได ้(อทสกนิสีทนะ) และการทีภิกษุรับเงินและทองได ้(ชาตรูปรชตะ)11 ดว้ยเหตุนัน 

พระเถระทงัหลายมีพระยสเถระเป็นประธาน  จึงไดริ้เริมการทาํสังคายนาครังที 2 เพือเรียบเรียง 

คาํสงัสอนใหม้นัคงยงิขึน  โดยมีพระภิกษุอรหนัตเ์ขา้ร่วมการสงัคายนามีจาํนวน 700 รูป  ประชุมทาํ

ทีวาลิการาม  เมืองเวสาลี  พระเรวตะเป็นผูถ้าม  พระสัพพกามีเป็นผูว้ิสัชชนา มีพระเจา้กาลาโศก

ราชทรงอุปถมัภ ์ ใชเ้วลาทาํการสงัคายนา 8 เดือน  และวินิจฉัยเรืองราวทียกขึนอา้งทงั 10 ประการ

นันว่าผิดพระธรรมวินัย  แต่ในอภิธรรมปิฎก กถาวตัถุกล่าวขอ้มูลแยง้กันว่าการสังคายนาครังนี

ไม่ใช่สาเหตุมาจากวตัถุ  10 ประการ แต่มาจากมติ  5 ขอ้ของพระมหาเทวะเหล่านีคือ 

1. พระอรหนัตอ์าจถกูมารยวัยวนไดด้ว้ยความฝัน 

2. บุคคลเป็นพระอรหนัตไ์ดโ้ดยไม่รู้ตวัตอ้งใหผู้อื้นพยากรณ์ 

3. พระอรหนัตย์งัมีความสงสยัของพระพุทธเจา้ 

4. บุคคลจะบรรลุพระอรหนัตไ์ดโ้ดยไม่มีพระพุทธเจา้ไม่ได ้

5. บุคคลจะบรรลุพระอรหนัตไ์ดด้ว้ยการเปล่งว่า ทุกขห์นอ ๆ12 

ฝ่ายภิกษุวชัชีบุตรไดแ้ยกตวัออกไปพาภิกษุหมู่ใหญ่กลุ่มหนึงทีไม่ยอมรับการสงัคายนา  

เพราะคิดว่าเป็นเพียงความเห็นของพระภิกษุบางกลุ่มซึงมีจาํนวนน้อย  กล่าวคือมีจาํนวน 700 รูป

เท่านนั  ไดร้วมตวักนัไปทาํสงัคายนาเป็นกลุ่มหนึงอีกต่างหาก  และเรียกชือกลุ่มตนว่ามหาสังฆิกะ 

                                         
10 ประยงค ์ แสนบุราณ, พระพุทธศาสนามหายาน (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2548), 9.   
11 ประยงค ์ แสนบุราณ, พระพุทธศาสนามหายาน, 203. 
12 อภิ.กถา. 37/446/182 
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ซึงแปลว่ากลุ่มทีมีพวกมาก  โดยมีจาํนวนถึง 10,000 ท่าน13 มหาสังฆิกะนันไดแ้ตกย่อยออกไปจน

กลายเป็นอาจริยวาท  8  นิกาย  คือ  เอกวยหาริกวาท, โลโกตรวาท, โคกุลิกวาท, พหุศรุติยวาท,  

บญัญตัวาท,  ไจติวาท,  อปรเสถิยวาท และอุตตรเสลิยวาท  ทางดา้นเถรวาทเดิมก็ไดมี้อาจริยวาท

แยกออกเป็น  2 พวก  คือ  เหมวนัตวาท  และสรวาสติกวาท  ต่อมาสรวาสติกวาทไดแ้ตกนิกาย

ออกไปอีก 4 นิกาย  คือ มหิศาสกวาท, กาศยปิยวาท, เสาตรันติกวาท และวาตสิปุตริยวาท  ต่อมา 

มหิศาสกวาทไดแ้ตกออกไปเป็นอีกนิกายคือธรรมคุปตวาท  และวาตสิปุตริยวาทไดแ้ตกออกไป 

เป็น 4 นิกายคือ ศนันาคาริกวาท, สามมีติยวาท, ภทัรยานิยวาท  และธรรมโมตริยวาท ในห้วง พ.ศ.

100 – 200 นี  พระพุทธศาสนาไดมี้นิกายทงัหมด 18 นิกาย14 

จากทีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่าพระพุทธศาสนามหายานไดเ้ริมก่อตวัขึนเนืองมาจาก

ความแตกแยกทางความคิดเห็นตังแต่สิกขาบทเล็กน้อยทีพระพุทธองค์ตรัสอนุญาตไว้กับ 

พระอานนท์ก่อนจะปรินิพพานว่า  “อานนท์  เมือพระสงฆป์ระชุมทาํสังคายนา  สิกขาบทขอ้ใด 

ทีตถาคตบญัญติัไวแ้ลว้เป็นสิกขาบทเลก็นอ้ยและนอ้ยโดยลาํดบั  เมือพระสงฆเ์ห็นสมควรจะยกเลิก

สิกขาบทนนัก็จงเลิกเถิด”15  แต่การทีพระอานนทไ์ม่ไดทู้ลถามว่าสิกขาบทเช่นไรเรียกว่าสิกขาบท

เล็กน้อยเป็นเหตุให้สงฆมี์ความเห็นเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายหนึงเห็นว่าไม่สมควรยกเลิกเพราะสรุป

ไม่ไดว้่าสิกขาบทเช่นไรจึงจะเรียกว่าสิกขาบทเล็กน้อยจึงควรรักษาบญัติัสิกขาบทเดิมไวท้งัหมด

และอีกฝ่ายเห็นว่าควรยกเลิกไดโ้ดยเขา้ลกัษณะสิกขาบทเล็กน้อย  เมือสงฆมี์ความคิดเห็นเป็นสอง

ฝ่ายเช่นนีจึงเป็นการแตกแยกทางความคิดแยกยอ่ยทีไม่ลงรอยกนั  จากความคิดทีไม่ลงรอยกนัและมี

ความคิดเห็นเป็นของตน  ทําให้คณาจารย์ในสํานักนิกายต่าง ๆ ได้หาเหตุผลเพือสนับสนุน

แนวความคิดของฝ่ายตนให้น่าเชือถือมากยิงขึน  เวน้แต่เถรวาททียงัคงรักษาคาํสอนเดิมเป็นหลกั 

ไม่มีการต่อเติม  เป็นทีน่าสังเกตว่าหลงัจากการสังคายนาครังที 2 อนัเป็นเหตุแห่งการแตกแยก

พระสงฆช์ดัเจนเช่นนีแลว้ไดมี้การแตกกลุ่มความคิดของพระสงฆไ์ปอีกหลายกลุ่มในห้วงศตวรรษ

ที 3 ดงัทีกล่าวแลว้ หลงัจากนนัในปี พ.ศ.236 ฝ่ายเถรวาทไดมี้การทาํสังคายนาครังที 3 ปรารภเหตุ

แห่งการปลอมเขา้มาบวชในพระพุทธศาสนา การสงัคายนาครังที 3 นีไม่มีปรากฏในพระวินัยปิฏก 

ของพระพุทธศาสนามหายานของทิเบตและจีน16 จึงอาจกล่าวไดว้่าการสังคายนาครังที 2 เป็น

เหตุการณ์สุดทา้ยในการแบ่งแยกระหว่างเถรวาทและมหายาน 

                                         
13 พระอุดรคณาธิการ  (ชวินทร์  สระคาํ), ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย, 212.  
14 ประยงค ์แสนบุราณ, พระพุทธศาสนามหายาน, 16. 
15 พระอุดรคณาธิการ  (ชวินทร์  สระคาํ), ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย, 215. 
16 เรืองเดียวกนั, 240. 
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ต่อมาในราวพุทธศตวรรษที 6 จึงไดป้รากฏมีความคิดทีเด่นชัดและเรียกตนเองว่า

มหายาน  ซึงคณาจารยชุ์ดแรกของนิกายมหายานลว้นแต่เคยอยูใ่นนิกายทงั  18  นิกายใดนิกายหนึง  

โดยเฉพาะอยา่งยงิ  คณาจารยใ์นนิกายมหาสังฆิกะและกลุ่มคณะของนิกายนันไดมี้บทบาทสาํคญั 

ทีก่อกาํเนิดมหายาน  นิกายมหาสงัฆิกะและกิงของนิกายนีรวมเรียกว่าคณะอนัธกะมีศูนยก์ลางใหญ่

อยูต่อนใตข้องอินเดียในแควน้อนัธระ17  คมัภีร์ทีแสดงถึงความคิดแบบมหายานทีปรากฏครังแรก

คือมหายานศรัทโธตปาทศาสตร์ของภิกษุอศัวโฆษ18 ผูมี้ชีวิตอยู่ในตน้พุทธศตวรรษที 6 (ประมาณ

พ.ศ.608 – 693) ซึงพระเจา้กนิษกะแห่งราชวงศก์ุษาณะไดรั้บตวัท่านมาเป็นอาจารยป์ระจาํราชสาํนกั

ของพระองคน์บัแต่ทรงไปรบชนะกรุงปาฏลีบุตร  จากเนือหาคมัภีร์ทีมีความคิดทางดา้นมหายาน

ปรากฏขึนครังแรกนี  ท่านจึงไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็น “ปฐมาจารยผ์ูป้ระกาศลทัธิมหายาน” หลงัจาก

ยคุของท่านไดมี้นกัปราชญที์มีชือเสียงอีกหลายท่าน เช่น คุรุนาคารชุนไดแ้ต่งคมัภีร์มาธยมิกศาสตร์

และคมัภีร์อืน ๆ ของนิกายมาธยมิกในราวพุทธศตวรรษที 7 อสังคะและวสุพนัธุไดแ้ต่งคมัภีร์ของ

นิกายโยคาจารในราวพุทธศตวรรษที  919   

จากบันทึกของฟาเหียน ภิกษุชาวจีนซึงไดเ้ดินทางไปอินเดียตลอดถึงสิงหลในช่วง  

พ.ศ.942 – 957 เพือคดัลอกพระวินยัสาํหรับการปฏิบติัใหเ้ป็นบรรทดัฐานเดียวกนั ในการพรรณนา

การเดินทางของท่านปรากฏว่าบ้านเมืองในระหว่างทีเดินทางผ่านมีพระภิกษุทังสองนิกายคือ 

เถรวาทและมหายานจาํนวนมากเท่า ๆ กนั บางเมืองก็มีทงั 2 นิกายเท่า ๆ กนั และมีจาํนวนพระภิกษุ

ถึงหลกัพนัก็มี  รวมทงัพระราชามหากษตัริยต่์างก็ให้ความนิยมในพระพุทธศาสนา ท่านฟาเหียน

เดินทางจากจีนเขา้สู่ภาคเหนือของอินเดียผา่นเทือกเขาหิมาลยั  ในภาคเหนือมีแต่การจดจาํพระธรรม

วินัยแบบมุขปาฐะคือท่องจาํกนัปากเปล่าไม่สามารถหาบนัทึกทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรได ้ท่านจึง

                                         
17 อภิชยั  โพธิประสิทธิศาสตร์, พระพุทธศาสนามหายาน (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, 2520), 

83.  
18 อัศวโฆษ  เป็นเนมิตกนามคือชือทีตังให้เป็นเครืองหมายหรือสัญลักษณ์เฉพาะตัวบุคคล 

ประกอบดว้ยคาํ  2 คาํคือ  อศัวะ  มา้  และ โฆษะ  ชือเสียง  รวมเป็นอศัวโฆษ  แปลว่า  มีชือเสียงโด่งดงักระทงัถึง

มา้ (กย็งัซาบซึง)  ตามประวติัท่านมีชีวิตอยูใ่นราวพุทธศตวรรษที  6  เป็นชาวเมืองสาเกตุ  มีความรอบรู้ในพระ

เวทและเป็นนกัโตว้าทะชนัยอดหาผูต่้อกรไดย้าก  แต่ท่านก็พ่ายแพต่้อพระปารศวะเถระ และก่อนโตว้าทะท่าน

กล่าวว่าหากแพจ้ะตดัลิ นตนเองเสีย  เมือโตว้าทะแพพ้ระปารศวะเถระไดข้อให้ท่านบวชแทนการตดัลิ น  ท่านได้

ยนิยอมตามนนั  พระอศัวโฆษไดศ้ึกษาพระธรรมวินัยอย่างจริงจังจนเกิดความเขา้ใจอย่างลึกซึงและเป็นผูแ้สดง

ธรรมทีมีวาทะยอดเยยีมเป็นทีซาบซึงสาํหรับผูไ้ดฟั้ง  ผลงานของท่านทีโดดเด่นคือ มหายานศรัทโธตปาทศาสตร์  

พุทธจริต  เป็นตน้  ดู  ฟืน ดอกบวั, ปวงปรัชญาอินเดีย, พิมพค์รังที 2 (กรุงเทพฯ: สยามปริทศัน์, 2555), 365.    
19 ประยงค ์แสนบุราณ, พระพุทธศาสนามหายาน, 65. 
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เดินทางมาถึงมธัยมประเทศ ในนครปัตนะ ท่านได้พบคมัภีร์วินัยซึงบรรจุมหาสางคหิกบญัญัติ 

ในอารามของนิกายมหายานแห่งหนึง  ในบนัทึกของท่านเขียนไวว้่า 

ณ  ทีนีในอารามของนิกายมหายานแห่งหนึง  (ฟาเหียน) ไดพ้บคมัภีร์วินยัซึง

บรรจุมหาสางคหิกบญัญติั คมัภีร์เหล่านีสังเกตเห็นไดว้่า มีมาตงัแต่ในครังเมือมีการประชุม

ใหญ่ (กระทาํสังคีติ) ครังแรก ในขณะทีพระพุทธองคย์งัคงดาํรงอยู่ในโลก  คมัภีร์ฉบบัเดิมทรง

ไปมอบไวใ้นเชตวนัวิหาร  (ส่วนคมัภีร์ของ) สถานทีศึกษาเล่าเรียนอืน ๆ อีก 18 แห่งนัน  

ไดส้ังเกตเห็นทุก ๆ แห่งมีขอ้พิพากษข์องคณาจารย์ปนอยู่ดว้ย  คมัภีร์เหล่านนัความหมายใน

ขอ้สําคญัทวัไปก็ลงกนัได ้แต่ขอ้ทีไม่สําคญัเลก็ ๆ นอ้ย ๆ แตกต่างกนั  เช่นเมืออีกฝ่ายหนึงเปิด

แต่อีกฝ่ายหนึงปิด  ส่วนคมัภีร์ทีมีอยู่ครบถว้นและมีคาํอธิบายไขความไวโ้ดยบริบูรณ์ทีสุด20 

 

จากบันทึกการเดินทางของภิกษุฟาเหียนทียกมาในเบืองตน้ทาํให้มองเห็นถึงความ

เจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาทังสองนิกายในปี พ.ศ.942 เป็นอย่างดี โดยวิธีการสอน 

ทีแพร่หลายทีสุดคือการเผยแผค่าํสอนโดยวิธีจดจาํกนัปากต่อปากซึงปราศจากเอกสารอา้งอิง  ทาํให้

ขาดความมนัใจเมือสิงทีจดจาํมาไม่เหมือนกนัไม่ลงรอยกนัท่านฟาเหียนจึงตอ้งเดินทางไปคน้หา

เอกสารอ้างอิงโดยเฉพาะคัมภี ร์วินัยซึง เป็นหลักแห่งการปฏิบัติทีถูกต้องของพระภิกษุ 

พระพุทธศาสนาไดว้ิวฒันาการมาโดยลาํดบัหลงัจากพระพุทธองคเ์สด็จดบัขนัธปรินิพพาน  เพือให้

เห็นพฒันาการพระพุทธศาสนา  ซูซูกิ (D.T. Suzuki) ไดแ้บ่งยุคแห่งคาํสอนของพุทธศาสนาใน

อินเดียไวเ้ป็นภาพกวา้ง ๆ ดงันี 

1. ยุคคาํสอนดงัเดิม  นับแต่พระพุทธเจา้ตรัสรู้แลว้ทรงแสดงปฐมเทศนาจนถึงระยะ 

100 ปีหลงัจากพระพุทธเจา้ทรงปรินิพพาน 

2. ยุคแพร่หลายของเถรวาท  เป็นพฒันาการของสาํนักต่าง ๆ ทีมีหลงัจาก พ.ศ.100  

จนถึง ค.ศ.100  (พ.ศ.643) 

3. ยุคทีมหายานเริมปรับปรุงคาํสอนและได้รับความนิยมไปพร้อม ๆ กับเถรวาท  

ในระยะ ค.ศ.100-300  (พ.ศ.643 – 943) 

4. ยคุทีมหายานไดรั้บความนิยมอยา่งมาก  ในระยะ ค.ศ.300-500  (พ.ศ.943 – 1143) 21 

จากคาํสอนดงัเดิมทีถือเป็นพุทธวจนะในยุคที 1 มีการแตกเป็น 2 กลุ่มหลกัคือสถวีระ

และมหาสังฆิกะ  จากนันไดมี้การแตกเป็นกลุ่มย่อย 18 กลุ่ม โดยสถวีระแตกไปเป็น 8 กลุ่มและ

                                         
20 เจมส์ เล็กจ์, จดหมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักรของพระภิกษุฟาเหียน, พิมพ์ครังที 3, แปลโดย  

พระยาสุรินทรฦาชยั ( กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หามกุฏราชวิทยาลยั, 2522), 184 - 185.  
21 D.T. Suzuki, Outlines of Mahayana Buddhism (London: Luzac and company, 1907), 22.  
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มหาสังฆิกะแตกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มหรือนิกายทีมีอิทธิพลมากทีสุดและดํารงอยู่นานทีสุดคือ 

สรวาสติวาท  มหาสงัฆิกะไดพ้ฒันาไปเป็นมหายาน22 

นิกายมหายาน หรือเรียกอีกอย่างหนึงว่าอาจริยวาท ซึงแปลว่า ลทัธิความเชือของ

อาจารย ์เป็นนิกายทียดึถือตามคาํสอนของอาจารยส์าํนกัตนเป็นหลกั  ทาํใหมี้การพฒันาความคิดใน

เรืองต่าง ๆ  ทีมีหลกัการไม่ขดักบัคาํสอนดงัเดิม  ทาํใหเ้กิดเป็นรูปแบบทางความเชือใหม่ ๆ ทีนิกาย

เถรวาทดงัเดิมไม่เคยกล่าวถึง  รวมทงัการอธิบายคาํสอนใหท้นัสมยัเพือต่อสูก้บัความคิดของศาสนา

พราหมณ์ในยคุสมยันนั  วศิน  อินทสระ  สรุปความเปลียนแปลงจากพระพุทธศาสนาในยุคดงัเดิม

กบัในยคุแห่งการปรับปรุงเป็นมหายานไวว้่า23 

เดิมทีเดียวพุทธศาสนาเป็นหลกัคาํสอนแนวจริยธรรม  เน้นหลกัความประพฤติชอบ  

เวน้ความประพฤติชั วและทาํจิตใจให้หลุดพน้จากกิเลส  อนัเป็นเหตุให้สัตว์เศร้าหมองทงัหลาย  

และคาํสอนของพระพุทธเจา้ในระยะตน้ ๆ จึงเรียบง่ายและมีลกัษณะเป็นปฏิฐานนิยม (Positivism)  

คือ  ทรงสอนความจริงเท่าทีพอมองเห็นไดใ้นปัจจุบนัและผูรั้บฟังตรองตามแลว้เห็นได้เอง ทรง

พยายามเลียงปัญหาทางอภิปรัชญาทีศาสดา  คณาจารย ์เจา้ลทัธิในสมยันันถกเถียงกนัอยู่  ต่างฝ่าย

ต่างยึดมนัในทฤษฏีของตน ๆ  ไม่ทรงร่วมวงถกเถียงปัญหาอภิปรัชญาเหล่านัน ตรงกนัขา้มทรง

กระตุกนกัคิดทงัหลายใหห้นัมาสนใจเรืองจริยธรรม   คือธรรมของมหาชนมากกว่าจะปล่อยเวลาให้

เสียไปดว้ยปัญหาทีไกลตวัไป  และไม่เป็นปัญหาเร่งด่วน  ทรงชกัชวนให้จดัการกบัปัญหาเร่งด่วน

เสียก่อน  ส่วนเรืองอภิปรัชญาไวรู้้ทีหลงั อาจรู้ไดเ้องหรือแมไ้ม่ตอ้งรู้เลยก็ไม่เป็นไร แต่เมือกาลเวลา

ล่วงมาหลงัสมยัพุทธปรินิพพาน  พระสาวกรุ่นหลงัไดส้นใจปัญหาทางตรรกวิทยาและอภิปรัชญา

เป็นอนัมาก  ยงิแตกนิกายกนัออกไปมากเท่าใด ปัญหาอภิปรัชญาก็ขยายตวัตามออกไปเท่านัน ทงันี

ส่วนหนึงก็เพือเอาชนะกนัในทางความคิดระหว่างนิกาย  จึงไดเ้กิดนิกายทางอภิปรัชญาในภายหลงั

เป็น  4 นิกายใหญ่  คือ 

1. นิกายมาธยมิกหรือสุญญวาท  ถือว่าทุกอยา่งว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นจริงไม่ว่าจะเป็น

จิตหรือมิใช่จิต  คือเป็นศนูยตาทงัรูปธรรมและนามธรรม 

2. นิกายโยคาจารหรือวิชญาณวาท  ถือว่าจิตหรือวิญญาณเท่านนัเป็นจริง  มีอยู่จริง  สิง

ภายนอกเป็นมายา  หลอกลวงไม่มีอยูจ่ริง  ไม่เป็นจริง 

3. นิกายพาหยายเุมยยะหรือเสาตรานติกะ  ถือว่าสิงภายนอกเป็นสิงทีเรารับรู้โดยตรง

ไม่ได ้ รู้ไดโ้ดยการอนุมานเอา 

                                         
22 D.T. Suzuki, Outlines of Mahayana Buddhism, 24.  
23 วศิน  อินทสระ, สาระสําคญัแห่งพุทธปรัชญามหายาน (กรุงเทพฯ: เจริญกิจ, 2532), 73. 
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4. นิกายพาหยปรัตยกัษะหรือไวภาษิกะ  ถือว่าสิงภายนอกเป็นสิงทีเรารับรู้ไดโ้ดยไม่

ตอ้งอนุมาน24   

ทงั  4  นิกายนีแบ่งออกเป็น  2  สายใหญ่คือ 

1. สายศนูยตวาท  มีทรรศนะว่า  สิงทงัปวงเป็นของสูญ  หรือสภาพว่างเปล่า  (สฺรวมฺ  

ศูนฺยมฺ)  ทงัโลกียธรรมและโลกุตตรธรรม เมือว่าโดยสภาพปรมตัถแ์ลว้เป็นของสูญ เมือว่าโดย

สมมติบญัญติัของโลกก็มีนนัมีนี เป็นนนัเป็นนี  ท่านนาคารชุนเป็นผูป้ระกาศปรัชญาสายนี  เรียกอีก

อยา่งหนึงว่าปรัชญา มาธยมิก  หมายถึงเนน้การปฏิบติัทางสายกลางคือปฏิจจสมุปบาท 

2. สายอสัติวาท  แบ่งยอ่ยออกเป็น  2  สาย  คือ 

    2.1. สายจิตตภูตตถตา  มีทรรศนะว่าโลกมีมลูการณ์ (The first cause) คือจิตสากลแผ่

ครอบงาํอยู่ทวัไป และมีอยู่ในสรรพสัตวเ์รียกว่าพุทธภาวะบา้ง ธรรมกายบ้าง ตถาคตคพัภะบา้ง  

จิตสากลของปรัชญาสายนีมีลกัษณะเหมือนพระเจา้ (God) ของศาสนาทีถือว่าพระเจา้สร้างโลก  

ยอมรับศนูยตาเหมือนกนั  แต่เฉพาะสิงทีมิใช่จิตสากล  จิตสากลจะตอ้งดาํรงอยูเ่ป็นนิรันดร 

    2.2. วิชญาณวาท  ไม่ยอมรับจิตสากลของจิตตภูตตถตา  และไม่ยอมรับว่าสิงทงัปวง

เป็นของสูญของศนูยตวาท  แต่เห็นว่าจิตเกิดดบัโดยสภาพ แต่มีสนัตติ (continuity) คอยเชือมโยงอยู ่ 

ปรากฏการณ์ทงัหลายเป็นภาพสะทอ้นของจิตหรืออาลยวิญญาณ  จิตหรืออาลยวิญญาณเป็นสิงทีมี

อยูจ่ริง และเป็นสิงเดียวทีแทจ้ริง ส่วนสิงภายนอกต่าง  ๆทีมนุษยรั์บรู้อยู่ดว้ยอายตนะนันเป็นเพียง

ความรู้สึกนึกคิด สิงภายนอกเหล่านนัไม่จริงเลย 

จากการแบ่งกลุ่มนิกายตามอภิปรัชญานีผูศึ้กษาจะกล่าวถึงเฉพาะสํานักปรัชญา

สายศนูยตวาทซึงสมาธิราชสูตรน่าจะมีความเกียวขอ้งดว้ยอยา่งมาก โดยมีเนือหาทีเนน้กล่าวถึงเรือง

ศนูยตาปรากฏเป็นเนือหาหลกัของคมัภีร์เล่มนีซึงจะไดก้ล่าวต่อไป สาํนกัปรัชญาทีกาํลงักล่าวถึงคือ

สาํนักมาธยมิก ผูก่้อตงัคือคุรุนาคารชุน เกิดทีอินเดียใตใ้นสกุลพราหมณ์ ในราว พ.ศ. 709 – 739  

เป็นผูมี้ความรู้แตกฉานในพระไตรปิฏกโดยใช้เวลาศึกษาเพียง 90 ว ันเท่านันก็แตกฉาน 

ในพุทธปรัชญา ท่านนิยมอธิบายพระพุทธพจน์ดว้ยระบบวิภาษวิธี (Dialectical method) ก่อให้เกิด

ความตืนเตน้แก่นกัปราชญใ์นวงการพระพุทธศาสนาเวลานนัเป็นอนัมาก ท่านสินชีวิตในปัจฉิมวยั  

ณ มหาวทิยาลยัแห่งหนึงทีเมืองอมราวดี แควน้อนัธระประเทศ25  มีผลงานการประพนัธ์ทีโดนเด่น

คือ มลูมธัยมิกการิกา  กล่าวถึงหลกัตรรกวิทยาและอภิปรัชญาชนัสูงของมหายาน กล่าวกนัว่าท่าน

ไดป้ระพนัธห์นงัสือประมาณ 20 เล่ม26 

                                         
24 วศิน  อินทสระ, สาระสําคญัแห่งพุทธปรัชญามหายาน, 77. 
25 เรืองเดียวกนั, 80. 
26 พระอุดรคณาธิการ  (ชวินทร์  สระคาํ), ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย, 414. 
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ท่านนาคารชุนมีทรรศนะเกียวกบัโลกว่า โลกเป็นปฏิจจสมุปปันธรรม เป็นปฏิจจสมุป-

บาทคืออาศัยกันเกิดขึน ไม่มีสวลักษณะหรือสิงทีมีอยู่โดยตัวเอง เพราะฉะนันโลกจึงเป็น 

ศนูยตา  ศนูยตากบัปฏิจจสมุปบาทเป็นอนัเดียวกนั  ศนูยตาหรือ ปฏิจจสมุปบาทก็เป็นอนัเดียวกนัอีก

กบัมชัฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางไม่เอียงไปทางใดทางหนึง เขา้กลางระหว่างอตัถิตา (ความเห็น

ว่ามีอยู่จริง) และนัตถิตา (ความเห็นว่าไม่มีอยู่เลย) คุณลกัษณะของสิงทังหลายมีอยู่โดยการ

เปรียบเทียบ  เช่น  สูง  ตาํ  ดาํ  ขาว  ยาว  สนั  ปราศจากการเปรียบเทียบแลว้ยาวสนัเป็นตน้ก็หามีไม่  

สิงทงัปวงจึงไม่มีสวลกัษณะ  ความไม่มีสวลกัษณะของสิงทงัปวงนนัเองคือศนูยตา 

โลกกบันิพพาน  เมือว่าโดยปรมตัถโ์วหารแลว้เป็นศนูยตาเท่ากนั  เป็นมายาเหมือนกนั  

เมือโลกเป็นมายา  ความดบัแห่งโลก  (คือนิพพาน)  ก็ตอ้งเป็นมายาเหมือนกนั  โดยเนือแทแ้ลว้ไม่มี

อะไรดบั  โลกกบันิพพานไม่ใช่เป็นหนึงและไม่ใช่เป็นสอง  ไม่ใช่เป็นอนัเดียวกนัและไม่ใช่แยก

จากกนั  เพียงแต่นิพพานพน้จากความมีและความไม่มี27 

จากการกล่าวความเป็นมาของพระพุทธศาสนามหายานและแนวคิดทางอภิปรัชญาของ

สาํนกัปรัชญาสายศูนตยวาทช่วยให้เห็นความเกียวโยงหรือความเป็นส่วนหนึงทีสาํคญัของสมาธิ

ราชสูตรทีมีบทบาทต่อการแสดงความเป็นมหายานโดยเฉพาะแนวคิดทางอภิปรัชญาเรือง 

ศนูยตาหรือการมองเห็นทุกสิงเป็นเพียงมายา 

 

การค้นพบสมาธิราชสูตร 

สถานทีคน้พบสมาธิราชสูตรทีสาํคญัมี  2 แห่ง  คือหุบเขากาฐมาณฑุ  ประเทศเนปาล  

และหมู่บา้นกิลกิต  ประเทศปากีสถาน ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี 

1. หุบเขากาฐมณัฑุ  ประเทศเนปาล  รวบรวมโดยฮอดจส์นั  และศาสตรี 

ไบรอนั ฮอดจส์นั (Brian Hodgson)28  นกัการทูตชาวองักฤษไดท้าํการรวบรวมคมัภีร์

ทีคน้พบในบริเวณหุบเขากาฐมาณฑุของเนปาลในปี ค.ศ. 1824 และไดส่้งคมัภีร์ไปยงัสถานทีต่าง ๆ  

โดยไดม้อบจารึก 66 ชินงานให้แก่หอสมุดแห่งวิทยาลยัฟอร์ทวิลเลียม (The library of the College 

of Fort William) ในห้วงปี ค.ศ. 1827–1845 มอบจารึก 94 ชินงานใหแ้ก่หอสมุดแห่งสมาคม 

เอเชียติค แห่งเบงกอล (The Library of the Asiatic Society of Bengal) มอบจารึก 79 ชินงานให้แก่

ราชสมาคมเอเชีย (The Royal Asiatic Society) มอบจารึก 36 ชินงานให้แก่หอสมุดอินเดีย (The 

India Office Library) มอบจารึก 7 ชินงานให้แก่หอสมุดบ๊อดเลียน (Bodleian Library) มอบจารึก  

                                         
27 วศิน  อินทสระ, สาระสําคญัแห่งพุทธปรัชญามหายาน, 81. 
28 David M. Waterhouse, ed., The Origins of Himalayan Studies : Brian Houghton Hodgson 

in Nepal and Darjeeling 1820-1858 (New York: Routledge Curzon, 2005), 55. 
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88 ชินงานให้แก่สมาคมเอเชีย (The Société Asiatique) มอบจารึก 59 ชินงานให้แก่เบอร์นูฟ 

(Burnouf) ชาวฝรั งเศส รวมทงัหมด  423 ชินงาน ในจาํนวนคมัภีร์ทีกล่าวมาทงัหมดมีคมัภีร์ทงัที

เป็นพระสูตรและตันตระ  มีคมัภีร์ทีสําคญั ๆ  คือ อษัฏสาหัสริกาปรัชญาปารมิตา, คัณฑวยหูะ,  

สุขาวตีวยหูะ, ทศภูมิกะ, ลงักาวตาระ, สมาธิราชะ, ลลิตวิสตระ, คุหยสมาชะ, โพธิจรรยาวตาระ,  

พุทธจริตะ และสทัธรรมปุณฑรีกะ  บรรดาคมัภีร์เหล่านีฮอดจ์สันไม่ไดอ่้านดว้ยตนเองแต่ไดส่้งไป

ยงัส่วนงานต่าง ๆ ดงัทีกล่าวแลว้  ซึงผูที้ทาํการศึกษามีชือปรากฏเช่น Foucaux, Cowell, Müller,  

La Vallée Poussin, Eugène Burnouf เป็นตน้ ในส่วนของสมาธิราชสูตร ผูที้ไดใ้ชป้ระโยชน์จาก

จารึกทีฮอดจส์นัรวบรวมคือเรกาเม่ (Constainty Regamey) ไดเ้ขียนงานชือว่า Three Chapters from 

the Samadhirajasutra (บทที 8 19 และ 22) ตีพิมพใ์นปี ค.ศ. 193829 

หะระประสาท ศาสตรี  (Haraprasad Shastri) ผูเ้คยทาํงานเป็นผูช่้วยของมิตระ (M. L. 

Mitra) ไดท้าํการรวบรวมจารึกในเนปาลและมอบใหแ้ก่ส่วนงานต่าง ๆ รวมทงัศึกษาดว้ยตนเองใน

ห้วง ค.ศ.1906-191130 ในห้วงนันจารึกไดถู้กคน้พบก่อนแลว้และถือครองโดยนักสะสมและนัก

เดินทางจากยโุรปและรัสเซีย  มีการซือขายจารึกกนัทวัไปในตลาด ครังหนึงศาสตรีไดพ้บชุดจารึกที

รวบรวมไวมี้จารึกทงัสิน 6,600 ชินงาน  ซึงศาสตรีไม่มีเงินทุนพอทีจะซือจึงขอรับการสนับสนุน

เงินทุนจากลอร์ดเคอร์ซนั (Lord Curzon) อธิการบดีมหาวิทยาลยัอ๊อกซ์ฟอร์ด (Chancellor of the 

Oxford University) หลงัจากซือแลว้ศาสตรีไดม้อบให้แก่ห้องสมุดโบดีเลียน (Bodelien Library)

และยงัมีจารึกจาํนวนมากทีศาสตรีไดร้วบรวมและมอบใหแ้ก่หน่วยงานต่าง ๆ  ดงัทีไดตี้พิมพไ์วใ้น

หนงัสือชือ  Notices of Sanskrit Manuscripts  จาํนวน  3  ชุด  (Vols.I-III)   

2. กิลกิต31  แควน้จมัมุและแคชเมียร์  ปัจจุบนัอยู่ในประเทศปากีสถาน  มีการคน้พบ

จารึกตงัแต่ปี  ค.ศ.1931 โดยคนเลียงสตัวไ์ดต้อ้นสัตวไ์ปกินหญา้ใกล ้ๆ กบัสถูปร้างแห่งหนึง และ

บงัเอิญได้พบกล่องซึงภายในบรรจุเปลือกไมที้มีการเขียนจารึกเหล่านีลง  จากนันได้นาํไปมอบ

ใหแ้ก่มหาราชแห่งแควน้จมัมุและแคชเมียร์ ในช่วงการคน้พบแรก ๆ  ท่านเซอร์ เอาเรล สไตน์ (Sir 

Aurel Stein) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือพิมพชื์อ The Statesman ประจาํวนัที  24 กรกฎาคม ค.ศ.1931 ว่า  

                                         
29 David M. Waterhouse, ed., The Origins of Himalayan Studies : Brian Houghton Hodgson 

in Nepal and Darjeeling 1820-1858, 71. 
30 Haraprasad Shastri, Report on the search for Sanskrit manuscripts (Calcutta: The Asiatic 

Society of Bengal, 1911), 2.  
31 Sudha Gopalakrishnan, UNESCO memory of the world register Gilgit Manuscripts, 

aceessed December 23, 2015, available from http://portal.unesco.org/ci/en/files/22450/1151397961157_ 

India_Gilgit.doc/57%2BIndia%2BGilgit.doc 
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เด็กเลียงสตัวไ์ดต้อ้นสตัวไ์ปเลียงบริเวณเมืองเนาปุร (Naupur) ห่างจากค่ายทหารกิลกิตไปทางตอน

ใตป้ระมาณ  2 ไมล ์ แลว้ไดพ้บชินส่วนไมอ้ยู่บนยอดเนินเล็ก ๆ ทีปกคลุมดว้ยกอ้นหิน จากนันจึง

ไดขุ้ดช่องลงไปภายในซากของสถปูซึงรายลอ้มดว้ยสถปูเลก็ ๆ อีกหลายร้อย  จึงไดค้น้พบ หลงัจาก

คน้พบแลว้จารึกจาํนวนหนึงไดถู้กส่งไปให้รัฐบาลของแคชเมียร์เพือเก็บรักษา เซอร์สไตน์ไดเ้ก็บ

รักษาไว ้ 11  ผกูและไดน้าํไปมอบให้แก่พิพิธภณัฑ์บริติช (British Museum) และไดท้าํการศึกษา

โดยศาสตราจารยซิ์ลแวง เลวี  (Prof. Sylvain Levi) หลงัจากนันไดมี้การตีพิมพผ์ลการศึกษาในชือ 

Manuscrits Sanscrits provenant de Bamiyan et de Gilgit หน้าที 1-45 ปัจจุบนัจารึกกิลกิตจาํนวน

มากเหล่านีถกูเก็บไวที้ the National Archives กรุงนิวเดลี เป็นจารึกทีเขียนลงบนเปลือกไม ้ และมี

พระสูตรหลายเรือง  ภาษาของจารึกคลา้ยกบัคัมภีร์มหายานในยุคแรก ๆ  หนึงในคมัภีร์ทีพบคือ

สมาธิราชสูตรซึงจดัเป็นคมัภีร์กลุ่มนวธรรม บางทีเรียกชือว่า อารฺยจนฺทฺรปฺรทีปสูตฺร ยุคสมยัการ

แต่งเราอาจกาํหนดลงไปไดถึ้งยคุสมยัของพระเจา้กนิษกะราชาแห่งราชวงศก์ุษาณะผูท้รงครองราชย์

ระหว่าง ค.ศ. 78-128 โดยอา้งถึงการทีคมัภีร์กล่าวถึงการประชุมสงฆ ์3 ครัง ซึงน่าจะตรงกบัการทาํ

สงัคายนาทงั 3 ครัง  และครังที 3 ไดจ้ดัทาํในสมยัของพระเจา้กนิษกะนนัเอง  

การคน้พบจารึกครังที  2  ถูกคน้พบโดย บณัฑิตมธุสุทนั เกาล ์(Pandit Madhusudan 

Kaul)  ซึงไดเ้ริมขุดคน้หาจารึกในกิลกิตในปี 1938  และไดท้าํรายงานการขุดคน้ในชือว่า  the 

Quarterly Journal of the Mythic Society ฉบบัที 30 หนา้  1 – 12   

การคน้พบจารึกครังที  3 โดยศาสตราจารยตุ์ซซี (Prof. Giuseppe Tucci) ไดค้น้พบ

จารึกเก่า ๆ ซึงเป็นคมัภีร์วินยัของสาํนกัมลูสรวาสติวาท 3 เล่ม คือ สยนาสนวสัตุ อธิกรณวสัตุ และ  

สงัฆเภทวสัตุ  และส่วนหนึงของคมัภีร์ อษัฏาทสสาหสัริกาปรัชญาปารมิตา 

จารึกทีถูกคน้พบทงัสองแห่งได้ถูกนาํมาเปรียบเทียบและทาํการแก้ไขปรับปรุงเป็น

ตน้ฉบบัสมาธิราชสูตร ยกตวัอย่างเช่น ฉบบัของทัตต์และไวทยะ เป็นตน้ รวมถึงการศึกษาของ 

ผูศึ้กษาสมาธิราชสูตรท่านอืนๆ ดว้ยตามทีไดน้าํเสนอไวใ้นวรรณกรรมทีเกียวขอ้งในบทที 1 แลว้ 

 

กาํหนดเวลาการแต่งและต้นฉบับของสมาธิราชสูตร 

เมือไดศึ้กษาสมาธิราชสูตรไม่พบว่าในคมัภีร์มีการระบุเวลาการแต่งและผูแ้ต่งไว ้คงมี

แต่คาํขึนตน้พระสูตรว่า  เอวมฺ  มฺยา  ศฺรุตมฺ  ขอ้ความเช่นนีเป็นรูปแบบคาํขึนตน้พระสูตรนบัแต่การ

สงัคายนาครังทีหนึงซึงเป็นทีรับรู้กนัว่าพระอานนทเ์ป็นผูท้รงจาํพระสูตรไวจ้ากการไดส้ดบัมาจาก

พระพุทธเจา้ โดยความหมายเชิงสัญลกัษณ์นีนับว่าผูแ้ต่งประสงค์ให้เป็นพุทธพจน์ทีพระพุทธเจา้ 

ไดต้รัสดว้ยพระองคเ์อง และในปริวรรตสุดทา้ยคือปริวรรตที 40 มีขอ้ความทีพระพุทธเจา้ไดต้รัส

กบัพระอานนทว์่า 
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อถ  ขลุ  ภควานายษฺุมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต  สฺม  อุทฺคฺฤหฺวีษฺว  ตฺวมา-

นนฺท  อิม ํ ธรฺมปรฺยาย ํ ธารย  วาจย  ปรฺยวาปฺนุหิ,  ปเรษาํ  จ  วิสฺตเรณ  สปฺํรกาศย |  อถ  

ขลฺวายษฺุมานานนฺโท  ภควนฺตเมตทโวจตฺ  โก  นามาย ํ ภควนฺ  ธรฺมปรฺยาย:,  กถ ํไจน  

ธารยามิ ?  ภควานาห  มหากรุณาวตาโร  นามานนฺท  อิท ํ สูตฺรํ  ธารย |  สรฺวธรฺม- 

สมตาวิป ฺ จิโต  นาม  สมาธิริติ  ธารย |  อานนฺท  อาห  อุทฺคฺฤหีโต  เม  ภควนฺนย ํ 

ธรฺมปรฺยาย  อิติ |32 

ทราบว่าลาํดบันัน  พระผูมี้พระภาคเจ้าไดต้รัสเรียกท่านพระอานนท์ว่า  

ดูก่อนอานนท ์ เธอจงเรียนธรรมบรรยายนี  ทรงจาํ กล่าว เล่าเรียน  และประกาศแก่คน

อืนโดยพิสดาร ฯ ทราบว่าลาํดบันนั  ท่านพระอานนท์ไดก้ราบทูลพระผูมี้พระภาคเจา้

ดงันีว่า  ขา้แต่พระผูมี้พระภาคเจา้  ธรรมบรรยายนีชือว่าอะไร  ขา้พระองค์จะทรงจาํ

ธรรมบรรยายนนัว่าอยา่งไร ?  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสว่า  ดูก่อนอานนท ์ เธอจงทรงจาํ

พระสูตรนี  ชือว่ามหากรุณาวตาระ ฯ เธอจงทรงจาํว่า สมาธิชือว่าสรวธรมสมตา- 

วิปัญจิตะ  ฯ  พระอานนท์กราบทูลว่า  ขา้แต่พระผูมี้พระภาคเจา้  ธรรมบรรยายนีข้า

พระองคเ์รียนเอาแลว้  ฯ 

 

จากการศึกษาเนือหาของสมาธิราชสูตร  ทีแต่ละสาํนวนมีขนาดเนือหาทีไม่เท่ากัน  

ทตัต ์(Dutt)33  สนันิษฐานว่าสมาธิราชสูตรน่าจะแต่งขึนในราวคริสต์ศตวรรษที 2 ซึงเป็นทียอมรับ

กนัว่าสาํนกัมาธยมิกไดมี้ระบบปรัชญาทีชดัเจนในยุคนี  จนถึงคริสต์ศตวรรษที  6  ซึงเป็นยุคสมยั 

ทีสนันิษฐานกนัว่าจารึกต่าง ๆ ทีคน้พบในกิลกิตอยูใ่นยคุนี  วิธีการเช่นนีเป็นการสันนิษฐานอิงกบั

สาํนักมาธยมิกตามทีเชือว่าคัมภีร์นีมีเนือหาเน้นทีศูนยตาซึงเป็นคาํสอนหลกัของสาํนักมาธยมิก   

แต่จากเนือหาของคมัภีร์ก็ยงัไม่มีอะไรยืนยนัว่าสมาธิราชสูตรนีจะเป็นคมัภีร์ทีแต่งขึนโดยสาํนัก 

มาธยมิกอยา่งชดัเจน  อีกทงัสาํนกัมาธยมิกเองก็ไม่ชดัเจนว่าอยู่ในยุคสมยัใดเพราะเมือสันนิษฐาน

ตามยคุสมยัของผูก่้อตงัสาํนกัมาธยมิกคือท่านนาคารชุนว่าท่านมีชีวิตอยู่ในยุคสมยัใดนันก็ยงัไม่ยุติ  

อยา่งไรก็ตาม  เป็นทีชดัเจนว่าสมาธิราชสูตรมีการเปลียนแปลงหลายครังตามประวติัของพระสูตร  

และมีการสอดแทรกเนือหาเพิมเติมหลายครังจนถึงในคริสตศตวรรษที 9  ซึงเป็นยุคสมยัทีมีการ

แปลสมาธิราชสูตรไปเป็นภาษาทิเบต 

ในปัจจุบนัตน้ฉบบัของสมาธิราชสูตรสามารถแบ่งออกเป็น  3  ประเภท  ตามภาษา 

ทีบนัทึกเนือหาของคมัภีร์  ดงันี 

                                         
32 SR.40.303.23. 
33 Nalinaksha Dutt, Gilgit Manuscripts vol.ii (Calcutta: Calcutta Oriental Press, 1941), i.  
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1. ฉบบัภาษาสนัสกฤต  ถือว่าเป็นฉบบัดงัเดิม  คน้พบในกิลกิตและหุบเขากาฐมาณฑุ

ดงัทีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้  ทงัสองฉบบัมีเนือหามากน้อยต่างกนั สมาธิราชสูตรตน้ฉบบัสันสกฤต 

ทีคน้พบในหุบเขากาณมาณฑุมีเนือหาใกลเ้คียงกบัฉบบัแปลเป็นภาษาทิเบต  ส่วนฉบบัสันสกฤต 

ทีพบในกิลกิตมีเนือหาเช่นเดียวกบัทีพบในกาฐมาณฑุต่างแต่ไม่มีเนือหาในส่วนทีเป็นร้อยแก้ว  

การมีเฉพาะเนือหาทีเป็นร้อยกรองนีตรงกนักบัฉบบัแปลเป็นภาษาจีนของนเรนทรยศสั 

ฉบบัทีคน้พบในกิลกิต (Gilgit) ในพืนทีของแควน้จมัมุ และแคชเมียร์  (Jammu & 

Kashmir) นีมีการคน้พบเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกมีเนือหาตังแต่บทที 17 เป็นต้นไป และอีกส่วน 

มีเนือหาตงัแต่บทที  1 – 16 จารึกทีพบเขียนดว้ยอกัษรคุปตะทีใชก้นัในคริสต์ศตวรรษที 6 หรือ 7  

มีจารึก 165 ผกู อยูใ่นสภาพทีหกัเสียหาย  มีการจารึกไวห้นา้ละ 7 บรรทดั34   

2. ฉบบัแปลเป็นภาษาจีน  มีการแปล  3  ครัง  แต่สาํเร็จเพียงครังเดียวโดยเป็นผลงาน

ของนเรนทรยศสั ในปี ค.ศ.557 มีการบนัทึกไวเ้ป็นหนงัสือ 10 เล่ม ไม่มีการแบ่งเป็นบทเหมือนกบั

ฉบบัสนัสกฤต  การแปลอีกสองครังเป็นผลงานของฉือเซียนกุน (Shih sien-kun) ในปี ค.ศ. 420-479  

การแปลนีนนัจิโอ (Nanjio) กล่าวว่ามีเนือหาเหมือนสมาธิราชสูตรเล่มที 7  และที  8  เมือเทียบกบั

ฉบบัของนเรนทรยศสั  และอีกฉบบัหนึงเป็นผลงานของฉือเซียนกุนเเหมือนฉบบัที 2  แต่เรกาเม่

แยง้ว่าเป็นผลงานของอนัชิเกา  (an-she-kao)  ในปี ค.ศ. 14835 

3. ฉบับทิเบตมีการแปลหนึงครัง  มีชือคัมภีร์เป็นภาษาทิเบตว่า  Phags-pa chos 

thams-cad kyi rang-bzhin mnyam-pa-nyid rnam-par spros-pa ting-nge-‘dzin gyi rgyal-po zhes 

bya-ba theg-pa chen-po’I mdo  เมือแปลเป็นสันสกฤตจะเท่ากบัคาํว่า สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิ- 

ป ฺจิตสมาธิราช  ผูแ้ปลคือไศเลนทรโพธิ (ไศเลนฺทรโพธิ) และธรรมดาศีล (ธรฺมตาศีล) ซึงมีชีวิต

ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที 936  ปัจจุบนัคมัภีร์นีจดัอยูใ่นส่วนของพระสุตตนัตปิฏก (Mdo)  

สมาธิราชสูตรทัง 4 ฉบับนี (ฉบับกิลกิต ฉบับเนปาล ฉบับจีน และฉบับทิเบต)  

ฉบบักิลกิตและฉบบัจีนน่าจะเป็นฉบบัทีเก่าแก่ทีสุด  มีขอ้ความสันกว่าฉบบัเนปาลและฉบบัทิเบต  

อีกทงัเนือหาของคมัภีร์และการจาํแนกบทของพระสูตรค่อนขา้งคลา้ยกนัในทุกฉบบั  มีการสรุป

ส่วนทีสาํคญัซึงแตกต่างกนัระหว่างฉบบัต่าง ๆ คือ  ปริวรรตที 6 ฉบบัอืน ๆ มีชือว่า สมาธิ แต่ฉบบั

ทิเบตมีชือว่า สมาธิวิโศธน, บทที 13, 14 ไม่ปรากฏในฉบับสันสกฤต ในฉบับทิเบตแบ่งบท  

ตถาคตกายนิรฺเทศ เป็น 2 บท คือบทที 22 และ 23, ฉบบักิลกิตไดร้วมบทที 20 และ 21 เขา้ดว้ยกนั

โดยไดแ้บ่ง บทที 20 (อินฺทรเกตุธฺวชราช) เป็น บท 20 ส่วนตน้ และแบ่งบทที  21 (ปูรฺวโยค) เป็น 20 

                                         
34 Nalinaksha Dutt, Gilgit Manuscripts vol.ii. i. 
35 Ibid., iii. 
36 Ibid., iii. 
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ส่วนปลาย  ฉบบัสันสกฤตแบ่งบท กายวากฺมนะสมฺวร เป็นบทที 38-40 แต่ในฉบบัทิเบตไม่มีบท 

ที  38-40   

ระยะเวลาของคมัภีร์ทีน่าจะเป็นไปได ้ จากกาํหนดเวลาของฉบบัจีน จึงกาํหนดไดว้่า

น่าจะมีการแต่งก่อนคริสต์ศตวรรษที 2 ทตัต์ให้ความเห็นว่าจากทีฉบบัจีนมีเนือหาสัน พระสูตร

ดงัเดิมก็น่าจะสันกว่า ภายหลงันเรนทรยศสั เมือแปลเป็นภาษาจีนในคริสต์ศตวรรษที 6 จึงเพิม

เนือหาใหม้ากขึน  ฉบบัแปลภาษาจีนนีใกลเ้คียงกบัฉบบัทีพบในกิลกิตซึงมีลกัษณะทางโบราณคดีที

แสดงใหเ้ห็นว่าน่าจะอยูใ่นราวคริสตศ์ตวรรษที 6 หรือ 7 จากการทีจนัทรกีรติและศานติเทวะไดอ้า้ง

ถึงขอ้ความจากพระสูตรนีโดยตรงหลายครังในงานเขียนของตน จึงอาจสันนิษฐานจากยุคของ 

จนัทรกีรติและศานติเทวะได ้โดยทีจนัทรกีรติมีชีวิตในราวคริสตศ์ตวรรษที 6 และศานติเทวะมีชีวิต

ในราวคริสต์ศตวรรษที 7 ดงันันพระสูตรนีตอ้งเขียนขึนก่อนคริสต์ศตวรรษที 6 และจากการที 

ในคมัภีร์ไดก้ล่าวถึงการสงัคายนา 3 ครัง คมัภีร์จึงน่าจะเกิดหลงัจากการสงัคายนาครังที 3 ในยคุสมยั

ของพระเจ้ากนิษกะ จึงกาํหนดช่วงเวลาเริมต้นของการเขียนคัมภีร์นีไว ้ตังแต่ยุคของพระเจ้า 

กนิษฐกะลงมา ซึงอยูใ่นราวคริสตศ์ตวรรษที 1 หรือ 237   

จากการเทียบเคียงระหว่างสมาธิราชสูตรฉบบัเนปาลและฉบบัทิเบตกบัฉบบัจีนพบว่า

ฉบบัเนปาลและฉบบัทิเบตมีการเพิมเติมเนือหาเขา้มามาก ซึงเรกาเม่ (Constanty regamey) ให้ขอ้

สันนิษฐานว่า สมาธิราชสูตรน่าจะแต่งในระหว่างคริสต์ศตวรรษที 6 ถึง 9 ซึงเป็นช่วงที

นเรนทรยศสัไดแ้ปลไปเป็นภาษาจีนและฉบบัเนปาลน่าจะแต่งขึนในช่วงนี  แต่เรกาเม่เองก็ปฏิเสธ

ความเป็นไปไดนี้ดว้ยเหตุผล 3 ประการ ประการแรกคือ บางขอ้ความ เช่น ในบทที 22 ของฉบบัจีน

ได้มีข้อความทีมีมากกว่าฉบับเนปาลและฉบับทิเบต ประการทีสอง การอา้งถึงสมาธิราชสูตร 

ในคมัภีร์ประสนันปทาของจนัทรกีรติ และในคมัภีร์ศึกษาสมุจจยะของศานติเทวะ ค่อนขา้งตรงกนั

ทีเดียวกับฉบับเนปาล  ทาํให้คาดได้ว่าอาจมีการแก้ไขเพิมเติม  โดยทีฉบับเนปาลและฉบับ 

ทิเบตน่าจะแต่งในราวคริสตศตวรรษที  6 หรืออยา่งชา้ทีสุดในคริสต์ศตวรรษที 7 และอีกหลกัฐาน

หนึงทีเรกาเม่กล่าวไวคื้อในบทที 8 ของฉบบัภาษาจีนไดมี้คาถาทีจนัทรกีรติอา้งถึง  เรกาเม่สรุปว่า  

ฉบบัภาษาจีนเป็นฉบบัแปลยอ่ซึงตอ้งการยอ่สมาธิราชสูตรใหส้นัเขา้  

จากการศึกษาเนือหาของคมัภีร์ ผูศึ้กษาเห็นว่าเนือหาในปริวรรตที 1 ชือนิทานปริวรรต 

อาจจะเป็นพระสูตรทีพระพุทธเจา้ไดต้รัสไวแ้ต่เดิมเพราะมีรูปแบบคลา้ยกบัพระสูตรในยุคแรก ๆ 

เช่น ธมัมจกักปัปวตันสูตร ประกอบดว้ยคาํขึนตน้ว่า เอว ํมยา ศฺรุตมฺ คาํแสดงสถานทีและประชุม

สงฆ ์คาํแสดงทีมาของคาํสอน หลกัธรรมทีพระพุทธเจา้สอน และผลทีเกิดขึนหรือการบรรลุธรรม

                                         
37 Nalinaksha Dutt, Gilgit Manuscripts vol.ii. iii.  
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ตามทีสอน ส่วนปริวรรตอืน ๆ คงเป็นส่วนทีมีการแต่งเติมเพืออธิบายความในปริวรรตที 1 ซึงเทียบ

ไดก้บัอรรถกถาของพระไตรปิฎกบาลี เพราะฉะนนัอายขุองคมัภีร์จึงอาจเริมตน้ไดจ้ากสมยัพุทธกาล

และมีการเพิมเติมเนือหาเรือยมาจนถึงคริสตศ์ตวรรษที 9 

 

ชือเรียกคมัภีร์ 

ชือเรียกทวัไปของคมัภีร์นีคือ สมาธิราชสูตร ตามเนือหาหลกัของคมัภีร์ทีมุ่งกล่าวถึง

เรืองสมาธิ  แต่ก็ยงัมีอีกหลายชือทีใช้เรียกคัมภีร์นี ในฉบับทิเบตมีชือเรียกว่า Phags-pa chos 

thams-cad kyi rang-bzhin mnyam-pa-nyid rnam-par spros-pa ting-nge-‘dzin gyi rgyal-po zhes 

bya-ba theg-pa chen-po’I mdo ซึงมีความหมายตรงกบั สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺ จิตสมาธิราช 

นาม มหายานสูตร แปลว่า พระสูตรฝ่ายมหายาน ชือว่า สรวธรมสวภาวสมตาวิปัญจิตสมาธิราช  

ชือนีปรากฏในตวัพระสูตรเองดว้ย ส่วนฉบบัภาษาจีนมีชือว่า Yueh-teng san-mei ching ซึงเท่ากบั 

จนัทรประทีปสมาธิราชสูตร ซึงอาจจะเกียวเนืองกบัตวัเอกของเรืองคือจันทรประภาโพธิสัตว ์  

แต่ก็น่าแปลกใจว่าเหตุใดจึงมีชือเป็นจนัทรประทีปสมาธิสูตร เพราะคาํว่า จนัทรประภา กบัจนัทร-

ประทีป ไม่น่าจะใชเ้รียกแทนกนัได ้

ในวฤตติของศานตรักษิตะกบัมธัยมกาลงัการ  และในปัญจิกาของกมลาศีล  มีขอ้ความ

ทีอา้งถึงสมาธิราชโดยใชชื้อเรียกว่า Snying-rje chen-po la ‘jug pa’I mdo  ซึงเท่ากบัคาํในภาษา

สนัสกฤตว่า มหากรุณาวตารสูตร   ชือนีปรากฏในโศลกที 20  ของบทที 3 ของสมาธิราชสูตร  ซึง

กล่าวว่า พระสูตรนีเรียกว่า การขา้มลงสู่มหากรุณา (มหากรุณมฺ โอตารมฺ  อิทมฺ  สูตฺรมฺ นิรุจฺยเต)38  

ซึงคาํนีมีการใชอี้กครังในบทที  40 ซึงเป็นบทสุดทา้ยของคมัภีร์ดงัทีคมัภีร์ไดก้ล่าวไวว้่า เป็นลาภ 

ทีไดดี้แลว้สาํหรับสัตวเ์หล่านัน ผูไ้ดฟั้งมหากรุณาวตารธรรมบรรยายนี สัตวเ์หล่านันจกัเป็นผูน้ั ง

ใกลพ้ระพุทธเจา้จาํนวนมาก  (สุลพฺธา  ลาภาสฺเตษาํ  สตฺตฺวานาํ  ย  อิม ํ มหากรุณาวตารธรฺมปรฺยาย ํ

ศฺโรษฺยนฺติ |  พหุพุทฺธปรฺยปุาสิตาสฺเต  สตฺตฺวา  ภวิษฺยนฺติ)39  และในตอนจบฉบบัแปลภาษาจีนไดพ้บ

ขอ้ความว่า  พระสูตรนีควรเรียกชือว่า การข้ามลงสู่มหากรุณา  ซึงเป็นวลีทีสอดคลอ้งกับคาํว่า 

มหากรุณาวตาร (การขา้มลงสู่มหากรุณา) 

ในปริวรรตที  7 เรียกชือว่า  ธรรมบรรยายชือว่า ตริกษานตยวตาร  (ตฺริกฺษานฺตฺยวตาโร  

ธรฺมปรฺยาย:)40  ซึงแปลว่า ความหยงัลงสู่กษานติ  3 

                                         
38 SR.3.16.17. 
39 SR 40.303.19. 
40 SR.7.35.8.  
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จากชือเรียกทีหลากหลายนีทาํใหค้าดเดาว่า  สมาธิราชสูตรอาจจะเป็นชือเรียกพระสูตร

ทีเกียวกับสมาธิซึงเป็นส่วนหนึงของคมัภีร์ทีใหญ่กว่า แมแ้ต่ชือเรียกทีปรากฏแทรกมาในแต่ละ

ปริวรรตในคมัภีร์ก็ยงัมีชือเรียกทีหลากหลาย และอาจเป็นส่วนย่อยของสมาธิราชสูตรฉบบัทีใหญ่

กว่าอีกทอดหนึง 

   

ภาษาและไวยากรณ์ 

ภาษาทีใชใ้นสมาธิราชสูตร  ไดแ้ก่ ภาษาสนัสกฤต  มีลกัษะการแต่งแบบร้อยแกว้ผสม

ร้อยกรอง  มีร้อยกรองทงัหมดจาํนวน  2,065 โศลก ภาษาทีใชร้ะหว่างร้อยแกว้และร้อยกรอง 

มีความแตกต่างกนัค่อนขา้งชดัเจน  กล่าวคือ  ภาษาทีใชใ้นร้อยแกว้จะเป็นภาษาสนัสกฤตมาตรฐาน 

(Classical Sanskrit) ส่วนภาษาทีใช้ในร้อยกรองจะเป็นภาษาสันสกฤตผสม (Mixed Sanskrit)  

ฉบบักิลกิตมีรูปแบบคลา้ยกบัฉบบัจีนของอนัชิเกา (An-she-kao)  ทีมีเฉพาะในส่วนทีเป็นร้อยกรอง

เท่านนั  ต่อมาน่าจะมีการนาํมาเขียนในส่วนร้อยแกว้เพิมเติมในช่วงคริสต์ศตวรรษที 6 ซึงมีเนือหา 

ทีซาํกนักบัร้อยกรองดงักล่าว  ลกัษณะการแต่งคมัภีร์ทีมีเนือหาซาํกนัระหว่างร้อยกรองกบัร้อยแกว้

เช่นนีเป็นลกัษณะทีเห็นไดท้วัไปในคมัภีร์มหายาน  และภาษาทีใชร้ะหว่างร้อยกรองกบัร้อยแกว้ 

ก็ค่อนขา้งต่างกนัมาก  ขอ้ความส่วนร้อยแกว้มกัจะเขียนไดถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ของปาณินิ  

ในขณะทีขอ้ความส่วนร้อยกรองมกัเป็นภาษาทีผสมกนัระหว่างปรากฤตและสันสกฤต  (Mixed 

Sanskrit) เมือใชก้ารตรวจสอบระบบไวยากรณ์จะพบว่าผูแ้ต่งขอ้ความส่วนร้อยแกว้จะมีความรู้เรือง

ไวยากรณ์สันสกฤตปาณินิไดอ้ย่างถูกตอ้ง    แต่บางทีก็อาจเป็นไปไดว้่าผูแ้ต่งก็คงมีความชาํนาญ 

ในสันสกฤตผสมและแต่งส่วนร้อยกรองด้วยสันสกฤตผสมเมือตนเห็นว่าควรแต่งเพิมเติมก็ได ้ 

สรุปว่าคงมีการแต่งเติมทงัในส่วนทีเป็นร้อยกรอง ร้อยแกว้  หรือแมแ้ต่เพิมเติมปริวรรตหรือบทของ

คมัภีร์ดว้ยสนัสกฤตผสมก็ได้41 

ในส่วนร้อยกรองมักแต่งด้วยสันสกฤตผสม  มีการใช้ค ําศัพท์ปรากฤตมากกว่า

สันสกฤต  ผูแ้ต่งมกัจะไม่ค่อยใส่ใจรูปแจกให้ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ทงันีอาจเป็นเพราะ

ตอ้งการใหถ้กูตอ้งตามขอ้บงัคบัของฉนัทลกัษณ์  มีการใชค้าํสนัสกฤตดว้ยรูปแจกแบบปรากฤตและ

ใชค้าํปรากฤตดว้ยรูปแจกแบบสนัสกฤต  มีการใชค้าํกริยาตามแบบทีใชใ้นภาษาบาลีหรืออาจจะเป็น

รูปของปรากฤตก็ได ้  

การใชไ้วยากรณ์ไม่ถกูตอ้งตามหลกัสนัสกฤตมาตรฐานในสมาธิราชสูตร มีดงันี 

1. การสนธิทีไม่ถกูตอ้ง  เช่น   

                                         
41 Nalinaksha Dutt, Gilgit Manuscripts vol.ii, v. 
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    1.1 จนฺทฺรปฺรโภ  เอษ42  แทนทีจะเป็น  จนฺทฺรปฺรภ  เอษ  ตามหลกัว่า  วิสรรคเมือมี

สระทีไม่ใช่  อ  ตามมาใหล้บวิสรรคเสีย43 

1.2 ยตฺริเม44 แทนทีจะเป็น ยตฺเรเม ตามหลกัว่า อวรรณะเมือเชือมกบัอิวรรณะเป็น  

เอ45   

2. การแจกรูปทีไม่ถกูตอ้ง  เช่น   

           2.1 ปูช46  แทนทีจะเป็น  ปูชามฺ  กฺฤตฺว  ตามการแจกศพัท ์สตรี. ทวิตี. เอก.   

    2.2 พุทฺธิมนฺตานฺ47 แทนทีจะเป็น  พุทฺธิมต  ทฺฤษฺฏฺ วา  ตามการแจกรูป  ทวิตี. พหุ. 

    2.3 มิ  หรือ  มยิ48  แทนทีจะเป็น  มยา  จฺฉินฺนุ  ตามการแจกศพัท ์อสฺมทฺ  ในรูป  ตฤ. 

เอก. 

    2.4 พุทฺธาน49, ธรฺมาณ50, สรฺเวษ51 แทนทีจะเป็น พุทฺธานามฺ, ธรฺมานามฺ, สรฺเวษามฺ  

ตามการแจกรูปใน  ษ. พหุ. 

    2.5  กาลิ52  แทนทีจะเป็น  กาเล  ตามการแจกรูปใน  ส. เอก. 

3. การแจกรูปกริยาทีไม่ถกูตอ้ง  เช่น 

    3.1 เภษฺยติ53  แทนทีจะเป็น  ภวิษฺยติ  ตามการประกอบรูป  ภู ธาตุ + สฺยติ54  วิภกัติ

หมวด ภวิษฺยนฺ  บุรุษที  3  เอก.  ปรัส.  ลง  อิ  อาคม 

                                         
42 SR.15.95.3. 
43 จาํลอง สารพดันึก, ไวยากรณ์สันสกฤต (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั, 2542), 

18.  
44 SR.14.88.29. 
45 จาํลอง สารพดันึก, ไวยากรณ์สันสกฤต, 9. 
46 SR.32.217.1. 
47 SR.4.20.5.  
48 SR.10.64.24. 
49 SR.11.72.23. 
50 SR.11.68.12. 
51 SR.11.69.1. 
52 SR.11.75.6. 
53 SR.4.19.26.  
54 สัญลกัษณ์ + หมายถึงการรวมคาํระหว่างคาํสองคาํระหว่างคาํหน้าและคาํหลงัสัญลกัษณ์ + เขา้

เป็นคาํเดียวกนั 
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    3.2 ธาเรติ55  แทนทีจะเป็น  ธารยติ  ตามการประกอบรูป  ธฺฤ  ธาตุ + อย  ปัจจยั

ประจาํหมวดธาตุ + ติ วิภกัติหมวด วรฺตมาน:  บุรุษที  3  เอก. ปรัส.  เปลียน  ธฺฤ เป็น  ธารฺ  ตาม

หลกัว่า  สระทีสุดธาตุกลายเป็นพฤทธิสระ56 

    3.3 สฺปฺฤเหนฺติ57  แทนทีจะเป็น  สฺปฺฤหยนฺติ ตามการประกอบรูป สฺปฺฤหฺ ธาตุ + อย  

ปัจจยัประจาํหมวดธาตุ  + อนฺติ  วิภกัติหมวด วรฺตมาน:  บุรุษที  3  พหุ.  ปรัส. 

    3.4 ปศฺยิ58  แทนทีจะเป็น  ปศฺยามิ  ตามการประกอบรูป  ปศฺ + ย ปัจจยัประจาํหมวด

ธาตุ + มิ  วิภกัติหมวด วรฺตมาน:  บุรุษที  1  เอก. ปรัส.  รูปวิภกัติทีมี  วฺ  และ  มฺ  เป็นตวัตน้  แปลง  

อ  ขา้งหนา้  วฺ  และ  มฺ  เป็น  อา59   

   3.5 สฺถิหิตฺวา60  แทนทีจะเป็น สฺถิตฺวา ตามการประกอบ  สฺถา ธาตุ + ตฺวา ปัจจัย  

ลง  อิ  อาคม 

4. การใชลิ้งคที์ไม่ถกูตอ้ง  เช่น 

    4.1  กุสุมานฺ61  แทนทีจะเป็น  กุสุมานิ  ตามการแจกรูปศพัท ์ กุสุม  อ  การันต ์ นปํุ.  

ในรูปของ  ทวิตี.  พหุ.  ในทีนีเป็นการแจกตาม  อ  การันต ์ ปุล. 

    4.2 ลกฺษณา:62  แทนทีจะเป็น  ลกฺษณานิ  ตามการแจกรูปศพัท์  ลกฺษณ  อ การันต ์ 

นปํุ.  ในรูปของ  ปฺร. พหุ.  ในทีนีเป็นการแจกตาม  อ การันต ์ ปุล. 

5. การใช้พจน์ของกริยาทีไม่สอดคลอ้งกับประธานของประโยค  มีการใช้รูป อสฺติ  

ซึงเป็นรูปประกอบในวิภกัติหมวด วรฺตมาน: บุรุษที 3  เอก.  ปรัส.  แทน  สนฺติ  ซึงเป็นรูปแจก 

ในบุรุษที 3 พหุ ปรัส.  ในหลายแห่ง  เช่น  เย  ศิลฺปสฺถานา  ปฺฤถุ  อสฺติ  โลเก63  เกฺษตฺรศเตษุ  เย   

วาลิก อสฺติ64 

6. การลบพยญัชนะสุดทา้ยทิง  เช่น  โกจิ65  แทนทีจะเป็น  กศฺจิตฺ 

                                         
55 SR.2.10.28. 
56 จาํลอง สารพดันึก, ไวยากรณ์สันสกฤต, 131. 
57 SR.2.11.14. 
58 SR.11.75.20. 
59 จาํลอง สารพดันึก, ไวยากรณ์สันสกฤต, 118. 
60 SR.2.9.19. 
61 SR.10.57.13. 
62 SR.11.72.26. 
63 SR.7.36.17. 
64 SR.37.264.17.  
65 SR.7.37.29. 



314 
 

 
 

7. การใช ้ อิ  หรือ  อุ  แทนการแจกรูป  เช่น   

  7.1 สรฺวิ66 แทนทีจะเป็น  สรฺเว  ภวา:  ตามรูปแจก  ปฺร. พหุ. 

   7.2 นิเกตุ67 แทนทีจะเป็น  นิเกตมฺ  ตามรูปแจก  ปฺร. เอก. 

  7.3 สฺวภาวุ68  แทนทีจะเป็น  สฺวภาวมฺ  ตามรูปแจก  ทวิตี. เอก. 

   7.4 อหุ69  แทนทีจะเป็น  อหมฺ  ตามรูปแจกศพัท ์อสฺมทฺ  ปรฺ. เอก. 

   7.5 จรมาณุ70 แทนทีจะเป็น  จรมาณ:  ตามรูปแจก ปุลฺ. ปฺร. เอก. 

   7.6 ขิลุ71  แทนทีจะเป็น  ขิลมฺ  ตามรูปแจก ทวิตี. เอก. 

8. การทาํสระยาวใหส้นัและทาํสระสนัใหย้าว  เช่น   

    8.1 ศิกฺษิตฺว72  แทนทีจะเป็น  ศิกฺษิตฺวา 

   8.2 กฺฤตฺว73  แทนทีจะเป็น  กฺฤตฺวา 

   8.3 สฺถเปตฺว74  แทนทีจะเป็น  สฺถเปตฺวา 

   8.4 สท75  แทนทีจะเป็น  สทา   

9. การใชปั้จจยั กฺตฺวาจฺ  แทน  ลฺยปฺ  เช่น 

    9.1 นิเษวิตฺวา76  แทนทีจะเป็น  นิเษวฺย 

   9.2 ปฺรวฺรชิตฺวา77  แทนทีจะเป็น  ปฺรวฺรชฺย 

การแต่งทีไม่ถกูตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ปาณินิปรากฏในคมัภีร์นีหลายแห่งดงัทีกล่าว

ขา้งตน้  เรกาเม่ (Regamey)  ไดก้ล่าวถึงภาพรวมของลกัษณะการแต่งสมาธิราชสูตร  สรุปดงันี 

1. มีการใช ้ อ  แทน  อา:  อานฺ  และ  อา 

2. มีการใช ้ อิ  แทน  เอ 

                                         
66 SR.31.191.18. 
67 SR.15.96.25. 
68 SR.1.3.14. 
69 SR.3.15.1. 
70 SR.11.72.28. 
71 SR.1.4.5. 
72 SR.2.11.12. 
73 SR.20.136.19, SR. 21.138.18.  
74 SR.5.29.4. 
75 SR.2.11.18. 
76 SR.1.4.7. 
77 SR.2.8.5. 
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3. มีการใช ้ อุ  แทน  โอ,  อมฺ,  เอา 

4. มีการใชรู้ปแจกตามแบบปรากฤต  เช่น  สัปตมีวิภักติ  เอกวจนะ  ใชรู้ปแจกว่า 

อสฺมินฺ,  ปรถมาวิภกัติ  หรือทวิตียาวิภกัติ  พหุวจนะ  นปุลสกลิงค์  ใชรู้ปแจกว่า  อา,  ใชรู้ปแจก

ทวิตียาวิภกัติ พหุวจนะ  อิ  การันต์ว่า  ย:,  ใชรู้ปแจกษษัฐีวิภกัติ  พหุวจนะ  ว่า  อาน,  ใชรู้ปแจก 

ตฤตียาวิภกัติ  พหุวจนะ  ว่า  เอหิ,  ใชรู้ปแจกสปัตมีวิภกัติ  พหุวจนะว่า  อี  และ  อ ู

5. ใชรู้ปแจกสรรพนามหลายแบบ 

6. มกัใชรู้ปแจก ลุงฺ (อดีตกาล) ตามแบบแจกปรากฤต 

7. ใช ้ อาชญมาลา (อาชฺญารถ:) บุรุษที 2 พหูพจน์ แทน วรฺตมาน: บุรุษที  2 

8. มีการลบพยญัชนะสุดทา้ย78 

 

ฉันทลกัษณ์ในสมาธิราชสูตร 

รูปแบบการใชฉ้ันทลกัษณ์ทีปรากฏในสมาธิราชสูตร ผูแ้ต่งมีความชาํนาญในการใช้

ฉนัทลกัษณ์มาก มีความไพเราะเสนาะโสตดงัปรากฏว่าชาวพุทธฝ่ายมหายานในเนปาลนิยมนาํมา

สวดกนัในชีวิตประจาํวนั  สมาธิราชสูตรมีปริวรรตทงัหมดจาํนวน  40 ปริวรรต  มีบทร้อยกรอง

ทงัสิน  2,065  โศลก  แบ่งอยูใ่นปริวรรตต่าง ๆ ดงันี 

ปริวรรตที  1  ชือว่า นิทานปริวรฺต:    มี  15  โศลก 

ปริวรรตที  2  ชือว่า ศาเลนฺทรราชปูรฺวโยคปริวรฺต:  มี  30  โศลก 

ปริวรรตที  3  ชือว่า ภูตคุณวรฺณปฺรกาศนปริวรฺต:  มี  39  โศลก 

ปริวรรตที  4  ชือว่า พุทฺธานุสฺมฺฤติปริวรฺต:   มี  25  โศลก 

ปริวรรตที  5  ชือว่า โฆษทตฺตปริวรฺต:   มี  28  โศลก 

ปริวรรตที  6  ชือว่า สมาธิปริวรฺต:    มี  25  โศลก 

ปริวรรตที  7  ชือว่า ตฺริกฺษานฺตฺยวตารปริวรฺต:   มี  38  โศลก 

ปริวรรตที  8  ชือว่า อภาวสมุทฺคตปริวรฺต:   มี  12  โศลก 

ปริวรรตที  9  ชือว่า คมฺภีรธรฺมกฺษานฺติปริวรฺต:   มี  66  โศลก 

ปริวรรตที  10  ชือว่า ปุรปฺรเวศปริวรฺต:   มี  90  โศลก 

ปริวรรตที  11  ชือว่า สูตฺรธารณปริวรฺต:   มี  63  โศลก 

ปริวรรตที  12  ชือว่า สมาธฺยนุศิกฺษณาปริวรฺต:   มี  20  โศลก 

ปริวรรตที  13  ชือว่า สมาธินิรฺเทศปริวรฺต:   มี  34  โศลก 

                                         
78 Constanty Regamey, Philosophy in the Samadhirajasutra (Motilal Banarsidass, 1990), 23. 
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ปริวรรตที  14  ชือว่า สฺมิตสมฺทรฺศนปริวรฺต:   มี  95  โศลก 

ปริวรรตที  15  ชือว่า สฺมิตวฺยากรณปริวรฺต:   มี  17  โศลก 

ปริวรรตที  16  ชือว่า ปูรฺวโยคปริวรฺต:   มี  31  โศลก 

ปริวรรตที  17  ชือว่า พหุพุทฺธนิรฺหารสมาธิมุขปริวรฺต:  มี  168  โศลก 

ปริวรรตที  18  ชือว่า สมาธฺยนุปรินฺทนปริวรฺต:  มี  56  โศลก 

ปริวรรตที  19  ชือว่า อจินฺตฺยพุทฺธธรฺมนิรฺเทศปริวรฺต:  มี  21  โศลก 

ปริวรรตที  20  ชือว่า อินฺทรเกตุธฺวชราชปริวรฺต:  มี  11  โศลก 

ปริวรรตที  21  ชือว่า ปูรฺวโยคปริวรฺต:   มี  30  โศลก 

ปริวรรตที  22  ชือว่า ตถาคตกายนิรฺเทศปริวรฺต:  มี  39  โศลก 

ปริวรรตที  23  ชือว่า ตถาคตาจินฺตฺยนิรฺเทศปริวรฺต:  มี  13  โศลก 

ปริวรรตที  24  ชือว่า ปฺรติสมฺวิทวตารปริวรฺต:   มี  67  โศลก 

ปริวรรตที  25  ชือว่า อนุโมทนาปริวรฺต:   มี  15  โศลก 

ปริวรรตที  26  ชือว่า ทานานุศมฺสาปริวรฺต:   มี  8  โศลก 

ปริวรรตที  27  ชือว่า ศีลนิรฺเทศปริวรฺต:   มี  6  โศลก 

ปริวรรตที  28  ชือว่า ทศานุศมฺสาปริวรฺต:   มี  83  โศลก 

ปริวรรตที  29  ชือว่า เตชคุณราชปริวรฺต:   มี  116  โศลก 

ปริวรรตที  30  ชือว่า อนุศมฺสาปริวรฺต:   มี  10  โศลก 

ปริวรรตที  31  ชือว่า สรฺวธรฺมสฺวภาวนิรฺเทศปริวรฺต:  มี  30  โศลก 

ปริวรรตที  32  ชือว่า สูตฺรธารณานุศมฺสาปริวรฺต:  มี  280  โศลก 

ปริวรรตที  33  ชือว่า เกฺษมทตฺตปริวรฺต:   มี  42  โศลก 

ปริวรรตที  34  ชือว่า ชฺญานาวตีปริวรฺต:   มี  52  โศลก 

ปริวรรตที  35  ชือว่า สุปุษฺปจนฺทฺรปริวรฺต:   มี  123  โศลก 

ปริวรรตที  36  ชือว่า ศีลสฺกนฺธนิรฺเทศปริวรฺต:   มี  69  โศลก 

ปริวรรตที  37  ชือว่า ยศะ ปฺรภปริวรฺต:   มี  104  โศลก 

ปริวรรตที  38  ชือว่า กายวางฺมนะสมฺวรปริวรฺต:  มี  91  โศลก 

ปริวรรตที  39  ชือว่า ปทตฺริศตนิรฺเทศปริวรฺต:   ไม่มีบทร้อยกรอง 

ปริวรรตที  40  ชือว่า ปรีนฺทนาปริวรฺต:   มี  3  โศลก 

สาํหรับการศึกษารูปแบบฉนัทลกัษณ์มีคมัภีร์ทีเกียวกบัฉนัทลกัษณ์ ไดแ้ก่ ฉนัทศาสตร์

ของศรีปิงคละ, วฤตตรัตนากรของศรีเกทารภฏัฏะ และวฤตโตทยปริศิษฏยะของทีปังกร รวมถึง

แหล่งขอ้มลูอืน ๆ เช่น พจนานุกรมสนัสกฤต-องักฤษของอาปเต (Apte) ในการแต่งคาถาหรือโศลก
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บทหนึงประกอบด้วย 4 บาท ในหนึงบาทมีจาํนวนพยางค์แตกต่างกันออกไป ฉันทลกัษณ์บาง

ประเภทเช่น อนุษฏภุฉันท์จะเขียนรูปคาถาไว้บรรทัดละ 2 บาท รวมถึงอารยาฉันท์ด้วย   

แต่โดยทวัไปจะเขียนรูปคาถาไวบ้รรทดัละบาทรวมเป็น 4 บรรทดั ในคมัภีร์ฉันทลกัษณ์ต่าง ๆ จดั

ประเภทฉนัทลกัษณ์ไวเ้ป็น 4 กลุ่ม ตามรูปแบบขอ้บงัคบัทีแตกต่างกนั ดงันี 

1. สมวฤตฺต  สาํหรับฉนัทที์มีเสียงลฆุและคุรุเหมือนกนัหมดในทุกบาท 

2. อรฺธวฤตฺต สาํหรับฉนัทที์มีเสียงลฆุและคุรุในบาทที 1 และ 3 เหมือนกนั และมีเสียง

ลฆุและคุรุในบาทที 2 และ 4 เหมือนกนั 

3. วิษมวฤตฺต สาํหรับฉนัทที์มีเสียงลฆุและคุรุไม่เหมือนกนัในแต่ละบาท 

4. ชาติ  สาํหรับฉนัทที์มีพยางคไ์ม่เท่ากนัในแต่ละบาท 

ชือเรียกฉนัทลกัษณ์กาํหนดตามรูปแบบ (pattern) ของฉนัทลกัษณ์ทีแตกต่างกนัไปตาม

จงัหวะเสียง (rhythm) ซึงนําเสียงหนัก (คุรุ) หรือเสียงเบา (ลฆุ) มาเป็นเครืองกาํหนดจัดเสียง 

เป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 เสียง เรียกชือกลุ่มเสียงดังกล่าวว่า คณะฉันท์ มีทงัหมด 8 คณะฉันท์ แลว้นํา 

คณะฉนัทเ์หล่านนัมาเรียงเป็นรูปแบบเฉพาะและกาํหนดชือเรียกให้แก่ฉันทลกัษณ์แต่ละประเภท  

มีสูตรช่วยในการจดจาํคณะฉนัทว์่า ยมาตาราชภานสลคํ79 ซึงอธิบายคณะฉนัทไ์ดด้งันี 

ยมาตา   ประกอบดว้ยเสียงเบา หนกั หนกั   เรียกว่า ย คณะ 

มาตารา  ประกอบดว้ยเสียงหนกั หนกั หนกั  เรียกว่า ม คณะ 

ตาราช  ประกอบดว้ยเสียงหนกั หนกั เบา   เรียกว่า ต คณะ 

ราชภา  ประกอบดว้ยเสียงหนกั เบา หนกั   เรียกว่า ร คณะ 

ชภาน  ประกอบดว้ยเสียงเบา หนกั เบา   เรียกว่า ช คณะ 

ภานส  ประกอบดว้ยเสียงหนกั เบา เบา   เรียกว่า ภ คณะ 

นสล  ประกอบดว้ยเสียงเบา เบา เบา   เรียกว่า น คณะ 

สลค ํ ประกอบดว้ยเสียงเบา เบา หนกั   เรียกว่า ส คณะ 

ล   หมายถึงเสียงเบา (ลฆุ) และ 

ค ํ  หมายถึงเสียงหนกั (คุรุ)   

ฉันทลักษณ์ทีใช้ในสมาธิราชสูตร จากการตรวจสอบรูปแบบของฉันทลกัษณ์ทีใช ้

ในสมาธิราชสูตร  พบว่ามีการใชฉ้นัทลกัษณ์ทงัหมด 15 ชนิด มีทงัฉนัท์วรรณพฤติและมาตราพฤติ

เรียงตามลาํดบัฉนัทลกัษณ์มีจาํนวนพยางคจ์ากนอ้ยไปมากดงันี 

                                         
79 Charles Philip Brown, Sanskrit prosody numerical symbols explained (Carolina: Nabu 

Press, 1869), 28. 
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1. อนุษฏุ ภฉันท์ (อนุษฺฏุ ภฺ) หรือเรียกว่า โศลก มีสูตรในการประพนัธ์ว่า โศฺลเก ษษฺฐ ํ

คุรุ เชฺญย ํสรฺวตฺร ลฆุ ปํจมมฺ,  ทฺวิจตุ:ปาทโยรฺหสฺว ํสปฺตม ํทีรฺฆมนฺโย:.80  มีรูปแบบการเขียนเป็น 2 

บรรทดั ๆ ละ 16 พยางค ์ใน 1 บรรทดัมี 2 บาท ๆ ละ 8 พยางค์ เมือรวม 2 บรรทดัเป็น 1 โศลกหรือ

คาถา มีหลกัการประพนัธว์่า พยางคที์ 5  ในทุกบาทเป็นเสียงลฆุ, พยางคที์  6  ในทุกบาทเป็นเสียง

คุรุ  พยางคที์  7 ในบาทที 1 และ 3 เป็นเสียงคุรุ ส่วนในบาทที 2 และ 4 เป็นเสียงลฆุ, พยางค์ที 1-4 

และพยางคที์ 8 ในทุกบาทไม่มีขอ้กาํหนดเรืองเสียง เขียนเป็นแผนผงัไดด้งันี 

x x x x ◡ — — x   x x x x ◡ — ◡ x 

x x x x ◡ — — x   x x x x ◡ — ◡ x 81  

2. อินทรวิเชียรฉันท์ (อินฺทฺรวชฺรา)  มีสูตรในการประพนัธ์ว่า  สฺยาทึทฺรวชฺรา ยทิ เตา 

ชเคา ค:82  มีจาํนวนพยางค ์ 11  พยางคเ์หมือนกนัหมดในทุกบาท ประกอบดว้ยคณะฉันท์ 3 คณะ  

คือ ต คณะ, ต  คณะ, ช คณะ และคุรุ 2 พยางค ์เขียนเป็นแผนผงัไดด้งันี 

— — ◡, — — ◡,◡ — ◡, — — 

3. อุเปนทรวิเชียรฉนัท ์(อุเปนฺทฺรวชฺรา) มีสูตรในการประพนัธว์่า อุเปนฺทฺรวชฺรา ปฺรถเม 

ลเฆา สา83  มีจาํนวนพยางค ์ 11  พยางคเ์หมือนกนัหมดในทุกบาท  ประกอบดว้ยคณะฉนัท ์3 คณะ 

คือ  ช คณะ,  ต คณะ,  ช คณะ  และคุรุ 2 พยางค ์เขียนเป็นแผนผงัไดด้งันี 

 ◡ — ◡, — — ◡,◡ — ◡, — — 

4. โทธกฉนัท ์(โทธก) มีสูตรในการประพนัธว์่า โทธกมิจฺฉติ ภตฺริตยาทฺเคา84 มีจาํนวน

พยางค ์11 พยางคเ์หมือนกนัหมดในทุกบาท ประกอบดว้ยคณะฉนัท ์3 คณะ คือ ภ คณะ, ภ คณะ, ภ 

คณะ และคุรุ 2 พยางค ์เขียนเป็นแผนผงัไดด้งันี 

   — ◡ ◡, — ◡ ◡, — ◡ ◡, — — 

 

                                         
80 Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary (Delhi: Motilal 

Banarsidass, 1998), 1036. 
81 วิทยานิพนธ์เล่มนีจะใชส้ัญลกัษณ์ - แทนเสียงคุรุ 1 เสียง ใชส้ัญลกัษณ์ ◡ แทนเสียงลฆุ 1   

เสียง  และใชส้ัญลกัษณ์ x แทนเสียงใดๆ  กไ็ด ้1 เสียง 
82 Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1036. 
83 Ibid., 1037. 
84 Ibid., 1037. 
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5. รโถทธตาฉนัท ์(รโถทฺธตา) มีสูตรในการประพนัธว์่า ราตฺปไรรฺนรลไค รโถทฺธตา85 

มีจาํนวนพยางค ์11 พยางคเ์หมือนกนัหมดในทุกบาท ประกอบดว้ยคณะฉนัท ์3 คณะ คือ ร คณะ, น  

คณะ, ร คณะ, ลฆุ  และคุรุ เขียนเป็นแผนผงัไดด้งันี 

   — ◡ —, ◡◡◡, — ◡ —, ◡ — 

6. อุปชาติฉนัท ์(อุปชาติ) เป็นชือเรียกฉนัทที์แต่งผสมกนัระหว่างฉนัทต์งัแต่ 2 ชนิดขึน

ไป และนิยมนาํฉนัทที์มีพยางคใ์นบาทจาํนวนตงัแต่ 11 พยางค์ขึนไปมาผสมกนั ในสมาธิราชสูตร

พบว่ามีการใชอุ้ปชาติฉันท์ซึงเป็นการผสมกนัของฉันท์ 5 ชนิดเท่านัน คือ อุเปนทรวิเชียรฉันท ์ 

อินทรวิเชียรฉนัท ์ วงัศสัถฉนัท ์ อินทรวงศฉ์นัท ์และมยรูนจัจฉนัท ์

7. วงัศสัถวิลฉนัท ์(วศํสฺถวิล) เรียกสนัๆ ว่า วงัศสัถะ (วศํสฺถ) หรืออาจเรียกว่า วงัศสัต-

นิตฉันท์ (วศํสฺตนิต) มีสูตรในการประพนัธ์ว่า วทติํ วศํสฺถวิล ํชเตา ชเรา86  มีจาํนวนพยางค์ 12  

พยางคเ์หมือนกนัหมดในทุกบาท  ประกอบดว้ยคณะฉนัท ์4 คณะ คือ ช คณะ, ต คณะ, ช คณะ และ 

ร  คณะ เขียนเป็นแผนผงัไดด้งันี 

   ◡ — ◡, — — ◡,◡ — ◡, — ◡ — 

8. อินทรวงศฉ์นัท ์(อินฺทฺรวศํา) มีสูตรในการประพนัธ์ว่า ตจฺเจนฺทฺรวศํา ปฺรถมากฺษเร 

คุเรา87  มีจาํนวนพยางค ์ 12  พยางคเ์หมือนกนัหมดในทุกบาท ประกอบดว้ยคณะฉันท์ 4 คณะ คือ 

ต  คณะ, ต คณะ, ช คณะ และ ร คณะ เขียนเป็นแผนผงัไดด้งันี 

   — — ◡, — — ◡,◡ — ◡, — ◡ — 

9. ปรมิตากษราฉนัท ์(ปฺรมิตากฺษรา) มีสูตรในการประพนัธ์ว่า  ปฺรมิตากฺษรา สชสไส:  

กถิตา88  มีจาํนวนพยางค ์12 พยางคเ์หมือนกนัหมดในทุกบาท ประกอบดว้ยคณะฉนัท ์4 คณะ คือ  ส 

คณะ, ช คณะ, ส คณะ และ ส คณะ เขียนเป็นแผนผงัไดด้งันี 

     ◡ ◡ —, ◡ — ◡, ◡ ◡ —, ◡ ◡ — 

10. มยรูนจัจฉนัท ์(มยรูนจฺจ) เป็นฉนัทที์มีจาํนวนพยางค ์13 พยางค์เหมือนกนัหมดใน

ทุกบาท ประกอบดว้ยคณะฉนัท ์4 คณะ คือ ต คณะ, ต คณะ, น คณะ ร คณะ และคุรุ 1 พยางค์ เขียน

เป็นแผนผงัไดด้งันี 

   — — ◡, — — ◡, ◡ ◡ ◡, — ◡ —, — 

                                         
85 Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1037. 
86 Ibid., 1038. 
87 Ibid., 1037. 
88 Ibid., 1037. 
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11. มาลินีฉันท์ (มาลินี) มีสูตรในการประพนัธ์ว่า นนมยยยุเตย ํ มาลินี โภคิโลไก:89 

มีจาํนวนพยางค ์15 พยางคเ์หมือนกนัหมดในทุกบาท ประกอบดว้ยคณะฉนัท ์5 คณะ คือ น คณะ, น 

คณะ, ม คณะ, ย คณะ และ ย คณะ เขียนเป็นแผนผงัไดด้งันี 

◡ ◡ ◡, ◡ ◡ ◡, — — —, ◡ — —, ◡ — — 

12. ฉนัทช์นิดหนึงไม่ปรากฏชือเรียก ผูแ้ต่งร้อยกรองไวใ้นปริวรรตที 31 มีลกัษณะเป็น

ฉนัท์วรรณพฤติ มีจาํนวนพยางค์ 14 พยางค์เหมือนกนัหมดในทุกบาท ประกอบดว้ยคณะฉันท์ 4 

คณะ คือ ม คณะ, ส คณะ, ช คณะ และคุรุ 2 พยางค ์เขียนเป็นแผนผงัไดด้งันี 

   — — —, ◡ ◡ —, ◡ — ◡, — ◡ ◡, — —  

13. ศาลทูลวิกรีฑิตฉนัท ์(ศาลทูลวิกฺรีฑิต) หรือเรียกสัน ๆ ว่า ศาลทูละ  มีสูตรในการ

ประพนัธ์ว่า สูรฺยาศฺไวรฺยทิ ม: สเชา สตตคา: ศารฺทูลวิกฺรีฑตมฺ90  มีจาํนวนพยางค์ 19 พยางค์

เหมือนกนัหมดทุกบาท ประกอบดว้ยคณะฉันท์ 6 คณะ คือ ม คณะ, ส คณะ, ช คณะ, ส คณะ, ต 

คณะ, ต คณะ และคุรุ 1 พยางค ์เขียนเป็นแผนผงัไดด้งันี 

— — —, ◡ ◡ —, ◡ — ◡, ◡ ◡ —, — — ◡, — — ◡, —  

14. ปุษปิตาคราฉนัท ์(ปุษฺปิตาคฺรา) มีสูตรในการประพนัธว์่า  อยชิุ นยคุเรผโต ยกาโร, 

ยุชิ ตุ นเชา ชรคาศฺจ ปุษฺปิตาคฺรา91 เป็นฉันท์กลุ่ม อรฺธวฺฤตฺต ในบาทคีมี 12 พยางค์ประกอบดว้ย

คณะฉันท์ 4 คณะ คือ น คณะ, น คณะ, ร คณะ และ ย คณะ และบาทคู่มี 13 พยางค์ ประกอบดว้ย

คณะฉนัท ์4 คณะ คือ น คณะ, ช คณะ, ช คณะ, ร คณะ และคุรุ 1 พยางค ์เขียนเป็นแผนผงัไดด้งันี 

◡ ◡ ◡, ◡ ◡ ◡, — ◡ —, ◡ — —  บาทคี 

◡ ◡ ◡, ◡ — ◡, ◡ — ◡, — ◡ —, —  บาทคู่ 

15. อารยาฉนัท ์เป็นคณะฉนัท ์(คณฉนฺท) เขียนเป็น 2 บรรทดั ๆ ละ 8 คณะ หนึงคณะมี 

4 มาตรา โดยนับลฆุเป็น 1 มาตรา และคุรุเป็น 2 มาตรา จึงไดรู้ปคณะเป็น 5 แบบ คือ — —, ◡◡—, 

◡—◡, —◡◡ และ ◡◡◡◡ เรียกว่าคณะเต็ม  ยงัมีคณะไม่เต็มอีก 2 คณะ กล่าวคือเป็น ◡ (1 มาตรา) 

ปรากฏในคณะที 6 เท่านนั และ — (2 มาตรา) ปรากฏในคณะที 8 คณะทงั 5 แบบขา้งตน้มีขอ้กาํหนด

เพิมเติมคือ ช คณะ (◡—◡) จะมีในคณะคี (1, 3, 5, 7) ไม่ได,้ คณะที 6 มีไดเ้พียง  ◡—◡, ◡◡◡◡ หรือ 

◡ เท่านนั และคณะที 8 เป็น — เท่านนั แต่ในทางปฏิบติัคณะที 8 มกัใช ้◡ แทนไดเ้หมือนทีใชอ้ย่าง

                                         
89 Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1039. 
90 Ibid., 1040. 
91 Ibid., 1041. 
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เป็นข้อยกเวน้ในพยางค์ท้ายบาทของฉันท์อืนๆ และบางทีก็ใช้คณะเต็มทีลงทา้ยดว้ย — จึงเขียน

แผนผงัทีสามารถเป็นไปไดข้องอารยาฉนัทด์งันี92 

คณะที  1 2 3 4 5 6 7 8 

  — — — — — — — — — — ◡ — — — — 

หรือ  ◡◡— ◡◡— ◡◡— ◡◡— ◡◡—  ◡◡— ◡◡— 

หรือ   ◡—◡  ◡—◡  ◡—◡  — 

หรือ  —◡◡ —◡◡ —◡◡ —◡◡ —◡◡  —◡◡ 

หรือ  ◡◡◡◡ ◡◡◡◡ ◡◡◡◡ ◡◡◡◡ ◡◡◡◡ ◡◡◡◡ ◡◡◡◡ 

 

ข้อสังเกตเกียวกับฉันทลักษณ์ในสมาธิราชสูตร เมือได้ศึกษารูปแบบการประพนัธ ์

บทร้อยกรองในสมาธิราชสูตร พบว่ามีขอ้สงัเกตซึงเป็นกลวิธีทีผูแ้ต่งใชด้งันี 

1. มีการใชเ้สียงลฆุ 2  เสียงแทนเสียงคุรุ 1 เสียง  ซึงพบในฉันทลกัษณ์ทุกชนิดและ 

ทุกตาํแหน่ง  ในตาํแหน่งตน้บาทเช่น  กปิลาหฺวยา:  ปฺรวฺรชิตาศฺจ  สรฺเว | (13)93  ในโศลกว่า 

  สรฺเว  จ  ศากฺยรฺษภนามเธยา: 

  สรฺเวษุ  โจ  ราหุล  นาม  ปุตฺรา: | 

  อานนฺทนามา  ปริจารกาศฺจ 

  กปิลาหฺวยา:  ปฺรวฺรชิตาศฺจ  สรฺเว | (13)94 

 

ในบาทสุดท้ายมีการใช้เสียงลฆุ 2 เสียงคือ  ก  และ ปิ  เพือแทนเสียงคุรุ 1 เสียง 

ในตาํแหน่งของพยางคที์ตอ้งเป็นเสียงคุรุตามลกัษณะของอินทรวิเชียรฉันท์  ทงันีบาทคาถาทีเป็น

บริบทอืน ๆ  เป็นอินทรวิเชียรฉนัท ์ บาทคาถาสุดทา้ยจึงน่าจะเป็นอินทรวิเชียรฉนัทด์ว้ย 

  อคฺเรยุค ํ โกลิตศาริปุตฺรา 

  สมนาม  สรฺเว  จ  อภูษิ  ตายิน: | 

  สมนามิกา  โจ  ตท  โลกธาตุ: 

  สรฺเว’ปิ  โจตฺปนฺน  กษายกาเล | (14)95   

                                         
92 Anandajoti Bhikkhu, Metre Tables (Chandahprasthara), aceessed July 31, 2015, available 

from http://ancient-buddhist-texts.net/Textual-Studies/Metre-Tables/Metre-Tables.pdf 
93 SR. 2.9.24 
94 SR. 2.9.21 
95 SR. 2.9.25 
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จากตวัอยา่งขา้งตน้  บาทคาถาที  2 มีการใชเ้สียงลฆุ  2  เสียงคือ  ส  และ  ม  เพือแทน

เสียงคุรุ  1  เสียง  จึงถกูตอ้งตามลกัษณะของวงัศสัถฉันท์  และบาทคาถาที 3  มีการใชเ้สียงลฆุ  2  

เสียงคือ  ส  และ  ม  เพือแทนเสียงคุรุ  1  เสียง  จึงถกูตอ้งตามลกัษณะของอินทรวิเชียรฉันท์  ทงันี

โศลกดังกล่าวเป็นอุปชาติฉันท์ซึงเป็นการแต่งฉันท์ผสมกันระหว่างอุเปนทรวิเชียรฉันท์ 

อินทรวิเชียรฉนัท ์ วงัศสัถฉนัท ์ อินทรวงศฉ์นัท ์หรือรวมทงัฉนัทอื์นๆ ดว้ย 

การทดแทนเสียงลฆุและคุรุทีปรากฏในกลางบาทเช่น 

  อกมฺปิย:  สมถพเลน  โภติ96 

 

จากตวัอยา่ง  คาํว่า  สม  ในคาํวา่  สมถพเลน  เป็นการใชเ้สียงลฆุ 2 เสียงแทนเสียงคุรุ  

1 เสียง  จึงถกูตอ้งตามขอ้บงัคบัของอุเปนทรวิเชียรฉนัท ์

  สมาหิโต  ลภติ  อภิชฺญ  ป ฺจ97 

 

จากตวัอยา่ง  คาํว่า  ลภ  ในคาํว่า  ลภติ เป็นการใชเ้สียงลฆุ 2 เสียงแทนเสียงคุรุ 1 เสียง  

จึงถกูตอ้งตามขอ้บงัคบัของอุเปนทรวิเชียรฉนัท ์

  ส  โจ  ชิโน  อาศยุ  ชฺญาตฺว  ธีร: 

  ปฺรกาศยามาส  สมาธิเมตมฺ | 

  ศฺรุตฺวา  จ  โส  อิมุ  วริช ํ สมาธึ 

  ลฆุ  ปฺรวฺรชี  ชินวรศาสเน-สฺมินฺ | (8)98 

 

จากตวัอย่างปรากฏการแทนเสียงหลายตาํแหน่ง  ในบาทที 3 ท่านใชเ้สียงลฆุ 2 เสียง  

คือคาํว่า  อิมุ  แทนเสียงคุรุ  1 เสียง  ในบาทที  4 ท่านใชเ้สียงลฆุ  2 เสียง  คือคาํว่า  ลฆุ  แทนเสียงคุรุ  

1 เสียง  และใชเ้สียงลฆุ  2 เสียง  คือคาํว่า  ชิน  แทนเสียงคุรุ  1 เสียง  จึงถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของ

อินทรวิเชียรฉนัท ์  

  อปคตคิรวากฺปถา  อนภิลปฺยา99 

 

                                         
96 SR. 7.36.21. 
97 SR. 7.37.1. 
98 SR. 8.43.5. 
99 SR. 11.73.9. 
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จากตวัอยา่ง  คาํว่า  อน  ในคาํว่า  อนภิลปฺยา  เป็นการใชเ้สียงลฆุ 2 เสียงเพือแทนเสียง

คุรุ 1 เสียง  จึงถกูตอ้งตามขอ้บงัคบัของปุษปิตาคราฉนัท ์

2. มีการใชเ้สียงคุรุ 1 เสียงแทนเสียงลฆุ 2 เสียง  ซึงพบในฉันทลกัษณ์ทุกชนิดและ 

ทุกตาํแหน่ง  ทีพบในตน้บาทเช่น 

ยาวต  ปฺฤถุ  เกจิทสฺติ  ปุษฺปา 

  ตถริว  คนฺธ  มโนรมา  อุทารา: | 

  เตหิ  ชินุ  มเหยฺย  ปุณฺยกามา 

  พหุมปิ  กลฺป  อนนฺต  อปฺรเมยานฺ | (14)100 

 

จากตวัอย่างขา้งตน้  ในบาทที 1 ของปุษปิตาคราฉันท์  คาํว่า  ยา ในคาํว่า ยาวต เป็น

เสียงคุรุทีท่านใชแ้ทนเสียงลฆุ  2  เสียงจึงถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของปุษปิตาคราฉันท์ทีบงัคบัเสียง 

ที 1 2 และ 3 ใหเ้ป็นเสียงลฆุ  (น  คณะ)  ในบาทที  3  คาํว่า  เต  ในคาํว่า  เตหิ  ก็เช่นเดียวกนั 

เกฺษตฺรํ  ตาตฺติก  เตษ  ชินานาํ101 

 

จากตวัอย่างขา้งตน้ คาํว่า รํ ในคาํว่า  เกฺษตฺรํ  ท่านใชเ้สียงคุรุ 1 เสียงแทนเสียงลฆุ 2  

เสียงจึงถกูตอ้งตามขอ้บงัคบัของโทธกฉนัท ์   

3. มีการแต่งผดิขอ้บงัคบัเพราะไม่เขา้ลกัษณะตามขอ้ที  1  และ  2  เช่น 

ทฺรกฺษฺยนฺติ  พุทฺธมมิตาภุ  นายกํ102 

 

พยางคที์ 5 ผดิคณะฉนัท ์เพราะตอ้งเป็นเสียงคุรุ แต่ผูแ้ต่งใชเ้สียงลฆุตามขอ้บงัคบัของ

อินทรวงศฉ์นัท ์

4. พยางค์สุดท้ายของบาททีบังคับให้เป็นคุรุ ผูแ้ต่งใช้พยางค์ทีเป็นลฆุจาํนวนมาก  

ซึงแสดงให้เห็นว่าผูแ้ต่งไม่ใส่ใจกบัเสียงของพยางค์สุดท้ายว่าจะตอ้งเป็นเสียงคุรุและสามารถ 

ใชเ้สียงลฆุแทนได ้

5. มีการใช้เสียงลฆุและคุรุผิดตามข้อบังคับของฉันทลกัษณ์  แต่การผิดข้อบังคับ 

ฉนัทลกัษณ์นีอาจจะเป็นตวับ่งชีว่าการอ่านตน้ฉบบัทีคน้พบนันอาจจะไม่ถูกตอ้งก็เป็นไปได ้  เช่น

                                         
100 SR. 3.14.23. 
101 SR. 19.133.1. 
102 SR. 2.3.25. 
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ไวทยะอ่านว่า  อิม สมาธึ ปฺรติกางฺกฺษตา วรมฺ | (11)103  ทีถูกตอ้งควรเป็น  อิม ํสมาธึ ปฺรติกางฺกฺษตา  

วรมฺ | (11)  เพือให้พยางค์ที  2  เป็นเสียงคุรุตามขอ้บงัคบัของวงัศสัถฉันท์  อีกทงัเมือตรวจดู 

ในโศลกที  8 ไวทยะอ่านเป็น  อิม ํ ดงันีว่า  อิม ํสมาธึ ปฺรติกางฺตา สทา | (8)104  แต่แมใ้นการอ่าน

โศลกนีก็ยงันับว่าอ่านผิด  ซึงทีถูกตอ้งควรอ่านเป็น  อิม ํ สมาธึ  ปฺรติกางฺกฺษตา  สทา | (8)  จึงจะ

ถกูตอ้งตามหลกัภาษาและขอ้บงัคบัของวงัศสัถฉนัท ์

6. บางครังผูแ้ต่งยอมทีจะผิดข้อบังคับฉันทลักษณ์ถ้าตําแหน่งตามข้อบังคับนัน 

เป็นศพัทก์ริยา  เช่น 

  ราชาน  โภนฺติ  อนุยาตฺรุ  ตสฺย105 

จากตัวอย่าง  ตาํแหน่งของเสียง  ติ  ในคาํว่า  โภนฺติ  ต้องเป็นเสียงคุรุจึงจะถูกตาม

ขอ้บงัคบัของอินทรวิเชียรฉนัท ์ แต่ผูแ้ต่งยงัคงรูปกริยาไว ้

  สุกิสริ  กาลิ  อิท ํ ธริษฺเย  สูตฺรมฺ | (36)106 

 

จากตวัอย่าง  ตาํแหน่งของเสียง  เย  ในคาํว่า  ธริษฺเย  ตอ้งเป็นเสียงลฆุจึงจะถูกตาม

ขอ้บงัคบัของปุษปิตาคราฉนัท ์ แต่ผูแ้ต่งยงัคงรูปกริยาไว ้

การแต่งฉันท์ดว้ยการรักษารูปกริยานีพบเป็นส่วนมาก  แต่ก็พบการแต่งฉันท์ทียอม

เปลียนรูปกริยาไดเ้ช่นกนั  เช่น 

  อนุโมทมี  เย  สุวศุิทฺธศีลา 

  เย  ชีวติารฺเถ  น  กโรนฺติ  ปาปมฺ | 

  อธิมุกฺติสํปนฺน  ย  โพธิสตฺตฺวา 

  อนุโมทมี  เตษ  ย  กึจิ  ปุณฺยมฺ | (2)107 

 

จากตวัอยา่ง  คาํว่า  อนุโมทมี  ในบาทแรกและบาททีสีนอกจากจะใชเ้สียงลฆุ  2  เสียง

คือคาํว่า  อนุ  เพือแทนเสียงคุรุ  1 เสียงแลว้  ยงัมีการเปลียนรูปกริยาเพือให้เขา้กบัคณะฉันท์จากรูป

ทีถกูตอ้งคือ  อนุโมทามิ  ซึงเมือเปลียนเป็น  อนุโมทมี  จดัว่าถูกตอ้งรูปขอ้บงัคบัของอินทรวิเชียร-

ฉนัท ์

                                         
103 SR. 2.3.16. 
104 SR. 2.3.4. 
105 SR. 2.11.15. 
106 SR. 3.18.4. 
107 SR. 25.155.13. 
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7. ถา้เป็นชือเฉพาะผูแ้ต่งยอมทีจะแต่งใหผ้ดิคณะฉนัท ์ เช่น 

  ทฺฤฒพโล  นาม  มหาพลศฺจ |108 

 

จากตวัอยา่ง  ตาํแหน่งของเสียง  ฒ  ในคาํว่า  ทฺฤฒพโล  ตอ้งเป็นเสียงคุรุจึงจะถูกตาม

ขอ้บงัคบัของอุเปนทรวิเชียรฉนัท ์ แต่ผูแ้ต่งคงรูปชือเฉพาะไว ้ แต่ถา้สามารถหลีกเลียงได ้ พบว่าผู ้

แต่งก็พยายามแต่งใหถ้กูตามขอ้บงัคบั  เช่นชือเฉพาะทีพบในบาทว่า 

  ทฺฤฒศูรนามาน  อนนฺตวรฺียา: |109 

 

จากตวัอยา่ง  ผูแ้ต่งเปลียนมาใชเ้สียงลฆุ  2  เสียงแทนเสียงคุรุ  1  เสียง  ในตาํแหน่ง

ของชือเฉพาะคือคาํว่า  ทฺฤฒศูร  ทาํให้บาทนีถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของอินทรวิเชียรฉันท์  แต่ใน

ตวัอยา่งนีก็เป็นเพราะคาํศพัทเ์อือใหแ้ต่งเช่นนนัไดด้ว้ย 

8. บางครังถา้จะอ่านใหถ้กูขอ้บงัคบัคณะฉันท์  ตอ้งอ่านอกัษรหนึงไปเชือมโยงกบัคาํ

อืน  เช่น  เยหิ  สฺถิหิตฺวา  อิห  คฺฤธฺรกูเฏ110  ตอ้งอ่าน สฺ  ไปสะกดคาํว่า  หิ  เพือทาํเสียง  หิ  ให้เป็น

เสียงยาว  ดงันี  เย-หิสฺ-ถิ-หิตฺ-วา-อิ-ห-คฺฤธฺ-ร-กู-เฏ  คาถาบาทนีจึงจะถูกต้องตามข้อบังคับของ 

อินทรวิเชียรฉนัท ์ ซึงลกัษณะเช่นนีพบเป็นจาํนวนมาก 

กึ  วา  ปุนรฺโย  หิ  ศิกฺษิตฺว  ธารเย | (24)111  คาํว่า  ศิกฺษิตฺว  ตอ้งอ่านว่า  ศิ-กฺษิตฺ-ว  จึงจะ

ถกูตอ้งตามขอ้บงัคบัของอินทรวงศฉ์นัท ์

ตทา  พหุ  ปฺราณิสหสฺรโกฏิย:112  คาํว่า หุ ในคาํว่า พหุ ต้องอ่านโดยมี ปฺ ในคาํว่า 

ปฺราณิสหสฺรโกฏิย:  สะกดจึงจะถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของวงัศสัถฉันท์  เพราะฉะนันบาทนีจึงตอ้ง

อ่านว่า  ต-ทา-พ-หุปฺ-รา-ณิ-ส-หสฺ-ร-โก-ฏิ-ย:   

9. เพือให้ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัลฆุและคุรุของฉันทลกัษณ์  ผูแ้ต่งยอมตดัรูปวิภกัติทิง

หรือเปลียนแปลงรูปวิภกัติ 

  อมตฺสริสฺยา  อิมิ  อานุศสํา:  (5)113 

 

                                         
108 SR. 5.27.16. 
109 SR. 5.28.26. 
110 SR. 2.3.19. 
111 SR. 2.11.12. 
112 SR. 5.29.3 
113 SR. 26.158.30. 
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จากตวัอยา่ง  คาํว่า  อิมิ  มีการเปลียนแปลงรูปศพัท์เพือให้เขา้กบัขอ้บงัคบั รูปศพัท์ที

ถกูตอ้งควรเป็น  อิเม 

10. ยอมเปลียนรูปศพัท์ให้ผิดจากเดิมเพือให้เสียงตรงตามข้อบงัคบัของฉันทลกัษณ์  

เช่น 

  อรฺเถน  ลพฺเธน  น  โภติ  สูมโน114 

จากตวัอยา่ง  คาํว่า  สูมโน  รูปศพัทที์ถกูตอ้งเป็น  สุมโน  แต่ผูแ้ต่งตอ้งการเสียงทีเป็น

คุรุตามขอ้บงัคบัของอินทรวงศฉ์นัทจึ์งเปลียนเสียงจากลฆุใหเ้ป็นคุรุ 

 

ฉันทลกัษณ์ทีปรากฏในแต่ละปริวรรต เมือกล่าวถึงฉันทลกัษณ์ทีใชใ้นแต่ละปริวรรต

เรียงตามลาํดบัปริวรรตจะมองเห็นภาพทีชดัเจนขึนเกียวกบัลกัษณะการแต่งซึงบางปริวรรตมีการใช้

ฉันทลกัษณ์ผสมกนัหลายชนิด  บางปริวรรตมีการใชฉ้ันทลกัษณ์เฉพาะปริวรรตนันซึงไม่พบใน

ปริวรรตอืน  ดงันี 

ปริวรรตที  1  ชือว่า นิทานปริวรฺต: มีทงัหมด  15  โศลก  ประกอบดว้ยฉันทลกัษณ์  

2  ชนิด  คืออนุษฏุ ภฉนัท ์ และปุษปิตาคราฉนัท ์ โดยทีผูแ้ต่งแต่งสลบักนัไประหว่างฉนัทลกัษณ์ทงั

สองชนิด ยกเวน้โศลกที  15  แต่งเป็นปุษปิตาคราฉนัท ์ ดงันี 

1. อนุษฏุ ภฉนัท ์มีทงัหมด 7 โศลก คือโศลกที 1, 3, 5, 7, 9, 11 และ 13  ยกตวัอยา่งเช่น 

  กถ ํ จรนฺต:  สํพุทฺธ  โลกนาถ  ปฺรภกํร | 

  ลภเต’จินฺติย ํ ชฺ ญาน ํ วฺยากุรุษฺว  หิตกํร |  (1)115 

  อธฺยาศเยน  ปฺฤจฺฉามิ  ศา ฺย ํ มม  น  วทฺิยเต | 

  สากฺษี  น  กศฺจิทนฺโย  เม  อนฺยตฺร  ปุรุโษตฺตมาตฺ |  (3)116 

 

2. ปุษปิตาคราฉันท์ มีทงัหมด 8 โศลก ไดแ้ก่โศลกที  2,  4,  6,  8,  10,  12,  14  

และ  15  ดงัตวัอยา่งเช่น 

  สมมวษิมจิตฺตุ  ภาวยิตฺวา 

อปคตโทษขิล:  ปฺรหีณกางฺกฺษ: | 

  จรณวรตลา:  สมาสฺย  โภนฺติ 

 

                                         
114 SR. 7.38.7. 
115 SR. 1.2.19. 
116 SR. 1.2.25. 
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ปรมปฺรภาสฺวร  ศุทฺธทรฺศนีย: |  (14)117 

  ทศทิศิต  วโิรจิ  โพธิสตฺตฺว: 

สฺผุรติ  ศิรีย  ปฺรภาย  พุทฺธเกฺษตฺรมฺ | 

  ยท  ภวติ  ส  ลพฺธุ  ศานฺตภูมิ 

ตท  พหุสตฺตฺว  สฺถเปติ  พุทฺธชฺญาเน |  (15)118 

 

ปริวรรตที 2 ชือว่า ศาเลนฺทรราชปูรฺวโยคปริวรฺต: มีทงัหมด 30 โศลกประกอบ ดว้ย 

ฉนัทลกัษณ์ 3 ชนิด  คือ ปุษปิตาคราฉนัท ์ อนุษฏุ ภฉนัท ์ และอุปชาติฉนัท ์ ดงันี 

1. ปุษปิตาคราฉนัท ์ มีทงัหมด 1 โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  1  คือ 

  สฺมรติ  ทศพลาน  ษษฺฏิโกฏี 

  ปุริมภเว  นิวสึสุ  คฺฤธฺรกูเฏ | 

  ปุริ  มม  จรมาณุ  โพธิจรฺยา- 

  มิม  วรศานฺต  สมาธิ  เทศยึสุ | (1)119 

 

2. อนุษฏุ ภ  มีทงัหมด 3 โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  2,  3  และ  4  ยกตวัอยา่งเช่น 

เตษาํ  ปศฺจิมโก  อาสีลฺโลกนาถ:  ปฺรภกํร: | 

  ศาเลนฺทฺรราช  นาเมน  ส  มยา  ปริปฺฤจฺฉิต: | (2)120 

  อห ํ จ  กฺษตฺริโย  อาสํ  ราชศฺเรษฺโฐ  มหีปติ: | 

  มม  โจ  ศต  ปุตฺราณาํ  ป ฺจาภูวนฺนนูนกา: | (3)121 

 

3. อุปชาติฉนัท ์มีทงัหมด  26 โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  5 - 30  ดงัตวัอยา่งเช่น 

  ชินสฺย  ตสฺย  ทฺวปิโทตฺตมสฺย 

  ศาเลนฺทฺรราชสฺย  วนิายกสฺย | 

  ษฏฺ สปฺตติวรฺษสหสฺรเกฏิโย 

  อายุสฺตทา  อาสิ  อนินฺทิตสฺย |  (6)122 

                                         
117 SR. 1.4.9. 
118 SR. 1.4.13. 
119 SR. 2.8.3. 
120 SR. 2.8.7. 
121 SR. 2.8.9. 
122 SR. 2.8.17. 
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  พหุปฺรการา  มยิ  ตสฺย  ปูชา 

  กฺฤตา  ชินสฺย  ทฺวปิโทตฺตมสฺย | 

  อรฺถาย  โลกสฺย  สเทวกสฺย 

  อิม ํ สมาธึ  ปฺรติกางฺตา  สทา | (8)123 

ปริวรรตที  3  ชือว่า ภูตคุณวรฺณปฺรกาศนปริวรฺต:  มีทงัหมด  39  โศลก  ประกอบดว้ย

ฉนัทลกัษณ์  3  ชนิด  คือ  ปุษปิตาคราฉนัท ์ อนุษฏุ ภฉนัท ์ และอุปชาติฉนัท ์ ดงันี 

1. ปุษปิตาคราฉนัท ์ มีทงัหมด  25 โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  1 – 17,  31 – 34 และ 36 – 39   

ยกตวัอยา่งเช่น 

  ปฺฤถุ  ววิธิ  อนนฺต  โลกธาตูนฺ 

  มณิรตไน:  ปริปูรฺย  ทานุ  ททฺยาตฺ | 

  อิตุ  ธรยิ  สมาธิตศฺจ  คาถามฺ 

  อิมุ  ตตฺปุณฺย  วศิิษฺยเต  อุทารมฺ | (13)124 

  ยาวต  ปฺฤถุ  เกจิทสฺติ  ปุษฺปา 

  ตถริว  คนฺธ  มโนรมา  อุทารา: | 

  เตหิ  ชินุ  มเหยฺย  ปุณฺยกามา 

  พหุมปิ  กลฺป  อนนฺต  อปฺรเมยานฺ | (14)125 

 

2. อนุษฏุ ภ  มีทงัหมด  13  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  18 – 30  ยกตวัอยา่งเช่น 

  ตสฺมาจฺฉฺรุตฺเวติ  พุทฺธานามานุศสํานฺ  สุภทฺรกานฺ | 

  กฺษิปฺรมุทฺทิศยา  เอต ํ สมาธึ  พุทฺธวรฺณิตมฺ | (18)126 

  ตฺริสปฺตติพุทฺธโก ฺย:  ปูรฺวชาติษุ  สตฺกฺฤตา: | 

  สรฺเวหิ  เตหิ  พุทฺเธหิ  อิท ํ สูตฺรํ  ปฺรกาศิตมฺ | (19)127 

 

3. อุปชาติฉนัท ์ มีทงัหมด  1  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  35  คือ 

  เย  เกจิ  พุทฺธา  ทิศตา  สุนิรฺวฺฤตา 

  อนาคตา  เย-ปิ  จ  ปฺรตฺยุตฺปนฺนา: | 

                                         
123 SR. 2.8.21. 
124 SR. 3.14.19. 
125 SR. 3.14.23. 
126 SR. 3.16.13. 
127 SR. 3.16.15. 
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  สรฺเว  จ  ศิกฺษิตฺว  อิห  สมาเธา 

  โพธึ  วพุิทฺธา  อตุลามจินฺติยามฺ | (35)128 

 

ปริวรรตที  4  ชือว่า พุทฺธานุสฺมฺฤติปริวรฺต:  มีทงัหมด  25  โศลก  ประกอบดว้ย 

ฉนัทลกัษณ์  2  ชนิด  คือ  อุปชาติฉนัท ์ และวงัศสัถฉนัท ์ ดงันี 

1. อุปชาติฉนัท ์ มีทงัหมด  24 โศลก  ไดแ้ก่โศลกที 1 – 20 และ 22 – 25 ยกตวัอยา่งเช่น 

  อปาวฺฤต ํ เม  อมฺฤตสฺย  ทฺวารมฺ 

  อาจกฺษิโต  ธรฺมสฺวภาว ุ ยาทฺฤศ: | 

  นิทรฺศิตา  เม  อุปปตฺติ  ยาทฺฤศี 

  ปฺรกาศิตา  นิรฺวฺฤติ  สานุศสํา | (1)129 

  ววิรฺชนียา:  สท  ปาปมิตฺรา: 

  กลฺยาณมิตฺราศฺจ  นิเษวติวฺยา: | 

  วเนษุ  วสฺตวฺย  คณานฺ  ชหิตฺวา 

  ไมตฺรํ  จ  จิตฺต ํ สท  ภาวนียมฺ | (2)130 

 

2. วงัศสัถฉนัท ์ มีทงัหมด  1  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  21  คือ 

  ยทาปิ  โส  โภติ  คิลาน  อาตุร: 

  ปฺรวรฺตเต  เวทน  มารณานฺติกา | 

  น  พุทฺธมารภฺย  สฺมฺฤติ:  ปฺรมุษฺยเต 

  น  เวทนาภิรนุสํหรียติ | (21)131 

 

ปริวรรตที 5 ชือว่า โฆษทตฺตปริวรฺต:  มีทงัหมด 28 โศลก ประกอบดว้ยฉันทลกัษณ์  

2  ชนิด  คือ  อุปชาติฉนัท ์ และอินทรวงศฉ์นัท ์ ดงันี 

1. อุปชาติฉนัท ์ มีทงัหมด  27 โศลก ไดแ้ก่โศลกที 1 – 24 และ 26 – 28 ยกตวัอยา่งเช่น 

  เต  ตาทฺฤศา  โภนฺติ  นรา:  สุเสวติา 

  เย  ธรฺม  เทเศนฺติ  หิตาย  ปฺราณินามฺ | 

  เตษานฺยมนฺยสฺมิ  อเภทฺย  เปฺรม 

                                         
128 SR. 3.17.27. 
129 SR. 4.19.15 
130 SR. 4.19.19. 
131 SR. 4.22.9. 
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  ยนฺมารโกฏีภิรศกฺยุ  ภินฺทิตุมฺ | (2)132 

  โลกามิเษโณ  นร  เสวตาํ  นฺฤณาํ 

  สรฺเวษ  สําทฺฤษฺฏิก  โภติ  อรฺถ: | 

  นิรามิษ ํ ธรฺม  นิเษวตาํ  หิ 

  มหานฺต  อรฺโถ  ภวตี  นราณามฺ | (3)133 

 

2. อินทรวงศฉ์นัท ์ มี  1  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  25  คือ 

  เต  เตน  สรฺเว  กุศเลน  กรฺมณ 

  อทฺรากฺษุ  พุทฺธาน  สหสฺรโกฏิย: | 

  สรฺเวษุ  โจ  เตษุ  ชินานุศาสเน 

  เต  ปฺรวฺรชิตฺเวมุ  สมาธิ  ภาวยี | (25)134 

 

ปริวรรตที  6  ชือว่า สมาธิปริวรฺต:  มีทงัหมด  25  โศลก  แต่งดว้ยอุปชาติฉันท์

ทงัหมด  ยกตวัอยา่งเช่น   

  อนนฺตชฺญานสฺย  ททิตฺว  คนฺธานฺ 

  อนนฺตคนฺโธ  ภวตี  นราณามฺ | 

  น  กลฺปโกฏีย  วฺรชนฺติ  ทุรฺคตึ 

  ทุรฺคนฺธิย ํ เตษุ  น  ชาตุ  โภติ | (1)135 

  เต  กลฺปโกฏฺ ยศฺจรมาณุ  จาริกาํ 

  ปูชิตฺว  พุทฺธาน  สหสฺรโกฏิย: | 

  เต  ชฺญานคนฺเธน  สมุทฺคเตน 

  ภวนฺติ  พุทฺธา  วรศีลคนฺธิกา: | (2)136 

 

ปริวรรตที 7 ชือว่า ตฺริกฺษานฺตฺยวตารปริวรฺต: มีทงัหมด 38 โศลก แต่งดว้ยอุปชาติฉันท์

ทงัหมด  ยกตวัอยา่งเช่น 

  มาโยปมานฺ  ชานติ  สรฺวธรฺมานฺ 

                                         
132 SR. 5.24.12. 
133 SR. 5.24.16. 
134 SR. 5.28.21. 
135 SR. 6.30.15. 
136 SR. 6.30.19. 
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  น  จาปิ  โส  โภติ  นิมิตฺตโคจร: | 

  น  หียเต  ชฺญานววฺิฤทฺธภูเม: 

  ปฺรถมาย  กฺษานฺตีย  อิเม  วเิศษา: | (2)137 

  ส  สรฺวสูตฺรานฺตนเยษุ  โกวทิ: 

  สุภาษิเต-สฺมินฺนธิมุกฺติปณฺฑิต: | 

  อนนฺตชฺญานี  สุคตาน  ชฺญาเน 

  ปฺรถมาย  กฺษานฺตีย  อิเม  วเิศษา: | (3)138 

 

ปริวรรตที  8  ชือว่า อภาวสมุทฺคตปริวรฺต: มีทังหมด 12 โศลก ประกอบด้วย 

ฉนัทลกัษณ์  2  ชนิด  คือ  อุปชาติฉนัท ์ และอินทรวิเชียรฉนัท ์ ดงันี 

1. อุปชาติฉนัท ์ มีทงัหมด 11 โศลก ไดแ้ก่โศลกที 1-4 และ 6-12 ยกตวัอยา่งเช่น 

  สฺมรามฺยห ํ ปูรฺวมตีตมธฺวนิ 

  อจินฺติเย  กลฺปิ  นราณมุตฺตม: | 

  อุตฺปนฺนุ  โลการฺถกโร  มหรฺษิ- 

  รฺนามฺนา  หิ  โส-ภาวสมุทฺคโต-ภูตฺ | (1)139 

  ส  ชาตมาตฺโร  คคเน  สฺถิหิตฺวา 

  สรฺเวษ  ธรฺมาณ  อภาว ุ เทศยี | 

  ตทานุรูปํ  กฺฤตุ  นามเธย ํ

  ศพฺเทน  สรฺว ํ ตฺริสหสฺร  วชฺิญปี | (2)140 

 

2. อินทรวิเชียรฉนัทมี์  1 โศลก  ไดแ้ก่โศลกที 5 คือ 

  ยาวนฺติ  ศพฺทาสฺตหิ  โลกธาเตา 

  สรฺเว  หฺยภาวา  น  หิ  กศฺจิ  ภาว: | 

  ตาวนฺติ  โข  ตสฺย  ตถาคตสฺย 

  สฺวรุ  นิศฺจรี  โลกวนิายกสฺย | (5)141 

 

                                         
137 SR. 7.35.17. 
138 SR. 7.35.21. 
139 SR. 8.42.6. 
140 SR. 8.42.10. 
141 SR. 8.42.22. 
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ปริวรรตที  9  ชือว่า คมฺภีรธรฺมกฺษานฺติปริวรฺต:  มีทงัหมด  66  โศลก  ประกอบดว้ย

ฉนัท ์ 4  ชนิด  คือ  อุปชาติฉนัท ์ อุเปนทรวิเชียรฉนัท ์ วงัศสัถฉนัท ์ และอินทรวิเชียรฉนัท ์ ดงันี 

1. อุปชาติฉนัท ์ มีทงัหมด  62  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  1 – 19, 21 – 34, 36 – 37, 39 – 50 

และ 52 – 66  ยกตวัอยา่งเช่น 

  ยท  โลกธาตุ  น  ววิรฺต  โภติ 

  อากาศุ  โภติ  อยุ  สรฺวโลก: | 

  ยไถว  ต ํ ปูรฺว ุ ตไถว  ปศฺจาตฺ | 

  ตโถปมานฺ  ชานถ  สรฺวธรฺมานฺ | (1)142 

  อิท ํ ชคทฺ  ยาว  จ  กึจิ  วรฺตเต 

  อธสฺตเมติ  อภูทาปสฺกนฺธ: | 

  ยไถว  ต ํ เหษฺเฐ  ตไถว  อูรฺธฺว ํ

  ตโถปมานฺ  ชานถ  สรฺวธรฺมานฺ | (2)143 

 

2. อุเปนทรวิเชียรฉนัท ์ มีทงัหมด  2 โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  20 และ 35 คือ 

ยไถว  คฺรีษฺมาณ  มธฺยาหฺนกาเล 

ตฺฤษาภิตปฺต:  ปุรุโษ  วฺรเชต | 

มรีจิกาํ  ปศฺยติ  โตยราศึ 

ตโถปมานฺ  ชานถ  สรฺวธรฺมานฺ | (20)144 

สเจตฺ  ปุน:  ศีลมเทน  มตฺโต 

น  พาหุศฺรุตฺยสฺมิ  กโรติ  โยคมฺ | 

กฺษเยตฺว  โส  ศีลผลมเศษ ํ

ปุโน-ปิ  ส  ปฺรตฺยนุโภติ  ทุ:ขมฺ | (35)145 

 

3. วงัศสัถฉนัท ์ มีทงัหมด 1 โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  38  คือ 

ยถา  นรศฺเจารคไณรุปทฺรุต: 

ปลายิตุมิจฺฉติ  ชีวติารฺถิก: | 

น  ตสฺย  ปาทา:  ปฺรภวนฺติ  คจฺฉิตุ ํ

                                         
142 SR. 9.35.13. 
143 SR. 9.35.17. 
144 SR. 9.47.15. 
145 SR. 9.49.15. 
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คฺฤหีตฺว  เจาเรหิ  ส  ตตฺร  หนฺยเต | (38)146 

 

4. อินทรวิเชียรฉนัท ์ มีทงัหมด  1 โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  51  คือ 

สหธรฺมิเกโน  วจเนน  อุกฺตา: 

กฺโรธ ํ จ  โทษ ํ จ  อปฺรตฺยย ํ จ | 

ปฺราวษฺิกโรนฺติ  อิมิ  พาลธรฺมานฺ 

อิมมรฺถุ  วชฺิญาย  น  วศฺิวสนฺติ | (51)147 

 

ปริวรรตที  10  ชือว่า ปุรปฺรเวศปริวรฺต: มีทงัหมด  90 โศลก แต่งดว้ยปุษปิตาคราฉันท์

ทงัหมด  ยกตวัอยา่งเช่น 

ปุรวร  ปฺรวศินฺติ  นายกสฺมินฺ 

จรณวรุสฺถปิตศฺจ  อินฺทฺรกีเล | 

จลติ  วสุมตี  ศิรีย  ตสฺย 

ปฺรมุทิต  โภนฺติ  ปุโรตฺตมสฺมิ  สตฺตฺวา: | (1)148 

เย  นร กฺษุธิตา:  ปิปาสิตา  วา 

น  ภวติ  เตษ  ชิฆตฺส  ตสฺมิ กาเล | 

อปคต  ภวตี  กฺษุธา  ปิปาสา 

ยท  ชินุ  นิกฺษิปตีนฺทฺรกีลิ  ปาทมฺ | (2)149 

 

ปริวรรตที 11 ชือว่า สูตฺรธารณปริวรฺต: มีทงัหมด 63 โศลก ประกอบดว้ยฉันทลกัษณ์  

3  ชนิด  คือ  อุปชาติฉนัท ์ อนุษฏุ ภฉนัท ์ และปุษปิตาคราฉนัท ์ ดงันี 

1. อุปชาติฉนัท ์ มีทงัหมด  23 โศลก ไดแ้ก่โศลกที 1 – 12 และ 33 – 43 ยกตวัอยา่งเช่น 

  กถ ํ จ  ชาติสฺมรุ  โภติ  นายก 

  น  จาปิ  ครฺเภ  อุปปทฺยเต  กถมฺ | 

  กถ ํ ปรีวารุ  ภเวทเภทฺย 

  ปฺรติภานุ  โภตีห  กถมนนฺตกมฺ | (2)150 

                                         
146 SR. 9.49.27. 
147 SR. 9.51.17. 
148 SR. 10.55.16. 
149 SR. 10.55.20. 
150 SR. 11.68.15. 
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  สรฺเวษุ  สตฺวาน  จรึ  ปฺรชานเส 

  สรฺเวษุ  ธรฺเมษุ  ติ  ชฺญาตุ  วรฺตเต | 

  อนภิภูตา  ทฺวปิทานมุตฺตมา 

 

  ปฺฤจฺฉามิ  ปฺรศฺน ํ มม  วฺยากโรหิ | (3)151 

 

2. อนุษฏุ ภฉนัท ์ มีทงัหมด  โศลก  20  ไดแ้ก่โศลกที  13 – 32  ยกตวัอยา่งเช่น 

   เอกุ  นิรฺเทศ  ธรฺมาณาํ  สรฺวธรฺมา  อลกฺษณ: | 

   เทศิตา  วรปฺรชฺเญน  ยถาภูต ํ ปฺรชานตา | (13)152 

   ย  เอว ํ ธรฺมนิรฺเทศ ํ โพธิสตฺตฺว:  ปฺรชานติ | 

   น  ตสฺย  โภติ  วษฺิฐาน ํ สูตฺรโกฏฺ ยา  ปฺรภาษต: | (14)153 

 

3. ปุษปิตาคราฉนัท ์ มีทงัหมด  20  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  44 – 63  ยกตวัอยา่งเช่น 

   อปคตคิรวากฺปถา  อนภิลปฺยา 

   ยถ  คคน ํ ตถ  ตา:  สฺวภาวธรฺมา: | 

   อิม  คติ  ปรมาํ  วชิานมาโน 

   ตถ  ตุ  ภวติ  ปฺรติภานุ  อกฺษย ํ เส | (44)154 

   สูตฺรศตสหสฺร  ภาษมาณ: 

   สูกฺษฺม  ปฺรชานติ  ปูรฺวกิาํ  ส  โกฏิมฺ | 

   สท  วทุิ  ภวตี  อสงฺควากฺย: 

   สุสุขมุ  ธรฺมสฺวภาว ุ ชานมาน: | (45)155 

 

ปริวรรตที  12 ชือว่า สมาธฺยนุศิกฺษณาปริวรฺต: มีทงัหมด 20 โศลก แต่งดว้ยอารยาฉันท์

ทงัหมด ยกตวัอยา่งเช่น 

โย  โพธิสตฺตฺว  มติมานฺ  ปฺราปฺโนติ  อนุตฺตรํา  วรํา  โวธิมฺ | 

อรฺเถ  จ  ธรฺมิ  กุศโล  จรติ  ส  ธรฺมสฺวภาวสฺมิ | (1) 

                                         
151 SR. 11.68.19. 
152 SR. 11.70.12. 
153 SR. 11.70.14. 
154 SR. 11.73.9. 
155 SR. 11.73.13. 
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นาภูต  ภณติ  วาจ ํ พุทฺธานาํ  ยาทฺฤศา  คุณวเิศษา: | 

ส  หิ  ธรฺมุ  ต ํ ชินานาํ  ชานติ  ศูโร  วคิตกงฺกฺษ: | (2)156 

 

ปริวรรตที 13 ชือว่า สมาธินิรฺเทศปริวรฺต: มีทงัหมด 34 โศลก ประกอบดว้ยฉนัทลกัษณ์  

3 ชนิด  คือ อนุษฏุ ภ อุปชาติฉนัท ์ปุษปิตาคราฉนัท ์ดงันี 

1. อนุษฏุ ภฉนัท ์ มีทงัหมด  27 โศลก  ไดแ้ก่โศลกที 1 – 8 และ 16 – 34 ยกตวัอยา่งเช่น 

   สมาธฺยวษิมา  ภูมิ:  ศานฺตา  สูกฺษฺมา  สุทุรฺทฺฤศา | 

   สรฺวสํชฺญาสมุทฺธาต:  สมาธิสฺเตน  โจจฺยเต | (1)157 

อกลฺปศฺจาวกิลฺปศฺจาคฺรหฺยตฺวมนิทรฺศนมฺ | 

   อนุปลพฺธิศฺจิตฺตสฺย  สมาธิสฺเตน  โจจฺยเต | (2)158 

 

2. อุปชาติฉนัท ์ มีทงัหมด  1 โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  9  คือ 

   อสมาหิโต  วจฺุยติ  เอษ  มนฺยนา 

   สมาหิโต  เอษ  ทฺวตีิย  มนฺยนา | 

   อมนฺยมานา  วจิรนฺติ  โพธเย 

   อมนฺยมานา  สฺปฺฤศิ  โพธิมุตฺตมานฺ | (9)159 

 

3. ปุษปิตาคราฉนัท ์ มีทงัหมด  6  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  10 – 15  ยกตวัอยา่งเช่น 

   ยศฺจ  อิห  สมาธิ  โพธิสตฺตฺโว 

   ยถ-อุปทิษฺฏุ   ตถา  สฺถิเหต  ยุกฺต: | 

   สเจทิห  ภว ิ กลฺปทาหุ  เกฺษตฺเร 

   คิริวรมธฺยคต ํ น  ต ํ ทเห-คฺนิ: | (12)160 

   ยถ  คคนุ  น  ชาตุ  ทคฺฆปูรฺว ํ

   สุพหุกลฺปศเตหิ  ทหฺยมานมฺ | 

   คคนสมา  อธิชานมาน  ธรฺมาํ- 

   สฺเต  น  ชาตุ  ทหฺยติ  โส-คฺนิมธฺเย | (13)161 

                                         
156 SR. 12.76.21. 
157 SR. 13.79.12. 
158 SR. 13.79.14. 
159 SR. 13.80.1. 
160 SR. 13.80.13. 
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ปริวรรตที 14 ชือว่า สฺมิตสมฺทรฺศนปริวรฺต: มีทังหมด 95 โศลก ประกอบด้วย 

ฉนัทลกัษณ์  6 ชนิด คือ อุปชาติฉนัท ์อินทรวงศฉ์นัท ์มยรูนจัจฉนัท ์อนุษฏุ ภฉนัท ์ปุษปิตาคราฉนัท ์

รโถทธตาฉนัท ์โทธกฉนัท ์และปรมิตากษราฉนัท ์ดงันี 

1. อุปชาติฉนัท ์ มีทงัหมด  3  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  1 และ 3 – 4  ยกตวัอยา่งเช่น 

   ทฺฤษฺฏฺ วาน  สตฺตฺวานฺ  ทุขิตานุปทฺรุตานฺ 

   ราเคณ  โทเษณ  สทาภิภูตานฺ | 

   จิตฺต ํ ตฺวโยตฺปาทิตุ  โพธิการณาทฺ 

   พุทฺโธ  ภเวย ํ ติ  ปฺรชาน  โมจกา: | (1)162 

2. อินทรวงศ ์ มีทงัหมด  2 โศลก  ไดแ้ก่โศลกที 2 และ 5 คือ 

   จีรฺโณ-สิ  วรฺีเย  พหุกลฺปโกฏิโย 

   ทาเน  ทเม  สํยมิ  นิตฺยุ  ศิกฺษิต: | 

   ศีเล  จ  กฺษานฺเตา  ตถ  วรฺีเย-ตนฺทฺริโต 

   ทาน ํ จ  ทตฺต ํ วปุิลมนนฺตกมฺ | (2)163 

   กฺษานฺตีรตา:  กฺษานฺติปเถ  ปฺรติษฺฐิตา: 

   กาเย  กฺฤเต  ขณฺฑ  ปิ  ไนว  กฺรุธฺยเส | 

   กฺษีรํ  ตต:  ปฺรสฺรว ิ ไมตฺรภาวนา 

   อาศฺจรฺยภูตา  สุคตา  นโม’สฺตุ  เต | (5)164 

 

3. มยรูนจัจฉนัท ์มีทงัหมด 14 โศลก  ไดแ้ก่โศลกที 6 – 9, 34 – 43, ยกตวัอยา่งเช่น 

ปฺรตฺยาทิศ ํชหิย  สทา  ปฺรมตฺต ํ

ชิตฺวา  จ  มารํ  สพลมนนฺตไสนฺยมฺ | 

พุทฺธิตฺว  โพธิ  วปุิลามนนฺตชฺญาน ํ

ทิเศหิ  ธรฺม ํ ปรม  วศุิทฺธศานฺตมฺ | (8)165 

 

 

                                                                                                                     
161 SR. 13.80.17. 
162 SR. 14.83.8. 
163 SR. 14.89.12. 
164 SR. 14.83.24. 
165 SR. 14.84.3. 
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4. อนุษฏุ ภฉนัท ์ มีทงัหมด  15 โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  10 – 24 ยกตวัอยา่งเช่น 

   ทฺฤษฺฏฺ วา  ตฺว ํ ทุ:ขิตานฺ  สตฺตฺวานุปลมฺภรตา:  ปฺรชา: | 

   อโนปลมฺภ ํ เทเศสิ  คมฺภีรํา  ศานฺตศูนฺยตามฺ | (10)166 

   ศิกฺษิโต-สิ  มหาวรี  กลฺปโกฏีรจินฺติยา | 

   อโนปลมฺภศิกฺษายาํ  สฺขลิต ํ เต  น  วทฺิยเต | (11)167 

 

5. ปุษปิตาคราฉนัท ์ มีทงัหมด  9  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  25 – 33  ยกตวัอยา่งเช่น 

   อขิลิตปทธรฺมเทศโก-สิ 

   สฺขลิตุ  น  ลภฺยติ  โลกนาถ ?? | 

   อวติถ  คิร  สํปฺรภาษเส  ตฺว ํ

   ทุ:ขโมกฺษกรา  นมสฺเต  นาถ | (25)168 

   พหุนิยุตศตา  สหสฺรโกฏฺ โย 

   คคนสฺถิตา:  ปฺฤถุ  เทวนาคยกฺษา: | 

   สรฺว ิ สฺปฺฤห  ชเนนฺติ  นายกสฺมินฺ 

   ภควตุ  วาจ  ศฺรุณิตฺว  อรฺถยุกฺตามฺ | (26)169 

 

6. รโถทธตาฉนัท ์มีทงัหมด 33 โศลก ไดแ้ก่โศลกที 44 – 76 ยกตวัอยา่งเช่น 

ปฺฤจฺฉมิ  ทศพล ํ วนิายก ํ

ศากฺยสึห  ทฺวปิทานมุตฺตมมฺ | 

ชฺญานปารมึ  คต ํ ปฺรภากรํ 

ราคทฺเวษขิลโมหสาทกมฺ | (44)170 

กลฺปโกฏิ  จริโต-สิ  นายโก 

คงฺควาลุกสมาสฺตโตตฺตรมฺ | 

เอษมาณุ  วรโพธิมุตฺตมาํ 

กสฺย  อรฺถิ  สฺมิตุ  เอตุ  ทรฺศิตมฺ | (45)171 

                                         
166 SR. 14.84.17. 
167 SR. 14.84.19. 
168 SR. 14.85.17. 
169 SR. 14.85.21. 
170 SR. 14.86.3. 
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7. โทธกฉนัท ์มีทงัหมด 5 โศลก ไดแ้ก่ โศลกที 77 – 81 ยกตวัอยา่งเช่น 

วนิิศฺจิตภาววภิาวติ- 

ทุ:ขนิโรธปทารฺถนิทรฺศนี | 

สรฺวกุตีรฺถกวาทธฺวสํนี 

ศูนฺย  นิสตฺตฺว  นิชีว  วภิาวติ | (77)172 

ปุณฺยสหสฺรศเตหิ  อลกฺํฤต: 

พุทฺธสหสฺรศเตหิ  จริตฺวหิ | 

ไทวสหสฺรศเตหิ  สุสํสฺตุต: 

พฺรหฺมสหสฺรศเตหิ  นมสฺกฺฤต: | (78)173 

8. ปรมิตากษราฉนัท ์มีทงัหมด 14 โศลก ไดแ้ก่โศลกที 82 – 95 ยกตวัอยา่งเช่น  

หตราคโทษติมิรา  นิขิลา 

ปริศุทฺธศีล  ปริศุทฺธมนา: | 

ปฺรศานฺต  ศูนฺย  อนิมิตฺตรตา 

นรสึหนาทุ  นท การุณิกา | (82)174 

ปฺรติภานวนฺต  สุวศิาลยศา 

สุสมาปฺตปฺรชฺญ  ตถชฺญาน  ชินา | 

ตว  โลกิ  นาสฺติ  สมุ  การุณิกา 

ภณ  กสฺยุ  อรฺถิ  สฺมิตุ  ทรฺศยเส | (83)175 

 

ปริวรรตที 15 ชือว่า สฺมิตวฺยากรณปริวรฺต: มีทังหมด 17 โศลก ประกอบด้วย 

ฉนัทลกัษณ์  2  ชนิด  คือ  อุปชาติฉนัท ์ และวงัศสัถฉนัท ์ ดงันี 

1. อุปชาติฉนัท ์ มีทงัหมด 16 โศลก ไดแ้ก่โศลกที 1 – 11 และ 13 – 17 ยกตวัอยา่งเช่น 

   จนฺทฺรปฺรโภ  เอษ  กุมารภูต: 

   สํสฺตุตฺย  พุทฺธมตุลีย  ปฺรีติยา | 

   ภาษิตฺว  พุทฺธาน  วศิิษฺฏ  วรฺณ ํ

   ปฺรศสํนีย:  สท  กาลิ  เภษฺยติ | (1)176 

                                                                                                                     
171 SR. 14.86.7. 
172 SR. 14.89.10. 
173 SR. 14.89.14. 
174 SR. 14.90.2 
175 SR. 14.90.6. 



339 
 

 
 

   หไตว  โจ  ราชคฺฤหสฺมิ  ปูรฺว ํ

   ทฺฤษฺฏฺ ไวว  พุทฺธาน  สหสฺรโกฏฺ ย: | 

   สรฺเวษ  จาเนน  ชินาน  อนฺติเก 

   อย ํ วร:  ศานฺตสมาธิ  ปฺฤจฺฉิต: | (2)177 

 

2. วงัศสัถฉนัท ์ มีทงัหมด  1  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  12  คือ 

   ววิรฺชิตา  สงฺค  วมุิกฺติ  สฺปรฺศิตา 

   วภิาวติ ํ วสฺตุ  ภเว  น  สชฺชสิ | 

   ปฺรป ฺจ  สรฺเว  สกลา  น  โภนฺติ  เต 

   อสงฺคชฺญาน ํ ตฺริภเว-ภิวรฺตเต | (12)178 

 

ปริวรรตที  16 ชือว่า ปูรฺวโยคปริวรฺต: มีโศลกทังหมด 31 โศลก ประกอบด้วย 

ฉนัทลกัษณ์  2 ชนิด  คือ  อุปชาติฉนัท ์ และอินทรวงศฉ์นัท ์ ดงันี 

1. อุปชาติฉนัท ์ มีทงัหมด 30 โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  1 – 2 และ  4 – 31 ยกตวัอยา่งเช่น 

   สฺมรามิ  ปูรฺว ํ จรมาณุ  จาริกาํ 

   สึหธฺวชสฺย  สุคตสฺย  ศาสเน | 

   อภูษิ  ภิกฺษุ  วทุิ  ธรฺมภาณโก 

   นาเมน  โส  อุจฺยติ  พฺรหฺมทตฺต: | (1)179 

   อห ํ ตทาสีนฺมติ  ราชปุตฺโร 

   อาพาธิโก  พาฒ  คิลาน  ทุ:ขิต: | 

   มหฺยาํ  จ  โส  อาจริโย  อภูษิ 

   โย  พฺรหฺมทตฺตสฺตท  ธรฺมภาณก: | (2)180 

 

2. อินทรวงศฉ์นัท ์ มีทงัหมด  1  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  3  คือ 

   ป ฺโจตฺตรา  ไวทฺยศตา  อนูนกา 

   วฺยาธึ  จิกิตฺสนฺติ  อุทฺยุกฺตมานสา: | 

                                                                                                                     
176 SR. 15.95.3. 
177 SR. 15.95.7. 
178 SR. 15.96.19. 
179 SR. 16.98.1. 
180 SR. 16.98.5. 
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   วฺยาธึ  น  ศกฺนนฺติ  มม  จิกิตฺสิตุ ํ

   สรฺเว  มม  ชฺญาตย  อาสิ  ทุ:ขิตา: | (3)181 

 

ปริวรรตที  17  ชือว่า พหุพุทฺธนิรฺหารสมาธิมุขปริวรฺต: มีทงัหมด 168 โศลก  ประกอบ 

ดว้ยฉนัทลกัษณ์  3  ชนิด  คือ  อุปชาติฉนัท ์ อินทรวิเชียร  และอุเปนทรวิเชียร  ดงันี 

1. อุปชาติฉันท์  มีทงัหมด  151  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  1 – 2,  4 – 5,  8 – 10,  13,  

15,  17,  21 – 52,  54 – 57,  59 – 60,  62 – 66,  68 – 143, 145 – 150, 152 – 155 และ 157 – 168  

ยกตวัอยา่งเช่น 

   สฺมรามิ  กลฺเป-ตุลิยาปฺรเมเย 

   ยทา  ชิโน  อาสิ  สฺวรางฺคโฆษ: | 

   สฺวรางฺคโฆษสฺย  ตถาคตสฺย 

   วรฺษ ํ ศตา  ษษฺฏิ  อภูษิ  อายุ: | (1)182 

   ตสฺยานุ  พุทฺโธ  ปริเมณ  อาสีตฺ 

   ชฺญาเนศฺวโร  นาม  นราณมุตฺตม: | 

   ชฺญาเนศฺวรสฺย  ทฺวปิโทตฺตมสฺย 

   วรฺษ ํ สหสฺรา  ทศ  ทฺเวา  จ  อาย:ุ | (2)183 

 

2. อินทรวิเชียรฉันท์  มีทงัหมด  15 โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  3,  6 – 7,  11 – 12,  14,  

18 – 20,  58,  61,  67,  144,  151  และ  156  ยกตวัอยา่งเช่น 

   ชฺญาเนศฺวรสฺยาปิ  ปเรณ  พุทฺโธ 

   เตเชศฺวโร  นาม  ชิโน  อภูษิ | 

   เตเชศฺวรสฺย  ทฺวปิโทตฺตมสฺย 

   ษฑฺสปฺตตี  วรฺษสหสฺร  อายุ: | (3)184 

   พฺรหฺเมศฺวรสฺโยปรเตน  พุทฺโธ 

   อคฺนีศฺวโร  นาม  ชิโน  อภูษิ | 

   อคฺนีศฺวรสฺย  ทฺวปิโทตฺตมสฺย 

 

                                         
181 SR. 16.98.9. 
182 SR. 17.104.21. 
183 SR. 17.104.25. 
184 SR. 17.104.29. 
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   ษษฺฐิสฺตทา  วรฺษสหสฺร  อายุ: | (6)185 

 

3. อุเปนทรวิเชียรฉนัท ์ มีทงัหมด  2 โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  16  และ 53  คือ 

   อนนฺตโฆษศฺจ  วฆุิษฺฏโฆโษ 

   วฆุิษฺฏเตชศฺจ  วฆุิษฺฏศพฺท: | 

   สฺวราวฆุิษฺฏศฺจ  สฺวรารฺจิตศฺจ 

   สฺวรางฺคศูรศฺจ  สฺวรางฺคศพฺท: | (16)186 

   ส  ปฺรวฺรชิตฺเวห  สปุตฺรทารํ 

   สฺถเปตฺว  อาหารนิรฺหารภูมิมฺ | 

   อธิษฺฐิตศฺจกฺํรมิ  อษฺฏวรฺษ ํ

   ส  จกฺํรเม  วสฺถิตุ  กาล  การฺษีตฺ | (53)187 

 

ปริวรรตที  18 ชือว่า สมาธฺยนุปรินฺทนปริวรฺต: มีทงัหมด  56 โศลก ประกอบดว้ย 

ฉนัทลกัษณ์ 2 ชนิด  คือ  อนุษฏุ ภฉนัท ์ และปุษปิตาคราฉนัท ์ ดงันี 

1. อนุษฏุ ภฉนัท ์ มีทงัหมด  44  โศลก ไดแ้ก่โศลกที 1 – 4 และ 17 – 56 ยกตวัอยา่งเช่น 

   อนาภิภูต:  ปุณฺเยหิ  นิตฺยกาล ํ ภวษฺิยติ | 

   สมาธึ  ศานฺตุภาเวน  สรฺวพุทฺธาน  ภวษฺิยติ | (1)188 

  ปุณฺเยหิ  รกฺษิต:  ศูโร  นิตฺยกาล ํ ภวษฺิยติ | 

  จรนฺ  ส  ปรมาํ  ศุทฺธาํ  วศิิษฺฏาํ  โพธิจาริกามฺ | (2)189 

 

2. ปุษปิตาคราฉนัท ์ มีทงัหมด  12  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  5 – 16  ยกตวัอยา่งเช่น 

   สตตมนภิภูตปุณฺยสฺกนฺโธ 

   ภวษฺิยติ  ศฺเรษฺฐตรํ  ตุ  โพธิจรฺยามฺ | 

   น  ภวษฺิยติ  ปฺรตฺยรฺถิกาน  ธฺฤษฺโย 

   อิมุ  วรุ  ศานฺต  สมาธิ  ธารยิตฺวา | (5)190 

                                         
185 SR. 17.105.11. 
186 SR. 17.106.21. 
187 SR. 17.111.15. 
188 SR. 18.127.10. 
189 SR. 18.127.12. 
190 SR. 18.127.18. 
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   ชฺญานุ  วปุิลุ  ตสฺย  โภติ  ตีกฺษฺณ ํ

   ตถ  ปฺรติภานมนนฺต  จกฺษุ  ศุทฺธมฺ | 

   ภวษฺิยติ  สท  ตสฺย  ปณฺฑิตสฺย 

   สฺมฺฤติพลเมว  จ  ธารณีพล ํ จ | (6)191 

 

ปริวรรตที  19  ชือว่า อจินฺตฺยพุทฺธธรฺมนิรฺเทศปริวรฺต:  มีทงัหมด  21  โศลก  แต่งดว้ย

โทธกฉนัทท์งัหมด  ยกตวัอยา่งเช่น 

   เอกหิ  วาลปเถ  พหุพุทฺธา  

   ยาตฺติก  วาลิก  คงฺคนทีเย | 

   เกฺษตฺรํ  ตาตฺติก  เตษ  ชินานาํ 

   เต  จ  วลิกฺษณ  เต  วสิภาคา: | (1)192 

   ป ฺจคตีคต  พาลปถสฺมินฺ 

   ไนรยิกา  ปิ  จ  ติรฺยคตาศฺจ | 

   เต  ยมเลากิก  เทวมนุษฺยา 

   นาปิ  จ  สํกรุ  โน  จ  อุปีโฑ | (2)193 

 

ปริวรรตที  20  ชือว่า อินฺทรเกตุธฺวชราชปริวรฺต: มีทงัหมด 11 โศลก แต่งด้วย 

รโถทธตาฉนัทท์งัหมด  ยกตวัอยา่งเช่น 

   อภฺยตีต  พหุกลฺปโกฏิโย 

   อปฺรเมย  อตุลา  อจินฺติยา: | 

   ยทฺ  อภูษิ  ทฺวปิทานมุตฺตโม 

   อินฺทฺรเกตุธฺวชราช  นายก: | (1)194 

   โส  สมาธิมิมุ  ศานฺตุ  เทศยิ 

   ยตฺร  นาสฺติ  นรุ  ชีว  ปุทฺคล: | 

   มาย  พุทฺธุท  มรีจิ  วทฺิยุตา 

   สรฺว  ธรฺม  ทกจนฺทฺรสํนิภา: | (2)195 

                                         
191 SR. 18.127.22. 
192 SR. 19.132.23. 
193 SR. 19.133.3. 
194 SR. 20.136.10. 
195 SR. 20.136.14. 
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ปริวรรตที  21  ชือว่า ปูรฺวโยคปริวรฺต:  มีทงัหมด  30  โศลก  แต่งดว้ยรโถทธตาฉันท์

ทงัหมด  ยกตวัอยา่งเช่น 

   อาสิ  ปูรฺวมิห  ชมฺพุสาหฺวเย 

   อปฺรมตฺต  ทุว ิ ศฺเรษฺฐิทารเกา | 

   ปฺรวฺรชิตฺว  สุคตสฺย  ศาสเน 

   ขงฺคภูต  วนษณฺฑมาศฺริเตา | (1)196 

   ฤทฺธิมนฺต  จตุรฺธฺยานลาภิเนา 

   กาวฺยศาสฺตฺรกุศเลา  สุศิกฺษิเตา | 

   อนฺตริกฺษปทภูมิโกวเิทา 

   เต  อสกฺต  คคเน  วฺรชนฺติ  จ | (2)197 

ปริวรรตที 22 ชือว่า ตถาคตกายนิรฺเทศปริวรฺต: มีทังหมด 39 โศลก แต่งด้วย 

อนุษฏุ ภฉนัทท์งัหมด  ยกตวัอยา่งเช่น 

   ย  อิจฺเฉ  โลกนาถสฺย  กาย ํ ชานิตุมีทฺฤศมฺ | 

   อิม ํ สมาธึ  ภาวตฺิวา  กาย ํ พุทฺธสฺย  ชฺญาสฺยติ | (1)198 

   ปุณฺยนิรฺชาตุ  พุทฺธสฺย  กาย:  ศุทฺธ:  ปฺรภาสฺวร: | 

   สเมติ  โส’นฺตรีเกฺษณ  นานาตฺว ํ นาสฺย  ลภฺยเต | (2)199 

 

ปริวรรตที 23 ชือว่า ตถาคตาจินฺตฺยนิรฺเทศปริวรฺต: มีทังหมด 13 โศลก แต่งด้วย 

อนุษฏุ ภฉนัทท์งัหมด  ยกตวัอยา่งเช่น 

   ยาตฺตก ํ ชฺญานุ  พุทฺธสฺย  รูปปฺรชฺญปฺติ  ตาตฺติกา | 

   ยาวตี  รูปปฺรชฺญปฺติ  รูปวฺยาหาร  ตาตฺติกา | (1)200 

   ยาวนฺโต  รูปวฺยาหารา:  ศีลนามานิ  ตาตฺตกา: | 

   ยาวนฺติ  ศีลนามานิ  พุทฺธนามานิ  ตาตฺตกา: | (2)201 

 

                                         
196 SR. 21.138.1. 
197 SR. 21.138.5. 
198 SR. 22.143.20. 
199 SR. 22.144.1. 
200 SR. 23.148.21. 
201 SR. 23.148.23. 
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ปริวรรตที 24 ชือว่า ปฺรติสมฺวิทวตารปริวรฺต: มีทงัหมด 67 โศลก แต่งดว้ยอนุษฏุ ภฉนัท์

ทงัหมด  ยกตวัอยา่งเช่น 

   รูเปณ  ทรฺศิตา  โพธี  โพธเย  รูป  ทรฺศิตมฺ | 

   วสิภาเคน  ศพฺเทน  อุตฺตรี  ธรฺม  เทศิต: | (1)202 

   ศพฺเทน  อุตฺตรํ  รูปํ  คมฺภีรํ  จ  สฺวภาวต: | 

   สม ํ รูปํ  จ  โพธิศฺจ  นานาตฺว ํ นาสฺย  ลภฺยเต | (2)203 

 

ปริวรรตที 25 ชือวา่ อนุโมทนาปริวรฺต: มีทงัหมด 15 โศลก ประกอบดว้ยฉันทลกัษณ์  

2 ชนิด  คือ  อินทรวิเชียรฉนัท ์ และอุปชาติฉนัท ์ ดงันี 

1. อินทรวิเชียรฉนัท ์ มีทงัหมด  3  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  1 – 3  ยกตวัอยา่งเช่น 

   สรฺเว  มม  ชฺญาตย  เอติ  สตฺตฺวา: 

   ยสฺเตษมสฺตี  ปฺฤถุ  ปุณฺยสฺกนฺธ: | 

   ราตฺเรสฺตฺริเรว ํ ทิวสสฺย  จ  ตฺรี- 

   รนุโมทมี  เอมุ  ชนิตฺว  จิตฺตมฺ | (1)204 

   อนุโมทมี  เย  สุวศุิทฺธศีลา 

   เย  ชีวติารฺเถ  น  กโรนฺติ  ปาปมฺ | 

   อธิมุกฺติสํปนฺน  ย  โพธิสตฺตฺวา 

   อนุโมทมี  เตษ  ย  กึจิ  ปุณฺยมฺ | (2)205 

 

2. อุปชาติฉนัท ์ มีทงัหมด  12  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  4 – 15  ยกตวัอยา่งเช่น 

   อนุโมทมี  เยษ  น  อาตฺมทฺฤษฺฏิ- 

   รฺน  ภาวทฺฤษฺฏิรฺน  จ  ชีวทฺฤษฺฏิ: | 

   อนุโมทมี  เยษ  น  ปาปทฺฤษฺฏิ- 

   รฺเย  ศูนฺยตาํ  ทฺฤษฺฏฺ ว  ชเนนฺติ  ตุษฺฏิมฺ | (4)206 

   อนุโมทมี  เย  สุคตสฺย  ศาสเน 

   ลภนฺติ  ปฺรวฺรชฺโยปสํปท ํ จ | 

                                         
202 SR. 24.150.16. 
203 SR. 24.150.18. 
204 SR. 25.155.9. 
205 SR. 25.155.13. 
206 SR. 25.155.21. 
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   อลฺเปจฺฉ  สํตุษฺฏ  วเน  วสนฺติ 

   ปฺรศานฺตจาริตฺร  เย  ธฺยานโคจรา: | (5)207 

 

ปริวรรตที  26  ชือว่า ทานานุศมฺสาปริวรฺต:  มีทงัหมด  8  โศลก  ประกอบดว้ย 

ฉนัทลกัษณ์  2  ชนิดคือ  อนุษฏุ ภฉนัท ์ และอุปชาติฉนัท ์ ดงันี 

1. อนุษฏุ ภฉนัท ์ มีทงัหมด  4  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  1 – 4  ยกตวัอยา่งเช่น 

   นิคฺฤหีต ํ สิ  มาตฺสรฺย ํ ตฺยาคจิตฺต ํ จ  พฺฤหิํตมฺ   

   อาทตฺตสาโร  ภวติ  สมฺฤทฺเธ  ชายเต  กุเล  (1)208 

   ชาตมาตฺรสฺย  จิตฺต ํ สิ  ตฺยาค  เอว  ปฺรวรฺตเต 

   ปฺริโย  ภวติ  สตฺตฺวานาํ  คฺฤหปฺรวฺรชิตาน  จ  (2)209 

2. อุปชาติฉนัท ์ มีทงัหมด  4  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  5 – 8  ยกตวัอยา่งเช่น 

   มหาธเน  จาปิ  กุเล  ส  ชายเต 

   ชาตสฺย  ตฺยาเค  รมเต  มโน’สฺย | 

   อาทตฺตสารศฺจ  กโรติ  กาล- 

   สมตฺสริสฺยา  อิมิ  อานุศสํา: | (6)210 

   นิศารทศฺโจ  ปริษาํ  วคิาหเต 

   อุทารศพฺโท’สฺย  ทิศาสุ  ยาติ | 

   มฺฤทุ  หสฺตปาโท’สฺย  สไทว  ชายเต 

   อมตฺสริสฺยา  อิมิ  อานุศสํา: | (7)211 

 

 ปริวรรตที  27  ชือว่า ศีลนิรฺเทศปริวรฺต:  มีทังหมด  6  โศลก  ประกอบดว้ย 

ฉนัทลกัษณ์  2  ชนิด  คือ  อนุษฏุ ภฉนัท ์ และอุปชาติฉนัท ์ ดงันี 

1.  อนุษฏุ ภฉนัท ์ มีทงัหมด  3  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  1 – 3  ยกตวัอยา่งเช่น 

   ชฺญาน ํ จ  ปริปูเรติ  พุทฺธานามนุศิกฺษเต | 

   อครฺหิต:  ปณฺฑิตานาํ  โภติ  นิตฺย ํ วศิารท: | (1)212 

                                         
207 SR. 25.156.3. 
208 SR. 26.158.13. 
209 SR. 26.158.15. 
210 SR. 26.159.1. 
211 SR. 26.159.5. 
212 SR. 27.160.7. 
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   ปฺรติชฺญาโต  น  จลติ  ปฺรติปตฺเตา  จ  ติษฺฐติ | 

   อรฺเปติ  เยน  นิรฺวาณ ํ สํสาราต:  ปลายเต | (2)213 

2. อุปชาติฉนัท ์ มีทงัหมด  3  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  4 – 6  ยกตวัอยา่งเช่น 

   ชฺญาน ํ จ  ตสฺโย  ปริปูรฺณุ  โภติ 

   อนุศิกฺษเต  จาติ  ตถาคตานามฺ |  

   น  จาสฺย  นินฺทาํ  ปฺรกโรนฺติ  ปณฺฑิตา: 

   ตถา  หิ  ตสฺโย  ปริศุทฺธ  ศีลมฺ | (4)214 

   ปฺรติชฺญาโต’เสา  น  จลาติ  ปณฺฑิต: 

   ตถา  หิ  ศูร:  ปฺรติปตฺติเย  สฺถิต: | 

   ทฺฤษฺฏฺ วา  จ  สํสารเมนกโทษํ 

   ปลายเต  นิรฺวฺฤติ  เยน  ยาติ | (5)215 

 

ปริวรรตที  28  ชือว่า ทศานุศมฺสาปริวรฺต:  มีทงัหมด  83  โศลก  ประกอบดว้ย 

ฉนัทลกัษณ์ 3 ชนิด  คือ  อนุษฏุ ภฉนัท ์ อุปชาติฉนัท ์ และปุษปิตาคราฉนัท ์ ดงันี 

1. อนุษฏุ ภฉนัท ์ มีทงัหมด 42 โศลก ไดแ้ก่โศลกที 1 – 3,  7 – 11,  17 – 20,  25 – 29,  

34 – 37,  41 – 45,  50 – 55,  60 – 63,  70 – 72 และ 77 – 79 ยกตวัอยา่งเช่น 

   อคฺนินา  ทหฺยเต  นาเสา  ศสฺตฺเรณ  น  จ  หนฺยเต | 

   วษิ ํ น  กฺรมเต  กาเย  อุทเก  มฺริยเต  น  ส: | (1)216 

   รกฺษนฺติ  เทวตาศฺไจน ํ ทฺวาตฺรึศทฺ  โภนฺติ  ลกฺษณา: | 

   ทุรฺคติ:  ปิถิตา  จาสฺย  กฺษานฺติเย  อนุศสิํเม | (2)217 

 

2. อุปชาติฉนัท ์ มีทงัหมด 37 โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  4 – 6, 12 – 16,  21 – 24,  30 – 33,  

38 – 40,  46 – 49,  56 – 59,  64 – 69 และ 80 – 83 ยกตวัอยา่งเช่น 

   โน  อคฺนิศสฺตฺเรณ  ส  ชาตุ  หนฺยเต 

   วเิษณ  วา  วาริคโต  น  มฺริยเต | 

   รกฺษนฺติ  เทวาสฺตถ  นาค  ยกฺษา 

                                         
213 SR. 27.160.9. 
214 SR. 27.160.13. 
215 SR. 27.160.17. 
216 SR. 28.161.7. 
217 SR. 28.161.9. 
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   ไมตฺรีวหิาริษฺยิมิ  อานุศสํา: | (4)218 

   ทฺวาตฺรึศ  กาเย’สฺย  ภวนฺติ  ลกฺษณา 

   โน  จาสฺย  ภูโย  วนิิปาตุ  โภติ | 

   จฺยุตศฺจ  ส  พฺรหฺมปุโรปปทฺยเต 

   กฺษานฺติสฺถิตสฺโย  อิมิ  อานุศสํา: | (5)219 

 

3. ปุษปิตาคราฉนัท ์มีทงัหมด  4 โศลก ไดแ้ก่โศลกที 73 – 76 ยกตวัอยา่งเช่น 

ภวติ  สตตมลฺปกฺฤตฺย ุ โยคี 

ปฺฤถุคณโทเษณ  วิวรฺชยตฺิวา | 

น  วิวทติ  กทาจิ  มุกฺต  โยคี 

อิมิ  คุณ  ตสฺย  ภวตฺยรณฺยวาเส | (73)220 

ยท  ภวติ  นิรฺวิณฺณุ  สสฺํกฺฤเต-เสา 

น  ภวติ  ตสฺย  สฺปฺฤหา  กหึจิ  โลเก | 

น  จ  ภวติ  วิวฺฤทฺธิราสฺรวาณาํ 

วนิ  วสโต-สฺย  ภวนฺติ  อานุศสํา: | (74)221 

 

ปริวรรตที 29 ชือว่า เตชคุณราชปริวรฺต: มีทงัหมด 116 โศลก แต่งดว้ยปรมิตากษรา-

ฉนัทท์งัหมด  ยกตวัอยา่งเช่น 

  น  จ  โส’คฺนิมธฺเย  มฺริยเต  น  ชเล 

  น  จ  ตสฺย  ศสฺตฺร  กฺรมเต  น  วษิมฺ | 

  น  จ  ไวริณาํ  คมนิโย  ภวตี 

  อิมุ  ย:  สมาธิ  นรุ  ธารยตี | (85)222 

  วนกนฺทเร  วสตุ  ตสฺย  สทา 

  มรุตา  กโรนฺติ  วร  ปาริจริมฺ | 

  อุปสฺถายกาศฺจ  พหุ  ยกฺษศตา 

  

                                         
218 SR. 28.161.13. 
219 SR. 28.161.17. 
220 SR. 28.169.19. 
221 SR. 28.169.23. 
222 SR. 29.183.23. 
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 อิมุ  ย:  สมาธิ  นรุ  ธารยตี | (86)223 

 

  ปริวรรตที  30  ชือว่า อนุศมฺสาปริวรฺต:  มีทงัหมด  10  โศลก  แต่งดว้ยมาลินีฉันท์

ทงัหมด  ยกตวัอยา่งเช่น 

   ภวติ  ส  สุขวาส:  สูรต:  สฺนิคฺธจิตฺโต 

   ภวติ  สท  สุทานฺโต  ทานฺตภูมิสฺถิตศฺจ | 

   สุมธุร  ปฺริยวาณี  สฺนิคฺธสตฺยาภิธายี 

   อิมุ  วริชสมาธึ  ธารยนฺ  โพธิกาม: | (5)224 

   น  จ  ส  กถ  กโรตี  ไวคฺรหี  โน  ววิาทานฺ 

   อปคตขิล  โทษา  วรฺชิตาสฺเตน  เศษา: | 

   ปฺรมุทิตุ  สท  โภตี  สูรโต  มารฺทวศฺจ 

   อิมุ  วริช  สมาธึ  ธารยนฺ  โพธิกาม: | (6)225 

 

ปริวรรตที  31 ชือว่า สรฺวธรฺมสฺวภาวนิรฺเทศปริวรฺต: มี 30 โศลก แต่งดว้ยฉนัทลกัษณ์ที

ไม่ปรากฏชือ ประกอบดว้ย ม คณะ, ส คณะ, ช คณะและ ภ คณะ เหมือนกนัทุกบาท ดงัตวัอยา่งดงันี 

ตสฺโย  ราคุ  น  ชาตุ  กุปฺยเต  น  จ  โทโษ 

ตสฺโย  โมห  น  ชาตุ  กุปฺยเต  วฺฤษภิสฺย | 

เตโน  สรฺว ิ กิเลส  จฺโฉริตานวเศษา 

โย’เสา  ธรฺมสฺวภาว ุ ชานตี  สุปฺรศานฺตมฺ | (1)226 

โส’เสา  ศิกฺษ  น  ชาตุ  โอษิรี  สุคตานาํ 

โส’เสา  ศูรุ  น  ชาตุ  อิสฺตฺริยาณาํ  วสเมติ | 

โส’เสา  ศาสนิ  ปฺรีติ  วนฺิทเต  สุคตานาํ 

โย’เสา  ธรฺมสฺวภาว ุ ชานตี  สุปฺรศานฺตมฺ | (2)227 

 

ปริวรรตที 32 ชือว่า สูตฺรธารณานุศมฺสาปริวรฺต: มีทงัหมด 280 โศลก ประกอบดว้ย

ฉนัทลกัษณ์  3 ชนิด  คือ  อนุษฏุ ภฉนัท ์ มยรูนจัจฉนัท ์ และมาลินีฉนัท ์ ดงันี 

                                         
223 SR. 29.183.27. 
224 SR. 30.188.23. 
225 SR. 30.188.27. 
226 SR. 31.190.7. 
227 SR. 31.190.11. 
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1. อนุษฏุ ภฉันท์  มีทงัหมด  229  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  1 – 163 และ 210 – 275  

ยกตวัอยา่งเช่น 

   มหาภิชฺญาปริกรฺม  อววิาเทน  เทศิตมฺ | 

   ววิาเท  ยสฺตุ  จรติ  โสทฺคฺฤหฺณนฺ  น  วมุิจฺยเต | (1)228 

   อภิชฺญา  ตสฺย  สา  ปฺรชฺญา  เพาทฺธ ํ ชฺญานมจินฺติยมฺ | 

   อุทฺคฺรเห  ย:  สฺถิโต  โภติ  ชฺญาน ํ ตสฺย  น  วทฺิยเต | (2)229 

 

2. มยรูนจัจฉนัท ์ มีทงัหมด  50 โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  164 – 204, 206 – 209 และ 276 – 

280  ยกตวัอยา่งเช่น 

   โน  ตสฺย  โทโษ  ชนยติ  ชาตุ  ปีฑาํ 

   วฺยาปาทุ  เยโน  ปฺรติฆมโถ  กเรยฺย | 

   ไมตฺราย  เตโน  นิหต  ส  โทษธาตุ 

   ปฺรติลภฺย  เอต ํ วริชุ  สมาธิ  ศานฺตมฺ | (193)230 

   โน  ตสฺย  โมโห  ชนยติ  ชาตุ  ปีฑาํ 

   ปฺรชฺญาย  เตโน  นิหต  ส  โมห  อวทฺิยา | 

   ต ํ ชฺญานุ  ลพฺธ ํ วติิมิรมปฺรเมย ํ

   สมาธิปฺราปฺเต  อิมิ  คุณ  อปฺรเมยา: | (194)231 

 

3. มาลินีฉนัท ์ มีทงัหมด  1  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  205  คือ 

   พหว  ศตสหสฺรา:  สตฺตฺวโกฏี  อนนฺตา 

   เยษ  กุศลมูลา  โภนฺติ  ตตฺร  ศฺรุณิตฺวา | 

   เต  อปิ  ปฺรติลภนฺเต  อุตฺตม ํ โพธิจิตฺต ํ

   ยท  ชินุ  อนุศาสี  โพธิสตฺตฺว ํ มหาตฺมา | (205)232 

 

ปริวรรตที  33  ชือว่า เกฺษมทตฺตปริวรฺต:  มีทงัหมด  42 โศลก  แต่งดว้ยอนุษฏุ ภฉันท์

ทงัหมด  ยกตวัอยา่งเช่น 

                                         
228 SR. 32.195.10. 
229 SR. 32.195.12. 
230 SR. 32.209.29. 
231 SR. 32.210.3. 
232 SR. 32.211.17. 
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   เกฺษมทตฺต ํ มหาปฺราชฺญ ํ ปณฺฑิต ํ ธรฺมภาณกมฺ | 

   องฺคหีน ํ วทิิตฺไวน ํ ชโน’ย ํ เตน  โรทิติ | (1)233 

   เอตาทฺฤศ ํ รูปมิท ํ เตโชราศิสมุทฺคตมฺ | 

   พาหุหีน ํ วทิิตฺวา  หิ  ภูโย’หมปิ  ทุ:ขิต: | (2)234 

 

ปริวรรตที  34 ชือวา่ ชฺญานาวตีปริวรฺต:  มีทงัหมด 52 โศลก ประกอบดว้ยฉันทลกัษณ์ 

2 ชนิด  คือ อนุษฏุ ภฉนัท ์และอุปชาติฉนัท ์ ดงันี 

1. อนุษฏุ ภฉนัท ์ มีทงัหมด 11 โศลก ไดแ้ก่โศลกที 4 – 10 และ 13 – 16 ยกตวัอยา่งเช่น 

   ทฺฤษฺฏสฺตาต  มยา  สฺวปฺโน  เทวตายา  นิทรฺศิต: | 

   ศฺฤณุษฺว  เม  ภูมิปเต  ภูตมรฺถ ํ วชิานถ | (4)235 

   สา  เทวตา  มมาโวจนฺมานุษ ํ มาํสโศณิตมฺ | 

   โย  ททฺยาทสฺย  ภิกฺษุสฺย  วฺยาเธรฺมุจฺเยตฺ  ส  ปาปกานฺ | (5)236 

 

2. อุปชาติฉันท์  มีทังหมด 41 โศลก  ไดแ้ก่โศลกที 1-3,  11 – 12 และ 17 – 52 

ยกตวัอยา่งเช่น 

   อนฺต:ปุรสฺโย  ปฺรติเวทยามฺยห ํ

   น  เอก  นารีปิ  ภณาติ  ทาสฺเย | 

   ปฺริยศฺจ  เม  ภิกฺษุ:  ปฺริยศฺจ  อาตฺมา 

   โพธฺยรฺถุ  ตฺยกฺต ํ มย  มาํสโศณิตมฺ | (11)237 

   เตษาํ  น  กาเยสฺมิ  จ  ภกฺติ  นิศฺริตา 

   เปฺรมาปิ  ไนวาตฺมนิ  จาณุมาตฺรมฺ | 

   สฺยกฺตฺวาปิ  จาตฺมานุ  น  โภติ  ทุรฺมนา: | 

   เย  โพธิ  ปฺรารฺเถนฺติ  ศิวามโศกามฺ | (12)238 

 

                                         
233 SR. 33.220.7. 
234 SR. 33.220.9. 
235 SR. 34.225.29. 
236 SR. 34.226.1. 
237 SR. 34.226.13. 
238 SR. 34.226.17. 
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ปริวรรตที 35 ชือว่า สุปุษฺปจนฺทฺรปริวรฺต: มีทังหมด 123 โศลก ประกอบด้วย 

ฉันทลกัษณ์  5 ชนิด  คือ  อุปชาติฉันท์  ศาลทูลวิกรีฑิตฉันท์  อนุษฏุ ภฉันท์ มยูรนัจจฉันท์ และ

อินทรวิเชียรฉนัท ์ ดงันี 

1. อุปชาติฉนัท์  มีทงัหมด 33 โศลก ไดแ้ก่โศลกที 1 – 5, 20, 80 – 103 และ 105 – 107  

ยกตวัอยา่งเช่น 

  น  อาตฺมสํชฺญาย  วสิตฺว  ชาตุ 

  ศกฺย ํ อิหา  ศาสนิ  รกฺษ  กุรฺวณา | 

  มหาวติานา  สุคตาน  โพธิ: 

  ปฺรกาศนา  ปศฺจิมิ  กาลิ  ทารุเณ | (1)239 

  โย  อาตฺมสํชฺญา  ปฺรชหิตฺว  สรฺวศ: 

  สตฺตฺวานิมานฺ  ปุทฺคลวาทนิศฺริตานฺ | 

  รูปาณิ  ศพฺทาํศฺจ  รมาํศฺจ  คนฺธานฺ 

  สฺปฺรษฺฏวฺยุ  วรฺเชติ  ส  รกฺษิ  ศาสนมฺ | (2)240 

 

2. ศารทูลวิกรีฑิตฉนัท์  มีทงัหมด  27  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  6 – 14,  29 – 33,  67 – 

69,  78 – 79 และ 108 – 115  ยกตวัอยา่งเช่น 

  ทาน ํ เทถ  วศิิษฺฏ  ธรฺมรตน ํ กฺษานฺตึ  สทา  รกฺษถา- 

  รณฺย ํ จาศฺรยถา  สมาธิกุศลา  ภาเวถ  โจ  มารฺทวมฺ | 

  มา  โจ  วคฺิรห  สรฺวถา  วจิรถา  ศิษฺฏาํ  ศิวาํ  จาริกาํ 

  คจฺฉาโม  วยุ  ราชธานิ  นครํ  สตฺตฺวาน  ตฺราณารฺถิกา: | (8)241 

   ยาวนฺต:  ปุริเมณ  อาสิ  สุคตา:  สรฺวชฺญ  กฺษีณาสฺรวา: 

   สรฺเว  เต’ถ  กรึสุ  โลกิ  ตฺริภเว  โพธาธิคมฺยาํ  วรามฺ | 

   ศฺเรษฺฐาํ  จาริก  โพธิเหตุ  จริตาสฺเต  ปุณฺยชฺญานาํ  วรา: 

   เตษาํ  ศิกฺษย  โพธิสตฺตฺว  นิยุตา  สตฺตฺวาน  ตฺราณารฺถิก: | (12)242 

 

3. อนุษฏุ ภฉนัท ์ มีทงัหมด  5  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  15 – 19  ยกตวัอยา่งเช่น 

   อวภาสิตมทฺไยว ํ รวเิณว  สมนฺตต: | 

                                         
239 SR. 35.234.6. 
240 SR. 35.234.10. 
241 SR. 35.235.5. 
242 SR. 35.235.21. 
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   ภิกฺษุณา  ปฺรวศินฺเตน  ชนกายศฺจ  ธิษฺฐิต: | (15)243 

   ราคโทษา:  สมุจฺฉินฺนา  โมหาศฺจ  วธิมีกฺฤตา: | 

   กฺโรโธ  โทษศฺจ  อีรฺษฺยา  จ  สรฺว ํ ฉินฺน ํ ตทนฺตรมฺ | (16)244 

 

4. มยรูนัจจฉันท์  มีทงัหมด  57  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  21 – 28,  34 – 62,  63 – 65,  

66,  70 – 77 และ 116 - 123  ยกตวัอยา่งเช่น   

   ทาน ํ ททิตฺวา  สุวปุิล  นนฺตกลฺปานฺ 

   รกฺษิตฺว  ศีล ํ อศพลุ  นิตฺยกาลมฺ | 

   ภาเวตฺว  กฺษานฺติมสทฺฤศ  สรฺวโลเก 

   โส  ลกฺษเณภิ:  ปริวฺฤตุ  เอว  โศภี | (23)245 

   อนยิตฺว  วรฺีย ํ อริยชนปฺรศสฺต ํ

   เสวตฺิว  ธฺยานา  จตุริ  อลีนจิตฺต: | 

   อุตฺปาทฺย  ปฺรชฺญาํ  นิหนิย  เกฺลศชาล ํ

   เตไนษ  ภิกฺษุ:  ปฺรตปติ  สรฺวโลเก | (24)246 

 

5. อินทรวิเชียรฉนัท ์ มีทงัหมด  1  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  104  คือ 

   ธิกฺ  ปาปจิตฺต ํ วฺยสนสฺย  กรฺตฺฤ 

   ธิคฺ  ราชภาว ํ มทครฺวติานามฺ | 

   เอก:  ปฺรยาสฺยามิ  วหิาย  สรฺว ํ

   สารํ  น  เม  กึจิทิโต  คฺฤหีตมฺ | (104)247 

 

ปริวรรตที 36 ชือว่า ศีลสฺกนฺธนิรฺเทศปริวรฺต: มีทังหมด 69 โศลก ประกอบด้วย 

ฉนัทลกัษณ์  3  ชนิด  คือ  มยรูนจัจฉนัท ์ อุปชาติฉนัท ์ และศารทูลวิกรีฑิตฉนัท ์ ดงันี 

1. มยรูนัจจฉันท์  มีทงัหมด  19  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  1 – 8,  13 และ 40 – 49 

ยกตวัอยา่งเช่น 

  ตสฺมาตฺ  สมคฺรา  ภวถ  อทุษฺฏจิตฺตา: 

                                         
243 SR. 35.237.12. 
244 SR. 35.237.14. 
245 SR. 35.238.9. 
246 SR. 35.238.13. 
247 SR. 35.250.15. 
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  สรฺเว  จ  โภคา  สตต  มนาปการี | 

  ทฺฤษฺฏฺ วา  จ  พุทฺธานฺ  ศิริฆน  อปฺรเมยานฺ 

  โพธึ  สฺปฺฤศิตฺวา  ภวษฺิยถ  ธรฺมสฺวามี | (2)248 

  ตสฺมาจฺฉฺรุณิตฺวา  อิม  วร  อานุศสํานฺ 

  ทฺฤษฺฏา  จ  ภิกฺษูนฺ  ปรม  สุศีลวนฺตา | 

  นิ:ศาฐิเยโน  วทุิ  สท  เสวติวฺยา: 

  สมาธิปฺตาปฺตา  ภวษฺิยถ  โนจิเรณ | (3)249 

 

2. อุปชาติฉนัท ์ มีทงัหมด  30 โศลก ไดแ้ก่โศลกที 9 – 12 และ 14 – 39 ยกตวัอยา่งเช่น 

  สํสฺถาปฺย  โลกาจริย ํ วนิายก ํ

  พุทฺธ ํ มหาการุณิก ํ สฺวยภุํวมฺ | 

  ย:  ปุณฺยสฺกนฺเธน  วเรณุเปโต 

  อจินฺติโย  ยสฺย  ปฺรมาณุ  นาสฺติ | (10)250 

  น  อุตฺตโร  ตสฺย  จ  สตฺตฺว  กศฺจิตฺ 

  มหาสหสฺราย  กทาจิ  วทฺิยเต | 

  ย:  ปุณฺยสฺกนฺเธน  สโม  ภเวต 

  ชฺญาเนน  วาสาทฺฤศาจินฺติเยน | (11)251 

 

3. ศารทูลวิกรีฑิตฉนัท ์ มีทงัหมด  20  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  50 – 69  ยกตวัอยา่งเช่น 

  เต  เต  ธรฺมธรา  ภวนฺติ  สตต ํ พุทฺธาน  สรฺวชฺญินาํ 

  ธาเรนฺตี  วรธรฺมเนตฺริ  วปุิลาํ  กฺษีณานฺตกาเล  ตถา | 

  ธรฺมโกศธรา  มหามติธรา:  สรฺวชฺญค ฺจธํรา: 

  เต  เต  สตฺตฺว  สหสฺรโกฏินิยุตาํสฺโตษนฺติ  ธรฺมสฺวไร: | (50)252 

  เต  เต  ศีลธเนนุเปต  มติมานฺ  ศิกฺษาธนาฒฺยา  นรา: 

  เต  เต  ศีลวฺรเต  สฺถิตา  อภิรตา  ธรฺมทฺรุมสฺยางฺกุรา: | 

  เต  เต  รกฺตกษายจีวรธรา  ไนษฺกฺรมฺยตุษฺฏา  สทา 

                                         
248 SR. 36.254.9. 
249 SR. 36.254.13. 
250 SR. 36.255.13. 
251 SR. 36.255.17. 
252 SR. 36.260.21. 
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  เต  เต  สตฺตฺวหิตาย  อปฺรติสมา:  สรฺวชฺญตาํ  ปฺรสฺถิตา: | (51)253 

 

ปริวรรตที 37 ชือว่า ยศ:ปฺรภปริวรฺต: มีทงัหมด 104 โศลก แต่งดว้ยโทธกฉันท์ทงัหมด  

ยกตวัอยา่งเช่น 

  หนฺต  ศฺฤโณถ  มเมตุ  กุมารา 

  กลฺปสหสฺร  ยถา  จริตา  เม | 

  ปูชิต  พุทฺธสหสฺรศตานิ 

  เอษตุ  เอตุ  สมาธิ  ปฺรณีตมฺ | (1)254 

  กลฺป  อจินฺติย  เอวมตีตา: 

  เกฺษตฺรศเตษุ  เย  วาลิก  อสฺติ | 

  เอษ  นิทรฺศนุ  กีรฺติตุ  โภตี 

  ย ํ ชินุ  อาสิ  คเณศฺวรนามา | (2)255 

 

ปริวรรตที  38  ชือว่า กายวางฺมน:สมฺวรปริวรฺต:  มีทงัหมด  91 โศลก ประกอบดว้ย

ฉนัทลกัษณ์  4 ชนิด  คือ  อุปชาติฉนัท ์ อินทรวงศฉ์นัท ์ ปรมิตากษราฉนัท ์ และอนุษฏุ ภฉนัท ์ ดงันี 

1. อุปชาติฉนัท ์ มีทงัหมด  62  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  1 – 29,  31 – 34,  36,  38 – 50 

และ 57 – 71  ยกตวัอยา่งเช่น  

   ยถานฺตรีกฺษ ํ คคน ํ วศุิทฺธ- 

   มตฺยนฺตศุทฺธ ํ ปฺรกฺฤติปฺรภาสฺวรมฺ | 

   เอเมว  ศุทฺโธ  อยุ  กายสํวโร 

   น  ศกฺยุ  โฆเษณ  กทาจิ  เทศิตุมฺ | (1)256 

   ววิกฺิตุ  ศูนฺโย  อยุ  กายสํวโร 

   เอตาทฺฤเศ  เต  อุภิ  กายลกฺษเณ | 

   อลกฺษณาสฺเต  ยถ  อนฺตรีกฺษ ํ

   ตลฺลกฺษโณ  เทศิตุ  กายสํวร: | (2)257 

 

                                         
253 SR. 36.260.25. 
254 SR. 37.264.12. 
255 SR. 37.264.16. 
256 SR. 38.280.11. 
257 SR. 38.280.15. 
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2. อินทรวงศฉ์นัท ์ มีทงัหมด  2  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  30  และ  35  คือ 

   อาจกฺษิโต  เทศิตุ  สํปฺรกาศิโต 

   โย  โพธิสตฺตฺวสฺย  หิตาย  สํวร: | 

   ย:  ศิกฺษเต  อีทฺฤศ  กายสํวเร 

   โส  โภติ  โน  กมฺปิยุ  มารโกฏิภิ: | (30)258 

   เย  สปฺต  โพธฺยงฺค  มหามหรฺษิณาํ 

   ปฺรติสํวทิศฺโจ  ตถ  ฤทฺธิปาทา: | 

   เต  จาปิ  ตสฺโย  น  ภวนฺติ  ทุรฺลภา 

   ย:  ศิกฺษเต  อีทฺฤศ  กายสํวเร | (35)259 

 

3. ปรมิตากษราฉนัท ์มีทงัหมด 21 โศลก ไดแ้ก่โศลกที 37 และ 72 – 91 ยกตวัอยา่งเช่น 

   กรุณาวหิารี  ตถุเปกฺษลาภี 

   ตถ  อีรฺยจรฺยามิห  ไมตฺริวรามฺ | 

   หิตจิตฺตุ  โภติ  จ  ส  สรฺวชเค 

   ย:  กายสํวริ  สฺถิโต  ภวติ | (37)260 

   สุปิโมปม ํ จ  สุขโมตรตี 

   ตถนิตฺย  ศูนฺยต  อศาศฺวตต: | 

   มน  เอว  โอตรติ  เยน  วทุิ 

   มนสํวร:  กถิตุ  ศฺเรษฺ ุ   อยมฺ | (88)261 

 

4. อนุษฏุ ภฉนัท ์ มีทงัหมด  6  โศลก  ไดแ้ก่โศลกที  51 – 56  ยกตวัอยา่งเช่น 

   อภิชฺญากฺรมนิรฺทิษฺโฏ  โพธิสตฺตฺวาน  ตายินามฺ | 

   สมาธีย  สฺถิหิตฺวาน  โพธิสตฺตฺโว-ธิคจฺฉติ | (51)262 

   ศฺโรตฺรํ  จ  เต  วโิศเธนฺติ  ทิวฺย ํ ศฺโรตฺรมจินฺติยมฺ | 

   เยน  ศฺฤณฺวนฺติ  เต  ธรฺมานฺ  สรฺวพุทฺเธหิ  ภาษิตานฺ | (52)263 

                                         
258 SR. 38.284.2. 
259 SR. 38.284.23. 
260 SR. 38.284.31. 
261 SR. 38.295.9. 
262 SR. 38.288.28. 
263 SR. 38.289.1. 
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ปริวรรตที  39 ชือว่า ปทตฺริศตนิรฺเทศปริวรฺต: ไม่มีการแต่งบทร้อยกรอง 

ปริวรรตที  40 ชือว่า ปรีนฺทนาปริวรฺต: มีทังหมด 3 โศลก แต่งด้วยอนุษฏุ ภฉันท์

ทงัหมด  ยกตวัอยา่งเช่น 

   วปุิลา  พุทฺธธรฺมา  หิ  วปุิโล  เทศิโต  นย: | 

   วปุิล ํ ธรฺม  เทศิตฺวา  วปุิลาํลฺลภเต  คุณานฺ | (1)264 

   ยถา  วปุิลมากาศเมว ํ ธรฺมาณ  ลกฺษณมฺ | 

   รตฺนานิ  วปุิลานฺยตฺร  ตสฺมาทฺไวปุลฺยมุจฺยเต | (2)265 

 

ฉันทลกัษณ์ทัง 15 ชนิดทีใช้ในสมาธิราชสูตร สามารถแยกจาํนวนของโศลกทีใช ้

ฉนัทลกัษณ์ต่างๆ จากมากทีสุดไปนอ้ยทีสุดไดด้งันี 

1. อุปชาติฉนัท ์ มี 606 โศลก คิดเป็นร้อยละ 29.34 

2. อนุษฏุ ภฉนัท์ มี 593 โศลก คิดเป็นร้อยละ 28.71 

3. ปุษปิตาคราฉนัท ์ มี 175 โศลก คิดเป็นร้อยละ 8.47 

4. ปรมิตากษราฉนัท ์ มี151 โศลก คิดเป็นร้อยละ 7.31 

5. มยรูนจัจฉนัท ์ มี 140 โศลก คิดเป็นร้อยละ 6.77 

6. โทธกฉนัท ์ มี 130 โศลก คิดเป็นร้อยละ  6.29 

7. รโถทธตาฉนัท ์ มี 74 โศลก คิดเป็นร้อยละ 3.58 

8. ศาลทูลวิกรีฑิตฉนัท ์มี 47 โศลก คิดเป็นร้อยละ 2.27 

9. ฉนัทไ์ม่ปรากฏชือ  มี 30 โศลก คิดเป็นร้อยละ 1.45 

10. อินทรวิเชียรฉนัท ์ มี 21 โศลก คิดเป็นร้อยละ 1.01 

11. อารยาฉนัท ์ มี 20 โศลก คิดเป็นร้อยละ 0.96 

12. มาลินีฉนัท ์ มี 11 โศลก คิดเป็นร้อยละ 0.53 

13. อินทรวงศฉ์นัท ์ มี 6 โศลก คิดเป็นร้อยละ 0.29 

14. อุเปนทรวิเชียร มี 4 โศลก คิดเป็นร้อยละ 0.19 

15. วงัศสัถฉนัท ์ มี 3 โศลก คิดเป็นร้อยละ 0.14 

  

 

                                         
264 SR. 40.303.2. 
265 SR. 40.303.4. 
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รูปแบบการแต่ง  

หัวข้อนีผูศึ้กษาจะศึกษาสมาธิราชสูตรตามลักษณะแห่งการวิจารณ์ในฐานะเป็น

วรรณคดีทางศาสนา  ซึงโดยมากจะเน้นไปทีคาํสอนแห่งความดีงาม  มีหัวขอ้ทีจะกล่าวตามลาํดบั

ดงันี 

1. โครงเรืองและเหตุการณ์ในเรือง (Plot and Events) 

2. สารัตถะหรือแก่นเรือง (Theme) 

3. เวลาและสถานที (Setting) 

4. ตวัละครในเรือง  และบทสนทนา  (Characters and Dialogues) 

5. กลวิธีหรือเทคนิคในการแต่ง (Techiques) 

    

1. โครงเรืองและเหตุการณ์ในเรือง (Plot and Events)  โครงเรือง (Plot) มีลกัษณะ

ใกลเ้คียงกับเนือเรือง ซึงเนือเรืองคือเหตุการณ์ต่าง ๆ หลายเหตุการณ์ทีผูแ้ต่งนํามาแต่งให้เป็น

เรืองราวต่อเนืองกันตังแต่ต้นจนจบอย่างให้รายละเอียดตามทีผูแ้ต่งเลือกแลว้ ผูอ่้านได้รู้ว่ามี

เหตุการณ์ใดบา้งเกิดขึนกบัตวัละครต่าง ๆ  ตวัละครแต่ละตวัมีพฤติกรรมอยา่งไรบา้ง เหตุการณ์เกิด

ทีไหน เมือไร  ใครพดูกบัใครว่าอย่างไร  ผูแ้ต่งเล่าเรืองอย่างละเอียด  มีการบรรยายและพรรณนา

ความประกอบ  ตลอดจนแสดงโดยตรงหรือโดยออ้มใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจตวัละครและเหตุการณ์อย่าง

แจ่มแจง้ ตงัแต่ตน้จนจบ266  แต่โครงเรืองจะสนัและสังเขปกว่าเนือเรือง  โครงเรืองอาจบอกเราว่า

ตวัละครคิดอยา่งไร พดูอะไร  แต่จะไม่บรรยายหรือวิเคราะห์ตวัละครเหล่านันเหมือนในเนือเรือง  

แมเ้หตุการณ์ก็กล่าวถึงเฉพาะเหตุการณ์สาํคญัในเนือเรืองเท่านนั267 

ในส่วนของเนือเรืองนนั ผูศึ้กษาไดน้าํเสนอในบทที 2 เป็นบทแปลของสมาธิราชสูตร

ทงัหมด  ส่วนโครงเรืองประกอบดว้ยโครงเรืองหลกั และโครงเรืองรอง  โครงเรืองหลกัคือเนือหา

ในภาพรวมของสมาธิราชสูตร  ส่วนโครงเรืองรองคือเรืองเล่าประกอบต่าง ๆ ทีมีแทรกอยู่ 

ในโครงเรืองหลกั 

โครงเรืองหลกัของสมาธิราชสูตรมีเหตุการณ์เริมแรกซึงเป็นการเปิดฉากเรืองคือการ

ประชุมพร้อมกนัของพระศราวก พระโพธิสัตว ์เทวดา พรหม และอมนุษยต่์าง ๆ จาํนวนมาก เพือ

ฟังธรรม  ณ  ทีประทบัของพระพุทธเจา้คือภูเขาคฤฆรกฏู (คิชฌกฎู)  กรุงราชคฤห์  ตวัเอกของเรือง

                                         
266 กุหลาบ  มลัลิกะมาศ, วรรณคดีวิจารณ์, พิมพ์ครังที 10 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง, 2543), 100. 
267 เรืองเดียวกนั, 101. 
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คือจนัทรประภาผูเ้ป็นพระโพธิสตัวไ์ดทู้ลขออนุญาตในการถามปัญหากบัพระพุทธเจา้  เมือไดรั้บ

โอกาสแลว้จึงถามปัญหา  ในการถามปัญหานีถือเป็นการแสดงถึงขอ้ขดัแยง้ (Conflict)268 เป็นเหตุ

ใหเ้นือเรืองดาํเนินไปดว้ยการทีพระพุทธเจา้ทรงตอบปัญหาคลีคลายขอ้ขดัแยง้ทีเป็นปัญหาเหล่านนั     

ปัญหาทีจันทรประภาถามถือเป็นการวางโครงเรืองของสมาธิราชสูตร เพราะเป็น

คาํถามทีมีการชีแจงเป็นขอ้ๆ ในปริวรรตทีแตกต่างกนัจนกระทงัจบคมัภีร์ ผูอ่้านจะทราบเบืองตน้ว่า

ตนจะไดค้วามรู้ในเรืองใดบา้ง คาํถามทีจนัทรประภาถามมีดงันี 

1. ทาํอยา่งไรจึงจะไดรั้บชญาน ?   

2. ธรรมขอ้ใดจะนาํพาบุคคลไปถึงพุทธยาน ?   

3. ประพฤติธรรมขอ้ใดจึงจะมีปัญญาเฉียบพลนั ?   

4. ทาํอยา่งไรจะรักษาศีลได ้ ? 

5.ทาํอยา่งไรจะเจริญฌานได ้ ? 

6.ทาํอยา่งไรจะยนิดีการอยูป่่า  ? 

7.ทาํอยา่งไรจะไดรั้บปรัชญา  ? 

8.เหตุอะไรทาํใหค้นมีศีลยนิดีในศาสนา ?   

9.ศีลจะไม่ขาดไดอ้ยา่งไร ? 

10.บุคคลจะตีค่าของสภาวะแห่งสงัขตธรรมอยา่งไร ?   

11.จะมีกายหมดจดไดอ้ยา่งไร ? 

                                         
268 ปัญหาหรือความขดัแยง้ในเรือง อาจเป็นไปได ้3 แบบ คือ  1.ปัญหาหรือความขดัแยง้ทีเกิดขึน

ระหว่างตวัเอกของเรืองกบัคู่กรณี คู่ต่อสู้หรือกบับุคคลอืน (man against man) เช่น คนดีต่อสู้คนชวั  นายทุนกบั

กรรมกร แม่ผวักบัลูกสะใภ ้หรือตาํรวจกบัผูร้้าย  เป็นความขดัแยง้ทีเกิดจากบุคคลทีอยูค่นละฝ่ายกนั  2.ปัญหาหรือ

ความขัดแยง้ทีเกิดขึนจากสิ งแวดล้อม ซึงเป็นสิงต่อต้านบีบบังคับมนุษย์จากอาํนาจภายนอก (man against 

environment) เช่น ภยัธรรมชาติ สภาพสังคม  หรือแมแ้ต่ “โชคชะตา” ทีกาํหนดให้คนพ่ายแพ ้ลม้เหลว มีความ

ทุกข์ เ ดือดร้อน ล ําบาก หรือประสบเคราะห์ร้ายต่าง ๆ  เช่น ความแห้งแล้งของดินฟ้าอากาศทางภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  สร้างความทุกข์และยากจนให้แก่คนในแถบนัน  ตวัละครตอ้งต่อสู้กบัธรรมชาติอนัไม่

เอืออาํนวย  หรือเด็กจากครอบครัวแตกแยกก่ออาชญากรรมขึน  เป็นต้น  3.ปัญหาหรือความขดัแยง้ทีเกิดขึน

ระหว่างตวัเอกของเรืองกบัตนเอง (man against himself) อาจเป็นความขดัแยง้ดา้นกายภาพ (เช่น ความพิการ) ดา้น

อารมณ์ ดา้นศีลธรรม  ซึงมนุษยต่์อสู้กบัตนเอง  และจาํตอ้งตดัสินใจอย่างใดอย่างหนึง  บางครังก็ชนะใจตนเอง  

แต่บางครังก็พ่ายแพไ้ป  ตวัอย่างเช่น พระเวสสันดรจะตอ้งต่อสู้กับพระทยัของพระองค์เองอย่างหนึง  กว่าจะ

ตดัสินพระทยัพระราชทาน 2 กุมารใหแ้ก่ชูชกไปได ้(ไดช้ยัชนะใจตนเอง) ในสมาธิราชสูตรความขดัแยง้มกัจะเกิด

จากความยงัไม่เข้าใจในบางเรืองของตัวเอกคือจันทรประภาซึงจะต้องหาทางออกด้วยการถามปัญหากับ

พระพุทธเจา้ และพระพุทธเจา้เป็นผูค้ลีคลายขอ้ขดัแยง้นนั 
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12.จะมีวาจาหมดจดไดอ้ยา่งไร ? 

13.จะมีใจหมดจดไดอ้ยา่งไร ? 

พระพุทธเจา้ตรัสตอบว่า บุคคลผูป้ระพฤติธรรมอนัเอกจะไดรั้บคุณสมบติัเหล่านี ทงัจะ

ไดต้รัสรู้สมัยกัสมัโพธิญาณ  ธรรมอนัเอกนนัคือการมีจิตเสมอ  มีจิตมุ่งประโยชน์  มีจิตไม่มุ่งกาํจดั  

ยอ่มจะไดรั้บสมาธิชือว่า สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺจิต  แปลว่า สมาธิทีแสดงให้เห็นถึงความเสมอ

กนัแห่งสภาวะของธรรมทงัหมด เมือตรัสจบเป็นเหตุให้แผ่นดินไหว 6 ครัง สัตวจ์าํนวนมากยินดี

และได้รับโพธิจิต ต่อจากนัน (ปริวรรตที 2) พระพุทธเจ้าได้นําเรืองในอดีตของพระพุทธเจ้า 

พระนามว่าศาเลนทรราชมาตรัสเพือกระตุ้นให้เห็นถึงผลดีหรืออานิสงส์ของผูที้เรียนสมาธินี 

มีเนือหาโดยย่อว่าพระพุทธเจา้ในอดีตผูไ้ด้รับสัมยกัสัมโพธิญาณทุกพระองค์ลว้นแสวงหาและ

ศึกษาสมาธินีทังสิน จากนัน (ปริวรรตที 3) พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับจันทรประภาในเรืองการ

พรรณนาพุทธคุณตามทีเป็นจริงโดยมุ่งแสดงใหเ้ห็นว่าผูที้เป็นพระพุทธเจา้นนัเป็นผลสาํเร็จของการ

บาํเพญ็บารมีทียาวนาน  บุคคลไม่อาจพรรณนาผลบุญของพระพุทธเจา้ให้หมดสินได ้ และสิงหนึง 

ทีเป็นผลบุญทีเป็นเหตุให้ได้รับสัมยกัสัมโพธิญาณคือการเรียนเอาสมาธินีแม้เพียงบาทแห่ง 

พระคาถาหนึงกมี็ผลดีมากมาย  สุดทา้ยทรงยาํใหจ้นัทรประภาเรียนสมาธินี  จนัทรประภาไดฟั้งผลดี

ทีจะไดรั้บแลว้มีความยนิดีมาก  ตอบรับคาํของพระพุทธเจา้ว่าตนจะเป็นผูท้รงจาํสมาธินีไวแ้มต้อ้ง

ประสบภยัถึงตอ้งสละร่างกายและชีวิตก็ตาม  จะตงัมหากรุณาในหมู่สัตวแ์สดงสมาธินี ต่อจากนัน  

(ปริวรรตที 4)  จนัทรประภาไดถ้ามปัญหาอีกว่า  คาํว่าสมาธิหมายถึงอะไร ? พระพุทธเจา้ไดต้อบ

คาํถามอธิบายลกัษณะของสมาธิ แลว้ทรงนาํอดีตนิทานซึงเป็นเรืองราวของพระพุทธเจา้พระนามว่า

โฆษทัตตะมาตรัส (ปริวรรตที 5)  อดีตนิทานนีกล่าวถึงบูชา 2 คืออามิสบูชา และปฏิบัติบูชา 

พระพุทธเจา้ทรงยกยอ่งปฏิบติับูชาโดยเฉพาะการปฏิบติัสมาธินีซึงเป็นเหตุให้ไดรั้บสัมยกัสัมโพธิ-

ชญาน  จากนนั (ปริวรรตที 6) พระพุทธเจา้ตรัสกบัจนัทรประภาอีกต่อไปว่า  บุคคลทาํการบริกรรม

สมาธิดว้ยการบูชาให้ครบองค์ประกอบ 3 ประการย่อมจะได้รับสมาธิ คือ 1.มีใจประกอบด้วย 

มหากรุณา ทาํการบูชาพระตถาคตทงัในอดีต อนาคต และปัจจุบนั 2.ทาํการบูชาดว้ยปัจจยั 4 ดอกไม ้

ของหอม ธง เครืองดนตรี เป็นตน้ ดว้ยความอิมเอมใจ และ 3.ทาํโดยไม่หวงัผลใดๆ เช่น อยากรวย 

อยากขึนสวรรค ์อยากไดบ้ริวาร จากนนั (ปริวรรตที 7) พระพุทธเจา้ตรัสกบัจนัทรประภาเรืองกษาน

ติ 3 จากนัน (ปริวรรตที 8) พระพุทธเจา้ตรัสเรืองในอดีต  เป็นเรืองของพระพุทธเจ้าพระนามว่า 

อภาวะสมุทคตะ  ผูท้รงแสดงธรรมว่า ธรรมทงัปวงเกิดจากสิงไม่ใช่ภาวะ จากนัน (ปริวรรตที 9) 

พระพุทธเจา้ไดต้รัสกบัจันทรประภาเรืองกษานติในธรรมอนัลึกซึง  ให้มองธรรมทงัปวงเหมือน

ภาพมายา พยบัแดด ฯลฯ  ซึงจะไปถือเอาเป็นสาระว่ามีอยูจ่ริง ๆ ไม่ได ้ เมือไม่ยึดติดเช่นนีใจจะไม่

เกียวขอ้งกบัราคะ โทสะ และโมหะ  จากนนั (ปริวรรตที 10)  พระพุทธเจา้ตรัสกบัจนัทรประภาว่า 
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สาระสาํคญัอยูที่การปฏิบติั บุคคลจึงจะไดบ้รรลุธรรม  จนัทรประภารับคาํและกราบทูลว่า จะเน้น

ไปทีการปฏิบติัเพือจะไดบ้รรลุสมัยกัสมัโพธิชญาน จากนนัไดนิ้มนตพ์ระพุทธเจา้เพือฉนัในวนัพรุ่ง 

พระพุทธเจ้าทรงรับคาํดว้ยแสดงอาการนิง  จนัทรประภาจึงทูลลาเพือกลบัไปตระเตรียมสิงของ  

ในบทนีมุ่งแสดงการประดบัประดาเมืองอยา่งดีทุกอยา่งเพือแสดงใหเ้ห็นถึงผลบุญของพระพุทธเจา้

ทีมีมาก  และแสดงปาฏิหาริยห์ลายอยา่งในขณะพระพุทธเจา้เสด็จเขา้ไปสู่เมือง  จากนนั (ปริวรรตที 

11) เมือพระพุทธเจา้เสด็จไปถึงนิเวสน์ของจนัทรประภาประทบันงัเสวยเสร็จแลว้ จนัทรประภาได้

ถวายผา้คู่มีราคา 99 แสนโกฏิอนัเป็นทิพยแ์ก่พระพุทธเจา้และถวายไตรจีวรแก่พระโพธิสัตวแ์ละ

ภิกษุสงฆอ์งคล์ะชุด เสร็จแลว้จนัทรประภาไดทู้ลถามปัญหากบัพระพุทธเจา้  พระพุทธเจา้ไดต้อบ

ปัญหา  พระพุทธเจา้ตรัสต่อไปว่า (ปริวรรตที 12)  ผูใ้ดเขา้ใจสวภาวะของธรรมทงัปวงจะไดรั้บ

อานิสงส์คือสามารถอธิบายคุณทีมีอยู่จริงของพระตถาคตทงัหลายได ้ จิต, พุทธคุณ, ตถาคต และ

ธรรมทงัปวง มีสวภาวะอยา่งเดียวกนั  เมือพระพุทธเจา้แสดงธรรมบรรยายนีจบ สตัว ์ 98 นิยตุไดรั้บ

ธารณีและกษานติ  จากนนั (ปริวรรตที 13) พระพุทธเจา้ตรัสกบัจนัทรประภาเรืองลกัษณะของสมาธิ  

เมือตรัสจบ (ปริวรรตที 14)  จนัทรประภาไดก้ราบทูลว่าน่าอศัจรรยย์ิงทีพระพุทธเจา้ทรงแสดง

สมาธินี  สมาธิแจ่มแจง้แก่ขา้พระองคแ์ลว้  พระพุทธเจา้ตรัสว่า สมาธินนัจงปรากฏชดัแก่เธอ  บดันี

เธอจงรู้กาล  จนัทรประภาจึงกล่าวสดุดีพระพุทธเจา้ดว้ยประการต่าง ๆ  จากนัน (ปริวรรตที  15)  

พระพุทธเจา้ไดต้รัสอธิบายสมาธิและทาํนายว่าในภายภาคหนา้จนัทรประภาจะไดเ้ป็นพระพุทธเจา้

พระนามว่าวิมลประภา แสดงถึงการไดรั้บพุทธพยากรณ์ในสาํนักของพระพุทธเจา้ตามมติของผูจ้ะ

ไดเ้ป็นพระพุทธเจา้แน่นอนแลว้ จนัทรประภาไดฟั้งพุทธพยากรณ์แลว้ยินดีมากถึงกบัเหาะขึนไป

บนอากาศสูง 7 ศอก  กล่าวสดุดีพระพุทธเจา้  จากนัน  (ปริวรรตที 16) จนัทรประภาไดก้ล่าวถึง

อดีตชาติของตน จากนัน (ปริวรรตที 17) พระพุทธเจา้เสด็จลุกจากอาสนะเสด็จกลบัไปยงัภูเขา 

คิชฌกฏู  ทรงแสดงธรรมอยู ่ จนัทรประภาไดจ้ดัเตรียมของหอมเป็นตน้เขา้ไปเฝ้าพระพุทธเจา้และ

ทูลขอโอกาสถามปัญหา  เมือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงถามปัญหาว่า  พระโพธิสัตวป์ฏิบติัธรรมขอ้ไหน

จึงจะไดรั้บสมาธินี และพระพุทธเจา้ไดต้รัสตอบปัญหาว่า  พระโพธิสัตวป์ฏิบัติธรรม 4 ขอ้ย่อม

ไดรั้บสมาธินี  คือ 1.มีกษานติ  2.มีศีล  3.ทาํจิตรังเกียจไตรธาตุ มุ่งหวงัสัมยกัสัมโพธิ และ 4.หนัก

แน่นในธรรม  แลว้พระพุทธเจ้าไดย้กอดีตวตัถุมาตรัสมุ่งแสดงว่าพระพุทธเจ้าในอดีตลว้นแต่

แสวงหาและตรัสสมาธินี  จากนนั (ปริวรรตที  18)  พระพุทธเจา้ตรัสกบัจนัทรประภาว่า  ผูที้เรียน

เอาสมาธินีแลว้ตอ้งประกอบภาวนาโยคะเนือง ๆ  จะได้รับอานิสงส์ 4 ประการ คือ 1.ไม่ถูกบุญ

ครอบงํา  2.ไม่ถูกข้าศึกยาํยี  3.มีความรู้ไม่มีประมาณ  และ  4.มีปฏิภานไม่สิ นสุด  จากนัน 

จนัทรประภาทูลถามว่า ในภายภาคหนา้ใครจะเป็นผูรั้บฟังพระสูตรนี  พระพุทธเจา้ตรัสว่า  ผูศึ้กษา

ธรรมเนือง ๆ ผูแ้สวงหาพุทธชญาน  ผูเ้สพธุตคุณ  จกัฟังพระสูตรนี  ส่วนพวกอญัญเดียรถีจะเสียใจ
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ทีได้ยินพระสูตรนี  พวกอาศยัศาสนาบวชเลียงตวัจะไม่ศรัทธาพระสูตรนี จากนันจนัทรประภา 

ไดบ้นัลือสีหนาทว่า  ในภายภาคหน้า  ตนจะยอมแมต้อ้งเสียสละเลือดเนือเพือเผยแพร่พระสูตรนี 

แก่ชนทงัหลาย พระพุทธเจา้ทรงวางพระหัตถบ์นกระหม่อมของจนัทรประภาแลว้ตรัสว่า เราจะ

รับรองคาํอธิษฐานของเธอ ในภายภาคหน้าเธอจะไม่มีอนัตรายแห่งพรหมจรรยแ์ละแห่งชีวิต คน 

อืน ๆ อีก  800 คนซึงเป็นผูท้รงจาํธรรมไดลุ้กขึนกล่าวเช่นนนัเหมือนกนั ต่อจากนนั (ปริวรรตที 19) 

พระพุทธเจา้ทรงแสดงเรืองพุทธธรรมเป็นอจินไตย ์ ในขณะทีตรัสเรืองพุทธธรรมอนัเป็นอจินไตย์

ไดมี้บุตรคนธรรพชื์อปัญจศิขะ  พร้อมกบับุตรคนธรรพอี์ก 500 ตนซึงโดยปรกติจะขบัเพลงขบัแก่

ทา้วสกักะ ณ เทวสภาชือสุธรรมา  ไดม้าบรรเลงเพลงขบัต่อพระพกัตร์พระพุทธเจา้  พระพุทธเจา้ 

จึงดาํริว่า ถา้อยา่งไรเราจะแต่งฤทธิแสดงธรรมใหเ้สียงออกจากดนตรีนนัเพือให้จนัทรประภาไดรั้บ

ความเป็นผูฉ้ลาดในการไตร่ตรองพุทธธรรมอนัเป็นอจินไตย ์ เมือจบการแสดงฤทธิ  จนัทรประภา

ไดเ้ป็นผูฉ้ลาดในพุทธธรรมอนัเป็นอจินไตยแ์ละเกิดแสงสว่างคือปัญญาในการกล่าวพระสูตร  และ

ไดรั้บกษานติในคาถาซึงคลอ้ยตามเสียงดนตรีของปัญจศิขะบุตรคนธรรพ ์อีกทงัโพธิจิตไดเ้กิดแก่

สตัวไ์ม่มีประมาณ  จากนนั  (ปริวรรตที  20)  พระพุทธเจา้ไดต้รัสกบัจนัทรประภาว่า พระโพธิสตัว์

ตอ้งอาศยัคุณธรรมเพือศึกษากุศลมลูทงัหมด  แลว้ทรงนาํอดีตนิทานเรืองของพระพุทธเจา้พระนาม

ว่าอินทรเกตุธวชัราชมาตรัส  จากนนั  (ปริวรรตที 21) พระพุทธเจา้ไดต้รัสอดีตนิทานเรืองโทษของ

การคบมิตรชวั  จากนนั (ปริวรรตที 22) พระพุทธเจา้ตรัสกบัจนัทรประภาว่า  พระโพธิสัตวไ์ม่ควร

ยดึมนัใส่ใจร่างกายและชีวิต เพราะเมือคนมุ่งรักษากายหรือชีวิตยอ่มเป็นเหตุใหอ้กุศลธรรมปรุงแต่ง  

แลว้ทรงแสดงเรืองตถาคตกาย  จากนนั (ปริวรรตที 23)  พระพุทธเจา้ตรัสกบัจนัทรประภาว่า ผูจ้ะ

ศึกษาประติสัมวิทา 4 คือ อรรถประติสัมวิทา ธรรมประติสัมวิทา นิรุกติประติสัมวิทา และ 

ประติภาณประติสัมวิทาให้แจ่มแจ้งต้องเรียนสมาธินี แลว้ทรงอธิบายประติสัมวิทาแต่ละข้อ

ตามลาํดบั จากนนั  (ปริวรรตที 24) พระพุทธเจา้ตรัสกบัจนัทรประภาเรืองของธรรมประติสัมวิทา 

จากนนั (ปริวรรตที 25) พระพุทธเจา้ตรัสกบัจนัทรประภาว่า  พระโพธิสตัวต์อ้งเป็นผูฉ้ลาดในอุบาย 

และทรงอธิบายวิธีการคือ  พึงสร้างความรู้สึกว่าสัตวท์งัหมดเป็นญาติของตน เขา้ไปตงัจิตว่าเป็น

ญาติไวใ้นสตัวท์งัหมด อนุโมทนาสิงซึงเป็นกุศลมลูและกองบุญของสัตวท์งัหมดตลอด 3 วนั 3 คืน

แลว้มอบบุญนันให้แก่สรรพสัตว์เหล่านันนั นเองด้วยการเกิดความคิดทีมีความรอบรู้ทุกสิงเป็น

อารมณ์ของจิต ดว้ยกุศลมูลเช่นนีพระโพธิสัตว์จะได้รับสมาธิโดยพลนัและจะได้ตรัสรู้สัมยกั-

สมัโพธิชญานอนัยอดเยยีมโดยพลนั  จากนนั  (ปริวรรตที 26) พระพุทธเจา้ตรัสกบัจนัทรประภาว่า 

ผูไ้ม่ประมาทแลว้จะได้รับสัมยกัสัมโพธิชญานอันยอดเยียมโดยไม่ยาก  จึงไม่ต้องกล่าวถึงว่า 

จะไดรั้บสมาธินีซึงเป็นวิธีปฏิบติัเพือให้ไดรั้บสัมยกั-สัมโพธิชญานหรือไม่ แลว้ตรัสอานิสงส์ของ

ทาน 10 ประการ จากนนั  (ปริวรรตที 27)  พระพุทธเจา้ตรัสอานิสงส์ของศีล 10 ประการ จากนัน 
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(ปริวรรตที 28) พระพุทธเจา้ตรัสอานิสงส์ของไมตรี 10 ประการ, อานิสงส์ของผูป้รารภความเพียร 

10 ประการ, อานิสงส์ของธยาน 10 ประการ, อานิสงส์ของปรัชญา 10 ประการ,  อานิสงส์ของ

พหูสูต 10 ประการ, อานิสงส์ของธรรมทาน 10 ประการ, อานิสงส์ของผูมี้ปรกติอยู่ดว้ยศูนยตา 10 

ประการ, อานิสงส์ของปฏิสลัลยนะ (การหลีกเร้น) 10 ประการ, อานิสงส์ของการอยู่ป่า 10 ประการ 

และอานิสงส์ของผูบ้าํเพญ็ธุดงคใ์นการเทียวบิณฑบาตเป็นวตัร 10 ประการ จากนนั  (ปริวรรตที 29)  

พระพุทธเจ้าตรัสกับจันทรประภาว่า  เธอพึงศึกษาในกาลทุกเมือว่าเราจักละไอศวรสุขของ

จกัรพรรดิราชแลว้บวช  ในปริวรรตนีทรงสอนใหเ้ห็นทุกขว์่าเป็นภยัเฉพาะหน้าเหมือนคนมีไฟติด

ศีรษะ จึงให้รีบสละสุขจากการครองเรือนเพือแสวงหาความสุขทีแทจ้ริง  แลว้ทรงนาํอดีตนิทาน

เรืองของพระพุทธเจา้พระนามว่าเตชคุณราชมาตรัส  จากนนั (ปริวรรตที 30)  พระพุทธเจา้ตรัสกบั

จนัทรประภาว่า  พระโพธิสัตวพึ์งเรียนสมาธินีเพือทาํตนให้เป็นทีชอบใจของสรรพสัตวท์งัหลาย

ในขณะแสดงธรรม  และรู้ความต่างกนัแห่งอินทรียข์องสัตว์ทงัหลายแลว้แสดงธรรม จากนัน 

(ปริวรรตที 31) พระพุทธเจา้ตรัสกบัจนัทรประภาว่า  พระโพธิสัตวพึ์งเรียนสมาธินีเพือรู้จกัถอ้ยคาํ

ทีว่าดว้ยสวภาวะของธรรมทงัปวง  จากนัน (ปริวรรตที 32) พระพุทธเจา้ตรัสกบัจนัทรประภาว่า  

พระโพธิสตัวพึ์งเรียนสมาธินีเพือไดรั้บมหาอภิชญาบริกรรมซึงเป็นลกัษณะแห่งการไม่กาํหนดถือ

สรรพธรรม, การไม่ปรามาสศีล, การไม่คิดถึงกองศีล, ไม่ใกลก้องศีล, เห็นความสงัดแห่งกอง

ปรัชญา, เห็นตามจริงซึงกองวิมุกติ, เห็นธรรมทงัปวงมีสวภาวะเป็นศูนยตาแห่งกองวิมุกติชญาน

ทรรศนะ และมีใจประกอบดว้ยอภิชญาทาํใหแ้จง้สมาธิแสดงธรรมแก่สรรพสตัว ์ จากนนั (ปริวรรต

ที 33) พระพุทธเจา้ตรัสกบัจนัทรประภาถึงอดีตวตัถุเรืองของพระโพธิสัตวน์ามว่าเกษมทตัตะผูจุ้ด

แขนของตนต่างประทีปบูชาพระพุทธเจ้า  จากนัน (ปริวรรตที 34) พระพุทธเจ้าตรัสกับ 

จนัทรประภาว่า  พระโพธิสตัวผ์ูมุ่้งจะบรรลุสมัยกัสมัโพธิชญาน  เมือจิตดาํรงมนัอยู่ในกุศลมูลแลว้

พึงประกอบธรรมทานหรืออามิสทานดว้ยการกาํหนดทาน 4 อย่าง คือ 1.ขอให้ไดรั้บความฉลาด 

ในอุบายตามทีพระพุทธเจา้ทรงฉลาดในอุบายแลว้จึงไดต้รัสรู้สัมยกัสัมโพธิชญาน แลว้จึงปลูก 

กุศลมลูในทานนี  2.ขอใหเ้ราไดฟั้ง ฯลฯ ความฉลาดในอุบายนนัจากสาํนกัของมิตรดีงามทีจะทาํให้

เราได้บรรลุสัมยกัสัมโพธิ  แลว้จึงปลูกกุศลมูลในทานนี 3.ขอให้เราไดค้ลุกคลีกับผูไ้ดรั้บโภคะ 

ซึงเป็นสิงทีโลกทงัหมดสั งสม แลว้ปลูกกุศลมูลในทานนี และ 4.ขอให้เราไดรั้บอตัภาพทีสามารถ

อนุเคราะห์สัตวด์้วยอามิสและดว้ยธรรม  แลว้ปลูกกุศลมูลในทานนี  จากนันทรงสอนให้คบหา 

พระโพธิสตัวผ์ูมี้ศีล มีคุณ มีปรัชญา ไม่เป็นผูโ้ออ้วด สละไดแ้มเ้ลือดและเนือของตนเพือภิกษุผูท้รง

จาํสมาธินี  แลว้ทรงยกอดีตวตัถุเรืองพระนางชญานวดีผูท้รงสละเลือดและเนือของตนเพือรักษา

ภิกษุผูท้รงธรรมใหห้ายจากอาพาธ  จากนนั (ปริวรรตที 35) ท่านพระอานนท์ไดข้อโอกาสเพือถาม

ปัญหา  เมือไดรั้บอนุญาตจากพระพุทธเจา้แลว้จึงทูลถามว่า อะไรเป็นเหตุปัจจยัใหพ้ระโพธิสตัวก์ลา้
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ตดัอวยัวะมีมือและเทา้เป็นต้น เขาจะไม่เสวยทุกข์หรือ ไม่เสือมจากสัมยกัสัมโพธิชญานหรือ ?  

พระพุทธเจา้ตรัสว่า  เธอไดรู้้ว่าเราเคยเสวยทุกขม์าแลว้เพือใหไ้ดรั้บสมัยกัสัมโพธิมิใช่หรือ  เมือคน

มีไฟ (คือทุกข)์ ลุกไหมแ้ต่เทา้จนถึงศีรษะ ถา้มีคนเขา้มาบอกเขาว่ามาเล่นสนุกกนัสิ  ถามว่าเขาจะยงั

ยินดีเล่นอยู่อีกหรือ  พระโพธิสัตว์ผูบ้าํเพ็ญโพธิสัตวจาริก มีศีลบริบูรณ์ เขาย่อมไม่เสือมมีแต่จะ

ไดรั้บสมัยกัสมัโพธิ  แลว้ตรัสอดีตวตัถุเรืองของภิกษุชือสุปุษปจนัทระ ผูเ้สียสละตนยอมเขา้ไปสู่ทีมี

ภยัเพือประกาศสมาธินีโปรดสตัวจ์าํนวนมาก ซึงในปริวรรตนีทรงยกย่องเรืองศีล เมือมีศีลแลว้การ

เสียสละตนเพือสรรพสตัวย์อ่มมีประโยชน์เพือสมัยกัสัมโพธิ จากนัน (ปริวรรตที 36) พระพุทธเจา้

ตรัสกับจันทรประภาว่า พระโพธิสัตว์ผูมุ่้งจะตรัสรู้สัมยกัสัมโพธิพึงรักษาศีลให้บริสุทธิ พึงรัก 

พระโพธิสตัวทุ์กท่านว่าเป็นศาสดา  จากนนั (ปริวรรตที 37)  พระพุทธเจา้ตรัสกบัจนัทรประภาว่า 

พระโพธิสตัวเ์มือมุ่งหวงัโพธิสัตวธรรมพึงเรียนสมาธินี พึงเจริญกษานติพละ ตอ้งการธรรม หมนั

บูชาพระพุทธเจา้  ตังจิตไว ้3 สถาน คือ 1.มุ่งหวงัพุทธชญาน 2.ปลูกกุศลมูล และ 3.ไม่มุ่งหวงั

ความสุขและสรรเสริญทางโลก จากนันไดท้รงนาํอดีตวตัถุเรืองภิกษุยศประภาผูมี้ศีลไดรั้บความ 

อุปภมัภ์จากราชตระกูล  เป็นเหตุให้ภิกษุ 1,000 รูปอดทนต่อบุญของท่านไม่ไดพ้ากนัริษยาถือ

ศสัตรามากล่าวตู่ว่าท่านกล่าวสิงมิใช่ธรรม  แต่ยศประภาเห็นศสัตราแลว้ไม่กลวั  ระลึกถึงธรรมอนั

เป็นศูนยตากล่าววาจานอบน้อมพระพุทธเจ้า  ศัสตรานันได้กลายเป็นดอกมณฑารพ จากนัน 

(ปริวรรตที 38) พระพุทธเจ้าได้ตรัสกบัจันทรประภาเรืองความสาํรวมกาย วาจาและใจ จากนัน 

(ปริวรรตที 39)  พระพุทธเจา้ตรัสอธิบายแก่จนัทรประภาเป็นเชิงถามเองตอบเองเป็นขอ้คาํถาม

จาํนวน 287 ขอ้ ซึงไม่ตรงตามชือปริวรรตว่า ปทตฺริศตนิรฺเทศปริวรฺต ทีบ่งบอกว่ามี 300 ขอ้ จากนัน 

(ปริวรรตที 40) พระพุทธเจา้ตรัสคาถาแสดงถึงวา่สมาธิราชสูตรนีเป็นไวปุลยสูตร และเมือตรัสจบ  

โพธิจิตไดเ้กิดแก่สตัวจ์าํนวนมาก แผน่ดินไหว 6 ครัง จากนนัพระพุทธเจา้ตรัสกบัพระอานนทว์่าให้

เรียนสมาธินี พระอานนท์ถามว่าจะให้เรียกธรรมบรรยายนีว่าอย่างไร พระพุทธเจา้ตรัสว่าเรียกว่า 

มหากรุณาวตาระ พระอานนทไ์ดก้ล่าวยนืยนัว่าตนไดเ้รียนธรรมบรรยายชือมหากรุณาวตาระนีแลว้  

เมือพระพุทธเจ้าตรัสธรรมบรรยายนีจบแล้ว จันทรประภา พระอานนท์ บริษัท 4 เทวดา 

ชนัสุทธาวาส โลกพร้อมทงัเทวดาและมนุษย ์อสูร คนธรรพ ์ ต่างยนิดีภาษิตทีพระพุทธเจา้ตรัสแลว้ 

และในตอนจบคมัภีร์ระบุว่าเป็นมหายานสูตรชือสมาธิราชจากชือเต็มว่า อารฺยสรฺวธรมสฺวภาวสม-

ตาวิป ฺจิต:  จบแลว้ดว้ยประการฉะนี  และปิดทา้ยดว้ยคาถา เย ธรฺมา 

2. สารัตถะหรือแก่นเรือง (Theme)  สารัตถะ (Theme) คือทรรศนะทีผูแ้ต่งแสดง 

ใหเ้ห็นถึงธรรมดาอยา่งใดอยา่งหนึง (หรือหลายอยา่ง) ของมนุษย ์(ชีวทศัน์)  หรือทรรศนะทีผูแ้ต่ง

มองดูความเป็นไปในโลกมนุษย ์(โลกทศัน)์ แลว้นาํมาแสดงใหป้ระจกัษแ์ก่ผูอ่้านโดยใชเ้นือเรืองใน

วรรณคดีเป็นเครืองสือสาร  สารัตถะจึงเป็นจุดมุ่งหมายอนัเป็นแก่นกลางของเรืองหรือเป็นความคิด



364 
 

 
 

สาํคญัในเรือง  ในขณะทีเรืองดาํเนินไปนัน  สารัตถะของเรืองก็จะปรากฏขึนอย่างสมาํเสมอเพือ

ยนืยนัว่านนัคือความมุ่งหมายทีผูแ้ต่งมีเจตนาจะเปิดเผยถึงธรรมชาติของลกัษณะของชีวิตมนุษย์269 

สารัตถะของสมาธิราชสูตร  มีการนาํเสนอเนือหาต่อไปนีอย่างซาํ ๆ  ซึงพบไดท้วัไป

ในคมัภีร์  ดงันี 

2.1 หลกัศูนยตา  ไนราตมยะ  ความไม่ใส่ใจต่อร่างกายและชีวิต  ความยอมสละได้

แมแ้ต่ร่างกายและชีวิต  ความทีธรรมทงัปวงไม่มีภาวะ  จึงไม่มีสตัว ์นระ ปุทคละ ชีวะ 

2.2 ความมองให้เห็นว่าธรรมชาติทุกอย่างมีสวภาวะเสมอกัน (สรฺวธรฺมสฺวภาว- 

สมตาวปิ ฺจติ) มุ่งใหมี้ความรู้สึกเป็นกลาง ไม่เอนเอียงไปตามโลกธรรม  เป็นมชัฌิมาปฏิปทา 

2.3 การมองธรรมชาตทุิกอย่างว่าไม่มีสิงทีจะยึดถือเอาเป็นสาระได้ เพราะมนัไม่มี

อยูจ่ริง  ธรรมชาติทุกอยา่งเปรียบเหมือนพยบัแดด เป็นตน้ 

2.4 อานิสงส์หรือผลดีแห่งการทรงจําสมาธิ เพราะว่าสมาธินีเป็นถุงเก็บธรรม 

พระพุทธเจา้ทุกพระองคท์รงแสวงหาสมาธินีและเรียนเอา ฯลฯ แสดงสมาธินีแก่คนอืนโดยพิสดาร  

และสมาธินีเองเป็นเหตุแห่งการบรรลุสมัยกัสมัโพธิชญาน 

2.5 มหากรุณา พระโพธิสตัวต์อ้งมีจิตคิดช่วยสรรพสตัวใ์หพ้น้ทุกข ์แมต้นเองจะตก

ทุกข์ได้ยากหรืออาจมีอนัตรายถึงชีวิต ความกลา้หาญทีจะช่วยเหลือนีเกิดจากความไม่อาลยัใน

ร่างกายและชีวิตเพราะความเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ในศนูยตา 

รายละเอียดของสารัตถะขา้งตน้ผูศึ้กษาจะกล่าวอยา่งละเอียดในบทที 4 ต่อไป 

3. เวลาและสถานที (Setting) ในสมาธิราชสูตรมีสถานทีปรากฏในเนือเรืองหลกั 2 

แห่ง  คือ 

3.1 ภูเขาคฤฆรกูฏ (คิชฌกูฏ)  กรุงราชคฤห์  เป็นสถานทีหลกัทีพระพุทธเจา้ทรง

แสดงธรรมตลอดทงัเรือง  ยกเวน้ในปริวรรตที 10 - 16 ซึงเป็นตอนทีพระพุทธเจา้เสด็จไปกรุง 

ราชคฤห์และนิเวสน์ของจนัทรประภา  ในสถานทีแสดงธรรมของพระพุทธเจา้จะแวดลอ้มไปดว้ย

พระโพธิสตัว ์ภิกษุ เทวดา พรหม จาํนวนมาก พระพุทธเจา้เป็นผูที้เทวดา นาค ยกัษ์ คนธรรพ ์อสูร 

ครุฑ กินนร งูใหญ่ (งูใหญ่) มนุษย ์และอมนุษยส์ักการะ เคารพ บูชา ยกย่อง แสดงความอ่อนน้อม  

พระพุทธเจา้แสดงธรรมงดงามในเบืองตน้ ท่ามกลาง และทีสุด  ทรงประกาศพรหมจรรยพ์ร้อมทงั

อรรถทงัพยญัชนะบริบูรณ์บริสุทธิสะอาดสินเชิง 

3.2 กรุงราชคฤห์และนิเวสน์ของจนัทรประภา  ปรากฏฉากในปริวรรตที 10 ซึงเป็น

ฉากทีจันทรประภาได้ให้ทําความสะอาดมหานครราชคฤห์ ประพรมนํา โปรยดอกโกสุม 

                                         
269 กุหลาบ  มลัลิกะมาศ, วรรณคดีวิจารณ์, 107.  
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จุดของหอม ยกฉัตร ประดบัธงชัยและธงแผ่นผา้ ผกูผา้ประดบัประดาดว้ยพวงดอกไม ้ ทาํความ

สะอาดทางเดินไม่ให้มีก้อนหินก้อนดิน  โรยดอกไม้ วางจุณจันทน์หอม ประดับซุ้มประตู

ทางเขา้ออก ประดบักรุงราชคฤห์ทงัหมดดว้ยดอกอุบล โกมุท ประทุม และบุณฑริก  ประดบันิเวศน์

ของตนดว้ยเครืองประดบัทุกชนิด 

4. ตัวละครและบทสนทนา  (Characters and Dialogues) ตวัละคร คือผูที้มีบทบาท 

ในเนือเรือง270 ผูแ้ต่งอาจจะพรรณนาลกัษณะตวัละครเองหรืออาจปรากฏในบทสนทนาถึงลกัษณะ

นิสยัของตวัละครนนั ๆ ก็ได ้ในสมาธิราชสูตรมีตวัละครหลกัซึงมีบทบาทในเนือเรือง  4 ท่าน  ดงันี 

4.1 พระพุทธเจ้า ในฐานะบุคคลทีมีอยูจ่ริงในทางประวติัศาสตร์ ทรงแสดงธรรมให้

คาํอธิบายหลกัธรรมดว้ยวิธีการต่างๆ รวมถึงทรงเล่าเรืองประกอบคาํอธิบายดว้ย 

4.2 จันทรประภา เป็นพระโพธิสัตวม์หาสัตว์ อาศยัอยู่ในกรุงราชคฤห์ มีชีวิตใน

สมัยทีพระพุทธเจ้าย ังทรงพระชนม์อยู่  ในปริวรรตที 1 มีค ําอธิบายถึงจันทรประภาดังนี  

“จนัทรประภา ผูเ้ป็นกุมาร  มีอธิการอนัไดท้าํไวใ้นพระชินเจา้องค์ก่อน มีกุศลมูลอนัปลูกไวแ้ลว้ 

เป็นผูร้ะลึกชาติได ้ ไดป้ฏิภาณ  ดาํรงอยูใ่นมหายาน  ประกอบดว้ยมหากรุณา”271  จากคาํสร้อยทา้ย

ชือว่า กุมารภูตะ (ผูเ้ป็นกุมาร) อาจแสดงใหเ้ห็นว่าจนัทรประภาเป็นราชกุมาร ในกรุงราชคฤห์ แต่ยงั

ไม่มีขอ้ความยนืยนัไวแ้น่ชดั อีกทงัพระโพธิสตัวม์หาสตัวท่์านอืนเช่น พระมญัชูศรี ก็มีนามสร้อยว่า 

กุมารภูตะ ไดเ้ช่นกนั   มีขอ้ความในปริวรรตที 10 ทีแสดงว่าจนัทรประภาไดท้าํความสะอาดและ

ประดบัประดากรุงราชคฤห์ทงัหมด และประดบันิเวศน์ของตนดว้ยเครืองประดบัทุกชนิด การที 

จนัทรประภาสามารถประดบักรุงราชคฤห์ทงัหมดไดน่้าจะเป็นผูมี้อาํนาจใหญ่โตไม่นอ้ย 

จนัทรประภา  มีบทบาทในการเป็นผูถ้ามปัญหากบัพระพุทธเจา้ ในปริวรรตที 1, 4, 

11, 17,  และ 19  มีเหตุการณ์ทีเกียวกบัจนัทรประภาตามลาํดบัเนือเรืองดงันี  

ในปริวรรตที 3 จนัทรประภาเป็นผูรั้บคาํต่อพระพุทธเจา้ในการจะทรงจาํสมาธิราช

สูตรนีไวใ้นกาลทีพระพุทธเจ้าปรินิพพานแลว้ พร้อมกบัชนอีก 500 คนซึงมีจันทรประภาเป็น

หวัหนา้ 

ในปริวรรตที 14 หลงัจากไดฟั้งสมาธินิรเทศในปริวรรตที 13 แลว้ สมาธิไดป้รากฏ

ชดัแก่จนัทรประภา  

ในปริวรรตที 15 จนัทรประภาไดรั้บการพยากรณ์จากพระพุทธเจา้ผูท้รงทรงแยม้

สรวล  พระพุทธเจา้ทรงชมเชยจนัทรประภาว่า จนัทรประภาสดุดีพระพุทธเจา้ดว้ยความปรีดี กล่าว

พรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าทุกเมือจะเป็นผูที้ควรสรรเสริญทุกเมือ  จันทรประภาได้เห็น

                                         
270 กุหลาบ มลัลิกะมาศ, วรรณคดีวิจารณ์, 111.  
271 SR. 1.2.5. 
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พระพุทธเจา้หลายพนัโกฏิในกรุงราชคฤห์  ได้สอบถามสมาธินีกบัพระพุทธเจา้ในทีทงัปวง เป็น

พุทธบุตร ประพฤติโพธิจรรยานีทุกเมือ  ในภายภาคหนา้จนัทรประภาจะไดเ้ป็นพระพุทธเจา้นามว่า

วิมลประภา  จนัทรประภาไดฟั้งคาํพยากรณ์เฉพาะพระพกัตร์พระพุทธเจา้แลว้ยนิดียงิเหาะขึนไปบน

อากาศสูง 7 ลาํตาล กล่าวพรรณนาคุณของพระพุทธเจา้ และในปริวรรตที 16 จนัทรประภาไดเ้ล่า

อดีตวตัถุของตน 

ในปริวรรตที 18 จนัทรประภาครันไดฟั้งจากพระพุทธเจา้ว่าในภายภาคหนา้ สมาธิ-

ราชสูตรนีจะถกูปฏิเสธจากผูทุ้ศีล พวกอญัญเดียรถีปลอมเขา้มาบวชเพือเลียงชีพในพระพุทธศาสนา 

คนทีไม่ตอ้งการธยานยึดมนัในอาตมาจะไม่ศรัทธาต่อสมาธิราชสูตรนี  จะมีการคดัคา้นโพธิของ

พระพุทธเจา้ ทาํลายเจดียท์งัหมดในชมพทูวีป มีการกาํจดัพระอรหนัตซึ์งมีมากเท่าทรายในแม่นาํคง

คาและคัดค้านสมาธิราชสูตรนี  จันทรประภาถึงกบัร้องไห้ลุกขึนกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า  เมือ

พระพุทธเจา้ปรินิพพานแลว้  ขา้พระองคจ์ะสละกายและชีวิตประกาศพระสูตรนีให้พิสดาร จกัข่ม

คนพาลผูก้ล่าวตู่พระธรรม ถึงถูกเขาโกรธด่าว่าก็จกัอดกลนั  พระพุทธเจา้ทรงวางพระหัตถล์งบน

กระหม่อมของจนัทรประภาและตรัสว่า  เรารับคาํอธิษฐานของเธอ  ในภายภาคหน้าเธอจกัไม่มี

อนัตรายแห่งพรหมจรรยแ์ละแห่งชีวิต 

ในปริวรรตที 19 หลงัจากไดฟั้งพระพุทธเจา้ตรัสคาถาประกอบสังคีตของปัญจ-

สิขะบุตรคนธรรพใ์นเรืองพุทธธรรมเป็นอจินไตย ์ จนัทรประภาไดถึ้งความเป็นผูฉ้ลาดในเรืองว่า

ดว้ยการไตร่ตรองอย่างลึกซึงถึงพุทธธรรมอนัเป็นอจินไตย ์และไดปั้ญญาในการกล่าวสมาธิราช-

สูตร  และไดรั้บกษานติคืออารมณ์ทีเหมาะสมเป็นกลางไม่เอนไปตามฝ่ายตาํหรือสูง) 

4.3 พระอานนท์  มีบทบาทเป็นผูท้รงจําและเรียนเอาสมาธิราชสูตรนีจาก

พระพุทธเจ้า  ปรากฏจากคาํขึนต้นพระสูตรว่า  “เอว ํ มยา  ศฺรุตมฺ |”272  แปลว่า  “ข้าพเจ้า (พระ

อานนท)์ สดบัมาอยา่งนี”  ปรากฏในปริวรรตที 1 ซึงแสดงตน้เหตุของเรือง  และในปริวรรตที 40 

ซึงเป็นปริวรรตสุดทา้ยของเรือง  พระพุทธเจา้ไดต้รัสกบัอานนทว์่า  “ดูก่อนอานนท ์ เธอจงเรียนเอา

ธรรมบรรยายนี  ทรงจาํ กล่าว เล่าเรียน  และประกาศแก่คนอืนโดยพิสดาร  |”273 

พระอานนท์ย ังมีบทบาทเป็นผูถ้ามปัญหากับพระพุทธเจ้าในปริวรรตที 35  

ว่าอะไรเป็นเหตุปัจจยัใหพ้ระโพธิสตัวผ์ูป้ระพฤติโพธิสตัวจริยามีความกลา้ทีจะเสียสละอวยัวะมีมือ

และเทา้เป็นตน้ เขาจะไม่เกิดทุกขเวทนาหรือ ? จะไม่เสือมจากสัมยกัสัมโพธิหรือ ? พระพุทธเจา้ 

ไดต้รัสตอบปัญหาแก่พระอานนท ์

                                         
272 SR. 1.1.1.  
273 SR. 40.303.23.  
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4.4 พระโพธิสัตว์มหาสัตว์เมตเตยยะ ปรากฏเป็นผูถ้ามเหตุแห่งการแยม้สรวลของ

พระพุทธเจ้าในปริวรรตที 14 ท่านผูนี้คือผูจ้ะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระศรี- 

อาริยเมตไตรย ซึงเป็นพระพุทธเจา้พระองคต่์อไป 

กล่าวโดยรวม ตัวละครทีปรากฏในสมาธิราชสูตรจะมีลกัษณะเป็นตัวละครน้อย

ลกัษณะ (Flat character) ซึงเนน้ไปทีลกัษณะแห่งความเป็นผูมุ่้งในธรรม  มีความสนใจในธรรมเป็น

พิเศษ 

5. กลวิธีหรือเทคนิคในการแต่ง (Techiques) กลวิธีหรือเทคนิคในการแต่งเป็น

คุณสมบติัสาํคญัยงิทาํใหเ้รืองมีคุณค่าในทางวรรณคดี  กลวิธีเป็นความสามารถและเป็นฝีมือของผู ้

แต่งซึงมีหลายแบบดงันี 

5.1 กลวธิีเกยีวกบัผู้เล่าเรือง  เป็นการนาํเสนอวิธีการเล่าเรืองว่าใชล้กัษณะการเล่า

เรืองแบบใด  อาจเป็นไปไดใ้นหลายแบบต่อไปนี 

      แบบที 1 ผูแ้ต่งไม่แสดงว่าตวัละครตวัใดเป็นผูเ้ล่าบรรยายเรือง  แต่จะบรรยาย

ไปตามเรืองทีมีตวัละครมีบทบาทต่าง ๆ  ทงัทีเป็นเหตุการณ์และความรู้สึกนึกคิดภายในใจของตวั

ละครแต่ละตวั  ผูแ้ต่งเป็นผูล่้วงรู้หมดทุกสิงทุกอย่างเกียวกบัตวัละคร  และนาํมาบรรยายไดถ้ว้นถี

ครบทุกคนและครบขณะจิตของตวัละครเหล่านนัตามเนือเรือง  วิธีนีเป็นวิธีทีนักเขียนสมมติตนเอง

ว่าเป็นผูรู้้แจง้และผูแ้ต่งเป็นผูเ้ล่าเรือง  (Omniscient point of view)  

      แบบที 2 ผูแ้ต่งกาํหนดให้ตวัละครตวัใดตัวหนึงในเรืองเป็นผูเ้ล่าเรืองของ

ตนเองโดยใชค้าํว่า ผม ดิฉนั หนู ขา้พเจา้ ฯลฯ เป็นผูเ้ล่าเรืองแสดงถึงเหตุการณ์หรือขอ้ขดัแยง้ใด ๆ 

ทีเกิดขึนกบัตนเอง นนัก็คือ ตวัละครในเรืองเป็นผูเ้ล่า (First person point of view)  

      แบบที 3 ผูแ้ต่งกาํหนดใหต้วัละครตวัใดตวัหนึงเป็นผูเ้ล่าเรือง (Third person 

point of view) โดยสมมติว่าตวัละครนนัไดอ้ยูใ่นเหตุการณ์  หรือร่วมรู้เรืองต่าง ๆ เป็นอยา่งดี274 

จากการศึกษาสมาธิราชสูตรพบว่า ผูแ้ต่งใชว้ิธีการเล่าเรืองหลายแบบประสมกัน  

กล่าวคือใชแ้บบที 3  ซึงมีลกัษณะกาํหนดใหพ้ระอานนทเ์ป็นผูเ้ล่าเรือง  รวมทงัพระอานนท์ไดร่้วม

มีบทบาทเป็นผูถ้ามปัญหาในเรือง และในปริวรรตสุดท้ายพระอานนท์มีบทบาทเป็นผูเ้รียนและ

ประกาศสมาธิราชสูตรนีดว้ย  ซึงมีการเล่าเรืองผสมกบัแบบที 1 ทีมกัจะพบไดท้วัไปในนิทานชาดก  

และในสมาธิราชสูตรนีมีบางปริวรรตทีมีลกัษณะเขา้กนักบันิทานชาดกเช่นกนั  จึงมีลกัษณะการเล่า

เรืองตามแบบที 1 ในลกัษณะทีผูเ้ล่าเป็นผูรู้้เรืองทงัหมด ทงัความคิดและพฤติกรรมของตวัละครแต่

ละตวั 

                                         
274 กุหลาบ มลัลิกะมาศ, วรรณคดีวิจารณ์, 116. 
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5.2 กลวธิีเกยีวกบัการดําเนินเรือง (Development)  ผูแ้ต่งเล่าเรืองตามลาํดบัปฏิทิน 

เรืองเกิดก่อนเล่าก่อน  เรืองเกิดทีหลงัเล่าทีหลงัเป็นลาํดับไป  อาจมีการยกเรืองราวในอดีตมา

ประกอบแต่ก็ยงัถือว่าเป็นการประกอบในส่วนเนือหาทีเป็นปัจจุบนัตามลาํดบัเรือง  มีการผกูเรือง

และแสดงขอ้ขดัแยง้ในใจของตวัละครเพือให้เรืองดาํเนินไปดว้ยการแสดงขอ้ปัญหาของตวัละคร

คือจนัทรประภา  ไดถ้ามปัญหากบัพระพุทธเจา้ ในปริวรรตที 1, 4, 11, 17,  และ 19  และการถาม

ปัญหาของพระอานนทใ์นปริวรรตที 35 ดงัไดก้ล่าวแลว้  และบางปริวรรตก็เป็นการตงัคาํถามเพือ

จะตอบเองของพระพุทธเจ้า  พระพุทธเจ้าทรงทาํหน้าทีในการคลีคลายสารัตถะของเรืองไป

ตามลาํดับขนัต่าง ๆ  ดว้ยวิธีการเช่นนีทาํให้เนือเรืองดาํเนินไปไดจ้นจบ ในปริวรรตสุดทา้ยชือ 

ปรินทนปริวรรตเป็นการแสดงให้ผูอ่้านเห็นถึงความประทบัใจในตอนจบดว้ยการยกคุณค่าของ

คมัภีร์นีว่าเป็นไพบูลยสู์ตร เป็นเหตุใหไ้ดรั้บสมัยกัสัมโพธิญาณ  เป็นประโยชน์สาํหรับผูไ้ดเ้รียนรู้  

ตามชือของปริวรรตนีซึงแปลว่า ปริวรรตว่าดว้ยความพึงพอใจ   

5.3 กลวธิีเกยีวกบัการสร้างตวัละครในเรือง  ตวัละครและเนือเรืองเป็นสิงทีจะแยก

ออกกนัไม่ได ้ และถา้เรืองทงัหลายทีแต่งขึนลว้นเกียวกบัชีวิตแลว้ก็ตอ้งมีคาํถามต่อไปว่า  ชีวิตของ

ใคร ?  ฉะนนัการสร้างตวัละครจึงเป็นเรืองสาํคญัเท่ากบัการสร้างโครงเรือง  เพราะโครงเรืองคือ

ชีวิต  ตวัละครคือผูแ้สดงบทบาทของชีวิตนนั275 

สมาธิราชสูตรเป็นคมัภีร์ทางศาสนาซึงเน้นไปทางการอธิบายหลกัปรัชญาของฝ่าย

มหายานจึงมีลกัษณะการสร้างตวัละครทีเน้นเนือเรือง  กล่าวคือมีบทบาทไปตามเนือเรือง  เช่น  

จันทรประภาโพธิสัตว์และพระอานนท์มีบทบาทในการเป็นผูถ้ามปัญหา  พระพุทธเจ้าทรงมี

บทบาทเป็นผูต้อบเพือคลีคลายปัญหา หรือบางปริวรรตพระพุทธเจา้ก็ทรงตงัคาํถามเพือจะตอบเอง  

ทีกล่าวนีเป็นลกัษณะการสร้างตวัละครในโครงเรืองหลกั  ส่วนในโครงเรืองรองจะมีลกัษณะต่างกนั

ออกไปดงัจะไดก้ล่าวต่อไปเมือกล่าวถึงโครงเรืองรองนนั ๆ 

 

เรืองเล่าในสมาธิราชสูตร (Narative) 

สมาธิราชสูตร ดาํเนินเรืองดว้ยการถามตอบขอ้ปัญหาระหว่างจนัทรประภากบัพระ

พระพุทธเจา้ ในการตอบปัญหานนัพระพุทธเจา้ไดท้รงยกเรืองเล่ามาประกอบดว้ยอนัเป็นการแสดง

ธรรมแบบปุคคลาธิษฐานเพือใหผู้ฟั้งเขา้ใจไดง่้ายขึน  วรรณคดีประเภทเรืองเล่าทีรู้จกักนัดีมกัแบ่ง

ประเภทเป็น 2 ประเภทคือ อวทาน และชาดก  ซึง เอ็ดเวิร์ด เจ. โธมสั ให้ความแตกต่างไวว้่า 

 “อวทาน คือเรืองราวทีแสดงเหตุการณ์หรือการกระทาํอนักลา้หาญของบุคคลสมยัพุทธกาลทีเคย

                                         
275 กุหลาบ  มลัลิกะมาศ, วรรณคดีวิจารณ์, 119. 
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กระทาํไวใ้นอดีตชาติ และอวทานนนัแตกต่างจากชาดก เพราะชาดกคือเรืองราวทีแสดงการบาํเพ็ญ

บารมีของพระพุทธเจา้ในอดีตชาติเท่านนั”276 นอกจากนียงัมีชือเรียกทีใชบ่้อยๆ ในสมาธิราชสูตรอีก

หนึงชือคือ ปูรวโยคะ ซึงแปลว่า เรืองราวในกาลก่อน ซึงใชเ้ล่าเรืองทงัอดีตชาติของพระพุทธเจา้

และอดีตชาติของสาวกซึงในสมาธิราชสูตรนนัจนัทรประภาไดเ้ล่าเรืองอดีตชาติของตนไวด้ว้ย เมือ

เทียบกบัความหมายตามทีโธมสัใหไ้วใ้นเบืองตน้ ปูรวโยคะจะมีความหมายเท่ากบัอวทานนนัเอง 

องค์ประกอบของเรืองเล่า อวทาน ชาดก ปูรวโยคะ ทงั 3 คาํนีมีการใชค้าํแตกต่างกนั

ตามประเภทของบุคคลทีถกูเล่าถึง แต่เมือกล่าวถึงรูปแบบแลว้ถือว่ามีรูปแบบการเล่าเรืองเหมือนกนั 

โดยอวทานและปูรวโยคะมีรูปแบบเหมือนกบัชาดกซึงมีองคป์ระกอบ 5 ส่วน ดงันี 

1. ปัจจุบนัวตัถุ (ปรัตยตุปันนวสัตุ) เป็นส่วนทีกล่าวถึงเหตุการณ์ในปัจจุบนัในสมยัที

พระพุทธเจา้ยงัมีพระชนมอ์ยู ่ และเหตุการณ์นนั ๆ  จะเป็นเหตุให้พระพุทธเจา้ตอ้งทรงเทศนาเรือง

ในอดีตชาติ 

2. อดีตวตัถุ (อตีตวสัตุ) เป็นส่วนทีกล่าวถึงเรืองราวของพระพุทธเจา้หรือสาวกในชาติ

ก่อน 

3. คาถา (คาถา)  เป็นส่วนขอ้ความบทร้อยกรองอนัเป็นแก่นแทข้องเรือง 

4. ไวยากรณ์ (วยากรณะ) เป็นส่วนทีอธิบายคาํศพัทใ์นคาถา และ  

5. สโมธาน (สมวธาน) เป็นการประชุมชาดก277   

ในสมาธิราชสูตร มีปริวรรตทีจดัเขา้ในลกัษณะเบืองตน้ได ้12 ปริวรรต แต่ก็ยงัไม่เขา้

องคป์ระกอบทงัหมด มีทีน่าสงัเกตดงันี 

1. บางปริวรรตไม่มีปัจจุบนัวตัถุ แต่เมือศึกษาความต่อเนืองของคมัภีร์ซึงแบ่งปริวรรต

ตน้เป็นการแสดงธรรมสลบักบัปริวรรตหลงัทีเป็นการยกเรืองราวในอดีตมาเล่า  เช่นนีก็จะถือไดว้่า

ปริวรรตตน้เป็นปัจจุบนัวตัถุ ส่วนปริวรรตทีมีการยกเรืองในอดีตมาเล่าถือเป็นส่วนทีเป็นอดีตวตัถุ

นนัเอง   

2. ส่วนทีเป็นไวยากรณ์หรือการอธิบายศพัท์ในคาถามกัไม่ปรากฏ เพราะส่วนนีเป็น

ลกัษณะเฉพาะของคมัภีร์ระดบัอรรถกถาซึงมีหน้าทีอธิบายความหมายของคาํในระดบับาลีหรือ

พุทธพจน์ใหแ้จ่มแจง้ คมัภีร์ทีอยูร่ะดบัเหนือกว่าอรรถกถาจึงไม่มีในส่วนทีเป็นไวยากรณ์   

                                         
276 Edward J. Thomas, The history of Buddhist thought, Reprinted (London: Routledge & 

Kegan Paul, 1953), 279-280, อา้งถึงใน สุมาลี ลิ มประเสริฐ, การศึกษาเรืองอวทาน-กัลปตาของเกษเมนทระ : 

ความสัมพันธ์ของเรืองสุธน-กินรีกับวรรณคดีไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550), 34. 
277 สืบพงศ ์ ธรรมชาติ,  วรรณคดีชาดก  ( กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2542), 5. 
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3. บางปริวรรตไม่ไดก้ล่าวส่วนสโมธานไวอ้าจเป็นเพราะเป็นทีรู้กนัว่าตวัเอกในเรือง

คืออดีตชาติของพระพุทธเจ้าแน่นอนแล้วเพราะมีการกล่าวสโมธานไวใ้นส่วนของอดีตวตัถุ 

ในรูปแบบของประโยคซึงกล่าวว่า  “ในอดีตกาลเราไดเ้ป็น...” 

อนึง รูปแบบการเล่าเรืองราวในสมาธิราชสูตรมกัแต่งดว้ยบทร้อยกรองกล่าวคือเป็นรูป

คาถาซึงสอดแทรกธรรมะอนัเป็นแก่นแทข้องเรืองอยู่ในตวัจึงถือว่าองค์ประกอบในส่วนคาถาของ

ทุกปริวรรตไดมี้สมบูรณ์อยูใ่นตวัแลว้จะไม่ยกมากล่าว   

การตงัชือเรือง สมาธิราชสูตรมีปริวรรตทีจดัเขา้ในลกัษณะเรืองเล่าจาํนวน 12 ปริวรรต  

มีการตงัชือเรืองแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ 

1. ตงัชือเรืองตามชือของพระพุทธเจา้หรือพระโพธิสัตวผ์ูเ้ป็นตวัเอกในฐานะผูแ้สดง

สมาธิอันประเสริฐ และพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันได้ศึกษาเล่าเรียนในสํานักพระพุทธเจ้า

พระองคน์นั ไดแ้ก่ ปริวรรตที 2 (ศาเลนทรราชปูรวโยคปริวรรต), ปริวรรตที 5 (โฆษทตัตปริวรรต), 

ปริวรรตที 8 (อภาวสมุทคตปริวรรต), ปริวรรตที  20 (อินทรเกตุธวชราชปริวรรต), ปริวรรตที 29 

(เตชคุณราช-ปริวรรต) และปริวรรตที  33 (เกษมทตัตปริวรรต) 

2. ตงัชือเรืองตามชือของตวัเอกในเรืองซึงมีเหตุการณ์โดดเด่นทีสุด ไดแ้ก่ ปริวรรตที 

34 (ชญานาวตีปริวรรต), ปริวรรตที 35 (สุปุษปจันทรปริวรรต) และปริวรรตที 37 (ยศ:ปรภ-

ปริวรรต) 

3. ตงัชือเรืองว่า ปูรวโยคปริวรรต เพือบอกให้รู้ว่าเป็นเรืองราวในอดีต ซึงผูอ่้านตอ้ง

ติดตามดว้ยตนเองว่าเป็นเรืองราวของใคร  ไดแ้ก่ปริวรรตที 16 และ 21 

การศึกษาเรืองเล่าในสมาธิราชสูตร ผูศึ้กษาจะได้ยกตัวอย่างปริวรรตทีเป็นเรืองเล่า 

เพือให้เห็นองค์ประกอบของเรืองเล่า ซึงจะยกมากล่าวเพียง 3 องค์ประกอบคือ ปัจจุบันวตัถุ  

อดีตวตัถุ และสโมธาน จะไม่กล่าวถึง คาถา และไวยากรณ์ ดว้ยเหตุผลทีกล่าวไวใ้นเบืองตน้แลว้นัน  

สมาธิราชสูตรมีปริวรรตทีเป็นเรืองเล่าดงันี 

1. ปริวรรตที 2 เรืองราวในกาลก่อนของพระพุทธเจ้าพระนามว่าศาเลนทรราช  

ปริวรรตนีมุ่งแสดงว่าสมาธิเป็นสิงทีพระพุทธเจา้ทุกพระองค์แสดง  และพระพุทธเจา้ทรงแสวงหา

สมาธินีตลอดมา 

1.1 ปัจจุบันวัตถุ  ปรากฏเพียงเรืองราวการสนทนากบัจนัทรประภาว่าจะทรงเล่า

เรืองราวในอดีต ดงัทีปรากฏในคมัภีร์ว่า 
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อถ  ขลุ  ภควาํสฺตสฺยาํ  เวลายาํ  จนฺทฺรปฺรภสฺย  กุมารภูตสฺย  เอตเทว  ปูรฺวโยค-

ปริวรฺต ํ ภูยสฺยา  มาตฺรยา  คาถาภิคีเตน  วสฺิตเรณ  สํปฺรกาศยติ  สฺม278  

 

1.2 อดีตวตัถุ พระพุทธเจา้ทรงเล่าเรืองราวในอดีตว่า พระองคไ์ดเ้ป็นพระราชาพระ

นามว่าภีษเมตตระ  ทรงทาํการบูชาพระพุทธเจา้พระนามว่าศาเลนทรราชดว้ยการให้สร้างวิหารไม้

จนัทน์และวิหารแกว้มณีจาํนวน 10 ลา้นหลงั จากนันไดผ้นวชเพือตอ้งการสมาธิ สมาธิทงัหมดมี

จาํนวน 1,800 ลา้นโศลก แต่ทรงเลือกเรียนเอาเฉพาะปริวรรตนี (สมาธิราชสูตร) ทรงสละบุตร

ภรรยาและอวยัวะทุกอยา่งเพือมุ่งหวงัใหไ้ดส้มาธิ สมาธินีพระพุทธเจา้ทุกพระองค์ทรงแสดงแลว้ที

ภูเขาคิชฌกฏู  ผูไ้ดส้มาธินีจะไดรั้บพุทธธรรม  18 แผนก  พระพุทธเจา้มีจาํนวนมากมายเท่ากบัทราย

ในแม่นําคงคา  บุคคลผูท้รงจาํสมาธิไดแ้มเ้พียงคาถาเดียวย่อมไดรั้บอานิสงส์มากมายไม่จาํตอ้ง

กล่าวถึงผูที้ทรงจาํไดท้งัหมด ดงัทีในคมัภีร์ว่า 

สฺมรติ  ทศพลาน  ษษฺฏิโกฏี 

ปุริมภเว  นิวสึสุ  คฺฤธฺรกูเฏ | 

ปุริ  มม  จรมาณุ  โพธิจรฺยา- 

มิม  วรศานฺต  สมาธิ  เทศยึสุ | (1)  

  ฯเปฯ 

เย  เกจิ  พุทฺธา  ทศสุ  ทิศาสุ 

อตีตกาเล’ปิ  จ  ปฺรตฺยุตฺปนฺนา: | 

สรฺเว  ชินา  อตฺร  สมาธิศิกฺษิตา 

พุธฺยนฺติ  โพธึ  วริชามสํสฺกฺฤตามฺ | (30)279 

 

1.3 สโมธาน พระพุทธเจา้ไดเ้ป็นพระราชาพระนามว่าภีษเมตตระ  ปรากฏในส่วน

อดีตวตัถุนนัเองว่า   

อห ํ จ  กฺษตฺริโย  อาสํ  ราชศฺเรษฺโฐ  มหีปติ: | 

มม  โจ  ศต  ปุตฺราณาํ  ป ฺจาภูวนฺนนูนกา: | (3) 

โกฏีมยา  วหิาราณาํ  ตสฺย  พุทฺธสฺย  การิตา 

จนฺทนสฺย  วศิิษฺฏสฺย  เกจิทฺรตฺนมยา  อภูตฺ | (4) 

ปฺริโย  มนาปศฺจ  พหุชนสฺย 

ภีษฺเมตฺตโร  นาม  อภูษิ  ราชา | 

                                         
278 SR. 2.8.1. 
279 SR. 2.8.3. 
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อการฺษิ  พุทฺธสฺย  วศิิษฺฏปูชา 

อษฺฏาทศวรฺษสฺหสฺรโกฏฺ ย: | (5)280 

 

2. ปริวรรตที 5 ว่าดว้ยพระพุทธเจา้พระนามว่าโฆษทัตตะ กล่าวถึงอดดีตชาติของ

พระพุทธเจา้ในสมยัของพระพุทธเจา้พระนามว่าโฆษทตัตะ 

2.1 ปัจจุบันวัตถุ  ปรากฏเพียงเรืองราวการสนทนากบัจนัทรประภาว่าจะทรงเล่า

เรืองราวในอดีต ดงัทีปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตตฺร  ภควาํศฺจนฺทฺรปฺรภ ํ กุมารภูตมามนฺตฺรยเต  สฺม281 

 

2.2 อดีตวตัถุ  พระพุทธเจา้ทรงเล่าเรืองในอดีตกาลว่า  ชมพูทวีปรุ่งเรืองกวา้งขวาง  

มีพระราชาทรงครองราชย ์ 2 พระองค์  พระนามว่าทฤฒพลและมหาพล  ทรงครองราชยพ์ระองค์

ละกึง  พระพุทธเจา้ทรงพระนามว่าโฆษทตัตะทรงอุบติัในแควน้ของพระเจา้มหาพล  ทรงมีการ

ประชุมสาวก 3 ครัง  พระราชาและเสนามาตยต่์างขวนขวายในการทาํอามิสบูชา  พระพุทธองค์ทรง

มุ่งแสดงสมาธินีเพือแสดงถึงปฏิบติับูชาและธรรมบูชา  พระเจา้มหาพลพร้อมทงับริวารไดฟั้งพระ

ธรรมเทศนาแลว้เห็นว่าพระพุทธเจา้ไม่ทรงสรรเสริญทานบารมี ทรงสรรเสริญศีลบารมี  จึงพากนั

สละราชสมบติัออกผนวช  ไดท้รงศึกษา ฯลฯ ประกาศสมาธิราชสูตรนี  ดว้ยอานิสงส์ทาํให้ไม่ไปสู่

ทุคติตลอด 10 โกฏิกลัป์ ภายหลงัไดต้รัสรู้สัมยกัสัมโพธิชญาณ พระพุทธเจา้ทรงเน้นว่าสมาธิราช-

สูตรนีทีบุคคลเรียน ทรงจาํ ฯลฯ ประกาศแลว้จะเป็นเหตุใหไ้ดรั้บสมัยกัสัมโพธิชญาณ ดงัทีปรากฏ

ในคมัภีร์ว่า   

ภูตปูรฺว ํกุมาร อตีเต-ธฺวนฺยสํเขฺยเย  กลฺเป  อสํเขฺยยตเร  วิปุเล-ปฺรเมเย-จินฺตฺเย-

ปริมาเณ  ยทาสีตฺ  เตน  กาเลน  เตน  สมเยน  ภควานฺ  โฆษทตฺโต  นาม  ตถาคโตรฺหนฺ-  

สมฺยกฺสํพุทฺโธ  โลเก  อุทปาทิ  วทฺิยาจรณสํปนฺน:  สุคโต  โลก-วิทนุตฺตร:  ปุรุษทมฺยสารถิ:  

ศาสฺตา  เทวานาํ  จ  มนุษฺยาณาํ  จ  พุทฺโธ  ภควานฺ |  ฯเปฯ 

เต  เตน  สรฺเว  กุศเลน  กรฺมณ 

อทฺรากฺษุ  พุทฺธาน  สหสฺรโกฏิย: | 

สรฺเวษุ  โจ  เตษุ  ชินานุศาสเน 

เต  ปฺรวฺรชิตฺเวมุ  สมาธิ  ภาวยี | (25)282 
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2.3 สโมธาน  บริวารของพระเจา้มหาพลไดเ้ป็นพระพุทธเจา้พระนามว่าทฤฒศูระ  

พระราชาพระนามว่ามหาพลไดเ้ป็นพระพุทธเจา้พระนามว่า ชญานศรู ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

เต  ปศฺจิเม  กาลิ  อภูษิ  พุทฺธา 

ทฺฤฒศูรนามาน  อนนฺตวรฺียา: | 

กฺฤตฺวา  จ  อรฺถ ํ พหุปฺราณิโกฏินาํ 

เต  ปศฺจิกาเลสฺมิ  ศิขีว  นิรฺวฺฤตา: | (26) 

มหาพโล  ราชา  ย  อาสิ  ปูรฺว ํ

ส  ชฺญานศูโร  อภุ  พุทฺธ โลเก | 

ตทา  พหุ  ปฺราณิสหสฺรโกฏิย: 

สฺถเปตฺว  โพธาย  ส  ปศฺจิ  นิรฺวฺฤต: | (27)283 

 

3. ปริวรรตที 8 ว่าดว้ยพระพุทธเจา้พระนามว่าอภาวสมุทคตะ กล่าวถึงอดีตชาติของ

พระพุทธเจา้ในสมยัของพระพุทธเจา้พระนามว่าอภาวสมุทคตะ 

3.1 ปัจจุบันวัตถุ  ไม่มีการกล่าวไว ้ปรากฏเพียงเรืองราวการสนทนากับจนัทร-

ประภาว่าจะทรงเล่าเรืองราวในอดีต ดงัทีปรากฏในคมัภีร์ว่า  

ตตฺร  ปุนรปิ  ภควานฺ  จนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูตมามนฺตฺรยเต สฺม284 

 

3.2 อดีตวัตถุ  ในอดีตกาลไดมี้พระพุทธเจ้าพระนามว่า อภาวสมุทคตะ  เหตุทีได้

พระนามว่า อภาวสมุทคตะ เพราะว่าเมือประสูติทรงเหาะขึนไปสูง 7  ตน้ตาล  เดินไป  7  กา้ว  

แลว้เปล่งวาจาว่า  อภาวสมุทฺคตา:  สรฺวธรฺมา:  อภาวสมุทฺคตา:  สรฺวธรฺมา:  แปลว่า ธรรมทงัหมด

ทงัหลาย  เกิดจากสิงไม่ใช่ภาวะ  ธรรมทงัหมดทงัหลาย  เกิดจากสิงไม่ใช่ภาวะ เป็นเหตุให้โลกธาตุ 

3 พนัสนัไหว  เทวดาจนถึงพระพรหมไดเ้ปล่งเสียงต่อๆ กนัว่า พระกุมารนีจกัเป็นพระพุทธเจา้พระ

นามว่าอภาวสมุทคตะหนอ  ในสมยันนัไดมี้พระราชกุมารพระนามว่ามหากรุณาจินตี พระองค์เขา้

ไปเฝ้าพระพุทธเจา้  พระพุทธเจา้ทรงทราบอธัยาศยัของพระกุมารจึงแสดงสมาธินี  เมือไดส้ดบัพระ

ราช-กุมารก็ทรงยนิดียงิ ไดอ้อกผนวชแลว้เรียน ฯลฯ ประกาศ สมาธินี ดว้ยกุศลมูลนันพระองค์ไม่

เคยเขา้ถึงทุคติวินิบาตเลยตลอด 20 โกฏิกลัป์  และไดเ้รียนสมาธินีตลอด 20 โกฏิกลัป์  ทา้ยสุดได้

เป็นพระพุทธเจา้พระนามว่าสุวิจินติตารถะ  ดงัทีปรากฏในคมัภีร์ว่า 
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ภูตปูรฺว ํกุมาร อตีเต’ธฺวนิ  อสเํขฺยไย:  กลฺไปรสํเขฺยยตไรรฺวปุิลไรปฺรเมไยรจินฺตฺ

ไยรปริมาไณรฺยทาสีตฺ |  เตน  กาเลน  เตน  สมเยน  อภาวสมุทฺคโต  นาม ตถาคโต’รฺหนฺ 

สมฺยกฺสํพุทฺโธ โลเก อุทปาทิ  วิทฺยาจรณสํปนฺน:  สุคโต  โลกวิทนุตฺตร:  ปุรุษทมฺยสารถิ:  

ศาสฺตา  เทวานาํ  จ  มนุษฺยาณาํ  จ  พุทฺโธ  ภควานฺ |  ฯเปฯ 

ส  ปศฺจิกาเล  อภุ  พุทฺธ  โลเก 

สุจินฺติตารฺโถ  สทนามเธย: | 

กฺฤตฺวา  จ  อรฺถ ํ พหุปฺราณโกฏินาํ 

ส  ปศฺจกาลสฺมิ  ศิขีว  นิรฺวฺฤต: | (11)285 

 

3.3 สโมธาน  พระพุทธเจา้สรุปยาํใหเ้ห็นว่าสมาธินีเป็นเหตุใหไ้ดรั้บพุทธชญาณ  ไม่

มีการสรุปตวับุคคลว่าเป็นใครในปัจจุบนั เพราะบุคคลในเรืองเล่าทียงัมาไดรั้บผลดีของสมาธิดว้ย

การไดบ้รรลุสมัโพธิญาณเป็นพระพุทธเจา้ และปรินิพพานแลว้  ดงัปรากฏขอ้สรุปในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาทฺธิ  ย  อิจฺฉติ  โพธิ  พุทฺธิตุ ํ

สตฺตฺวาํศฺจ  อุตฺตารยิตุ ํ ภวารฺณวาตฺ | 

ธาเรต  สูตฺรมิมุ  พุทฺธวรฺณิต ํ

น  ทุรฺลภา  เภษฺยติ  โส’คฺรโพธิ: | (12)286 

 

4. ปริวรรตที  16  ว่าดว้ยเรืองราวในกาลก่อน 

4.1 ปัจจุบันวัตถุ  ไม่มีเหตุการณ์ปัจจุบนัทีกล่าวไวใ้นปริวรรตนี คงมีเนือเรืองต่อ

จากปริวรรตก่อนหนา้ และเมือเริมปริวรรตนีไดเ้ริมตน้ดว้ยการเล่าเรืองราวในอดีตชาติ 

4.2 อดีตวัตถุ  ในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิงหธวัช พระพุทธเจ้าเป็น 

ราชกุมารผูอ้าพาธหนกั  แพทยรั์กษาไม่ได ้ แต่ไดฟั้งสมาธินีจากพระภิกษุพรหมทตั  ความปรีดีอยา่ง

อารยะไดเ้กิดขึน  เพราะเขา้ใจสภาวธรรมเป็นเหตุให้พยาธิหายไป  (ศูนยตา ว่างจากตวัตน  เมือไม่

ยดึติดกบัตวัตนอาพาธกห็ายไป –ผูศึ้กษา)  แลว้ไดก้ล่าวว่า  ในภายภาคหน้าพระภิกษุจะเสือมจาก

ศาสนา  ไม่ปฏิบติัธรรม  พวกอาชีวกจะปลอมเขา้มาบวช  ผูมุ่้งหวงัตามคาํสอนของพระพุทธเจ้า

อยา่ไดค้ลุกคลีกบัคนเหล่านนั ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

สฺมรามิ  ปูรฺว ํ จรมาณุ  จาริกาํ 

สึหธฺวชสฺย  สุคตสฺย  ศาสเน | 
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อภูษิ  ภิกฺษุ  วทุิ  ธรฺมภาณโก 

นาเมน  โส  อุจฺยติ  พฺรหฺมทตฺต: | (1) 

  ฯเปฯ 

อห ํ จ  ภาเษยฺย  คุณาน  วรฺณานฺ 

น  โจ  คุณานฺ  ภิกฺษุ  สมาจเรยฺยา | 

น  โฆษมาตฺเรณ  จ  โพธิ  ลภฺยเต 

ปฺรติปตฺติสาราณ  จ  โพธิ  ทุรฺลภา | (31)287 

 

4.3 สโมธาน  พระพุทธเจา้เป็นราชกุมารผูอ้าพาธหนกั  การสรุปนีพระพุทธเจา้ตรัส

รวมไวใ้นการเล่าเรืองในส่วนอดีตวตัถุ  ดงัทีปรากฏในคมัภีร์ว่า 

อห ํ ตทาสีนฺมติ  ราชปุตฺโร 

อาพาธิโก  พาฒ  คิลาน  ทุ:ขิต: | 

มหฺยาํ  จ  โส  อาจริโย  อภูษิ 

โย  พฺรหฺมทตฺตสฺตท  ธรฺมภาณก: | (2)288 

 

5. ปริวรรตที  17  ว่าดว้ยมุ่งแสดงสมาธิทีพระพุทธเจา้จาํนวนมากทรงใชเ้ป็นแนวทาง 

5.1 ปัจจุบันวตัถุ  จนัทรประภาทูลถามพระพุทธเจา้ว่า บุคคลประกอบดว้ยธรรมกี

ประการจึงจะไดรั้บสมาธินี  พระพุทธเจา้ตรัสว่า ผูป้ระกอบดว้ยธรรม 4  ประการจึงจะไดรั้บสมาธิ

นี  4  ประการ  คือ  (1) เป็นผูก้ลา้  มีการอยูร่่วมเป็นสุข  ฝึกตนแลว้  บรรลุถึงภูมิทีฝึกแลว้โดยลาํดบั  

พระโพธิสตัวน์นัถกูผูอื้นด่าหรือว่ายอ่มเป็นผูอ้ดทนต่อทางแห่งคาํทีคนอืนกล่าวไม่ดีพูดไม่ดี  เป็นผู ้

อดทน มีชาติแห่งความอดกลนั มองเห็นกรรม มีมานะอนัขจดัแลว้ มุ่งธรรม  (2) มีศีลบริสุทธิ มีศีล

ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย  มีศีลไม่เคลือน  มีศีลไม่ขุ่นมวั  มีศีลไม่ถูกนินทา  มีศีลไม่ฟุ้ง มีศีล

ไม่ปล่อย  มีศีลไม่ถูกปรามาส  มีศีลไม่ถูกประโลม  มีศีลทีถูกสรรเสริญว่าเป็นอริยะ  มีศีลทีถูก

สรรเสริญว่าเป็นความรู้แจง้  (3) มีจิตหวาดกลวัในไตรธาตุ  มีจิตตืนกลวั  มีจิตรังเกียจ  มีจิตสลดั

ออก  ไม่มีความตอ้งการ  ไม่ยินดี  ไม่แน่วแน่  ไม่สินหวงั  มีใจไม่หวาดกลวัในไตรธาตุทงัสิน  

พยายามอยูว่่า  เราจกัเปลืองสตัวท์งัหลายจากไตรธาตุไวใ้นทีอืน  ประพฤติเพือสมัยกัสมัโพธิอนัยอด

เยยีม  (4) มีศรัทธา  ไม่อิมดว้ยการแสวงหาธรรม  เป็นพหูสูต  แกว้กลา้  ตอ้งการธรรม  และเป็นผู ้
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หนกัในธรรม  ไม่หนักในลาภสักการะและคาํสรรเสริญ  ไม่หนักในชญาน  แสดงธรรมตามทีได้

สดบัมาแก่คนอืนโดยพิสดาร  ไม่มุ่งการไดค้วามเขา้ใจดว้ยจิตทีมุ่งวตัถุ  ดงัทีปรากฏในคมัภีร์ว่า 

อถ  ขลุ  ภควาํสตาํ  มหตี  สาคโรปมาํ  ปรฺษท ํ ธรฺมกถยา ธรฺมกถยา สํทรฺศฺย 

สมุตฺเตชฺย  สํปฺรหรฺษฺย  สมาทาปฺย  อุตฺถายาสนาตฺ  ปฺณากฺรามตฺ |  เยน  จ  คฺฤธฺรกูฏปรฺวต-

ราชสฺเตไนว  อุปสมกฺรามตฺ |  อุปสํกฺรมฺย  จ  ปฺรชฺญปฺต เอวาสเน นฺยษีทตฺ |  ภิกฺษุสํฆปริวฺฤโต  

เทวนาคยกฺษคนฺธรฺวาสุรครุฑกินฺนรงูใหญ่มนุษฺยามนุษฺยนมสฺกฺฤต:  สาคโรปมายาํ  ปรฺษทิ  

ธม  สํเทศยติ  สฺม |  ฯเปฯ อถ  ขลุ  ภควานิมเมว  พหุพุทฺธนิรฺหารสมาธิมุข ํ ปูรฺวโยคกถา- 

นิรฺเทศ ํ ภูยสฺยา  มาตฺรยา  ตสฺยาํ  เวลายาํ  จนฺทฺรปฺรภสฺย  กุมารภูตสฺย  วสฺิตเรณ  คาถาภิคีเตน  

สํปฺรกาศยติ  สฺม289 

 

5.2 อดีตวตัถุ   พระพุทธเจา้ระลึกถึงอดีตกาลว่ามีพระพุทธเจา้พระนามว่าสวรางค-

โฆษะ  ชญาเนศวร  เตเชศวร  มตีศวร  พรหเมศวร  อคันีศวร  พรหมมานนะ  คเณศวร  โฆเษศวร  

โฆษานนะ  จนัทรานนะ  สูรยานนะ  พรหมมานนะ  พรหมศัรวะ  และพระพุทธเจา้พระองค์อืนๆ 

รวม 200 องค์เหล่านีทรงอุบัติในกัลป์หนึง ยงัมีพระพุทธเจ้าอืนในกัลป์เป็นอจินไตย ์ เช่น

พระพุทธเจา้พระนามว่านเรนทรโฆษะ   พระพุทธเจา้พระนามว่านเรนทรโษฆะทรงแสดงสมาธินี

แก่พระราชาพระนามว่าศิรีพละ  เมือไดฟั้งแลว้พระเจา้ศิรีพละทรงสละราชสมบติัออกผนวช  ทรง

อธิษฐานจงกรม  8  ปีแลว้มรณภาพไดเ้กิดเป็นราชกุมารในตระกลูนนัเอง พอสกัว่าประสูติก็ดาํริว่า 

พระพุทธเจา้ยงัทรงพระชนมอ์ยู่มีบา้งหรือหนอพร้อมทงักล่าวสรรเสริญพระพุทธเจา้และสมาธินี  

พระราชบิดาตรัสว่าพระพุทธเจ้ายงัทรงพระชนมอ์ยู่  จึงไดเ้หาะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะไดรั้บ

อภิชญา 5   พระพุทธเจา้ไดแ้สดงสมาธินี ฝ่ายพระเจา้ทฤฒพลไดไ้ปเฝ้าพระพุทธเจา้และไดส้ดบั

สมาธิด้วยจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวช ในกาลภายหลงัได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่า 

ปัทโมตตระ 

สฺมรามิ  กลฺเป’ตุลิยาปฺรเมเย 

ยทา  ชิโน  อาสิ  สฺวรางฺคโฆษ: | 

สฺวรางฺคโฆษสฺย  ตถาคตสฺย 

วรฺษ ํ ศตา  ษษฺฏิ  อภูษิ  อายุ: | (1) 

  ฯเปฯ 

อนนฺตชฺญาโนตฺตรนามเธยา 

อภูษิ  พุทฺธา  นรเทวปูชิตา: | 
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ตเทกเมเก  ทฺวปิทานมุตฺตโม 

โมเจนฺติ  สตฺตฺวานฺยถ  คงฺควาลิกา: | (165)290 

 

5.3 สโมธาน พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระราชาพระนามว่าศิรีพละ  ทรงประพฤติ 

โพธิจาริก ปรารภความเพียรไม่เกียจคร้านตลอดพนัโกฏิกลัป์อยา่งนี  เอาสมาธินีเป็นเครืองมือสู่การ

บรรลุโพธิอนัเลิศ  ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ศีรีพโล  ราชุ  อห ํ อภูษิ 

อิมาํ  จรนฺโต  วรโพธิจาริกามฺ | 

เย  มม  ปุตฺรา:  ศต  ป ฺจ  อาสนฺ 

อิมเมว  เอเต  อนุธรฺมปาปา: | (166) 

 

6. ปริวรรตที  20  อินทรเกตุธวชัราชพุทธเจา้ 

6.1 ปัจจุบันวตัถุ  สอนใหเ้ป็นผูไ้ม่คลุกคลีกบัหมู่คณะ  เวน้มิตรชวั  คบหามิตรดีงาม  

ใหเ้ป็นผูม้กัสอบถาม  ไม่อิมในการแสวงหาธรรม  เต็มอิมดว้ยปราโมทย ์ มีความตอ้งการธรรม  เป็น

ผูต้อ้งการธรรม  ยนิดีในธรรม  กาํหนดถือธรรม ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม  และมีความรู้พร้อม

ซึงศาสตร์ ดงัทีปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตตฺร  ขลุ  ภควาํศฺจนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูตมามนฺตฺรยเต สฺม  ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร 

โพธิสตฺตฺเวน  มหาสตฺตฺเวน  สรฺวกุศลมูลศิกฺษาคุณธรฺมนิศฺรเตน  ภวติวฺยมฺ |  อสํสรฺคพหุเลน  

จ  ภวติวฺยมฺ, ปาปมิตฺรปริวรฺชเกน กลฺยาณมิตฺรสํนิศฺริเตน ปริปฺฤจฺฉกชาตีเยน ธรฺมปรฺเยษฺฏฺ ยา-

มตฺฤปฺเตน  ปฺราโมทิยพหุเลน  ธรฺมารฺถิเกน  ธรฺมกาเมน  ธรฺมรเตน  ธรฺมปริคฺราหเกณ  

ธรฺมานุธรฺมปฺรติปนฺเนน |  ฯเปฯ อถ  ขลุ  ภควาํสฺตสฺยาํ  เวลายามิมา คาถา อภาษต291 

 

6.2 อดีตวตัถุ  กล่าวถึงในอดีตกาลว่าพระพุทธเจา้พระนามว่าอินทรเกตุธวชัทรงได้

แสดงสมาธิเช่นนีแลว้เช่นกนั ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

อภฺยตีต  พหุกลฺปโกฏิโย 

อปฺรเมย  อตุลา  อจินฺติยา: | 

ยทฺ  อภูษิ  ทฺวปิทานมุตฺตโม 

อินฺทฺรเกตุธฺวชราช  นายก: | (1) 

                                         
290 SR. 17.104.21. 
291 SR 20.136.1. 



378 
 

 
 

  ฯเปฯ 

ศีลุ  รกฺษ  มณิรตฺนสํนิภ ํ

มิตฺร  เสว  สท  อานุโลมิกมฺ | 

ปาปมิตฺร  น  กทาจิ  เสวโต 

พุทฺธชฺญานมจิเรณ  ลปฺสฺยเส | (11)292  

 

6.3 สโมธาน  ไม่มีการกล่าวสรุปเรือง  เพราะมีเหตุการณ์เพียงว่าพระพุทธเจา้ทรง

แสดงธรรมในอดีตเท่านนั   

7. ปริวรรตที  21  เนือเรืองในกาลก่อน ปริวรรตนีมีเนือหาทียกตวัอย่างผลของการคบ

มิตรดีงามและการคบคนพาล   

7.1 ปัจจุบันวตัถุ  ไม่มีการกล่าวไว ้ ปริวรรตนีเริมตน้ดว้ยการเล่าเรืองราวในอดีต 

7.2 อดีตวตัถุ  ในชมพทูวีป  มีลกูเศรษฐี  2  คนบวชในพระศาสนาแลว้ถือสันโดษ

อยูใ่นป่า  เป็นผูมี้ฤทธิไดธ้ยาน 4 เหาะเหินเดินอากาศได ้ทงัสองท่านอาศยัอยู่ในป่าทีเยน็ มีดอกไม้

นานาชนิด  น่ารืนรมย ์ มีฝงูนกอาศยัอยูห่ลายหลาก  เปล่งเสียงอยู ่ พระราชาเสด็จไปล่าเนือเขา้ไปยงั

ป่านนั  ไดพ้บภิกษุทงัสองรูปไดมี้ความรักในท่านเหล่านนั  ในภิกษุสองรูปนันแต่ละรูปไดต้รัสกบั

พระราชาผูป้ระทบันงัขา้งหนา้พร้อมกบัหมู่เสนา  60 นิยุตโกฏิว่า  การเกิดของพระพุทธเจา้เป็นสิง

ไดย้าก  ขอพระองคเ์ป็นผูไ้ม่ประมาทเถิด  อายนุนัสนันกัดงัหยดนาํในแม่นาํบนภูเขา เครืองตา้นทาน

ต่อพยาธิ โศกและชราทีดีเท่ากรรมอนัเจริญย่อมไม่มี  ขอพระองค์ทรงตงัอยู่ในธรรม รักษาศาสนา

ของพระพุทธเจา้  เมือถึงคราวเสือมขอให้พระองค์ดาํรงอยูใ่นฝ่ายธรรม พระราชาพร้อมกบัชน 60  

โกฏินิยุตไดฟั้งแลว้เกิดโพธิจิต  ยินดีอิมใจ  ไหวเ้ทา้ท่านทังสองแลว้หลีกไป  ฝ่ายภิกษุอืนของ

พระราชามีเป็นจาํนวนมาก  แต่เป็นผูมุ่้งลาภ  พระราชาเห็นจริยาแลว้ก็ไม่เกิดความเคารพ ในสมยั

นนัเป็นสมยัทีพระศาสดาปรินิพพานแลว้  ภิกษุในชมพทูวีปจาํนวนมากเป็นผูไ้ม่สาํรวม เป็นผูโ้ลภ 

มุ่งลาภ  เ สือมจากพระศาสนาของพระสุคตเจ้า   อาศัยพระราชาอยู่   ภิก ษุ เหล่านัน เป็น 

อุทเฉททิฏฐิ  กล่าวโกหกว่า  กรรมไม่มี  ผลกรรมไม่มี  สกนัธ์ไม่มี  พากนักล่าวว่า พระเจา้แผ่นดิน

เนรเทศภิกษุสองรูปนนัไปจากแว่นแควน้แลว้ธรรมจกัดาํรงอยูไ่ดน้าน  พระราชาไดส้ดบัแลว้ก็ทรง

สงสัย  ดาํริจะฆ่าภิกษุทังสองรูปนันเพือป้องกันความเสือมเสียตามคาํของอีกฝ่าย  ฝ่ายเทวดา 

ซึงติดตามพระราชานนัเคยเทียวร่วมกนัมาก่อน  เป็นผูป้รารถนาดีจึงมากราบทูลพระราชาว่า  ขา้แต่

กษตัริยข์อพระองคอ์ยา่ใหค้วามดาํริเช่นนนัเกิดขึนเพราะคาํของมิตรชวัเลย  อย่าไดฆ่้าภิกษุสองรูป

นนัเพราะคาํของมิตรชวัเลย  พระองค์จาํคาํทีภิกษุสองรูปนันกล่าวในป่ามิไดห้รือว่า  เมือถึงคราว
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เสือม  ขอพระราชาจงดาํรงอยูใ่นฝ่ายธรรม  พระราชาไดฟั้งคาํทกัทว้งนันก็กลบันึกถึงคาํสอนของ

พระพุทธเจา้  ในคราวนัน  พีชายของพระราชาซึงมีอาณาจกัรติดกนัซึงถูกเดียรถียเ์หล่านันยุยงว่า  

น้องชายผูช้วัชา้ของพระองค์ไม่ใส่ใจชีวิต  ภิกษุสองรูปนันเป็นผูเ้ก่งกลา้ เหาะเหินเดินอากาศได ้ 

ถา้มาถึงแควน้พระองคก์็จะมาเปลียนความคิดประชาของพระองค์  ขอพระองค์ทรงให้ฆ่าภิกษุสอง

รูปนนั เพือจะไม่ตอ้งเดือดร้อนในภายหลงั  พระราชานนัฟังคาํแลว้ไดเ้ตรียมอาวุธ มีเสนาแวดลอ้ม 

เขา้ไปสู่ป่าทีภิกษุสองรูปนนัอยู ่ นาคและยกัษใ์นป่าครันไดรู้้ความมุ่งหมายของพระราชา  ไดท้าํการ

โปรยฝนอิฐฆ่าพระราชานนัพร้อมทงัเสนา  พระราชาตายเพราะคาํของมิตรชวั ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า   

อาสิ  ปูรฺวมิห  ชมฺพุสาหฺวเย 

อปฺรมตฺต  ทุว ิ ศฺเรษฺฐิทารเกา | 

ปฺรวฺรชิตฺว  สุคตสฺย  ศาสเน 

ขงฺคภูต  วนษณฺฑมาศฺริเตา | (1) 

  ฯเปฯ 

เตษุ  อายุ  พหุกลฺปโกฏิโย 

เตษ  ชฺญานมตุลมจินฺติยมฺ | 

เตหิ  สรฺวสุิ  สมาธิ  ภทฺรก ํ

เทศยิตฺว  ทฺวปิเทนฺทุ  นิรฺวฺฤตา | (28)293 

 

7.3 สโมธาน  ไม่มีการสรุปตวับุคคล แต่มีการตรัสสรุปกบัจนัทรประภาว่า  จงเป็นผู ้

ไม่ประมาท  ไม่ยอ่ทอ้  จกัไดพุ้ทธชญานโดยกาลไม่นาน จกัไดเ้ห็นพระพุทธเจา้ในสิบทิศ มีจิตสงบ  

มีดวงตาประกอบดว้ยกรุณาและไมตรี  เป็นทีพึงของโลกทงัปวง  จกัแสดงธรรมแก่โลก ดงัทีปรากฏ

ในคมัภีร์ว่า 

เอตฺตุ  ศฺรุตฺว  วจน ํ นิรุตฺตรํ 

ศีลพฺรหฺมคุณชฺญานสํจยมฺ | 

อปฺรมตฺต  ภวถา  อตนฺทฺริตา 

พุทฺธชฺญานมจิเรณ  ลปฺสฺยถา | (29) 

ทฺรกฺษฺยถา  ทศทิเศ  ตถาคตานฺ 

ศานฺตจิตฺต  กฺฤปไมตฺรโลจนานฺ | 

สรฺวโลกศรณ ํ ปรายณ ํ

ธรฺมวรฺษุ  ชคิ  อุตฺสฺฤชิษฺยถา | (30)294 
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8. ปริวรรตที  29  ว่าดว้ยพระพุทธเจา้พระนามว่าเตชคุณราช 

8.1 ปัจจุบันวัตถุ  สอนให้สละสุขอิงเรือน ออกบวชดาํรงอยู่ในธุตคุณ ไปทีสงัด  

ยนิดีในกษานติ  ปรารภความเพียร  มองชีวิตว่ามีภยัอยูเ่ฉพาะหนา้เหมือนคนมีไฟติดศีรษะ อยูผู่เ้ดียว  

เสพการอยูป่่า  สละตนทาํประโยชน์แก่สรรพสตัวใ์นกาลทุกเมือ ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตตฺร ภควานฺ ปุนรปิ จนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูตมามนฺตฺรยเต สฺม  ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร 

ทิวฺยานิ  จกฺรวรฺติราชฺไยศฺวรฺยสุขานฺยปหาย ปฺรวฺรชิษฺยามีตฺเยว ํตฺวยา กุมาร สทา ศิกฺษิตวฺยมฺ |  

ปฺรวฺรชิเตน กุมาร ธูตคุณสํเลขปฺรติษฺฐิเตน  วเิวกจาริณา  กฺษานฺติเสารตฺยสํปนฺเนน  ภวติวฺยมฺ |  

ฯเปฯ อถ  ขลุ  ภควาํสฺตสฺยา  เวลายาเมตเมวารฺถมุทฺภาวยศฺํจนฺทฺรปฺรภสฺย  กุมารภูตสฺเยม ํ

ปูรฺวโยคกถาปริวรฺต ํ คาถาภิคีเตน  วสฺิตเรณ  สํปฺรกาศยติ  สฺม295 

 

8.2 อดีตวตัถุ  ในอดีตกาล  ในสมยัของพระพุทธเจา้พระนามว่าเตชคุณราช ทรงมี

ภิกษุ 10 โกฏิต่างมีอภิชญา 6 ไดป้ฏิสมัภิทา  ชมพทูวีปในกาลนันไดมี้เมือง 7,600 โกฏิ มีพืนทีเมือง

ละ 50 โยชน์  มีรัตนะ 7 มากมาย  แต่ละเมืองมีอุทยาน 100 แห่ง มีไมต้น้ไมด้อกหลากหลาย  ในกาล

นันไดมี้พระราชาพระนามว่าทฤฒทตัตะ  มีพระโอรสผูน่้าเลือมใส  500 พระองค์  ในกาลนัน

พระพุทธเจา้ตรัสสมาธินี  พระราชาพระนามว่าทฤฒทตัตะ ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้

ทรงทราบอธัยาศยัจึงตรัสสมาธิ  ครันไดส้ดบัสมาธิทรงยินดี ละทิงราชสมบติัออกผนวชแลว้  พวก

มนุษยพ์ากนับวชตาม ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า  

สฺมรมี  อตีต  พหุกลฺปศตา 

ยท  อาสิ  นายกุ  อนนฺตยศา: | 

นรเทวนาคคณปูชนิโย 

นาเมน  เตชคุณิ  ราช  ชิโน | (1) 

  ฯเปฯ 

ยสฺโย  กุมาร  อิย  ศานฺตคตี 

ปรมารฺถศูนฺยต  สมาธิวโร | 

ปฺราวรฺตุ  โภติ  ตถ  ปุสฺตคต: 

โส  ธรฺมภาณกุ  สฺถิต:  สุมติ: | (116)296 
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8.3 สโมธาน มีการสรุปไวใ้นเรืองเล่านันเองว่า พระพุทธเจา้คือพระราชาพระนาม

ว่าทฤฒทตัตะ  ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

อหุ  ธรฺมสฺวามิ  มม  ยูยุ  สุตา 

อนุศิกฺษถา  มม  สมาธิจริมฺ | 

อหุ  โส  อภูษิ  ทิศตา  สุวศฺิรุโต 

ทฺฤฒทตฺตุ  นาม  มนุชาธิปติ: | (54) 

มย  พุทฺธ  ปูชิต  อนนฺต  ปุเร 

มย  ศีลุ  รกฺษิตุ  วศุิทฺธมนา: | 

มย  เคารว ํ ทศพเลษุ  กฺฤต ํ

อิมุ  ศานฺตเมษต  สมาธิวรมฺ | (55)297 

 

9. ปริวรรตที  33  เกษมทัตตะปริวรรต  ปริวรรตนีแสดงตวัอย่างปฏิบติับูชา   ผูเ้ขา้ใจ

ศนูยตาแลว้ยอ่มไม่ยดึติดในร่างกายและชีวิต 

9.1 ปัจจุบันนวตัถุ ปรากฏเพียงคาํสนทนากบัจนัทรประภาว่าจะตรัสเล่าเรืองราวใน

อดีต ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

อถ  ขลุ  ภควานฺ  ปุนเรว  จนฺทฺรปฺรภ ํ กุมารภูตมามนฺตฺรยเต  สฺม298 

 

9.2 อดีตวัตถุ ในอดีตกาลมีพระพุทธเจา้พระนามว่าโฆษทตัตะ ทรงโปรดสัตวใ์ห้

บรรลุธรรมนบัไม่ถว้นแลว้เสด็จนิพพาน  ในสมยันนัมีพระราชาพระนามว่าศรีโฆษะ  ทรงให้สร้าง

สถปู 84,000 โกฏิบรรจุพระธาตุ  ใหจ้ดัมณฑปแสดงธรรม  นิมนต์พระโพธิสัตว ์8.4 ลา้นโกฏินิยุต

มาทาํบุญหนา้สถปู  ในบรรดาพระโพธิสตัวมี์พระโพธิสัตวน์ามว่าเกษมทตัตะซึงยงัหนุ่มบวชได ้1 

พรรษา  ท่านเห็นประชุมชนทีพร้อมกันจุดประทีปบูชาพระพุทธเจ้า จึงยินดีจุดมือของตนบูชา

พระพุทธเจา้  เพราะไฟทีมือของท่านทาํให้ประทีปแสนนิยุตโกฏิหมองลง แผ่นดินไหว  พระราชา

ประทับรักษาศีลแปดอยู่บนตาํหนักเห็นเหตุการณ์แลว้ดาํริว่าท่านเป็นผูไ้ดอ้ภิชญา ทรงมีใจยินดี

เสด็จลงมาดู  ครันเห็นไฟไหมแ้ขนของพระเกษมทตัตะก็ทงัทรงพระสรวลทงัทรงมีนาํตานองพระ

พกัตร์กรรแสง  พระโพธิสตัวทู์ลถามว่าทรงพระสรวลและทรงกรรแสงทาํไม  ตรัสตอบว่าร้องไห้

เพราะเห็นไฟไหมแ้ขนและหวัเราะเพราะความรักในธรรม เพราะเห็นท่านละทิงความรักในกายทาํ

ประโยชน์แก่สตัวท์งัหลาย  เกษมทตัตะตรัสกบัพระราชาว่า การบูชาแบบโลกก็มีเป็นธรรมดา แต่
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การบูชาเป็นอจินไตยช์นผูรู้้ธรรมอนัเป็นศูนยบู์ชาไดด้ว้ยการละทิงกายและชีวิต  แลว้เกษมทตัตะ

กล่าวว่า ขา้พระองคจ์กัเป็นพระพุทธเจา้ ดว้ยการกล่าวคาํสัตยนี์แผ่นดินจงไหวหกครัง กล่าวเสร็จ

แผ่นดินก็ไหวหกครังทาํความอศัจรรยใ์ห้เกิด  เทวดาไดอ้นุโมทนา พระพุทธเจา้หลายพนัโกฏิ 

ในพุทธเกษตรทรงอนุโมทนาและตรัสเล่าเหตุการณ์นนัแก่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาในเกษตร

ของพระองค ์ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ภูตปูรฺว ํกุมาร อตีเต’ธฺวนฺยสํเขฺยเย  กลฺเป อสํเขฺยยตเร วปุิเล อปฺรมาเณ  อจินฺตฺเย  

อปริมิเต  ยทาสีตฺ |  เตน  กาเลน  เตน สมเยน โฆษทตฺโต นาม  ตถาคโต’รฺหนฺ  สมฺยกฺสํพุทฺโธ  

โลก  อุทปาทิ  วทฺิยาจรณสํปนฺน:  สุคโต  โลกวทินุตฺตร:  ปุรุษทมฺยสารถิ:  ศาสฺตา  เทวานาํ  

จ  มนุษฺยาณาํ  จ  พุทฺโธ  ภควานฺ |  ฯเปฯ 

เทวา  นาคาศฺจ  ยกฺษศฺจ  กินฺนราปฺสรงูใหญ่า: | 

ปฺรสฺถิตา  อคฺรโพธีเย  ยถา  คงฺคาย  วาลิกา: | (37) 

ศากฺยสึโห’ปิ  สํพุทฺโธ  คฺฤธฺรกูฏสฺมิ  ปรฺวเต | 

ปุรโต  ภิกฺษุสํฆสฺย  สึหนาท ํ นที  ชิน: | (38)299 

 

9.3 สโมธาน  มีการสรุปจบทา้ยบทว่า เกษมทตัต์คือพระพุทธเจา้ ศรีโฆษะไดเ้ป็น

อปัยชิต  สตรีจาํนวนมากสกัวา่ไดเ้ห็นเกษมทตัตภิ์กษุในขณะนนั ความเป็นสตรีไดห้ายไป ภายหลงั

ทงัหมดจกัเป็นพระสวยมัภู  ผูเ้ป็นโลกวินายก  และสรุปคาํสอนว่าบุคคลผูฉ้ลาดไดฟั้งพระสูตรนี 

อนัแสดงถึงคุณเครืองขดัเกลา ศึกษาดีแลว้ในธรรมนี ไม่พึงทาํความรักในกาย ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

เกฺษมทตฺโต’หมภว ํ ศฺรีโฆโษ’ปฺยชิโต’ภวตฺ | 

กลฺปโกฏีสหสฺราณิ  จรนฺ  สํโพธิจาริกามฺ | (39) 

สหทรฺศเนน  ภิกฺษุสฺย  เกฺษมทตฺตสฺย  ตตฺกฺษณมฺ | 

อจินฺตฺยาภิสฺตทา  สฺตฺรีภิ:  สฺตฺรีภาโว  วนิิวรฺติต: | (40) 

วฺยากฺฤตาสฺเต  นเรนฺทฺเรณ  นาสฺติ  เตษาํ  วนิิวรฺตนา | 

สฺวยภุํโว  ภวษฺิยนฺติ  สรฺเว  โลกวนิายกา: | (41) 

ศฺรุตฺวา  สูตฺรมิท ํ วทฺิวานฺ  สํเลขคุณทรฺศนมฺ | 

กาเย  เปฺรม  น  กุรฺวตี  อิห  ธรฺเม  สุศิกฺษิต: | (42)300 
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10. ปริวรรตที 34  ว่าดว้ยพระนางชญานาวดี  ในปริวรรตนีเป็นการแสดงตวัอย่าง

ปฏิบติับูชาดว้ยการเสียสละอวยัวะของตน  ผูเ้ขา้ใจสมาธินีจะไม่อาลยัในร่างกายและชีวิต 

10.1 ปัจจุบันวัตถุ  สอนให้ผูต้ ้องการได้สมาธินีต้องคบบณัฑิตคือพระโพธิสัตว ์

มหาสัตว์ผูมี้คุณมีปรัชญา ต้องไม่เป็นผูโ้ออ้วด และถา้พระโพธิสัตว์มหาสัตว์ได้รับอาพาธหนัก 

ตนก็ต้องช่วยแมจ้ะต้องสละเลือดเนือของตน จากนันเป็นอดีตนิทาน และสโมธานในทา้ยทีสุด  

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตตฺร  ภควานฺ  ปุนรปิ  จนฺทฺรปฺรภ ํ กุมารภูตมามนฺตฺรยเต  สฺม301 

 

10.2 อดีตวตัถุ  ในอดีตกาล มีพระพุทธเจา้พระนามว่าอจินตยปรณิธานวิเศษสมุท-

คตราชทรงอุบัติ  ในวนัทีตรัสรู้พระองค์ทรงเนรมิตพุทธเนรมิตจาํนวนนับไม่ไดเ้พือแสดงธรรม

โปรดสัตวอ์ย่างไม่มีปริมาณแลว้ทรงปรินิพพานในวนันันเอง  ในกาลนันมีพระราชาพระนามว่า

ชญานพลผูท้รงเป็นใหญ่ในชมพูทวีป  มีภิกษุภูตมติเป็นอาจารยส์อนธรรม ซึงพระราชาทรงสน

พระทยัสมาธินี  และพระองค์มีพระราชธิดาพระนามว่าชญานวดีซึงสนพระทยัในสมาธินีนับถือ

ภิกษุภูตมติเป็นอาจารยเ์ช่นกัน  ภายหลงัภิกษุภูตมติได้อาพาธหนัก หมอไม่สามารถเยียวยาได ้ 

ฝ่ายเทวดาผูเ้ป็นสายโลหิตของพระราชาไดเ้ขา้ฝันพระราชาและพระนางชญานวดีว่า  ถา้ภิกษุไดฉ้ัน

เนือขาอ่อนสด ๆ ของมนุษยแ์ละทาทีเกิดโรคดว้ยเลือดสดๆ  โรคก็จะหาย  เมือตืนบรรทมแลว้จะหา

ใครทีกลา้รับอาสาจะถวายยาเช่นนันก็ไม่ได ้ ฝ่ายพระนางชญานวดีตอ้งการจะบูชาธรรมจึงตดัสิน

พระทยัเข้าไปในห้องเฉือนเอาเนือขาอ่อนของตนปรุงเป็นโภชนะและถือเอาเลือดไปทาโรคของ

ภิกษุนนัโรคไดห้ายไป และเนือบริเวณทีพระนางตดัไดก้ลบัมาคืนสู่สภาพเดิม ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน  อิม ํ สมาธิมากางฺกฺษตา  กฺษิปฺร-

มนุตฺตรํา  สมฺยกฺสํโพธิมภิสํโพทฺธุกาเมน  กุศลมูเล  ปฺรติษฺฐิเต  ธรฺมทาเนน  วา อามิสทาเนน 

วา โยค: กรณีย: | เตน โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน  ตทฺทานํ  จตสฺฤภิ  ปริณามนาภิ: 

ปริณามยิตวฺยมฺ |  ฯเปฯ 

ทีปปฺรภสฺยาถ  ตถาคตสฺย 

จริตฺว  สา  ศาสนิ  พฺรหฺมจรฺยมฺ | 

สฺตฺรีภาว ุ ตสฺมินฺ  วนิิวรฺตยิตฺวา 

อภูษิ  ภิกฺษุสฺตทฺ ? ธรฺมภาณก: | (41)302 
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10.3 สโมธาน  พระนางชญานวดีคือพระพุทธเจ้าศากยะ  พระราชาพระนามว่า

ชญานพลคือพระโพธิสตัวเ์มตไตย  ภิกษุผูก้ล่าวธรรมคือพระพุทธเจา้พระนามว่าทีปังกร ดงัปรากฏ

ในคมัภีร์ว่า     

ไมตฺเรย  ชฺญานพํลุ  โส  นเรนฺทฺร: 

สทฺธรฺมปริคฺราหกุ  นิตฺยกาลมฺ | 

ทีปํกโร’เสา  อภูทฺธรฺมภาณโก 

อห ํ จ  อาสํ  ตท  ราชธีตา | (42)303 

 

11. ปริวรรตที 35 สุปุษปจนัทระ  ปริวรรตนีเป็นปริวรรตเดียวทีพระอานนท์เป็นผูถ้าม  

ในขณะทีปริวรรตอืน ๆ  จนัทรประภาจะเป็นผูถ้ามพระพุทธเจา้   

11.1 ปัจจุบันวตัถุ  พระอานนทข์ออนุญาตทูลถามปัญหากบัพระพุทธเจา้ เมือไดรั้บ

อนุญาตแลว้จึงถามว่า อะไรเป็นสาเหตุใหพ้ระโพธิสตัวก์ลา้ตดัอวยัวะมีมือเทา้เป็นตน้ ไม่เสวยทุกข์

หรือ ไม่เสือมหรือ ไม่สินหวงัจากสัมยกัสัมโพธิหรือ พระพุทธเจ้าตรัสว่า เหมือนคนมีไฟลุกบน

ศรีษะ หากมีคนมาชวนใหเ้ล่นสนุก เขายงัจะเล่นอยู่หรือ  พระพุทธเจา้เห็นคนเหล่านันแลว้ก็ไม่ได ้

มีสุขโสมนสัหรือร่าเริงใจ  พระโพธิสัตวรั์กษาศีลไม่ขาดจะไม่เสือมเสียอวยัวะใด ๆ และย่อมตรัส

รู้สมัยกัสมัโพธิ ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

อถ  ขลฺวายุษฺมานานนฺท  อุตฺถายาสนาเทกาํสมุตฺตราสงฺค ํ กฺฤตฺวา  ทกฺษิณ ํ 

ชานุมณฺฑล ํ ปฺฤถิวฺยาํ  ปฺรติษฺฐาปฺย  เยน  ภควาํสฺเตนา ฺชลึ  ปฺรณมฺย  ภควนฺตเมตทโวจตฺ— 

ปฺฤจฺเฉยมห ํ ภควนฺต ํ ตถาคตมรฺหนฺต ํ สมฺยกฺสํพุทฺธ ํ กจิํเทว  ปฺรเทศ ํ สเจนฺเม  ภควานวกาศ ํ 

กุรฺยาตฺ  ปฺรษฺฏวฺยปฺรศฺนวฺยากรณาย |  ฯเปฯ  เอวรูํเปน  ศีเลน  สมนฺวาคตา  ภวนฺติ,  เต  

อานนฺท  โพธิสตฺตฺวา  มหาสตฺตฺวา  อนนฺตาํ  โพธิสตฺตฺวจาริกาํ  จรมาณา  น  หสฺตจฺเฉเทน  

ปริหาณึ  วคิจฺฉนฺติ |  น  ปาทจฺเฉเทน  ปริหาณึ  นิคจฺฉนฺติ |  น  กรฺณนาสาจฺเฉเทน  ปริหาณึ  

นิคจฺฉนฺติ |  น  เนตฺรีตฺปาฏนศีรฺษจฺเฉเทน  ปริหาณึ  นิคจฺฉนฺติ |  นางฺคปฺรตฺยงฺคจฺเฉเทน 

ปริหาณึ  นิคจฺฉนฺติ |  น  จ  ววิธิานิ  ทุ:ขานิ  ปฺรตฺยนุภวนฺติ |  กฺษิปฺรํ  จานุตฺตรํา  สมฺยกฺสํโพธิ- 

มภิสํพุธฺยนฺเต |304 

 

11.2 อดีตวตัถุ  ในสมยัของพระพุทธเจา้พระนามว่ารัตนปัทมจนัทรวิศุทธาภยุทคต-

ราช เมือพระองคป์รินิพพานแลว้และพระศาสนาเสือม  คาํสอนผดิเพียน  มีพระโพธิสตัวเ์จ็ดหมืนได้

                                         
303 SR. 34.230.7. 
304 SR. 35.232.1. 
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อาศยัชฏัป่าชือว่าสมนัตภทัระอยู ่ โดยมีภิกษุสุปุษปจนัทระเป็นผูแ้สดงธารณีนี  ภิกษุสุปุษปจนัทระ

เป็นผูมี้ตาทิพยม์องเห็นสัตวที์ไดป้ลูกกุศลมูลไวแ้ลว้อุบัติอยู่ รําพึงว่าหากสัตวเ์หล่านันไม่ไดฟั้ง

ธรรมก็จะเสือมจากอนุตรสมัยกัสมัโพธิ ครันแลว้ท่านจึงเขา้ไปหาสงฆแ์จง้ความนนั หมู่สงฆค์ดัคา้น

ไม่หวงัให้ท่านออกจากป่าไปดว้ยเกรงจะเป็นอนัตรายต่อชีวิตเนืองจากคนในเมืองมีคาํสอนทีผิด

คลาดเคลือนจากสทัธรรม  ภิกษุสุปุษปจนัทระตอบว่า ถา้เรามวัรักษาตวัก็จะไม่ไดรั้กษาศาสนาของ

พระพุทธเจา้  แลว้โอวาทใหท่้านเหล่านนัรักษาศีลให้ดี พระพุทธเจา้ทรงสรรเสริญผูมี้ศีล  จากนัน

ท่านไดเ้ดินทางผา่นบา้นเมืองเพือไปสู่ราชธานีรัตนาวดีโดยลาํดบั  ในระหว่างทางท่านไดโ้ปรดสตัว ์

99 โกฏิในปูรวาหณะ ใหต้งัอยูใ่นสมัยกัสมัโพธิ  ครันไปถึงราชธานีรัตนาวลีท่านแสดงธรรมโปรด

สตัว ์36 โกฏิ  ท่านไม่ไดฉ้นัอาหารถึง 3 วนั  เดินทางไปยงันขสถปู แลว้จึงเขา้ไปสู่ราชธานีรัตนาวดี 

แสดงธรรมโปรดสัตว ์36 โกฏิ   ในวนัทีสามแสดงธรรมโปรดสัตว ์90 แสนโกฏิ  ในวนัทีสีโปรด

สัตว์ 99 แสน  ในวนัทีห้าโปรดสตรีนางวงัแปดหมืนนาง  วนัทีหกโปรดราชบุตร 1,000 องค์

ตามลาํดบั ในวนัทีเจ็ดภิกษุสุปุษปจนัทระไดเ้ห็นพระเจา้สุรทตัตะผูก้าํลงัเสด็จไปอุทยานดว้ยขบวน

แห่อนัโอฬาร มีกษตัริยม์หาศาล 84,000 ตระกลู  พราหมณ์มหาศาล 84,000 ตระกลูตามเสด็จ  มีราช-

ธิดา 500 องค์นําหน้า  ครันไดเ้ห็นภิกษุสุปุษปจันทระเท่านัน  ราชธิดาเหล่านันไดบ้รรลุอนุตร- 

สัมยกัสัมโพธิ พร้อมทงันางวงัอีกหกลา้นแปดแสนนางไดถ้อดเครืองประดบั ถอดรองเทา้ ห่มผา้

เฉวียงบ่า นั งคุกเข่าประณมมือไหวท่้าน  กล่าวยกย่องความงดงาม  ฝ่ายพระเจ้าศูรทัตตะเห็น

เหตุการณ์ผดิปกติ ดาํริว่านางวงัและหมู่ชนมองความงดงามของภิกษุ และน้อมไหว ้ ภิกษุก็งดงาม

กว่าเรา ทรงกลวัจะเป็นภยัต่อราชสมบติั  จึงดาํริจะปลงภิกษุนนัจากชีวิต ไดต้รัสบอกพระราชกุมาร  

แต่ราชกุมารต่างคดัคา้น  ทรงดาํริว่าจะใชใ้ครจึงนึกถึงเพชฆฒาตชือว่านนัทิกะ จึงรับสั งให้นันทิกะ

ไปฆ่าภิกษุนนั  นนัทิกะเพชฌฆาตถือมีดคมไปตดัมือและเทา้ของภิกษุ เพิกนัยน์ตาแลว้  หมู่ชนได้

ร้องไหค้รําครวญกลบัเขา้ไปราชธานีรัตนาวดี  ฝ่ายพระราชาศูรทตัตะเสด็จไปอุทยานก็ไม่ไดท้รง

ยินดีตลอดเจ็ดวนั  แลว้เสด็จกลบัราชธานีในวนัทีเจ็ดไดเ้ห็นร่างภิกษุนันซึงมรณภาพมาเจ็ดว ัน

แลว้แต่สรีระก็ไม่เน่า  ทรงดาํริว่าภิกษุนนัไดบ้รรลุธรรมอยา่งไม่ตอ้งสงสยั เราทาํบาปกรรมแลว้ตอ้ง

ตกมหานรก  เทวดา 84,000 องคไ์ดท้ราบความดาํรินันก็ส่งเสียงกอ้งในอากาศว่า จะตอ้งเป็นอย่าง

นนัมหาราช  พระราชาจึงทรงร้อนพระทยั เสียใจอย่างมาก  เทวดาไดไ้ปแจง้แก่ภิกษุผูอ้ยู่ในป่าว่า 

สุปุษปจนัทระมรณภาพแลว้ ภิกษุเหล่านนัเขา้ไปสู่ราชธานีไดเ้ห็นร่างแลว้ก็ร้องไหทู้ลถามพระราชา

ว่าพระองคท์รงฆ่าทาํไม แลว้กล่าวยกยอ่งคุณต่างๆ ของสุปุษปจนัทระ ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ภูตปูรฺวมานนฺท  อตีเต’ธวนฺยสํเขฺยยกลฺไปรสํเขฺยยตไรรฺวิปุไลรปฺรมาไณร- 

จินฺตฺไยรตุลฺไยรปริมาไณรฺยทาสีตฺ |  เตน  กาเลน  เตน  สมเยน  รตฺนปทฺมจนฺทฺรวิศุทฺธา- 
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ภฺยุทฺคตราโช  นาม  ตถาคโต’รฺหนฺ สมฺยกฺสํพุทฺโธ โลก อุทปาทิ วิทฺยาจรณสํปนฺน: สุคโต 

โลกวทินุตฺตร: ปุรุษทมฺยสารถิ: ศาสฺตา  เทวมนุษฺยาณาํ  จ  พุทฺโธ  ภควานฺ |  ฯเปฯ 

ตฺยกฺตฺวา  สฺวกาเย  ศิร  กร  โพธิเหโต: 

ปุตฺราศฺจ  ทารานฺนยน  ตถาตฺมมาํสมฺ | 

หสฺตาํศฺจ  ปาทานฺ  ปริตฺยชิ  หฺฤษฺฏจิตฺโต 

โน  จ  กฺษเปมี  ปุริมกุ  ปาปกรฺม | (118)305 

 

11.3 สโมธาน  พระพุทธเจา้ตรัสว่าพระองคคื์อพระเจา้ศรูทตัตะ  พระราชโอรสของ

พระเจา้ศรูทตัตะคือธรรมบาล แปลว่า ผูรั้กษาธรรม คาํนีน่าจะหมายถึงเหล่าพระสาวกในปัจจุบนั

เพราะกล่าวถึงบุคคลจาํนวนมากถึง 1,000 คนจึงไม่น่าจะเป็นชือเฉพาะของใครคนใดคนหนึง  

สุปุษปจนัทระคือพระพุทธเจา้พระนามว่าปทุมุตระ  นันทิกะคือพระพุทธเจา้พระนามว่าศานติราช    

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ราชา  อภูว ํ ตท  อหุ  ศูรทตฺโต 

เต  ปุตฺร  มหฺย ํ จาริมก  ธรฺมปาลา: | 

ปทฺโมตฺตโร’ย ํ อาสิ  สุปุษฺปจนฺทฺโร 

วสุนนฺทิ  อาสีทฺทศพลุ  ศานฺติราช: | (119)306 

 

12.  ปริวรรตที  37  ว่าด้วยยศประภา 

12.1 ปัจจุบันวตัถุ  สอนใหบู้ชาพระพุทธเจา้  ให้ใส่ใจให้มากในสถาน 3 สถาน คือ  

(1) มุ่งหวงัพุทธชญาน เพือเป็นใหญ่ดว้ยกาํลงัแห่งบุญ เพือความสินกิเลส (2) พึงปลกูกุศลมลู (3) ไม่

เป็นผูมุ่้งหวงัความสุขและสรรเสริญทางโลก  ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตตฺร  ภควานฺ  ปุนรปิ  จนฺทฺรปฺรภ ํ กุมารภูตมามนฺตฺรยเต  สฺม  ตสฺมาตฺตรฺหิ  

กุมาร  โพธิสตฺตฺเวน  มหาสตฺตฺเวเนมาํศฺจาปริมาณานาศฺจรฺยาทฺภุตานฺ  โพธิสตฺตฺวธรฺมานา-

กางฺกฺษตา กฺษิปฺรํ จานุตฺตรํา สมฺยกฺสํโพธิมภิสํโพทฺธุกาเมนาย ํ สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวปิ ฺจิต:  

สมาธิ:  ศฺโรตวฺย  อุทฺคฺรหีตวฺย:  ปรฺยวาปฺตวฺโย  ธารยิตวฺโย  วาจยิตวฺย:  ปฺรวรฺตยิตวฺย 

อุทฺเทษฺฏวฺย:  สฺวาธฺยาตวฺโย’รณาภาวนยา  ภาวยิตวฺโย  พหุลีกรฺตวฺย:  ปเรภฺยศฺจ  วิสฺตเรณ  

                                         
305 SR. 35.233.3. 
306 SR. 35.252.13. 
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สํปฺรกาศยิตวฺย: |  ฯเปฯ อถ  ขลุ  ภควาํสฺตสฺยาํ  เวลายาํ  จนฺทฺรปฺรภสฺย  กุมารภูตสฺย  ตเมวารฺถ

มุทฺโยตยมาน  อิมเมว  ปูรฺวโยคกถานิรฺเทศ ํ คาถาภิคีเตน  สํปฺรกาศยติ  สฺม307 

 

12.2 อดีตวตัถุ  ในสมยัของพระพุทธเจา้พระนามว่าคเณศวร  มีพระราชาพระนาม

ว่าวรปุษปสุ  พระองคไ์ดถ้วายพระราชอุทยานหกลา้นแห่ง ลว้นแต่ประดบัดว้ยดอกไมแ้ละไมผ้ลแก่

พระพุทธเจา้  มีอุทยานจาํนวนแสนแห่งทีงดงาม มีทีจงกรม ทีนอนทีนั งพกัแห่งละพนั ประดบัดว้ย

จีวรแสนโกฏิผืน และจัดตังเครืองบริโภคทีเหมาะแก่สมณะไว้  พระราชาเองทรงตังอยู่ 

ในกุศลกรรมบท 10  ถือดอกไมแ้ละเครืองบูชาอืนๆ ไปเฝ้าพระพุทธเจา้พร้อมสัตวแ์สนนหุต ภิกษุ 

เทวดาและมนุษย ์ยกัษ์ อสูร ต่างยินดี คิดกันว่าพระพุทธเจ้าจะทรงพยากรณ์การบูชานีอย่างไร  

พระพุทธเจา้จึงทรงแสดงสมาธินี แสดงหลกัปรัชญาว่า สิงทงัหมดว่าง เหมือนพยบัแดด ไม่ใช่สัตว ์ 

ชีวะ  ไม่มีเขียว เหลือง ขาว ฯลฯ  พระราชาทรงสดับแลว้ทรงยินดี  สละราชสมบัติออกผนวช  

พระพุทธเจา้ทรงประกาศธรรมตลอด 2,000 ปี พระราชาและพระโอรสเหล่านันก็ไดป้ระพฤติธรรม

ตลอด 2,000 ปีเช่นกนั  ต่อมาพระพุทธเจา้ปรินิพพาน  ในตระกูลของพระราชโอรสพระนามว่า 

ปุณยมติเป็นผูมี้ศรัทธา  ได้มีภิกษุนามว่ายศประภาเป็นผูเ้ข้าถึงตระกูล ท่านเป็นผูไ้ ม่กระด้าง  

อ่อนนอ้ม แสดงสมาธินี เป็นทีสกัการะของสตัวแ์สนหนึงจึงไดรั้บการถวายจีวรแสนโกฏิ  ภิกษุอืน

ริษยาท่าน  ฝ่ายพระราชโอรสทราบเรืองจึงใหท้าํการอารักขาแก่ภิกษุยศประภานัน ท่านแสดงธรรม

แก่สตัวห์า้แสนทีแวดลอ้มท่านอยูทุ่กเมือ ถกูภิกษุทีริษยาผูไ้ม่ชอบใจการกล่าวเรืองศนูยตาถือศสัตรา

มากล่าวว่า ภิกษุนนัเป็นผูก้ล่าวสิงมิใช่ธรรม  การฆ่าภิกษุนั นเป็นบุญ  แต่ท่านเห็นศสัตราก็ไม่กลวั  

ระลึกถึงธรรมอนัเป็นศนูยตาทีว่า สตัวไ์ม่มี นระไม่มี  แลว้กล่าววาจานอบนอ้มพระพุทธเจา้ ศสัตรา

นนัก็กลายเป็นดอกมณฑารพ  ภิกษุผูถื้อศสัตรากง็วยงงสงสยัอศัจรรยใ์จยงิ ไม่สามารถเขา้หาท่านได ้  

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

กลฺป  อจินฺติย  เอวมตีตา: 

เกฺษตฺรศเตษุ  เย  วาลิก  อสฺติ | 

เอษ  นิทรฺศนุ  กีรฺติตุ  โภตี 

ย ํ ชินุ  อาสิ  คเณศฺวรนามา | (2) 

 ฯเปฯ 

โส  อวจี  ศฺฤณุ  ราชกุมารา 

กฺษานฺติพเลน  สมุทฺคต  พุทฺธา: | 

เยน  มิ  ภาษิต  วาจมนิษฺฏา- 

                                         
307 SR. 37.264.1. 
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สฺตสฺยิมิ  อนฺติกิ  เมตฺร  อุทารา | (66)308 

 

12.3 สโมธาน  พระพุทธเจา้ตรัสว่า  ยศประภาคือพระองคเ์อง  ปุณยมติราชโอรสคือ

พระพุทธเจ้าไมตรกะหรือพระศรีอาริยเมตไตย  พระราชาพระนามว่าวรปุษปสุคือพระพุทธเจ้า 

พระนามว่าปทุมุตระ  ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

เยน  ส  กลฺปสหสฺรศตานิ 

กฺษานฺติ  นิเษวติ  ปูรฺวภเวษ ุ| 

โส  อหุ  ภิกฺษุ  ยศ:ปฺรภุ  อาสํ 

ศากฺยมุนิรฺภควานฺ  ภณิ  วาจมฺ | (67) 

เยน  ยศ:ปฺรภุ  รกฺษิตุ  ภิกฺษ:ุ 

ปุณฺยมตี  ตท  ราชินุ  ปุตฺร: | 

ชาติสหสฺร  มมาสิ  มหาย: 

โส  มย  วฺยากฺฤตุ  ไมตฺรกุ  พุทฺธ: | (68) 

เยน  คเณศฺวร  ปูชิตุ  ศาสฺตา 

เยน  ตุ  การิต  ศฺเรษฺฐ  วหิารา: | 

ปูรฺวมเสา  วรปุษฺปสุนามา 

โส  ปทุโมตฺตุรุ  อาสิ  มุนีนฺทฺร: | (69)309 

 

เรืองเล่าในสมาธิราชสูตรตามทียกมาแสดงนันเป็นตวัอย่างทีแสดงผลของการกระทาํ

ไดช้ดัเจนเป็นอย่างดี โดยทีผูอ่้านไม่ต้องคิดวิเคราะห์ซบัซอ้นมาก เพียงแต่ส่งใจไปตามเนือเรือง 

ยอ่มคลอ้ยตามและไดรั้บความซาบซึงใจในรสวรรณคดี อีกทงัยอ่มก่อใหเ้กิดโลกทศัน์ในการดาํเนิน

ชีวิตตนในรูปแบบทีดีงามตามตวัละครฝ่ายดีในเรืองเล่านนั ๆ นนัเอง 

 

สํานวนซําในสมาธิราชสูตร 

สาํนวนซาํ (stock phrases) เป็นสาํนวนทีใชซ้าํ ๆ กนัในคมัภีร์พุทธศาสนายุคแรก ๆ  

ทียงัใชก้ารจดจาํแบบมุขปาฐะ เพือใหง่้ายต่อการจดจาํและสืบทอดคมัภีร์จึงเกิดมีรูปแบบสาํนวนซาํ

ทีพบไดท้วัไปในคมัภีร์พุทธศาสนายคุแรกๆ  สาํนวนซาํทีปรากฏในสมาธิราชสูตรมีดงันี 

 

                                         
308 SR. 37.264.16. 
309 SR. 37.273.3. 
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1. สาํนวนการเปิดเรือง ใชส้าํนวนว่า  เอว ํมยา ศฺรุตมฺ310 

2. สํานวนนําเสนอตัวบุคคลหรือตวัละครในเนือเรือง ใช้สาํนวนว่า  เตน ขลุ ปุน: 

สมเยน  ดงัตวัอยา่งในคมัภีร์ว่า   

เตน ขลุ ปุน: สมเยน ตสฺมินฺเนว ปรฺษตฺสํนิปาเต จนฺทฺรปฺรโภ นาม กุมารภูต: 

สํนิปติโตภูตฺ สํนิษณฺณ: ปูรฺวชินกฺฤตาธิกาโรวโรปิตกุศลมูโล ชาติสฺมโร ลพฺธปฺรติภาโน

มหายานสํปฺรสฺถิโต มหากรุณาภิยุกฺต: |311 

เตน ขลุ ปุน: สมเยน ตสฺย ภควโต โฆษทตฺตสฺยารฺหต: สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย 

จตฺวารึศทฺวรฺษสหสฺราณฺยายุ:ปฺรมาณมภูตฺ |312 

เตน ขลุ ปุน: สมเยน อสฺมินฺ ชมฺพุทฺวเีป ทฺเวา ราชานาวภูตามฺ |313 

 

3. สาํนวนแสดงการขอถามปัญหาและพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตดว้ยความยินดี ใช้

สาํนวนว่า  ปฺฤจฺเฉยมห ํภควนฺต ํตถาคตมรฺหนฺต ํสมฺยกฺสพุํทฺธ ํกจิํเทว ปฺรเทศมฺ, สเจนฺเม ภควานวกาศ ํ

กุรฺยาตฺ ปฺฤษฺฏปฺรศฺนวฺยากรณาย ... ปฺฤจฺฉ ... อห ํเต ตสฺย ตสฺไยว ปฺรศฺนสฺย ปฺฤษฺฏสฺย วฺยากรเณน 

จิตฺตมาราธยษฺิยามิ ดงัตวัอยา่งทีปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ปฺฤจฺเฉยมห ํภควนฺต ํตถาคตมรฺหนฺต ํสมฺยกฺสํพุทฺธํ กจิํเทว ปฺรเทศมฺ, สเจนฺเม 

ภควานวกาศ ํกุรฺยาตฺ ปฺฤษฺฏปฺรศฺนวฺยากรณาย | ฯเปฯ นิตฺยกฺฤตสฺเต กุมาร อวกาโศ ภวตุ 

ตถาคต ํปฺรศฺนปริปฺฤจฺฉนาย | อห ํเต ตสฺย ตสฺไยว ปฺรศฺนสฺย ปฺฤษฺฏสฺย วฺยากรเณน จิตฺตมา

ราธยิษฺยามิ |314 

ปฺฤจฺเฉยมห ํภควนฺต ํตถาคตมรฺหนฺต ํสมฺยกฺสํพุทฺธํ กํจิเทว ปฺรเทศํ สเจนฺเม 

ภควานวกาศ ํกุรฺยาตฺ ปฺฤษฺฏปฺรศฺนวฺยากรณาย | เอวมุกฺเต ภควาํศฺจนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูตเมตท-

โวจตฺ  ปฺฤจฺฉ ตฺว ํกุมาร ตถาคตมรฺหต ํสมฺยกฺสํพุทฺธ ํยทฺ ยเทวากางฺกฺษสิ | นิตฺยกฺฤตสฺเต กุมาร 

ตถาคเตนาวกาศ: |315 

ปฺฤจฺเฉยมห ํภควนฺต ํตถาคตมรฺหนฺต ํสมฺยกฺสํพุทฺธํ กํจิเทว ปฺรเทศํ สเจนฺเม 

ภควานวกาศ ํกุรฺยาตฺ ปฺรษฺฏวฺยปฺรศฺนวฺยากรณาย | เอวมุกฺเต ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทเมตท-

                                         
310 SR. 1.1.1. 
311 SR. 1.2.5. 
312 SR. 5.23.7. 
313 SR. 5.23.9. 
314 SR. 1.2.9. 
315 SR. 17.103.11. 
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โวจตฺ  เตน หฺยานนฺท สฺวเก อาสเน นิษทฺย ปฺฤจฺฉ ตฺว ํตถาคตมรฺหนฺต ํสมฺยกฺสํพุทฺธํ ยทฺ 

ยเทวากางฺกฺษสิ อห ํเต ตสฺย ตสฺย ปฺรศฺนสฺย วฺยากรเณน จิตฺตมาราธยิษฺเย |316 

 

4. สาํนวนพระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมอนังามในเบืองตน้ ท่ามกลาง และทีสุด ประกาศ

พรหมจรรยพ์ร้อมทงัอรรถ พร้อมทงัพยญัชนะ บริสุทธิบริบูรณ์สินเชิง ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ธรฺม ํเทศยติ สฺม อาเทา กลฺยาณํ มธฺเย กลฺยาณํ ปรฺยวสาเน กลฺยาณมฺ | สฺวรฺย ํ

สุวฺย ฺชน ํเกวล ํปริปูรฺณ ํปริศุทฺธ ํปรฺยวทาต ํพฺรหฺมจรฺย ํสํปฺรกาศยติ สฺม |317 

 

5. สํานวนแสดงข้อดีของเอกธรรมซึงเป็นทีรวมของคาํสอนทงัหมด ใช้สาํนวนว่า  

เอกธรฺเมณ ... สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตว เอตานฺ คุณานฺ ปฺรติลภเต ... กฺษิปฺรํ จานุตฺตรํา 

สมฺยกฺสโํพธิมภิสพุํธฺยเต  ดงัตวัอยา่งทีปรากฏในคมัภีร์ว่า 

เอกธรฺเมณ กุมาร สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว เอตานฺ คุณานฺ ปฺรติลภเต 

กฺษิปฺรํ จานุตฺตรํา สมฺยกฺสํโพธิมภิสํพุธฺยเต | กตเมไนกธรฺเมณ ? อิห กุมาร โพธิสตฺตฺโว 

มหาสตฺตฺว: สรฺวสตฺตฺเวษุ สมจิตฺโต ภวติ หิตจิตฺโต’ปฺรติหตจิตฺโต’วิษมจิตฺต: | อเนน กุมาร 

เอกธรฺเมณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว เอตานฺ คุณานฺ ปฺรติลภเต กฺษิปฺรํ จานุตฺตรํา 

สมฺยกฺสํโพธิมภิสํพุธฺยเต |318 

เอกธรฺเมณ กุมาร สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว:  เอตานฺ คุณานฺ 

ปฺรติลภเต, กฺษิปฺรํ จานุตฺตรํา สมฺยกฺสํโพธิมภิสํพุธฺยเต |319 

 

6. สาํนวนแสดงการบรรลุธรรมของสรรพสัตวเ์มือพระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมจบลง 

ใชส้าํนวนว่า อสฺมินฺ ขลุ ปุนะ ... ธรฺมปรฺยาเย ภควตา ภษฺยมาเน ... ดงัตวัอยา่งทีปรากฏในคมัภีร์ว่า 

อสฺมินฺ ขลุ ปุน: สรฺวธรฺมปรฺยาเย สมาธินิรฺเทเศ ภควตา ภาษฺยมาเณ อศีเตรฺ- 

นยุตานาํ เทวมานุษิกายา: ปฺรชายา: ปูรฺวปริกรฺมกฺฤตายา อนุตฺปตฺติเกษุ ธรฺเมษุ กฺษานฺเต: 

ปฺรติลมฺโภ’ภูตฺ | ษณฺณวเตศฺจ นยุตานามานุโลมิกายา: กฺษานฺเต: ปฺรติลมฺโภ’อภูตฺ | ฯเปฯ ป ฺจ

ภิศฺโจปาสกศไตรนาคามิผล ํปฺราปฺตมฺ | ษษฺฐชฺยา โจปาสิกาศไต: สฺกฺฤทาคามิผล ํปฺราปฺตมฺ |320 

                                         
316 SR. 35.292.2. 
317 SR. 1.2.3. 
318 SR. 1.3.21. 
319 SR. 11.70.4. 
320 SR. 1.7.8. 
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อสฺมินฺ ขลุ ปุนรฺธรฺมปรฺยาเย ภาษฺยมาเณ อษฺฏานวเตรฺนิยุตานาํ เทวมานุษิกายา: 

ปฺรชายา: ปูรฺวปริกรฺมกฺฤตายา: โกฏีศตสหสฺราวรฺตายา ธารณฺยา อนาวรณายาศฺจ ธรฺม- 

วิปศฺยนายา: กฺษานฺเต: ปฺรติลมฺโภ’ภูตฺ | เต จ สรฺเว ภควตา วฺยากฺฤตา อษฺฏาจตฺวารึศตา 

กลฺไปรสํเขฺยยศตสหสฺไรรนุตฺตรํา สมฺยกฺสํโพธิมภิสํโภตฺสฺยนฺเต | สรฺเว จ อนฺยานฺยนามาน 

เอกายุษฺปฺรมาณ อนฺยานฺเยษุ พุทฺธเกฺษตฺเรษุ อนุตฺตรํา สมฺยกฺสํโพธิมภิสํโภตฺสฺยนฺเต |321 

อสฺมินฺ ขลุ ปุน: สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺ จิตสมาธินิรฺเทเศ ธรฺมปรฺยาเย 

ภาษฺยมาเณ อปฺรเมไย: สตฺตฺไวรนุตฺตรายาํ สมฺยกฺสํโพเธา จิตฺตานฺยุตฺปาทิตานิ, อปฺรเมยาศฺจ 

สตฺตฺวา อไววรฺติกา อภูวนฺนนุตฺตรายาํ สมฺยกฺสํโพเธา | อปฺรเมยาณํา จ สตฺตฺวานาํ ปฺรตฺเยก- 

โพเธา จิตฺตมุตฺปนฺนมฺ | อปฺรเมยาณํา จ สตฺตฺวานามรฺหตฺตฺวผลสากฺษาตฺกฺริยายาํ จิตฺตานฺ- 

ยุตฺปนฺนานิ |322  

 

7. สาํนวนแผน่ดินสนั ฟ้าสว่างไสว เมือพระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมจบลง ใชส้าํนวน

ว่า  อย ํจ ตฺริสาหสฺรมหาสาหสฺโร โลกธาตุ: ษฑฺวิการํ กมฺปิต: ปฺรกมฺปิต: สํปฺรกมฺปิต: | จลิต: ปฺรจลิต: 

สํปฺรจลิต: | เวธิต: ปฺรเวธิต: สํปฺรเวธิต: | กฺษุภิต: ปฺรกฺษุภิต: สํปฺรกฺษุภิต: | รณิต: ปฺรณิต: สํปฺรรณิต: | ครฺชิต: 

ปฺรครฺชิต: สํปฺรครฺชิต: | ปูรฺวา ทิควนมติ ปศฺจิมา ทิคุนฺนมติ | ปศฺจิมา ทิควนมติ ปูรฺวา ทิคุนฺนมติ | อุตฺตรา- 

ทิควนมติ ทกฺษิณา ทิคุนฺนมติ | ทกฺษิณา ทิควนมติ อุตฺตรา ทิคุนฺนมติ | อนฺตาทวนมติ มธฺยาทุนฺนมติ | 

อนฺตาทุนฺนมติ มธฺยาทวนมติ | อปฺรเมยสฺย จาวภาสสฺย โลเก ปฺราทุรฺภาโว’ภูตฺ ... ดงัตวัอย่างทีปรากฏใน

คมัภีร์ว่า 

อยํ จ ตฺ ริสาหสฺรมหาสาหสฺโร โลกธาตุ:  ษฑฺวิการํ  กมฺปิต:  ปฺรกมฺปิต: 

สํปฺรกมฺปิต: | จลิต: ปฺรจลิต: สํปฺรจลิต: | เวธิต: ปฺรเวธิต: สํปฺรเวธิต: | กฺษุภิต: ปฺรกฺษุภิต: 

สํปฺรกฺษุภิต: | รณิต: ปฺรณิต: สํปฺรรณิต: | ครฺชิต: ปฺรครฺชิต: สํปฺรครฺชิต: | ปูรฺวา ทิควนมติ 

ปศฺจิมา ทิคุนฺนมติ | ปศฺจิมา ทิควนมติ ปูรฺวา ทิคุนฺนมติ | อุตฺตราทิควนมติ ทกฺษิณา ทิคุนฺนมติ 

| ทกฺษิณา ทิควนมติ อุตฺตรา ทิคุนฺนมติ | อนฺตาทวนมติ มธฺยาทุนฺนมติ | อนฺตาทุนฺนมติ มธฺยา

ทวนมติ | อปฺรเมยสฺย จาวภาสสฺย โลเก ปฺราทุรฺภาโว-ภูตฺ |323 

อย ํจ ตฺริสาหสฺรมหาสาหสฺรโลกธาตุ: ษฑฺวกิารํ กมฺปิต: ปฺรกมฺปิต: สํปฺรกมฺปิต: 

| จลิต: ปฺรจลิต: สํปฺรจลิต: | เวธิต: ปฺรเวธิต: สํปฺรเวธิต: | กฺษุภิต: ปฺรกฺษุภิต: สํปฺรกฺษุภิต: | 

รณิต: ปฺรรณิต: สํปฺรรณิต: | ครฺชิต: ปฺรคฺรชิต: สํปฺรครฺชิต: | ปูรฺวา ทิคุนฺนมติ ทกฺษิณา ทิค- 

                                         
321 SR. 12.76.16. 
322 SR. 40.303.8. 
323 SR. 1.7.14. 
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วนมติ | อุตฺตรา ทิควนมติ ทกฺษิณา ทิคุนฺนมติ | อนฺตาททวนมติ มธฺยาทุนฺนมติ | มธฺยาทวนมติ 

อนฺตาทุนฺนมติ | อปฺรเมยสฺย จาวภาสสฺย โลเก ปฺราทุรฺภาโว’ภูตฺ |324 

 

8. สาํนวนพระพุทธเจา้ทรงเริมเล่าเรืองในอดีตชาติ ใชส้าํนวนว่า  สฺมรามิ ... ปุริมภเว ...  

หรือว่า  สฺมรามฺยหมฺ ... ดงัตวัอยา่งทีปรากฏในคมัภีร์ว่า 

สฺมรามิ พุทฺธาน สหสฺรโกฏิโย 

ตทุตฺตเร ยตฺติก คงฺควาลุกา: | 

เยหิ สฺถิหิตฺวา อิห คฺฤธฺรกูเฏ 

อย ํสมาธิรฺวรุ ศานฺต เทศิต: | (12)325 

สฺมรามฺยห ํปูรฺวมตีตมธฺวนิ 

อจินฺติเย กลฺปิ นราณมุตฺตม: | 

อุตฺปนฺนุ โลการฺถกโร มหรฺษิ- 

รฺนามฺนา หิ โส-ภาวสมุทฺคโต-ภูตฺ | (1)326 

สฺมรามิ ปูรฺว ํจรมาณุ จาริกาํ 

สึหธฺวชสฺย สุคตสฺย ศาสเน | 

อภูษิ ภิกฺษุ วทุิ ธรฺมภาณโก 

นาเมน โส อุจฺยติ พฺรหฺมทตฺต: | (1)327 

 

9. สํานวนแสดงพุทธคุณของพระพุทธเจ้า แบบย่อใช้สํานวนว่า ตถาคโต’รหนฺ 

สมฺยกฺสมฺพุทฺโธ  แบบเต็มใช้สาํนวนว่า ตถาคโต’รฺหนฺ สมฺยกฺสํพุทฺโธ โลเก อุทปาทิ วิทฺยาจรณ- 

สปํนฺน: สุคโต โลกวิทนุตฺตร: ปุรุษทมฺยสารถิ: ศาสฺตา เทวานาํ จ มนุษฺยาณํา จ พุทฺโธ ภควานฺ  ดงั

ตวัอยา่งทีปรากฏในคมัภีร์ว่า 

เอว ํ ส ภควาํสฺตถาคโต’รฺหนฺ สมฺยกฺสํพุทฺโธ วิทฺยาจรณสํปนฺน:  สุคโต 

โลกวทินุตฺตร: ปุรุษทมฺยสารถิ: ศาสฺตา เทวานาํ จ มนุษฺยาณาํ จ พุทฺโธ ภควานฺ |328 

                                         
324 SR. 40.303.11. 
325 SR. 2.8.3. 
326 SR. 5.26.31. 
327 SR. 16.98.1. 
328 SR. 3.13.8. 



393 
 

 
 

เตน กาเลน เตน สมเยน ภควานฺ โฆษทตฺโต นาม ตถาคโต’รฺหนฺ สมฺยกฺสํพุทฺโธ 

โลเก อุทปาทิ วิทฺยาจรณสํปนฺน: สุคโต โลกวิทนุตฺตร: ปุรุษทมฺยสารถิ: ศาสฺตา เทวานํา 

จ มนุษฺยาณาํ จ พุทฺโธ ภควานฺ |329 

เตน กาเลน เตน สมเยน อภาวสมุทฺคโต นาม ตถาคโต’รฺหนฺ สมฺยกฺสํพุทฺโธ 

โลเก อุทปาทิ วิทฺยาจรณสํปนฺน: สุคโต โลกวิทนุตฺตร: ปุรุษทมฺยสารถิ: ศาสฺตา เทวานํา 

จ มนุษฺยาณาํ จ พุทฺโธ ภควานฺ |330 

 

10. สาํนวนทีใชส้าํหรับการตงัคาํถามเพือจะตอบ ใชส้าํนวนว่า  ... อิติ อุจฺยเต, กตม: ...  

หรือ ตตฺร กตม: … อยมุจฺยเต ... อิติ  ดงัตวัอยา่งทีปรากฏในคมัภีร์ว่า 

สมาธิ: สมาธิริติ กุมาร อุจฺยเต ยทุต จิตฺตนิธฺยาปฺติ: | อนุปปตฺติ: | ฯเปฯ อานุ- 

โลมิกี กฺษานฺติ: | สรฺวชฺญชฺญาเน ตีวฺรจฺฉนฺทตา สมาธิ: สมาธิริติ กุมาร อุจฺยเต | ยา เอเวษฺเวว ํ

รูเปษุ ธรฺเมษุ ปฺรติปตฺติรปฺรติปตฺติ:, อย ํส กุมาร อุจฺยเต สมาธิริติ |331 

ตตฺร กุมาร กตม: สมาธินิรฺเทศ: ? ยา ยถาวตฺตตา สรฺวธรฺมาณาํ สมตา อวษิมตา | 

อกลฺปนา อวกิลฺปนา | อวฐิปนา อสมุตฺถาปนา | อนุตฺปาท: อนิโรธ: | ฯเปฯ สรฺวตถาคตโคจร: 

| สรฺวคุณปรินิษฺปตฺติ: | อยมุจฺยเต กุมาร สมาธินิรฺเทศ: |332 

กตมา ฤทฺธิ: ? ยยา ฤทฺธฺยา ปฺรารฺถนาสมฺฤทฺธิปรินิษฺปตฺติ: | อิยมุจฺยเต ฤทฺธิ- 

ริติ |333 

 

11. สาํนวนทีใชน้าํเขา้สู่คาถา ใชส้าํนวนว่า  ตตฺเรทมุจฺยเต  หรือ  อถ ขลุ ภควาํสฺตสยาํ 

เวลายามิมา คาถา อภาษต  ดงัตวัอยา่งทีปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตตฺเรทมุจฺยเต 

 ปุรวร ปฺรวศินฺติ นายกสฺมินฺ 

 จรณวรุสฺถปิตศฺจ อินฺทฺรกีเล | 

 จลติ วสุมตี ศิรีย ตสฺย 

 ปฺรมุทิต โภนฺติ ปุโรตฺตมสฺมิ สตฺตฺวา: | (1)334 

                                         
329 SR. 5.23.4. 
330 SR. 8.41.2. 
331 SR. 4.19.1. 
332 SR. 13.79.2. 
333 SR. 38.279.1. 
334 SR. 10.55.15. 
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ตตฺเรทมุจฺยเต 

 โย โพธิสตฺตฺว มติมานฺ ปฺราปฺโนติ อนุตฺตรํา วรํา โวธิมฺ | 

 อรฺเถ จ ธรฺมิ กุศโล จรติ ส ธรฺมสฺวภาวสฺมิ | (1) 

 นาภูต ภณติ วาจ ํพุทฺธานาํ ยาทฺฤศา คุณวเิศษา: | 

 ส หิ ธรฺมุ ต ํชินานาํ ชานติ ศูโร วคิตกงฺกฺษ: | (2)335 

อถ ขลุ ภควาํสฺตสยาํ เวลายามิมา คาถา อภาษต 

 สมาธฺยวษิมา ภูมิ: ศานฺตา สูกฺษฺมา สุทุรฺทฺฤศา | 

 สรฺวสํชฺญาสมุทฺธาต: สมาธิสฺเตน โจจฺยเต | (1) 

 อกลฺปศฺจาวกิลฺปศฺจาคฺรหฺยตฺวมนิทรฺศนมฺ | 

 อนุปลพฺธิศฺจิตฺตสฺย สมาธิสฺเตน โจจฺยเต | (2)336 

อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายามิมา คาถา อภาษต 

 ยาตฺตก ํชฺญานุ พุทฺธสฺย รูปปฺรชฺญปฺติ ตาตฺติกา | 

 ยาวตี รูปปฺรชฺญปฺติ รูปวฺยาหาร ตาตฺติกา | (1) 

 ยาวนฺโต รูปวฺยาหารา: ศีลนามานิ ตาตฺตกา: | 

 ยาวนฺติ ศีลนามานิ พุทฺธนามานิ ตาตฺตกา: | (2)337 

 

12. สาํนวนสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระพุทธเจา้ ใชส้าํนวนว่า สตฺกฺฤโต คุรุกฺฤโต 

มานิต: ปูชิโต’รฺจิโต’ปจายิตศฺจตสฺฤณามปิ ปรฺษทาํ สเทวโลกสฺย โลกสฺย วนฺทนีย: ปูชนีโย นมสฺ-

กรณีย:  ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

สตฺกฺฤโต  คุรุกฺฤโต มานิต:  ปูชิโต’รฺจิโต’ปจายิตศฺจตสฺฤณามปิ  ปรฺษทํา 

สเทวโลกสฺย  โลกสฺย  วนฺทนีย:  ปูชนีโย  นมสฺกรณีย: |338 

 

13. สาํนวนบรรยายความรุ่งเรืองของอาณาจกัร ใชส้าํนวนว่า ... ฤทฺธ: สฺผีตศฺจ เกฺษมศฺจ 

สุภิกฺษศฺจ รมณียศฺจ พหุชนากีรฺณมนุษฺย: ... ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

อย ํจ ชมฺพุทฺวีป ฤทฺธ: สฺผีตศฺจ เกฺษมศฺจ สุภิกฺษศฺจ รมณียศฺจ พหุชนากีรฺณ

มนุษฺยศฺจาภูตฺ |339 

                                         
335 SR. 12.76.20. 
336 SR. 13.79.11. 
337 SR. 23.248.20. 
338 SR. 1.2.1. 
339 SR. 5.23.8. 
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ตไตฺรโก ราชา อรฺธ ํชมฺพุทฺวปํี ปริภุงฺกฺเต, ทฺวตีิโย’ปฺยรฺธ ํปริภุงฺกฺเต ฤทฺธ ํจ สฺผีต ํ

จ เกฺษม ํจ สุภิกฺษ ํจ รมณีย ํจ พหุชนากีรฺณมนุษฺย ํจ |340 

 

14. สํานวนแสดงความเบิกบานใจหลงัจากได้ฟังธรรม และการตัดสินใจบวช ใช้

สาํนวนว่า ... อุทคฺร อาตฺตมนา: ปฺรมุทิต: ปฺรีติเสามนสฺยชาต: … เกศศฺมศฺรูณฺยวตารฺย กาษายาณิ  

วสฺตฺราณิ ปริธาย สมฺยเคว ศฺรทฺธยา อคาราทนคาริกาํ ปฺรวฺรชิโต ...  ดงัตวัอยา่งทีปรากฏในคมัภีร์ว่า 

อถ ขลุ จนฺทฺรปฺรภ: กุมารภูตสฺตุษฺฏ อุทคฺร อาตฺตมนา: ปฺรมุทิต: ปฺรีติเสามนสฺย-

ชาตสฺตสฺยาํ เวลายาํ ภควนฺต ํคาถาภิรธฺยภาษต |341 

เตปิ สรฺเว อิม ํสมาธึ ศฺรุตฺวา ตุษฺฏา อุทคฺรา อาตฺตมนส: ปฺรมุททิตา: ปฺรีติ- 

เสามนสฺยชาตา: เกศศฺมศฺรูณฺยวตารฺย กาษายาณิ วสฺตฺราณิ ปริธาย สมฺยเคว ศฺรทฺธยา 

อคาราทนคาริกํา ปฺรวฺรชิตา อภูวนฺ | เตปิ ตถา ปฺรวฺรชิตา อิม ํสมาธิมุทฺคฺฤหฺย ปรฺยวาปฺย 

ธารยิตฺวา วาจยิตฺวา ภาวนาโยคมนุยุกฺตา วหฺิฤตฺย |342 

อถ ขลุ กุมาร ส มหากรุณาจินฺตี ราชกุมาร: อิม ํสมาธึ ศฺรุตฺวา ตุษฺฏ อุทคฺร 

อาตฺตมนา: ปฺรมุทิต: ปฺรีติเสามนสฺยชาต: ปฺรสีทติ สฺม |  ปฺรสนฺนจิตฺตศฺจ เกศศฺมศฺรูณฺยวตารฺย 

กาษายาณิ วสฺตฺราณิ ปริธาย สมฺยเคว ศฺรทฺธยา อคาราทนคาริกาํ ปฺรวฺรชิโต’ภูตฺ | ส ปฺรวฺรชิต: 

สนฺนิม ํสมาธิมุทฺคฺฤหีตวานฺ | อุทฺคฺฤหฺย ปรฺยวาปฺย ธารยิตฺวา วาจยิตฺวา ภาวนาโยคมนุยุกฺโต 

วฺยหารฺษีตฺ |343 

 

15. สาํนวนแสดงจุดมุ่งหมายของการประกาศธรรม  ใชส้าํนวนว่า ตทฺ ภวิษฺยติ พหุ-

ชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาไย มหโต ชนกายสฺยารฺถาย หิตาย สุขาย เทวานาํ จ มนุษฺยาณํา จ 

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน อุทฺคฺรหีตวฺโย ธารยิตวฺโย 

วาจยิตวฺย: ปรฺยวาปฺตวฺย: | อุทฺคฺฤหฺย ธารยิตฺวา วาจยิตฺวา ปรฺยวาปฺย อรณาภาวนาโยคมนุ- 

ยุกฺเตน จ ภาวิตวฺยมฺ | ตทฺ ภวิษฺยติ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาไย มหโต ชน- 

กายสฺยารฺถาย หิตาย สุขาย เทวานาํ จ มนุษฺยาณาํ จ |344 

                                         
340 SR. 5.23.10. 
341 SR. 1.2.17. 
342 SR. 5.26.13. 
343 SR. 8.41.20. 
344 SR. 3.16.9. 
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ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน กฺษิปฺรํ จานุตฺตรํา สมฺยกฺสํโพธิ-

มภิสํโพทฺธุกาเมนาย ํตฺริกฺษานฺตฺยวตาโร ธรฺมปรฺยาย อุทฺคฺรหีตวฺย: | อุทฺคฺฤหฺย น ปเรภฺโย 

วิสฺตเรณ สํปฺรกาศยิตวฺย: | ตทฺ ภวิษฺยติ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาไย มหโต 

ชนกายสฺยารฺถาย หิตาย สุขาย เทวานาํ จ มนุษฺยาณาํ เจติ |345 

 

16. สาํนวนแสดงการตระเตรียมเพือจะกราบทูลพระพุทธเจา้ ใชส้าํนวนว่า  อถ ขลุ ... 

อุตฺถายาสนาเทกาํสมุตฺตราสงฺค ํปฺราวฺฤตฺย ทกฺษิณํ ชานุมณฺฑล ํปฺฤถิวฺยาํ ปฺรติษฺฐาปฺย เยน ภควาํสฺ- 

เตนา ฺชลึ ปฺรณมฺย ...  ดงัตวัอยา่งทีปรากฏในคมัภีร์ว่า 

อถ ขลุ จนฺทฺรปฺรภ: กุมารภูต อุตฺถายาสนาเทกาํสมุตฺตราสงฺค ํปฺราวฺฤตฺย ทกฺษิณ ํ

ชานุมณฺฑล ํปฺฤถิวฺยาํ ปฺรติษฺฐาปฺย เยน ภควาํสฺเตนา ฺชลึ ปฺรณมฺย ภควนฺตเมตทโวจตฺ346 

อถ ขลุ จนฺทฺรปฺรภ: กุมารภูต อุตฺถายาสนาเทกาํสมุตฺตราสงฺค ํกฺฤตฺวา ทกฺษิณ ํ

ชานุมณฺฑล ํปฺฤถิวฺยาํ ปฺรติษฺฐาปฺย เยน ภควาํสฺเตนา ฺชลึ ปฺรณมฺย ภควนฺตเมตทโวจตฺ347 

อถ ขลุ จนฺทฺรปฺรภ: กุมารภูต อุตฺถายาสนาเทกาํสมุตฺตราสงฺค ํกฺฤตฺวา ทกฺษิณ ํ

ชานุมณฺฑล ํปฺฤถิวฺยาํ ปฺรติษฺฐาย เยน ภควาํสฺเตนา ฺชลึ ปฺรณมฺย ภควนฺตเมตทโวจตฺ348 

 

17. สาํนวนแสดงถึงสิงทีสาวกควรปฏิบติัต่อคาํสอนของพระพุทธเจา้ ใชส้าํนวนว่า ... 

ศฺโรตวฺย อุทฺคฺรหีตวฺย: ปรฺยวาปฺตวฺย: ปฺรวรฺตยิตวฺโย ธารยิตวฺโย วาจยิตวฺย: อุทฺเทษฺฏวฺย: สฺวาธฺยา- 

ตวฺโย’รณาภาวนสฺย ภาวยติวฺโย พหุลีกรฺตวฺย:, ปเรภฺยศฺจ วิสฺตเรณ สปฺํรกาศยิตวฺย: ... ดงัตวัอย่างที

ปรากฏในคมัภีร์ว่า 

สทา จ อารพฺธวรฺีเยณ เต กุมาร อาทีปฺตศิรศฺไจโลปเมน อย ํสรฺวธรฺมสฺวภาวสม-

ตาวปิ ฺจิต: สมาธิ: ศฺโรตวฺย อุทฺคฺรหีตวฺย: ปรฺยวาปฺตวฺย: ปฺรวรฺตยิตวฺโย ธารยิตวฺโย วาจยิตวฺย: 

อุทฺเทษฺฏวฺย: สฺวาธฺยาตวฺโย’รณาภาวนสฺย ภาวยิตวฺโย พหุลีกรฺตวฺย:, ปเรภฺยศฺจ วิสฺตเรณ  

สํปฺรกาศยิตวฺย: |349 

                                         
345 SR. 7.35.7. 
346 SR. 1.2.7. 
347 SR. 10.54.3. 
348 SR. 14.83.1. 
349 SR. 29.172.3. 



397 
 

 
 

เตน กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน อย ํสรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺ จิต: 

สมาธิ: ศฺโรตวฺย อุทฺคฺรหีตวฺย: ปฺรยวาปฺตวฺโย ธารยิตวฺโย วาจยิตวฺย: อรณาวนยา ภาวยิตวฺโย 

พหุลีกรฺตวฺย: ปเรภฺยศฺจ วสฺิตเรณ สํปฺรกาศยิตวฺย: |350 

เตน กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน อย ํสรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺ จิต: 

สมาธิ: ศฺโรตตวฺย อุทฺคฺรหีตวฺย: ปรฺยาปฺตวฺโย ธารยิตวฺโย วาจยิตวฺย อุทฺเทษฺฏวฺย: สฺวาธฺยาตวฺย: 

อรณาภาวนยา ภาวยิตวฺโย พหุลีกรฺตวฺย: ปเรภฺยศฺจ วสฺิตเรณ สํปฺรกาศยิตวฺย: |351 

 

18. สาํนวนเชิญชวนและยืนยนัสิงทีจะไดรั้บ ใชส้าํนวนว่า ตสฺมาตฺตรฺหิ ... สมาธิมา-

กางฺกฺษตา กฺษิปฺรํ จานุตฺตรํา สมฺยกฺสโํพธิมภิสโํพทฺธุกาเมน ... ภวิตวฺยมฺ ... กฺษิปฺรํ สมาธึ ปฺรติลภเต, 

กฺษิปฺรํ จานุตฺตรํา สมฺยกฺสโํพธิมภิสพุํธฺยเต ดงัตวัอยา่งทีปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวเนม ํสมาธิมากางฺกฺษตา กฺษิปฺรํ 

จานุตฺตรํา สมฺยกฺสํโพธิมภิสํโพทฺธุกาเมน ตฺริกฺษานฺติชฺญานกุศเลน ภวิตวฺยมฺ | ฯเปฯ ตทาย ํ

กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: กฺษิปฺรํ สมาธึ ปฺรติลภเต, กฺษิปฺรํ จานุตฺตรํา สมฺยกฺสํโพธิมภิ- 

สํพุธฺยเต | 352 

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวเนม ํสมาธิมากางฺกฺษตา กฺษิปฺรํ 

จานุตฺตรํา สมฺยกฺสํโพธิมภิสํโพทฺธุกาเมน คมฺภีรธรฺมกฺษานฺติกุศเลน ภวติวฺยมฺ |353 

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวโนปายกุศเลน ภวิตวฺยมฺ | กถ ํจ 

กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว อุปายกุศโล ภวติ ? ฯเปฯ อเนน กุศลมูเลน โพธิสตฺตฺโว 

มหาสตฺตฺว: กฺษิปฺรมิม ํสมาธึ ปฺรติลภเต, กฺษิปฺรํ จานุตฺตรํา สมฺยกฺสํโพธิมภิสํพุธฺยเต |354 

 

จากการศึกษาสมาธิราชสูตรดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาทีใชแ้ละรูปแบบการแต่ง 

พบว่าสมาธิราชสูตรมีลกัษณะเฉพาะทางคมัภีร์ในพระพุทธศาสนาและจดัเป็นคมัภีร์ในยุคแรกเริม

ของมหายานปรากฏจากรูปแบบการแต่งทีมีสาํนวนซาํมาก ๆ มีการใชภ้าษาสันสกฤตผสมซึงเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะ ในส่วนทีเป็นคาถามีการใชฉ้ันทลกัษณ์หลายแบบแสดงถึงความชาํนาญในการ

ประพนัธข์องผูแ้ต่ง และในเนือหาเดียวกนัมีการกล่าวฉนัทลกัษณ์ไวแ้ตกต่างกนัซึงแสดงให้เห็นว่า

มีการเพิมเติมเนือหาใส่เขา้ไปในคมัภีร์อยู่เสมอ  คมัภีร์มีเนือหามุ่งให้ผูอ่้านเขา้ใจความเห็นหรือ

                                         
350 SR. 30.188.3. 
351 SR. 31.190.2. 
352 SR. 7.35.7. 
353 SR. 9.44.1. 
354 SR. 25.155.1. 
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ทศันะเกียวกบัความไม่มีอยูจ่ริงของสรรพสิงอนันาํไปสู่การไม่ยึดติด ไม่อาลยัในร่างกายและชีวิต 

กลา้เสียสละทรัพยห์รืออวยัวะของตนเพือบูชาธรรม นับว่าเป็นคัมภีร์ทีแสดงหลกัธรรมขันสูง 

ในพระพุทธศาสนา ควรแก่การจดัไวใ้นคมัภีร์กลุ่มไวปุลยสูตรตามทีคมัภีร์กล่าวยกยอ่งตวัคมัภีร์เอง

ไวใ้นเนือหาของคมัภีร์ดว้ยนนัเอง 
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บทที 4 

ลกัษณะเฉพาะ หลกัการสอนและคาํสอนในสมาธิราชสูตร 

 

ในบทนีกล่าวถึงลกัษณะเฉพาะของคัมภีร์ หลกัการสอนและคาํสอนทีปรากฏใน 

สมาธิราชสูตร อนัถือว่าเป็นส่วนเนือหาทีสมาธิราชสูตรมุ่งหมายนาํเสนอตามลาํดบั 

 

ลกัษณะเฉพาะของคมัภีร์ 

สมาธิราชสูตรเป็นคมัภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ผูศึ้กษาไดศึ้กษาทางดา้นเนือหา

ของสมาธิราชสูตรพบว่ามีรูปแบบทีนิยมแต่งในคัมภีร์ฝ่ายมหายาน ดังมีลักษณะเด่นอนัเป็น

ลกัษณะเฉพาะของคมัภีร์มหายาน 6 ประการ ดงันี 

1. การยกย่องความเป็นพระโพธิสัตว์  การนาํเสนอรายชือของพระโพธิสัตวที์ปรากฏ

ในคมัภีร์นีมี 2 ระดบั คือพระโพธิสัตวช์นัตน้ และพระโพธิสัตวผ์ูผ้่านภูมิธรรมขนัที 7 ซึงมีคาํว่า 

มหา นาํหนา้เรียกชือว่า มหาโพธิสตัว ์คมัภีร์ไดแ้สดงรายชือของพระโพธิสตัวจ์าํนวนมาก ดงัปรากฏ

ในคมัภีร์ว่า 

พระโพธิสัตว์มหาสัตว์นามว่าเมรุ ฯ สุเมรุ ฯ มหาเมรุ ฯ เมรุศิขรินธร ฯ 

เมรุประทีปราช ฯ เมรุกูฏ  เมรุธวช ฯ เมรุคช ฯ เมรุศิขเรสังฆฏัฏราช ฯ เมรุสวร ฯ เมฆราช ฯ 

ทุนทุภิสวร ฯ  รัตนปาณิ ฯ รัตนากร  รัตนเกตุ ฯ รัตนศิขร ฯ รัตนสมภพ  รัตนประภาส ฯ 

รัตนยฏัฐิ ฯ รัตนมุทราหสัตะ ฯ รัตนวยูหะ ฯ รัตนชาลี ฯ รัตนประภา ฯ รัตนทวปี ฯ รติงกร ฯ 

ธรรมวยูหะ ฯ วยูหราชะ ฯ ลกัษณสมลงักฤตะ ฯ สวรวยูหะ ฯ สวรวศุิทธิประภา ฯ รัตนกูฏ ฯ 

รัตนจูฑะ ฯ ทสศตรัศมิกฤตารจิษาชโยติรส ฯ จนัทรภานุ ฯ สหจิตโตตปาทธรรมจกัรปรวรตี 

ฯ ศุภกนกวศุิทธิประภา ฯ และพระโพธิสัตวม์หาสัตวน์ามว่าสตตมภยนัททาน ฯ และพระ

โพธิสัตวม์หาสัตวผ์ูด้าํรงอยู่ในภทัรกลัป์ทงัหมด มีพระโพธิสัตวอ์ชิตะเป็นหวัหน้า ฯ และ

พระโพธิสัตวผ์ูมี้ใจไม่มีเครืองเปรียบ 60 ท่าน มีพระโพธิสัตวม์ญัชุศรีเป็นหวัหน้า ฯ และ

สัตบุรุษ 16 คน ซึงมีภทัรบาลเป็นหวัหนา้ (ไดม้าประชุมกนั)1 

 

                                         
1 SR. 1.1.9. 
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การนาํเสนอรายชือของพระโพธิสัตวน่์าจะเป็นแรงบนัดาลใจให้แก่ผูต้อ้งการบาํเพ็ญ

ตนเป็นพระโพธิสัตวโ์ดยตรงเพือให้เห็นว่ามีผูบ้าํเพ็ญเป็นตวัอย่างให้เห็นแลว้ผูบ้าํเพ็ญจะไม่โดด

เดียวทงัการบาํเพญ็นนัจะไม่สูญเปล่า  คมัภีร์ไดแ้สดงหลกัโพธิสัตวภูมิอนัเป็นหลกัการบาํเพ็ญเพือ

เขา้สู่พุทธภูมิอนัเป็นภูมิชนัยอดเยยีมทีสุด โดยโพธิสตัวภูมิมีหลกัการสาํคญัใน 3 เรือง  คือ 

1.1 หลักมหาปัญญา ในหลกัการขอ้นี ฝ่ายมหายานไดอ้ธิบายหลกัอนัตตาซึงเป็น

คุณลกัษณะ พิเศษในพุทธศาสนาออกไปอย่างกวา้งขวางลึกซึงมากพิสดารยิงกว่าในฝ่ายเถรวาท

มหายาน เรียกว่า ศนูยตา แทนคาํว่า อนตัตา ในส่วนปฏิบติัของบุคคลทางฝ่ายมหายาน ถือว่าบุคคล

จะพน้ทุกขไ์ด ้ก็ดว้ยการเขา้ถึงศนูยตา ซึงมี 2 ชนัคือปุทคลศนูยตา (ปุทฺคลศนฺูยตา) และธรรมศนูยตา 

(ธรฺมศนฺูยตา) ปุทคลศนูยตาไดแ้ก่การละอสัมิมานะซึงทาํให้บุคคลบรรลุอรหันต์ส่วนธรรมศูนยตา 

ไดแ้ก่การละความยดึถือแมใ้นพระนิพพานซึงเป็นภูมิของพระโพธิสตัวช์นัสูง 

1.2 หลกัมหากรุณา ไดแ้ก่การตงัโพธิจิตมุ่งพุทธภูมิ ไม่มุ่งเพียงอรหนัตภูมิ ในทศันะ

มหายานเห็นว่าอรหนัตภูมิช่วยคนไดน้อ้ย เพราะฉะนนัจึงควรมุ่งพุทธภูมิซึงในขณะทียงัมิไดบ้รรลุ

ตอ้งสร้างบารมีเพือช่วยสตัว ์ดงันนั ทางฝ่ายมหายานจึงแสดงบารมี 6 คือ 

1.2.1 ทานบารมี (ทานปารมิตา) พระโพธิสัตว์จะตอ้งสละทรัพย ์อวยัวะและ

ชีวิต เพือสตัวโ์ลกไดโ้ดยไม่อาลยั 

1.2.2 ศีลบารมี (ศีลปารมิตา) พระโพธิสัตว์ต้องรักษาศีลอนัประกอบ ด้วย

อินทรียส์งัวรศีล กุศลสงัคหศีล ขอ้ นีไดแ้ก่การทาํความดีสงเคราะห์สัตวทุ์กกรณี สัตวสังคหศีลคือ

การช่วยใหพ้น้ทุกข ์

1.2.3 กษานตบิารม ี(กฺษานฺติปารมิตา) พระโพธิสัตวต์อ้งสามารถอดทนต่อสิง

กดดนัเพือโปรดสตัวไ์ด ้

1.2.4 วีรยบารมี (วีรฺยปารมิตา) พระโพธิสัตว์ไม่ย่อท้อต่อพุทธภูมิ ไม่รู้สึก 

เหนือยหน่ายระอาในการช่วยสตัว ์

1.2.5 ธยานบารม ี(ธฺยานปารมิตา) พระโพธิสัตวจ์ะตอ้งสาํเร็จในฌานสมาบติั

ทุกชนั มีจิตไม่คลอนแคลน เพราะเหตุอารมณ์ 

1.2.6 ปรัชญาบารม ี(ปรชฺญาปารมิตา) พระโพธิสัตวจ์ะตอ้งรู้แจง้อย่างแทจ้ริง 

ในปุทคลศนูยตาและธรรมศนูยตา2 

1.3 หลักมหาอุปาย คือพระโพธิสัตว์จะต้องประกอบด้วยกุศโลบายนานัปการ  

ในการช่วยเหลือปวงสัตว์ ต้องประกอบด้วยไหวพริบปฏิภาณในการเขา้ถึงอธิมุติของปวงสัตว์

                                         
2 เสถียร พนัธรังษี, พุทธศาสนามหายาน, พิมพค์รังที 4 (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2543), 118. 
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เปรียบเหมือน นายแพทยผ์ูฉ้ลาดรู้จกัวางยาใหถ้กูโรคอาศยัขอ้นีแหละทางฝ่ายมหายานจึงไดเ้พิมเติม

คติ ธรรมและพิธีการซึงไม่เคยมีในฝ่ายเถรวาทเขา้มามากมายโดยถือว่าสิงเหล่านีเป็นเพียงอุบาย  

ชกัจูงใหผู้เ้ขลาโนม้เอียงเขา้มาสู่สจัธรรมในเบืองปลายเท่านนั คุรุนาคารชุน ไดส้ถาปนาความ มนัคง

ฝ่ายมหายานดว้ยแนวคิดดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้ ดว้ย ปรัชญาปารมิตาหฤทยัสูตร พระสูตรสัน ๆ แต่มี

สาระสาํคญัอนัเป็นบ่อเกิดแห่งความมนัคงของ มหายาน ในคมัภีร์มาธยมิกศาสตร์ ท่านคุรุนาคารชุน

ไดเ้ริมปณามคาถาในตน้ปกรณ์ว่า ขา้พเจา้ขอนอ้มไหวพ้ระสมัพุทธเจา้ผูป้ระเสริฐทีสุดในบรรดาใน

นักพูดทังหลาย ผูท้รงแสดงประตีตยสมุตบาท (ปฏิจจสมุปบาท) อันทําให้มายาสูญสิ นไป  

อนัเกษม เป็นสิงไม่ดับ ไม่เกิด ไม่ขาดสูญ ไม่ดาํรงอยู่ย งัยืน ไม่มีความหมายอย่างเดียว ไม่มี

ความหมายหลายอยา่ง ไม่ปรากฏ ไม่หายไป3  

สมาธิราชสูตรไดน้าํเสนอหลกัโพธิสตัวภูมิทงั 3 ประการอยา่งครบถว้น ดงันี 

หลักมหาปัญญา แสดงดว้ยการอธิบายศูนยตาซึงกล่าวในรูปของสมาธิทีชือว่า สรว-

ธรมสวภาวสมตาวิปัญจิตะ ซึงแปลว่าสมาธิทีแสดงใหเ้ห็นถึงความเสมอกนัของทุกสิง เป็นสมาธิอนั

หมายถึงสถานะของใจซึงพระพุทธเจา้และพระโพธิสัตวรู้์แจง้ว่าสิงทงัหมดไม่ว่าจะเป็นความคิด

หรือการกระทาํ  ดีหรือชวั  เป็นเพียงการปรุงแต่ง  จึงไม่มีอยูจ่ริง (อภาวะ)  และความจริงสูงสุดเป็น

สิงทีไม่อาจพรรณนาได ้ เป็นอจินไตย ์ สิงทงัหมดมีความเสมอกนั  (สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตา)  ซึงคน

ทียงัไม่ตรัสรู้ก็จะมองเห็นแตกต่างกนัไป  ความรู้เรืองสมตาเป็นสิงทีจะช่วยให้มองเห็นโลกเป็น

เพียงมายา  จุดมุ่งหมายทางเนือหาของคมัภีร์นีทุกบททุกตอนแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติแห่งสมตา 

(ความเสมอกนั) คมัภีร์ยอมรับความมีอยู่ทีเป็นสมมติบญัญติัอย่างภาพลวงตา พยบัแดด เงาของ

จนัทร์ในนาํ เป็นตน้ และยนืยนัความไม่มีอยูจ่ริงโดยปรมตัถเ์หมือนทีภาพลวงตาเป็นตน้เป็นสิงไม่มี

อยู่จริง ขนัตอนของการทาํความเขา้ใจความไม่มีอยู่จริงอย่างหนึงทีคมัภีร์เน้นคือกษานติ ความ

อดทนต่อสิงทีปรากฏ กล่าวโดยทวัไปคือ อดทนเพือใหค้วามจริงปรากฏ ผูศึ้กษาขอยกตวัอย่างเช่น 

คาํสรรเสริญและนินทา ถา้มีความอดทนฟังคาํสรรเสริญจนจบไม่ล่องลอยตามคาํหวานก็จะเห็น

ความจริงของคาํนนั อดทนฟังคาํนินทาจนจบไม่กริวโกรธเสียก่อนก็จะเห็นความจริงของคาํนินทา

นนั เป็นตน้ กษานติในคมัภีร์มุ่งเนน้การยอมรับความไม่มีอยูจ่ริงใหไ้ด ้ไม่อาลยัในร่างกายและชีวิต 

                                         
3 อนิโรธ ํอนุตฺปาท ํอนุจฺเฉท ํอศาศฺวตมฺ, 

  อเนการฺถ ํอนานารฺถ ํอนาคม ํอนิรฺคมมฺ, 

  ย: ปฺรตีตฺยสมุตฺปาท ํปฺรป ฺโจปศม ํศิวมฺ, 

  เทสยามาส สมฺพุทฺธ: ตมฺ วนฺเท วนฺทตามฺ วรมฺ. 

ดู David J. Kalupahana, Mūlamadhyamakakārikā of Nāgārjuna (Delhi : Motilal Banarsidass, 

1996), 100. 
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เมืออดทนไดเ้พียงพอแลว้จะวางใจเป็นกลางมองเห็นความเสมอกนั (สมตา) ระหว่างฝ่ายดีและฝ่าย

ชวัได ้เป็นหลกัการทีอธิบายไวท้งัโดยปุคคลาธิษฐานและธรรมาธิษฐาน 

การอธิบายโดยปุคคลาธิษฐาน  เป็นการอธิบายโดยยกเรืองประกอบความเขา้ใจ  

เพือใหผู้อ่้านไดม้องเห็นภาพในเชิงเปรียบเทียบ  การอธิบายศนูยตาตามแนวทางนีปรากฏหลายแห่ง  

โดยเป็นการอธิบายใหเ้ขา้ใจว่าสิงแวดลอ้มรอบตวัเรานนัเป็นเพียงปรากฏการณ์ คืออาการทีปรากฏ

ให้เห็น  โดยเนือแทสิ้งเหล่านันไม่มีอยู่จริง  สิงเหล่านีเป็นเพียงมายาซึงแปลว่าภาพลวงตา  ท่าน

ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับความฝัน  พยบัแดด  เมืองคนธรรพ์  เงา  เสียงสะท้อน แสงสว่าง  

พระจนัทร์ในนาํ  ภาพสะทอ้นในกระจก  สิงทีนักมายากลทาํให้ปรากฏขึนมา รูปเหมือน กอ้นเมฆ

ในอากาศ   เป็นตน้  ซึงจะเอาแก่นสารไม่ได ้เปรียบกบัฟองนาํ  ตน้กลว้ย  เป็นการเปรียบเทียบเพือ

ไม่ให้ยึดมนัถือมนั และเพือทาํความเข้าใจผิดว่าอาตมามีให้หมดสินไป ขอ้เปรียบเทียบเหล่านี

ปรากฏในปริวรรตที  9 ชือว่าคมัภีรธรรมกษานติปริวรรต  ดงัทีท่านกล่าวว่า  สถานทีเดียวกนัใน

ปัจจุบนัแมจ้ะมีลกัษณะแตกต่างจากทีเคยเห็นในอดีต  แต่โดยความจริงปรมตัถม์นัก็ไม่แตกต่างกนั

คือเป็นความว่างซึงความว่างนีเองจึงทาํใหมี้การเปลียนแปลงแตกต่างจากในอดีต ถา้ไม่ว่างแลว้สิงที

เคยเกิดในอดีตก็คงจะตอ้งคงเดิมอยู่อย่างนันในปัจจุบนัดว้ย  ท่านอธิบายความว่างโดยยกตวัอย่าง

ประกอบว่า ในอากาศบางครังเราเห็นเมฆลอยมา  หรือในยามเชา้ทีมีหมอกปกคลุมเมือเราเดินเขา้ไป

ในหมอกเราก็จบัตอ้งหรือมองไม่เห็นอะไรทีเป็นกลุ่มกอ้นจริง ๆ, บางครัง  เรานึกเห็นเป็นภาพของ

พระพุทธเจา้ในใจ  เหมือนเมือครังยงัทรงพระชนมอ์ยู่  แต่เมือออกจากความรู้สึกเช่นนันก็ไม่เห็น

อะไร, เมือยามฝนตกเราเห็นฟองนาํเกิดเป็นกอ้นแลว้หายไป  เมือใชว้สัดุสกัอยา่งตดัฟองนาํก็ไม่เห็น

สาระอะไร  ไม่เห็นว่ามนัจะดาํรงคงอยู่เป็นฟองนํา, คนทีวิงเวียนลม้ลงไป  มีอาการเหมือนว่า

แผ่นดินไหว  ความจริงแผ่นดินไม่ไดไ้หวเลย  แต่เป็นความรู้สึกทีเกิดขึนสําหรับคนนันเท่านัน, 

ผูห้ญิงมองดูรูปตนเองในกระจก  รูปในกระจกนนัไม่มีจริงแต่เธอก็มีจิตยึดติดชอบใจในรูปนัน, เงา

ของพระจนัทร์เรามองเห็นไดใ้นนาํใส พระจนัทร์กบันาํเป็นสิงละอยา่งกนัแต่อาศยักนัเกิดเป็นเงาขึน  

เราจะคน้หาพระจนัทร์ในนาํก็ไม่มีเลย, เมือยนืตระโกนบนหนา้ผาเราไดย้ินเสียงสะทอ้นกลบัไปมา  

แต่เราจะมองหาว่ามนัมาจากไหนนันไม่ไดเ้ลย, คนฝันว่าเสพกาม  เมือตืนขึนมาก็ยงัมีความรู้จัก

อยากเสพกาม  หรือคนทีฝันว่าบุตรหรือคนทีรักตายจากไป  เมือตืนขึนมาก็ยงัมีความรู้สึกเศร้าโศก

อยู่  แต่ความจริงไม่ไดเ้กิดเหตุการณ์เช่นนัน, นักมายากลเนรมิตรถชา้ง รถมา้ นกพิราบ เงินทอง  

ฯลฯ  แต่เราหาทีมาของสิงเหล่านนัไม่พบ เป็นตน้ 

การอธิบายโดยธรรมาธิษฐาน  มุ่งอธิบายปรมตัถ ์ ดังทีคัมภีร์สอนให้มองธรรม

ทงัหมดเป็นเพียงภาพมายา  ไม่มีใครเกิด  ไม่มีใครตาย  ไม่มีสัตว ์ มนุษย ์ หรือนระ  ธรรมมีสภาพ
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ว่างเปล่า4  ไม่มีนระ ชีวะ ปุทคละ5  ผูก้าํหนดรู้ไดต้ามเป็นจริงว่าธรรมทงัหมดเปรียบกบัภาพมายา

เป็นตน้ย่อมเป็นผูฉ้ลาดในกษานติในธรรมอนัลึกซึง  ย่อมไม่ปล่อยใจไปตามราคะ โทสะ และ

โมหะ  เพราะไม่เห็นว่าจะมีสิงใดตกอยูใ่นอิทธิพลของความรัก ความเกลียดประทุษร้าย และโมหะ

ทาํใหห้ลงได ้ จึงเป็นผูมี้สมาธิตงัมนั6  คาํสอนเรืองศนูยตานีตอ้งมีความเขา้ใจเรืองความจริง 2 ระดบั

เป็นพืนฐาน คือ ความจริงระดบัสมมติ (สมฤติสตัย)์ และความจริงขนัสูงสุด (ปรมารถสตัย)์  ศนูยตา

ไม่ปฏิเสธความมีอยู่ในระดบัสมมติซึงเป็นสิงประจกัษ์ด้วยประสาทสัมผสั แต่ศูนยตาพยายาม

อธิบายถึงความไม่มีสิงทีคงสภาพอยู่ไดอ้ย่างอิสระซึงจะดาํรงสภาพของตนอยู่อย่างถาวร แทจ้ริง

ศูนยตามุ่งอธิบายความทีสิงทงัหลายเกิดขึนเพราะอิงอาศยักนัและกนัตามหลกัประตีตยสมุตบาท   

คาํสอนเรืองศนูยตาจึงไม่เป็นอุจเฉททิฏฐิ  ดงัทีคมัภีร์กล่าวรับรองเรืองกรรมซึงเป็นหลกัสอนสาํคญั

ไวว้่า  ผูที้ตายไปแลว้ไปสู่ปรโลก (แต่โดยปรมตัถ ์ผูน้นัไม่ควรถกูมองว่าเป็นสตัวห์รือมนุษย ์เพราะ)  

สตัวไ์ม่มี  มนุษยก์็ไม่ใช่  แต่กรรมทีทาํแลว้ย่อมไม่หายไป  ย่อมให้ผลอนัดาํอนัขาวเช่นทีทาํ7 สิงที

คมัภีร์มุ่งแสดงคือการไม่เยอืใยในร่างกายและชีวิต  และผูจ้ะตดัความเยอืใยเช่นนนัไดต้อ้งเขา้ใจดีใน

เรืองศนูยตา 

หลกัมหากรุณา ปรากฏดว้ยการแสดงอานิสงส์ของบารมีทงั 6 ประการเพือการบรรลุ

พุทธภาวะในปริวรรตที 26-28 แสดงพุทธพจน์กระตุน้ยาํเตือนใหพ้ระโพธิสตัวมุ่์งมนับาํเพญ็ตนเพือ

ประโยชน์แก่ชนหมู่มาก ดงัคาํแนะนาํทีมกัจะลงทา้ยความว่า เพือประโยชน์แก่สัตวท์งัหลาย หรือ

เพือประโยชน์แก่ชนหมู่มาก เป็นตน้ ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ชนทงัหลายผูแ้สดงธรรมเพือประโยชน์แก่สัตวท์งัหลาย ผูเ้ช่นนนัย่อมเป็นอนั

คบดีแลว้  ชนเหล่านนัมีความรักไม่แตกแยกในกนัและกนั (แม)้ มาร 10 ลา้นก็ไม่สามารถ

ทาํลายได ้ฯ (2)8 

ดูก่อนกุมาร  เพราะฉะนนั  ในบดันี  พระโพธิสัตวม์หาสัตวพึ์งเรียนเอา ทรงจาํ  

บอกกล่าว  ทาํตนใหบ้รรลุสมาธินนั ฯ ครันเรียนเอา  ทรงจาํ  บอกกล่าว  ไดบ้รรลุแลว้  พึง

ตามประกอบความเพียรดว้ยการภาวนาผูเ้ดียว ฯ ขอ้นนัจกัมีเพือประโยชน์เกือกูลแก่ชนมาก  

                                         
4 SR.6.32.21. 
5 SR.20.136.14. 
6 SR.9.44.6. 
7 SR.20.136.18. 
8 SR. 5.24.12. 
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เพือความสุขของชนมาก  เพืออนุเคราะห์โลก  เพือประโยชน์ เพือเกือกูล เพือความสุข  ของ

ชนหมู่มากและของเทวดาและมนุษยท์งัหลาย ฯ9
 

พระโพธิสัตวม์หาสัตว ์  ตงัอยู่ในสมาธินิรเทศใดจะไม่เวน้จากสมาธิ  และมีจิต

ไม่สั น  เป็นผูป้ระกอบดว้ยมหากรุณา  ทาํประโยชน์แก่สัตวไ์ม่มีปริมาณ (นนัแหละคือสมาธิ

ทีคมัภีร์มุ่งแสดง) ฯ10
 

 

หลกัมหาอุบาย ความเป็นผูฉ้ลาดในการถึงธรรม คมัภีร์แนะนาํให้พระโพธิสัตวส์ร้าง

ความรู้สึกต่อสตัวอื์นว่าเป็นเหมือนญาติของตน ยนิดีกบัความดีทีสตัวอื์นทาํ ดงัปรากฏในปริวรรตที 

25 ว่า 

ดูก่อนกุมาร  เพราะเหตุนนัในบดันี  พระโพธิสัตวม์หาสัตว ์ พึงเป็นผูฉ้ลาดใน

อุบาย  ดูก่อนกุมาร  ก็พระโพธิสัตวม์หาสัตว ์ จะเป็นผูฉ้ลาดในอุบายไดอ้ย่างไร  ดูก่อนกุมาร  

พระโพธิสัตว์มหาสัตว์ในศาสนานี  พึงทาํความสําคญัว่าญาติให้เกิดในสํานักของสัตว์

ทงัหมดทงัหลาย  เขา้ไปตงัจิตวา่เป็นญาติในสํานกัของสัตวท์งัหมดทงัหลาย  พึงอนุโมทนา

สิงซึงเป็นกุศลมูลและกองแห่งบุญของสัตวท์งัหมดทงัหลาย  อนุโมทนากองกุศลมูลและบุญ

ของสัตวท์งัหมดทงัหลาย 3 คืน 3 วนัแลว้ พึงไตร่ตรองสัตวท์งัหมดเหล่านนันนัเองดว้ย

ความเกิดขึนแห่งจิตทีมีสัตวท์งัหมดเป็นญาติเป็นอารมณ์  ดว้ยกุศลมูลนนัพระโพธิสัตวม์หา

สัตวย์่อมไดส้มาธินีโดยพลนั  และย่อมตรัสรู้สัมยกัสัมโพธิอนัยอดเยียมโดยพลนั11 

 

กล่าวโดยทวัไป คาํว่า อุบาย ใชห้มายถึงความฉลาดในวิธีคิด การให้ทานก็ถือว่าเป็น

อุบายไดเ้พราะพระพุทธเจา้ทรงให้ทานอย่างความเป็นผูฉ้ลาดในอุบาย คือให้เพราะเห็นว่าทุกสิง

เป็นศูนยตา ไม่มีอยู่จริง จึงไม่เยือใยในสิงนันๆ ทีให้ไป ไม่ใช่ให้ด้วยเหตุความรําคาญหรือหวงั

ชือเสียงเป็นต้น  ดังความฉลาดในอุบายทีพระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้พระโพธิสัตว์พิจารณาใน

ขอ้ความว่า  

พระโพธิสัตวม์หาสัตวน์นั พึงกาํหนดทานนนัดว้ยการกาํหนด 4 อย่าง ฯ 4 

อย่างอะไรบา้ง ?  คือ พระผูมี้พระภาคพุทธเจา้เหล่านนัไดต้รัสรู้สัมยกัสัมโพธิอนัยอดเยียม

                                         
9 SR. 3.13.3. 
10 SR. 13.79.9. 
11 SR. 25.155.1. 
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ดว้ยความเป็นผูฉ้ลาดในอุบายใด เราไดรั้บความเป็นผูฉ้ลาดในอุบายเหล่านนัแลว้จะปลูก

กุศลมูลในทานนี ฯ นีเป็นการกาํหนดขอ้ที 1 ฯ12 

 

2. การมาโปรดของธรรมกายและยกย่องพุทธเกษตร เพือสนับสนุนคาํสอนเรือง

ธรรมกายอนัเป็นคาํสอนทีเป็นลกัษณะเฉพาะของมหายาน  ซึงต่างจากคมัภีร์ฝ่ายเถรวาททีนาํเสนอ

เรืองราวของพระพุทธเจา้เฉพาะในรูปของกายเนือในฐานะบุคคลทีมีอยูจ่ริงในประวติัศาสตร์ การมา

โปรดของธรรมกายจะมาในรูปของร่างเนรมิตของพระพุทธเจา้ ดงัทีปรากฏในคมัภีร์ว่า 

พระโลกนาถ มีสีเหมือนทองคาํเปล่งประกายอยู่  เนรมิตรูปเนรมิตทีเป็น

อจินไตย ์แสดงธรรมแก่สัตวมี์ลมปราณหลายโกฏิ เหล่านีเป็นความวิเศษแห่งกษานติทีสาม 

ฯ (16)13 

พระโพธิสัตว์เนรมิตโพธิสัตว์ทังหลายแล้วย่อมไปสู่เกษตรจากเกษตร  

นงับลัลงัก์บนดอกบวัพนักลีบ  ฯ (22) 

ย่อมประกาศพุทธโพธิอนังามดว้ยธารณีสูตร  และเจริญสมาธิอนัสงบ  อนัมี

สูตรจาํนวนโกฏิอืน  ฯ (23) 

ทาํสัตว์จาํนวนมากเป็นอจินไตย์ให้ตงัอยู่ในทางทีไม่หวนกลบั มีปฏิภาณ 

ไม่สินสุดประกาศพุทธโพธิ  ฯ (24)14 

รูปเนรมิตของเรา ย่อมไปสู่เกษตรจาํนวนพนัโกฏิ  ทาํประโยชน์แก่สัตว์

ทงัหลายในทีทีไม่ได(้ไปดว้ย)กาย(เนือ)  ฯ (20) 

กายนนั เป็นสิงไม่มีลกัษณะ ไม่มีนิมิต เหมือนกบัทอ้งฟ้า กายเป็นสิงกล่าว

อธิบายไดย้าก รู้ไดย้าก อนัเราแสดงแลว้  ฯ (21)15 

 

ข้อความตัวอย่างเบืองต้นนีสนับสนุนความเชือของมหายานในเรืองกายของ

พระพุทธเจา้ซึงแบ่งเป็น 3 กาย  คือ 

1.  ธรรมกาย  คือพระคุณของพระพุทธเจา้ทีดาํรงอยู่นิรันดร์ คือ พระปัญญาธิคุณ  

พระวิสุทธิคุณ  และพระมหากรุณาธิคุณ  ซึงเป็นคุณชาติของความเป็นพระพุทธเจา้ 

                                         
12 SR. 34.223.3. 
13 SR. 7.37.17. 
14 SR. 13.81.11. 
15 SR. 22.145.7. 
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2. สัมโภคกาย  เป็นกายทีพระพุทธเจา้ทรงแสดงให้เห็นเฉพาะหมู่พระโพธิสัตว ์ มี

ลกัษณะเป็นกายทิพยมี์รัศมีรุ่งเรืองแผซ่่านทวัไป  ดาํรงอยูใ่นพุทธเกษตร 

3. นิรมาณกาย  หมายถึงกายของพระพุทธเจา้ทีประกอบดว้ยธาตุ  4  คือ  ดิน  นาํ  

ไฟ  และลม  รวมเป็นกายทีเรียกว่ากายเนือ  มีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย  ตามลกัษณะของไตรลกัษณ์  คือ  

อนิจจงั  ทุกขงั  และอนตัตา16 

กายทงั 3 นีเพิมเติมมาจากเถรวาทดงัเดิม ซึงในเถรวาทมีพระพุทธพจน์ทีตรัสไวใ้น

วกักลิสูตรเช่นกนัว่า  “ผูใ้ดเห็นธรรม  ผูน้ันชือว่าเห็นเรา  ผูใ้ดเห็นเรา  ผูน้ันชือว่าเห็นธรรม”17 ใน

สมาธิราชสูตรก็มีขอ้ความทีระบุไวใ้นทาํนองเดียวกนัว่า  “ผูที้เห็นดว้ยธรรมกายย่อมเห็นพระนายก  

เพราะว่า สมัพุทธเจา้ทงัหลายคือธรรมกาย  นนัเป็นทรรศนะของพระสมัพุทธเจา้”18 ขอ้ความทงัสอง

นียนืยนัตรงกนัว่าพระพุทธเจา้คือธรรมกายโดยไม่ตอ้งสงสัย  แต่คมัภีร์ฝ่ายมหายานจะมีการกล่าว

รายละเอียดเป็นคาํอธิบายใหค้วามสาํคญัเรืองกายดงัทีในสมาธิราชสูตรมีปริวรรตทีกล่าวถึงกายของ

พระพุทธเจา้โดยเฉพาะ  คือ ปริวรรตที  22  ชือว่า  ตถาคตกายนิรเทศ และในปริวรรตอืน ๆ มีการ

กล่าวถึงธรรมกายโดยทวัไป  ในปริวรรตที  22  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของธรรมกายไวด้งันี 

กายของพระตถาคตเกิดจากบุญตงัร้อย, เกิดจากธรรม, มีสวภาวะทีไม่มีนิมิต 

ปราศจากนิมิตทงัหมด, ลึกซึง นบัไม่ได ้รองรับธรรมไม่มีประมาณ, ไม่เคลือนไหว, ดาํรง 

มนั, มีสวภาวะเปรียบกบัอากาศ, ไม่สามารถมองเห็นดว้ยสายตา, เป็นสิงไม่พึงคิด อยู่เหนือ

ความคิด, สุขทุกข์ไม่อาจทาํให้หวนัไหวได,้ อยู่เลยอาํนาจของมายาทงัหมด, ไม่มีสิงพึง 

แสดง, ไม่มีขอ้กาํหนด, อยู่เลยเส้นทางแห่งเสียงของผูป้รารถนาพุทธชญานทงัหลาย, มีสาระ, 

เลยขอบเขตของความรัก, แบ่งแยกไม่ได,้ เลยทางแห่งโทษ, มนัคง, เลยทางแห่งโมหะ,  

ไม่เกิดดว้ยการชีแสดงศูนยตา, เลยการเกิด, ไม่มีอาสวะ, เลยผลกรรม, เทียงด้วยโวหาร,  

มีโวหารเป็นศูนย ์ไม่ต่างจากนิรวาณ, ดบัแลว้ดว้ยศพัท์, สงบแลว้ดว้ยโฆษะ, เสมอกนัดว้ย

การสังเกต, สังเกตดว้ยประโยชน์อย่างยิง, มีประโยชน์อย่างยิงดว้ยคาํพูดทีมีจริง, เย็น, ไม่มี

ปริทาน, ไม่มีนิมิต, ไม่พึงคิด, ไม่ถูกนินทา, ไม่มีมายา, มีศัพท์น้อยด้วยการชีแสดง,  

ไม่สามารถจะพรรณนาให้จบได้, เกิดจากการบริกรรมมหาอภิชญา, ด้วยการแสดงการ

บริกรรมอภิชญาในทีไม่ไกลจากความมีสติ”19 

                                         
16 ประยงค ์แสนบุราณ, พระพุทธศาสนามหายาน (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2548), 29.  
17 ส.ํ ข. 17/216/147. 
18 SR. 32.197.17. ธรฺมกาเยน  ปศฺยนฺติ  เย  เต  ปศฺยนฺติ  นายกมฺ | 

        ธรฺมกายา  หิ  สพํุทฺธา  เอตตฺ  สพํุทฺธทรฺศนมฺ | (32) 
19 SR. 22.146.18. 
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คมัภีร์นาํเสนอการแบ่งแยกระหว่างรูปกายและธรรมกายอย่างชดัเจนว่า การเขา้ใจ

สมาธินี (อนัหมายถึงคมัภีร์สมาธิราชสูตรนี) จะทาํใหเ้ขา้ใจธรรมกาย เป็นเหตุใหไ้ดธ้รรมกาย  ดงัคาํ

กล่าวในคมัภีร์ว่า “สมาธินีเป็นเครืองประดบัธรรมกาย”20  “ดว้ยการทาํความเขา้ใจว่าภาวะทงัหมด

ไม่ใช่ภาวะ  เมือรับรู้เช่นนีมากเขา้ก็จะไม่มองพระพุทธเจา้แบบรูปกาย  จะมองเห็นคือเขา้ใจว่าเป็น

ธรรมกาย”21 บางครังมีการใชค้าํว่า อาตมา  หรือมหาตมา  ในการมุ่งแสดงกายเนือ  หรือรูปกาย เช่น 

กุสุมิตุ  สุคตสฺย  อาตฺมภาว: 

ปริวฺฤตุ  วจิิตฺรุ  สรฺวลกฺษไณ: | 

ปุณฺยศตนิรฺวฺฤตุ  อจฺฉ  ศุทฺธ: 

ปฺรตปติ  สรฺวชเค  ชินสฺย  กาย: | (33)22 

ความเป็นอาตมะของพระสุคตแยม้บานแลว้ แวดลอ้ม วิจิตรไปดว้ยลกัษณะ

ทงัหมด  จบลงดว้ยร้อยแห่งบุญ  ใส บริสุทธิ  กายของพระชินเจา้ส่องสวา่งไปในโลกทงัปวง  

(33) 

 

คมัภีร์กล่าวลกัษณะแห่งรูปกายของพระพุทธเจ้าเหมือนกันกับทีกล่าวไวใ้นคัมภีร์ 

พระไตรปิฏกเถรวาททวั ๆ ไป กล่าวคือพระพุทธเจา้ทรงมีมหาบุรุษลกัษณะ 32 ประการครบถว้น

บริบูรณ์23  มีอนุพยญัชนะ (ลกัษณะปลีกย่อย)  อีก 80 ประการ ความทีพระองค์มีกายประดบัดว้ย

ลกัษณะแห่งมหาบุรุษทาํใหพ้ระองคมี์ความสง่างาม  เหมือนกบัทอ้งฟ้าทีเต็มดว้ยดวงดาว24 ลกัษณะ

ทงัหมดเป็นผลผลิตจากบุญทีพระพุทธเจา้สงัสมมาอยา่งยาวนาน 

ในส่วนธรรมกายคมัภีร์จดัเป็นอจินไตย ์ ผูที้จะมองเห็นธรรมกายไดจึ้งตอ้งผา่นขนัของ

ความนึกคิดไปแลว้  ถึงความสงบทางจิตจึงจะมองเห็นธรรมกายได้25  คนทีเห็นกายของพระพุทธเจา้

จะพากนักล่าวว่าเราเห็นพระพุทธเจา้แลว้ แต่พระพุทธเจา้ใคร ๆ ไม่อาจเห็นดว้ยรูปกาย ผูที้รู้สว

ภาวะของรูปว่าเหมือนกับลกัษณะของรูปก็จะรู้จักกายของพระพุทธเจ้า เขียนเป็นสมการคือ 

สวภาวะของรูป = ลกัษณะของรูป = กายของพระพุทธเจา้ ความรู้สกนัธ์ 5 เป็นลกัษณะแห่งธรรม

ของพระพุทธเจา้  เพราะรู้สวภาวะของธรรม  พระพุทธเจา้จึงดาํรงอยูใ่นธรรมกาย พระองค์ดาํรงอยู่

                                         
20 SR. 1.6.27.   
21 SR. 4.21.15. 
22 SR. 14.86.19. 
23 SR.11.72.23. 
24 SR. 10.60.1. 
25 SR.12.77.5. 
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ในธรรมกายจึงแสดงธรรมแก่สัตว์ทังหลาย  ใคร ๆ ไม่สามารถกล่าวอธิบายธรรมดาของ

พระพุทธเจา้ทงัหลายได ้ เมือไม่เขา้ใจตามนัยนี  คนทีเพียงไดฟั้งศพัท์ว่าพุทธ  จะกล่าวว่า เราเห็น

พระพุทธเจา้แลว้  ความสาํคญัว่ามี (ภวสัญชญา) ของผูล้ะสัญชญาทงัหมดย่อมผิดพลาด  การเห็น

พระพุทธเจา้ย่อมไม่มีแก่คนทีจดจาํศพัท์ (ศพัทสัญชญา)  ผูรู้้แจง้ศูนยตาย่อมรู้ลกัษณะของรูปอนั

เช่นนี  พระพุทธเจา้ไม่ตรัสศนูยตากบัสภาวะของรูปว่าต่างกนั (ศูนยตา = สวภาวะของรูป) ผูรู้้แจง้

รูปยอ่มรู้แจง้ศนูยตา ผูรู้้แจง้ศนูยตายอ่มรู้แจง้นิพพาน (รูป = ศนูยตา = นิพพาน)  ผูไ้ม่รู้ตามนีเป็นคน

เห็นแก่ได ้เสือมแลว้  รู้อภาวะว่าเป็นภาวะ  และรู้ภาวะว่าเป็นอภาวะ กล่าวคือเขา้ใจผิดกนัระหว่าง

ภาวะ และอภาวะ26 

สมาธิราชสูตรกล่าวถึงพระพุทธเจา้และลกัษณะทุกอย่างทีเกียวกบัพระพุทธเจา้ว่าเป็น

อจินไตยคื์อสิงทีไม่สามารถหาคาํตอบดว้ยการครุ่นคิด ถึงแมจ้ะมีคาํสอนให้สนับสนุนการคิดดว้ย

หลกัเหตุผลว่า  “เพราะสิงนีมีสิงนีจึงมี”  แต่มีบางเรืองทีทรงสอนว่า “ไม่ควรคิด” หากใครคิดเรืองที

ไม่ควรคิดมากเขา้ก็จะเกิดความฟุ้งซ่านแห่งจิต  มีส่วนแห่งความเป็นคนบา้เพราะไปกาํหนดปริมาณ

ของสิงทีไม่มีปริมาณ27  นั นหมายความว่าบางเรืองไม่สามารถทีจะอธิบายให้เข้าใจด้วยการใช้

ความรู้สึกนึกคิดตามกระบวนการของสมองซึงถือเป็นกายภาพ  ขอบเขตของกายภาพมีจาํกดัอยู่

เพียงนนั  บางเรืองทีทรงหา้มไม่ใหคิ้ดนนัจะสามารถเขา้ใจไดก้็ดว้ยพลานุภาพของจิต  เมือจิตไดรั้บ

การฝึกฝนดีแลว้จึงจะสามารถเขา้ใจเรืองทีเป็นอจินไตยไ์ด ้ ในสมาธิราชสูตรมีการใชค้าํว่าอจินไตย์

ในความหมายต่าง ๆ กนัดงันี 

1. ใชก้บัระยะเวลาทียาวนานมาก  ไม่สามารถกาํหนดนับให้สินสุดได ้เช่น ในอดีต

กาลทีล่วงแลว้ในกลัป์อนัเป็นอจินไตย์28 พระชนมายขุองพระพุทธเจา้พระองคห์นึง ๆ มีพระชนมายุ

พนัโกฏิกลัป์อนัเป็นอจินไตย์29   

2. ใชก้บัสตัวห์รือสิงของทีมีจาํนวนมาก  ไม่สามารถกาํหนดนับให้สินสุดได ้ เช่น  

สตัวห์ลายโกฏินิยตุเป็นอจินไตย ์ ไดฟั้งพยากรณ์นนัของพระสุคตแลว้ยงัจิตเพือโพธิอนัยอดเยยีมให้

เกิดว่า  แมเ้ราทังหลายจักเป็นพระชินเจ้าผูมี้อารยจิต30  การบูชาอนัไม่มีประมาณ เป็นอจินไตย ์ 

                                         
26 SR. 24.141.1. 
27 SR.4.20.19.  
28 SR.5.26.31. 
29 SR.2.11.1. 
30 SR.7.38.23. 
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ทีพระพุทธเจา้ทรงทาํเพือมุ่งสมาธินี31  พุทธเนรมิตทีเป็นอจินไตย ์ทีพระพุทธเจา้เนรมิตแสดงธรรม

แก่สตัวห์ลายโกฏิ32 

3. ลกัษณะเกียวกบัพระพุทธเจ้าทงัหมด   เพราะพระพุทธเจ้าทรงปราศจาก

จินตนาการจึงจินตนาการไม่ได ้ เป็นอจินไตย์33  สิงทีเกียวเนืองกับพระพุทธเจา้จึงเป็นอจินไตย์

ทงัหมด  ยกตัวอย่างเช่น  พุทธคุณ อนัอนันต์ เป็นอจินไตย์34  พระสุรเสียงของพระพุทธเจา้เป็น

อจินไตย์35  ตถาคตกาย36  สังสการ สุรเสียง  สังกิเลศ  และวยวทานของพระพุทธเจา้  การกล่าว

พรรณนาพระตถาคต 4 เรืองเหล่านีเป็นอจินไตย ์ เป็นการกล่าวทีเป็นอจินไตย์37 รูป  เวทนา  

สญัชญา  สงัสการ  และวิชญาน  ซึงเป็นสกนัธข์องพระพุทธเจา้เป็นอจินไตย ์นบัไม่ได ้ ชงัไม่ได ้วดั

ไม่ได ้ ไม่มีปริมาณ38 

4. ธรรมะทงัหมด มีลกัษณะเดียว คือไม่มีลกัษณะ ปราศจากนิมิต เป็นอจินไตย ์

ปราศจากความคิด  เขา้ถึงใจ39  ผูที้เห็นธรรมแลว้จึงจะเห็นสิงทีเป็นอจินไตย์40  ความคิดของผูที้

สมัผสัวิโมกษย์อ่มเป็นอจินไตย ์ ความคิดเป็นอจินไตยมี์ในกาลใดสิงทีเป็นอจินไตยย์่อมมีในกาล

นนั41  ความคิดทีเป็นอจินไตยมี์อยูม่าก  เกิดไดจ้ากความคิดสาวหาตน้เหตุ ( โยนิโสมนสิการ )42  เมือ

บุคคลตงัอยูใ่นปรณิธิชญานแลว้เจริญชญานจะไดรั้บความอิมในชญานทีเป็นอจินไตย์43 ยกตวัอย่าง

ธรรมคือ  พละ โพชยงัคะ ประติสมัวิทา ฤทธิวิธี อภิชญา  ลว้นเป็นอจินไตย์44  ปฏิภานอนักวา้งขวาง 

ไพบูลย ์เป็นอจินไตย ์เกิดจากการรู้สภาวะธรรม45 

                                         
31 SR.24.154.9. 
32 SR.7.37.17. 
33 SR.22.156.26.  
34 SR.12.76.5.  
35 SR.14.89.1.  
36 SR.22.143.11.  
37 SR.23.147.16.  
38 SR.23.147.9.  
39 SR.11.71.8.  
40 SR.32.198.5. 
41 SR.32.201.27. 
42 SR.32.202.13. 
43 SR.32.203.9. 
44 SR.36.258.26. 
45 SR.31.192.3. 
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พุทธเกษตร เป็นสถานทีสาํหรับประทบัของพระพุทธเจา้  พุทธเกษตรทีมีชือมากทีสุด

คือสุขาวดี  หรือบางทีเราเรียกว่าแดนสุขาวดี  ในคมัภีร์มหาสุขาวดีวยหูสูตรกล่าวว่าแดนสุขาวดีนัน

เกิดจากการตงัปณิธานของพระอมิตาภพุทธเจา้เมือเกิดเป็นพระราชาไดฟั้งธรรมแลว้ทรงเลือมใสขอ

อุปสมบทแลว้ไดน้ามว่าธรรมกร  ท่านไดต้งัความปรารถนาพุทธภูมิ และตงัปณิธานถึง 48 ขอ้ ขอ้

หนึงมีใจความว่า  “ขอใหมี้โลกธาตุสาํหรับพระองค ์ซึงอุดมไปดว้ยสปัตรัตนะและคุณาลงัการอืน ๆ  

ใหชื้อว่า สุขาวดี” เมือพระองคไ์ดบ้รรลุพุทธภูมิแลว้ โลกธาตุดงักล่าวไดเ้กิดขึน คณาจารยข์องนิกาย

มหายานทังหลายมีท่านนาคารชุนแห่งนิกายมาธยมิก ท่านอัศวโฆษแห่งนิกายจิตตอมตวาท  

ท่านวสุพนัธุแห่งนิกายโยคาจาร  เป็นตน้  ต่างก็สนับสนุนให้สาธุชนไปเกิดในสุขาวดีโดยเฉพาะ

ท่านวสุพนัธุได้เขียนคัมภีร์ชืออมิตายุอุปเทศสูตร อธิบายถึงวิธีทีจะไปเกิดในดินแดนสุขาวดี

โดยเฉพาะเอาไว้46 

สมาธิราชสูตรไดก้ล่าวสนับสนุนให้เกิดในพุทธเกษตรไวใ้นทีหลายแห่งเช่นเดียวกนั  

ดงัขอ้ความในคัมภีร์ดงันี  ผูไ้ด้ฟังสมาธินีทรงจาํไวไ้ด้ตายไปจักได้พบพระอมิตาภพุทธเจ้าและ

โลกธาตุชือสุขาวดี47  ในพุทธเกษตรนนั พระอมิตาภพุทธเจา้ตรัสอานิสงส์ของสมาธิราชสูตรนี  ชน

เหล่านนัทงัหมดเขา้ถึงแดนสุขาวดี  ไดรั้บความยินดีแลว้ไดเ้ห็นพระอกัโษภยพุทธเจา้48 เมือบุคคล

เขา้ใจสมาธิราชสูตรนี  จะมีพระโพธิสตัวผ์ูมี้ฤทธิจาํนวนมากมาจากเกษตรหลายโกฏิ  ร่วมยินดีกบั

เขา49 พระอกัโษภยพุทธเจา้  มีพุทธเกษตรอยูด่า้นทิศตะวนัออก  มาพร้อมกบัพระโพธิสัตวห์นึงนยุต

ถามปัญหากับพระศากยสิงหพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) 50 พระมหาสถามปราปต ์ 

พระอวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม) มาจากโลกธาตุชือสุขาวดี  มาสู่ทีประชุมนี  พร้อมกับ 

พระโพธิสตัวห์นึงนยุต ถามปัญหากบัพระศากยสิงหพุทธเจา้51 บุคคลผูท้าํการบูชาอนัยอดเยียมแก่ 

ไมเตรยพุทธเจ้า  ทรงจาํพระสัทธรรมอนัประเสริฐแลว้จกัไปสู่แดนสุขาวดีซึงเป็นทีประทบัของ

พระอมิตายุพุทธเจา้  แลว้จกัทาํการบูชาพระองค์เพือโพธิอนัเลิศ52 พระโพธิสัตวเ์คลือนจากโลกนี

ยอ่มไปสู่โลกธาตุชือสุขาวดี  ไดฟั้งธรรมอนัเลิศของพระอมิตายุแลว้จกัไดรั้บกษานติในอนุตปาท

                                         
46 ประยงค ์แสนบุราณ, พระพุทธศาสนามหายาน, 85. 
47 SR.2.11.25. 
48 SR.11.75.17. 
49 SR.14.90.29. 
50 SR.14.91.3. 
51 SR.14.91.7. 
52 SR.18.131.21.  
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ธรรมทงัหลาย53 พระโพธิสตัวน์นักา้วผ่านโลกธาตุทงัหลายแลว้ย่อมไปสู่แดนสุขาวดี  และเขาผูอ้ยู่

ในแดนสุขาวดีนนัยอ่มเห็นพระอมิตาภพุทธเจา้54 ผูไ้หวพ้ระบาทของพระพุทธเจา้ทงัหลายย่อมไปสู่

เกษตรหลายโกฏิ  ไปส่องสว่างพุทธเกษตรหลายโกฏิเป็นอจินไตย์55 ชนเหล่านนัไม่ละจากเกษตรนัน

ไปสู่อบาย  อบายทงัหมดเป็นอนัตดัไดข้าดแลว้ในเกษตรนนัโดยไม่เหลือ56 สมาธินีพระอมิตาภะได้

ตรัสรู้แลว้  พวกเธออยา่ทาํความสงสยัในสมาธินนัจกัไปสู่แดนสุขาวดี57 

มาตุคาม (สตรีเพศ) ไดฟั้งการพรรณนาเกษตรอนัประเสริฐทีสุด  เลือมใสแลว้  ย่อม

กลายเป็นบุรุษผูป้ระเสริฐ  มีความรู้ดีโดยพลนั  ย่อมไปสู่เกษตรหลายพนัโกฏิด้วยฤทธิ58 เธอ

ทงัหลายมีความเคารพแลว้จงแสวงหาธรรม  ไดส้ดบัธรรมแลว้จงมีธรรมนันเป็นเบืองหน้าในกาล

ทุกเมือ  เธอทงัหลายดาํรงอยูใ่น(ธรรมอนัเป็น)โคจรของพระชินเจา้ทุกพระองค์แลว้จกัไปสู่เกษตร

ชือสุขาวดีโดยพลนั59 อนึง พระโพธิสตัวท์งัหมด สินอาสวะหมดกิเลศแลว้  ทงัหมดมีฤทธิ พละ และ

บารมี  มีอาย ุ22,000 ปี  และมีเกษตรบริสุทธิงดงาม60 บุคคลเป็นผูต้งัมนั ไดอ้ภิชญา 5 เป็นผูแ้สดง

ธรรม ย่อมไปสู่เกษตร 100 เขาไม่เสือมจากฤทธิเลย เหล่านีเป็นความพิเศษของกษานติที 261 ใน

ลาํดบันันแผ่นดินไหว 6 ครังเพราะไดย้ินคาํพยากรณ์ของพระสุคตนัน  เกษตรสว่างไสวดว้ยแสง

สว่าง  เทวดาหลายโกฏิพากันโปรยดอกไม้62 ก็ความรู้อนัไพบูลยย์่อมเป็นไปแก่พระโพธิสัตว์

เหล่านนั  เขายอ่มเห็นพระพุทธเจา้ทงัหลายโดยทิศทีเสด็จมา  เห็นขบวนอนังดงามในเกษตร  และ

พระพุทธเจ้าเหล่านันทรงแสดงธรรม (ในพุทธเกษตรนัน)63 พระโพธิสัตว์เหล่านันเนรมิต 

พระโพธิสตัวท์งัหลายยอ่มไปสู่เกษตรจากเกษตร  นงัคูบ้ลัลงักบ์นดอกบวัพนักลีบ64 พระโพธิสัตวผ์ู ้

บรรลุอภิญญา  มีปฏิภาณ  ถึงคติ  เขา้ใจศนูยตา  ท่านเหล่านนัซึงมีมากกว่าทรายในแม่นาํคงคา  ไปสู่

                                         
53 SR.28.169.4.  
54 SR.32.216.13. 
55 SR.32.216.17.  
56 SR.32.216.21.  
57 SR.32.216.23. 
58 SR.32.216.25. 
59 SR.37.276.1. 
60 SR.5.27.7. 
61 SR.7.37.1. 
62 SR.7.38.19. 
63 SR.11.72.7.  
64 SR.13.81.11.  
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เกษตรตงัโกฏิดว้ยฤทธิ65 รูปเนรมิตแลว้ของเรา ยอ่มไปสู่เกษตรพนัโกฏิ  และทาํประโยชน์แก่สัตว์

ทงัหลายในทีที(ไป)ไม่ได้(ดว้ย)กาย66 อนึง เกษตรของเขาเป็นสิงหมดจดในกาลทุกเมือ  ธรรม

ทงัหลายทีเป็นฝ่ายแห่งโพธิเหล่านีย่อมเจริญ  เขาเป็นผูใ้กลค้วงไมโ้พธิในกาลทุกเมือ  เหล่านีเป็น

อานิสงส์เพราะใหธ้รรม67 เราไดรั้บฤทธิอนัไม่มีทีสินสุด  ทาํใหแ้จง้อยู ่ท่องเทียวไปแลว้สู่หลายร้อย

เกษตร  และครันไปแลว้  เราได้ถามปริศนาหลายร้อยโกฏินิยุตกับท่านผูป้ระกอบด้วยกรุณา 

(พระพุทธเจา้)68 ผูมี้ชญานนี  เนรมิตสิงเนรมิตจาํนวนมาก  เผยแผว่ินยัและอรรถในหลายโกฏิเกษตร  

เป็นผูไ้ดเ้ห็นพระพุทธเจ้าทีเนรมิตจาํนวนมาก  ตงัสัตวจ์าํนวนมากไวใ้นโพธิอนัประเสริฐ69 ท่าน

เหล่านนัทาํเกษตรหลายโกฏิเหมือนทรายในแม่นาํคงคาให้ไหว  และท่านเหล่าครันชนะแลว้  ย่อม

ทาํพฤกษอ์นัยอดเยยีมใหเ้บิกบานดว้ยรัตนะทงัหลาย70 ท่านเหล่านนัไปสู่เกษตรหลายโกฏิดว้ยฤทธิ

อันเกิดจากวิบาก   ย่อมเห็นท่านผู ้เ ป็นแสงสว่ างของโลกทังหลายอัน เท่าทรายในแม่นํา 

คงคา71 อนึง ยอ่มกล่าวคาํพรรณนาพระพุทธเจา้หลายโกฏิเหล่านนั  อยา่งเป็นอจินไตย ์ เสียงของชน

เหล่านนัยอ่มไดย้นิไปในเกษตรทงัหลายอนัเป็นอจินไตย์72 ชนเหล่านันมีเกษตรอนัไม่ว่าง  บนัเทิง

ทวัแลว้เนืองนิตย ์ เป็นผูไ้ม่เกลือกกลวั  เป็นพระพุทธเจา้ในกาลนนั  ชนเหล่านีเป็นพระโพธิสัตวใ์น

กาลนนั ในทีทีดาํรงอยู ่ ทาํประโยชน์อนัไม่มีประมาณแก่สตัวท์งัหลาย73 พวกเขาเสพอิทธิบาทเนือง 

ๆ  ไปสู่เกษตรอนัมากอนัมีอยา่งต่าง ๆ ไม่มีทีสินสุด  ฟังธรรมทีพระสุคตผูป้ระเสริฐตรัส  และเป็น

ผูรั้บเอาธรรมทงัหมด  ดาํรงอยูใ่นธารณี74 เขานงัทีควงไมโ้พธิบนัลือสีหนาทอย่างนัน  รู้แจง้เกษตร

หลายโกฏิอนัไม่มีประมาณ  เป็นอจินไตย์75 ลาํดบันนั  พระสัมพุทธเจา้ทรงเนรมิตพระพุทธเนรมิต

ไม่มีทีสินสุด  เป็นผูแ้สดงธรรมยอ่มไปสู่เกษตรหลายพนัโกฏิ76 

                                         
65 SR.17.108.27. 
66 SR.22.145.7.  
67 SR.28.166.18. 
68 SR.29.182.9. 
69 SR.31.193.13. 
70 SR.32.200.7. 
71 SR.32.203.13. 
72 SR.32.205.13.  
73 SR.32.211.21. 
74 SR.32.211.29. 
75 SR.32.213.11. 
76 SR.32.213.17.  
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อนึง  พระโพธิสัตวใ์นเกษตรหลายพนัผูม้าในทีนี  ย่อมเห็นพระผูเ้ป็นแสงสว่างของ

โลกผูก้าํลงัแสดงธรรมอนัยอดเยียม77 อนึง  พระโพธิสัตว์ทงัหลายมาพร้อมกนัในเกษตรอืน ๆ  

กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจา้ผูศ้ากยสิงห์ผูค้งที78 เสียงนันทีเปล่งออกย่อมไปในเกษตรหลายโกฏิ  

ยอ่มตงัสัตวห์ลายโกฏิเป็นอจินไตยไ์วใ้นพุทธชญาน79 มาตุคามผูไ้ดฟั้งการพรรณนาถึงเกษตรอนั

ประเสริฐทีสุด  ไดค้วามเลือมใสแห่งใจ  ย่อมเป็นบุรุษผูป้ระเสริฐ มีความรู้ดี โดยพลนั  และย่อม

ไปสู่เกษตรหลายพนัโกฏิดว้ยฤทธิ80 ท่านผูมี้ยศใหญ่มาก  ไดบ้อกการบนัลือนนัในเกษตรของตน ๆ  

แก่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกาทังหลาย81 เกษตรหลายพนัเหมือนทรายในแม่นําคงคา   

อนัท่านใหส้ว่างดว้ยแสงสว่างเหมือนไฟไหมก้ลัป์ตงัอยู่82 เกษตรของพระพุทธเจา้ทงัหลายมีจาํนวน

เท่าทรายในแม่นาํคงคา  สัตว์ทงัหลายผูมี้คติ  เกิดขึนในเกษตรเหล่านัน  ซึงเป็นผูก้ล่าวพระสูตร

ทงัหลายเนืองนิตย ์ ใคร ๆ ไม่สามารถนบั  ทงัสามารถคิดได้83 

ลักษณะของพุทธเกษตร  คัมภีร์ได้แสดงถึงความสมบูรณ์เต็มเปียมไปด้วยรัตนะ 

มากมายในพุทธเกษตร ดงัขอ้ความทีปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ท่านมหาวรีะทงัหลาย  ย่อมโปรยพระนายกดว้ยมหารัตนะทงัหลาย  โปรยดว้ย

ดอกมณฑารพทงัหลาย  เพราะเหตุแห่งโพธิ  ย่อมประดบัเกษตรนีอนัเป็นพุทธเกษตรอนัยอด

เยียม  ปิดดว้ยข่ายรัตนะโดยรอบทงั 10 ทิศ  ผูกธงชยัและยกธงแผ่นผา้หลายโกฏิ  ประดบั

เกษตรนีดว้ยเครืองประดบัอนัไม่มีทีสินสุด  ย่อมสร้างเรือนยอดอนังดงามดว้ยรัตนะทงัหมด  

ปราสาทและประตูแห่งหอ้งใหญ่  อนันบัไม่ได ้ เป็นทีรืนรมยใ์จ  สร้างวมิานพระจนัทร์ครึง

เสียว ช่องระบายลม ทงัหนา้ต่าง ธงชยัและหมอ้นาํ อนังดงามดว้ยรัตนะต่าง ๆ  อนัเขาอบแลว้  

เปลวควนัทีสมาํเสมออนัด้วยกลินทีอบถูกตอ้งแลว้  กลินอนัน่ารืนรมย์ใจ  ย่อมพดัไปใน

เกษตรหลายพนัโกฏิ  อนึง  ตน้ไมเ้หล่านนัทีทาํดว้ยรัตนะ ทรงเนรมิตไวใ้นเกษตรนี  ตน้ไม้

แกว้มณีอนัวเิศษทีสุด  น่าทศันา  และเป็นทีรืนรมยใ์จ เครืองอาภรณ์และสิงทอทงัหมดห้อย

อยู่ทีตน้ไมเ้หล่านนั  เหล่านีเนรมิตไวใ้นเกษตรนีดว้ยอานุภาพของพระพุทธเจา้84 

                                         
77 SR.32.213.27.  
78 SR.32.214.25. 
79 SR.32.215.11. 
80 SR.32.216.25.  
81 SR.33.222.8. 
82 SR.33.222.11. 
83 SR.36.256.26.  
84 SR.32.213.29. 
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เกษตรทงัหมดได้แผ่ไปดว้ยดอกไม้ จนัทน์และจุณหอม  ไดมี้วงเข่าจรดไป

จนถึงแผ่นดิน แผ่ไป  ไดมี้พุทธเกษตรทีแผ่ไปดว้ยรัตนะทงัหมด  ดว้ยดอกไมท้งัหมด  นาค

ทงัหลายโปรยเมากฺติกะเพือบูชาเกษมทตัต์  เกษตรนีประดบัดว้ยขบวนทีสําเร็จดว้ยรัตนะ

ทงัหมด  อิมดว้ยรัตนะและไข่มุก    ถา้พึงมีขมุทรัพยไ์ม่มีกาํหนดไม่มีประมาณ  เตม็ดว้ยมณี

รัตนะ 7 อย่าง เกษตรก็พึงเต็มรอบดว้ยรัตนะอนัประเสริฐจาํนวนมากอย่างนันเช่นกนั วดั

ไม่ไดเ้หมือนทรายในแม่นาํคงคา85 

 

3. มนุษย์และอมนุษย์ให้ความยอมรับนับถือเป็นจํานวนมาก คมัภีร์แสดงเนือหาว่าตวั

คมัภีร์หรือคาํสอนของพระพุทธเจา้ไดรั้บความยอมรับในทุกระดบัชนั ทุกภพภูมิ ทงัฝ่ายคนดีและ

ฝ่ายคนชวัซึงปรากฏในทาํนองการสาํนึกตนและกลบัใจเป็นคนดีไดเ้ช่นเดียวกนั บางครังยงัรวมไป

ถึงสิงไม่มีชีวิตเช่น ภูเขา ตน้ไม ้ทาํความนอบนอ้มดว้ย  ดงัปรากฏในคมัภีร์ในทีหลายแห่งว่า 

พระผูมี้พระภาคเจา้  อนัเทพ นาค ยกัษ์ คนธรรพ์  อสูร ครุฑ กินนร งูใหญ่ 

มนุษย์ และอมนุษย์  สักการะ เคารพ นบัถือ บูชา ยกย่อง อ่อนน้อม เป็นผูค้วรกราบไหว ้

บูชา นอบนอ้ม ของบริษทัทงัสี ของชาวโลกพร้อมทงัเทวโลก86 

สมาธิราชสูตรนีเป็นสิงทีเทวดาทงัหลายพึงบูชา  พรหมควรกราบไหว ้  ทา้ว

สักกะพึงบรรลุได ้ นาคทงัหลายควรทาํการนอบน้อม  ยกัษ์ทงัหลายพึงอนุโมทนา  กินนร

ทงัหลายพึงสดุดี  งูใหญ่พึงสรรเสริญ  พระโพธิสัตวท์งัหลายพึงเจริญ  บณัฑิตทงัหลายพึง

บรรลุถึง87 

ข้าศึกทังหลายไม่สามารถยํายีผู ้ทรงจําสมาธิอ ันสงบนี  ซึงเป็นสมาธิที

พระพุทธเจา้ทงัหลายทรงครอบครอง เทวดา นาคทงัหลาย ดาํเนินตามทุกเมือ88 

พระพุทธเจ้ามีภิกษุแสนรูปถ้วนและพระโพธิสัตว์มหาสัตว์จาํนวนมาก

แวดลอ้ม  ทาํพระองคไ์วเ้บืองหนา้  และอนัเทวดา  นาค  ยกัษ ์ คนธรรพ ์ อสูร  ครุฑ  กินนร  

งูใหญ่  มนุษยแ์ละอมนุษยแ์สนมิใช่หนึง  บูชา  สรรเสริญอยู่  ไดเ้สดจ็เขา้ไปทางมหานครรา

ชคฤห์89 

พรหมชนั  อวิหา  อตปัปา  สุทสัสา  สุทสัสี  อกนิษฐพรหม  เทวดาชัน 

อปัปมาณศุภา  ชนัอปริมิตศุภา  ชนัศุภกิณหา  พรหมชนัอปัปมาณาภา  เทวดาชนัปริตรตาภา  

                                         
85 SR.33.222.13. 
86 SR.1.1.20.  
87 SR.1.6.15.  
88 SR.2.11.17.  
89 SR.10.54.3. 
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ชนัอาภสัรา  พรหมชันปาริสัชชา  ชันพรหมปุโรหิตา  ทงัเทวดาผูน้ ับเนืองในหมู่พรหม  

(พรหมกายิกา)   เทวดาชนัปรนิมมิตวสวสัดี  ชนันิมมาณรดี  ชนัดุสิต  ชนัยามา  ทา้วสักกะ

เทวราชชนัดาวดึงส์พร้อมนางอปัสรร้อยโกฏิ  ทา้วจตุโลกบาลในทิศทงัสี  ทา้วเวสสุวรรณ  

ทา้วธฤตราษฎร์  ทา้ววรูิฒก์  ทา้ววิรูปากษ์  ราชาแห่งยกัษ์ผูมี้กาํลงันามว่าไอลวิล แวดลอ้ม

ดว้ยยกัษ ์100 ตน  ยกัษ์ผูมี้มือถือกระโหลกหลายร้อยตน  และนางยกัษ์ผูห่้มอย่างดี  ราชา

แห่งกินนรทงัหลายพร้อมนางกินนรี 1,000 จากเขาคนัธมาทน์  อสูรศมัพระ พละ  เวมจิตระ  

ราหู  ทานวกนัยา  พร้อมบริวาร  และหมู่อสูรผูมี้ฤทธิมากอืน  รากษสร้อยนิยุตไม่มีทีสิ นสุด  

พญานาคในสระอนวตปัตะ (อโนดาต)  พร้อมนางนาคผู ้ศึกษาอย่างดียิ ง  บุตรทีอยู่ใน

สระอนวตปัตะ  500  พญานาคอปลาละ พญานาคมุจลินท ์ พญานาคชือวา่กาลิกะ  พญานาค

ชือวา่นนัทะ  อุปนนัทะ  ตกัษกะนาคราช  กฤษณะและเคาตมะ  พญานาคเอลปัตระ แวดลอ้ม

ดว้ยนาคหนึงร้อย  ราชจกัรพรรดิแห่งงูในห้วงนาํ แวดลอ้มดว้ยนาคสามพนัโกฎิ  ยกัษ์ชือ 

กิมปิละในกรุงราชคฤห์  ยกัษ์ในราชธานีอลกวดี  ยกัษ์ชือว่าขรกรรณ  สูจิโรมะ  อาฏวิกะ  

และเภษกะ  ยกัษ์ทีอยู่ในภูเขาร้อยลูกในป่าหิมพานต์ ยกัษ์ชือว่าอินทรเกตุ  วิกฏะ  สุรูปะ 

วกักุละ  ปัญจิกะ  ศากยะ  ประวฤทธะ  และจอมยกัษ์แมอ้ืนหลายพนั  ยกัษ์ผู ้มีอตัตภาพ

แตกต่างกนัจาํนวนมาก  เหล่ายกัษที์มีสีทองทีอยู่ในนาํ  เทวดาเหล่าใดเหล่าหนึงทีอยู่ในป่า

ในร้อยนครในชมพูทวปี  เทวดาในพระนครทงัหมด  เทวดาในป่าไม่มีทีสิ นสุด  เทวดาทีอยู่

ในศิลาทงัหมด  เทวดาในแม่นาํ  เทวดาในยอดเขาทงัหลาย  เทวดาในหนอง สระ บึง  เทวดา

ในหว้งนาํ  หมู่แห่งเทวดา อสูร นาค ยกัษ ์ครุฑ งูใหญ่ กินนรี กุมภณัฑ์ และเปรตและปีศาจ

เป็นอนัมาก  ทาํการบูชาพระพุทธเจา้ผูก้าํลงัเสดจ็เขา้ไปสู่นคร90 

ไม่เฉพาะแต่มนุษย์และอมนุษย์  แม้แต่เขาเมรุ สุเมรุ จกัรวาล หิมคีรี และ 

คนัธมาทน์  เขาเหล่านนันอ้มลงแก่พระชินเจา้  ในกาลทีพระชินเจา้ทรงปล่อยแสงสว่างใน

พุทธเกษตร91 

อนึง เทวดา นาค คนธรรพ ์ ยกัษ ์ อสูร งูใหญ่  ย่อมสักการะ ทุกเมือ  และครุฑ 

กินนร ทงัหมด และคา้งคาวทงัหลาย  ย่อมทาํการบูชาแก่พระองค์92 

ผูรู้้เนือแทแ้ห่งธรรมทีละเอียดดว้ยดีย่อมเป็นทีรักทีน่าชอบใจของเทวดา มนุษย ์

นาค รากษส อสูร งูใหญ่ และกินนร ในกาลทุกเมือ93 

 

                                         
90 SR.10.61.27. 
91 SR.10.66.29. 
92 SR.11.71.23.  
93 SR.11.73.13. 
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4. การปกปักรักษาของปวงเทพ การปกปักรักษานีเป็นผลจากการบาํเพ็ญความดี และ

ส่งเสริมคติว่าทาํดีไดดี้ ทาํชวัไดช้วั  ดงัปรากฏขอ้ความในคมัภีร์ว่า 

คณะภูต ปิศาจและรากษส และสัตวที์มีเนือเป็นภกัษา ซึงทารุณยิงนกั  คอย

ป้องกนัไม่ใหภ้ยัเกิดขึนแก่พระโพธิสัตวผ์ูรู้้เนือแทแ้ห่งธรรมอนัละเอียดดว้ยดี94 

นาค ยกัษ ์ซึงอยู่ในป่าครันไดรู้้วา่พระราชามีความคิดและความทารุณอย่างกลา้

แขง็ (จะไปฆ่าภิกษ)ุ  ในกาลนนัไดท้าํฝนอิฐใหต้กไปในป่านนั  ฆ่าพระราชาพร้อมดว้ยเสนา

นนั95 

 

5. การกล่าวถงึสิงจาํนวนมาก ๆ เพือให้เกิดภาพพจน์ทีดูยิงใหญ่อลังการ ซึงจาํนวนที

แสดงนันอาจจะไม่มีจริงตามทีกล่าวเมือเทียบด้วยระยะพืนทีหรือสภาพความเป็นจริง แต่ผูแ้ต่ง

มุ่งเนน้ไปทีว่ามีจาํนวนมาก ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ในสมยัหนึง  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดป้ระทบัอยู่ทีภูเขาคิชฌกูฏ กรุงราชคฤห์  

พร้อมกบัภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่  พร้อมกบัภิกษุ 100,000,000 ถว้นและพระโพธิสัตว ์800,000 

ท่าน ฯ96 

ทราบอีกวา่  เมือพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสสมาธินิรเทศอนัเป็นปริยายแห่งธรรม

ทงัหมดนี  การไดรั้บกษานติในธรรมทงัหลายอนัยงัไม่เกิดขึน ไดมี้แก่หมู่สัตวอ์นั

ประกอบดว้ยเทวดาและมนุษย ์800,000  ผูไ้ดท้าํบริกรรมมาในกาลก่อน ฯ และความไดรั้บ

อนุโลมกษานติ  ไดมี้แก่เทวดาและมนุษย์ 960,000 ฯ ความไดรั้บกษานติอนัเหมาะแก่เสียง 

(โฆษานุคกฺษานฺติ)  ไดมี้แก่เทวดาและมนุษย ์930,000 ฯ จิตของภิกษุ 100,000 รูปถว้นทงัหมด

หลุดพน้ จากความยึดมนัถือมนั ฯ อนึง  ความปราศจากกิเลสเครืองยอ้ม  ความทีมลทินไป

ปราศ  ธรรมจกัษุในธรรมทงัหลายเป็นสิงหมดจด  ไดมี้แก่หมู่สัตวป์ระกอบดว้ยเทวดาและ

มนุษย ์6,000,000 ฯ จิตของภิกษุ 80,000 ทงัหมดหลุดพน้ เพราะความไม่ยึดมนัถือมนั ฯ อนึง  

อุบาสก 500 คนไดบ้รรลุอนาคามิผล ฯ อนึง  อุบาสิกา  6,000 คนไดบ้รรลุสกทาคามิผล ฯ97 

  เราระลึกไดถ้ึงพระทศพล 600,000,000 องค์  ผูซึ้งประทบัอยู่ทีภูเขาคิชฌกูฏใน

ภพอนัมีในก่อน  ผูซึ้งแสดงสมาธิอนัสงบประเสริฐนี  แก่เราผูป้ระพฤติโพธิจรรยาในกาล

ก่อน ฯ (1) 

                                         
94 SR.11.74.11.  
95 SR.21.141.3.  
96 SR. 1.1.1. 
97 SR. 1.7.8. 
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  เราไดส้อบถามพระโลกนาถ  ผูเ้ป็นองคสุ์ดทา้ยแห่งพระทศพลเหล่านนั  ผูก้ระทาํ

แสงสวา่ง  มีพระนามวา่ศาเลนทรราช ฯ (2) 

  อนึง  เราไดเ้ป็นกษตัริย ์ เป็นผูป้ระเสริฐทีสุดแห่งพระราชาเป็นเจา้แผ่นดิน  และ

เราไดมี้พระโอรสไม่นอ้ยกวา่ 500 องค ์ฯ (3) 

  เราใหส้ร้างวหิาร 10,000,000 หลงัแด่พระพุทธเจา้พระองคน์นั บางหลงัสร้างดว้ย

ไมจ้นัทน์ซึงพิเศษทีสุด  บางหลงัสร้างดว้ยแกว้มณี ฯ (4) 

  เราไดเ้ป็นทีรักและทีชอบใจของชนหมู่มาก  เป็นพระราชานามวา่ภีษเมตตระ  ได้

ใหท้าํการบูชาอย่างพิเศษทีสุดแก่พระพุทธเจา้ตลอดเวลา 180,000,000,000 ปี ฯ (5) 

  พระชินเจา้พระองค์นัน  ผูย้อดเยียมทีสุดแห่งสัตวส์องเทา้  ผูท้รงพระนามว่า 

ศาเลนทรราช  เป็นผูน้าํอย่างพิเศษ  เป็นผูที้ใครๆ ไม่นินทา ในเวลานนัไดมี้พระชนมายุ  

760,000,000,000 ปี ฯ (6) 

  ในเวลานนั  พระองคผ์ูย้อดเยียมทีสุดแห่งนระ ไดมี้หมู่แห่งศราวก 800,000,000  

ผูไ้ดว้ชิชา 3  อภิญญา 6  ชนะอินทรียแ์ลว้  มีอาสวะสิ นแลว้  ดาํรงไวซึ้งร่างกายอนัมี

ในชาติสุดทา้ย ฯ (7)98 

 

6. การยกย่องมหายานว่าเหนือกว่ายานอืน ๆ สนับสนุนความเชือเรืองตรียาน ตามที

มหายานแบ่งยานเป็น  3  ประเภท  คือ 

1. ศราวกยาน (ศฺราวกยาน) ยานของพระสาวกผูบ้าํเพญ็เพียรเพือบรรลุมรรคผลดว้ย

การรู้แจง้อริยสจั  4  ไม่หวงัพุทธภูมิ  หวงัเพียงอรหตัภูมิเพือขา้มพน้วฏัสงสารเท่านนั 

2. ปรัตเยกยาน (ปฺรตฺเยกยาน) ยานของปัจเจกบุคคลผูบ้าํเพญ็สมณธรรมมายาวนาน

จนรู้แจง้เห็นจริงในธรรมนนัดว้ยตนเอง แต่ไม่สามารถจะสงัสอนสตัวอื์น ๆ ใหรู้้แจง้ตามได ้

3. โพธิสัตวยาน (โพธิสตฺวยาน) ยานของพระโพธิสัตวผ์ูมี้ใจโอบออ้มอารีต่อสัตว์

อืน  ตงัจิตบาํเพญ็เพียรบารมี  ไม่หวงัเพียงอรหตัภูมิเท่านนั  แต่มุ่งหวงัจะช่วยเหลือสรรพสตัวใ์ห้พน้

จากวฏัสงสาร  จึงมุ่งพุทธภูมิ99 

การกล่าวยกย่องนิกายมหายานดูเหมือนจะเป็นสิงทีขาดไม่ได้ของคณาจารย์ฝ่าย

มหายานหลายท่าน แมน้าคารชุนก็ได้กล่าวไวใ้นทวาทศนิกายศาสตร์ว่า มหายานเป็นยานอัน

ประเสริฐกว่ายานทงั 2  (คือ สาวกยาน และปัจเจกยาน) เหตุนันจึงชือว่ามหายาน พระพุทธเจา้

ทงัหลายทรงอาศยัยานนี และยานนีเองจะนาํเราเขา้ถึงพระพุทธองค ์มหาบุรุษทงัหลายมีพระพุทธเจา้

                                         
98 SR. 2.8.3. 
99 ประยงค ์แสนบุราณ, พระพุทธศาสนามหายาน, 30.  
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เป็นตน้ทรงอาศยัยานนีแลว้เขา้ถึงธรรมอนัสูงสุด  เพราะฉะนันยานนีจึงชือว่ามหายาน  (ยานของ

มหาบุรุษมีพระพุทธเจา้เป็นตน้)100 

ในวรรณคดีบาลีมีการกล่าวถึงทงัพระศราวก พระปรัตเยกพุทธเจา้ และพระพุทธเจา้  

เช่นเดียวกนั  แต่ไม่ปรากฏการกล่าวกระตุน้เพือใหเ้กิดความอยากเป็นพระพุทธเจา้ดงัเช่นทีปรากฏ

ในวรรณคดีสันสกฤต  ในสมาธิราชสูตรนีมีขอ้ความหลายแห่งทียืนยนัความแตกต่างกนัระหว่าง

ยานทงั  3  พร้อมทงัมีการยกยอ่งโพธิสตัวยานและลดความสาํคญัของศราวกยานและปรัตเยกยาน

ใหด้อ้ยลง  ซึงมีขอ้ความทีกล่าวยกยอ่งมหายานโดยตรงหลายแห่ง  เช่น   

สมาธินีไม่ใช่ภูมิสําหรับพระศราวกและปรัตเยกพุทธเจา้ทงัหมด ฯ101 

ลาํดบันนั  เธอทงัหลายครันไดรั้บภูมิอนัสงบนี  ซึงมิใช่ภูมิของพระศราวก  จกั

เป็นผูป้ระจกัษต่์อธรรมของพระสุคต  จกัไดรั้บพุทธคุณทงัหลายอนัเป็นอจินไตย ์(4)102 

 

ขอ้ความเช่นนีมีปรากฏหลายแห่งเพือมุ่งแสดงว่าจริยานีเป็นของพระโพธิสัตวผ์ูรู้้แจง้  

ไม่ใช่ภูมิของชนอืน  ไม่วา่จะเป็นพระปรัตเยกพุทธเจา้และพระศราวกทงัหลาย103 สมาธินีเป็นโคจร

ของพระพุทธเจา้ทงัหมด  ไม่ใช่ภูมิของพระศราวกและพระปรัตเยกพุทธเจา้ทงัหมด  จะกล่าวอะไร

ถึงพวกอญัญเดียรถี104  อานุศาสนีนีคนพาลผูไ้ม่รู้คดัคา้นแลว้  ไม่ใช่ภูมิของศราวกผูปุ้ถุชน  เป็นสิงที

พระโพธิสัตวท์งัหลายกาํหนดแลว้ในกาลทุกเมือ105  พระโพธิสัตวย์่อมไม่ยินดีภูมิของศราวกและ

ปรัตเยกพุทธเจา้  และยอ่มกา้วลงสู่ธยาน สมาธิ และสมาบติัของพระพุทธเจา้106 พระโพธิสตัวย์่อมได้

มหากรุณาในสาํนกัของสตัวท์งัปวง ไม่ยนิดีชญานของศราวกและปรัตเยกพุทธเจา้ในกาลไหน ๆ107  

พระโพธิสตัวม์หาสตัวผ์ูด้าํรงมนัดว้ยคุณธรรมเหล่านียอ่มไดรั้บพุทธธรรมทงัหมด  ซึงไม่ใช่ภูมิของ

                                         
100วศิน  อินทสระ, สาระสําคญัแห่งพุทธปรัชญามหายาน (กรุงเทพฯ: เจริญกิจ, 2532), 1. 
101 SR. 1.6.28.   อภูมิ:  สรฺวศฺราวกปฺรตฺเยกพุทฺธานามฺ | 
102 SR. 4.20.1.     ตโต  ลภิตฺวา  อิม  ศานฺตภูมิ 

           ยสฺยามภูมิ:  ปฺฤถุ  ศฺราวกาณามฺ | 

     ปฺรตฺยกฺษภูตา  สุคตสฺย  ธรฺม 

      ปฺรติลปฺสฺยถา  พุทฺธคุณานจินฺติยานฺ | (4) 
103 SR. 6.33.21. 
104 SR. 10.54.7. 
105 SR.17.118.17. 
106 SR.28.164.4.  
107 SR.28.164.15. 
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พระศราวกและพระปรัตเยกพุทธเจ้าทังหมด  จะกล่าวอะไรถึงนักโต้แยง้ฝ่ายอืนทังหมด108  เธอ

ทงัหลายอยา่ศึกษาศราวกภูมิเลย  และอยา่ยนิดีในจริยานนั  อย่าปล่อยจิตให้ว่างในพุทธคุณทงัหลาย  

เธอทงัหลายจกัเป็นพระพุทธเจา้โดยพลนั109  ความรู้ความถอนขึนซึงวาสนาและอนุสนธิเป็นไฉน ?  

คือ  ความรังเกียจความประพฤติของคนพาลในก่อน  และความไม่ปรารถนาภูมิของพระศราวกและ

พระปรัตเยกพุทธเจา้110 

จากตวัอยา่งในเบืองตน้นนัยอ่มเป็นการยนืยนัถึงการเสนอแนวคิดว่านิกายของตนดีกวา่

นิกายอืน ๆ  ซึงเป็นธรรมดาของการเผยแผค่วามคิดใหม่ ๆ ทีตอ้งพยายามชีชวนหรือกระตุน้ให้คน

อืนเห็นถึงความดีจึงจะเกิดความตอ้งการยอมรับในสิงใหม่ ๆ นนั  เช่นเดียวกบันิกายมนัตรยานทีเกิด

ภายหลงัมหายานก็จะมีการยกย่องนิกายของตนว่าดีกว่านิกายอืน ๆ โดยเสนอแนวทางเพือเขา้ถึง

พุทธภาวะทีง่ายกว่านิกายมหายาน  ซึงบางครังก็ดูเหมือนเป็นความย่อหย่อนในเรืองของการปฏิบติั

ไดเ้ช่นเดียวกนั111 

ลกัษณะร่วมทงั 6 ประการนีเป็นลกัษณะทีพบไดท้วัไปในคมัภีร์ฝ่ายมหายาน ลกัษณะ

บางประการเช่นการยอมรับนบัถือและไดรั้บความปกปักรักษาจากมนุษยแ์ละอมนุษยมี์ปรากฏใน

คมัภีร์ฝ่ายเถรวาทบา้งเช่นกนั แต่คมัภีร์ฝ่ายมหายานนันมุ่งกล่าวให้เน้นหนักเด่นชดัจากจาํนวนทีมี

มากมายแสดงถึงการปกปักรักษาทีมากมายตามลกัษณะของชนหมู่มากอนัเป็นแนวทางของมหายาน

นนัเอง 

 

หลกัการสอน 

ในหัวขอ้นีผูศึ้กษาจะกล่าวถึงหลกัการหรือรูปแบบการสอนทีปรากฏในคัมภีร์ ซึง

นาํเสนอหลกัการสอนไว ้3 ประการ คือ 

1. หลกัปริยติั ปฏิบติั และปฏิเวธ หรือหลกัความงาม 3 ประการ 

2. หลกัการสอนทีดีหรือเทศนาวิธี 4 ประการ 

3. หลกัการสอนทีใหผ้ลสมัฤทธิจากนอ้ยทีสุดไปมากทีสุด 

  

                                         
108 SR.28.171.14. 
109 SR.37.276.29. 
110 SR. 39.297.7.  
111 ประยงค ์แสนบุราณ, พระพุทธศาสนามหายาน, 82. 
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1. หลักปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ หรือหลักความงาม 3 ประการ เป็นการสอนและ

วดัผลทีสมบูรณ์ในตัวเอง คัมภีร์ในพระพุทธศาสนามีรูปแบบอนัเป็นความดีเด่นของการสอน

หลกัธรรมตามหลกัการของพระพุทธเจา้ ซึงสมาธิราชสูตรเองไดด้าํเนินตามหลกัการนันดว้ย  ดงั

ปรากฏมีการนําเสนอหลกัการไวใ้นปริวรรตที 1 ซึงเป็นปริวรรตแสดงถึงความเป็นมาของเรือง 

ได้แสดงหลกัการของการแสดงธรรมมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ การแสดงธรรมอนังามใน

เบืองตน้ งามในท่ามกลาง และงามในทีสุด ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ทราบวา่  ลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงถูกแวดลอ้มและดาํรงอยู่ต่อหน้า

บริษทัหลายแสนคน  ไดท้รงแสดงธรรมอนังามในเบืองตน้  งามในท่ามกลาง  งามในทีสุด ฯ 

พระองค์ไดท้รงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทงัอรรถทงัพยญัชนะบริบูรณ์บริสุทธิสะอาด

สินเชิง ฯ112 

 

คาํว่า ความงามในเบืองตน้ ท่ามกลาง และทีสุด มีการใหค้วามหมายเป็นหลายนัย ดงัที

อรรถกถาสามญัญผลสูตร พระอรรถกถาจารยใ์หค้วามหมายไวด้งันี 

พระผูมี้พระภาคเจา้พระองค์นนัทรงอาศยัความเป็นผูก้รุณาในสัตวท์งัหลาย 

แมท้รงละซึงความสุขเกิดแต่วเิวกแสดงธรรม และเมือทรงแสดงธรรมนนั น้อยก็ตาม มากก็

ตาม ทรงแสดงชนิดมีความงามในเบืองตน้เป็นตน้ทงันนั ฯ อธิบายว่า แมใ้นเบืองตน้ ทรง

แสดงทาํให้งาม ไพเราะไม่มีโทษเลย แม้ในท่ามกลาง แม้ในทีสุด ก็ทรงแสดงทาํให้งาม 

ไพเราะไม่มีโทษเลย ฯ   

ในข้อทีกล่าวมาแลว้นนั เทศนามีเบืองตน้ท่ามกลางและทีสุด ฯ ศาสนาก็มี

เบืองตน้ท่ามกลางและทีสุด ฯ จะกล่าวเทศนาก่อน  ในคาถาแมมี้ 4 บาท บาทแรกชือว่าเป็น

เบืองตน้ ฯ สองบาทต่อจากนนัชือว่าเป็นท่ามกลาง ฯ บาทเดียวในตอนทา้ยชือว่าเป็นทีสุด 

ฯ  พระสูตรทีมีอนุสนธิเดียว มีนิทานเป็นเบืองตน้ มีคาํว่า อิทมโวจ เป็นทีสุด ฯ คาํระหว่าง

เบืองตน้และทีสุดทงั 2 เป็นท่ามกลาง ฯ พระสูตรทีมีอนุสนธิมาก มีอนุสนธิแรกเป็นเบืองตน้ 

มีอนุสนธิในตอนท้ายเป็นทีสุด ฯ อนุสนธิหนึง หรือสอง หรือมากในท่ามกลาง เป็น

ท่ามกลางทงันนั ฯ 

สําหรับศาสนา มีศีลสมาธิและวปัิสสนาชือวา่เป็นเบืองตน้ ฯ สมจริงดงัทีตรัส

ไวว้า่ ก็อะไรเป็นเบืองตน้แห่งกุศลธรรมทงัหลาย? ศีลทีบริสุทธิดีและทิฏฐิทีตรงเป็นเบืองตน้ 

ฯ  ก็อริยมรรคทีตรัสไวอ้ย่างนีว่า ดูก่อนภิกษุทงัหลาย มชัฌิมาปฏิปทาทีตถาคตตรัสรู้ดว้ย

ปัญญาอนัยิงแลว้มีอยู ่ดงันี ชือวา่เป็นท่ามกลาง ฯ  ผลและนิพพานชือว่าเป็นทีสุด ฯ จริงอยู่ 
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ผลท่านกล่าวว่าเป็นทีสุด ในประโยคนีว่า แน่ะพราหมณ์ เพราะเหตุนันแหละ ท่านจะ

ประพฤติพรหมจรรย์ นั นเป็นสาระ นั นเป็นทีสุด ดงันี ฯ นิพพานกล่าวว่าเป็นทีสุด ใน

ประโยคนีวา่ ดูก่อนท่านวสิาขะ บุคคลอยู่จบพรหมจรรยซึ์งหยงัลงสู่นิพพาน มีนิพพานเป็นที

ไปในเบืองหนา้ มีนิพพานเป็นทีสุด ฯ113 

 

วิสุทธิมรรค ซึงเป็นปกรณ์พิเศษไดอ้ธิบายความหมายของความงามทงั 3 ประการไวใ้น

รูปแบบเดียวกนั ดงัทีท่านกล่าวไวว้่า 

ก็แหละในบท สวากฺขาโต นี แมป้ริยติัธรรมก็ถึงอนัสงเคราะห์เอาดว้ยในบท

อืน ๆ นอกนีสงเคราะห์เอาเฉพาะโลกุตตรธรรม  ในธรรม 2 ประเภทนัน ปริยติัธรรม

ประการแรก ชือวา่ อนัพระผูมี้พระภาคตรัสไวดี้แลว้ เพราะมีความงามในเบืองตน้ ท่ามกลาง

และทีสุด และเพราะประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทงัอรรถะพร้อมทงัพยญัชนะบริสุทธิ

บริบูรณ์สินเชิง  จริงอยู่ พระผูมี้พระภาคทรงแสดงพระพุทธพจน์อนัใดแมเ้พียงพระคาถาอนั

เดียว พระพุทธพจน์นัน ชือว่ามีความงามในเบืองต้นด้วยบาทต้น ชือว่ามีความงามใน

ท่ามกลางดว้ยบาทที 2 และที 3 ชือว่ามีความงามในทีสุดดว้ยบาทหลงั เพราะธรรมมีความ

งามรอบตวั  พระสูตรมีอนุสนธิอนัเดียว มีความงามในเบืองตน้ดว้ยคาํนิทาน มีความงามใน

ทีสุดดว้ยคาํนิคมน์ มีความงามในท่ามกลางดว้ยคาํทีเหลือ  พระสูตรทีมีอนุสนธิมากหลาย มี

ความงามในเบืองตน้ดว้ยอนุสนธิแรก มีความงามในทีสุดดว้ยอนุสนธิหลงั มีความงามใน

ท่ามกลางดว้ยอนุสนธิทีเหลือ  อีกประการหนึง พระสูตรทีมีอนุสนธิมากหลายนนั ชือว่ามี

ความงามในเบืองตน้ เพราะมีทงัคาํนิทาน มีทงัคาํอุบติัเหตุ ชือว่ามีความงามในท่ามกลาง 

เพราะมีเนือความไม่วปิริตผิดเพียนไป และเพราะประกอบดว้ยเหตุและอุทาหรณ์โดยสมควร

แก่เวไนยนิกรทงัหลาย และชือว่ามีความงามในทีสุด เพราะคาํนิคมน์อนัให้เกิดความได้

ศรัทธาแก่ผูฟั้งทงัหลาย   

ศาสนธรรมแมท้งัสิน มีความงามในเบืองตน้ดว้ยศีลอนัเป็นเหตุของตน มีความ

งามในท่ามกลางดว้ยสมถะ วปัิสสนา มรรค และผลทงัหลาย มีความงามในทีสุดดว้ยนิพพาน  

อีกประการหนึง ศาสนธรรมทงัสิน มีความงามในเบืองตน้ดว้ยศีลและสมาธิ มีความงามใน

ท่ามกลางดว้ยวปัิสสนาและมรรค 4 มีความงามในทีสุดดว้ยผล 4 และนิพพาน  อีกประการ

หนึง ศาสนธรรมทงัสิ น ชือว่ามีความงามในเบืองต้นเพราะพระพุทธเจา้เป็นผูรู้้ดี ชือว่ามี

ความงามในท่ามกลางเพราะพระธรรมเป็นธรรมดี ชือวา่มีความงามในทีสุดเพราะพระสงฆ์

เป็นผูป้ฏิบติัดี  อีกประการหนึง ศาสนธรรมทงัสิ น ชือว่ามีความงามในเบืองตน้ ดว้ย

อภิสัมโพธิทีสาธุชนฟังศาสนธรรมนนัแลว้ปฏิบติัเพือประโยชน์ดว้ยประการนนัจะพึงบรรลุ
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ได ้ชือวา่มีความงามในท่ามกลางดว้ยปัจเจกโพธิ ชือวา่มีความงามในทีสุดดว้ยสาวกโพธิ  ก็

แหละ ศาสนธรรมนนั ขณะฟังย่อมนาํความงามมาแมด้ว้ยการฟังนนัเทียว โดยการข่มเสียซึง

นิวรณ์ เพราะฉะนนั จึงชือวา่มีความงามในเบืองตน้ ขณะปฏิบติัก็นาํความงามมาแมด้ว้ยขอ้

ปฏิบติั โดยนาํมาซึงความสุขอนัเกิดแต่สมถะและวปัิสสนา เพราะฉะนนั จึงชือวา่มีความงาม

ในท่ามกลางและขณะปฏิบติัแลว้ ดว้ยประการนนั เมือผลแห่งปฏิบติัสําเร็จแลว้ ย่อมนาํความ

งามมาแมด้ว้ยผลแห่งการปฏิบติั โดยนาํมาซึงความเป็นผูค้งเส้นคงวา เพราะฉะนนัจึงชือวา่มี

ความงามในทีสุด  พระธรรม ชือว่าอนัพระผูมี้พระภาคตรัสดีแลว้ เพราะมีความงามใน

เบืองตน้ ท่ามกลางและทีสุด ดงัพรรณนามาดว้ยประการฉะนี114 

 

เมือพิจารณาจากคําอธิบายของพระอรรถกถาจารย์ว่าด้วยความงามในเบืองต้น 

ท่ามกลาง และทีสุด กบัรูปแบบของสมาธิราชสูตร พบว่ามีการแต่งตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

ในภาพรวมของสมาธิราชสูตร  ความงามในเบืองตน้ท่านแสดงตน้เหตุหรือทีมาของ

เรือง ได้แก่ปริวรรตที 1 ชือว่า นิทานปริวรรต เป็นบททีว่าด้วยทีมาของสมาธิราชสูตร คือการ

ประชุมกนัฟังธรรมทีเขาคิชฌกฏู และการขออนุญาตถามปัญหาของจนัทรประภาอนัเป็นทีมาของ

พระสูตร ดงัทีปรากฏในคมัภีร์ว่า 

เอว ํ มยา  ศฺรุตมฺ |  เอกสฺมินฺ  สมเย  ภควานฺ  ราชคฺฤเห  วิหรติ  สฺม  คฺฤฆฺรกูเฏ  

ปรฺวเต มหตา  ภิกฺษุสํเฆน  สารฺธ ํ ปริปูรฺเณน  ภิกฺษุนิยุตศตสหสฺเรณ  อศีตฺยา  จ  โพธิสตฺตฺวนิ

ยุไต:  สารฺธมฺ | ...  เตน  ขลุ  ปุน:  สมเยน  ตสฺมินฺเนว  ปรฺษตฺสํนิปาเต  จนฺทฺรปฺรโภ  นาม  

กุมารภูต: สํนิปติโตภูตฺ  สํนิษณฺณ:  ปูรฺวชินกฺฤตาธิกาโรวโรปิตกุศลมูโล  ชาติสฺมโร  ลพฺธปฺร

ติภาโน  มหายานสํปฺรสฺถิโต  มหากรุณาภิยุกฺต: |  อถ  ขลุ  จนฺทฺรปฺรภ: กุมารภูต อุตฺถายาสนา

เทกาํสมุตฺตราสงฺค ํปฺราวฺฤตฺย  ทกฺษิณํ  ชานุมณฺฑล ํ ปฺฤถิวฺยาํ  ปฺรติษฺฐาปฺย  เยน  ภควาํสฺ- 

เตนา ฺชลึ  ปฺรณมฺย  ภควนฺตเมตทโวจตฺ  ปฺฤจฺเฉยมห ํ ภควนฺต ํ ตถาคตมรฺหนฺต ํ สมฺยกฺสํพุทฺธ ํ 

กจิํเทว  ปฺรเทศมฺ,  สเจนฺเม  ภควานวกาศํ กุรฺยาตฺ  ปฺฤษฺฏปฺรศฺนวฺยากรณาย |  เอวมุกฺเต  

ภควานฺ  จนฺทฺรปฺรภ ํ กุมารภุตมามนฺตฺรยเต  สฺม  ปฺฤจฺฉ  ตฺว ํ กุมารภูต  ตถาคตมรฺหนฺต ํ 

สมฺยกฺสํพุทฺธ ํ ยทฺ  ยเทว  กางฺกฺษสิ |115  
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ความงามในทีสุดท่านแสดงดว้ยผลทีไดรั้บจากการแสดงธรรมในครังนี ไดแ้ก่ปริวรรต

ที 40 ชือ ปรีนทนาปริวรรต เป็นบทสรุปจบและแสดงผลทีเกิดขึนจากการแสดงสมาธิราชสูตร ดงั

ปรากฏขอ้ความสรุปจบ เริมตน้ดว้ยคาํว่า อิทมโวจทฺ ดงันีว่า 

อิทมโวจทฺ  ภควานฺ |  อาตฺตมนาศฺจนฺทฺรปฺรภ:  กุมารภูต  อายุษฺมาํศฺจานนฺท:  

ตาศฺจตสฺร:  ปรฺษโท  ภิกฺษุภิกฺษุณฺยุปาสโกปาสิกา:  อเนเก  จ  ศุทฺธาวาสกายิกา  เทวปุตฺรา:  

สเทวมานุษาสุรคนฺธรฺวศฺจ  โลโก  ภควโต  ภาษิตมภฺยนนฺทนฺนิติ |116 

 

ความงามในท่ามกลางท่านแสดงดว้ยปริวรรตอืน ๆ เป็นบททีแสดงเนือหาทงัส่วนที

เป็นเนือหาหลกัและเรืองเล่าประกอบ ดงัทีไดย้กแสดงในบทที 2 ว่าดว้ยการแปลสมาธิราชแลว้นนั 

อนึง ในการตีความหมายของความงามในเบืองตน้ ความงามในท่ามกลาง และความ

งามในทีสุดในสมาธิราชสูตร ผูศึ้กษาพบว่าสมาธิราชสูตรมีความชดัเจนในส่วนของรูปแบบการ

นาํเสนอ โดยผูแ้ต่งมีการแบ่งองคป์ระกอบของเนือหาในแต่ละปริวรรตเป็น 3 ส่วน ดงันี 

1. ความงามในเบืองตน้ท่านแสดงดว้ยปริยติั ไดแ้ก่ ทฤษฎีหรือส่วนทีเป็นหลกัการ 

2. ความงามในท่ามกลางท่านแสดงดว้ยปฏิบติั ไดแ้ก่ วิธีการ ซึงคมัภีร์ไดแ้นะนาํวิธี

ปฏิบติัประกอบหลกัการทีแสดงไวใ้นส่วนเบืองตน้ 

3. ความงามในทีสุดท่านแสดงดว้ยปฏิเวธ ไดแ้ก่ ผลทีจะไดรั้บจากการปฏิบติั เป็น

การยนืยนัหลกัการหรือทฤษฎีทีนาํเสนอในส่วนเบืองตน้ บางครังขอ้ความในส่วน

นีเป็นขอ้ความสนัๆ สรุปยืนยนัการปฏิบติัว่าถูกตอ้งซึงจะทาํให้ไดรั้บผลของการ

ปฏิบติัตามหลกัการทีไดก้ล่าวไวใ้นเบืองตน้ 

ในการวัดผลสัมฤทธิของการสอนนันวัดจากความสําเร็จทีนําไปสู่ขันต่อไปได ้

กล่าวคือ ความสาํเร็จของปริยติัวดัไดจ้ากการปฏิบติัไดถ้กูตอ้ง และความสาํเร็จของปฏิบติัวดัไดจ้าก

ผลทีเกิดขึนว่าเกิดผลตามหลกัการทีวางไวห้รือไม่ ดงัทีสมาธิราชสูตรไดก้ล่าวหลกัการนีไวใ้นคาํ

สอนแต่ละหัวข้อ เพือให้เห็นโครงสร้างอย่างชดัเจนและเขา้ใจลาํดับของคาํสอนทีสมาธิราชสูตร

ตอ้งการนําเสนอ ผูศึ้กษาจะไดก้ล่าวองค์ประกอบทงั 3 ส่วน ทีปรากฏในสมาธิราชสูตร จาํนวน

ทงัหมด 55 คาํสอน เรียงตามลาํดบัปริวรรต และบางปริวรรตอาจมีการนาํเสนอคาํสอนหลายขอ้ซึง 

ผูศึ้กษาจะไดก้ล่าวตามลาํดบัคาํสอนทีปรากฏไวใ้นลาํดบัปริวรรตนนั ๆ ดว้ย ดงัต่อไปนี 

 

 

                                         
116 SR. 40.304.1. 
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1. คาํสอนที 1 ปรากฏในปริวรรตที 1 ดงันี 

ปริยตัหิรือหลักการ  บุคคลประพฤติเอกธรรม คือ วางใจเป็นกลาง (สมจิตฺต) มีใจมุ่ง

ประโยชน์ มีใจไม่มุ่งร้าย ต่อสรรพสัตว ์ ย่อมไดต้รัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณโดยพลนั คือโดยไม่ยาก  

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตตฺร  กุมาร  สรฺวสตฺตฺเวษุ  สมจิตฺโต  โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว หิตจิตฺโต’ปฺรติ-

หตจิตฺโต’วษิมจิตฺต  อิม ํ สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวปิ ฺจิต ํ นาม  สมาธึ  ปฺรติลภเต |117 

 

ปฏิบัตหิรือวธิีการ  บุคคลจะตอ้งปฏิบติัดงันีคือ สาํรวมกาย สาํรวมวาจา สาํรวมใจ ทาํ

กรรมใหห้มดจด กา้วล่วงเครืองเหนียวรัด มีความกาํหนดรู้สกนัธ ์ปรับธาตุใหเ้สมอกนั ถอนออกจาก

อายตนะ ละตณัหา ทาํความเขา้ใจการไม่เกิด แสดงเหตุได ้เขา้ใจว่ากรรมทีทาํไม่ไร้ผล เขา้ใจธรรม 

เจริญมรรค ระลึกถึงพระตถาคตอย่างเสมอ มีความรู้ทีกลา้แข็ง รักษาสัตย์ รู้ธรรม เป็นตน้ ดงัที

ปรากฏในคมัภีร์ว่า 

กตมศฺจ ส กุมาร สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวปิ ฺจิโต นาม สมาธิ: ? ยทุต กายสํวร: |  

วากฺสํวร: |  มน:สํวร: |  กรฺมปริศุทฺธิ: |  อาลมฺพนสมติกฺรม: |  สฺกนฺธปริชฺญา | ธาตุสมตา ฯเปฯ 

ววิรฺตากฺษราณาํ  ทุรฺวชฺิเญย ํ โฆเษณ |  อาชฺญาต ํวชฺิไญ: | ชฺญาต ํสูรไต: | ปฺรติวทฺิธมลฺเปจฺไฉ: |  

อุทฺคฺฤหีตมารพฺธวรฺีไย: |  ธฺฤต ํ สฺมฺฤติมทฺภิ: |  กฺษโย  ทุ:ขสฺย |  อนุตฺปาท:  สรฺวธรฺมาณามฺ |  

เอกนยนิรฺเทศ:  สรฺวภวคตฺยุปปตฺตฺยายตนานามฺ |118 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้  ผูป้ฏิบติัตามหลกัการนีย่อมไดส้มาธิชือว่าสรวธรมสวภาวสมตา-

วิปัญจิตะ ซึงสมาธินีเป็นเหตุใหไ้ดรั้บสมัยกัสมัโพธิชญาน ดงัทีปรากฏเป็นขอ้สรุปยนืยนัการปฏิบติั

ทีถกูตอ้งไวใ้นคมัภีร์ว่า  

อย ํ ส  กุมาร  อุจฺยเต  สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวปิ ฺจิโต  นาม  สมาธิ: |119 

 

2. คาํสอนที 2 ปรากฏในปริวรรตที 2 ดงันี 

ปริยตัหิรือหลกัการ การบูชาพระพุทธเจา้เป็นเหตุให้ไดฟั้งธรรมโดยเฉพาะสมาธิราช-

สูตรซึงสอนวิธีการปฏิบติัเพือบรรลุสมัยกัสมัโพธิชญาน ผูต้อ้งการไดพ้บพระพุทธเจา้และฟังธรรม

                                         
117 SR. 1.4.17. 
118 SR. 1.4.18. 
119 SR. 1.7.7. 
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จึงตอ้งหมนัทาํการบูชาพระพุทธเจา้ ทฤษฎีนีปรากฏจากการทีพระพุทธเจา้ทรงปฏิบติัให้เห็นเป็น

ตวัอยา่ง ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

พหุปฺรการา  มยิ  ตสฺย  ปูชา 

กฺฤตา  ชินสฺย  ทฺวปิโทตฺตมสฺย | 

อรฺถาย  โลกสฺย  สเทวกสฺย 

อิม ํ สมาธึ  ปฺรติกางฺตา  สทา | (8)120 

 

ปฏิบัตหิรือวิธีการ พระพุทธเจา้ทรงยกเรืองราวของพระองค์เป็นตวัอย่างในการบูชา

พระพุทธเจา้ซึงประกอบดว้ยการสร้างวิหาร ทาํการบูชาพระพุทธเจา้ แสวงหาความเขา้ใจในสมาธิ 

สละทรัพยส์มบติัทุกอย่างรวมทงับุตรภริยา เพราะการบูชาทาํให้ไดมี้โอกาสฟังธรรมซึงสอนให้

ปฏิบติัดงันี  ไม่ติดในรส ไม่โลภ ไม่คลุกคลีตระกลู ไม่ริษยา อยูด่ว้ยเมตตา ไม่โกรธ ไม่ตอ้งการลาภ

และสักการะ เลียงชีวิตอย่างสุจริต ไม่มีความกังวล มีศีลบริสุทธิ ผูก้ลา้หาญ ปรารภความเพียร 

ไม่หน่ายกุศล มีใจนอ้มไปเพือการอยู่ป่า บาํเพ็ญธุตธรรม อยู่ในไนราตมยกษานติ ฝีกจิตดี ไม่หยิง

ทระนง หมนัเพียร ยนิดีในการสละ ไม่โกรธ ดงัทีปรากฏในคมัภีร์ว่า 

หสฺตา  ศิรา  ภารฺย  ตไถว  ปุตฺรา 

รตฺน ํ ปฺรภูต ํ ตถ  ขาทฺยโภชฺยมฺ | 

น  กึจิ  ทฺรวฺย ํ มิ  น  ตฺยกฺตปูรฺวมฺ 

อิม  สมาธึ  ปฺรติกางฺกฺษตา  วรมฺ | (11)121 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ ไดรั้บผลมากมายพรรณนาไม่ถว้น เช่น เป็นทีรักของมนุษยแ์ละ

อมนุษยท์ังหลาย ข้าศึกทาํลายไม่ได้ เป็นผูที้พระพุทธเจ้าทรงปกปักรักษา มีปฏิภาณไม่สินสุด 

จาํพระสูตรไดไ้ม่สินสุด ไม่หลงลืม ในอนาคตจะไดพ้บพระพุทธเจา้พระนามว่าอมิตาภะและไดเ้ห็น

สุขาวดีพุทธเกษตร ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ธูตานฺ  สมาทาย  คุณาํศฺจ  วรฺตเต 

สฺปฺฤเหนฺติ  เทวาสุรยกฺษคุหฺยกา: | 

ราชาน  โภนฺติ  อนุยาตฺรุ  ตสฺย 

ธาเรติ  ย:  ศานฺต  สมาธิ  ทุรฺลภมฺ | (25)122 
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3. คาํสอนที 3 ปรากฏในปริวรรตที 3 ดงันี 

ปริยัติหรือหลักการ การทีจะรู้จักพระพุทธเจ้า อธิบายพระพุทธเจ้าได้ กล่าวคาํจริง

ถกูตอ้งตามทีพระพุทธเจา้ทรงสอน บุคคลตอ้งทรงจาํ ฯลฯ ปฏิบติัตามสมาธินี ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาตฺตรหิ  กุมาร  โย  โพธิสตฺตฺโว  มหาสตฺตฺว  อากางฺกฺษติ  ตถาคตสฺยารฺหต:  

สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย  ภูต ํ พุทฺธคุณวรฺณ ํ สํปฺรกาศยิตุ ํ โน  จารฺถโต  วา  วฺย ฺชนโต  วา  ปรฺยาทาน ํ 

คนฺตุ ํ สรฺว ํ จ  เม  วจน ํ พุทฺธปริคฺฤหีต ํ นิศฺจริตุมิติ,  เตน  กุมาร  โพธิสตฺตฺเวน  มหาสตฺตฺเวน  

สรฺวสตฺตฺวานามรฺถาย  อย ํ สมาธิรุทฺคฺรหีตวฺย:  ปรฺยวาปฺตวฺโย  ธารยิตวฺโย  วาจยิตวฺย:  

ปฺรวรฺตยิตวฺย:  อุทฺเทษฺฐวฺย:  สฺวาธฺยาตวฺย:  อรณาภาวนยา  ภาวยิตวฺโย  พหุลีกรฺตวฺย:   

ปเรภฺยศฺจ  วสฺิตเรณ  สํปฺรกาศยิตวฺย: |123 

 

ปฏิบัตหิรือวธิีการ การรู้จกัพระพุทธเจา้ตามความเป็นจริง ผูป้ฏิบติัตอ้งเขา้ป่าหรืออยู่

โคนไม ้อยู่ทีกลางแจ้งหรืออยู่กลางเรือนว่าง โดยสรุปคือหลบหนีความวุ่นวายแลว้นึกทบทวน

พุทธคุณอย่างนีว่า พระผูมี้พระภาคเจา้พระองค์นัน  เป็นพระตถาคต เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบ

ดว้ยพระองคเ์อง ถึงพร้อมดว้ยวิชชาและจรณะ เป็นพระสุคต ทรงรู้แจง้โลก เป็นสารถีฝึกบุรุษอย่าง

ยอดเยยีม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์งัหลาย เป็นพระพุทธเจา้ เป็นพระภควนั เป็นผลิตผล

แห่งบุญทงัหลาย ไม่กาํจดักุศลมลูทงัหลาย ประดบัดว้ยกษานติ เป็นตน้ ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

กตเม  จ  เต  กุมาร  ตถาคตสฺย  ภูตา  พุทฺธคุณา: ?  อิห  กุมาร  โพธิสตฺตฺโว  

มหาสตฺตฺโว’รณฺยคโต  วา  วฺฤกฺษมูลคโต  วา  อภฺยวกาศคโต  วา  ศูนฺยาคารมธฺยคโต  วา  เอว ํ 

ปฺรติสํศิกฺษเต  เอว ํ ส  ภควาํสฺตถาคโต’รฺหนฺ  สมฺยกฺสํพุทฺโธ วิทฺยาจรณสํปนฺน:  สุคโต 

โลกวิทนุตฺตร:  ปุรุษทมฺยสารถิ:  ศาสฺตา  เทวานํา  จ  มนุษฺยาณํา  จ  พุทฺโธ  ภควานฺ |  

นิษฺยนฺท:  ส  ตถาคต:  ปุณฺยานามฺ |  อวปฺิรณาศ:  กุศลมูลานามฺ |  ฯเปฯ  สฺถิโต  ภูตโก ฺ ยามฺ |  

สฺถิต:  สรฺวสตฺตฺโวลฺโลกนียายาํ  ภูเมา |  อิเม  เต  กุมาร  ตถาคตสฺย  ภูตา  พุทฺธคุณา: |124 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้  ผูป้ฏิบติัตามหลกัการนียอ่มไดรู้้จกัพระพุทธเจา้ตามความเป็นจริง 

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

เอภิรฺพุทฺธคุณวรฺไณ:  สมนฺวาคโต  โพธิสตฺตฺโว  มหาสตฺตฺว  อิม ํ สมาธิมาคมฺย  

อนาจฺเฉทฺเยน  ปฺรติภาเนน  ตถาคตสฺยาหต:  สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย  ภูต ํ พุทฺธคุณวรฺณ ํ สํปฺรกาศยนฺ  

                                         
123 SR. 3.13.1. 
124 SR. 3.13.6 
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โน  จารฺถโต  โน  วฺย ฺชนตศฺจ  ปรฺยาทานํ  คจฺฉติ |  สรฺว ํ จาสฺย  วจน ํ พุทฺธปริคฺฤหีต ํ

นิศฺจรติ |125 

 

4. คาํสอนที 4 ปรากฏในปริวรรตที 3 ดงันี 

ปริยตัหิรือหลกัการ การกล่าวสรรเสริญลกัษณะของพระพุทธเจา้ใหค้รบถว้น แมก้ล่าว

อยูสิ่นพนักลัป์ก็ไม่ใช่จะสาํเร็จได ้ เพราะการจะไดส้มาธินีตอ้งผา่นการบาํเพญ็หลายอย่างอย่างทีไม่

อาจจะนบัใหค้รบถว้นได ้ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

น  สุกรุ  ชินวรฺณ  สรฺว ิ วกฺตุ ํ

พหุมปิ  กลฺปสหสฺร  ภาษมาไณ: | 

ตถ  คุณ  สมุทานิตา  ชิเนภิ: 

อิมุ  วรุ  ศานฺต  สมาธิเมษมาไณ: |  (1)126 

 

ปฏิบัตหิรือวธิีการ บุคคลตอ้งสละบุตรธิดาภริยา สละทรัพยส์มบติัเงินทองแกว้มณีทุก

อยา่ง ทาํการบูชาดว้ยดอกไมข้องหอมทุกอย่าง  บาํเพ็ญธรรมทานทุกอย่างโดยไม่มุ่งชือเสียง หมนั

อยูป่่าหาสถานทีไม่พลุกพล่านอยูเ่สมอ มีความกรุณาอยูเ่สมอ  ไม่ลกัทรัพย ์ ให้ทานดว้ยความคิดว่า

จะไดรั้บพุทธชญานอยูเ่สมอ ไม่กระดา้ง อ่อนหวาน แจกทาน มีใบหน้ายิ มแยม้ ทรงจาํศรุติ พูดไม่

กระโชกโฮกฮาก มีวาจาอ่อนหวาน ทาํตนเป็นทีรักของชนมาก ทาํตวัดีน่ามอง ไม่ให้ความอยาก

เกิดขึนแมว้ินาทีหนึง ทานอาหารพอประมาณ  เวน้กิจนิมนต์  ให้ความรักและทาํสักการะแก่คนผู้

พหูสูต ทรงจาํศรุติ ใหท้าน รักษาศีล บูชาพระพุทธเจา้ การทรงจาํสมาธินีไดย้อ่มดีกว่าการใหท้านตงั

หลายอยา่ง บูชาพระพุทธเจา้ดว้ยดอกไมมี้กลินหอมน่าชืนใจนานาชนิด บูชาพระพุทธเจา้ดว้ยดนตรี

ขา้วนาํและผา้ ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ปรมสุอภิรูปทรฺศนียา: 

กนฺย  อลกฺํฤตคาตฺร  เปฺรมณียา: | 

ทตฺต  ปุริ  อทีนมานเสน 

อิมุ  วรุ  ศานฺต  สมาธิเมษตา  เม | (2)127 

 

                                         
125 SR. 3.13.19. 
126 SR. 3.13.24. 
127 SR. 3.14.3. 
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ปฏิเวธหรือผลทีได้ ผูป้ฏิบติัตามหลกัการนีจะไดรั้บสมาธิซึงวิเศษกว่าสิงอืนใด เพราะ

จะทาํใหไ้ดส้มัยกัสมัโพธิชญาน  ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ยาวต  ปฺฤถุ  คงฺควาลิกา:  สฺย-ุ 

สฺตาวต  กลฺป  ภเณย  อานุศสํา | 

น  จ  ปริกฺษย  ศกฺยุ  กีรฺตฺยมาเน 

พหุตร  ปุณฺยสมาธิ  ธารยิตฺวา | (17)128 

 

5. คาํสอนที 5 ปรากฏในปริวรรตที 3 ดงันี 

ปริยัติหรือหลักการ ผูศึ้กษาสมาธินีจนกระทงัเป็นพหูสูต จะไดรั้บพุทธธรรมโดยไม่

ยาก ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาจฺฉฺรุตฺเวติ  พุทฺธานามานุศสํานฺ  สุภทฺรกานฺ | 

กฺษิปฺรมุทฺทิศยา  เอต ํ สมาธึ  พุทฺธวรฺณิตมฺ | (18) 

ตฺริสปฺตติพุทฺธโก ฺย:  ปูรฺวชาติษุ  สตฺกฺฤตา: | 

สรฺเวหิ  เตหิ  พุทฺเธหิ  อิท ํ สูตฺรํ  ปฺรกาศิตมฺ | (19)129 

 

ปฏิบัตหิรือวธิีการ  มิใช่แต่เพียงการกล่าวถึงศีล สมาธิและปรัชญา แต่ตอ้งลงมือปฏิบติั

และไดเ้ห็นขอ้ดีเสวยสุขจากการบรรลุความดีนนัได ้ ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

เภษฺยนฺติ  ปศฺจิเม  กาเล  นิรฺวฺฤเต  โลกนายเก | 

พหุ  อสํยตา  ภิกฺษุ  พาหุศฺรุตฺเย  อนรฺถิกา: | (21) 

ศีลสฺย  วรฺณ ํ วกฺษฺยนฺติ  ศีเลน  จ  อนรฺถิกา: | 

สมาธิวรฺณ ํ วกฺษฺยนฺติ  สมาธิย  อนรฺถิกา: | (22)130 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ ความบริสุทธิของศีล สมาธิและปรัชญา เป็นทีบูชาของเทวดาและ

มนุษยท์งัหลาย ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ยท  ปุนริย  ลพฺธ  โภติ  ภูมี 

อตุลิยุ  ธรฺมนิธานุ  ปณฺฑิเตน | 

มรุ  มนุช  สฺปฺฤห ํ ชเนนฺติ  ตตฺร 

                                         
128 SR. 3.16.5 
129 SR. 3.16.13. 
130 SR. 3.16.21. 
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ส  จ  ธนุ  เทติ  นิรุตฺตรํ  ปฺรชานามฺ | (33)131 

 

6. คาํสอนที 6 ปรากฏในปริวรรตที 4 ดงันี  

ปริยตัหิรือหลกัการ ในปริวรรตนีเป็นการกล่าวถึงสมาธิทีถูกตอ้งซึงในปริวรรตทีผ่าน

มาไดย้นืยนัว่าการจะไดบ้รรลุสัมยกัสัมโพธิชญานก็เพราะปฏิบติัสมาธิ จึงสรุปเป็นหลกัการไดว้่า 

การปฏิบติัสมาธิทีถกูตอ้งเป็นเหตุใหไ้ดส้มัยกัสมัโพธิชญาน ดงัปรากฏคาํนิยามในคมัภีร์ว่า 

อถ ขลุ จนฺทฺรปฺรภ: กุมารภูโต ภควนฺตเมตทโวจตฺ  สมาธิ: สมาธิริติ ภควนฺ-

นุจฺยเต |  กตมสฺไยตทฺธรฺมสฺยาธิวจน ํ สมาธิริติ ?132 

 

ปฏิบัตหิรือวธิีการ การปฏิบติัทีถูกตอ้งคือการวางสถานะของใจให้ถูกตอ้งและปฏิบติั

ตนใหถ้กูตอ้งดงันีคือ ความตงัลงแห่งจิต ความไม่เกิดขึน ความไม่สืบต่อ ความรู้ความสืบต่อ ความมี

ภาระอนันาํออกแลว้ ชญาณของพระตถาคต ความยงิใหญ่แห่งพระพุทธเจา้ การเยียวยาราคะ ความ

สงบระงบัโทสะ ความละโมหะ ความประกอบความเพียร ความเวน้จากสิงทีไม่เหมาะสม ความ

พอใจในกุศลธรรม ความตอ้งการจะหลุดพน้จากสงสาร ความปฏิบติัตามอธัยาศยั การเสพธรรมเป็น

เครืองตืน การตามประกอบการประหารกิเลส การรักษาธรรมอนัขาว ความไม่พิศวาสในการเกิดขึน

ทงัหลาย ความไม่ปรุงแต่งใหย้งิขึน ความไม่ใส่ใจถึงกรรมและอายตนะทีมีอยูใ่นตน ความไม่ฟุ้งขึน

แห่งอายตนะทีอยูภ่ายนอก ความไม่ยกตน ความไม่ข่มคนอืน ความไม่สินสุดในกุศลทงัหลาย ความ

ไม่พิศวาสในปุถุชน เป็นผลผลิตของศีล ใครๆ ไม่สามารถโจมตีได ้ความไม่บีบคนัในชนเหล่าอืน 

ความตามรักษามิตร ความตามรักษามนตร์ลบั ความไม่เบียดเบียน ไม่บีบคนัผูมี้ศีลทงัหลาย ความมี

คาํพดูอนัมีลกัษณะ ความไม่อาศยัในไตรธาตุทงัสิน ความว่างในธรรมทงัปวง กษานติอนัเหมาะสม 

ความพอใจอยา่งกลา้แข็งในชญานของพระสพัพญั  ูดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

สมาธิ:  สมาธิริติ  กุมาร  อุจฺยเต  ยทุต  จิตฺตนิธฺยาปฺติ: |  อนุปปตฺติ: | อปฺรติสํธิ: |  

ปฺรติสํธิชฺญานมฺ |  อปหฺฤตภารตา |  ตถาคตชฺญานมฺ | ฯเปฯ ศฺลกฺษฺณวจนตา |  สรฺวไตฺรธาตุเก  

อนิ:ศฺริตตา |  สรฺวธรฺเมษุ  ศูนฺยตา |  อานุโลมิกี  กฺษานฺติ: |  สรฺวชฺญชฺญาเน  ตีวฺรจฺฉนฺทตา  

สมาธิ:  สมาธิริติ  กุมาร  อุจฺยเต |  ยา  เอเวษฺเววรูํเปษุ ธรฺเมษุ  ปฺรติปตฺติรปฺรติปตฺติ:133   

 

                                         
131 SR. 3.17.19. 
132 SR. 4.19.1. 
133 SR. 4.19.2. 
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ปฏิเวธหรือผลทีได้ ผูป้ฏิบติัตามหลกัการนียอ่มจะไดเ้ขา้ใจสมาธิตามความเป็นจริงซึง

เป็นเหตุให้ไดส้ัมยกัสัมโพธิชญาน ดงัปรากฏข้อความสรุปยืนยนัความถูกตอ้งของวิธีการตามที

กล่าวไวใ้นคมัภีร์ว่า 

อย ํ ส  กุมาร  อุจฺยเต  สมาธิริติ |134 

 

7. คาํสอนที 7 ปรากฏในปริวรรตที 4 ดงันี 

ปริยตัหิรือหลกัการ สมาธิทีพระพุทธเจา้ตรัสบอกเป็นเหตุใหไ้ดรั้บสมัยกัสมัโพธิชญาน 

เป็นหลกัการเดียวกนักบัหลกัการก่อนนี แต่อธิบายรายละเอียดการปฏิบติัทีเป็นรูปธรรมเห็นไดง่้าย

กว่า ดงัปรากฏหลกัการในคมัภีร์ว่า 

อปาวฺฤต ํ เม  อมฺฤตสฺย  ทฺวารมฺ 

อาจกฺษิโต  ธรฺมสฺวภาว ุ ยาทฺฤศ: | 

นิทรฺศิตา  เม  อุปปตฺติ  ยาทฺฤศี 

ปฺรกาศิตา  นิรฺวฺฤติ  สานุศสํา | (1)135 

 

ปฏิบัตหิรือวธิีการ  การปฏิบติัเพือใหไ้ดรั้บสมาธิตอ้งปฏิบติัตนดงันี  เวน้บาปมิตร คบ

มิตรดีงาม ละหมู่ชนแลว้อยู่ในป่า มีเมตตาเสมอ รักษาศีลให้บริสุทธิ ยินดีธุตะธรรม  เสริมสร้าง 

ตยาคะและปรัชญา ชกัชวนคนทีแนะนาํไดใ้นโพธิจิต บริโภคอาหารเพือมุ่งประโยชน์ในการดาํรง

อตัภาพ ระลึกถึงพระพุทธเจา้โดยอาการทีประมาณไม่ได ้เจริญสติตามเห็นพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ  

ทาํใหมี้จิตนอ้มไปหาพระพุทธเจา้ มีจิตตงัมนัเพือเป็นพระพุทธเจา้ เพราะนึกถึงพระพุทธเจา้อยู่เสมอ

แมจ้ะป่วยใกลต้าย แต่รักษาสตินึกถึงพระพุทธเจา้ไวไ้ดก้็จะไม่รู้สึกเวทนา การเสพศีล ศรุตะ ตยาคะ  

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ววิรฺชนียา:  สท  ปาปมิตฺรา: 

กลฺยาณมิตฺราศฺจ  นิเษวติวฺยา: | 

วเนษุ  วสฺตวฺย  คณานฺ  ชหิตฺวา 

ไมตฺรํ  จ  จิตฺต ํ สท  ภาวนียมฺ | (2)136 

 

 

                                         
134 SR. 4.19.13. 
135 SR. 4.19.15. 
136 SR. 4.19.18. 
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ปฏิเวธหรือผลทีได้ เมือปฏิบติัตนตามหลกัการนีย่อมจะไดรั้บสมาธิซึงเป็นภูมิทีสงบ  

จะประจักษ์ต่อธรรมของพระพุทธเจ้า จะได้รับพุทธคุณ จะมีความรู้ทีไม่มีพิษภัย จะได้เห็น

พระพุทธเจา้ในทุกที โดยไม่ยาก ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมา ฺฉฺรุณิตฺวา  อิมุ  อานุศสํา 

ชเนถ  ฉนฺทมตุลาย  โพธเย | 

มา  ปศฺจกาเล  ปริตาปุ  เภษฺยต 

สุทุรฺลภ ํ สุคตวราณ  ทรฺศนมฺ | (23)137 

 

8. คาํสอนที 8 ปรากฏในปริวรรตที 5 ดงันี 

ปริยัติหรือหลักการ  ผูมุ่้งปฏิบติัเฉพาะในอามิสบูชา ย่อมไดรั้บความสุขไม่สินสุด  

จะยนิดีกบัผลทีเกิดขึนทนัทีทนัใด จะมุ่งหวงัผลคือสวรรค์ในภายภาคหน้า  แต่จะเสือมรอบจากผล

ของปฏิบติับูชาซึงจะไดรั้บจากการสมาทานศีลอุโบสถ การเขา้ไปหาพระตถาคต การนั งลอ้มรอบ

พระตถาคต การอยูพ่รหมจรรย ์ความไดบ้รรพชาและอุปสมบท  กล่าวโดยย่อคือ ปฏิบติับูชาให้ผล

มากกว่าอามิสบูชา ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ปริหียนฺเต  พเตเม  สตฺตฺวา:  ศีลโปษธสมาทานตสฺตถาคตานามุปสํกฺรมณตสฺ-

ตถาคตปรฺยาสนโต  พฺรหฺมจรฺยาวาสต:  ปฺรวฺรชฺโยปสํปนฺนภิกฺษุภาวตศฺจ |  ต  เอเต สตฺตฺวาสฺ-

ตทนนฺตรํ  สุขคุรุกา: |  ตตฺ  กสฺย  เหโต: ?  ตถา  หิ  ตทนนฺตรํ  สุขมิท ํ ยทุต  โลกามิสปูชา | 

ต เอเต สตฺตฺวา ทฺฤษฺฏธรฺมคุรุกาศฺจ สํปรายคุรุกาศฺจ นาตฺยนฺตนิษฺฐา: กุศลมูลาย | ฯเปฯ  

ยนฺนวหเมเตษาํ  สตฺตฺวานาํ  ตถา  ตถา  ธรฺม ํ เทศเยย ํ ยทมี  สตฺตฺวา  ยถานุตฺตรยา  ธรฺมปูชยา  

ธรฺมปฺรติปตฺตฺยา  จ  ตถาคต ํ ปูชเยย:ุ |138 

 

ปฏิบัตหิรือวธิีการ  ผูจ้ะทาํการบูชาไดถ้กูตอ้งตอ้งเสริมสร้างทศันะว่า การให้ธรรมเป็น

ทานดีกว่าการใหอ้ามิสเป็นทาน เพราะการใหธ้รรมเป็นทานช่วยสร้างความเคารพซึงกนัและกนัได ้

คนทีเข้าหาผูใ้ห้อามิสก็เพราะมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตน  แต่คนทีเข้าหาผูใ้ห้ธรรมเพราะมุ่ง

ประโยชน์ต่อส่วนรวมดงันีแลว้  ไม่เสพกาม  มองเห็นเรือนเป็นสิงน่ารังเกียจ สลดัออกจากเรือน 

บาํรุงพระพุทธเจา้ หนัหนา้เขา้ป่า ปฏิบติัสปัตบท เหล่านีเป็นการปฏิบติับูชา ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ทานปฺรทาเนน  อนฺโยนฺย  เสวตาํ 

เตษานฺยมนฺยสฺมิ  น  โภติ  เคารวมฺ | 

                                         
137 SR. 4.21.7. 
138 SR. 5.23.21. 
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นา  ตาทฺฤศี  เสวน  วรฺณยนฺติ 

พุทฺธา  วิทู  เยษ  ปฺรหีณ  วาสนา | (1)139 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ ปฏิบติับูชาเป็นเหตุให้ไดต้รัสรู้สัมมาสัมโพธิชญาน ซึงต่างจาก

อามิสบูชาจะไดรั้บเพียงผลในทางโลก ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ยศฺไจว  โพธึ  ปฺรติกางฺกฺษมาณ: 

สตฺตฺวารฺถ  นิรฺวณฺิณุ  กุสํสฺกฺฤตาต: | 

รณฺยามุข:  สปฺต  ปทานิ  ปฺรกฺรเม 

อย ํ ตต:  ปุณฺยวศิิษฺฏ  โภติ | (11)140 

 

9. คาํสอนที 9 ปรากฏในปริวรรตที 6 ดงันี 

ปริยัติหรือหลักการ การทาํบริกรรมสมาธิเป็นเหตุให้ได้รับสัมมาสัมโพธิชญาน  

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาตฺตรฺหิ  กุมาร  โพธิสตฺตฺเวน  มหาสตฺตฺเวน  อิม ํ สมาธิมากางฺกฺษตา  

กฺษิปฺรํ  จานุตฺตรํา  สมฺยกฺสํโพธิมภิสํโพทฺธุกาเมน  สมาธิปริกรฺม  กรณียมฺ |141 

 

ปฏิบัตหิรือวธิีการ ตอ้งทาํการบูชาใหถ้กูตอ้งครบขอ้กาํหนด 3 ประการ คือ   

1. มีใจประกอบด้วยมหากรุณา ทาํการบูชาพระตถาคตทังในอดีต อนาคต และ

ปัจจุบนั 

2. ทาํการบูชาดว้ยปัจจยั 4 ดอกไม ้ของหอม ธง เครืองดนตรี เป็นตน้ ดว้ยความอิม

เอมใจ 

3. ทาํโดยไม่หวงัผลใด ๆ เช่น อยากรวย อยากขึนสวรรค ์อยากไดบ้ริวาร 

ดงัขอ้ความทีปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตตฺร กุมาร กตมตฺ สมาธิปริกรฺม ?  อิห กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหากรุณาสํปฺร- 

สฺถิเตน  จิตฺเตน  ติษฺฐตาํ  วา  ตถาคตานาํ  ปรินิรฺวฺฤตานาํ  วา  ปูชากรฺมเณ  อุทฺยุกฺโต  ภวติ,  

ยทุต  จีวรปิณฺฑปาตสยนาสนคฺลานปฺรตฺยไภษชฺยปริษฺกาไร:  ปุษฺปธูปคนฺธมาลฺยวเิลปนจูรฺณ-

จีวรจฺฉตฺรธฺวชปตากาภิสฺตูรฺยตาลาวจไรรฺไวชยนฺตีภิ:  ตจฺจ  กุศลมูล ํ สมาธิปรฺรติลมฺภาย  

                                         
139 SR. 5.24.8. 
140 SR. 5.25.19. 
141 SR. 6.30.1. 
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ปริณมยติ | ส  น  กจิํทฺธรฺมมากางฺกฺษสฺํตถาคต ํ ปูชยติ  น รูปํ  น กามานฺ น โภคานฺ น สฺวรฺคานฺ  

น  ปริวารานฺ |  อปิ  ตุ  ขลุ  ปุนรฺธรฺมจิตฺตโก  ภวติ |  ส  อากางฺกฺษนฺ ธรฺมกายโต’ปิ ตถาคต ํ

โนปลภเต, กิมงฺค  ปุนา  รูปกายต  อุปลปฺสฺยเต |142 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ เมือทาํการบูชาดว้ยความอิมเอมใจจะตดักิเลสเลก็นอ้ยก็สามารถตดั

ได ้เพราะสภาพจิตช่วงนนัไม่มีการยึดมนัในความเป็นตวัตน และจะไดบ้รรลุสัมมาสัมโพธิชญาน 

ในทา้ยทีสุด ดงัทีปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาตฺตรฺหิ  กุมาร เอษาํ สา ตถาคตานา ปูชา ยทุต ตถาคตสฺยาทรฺศนมาตฺมนศฺ-

จานุปลพฺธิ:  กรฺมวปิากสฺย  จาปฺรติกางฺกฺษมาณตา |  อนยา  กุมาร ตฺริมณฺฑลปริศุทฺธยา  ปูชยา  

ตถาคต ํ ปูชยิตฺวา  โพธิสตฺตฺโว  มหาสตฺตฺว  อิม ํ สมาธึ  ปฺรติลภเต  กฺษิปฺรํ  จานุตฺตรํา  

สมฺยกฺสํโพธิมภิสํพุธฺยเต |143 

 

10. คาํสอนที 10 ปรากฏในปริวรรตที 7 ดงันี 

ปริยตัหิรือหลักการ ความฉลาดรู้ในกษานติ 3 เป็นเหตุให้ไดรั้บสัมยกัสัมโพธิชญาณ 

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาตรฺหิ กุมาร โพธิสตฺตฺเวน  มหาสตฺตฺเวเนม ํ สมาธิมากางฺกฺษตา  กฺษิปฺรํ 

จานุตฺตรํา  สมฺยกฺสํโพธิมภิสํโพทฺธุกาเมน  ตฺริกฺษานฺติชฺญานกุศเลน  ภวิตวฺยมฺ | ฯเปฯ ตตฺ  

กสฺย  เหโต: ?  ตถาหิ  กุมาร  ยทา  โพธิสตฺตฺโว  มหาสตฺตฺวสฺตฺริกฺษานฺติวิเศษกุศโล  ภวติ 

ตฺริกฺษานฺติชฺญานวิเศษกุศลศฺจ  ภวติ,  ตทาย ํ กุมาร  โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: กฺษิปฺรํ สมาธึ 

ปฺรติลภเต,  กฺษิปฺรํ  จานุตฺตรํา  สมฺยกฺสํโพธิมภิสํพุธฺยเต |144 

 

ปฏิบัตหิรือวธิีการ ทาํความเขา้ใจกษานติ 3 ประการไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ดงันี 

1. กษานติที 1 ไม่โตแ้ยง้ใคร ไม่กล่าวคาํไม่มีประโยชน์ มีเหตุผลเสมอ รู้ว่าธรรม

เปรียบเหมือนมายา ไม่ติดในนิมิต ไม่ละทีทีจะให้ความรู้ ฉลาดรู้นัยในพระสูตร เขา้ใจชญานของ

พระสุคต ฟังเมือไดย้นิไม่ใช่มุ่งหวงัพุทธภาษิต เขา้ใจธรรมดาของพระพุทธเจา้ ฟังพระสูตรทีกล่าว

เรืองศูนยตา ไม่กระทบกระทงัแต่ตงัความกรุณาไวต่้อคนนอกศาสนา  ธารณีปรากฏชดัเองไม่ใช่

                                         
142 SR. 6.30.3. 
143 SR. 6.30.9. 
144 SR. 7.35.1. 
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มุ่งหวงัใหป้รากฏชดั กล่าวคาํสัตย ์ แมธ้าตุจะแปรปรวนก็ไม่ทอ้ถอย  ศึกษาในทีให้ศิลปะทงัหมด

ดว้ยใจ ศึกษาทีใดก็ตามตงัใจไวใ้นฐานะเป็นเรืองทีตอ้งศึกษาวิจยั 

2. กษานติที 2 ไม่ยินดีเพียงสมถะ มุ่งมนัในวิปัสสนา มีสมาธิเสมอในขณะยืน พูด 

จงกรม นงั ฯลฯ ทาํอภิญญาใหเ้กิด ไม่ทาํวิสภาคารมณ์ของฤทธิให้เกิดเพราะจะทาํให้ฤทธิเสือม ไม่

ถือมนั ควบคุมปรมาณูของจิตใหไ้ด ้ เรียนรู้ธรรมจากธรรมชาติ 

3. กษานติที 3 มองใหเ้ห็นพระพุทธเจา้ในทุกทีทุกทิศ มองเห็นพุทธเนรมิต มองเห็น

พุทธเกษตร ศึกษาอาจาระ โคจรและอิริยาบถของพระพุทธเจา้ ศึกษาในคาํพรรณนาคุณของพระ

โพธิสตัวด์ว้ยความยนิดีไม่มีใจกระทบกระทงั วางจิตเป็นกลางไม่ดีใจเมือเสียไม่ยนิดีเมือได ้

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

น  เกนจิตฺ  สารฺธ ํ กโรติ  วคฺิรห ํ

น  ภาษเต  วาจมนรฺถสํหิตามฺ | 

อรฺเถ  จ  ธรฺเม  จ  สทา  ปฺรติษฺฐิต: 

ปฺรถมาย  กฺษานฺตีย  สท  นิรฺทิศียติ | (1)145 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ จิตของผูฝึ้กกษานติย่อมเหมาะแก่การไดรั้บสัมยกัสัมโพธิชญาน  

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาทฺธิ  โย  อิจฺฉติ  โพธิ  พุทฺธิตุ ํ

ต ํ ชฺญานสฺกนฺธ ํ ปฺรวรํ  นิรุตฺตรมฺ | 

ส  กฺษานฺติ  ภาเวตุ  ชิเนน  วรฺณิตาํ 

น  ทุรฺลภา  โพธิ  วรา  ภวษฺิยติ | (38)146 

 

11. คาํสอนที 11 ปรากฏในปริวรรตที 8 ดงันี 

ปริยัติหรือหลักการ ธรรมทังหมดเกิดมาจากสิงทีไม่ใช่ภาวะ หมายความว่า ธรรม

ทงัหมดเป็นศนูยตา เขา้ใจไดถ้กูตอ้งยอ่มเขา้ใจธรรมและบรรลุสมัยกัสมัโพธิชญาน ในคมัภีร์ว่า 

ตสฺย จ ภควโต โพธิปฺราปฺตสฺย  สรฺววฺฤกฺษปตฺเรภฺย:  สรฺวตฺฤณคุลฺเมาษธิวนสฺ

ปติภฺย: สรฺวไศลศิขเรภฺยศฺจาภาวสมุทฺคตศพฺโท นิศฺจรติ | ยาวติ จ ตตฺรโลกธาเตา 

ศพฺทปฺรชฺญปฺติ: สรฺวโต’ภาวสมุทฺคตวชฺิญปฺติศพฺโท  นิศฺจรติ  |147 

                                         
145 SR. 7.35.13. 
146 SR. 7.40.15. 
147 SR. 8.41.11. 
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ปฏิบัตหิรือวธิีการ ทาํความเขา้ใจสมาธินีซึงแสดงศนูยตาธรรม ทรงจาํ กล่าว บอก ฯลฯ 

แสดงแก่ผูอื้นโดยพิสดาร ยกตวัอยา่งการปฏิบติัของราชกุมารพระนามว่ามหากรุณาจินตีผูท้รงเขา้ไป

เฝ้าพระพุทธเจา้แลว้ฟังสมาธินีจากนนัไดอ้อกผนวชปฏิบติัสมาธิ ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า  

อถ  ขลุ  กุมาร  ส  มหากรุณาจินฺตี  นาม  ราชกุมาโร  เยน  ภควานฺ  อภาวส

มุทฺคตสฺตถาคโต’รฺหนฺ  สมฺยกฺสํพุทฺธสฺเตโนปสํกฺรามตฺ |  อุปสํกฺรมฺย  ตสฺย  ภควต: ปาเทา 

ศิรสาภิวนฺทฺย  ภควนฺต ํ ตฺริ:  ปฺรทกฺษิณีกฺฤตฺย  เอกานฺเต’สฺถาตฺ |  อถ ขลุ  กุมาร  ส  ภควานฺ  

อภาวสมุทฺคตสฺตถาคโต’รฺหนฺ  สมฺยกฺสํพุทฺโธ  มหากรุณา-จินฺติโน  ราชกุมารสฺยาธฺยาศย ํ

วทิิตฺวา  อิม ํ สมาธึ  เทศยามาส | ฯเปฯ  ส  ปฺรวฺรชิต:  สนฺนิม ํ สมาธิมุทฺคฺฤหีตวานฺ | อุทฺคฺฤหฺย 

ปรฺยวาปฺย ธารยิตฺวา วาจยิตฺวา  ภาวนาโยคมนุยุกฺโต  วฺยหารฺษีตฺ |148 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ ผูศึ้กษาสมาธินีซึงแสดงหลกัการของความไม่มีอยู่จริง (อภาวะ)  

ซึงเป็นไวพจน์ของศูนยตา ปฏิบัติอย่างถูกต้องแลว้ย่อมไม่ไปสู่ทุคติ และย่อมได้บรรลุสัมยกั -

สมัโพธิชญานในทีสุด ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ส ไตไนว  กุศลมูเลน  วศึติกลฺปโกฏฺ โย  น  ชาตุ  ทุรฺคติวนิิปาตมคมตฺ |  วศึตีนาํ  

กลฺปานามตฺยเยน  อนุตฺตรํา  สมฺยกฺสํโพธิมภิสํพุทฺโธ’ภูตฺ |  สุวิจินฺติตารฺโถ  นาม  ตถาคโต’

รฺหนฺ  สมฺยกฺสํพุทฺโธ  โลก  อุทปาทิ |  สรฺเวษุ  จ  เตษุ  กลฺเปษุ  วิศตึ  จ  พุทฺธโกฏี- 

ราราคยามาส |  ปศฺย  กุมาร  ยถาย ํ สมาธิรฺพหุกโร  โพธิสตฺตฺวานาํ  มหาสตฺตฺวานามนุตฺตรสฺย  

พุทฺธชฺญานสฺย  ปริปูรณาย  สํวรฺตเต |149 

 

12. คาํสอนที 12 ปรากฏในปริวรรตที 9 ดงันี 

ปริยัติหรือหลักการ กษานติในธรรมลึกซึงเป็นเหตุให้บรรลุสัมยกัสัมโพธิชญาน  

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาตฺตรฺหิ  กุมาร  โพธิสตฺตฺเวน  มหาสตฺตฺเวเนม ํ สมาธิมากางฺกฺษตา  กฺษิปฺรํ  

จานุตฺตรํา  สมฺยกฺสํโพธิมภิสํโพทฺธุกาเมน  คมฺภีรธรฺมกฺษานฺติกุศเลน  ภวติวฺยมฺ |150 

 

 

                                         
148 SR. 8.41.19. 
149 SR. 8.41.24. 
150 SR. 9.44.1. 
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ปฏิบัตหิรือวธิีการ รู้จกัธรรมทงัปวงว่าไม่มีอยู่จริง เปรียบเหมือนมายา ความฝัน พยบั

แดด เสียงสะทอ้น แสงสว่าง พระจนัทร์ในนาํ สิงเนรมิตของนกัมายากล รูปเหมือนของพระพุทธเจา้

ทีปรากฏในใจ รูปภาพในกระจกเงา อากาศ ฟองนํา แผ่นดินไหวของคนเมา แก่นของต้นกลว้ย  

พึงรักษาศีลแต่ไม่พึงถือตวัว่ามีศีลเพราะตวัหรือร่างกายนันไม่มีอยู่จริง การปฏิบติัเป็นสิงสําคัญ

เพราะถา้รู้แต่ไม่ปฏิบติัก็ไม่เกิดผลเหมือนมียาดีแต่ไม่กินก็ไม่หายจากโรค ละคนพาลคบบณัฑิต มีใจ

กอปรดว้ยเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาอยูเ่สมอ ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

กถ ํจ กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว คมฺภีรธรฺมกฺษานฺติกุศโล ภวติ ?  อิห  

กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน มาโยปมา: สรฺวธรฺมา: ยถาภูตต: ปฺรชฺญาตวฺยา: |  สฺวปฺโน-

ปมา  มรีจฺยุปมา:  ปฺรติศฺรุตฺโกปมา:  ปฺรติภาโสปมา  อุทกจนฺทฺโรปมา  นิรฺมิโตปมา: 

ปฺรติพิมฺโพปมา  อากาโศปมา:  สรฺวธรฺมา:  ปฺรชฺญาตวฺยา: |151 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ ผูป้ฏิบติัตามหลกัการนีย่อมไม่เป็นไปในอาํนาจของราคะ โทสะ 

โมหะ กล่าวคือไดบ้รรลุสมัยกัสมัโพธิชญาน ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ยทา จ กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน  มาโยปมา:  สรฺวธรฺมา:  ปริชฺญาตา  

ภวนฺติ, สฺวปฺโนปมา มรีจฺยุปมา: ปฺรติศฺรุตฺโกปมา: ปฺรติภาโสปมา อุทกจนฺทฺโรปมา นิรฺมิโต-

ปมา: ปฺรติพิมโพปมา อากาโศปมา: สรฺวธรฺมา: ปริชฺญาตา ภวนฺติ ยถาภูตต:, ตทาย ํกุมาร  

โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว คมฺภีรธรฺมกฺษานฺติกุศล อิตฺยุจฺยเต | ส คมฺภีรยา ธรฺมกฺษานฺตฺยา 

สมนฺวาคโต  ร ฺช:นีเยษุ  ธรฺเมษุ  น รชฺยเต,  โทษณีเยษุ  ธรฺเมษุ น ทุษฺยเต, โมหนีเยษุ  ธรฺเมษุ  

น มุหฺยเต | ฯลฯ ปุรุษปทฺม: | ปุรุษปุณฺฑรีก: | ปุรุษทมก: | ปุรุษจนฺทฺร: |  อกาปุรุษ: |  ปุรุษานุ-

ปลิปฺต:  อิตฺยุจฺยเต |152 

 

13. คาํสอนที 13 ปรากฏในปริวรรตที 10 ดงันี  

ปริยตัหิรือหลกัการ การมุ่งเนน้ทีการปฏิบติัธรรม ไม่ใส่ใจในร่างกายและชีวิต เป็นเหตุ

ใหไ้ดรั้บสมัยกัสมัโพธิชญาน ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาตฺตรฺหิ  กุมาร ปฺรติปตฺติสาโร  ภวิษฺยามีตฺเยว ํ ตฺวยา  กุมาร  สทา  

ศิกฺษิตวฺยมฺ |  ตตฺ  กสฺย  เหโต: ?  ปฺรติปตฺติสารสฺย  หิ  กุมาร  โพธิสตฺตฺวสฺย  มหาสตฺตฺวสฺย  น  

ทุรฺลภา  ภวตฺยนุตฺตรา  สมฺยกฺสํโพธิ:,  กึ  ปุนรย ํ สมาธิ: |153 

                                         
151 SR. 9.44.3. 
152 SR. 9.44.6. 
153 SR. 10.54.1. 
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ปฏิบัตหิรือวธิีการ  คมัภีร์ไดย้กตวัอยา่งการปฏิบติัตนของจนัทรประภาไวใ้นคมัภีร์ว่า 

จันทรประภานิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันทีบ้าน หลงัจากพระพุทธเจ้ารับนิมนต์แลว้ได้กลบัไป

จดัเตรียมทุกสิงอยา่งดี มีการทาํความสะอาด ประดบัประดาพืนที เกลียดอกไม ้ปักธง อบกลินหอม 

เก็บหินกอ้นกรวดออกจากทางเดิน จดัเครืองดนตรีบรรเลง จดัของกินของเคียวทีประณีต จดัเครือง

เทยยธรรมชนัดี เป็นตน้ 

อถ  ขลุ  จนฺทฺรปฺรภ:  กุมารภูต  อุตฺถายาสนาเทกาํสมุตฺตราสงฺค ํ กฺฤตฺวา ทกฺษิณ ํ

ชานุมณฺฑล ํปฺฤถิวฺยาํ  ปฺรติษฺฐาปฺย  เยน  ภควาํสฺเตนา ฺชลึ  ปฺรณมฺย  ภควนฺตเมตทโวจตฺ – 

อาศฺจรฺย ํ ภควนฺ  ยาวตฺ  สุภาษิตา  เจย ํ ภควตา โพธิสตฺตฺวานาํ มหาสตฺตฺวานามววาทานุศาสนี 

สรฺวโพธิสตฺตฺวศิกฺษา เทศิตา สฺวาขฺยาตา สุปฺรชฺญปฺตา | ฯเปฯ เอกานฺเต  สฺถิต:  จนฺทฺรปฺรภ:  

กุมารภูโต  ภควต:  กาลมาโรจยามาส   กาโล  ภควนฺ,  กาล:  สุคต,  สิทฺธํ  ภกฺต ํ ยสฺเยทานี 

กาล ํ มนฺยเส |154 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้  ผูป้ฏิบติัตามหลกัการนียอ่มเป็นเหตุให้ไดรั้บสัมยกัสัมโพธิชญาน 

ซึงก่อนจะไดรั้บสมัยกัสมัโพธิชญานจะมีความเขา้ใจในสมาธินีอย่างถูกตอ้งก่อน เพราะฉะนันเมือ

วางหลกัว่าจะเป็นเหตุใหไ้ดรั้บสมัยกัสมัโพธิชญาน จึงไม่มีคาํถามทีจะตอ้งตอบว่าจะไดรั้บสมาธินี

ดว้ยหรือไม่ ดงัหลกัการทีปรากฏในคมัภีร์เบืองตน้แลว้ว่า 

ปฺรติปตฺติสารสฺย  หิ  กุมาร  โพธิสตฺตฺวสฺย  มหาสตฺตฺวสฺย  น  ทุรฺลภา  ภวตฺย-

นุตฺตรา  สมฺยกฺสํโพธิ:,  กึ  ปุนรย ํ สมาธิ: |155 

 

14. คาํสอนที 14 ปรากฏในปริวรรตที 11 ดงันี 

ปริยตัหิรือหลกัการ ผูป้ระกอบดว้ยเอกธรรมซึงคมัภีร์หมายถึงหลกัการของศนูยตายอ่ม

ไดรั้บคุณทงัหลาย และยอ่มตรัสรู้สมัยกัสมัโพธิชญานโดยพลนั ดงัทีปรากฏในคมัภีร์ว่า 

เอกธรฺเมณ  กุมาร  สมนฺวาคโต  โพธิสตฺตฺโว  มหาสตฺตฺว:  เอตานฺ  คุณานฺ 

ปฺรติลภเต,  กฺษิปฺรํ  จานุตฺตรํา  สมฺยกฺสํโพธิมภิสํพุธฺยเต |156 

 

                                         
154 SR. 10.54.3. 
155 SR. 10.54.2. 
156 SR. 11.70.4. 



438 
 

 
 

ปฏิบัตหิรือวธิีการ ทาํความเขา้ใจว่าธรรมทงัปวงมีลกัษณะดงันีคือ ไม่มีชือ ปราศจาก

ชือ ปราศจากเสียงกล่าว  ปราศจากทางแห่งคาํพดู  ปราศจากอกัษร ปราศจากความเกิดขึน ปราศจาก

ความดับ มีเหตุเป็นลกัษณะพิเศษ  มีปัจจยัเป็นลกัษณะพิเศษ มีวิปากเป็นลกัษณะ มีอารมณ์เป็น

ลกัษณะ มีความวิเวกเป็นลกัษณะ มีลกัษณะเดียว  ไม่มีลกัษณะ ปราศจากนิมิต เป็นอจินไตย ์

ปราศจากความคิด เขา้ถึงใจ ดงัทีปรากฏในคมัภีร์ว่า 

กตเมไนเกน  ธรฺเมณ  อิห  กุมาร  โพธิสตฺตฺโว  มหาสตฺตฺว:  สรฺวธรฺมาณํา  

สฺวภาว ํ ยถาภูต ํ ปฺรชานาติ ?  กถ ํ จ  กุมาร  โพธิสตฺตฺโว  มหาสตฺตฺว:  สรฺวธรฺมาณํา  

สฺวภาว ํชานาติ ? อิห กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: สรฺวธรฺมานนามกานฺ  นามาป-

คตานฺ  ปฺรชานาติ | 157 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้  ไดรั้บผลดีสูงสุดคือสัมยกัสัมโพธิชญาน และไดรั้บผลดีเพิมเติม

เป็นส่วนประกอบอีกหลายประการ คือ ไดย้นิแต่เสียงทีน่าชอบใจ ฉลาดในอกัษรและบท รู้จกัแยะ

แยะเสียง เป็นทีรักของมนุษยแ์ละอมนุษยท์งัหลาย ไดรั้บคุณธรรมหลายประการ เขา้ใจสภาวธรรม

ตามทีเป็นจริง ระลึกชาติได ้บริวารไม่แตกแยก มีปฏิภาณไม่สินสุด ดงัทีปรากฏในคมัภีร์ว่า 

อวกิลเวศธารี  โภติ 

ทศพลอาตฺมช  ปณฺฑิโต  มหาตฺมา | 

สท  สฺมฺฤติ  ปริศุทฺธ  ตสฺย  โภติ 

สุสุขมุ  ธรฺมสฺวภาว ุ ชานมาน: | (47)158 

 

15. คาํสอนที 15 ปรากฏในปริวรรตที 12 ดงันี 

ปริยัติหรือหลักการ  ผูเ้ขา้ใจสภาวะของธรรม ย่อมกล่าวคุณของพระพุทธเจา้ไดต้รง

ตามจริง ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตตฺร  กุมาร  โย  โพธิสตฺตฺโว  มหาสตฺตฺว:  สรฺวธรฺมาณํา  สฺวภาว ํ ปฺรชานาติ,  

ตสฺเยเม เอวรูํปา  คุณานุศสํา  ภวนฺติ  ส  ตถาคตานาํ  ภูต ํ คุณวรฺณ ํ ภาษเต |  น  จ  ตถาคตานฺ  

วฺยาขฺยาติ อสตา  อภูเตน |159 

 

                                         
157 SR. 11.70.5. 
158 SR. 11.73.21. 
159 SR. 12.76.1. 
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ปฏิบัตหิรือวธิีการ ทาํความเขา้ใจพุทธคุณว่ามีไม่สินสุดเกิดจากบุญทีพระพุทธเจา้ทรง

บาํเพญ็มานบัไม่ถว้น เป็นอจินไตย ์ปราศจากความคิด ประมาณไม่ได ้คิดไม่ได ้เพราะความคิดหรือ

จิตเป็นสิงไม่มีสภาวะ ไม่มีรูป ไม่อาจชีให้เห็นเป็นรูปได ้สิงเหล่านีคือ จิต, พุทธคุณ, ตถาคต และ

ธรรมมีสภาวะอย่างเดียวกนั คือเป็นสิงเดียวกนั เขียนเป็นสมการคือ จิต=พุทธคุณ=ตถาคต=ธรรม  

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตตฺ  กสฺย  เหโต: ?  ยยา  ธรฺมตย  ตถาคต:  ปฺรภาวฺยเต,  ตาํ  ธรฺมตาํ  ยถาภูต ํ

ปฺรชานาติ |  อนนฺตานฺ  พุทฺธคุณานฺ  ปฺรชานาติ |  ตตฺ  กสฺย เหโต: ? อนนฺตา หิ กุมาร พุทฺธคุณ  

อจินฺตฺยาศฺจินฺตาปฺรคตา: |  เตนาศกฺย ํ จินฺตยิตุ ํ วา  ปฺรมาตุ ํ วา |  ตตฺ  กสฺย  เหโต: ?  จิตฺต ํ หิ  

กุมาร  นิ:สฺวภาวมรูปฺยมนิทรฺศนมฺ |  อิติ  หิ  กุมาร  ยตฺสฺวภาว ํ จิตฺต ํ ตตฺสฺวภาวา  พุทฺธคุณา:,  

ยตฺสฺวภาวา  พุทฺธคุณาสฺตตฺสฺวภาวาสฺตถาคตา:,  ตตฺสฺวภาวา:  สรฺวธรฺมา: |160 

   

ปฏิเวธหรือผลทีได้ ผูที้เขา้ใจหลกัการนียอ่มเป็นผูมี้ใจเป็นสมาธิ ฉลาดในการสลดัออก 

รู้ทวัถึงการสลดัออกซึงไตรธาตุตามทีเป็นจริง เป็นผูม้กัหยงัเห็นตามเป็นจริง มีวาทะไม่ผิด มิใช่มกั

กล่าวเป็นอยา่งอืน พดูอยา่งไรก็ทาํอยา่งนนั ไม่ปักใจลงในไตรธาตุ เป็นผูก้า้วล่วงไตรธาตุ เป็นผูก้า้ว

ล่วงกามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ กิเลสภูมิ นามภูมิ โฆษภูมิ เป็นผูฉ้ลาดในอกัษร บทและนัย มีความรู้ที

อบรมในเรืองอกัษร ฉลาดในธรรมทีไม่ควรกล่าว รู้อกัษร ฉลาดในอกัษร รู้และฉลาดในประเภท

แห่งอกัษรและบท รู้และฉลาดในความพิสดารแห่งประเภทของอกัษรและบท ฉลาดในประเภทแห่ง

บทแห่งธรรมทงัปวง ฉลาดในความพิสดารของประเภทแห่งบทแห่งธรรมทงัปวง ฉลาดเพราะรู้

ในวยวสัถานของธรรมทงัปวง เป็นผูป้ระกอบพร้อมดว้ยพุทธิอนัไดส้ั งสมไว ้ไม่มารทงัหมดและ

เทวดาผูน้บัเนืองในหมู่มารผูช้วัชา้ครอบงาํ ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ย: กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว เอว ํสรฺวคุณสฺวภาวนิรฺเทศ ํยถาภูต ํปฺรชานาติ,  

อย ํ กุมาร  อุจฺยเต  โพธิสตฺตฺโว  มหาสตฺตฺโว นิธฺยาปฺติมานส: |  นิ:สรณกุศล: |  ไตฺรธาตุกนิ:

สรณ ํ ยถาภูต ํ ปฺรชานาติ |161 

 

16. คาํสอนที 16 ปรากฏในปริวรรตที 13 ดงันี 

ปริยัติหรือหลักการ สมาธิเป็นเหตุให้บรรลุสัมยกัสัมโพธิชญาน ปริวรรตนีมีชือว่า

สมาธินิรเทศ แปลว่าแสดงเรืองสมาธิ แลว้ขึนต้นดว้ยขอ้ความทีเป็นหลกัการห้วน ๆ คลา้ยกบัว่า

                                         
160 SR. 12.76.3. 
161 SR. 12.76.7. 
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ขอ้ความหายไปไม่สมบูรณ์ แต่เมือดูบริบทน่าจะหมายถึงหลกัการทีกล่าวแลว้นั นเอง ขอ้ความใน

คมัภีร์ปรากฏว่า 

ตสฺมาตฺตรฺหิ  กุมาร  โพธิสตฺตฺเวน  มหาสตฺตฺเวน อนุตฺตรํา  สมฺยสํโพธิมภิ- 

สํโพทฺธุกาเมน  ภวติวฺยมฺ |162 

  

ปฏิบัติหรือวิธีการ  สมาธิ คือ ความทีธรรมทงัหมดเสมอกนั ความไม่คิดถึงธรรมทัง

ปวง ไม่ดาํริ ไม่ตงัอยูอ่ยา่งเดิมเพราะไม่มีใหต้งัอยู ่ไม่กระตุน้ใหลุ้ก ยกตวัอยา่งเช่น ผูไ้ดส้มาธิแมไ้ฟ

ลุกไหมก้็ทาํอนัตรายไม่ไดจึ้งไม่ตอ้งลุกหนี ไม่เกิด ไม่ดบั กาํหนด ไม่หน่วงจิต ไม่ใส่ใจ ตดับญัญติั 

รู้สภาวะของสกนัธ ์ธาตุ และอายตนะ สมฤติ มติ คติ หิริ ธฤติ จารีต อาจาระ โคจร ขอ้ปฏิบติั และ 

สถานะ อรณาภูมิ ศานตภูมิ การตดักิเลสทีทาํใหเ้นินชา้ทงัหมด ขอ้ศึกษาของพระโพธิสัตวท์งัหมด 

อารมณ์เป็นทีเทียวไปของตถาคตทงัหมด ไม่ทาํกิเลสให้เกิด ทาํจิตให้ใส สะอาด สว่าง ไม่ปรุงแต่ง 

ไม่โกรธ ความดีเลิศแห่งคุณทงัหมด การทาํสิงเหล่านีใหเ้กิดชือว่ามีสมาธิ ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า  

ตตฺร กุมาร กตม: สมาธินิรฺเทศ: ? ยา ยถาวตฺตตา สรฺวธรฺมาณาํ สมตา อวษิมตา |  

อกลฺปนา อวกิลฺปนา | อวฐิปนา อสมุตฺถาปนา | อนุตฺปาท: อนิโรธ: | กลฺปวกิลฺปปริกลฺปสมุจฺ-

เฉท: | จิตฺตานาลมฺพนตา | อมนสิการ: | ปฺรชฺญปฺติสมุจฺเฉท: | สฺกนฺธธาตฺวายตนสฺว-

ภาวชฺญานมฺ | สฺมฺฤติมติคติหฺรีธฺฤติจาริตฺราจารโคจรปฺรติปตฺติสฺถานมฺ | อรณาภูมิ: | ศานฺตภูมิ: 

| สรฺวปฺรป ฺจสมุจฺเฉท: | สรฺวโพธิสตฺตฺวศิกฺษ: | สรฺวตถาคตโคจร: |  สรฺวคุณปรินิษฺปตฺติ: |  

อยมุจฺยเต กุมาร สมาธินิรฺเทศ: |163 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ ผูป้ฏิบติัตามหลกัการนีย่อมไดรั้บสมาธิ มีจิตไม่สั น ประกอบดว้ย

มหากรุณา และทาํประโยชน์แก่สตัวไ์ม่มีปริมาณ ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ยตฺร สมาธินิรฺเทเศ ปฺรติษฺฐิโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว’วริหิโต ภวติ สมาธินา,  

อภฺรานฺตจิตฺตศฺจ ภวติ, มหากรุณาสมนฺวาคโต’ปฺรเมยาณาํ จ สตฺตฺวานมรฺถ ํกโรติ |164 

 

17. คาํสอนที 17 ปรากฏในปริวรรตที 14 ดงันี 

ปริยัติหรือหลักการ การศึกษาในขอ้ศึกษาของพระโพธิสัตวท์ังหมดย่อมเป็นเหตุให้

ไดรั้บสมัยกัสมัโพธิชญาน ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

                                         
162 SR. 13.79.1. 
163 SR. 13.79.2. 
164 SR. 13.79.9. 



441 
 

 
 

อาศฺจรฺย ํ ภควนฺ  ยาวตฺ  สุภาษิเตย ํ ภควตา  ตถาคเตนารฺหตา  สมฺยกฺสํพุทฺเธน  

สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตา  สรฺวโพธิสตฺตฺวศิกฺษาสมาธินิรฺเทศ: |  ยถาปิ  นาม  ภควนฺ  ทีรฺฆ- 

ราตฺรมตฺร  ศิกฺษิตฺวา  สมุทาคโต’นุตฺตรายาํ  สมฺยกฺสํโพเธา |165 

  

ปฏิบัตหิรือวธิีการ คมัภีร์ไดย้กตวัอย่างการปฏิบติัของพระพุทธเจา้พระองค์ปัจจุบนัที

ไดป้ฏิบติัมาในอดีต กล่าวคือทรงตงัปณิธานเพือจะปลดเปลืองสัตวผ์ูทุ้กข์เพราะราคะ โทสะ โมหะ

ครอบงาํ สั งสมความเพียร ทาน ทมะ สังยมะ ศีล กษานติ เมตตา พลธรรม กรุณา ไม่ประมาท  

ไม่กล่าวเท็จ เขา้ใจศนูยตา มีความหนกัแน่นแต่อ่อนโยน รู้ใจตน รู้กาล มีวาจาอ่อนหวาน เป็นตน้ ดงั

ปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ทฺฤษฺฏฺ วาน  สตฺตฺวานฺ  ทุขิตานุปทฺรุตานฺ 

ราเคณ  โทเษณ  สทาภิภูตานฺ | 

จิตฺต ํ ตฺวโยตฺปาทิตุ  โพธิการณาทฺ 

พุทฺโธ  ภเวย ํ ติ  ปฺรชาน  โมจกา: | (1)166 

  

ปฏิเวธหรือผลทีได้ เมือศึกษาและปฏิบัติตามย่อมได้รับสัมยกัสัมโพธิชญานตาม

หลกัการทีไดก้ล่าวไวใ้นเบืองตน้ 

18. คาํสอนที 18 ปรากฏในปริวรรตที 16 ดงันี 

ปริยตัหิรือหลกัการ สมาธิอนัหมายถึงความเขา้ใจสภาวธรรมสามารถรักษาโรคของคน

ป่วยหนกัได ้หลกัการนีปรากฏในเรืองเล่าของพระพุทธเจา้ ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ศฺรุตฺวา  จ  ไคลานฺยุ  ส  มหฺย  ภิกฺษุ 

คิลานปฺฤจฺโฉ  มม  อนฺตกาคต: | 

กฺฤปํา  ชเนตฺวา  มม  พฺรหฺมทตฺโต 

อิม ํ สมาธึ  วรุ  ตตฺร  เทศยี | (4)167 

 

ปฏิบัตหิรือวธิีการ คมัภีร์แสดงสมาธิดว้ยวิธีหลกัการปฏิบติับางประการ คือการไม่คลุก

คลีกับคนพาล ซึงคัมภีร์ได้อธิบายลักษณะของคนพาลว่าเป็นคนโลภ เบียดเบียน ไม่สํารวม 

ปรารถนาทางตาํ ไม่พอใจสิงทีมีอยู ่ริษยา มกัใหญ่ คลุกคลีตระกูล มุ่งลาภ ชอบให้คนอืนสรรเสริญ 

                                         
165 SR. 14.83.2. 
166 SR. 14.83.8. 
167 SR. 16.98.13. 
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เล่นสนุกไม่ประกอบความเพียร หลอกลวงคฤหัสถบ์ริโภค ทาํพาณิชยกรรม พูดเท็จ มุ่งทาํลายกนั

และกนั ละทิงศีล สมาธิ ปรัชญา กล่าวพรรณนาแต่ไม่ปฏิบติั ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาตฺ  กุมารา  พหุ  ปศฺจกาเล 

อนุสฺมรนฺโต  อิมุ  ปาริหาณิมฺ | 

สเหสิ  พาลาน  ทุรุกฺต  วากฺย ํ

ธาเรนฺตุ  วาเจนฺตุ  อิม ํสมาธิมฺ | (7)168 

  

ปฏิเวธหรือผลทีได้  ผูป้ฏิบัติสมาธิ ไม่ใช่เพียงแต่กล่าวถึงเรืองสมาธิ หากแต่ลงมือ

ปฏิบติัจริง ยอ่มไดรั้บโพธิโดยไม่ยาก ซึงโพธิในขอ้สรุปนีคงรวมถึงโรคทีเกิดขึนดว้ย ดงัปรากฏใน

คมัภีร์ว่า   

อห ํ จ  ภาเษยฺย  คุณาน  วรฺณานฺ 

น  โจ  คุณานฺ  ภิกฺษุ  สมาจเรยฺยา | 

น  โฆษมาตฺเรณ  จ  โพธิ  ลภฺยเต 

          ปฺรติปตฺติสาราณ  จ  โพธิ  ทุรฺลภา | (31)169 

 

19. คาํสอนที 19 ปรากฏในปริวรรตที 17 ดงันี 

ปริยตัหิรือหลกัการ ผูมี้คุณธรรม 4 ประการ ยอ่มไดรั้บสมาธิชือว่าสรวธรมสวภาวสม-

ตาวิปัญจิตะ ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

จตุรฺภิ:  กุมาร  ธรฺไม:  สมนฺวาคโต  โพธิสตฺตฺว:  อิม ํ สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตา-

วปิ ฺจิต ํ สมาธึ  ปฺรติลภเต |170 

 

ปฏิบัตหิรือวธิีการ ปฏิบติัตนดว้ยคุณธรรม 4 ประการ ดงันี 

1. กลา้หาญ อยูร่่วมมีความสุข ฝึกตน ผา่นขนัทีฝึกตนแลว้ ถูกผูอื้นด่าว่าย่อมอดทน

ได ้เป็นผูอ้ดทนอดกลนั มองเห็นกรรม ขจดัมานะ มุ่งธรรม 

2. มีศีลบริสุทธิ ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย ไม่เคลือน ไม่ขุ่นมวั ใครนินทา

ไม่ได้ ไม่ฟุ้งกระจาย ไม่ปล่อยปละ ไม่ถูกปรามาส ไม่ถูกประโลม สรรเสริญได้ว่าเป็นอริยะ 

สรรเสริญไดว้่าเป็นความรู้แจง้ 

                                         
168 SR. 16.98.25. 
169 SR. 16.102.3. 
170 SR. 17.103.16. 
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3. ฝีกจิตให้กลวัไตรธาตุ ตืนกลวั รังเกียจ อยากสลดัออก ไม่ต้องการ ไม่ยินดี  

ไม่ไวว้างใจ ไม่น่าอภิเษก หวาดกลวัไตรธาตุทงัสิน ทงัพยายามปลดเปลืองสตัวท์งัหลายจากไตรธาตุ 

4. มีศรัทธา ไม่อิมดว้ยธรรม เป็นพหูสูต แกลว้กลา้ ตอ้งการธรรม หนักในธรรม  

ไม่หนกัในลาภสกัการะและคาํสรรเสริญ ไม่หนกัในชญาน แสดงธรรมไม่มุ่งอามิส ตงัใจให้สัตวไ์ด้

ฟังธรรมเพือสมัยกัสมัโพธิชญาน 

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

กตไมศฺจตุรฺภิ: ?  อิห  กุมาร  โพธิสตฺตฺโว  มหาสตฺตฺว:  สูรโต  ภวติ  สุวิสํวาโส  

ทานฺโต  ทานฺตภูมิมนุปฺราปฺต: |  ส  ปไรรากฺรุษฺโฏ วา  ปริภาษิโต วา ทุรุกฺตานาํ  ทุรฺภาษิตานาํ  

วจนปถานาํ กฺษโม ภวตฺยธิวาสนชาตีย: กรฺมทรฺศี นิหตมาโน ธรฺมกาม: | ฯเปฯ อปิ ตุ ขลุ ปุน:  

กิมิตีเม  สตฺตฺวา  อิมานฺ  ธรฺมานฺ  ศฺรุตฺวา อวินิวรฺตนียา  ภเวยุรนุติตรายา:  สมฺยกฺสํโพเธริติ |  

อเนน กุมาร จตุรฺเถน ธรฺเมณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว อิม ํสมาธึ ปฺรติลภเต |171 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ ไดรั้บสมาธิชือสรวธรมสวภาวสมตาวิปัญจิตะ และไดบ้รรลุสัมยกั

สมัโพธิชญาน ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

เอภิ: กุมาร จตุรฺภิรฺธรฺไม: สมฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว อิม ํสรฺวธรฺม- 

สฺวภาวสมตาวปิ ฺจิต ํ สมาธึ  ปฺรติลภเต  กฺษิปฺรํ  จานุตฺตรํา  สมฺยกฺสํโพธิภภิสํพุธฺยเต |172 

 

20. คาํสอนที 20 ปรากฏในปริวรรตที 18 ดงันี 

ปริยัติหรือหลักการ ผูต้ามประกอบภาวนาโยคะ ย่อมไดรั้บอานิสงส์ 4 ประการ คือ  

ไม่ถูกบุญครอบงาํ ไม่ถูกข้าศึกยาํยี มีความรู้ไม่มีประมาณ และมีปฏิภาณไม่สินสุด ดังปรากฏ 

ในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาตฺ  ตรฺหิ  กุมาร  โย  โพธิสตฺตฺโว  มหาสตฺตฺว  อิม ํ สมาธิมุทฺคฺรหีษฺยติ 

ปรฺยวาปฺสฺยติ ธารยิษฺยติ วาจยิษฺยติ ปฺรวรฺตยิษฺยติ อุทฺเทกฺษฺยติ สฺวาธฺยาสฺติ ปเรภฺยศฺจ วสฺิตเรณ 

สํปฺรกาศยิษฺยติ,  เตน ภาวนาโยคมนุยุกฺเตน จ  ภวติวฺยมฺ |  ตสฺไยต ํ ปฺรติปทฺยมานสฺย  จตฺวาโร  

คุณานุศสํา:  ปฺรติกางฺกฺษิตวฺยา: |  กตเม  จตฺวาร: ?  ยทุต  อนภิภูโต ภวิษฺยติ  ปุณฺไย: |  

อนวมรฺทนีโย  ภวิษฺยติ  ปฺรตฺยรฺถิไก: |  อปฺรเมโย  ภวิษฺยติ  ชฺญาเนน |  อนนฺตศฺจ  ภวิษฺยติ 

ปฺรติภาเนน |173 

                                         
171 SR. 17.103.17. 
172 SR. 17.104.14. 
173 SR. 18.127.1. 
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ปฏิบัตหิรือวธิีการ ในบทร้อยแกว้ไม่ปรากฏส่วนของการแสดงวิธีการปฏิบติั แต่เนือหา

ในส่วนร้อยกรองแสดงวิธีการไวคื้อ ขวนขวายเพือได้ฟังสมาธิ แสวงหาพุทธชญาน ทาํการบูชา

พระพุทธเจา้ มีไมตรีจิต บาํเพญ็ธุตคุณ ดาํรงอยูใ่นศีล ไม่ถกูลาภและสักการะครอบงาํ เป็นผูส้าํรวม 

ไม่มุ่งลาภ อดทนต่อคาํว่าร้าย ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

กุมาร  ศฺฤณุ  ภาษิษฺเย  ปฺรติปตฺติมนุตฺตรามฺ | 

โย  ธรฺมานนุศิกฺษนฺโต  อิท ํ สูตฺรํ  ศฺรุณิษฺยติ | (20) 

ปูชาํ  กุรฺวนฺ  ชิเนนฺทฺราณาํ  พุทฺธชฺญานคเวษก: | 

ไมตฺรจิตฺต ํ นิเษวนฺโต  อิท ํ สูตฺรํ  ศฺรุณิษฺยติ | (21)174 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ ผูป้ฏิบติัสมาธิยอ่มไดรั้บอานิสงส์ 4 ประการเบืองตน้ ดงัปรากฏใน

คมัภีร์ว่า 

โย  หิ  กศฺจิตฺ  กุมาร  โพธิสตฺตฺโว  มหาสตฺตฺว  อิมํ  สมาธิมุทฺคฺรหีษฺยติ 

ปรฺยวาปฺสฺยติ  ธารยิษฺยติ  วาจยิษฺยติ  ปฺรวรฺตยิษฺยติ  อุทฺเทกฺษฺยติ  สฺวาธฺยาสฺยติ  ปเรภฺยศฺจ  

วสฺิตเรณ  สํปฺรกาศยิษฺยติ,  ตสฺเยเม  จตฺวาโร  คุณานุศสํา:  ปฺรติกางฺกฺษิตวฺยา: |175 

 

21. คาํสอนที 21 ปรากฏในปริวรรตที 19 ดงันี 

ปริยตัหิรือหลกัการ ความฉลาด ความเป็นนักสอบถาม ความเป็นผูน้้อมใจ และความ

เป็นผูฉ้ลาดในการแสวงหาพุทธธรรมอนัเป็นอจินไตย ์จะทาํใหไ้ดส้มาธินี ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตตฺมาตฺตรฺหิ กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวเนม ํ สมาธิมากางฺกฺษตา  อจินฺตฺย-

พุทฺธธรฺมนิรฺเทศกุศเลน  ภวติวฺยมฺ |  อจินฺตฺยพุทฺธธรฺมปริปฺฤจฺฉกชาติเกน ภวติวฺยมฺ |  อจินฺตฺย-

พุทฺธธรฺมาธิมุกฺติเกน  ภวติวฺยมฺ |  อจินฺตฺยพุทฺธธรฺมปรฺเยษณกุศเลน  ภวิตวฺยมฺ |  อจินฺตฺยาํศฺจ 

พุทฺธธรฺมานฺ ศฺรุตฺวา  โนตฺกฺรสิตวฺย ํ น  สํตฺรสิตวฺย ํ น  สํตฺราสมาปตฺตวฺยมฺ |176 

 

ปฏิบัตหิรือวธิีการ  ทาํความเขา้ใจว่า  ธรรมทงัหลายเป็นอจินไตย ์เหมือนกบัพืนทีเท่า

วาลบถ (ระยะพืนทีเทียบกบัขนทรายเสน้หนึง) มีพระพุทธเจา้จาํนวนมากเท่ากบัทรายในแม่นาํคงคา 

มีพุทธเกษตรตามจาํนวนพระพุทธเจ้าเหล่านัน มีคติทังห้าคือนรก เดรัจฉาน พระยม เทวดาและ

                                         
174 SR. 18.129.17. 
175 SR. 18.127.6. 
176 SR. 19.132.1. 
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มนุษย ์สระ สมุทร แม่นํา บ่อนํา สระนาํ อยู่ในวาลบถนันไม่เบียดกัน มีเขาจกัรวาล เมรุ สุเมรุ 

มุจิลินท์ มหามุจิลินท์ วินธัย คิชฌกูฏ หิมพานต์ มีนรกสุโฆระ สตปนะ ปรตาปนะ มีเทพวิมาน 

ฉนัใด พุทธธรรมก็มีลกัษณะเดียวกนั ฉนันนั คนทีฝันแลว้ตืนยงัสงสัยว่าเป็นเรืองจริงหรือแค่ความ

ฝันแต่สาํหรับผูไ้ดส้มาธิจะรู้ว่านนัคือสภาวะแห่งธรรม  ธรรมเป็นศนูย ์สิงทงัหมดเป็นไนราตมะ ดงั

ปรากฏในคมัภีร์ว่า 

เอกหิ  วาลปเถ  พหุพุทฺธา 

ยาตฺติก  วาลิก  คงฺคนทีเย | 

เกฺษตฺรํ  ตาตฺติก  เตษ  ชินานาํ 

เต  จ  วลิกฺษณ  เต  วสิภาคา: | (1)177 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ ผูป้ฏิบติัตามหลกัการนีย่อมไดรั้บสมาธิกล่าวคือความเป็นผูฉ้ลาด

ในธรรมอนัเป็นอจินไตย ์ในคมัภีร์ท่านแสดงตวัอย่างผลจากการไดรั้บการอธิบายเรืองนีโดยตรง 

กล่าวคือผูฟั้งเรืองนีเมือฟังเขา้ใจจึงไดรั้บความลึกซึง ปรากฏจากตวัอยา่งของจนัทรประภาในคมัภีร์

ว่า 

อสฺมินฺ ขลุ  ปุนรฺคาถาภินิรฺหาเร  ภาษฺยมาเณ  จนฺทฺรปฺรภ:  กุมารภูต:  อจินฺตฺเยษุ  

พุทฺธธรฺเมษุ คมฺภีรนิธฺยปฺตินิรฺเทศเกาศลฺยมนุปฺราปฺต:, สูตฺรานฺตนิรฺหาราวภาสํ จ ปฺรติ- 

ลพฺธวานฺ | ป ฺ จศิขสฺย จ คนฺธรฺวปุตฺรสฺย โฆษานุคาถา: กฺษานฺเต: ปฺรติลมฺโภ’ภูตฺ | 

อปฺรเมยาณาํ จ สตฺตฺวานาํ เทวมานุษิกายา: ปฺรชายา อนุตฺตรายาํ สมฺยกฺสํโพเธา จิตฺตานฺยุตฺ- 

ปนฺนานิ |  อปฺรเมยาณาํ  สตฺตฺวานามรฺถ:  กฺฤโต’ภูตฺ |178 

 

22. คาํสอนที 22 ปรากฏในปริวรรตที 20 ดงันี 

ปริยัติหรือหลักการ ก่อนศึกษากุศลมูลอนัหมายถึงสมาธิต้องเตรียมพร้อมตนให้มี

คุณธรรมเหล่านี จึงจะศึกษากุศลมลูไดเ้ป็นผล ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร โพธิสตฺตฺเวน  มหาสตฺตฺเวน  สรฺวกุศลมูลศิกฺษาคุณธรฺมนิศฺร

เตน  ภวติวฺยมฺ |179 

 

                                         
177 SR. 19.132.23. 
178 SR. 19.135.21. 
179 SR. 20.136.1. 
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ปฏิบัติหรือวิธีการ สภาพแวดลอ้มทีต้องเตรียมการในการปฏิบัติสมาธิให้ได้ผลคือ 

ความไม่ชอบสงัสรรค ์ความเวน้บาปมิตร ความอาศยัมิตรดีงาม ความเป็นนักสอบถาม ความไม่อิม

ในการแสวงหาธรรม ความมากดว้ยปราโมทย ์ความตอ้งการธรรม ความตอ้งการธรรม ความยินดี

ธรรม ความกาํหนดถือธรรม การปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม  ความรู้ศาสตร์  ความต้องการฟัง

ธรรมบรรยาย ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

อสํสรฺคพหุเลน จ ภวิตวฺยมฺ, ปาปมิตฺรปริวรฺชเกน กลฺยาณมิตฺรสํนิศฺริเตน  

ปริปฺฤจฺฉกชาตีเยน ธรฺมปรฺเยษฺฏฺ ยามตฺฤปฺเตน ปฺราโมทิยพหุเลน ธรฺมารฺถิเกน ธรฺมกาเมน 

ธรฺมรเตน ธรฺมปริคฺราหเกณ ธรฺมานุธรฺมปฺรติปนฺเนน | ศาสฺตฺฤสํชฺญา อเนน สรฺวโพธิ- 

สตฺตฺเวษูตฺปาทยิตวฺยา | ยสฺย  จานฺติกาทิม ํ ธรฺมปรฺยาย ํ ศฺฤโณติ,  เตน  ตสฺยานฺติเก  ปฺรีติเคารว ํ 

ศาสฺตฺฤสํชฺญา  โจตฺปาทิตวฺยา |180 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ ผูเ้ตรียมตนให้พร้อมดว้ยกุศลมูลย่อมไดรั้บปฏิภาณทีใครทาํลาย

ไม่ได ้ไดพุ้ทธธรรมอนัเป็นอจินไตย ์ไดไ้ตร่ตรองในธรรมอนัลึกซึงทงัหลาย และเป็นแสงสว่างของ

โลกพร้อมทงัเทวโลก  ดว้ยการกาํจดัความกงัขา ความสงสยั วิจิกิจฉา และความมืดมน 

ย: กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว  อิมานฺ  ธรฺมานฺ  สมาทาย  วรฺตเต,  ส  กฺษิปฺร-

มนาจฺเฉทฺยปฺรติภาวนิรฺยาโต  ภวติ |  อจินฺตฺยพุทฺธธรฺมาธิมุกฺตศฺจ  ภวติ |  คมฺภีเรษุ  จ  ธรฺเมษุ  

นิธฺยปฺตึ  คจฺฉติ |  อาโลกภูตศฺจ  ภวติ  สเทวกสฺย  โลกสฺย  กางฺกฺษวิมติวิจิกิตฺสานฺธการ- 

วธิมนตยา |181 

 

23. คาํสอนที 23 ปรากฏในปริวรรตที 21 ดงันี  

ปริยัติหรือหลักการ ความเวน้มิตรชั ว ความอาศยัมิตรดีงาม เป็นเหตุให้ไดรั้บพุทธ-

ชญาน ปริวรรตนีแสดงเรืองเล่าเป็นตวัอย่างของการปฏิบัติตนตามหลกัการก่อนนี จึงถือว่าใช้

หลกัการเดียวกนั แต่เพิมเติมในส่วนตวัอยา่งของการปฏิบติั 

ปฏิบัตหิรือวธิีการ ปฏิบติัตนตามตวัอย่างทีคมัภีร์ยกแสดงคือ พระราชาพระองค์หนึง

เชือฟังคาํบณัฑิตเทวดา ส่วนพระราชาอีกพระองคห์นึงเชือฟังคาํของภิกษุชวั จึงไดรั้บผลทีแตกต่าง

กนั ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า  

  อาสิ  ปูรฺวมิห  ชมฺพุสาหฺวเย 

อปฺรมตฺต  ทุว ิ ศฺเรษฺฐิทารเกา | 

                                         
180 SR. 20.136.2. 
181 SR. 20.136.6. 
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ปฺรวฺรชิตฺว  สุคตสฺย  ศาสเน 

ขงฺคภูต  วนษณฺฑมาศฺริเตา | (1)182 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ ผูเ้ชือคาํของมิตรชวัไดเ้สวยเวทนาในนรก อนัหมายถึงไดรั้บผล

ดา้นไม่ดี ส่วนผูเ้ชือคาํของมิตรดีงามไดเ้ห็นและไดบู้ชาพระพุทธเจา้มากมายเท่ากบัจาํนวนทรายใน

แม่นาํคงคา อนัหมายถึงไดรั้บผลดา้นดี ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

เต’ปิ  ภิกฺษุ  พหโวปลมฺภิกา 

เยหิ  คฺราหิตุ  ราช  กฺษตฺริโย | 

ชาติโกฏิศต  อปฺยจินฺติโย | 

เวทยึสุ  นรเกษุ  เวทนามฺ | (25)183 

 

24. คาํสอนที 24 ปรากฏในปริวรรตที 22 ดงันี 

ปริยัติหรือหลักการ การใส่ใจร่างกายและชีวิตเป็นเหตุให้ความชั วปรุงแต่งเอาได ้

เพราะฉะนนั ไม่พึงมองพระพุทธเจา้เป็นรูปกาย เพราะพระพุทธเจา้คือธรรมกาย ดงัปรากฏในคมัภีร์

ว่า 

ตสฺมาตฺ ตรฺหิ กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน กาเย-นธฺยวสิเตน ชีวิเต 

นิรเปเกฺษณ ภวิตวฺยมฺ |  ตตฺ กสฺย เหโต: ? กายชีวิตาธฺยวสานเหโตรฺหิ กุมาร อกุศลธรฺมาภิ- 

สํสฺกาโร ภวติ |  ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน น รูปกายตสฺตถาคต:  

ปฺรชฺญาตวฺย: |  ตตฺ กสฺย  เหโต: ?  ธรฺมกายา หิ พุทฺธา ภควนฺโต ธรฺมกายปฺรภาวิตาศฺจ น 

รูปกายปฺรภาวติา: |184 

 

ปฏิบัตหิรือวธิีการ เจริญสมาธินีจะทาํใหเ้ขา้ใจธรรมกายของพระพุทธเจา้ว่า ธรรมกาย 

เกิดจากบุญทีสงัสมมามากมาย เกิดจากธรรม  ไม่มีนิมิต ลึกซึง ไม่มีประมาณ ดาํรงมนั  มีสวภาวะ

เหมือนอากาศ  กา้วล่วงคลองจกัษุทีจะพึงเห็นได ้ เป็นอจินไตย ์ สุขทุกข์ให้หวนัไหวมิได ้กา้วล่วง

กิเลสเป็นเหตุทาํให้เนินชา้ทังหมด  ไม่มีสิงพึงแสดง  ไม่มีขอ้กาํหนด  กา้วล่วงทางแห่งคาํพูด  มี

สาระ  กา้วล่วงราคะ แบ่งแยกไม่ได ้ กา้วล่วงทางแห่งโทสะ กา้วล่วงทางแห่งโมหะ ไม่เกิด กา้วล่วง

ชาติ ไม่มีอาสวะ  กา้วล่วงวิบาก เทียงดว้ยโวหาร โวหารเป็นศูนย ์ไม่ต่างจากนิรวาน  ดบัแลว้ดว้ย

                                         
182 SR. 21.138.1. 
183 SR. 21.141.11. 
184 SR. 22.143.1. 
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ศพัท ์ สงบแลว้ดว้ยโฆษะ  เสมอกนัดว้ยการสงัเกต  สังเกตดว้ยประโยชน์อย่างยิง  ประโยชน์อย่าง

ยงิดว้ยคาํพดูทีมีจริง เยน็ ไม่มีการเปลียนกลบั ไม่มีนิมิต ไม่คิด  ไม่ถกูนินทา  ไม่ถูกทาํให้เนินชา้  มี

ศพัท์ชีแจงไดน้้อย พรรณนาไดไ้ม่สินสุด  เกิดจากการบริกรรมมหาอภิชญา  ระลึกไม่ไดด้ว้ยการ

แสดงการบริกรรมอภิชญาในทีไม่ไกล ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาตฺตรฺหิ  กุมาร  โพธิสตฺตฺเวน  มหาสตฺตฺเวน  ตถาคตกาย ํ ปฺรารฺถยิตุกาเมน  

ตถาคตกาย ํชฺญาตุกาเมน อย ํสมาธิรุททูคฺรหีตวฺย: ปรฺยวาปฺตวฺโย ธารยิตวฺโย วาจยิตวฺย:  

ปฺรวรฺติตวฺย: อุทฺเทษฺฏวฺย: สฺวาธฺยาตวฺโย วาจยิตวฺโย ภาวนาโยคมนุยุกฺเตน ภวติวฺยมฺ ปเรภฺยศฺจ  

วสฺิตเรณ  สํปฺรกาศยิตวฺย: | 185 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้  ผูเ้ขา้ใจหลกัการนีย่อมรู้จกัธรรมกาย รู้จกัตถาคตกาย ย่อมจะได้

ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ผูเ้ป็นอจินไตย ์ดงับทสรุปแสดงยนืยนัคาํกล่าวอธิบายว่าเป็นตถาคตกายทีเป็น

ความเขา้ใจถกูตอ้งซึงเป็นความมุ่งหมายของสมาธินีและเป็นเหตุให้ไดรั้บสัมยกัสัมโพธิชญาน ดงั

ปรากฏในคมัภีร์เป็นบทสรุปว่า   

  อยมุจฺยเต  กุมาร  ตถาคตกาย  อิติ |186  

 

25. คาํสอนที 25 ปรากฏในปริวรรตที 23 ดงันี 

ปริยัติหรือหลักการ ผูที้เรียนเอาสมาธินีจะเขา้ใจประติสัมวิทา 4 ประการ คือ อรรถ-

ประติสมัวิทา ธรรมประติสมัวิทา นิรุกติประติสมัวิทา และประติภาณประติสมัวิทา  

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร โย โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: อากางฺเกฺษตฺ กิมิตฺยห ํจตสฺร: 

ปฺรติสํวิท: สากฺษาตฺกุรฺยามิติ |  กตมาศฺจตสฺร: ? ยทุต อรฺถปฺรติสํวิท ํธรฺมปฺรติสํวิท ํนิรุกฺติ- 

ปฺรติสํวิท ํปฺรติภานปฺรติสํวิทมฺ | อิมาศฺจตสฺร: ปฺรติสํวิท: สากฺษาตฺกุรฺยามิติ, เตน กุมาร  

โพธิสตฺตฺเวน  มหาสตฺตฺเวน  อย ํ สมาธิรุทฺคฺรหีตวฺย:  ปรฺยวาปฺตวฺโย  ธารณิตวฺโย  วาจยิตวฺย:  

ปฺรวรฺตยิตวฺย: อุทฺเทษฺฏวฺย:  สฺวาธฺยาตวฺโย  ภาวยิตวฺย:,  ปเรภฺยศฺจ  วสฺิตเรณ สํปฺรกาศยิตวฺย: |  

ภาวนาโยคมนุยุกฺเตน  จ  ภวติวฺยมฺ |187 

 

ปฏิบัติหรือวิธีการ ทาํความเข้าใจว่า  กล่าวพรรณนารูปได้เท่าใด ก็สามารถกล่าว

พรรณนาคุณของพระตถาคตได้เท่านัน กล่าวเวทนา สัญชญา สังสการ และวิชญานได้เท่านัน,  

                                         
185 SR. 22.143.5. 
186 SR. 22.143.18. 
187 SR. 23.147.1. 
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สงัสการมีโทษมากเท่าใด นิรวานก็มีอานิสงส์มากเท่านนั, สงัสการ เสียง สงักิเลส และความบริสุทธิ

ของพระตถาคตเป็นอจินไตย ์ไม่สามารถกล่าวพรรณนาได ้ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตตฺร กุมาร กตมา ธรฺมปฺรติสํวทิ: ? อิมา: กุมาร โพธิสตฺตฺโว ธรฺมปฺรติสํวิท เอว ํ

ปฺรติสํศิกฺษเต ยาวนฺโต วา รูปวฺยาหาราสฺตาวนฺตถาคตสฺย วรฺณวฺยาหารา: | เอว ํเวทนาสํชฺญา-

สํสฺการา: | ยาวนฺต:  กุมาร วชฺิญานวฺยาหาราสฺตาวนฺตสฺตถาคตสฺย วรฺณวฺยาหารา: |188 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ ผูป้ฏิบติัตามหลกัการนียอ่มไดรั้บความเขา้ใจในประติสัมวิทาทงั 4 

ประการ ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

เอเมว  โพธิสตฺตฺวานาํ  ศุทฺธสตฺตฺวาน  ตายินามฺ | 

อิท ํ สูตฺรํ  สมุทฺคฺฤหฺย  ภวนฺติ  ชฺญานสํปท: | (12) 

ยถา  ยถา  ปฺรกาเศนฺติ  ศฺรทฺฤธนฺโต  อิม ํ นยมฺ | 

ตถาสฺย  วรฺธเต  ชฺญาน ํ หิมวนฺเตว  ปาทปา: | (13)189 

 

26. คาํสอนที 26 ปรากฏในปริวรรตที 24 ดงันี 

ปริยัติหรือหลักการ โพธิคือรูป ตถาคตคือรูป รูปกบัสภาวะของรูปเป็นอนัเดียวกัน 

ตถาคตกับสภาวะของรูปเป็นอนัเดียวกนั นันคือศูนยตา เวทนา สัญชญา สังสการ และวิชญาณก็

เช่นเดียวกนั  เขียนเป็นสมการไดด้งันี  รูป=สภาวะของรูป=โพธิ=ตถาคต=ศูนยตา, เวทนา=สภาวะ

ของเวทนา=โพธิ=ตถาคต=ศนูยตา, สญัชญา=สภาวะของสญัชญา=โพธิ=ตถาคต=ศนูยตา, สงัสการ=

สภาวะของสงัสการ=โพธิ=ตถาคต=ศนูยตา, วิชญาณ=สภาวะของวิชญาณ=โพธิ=ตถาคต=ศนูยตา นี

คืออรรถประติสมัวิทา ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตตฺร กุมาร กถ ํโพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว ธรฺมปฺรติสํวิทิ จรนฺ ธรฺเมษุ ธรฺมานุ- 

ปศฺยี สมุทาคจฺฉตฺยนุตฺตรายาํ สมฺยกฺสํโพเธา ? อิห กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว ธรฺเมษุ 

ธรฺมานุปศฺยี นานฺยตฺร รูเปณ โพธึ สมนุปศฺยติ | นานฺยตฺร รูปาทฺโวธาย จรติ | นานฺยตฺร รูเปณ  

โพธึ ปรฺเยษเต | นานฺยตฺร รูเปณ โพธาย สมุทาคจฺฉติ | นานฺยตฺร รูเปณ สตฺตฺวานิ โพธาย 

สมาทาปยติ | นานฺยตฺร รูเปณ ตถาคต ํปศฺยติ | รูปสฺยาวินาศสฺวภาว: ตถาคต อิติ ตถาคต ํ

ปศฺยติ |  อนฺยทฺ รูปมนฺโย รูปสฺวภาว อิติ ไนว ํปศฺยติ | อนฺโย รูปสฺวภาโว’นฺยสฺตถาคต อิติ  

                                         
188 SR. 23.147.6. 
189 SR. 23.149.11. 
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ไนว ํ ปศฺยติ |  ยศฺจ รูปสฺวภาโว ยศฺจ ตถาคต อิตฺยทฺวเยย ํธรฺมตา | เอว ํปศฺยนฺ โพธิสตฺตฺโว  

มหาสตฺตฺวศฺจรติ ธรฺมปฺรติสัวทิิ |190 

 

ปฏิบัตหิรือวธิีการ แสวงหาอรรถประติสมัวิทาดว้ยวิธีการดงันี ไม่เกียจคร้าน รักษาศีล 

ฝึกตน มีความเคารพ ไม่ตอ้งการชือเสียง ตงัอยูใ่นธรรม ไม่ตอ้งการลาภ ไม่ประมาท ไม่เห็นแก่ลาภ

และสักการะ ไม่มวัเมาสตรีของตระกูล ไม่ประทุษร้ายตระกูล มีหิริ ไม่คบคนพาล คบหาบณัฑิต  

มีไมตรีจิต ใบหน้ายิ มแยม้ มีศีล กษานติ วีรยะ ธยาน ศรุตะ ยินดีในธรรม ปรารถนาน้อย ธุตคุณ  

อยูป่่า เวน้หมู่คณะ เป็นพหูสูต บูชาพระพุทธเจา้ ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

รูเปณ  ทรฺศิตา  โพธี  โพธเย  รูป  ทรฺศิตมฺ | 

วสิภาเคน  ศพฺเทน  อุตฺตรี  ธรฺม  เทศิต: | (1) ฯเปฯ 

เยน  อาราคิต:  ศาสฺตา  จิตฺต ํ โพธาย  นามิตนฺ | 

มา  จล  ตฺว ํ ปฺรติชฺญายาสฺติษฺฐ  จ  ปฺรติปตฺติษ ุ| (62)191 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้  ไดรั้บอรรถประติสมัวิทา ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ย  อิท ํ ธารเยตฺ  สูตฺรํ  กฺษยกาเล  อุปสฺถิเต | 

ปฺรติภาน ํ ลเภตฺ  กฺษิปฺรํ  ปฺฤวฺฤตฺต ํ ยทิ  ธารเยตฺ | (63) ฯเปฯ 

อจินฺติยานานุศสํานฺ  พุทฺธชฺญาเนน  ชานมิ | 

  อิม ํ สมาธึ  ศฺรุตฺเวห  ย:  กางฺกฺษาํ  น  กริษฺยติ | (67)192 

 

27. คาํสอนที 27 ปรากฏในปริวรรตที 25 ดงันี 

ปริยัติหรือหลักการ  ความฉลาดในอุบายเป็นเหตุให้ได้รับสัมยกัสัมโพธิชญาน  

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาตฺตรฺหิ  กุมาร  โพธิสตฺตฺเวน  มหาสตฺตฺเวโนปายกุศเลน  ภวติวฺยมฺ |193 

 

ปฏิบัตหิรือวธิีการ  ปฏิบติัดงันี 

1. สร้างความเขา้ใจว่าสตัวท์งัหมดเป็นญาติ 

                                         
190 SR. 24.150.1. 
191 SR. 24.150.16. 
192 SR. 24.154.19. 
193 SR. 25.155.1. 
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2. อนุโมทนากุศลมลูและกองบุญของสตัวท์งัหลายตลอด 3 วนั 3 คืน 

3. มอบบุญนนัใหส้รรพสตัวด์ว้ยการตงัจิตว่าตนเป็นผูรู้้ทุกอยา่ง(ในขณะนนั) 

ตวัอยา่งสิงทีอนุโมทนาคือ  อนุโมทนาการมีศีล ไม่ทาํบาปเพือเลียงตวั เลือมใสในพระ

รัตนตรัย บูชาพระพุทธเจา้ดว้ยหวงัโพธิ ไม่มีความเห็นว่าเป็นอาตมะ ภาวะ ชีวะ ไม่เป็นปาปทิฏฐิ 

ยนิดีในความว่าง ไดบ้รรพชาอุปสมบทในพระศาสนา มีความปรารถนาน้อย สันโดษ อยู่ป่า สงบ

เสงียม มีธยานเป็นโคจร มีอาชีวะบริสุทธิ มีกิจน้อย ไม่โกหกทงัทีรู้ ไม่ตอ้งการคาํสรรเสริญ ไม่

ริษยา ไม่อาศยัตระกลู หวาดกลวัไตรธาตุ ไม่มีปปัญจกิเลส กลวัการเกิด ไม่ยึดมนั มีจิตสงบ รู้คุณรู้

โทษ ไม่วิวาท มุ่งความหลุดพน้ ไม่ยกตน ไม่ข่มท่าน ไม่ประมาท ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

กถ ํจ กุมาร  โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว อุปายกุศโล ภวติ ? อิห กุมารโพธิสตฺตฺเวน  

มหาสตฺตฺเวน สรฺวสตฺตฺวานานฺติเก ชฺญาติสํชฺญา อุตฺปาทยิตวฺยา | สรฺวสตฺตฺวามนฺติเก ชฺญาติ-

จิตฺตมุปสฺถาปฺย ย: สรฺวสตฺตฺวานํา กุศลมูลปุณฺยสฺกนฺธสฺตตฺ สรฺวมนุโมทยิตวฺยมฺ | ตฺริ- 

ราตฺรฺยาสฺตฺริทิวสสฺย  สรฺวสตฺตฺวานาํ  กุศลมูลปุณฺยสฺกนฺธมนุโมทฺย  สรฺวชฺญตารมฺพเณน 

จิตฺโตตฺปาเทน  เตษาเมว  สรฺวสตฺตฺวานาํ  นิรฺยาตยิตวฺยมฺ |194   

 

ปฏิเวธหรือสิงทีได้ ผูฉ้ลาดในอุบายย่อมได้รับสมาธินีและได้ตรัสรู้สัมยกัสัมโพธิ-

ชญาน ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

อเนน  กุศลมูเลน  โพธิสตฺตฺโว  มหาสตฺตฺว:  กฺษิปฺรมิม ํ สมาธึ  ปฺรติลภเต,  

กฺษิปฺรํ  จานุตฺตรํา  สมฺยกฺสํโพธิมภิสํพุธฺยเต |195 

 

28. คาํสอนที 28 ปรากฏในปริวรรตที 26 ดงันี 

ปริยตัหิรือหลกัการ ความไม่ประมาทย่อมเป็นเหตุไดส้ัมยกัสัมโพธิชญาน ดงัปรากฏ 

ในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร อปฺรมตฺโต ภวิษฺยามีตฺเยว ํตฺวยา กุมาร ศิกฺษิตวฺยมฺ , 

อปฺรมตฺตสฺย หิ กุมาร โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย น ทุรฺลภา ภวตฺยนุตฺตรา สมฺยกฺสํโพธิ:,  

กิมงฺค  ปุนรย ํ สมาธิ: |196 

 

                                         
194 SR. 25.155.2. 
195 SR. 25.155.6. 
196 SR. 26.157.1. 
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ปฏิบัตหิรือวธิีการ ในหวัขอ้นีท่านยกความไม่ประมาทในการรักษาศีลให้บริสุทธิและ

การบาํเพญ็บารมี 6 มาแสดงเป็นตวัอยา่ง ดงัปรากฏในคมัภีร์ดงันี 

กถ ํจ กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: อปฺรมตฺโต ภวติ ? อิห กุมาร โพธิสตฺตฺโว  

มหาสตฺตฺว: ปริศุทฺธศีโล ภวติ | อิห กุมาร ปริศุทฺธศีโล โพธิสตฺตฺว: อปรฺมตฺโต ภวติ |  อิห  

กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: ปริศุทฺธศีโล ภวติ  | อิห กุมาร ปริศุทฺธศีโล โพธิสตฺตฺโว  

มหาสตฺตฺว: อวริหิโต ภวติ สรฺวชฺญตาจิตฺเตน ษฏฺ สุ ปารมิตาสุ |197 

 

ปฏิบัตหิรือวธิีการ ผลดีทีไดรั้บท่านใชค้าํว่าอานิสงส์ ซึงในขอ้นีทรงอธิบายอานิสงส์

ของทานบารมี 10 ประการ ดงันีคือ 

1. ข่มกิเลสคือความตระหนีได ้

2. จิตนอ้มไปในตยาคะทุกเมือ 

3. ยอ่มถือเอาสาระของโภคะเพือสาธารณ์แก่ชนหมู่มาก 

4. ยอ่มเกิดในตระกลูทีมีโภคะมาก 

5. สกัว่าเกิดแลว้ยอ่มมีจิตเพือตยาคะ 

6. เป็นทีรักของบริษทัสี 

7. เป็นผูแ้กว้กลา้ ไม่ตวัโก่ง กา้วลงสู่(ท่ามกลาง)บริษทั 

8. มีเกียรติชือเสียงอนัสง่างามขจรไปในทิศใหญ่นอ้ย 

9. มีมือและเทา้อ่อนนุ่ม ตงัอยูใ่นพืนเทา้ทีเสมอ 

10. เป็นผูไ้ม่เวน้ขาดจากมิตรดีงามจนกว่าจะ(ได)้ตรัสรู้ธรรม 

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตสฺเยเม อานุศสํา ภวนฺติ  |  ตานฺ ศฺฤณุ, สาธุ จ สุษฺ ุ  จ มนสิกุรุ | ภาษิษฺเยห ํเต  |  

ทเศเม กุมาร อนุศสํา ทานาธิมุกฺตสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย |  กตเม ทศ ? ยทุต  

มาตฺสรฺยเกฺลโศ’สฺย  นิคฺฤหีโต ภวติ | ตฺยาคานุพฺฤหิํต ํจาสฺย จิตฺต ํสทา ภวติ |  พหุชน- 

สาธารเณภฺยศฺจ โภเคภฺยะ สารมาททาติ  | มหาโภเคษุ จ กุเลษูปปทฺยเต  | ชาตมาตฺรสฺย จาสฺย  

ตฺยาคจิตฺตมามุขีภวติ | ปฺริยศฺจ ภวติ จตสฺฤณ ํปรฺษทามู | วศิารทศฺจาสํกุจิตะ ปรฺษทมวคาหเต  |  

ทิคฺวทิิกฺษุ จาสฺโยทาโร วรฺณกีรฺติศพฺทศฺโลโก โลโก’ภฺยุทฺคจฺฉติ | มฺฤทุตรุณหสฺตปาทศฺจ ภวติ  

สมจรณตลปฺรติษฺฐิตะ | อวิรหิตศฺจ ภวติ กลฺยาณมิตฺเรรฺยาวทฺโพธิมณฺฑนิษทนาตฺ |  อิเม  

กุมาร  ทศานุศสํา ทานาธิมุกฺตสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย  |198 
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29. คาํสอนที 29 ปรากฏในปริวรรตที 27 ดงันี 

ปริยัติและปฏิบัติ เป็นเช่นกบัในปริวรรตก่อนเนือหามีความต่อเนืองกนัหากแต่แบ่ง

เนือหาขึนเป็นบททีกล่าวถึงผลของศีลบารมีโดยเฉพาะ หลกัการคือการไม่ประมาทในการบาํเพญ็ศีล

บารมี ยอ่มเป็นเหตุใหไ้ดรั้บสมัยกัสมัโพธิชญาน 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ ไดรั้บอานิสงส์ของศีล 10 ประการ ดงันี 

1. ยอ่มทาํชญานบริสุทธิใหเ้ต็มรอบ 

2. ยอ่มศึกษาตามพระผูมี้พระภาคพุทธเจา้ทงัหลาย 

3. ยอ่มไม่ถกูบณัฑิตทงัหลายตาํหนิ 

4. ไม่เคลือนจากปฏิญญา 

5. ดาํรงอยูใ่นขอ้ปฏิบติั 

6. หนีจากสงัสาร 

7. เขา้ใกลนิ้รวาณ 

8. อยูอ่ยา่งไม่มีปรยตุถานกิเลส 

9. ยอ่มไดรั้บสมาธิ 

10. ไม่เป็นคนขดัสน 

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ทเศเม กุมาร อนุศสํา: ปริศุทฺธศีลสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย | กตเม ทศ ? 

ยทุต  ชฺญาน ํจ ปริโศธยติ ปริปูรยติ | พุทฺธานาํ ภควตามนุศิกฺษเต | อครฺหิโต  ภวติ  ปณฺฑิตา

นามฺ | ปฺรติชฺญาโต  น  จลติ |  ปฺรติปตฺเตา  ติษฺฐติ |  สํสาราตฺ  ปลายเต |  นิรฺวาณมรฺปยติ |  

นิษฺปรฺยุตฺถาโน วิหรติ |  สมาธึ  ปฺรติลภเต |  อทริทฺรศฺจ  ภวติ |  อิเม  กุมาร  ทศานุศสํา:  

ปริศุทฺธศีลสฺย  โพธิสตฺตฺวสฺย  มหาสตฺตฺวสฺย |199 

 

30. คาํสอนที 30 ปรากฏในปริวรรตที 28 ดงันี 

ปริยัติและปฏิบัติ เป็นเช่นกบัในปริวรรตก่อนเนือหามีความต่อเนืองกนัหากแต่แบ่ง

เนือหาขึนเป็นบททีกล่าวถึงผลของบารมีอืน ๆ นอกจากทานบารมีและศีลบารมีซึงกล่าวไวใ้นสอง

ปริวรรตก่อนหน้า หลกัการคือการไม่ประมาทในการบาํเพ็ญบารมี ย่อมเป็นเหตุให้ไดรั้บสัมยกั-

สมัโพธิชญาน 
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ปฏิเวธหรือผลทีได้ อานิสงส์ของกษานติ 10 ประการ  

1. ไฟไม่ไหม ้

2. ศสัตราฆ่าไม่ได ้

3. ยาพิษไม่กลาํกลาย 

4. ไม่จมนาํตาย 

5. เทวดารักษา 

6. ไดรั้บร่างกายทีประดบัดว้ยลกัษณะ 32 ประการ 

7. ปิดประตูแห่งทุคติไวไ้ดห้มด 

8. ยอ่มเกิดในพรหมโลก 

9. คืนและวนัผา่นไปดว้ยความสุข 

10. ปรีดีและสุขยอ่มไม่ละกายของเขา 

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ทเศเม  กุมาร อานุศสํา:  กฺษานฺติปฺรติษฺฐิตสฺย  ไมตฺรีวิหาริโณ โพธิสตฺตฺวสฺย  

มหาสตฺตฺวสฺย |  กตโร  ทศ ?  อคฺนินา  น  ทหฺยเต | ศศฺตฺเรณ  น  หนฺยเต |  วษิมสฺย  น  กฺรมเต | 

อุทเกน  น  มฺริยเต |  เทวตาศฺไจน ํ รกฺษนฺติ |  ลกฺษณาลกฺํฤต ํ จ  กาย ํ ปฺรติลภเต |  สรฺวทุรฺคติ-

ทฺวาราณิ  จาสฺย  ปิถิตานิ  ภวนฺติ |  พฺรหฺมโลเก  จาสฺโยปปตฺติรฺภวติ |  สุเขน จาสฺย ราตฺรึทิวานิ  

วฺรชนฺติ |  ปฺรีติสุข ํ จาสฺย  กาย ํ น  วิชหาติ |  อิเม  กุมาร  ทศานุศสํา:  กฺษานฺติปฺรติษฺฐิตสฺย  

ไมตฺรีวหิาริโณ  โพธิสตฺตฺวสฺย  มหาสตฺตฺวสฺย |200 

 

31. คาํสอนที 31 ปรากฏในปริวรรตที 28 ดงันี 

ปริยัติและปฏิบัติ เป็นเช่นกบัในปริวรรตก่อนเนือหามีความต่อเนืองกนัหากแต่แบ่ง

เนือหาขึนเป็นบททีกล่าวถึงผลของบารมีขอ้วีรยะ หลกัการคือการไม่ประมาทในการบาํเพ็ญวีรย-

บารมี ยอ่มเป็นเหตุใหไ้ดรั้บสมัยกัสมัโพธิชญาน 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ อานิสงส์ของผูป้รารภความเพียร 10 ประการ 

1. เป็นผูท้าํสาํเร็จไดไ้ม่ยาก 

2. ไดค้วามใส่ใจจากพระพุทธเจา้ 

3. เป็นผูที้เทวดาใส่ใจ 

4. ธรรมทีไดฟั้งแลว้ยอ่มไม่เลือนหายไป 
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5. ยอ่มไดธ้รรมทีไม่เคยไดฟั้งมาก่อน 

6. ยอ่มไดโ้คตรแห่งสมาธิ 

7. เป็นผูมี้อาพาธนอ้ย 

8. อาหารของเขายอ่มยอ่ยดี 

9. เป็นผูมี้อุปมาดงัดอกบวั (ทีเติบโตโดยลาํดบั กล่าวคือประสบความสาํเร็จ) 

10. ไม่มีอุปมาดงัสาก (ไม่หวัทือ กล่าวคือมีปฏิภาณ) 

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ทเศเม กุมาร อานุศสํา อารพฺธวรฺียสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย |  กตเม ทศ ?  

ยทุต ทุราสทศฺจ  ภวติ |  พุทฺธปริคฺรห ํ จ  ปฺรติลภเต |  เทวตาปริคฺฤหีตศฺจ  ภวติ |  ศฺรุตฺวา  

จาสฺย  ธรฺมา  น  ปริหียนฺเต |  อศฺรตปูรฺวาํศฺจ  ธรฺมานฺ  ปฺรติลภเต |  สมาธิโคตฺรํ  จ  ปฺรติลภเต |  

อลฺปาพาธศฺจ  ภวติ |  อาหารศฺจาสฺย  สมฺยกฺ  ปริณามยติ |  ปทฺโมปมศฺจ  ภวติ  น  มุสโลปม: |  

อิเม  กุมาร  ทศานุศสํา  อารพฺธวรฺียสฺย  โพธิสตฺตฺวสฺย  มหาสตฺตฺวสฺย |201 

 

32. คาํสอนที 32 ปรากฏในปริวรรตที 28 ดงันี 

ปริยัติและปฏิบัติ เป็นเช่นกบัในปริวรรตก่อนเนือหามีความต่อเนืองกนัหากแต่แบ่ง

เนือหาขึนเป็นบททีกล่าวถึงผลของบารมีขอ้ธยาน หลกัการคือการไม่ประมาทในการบาํเพ็ญธยาน-

บารมี ยอ่มเป็นเหตุใหไ้ดรั้บสมัยกัสมัโพธิชญาน 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ อานิสงส์ของธยาน 10 ประการ 

1. ดาํรงอยูใ่นอาจาระ (มีมารยาท) 

2. เทียวไปสู่ทีโคจร 

3. อยูอ่ยา่งไม่เดือนร้อน 

4. คุม้ครองอินทรียไ์ด ้

5. เสวยปรีดี 

6. สงดักาย 

7. ไม่เพียงพอดว้ยธยาน 

8. พน้จากวิสยัแห่งมาร 

9. ดาํรงอยูใ่นพุทธวิสยั 

10. ไดอ้บรมวิมุกติ 
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ดงัปรากฏในคมัภีร์ดงันี 

ทเศเม กุมาร อานุศสํา ธฺยานาธิมุกฺตสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย | กตเม 

ทศ ? ยทุต อาจาเร ติษฺฐติ | โคจโร จรติ | นิษฺปริทาโห วิหรติ | คุปฺเตนฺทฺริโย ภวติ |  ปฺรีติมนุ-

ภวติ | วิวิกฺต: กาเมา: | มุกฺโต มารวิษยาตฺ | ปฺรติษฐิโต พุทฺธวิษเย | วิมุกฺตึ ปริปาจยติ | อิเม  

กุมาร ทศานุศสํา ธฺยานาธิมุกฺตสฺย  มหาสตฺตฺวสฺย |202 

 

33. คาํสอนที 33 ปรากฏในปริวรรตที 28 ดงันี 

ปริยัติและปฏิบัติ เป็นเช่นกบัในปริวรรตก่อนเนือหามีความต่อเนืองกนัหากแต่แบ่ง

เนือหาขึนเป็นบททีกล่าวถึงผลของบารมีข้อปรัชญา หลกัการคือการไม่ประมาทในการบาํเพ็ญ

ปรัชญาบารมี ยอ่มเป็นเหตุใหไ้ดรั้บสมัยกัสมัโพธิชญาน 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ อานิสงส์ของปรัชญา 10 ประการ 

1. สละสิงของของตนทงัหมดโดยไม่คิดถึงความบริสุทธิจากการให ้(ใหไ้ม่หวงัผล) 

2. มีศีลไม่ขาดและไม่อาศยัศีล 

3. ดาํรงมนัดว้ยดีในกาํลงัแห่งกษานติแต่ไม่ดาํรงมนัดว้ยดีในสตัตสญัญา 

4. ปรารภความเพียร สงดักายและจิต 

5. เป็นผูเ้พ่งดว้ยธยาน เป็นผูเ้พ่งสิงทีไม่ดาํรงอยู ่(ไม่ตอ้งอาศยัอะไรๆ) 

6. มารเอาชนะไม่ได ้

7. วาทะของฝ่ายอืนทงัหมดใหห้วนัไหวไม่ได ้

8. ส่องสว่างสงัขารคติทงัหมด (เกิดปัญญาในสิงปรุงแต่งทงัหมด) 

9. มหากรุณาอนัมีประมาณยงิของเขายอ่มแผเ่ขา้ไปในสตัวท์งัหมด 

10. ไม่ยินดีในภูมิของศราวกและปรัตเยกพุทธเจา้ ย่อมกา้วลงสู่ธยาน สมาธิและ

สมาบติัของพระพุทธเจา้ 

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ทเศเม กุมาร อานุศสํา: ปฺรชฺญาจริตสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย | กตเม 

ทศ ? ยทุต สรฺวสฺวปริตฺยาโค ภวติ น จ ทาเนน ศุทฺธึ มนฺยเต | อขณฺฑศีลศฺจ ภวติ น จ ศีล- 

มาศฺริต: | กฺษานฺติพลสุปฺรติษฺฐิตศฺจ ภวติ น จ สตฺตฺวสํชฺญาสํปฺรติษฺฐิต: | อารพฺธวีรฺยศฺจ ภวติ  

กายจิตฺตววิกฺิต: | ธฺยานธฺยายี จ ภวติ อปฺรติษฺฐิตธฺยายี | ทุรฺธรฺษศฺจ ภวติ มาไร:, อปฺรกมฺปฺยศฺจ  

ภวติ สรฺวปรปฺรวาทิภิ: | ลวฺธาโลกศฺจ ภวติ สรฺวสํสฺการคตฺยามฺ | อธิมาตฺร จาสฺย สรฺวสตฺตฺเวษุ 
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มหากรุณา สมติกฺรามติ | น จ ศฺราวกปฺรตฺเยกภูเม: สฺปฺฤหยติ | พุทฺธธฺยานสมาธิสมาปตฺตีรว- 

ตรติ | อิเม กุมาร ทศานุศสํา: ปฺรชฺญาจริตสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย |203 

 

34. คาํสอนที 34 ปรากฏในปริวรรตที 28 ดงันี 

ปริยัติและปฏิบัติ เป็นเช่นกบัในปริวรรตก่อนเนือหามีความต่อเนืองกนัหากแต่แบ่ง

เนือหาขึนเป็นบททีกล่าวถึงผลของพหูสูต หลกัการคือการไม่ประมาทในการบาํเพ็ญพหูสูต ย่อม

เป็นเหตุใหไ้ดรั้บสมัยกัสมัโพธิชญาน 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ อานิสงส์ของพหูสูต 10 ประการ 

1. ไม่ทาํความเศร้าหมอง (เพราะรู้ทงัความเศร้าหมองและความผอ่งแผว้) 

2. ไม่ก่อพยาบาท 

3. ตดัความสงสยั 

4. ทาํความเห็นใหต้รง 

5. ละสิงนอกทาง 

6. ดาํรงอยูใ่นทาง 

7. ดาํรงอยูที่ประตูแห่งอมฤต 

8. ยนือยูใ่กลโ้พธิ 

9. เป็นแสงสว่างแก่สตัวท์งัหลาย 

10. ไม่กลวัทุคติทงัหลาย 

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ทเศเม กุมาร อานุศสํา พหุศฺรุตสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย | กตเม ทศ ?  

ยทุต สํเกฺลศ ํน กโรติ | วฺยาปาท ํน ชนยติ | กางฺกฺษาํ วิวฺฤโณติ | ทฺฤษฺฏิมฺฤชฺวีกโรติ | อุตฺปถ ํจ 

วรฺชยติ | มารฺเค ปฺรติษฺฐติ | อมฺฤตทฺวาเร ติษฺฐติ | อาสนฺนสฺถายี ภวติ โพธเย | อาโลกภูโต ภวติ 

สตฺตฺวานามฺ | ทุรฺคติภฺโย น พิเภติ | อิเม กุมาร ทศานุศํสา พหุศฺรุตสฺย โพธิสตฺวสฺย  

มหาสตฺตฺวสฺย |204 

 

 

 

                                         
203 SR. 28.163.30. 
204 SR. 28.165.3. 



458 
 

 
 

35. คาํสอนที 35 ปรากฏในปริวรรตที 28 ดงันี 

ปริยัติและปฏิบัติ เป็นเช่นกบัในปริวรรตก่อนเนือหามีความต่อเนืองกนัหากแต่แบ่ง

เนือหาขึนเป็นบททีกล่าวถึงผลของธรรมทาน หลกัการคือการไม่ประมาทในการบาํเพ็ญธรรมทาน

ยอ่มเป็นเหตุใหไ้ดรั้บสมัยกัสมัโพธิชญาน 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ อานิสงส์ของธรรมทาน 10 ประการ 

1. เวน้การกระทาํทีไม่ควร 

2. ทาํสิงทีควร 

3. ดาํรงอยูใ่นธรรมของสตับุรุษ 

4. ทาํพุทธเกษตรใหบ้ริสุทธิ 

5. เขา้ไปสู่ควงไมโ้พธิ  (ใกลต้รัสรู้) 

6. สละวสัดุทงัหมด 

7. ข่มความเศร้าหมองทงัหลาย 

8. ใหส่้วนของตนแก่สตัวท์งัหมด 

9. เจริญไมตรีอนัมีสตัวน์นัเป็นอารมณ์ 

10. ไดสุ้ขอนัเห็นไดใ้นปัจจุบนั (ในขณะทีเกิดเป็นมนุษยนี์) 

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ทเศเม กุมาร อานุศสํา ธรฺมทานคุรุกสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย  ปเรภฺโย  

ธรฺมทาน ํททต: | กตเม ทศ ?  ยทุต อกฺริยาํ ววิรฺชยติ | กฺริยามวตรติ |  สตฺปุรุษธรฺเม ปฺรติษฺฐเต |  

พุทฺธเกฺษตฺรํ ปริโศธยติ | โพธิมณฺฑมรฺปยติ | วสฺตุ ํปริตฺยชติ | เกฺลศานฺนิคฺฤหฺวาติ |  สรฺว- 

สตฺตฺเวภย: ปฺรตฺยศํ ํททาติ | ตทารมฺพฺณํา จ ไมตฺรี  ภาวยติ | ทฺฤษฺฏธารฺมิก ํจ สุข ํปฺรติลภเต | 

อิเม กุมาร ทศานุศํสา ธรฺมทานคุรุกสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย ปเรภโย ธรฺมทาน ํ

ททต: |205 

 

36. คาํสอนที 36 ปรากฏในปริวรรตที 28 ดงันี 

ปริยัติและปฏิบัติ เป็นเช่นกบัในปริวรรตก่อนเนือหามีความต่อเนืองกนัหากแต่แบ่ง

เนือหาขึนเป็นบททีกล่าวถึงผลของศูนยตา หลกัการคือการไม่ประมาทในการบาํเพ็ญศูนยตา ย่อม

เป็นเหตุใหไ้ดรั้บสมัยกัสมัโพธิชญาน 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ อานิสงส์ของศนูยตา 10 ประการ 
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1. ยอ่มอยูด่ว้ยพุทธวิหารอนัเป็นโคจรของพระพุทธเจา้ (อยู่อย่างมีอารมณ์ว่าไม่ใช่

บุคคล ไม่ใช่ชีวะ) 

2. ไม่ตอ้งอาศยัอะไร เพ่งธยานอยู ่

3. ไม่ปรารถนาความเกิดขึน 

4. ไม่ปรามาสศีล 

5. ไม่กล่าวผดิไปจากอริยะ 

6. อยูอ่ยา่งไม่ขดัแยง้ ไม่วิวาท 

7. ไม่อยากไดว้สัดุ 

8.  อยูอ่ยา่งสงดั 

9.  ไม่เรียกหาพระพุทธเจา้ทงัหลาย  (เพราะตนทรงจาํธรรมทงัหมดไวไ้ด)้ 

10. ทรงจาํพระสทัธรรม 

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ทเศเม กุมาร อานุศสํา: ศูนฺยตาวิหาริโณ โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย | กตเม  

ทศ ? ยทุต พุทฺธวหิาเรณ วหิรติ | อนิศฺริโต ธฺยายติ | อุปปตฺตึ น ปฺรารฺถยติ |  ศีล ํน ปรามฺฤศติ |  

อารฺยนฺนาปวทติ | อวรุิทฺโธ วหิรติ | วสฺตุ โนปลภเต | ววิกฺิตศฺจ ภวติ | พุทฺธานฺนาภฺยาขฺยายติ |  

สทฺธรฺม ํธารยติ | อิเม กุมาร ทศานุศสํา: ศูนฺยตาวหิาริโณ โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย |206 

 

37. คาํสอนที 37 ปรากฏในปริวรรตที 28 ดงันี 

ปริยัติและปฏิบัติ เป็นเช่นกบัในปริวรรตก่อนเนือหามีความต่อเนืองกนัหากแต่แบ่ง

เนือหาขึนเป็นบททีกล่าวถึงผลของการหลีกเร้น หลกัการคือการไม่ประมาทในการหลีกเร้นยอ่มเป็น

เหตุใหไ้ดรั้บสมัยกัสมัโพธิชญาน 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ อานิสงส์ของความหลีกเร้น (ปรติศลัยนธรรม) 10 ประการ 

1. มีจิตไม่ขุ่นมวั 

2. อยูอ่ยา่งไม่สะดุง้ 

3. ตามระลึกถึงพระพุทธเจา้ 

4. เชือมนัต่อจริยาของพระพุทธเจา้ 

5. ไม่สงสยัในความรู้ของพระพุทธเจา้ 

6. เป็นผูก้ตญั ูต่อพระพุทธเจา้ 
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7. ไม่คดัคา้นธรรมของพระพุทธเจา้ทงัหลาย 

8. อยูอ่ยา่งสาํรวมดว้ยดี 

9. บรรลุทานตภูมิโดยลาํดบั 

10. มีประติสมัวิทา เขา้ใจเกียวกบัสิงทีผูอ้ยูค่นเดียวจะไดรั้บ 

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ทเศเม กุมาร อานุศสํา: ปฺรติสํลยนาภิยุกฺตสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย | 

กตเม ทศ ? ยทุต  อนาวลิจิตฺโต ภวติ | อปฺรสตฺโต วิหรติ | พุทฺธมนุสฺมรติ | จรฺยาํ ศฺรทฺทธาติ | 

ชฺญาเน น กางฺกฺษติ | กฺฤตชฺโญ ภวติ | พุทฺธานาํ ธรฺม ํน ปฺรติกฺษิปติ | สุสํวฺฤโต วหิรติ |  ทานฺต-

ภูมิมนุปฺราปฺโนติ | ปฺรติสํวทิ: สากฺษาตฺกโรติ |  อิเม กุมาร ทศานุศสํา: ปฺรติสํลยนาภิยุกฺตสฺย  

โพธิสตฺตฺวสฺย  มหาสตฺตฺวสฺย |207 

 

38. คาํสอนที 38 ปรากฏในปริวรรตที 28 ดงันี 

ปริยัติและปฏิบัติ เป็นเช่นกบัในปริวรรตก่อนเนือหามีความต่อเนืองกนัหากแต่แบ่ง

เนือหาขึนเป็นบททีกล่าวถึงผลของการอยูป่่า หลกัการคือการไม่ประมาทในการอยู่ป่าย่อมเป็นเหตุ

ใหไ้ดรั้บสมัยกัสมัโพธิชญาน 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ อานิสงส์ของการอยูป่่า 10 ประการ 

1. อยูอ่ยา่งมกันอ้ย 

2. เวน้หมู่คณะ 

3. ไม่ตอ้งโตเ้ถียงใคร 

4. ใครคุกคามไม่ได ้

5. ไม่เพิมอาสวะ 

6. ไม่ทาํอธิกรณ์ 

7. ท่องเทียวไปอยา่งสงบระงบั 

8. อยูอ่ยา่งสาํรวม 

9. มีจิตทีเกือกลูต่อความหลุดพน้ 

10. ยอ่มทาํใหแ้จง้ความหลุดพน้โดยพลนั 

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 
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ทเศเม กุมาร อานุศสํา อรณฺยวาสคุรุกสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย | กตเม 

ทศ ?  ยทุต  อลฺปกฺฤตฺโย วิหรติ | คณํ วรฺชยติ | วิวาโท’สฺย น ภวติ | อวฺยาวธฺโย ภวติ | 

อาสฺรวานฺน วรฺธยติ |  อธิกรณ ํน  กโรติ | อุปศานฺตศฺจรติ | สุสํวฺฤตศฺจ วิหรติ | โมกฺษานุกูลา 

จาสฺย จิตฺตสํตติรฺภวติ | กฺษิปฺรํ จ วิมุกฺตึ สากฺษาตฺกโรติ | อิเม กุมาร ทศานุศสํา อรณฺยวาส- 

คุรุกสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย |208 

 

39. คาํสอนที 39 ปรากฏในปริวรรตที 28 ดงันี 

ปริยัติและปฏิบัติ เป็นเช่นกบัในปริวรรตก่อนเนือหามีความต่อเนืองกนัหากแต่แบ่ง

เนือหาขึนเป็นบททีกล่าวถึงผลของการเทียวบิณฑบาต หลกัการคือการไม่ประมาทในการเทียว

บิณฑบาตยอ่มเป็นเหตุใหไ้ดรั้บสมัยกัสมัโพธิชญาน 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ อานิสงส์ของผูมี้การเทียวบิณฑบาตเป็นวตัร 10 ประการ 

1. ไม่ตอ้งการชือเสียง 

2. ไม่ตอ้งการยศ 

3. ไม่ตอ้งการลาภและสกัการะ 

4. ดาํรงมนัอยูใ่นอารยวงศ ์

5. ไม่กล่าวโกหก 

6. ไม่ยกตน 

7. ไม่ข่มคนอืน 

8. ละกิเลสทีหมกัหมมในใจและความกระทบกระทงัในใจได ้

9. ยอ่มใหธ้รรมทานอนัไม่มีอามิส 

10. ยอ่มแสดงธรรมเทศนาเรืองโทษของความยดึมนั 

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ทเศเม กุมาร อานุศสํา: ปิณฺฑจาริกสฺย ธูตคุณสํเลขปฺรติษฺฐิตสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย  

มหาสตฺตฺวสฺย |  กตเม ทศ ? ยทุต ชฺญาตฺรกามตาสฺย น ภวติ |  ยศสฺกามตาสฺย น ภวติ |  ลาภ-

สตฺการกามตาสฺย น ภวติ | อารฺยวศํปฺรติษฺฐิตศฺจ ภวติ | กุหนลปนตาสฺย น ภวติ | อาตฺมาน ํ 

โนตฺกรฺษยติ | ปรานฺน ปํสยติ | อนุนยปฺรติฆปฺรหีณ: ปรคฺฤเห จรติ |  นิรามิษ ํจ ธรฺมทาน ํ

ททาติ | ธูตคุณสํเลขปฺรติษฺฐิตสฺย จาสฺย คฺราหฺยา ธรฺมเทศนา ภวติ | อิเม กุมาร ทศานุศสํา:  

ปิณฺฑปาติกรสฺย ธูตคุณสํเลขปฺรติษฺฐิตสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย |209 
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40. คาํสอนที 40 ปรากฏในปริวรรตที 28 ดงันี 

ปริยตัหิรือหลกัการ ผูด้าํรงอยูใ่นธุตคุณ อยูป่่า ยอ่มไดรั้บสมบติัคือไดเ้ห็นพระพุทธ ได้

ฟังพระธรรม ไดค้วามรู้ ไดรู้้สิงทีเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบนั ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

อิติ หิ กุมาร เอวรูํเปษุ ธูตคุเณษุ ปฺรติษฺฐิโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว’รณฺเย วหิรนฺ พุทฺธนิธาน ํ 

ปฺรติลภเต |  ธรฺมนิธาน ํปฺรติลภเต |  ชฺญานนิธาน ํปฺรติลภเต |  ปูรฺวานฺตาปรานฺตปฺรตฺยุตฺปนฺนชฺญานนิธาน ํ 

ปฺรติลภเต |210 

 

ปฏิบัตหิรือวธิีการ อาศยัความวิเวก ทาํอภิชญา 5 ให้เกิด เห็นพระพุทธเจา้มากมายดว้ย

ตาทิพย ์ไดย้นิเสียงธรรมของพระพุทธเจา้ดว้ยหูทิพย ์อาศยัสติทีเกิดขึนย่อมไดรั้บความรู้ รู้จิตและ

จริตของสตัวท์งัทีเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบนั ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า  

กถ ํจ กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว พุทฺธนิธาน ํปฺรติลภเต ? อิมา: กุมาร 

วิเวกจารี  โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว:  ปศฺจาภิชฺญา:  ปฺรติลภเต | ส ทิวฺ เยน จกฺษุษา 

วศุิทฺเธทนาติกฺรานฺตมานุษฺยเกณ ปูรฺวสฺยาํ ทิศิ อปฺรเมยานสํเขฺยยานฺ พุทฺธานฺ ภควต: ปศฺยติ | 

ฯเปฯ เอว ํหิ กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: ปูรฺวานฺตาปรานฺตปฺรตฺยุตฺปนฺนชฺญานนิธาน ํ

ปฺรติลภเต |211  

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้  ผูป้ฏิบติัตามหลกัการนียอ่มไดรั้บพุทธธรรมทงัหมด ดงัปรากฏใน

คมัภีร์ว่า 

สํกฺษิปฺเตน กุมาร เอวคุํณธรฺมปฺรติษฺฐิโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: สรฺวพุทฺธ- 

ธรฺมานฺ  ปฺรติลภเต  ยตฺราภูมิ: สรฺวศฺราวกปฺรตฺเยกพุทฺธานามฺ, ก:  ปุนรฺวาท:  สรฺวปรปฺร-

วาทินามฺ |212 

 

41. คาํสอนที 41 ปรากฏในปริวรรตที 29 ดงันี 

ปริยตัหิรือหลกัการ การบวชเป็นวิธีปฏิบติัตนเพือไดรั้บสมัยกัสมัโพธิชญาน ดงัปรากฏ

ในคมัภีร์ว่า 

                                         
210 SR. 28.170.30. 
211 SR. 28.171.5. 
212 SR. 28.171.14. 
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ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร ทิวฺยานิ จกฺรวรฺติราชฺไยศฺวรฺยสุขานฺยปหาย ปฺรวฺรชิษฺยามี- 

ตฺเยว ํตฺวยา กุมาร สทา ศิกฺษิตวฺยมฺ |213 

 

ปริยตัหิรือวธิีการ เมือบวชแลว้ควรบาํเพญ็ธุตธรรม เทียวไปอย่างสงดั ยินดีในกษานติ 

ปรารภความเพียร เห็นภัยทีเกิดขึนอยู่เหมือนไฟกาํลงัไหมศี้รษะ ศึกษาสมาธินี ทาํประโยชน์แก่

สรรพสัตว์ทุกเมือ ไม่คบคนพาล เป็นผูไ้ม่กระด้าง อ่อนหวาน มีศีลบริสุทธิ ไม่ถือตัว ระลึกถึง

พระพุทธเจา้โดยคุณโดยธรรมกาย บูชาพระพุทธเจา้ ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ปฺรวฺรชิเตน กุมาร ธูตคุณสํเลขปฺรติษฺฐิเตน วิเวกจาริณา กฺษานฺติเสารตฺย- 

สํปนฺเนน ภวติวฺยมฺ | สทา จ อารพฺธวีรฺเยณ เต กุมาร อาทีปฺตศิรศฺไจโลปเมน อย ํสรฺวธรฺม- 

สฺวภาวสมตาวปิ ฺจิต: สมาธิ: ศฺโรตวฺย อุทฺคฺรหีตวฺย: ปรฺยวาปฺตวฺย: ปฺรวรฺตยิตวฺโย ธารยิตวฺโย  

วาจยิตวฺย: อุทฺเทษฺฏวฺย: สฺวาธฺยาตวฺโย-รณาภาวนสฺย ภาวยิตวฺโย พหุลีกรฺตวฺย:, ปเรภฺยศฺจ  

วิสฺตเรณ สํปฺรกาศยิตวฺย: | ขงฺควิษาณภูเตน อทฺวิตีเยน จ เต กุมาร อรณฺยนิเษวิณา สทา  

ภวติวฺยมฺ | อาตฺมปริตฺยาเคนาปิ เต กุมาร สรฺวสตฺตฺวานามรฺถ: สทา กรณีย อิติ |214 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้   ผูบ้วชและปฏิบัติอย่างถูกต้องย่อมไม่ตกไปสู่วินิบาต เห็น

พระพุทธเจา้จาํนวนมาก มีสติ มติ ชญาน ทรงจาํศรุติ ปฏิภาน เป็นทีบูชาของเทวดา ไม่ถูกไฟไหม้

ตาย ศาสตรายาพิษไม่กลาํกลาย ไม่ถูกจองเวร มีวาจาดงัราชสีห์คาํรามท่ามกลางบริษทั เป็นแพทย ์

เป็นทีพึงของชนมาก ไม่ยนิดีในเมถุน ยนิดีในสมถะ ไดธ้ยาน ไม่ยนิดีในนิมิต เป็นผูรู้้แจง้ ไดต้าทิพย ์

มีเสียงไพเราะ ไม่ติดในอาหาร ไม่ยนิดีในบาตรและจีวร มกัน้อย สันโดษ ขดัเกลา ไม่ยกตน ไม่ข่ม

ผูอื้น มีจิตไม่เศร้าหมอง มีจรรยาบริสุทธิ ไม่โออ้วด ไม่หลอกลวง ซือตรง สละเนืองๆ ไม่ริษยา  

น่าทศันา ผวิพรรณเปล่งปลงั ร่างกายมีลกัษณะ 32 ประการ ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

น  ปิ  ตสฺย  อสฺติ  วนิิปาตภย ํ

อษฺฏากฺษณ  วคิต  ตสฺย  สทา | 

ทฺรกฺษฺยนฺติ  พุทฺธนยุตานฺ  สุพหูนฺ 

อิมุ  ย:  สมาธิ  นรุ  ธารตี | (81)215 

 

 

                                         
213 SR. 29.172.1. 
214 SR. 29.172.2. 
215 SR. 29.183.7. 
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42. คาํสอนที 42 ปรากฏในปริวรรตที 30 ดงันี 

ปริยตัหิรือหลกัการ สมาธิเป็นเหตุใหเ้ขา้ใจความแตกต่างแห่งอินทรียข์องสตัวท์งัหลาย 

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร ย อากางฺเกฺษทฺ โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว:  กิมิตฺยห ํ สรฺว- 

สตฺตฺวานาํ รุตมธิคจฺเฉยมินฺทฺริยาณํา จ ปราปรชฺญตาํ วิชฺญาย ธรฺม ํเทศเยยมิติ, เตน กุมาร  

โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน อย ํสรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวปิ ฺจิต: สมาธิ: ศฺโรตวฺย อุทฺคฺรหีตวฺย:  

ปฺรยวาปฺตวฺโย ธารยิตวฺโย วาจยิตวฺย: อรณาวนยา ภาวยิตวฺโย พหุลีกรฺตวฺย: ปเรภฺยศฺจ 

วสฺิตเรณ  สํปฺรกาศยิตวฺย: |216 

 

ปฏิบัตหิรือวธิีการ ทรงจาํสมาธินีใหไ้ด ้ไม่หวัเราะเยาะสมาธินี ไม่ฟังเพราะอยากใหค้น

อืนสรรเสริญ ไม่หวนัไหวด้วยโลกธรรม ไม่กล่าวคาํหยาบ กล่าวคาํอ่อนหวาน อยู่ร่วมเป็นสุข  

กลา้หาญ จิตใจมนัคง ฝึกตนดี ไม่วิวาท เป็นผูรู้้ดี สละเป็นนิตย ์ช่วยเหลือคนทุกขห์นกั  

อปริมิต  อตีต  นายกาสฺเตน  ทฺฤษฺฏา: 

ปุรตุ  กถ  ปฺรยุกฺตา  ปฺฤจฺฉิตา  โลกนาถา: | 

ปฺรวร  กุศลมูเล  ติษฺฐโต  โพธิสตฺตฺโว 

อิมุ  วริชสมาธึ  ธารยนฺ  โมกฺษกาม: | (1)217 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ ผูศึ้กษาสมาธินียอ่มเป็นทีรักของมนุษยแ์ละอมนุษยท์งัหลาย มีเสียง

ไพเราะดงัเสียงพรหม  ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

เทวศตสหสฺราณ  สฺปฺฤหาํ  เย  สํชเนนฺตี 

นาค  อสุร  ยกฺษา  นิตฺยุปสฺถายกาสฺย | 

วนิ  ปวนิ  วสนฺเต  รกฺษ  ตสฺยา  กโรนฺตี 

อิมุ  วริช  สมาธึ  โย  นโร  ธารยาติ | (8)218 

 

43. คาํสอนที 43 ปรากฏในปริวรรตที 31 ดงันี 

ปริยตัหิรือหลกัการ สมาธิเป็นเหตุใหรู้้สวภาวะของธรรมทงัปวง ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

                                         
216 SR. 30.188.1. 
217 SR. 30.188.7. 
218 SR. 30.189.7. 
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ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร ย อากางฺเกฺษทฺ โพธตฺตฺโว มหาสตฺตฺว:  กิมิตฺยห ํสรฺว- 

ธรฺมาณํา สฺวภาว ํกถ ํชานียามิติ,  เตน กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน อย ํสรฺวธรฺม- 

สฺวภาวสมตาวิป ฺจิต: สมาธิ: ศฺโรตตวฺย อุทฺคฺรหีตวฺย: ปรฺยาปฺตวฺโย ธารยิตวฺโย วาจยิตวฺย 

อุทฺเทษฺฏวฺย: สฺวาธฺยาตวฺย: อรณาภาวนยา ภาวยิตวฺโย พหุลีกรฺตวฺย: ปเรภฺยศฺจ วิสฺตเรณ 

สํปฺรกาศยิตวฺย: |219 

 

ปฏิบัติหรือวิธีการ  รู้สวภาวะของธรรมโดยวิธีทีราคะ โทสะ และไมหะจะไม่กาํเริบ 

เป็นผูศึ้กษาอยู่เสมอ ไม่ทาํผิดต่อพระพุทธเจ้า เป็นคนกลา้หาญ ไม่ลุอาํนาจสตรี ได้รับปรีดีใน 

พระศาสนา รู้วิธีไดช้ญาน เป็นบณัฑิต มีมติ ย่อมเห็นพระพุทธเจา้จาํนวนมาก จกัทาํประโยชน์แก่

สตัวไ์ดม้าก เขา้ใจศนูยตาจึงกลา้หาญไม่ทอ้ถอย ไดก้ษานติจึงไม่โกรธ มีปฏิภาณกล่าวพระสูตรได้

ไม่สินสุด เขา้ใจศนูยตาจึงกลา้สละอวยัวะ บูชาพระพุทธเจา้ ไดรั้บสติ คติ ปัญญา ธิติ พละ ดงัปรากฏ

ในคมัภีร์ว่า 

ตสฺโย  ราคุ  น  ชาตุ  กุปฺยเต  น  จ  โทโษ 

ตสฺโย  โมห  น  ชาตุ  กุปฺยเต  วฺฤษภิสฺย | 

เตโน  สรฺว ิ กิเลส  จฺโฉริตานวเศษา 

โย-เสา  ธรฺมสฺวภาว ุ ชานตี  สุปฺรศานฺตมฺ | (1)220 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ ผูเ้ข้าใจสภาวะของธรรมย่อมได้รับโพธิโดยไม่ยาก ดังปรากฏ 

ในคมัภีร์ว่า  

เย  เต  ปศฺจิมิ  กาลิ  ไภรเว  สุคตสฺโย 

รกฺษนฺติ  อิมุ  สูตฺรมีทฺฤศ ํ ปฺรษนฺตมฺ | 

เตษาํ  โพธิ  วรา  น  ทุรฺลภา  อิย  ศฺเรษฺฐา 

เต  เต  ปศฺจิมิ  กาลิ  วฺยากฺฤต  ธริ  ธรฺมานฺ | (30)221 

 

44. คาํสอนที 44 ปรากฏในปริวรรตที 32 ดงันี 

ปริยตัหิรือหลกัการ สมาธินีเป็นเหตุใหเ้ขา้ใจมหาอภิชญาบริกรรม ดงัปรากฏในคมัภีร์

ว่า 

                                         
219 SR. 31.190.1. 
220 SR. 31.190.7. 
221 SR. 31.194.11. 
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ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน มหาภิชฺญาปริกรฺม ธารยิตุ- 

กาเมนาย ํสมาธิรฺธารยิตวฺย: อุทฺคฺรหีตวฺย: ปรฺยวาปฺตวฺโย ธารยิตวฺโย วาจยิตวฺย:  ปฺรวรฺตยิตวฺย:  

อุทฺเทษฺฏวฺย: สฺวาธฺยาตวฺโย ภาวยิตวฺย:, ปเรภฺยศฺจ วสฺิตเรณ สํปฺรกาศยิตวฺย: |222 

 

ปฏิบัติหรือวิธีการ ไม่กาํหนดถือสรรพธรรม  ไม่ปรามาส  ไม่คิดถึงกองศีล  ไม่ใกล้

กองศีล เห็นความสงดัแห่งกองปรัชญา  เห็นตามเป็นจริงถึงกองแห่งวิมุกติ  เห็นความทีธรรมทงัปวง

มีสวภาวะเป็นศูนยตาแห่งกองวิมุกติชญานทรรศนะ ประกอบดว้ยอภิชญาทาํให้แจง้สมาธิแสดง

ธรรมแก่สรรพสตัว ์ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

กตมจฺจ ตตฺ กุมาร สรฺวธรฺมาณามภิชฺญาปริกรฺม ? ยทุต สรฺวธรฺมาณามปริคฺรห:  

อปรามรฺศ:  ศีลสฺกนฺธสฺยามนฺยนา สมาธิสฺกนฺธสฺย  อปฺรจาร:  ปฺรชฺญาสฺกนฺธสฺย  วิเวกทรฺศน ํ 

วิมุกฺติสฺกนฺธสฺย ยถาภูตทรฺศนํ วิมุกฺติชฺญานทรฺศนสฺกนฺธสฺย สฺวภาวศูนฺยตาทรฺศนํ สรฺว- 

ธรฺมาณามฺ | ยยาภิชฺญยา สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว:  สรฺวสมาธิวิกุรฺวิตานิ วิกุรฺวนฺ  

สรฺวสตฺตฺวานาํ ธรฺม ํเทศยติ |223 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้  ผูศึ้กษาสมาธินียอ่มไดรั้บความเขา้ใจมหาอภิชญาบริกรรม ตามที

ได้อธิบายและยืนยนัไวเ้ป็นข้อสรุปว่านีแหละคือสิงทีเรียกว่ามหาอภิชญาบริกรรม ดังปรากฏ 

ในคมัภีร์ว่า  

อิทมุจฺยเต  กุมาร  มหาภิชฺญาปริกรฺเมติ |224 

  

45. คาํสอนที 45 ปรากฏในปริวรรตที 33 ดงันี 

ปริยตัหิรือหลกัการ ในปริวรรตนีไดน้าํเสนอเรืองเล่าอนัเป็นตวัอย่างของวิธีการปฏิบติั

ก่อนแลว้สรุปเป็นหลกัการในคาถาบาทท้ายสุด มีหลกัการว่า ผูศึ้กษาดีแลว้ย่อมไม่ทาํความรัก 

ในร่างกาย ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า  

ศฺรุตฺวา  สูตฺรมิท ํ วทฺิวานฺ  สํเลขคุณทรฺศนมฺ | 

  กาเย  เปฺรม  น  กุรฺวตี  อิห  ธรฺเม  สุศิกฺษิต: | (42)225 

  

                                         
222 SR. 32.195.1. 
223 SR. 32.195.4. 
224 SR. 32195.8. 
225 SR. 33.222.29. 



467 
 

 
 

ปฏิบัติหรือวิธีการ สละความรักกายทาํประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์เป็นพุทธบูชา  

ทาํความเข้าใจว่าไม่ใช่สัตว์ ชีวะ ละความยึดมนัถือมนัในกาย คัมภีร์แสดงตัวอย่างด้วยการที

เกษมทตัตเ์ผามือตนเองเพือใหเ้กิดแสงสว่างเป็นพุทธบูชา ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ไนว ํ สฺยาทงฺคหีโน’เสา  ยสฺย  พาหุรฺน  วิทฺยเต | 

ส  ตุ  เทวางฺคหีน:  สฺยาทฺ  ยสฺย  ศีล ํ น  วิทฺยเต | (12) ฯเปฯ 

สรฺวรตฺนามไยรฺวฺยไูหริท ํ เกฺษตฺรมลกฺํฤตมฺ | 

สสฺํตฺฤต ํ รตฺนมุกฺตาภิ:  เกฺษมทตฺตสฺย  ปูชยา | (36)226 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ ผูไ้ม่ทาํความรักในกาย มุ่งปฏิบัติบูชา ย่อมได้ตรัสรู้ธรรมเป็น

สมัมาสมัพุทธเจา้ ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

วฺยากฺฤตาสฺเต  นเรนฺทฺเรณ  นาสฺติ  เตษาํ  วนิิวรฺตนา | 

สฺวยภุํโว  ภวษฺิยนฺติ  สรฺเว  โลกวนิายกา: | (41)227 

 

46. คาํสอนที 46 ปรากฏในปริวรรตที 34 ดงันี 

ปริยตัหิรือหลกัการ  การมีจิตใจตงัมนัในกุศลมลูแลว้บาํเพ็ญธรรมทานหรืออามิสทาน

ยอ่มเป็นเหตุใหไ้ดรั้บสมาธิและไดต้รัสรู้สมัยกัสมัโพธิชญานโดยพลนั ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน อิม ํสมาธิมากางฺกฺษตา กฺษิปฺร-

มนุตฺตรํา สมฺยกฺสํโพธิมภิสํโพทฺธุกาเมน กุศลมูเล ปฺรติษฺฐิเต ธรฺมทาเนน วา อามิสทาเนน วา 

โยค: กรณีย: |228 

 

ปฏิบัตหิรือวธิีการ ผูจ้ะไดชื้อว่ามีใจตงัมนัในกุศลมลูตอ้งปลูกกุศลมูลให้ครบถว้นตาม

ขอ้กาํหนด 4 ประการ คือ 

1. มีอุบายโกศลเหมือนกบัทีพระพุทธเจา้ทรงใชแ้ลว้ไดต้รัสรู้สมัยกัสมัโพธิชญาน 

2. คบหามิตรดีงามผูมี้อุบายโกศล เพือจะไดเ้รียนรู้จากท่านเหล่านนั 

3. อาศยัโภคะเพียงเพือดาํรงชีพได ้

4. วางตนอยา่งทีจะอนุเคราะห์ผูอื้นดว้ยอามิสทานและธรรมทานได ้

                                         
226 SR. 33.220.29. 
227 SR. 33.222.27. 
228 SR. 34.223.1. 
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ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

เตน โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน ตทฺทาน ํจตสฺฤภิ ปริณามนาภิ: ปริณามยิตวฺยมฺ 

| กตมาภิศฺจตสฺฤภิ: ?  ยทุต ไยรุปายเกาศลฺไยสฺไตรฺพุทฺไธรฺภควทฺภิรนุตฺตรา  สมฺยกฺสํโพธิรภิ-

สํพุทฺธา, เตษามุปายเกาศลฺยานาํ ปฺรติลมฺภาเยท ํทานกุศลมูลมวโรปยามิ | ฯเปฯ ย อาตฺมภาว-

ปฺรติลาภ: ทฺวาภฺยามนุคฺรหาภฺยาํ สตฺตฺวานนุคฺฤหฺณียาทามิษานุคฺรเหณ จ ธรฺมานุคฺรเหณ จ,  

ตสฺย เม อาตฺมภาวสฺย ปฺรติลมฺโภ ภเวตฺ, เอวมิท ํกุศลมูลมวโรปยามิ | อย ํจตุรฺถ: ปริณาม: | 

อาภิ:  กุมาร จตสฺฤภิ:  ปริณามนาภิรฺโพธิสตฺตฺเวน มหาส ตฺตฺเวน ตานิ กุศลมูลานิ 

ปริณามยิตวฺยานิ |229 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ ไดชื้อว่ามีใจตงัมนัในกุศลมูลและย่อมจะไดรั้บสมาธิและตรัสรู้ 

สมัยกัสมัโพธิชญานโดยพลนัดงัทีปรากฏในส่วนทีเป็นหลกัการแลว้ 

47. คาํสอนที 47 ปรากฏในปริวรรตที 34 ดงันี 

ปริยัติหรือหลักการ ผูมุ่้งหวงัสมาธิและตอ้งการบรรลุสัมยกัสัมโพธิชญาน พึงคบหา  

นงัใกลท่้านผูมี้ศีล มีคุณ มีปรัชญา ซึงนบัว่าเป็นผูไ้ดส้มาธิ หากแมท่้านผูน้ันอาพาธหนักตอ้งรักษา

ท่านดว้ยทุกวิถีทาง แมต้อ้งเสียเลือดเนือของตนก็ควรทาํ ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ปุนรปรํ กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวเนม ํสมาธิมากางฺกฺษตา คฺฤหิณา วา 

ปฺรวฺรชิเตน วา กฺษิปฺรํ  จานุตฺตรํา สมฺยกฺสํโพธิมภิสํโพทฺธุกาเมน ศีลวนฺโต คุณวนฺต: 

ปฺรชฺญาวนฺโต โพธิสตฺตฺวา มหาสตฺตฺวา: เสวติวฺยา ภชิตวฺยา: ปรฺยุปาสิตวฺยา อศา ฺ เยน | โย’สฺย  

สมาเธรฺธารโก ภิกฺษุรฺโพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว ภเวตฺ,  ส จ สฺยาทาพาธิโก พาฒคฺลาน:,  เตน  

สฺวมาํสโศณิเตนาปิ ส ภิกฺษุสฺตสฺมาทาพาธาทฺ วฺยุตฺถาปยิตุมุตฺโสฒวฺย: |230 

 

ปฏิบัติหรือวิธีการ ท่านยกตวัอย่างการปฏิบติัของพระนางชญานวดี เพือรักษาภิกษุ 

ผูก้ล่าวธรรมคือสมาธินี ดว้ยการยอมตดัเนือขาอ่อนของตนปรุงเป็นยา โดยไม่คาํนึงถึงความบาดเจ็บ 

แต่ใจของพระนางมุ่งเป็นปฏิบติับูชาคือรักษาไวซึ้งธรรมรวมถึงผูก้ล่าวธรรม ดงัปรากฏในคมัภีร์วา่ 

ตฺริภเว  โก  น  สตฺตฺวสฺตฺยาชเยตฺ  สฺวมาํสโศณิตมฺ | 

อิม ํ ทฺฤษฺฏฺ วา  น  โก  วทฺิวานฺ  กุรฺยาตฺ  กายสฺมิ  นิศฺรยมฺ | (10) ฯเปฯ 

ตโต  เม  นามิต ํ จิตฺต ํ ภิกฺโษรฺทาสฺยามิ  โภชนมฺ | 

สฺวานิ  มาํสานฺยห ํ ฉิตฺตฺวา  โศณิเตน  จ  เลปนมฺ | (14) 

                                         
229 SR. 34.223.3. 
230 SR. 34.223.16. 
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สฺวกมูรํุ  มยา  ฉิตฺตฺวา  คฺฤหีต ํ มาํสโศณิตมฺ | 

มาํสเปศี  มยา  ปกฺวา  นานารสสุสํสฺกฺฤตา | (15)231 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ ผูเ้ขา้ใจหลกัการนีย่อมไดรั้บสัมยกัสัมโพธิชญาน เหมือนการที

พระพุทธเจ้าทรงยกอดีตนิทานของพระองค์ซึงในขณะนันคือพระนางชญานวดีผูป้ฏิบัติตาม

หลกัการนี และในปัจจุบันชาตินีได้เกิดมาเป็นพระองค์เองและได้ตรัสรู้สัมยกัสัมโพธิชญาน  

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ไมตฺเรย  ชฺญานพํลุ  โส  นเรนฺทฺร: 

สทฺธรฺมปริคฺราหกุ  นิตฺยกาลมฺ | 

ทีปํกโร’เสา  อภูทฺธรฺมภาณโก 

อห ํ จ  อาสํ  ตท  ราชธีตา | (42) 

สฺวเกน  มาํเสน  จ  โศณิเตน  โจ 

อุปสฺถิโต  เม  ตท  ธรฺมภาณก: | 

ศา ฺย ํ จ  สรฺว ํ ปริวรฺชยิตฺวา 

อิม ํ สมาธึ  ปฺรติกางฺกฺษตา  ตทา | (43)232 

 

48. คาํสอนที 48 ปรากฏในปริวรรตที 35 ดงันี 

ปริยตัหิรือหลกัการ ถา้ความทุกขที์ตอ้งอดทนนนัเป็นไปเพือสมัยกัสัมโพธิชญาน ย่อม

ชือว่าไม่มีอะไรใหสู้ญเสีย ยอ่มไม่เป็นทุกข ์ไม่เป็นเหตุเสือมจากสัมยกัสัมโพธิชญาน ดงัปรากฏใน

คมัภีร์ว่า 

สเจตฺ ตฺวมานนฺท ชานียา ยานิ เม ทุ:ขานิ ปฺรตฺยนุภูตานิ อิมามนุตฺตรํา สมฺยกฺ- 

สํโพธึ สมุทานยิตุมฺ, เอตทปิ เต จ ปฺรติภายาตฺ |  กึ ปุนรฺยตฺตถาคต ํปริปฺรษฺฏวฺย ํมนฺยถา: |233 

 

ปฏิบัตหิรือวธิีการ  พึงสละอวยัวะเพือรักษาธรรม อวยัวะเป็นเพียงสิงทีใชเ้ป็นเครืองมือ

ในการเขา้ถึงธรรมไม่ใช่ตวัธรรม เหมือนคนทีมีภยัอยูเ่ฉพาะหนา้ จะหวงอวยัวะบางส่วนไม่ได ้ตอ้ง

ยอมเสียถา้จะทาํให้พน้ภยัได ้ พึงสละอวยัวะได้เพือรักษาศีลให้บริสุทธิ ถา้มวัแต่ห่วงตนเองก็จะ

ไม่ไดรั้กษาพระศาสนา ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

                                         
231 SR. 34.226.11. 
232 SR. 34.230.7. 
233 SR. 35.232.11. 
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ตทฺยถาปิ นาม อานนฺท อิห กาศฺจิเทว ปุรุษ: อธสฺตาตฺ ปาทตลมุปาทาย 

ยาวนฺมูรฺธกาทาทีปฺโต  ภเวตฺ ปฺรชฺวลิต: เอกชฺวาลีภูต:, ต ํกศฺจิเทว ปุรุษ อุปสํกฺรมฺย เอว ํวเทตฺ 

เอหิ ตฺว ํโภ: ปุรุษ อนิรฺวาปิเตนาตฺมภาเวน ป ฺจภิ: กามคุไณ: สมรฺปิต: สมนฺวงฺคีภูต: กีฑสฺว 

รฺมสฺว ปริจารยสฺเวติ | ฯเปฯ เย อานนฺท โพธิสตฺตฺวา มหาสตฺตฺวา ปูรฺว ํโพธิสตฺตฺวจาริกํา 

จรมาณา อขณฺฑศีลา ภวนฺติ อฉิทฺรศีลา: อกลฺมาษศีลา อศพลศีลา: อปรามฺฤษฺฏศีลา: อจลิต- 

ศีลา:, อลุลิตศีลา  อโกษฺยศีลา:, โนตฺตานศีลา:, น ปรททรฺศนศีลา:  น วสิํวาทนศีลา:,  ฤชุศีลา:  

ยถาปฺรติชฺญาศีลา:  สตฺตฺวานุคฺรหศีลา: |234   

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ ความบริสุทธิแห่งศีล ไม่ถูกตดัอวยัวะมีมือและเป็นตน้ ไม่ไดรั้บ

ทุกขต่์าง ๆ และไดบ้รรลุสมัยกัสมัโพธิชญาน ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

เอวรูํเปณ ศีเลน สมนฺวาคตา ภวนฺติ, เต อานนฺท โพธิสตฺตฺวา มหาสตฺตฺวา 

อนนฺตาํ โพธิสตฺตฺวจาริกํา จรมาณา น หสฺตจฺเฉเทน ปริหาณึ วิคจฺฉนฺติ | น ปาทจฺเฉเทน 

ปริหาณึ นิคจฺฉนฺติ | น กรฺณนาสาจฺเฉเทน ปริหาณึ นิคจฺฉนฺติ | น เนตฺรีตฺปาฏนศีรฺษจฺเฉเทน  

ปริหาณึ นิคจฺฉนฺติ | นางฺคปฺรตฺยงฺคจฺเฉเทน ปริหาณึ นิคจฺฉนฺติ | น จ วิวิธานิ ทุ:ขานิ ปฺรตฺยนุ-

ภวนฺติ | กฺษิปฺรํ จานุตฺตรํา สมฺยกฺสํโพธิมภิสํพุธฺยนฺเต |235 

 

49. คาํสอนที 49 ปรากฏในปริวรรตที 36 ดงันี 

ปริยตัหิรือหลกัการ การดาํรงอยูใ่นศีลสกนัธ ์นบัถือพระโพธิสตัวท์งัหมดว่าเป็นศาสดา

ของตน เป็นเหตุไดรั้บสมัยกัสมัโพธิชญาน ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร ย อากางฺเกฺษทฺโพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: กิมิตฺยห ํสุขมนุตฺตรํา  

สมฺยกฺสํโพธิมภิสํพุธฺเยยมิติ, เตน กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน ศีลสฺกนฺเธ สุปฺรติษฺฐิเตน  

ภวติวฺยมฺ,  สรฺวโพธิสตฺตฺเวษุ จ ศาสฺตฺฤเปฺรมสํชฺญา อุปสฺถาปยิตวฺยา |236 

 

ปฏิบัติหรือวิธีการ มีศีล สามคัคีกนั ไม่มีจิตคิดประทุษร้าย บริโภคร่วมกนั ทาํสิงน่า

ชอบใจ ไม่โออ้วด นอ้มไปในทานไม่ขาด ศึกษาสมาธินี ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาตฺ  สมคฺรา  ภวถ  อทุษฺฏจิตฺตา: 

สรฺเว  จ  โภคา  สตต  มนาปการี | 

                                         
234 SR. 35.232.13. 
235 SR. 35.232.24. 
236 SR. 36.254.1. 
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ทฺฤษฺฏฺ วา  จ  พุทฺธานฺ  ศิริฆน  อปฺรเมยานฺ 

โพธึ  สฺปฺฤศิตฺวา  ภวษฺิยถ  ธรฺมสฺวามี | (2)237 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ ผูท้รงจาํสมาธินีไดย้่อมไดรั้บสัมยกัสัมโพธิชญาน ดังปรากฏใน

คมัภีร์ว่า 

เต  ตสฺโย  ภณิ  อานุศสํ  สกลาํ  กลฺปาน  โกฏีศตานฺ 

โน  โจ  ปูรฺวจริยาย  วรฺณ  กฺษปเย  ปฺรติภานโต  ภาษโต | 

พุทฺธานาํ  ธนมกฺษย ํ สุวปุิล ํ ชฺญานสฺย  โจ  สาครํ 

โย  เอต ํ วริช ํ สมาธิมตุล ํ ธาเรย  กศฺจินฺนร: | (69)238 

 

50. คาํสอนที 50 ปรากฏในปริวรรตที 37 ดงันี 

ปริยัติหรือหลักการ ผูศึ้กษาสมาธินีย่อมได้รับโพธิสัตวธรรมอนัเป็นความอศัจรรย์

หลายอยา่งไม่มีปริมาณ และไดบ้รรลุสมัยกัสมัโพธิชญานโดยพลนั ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวเนมาํศฺจาปริมาณานาศฺจรฺยาทฺ- 

ภุตานฺ โพธิสตฺตฺวธรฺมานากางฺกฺษตา กฺษิปฺรํ จานุตฺตรํา สมฺยกฺสํโพธิมภิสํโพทฺธุกาเมนาย ํ 

สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺจิต: สมาธิ: ศฺโรตวฺย อุทฺคฺรหีตวฺย: ปรฺยวาปฺตวฺโย ธารยิตวฺโย  

วาจยิตวฺย: ปฺรวรฺตยิตวฺย อุทฺเทษฺฏวฺย: สฺวาธฺยาตวฺโย-รณาภาวนยา ภาวยิตวฺโย พหุลีกรฺตวฺย:  

ปเรภฺยศฺจ วสฺิตเรณ สํปฺรกาศยิตวฺย: |239 

 

ปฏิบัตหิรือวธิีการ เจริญกษานติพละ เสพ ภาวนา ทาํให้มากซึงกษานติ เป็นผูต้อ้งการ

ธรรม มุ่งธรรม กาํหนดธรรม ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ทาํพุทธบูชา ทาํความเพียร 3 สถาน คือ 

มุ่งหวงัพุทธชญานดว้ยการใชพ้ลงับุญเพือทาํกิเลสให้สินไป ปลูกกุศลมูล และไม่หวงัความสุขและ

คาํสรรเสริญทางโลก ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

กฺษานฺติพล ํจาเนน ภาวยิตวฺยมฺ | กฺษานฺติราเสวยิตวฺยา ภาวยิตวฺยา พหุลีกรฺตวฺยา 

| ธรฺมารฺถิเกน จ ภวติวฺย ํธรฺมกาเมน ธรฺมปริคฺราหเกน ธรฺมานุธรฺมปฺรติปนฺเนน | พุทฺธปูชา- 

ภิยุกฺเตน ภวิตวฺยมฺ |  เตน ตฺริษุ สฺถาเนษฺวภิโยค: กรณีย: | กตเมษุ ตฺริษุ ? ยทุต เกฺลศกฺษยาย  

                                         
237 SR. 36.254.9. 
238 SR. 36.263.3. 
239 SR. 37.264.1. 
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ปุณฺย พลาธิปตเย  พุ ทฺธชฺ ญานมากางฺ กฺษตา กุศ ลมูลานฺย วโ รปยิตวฺยา นิ  โน ตุ  ขลุ 

โลกสุขสฺปรฺศาภิกางฺกฺษิณา | เอษุ ตฺริษุ สฺถาเนษฺวภิโยค: กรณีย: |240 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ ยอ่มไดรั้บสมัยกัสมัโพธิชญาน ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

โลกปฺรทีปกเรภิ  ชิเนภิ- 

รฺเยษิห  โยนิโศ  ธรฺม  สุนีต | 

ไตริห  มารพลานิ  หนิตฺวา 

ปฺราปฺตมนุตฺตรโพธิรุทารา | (103) 

ยาตฺตก  ภาษิต  เอติ  คุณา  เม 

เย  จ  ปฺรกาศิต  โทษศตา  เม | 

โทษ  ววิรฺชิย  ศิกฺษ  คุเณษุ 

เภษฺยสิ  พุทฺธุ  ตเทห  กุมาร | (104)241 

 

51. คาํสอนที 51 ปรากฏในปริวรรตที 38 ดงันี 

ปริยตัหิรือหลกัการ ความสาํรวมกายเป็นเหตุใหไ้ดส้มัยกัสมัโพธิชญาน 

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร กายสํวรสํวฺฤโต ภวษฺิยามีตฺเยว ํ วยา  กุมาร  ศิกฺษิตวฺยมฺ |242 

 

ปฏิบัติหรือวิธีการ ไม่มีวิธีการทีอธิบายเป็นคาํพูดได ้แต่วิธีการนันจะสําเร็จเพราะ

เกิดผลต่อไปนี ไดค้วามรู้อนัไม่ติดขดัในธรรมทังหมด, ได้ลกัษณะแห่งมหาบุรุษ 32 ประการ, 

ตถาคตพล 10, ไวศารัทยะ 4, พุทธธรรม 18 แผนก, วิโมกษมุข 3 คือ ศูนยตวิโมกษ์ อนิมิตตวิโมกษ ์

อปรณิหิตวิโมกษ,์ พรหมวิหาร 4 คือ ไมตรี กรุณา มุทิตา อุเบกษา, โพธิปักษธรรม  37 คือ สมฤตยุ-

ปัสถาน 4 สมัยกัปรหาณ 4 ฤทธิบาท 4 อินทรีย ์5 พละ 5 โพธยงัคะ 7 มรรคมีองค ์8, มหากรุณาวิหาร 

มโหเบกษาวิหาร, วิตรรกอนัเกษม, ธรรมอนัวิเวก, เป็นผูเ้วน้จากปราณาติบาตร, เวน้จากอทตัตา- 

ทาน, เวน้จากอพรหมจรรย,์ เวน้จากอมฤษวาท ปิศุนวจนะ ปุรุษวจนะ สภิํนนปรลาปะ, เวน้จาก 

อภิธยา,  เวน้จากพยาบาท, เวน้จากมิถยาทฤษฏิ, เวน้จากการโกงดว้ยตาชั ง เวน้จากการโกงดว้ย

เครืองวดั จากการโกงดว้ยถาด, เวน้จากการตดั จองจาํ ข่มเหง รังแก ทาํลาย  ลบหลู่ ลบลา้ง, ไม่เป็นผู ้

                                         
240 SR. 37.264.5. 
241 SR. 37.277.27. 
242 SR. 38.279.1. 
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มีมือโลเล  ไม่เป็นผูมี้เทา้โลเล  เป็นผูส้าํรวมมือและเทา้, ละความประพฤติชวัทางกายวาจาและใจ

ทงัหมด,  ถอนรากเหงา้ความชวั ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตตฺร กุมาร กตม: กายสํวร: ? เยน กายสํวเรณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว  

มหาสตฺตฺว: สรฺวธรฺเมษฺวสงฺคชฺญาน ํปฺรติลภเต, อยมุจฺยเต กุมาร กายสํวร อิติ | เยน กาย- 

สํวเรณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว ทฺวาตฺรึศนฺมหาปุรุษลกฺษณานิ ปฺรติลภเต, 

อยมุจฺยเต อิติ | ฯเปฯ ตสฺย สรฺว ํกายวางฺมโนเทาษฺ ุ ลฺย ํปฺรหีณํ ภวตฺยุจฺฉินฺนมูล ํตาลามสฺตก-

วทายตฺยามนุตฺปาททธรฺมิ | อยมุจฺยเต กุมาร กายสํวร อิติ | ตทเนนาปิ เต กุมาร ปรฺยาเยไณว ํ 

เวทิตวฺยมฺ |243 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ ยอ่มไดรั้บความบริสุทธิทางกายเหมือนกบัทีพระพุทธเจา้ไดรั้บ ดงั

ปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาตฺ  กุมารา  มม  ศิกฺษมาณา 

ปฺรติษฺฐิเหสี  อิห  กายสํวเร | 

อนฺเยษ  โจ  เทศย  ปฺราณโกฏินาํ 

นจิเรณ  ตฺว ํ เภษฺยสิ  ยาทฺฤโศ-หมฺ | (46)244 

 

52. คาํสอนที 52 ปรากฏในปริวรรตที 38 ดงันี 

ปริยตัหิรือหลกัการ มารยาททางกายทีบริสุทธิเป็นเหตุใหไ้ดรั้บอานิสงส์หลายประการ

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร ปริ ศุ ทฺธกายสมาจาโร ภวิษฺยามีตฺเยว ํ ตฺวยา กุมาร 

ศิกฺษิตวฺยมฺ |245 

 

ปฏิบัติหรือหลักการ คัมภีร์ไม่แสดงตัวอย่างของการปฏิบัติ แต่น่าจะหมายถึงการ

สาํรวมกายนนัเอง 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ ไดรั้บผลดงันี ไม่ตกนรก, ไม่เกิดเป็นสตัวเ์ดรัจฉาน, ไม่ไปยมโลก, 

ไม่ไปสู่ทุคติ, ไม่จมนําตาย, ศสัตรา สิงโต เสือ ชา้ง โคอุสภะ มนุษย ์ ทาํลายไม่ได้, สามารถถือ

โลกธาตุ 3 พนัอนัใหญ่ไวใ้นฝ่ามือ เหาะขึนสูงชวัลาํตาล ชวั  2 3 4 5 6 7 ลาํตาล หรือเหาะขึนไปได้

                                         
243 SR. 38.279.1. 
244 SR. 38.286.5. 
245 SR. 38.286.9. 
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เท่าทีมุ่งหวงั, บรรลุบารมีอนัยงิดว้ยอิทธิปาฏิหาริย,์ มีความหมดจดเกิดจากอิทธิบาท, มีบุญนาํทาง, 

สงดัดว้ยวิเวก ไดส้มาธิ ไม่มีอาสวะ มีตาทิพยม์องเห็นโลกธาตุทงัหมด ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ปริศุทฺธกายสมาจาโร หิ กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว น นิรเยภฺโย พิเภติ | น  

ติรฺยคฺโยเนรฺน ยมโลกานฺน สรฺวทุรฺคติภฺโย พิเภติ | โนทกาทฺ พิเภติ | น ศสฺตฺรโต น สึเหภฺโย  

น วฺยาฆฺเรภฺโย น ฤเกฺษภฺโย น หสฺติภฺโย นรฺษเภภฺโย น มนุษฺเยภฺโย พิเภติ | ฯเปฯ อิมาวปิ 

จนฺทฺรสูรฺยาเววมํหรฺทฺธิกาเววมํหานุภาเวา เอวมํเหาชสฺเกา ปาณินา ปรามฺฤศติ ปริมารฺชติ | 

อากางฺกฺษมาโณ ยาวทฺ พฺรหฺมโลกาทปิ สตฺตฺวานฺ กาเยน วเศ วรฺตยติ |246 

 

53. คาํสอนที 53 ปรากฏในปริวรรตที 38 ดงันี 

ปริยัติหรือหลักการ ความประพฤติถูกต้องทางกายอนับริสุทธิ ย่อมเป็นเหตุได้รับ

คุณสมบติัดีมากมาย ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร ปริศุทฺธกายสมุทาจาโร ภวิษฺยามีตฺเยว ํตฺวยา กุมาร 

ศิกฺษิตวฺยมฺ |247 

 

ปฏิบัตหิรือวธิีการ ไม่ปรากฏตวัอยา่งของการปฏิบติั 

ปฏิเวธหรือผลทีได้ ผูมี้ความประพฤติถกูตอ้งทางกายอนับริสุทธิ ยอ่มไดรั้บผลดงันี ได้

ยนิเสียงทงัทีเป็นทิพยแ์ละเป็นของมนุษยด์ว้ยหูทิพย ์ไดย้ินทงัเสียงสัตวน์รก สัตวดิ์รัจฉาน ทงัโลก

พระยม ทงัในทีไกลหรือใกล,้ รู้ความปริวิตกแห่งใจของสตัวห์รือบุคคลอืน (ทิพยจกัษุ), รู้ว่าจิตของ

สัตวน์ันมีราคะหรือไม่มี มีโทสะหรือไม่มี มีโมหะหรือไม่มี มีอุปาทานหรือไม่มี คิดดีหรือไม่ดี 

วิปริตหรือไม่  มีกิเลสหรือไม่มี เป็นมหัทคตะหรือไม่เป็น ประภัสรหรือไม่ มีประมาณหรือไม่มี 

ดีเยียมหรือไม่ เป็นสมาธิหรือไม่ หลุดพ้นหรือยงัไม่หลุดพน้, จิตมีกิเลสเพียงดังเนินหรือไม่มี 

(อินทรียปโรปริยตัญาณ), ระลึกชาติได ้(ปุพเพนิวาสานุสติญาณ), เห็นสัตวที์กาํลงัเคลือนและอุบติั 

(จุตูปปาตญาณ), ยอ่มรู้ ฟัง เห็น ตรัสรู้สิงทงัหมดทีเป็นสิงควรรู้ ควรบรรลุ ควรทาํใหแ้จง้ดว้ยปัญญา 

(อาสวกัขยญาณ)  ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ปริศุทฺธกายสมุทาจาโร หิ กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว ทิวฺเยน ศฺโรตฺร- 

ธาตุนา อติกฺรานฺตมานุษเกณ ศพฺทานฺ ศฺฤโณติ ทิวฺยานฺ มานุษฺยกาํศฺจ | ไนรยิกานามปิ ติรฺยคฺ-

โยนิคตานามปิ ยามเลากิกานามปิ| เย ทูเร อนฺติเก วา เทวานาํ จ มนุษฺยาณํา วา ทูราวจราณํา  

วา อนฺติกาวจราณํา วา | ฯเปฯ ปริศุทฺธกายสมุทาจาร: กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว:  

                                         
246 SR. 38.286.9. 
247 SR. 38.287.18. 
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เอกกฺษณสมายุกฺตยา ปฺรชฺญยา ยตฺ กึจิชฺชฺญาตวฺยมธิโมกฺตวฺย ํวิกุรฺวิตวฺย ํตตฺสรฺว ํยถาภูต ํ

ปฺรชานาติ ศฺฤโณติ ปศฺยเต พุธฺยเต |248 

 

54. คาํสอนที 54 ปรากฏในปริวรรตที 38 ดงันี 

ปริยตัหิรือหลกัการ ความสาํรวมวาจาเป็นเหตุใหไ้ดรั้บความดีหลายประการ ดงัปรากฏ

ในคมัภีร์ว่า 

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร วากฺสํวรสํวฺฤโต ภวษฺิยามีตฺเยว ํโพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน  

ศิกฺษิตวฺยมฺ |249 

 

ปฏิบัตหิรือวธิีการ กระทาํโดยประการใดๆ ใหเ้กิดผลดงันี ไดเ้สียงพระพุทธเจา้โดยไม่

ติดขดั, มีวาจาไม่แตกแยก, ไดรั้บมหาบุรุษลกัษณะ 32 ประการ, ตถาคตพละ 10,  ตถาคตไวศารัทยะ 

4, พุทธธรรม  18  แผนก, วิโมกษมุข 3, พรหมวิหาร 4, สมฤตยุปัฏฐาน 4, สัมยกัประหาณ 4, 

ฤทธิบาท 4, อินทรีย ์5, พละ 5, โพธยงัค ์7, อารยมรรคมีองค์  8, มหากรุณาวิหาร, มหามุทิตาวิหาร, 

มโหเบกษาวิหาร, วิตกอนัเกษม, วิตกอนัเกษมทวั, เป็นผูเ้วน้จากมฤษาวาท ไปศุนยวาท ปารุษยวาท 

สัมภินนวาท, ไม่พูดคาํไม่น่าฟังต่อมารดาบิดาและอาจารย,์ เวน้จากวาจาอนัมีโทษอืนๆ, มีวาจา

เหมือนเสียงสะทอ้น, เหมือนความฝัน สิงเนรมิต พยบัแดด เสียงสะท้อน แสงสว่าง มายา, ไม่ได ้

ไม่ดาํริ ไม่คิด ไม่หน่วงเหนียว ไม่เสพวาจาเช่นนนั ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตตฺร กุมาร กตโม วากฺสํวร: ? เยน วากฺสํวเรณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว 

มหาสตฺตฺว: ษษฺฏฺ ยาการสมนฺวาคตมสงฺคพุทฺธสฺวรโฆษมจิตฺย ํปฺรติลภเต | อยมุจฺยเต กุมาร 

วากฺสํวร: | เยน วากฺสํวเรณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: อาเทยวากฺยตาํ ปฺรติลภเต | 

ฯเปฯ ส ตาเมวภูํตาํ วาจ ํโนปลภเต, น กลฺปยติ, น  มนฺยเต, นาวลมฺพเต, นาภินิวิศเต | อย- 

มุจฺยเต กุมาร วากฺสํวร: |250 

 

ปฏิเวธหรือผลทีได้  ผูส้าํรวมวาจาอยา่งบริสุทธิ  ยอ่มไม่ตกไปสู่อบายทงัหมด ไดพุ้ทธ-

ธรรมทงัหมด ไดอ้ภิชญาทงัหมด ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

                                         
248 SR. 38.287.2. 
249 SR. 38.289.11. 
250 SR. 38.289.12. 
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ปริศุทฺธวากฺสํวโร หิ กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: สรฺวาปาเยภฺโย น พิเภติ |  

สรฺวพุทฺธธรฺมานฺ ปฺรติลภเต | สรฺวพุทฺธธรฺทฺธึ สรฺวาภิชฺญาํ ปฺรติลภเต |251 

 

55. คาํสอนที 55 ปรากฏในปริวรรตที 38 ดงันี 

ปริยตัหิรือหลกัการ ความสาํรวมใจยอ่มนาํคุณธรรมดีมาให ้ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า  

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร มน:สํวรสํวฺฤโต ภวษฺิยามีตฺเยว ํโพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน  

ศิกฺษิตวฺยมฺ |252 

 

ปฏิบัติหรือวิธีการ ทาํดว้ยประการใดๆ ให้เกิดผลดงันี ได้รับสมาธิมีอุปมาดั งเพชร,  

ไดรั้ศมีชือว่าชวลนานตราภา, ไดรั้บเสียงกอ้งกงัวาน 8 ประการ, ไดม้หาบุรุษลกัษณะ 32 ประการ, 

ตถาคตมุข 10, วิโมกษมุขอนัเป็นศูนยตา อนิมิตตะและอปรณิหิตะ, ไดรั้บพรหมวิหาร, ได้รับ 

มหาไมตรี มหากรุณา มหามุทิตา มโหเบกษา, สมฤตยุปัสถาน 4, สัมยกัประหาณ 4, ฤทธิบาท 4, 

อินทรีย ์ 5, พละ 5, โพธยงัค ์7, อารยมรรคมีองค ์8, มหากรุณาวิหาร มโหเบกษาวิหาร, วิตกอนัเกษม 

วิตกอนัสงัดทั ว, ได้รับประโยชน์ การปฏิบัติและความประพฤติ, ไม่อยู่ร่วมกับความเห็นผิด 

ละความเห็นผิด, ไม่มากด้วยความเพ่งเล็ง ละความเพ่งเล็ง, ไม่อยู่ร่วมกบัพยาบาท ละพยาบาท, 

ไม่อยู่ร่วมกับความเกียจคร้าน ละความเกียจคร้าน, จะไม่ทาํจิตโออ้วดใกลค้รู มารดาบิดาและ

อาจารยท์งัหลาย, ไม่ทาํจิตให้มีราคะ โทสะและโมหะ, ไม่อยู่ร่วมกบัสิงเหล่านัน, ไม่สละโพธิจิต, 

ไม่สละอธัยาศยัจิต, ไม่อยูร่่วมกบัชนมีโทสะผูเ้วน้ความดาํริ, เขา้ใจธรรมว่าเปรียบเหมือนมายา ความ

ฝัน พยบัแดด สิงเนรมิต แสงสว่าง, ไม่มองเห็นเป็นการเคลือนมา, ไดรั้บความสุขทีเปรียบเหมือน

ความฝัน ความไม่เทียง ไม่มีชีวะ เป็นศนูยะ, ไม่อยากได ้ไม่ดาํริ ไม่คิด ไม่หน่วง ไม่เสพความสุขนนั 

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ตตฺร กุมาร กตโม มน:สํวร: ? เยน มน:สํวเรณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว  

มหาสตฺตฺโว วชฺโรปม ํสมาธึ ปฺรติลภเต | ฯเปฯ สฺวปฺโนม ํสุขมวตรติ | สฺวปฺโนปมมนิตฺยโต-

วตรติ | สฺวปฺโนปม ํนิรฺชีวโต’วตรติ | สฺวปฺโนม ํศูนฺยโต’วตรติ | ตจฺจ โนปลภเต น กลฺปยติ  น  

มนฺยเต นาวลมฺพเต นาภินิวศิเต | อยมุจฺยเต กุมาร มน:สํวร: |253 

 

                                         
251 SR. 38.290.1. 
252 SR. 38.292.5. 
253 SR. 38.292.6. 
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ปฏิเวธหรือผลทีได้ ใจจะเวน้สิงมิใช่ขณะทังหมด ไดรั้บพุทธธรรมทังหมดอนัเป็น

อจินไตย ์ไดรั้บอภิชญาของพระพุทธเจา้ทุกพระองคจ์ากพระพุทธเจา้ทุกพระองคแ์ละเจโตวิมุตติอนั

ไม่กาํเริบ ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ปริศุทฺธมน:สมุทาจโร หิ กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: สรฺวากฺษณําศฺจ 

วรฺชยติ | อจินฺตฺยาํศฺจ สรฺวพุทฺธธรฺมานฺ ปฺรติลภเต | สรฺวพุทฺเธภยศฺจ สรฺวพุทฺธาภิชฺญาํ อโกปฺยาํ 

จ เจโตวมุิกฺตึ ปฺรติลภเต | อยมุจฺยเต มน:สํวร: |254 

 

รูปแบบการสอนแบบปริยติั ปฏิบติั และปฏิเวธนีนบัว่ามีความสมบูรณ์และเป็นเครืองชี

วดัความถกูตอ้งดงัไดก้ล่าวไวใ้นเบืองตน้ เพราะหากแต่ใชข้อ้ใดขอ้หนึงเช่นปริยติัอย่างเดียวก็จะไม่

ทราบว่าปริยติันนัถกูตอ้งหรือไม่ จะนาํไปสู่การปฏิบติัไดห้รือไม่ หากมีแต่ปฏิบติัอยา่งเดียวไม่แสดง

ปฏิเวธไวย้อ่มจะไม่ทราบว่าการปฏิบติัเช่นใดจึงจะถกูตอ้ง เพราะฉะนนัผูน้าํเสนอขอ้มลูดว้ยรูปแบบ

ปริยติั ปฏิบติัและปฏิเวธ ย่อมต้องมีความเชียวชาญจึงจะทราบแน่ชัดว่าการปฏิบติัเช่นใดให้ผล

เช่นใด   

 

2. หลกัการสอนทีดีหรือเทศนาวิธี 4 ประการ เป็นเรืองทีผูส้อนตอ้งสร้างความรู้สึกมี

ส่วนร่วมใหเ้กิดขึนในกิจกรรมการสอนแต่ละครัง ความรู้สึกเพือให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมเกิดดว้ยลีลา

การสอนหรือเทศนาวิธี 4 ประการ ดงัทีพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) กล่าวสรุปไวว้่า 

1. สันทัสสนา ชีแจงใหเ้ห็นชดั คือ จะสอนอะไรก็ชีแจงจาํแนกแยกแยะอธิบายและ

แสดงเหตุผลใหช้ดัเจนจนผูฟั้งเขา้ใจแจ่มแจง้เห็นจริงเห็นจงัดงัจูงมือไปดูเห็นกบัตา 

2. สมาทปนา ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบติั คือ สิงใดควรปฏิบัติหรือหัดทาํก็

แนะนาํหรือบรรยายให้ซาบซึงในคุณค่า มองเห็นความสาํคญัทีจะตอ้งฝึกฝนบาํเพ็ญจนใจยอมรับ 

อยากลงมือทาํหรือนาํไปปฏิบติั 

3. สมุตเตชนา เร้าใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ คือ ปลุกเร้าใจใหก้ระตือรือร้นเกิดความ

อุตสาหะมีกาํลงัใจแข็งขนั มนัใจทีจะทาํใหส้าํเร็จจงได ้สู้งาน ไม่หวนัระย่อ ไม่กลวัเหนือย ไม่กลวั

ยาก 

 

                                         
254 SR. 38.293.3. 
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4. สัมปหังสนา ปลอบชโลมใจใหส้ดชืนร่าเริง คือ บาํรุงจิตใหแ้ช่มชืนเบิกบาน โดย

ชีใหเ้ห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ทีจะไดรั้บและทางทีจะกา้วหนา้บรรลุผลสาํเร็จยิงขึนไป ทาํให้ผูฟั้ง

มีความหวงัและร่าเริงเบิกบานใจ255 

ลีลาการสอนหรือเทศนาวิธีทงั 4 ประการนีสมาธิราชสูตรไดก้ล่าวเป็นหลกัการไวแ้ต่

สลบัลาํดบักบัขอ้ความทียกมาขา้งตน้ ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

อถ ขลุ ภควาํสตาํ มหตี สาคโรปมาํ ปรฺษท ํธรฺมกถยา สํทรฺศฺย สมุตฺเตชฺย 

สํปฺรหรฺษฺย สมาทาปฺย อุตฺถายาสนาตฺ ปฺณากฺรามตฺ |256 

ทราบว่า ลาํดบันนั พระผูมี้พระภาคเจา้ ทรงชีแสดง ปลุกเร้าใจ ทาํให้ร่าเริง 

ชกัชวนบริษทัซึงเปรียบดว้ยห้วงนาํใหญ่นนัให้ปฏิบติัดว้ยทรงตรัสธรรมแลว้เสด็จลุกจาก

อาสนะหลีกไป | 

ตสฺยา: ส ภูตมติภิกฺษุราจารฺโย’ภูตฺ กุศเลษุ ธรฺเมษุ สํทรฺศก: สมุตฺเตชก:  

สํปฺรหรฺษก: สมาทาปก: |257 

ภิกษุนามวา่ภูตมตินนัไดเ้ป็นอาจารยข์องพระนางชญานวดีนนั  เป็นผูชี้แสดง

ใหเ้ห็นชดั  เป็นผูเ้ร้าใจให้อาจหาญ  เป็นผูช้โลมใจให้ร่าเริง  เป็นผูช้วนใจให้รับเอาปฏิบติั  

ในกุศลธรรมทงัหลาย  | 

 

คัมภีร์แสดงตัวอย่างตามหลกัการข้างต้น โดยองค์ประกอบทัง 4 ประการนันไม่

จาํเป็นต้องเรียงตามลาํดับก่อนหลงัขึนอยู่กับเนือหาหรือลีลาทีเหมาะสม เพราะหากต้องเรียง

ตามลาํดบัคงเกิดความน่าเบือหน่ายในการฟังไม่นอ้ยและคงไม่ถูกเรียกว่าลีลาซึงสามารถยกัยา้ยได้

ตามความเหมาะสม ดงัจะยกขอ้ความเฉพาะในปริวรรตที 1 – 4 เพือเป็นตวัอยา่ง ดงันี 

ตวัอยา่งที 1 ปรากฏในปริวรรตที 1 ดงันี 

สมาทปนา ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เนือความในภาษาสันสกฤตจะใช้กริยา

หมวดวิธิลิงหรือใช ้ตวฺย ปรัตยยะ (ปัจจยั) เพือแสดงการเชิญชวน, อาจใชก้ริยาหมวดวรรตมานะ

เพือแสดงความจริงสากล หรืออาจใชก้ริยาหมวดอาชญาเพือแสดงคาํสั งว่าตอ้งปฏิบติัหากตอ้งการ

ไดรั้บผลทีกล่าวมา ในปริวรรตที 1 ใชก้ริยาหมวดวรรตมานะแสดงความจริงสากล ดงัปรากฏใน

คมัภีร์ว่า 

                                         
255 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 134. 
256 SR. 17.103.1. 
257 SR. 34.224.15. 
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ทราบวา่  ลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสกบัจนัทรประภาผูเ้ป็นกุมาร  

ดงันีวา่  ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสัตวม์หาสัตวผ์ูป้ระกอบดว้ยเอกธรรม  ย่อมไดรั้บคุณ(วิเศษ)

เหล่านี  และย่อมไดต้รัสรู้สัมมาสัมโพธิอนัยอดเยียมโดยฉบัพลนั ฯ258 

 

สันทัสสนา ชีแจงใหเ้ห็นชดั คือการแสดงรายละเอียดของเรืองนนัๆ ทงัโดยยอ่หรือโดย

พิสดาร ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

เอกธรรมเป็นไฉน ?  ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสัตวม์หาสัตวใ์นโลกนีมีจิตเสมอ 

มีจิตมุ่งประโยชน์เกือกูล มีจิตไม่มุ่งกาํจดั มีจิตมิใช่ไม่เสมอในสัตวท์งัหมด ฯ ดูก่อนกุมาร  

พระโพธิสัตวม์หาสัตวผ์ูป้ระกอบดว้ยเอกธรรมนี  ย่อมไดรั้บคุณเหล่านีและไดต้รัสรู้สัมมา-

สัมโพธิอนัยอดเยียมโดยพลนั ฯ259 

 

สัมปหังสนา ปลอบชะโลมใจใหส้ดชืนร่าเริง แสดงดว้ยผลทีจะไดรั้บเพือใหเ้ห็นว่าการ

ปฏิบติัตามรายละเอียดทีไดเ้ชิญชวนนนัจะใหผ้ลดีไม่เป็นหมนั ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

การได้รับกษานติในธรรมทังหลายอนัยงัไม่เกิดขึน  ได้มีแก่หมู่สัตว์อ ัน

ประกอบดว้ยเทวดาและมนุษย์ 8 แสน  ผูไ้ดท้าํบริกรรมมาในกาลก่อน ฯ และความไดรั้บ

อนุโลมกษานติ  ไดมี้แก่เทวดาและมนุษย ์9 แสน 6 หมืน ฯ ความไดรั้บกษานติอนัเหมาะแก่

เสียง (โฆษานุคกฺษานฺติ)  ไดมี้แก่เทวดาและมนุษย์ 9 แสน 3 หมืน ฯ จิตของภิกษุแสนรูป

ถว้นทงัหมดหลุดพน้ จากความยึดมนัถือมนั ฯ อนึง  ความปราศจากกิเลสเครืองยอ้ม  ความที

มลทินไปปราศ  ธรรมจกัษุในธรรมทงัหลายเป็นสิงหมดจด  ไดมี้แก่หมู่สัตวป์ระกอบดว้ย

เทวดาและมนุษย ์ หกลา้น ฯ จิตของภิกษุ 8 หมืนทงัหมดหลุดพน้ เพราะความไม่ยึดมนัถือ

มนั ฯ อนึง  อุบาสก 500 คนไดบ้รรลุอนาคามิผล ฯ อนึง  อุบาสิกา  6,000 คนไดบ้รรลุ

สกทาคามิผล ฯ260 

  

สมุตเตชนา เร้าใจให้อาจหาญแกลว้กลา้ แสดงด้วยความยิงใหญ่ในการกระทาํนัน 

แมแ้ต่ธรรมชาติเช่นแผน่ดินก็ยอมรับความจริงนีและแสดงออกดว้ยอาการสนัไหว แต่ไม่ทาํอนัตราย

แก่ใครๆ รวมถึงมีแสงสว่างปรากฏสว่างไสวเรืองรองเหนือกว่าแสงของพระจนัทร์และพระอาทิตย ์

ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

                                         
258 SR. 1.3.13. 
259 SR. 1.3.16. 
260 SR. 1.7.11. 
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อนึง  โลกธาตุ 3 พนัคูณดว้ยพนัอนัมากนีไดโ้ยกสั นไหว 6 ครัง ฯ ไดเ้คลือน 

เคลือนอย่างมาก  เคลือนไปหมด ฯ ชาํแรก ชาํแรกอย่างมาก  ชาํแรกไปหมด ฯ สั น สั นอย่าง

มาก สันไปหมด ฯ ส่งเสียงรัว ส่งเสียงรัวอย่างมาก  ส่งเสียงรัวไปหมด ฯ คาํราม คาํรามอย่าง

มาก  คาํรามไปหมด ฯ ทิศเบืองหนา้ยุบลง  ทิศเบืองหลงัน้อมขึน ฯ ทิศเบืองหลงัยุบลง  ทิศ

เบืองหนา้นอ้มขึน ฯ ทิศเหนือยุบลง  ทิศใตน้อ้มขึน ฯ ทิศใตยุ้บลง  ทิศเหนือนอ้มขึน ฯ ส่วน

สุดยุบลง ท่ามกลางน้อมขึน ฯ ส่วนสุดน้อมขึน ท่ามกลางยุบลง ฯ ก็แสงสว่างอนัไม่มี

ประมาณไดป้รากฏมีในโลก ฯ อนึง  โลกธาตุทงัหมด  และหมู่สัตวพ์ร้อมทงัเทวดา  พร้อม

ทงัมาร  พร้อมทงัพรหม  พร้อมทงัสมณะและพราหมณ์  ได้ถูกแสงสว่างนนัส่องสว่าง

ถูกตอ้ง ฯ อนึง  พระจนัทร์และพระอาทิตยท์งัสองนี  มีฤทธิมากอย่างนี  มีอานุภาพมากอย่าง

นี  มีศกัดิใหญ่อย่างนีก็ไม่ส่องสวา่ง  ไม่ร้อน  ไม่เรืองแสง ฯ อนึง  ผูที้เป็นใหญ่แห่งความมืด

อนัธการซึงอาศยัอยู่ระหว่างโลกก็ถูกแสงสว่างนนัถูกตอ้ง ฯ แมส้ัตวท์งัหลายทีเกิดขึนใน

โลกธาตุเหล่านนัก็ไดรู้้จกักนัและกนั ฯ และสัตวเ์หล่านนักล่าวอย่างนีวา่  ท่านผูเ้จริญ ทราบ

วา่ สัตวที์เกิดในทีนีนีแมอ้ืนก็มี  (ไม่ไดมี้แต่พวกเรา) ฯ จนกระทงัถึงอเวจีมหานรกแล ฯ261 

 

ตวัอยา่งที 2 ปรากฏในปริวรรตที 2 ดงันี 

สันทัสสนา ชีแจงใหเ้ห็นชดั คมัภีร์แสดงตวัอย่างของการปฏิบติัโดยเฉพาะการปฏิบติั

ของพระพุทธเจา้ผูท้รงไดรั้บการยอมรับอยา่งสูงและเป็นเป้าหมายทีทุกคนตอ้งไปให้ถึง ดงัทีคมัภีร์

แสดงตวัอยา่งของการปฏิบติัไวว้่า 

เราผูมุ่้งหวงัสมาธินีในกาลทุกเมือ  เพือประโยชน์แก่โลก พร้อมทงัเทวโลก ได้

ทาํการบูชาหลายประการแก่พระชินเจา้พระองคน์นั ผูท้รงยอดเยียมแห่งสัตวส์องเทา้  ฯ (8) 

เราพร้อมทงัพระโอรสและพระชายาไดผ้นวชในสํานกัของพระชินเจา้พระ

นามวา่ศาเลนทรราช  ไดส้อบถามถึงสมาธินี ตลอด 140,000 ลา้นปี ฯ (9) 

มีคาถา  800 ลา้นโศลก  และมีคาถาทีพิสดารอืนอีก 1,000 ลา้นโศลก  สมาธิ

นนั (เพียง) ปริวรรตนี (เท่านนั) ทีเราเรียนเอาจากสํานกัของพระสุคตเจา้พระองค ์ฯ (10) 

มือทงัสอง  ศีรษะ  ชายาและโอรส  รัตนะอนัมาก และของกิน ของเคียว ไม่มี

ทรัพยอ์ะไรๆ ทีเราผูห้วงัเฉพาะสมาธิอนัประเสริฐนีไม่เคยสละ ฯ (11) 

เราระลึกถึงพระพุทธเจา้  10,000  ลา้นองค ์ ซึงมากกวา่ทรายในแม่นาํคงคา  

ผูซึ้งประทบัอยู่ ณ เขาคิชฌกูฏนี  แลว้แสดงสมาธิอนัประเสริฐสงบนี ฯ (12) 

                                         
261 SR. 1.7.22. 
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อนึง พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงพระนามอนัประเสริฐว่าศากยะ  และทุก

พระองคมี์พระโอรสนามวา่  ราหุล  และผูรั้บใชใ้กลชิ้ดมีชือวา่อานนท ์ และทุกพระองคท์รง

ผนวชจากเมืองชือวา่กบิลพสัดุ ์ฯ (13) 

มีพระโกลิตะ และพระสารีบุตรเป็นคู่อคัรศราวก และศราวกทงัหมดของ

พระพุทธเจา้ทงัหลาย  มีชือเสมอกนั  อนึง โลกธาตุในกาลนนัมีชือเสมอกนั  แลพระพุทธเจา้

แมทุ้กพระองคอ์ุบติัแลว้ในกาลเป็นทีสินไปแห่งธรรม ฯ (14) 

เราผู ้เทียวจาริกเพือโพธินีได้ทําสักการะพระพุทธเจ้า ผู ้เ ป็นจอมแห่งชน

เหล่านนัทุกพระองค ์ อนึง  เราผูแ้สวงหาสมาธินี ไดท้าํการบูชาทุกชนิดทีสามารถทาํไดแ้ก่

พระชินเจา้ทงัหลาย ฯ (15) 

สมาธินีเราปฏิบติัแลว้จึงไดรั้บ  เราไดก้ล่าวขอ้ปฏิบติัไวห้ลายประการ  สมาธินี

ไม่ใช่สิงทีจะไดรั้บยาก  สําหรับผูด้าํรงมนัอยู่ในคุณทงัหลายทงัหมด ฯ (16) 

สมาธินีไม่ใช่สิงทีจะไดรั้บโดยยาก  สําหรับผูไ้ม่หิวกระหายในรสทงัหลาย  ผู ้

ไม่โลภ  ผูไ้ม่ขอ้งอยู่ในตระกูลทงัหลาย  ผูไ้ม่ริษยา ผูอ้ยู่ดว้ยไมตรี  ผูไ้ม่มีความโกรธ ฯ (17)   

สมาธินีมิใช่สิงทีจะไดรั้บโดยยาก  สําหรับผูไ้ม่มีความตอ้งการในสักการะและ

ลาภทงัหลาย  ผูมี้อาชีวะหมดจด ผูไ้ม่มีความกงัวลอะไรๆ ผูมี้ศีลหมดจด  ผูแ้กลว้กลา้ ฯ (18) 

สมาธินีมิใช่สิงทีจะพึงไดโ้ดยยาก  สําหรับผูป้รารภความเพียรผูไ้ม่เบือหน่าย  

ผูน้้อมไปเพือการอยู่ป่า ผู ้ดาํรงอยู่ในธรรมเครืองกําจดักิเลส ผู ้ดาํรงมนัอยู่ในไนราตมย- 

กษานติ  ฯ (19) 

สมาธินีมิใช่สิงทีจะพึงไดรั้บโดยยาก  สําหรับผูฝึ้กจิตดีแลว้ ผูไ้ม่หยิงทระนง  ผู ้

ดาํรงอยู่ในขอ้ประพฤติอนัเป็นเครืองกระตุน้ ผูน้อ้มไปเพือจาคะ  ผูไ้ม่มีความโกรธ ฯ (20)   

พุทธธรรม 18 อนัมีอนุพยญัชนะเป็นลกัษณะซึงพระนายกไดจ้าํแนกไว ้ ไม่ใช่

จะไดรั้บโดยยากสําหรับผูที้ประกอบดว้ยกาํลงัและความแกลว้กลา้ ซึงทรงจาํสมาธิอนัสงบนี

ไว ้ฯ (21)  

สัตวท์งัหลายทีพระพุทธเจา้ทรงเห็นดว้ยจกัษุ  ก็พึงเป็นพระพุทธเจา้ในคราว

เดียวกัน  ในพระพุทธเจา้เหล่านัน พระองค์หนึง ๆ พึงมีพระชนมายุพนัโกฏิกัลป์เป็น

อจินไตย ์ฯ (22)262 

   

สมุตเตชนา เร้าใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ดว้ยการยกตวัอยา่งว่า ผูป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํนี

ย่อมเป็นทียอมรับของมนุษยแ์ละอมนุษยท์งัหลาย รวมถึงไดรั้บการปกปักรักษาจากมนุษยแ์ละ

อมนุษยเ์หล่านนั ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

                                         
262 SR. 2.9.11. 
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การกล่าวอานิสงส์ทงัหมดนนัสําหรับผูท้รงจาํคาถาหนึง จากสมาธินีได ้ ไม่พึง

พรรณนาไดม้าตรวา่อะไรๆ ก็หรือจะกล่าวอะไรอีก สําหรับผูที้ศึกษาแลว้จาํไว ้(ไดท้งัหมด) 

ฯ (24) 

เทวดา อสูร ยกัษ์ และคุหยกะ ย่อมปรารถนาผู ้สมาทานประพฤติธุตคุณ  

พระราชาทงัหลายยอ่มดาํเนินตามผูท้รงจาํสมาธิอนัสงบซึงไดโ้ดยยาก  ฯ (2) 

ขา้ศึกทงัหลายย่อมไม่มียาํยีผูมี้ศิริซึงทรงจาํสมาธิอนัสงบ อนัไดโ้ดยยาก ทีพระ

ชินเจา้ทงัหลายทรงครอบครอง  และเทวาทงัหลาย นาคทงัหลาย ดาํเนินตามทุกเมือ ฯ (26)263 

 

สัมปหังสนา ปลอบชะโลมใจใหส้ดชืนร่าเริง แสดงดว้ยผลทีจะไดรั้บเพือใหเ้ห็นว่าการ

ปฏิบติัตามรายละเอียดทีไดเ้ชิญชวนนนัจะใหผ้ลดีไม่เป็นหมนั ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ผูท้รงจาํสมาธิอนัสงบนี ย่อมไม่มีความสิ นสุดแห่งปฏิภาณ ไม่มีความสิ นสุด

แห่งพระสูตรหนึงพนั ไม่มีความหลงลืมในกาลไหนๆ ฯ (27) 

ผูที้ฟังสมาธินีแลว้ทรงจาํไว ้ในกาลอนัมีในภายหลงัซึงเป็นกาลทีนาํมาซึงภยั

ใหญ่  ก็จะไดพ้บพระพุทธเจา้พระนามวา่อมิตาภะ ผูท้รงเป็นนายก  ทงัจะไดพ้บโลกธาตุชือ

วา่สุขาวดี ฯ (28)264 

 

สมาทปนา ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏิบติั ในปริวรรตนีใชก้ริยาหมวดวิธิลิงเพือเป็น

การเชิญชวนใหป้ฏิบติัดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

พระศาสดาผู ้สยมัภูครันประกาศอานิสงส์เหล่านีแล้ว ก็ทรงเชือเชิญด้วย

พระองคเ์องวา่  ในกาลสุดทา้ยแห่งเราผูป้รินิพพานแลว้ พวกเธอพึงทรงจาํสมาธิอนับริสุทธิ

นีไว ้ฯ (29) 

พระพุทธเจา้ทุกพระองค์ใน 10 ทิศ ทงัในอดีตกาลและปัจจุบนั พระชินเจ้า

ทงัหมดทรงศึกษาในสมาธินี  จึงได้ตรัสรู้โพธิอนัปราศจากมลทิน อนัไม่ถูกปรุงแต่ง ฯ 

(30)265 

 

ตวัอยา่งที 3 ปรากฏในปริวรรตที 3 มีการใชลี้ลาแสดงธรรมสลบักนัไปมาในทาํนอง

ทงัเชิญชวนชีแนะและปลุกปลอบใจดงันี 

                                         
263 SR. 2.10.15. 
264 SR. 2.10.21. 
265 SR. 2.10.26. 
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สมาทปนา ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏิบติั ในปริวรรตนีใชก้ริยาหมวดวิธิลิงเพือเป็น

คาํเชิญชวนและแนะนาํใหป้ฏิบติั ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ในลาํดบันนั  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสเรียกจนัทรประภาโพธิสัตวผ์ูเ้ป็นกุมาร

แมอ้ีกวา่  ดูก่อนกุมาร  เพราะเหตุนนั  ในบดันี  พระโพธิสัตวม์หาสัตวใ์ดมุ่งหวงัประกาศ

พุทธคุณและลกัษณะอนัมีอยู่จริงของพระตถาคตอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้  เพือถึงความ

กาํหนดถือเอาไม่วา่โดยอรรถหรือโดยพยญัชนะวา่  คาํของเราทงัหมด เป็นสิงทีพระพุทธเจา้

ทรงกาํหนดไวแ้ลว้เพือ (ให)้ เปล่งออกไป  ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสัตวม์หาสัตวน์นัพึงเรียน

เอาสมาธินีเพือประโยชน์ของสัตวท์งัหมด  พึงทาํตนใหบ้รรลุ  ทรงจาํ  กล่าวบอก  ประพฤติ  

ชีแสดง  สาธยาย  พึงภาวนาโดยการภาวนาผูเ้ดียว   พึงทาํให้มาก  และพึงประกาศแก่ผูอ้ืน

โดยพิสดาร ฯ266 

 

สันทัสสนา ชีแจงให้เห็นชดั  แสดงรายละเอียดการปฏิบติัทีถูกต้องของสิงนันๆ ดัง

ปรากฏในคมัภีร์ว่า 

 ดูก่อนกุมาร  ก็พุทธคุณทีมีอยู่จริงของพระตถาคตเหล่านันเป็นไฉน ?  

ดูก่อนกุมาร  พระโพธิสัตวม์หาสัตวใ์นพระศาสนานี  เขา้ไปสู่ป่า  หรืออยู่โคนไม ้ อยู่ในที

กลางแจง้  หรืออยู่กลางเรือนว่าง  ย่อมตงัใจศึกษาดว้ยดี อย่างนีว่า  พระผูมี้พระภาคเจ้า

พระองคน์นัเป็นพระตถาคต  อรหนัต ์ ตรัสรู้ชอบดว้ยพระองค์เอง  ถึงพร้อมดว้ยวิชชาและ

จรณะ  เป็นพระสุคต  รู้แจง้โลก  เป็นสารถีฝึกบุรุษอย่างยอดเยียม  เป็นศาสดาของเทวดาและ

มนุษยท์งัหลาย  เป็นพระพุทธเจา้  ผูภ้ควนั ฯ พระตถาคตเจา้พระองคน์นัเป็นผลิตผลแห่งบุญ

ทงัหลาย ฯ ไม่กาํจดักุศลมูลทงัหลาย ฯ ประดบัดว้ยกษานติ ฯ เป็นทีมาแห่งขุมทรัพย์คือบุญ

ทงัหลาย ฯ ถึงความงดงามด้วยอนุพยญัชนะ ฯ ประดบัด้วยพุทธลกัษณะ ฯ มีอารมณ์

เหมาะสม ฯ ไม่น่ารังเกียจหากไดเ้ห็น ฯ เป็นความยินดีของผูน้อ้มใจไปดว้ยศรัทธาทงัหลาย 

ฯ ไม่ถูกปรัชญาครอบงาํ ฯ ไม่ถูกพลงัยาํยี ฯ เป็นศาสดาของสรรพสัตวท์งัหลาย ฯ เป็นบิดา

ของพระโพธิสัตว์ทงัหลาย ฯ เป็นพระราชาของพระอริยบุคคลทงัหลาย ฯ เป็นผู ้นํา

ประโยชน์แก่บุคคลผูท้าํคนแรกทงัหลาย  (อาทิกมัมิกบุคคล) ฯ ไม่อาจประมาณไดด้ว้ย

ความรู้ ฯ ไม่สินสุดดว้ยปฏิภาน ฯ  มีพระสุรเสียงหมดจด ฯ น่าพอใจเพราะเสียงกงัวาน ฯ น่า

ยกยอดว้ยพระรูป ฯ ไม่มีผูเ้ปรียบดว้ยร่างกาย ฯ ไม่แปดเปือนดว้ยกามทงัหลาย ฯ ไม่ติดดว้ย

รูปทงัหลาย ฯ ไม่ยินดีดว้ยอรูปทงัหลาย ฯ หลุดพน้วเิศษจากทุกข ์ฯ หลุดพน้วเิศษจากสกนัธ์

ทงัหลาย ฯ ประกอบอย่างดีเยียมดว้ยธาตุทงัหลาย ฯ ควบคุมไวดี้แลว้ดว้ยอายตนะทงัหลาย ฯ 

ตดัขาดแลว้จากกิเลสเครืองร้อยรัดทงัหลาย ฯ หลุดพน้จากความเร่าร้อน ฯ หลุดพน้จากความ
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ทะยานอยาก ฯ ขา้มขึนแลว้จากห้วงนาํ ฯ เต็มรอบดว้ยชญาณ ฯ ดาํรงมนัอยู่ในชญานของ

พระผูมี้พระภาคพุทธเจา้ผูท้รงมีในอดีต อนาคต และปัจจุบนั ฯ ยงัไม่ดาํรงอยู่ในนิรวาณ ฯ 

ดาํรงอยู่ในส่วนสูงสุดทีมีอยู่จริง ฯ ดาํรงอยู่บนภูมิทีสรรพสัตวพึ์งเหลียวมอง ฯ ดูก่อนกุมาร

นีคือพระพุทธคุณทีมีจริงของพระตถาคต ฯ พระโพธิสัตวม์หาสัตวผ์ูป้ระกอบพร้อมดว้ยพระ

พุทธคุณและพุทธลกัษณะเหล่านี  อาศยัสมาธินี  ประกาศพระพุทธคุณและพุทธลกัษณะทีมี

จริงของพระตถาคตอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยปฏิภาณอนัไม่มีเครืองปกปิด  ย่อมกาํหนด

ถือเอาไม่ไดห้มดทงัโดยอรรถและโดยพยญัชนะ ฯ และคาํของเขาทงัหมดทีพระพุทธเจา้ทรง

กาํหนดถือเอาแลว้  ย่อมเปล่งออกไปได ้ฯ267 

 

สมาทปนา ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏิบติั คมัภีร์แสดงการปฏิบติัตามพระพุทธเจา้ผู ้

ทรงปฏิบติัธรรมหลายประการย่อมจะไดรั้บผลดีหลายประการอย่างทีไม่สามารถจะพรรณนาให้

หมดสินได ้เพราะเหตุนนัจึงควรประพฤติอยา่งทีพระพุทธเจา้ทรงปฏิบติัมาก่อน ดงัปรากฏในคมัภีร์

ว่า 

การกล่าวสรรเสริญลกัษณะของพระชินเจา้ใหห้มดสิน แมบุ้คคลกล่าวสิน

พนักลัป์อนัมาก  ก็ไม่ใช่จะทาํไดง่้าย  คุณทีพระชินเจา้ทงัหลายเมือทรงแสวงหาสมาธิ

อนัสงบประเสริฐนีทรงไดรั้บก็เช่นเดียวกนั ฯ (1)268 

 

สันทัสสนา ชีแจงให้เห็นชัด ด้วยการแสดงตัวอย่างประกอบคําอธิบายในสิงที

พระพุทธเจา้เคยปฏิบติัมาก่อน ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

หญิงสาวผูมี้รูปงดงามน่าดูยิงนกั  มีร่างกายประดบัแลว้ น่ารัก ซึงเราผูมี้ใจไม่

หดหู่ เมือแสวงหาสมาธิอนัสงบประเสริฐนีไดใ้หแ้ลว้ในกาลก่อน ฯ (2) 

ทรัพย ์ขา้วเปลือก ทาสี ทาส ของเราก็เช่นกนั ทงัแก้วมณี ไข่มุก  ทอง เงิน ก็

เช่นเดียวกนั  เราผูมี้ใจไม่หดหู่  เมือแสวงหาสมาธิอนัสงบประเสริฐนี สละแลว้ ฯ (3) 

สร้อยคอไข่มุกอนัวจิิตรดว้ยมณีและรัตนะ  ดา้ยทีทอดว้ยทองเป็นรูปสังขที์เจิด

จรัส เราเมือแสวงหาสมาธิอนัสงบประเสริฐนีสละแลว้ในพระผูว้นิายกทงัหลาย ในกาลก่อน 

ฯ (4) 
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ดอกไมที้มีกลินหอมดียิง และดอกไมที้มีในฤดูฝนอนัเราผูท้าํจิตอนัยอดเยียม

และไม่มีสิงใดเกินกวา่ใหเ้กิดขึนแลว้สละแลว้ในเจดีย์ของพระชินเจา้ทงัหลาย ตลอดโกฏิ

กลัป์อนัไม่มีกาํหนด ไม่มีทีสินสุด ฯ (5) 

เช่นเดียวกนั ธรรมทานอนัเราผูอ้ยู่ในบริษทัทาํความยาํเกรงให้เกิดขึนแลว้ได้

ใหแ้ลว้ เราครันใหธ้รรมทานแลว้ไม่เคยมีความคิดเกิดขึนเลยวา่  ความมีชือเสียงพึงมีแก่เรา ฯ 

(6)   

ในกาลก่อน เพือไดรั้บคุณเหล่านีเราจึงเสพป่าอนัประเสริฐทีมีเสียงน้อยเป็น

นิตย ์ เราเป็นผูม้ากไปดว้ยความสงสารตลอดกาลเป็นนิตย์ เรามีความคิดเสมอว่า เราพึงได้

พุทธชญาน ฯ (7) 

เราไม่เคยควา้เอาวสัดุอนัเป็นทีรักยิงเพือบริโภคแมส้ําหรับตนเอง เราให้เทยย-

ธรรมอนัมาก  ตลอดเวลาเรามีความคิดวา่เราพึงไดรั้บพุทธชญาน ฯ (8) 

เรามีปกติเป็นผูไ้ม่กระดา้ง อ่อนหวาน แจกทาน มีใบหนา้ยิ มแยม้ ทรงจาํศรุติ มี

เสียงกล่าวเบาๆ มีคาํอ่อนหวานดว้ยดี เป็นทีรักของชนเป็นอนัมาก ชนทงัหมดไม่อิมดว้ยการ

เห็นเรา ฯ (9)   

เราไม่มีความอยากไดแ้มส้ักขณะหนึง ไม่เคยอิจฉาตลอดภพ 10,000 ไดเ้ป็นผู ้

อิมในบิณฑบาตในกาลทงัปวง ไดเ้วน้การนิมนตท์งัหมดไม่มีส่วนเหลือ ฯ (10) 

ชนเหล่าใดเป็นพหูสูต ทรงจาํศรุติ  ทรงจาํแม ้(เพียง) คาถาประกอบดว้ยบท 4 

จากสมาธินี ชนเหล่านนั เราไดท้าํความรัก อนัไม่มีความรักอืนยิงกวา่ อนัยอดเยียมใหเ้กิดขึน

แลว้กระทาํสักการะทุกเมือ ฯ (11) 

เราให้ทานหลายอย่างไม่มีทีสิ นสุด และทงัรักษาศีลตลอดราตรีนาน  เราผู ้

แสวงหาสมาธิอนัสงบประเสริฐนีไดท้าํการบูชาเป็นอนัมากในพระวนิายกทงัหลาย ฯ (12)269 

 

สมุตเตชนาและสัมปหังสนา เร้าใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้และปลอบชะโลมใจใหส้ดชืน

ร่าเริงดว้ยการชีใหเ้ห็นว่าจะไดรั้บสิงทีดีกว่า 

บุคคลพึงใหท้านทาํโลกธาตุอนัมาก มีหลายแบบ ไม่มีทีสิ นสุดให้เต็มดว้ยมณี

และรัตนะ  กบับุคคลผูท้รงจาํคาถาหนึงจากสมาธินี  บุญ (คือการทรงจาํคาถา)นี  ย่อมดีกว่า

บุญ (ชนิดแรก) นนั  ฯ (13)270 
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สันทัสสนา ชีแจงใหเ้ห็นชดัอีกครัง ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ดอกไม้บางชนิดมีอยู่มากเท่าใด ดอกไมที้มีกลินหอม น่ารืนรมย์ งดงาม ก็

เหมือนอย่างนนั บุคคลผูต้อ้งการบุญพึงบูชาพระชินเจา้ดว้ยดอกไมเ้หล่านนัสิ นกลัป์แมม้าก 

ไม่มีทีสินสุด ไม่มีประมาณ ฯ (14) 

เครืองดนตรีบางอย่างมีมากเท่าใด โภชนะ ขา้ว นําและผา้อนัมากก็เช่นนัน 

บุคคลผูต้อ้งการบุญพึงบูชาพระชินเจา้ดว้ยวตัถุเหล่านนัสิ นกลัป์แมม้าก ไม่มีทีสิ นสุด ไม่มี

ประมาณ ฯ (15)271 

 

สมุตเตชนาและสัมปหังสนา เร้าใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้และปลอบชะโลมใจใหส้ดชืน

ร่าเริงดว้ยการชีใหเ้ห็นว่าจะไดรั้บสิงทีดีกว่า ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

อนึง บุคคลใดทาํจิตเพือตรัสรู้อนัประเสริฐให้เกิดขึนว่าเราพึงเป็นพระชินเจา้  

ผูส้วยมัภู ผูธ้รรมราช บุคคลทรงจาํคาถาหนึงบทนีจากสมาธิ บุญอนัดีงาม (ของผูท้รงจาํคาถา

จากสมาธินี) ย่อมพิเศษกวา่บุคคลแรกนนั ฯ (16) 

บุคคลพึงกล่าวอานิสงส์ตลอดกลัป์อนัมากเท่ากบัทรายในแม่นําคงคา ก็ไม่

สามารถพรรณนาใหสิ้นสุดได ้ผูที้ทรงจาํสมาธิไดรั้บบุญมากกวา่ (จาํนวนของทรายในแม่นาํ

คงคานนั) ฯ (17)272 

 

ตวัอยา่งที 4 ปรากฏในปริวรรตที 4 ดงันี 

สันทัสสนา ชีแจงใหเ้ห็นชดั ปรากฏในคมัภีร์ว่า 

เราไดเ้ปิดประตูแห่งอมฤต ไดบ้อกสวภาวะแห่งธรรมอนัเช่นใด เราไดแ้สดง

ความเกิดขึนอนัเช่นใด ไดป้ระกาศความดบั (นิรวาน)ไวพ้ร้อมทงัอานิสงส์ ฯ (1) 

เธอพึงเวน้มิตรชวัในกาลทุกเมือ  และพึงคบมิตรดีงาม อนึง เธอพึงละหมู่ชน

ทงัหลายแลว้อยูใ่นป่า  พึงเจริญจิตใหมี้ไมตรีในกาลทุกเมือ ฯ (2) 

และเธอพึงรักษาศีลให้บริสุทธิในกาลทุกเมือ  พึงประสบความยินดีใน 

ธุตธรรมทงัหลายในกาลทุกเมือ  เธอพึงเสพตยาคะและปรัชญา สมาธินีจกัเป็นสิงทีมิใช่ได้

โดยยาก ฯ (3) 

ลาํดบันนั  ครันไดรั้บภูมิอนัสงบนี  ซึงมิใช่ภูมิของพระศราวกผูปุ้ถุชน เธอเป็น

ผูป้ระจกัษต่์อธรรมของพระสุคต  จกัไดรั้บพุทธคุณทงัหลายอนัเป็นอจินไตย ์ฯ (4) 
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เธอไดเ้ห็นคนทงัหลายผูเ้ป็นดงัภาชนะและมีพุทธิ  พึงชกัชวนคนเหล่านนัใน

โพธิจิต ประดิษฐานไวใ้นชญานอนัไม่มีสิงใดยอดเยียมกวา่  สมาธิราชนีก็ไม่ใช่สิงทีจะไดรั้บ

โดยยาก ฯ (5) 

ความตอ้งการในประโยชน์พึงเกิดขึนอีกแก่บุคคลผูพิ้จารณาอาหาร (และ) ผล

ทีไดนี้ โดยการแสวงหาและการบริโภค สมาธินีก็จกัไม่ใช่สิงทีบุคคลนนัจะไดโ้ดยยาก ฯ (6) 

ผิวา่สมาธิราชนีเป็นศูนยตา  ดาํรงอยู่บนกระหม่อมแห่งผูมี้ศีลบริสุทธิทงัหลาย  

ธรรมทงัหลาย  ตงัมนั โดยสภาวะทุกเมือ คนพาลทงัหลายผูมี้การปฏิบติัสมาธิทีไม่ถูกตอ้ง  

ย่อมไม่รู้จกั (สมาธินี) ฯ (7)273 

 

สมุตเตชนา เร้าใจให้อาจหาญแกลว้กลา้ดว้ยความมหัศจรรยที์จะไดพ้บดงัปรากฏใน

คมัภีร์ว่า 

ความรู้อนัเป็นภยัย่อมไม่ตงัอยู่ในชนผูแ้สวงหาสมาธิอนัสงบนี บุคคลย่อมตาม

เห็นพระผูย้อดเยียมแห่งชนทงัหลายในกาลทุกเมือเพราะไดเ้สพภูมิอนัสงบยิงนี ฯ (8)  

บุคคลผูร้ะลึกถึงพระตถาคตทงัหลายโดยอาการย่อมมีอินทรียส์งบมีใจสงบ  มี

จิตไม่สับสนตงัมนัอยู่เสมอ  เป็นผูมี้ห้วงนาํเป็นเครืองเปรียบ (เพราะกวา้ง) ดว้ยศรุติและ

ชญาน ฯ (9) 

ก็  พระโพธิสัตวด์าํรงอยู่เฉพาะในสมาธินีแลว้  จงกรมอยู่ในทีจงกรม ย่อมเห็น

พระพุทธเจา้ 10,000 ลา้นรูป  ซึงมากกวา่ทรายในแม่นาํคงคา ฯ (10) 274 

 

สมาทปนา ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏิบติั ปรากฏในคมัภีร์ว่า 

จิตของนระผูย้ึดเอาประมาณแห่งพุทธธรรมทงัหลายพึงถึงความบา้ (เพราะ) 

ประมาณของสิงทีไม่มีประมาณย่อมไม่มี พระนายกทงัหลาย  อนับุคคลไม่พึงคิดถึงดว้ยคุณ

ทงัหมดทงัหลาย ฯ (11) 

สัตวที์เสมอดว้ยพระโลกนาถในทีไหนๆ ในทิศทงัสิบย่อมไม่มี  เธอทงัหลาย

จกัหวงัและจกัไดพุ้ทธชญานอนัประกอบดว้ยคุณแห่งพระสัพพญั ูทงัหมด ฯ (12) 

พระโลกนาถทรงน่าเลือมใสรอบดา้นเพราะมีผิวพรรณดงัทองคาํเปลง่ประกาย

อยู่  อารมณ์ (และ) จิตของพระโพธิสัตวผ์ูต้งัมนั (มีสมาธิ) ระลึกอยู่  ย่อมเป็นไปในรูปของ

พระโลกนาถนี ฯ (13)275 

                                         
273 SR. 4.19.1. 
274 SR. 4.19.21 
275 SR. 4.20.4 
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สันทัสสนา ชีแจงใหเ้ห็นชดั ปรากฏในคมัภีร์ว่า 

ผูรู้้แจง้ไดรู้้สิงทีปัจจยัไม่ปรุงแต่ง  (และ) สิงทีปัจจยัปรุงแต่ง ทาํใหแ้จง้ความรู้

พร้อมนิมิต  ผูน้นัย่อมตงัมนัเฉพาะในสิงมิใช่นิมิต ย่อมรู้ทวัถึงวา่ธรรมทงัหมดเป็นสภาพวา่ง 

ฯ (14) 

ผูที้ดาํรงมนัอยู่ในธรรมกาย  รู้ภาวะทงัหมดว่ามิใช่ภาวะ ทาํให้แจง้ความรู้

พร้อมอภาวะแลว้  ย่อมไม่เห็นพระผูเ้ป็นจอมพระชินเจา้ดว้ยรูปกาย ฯ (15) 

เราบอกและแจง้ใหรู้้  จิตซึงมีธรรมกายนนัเป็นนิมิต ย่อมเป็นไปตามทีคนได้

ตรึกตรองมาก  ดว้ยความตรึกทีแล่นไปเหล่านนั ฯ (16) 

เมือนระระลึกถึงพระผูจ้อมมุนีอย่างนีและรู้จกัโดยอาการทีประมาณมิได ้ และ

เมือเจริญอนุสมฤติตลอดเวลา จิตก็จะนอ้มมุ่งตรงไปหาพระผูจ้อมมุนีนนั ฯ (17)  

บุคคลเดิน ยืน นงั มุ่งหวงัชญานของบุรุษผูป้ระเสริฐ เมือมุ่งหวงัอยู่  ย่อมตงัมนั

เพือโพธิวา่  เราจกัเป็นพระชินเจา้ ผูไ้ม่มีผูย้อดเยียมกวา่ในโลก ฯ (18) 

เขาย่อมรู้จักพระพุทธเจ้า  เห็นพระพุทธเจ้า  และพิจารณา ธรรมดาของ

พระพุทธเจา้ทงัหลาย  ตงัมนัอยู่ในสมาธินี  ย่อมนมสัการมหานุภาพของพระพุทธเจา้ ฯ (19) 

เขาผ่องใสทางกาย วาจาและใจ ย่อมกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจา้ทงัหลาย

เนืองๆ จริงอย่างนนั  เขามีความสืบต่อทางจิตอนัเจริญแลว้ ย่อมเห็นพระโลกนาถเจา้ทงั

กลางคืนและกลางวนั ฯ (20) 

แมใ้นกาลทีเขาป่วยกระสับกระส่าย  เป็นผูอ้ยู่ใกลค้วามตาย เสวยเวทนาอยู่  แต่

ไม่หลงลืมสมฤติ ปรารภพระพุทธเจา้ จึงไม่ถูกเวทนาชกันาํไป ฯ (21) 

จริงอย่างนนั  เขาคน้ควา้แลว้ก็ไดรู้้ความว่างเปล่าแห่งธรรม ทงัทียงัไม่มา ทงั

ทีมาแลว้  เขาดาํรงมนัอยู่ในนยัแห่งธรรมอนัเช่นนนั จิตทีเทียวไปสู่ทีจาริกไม่เหนือยหน่าย ฯ 

(22)276 

 

สมาทปนา ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏิบติั ปรากฏในคมัภีร์ว่า 

เพราะฉะนนั  ครันไดฟั้งอานิสงส์นีแลว้  พวกเธอพึงยงัความพอใจเพือโพธิอนั

วดัค่ามิไดใ้หเ้กิดขึน  อย่ามีความเศร้าในกาลภายหลงั การเห็นพระสุคตผูป้ระเสริฐทงัหลาย

มิใช่จะไดโ้ดยยาก ฯ (23) 

                                         
276 SR. 4.20.24. 
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อนึง  เราจกักล่าวธรรมอนัประณีต และพวกเธอครันไดฟั้งแลว้ พึงประพฤติให้

ดี คนผูก้ระสับกระส่ายไดรั้บยาและผา้แลว้  ความเจบ็ไขย้่อมออกไป  ย่อมไม่เกิด  เขาจึงดีใจ 

ฯ (24)277 

 

สัมปหังสนา ปลอบชะโลมใจใหส้ดชืนร่าเริง แสดงดว้ยผลทีจะไดรั้บเพือใหเ้ห็นว่าการ

ปฏิบติัตามรายละเอียดทีไดเ้ชิญชวนนนัจะใหผ้ลดีไม่เป็นหมนั ดงัปรากฏในคมัภีร์ว่า 

เพราะฉะนนั  บุคคลผูรู้้วธีิ มีปัญญาเห็นประจกัษ ์มุ่งหวงัสมาธินีในกาลทุกเมือ  

เสพศีล ศรุตะ ตยาคะ สมาธินีจะเป็นสิงทีไม่ใช่ไดโ้ดยยาก ฯ (26)278 

 

เทศนาวิธีทงั 4 ประการเป็นลีลาการแสดงธรรมทีเขา้ถึงใจของผูฟั้ง เพราะประกอบดว้ย

วิธีการทงัชกันาํ ชีแจง ปลุกปลอบและเสริมแรง นับว่าเป็นลีลาทีธรรมทูตผูแ้สดงธรรมชนัยอดจะ

ขาดไม่ไดด้งัทีคมัภีร์ไดแ้สดงหลกัการและตวัอย่างไวพ้ร้อมแลว้ ผูศึ้กษาได้ยกตวัอย่างประกอบ

เลือกเฉพาะปริวรรตที 1-4 เพราะหากกล่าวหมดทุกปริวรรตย่อมเป็นชิ นงานทีมีปริมาณมาก  

พึงทราบว่าในปริวรรตอืน ๆ ทีไม่ไดก้ล่าวถึงคมัภีร์ได้ใช้ลีลาแสดงธรรมทงั 4 ประการนีอย่าง

ครบถว้นในทุกปริวรรต ยกเวน้ปริวรรตที 39 ซึงเป็นปริวรรตเชิงถามตอบ จะมีเฉพาะการถามตอบ

เพืออธิบายคาํศพัทบ์างคาํเพือความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนัจึงไม่มีรูปแบบลีลาการแสดงธรรมทงั 4 นี 

 

3. หลกัการสอนทีให้ผลสัมฤทธิจากน้อยทีสุดไปมากทีสุด คมัภีร์ไดแ้สดงกิจกรรมการ

เรียนทีใหผ้ลสมัฤทธิจากนอ้ยไปหามากในทีหลายแห่งอยา่งมีนยัสาํคญัแสดงถึงการยกย่องหลกัการ

นีอยา่งมาก ขอ้ความดงักล่าวมีผดิแปลกกนับา้งแต่โดยรวมมีความคลอ้ยคลึงกนัดงันี 

อุทฺคฺรหีตวฺย: ปรฺยวาปฺตวฺโย ธารยิตวฺโย วาจยิตวฺย: ปฺรวรฺตยิตวฺย: อุทฺเทษฺฐวฺย: 

สฺวาธฺยาตวฺย: อรณาภาวนยา ภาวยิตวฺโย พหุลีกรฺตวฺย: ปเรภฺยศฺจ วสฺิตเรณ สํปฺรกาศยิตวฺย: |279 

อุทฺคฺรหีตวฺโย ธารยิตวฺโย วาจยิตวฺย: ปรฺยวาปฺตวฺย: | อุทฺคฺฤหฺย ธารยิตฺวา 

วาจยิตฺวา ปรฺยวาปฺย อรณาภาวนาโยคมนุยุกฺเตน จ ภาวติวฺยมฺ |280 

 

                                         
277 SR. 4.21.3 
278 SR. 4.21.11. 
279 SR.3.13.4. 
280 SR. 3.16.9. 
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ศฺ รุต อุทฺคฺฤหีต: ปฺฤษฺโฏ ธาริโต วาจิต: ปฺรวรฺติโต’รณภาวนยา ภาวิโต 

พหุลีกฺฤต: ปเรภฺยศฺจ วสฺิตเรณ สํปฺรกาศิต: |281 

อุทฺคฺรหีษฺยติ ปรฺยวาปฺสฺยติ ธารยิษฺยติ วาจยิษฺยติ ปฺรวรฺตยิษฺยติ อุทฺเทกฺษฺยติ 

สฺวาธฺยาสฺติ ปเรภฺยศฺจ วสฺิตเรณ สํปฺรกาศยิษฺยติ282 

อุทฺคฺรหีตวฺย: ปรฺยวาปฺตวฺโย ธารยิตวฺโย วาจยิตวฺย: ปฺรวรฺติตวฺย: อุทฺเทษฺฏวฺย: 

สฺวาธฺยาตวฺโย วาจยิตวฺโย ภาวนาโยคมนุยุกฺเตน ภวติวฺยมฺ ปเรภฺยศฺจ วสฺิตเรณ สํปฺรกาศยิตวฺย: 

|283 

อุ ทฺ คฺร หีตวฺย :  ปรฺ ย วา ปฺตวฺโ ย ธาร ณิตวฺโ ย วาจยิตวฺย :  ปฺร วรฺ ตยิตวฺย : 

อุทฺเทษฺฏวฺย: สฺวาธฺยาตวฺโย ภาวยิตวฺย:, ปเรภฺยศฺจ วสฺิตเรณ สํปฺรกาศยิตวฺย: |284 

ศฺโรตวฺย อุทฺคฺรหีตวฺย: ปรฺยวาปฺตวฺย: ปฺรวรฺตยิตวฺโย ธารยิตวฺโย วาจยิตวฺย: 

อุทฺเทษฺฏวฺย:  สฺวาธฺยาตวฺโย’รณาภาวนสฺย ภาวยิตวฺโย พหุลีกรฺตวฺย:, ปเรภฺยศฺจ วิสฺตเรณ 

สํปฺรกาศยิตวฺย: |285 

ศฺโรตวฺย อุทฺคฺรหีตวฺย: ปฺรยวาปฺตวฺโย ธารยิตวฺโย วาจยิตวฺย: อรณาภาวนยา 

ภาวยิตวฺโย พหุลีกรฺตวฺย: ปเรภฺยศฺจ วสฺิตเรณ สํปฺรกาศยิตวฺย: |286 

ศฺโรตตวฺย อุทฺคฺรหีตวฺย: ปรฺยาปฺตวฺโย ธารยิตวฺโย วาจยิตวฺย อุทฺเทษฺฏวฺย: 

สฺวาธฺยาตวฺย:  อรณาภาวนยา ภาวยิตวฺโย พหุลีกรฺตวฺย: ปเรภฺยศฺจ วสฺิตเรณ สํปฺรกาศยิตวฺย: |287 

ธารยิตวฺย: อุทฺคฺรหีตวฺย: ปรฺยวาปฺตวฺโย ธารยิตวฺโย วาจยิตวฺย: ปฺรวรฺตยิตวฺย: 

อุทฺเทษฺฏวฺย: สฺวาธฺยาตวฺโย ภาวยิตวฺย:, ปเรภฺยศฺจ  วสฺิตเรณ  สํปฺรกาศยิตวฺย: |288 

ศฺโรตวฺย อุทฺคฺรหีตวฺย: ปรฺยวาปฺตวฺโย ธารยิตวฺโย วาจยิตวฺย: ปฺรวรฺตยิตวฺย 

อุทฺเทษฺฏวฺย:  สฺวาธฺยาตวฺโย’รณาภาวนยา ภาวยิตวฺโย พหุลีกรฺตวฺย: ปเรภฺยศฺจ วิสฺตเรณ 

สํปฺรกาศยิตวฺย: |289 

 

                                         
281 SR. 17.104.18.  
282 SR. 18.127.2. 
283 SR. 22.143.5. 
284 SR. 23.147.4. 
285 SR. 29.172.3. 
286 SR. 30.188.4. 
287 SR. 31.190.3. 
288 SR. 32.195.2. 
289 SR. 37.264.3. 
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คาํศพัท์แต่ละคาํทีปรากฏในสมาธิราชสูตรขา้งต้นมีความหมายตามรากศพัท์ (root) 

และอุปสรรค (prefix) ซึงปรับเปลียนความหมายเพิมให้แก่รากศพัท์ตามทีปรากฏในพจนานุกรม

สนัสกฤต-องักฤษของอาปเต290 ดงันี 

อุทฺคฺรหีตวฺย  ประกอบรูปศพัท์จาก อุทฺ + √คฺรหฺ ในความถือ (to take up) ประกอบ

อุปสรรค อุทฺ มีความหมายว่าเรียน (to study) คือรับเอาความรู้มาเป็นของตน  

ปรฺยวาปฺตวฺย  ประกอบรูปศพัทจ์าก ปริ + อว + √อาปฺ  ในความได้รับ (to obtain) 

ประกอบอุปสรรค ปริ และ อว มีความหมายว่าเรียน (to study) คือไดรั้บความรู้อย่างรอบดา้นหรือ

ครอบคลุมเนือหา 

ธารยติวฺย  ประกอบรูปศพัท์จาก √ธฺฤ ในความทรงไว,้ จาํไว ้(to be borne or held, to 

be perceived or understood) คือรับความรู้นนัมาเป็นของตนและทรงจาํไวใ้นความหมายของตน 

วาจยติวฺย  ประกอบรูปศพัทจ์าก √วจฺ ในความกล่าว (to speak) คือสามารถพดูหรือเล่า

เนือหานนั 

ปฺรวรฺตยติวฺย   ประกอบรูปศพัทจ์าก ปฺร + √วฺฤตฺ ในความหมุนเวียน (to turn, revolve, 

roll, run off, pass away) ความดาํเนินไป (to go on) ประกอบอุปสรรค ปฺร มีความหมายว่า (to turn 

forward, set out, move on; come forth, rise, appear) คือสร้างความชาํชองดว้ยการตรวจสอบความรู้

กลบัไปกลบัมา 

อุทฺเทษฺฐวฺย  ประกอบรูปศพัท์จาก อุทฺ + √ทิศฺ (รูปเพียนจาก √ทฺฤศฺ) ในความแสดง 

(to show) ประกอบอุปสรรค อุทฺ มีความหมายว่า (to indicate, explain, teach) คือชีแจงหรือสอนคน

อืนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มเลก็ๆ ได ้

สฺวาธฺยาตวฺย   ประกอบรูปศพัท์จาก สฺว (ดว้ยตนเอง) + อธิ + √อิ ในความไป (to go) 

ประกอบอุปสรรค อธิ มีความหมายว่ารู้ (to know) ประกอบ สฺว ศพัท์มีความหมายว่า เรียนรู้ดว้ย

ตนเอง 

อรณาภาวนยา ภาวยิตวฺย  ประกอบรูปศพัท์จาก √ภู ในความมี, เป็น (to be, become) 

ประกอบศพัทใ์นรูปเหตุกตัตุวาจกมีความหมายว่าทาํใหมี้, ทาํให้เป็น ประกอบศพัท์ อรณาภาวนยา 

ดว้ยการเจริญอรณาคือการอยู่ป่า (เทียบศพัท์ อรณาวิหารินฺ ผูอ้ยู่ในคุณธรรม หรือผูอ้ยู่ในป่า) มี

ความหมายโดยนยัว่า เก็บตวัเงียบเพือศึกษาคน้ควา้หรือใคร่ครวญในเชิงลึกมากขึน 

                                         
   290 Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary, 1-1196. 
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พหุลีกรฺตวฺย   ประกอบรูปศพัท์จาก พหุล (มาก), √กฺฤ ในความทาํ (to make, do) 

ประกอบศพัท ์พหุล มีความหมายว่า ทาํใหม้าก, ทาํบ่อยๆ 

ปเรภฺยศฺจ วิสฺตเรณ สปฺํรกาศยิตวฺย  ประกอบรูปศพัท์จาก ส ํ+ ปฺร + √กศฺ ส่งเสียง (to 

sound) หรือ √กาศฺ ส่องแสง (to shine) ประกอบอุปสรรค ส ํและ ปฺร มีความหมายว่า ประกาศหรือ

ทาํใหแ้พร่หลาย (manifestation) 

หลกัการนีตรงกบักิจกรรมทีรู้จกักนัในชือปิรามิดแห่งการเรียนรู้ (Learning Pyramid) 

ซึงอธิบายกิจกรรมการเรียนรู้ทีใหผ้ลสมัฤทธิแตกต่างกนัไวว้่า 

กิจกรรมทีต่างกนัจะทาํใหเ้ราจดจาํสิงทีไดก้ารเรียนรู้ต่างกนัดว้ย การเรียนใน

หอ้งเรียนดว้ยการนงัฟังบรรยาย (Lecture) จะจาํไดเ้พียงร้อยละ 5 ขณะทีการอ่านดว้ยตวัเอง 

(Reading) จะจาํไดเ้พิมขึนร้อยละ 10 ส่วนการฟังและได้เห็น (Audiovisual) เช่น การดู

โทรทศัน์ ฟังวทิยุ จาํไดร้้อยละ 20 การไดเ้ห็นตวัอย่าง (Demonstration) จะช่วยให้จาํไดร้้อย

ละ 30 ทงันี หากมีการไดแ้ลกเปลียนพูดคุยกนั (Discussion) เช่น การพูดคุยแลกเปลียน

ความรู้กนัในกลุ่มจะช่วยให้จาํไดถ้ึงร้อยละ 50 และถา้มีการไดท้ดลองปฏิบติัเอง (Practice 

doing) จะจาํไดถ้ึงร้อยละ 75 ส่วนวธีิทีช่วยใหมี้การเรียนรู้และจดจาํไดม้ากทีสุดนนัคือ การ

ไดส้อนผูอ้ืน (Teaching) เช่น การติว หรือการสอน จะช่วยใหจ้าํไดถ้ึงร้อยละ 90291 ดงัแสดง

ในปิรามิดแห่งการเรียนรู้ (Learning Pyramid) ตามภาพประกอบดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
291 กระทรวงศึกษาธิการ, สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, โครงการวิจัยเรือง การกําหนดแนว

ทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที 21, เขา้ถึงเมือ 25 กรกฏาคม 2558, เขา้ถึงได้

จาก http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/1316-file.pdf 
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ภาพที 1 ปิรามิดแห่งการเรียนรู้ 

ทีมา : กระทรวงศึกษาธิการ, สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, โครงการวิจัยเรือง การกําหนดแนวทางการ

พัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที 21, เขา้ถึงเมือ 25 กรกฏาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/1316-file.pdf 

 

ปิรามิดแห่งการเรียนรู้ (learning pyramid) ดงักล่าวขา้งตน้ถกูอา้งว่ามีทีมาจาก National 

Training Laboratories  ซึงปัจจุบนัคือ NTL Institue292 มีนักศึกษาหลายท่าน เช่น เดวิด โจนส์ ได้

พยายามคน้หาแหล่งทีมาของงานวิจยัทีเกียวกบัเรืองปิรามิดแห่งการเรียนรู้นีไปยงัหน่วยงานทีถูก

อา้งเป็นทีมาแต่กลบัไม่พบว่ามีทีมาจากงานวิจยัชินใด รวมทงัสถาบนัทีถกูอา้งก็ชีแจงว่าไม่มีงานวจิยั

ทีเกียวขอ้งดว้ย จึงเป็นทีสงสยัว่ามีทีมาจากทีใดแน่293 แต่เมือไดต้รวจสอบกบัสมาธิราชสูตรพบว่ามี

เนือหาทีตรงกันมาก ดังรูปภาพแสดงการเปรียบเทียบกิจกรรมการเรียนรู้ในสมาธิราชสูตรกับ

กิจกรรมการเรียนรู้ในปิรามิดแห่งการเรียนรู้ต่อไปนี 

 

 

 

                                         
292 สามารถดูเวบ็ไซตข์อง NTL Institue ไดที้ http://www.ntl.org 
293 David jones, The learning pyramid: true, false, hoax or myth?, aceessed July 31, 2015, 

available from https://davidtjones.wordpress.com/2009/10/11/the-learning-pyramid-true-false-hoax-or-myth 
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สมาธิราชสูตร ปิรามิดแห่งการเรียนรู้ กิจกรรม 

อุทฺคฺรหีตวฺย Lecture การเรียนในหอ้งเรียน 

ปรฺยวาปฺตวฺย  การเรียน 

ธารยติวฺย  การจดจาํ 

วาจยติวฺย Reading การอ่านดว้ยตวัเอง 

ปฺรวรฺตยติวฺย  การทบทวน 

 Audiovisual การฟังและการไดเ้ห็น 

อุทฺเทษฺฐวฺย Demonstration การแสดงตวัอยา่ง 

 Discussion การไดแ้ลกเปลียนพดูคุยกนั 

สฺวาธฺยาตวฺย Practice doing การไดท้ดลองปฏิบติัเอง 

อรณาภาวนยา ภาวยติวฺย  การคน้ควา้เชิงลึก 

พหุลีกรฺตวฺย  การทาํบ่อย ๆ หรือการวิจยั 

ปเรภฺยศฺจ วิสฺตเรณ  

สปฺํรกาศยติวฺย 

Teaching other การสอนผูอื้น 

ภาพที 2 การเปรียบเทียบกิจกรรมการเรียนรู้ในสมาธิราชสูตรกบัปิรามิดแห่งการเรียนรู้ 

 

อนึง สมาธิราชสูตรได้ถูกเผยแพร่ไปยงัโลกตะวันตกเป็นเวลาหลายปีนับแต่

การศึกษาตน้ฉบบัคมัภีร์ในคริสตศ์ตวรรษที 18 จึงอาจเป็นไปไดว้่าสมาธิราชสูตรนีเองเป็นทีมาของ 

ปิรามิดแห่งการเรียนรู้ทีชาวตะวนัตกกล่าวถึง ในขณะทีสมาธิราชสูตรไดก้ล่าวกิจกรรมการเรียนรู้

ขา้งตน้ไวแ้ลว้ตงัแต่คริสต์ศตวรรษที 2 ตามระยะเวลาทีสันนิษฐานกนัว่าคมัภีร์นีได้ถูกแต่งขึน 

ในสมยันนั 
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บทที 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

บทสรุป 

สมาธิราชสูตรเป็นคมัภีร์พุทธศาสนาภาษาสันสกฤตประเภทร้อยแกว้ผสมร้อยกรอง 

ร้อยแกว้แต่งดว้ยภาษาสนัสกฤตมาตรฐานส่วนร้อยกรองแต่งดว้ยภาษาสนัสกฤตผสม การไดค้น้พบ

ตน้ฉบบัสมาธิราชสูตรทงัทีเป็นภาษาสนัสกฤตและทีแปลเป็นภาษาจีนและภาษาทิเบตทาํให้ทราบ

ว่าแต่เดิมคมัภีร์นีมีเฉพาะส่วนทีเป็นร้อยกรอง ภายหลงัจึงมีการเพิมเติมส่วนทีเป็นร้อยแกว้ การทีมี

การแปลเป็นภาษาจีนตงัแต่ ค.ศ.148 จึงคาดเดาระยะเวลาการแต่งไดว้่าอยู่ในราวคริสต์ศตวรรษที 2 

จนถึงราวคริสตศ์ตวรรษที 6 ซึงมีการอา้งถึงสมาธิราชสูตรในคมัภีร์อืน ๆ 

สมาธิราชสูตรดาํเนินเรืองดว้ยการถามตอบปัญหาเรืองวิธีการไดต้รัสรู้สัมยกัสัมโพธิ-

ชญานระหว่างผูถ้ามคือจนัทรประภาและผูต้อบคือพระพุทธเจา้ ในการตอบปัญหาพระพุทธเจา้ได้

ยกเรืองเล่าซึงใชค้าํเรียกว่า ปูรวโยคะ มาประกอบทงัหมด 12 เรือง ปูรวโยคะมีองค์ประกอบ

เช่นเดียวกบัชาดกคือ ปัจจุบนัวตัถุ อตีตวตัถุ คาถาและสโมธาน ชือของเรืองเล่าตงัตามตวัเอกของ

เรือง มีการใชส้าํนวนซาํจาํนวนมากซึงแสดงให้เห็นว่าเป็นคมัภีร์ทีแต่งในยุคแรกๆ และทรงจาํไว ้

ดว้ยวิธีมุขปาฐะ มีการประพนัธบ์ทร้อยกรองถึง 2,056 โศลกดว้ยฉันทลกัษณ์ 15 ชนิด ฉันทลกัษณ์ 

ทีใช้มากทีสุดได้แก่อุปชาติฉันท์ซึงเป็นการแต่งผสมกันในแต่ละบาทด้วยอุเปนทรวิเชียรฉันท์ 

อินทรวิเชียรฉนัท ์วงัศสัถฉนัท ์อินทรวงศฉ์ันท์ หรือมยรูนัจจฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 29.34 รองลงมา

คืออนุษฏุ ภฉนัท์ 

สมาธิราชสูตรรักษาไวซึ้งลกัษณะเฉพาะของคมัภีร์พุทธศาสนาฝ่ายมหายานคือ ยกย่อง

ภาวะของพระโพธิสตัวเ์พือมุ่งสู่พุทธภูมิ ธรรมกาย พุทธเกษตร ความยอมรับนับถือของมนุษยแ์ละ

อมนุษยจ์าํนวนมากและยกยอ่งมหายานว่าเหนือกว่ายานอืน ๆ 

จุดมุ่งหมายของสมาธิราชสูตรคือการให้ความรู้เรืองศูนยตาซึงแสดงทงัปุคคลศูนยตา

ดว้ยการสอนไม่ใหมี้เยอืใยในร่างกายและชีวิต ความไม่ใช่สตัว ์บุคคล ชีวะ และแสดงธรรมศูนยตา

ดว้ยสอนว่าธรรมเป็นอภาวะกล่าวคือไม่มีอยูจ่ริง รูปแบบการสอนแบ่งไดเ้ป็น 3 ประการ คือ 1. หลกั

ความงาม 3 ประการ ไดแ้ก่ ปริยติั แสดงส่วนทีเป็นหลกัการ, ปฏิบติั แสดงตวัอย่างของการปฏิบติั 

และปฏิเวธ แสดงผลทีจะไดรั้บจากการปฏิบติั รวมทงัหมด 55 คาํสอน 2. หลกัเทศนาวิธีหรือลีลา
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การสอน 4 ประการ ไดแ้ก่ สนัทสัสนา ชีแจงใหเ้ห็นชดั, สมาทปนา ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏิบติั, 

สมุตเตชนา เร้าใจให้อาจหาญแกลว้กลา้ และสัมปหังสนา ปลอบชโลมใจให้สดชืนร่าเริง และ 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนทีใหผ้ลสมัฤทธิจากนอ้ยไปหามาก ไดแ้ก่ การฟัง, การเรียน, การไดรั้บ

ความรู้อยา่งครอบคลุมเนือหา, การรับความรู้นนัมาเป็นของตนและทรงจาํไวใ้นความหมายของตน, 

การทีสามารถพูดเล่าความรู้นัน ๆ, การสร้างความเชียวชาญด้วยการตรวจสอบความรู้กลบัไป

กลบัมา, การทีสามารถชีแจงได,้ การทบทวนความรู้นันเพือเฟ้นหาความจริง, การเก็บตวัเงียบเพือ

ศึกษาคน้ควา้หรือใคร่ครวญในเชิงลึก, การทาํให้มาก ทาํบ่อย ๆ และการประกาศแก่คนอืนไดโ้ดย

พิสดาร 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. คมัภีร์พุทธศาสนาซึงบันทึกไวด้ว้ยภาษาสันสกฤตทียงัไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยและ

ทาํการศึกษาเนือหาโดยถ่องแทย้งัมีอีกเป็นจาํนวนมาก หากมีการนาํมาศึกษาย่อมจะทาํให้เกิดความ

เขา้ใจหลกัการและกรอบความคิดของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมากยงิขึน 

2. การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาเนือหาของคมัภีร์ ยงัไม่ไดท้ดลองปฏิบติัตามวิธีการทีคมัภีร์

กล่าวถึง เช่น หลกัการเรียนการสอนทีให้ผลสัมฤทธิจากน้อยไปมาก จึงเป็นขอ้ศึกษาวิจยัเพิมเติม

สาํหรับผูต้อ้งการนาํไปประยกุตใ์ชต่้อไป 
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การเทียบอกัษรเทวนาครี-ไทย 

 

 

พยญัชนะวรรค 

ก วรรค क     ก ख     ข ग     ค घ     ฆ ङ     ง 

จ วรรค च     จ छ     ฉ ज     ช झ     ฌ ञ     ญ 

ฏ วรรค ट     ฏ ठ     ฐ ड     ฑ ढ     ฒ ण     ณ 

ต วรรค त     ต थ     ถ द     ท ध     ธ न     น 

ป วรรค प     ป फ     ผ ब     พ भ     ภ म     ม 

 

พยญัชนะอวรรค 

อวรรค 
य     ยฺ र     รฺ ल     ลฺ व     วฺ 

श   ศฺ ष     ษฺ स     สฺ      หฺ 

 

สระ อนุสวาระ วิสรคะและอวเคราะห์ 

สระลอย/สระจม 

अ /  -        อ आ / ◌ा      อา इ / ि◌       อิ ई / ◌ी       อี 

उ / ◌ु        อุ ऊ / ◌ू        อู ऋ / ◌ृ    ฤ ॠ / ◌ॄ       ฤา 

ल ृ/ ◌ॢ       ฦ ए / ◌े     เอ ऐ / ◌ै       ไอ ओ / ◌ो     โอ 

औ / ◌ौ     เอา अं / ◌ं       อ ํ अः / ◌ः     : ऽ            ’ 

 

ตวัเลข 

०     0 १     1 २     2 ३     3     ४     4 

५     5 ६     6 ७     7 ८     8 ९     9 
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สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺจิตสมาธิราชสูตฺรมฺ | 

1 

นิทานปริวรฺต: | 

เอว ํมยา ศฺรุตมฺ | เอกสฺมินฺ สมเย ภควานฺ ราชคฺฤเห วิหรติ สฺม คฺฤฆฺรกูเฏ ปรฺวเต มหตา 

ภิกฺษุสเํฆน สารฺธ ํปริปูรฺเณน ภิกฺษุนิยตุศตสหสฺเรณ อศีตฺยา จ โพธิสตฺตฺวนิยุไต: สารฺธมฺ | สรฺไวเรก-

ชาติปฺรติพทฺไธรภิชฺญาภิชฺญาไตรฺทศทิคฺโลกธาตุสนิํปติไตรฺธารณีสูตฺรานฺตคตึ คไต: สรฺวสตฺตฺวธรฺม-

ทานสโํตษไกรฺมหาภิชฺญาชฺญาโนทาหารกุศไล: สรฺวสตฺตฺวธรฺมทานสโํตษไกรฺ มหาภิชฺญาชฺญาโน-

ทาหารกุศไล: สรฺวปารมิตาปรมปารมิตาปฺราปฺไต: สรฺวโพธิสตฺตฺวสมาธิสมาปตฺติวฺยวสฺถานชฺญาน-

กุศไล: สรฺวพุทฺธสฺตุตสฺโตภิตปฺรศสฺไต: สรฺวพุทฺธเกฺษตฺรวฺยากฺรมณกุศไล: สรฺวมารสํตฺราสน-

ชฺญานกุศไล: สรฺวธรฺมยถาวชฺชฺญานกุศไล: สรฺวสตฺตฺเวนฺทฺริยปราปรชฺญานกุศไล: พุทฺธสรฺวกรฺม-

ปูชาสมาทานปฺรชฺญานกุศไล: สรฺวโลกธรฺมานุปลิปฺไต: กายวากฺจิตฺตสมลกฺํฤไต: มหาไมตฺรีมหา-

กรุณาสนําหสนํทฺไธ: มหาวีรฺยาสเํขฺยยกลฺปาปริกฺษีณมานไส: มหาสึหนาทนาทิภิ: สรฺวปรปฺรวาทา-

นภิภูไต: อไววรฺติกมุทฺรามุทฺริไต: สรฺวพุทฺธธรฺมาภิเษกปฺราปฺไต: | ตทฺยถา เมรุณา จ นาม  

โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน | สุเมรุณา จ | มหาเมรุณา จ | เมรุศิขรึธเรณ จ | เมรุปฺรทีปราเชน จ |  

เมรุกูเฏน จ เมรุธฺวเชน จ | เมรุคเชน จ | เมรุศิขเร สฆํฏฺ ฏนราเชน จ | เมรุสฺวเรณ จ | เมฆราเชน จ |  

ทุนฺทุภิสฺวเรณ จ | รตฺนปาณินา จ | รตฺนากเรณ จ รตฺนเกตุนา จ | รตนฺศิขเรณ จ | รตฺนสภํเวน จรตฺน-

ปฺรภาเสน จ | รตฺนยฏฺ ฐินา จ | รตฺนมุทฺราหสฺเตน จ | รตฺนวฺยเูหน จ | รตฺนชาลินา จ | รตฺนปฺรเภณ จ | 

รตฺนทฺวีเปน จ | รตึกเรณ จ | ธรฺมวฺยเูหน จ | วฺยหูราเชน จ | ลกฺษณสมลกฺํฤเตน จ | สฺวรวฺยเูหน จ | 

สฺวรวิศุทฺธิปฺรเภณ จ | รตฺนกูเฏน จ | รตฺนจูเฑน จ | ทศศตรศฺมิกฺฤตารฺจิษา ชฺโยติรเสน จ | จนฺทฺร- 

ภานุนา จ | สหจิตฺโตตฺปาทธรฺมจกฺรปฺรวรฺตินา จ | ศุภกนกวิศุทฺธิปฺรเภณ จ | สตตมภยทํทาเนน จ นาม 

โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน | อชิตโพธิสตฺตฺวปูรฺวคํไมศฺจ สรฺไวรฺภทฺรกลฺปิไกรฺโพธิสตฺตฺไวรฺมหา 

สตฺตฺไว: | ม ฺ ชุศฺรีปูรฺวคํไมศฺจ ษษฺฐิภิรนุปมจิตฺไต: | ภทฺรปาลปูรฺวคํไมศฺจ โษฑศภิ: สตฺปุรุไษ: |  

จตุรฺมหาราชปูรฺวคํไมศฺจ จาตุรฺมหาราชกายิไกรฺเทวปุไตฺร: | เปยาลมฺ | ยาวทฺ พฺรหฺมปูรฺวคํไมศฺจ  

พฺรหฺมกายไิกรฺเทวปุไตฺรสฺตทนฺไยศฺจ มเหศาขฺยมเหศาขฺไยรุทาโรทาไรรฺ เทวนาคยกฺษคนฺธรฺวาสุร-

ครุฑกิ นฺนรมโหรคมนุษฺยามนุษฺไย รฺภควานฺ  สตฺ กฺฤโต คุ รุ กฺฤโต มานิต :  ปูชิโต’รฺ จิโต’

ปจายิตศฺจตสฺฤณามปิ ปรฺษทาํ สเทวโลกสฺย โลกสฺย วนฺทนีย: ปูชนีโย นมสฺกรณีย: | ตตฺร ขลุ  

ภควานเนกศตสหสฺรยา ปรฺษทา ปริวฺฤต: ปุรสฺกฺฤโต ธรฺม ํเทศยติ สฺม อาเทา กลฺยาณํ มธฺเย กลฺยาณ ํ

ปรฺยวสาเน กลฺยาณมฺ | สฺวรฺย ํสุวฺย ฺชน ํเกวล ํปริปูรฺณํ ปริศุทฺธ ํปรฺยวทาต ํพฺรหฺมจรฺย ํสปฺํรกาศยติ  

สฺม | 
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เตน ขลุ ปุน: สมเยน ตสฺมินฺเนว ปรฺษตฺสนิํปาเต จนฺทฺรปฺรโภ นาม กุมารภูต: สนิํปติโต

ภูตฺ สนิํษณฺณ: ปูรฺวชินกฺฤตาธิกาโรวโรปิตกุศลมูโล ชาติสฺมโร ลพฺธปฺรติภาโน มหายานสปฺํรสฺถิโต 

มหากรุณาภิยกฺุต: | อถ ขลุ จนฺทฺรปฺรภ: กุมารภูต อุตฺถายาสนาเทกาํสมุตฺตราสงฺค ํปฺราวฺฤตฺย ทกฺษิณ ํ

ชานุมณฺฑล ํปฺฤถิวฺยาํ ปฺรติษฺฐาปฺย เยน ภควาํสฺเตนา ฺชลึ ปฺรณมฺย ภควนฺตเมตทโวจตฺ ปฺฤจฺเฉยมห ํ

ภควนฺต ํตถาคตมรฺหนฺต ํสมฺยกฺสพุํทฺธ ํกจิํเทว ปฺรเทศมฺ, สเจนฺเม ภควานวกาศ ํกุรฺยาตฺ ปฺฤษฺฏปฺรศฺน- 

วฺยากรณาย | เอวมุกฺเต ภควานฺ จนฺทฺรปฺรภํ กุมารภุตมามนฺตฺรยเต สฺม ปฺฤจฺฉ ตฺว ํกุมารภูต 

ตถาคตมรฺหนฺต ํสมฺยกฺสพุํทฺธ ํยทฺ ยเทว กางฺกฺษสิ | อห ํตสฺย ตสฺไยว ปฺรศฺนสฺย ปฺฤษฺฏสฺย วฺยากรเณน 

จิตฺตมาราธยษฺิยามิ | สรฺวชฺโญสฺมิ สมฺยกฺสพุํทฺธ: กุมาร สรฺวทรฺศี สรฺวธรฺมพลไวศารทฺยวฺฤษภตามนุ- 

ปฺราปฺโต’นาวรณวิโมกฺษชฺญานสมนฺวาคต: | นาสฺติ กุมาร ตถาคตสฺย สรฺวธรฺเมษฺวชฺญาต ํวา อทฺฤษฺฏ ํ

วา อศฺรุต ํวา อวิทิต ํวา อสากฺษาตฺกฺฤต ํวา อนภิสพุํทฺธ ํวา อนนฺตาปรฺยนฺเตษุ โลกธาตุษุ | นิตฺยกฺฤตสฺเต 

กุมาร อวกาโศ ภวตุ ตถาคต ํปฺรศฺนปริปฺฤจฺฉนาย | อหํ เต ตสฺย ตสฺไยว ปฺรศฺนสฺย ปฺฤษฺฏสฺย  

วฺยากรเณน จิตฺตมาราธยษฺิยามิ | 

อถ ขลุ จนฺทฺรปฺรภ: กุมารภูตสฺตุษฺฏ อุทคฺร อาตฺตมนา: ปฺรมุทิต: ปฺรีติเสามนสฺยชาตสฺ-

ตสฺยาํ เวลายาํ ภควนฺต ํคาถาภิรธฺยภาษต  

กถ ํจรนฺต: สพุํทฺธ โลกนาถ ปฺรภกํร | 

ลภเต’จินฺติย ํชฺญาน ํวฺยากรุุษฺว หิตกํร | (1) 

กถ ํจรนฺตุ นเรนฺทฺร สตฺยวาทิ 

นรวฺฤษภ นรเทวปูชนีย | 

อตุลิย ุวรุ ลพฺธมคฺรยาณ ํ

คิรวร ปฺฤษฺฏ วิยากรุุษฺว นาถ | (2) 

อธฺยาศเยน ปฺฤจฺฉามิ ศา ฺย ํมม น วิทฺยเต | 

สากฺษี น กศฺจิทนฺโย เม อนฺยตฺร ปุรุโษตฺตมาตฺ | (3) 

วิปุล ปฺรณิธิ มหฺยมสฺติ ฉนฺท- 

ศฺจริย ปฺรชานสิ มหฺย ศากฺยสึห | 

น จ อห ํวจนวิตฺตโก ภวษฺิเย 

ลฆุ ปฺรติปตฺติ ภณาหิ เม นเรนฺทร | (4) 

กตราหารกา ธรฺมา พุทฺธยาเน พหุกํรา: | 

วฺยากุรุษฺว มหาวีร สรฺวธรฺมาณ ปารค | (5) 

อุปกเร ธรฺม มม พฺรูหิ นาถ 

ยถ นรุ นิเษวตุ โภติ ตีกฺษฺณปฺรชฺญ: | 



511 
 

 
 

อปคตภยไภรโว อตฺรสฺโต 

น จ ปริตฺยาคุ กโรติ ศีลสฺกนฺธาตฺ | 

วฺยปคตมทราคโทษโมห- 

ศฺจรติ จ จาริก สรฺวศานฺตโทษ: | (6) 

กถ ํน ตฺยชเต ศีล ํกถ ํธฺยาน ํน ริ ฺจติ | 

กถ ํนิเษวเต’รณฺย ํกถ ํปฺรชฺญา ปฺรวรฺตเต | (7) 

กถ ํทศพลศาสเน อุทาเร 

อภิรติ วินฺทติ ศีล รกฺษมาณ: | 

กถ ํภวติ อจฺฉิทฺรุ ศีลสฺกนฺธ: 

กถ ํจ ตุเลติ สฺวภาวุ สสฺํกฺฤตสฺย | (8) 

กถ ํกาเยน วาจา ปริศุทฺโธ โภติ ปณฺฑิต: | 

อสกฺํลิษฺเฏน จิตฺเตน พุทฺธชฺญาน ํนิเษวเต | (9) 

กถ ํภวติ วิศุทฺธกายกรฺมา 

กถ ํจ วิวรฺชิต โภนฺติ วาจโทษา: | 

กถ ํภวติ อสกฺํลิษฺฏจิตฺต: 

ปุรุษวร มม ปฺฤษฺฏ วฺยากุรุษฺว | (10) 

 อถ ขลุ ภควาํศฺจนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูตเมตทโวจตฺ เอกธรฺเมณ กุมาร สมนฺวาคโต 

โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว เอตานฺ คุณานฺ ปฺรติลภเต,  กฺษิปฺรํ จานุตฺตรํา สมฺยกฺสโํพธิมภิสพุํธฺยเต |  

กตเมไนกธรฺเมณ ? อิห กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: สรฺวสตฺตฺเวษุ สมจิตฺโต ภวติ หิตจิตฺโต’ 

ปฺรติหตจิตฺโต’วิษมจิตฺต: | อเนน กุมาร เอกธรฺเมณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว เอตานฺ 

คุณานฺ ปฺรติลภเต กฺษิปฺรํ จานุตฺตรํา สมฺยกฺสโํพธิมภิสพุํธฺยเต | 

 อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายาํ จนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูต ํคาถาภิรธฺยภาษต  

เอกธรฺม ํสมาทาย โพธิสตฺตฺโว ย วรฺตเต | 

เอตานฺ คุณานฺ ส ลภเต กฺษิปฺรํ โพธึ จ พุธฺยเต | (11) 

น จ กศฺจิ ปฺรติหนฺยเต’สฺย จิตฺตมฺ 

อปฺรติหตจิตฺตุ โย โภติ โพธิสตฺตฺว: | 

น จ ขิลุ ชนยติ น ปฺรโทษ ํ

ลภติ ยถา ปริกีรฺติตานฺ วิเศษานฺ | (12) 

สม ํจิตฺต ํนิเษวิตฺวา วิปาโก ทรฺศิต: สม: | 

สมา: ปาทตลา โภนฺติ สมศฺจาจารโคจร: | (13) 
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สมมวิษมจิตฺตุ ภาวยตฺิวา 

อปคตโทษขิล: ปฺรหีณกางฺกฺษ: | 

จรณวรตลา: สมาสฺย โภนฺติ 

ปรมปฺรภาสฺวร ศุทฺธทรฺศนีย: | (14) 

ทศทิศิต วิโรจิ โพธิสตฺตฺว: 

สฺผรุติ ศิรีย ปฺรภาย พุทฺธเกฺษตฺรมฺ | 

ยท ภวติ ส ลพฺธุ ศานฺตภูมิ 

ตท พหุสตฺตฺว สฺถเปติ พุทฺธชฺญาเน | (15) 

ตตฺร กุมาร สรฺวสตฺตฺเวษุ สมจิตฺโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว หิตจิตฺโต’ปฺรติหตจิตฺโต’

วิษมจิตฺต อิม ํสรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺ จิต ํนาม สมาธึ ปฺรติลภเต | กตมศฺจ ส กุมาร สรฺวธรฺม- 

สฺวภาวสมตาวิป ฺจิโต นาม สมาธิ: ? ยทุต กายสวํร: | วากฺสวํร: | มน:สวํร: | กรฺมปริศุทฺธิ: | อาลมฺพน-

สมติกฺรม: | สฺกนฺธปริชฺญา | ธาตุสมตา | อายตนาปกรฺษ: | ตฺฤษฺณาปฺรหาณมฺ | อนุตฺปาทสากฺษาตฺ- 

กฺริยาวตาร: | เหตุทีปนา | กรฺมผลาวิปฺรณาศ: | ธรฺมทรฺศนมฺ | มารฺคภาวนา | ตถาคต’สมวธานมฺ |

ตีกฺษฺณปฺรชฺญตา | สตฺยานุปฺรเวศ: | ธรฺมชฺญานมฺ | ปฺรติสวํิทวตารชฺญานมฺ | อกฺษรปทปฺรเภทชฺญานมฺ | 

วสฺตูนาํ สมติกฺรม: | โฆษปริชฺญา | ปฺราโมทฺยปฺรติลาภ: | ธรฺมปฺรีตฺยนุภวนตา | อารฺชวตา | มารฺทวตา | 

ฤชุกตา | อกุฏิลตา | วิคตภฺฤกุฏิตา | สุรตตา | สุศีลตา | สาขิลฺยมฺ | มาธุรฺยมฺ | สฺมิตมุขตา | ปูรฺวาภิ- 

ลาปิตา | เอหีติ สฺวาคตวาทิตา | อนาลสฺยมฺ | คุรุเคารวตา | คุรุศุศฺรูษา | อุปปตฺติสตุํษฺฏิ: | ศุกฺลธรฺมา- 

ตฺฤปฺตตา | อาชีววิศุทฺธิ: | อรณฺยวาสานุตฺสรฺค: | ภูมิวฺยวสฺถานชฺญานมฺ | สฺมฺฤเตรวิปฺรณาศ: | สฺกนฺธ-

เกาศลฺยมฺ | ธาตุเกาศลฺยมฺ | อายตนเกาศลฺยมฺ | อภิชฺญาสากฺษาตฺกฺริยาวตาร: | เกฺลศาปกรฺษณมฺ | วาสนา-

นุสธิํสมุทฺธาต: | ชฺญานวิเศษคามิตา | ภาวนานิษฺยนฺท: | อาปตฺติวฺยุตฺถาน’เกาศลฺยมฺ | ปรฺยุตฺถาน- 

วิษฺกมฺภณมฺ | อนุศยปฺรหาณมฺ | ภวสมติกฺรม: | ชาติสฺมรตา | นิษฺกางฺกฺษตา | กรฺมวิปาเก ธรฺมจิตฺตตา |  

ศฺรุตปรฺเยษฺฏิชฺญานตีกฺษฺณตา | ชฺญานตฺฤษฺณา | ชฺญานานุโพธ: | อาชาเนยภูมิ: | ไศโลปมจิตฺตตา | 

อกมฺปฺยตา | อชลตา | อวินิวรฺตนียภูมิวฺยวสฺถานชฺญานมฺ | กุศลธรฺมนิษฺยนฺท: | ปาปธรฺมชุคุปฺสนตา | 

อสมุทาจารตา เกฺลศานามฺ | ศิกฺษายา อปริตฺยาค: | สมาธิวฺยวสฺถานมฺ | อาศยชฺญานมฺ | สตฺตฺเวษูปปตฺติ-

วิเศษชฺญานมฺ | สมตาชฺญานมฺ | วจนปฺรติสธิํชฺญานมฺ | คฺฤหาวาสปริตฺยาค: | ไตฺรธาตุเก’นภิรติ: |  

อนวลีนจิตฺตตา | ธรฺเมษฺวนภินิเวศ: | สทฺธรฺมปริคฺรห: | ธรฺมคุปฺติ: | กรฺมวิปากปฺรตฺยยนตา | วินย-

เกาศลฺยมฺ | อธิกรณวฺยุปศม: | อวิคฺรห: | อวิวาท: | กฺษานฺติภูมิ: | กฺษานฺติสมาทานมฺ | คติสมตา |  

ธรฺมปฺรวิจยเกาศลฺยมฺ | ปฺรวฺรชฺยาจิตฺตมฺ | ธรฺมวินิศฺจยเกาศลฺยมฺ | ธรฺมปทปฺรเภทชฺญานมฺ | ธรฺมปทาภิ-

นิรฺหารเกาศลฺยมฺ | อรฺถานรฺถสเํภทปทนิรฺหารเกาศลฺยชฺญานมฺ | ปูรฺวานฺตชฺญานมฺ | อปรานฺตชฺญานมฺ | 

ปฺรตฺยุตฺปนฺนชฺญานมฺ | ตฺรฺยธฺวสมตาชฺญานมฺ | ตฺริมณฺฑลปริศุทฺธิชฺญานมฺ | กายาวสฺถานชฺญานมฺ |  
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จิตฺตาวสฺถานชฺญานมฺ | อีรฺยาปถรกฺษณมฺ | อีรฺยาปถวิโกปนมฺ | อีรฺยาปถวิกลฺปนมฺ | อีรฺยาปถ- 

ปฺราสาทิกตา | อรฺถานรฺถเกาศลฺยชฺญานมฺ | ยกฺุตภาณิตา | โลกชฺญตา | มุกฺตตฺยาคิตา | ปฺรตตปาณิตา | 

อนวคฺฤหีตจิตฺตตา | หฺรีวฺยปตฺรปิตา | อกุศลจิตฺตชุคุปฺสนตา | ธูตคุณานุตฺสรฺค: | จาริตฺรสมาทานมฺ |  

ปฺริยสํมุทาจารตา | คุรูณํา ปฺรตฺยุตฺถานาสนปฺรทานตา | มานนิคฺรห: | จิตฺตสปฺรคฺรห: | จิตฺต- 

สมุตฺปาทชฺญานมฺ | อรฺถปฺรติเวธชฺญานมฺ | อาหารนิรฺหารเกาศลฺยชฺญานมฺ | สรฺวรุตชฺญานมฺ |  

นิรุกฺติวฺยวสฺถานชฺญานชฺญานมฺ | อรฺถวินิศฺจยชฺญานมฺ | อนรฺถวิวรฺชนมฺ | สตฺปุรุษสมวธานมฺ |  

สตฺปุรุษสเํสวนตา | กาปุรุษวิวรฺชนมฺ | ธฺยานานาํ นิษฺปาทนมฺ, ตตฺร จานาสฺวาทนมฺ | อภิชฺญาวิกุรฺวณมฺ 

| นามสเํกตปฺรชฺญปฺติสฺวภาวาวตารชฺญานมฺ | ปฺรชฺญปฺติสมุทฺธาต: | สสฺํกาเรษุ นิรฺวเวท: | สตฺกาเรษฺว-

นภิลาษ: | อสตฺกาเรษูเปกฺษา | ลาเภ’นรฺถิกตา | อลาเภ’นวลีนตา | ยศสฺยนภิลาษ: | อยศสฺยปฺรติฆ: | 

ปฺรศสํายามนุนย: | นินฺทายามวิษาท: | สุเข’นภิษฺวงฺค: | ทุ:เข’ไวมุขฺยมฺ | สสฺํการาณามนาทานตา | 

ภูตวรฺเณ’สงฺค: | อภูตวรฺเณ’ธิวาสนตา | คฺฤหสฺถปฺรวฺรชิไตรสสฺํตว: | อโคจรวิวรฺชนมฺ | โคจรปฺรจาร: | 

อาจารสปํตฺ | อนาจารวิวรฺชนตา | กุลานามทูษณตา | ศาสนสฺยารกฺษณตา | อลฺปภาษณตา | มิตภาษณ-

ตา | ปฺรติวจนเกาศลฺยมฺ | ปฺรตฺยรฺถิกนิคฺรห: | กาลปฺรติกฺรมณตา | อกาลวิวรฺชนตา | ปฺฤถคฺชเนษฺว- 

วิศฺวาส: | ทุ:ขิตานามปริภวนตา, เตภฺยศฺจ ธนปฺรทานมฺ | ทริทฺราณามนวสาทนตา | ทุ:ศีเลษฺวนุกมฺปา | 

หิตวสฺตุตา | กฺฤปาพุทฺธิตา | ธรฺเมณานุคฺรห: | อามิส’ปริตฺยาค: | อสจํยสฺถาปิตา | ศีลปฺรศสํนตา |  

เทา:ศีลฺยกุตฺสนตา | ศีลวตามศา ฺยเสวนตา | สรฺวสฺวปริตฺยาคิตา | อธฺยาศยนิมนฺตฺรณตา | ยโถกฺตการิ-

ตา | อภีกฺษฺณปฺรโยคิตา | สตฺกฺฤตฺย ปฺรีตฺยนุภวนตา | ทฺฤษฺฏานฺตชฺญานมฺ | ปูรฺวโยคเกาศลฺยมฺ | กุศล-

มูลปูรวคํมตา | อุปายเกาศลฺยมฺ | นิมิตฺตปฺรหาณมฺ | สชฺํญาวิวรฺต: | วสฺตูนาํ ปริชฺญา | สูตฺรานฺตาภิ- 

นิรฺหาร: | วินยเกาศลฺยมฺ | สตฺยวินิศฺจย: | วิมุกฺติสากฺษาตฺกฺริยาวตาร: | เอกาํศวจนปฺรวฺยาหารตา | 

ยถาวชฺชฺญานทรฺศนานุตฺสรฺชนมฺ | นิษฺกางฺกฺษวจนตา | ศูนฺยตายา อาเสวนตา | อนิมิตฺตนิเษวณตา | 

อปฺรณิหิตสฺวภาโวปลกฺษณตา | ไวศารทฺยปฺรติลมฺภ: | ชฺญาเนนาวภาส: | ศีลทฺทฒตา | สมาปตฺตฺย-

วตาร: | ปฺรชฺญาปฺรติลมฺภ: | เอการามตา | อาตฺมชฺญตา | อลฺปชฺญานตา | สตุํษฺฏิ: | จิตฺตสฺยานาวิลตา | 

ทฺฤษฺฏิกฺฤตวิวรฺชนตา | ธารณีปฺรติลมฺภ: | ชฺญานาวตาร: | สฺถานาสฺถานปฺรสฺถานปฺรติปตฺติชฺญานมฺ | 

เหตุยุกฺตินยทฺวารมฺ | การณมฺ | มารฺค: | ปฺรติปตฺติ: | สเํทศ: | อววาท: | อนุศาสนี | จรฺยา | อานุโลมิกี 

กฺษานฺติ: | กฺษานฺติภูมิ: | อกฺษานฺติวิคม: | ชฺญานภูมิ: | อชฺญานปฺรหาณมฺ | ชฺญานปฺรติษฺฐานมฺ | โยคา-

จารภูมิ: | โพธิสตฺวโคจร: | สตฺปุรุษเสวนา | อสตฺปุรุษ’วิวรฺชนา |  สรฺวธรฺมสฺวภาวานุโพธปฺรติ-

เวธชฺญานมฺ | ตถาคเตนาขฺยาตา พุทฺธภูมิ: | ปณฺฑิไตรนุโมทิตา | พาไล: ปฺรติกฺษิปฺตา | ทุรฺวิชฺเญยา  

ศฺราวไก: | อาชฺญาตา ปฺรตฺเยกพุทฺไธ: | อภูมิสฺตีรฺถิกานามฺ | โพธิสตฺตฺไว: ปริคฺฤหีตา | ทศพไลร-

นุพทฺธา | เทไว: ปูช:นียา | พฺรหฺมณา วนฺทนียา | ศกฺไรรธิคมนียา | นาไครฺนมสฺกรณียา |  

ยกฺไษรนุโมทนียา | กินฺนไร: สฺโตตวฺยา | มโหรไค: ปฺรศสํนียา | โพธิสตฺตฺไวรฺภาวนียา | ปณฺฑิไต:  



514 
 

 
 

ปรฺยวาปฺตวฺยา | ธนมนุตฺตรมฺ | ทาน ํนิรามิษมฺ | ไภษชฺย ํคฺลานานามฺ | โมทิตา ศานฺตจิตฺตานามฺ | โกโศ 

ชฺญานสฺย | อกฺษย: ปฺรติภานสฺย | นย: สูตฺรานฺตานามฺ | วิคม: โกศสฺย | วิษย: ศูราณามฺ | ปริชฺญา  

ไตฺรธาตุกสฺย | โกล: ปารคามินามฺ | เนาโรฆมธฺยคตานามฺ | กีรฺติรฺยศสฺกามานามฺ | วรฺโณ พุทฺธานามฺ | 

ปฺรศสํา ตถาคตานามฺ | สฺตโว ทศพลานามฺ | คุโณ โพธิสตฺตฺวานามฺ | อุเปกฺษา การุณิกานามฺ | ไมตฺรี 

โทษ ํศมยตุิกามานามฺ | มุทิตา ปฺรศานฺตจาริณามฺ | อาศฺวาโส มหายานิกานามฺ | ปฺรติปตฺติ: สึหนาท-

นาทินามฺ | มารฺโค พุทฺธชฺญานสฺย | โมกฺษ: สรฺวสตฺตฺวานามฺ | มุทฺรา สรฺวธรฺมาณามฺ | อาหาริกา 

สรฺวชฺญานสฺย | อุทฺยาน ํสรฺวโพธิสตฺตฺวานามฺ | วิตฺราสน ํมารเสนายา: | วิทฺยา เกฺษมคามินามฺ | อรฺถ: 

สิทฺธารฺถานามฺ | ปริตฺราณมมิตฺรมธฺยคตานามฺ | ปฺรตฺยรฺถิกนิคฺรห: สห ธรฺเมณ | สตฺยากโร  

ไวศารทฺยานามฺ | ภูเต ปรฺเยษฺฏิรฺพาลานามฺ | ปูรฺวนิมิตฺตมษฺฐาทศานามาเวณิกานาํ พุทฺธธรฺมาณามฺ |  

อลกําโร ธรฺมกายสฺย | นิษฺยนฺทศฺจรฺยายา: | อาภรณํ พุทฺธปุตฺราณามฺ | รติรฺโมกฺษกามานามฺ | ปฺรีติรฺ- 

ชฺเยษฺฏปุตฺราณามฺ | ปริปูริรฺพุทฺธชฺญานสฺย | อภูมิ: สรฺวศฺราวกปฺรตฺเยกพุทฺธานามฺ | วิศุทฺธิศฺจิตฺตสฺย | 

ปริศุทฺธิ: กายสฺย | ปรินิษฺปตฺติรฺวิโมกฺษานามฺ | อสเํกฺลโศ พุทฺธชฺญานสฺย | อนาคโม ราคสฺย | วิคโม 

ทฺเวษสฺย | อภูมิรฺโมหสฺย | อาคโม ชฺญานสฺย | อุตฺปาโท วิทฺยายา: | ปฺรหาณมวิทฺยายา: | ตฺฤปฺติรฺวิมุกฺติ-

สาราณามฺ | ตุษฺฏิ: สมาธิสาราณามฺ | จกฺษุรฺทฺรษฺฏุ กามานามฺ | อภิชฺญา วิกุรฺวิตุกามานามฺ | ฤทฺธิร- 

ภินิรฺหรฺตุกามานามฺ | ธารณี ศฺรุตารฺถิกานามฺ | สฺมฺฤเตรสปฺํรโมษ: | อธิษฺฐาน ํพุทฺธานามฺ | อุปาย-

เกาศลฺย ํนายกานามฺ | สูกฺษฺม ํทุรฺวิชฺเญยมนภิยกฺุตานามฺ | อชฺเญยมมุกฺไต: | วิวรฺตากฺษราณํา ทุรฺวิชฺเญย ํ

โฆเษณ | อาชฺญาต ํวิชฺไญ: | ชฺญาต ํสูรไต: | ปฺรติวิทฺธมลฺเปจฺไฉ: | อุทฺคฺฤหีตมารพฺธวีรฺไย: | ธฺฤต ํ

สฺมฺฤติมทฺภิ: | กฺษโย ทุ:ขสฺย | อนุตฺปาท: สรฺวธรฺมาณามฺ | เอกนยนิรฺเทศ: สรฺวภวคตฺยุปปตฺตฺยา- 

ยตนานามฺ | อย ํส กุมาร อุจฺยเต สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺจิโต นาม สมาธิ: | 

อสฺมินฺ ขลุ ปุน: สรฺวธรฺมปรฺยาเย สมาธินิรฺเทเศ ภควตา ภาษฺยมาเณ อศีเตรฺนยุตานํา 

เทวมานุษิกายา: ปฺรชายา: ปูรฺวปริกรฺมกฺฤตายา อนุตฺปตฺติเกษุ ธรฺเมษุ กฺษานฺเต: ปฺรติลมฺโภ’ภูตฺ | 

ษณฺณวเตศฺจ นยตุานามานุโลมิกายา: กฺษานฺเต: ปฺรติลมฺโภ’อภูตฺ | ตฺริณวเตรฺนยุตานาํ โฆษานุคายา: 

กฺษานฺเต: ปฺรติลมฺโภ’ภูตฺ | ปริปูรฺณสฺย ภิกฺษุศตสหสฺรสฺย อนุปาทายาสฺรเวภฺยศฺจิตานิ วิมุกฺตานิ |  

ษษฺเฐศฺจ ปฺราณิศตสหสฺราณํา เทวมานุษิกายา: ปฺรชายา วิรโช วิคตมล ํธรฺเมษุ ธรฺมจกฺษุรฺวิศุทฺธมฺ |  

อศีเตศฺจ ภิกฺษุสหสฺราณามนุปาทายสฺรเวภฺยศฺจิตฺตานิ วิมุกฺตานิ | ป ฺจภิศฺโจปาสกศไตรนาคามิผล ํ 

ปฺราปฺตมฺ | ษษฺฐชฺยา โจปาสิกาศไต: สฺกฺฤทาคามิผล ํปฺราปฺตมฺ | อย ํจ ตฺริสาหสฺรมหาสาหสฺโร 

โลกธาตุ: ษฑฺวิการํ กมฺปิต: ปฺรกมฺปิต: สปฺํรกมฺปิต: | จลิต: ปฺรจลิต: สปฺํรจลิต: | เวธิต: ปฺรเวธิต:  

สปฺํรเวธิต: | กฺษุภิต: ปฺรกฺษุภิต: สปฺํรกฺษุภิต: | รณิต: ปฺรณิต: สปฺํรรณิต: | ครฺชิต: ปฺรครฺชิต: สปฺํรครฺชิต: 

| ปูรฺวา ทิควนมติ ปศฺจิมา ทิคุนฺนมติ | ปศฺจิมา ทิควนมติ ปูรฺวา ทิคุนฺนมติ | อุตฺตรา ทิควนมติ ทกฺษิณา 

ทิคุนฺนมติ | ทกฺษิณา ทิควนมติ อุตฺตรา ทิคุนฺนมติ | อนฺตาทวนมติ มธฺยาทุนฺนมติ | อนฺตาทุนฺนมติ  
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มธฺยาทวนมติ. อปฺรเมยสฺย จาวภาสสฺย โลเก ปฺราทุรฺภาโว’ภูตฺ | สรฺวศฺจ โลกธาตุ: สเทวกศฺจ สมารก: 

สพฺรหฺมก: สศฺรมณพฺราหฺมณิกา: ปฺรชาสฺเตนาวภาเสนาวภาสิตา: สฺผฏุา อภูวนฺ | อิเมา จ จนฺทฺรสูรฺเยา 

เอวมํหรฺทฺธิเกา เอวมํหานุภาเวา เอวมํเหศาขเยา น ภาสโต น ตปโต น วิโรจต: | ยา อปิ โลกานฺตริกา 

อนฺธการตมิสฺรา:, ตา อปิ เตนาวภาเสน สฺผุฏา อภูวนฺ | เย’ปิ ตาสูปปนฺนา: สตฺตวา:, เต’ปฺยนฺโยนฺย ํ 

สชํานเต สฺม | เอว ํจาหุ:  อนฺโย’ปิ กิล โภ อย ํสตฺตฺว อิโหปปนฺน: | ยาวทวีเจรฺมหานรกาทิติ | 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช นิทานปริวรฺโต นาม ปฺรถม: | 

 

2 

ศาเลนฺทฺรราชปูรฺวโยคปริวรฺโต ทฺวตีิย: | 

อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายาํ จนฺทฺรปฺรภสฺย กุมารภูตสฺย เอตเทว ปูรฺวโยคปริวรฺต ํ 

ภูยสฺยา มาตฺรยา คาถาภิคีเตน วิสฺตเรณ สปฺํรกาศยติ สฺม 

สฺมรติ ทศพลาน ษษฺฏิโกฏี 

ปุริมภเว นิวสึสุ คฺฤธฺรกเูฏ | 

ปุริ มม จรมาณุ โพธิจรฺยา- 

มิม วรศานฺต สมาธิ เทศยสุึ | (1) 

เตษาํ ปศฺจิมโก อาสีลฺโลกนาถ: ปฺรภกํร: | 

ศาเลนฺทฺรราช นาเมน ส มยา ปริปฺฤจฺฉิต: | (2) 

อห ํจ กฺษตฺริโย อาส ํราชศฺเรษฺโฐ มหีปติ: | 

มม โจ ศต ปุตฺราณาํ ป ฺจาภูวนฺนนูนกา: | (3) 

โกฏีมยา วิหาราณาํ ตสฺย พุทฺธสฺย การิตา 

จนฺทนสฺย วิศิษฺฏสฺย เกจิทฺรตฺนมยา อภูตฺ | (4) 

ปฺริโย มนาปศฺจ พหุชนสฺย 

ภีษฺเมตฺตโร นาม อภูษิ ราชา | 

อการฺษิ พุทฺธสฺย วิศิษฺฏปูชา 

อษฺฏาทศวรฺษสฺหสฺรโกฏฺ ย: | (5) 

ชินสฺย ตสฺย ทฺวิปโทตฺตมสฺย 

ศาเลนฺทฺรราชสฺย วินายกสฺย | 

ษฏฺ สปฺตติวรฺษสหสฺรเกฏิโย 

อายสฺุตทา อาสิ อนินฺทิตสฺย | (6) 

นิยตุานฺยศีติสหสฺร ศฺราวกาณาํ 
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ไตฺรวิทฺย ษฑฺภิชฺญ ชิเตนฺทฺริยาณามฺ | 

กฺษีณาสฺรวาณานฺติมเทหธาริณาํ 

สฆํสฺตทา อาสิ นโรตฺตมสฺย | (7) 

พหุปฺรการา มย ิตสฺย ปูชา 

กฺฤตา ชินสฺย ทฺวิปโทตฺตมสฺย | 

อรฺถาย โลกสฺย สเทวกสฺย 

อิม ํสมาธึ ปฺรติกางฺตา สทา | (8) 

สปุตฺรทาเรณ มิ ปฺรวฺรชิตฺวา 

ศาเลนฺทฺรราชสฺย ชินสฺย อนฺติเก | 

จตุรฺทศวรฺษสหสฺรโกฏิโย 

อย ํสมาธิ: ปริปฺฤจฺฉิโต มยา | (9) 

อศีติ คาถา นิยตุา สหสฺรา- 

ณฺยนฺเย จ โกฏีศต พิมฺพราณามฺ | 

ตสฺโยทฺคฺฤหีต: สุคตสฺย อนฺติกา- 

ทิต: สมาเธ: ปริวรฺต เอษ: | (10) 

หสฺตา ศิรา ภารฺย ตไถว ปุตฺรา 

รตฺน ํปฺรภูต ํตถ ขาทฺยโภชฺยมฺ | 

น กึจิ ทฺรวฺย ํมิ น ตฺยกฺตปูรฺวมฺ 

อิม สมาธึ ปฺรติกางฺกฺษตา วรมฺ | (11) 

สฺมรามิ พุทฺธาน สหสฺรโกฏิโย 

ตทุตฺตเร ยตฺติก คงฺควาลุกา: | 

เยหิ สฺถิหิตฺวา อิห คฺฤธฺรกเูฏ 

อย ํสมาธิรฺวรุ ศานฺต เทศิต: | (12) 

สรฺเว จ ศากฺยรฺษภนามเธยา: 

สรฺเวษุ โจ ราหุล นาม ปุตฺรา: | 

อานนฺทนามา ปริจารกาศฺจ 

กปิลาหฺวยา: ปฺรวฺรชิตาศฺจ สรฺเว | (13) 

อคฺเรยคุ ํโกลิตศาริปุตฺรา 

สมนาม สรฺเว จ อภูษิ ตายนิ: | 

สมนามิกา โจ ตท โลกธาตุ: 
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สรฺเว’ปิ โจตฺปนฺน กษายกาเล | (14) 

สรฺเว มยา สตฺกฺฤต เต นเรนฺทฺรา 

อิมาํ จรนฺเตน มิ โพธิจาริกามฺ | 

ยาวนฺติ โจ กาจิ ชินาน ปูชา 

สรฺวา กฺฤตา เอตุ สมาธิเมษตา | (15) 

ปฺรติปตฺติย เอษ สมาธิ ลภฺยเต 

พหุปฺรการา ปฺรติปตฺติรุกฺตา | 

คุเณษุ สรฺเวษุ ปฺรติษฺฐิตสฺย 

น ทุรฺลภสฺตสฺย สมาธิเรษ: | (16) 

รเสษฺวคฺฤธฺรสฺย อโลลุปสฺย 

กุเลษฺวสกฺตสฺย อนีรฺษุกสฺย 

มตฺรีวิหารสฺย อมตฺสรสฺย 

น ทุรฺลภสฺตสฺย สมาธิเรษ: | (17) 

สตฺการลาเภษุ อนรฺถิกสฺย 

อาชีวศุทฺธสฺย อกึจนสฺย | 

วิศุทฺธศีลสฺย วิศารทสฺย 

น ทุรฺลภสฺตสฺย สมาธิเรษ: | (18) 

อารพฺธวีรฺยสฺย อตนฺทฺริตสฺย 

รณฺยาธิมุกฺตสฺย ธุเต สฺถิตสฺย | 

ไนราตฺมฺยกฺษานฺตีย ปฺรติษฺฐิตสฺย 

น ทุรฺลภสฺตสฺย สมาธิเรษ: | (19) 

สุทานฺตจิตฺตสฺย อนุทฺธตสฺย 

อีรฺยาย จรฺยาย ปฺรติษฺฐิตสฺย | 

ตฺยาคาธิมุกฺตสฺย อมตฺสรสฺย 

น ทุรฺลภสฺตสฺย สมาธิเรษ: | (20) 

อนุวฺย ฺชนลกฺษณา พุทฺธธรฺมา 

เย’ษฺฏาทศา กีรฺติต นายเกน | 

พลาวิศารทฺย น ตสฺย ทุรฺลภา 

ธาเรติ ย: ศานฺตมิม ํสมาธิมฺ | (21) 

พุทฺเธน เย จกฺษุษ ทฺฤษฺฏ สตฺตฺวา- 
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สฺต เอกกาลสฺมิ ภเวย ุพุทฺธา: | 

เตไษกเอกสฺย ภเวยรุาย:ุ 

อจินฺติยากลฺปสหสฺรโกฏิย: | (22) 

เตไษกเอกสฺย ศิโร ภเวย:ุ 

สรฺวุ  สมุทฺเรษุ ยไถว วาลุกา: | 

ยาวนฺติ เต สรฺว ศิโร ภเวย:ุ 

ศิเร ศิเร ชิหฺว ภเวย ุตาตฺติกา: | (23) 

เต ตสฺย สรฺเว ภณิ อานุศสํา 

โย คาถ ธาเรยฺย อิต: สมาธิต: | 

น กึจิมาตฺรํ ปริกีรฺติต ํภเวตฺ 

กึ วา ปุนรฺโย หิ ศิกฺษิตฺว ธารเย | (24) 

ธูตานฺ สมาทาย คุณาํศฺจ วรฺตเต 

สฺปฺฤเหนฺติ เทวาสุรยกฺษคุหฺยกา: | 

ราชาน โภนฺติ อนุยาตฺรุ ตสฺย 

ธาเรติ ย: ศานฺต สมาธิ ทุรฺลภมฺ | (25) 

ปริคฺฤหีโต ภวติ ชิโนภิ- 

รฺเทวาศฺจ นาคา: สท อานุยาตฺรา: | 

ปฺรตฺยรฺถิกาสฺตสฺย ศฺริย โน สหนฺติ 

ธาเรติ ย: ศานฺต สมาธิ ทุรฺลภมฺ | (26) 

อนนฺตุ ตสฺย ปฺรติภานุ โภติ 

อนนฺต สูตฺรานฺตสหสฺร โภติ | 

น ตสฺย วิษฺฐา นุ กทาจิ โภติ 

ธาเรติ ย: ศานฺตมิม ํสมาธิมฺ | (27) 

ทฺรกฺษฺยนฺติ พุทฺธมมิตาภุ นายก ํ

สุขาวตี จาปฺยถ โลกธาตุมฺ | 

เย ปศฺจิเม กาลิ มหาภยานเก 

สมาธิ ศฺรุตฺวา อิมุ ธารเยย:ุ | (28) 

ปฺรกาศยตฺิวา อิมุ อานุศสํา 

อธฺเยษเต ศาสฺตุ สฺวย ํสฺวยภํู: | 

ปรินิรฺวฺฤตสฺย มม ปศฺจิกาเล 
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สมาธิ ธาเรถ อิม ํวิศุทฺธมฺ | (29) 

เย เกจิ พุทฺธา ทศสุ ทิศาสุ 

อตีตกาเล’ปิ จ ปฺรตฺยตฺุปนฺนา: | 

สรฺเว ชินา อตฺร สมาธิศิกฺษิตา 

พุธฺยนฺติ โพธึ วิรชามสสฺํกฺฤตามฺ | (30) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช ศาเลนฺทฺรราช (ปูรฺวโยค) ปริวรฺโต นาม ทฺวิตีย: | 

 

3 

ภูตคุณวรฺณปฺรกาศนปริวรฺต: | 

ตตฺร ภควานฺ ปุนรปิ จนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูตมามนฺตฺรยเต สฺม  ตสฺมาตฺตรหิ กุมาร โย 

โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว อากางฺกฺษติ  ตถาคตสฺยารฺหต: สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย ภูต ํ พุทฺธคุณวรฺณ ํ

สํปฺรกาศยิตุ ํ โน จารฺถโต วา วฺย ฺ ชนโต วา ปรฺยาทานํ คนฺตุ ํ สรฺว ํจ เม วจนํ พุทฺธปริคฺฤหีต ํ 

นิศฺจริตุมิติ, เตน กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน สรฺวสตฺตฺวานามรฺถาย อย ํสมาธิรุทฺคฺรหีตวฺย:  

ปรฺยวาปฺตวฺโย ธารยิตวฺโย วาจยิตวฺย: ปฺรวรฺตยิตวฺย: อุทฺเทษฺฐวฺย: สฺวาธฺยาตวฺย: อรณาภาวนยา 

ภาวยิตวฺโย พหุลีกรฺตวฺย: ปเรภฺยศฺจ วิสฺตเรณ สปฺํรกาศยิตวฺย: | กตเม จ เต กุมาร ตถาคตสฺย ภูตา  

พุทฺธคุณา: ? อิห กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว’รณฺยคโต วา วฺฤกฺษมูลคโต วา อภฺยวกาศคโต วา  

ศนฺูยาคารมธฺยคโต วา เอว ํปฺรติสศิํกฺษเต – เอว ํส ภควาํสฺตถาคโต’รฺหนฺ สมฺยกฺสพุํทฺโธ วิทฺยาจรณ- 

สปํนฺน: สุคโต โลกวิทนุตฺตร: ปุรุษทมฺยสารถิ: ศาสฺตา เทวานาํ จ มนุษฺยาณํา จ พุทฺโธ ภควานฺ | 

นิษฺยนฺท: ส ตถาคต: ปุณฺยานามฺ | อวิปฺรณาศ: กุศลมูลานามฺ | อลกฺํฤต: กฺษานฺตฺยา | อาคม: ปุณฺย- 

นิธานานามฺ | จิตฺริโต’นุวฺย ฺชไน: | กุสุมิโต ลกฺษไณ: | ปฺรติรูโป โคจเรณ | อปฺรติกูโล ทรฺศเนน | 

อภิรติ: ศฺรทฺธาธิมุกฺตานามฺ | อนภิภูต: ปฺรชฺญยา | อนวมรฺทนีโย พไล: | ศาสฺตา สรฺวสตฺตฺวานามฺ | ปิตา 

โพธิสตฺตฺวานามฺ | ราชา อารฺยปุทฺคลานามฺ | สารฺถวาห อาทิกรฺมิกาณามฺ | อปฺรเมโย ชฺญาเนน | อนนฺต: 

ปฺรติภาเนน | วิศุทฺธ: สฺวเรณ | อาสฺวาทนีโย ฆาเษณ | อเสจนโก รูเปณ | อปฺรติสม: กาเยน | อลิปฺต:  

กาไม: | อนุปลิปฺโต รูไป: | อสสฺํฤษฺฐ อารูปฺไย: | วิมุกฺโต ทุ:เขภฺย: | วิปฺรมุกฺต: สฺกนฺเธภฺย: | วิสยํุกฺโต 

ธาตุภิ: | สวฺํฤต อายตไน: | ปฺรติจฺฉนฺโน คฺรนฺไถ: | วิมุกฺต: ปริทาไห: | ปริมุกฺตสฺตฺฤษฺณายา: | โอฆา-

ทุตฺตีรฺณ: | ปริปูรฺโณ ชฺญาเนน | ปฺรติษฺฐิโต’ตีตา’นาคตปฺรตฺยุตฺปนฺนานาํ พุทฺธานาํ ภควตาํ ชฺญาเน | 

อปฺรติษฺฐิโต นิรฺวาเณ | สฺถิโต ภูตโก ฺยามฺ | สฺถิต: สรฺวสตฺตฺโวลฺโลกนียายาํ ภูเมา | อิเม เต กุมาร 

ตถาคตสฺย ภูตา พุทฺธคุณา: | เอภิรฺพุทฺธคุณวรฺไณ: สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว อิม ํ 

สมาธิมาคมฺย อนาจฺเฉทฺเยน ปฺรติภาเนน ตถาคตสฺยาหต: สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย ภูต ํ พุทฺธคุณวรฺณ ํ 
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สปฺํรกาศยนฺ โน จารฺถโต โน วฺย ฺชนตศฺจ ปรฺยาทานํ คจฺฉติ | สรฺว ํจาสฺย วจน ํพุทฺธปริคฺฤหีต ํ 

นิศฺจรติ | 

อถ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายามิมา คาถา อภาษต  

น สุกรุ ชินวรฺณ สรฺวิ วกฺตุ ํ

พหุมปิ กลฺปสหสฺร ภาษมาไณ: | 

ตถ คุณ สมุทานิตา ชิเนภิ: 

อิมุ วรุ ศานฺต สมาธิเมษมาไณ: | (1) 

ปรมสุอภิรูปทรฺศนียา: 

กนฺย อลกฺํฤตคาตฺร เปฺรมณียา: | 

ทตฺต ปุริ อทีนมานเสน 

อิมุ วรุ ศานฺต สมาธิเมษตา เม | (2) 

ตถ มย ิธนธานฺยทาสิทาสา 

ตถ มณิมุกฺติสุวรฺณรูปฺยก ํจ | 

ตฺยกฺต มย ิอทีนมานเสน 

อิมุ วรุ ศานฺต สมาธิเมษตา เม | (3) 

มณิรตนวิจิตฺรมุกฺตหารา 

รุจิร ปุ วสน ศงฺข(สุ)วรฺณสูตฺรา | 

ตฺยกฺต มย ิปุรา วินายเกษุ 

อิมุ วรุ ศานฺต สมาธิเมษตา เม | (4) 

อปริมิต อนนฺต กลฺปโกฏฺ ย: 

ปรมสุคนฺธิก วารฺษิกาศฺจ 

ตฺยกฺต มย ิชินาน เจติเยษุ 

ปรมนิรุตฺตรุ จิตฺตุ สชํนิตฺวา | (5) 

ตถริว มย ิทตฺตุ ธรฺมทาน ํ

ปรฺษคเตน ชนิตฺว จิตฺริการมฺ | 

น จ มม สมุตฺปนฺน ชาตุ จิตฺต ํ

สิย มม ชฺญาตฺรุ ททิตฺว ธรฺมทานมฺ | (6) 

เอต คุณ สมุทานิตุ ํมิ ปูรฺวา 

วน วรุ เสวิต นิตฺยมลฺปศพฺทมฺ | 

กฺฤปพหุลุ ภวามิ นิตฺยกาล ํ
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สท มม จิตฺตุ ลเภย พุทฺธชฺญานมฺ | (7) 

น จ มม กฺวจิทาคฺรโห อภูษิ 

ปฺริยตรวสฺตุน อาตฺมโน’ปิ โภกฺตุมฺ | 

ททมิ อหุ ปฺรภูต เทยธรฺม ํ

สท มม จิตฺตุ ลเภย พุทฺธชฺญานมฺ | (8) 

อขิลมธุรสวํิภาคศีล: 

สฺมิตวทน: ศฺรุติธาริ สฺนิคฺธโฆษ: | 

สุมธุรวจน: ปฺริโย พหูนาํ 

ชน มม สรฺวิ อตฺฤปฺต ทรฺศเนน | (9) 

กฺษณมปิ จ น มตฺสรี ภวามิ 

ภวนิยเุตน น ชาตุ อีรฺษฺยมาสีตฺ | 

สท อหุ ปริตฺฤปฺต ปิณฺฑปาเต 

สกล นิมนฺตฺรณ วรฺชิตานฺยเศษา | (10) 

พหุศฺรุต ศฺรุตธาริ เย ภวนฺติ 

คาถ อิโต ธรเย จตุษฺปทาํ ปิ | 

เต มย ิสท สตฺกฺฤตา อภูวนฺ 

ปรม นิรุตฺตร เปฺรม สชํนิตฺวา | (11) 

พหุวิธมนนฺต ทานุ ทตฺต ํ

ตถปิ จ รกฺษิตุ ศีลุ ทีรฺฆราตฺรมฺ | 

ปูช พหุ กฺฤตา วินายเกษุ 

อิมุ วรุ ศานฺต สมาธิเมษตา เม | (12) 

ปฺฤถุ วิวิธ อนนฺต โลกธาตูนฺ 

มณิรตไน: ปริปูรฺย ทานุ ททฺยาตฺ | 

อิตุ ธรย ิสมาธิตศฺจ คาถามฺ 

อิมุ ตตฺปุณฺย วิศิษฺยเต อุทารมฺ | (13) 

ยาวต ปฺฤถุ เกจิทสฺติ ปุษฺปา 

ตถริว คนฺธ มโนรมา อุทารา: | 

เตหิ ชินุ มเหยฺย ปุณฺยกามา 

พหุมปิ กลฺป อนนฺต อปฺรเมยานฺ | (14) 

ยาวต ปฺฤถุ เกจิทสฺติ วาทฺยา 
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ตถ พหุ โภชน อนฺนปานวสฺตฺรา 

เตหิ ชินุ มเหยฺย ปุณฺยกามา 

พหุมปิ กลฺป อนนฺต อปฺรเมยานฺ | (15) 

ยศฺจ วรุ ชนิตฺว โพธิจิตฺตมฺ 

อหุ ชินุ เภษฺย ุสฺวยภุํ ธรฺมราช: | 

คาถมิมุ ธเร สมาหิไตกาํ 

ตโต วิศิษฺยเต ปุณฺยมุทารมฺ | (16) 

ยาวต ปฺฤถุ คงฺควาลิกา: สฺย-ุ 

สฺตาวต กลฺป ภเณย อานุศสํา | 

น จ ปริกฺษย ศกฺย ุกีรฺตฺยมาเน 

พหุตร ปุณฺยสมาธิ ธารยตฺิวา | (17) 

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน อุทฺคฺรหีตวฺโย ธารยิตวฺโย วาจยิตวฺย: 

ปรฺยวาปฺตวฺย: | อุทฺคฺฤหฺย ธารยิตฺวา วาจยิตฺวา ปรฺยวาปฺย อรณาภาวนาโยคมนุยุกฺเตน จ ภาวิตวฺยมฺ | 

ตทฺ ภวิษฺยติ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาไย มหโต ชนกายสฺยารฺถาย หิตาย สุขาย เทวานาํ 

จ มนุษฺยาณาํ จ | อถ ขลุ ภควาสฺตสฺยาํ เวลายามิมา คาถา อภาษต 

ตสฺมาจฺฉฺรุตฺเวติ พุทฺธานามานุศสํานฺ สุภทฺรกานฺ | 

กฺษิปฺรมุทฺทิศยา เอต ํสมาธึ พุทฺธวรฺณิตมฺ | (18) 

ตฺริสปฺตติพุทฺธโก ฺย: ปูรฺวชาติษุ สตฺกฺฤตา: | 

สรฺเวหิ เตหิ พุทฺเธหิ อิท ํสูตฺรํ ปฺรกาศิตมฺ | (19) 

มหากรุณเชตารมิท ํสูตฺรํ นิรุจฺยเต | 

พาหุศฺรุตฺยสฺมิ ศิกฺษิตฺวา พุทฺธธรฺมา น ทุรฺลภา | (20) 

เภษฺยนฺติ ปศฺจิเม กาเล นิรฺวฺฤเต โลกนายเก | 

พหุ อสยํตา ภิกฺษุ พาหุศฺรุตฺเย อนรฺถิกา: | (21) 

ศีลสฺย วรฺณ ํวกฺษฺยนฺติ ศีเลน จ อนรฺถิกา: | 

สมาธิวรฺณ ํวกฺษฺยนฺติ สมาธิย อนรฺถิกา: | (22) 

ปฺรชฺญาย วรฺณ ํวกฺษฺยนฺติ ปฺรชฺญาย จ อนรฺถิกา: 

วิมุกฺตฺยา พหุ ภาษนฺเต วิมุกฺตฺยา จ อนรฺถิกา: | (23) 

จนฺทนสฺย ยถา กศฺจิทฺ ภาษเต ปุรุโษ คุณานฺ | 

อีทฺฤศ ํจนฺทน ํนาม คนฺธชาต ํมโนรมมฺ | (24) 

อถานฺย: ปุรุษ: กศฺจิเทว ํปฺฤจฺเฉต ต ํนรมฺ | 
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คฺฤหีต จนฺทน ํกึจิทฺ ยสฺย วณ ปฺรภาษเส | (25) 

ส นรํ ต ํปฺรติพฺรูยาทฺ คนฺธวรฺณ ํพฺรวีมฺยหมฺ | 

ชีวิกาํ เยน กลฺเปมิ ต ํจ คนฺธ ํน เวทฺมยหมฺ | (26) 

เอว ํโยเค’ปฺยยกฺุตานาํ ศีลวรฺเณน ชีวิกา | 

ปศฺจิเม เภษฺยเต กาเล ศีล ํไจษาํ น เภษฺยเต | (27) 

เอว ํโยเค’ปฺยยกฺุตานาํ สมาธิวรฺเณน ชีวิกา | 

ปศฺจิเม เภษฺยเต กาเล สมาธิศฺไจษาํ น เภษฺยเต | (28) 

เอว ํโยเค’ปฺยยกฺุตานาํ ปฺรชฺญาวรฺเณน ชีวิกา 

เภษฺยเต ปศฺจิเม กาเล ปฺรชฺญา ไจษาํ น เภษฺยเต | 

เอว ํโยเค’ปฺยยกฺุตานาํ วิมุกฺติวรฺเณน ชีวิกา | 

เภษฺยเต ปศฺจิเม กาเล วิมุกฺติศฺไจษาํ น เภษฺยเต | (30) 

ยถ ปุรุษุ ทริทฺรุ กศฺจิเทว 

สเจ ปริภูตุ ภเวนฺมหาชนสฺย | 

ส จ ลภติ นิธานุ ปศฺจกาเล 

ธนปติ ภูตฺว ชนาน สตฺกเรยฺยา | (31) 

เอวมิมุ น สมาธิ ยาว ลพฺโธ 

น (จ) พหุมโต ภวตีห โพธิสตฺตฺว: | 

มรุมนุชกุมฺภาณฺฑรากฺษสา โน 

ยถ ปุรุษุ ทริทฺรุ อรฺถหีน: | (32) 

ยท ปุนริย ลพฺธ โภติ ภูมี 

อตุลิย ุธรฺมนิธานุ ปณฺฑิเตน | 

มรุ มนุช สฺปฺฤห ํชเนนฺติ ตตฺร 

ส จ ธนุ เทติ นิรุตฺตรํ ปฺรชานามฺ | (33) 

ตสฺม อิมิ ศฺรุณิตฺว อานุศสําํ 

ปรมปฺรณีตย: กีรฺติตา ชิเนน | 

สรฺว ชหิย ชฺญาตฺรลาภเสาขฺย- 

มิมุ วรมุทฺทิศถา สมาธิ ศานฺตมฺ | (34) 

เย เกจิ พุทฺธา ทิศตา สุนิรฺวฺฤตา 

อนาคตา เย’ปิ จ ปฺรตฺยตฺุปนฺนา: | 

สรฺเว จ ศิกฺษิตฺว อิห สมาเธา 
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โพธึ วิพุทฺธา อตุลามจินฺติยามฺ | (35) 

จนฺทฺรปฺรภ: กุมารุ หฺฤษฺฐจิตฺต: 

ปุรตุ ชินสฺย สฺถิหิตฺว วาจ ภาษี | 

อหุ ปุรุษวรสฺย นิรฺวฺฤตสฺย 

สุกิสริ กาลิ อิท ํธริษฺเย สูตฺรมฺ | (36) 

กาย อหุ ตฺยชิตฺว ชีวิต ํจ 

ตถปิ จ เสารวฺย ยทสฺติ โลเก | 

ตตฺร อหุ มหาภเย’ปิ กาเล 

อิมุ วรุ ศานฺต สมาธิ ธารยษฺิเย | (37) 

มหกรุณ ชนิตฺว สตฺตฺวกาเย 

สุทุขิต สตฺตฺว อนาถ ปฺราปฺต ทฺฤษฺฏฺ วา | 

เตษฺวหมุปสหํริตฺว ไมตฺรี- 

มิมุ วร ศานฺต สมาธิ เทศยษฺิเย | (38) 

ป ฺจศต อนูน ตสฺมินฺ กาเล 

ย อุตฺถิต ตตฺร สมาธิธารกาณามฺ | 

ปูรฺวคํม กุมาร เตษ อาสี- 

ทิห วรสูตฺรปริคฺรเห อุทาเร | (39) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช ภูตคุณวรฺณปฺรกาศนปริวรฺโต นาม ตฺฤตีย: | 
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พุทฺธานุสฺมฺฤติปริวรฺต: | 

อถ ขลุ จนฺทฺรปฺรภ: กุมารภูโต ภควนฺตเมตทโวจตฺ  สมาธิ: สมาธิริติ ภควนฺนุจฺยเต | 

กตมสฺไยตทฺธรฺมสฺยาธิวจน ํสมาธิริติ ? เอวมุกฺเต ภควาํศฺจนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูตเมตทโวจตฺ  สมาธิ: 

สมาธิริติ กุมาร อุจฺยเต ยทุต จิตฺตนิธฺยาปฺติ: | อนุปปตฺติ: | อปฺรติสธิํ: | ปฺรติสธิํชฺญานมฺ | อปหฺฤตภาร-

ตา | ตถาคตชฺญานมฺ | พุทฺธวฺฤษภิตา | ราคจิกิตฺสา | โทษวฺยุปสม: | โมหสฺย ปฺรหารมฺ | ยุกฺตโยคิตา | 

อยุกฺตวิวรฺชนตา | กุศลธรฺมจฺฉนฺท: | สํสารานฺโมกฺษกามตา | อธฺยาศยปฺรติปตฺติ: | ชาคริกายา  

อาเสวนมฺ | ปฺรหาณสฺยานุตฺสรฺค: | อารกฺษา ศุกฺลธรฺมาณามฺ | อุปปตฺติษฺววิศฺวาส: | อนภิสสฺํการ: | 

กรฺมณามาธฺยาตฺมิกานามายตนานามมนสิการ: | พาหฺยานามายตนานามสมุทาจาร: | อาตฺมโน’

นุตฺกรฺษณมฺ | ปเรษามปํสนตา | กุศเลษฺวนธฺยวสานมฺ | ปฺฤถคฺชเนษฺววิศฺวาส: | ศีลสฺย นิษฺยนฺท: |  

อปารุษฺยมฺ | ปเรษฺวนุตฺปีฑา | มิตฺราณามนุรกฺษณา | คุหฺยมนฺตฺราณามารกฺษณา | อวิหึสา | ศีลวตามนุตฺ-
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ปีฑนา | ศฺลกฺษฺณวจนตา | สรฺวไตฺรธาตุเก อนิ:ศฺริตตา | สรฺวธรฺเมษุ ศูนฺยตา | อานุโลมิกี กฺษานฺติ: | 

สรฺวชฺญชฺญาเน ตีวฺรจฺฉนฺทตา สมาธิ: สมาธิริติ กุมาร อุจฺยเต | ยา เอเวษฺเววรูํเปษุ ธรฺเมษุ ปฺรติปตฺติร- 

ปฺรติปตฺติ:, อย ํส กุมาร อุจฺยเต สมาธิริติ | 

อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายามิมา คาถา อภาษต 

อปาวฺฤต ํเม อมฺฤตสฺย ทฺวารมฺ 

อาจกฺษิโต ธรฺมสฺวภาวุ ยาทฺฤศ: | 

นิทรฺศิตา เม อุปปตฺติ ยาทฺฤศี 

ปฺรกาศิตา นิรฺวฺฤติ สานุศสํา | (1) 

วิวรฺชนียา: สท ปาปมิตฺรา: 

กลฺยาณมิตฺราศฺจ นิเษวิตวฺยา: | 

วเนษุ วสฺตวฺย คณานฺ ชหิตฺวา 

ไมตฺร ํจ จิตฺต ํสท ภาวนียมฺ | (2) 

ศุทฺธ ํจ ศีล ํสท รกฺษิตวฺย ํ

ธูเตษุ ปุษฺฏิ: สท วินฺทิตวฺยา | 

ตฺยาคศฺจ ปฺรชฺญา จ นิเษวิตวฺยา 

น ทุรฺลโภ เอษ สมาธิ เภษฺยติ | (3) 

ตโต ลภิตฺวา อิม ศานฺตภูมิ 

ยสฺยามภูมิ: ปฺฤถุ ศฺราวกาณามฺ | 

ปฺรตฺยกฺษภูตา สุคตสฺย ธรฺม 

ปฺรติลปฺสฺยถา พุทฺธคุณานจินฺติยานฺ | (4) 

ทฺฤษฺฏฺ วา นรานฺ ภาชนพุทฺธิมนฺตานฺ 

ตานฺ โพธิจิตฺตสฺมิ สมาทเหถ | 

อนุตฺตเร ชฺญานิ ปฺรติษฺฐิปิตฺวา 

น ทุรฺลโภ เอษ สมาธิราช: | (5) 

ยสฺยารฺถิ อีรฺษา ปุน สชํเนยฺยา 

อาหาริ นิษฺยนฺทิห ปฺรตฺยเวกฺษต: | 

ปรฺเยษฺฏิตศฺโจ ปริโภคตศฺจ 

น ทุรฺลโภ เอษ สมาธิ เภษฺยเต | (6) 

สมาธิราโช ยทิ ไวษ ศนฺูยโต 

วิศุทฺธศีลานย ุมธฺูนิ ติษฺฐติ | 
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สฺวภาวโต ธรฺม สทา สมาหิตา 

พาลา น ชานนฺติ อยกฺุตโยคา: | (7) 

เยษามย ํศานฺต สมาธิริษฺโฏ 

น เตษ ชาตุ ภยพุทฺธิ ติษฺฐติ | 

สทานุปศฺยนฺติ นราณมุกฺตม- 

มิมาํ นิเษวิตฺว ปฺรศานฺตภูมิมฺ | (8) 

อาการโต ย: สฺมรเต ตถาคตานฺ 

ส โภติ ศานฺเตนฺทฺริย ุศานฺตมานส: | 

อภฺรานฺตจิตฺต: สตต ํสมาหิต: 

ศฺรุเตน ชฺญาเนน จ สาคโรปม: | (9) 

อสฺมินฺ สมาเธา หิ ปฺรติษฺฐิหิตฺตฺวา 

ยศฺจกฺํรเม จกฺํรมิ โพธิสตฺว: | 

ส ปศฺยติ พุทฺธสหสฺรโกฏิย- 

สฺตทุตฺตเร ยาตฺติก คงฺควาลุกา: | (10) 

อุนฺมาทุ คจฺเฉย นรสฺย จิตฺต ํ

โย พุทฺธธรฺมาณ ปฺรมาณุ คฺฤหฺณียาตฺ | 

ไนวาปฺรมาณสฺย ปฺรมาณมสฺติ 

อจินฺติยา สรฺวคุเณหิ นายกา: | (11) 

น โส’สฺติ สตฺตฺโว ทศสุ ทิศาสุ 

โย โลกนาเถน สม: กุโตตฺตริ | 

สรฺเว หิ สรฺวชฺญคุณรุเปต- 

มากางฺกฺษถ ลปฺสฺยถ พุทฺธชฺญานมฺ | (12) 

สุวรฺณวรฺเณน สมุจฺฉฺรเยณ 

สมนฺตปฺราสาทิกุ โลกนาถ: | 

ยสฺยาตฺร อาลมฺพนิ จิตฺตุ วรฺตเต 

สมาหิต: โสจฺยติ โพธิสตฺตฺว: | (13) 

อสสฺํกฺฤต ํสสฺํกฺฤตุ ชฺญาตฺว วิชฺโญ 

นิมิตฺตสชฺํญาย วิภาวิตาย 

โส อานิมิตฺเต ภวติ ปฺรติษฺฐิต: 

ปฺรชานตี ศนฺูยก สรฺวธรฺมานฺ | (14) 
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โย ธรฺมกาเย ภวติ ปฺรติษฺฐิโต 

อภาว ชานาติ ส สรฺวภาวานฺ | 

อภาวสชฺํญาย วิภาวิตาย 

น รูปกาเยน ชิเนนทฺร ปศฺยติ | (15) 

อาโรจยามิ ปฺรติเวทยามิ โว 

ยถา ยถา พหุ จ วิตรฺกเยนฺนร: | 

ตถา ตถา ภวติ ตนฺนิมิตฺตจิตฺต- 

สฺเตหิ วิตรฺเกหิ ตนฺนิศฺริเตหิ | (16) 

เอว ํมุนีนฺทฺรํ สฺมรโต นรสฺย 

อาการโต ชฺญานโต อปฺรเมยต: | 

อนุสฺมฺฤตึ ภาวยต: สทา จ 

ตนฺนิมฺนจิตฺต ํภวตี ตตฺปฺโรณมฺ | (17) 

ส จกฺํรมสฺโถ น นิษทฺยมาศฺริต 

อากางฺกฺษเต ปุรุษวรสฺย ชฺญานมฺ | 

อากางฺกฺษมาณ: ปฺรณิเธติ โพธเย 

ภวิษฺยห ํโลกิ นิรุตฺตโร ชิน: | (18) 

ส พุทฺธ สชํานติ พุทฺธ ปศฺยเต 

พุทฺธาน โจ ธรฺมต ปฺรตฺยเวกฺษเต | 

อิห สมาธิสฺมิ ปฺรติษฺฐิหิตฺวา 

นมสฺยเต พุทฺธ มหานุภาวานฺ | (19) 

กาเยน วาจา จ ปฺรสนฺน มานสา 

พุทฺธาน วรฺณ ํภณตี อภีกฺษฺณมฺ | 

ตถาหิ โส ภาวิตจิตฺตสตํตี 

ราตฺรึทิว ํปศฺยติ โลกนาถานฺ | (20) 

ยทาปิ โส โภติ คิลาน อาตุร: 

ปฺรวรฺตเต เวทน มารณานฺติกา | 

น พุทฺธมารภฺย สฺมฺฤติ: ปฺรมุษฺยเต 

น เวทนาภิรนุสหํรียติ | (21) 

ตถา หิ เตน วิจินิตฺว ชฺญาตา 

อนาคตา อาคต ธรฺมศนฺูยตา | 
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โส ตาทฺฤเศ ธรฺมนเย ปฺรติษฺฐิโต 

น ขิทฺยเต จิตฺต จรนฺตุ จาริกามฺ | (22) 

ตสฺมา ฺฉฺรุณิตฺวา อิมุ อานุศสํา 

ชเนถ ฉนฺทมตุลาย โพธเย | 

มา ปศฺจกาเล ปริตาปุ เภษฺยต 

สุทุรฺลภ ํสุคตวราณ ทรฺศนมฺ | (23) 

อห ํจ ภาเษย ปฺรณีต ธรฺม ํ

ยยู ํจ ศฺรุตฺวาน สมาจเรถา: | 

ไภษชฺย วสฺตฺรํ จ คฺฤหีตฺว อาตุโร- 

ปเนตุ วฺยาธิ น ปฺรโภติ อาตฺมน: | (24) 

ตสฺมาทฺวิธิชฺเญน วิจกฺษเณน 

อิม ํสมาธึ ปฺรติกางฺกฺษตา สทา 

ศีล ํศฺรุต ํตฺยาคุ นิเษวิตวฺย ํ

น ทุรฺลโภ เอษ สมาธิ เภษฺยติ | (25) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช พุทฺธานุสฺมฺฤติปริวรฺโต นาม จตุรฺถ: | 
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โฆษทตฺตปริวรฺต: | 

ตตฺร ภควาํศฺจนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูตมามนฺตฺรยเต สฺม—ภูตปูรฺว ํกุมาร อตีเต’ธฺวนฺยสเํขฺยเย 

กลฺเป อสํเขฺยยตเร วิปุเล’ปฺรเมเย’จินฺตฺเย’ปริมาเณ ยทาสีตฺ เตน กาเลน เตน สมเยน ภควานฺ  

โฆษทตฺโต นาม ตถาคโต’รฺหนฺ สมฺยกฺสํพุทฺโธ โลเก อุทปาทิ วิ ทฺยาจรณสํปนฺน: สุคโต  

โลกวิทนุตฺตร: ปุรุษทมฺยสารถิ: ศาสฺตา เทวานาํ จ มนุษฺยาณํา จ พุทฺโธ ภควานฺ | เตน กาเลน เตน  

สมเยน ตสฺย ภควโต โฆษทตฺตสฺย ตถาคตสฺยารฺหต: สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย อศีติ : ศฺราวกโกฏฺ ย: 

ปฺรถมสนฺนิปาโต’ภูตฺ สรฺเวษามรฺหตามฺ | ทฺวิตีย: ศฺราวกสนฺนิปาต: สปฺตติโกฏฺ โย’รฺหตามมภูตฺ |  

ตฺฤตีย: สนฺนิปาต: ษษฺฏิ: ศฺราวกโกฏฺ โย’รฺหตามภูตฺ | เตน ขลุ ปุน: สมเยน ตสฺย ภควโต โฆษทตฺตสฺ-

ยารฺหต: สมฺยกฺสพุํทฺธสฺย จตฺวารึศทฺวรฺษสหสฺราณฺยายุ:ปฺรมาณมภูตฺ | อย ํจ ชมฺพุทฺวีป ฤทฺธ: สฺผีตศฺจ 

เกฺษมศฺจ สุภิกฺษศฺจ รมณียศฺจ พหุชนากีรฺณมนุษฺยศฺจาภูตฺ | เตน ขลุ ปุน: สมเยน อสฺมินฺ ชมฺพุทฺวีเป  

ทฺเวา ราชานาวภูตามฺ | ตไตฺรโก ราชา อรฺธ ํชมฺพุทฺวีปํ ปริภุงฺกฺเต, ทฺวิตีโย’ปฺยรฺธ ํปริภุงฺกฺเต ฤทฺธ ํจ  

สฺผตี ํจ เกฺษม ํจ สุภิกฺษ ํจ รมณีย ํจ พหุชนากีรฺณมนุษฺย ํจ | เตน กาเลน เตน สมเยน ราชฺโญ มหาพลสฺย 

วิชิเต ภควานฺ โฆษทตฺตสฺตถาคโต’รฺหนฺ สมฺยกฺสพุํทฺธ อุตฺปนฺโน’ภูตฺ | อิติ หิ กุมาร ราชฺญา มหาพเลน 
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ส โฆษทตฺตสฺตถาคต: ปริปูรฺณํ วรฺษสหสฺรํ นิมนฺตฺริโต’ภูตฺ สารฺธ ํโพธิสตฺตฺวสเํฆน ภิกฺษุสเํฆน จ  

กลฺปิเกน ปริโภเคณานวทฺเยน จีวรปิณฺฑปาตฺรศยนาสนคฺลานปฺรตฺยยไภษชฺยปริษฺกาเรณ | เตน จ 

กุมาร กาเลน เตน สมเยน ตสฺย ภควโต โฆษทตฺตสฺย ตถาคตสฺยารฺหต: สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย 

โพธิสตฺตฺวสฆํสฺย สศฺราวกสฆํสฺย โจตฺสโท ลาภสตฺการศฺโลโก’ภูตฺ | ศฺราทฺธศฺจ พฺราหฺมณคฺฤหปตโย 

ภควโต โฆษทตฺตสฺย ตถาคตสฺยารฺหต: สมฺยกฺสพุํทฺธสฺย สโพธิสตฺตฺวสํฆสฺย โจตฺสท ํลาภสตฺการ-

มการฺษุ: | เต จ ศฺราทฺธา พฺราหฺมณคฺฤหปตโย ภควโต โฆษททตฺตสฺย ตถาคตสฺยารฺหต: สมฺยกฺ- 

สพุํทฺธสฺย ลาภสตฺการโยทฺยกฺุตา อภูวนฺ โลกามิสปูชาไย ยทุต ราชฺญ เอว จ มหาพลสฺยานุศิกฺษมาณ-

รูปมฺ | อิติ หิ กุมาร ตสฺย ภควโต โฆษทตฺตสฺย เอตทภูตฺ  ปริหียนฺเต พเตเม สตฺตฺวา: ศีลโปษธ-

สมาทานตสฺตถาคตานามุปสกฺํรมณตสฺตถาคตปรฺยาสนโต พฺรหฺมจรฺยาวาสต: ปฺรวฺรชฺโยปสปํนฺน-

ภิกฺษุภาวตศฺจ | ต เอเต สตฺตฺวาสฺตทนนฺตรํ สุขคุรุกา: | ตตฺ กสฺย เหโต: ? ตถา หิ ตทนนฺตรํ สุขมิท ํยทุต 

โลกามิสปูชา | 

ต เอเต สตฺตฺวา ทฺฤษฺฏธรฺมคุรุกาศฺจ สปํรายคุรุกาศฺจ นาตฺยนฺตนิษฺฐา: กุศลมูลาย | ตตฺเรย ํ

กุมาร กตมา ทุษฺฏธรฺมคุรุกตา ? ยทุต ป ฺจกามคุณาภิปฺรายตา | ตตฺร กุมาร กตมา สาํปรายิกคุรุกตา ? 

ยทุต สฺวรฺคโลกายฺยาลมฺพนตา | กตมา จาตฺยนฺตนิษฺฐกุศลมูลคุรุกตา ? ยทุตาตฺยนฺตวิศุทฺธิ: | 

อตฺยนฺตวิมุกฺติ: | อตฺยนฺตโยคเกฺษมตา | อตฺยนฺตพฺรหฺมจรฺยาวาส: | อตฺยนฺตปรฺยวสานมฺ | อตฺยนฺตกุศล-

มูลนิษฺฐา | อตฺยนฺตปรินิรฺวาณมฺ | ยนฺนวหเมเตษาํ สตฺตฺวานาํ ตถา ตถา ธรฺม ํเทศเยย ํยทมี สตฺตฺวา  

ยถานุตฺตรยา ธรฺมปูชยา ธรฺมปฺรติปตฺตฺยา จ ตถาคต ํปูชเยย:ุ | 

อถ ขลุ กุมาร โฆษทตฺตสฺตถาคโต’รหนฺ สมฺยกฺสํพุทฺธสฺตสฺยาํ  เวลายาํ  ราชฺโญ  

มหาพลสฺย เตษาํ จ พฺราหฺมณคฺฤหปตีนาํ สเํวชนาภิปฺราย อิมา คาถา อภาษต 

ทานปฺรทาเนน อนฺโยนฺย เสวตาํ 

เตษานฺยมนฺยสฺมิ น โภติ เคารวมฺ | 

นา ตาทฺฤศี เสวน วรฺณยนฺติ 

พุทฺธา วิทู เยษ ปฺรหีณ วาสนา | (1) 

เต ตาทฺฤศา โภนฺติ นรา: สุเสวิตา 

เย ธรฺม เทเศนฺติ หิตาย ปฺราณินามฺ | 

เตษานฺยมนฺยสฺมิ อเภทฺย เปฺรม 

ยนฺมารโกฏีภิรศกฺย ุภินฺทิตุมฺ | (2) 

โลกามิเษโณ นร เสวตาํ นฺฤณาํ 

สรฺเวษ สาํทฺฤษฺฏิก โภติ อรฺถ: | 

นิรามิษ ํธรฺม นิเษวตาํ หิ 
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มหานฺต อรฺโถ ภวตี นราณามฺ | (3) 

นิรามิษ ํจิตฺตุ อุปสฺถปิตฺวา 

นิรามิษ ํธรฺม ปฺรกาศยตฺิวา | 

นิรามิษ ํเยษ ภเวต เปฺรม 

เต ตาทฺฤศา: กฺษิปฺร ภวนฺติ พุทฺธา: | (4) 

น ชาตุ กามานฺ ปฺรติเสวมาน: 

ปุตฺเรษุ ทาเรษุ ชนิตฺว ตฺฤษฺณามฺ | 

คฺฤห ํจ เสวนฺตุ ชุคุปฺสนีย- 

มนุตฺตรํา ปฺราปฺสฺยติ โส’คฺรโพธิมฺ | (5) 

เย กาม วรฺเชนฺติ ยถาคฺนิกรฺษู ํ

ปุตฺเรษุ ทาเรษุ ชหิตฺว ตฺฤษฺณามฺ | 

อุตฺตฺรสฺตุ เคหาทภินิษฺกฺรมนฺติ 

น ทุรฺลภา เตษฺวิยมคฺรโพธิ: | (6) 

น กศฺจิ พุทฺธ: ปุริเมณ อาสี 

อนาคเต เภษฺยติ วาวติษฺฐเต | 

เยหิ สฺถิไตเรวมคารมธฺเย 

ปฺราปฺตา อิยมุตฺตม อคฺรโพธิ: | (7) 

ปฺรหาย ราชฺย ํยถ เขฏปิณฺฑ ํ

วเสต รณฺเยษุ วิเวกกาม: | 

เกฺลศานฺ ปฺรหาย ปฺรติหตฺย มาร ํ

พุทฺธฺยนฺติ โพธึ วิรชามสสฺํกฺฤตามฺ | (8) 

โย พุทฺธวีรานฺ ยถ คงฺควาลุกา 

อุปสฺถิเหยฺยา พหุกลฺปโกฏิย: | 

ยศฺโจ คฺฤหาต: ปริขินฺนมานโส- 

ภินิษฺกฺรเมยฺยา อย ุตตฺร อุตฺตม: | (9) 

อนฺเนหิ ปาเนหิ จ จีวเรหิ 

ปุษฺเปหิ คนฺเธหิ วิเลปเนหิ | 

โนปสฺถิตา โภนฺติ นโรตฺตมา ชินา 

ยถ ปฺรวฺรชิตฺวา จริยาณ ธรฺมมฺ | (10) 

ยศฺไจว โพธึ ปฺรติกางฺกฺษมาณ: 
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สตฺตฺวารฺถ นิรฺวิณฺณุ กุสสฺํกฺฤตาต: | 

รณฺยามุข: สปฺต ปทานิ ปฺรกฺรเม 

อย ํตต: ปุณฺยวิศิษฺฏ โภติ | (11) 

อศฺเราษีตฺ ขลุ ปุน: กุมาร ราชา มหาพโล ภควตา โฆษทตฺเตน ตถาคเตนารฺหตา สมฺยกฺ- 

สพุํทฺเธน อิมาเมวรูํปํา ปฺรวรฺติตาํ ไนษฺกฺรมฺยปฺรติสยํุกฺตาํ กถามฺ | ศฺรุตฺวา จ วิมฺฤศติ  ยถาห ํภควโต 

ภาษิตสฺยารฺถมาชานามิ, น ภควานฺ ทานปารมิตาํ วรฺณยติ, น ศีลปารมิตาํ วรฺณยติ | อตฺยนฺตนิษฺฐาํ 

สวํรฺณยติ | อตฺยนฺตวิศุทฺธิมฺ | อตฺยนฺตพฺรหฺมจรฺยาวาสมฺ | อตฺยนฺตนิรฺวาณํา สวํรฺณยติ | ตสฺไยตททภูตฺ

เนท ํสุกรมคารมธฺยาวสตา อนุตฺตรธรฺมปฺรติปตฺตึ สปําทยุติมฺ, อรฺถ ํวา อนุปฺราปฺตุมฺ | ปริหีโณสฺมฺย-

นุตฺตรายา ธรฺมปฺรติปตฺติต: | ยนฺนฺวหํ เกศศฺมศฺรูณฺยวตารฺย กาษายาณิ วสฺตฺราณิ ปริธาย สมฺยเคว  

ศฺรทฺธยา อคาราทนคาริกาํ ปฺรวฺรเชยมฺ | อิติ หิ กุมาร ราชา มหาพล: สารฺธมศีตฺยา พฺราหฺมณคฺฤหปติ-

ศตสหสฺไร: ปริวฺฤต: ปุรสฺกฺฤโต เยน ภควานฺ โฆษทตฺโต นาม ตถาคโต’รฺหนฺ สมฺยกฺสํพุทฺธสฺ- 

เตโนปสกฺํรามตฺ | อุปสกฺํรมฺย ภควต: ปาเทา ศิรสาภิวนฺทฺยา ตฺริ: ปฺรทกฺษิณีกฺฤตฺย เอกานฺเต’สฺถาตฺ | อถ 

ขลุ กุมาร ภควานฺ โฆษทตฺโต ราชฺโญ มหาพลสฺย อธฺยาศย ํวิทิตฺวา อิม ํสรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺ จิต ํ

สมาธึ เทศยเต | อถ ขลุ กุมาร ราชา มหาพล อิม ํสมาธึ ศฺรุตฺวา ตุษฺฏ อุทคฺร อาตฺตมนา: เกศศฺมศฺรณฺย-

วตารฺย กาษายาณิ วสฺตฺราณิ ปริธาย สมฺยเคว ศฺรทฺธยา อคาราทนคาริกาํ ปฺรวฺรชิโต’ภูตฺ | ส ตถา  

ปฺรวฺรชิต: สนฺนิม ํสมาธิมุทฺฤหีตวานฺ | อุทฺคฺฤหฺย ปรฺยวาปฺย ธารยตฺิวา วาจยิตฺวา ภาวนาโยคมนุยุกฺโต 

วฺยหารฺษีตฺ | ส เตไนว กุศลมูเลน ทศกลฺปโกฏฺ โย น ชาตุ ทุรฺคติวินิปาตมคมตฺ, วึศตึ จ พุทฺธโกฏีรา-

ราคยามาส | เตษาํ จ ตถาคตานามนฺติกาทิม ํสมาธิมศฺเราษีตฺ | ศฺรุตฺวา เตภฺโย พุทฺเธภฺยสฺเตโนทฺคฺฤหีต: 

ปรฺยวาปฺโต ธาริโต วาจิโต ภาวนาโยคมนุยกฺุโต วฺยหารฺษีตฺ | ส ตต: ปศฺจาตฺ เตไนว กุศลมเูลน ทศานาํ 

กลฺปโกฏีนามตฺยเยน ปริปูรฺเณน กลฺปศตสหสฺเรณ อนุตฺตรํา สมฺยกฺสโํพธิมภิสพุํทฺโธ’ภูตฺ | ตตฺร กุมาร 

ยานฺยศีติปฺราณิศตสหสฺราณิ ราชฺญา มหาพเลน สารฺธ ํภควนฺต ํโฆษทตฺต ํตถาคตมุปสกฺํรานฺตานิ, เต’

ปิ สรฺเว อิม ํสมาธึ ศฺรุตฺวา ตุษฺฏา อุทคฺรา อาตฺตมนส: ปฺรมุททิตา: ปฺรีติเสามนสฺยชาตา: เกศศฺมศฺรูณฺย-

วตารฺย กาษายาณิ วสฺตฺราณิ ปริธาย สมฺยเคว ศฺรทฺธยา อคาราทนคาริกาํ ปฺรวฺรชิตา อภูวนฺ | เต’ปิ ตถา 

ปฺรวฺรชิตา อิม ํสมาธิมุทฺคฺฤหฺย ปรฺยวาปฺย ธารยิตฺวา วาจยิตฺวา ภาวนาโยคมนุยุกฺตา วิหฺฤตฺย ไตไนว 

กุศลมเูลน วึศติกลฺปโกฏฺ โย น ชาตุ ทุรฺคติวินิปาตมคมนฺ | สรฺวตฺร จ กลฺเป กลฺเป พุทฺธโกฏีรฺพุทฺธโกฏี-

ราราคยามาส | สรฺเวษาํ จ เตษาํ คถาคตานามนฺติเก อิม ํสมาธึ ศฺรุตฺโวทฺคฺฤหฺย ปรฺยวาปฺย ธารยิตฺวา 

วาจยตฺิวา ภาวนาโยคมนุยกฺุตา วิหฺฤตฺย เตไนว ปูรฺวกฺเรณ กุศลมเูลน วึศตีนาํ กลฺปโกฏีนามตฺยเยน ตต: 

ปศฺจาตฺ ปริปูรฺณททศภิ: กลฺปสหสฺไรรนุตฺตรํา สมฺยกฺสํโพธิมภิสพุํทฺธา ทฺฤฒศูรนามานสฺตถาคตา 

อรฺหนฺต: สมฺยกฺสพุํทฺธา โลเก อุตฺปนฺนา อภูวนฺ | เต’ปฺยปฺรเมยานสเํขฺยยานฺ สตฺตฺวานฺ ปริปาจฺย เตษาํ 
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จารฺถ ํกฺฤตฺวา พุทฺธปรินิรฺวฺฤตา อภูวนฺ |  ตทเนนาปิ เต กุมาร ปรฺยาเยณ เอว ํเวทิตวฺย ํยถาย ํสมาธิรฺ

พหุกโร โพธิสตฺตฺวานาํ มหาสตฺตฺวานามนุตฺตรสฺย สรฺวชฺญชฺญานสฺยาหรณาย สวํรฺตต อิติ | 

อถ ขลุ ภควาํสฺจนฺทฺรปฺรภสฺย กุมารภูตสฺย ตสฺยาํ เวลายาเมตเทว ปูรฺวโยคปริวรฺต ํภูยสฺยา 

มาตฺรยา คาถาภิคีเตน วิสฺตเรณ สปฺํรกาศยติ สฺม 

สฺมรามฺยห ํปูรฺวมตีตมธฺวนิ 

อจินฺติเย กลฺปิ นราณ อุตฺตม: | 

อุตฺปนฺนุ โลการฺถกโร มหรฺษิ 

นาเมน โส อุจฺยติ โฆษทตฺต: | (12) 

อศีติ โกฏฺ ย: ปริปูรฺณ ตสฺย 

ปฺรถโม คโณ อาสิ ย ศฺราวกาณามฺ | 

ทฺวิตีย จาสีตฺ ปริปูรฺณ สปฺตติ- 

สฺตฺฤตีย โจ ษษฺฏฺ ยรหนฺตโกฏิย: | (13) 

สรฺเว จ กฺษีณาสฺรว นิษฺกิเลสา: 

สรฺเว จ ฤทฺธีพลปารมึ คตา: | 

วรฺษ ํสหสฺรา ทุวิ วึศ จาย:ุ 

เกฺษตฺรํ จ อาสีตฺ ปริศุทฺธ โศภนมฺ | (14) 

อภิเษกปฺราปฺตา ปรหิต อปฺรเมยา 

วศิเตหิ ภูมิหิ จ สุปฺรติษฺฐิตา: | 

อาสนฺน เต ทฺรุมวริ โพธิ โพธิตุ ํ

เย โพธิสตฺตฺวาสฺต อภูษิ ตายนิ: | (15) 

อิห ชมฺพุทฺวีปสฺมิ อภูษิ ราชา 

ทฺฤฒพโล นาม มหาพลศฺจ | 

อุปารฺธุ ราชฺยสฺย ตเทก ุภุ ฺชเต 

ทฺวิตีย จาธสฺย อภูษิ ราชา | (16) 

มหาพลสฺโย วิชิตสฺมิ พุทฺโธ 

อุตฺปนฺน โส เทวมนุษฺยปูชิต: | 

ลภิตฺว ราชา สุคตสฺมิ ศฺรทฺธามฺ 

อุปสฺถิหี วรฺษสหสฺร ปูรฺณมฺ | (17) 

ตสฺยานุศิกฺษี พหุ อนฺยสตฺตฺวา: 

กุรฺวนฺติ สตฺการ ตถาคตสฺย | 
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โลกามิเษไณว หิ ธรฺมปูชยา 

สศฺราวกสฺย อตุโล’ภู อุตฺสท: | (18) 

อภูษิ จิตฺต ํปุรุโษตฺตมสฺย 

เทศิษฺย ธรฺมมิมิ ธรฺมกามา: | 

ยนฺนูน สรฺเว ปฺรชหิตฺว กามา- 

นิห ปฺรวฺรเชยรฺุมม ศาสนสฺมินฺ | (19) 

ส ภาษเต คาถ นราณมุกฺตม: 

สเํลขิธรฺม ํสุคตาน ศิกฺษามฺ | 

คฺฤหวาสโทษาํศฺจ อนนฺตทุ:ขานฺ 

ปฺรติปตฺติ ธรฺเมษฺวิห: ธรฺมปูชา | (20) 

ศฺรุณิตฺว คาถาํ ตท ราชปารฺถิโว 

เอโก วิจินฺเตติ รโหคโต นฺฤป: | 

น ศกฺย เคหสฺมิ สฺถิหิตฺว สรฺเว 

ปฺรติปทฺยตุิมุตฺตมธรฺมปูชา | (21) 

ส ราชฺย ตฺยกฺตฺวา ยถ เขฏปิณฺฑ ํ

ปฺราณิสหสฺเรภิรศีติภิ: สห | 

อุปสกฺํรมี ตสฺย ชินสฺย อนฺติก ํ

วนฺทิตฺว ปาเทา ปุรต: สฺถิโต’ภูตฺ | (22) 

เตษาํ ชิโน อาศย ุชานมาโน 

เทเศติม ํศานฺต สมาธิ ทุรฺทฺฤศมฺ | 

เต ปฺรีติปฺราโมทฺยสุเขน ปฺรีณิตา- 

สฺตุษฺฏา อุทคฺราสฺตท ปฺรวฺรชึสุ | (23) 

เต ปฺรวฺรชิตฺวาน อิม ํสมาธึ 

ธาริตฺว วาจิตฺว ปรฺยาปุณิตฺว | 

น ชาตุ คจฺเฉ วินิปาตทุรฺคตึ 

กลฺปาน โกฏฺ ย: ปริปูรฺณ วึศติมฺ | (24) 

เต เตน สรฺเว กุศเลน กรฺมณ 

อทฺรากฺษุ พุทฺธาน สหสฺรโกฏิย: | 

สรฺเวษุ โจ เตษุ ชินานุศาสเน 

เต ปฺรวฺรชิตฺเวมุ สมาธิ ภาวย ี| (25) 
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เต ปศฺจิเม กาลิ อภูษิ พุทฺธา 

ทฺฤฒศรูนามาน อนนฺตวีรฺยา: | 

กฺฤตฺวา จ อรฺถ ํพหุปฺราณิโกฏินาํ 

เต ปศฺจิกาเลสฺมิ ศิขีว นิรฺวฺฤตา: | (26) 

มหาพโล ราชา ย อาสิ ปูรฺว ํ

ส ชฺญานศโูร อภุ พุทฺธ โลเก | 

ตทา พหุ ปฺราณิสหสฺรโกฏิย: 

สฺถเปตฺว โพธาย ส ปศฺจิ นิรฺวฺฤต: | (27) 

ตสฺมาจฺฉฺรุณิตฺวา อิมุ ปศฺจิกาเล 

ธาเรย สูตฺรมิมุ พุทฺธวรฺณิตมฺ | 

ธาเรตฺวิมมีทฺฤศ ธรฺมโกษ ํ

ภวิษฺยถา กฺษิปฺร นราณมุตฺตมา: | (28) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช โฆษทตฺตปริวรฺโต ป ฺจม: | 
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สมาธิปริวรฺต: | 

ตตฺร ภควานฺ ปุนรปิ จนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูตมามนฺตฺรยเต สฺม  ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร โพธิ-

สตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน อิม ํสมาธิมากางฺกฺษตา กฺษิปฺรํ จานุตฺตรํา สมฺยกฺสํโพธิมภิสํโพทฺธุกาเมน  

สมาธิปริกรฺม กรณียมฺ | ตตฺร กุมาร กตมตฺ สมาธิปริกรฺม ? อิห กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหากรุณาสํ- 

ปฺรสฺถิเตน จิตฺเตน ติษฺฐตาํ วา ตถาคตานํา ปรินิรฺวฺฤตานํา วา ปูชากรฺมเณ อุทฺยุกฺโต ภวติ, ยทุต 

จีวรปิณฺฑปาตสยนาสนคฺลานปฺรตฺยไภษชฺยปริษฺกาไร: ปุษฺปธูปคนฺธมาลฺยวิ เลปนจู รฺณ -

จีวรจฺฉตฺรธฺวชปตากาภิสฺตูรฺยตาลาวจไรรฺไวชยนฺตีภิ: ตจฺจ กุศลมลู ํสมาธิปรฺรติลมฺภาย ปริณมยติ | 

ส น กจิํทฺธรฺมมากางฺกฺษสฺํตถาคต ํปูชยติ น รูปํ น กามานฺ น โภคานฺ น สฺวรฺคานฺ น  

ปริวารานฺ | อปิ ตุ ขลุ ปุนรฺธรฺมจิตฺตโก ภวติ | ส อากางฺกฺษนฺ ธรฺมกายโต’ปิ ตถาคต ํโนปลภเต, กิมงฺค 

ปุนา รูปกายต อุปลปฺสฺยเต | ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร เอษาํ สา ตถาคตานา ปูชา ยทุต ตถาคตสฺยาทรฺศนมาตฺ

มนศฺจานุปลพฺธิ: กรฺมวิปากสฺย จาปฺรติกางฺกฺษมาณตา | อนยา กุมาร ตฺริมณฺฑลปริศุทฺธยา ปูชยา 

ตถาคต ํปูชยิตฺวา โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว อิม ํสมาธึ ปฺรติลภเต กฺษิปฺรํ จานุตฺตรํา สมฺยกฺสโํพธิมภิ- 

สพุํธฺยเต |  

อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายาํ จนฺทฺรปฺรภสฺย กุมารภูตสฺย เอตเทว สมาธิปริกรฺมนิรฺเวศ ํ

ภูยสฺยา มาตฺรยา คาถาภิคีเตน วิสฺตเรณ สปฺํรกาศมติ สฺม 
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อนนฺตชฺญานสฺย ททิตฺว คนฺธานฺ 

อนนฺตคนฺโธ ภวตี นราณามฺ | 

น กลฺปโกฏีย วฺรชนฺติ ทุรฺคตึ 

ทุรฺคนฺธิย ํเตษุ น ชาตุ โภติ | (1) 

เต กลฺปโกฏฺ ยศฺจรมาณุ จาริกาํ 

ปูชิตฺว พุทฺธาน สหสฺรโกฏิย: | 

เต ชฺญานคนฺเธน สมุทฺคเตน 

ภวนฺติ พุทฺธา วรศีลคนฺธิกา: | (2) 

สเจตฺ ปุนรฺชานติ วาสฺติ สตฺตฺโว 

โย คนฺธ เทตี ตถ ยสฺย ทียเต | 

เอเตน จิตฺเตน ททาติ คนฺธ- 

เมษาสฺย กฺษานฺติรฺมฺฤทุ อานุโลมิกี | (3) 

ตสฺไยต ํกฺษานฺติมธิมาตฺร เสวต: 

สเจนฺนร: กากณิจฺเฉทฺย ุฉิทฺยเต | 

กลฺปาน โกฏฺ โย ยถ คงฺควาลิกา 

น ตสฺย จิตฺต ํภวติ วิวรฺติยมฺ | (4) 

กึ การณ ํวุจฺยติ กฺษานฺติ นาม 

กถ ํปุโน วุจฺยติ อานุโลมิกี | 

อวิวรฺติโก วุจฺยติ เกน เหตุนา 

กถ ํปุโน วุจฺยติ โพธิสตฺตฺว: | (5) 

กฺษานฺตฺยสฺมิ ธรฺเม ปฺรกฺฤเตา นิราตฺมเก 

ไนราตฺมฺยสชฺํญสฺย  กิเลศุ นาสฺติ | 

ข ํยาทฺฤศ ํชานติ สรฺวธรฺมา- 

สฺตสฺมาทิห สฺยา กฺว ตุ กฺษานฺติ นาม | (6) 

อานุโลมิ สรฺเวษ ชินาน ศิกฺษโต 

น จาสฺติ ธรฺมศฺจรเต วิจกฺษณ: | 

น พุทฺธธรฺเมษุ ชเนติ สศํยา’ 

นิย ํส กฺษานฺติรฺภวตานุโลมิกี | (7) 

เอว ํจรนฺตสฺย ย โลกิ มารา- 

สฺเต พุทฺธรูเปณ ภเณยฺย วาจา | 



536 
 

 
 

สุทุรฺลภา โพธิ ภวาหิ ศฺราวกา 

น คฺฤหโณติ วากฺย ุน โจ วิวรฺตเต | (8) 

โพเธติ สตฺตฺวานฺ วิษมาตุ ทฺฤษฺฏิโต 

น เอษ มารฺโค อมฺฤตสฺย ปฺราปฺตเย | 

กุมารฺค วรฺณิตฺว ปเถ สฺถเปติ 

ต ํการณมุจฺยติ โพธิสตฺตฺว: | (9) 

กฺษมิษฺยนูโลมปเถ สฺถิตสฺย 

ไนราตฺมฺยสงฺคาย วิโพธิตสฺย | 

สฺวปฺนานฺตเร’ปฺยสฺย น ชาตุ โภติ 

อสฺติ นโร ปุทฺคล ชีว สตฺตฺว: | (10) 

สเจ มารโกฏฺ โย ยถ คงฺควาลุกา- 

สฺเต พุทฺธรูเปณ อุปาคมิตฺวา | 

ภเณยรุภฺยนฺตรกาย ุชีโว 

เต ม ํวเท นาสฺติ น ยยู พุทฺธา | (11) 

ชฺญาเนน ชานามฺยหุ สฺกนฺธศนฺูยก ํ

ชฺญาตฺวา จ เกฺลเศหิ น สวํสามิ | 

วฺยาหารมาตฺเรณ จ วฺโยหรามิ 

ปรินิรฺวฺฤโต โลกมิม ํจรามิ | (12) 

ยถา หิ ปุตฺร ปุรุษสฺย ชาตุ 

กฺฤตสิํ นามา อยเมว นาม | 

นาม ํน ตสฺโย ทิศตา สุลภฺยเต 

ตถาสฺย นาม ํน กุตศฺจิทาคตมฺ | (13) 

ตไถว นาม ํกฺฤตุ โพธิสตฺตฺโว 

น จาสฺย นาม ํทิศตา สุลภฺยเต | 

ปรฺเยษมาโณ อย ุโพธิสตฺตฺโว 

ชานาติ โย เอษ ส โพธิสตฺตฺว: | (14) 

สมุทฺรมธฺเย’ปิ ชฺวเลต อคฺนิ- 

รฺน โพธิสตฺตฺวสฺย สตฺกายทฺฤษฺฏิ: | 

ยโต’สฺย โพธาย อุตฺปนฺนุ จิตฺต- 

มตฺรานฺตเร ตสฺย น ชีวทฺฤษฺฏิ: | (15) 



537 
 

 
 

น หฺยตฺร ชาโต น มฺฤโต จ กศฺจิ- 

ทุตฺปนฺน สตฺตฺโว มนุโช นโร วา | 

มาโยปมา ธรฺม สฺวภาวศนฺูยา 

น ศกฺยเต ชานิตุ ตีรฺถิเกหิ | (16) 

น จาปิ อาหารวิมรฺูฉิเตหิ 

ลุพฺเธหิ คฺฤทฺเธหิ จ ปาตฺรจีวเร | 

น โจทฺธเตหิ นปิ โจนฺนเตหิ 

ศกฺยา อิย ํชานิตุ พุทฺธโพธิ: | (17) 

น สฺตฺยานมิทฺธาภิหไต: กุสีไท: 

สฺตพฺเธหิ มานีหิ อนาตฺรเปหิ | 

เยษาํ น พุทฺธสฺมิ ปฺรสาทุ อสฺติ 

น ศกฺยเต หี วรโพธิ ชานิตุมฺ | (18) 

น ภินฺนวฺฤตฺเตหิ ปฺฤถคฺชเนหิ 

เยษาํ น ธรฺมสฺมิ ปฺรสาทุ อสฺติ | 

สพฺรหฺมจารีษุ จ นาสฺติ เคารว ํ

น ศกฺยเต หี วรโพธิ พุทฺธิตุมฺ | (19) 

อภินฺนวฺฤตฺตา หิริมนฺต ลชฺชิโน 

เยษาํ สฺติ พุทฺเธ อปิ ธรฺเม เปฺรม | 

สพฺรหฺมจารีษุ จ ตีวฺรเคารว ํ

เต ปฺราปุณนฺตี วรโพธิมุตฺตมามฺ | (20) 

สฺมฺฤเตรุปสฺถาน อิห เยษ โคจร: 

ปฺราโมทฺย ปฺรีติ ศยนมุปสฺตฺฤตมฺ | 

ธฺยานานิ จาหารุ สมาธิ ปานิย ํ

พุธฺยนฺติ เต’ปิ วรโพธิมุตฺตมามฺ | (21) 

ไนราตฺมฺยสชฺํญา จ ทิวาวิหาโร 

อนุสฺมฺฤติศฺจกฺํรมศนฺูยภาว: | 

โพธฺยงฺคปุษฺปา สุรภี มโนรมา 

เต ยชฺุยมานา วรโพธิ ปฺราปย ี| (22) 

ยา โพธิสตฺตฺวาน จริยา วิทูนา- 

มภูมิรนฺยสฺย ชนสฺย ตตฺร | 
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ปฺรตฺเยกพุทฺธาน จ ศฺราวกาณ จ 

โก วาตฺร วิชฺโญ น ชเนย ฉนฺทมฺ | (23) 

สเจนฺมมา อาย ุภเวต เอตฺตก ํ

กลฺปาน โกฏฺ โย ยถ คงฺควาลุกา: | 

เอกสฺย โรมสฺย ภเณย วรฺณ ํ

เพาทฺเธน ชฺญาเนน ปรฺยนฺตุ นาสฺติ | (24) 

ตสฺมาจฺฉุณิตฺวา อิมุ อานุศสํา- 

มนาภิภูเตน ชิเนน เทศิตามฺ | 

อิม ํสมาธึ ลฆุ อุทฺทิเศยา 

น ทุรฺลภา เภษฺยติ อคฺรโพธิ: | (25) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช สมาธิปริวรฺโต นาม ษษฺฐ: | 
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ตฺริกฺษานฺตฺยวตารปริวรฺต: | 

ตตฺร ภควานฺ ปุนรปิ จนฺทฺรปฺรภํ กุมารภูตมามนฺตฺรยเต สฺม  ตสฺมาตรฺหิ กุมาร  

โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวเนม ํสมาธิมากางฺกฺษตา กฺษิปฺรํ จานุตฺตรํา สมฺยกฺสโํพธิมภิสโํพทฺธุกาเมน  

ตฺริกฺษานฺติชฺญานกุศเลน ภวิตวฺยมฺ | เตน ปฺรถมา กฺษานฺติ: ปฺรชฺญาตวฺยา | ทฺวิตียา กฺษานฺติ:  

ปฺรชฺญาตวฺยา | ตฺฤตียา กฺษานฺติ: ปฺรชฺญาตวฺยา | ตฺริกฺษานฺติวิเศษกุศเลน ภวิตวฺย ํตฺริกฺษานฺติชฺญาน-

วิเศษกุศเลน จ | ตตฺ กสฺย เหโต: ? ตถาหิ กุมาร ยทา โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺวสฺตฺริกฺษานฺติวิเศษกุศโล 

ภวติ ตฺริกฺษานฺติชฺญานวิเศษกุศลศฺจ ภวติ, ตทาย ํกุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: กฺษิปฺรํ สมาธึ 

ปฺรติลภเต, กฺษิปฺรํ  จานุตฺตรํา สมฺยกฺสํโพธิมภิสํพุธฺยเต | ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร โพธิสตฺตฺเวน  

มหาสตฺตฺเวน กฺษิปฺรํ จานุตฺตรํา สมฺยกฺสโํพธิมภิสํโพทฺธุกาเมนาย ํตฺริกฺษานฺตฺยวตาโร ธรฺมปรฺยาย 

อุทฺคฺรหีตวฺย: | อุทฺคฺฤหฺย น ปเรภฺโย วิสฺตเรณ สํปฺรกาศยิตวฺย: | ตทฺ ภวิษฺยติ พหุชนหิตาย 

พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาไย มหโต ชนกายสฺยารฺถาย หิตาย สุขาย เทวานาํ จ มนุษฺยาณาํ เจติ | 

อถ ขลุ ภควาํศฺจนฺทฺรปฺรภสฺย กุมารภูตสฺเยม ํตฺริกฺษานฺตฺยวตารํ ธรฺมปรฺยาย ํคาถาภิคีเตน 

วิสฺตเรณ สปฺํรกาศยติ สฺม 

น เกนจิตฺ สารฺธ ํกโรติ วิคฺรห ํ

น ภาษเต วาจมนรฺถสหิํตามฺ | 

อรฺเถ จ ธรฺเม จ สทา ปฺรติษฺฐิต: 

ปฺรถมาย กฺษานฺตีย สท นิรฺทิศียติ | (1) 
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มาโยปมานฺ ชานติ สรฺวธรฺมานฺ 

น จาปิ โส โภติ นิมิตฺตโคจร: | 

น หียเต ชฺญานวิวฺฤทฺธภูเม: 

ปฺรถมาย กฺษานฺตีย อิเม วิเศษา: | (2) 

ส สรฺวสูตฺรานฺตนเยษุ โกวิท: 

สุภาษิเต’สฺมินฺนธิมุกฺติปณฺฑิต: | 

อนนฺตชฺญานี สุคตาน ชฺญาเน 

ปฺรถมาย กฺษานฺตีย อิเม วิเศษา: | (3) 

ย: กศฺจิ ธรฺม ํศฺฤณุเต สุภาษิต ํ

พุทฺธาน โจ ภาษิต ตนฺน กางฺกฺษติ | 

อธิมุจฺยเต สรฺวชินาน ธรฺมตาํ 

ปฺรถมาย กฺษานฺตีย อิเม วิเศษา: | (4) 

นีตารฺถสูตฺรานฺตวิเศษ ชานติ 

ยโถปทิษฺฏา สุคเตน ศนฺูยตา | 

ยาสฺมินฺ ปุน: ปุทฺคล สตฺตฺว ปุรุโษ 

เนยารฺถตาํ ชานติ สรฺวธรฺมานฺ | (5) 

เย อสฺมิ โลเก ปฺฤถุ อนฺยตีรฺถา 

น ตสฺย เตษุ ปฺรติหนฺยเต มน: | 

การุณฺยเมเตษุ อุปสฺถเปติ 

ปฺรถมาย กฺษานฺตีย อิเม วิเศษา: | (6) 

อาภาสมาคจฺฉติ ตสฺย ธารณี 

ตสฺมึศฺจ อาภาสิ น ชาตุ กางฺกฺษติ | 

สตฺยานุปริวรฺตินิ วาจ ภาษเต 

ปฺรถมาย กฺษานฺตีย อิเม วิเศษา: | (7) 

จตุรฺณ ธาตูน สิยานฺยถาตฺว ํ

วายฺวมฺพุเตช:ปฺฤถิวีย จาปิ | 

น โจ วิวรฺเตต ส พุทฺธโพเธ: 

ปฺรถมาย กฺษานฺตีย อิเม วิเศษา: | (8) 

เย ศิลฺปสฺถานา ปฺฤถุ อสฺติ โลเก 

สรฺเวษุ โส ศิกฺษิตุ โพธิสตฺตฺว: | 
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น จาตฺมน อุตฺตริ กึจิ ปศฺยติ 

ปฺรถมาย กฺษานฺตีย อิเม วิเศษา: | (9) 

อกมฺปิย: สมถพเลน โภติ 

เศโลปโม โภติ วิปศฺยนาย | 

น กฺโษภิตุ ํศกฺย ุส สรฺวสตฺตฺไว- 

รฺทฺวิตียาย กฺษานฺตีย ส นิรฺทิศียติ | (10) 

สมาหิตสฺติษฺฐติ ภาษเต จ 

สมาหิตศฺจกฺํรมเต นิษีทติ | 

สมาธิเย ปารมิตาคโต วิทุ 

ทฺวิตียาย กฺษานฺตีย อิเม วิเศษา: | (11) 

สมาหิโต ลภติ อภิชฺญ ป ฺจ 

เกฺษตฺรศต ํคจฺฉติ ธรฺมเทศก: | 

โน จาปิ โส ฤทฺธิพลาตฺตุ หียเต 

ทฺวิตียาย กฺษานฺตีย อิเม วิเศษา: | (12) 

ส ตาทฺฤศ ํศานฺต สมาธิเมษเต 

สมาหิตสฺย น ส อสฺติ สตฺตฺว: | 

ยสฺตสฺย จิตฺตสฺย ปฺรมาณุ คฺฤหฺณียา 

ทฺวิตียาย กฺษานฺตีย อิเม วิเศษา: | (13) 

เย โลกธาตุษฺวิห เกจิ สตฺตฺวา- 

สฺเต พุทฺธชฺญาเนน ภเณย ุธรฺมานฺ | 

อุทฺคฺฤหฺณโต สรฺว ยโต หิ ภาษิต ํ

ทฺวิตียาย กฺษานฺตีย อิเม วิเศษา: | (14) 

ปุริโมตฺตรา ทกฺษิณปศฺจิมาสุ 

เหฏฺ เฐ ตโถรฺธฺว ํวิทิศาสุ ไจว | 

สรฺวตฺร โส ปศฺยติ โลกนาถานฺ 

ตฺฤตียาย กฺษานฺตีย ส นิรฺทิศียติ | (15) 

สุวรฺณวรฺเณน สมุจฺฉฺรเยณ 

อจินฺติยาํ นิรฺมิต นิรฺมิณิตฺวา | 

เทเศติ ธรฺม ํพหุปฺราณิโกฏินาํ 

ตฺฤตียาย กฺษานฺตีย อิเม วิเศษา: | (16) 
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ย ชมฺพุทฺวีป อิห พุทฺธเกฺษตฺเร 

สรฺวตฺร โส ทฺฤศฺยติ โพธิสตฺตฺว: | 

ชฺญาตศฺจ โภตี สสุราสุเร ชเค 

ตฺฤตียาย กฺษานฺตีย อิเม วิเศษา: | (17) 

พุทฺธาน อาจารุ ตไถว โคจรา 

อีรฺยาปโถ ยาทฺฤศ นายกานามฺ | 

สรฺวตฺร โส ศิกฺษิตุ โภติ ปณฺฑิ- 

สฺตฺฤตียาย กฺษานฺตีย อิเม วิเศษา: | (18) 

เย โลกธาตุษฺวิห โกจิ สตฺตฺวา- 

สฺเต โพธิสตฺตฺวสฺย ภเณย ุวรฺณมฺ | 

สเจ’สฺย ตสฺมินฺ นานุนียเต มโน 

น ศิกฺษิโต อุจฺยติ พุทฺธชฺญาเน | (19) 

เย โลกธาตุษฺวิห เกจิ สตฺตฺวา- 

สฺเต โพธิสตฺตฺวสฺย เกจิ วรฺณมฺ | 

สเจ’สฺย เตษุ ปฺรติหนฺยเต มโน 

น ศิกฺษิโต’ทฺยาปิ ส พุทฺธชฺญาเน | (20) 

อรฺเถน ลพฺเธน น โภติ สูมโน 

น จาปฺยนรฺเถน ส โภติ ทุรฺมนา: | 

ไศโลปเม จิตฺติ สทา ปฺรติษฺฐิโต 

อย ํวิเศษสฺตฺฤตียาย กฺษานฺติยา: | (21) 

โฆษานุคามี อิย กฺษานฺติรุกฺตา 

จินฺตามย ีภาวนานุโลมิกี | 

ศฺรุตมํยา สา อนุตฺปตฺติกาํ ยา 

ศิกฺษา จ อตฺราปฺยย ุโพธิมารฺค: | (22) 

ติสฺโร’ปิ กฺษานฺตีย สทา นิรุตฺตรา: 

ส โพธิสตฺตฺเวน ภวนฺติ ลพฺธา: | 

ทฺฤษฺฏฺ วา ตตสฺต ํสุคตา นโรตฺตมา 

วิยากโรนฺติ วิรชาย โพธเย | (23) 

ตโต’สฺย ต ํวฺยากรณ ํศฺรุณิตฺวา 

ปฺรกมฺปิตา เมทินี ษฑฺวิการมฺ | 
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อาภาย เกฺษตฺรํ ภวเต ปฺรภาสฺวรํ 

ปุษฺปาณิ จ วรฺษิษุ เทวโกฏฺ ย: | (24) 

ตสฺโย จ ต ํวฺยากรณ ํศฺรุณิตฺวา 

สตฺตฺวาน โกฏี นิยตุา อจินฺติยา | 

อุตฺปาทย ีจิตฺต วราคฺรโพธเย 

วย ํปิ เภษฺยาม ชิน อารฺยเจติกา: | (25) 

กฺษานฺตฺยา อิมาสฺติสฺร นิรุตฺตรา ยทา 

สโพธิสตฺตฺเวน ภวนฺติ ลพฺธา: | 

น จาปิ โส ชายติ นาปิ มฺรียเต 

น จาปิ ส จฺยวติ โนปปทฺยเต | (26) 

ยทา อิมา กฺษานฺติ ตฺรโย นิรุตฺตรา 

สโํพธิสตฺตฺเวน ภวนฺติ ลพฺธา: | 

น ปศฺยเต ชายติ ยศฺจ มฺรียเต 

สฺถิตธรฺมตาํ ปศฺยติ สรฺวธรฺมานฺ | (27) 

ตถาหิ เตโน วิตเถติ ชฺญาตา 

มาโยปมา ธรฺม สฺวภาวศนฺูยา: | 

น ศนฺูยตา ชายติ โน จ มฺรียเต 

สฺวภาวศนฺูยา อิมิ สรฺวธรฺมา: | (28) 

ยทาตฺตฺยเสา สตฺกฺฤตุ โภติ เกนจิทฺ 

อุปสฺถิโต มานิตุ ปูชิโต’รฺจิต: | 

น ตสฺย ตสฺมินฺนนุนียเต มโน 

ชานาติ โส ธรฺมสฺวภาวศนฺูยตามฺ | (29) 

อากฺรุษฺฏ สตฺตฺเวหิ ปฺรหารตรฺชิโต 

น เตษุ กฺโรธ ํกุรุเต น มานมฺ | 

ไมตฺรี จ เตษุ ทฺฤฒ สชํเนติ 

ตไถว สตฺตฺวาน ปฺรโมจนาย | (30) 

โลษฺเฏหิ ทณฺเฑหิ จ ตางฺยมาน: 

ปฺรติฆาตุ เตษุ น กโรติ ปณฺฑิต: | 

ไนราตฺมฺยกฺษานฺตีย ปฺรติษฺฐิตสฺย 

น วิทฺยเต กฺโรธขิล ํน มาน: | (31) 
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ตถาหิ เตโน วิตเถติ ชฺญาตา 

มาโยปมา ธรฺม สฺวภาวศนฺูยา: | 

ส ตาทฺฤเศ ธรฺมนเย ปฺรติษฺฐิต: 

สุสตฺกฺฤโต โภติ สเทวโลเก | (32) 

ยทาปิ สตฺตฺวา: ปฺรคฺฤหีตศสฺตฺรา- 

ศฺฉินฺเทย ุตสฺโย ปฺฤถุ องฺคมงฺคมฺ | 

น ตสฺย เตษุ ปฺรติหนฺยเต มโน 

น จาปิ ไมตฺรี กรุณา ตุ หียเต | (33) 

เอว ํจ โส ตตฺร ชเนติ จิตฺต ํ

ฉินฺทนฺติ เต หิ ปฺฤถุ องฺคมงฺคมฺ | 

ตถา น มหย ํศิว ศานฺติ นิรฺวฺฤตี 

ยาวนฺน สฺถาปฺเย อิมิ อคฺรโพธเย | (34) 

เอตาทฺฤเศ กฺษานฺติพเล นิรุตฺตเร 

ไนราตฺมฺยกฺษานฺตีสมตาวิหาริณามฺ | 

สโํพธิสตฺตฺวาน มหายศานาํ 

กลฺปาน โกฏฺ ย: สตต ํสุภาวิตา: | (35) 

ตโตตฺตเร ยาตฺติก คงฺควาลิกา 

น ตาว โพธี ภวตีห สฺปรฺศิตา | 

เย พุทฺธชฺญาเนน น กโรติ การฺย ํ

กึ วา ปุนรฺชฺญาน ตถาคตานามฺ | (36) 

กฺษเปตุ วรฺณ ํสุกรํ น เตษาํ 

ปฺรภาษตา กลฺปศตานฺยจินฺติยา | 

อนนฺตกีรฺเตน มหายศานาํ 

ไนราตฺมฺยกฺษานฺตีย ปฺรติษฺฐิตานามฺ | (37) 

ตสฺมาทฺธิ โย อิจฺฉติ โพธิ พุทฺธิตุ ํ

ต ํชฺญานสฺกนฺธ ํปฺรวรํ นิรุตฺตรมฺ | 

ส กฺษานฺติ ภาเวตุ ชิเนน วรฺณิตาํ 

น ทุรฺลภา โพธิ วรา ภวิษฺยติ | (38) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช ตฺริกฺษานฺตฺยวตารปริวรฺโต นาม สปฺตม: | (7) 
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อภาวสมุทฺคตปริวรฺต: | 

ตตฺร ปุนรปิ ภควานฺ จนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูตมามนฺตฺรยเต สฺม  ภูตปูรฺว ํกุมาร อตีเต’ธฺวนิ 

อสํเขฺยไย: กลฺไปรสํเขฺยยตไรรฺวิปุลไรปฺรเมไยรจินฺตฺไยรปริมาไณรฺยทาสีตฺ | เตน กาเลน เตน 

สมเยน อภาวสมุทฺคโต นาม ตถาคโต’รฺหนฺ สมฺยกฺสพุํทฺโธ โลเก อุทปาทิ วิทฺยาจรณสปํนฺน: สุคโต 

โลกวิทนุตฺตร: ปุรุษทมฺยสารถิ: ศาสฺตา เทวานาํ จ มนุษฺยาณาํ จ พุทฺโธ ภควานฺ | ตตฺ กึ มนฺยเส กุมาร 

เกน การเณน ส ตถาคโต’ภาวสมุทฺคต อิตฺยุจฺยเต ?   ส ขลุ ปุน: กุมาร ตถาคโต ชาตมาตฺร  

เอโวปรฺยนฺตรีเกฺษ สปฺตตาลมาตฺรํ  ไวหายสมภฺยุทฺคมฺย สปฺต ปทานิ ปฺรกฺรมิตฺวา อิมาเมวรูํปํา 

วาจมภาษต’อภาวสุทฺคตา: สรฺวธรฺมา:, อภาวสมุทฺคตา: สรฺวธรฺมา อิติ | เตน จ กุมาร ศพฺเทน 

ตฺริสาหสฺรมหาสาหสฺโร โลกธาตุ: สฺวเรณาภิวิชฺญปฺโต’ภูตฺ | ตตฺร เภามานฺ เทวานุปาทาย ยาวทฺ  

พฺรหฺมโลก ํปรํปรยา ศพฺทมุทีรยามาสุ: โฆษมนุศฺราวยามาสุ:—อภาวสมุทฺคโต พตาย ํตถาคโต  

ภวิษฺยติ, โย ชาตมาตฺร เอโวปรฺยนฺตรีเกฺษ สปฺตตาลมาตฺรมภฺยุทฺคมฺย สปฺต ปทานิ ปฺรกฺรมิตฺวา 

อภาวศพฺทมุทีรยติ | อิติ หฺยภาวสมุทฺคโต’ภาวสมุทฺคต อิติ ตสฺย ตถาคตสฺย นามเธยมุทปาทิ | ตสฺย จ 

ภควโต โพธิปฺราปฺตสฺย สรฺววฺฤกฺษปตฺเรภฺย: สรฺวตฺฤณคุลฺเมาษธิวนสฺปติภฺย: สรฺวไศลศิขเรภฺยศฺ- 

จาภาวสมุทฺคตศพฺโท นิศฺจรติ | ยาวติ จ ตตฺร โลกธาเตา ศพฺทปฺรชฺญปฺติ: สรฺวโต’ภาวสมุทฺคต- 

วิชฺญปฺติศพฺโท นิศฺจรติ | เตน จ กุมาร กาเลน เตน สมเยน ตสฺย ภควโต’ภาวสมุทฺคตสฺย ตถาคตสฺยา-

รฺหต: สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย ปฺรวชเน มหากรุณาจินฺตี นาม ราชกุมาโร’ภูทภิรูป: ปฺราสาทิโก ทรฺศนีย: 

ปรมศุภวรฺณปุษฺกฺลตยา สมนฺวาคต: | อถ ขลุ กุมาร ส มหากรุณาจินฺตี นาม ราชกุมาโร เยน ภควานฺ 

อภาวสมุทฺคตสฺตถาคโต’รฺหนฺ สมฺยกฺสํพุทฺธสฺเตโนปสํกฺรามตฺ | อุปสํกฺรมฺย ตสฺย ภควต: ปาเทา  

ศิรสาภิวนฺทฺย ภควนฺต ํตฺริ: ปฺรทกฺษิณีกฺฤตฺย เอกานฺเต’สฺถาตฺ |   

อถ ขลุ กุมาร ส ภควานฺ อภาวสมุทฺคตสฺตถาคโต’รฺหนฺ สมฺยกฺสํพุทฺโธ มหากรุณา- 

จินฺติโน ราชกุมารสฺยาธฺยาศย ํวิทิตฺวา อิม ํสมาธึ เทศยามาส | อถ ขลุ กุมาร ส มหากรุณาจินฺตี  

ราชกุมาร: อิม ํสมาธึ ศฺรุตฺวา ตุษฺฏ อุทคฺร อาตฺตมนา: ปฺรมุทิต: ปฺรีติเสามนสฺยชาต: ปฺรสีทติ สฺม |   

ปฺรสนฺนจิตฺตศฺจ เกศศฺมศฺรูณฺยวตารฺย กาษายาณิ วสฺตฺราณิ ปริธาย สมฺยเคว ศฺรทฺธยา อคาราทนคาริกาํ 

ปฺรวฺรชิโต’ภูตฺ | ส ปฺรวฺรชิต: สนฺนิม ํสมาธิมุทฺคฺฤหีตวานฺ | อุทฺคฺฤหฺย ปรฺยวาปฺย ธารยิตฺวา วาจยิตฺวา 

ภาวนาโยคมนุยกฺุโต วฺยหารฺษีตฺ | ส ไตไนว กุศลมเูลน วึศติกลฺปโกฏฺ โย น ชาตุ ทุรฺคติวินิปาตมคมตฺ | 

วึศตีนาํ กลฺปานามตฺยเยน อนุตฺตรํา สมฺยกฺสโํพธิมภิสพุํทฺโธ’ภูตฺ | สุวิจินฺติตารฺโถ นาม ตถาคโต’รฺหนฺ 

สมฺยกฺสพุํทฺโธ โลก อุทปาทิ | สรฺเวษุ จ เตษุ กลฺเปษุ วิศตึ จ พุทฺธโกฏีราราคยามาส | ปศฺย กุมาร ยถาย ํ

สมาธิรฺพหุกโร โพธิสตฺตฺวานาํ มหาสตฺตฺวานามนุตฺตรสฺย พุทฺธชฺญานสฺย ปริปูรณาย สวํรฺตเต | 

อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายามิมา คาถา อภาษต 
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สฺมรามฺยห ํปูรฺวมตีตมธฺวนิ 

อจินฺติเย กลฺปิ นราณมุตฺตม: | 

อุตฺปนฺนุ โลการฺถกโร มหรฺษิ- 

รฺนามฺนา หิ โส’ภาวสมุทฺคโต’ภูตฺ | (1) 

ส ชาตมาตฺโร คคเน สฺถิหิตฺวา 

สรฺเวษ ธรฺมาณ อภาวุ เทศย ี| 

ตทานุรูปํ กฺฤตุ นามเธย ํ

ศพฺเทน สรฺว ํตฺริสหสฺร วิชฺญปี | (2) 

เทวาปิ สรฺเว ปฺรมุโมจ ศพฺท ํ

อภาวุ นามฺเนติ ชิโน ภวิษฺยติ | 

โย ชาตมาตฺร: ปท สปฺต ปฺรกฺรม- 

นฺนภาวุ ธรฺมาณ พฺรวีติ นายก: | (3) 

พุทฺโธ ยทา เภษฺยติ ธรฺมราช: 

สรฺเวษ ธรฺมาณ ปฺรกาศโก มุนิ: | 

ตฺฤณวฺฤกฺษคุลฺเมาษธิไศลปรฺวเต 

อภาวุ ธรฺมาณ รโว ภวิษฺยติ | (4) 

ยาวนฺติ ศพฺทาสฺตหิ โลกธาเตา 

สรฺเว หฺยภาวา น หิ กศฺจิ ภาว: | 

ตาวนฺติ โข ตสฺย ตถาคตสฺย 

สฺวรุ นิศฺจริยา โลกวินายกสฺย | (5) 

ตสฺมึศฺจ กาเล อภุ ราชปุตฺร: 

กรุณาวิจินฺตี สท นามเธย: | 

อภิรูป ปฺราสาทิก ทรฺศนีย 

อุปาคมี ตสฺย ชินสฺย อนฺติกมฺ | (6) 

วนฺทิตฺว ปาเทา มุนิปํุควสฺย 

ปฺรทกฺษิณ ํกฺฤตฺย จ เคารเวณ | 

ปฺรสนฺนจิตฺโต นิษมาท ตตฺร 

ศฺรวณาย ธรฺม ํวิรชมนุตฺตรมฺ | (7) 

ส โจ ชิโน อาศย ุชฺญาตฺว ธีร: 

ปฺรกาศยามาส สมาธิเมตมฺ | 
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ศฺรุตฺวา จ โส อิมุ วิรช ํสมาธึ 

ลฆุ ปฺรวฺรชี ชินวรศาสเน’สฺมินฺ | (8) 

ส ปฺรวฺรชิตฺวาน อิม ํสมาธึ 

ธาริตฺว วาจิตฺว ปรฺยาปุณิตฺวา | 

กลฺปาน โกฏฺ ย: ปริปูรฺณ วึศตึ 

น ชาตุ คจฺเฉ วินิปาตภูมิมฺ | (9) 

ส เตน ไจว ํกุศเลน กรฺมณา 

อาราคย ีวึศติ พุทฺธโกฏฺ ย: | 

เตษาํ จ สรฺเวษุ ชินาน อนฺติกา- 

ทิม ํวรํ ศานฺต สมาธิ ภาวย ี| (10) 

ส ปศฺจิกาเล อภุ พุทฺธ โลเก 

สุจินฺติตารฺโถ สทนามเธย: | 

กฺฤตฺวา จ อรฺถ ํพหุปฺราณโกฏินาํ 

ส ปศฺจกาลสฺมิ ศิขีว นิรฺวฺฤต: | (11) 

ตสฺมาทฺธิ ย อิจฺฉติ โพธิ พุทฺธิตุ ํ

สตฺตฺวาํศฺจ อุตฺตารยตุิ ํภวารฺณวาตฺ | 

ธาเรต สูตฺรมิมุ พุทฺธวรฺณิต ํ

น ทุรฺลภา เภษฺยติ โส’คฺรโพธิ: | (12) 

อิติ ศฺรี สมาธิราเช อภาวสมุทฺคตปริวรฺโต นามาษฺฏม: | (8) 

 

9 

คมฺภีรธรฺมกฺษานฺติปริวรฺต: | 

ตตฺร ภควานฺ ปุนรปิ จนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูตมามนฺตฺรยเต สฺม  ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร 

โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวเนม ํสมาธิมากางฺกฺษตา กฺษิปฺรํ จานุตฺตรํา สมฺยกฺสโํพธิมภิสโํพทฺธุกาเมน 

คมฺภีรธรฺมกฺษานฺติกุศเลน ภวิตวฺยมฺ | กถ ํจ กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว คมฺภีรธรฺมกฺษานฺติกุศโล 

ภวติ ? อิห กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน มาโยปมา: สรฺวธรฺมา: ยถาภูตต: ปฺรชฺญาตวฺยา: |  

สฺวปฺโนปมา มรีจฺยุปมา: ปฺรติศฺรุตฺโกปมา: ปฺรติภาโสปมา อุทกจนฺทฺโรปมา นิ รฺมิโตปมา:  

ปฺรติพิมฺโพปมา อากาโศปมา: สรฺวธรฺมา: ปฺรชฺญาตวฺยา: | ยทา จ กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน  

มาโยปมา: สรฺวธรฺมา: ปริชฺญาตา ภวนฺติ, สฺวปฺโนปมา มรีจฺยุปมา: ปฺรติศฺรุตฺโกปมา: ปฺรติภาโสปมา 

อุทกจนฺทฺโรปมา นิรฺมิโตปมา: ปฺรติพิมโพปมา อากาโศปมา: สรฺวธรฺมา: ปริชฺญาตา ภวนฺติ ยถาภูตต:, 
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ตทาย ํกุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว คมฺภีรธรฺมกฺษานฺติกุศล อิตฺยุจฺยเต | ส คมฺภีรยา ธรฺมกฺษานฺตฺยา 

สมนฺวาคโต ร ฺช:นีเยษุ ธรฺเมษุ น รชฺยเต, โทษณีเยษุ ธรฺเมษุ น ทุษฺยเต, โมหนีเยษุ ธรฺเมษุ น มุหฺยเต | 

ตตฺ กสฺย เหโต: ? ตถา หิ  ส ต ํธรฺม ํน สมนุปศฺยติ, ต ํธรฺม ํโนปลภเต | โย รชฺเยต, ยตฺร วา รชฺเยต, เยน 

วา รชฺเยต | โย ทุษฺเยต, ยตฺร วา ทุษฺเยต, เยน วา ทุษฺเยต | โย มุหเยต, ยตฺร วา มุหเยต, เยน วา มุหเยต | 

ส ต ํธรฺม ํน สมนุปศฺยติ, ต ํธรฺม ํโนปลภเต | ต ํธรฺมมสมนุปศฺยนฺนนุปลภมาโน’รกฺโต’ทุษฺโฏ’มูโฒ’

วิปรฺยสฺตจิตฺต: สมาหิต อิตฺยุจฺยเต | นิษฺปฺรป ฺจ: | ตีรฺณ: ปารคต: | สฺถลคต: | เกฺษมปฺราปฺต: | อรูป- 

ปฺราปฺต: | ศีลวานฺ | ชฺญานวานฺ | ปฺรชฺญาวานฺ | ปุณฺยวานฺ | ฤทฺธิมานฺ | สฺมฺฤติมานฺ | มติมานฺ | คติมานฺ | 

หฺรีมานฺ | ธฺฤติมานฺ | จาริตฺรวานฺ | ธูตคุณสเํลขวานฺ | อนงฺคน: | นิษฺกึจน: | อรฺหนฺ | กฺษีณาสฺรว: |  

นิษฺเกฺลโศ วศีภูต: สุวิมุกฺตจิตฺต: สุวิมุกฺตปฺรชฺญ: อาชาเนโย มหานาค: กฺฤตกฺฤตฺย: กฺฤตกรณีโย’ 

ปหฺฤตภาโร’นุปฺราปฺตสฺวการฺถ: ปริกฺษีณภวสโํยชน: สมฺยคาชฺญาสุวิมุกฺตจิตฺต: สรฺวเจโตวศิปรม-ปาร

มิตาปฺราปฺต: ศฺรมณ: | พฺราหฺมณ: สฺนาตก: | ปารค: เวทก: ศฺโรตฺริย: | พุทฺธปุตฺร: | ศากฺยปุตฺร: | 

มรฺทิตกณฺฏก: | อุตฺกฺษิปฺตปริข: | อุทีรฺณปริข: | อากฺษิปฺตศลฺย: | นิรฺชร: | ภิกฺษุ: | อปริเวษฺฏน: | 

ปุรุษเธาเรย: ปุรุษศูร: | ปุรุษวีร: | ปุรุษปุษฺป: | ปุรุษปทฺม: | ปุรุษปุณฺฑรีก: | ปุรุษทมก: | 

ปุรุษจนฺทฺร: | อกาปุรุษ: | ปุรุษานุปลิปฺต: อิตฺยจฺุยเต | อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายมิมา คาถา อภาษต 

ยท โลกธาตุ น วิวรฺต โภติ 

อากาศุ โภติ อย ุสรฺวโลก: | 

ยไถว ต ํปูรฺวุ ตไถว ปศฺจาตฺ | 

ตโถปมานฺ ชานถ สรฺวธรฺมานฺ | (1) 

อิท ํชคทฺ ยาว จ กึจิ วรฺตเต 

อธสฺตเมติ อภูทาปสฺกนฺธ: | 

ยไถว ต ํเหษฺเฐ ตไถว อรฺูธฺว ํ

ตโถปมานฺ ชานถ สรฺวธรฺมานฺ | (2) 

ยถานฺตรีกฺษสฺมิ น กึจิทภฺรํ 

กฺษเณน โจ ทฺฤศฺยติ อภฺรมณฺฑลมฺ | 

ปูรฺวานฺตุ ชานีย กุต: ปฺรสูต ํ

ตโถปมานฺ ชานถ สรฺวธรฺมานฺ | (3) 

ตถาคตสฺโย ยถ นิรฺวฺฤตสฺย 

มนสิ กโรนฺต: ปฺรติพิมฺพุ ทฺฤศฺยเต | 

ยไถว ต ํปูรฺวุ ตไถว ปศฺจาตฺ 

ตโถปมานฺ ชานถ สรฺวธรฺมานฺ | (4) 
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ยไถว เผนสฺย มหานฺตุ ปิณฺฑ- 

โมเฆน อุจฺเฉตฺตุ นโร นิรีกฺษเต | 

นิรีกฺษฺย โส ตตฺร น สารสทํรฺศี 

ตโถปมานฺ ชานถ สรฺวธรฺมานฺ | (5) 

เทเว ยถา วรฺษติ สฺถลูพินฺทุเก 

ปฺฤถกฺ ปฺฤถกฺ พุทฺธุท สภํวนฺติ | 

อุตฺปนฺนภคฺนา น หิ สนฺติ พุทฺพุทา- 

สฺตโถปมานฺ ชานถ สรฺวธรฺมานฺ | (6) 

ยไถว คฺรามานฺตริ เลขทรฺศนาตฺ 

กฺริยา: ปฺรวรฺตนฺติ ปฺฤถกฺ ศุภาศุภา: | 

น เลขสกฺํรานฺติ คิราย วิทฺยเต 

ตโถปมานฺ ชานถ สรฺวธรฺมานฺ | (7) 

ยถา นโร มานมเทน โมหิโต 

ภฺรมนฺติ สชํานติมาํ วสุธํรามฺ | 

น โจ มหียา จลิต ํน กมฺปิต ํ

ตโถปมาน ชานถ สรฺวธรฺมานฺ | (8) 

อาทรฺศปฺฤษฺเฐ ตถ ไตลปาตฺเร 

นิรีกฺษเต นาริ มุข ํสฺวลกฺํฤตมฺ | 

สา ตตฺร ราค ํชนยตฺิว พาลา 

ปฺรธาวิตา กาม คเวษมาณา | (9) 

มุขสฺย สกฺํรานฺติ ยทา น วิทฺยเต 

พิมฺเพ มุข ํไนว กทาจิ ลภฺยเต | 

ยถา ส มฒูา ชนเยต ราค ํ

ตโถปมานฺ ชานถ สรฺวธรฺมานฺ | (10) 

ยไถว คนฺธรฺวปุรํ มรีจิกา 

ยไถว มายา สุปิน ํยไถว | 

สฺวภาวศนฺูยา ตุ นิมิตฺตภาวนา 

ตโถปมานฺ ชานถ สรฺวธรฺมานฺ | (11) 

ยไถว จนฺทฺรสฺย นเภ วิศุทฺเธ 

หฺตฺรเท ปฺรสนฺเน ปฺรติพิมฺพ ทฺฤศฺยเต | 
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ศศิสฺย สกฺํรานฺติ ชเล น วิทฺยเต 

ตลฺลกฺษณานฺ ชานถ สรฺวธรฺมานฺ | (12) 

ยถา นร: ไศลวนานฺตเร สฺถิโต 

ภเณยฺย คาเยยฺย หเสยฺย โรทเย | 

ปฺรติศฺรุตฺกา ศฺรูยติ โน จ ทฺฤศฺยเต 

ตโถปมานฺ ชานถ สรฺวธรฺมานฺ | (13) 

คีเต จ วาทฺเย จ ตไถว โรทิเต 

ปฺรติศฺรุตฺกา ชายติ ต ํปฺรตีตฺย | 

คิราย โฆโษ น กทาจิ วิทฺยเต 

ตโถปมานฺ ชานถ สรฺวธรฺมานฺ | (14) 

ยไถว กามานฺ สุปินนฺต เสวิย 

ปฺรติพุทฺธสตฺตฺว: ปุรุโษ น ปศฺยติ | 

ส พาล กาเมษฺวติกามโลภี 

ตโถปมานฺ ชานถ สรฺวธรฺมานฺ | (15) 

รูปานฺ ยถา นิรฺมิณิ มายกาโร 

หสฺตีรถานศฺวรถานฺ วิจิตฺรานฺ | 

น จาตฺร กศฺจิทฺ รถ ตตฺร ทฺฤศฺยเต 

ตโถปมานฺ ชานถ สรฺวธรฺมานฺ | (16) 

ยถา กุมารี สุปินานฺตรสฺมินฺ 

สา ปุตฺร ชาต ํจ มฺฤต ํจ ปศฺยติ | 

ชาเต’ติตุษฺฏา มฺฤเต เทารฺมน:สฺถิตา 

ตโถปมานฺ ชานถ สรฺวธรฺมานฺ | (17) 

ยถา มฺฤตาํ มาตรมาตฺมช ํวา 

สฺวปฺเน ตุ ไว โรทิติ อุจฺจศพฺทมฺ | 

น ตสฺย มาตา มฺริยเต น ปุตฺร- 

สฺตโถปมานฺ ชานถ สรฺวธรฺมานฺ | (18) 

ยไถว ราตฺเรา ชล จนฺทฺร ทฺฤศฺยเต 

อจฺฉสฺมิ วาริสฺมิ อนาวิลสฺมิ | 

อคฺราหฺย ตุจฺโฉ ชล จนฺทฺรศนฺูย 

ตโถปมานฺ ชานถ สรฺวธรฺมานฺ | (19) 
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ยไถว คฺรีษฺมาณ มธฺยาหฺนกาเล 

ตฺฤษาภิตปฺต: ปุรุโษ วฺรเชต | 

มรีจิกาํ ปศฺยติ โตยราศึ 

ตโถปมานฺ ชานถ สรฺวธรฺมานฺ | (20) 

มรีจิกายามุทก ํน วิทฺยเต 

ส มฒู สตฺตฺว: ปิพิตุ ํตทิจฺฉติ | 

อภูตวารึ ปิพิตุ ํน ศกฺยเต 

ตโถปมานฺ ชานถ สรฺวธรฺมานฺ | (21) 

ยไถว อารฺทฺรํ กทลีย สฺกนฺธ ํ

สารารฺถิก: ปุรุษุ วิปาฏเยต | 

พหิรฺวา อธฺยาตฺม น สารมสฺติ 

ตโถปมานฺ ชานถ สรฺวธรฺมานฺ | (22) 

น จกฺษุ: ปฺรมาณ ํน ศฺโรตฺร ฆฺราณ ํ

น ชิหฺว ปฺรมาณ ํน กายจิตฺตมฺ 

ปฺรมาณ ยทฺเทต ภเวยริุนฺทฺริยา 

กสฺยารฺยมารฺเคณ ภเวต การฺยมฺ | (23) 

ยสฺมาทิเม อินฺทฺริย อปฺรมาณา 

ชฑา: สฺวภาเวน อวฺยากฺฤตาศฺจ | 

ตสฺมาทฺ ย นิรฺวาณปไถว อรฺถิก: 

ส อารฺยมารฺเคณ กโรตุ การฺยมฺ | (24) 

ปูรฺวานฺตุ กายสฺย อเวกฺษมาโณ 

ไนวาตฺร กาโย นปิ กายสชฺํญา | 

น ยตฺร กาโย นปิ กายสชฺํญา 

อสสฺํกฺฤต ํโคตฺรมิท ํปฺรวุจฺยติ | (25) 

นิวฺฤตฺติ ธรฺมาณ น อสฺติ ธรฺมา 

เยเนติ นาสฺติ น เต ชาตุ อสฺติ | 

อสฺตีติ นาสฺตีติ จ กลฺปนาวตา- 

เมว ํจรนฺตาน น ทุ:ข ศามฺยติ | (26) 

อสฺตีติ นาสฺตีติ อุเภ’ปิ อนฺตา 

ศุทฺธี อศุทฺธีติ อิเม’ปิ อนฺตา | 
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ตสฺมาทุเภ อนฺต วิวรฺชยตฺิวา 

มธฺเย’ปิ สฺถาน ํน กโรติ ปณฺฑิต: | (27) 

อสฺตีติ นาสฺตีติ วิวาท เอษ 

ศุทฺธี อศุทฺธีติ อย ํวิวาท: | 

วิวาทปฺราปฺตาน น ทุ:ข ศามฺยติ 

อวิวาทปฺราปฺตาน ทุข ํนิรุธฺยเต | (28) 

สฺมฺฤเตรุปสฺถานกถาํ กถิตฺวา 

มนฺยนฺติ พาลา วย กายสากฺษี | 

น กายสากฺษิสฺย จ อสฺติ มนฺยนา 

ปฺรหีณ ตสฺโย ปฺฤถุ สรฺว มนฺยนา | (29) 

จตุรฺษุ ธฺยาเนษุ กถาํ กถิตฺวา 

วทนฺติ พาลา วย ํธฺยานโคจรา: | 

น เกฺลศธฺยาย ิน จ อสฺติ มนฺยนา 

วิทิตฺว ชฺญาเนน มท: ปฺรหียเต | (30) 

จตุรฺษุ สตฺตฺเวษุ กถาํ กถิตฺวา 

วทนฺติ พาลา วย สตฺยทรฺศิน: | 

น สตฺยทรฺศิสฺย จ กาจิ มนฺยนา 

อมนฺยนา สตฺย ชิเนน เทศิตา | (31) 

รเกฺษต ศีล ํน จ เตน มนฺเย 

ศฺรุเณยฺย ธรฺม ํน จ เตน มนฺเย | 

เยไนว โส มนฺยติ อลฺปปฺรชฺโญ 

ตนฺมลูก ํทุ:ข วิวรฺธเต’สฺย | (32) 

ทุ:ขสฺย มลู ํมทุ สนิํทรฺศิต ํ

สรฺวชฺญินา โลกวินายเกน | 

มเทน มตฺตาน ทุ:ข ํปฺรวรฺธเต 

อมนฺยมานาน ทุข ํนิรุธฺยเต | (33) 

กิยทฺพหูนฺ ธรฺม ปฺรยาปุเณยฺยา 

ศีล ํน รเกฺษต ศฺรุเตน มตฺต: | 

น พาหุศฺรุตฺเยน ส ศกฺย ุตายตุิ ํ

ทุ:ศีล เยน วฺรชมาน ทุรฺคติมฺ | (34) 
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สเจตฺ ปุน: ศีลมเทน มตฺโต 

น พาหุศฺรุตฺยสฺมิ กโรติ โยคมฺ | 

กฺษเยตฺว โส ศีลผลมเศษ ํ

ปุโน’ปิ ส ปฺรตฺยนุโภติ ทุ:ขมฺ | (35) 

กึจาปิ ภาเวยฺย สมาธิ โลเก 

น โจ วิภาเวยฺย ส อาตฺมสชฺํญามฺ | 

ปุน: ปฺรกุปฺยนฺติ กิเลศุ ตสฺย 

ยโถทฺรกสฺเยห สมาธิภาวนา | (36) 

ไนราตฺมฺยธรฺมานฺ ยทิ ปฺรตฺยเวกฺษเต 

ตานฺ ปฺรตฺยเวกฺษฺย ยทิ ภาวเยต | 

ส เหตุ นิรฺวาณผลสฺย ปฺราปฺตเย 

โย อนฺยเหตุรฺน ส โภติ ศานฺตเย | (37) 

ยถา นรศฺเจารคไณรุปทฺรุต: 

ปลายตุิมิจฺฉติ ชีวิตารฺถิก: | 

น ตสฺย ปาทา: ปฺรภวนฺติ คจฺฉิตุ ํ

คฺฤหีตฺว เจาเรหิ ส ตตฺร หนฺยเต | (38) 

เอว ํนร: ศีลวิหีน มฒู: 

ปลายตุิมิจฺฉติ สสฺํกฺฤตาต: | 

ส ศีลหีโน น ปฺรโภติ คจฺฉิตุ ํ

ชราย วฺยาธฺยา มรเณน หนฺยเต | (39) 

ยไถว เจาราณ พหู สหสฺโร 

นานามุเขหิ ปฺรกโรติ ปาปมฺ | 

เอว ํกิเลสา วิวิไธรฺมุเขภิ- 

รฺยไถว เจาโร หนิ ศุกฺลปากฺษมฺ | (40) 

เยน สุนิธฺยาปฺตุ นิราตฺมสฺกนฺธา 

อากฺรุษฺ ุ ปริภาษฺฏ ุน ศงฺก ุโภติ | 

ส เกฺลศมารสฺย วศ ํน คจฺฉเต 

ย: ศนฺูยตาํ ชานติ โส น กุปฺยเต | (41) 

พหู ชโน ภาษติ สฺกนฺธศนฺูยตาํ 

น จ ปฺรชานาติ ยถา นิราตฺมกา: | 
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เต อปฺรชานนฺต ปเรหิ โจทิตา: 

กฺโรธาภิภูตา: ปรุษ ํวทนฺติ | (42) 

ยถา นโร อาตุรุ กายทุ:ขิโต 

พหูหิ วรฺเษหิ น ชาตุ มุจฺยเต | 

ส ทีรฺฆไคลานฺยทุเขน ปีฑิต: 

ปรฺเยษเต ไวทฺย ุจิกิตฺสนารฺถิก: | (43) 

ปุน: ปุนสฺเตน คเวษตา จ 

อาสาทิโต ไวทฺย วิทู วิจกฺษณ: | 

การุณฺยตาํ เตน อุปสฺถเปตฺวา 

ปฺรยกฺุตุ ไภษชฺยมิท ํนิเษวฺยตามฺ | (44) 

คฺฤหีตฺว ไภษชฺย ปฺฤถุ ํวรํา วรํา 

น เสวเต อาตุรุ เยน มุจฺยเต | 

น ไวทฺยโทโษ น จ ไภษชานาํ 

ตสฺไยว โทโษ ภวิ อาตุรสฺย | (45) 

เอวมิห ศาสนิ ปฺรวฺรชิตฺวา 

ปรฺยาปุณิตฺวา พล ธฺยาน อินฺทฺริยานฺ | 

น ภาวนายามภิยกฺุต โภนฺติ 

อยกฺุตโยคีน กุโต’สฺติ นิรฺวฺฤติ: | (46) 

สฺวภาวศนฺูยา: สท สรฺวธรฺมา 

วสฺตุ ํวิภาเวนฺติ ชินาน ปุตฺรา: | 

สรฺเวณ สรฺว ํภว สรฺวศนฺูย ํ

ปฺราเทศิโก ศนฺูยตา ตีรฺถิกานามฺ | (47) 

น วิชฺญ พาเลหิ กโรนฺติ วิคฺรห ํ

สตฺกฺฤตฺย พาลานฺ ปริวรฺชยนฺติ | 

มมานฺติเก เอนฺติ ปฺรทุษฺฏจิตฺตา 

น พาลธรฺเมหิ กโรติ สสฺํตวมฺ | (48) 

น วิชฺญ พาลาน กโรติ เสวนาํ 

วิทิตฺว พาลาน สฺวภาวสตํติมฺ | 

กิยจฺจิรํ พาลุ สุเสวิโต’ปิ 

ปุโน’ปิ เต โภนฺติ อมิตฺรสนิํภา: | (49) 
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น วิชฺญ พาเลษฺวิห วิศฺวสนฺติ 

วิชฺญาย พาลาน สฺวภาวธรฺมตามฺ | 

สฺวภาวมินฺน ปฺรกฺฤตีย พาลา 

น จาสฺติ มิตฺรํ หิ ปฺฤถคฺชนานามฺ | (50) 

สหธรฺมิเกโน วจเนน อุกฺตา: 

กฺโรธ ํจ โทษ ํจ อปฺรตฺยย ํจ | 

ปฺราวิษฺกโรนฺติ อิมิ พาลธรฺมานฺ 

อิมมรฺถุ วิชฺญาย น วิศฺวสนฺติ | (51) 

พาลา หิ พาเลหิ สม ํสเมนฺติ 

ยถา อเมธฺเยน อเมธฺย ุสารฺธมฺ | 

วิชฺญา: ปุนรฺวิชฺญชเนน สารฺธ ํ

สเมนฺติ สรฺปิรฺยถ สรฺปิมณฺไฑ: | (52) 

สสํารโทษาณ อปฺรตฺยเวกฺษณาตฺ 

กรฺมาณ วิปากมโนตรนฺต: | 

พุทฺธาน โจ วากฺยมศฺรทฺทธานา- 

สฺเต จฺเฉทฺยเภทฺยสฺมิ จรนฺติ พาลา: | (53) 

สุทุรฺลภ ํลภฺย มนุษฺยลาภ ํ

น ศิลฺปสฺถาเนษุ ภวนฺติ โกวิทา: | 

ทริทฺรภูตาน ธน ํน วิทฺยเต 

อชีวมานาสฺตท ปฺรวฺรชนฺติ | (54) 

เต ปฺรวฺรชิตฺวา อิห พุทฺธศาสเน 

อธฺยษิุตา โภนฺติห ปาตฺรจีวเร | 

เต ปาปมิตฺเรหิ ปริคฺฤหีตา- 

สฺตาํ นาจรนฺเต  สุคตาน ศิกฺษามฺ | (55) 

เต อาตฺมน: ศีลมปศฺยมานา- 

ศฺจิตฺตวฺยวสฺถาํ น ลภนฺติ พาลา: | 

ราตฺรึทิว ํโภนฺติ อยกฺุตโยคา 

น เต ชุคุปฺสนฺติ จ ปาปกรฺมต: | (56) 

กาเยน จิตฺเตน อสยํตานาํ 

น กึจิ วาจาย ส ชลฺปิตวฺยมฺ | 



555 
 

 
 

สทา คเวษนฺติ ปรสฺย โทษานฺ 

อปราทฺธุ กึ เกน วา โจทยษฺิเย | (57) 

อาหาริ อธฺยษิุต โภนฺติ พาลา 

น จาสฺติ มาตฺรชฺญตุ โภชนสฺมินฺ | 

พุทฺธสฺย ปุณฺเยหิ ลภิตฺว โภชน ํ

ตสฺไยว พาลา อกฺฤตชฺญ โภนฺติ | (58) 

เต โภชน ํสฺวาทุรส ํปฺรณีต ํ

ลพฺธฺวา จ ภุ ฺชนฺติ อยกฺุตโยคา: | 

เตษาํ ส อาหารุ วธาย โภติ 

ยถ หสฺติโปตาน พิสา อเธาตกา: | (59) 

กึ จาปิ วิทฺวานฺ มติมานฺ วิจกฺษโณ 

ภุ ฺชีต อาหารุ ศุจิ ปฺรณีตมฺ | 

น ไจว อธฺยษิุต ตตฺร โภติ 

อคฺฤธฺนุ โส ภุ ฺชติ ยกฺุตโยคี | (60) 

กึ จาปิ วิทฺวานฺ มติมานฺ วิจกฺษโณ 

อาภาษเต พาลุ กุโต หิ สฺวาคตมฺ | 

ตถ สคฺํฤหีตฺวา ปฺริยวทฺยตาย 

การุณฺยตาํ ตตฺร อุปสฺถเปติ | (61) 

โย โภติ พาลาน หิตานุกมฺปี 

ตสฺไยว พาลา วฺยสเนน ตุษฺฏา: | 

เอเตน โทเษณ ชหิตฺว พาลานฺ 

มฺฤโควเทโก วิหเรทรณฺเย | (62) 

อิม อีทฺฤศานฺ โทษ วิทิตฺว ปณฺฑิโต 

น ชาตุ พาเลหิ กโรติ สคํติมฺ | 

วิหีนปฺรชฺญานุปเสวโต เม 

สฺวรฺคาตฺตุ หานิ: กุต โพธิ ลปฺสฺเย | (63) 

ไมตฺรีวิหารี จ ภวนฺติ ปณฺฑิตา: 

กรุณาวิหารี มุทิตาวิหารี | 

อุเปกฺษกา: สรฺวภเวษุ นิตฺย ํ

สมาธิ ภาเวตฺว สฺปฺฤศนฺติ โพธิมฺ | (64) 
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เต โพธิ พุทฺธิตฺว ศิวามโศกาํ 

วิทิตฺว สตฺตฺวานฺ ชนวฺยาธิปีฑิตานฺ | 

การุณฺยตาํ ตตฺร อุปสฺถเปตฺวา 

กถาํ กเถนฺติ ปรมารฺถยกฺุตามฺ | (65) 

เย ตาํ วิชานนฺติ ชินาน ธรฺมตา- 

มนาภิลปฺย ํสุคตาน สตฺยมฺ | 

เต ธรฺม ศฺรุตฺวา อิม เอวรูปํา 

ลปฺสฺยนฺติ กฺษานฺติ อริยาํ นิรามิษามฺ | (66) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช คมฺภีรธรฺมกฺษานฺติปริวรฺโต นาม นวม: | (9) 

 

10 

ปุรปฺรเวศปริวรฺต: | 

ตตฺร ภควานฺ ปุนรปิ จนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูตมามนฺตฺรยเต สฺม  ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร 

ปฺรติปตฺติสาโร ภวิษฺยามีตฺเยว ํตฺวยา กุมาร สทา ศิกฺษิตวฺยมฺ | ตตฺ กสฺย เหโต: ? ปฺรติปตฺติสารสฺย หิ 

กุมาร โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย น ทุรฺลภา ภวตฺยนุตฺตรา สมฺยกฺสโํพธิ:, กึ ปุนรย ํสมาธิ: | อถ ขลุ 

จนฺทฺรปฺรภ: กุมารภูต อุตฺถายาสนาเทกําสมุตฺตราสงฺคํ กฺฤตฺวา ทกฺษิณํ ชานุมณฺฑล ํปฺฤถิวฺยาํ  

ปฺรติษฺฐาปฺย เยน ภควาํสฺเตนา ฺชลึ ปฺรณมฺย ภควนฺตเมตทโวจตฺ  อาศฺจรฺย ํภควนฺ ยาวตฺ สุภาษิตา เจย ํ

ภควตา โพธิสตฺตฺวานาํ มหาสตฺตฺวานามววาทานุศาสนี สรฺวโพธิสตฺตฺวศิกฺษา เทศิตา สฺวาขฺยาตา 

สุปฺรชฺญปฺตา | สรฺวตถาคตโคจโร’ย ํภควนฺ ยตฺร อภูมิ: สรฺวศฺราวกปฺรตฺเยกพุทฺธานาํ ก: ปุนรฺวาโทนฺย-

ตีรฺถิกานามฺ ? ปฺรติปตฺติสาราศฺจ วย ํภควนฺ ภวิษฺยาม: อนเปกฺษา: กายชีวิเต จ ภูตฺวา ตถาคตสฺยา-

นุศิกฺษิษฺยามเห | ตตฺ กสฺย เหโต: ? ศิกฺษิตุกามาศฺจ วย ํภควสฺํตถาคตสฺย, อภิสโํพทฺธุกามา วย ํภคนฺน

นุตฺตรํา สมฺยกฺสโํพธิมฺ | อรฺถิกา วย ํภควนฺ อนุตฺตรายา: สมฺยกฺสโํพเธ: | วิธฺวสํยิตุกามาศฺจ วย ํภควนฺ 

มารํ ปาปียาํสมฺ | โมจยิตุกามา วย ํภควนฺ สรฺสตฺตฺวานฺ สรฺวภเยภฺย: สรฺวทุ:เขภฺย: | อธิวาสยตุ เม 

ภควานฺ ศฺวสฺตเน มม คฺฤเห ภกฺต ํโภกฺตุ ํสารฺธ ํโพธิสตฺตฺวคเณน สารฺธ ํภิกฺษุ’สเํฆน จานุกมฺปามุปาทาย 

| อธิวาสยติ สฺม ภควาํศฺจนฺทฺรปฺรภสฺย กุมารภูตสฺย ตุษฺณี ภาเวน ศฺวสฺตเน คฺฤเห ภกฺต ํโภกฺตุ ํสารฺธ ํ

โพธิสตฺตฺวคเณน ภิกฺษุสเํฆน จานุกมฺปามุปาทาย | อถ ขลุ จนฺทฺรปฺรภ: กุมารภูโต ภควตสฺตูษฺณี ภาเว

นาธิวาสน ํวิทิตฺวา อุตฺถายาสนาเทกาํสมุตฺตราสงฺค ํกฺฤตฺวา ภควต: ปาเทา ศิรสาภิวนฺทฺย ภควนฺต ํตฺริ: 

ปฺรทกฺษิณีกฺฤตฺย ภควโต’นฺติกาตฺ ปฺรากฺรามตฺ | 

อถ ขลุ จนฺทปฺรภ: กุมารภูโต เยน ราชคฺฤห ํมหานครํ เยน จ สฺวก ํนิเวศน ํเตโนปสม- 

กฺรามตฺ | อุปสกฺํรมฺย จนฺทฺรปฺรภ: สฺวคฺฤห ํปฺราวิศตฺ | ปฺรวิศฺย จ ตาเมว ราตฺรึ ปฺรภูต ํปฺรณีต ํขาทนีย ํ
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โภชนีย ํสฺวาทนียมภิสสฺํการยติ สฺม | ศตรส ํจ โภชน ํสปําทฺย ตสฺยา เอว ราตฺรฺยา อตฺเยน ราชคฺฤห ํ

มหานครํ สุสิกฺต ํสุสมฺํฤษฺฏ ํมุกฺตกุสุมาภิกีรฺณ ํคนฺธฆฏิกานิรฺธูปิตมุจฺฉฺริตจฺฉตฺรธฺวชปตาก ํธูปนธูปิต ํ 

วิตานวิตตมวสกฺตปฏฺ ฏทามกลาปํ สรถฺยานฺตราปณมปคตปาษาณศรฺกรกฐลฺล ํวิจิตฺรปุษฺปาภิกีรฺณ ํ 

จนฺทนจูรฺณาภิกีรฺณํ ควากฺษโตรณนิรฺยูหป ฺชรชาลารฺธจนฺทฺรสมลกฺํฤต ํจนฺทฺนานุลิปฺตมการฺษีตฺ |  

สรฺวาวนฺต ํนครมุตฺปลกุมุทปทฺมปุณฺฑรีกาภฺยวกีรฺณมการฺษีตฺ | สฺว ํจ คฺฤห ํสรฺวาลกํารวฺยหิูตมการฺษีตฺ | 

อถ ขลุ จนฺทฺรปฺรภ: กุมารภูต อิมาเนวรูํปานฺ นครวฺยูหานฺ คฺฤหวฺยูหานฺ โภชนวฺยูหานฺ สมลกฺํฤตฺย 

ราชคฺฤหานฺมหานครานฺนิษฺกฺรมฺย เยน คฺฤธฺรกูฏปรฺวโต เยน ภควาํสฺเตโนปสมกฺรามตฺ | อุปสกฺํรมฺย 

ภควนฺต ํตฺริ: ปฺรทกฺษิณีกฺฤตฺย เอกานฺเต’สฺถาตฺ | เอกานฺเต สฺถิต: จนฺทฺรปฺรภ: กุมารภูโต ภควต: กาลมา-

โรจยามาส  กาโล ภควนฺ, กาล: สุคต, สิทฺธํ ภกฺตํ ยสฺเยทานี กาล ํมนฺยเส | อถ ขลุ ภควานฺ  

อุตฺถายาสนาตฺ กลฺยเมว นิวาสฺย ปาตฺรจีวรมาทาย มหตา ภิกฺษุสํเฆน สารฺธ ํปริปูรฺเณน ภิกฺษุศต- 

สหสฺเรณ สพํหุไลศฺจ โพธิสตฺตฺไวรฺมหาสตฺตฺไว: ปริวฺฤต: ปุรสฺกฺฤโต’เนไกศฺจ เทวนาคยกฺษคนฺธรฺวา-

สุรครุฑกินฺนรมโหรคมนุษฺยานุษฺยศตสหสฺไร: ปูชฺยมาโน’ภิษฺฏยูมาโน  มหตา พุทฺธานุภาเวน มหตา 

พุทฺธปฺราติหารฺเยณ มหตา พุทฺเธรฺยาปเถน รศฺมิโกฏินิยตุศตสหสฺไรรฺนิศฺจรทฺภิรฺนานาตูรฺยศตสหสฺไร: 

ปุษฺปคนฺธมาลฺยวิเลปนจูรฺณจีวไร: ปฺรวรฺษทฺภิรฺเยน ราชคฺฤหํ มหานครํ เตโนปสํกฺรามติ สฺม | 

จนฺทฺรปฺรภสฺย กุมารภูตสฺย นิเวศเน ปฺรกฺษิปฺตศฺจ ภควตา ทกฺษิณศฺจกฺรรตฺนสมลกฺํฤต: อปริมิตกุศล- 

สจิํตปาทรตฺน อินฺทฺรกีเล, อถ ตาวเทว ตสฺมินฺ มหานคเร อเนกานิ อาศฺจรฺยาทฺภุตานิ ปฺราติหารฺยาณิ 

สทฺํฤศฺยนฺเต สฺม | อิยมตฺร ธรฺมตา | ตตฺเรทมุจฺยเต 

ปุรวร ปฺรวิศนฺติ นายกสฺมินฺ 

จรณวรุสฺถปิตศฺจ อินฺทฺรกีเล | 

จลติ วสุมตี ศิรีย ตสฺย 

ปฺรมุทิต โภนฺติ ปุโรตฺตมสฺมิ สตฺตฺวา: | (1) 

เย นร กฺษุธิตา: ปิปาสิตา วา 

น ภวติ เตษ ชิฆตฺส ตสฺมิ กาเล | 

อปคต ภวตี กฺษุธา ปิปาสา 

ยท ชินุ นิกฺษิปตีนฺทฺรกีลิ ปาทมฺ | (2) 

ตถ ปุน นร เย ภวนฺติ อนฺธา: 

ศฺโรตฺรวิหีน อนาถ อลฺปปุณฺยา: | 

สรฺวิ ปฺรติลภนฺติ จกฺษุ ศฺโรตฺรํ 

ยท ชินุ นิกฺษิปตีนฺทฺรกีลิ ปาทมฺ | (3) 

ยมวิษเย เย เกจิ โภนฺติ ปฺเรตา: 
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สุทุ:ขิต เขฏสึฆาณกโภชนาศา: | 

สรฺวึ สุขิต โภนฺติ อาภสฺปฺฤษฺฏา 

ยท ชินุ นิกฺษิปตีนฺทฺรกีลิ ปาทมฺ | (4) 

ไศลศิขรศฺฤงฺคปรฺวตาศฺจ 

ตถ วรปาทปศาลกรฺณิการา: | 

สรฺวิ อภินมนฺติ เยน พุทฺโธ 

ยท ชินุ นิกฺษิปตีนฺทฺรกีลิ ปาทมฺ | (5) 

สนครนิคมา สสาครานฺตา 

ปฺรจลิ วสุธํริ ษฑฺวิการ สรฺวา | 

น ภวติ วิเหฐ กสฺยปิ เจห 

ยท ชินุ นิกฺษิตีนฺทฺรกีลิ ปาทมฺ | (6) 

มรุมนุชกุมฺภณฺฑรากฺษสาศฺจ 

นภ:สฺถิต ตุษฺฏ อุทคฺรจิตฺตา: | 

ฉตฺร ธริย จ โลกนายกสฺย 

ปรมปฺรีณิต ชเนตฺว โพธิฉนฺทมฺ | (7) 

ศฺรูยติ จ มโนชฺญ วาทฺยศพฺท- 

สฺตูรฺยสหสฺร อฆฏฺ ฏิตา รณนฺติ | 

ปฺรมุทิตาสฺตท โภนฺติ สรฺวสตฺตฺวา 

ยท ชินุ นิกฺษิปตีนฺทฺรกีลิ ปาทมฺ | (8) 

วฺฤกฺษศตสหสฺร โอนมนฺติ 

สรฺวิ ปฺรปุษฺปิต โภนฺติ ตสฺมิ กาเล | 

เทวศตสหสฺร อนฺตรีเกฺษ 

ปูช กโรนฺติ อมานุษี ชินสฺย | (9) 

ฤษภคณ ตทา นทนฺติ หฺฤษฺฏา 

หยทฺวิรทาธิปตี ปฺรวฺฤทฺธกายา: | 

มฺฤคปตโย นทนฺติ สึหนาท ํ

ยท ชินุ นิกฺษิปตีนฺทฺรกีลิ ปาทมฺ | (10) 

มหีปตย เย เกจิ ภูมิปาลา 

ทิศิวิทิศาสุ จ อาคตา ภวนฺติ | 

ธรณิตลิ ปตนฺติ หฺฤษฺฏจิตฺตา 
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ทฺฤษฺฏ ุชินสฺย ศิรีมิมเมวรูปามฺ | (11) 

อนฺเย อภิษฺฏุ วนฺติ โลกนาถมฺ 

อปริ กฺษิปนฺติ ชินสฺย ปุษฺปวฺฤษฺฏิมฺ | 

อปริ ทศนขา ฺชลึ กริตฺวา 

อโห ชินุ กรุณิโก ภณนฺติ วาจมฺ | (12) 

เกจิ วร กฺษิปนฺติ มุกฺตหารานฺ 

พหุวิธ อาภรณานฺ ชเนตฺว ปฺรีติมฺ | 

จีวร รตนานฺ กฺษิปนฺติ อนฺเย 

อตุลิย ุอคฺรุ ชนิตฺว โพธิจิตฺตมฺ | (13) 

เกจิ วร กฺษิปนฺติ เหมชาล ํ

อปริ ปุนรฺมุขผลฺุลก ํกฺษิปนฺติ | 

เกจิ วร กฺษิปนฺติ เหมนิษฺกาํ- 

สฺตถ อปริ ปริหารกานฺ กฺษิปนฺติ | (14) 

กฏกวร กฺษิปนฺติ เกจิ ตตฺร 

อปริ เกยรู กฺษิปนฺติ รตฺนจิตฺรานฺ | 

อมฺพร กุสุมานฺ กฺษิปนฺติ อนฺเย 

จิตฺต ชเนตฺว “สิยาํ วย ํปิ พุทฺธา:” | (15) 

อปริ นร: กฺษิปนฺติ เหมจิตฺรํา- 

สฺตถ มณิสูตฺรวรานฺ ปฺรสนฺนจิตฺตา: | 

เกจิ จ รตนชาลก ํกฺษิปนฺติ 

ทฺวาริ ยทา สฺถิตุ โภติ โลกนาถ: | (16) 

ปรมทุ:ขิต เย ภวนฺติ สตฺตฺวา 

พหุวิธุป(ท)ทฺรุวุ โศกศลฺย ปฺราปฺตา: | 

สรฺวิ สุขสมรฺปิตา ภวนฺติ 

ปุรุษวรสฺย ศิรีย นายกสฺย | (17) 

ปรภฺฤตศุกสาริกามยรูา- 

สฺตถปิ จ สารสจาษหสํกฺเรา ฺจา: | 

สรฺวิ ทฺวิชคณา นเภ สฺถิหิตฺวา 

ปรมมโนชฺญรุตานิ วฺยาหรนฺติ | (18) 

ปฺรมุทิต ตท โภนฺติ ปกฺษิสฆํา 



560 
 

 
 

มยรุมโนชฺญรุต ํปฺรมุ ฺจมานา: | 

ราคุ ตถ สเมนฺติ โทษโมห ํ

เย จ ศฺฤณนฺติ มโนชฺญ ปกฺษิศพฺทานฺ | (19) 

ศฺรุณิย ร ฺชนีย สตฺตฺวโกฏฺ ย: 

สรฺวิ จ ลภนฺติ กฺษานฺติมานุโลมามฺ | 

ตาํศฺจ สุคต วฺยากโรติ สรฺวานฺ 

ภวิษฺยถ ยยู ชินา อนาคตาศฺจ | (20) 

น ภวติ กิเลศุ ตสฺมิ กาเล 

สรฺวิ สเคารว โภนฺติ ธรฺมราเช | 

อปคตภยโทษโมหชาลา: 

ปฺรณิปติตา: สุคตมภิษฺฏุ วนฺต: | (21) 

ปศฺยยิ ตท  รูป นายกสฺย 

สฺปฺฤห ชนยนฺติ วรสฺมิ พุทฺธชฺญาเน | 

กท วย ลเภ ชฺญานเมวรูปมฺ 

อาศย ุชฺญาตฺว ชิโน’สฺย วฺยากโรติ | (22) 

รศฺมิ ศตสหสฺร นิศฺจรนฺติ 

เอไกกต: สุคตสฺย โรมกปูาตฺ | 

ตทุตฺตริ ยถ คงฺควาลิกา วา 

น ปิ จ นิมิตฺตุ คฺฤหีตุ ศกฺย ุตาสามฺ | (23) 

สูรฺยปฺรภ น ภานฺติ ตสฺมิ กาเล 

น ปิ มณิ นาคฺนิ น สรฺวเทวตานามฺ | 

สรฺวิ ปฺรภ น ภานฺติ ตสฺมิ กาเล 

ยท ปฺรวิศนฺต ปุรํ วิภาติ พุทฺธ: | (24) 

ปทฺมศตสหสฺร ปฺราทุ(รฺ)ภูตา 

ธรณิตุ โกฏิสหสฺรปตฺร ศุทฺธา: | 

ยตฺร ทศพล: สฺถเปติ ปาท ํ

มารฺค ํ คต: สุคโต มหาคเณน | (25) 

อศุจิ กลิม(ลา น) โภนฺติ ตสฺมิ กาเล 

นครวรํ ปฺรวิศนฺติ นายกสฺมินฺ | 

นครุ สุรภิ สรฺวิ ธูปเนน 
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คนฺธ มโนชฺญ ปฺรวายเต สมนฺตาตฺ | (26) 

วีถิ นคริ ตท โภติ สรฺวา 

อปคตโลษฺฏกฐลฺล สิกฺต คนฺไธ: | 

ปุณฺย ทศพลสฺย เอวรูปา 

วิวิธ วิกีรฺณุ ภวนฺติ มุกฺตปุษฺปา: | (27) 

ยกฺษ ศตสหสฺร เราททฺรจิตฺตา: 

กนกนิภ ํทฺวิปเทนฺทฺรุ ทฺฤษฺฏฺ ว พุทฺธมฺ | 

ชนย ิวิปุลุ นายกสฺมิ ปฺเรม ํ

ศรณมุเปติ จ พุทฺธธรฺมสฆํานฺ | (28) 

เย จ เทวศต(ส)หสฺร โกฏิโย วา 

อุปคต สรฺวิ นเรนฺทฺรทรฺศนาย | 

วรฺษติ สุคตสฺย ปุษฺปวรฺษ ํ

คคนตเล จ สฺถิหนฺติ มุกฺตปุษฺปา: | (29) 

เย มนุช กฺษิปี ชินสฺย ปุษฺปํ 

คคนตเล ภวตีติ ปุษฺปฉตฺรมฺ | 

เย ปุน กุสุมานฺ กฺษิปนฺติ เทวา 

ธรณิตเล สฺตฺฤต โภนฺติ ทิวฺยปุษฺปา: | (30) 

น ภวติ กทาจิ ทฺฤษฺฏฺ ว ตฺฤปฺตี 

เทวมนุษฺยกุภาณฺฑรากฺษสานามฺ | 

ยท ทศพลุ ทฺฤษฺฏฺ ว โลกนาถ ํ

ปฺรมุทิต โภนฺติ อุทคฺรกลฺยจิตฺตา: | (31) 

น มนสิ ตท โภนฺติ ทิวฺยปุษฺปา 

น จ ปุน วิสฺมย ุชายเต จ ตตฺร | 

ยท ปุรุษวรสฺย กาย ุทฺฤษฺฏฺ วา 

ตุษฺฏ ภวนฺติ อุทคฺร สรฺวสตฺตฺวา: | (32) 

พฺรหฺม ทศพลสฺย ทกฺษิเณโน 

ตถ ปุน วามตุ ศกฺร เทวราชา | 

คคนตลคตา อนลฺป เทวโกฏฺ ย: 

ปุรุษวรสฺย ชเนนฺติ จิตฺริการมฺ | (33) 

ปริวฺฤต ชินุ เทวทานเวหิ 
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มรุมนุชาน ศิรึ คฺรสิตฺว สรฺวามฺ | 

ธรณิ กฺรมตเลหิ จิตฺรยนฺโต 

ปฺรวิศิ ปุรํ ภควานฺนิมนฺตฺรณาย | (34) 

กุสุมิต อนุวฺย ฺชเนหิ กาเย 

ยถ คคน ํปริปูรฺณ ตารเกหิ | 

ปฺรตปติ สฺถิตุ ราชฺมารฺคิ พุทฺธ- 

ศฺจนฺทฺโร นภ:สฺถ ยไถว ปูรฺณิมาสฺยามฺ | (35) 

มณิรตนุ ยถา วิศุทฺธุ ศฺเรษฺฐ ํ

วฺยปคตโทษมล ํปฺรภาสมานมฺ | 

ทิศึ วิทิศิ ปฺรมุ ฺ จิ อาภ ศุทฺธาํ 

ตถ ชินุ ภาสติ สรฺวโลกธาตุมฺ | (36) 

ปริวฺฤตุ ชินุ เทวทานเวหิ 

ปฺรวิศติ ราชคฺฤห ํนราณ ศฺเรษฺฐ: | 

ธรณิ กฺรมตเลหิ จิตฺรยนฺโต 

ปฺรวิศติ จนฺทฺรปฺรภสฺย เคหิ พุทฺธ: | (37) 

ปุรุวรุ สมลกฺํฤต ํสมนฺตาทฺ 

พหุ ธฺวช โกฏิสหสฺร อุจฺฉิตาตฺร | 

คนฺธวรวิลิปฺต สรฺวภูมี 

สุมน:ปฺรกีรฺณ ตไถว วารฺษิการมฺ | (38) 

ยท สุคตุ กถาํ กเถติ นาโถ 

วีถิคโต มนุชานฺ กฺฤปายมาน: | 

นิรฺมิตุ ชินุ ตตฺร นิรฺมิณิตฺวา 

วิตรติ เตษุ ปฺรณีต พุทฺธธรฺมานฺ | (39) 

ทศนิยตุ ชินาน นิรฺมิตาน 

กนกนิภา อภิรูป ทรฺศนียา | 

ปริวฺฤตุ ชินุ พุทฺธุ นิรฺมิเตหิ 

วิตรติ ศนฺูยต ศานฺต พุทฺธโพธิมฺ | (40) 

ปฺราณิศตสหสฺร ต ํศฺรุณิตฺวา 

ปฺรณิทธิ จิตฺตุ วราคฺรพุทฺธชฺญาเน | 

กท วย ลภิ ชฺญานเมวรูปํ 
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อาศย ุชฺญาตฺว ชิโน’สฺย วฺยากโรติ | (41) 

เกจิ สฺปฺฤห ชเนนฺติ ตตฺร กาเล 

ปรม อจินฺติย ลพฺธ เตหิ ลาภา: | 

เยหิ ชินุ นิมนฺตฺริโต นเรนฺทฺโร 

น จ ปรฺยนฺต ส เตษุ ทกฺษิณายา: | (42) 

เกจิ ปุนรุปปาทย ิสุจิตฺต ํ

ศฺโว วย การุณิก ํนิมนฺตฺรยาม: | 

หิตกรมนุกมฺปก ํปฺรชานาํ 

ยสฺย สุทุรฺลภุ ทรฺศน ํภเวษุ | (43) 

เกจิ สฺถิต นิรฺยหูโขฏเก หิ 

สุภคุ วิภูษิตคาตฺร เปฺรมณียา: | 

ทิวฺย ทศพลสฺย มุกฺตปุษฺปา- 

ณฺยวกิรเต’คฺรุ ชนิตฺว โพธิจิตฺตมฺ | (44) 

สุรุจิร วร จมฺปกสฺย มาลาํ 

ตถ อติมุกฺตก คนฺธวรฺษิกาํ จ | 

อปริ ปุน กฺษิปนฺติ ปฏฺ ฏทามานฺ 

ปรม นิรุตฺตก จิตฺตุ สชํนิตฺวา | (45) 

เกจิ สฺถิต คฺฤเห คฺฤหีตปุษฺปา: 

ปรมวิภูษิตกาย ุจีวเรหิ | 

ปุษฺป วิวิธุ คฺฤหีตฺว ปฏฺ ฏทามานฺ 

ปฺรวรฺษิ เยน ชิโน มหานุภาว: | (46) 

ปทุมกุมุโทตฺปลานฺ กฺษิปนฺติ เกจิ 

อปริ กฺษิปนฺติ วิศิษฺฏ เหมปุษฺปานฺ | 

มณิรตน กฺษิปนฺติ เกจิ ตสฺมินฺ 

อปริ กฺษิปนฺติ จ จูรฺณ จนฺทนสฺย | (47) 

อปริมิต ภวนฺติ อจฺฉรียา 

อตุลิย เย น จ ศกฺย ุกีรฺตินาย | 

ปุรวรุ ปฺรวิศนฺติ นายกสฺมินฺ 

พหุชนโกฏฺ ย สฺถิหึสุ พุทฺธชฺญาเน | (48) 

อพฺฤห อตปาศฺจ ทฺฤษฺฏสตฺยา: 
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สุทฺฤศ สุทรฺศน เย จ อนฺย เทวา: | 

ตถ ปุนรกนิษฺฐ วีตราคา 

อุปคต สรฺวิ นเรนฺทฺรทรฺศนาย | (49) 

ตถ ศุภมรุตาศฺจ อปฺรเมยา 

อปริมิต ศุภา อุทคฺรจิตฺตา: | 

ศุภกฺฤตฺสฺน นิยตุาศฺจ อปฺรเมยา 

อุปคต ปศฺยตุิ นายก ํมหรฺษิมฺ | (50) 

อปริมิตุ ตถาปฺรมาณ’อาภา 

ตถ ปุน เทว ปรีตฺต อาภ เย จ | 

พหุ นิยตุ อาภสฺวราณ ตสฺมินฺ 

อุปคต ปศฺยตุิ เต’ปิ โลกนาถมฺ | (51) 

พหว ศตสหสฺร ปาริษทฺยา- 

สฺตถ ปุน พฺรหฺมปุโรหิตา: ปฺรสนฺนา: | 

พหุศต ปุน พฺรหฺมกายกิานาํ 

อุปคต นายกทรฺศนาย สรฺเว | (52) 

ตถ ปุน ปรนิรฺมิตาปิ เทวา- 

สฺตถ นิรฺมาณรติศฺจ ศุทฺธสตฺตฺวา: | 

ปฺรมุทิต ตุษิตาถ ยามเทวา 

อุปคต สรฺวิ นมสฺยมาน พุทฺธมฺ | (53) 

ตฺริทศ อปิ จ ศกฺร เทวราชา 

อปฺสรโกฏิศไต: มหาคโต’ตฺร | 

กุสุมวรฺษ สปฺํรวรฺษมาโณ 

อุปคต พุทฺธมุนีนฺทฺรทรฺศนาย | (54) 

จตุริ จตุรฺทิศาสุ โลกปาลา 

ไวศฺรวโณ ธฺฤตราษฺฏฺ ร นาคราชา | 

วิรูฒกุ วิรูปากฺษุ หฺฤษฺฏจิตฺตา 

อุปคต สรฺวิ นเรนฺทฺร เต สฺตุวนฺตา | (55) 

ไอลวิล พลวนฺต ยกฺษราชา 

ปริวฺฤต ยกฺษศเตหิ เปฺรมชาต: | 

คคนตลิ สฺถิหิตฺว หฺฤษฺฏจิตฺต: 
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กฺษิปติ อเนก วิจิตฺร ปุษฺปวรฺษมฺ | (56) 

อปริ ปุนรนนฺต มาลธารี 

วิวิธ วิจิตฺร คฺฤหีตฺว มาลฺยคนฺธานฺ | 

สรฺวิ สปริวาร หฺฤษฺฏจิตฺตา: 

ปุรุษวรสฺย กโรนฺติ ตตฺร ปูชามฺ | (57) 

พหว ศต กโรฏปาณิ ยกฺษา 

อปิ จ สุภูษิ เตษ ยกฺษกนฺยา: | 

สุมธุร สุมโนชฺญ ยกฺษวาทฺไย- 

สฺตูรฺยศเตหิ กโรนฺติ พุทฺธปูชามฺ | (58) 

ลลิต’มธุร’คีต’วาททิตสฺมินฺ 

สุกุศไล: สห กินฺนรีสหสฺไร: | 

ทฺรุม อุปคต คนฺธมาทนาโต 

ชินวรุ ปูชิตุ กินฺนราณ ราชฺญา | (59) 

ศพํร พล เวมจิตฺร ราหุ 

ทานวกนฺย สหสฺรปาริวาร: | 

อสุรคณ มหรฺทฺธิกาศฺจ อนฺเย 

อุปคต เต รตนานิ วรฺษมาณ: | (60) 

ศตนิยตุ อนนฺต รากฺษสานาํ 

รากฺษสโกฏิศไตรุปาสฺยมานา: | 

ปฺฤถุ วิวิธ วิจิตฺร มุกฺตปุษฺปานฺ 

ปุรุษวรสฺย กฺษิปนฺติ เคารเวณ | (61) 

ตถปิ จ อนวตปฺตุ นาคราชา 

ปรมสุศิกฺษิตาศฺจ นาคกนฺยา: | 

ตูรฺยศตสหสฺร นาทยนฺตฺโย 

อุปคต ปูชน ตตฺร โลกนาถมฺ | (62) 

ป ฺจศต อนวตปฺตุ ปุตฺรา 

วิปุลุ อนุตฺตรุ ชฺญาน ปฺรารฺถยนฺต: | 

สฺวชนปริวฺฤตา อุทคฺร ภูตฺวา 

อุปคต ปูชยตุิ ํสฺวย ํสวยภํูมฺ | (63) 

ตถาปิ จ อปลาลุ นาคราชา 
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ปุรุษวรสฺย กฺฤตา ฺชลิ: ปฺรณมฺย | 

วร รุจิร คฺฤหีน นาคปุษฺปานฺ 

สฺถิต คคเน มุนิราช สตฺกเรนฺต: | (64) 

ตถาปิ จ มุจิลินฺท นาคราชา 

ปฺรีตมนา: ปริตุษฺฏ หรฺษชาต: | 

วิวิธ รตฺนเมากฺติก ํคฺฤหีตฺวา 

ตถปิ จ กาลิโก’ปิ นาคราชา 

อุปคตุ มุขุ ตถาคตสฺย หฺฤษฺฏจิตฺต: | 

วร รุจิร คฺฤหีตฺว รตฺนทามานฺ 

ปุรุษวรสฺย ปูช กริตฺว ศฺเรษฺฐามฺ | (66) 

โส’ปิ ปรม เคารว ํชนิตฺวา 

อนุสฺมรมาณุ คุณาํสฺตถาคตสฺย | 

สฺวชนปริวฺฤต: สนาคสโํฆ 

พหุวิธุ ภาษติ วรฺณ นายกสฺย | (67) 

นนฺทุ ตถา อุปนนฺทุ นาคราชา 

ตถ ปุนสฺตกฺษก กฺฤษฺณเคาตเมา จ | 

อุปคต ชินุ เต มนสฺยมานา: 

ปฺรณิปติตา: สุคตสฺย ปาทโยรฺหิ | (68) 

อุปคต เอลปตฺรุ นาคราชา 

ปริวฺฤต นาคศเตหิ โรจมาน: | 

มุนิวร ชินุ กาศฺยปํ สฺมรนฺโต 

สฺวก อุปปตฺติ อปศฺย ิอกฺษเณษุ | (69) 

อโห อหุ ปุริ อาสิ กางฺกฺษปฺราปฺโต 

มย ิปุริ จฺฉินฺนุ ปริตฺตเมลปตฺรมฺ | 

โส อหุ อุปปนฺนุ อกฺษณสฺมินฺ 

น สุกรุ ธรฺม วิชานิตุ ํชินสฺย | (70) 

กฺษิปฺร อหุ ชหิตฺว นาคโยนึ 

ปรม ชุคุปฺสิตเมตุ ชนฺตุกายมฺ | 

ธรฺมมหุ วิชานิ ศานฺติภาว ํ

ปุรุษวเรณ ย ชฺญาตุ โพธิมณฺเฑ | (71) 
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สาคร อหิราชจกฺรวรฺตี 

ปริวฺฤตุ นาคตฺริโกฏิสหสฺเรา: | 

วรุณ มนสฺวี คฺฤหีตฺว มุกฺตาหารานฺ 

อุปคตุ เต ภควนฺตุ ปูชนาย | (72) 

กฺษิปฺต ศิล ชินสฺย ตตฺร เยโน 

คคนสฺถิเตน คฺฤหีตฺว ตสฺมิ กาเล | 

ราชคฺฤหิ ส กิมฺปิโล’ปิ ยกฺษ: 

ปุรต: สฺถิต: สุคตสฺย เคารเวณ | (73) 

อลกวตี สมคฺร ราชธานี 

ศนฺูย อภูษิ น ตตฺร กศฺจิ ยกฺษ: | 

สรฺวิ กฺริย กริตฺว อนฺยมนฺย ํ

อุปคต ปศฺยตุิ สรฺวโลกนาถมฺ | (74) 

ตถปิ จ ขรกรฺณ สูจิโรมา 

อาฏวิกสฺตถ ยกฺษ เภษกศฺจ | 

ไหมวต ศตคิริศฺจ ยกฺษ 

อุปคต ครฺทภโก ชิน ํสฺวยภํูมฺ | (75) 

อินฺทฺรเกตุ วิกฏศฺจ สุรูโป 

วกฺกุลุ ป ฺจิกุ ศากฺย ปฺรวฺฤทฺโธ | 

เอเต ปเร’ปิ จ ยเกฺษนฺทฺร สหสฺตา 

อุปคต ธูปฆฏ ํปริคฺฤหฺย | (76) 

วิกฺฤต พหุ ทุ:สสฺํถิตาตฺมภาวา 

วิคลิต’อาภรณา อเนกรูปา: | 

พหว ศตสหสฺร ตสฺมิ กาเล 

อุปคต ตตฺร คฺฤหีตฺว ยกฺษ ปุษฺปานฺ | (77) 

ชลวิธิ นิวสนฺติ เย สุวรฺณา 

อุปคต พฺราหฺมณเวศ นิรฺมิณิตฺวา | 

มุกุฏธร วิจิตฺร ทรฺศนียา 

คคนสฺถิตา: สุคต ํนมสฺยมานา: | (78) 

นครศต เย เกจิ ชมฺพุทฺวีเป 

วนวิหเรษุ ย ตตฺร เทวตาศฺจ | 
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สรฺว นครเทวตา: สมคฺรา 

อุปคต ปูช กโรนฺต นายกสฺย | (79) 

อุปคต วนเทวตา อนนฺตา- 

สฺตถปิ จ สรฺวิ ย ไศลเทวตาศฺจ | 

ตถปิ จ นทิเทวตา: สมคฺรา 

อุปคต ปูช กโรนฺต นายกสฺย | (80) 

อฏวิมรุษุ เทวตาศตานิ 

คิริศิขเรษุ ย เทวตา: สมคฺรา: | 

อุตฺส’สร’ตฬาคเทวตาศฺจ 

อุปคต สาครเทวตาศฺจ พุทฺธมฺ | (81) 

เทว’อสุร’นาค’ยกฺษ’สฆํา 

ครุฑ’มโหรค’กินฺนรา: กุมฺภาณฺฑา: | 

ตถปิ จ พหุ ปฺเรตปูตนาศฺโจ 

ปุรุษวรสฺย กโรนฺติ จิตฺริการมฺ | (82) 

เต’ปิ จ ชินวเร กริตฺว ปูชาํ 

นครวรํ ปฺรวิศนฺติ นายกสฺมินฺ | 

เทว อสุรนาคยกฺษราชา 

สตตมตฺฤปฺต ภวนฺติ ทรฺศเนน | (83) 

ยถ ปุริมภเวษุ โลกนาถ: 

ปุริมชิเนษุ อการฺษิ ปูช ศฺเรษฺฐามฺ | 

ปุณฺยผลวิปาก เอวรูโป 

น จ ชนุ ตฺฤปฺตุ นเรนฺทฺร ปศฺยมาน: | (84) 

เมรุ ตถ สุเมรุ จกฺรวาลา 

หิมคิริสฺตถ คนฺธมาทนศฺจ | 

อาวรณา น เต ชินสฺย โภนฺติ 

อาภ ยทา ชินุ มุ ฺ จิ พุทฺธเกฺษตฺเร | (85) 

เย จ อิห สมุทฺร พุทฺธเกฺษตฺเร 

เต’ปิ  มหีย สมาสฺตทา ภวนฺติ | 

สรฺวมิมุ สมนฺตุ พุทฺธเกฺษตฺรํ 

สมุ ภวตี กุสุเมหิ สปฺํรกีรฺณมฺ | (86) 
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รศฺมิ ศตสหสฺร อปฺรเมยา 

อวกิริ ปาทตเลหิ ธรฺมราชา | 

สรฺวิ นิรย ศีตลา ภวนฺติ 

ธรฺมทุ:ข อุปนีต สุข ํจ เทศยนฺติ | (87) 

ธรฺม ทศพล สปฺํรภาษิ ตตฺโร 

มรุมนุชาน วิศุทฺธ โภติ จกฺษุ: | 

ปฺราณิ ศตสหสฺร อปฺรเมยา 

นิยต ภวนฺติ จ สรฺวิ พุทฺธชฺญาเน | (88) 

พหุ อิมิ สุคตสฺย ปฺรติหารฺยา 

น สุกรุ วกฺตุ จ กลฺปโกฏิเยภิ: | 

ปุรวร ปฺรวิศนฺติ นายกสฺมินฺ 

ปฺรมุทิต สรฺว ชคชฺชินปฺรเวเศ | (89) 

อิมิ คุณ สุคตสฺย อปฺรเมยา 

นรวฺฤษภสฺย คุณาคฺรปราคสฺย | 

สรฺวคุณวิเศษปารคสฺย 

ศิรสิ นมสฺยถ พุทฺธปุณฺยเกฺษตฺรมฺ | (90) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช ปุรปฺรเวศปริวรฺโต นาม ทศม: | 
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สูตฺรธารณปริวรฺต: | 

อถ ขลุ ภควาํศฺจนฺทฺรปฺรภสฺย กุมารภูตสฺย นิเวศนรธฺยามวคาหมานศฺจนฺทฺรปฺรภสฺย กุมาร

ภูตสฺย นิเวศน ํปฺรวิษฺโฏ’ภูตฺ | ปฺรวิษฺย จ นฺยษีทตฺ ปฺรชฺญปฺต เอวาสเน | ยถารฺเห จาสเน โพธิสตฺตฺว-

สโํฆ ภิกฺษุสฆํศฺจ นิษณฺโณ’ภูตฺ | อถ ขลุ จนฺทฺรปฺรภ: กุมารภูโต ภควนฺต ํโพธิสตฺตฺวสฆํ ํภิกฺษุสฆํ ํจ 

นิษณฺณ ํวิทิตฺวา สฺวยเมว ศตรเสน โภชเนน ปฺรณีเตน ปฺรภูเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน เลหฺเยน โจษฺเยณ 

เปเยน ภควนฺต ํสตํรฺปฺย สปฺํรวารฺย ภควนฺต ํภุกฺตวนฺตมปนีตเธาตปาณึ วิทิตฺวา ทิวฺเยน นวนวติโกฏี-

ศตสหสฺรมลฺูเยน ทูษฺยยเุคน ภควนฺตมภิจฺฉาทยามาส | เตษาํ จ โพธิสตฺตฺวานาํ ภิกฺษุสฆํสฺย จ ปฺรตฺเยก ํ

ปฺรตฺเยก ํตฺริจีวรมทาตฺ | 

อถ ขลุ จนฺทฺรปฺรภ: กุมารภูต เอกําสมุตฺตราสงฺค กฺฤตฺวา ทกฺษิณํ ชานุมณฺฑล ํ

ปฺฤถิวฺยาํ ปฺรติษฺฐาปฺย ภควต: ปาเทา ศิรสาภิวนฺทฺย เยน ภควาํสฺเตนา ฺ ชลึ ปฺรณมฺย ภควนฺต ํ

คาถาภิคีเตน ปฺรศฺน ํปริปฺฤจฺฉติ สฺม 
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กถ ํจรนฺโต วิทุ โพธิสตฺตฺว: 

สฺวภาวุ ธรฺมาณ สทา ปฺรชานเต | 

กถ ํกฺริยามาจรเต วิจกฺษณ: 

กฺริยามาจรเต โภตารุ วทาหิ นายก | (1) 

กถ ํจ ชาติสฺมรุ โภติ นายก 

น จาปิ ครฺเภ อุปปทฺยเต กถมฺ | 

กถ ํปรีวารุ ภเวทเภทฺย 

ปฺรติภานุ โภตีห กถมนนฺตกมฺ | (2) 

สรฺเวษุ สตฺวาน จรึ ปฺรชานเส 

สรฺเวษุ ธรฺเมษุ ติ ชฺญาตุ วรฺตเต | 

อนภิภูตา ทฺวิปทานมุตฺตมา 

ปฺฤจฺฉามิ ปฺรศฺน ํมม วฺยากโรหิ | (3) 

สฺวภาว ธรฺมาณมภาวุ ชานเส 

อนาภิลปฺยาํ คิร สปฺํรภาษเส | 

สึเหน วา ธรฺษิต สรฺว กฺโรษฺฏกา 

สฺตไถว พุทฺเธนิห อนฺยตีรฺถิกา: | (4) 

สรฺเวษ สตฺตฺวาน จรึ ปฺรชานเส 

สรฺเวษุ ธรฺเมษุ ชฺญานานุวรฺตเต | 

อสงฺคชฺญานี ปริศุทฺธโคจรา 

ต ํวฺยากโรหิ มม ธรฺมสฺวามี | (5) 

อตีตุ ชานาสิ ตถา อนาคต ํ

ยจฺจ อิหา วรฺตติ ปฺรตฺยตฺุปนฺนมฺ | 

ตฺริยธฺวชฺญาน ํติ อสงฺคุ วรฺตเต 

เตนาหุ ปฺฤจฺฉามิห ศากฺยสึหมฺ | (6) 

ตฺริยธฺวยกฺุตานฺ ชินาน ธรฺมตา 

ตฺว ํธรฺมตาํ ชานสิ ธรฺมราช | 

ธรฺมสฺวภาวกุศล: สฺวยภํู’ 

สฺเตนาหุ ปฺฤจฺฉามิห ชฺญานสาครมฺ | (7) 

ยตฺ กึจิ ธรฺม ํสฺขลิต ํน เต’สฺติ 

ตโต ติ จิตฺต ํนิขิล ํปฺรหีณมฺ | 
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ปฺรหีณ คฺรนฺถา ขิลโมหสารทกา 

เทเศหิ เม โพธิจรึ นเรนฺทฺร | (8) 

ยลฺลกฺษณา ธรฺม ชิเนน พุทฺธา’ 

สฺตลฺลกฺษณ ํธรฺม มม ปฺรกาศย | 

ยลฺลกฺษณ ํธรฺมมห ํวิทิตฺวา 

ตลฺลกฺษณ ํโพธิ จริษฺย ิจาริกามฺ | (9) 

วิลกฺษณาํ สตฺตฺวจริยามนนฺตาํ 

กถ ํจรนฺตศฺจริโมตรนฺติ | 

จริยาปฺรเวศ ํมม เทศย สฺวย ํ

ศฺรุตฺวา จ สตฺตฺวาน จรึ ปฺรชานิยามฺ | (10) 

วิลกฺษณ ํธรฺมสฺวภาวลกฺษณ ํ

สฺวภาวศนฺูย ํปฺรกฺฤตีวิวิกฺตมฺ | 

ปฺรตฺยกฺษ โภนฺติ กถ โพธิสตฺตฺว: 

ปฺรกาศยสฺว มม พุทฺธเนตฺรีมฺ | (11) 

สรฺเวษุ ธรฺเมษฺวิห ปารมึคตา: 

สรฺเวษุ นิรฺเทศปเทษุ ศิกฺษิตา: | 

นิ:สศํย ีสศํยกางฺกฺษกฺษเฉทเก 

ปฺรกาศยาหี มม พุทฺธโพธิมฺ | (12) 

อถ ขลุ ภควาํศฺจนฺทฺรปฺรภสฺย กุมารภูตสฺย เจตไสว เจต:ปริวิตรฺกมาชฺญาถ จนฺทฺรปฺรภ ํ

กุมารภูตมามนฺตฺรยเต สฺม  เอกธรฺเมณ กุมาร สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: เอตานฺ คุณานฺ  

ปฺรติลภเต, กฺษิปฺรํ จานุตฺตรํา สมฺยกฺสโํพธิมภิสพุํธฺยเต | กตเมไนเกน ธรฺเมณ อิห กุมาร โพธิสตฺตฺโว 

มหาสตฺตฺว: สรฺวธรฺมาณํา สฺวภาว ํยถาภูต ํปฺรชานาติ ? กถ ํจ กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: สรฺว- 

ธรฺมาณํา สฺวภาว ํชานาติ ? อิห กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: สรฺวธรฺมานนามกานฺ นามาปคตานฺ  

ปฺรชานาติ | โฆษาปคตานฺ วากฺปถาปคตานฺ อกฺษราปคตานฺ อุตฺปาทาปคตานฺ นิโรธาปคตานฺ  

เหตุวิลกฺษณานฺ ปฺรตฺยวิลกฺษณานฺ วิปากลกฺษณานารมฺภณลกฺษณานฺ วิเวกลกฺษณานฺ 

เอกลกฺษณานฺ ยทุตาลกฺษณานฺ นิมิตฺตาปคตานฺ อจินฺตฺยาํศฺจินฺตาปคตานฺ มโนปคตานฺ 

สรฺวธรฺมานฺ ยถาภูต ํปฺรชานาติ | อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายามิมา คาถา อภาษต 

เอก ุนิรฺเทศ ธรฺมาณาํ สรฺวธรฺมา อลกฺษณ: | 

เทศิตา วรปฺรชฺเญน ยถาภูต ํปฺรชานตา | (13) 

ย เอว ํธรฺมนิรฺเทศ ํโพธิสตฺตฺว: ปฺรชานติ | 
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น ตสฺย โภติ วิษฺฐาน ํสูตฺรโกฏฺ ยา ปฺรภาษต: | (14) 

อธิษฺฐิโต นายโก หิ ภูตโกฏี ปฺรชานติ | 

ปฺรชานาติ จ ตาํ โกฏี น จาตฺโร กึจิ ภาษิตมฺ | (15) 

เอเกน สรฺว ํชานาติ สรฺวเมเกน ปศฺยติ | 

กิยทฺ พหุ ํปิ ภาษิตฺวา น ตสฺโยตฺปทฺยเต มท: | (16) 

ตถาสฺย จิตฺต ํนิธฺยาปฺต ํสรฺวธรฺมา อนามกา: | 

ศิกฺษิโต นามนิรฺเทเศ ภูตาํ วาจ ํปฺรภาษเต | (17) 

ศฺฤโณติ โฆษ ํย ํกจิํตฺ ปูรฺวานฺต ํตสฺย ชานติ | 

ชฺญาตฺวา โฆษสฺย ปูรฺวานฺต ํโฆเษณ หฺตฺริยเต น ส: | (18) 

ยถา โฆษสฺย ปูรฺวานฺต ํเอว ํธรฺมาณ ลกฺษณมฺ | 

เอว ํธรฺมานฺ ปฺรชานนฺโต น ครฺเภษูปปทฺยเต | (19) 

อชาติ: สรฺวธรฺมาณามนุตฺปตฺตึ ปฺรชานติ | 

ปฺรชานนฺ ชาตินิรฺเทศ ํภเวชฺชาติสฺมร: สทา | (20) 

ยทา ชาติสฺมโร โภติ ตทา จ จรเต กฺริยามฺ | 

กฺริยาโมตรมาณสฺย ปริวาโร น ภิทฺยเต | (21) 

ย เอว ํศนฺูยกานฺ ธรฺมานฺ โพธิสตฺตฺว: ปฺรชานติ | 

น ตสฺย กึจิทชฺญาตเมษา โกฏิรกึจนา | (22) 

อกึจนายาํ โกฏฺ ยาํ หิ กึจิทฺ พาไลรฺวิกลฺปิตมฺ | 

เยน เต กลฺปโกฏีย: สสํรนฺติ ปุน: ปุน: | (23) 

สเจตฺเต กลฺป ชานียรฺุยถา ชานติ นายก: | 

น เตษาํ ทุ:ขุ ชาเยต นาปิ คจฺเฉย ุทุรฺคติมฺ | (24) 

เอว ํปฺฤถคฺชนา: สรฺเว อชานนฺต อิม ํนยมฺ | 

กฺษิปนฺติ อีทฺฤศานฺ ธรฺมานฺ ยตฺร ทุ:ข ํนิรุธฺยเต | (25) 

อลพฺธิ: สรฺวธรฺมาณาํ ธรฺมสชฺํญา ปฺรวรฺตเต | 

สา เอวชําติกา สชฺํญา สชฺํญาเมว วิชานถ | (26) 

วิชานนา จ สชฺํญา จ พาไลเรตทฺวิกลฺปิตมฺ | 

ปฺรกลฺปิเตษุ ธรฺเมษุ นาตฺร มุหฺยนฺติ ปณฺฑิตา: | (27) 

ปณฺฑิตานามิย ํภูมิรฺพาลานาํ นาตฺร โคจร: | 

โคจโร พุทฺธปุตฺราณาํ ศนฺูยา ธรฺมา อนาวิลา: | (28) 

โพธิสตฺตฺวานามิย ํภูมิรฺพุทฺธปุตฺรจริยา อิยมฺ | 
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พุทฺธธรฺมาณลกําโร เทศิตา ศานฺต ศนฺูยตา | (29) 

ยทา จ โพธิสตฺตฺวานาํ ปฺรหีณ โภติ วาสนา | 

น เต หฺตฺริยนฺติ รูเปหิ พุทฺธโคตฺรสฺมิ เต สฺถิตา: | (30) 

อสฺถาน สรฺวธรฺมาณาํ สฺถานเมษาํ น วิทฺยเต | 

ย เอว ํสฺถาน ชานาติ โพธิสฺตสฺย น ทุรฺลภา | (31) 

ทาน ํศีล ํศฺรุต ํกฺษานฺตึ เสวิตฺวา มิตฺร ภทฺรกานฺ | 

อิมาํ กฺริยาํ วิชานนฺต: กฺษิปฺรํ โพธึ ส พุธฺยเต | (32) 

เทวาถ นาคา: สท สตฺกโรนฺติ 

คนฺธรฺว ยกฺษา อสุรา มโหรคา: | 

สรฺเว จ ราชาน สุปรฺณิ กินฺนรา 

นิศาจราศฺจาสฺย กโรนฺติ ปูชามฺ | (33) 

ยโศ’สฺย ภาษนฺติ จ พุทฺธโกฏิโย 

พหุกลฺปโกฏฺ โย’ปิ อธิษฺฐิหนฺต: | 

ธรฺม ํปฺรกาศนฺติย โภติ วรฺโณ 

น ศกฺย ุปรฺยนฺตุ กฺษเปตุ ตสฺย | (34) 

ย: ศนฺูยตาํ ชานติ โพธิสตฺตฺว: 

กโรติ โส’รฺถ ํพหุปฺราณิโกฏินามฺ | 

เทเศติ ธรฺม ํปรฺยายสูตฺรโต 

ศฺรุตฺวาสฺย ปฺเรม ํชนยนฺติ เคารวมฺ | (35) 

ชฺญาน ํจ เตษาํ วิปุล ํปฺรวรฺตเต 

เยเนติ ปศฺยนฺติ นโรตฺตมานฺ ชินานฺ | 

เกฺษตฺเร จ ปศฺยติ วิยหู โศภน ํ

ธรฺม ํจ เทเศนฺติ เต โลกนาถา: | (36) 

มาโยปมานฺ ชานถ สรฺวธรฺมานฺ 

ยถานฺตรีกฺษ ํปฺรกฺฤตีย ศนฺูยมฺ | 

ปฺรกฺฤตึ ปิ โส ชานติ เตษ ตาทฺฤศี’ 

เมว ํจรนฺโต น กหึจิ สชฺชติ | (37) 

ชฺญาเนนาสงฺเคน กโรติ โส’รฺถ ํ

โลเก จรนฺโต วรโพธิจาริกามฺ | 

ชฺญาเนน เต วีกฺษิย สรฺวธรฺมานฺ 
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ปฺเรเษนฺติ เต นิรฺมิต อนฺยเกฺษตฺรานฺ | (38) 

เต พุทฺธกฺฤตฺย ํกริยาณ นิรฺมิตา 

ปฺรกฺฤตีย คจฺฉนฺติ ยไถว ธรฺมตามฺ | 

ยถาภิปฺราย ํจ ลภนฺติ เต’รฺถ ํ

เย โพธิจิตฺตสฺมิ นรา: ปฺรติษฺฐิตา: | (39) 

ส โภติ พุทฺธาน สทา กฺฤตชฺโญ 

โย พุทฺธวศํสฺย สฺถิตีย ยชฺุยเต | 

วิโรจมาเนน สมุจฺฉฺรเยณ 

ทฺวาตฺรึศ กาเย’สฺย ภวนฺติ ลกฺษณา: | (40) 

อนฺยานนนฺตานฺ พหุ อานุศสํานฺ 

ศฺเรษฺฐ ํสมาเธา จรมาณุ ลปฺสฺยเต | 

มหาพโล โภติ สทา อกมฺปิโย 

ราชาน ตสฺโย น สหนฺติ เตช: | (41) 

ปฺราสาทิโก โภติ มหาภิษทฺก: 

ปุณฺเยน เตเชน ศิรีย โจทฺคต: | 

เทวาปิ โน ตสฺย สหนฺติ เตโช 

โย พุทฺธธรฺเมษุ จเรย ปณฺฑิต: | (42) 

มิตฺรํ ส โภติ สท สรฺวปฺราณินาํ 

โย โพธิจิตฺตสฺมิ ทฺฤฒ ํปฺรติษฺฐิต: | 

น จานฺธกาโร’สฺย กทาจิ โภติ 

ปฺรกาศยนฺตสฺมิ ส พุทฺธโพธิมฺ | (43) 

อปคตคิรวากฺปถา อนภิลปฺยา 

ยถ คคน ํตถ ตา: สฺวภาวธรฺมา: | 

อิม คติ ปรมาํ วิชานมาโน 

ตถ ตุ ภวติ ปฺรติภานุ อกฺษย ํเส | (44) 

สูตฺรศตสหสฺร ภาษมาณ: 

สูกฺษฺม ปฺรชานติ ปูรฺวิกาํ ส โกฏิมฺ | 

สท วิทุ ภวตี อสงฺควากฺย: 

สุสุขุม ธรฺมสฺวภาวุ ชานมาน: | (45) 

นยศตกุศลศฺจ นิตฺย ุโภติ 
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พหุวิธโฆษนิรุกฺติโกวิทศฺจ | 

กรฺมผลวิภกฺติ นิศฺจิตาศฺโจ 

โภนฺติ วิศิษฺฏ วิเศษ เอวรูปา: | (46) 

อวิกลเวศธารี โภติ 

ทศพลอาตฺมช ปณฺฑิโต มหาตฺมา | 

สท สฺมฺฤติ ปริศุทฺธ ตสฺย โภติ 

สุสุขุม ธรฺมสฺวภาวุ ชานมาน: | (47) 

น ศฺรุณติ อมโนชฺญ ศพฺท ชาตุ 

ศฺรุณติ ปฺรณีต มนาปุ นิตฺย ศพฺทานฺ | 

สท ภวติ มโนชฺญ ตสฺย วาจา 

สุสุขุม ธรฺมสฺวภาวุ ชานมาน: | (48) 

สฺมฺฤติมติคติปฺรชฺวนฺตุ โภติ 

ตถาปิ จ จิตฺตมนาวิล ํปฺรสนฺนมฺ | 

สูตฺรศตสหสฺรุ ภาษเต อเนกานฺ 

สุสุขุม ธรฺมสฺวภาวุ ชานมาน: | (49) 

อกฺษรปทปฺรเภทโกวิทศฺโจ 

รุต พหุ ชานติ ไนก อนฺยมนฺเย | 

อรฺถกุศล โภติ วฺย ฺชโน จ 

อิม คุณ ธรฺมสฺวภาวุ ชานมาน: | (50) 

เทวมนุชนาครากฺษมานามฺ 

อสุรมโหรคกินฺนราณ นิตฺยมฺ | 

เตษ สท ปฺริย มนาป โภติ 

สุสุขุม ธรฺมสฺวภาวุ ชานมาน: | (51) 

ภูตคณปิศาจรากฺษสาศฺโจ 

ปรมสุทารุณ เย จ มาํสภกฺษา: | 

เต’สฺย ภย ุน ชาตุ สชํเนนฺติ 

สุสุขุม ธรฺมสฺวภาวุ ชานมาน: | (52) 

วิปุล กถ ํศฺรุณิตฺว ปณฺฑิตานาํ 

วิปุล ปฺรชายติ โรมหรฺษ เตษามฺ | 

วิปุล ตท ชเนนฺติ พุทฺธปฺเรม ํ
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วิปุล อจินฺติย ุเตษุ โภติ อรฺถ: | (53) 

ปุณฺยพล น ศกฺย ุเตษ วกฺตุ ํ

พหุมปิ กลฺปสหสฺร ภาษมาไณ: | 

อปริมิต อนนฺต อปฺรเมย 

อิมุ สุคตาน ธเรตฺว ธรฺมค ฺชมฺ | (54) 

สรฺว ชิน อตีต ปูชิตาสฺเต 

อปริมิตา ย อนาคตาศฺจ พุทฺธา: | 

ทศสุ ทิศาสุ เย สฺถิตาศฺจ พุทฺธา 

อิม วร ศานฺต สมาธิ ธารยตฺิวา | (55) 

ยถ วรุ อิห กศฺจิ ปุณฺยกาโม 

ทศพล การุณิกานุปสฺถิเหยฺยา | 

อปริมิต อนนฺต กลฺปโกฏี’ 

รปริมิต ํจ ชเนตุ เปฺรม เตษุ | (56) 

ทฺวิตีย นรุ ภเวต ปุณฺยกาโม 

อิตุ ปรมารฺถนยาตฺตุ คาถเมกามฺ | 

ธริย จริมกาลิ วรฺตมาเน 

ปุริมกุ ปุณฺยกลา น โภติ ตสฺย | (57) 

ปรม อิย ํวิศิษฺฏ พุทฺธปูชา 

จริมกิ ทารุณิ กาลิ วรฺตมาเน | 

จตุปทมิต คาถเมก ุศฺรุตฺวา 

ธารย ิปูชิต เตน สรฺวพุทฺธา: | (58) 

ปรม สท สุลพฺธ เตหิ ลาภา 

ปรม สุภุกฺตุ สทา จ ราษฺฏฺ รปิณฺฑมฺ | 

ปรม ทศพลสฺย ชฺเยษฺฐปุตฺรา 

พหุ ชิน ปูชิต เตหิ ทีรฺฆราตฺรมฺ | (59) 

อหมปิ อิห ทฺฤษฺฏ คฺฤธฺรกเูฏ 

ตถ มย วฺยากฺฤต เต’ปิ พุทฺธชฺญาเน | 

อปิ จ มย ปรีตุ ไมตฺรก สฺยาํ 

ปุนรปิ วฺยากรณาย ตสฺมิ กาเล | (60) 

ตถ ปุนรมิตาย ุเตษ ตตฺโร 
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ภาษเต พุทฺธ อเนก อานุศศํามฺ | 

สรฺวิ อิมิ สุขาวตี ปฺรวิษฺโฏ 

อภิรติ คตฺว อกฺโษภฺย ปศฺย ิพุทฺธมฺ | (61) 

กลฺปศตสหสฺร อปฺรเมยา 

น จ วินิปาตภย ํกทาจิ โภติ | 

อิมุ วรุ จรมาณุ โพธิจรฺยา’ 

มนุภวติ ส หิ นิตฺย เสามนสฺยมฺ | (62) 

ตสฺย อิมุ วิศิษฺฏ เอวรูปา 

ย อิมุ ปฺรกาศิต ศฺเรษฺฐ อานุศสํามฺ | 

ปฺรติปทมนุศิกฺษมาณ มหฺย ํ

ปศฺจิมิ กาลิ ธเรย ุเอต สูตฺรมฺ | (63) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช สูตฺรธารณปริวรฺโต นาไมกาทศ: | (11) 

 

12 

สมาธฺยนุศิกฺษณาปริวรฺต: | 

ตตฺร กุมาร โย โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: สรฺวธรฺมาณํา สฺวภาว ํปฺรชานาติ, ตสฺเยเม 

เอวรูํปา คุณานุศสํา ภวนฺติ  ส ตถาคตานาํ ภูต ํคุณวรฺณํ ภาษเต | น จ ตถาคตานฺ วฺยาขฺยาติ อสตา  

อภูเตน | ตตฺ กสฺย เหโต: ? ยยา ธรฺมตย ตถาคต: ปฺรภาวฺยเต, ตาํ ธรฺมตาํ ยถาภูต ํปฺรชานาติ | อนนฺตานฺ 

พุทฺธคุณานฺ ปฺรชานาติ | ตตฺ กสฺย เหโต: ? อนนฺตา หิ กุมาร พุทฺธคุณ อจินฺตฺยาศฺจินฺตาปฺรคตา: |  

เตนาศกฺย ํจินฺตยตุิ ํวา ปฺรมาตุ ํวา | ตตฺ กสฺย เหโต: ? จิตฺต ํหิ กุมาร นิ:สฺวภาวมรูปฺยมนิทรฺศนมฺ | อิติ หิ 

กุมาร ยตฺสฺวภาว ํจิตฺต ํตตฺสฺวภาวา พุทฺธคุณา:, ยตฺสฺวภาวา พุทฺธคุณาสฺตตฺสฺวภาวาสฺตถาคตา:, ตตฺสฺว-

ภาวา: สรฺวธรฺมา: | ย: กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว เอว ํสรฺวคุณสฺวภาวนิรฺเทศ ํยถาภูต ํปฺรชานาติ, 

อย ํกุมาร อุจฺยเต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว นิธฺยาปฺติมานส: | นิ:สรณกุศล: | ไตฺรธาตุกนิ:สรณํ ยถาภูต ํ

ปฺรชานาติ | ยถาวทรฺศี อวิตถวาที อนนฺยถาภาษี, ยถาวาที ตถาการี, อนภินิวิษฺฏสฺไตฺรธาตุเก  

ไตฺรธาตุกสมติกฺรานฺต: | สมติกฺรานฺต: กามภูมึ รูปภูมึ อารูปฺยภูมึ เกฺลศภูมึ นามภูมึ โฆษภูมิมฺ |  

อกฺษรปทนยกุศล: | อกฺษรวิภาวิตชฺญาน: | อนภิลปฺยธรฺมโกวิท: | อกฺษรชฺญ: | อกฺษรกุศล: |  

อกฺษรปทปฺรเภทชฺญานกุศล: | อกฺษรปทปฺรเภทวิสฺตารชฺญานกุศล: | สรฺวธรฺมปทปฺรเภทกุศล: | 

สรฺวธรฺมปทปฺรเภทวิสฺตารกุศล: | สรฺวธรฺมวฺยวสฺถานชฺญานกุศล: | นิศฺจิตยา พุทฺธฺยา สมนฺวาคโต’นภิ-

ภูต: สรฺวมาไร: ปาปีโยภิรฺมารกายกิาภิศฺจ เทวตาภิ: | 
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อสฺมินฺ ขลุ ปุนรฺธรฺมปรฺยาเย ภาษฺยมาเณ อษฺฏานวเตรฺนิยุตานํา เทวมานุษิกายา: 

ปฺรชายา: ปูรฺวปริกรฺมกฺฤตายา: โกฏีศตสหสฺราวรฺตายา ธารณฺยา อนาวรณายาศฺจ ธรฺมวิปศฺยนายา: 

กฺษานฺเต: ปฺรติลมฺโภ’ภูตฺ | เต จ สรฺเว ภควตา วฺยากฺฤตา อษฺฏาจตฺวารึศตา กลฺไปรสเํขฺยยศตสหสฺไรร-

นุตฺตรํา สมฺยกฺสํโพธิมภิสํโภตฺสฺยนฺเต | สรฺเว จ อนฺยานฺยนามาน เอกายุษฺปฺรมาณ อนฺยานฺเยษุ  

พุทฺธเกฺษตฺเรษุ อนุตฺตรํา สมฺยกฺสโํพธิมภิสโํภตฺสฺยนฺเต | ตตฺเรทมุจฺยเต 

โย โพธิสตฺตฺว มติมานฺ ปฺราปฺโนติ อนุตฺตรํา วรํา โวธิมฺ | 

อรฺเถ จ ธรฺมิ กุศโล จรติ ส ธรฺมสฺวภาวสฺมิ | (1) 

นาภูต ภณติ วาจ ํพุทฺธานาํ ยาทฺฤศา คุณวิเศษา: | 

ส หิ ธรฺมุ ต ํชินานาํ ชานติ ศโูร วิคตกงฺกฺษ: | (2) 

เอการฺถ สรฺวธรฺมานฺ ปฺรชานติ จ ศนฺูยตาํ ส เอกาํศมฺ | 

นานารฺถุ นาสฺติ เตษาํ เอการฺเถ ศิกฺษิโต ภวติ | (3) 

นิษฺกลฺปานวิกลฺปานฺ อโนปลมฺภาํศฺจ ชานาติ มติมานฺ | 

กฺษย ิอกฺษฺเย’สฺย สชฺํญา ปฺรหีณ สรฺวา นิรวเศษา | (4) 

น หิ รูปโต ทศพลานฺ ปศฺยติ โส ธรฺมกาย นรสึหานฺ | 

นาปิ ลกฺษเณหิ ตสฺย ปฺรหีณ สรฺเว วิปรฺยาสา: | (5) 

ธรฺมา อจินฺตฺย เอเต จินฺตาปคตา สฺวภาวอุปศานฺตา: | 

เอว ํปฺรชานมาน: ปศฺยติ พุทฺธานฺ ทฺวิปทศฺเรษฺฐานฺ | (6) 

ยถ ชฺญาตฺวาตฺมสชฺํญาสฺตไถว สรฺวตฺร ปฺเรษิตา พุทฺธิ: | 

สรฺเว จ ตตฺสฺวภาวา ธรฺม วิศุทฺธา คคนกลฺปา: | (7) 

น หิ ชาต มานเส’สฺย นิ:สรณ ํชฺญาตฺว สรฺวธรฺมาณามฺ | 

ไตฺรธาตุเก วิมุกฺติปฺรณิธานุ น วิทฺยเต ตสฺย | (8) 

ยถาวทรฺศิ โภติ อวิตถวจโน’นนฺยถาภาษี | 

สรฺว ํจ ตสฺย วจน ํนิศฺจรติ ชินานุภาเวน | (9) 

อติกฺรานฺตุ กามภูมึ กิเลสภูมึ จ รูป อารูปฺยานฺ | 

ธรฺเมษฺวสกฺตมนส: ปฺรมุทิต จรเต ชคหิตาย | (10) 

อติกฺรานฺตุ นามภูมึ โฆโษ ชฺญาน สฺวภาเวน จยกิ: | 

ยาวจฺจิรํ ปิ ภณโต น วิทฺยเต นิศฺรยสฺตสฺย | (11) 

สชฺํญาปฺรจารุ นาสฺติ ทฺฤษฺฏิวิปรฺยาสุ สรฺวศ: กฺษีณ: | 

สุนิศฺจิตา พุทฺธิศฺจ เต คคโนปมธีรา: | (12) 

วิหาร โกฏีนิยตุา ภเวย ุวิเกฺษปณารฺถ จิตฺตสฺย | 
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อภิภวติ สรฺวมารานฺ น จาปิ เตษาํ วศมุไปติ | (13) 

สรฺวิ ชหฺย ุมารชาล ํปริศุทฺธ: ศีลวานปริทาห: | 

ธฺยานสุขสฺมิ นิรต: ปฺรชานติ จ ศนฺูยก ํโลกมฺ | (14) 

โลกาศฺจ สฺกนฺธ อุกฺตาสฺตาํศฺจาปิ ส ศนฺูยกานฺ ปฺรชานติ | 

อนุตฺปาทานนิโรธานฺ สรฺวานฺ คคโนปมานฺ ธรฺมานฺ | (15) 

อาตฺมาน ํส ตฺยชเต น ไจว ศิกฺษาํ ศฺรุตาํ ทศพลสฺย | 

โส ศีลปารมึ คต อุปปทฺยติ ยตฺร ปฺรณิเธติ | (16) 

วิจรนฺตุ พุทฺธเกฺษตฺรานฺ ปศฺยติ พุทฺธโกฏีนิยตุานิ | 

น สฺวรฺค ํปฺรารฺถยเต น จาปิ ปฺรณิธานโต มุกฺต: | (17) 

น ภฺรํศยติ ส วีรฺย ํมุหุรฺตมาตฺรมย ิธรฺม จรมาณ: | 

ปฺรศสิํตศฺจ โภติ พุทฺธภิรฺทศทิเศ โลเก | (18) 

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร ศฺรุตฺวา ธรฺมานิมานฺ สมาธิสฺมินฺ | 

ชหิยาน ชฺญาตฺรลาภ ํปฺรกาศย มหาชเน ธรฺมมฺ | (19) 

ย อิจฺฉติ สฺวยภํูรฺภเวย พุทฺโธ มหาคุณสมงฺคี | 

อิห ศิกฺษิตฺวา กุศโล ทศพลธารี ภวติ พุทฺธ: | (20) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช สมาธฺยนุศิกฺษณาปริวรฺโต นาม ทฺวาทศ: | (12) 

 

13 

สมาธินิรฺเทศปริวรฺต: | 

ตตฺร ขลุ ภควานฺ ปุนเรว จนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูตมามนฺตฺรยเต  ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร 

โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน อนุตฺตรํา สมฺยสโํพธิมภิสโํพทฺธุกาเมน ภวิตวฺยมฺ | ตตฺร กุมาร กตม: 

สมาธินิรฺเทศ: ? ยา ยถาวตฺตตา สรฺวธรฺมาณาํ สมตา อวิษมตา | อกลฺปนา อวิกลฺปนา | อวิฐปนา อสมุตฺ

ถาปนา | อนุตฺปาท: อนิโรธ: | กลฺปวิกลฺปปริกลฺปสมุจฺเฉท: | จิตฺตานาลมฺพนตา | อมนสิการ: | 

ปฺรชฺญปฺติสมุจฺเฉท: | สฺกนฺธธาตฺวายตนสฺวภาวชฺญานมฺ | สฺมฺฤติมติคติหฺรีธฺฤติจาริตฺราจารโคจร- 

ปฺรติปตฺติสฺถานมฺ | อรณาภูมิ: | ศานฺตภูมิ: | สรฺวปฺรป ฺจสมุจฺเฉท: | สรฺวโพธิสตฺตฺวศิกฺษ: |  

สรฺวตถาคตโคจร: | สรฺวคุณปรินิษฺปตฺติ: | อยมุจฺยเต กุมาร สมาธินิรฺเทศ: | ยตฺร สมาธินิรฺเทเศ 

ปฺรติษฺฐิโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว’วิรหิโต ภวติ สมาธินา, อภฺรานฺตจิตฺตศฺจ ภวติ, มหากรุณา- 

สมนฺวาคโต’ปฺรเมยาณาํ จ สตฺตฺวานมรฺถ ํกโรติ | 

อถ ขลุ ภควาํสฺตสยาํ เวลายามิมา คาถา อภาษต 

สมาธฺยวิษมา ภูมิ: ศานฺตา สูกฺษฺมา สุทุรฺทฺฤศา | 
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สรฺวสชฺํญาสมุทฺธาต: สมาธิสฺเตน โจจฺยเต | (1) 

อกลฺปศฺจาวิกลฺปศฺจาคฺรหฺยตฺวมนิทรฺศนมฺ | 

อนุปลพฺธิศฺจิตฺตสฺย สมาธิสฺเตน โจจฺยเต | (2) 

สมาหิโต ยทา โภติ สรฺวธรฺมา น มนฺยเต | 

อมนฺยนา ยถาภูต ํสมาธิริติ ศพฺทิต: | (3) 

น ธรฺเม’สฺติ รโชมาตฺร รชศฺจาปิ น วิทฺยเต | 

อนุปลพฺธิรฺธรฺมาณาํ สมาธิสฺเตน โจจฺยเต | (4) 

จิตฺตสฺยานุปลพฺธิศฺจ วิกลฺโป หฺเยษ โจจฺยเต | 

อวิกลฺปิตาศฺจ เต ธรฺมา สมาธิเรษ ชานถ | (5) 

ศพฺเทน สูจิโต หฺยรฺถ: ส จ ศพฺโท อวสฺตุก: | 

ปฺรติศฺรุโกปม: ศพฺโท อนฺตรีกฺษ ํยถา นภ: | (6) 

อสฺถิตา หิ อิเม ธรฺมา: สฺถิติเรษาํ น วิทฺยเต | 

อสฺถิติ: สฺถิติศพฺเทน สฺวภาเวน น ลพฺภเต | (7) 

จฺยวเต อคตีตฺเยว ํคติศฺจาเสา น วิทฺยเต | 

อคติรฺคติศพฺเทน สมาธิรฺนทิตสฺตถา | (8) 

อสมาหิโต วุจฺยติ เอษ มนฺยนา 

สมาหิโต เอษ ทฺวิตีย มนฺยนา | 

อมนฺยมานา วิจรนฺติ โพธเย 

อมนฺยมานา สฺปฺฤศิ โพธิมุตฺตมานฺ | (9) 

สมวิษม เอษ ศานฺตภูมิ: 

ศมถวิปศฺยนานิมิตฺต เอษา | 

เสวิย อิมุ ศานฺตุ พุทฺธโพธึ 

ส อิห ปฺรยกฺุตุ สมาธิภาวนายามฺ | (10) 

น จ ปุนริยมกฺษเรหิ ศกฺย ํ

ปฺรวิศิตุ อรฺถคติ ปฺรเวเศ | 

สรฺวรุต ชหิตฺว ภาษฺยโฆษ ํ

ภวติ สมาหิต โน จ มนฺยนาสฺย | (11) 

ยศฺจ อิห สมาธิ โพธิสตฺตฺโว 

ยถ’อุปทิษฺฏ ุตถา สฺถิเหต ยกฺุต: | 

สเจทิห ภวิ กลฺปทาหุ เกฺษตฺเร 
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คิริวรมธฺยคต ํน ต ํทเห’คฺนิ: | (12) 

ยถ คคนุ น ชาตุ ทคฺฆปูรฺว ํ

สุพหุกลฺปศเตหิ ทหฺยมานมฺ | 

คคนสมา อธิชานมาน ธรฺมาํ’ 

สฺเต น ชาตุ ทหฺยติ โส’คฺนิมธฺเย | (13) 

สจิ ปุน ชฺวลมาน พุทฺธเกฺษตฺเร 

ปฺรณิธิ กโรติ สมาธิเย สฺถิหิตฺวา | 

ชฺวลนุ อย ุปฺรศามฺยตามเศษ ํ

ปฺฤถิว ีวินศฺย ิน จาสฺย อนฺยถาตฺวมฺ | (14) 

ฤทฺธิพลุ อนนฺตุ ตสฺย โภติ 

ขคปถิ คจฺฉติ โส อสชฺชมาน: | 

อิมิ คุณ อนุโภติ โพธิสตฺตฺโว 

ยถอนุศิษฺฏ ุสมาธิเย สฺถิหิตฺวา | (15) 

ชายเต จฺยวเต วาปิ น จ ชาติ น จฺยติุ: | 

ยสฺย วิชานนา เอษา สมาธฺยสฺย น ทุรฺลภา | (16) 

น จยติุรฺนาปิ โจ ชาติ โลกนาเถน เทศิตา | 

โลกนาถ ํวิทิตฺไวว ํสมาธึ เตน ชานถ | (17) 

อโนปลิปฺตา โลเกน โลกธรฺโม น สชฺชติ | 

อสชฺชมาน: กาเยน พุทฺธเกฺษตฺราณิ คจฺฉติ | (18) 

เกฺษตฺเรษุ ปศฺยเต นิตฺย ํสพุํทฺธานฺ โลกนายกานฺ | 

ธรฺม ํจ ศฺฤณุเต ตตฺร พุทฺธเกฺษตฺเรษุ ภาษิตมฺ | (19) 

น ชาตุ ตสฺย อชฺญาน ํธรฺมธาตุมโย จ ภาษเต | 

คติชฺญ: สตโต ธรฺเม ธรฺมธาตุมโย หิ ส: | (20) 

ภาษต: กลฺปโกฏฺ โย’ปิ ปฺรติภาน ํน หียเต | 

นิรฺมิโณติ พหูนนฺยานฺ โพธิสตฺตฺวานฺ วิจกฺษณ: | (21) 

เกฺษตฺราต: เกฺษตฺร คจฺฉนฺติ โพธิสตฺตฺวานฺ นิรฺมิตา: | 

สหสฺรปตฺรปทฺเมษุ ปรฺยงฺเลน นิษณฺณกา: | (22) 

พุทฺธโพธึ ปฺรกาเศนฺติ ธารณีสูตฺรโศภนมฺ | 

อนฺยาศฺจ สูตฺรโกฏีโย สมาธึ ศานฺต ภาวยนฺ | (23) 

อวิวรฺติกปเถ สฺถาเปนฺติ พหูนฺ สตฺตฺวานจินฺติยานฺ | 
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ปฺรติภาน ํกฺษย ํไนติ พุทฺธโพธึ ปฺรกาศิย | (24) 

กฏูาคาเร หิ คจฺฉนฺติ รตเนหิ วิจิตฺริติ | 

โอกิรนฺติ จ ปุษฺเปหิ คนฺธวทฺภิรฺวินายกมฺ | (25) 

โอกิรนฺติ จ จูรฺเณหิ คนฺธวนฺเตหิ นายกมฺ | 

กุรฺวนฺติ วิปุลาํ ปูชาํ สรฺเว เต โพธิการณาตฺ | (26) 

อปฺรเมยา คุณา เอเต โพธิสตฺตฺวาน ตายนิามฺ | 

นิษฺกิเลสา ยทา โภนฺติ ตทา ฤทฺธึ ลภนฺติ เต | (27) 

อนุปตฺติกิเลสา อจฺฉา: ศุทฺธา: ปฺรภาสฺวรา: | 

อสสฺํกฺฤตา อโกปาศฺจ โพธิสตฺตฺวาน โคจรา: | (28) 

ปฺรศานฺตา อุปศานฺตาศฺจ นิษฺกิเลสา อนงฺคนา: | 

อปฺรป ฺจา นิษฺปฺรป ฺจา: ปฺรป ฺจสมติกฺรมา: | (29) 

อปฺรจาโร’กฺษราณาํ จ สรฺวธรฺมาณ ลกฺษณมฺ | 

ทุรฺวิชฺญศฺจ โทเษณ สมาธิสฺเตน โจจฺยเต | (30) 

อกฺษยา อุปศานฺตา จ อนาโภคา อทรฺศนา | 

โคจร: สรฺวพุทฺธานาํ ภูตโกฏิรนาวิลา | (31) 

สรฺวพุทฺธานิย ํศิกฺษา สรฺวธรฺมสฺวภาวตา | 

อิห ศิกฺษิตฺว สพุํทฺธา คุณานาํ ปารมึ คตา: | (32) 

น สปํารํ น วาปาร ํปูรฺวานฺโต น วิกลฺปิต: 

เตน เต สรฺว สพุํทฺธา คุณานาํ ปารมึ คตา: | (33) 

อนาคตานคติกานฺ ธรฺมานฺ ชฺญาตฺวา สฺวภาวต: | 

นิษฺปฺรป ฺจานนาโภคาํสฺตตฺร เต ปารมึ คตา: | (34) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช สมาธินิรฺเทศปริวรฺตสฺตฺรโยทศ: | (13) 

 

14 

สฺมิตสทํรฺศนปริวรฺต: | 

อถ ขลุ จนฺทฺรปฺรภ: กุมารภูต อุตฺถายาสนาเทกําสมุตฺตราสงฺคํ กฺฤตฺวา ทกฺษิณ ํ

ชานุมณฺฑล ํปฺฤถิวฺยาํ ปฺรติษฺฐาย เยน ภควาํสฺเตนา ฺชลึ ปฺรณมฺย ภควนฺตเมตทโวจตฺ  อาศฺจรฺย ํภควนฺ 

ยาวตฺ สุภาษิเตย ํภควตา ตถาคเตนารฺหตา สมฺยกฺสพุํทฺเธน สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตา สรฺวโพธิสตฺตฺว-

ศิกฺษาสมาธินิรฺเทศ: | ยถาปิ นาม ภควนฺ ทีรฺฆราตฺรมตฺร ศิกฺษิตฺวา สมุทาคโต’นุตฺตรายาํ สมฺยกฺสํ- 

โพเธา | ปฺรติภาติ จ เม ภควนฺ, ปฺรติภาติ จ เม สุคต | ภควานาห  ปฺรติภาตุ เต กุมาร ยสฺเยทานี กาล ํ
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มนฺยเส | อถ ขลุ จนฺทฺรปฺรภ: กุมารภูโต ภควตา กฺฤตาวกาโศ ภควนฺต ํสํมุข ํสารูปฺยาภิรฺคาถาภิร-

ภฺยษฺฏาวีตฺ 

ทฺฤษฺฏฺ วาน สตฺตฺวานฺ ทุขิตานุปทฺรุตานฺ 

ราเคณ โทเษณ สทาภิภูตานฺ | 

จิตฺต ํตฺวโยตฺปาทิตุ โพธิการณาทฺ 

พุทฺโธ ภเวย ํติ ปฺรชาน โมจกา: | (1) 

จีรฺโณ’สิ วีรฺเย พหุกลฺปโกฏิโย 

ทาเน ทเม สยํมิ นิตฺย ุศิกฺษิต: | 

ศีเล จ กฺษานฺเตา ตถ วีรฺเย’ตนฺทฺริโต 

ทาน ํจ ทตฺต ํวิปุลมนนฺตกมฺ | (2) 

น โจ ตว มานสุ ชาตุ ขินฺน ํ

หสฺตาํศฺจ ปาทาํสฺตฺยชมานุ ชีวิตมฺ | 

หิรณฺยสุวรฺณ ํตถ ปุตฺรทารํ 

ราชฺถ ํจ ตฺยกฺตมนเปกฺษ ภูตฺวา | (3) 

ศีล ํตวาจฺฉ ํวิมล ํวิศุทฺธมฺ 

อาตฺมา จ ตฺยกฺโต น จ ศีล ขณฺฑิตมฺ | 

กาเยน วาจา มนสา สุสวฺํฤตา 

สุทานฺตจิตฺตา สุคตา นโม’สฺตุ เต | (4) 

กฺษานฺตีรตา: กฺษานฺติปเถ ปฺรติษฺฐิตา: 

กาเย กฺฤเต ขณฺฑ ปิ ไนว กฺรุธฺยเส | 

กฺษีรํ ตต: ปฺรสฺรวิ ไมตฺรภาวนา 

อาศฺจรฺยภูตา สุคตา นโม’สฺตุ เต | (5) 

พไลรุเปตา ทศภิรฺพไล: สฺถิตา 

อสงฺคุชฺญานี วิทิ สรฺวธรฺมานฺ | 

กรุณานิ โลกหิตกร ธรฺมสฺวามินฺ 

อนุกมฺปเส ปฺรชา อิม อรฺถกาม: | (6) 

ศนฺูย ํติ ชฺญาน ํน จ ปุนิหาสฺติ สตฺตฺโว 

โลก ํจ ทฺฤษฺฏฺ ว ตถา ติ ปฺรนษฺฏมารฺคมฺ | 

วิโพธิตาสฺเต ปฺรกฺฤตินิราตฺมธรฺเม 

วิมุกฺติชาตา น จ กฺวจิ สา วิมุกฺติ: | (7) 



584 
 

 
 

ปฺรตฺยาทิศ ํชหิย สทา ปฺรมตฺต ํ

ชิตฺวา จ มาร ํสพลมนนฺตไสนฺยมฺ | 

พุทฺธิตฺว โพธิ วิปุลามนนฺตชฺญาน ํ

ทิเศหิ ธรฺม ํปรม วิศุทฺธศานฺตมฺ | (8) 

คคน ํปเตยฺยา สห ศศิตารเกหิ 

ปฺฤถิว ีวินศฺเยตฺ สนครไศลสสฺํถา | 

อากาศธาตุรปิ จ สิยานฺยถาตฺว ํ

โน ไจว ตุภฺย ํวิตถ ภเณยฺย วาจา | (9) 

ทฺฤษฺฏฺ วา ตฺว ํทุ:ขิตานฺ สตฺตฺวานุปลมฺภรตา: ปฺรชา: | 

อโนปลมฺภ ํเทเศสิ คมฺภีรํา ศานฺตศนฺูยตามฺ | (10) 

ศิกฺษิโต’สิ มหาวีร กลฺปโกฏีรจินฺติยา | 

อโนปลมฺภศิกฺษายาํ สฺขลิต ํเต น วิทฺยเต | (11) 

ยาทฺฤเศ ศิกฺษิโต ธรฺเม ตาทฺฤศ ํธรฺมุ ภาษเส | 

อภูมิรตฺร พาลานาํ ยาวนฺต อนฺยตีรฺถิกา: | (12) 

เย สฺถิตา อาตฺมสชฺํญายาํ เต สฺขลนฺติ อวิทฺวสุ | 

ชฺญาตฺวา ธรฺมาณ ไนราตฺมฺย ํสฺขลิต ํเต น วิทฺยเต | (13) 

ภูตวาที มหาวีร ภูตธรฺมปฺรติษฺฐิต: | 

ภูเต สตฺเย สฺถิโต นาถ ภูตาํ วาจ ํปฺรภาษเส | (14) 

ภูตา เต จาริกา อาสีทฺ ยถา เต ปฺรณิธิ: กฺฤต: | 

ตสฺย ภูตสฺย นิษฺยนฺทา ภูตาํ วาจ ํปฺรภาษเส | (15) 

ภูตจรฺยาสุ สปํนฺโน ภูตโกฏีสุศิกฺษิตา | 

ภูตาศยา ภูตจริยา ภูตปฺรชฺญ นโม’สฺตุ เต | (16) 

สมสฺเต ปฺรชฺญยา นาสฺติ ชฺญานวาทิ ปฺรภากร | 

ชฺญาเน วิเศษตาํ ปฺราปฺต ชฺญานวาทิ นโม’สฺตุ เต | (17) 

มิตฺรสฺตฺว ํสรฺวสตฺตฺวานาํ ไมตฺรี ตว สุภาวิตา | 

อปฺรกมฺปฺโย ยถา เมรุรจล: สุปฺรติษฺฐิต: | (18) 

คเณ สุวิปุเล ศาสฺตุรฺคณานฺ สปํริกรฺษสิ | 

คภีรปฺรชฺญา สุคตา นทเส ปริษทฺคตา | (19) 

สึหนาท ํนทิ พุทฺธ: สึหวิกฺรานฺตวิกฺรม: | 

ชิตาสฺเต ตีรฺถิกา: สรฺเว สึเหน กฺโรษฺฏุ กา ยถา | (20) 
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อทานฺตทมโก วีร อทานฺตา ทมิตาสฺตฺวยา | 

เต จ มิตฺรา ทฺฤฒา โภนฺติ อเภทฺยา โภนฺติ สุสฺถิตา: | (21) 

ทฺฤษฺฏฺ วา ตฺว ํทุ:ขิตานฺ สตฺวานาตฺมทฺฤษฺฏิสมาศฺริตานฺ | 

ไนราตฺมฺย ธรฺม ํเทเศสิ ยตฺร นาสฺติ ปฺริยาปฺริยมฺ | (22) 

อศิกฺษิตานาํ พาลานาํ กุมารฺคปถจาริณามฺ | 

มารฺค ํตฺว ํสปฺํรกาเศสิ เยน คจฺฉนฺติ นายกา: | (23) 

เย สฺถิตา อาตฺมสชฺํญายาํ ทุ:เข เต สุปฺรติษฺฐิตา: | 

น เต ชานนฺติ ไนราตฺมฺย ํยตฺร ทุ:ข ํน วิทฺยเต | (24) 

อขิลิตปทธรฺมเทศโก’สิ 

สฺขลิตุ น ลภฺยติ โลกนาถ | 

อวิตถ คิร สปฺํรภาษเส ตฺว ํ

ทุ:ขโมกฺษกรา นมสฺเต นาถ | (25) 

พหุนิยตุศตา สหสฺรโกฏฺ โย 

คคนสฺถิตา: ปฺฤถุ เทวนาคยกฺษา: | 

สรฺวิ สฺปฺฤห ชเนนฺติ นายกสฺมินฺ 

ภควตุ วาจ ศฺรุณิตฺว อรฺถยกฺุตามฺ | (26) 

สฺนิคฺธมฺฤทุมโนชฺญกาลยกฺุตาํ 

สุมธุร วาจ ปฺรณีต เปฺรมณียามฺ | 

อปริมิตสฺวรางฺคสปฺํรยกฺุตาํ 

หิตกร โมกฺษกรี พหุชนสฺย | (27) 

ตุริยศตสหสฺร อปฺรเมยา 

สุมธุร ยกฺุต ภเวยเุรกกาเล | 

ทิวฺยสฺวร วิศิษฺฏ เปฺรมณียา 

อภิภวติ สุคตสฺย เอกวาจา | (28) 

ทฺวิชคณกลวิงฺกม ฺชุโฆษา: 

สุรุจิร เปฺรมณียา: สุคีตศพฺทา: | 

ศงฺขปฏหเภริวีณศพฺทา: 

กลมปิ  น ลภนฺติ พุทฺธศพฺเท | (29) 

ปรภูตศุกศาริกาณ ศพฺทา’ 

สฺตถ ปุน: กฺเรา ฺจมยรูกินฺนราณามฺ | 
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รุต รวิต ย เกจิ เปฺรมณียา: 

กลมปิ พุทฺธสฺวรสฺย นานุโภนฺติ | (30) 

ปฺริย มธุร มโนชฺญ เปฺรมณียา: 

สุมธุร ศานฺตคิรา ปฺรศสํนียา: | 

สรฺวิ คิร ปฺรยกฺุต เอกกาเล 

คิรวร หรฺษณิยาสฺตถาคตสฺย | (31) 

สุรมนุชนเรนฺทฺรทานวานาํ 

สกลภเว ตฺริภเว ย อสฺติ สตฺตฺวา: | 

ยา ปฺรภา อภวตฺ ปฺรภากราณาํ 

อภิภวติ สุคตสฺย เอกรศฺมิ: | (32) 

กุสุมิตุ สุคตสฺย อาตฺมภาว: 

ปริวฺฤตุ วิจิตฺรุ สรฺวลกฺษไณ: | 

ปุณฺยศตนิรฺวฺฤตุ อจฺฉ ศุทฺธ: 

ปฺรตปติ สรฺวชเค ชินสฺย กาย: | (33) 

ศงฺขาน ศพฺท ปณวสุโฆษกาณาํ 

เภรีณ ศพฺท ตถปิ จ กิมฺปลานามฺ | 

สรฺเว จ ศพฺท สุมธุร เปฺรมณียา 

พุทฺธสฺย ศพฺเท ศติม กลาํ น โภนฺติ | (34) 

ตูรฺยาณ โกฏินิยตุสหสฺรศพฺทา 

อาสฺวาทนีย สุมธุร ทิวฺยกลฺปา: | 

ปฺราโมทนีย มรุคณ อปฺสราณาํ 

พุทฺธสฺย ศพฺเท ศติม กลาํ น โภนฺติ | (35) 

เกา ฺจา มยรู ปรภฺฤต จกฺรวากา 

หสํา: กุณาลา พหุวิธปกฺษิสฆํา: | 

เย เต สศพฺทา: สุมธุร เอกกาเล 

พุทฺธสฺย ศพฺเท ศติม กลาํ น โภนฺติ | (36) 

นาคาน ยกฺษาณ อสุรมโหรคาณาํ 

เทเวนฺทฺรพฺรหฺมมรุปตีนาํ จ ศพฺทา: | 

ยาวนฺต ศพฺทาสฺตฺริภเว มโนชฺญ กานฺตา 

พุทฺธสฺวรสฺย กลมปิ เตน น โภนฺติ | (37) 
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ยา พฺรหฺมโณ วา มรุปตินศฺจ อาภา 

ปฺรภาสฺวราณาํ มณิรตนาน อาภา: | 

สรฺวา ย อาภา วิวิธมเนกรูปา: | 

สรฺวาสฺต เอกา อภิภวิ พุทฺธรศฺมิ | (38) 

กาเยน พุทฺโธ วจสา มเนน ไจว 

ชฺญาเนน ศุทฺธสฺตฺริภวิ อโนปลิปฺต: | 

คุณสารราศิ คุณรตโน นเรนฺทฺร: 

สรฺวคุเณหิ อสมสม: สฺวยภํู: | (39) 

เอว ํสฺตวิตฺวา ทศพล สตฺยวาทึ 

วาจ ํปฺรภาษิ มุทิตมน: กุมาร: | 

ปูชิตฺว พุทฺธมตุลิยมปฺรเมย ํ

พุทฺโธ ภเวย ยถ อิว ศากฺยสึห: | (40) 

ตสฺโย วิทิตฺวา สุคตุ วิศิษฺฏ จรฺยา’ 

มสงฺคชฺญานี สฺมิตมกโรนฺนเรนฺทฺร: | 

ไมตฺเรษุ ปฺฤจฺฉี ทศพลชฺเยษฺฐปุตฺร ํ

กสฺยารฺถิ เอต ํสฺมิตุ กฺฤตุ นายเกน | (41) 

อากมฺปิตาภูทฺวสุมติ ษฑฺวิการํ 

เทวาศฺจ นาค คคนสฺถิตา อุทคฺรา: | 

ปฺเรกฺษนฺติ พุทฺธ ํปฺรมุทิต หฺฤษฺฏจิตฺตา’ 

สฺต ํวฺยากโรหิ สุคต อนาภิภูต: | (42) 

อภูมิรสฺมิ ภควตุ ศฺราวกาณาํ 

ยตฺร ปฺรวฺฤตฺต ํปุรุษวรสฺย ชฺญานมฺ | 

สุวิศุทฺธชฺญานินฺนนุปมปฺรชฺญภูมิ 

อขิลา เต สฺมิตุ กฺฤตุ ชิน กสฺย อรฺเถ | (43) 

ปฺฤจฺฉมิ ทศพล ํวินายก ํ

ศากฺยสึห ทฺวิปทานมุตฺตมมฺ | 

ชฺญานปารมึ คต ํปฺรภากรํ 

ราคทฺเวษขิลโมหสาทกมฺ | (44) 

กลฺปโกฏิ จริโต’สิ นายโก 

คงฺควาลุกสมาสฺตโตตฺตรมฺ | 
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เอษมาณุ วรโพธิมุตฺตมาํ 

กสฺย อรฺถิ สฺมิตุ เอตุ ทรฺศิตมฺ | (45) 

หสฺต’ปาท ปริกฺฤตฺต ศาสฺตุนา 

ปุตฺรทาร ปฺริยชฺญาติ พานฺธนานฺ | 

เอษมาณุ วรชฺญานมุตฺตม ํ

โก นุ เหตุ สฺมิตทรฺศเน มุเน | (46) 

อศฺวหสฺติรถปตฺติโย ตฺวยา 

ทาสทาสิมณิรตฺนรูปฺยกมฺ | 

ไนว ทฺรวฺยรตน ํจ ลภฺยเต 

ยนฺน ตฺยกฺตุ จรตา ติ จาริกามฺ | (47) 

ชฺญานุ ศฺเรษฺ ุ ตฺริภเว’ติวรฺตเต 

สรฺวสตฺตฺวจริยาํ ปฺรชานเส | 

ธาตุจิตฺตุ อธิมุกฺติโกวิทา 

กสฺย อรฺถิ สฺมิตุ เอตุ ทรฺศิตมฺ | (48) 

เกน ปูชิต นราณมุตฺตมา: 

กสฺย วารฺถ วิปุโล ภวิษฺยติ | 

โก จ อสฺย จริยาย คฺราหก: 

กสฺย อรฺถิ สฺมิตุ ทฺรศิต ํมุเน | (49) 

ษฑฺวิการ ปฺฤถิว ีปฺรกมฺปิตา 

ปทฺมโกฏฺ ย ธรณีตุ อุตฺถิตา: | 

โกฏิปตฺรปรมา ปฺรภาสฺวรา 

เหมวรฺณรุจิรา มโนรมา | (50) 

ยตฺริเม สฺถิต ชินสฺย เอารสา 

โพธิสตฺตฺว ปรมา มหรฺทฺธิกา: | 

ธรฺมภาณก พหู สมาคตา’ 

สฺเตษ การุณิก ปฺฤจฺฉิ นายกมฺ | (51) 

เภริศงฺขตุณวา: สุโฆษกา’ 

สฺตูรฺย โกฏินิยตุา: ปฺรวาทิตา: | 

เตษ ศพฺท คคนสฺมิ ศฺรูยเต 

ยาทฺฤศ: สุคตโฆษ อจินฺติย: | (52) 



589 
 

 
 

หสํกฺเรา ฺจกลวิงฺกโกกิลา: 

ปกฺษิสฆํ พหุกา: สมาคตา: | 

มุ ฺ จิ โฆษ ปรม ํปฺรภาสฺวรํ 

พุทฺธโฆษกล นานุโภนฺติ เต | (53) 

เกน ทาน ทม สยํม: ปุเร 

กลฺปโกฏิ พหุกา นิเษวิตา: | 

เกน ปูชิต นราณ อุตฺตมา 

กสฺย อรฺถิ สฺมิตุ เอตุ ทรฺศิตมฺ | (54) 

เกน ปูรฺวิ ทฺวิปเทนฺทฺรุ ปฺฤจฺฉิโต 

เคารว ํปรมุ สชํนิตฺวน | 

พุทฺธโพธิ กถเมษ ลภฺยเต 

กสฺย อรฺถิ สฺมิตุ เอตุ ทรฺศิตมฺ | (55) 

ยาตฺติกา ทศพลา อตีตกา: 

ปฺรตฺยตฺุปนฺน สุคตา อนาคตา: | 

สรฺว ชานสิ นราณมุตฺตโม 

เตน ปฺฤจฺฉมิ ปฺรชาย การณาตฺ | (56) 

จิตฺตสตํติ ปฺรชาย ชานเต 

สรฺวิ ปฺราณิน อนนฺตโคจรา: | 

ยสฺย ยาทฺฤศุ นรสฺย อาศย’ 

สฺเตน ปฺฤจฺฉมิ นราณมุตฺตมมฺ | (57) 

เย จรนฺติ จริยามนุตฺตมาํ 

เหตุยกฺุติวินยสฺมิ โกวิทา: | 

พุทฺธชฺญาน กถเมตุ ลภฺยเต 

เอตทรฺถิ ทฺวิปเทนฺทฺรุ ปฺฤจฺฉิหมฺ | (58) 

เย หิ ธรฺม สุขุมา: สุทุรฺทฺฤศา: 

ศนฺูย ศานฺต อตุลา อจินฺติยา: | 

ภาวิตา ทศพลาน โคจรา’ 

สฺเตษ อรฺถ อหุ ปฺฤจฺฉิ นายกมฺ | (59) 

เยษ ไมตฺริ กรุณา สุภาวิตา 

สรฺวปฺราณิษุ ชเค อจินฺติยา | 
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สตฺตฺวสชฺํญ น จ เยษ วรฺตเต 

เตษ อรฺถิ ทฺวิปเทนฺทฺรุ ปฺฤจฺฉิยามฺ | (60) 

เยษ ชฺญานมตุลมจินฺติย ํ

เตษ คฺราหฺย น กทาจิ วิทฺยเต | 

จิตฺตโคจริย ปารมึ คตา 

เตษ อรฺถิ อหุ นาถ ปฺฤจฺฉมิ | (61) 

ศีลชฺญานคุณปารมึ คตา 

ตฺรยธฺวชฺญานมตุล ํภิวรฺตเต | 

ไนว ตุภฺย สฺขลิตูปลภฺยเต 

กสฺย อรฺถิ สฺมิตุ เอตุ ทรฺศิตมฺ | (62) 

ศาริปุตฺร อนิรุทฺธ โกลิตา 

เย จ อนฺย สุคตสฺย ศฺราวกา: | 

ไนว เตษ อิห ชฺญานุ วรฺตเต 

พุทฺธโคจรุ อย ํนิรุตฺตร: | (63) 

สรฺวธรฺมวศิปารมึ คตา: 

สรฺวศิกฺษ’จริยาย อุทฺคตา: 

สชํเนตฺว กรุณาํ วินายกา 

มุ ฺจ โฆษ ปรมารฺถโกวิทา | (64) 

เย’ปิ ปูรฺว พหุกลฺปโกฏิโย 

เอว จินฺติ ทฺวิปเทนฺทฺรุ ปฺฤจฺฉิต: | 

ภษฺยมคฺรุ ศรณ ํปรายณ ํ

เตษ อทฺย ผล พฺรูหิ นายกา | (65) 

ยกฺษรากฺษสกุมฺภาณฺฑคุหฺยกา: 

ปฺเรกฺษมาณ ทฺวิปทานมุตฺตมมฺ | 

สรฺวิ ปฺรา ฺจลิสฺถิตา: สเคารวา: 

ศฺโรตุ วฺยากรณมคฺรปุทฺคลานฺ | (66) 

โพธิสตฺตฺว พหโว’ทฺย อาคตา 

ฤทฺธิมนฺต พหุเกฺษตฺรโกฏิภิ: | 

เชษฺฐปุตฺเร สุคตสฺย เอารสา: 

สรฺวิ ปฺรา ฺชลิสฺถิตา: สเคารวา: | (67) 
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คนฺธหสฺติ ปุริมาทิศา คโต’ 

กฺโษภยเกฺษตฺร  ทิศิ โลกวิศฺรุต: | 

โพธิสตฺตฺวนยไุต: ปุรสฺกฺฤต: 

ศากฺยสึหุ ทฺวิปเทนฺทฺรุ ปฺฤจฺฉนา | (68) 

สุขาวตีย วรโลกธาตุโต 

มหาสฺถาม ปฺราปฺต อวโลกิเตศฺวร: | 

โพธิสตฺตฺวนยไุต: ปุรสฺกฺฤต: 

ศากฺยสึหุ ทฺวปเทนฺทฺรุ ปฺฤจฺฉนา | (69) 

เยน ปูรฺว พหุกลฺปโกฏิโย 

อปฺรเมย สุคตา อุปสฺถิตา: | 

สาคราณ สกลา จ วาลิกา 

เอษตา ปรม ชฺญานมุตฺตมมฺ | (70) 

สรฺวพุทฺธสฺตุต สปฺํรศสิํต: 

สรฺวธรฺมคุณปารมึ คต: | 

สรฺวโลกทิศตาสุ วิศฺรุโต 

ม ฺชุโฆษ สฺถิตุ ปฺรา ฺชลีกฺฤต: | (71) 

พุทฺธเกฺษตฺรนิยไุตศฺจริตฺวนา 

สุทุรฺลภมีทฺฤศกาน ทรฺศนมฺ | 

พุทฺธปุตฺรคุณวตฺ สุศิกฺษิตา: 

สรฺวิ ปฺรา ฺชลิสฺถิตา: สเคารวา: | (72) 

นาสฺติ อนฺย อิห กศฺจิ ภาชน ํ

เอวรูปิ ยถ เอต สูรตา: | 

ธรฺมโกษธร สรฺวศาสฺตุนาํ 

สฺนิคฺธภาว คิร มุ ฺจ นายกา | (73) 

น หฺยการณก ชินา วินายกา 

ทรฺศยนฺติ สฺมิตมคฺรปุทฺคลา: | 

มุ ฺจ โฆษวร ทุนฺทุภิสฺวร 

กสฺย อรฺถิ สฺมิตุ เอตุ ทรฺศิตมฺ | (74) 

หสํโกกิลมยรูสารสา 

เมฆนาท วฺฤษภา: ปฺรครฺชิตา: | 
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ทิวฺยวาทฺยมธุรา: ปฺรวาทิตา 

วฺยากโรหิ คิร สตฺตฺวโมจนี | (75) 

ไมตฺรสชํนนิ เปฺรมวรฺธนี 

ชฺญานทรฺศนิ อวิทฺยริ ฺชนี | 

อรฺถตีรณิ ปฺรชฺญาวิวรฺธนี 

กลฺปโกฏินิยตุา วิโศธนี | (76) 

วินิศฺจิตภาววิภาวิต’ 

ทุ:ขนิโรธปทารฺถนิทรฺศนี | 

สรฺวกุตีรฺถกวาทธฺวสํนี 

ศนฺูย นิสตฺตฺว นิชีว วิภาวติ | (77) 

ปุณฺยสหสฺรศเตหิ อลกฺํฤต: 

พุทฺธสหสฺรศเตหิ จริตฺวิห | 

ไทวสหสฺรศเตหิ สุสสฺํตุต: 

พฺรหฺมสหสฺรศเตหิ นมสฺกฺฤต: | (78) 

รากฺษสยกฺษกุมฺภาณฺฑปฺรสาทนิ 

นาคสุปรฺณมโหรคโมจนิ | 

นิตฺยมสกฺต’ปฺรยกฺุต’อุทีรณิ 

กรฺมผเลหิ ศุเภหิ สมุทฺคต: | (79) 

เย จ เกจิ ชินา: ปรินิรฺวฺฤตา 

เย จ อนาคต เย จ อวสฺถิตา: | 

สรฺวิ ปฺรชานสิ สงฺคุ น เต’สฺตีติ 

สรฺวคุเณหิ สมุทฺคต นายก | (80) 

ภูตธรา สสมุทฺรปรฺวต 

สรฺวิ มหี ษฑฺวิการ ปฺรกมฺปิตา | 

เทวคณา นภิ ปุษฺป กฺษิปนฺติ จ 

ทิวฺย ุปฺรวายติ คนฺธุ มโนรมุ | (81) 

หตราคโทษติมิรา นิขิลา 

ปริศุทฺธศีล ปริศุทฺธมนา: | 

ปฺรศานฺต ศนฺูย อนิมิตฺตรตา 

นรสึหนาทุ นท การุณิกา | (82) 
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ปฺรติภานวนฺต สุวิศาลยศา 

สุสมาปฺตปฺรชฺญ ตถชฺญาน ชินา | 

ตว โลกิ นาสฺติ สมุ การุณิกา 

ภณ กสฺย ุอรฺถิ สฺมิตุ ทรฺศยเส | (83) 

กลวิงฺกโกกิลมยรูรวา’ 

สฺตถ ชีวชีํว ํชีวกมโนชฺญรุตา: | 

ร ฺชนีย ศพฺทุ ภุวิ เอกกฺษเณ 

กล เตน โภนฺติ สุคตสฺย สฺวเร | (84) 

เภรฺโย มฺฤทงฺคปณวาศฺจ ตถา 

ศงฺข สเวณุ ตถ วลฺลริโย | 

ตูรฺยาสหสฺร สิย เอกรวา: 

กล นานุโภนฺติ สุคตสฺย รุเต | (85) 

ตูรฺยสหสฺร วร ทิวฺยรุตา 

ร ฺชนีย คีต สิย อปฺสรสามฺ | 

สุคีติ ศพฺทรติ สชํเน 

กล น โภนฺติ สุคตสฺย รุเต | (86) 

เอกสฺวรา ตุ ตว โลกหิตา 

นานาธิมุกฺติ สฺวรุ นิศฺจรติ | 

เอไกก ุมนฺย ิมม ภาษิ ชิโน 

พฺรูหิ สฺมิต ํติ กฺฤตุ กสฺย กฺฤเต | (87) 

เทวาน ศพฺท ตถ นาครุตา 

เย จาปิ กินฺนรรุตา มธุรา: | 

ปฺรศเมนฺติ เกฺลศ น กทาจิทปิ 

พุทฺธสฺวราสฺตุ สท เกฺลศนุทา: | (88) 

ปฺรีตึ ชเนติ น จ ราครตึ 

ไมตฺรี ชเนติ น จ โทษรติมฺ | 

ปฺรชฺญาํ ชเนติ น จ โมหรตึ 

พุทฺธาน สรฺว มลนาศิ สฺวร: | (89) 

น พหิ จ ศพฺทุ ปริษาตุ ปฺรชา 

สรฺเวษ ฉินฺทติ ส กางฺกฺษศตานฺ | 
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น จ โอนโต น หิ จ เอานฺนมโต 

สมเสาขฺยทรฺศน สฺวโร มุนิน: | (90) 

ภชฺยาทิย ํมหี สไศลรณา 

กฺษียเต สาครชล ํจ ตถา | 

จนฺทฺโร’ถ สูรฺย ุธรณี ปฺรปเตทฺ 

คิรมนฺยถา น ปุน ภาษิ ชิน: | (91) 

สรฺวางฺควากฺย ปริศุทฺธคิรา 

สึหสฺวรา มธุรม ฺชคิรา | 

พฺรหฺมสฺวรา สุคต การุณิกา 

ภณ กสฺย อรฺถิ สฺมิตุ ทรฺศยเส | (92) 

ยาวนฺต สตฺตฺว อิห สรฺว ชเค 

สรฺเวษ จิตฺต จรเต กุศล: | 

เย อตีตนาคต เย สาํปฺรติกา 

ภณ กสฺย อรฺถิ สฺมิตุ ทรฺศยเส | (93) 

ยาวนฺต เกจิชฺชิน การุณิกา 

ชฺญานสฺมิ สรฺวิ วศิ ปารมึ คตา: | 

น จ เต ชินา วิมลจนฺทฺรมุขา 

นาไหตุก ํสฺมิต สท ทรฺศยเส | (94) 

อปิ กลฺปโกฏิ ภณิ อปฺรติมา 

ยถ คงฺควาลิก ภเณยฺย คุณานฺ | 

น จ ศกฺย ุกีรฺติตุ ปฺรมาณ คุเณ 

ภณ กสฺย อรฺถิ สฺมิตุ ทรฺศยเส | (95) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช สฺมิตสทํรฺศนปริวรฺตศฺจตุรฺทศ: | (14) 

15 

สฺมิตวฺยากรณปริวรฺต: | 

อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายาํ ไมตฺเรย ํโพธิสตฺตฺว ํมหาสตฺตฺวมาภิ: สารูปฺยาภิรฺคาถาภิ: 

ปฺรตฺยภาษต 

จนฺทฺรปฺรโภ เอษ กุมารภูต: 

สสฺํตุตฺย พุทฺธมตุลีย ปฺรีติยา | 

ภาษิตฺว พุทฺธาน วิศิษฺฏ วรฺณ ํ
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ปฺรศสํนีย: สท กาลิ เภษฺยติ | (1) 

หไตว โจ ราชคฺฤหสฺมิ ปูรฺว ํ

ทฺฤษฺฏฺ ไวว พุทฺธาน สหสฺรโกฏฺ ย: | 

สรฺเวษ จาเนน ชินาน อนฺติเก 

อย ํวร: ศานฺตสมาธิ ปฺฤจฺฉิต: | (2) 

สรฺวตฺร โจ เอษ มมาสิ ปุตฺโร 

อิมาํ จรนฺโต วรโพธิจาริกามฺ | 

สรฺวตฺร จาสีตฺ ปฺรติภานวนฺต: 

สรฺวตฺร จาสีตฺ สท พฺรหฺมจารี | (3) 

ส ปศฺจิเม กาลิ มหาภยานเก 

ตฺวเมว สากฺษี อชิตา มมาตฺร | 

สฺถิหิตฺว ศุทฺเธ สท พฺรหฺมจรฺเย 

ไวสฺตาริก ํเอษ สมาธิ กาหิเต | (4) 

สมาธิเมษนฺตุ อิท ํปฺรณีต ํ

เอเตน มารฺเคณ ส โพธิ ลปฺสฺยเต | 

ปริคฺฤหีโต พหุพุทฺธโกฏิภิ: 

ปูชาํ วรํา กาหิติ นายกานามฺ | (5) 

ชฺญาเน สฺถิหิตฺวา อหุ วฺยากโรมิ 

จนฺทฺรปฺรภสฺยาจริต ํวิศิษฺฏมฺ | 

น ปศฺจกาเล’สฺย ภเว’นฺตราโย 

น พฺรหฺมจรฺยสฺย น ชีวิตสฺย | (6) 

หสฺเต ยถา อามลกานิ ป ฺจ 

ปฺรชานาติ พุทฺธสหสฺรโกฏย: | 

ตทุตฺตเร ยาตฺติก คงฺควาลิกา 

อนาคตา เยษฺวิย ปูชนา โหติ | (7) 

เทวาน นาคาน อศีติโกฏิย: 

ยกฺษาณ โจ โกฏิสหสฺร สปฺตติ: | 

เอาตฺสุกฺยเมษนฺติ ย ปศฺจกาเล 

ปูชาํ กโรนฺตา ทฺวิปโทตฺตมานามฺ | (8) 

ส ปูช กฺฤตฺวา ทฺวิปทาน อุตฺตมานฺ 
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สมุทาจริ ชฺญานมิม ํนิรุตฺตรมฺ | 

ส ปศฺจิเม โจจฺฉฺรย ิโลกนาโถ 

วิมลปฺรโภ นาม ชิโน ภวิษฺยติ | (9) 

อิท ํสฺวก ํวฺยากรณ ํศฺรุณิตฺวา 

ปฺรีติสฺผโุฏ อาสิ กุมารภูต: | 

จนฺททฺรปฺรโภ อุทฺนต สปฺต ตาล 

อุทานุทาเนติ นเภ สฺถิหิตฺวา | (10) 

อโห ชินา อุตฺตมธรฺมเทศกา 

วิมุกฺติชฺญานาธิปตีพเล สฺถิตา | 

สุนิศฺจิเต อุตฺตมชฺญานิ ติษฺฐสิ 

อนาภิภูโต’สิ ปรปฺรวาทิภิ: | (11) 

วิวรฺชิตา สงฺค วิมุกฺติ สฺปรฺศิตา 

วิภาวิต ํวสฺตุ ภเว น สชฺชสิ | 

ปฺรป ฺจ สรฺเว สกลา น โภนฺติ เต 

อสงฺคชฺญาน ํตฺริภเว’ภิวรฺตเต | (12) 

สรฺวปฺรป ฺเจภิรโนปลิปฺตา 

ทฺฤษฺฏิ: ปฺรป ฺจา: สกลา: ปฺรหีณา: | 

สุภาวิเต มารฺค นิเกตุ นาสฺติ 

อนาภิภูตา อวิรุทฺธ เกนจิตฺ | (13) 

นิเกตุ ไตฺรธาตุกิ นาสฺติ ตุภฺย ํ

โอฆาศฺจ คฺรนฺถาศฺจ ปฺรหีณ สรฺเว | 

ตฺฤษฺณาลตาพนฺธน สรฺวิ ฉินฺนา 

ภว ปฺรหีโณ ภวสโํฆ นาสฺติ | (14) 

สฺวภาวุ ธรฺมาณมภาวุ ชานเส 

อนาภิลปฺยา คิร สปฺํรภาษเส | 

สึเหน วา กฺโรษฺฏุ ก ตีรฺถ นาศิตา 

เย เต วิปรฺยาสสฺถิตา อวิทฺวสุ | (15) 

นิธาน ศฺเรษฺฐ ํมย ิลพฺธมทฺย 

ธรฺม ํนิธาน ํสุคเตน เทศิตมฺ | 

ปฺรหีณ สรฺวา วินิปาตุ ทุรฺคติ 
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กางฺกฺษา น เมหาสฺติ ภวิษฺย นายก: | (16) 

มรฺูยสฺมิ ปาณึ ปฺรติสฺถาปยตฺิวา 

สุวรฺณวรฺณ ํรุจิรํ ปฺรภาสฺวรมฺ | 

อภิษิ ฺจ โพธาย นรรฺษภสฺต ํ

สเทวก ํโลก สฺถเปตฺว สากฺษิณมฺ | (17) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช สฺมิตวฺยากรณปริวรฺโต นาม ป ฺจทศ: | (15) 

 

16 

ปูรฺวโยคปริวรฺต: | 

สฺมรามิ ปูรฺว ํจรมาณุ จาริกาํ 

สึหธฺวชสฺย สุคตสฺย ศาสเน | 

อภูษิ ภิกฺษุ วิทุ ธรฺมภาณโก 

นาเมน โส อุจฺยติ พฺรหฺมทตฺต: | (1) 

อห ํตทาสีนฺมติ ราชปุตฺโร 

อาพาธิโก พาฒ คิลาน ทุ:ขิต: | 

มหฺยาํ จ โส อาจริโย อภูษิ 

โย พฺรหฺมทตฺตสฺตท ธรฺมภาณก: | (2) 

ป ฺโจตฺตรา ไวทฺยศตา อนูนกา 

วฺยาธึ จิกิตฺสนฺติ อุทฺยกฺุตมานสา: | 

วฺยาธึ น ศกฺนนฺติ มม จิกิตฺสิตุ ํ

สรฺเว มม ชฺญาตย อาสิ ทุ:ขิตา: | (3) 

ศฺรุตฺวา จ ไคลานฺย ุส มหฺย ภิกฺษุ 

คิลานปฺฤจฺโฉ มม อนฺตกาคต: | 

กฺฤปํา ชเนตฺวา มม พฺรหฺมทตฺโต 

อิม ํสมาธึ วรุ ตตฺร เทศย ี| (4) 

ตสฺย มมา เอตุ สมาธิ ศฺรุตฺวา 

อุตฺปนฺน ปฺรีติ อริยา นิรามิษา | 

สฺวภาวุ ธรฺมาณ ปฺรชานมาโน 

อุจฺฉฺวสิ วฺยาธี ตุหุ ตสฺมิ กาเล | (5) 

ทีปํกร: โส จรมาณุ จาริกา’ 
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มภูษิ ภิกฺษุรฺวิทุ ธรฺมภาณก: | 

อห ํจ อาสีนฺมติราชปุตฺร: 

สมาธิชฺญาเนน หุ วฺยาธิ โมจิต: | (6) 

ตสฺมาตฺ กุมารา พหุ ปศฺจกาเล 

อนุสฺมรนฺโต อิมุ ปาริหาณิมฺ | 

สเหสิ พาลาน ทุรุกฺต วากฺย ํ

ธาเรนฺตุ วาเจนฺตุ อิม ํสมาธิมฺ | (7) 

เภษฺยนฺติ ภิกฺษุ พหุ ปศฺจกาเล 

ลุพฺธาศฺจ ทุษฺฏาศฺจ อสยํตาศฺจ | 

ปาเปจฺฉ อธฺโยษิต ปาตฺรจีวเร 

ปฺรติกฺษิปิษฺยนฺติ อิม ํสมาธิมฺ | (8) 

อีรฺษฺยาลุกา อุทฺธต ปฺรากเฏนฺทฺริยา: 

กุเลษุ จาธฺโยษิต ลาภกามา: | 

ปฺราโยคิเก สสฺํตวิ นิตฺย สศฺํริตา: 

ปฺรติกฺษิปิษฺยนฺติ อิม ํสมาธิมฺ | (9) 

หสฺตาํศฺจ ปาทาํศฺจ ตถ วิทฺยมานา 

หาสฺเย จ ลาสฺเย จ สทา ปฺรยกฺุตา: | 

ปรสฺปรํ กณฺฐิต ศฺลิษฺยมาณา 

คฺราเมษุ จรฺยาปถิ อนฺย ุเภษฺยติ | (10) 

อยกฺุตโยคานิมิ โภนฺติ ลกฺษณา: 

ปรกุมารีษุ จ นิตฺย ธฺโยษิตา: | 

รูเปณ รกฺตา คฺรถิตา ภวนฺติ 

หิณฺฑนฺติ คฺรามานฺนิค:มาํศฺจ ราษฺฏฺ รานฺ | (11) 

เต ขาทฺยเปยสฺมิ สทา ปฺรยกฺุตา 

นาฏฺ เย จ คีเต จ ตไถว วาทิเต | 

กฺรยวิกฺรเย โจ สท โภนฺติ อุตฺสุกา: 

ปาเน’ปิ จาธฺโยษิต นษฺฏลชฺชา: | (12) 

เลขาน ปิษฺยนฺติ อยกฺุตโยคา: 

ศีล ํตเถรฺยาปถุ โฉรยตฺิวา | 

มรฺยาท ภินฺทิตฺว คฺฤหีภิ สารฺธ ํ
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เต ภินฺนวฺฤตฺตา วิตถปฺรติษฺฐิตา: | (13) 

เย กรฺม พุทฺเธหิ สทา วิวรฺชิตา’ 

สฺตุลมานกเูฏ จ สทา ปฺรยกฺุตา: | 

ตตฺกรฺม กฺฤตฺวาน กิลิษฺฐปาปกานฺ 

อปาย ุยาสฺยนฺติ นิหีนกรฺมา: | (14) 

ปฺรภูตวิตฺต ํมณิเหมศขํ ํ

คฺฤหาํศฺจ ชฺญาตีศฺจ วิหาย ปฺรวฺรชิ | 

เต ปฺรวฺรชิตฺวานิห พุทฺธศาสเน 

ปาปานิ กรฺมาณิ สทาจรนฺติ | (15) 

ธเน จ ธานฺเย จ เต สารสชฺํญิโน 

เธนูศฺจ คาว: ศกฏานิ สชฺชย ี| 

กิมรฺถ เตหิ อิม เกศ โฉริตา 

ศิกฺษาย เยษาํ ปฺรติปตฺติ นาสฺติ | (16) 

มยา จ ปูรฺเว จริยาํ จริตฺวา 

สุทุษฺกรํ กลฺปสหสฺร จีรฺณมฺ | 

อย ํจ เม ศานฺต สมาธิเรษิโต 

ยตฺเตษ ศฺรุตฺวา ตท หาสฺย ุเภษฺยติ | (17) 

จิรํ มฺฤษาวาทิ อพฺรหฺมจาริโณ 

อปายนิมฺนา: สท กามลาภา: | 

เต พฺรหฺมจารีณ ธฺวช ํคฺฤหีตฺวา 

ทุ:ศีล วกฺษฺยนฺติ น เอษ ธรฺม: | (18) 

เภทาย สฺถาสฺยนฺติ จ เต ปรสฺปรํ 

อยกฺุติภิรฺลาภ คเวษมาณา: | 

อวรฺณ ภาษิตฺว ต อนฺยมนฺย ํ

จฺยตุา คมิษฺยนฺติ อปายภูมิมฺ | (19) 

ศต:สหสฺเรษุ สุทุรฺลภาสฺเต 

กฺษานฺตีพล ํเยษุ ตทา ภวิษฺยติ | 

อโต พหู เย กลหสฺมิ อุตฺสุกา: 

ปฺรป ฺจ กาหินฺติ ชหิตฺว กฺษานฺติมฺ | (20) 

วกฺษฺ(ย)นฺติ วาจา วย โพธิสตฺตฺวา: 
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ศพฺโท’ปิ เตษาํ วฺรชิ เทศเทเศ | 

อภูตศพฺเทน มเทน มตฺตา 

วิปนฺนศีลาน กุโต’สฺติ โพธิ: | (21) 

น เม ศฺรุต ํนาปิ กทาจิ ทฺฤษฺฏ’ 

มธฺยาศโย ยสฺย วิศุทฺธุ นาสฺติ | 

อิเมษุ ธรฺเมษุ จ นาสฺติ กฺษานฺติ: 

ส ลปฺสฺยเต โพธิ กฺษิปิตฺว ธรฺมานฺ | (22) 

ศีตาศฺจ ตฺรตาศฺจ คฺฤห ํตฺยชนฺติ 

เต ปฺรวฺรชิ ทฺฤฒตรา ภวนฺติ | 

วิเศษกามา วิลย ํปฺรยานฺติ 

กฺษิปิตฺว ยาน ํปุรุโษตฺตมานามฺ | (23) 

นิหีนปฺรชฺญา คุณวิปฺรหีนา 

วกฺ(ษฺ)ยนฺติ โทษ ํสท อคฺรยาเน | 

ยสฺไม จ เต ตจฺฉรณ ํปฺรปนฺนา’ 

สฺตไตฺรว เต โทษศตานฺ วทนฺติ | (24) 

อาชีวกา เย พหุ ปฺรวฺรชิตฺวา 

อนรฺถิกา: สรฺวสุพุทฺธโพธเย | 

เต อาตฺมทฺฤษฺฏีย สฺถิหิตฺว พาลา 

อุตฺตฺรสฺต เภษฺยนฺติ ศฺรุณิตฺว ศนฺูยตามฺ | (25) 

วิหารุ กฺฤตาน ต อนฺยมนฺย ํ

วฺยาปาทโทษาํศฺจ ขิล ํชเนตฺวา | 

อภฺยาขฺย ทตฺวา จ ปรสฺปเรณ 

ลปฺสฺยนฺติ ปฺราโมทฺย กริตฺว ปาปกมฺ | (26) 

ย: ศีลวนฺโต คุณวนฺตุ เภษฺยติ 

ไมตฺรีวิหารี สท กฺษานฺติโกวิท: | 

สุสวฺํฤโต มารฺทวสูรตศฺจ 

ปริภูต โส เภษฺยติ ตสฺมิ กาเล | (27) 

โย โข ปุนรฺเภษฺยติ ทุษฺฏจิตฺต: 

สุทารุโณ เราทฺรติหีนกรฺมา | 

อธรฺมจารี กลเห รตศฺจ 
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ส ปูชิโต เภษฺยติ ตสฺมิ กาเล | (28) 

อาโรยามิ ปฺรติเวทยามิ 

สเจตฺ กุมารา มม ศฺรทฺธ คจฺฉสิ | 

อิมาํ สฺมริตฺวา สุคตานุศาสฺนี 

มา ชาตุ วิศฺวสฺตุ ภเวสิ เตษามฺ | (29) 

เต ตีวฺรราคาสฺตถ ตีวฺรโทษา’ 

สฺเต ตีวฺรโมหา: สท มานมตฺตา: | 

อทานฺตกายาศฺจ อทานฺตวาจ: 

อทานฺตจิตฺตาศฺจ อปายนิมฺนา: | (30) 

อห ํจ ภาเษยฺย คุณาน วรฺณานฺ 

น โจ คุณานฺ ภิกฺษุ สมาจเรยฺยา | 

น โฆษมาตฺเรณ จ โพธิ ลภฺยเต 

ปฺรติปตฺติสาราณ จ โพธิ ทุรฺลภา | (31) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช ปูรฺวโยคปริวรฺโต นาม โษฑศ: | (16) 

 

17 

พหุพุทฺธนิรฺหารสมาธิมุขปริวรฺต: | 

อถ ขลุ ภควาํสตาํ มหตี สาคโรปมาํ ปรฺษท ํธรฺมกถยา สทํรฺศฺย สมุตฺเตชฺย สปฺํรหรฺษฺย 

สมาทาปฺย อุตฺถายาสนาตฺ ปฺณากฺรามตฺ | เยน จ คฺฤธฺรกฏูปรฺวตราชสฺเตไนว อุปสมกฺรามตฺ | อุปสกฺํรมฺย 

จ ปฺรชฺญปฺต เอวาสเน นฺยษีทตฺ | ภิกฺษุสฆํปริวฺฤโต เทวนาคยกฺษคนฺธรฺวาสุรครุฑกินฺนรมโหรค- 

มนุษฺยามนุษฺยนมสฺกฺฤต: สาคโรปมายาํ ปรฺษทิ ธม สเํทศยติ สฺม | อถ ขลุ จนฺทฺรปฺรภ: กุมารภูโต 

ภควนฺต ํนิรฺคต ํวิทิตฺวา อศีตฺยา ปฺราณิโกฏีศไต: สารฺธ ํสรฺไวเทวภูไตรนฺยโลกธาตฺวาคไตศฺจ สพํหุไลรฺ

โพธิสตฺตฺวมหาสตฺตฺวนิยุไต: สารฺธํ ปุษฺปธูปคนฺธมาลฺยวิ เลปนํ คฺฤหีตฺวา ตู รฺยศไตรฺวทฺย- 

มาไนศฺฉตฺรธฺวชฆณฺฏาปตากาภิรตฺยุจฺฉฺริตาภิ: มหามาลฺยาภินิรฺหารมาทาย ภควต: ปูชากรฺมเณ เยน 

คฺฤธฺรกูฏปรฺวโต เยน จ ภควาํสฺเตโนปชคาม | อุเปตฺย จ ภควต: ปาเทา ศิรสาภิวนฺทฺย ภควนฺต ํตฺริ:  

ปฺรทกฺษิณีกฺฤตฺย ไต: ปุษฺปธูปคนฺธมาลฺยวิเลปไนสฺตูรฺยตาลาวจไร: ปฺรวาทฺยมาไนรฺมหตี ปูชาํ กฺฤตฺวา 

เอกานฺเต นฺยษีทตฺ สเคารว: ธรฺมปริปฺฤจฺฉาไย | 

อถ ขลุ จนฺทฺรปฺรภ: กุมารภูโต ภควนฺตเมตทโวจตฺ ปฺฤจฺเฉยมห ํภควนฺต ํตถาคตมรฺหนฺต ํ

สมฺยกฺสพุํทฺธ ํกจิํเทว ปฺรเทศ ํสเจนฺเม ภควานวกาศ ํกุรฺยาตฺ ปฺฤษฺฏปฺรศฺนวฺยากรณาย | เอวมุกฺเต ภควาํ-

ศฺจนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูตเมตทโวจตฺ  ปฺฤจฺฉ ตฺว ํกุมาร ตถาคตมรฺหต ํสมฺยกฺสพุํทฺธ ํยทฺ ยเทวากางฺกฺษสิ | 
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นิตฺยกฺฤตสฺเต กุมาร ตถาคเตนาวกาศ: | เอวมุกฺเต จนฺทฺรปฺรภ: กุมารภูโต ภควนฺตเมตทโวจตฺ  กติภิรฺ

ภควนฺ ธรฺไม: สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺว: อิม ํสรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺ จิต ํสมาธึ ปฺรติลภเต ? เอว- 

มุกฺเต ภควาํศฺจนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูตเมตทโวจตฺ  จตุรฺภิ: กุมาร ธรฺไม: สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺว: อิม ํ

สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺจิต ํสมาธึ ปฺรติลภเต | กตไมศฺจตุรฺภิ: ? อิห กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: 

สูรโต ภวติ สุวิสวําโส ทานฺโต ทานฺตภูมิมนุปฺราปฺต: | ส ปไรรากฺรุษฺโฏ วา ปริภาษิโต วา ทุรุกฺตานาํ 

ทุรฺภาษิตานาํ วจนปถานาํ กฺษโม ภวตฺยธิวาสนชาตีย: กรฺมทรฺศี นิหตมาโน ธรฺมกาม: | อเนน กุมาร  

ปฺรถเมน ธรฺเมณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: อิม ํสมาธึ ปฺรติลภเต | ปุนรปรํ กุมาร 

โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: ศีลวานฺ ภวติ | ปริศุทฺธศีล: อขณฺฑศีล: อจฺฉิทฺรศีล: อศพลศีล: อกลฺมษศีล: 

อจฺยุตศีล: อนาวิลศีล: อครฺหิตศีล: อภฺยุทฺคตศีล: อนิศฺริตศีล: อปรามฺฤษฺฏศีล: อนุปลมฺภศีล: 

อารฺยปฺรศสฺตศีโล วิชฺญปฺรศสฺตศีล: | อเนน กุมาร ทฺวิตีเยน ธรฺเมณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว 

มหาสตฺตฺว: อิม ํสมาธึ ปฺรติลภเต | ปุนรปรํ กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺวสฺไตฺรธาตุเก อุตฺตฺรสฺตจิตฺโต 

ภวติ สํกฺรสฺตจิตฺโต นิรฺวิณฺณจิตฺโต นิ:สรณจิตฺต: | อนรฺถิก: อนภิรต: อนธฺยวสิต: อนภิษกฺต: |  

สรฺวไตฺรธาตุเก อุทฺวิคฺนมานส: | อนฺยตฺร ไตฺรธาตุกาตฺ สตฺตฺวานิ โมจยิษฺยามีติ วฺยายมเต | 

สมุทาคจฺฉตฺยนุตฺตรายาํ สมฺยกฺสํโพเธา | อเนน กุมาร ตฺฤตีเยน ธรฺเมณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว 

มหาสตฺตฺว อิม ํสมาธึ ปฺรติลภเต |  ปุนรปรํ กุมาร โพธิสตฺตโว มหาสตฺตฺว: ศฺราทฺโธ ภวติ | อตฺฤปฺโต 

ภวติ ธรฺมปรฺเยษฺฏฺ ยามฺ | พหุศฺรุโต ภวติ | นิศารโท ภวติ | ธรฺมกามศฺจ ธรฺมคุรุก: | น ลาภสตฺการศฺโลก-

คุรุโก น ชฺญานคุรุก: | ยถาศฺรุตาํศฺจ ธรฺมานฺ ยถาปรฺยวาปฺตานฺ ปเรภฺยศฺจ วิสฺตเรณ เทศยติ สปฺํรกาศยติ 

หิตวสฺตุปูรฺวคํเมน จิตฺเตน น ชฺญาตฺรลาภกามนยา | อปิ ตุ ขลุ ปุน: กิมิตีเม สตฺตฺวา อิมานฺ ธรฺมานฺ  

ศฺรุตฺวา อวินิวรฺตนียา ภเวยรุนุติตรายา: สมฺยกฺสโํพเธริติ | อเนน กุมาร จตุรฺเถน ธรฺเมณ สมนฺวาคโต 

โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว อิม ํสมาธึ ปฺรติลภเต | 

เอภิ: กุมาร จตุรฺภิรฺธรฺไม: สมฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว อิม ํสรฺวธรฺมสฺวภาวสมตา-

วิป ฺ จิต ํ สมาธึ ปฺรติลภเต กฺษิปฺรํ จานุตฺตรํา สมฺยกฺสํโพธิภภิสํพุธฺยเต | ตทเนนาปิ เต กุมาร 

ปรฺยาเยไณว ํเวทิตวฺย ํยถาย ํสมาธิรฺพหุพุทฺธเทศิโต พหุพุทฺธวรฺณิโต พหุพุทฺธสปฺํรกาศิโต พหุพุทฺธ- 

ปฺรวิจิต: | พหูนาํ จ พุทฺธานาํ ภควตามนฺติกานฺมยา ปฺรวฺรชิตฺวา อย ํกุมาร สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิ- 

ป ฺจิต: สมาธิรฺวิสฺตเรณ ศฺรุต อุทฺคฺฤหีต: ปฺฤษฺโฏ วาจิต: ปฺรวรฺติโต’รณภาวนยา ภาวิโต พหุลีกฺฤต: 

ปเรภฺยศฺจ วิสฺตเรณ สปฺํรกาศิต: | อถ ขลุ ภควานิมเมว พหุพุทฺธนิรฺหารสมาธิมุข ํปูรฺวโยคกถานิรฺเทศ ํ

ภูยสฺยา มาตฺรยา ตสฺยาํ เวลายาํ จนฺทฺรปฺรภสฺย กุมารภูตสฺย วิสฺตเรณ คาถาภิคีเตน สปฺํรกาศยติ สฺม 

สฺมรามิ กลฺเป’ตุลิยาปฺรเมเย 

ยทา ชิโน อาสิ สฺวรางฺคโฆษ: | 

สฺวรางฺคโฆษสฺย ตถาคตสฺย 
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วรฺษ ํศตา ษษฺฏิ อภูษิ อาย:ุ | (1) 

ตสฺยานุ พุทฺโธ ปริเมณ อาสีตฺ 

ชฺญาเนศฺวโร นาม นราณมุตฺตม: | 

ชฺญาเนศฺวรสฺย ทฺวิปโทตฺตมสฺย 

วรฺษ ํสหสฺรา ทศ ทฺเวา จ อาย:ุ | (2) 

ชฺญาเนศฺวรสฺยาปิ ปเรณ พุทฺโธ 

เตเชศฺวโร นาม ชิโน อภูษิ | 

เตเชศฺวรสฺย ทฺวิปโทตฺตมสฺย 

ษฑฺสปฺตตี วรฺษสหสฺร อาย:ุ | (3) 

เตเชศฺวรสฺโยปรเตน พุทฺโธ 

มตีศฺวโร นาม ชิโน อภูษิ | 

มตีศฺวรสฺย ทฺวิปโทตฺตมสฺย 

วรฺษาณ โกฏี ปริปูรฺณ อาย:ุ | (4) 

มตีศฺวรสฺโยปรเตน พุทฺโธ 

พฺรหฺเมศฺวโร นาม ชิโน อภูษิ | 

พฺรหฺเมศฺวรสฺย ทฺวิปโทตฺตมสฺย 

จตุรฺทโศ วรฺษสหสฺร อาย:ุ | (5) 

พฺรหฺเมศฺวรสฺโยปรเตน พุทฺโธ 

อคฺนีศฺวโร นาม ชิโน อภูษิ | 

อคฺนีศฺวรสฺย ทฺวิปโทตฺตมสฺย 

ษษฺฐิสฺตทา วรฺษสหสฺร อาย:ุ | (6) 

อคฺนีศฺวรสฺโยปรเตน พุทฺโธ 

พฺรหฺมานโน นาม ชิโน อภูษิ | 

พฺรหฺมานนสฺย ทฺวิปโทตฺตมสฺย 

ราตฺรึทิวา สปฺต อภูษิ อาย:ุ | (7) 

พฺรหฺมานนสฺโยปรเตน พุทฺโธ 

คเณศฺวโร นาม ชิโน อภูษิ | 

คเณศฺวรสฺย ทฺวิปโทตฺตมสฺย 

ษฑฺวรฺษโกฏฺ ย: ปริปูรฺณ อาย:ุ | (8) 

คเณศฺวรสฺโยปรเตน พุทฺโธ 
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โฆเษศฺวโร นาม ชิโน อภูษิ | 

โฆเษศฺวรสฺย ทฺวิปโทตฺตมสฺย 

นววรฺษโกฏฺ ย: ปริปูรฺณ อาย:ุ | (9) 

โฆเษศฺวรสฺโยปรเตน พุทฺโธ 

โฆษานโน นาม ชิโน อภูษิ | 

โฆษานนสฺย ทฺวิปโทตฺตมสฺย 

ทศวรฺษโกฏฺ ย: ปริปูรฺณ อาย:ุ | (10) 

โฆษานนสฺโยปรเตน พุทฺธ’ 

ศฺจนฺทฺรานโน นาม ชิโน อภูษิ | 

จนฺทฺรานนสฺย ทฺวิปโทตฺตมสฺย 

ราตฺรึทิวา เอก อภูษิ อาย:ุ | (11) 

จนฺทฺรานนสฺโยปรเตน พุทฺธ: 

สูรฺยานโน นาม ชิโน อภูษิ | 

สูรฺยานนสฺย ทฺวิปโทตฺตมสฺย 

อษฺฏาทโศ วรฺษสหสฺร อาย:ุ | (12) 

สูรฺยานนสฺโยปรเตน พุทฺโธ 

พฺรหฺมานโน นาม ชิโน อภูษิ | 

พฺรหฺมานนสฺย ทฺวิปโทตฺตมสฺย 

ตฺริวึศติ วรฺษสหสฺร อาย:ุ | (13) 

พฺรหฺมานนสฺโยปรเตน พุทฺโธ 

พฺรหฺมศฺรโว นาม ชิโน อภูษิ | 

พฺรหฺมศฺรวสฺย ทฺวิปโทตฺตมสฺย 

อษฺฏาทโศ วรฺษสหสฺร อาย:ุ | (14) 

เอกสฺมิ กลฺปสฺมิ อิเม อุปนฺนา 

ทุเว ศเต โลกวินายกานามฺ | 

ศฺรุโณหิ นามานิห กีรฺตยษฺิเย 

อนาภิภูตาน ตถาคตานามฺ | (15) 

อนนฺตโฆษศฺจ วิฆุษฺฏโฆโษ 

วิฆุษฺฏเตชศฺจ วิฆุษฺฏศพฺท: | 

สฺวราวิฆุษฺฏศฺจ สฺวรารฺจิตศฺจ 



605 
 

 
 

สฺวรางฺคศรูศฺจ สฺวรางฺคศพฺท: | (16) 

ชฺญานาพโล ชฺญานวิเศษคศฺจ 

ชฺญานาภิภูรฺชฺญานสมุทฺคตศฺจ | 

ชฺญานารฺจิมานฺ ชฺญาน’อภฺยทฺุคตศฺจ 

วิฆุษฺฏชฺญานสฺตถ ชฺญานศรู: | (17) 

พฺรหฺมาพโล พฺรหฺมวสุ: สุพฺรหฺม 

พฺรหฺมา จ เทวสฺตถ พฺรหฺมโฆษ: | 

พฺรหฺเมศฺวโร พฺรหฺมนเรนฺทฺรเนตฺเร 

พฺรหฺมสฺวรางฺค: สฺวรพฺรหฺมทตฺต: | (18) 

เตโชพลสฺเตชวติ: สุเตชา: 

เตเชศฺวรสฺเตชสมุทฺนตศฺจ 

เตโชวิภุสฺเตชวินิศฺจิตศฺจ | 

เตชสฺวเรนฺทฺร: สุวิฆุษฺฏเตชา: | (19) 

ภีษฺโม พโล ภีษฺมมติ: สุภีษฺโม 

ภีษฺมานโน ภีษฺมสมุทฺคตศฺจ | 

ภีษฺมารฺจิ รฺภีษฺโมตฺตรุ ภีษฺมโฆษา 

เอเต ชินา โลกวินายกา’ภูตฺ | (20) 

คมฺภีรโฆษ: ศิริธารณศฺจ 

วิศุทฺธโฆเษศฺวรุ ศุทฺธโฆษ: | 

อนนฺตโฆษ: สุวิมุตฺกโฆโษ 

มาโร พโล มารวิตฺราสนศฺจ | (21) 

สุเนตฺร ศุทฺธานนุ เนตฺรศุทฺโธ 

วิศุทฺธเนตฺรศฺจ อนนฺตเนตฺร: | 

สมนฺตเนตฺรศฺจ วิฆุษฺฏเนตฺโร 

เนตฺราภิภูรฺเนตฺรอนินฺทิตศฺจ | (22) 

ทานฺโตตฺตโร ทานฺต สุทานฺตจิตฺต: 

สุทานฺต ศานฺเตทฺริย ศานฺตมานส: | 

ศานฺโตตฺตร: ศานฺติศิรี ปฺรศานฺต: 

ศานฺตีย ปารํคตุ ศานฺติศรู: | (23) 

สฺถิโตตฺตร: ศานฺตุ สุทานฺตจิตฺต: 
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สุทานฺตศานฺเตนฺทฺริย ุศานฺตมานส: | 

ศานฺโตตฺตร: ศานฺตศฺริยา ชฺวลนฺต: 

ศานฺตปฺรศานฺเตศฺวรุ ศานฺติศรู: | (24) 

คเณนฺทฺร คณมุขฺย ุคเณศฺวรศฺจ 

คณาภิภูรฺคณิวร ศุทฺธชฺญานี | 

มหาคเณนฺทฺรศฺจ คเณนฺทฺรศโูร 

อนฺโย ปุโน คณิวร ปฺรโมจก: | (25) 

ธรฺมธฺวชศฺโจ ตถ ธรฺมเกตุ: 

ธรฺโมตฺตโร ธรฺมสฺวภาวอุทฺคต: | 

ธรฺมพลศฺไจว สุธรฺมศรู: 

สฺวภาวธรฺโมตฺตรนิศฺจิตศฺจ | (26) 

สฺวภาวธรฺโมตฺตรนิศฺจิตสฺย 

อศีติโกฏฺ ย: สหนามเธยา: | 

ทฺวิตียกลฺปสฺมิ อุตฺปนฺน นายกา 

เอเต มยา ปูชิต โพธิการณาตฺ | (27) 

สฺวภาวธรฺโมตฺตรนิศฺจิตสฺย 

โย นามเธย ํศฺฤณุเต ชินสฺย | 

ศฺรุตฺวา จ ธาเรติ วิฆุษฺฏ นาม 

ส กฺษิปฺรเมต ํลภเต สมาธิมฺ | (28) 

เอเตษ พุทฺธาน ปเรณ อนฺโย 

อจินฺติเย อปริมิตสฺมิ กลฺเป | 

อภูษิ พุทฺโธ นรเทวปูชิต: 

ส นามเธเยน นเรนฺทฺรโฆษ: | (29) 

นเรนฺทฺรโฆษสฺย ตถาคตสฺย 

ษฏฺ สปฺตตี วรฺษสหสฺรมาย:ุ | 

ตฺรยศฺจ โกฏีศต ศฺราวกาณาํ 

ย: สนฺนิปาต: ปฺรถโม อภูษิ | (30) 

ษฑฺภิชฺญ ไตฺรวิทฺย ชิเตนฺทฺริยานามฺ 

มหานุภาวาน มหรฺทฺธิกานามฺ | 

กฺษีณสฺรวาณานฺติมเทหธาริณาํ 
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สฆํสฺตทา อาสิ ปฺรภากรสฺย | (31) 

อศีติ โกฏีนิยตุา สหสฺรา 

โย โพธิสตฺตฺวาน คโณ อภูษิ | 

คมฺภีรพุทฺธีน วิศารทานาํ 

มหานุภาวาน มหรฺทฺธิกานามฺ | (32) 

อภิชฺญปฺราปฺตา: ปฺรติภานวนฺโต 

คติคตา: สรฺวิต ศนฺูยตายา: | 

ฤทฺธีย คจฺฉนฺติ เต เกฺษตฺรโกฏิโย 

ตโตตฺตเร ยาตฺติก คงฺควาลุกา: | (33) 

ปฺฤจฺฉิตฺว ปฺรศฺน ํทฺวิปทานนุตฺตมานฺ 

ปุเนนฺติ ตสฺไยว ชินสฺย อนฺติเก | 

สูตฺรานฺตนิรฺหารนิรุกฺติโกวิทา 

อาโลกภูตา วิจรนฺติ เมทินีมฺ | (34) 

สตฺตฺวานมรฺถาย จรนฺติ จาริกาํ 

มหานุภาวา: สุคตสฺย ปุตฺรา: | 

น กามเหโต: ปฺรกโรนฺติ ปาปํ 

เทวา ปิ เตษาํ สฺปฺฤห สชํเนนฺติ | (35) 

อนรฺถิกา ภวคติษุ น นิศฺริตา: 

สมาหิตา ธฺยานวิหารโคจรา: | 

วินิศฺจิตารฺถาศฺจ วิศารทาศฺจ 

นิรามคนฺธา: สท พฺรหฺมาจาริณ: | (36) 

อจฺเฉทฺยวากฺยา: ปฺรติภานวนฺโต 

นิรุกฺตินิรฺเทศปทารฺถโกวิทา: | 

สรฺวตฺรสทํรฺศก พุทฺธปุตฺรา: 

ปริคฺฤหีตา: กุศเลน กรฺมณา | (37) 

อนนฺตกลฺปาศฺจริยาย อุทฺนตา: 

สฺตุตา: ปฺรศสฺตา: สท นายเกหิ | 

วิโมกฺษตตฺตฺวารฺถปทาน เทศกา: 

อสกิํลิษฺฏา: สุวิศุทฺธศีลา: | (38) 

อโนปลิปฺตา: ปทุเมน วาริณา 
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วิมุกฺต ไตฺรธาตุกโต’ปฺรมตฺตา: | 

อโนปลิปฺตาษฺฏหิ โลกธรฺไม’ 

รฺวิศุทฺธกายา: ปริศุทฺธกรฺมา: | (39) 

อลฺเปจฺฉ สตุํษฺฏ มหานุภาวา 

อคฺฤท: เต พุทฺธคุณา: ปฺรติษฺฐิตา: | 

สรฺเวษ สตฺตฺวาน คติ: ปรายณา 

น โฆษมาตฺรปฺรติปตฺติสารา: | (40) 

ยตฺร สฺถิตาสฺต ํจ ปเรษุ เทศย ุ

สรฺเวหิ พุทฺเธหิ ปริคฺฤหีตา: | 

ไวศฺวาสิกา: โกศธรา ชินานาํ 

เต สรฺวิ ไตฺรธาตุกิ ตฺรสฺตมานสา: | (41) 

ปฺรศานฺตจิตฺตา: สท รณฺยโคจรา 

อธิษฺฐิตา โลกวินายเกภิ: | 

ภาษนฺติ สูตฺรานฺตสหสฺรโกฏิโย 

ย ํไจว ภาษนฺติ ต พุทฺธวรฺณิตมฺ | (42) 

วิวรฺชิตา: สรฺวปเทภิ เลากิกา: 

ศนฺูยาธิมุกฺตา: ปรฺมารฺถเทศกา: | 

อนนฺตวรฺณา คุณสาคโรปมา: 

พหุศฺรุตา: ปณฺฑิต วิชฺญวนฺต: | (43) 

สเจตฺ กุมาโร พหุกลฺปโกฏิย 

อธิษฺฐิหนฺต: ปฺรวเทย วรฺณมฺ | 

ส อลฺปก ํตตฺ ปริกีรฺติต ํภเวทฺ 

ยถา สมุทฺราทุทพินฺทุเรก: | (44) 

ตสฺมึศฺจ กาเล ส นเรนฺทฺรโฆโษ 

เทโศติม ํศานฺต สมาธิ ทุรฺทฺฤศมฺ | 

มหาตฺริสาหสฺริย โลกธาตุ 

เทเวหิ นาเคหิ สฺผโุฏ อภูษิ | ( 45) 

ตสฺโย อิม ํศานฺต สมาธิ ภาษต: 

ปฺรกมฺปิตา เมทินิ ษฑฺวิการมฺ | 

เทวา มนุษฺยา ยถ คงฺควาลิกา 
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อวิวรฺติกาเย สฺถิต พุทฺธชฺญาเน | (46) 

ตตฺราสิ ราชา มนุชาน อีศฺวร: 

ศิรีพโล นาม มหานุภาว: | 

ปุตฺราณ ตสฺโย ศต ป ฺจ อาส’ 

นฺนภิรูป ปฺราสาทิก ทรฺศนียา: | (47) 

อศีติ โกฏีศต อิสฺตฺริยาณา’ 

มนฺต:ปุรํ ตสฺย อภูษิ ราชฺญ: | 

จตุรฺทโศ โกฏิสหสฺร ปูรฺณา 

ทุหิตโร ตสฺย อภูษิ ราชฺญ: | (48) 

ส การฺติกายาํ ตท ปูรฺณมาสฺยา’ 

มษฺฏางฺคิก ํโปษธมาททิตฺวา | 

อศีติโกฏีนิยเุตหิ สารฺธ’ 

มุปาคมลฺโลกคุรุสฺย อนฺติกมฺ | (49) 

วนฺทิตฺว ปาเทา ทฺวิปโทตฺตมสฺย 

นฺยษีทิ ราชา ปุรโต ชินสฺย | 

อธฺยาศย ํตสฺย วิทิตฺว ราชโญ 

อิม ํสมาธึ ทฺวิปเทนฺทฺร เทศย ิ| (50) 

ส ปารฺถิว: ศฺรตฺว สมาธิเมต’ 

มุตฺสฺฤชฺย ราชฺย ํยถ เขฏปิณฺฑมฺ | 

ปริตฺยชิตฺวา ปฺริย ชฺญาติพานฺธวานฺ 

ส ปฺรวฺรชี ตสฺย ชินสฺย ศาสเน | (51) 

ปุตฺราณ ป ฺจาศต ปฺรวฺรชิสุ 

อนฺต:ปุรํ ไจว ตไถว ธีตโร | 

อนฺเย จ ตตฺร ปุตฺรชฺญาติพานฺธวา: 

ษฏฺ สปฺตติรฺนยตุ ตฺรยศฺจ โกฏฺ ย: | (52) 

ส ปฺรวฺรชิตฺเวห สปุตฺรทารํ 

สฺถเปตฺว อาหารนิรฺหารภูมิมฺ | 

อธิษฺฐิตศฺจกฺํรมิ อษฺฏวรฺษ ํ

ส จกฺํรเม วสฺถิตุ กาล การฺษีตฺ | (53) 

ส กาลุ กฺฤตฺวา ตท ราชกุ ฺชโร 
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สมาธิจิตฺโต สุสมาหิต: สทา | 

ตไตฺรว โส ราชกุเล อุปนฺโน 

อุปปาทุโก ครฺภมไลรลิปฺต: | (54) 

ทฺฤฒพโล นาม ปิตาสฺย ภูษิ 

มหามตี นาม ชเนตฺริ อาสีตฺ | 

ส ชาตมาตฺโร อวจี กุมาโร 

กจฺจินฺนุ โส ติษฺฐติ โลกนาถ: | (55) 

ชานาติ เม อาศย ุโลกนาโถ 

เยโน มมา ศานฺต สมาธิ เทศิต: | 

อปฺรตฺยยา อปคตปฺรตฺยยา จ 

โย เอก นิรฺเทศุ ภเว คตีนามฺ | (56) 

ยา สรฺวธรฺมาณ สฺวภาวมุทฺรา 

ย: สูตฺรโกฏีนิยตุาน อาคม: | 

โย โพธิสตฺตฺวาน ธน ํนิรุตฺตรํ 

กจฺจิชฺชิโน ภาษติ ต ํสมาธิมฺ | (57) 

กายสฺย ศุทฺธี ตถ วาจ ศุทฺธี 

จิตฺตสฺย ศุทฺธิสฺตถ ทฺฤษฺฏิศุทฺธิ: | 

อารมฺพณานาํ สมติกฺรโม ย: 

กจฺจิชฺชิโน ภาษติ ต ํสมาธิมฺ | (58) 

อวิปฺรณาศ: ผลธรฺมทรฺศน ํ

อษฺฏางฺคิกา มารฺควรสฺย ภาวนา | 

ตถาคไต: สคํมุ ตีกฺษฺณปฺรชฺญตา 

สตฺยปฺรเวศ: สท ธรฺมชฺญานมฺ | (59) 

สฺกนฺธปริชฺญา สมตา จ ธาตุนา’ 

มปกรฺษณ ํจายตนาน สรฺวศ: | 

อนุตฺปาท สากฺษาตฺกฺริยยาวตาร: 

กจฺจิชฺชิโน ภาษติ ต ํสมาธิมฺ | (60) 

ปฺรติสวํิทา ศานฺตฺยวตารชฺญาน ํ

สรฺวากฺษราณาํ จ ปฺรเภทชฺญานมฺ | 

วสฺตุนิเวศสมติกฺรโม ย: 
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กจฺจิชฺชิโน ภาษติ ต ํสมาธิมฺ | (61) 

โฆษ: ปริชฺญาถ ปฺราโมทฺยลาภ: 

ปฺรีติศฺจ โภตี สุคตาน วรฺณมฺ | 

อารฺยา คติมารฺทวตา จ อุชฺชุกา 

กจฺจิชฺชิโน ภาษติ ต ํสมาธิมฺ | (62) 

นา ชาตุ กุรฺยาทฺภุกุทึ ส สูรต: 

สาขิลฺย มาธุรฺย สฺมิต ํมุข ํจ | 

ทฺฤษฺฏฺ วา จ สตฺตฺวานฺ ปฺรถมาลเปติ 

กจฺจิชฺชิโน ภาษติ ต ํสมาธิมฺ | (63) 

อนาลสฺยตา เคารวตา คุรูณาํ 

ศุศฺรูษณา วนฺทน เปฺรมทรฺศนา | 

อุปปตฺติ สตุํษฺฏิต ศุกฺลตา จ 

กจฺจิชฺชิโน ภาษติ ต ํสมาธิมฺ | (64) 

อาชีวศุทฺธิสฺตถ รณฺยวาโส 

ธูเต สฺถิตานุสฺมฺฤเตรปฺรโมษ: | 

สฺกนฺเธษุ เกาศลฺยมถาปิ ธาตุษุ 

กจฺจิชฺชิโน ภาษติ ต ํสมาธิมฺ | (65) 

อายตนเกาศลฺยมภิชฺญชฺญาน ํ

กิเลส’อปกรฺษณ ทานฺตภูมิ | 

ปฺฤถุสรฺวมนฺตฺราณมสาวุจฺเฉท: 

กจฺจิชฺชิโน ภาษติ ต ํสมาธิมฺ | (66) 

สมติกฺรม: สรฺวภวคฺคตีนาํ 

ชาติสฺมฺฤติ ธรฺมนิษฺกางฺกฺษตา จ | 

ธรฺเม จ จิตฺต ํศฺรุต เอษณา จ 

กจฺจิชฺชิโน ภาษติ ต ํสมาธิมฺ | (67) 

วิเศษคามี สท ภาวนารติ 

อาปตฺติ เกาศลฺยต นิ:สฺฤเตา สฺถิต: | 

ยตฺร สฺถิโต’นุศยติาํ ชหาติ 

กจฺจิชฺชิโน ภาษติ ต ํสมาธิมฺ | (68) 

ตีกฺษณสฺย ชฺญานสฺย วราคโม ยโต 
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อจาลิโย ไศลสโม อกมฺปิต: | 

อวิวรฺติตาลกฺษณ ธารณีมุข ํ

กจฺจิชฺชิโน ภาษติ ต ํสมาธิมฺ | (69) 

ศุกฺลาน ธรฺมาณ สทา คเวษณา 

ปาปาน ธรฺมาณ สทา วิวรฺชนา | 

สเํกฺลศปกฺษสฺย สทา ปฺรจารุ โย 

กจฺจิชฺชิโน ภาษติ ต ํสมาธิมฺ | (70) 

สรฺวาสุ ศิกฺษาสุ คตึคโต วิทุ: 

สมาธฺยวสฺถานคตึคตศฺจ | 

สตฺตฺวาน โจ อาศย ุชฺญาตฺว โจทโก 

เทเศติ ธรฺม ํวรพุทฺธโพเธา | (71) 

วิเศษชฺญาน ํอุปปตฺติชฺญาน ํ

อนนฺตชฺญาน ํสุสมาปฺตชฺญานมฺ | 

สรฺวคฺคตีนาํ ปฺรติสธิํชฺญาน ํ

กจฺจิชฺชิโน ภาษติ ต ํสมาธิมฺ (72) 

คฺฤหานฺ สมุตฺสฺฤชฺย ปฺรวฺรชฺยจิตฺต ํ

ไตฺรธาตุเก อนภิรตี นนุคฺรห: | 

จิตฺตสฺย สปฺํรคฺรหณ ํสหรฺษณา 

เทเศติ ธรฺม ํทฺวิปทานมุตฺตม: | (73) 

ธรฺเมษุ โจ นาภินิเวศ ตาย ิ

ปริคฺรโห ธรฺมวเร สทา จ | 

กรฺมวิปาเก จ ทฺฤฒาธิมุกฺตึ 

เทเศติ ธรฺม ํทฺวิปทานมุตฺตม: | (74) 

วินยสฺมิ เกาศลฺย วิปากชฺญาน ํ

กลห ํวิวาทาน ตโถปสานฺติ: | 

อวิคฺรห ํวาปฺยวิวาทภูมึ 

เทเศติ ธรฺม ํทฺวิปทานมุตฺตม: | (75) 

กฺษานฺตีสมาทานมกฺโรธสฺถาน ํ

วินิศฺจเย ธรฺมิ สทา จ เกาศลมฺ | 

ปทปฺรเภเทษุ จ ชฺญานทรฺศน ํ
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เทเศติ ธรฺม ํกรุณาํ ชเนตฺวา | (76) 

ปูรฺวานฺตชฺญานมปรานฺตชฺญาน ํ

ตฺริยธฺว’สมตา สุคตาน ศาสเน | 

ปริจฺเฉท อุกฺต: ส ตฺริมณฺฑลสฺย 

เอว ํชิโน เทศย ิธรฺมสฺวามี | (77) 

จิตฺตวฺยวสฺถาน เอกาคฺรตา จ 

กายวฺยวสฺถาน ยถารฺยภูมิ: | 

อีรฺยาปถสฺโถ สท กาลิ รกฺษณา 

เทเศติ ธรฺม ํปุรุษรฺษโภ มุนิ: | (78) 

หิริศฺจ โอตฺราปฺย ุปฺราสาทิก ํจ 

ยกฺุตาํ คิรํ ภาษติ โลกชฺญานมฺ | 

ปฺรวฺฤตฺติธรฺม ํปฺรกฺฤตึ จ ปฺราณินาํ 

เทเศติ ธรฺม ํวรโพธิมคฺรยามฺ | (79) 

อนุคฺรห ํโจ หิริโมตฺราปฺย ํจ 

จิตฺตสฺย จากุศลตา ชุคุปฺสนา | 

ธูตสฺยานุตฺสรฺคต ปิณฺฑจรฺยาํ 

เทเศติ ธรฺม ํทฺวิปทานมุตฺตม: | (80) 

หิริศฺจ โอตฺราปฺย ุสทาจเรตา 

คุรูณาภิวาทน ปฺรตฺยตฺุถานมฺ | 

มานสฺย โจ นิคฺรห อาทิไตว 

เอว ํชิโน เทศย ิธรฺมสฺวามี | (81) 

จิตฺตสมุตฺถานต จิตฺตกลฺยตา 

ชฺญานปฺรตีเวธุ ตถานุโพธมฺ | 

อชฺญานปกฺษสฺย สทา วิวรฺชนา | 

เทเศติ ธรฺมานฺ วรพุทฺธโพธิมฺ | (82) 

จิตฺตปฺรเวศ ํจ รุตสฺย ชฺญาน ํ

นิรุกฺตฺยวสฺถาน วินิศฺจิตารฺถมฺ | 

สรฺเวษฺวนรฺถาน สทา วิวรฺชนมฺ 

เอว ํชิโน เทศย ิธรฺมสฺวามี | (83) 

สมงฺคตา สตฺปุรุเษหิ นิตฺย ํ
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วิวรฺชนา กาปุรุษาน ไจว | 

ชิเน ปฺรสาท ํสท เปฺรมตาํ จ 

เอว ํชิโน เทศย ิธรฺม ศฺเรษฺฐมฺ | (84) 

สเํกตปฺรชฺญปฺติวฺยาหารตาํ จ 

สสํารทุ:ขานิ สทา วิวรฺชนา | 

อลาภิ ลาเภ จ อสกฺตภาว’ 

เมว ํชิโน เทศย ิธรฺมมุตฺตมมฺ | (85) 

สตฺการุ ลพฺธฺวา จ น วิสฺมเยยฺยา 

อสตฺกฺฤตศฺจาปิ ภเวทุเปกฺษก: | 

ภูเต’ปิ วรฺณ ํน กทาจิ โมทิเย 

อิย เทศนา โลกหิตสฺย อีทฺฤศี | (86) 

อากฺโรศนาํ ปํสน สรฺวโศ สเห’ 

ทสสฺํตว: สรฺวคฺฤหีหิ สารฺธมฺ | 

สสํรฺคตาํ ปฺรวฺรชิเตน กุรฺยา’ 

เทว ํชิโน เทศย ิธรฺมสฺวามี | (87) 

พุทฺธาน โจ โคจริ สุปฺรติษฺฐิโต 

อโคจรํ สรฺว วิวรฺชยตฺิวา | 

อาจารสปํนฺน สุทานฺตจิตฺโต 

อิย ธรฺมเนตฺรี สุคเตน เทศิตา | (88) 

เย พาลธรฺมา: สท ตานฺ วิวรฺชเยตฺ 

กุลทูษณ ํสรฺว วิวรฺชเยจฺจ | 

อารกฺษิตวฺย ํสท พุทฺธศาสน ํ

เอว ํชิโน เทศย ิธรฺมสฺวามี | (89) 

อลฺปํ จ ภาษฺเย มธุรํ สุยกฺุต ํ

กลฺยาณตาํ มฺฤทุวจน ํปเรษามฺ | 

ปฺรตฺยรฺถิกานาํ สหธรฺมนิคฺรโห 

อิย ํชิเน อีทฺฤศ อานุศาสนี | (90) 

ปฺรติกฺรเมตฺ กาลิ น โจ อกาเล 

น วิศฺวเสตฺ สรฺวปฺฤถคฺชเนษุ | 

ทุ:เขน สฺปฺฤษฺโฏ น ภเวต ทุรฺมนา 
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อิย ํชิเน อีทฺฤศ อานุศาสนี | (91) 

ทริทฺร ทฺฤษฺฏฺ วา สธน ํกเรยฺยา 

ทุ:ศีล ทฺฤษฺฏฺ วา อนุกมฺปิตวฺยา | 

หิตวสฺตุตายาํ สท โอวเทยฺย 

อิย ํชิเน อีทฺฤศ อานุศาสนี | (92) 

ธรฺเมณ สตฺตฺวา อนุคฺฤหฺณีตวฺยา 

โลกามิสตฺยาคุ สทา จ การฺโย | 

น สจํย ํโน นิจย ํจ กุรฺยา’ 

ทิย ํชิเน อีทฺฤศ อานุศาสนี | (93) 

ศีลปฺรศสํา จ กุศีลกุตฺสนา 

อศา ฺยตา ศีลวตาํ นิเษวณมฺ | 

สรฺวสฺวกาตฺยาคิ ธเน’ปฺยนิศฺริโต 

อิย ํชิเน อีทฺฤศ อานุศาสนี | (94) 

อธฺยาศเยโน คุรุณา นิมนฺตฺรณา 

ยถา จ ภาเษ ตถ สรฺว กุรฺยามฺ | 

อภีกฺษฺณ เสเวยฺย จ ธรฺมภาณก ํ

อิย ํชิเน อีทฺฤศ อานุศาสนี | (95) 

สเคารฺว: ปฺรีตมนา: สทา ภเวตฺ 

โสมฺยาย ทฺฤษฺฏีย สทา สฺถิโต ภเวตฺ | 

ปูรฺวาสุ จรฺยาสุ สุนิศฺจิต: สทา 

อิย ํชิเน อีทฺฤศ อานุศาสนี | (96) 

ปูรฺวคํม: กุศลจริยาษุ นิตฺย’ 

มุปายเกาศลฺย นิมิตฺตวชเน | 

สชฺํญาวิวรฺเต ตถ วสฺตุลกฺษเณ 

อิย ํชิเน อีทฺฤศ อานุศาสนี | (97) 

สูตฺรานฺตนิรฺหารปเทษุ เกาศล ํ

สตฺยาน นิรฺเทศปเทษุ นิศฺจย: | 

วิมุกฺติชฺญานสฺย จ สากฺษิการิตา 

อิย ํชิเน อีทฺฤศ อานุศาสนี | (98) 

ศนฺูยาศฺจ ธรฺมา: สท เสวิตวฺยา 
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วิศารทา: ศีลพเล ปฺรติษฺฐิตา | 

สมาธิสฺถาเนน สโมตฺตเรยฺยา 

อิย ํชิเน อีทฺฤศ อานุศาสนี | (99) 

น ชฺญาตฺรลาภ ํปิ กทาจิ เทศเย’ 

จฺจิตฺตสฺย จาปี กุหนาํ น กุรฺยาตฺ | 

ทฺฤษฺฏีกฺฤตาํ สรฺว วิวรฺชเยจฺจ 

อิย ํชิเน อีทฺฤศ อานุศาสนี | (100) 

ปฺรติภานุ ศฺเรษฺฐ ํวร ธารณีเย 

ชฺญานสฺย โจภาสุ อนนฺตปาโร | 

อธิษฺฐานมนฺตฺร ปฺรติภานยกฺุติ’ 

ริย ํชิเน อีทฺฤศ อานุศาสนี | (101) 

ศีลสฺย ทฺวารมิม มารฺคภาวนา 

ปฺรติปตฺติ’โอวาท’นยศฺจ ภทฺรโก | 

อนุศาสนี อตฺร จริตฺว ศาสนี 

อิย ํชิเน อีทฺฤศ อานุศาสนี | (102) 

อนุโลมิโก กฺษานฺติ ย พุทฺธวรฺณิตา 

กฺษานฺติสฺถิโต โทษ วิวรฺชเยต | 

อชฺญาน วรฺเชยฺย สฺถิหิตฺว ชฺญาเน 

อิย ํชิเน อีทฺฤศ อานุศาสนี | (103) 

ชฺญานปฺรติษฺฐา ตถ โยคภูมี 

โยเคศฺวรี โพธย ิปฺรสฺถิตานามฺ | 

นิเษวณา สตฺปุรุษาณ นิตฺย ํ

อิย ํชิเน อีทฺฤศ อานุศาสนี | (104) 

อยกฺุตโยคีน สทา วิวรฺชนา 

ตถาคไตรฺภาษิต พุทฺธภูมิ | 

อนุโมทิตา สรฺวิหิ ปณฺฑิเตหิ 

อิย ํชิเน อีทฺฤศ อานุศาสนี | (105) 

พาไล: ปฺรติกฺษิปฺต อชฺญาตเกหิ 

อภูภิรตฺร ปฺฤถศฺราวกาณามฺ | 

ปริคฺฤหีตา: สท โพธิสตฺตฺไว: 
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อิย ํชิเน อีทฺฤศ อานุศาสนี | (106) 

ตถาคเตหิ อนุพุทฺธเมต ํ

เทเวหิ โว สตฺกฺฤตุ ปูชิต ํจ | 

อนุโมทิต ํพฺรหฺมสหสฺรโกฏิภิ: 

กจฺจิชฺชิโน ภาษติ ต ํสมาธิมฺ | (107) 

นาคสหสฺเรหิ สทา สุสตฺกฺฤต ํ

สุปรฺณยเกฺษหิ จ กินฺนเรหิ | 

ยา ภาษิตา โพธิวรา ชิเนภิ: 

กจฺจิชฺชิโน ภาษติ ต ํสมาธิมฺ | (108) 

ปรฺยาปฺต ยา นิตฺย ุสุปณฺฑิเตหิ 

ธน ํจ ศฺเรษฺฐ ํปฺรวรํ สุลพฺธมฺ | 

นิรามิษ ํชฺญาน จิกิตฺส อุตฺตมา 

กจฺจิชฺชิโน ภาษติ ต ํสมาธิมฺ | (109) 

ชฺญานสฺย โกษ: ปฺรติภานมกฺษย ํ

สูตฺรานฺตโกฏีน ปฺรเวศ เอษ: | 

ปริชฺญ ไตฺรธาตุกิ ภูตชฺญาน ํ

กจฺจิชฺชิโน ภาษติ ต ํสมาธิมฺ | (110) 

เนากา อิย ํเทศิต ปารคามินาํ 

นาวา ปิ โจ โอฆคตาน เอษา | 

กีรฺติรฺยโศ วธติ วรฺณมาลา 

เยษามย ํศานฺต สมาธิ เทศิต: | (111) 

ปฺรศสํ เอษา จ ตถาคตานาํ 

สฺตวศฺจ เอโษ ปุรุษรฺษภาณามฺ | 

สฺตว โพธิสตฺตฺวาน นยศฺจ อกฺษโย 

เยหี อย ํศานฺต สมาธิ เทศิต: | (112) 

ไมตฺรี อิย ํโทษศเม ปฺรกาศิตา 

อุเปกฺษิย ํการุณิกาน ภูมิมฺ | 

อาศฺวาสยนฺเตษ มหาศยานาํ 

เยษาํ กฺฤเตไนษ สมาธิ ภาษิต: | (113) 

ปฺรติปตฺติย ํเทศิต สึหนาทินา’ 
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มิตุ พุทฺธชฺญานสฺย วรสฺย อาคม: | 

สรฺเวษ ธรฺมาณ สฺวภาวมุทฺรา: 

สมาธฺยย ํเทศิตุ นายเกหิ | (114) 

สรฺวชฺญชฺญานสฺย จ อาหริตฺริมา 

จรฺยา อิย ํโพธย ิปฺรสฺถิตานามฺ | 

วิตฺราสน ํมารจมยู จาปิ 

สมาธฺยย ํศานฺต ชิเนน เทศิต: | (115) 

วิทฺยา อิย ํธรฺมสฺถิตาน ตายนิาํ 

อมิตฺรมธฺเย ปรมา จ รกฺษา | 

ปฺรตฺยรฺถิกานาํ สหธรฺมนิคฺรหา: 

สมาธฺยย ํศานฺต ชิเนน เทศิต: | (116) 

ปฺรติภานภูมี อิย สปฺํรกาศิตา 

พลา วิโมกฺษา ตถ อินฺทฺริยาณิ | 

วิศิษฺฏ อษฺฏาทศ พุทฺธธรฺมา: 

สมาธิ ศานฺเตษ นิเษวมาณา: | (117) 

ทศาน ปรฺเยษฺฏิ พลาน ภูตา 

ปูรฺวนิมิตฺต ํปิ จ พุทฺธชฺญาเน | 

เย พุทฺธธรฺมา: ปุรุโษตฺตเมน 

ปฺรกาศิตา โลกหิตานุกมฺปินา | (118) 

พุทฺธาน ปุตฺเรภิรย ํปฺรตีหิโต 

วิโมกฺษกามานย ุมารฺคุ เทศิต: | 

ปฺรีติศฺจ ตสฺมินฺ สุคตาตฺมชานาํ 

ศฺรุณิตฺวิม ํศานฺต สมาธิ ทุรฺทฺฤศมฺ | (119) 

ยา พุทฺธชฺญานสฺย จ ปาริปูริตา 

ยาเภษเต ปณฺฑิตุ โพธิสตฺตฺว: | 

วิศุทฺธจิตฺตศฺจ ศุจิรฺนิรงฺคโณ 

อิม ํนิเษเวต สมาธิ ศานฺตมฺ | (120) 

ปริศุทฺธ กาโย’สฺย ยถา ชินาน 

วิโมกฺษชฺญาน ํจ วิมุกฺติทรฺศนมฺ | 

อสกิํลิษฺฏ: สท ราคพนฺธไน: 
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อิม ํนิเษเวต สมาธิ ภทฺรกมฺ | (121) 

อภูมิ โทเษ วิคมศฺจ โมเห 

ชฺญานสฺย โจ อาคมุ มุกฺติมิจฺฉต: | 

วิทฺยาย อุตฺปาทุ อวิทฺยนาศกมฺ 

อิม ํนิเษเวต สมาธิ ศานฺตมฺ | (122) 

วิมุกฺติสาราณิย ตฺฤปฺติ ภาษิตา 

ธฺยายนีย ํศานฺต สมาธิ เทศิต: | 

จกฺษุศฺจ พุทฺธานมนินฺทิตานา’ 

มิม ํนิเษเวต สมาธิ ศานฺตมฺ | (123) 

อภิชฺญ เอษา พหุเกฺษตฺเร ทรฺศิตา 

ฤทฺธิศฺจ พุทฺธาน อนนฺต ทรฺศิตา | 

ยา ธารณี สาปิ ตโต น ทุรฺลภา 

นิเษวมาณสฺย สมาธิเมตมฺ | (124) 

ศานฺเตนฺทฺริยสฺโย อิห สฺถานุ โพธเย 

อิทมธิษฺฐานมนนฺตทรฺศิตมฺ | 

สูกฺษฺม ํจ ชฺญาน ํวิปุล ํวิศุทฺธ ํ

นิเษวมาณสฺย อิม ํสมาธิมฺ | (125) 

สุ พุธฺยเต ไนษ อยกฺุตโยไค’ 

รฺวิวรฺตน ํสรฺวสุ อกฺษราณามฺ | 

น ศกฺย ุโฆเษณ วิชานนาย 

เยโน อย ํศานฺต สมาธิ น ศฺรุต: | (126) 

ชฺญาต ํตุ วิชฺไญรย ุโพธสตฺตฺไว’ 

รฺยถา ว ย ํเทศิตุ ธรฺมสฺวามินา | 

ปฺรติพุทฺธุ ศานฺเตหิ อนินฺทิเตหิ 

อิม ํสมาธึ ปฺรติเษวมาไณ: | (127) 

อารพฺธวีรฺเยหิ สมุทฺคฺฤหีต’ 

มุปสฺถิต ํ(น) สาปิ สทา สุธาริตมฺ | 

ทุ:ขกฺษโย ชาตินิโรธชฺญาน’ 

มิม ํสมาธึ ปฺรติเษวมาไณ: | (128) 

สรฺเวษ ธรฺมาณมชาติ ภาษิตา 
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เอว ํจ สรฺวาสุ ภวคฺคตีษุ | 

ชฺญานาคฺรุ พุทฺธาน มหาศยานาํ 

กจฺจิชฺชิโน ภาษติ ต ํสมาธิมฺ | (129) 

ตสฺโย กุมารสฺยมิิ คาถ ภาษโต 

อษฺฏาศีตินิยตุสหสฺร ปูรฺณา: | 

โฆษานุคา กฺษานฺติ ลภึสุ ตตฺร 

อวิวรฺติกาเย สฺถิตุ พุทฺธชฺญาเน | (130) 

ทฺฤฒพลสฺตมวที กุมาร’ 

มทฺยาปิ โส ติษฺฐติ โลกนาถ: | 

ปฺฤจฺฉามิ ตฺว ํทารก เอตมรฺถ ํ

กุตสฺตฺวยา เอษ ศฺรุต: สมาธิ: | (131) 

กุมารุ ราชนฺ อวที ศฺฤโณหิ 

ทฺฤษฺฏสฺมิ โกฏีนิยตุ ํชินานามฺ | 

เอกสฺมิ กลฺปสฺมิ เต สรฺวิ สตฺกฺฤตา 

อย ํจ เม ศานฺต สมาธิ ปฺฤจฺฉิต: | (132) 

จตฺวาริ กลฺปา นวตึ จ อนฺเย 

กลฺปาน โกฏีนิยตุา สหสฺรา: | 

ชาติสฺมโร โภมฺยหุ ตตฺร ตตฺร 

น จาปิ ครฺเภ อุปปทฺย ิชาตุ | (133) 

ตโต มย เอษ สมาธิ ภาวิต: 

ศุทฺธ ํศฺรุตสฺเตษ ชินาน ภาษตามฺ | 

ศฺรุตฺวา จ อุทฺฤษฺฏ ุชเนตฺว ฉนฺท ํ

นิษฺกางฺกฺษอาปฺเตน สฺปฺฤศิษฺย ิโพธิมฺ | (134) 

เย ภิกฺษุ มหฺย ํปริปฺฤจฺฉเทนฺติ 

ปรฺยาปุณนฺตสฺย อิม ํสมาธิมฺ | 

อุปสฺถเปมี อหุ ตตฺร เคารว ํ

ยไถว โลการฺถกราณ อนฺติเก | (135) 

เยษาํ มยา อนฺติก เอก คาถา 

อุทฺทิษฺฏ จรฺยาํ จรตานุโลมิกีมฺ | 

มนฺยามิ ตานปฺยหุ ศานฺตุ เอเต 



621 
 

 
 

อุปสฺถเปมี อหุ พุทฺธเคารวมฺ | (136) 

ยศฺจาปิ มาํ ปฺฤจฺฉิตุ กศฺจิเทติ 

ปรฺยาปุณนฺต ํอิมุ สตฺสมาธิมฺ | 

สฺวปฺนานฺตเร’ปีห น เม’สฺติ กางฺกฺษา 

นาห ํภวิษฺเย ชินุ โลกนายก: | (137) 

วฺฤทฺเธษุ มธฺเยษุ นเวษุ ภิกฺษุษุ 

สเคารโว โภมฺยหุ สุปฺรตีต: | 

สคารวสฺโย มม วรฺธเต ยศ: 

ปุณฺย ํจ กีรฺติศฺจ คุณาสฺตไถว | (138) 

กลีวิวาเทษุ น โภมิ อุตฺสุโก 

อลฺโปตฺสุโก โภมฺยหุ ตตฺร กาเล | 

อนฺยา คติรฺโภติ กริตฺว ปาปก ํ

อนฺยา คติรฺโภติ กริตฺว ภทฺรกมฺ | (139) 

อยกฺุตโยคาน อสยํตานา’ 

มมโนชฺญ เตษาํ วจน ํศฺรุษิตฺวา | 

กรฺมสฺวโก โภมฺยหุ ตสฺมิ กาเล 

กฺฤตสฺย กรฺมสฺย น วิปฺรณาศ: | (140) 

น หฺยตฺร กฺโรโธ ภวตี ปรายณ ํ

กฺษานฺตีพล ํคฺฤหฺณฺยหุ พุทฺธวรฺณิตมฺ | 

กฺษานฺติ: สทา วรฺณิต นายเกหิ 

กฺษานฺตึ นิเษวิตฺว น โพธิ ทุรฺลภา | (141) 

อห ํจ โภมี สท ศีลวนฺโต 

อนฺยาํศฺจ ศีลสฺมิ ปฺรติษฺฐเปมิ | 

ศีลสฺย วรฺณุ สทห ํภณามิ 

วรฺณ ํจ โภติ มม ตตฺร ภาษิตมฺ | (142) 

อรณฺยวรฺณ ํจ สทา ปิ ภาเษ 

ศีลสฺมิ โจ โภมิ สทา ปฺรติษฺฐิต: | 

สมาทเปมิ อหุ อนฺย โปษเธ 

ตาํศไจว โพธาย สมาทเปมิ | (143) 

ตานฺ พฺรหฺมจรฺเย’ปิ สมาทเปมิ 
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อรฺถสฺมิ ธรฺมสฺมิ ปฺรติษฺฐเปมิ | 

เตษาํ จ โพธิมฺยหุ โพธิมารฺค ํ

ยสฺมินฺนิเม โภนฺติ อนนฺต สงฺคา: | (144) 

สฺมรามฺยห ํกลฺปมตีตมธฺวนิ 

ยทา ชิโน อาสิ สฺวรางฺคโฆษ: | 

ปฺรติชฺญ ตสฺโย ปุรต: กฺฤตา เม 

กฺษานฺตีพโล โภมฺยหุ นิตฺยกาลมฺ | (145) 

ตตฺร ปฺรติชฺญาย ปฺรติษฺฐิหิตฺวา 

วรฺษาณ โกฏี จตุโร อสีติมฺ | 

มาเรณห ํกุตฺสิต ปํสิตศฺจ 

น ไจว จิตฺต ํมม ชาตุ กฺษุพฺธมฺ | (146) 

ชิชฺญาสนาํ ตตฺร กริตฺว มาโร 

ชฺญาตฺวาน มหฺย ํทฺฤฒ กฺษานฺติไมตฺรีมฺ | 

ปฺรสนฺนจิตฺตศฺจรณานิ วนฺทฺย เม 

ป ฺจศตา โพธิวราย ปฺรสฺถิตา: | (147) 

อมตฺสรี โภมฺยหุ นิตฺยกาล ํ

ตฺยาคสฺย โจ วรฺณ สทา ปฺรภาเษ | 

อาฒฺยศฺจ โภมี ธนวานฺ มหาตฺมา 

ทุรฺภิกฺษกาเล พหุ โภมิ ทายก: | (148) 

เย ภิกฺษุ ธาเรนฺติ อิม ํสมาธึ 

เย จาปิ วาเจนฺติ ย อุทฺทิศนฺติ | 

กโรภิ เตษาํ อหุ ปาริจรฺยาํ 

สรฺเว จ เภษฺยนฺติ นราณมุตฺตมา: | (149) 

กรฺมณา เตาหมนุตฺตเรณ 

ปศฺยามิ พุทฺธานฺ พหุ โลกนาถานฺ | 

ลภิตฺว ปฺรวฺรชฺย ชินานุศาสเน 

ภวามิ นิตฺย ํวิทุ ธรฺมภาณก: | (150) 

ธูตาภิยกฺุโต อหุ โภมิ นิตฺย ํ

กานฺตารมารณฺย สทา นิเษวี | 

นาหารเหโต: กุหนาํ กโรมิ 
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สตุํษฺฏ ุโภมี อิตเรตเรณ | (151) 

อนีรฺษุโก โภมฺยหุ นิตฺยกาล ํ

กุเลษุ จาห ํน ภวามิ นิศฺริต: | 

กุเลษุ สตฺกฺตสฺย หิ อีรฺษฺย วรฺธเต 

อนีรฺษฺยกุสฺตุษฺฏิ วเนษุ วินฺทมิ | (152) 

ไมตฺรีวิหารี อหุ โภมิ นิตฺย’ 

มากฺรุษฺฏ ุสนฺตา น ชเนมิ กฺโรธมฺ | 

ไมตฺรีวิหาริษฺยมิ สูรตสฺย 

จตุรฺทิศ ํวรฺธติ วรฺณมาลา | (153) 

อลฺเปจฺฉุ สตุํษฺฏ ุภวามิ นิตฺย’ 

มารณฺยกศฺไจว ธุตาภิยกฺุต: | 

น โจตฺสฺฤชามี อหุ ปิณฺฑปาต ํ

ทฺฤฒ ํสมาธาน ธุเตษุ วินฺทมิ | (154) 

ศฺราทฺธศฺจ โภมี มนส: ปฺรสาโท 

พหุปฺรสาท: สท พุทฺธศาสเน | 

ปฺรสาท พหุ ลปฺสฺยมิ อานุศสํา 

ปฺราสาทิโก โภมิ อหีนอินฺทฺริย: | (155) 

ยศฺไจว ภาษามฺยหุ ตตฺร ติษฺเฐ 

ปฺรติปตฺติสาโร อหุ นิตฺย ุโภมิ | 

ปฺรติปตฺติสารสฺยมิิ เทวนาคา: 

กุรฺวนฺตฺยปุสฺถานุ ปฺรสนฺนจิตฺตา: | (156) 

คุณา อิเม กีรฺติต ยาวตา เม 

เอเต จ อนฺเย จ พหู อเนเก | 

เย ศิกฺษิตวฺยา: สท ปณฺฑิเตน 

โย อิจฺฉตี พุธฺยตุิ พุทฺธโพธิมฺ | (157) 

สฺมรามฺยโต พหุตรุ ทุษฺกราณิ 

เย ปูรฺวกลฺเป จริตานฺยเนเก | 

พหุ ํปิ ทานี ภณิตุ น ศกฺย ํ

คจฺฉามิ ตาวตฺ สุคตสฺย อนฺติกมฺ | (158) 

สุตีกฺษฺณปฺรชฺโญ วิทุ โพธิสตฺตฺโว 
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ตสฺมินฺ กฺษเณ สฺปรฺศย ิป ฺจภิชฺญา | 

ฤทฺธีย โส คจฺฉิ ชินสฺย อนฺติเก 

ส ปฺราณิโกฏีภิรศีติภิ: สห | (159) 

ทฺฤฒพโล ปรมุ อุทคฺร อาสีตฺ 

สารฺธ ํตทา โกฏิศเตหิ ษษฺฏิภิ: | 

อุปสกฺํรมี มลุู ตถาคตสฺย 

วนฺทิตฺว ปาเทา ปุรโต นฺยษีทตฺ | (160) 

อธฺยาศย ํตสฺย วิทิตฺว ราชฺโญ 

อิม ํสมาธึ ทฺวิปเทนฺทฺร เทศย ิ| 

ศฺรุตฺวา จ โส ปารฺถิวิม ํสมาธึ 

อุชฺฌิตฺว ราชฺย ํนิรเปกฺษุ ปฺรวฺรชี | (161) 

ส ปฺรวฺรชิตฺวาน อิม ํสมาธึ 

ภาเวติ วาเจติ ปฺรกาศเยติ | 

ส ษษฺฏิภิ: กลฺปสหสฺรุ ปศฺจาตฺ 

ปทฺโมตฺตโร นาม ชิโน อภูษิ | (162) 

ษษฺฏิสฺตทา โกฏิศต อนูนกา 

เย ราชฺญ สารฺธ ํอุปสกฺํรมี ชินานฺ | 

เต จาปิ ศฺรุตฺไวว สมาธิเมต ํ

ตุษฺฏา อุทคฺราสฺตท ปฺรวฺรชึสุ | (163) 

เต ปฺรวฺรชิตฺวาน อิม ํสมาธึ 

ธาเรสุ วาเจสุ ปฺรกาศยสุึ | 

ษษฺฎีน กลฺปานิ นยตุาน อตฺยยา 

สฺปฺฤศึษุ โพธึ วรเมกกลฺเป | (164) 

อนนฺตชฺญาโนตฺตรนามเธยา 

อภูษิ พุทฺธา นรเทวปูชิตา: | 

ตเทกเมเก ทฺวิปทานมุตฺตโม 

โมเจนฺติ สตฺตฺวานฺยถ คงฺควาลิกา: | (165) 

ศีรีพโล ราชุ อห ํอภูษิ 

อิมาํ จรนฺโต วรโพธิจาริกามฺ | 

เย มม ปุตฺรา: ศต ป ฺจ อาสนฺ 
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อิมเมว เอเต อนุธรฺมปาปา: | (166) 

เอว ํมยา กลฺปสหสฺรโกฏโย 

อารพฺธวีรฺเยณ อตนฺทฺริเตน | 

สมาธิ ปรฺเยษฺฏ อย ํวิศุทฺธ: 

สมุทานยนฺเนติ ตมคฺรโพธิมฺ | (167) 

กุมาร ตสฺมาทฺธิ เย โพธิสตฺตฺวา 

อากางฺกฺษเต เอตุ สมาธิเมษิตุมฺ | 

อารพฺธวีรฺโย นิรเปกฺษุ ชีวิเต 

มมา กุมารา อนุศิกฺษเต สทา | (168) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช พหุพุทฺธนิรฺหารสมาธิมุขปริวรฺโต นาม สปฺตทศ: | 
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สมาธฺยนุปรินฺทนปริวรฺต: | 

ตตฺร ภควาํศฺจนทฺรปฺรภกุมารมามนฺตฺรยเต สฺม  ตสฺมาตฺ ตรฺหิ กุมาร โย โพธิสตฺตฺโว 

มหาสตฺตฺว อิม ํสมาธิมุทฺคฺรหีษฺยติ ปรฺยวาปฺสฺยติ ธารยิษฺยติ วาจยิษฺยติ ปฺรวรฺตยิษฺยติ อุทฺเทกฺษฺยติ  

สฺวาธฺยาสฺติ ปเรภฺยศฺจ วิสฺตเรณ สปฺํรกาศยิษฺยติ, เตน ภาวนาโยคมนุยุกฺเตน จ ภวิตวฺยมฺ | ตสฺไยต ํ 

ปฺรติปทฺยมานสฺย จตฺวาโร คุณานุศสํา: ปฺรติกางฺกฺษิตวฺยา: | กตเม จตฺวาร: ? ยทุต อนภิภูโต ภวิษฺยติ 

ปุณฺไย: | อนวมรฺทนีโย ภวิษฺยติ ปฺรตฺยรฺถิไก: | อปฺรเมโย ภวิษฺยติ ชฺญาเนน | อนนฺตศฺจ ภวิษฺยติ  

ปฺรติภาเนน | โย หิ กศฺจิตฺ กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว อิม ํสมาธิมุทฺคฺรหีษฺยติ ปรฺยวาปฺสฺยติ  

ธารยิษฺยติ วาจยิษฺยติ ปฺรวรฺตยิษฺยติ อุทฺเทกฺษฺยติ สฺวาธฺยาสฺยติ ปเรภฺยศฺจ วิสฺตเรณ สปฺํรกาศยิษฺยติ,  

ตสฺเยเม จตฺวาโร คุณานุศสํา: ปฺรติกางฺกฺษิตวฺยา: | 

อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายามิ คาถา อภาษต 

อนาภิภูต: ปุณฺเยหิ นิตฺยกาล ํภวิษฺยติ | 

สมาธึ ศานฺตุภาเวน สรฺวพุทฺธาน ภวิษฺยติ | (1) 

ปุณฺเยหิ รกฺษิต: ศโูร นิตฺยกาล ํภวิษฺยติ | 

จรนฺ ส ปรมาํ ศุทฺธาํ วิศิษฺฏาํ โพธิจาริกามฺ | (2) 

นาสฺย ปฺรตฺยรฺถิโก ชาตุ วิเหฐาํ กศฺจิตฺ กริษฺยติ | 

ปริคฺฤหีโต พุทฺเธหิ นิตฺยกาล ํภวิษฺยติ | (3) 

อปฺรเมยศฺจ ชฺญาเนน นิตฺยกาล ํภวิษฺยติ | 

อนนฺต: ปฺรติภาเนน ธาเรนฺต: ศานฺติมาํ คติมฺ | (4) 
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สตตมนภิภูตปุณฺยสฺกนฺโธ 

ภวิษฺยติ ศฺเรษฺฐตร ํตุ โพธิจรฺยามฺ | 

น ภวิษฺยติ ปฺรตฺยรฺถิกาน ธฺฤษฺโย 

อิมุ วรุ ศานฺต สมาธิ ธารยตฺิวา | (5) 

ชฺญานุ วิปุลุ ตสฺย โภติ ตีกฺษฺณ ํ

ตถ ปฺรติภานมนนฺต จกฺษุ ศุทฺธมฺ | 

ภวิษฺยติ สท ตสฺย ปณฺฑิตสฺย 

สฺมฺฤติพลเมว จ ธารณีพล ํจ | (6) 

ปรม ปฺริย ุมนาปุ ปณฺฑิตานาํ 

ภวิษฺยติ จารฺถปท ํปฺรภาษมาณ: | 

ชฺญานุ พหุชนสฺย ปฺรชฺญวนฺโต 

อิมุ วรุ ศานฺต สมาธิ ภาษมาณ: | (7) 

ลภิ ปรม ศฺเรษฺฐ จีวราณาํ 

ศยฺย นิมนฺตฺรณมา (ขา ?) ทฺยโภชนานามฺ | 

ภวิษฺยติ สุกุมาร ทรฺศนีโย 

อิมุ วรุ ศานฺต สมาธิ ธารยนฺโต | (8) 

ทฺรกฺษฺยติ พหุ พุทฺธ โลกนาถานฺ 

อตุลิย กาหิติ ปูช นายกานามฺ | 

น จ ภวิษฺยติ ตสฺย อนฺตราโย 

อิมุ วรุ ศานฺต สมาธิเมษโต หิ | (9) 

ภาษิษฺยติ ปุรต: สฺถิตฺว โลกนาถานฺ 

สุรุจิร คาถศเตหิ ตุษฺฏจิตฺต: | 

น จ ภวิษฺยติ ตสฺย ชาตุ หานี 

อิมุ วรุ ศานฺต สมาธิ ธารยตฺิวา | (10) 

สฺถาสฺยติ ปุรโต’สฺย โลกนาถ: 

สุรุจิร’ลกฺษณ’กาย ุวฺย ฺชเนภิ: | 

น จ ภวิษฺยติ ตสฺย ชฺญานหานี 

อิมุ วรุ ศานฺต สมาธิ ธารยตฺิวา | (11) 

น กทาจิ ภวิษฺยติ ทีนจิตฺต: 

สตต ภวิษฺยติ อาฒฺย ุโน ทริทฺร: | 
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น จ ภวิษฺยติ อุทฺคฺฤหีตจิตฺโต 

อิมุ วรุ ศานฺต สมาธิ ธารยตฺิวา | (12) 

น จ ภวิษฺยติ วา อกฺษเณษุ 

มหีปติ เภษฺยติ ราชจกฺรวรฺตี | 

สท ภวิษฺยติ ราชฺย ตสฺย เกฺษม ํ

อิมุ วรุ ศานฺต สมาธิ ธารยตฺิวา | (13) 

ชฺญานุ วิปุลุ นาตฺร สศํโย’สฺติ 

กฺษปยตุิ กลฺปศเตหิ ภาษมาไณ: | 

ศฺรุต อิมุ สมาธิ ศานฺตภูมี 

ยถ อุปทิษฺฏ ตถา สฺถิเหต ธีโร | (14) 

อปริมิต อนนฺต กลฺปโกฏฺ โย 

ทศพล ตสฺย ภเณยรุถานุศสํามฺ | 

น จ ปริกีรฺติตา กลา ภเวยฺยา 

ยถ ชลพินฺทุ คฺรหีตุ สาคราโต | (15) 

หรฺษิตุ ส กุมารุ ตสฺมิ กาเล 

อุตฺถิตุ ปฺรา ฺจลิโก นมสฺยมาน: | 

ทศพลภิมุโข สฺถิโต อุทคฺโร 

คิรวราย อุทานุทานยติ | (16) 

อจินฺติโย มหาวีโร  โลกนาถ ปฺรภากร: | 

ยาวจฺเจเม นเรนฺทฺเรณ อนุศสํา: ปฺรกาศิตา: | (17) 

อาขฺยาหิ เม มหาวีร หิไตษี อนุกมฺปก: | 

โก นาม ปศฺจิเม กาเล อิท ํสูตฺรํ ศฺรุณิษฺยติ | (18) 

ตเมนมวทจฺฉาสฺตา กลวิงฺกรุตสฺวร: | 

อสงฺคชฺญานี ภควานิมาํ วาจ ํปฺรภาษเต | (19) 

กุมาร ศฺฤณุ ภาษิษฺเย ปฺรติปตฺติมนุตฺตรามฺ | 

โย ธรฺมานนุศิกฺษนฺโต อิท ํสูตฺรํ ศฺรุณิษฺยติ | (20) 

ปูชาํ กุรฺวนฺ ชิเนนฺทฺราณาํ พุทฺธชฺญานคเวษก: | 

ไมตฺรจิตฺต ํนิเษวนฺโต อิท ํสูตฺรํ ศฺรุณิษฺยติ | (21) 

ธูตานฺ คุณาํศฺจ สเํลขานฺ คุณานฺ ศฺเรษฺฐานฺ นิเษวต: | 

ปฺรติปตฺเตา สฺถิหิตฺวา จ อิท ํสูตฺรํ ศฺรุณิษฺยติ | (22) 
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น ปาปการิณาํ หสฺตาทิท ํสูตฺรํ ศฺรุณิษฺยติ | 

น ไยรฺวิราคิต ํศีล ํโลกนาถานมนฺติเก | (23) 

พฺรหฺมจารีณ ศรูาณาํ เยษาํ จิตฺตมโลลุปมฺ | 

อธิษฺฐิตานาํ พุทฺเธหิ เตษาํ หสฺตาจฺฉฺรุณิษฺยติ | (24) 

เย หิ ปุริมกา พุทฺธา โลกนาถา อุปสฺถิตา: | 

เตษาํ หสฺตาทิท ํสูตฺรํ ปศฺจาตฺกาเล ศฺรุณิษฺยติ | (25) 

เย ตุ ปูรฺวาสุ ชาตีษุ อภูวนฺนนฺยตีรฺถิกา: | 

เตษฺวิม ํศฺรุตฺว สูตฺรานฺต ํเสามนสฺย ํน เภษฺยติ | (26) 

มม จ ปฺรวฺรชิตฺเวห ศาสเน ชีวิการฺถิกา: | 

ลาภสตฺการาภิภูตา อนฺยมนฺย ํปฺรติกฺษิปิ | (27) 

อธฺโยษิตา ปรสฺตฺรีษุ พหุ ภิกฺษุ อสยํตา | 

ลาภกามาศฺจ ทุ:ศีลา อิท ํสูตฺรํ น ศฺรทฺทธี | (28) 

ปุณฺยานุปฺราปฺตา พุทฺเธษุ ธฺยานปฺราปฺยนรฺถิกา: | 

นิศฺริตาศฺจาตฺมสชฺํญายามิท ํสูตฺรํ น ศฺรทฺทเธ | (29) 

เลากิก ธฺยานผลสชฺํญี เภษฺยเต กาลิ ปศฺจิเม | 

อรฺหตฺปิณฺฑ ํจ เต ภุกฺตฺวา พุทฺธโพธึ ปฺรติกฺษิปิ | (30) 

ยศฺไจว ชมฺพุทฺวีปสฺมิ ภินฺเทยาตฺ สรฺว เจติยา | 

ยศฺจ ปฺรติกฺษิเปตฺ สูตฺรมิท ํปาปํ วิศิษฺยเต | (31) 

ยศฺจารฺหโต นิหเนยฺยา ยถา คงฺคาย วาลุกา: | 

ยศฺจ ปฺรติกฺษิเปตฺ สูตฺรมิท ํปาปํ วิศิษฺยเต | (32) 

ก อุตฺสหนฺติ ยษฺุมาก ํปศฺจิเม กาลิ ทารุเณ | 

สทฺธรฺม โลเก วรฺตนฺเต อิท ํสูตฺรํ ปฺรกาศิตุมฺ | (33) 

โรทนฺโต อุตฺถิตสฺตตฺร กุมาโร ชินมพฺรวีตฺ | 

สึหนาท ํนทตฺเยว ํปุตฺโร พุทฺธสฺย เอารส: | (34) 

อห ํนิรฺวฺฤเต สพุํทฺเธ ปศฺจิเม กาลิ ทารุเณ | 

สูตฺรํ ไวสฺตาริก ํกุรฺยาํ ตฺยชิตฺวา กาย ุชีวิตมฺ | (35) 

สหิษฺยามฺยตฺร พาลามภูตาํ ปริภาษณามฺ | 

อากฺโรศาํสฺตรฺชนาํ ไจว อธิวาสิสฺเย นายก | (36) 

กฺษเปย ํปาปก ํกรฺม ยนฺมยา ปุริเม กฺฤตมฺ | 

อนฺเยษุ โพธิสตฺตฺเวษุ วฺยาปาโท ชนิโต มยา | (37) 
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สฺถเปตฺว ปาณึ มรฺูธสฺมิ พุทฺธ: กา ฺจนสนิํภมฺ | 

ศาสฺตา จนฺทฺรปฺรภ ํปฺราห ม ฺชุโฆษสฺตถาคต: | (38) 

กโรมิ เต อธิษฺฐาน ํกุมาร กาลิ ปศฺจิเม | 

น พฺรหฺมจรฺยานฺตราโย ชีวิตสฺย จ เภษฺยติ | (39) 

อนฺเย จาษฺเฏา ศตานฺยตฺร อุตฺถิตา ธรฺมธารกา: | 

วย ํหิ ปศฺจิเม กาเล อสฺย สูตฺรสฺย ธารกา: | (40) 

เทวนาคาน ยกฺษาณ อศีติโกฏฺ ยปุสฺถิตา | 

อนฺเย จ นยตุา: ษษฺฏิ วนฺทนฺเต โลกนายกมฺ | (41) 

วยมิเมษาํ ภิกฺษูณาํ ย อิเม อทฺย อุตฺถิตา: | 

ตสฺมึศฺจ ปศฺจิเม กาเล รกฺษาํ กาหาม นายก | (42) 

อสฺมินฺ สูตฺเร ปฺรภาษฺยนฺเต พุทฺธเกฺษตฺรา: ปฺรกมฺปิตา: | 

ยถา วาลุก คงฺคายา อธิษฺฐาเนน ศาสฺตุน: | (43) 

เย จ ปฺรกมฺปิตา: เกฺษตฺรา: สรฺเวษุ พุทฺธนิรฺมิตา: | 

ปฺเรษิตา โลกนาเถน เย หิ ธรฺมา: ปฺรกาศิตา: | (44) 

เอไกกศศฺจ เกฺษตฺราต: สตฺตฺวโกฏฺ โย อจินฺติยา: | 

เอว ํธรฺม ํตทา ศฺรุตฺวา พุทฺธชฺญาเน ปฺรติษฺฐิตา: | (45) 

อิตศฺจ พุทฺธเกฺษตฺราโต นวติรฺเทวโกฏิย: | 

โพธิจิตฺต ํสมุตฺปาทฺย พุทฺธ ํปุษฺไปรวากิรนฺ | (46) 

เต วฺยากฺฤตา นเรนฺทฺเรณ กลฺปโกเฏรศีติภิ: | 

สรฺเว’ปฺเยกตฺร กลฺเป’สฺมินฺ ภวิษฺยนฺติ วินายกา: | (47) 

ภิกฺษุภิกฺษุณิกาศฺไจว อุปาสกอุปาสิกา: | 

ษฏฺ สปฺตติ ปฺราณโกฏฺ โย เยหิ สูตฺรมิท ํศฺรุตมฺ | (48) 

เต’ปิ วฺยากฺฤต พุทฺเธน ทฺรกฺษฺยนฺเต โลกนายกานฺ | 

ยถา วาลุก คงฺคายาศฺจรนฺโต โพธิจาริกามฺ | (49) 

สรฺเวษาํ ปูช กาหินฺติ พุทฺธชฺญานคเวษกา: | 

ตตฺร ตตฺร ศฺรุณิษฺยนฺติ อิท ํสูตฺรํ นิรุตฺตรมฺ | (50) 

อศีตฺยา กลฺยโกฏีภิ เภษฺยนฺเต โลกนายกา: | 

สรฺเว เอกตฺร กลฺเป’สฺมึ หิไตษี อนุกมฺปกา: | (51) 

ไมตฺเรยสฺย จ พุทฺธสฺย ปูชาํ กฺฤตฺวา นิรุตฺตรามฺ | 

สทฺธรฺม ศฺเรษฺฐ ํธาริตฺวา คมิษฺยนฺติ สุขาวตีมฺ | (52) 
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ยตฺราเสา วิรโช พุทฺโธ อมิตายสฺุตถาคต: | 

ตสฺย ปูชาํ กริษฺยนฺติ อคฺรโพธีย การณาตฺ | (53) 

ตฺริสปฺตติรสเํขฺยยา กลฺปา เย จ อนาคตา: | 

น ทุรฺคตึ คมิษฺยนฺติ ศฺรุตฺเวท ํสูตฺรมุตฺตมมฺ | (54) 

เย เกจิตฺ ปศฺจิเม กาเล ศฺโรษฺยนฺเต สูตฺรมุตฺตมมฺ | 

อศฺรุปาต ํจ กาหินฺติ สรฺไวสฺไต: สตฺกฺฤโต หฺยหมฺ | (55) 

อาโรจยามิ สรฺเวษาํ ยาวนฺต: ปุรต: สฺถิตา: | 

ปรินฺทามิ อิมาํ โพธึ ยา เม กฺฤฉฺเรณ สฺปรฺศิตา | (56) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช สมาธฺยนุปรินฺทนา นาม ปริวรฺโต’ษฺฏาทศ | 
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อจินฺตฺยพุทฺธธรฺมนิรฺเทศปริวรฺต: | 

ตตฺมาตฺตรฺหิ กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวเนม ํสมาธิมากางฺกฺษตา อจินฺตฺยพุทฺธธรฺม-

นิรฺเทศกุศเลน ภวิตวฺยมฺ | อจินฺตฺยพุทฺธธรฺมปริปฺฤจฺฉกชาติเกน ภวิตวฺยมฺ | อจินฺตฺยพุทฺธธรฺมาธิมุกฺติ-

เกน ภวิตวฺยมฺ | อจินฺตฺยพุทฺธธรฺมปรฺเยษณกุศเลน ภวิตวฺยมฺ | อจินฺตฺยาํศฺจ พุทฺธธรฺมานฺ ศฺรุตฺวา 

โนตฺกฺรสิตวฺย ํน สตฺํรสิตวฺย ํน สตฺํราสมาปตฺตวฺยมฺ | เอวมุกฺเต จนฺทฺรปฺรภ: กุมารภูโต ภควนฺตเมตท-

โวจตฺ  ยถา กถ ํภควนฺ โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: อจินฺตฺยพุทฺธรฺมนิรฺเทศกุศโล ภวติ, อจินฺตฺยพุทฺธธรฺม-

ปริปฺฤจฺฉากุศลศฺจ, อจินฺตฺยพุทฺธธรฺมาธิมุกฺตศฺจ ? อจินฺตฺยพุทฺธธรฺมปรฺเยษณกุศลศฺจ ภวติ, อจินฺตฺยาํศฺจ 

พุทฺธธรฺมานฺ ศฺรตฺว โนตฺตฺรสฺยติ น สตฺํรสฺยติ น สตฺํราสมาปทฺยเต ? 

เตน ขลุ ปุน: สมเยน ป ฺจศิโข นาม คนฺธรฺวปุตฺร: ป ฺจภิสฺตูรฺยศไต: สารฺธ ํคคนตลาท-

วตีรฺย ภควต: ปุรต: สฺถิโต’ภูทุปศฺถานปริจรฺยาไย | อถ ขลุ ป ฺจศิขสฺย คนฺธรฺวปุตฺรสฺไยตทภวตฺ 

ยนฺนฺวห ํยไถว เทวานาํ ตฺรายสฺตฺรึศานาํ ศกฺรสฺย จ เทวานามินฺทฺรสฺย สุธรฺมายาํ เทวสภายามุปสฺถาน-

ปริจรฺยาํ กโรมิ, สคีํตึ สปฺํรโยชยามิ, ตไถวาทฺย เทวาติเทวสฺยาปิ ตถาคตสฺยา’รฺหต: สมฺยกฺสพุํทฺธสฺย 

ปูชาไย สคีํตึ สปฺํรโยชเยยมฺ | 

อถ ขลุ ป ฺจศิโข คนฺธรฺวปุตฺรสฺไต: ป ฺจภิสฺตูรฺยศไตสฺไตศฺจ ป ฺจมาไตฺรรฺคนฺธรฺว-

ปุตฺรศไต: สารฺธเมกสฺวรสํคีติสํปฺรยุกฺตาภิสฺตูรฺยสคีํติภิรฺไวทูรฺยทณฺฑาํ วีณามาทาย ภควต: ปุรโต  

วาทยามาส | อถ ขลุ ภควต เอตทภูทฺ  ยนฺนฺวห ํตถารูปมฺฤทฺธฺยภิสสฺํการมภิสสฺํกุรฺยาํ ยถารูเปณ  

ฤทฺธฺยภิสสฺํกาเรณาภิสสฺํกฺฤเตน จนฺทฺรปฺรภ: กุมารภูโต’จินฺตฺยพุทฺธธรฺมนิธฺยปฺติเกาศลฺยมธิคจฺเฉตฺ, 

สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺจิตาจฺจ สมาเธรฺน จเลตฺ | ป ฺจศิขสฺย จ คนฺธรฺวปุตฺรสฺย ตนฺตฺรีสฺวรคีติสฺวร-

เกาศลฺยมุปทิเศยมฺ | 
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อถ ขลุ ภควาํสฺตถารูปมฺฤทฺธฺยภิสสฺํการมภิสสฺํกโรติ สฺม, ยตฺเตภฺย: ป ฺจภฺยสฺตูรฺยศเตภฺย: 

สํปฺรยุกฺเตภฺย: ปฺรวาทิเตภฺโย ยถานุกมฺโปปสํหฺฤต: ศพฺโท นิศฺจรติ ธรฺมปฺรติสํยุกฺต: | อิมาศฺจ 

พุทฺธธรฺมนิธฺยปฺติคาถา นิศฺจรนฺติ พุทฺธานุภาเวน 

เอกหิ วาลปเถ พหุพุทฺธา 

ยาตฺติก วาลิก คงฺคนทีเย | 

เกฺษตฺรํ ตาตฺติก เตษ ชินานาํ 

เต จ วิลกฺษณ เต วิสภาคา: | (1) 

ป ฺจคตีคต พาลปถสฺมินฺ 

ไนรยกิา ปิ จ ติรฺยคตาศฺจ | 

เต ยมเลากิก เทวมนุษฺยา 

นาปิ จ สกํรุ โน จ อุปีโฑ | (2) 

ตตฺร ปเท สสรา: สสมุทฺรา: 

สรฺว นที ตถ อุตฺส ตฑาคา: | 

โน ปิ จ สกํรุ โน จ อุปีโฑ 

เอวมจินฺติย ุธรฺม ชินานามฺ | (3) 

ตตฺร ปเท’ปิ จ ปรฺวต เนเก 

จกฺรวาล อปิ เมรุ สุเมรุ | 

เย มุจิลินฺท มหามุจิลินฺท 

วินฺธฺยถ คฺฤธฺรกโูฏ หิมวาํศฺจ | (4) 

ตตฺร ปเท นิรยาศฺจ สุโฆรา 

สฺตปน ปฺรตาปน อานภิรมฺยา: | 

ตตฺร จ เย นิรเย อุปปนฺนา 

เวทน เต ปิ ทุขาํ อนุโภนฺติ | (5) 

ตตฺร ปเท’ปิ จ เทววิมานา 

ทฺวาทศโยชน เต รมณียา: | 

เตษุ พหู มรุตาน สหสฺรา 

ทิวฺยรตีษุ สุขานฺยนุโภนฺติ | (6) 

ตตฺร ปเท จ พุทฺธาน อุตฺปาโท 

ศาสนุ โลกวิทูน ชฺวเลติ | 

ต ํจ น ปศฺยติ ชฺญานวิหีโน 
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เยน น โศธิต จรฺย วิศุทฺธา | (7) 

ตตฺร ปเท’ปิ จ ธรฺม นิรุทฺโธ 

นิรฺวฺฤตุ นายกุ ศฺรูยติ ศพฺท: | 

ตตฺร ปเท’ปิ จ เกจิ ศฺฤโณนฺติ 

ติษฺฐติ นายกุ ภาษติ ธรฺมมฺ | (8) 

ตตฺร ปเท’ปิ จ เกษจิทาย’ุ 

รฺวรฺษ อจินฺติย วรฺตติ สชฺํญา | 

ตตฺร ปเท’ปิ วา กาลุ กโรนฺติ 

โน จิรุ ชีวติ ศฺรูยติ ศพฺท: | (9) 

ตตฺร ปเท’ปิ จ เกษจิ สชฺํญา 

ทฺฤษฺฏ ุตถาคตุ ปูชิตุ พุทฺโธ | 

โตษิตุ มานสุ สชฺํญคฺรเหณ 

โน ปิ จ ปูชิตุ โน จ อุปนฺโน | (10) 

สฺวสฺมิ คฺฤเห สุปิเนว มนุษฺโย 

กามคุเณษุ รตีรนุภูย | 

ส ปฺรติพุทฺธุ น ปศฺยติ กามาํ’ 

สฺตจฺจ ปฺรชานติ โส สุปิโน ติ | (11) 

ยตฺ ตถ ทฺฤษฺฏ ุศฺรุต มต ชฺญาต ํ

สรฺวมิท ํวิตถ ํสุปิโน วา | 

ยสฺตุ ภเวต สมาธิย ลาภี 

โส อิมุ ชานติ ธรฺมสฺวภาวานฺ | (12) 

สูสุขิตา: สท เต นร โลเก 

เยษ ปฺริยาปฺริย ุนาสฺติ กหึจิตฺ | 

เย วนกนฺทรเก’ภิรมนฺติ 

ศฺรามณก ํสุสุข ํอนุโภนฺติ | (13) 

เยษ มมาปิ ตุ นาสฺติ กหึจิทฺ 

เยษ ปริคฺรหุ สรฺวศุ นาสฺติ | 

ขงฺคสมา วิจรนฺติมุ โลเก 

เต คคเน ปวเนว วฺรชนฺติ | (14) 

ภาวิตุ มารฺค ปฺรวรฺติตุ ชฺญาน ํ
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ศนฺูยก ธรฺม นิราตฺมนุ สรฺเว | 

เยน วิภาวิต โภนฺติมิ ธรฺมา’ 

สฺตสฺย ภเวตฺ ปฺรติภานมนนฺตมฺ | (15) 

สูสุขิตา พต เต นร โลเก 

โยค น สชฺชติ มานสุ โลเก | 

วายสุม ํสท เตษฺวิห จิตฺต ํ

โน จ ปฺริยาปฺริย ุวิทฺยติ สงฺโค | (16) 

อปฺริย ุเย ทุขิ เตหิ นิวาโส 

เย หิ ปฺริยา ทุขิ เตหิ วิโยโค | 

อนฺต อุเภ อปิ เอติ ชหิตฺวา 

เต สุขิตา นร เย รต ธรฺเม | (17) 

โย อนุนียติ ศฺรุตฺวิมิ ธรฺมานฺ 

ส ปฺรติหนฺยติ ศฺรุตฺว อธรฺมมฺ | 

โส มทมานหโต วิปรีโต 

มานวเศน ทุขิ อนุโภติ | (18) 

เย สมตาย ปฺรติษฺฐิต โภนฺติ 

นิตฺยมนุนฺนต นาวนตาศฺจ | 

เย ปฺริยโต’ปฺริยตศฺจ สุมุกฺตา’ 

สฺเต สท มุกฺตมนา วิหรนฺติ | (19) 

ศีเล ปฺรติษฺฐิตุ สูปริศุทฺเธ 

ธฺยาเน ปฺรติษฺฐิตุ นิตฺยมจินฺตฺเย | 

เย วนกนฺทริ ศานฺติ รมนฺเต 

เตษ น วิทฺยติ วีมติ ชาตุ | (20) 

เย จ ปุนรฺวิตเถ ปฺรติปนฺนา: 

กามคุเณษุ รตา: สท พาลา: | 

คฺฤธฺรุ ยถา กุณเปษฺวธิมุกฺตา 

นิตฺยวศานุคตา นมุจิสฺย | (21) 

อสฺมินฺ ขลุ ปุนรฺคาถาภินิรฺหาเร ภาษฺยมาเณ จนฺทฺรปฺรภ: กุมารภูต: อจินฺตฺเยษุ พุทฺธ- 

ธรฺเมษุ คมฺภีรนิธฺยปฺตินิรฺเทศเกาศลฺยมนุปฺราปฺต:, สูตฺรานฺตนิรฺหาราวภาสํ จ ปฺรติลพฺธวานฺ | 

ป ฺจศิขสฺย จ คนฺธรฺวปุตฺรสฺย โฆษานุคาถา: กฺษานฺเต: ปฺรติลมฺโภ’ภูตฺ | อปฺรเมยาณํา จ สตฺตฺวานาํ  
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เทวมานุษิกายา: ปฺรชายา อนุตฺตรายาํ สมฺยกฺสํโพเธา จิ ตฺตานฺยุตฺปนฺนานิ | อปฺรเมยาณํา  

สตฺตฺวานามรฺถ: กฺฤโต’ภูตฺ | 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช อจินฺตฺยพุทฺธธรฺมนิรฺเทศปริวรฺโต นาโมนวึศติตม: | 
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อินฺทฺรเกตุธฺวชราชปริวรฺต: | 

ตตฺร ขลุ ภควาํศฺจนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูตมามนฺตฺรยเต สฺม  ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร โพธิสตฺตฺเวน 

มหาสตฺตฺเวน สรฺวกุศลมลูศิกฺษาคุณธรฺมนิศฺรเตน ภวิตวฺยมฺ | อสสํรฺคพหุเลน จ ภวิตวฺยมฺ, ปาปมิตฺร-

ปริวรฺชเกน กลฺยาณมิตฺรสนิํศฺริเตน ปริปฺฤจฺฉกชาตีเยน ธรฺมปรฺเยษฺฏฺ ยามตฺฤปฺเตน ปฺราโมทิยพหุเลน 

ธรฺมารฺถิเกน ธรฺมกาเมน ธรฺมรเตน ธรฺมปริคฺราหเกณ ธรฺมานุธรฺมปฺรติปนฺเนน | ศาสฺตฺฤสชฺํญา อเนน 

สรฺวโพธิสตฺตฺเวษูตฺปาทยติวฺยา | ยสฺย จานฺติกาทิม ํธรฺมปรฺยาย ํศฺฤโณติ, เตน ตสฺยานฺติเก ปฺรีติเคารว ํ

ศาสฺตฺฤสชฺํญา โจตฺปาทิตวฺยา | ย: กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว อิมานฺ ธรฺมานฺ สมาทาย วรฺตเต,  

ส กฺษิปฺรมนาจฺเฉทฺยปฺรติภาวนิรฺยาโต ภวติ | อจินฺตฺยพุทฺธธรฺมาธิมุกฺตศฺจ ภวติ | คมฺภีเรษุ จ ธรฺเมษุ 

นิธฺยปฺตึ คจฺฉติ | อาโลกภูตศฺจ ภวติ สเทวกสฺย โลกสฺย กางฺกฺษวิมติวิจิกิตฺสานฺธการวิธมนตยา |  

อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายามิมา คาถา อภาษต 

อภฺยตีต พหุกลฺปโกฏิโย 

อปฺรเมย อตุลา อจินฺติยา: | 

ยทฺ อภูษิ ทฺวิปทานมุตฺตโม 

อินฺทฺรเกตุธฺวชราช นายก: | (1) 

โส สมาธิมิมุ ศานฺตุ เทศย ิ

ยตฺร นาสฺติ นรุ ชีว ปุทฺคล: | 

มาย พุทฺธุท มรีจิ วิทฺยตุา 

สรฺว ธรฺม ทกจนฺทฺรสนิํภา: | (2) 

นาสฺติ สตฺตฺว มนุโช จ ลภฺยเต 

กาลุ กฺฤตฺว ปรโลกิ คจฺฉิ โย | 

โน จ กรฺม กฺฤตุ วิปฺรณศฺยเต 

กฺฤษฺณ ศุกฺล ผล เทติ ตาทฺฤศมฺ | (3) 

เอษ ยกฺุติ นยทฺวาร ภทฺรก ํ

ศกฺูษฺม ทุรฺทฺฤศุ ชินาน โคจรา | 

ยตฺร อกฺษรปท ํน ลภฺยเต 
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พุทฺธโพธิ ภควานฺ ปฺรชานติ | (4) 

ธารณี วิปุลชฺญานสจํยา 

สูตฺรโกฏินิยตุาน อาคตา | 

พุทฺธโกฏินิยตุาน โคจร’ 

สฺต ํสมาธิ ภควานฺ ปฺรภาษเต | (5) 

อาตุราณมย วฺยาธิโมจโก 

โพธิสตฺตฺวสมุทานิต ํธนมฺ | 

สรฺวพุทฺธสฺตุต สปฺํรกาศิโต 

เทวโกฎินิยเุตหิ ปูชิต: | (6) 

สรฺว พาลชน ภูตโจทนา 

ตีรฺถิเกหิ ปริวรฺชิต: สทา | 

ศฺเรษฺฐ ํศีลธนุ พุทฺธวรฺณิต ํ

วิทฺยเุตว คคเน น ลิปฺยเต | (7) 

เยหิ ปูชิต ชินาน โกฏิโย 

ทานศีลจริตา วิจกฺษณา: | 

ปาปมิตฺร ปุริ เยหิ วรฺชิตา 

เตษ ไปตฺฤกธน ํนิรุตฺตรมฺ | (8) 

ตตฺร ภิกฺษุ สฺถิตุ ธรฺมภาณโก 

พฺรหฺมจาริ สุคตสฺย เอารส: | 

ศฺรุตฺว ธรฺมมิมานุโลมิก ํ

จิตฺต ปาเทสิ ย โลกนายก: | (9) 

อินฺทฺรเกตุธฺวชราชุ นายโก 

อธฺยภาษิ อมุ ธรฺมภาณกมฺ | 

ภิกฺษุภาว ปรม ํติ ทุษฺกรํ 

จิตฺตุปาท วร อคฺรโพธเย | (10) 

ศีลุ รกฺษ มณิรตฺนสนิํภ ํ

มิตฺร เสว สท อานุโลมิกมฺ | 

ปาปมิตฺร น กทาจิ เสวโต 

พุทฺธชฺญานมจิเรณ ลปฺสฺยเส | (11) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช อินฺทฺรเกตุธฺวชราชปริวรฺโต นาม วึศติตม: | 
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ปูรฺวโยคปริวรฺต: | 

อาสิ ปูรฺวมิห ชมฺพุสาหฺวเย 

อปฺรมตฺต ทุวิ ศฺเรษฺฐิทารเกา | 

ปฺรวฺรชิตฺว สุคตสฺย ศาสเน 

ขงฺคภูต วนษณฺฑมาศฺริเตา | (1) 

ฤทฺธิมนฺต จตุรฺธฺยานลาภิเนา 

กาวฺยศาสฺตฺรกุศเลา สุศิกฺษิเตา | 

อนฺตริกฺษปทภูมิโกวิเทา 

เต อสกฺต คคเน วฺรชนฺติ จ | (2) 

เต จ ตตฺร วนษณฺฑิ ศีตเล 

นานปุษฺปภริเต มโนรเม | 

นานปกฺษิทฺวิชสฆํเสวิเต 

อนฺยมนฺย กถ สปฺํรโยชิเต | (3) 

เตน ราช มฺฤคยา อฏนฺตเก 

ศพฺท ศฺรุตฺว วนุ ต ํอุปาคมี | 

ทฺฤษฺฏฺ ว ปารฺถิว ตถ ธรฺมภาณเกา 

เตษุ เปฺรม ปรม ํอุปสฺถาหิ | (4) 

เตหิ สารฺธุ กถ อานุโลมิกี 

กฺฤตฺว ราชุ ปุรโต นิษีทิ โส | 

ตสฺย ราชฺญ พลกาย นนฺตโก 

ษษฺฏิโกฏินิยตุานฺยปุาคมี | (5) 

เอกเมก ุเตษุ ธรฺมภาณโก 

ราชมพฺรวี ศฺฤโณหิ กฺษตฺริยา | 

พุทฺธุปาทุ ปรม ํสุทุรฺลโภ 

อปฺรมตฺตุ สท โภหิ ปารฺถิว | (6) 

อาย ุคจฺฉติ สทานวสฺถิต ํ

คิรินทีย สลิเลน ศีฆฺรคมฺ | 

วฺยาธิโศกชรปีฑิตสฺย เต 
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นาสฺติ ตฺราณุ ยถ กรฺม ภทฺรกมฺ | (7) 

ธรฺมปาลุ ภว ราชกุ ฺชรา 

รกฺษิม ํทศพลาน ศาสนมฺ | 

กฺษีณ กาลิ ปรเม สุทารุเณ 

ธรฺมปกฺษิ สฺถิหิ ราชกุ ฺชร | (8) 

เอว เต พหุปฺรการ ปณฺฑิตา 

โอวทนฺติ ตท ต ํนราธิปมฺ | 

สารฺธุ ษษฺฏินิยเุตหิ ปารฺถิโว 

โพธิจิตฺตมุทปาทยตฺตทา | (9) 

ศฺรุตฺว ธรฺม ตท ราชกุ ฺชร: 

สูรตานขิลาน ภาษโต | 

ปฺรีติชาต สุมนา อุทคฺรโก 

วนฺทฺย ปาท ศิรสาย ปฺรกฺรมี | (10) 

ตสฺย ราชฺญ พหโว’นฺยภิกฺษโว 

ลาภกาม ปฺรวิศินฺตุ ตตฺ กุลมฺ | 

เตษ ทฺฤษฺฏ จริยา น ตาทฺฤศี 

เตษุ ราช น ตถา สเคารวมฺ | (11) 

ตจฺจ ศาสนมตีตศาสฺตุก ํ

ปศฺจิม ํจ ตท วรฺษุ วรฺตเต | 

ชมฺพุทฺวีปิ สุปริตฺตภาชนา 

ปฺราทุรฺภูต พหโว อสยํตา: | (12) 

อุตฺก ลุพฺธ พหุ ตตฺร ภิกฺษโว 

ลาภกาม อุปลมฺภทฺฤษฺฏิกา: | 

วิปฺรนษฺฏ สุคตสฺย ศาสนาทฺ 

คฺราหยสุึ พหุล ํตทา นฺฤปมฺ | (13) 

ฆาตเยติ อุภิ ธรฺมภาณเกา 

เย อุจฺเฉทุ ปฺรวทนฺติ ตีรฺถิกา: | 

ทีรฺฆจาริก สมาทเปนฺติ เต 

นิรฺวฺฤตีย น เต กึจิ ทรฺศิกา | (14) 

กรฺม นศฺยติ วิปาก ุนศฺยติ 
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สฺกนฺธ นาสฺตีติ วทนฺติ กุหกา: | 

ตาํ กฺษิปาหิ วิษยาตุ ปารฺถิว 

เอวเมว จิรุ ธรฺม สฺถาสฺยติ | (15) 

ศฺรุตฺว เตษ วจน ํตทนฺตรํ 

กางฺกฺษ ปฺราปฺตุ ภุต ราชกุ ฺชร: | 

ฆาตยษฺิย ิอมุ ธรฺมภาณเกา 

มา อุเปกฺษิตุ อนรฺถ เภษฺยติ | (16) 

ตสฺย ราชฺญ อนุพทฺธ เทวตา 

ปูรฺวชาติ สหจีรฺณุ จาริกา | 

ทีรฺฆรา หิตกาม ปณฺฑิตา 

สา อโวจิ ตท ราชปารฺถิวมฺ | (17) 

จิตฺตุปาท ม ชเนหิ อีทฺฤศ ํ

ปาปมิตฺรวจเนน กฺษตฺริยา | 

มา ตฺว ภิกฺษุ ทุวิ ธรฺมภาณเกา 

ปาปมิตฺรวจเนน ฆาตย | (18) 

น ตฺว กึจิ สฺมรสี นราธิป 

ยตฺติ เตหิ วนษณฺฑิ ภาษิตมฺ | 

เกฺษาณกาลิ ปรเม สุทารุเณ 

ธรฺมปกฺษิ สฺถิหิ ราชกุ ฺชร | 

ราช ภูตวจเนน โจทิต: 

โส น ริ ฺชติ ชินาน ศาสนมฺ | (19) 

ตสฺย ราชฺญ ตท ภฺราต ทารุณ: 

ปฺราติสีมิก ุส เตหิ คฺราหิต: | 

เอษ เทว ตว ภฺราต ปาปโก 

ชีวิเตน น ชาตุ นนฺทเต | 

เตา จ ภิกฺษ ุทุว ิโฆร ไวทฺยกา 

เต วฺรชนฺติ คคเนน วิทฺยยา | (20) 

เต สฺม ศฺรุตฺว ตว มลูมาคตา 

สรฺวิ ภูต ตว วิชฺญเปมถ | 

กฺษิปฺร ฆาตย  โฆร ไวทฺยกา 
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มา ติ ปศฺจิ อนุตาปุ เภษฺยติ | (21) 

สนํหิตฺว ตท ราชกุ ฺชโร 

ปาปมิตฺรวจเนน ปฺรสฺถิต: | 

สรฺวไสนฺยปริวาริโต นฺฤโป 

ยตฺร ภิกฺษุ วนิ ต ํอุปาคโต | (22) 

ชฺญาตฺว โฆรมติทารุณ ํนฺฤปํ 

นาค ยกฺษ วนิ ตตฺร เย สฺถิตา: | 

อิษฺฏวรฺษ ตท ตตฺร ปาติต 

เตน ราช สหสฺเสนยา หโต | (23) 

ปาปมิตฺรวจเนน ปศฺยถา 

กาลุ กฺฤตฺว ตท ราช ทารุณมฺ | 

เยน กฺโรธุ กฺฤตุ ธรฺมภาณโก 

โส อวีจิ คตุ ษษฺฏิชาติโย | (24) 

เต’ปิ ภิกฺษุ พหโวปลมฺภิกา 

เยหิ คฺราหิตุ ราช กฺษตฺริโย | 

ชาติโกฏิศต อปฺยจินฺติโย | 

เวทยสุึ นรเกษุ เวทนามฺ | (25) 

เทวตา ยาย ราชุ โจทิโต 

ยาย รกฺษติ ธรฺมภาณเกา | 

ตาย พุทฺธ ยถ คงฺควาลิกา 

ทฺฤษฺฏฺ ว ปูชิต จรนฺตุ จาริกามฺ | (26) 

ษษฺฏิโกฏินิยตุา อนูนกา 

เยหิ ธรฺม ศฺรุตุ สารฺธุ ราชินา | 

เยหิ โพธิวรจิตฺตุ ปาทิต ํ

พุทฺธ ภูโย ปฺฤถุโลกธาตุษุ | (27) 

เตษุ อาย ุพหุกลฺปโกฏิโย 

เตษ ชฺญานมตุลมจินฺติยมฺ | 

เตหิ สรฺวิสุ สมาธิ ภทฺรก ํ

เทศยตฺิว ทฺวิปเทนฺทุ นิรฺวฺฤตา | (28) 

เอตฺตุ ศฺรุตฺว วจน ํนิรุตฺตรํ 
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ศีลพฺรหฺมคุณชฺญานสจํยมฺ | 

อปฺรมตฺต ภวถา อตนฺทฺริตา 

พุทฺธชฺญานมจิเรณ ลปฺสฺยถา | (29) 

ทฺรกฺษฺยถา ทศทิเศ ตถาคตานฺ 

ศานฺตจิตฺต กฺฤปไมตฺรโลจนานฺ | 

สรฺวโลกศรณ ํปรายณ ํ

ธรฺมวรฺษุ ชคิ อุตฺสฺฤชิษฺยถา | (30) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช ปูรฺวโยคปริวรฺโต นาม เอกวึศติตม: | 
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ตถาคตกายนิรฺเทศปริวรฺต: | 

อถ ขลุ ภควาํศฺจนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูตมามนฺตฺรยเต สฺม—ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร โพธิสตฺตฺเวน 

มหาสตฺตฺเวน กาเย’นธฺยวสิเตน ชีวิเต นิรเปเกฺษณ ภวิตวฺยมฺ | ตตฺ กสฺย เหโต: ? กายชีวิตาธฺยวสาน- 

เหโตรฺหิ กุมาร อกุศลธรฺมาภิสํสฺกาโร ภวติ | ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน  

น รูปกายตสฺตถาคต: ปฺรชฺญาตวฺย: | ตตฺ กสฺย เหโต: ? ธรฺมกายา หิ พุทฺธา ภควนฺโต ธรฺมกายปฺรภา- 

วิตาศฺจ น รูปกายปฺรภาวิตา: | ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน ตถาคตกาย ํ 

ปฺรารฺถยิตุกาเมน ตถาคตกาย ํชฺญาตุกาเมน อย ํสมาธิรุททูคฺรหีตวฺย: ปรฺยวาปฺตวฺโย ธารยิตวฺโย 

วาจยิตวฺย: ปฺรวรฺติตวฺย: อุทฺเทษฺฏวฺย: สฺวาธฺยาตวฺโย วาจยิตวฺโย ภาวนาโยคมนุยุกฺเตน ภวิตวฺยมฺ  

ปเรภฺยศฺจ วิสฺตเรณ สํปฺรกาศยิตวฺย: | ตตฺร กุมาร ตถาคตสฺย กาย: ศตปุณฺยนิรฺชาตยา พุทฺธฺ- 

ยาเนการฺถนิรฺเทโศ ธรฺมนิรฺชาต: อานิมิตฺต: สรฺวนิมิตฺตาปคโต คมฺภีร: อปฺรมาณ: อปฺรมาณธรฺม:  

อานิมิตฺตสฺวภาว: สรฺวนิมิตฺตวิภาวิต: | อจโล’ปฺรติษฺฐิโต’ตฺยนฺตากาศสฺวภาโว’ทฺฤศฺยศฺจกฺษุ:ปถ- 

สมติกฺรานฺโต ธรฺมกาย: ปฺรชฺญาตวฺย: | อจินฺตฺย: จิตฺตภูมิวิคต: สุขทุ:ขาวิปฺรกมฺปฺย: สรฺวปฺรป ฺจ- 

สมติกฺรานฺโต’นิรฺเทศฺโย’นิเกโต พุทฺธชฺญานํ ปฺรารฺถยิตุกามานํา โฆษปถสมติกฺรานฺต: สสาโร 

ราคสมติกฺรานฺต: อเภทฺโย โทษปถสมติกฺรานฺโต ทฺฤโฒ โมหปถสมติกฺรานฺโต นิรฺทิษฺฏ: | 

ศูนฺยตานิรฺเทเศน อชาโต ชาติสมติกฺรานฺต: อนาสฺรว: วิปากสมติกฺรานฺต: นิตฺโย วฺยาหาเรณ | 

วฺยวหารศฺจ ศนฺูย: นิรฺวิเศโษ นิรฺวาเณน, นิรฺวฺฤต: ศพฺเทน, ศานฺโต โฆเษณ, สามานฺย: สเํกเตน, สเํกต: 

ปรมารฺเถน, ปรมารฺโถ ภูตวจเนน | ศีตโล นิษฺปริทาน: อนิมิตฺต: อมนฺยิต: อนินฺทิต: อปฺรป ฺ จิต:

อลฺปศพฺโท นิรฺเทเศน | อปรฺยนฺโต วรฺณนิรฺเทเศน, มหาภิชฺญาปริกรฺมนิรฺชาต: อสฺมฺฤติต: อวิทูเร  

มหาภิชฺญาปริกรฺมนิรฺเทเศน | อยมุจฺยเต กุมาร ตถาคตกาย อิติ | 

อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายามิมา คาถา อภาษต 
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ย อิจฺเฉ โลกนาถสฺย กาย ํชานิตุมีทฺฤศมฺ | 

อิม ํสมาธึ ภาวิตฺวา กาย ํพุทฺธสฺย ชฺญาสฺยติ | (1) 

ปุณฺยนิรฺชาตุ พุทฺธสฺย กาย: ศุทฺธ: ปฺรภาสฺวร: | 

สเมติ โส’นฺตรีเกฺษณ นานาตฺว ํนาสฺย ลภฺยเต | (2) 

ยาทฺฤศา โพธิรฺพุทฺธสฺย ลกฺษณานิ จ ตาทฺฤศา: | 

ยาทฺฤศา ลกฺษณาสฺตสฺย กายสฺตสฺย หิ ตาทฺฤศ: | (3) 

สโํพธิลกฺษณ: กาโย พุทฺธเกฺษตฺรํ หิ ตาทฺฤศมฺ | 

พลา วิโมกฺษา ธฺยานานิ สรฺเว เต’ปฺเยกลกฺษณา: | (4) 

เอว ํสภํวุ พุทฺธานาํ โลกนาถาน อีทฺฤศ: | 

น ชาตุ เกนจิจฺฉกฺย ํปศฺยตุิ ํมาํสจกฺษุณา | (5) 

พหู เอว ํปฺรวกฺษฺยนฺติ ทฺฤษฺโฏ เม โลกนายก: | 

สุวรฺณวรฺณ: กาเยน สรฺวโลก ํปฺรภาสติ | (6) 

อธิษฺฐาเนน พุทฺธานามนุภาวาทฺวิกุรฺววิไต: | 

เยนาเสา ทฺฤศฺยเต กาโย ลกฺษเณหิ วิจิตฺริต: | (7) 

อาโรหปริณาเหน กาโย พุทฺธสฺย ทรฺศิต: | 

น จ ปฺรมาณ ํกายสฺย ลพฺธ ํเตน อจินฺติย: | (8) 

ยทิ ปฺรมาณ ํลภฺเยต กาโย พุทฺธสฺย เอตฺตก: | 

นิรฺวิเศโษ ภเวจฺฉาสฺตา เทไวศฺจ มนุไชรปิ | (9) 

สมาหิตสฺย จิตฺตสฺย วิปาโก’ปิ ตลฺลกฺษณ: | 

ตลฺลกฺษณ ํนามรูปํ ศุทฺธ ํโภติ ปฺรภาสฺวรมฺ | (10) 

น ไจษ เกนจิชฺชาตุ สมาธิ: ศานฺตุ ภาวิต: | 

ยเถห โลกนาเถน กลฺปโกฏฺ โย นิเษวิต: | (11) 

พหุภิ: ศุกฺลธฺรไมศฺจ สมาธิรฺชนิโต’ปิยมฺ | 

สมาเธรสฺย ไวปุลฺยาตฺ กาโย มหฺย ํน ทฺฤศฺยเต | (12) 

ยสฺย โว ยาทฺฤศ ํจิตฺต ํนามรูปํ ปิ ตาทฺฤศมฺ | 

นิ:สฺวภาวสฺย จิตฺตสฺย นามรูปํ วิลกฺษณมฺ | (13) 

ยสฺย โจทารสชฺํญาทิ นามรูปสฺมิ วรฺตเต | 

วิสภาคาย สชฺํญาย อุทาร ํจิตฺตุ ชายเต | (14) 

ยสฺย โจ มฺฤทุกี สชฺํญา นามรูปสฺมิ วรฺตเต | 

อคฺฤธฺร ํนามรูปสฺมิ จิตฺต ํโภติ ปฺรภาสฺวรมฺ | (15) 
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สฺมรามี ปูรฺวชาตีษุ อสเํขฺยเยษุ สปฺตสุ | 

ติสฺโร เม ปาปิกา: สชฺํญา ไนโวตฺปนฺนา: กทาจน | (16) 

อนาสฺรว ํจ เม จิตฺต ํกลฺปโกฏฺ โย หฺยจินฺติยา: | 

กโรมิ จารฺย ํสตฺตฺวานาํ น จ เม กาย ุทฺฤศฺยเต | (17) 

ยถา จ ยสฺย ภาเวหิ วิมุกฺต ํโภติ มานสมฺ | 

น ตสฺย เตหิ ภาเวหิ ภูโย โภติ สมาคม: | (18) 

วิมุกฺต ํมม วิชฺญาน ํสรฺวภาเวหิ สรฺวศ: | 

สฺวภาโว ชฺญาตุ จิตฺตสฺย ภูโย ชฺญาน ํปฺรวรฺตเต | (19) 

เกฺษตฺรโกฏีสหสฺราณิ คจฺฉนฺติ มม นิรฺมิตา: | 

กุรฺวนฺติ จารฺถ ํสตฺตฺวานาํ ยตฺร กาโย น ลภฺยเต | (20) 

อลกฺษโณ นิรฺนิมิตฺโต ยไถว คคน ํตถา | 

กาโย นิรภิลาปฺโย เม ทุรฺวิชฺเญโย นิทรฺศิต: | (21) 

ธรฺมกาโย มหาวีโร ธรฺเมณ กาย นิรฺชิโต | 

น ชาตุ รูปกาเยณ ศกฺย ํปฺรชฺญาปิตุ ํชิโน | (22) 

กถานิรฺเทศุ ยสฺไยต ํศฺรุตฺวา ปฺรีติรฺภวิษฺยติ | 

น ตสฺย มาร: ปาปียานวตารํ ลภิษฺยติ | (23) 

ศฺรุตฺวา จ ธรฺม ํคมฺภีรํ ยสฺย ตฺราโส น เภษฺยติ | 

น จาเสา ชีวิตารฺถาย พุทฺธโพธึ ปฺรติกฺษิเปตฺ | (24) 

ภูตโกฏีสหสฺราณาํ ภูตนิรฺเทศ ชฺญาสฺยติ | 

อาโลกภูโต โลกานาํ เยน เยน คมิษฺยติ | (25) 

ตตฺร กุมาร ตถาคตสฺย กาโย นิมิตฺตกรฺมณาปิ น สุกรํ ชฺญาตุมฺ | นีโล วา นีลวรฺโณ วา  

นีลนิทรฺศโน วา นีลนิรฺภาโส วา | ปีโต วา ปีตวรฺโณ วา ปีตนิทรฺศโน วา ปีตนิรฺภาโศ วา | โลหิโต วา 

โลหิตวรฺโณ วา โลหิตนิทรฺศโน วา โลหิตนิรฺภาโส วา | อวทาโต วา อวทาตวรฺโณ วา อวทาต- 

นิทรฺศโน วา อวทาตนิรฺภาโส วา | ม ฺ ชิษฺโฐ วา ม ฺ ชิษฺฐวรโณ วา ม ฺ ชิษฺฐนิทรฺศโน วา ม ฺ ชิษฺฐ- 

นิรฺภาโส วา | สฺผฏิโก วา สฺผฏิกวรฺโณ วา สฺผฏิกนิทรฺศโน วา สฺผฏิกนิรฺภาโส วา | อาคฺเนโย วา  

อคฺนิวรฺโณ วา อคฺนินิทรฺศโน วา อคฺนินิรฺภาโส วา | สรฺปิมณฺโฑปโม วา สรฺปิวรฺโณ วา สรฺปิรฺ- 

นิทรฺศโน วา สรฺปินิรฺภาโส วา | เสาวรฺโณ วา สุวรฺณวรโณ วา สุวรฺณนิทรฺศโน วา สุวรฺณนิรฺภาโส วา 

| ไวทูรฺโย วา ไวทูรฺยวรฺโณ วา ไวทูรฺยรฺภาโส วา | วิทฺยุทฺวา วิทฺยุทฺวรฺโณ วา วิทฺยุนฺนิทรฺศโน วา  

วิทฺยุนฺนิรฺภาโส วา | พฺรหฺโม วา พฺรหฺมวรโณ วา พฺรหฺมนิทรฺศโน วา พฺรหฺมรฺภาโส วา | เทโว วา 

เทววรฺโณ วา เทวนิทรฺศโน วา เทวนิรฺภาโส วา | อิติ หิ กุมาร ตถาคตสฺย กาย: ศุทฺธ: สรฺวนิมิตฺไตรปฺย-
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จินฺตฺย: อปฺยจินฺตฺยนิรฺเทโศ รูปกายปรินิษฺปตฺตฺยา | น สุกรํ สเทวเกนาปิ โลเกน กายสฺย ปฺรมาณมุทฺ- 

คฺรหีตุมนฺยตฺร สรฺวากาไรรจินฺตฺย: อปฺรเมย: | 

อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายามิมา คาถา อภาษต 

ยทฺรโช โลกธาตูษุ ปําสุสชฺํญานิทรฺศนมฺ | 

อุตฺสหฺตฺรทตฑาเคษุ สมุทฺเรษุ จ ยชฺชลมฺ | 

น เตษาํ ลภฺยเต อนฺโต เอตฺตกา ปรมาณว: | (26) 

สมุทฺราทฺวาลโกฏีภิรฺมาตุ ํศกฺย ํชล ํภเวตฺ | 

น ตุลฺยา โลกนาเถน อุปมา สปฺํรกาศิตา | 

ชลพินฺทโว’ปฺรเมยาสฺตไถว ปรมาณว: | (27) 

ปศฺยามฺเยกสฺย สตฺตฺวสฺย ตโต พหุตรานหมฺ | 

อธิมุกฺติจิตฺโตตฺปาโท ไนกกาเล ปฺรชานิตุมฺ | (28) 

เย มยา อาตฺมภาวสฺย ภูตวรฺณ นิทรฺศิตา: | 

สรฺวสตฺตฺวาธิมุกฺตาสฺตาเนเตษามุปมากฺษมา: | (29) 

นิมิตฺตกรฺมณา ไจว วรฺณนิรฺภาส อีทฺฤศ: | 

ศกฺย ํชานิตุ ํพุทฺธสฺย วิเศโษ หีทฺฤโศ มม | (30) 

นิมิตฺตกรฺมณา พุทฺธา ธรฺมกายปฺรภาวิตา: | 

คมฺภีราศฺจาปฺรเมยาศฺจ เตน พุทฺธา อจินฺติยา: | (31) 

อจินฺติยสฺย พุทฺธสฺย พุทฺธกาโย’ปฺยจินฺติย: | 

อจินฺติยา หิ เต กายา ธรฺมกายปฺรภาวิตา: | (32) 

จิตฺเตนาปิ น พุทฺธานาํ กายศฺจินฺตยตุิ ํกฺษม: | 

ตถา หิ ตสฺย กายสฺย ปฺรมาณ ํโนปลภฺยเต | (33) 

อปฺรเมยา หิ เต ธรฺมา: กลฺปโกฏฺ โย นิเษวิตา: | 

เตโน อจินฺติย: กาโย นิรฺวฺฤโต เม ปฺรภาสฺวร: | (34) 

อคฺราหฺย: สรฺวตฺตฺเวหิ น ปฺรมาเณหิ คฺฤหฺยเต | 

ตถา หิ กาโย พุทฺธสฺย อปฺรมาโณ หฺยจินฺติย: | (35) 

อปฺรมาเณหิ ธรฺเมหิ ปฺรมาณ ํตตฺร กลฺปิตมฺ | 

อกลฺปิเตหิ ธรฺเมหิ พุทฺโธ’ปฺเยวมกลฺปิต: | (36) 

ปฺรมาณ ํกลฺปมาขฺยาโต อปฺรมาณมกลฺปิตมฺ | 

อกลฺปฺย: กลฺปาปคตสฺเตน พุทฺโธ อจินฺติย: | (37) 

อปฺรมาณ ํยถากาศ ํมาตุ ํศกฺย ํน เกนจิตฺ | 
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ตไถว กาย ุพุทฺธสฺย อากาศสมสาทฺฤศ: | (38) 

เย กายเมว ํชานนฺติ พุทฺธานาํ เต ชินาตฺมชา: | 

เต’ปิ พุทฺธา ภวิษฺยนฺติ โลกนาถา อจินฺติยา: | (39) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช ตถาคตกายนิรฺเทศปริวรฺโต นาม ทฺวาวึศติตม: | 

 

23 

ตถาคตาจินฺตฺยนิรฺเทศปริวรฺต: | 

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร โย โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: อากางฺเกฺษตฺ กิมิตฺยห ํจตสฺร: ปฺรติสวํิท: 

สากฺษาตฺกุรฺยามิติ | กตมาศฺจตสฺร: ? ยทุต อรฺถปฺรติสวํิท ํธรฺมปฺรติสวํิท ํนิรุกฺติปฺรติสวํิท ํปฺรติภาน- 

ปฺรติสวํิทมฺ | อิมาศฺจตสฺร: ปฺรติสวํิท: สากฺษาตฺกุรฺยามิติ, เตน กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน อย ํ

สมาธิรุทฺคฺรหีตวฺย: ปรฺยวาปฺตวฺโย ธารณิตวฺโย วาจยติวฺย: ปฺรวรฺตยิตวฺย: อุทฺเทษฺฏวฺย: สฺวาธฺยาตวฺโย 

ภาวยติวฺย:, ปเรภฺยศฺจ วิสฺตเรณ สปฺํรกาศยติวฺย: | ภาวนาโยคมนุยกฺุเตน จ ภวิตวฺยมฺ | ตตฺร กุมาร กตมา 

ธรฺมปฺรติสวํิท: ? อิมา: กุมาร โพธิสตฺตฺโว ธรฺมปฺรติสํวิท เอว ํปฺรติสศิํกฺษเต  ยาวนฺโต วา รูป- 

วฺยาหาราสฺตาวนฺตถาคตสฺย วรฺณวฺยาหารา: | เอว ํเวทนาสชฺํญาสสฺํการา: | ยาวนฺต: กุมาร วิชฺญาน- 

วฺยาหาราสฺตาวนฺตสฺตถาคตสฺย วรฺณวฺยาหารา: | อิติ หิ กุมาร อปฺรเมยา อจินฺตฺยา อสเํขฺยยา: อตุลฺยา

มาปฺยาปริมาณาสฺตถาคตสฺย รูปวรฺณวฺยาหารา: | อิติ หิ กุมาร อปรฺยนฺตา อนนฺตา รูปวฺยาหารา: |  

เอวมจินฺตฺยาสฺตถาคตสฺย วรฺณวฺยาหารา: | เอว ํเวทนาสชฺํญาสสฺํการา: | อิติ หิ อนนฺตา อปรฺยนฺตา 

อจินฺตฺยา วิชฺญานวฺยาหารา: | เอวมจินฺตฺยาสฺตถาคตสฺย วรฺณวฺยาหารา: | 

อิติ หิ กุมาร อปฺรเมยา อสํเขฺยยา: สํสฺกฺฤเต โทษา: | อปฺรเมยา อสํเขฺยยา นิรฺวาเณ 

อนุศสํา: | อสเํขฺยยาสฺตถาคตสฺย วรฺณา: | อิติ หิ กุมาร ยาวนฺติ นิรฺวาณนามานิ ตาวนฺตสฺตถาคตสฺย 

วรฺณา: | อิติ หิ กุมาร อสเํขฺยยานิ นิรฺวาณนามานิ | อสเํขฺยยาสฺตถาคตสฺย วรฺณา: | 

จตฺวาร อิเม กุมาร ตถาคตสฺย วรฺณวฺยาหารา อจินฺตฺยา อจินฺตฺยวฺยาหารา: | กตเมจตฺวาร: ? 

ยทุต อจินฺตฺย: สสฺํการวฺยาหาร: | อจินฺตฺย: สฺวรวฺยาหาร: | อจินฺตฺย: สํเกฺลศวฺยาหาร: | อจินฺตฺโย  

วฺยวทานวฺยาหาร: | อิเม กุมาร จตฺวารสฺตถาคตสฺย วรฺณวฺยาหารา อจินฺตฺยา อจินฺตฺยวฺยาหารา: | 

จตฺวาร อิเม กุมาร ตถาคตสฺย วรฺณวฺยาหารา อจินฺตฺยา อจินฺตฺยนิรฺเทศา: | เต น สุกรํ ปรฺยนฺตนิษฺฐาสฺ-

ถาเนน นิรฺเทษฺฏุ มฺ | กตเม จตฺวาร: ? เอษ เอว จตุษฺก: | เอว ํวิสฺตเรณ นิรฺเทษฺฏวฺยมฺ | ยทุต จตฺวาโร 

โพธิสตฺตฺวานาํ นยา: | จตสฺโร ยุกฺตสฺย: | จตฺวาโร ทฺวารา: | จตฺวาร นิรฺเทศา: | จตฺวาโร โฆษา: |  

จตฺวาโร วจนปถา: | จตฺวาโร วฺยาหารา: | จตฺวาริ สฆําภาษฺยาณิ | จตสฺโร นามนิธฺยปฺตย: | จตสฺโร  

มนุชนิธฺยปฺตย: | จตฺวาริ ปฺรติวจนานิ | จตฺวาริ ทฺวาราณิ | จตฺวารฺยกฺษราณิ | จตฺวาโร’วตารา: | จตฺวาร: 

ปทา: | จตฺวาริ นิรฺหารปทานิ | จตฺวาร: สูตฺรานฺตปทา: | จตฺวารศฺจรฺยาปถา: | จตฺวาโร’จินฺตฺยปถา: |  
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จตฺวาร: ตุลฺยปถา: | จตฺวาโร’นนฺตปถา: | จตฺวาโร’ปรฺยนฺตปถา: | จตฺวาโร’สเํขฺยยปถา: | จตฺวาโร’ 

ปฺรเมยปถา: | จตฺวาโร’ปริมาณปถา: | จตฺวาริ ชฺญานานิ | จตฺวาโร ชฺญานสจํยา: | จตฺวาริ ชฺญาน- 

โคตฺราณิ | จตฺวาริ ปฺรติภานานิ | จตฺวาร: ปฺรติภานสํจยา: | จตฺวาริ ปฺรติภานโคตฺราณิ | จตฺวาร:  

สูตฺรานฺตสจํยา: | จตฺวาริ ปฺรติภานกรณานิ | จตฺวาร: สูตฺรานฺตนิรฺหารา: | จตฺวาริ พาหุศฺรุตฺยโคตฺราณิ | 

จตฺวาริ พุทฺธธนานิ | จตสฺโร โพธิสตฺตฺวภิกฺษา: | จตฺวาโร โพธิสตฺตฺวโคจรา: | จตฺวาริ โพธิสตฺตฺว- 

กรฺมาณิ | จตฺวาริ โพธิสตฺตฺวปฺรติภานานิ | จตสฺโร มารฺคภาวนา: | จตฺวาริ เกฺลศปฺรหาณานิ |  

จตฺวารฺยปายชหนานิ | จตฺวารฺยชฺญานวิธมนานิ | จตฺวารฺยวิทฺยาปฺรหาณานิ | จตฺวาริ ทุ:โขปศมนานิ | 

จตฺวาริ เทารฺมนสฺยปฺรหาณานิ | จตฺวารฺยปุายสชํนนานิ | จตฺวาริ ทฺฤษฺฏิปฺรหาณานิ | จตฺวารฺยุปปนฺน-

ปริชฺญานานิ | จตฺวารฺยาตฺมทฺฤษฺฏิปฺรหาณานิ | จตฺวาริ สตฺตฺวทฺฤษฺฏิปฺรหาณานิ | จตฺวาริ ชีวทฺฤษฺฏิ- 

ปฺรหาณานิ | จตฺวาริ ปุทฺคลทฺฤษฺฏิปฺรหาณานิ | จตฺวาริ ภวทฺฤษฺฏิปฺรหาณานิ | จตฺวาริ วสฺตุปฺรหาณานิ | 

จตฺวารฺยปุลมฺภทฺฤษฺฏิปฺรหาณานิ | เต น สุกรํ ปรฺยนฺตสฺถาเนน นิรฺเทษฺฏมฺ | 

จตสฺโร ธารณฺย: | กตมาศฺจตสฺร: ? ยทุต อนนฺต: สรฺวสสฺํการปริภาษาวฺยาหาร: | ตตฺร 

ยชฺชฺญานมิย ํปฺรถมา ธารณี | อนนฺต: สฺวรปริภาษาวฺยาหาร: | ตตฺร ยชฺชฺญานมิย ํทฺวิตียา ธารณี | 

อนนฺต: สเํกฺลศปริภาษาวฺยาหาร: | ตตฺร ยชฺชฺญานมิย ํตฺฤตียา ธารณี | อนนฺโต วยวทานคุณานุศสํา- 

วฺยาหาร: | ตตฺร ยชฺชฺญานมิย ํจตุรฺถี ธารณี | อิมาศฺจตสฺโร ธารณฺย: | อิติ หิ ยา กุมาร ธารณี ตชฺชฺญานมฺ, 

ส ธรฺม: | อิติ หิ ธรฺมชฺญาเนน ธรฺมปฺรติสวํิตฺ | 

ธรฺมชฺญาเน โย’รฺถ:, อิยมุจฺยเต รฺถปฺรติสวํิตฺ | ธรฺมชฺญาเน ยจฺฉนฺท:, อิยมุจฺยเต นิรุกฺติ- 

ปฺรติสํวิตฺ  | ธรฺมชฺญาเน ยา วฺยวหารเทศนา อาจกฺษณา ปฺรชฺญปนา ปฺรกาศนา ปฺรสฺถาปนา 

วิจรณา วิภชนา อุตฺตานีกรณตา อสกฺตวจนตา อเนลามูกวจนตา อนวลีนวจนตา, อิยมุจฺยเต 

ปฺรติภานปฺรติสวํิตฺ | 

อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายามิมา คาถา อภาษต 

ยาตฺตก ํชฺญานุ พุทฺธสฺย รูปปฺรชฺญปฺติ ตาตฺติกา | 

ยาวตี รูปปฺรชฺญปฺติ รูปวฺยาหาร ตาตฺติกา | (1) 

ยาวนฺโต รูปวฺยาหารา: ศีลนามานิ ตาตฺตกา: | 

ยาวนฺติ ศีลนามานิ พุทฺธนามานิ ตาตฺตกา: | (2) 

ยาตฺตกา พุทฺธนามานิ สตฺตฺวนามานิ ตาตฺตกา: | 

เอตฺตกานฺเยกสตฺตฺวสฺย อห ํนามานิ ชานมิ | (3) 

อนนฺตา นามวฺยาหารา เย เม ปูรฺว ํปฺรกาศิตา: | 

ศีลนามา พุทฺธนามา สตฺตฺวนามา จ เต สมา: | (4) 

ยาตฺตกา: สสฺํกฺฤเต โทษา นิรฺวาเณ ตาตฺตกา คุณา: | 
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พุทฺธสฺย ตาตฺตกา วรฺณา เอาปมฺยา เม ปฺรกาศิตา: | (5) 

ยาตฺตกา: สรฺวสตฺตฺวานาํ จิตฺโตตฺปาทา นิทรฺศิตา: | 

ตาตฺตกา โลกนาถสฺย เอกโรมาต รศฺมย: | (6) 

นามาศฺจ อธิมุกฺติศฺจ สรฺวสตฺตฺวาน ยาตฺติกา: | 

ตโต ภูโย นเรนฺทฺรสฺย สฺวรางฺควรฺณ ภาษิตา: | (7) 

เย นามา: สรฺวสตฺตฺวานาเมกสตฺตฺวสฺย ทรฺศิตา: | 

เอกสตฺตฺวสฺย เต นามา: สรฺวสตฺตฺวาน ทรฺศิตา: | (8) 

ปฺรติสวํิทานาโมตฺตาร อย ํพุทฺเธน เทศิต: | 

อนนฺตนามนิรฺเทศา โพธิสตฺตฺวาน การณาตฺ | (9) 

ย อิจฺเฉตฺ กถ ํภาเษยฺยา สูตฺรโกฏีรนนฺติกา: | 

อิท ํสูตฺรํ ปฺรวรฺติตฺวา อโนลีน: ปฺรกาศเยตฺ | (10) 

อสกฺต: ปริษนฺมธฺเย สูตฺรโกฏี: ปฺรภาษเต | 

ยถากาศมปรฺยนฺตเมว ํธรฺม ํส ภาษเต | (11) 

เอเมว โพธิสตฺตฺวานาํ ศุทฺธสตฺตฺวาน ตายนิามฺ | 

อิท ํสูตฺรํ สมุทฺคฺฤหฺย ภวนฺติ ชฺญานสปํท: | (12) 

ยถา ยถา ปฺรกาเศนฺติ ศฺรทฺฤธนฺโต อิม ํนยมฺ | 

ตถาสฺย วรฺธเต ชฺญาน ํหิมวนฺเตว ปาทปา: | (13) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช ตถาคตาจินฺตฺยนิรฺเทศปริวรฺตสฺตฺรโยวึศติตม: | 
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ปฺรติสวํิทวตารปริวรฺต: | 

ตตฺร กุมาร กถ ํโพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว ธรฺมปฺรติสํวิทิ จรนฺ ธรฺเมษุ ธรฺมานุปศฺย ี

สมุทาคจฺฉตฺยนุตฺตรายาํ สมฺยกฺสโํพเธา ? อิห กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว ธรฺเมษุ ธรฺมานุปศฺย ี

นานฺยตฺร รูเปณ โพธึ สมนุปศฺยติ | นานฺยตฺร รูปาทฺโวธาย จรติ | นานฺยตฺร รูเปณ โพธึ ปรฺเยษเต | 

นานฺยตฺร รูเปณ โพธาย สมุทาคจฺฉติ | นานฺยตฺร รูเปณ สตฺตฺวานิ โพธาย สมาทาปยติ | นานฺยตฺร รูเปณ 

ตถาคต ํปศฺยติ | รูปสฺยาวินาศสฺวภาว: ตถาคต อิติ ตถาคต ํปศฺยติ | อนฺยทฺ รูปมนฺโย รูปสฺวภาว อิติ 

ไนว ํปศฺยติ | อนฺโย รูปสฺวภาโว’นฺยสฺตถาคต อิติ ไนว ํปศฺยติ | ยศฺจ รูปสฺวภาโว ยศฺจ ตถาคต  

อิตฺยทฺวเยย ํธรฺมตา | เอว ํปศฺยนฺ โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺวศฺจรติ ธรฺมปฺรติสวัิทิ | เอว ํนานฺยตฺร เวทนายา 

นานฺยตฺร สชฺํญายา นานฺยตฺร สสฺํกาเรภฺโย นานฺยตฺร วิชฺญาเนน โพธึ สมนุปศฺยติ | นานฺยตฺร วิชฺญานาทฺ

โพธาย จรติ | นานฺยตฺร วิชฺญาเนน โพธึ ปรฺเยษเต | นานฺยตฺร วิชฺญาเนน ตถาคต ํปศฺยติ | วิชฺญานสฺยา-
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วินาศสฺวภาวสฺตถาคต อิติ ตถาคต ํปศฺยติ | อนฺยทฺวิชฺญานมนฺโย | วิชฺญานสฺวภาว อิติ ไนว ํปศฺยติ |  

อนฺโย วิชฺญานสฺวภาโว’นฺยสฺตถคต อิติ ไนว ํปศฺยติ | ยศฺจ วิชฺญานสฺวภาโว ยศฺจ ตถาคต อิตฺยทฺวเยย ํ

ธรฺมตา | เอว ํปศฺยนฺ โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺวศฺจรติ  ธรฺมปฺรติสวํิทิ | 

อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายามิมา คาถา อภาษต 

รูเปณ ทรฺศิตา โพธี โพธเย รูป ทรฺศิตมฺ | 

วิสภาเคน ศพฺเทน อุตฺตรี ธรฺม เทศิต: | (1) 

ศพฺเทน อุตฺตร ํรูปํ คมฺภีรํ จ สฺวภาวต: | 

สม ํรูปํ จ โพธิศฺจ นานาตฺว ํนาสฺย ลภฺยเต | (2) 

ยถา นิรฺวาณ คมฺภีรํ ศพฺเทนาสปฺํรกาศิตมฺ | 

ลภฺยเต น จ นิรฺวาณ ํส จ ศพฺโท น ลภฺยเต | (3) 

ศพฺทศฺจาปฺยถ นิรฺวาณมุภย ํตนฺน ลภฺยเต | 

เอว ํศนฺูเยษุ ธรฺเมษุ นิรฺวาณ ํสปฺํรกาศิตมฺ | (4) 

นิรฺวาณ ํนิรฺวฺฤตี วุตฺตา นิรฺวาณ ํจ น ลภฺยเต | 

อปฺรวฺฤตฺตฺไยว ธรฺมาณาํ ยถา ปศฺจาตฺตถา ปุรา | (5) 

สรฺวธรฺมา: สฺวภาเวน นิรฺวาณสมสาทฺฤศา: | 

ชฺญาตา ไนษฺกฺรมฺยสาเรหิ เย ยกฺุตา พุทฺธศาสเน | (6) 

ปศฺยตฺิวา กาย ุพุทฺธสฺย วกฺษฺยนฺเต ทฺฤษฺฏ ุนายก: | 

น จาห ํรูปกาเยน ปศฺยตุิ ํศกฺย เกนจิตฺ | (7) 

ชฺญาต: สฺวภาโว รูปสฺย ยาทฺฤศ ํรูปลกฺษณมฺ | 

รูปสฺวภาวมาชฺญาย กาโย มม นิเทศิต: | (8) 

เอว ํป ฺจาน สฺกนฺธานาํ ชฺญาน ํเม ธรฺมลกฺษณมฺ | 

ชฺญาตฺวา สฺวภาว ํธรฺมาณาํ ธรฺมกาเย ปฺรติษฺฐิต: | (9) 

เทเศมิ ธรฺม สตฺตฺวานาํ ธรฺมกาเย’ปฺยนิ:สฺฤต: | 

น จ ธรฺมต พุทฺธานาํ ศกฺย ํวาจาย ภาษิตุมฺ | (10) 

อิม ํนยมชานนฺโต พุทฺธศพฺท ํศฺรุณิตฺว เต | 

โฆษมาตฺเรณ วกฺษฺยนฺติ ทฺฤษฺโฏ เม นรนายก: | (11) 

สรฺวสชฺํญาปฺรหีณสฺย ภวสชฺํญา วิคจฺฉติ | 

น ชาตุ ศพฺทสชฺํญสฺย ภวเต ศาสฺตฺฤทรฺศนมฺ | (12) 

ย: ศนฺูยตาํ ปฺรชานาติ อีทฺฤศ ํรูปลกฺษณมฺ | 

น จานฺยา ศนฺูยตา อุกฺตา อนฺยา รูปสฺวภาวตา | 
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ยสฺตุ รูปํ ปฺรชานาติ ส ปฺรชานาติ ศนฺูยตามฺ | (13) 

ย: ศนฺูยตาํ ปฺรชานาติ อีทฺฤศ ํรูปลกฺษณมฺ | 

น จาเสา มารโกฏีภิรฺภูย: ศกฺย ปราชิตุมฺ | (14) 

ปฺรชานาติ หิ โย รูปํ ส ปฺรชานาติ ศนฺูยตามฺ | 

ย ศนฺูยตาํ ปฺรชานาติ ส ปฺรชานาติ นิรฺวฺฤติมฺ | (15) 

อิมาํ คติมชานนฺต: ปฺรนษฺฏา เอาปลมฺภิกา: | 

อภาเว ภาวสชฺํเญโย ภาเว จาภาวสชฺํญิน: | (16) 

ว ฺจิตา ชฺญาตฺรลาเภน ปฺรนษฺฏา มม ศาสนาตฺ | 

ผลสชฺํญา อวสฺถาเน ริกฺตา: ศฺรามณกาทฺธนาตฺ | (17) 

กุสีทา หีนวีรฺยาศฺจ ศีลสฺกนฺเธ อสสฺํถิตา: | 

ปรฺยตฺุถิตาศฺจ วกฺษฺยนฺติ น เอตทฺ พุทฺธศาสนมฺ | (18) 

เกจิเทว ํปฺรวกฺษฺยนฺติ วย ํโพธาย ปฺรสฺถิตา: | 

อทานฺตา อวินีตาศฺจ ปรสฺปรมเคารวา: | (19) 

ศพฺทกามา ภวิษฺยนฺติ ธรฺเม ไจวานวสฺถิตา: | 

เอว ํสา เภษฺยเต อิจฺฉา ชฺญาตฺรลาภคเวษเณ | (20) 

ลาภกามา ภวิษฺยนฺติ สนิํปาเต หิ จินฺตกา: | 

มทปฺรมาทาภิภูตา ลาภสตฺการอรฺถิกา: | (21) 

นิ:สฺฤตา ลาภสตฺการิ ชฺญาตฺรลาภคเวษิณ: | 

สฺตูปานฺ วิหารานฺ กาเหนฺติ กุลสฺตฺรีษฺวธิมรฺูจฺฉิตา: | (22) 

นิ:สฺฤตาศฺโจปลมฺภาสฺมินฺ กามตฺฤษฺณาสุ นิ:สฺฤตา: | 

คฺฤหิกรฺม กริษฺยนฺติ มารสฺย วิษเย สฺถิตา: | (23) 

คฺฤหิณาํ เทศยษฺิยนฺติ กามา อคฺนิศิโขปมา: | 

ปฺรวิศฺย จ คฺฤหาํสฺเตษาํ ทูษยษฺิยนฺติ ตานฺ กุลานฺ | (24) 

คฺฤหีณศฺจ ภวิษฺยนฺติ เตษุ ศาสฺตารสชฺํญิน: | 

เตษาํ จ วิปฺรวุสฺตานาํ ปุตฺรทาราณิ ทูษย ิ| (25) 

เย เตษามนฺนปาเนน กริษฺยนฺติ อนุคฺรหมฺ | 

เตษาํ ตตฺปุตฺรทาเรษุ ภารฺยาสชฺํญา ภวิษฺยติ | (26) 

คฺฤหิโณ น สฺวทาเรษุ ภวิษฺยนฺตฺยธิมรฺูจฺฉิตา: | 

ยถา เต ปฺรวฺรชิตฺวา หิ ปรทาเรษุ มรฺูจฺฉิตา: | (27) 

ศิกฺษาวทาตวสฺตฺราณ ํคฺฤหิณ ํยา มิ ทรฺศิตา | 
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สา ศิกฺษา เตษาํ ภิกฺษูณาํ ตสฺมินฺ กาเล น เภษฺยติ | (28) 

เภรีศงฺขมฺฤทงฺเคหิ ปูชาํ กาเหนฺติ เต มม | 

ยา จ สา อุตฺตมา ปูชา ปฺรติปตฺติรฺน เภษฺยติ | (29) 

เต อาตฺมนา สุทุ:ศีล ทฺฤษฺฏฺ วา ศีลปฺรติษฺฐิตานฺ | 

อนฺโยนฺยเมว ํวกฺษฺยนฺติ เอเต’ปิ ยาทฺฤศา วยมฺ | (30) 

ศฺรุตฺวา ศีลสฺย เต วรฺณ ํทุ:ศีลา: ปาปโคจรา: | 

ปรฺยตฺุถิตาศฺจ วกฺษฺยนฺติ ไนไวตทฺพุทฺธภาษิตมฺ | (31) 

น จ หฺตฺรี เภษฺยเต เตษาํ นษฺฏ ํศฺรามณก ํธนมฺ | 

โจทิตาภูตวาจาย พุทฺธโพธึ ปฺรติกฺษิปิ | (32) 

เตษาํ วฺยาปนฺนจิตฺตานามุตฺสฺฤษฺฏฺ วา พุทฺธศาสนมฺ | 

ธรฺม ํปฺรติกฺษิปิตฺวา จ วาโส’วีเจา ภวิษฺยติ | (33) 

น เม ศฺรุต ํจ ทฺฤษฺฏ ํวา เยษาเมตาทฺฤศี จริยา | 

เต พุทฺธชฺญาน ํลปฺสฺยนฺเต พาลธรฺมปฺรติษฺฐิตา: | (34) 

ยา เตษาํ กุหนา ตตฺร ศาฐิย ํวากฺกิย ํตทา | 

ชานามิ ตทห ํสรฺว ํชฺญาน ํเม’ตฺร ปฺรวรฺตเต | (35) 

สเจตฺ กลฺปํ ปฺรภาเษย ํยตฺเตษาํ สฺขลิต ํปฺฤถุ | 

โพธิสตฺตฺวปฺรติชฺญานาํ กึจินฺมาตฺรํ ปฺรกีรฺติตมฺ | (36) 

นาสฺติ ปาปมกรฺตวฺย ํกุมารา เตษ เภษฺยติ | 

มา เตหิ สสฺํตว ํสารฺธ ํกุรฺยาสฺตฺว ํกาลิ ปศฺจิเม | (37) 

อาลเปตฺ สลํเปยฺยาสิ กุรฺยาสี เตษุ เคารวมฺ | 

อโนลีน: สตฺกเรยฺยาสิ อคฺรโพธีย การณาตฺ | (38) 

วรฺษาคฺรํ ปริปฺฤจฺฉิตฺวา ยสฺเต วฺฤทฺธตโร ภเวตฺ | 

กุรฺยา หิ เคารว ํตตฺร ศิรสา ปาทวนฺทนมฺ | (39) 

น เตษาํ สฺขลิต ํปศฺเยทฺโวธิมณฺฑ วิปศฺยตามฺ | 

ปฺรติฆาต ํน ชนเยตฺ ไมตฺรจิตฺต: สทา ภเวตฺ | (40) 

ยทฺเยษาํ สฺขลิต ํปศฺเยทฺโทษาํสฺเตษาํ น กีรฺตเยตฺ | 

ยาทฺฤศ ํกาหิตี กรฺม ลปฺสฺยเต ตาทฺฤศ ํผลมฺ | (41) 

สฺมิเตน มุขจนฺทฺเรณ วฺฤทฺเธษุ นวเกษุ จ | 

ปูรฺวาภาษี ภเวนฺนิตฺย ํหตมานศฺจ สูรต: | (42) 

จีวไร: ปิณฺฑปาไตศฺจ กุรฺยาสฺเตษามนุคฺรหมฺ | 
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เอว ํจิตฺต ํปฺรทธฺยาสฺตฺว ํสรฺเว เภษฺยนฺติ นายกา: | (43) 

อธฺเยษฺเยยรฺุยทิ ตฺวาํ เต ธรฺมทานสฺย การณาตฺ | 

ปฺรถม ํวาจ ํภาเษยฺยา นาห ํไวปุลฺยศิกฺษิต: | (44) 

เอว ํตฺว ํวาจ ภาเษยฺยา อายษฺุมานฺ วิชฺญ ปณฺฑิต: | 

กถ ํมหาตฺมนาํ ศกฺย ํปุรโต ภาษิตุ ํมยา | (45) 

สหไสษาํ น ชลฺเปต ตุลยตฺิวา จ ภาชนมฺ | 

ยทิ ภาชน ํวิชานียา อนธีษฺโฏ’ปิ เทศเยตฺ | (46) 

ยทิ ทุ:ศีล ปศฺเยสิ ปริษายาํ พหุสฺถิตานฺ | 

สเํลข ํมา ปฺรภาเษสฺตฺวาํ วรฺณ ํทานสฺย กีรฺตเย: | (47) 

ภเวยรฺุยทิ วาลฺเปจฺฉา: ศุทฺธา: ศีเล ปฺรติษฺฐิตา: | 

ไมตฺร ํจิตฺต ํชนิตฺวา ตฺว ํกุรฺยา: สเํลขิกี กถามฺ | (48) 

ปรีตฺตา ยทิ ปาเปจฺฉา ศีลวนฺโต พหู ภเวตฺ | 

ลพฺธปกฺษสฺตทา ภูตฺวา วรฺณ ํศีลสฺย กีรฺตเยตฺ | (49) 

ปูรฺว ํปริษท ํชฺญาตฺวา ยทิ ศุทฺธา ภเวตฺตทา | 

ยาวนฺต: กุศลา ธรฺมา: สรฺวาํสฺเตภฺย: ปฺรกาศเยตฺ | (50) 

ทาน ํศีล ํตถา กฺษานฺตึ วีรฺย ํธฺยาน ํศฺรุต ํตถา | 

สตุํษฺฏฺ ยลฺเปจฺฉสเํลขานฺ วรฺณเยตฺ กีรฺตเยตฺ สทา | (51) 

อรณฺยวาส ํธฺยานสุข ํคณวาสนิวรฺชนมฺ | 

เอเตษาํ วรฺณ ภาเษต เอว ํหิ ธารเยตฺ สุขมฺ | (52) 

อรณฺยวาส โน ริ ฺ เจนฺน ศีลปรโม ภเวตฺ | 

ปฺรติสลํานุ เสเวต น ทานปรโม ภเวตฺ | (53) 

ศีลสฺกนฺเธ สฺถิหิตฺวา จ พาหุศฺรุตฺยมุปารฺชเยตฺ | 

อิม ํสมาธิเมษนฺต: ปูชเยจฺฉาสฺตฺฤธาตว: | (54) 

ฉไตฺรรฺธฺวไช: ปตากาภิรฺคนฺธมาลฺยวิเลปไน: | 

การเยตฺ ปูช พุทฺธสฺย สมาธึ ศานฺตเมษตา | (55) 

ร ฺช:นีเยหิ ตูรฺเยหิ สคีํตึ สปฺํรโยชเยตฺ | 

ปูชเยทฺธาตุ ํพุทฺธสฺย อโนลีโน อตนฺทฺริต: | (56) 

ยาวนฺติ คนฺธมาลฺยานิ ธูปน ํจูรฺณ ไจลิกมฺ | 

สรฺไวสฺไต: ปูชเยนฺนาถ ํพุทฺธชฺญานสฺย การณาตฺ | (57) 

ยาวตี กาจิตฺ ปูชาสฺติ อปฺรเมยา อจินฺติยา | 
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กุรฺยาสฺตา: สรฺวพุทฺธานาํ สมาธึ ศานฺตเมษตา | (58) 

ปฺรตฺยศํ ํสรฺวสตฺตฺเวภฺย: สม ํททฺยาทนิศฺริต: | 

อสงฺคชฺญานเมษนฺโต พุทฺธชฺญานมนุตฺตรมฺ | (59) 

มยาปิ ปูรฺวพุทฺธานาํ กฺฤตา ปูชา อจินฺติยา | 

อนิศฺริเตน ภูตฺไวน ํสมาธึ ศานฺตเมษตา | (60) 

ทุรฺลโภตฺปาทุ พุทฺธานาํ ทุรฺลโภ มานุโษ ภว: | 

ทุรฺลภา ศาสเน ศฺรทฺธา ปฺรวฺรชฺยา อุปสปํทา | (61) 

เยน อาราคิต: ศาสฺตา จิตฺต ํโพธาย นามิตนฺ | 

มา จล ตฺว ํปฺรติชฺญายาสฺติษฺฐ จ ปฺรติปตฺติษุ | (62) 

ย อิท ํธารเยตฺ สูตฺรํ กฺษยกาเล อุปสฺถิเต | 

ปฺรติภาน ํลเภตฺ กฺษิปฺรํ ปฺฤวฺฤตฺต ํยทิ ธารเยตฺ | (63) 

เอกคาถาํ ปิ ธาริตฺวา ปุณฺยสฺกนฺโธ อจินฺติย: | 

กึ วา ปุน: สรฺวสูตฺรํ ธารเยทฺ ย: ศฺรุตารฺถิก: | (64) 

สรฺวสตฺตฺวานฺ โพธิปฺราปฺตานฺ ปูชเยทฺ โย หฺยตนฺทฺริต: | 

ย: กุรฺยาทฺ เคารเวณาเสา กลฺปสตฺตฺโวปมานฺ สทา | (65) 

อิต: สมาธิโต ยศฺจ คาถาเมกาํ ปิ ธารเยตฺ | 

สรฺว ํปุริมก ํปุณฺย ํกลาํ โนไปติ โษฑศีมฺ | (66) 

อจินฺติยานานุศสํานฺ พุทฺธชฺญาเนน ชานมิ | 

อิม ํสมาธึ ศฺรุตฺเวห ย: กางฺกฺษาํ น กริษฺยติ | (67) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช ปฺรติสวํิทวตารปริวรฺโต นาม จตุรฺวิศติตม: | 
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อนุโมทนาปริวรฺต: | 

ตตฺร ภควานฺ ปุนเรว จนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูตมามนฺตฺรยเต สฺม  ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร 

โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวโนปายกุศเลน ภวิตวฺยมฺ | กถ ํจ กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว อุปายกุศโล 

ภวติ ? อิห กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน สรฺวสตฺตฺวานานฺติเก ชฺญาติสํชฺญา อุตฺปาทยิตวฺยา | 

สรฺวสตฺตฺวามนฺติเก ชฺญาติจิตฺตมุปสฺถาปฺย ย: สรฺวสตฺตฺวานํา กุศลมูลปุณฺยสฺกนฺธสฺตตฺ สรฺวม- 

นุโมทยิตวฺยมฺ | ตฺริราตฺรฺยาสฺตฺริทิวสสฺย สรฺวสตฺตฺวานาํ กุศลมูลปุณฺยสฺกนฺธมนุโมทฺย สรฺวชฺญตา- 

รมฺพเณน จิตฺโตตฺปาเทน เตษาเมว สรฺวสตฺตฺวานาํ นิรฺยาตยิตวฺยมฺ | อเนน กุศลมูเลน โพธิสตฺตฺโว 

มหาสตฺตฺว: กฺษิปฺรมิม ํสมาธึ ปฺรติลภเต, กฺษิปฺรํ จานุตฺตรํา สมฺยกฺสโํพธิมภิสพุํธฺยเต | 
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อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายามิมา คาถา อภาษต 

สรฺเว มม ชฺญาตย เอติ สตฺตฺวา: 

ยสฺเตษมสฺตี ปฺฤถุ ปุณฺยสฺกนฺธ: | 

ราตฺเรสฺตฺริเรว ํทิวสสฺย จ ตฺรี’ 

รนุโมทมี เอมุ ชนิตฺว จิตฺตมฺ | (1) 

อนุโมทมี เย สุวิศุทฺธศีลา 

เย ชีวิตารฺเถ น กโรนฺติ ปาปมฺ | 

อธิมุกฺติสปํนฺน ย โพธิสตฺตฺวา 

อนุโมทมี เตษ ย กึจิ ปุณฺยมฺ | (2) 

อนุโมทมี เยษ ปฺรสาทุ พุทฺเธ 

ธรฺเม ปฺรสาโท’สฺติ ตไถว สเํฆ | 

อนุโมทมี เย สุคตสฺย ปูชาํ 

กุรฺวนฺติ โพธึ ปฺรติกางฺกฺษมาณา: | (3) 

อนุโมทมี เยษ น อาตฺมทฺฤษฺฏิ’ 

รฺน ภาวทฺฤษฺฏิรฺน จ ชีวทฺฤษฺฏิ: | 

อนุโมทมี เยษ น ปาปทฺฤษฺฏิ’ 

รฺเย ศนฺูยตาํ ทฺฤษฺฏฺ ว ชเนนฺติ ตุษฺฏิมฺ | (4) 

อนุโมทมี เย สุคตสฺย ศาสเน 

ลภนฺติ ปฺรวฺรชฺโยปสปํท ํจ | 

อลฺเปจฺฉ สตุํษฺฏ วเน วสนฺติ 

ปฺรศานฺตจาริตฺร เย ธฺยานโคจรา: | (5) 

อนุโมทมี เอกก เย’ทฺวิตียา 

วเน วสนฺตี สท ขงฺคภูตา: | 

อาชีวศุทฺธา: สท อลฺปกฺฤตฺยา 

เย ชฺญาตฺรเหโตรฺน น กเรนฺติ กุหนามฺ | (6) 

อนุโมทมี เยษ น สสฺํตโว’สฺติ 

น จาปิ อีรฺษฺยา น กุเลษุ ตฺฤษฺณา | 

อุตฺตฺรสฺติ ไตฺรธาตุกิ นิตฺยกาลมฺ 

อโนปลิปฺตา วิจรนฺติ โลเก | (7) 

อนุโมทมี เยษ ปฺรป ฺจุ นาสฺติ 
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นิรฺวิณฺณ สรฺวาสุ ภโวปปตฺติษุ | 

อวิคฺฤหีตา อุปศานฺตจิตฺตา 

น ทุรฺลภสฺเตษ สมาธิเรษ: | (8) 

อนุโมทมี เย คณโทษ ทฺฤษฺฏฺ วา 

สรฺวานฺ วิวาทานฺ ปริวรฺชยตฺิวา | 

เสวนฺตฺยรณฺย ํวนมลูมาศฺริตา 

วิมุกฺติสารา: สุคตสฺย ปุตฺรา: | (9) 

อนุโมทมี เย วิหรนฺตฺยรณฺเย 

นาตฺมานมุตฺกรฺษิ ปรานฺน ปํสเย | 

อนุโมทมี เยษ ปฺรมาทุ นาสฺติ 

เย อปฺรมตฺตา อิม พุทฺธศาสเน | (10) 

ยาวนฺต ธรฺมา: ปฺฤถุ โพธิปากฺษิกา: 

สรฺเวษ มลู ํหฺยยมปฺรมาท: | 

เย พุทฺธปุตฺรา: สท อปฺรมตฺตา 

น ทุรฺลภสฺเตษ อย ํสมาธิ: | (11) 

นิธานลาภ: สุคตาน ศาสน ํ

ปฺรวฺรชฺยลาโภ ทฺวิตีย ํนิธานมฺ | 

ศฺรทฺธาย ลาภสฺตฺฤตีย ํนิธาน’ 

มย ํสมาธิศฺจตุรฺถ ํนิธานมฺ | (12) 

ศฺรุตฺวา อิม ํศนฺูยต พุทฺธโคจรํ 

ตสฺยาปฺรติเกฺษปุ นิธานลมฺภะ 

อนนฺตุ ปฺรติภานุ นิธานลมฺโภ 

ยา ธารณี ตตฺ ปรม ํนิธานมฺ | (13) 

ยาวนฺติ ธรฺมาะ กุศลาะ ปฺรกีรฺติตาะ 

ศีล ํศฺรุต ํตฺยาคุ ตไถว กฺษานฺติะ 

สรฺเวษ มลู ํหยมปฺรมาโท 

นิธานลมฺภะ สุคเตน เทศิตะ | (14) 

เย อปฺรมตฺตา อิห พุทฺธศาสเน 

สมฺยกฺ จ เยษาํ ปฺรณิธานมสฺติ 

น ทุรฺลภสฺเตษ อย ํสมาธิ’ 
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ราสนฺนภูตา อิห พุทฺธศาสเน | (15) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช อนุโมทนาปริวรฺโต นาม ป ฺจวึศติตมะ || 
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ทานานุศสําปริวรฺตะ 

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร อปฺรมตฺโต ภวิษฺยามีตฺเยว ํตฺวยา กุมาร ศิกฺษิตวฺยมฺ, อปฺรมตฺตสฺย หิ 

กุมาร โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย น ทุรฺลภา ภวตฺยนุตฺตรา สมฺยกฺสโํพธิ:, กิมงฺค ปุนรย ํสมาธิ: | กถ ํ

จ กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: อปฺรมตฺโต ภวติ ? อิห กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: ปริศุทฺธศีโล 

ภวติ | อิห กุมาร ปริศุทฺธศีโล โพธิสตฺตฺว: อปรฺมตฺโต ภวติ | อิห กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: 

ปริศุทฺธศีโล ภวติ | อิห กุมาร ปริศุทฺธศีโล โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: อวิรหิโต ภวติ สรฺวชฺญตาจิตฺเตน 

ษฏฺ สุ ปารมิตาสุ | ตสฺเยเม อานุศสํา ภวนฺติ | ตานฺ ศฺฤณุ, สาธุ จ สุษฺ ุ จ มนสิกุรุ | ภาษิษฺเย’ห ํเต | ทเศเม 

กุมาร อนุศสํา ทานาธิมุกฺตสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย | กตเม ทศ ? ยทุต มาตฺสรฺยเกฺลโศ’สฺย 

นิคฺฤหีโต ภวติ | ตฺยาคานุพฺฤหิํต ํจาสฺย จิตฺต ํสทา ภวติ | พหุชนสาธารเณภฺยศฺจ โภเคภฺย: สารมาททาติ 

| มหาโภเคษุ จ กุเลษูปปทฺยเต | ชาตมาตฺรสฺย จาสฺย ตฺยาคจิตฺตมามุขีภวติ | ปฺริยศฺจ ภวติ จตสฺฤณ ํ 

ปรฺษทาม ู| วิศารทศฺจาสกํุจิต: ปรฺษทมวคาหเต | ทิคฺวิทิกฺษุ จาสฺโยทาโร วรฺณกีรฺติศพฺทศฺโลโก โลโก-

ภฺยทฺุคจฺฉติ | มฺฤทุตรุณหสฺตปาทศฺจ ภวติ สมจรณตลปฺรติษฺฐิต: | อวิรหิตศฺจ ภวติ กลฺยาณมิตฺเรรฺยาวทฺ

โพธิมณฺฑนิษทนาตฺ | อิเม กุมาร ทศานุศสํา ทานาธิมุกฺตสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย | 

ตตฺเรทมุจฺยเต 

นิคฺฤหีต ํสิ มาตฺสรฺย ํตฺยาคจิตฺต ํจ พฺฤหิํตมฺ 

อาทตฺตสาโร ภวติ สมฺฤทฺเธ ชายเต กุเล (1) 

ชาตมาตฺรสฺย จิตฺต ํสิ ตฺยาค เอว ปฺรวรฺตเต 

ปฺริโย ภวติ สตฺตฺวานาํ คฺฤหปฺรวฺรชิตาน จ (2) 

วิศารทศฺจ ปรฺษตฺสุ อม รูป สกฺํรเมตฺ 

ภวตฺยทุารศพฺโท’สฺย คฺราเมษุ นคเรษุ จ (3) 

มฺฤทู หสฺเตา จ ปาเทา จ ภวิษฺยนฺติ น ทุรฺลภา: 

กลฺยาณมิตฺรําลฺลภเต พุทฺธาํศฺจ ศฺราวกานปิ (4) 

มาตฺสรฺยจิตฺต ํสิ น ชาตุ โภติ 

ตฺยาเคษุ จิตฺต รมเต’สฺย นิตฺยมฺ 

ปฺริยศฺจ โภติ พหุสตฺตฺวโกฏินาํ 

อมตฺสริสฺยา อิมิ อานุศสํา: (5) 
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มหาธเน จาปิ กุเล ส ชายเต 

ชาตสฺย ตฺยาเค รมเต มโน’สฺย | 

อาทตฺตสารศฺจ กโรติ กาล’ 

สมตฺสริสฺยา อิมิ อานุศสํา: | (6) 

นิศารทศฺโจ ปริษาํ วิคาหเต 

อุทารศพฺโท’สฺย ทิศาสุ ยาติ | 

มฺฤทุ หสฺตปาโท’สฺย สไทว ชายเต 

อมตฺสริสฺยา อิมิ อานุศสํา: | (7) 

กลฺยาณมิตฺราสฺย น โภนฺติ ทุรฺลภา 

พุทฺธาํศฺจ โย ปศฺยติ ศฺราวกาํศฺจ | 

ทฺฤษฺฏฺ วา จ ตานฺ ปูชยเต ปฺรสนฺโน 

อมตฺสริสฺยา อิมิ อานุศสํา: | (8) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช ทานานุศสําปริวรฺโต นาม ษฑฺวึศติตม: | 
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ศีลนิรฺเทศปริวรฺต: | 

ทเศเม กุมาร อนุศสํา: ปริศุทฺธศีลสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย | กตเม ทศ ? ยทุต 

ชฺญานํ จ ปริโศธยติ ปริปูรยติ | พุทฺธานํา ภควตามนุศิกฺษเต | อครฺหิโต ภวติ ปณฺฑิตานามฺ | 

ปฺรติชฺญาโต น จลติ | ปฺรติปตฺเตา ติษฺฐติ | สํสาราตฺ ปลายเต | นิรฺวาณมรฺปยติ | นิษฺปรฺยุตฺถาโน 

วิหรติ | สมาธึ ปฺรติลภเต | อทริทฺรศฺจ ภวติ | อิเม กุมาร ทศานุศสํา: ปริศุทฺธศีลสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย 

มหาสตฺตฺวสฺย | 

ตตฺเรทมุจฺยเต 

ชฺญาน ํจ ปริปูเรติ พุทฺธานามนุศิกฺษเต | 

อครฺหิต: ปณฺฑิตานาํ โภติ นิตฺย ํวิศารท: | (1) 

ปฺรติชฺญาโต น จลติ ปฺรติปตฺเตา จ ติษฺฐติ | 

อรฺเปติ เยน นิรฺวาณ ํสสําราต: ปลายเต | (2) 

นิษฺปรฺยตฺุถิโต วิหรติ สมาธึ ลภเต ลฆุ | 

อทริทฺรศฺจ ภวติ ศีลสฺกนฺเธ ปฺรติษฺฐิต: | (3) 

ชฺญาน ํจ ตสฺโย ปริปูรฺณุ โภติ 

อนุศิกฺษเต จาติ ตถาคตานามฺ | 

น จาสฺย นินฺทาํ ปฺรกโรนฺติ ปณฺฑิตา: 
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ตถา หิ ตสฺโย ปริศุทฺธ ศีลมฺ | (4) 

ปฺรติชฺญาโต’เสา น จลาติ ปณฺฑิต: 

ตถา หิ ศรู: ปฺรติปตฺติเย สฺถิต: | 

ทฺฤษฺฏฺ วา จ สสํารเมนกโทษ ํ

ปลายเต นิรฺวฺฤติ เยน ยาติ | (5) 

ปรฺยตฺุถิต ํจิตฺต น โภติ ตสฺย 

ตถา หฺยเสา ศีลพเล ปฺรติษฺฐิต: | 

กฺษิปฺรํ สมาธึ ลภเต นิรงฺคณ ํ

ปริศุทฺธศีลสฺยมิิ อานุศสํา: | (6) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช ศีลนิรฺเทศปริวรฺโต นาม สปฺตวึศติม: | 
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ทศานุศสําปริวรฺต: | 

ทเศเม กุมาร อานุศสํา: กฺษานฺติปฺรติษฺฐิตสฺย ไมตฺรีวิหาริโณ โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย 

| กตโร ทศ ? อคฺนินา น ทหฺยเต | ศศฺตฺเรณ น หนฺยเต | วิษมสฺย น กฺรมเต | อุทเกน น มฺริยเต | เทวตาศฺ

ไจน ํรกฺษนฺติ | ลกฺษณาลกฺํฤต ํจ กาย ํปฺรติลภเต | สรฺวทุรฺคติทฺวาราณิ จาสฺย ปิถิตานิ ภวนฺติ | พฺรหฺม-

โลเก จาสฺโยปปตฺติรฺภวติ | สุเขน จาสฺย ราตฺรึทิวานิ วฺรชนฺติ | ปฺรีติสุข ํจาสฺย กาย ํน วิชหาติ | อิเม 

กุมาร ทศานุศสํา: กฺษานฺติปฺรติษฺฐิตสฺย ไมตฺรีวิหาริโณ โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย | 

ตตฺเรทมุจฺยเต 

อคฺนินา ทหฺยเต นาเสา ศสฺตฺเรณ น จ หนฺยเต | 

วิษ ํน กฺรมเต กาเย อุทเก มฺริยเต น ส: | (1) 

รกฺษนฺติ เทวตาศฺไจน ํทฺวาตฺรึศทฺ โภนฺติ ลกฺษณา: | 

ทุรฺคติ: ปิถิตา จาสฺย กฺษานฺติเย อนุศสิํเม | (2) 

พฺรหฺมตฺว ํอถ ศกฺรตฺว ํโภติ จาสฺย น ทุรฺลภมฺ | 

สุข ํวิหรเต นิตฺย ํปฺรีติ โภนฺติ อจินฺติยา | (3) 

โน อคฺนิศสฺตฺเรณ ส ชาตุ หนฺยเต 

วิเษณ วา วาริคโต น มฺริยเต | 

รกฺษนฺติ เทวาสฺตถ นาค ยกฺษา 

ไมตฺรีวิหาริษฺยมิิ อานุศสํา: | (4) 

ทฺวาตฺรึศ กาเย’สฺย ภวนฺติ ลกฺษณา 
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โน จาสฺย ภูโย วินิปาตุ โภติ | 

จฺยตุศฺจ ส พฺรหฺมปุโรปปทฺยเต 

กฺษานฺติสฺถิตสฺโย อิมิ อานุศสํา: | (5) 

สุเขน ราตฺรึทิว ตสฺย ยานฺติ 

ปฺรีติสฺผฏุ: กาย ุตทาสฺย โภติ | 

ส กฺษานฺติเสารตฺยพเล ปฺรติษฺฐิต: 

ปฺรสนฺนจิตฺต: สท โภติ ปณฺฑิต: | (6) 

ทเศเม กุมาร อานุศสํา อารพฺธวีรฺยสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย | กตเม ทศ ? ยทุต 

ทุราสทศฺจ ภวติ | พุทฺธปริคฺรหํ จ ปฺรติลภเต | เทวตาปริคฺฤหีตศฺจ ภวติ | ศฺรุตฺวา จาสฺย ธรฺมา  

น ปริหียนฺเต | อศฺรตปูรฺวาํศฺจ ธรฺมานฺ ปฺรติลภเต | สมาธิโคตฺรํ จ ปฺรติลภเต | อลฺปาพาธศฺจ ภวติ |  

อาหารศฺจาสฺย สมฺยกฺ ปริณามยติ | ปทฺโมปมศฺจ ภวติ น มุสโลปม: | อิเม กุมาร ทศานุศสํา อารพฺธ-

วีรฺยสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย | 

ตตฺเรททมุจฺยเต 

ทุราสท: สทา โภติ ปริทาโห น วิทฺยเต | 

รกฺษนฺติ เทวตาศฺไจน ํกฺษิปฺรํ พุทฺธานฺ ส ปศฺยติ | (7) 

ศฺรุต ํน หียเต ตสฺย อศฺรต ํโภติ อามุขมฺ | 

ปรฺณิธึ ปริปูเรติ วีรฺยวนฺเต อิเม คุณา: | (8) 

สมาธิโคตฺรํ ลภเต วฺยาธิศฺจาสฺย น ชายเต | 

สุข ํจาสฺยานฺนปานานิ ปจฺยนฺเต น วิษีทติ | (9) 

อุตฺปล ํวาริมธฺเย ว โส’นุปูรฺเวณ วรฺธเต | 

เอว ํศุเกฺลหิ ธรฺเมหิ โพธิสตฺตฺโว วิวรฺธเต | (10) 

อวนฺธาศฺจาสฺย คจฺฉนฺติ ราตฺรโย ทิวสานิ จ | 

ภวิษฺยติ มฺฤตฺยกุาเล ผลเมตสฺย เจทฺฤศมฺ | (11) 

อารพฺธวีรฺเยณ ตถาคเตน 

กลฺไปรไนไก: สมุทาคเตน | 

เย โพธิสตฺตฺวา วิริเยณุเปตา’ 

สฺเตษานุศสํา อิมิ สปฺํรกาศิตา: | (12) 

อารพฺธวีรฺโย ภวตี ทุราสท: 

ปริคฺฤหีโต ภวตี ชิเนหิ | 

เทวา ปิ ตสฺย สฺปฺฤห สชํเนนฺติ 
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นจิเรณ โส ลปฺสฺยติ พุทฺธโพธิมฺ | (13) 

ศฺรต ํจ ตสฺโย น กทาจิ หียเต 

อนฺเย ปฺฤถ ูจาปิ ลภนฺติ ธรฺมา: | 

ปฺรติภานุ ตสฺโย อธิมาตฺรุ วรฺธเต 

อารพฺธวีรฺยสฺย อิเม’นุศสํา: | (14) 

สมาธิโคตฺรํ จ ลฆุ ํธิคจฺฉติ 

อาพาธุ ตสฺโย น กทาจิ โภติ | 

ยไถว โส โภชนุ ตตฺร ภุ ฺชเต 

สุเขน ตสฺโย ปริณามุ คจฺฉติ | (15) 

ราตฺรึทิว ํภวติ ศุกฺลปกฺโษ 

อารพฺธวีรฺยสฺย อตนฺทฺริตสฺย | 

โพธี ปิ ตสฺโย นจิเรณ เภษฺยเต 

ตถา หฺยเสา วีรฺยพไลรุเปต: | (16) 

ทเศเม กุมาร อานุศสํา ธฺยานาธิมุกฺตสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย | กตเม ทศ ? ยทุต 

อาจาเร ติษฺฐติ | โคจโร จรติ | นิษฺปริทาโห วิหรติ | คุปฺเตนฺทฺริโย ภวติ | ปฺรีติมนุภวติ | วิวิกฺต: กาเมา: | 

มุกฺโต มารวิษยาตฺ | ปฺรติษฐิโต พุทฺธวิษเย | วิมุกฺตึ ปริปาจยติ | อิเม กุมาร ทศานุศสํา ธฺยานาธิมุกฺตสฺย 

มหาสตฺตฺวสฺย | 

ตตฺเรทมุจฺยเต 

นาเสา โภติ อนาจาโร อาจาเร สปฺํรติษฺฐิต: | 

โคจเร จรเต โยคี วรฺเชติ จ อโคจรมฺ | (17) 

นิษฺปริทาหฺยวิหารี คุปฺตนฺทฺริย สุสวฺํฤต: | 

อนุภวติ สปฺํรีตึ ธฺยานธฺยายสฺิย โคจร: | (18) 

วิรกฺต: กามตฺฤษฺณายา ธฺยานเสาขฺย ํนิเษวเต | 

มุกฺโต’เสา มารวิษยาทฺ พุทฺธโคจริ สสฺํถิต: | (19) 

โยคิโน หิ วิเศโษ’ย ํยเทโก รมเต วเน | 

วิมุกฺตึ ปริปาเจติ ต ํโภติ ทศม ํปทมฺ | (20) 

อาจาริ โส ติษฺฐติ โพธิสตฺตฺว: 

สรฺวานนาจารุ วิวรฺชยตฺิวา | 

อโคจรํ วรฺชิย โคจเร สฺถิต: 

สมาธิยกฺุเต อิมิ อานุศสํา: | (21) 
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ปริทาหุ ตสฺโย น กทาจิ โภติ 

อารฺย ํสฺปฺฤศิตฺเวห สุข ํนิรามิษมฺ | 

กาเยน จิตฺเตน จ โภติ ศีตล: 

สมาธิยกฺุเต อิมิ อานุศสํา: | (22) 

วิหรตฺยรณฺยายตเนษุ คุปฺโต 

วิเกฺษปุ ตสฺโย น กทาจิ โภติ | 

ปฺรีตึ จ ตสฺมิลฺลภเต นิรามิษ ํ

ตถา หิ กาเยน วิวิกฺตุ โภติ | (23) 

อลิปฺต กาเมหิ อสกิํลิษฺโฏ 

ตถา หิ มารวิษยาตฺตุ มุกฺต: | 

ตถาคตานาํ วิษเย ปฺรติษฺฐิโต 

วิมุกฺติ ตสฺโย ปริปาก ุคจฺฉติ | (24) 

ทเศเม กุมาร อานุศสํา: ปฺรชฺญาจริตสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย | กตเม ทศ ? ยทุต 

สรฺวสฺวปริตฺยาโค ภวติ น จ ทาเนน ศุทฺธึ มนฺยเต | อขณฺฑศีลศฺจ ภวติ น จ ศีลมาศฺริต: | กฺษานฺติพล-

สุปฺรติษฺฐิตศฺจ ภวติ น จ สตฺตฺวสชฺํญาสปฺํรติษฺฐิต: | อารพฺธวีรฺยศฺจ ภวติ กายจิตฺตวิวิกฺต: | ธฺยานธฺยาย ีจ 

ภวติ อปฺรติษฺฐิตธฺยาย ี| ทุรฺธรฺษศฺจ ภวติ มาไร:, อปฺรกมฺปฺยศฺจ ภวติ สรฺวปรปฺรวาทิภิ: | ลวฺธาโลกศฺจ 

ภวติ สรฺวสสฺํการคตฺยามฺ | อธิมาตฺร จาสฺย สรฺวสตฺตฺเวษุ มหากรุณา สมติกฺรามติ | น จ ศฺราวกปฺรตฺเยก-

ภูเม: สฺปฺฤหยติ | พุทฺธธฺยานสมาธิสมาปตฺตีรวตรติ | อิเม กุมาร ทศานุศสํา: ปฺรชฺญาจริตสฺย 

โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย | 

ตตฺเรทมุจฺยเต 

สรฺวสฺว ํตฺยชเต ธีร: ศุทฺธึ เตน น มนฺยเต | 

อขณฺฑ ํรกฺษเต ศีล ํนิศฺรโย’สฺย น วิทฺยเต | (25) 

กฺษานฺตึ ภาเวติ ส ปฺราชฺญ: สตฺตฺวสชฺํญา วิวรฺติตา | 

อารพฺธวีรฺโย ภวติ กายจิตฺตวิวิกฺตต: | (26) 

ธฺยานธฺยาย ีจ โส โภติ อปฺรติษฺโฐ อนิศฺริต: | 

ทุรฺธรฺโษ โภติ มาเรหิ ปฺรชฺญาวนฺต อิเม คุณา: | (27) 

อกมฺปิโย จ โส โภติ สรฺไว: ปรปฺรวาทิภิ: | 

ลพฺธาโลกศฺจ สสําเร ปฺรชฺญายา อีทฺฤศา คุณา: | (28) 

มหากฺฤปํา ส ลภเต สรฺวสตฺตฺวาน อนฺติเก | 

ศฺราวกปฺรตฺเยกชฺญาเน น สฺปฺฤเหติ กทาจน | (29) 
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สรฺวสฺวตฺยาเคน น ศุทฺธิ มนฺยเต 

อขณฺฑศีโล น จ ศีลนิศฺริต: | 

ภาเวติ กฺษานฺตี น จ สตฺตฺวสชฺํญา 

ปฺรชฺญาธิมุกฺเต อิมิ อานุศสํา: | (30) 

อารพฺธวีรฺโย ภวตี วิมุกฺโต 

อนิศฺริโต ธฺยายติ อปฺรติษฺฐิต: | 

ทุรฺธรฺษุ มาเรณ ส โภติ ปณฺฑิโต 

ปฺรชฺญาธิมุกฺเต อิมิ อานุศสํา: | (31) 

อกมฺปิโย โภติ ปรปฺรวาทิภิ: 

ส ลพฺธคาโธ ภวตีห สสฺํกฺฤเต | 

อธิมาตฺร สตฺตฺเวษุ กฺฤษาํ ชเนติ 

ปฺรชฺญาธิมุกฺเต อิมิ อานุศสํา: | (32) 

ปฺรตฺเยกพุทฺเธษุ จ ศฺราวเกษุ โจ 

น ตสฺย ชาตุ สฺปฺฤห เตษุ ชายเต | 

ตถา หฺยเสา พุทฺธคุณา: ปฺรติษฺฐิตา: 

ปฺรชฺญาธิมุกฺเต อิมิ อานุศสํา: | (33) 

ทเศเม กุมาร อานุศสํา พหุศฺรุตสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย | กตเม ทศ ? ยทุต 

สเํกฺลศ ํน กโรติ | วฺยาปาท ํน ชนยติ | กางฺกฺษาํ วิวฺฤโณติ | ทฺฤษฺฏิมฺฤชฺวีกโรติ | อุตฺปถ ํจ วรฺชยติ |  

มารฺเค ปฺรติษฺฐติ | อมฺฤตทฺวาเร ติษฺฐติ | อาสนฺนสฺถายี ภวติ โพธเย | อาโลกภูโต ภวติ สตฺตฺวานามฺ | 

ทุรฺคติภฺโย น พิเภติ | อิเม กุมาร ทศานุศสํา พหุศฺรุตสฺย โพธิสตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย |  

ตตฺเรทมุจฺยเต 

อนุศสํา ทไศไวเต พาหุศฺรุตฺเย ปฺรกาศิตา: | 

ตถาคเตน พุทฺเธน ยถาภูต ํปฺรชานตา | (34) 

สเํกฺลศ ํวฺยวทาน ํจ อุเภา ปเกฺษา ส ชานติ | 

สเํกฺลศ ํปริวรฺชิตฺวา วฺโยทาเน มารฺคิ ติษฺฐติ | (35) 

กางฺกฺษาํ วิวรติ ชฺญานี ทฺฤษฺฏีมฺฤชฺวีกโรติ จ | 

มารฺค อุตฺปถ วรฺเชติ ฤชุเก มารฺคิ ติษฺฐติ | (36) 

ติษฺฐเต จามฺฤตทฺวาเร อาสนฺโน โภติ โพธเย | 

อาโลกภูต: สตฺตฺวานาํ ทุรฺคติภฺโย น ภียติ | (37) 

ชานาติ ธรฺม ํปฺฤถุ สาํกิเลศิก ํ
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วฺยวทานปกฺษ ํปิ ตไถว ชานติ | 

ส สกิํเลศ ํปริวรฺชยตฺิวา 

วฺโยทานิ สศิํกฺษติ ธรฺมิ อุตฺตเม | (38) 

กางฺกฺษาํ จ โส วิวรติ สรฺวปฺราณินาํ 

ทฺฤษฺฏี จ ตสฺโย ภวติ สโทชฺชฺวกา | 

ส อุตฺปถ ํมารฺคุ วิวรฺชยตฺิวา 

สติํษฺฐเต ฤชุกิ ปเถ สทา ศิเว | (39) 

อมฺฤตสฺย ทฺวาเร ภวตี สทา สฺถิโต 

อาสนฺน โภตี วิปุลาย โพธเย | 

อาโลกภูต: ปฺฤถุ สรฺวปฺราณินาํ 

น จาปฺยเสา ภายติ ทุรฺคติภฺย: | (40) 

ทเศเม กุมาร อานุศสํา ธรฺมทานคุรุกสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย ปเรภฺโย ธรฺมทาน ํ

ททต: | กตเม ทศ ? ยทุต อกฺริยาํ วิวรฺชยติ | กฺริยามวตรติ | สตฺปุรุษธรฺเม ปฺรติษฺฐเต | พุทฺธเกฺษตฺรํ  

ปริโศธยติ | โพธิมณฺฑมรฺปยติ | วสฺตุ ํปริตฺยชติ | เกฺลศานฺนิคฺฤหฺวาติ | สรฺวสตฺตฺเวภย: ปฺรตฺยศํ ํททาติ | 

ตทารมฺพฺณาํ จ ไมตฺรี ภาวยติ | ทฺฤษฺฏธารฺมิก ํจ สุข ํปฺรติลภเต | อิเม กุมาร ทศานุศสํา ธรฺมทานคุรุกสฺย 

โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย ปเรภโย ธรฺมทาน ํททต: | 

ตตฺเรทมุจฺยเต 

โย หิ ทาน ํททาตฺยคฺรํ ธรฺมทานมมตฺสรี | 

ทศ ตสฺยานุศสํา ไว โลกนาเถน ภาษิตา: | (41) 

อกฺริยาํ สรฺวิ วรฺเชติ กฺริยาโมตรเต วิทุ: | 

สตฺปุรุษ ธรฺมปฺรติปนฺนสฺตฺยาคจิตฺต ํนิเษวเต | (42) 

พุทฺธเกฺษตฺรํ จ โศเธติ เกฺษตฺรํ โภติ สฺยนุตฺตรมฺ | 

โพธิมณฺฑ ํสมารูโฒ ธรฺมทานสฺยทิ ํผลมฺ | (43) 

ตฺยชเต สรฺววสฺตูนิ ศิกฺษเต ธรฺมราชิน: | 

กิเลสา นิคฺฤหีตาสฺย โพธิสฺตสฺย น ทุรฺลภา | (44) 

สรฺวสตฺตฺวาน ปฺรตฺยศํ ํไมตฺรจิตฺต: ปฺรยจฺฉติ | 

อนีรฺษุกศฺจ โส โภติ เสาขฺย ํโภติ สฺยมานุษมฺ | (45) 

วิวรฺชิตา อกฺริยา ปณฺฑิเตน 

กฺริยาย โส นิตฺย วิทุ: ปฺรติษฺฐิต: | 

มหาตฺมธรฺเมษุ สทา ปฺรติษฺฐิโต 
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โย ธรฺมทาน ํสท เทติ ปณฺฑิต: | (46) 

เกฺษตฺรํ จ ตสฺย สท โภติ ศุทฺธ ํ

ธรฺมา วิวรฺธนฺติมิ โพธิปากฺษิกา: | 

อาสนฺน โภติ สท โพธิมณฺเฑ 

ธรฺม ํททิตฺวา อิมิ อานุศสํา: | (47) 

เกฺลศา น สนฺตี ปริตฺยกฺต วสฺตูนฺ 

วสฺตุ ํปริชฺญาตุ สฺวลกฺษเณน | 

วิมุกฺต สรฺเวหิ ปริคฺรเหหิ 

น ตสฺย สงฺโค ภวตี กทาจิตฺ | (48) 

อุปสฺถิต ํจิตฺตุ วิจกฺษณสฺย 

สรฺเว’ปิ สตฺตฺวา สุขิโน ภวนฺตุ | 

ส ไมตฺรจิตฺโต ภวตี อนีรฺษฺยโุก 

ทฺฤษฺเฏว ธรฺเม’สฺย สุข ํอนลฺปกมฺ | (49) 

ทเศเม กุมาร อานุศสํา: ศนฺูยตาวิหาริโณ โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย | กตเม ทศ ? ยทุต 

พุทฺธวิหาเรณ วิหรติ | อนิศฺริโต ธฺยายติ | อุปปตฺตึ น ปฺรารฺถยติ | ศีล ํน ปรามฺฤศติ | อารฺยนฺนาปวทติ | 

อวิรุทฺโธ วิหรติ | วสฺตุ โนปลภเต | วิวิกฺตศฺจ ภวติ | พุทฺธานฺนาภฺยาขฺยายติ | สทฺธรฺม ํธารยติ | อิเม 

กุมาร ทศานุศสํา: ศนฺูยตาวิหาริโณ โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย | 

ตตฺเรทมุจฺยเต 

โย วิหาโร นเรนฺทฺราณาํ สรฺวพุทฺธาน โคจร: | 

เตโน วิหรติ โยคี ยตฺร ชีโว น ลภฺยเต | (50) 

อนิศฺริต: สรฺวโลเก อารฺย ํธฺยาน ํน ริ ฺจติ | 

อุปปตฺตึ น ปฺรารฺเถติ ทฺฤษฺฏฺ วา ธรฺมสฺวภาวตามฺ | (51) 

อปรามฺฤษฺฏศีลสฺย ภเวจฺฉีลมนิศฺริตมฺ | 

น โส’ปวทเต กึจิทนฺยมารฺย ํอนาสฺรวมฺ | (52) 

อวิรุทฺโธ วิหรติ วิวาโท’สฺย น วิทฺยเต | 

วสฺตุ ํโนปลเภทฺ โยคี วิวิกฺโต วิหรี สทา | (53) 

อภฺยาขฺยาติ น โส พุทฺธมปิ ชีวิตการณาตฺ | 

นิศฺริต: ศนฺูยธรฺเมษุ กายสากฺษี วิศารท: | (54) 

สรฺเวษาํ โลกนาถาน ํพุทฺธโพธิมจินฺติยามฺ | 

ธรฺม ํธาเรติ สตฺกฺฤตฺย พุทฺธธรฺมานฺน กางฺกฺษติ | (55) 
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เย เต วิหารา: ปุรุษรฺษภาณาํ 

ยสฺมินฺนภูมิ: ปฺฤถุตีรฺถิกานามฺ | 

วิหรตฺยเสา ไตริห โพธิสตฺตฺโว 

ยสฺมินฺน สตฺตฺโว น ชีวุ น ปุทฺคล: | (56) 

น นิศฺรยสฺตสฺย กทาจิ วิทฺยเต 

อนิศฺริต: เสวเต ธฺยานเสาขฺยมฺ | 

นิราตฺม นิ:สตฺตฺว วิทิตฺว ธรฺมา’ 

นุปปตฺติสชฺํญาสฺย น ชาตุ โภติ | (57) 

สฺวภาวุ ธรฺมาณ ปฺรชานตศฺจ 

ศีเล’ปิ ตสฺเยห น กศฺจิ นิศฺรย: | 

ศีเลน โน มนฺยติ ชาตุ ศุทฺธึ 

ปฺรสาทมารฺเยษุ กโรติ นิตฺยมฺ | (58) 

วิโรธุ ตสฺโย น กทาจิ โภติ 

วิภาวิตา: สรฺวสฺภาวศนฺูยา: | 

น จาปิ โส’ภฺยาขฺยาติ นายกานาํ 

สทฺธรฺม ธาริตฺว ตถาคตานามฺ | (59) 

ทเศเม กุมาร อานุศสํา: ปฺรติสลํยนาภิยกฺุตสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย | กตเม ทศ ? 

ยทุต อนาวิลจิตฺโต ภวติ | อปฺรสตฺโต วิหรติ | พุทฺธมนุสฺมรติ | จรฺยาํ ศฺรทฺทธาติ | ชฺญาเน น กางฺกฺษติ | 

กฺฤตชฺโญ ภวติ | พุทฺธานาํ ธรฺม ํน ปฺรติกฺษิปติ | สุสวฺํฤโต วิหรติ | ทานฺตภูมิมนุปฺราปฺโนติ | ปฺรติสวํิท: 

สากฺษาตฺกโรติ | อิเม กุมาร ทศานุศสํา: ปฺรติสลํยนาภิยกฺุตสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย | 

ตตฺเรทมุจฺยเต 

จิตฺตมนาวิล ํโภติ ปฺรมาทา: สรฺวิ วรฺชิตา: | 

อปฺรมตฺโต วิหรติ ปฺรติสลํานโคจรมฺ | (60) 

ศฺรุตฺวา จ โลกนาถานาํ จรฺยาํ พุทฺธาน ศฺรทฺทเธ | 

ชฺญาเน น กางฺกฺษเต โยคี พุทฺธชฺญาเน อจินฺติเย | (61) 

กฺฤตชฺโญ โภติ พุทฺธานาํ พุทฺธธรฺมานฺน กางฺกฺษติ | 

สุสวฺํฤโต วิหรติ ทานฺตภูมิปฺรติษฺฐิต: | (62) 

ปฺรติสวํิท: ส ลภเต ย เอโก รมเต สทา | 

ชหิตฺวา ลาภสตฺการ ํปฺรติสลํานโคจร: | (63) 

จิตฺต ํจ ตสฺโย ภวติ อนาวิล ํ
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สรฺเว ปฺรมาทา: ปริวรฺชิตาสฺย | 

สทาปฺรมตฺโต ภวตี มหาตฺมา 

สมาธิยกฺุตสฺย อิเม’นุศสํา: | (64) 

สฺมริตฺว พุทฺธานฺ ทฺวิปทานมุตฺตมานฺ 

ศฺรทฺธาติ เตษาํ จาริยามนุตฺตรามฺ | 

น กางฺกฺษติ ชฺญานุ ตถาคตานาํ 

สมาธิยกฺุเต อิมิ อานุศสํา: | (65) 

พุทฺธาน โส โภติ สทา กฺฤตชฺโญ 

น ชีวิตารฺถ ํส กฺษิเปต ธรฺมมฺ | 

สุสวฺํฤโต วิหรติ นิตฺยกาล ํ

สมาธิยกฺุเต อิมิ อานุศสํา: | (66) 

ส ทานฺตภูมิมนุปฺราปฺต โภติ 

ปฺรติสวํิท: สากฺษิกโรติ กฺษิปฺรมฺ | 

อนาจฺเฉทฺยวากฺย ปฺรติภาวนาํศฺจ 

สูตฺรานฺตโกฏินิยตุาน ภาษเต | (67) 

ส พุทฺธโพธึ ปริคฺฤหฺณเต ลฆุมฺ 

อารกฺษเต ศาสนุ นายกสฺย | 

นิหนิตฺว โส สรฺวปรปฺรวาทิน: 

กโรติ ไวสฺตาริก พุทฺธโพธิมฺ | (68) 

อิตศฺจฺยวิตฺวาน ส โพธิสตฺตฺว: 

สุขาวตี คจฺฉติ โลกธาตุมฺ | 

อนุตฺปาทธรฺเมษุ จ กฺษานฺติ ลปฺสฺยเต 

อมิตายโุษ ธรฺมราคฺรุ ศฺรุตฺวา | (69) 

ทเศเม กุมาร อานุศสํา อรณฺยวาสคุรุกสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย | กตเม ทศ ? ยทุต 

อลฺปกฺฤตฺโย วิหรติ | คณํ วรฺชยติ | วิวาโท’สฺย น ภวติ | อวฺยาวธฺโย ภวติ | อาสฺรวานฺน วรฺธยติ |  

อธิกรณ ํน กโรติ | อุปศานฺตศฺจรติ | สุสวฺํฤตศฺจ วิหรติ | โมกฺษานุกลูา จาสฺย จิตฺตสตํติรฺภวติ | กฺษิปฺรํ จ 

วิมุกฺตึ สากฺษาตฺกโรติ | อิเม กุมาร ทศานุศสํา อรณฺยวาสคุรุกสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย | 

ตตฺเรทมุจฺยเต 

อลฺปกฺฤตฺย: สทา โภติ คณ ํวรฺเชติ ทูรต: | 

วิวาโท น ภวตฺยสฺย วเนษฺเวกวิหาริณ: | (70) 
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อวฺยาวธฺเยน จิตฺเตน อาสฺรวานฺน วิวรฺธเยตฺ | 

นาสฺยาธิกรณ ํโภติ คุณาสฺเต’รณฺยวาสิน: | (71) 

อุปศานฺต: ส จรเต มโนวากฺกายสวฺํฤต: | 

โมกฺษานุกเูล ภวติ วิมุกฺตึ กฺษิปฺร สฺปรฺศติ | (72) 

ภวติ สตตมลฺปกฺฤตฺย ุโยคี 

ปฺฤถุคณโทเษณ วิวรฺชยตฺิวา | 

น วิวทติ กทาจิ มุกฺต โยคี 

อิมิ คุณ ตสฺย ภวตฺยรณฺยวาเส | (73) 

ยท ภวติ นิรฺวิณฺณุ สสฺํกฺฤเต’เสา 

น ภวติ ตสฺย สฺปฺฤหา กหึจิ โลเก | 

น จ ภวติ วิวฺฤทฺธิราสฺรวาณาํ 

วนิ วสโต’สฺย ภวนฺติ อานุศสํา: | (74) 

อธิกรณุ น ชาตุ จาสฺย โภติ 

อุปศานฺตรโต วิเวกจารี | 

วจสิ มนสิ กาเย สวฺํฤตสฺโย 

พหุ คุณ ตสฺย ภวนฺตฺยรณฺยวาเส | (75) 

ภวติ จ อนุกลู ตสฺย โมกฺโษ 

ลฆุ ปฺรติปทฺยติ โส วิมุกฺติ ศานฺตมฺ | 

วนิ วสติ วิมุกฺติ เสวโต’สฺยา 

อิมิ คุณ โภนฺติ อรณฺยวาสิ สรฺเว | (76) 

ทเศเม กุมาร อานุศ ํสา: ปิณฺฑจาริกสฺย ธูตคุณสํเลขปฺรติษฺฐิตสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย 

มหาสตฺตฺวสฺย | กตเม ทศ ? ยทุต ชฺญาตฺรกามตาสฺย น ภวติ | ยศสฺกามตาสฺย น ภวติ | ลาภสตฺการกาม-

ตาสฺย น ภวติ | อารฺยวศํปฺรติษฺฐิตศฺจ ภวติ | กุหนลปนตาสฺย น ภวติ | อาตฺมาน ํโนตฺกรฺษยติ | ปรานฺน 

ปํสยติ | อนุนยปฺรติฆปฺรหีณ: ปรคฺฤเห จรติ | นิรามิษ ํจ ธรฺมทาน ํททาติ | ธูตคุณสเํลขปฺรติษฺฐิตสฺย 

จาสฺย คฺราหฺยา ธรฺมเทศนา ภวติ | อิเม กุมาร ทศานุศสํา: ปิณฺฑปาติกรสฺย ธูตคุณสเํลขปฺรติษฺฐิตสฺย 

โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย | 

ตตฺเรทมุจฺยเต 

น ชฺญาตฺรกาโม ภวติ ยโศ นาปฺยภินนฺทเต | 

ลาภาลาเภ สมจิตฺโต โย ธูเตษุ ปฺรติษฺฐิต: | (77) 

โนตฺสฺฤชตฺยารฺยวศํ ํจ กุหนา ลปนา น จ | 
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อุตฺกรฺเษติ น จาตฺมาน ํปรานฺ ปํสยเต น จ | (78) 

ปฺรติฆานุนเยา จาสฺย ธรฺม ํเทศี นิรามิษมฺ | 

คฺราหฺย ํสิ วจน ํโภติ ปิณฺฑปาเต คุณา อมี | (79) 

น มารฺคเต ชฺญาตฺร ยโศ น ลาภ ํ

จตุรารฺยวเํศ ภวติ ปฺรติษฺฐิต: | 

อกุหโก อลปก ุโภติ ปณฺฑิโต 

ธูตาธิมุกฺตสฺย อิมีทฺฤศา คุณา: | (80) 

นาตฺมานมุตฺกรฺษิ ปรานฺน ปํสี 

ปุรุษ ํปิ อุกฺโต น กทาจิ กุปฺยเต | 

วรฺณ ํปิ ศฺรุตฺวา ชนเย น หรฺษ ํ

ย: ปิณฺฑปาเตน ภเวต ตุษฺฏ: | (81) 

นิรามิษ ํเทติ จ ธรฺมทาน ํ

น ลาภสตฺการ คเวษเต’เสา | 

คฺราหฺยา จ ตสฺย ภวเต’สฺย ภาษิต ํ

ธูตาธิมุกฺตสฺย อิเม’นุศสํา: | (82) 

อิติ หิ กุมาร เอวรูํเปษุ ธูตคุเณษุ ปฺรติษฺฐิโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว’รณฺเย วิหรนฺ พุทฺธ-

นิธานํ ปฺรติลภเต | ธรฺมนิธานํ ปฺรติลภเต | ชฺญานนิธานํ ปฺรติลภเต | ปูรฺวานฺตาปรานฺต- 

ปฺรตฺยตฺุปนฺนชฺญานนิธาน ํปฺรติลภเต | กถ ํจ กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว พุทฺธนิธาน ํปฺรติลภเต ? 

อิมา: กุมาร วิเวกจารี โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: ปศฺจาภิชฺญา: ปฺรติลภเต | ส ทิวฺเยน จกฺษุษา 

วิศุทฺเธทนาติกฺรานฺตมานุษฺยเกณ ปูรฺวสฺยาํ ทิศิ อปฺรเมยานสํเขฺยยานฺ พุทฺธานฺ ภควต: ปศฺยติ | เอว ํ

ทกฺษิณสฺยาํ ปศฺจิมายามุตฺตรสฺยาํ ทิศิ อปฺรเมยานสเํขฺยยานฺ พุทฺธานฺ ภควต: ปศฺยติ | โส’วิรหิโต ภวติ 

พุทฺธทรฺศเนน | เอว ํหิ กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว พุทฺธนิธาน ํปฺรติลภเต | กถ ํจ กุมาร โพธิ- 

สตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว ธรฺมนิธาน ํปฺรติลภเต ? ย ํจ เต พุทฺธา ภควนฺโต ธรฺม ํเทศยนฺติ, ต ํส โพธิสตฺตฺโว 

มหาสตฺตฺโว ทิวฺเยน ศฺโรตฺรธาตุนา สรฺว ํศฺฤโณติ | โส’วิรหิโต ภวติ ธรฺมศฺรวเณน | เอว ํหิ กุมาร 

โพธิสตฺตฺโว ธรฺมนิธาน ํปฺรติลภเต | กถ ํจ กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว ชฺญานนิธาน ํปฺรติลภเต ? 

เยน ชฺญาเนน สรฺวธรฺมานาราธยติ | อาราธยิตฺวา อวิปฺรมุษิตสฺมฺฤติ: สตฺตฺวานาํ ธรฺม ํเทศยติ | ตสฺย จ 

โย’รฺถ: ส ปฺรชานาติ | เอว ํหิ กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว ชฺญานนิธาน ํปฺรติลภเต | กถ ํจ กุมาร 

โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: ปูรฺวานฺตาปรานฺตปฺรตฺยตฺุปนฺนชฺญานนิธาน ํปฺรติลภเต ? โส’ภิชฺญยา อตีตา-

นาคตปฺรตฺยตฺุปนฺนสตฺตฺวจิตฺตจริตชฺญานมวตรติ | เอว ํหิ กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: ปูรฺวานฺตา-

ปรานฺตปฺรตฺยตฺุปนฺนชฺญานนิธาน ํปฺรติลภเต | สกฺํษิปฺเตน กุมาร เอวคุํณธรฺมปฺรติษฺฐิโต โพธิสตฺตฺโว 
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มหาสตฺตฺว: สรฺวพุทฺธธรฺมานฺ ปฺรติลภเต ยตฺราภูมิ: สรฺวศฺราวกปฺรตฺเยกพุทฺธานามฺ, ก: ปุนรฺวาท: 

สรฺวปรปฺรวาทินามฺ | 

ตตฺเรทมุจฺยเต 

พุทฺธนิธาน ํจ ธรฺมนิธาน ํ

ชฺญานนิธาน ํจ ปูรฺวานฺตนิธานมฺ | 

ป ฺจ อภิชฺญา: ส กฺษิปฺรํ ลภติ 

โย วิทุ รณฺณิ สทา สฺถิตุ โภติ | (83) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช ทศานุศสําปริวรฺโต นาม อษฺฏาวึศติตม: | 

29 

เตชคุณราชปริวรฺต: | 

ตตฺร ภควานฺ ปุนรปิ จนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูตมามนฺตฺรยเต สฺม  ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร ทิวฺยานิ 

จกฺรวรฺติราชฺไยศฺวรฺยสุขานฺยปหาย ปฺรวฺรชิษฺยามีตฺเยว ํตฺวยา กุมาร สทา ศิกฺษิตวฺยมฺ | ปฺรวฺรชิเตน 

กุมาร ธูตคุณสเํลขปฺรติษฺฐิเตน วิเวกจาริณา กฺษานฺติเสารตฺยสปํนฺเนน ภวิตวฺยมฺ | สทา จ อารพฺธวีรฺเยณ 

เต กุมาร อาทีปฺตศิรศฺไจโลปเมน อย ํสรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺ จิต: สมาธิ: ศฺโรตวฺย อุทฺคฺรหีตวฺย: 

ปรฺยวาปฺตวฺย: ปฺรวรฺตยิตวฺโย ธารยิตวฺโย วาจยิตวฺย: อุทฺเทษฺฏวฺย: สฺวาธฺยาตวฺโย’รณาภาวนสฺย 

ภาวยติวฺโย พหุลีกรฺตวฺย:, ปเรภฺยศฺจ วิสฺตเรณ สปฺํรกาศยติวฺย: | ขงฺควิษาณภูเตน อทฺวิตีเยน จ เต กุมาร 

อรณฺยนิเษวิณา สทา ภวิตวฺยมฺ | อาตฺมปริตฺยาเคนาปิ เต กุมาร สรฺวสตฺตฺวานามรฺถ: สทา กรณีย อิติ | 

อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยา เวลายาเมตเมวารฺถมุทฺภาวยศฺํจนฺทฺรปฺรภสฺย กุมารภูตสฺเยม ํ

ปูรฺวโยคกถาปริวรฺต ํคาถาภิคีเตน วิสฺตเรณ สปฺํรกาศยติ สฺม 

สฺมรมี อตีต พหุกลฺปศตา 

ยท อาสิ นายกุ อนนฺตยศา: | 

นรเทวนาคคณปูชนิโย 

นาเมน เตชคุณิ ราช ชิโน | (1) 

ทศ ภิกฺษุโกฏิ ษฑฺภิชฺญรุหา: 

ปฺรติสวํิทาน วศิปารคตา: | 

ธูตวฺฤตฺต สเํลขิต ศานฺตมนา: 

อิติ ตสฺย เตน สมเยน คณา: | (2) 

ษฏฺ สปฺตตี นคร โกฏิศตา: 

ป ฺจศโยชนปฺรมาณ สมา: | 

รตนานา สปฺตน วิศิษฺฏวรา 
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อิห ชมฺพุทฺวีปิ ตท กาลิ อภูตฺ | (3) 

ตท กาลิ เต ปุรวรา: สกลา: 

ปฺรติมณฺฑิตา พหุ อุทฺยานศไต: | 

อุทฺยาน สรฺวิ ฆนเมฆนิภา: 

ผลปุษฺปมณฺฑิต ตรุนิจิตา: | (4) 

ผลวฺฤกฺษชาติ วิวิธา รุจิรา: 

ลกุจามฺรชมฺพุปนไสรฺนิจิตา: | 

กรฺณิการจมฺปกปุนฺนาคศฺไต: 

ปฺรติมณฺฑิตาสฺต อุทฺยานวรา: | (5) 

นฺยคฺโรธ สรฺวิ ทฺวิชสฆํรุตา: 

กลวิงฺกโกกิลมยรูศไต: | 

ศุกชีวชีํวกกุณาลรุตา 

พหุปกฺษิสฆํรุต กาลิ ตทา | (6) 

ธฺฤตราษฺฏฺ รราชหโํสปนิภา 

ภฺฤงฺคกุณาลา วรโฆษรุตา: | 

จิตฺรางฺครกฺตมหาวรฺณปฺรภา: 

สุมโนชฺญศพฺท มธุรา มุทิตา: | (7) 

อิติ ปกฺษิ สมาคต กาลิ ตทา 

กลวิงฺกมยรูวิหงฺครุไต: | 

ปรปุษฺฏ ศาริก วิจิตฺร ทฺวิชา 

พหุปกฺษิโฆษรุต นานวิธา: | (8) 

เตหิ นิเษวิต อุทฺยานศตา 

มุจิลินฺทวารฺษิก อโศกศไต: | 

อติมุกฺตกาถ ชวปุษฺปปไตฺร: 

ปทฺโมตฺปไล: กุมุทปุณฺฑริไก: | (9) 

ปทุไม: สหสฺรศตปตฺรจิตา 

อิมิ ปุษฺป ปุษฺกริณิโศภกรา: | 

ปฺรติมณฺฑิตา: สุรภิคนฺธวรา: 

โศภนฺติ ปุษฺกริณิโย รุจิรา: | (10) 

ตหิ กาลิ ราช อิห ชมฺพุธฺวเช 
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ทฺฤฒทตฺตุ อาสิ มนุชาธิปติ: | 

ปุตฺราณ ตสฺย อภุ ป ฺจศตา: 

ปฺราสาทิกา: ปรมทรฺศนิกา: | (11) 

ตหิ กาลิ ราชฺย ุศิว ุเกฺษม อภูตฺ 

อนุปทฺรุต ํสุรมณีย ศิวมฺ | 

อย ุชมฺพุทฺวีป กุสุไมรฺนิจิโต 

นิรฺวิเศษ เทวภวเนหิ สมมฺ | (12) 

ตหิ กาลิ โส ทศพโล อนิโฆ 

ชินุ ภาษเต อิมุ สมาธิวรมฺ | 

สฺวปฺโนปมา ภวคตี สฺกลา 

น จ กศฺจิ ชายติ น โจ มฺริยเต | (13) 

น สตฺตฺว ลภฺยติ น ชีวุ นโร 

อิมิ ธรฺม เผนกทลีสทฺฤศา: | 

มาโยปมา คคนวิทฺยสุมา 

ทกจนฺทฺรสนิํภ มรีจิสมา: | (14) 

น จ อสฺมิ โลกิ มฺฤตุ กศฺจิ นโร 

ปรโลเก สกฺํรมติ คจฺฉติ วา | 

น จ กรฺม นศฺยติ กทาจิ กฺฤต ํ

ผลเมติ กฺฤษฺณ ศุภ สสํรโต | (15) 

น จ ศาศฺวต ํน จ อุจฺเฉทุ ปุโน 

น จ กรฺมสจํย ุน จาปิ สฺถิติ: | 

น จ โส’ปิ กฺฤตฺว ปุนรสฺปฺฤศตี 

น จ อนฺย ุกฺฤตฺว ปุน เวทยเต | (16) 

น จ สกฺํรโม น จ ปุนาคมน ํ

น จ สรฺวมสฺติ น จ นาสฺติ ปุน: | 

น จ ทฺฤษฺฏิสฺถานุ คติศุทฺธิริโห 

น จ สตฺตฺวจรุ น ปฺรศานฺตคตี | (17) 

อนุปาทุ ศานฺตุ อนิมิตฺตปท ํ

สุคตาน โคจรุ ชินาน คุณา: | 

พล ธารณี ทศพลาน พล ํ
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พุทฺธานิย ํวฺฤษภิตา ปรมา | (18) 

วรศุกฺลธรฺม คุณสนิํจโย 

คุณชฺญานธารณิพล ํปรมมฺ | 

ฤทฺธิวิกุรฺวณาวิธิ: ปรมา 

วรป ฺจาภิชฺญา ปฺรติลาภนย: | (19) 

น จ ส ปฺรชานตีห สฺวภาวุ กฺวจิ 

อคตาคตี นิปุณาธรฺมคตี | 

น จ ธรฺมธาตุ วฺรตีห กฺวจิ 

เอว ํคตี อคติ ธรฺมคตี | (20) 

น จ โฆษสจํย ุสฺวภาวคตี 

คติโย สฺวภาวุ น กหึจิ สฺถิต: | 

อสฺถิตา อนิศฺริตา สฺวภาวคตี 

ชินโคจโร วิรชุ ศานฺตปทมฺ | (21) 

ศานฺตปฺรศานฺตอุปศานฺตคตี 

น จ สา คตี กฺวจน สสฺํถิหตี | 

ภาวุ สฺวภาวุ นุคตา: สตต ํ

นิปุณ ํสุทุรฺทฺฤศุ ปท ํอจลมฺ | (22) 

น จ สา จลา หิ สฺวยเมว สฺถิตา 

อสฺถิตา อนาคต สฺวภาวุ สฺถิตา | 

น จ ศกฺย ภาษิตุ สฺวภาวุ สฺถิตี 

ศนฺูยา จ สา อจลุ ธรฺมสฺถิตี | (23) 

โฆษศฺจ อุกฺต น จ โฆษคตี 

โฆษสฺวภาวคติ ธรฺมคตี | 

น จ โฆษสจํย ุสฺถิตี จ กฺวจิ 

เอวสฺํวภาว ุคติ ธรฺมคตี | (24) 

คติศพฺท อุกฺตุ น จ สตฺตฺวคตี 

ธรฺมสฺวภาว นิปุณารฺถคตี | 

โฆโษ’ปิ โจกฺตุ น จ สตฺตฺวคตี 

น จ โฆษุ ลภฺยติ น สตฺตฺวคติ: | (25) 

น จ อนนฺต นานฺต น จ มธฺยคติ: 
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ไนวาสฺติ นาสฺติ น จ เทศคตี | 

ชฺญาตา จ ยาทฺฤศ สฺวภาวคตี 

อิย เทศนา ชินวราณ สมา | (26) 

วิรช ํวิศุทฺธิ ปรมารฺถปท ํ

ศานฺต ปฺรศานฺต อรช ํวิรชมฺ | 

น จ กลฺป มนฺยน ปฺรศานฺตปท ํ

ชินุ ภาษเต ปรมการุณิโก | (27) 

น ปิ จาสฺติ อกฺษรปฺรจาร อิโห 

วิปุลา คติรฺวิปุล อรฺถคตี | 

พุทฺเธหิ เสวิต ชิเนหิ สฺตุตา 

อวภาส ธรฺมนย สูกฺษฺมคตี | (28) 

ธรฺมนิธาน วิรช ํวิปุล ํ

ยตฺร สฺถิตา อปฺรติมา สุคตา | 

เทเศนฺติ ธรฺมรตน ํวิรช ํ

ปรมารฺถศนฺูย นิปุณารฺถคตี | (29) 

อศฺเราษิ ราช ทฺฤฒทตฺตุ ตทา | 

ทฺวิปเทนฺทฺร ภาษติ สมาธิมิมมฺ | 

โส’ศีติโกฏินยเุตหิ ตทา 

อุปสกฺํรมี ตท ชินุ การุณิกมฺ | (30) 

พลวนฺตุ เคารว ุชเนตฺว ชิเน 

วนฺทิตฺว ปาทุ มนุชาธิปติ: | 

ปุรต: สฺถิโต ทศพลสฺย ตทา 

กฺฤตา ฺชลิรฺทศนข: ปฺรมุทิต: | (31) 

ตสฺโย วิทิตฺว ปริศุทฺธ จริยาํ 

ชิน อินฺทฺริเยษุ วศิ ปารคต: | 

อธิมุกฺติโกวิทุ นร: ปฺรวโร 

อิมุ ตสฺย เทศย ิสมาธิวรมฺ | (32) 

ยท เตน ราชฺญ ปรมารฺถ ศฺรุโต 

อุตฺปนฺน ปฺรีติ อริยา วิปุลา | 

อุชฺฌิตฺว ทฺวีป สกลาํศฺจตุโร 
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วิชหิตฺว กาม อภินินิษฺกฺรมิ โส | (33) 

ยท ราช ปฺรวฺรชิ ชหิตฺว มหี 

โพธาย อรฺถิก ุภวิษฺยชิิน: | 

สรฺเว มนุษฺย อิห ชมฺพุธฺวเช 

วิชหิตฺว กามรตี ปฺรวฺรชิตา | (34) 

วิปุโล คโณ ทศพลสฺย ตทา 

พหุ ภิกฺษุ ภิกฺษุณิ ปฺรยกฺุตมนา: | 

อกฺฤษฺฏา อนุปฺต ตท โอษธโย 

ปฺราทุรฺภูตา มรุตฺปริจรา: | (35) 

กาษาย ตฺริจีวร ปฺราทุรฺภูตา 

สมจฺฉินฺน สุสีวิต เต’นุปมา: | 

อมลา วิรชาศฺจ สุวรฺณจิตฺตา 

พุทฺธสฺย คุโณจิต ปุณฺยพลา: | (36) 

ปศฺโย กุมาร ส หิ ราชวโร 

วิชหิตฺว สรฺว มหิ ปฺรวชิต: | 

เภษฺยนฺติ สตฺตฺว กฺษยกาลิ พหุ 

อปรีตฺตโภคา น ตฺยชนฺติ คฺฤหานฺ | (37) 

ตาฑน พนฺธน กุทณฺฑ พหุ 

อากฺโรศ ตรฺชมนิษฺฏทุขมฺ | 

สหิษฺยนฺติ ราชกุล ปีฑ พหุ 

สุปรีตฺตโภค น จ ภกฺตุ คฺฤเห | (38) 

อปรีตฺต อาย ุน จ อสฺติ ธน ํ

สุมหานฺ ปฺรมาทุ น จ ปุณฺยพลมฺ | 

น จ ศิลฺปสฺถานกุศลา อพุธา 

ทาริทฺริย ํจ น จ วิตฺตุ คฺฤเห | (39) 

ปรทารคฺฤทฺธ อวิศุทฺธมนา 

อีรฺษฺยาลุกา: ปรมสาหสิกา: | 

สกฺํลิษฺฏธรฺม น จ วฺฤตฺตุ สฺถิตา 

วกฺษฺยนฺติ พุทฺธ ภวิษฺยาม วยมฺ | (40) 

อุตฺโกจว ฺจนก สาหสิกา 
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อหมาฒฺย ุธรฺม ธนทาสฺมิ ชเค | 

อุปฆาตกา: กุหก ไนกฺฤติกา 

วกฺษฺยนฺติ พุทฺธ ภวิษฺยาม วยมฺ | (41) 

วธพนฺธุปทฺรวิ ปรสฺย รตา: 

ทุ:ศีล ทารุณ ปฺรทุษฺฏมนา: | 

อกฺฤตชฺญ เภทก วิหึสสฺถิตา 

วกฺษฺยนฺติ ห ํเต ภณ โพธิจริยามฺ | (42) 

ยสฺไยว เตน ศฺรุต โพธิจริยา 

ตสฺไยว มธฺย ิปฺรติฆ ํชนย ี| 

ศฺรุตฺวา จ พุธ ํสฺขลิตเมกปท ํ

ตสฺไยว ภาษติ อวรฺณศตานฺ | (43) 

ตทิมาํ กุมาร มม ศฺรุตฺว คิรํ 

มา เตหิ สสฺํตวุ กโรหิ ตทา | 

สุปินานฺตเร’ปิ อวิศฺวสฺต สิยา 

ยทิ อิจฺฉสิ สฺปฺฤศิตุ โพธิจริยามฺ | (44) 

ธูตวฺฤตฺต สลิํขิต ไนกุคุณานฺ 

ปริกีรฺตยนฺตุ พหุกลฺปศตานฺ | 

ภณตี คุณานฺน จ คุเณษุ สฺถิโต 

น ส พุธฺยเต ปรมโพธิคิรามฺ | (45) 

ภวถา สทาปิ อขิลา มธุรา 

สท ศุทฺธศีล สุปฺรสนฺนมนา: | 

ปริศุทฺธศีล ภวถา สตต ํ

นจิเรณ ลปฺสฺยถ สมาธิวรมฺ | (46) 

น กโรถ มาน น ชเนถ ขิล ํ

ปริศุทฺธมานส สทา ภวถา | 

มท มาน มฺรกฺษ วิชหิตฺว ตต: 

ปฺรติลปฺสฺยถา อิมุ สมาธิวรมฺ | (47) 

คุณโต อนุสฺมริ ชิน ํสตต ํ

วรกา ฺจนจฺฉวิปฺรภาสกรมฺ | 

คคน ํจ ราตฺริย นกฺษตฺรสฺผฏุ ํ
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ตถ กาย ุลกฺษณสฺผโุฏ มุนิโน | (48) 

ธฺวชจฺฉตฺรวิตานปตากวรํา 

จูรฺณานุเลปน คฺฤหีตฺว พหูนฺ | 

ปูชาํ กโรถ สุคตสฺย สทา 

นจิเรณ ลปฺสฺยถ สมาธิวรมฺ | (49) 

วร คนฺธมาลฺยกุสุมา รุจิรํา 

วาทิตฺร ตูรฺย ปฺรคฺฤหีต พหุ | 

ชินสฺตูปิ ปูช ปฺรกโรถ สทา 

นจิเรณ ลปฺสฺยถ สมาธิวรมฺ | (50) 

ปณไว: สุโฆษกมฺฤทงฺคศไต: 

ปฏไหรฺวิป ฺจิวรเวณุรไว: | 

มธุรสฺวไรรฺวิวิธวาทฺยคไณ: 

ปูเชถ นายกุ ปฺรสนฺนมนา: | (51) 

กาเรถ พุทฺธปฺรติมาํ รุจิรํา 

รตนามย ีสุปริกรฺมกฺฤตามฺ | 

ปฺราสาทิกาํ ปรมสุทรฺศนียาํ 

นจิเรณ ลปฺสฺยถ สมาธิวรมฺ | (52) 

วนษณฺฑ เสวถ วิวิกฺต สทา 

วิชหิตฺว คฺรามนคเรษุ รติมฺ | 

อทฺวิตีย ขงฺคสม โภถ สทา 

นจิเรณ ลปฺสฺยถ สมาธิวรมฺ | (53) 

อหุ ธรฺมสฺวามิ มม ยยู ุสุตา 

อนุศิกฺษถา มม สมาธิจริมฺ | 

อหุ โส อภูษิ ทิศตา สุวิศฺรุโต 

ทฺฤฒทตฺตุ นาม มนุชาธิปติ: | (54) 

มย พุทฺธ ปูชิต อนนฺต ปุเร 

มย ศีลุ รกฺษิตุ วิศุทฺธมนา: | 

มย เคารว ํทศพเลษุ กฺฤต ํ

อิมุ ศานฺตเมษต สมาธิวรมฺ | (55) 

มย ปุตฺร ทาร ปริตฺยกฺต ปุเร 
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ศิรหสฺตปาทนยนาคฺรวรา: | 

น จ ลีนจิตฺตต กทาจิ กฺฤตา 

อิมุ ศานฺตเมษต สมาธิวรมฺ | (56) 

ธนธานฺย ทาส พหุทาสิศตา 

รตนา ปฺรภูต ปริตฺยกฺต มยา | 

สตํรฺปิตา ปิ พหุยาจนกา 

อิมุ ศานฺตเมษต สมาธิวรมฺ | (57) 

มย มุกฺติ สฺผาฏิก สุวรฺณ พหุ 

ไวทูรฺย ศงฺข ศิล ตฺยกฺต ปุเร | 

มณิ ศุทฺธรูปิย ปฺรวาล ฆนา 

อิมุ ศานฺตเมษต สมาธิวรมฺ | (58) 

มย ตฺยกฺต อาภรณ นานวิธา 

วรมุกฺตหาร ตถ สีหนุกา: | 

รตนาน ชาลิก วิศิษฺฏ ปฺฤถุ 

อิมุ ศานฺตเมษต สมาธิวรมฺ | (59) 

มย วสฺตฺรโกฏฺ ย ปรมา สุขุมา: 

ปริศุทฺธ กาศิกทุกลูวรา: | 

พหุเหมจิตฺร ปริตฺยกฺต ปเร 

อิมุ ศานฺตเมษต สมาธิวรมฺ | (60) 

มย หสฺติ อศฺว รถ นานวิธา: 

ปริตฺยกฺต สฺวปฺริยสุโต มหิลา: | 

น จ เทารฺมนสฺยต กทาจิ กฺฤตา 

อิมุ ศานฺตเมษต สมาธิวรมฺ | (61) 

มย ทฺฤษฺฏฺ ว ปูรฺวิ สุทริทฺร นรา: 

ปรฺเยษฺฏิทุ:ขิต จ กฺฤจฺฉฺรคตา: | 

มย เต ธเนน อทริทฺร กฺฤตา: 

อิมุ ศานฺตเมษต สมาธิวรมฺ | (62) 

หสฺตี รถาศฺวรถกา นยตุา: 

ปฺรจฺฉนฺนรตนมณิชาลจิตา: | 

ทตฺตา มยา ยาจนกาน ปุรา 
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อิมุ ศานฺตเมษต สมาธิวรมฺ | (63) 

อุทฺยาน โกฏินยตุา พหว: 

สมลกํริตฺว มย ทตฺต ปุรา | 

หรฺเษตฺว มานสุ ชนิตฺว กฺฤปํา 

อิมุ ศานฺตเมษต สมาธิวรมฺ | (64) 

คฺรามาถ ราษฺฏฺ รนครา นิคมา: 

สมลกํริตฺว มย ทตฺต ปุรา | 

ทตฺวา จ ปฺรีติมนุโภมิ สทา 

อิมุ ศานฺตเมษต สมาธิวรมฺ | (65) 

รตนาน ราศย สุเมรุสมา’ 

สฺตถ จีวราภรณกศฺจ พหุ | 

เย ทตฺต ปูรฺวิ มย ยาจนเก 

อิมุ ศานฺตเมษต สมาธิวรมฺ | (66) 

สุทริทฺร สตฺตฺว กฺฤต อาฒฺย มยา 

ปริกฺฤจฺฉฺรปฺราปฺต ปริตฺราต พหุ | 

พหุทุ:ขุปทฺรุต สุขี มิ กฺฤตา 

อิมุ ศานฺตเมษต สมาธิวรมฺ | (67) 

ยท อาสิ อีศฺวรุ มหีย อห ํ

ทุขิตาํ จ ปศฺยมิ พหุ ํชนตามฺ | 

อุตฺสฺฤษฺฏ เตษุ มย ราชฺยมภูตฺ 

กฺฤป สชํเนตฺว สุขิโต จ ยถา | (68) 

เย เม กุมาร กฺฤต อาศฺจริยา 

กฺฤต ทุษฺกราณิ พหุ กลฺปศตา | 

น จ เต มย กฺษปณ ศกฺย สิยา 

กลฺปาน โกฏินยตุา ภณต: | (69) 

อุนฺมตฺตจิตฺตภูมิ คจฺฉิ นรา 

อศฺรทฺทธนฺต สุคตสฺย จริมฺ | 

กฺฤต เย มิ ทุษฺกร ตทาศฺจริยา 

อิมุ ศานฺตเมษต สมาธิวรมฺ | (70) 

อาโรจยามิ จ กุมาร อิท ํ
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ศฺรทฺทธนฺต เม อวิตถ ํวจนมฺ | 

น หิ วาจ ภาษติ มฺฤษาํ สุคต: 

สท สตฺยวาทิ ชินุ การุณิก: | (71) 

อนฺเย อิเม’ปิ จ ปฺรการ พหู 

จรตา มิ โศธิต ย กลฺปศตา: | 

กถมห ํลภิตฺวิมุ สมาธิวรํ 

โมเจย สตฺตฺวนิยตุาํ ทุขิตามฺ | (72) 

ยสฺมินฺ กฺษเณ อย ุสมาธิ มยา 

ปฺรติลพฺธ ภูต มหาชฺญานปถ: | 

โส’ห ํลภิตฺวิมุ สมาธิวรํ 

ปศฺยามิ พุทฺธนยตุานฺ สุพหูนฺ | (73) 

ฤทฺธี อนนฺต ปฺรติลพฺธ มยา 

ส วิกุรฺวมาณุ วฺรชิ เกฺษตฺรศตานฺ | 

คตฺวา จ ปฺฤจฺฉิ อหุ การุณิกานฺ 

ปฺรศฺนาน โกฏินิยตุาน พหุมฺ | (74) 

ยศฺไจว ภาษิ มม เต สุคตา 

ปฺรศฺนาน โกฏินิยตุาน ตทา | 

คฺฤหฺณิตฺว สรฺวมหุ ธารยมี 

น จ ภฺรศฺยเต เอกปท ํปิ มมา | (75) 

ต ํโจ ศฺรุณิตฺว อหุ ภูตนย ํ

ปฺรศฺนาน โกฏินยตุาน พหุมฺ | 

เทศิตฺว ต ํวิรช ศานฺตปท ํ

สฺถาเปมิ สตฺตฺว พหุ ชฺญานปเถ | (76) 

อสฺมินฺ สมาธิย สฺถิหิตฺว มยา 

ศิกฺษิตฺว ภูตนย กลฺปศตานฺ | 

พหุสตฺตฺวโกฏินยตุานิ ปุรา 

เย สฺถาปิตา วิรชิ มารฺควเร | (77) 

เยหี น ทฺฤษฺฏ ปุริมา สุคตา 

ภาษนฺตกา อิมุ นย ํวิรชมฺ | 

เตหี น ศกฺยมิห ศฺรทฺทธิตุ ํ
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ปรมารฺถศนฺูยต สมาธิวรมฺ | (78) 

เย ศฺราทฺธ ปณฺฑิต วิธิชฺญ นรา 

คมฺภีรภูตนยลพฺธนยา: | 

เต นา ตฺรสนฺติ น จ สตฺํรสิษู 

ศฺรุตฺวา จ โภนฺติ สท อาตฺตมนา: | (79) 

เต เต ธเรนฺติ วรโพธิ สมา 

เต เต หิ ปุตฺร อนุชาต มมา | 

เต เต หฺยทุุมฺพรกุสุมสมา’ 

สฺเตษารฺถ ห ํจริตุ กลฺปศตานฺ | (80) 

น ปิ ตสฺย อสฺติ วินิปาตภย ํ

อษฺฏากฺษณ วิคต ตสฺย สทา | 

ทฺรกฺษฺยนฺติ พุทฺธนยตุานฺ สุพหูนฺ 

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารตี | (81) 

ยถ ไมตฺรโก ชินุ อนนฺตยศา: 

สตฺตฺวาน เภษฺย ิพหุอรฺถกร: | 

ตถ วฺยากโรมฺยหมนนฺตมตึ 

หสฺตสฺมิ ยสฺย สุสมาธิวรมฺ | (82) 

สฺมฺฤติมานฺ ส โภติ มติมานฺ 

ชฺญาโนทฺคต: ศฺรุติธโร ภวติ | 

ปฺรติภานุ ตสฺย ภวติ วิปุล ํ

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (83) 

เทวานาํ จ ส ภวติ ปูชนิโย 

มรุตาํ จ สท นมสฺยนีย: | 

อภิรกฺษิต: สตต เทวคไณ: 

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยติ | (84) 

น จ โส’คฺนิมธฺเย มฺริยเต น ชเล 

น จ ตสฺย ศสฺตฺร กฺรมเต น วิษมฺ | 

น จ ไวริณาํ คมนิโย ภวตี 

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (85) 

วนกนฺทเร วสตุ ตสฺย สทา 
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มรุตา กโรนฺติ วร ปาริจริมฺ | 

อุปสฺถายกาศฺจ พหุ ยกฺษศตา 

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (86) 

ชฺญาเนน สาครสโม ภวตี 

น สชฺชเต คุณ ภณนฺตุ มุเน: | 

ภูตาํศฺจ พุทฺธคุณ กีรฺติยเต 

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (87) 

นานฺโต น จาสฺย ปรฺยนฺตุ ศฺรุเต 

น ปฺรมาณุ ลภฺยติ ยถา คคเน | 

ชฺญาโนลฺกธาริ ติมิรํ หรติ 

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (88) 

สฺนิคฺธ ํสุยกฺุต สท มุ ฺจ คิรํา 

ปรฺษตฺสุ ภาษติ สุเปฺรมณิยามฺ | 

สึโห ยถา ส วินท ํภณตี 

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (89) 

ไวทฺโย ภิษกุ สมุ โส ภวตี 

คติ เลนุ ตฺราณ ศรณ ํพหูนามฺ | 

อาโลกภูตุ ชคิ โส ภวติ 

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (90) 

น จ ตสฺย ไมถุนิ มโน รมเต 

ศมเถ รต: สฺปฺฤศติ ธฺยานมุขมฺ | 

ศานฺตาํ ส ภาษติ ปฺรศานฺต คิรมฺ 

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (91) 

น จ ตสฺย มานสุ นิมิตฺตรต ํ

สรฺเว วิภาวิต นิมิตฺต ปฺฤถุ | 

สตต ํสมาหิตุ วิทู ภวตี 

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (92) 

จกฺษุศฺจ โส ลภติ อปฺรากฺฤตก ํ

เยโน ส ปศฺยติ อนนฺตชินานฺ | 

โส’นนฺตจกฺษุรฺภวติ วฺฤษโภ 
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อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (93) 

เกา ฺจสฺวโร มธุรยกฺุตคิโร 

กลวิงฺกทุนฺทุภิสฺวโร ภวตี | 

สคีํติยกฺุตสฺวรุ ม ฺชุคิโร 

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (94) 

เมฆาภิครฺชิตสฺวโร ภวตี 

หสํสฺวโร รวติ ม ฺชุคิร: | 

ป ฺจสฺวรางฺคศตยกฺุตสฺวโร 

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (95) 

พหุกลฺปโกฏินยตุา วิวิธา 

มธุรสฺวรางฺคสุปฺรยกฺุตสฺวรา: | 

อจินฺติยา ส คิร นิศฺจรตี 

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (96) 

น จ โภชเน ภวติ คฺฤธฺนุมนา 

น ปาตฺรจีวรรโต ภวตี | 

อลฺเปจฺฉุ สตุํษฺฏ สุสลิํขิโต 

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (97) 

น จ อาตฺมอุตฺกรฺษก ุโส ภวตี 

น ปรสฺย ภาษติ อวรฺณุ กฺวจิตฺ | 

ธฺยาเน รต: สุขุมจิตฺตุ สทา 

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (98) 

อาตฺมานุปฺเรกฺษี สตต ํภวตี 

น ปรสฺย สฺขลิตเมษติ จ | 

อวิรุทฺธุ สรฺวิ ชคิ โส ภวตี 

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (99) 

อกิลิษฺฏจิตฺตุ ปริศุทฺธจริยา 

อศโฐ อว ฺจกุ สทา ภวตี | 

สทมารฺทว: สท วิโมกฺษรโต 

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (100) 

ตฺยาคาธิมุกฺต สตต ํภวตี 
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มาตฺสรฺยจิตฺตุ น จ ตสฺย รตมฺ | 

ศีเลนุเปตุ สตต ํภวตี 

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (101) 

อภิรูป ทรฺศนิย ุเปฺรมณิโย 

วรกา ฺจนจฺฉวิ ปฺรภาสกร: | 

ทฺวาตฺรึศลฺลกฺษณธโร ภวตี 

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (102) 

ปฺราสาทิกศฺจ สท โส ภวตี 

อภิลกฺษิโต พหุชนสฺย ปฺริโย | 

ปฺเรกฺษนฺต ตฺฤปฺติ น ลภนฺติ นรา 

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (103) 

เทวาสฺย นาค ตถ ยกฺษคณา’ 

สฺตุษฺฏา อุทคฺรา: สท อาตฺตมนา: | 

ภาษนฺติ วรฺณ ปฺรวิศิตฺว กุลา’ 

นิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (104) 

พฺรหฺมา จ ศกฺร วศวรฺติ พหุ 

อุปสฺถานุ ตสฺย ปฺรกโรนฺติ สทา | 

น จ ตสฺย อุนฺนต มโน ภวตี 

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (105) 

น จ ตสฺย ทุรฺคติภย ํภวตี 

น ปิ จากฺษณา น วินิปาตภยมฺ | 

ปริมุกฺตุ สรฺววินิปาตภยา’ 

ทิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (106) 

น จ ตสฺย กางฺกฺษ วิมติรฺภวตี 

วร พุทฺธธรฺม ศฺรุณิยา นิปุณานฺ | 

คมฺภีรชฺญานานุคโต ภวตี 

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (107) 

ย ํย ํปิ ธรฺม ํศฺรุณตี สุขุม ํ

สรฺวตฺร โภติ วศิ ปารคต: | 

พลวนฺตุ เหตุนิปุโณ ภวตี 
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อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (108) 

เอว ํปฺรภาษิต ชิเนน คิรา 

อหุ เตน โภมิ ปริจีรฺณ สทา | 

ลภเต จ ธารณิ วิศิษฺฏ วรา’ 

มิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (109) 

กาลกฺริยาํ จ ส กโรติ ยทา 

อมิตาภุ ตสฺย ปุรต: สฺถิหตี | 

ภิกฺษุคเณน สห การุณิโก 

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (110) 

ลาภี จ ธารณิย โส ภวตี 

ธรฺมนิธาน วศิปารคต: | 

ปฺรติภานวานนาจฺเฉทฺยคิโร 

ย อิม ํสมาธิ นรุ ธารยตี | (111) 

เยไนว โส วฺรชติ ธรฺมธโร 

อาโลกภูต ภวตี ชคต: | 

สุปฺรศานฺตจาร สุวิศุทฺธมนา 

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (112) 

วร ธรฺมโกศ วิวิธ ํนิปุณ ํ

โส ธรฺมกาย วศิ ปารคต: | 

โส สศํย ํฉินตฺติ สรฺวชเค 

อิมุ ย: สมาธิ นรุ ธารยตี | (113) 

สรฺเว’ปิ สตฺตฺว สิย การุณิกา 

ภควานฺ ภวานฺตกรเณ สุคต: | 

ตานฺ สตฺกเรยฺยา พหุ กลฺปศตานฺ 

ยถ คงฺควาลุก ตโถตฺตริ วา | (114) 

ยศฺไจว ปศฺจิ กฺษยกาลิ อิม ํ

ศฺรุตฺวา สมาธิมิห กศฺจิ นร: | 

อนุโมทมีติ ภณไตกคิรํ 

กล ปุณฺยสฺกนฺธ น ส ปูรฺว ภเวตฺ | (115) 

ยสฺโย กุมาร อิย ศานฺตคตี 
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ปรมารฺถศนฺูยต สมาธิวโร | 

ปฺราวรฺตุ โภติ ตถ ปุสฺตคต: 

โส ธรฺมภาณกุ สฺถิต: สุมติ: | (116) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช เตชคุณราชปริวรฺโต นาโมนตฺรึศติตม: | (29) 

 

30 

อนุศสําปริวรฺต: | 

อถ ขลุ ภควานฺ ปุนเรว จนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูตมามนฺตฺรยเต สฺม  ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร ย 

อากางฺเกฺษทฺ โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว:  กิมิตฺยหํ สรฺวสตฺตฺวานํา รุตมธิคจฺเฉยมินฺทฺริยาณํา จ 

ปราปรชฺญตาํ วิชฺญาย ธรฺม ํเทศเยยมิติ, เตน กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน อย ํสรฺวธรฺมสฺวภาว-

สมตาวิป ฺ จิต: สมาธิ: ศฺโรตวฺย อุทฺคฺรหีตวฺย: ปฺรยวาปฺตวฺโย ธารยิตวฺโย วาจยิตวฺย: อรณาวนยา 

ภาวยติวฺโย พหุลีกรฺตวฺย: ปเรภฺยศฺจ วิสฺตเรณ สปฺํรกาศยติวฺย: | 

อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายามิมา คาถา อภาษต 

อปริมิต อตีต นายกาสฺเตน ทฺฤษฺฏา: 

ปุรตุ กถ ปฺรยกฺุตา ปฺฤจฺฉิตา โลกนาถา: | 

ปฺรวร กุศลมเูล ติษฺฐโต โพธิสตฺตฺโว 

อิมุ วิรชสมาธึ ธารยนฺ โมกฺษกาม: | (1) 

ลภติ สุข ปฺรณีต ํทิวฺยมานุษฺยก ํโจ 

ลภติ ปรมปูชาํ ทิวฺยมานุษฺยกาํ โส | 

ลภติ สุข ปฺรณีต ํธฺยานเสาขฺยารฺยเสาขฺยมฺ 

อิมุ วิรช สมาธึ ธารยนฺ โมกฺษกาม: | (2) 

วรฺณุ ศฺรุณิย อุทาร ํหรฺษุ ตสฺโย น โภติ 

น ปิ จ ปุนรวรฺเณ มงฺกุภาว ํนิคจฺเฉตฺ | 

ไศโลปมุ อกมฺเปยฺโย อษฺฏภิรฺโลกธรฺไม’ 

ริมุ วิรช สมาธึ ธารยนฺ โมกฺษกาม: | (3) 

อขิลมธุรวาณี ศฺลกฺษฺณวาจา สุยกฺุตา 

อปคตภฺรุกุฏิศฺโจ ปูรฺวอาลาปิ โภติ 

สตตสฺมิตมุขศฺโจ ศิกฺษิโต นายกานามฺ 

อิมุ วิรชสมาธึ ธารยนฺ โมกฺษกาม: | (4) 

ภวติ ส สุขวาส: สูรต: สฺนิคฺธจิตฺโต 
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ภวติ สท สุทานฺโต ทานฺตภูมิสฺถิตศฺจ | 

สุมธุร ปฺริยวาณี สฺนิคฺธสตฺยาภิธาย ี

อิมุ วิรชสมาธึ ธารยนฺ โพธิกาม: | (5) 

น จ ส กถ กโรตี ไวคฺรหี โน วิวาทานฺ 

อปคตขิล โทษา วรฺชิตาสฺเตน เศษา: | 

ปฺรมุทิตุ สท โภตี สูรโต มารฺทวศฺจ 

อิมุ วิรช สมาธึ ธารยนฺ โพธิกาม: | (6) 

ภวติ จ สท วิทฺวาํสฺตฺยาคิ นิตฺยาภิยกฺุต: 

สุทุขิต ชน ทฺฤษฺฏฺ วา เตษมนฺน ํททาติ | 

ปฺริยตรุ ปริตฺยกฺตุ ํโภติ นิตฺย ํสุทาตา 

อิมุ วิรชสมาธึ ธารยนฺ โพธิกาม: | (7) 

เทวศตสหสฺราณ สฺปฺฤหาํ เย สชํเนนฺตี 

นาค อสุร ยกฺษา นิตฺยปุสฺถายกาสฺย | 

วนิ ปวนิ วสนฺเต รกฺษ ตสฺยา กโรนฺตี 

อิมุ วิรช สมาธึ โย นโร ธารยาติ | (8) 

ภณิ วจนมสกฺต ํพฺรหฺมโฆษสฺวโร’เสา 

หสํรวิตโฆษ: กินฺนโรทฺคีตโฆษ: | 

ป ฺจศตสฺวรางฺโค หรฺษณียสฺวรศฺโจ 

ภวติ นทิตศพฺโท ฆุษฺฏศพฺท: สุศพฺท: | (9) 

ยาวตตุ ปฺฤถุ กฺษตฺราณ นร: กศฺจิเทว 

ศกฺูษฺม รช กเรยฺยา ศกฺย เต ลกฺษณาย | 

ตตุ พหุตรุ ตสฺโย เย สฺวรา นิศฺจรนฺตี 

อิมุ วิรช สมาธึ โย นโร ธารยาติ | (10) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช’นุศสําปริวรฺโต นาม ตฺรึศติตม: | (30) 

 

31 

สรฺวธรฺมสฺวภาวนิรฺเทศปริวรฺต: | 

ตตฺร ภควานฺ ปุนรปิ จนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูตมามนฺตฺรยเต สฺม  ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร ย 

อากางฺเกฺษทฺ โพธตฺตฺโว มหาสตฺตฺว:  กิมิตฺยห ํสรฺวธรฺมาณํา สฺวภาว ํกถ ํชานียามิติ, เตน กุมาร 

โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน อย ํสรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺ จิต: สมาธิ: ศฺโรตตวฺย อุทฺคฺรหีตวฺย:  
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ปรฺยาปฺตวฺโย ธารยิตวฺโย วาจยิตวฺย อุทฺเทษฺฏวฺย: สฺวาธฺยาตวฺย: อรณาภาวนยา ภาวยิตวฺโย 

พหุลีกรฺตวฺย: ปเรภฺยศฺจ วิสฺตเรณ สปฺํรกาศยติวฺย: | 

อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายามิมา คาถา อภาษต 

ตสฺโย ราคุ น ชาตุ กุปฺยเต น จ โทโษ 

ตสฺโย โมห น ชาตุ กุปฺยเต วฺฤษภิสฺย | 

เตโน สรฺวิ กิเลส จฺโฉริตานวเศษา 

โย’เสา ธรฺมสฺวภาวุ ชานตี สุปฺรศานฺตมฺ | (1) 

โส’เสา ศิกฺษ น ชาตุ โอษิรี สุคตานาํ 

โส’เสา ศรุู น ชาตุ อิสฺตฺริยาณาํ วสเมติ | 

โส’เสา ศาสนิ ปฺรีติ วินฺทเต สุคตานาํ 

โย’เสา ธรฺมสฺวภาวุ ชานตี สุปฺรศานฺตมฺ | (2) 

โส’เสา ชฺญานวิธิชฺญ ปณฺฑิโต มติมาํศฺจ 

โส’เสา พุทฺธ อนนฺต ปศฺยตี อปรฺยนฺตาํ | 

โส’เสา ธรฺมสฺวภาวุ ชานตี อปรฺยนฺต ํ

โย’เสา ธรฺมสฺวภาวุ ชานตี นยยกฺุติมฺ | (3) 

โส’เสา เนห จิเรณ เภษฺยติ ทฺวิปเทนฺทฺร: 

โส’เสา ไวทฺย ุภิษกุ เภษฺยเต สุขทาตา | 

โส’เสา อุทฺธริ ศลฺย สรฺวโศ ทุขิตานาํ 

โย’เสา ธรฺมสฺวภาวุ ชานตี สุปฺรศานฺตมฺ | (4) 

โส’เสา อาตุรุ ชฺญาตฺว ทุ:ขิตานิมิ สตฺตฺวานฺ 

โส’เสา เภรี สทา ปราหนี อมฺฤตสฺย | 

โส’เสา เภษฺยติ นายโก ชิโน นจิเรณ 

โย’เสา ธรฺมสฺวภาวุ ชานตี สุปฺรศานฺตมฺ | (5) 

โส’เสา ไภษชฺยนเยษุ โกวิโท วรไวทฺโย 

อาทึ ชานติ สรฺววฺยาธินาํ ยตฺร มุกฺติ: | 

โส’เสา ภูตนยศิกฺษิโต มติมนฺโต 

ศิกฺษิตฺวา พหุสตฺตฺว โมจย ีปฺฤถุ นษฺฏานฺ | (6) 

โส’เสา ศนฺูยนเยษุ โกวิโท มติศรู: 

โส’เสา โลเก อสกฺตุ ภุ ฺชติ สท ปิณฺฑมฺ | 

โส’เสา โพธิวราย สฺถาปย ิพหุสตฺตฺวานฺ 
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โย’เสา ธรฺมสฺวภาวุ ชานตี สุปฺรศานฺตมฺ | (7) 

โส’เสา กฺษานฺติพเลน อุทฺนโต นรจนฺทฺร: 

โส’เสา โลษฺฏกทณฺฑตาฑิโต น จ กุปฺย ี| 

โส’เสา ฉิทฺยตุ องฺคมงฺคโศ น จ กฺษุภฺเย 

โย’เสา ธรฺมสฺวภาวุ ชานตี สุปฺรศานฺตมฺ | (8) 

โส’เสา กฺษานฺติพเล ปฺรติษฺฐิโต พลวนฺโต 

โส’เสา กฺษานฺติย วสฺตุ ตาทฺฤโศ สุปฺรศานฺต: | 

โส’เสา กฺษานฺติพเลน มนฺยเต มติศโูร 

โย’เสา ธรฺมสฺวภาวุ ชานตี สุปฺรศานฺตมฺ | (9) 

โส’เสา วสฺตุ น ชาตุ มนฺยเต อหุ จฺฉินฺนา 

เตโน สรฺวิ ภวา วิภาวิตา: สท ศนฺูยา: | 

ตสฺโย สชฺํญา ปฺรหีณ สรฺวโศ นิขิเลโน 

โย’เสา ธรฺมสฺวภาวุ ชานตี สุปฺรศานฺตมฺ | (10) 

เต เต ธรฺมสฺวภาวุ เทศย ีสุปฺรณีต ํ

เต เต โพธิ สฺปฺฤศี อนุตฺตรํา นจิเรณ | 

เยษาํ ธรฺมสฺวภาวุ โคจร: สุนิธฺยปฺโต 

เตษาํ ทตฺต อนนฺต ทกฺษิณา อปรฺยนฺตา | (11) 

โส’เสา ภาษติ สูตฺรโกฏิโย อปรฺยนฺตา 

ยถ คงฺคนทีย วาลิกาสฺตตุ ภูย: | 

โน จาสฺย ุปฺรติภานุ ฉิทฺยเต วรฺณมาเน 

โย’เสา ธรฺมสฺวภาวุ ชานตี สุปฺรศานฺตมฺ | (12) 

โส’เสา กลฺปสหสฺรโกฏิโศ นยตุานิ 

ชฺญาเนโน สท โภติ อุทฺคโต ยถ เมรุ: | 

ธรฺม ตสฺย กฺษโย น วิทฺยเต ภณมาเน 

โย’เสา ธรฺมสฺวภาวุ ชานตี สุปฺรศานฺตมฺ | (13) 

วิสฺตีรฺณ ํวิปุล ํอจินฺติย ํปฺรติภาน ํ

โภตี โพธิวรํา คเวษต: สท ตสฺโย | 

นิตฺย ํภาษติ สูตฺรโกฏิโย อปรฺยนฺตา 

โย’เสา ธรฺมสฺวภาวุ ชานตี สุปฺรศานฺตมฺ | (14) 

ย ํไจเต ทฺวิปโทตฺตมา ชินา ภณิ ธรฺม ํ
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สรฺว ํต ํจ ศฺรุณิตฺว คฺฤหฺณตี ปริปูรฺณมฺ | 

โน วา เอกปเท’ปิ วิทฺยเต วิมติสฺโย 

โย’เสา สรฺวิ อภาว ชานตี อิมิ ธรฺมานฺ | (15) 

โส’เสา โภติ วิศิษฺฏ ตฺยาควานฺ สท กาล ํ

โภตี ทานปติ: สุขทํโท ทุขิตานามฺ | 

ทฺฤษฺฏา ทุ:ขิต สตฺตฺว ตรฺปย ีรตเนหี 

โย’เสา ธรฺมสฺวภาวุ ชานตี สท ศนฺูยมฺ | (16) 

เสา’เสา ชมฺพุธฺวเช ภวิษฺยตี สท ราชา 

สตฺตฺวานาํ สท เสาขฺย กาหิตี อปรฺยนฺตมฺ | 

ไมตฺราเย สมุเปตุ ปฺราณินาํ สท กาเล 

โย’เสา ธรฺมสฺวภาวุ ชานตี สท ศนฺูยมฺ | (17) 

ปุตฺรานฺ ธีตร ทาสทาสิโย ตฺยชฺย ธีโร 

หสฺเตา ปาท ศิรําสิ ส ตฺยชี ตถ ราชฺยมฺ | 

โน จาลียติ ตสฺย มานส ํวฺฤษภิสฺโย 

โย’เสา ธรฺมสฺวภาวุ ชานตี สท ศนฺูยมฺ | (18) 

องฺคางฺค ํปุน ตสฺย ฉิทฺยตี ยทิ กาโย 

โน ตสฺย ปฺรติหนฺยเต มน: สุปิเน’ปิ | 

เตโน ปูชิต โภนฺติ นายกา ทฺวิปเทนฺทฺรา 

โย’เสา ธรฺมสฺวภาวุ ชานตี สท ศนฺูยมฺ | (19) 

เตโน ปูชิต สรฺวิ นายกา ย อตีตา’ 

สฺตถ ปูชิต เย อนาคตา ทฺวิปเทนฺทฺรา: | 

เตหี สตฺกฺฤต สรฺวิ นายกา สฺถิต เย โจ 

โย’เสา ธรฺมสฺวภาวุ ชานตี สท ศนฺูยมฺ | (20) 

โส’เสา โกศ ธเรติ ปณฺฑิต: สุคตานาํ 

โส’เสา ธารณิเย ปฺรติษฺฐิต: ปรมายามฺ | 

โส’เสา เภษฺยติ โลกนายโก นจิเรณ 

ยจฺฉุตฺวา อิมุ สูตฺรํ ธารเยตฺ กฺษยกาเล | (21) 

โส’นฺโธ ไนว กทาจิ เภษฺยตี วิทุ ชาตุ 

โน โจ องฺควิหีนุ เภษฺยตี พหุกลฺปานฺ | 

เตโน อกฺษณ อษฺฏ วรฺชิตา อิมิ นิตฺย ํ
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เยโน สูตฺรมิท ํปฺรภาษิต ํอปฺรมุษฺฏมฺ | (22) 

นาเสา ทุรฺคติษุ คมิษฺยติ ปุน ชาตุ 

นิตฺย ํลกฺษณธาริ เภษฺยตี อภิรูป: | 

ปจฺโจ ตสฺย อภิชฺญ ภาวิตา อิมิ นิตฺย ํ

ปุรต: โส สุคตาน สฺถาสฺยตี สท ศรู: | (23) 

พหุกานฺ นิรฺมิต นิรฺมิณิตฺวาน อย ุชฺญานี 

ปฺเรษตี พหุเกฺษตฺรกโกฏิษุ วินยารฺถมฺ | 

เยหิ ทฺฤษฺฏ ภวนฺติ นิรฺมิตา พหุ พุทฺธา: 

เตหี โพธิวราย สฺถาปิตา พหุ สตฺตฺวา: | (24) 

สฺมฺฤติมนฺต: คติมนฺต: ปฺรชฺญาวานฺ ธฺฤติมาํศฺจ 

สฺถามฺนา วีรฺยพเลน โส สทา สมุเปต: | 

ธรฺมปารมิปฺราปฺต เภษฺยติ สหเตชา 

ย: ศฺรุตฺวา อิมุ สูตฺร ธารเยตฺ กฺษยกาเล | (25) 

รศฺมิโกฏิสหสฺร นิศฺจริยา สท เตษาํ 

วฺโยมา: สรฺวิ กโรนฺติ มณฺฑลา: สุริยาณามฺ | 

เยหี ภาวิต โภนฺติ ศนฺูยกา อิมิ ธรฺมา’ 

สฺเต เต ศรู ภวนฺติ นายกา นจิเรณ | (26) 

เอโษ โคจรุ ศานฺตุ ภาวิโต มย ปูรฺว ํ

พหุกลฺปาน สหสฺร โกฏิโย นิยตุานิ | 

วีรฺย ํเม น กทาจิ สหสิต อิห มารฺเค 

ยทห ํทีปํกเรณ วฺยากฺฤโต ชินภูมี | (27) 

ยยู ํปี มม จรฺยา ศิกฺษถา อิห สูตฺเร 

คมฺภีรา ปรมารฺถ เทศิตา อิย เนตฺรี | 

ยตฺรามี พหุ นษฺฏ ตีรฺถิกา วิปรีตา 

กฺษิปฺตฺวา โพธิมปาย ิไภรเว ปฺรปตนฺติ | (28) 

พหุกลฺปาน สหสฺรโกฏิโย นยตุานิ 

เวทิตฺวา อมุ ตตฺร เวทนา กฏ ุตีวฺรา: | 

พหุกลฺปา นยตุานมตฺยยาตฺ ปุนเรว 

เหตุ: โส อมฺฤตสฺย ปฺราปฺตเย ภวิษฺยเต | (29) 

เย เต ปศฺจิมิ กาลิ ไภรเว สุคตสฺโย 
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รกฺษนฺติ อิมุ สูตฺรมีทฺฤศ ํปฺรษนฺตมฺ | 

เตษาํ โพธิ วรา น ทุรฺลภา อิย ศฺเรษฺฐา 

เต เต ปศฺจิมิ กาลิ วฺยากฺฤต ธริ ธรฺมานฺ | (30) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช สรฺวธรฺมสฺวภาวนิรฺเทศปริวรฺโต นาไมกตฺรึศติตม: | (31) 

 

32 

สูตฺรธารณานุศสําปริวรฺต: | 

อถ ขลุ ภควานฺ ปุนเรว จนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูตมามนฺตฺรยเต สฺม  ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร 

โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน มหาภิชฺญาปริกรฺม ธารยิตุกาเมนาย ํสมาธิรฺธารยิตวฺย: อุทฺคฺรหีตวฺย:  

ปรฺยวาปฺตวฺโย ธารยติวฺโย วาจยติวฺย: ปฺรวรฺตยติวฺย: อุทฺเทษฺฏวฺย: สฺวาธฺยาตวฺโย ภาวยติวฺย:, ปเรภฺยศฺจ 

วิสฺตเรณ สปฺํรกาศยิตวฺย: | กตมจฺจ ตตฺ กุมาร สรฺวธรฺมาณามภิชฺญาปริกรฺม ? ยทุต สรฺวธรฺมาณาม-

ปริคฺรห: อปรามรฺศ: ศีลสฺกนฺธสฺยามนฺยนา สมาธิสฺกนฺธสฺย อปฺรจาร: ปฺรชฺญาสฺกนฺธสฺย วิเวกทรฺศน ํ 

วิมุกฺติสฺกนฺธสฺย ยถาภูตทรฺศน ํวิมุกฺติชฺญานทรฺศนสฺกนฺธสฺย สฺวภาวศูนฺยตาทรฺศน ํสรฺวธรฺมาณามฺ | 

ยยาภิชฺญยา สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: สรฺวสมาธิวิกุรฺวิตานิ วิกุรฺวนฺ สรฺวสตฺตฺวานาํ ธรฺม ํ

เทศยติ | อิทมุจฺยเต กุมาร มหาภิชฺญาปริกรฺเมติ | 

อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายามิมา คาถา อภาษต 

มหาภิชฺญาปริกรฺม อวิวาเทน เทศิตมฺ | 

วิวาเท ยสฺตุ จรติ โสทฺคฺฤหฺณนฺ น วิมุจฺยเต | (1) 

อภิชฺญา ตสฺย สา ปฺรชฺญา เพาทฺธ ํชฺญานมจินฺติยมฺ | 

อุทฺคฺรเห ย: สฺถิโต โภติ ชฺญาน ํตสฺย น วิทฺยเต | (2) 

พหโว’จินฺติยา ธรฺมา เย ศพฺเทน ปฺรกาศิตา: | 

ยสฺตตฺร นิวิเศจฺฉพฺเท สธําภาษฺย ํน ชานติ | (3) 

สธําภาษฺยมชานาน: กึ สธําย ตุ ภาษิตมฺ | 

อธรฺม ํภาษเต ธรฺม ํธรฺมตายามศิกฺษิต: | (4) 

โลกธาตุสหสฺเรษุ เย มยา สูตฺร ภาษิตา: | 

นานาวฺย ฺชน เอการฺถา น ศกฺย ํปริกีรฺติตุมฺ | (5) 

เอก ํปทารฺถ ํจินฺเตตฺวา สรฺเว เต โภนฺติ ภาวิตา: | 

ยาวนฺต: สรฺวพุทฺเธหิ พหุ ธรฺมา: ปฺรกาศิตา: | (6) 

ไนราตฺมฺย ํสรฺวธรฺมาณาํ เย นรา อรฺถโกวิทา: | 

อสฺมินฺ ปเท ตุ ศิกฺษิตฺวา พุทฺธธรฺมา น ทุรฺลภา: | (7) 
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สรฺวธรฺมา พุทฺธธรฺมา ธรฺมตายาํ ย ศิกฺษิตา: | 

เย ธรฺมตาํ ปฺรชานนฺติ น วิโรเธนฺติ ธรฺมตามฺ | (8) 

สรฺวา วาคฺ พุทฺธวาเคว สรฺวศพฺโท หฺยวสฺตุก: | 

ทิโศ ทศ คเวษิตฺวา พุทฺธวาคฺ ไนว ลภฺยเต | (9) 

เอษา วาจา พุทฺธวาจา คเวษิตฺวา ทิโศ ทศ | 

น ลภฺยเต’นุตฺตไรษา น ลพฺธา น จ ลปฺสฺยเต | (10) 

อนุตฺตรา พุทฺธวาจา พุทฺธวาจา นิรุตฺตรา | 

อณุรฺน ลปฺสฺยเต’ตฺเรติ เตโนกฺเตยมนุตฺตรา | (11) 

อณุ โนตฺปทฺยเต ธรฺโม อณุศพฺเทน เทศิต: | 

อณุมาตฺโร น โจ ลพฺโธ โลเก ศพฺเทน เทศิต: | (12) 

อลพฺธิรฺลพฺธธรฺมาณาํ ลพฺเธา ลพฺธิรฺน วิทฺยเต | 

ย เอว ํธรฺม ชานนฺต พุธฺยนฺเต โพธิมุตฺตมามฺ | (13) 

เต พุทฺธานุตฺตรํา โพธึ ธรฺมจกฺรํ ปฺรวรฺตย ี| 

ธรฺมจกฺรํ ปฺรวรฺติตฺวา พุทฺธธรฺมานฺ ปฺรกาศย ี| (14) 

โพธิสตฺตฺวาศฺจ พุธฺยนฺเต พุทฺธชฺญานมนุตฺตรมฺ | 

เตน พุทฺธา อิติ ปฺโรกฺตา พุทฺธชฺญานา ปฺรโพธนาตฺ | (15) 

อภาโว อปฺรณิหิตมานิมิตฺต ํจ ศนฺูยตา | 

เอภิรฺวิโมกฺษทฺวาเรหิรฺทฺวารํ พุทฺธ: ปฺรกาศย ี| (16) 

จกฺษุ: ศฺโรตฺรํ จ ฆฺราณ ํจ ชิหฺวา กาโย มนสฺตถา | 

เอเต ศนฺูยา: สฺวภาเวน สพุํทฺไธ: สปฺํรกาศิตา: | (17) 

เอตาทฺฤศานาํ ธรฺมาณาํ สฺวภาว ํย: ปฺรชานติ | 

นาเสา วิวาท ํกุรุเต ชฺญาตฺวา ธรฺมาณ ลกฺษณมฺ | (18) 

เอษ โคจรุ ศรูาณาํ โพธิสตฺตฺวาน ตายยิามฺ | 

น เต กทาจิตฺ กางฺกฺษนฺติ ชานนฺเต ธรฺมศนฺูยตามฺ | (19) 

ธรฺมสฺวภาว ํชานาติ พุทฺธสฺเตโนจฺยเต หิ ส: | 

โพธเย วินย ีสตฺตฺวานปฺรเมยานจินฺติยานฺ | (20) 

สตฺกฺฤโต พุทฺธศพฺเทน ศีลศพฺเทน โส กฺฤต: | 

ศีลศพฺโท พุทฺธศพฺท อุเภา ตาเวกลกฺษเณา | (21) 

ยาวนฺต: กีรฺติตา: ศพฺทา หีนอุตฺกฺฤษฺฏมธฺยสา: | 

สมาหิไตกศพฺเทน พุทฺธศพฺเทน เทศิตา: | (22) 
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น พุทฺธธรฺมา เทศสฺถา น ปฺรเทศสฺถ กีรฺติตา: | 

น โจตฺปนฺนา นิรุทฺธา วา เอกตฺเวน ปฺฤถกฺ ตถา | (23) 

น เต นวา: ปุราณา วา น เตษามสฺติ มนฺยนา | 

น จ นีลา น ปีตา วา นาวทาตา น โลหิตา: | (24) 

อนาภิลปฺยา อคฺราหฺยา เอว ํโฆเษณ เทศิตา: | 

น จ โฆษสฺย สา ภูมิ: ปฺราติหารฺย ํมุเนริทมฺ | (25) 

อนาสฺรา หิ เต ธรฺมา เนน อุจฺยนฺติ หิ สฺตฺฤตา 

อปรฺยาปนฺนา ทศทิเศ เอษา พุทฺธาน เทศนา | (26) 

ปรินิรฺวฺฤตสฺย พุทฺธสฺย ทฺฤศฺยเต พุทฺธวิคฺรห: | 

ตตฺสฺถาน ํมนสีกุรฺวนฺ ปฺราติหารฺย ํส ปศฺยติ | (27) 

น จาเสา ลภฺยเต สตฺตฺโว นิรฺวฺฤติรฺเยน สฺปรฺศิตา | 

เอว ํจ เทศิโต ธรฺโม พหว: สตฺตฺว โมจิตา: | (28) 

ยถา จนฺทฺรศฺจ สูรฺยศฺจ กาํสปาตฺรีย ทฺฤศฺยเต | 

น จ ยาติ สฺวก ํพิมฺพเมว ํธรฺมาณ ลกฺษณมฺ | (29) 

ปฺรติภาโสปมา ธรฺมา ไยรฺหิ ชฺญาตา สฺวภาวต: | 

ไนว เต รูปกาเยน ปศฺยนฺเต พุทฺธวิคฺรหมฺ | (30) 

อวิคฺรโห หฺยย ํธรฺโม วิคฺรโห นาตฺร กศฺจน | 

อวิคฺรหศฺจ โย ธรฺม เอษ พุทฺธสฺย วิคฺรห: | (31) 

ธรฺมกาเยน ปศฺยนฺติ เย เต ปศฺยนฺติ นายกมฺ | 

ธรฺมกายา หิ สพุํทฺธา เอตตฺ สพุํทฺธทรฺศนมฺ | (32) 

ปฺรตีตฺย ปฺรตินิรฺทิษฺฏา อปฺรติ ปฺรติเทศิตา: | 

อิมาํ คตึ วิชานีต ศฺรามณฺเยน หิ เย’รฺถิกา: | (33) 

อปฺราปฺติ ปฺราปฺติ นิรฺทิษฺฏา สตฺตฺวานาํ ชฺญาตฺว อาศยมฺ | 

โย สฆําภาษฺโยตฺตรเต น โส เกน วิหนฺยเต | (34) 

ยสฺย โภติ มยา ปฺราปฺตปฺราปฺต ํเตน โจจฺยเต | 

เยน ศฺรามณฺยมปฺราปฺต ํเตน ศฺรมณ อุจฺยเต | (35) 

กถ ํคมฺภีริเม ธรฺมา วกฺษฺยนฺเต เย น ศิกฺษิตา: | 

เต จ คมฺภีรนาเมน น ศกฺย ํปริกีรฺติตุมฺ | (36) 

อวสฺตุกา: ป ฺจ สฺกนฺธา อภูตฺวา เอต อุตฺถิตา: | 

นาตฺร อุตฺถาปฺยโก หฺยสฺติ ยสฺย สฺกนฺธา: สมุตฺถิตา: | (37) 
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ยลฺลกฺษณา: ป ฺจ สฺกนฺธา: สรฺวธรฺมาสฺตลฺลกฺษณา: | 

ตลฺลกฺษณาสฺเต นิรฺทิษฺฏา ลกฺษณ ํจ น วิทฺยเต | (38) 

ยถานฺตรีกฺษ ํคคนเมว ํธรฺมาณ ลกฺษณมฺ | 

ปูรฺวานฺตมปรานฺต ํจ ปฺรตฺยตฺุปนฺน ํจ ปศฺยต: | (39) 

อคฺราหฺย ํคคน ํปฺโรกฺต ํคฺราหฺยมตฺร จ ลภฺยเต | 

เอษ สฺวภาโว ธรฺมาณามคฺราหฺโย คคโนปม: | (40) 

เอว ํจ เทศิตา ธรฺมา น ศฺราวโก วิปศฺยติ | 

ยศฺโจ น ปศฺยตี ธรฺม ํตสฺย ธรฺมา อจินฺติยา: | (41) 

อสฺวภาวา อิเม ธรฺมา: สฺวภาไวษาํ น ลภฺยเต | 

โยคินาํ โคจโร หฺเยษ เย ยกฺุตา พุทฺธโพธเย | (42) 

ย เอว ํชานาติ ธรฺมานฺ ส น ธรฺเมษุ สชฺชเต | 

อสชฺชมาโน ธรฺเมษุ ธรฺมสชฺํญา ปฺรโพธย ี| (43) 

วิภาวิตา: สรฺวธรฺมา โพธิสตฺตฺเวน ตายนิา | 

ธรฺมสชฺํญา วิภาวิตฺวา พุทฺธธรฺมานฺน มนฺยเต | (44) 

อมนฺยมานา หิ สา โกฏี กลฺเปตฺวา โกฏิ วฺยาหฺฤตา | 

ย เอว ํโกฏึ ชานาติ กลฺปโกฏึ น มนฺยเต | (45) 

ปุริมาํ โกฏิ กลฺปิตฺวา พาล: สสําริ สสํริ | 

น จาสฺย ลภฺยเต สฺถาน ํคเวษิตฺวา ทิโศ ทศ | (46) 

ศนฺูย ํชฺญาตฺวา จ สสําร ํโพธิสตฺตฺโว น สชฺชเต | 

จรนฺติ ไจว โพธฺยรฺถ ํจริสฺเตษาํ น ลภฺยเต | (47) 

ศกุนานาํ ยถากาเศ ปท ํเตษาํ น ลภฺยเต | 

เอวสฺํวภาวา สา โพธิรฺโพธิสตฺตฺไวศฺจ พุธฺยเต | (48) 

ยถา มายาํ วิทรฺเศติ มายาการ: สุศิกฺษิต: | 

นานาปฺรการรูปาณิ น จ รูโปปลภฺยเต | (49) 

อลพฺธิลพฺธรฺโน มนฺเย ลพฺเธ ลพฺธิรฺน วิทฺยเต 

มาโยปม ํจ ตชฺชฺญาน ํน มายายาํ จ ตตฺ สฺถิตมฺ | (50) 

เอว ํศนฺูเยษุ ธรฺเมษุ พาลพุทฺธึ วิกลฺปเยตฺ | 

วิกลฺเป จรมาณานาํ คตย: ษฏ ปรายณมฺ | (51) 

ชาติชโรปคา: สตฺตฺวา ชาติสฺเตษาํ น กฺษียเต | 

ชาติมรณสฺกนฺธานาํ ทุ:ข ํเตษามนนฺตกมฺ | (52) 



693 
 

 
 

ทุ:โข ชาติสสําโร พาลพุทฺธีหิ กลฺปิต: | 

กลฺปาสฺเตษาํ น กฺษียนฺเต กลฺปโกฏฺ ยศฺจ สสํรี | (53) 

อยกฺุตา: สปฺํรยกฺุตาศฺจ กรฺมโยคสฺมิ เต สฺถิตา: | 

กรฺมณสฺเต น มุจฺยนฺเต กรฺโมปาทานิ เย รตา: | (54) 

กรฺเมาเฆ วหตาํ เตษาํ กรฺม น กฺษียเต สทา | 

ปุน: ปุนศฺจ มฺรียนฺเต สารปเกฺษ สฺถิตา: สทา | (55) 

มาราภิภูตา ทุษฺปฺรชฺญา: สกฺํลิษฺเฏน หิ กรฺมณา | 

อนุโภนฺติ ชาติมรณ ํตตฺรตตฺโรปปตฺติษุ | (56) 

มรณ ํเต นิคจฺฉนฺติ อนฺธา พาลา: ปฺฤถคฺชนา: | 

หนฺยนฺเต จ วิหนฺยนฺเต คติศฺไจษาํ น ภทฺริกา | (57) 

ปรสฺปรํ จ ฆาเตนฺติ ศสฺตฺเรภิรฺพาลพุทฺธย: | 

เอว ํปฺรยชฺุยมานานาํ ทุ:ข ํเตษาํ ปฺรวรฺธเต | (58) 

ปุตฺรา มหฺย ํธน ํมหฺย ํพาลพุทฺธีหิ กลฺปิตมฺ | 

อสต ํกรฺม กลฺปิตฺวา สสําโร ภูย ุวรฺธเต | (59) 

สสําร ํวรฺธยนฺตสฺเต สสํรนฺติ ปฺฤถคฺชนา: | 

ปฺฤถกฺ ปฺฤถกฺ จ คจฺฉนฺติ เตน โจกฺตา: ปฺฤถคฺชนา: | (60) 

ปฺฤถุธรฺมา ปฺรวกฺษฺยนฺติ อุชฺฌิตฺวา พุทฺธศาสนมฺ | 

น เต โมกฺษ ํลภิษฺยนฺติ มารสฺย วศมาคตา: | (61) 

กามานาํ การณ ํพาลา: สฺตฺริย ํเสวนฺติ ปูติกามฺ | 

ปูติกาํ คติ คจฺฉนฺติ ปตนฺเต เตน ทุรฺคติมฺ | (62) 

กามานฺน พุทฺธา วรฺเณนฺติ นาปิ สฺตฺรีณาํ นิเษวณมฺ | 

มหาภโย’หิปาโศ’ยมิสฺตฺริปาศ: สุทารุณ: | (63) 

วิวรฺชยนฺติ ต ํธีราศฺจณฺฑมาศีวิษ ํยถา | 

น วิศฺวสนฺติ อิสฺตฺรีณาํ ไนษ มารฺโค หิ โพธเย | (64) 

ภาเวนฺติ โพธิมารฺค ํจ สรฺวพุทฺไธรฺนิเษวิตมฺ | 

ภาวยตฺิวา จ ต มารฺค ํโภนฺติ พุทฺธา อนุตฺตรา: | (65) 

อนุตฺตราศฺจ เต ยกฺุตา โภนฺติ โลกสฺย เจติยา: | 

อนุตฺตเรณ ชฺญาเนน พุทฺธา โภนฺติ อนุตฺตรา | (66) 

โปษธ ํจ นิเษวนฺติ ศีลสฺกนฺเธ สมาทปี | 

สมาทเปนฺติ โพธาย สตฺตฺวโกฏีรจินฺติยา: | (67) 
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กุรฺวนฺติ เต’รฺถ ํสตฺตฺวานามปฺรเมยจินฺติยมฺ | 

เต เต ศรูา มหาปฺรชฺญา ตาเฑนฺตฺยมฺฤตทุนฺทุภิมฺ | (68) 

กมฺเปนฺติ มารภวน ํจาเลนฺติ มารกายกิานฺ | 

สมาทเปนฺติ โพธาย มารโกฏีรจินฺติยา: | (69) 

ปรวาทีนฺนิคฺฤหฺณนฺติ นิรฺชินนฺติ จ ตีรฺถิกานฺ | 

กมฺเปนฺติ วสุธาํ สรฺวาํ สสมุทฺรํา สปรฺวตามฺ | (70) 

วิกุรฺวมาณา กาเยภิรเนกรฺทฺธิวิกุรฺวิไต: | 

นิทรฺเศนฺติ มหาปฺรชฺญา: ปฺราติหารฺยานจินฺติยานฺ | (71) 

เกฺษตฺรโกฏี ปฺรกมฺเปนฺติ ยถา คงฺคาย วาลิกา | 

ปราชินิตฺวา จ เต วฺฤกฺษานฺ รตไน: พุธฺยนฺตฺยนุตฺตรามฺ | (72) 

นิรฺมณฺวนฺติ จ เต วฺฤกฺษานฺ รตไน: สุวิจิตฺริตานฺ | 

ผลปุษฺเปหิ สยํกฺุตานฺ คนฺธวนฺตานฺ มโนรมานฺ | (73) 

ปฺราสาทาํศฺจ วิมานานิ กฏูาคารานฺ สหรฺษิกานฺ | 

นิรฺมิณฺวนฺติ จ เต ศรูา: ปุษฺกริณฺโย มโนรมา: | (74) 

อษฺฏางฺคชลสปํนฺนา: สฺวจฺฉา: ศีตา อนาวิลา: | 

ปิพนฺติ เย ตโต วาริ ติสฺรสฺตฺฤษฺณา ชหนฺติ เต | (75) 

อวิวรฺตฺยาศฺจ เต โภนฺติ ปีตฺวา วาริ นิรุตฺตรมฺ | 

อนุตฺตเรณ ชฺญาเนน โภนฺติ พุทฺธา อนุตฺตรา: | (76) 

อนุตฺตรํา คตึ ศานฺตาํ คจฺฉนฺตีติ วิชานถ | 

อิมาํ คติมช:นนฺต: ปฺรนษฺฏา: สรฺวตีรฺถิกา: | (77) 

เต จ ตทฺคติกา: สตฺตฺวา เย เตษาํ โภนฺติ นิศฺริตา: | 

ปติษฺยนฺติ มหาโฆรามวีจิมปรายณา: | (78) 

ยาสฺตตฺร เทวตา โฆรา น ศกฺยาสฺตา: ปฺรกีรฺติตุมฺ | 

อห ํจ ตา: ปฺรชานามิ โพธิสตฺตฺวาศฺจ ตายนิ: | (79) 

เย เจห ธรฺเม กางฺกฺษนฺติ เอว ํคมฺภีริ ทุรฺทฺฤเศ | 

อภูมิสฺตตฺร พาลานามุปลมฺภสฺมิ เย สฺถิตา: | (80) 

นิริณฺวนฺติ วิยหูาํสฺเต ไนกรูปนิทรฺศนานฺ | 

เยน เต สรฺวิ คจฺฉนฺติ พุทฺธเกฺษตฺรานนุตฺตรานฺ | (81) 

ยาวนฺตฺโย พุทฺธเกฺษตฺเรษุ รูปนิรฺหารสปํท: | 

สรฺวาสฺตา อิห ทรฺเศนฺติ โพธิสตฺตฺวา มหรฺทฺธิกา: | (82) 
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มหาธรฺเมณ สนํทฺธา มหาวีรา มหาพลา: | 

มหาศนฺูยารฺถวชฺเรณ ปฺรหาราณิ ททนฺติ เต | (83) 

รศฺมิโกฏิสหสฺราณิ ยถา คงฺคาย วาลิกา | 

กายโต นิศฺจรนฺตฺเยษาํ เยภิรฺโลก: ปฺรภาสเต | (84) 

น เต สฺตฺรีษฺวภิรชฺยนฺเต น จ เตษาํ วิราคตา | 

วิภาวิไตเตษาํ สชฺํญา อิสฺตฺริสชฺํญา สฺวภาวต: | (85) 

อศนฺูยา พุทฺธเกฺษตฺราสฺเต เยษุ ศรูา ภวนฺติ เต | 

กึ เตษาํ มารุ ปาปียานนฺตราย ํกริษฺยติ | (86) 

ทฺฤษฺฏีกฺฤเตษุ เย สฺถิตฺวา พหุ พุทฺธา วิราคิตา: | 

วฺยาปาเทน อุปสฺตพฺธา อิจฺฉาโลภปฺรติสฺถิตา: | (87) 

สรฺวสชฺํญา วิภาวิตฺวา สชฺํญาไววรฺติเย สฺถิตา: | 

ย เอว ํชฺญาสฺยเต ชฺญาน ํพุทฺธชฺญานมจินฺติยมฺ | (88) 

ปูรฺวานฺตมปรานฺต ํจ ปฺรตฺยตฺุปนฺน ํจ ปศฺยติ | 

เอว ํจ เทศิตา ธรฺมา น จาตฺร กึจิ เทศิตมฺ | (89) 

น จ ชฺญาเนน ชานาติ น จาชฺญาเนน สีทติ | 

ชฺญาชฺญาเน วิกลฺเปตฺวา พุทฺธชฺญาเนติ วุจฺจติ | (90) 

วิชฺญปฺติวากฺยสเํกต ํโพธิสตฺตฺว: ปฺรชานติ | 

กโรติ อรฺถ ํสตฺตฺวานามปฺรเมยมจินฺติยมฺ | (91) 

สชฺํญา สชํานนารฺเถน อุทฺคฺรเหณ นิทรฺศิตา | 

อนุทฺคฺรหศฺจ สา สชฺํญา วิวิกฺตารฺเถน เทศิตา | (92) 

ยจฺโจ วิวิกฺต ํสา สชฺํญา ยา วิวิกฺตา ส เทศนา | 

สชฺํญาสฺวภาโว ชฺญาตศฺจ เอว ํสชฺํญา น เภษฺยติ | (93) 

ปฺรหาสฺยาม อิมาํ สชฺํญาํ ยสฺย สชฺํญา ปฺรวรฺตเต | 

สชฺํญา ปฺรป ฺเจ จรติ น ส สชฺํญาตุ มุจฺยเต | (94) 

กสฺเยย ํสชฺํญา อุตฺปนฺนา เกน สชฺํญา อุตฺปาทิตา | 

เกน สา สฺปรฺศิตา สชฺํญา ยสฺย สชฺํญา นิโรธิตา | (95) 

ธรฺโม จ ลพฺโธ พุทฺเธน ยสฺย สชฺํญา อุตฺปทฺยเต | 

อิห จินฺเตถ ต ํอรฺถ ํตต: สชฺํญา น เภษฺยติ | (96) 

กทา สชฺํญา อนุตฺปนฺนา กสฺย สชฺํญา นิรุธฺยเต | 

วิโมกฺษ จิตจารสฺย กถ ํตตฺร อุตฺปทฺยเต | (97) 
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ยทา วิโมกฺษ ํสฺปฺฤศติ สรฺว จินฺตา อจินฺติยา | 

อจินฺติยา ยทา จินฺตา ตทา โภติ อจินฺติย: | (98) 

จินฺตาภูเมา สฺถิหิตฺวาน ปูรฺวเมว วิจินฺติตา | 

สรฺวจินฺตาํ ชหิตฺวาน ตโต เภษฺยตฺยจินฺติย: | (99) 

ศุกฺลธรฺมวิปาโก’ยมสสฺํกาเรณ ปศฺยติ | 

เอกกฺษเณน ชานาติ สรฺวสตฺตฺววิจินฺติตมฺ | (100) 

ยถา สตฺตฺวาสฺตถา จินฺตา ยถา จินฺตา ชินา: (ตถา) | 

อจินฺติเยน พุทฺเธน อิย ํจินฺตา ปฺรกาศิตา | (101) 

โย รโห เอก ุจินฺเตติ กทา จินฺตา น เภษฺยติ | 

น จินฺตาํ จินฺตยนฺตสฺย สรฺวจินฺตา วิคจฺฉติ | (102) 

จฺยเุต มฺฤเต กาลคเต ยสฺย จินฺตา ปฺรวรฺตเต | 

จินฺตานุสาริ วิชฺญาน ํนาสา จินฺตานฺตมุจฺยเต | (103) 

เย สฺถิตา อิสฺตฺริสชฺํญายาํ ราคสฺเตษาํ ปฺรวรฺตเต | 

วิภาวิตายาํ สชฺํญายาํ น ราเคโณปลิปฺยเต | (104) 

อิย ํจินฺตา มหาจินฺตา ธรฺมจินฺตา นิรุตฺตรา | 

อนยา ธรฺมจินฺตาย ภูตจินฺตา ปฺรวรฺตเต | (105) 

พหุ อจินฺติยา จินฺตา ทีรฺฆราตฺรํ วิจินฺติตา | 

น จ จินฺตากฺษโย ชาตศฺจินฺตยตฺิวา อโยนิศ: | (106) 

โย’เสา จินฺตยเต นาม กฺษเย ชฺญาน ํน วิทฺยเต | 

น กฺษโย ภูมิชฺญานสฺย กฺษยสฺโย เอษ ธรฺมตา | (107) 

โฆโษ วากฺปถ วิชฺญปฺติ: กฺษยศพฺเทน เทศิตา | 

นิรฺวิเศษาศฺจ เต ธรฺมา ยถา ชฺญาน ํตถา กฺษย: | (108) 

อนุตฺปนฺนานุรุทฺธาย อนิมิตฺตา อลกฺษณา: | 

กลฺปโกฏึ ปิ ภาษิตฺวา อนิมิตฺเตน เทศิตา: | (109) 

สรฺวภาวานฺ วิภาวิตฺวา อภาเว เย ปฺรติษฺฐิตา: | 

น จานฺโย ทรฺศิโต ภาโว นาภาโว’นฺโย นิทรฺศิต: | (110) 

วิชฺญปฺตา ภาวศพฺเทน อภาวสฺย ปฺรกาศนา | 

น จาเสา สรฺวพุทฺเธหิ อภาว: ศกฺย ุปศฺยตุิมฺ | (111) 

โย ภาว: สรฺวภาวานภาว เอษ ทรฺศิต: | 

เอว ํภาวานฺ วิชานิตฺวา อภาโว โภติ ทรฺศิต: | (112) 
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นาเสา สฺปรฺศยตุิ ํศกฺยมภาโว ชาตุ เกนจิตฺ | 

สฺปรฺศนาตฺตุ อภาวสฺย นิรฺวฺฤติ เอษ เทศิตา | (113) 

อห ํพุทฺโธ ภเวลฺโลเก ยสฺไยษา หิ มติรฺภเวตฺ | 

น ชาตุ ภวตฺฤษฺณารฺโต โพธึ พุธฺเยต ปณฺฑิต: | (114) 

น กจิํ ธรฺม ํปฺรารฺเถติ โพธิสตฺตฺว: สมาหิต: | 

นิษฺกึจนา นิราโภคา เอษา โพธีติ อุจฺยเต | (115) 

พหู เอว ํปฺวกฺษฺยนฺติ วย ํโพธาย ปฺรสฺถิตา: | 

อิมาํ คติมชานนฺโต ทูเร เต พุทฺธโพธเย | (116) 

ศพฺเทน เทศิตา ธรฺมา: สรฺเว สสฺํการ ศนฺูยกา: | 

ยศฺจ สฺวภาว: ศพฺทสฺย คมฺภีร: สูกฺษฺม ทุรฺทฺฤศ: | (117) 

มหาภิชฺญาย นิรฺเทศ อิท ํสูตฺรํ ปฺรวุจฺจติ | 

อรฺถาย โพธิสตฺตฺวานาํ สรฺวพุทฺเธหิ เทศิตมฺ | (118) 

ปฺรติปกฺษา หตาสฺเตษาํ ยาวนฺต: สาํกิเลศิกา: | 

ปฺรติษฺฐิตา อภิชฺญาสุ ฤทฺธิสฺเตษาํ สุภาวิตา | (119) 

สฺถิตา: ปฺรณิธิชฺญานสฺมึสฺตจฺจ ชฺญาน ํวิภาวิตมฺ | 

อตฺฤปฺติรฺลพฺธชฺญานสฺย อปฺรเมยา อจินฺติยา | (120) 

น เตษามภิสสฺํการ: สมาธี ริทฺธิการณมฺ | 

วิปาก เอษ ศรูาณาํ นิตฺยกาล ํสมาหิต: | (121) 

วิปากชาเย ฤทฺธีเย คจฺฉนฺตี เกฺษตฺรโกฏย: | 

ปศฺยนฺติ โลกปฺรทฺโยตานฺ ยถา คงฺคาย วาลิกา | (122) 

อุปปตฺติศฺจฺยติุสฺเตษาํ ยถา จิตฺตสฺย วรฺตเต | 

จิตฺตสฺย วศิตาํ ปฺราปฺตา: กายสฺเตษาํ ปฺรภาสฺวร: | (123) 

ภาวนามย ิฤทฺธีเย เย สฺถิตา พุทฺธศฺราวกา: | 

เตภิ: สสฺํการฤทฺธีเย กลาํ นายานฺติ โษฑศีมฺ | (124) 

น เตษาํ สรฺวเทเวภิราศย: ศกฺย ุชานิตุมฺ | 

อนฺยตฺร โลกนาเถภฺโย เย วา เตษาํ สเม สฺถิตา: | (125) 

น เตษามสฺติ ขาลิตฺย ํน ไจว ปลิต ํศิเร | 

เอาทาริกา ชรา นาสฺติ น ทุ:ขมรณ ํตถา | (126) 

สศํโย วิมติรฺนาสฺติ กางฺกฺษา เตษาํ น วิทฺยเต | 

ราตฺรึทิว ํคเวษนฺติ สูตฺรโกฏีศตานิ เต | (127) 
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ปฺรหีณานุศยาสฺเตษาํ ยาวนฺต: สาํกิเลศิกา: | 

สมจิตฺตา: สทา โภนฺติ สรฺวสตฺตฺวาน เต’นฺติเก | (128) 

สมาธิโกฏินิยตุาํ นิรฺทิศนฺติ ทศทฺทิเศ | 

ปฺรศฺนโกฏีสหสฺราณิ วฺยากุรฺวนฺ หฺยนวสฺถิตา: | (129) 

สฺตฺรีสชฺํญา ปุรุษสชฺํญา จ สรฺวสชฺํญา วิภาวิตา: | 

สฺถิตา อภาวสชฺํญายาํ เทเศนฺติ ภูตนิศฺจยมฺ | (130) 

ปริศุทฺเธน ชฺญาเนน ยถาวทฺธรฺมเทศกา: | 

ธรฺมสคีํตฺยาภิยกฺุตา: สมาธิชฺญานโคจรา: | (131) 

ยาปิ ธฺยานจริสฺเตษาํ นาเสา ภาวปฺรติษฺฐิตา | 

อวนฺธฺย ํวจน ํเตษามวนฺธฺยา ธรฺมเทศนา | (132) 

สุลพฺธ ํเตน มานุษฺย ํปฺรหีณา: สรฺวิ อกฺษณา: | 

กฺฤตชฺญา สรฺวพุทฺธานาํ เยษาํ สูตฺรมิท ํปฺริยมฺ | (133) 

กลฺปา อจินฺติยาสฺเตหิ เย สสําราตฺตุ โฉริตา: | 

ไยริต: สูตฺรศฺเรษฺฐาโต ธฺฤตา คาถา จตุษฺปทา | (134) 

ทฺฤษฺฏาสฺเต สรฺวพุทฺเธหิ ไตสฺเต พุทฺธาศฺจ สตฺกฺฤตา: | 

กฺษิปฺรํ จ โพธึ ปฺราปฺสฺยนฺติ เตษาํ สูตฺรมิท ํปฺริยมฺ | (135) 

น เตษาํ กางฺกฺษ วิมตี สรฺวธรฺเมษุ เภษฺยตี | 

อาสนฺนา นิรฺวฺฤติสฺเตษาํ เยษาํ สูตฺรมิท ํปฺริยมฺ | (136) 

ทฺฤษฺฏสฺเตหิ มหาวีโร คฺฤธฺรกเูฏ ตถาคต: | 

สรฺเว วฺยากฺฤตุ พุทฺเธน ทฺรกฺษฺยนฺติ ไมตฺรก ํชินมฺ | (137) 

ทฺฤษฺฏฺ วา ไมตฺเรย สพุํทฺธ ํลปฺสฺยนฺเต กฺษานฺติ ภทฺริกามฺ | 

เย เกจิ กฺษยกาลสฺมินฺนิห สูตฺเร ปฺรติษฺฐิตา: | (138) 

สฺถิตาสฺเต ภูตโกฏีเย ภูตโกฏิรจินฺติยา | 

อจินฺติยายาํ โกฏีเย กางฺกฺษา เตษาํ น วิทฺยเต | (139) 

น เตษาํ วิทฺยเต กางฺกฺษา อณุมาตฺราปิ สรฺวศ: | 

อณุมาตฺเร ปฺรหีเณสฺมินฺ โพธิสฺเตษาํ น ทุรฺลภา | (140) 

จรตาํ ทุษฺกรํ ไจว กฺษยกาเล สุไภรเว | 

ศิกฺษิตฺว สูตฺรรตฺเน’สฺมินฺ ปฺรติภานสฺมิ อกฺษยมฺ | (141) 

อิท ํสูตฺรํ ปฺริย ํกฺฤตฺวา พุทฺธานาํ ค ฺชรกฺษกา: | 

สรฺวพุทฺธานิย ํปูชา ธรฺมปูชา อจินฺติยา | (142) 
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น เตษาํ ทุรฺลภ ํชฺญาน ํพุทฺธชฺญานมจินฺติยมฺ | 

ธารยษฺิยนฺติท ํสูตฺรํ กฺษยกาเลสฺมิ ทารุเณ | (143) 

เยภิศฺจ ปูรฺวพุทฺธานามิเม สูตฺรานฺต ธาริตา: | 

เตษาํ กายคตา เอเต กฺษยกาเล ปฺรวรฺติษุ | (144) 

เต เต นาท ํนทิษฺยนฺติ พุทฺธานาํ เกฺษตฺรโกฏิษุ | 

สมุํข ํโลกนาถานาํ ศากฺยสึหสฺย ยา จริยา | (145) 

สึหนาท ํนทนฺตสฺเต พุทฺธนาทมจินฺติยมฺ | 

อนนฺตปฺรติภาเนน วกฺษฺยนฺเต โพธิมุตฺตมามฺ | (146) 

เต เต วฺยากฺฤต พุทฺเธน อิกฺษฺวากุกุลสภํวา: | 

เย รกฺษิษฺยนฺติมาํ โพธึ กฺษยกาเล มหาภเย | (147) 

เต เต รูเปณ สปํนฺนา ลกฺษโณหิ วิจิตฺรตา: | 

วิกุรฺวมาณา ยาสฺยนฺติ พุทฺธโกฏีย วนฺทกา: | (148) 

มาโยปเมหิ ปุษฺเปหิ เหมวรฺณนิทรฺศไน: | 

รูปฺยามเยหิ ปุษฺเปหิ ไวทูรฺยสฺผฏิเกหิ จ | (149) 

สรฺวาณิ รตฺนชาตานิ ปฺราทุรฺโภนฺตฺเยษุ ปาณิษุ | 

ไยรากิรนฺติ สพุํทฺธานฺ โพธิมารฺคคเวษกา: | (150) 

จิตฺรา นานาวิธา ปูชา วาทฺยนิรฺหารสปํทา | 

นิศฺจริยา โรมกเูปภโย ยถา คงฺคาย วาลิกา: | (151) 

เย จ ศฺฤณฺวนฺติ ต ํศพฺท ํสตฺตฺวโกฏฺ โย อจินฺติยา: | 

ภวนฺตฺยวินิวรฺตฺยาสฺเต พุทฺธชฺญาเน อนุตฺตเร | (152) 

เตษาํ จ พุทฺธโกฏีนาํ วรฺณ ํภาษนฺตฺยจินฺติยมฺ | 

อจินฺติเยษุ เกฺษตฺเรษุ เตษาํ ศพฺท: ศฺรุณียติ | (153) 

เย จ ศฺฤณฺวนฺติ ต ํศพฺท ํเตษาํ สชฺํญา นิรุธฺยเต | 

นิโรธิตายาํ สชฺํญายา พุทฺธานฺ ปศฺยนฺตฺยนลฺปกานฺ | (154) 

เอตาทฺฤเศน ชฺญาเนน จริตฺวา โพธิจาริกามฺ | 

กฺฤตฺวารฺถ ํสรฺวสตฺตฺวานาํ ภวนฺตฺยรฺถกรา ชินา: | (155) 

คุณานุศสํา อิตฺเยเต ยา ลภนฺเต ห ปณฺฑิตา: | 

อนฺเย อปริมาณาศฺจ ไยริย ํโพธิ ธาริตา | (156) 

มาตฺฤคฺราโม’ปิท ํสูตฺรํ ศฺรุตฺวา คาถาปิ ธารเยตฺ | 

วิวรฺตยตฺิวา สฺตฺรีภาว ํส ภเวทฺ ธรฺมภาณก: | (157) 
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น สา ปุโน’ปิ สฺตฺรีภาวมิต: ปศฺจาทฺ คฺรหีษฺยติ | 

ภเวตฺ ปฺราสาทิโก นิตฺย ํลกฺษไณ: สมลกฺํฤต: | (158) 

ศฺเรษฺเฐ’ถ อิห สูตฺรสฺมินฺ คุณา: ศฺเรษฺฐา: ปฺรกาศิตา: | 

เต’สฺย สรฺเว ภวิษฺยนฺติ กฺษิปฺรํ โพธึ จ ปฺราปฺสฺยเต | (159) 

วิศารทศฺจ โส นิตฺย ํโภติ สรฺวาสุ ชาติษุ | 

ธารยตฺิวา อิท ํสูตฺรํ โพธิสตฺตฺวาน โคจรมฺ | (160) 

ชนโก โพธิสตฺตฺวานาํ สมาธิ: ศานฺต ภาษิต: | 

ย อิจฺเฉทฺ พุทฺธิตุ ํโพธิมิท ํสูตฺรํ ปฺรวรฺตเยตฺ | (161) 

อาสนฺนาสฺเต มุนีนฺทฺราณามาสนฺนา พุทฺธโพธเย | 

ลปฺสฺยนฺติ นจิเรเณมาํ ภูมึ ศานฺตาํ สมาหิตา: | (162) 

อิห โพธีย เต ศรูา โพธิสตฺตฺวา: สฺถิตา: สทา | 

ปศฺยนฺติ พุทฺธโกฏีโย ยถา คงฺคาย วาลิกา: | (163) 

ราชา ภวิตฺวา มหีปติ จกฺรวรฺตี 

ทฺฤษฺฏฺ วา จ พุทฺธานฺ วิรชานฺ สุศานฺตจิตฺตานฺ | 

คาถาศไตสฺตาํ สฺตวิษฺยติ โลกนาถานฺ 

ส ลภิตฺว ศานฺต ํอิมุ วิรช ํสมาธิมฺ | (164) 

โส ปูช กฺฤตฺว อตุลิย นายกานาํ 

สุมหายศานาํ เทวนโรตฺตมานามฺ | 

มุกฺตฺวา ส ราชฺย ํยถริว เขฏปิณฺฑ ํ

ศุทฺโธ วิศุทฺธศฺจริษฺยติ พฺรหฺมจรฺยมฺ | (165) 

ส ปฺรวฺรชิตฺว ชินวรศาสนสฺมึ 

ลพฺธฺวาปิ ไจต ํวิรชุ สมาธิ ศานฺตมฺ | 

กลฺยาณวากฺโย มธุรคิร: ส ภูตฺวา 

อธิษฺฐานุ ธีมานฺ ภวิษฺยติ สูตฺรโกฏฺ ยา: | (166) 

ศนฺูยานิมิตฺต ํปรมปฺรณีตุ ศานฺต ํ

ธรฺม ํปฺรศานฺต ํจร นิปุณ ํอสงฺคมฺ | 

สฺวภาวศนฺูย ํสท วิรช ํปฺรศานฺต ํ

สมาธิปฺราปฺตฺยา พหุ ชนิ สปฺํรกาศย ี| (167) 

คมฺภีรพุทฺธี สตตมนนฺตพุทฺธี 

วิสฺตีรฺณพุทฺธี อปริมิตารฺถพุทฺธี | 
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คมฺภีร ศานฺต ํลภิย อิม ํสมาธิ’ 

มาโลกปฺราปฺโต ภวิษฺยติ สรฺวโลเก | (168) 

ศุจิศฺจ นิตฺย ํภวิษฺยติ พฺรหฺมจารี 

ส นิรามคนฺธ: สตตมสกิํลิษฺฏ: | 

อนฺยาํศฺจ ตตฺร สฺถปิษฺยติ สตฺตฺวโกฏฺ โย 

ลพฺธฺวา ปฺรศานฺต ํอิมุ วิรช ํสมาธิมฺ | (169) 

ส สุตีกฺษฺณปฺรชฺโญ ภวิษฺยติ ศฺเรษฺฐปฺรชฺญ: 

ศฺรุติสาคโร’เสา นิตฺยมนนฺตพุทฺธิ: | 

กลฺยาณวากฺโย มติกุศโล วิธิชฺโญ 

ธาริตฺว ศานฺตึ อิมุ วิรช ํสมาธิมฺ | (170) 

เย กรฺมสฺถานา ตถริว ศิลฺปสฺถานา 

ไภษชฺยสฺถานาสฺตถริว เอาษธีนามฺ | 

สรฺวตฺร ธีโร ภวิษฺยติ ปารปฺราปฺโต 

ธาริตฺว สูตฺรํ อิมุ วิรช ํสมาธิมฺ | (171) 

กาวฺเยษุ ศาสฺตฺเรษุ ตถปิ จ หาสฺยลาสฺเย 

นฺฤตฺเย’ถ คีเต สุกุศล ปารปฺราปฺต: | 

อาจารฺย ุโลเก ภวิษฺยติ นิตฺยกาล ํ

ธาริตฺว ศานฺต ํอิมุ วิรช ํสมาธิมฺ | (172) 

ปริวารวานฺ โส ภวิษฺยติ นิตฺยกาล ํ

ส อเภทฺยปกฺษ: สท สหิต: สมคฺร: | 

จรมาณุ ศฺเรษฐาํ วรํา ศิว โพธิจรฺยาํ 

ธาริตฺว สูตฺรํ อิมุ วิรช ํสมาธิมฺ | (173) 

โศกาถ ศลฺยา ตถริว จิตฺตปีฑา 

โน ตสฺย ชาตุ ภวิษฺยติ ปณฺฑิตสฺย | 

อาโรคฺยปฺราปฺโต ภวิษฺยติ สรฺวกาล ํ

ธาริตฺว ศานฺต ํอิมุ วิรช ํสมาธิมฺ | (174) 

เย กายศลูาสฺตถริว จิตฺตศลูา: 

เย ทนฺตศลูาสฺตถปิ จ ศีรฺษศลูา: | 

โน ตสฺย โภนฺตี วฺยาธย ุชีวโลเก 

ธาริตฺว ศานฺต ํอิมุ วิรช ํสมาธิมฺ | (175) 
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ยาวนฺต โรคา พหุวิธ มรฺตโลเก 

เย กายโรคาสฺตถริว จิตฺตโรคา: | 

เต ตสฺย โรคา: สตต น ชาตุ โภนฺติ 

ธาริตฺว ศานฺต ํอิมุ วิรช ํสมาธิมฺ | (176) 

จิตฺตสฺย วา เย พหุวิธุ ยตฺกิเลสา: 

กาเย วาปิ พหุวิธ โรคชาตา: | 

เต ตสฺย นาสฺตี พหุวิธ สกิํเลสา 

ธาริตฺว ศานฺต ํอิมุ วิรช สมาธิมฺ | (177) 

ยถนฺตรีกฺษ ํคคนมโนปลิปฺต ํ

ปฺรกฺฤติวิศุทฺธ ํวิมล ปฺรภาสฺวรํ จ | 

จิตฺต ํตไถว ภวติ วิศุทฺธ ตสฺโย 

ธาริตฺว ศานฺต ํอิมุ วิรช ํสมาธิมฺ | (178) 

จนฺทฺรสฺย อาภา ตถริว สูรฺยอาภา 

ศุทฺธา อคฺราหฺยา ภวติ ปฺรภาสฺวราศฺจ | 

จิตฺต ํตไถว ภวติ ปฺรภาสฺวรํ จ 

ธาริตฺว ศานฺต ํอิมุ วิรช ํสมาธิมฺ | (179) 

ยถ อนฺตรีกฺษ ํน สุกรุ จิตฺรณาย 

รงฺคานฺ คฺฤหีตฺวา พหุวิธ ไนกรูปานฺ | 

จิตฺต ํตไถว น สุกรุ จิตฺริตุ ํ

เสเวตฺว ศานฺต ํอิมุ วิรช ํสมาธิมฺ | (180) 

วาโต ยไถว จตุรฺทิศ วายมาโน 

อสชฺชมาโน วฺรชติ ทิศ: สมนฺตาตฺ | 

วาตสมานา ภวติ ส จิตฺตธารา 

ชคิ โส อสกฺโต วฺรชติ อโนปลิปฺต: | (181) 

ชาเลน ศกฺย ํคฺฤหฺณิตุ วายมาน: 

ปาเศน จาปี พนฺธิตุ ศกฺย วาต: | 

โน ตสฺย จิตฺต ํสุกรุ วิชานนาย 

ภาเวตฺว ศานฺตมิมุ วิรช ํสมาธิมฺ | (182) 

ปฺรติภาสุ ศกฺย ํชลคต คฺฤหฺณนาย 

สปฺํราปฺตุ โตย ํตถปิ จ ไตลปาตฺเร | 
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โน ตสฺย จิตฺต ํสุกรุ วิชานนาย 

ภาเวตฺว ศานฺต ํอิมุ วิรช ํสมาธิมฺ | (183) 

ครฺชนฺติ เมฆา วิทฺยตุลา จรนฺตา 

ศกฺย ํคฺรหีตุ ปาณิน มานุเษณ | 

โน ตสฺย จิตฺต ํสุกรุ ปฺรมาณุ ชฺญาตุ ํ

ภาเวตฺว ศานฺต ํอิมุ วิรช ํสมาธิมฺ | (184) 

สตฺตฺวาน ศกฺย ํรุตรวิต ํคฺรหีตุ ํ

เย สนฺติ สตฺตฺวา ทศทิศิ พุทฺธเกฺษตฺเร | 

จิตฺตสฺย ตสฺโย น สุกรุ ชฺญาตุ โกฏึ 

สมาธิลพฺโธ ยท ภวิ โพธิสตฺตฺว: | (185) 

โส ตาํ ลภิตฺว วิรช ํสมาธิภูมึ 

อสกิํลิษฺโฏ ภวติ อโนปลิปฺต: | 

โน ตสฺย ภูโย ตฺริภวิ นิเวศ ชาตุ 

อเนน ลพฺโธ ภวติ สมาธิ ศานฺต: | (186) 

โน กามโลโล น จ ปุน รูปโลโล 

น อิสฺตฺริโลโล น จ ปุน ภฺรานฺตจิตฺต: | 

ศานฺต: ปฺรศานฺโต ภวติ อโนปลิปฺโต 

ยท โภติ ลพฺโธ อย ุวิรช: สมาธิ: | (187) 

น ปุตฺรโลโล น จ ปุน ธีตโลโล 

โน ภารฺยโลโล น จ ปริวารโลล: | 

สุศานฺตจารี ภวติ อโนปลิปฺโต 

ยท โภติ ลพฺโธ อย ุวิรช: สมาธิ: | (188) 

น หิรณฺยโลโล น จ ปุนรรฺถโลโล 

น สฺวรฺคโลโล ธนรตเนษฺวสกฺต: | 

สุวิศุทฺธจิตฺโต ภวติ ส นิรฺวิกลฺป: 

สมาธิปฺราปฺโต อย ุภวตี วิเศษ: | (189) 

น สฺวรฺคเหโตศฺจรติ ส พฺรหฺมจรฺย ํ

น สฺวรฺคโลโล ททติ สทา นุ วิชฺญ: | 

สโํพธิกาม: กุศลจรึ จรนฺต: 

สมาธิปฺราปฺโต อย ุภวตี วิเศษ: | (190) 
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โน ราชฺยเหโตศฺจรติ ตโป วฺรต ํวา 

ไนศฺวรฺยมรฺถาสฺตฺริภุวนิ ปฺรารฺถมาน: | 

สโํพธิโลโล พหุชนหิตาย 

นิษฺปาทย ีโส อิมุ วิรช ํสมาธิมฺ | (191) 

โน ตสฺย ราโค ชนยติ ชาตุ ปีฑาํ 

โย น สฺตฺรีโลโล โส ภวติ ภฺรานฺตจิตฺต: | 

ตถาปิ เตน ปฺรกฺฤติปฺรชฺญาย ราโค 

ลภิตฺว เอต ํวิรชุ สมาธิ ศานฺตมฺ | (192) 

โน ตสฺย โทโษ ชนยติ ชาตุ ปีฑาํ 

วฺยาปาทุ เยโน ปฺรติฆมโถ กเรยฺย | 

ไมตฺราย เตโน นิหต ส โทษธาตุ 

ปฺรติลภฺย เอต ํวิรชุ สมาธิ ศานฺตมฺ | (193) 

โน ตสฺย โมโห ชนยติ ชาตุ ปีฑาํ 

ปฺรชฺญาย เตโน นิหต ส โมห อวิทฺยา | 

ต ํชฺญานุ ลพฺธ ํวิติมิรมปฺรเมย ํ

สมาธิปฺราปฺเต อิมิ คุณ อปฺรเมยา: | (194) 

อศุภาย ราค: สตต สุนิคฺฤหีโต 

ไมตฺรฺยาย โทโษ นิหตุ สทา อเศษ: | 

ปฺรชฺญาย โมโห วิธมิย เกฺลศชาล ํ

สมาธิปฺราปฺต: ปฺรตปติ สรฺวโลเก | (195) 

โน ตสฺย มิทฺธ ํชนยติ ชาตุ ปีฑาํ 

สุภาวิตา เส วิวิธ อุตฺกิเลสา: | 

อโนปลิปฺโต ภวติ จ วิปฺรมุกฺต: 

สมาธิปฺราปฺเต อิมิ คุณ อปฺรเมยา: | (196) 

โน ตสฺย โมโห ชนยติ ชาตุ ปีฑาํ 

ตถา หิ ตฺยาเค อภิรตุ นิตฺยกาลมฺ | 

สรฺวสฺวตฺยาคี ภวติ สุขสฺย ทาตา 

ย อิม ํสมาธึ ธารยติ โพธิสตฺตฺว: | (197) 

สฺถาเมปุเนโต ภวติ อโนปเมโย 

ส พเลนุเปโต ภวติ นิตฺยกาลมฺ | 
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โน ตสฺย โลเก ภวติ สม: กทาจิทฺ 

ย อิม ํสมาธึ ธารยติ โพธิสตฺตฺว: | (198) 

ยทาปิ ราชา ส ภวติ จกฺรวรฺตี 

มนุชานุ โลเก อุปคต ชมฺพุทฺวีเป | 

ตทาปิ โภตี พหุชนปูช:นีโย 

วิเศษปฺราปฺโต มติม วิศิษฺฏปฺรชฺญ: | (199) 

เย โภนฺติ มุขฺยา: กุลรตนา วิศิษฺฏา: 

สุปฺรภูตโภคา พหุชนสฺวาปเตยา: | 

ยตฺราศฺว หสฺตี รถวร ยคฺุยยานา 

หิรณฺยสฺวรฺณ ํมณิรตน ํปฺรภูตมฺ | (200) 

เย ศฺราทฺธ โภนฺตี อิห วรพุทฺธชฺญาเน 

เต ชมฺพุทฺวีเป กุลรตนาภิยกฺุตา: | 

ตตฺโรปปนฺน: กุลรตเน วิศิษฺเฏ 

กโรติ โส’รฺถ ํสุวิปุล ชฺญาติสเํฆ | (201) 

อศฺราทฺธ เย วา อิห กุล ชมฺพุทฺวีเป 

ศฺรทฺธาํ ส เตษาํ ชนยติ อปฺรมตฺต: | 

ย ํโพธิจิตฺเต ปฺรติษฺฐิติ สตฺตฺวกาเย 

เต พุทฺธ โภนฺตี ชินปฺรวร: สฺวยภํู: | (202) 

เต จ สฺปฺฤศิตฺว อตุลิยมคฺรโพธึ 

จกฺรํ ปฺรวรฺเตนฺตฺยสทฺฤศ พุทฺธเกฺษตฺเร | 

เย โจ วิชานี อิมุ ตท ธรฺมจกฺรํ 

อนุตฺปตฺติธรฺเม นิขิล เต สปฺํรติษฺฐี | (203) 

สุพหุกราศฺโจ อมิ ตท โพธิสตฺตฺวา: 

สตฺตฺวาน โภนฺติ สตตุ เต ปูชนียา: | 

กโรนฺติ เต’รฺถ ํอตุลิย นิตฺยกาล ํ

สตฺตฺวาน จกฺษุรฺวิติมิรุ เต ชเนนฺติ | (204) 

พหว ศตสหสฺรา: สตฺตฺวโกฏี อนนฺตา 

เยษ กุศลมลูา โภนฺติ ตตฺร ศฺรุณิตฺวา | 

เต อปิ ปฺรติลภนฺเต อุตฺตม ํโพธิจิตฺต ํ

ยท ชินุ อนุศาสี โพธิสตฺตฺว ํมหาตฺมา | (205) 
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อศนฺูยเกฺษตฺรา ปฺรมุทิต โภนฺติ นิตฺย ํ

นิรุปเลปา อมิ ตท พุทฺธ โภนฺตี | 

ยตฺร สฺถิหนฺตี อิมิ ตท โพธิสตฺตฺวา: 

สตฺตฺวานมรฺถ อปริมิต ํกโรนฺติ | (206) 

รกฺษนฺติ ศีล ํอสทฺฤศุ พฺรหฺมจรฺย ํ

ภาวี สมาธี วิปุลมนนฺตกลฺปานฺ | 

ธฺยาเน วิโมเกฺษ สุนิศฺริต นิตฺยกาล ํ

เต โพธิสตฺตฺวา ภวิ สท พุทฺธปุตฺรา: | (207) 

เต ฤทฺธิปาทานฺ สตตุ นิเษวมาณา 

เกฺษตฺราณิ คตฺวา พหุ วิวิธานนนฺตานฺ | 

ศฺฤณฺวนฺติ ธรฺม ํสุคตวรปฺรภาษ ํ

สรฺว ํจ คฺฤหฺณี ปฺรติษฺฐิตุ ธารณีเย | (208) 

ปฺรภาษิ สูตฺรานปริมิตานนนฺตานฺ 

เย ธารณีเย ปฺรติษฺฐิตุ โพธิสตฺตฺวา: | 

สตฺตฺวาน อรฺถ ํอปริมิต ํกโรนฺติ 

เย ธารณีเย ปฺรติษฺฐิตุ โพธิสตฺตฺวา: | (209) 

จฺยโุตปปาท ํชานาติ สตฺตฺวานามาคตึ คติมฺ | 

ยาทฺฤศ ํไต: กฺฤต ํกรฺม วิปาโก’ปิ จ ตาทฺฤศ: | (210) 

กรฺมโณ น จ สกฺํรานฺติรณุมาตฺราปิ ลภฺยเต | 

เต’ปิ เตษาํ วิชานนฺติ โพธิสตฺตฺวา มหายศา: | (211) 

ศนฺูยตา จ มหาตฺมานาํ  วิหาโร โภติ อุตฺตม: | 

สฺถาปยนฺติ มหายาเน สตฺตฺวโกฏีรจินฺติย: | (212) 

น เตษาโมวทนฺตานาํ สตฺตฺวสชฺํญา ปฺรวรฺตเต | 

อปฺรวฺฤตฺตึ จ ธรฺมาณาํ โพธิสตฺตฺวา: ปฺรกาศย ี| (213) 

น ปฺรกาศยตาํ ธรฺมาณุปลมฺภ: ปฺรวรฺตเต | 

ศนฺูยาวิหาริโณ โภนฺติ ทฺฤฒชฺญาเน ปฺรติษฺฐิตา: | (214) 

อุทฺทิศฺเยม ํสมาธึ จ วิหารํ สรฺวศาสฺตุนามฺ | 

น เตษาํ วรฺตเต สชฺํญา อิสฺตฺริสชฺํญา สฺวภาวตา | (215) 

อิสฺตฺริสชฺํญาํ วิภาวิตฺวา โพธิมณฺเฑ นิษีทติ | 

โพธิมณฺเฑ นิษีทิตฺวา มารสชฺํญา นิวรฺตเต | (216) 
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น จาตฺร ปศฺยเต มาร ํมารไสนฺย ํจ ปณฺฑิต: | 

น จ ปศฺยติ มารสฺย ติสฺโร ทุหิตโร’ปิ ส: | (217) 

โพธิมณฺเฑ นิษณฺณสฺย สรฺวสชฺํญา ปฺรหียเต | 

สรฺวสชฺํญาปฺรหีณสฺย สรฺวา กมฺปติ เมทินี | (218) 

สุเมรว: สมุทฺราศฺจ ยาว สนฺติ ทศา ทิเศ | 

ต ํจ สตฺตฺวา วิชานนฺติ สรฺวทิกฺษุ ทศสฺวปิ | (219) 

โพธิสตฺตฺวสฺย ฤทฺธฺเยย ํเมทินี สปฺํรกมฺปิตา | 

ษฑฺวิการํ ตทา กาเล พุธฺยโต โพธิมุตฺตมามฺ | (220) 

ยาวนฺต: สสฺํกฺฤตา ธรฺมา เย จ ธรฺมา อสสฺํกฺฤตา: | 

สรฺวาํสฺตานฺ พุธฺยเต ธรฺมานฺ ธรฺมศพฺเทน เทศิตานฺ | (221) 

น จาตฺร พุธฺยเต กศฺจิตฺ สึหนาทศฺจ วรฺตเต | 

วรฺตนีย ํวิชานิตฺวา โภติ พุทฺธ: ปฺรภากร: | (222) 

ปฺรตีตฺย ธรฺมา วรฺตนฺเต อุตฺปทฺยนฺเต ปฺรตีตฺย จ | 

ปฺรตีตฺยตาํ ยทฺธรฺมาณาํ สรฺเว ชานนฺติ เต วิทุ: | (223) 

วิธิชฺญา: สรฺวธรฺเมษุ ศนฺูยตายา คตึคตา: | 

คตึ จ เต ปฺรชานนฺติ สรฺวธรฺมคตึคตา: | (224) 

คติเมตาํ คเวษิตฺวา โพธิสตฺตฺโว น ลภฺยเต | 

เยไนษา สรฺวพุทฺธานาํ ชฺญาตา คติรจินฺติยา | (225) 

ส ตาํ คตึ คโต โภติ ย: สรฺวาํ คติ ชานติ | 

สรฺวสฺย มายา อุจฺฉินฺนา ชฺญาตฺวา สทฺธรฺมลกฺษณมฺ | (226) 

โพธิมณฺเฑ นิษีทิตฺวา สึหนาท ํนที ตถา | 

วิชฺญาปย ีเกฺษตฺรโกฏีรปฺรเมยา อจินฺติยา: | (227) 

ตาํศฺจ ปฺรกมฺปย ีสรฺวา พุทฺธวีรา มหายศา: | 

ยถ ไวนยกิานฺ สตฺตฺวานฺ วิเนตี สตฺตฺวสารถิ: | (228) 

สฺปฺฤศิตฺวา อุตฺตมาํ โพธึ โพธิมณฺฑาตฺตุ อุตฺถิต: | 

วิเนยานฺ วินเยตฺ สตฺตฺวานปฺรเมยานจินฺติยานฺ | (229) 

ตโต นิรฺมิณิ สพุํทฺโธ อนนฺตานฺ พุทฺธนิรฺมิตานฺ | 

เกฺษตฺรโกฏีสหสฺราณิ คจฺฉนฺตี ธรฺมเทศกา: | (230) 

สฺถาปยนฺตฺยคฺรโพธีเย สตฺตฺวโกฏีรจินฺติยา: | 

เทศยนฺตฺยตฺุตม ํธรฺม ํหิตารฺถ ํสรฺวปฺราณินามฺ | (231) 
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อีทฺฤศ ํตนฺมหาชฺญาน ํพุทฺธชฺญานมจินฺติยมฺ | 

ตสฺมาชฺชนยถ จฺฉนฺท ํโพธิจฺฉนฺทมนุตฺตรมฺ | (232) 

ชเนถ เคารว ํพุทฺเธ ธรฺเม สเํฆ คุโณตฺตเม | 

โพธิสตฺตาน ศรูาณาํ โพธิมคฺรฺยาํ นิเษวตามฺ | (233) 

อโนลีเนน จิตฺเตน สตฺกโรถ อตนฺทฺริตา: | 

ภวิษฺยถ ตโต พุทฺธา นจิเรณ ปฺรภากรา: | (234) 

เย จ เกฺษตฺรสหสฺเรษุ โพธิสตฺตฺวา อิหาคตา: | 

ปศฺยนฺติ โลกปฺรทฺโยต ํธรฺม ํเทเศนฺตมุตฺตมามฺ | (235) 

โอกิรนฺติ มหาวีรา มหารตฺเนหิ นายกมฺ | 

มานฺทารเวหิ ปุษฺเปหิ โอกิรี โพธิการณาตฺ | (236) 

อลกํโรนฺติท ํเกฺษตฺรํ พุทฺธเกฺษตฺรมนุตฺตรมฺ | 

รตฺนชาเลน จฺฉาเทนฺติ สมนฺเตน ทิโศ ทศ | (237) 

ปตากา อวสกฺตาศฺจ อุจฺฉฺริตา ธฺวชโกฏย: | 

อลกําไรรนนฺไตศฺจ อิท ํเกฺษตฺรมลกฺํฤตมฺ | (238) 

กฏูาคารําศฺจ มาเปนฺติ สรฺวรตฺนวิจิตฺริตานฺ | 

ปฺราสาทหรฺมฺยนิรฺยหูานสเํขฺยยานฺ มโนรมานฺ | (239) 

วิมานานฺยรฺธจทฺรําศฺจ ควากฺษานฺ ป ฺชรําสฺตถา | 

ธูปิตา ธฺวชฆฏิกา นานารตฺนวิจิตฺริตา: | (240) 

ธูปฺยมาเนน คนฺเธน อภฺรกฏูสม ํสฺผฏุมฺ | 

เกฺษตฺรโกฏีสหสฺเรษุ วาติ คนฺโธ มโนรม: | (241) 

เต จ สรฺเว สฺผริตฺวาน คนฺธวรฺษ ํปฺรวรฺษิษุ: | 

เย จ ฆฺรายนฺติ ต ํคนฺธ ํเต พุทฺธา โภนฺติ นายกา: | (242) 

ราคศลฺย ํปฺรหีไณษาํ โทษศลฺย ํน วิทฺยเต | 

วิธฺวสิํต ํโมหชาล ํตม: สรฺว ํวิคจฺฉติ | (243) 

ฤทฺธึ จ ตตฺร สฺปรฺเศนฺติ พลโพธฺยงฺคอินฺทฺริยานฺ | 

ธฺยานวิโมกฺษานฺ สฺปรฺเศนฺติ โภนฺติ โจ ทกฺษิณารหา: | (244) 

ป ฺจโกฏีย ปฺรชฺญปฺตา วสฺตฺรโกฏีภิ สสฺํตฺฤตา | 

สฉํนฺนา รตฺนชาเลหิ จฺฉตฺรโกฏีภิ จิตฺริตา: | (245) 

นิษณฺณาสฺตตฺร เต ศรูา โพธิสตฺตฺวา: สมาคตา: | 

ลกฺษไณสฺเต วิโรจนฺเต ตถานุวฺย ฺชไนรปิ | (246) 
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วฺฤกฺไษ รตฺนมไย: สรฺว ํพุทฺธเกฺษตฺรมลกฺํฤตมฺ | 

นิรฺมิตา: ปุษฺกริณฺยศฺจ อษฺฏางฺคชลปูริตา: | (247) 

ปานีย ํเต ตต: ปีตฺวา ปุษฺกริณีตเฏ สฺถิตา: | 

สรฺเว ตฺฤษฺณาํ วิโนทิตฺวา โภนฺติ โลกสฺย เจติยา: | (248) 

อนฺโยนฺเยษุ จ เกฺษตฺเรษุ โพธิสตฺตฺวา: สมาคตา: | 

พุทฺธสฺย วรฺณ ํภาษนฺเต ศากฺยสึหสฺย ตายนิ: | (249) 

ศฺฤณฺวนฺติ เย จ ต ํวรฺณ ํเต โภนฺตี โลกนายกา: | 

อจินฺตฺยา อนุศสํา เม อิห สูตฺเร ปฺรกาศิตา: | (250) 

สฺวรฺณมเยหิ ปตฺเรหิ ปทฺมโกฏฺ โย อจินฺติยา: | 

ศุทฺธสฺโยรคสารสฺย กรฺณิกาสฺตตฺร นิรฺมิตา: | (251) 

ไวฑูรฺยสฺย จ ทณฺฑานิ สฺผฏิกสฺย จ ป ฺชรา: | 

เกสรา คิริครฺภสฺย มาปิตาสฺตตฺร โศภนา: | (252) 

เย จ ฆฺรายนฺติ ต ํคนฺธ ํนิศฺจรนฺต ํมโนรมมฺ | 

เตษาํ สรฺเว ปฺรศามฺยนฺติ วฺยาธย: ปฺรีตเจตสามฺ | (253) 

ราโค ทฺเวษศฺจ โมหศฺจ อเศษาสฺเตหิ กฺษียเต | 

ตฺรีนฺ โทษานฺ กฺษปยตฺิวา จ โภนฺติ พุทฺธา: สุขทํทา: | (254) 

ศพฺทสฺตโต นิศฺจรติ พุทฺธศพฺโท หฺยจินฺติย: | 

สทฺธรฺมสฆํศพฺทศฺจ วินิศฺจรติ สรฺวต: | (255) 

ศนฺูยตาอนิมิตฺตสฺย สฺวโร อปฺรณิหิตสฺย จ | 

ศฺรุตฺวา ต ํสตฺตฺวโกฏีโย โภนฺติไววรฺติกา พหุ | (256) 

นิศฺจรํศฺไจว ศพฺโท’เสา เกฺษตฺรโกฏีษุ คจฺฉติ | 

สฺถาเปนฺติ พุทฺธชฺญานสฺมินฺ สตฺตฺวโกฏีรจินฺติยา: | (257) 

ศกุนฺตา กลวิงฺกาศฺจ ชีวชีํวกปกฺษิณ: | 

เต’ปิ ปฺรวฺยาหรี ศพฺท ํพุทฺธศพฺทมนุตฺตรมฺ | (258) 

รตฺนามยาศฺจ เต วฺฤกฺษา อิห เกฺษตฺรสฺมิ นิรฺมิตา: | 

วิศิษฺฏา ทรฺศนียาศฺจ มณิวฺฤกฺษา มโนรมา: | (259) 

ลมฺพนฺเต เตษุ วฺฤเกฺษษุ สรฺวาภรณเวณย: | 

อนุภาเวน พุทฺธสฺย อิห เกฺษตฺรสฺมิ นิรฺมิตา: | (260) 

น โส’สฺติ เกษุจิทฺ วฺยหู: สรฺวเกฺษตฺเรษุ สรฺวศ: | 

โย เนห ทฺฤศฺยเต เกฺษตฺเร ตทฺวิศิษฺฏตมสฺตทา | (261) 
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เปยาลเมตทาขฺยาต ํศากฺยสึเหน ตายนิา | 

น เต ชฺญาเน’ตฺร กางฺกฺษติ โพธิสตฺตฺวา มหายศา: | (262) 

โกฏีย เอตาํ พุธฺยนฺติ คติสฺเตษามจินฺติยา | 

ชฺญาเนน เต วิวรฺธนฺเต สาคโร วา สฺรวนฺติภิ: | (263) 

น เตษาํ ลภฺยเต’นฺโต หิ ปิพโต วา มโหทเธ: | 

อาขฺยาโต โพธิสตฺตฺวานาํ นโย หฺเยษ อจินฺติย: | (264) 

อิห โกฏยาํ สฺถิตา: ศรูา โพธิสตฺตฺวา ยศสฺวิน: | 

สฺวรางฺคานิ ปฺรมุ ฺจนฺติ ยถา คงฺคาย วาลิกา: | (265) 

ตตศฺจินฺตฺย: สฺวโร’ปฺเยว ํโพธิสตฺตฺโว น มนฺยเต | 

มนฺยนายาํ ปฺรหีณายามาสนฺโน โภติ โพธเย | (266) 

น ส ศีล ํวิลุมฺเปติ อปิ ชีวิตการณาตฺ | 

อวิลุปฺต: ส จรติ โพธิสตฺตฺโว ทฺฤฒวต: | (267) 

นาเสา ภูโย วิลุปฺเยต กามสชฺํญาย สรฺวศ: | 

สรฺวสชฺํญาปฺรหีณสฺย อปฺรเมยา: สมาธย: | (268) 

สมาหิต: ส จรติ สชฺชเต น สมาธิษุ | 

อสกฺตศฺจาปฺรมตฺตศฺจ นาเสา โลเกษุ สชฺชเต | (269) 

โลกธาตูนติกฺรมฺย ส คจฺฉติ สุขาวตีมฺ | 

คตศฺจ ตตฺร สพุํทฺธมมิตาภ ํส ปศฺยติ | (270) 

โพธิสตฺตฺวาํศฺจ ตานฺ ศรูานฺ ลกฺษไณ: สมลกฺํฤตานฺ | 

ป ฺจาภิชฺญาปารมึ จ ปฺราปฺตา ธารณิโคจรา: | (271) 

คจฺฉนฺติ เกฺษตฺรโกฏีโย พุทฺธานาํ ปาทวนฺทกา: | 

โอภาษยนฺโต คจฺฉนฺติ พุทฺธเกฺษตฺรานจินฺติยานฺ | (272) 

สรฺวโทษปฺรหีณาศฺจ สรฺวเกฺลศวิโษธิตา: | 

สรฺวเกฺลศสมุจฺฉินฺนา เอกชาติสฺถิตา ชินา: | (273) 

น โจ อปายานฺ คจฺฉนฺติ ตสฺมาตฺ เกฺษตฺราตฺตุ เต นรา: | 

สรฺเว’ปายา: สมุจฺฉินฺนาสฺตสฺมินฺ เกฺษตฺเร อเศษต: | (274) 

โพธิตา พุทฺธศฺเรษฺเฐน อมิตาเภน ตายนิา | 

กโรถ มา ตตฺร กางฺกฺษาํ คมิษฺยถ สุขาวตีมฺ | (275) 

ย: เกฺษตฺรศฺเรษฺฐสฺย ศฺรุณิตฺว วรฺณ ํ

จิตฺตปฺรสาท ํปฺรติลภิ มาตฺฤคฺราม: | 
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ส กฺษิปฺร โภตี ปุรุษวร: สุวิทฺวานฺ 

ฤทฺธฺยา จ ยาติ เกฺษตฺรสหสฺรโกฏี: | (276) 

ยาวนฺติ ปูชา พหุวิธ อปฺรเมยา 

ยา เกฺษตฺรโกฏีนยตุยพึพเรษุ | 

ตาํ ปูช กฺฤตฺว ปุรุษวเรษุ นิตฺย ํ

สขฺํยากลาปี น ภวติ ไมตฺรจิตฺต: | (277) 

ศีล ํสมาธึ สตตุ นิเษวมาโณ 

ธฺยานานฺ วิโมกฺษาํสฺตถปิ จ อปฺรมาณานฺ | 

ศนฺูยานิมิตฺตานฺ สตตุ นิเษวมาโณ 

นจิเรณ โส หิ สุคตุ ภวติ โลเก | (278) 

เอษา หิ ปูชา ปรมา วิศิษฺฏ มหฺย ํ

ย: ศีลสฺกนฺเธ ปฺรติษฺฐิตุ โพธิสตฺตฺโว | 

สท สรฺวพุทฺธาสฺเตน สุปูชิตา หิ 

กฺษยานฺตกาเล ย: สฺถิตุ โพธิจิตฺเต | (279) 

สุปรีนฺทิตาสฺเต พุทฺธสหสฺรโกฏฺ โย 

เย โพธิสตฺตฺวา อิมุ กฺษย ิกาลิ โฆเร | 

รกฺษติ ธรฺม ํสุคตวโรปทิษฺฏ ํ

เต มหฺย ปุตฺรศฺจริมก ธรฺมปาลา: | (280) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช สูตฺรธารณนุศสําปริวรฺโต นาม ทฺวาตฺรึศติตม: | (32) 
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เกฺษมทตฺตปริวรฺต: | 

อถ ขลุ ภควานฺ ปุนเรว จนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูตมามนฺตฺรยเต สฺม  ภูตปูรฺว ํกุมาร อตีเต’

ธฺวนฺยสเํขฺยเย กลฺเป อสเํขฺยยตเร วิปุเล อปฺรมาเณ อจินฺตฺเย อปริมิเต ยทาสีตฺ | เตน กาเลน เตน สมเยน 

โฆษทตฺโต นาม ตถาคโต’รฺหนฺ สมฺยกฺสพุํทฺโธ โลก อุทปาทิ วิทฺยาจรณสปํนฺน: สุคโต โลกวิทนุตฺตร: 

ปุรุษทมฺยสารถิ: ศาสฺตา เทวานํา จ มนุษฺยาณํา จ พุทฺโธ ภควานฺ | ส ขลุ ปุน: กุมาร โฆษทตฺตสฺ- 

ตถาคโต’รฺหนฺ สมฺยกฺสพุํทฺโธ อปฺรเมยานจินฺตฺยานปริมาณานสํเขฺยยานฺ สตฺตฺวานาสฺรวกฺษยายารฺ- 

หตฺตฺเว ปฺรติษฺฐาปฺย ปรินิรฺวาย อปฺรเมยานสเํขฺยยาํศฺจ สตฺตฺวานนุตฺตรายาํ สมฺยกฺสโํพธาววินิวรฺต- 

นียตฺเว ปฺรติษฺฐาปฺย ปรินิรฺวฺฤโต’ภูตฺ | เตน จ กุมาร กาเลน เตน สมเยน ราชาภูจฺฉฺรีโฆโษ นาม |  

ส ตสฺย ตถาคตสฺย ปูชารฺถ ํตถาคตธาตุครฺภาณิ จตุรศีติสฺตูปโกฏิสหสฺราณิ การยามาส | เอไกกสฺมิศฺจ 
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สฺตูเป จตุรศีติจตุรศีติทีปารฺธฺยโกฏีนิยุตศตสหสฺราณิ ปฺรติษฺฐาปยามาส | เอว ํวาทฺยานาํ ตูรฺยาณํา  

ปุษฺปธูปคนฺธมาลฺยวิเลปนจูรฺณจีวรจฺฉตฺรธฺวชปตากานามฺ | เอไกกตฺร จ สฺตูเป จตุรศีติจตุรศีติ-

โกฏิสหสฺราณิ ปฺรติษฺฐาปยามาส | อิติ หิ กุมาร ส ราชา ศฺรีโฆษสฺตถาคตศรีราณํา ปูชาํ กฺฤตฺวา จตุร-

ศีตฺยา โพธิสตฺตฺวโกฏีนิยตุศตสหสฺราณาํ มหานฺต ํโพธิสตฺตฺวสนิํปาต ํการยิตฺวา เตษาํ โพธิสตฺตฺวานาํ 

มหาสตฺตฺวานาํ สรฺวมุโขปธาเนน ปูชายามุทฺยุกฺโต’ภูตฺ | สรฺเว จ เต โพธิสตฺตฺวา มหาสตฺตฺวา ธรฺม- 

ภาณกา อภูวนฺ อนาจฺเฉทฺยปฺรติภานา: สมาธิปฺรติลพฺธา: อสงฺคธารณีปฺรติลพฺธา ภูตคุณธรฺมเทศกา: 

ปริศุทฺธธรฺมเทศกา โพธิสตฺติววศิปารมิปฺราปฺตา: | เตน จ กุมาร กาเลน เตน สมเยน ตไตฺรว ปรฺษทิ 

เกฺษมทตฺโต นาม โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว’ภูจฺฉิศุรฺทหร: กฺฤษฺณเกศ: ปฺรถมเยาวนสมนฺวาคเต ภทฺรเก 

วยสิ วรฺตมาน: อวิกิรีฑิตาวี กาเมษุ เกามารพฺรหฺมจารี เอกวรฺษ อุปสปํทา | เตน จ กุมาร กาเลน เตน จ 

สมเยน ราชา ศฺรีโฆษสฺต ํมหานฺต ํโพธิสตฺตฺวมหาสตฺตฺวคณมธฺเยษเต สฺม ยทุต ษฑฺปารมิตาสคีํเตา | 

โพธิสตฺตฺวปิฏกมหาธารณฺยปุายเกาศลฺยวศิวินยาสงฺคภินิรฺหารารฺถ ํตานฺ โพธิสตฺตฺวานฺ มหาสตฺตฺวาน-

ธฺเยษฺย ราตฺเรา สํนิษณฺณายาํ ตถาคตไจตฺยสฺย ปุรต: ตตฺรเนกานิ ทีปารฺธฺยโกฏินิยุตศตสหสฺราณิ  

ปฺรชฺวาลิตานิ | สิกฺตสมฺํฤษฺฏโศธิตศฺจ มณฺฑลมาตฺร: กฺฤโต’ภูตฺ ปุษฺปาภิกีรฺโณ นานาวิจิตฺรศยนา-

สนปฺรชฺญาปฺต: | 

ราชาปิ ศฺรีโฆษ: สานฺต:ปุรคฺรามนครชนปทปาริษทฺย: สเปาโร นิษฺกฺรานฺต: | วาทฺยตูรฺย-

ตาลาวจรปุษฺปธูปคนฺธมาลฺยวิเลปนจูรฺณจีวรจฺฉตฺรธฺวชปตากาภิ: ปริคฺฤหีตาภิสฺตถาคตไจตฺยสฺย ปูชาํ 

กฺฤตฺวา สารฺธมนฺต:ปุเรณ ปฺราสารทตลมภิรูโฒ’ภูทฺธรฺมศฺรวณาย | มหตี จ เทวมานุษิกา ปริษตฺ 

สนิํปติตา ธรฺมศฺรวณารฺถิกา | อทฺรากฺษีตฺ เกฺษมทตฺโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺวสฺตานิ จ มหานฺติ 

ทีปารฺธฺยโกฏีนิยุตศตสหสฺราณิ สปฺํรชฺวลิตานิ | อวภาเสไนว สฺผุฏมภูตฺ | สเทวมานุษิกาํ จ ชนตาํ 

ธรฺมศฺรวณาย สํนิปติตาํ วิทิตฺวา ตสฺไยตทภูตฺอหมปิ มหายานสํปฺรสฺถิต: | ยนฺนฺวหมิม ํสมาธิมา-

กางฺกฺษสฺํตถาคตปูชาํ กุรฺยามฺ, ยถารูปยา ปูชยา สเทวมานุษาสุรโลกศฺจิตฺรีการปฺราปฺโต ภเวทาตฺตมนา: 

ปฺรมุทิต: ปฺรีติเสามนสฺยชาโต ภเวทฺธรฺมาโลกปฺราปฺต: | อิมาํ จ สรฺวาํ ตถาคตปูชามภิภเวย ํเยย ํ 

ศฺรีโฆเษณ ราชฺญา กฺฤตา | ราชา จ ศฺรีโฆษศฺจิตฺรีการปฺราปฺโต ภเวทาตฺตมนา: ปฺรมุทิต: ปฺรีติเสามนสฺย

ชาต: สานฺต:ปุรปริวาร: | 

อถ ขลุ เกฺษมทตฺโต โพธิสตฺตฺว เอวจิํตฺต: ปฺรีติเสามนสฺยชาตสฺต ํมหานฺต ํชนกาย ํ

สนิํปติต ํวิทิตฺวา ธรฺมศฺรวณิกานาํ ราตฺเรา สนิํษณฺณายาํ ตถาคตไจตฺยสฺย ปุรต: สฺถิตฺวา ทกฺษิณํ  พาหุ ํ

จีวรปริเวษฺฏิตํ กฺฤตฺวา ไตลปฺลุตํ กฺฤตฺวา ทีปยามาส | อถ ขลุ เกฺษมทตฺตสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย  

มหาสตฺตฺวสฺยาธฺยาศเยนานุตฺตรํา สมฺยกฺสํโพธึ ปรฺเยษมาณสฺย ตถา ปฺรทีปฺเต ทกฺษิเณ ปาเปา 

นาภูตฺ จิตฺตสฺย มุขวรฺณสฺย วา อนฺยถาตฺวมฺ | อถ ขลุ กุมาร: สมนนฺตรปฺรทีปฺเต เกฺษมทตฺตสฺย 

โพธิสตฺตฺวสฺย มหาสตฺตฺวสฺย ปาเณา สํปฺรชฺวลิเต สํชฺโยตีภูเต เอกชฺวาลาปฺราปฺเต, อถ ขลุ ตสฺยาํ  
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เวลายาํ มหาปฺฤถิวีจาล: ปฺราทุรภูตฺ | ตสฺย ปาเณา ทีปฺยมานสฺย ปฺรภยา ตานฺยเนกานิ ทีปารฺธฺยโกฏี-

นยุตศตสหสฺราณิ ธฺยามีกฺฤตานฺยภูวนฺ | สรฺวาสุ จ ทิกฺ ษุ มหานวภาโส’ภู ตฺ, เยนาวภาเสน 

สรฺวา ทิโศ’วภาสิตา: สมนฺตาตฺ สฺผุฏา อภูวนฺ | ส ปฺรีติเสามนสฺยชาต อิม ํสรฺวธรฺมสฺวภาวสมตา- 

วิป ฺ จิต ํ สมาธึ วลฺคุนา มโนรเมณ สฺวเรณ วิศิษฺฏยา วาจานุปฺรพทฺไธ: ปทวฺย ฺชไนรฺวิสฺตเรณ 

สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺจิต ํสมาธึ วลฺคุนา มโนรเมณ สฺวเรณ วิศิษฺฏยา วาจานุปฺรพทฺไธ:, อปฺสโร-

คณาศฺจ ทิวฺยา: สํคีติ: ปฺรโยชยามาสุ: | อทฺรากฺษีทฺราชา ศฺรีโฆษ: อุปริษฺฏานฺ ปฺราสารทตลคต: 

สฺวชนปุรสฺกฺฤต: อนฺต:ปุรมธฺยคโต’ษฺฏางฺคโปษธสมาทตฺต: เกฺษมทตฺต ํโพธิสตฺตฺว ํมหาสตฺตฺว ํ 

พาหุนาวภาสยนฺต ํสรฺวา: ปฺรภา อภิภูย ทิวฺยยา อติกฺรานฺตมานุษิกยาวภาสิตมฺ | ทฺฤษฺฏฺ วา จ ปุน- 

รสฺไยตทภูตฺ  อภิชฺญาปฺราปฺโต พตาย ํเกฺษมทตฺโต โพธิสตฺตฺโว ภวิษฺยตีติ | ส ตีวฺรํ เปฺรม จ ปฺรสาท ํจ 

เคารว ํจ โจปสฺถาปฺย สปริวาโร มหากุศลมูลปุณฺยสฺกนฺโธปสฺตพฺธ: สารฺธศีตฺยานฺต:ปุริกาภิสฺตต:  

ปฺราสาทตลาทาตฺมานมุตฺปฺรากฺษิปตฺ ยทุต เกฺษมทตฺตสฺย โพธิสตฺตฺวสฺย ทรฺศนาย ปฺรีติสโํมทนาย |  

ส เคารวนิรฺชาเตน กุศลมูเลน ทฺฤษฺฏ เอว ธรฺเม สปริวาโร เทวนาคยกฺษคนฺธรฺวาสุรครุฑกินฺนร-

มโหรคปริคฺรห ํปฺรติลภเต | ส เทวนาคยกฺษคนฺธรฺวาสุรครุฑกินฺนรมโหรคปริคฺฤหีต: ปุนเรว ราชา  

ศฺรีโฆษ: สปริวาร: ปริปูรฺณาทฺธสฺตศตสหสฺริกาตฺ ปฺราสาทาตฺ ปติต: | น จาสฺย กายวิเหฐศฺจิตฺตวิเหโฐ 

วา อวลีนตา วาภูตฺ | 

อถ ขลุ ราชา ศฺรีโฆษ: อุเภา พาหู ปฺรคฺฤหฺย มหตา ชนกาเยน สารฺธํ มหานฺต ํ

นิรฺนาทนิรฺโฆษมากฺรนฺทฺรํ จาการฺษีตฺ ยทุต เกฺษมทตฺตสฺย มหาสตฺตฺวสฺย พาหุ ํทหฺยมาน ํทฺฤษฺฏฺ วา 

สปฺํรชฺวลิตมฺ | ส ราชา เตน มหตา ชนกาเยน สารฺธ ํปฺราโรทีทศฺรุณิ ปฺรวรฺตยมาน: | 

อถ ขลุ เกฺษมทตฺโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: ราชาน ํศฺรีโฆษมามนฺตฺรยเต สฺม  กึ 

ปุนสฺตฺว ํมหาราช อเนน มหตา ชนกาเยน สารฺธ ํมหานฺต ํนิรฺนาทนิรฺโฆษมากฺรนฺท ํกรฺวนฺ โรทิษิ  

อศฺรูณิ จ ปฺรวรฺตยสิ ? อถ ขลุ ราชา ศฺรีโฆษ: เกฺษมทตฺต ํโพธิสตฺตฺว ํคาถาภิคีเตน ปฺราภาษต 

เกฺษมทตฺต ํมหาปฺราชฺญ ํปณฺฑิต ํธรฺมภาณกมฺ | 

องฺคหีน ํวิทิตฺไวน ํชโน’ย ํเตน โรทิติ | (1) 

เอตาทฺฤศ ํรูปมิท ํเตโชราศิสมุทฺคตมฺ | 

พาหุหีน ํวิทิตฺวา หิ ภูโย’หมปิ ทุ:ขิต: | (2) 

ยสฺตฺวยา ทีปิโต พาหุ: ปฺรภา มุกฺตา ทิโศ ทศ | 

อิเม ชิหฺมีกฺฤตา ทีปา ทิวฺยยา ตฺวตฺปฺรภูตยา | (3) 

ปฺรกมฺปิเตย ํปฺฤถิว ีจิตฺต ํเต น จ ลียเต | 

ตต อุตฺปาทิต ํจิตฺต ํไนโษ อวรโกวิท: | (4) 

หสฺตศตสหสฺราต: ปฺราสาทาตฺ ปติโต หฺยหมฺ | 
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สารฺธมนฺต:ปุเรเณห น จ เม กาย ุหึสิต: | (5) 

สาธุ เต ชฺญานมาศฺจรฺย ํสาธุ จิตฺตมนุตฺตรมฺ | 

สาธุ วีรฺย ํจ สฺวารพฺธ ํสาธุ จาธฺยาศโย มหานฺ | (6) 

ยสฺย หสฺเตา วิทหฺยนฺเต น ชาตฺวสฺตีห อิ ฺชนา | 

ปฺรีติปฺราโมทฺยาตศฺจ ภูโย ธรฺม ํปฺรภาษเส | (7) 

ปูรฺณมาสฺยาํ ยถา จนฺทฺร: สูรฺโย วาเสา นภสฺตเล | 

สุเมรุคิริราโช วา เอว ํโศภสิ มาริษ | (8) 

อห ํปิ เอว ํปฺรณิธึ ปริปูเรย ปณฺฑิต: | 

กาเย ปฺเรม ํชหิตฺวาห ํกุรฺยามรฺถ ํจ ปฺราณินามฺ | (9) 

ธรฺมปฺเรมฺณา จ หฺฤษฺยามิ ปฺรีติรฺเม’ตฺร อจินฺติยา | 

ยตฺ ปุโน องฺคหีโน’สิ เตน เม ทุ:ขมุตฺตมมฺ | (10) 

เกฺษมทตฺโต หิ ราชาน ํเทวนาเคหิ ปูชิต: | 

อนนฺตปฺรติภาเนน อิมา คาถา อภาษต | (11) 

ไนว ํสฺยาทงฺคหีโน’เสา ยสฺย พาหุรฺน วิทฺยเต | 

ส ตุ เทวางฺคหีน: สฺยาทฺ ยสฺย ศีล ํน วิทฺยเต | (12) 

อเนน ปูติกาเยน ปูชิตา เม ตถาคตา: | 

อจินฺติยา ทกฺษิณียา: สรฺวโลกสฺย เจติยา: | (13) 

อนนฺตา ยาสฺตฺริสาหสฺรา รตฺนานาํ ปริปูริตา: | 

ปฺรททฺยาลฺโลกนาเถภฺโย พุทฺธชฺญานคเวษก: | (14) 

อสฺตฺเยษา เลากิกี ปูชา อนฺยา ปูชา อจินฺติยา | 

เย ธรฺมานฺ ศนฺูยานฺ ชานนฺติ ตฺยชนฺเต กายชีวิตมฺ | (15) 

สตฺยวากฺย ํกริษฺยามิ มหาราช ศฺฤโณหิ เม | 

ยา เจย ํชนตา สรฺวา อิมาํ คาถาํ วิชานถ | (16) 

เยน สตฺเยน พุทฺโธ’ห ํเภษฺเย โลกสฺย เจติย: | 

เตน สตฺเยน ธรณี ษฑฺวิการํ ปฺรกมฺปตุ | (17) 

ภาษิตา ว อิย ํวาจา ธรณี จ ปฺรกมฺปิตา | 

อาศฺจรฺยมทฺภตปฺราปฺตา เทวโกฏฺ ย: ปฺรหรฺษิตา: | (18) 

หรฺษิตา เทวมนุชา โพธิจิตฺตมุปาทย:ุ | 

ปฺรสฺถิตา อคฺรยานสฺมินฺนปฺรเมยา อจินฺติยา: | (19) 

ยาตฺตกานาํ กฺฤโต อรฺถ: เกฺษมทตฺเตน ภิกฺษุณา | 
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พุทฺธานาํ วรฺตเต ชฺญาน ํยตฺรากฺษยมจินฺติยมฺ | (20) 

เยน สตฺเยน ธรฺโม’เสา พาหุรฺนาม น วิทฺยเต | 

เตน สตฺเยน เม พาหุรฺโภติ กฺษิปฺรํ ยถา ปุรา | (21) 

เยน สตฺเยน ธรฺโม’เสา เกฺษมทตฺโต น วิทฺยเต | 

ทิโศ ทศ คเวษทฺภิ: ศนฺูยตฺวานฺโนปลภฺยเต | (22) 

โย’ปิ นิศฺจรเต ศพฺทสฺต ํปิ ศนฺูย ํวิชานถ | 

ปฺรติศฺรุตฺโกปม: ศพฺโท ธรฺมาเนว ํวิชานถ | (23) 

สทา วิศารโท โภติ ศนฺูยตายาํ คตึคต: | 

ตสฺย สตฺเยน วากฺเยน สรฺวโลโก น ทหฺยเต | (24) 

ยาวนฺตสฺตฺริภเว สตฺตฺวา เย เทวา เย จ มานุษา: | 

สรฺวชฺญตายาสฺเตเชน สรฺเว โภนฺติ สมาหิตา: | (25) 

ยาวนฺตฺยปุทฺรวา: เกจิทฺ เย ทิวฺยา เย จ มานุษา: | 

อไววรฺติกเตเชน สรฺเว เต โภนฺติ นิรฺวฺฤตา: | (26) 

ภาษิตาศฺจ อิมา คาถา พาหุศฺจ ปุนรุตฺถิต: | 

เกฺษมทตฺตสฺย กายศฺจ ลกฺษเณหิ วิจิตฺริต: | (27) 

เทวโกฏีสหสฺราณิ อนฺตรีเกฺษ สฺถิตานิ จ | 

มนฺทารปุษฺไปสฺต ํภิกฺษุโมกิรนฺติ จ ตตฺกฺษณมฺ | (28) 

อมานุษฺเยหิ ปุษฺเปหิ ชมฺพุทฺวีเป หฺยย ํสฺผฏุ: | 

อปฺสร:โกฏินิยไุต: สคีํตฺย: สปฺํรโยชิตา: | (29) 

อิม ํนาท ํนทนฺตสฺย เกฺษมทตฺตสฺย ตตฺลกฺษณมฺ | 

พุทฺธโกฏีสหสฺราณิ ปศฺยนฺตีท ํวิกุรฺวิตมฺ | (30) 

สฺวกสฺวเกษุ เกฺษตฺเรษุ อาโรเจตฺ สุมหายศา: | 

ภิกฺษูณาํ ภิกฺษุณีนาํ จ อุปาสก อุปาสิกามฺ | (31) 

เกฺษมทตฺโต หฺยเสา ภิกฺษุ: ปณฺฑิต: สุมหาพล: | 

เยนาเสา ทีปิโต พาหุรฺพุทฺธชฺญานสฺย การณาตฺ | (32) 

เตน เกฺษตฺรสหสฺราณิ ยถา คงฺคาย วาลิกา: | 

โอภาสิตา: ปฺรทีเปน กลฺโปทฺทาห อิว สฺถิเต | (33) 

ปุษฺปจนฺทนจูรฺไณศฺจ สรฺวเกฺษตฺรา: สฺผฏุา อภูตฺ | 

ยาวทฺภูมิมุปาทาย ชานุมาตฺรมภูตฺ สฺผฏุมฺ | (34) 

สรฺวรตฺไน: สรฺวปุษฺไปรฺพุทฺธเกฺษตฺรมภูตฺ สฺผฏุมฺ | 
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เกฺษมทตฺตสฺย ปูชาไย นาคา วรฺษนฺติ เมากฺติกมฺ | (35) 

สรฺวรตฺนามไยรฺวฺยไูหริท ํเกฺษตฺรมลกฺํฤตมฺ | 

สสฺํตฺฤต ํรตฺนมุกฺตาภิ: เกฺษมทตฺตสฺย ปูชยา | (36) 

เทวา นาคาศฺจ ยกฺษศฺจ กินฺนราปฺสรมโหรคา: | 

ปฺรสฺถิตา อคฺรโพธีเย ยถา คงฺคาย วาลิกา: | (37) 

ศากฺยสึโห’ปิ สพุํทฺโธ คฺฤธฺรกฏูสฺมิ ปรฺวเต | 

ปุรโต ภิกฺษุสฆํสฺย สึหนาท ํนที ชิน: | (38) 

เกฺษมทตฺโต’หมภว ํศฺรีโฆโษ’ปฺยชิโต’ภวตฺ | 

กลฺปโกฏีสหสฺราณิ จรนฺ สโํพธิจาริกามฺ | (39) 

สหทรฺศเนน ภิกฺษุสฺย เกฺษมทตฺตสฺย ตตฺกฺษณมฺ | 

อจินฺตฺยาภิสฺตทา สฺตฺรีภิ: สฺตฺรีภาโว วินิวรฺติต: | (40) 

วฺยากฺฤตาสฺเต นเรนฺทฺเรณ นาสฺติ เตษาํ วินิวรฺตนา | 

สฺวยภุํโว ภวิษฺยนฺติ สรฺเว โลกวินายกา: | (41) 

ศฺรุตฺวา สูตฺรมิท ํวิทฺวานฺ สเํลขคุณทรฺศนมฺ | 

กาเย เปฺรม น กุรฺวีต อิห ธรฺเม สุศิกฺษิต: | (42) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช เกฺษมทตฺตปริวรฺโต นาม ตฺรยสฺตฺรึศติตม: | (33) 

 

34 

ชฺญานาวตีปริวรฺต: | 

ตตฺร ภควานฺ ปุนรปิ จนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูตมามนฺตฺรยเต สฺม  ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร 

โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน อิม ํสมาธิมากางฺกฺษตา กฺษิปฺรมนุตฺตรํา สมฺยกฺสโํพธิมภิสโํพทฺธุกาเมน 

กุศลมเูล ปฺรติษฺฐิเต ธรฺมทาเนน วา อามิสทาเนน วา โยค: กรณีย: | เตน โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน 

ตทฺทาน ํจตสฺฤภิ ปริณามนาภิ: ปริณามยิตวฺยมฺ | กตมาภิศฺจตสฺฤภิ: ? ยทุต ไยรุปายเกาศลฺไยสฺไตรฺ- 

พุทฺไธรฺภควทฺภิรนุตฺตรา สมฺยกฺสโํพธิรภิสพุํทฺธา, เตษามุปายเกาศลฺยานาํ ปฺรติลมฺภาเยท ํทานกุศล-

มูลมวโรปยามิ | อย ํปฺรถม: ปริณาม: | เยภฺย: กลฺยาณมิตฺเร’นฺติกาตฺตานฺยุปายกาศลฺยานิ 

ศฺฤณุยามุทฺคฺฤหฺณียาํ ปรฺยวาปฺนุยาํ ธารเยยมฺ, ไตรนุตฺตรา สมฺยกฺสํโพธิรภิสํพุธฺยเต | ไตรฺไย: 

กลฺยาณมิไตฺร: สารฺธ ํสมวธาน ํภเวตฺ, เอวเมตทฺทานกุศลมูลมวโรปยามิ | อย ํทฺวิตีย: ปริณาม: | เย 

โภคปฺรติลาภา: สรฺวโลโกปชีวฺยา ภเวยุสฺไตรฺเม โภคปฺรติลาไภ: สมวธาน ํภเวตฺ, เอวมิท ํกุศลมูล-

วโรปยามิ | อย ํตฺฤตีย: ปริณาม: | ย อาตฺมภาวปฺรติลาภ: ทฺวาภฺยามนุคฺรหาภฺยาํ สตฺตฺวานนุคฺฤหฺณียา-

ทามิษานุคฺรเหณ จ ธรฺมานุคฺรเหณ จ, ตสฺย เม อาตฺมภาวสฺย ปฺรติลมฺโภ ภเวตฺ, เอวมิท ํกุศลมูลม- 
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วโรปยามิ | อย ํจตุรฺถ: ปริณาม: | อาภิ: กุมาร จตสฺฤภิ: ปริณามนาภิรฺโพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน ตานิ 

กุศลมลูานิ ปริณามยติวฺยานิ | 

ปุนรปรํ กุมารโพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวเนม ํสมาธิมากางฺกฺษตา คฺฤหิณา วา ปฺรวฺรชิเตน 

วา กฺษิปฺรํ ชานุตฺตรํา สมฺยกฺสโํพธิมภิสโํพทฺธุกาเมน ศีลวนฺโต คุณวนฺต: ปฺรชฺญาวนฺโต โพธิสตฺตฺวา 

มหาสตฺตฺวา: เสวิตวฺยา ภชิตวฺยา: ปรฺยปุาสิตวฺยา อศา ฺเยน | โย’สฺย สมาเธรฺธารโก ภิกฺษุรฺโพธิสตฺตฺโว 

มหาสตฺตฺโว ภเวตฺ, ส จ สฺยาทาพาธิโก พาฒคฺลาน:, เตน สฺวมาํสโศณิเตนาปิ ส ภิกฺษุสฺตสฺมาทา-

พาธาทฺ วฺยุตฺถาปยิตุมุตฺโสฒวฺย: | อธฺยาศยสํปนฺเนน กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวเนม ํสมาธิ- 

มากางฺกฺษต กฺษิปฺรํ จานุตฺตรํา สมฺยกฺสโํพธิมภิสโํพทฺธุกาเมนาวิกมฺปมาเนน วิศารเทน สฺวก ํมาํส- 

โศณิตมปิ ปริตฺยชฺย ธรฺมภาณโก ภิกฺษุราพาธาทฺ วฺยุตฺถาปยิตวฺย: | ตทเนนาปิ เต กุมาร ปรฺยาเยไณว ํ

เวทิตวฺยมฺ | 

ภูตปูรฺว ํกุมาร อตีเต’ธฺวนฺยสเํขฺยเย กลฺเป อสํเขฺยยตเร วิปุเล อปฺรมาเณ ยทาสีตฺ เตน 

กาเลน เตน สมเยนาจินฺตฺยปฺรณิธานวิเศษสมุทฺนตราโช นาม ตถาคโต’รฺหนฺ สมฺยกฺสพุํทฺโธ โลก  

อุทปาทิ วิทฺยาจรณสปํนฺน: สุคโต โลกวิทนุตฺตร: ปุรุษทมฺยสารถิ: ศาสฺตา เทวานาํ จ มนุษฺยาณํา จ  

พุทฺโธ ภควานฺ | ส ขลุ ปุน: กุมาร อจินฺตฺยปฺรณิธานวิเศษสมุทฺคตราชสฺตถาคโต’รฺหนฺ สมฺยกฺสพุํทฺโธ 

ยสฺมินฺเนว ทิวเส’นุตฺตรํา สมฺยกฺสโํพธิมภิสพุํทฺธสฺตไตฺรว ทิวเส ปริหเต อปฺรเมยานสเํขฺยยานฺ พุทฺธ-

นิรฺมิตานฺ นิรฺมาย อปริมาณานาํ จ สตฺตฺวานาํ วินย ํกฺฤตฺวา อาสฺรวกฺษยายารฺหตฺตฺเว ปฺรติษฺฐาปฺย  

อปริมาณําศฺจ สตฺตฺวานนุตฺตรายาํ สมฺยกฺสํโพธานวินิวรฺตนียตฺเว ปฺรติษฺฐาปฺย ตตฺไรว ทิวเส  

ปรินิรฺวฺฤโต’ภูตฺ | ตสฺย ขลุ ปุนรฺภควต: ปรินิรฺวฺฤตสฺย จตุรศีติ: วรฺษโกฏีนยุตศตสหสฺราณิ สทฺธรฺโม’

ติษฺฐตฺ | ตสฺย จ ภควโต’จินฺตฺยปฺรณิธานวิเศษสมุทฺคตราชสฺย ตถาคตสฺย ศาสนานฺตรฺธานกาลสมเย 

ปศฺจิศตฺยาํ วรฺตมานายาํ พหโว ภิกฺษว: ปฺราทุรฺภูตา อุปลมฺภทฺฤษฺฏย: | เตษาเมวรูํปา: สูตฺรานฺตา  

น โรจนฺเต น จาธิมุจฺยนฺเต ปฺรติพาธนฺเต ปฺรติกฺษิปนฺติ | อีทฺฤศานาํ จ สูตฺรานฺตธารกาณํา ภิกฺษูณํา 

ปีฑาํ กุรฺวนฺโต น ยาวชฺชีวิตาทฺ วฺยวโรปณมการฺษุ: | ไตรภิสตฺการาธฺยวสิไตรีทฺฤศสูตฺรานฺตธารกาณํา 

ภิกฺษูณาํ สหสฺร ํชีวิตาทฺ วฺยวโรปิตมภูตฺ | เตน จ ปุน: กุมาร กาเลน เตน สมเยน ราชาภูทฺ ชฺญานพโล 

นาม ชมฺพุททฺวีเปศฺวร: สทฺธรฺมปริคฺราหก: ปูรฺวปฺรณิธานสปํนฺน: | เตน ขลุ ปุน: กุมาร กาเลน เตน 

สมเยน อิห ชมฺพุทฺวีเป เอโก ภิกฺษุธรฺมภาณโก’ภูตฺ ตสฺย สมาเธรฺธารโก ภูตมติรฺนามฺนา ตสฺย ราชฺญ: 

กุลปฺรเวศก: กลฺยาณมิตฺโร หิไตษี อนุกมฺปก: อรฺถกาม: | ส จาสฺย ราชา อตฺฤปฺโต ทรฺศนนาภีกฺษฺณ- 

ปฺรติกางฺกฺษี จาภูทฺทรฺศเนน ธรฺมสกํถโนปสกฺํรมณปรฺยปุาสนปริปฺฤจฺฉาคฺรหณธารณวาจนวิชฺญาปน-

สมรฺถ: | ส ขลุ ปุนรฺธรฺมภาณโก ภิกฺษุ: สตฺตฺวานามีรฺยาจรฺยาธิมุกฺติธาตุวาสนากุศโล’ภูตฺ | สตฺตฺวานา-

มินฺทฺริยพลนีรฺยวิมาตฺรตาชฺญานธาตุวาสนากุศล: สตฺยสธิํกุศล: วิสธิํปฺรติวจนกุศล: อรฺถวินิศฺจยกุศล: 

คมฺภีรปฺรติภาน: สตฺตฺวานาํ วินยวิธิชฺญ: ปูรฺวาภิลาปี สฺมิตมุข: อปคตภฺรูกุฏิมุโข มหทฺนตจิตฺตวิหารี 
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มหากรุณาภิยุกฺต: อนภิภูต: สรฺวปรปฺรวาทิภิ: | เตน จ กุมาร กาเลน เตน จ สมเยน ราชฺโญ  

ชฺญานพลสฺย ทุหิตา ทาริกาภูตฺ โษฑศวรฺษา ชาตฺยา อภิรูปา ปฺราสาททิกา ทรฺศนียา ปรมยา ศุภวรฺณ-

ปุษฺกลตยา สมนฺวาคตา ชฺญานาวตี นาม | ตสฺยา: ส ภูตมติภิกฺษุราจารฺโย’ภูตฺ กุศเลษุ ธรฺเมษุ สทํรฺศก: 

สมุตฺเตชก: สปฺํรหรฺษก: สมาทาปก: | เตน จ กุมาร กาเลน เตน สมเยน ตสฺย ธรฺมภาณกสฺย ภิกฺโษรฺ

มหากฺฤษฺณไวสรฺป: อเูรา ปฺราทุรภูตฺ ทุศฺจิกิตฺสฺโย ทุรฺลภไภษชฺย: | ส ไวทฺไย: คฺลาน: ปฺรติกฺษิปฺโต’ 

ภูตฺ | 

อถ ขลุ ราชา สานฺตปุร: สปุตฺร: ทุหิตฺฤปริวาร: ต ํภิกฺษุ ํคฺลาน ํวิทิตฺวา ปฺราโรทีทศฺรูณิ 

ปฺรวรฺตยติ สฺม สารฺธมศีตฺยา สฺตฺรีสหสฺไร: สารฺธํ เปาไรรฺนาคไร: สารฺธํ ราษฺฏฺ เรณ ไนคม- 

ชานปไทรฺคณกมหามาไตฺร: สารฺธมมาตฺยเทาวาริกปาริษทฺไย: | เต สรฺเว ต ํภิกฺษุ ํคฺลานํ วิทิตฺวา  

ปฺรโรทนฺต: อศฺรณิ ปฺรวรฺตยามาสุ:  มา ขลฺวย ํภิกฺษุ: กาล ํกุรฺยาทิติ | เตน จ กุมาร กาเลน เตน สมเยน 

ราชฺโญ ชฺญานพลสฺยานฺยตรา เทวตา ปุราณสาโลหิตาภูทนุพทฺธา | สา ตสฺย ราชฺญ: สฺวปฺนานฺตรฺ- 

คตสฺยาปทรฺศยติ สฺม  สเจตฺ มหาราช เอตสฺย ภิกฺโษรฺนวเกนาสํกฺลิษฺเฏน มานุษฺเยณ รุธิเรไณษ  

กฺฤษฺณไวสรฺป อาลิปฺเยต, นวก ํจาสํกฺลิษฺฏ ํมานุษ ํมาํสํ นานารสสปฺํรยุกฺต ํโภชน ํทีเยต, เอวเมษ 

ภิกฺษุรสฺมาทาพาธาทฺ วฺยุกฺติ ษฺเฐต | อถ ขลุ ราชา ชฺญานพลสฺตสฺยา ราตฺรฺยา อตฺยเยน ตต:  

สฺวปฺนานฺตราตฺ ปฺรติวิพุทฺโธ’นฺต:ปุรมธฺยคต: อิมาํ สฺวปฺนปฺรกฺฤติมนฺต:ปุรายาโรจยามาส  เอวรูํป: 

สฺวปฺโน มยา ทฺฤษฺฏ: | อิติ หิ กุมาร ตต: สฺตฺรยาคาราตฺตตศฺจ ราชกุลานฺน กาจิตฺ สฺตฺรี อุตฺสหเต ตสฺย 

ภิกฺโษสฺตทฺไภษชฺย ํทาตุมฺ | ชฺญานาวตฺยปิ ราชทุหิตา อิมมีทฺฤศเมว สฺวปฺนมทฺรากฺษีตฺ | ทฺฤษฺฏฺ วา จ 

ปุน: ปฺรติวิพุทฺธา อนฺต:ปุรมธฺเย อิมาเมว สฺวปฺนปฺรกฺฤตึ มาตฺฦณํา ปริวารสฺย จาโรจยติ สฺม | น จ  

กาจิทุตฺสหเต สฺตฺรี ตสฺย ภิกฺโษเรตทฺ ไภษชฺย ํทาตุมฺ | 

อถ ขลุ ชฺญานวตี ราชทุหิตา ตุษฺฏา อุทคฺรา อาตฺตมนสฺกา ปฺรมุทิตา ปฺรีติเสามนสฺยชาตา 

เอว ํวฺยวสายมการฺษีตฺ  ยนฺนวหเมตทฺ ไภษชฺย ํสฺวกาจฺฉรีราทฺ ยโถปทิษฺฏ ํนว ํรุธิรํ นว ํจ มาํส ํททฺยามฺ | 

อหเมเวห ราชกุเล สรฺวทหรา จ สรฺวตรุณี จ อสกฺํลิษฺฏกายวางฺมนสฺกรฺมา จ | อสกฺํลิษฺฏ ํชฺญานเมษามิ | 

อสกฺํลิษฺฏสฺย ธรฺมภาณกสฺย สฺวศรีราทฺ รุธิรํ จ มาํส ํโจปนามยิษฺยามิ | อปฺเยว นาไมษ ภิกฺษุรสฺมาทา-

พาธาทฺ วฺยุกฺติษฺเฐต | อถ ขลุ สา ชฺญานวตี ราชทุหิตา สฺวกมาวาสํ คตฺวา ตีกฺษณํ ศสฺตฺรํ คฺฤหีตฺวา  

ธรฺมานฺตรฺคเตน มานเสน สฺวกมูรุมาํส ํฉิตฺตฺวา นานารสสํปฺรยุกฺต ํปฺรณีตมภิสํสฺกฺฤตฺย โลหิต ํจ  

ปฺรคฺฤหฺย ต ํจาจารฺย ํปฺรเวศฺย ราชฺโญ ชฺญานพลสฺย ปุรโต นิษทฺย โลหิเตน ต ํวิสรฺปมาเลปยตฺิวา เตน จ 

สฺวภิสสฺํกฺฤเตน โภชเนน สตํรฺปยติ | อถ ขลุ ส ภิกฺษุรชานนฺนปริพุธฺยมาน: อปริศงฺกมานสฺตทฺภกฺต ํ 

ปริภุกฺตวานฺ | สมนนฺตรปริภุกฺเต จ ตสฺมินฺนาหาเร ตสฺย ภิกฺโษ: สรฺวาสฺตา เวทนา ปฺรติปฺรสฺรพฺธา:, 

สรฺวศฺจ วฺยาธิรปคต: | เตน วิคตปริทาเหน สรฺวมุขสมรฺปิเตน ตถา ธรฺโม เทศิโต ยถา ตโต’ 
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นฺต:ปุราตฺตศฺจ นครชนปทราษฺฏฺ รสนิํปาตาทฺ ทฺวาทศานาํ ปฺราณิสหสฺราณามนุตฺตรายาํ สมฺยกฺสโํพเธา 

จิตฺตานฺยตฺุปนฺนานิ | 

อถ ขลุ ราชา ชฺญานพล: สฺวกาํ ทุหิตรํ คาถาภิรธฺยภาษต 

กุตสฺตฺวยา โศณิตุ ลพฺธุ ทาริเก 

กุโต อิท ํอาหฺฤตุ มาํส มานุษมฺ | 

อาหารุ ย: สาธิตุ เต ‘ทฺย ธีเต 

เยโน สุขีย ํกฺฤตุ ธรฺมภาณก: | (1) 

หโต หฺยย ํวาถ มฺฤโต’ถ ลพฺโธ 

ยตฺ สาธิต ํนานรเสหิ วฺย ฺชนมฺ | 

กุตศฺจ เต โศณิตุ ลพฺธุ ทาริเก 

เยโน อย ํโมจิตุ วฺยาธิ ปาปก: | (2) 

ปิตุ: ศฺรุณิตฺวา วจน ํจ ทาริกา 

ชฺญานาวตี ตสฺย อิท ํพฺรวีติ | 

อลีนจิตฺตา จ คิรํ ปฺรภาษเต 

ศฺฤณุษฺว ตาตา ยทห ํพฺรวีมิ เต | (3) 

ทฺฤษฺฏสฺตาต มยา สฺวปฺโน เทวตายา นิทรฺศิต: | 

ศฺฤณุษฺว เม ภูมิปเต ภูตมรฺถ ํวิชานถ | (4) 

สา เทวตา มมาโวจนฺมานุษ ํมาํสโศณิตมฺ | 

โย ททฺยาทสฺย ภิกฺษุสฺย วฺยาเธรฺมุจฺเยตฺ ส ปาปกานฺ | (5) 

มยา โจตฺถาย ศยฺยาต: ปฺรวิศฺยานฺต:ปุรํ นฺฤป | 

สฺวปฺนสฺตทายมาขฺยาโต ชฺเยษฺฐิกานาํ หิ มาตฺฤณามฺ | (6) 

เจฏิกานาํ มยาขฺยาต ํกา ศากฺตา กรฺตุมีทฺฤศมฺ | 

มานุษ ํโศณิต ํมาํส ํรสสิทฺธ ํสุสสฺํฤกฺฤตมฺ | (7) 

โภชน ํจ ปฺรทาตวฺย ํโศณิเตน จ เลปนมฺ | 

กฺฤษฺณไวสรฺปโต เอษ กถ ํภิกฺษุรฺวิมุจฺยเต | (8) 

ยทิ กฺริยา น กฺริยเต กฺษิปฺรเมเตน วฺยาธินา | 

กาล ํกุรฺยาทย ํภิกฺษุรฺไภษชฺเยน วิเนติ วา | (9) 

ตฺริภเว โก น สตฺตฺวสฺตฺยาชเยตฺ สฺวมาํสโศณิตมฺ | 

อิม ํทฺฤษฺฏฺ วา น โก วิทฺวานฺ กุรฺยาตฺ กายสฺมิ นิศฺรยมฺ | (10) 

อนฺต:ปุรสฺโย ปฺรติเวทยามฺยห ํ
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น เอก นารีปิ ภณาติ ทาสฺเย | 

ปฺริยศฺจ เม ภิกฺษุ: ปฺริยศฺจ อาตฺมา 

โพธฺยรฺถุ ตฺยกฺต ํมย มาํสโศณิตมฺ | (11) 

เตษาํ น กาเยสฺมิ จ ภกฺติ นิศฺริตา 

เปฺรมาปิ ไนวาตฺมนิ จาณุมาตฺรมฺ | 

สฺยกฺตฺวาปิ จาตฺมานุ น โภติ ทุรฺมนา: | 

เย โพธิ ปฺรารฺเถนฺติ ศิวามโศกามฺ | (12) 

อนฺต:ปุรํ ตต: ศฺรุตฺวา สรฺว ํตทฺวิสฺมิต ํอภูตฺ | 

น จาตฺโรตฺสหเต กาจิเทนาํ โยชยตุิ ํกฺริยามฺ | (13) 

ตโต เม นามิต ํจิตฺต ํภิกฺโษรฺทาสฺยามิ โภชนมฺ | 

สฺวานิ มาํสานฺยห ํฉิตฺตฺวา โศณิเตน จ เลปนมฺ | (14) 

สฺวกมรุูํ มยา ฉิตฺตฺวา คฺฤหีต ํมาํสโศณิตมฺ | 

มาํสเปศี มยา ปกฺวา นานารสสุสสฺํกฺฤตา | (15) 

ภิกฺโษสฺตสฺยาตุรสฺยาห ํทาสฺยามิ ปิตุรคฺรต: | 

โภชน ํมานุษ ํมาํส ํโศณิเตน จ เลปนมฺ | (16) 

ศฺฤโณหิ มหฺย ํวจน ํนราธิปา 

มนุษฺยมาํสสฺมิ อวิทฺยมาเน | 

ฉิตฺตฺวา สฺวมาํสานิ มโยรุโต นฺฤปา 

สาเธตฺว ทตฺตานิม ธรฺมภาณเก | (17) 

เอโษ มยานุตฺตรโพธิอรฺเถ 

สฺวกาตฺต กายาตฺต กฺฤโต มหารฺถ: | 

ภิกฺษุศฺจ มุกฺต: กฺฤตุ นิรฺวิกาโร 

มยา จ ปุณฺย ํกฺฤตมปฺรเมยมฺ | (18) 

ราชาปฺยโวจทฺทุหิตาํ กถ ํเต 

ฉิทฺยนฺติ กายาตฺตุ สฺวกาตฺตุ มาํเส | 

ไภษชฺยโยเค กฺริยมาณิ ทาริเก 

มา เต อภูทฺ ทุ:ข ศรีรเวทนา | (19) 

ส ราชธีตา มติมานฺ วิศารทา 

ตมาลปี ราช ศฺฤณุ นราธิปา | 

ศฺรุตฺวา จ ตตฺร ปฺรติปทฺย โยนิโศ 



721 
 

 
 

อจินฺติย: กรฺมวิปากุ ตาทฺฤศ: | (20) 

ปาเปน กรฺเมณ กฺฤเตน ตาตา 

นิรเย’ปิ สตฺตฺวา ปฺรปจนฺติ ทารุเณ | 

นิมาส ภูตฺวา จ สมาํส โภนฺติ 

ปศฺเยตุ กรฺมาณ ผล ํอจินฺติยมฺ | (21) 

ปาเปน กรฺเมณ นิรฺมาํสโศณิตา: 

กฺษเณน โจ โภนฺติ สมาํสโศณิตา: | 

กึ วา ปุนา ตตฺ กุศเลน กรฺมณา 

อธิมุกฺติโต ชายติ มาํสโศณิตมฺ | (22) 

ฉิทฺยนฺติ มาํเส น มมาสิ เวทนา 

อาหาริ เม โศณิตุ นาสฺติ อิ ฺชนา | 

น ธรฺมกายสฺย วฺรโณ น ฉิทฺรํ 

ยทิ สรฺวุ ฉิทฺเยย ุมม สฺวมาํสมฺ | (23) 

ปฺรีตึ มยา ธรฺมิ ปรํา ชนิตฺวา 

ฉิตฺตฺวา ปฺรทตฺต ํสฺวกมรุูมาํสมฺ | 

น โจ มมา ตาต วฺรเณน ทุ:ข ํ

ชานามิ กาโย กถปูรฺวมาสีตฺ | (24) 

เอาทุมฺพร ํปุษฺปุ ยไถว ตาตา 

พหุกลฺปโกฏีษุ กทาจิ ทฺฤศฺยเต | 

เอเมว เอตาทฺฤศ ธรฺมภาณโก 

กทาจิ ทฺฤศฺยนฺติห ชมฺพุทฺวีเป | (25) 

ยไถว ชามฺพนูท นิษฺกุ ภาสเต 

ปศฺยนฺต สตฺตฺวา น วิตฺฤปฺติเมนฺติ | 

เอเมว เอตาทฺฤศ ธรฺมภาณกานฺ 

ทฺฤษฺฏฺ วา น ตฺฤปฺยนฺติห เทวมานุษา: | (26) 

ปีตฺวา ยถาจฺฉ ํสลิล ํชนสฺย 

ตฺฤษาภิภูตสฺย ตฺฤษา วิคจฺฉติ | 

เอเมว เอเต วิทุ ธรฺมภาณกา 

ธรฺมามฺฤไตสฺตฺฤษฺณ วิเนนฺติ ปฺราณินามฺ | (27) 

สุตฺยกฺตเมตนฺมย มาํสโศณิต ํ
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ยทฺฤตฺตุ ภิกฺษุสฺย คิลานกสฺย | 

วิสรฺปุ ศานฺตศฺจ ส ธรฺมภาณเก 

กฺฤต ํมยา เคารว ุพุทฺธวรฺณิตมฺ | (28) 

จาริตฺรวนฺตสฺย พหุศฺรุตสฺย 

อิม ํสมาธีวรธารกสฺย | 

ยนฺเม ตุ ตฺยกฺต ํสฺวกมาตฺมมาํส’ 

เมเตษ ธรฺมาณ ภเวยฺย ลาภินี | (29) 

ยไถว คนฺธ: สุรภี มโนรม: 

กาลานุสารี ศุภ จนฺทนสฺย | 

ปฺรวาติ คนฺโธ ทศสุ ทิศาสุ 

เอเมว คนฺโธปม ธรฺมภาณกา: | (30) 

ยไถว เมรุรฺทิศตาสุ ทฺฤศฺยเต 

สมนฺตปฺราสาทิกุ ทรฺศนีย: | 

อวภาสยนฺโต ทิศตาสุ โรจเต 

ตไถว เมรูปม ธรฺมภาณกา: | (31) 

ยไถว สฺตูปํ ปตมานุ กศฺจิทฺ 

วฺยตฺุถาปเยตฺ สสฺํกริ ปณฺฑิโต นร: | 

ยสฺตตฺร สฺตูเป’ปิ ปฺรสาทุ กุรฺยาทฺ 

วฺยตฺุถาปิโต เยน ส ตสฺย เหตุ: | (32) 

เอเมวย ํธรฺมสฺตูโป คิลานโก 

วิโมจิโต โลหิตเลปเนน | 

สฺวเกน มาํเสน จ ธรฺมเคารวาทฺ 

ทีโป มยา ทีปิตุ ชมฺพุทฺวีเป | (33) 

เอโษ’กริษฺยทฺ ยทิ ภิกฺษุ กาล ํ

สมาธิศพฺโท’ปิห ชมฺพุทฺวีเป | 

นิรุทฺธุ สตฺตฺวาน สทาภวิษฺยตฺ 

จิกิตฺสิเต’สฺมินฺ ส สมาธิ ลพฺธ: | (34) 

สรฺวสฺย โลกสฺย ปริตฺราณุ ภิกฺษุ’ 

รนฺธสฺย โลกสฺย จ จกฺษุทายก: | 

ราคสฺย โทษสฺย โมหสฺย ไจว 
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จิกิตฺสโก’ย ํมม ไวทฺยราช: | (35) 

มหทฺคเต จิตฺติ สทา ปฺรติษฺฐิต: 

ปฺรมาณุ จรฺยาย น ตสฺย ลภฺยเต | 

สุวินิศฺจิตารฺเถษุ ปเทษุ ศิกฺษิโต 

อนาภิภูตศฺจ ปรปฺรวาทิภิ: | (36) 

น มหฺยา ภูโย วินิปาตโต ภย ํ

สฺตฺรีตฺว ํปุนรฺเม น จ ภูย ุเภษฺยติ | 

สหสฺรกลฺปาน จ โกฏิโย ภุโย 

กฺฤตฺวา ปรํ เคารว ุธรฺมภาณเก | (37) 

โย พุทฺธเกฺษตฺรานฺ ยถ คงฺควาลิกา: 

รตนาน ปูรฺณานฺ ททิ นายกานามฺ | 

ยศฺไจว ปาทางฺคุลิเมก ททฺยา’ 

ทิท ํตต: ปุณฺย ุวิศิษฺยเต ปรมฺ | (38) 

สา ทาริกา กาลมิตศฺจ กฺฤตฺวา 

อทฺรากฺษิ พุทฺธาน สหสฺรโกฏฺ ย: | 

สรฺเวษ โจ ศาสนิ ปฺรวฺรชิตฺวา 

อิม ํวรํ ศานฺตุ สมาธิ เทศย ี| (39) 

สรฺเวษ เตษาํ ทฺวิปโทตฺตมานาํ 

ปรินิรฺวฺฤตานาํ จรมิสฺมิ กาเล | 

ปฺรวฺรชฺยลาภินฺยภุ นิตฺยกาล’ 

มสกิํลิษฺฏา: สุคตาน ปุตฺรกา: | (40) 

ทีปปฺรภสฺยาถ ตถาคตสฺย 

จริตฺว สา ศาสนิ พฺรหฺมจรฺยมฺ | 

สฺตฺรีภาวุ ตสฺมินฺ วินิวรฺตยตฺิวา 

อภูษิ ภิกฺษุสฺตทฺ ? ธรฺมภาณก: | (41) 

ไมตฺเรย ชฺญานพํลุ โส นเรนฺทฺร: 

สทฺธรฺมปริคฺราหกุ นิตฺยกาลมฺ | 

ทีปํกโร’เสา อภูทฺธรฺมภาณโก 

อห ํจ อาส ํตท ราชธีตา | (42) 

สฺวเกน มาํเสน จ โศณิเตน โจ 
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อุปสฺถิโต เม ตท ธรฺมภาณก: | 

ศา ฺย ํจ สรฺว ํปริวรฺชยตฺิวา 

อิม ํสมาธึ ปฺรติกางฺกฺษตา ตทา | (43) 

เยภี ตทา โรทิตุ ภิกฺษุ ทฺฤษฺฏฺ วา 

คิลานก ํปีฑิตุ เวทนาภิ: | 

อวิวรฺติกาสฺเต สท สรฺวิ ภูวนฺ 

น ชาตุ ยาตา วินิปาตภูมิมฺ | (44) 

นาภูษิ เตษาํ สท อกฺษิโรโค 

น ศีรฺษโรโค น จ กรฺณโรค: | 

น ฆฺราณโรโค น จ ชิหฺวโรโค 

น จ ทนฺตศลู ํน กทาจิทาสีตฺ | (45) 

สมนฺตปฺราสาทิกุ โภนฺติ นิตฺย ํ

ศิรีย เตเชน ชฺวลนฺตกายา: | 

ทฺวาตฺรึศเกตุศตปุณฺยลกฺษณา 

อุปสฺถิโต ไยสฺตท ภิกฺษุ คฺลานก: | (46) 

มหฺย ํจ เต ศาสนิ ปฺรวฺรชิตฺวา 

ปฺรลุชฺยมานานิมุ พุทฺธโพธิมฺ | 

ธาริตฺว เต ค ฺชุ ตถาคตานาํ 

ทฺรกฺษฺยนฺติ พุทฺธาน สหสฺรโกฏิโย | (47) 

สุสคฺํฤหีตฺวานิม พุทฺธโพธึ 

ธาเรตฺว นิตฺย ํจ หิ เคารเวณ | 

เต อรฺถุ กฺฤตฺวา วิปุล ํปฺรชานาํ 

ทฺรกฺษฺยนฺติ อกฺโษภฺย นราณมุตฺตมมฺ | (48) 

ศฺรุตฺวา จ เต จรฺย นิรุตฺตรามิมาํ 

ลปฺสฺยนฺติ ปฺรีตึ จริยาํ นิรามิษามฺ | 

ศฺรุตฺวา จ เต อาตฺมน ปูรฺวจรฺยาํ 

กาหินฺติ พุทฺธาน อุทารปูชามฺ | (49) 

ทฺฤษฺฏา จ ภิกฺษูนฺ วิทุ ศีลวนฺโต 

นิ:ศาฐิเยโน สท เสวิตวฺยา: | 

อขิล ํจ โทษ ํจ วิวรฺชยตฺิวา 
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เสเวต ภิกฺษุ ํตท ธรฺมภาณกา: | (50) 

อาฆาตุ กฺโรธ ํน วิวรฺชยตฺิวา 

ปูเชถ ปุตฺรานฺ มม ธรฺมศาสเน | 

มา อนฺยภูตา พหุกลฺปโกฏิโย 

วินิปาตปฺราปฺตศฺจ ภเวต ทุ:ขิตา: | (51) 

น ศีลุ ตฺราเยต ศฺรุต ํจ ตสฺย 

น ธฺยานุ ตฺราเยนฺน อรณฺยวาส: | 

ตทา นุ ตฺราเยนฺน จ พุทฺธปูชา 

วฺยาปาทุ กฺฤตฺวาน ปรสฺปเรณ | (52) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช ชฺญานาวตีปริวรฺตศฺจตุสฺตฺรึศติตม: | (34) 

 

35 

สุปุษฺปจนฺทฺรปริวรฺต: | 

อถ ขลฺวายุษฺมานานนฺท อุตฺถายาสนาเทกาํสมุตฺตราสงฺค ํกฺฤตฺวา ทกฺษิณํ ชานุมณฺฑล ํ

ปฺฤถิวฺยาํ ปฺรติษฺฐาปฺย เยน ภควาํสฺเตนา ฺชลึ ปฺรณมฺย ภควนฺตเมตทโวจตฺ  ปฺฤจฺเฉยมห ํภควนฺต ํ

ตถาคตมรฺหนฺตํ สมฺยกฺสํพุทฺธํ กจิํเทว ปฺรเทศ ํสเจนฺเม ภควานวกาศ ํกุรฺยาตฺ ปฺรษฺฏวฺยปฺรศฺน- 

วฺยากรณาย | เอวมุกฺเต ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทเมตทโวจตฺ  เตน หฺยานนฺท สฺวเก อาสเน นิษทฺย 

ปฺฤจฺฉ ตฺว ํตถาคตมรฺหนฺต ํสมฺยกฺสพุํทฺธ ํยทฺ ยเทวากางฺกฺษสิ อห ํเต ตสฺย ตสฺย ปฺรศฺนสฺย วฺยากรเณน 

จิตฺตมาราธยิษฺเย | เอวมุกฺเต อายุษฺมานานนฺโท ภควนฺตเมตทโวจตฺ  กฺฤตาวกาโศ’สฺมิ ภควนฺ,  

กฺฤตาวกาโศ’สฺมิ สุคต ปฺรศฺนวฺยากรณาย | อถ ขลฺวายุษฺมานานนฺโท ภควต: ปุรต: อาสเน นิษทฺย 

ภควนฺตเมตทโวจต  โก นุ ภควนฺ เหตุ: ก: ปฺรตฺยโย ยทิห เอกตฺยา โพธิสตฺตฺโว โพธิสตฺตฺวจาริกาํ  

จรมาณา หสฺตจฺเฉทานฺ ปาทจฺเฉทานฺ กรฺณจฺเฉทานกฺษฺยตฺุปาฏนานิ องฺโคตฺตมางฺคจฺเฉทานฺ นิคจฺฉนฺติ 

ปฺรตฺยงฺคจฺเฉทาํศฺจ ? วิวิธานิ ทุ:ขานิ ปฺรตฺยนุภวนฺติ ? โน จ หียนฺเต ? น จ ปริกฺษียนฺเต’นุตฺตรายา: 

สมฺยกฺสโํพเธ: ? เอวมุกฺเต ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทเมตทโวจตฺ  สเจตฺ ตฺวมานนฺท ชานียา ยานิ เม  

ทุ:ขานิ ปฺรตฺยนุภูตานิ อิมามนุตฺตรํา สมฺยกฺสํโพธึ สมุทานยิตุมฺ, เอตทปิ เต จ ปฺรติภายาตฺ |  

กึ ปุนรฺยตฺตถาคต ํปริปฺรษฺฏวฺย ํมนฺยถา: | ตทฺ ยถาปิ นาม อานนฺท อิห กาศฺจิเทว ปุรุษ: อธสฺตาตฺ  

ปาทตลมุปาทาย ยาวนฺมรฺูธกาทาทีปฺโต ภเวตฺ ปฺรชฺวลิต: เอกชฺวาลีภูต:, ต ํกศฺจิเทว ปุรุษ อุปสกฺํรมฺย 

เอว ํวเทตฺ  เอหิ ตฺว ํโภ: ปุรุษ อนิรฺวาปิเตนาตฺมภาเวน ป ฺจภิ: กามคุไณ: สมรฺปิต: สมนฺวงฺคีภูต: 

กีฑสฺว รฺมสฺว ปริจารยสฺเวติ | ตตฺ กึ มนฺยเส อานนฺท อปิ ตุ ส ปุรุษ: อนิรฺวาปิเตนาตฺมภาเวน ป ฺจภิ: 

กามคุไณ: สมรฺปิต: สมนฺวงฺคีภูต: กฺรีเฑต รเมต ปริจารเยต ? อานนฺท อาหโน หีท ํภควนฺ |  
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ภควานาห  กฺรีเฑตานนฺท ส ปุรุโษ รเมต ปริจารเยต ปริกลฺปมุปาทายานิรฺวาปิเตนาตฺมภาเวน ป ฺจภิ: 

กามคุไณ: สมรฺปิต: สมนฺวงฺคีภูต: | น ตฺเวน ตถาคตสฺย ปูรฺว ํโพธิสตฺตฺวจาริกาํ จรมาณสฺย สตฺตฺวาํสฺ- 

ตฺริภิรุปาไยรฺทุ:ขิตานฺ ทฺฤษฺฏฺ วา ทริทฺรานฺนาภูตฺ สุข ํวา เสามนสฺย ํวา จิตฺตปฺรหรฺโษ วา | เย อานนฺท 

โพธิสตฺตฺวา มหาสตฺตฺวา ปูรฺว ํโพธิสตฺตฺวจาริกาํ จรมาณา อขณฺฑศีลา ภวนฺติ อฉิทฺรศีลา: อกลฺมาษ- 

ศีลา อศพลศีลา: อปรามฺฤษฺฏศีลา: อจลิตศีลา:,  อลุลิตศีลา อโกษฺยศีลา:,  โนตฺตานศีลา: ,  

น ปรททรฺศนศีลา: น วิสวําทนศีลา:, ฤชุศีลา: ยถาปฺรติชฺญาศีลา: สตฺตฺวานุคฺรหศีลา: | เอวรูํเปร ศีเลน 

สมนฺวาคตา ภวนฺติ, เต อานนฺท โพธิสตฺตฺวา มหาสตฺตฺวา อนนฺตาํ โพธิสตฺตฺวจาริกาํ จรมาณา  

น หสฺตจฺเฉเทน ปริหาณึ วิคจฺฉนฺติ | น ปาทจฺเฉเทน ปริหาณึ นิคจฺฉนฺติ | น กรฺณนาสาจฺเฉเทน  

ปริหาณึ นิคจฺฉนฺติ | น เนตฺรีตฺปาฏนศีรฺษจฺเฉเทน ปริหาณึ นิคจฺฉนฺติ | นางฺคปฺรตฺยงฺคจฺเฉเทน ปริหาณึ 

นิคจฺฉนฺติ | น จ วิวิธานิ ทุ:ขานิ ปฺรตฺยนุภวนฺติ | กฺษิปฺรํ จานุตฺตรํา สมฺยกฺสโํพธิมภิสพุํธฺยนฺเต | 

ภูตปูรฺวมานนฺท อตีเต’ธวนฺยสํเขฺยยกลฺไปรสเํขฺยยตไรรฺวิปุไลรปฺรมาไณรจินฺตฺไยร’ 

ตุลฺไยร’ปริมาไณรฺยทาสีตฺ | เตน กาเลน เตน สมเยน รตฺนปทฺมจนฺทฺรวิศุทฺธาภฺยุทฺคตราโช นาม  

ตถาคโต’รฺหนฺ สมฺยกฺสพุํทฺโธ โลก อุทปาทิ วิทฺยาจรณสปํนฺน: สุคโต โลกวิทนุตฺตร: ปุรุษทมฺยสารถิ: 

ศาสฺตา เทวมนุษฺยาณํา จ พุทฺโธ ภควานฺ | เตน ขลุ ปุนรานนฺท สมเยน ตสฺย ภควโต รตฺนปทฺม- 

จนฺทฺรวิศุทฺธาภฺยทฺุคตราชฺญสฺตถาคตสฺยารฺหต: สมฺยกฺสพุํทฺธสฺย นวติกลฺปโกฏีนิยุตศตสหสฺราณฺยา-

ยุษฺปฺรมาณมภูตฺ สรฺวตฺร จ ทิวเส นวติกลฺปโกฏีสหสฺราณิ สตฺตฺวานามไววรฺติกตายาํ พุทฺธธรฺเมษุ  

ปฺรติษฺฐายปติ สฺม | เตน ขลุ ปุนรานนฺท สมเยน ตสฺย ภควโต รตฺนปทฺมจนฺทฺรวิศุทฺธาภฺยทฺุคตราชฺญสฺ-

ตถาคตสฺยารฺหต: สมฺยกฺสพุํทฺธสฺย ปรินิรฺวฺฤตสฺย จรมิกายาํ ป ฺจาศติ สทฺธรฺมานตรฺธานกาลสมเย  

สทฺธรฺมวิปฺรโลเป วรฺตมาเน อิเม เอวรูํปา: สูตฺรานฺตา พหุชนชุคุปฺสิตา พหุชนวิวรฺชิตา พหุชนวิรุทฺธา 

มหาวฺฤษฺฏิกาลสมเย วรฺตมาเน วฺยาลกาลสมเย วรฺตมาเน วิทฺยตฺุกานฺตารกลฺปสมเย ทุรฺภิกฺษกาลสมเย 

มิถฺยาทฺฤษฺฏิกาลสมเย อสมฺยคฺทฺฤษฺฏิกาลสมเย ตีรฺถิกมนฺตฺรปรฺเยษฺฏิกาลสมเย พุทฺธโพเธ:  

ปฺรลุชฺยมานกาลสมเย วรฺตมาเน สปฺต โพธิสตฺตฺวสหสฺราณิ คฺรามนครนิคมรา ราชธานีชนปเทภฺโย 

นิรฺวาสิตานิ สมนฺตภทฺรํ นาม วนขณฺฑ ํตทุปนิศฺริตฺย วิหรนฺติ สฺม สารฺธ ํสุปุษฺปจนฺทฺเรณ ธรฺมภาณเกน 

ยสฺเตษาํ ภิกฺษูณํา ธารณีธรฺมปยาย เทศยติ สฺม | ส ขลุ ปุนา ราชา สุปุษฺปจนฺทฺโร ธรฺมภาณก เอโก 

รโหคต: ปฺรติสลีํโน ทิวฺเยน จกฺษุษา อติกฺรานฺตมานุเษณ ปศฺยติ สฺม  พหฺวีรฺโพธิสตฺตฺวโกฏีรวรุปฺต-

กุศลมลูา อนฺโยนฺเยภฺโย พุทฺธเกฺษตฺเรภฺย: อิโหปปนฺนา: | สจฺเจตฺเต ลเภรนฺ ธารณีธรฺมปรฺยายศฺรวณาย, 

น นิวรฺเตรนฺนนุตฺตรายา: สมฺยกฺสโํพเธ: | อถ น ลเภรนฺ ธารณีธรฺมปรฺยายศฺรวณาย, วิวรฺเตรนฺนนุตฺ-

ตรายา: สมฺยกฺสโํพเธ: | อถ ขลุ สุปุษฺปจนฺทฺโร ธรฺมภาณก: สฺมฺฤต: สปฺํรชานสฺํตต: สมาเธรฺวฺยุตฺถาย  

เยนาเสา มหานฺ โพธิสตฺตฺวคณสฺเตโนปสกฺํรานฺต: | อุปสฺกฺรมฺย ต ํมหานฺต ํโพธิสตฺตฺวคณเมตทโวจตฺ  

คมิษฺยาม: กุลปุตฺรา: | คฺรามนครนิคมราษฺฏราชธานีรวตริตฺวา สตฺตฺเวภฺโย ธรฺม ํเทศยษฺิยาม: | อถ ขลุ ส 
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มหานฺ โพธิสตฺตฺวคณ: สุปุษฺปจนฺทฺรํ ธรฺมภาณกเมตทโวจตฺ  นาสฺมากมภิปฺเรต ํยทายุษฺมานิโต 

วนษณฺฑาทฺ คฺรามนครนิคมราษฺฏฺ รราชธานีรวตเรตฺ | ตตฺกสฺย เหโต: ? พหฺวโย’ภิมานิกา ภิกฺษุภิกฺษุณฺ-

ยปุาสโกปาสิกา: | สทฺธรฺมปฺรติเกฺษปกาลศฺจ วรฺตเต | ตมายษฺุมนฺต ํชีวิตาทฺวฺยวโรปยษฺิยนฺติ | อายษฺุมาํ-

ศฺจาตีว ปฺราสาทิโก’ภิรูโป ทรฺศนีย: ปฺรถมเยาวนสมนฺวาคโต ภทฺรโก วยสิ วรฺตเต | ส เธาตกา ฺจน-

หาฏกจฺฉวิ: ศงฺขกุนฺเทนฺทุวรฺณโยรฺณยา ปฺรติมณฺฑิโต’ปิ โศภิตลลาโฏ นีลกุ ฺ จิตเกโศปฺณีษศฺจ | มา เต 

ราชปุตฺรา วา อนฺเย วา ตตฺปฺรติมา อีรฺษฺยมามาตฺสรฺโยปหตเจตโส ชีวิตาทฺวฺยวโรปยิษฺยนฺติ | อถ ขลุ  

สุปุษฺปจนฺทฺโร ธรฺมภาณกสฺต ํโพธิสตฺตฺวคณเมตทโวจตฺ  สเจนฺเม อาตฺมา อารกฺษฺเย ภเวตฺ, น มยา  

อตีตานาคตปฺรตฺยุตฺปนฺนานาํ พุทฺธานาํ ภควตาํ ศาสเน อารกฺษา กฺฤตา ภเวตฺ | ตสฺยาํ จ เวลายามิมา 

คาถา อภาษต 

น อาตฺมสชฺํญาย วสิตฺว ชาตุ 

ศกฺย ํอิหา ศาสนิ รกฺษ กุรฺวณา | 

มหาวิตานา สุคตาน โพธิ: 

ปฺรกาศนา ปศฺจิมิ กาลิ ทารุเณ | (1) 

โย อาตฺมสชฺํญา ปฺรชหิตฺว สรฺวศ: 

สตฺตฺวานิมานฺ ปุทฺคลวาทนิศฺริตานฺ | 

รูปาณิ ศพฺทาํศฺจ รมาํศฺจ คนฺธานฺ 

สฺปฺรษฺฏวฺย ุวรฺเชติ ส รกฺษิ ศาสนมฺ | (2) 

พุทฺธาน โกฏีนยตุานฺยปุศิถิเห’ 

ทนฺเนน ปาเนน ปฺรสนฺนจิตฺต: | 

ฉไตฺร: ปตากาภิ ทีปกฺริยาภิ: 

กลฺปาน โกฏี ยถ คงฺควาลิกา: | (3) 

ยศฺไจว สทฺธรฺม ปฺรลุชฺยมาเน 

นิรุธฺยมาเน สุคตาน ศาสเน | 

ราตฺรึทิว ํเอก จเรยฺย ศิษฺยานฺ 

อิท ํตต: ปุณฺย ุวิศิษฺฏ ุโภติ | (4) 

เย ทานิ เตษาํ ปุรุษรฺษภาณาํ 

สทฺธรฺมิ ลุชฺยนฺติ อุเปกฺษิ ภาวย ี| 

น เตารฺชินา สตฺกฺฤต โภนฺติ เกจิตฺ | 

น โจ กฺฤต ํเคารว ุนายเกษุ | (5) 

ยษฺุเม โภถ สุขี สฺวการฺถุ กุรุถ โคปายถา อาตฺมน ํ
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ยษฺุเม โภถ อิหาปฺรมตฺต วินเย ไมตฺรีวิหารี สทา | 

ศีล ํรกฺษถ อุชฺชวล ํอศพล ํศุทฺธ ํศุจิ นิรฺมล ํ

เยหี รกฺษิตุ ศีลุ โภติ อมล ํพุทฺเธภิ สวํรฺณิตมฺ | (6) 

เยหี สตฺกฺฤตุ โภนฺติ สรฺวิ สุคตา ยาวนฺต ปูรฺเว อภูตฺ | 

เตหิ ตฺรายตุิ โภนฺติ สรฺวชนตา ยา โพธิสปฺํรสฺถิตา | 

เตหี อุทฺธริตา ภวนฺติ นรกา สตฺตฺวา พหู ปาปกา: 

เยหี รกฺษิตุ โภนฺติ ศีลุ อมล ํพุทฺไธ: ปฺรศสฺต ํปุรา | (7) 

ทาน ํเทถ วิศิษฺฏ ธรฺมรตน ํกฺษานฺตึ สทา รกฺษถา’ 

รณฺย ํจาศฺรยถา สมาธิกุศลา ภาเวถ โจ มารฺทวมฺ | 

มา โจ วิคฺรห สรฺวถา วิจรถา ศิษฺฏาํ ศิวาํ จาริกาํ 

คจฺฉาโม วย ุราชธานิ นครํ สตฺตฺวาน ตฺราณารฺถิกา: | (8) 

ตสฺมินฺโนตรตี มหามติธเร สตฺตฺวาคฺรสาเร ฤเษา 

วตนฺตี อิมิ อศฺรุกา: สุกรุณ ํปาเทหิ อนฺเย ปตี | 

มา หี โอตรหี มหามติ วิทุ ปฺเรกฺษ วเน ปาทปานฺ 

ม ฺชุคนฺธ มโนรมานฺ สุรุจิรานาตฺมาน ตฺราณาตฺมก: | (9) 

เต’ปี ปูรฺว วินายกา ทศพลา: ศานฺเตนฺทฺริยา: สูรตา: 

คตฺวา กานนิ ไศลศฺฏงฺคศิขเร โพธาธิคมฺยาํ วรามฺ | 

ศฺเรษฺฐาํ จาริก โพธิเหตุ จริตาสฺเต ปุณฺยชฺญานาํ วรา: 

เตษาํ ศิกฺษิหิ กานเน นิวสโต มา คจฺฉ ตฺว ํสุวฺรต | (10) 

คาตฺรํ จิตฺริตุ ลกฺษไณ: สุรุจิไร: เกศาศฺจ นีลาสฺตวา 

วรฺณ: กา ฺจนสนิํภปฺรภกโร โอภาสเต เมทินีมฺ | 

อรฺูณา เต ภฺรมุขานฺตเร สุรุจิรา ศงฺขนิกาศปฺรภา 

มา เต อีรฺษฺย ุชนิตฺว กาย ุวิกิรี ราชานุราเช ตถา | (11) 

อถ ขลฺวานนฺท สุปุษฺปจนฺทฺโร ธรฺมภาณกสฺต ํโพธิสตฺตฺวคณ ํคาถยาภฺยภาษต 

ยาวนฺต: ปุริเมณ อาสิ สุคตา: สรฺวชฺญ กฺษีณาสฺรวา: 

สรฺเว เต’ถ กรึสุ โลกิ ตฺริภเว โพธาธิคมฺยาํ วรามฺ | 

ศฺเรษฺฐาํ จาริก โพธิเหตุ จริตาสฺเต ปุณฺยชฺญานาํ วรา: 

เตษาํ ศิกฺษย โพธิสตฺตฺว นิยตุา สตฺตฺวาน ตฺราณารฺถิก: | (12) 

สรฺเว กฺฤตฺว ปฺรทกฺษิณ ํฤษิวิทุ ํปาทานิ วนฺทิตฺวนา 

โฆรํ อาศฺวสโต สฺวนนฺติ กรุณ ํกฺรนฺทนฺต อารฺตสฺวรมฺ | 
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อนฺเย ฉินฺนา ปฺรปาต เมทินิ ปตี มรฺูจฺฉิตฺว สาโล ยถา 

โน จา เต ปริวรฺติ ปุณฺยนิจิต: สตฺตฺวารฺถกาโม ฤษิ: | (13) 

ปาตฺร ํจีวรุ คฺฤหฺย ปฺรสฺถิตุ ฤษี สึโห ยถา เกสรี 

โน จาสฺโย คุณโทษ ตตฺร อกรี ธรฺมสฺวภาเว สฺถิต: | 

ฆเน กานนิ อสฺมิ โลกิ วสต: สตฺตฺวา อปาเย ปติ 

โส’ภูตฺต ํนครํ คมี ปุรวรํ สตฺตฺวาน ตฺราณารฺถิก: | (14) 

อถ ขลุ สุปุษฺปจนฺทฺโร ธรฺมภาณโก คฺรามนครนิคมราษฺฏราชธานีรวตริตฺวา สตฺตฺวานาํ 

ธรฺม ํเทศยติ สฺม | เตน ปูรฺวาหฺเณ อวตริตฺวา สตฺตฺวานํา นวนวติ ปฺราณิโกฏฺ ย: อไววรฺติกตายาํ 

สฺถาปิตา: อนุตฺตรายาํ สมฺยกฺสโํพเธา | น จ ตาํ รตฺนาวตี ราชธานีมนุปฺราปฺต: | โส’นุปูรฺเวณ ตาํ  

รตฺนาวลี ราชธานีมนุปฺราปฺต: | ส ตสฺยาํ ราตฺรยา อตฺยเยน ตาํ รตฺนาวตี ราชธานี ปฺราวิศตฺ | ปฺรวิศฺย 

ษทฺตฺรึศตฺปฺราณิโกฏีรไววรฺติกตฺเว ตฺถาปยติ พุทฺธธรฺเมษุ | น จ ตาวทฺ ภกฺตกฺฤตฺยมการฺษีตฺ | ส ภกฺต- 

จฺเฉทจฺฉินฺโน รตฺนาวตฺยา ราชธานฺยา นิษฺกฺรมฺย เยน ภควโต นขสฺตูปสฺเตโนปสกฺํรมฺย อาสฺถิตก เอว 

ราตฺรึทิวมตินามยติ สฺม | ส ตสฺยา ราตฺรฺยา อตฺยเยน ทฺวิตีเย ปฺราคฺภกฺเต รตฺนาวตี ราชธานี ปฺรวิศฺย  

ตฺรโยวึศติปฺราณิโกฏีรไววรฺติกพุทฺธธรฺเมษุ ปฺรติษฺฐาปยติ สฺม | น ต ตาวทฺ ภกฺตกฺฤตฺยมหารฺษีตฺ |  

ส ทฺวิตียภกฺตจฺเฉทจฺฉินฺโน รตฺนาวตฺยา ราชธานฺยา นิษฺกฺรมฺย เยน ภควโต นขสฺตูปสฺเตโนปสกฺํรมฺย 

อุตฺถิตก เอว ราตฺรึทิวมตินามยติ สฺม | ส ตสฺยาํ ราตฺรฺยามตีตายาํ ตฺริราตฺรภกฺตจฺเฉทจฺฉินฺโน รตฺนาวตี 

ราชธานี ปฺรวิศฺย วนวติปฺราณิโกฏีศตสหสฺราณฺยไววรฺติกพุทฺธธรฺเมษุ ปฺรติษฺฐาปยติ สฺม | น จ ตาวทฺ 

ภกฺตกฺฤตฺยมหารฺษีตฺ | ส ตฺริราตฺรภกฺตจฺเฉทจฺฉินฺโน รตฺนาวตฺยา ราชธานฺยา นิษฺกฺรมฺย เยน ภควโต 

นขสฺตูปสฺเตโนปสกฺํรมฺย อุตฺถิตก เอว ตฺฤตีย ํราตฺรึทิวมตินามยติ สฺม | ส ตสฺยา ราตฺรฺยา อตฺยเยน  

จตุรฺเถ ปฺราคฺภกฺเต รตฺนาวตี ราชธานี ปฺรวิศฺย นวนวติปฺราณิศตสหสฺราณฺยไววรฺติกพุทฺธธรฺเมษุ  

ปฺรติษฺฐาปยติ | ส จตุรฺททิวสภกฺตจฺเฉทจฺฉินฺโน รตฺนาวตฺยา ราชฺธานฺยา นิษฺกฺรมฺย เยน ภควโต  

นขสฺตูปสฺเตโนปสกฺํรมฺย อุตฺถิตก เอว ราตฺรึทิวมตินามยติ สฺม | ส ตสฺยา ราตฺรฺยา อตฺยเยน ป ฺจเม  

ทิวเส รตฺนวลี ราชธานี ปฺรวิศฺย ราชฺโญ’นฺต:ปุรํ ปฺราวิศตฺ | ปฺรวิศฺย จาศีตึ สฺตฺรีสหสฺราณฺยไววรฺติกตฺเว’

นุตฺตรายาํ สมกฺสโํพเธา ปฺรติษฺฐาปยติ สฺม | ตสฺมาจฺจ นคราตฺ สรฺวสตฺตฺวานไววรฺติกตายาํ สฺถาปยติ 

พุทฺธธรฺเมษุ | ส ตสฺยา ราตฺรฺยา อตฺยเยน ษษฺเฐ ปฺราคฺภกฺเต รตฺนาวลี ราชธานี ปฺรวิศฺย สหสฺรํ  

ราชปุตฺราณามไววรฺติกตฺเว สฺถาปยติ สฺม อนุตฺตรายาํ สมฺยกฺสโํพเธา | น จ ตาวทฺ ภกฺตสฺย กฺฤตฺย ํกโรติ 

สฺม | ส ษษฺเฐ ภกฺตจฺเฉทจฺฉินฺโน รตฺนาวตฺยา ราชธานฺยา นิษฺกฺรมฺย เยน ภควโต นขสฺตูปสฺ- 

เตโนปสํกฺรมฺย ราตฺรึทิวมตินามยติ สฺม | ส ตสฺย ราตฺรฺยา อตฺยเยน สปฺตเม ปุโรภกฺเต รตฺนาวตี 

ราชธานี ปฺรวิศฺยาทฺรากฺษีจฺฉูรทตฺต ํราชานมุทฺยานมภินิษฺกฺรมนฺต ํสุวรฺณมเยน รเถน รูปฺยมไย: ปกฺษ- 

ภิรุรคสารจนฺทนมยฺยา อีษยา ไวทูรฺยมไยศฺจไก: อุจฺฉฺริตจฺฉตฺรธฺวชสมลกฺํฤเตน อีษาปฏฺ ฏาวนทฺเธน 
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ทูษฺยปฏฺ ฏสํฉาททิเตน ยตฺราษฺเฏา ศตานิ กุมารีณํา รตฺนสูตฺรปริคฺฤหีตานามฺ, ยาสฺต ํรถ ํวาหยนฺติ  

อภิรูปา: ปฺราสาทิกา ทรฺศนียา: ปรมยา ศุภฺรวรฺณปุษฺกลตยา สมนฺวาคตา: ปฺรีตการฺเย เอาทฺธิลฺยการฺเย 

พาลานาํ น ปณฺฑิตานามฺ | จตุรศีติกฺษตฺริยมหาศาลกุลสหสฺราณิ ปฺฤษฺฐต: สมนุพทฺธานฺย’ภูวนฺ | จตุร-

ศีติพฺราหฺมณมหาศาลสหสฺราณิ จตุรศีติคฺฤหปติมหาศาลสหสฺราณิ ปฺฤษฺฐต: ปฺฤษฺฐโต’นุพทฺธานฺย-

ภูวนฺ | ป ฺจ จ ทุหิตฺฤศตานิ รตฺนมยีศิพิกาภิรูฒา: ปุรโต นิรฺยานฺติ สฺม | ตา: สหทรฺศเนไนว ตสฺย  

ภิกฺโษรไววรฺติกา อภูวนฺนนุตฺรายาํ สมฺยกฺสํโพเธา | อษฺฏษษฺฏิศฺจานฺต:ปุริกาศตสหสฺราณิ  

สหกุณฺฑลานฺยปนีย ปาทุกาศฺจาปนีย เอกําสํ จีวรํ  ปฺราวฺฤตฺย ทกฺษิณํ ชานุมณฺฑล ํปฺฤถิวฺยาํ  

ปฺรติษฺฐาปฺย เยน ส ภิกฺษุสฺเตนา ฺชลึ ปฺรณมฺย นมสฺยมาน: สฺถิโต’ภูตฺ | อถ ขลุ ตา อปิ กุมารฺย:  

ปูรฺวไก: กุศลมูไล: สํโจทิตา: สมานาสฺตาภฺย: ศิพิกาภฺโย’วตริตฺวา เอกาํส ํจีวรํ ปฺราวฺฤตฺย ทกฺษิณ ํ

ชานุมณฺฑล ํปฺฤถิวฺยาํ ปฺรติษฺฐาปฺย เยน ส ภิ สฺเตนา ฺชลึ ปฺรณมฺย คาถาภิรธฺยภาษนฺต 

อวภาสิตมทฺไยว ํรวิเณว สมนฺตต: | 

ภิกฺษุณา ปฺรวิศนฺเตน ชนกายศฺจ ธิษฺฐิต: | (15) 

ราคโทษา: สมุจฺฉินฺนา โมหาศฺจ วิธมีกฺฤตา: | 

กฺโรโธ โทษศฺจ อีรฺษฺยา จ สรฺว ํฉินฺน ํตทนฺตรมฺ | (16) 

น ราช ํปฺเรกฺษเต กศฺจินฺน ไจวมนุยาตฺยเสา | 

โย ราชฺญ: ศรูทตฺตสฺย ปริวาร: สุตาทิก: | (17) 

ปูรฺณมาสฺยาํ ยถา จนฺทฺโร นกฺษตฺรปริวาริต: | 

เอว ํส โศภเต ภิกฺษู ราชปุตฺรปุรสฺกฺฤต: | (18) 

สฺวรฺณพิมฺพ ํยถา จิตฺรํ กุศเลภิ: สุจิตฺริตมฺ | 

ปุษฺปิต: สาลราโช วา เอเมว ภิกฺษุ โศภเต | (19) 

ศกฺรศฺจ เทเวนฺทฺร มหานุภาว: 

สหสฺรเนตฺราธิปติ: ปุรํทร: | 

สุเมรุมรฺูธฺนิ ตฺริทศาน อีศฺวโร 

เอเมว ภิกฺษุ: ปฺรวิศตุ โศภเต’ยมฺ | (20) 

พฺรหฺเมว มนฺเย ปฺรติษฺฐิตุ พฺรหฺมโลเก 

สุนิรฺมิโต วาธิปติ เทวปุตฺร: | 

สุยามุ เทโว ยถริว กามธาเตา 

เอเมว ภิกฺษุ: ปฺรวิศตุ โศภเต’ยมฺ | (21) 

สูรฺโย วา มนฺเย ปฺรตปติ อนฺตรีเกฺษ 

สหสฺรรศฺมิรฺวิธามิย อนฺยการมฺ | 
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โอภาสยนฺโต สมุ ทิศตา สมนฺตาทฺ 

เอเมว ภิกฺษุ: ปฺรวิศตุ โศภเต’ยมฺ | (22) 

ทาน ํททิตฺวา สุวิปุล นนฺตกลฺปานฺ 

รกฺษิตฺว ศีล ํอศพลุ นิตฺยกาลมฺ | 

ภาเวตฺว กฺษานฺติมสทฺฤศ สรฺวโลเก 

โส ลกฺษเณภิ: ปริวฺฤตุ เอว โศภี | (23) 

อนยตฺิว วีรฺย ํอริยชนปฺรศสฺต ํ

เสวิตฺว ธฺยานา จตุริ อลีนจิตฺต: | 

อุตฺปาทฺย ปฺรชฺญาํ นิหนิย เกฺลศชาล ํ

เตไนษ ภิกฺษุ: ปฺรตปติ สรฺวโลเก | (24) 

เย พุทฺธวีรา อสทฺฤศ สตฺตฺวสารา: 

สมตีต ศรูา วิกิริย ธรฺมศฺเรษฺฐานฺ | 

เย’นาคเต’ธฺเว ตถริว ปฺรตฺยตฺุปนฺเน 

เตไนษ ปุตฺโร วศคานุ ธรฺมราชฺญ: | (25) 

มา เต อนิตฺย ํภวตุ กทาจิ ภิกฺโษ 

ยทฺรปไตว ํปฺรตปสิ สรฺวโลเก | 

สปํศฺย เตโช สุรุจิร ศพฺทโฆโษ 

ราชาน เตโช น ตปติ สุษฺ ุ ภูย: | (26) 

ธรฺโม ยถาย ํอธิคตุ อาตฺมนา เต 

พุทฺธานุชฺญาโต วิจรสิ สรฺวโลเก | 

เอเมว สรฺเว วิชหิย อิสฺตฺริภาว ํ

สรฺเว’ปิ ยาโม ยถริว เอษ ภิกฺษุ: | (27) 

เต อ ฺชลีโย ทศนข กฺฤตฺว สรฺเว 

ภาษิตฺว คาถา: กฺษิปึสุ ปิลนฺธนานิ | 

เสารวรฺณมาลา ตถาปิ จ มุกฺตหารา’ 

นวตสํกานิ ตถปิ จ กรฺณนิษฺกานฺ | (28) 

ราชา ไว ยถ จกฺรวรฺติ พลวานฺ สรฺวานฺ วิปศฺย ีมหี 

ปุตฺรสชฺํญ อุปสฺถเปติ วิจรนฺ ทฺวีปานิ จตฺวาริเม | 

ศฺเรษฺฐี กฺษตฺริย พฺราหฺมณาํ คฺฤหปตี เย โกฏฺ ฏราชา สฺวกา 

โน เตษามติเรก ุสฺเนห ชนย ีสรฺเวษุ ปฺเรม ํสมมฺ | (29) 
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เอว ํศิกฺษิต ธารณีวศคโต ภิกฺษู อย ํสูรโต 

โพธฺยงฺคา พล อินฺทฺริยานฺ วิภชติ มารฺค ํจ อษฺฏางฺคิกมฺ | 

จนฺทฺโร วา ยถ ราตฺริเย ปฺรตปติ ตาราคไณรฺมธฺยโค 

สูรฺยศฺโจ ยถ มณฺฑล ํปฺรตปเต ไวโรจนสฺเตชวานฺ | (30) 

สรฺวานฺ พุทฺธานฺนมสฺยาโม ทศพลานฺ ศานฺเตนฺทฺริยานฺ สูรตานฺ 

เยษาํ วรฺณนุ กศฺจิทุตฺสหิ นโร กลฺปาศไต: เกฺษปิตุมฺ | 

กลฺปา โกฏิสหสฺร ภาษิตุ พหูนฺ โน เจทฺ คุณา เกฺษปิตุ ํ

โน โจ วรฺณ กฺษิเปย โลกปฺรวเร เอกสฺย โรมสฺย หิ | (31) 

เยโน จกฺร ปฺรวรฺติต ํอสทฺฤศ ํชฺญาโนปท ํเทศิต ํ

นิปุณ ํธรฺม ปฺรภาษิตสฺย นิรช ํโน จาสฺย ทฺฤศฺย ํกฺวจิตฺ | 

ศฺรมณาพฺราหฺมณเทวนาคอสุไรรฺมาไร: สพฺรหฺมาทิภิ’ 

รฺโน ศกฺโต คุณอารฺณว: ปฺรกถิตุ ํพุทฺธสฺย สรฺวชฺญิน: | (32) 

วนฺทาโม ชินไวทฺยราชมสม ํยสฺเยทฺฤศา เอารสา: 

ภาษิตฺวา อิมิ คาถ สรฺวิ มุทิตา ราชฺญ: กุมารฺยสฺตทา | 

สฺวรฺณ ํกา ฺจนจูรฺณกาํศฺจ ปฺรกิรี ไจลานิ จ ปฺรสฺตรี 

จูฑานาํ จ มณีนฺ สหารรุจิรา โกฏีศตามลิูกา 

ต ํภิกฺษุ ํอภิฉาทยตฺิวา มุทิตา โพธาย สปฺํรสฺถิตา: | (33) 

อถ ขลุ ราชฺญ: ศูรทตฺตสฺไยตทภวตฺ  วิปฺรติปนฺน ํพเตทมนฺต:ปุรํ ชนกายศฺจ วฺยุตฺถิต: |  

ส จ ชโน มณิกุณฺฑลานฺยปนีย เอกาํส ํจีวรมาวฺฤตฺย ทกฺษิณ ํชานุมณฺฑล ํปฺฤถิวฺยาํ ปฺรติษฺฐาปฺย เยน ส 

ภิกฺษุสฺเตนา ฺชลึ ปฺรณมฺย นมสฺยติ สฺม | ส จ ราชา ศูรทตฺตสฺตาวตฺ ปฺราสาทิโก’ภูตฺ ตาวทฺฤรฺศนีโย  

น จ ตาวทภิรูโป ยาวทภิรูป: ส ภิกฺษุ: | ส ราชฺยเหโตสฺตฺตฺรสฺโต’ภูตฺ | รูปกายปรินิษฺปตฺตึ จ ตสฺย  

ภิกฺโษทฺฤษฺฏฺ วา อตีว โรษมการฺษีตฺ | ตสฺย จ ภิกฺโษ ราชมารฺคสฺถสฺย ราชฺญศฺจกฺษุรฺภฺยาํ ปฺรวิษฺฏ: |  

ตสฺไยตทภวตฺ  สรํกฺตจิตฺเตไนเตน ภิกฺษุณา มมานฺต:ปุรํ ทฺฤษฺฏมฺ | อกฺษิภฺยาํ จาเนน สเํกต: กฺฤต: |  

ตสฺไยตทภวตฺ  ก อิทานีมิม ํภิกฺษุ ํชีวิตาทฺ วฺยกโรปยิษฺยตีติ | อถ ราชฺญ: ศูรทตฺตสฺย ปฺฤฏฺ ฐต: ปุตฺร-

สหสฺรมนุพทฺธมภูตฺ | ส ตานามนฺตฺรยติ สฺม  วฺยวโรปยธฺว ํกุมารา เอต ํภิกฺษุ ํชีวิตาทิติ | 

อถ ขลุ เต กุมารา ราชฺญ: ศูรทตฺตสฺย ปฺรติวหนฺติ สฺม ตสฺย ภิกฺโษ: กฺฤตศ: | ตสฺไยตท-

ภวตฺ  ปุตฺรา อปิ เม อาชฺญาํ น กุรฺวนฺติ | เอก เอวาห ํสถาปิต: อทฺวิตีย: | ก อิทานีมิม ํภิกฺษุ ํชีวิตาทฺ- 

วฺยวโรปยษฺิยติ ? อถ ราชฺญ: ศรูททตฺตสฺย นนฺทิโก นาม วธฺยฆาตโก’ภูตฺ จณฺฑ: สาหสิโก เราทฺร: | อถ 

ราชา ศูรททตฺตสฺตุษฺฏ อุทคฺร: อาตฺตมนา: เอว ํจินฺตยามาส  อย ํนนฺทิก เอต ํภิกฺษุ ํชีวิตาทฺ- 

วฺยวโรปยิษฺยติ | อถ ขลุ นนฺทิโก วธฺยฆาตโก เยน ราชา ศูรทตฺตสฺเตโนปสกฺํรามตฺ | อถ ขลุ ราชา  
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ศรูทตฺตสฺตมาห  ศกฺษฺยสิ ตฺว ํนนฺทิก เอต ํภิกฺษุ ํชีวิตาทฺวฺยวโรปยตุิมฺ ? มหานฺต ํเต’ภิจฺฉาท ํทาสฺยามิ | 

นนฺทิก อาห  สุษฺ ุ  เทว, ยถาชฺญาปยสิ | อทฺไยว ํภิกฺษุ ํชีวิตาทฺวฺยวโรปยิษฺยามิ | เตน หิ นนฺทิก  

ยสฺเยทานี กาล ํมนฺยเส | ตีกฺษฺณมสึ คฺฤหีตฺวา เอต ํภิกฺษโษรฺหสฺตปาท ํฉินฺท กรฺณนาสาํ ฉินฺท | อเนน 

เม สรํกฺตจิตฺเตนานฺต:ปุรํ ปฺเรกฺษิตมฺ | อโต’สฺย สทํเํศนากฺษิณี อุตฺปาฏย | อถ นนฺทิเกน วธฺยฆาตเกน 

ตสฺยาเมว เวลายาํ ตีกฺษฺณมสึ คฺฤหีตฺวา ภิกฺโษรฺหสฺตปาทาศฺฉินฺ| อกฺษิณี โจตฺปาฏิเต | ตโต’เสา มหานฺ 

ชนกาโย รุทนฺ กนฺทนฺ ปริเทวมาน: ปุนรปิ รตฺนาวตี ราชธานี ปฺรวิษฺฏ: | 

อถ ขลุ ราชา รทตฺต: สปฺตาหสฺยาตฺยยาทุทฺยานคโต น รมเต น กฺรีฑติ น ปริจารยติ | ส 

อุทฺยานานฺนิวฺฤตฺต: สปฺตาหสฺยาตฺยเยน รตฺนาวลี ราชธานี ปฺราวิศตฺ | โส’ทฺรากฺษีตฺต ํภิกฺษุ ํราชมารฺเค 

โฉริต ํสปฺตาหมฺฤตก ํอวิวรฺณศรีรมฺ | ตสฺไยตทภูตฺ  ยถาย ํภิกฺษุรวิวรฺณศรีร:, นิ:สศํย’เมษ ภิกฺษุร- 

ไววรฺติโก ภวิษฺยตฺยนุตฺตรายาํ สมฺยกฺสโํพเธา | ปาปํ มยา กรฺม กฺฤต ํมหานรกสวํรฺตนียมฺ | กฺษิปฺรเมว 

มยา มหานิรเย ปฺรติปตฺตวฺย ํภวิษฺยติ | ตสฺไยว ํจินฺตยต: อุปรฺยนฺตรีเกฺษ จตุรศีติภิรฺเทวปุตฺรสหสฺไร- 

เรกรุตสฺวรโฆษศพฺทมุทีริตมฺ  เอวเมตนฺมหาราช ยถา วทสิ | อไววรฺติก เอษ ภิกฺษุรนุตฺตรายาํ สมฺยกฺ-

สโํพเธา | ตสฺย ตาวทฺ ภูยสฺยา มาตฺรยา ภย ํจ ตฺราส ํจ สฺตมฺภิตตฺว ํจ โรมหรฺษศฺโจตฺปนฺโน วิปฺรติมารศฺ-

จาภูตฺ | อถ ราชา ศรูทตฺโต ทุ:ขิโต ทุรฺมนา วิปฺรติสารี ตสฺยาํ เวลายามิมา คาถา อภาษต 

ราชฺย ํตฺยชิษฺเย ตถปิ จ ราชธานี 

หิรณฺย สุวรฺณ ํตถ มณิมุกฺต รตฺนาน | 

ฆาเตยมาตฺมา สฺวย ศสฺตฺร คฺฤหฺย 

นิหีนกรฺมาสฺมิห พาลพุทฺธิ: | (34) 

สุปุษฺปจนฺทฺโร’ยมิห ภิกฺษุราสีท 

ทฺวาตฺรึศตา กวจิตุ ลกฺษเณภิ: | 

โอภาสยนฺโต ปฺรวิศติ ราชธานี 

นกฺษตฺรราโช ยถริว ปูรฺณมาสฺยามฺ | (35) 

อห ํจ หีน: ปฺรลุลิตุ กามโภเค 

นารีคเณนา ปฺรมุทิตุ นิษฺกฺรมามิ | 

รถาภิรูฒ: ปริวฺฤตุ กฺษตฺริเยภิ: 

อย ํจ เอตี สุรภิ สุเนตฺร ภิกฺษุ: | (36) 

ต ํทฺฤษฺฏฺ ว ภิกฺษุ ํปฺรมุทิตุ นาริสโํฆ 

เสาวรฺณมาลานวสิริ เปฺรมชาตา | 

สรฺเว คฺฤหีตฺวา ทศนข ุอ ฺชลีโย 

คาถาภิคีไตสฺตมภิสฺตวึสุ ภิกฺษุมฺ | (37) 
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เต คีตศพฺทา: ปฺรศมิต สรฺวิ ราชฺญ: 

ส รถาภิรูฒ: ปริวฺฤตุ กฺษตฺริเยภิ: | 

อย ํจ เอตี สุรภิ สุเนตฺโร ภิกฺษุ’ 

รฺมหานุภาว: สุคตวรสฺย ปุตฺร: | (38) 

มม ไจว จิตฺต ํปรม นิหีนุ มาสี’ 

ทีรฺษฺยาํ จ กฺโรธ ํจ ตตฺร ชเนภิ มฒู: | 

มุทิต ํวิทิตฺว สุวิปุล นาริสโํฆ 

อาโลกฺย ภิกฺษุ ํปฺรวิศตุ ราชธานิมฺ | (39) 

อติโฆรรูปา อหุ คิริ ภาษิ ตตฺร 

ปุตฺรสหสฺรํ ภณมิ ตตฺกฺษณสฺมินฺ | 

คตฺวาน ภิกฺษุ ํปฺรกุรุต ขณฺฑขณฺฑา’ 

เมโษ หิ มหฺย ํปรม อมิตฺร โฆร: | (40) 

เต กุมาร สรฺเว ปรมสุศีลวนฺโต 

สฺวหิไตษิจิตฺตา อภิรต เยน ภิกฺษุ: | 

อาณตฺติ เทวา น กริย เอวรูปา 

โศกาภิภูโต อหมภุ ตสฺมิ กาเล | (41) 

อิมุ ภิกฺษุ ทฺฤษฺฏฺ วา ปรม สุศีลวนฺต ํ

ไมตฺรฺยา อุเปต ํปิตรมิว ปฺรวฺฤตฺตมฺ | 

สุทุษฺฏจิตฺโต อวสริ ฆาตนารฺถ ํ

ปติโต อวีเจา อหุ ปศฺจกาเล | (42) 

ยนฺนนฺทิโก’ย ํอิห สฺถิตุ ราชมารฺโค 

อติเราทฺรกรฺมา ทุขกรุ มานุษฺณามฺ | 

อาณตฺติ เตนา มม กฺฤต เอวรูปา 

มาลาคุโณ วา อยมิห ฉินฺน ภิกฺษุ: | (43) 

สมนฺตภทฺเร วนวริ เปฺรมณีเย 

ทฺวิชาภิกีรฺเณ กุสุมิตม ฺชุคนฺเธ | 

โส จาปิ อนฺย: สุวิปุล ภิกฺษุสโํฆ 

มาตฺรา วิทีโน ยถริว เอกปุตฺรก: | (44) 

อุตฺติษฺฐ ภิกฺโษ ปฺรติวส กานนสฺมินฺ 

กฺฤโต เต อรฺถ: สุวิปุล มานุษาณามฺ | 
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ยทฺราชธานีมิมุ ตท อาคโต’สิ 

เอษฺยนฺติ ภิกฺษุ สุกรุณ กฺรนฺทมานา: | (45) 

ปุษฺปธฺวชานิ อิม กฺฤต ทกฺษิเณนา 

วาเมน อนฺเย สุรุจิร ทรฺศนียา: | 

ปฺรชฺญปฺต มารฺค: สฺผฏุ กฺฤต จีวเรภิ 

อุตฺติษฺฐ ภิกฺโษ ปฺรติภณ ธรฺม ศฺเรษฺฐมฺ | (46) 

จิรปฺรวิษฺโฏ ตุหุ อิห ราชธานฺยา’ 

เมษฺยนฺติ ภิกฺษุ สุกรุณุ กฺรนฺทมานา: | 

มา อนฺตราโย ภว สิย ชีวิตสฺย 

ปฺรโลปกาเล ชินวรศาสนสฺมินฺ | (47) 

ยไถว กศฺจิตฺ ปุรุษ มหานุภาโว 

ทิกฺษุ วิทิกฺษุ สตตุ วิฆุษฺฏศพฺท: | 

มหาปฺรปาต ํปฺรปตติ วสุธํรายาํ 

สรฺวภิภูย ตฺริภวมิม ํสมนฺตาตฺ | (48) 

เอเมว ภิกฺษุริห ปติโต ธรณฺยาํ 

สุรูปรูโป ภูษิตุ ลกฺษไณรฺวไร: | 

อโทษทุษฺโฏ มย กฺฤต ปาปพุทฺธินา 

สุปุษฺปจนฺทฺโร ติษฺฐติ ขณฺฑขณฺฑ: | (49) 

ภิกฺษุ อิโห ทุ:ขหต สรฺว เอว 

อปฺรีติชาตาสฺตถปิ จ ศลฺยจิตฺตา: | 

เภษฺยนฺติ กฺษิปฺรํ ทฺฤษฺฏฺ วิมุ ธรฺมภาณก ํ

สุปุษฺปจนฺทฺรํ หตุ ปติต ํปฺฤถิวฺยามฺ | (50) 

สุปุษฺปจนฺทฺโร ยถริว ไศลราโช 

ทฺวาตฺรึศตีภิ: กวจิตุ ลกฺษเณภิ: | 

มาลาคุเณว ปฺรมทคเณน คฺฤหฺย 

กฺษเณ วิกีรฺณ ํกฺฤตุ ขณฺฑขณฺฑมฺ | (51) 

กฺฤตสฺมิ กรฺม ํปรม สุโฆรรูปมฺ 

อวีจิ คมิษฺเย ยมวิษยมนาโถ | 

พุทฺธาน เภษฺเย ปรม สุทูรทูเร 

ส ภิกฺษุ: กฺฤตุ อิห ขณฺฑขณฺฑมฺ | (52) 
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น ปุตฺร ตฺราณ น ปิ มม ชฺญาติสโํฆ 

โน จาสฺย มานฺยา น จ ภฏปาทมลิูกา: | 

ไภษฺยนฺติ ตฺราณ ํนรกคตสฺย มหฺย ํ

สฺวย ํกริตฺว ปรม นิหีนกรฺม | (53) 

เย’ตีต พุทฺธาสฺตถปิ จ เย อนาคตา’ 

สฺติษฺฐนฺติ เย โจ ทศสุ ทิศาสุ เกจิตฺ | 

เต สารฺถวาหา ทศพล นิษฺกิเลสา: 

ศรณ ํอุไปมี วชฺรฆน อาตฺมภาวานฺ | (54) 

ทฺฤษฺฏฺ วาน ภิกฺษุ ํกฺฤตุ อิห ขณฺฑขณฺฑ ํ

กฺโรศ: ปฺรมุกฺต: สุกรุณ เทวตาภิ: | 

คตฺวาน เต อาโรจย ิภิกฺษุสเํฆ 

สุปุษฺปจนฺทฺโร หตุ อิห ราชฺยธานฺยามฺ | (55) 

โย’เสา วิทุ ปณฺฑิตุ ธรฺมภาณโก 

มหานุภาโว ทิศิวิทิศาสุ ฆุษฺฏ: | 

โส โพธิสตฺตฺโว ปฺรติษฺฐิตุ ธารณีเย 

สุปุษฺปจนฺทฺโร หตุ อิห ราชธานฺยามฺ | (56) 

โย เทติ ทาน ํวิวิธมนนฺตกลฺปานฺ 

โย ศีล รกฺษตฺยศพลมสปฺํรเวธิมฺ | 

โย ภาวิ กฺษานฺตีมสทฺฤศา สรฺวโลเก 

สุปุษฺปจนฺทฺโร หตุ อิห ราชธานฺยามฺ | (57) 

โย วีรฺยวนฺต: สตตมนนฺตกลฺปานฺ 

โย ธฺยานุ ธฺยาย ีจตุริ อลีนจิตฺต: | 

ย: ปฺรชฺญ ภาเวติ กิเลสฆาตกี 

สุปุษฺปจนฺทฺโร หตุ อิห ราชธานิเย | (58) 

ย: กายปฺเรม ํวิชหิตฺว สรฺวโศ’ 

นเปกฺษ ภูตฺวา ตถ ชีวิตาโต | 

สมนฺตภทฺราทฺวนโตตริตฺวา 

สุปุษฺปจนฺทฺโร หตุ อิห ราชธานิเย | (59) 

เต ราชธานี ปฺรวิศิตฺว สูรตา 

อารฺตสฺวร ํกฺรนฺทิษุ โฆรรูปมฺ | 
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ทฺฤษฺฏฺ วาน ภิกฺษุ ํกฺฤตุ อิห ขณฺฑขณฺฑ ํ

มรฺูจฺฉิตฺว สรฺเว ปฺรปติต เต ธรณฺยามฺ | (60) 

ราชาน ต ํโส อวจิษุ ภิกฺษุสโํฆ 

กิมาปราทฺธ ํตว เทว ภิกฺษุณา | 

อจฺฉิทฺรศีเลน สุสวฺํฤเตน 

ย: ปูรฺวชาตึ สฺมรเต อจินฺติยามฺ | (61) 

เอโษ วศี ธารณิชฺญานปารโค 

เอษ ปฺรชานาติห ศนฺูย สสฺํวฺฤตมฺ | 

เอโษ’นิมิตฺต ํชคโต นิทรฺศย ี

ปฺรณิธานสชฺํญาํ อิติ สรฺว วรฺชย ี| (62) 

เอโษ มุ ฺจิ มโนชฺญ โฆษ รุจิรํ ศานฺเตนฺทฺริย: สูรโต 

เอโษ ปูรฺวนิวาสปารมิคโต โลกสฺย อภฺยทฺุคต: | 

เอโษ พุทฺธ สฺวยภุํ ชฺญานวฺฤษโภ โลกสฺย จิตฺรีกฺฤต: 

ศุทฺธา จกฺษูษ ปฺเรกฺษิษู วิติมิโร อลฺยรฺถ’ไมตฺรี’กฺฤป: | (63) 

กามา หีน ชฆนฺย ทุ:ขชนนา: สฺวรฺคสฺย นิรฺวาศกา: 

กามานฺ เสวตุ โภนฺติ ศฺโรตฺรวิกา: ปฺรชฺญาวิหีนา นรา: | 

กามานฺ เสวตุ อนฺธุ โภติ มนุโช มาตาปิต ฆาตย ี

กามาตฺ เสวตุ ศีลวนฺตุ วธย ีตสฺมาทฺวิวรฺเชนฺนโร | (64) 

กามานฺ เสวตุ ราช ปารฺถิววรา วรฺเชตฺว ฤทฺธิมิมาํ 

โฆรานฺ คจฺฉติ กรฺกศานฺ ทุขกรานฺนรกานฺ ภยานนฺตกานฺ | 

ปาปํ กรฺม กโรติ อีทฺฤศ วิทุ ํ ภิกฺษุ ํวเธตี สทา 

ตสฺมาตฺ ปาปุ วิวรฺชิตวฺย ุวิวิเธ โย อิจฺฉิ โพธึ ศิวามฺ | (65) 

รูปาณิ ศพฺทานฺ รส ตถ คนฺธ ศฺเรษฺฐานฺ 

สฺปฺรษฺฏวฺยธรฺมานฺ ตฺยชติ อลีนจิตฺต: | 

กาย ํวิทิตฺว ยถริว มาย ตุจฺฉ ํ

จกฺษุ ํจ ศฺโรตฺรํ ตถริว ฆฺราณ ชิหฺวมฺ | (66) 

ทาเน ศิกฺษิตุ ศีลิ อปฺรติสม: กฺษานฺตึ จ วีรฺย ํตถา 

ธฺยาน ํเสวตุ ปฺรชฺญปารมิคต: สตฺตฺวาน อรฺถกํร: | 

โลก: สรฺวุ สเทวก: สมนุช: ปฺเรกฺษนฺติ ไมตฺรฺยา ชิน ํ

เตโน จกฺษุ มหานฺธการคหเน พุธฺยนฺติ โพธึ ศิวามฺ | (67) 
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หสฺตีอศฺวรถาํสฺตฺยชนฺติ มุทิตา องฺคาลม ฺจาํสฺตถา 

ศิวิกาํ เทลฺลิกยคฺุยยานวฺฤษภานฺ คฺรามาณิ ราษฺฏฺ ราณิ จ | 

นครํ ราชฺย ตฺยชิตฺว สฺวรฺณสฺผฏิกาํ รูปฺย ํปฺรวาลาํสฺตถา 

ภารฺยาปฺริยปุตฺรธีตสฺวศิราสฺตฺยชิตฺวา โพธิปฺรสฺถิตา: | (68) 

ปูชาํ โจ อตุลาํ กโรนฺติ มุทิตา: ปุษฺเปภิ คนฺเธภิ โจ 

คฺฤหฺย จฺฉตฺรธฺวชา ปตาก วิวิธา สคีํติภาณฺฑานิ จ | 

โน จาปี อภินนฺทิษุ ภวคตึ ชฺญาตฺวาน ศนฺูยานฺ ภวานฺ 

เตโน ลกฺษณจิตฺริตา ทศพลา ภาสนฺติ สรฺวา ทิศ: | (69) 

น กามธาเตา น จ รูปธาตา’ 

วารูปฺยธาเตา จ น เต นิวิษฺฏา: | 

ไตฺรธาตุก ํนาภินิวิษฺฏธรฺมา 

เย โพธิสตฺตฺวา: ปฺรติษฺฐิตุ ธารณีเย | (70) 

โน อาตฺมสชฺํญา น จ ปุน สตฺตฺวสชฺํญา 

โน ชีวสชฺํญา ปุทฺคลสชฺํญ นาปิ | 

นิตฺย ํจรนฺตา อศพลุ พฺรหฺมจรฺย ํ

เย โพธิสตฺตฺวา: ปฺรติษฺฐิตุ ธารณีเย | (71) 

น ภาวสชฺํญา น จ ปุนรภาวสชฺํญา 

น เกฺษมสชฺํญา น ปุนรเกฺษมสชฺํญา | 

โน เสาขฺยสชฺํญา น ปุนรเสาขฺยสชฺํญา 

เย โพธิสตฺตฺวา: ปฺรติษฺฐิตุ ธารณีเย | (72) 

โน อสฺติสชฺํญา น ปุนรฺนาสฺติสชฺํญา 

โน อิสฺตฺริสชฺํญา น ปุน: ปุรุษสชฺํญา | 

น คฺรามสชฺํญา น จ นคเรษุ สชฺํญา 

โน ราษฺฏฺ รสชฺํญา น ปิ นิคเมษุ สชฺํญา | (73) 

โน ราคสชฺํญา น ปุน วิราคสชฺํญา 

โน โทษสชฺํญา น ปุน*โทษสชฺํญา | 

โน โมหสชฺํญา น ปุนรโมหสชฺํญา 

เย โพธิสตฺตฺวา: ปฺรติษฺฐิตุ ธารณีเย | (74) 

โน อินฺทฺริเยภิรฺว ปุน เต อเลภิ’ 

รฺโพธฺยงฺคธฺยาเน น จ ปุน เต นิวิษฺฏา: | 
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ไตฺรธาตุเก เต ปฺรวิชหิ โทษ สรฺว 

เย โพธิสตฺตฺวา: ปฺรติษฺฐิตุ ธารณีเย | (75) 

โน ราครกฺตา น จ ปุน โทษทุษฺฏา 

โน โมหมฒูา อศฐ ภวนฺติ นิตฺยมฺ | 

ทฺฤษฺฏฺ วา จ พุทฺธา ทศพล สตฺกโรนฺติ 

โน จาปิ สฺวรฺค ํมติธร ปฺรารฺถยนฺติ | (76) 

เตษาํ ศฺรุตฺวา ปรต วิศิษฺฏธรฺม ํ

โน ภูย ตสฺมินฺ ภวติ กทาจิ กางฺกฺษา | 

ไตลสฺย ปาตฺร ํยถริว อจฺฉ ศุทฺธ ํ

เฉทาจฺเฉท ํปรมต เตภิ ชฺญาตมฺ | (77) 

สฺเนห ํกุรฺวตุ ชายเต อนุนย: โส’ปี กิเลโศ มหานฺ 

โทษ ํกุรฺวตุ ชายเต’สฺย ปฺรติโฆ ไวร ํภย ํปาปกมฺ | 

ทฺวาเวเตา วิชหิตฺวนา มติธรา โพธาย เย ปฺรสฺถิตา: 

เต โภนฺตีห นรรฺษภา ทศพลา โลเก สมภฺยทฺุคตา: | (78) 

อธฺยาตฺม ํปฺรชหิตฺวา พาหฺยมปิ โจ ธรฺมสฺวภาเว สฺถิตา: 

ศีลสฺกนฺธุ วิโศธิโต อศพโล อขณฺฑ อจฺฉิทฺริต: | 

โน วา เตษุ กทาจิ ศีล ศพล ํโน จาปิ กลฺมาษตา 

ทฺวาเวเตา ปริวรฺชิยา มติธรา พุธฺยนฺติ โพธึ ศิวามฺ | (79) 

อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายามิมา คาถา อภาษต 

อห ํส ปูรฺเว จรมาณุ จาริกาํ 

ราชา อภูว ํตท ศรูทตฺต: | 

รตนาวตี นาม ส ราชธานี 

อุทฺยานภูมิรฺยตุ นิษฺกฺรมามิ | (80) 

รถาภิรูฒสฺตท ททฺฤษฺฏฺ ว ภิกฺษุ ํ

สมนฺตปฺราสาทิกุ ทรฺศนียมฺ | 

ทฺวาตฺรึศตา กวจิตุ ลกฺษเณภิ’ 

โรภาสยนฺต ํทศ ทิศตา สมนฺตาตฺ | (81) 

สุปุษฺปจนฺทฺโร ทิศตา สุวิศฺรุโต 

หิตานุกมฺปี กรุณาวิหารี | 

สตฺตฺวานุกมฺปี นครํ ปฺรวิษฺฏ: 
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ศิรีย เตเชน จ โศภมาน: | (82) 

อห ํจ รูเปณ น ตาทฺฤโศ’ภว ํ

มาตฺสรฺยมุตฺปนฺนุ สุไภรว ํเม | 

กาเมษุ คฺฤทฺโธ คฺรถิตศฺจ ราชฺเย 

มา เอษ ราชฺยานฺมม จฺยาวเยต | (83) 

ปุตฺราณ สปูํรฺณ สหสฺร มหฺย ํ

รถานุรูฒา อนุยานฺติ ปฺฤษฺฐต: | 

วิจิตฺรมุกุฏาภรณา วิภูษิตา 

ยถ เทวปุตฺราสฺตฺริทเศนฺทฺร ยานฺติ | (84) 

ทุหิตฺฦณา ตสฺมินฺ ศต ป ฺจ มหฺย ํ

มณิปาทุการูฒ สุทรฺศนียา: | 

อาพทฺธมุกุฏาภรณา วิภูษิตา’ 

สฺเต เหมชาไล รถุ เต วหนฺติ | (85) 

สฺตฺรีณาํ สหสฺราณิ อศีติ มหฺย ํ

ปฺราสาทิกา: สรฺว สุทรฺศนียา: | 

รถาธิรูฒา: สมุทีกฺษฺย ภิกฺษุ ํ

ปฺราสาทิก ํเมรุมิโวทฺคตศฺริยมฺ | (86) 

ทฺฤษฺฏฺ วา จ ตาสาํ ปิตฺฤสชฺํญ ชาตา 

อุตฺปาทิต ํจิตฺต วราคฺรโพธเย | 

สมาทยตฺิวา ตท พฺรหฺมจรฺย ํ

กฺษิปึสุ ตานาภรณานฺ มโนรมานฺ | (87) 

อีรฺษฺยา มโมตฺปนฺน อภูษิ ตตฺกฺษณ ํ

วฺยาปาทโทษศฺจ ขิล ํจ ทารุณมฺ | 

ไอศฺวรฺยมตฺตศฺจ วทามิ ปุตฺรานฺ 

ฆาเตถ ภิกฺษุ ํสฺถิตุ ย: ปุรสฺตาตฺ | (88) 

ศฺรุตฺวาถ เต มหฺยา กุมาร วากฺย ํ

สุทุ:ขิตา ทุรฺมนโส อภูวนฺ | 

มา เอว ปฺรวฺยาหร ตาต วาจ ํ

น ฆาตยาโม วย ภิกฺษุมีทฺฤศมฺ | (89) 

ยทฺยงฺคมงฺคาตุ ศรีร ฉิทฺเยตฺ 
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กลฺปาน โกฏฺ โย ยถ คงฺควาลุกา: | 

น ตฺเวว ภิกฺษุ ํวย หึสเยม 

ตถาหิ โพธาย อุตฺปนฺนุ จิตฺตมฺ | (90) 

ศฺรุตฺวาถ ราชา ตท ปุตฺรวากฺย ํ

ภฺฤตฺย ํภณี โรษิตุ วธฺยฆาตกมฺ | 

อาเนถ ศีฆฺรํ อิมุ ภิกฺษุ ฆาตย ี

สฺถิตุ ย: ปุรสฺตาปิ อนฺต:ปุรสฺย | (91) 

อถาคมี ปศฺจิ ส วธฺยฆาตโก 

ส เราทฺรจิตฺโต ว สุ นนฺทินามา | 

อสึ คฺฤหีตฺวาน ส ไตลปายติ ํ

เยโน กฺฤโต ภิกฺษุณ อษฺฏขณฺฑ: | (92) 

กฺฤตฺวา ตฺวกรฺเมติ สุโฆรรูปํ 

นิรฺยาตุ อุทฺยานุ คตา กฺษเณน | 

น ตสฺย กฺรีฑา จ รตี จ ชายเต 

สฺมริตฺว ภิกฺษุ ํตท ปุษฺปจนฺทฺรมฺ | (93) 

ส ศีฆฺรศีฆฺรํ ตฺวรมาณรูป: 

ตต: ปฺรวิษฺฏ: สฺวกุ ราชธานีมฺ | 

รถาภิรูโฒ คตุ ต ํปฺรเทศ ํ

ยสฺมินฺ กฺฤโต ภิกฺษุ ส อษฺฏขณฺฑมฺ | (94) 

อศฺเราษิ โส โฆษมถานฺตรีกฺษาทฺ 

พหูน เทวานยตุาน กฺรนฺทตามฺ | 

กลิราช ปาปํ สุพหุ ตฺวยา กฺฤต ํ

จฺยโุต คมิษฺยสฺยสุข ํอวีจิมฺ | (95) 

ศฺรุตฺวาน ราชา มรุตาน โฆษ ํ

สุทุ:ขิโต ทรฺมนุ ตฺรสฺตจิตฺต: | 

พหู มยา ทารุณ ปาปก ํกฺฤต ํ

เยโน มยา ฆาติตุ ปุษฺปจนฺทฺร: | (96) 

ย: ปุตฺรุ พุทฺธาน นรรฺษภาณาํ 

อนนฺตชฺญานีน ตถาคตานามฺ | 

คุปฺเตนฺทฺริย สูรตุ ศานฺตมานส: 
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โส’ปี มยา ฆาติตุ กามการณาตฺ | (97) 

โย ธรฺมุ ธาเรติ ตถาคตานาํ 

สทฺธรฺมโกศ ํกฺษย ิวรฺตมาเน | 

ชฺญานปฺรทีปํ กริ สรฺวโลเก 

กษฺฏ ํส เม ฆาติตุ กามการณาตฺ | (98) 

โย ธรฺม ปฺรวฺยาหรตี ปฺรชานาํ 

คมฺภีร ศานฺต ํนิปุณ ํสุทุรฺทฺฤศมฺ | 

โย โพธิมณฺฑสฺย วรสฺย เทศก: 

โส’ย ํมยา ฆาติตุ กามการณาตฺ | (99) 

โย ธรฺมโกศธํรุ นายกานา’ 

มนฺยสฺย โลกสฺย ปฺรทีปภูต: | 

โย ธารณี ธารย ิสูตฺรราช ํ

ส กึ มยา ฆาติตุ กามการณาตฺ | (100) 

อสกิํลิษฺฏ: สุวิศุทฺธชฺญานี 

ศานฺต: ปฺรศานฺต: สตต ํสมาหิต: | 

กามานฺธภูเตน มยาทฺย ฆาติโต 

เยนาติกษฺฏ ํนิรย ํคมิษฺเย | (101) 

เย’ตีต พุทฺธาปฺยถ เย อนาคตา 

เย จาปิ ติษฺฐนฺติ นโรตฺตมา ชินา: | 

อนนฺตวรฺณานฺ คุณสาคโรปมานฺ 

อุไปมิ สรฺวานฺ ศรณ ํกฺฤตา ฺชลิ: | (102) 

โฆรานฺ คมิษฺเย นิรยยาํศฺจฺยตุสฺย  

ตฺราตา น ตตฺร ปฺรติวิทฺยเต มม | 

กรฺม ํหฺยนิษฺฏ ํหิ กฺฤต ํมยาทฺย 

ยทฺ ฆาติโต’ย ํมย ธรฺมภาณก: | (103) 

ธิกฺ ปาปจิตฺต ํวฺยสนสฺย กรฺตฺฤ 

ธิคฺ ราชภาว ํมทครฺวิตานามฺ | 

เอก: ปฺรยาสฺยามิ วิหาย สรฺว ํ

สาร ํน เม กึจิทิโต คฺฤหีตมฺ | (104) 

วิศุทฺธธรฺโม คตโทษโมห: 
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ปฺริยวํท: การุณิโก ชิตาตฺมา | 

อทูษก: สรฺวชไนกพนฺธุ: 

กสฺมาทฺธโต เม วรปุษฺปจนฺทฺร: | (105) 

หา สุวฺรตา กฺษานฺติตโปธนาฒฺยา 

หา รูปทากฺษิณฺยคุไณรุเปตา | 

หา นิษฺกุหา ศฺรีฆน นิษฺปฺรป ฺจา 

กุห ปฺรยาโต’สิ วิหาย มา ตฺวมฺ | (106) 

อทฺยาวคจฺฉามิ มหรฺษิวากฺย ํ

กามา หฺยนิตฺยา วธกา: ปฺรชานามฺ | 

มโนชฺวรา ทุรฺคติเหตวศฺจ 

ตสฺมาตฺ ปฺรหาสฺเย เอต กามจรฺยามฺ | (107) 

ยาสฺเย โฆรมห ํหฺยวิจินิรย ํตฺราณ ํน เม วิทฺยเต 

ปาปํ กรฺม กฺฤต ํหานิษฺฏมสุข ํภิกฺษุรฺมยา ฆาติต: | 

มุกฺตฺวา ราชฺย หุ พฺรหฺมจรฺยปรม: ปูชาํ กริษฺเย วรํา 

ปุษฺไปรฺคนฺธวิเลปไน: สุรุจิไร: สฺตูปํ กริษฺยามฺยหมฺ | (108) 

ปุตฺราศฺโจ ทุหิตฺฦ: สฺตฺริโย คฺฤหปตี เย จา อมาตฺยา มม 

ศฺเรษฺฐี ไนคม กฺษตฺริยา พหุวิธา: สรฺเวษ ภาษามฺยหมฺ | 

อครุ ํปทฺมกุ จนฺทน ํสุรุจิรํ คนฺธาศฺจ เย โศภนา: 

ศีฆฺรํ กุรฺวถ ม ฺชุครฺภศิวิกาํ ยทฺภิกฺษุ ฆมาปียตุ | (109) 

ศฺรุตฺวา ปารฺถิววากฺย สรฺวนครํ คนฺธาํ หริตฺวา วรํา 

จิติกาํ กฺฤตฺว มโนชฺญคนฺธ รุจิรามาโรปฺย ภิกฺษุ ํตหิมฺ | 

อครุ ํปทฺมกุ จนฺทน ํสตครํ สฺปฺฤกฺกาํ ตถา ปาฏลาํ 

ปุษฺไปรฺมาลฺยวิเลปเนน รุจิไรสฺไตเลน ปฺรชฺญวาลย ี| (110) 

ทฺโรณฺยาํ ตสฺย กฺฤต ํศรีรมภวทฺ ยา มาปิตา ภิกฺษุภิ’ 

สฺเตษาํ สฺตูปุ กริตฺว ราช อวจี ปุชาสฺย กามามฺยหมฺ | 

ปุษฺปํ มาลฺย วิเลปน ํจ คฺรหิย จฺฉตฺรานฺ ปตากาํ ธฺวชาํ’ 

สฺตสฺมึสฺตูรฺยสหสฺรโกฏินยตุาํ วาทาปย ีปารฺถิว: | (111) 

ไตฺรกาลฺย ํทิวเส วฺรชี มหิปติ ภิกฺษุสฺย สฺตูปํ ตทา 

ตฺริษฺวปฺยธฺวสุ เทศย ีปุริมก ํยตฺกึจิ ปาปํ กฺฤตมฺ | 

วรฺษา โกฏิสหสฺร ป ฺจนวตึ ต ํเกฺษปย ีทุษฺกฺฤต ํ
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ศีล ํปศฺจิ อขณฺฑ รกฺษิตุ วรํ ศุทฺธ ํศุจี นิรฺมลมฺ | (112) 

วรฺษา โกฏิสหสฺร ป ฺจนวตึ โปษี ตทา โปษย ํ

ภินฺเน โจ ตท อาตฺมภาว ิปติโต โฆรามวีจึ ปุน: | 

กฺฤตฺวา นิรฺฆฺฤณ กรฺม เวทย ิทุข ํกามนิํทาน ํพหุ 

พุทฺธา โกฏิสหสฺร ป ฺจนวตึ วีราคิตา เย มยา | (113) 

วรฺษา โกฏิสหสฺร ป ฺจนวตี อนฺโฆ’หมาส ํตทา 

ทฺวาษษฺฏี ปิ จ กลฺป โกฏินยตุา เนตฺรา มิ ภินฺนา ปุรา | 

ไนกา กลฺปสหสฺร โกฏินยตุามุตฺปาฏฺ ย จกฺษุรฺหฺฤต ํ

อิสฺตา จฺฉินฺน อนนฺตกลฺปนยตุานฺ ปาทาศฺจ กรฺณา: ศิรา: |(114) 

มานุษฺเย สติ กลฺปโกฏินยตุานนฺยาสุ วา ชาติษุ 

ทุ:ขา เวทน เวทยามิ จ จิรํ สสํารทุ:ขารฺทิต: | 

กฺฤตฺวา ปาปก ุกรฺม ทุ:ขนุภวี สสํารมาณศฺจิรํ 

ตสฺมาตฺ ปาปุ น กุรฺย ุอธฺว ิตฺริภเว โย โพธิมิจฺเฉจฺฉินามฺ | (115) 

เทเศตฺว กรฺม ํปุริมกุ ราชศฺเรษฺโฐ 

นาเสา วิมุจฺย ีปุริมกุ ทุษฺกฺฤตาต: | 

กฺฤตฺวา จ กรฺม ํปุริมกุ โฆรรูปํ 

ส จ จฺยวิตฺว คจฺเฉนฺนิรยมวีจิ โฆรมฺ | (116) 

หสฺตา วิจฺฉินฺนาสฺตถปิ จ ปาท กรฺณ 

นาสา วิจฺฉินฺนา พหุวิธ นนฺตกลฺปานฺ | 

เนตฺรา จ มหฺย ํพลโศ หฺฤตา กฺษิปิตฺวา 

อุตฺกฺษิปฺต ทณฺไฑรฺวิจรตุ จาริกายามฺ | (117) 

ตฺยกฺตฺวา สฺวกาเย ศิร กร โพธิเหโต: 

ปุตฺราศฺจ ทารานฺนยน ตถาตฺมมาํสมฺ | 

หสฺตาํศฺจ ปาทานฺ ปริตฺยชิ หฺฤษฺฏจิตฺโต 

โน จ กฺษเปมี ปุริมกุ ปาปกรฺม | (118) 

ราชา อภูว ํตท อหุ ศรูทตฺโต 

เต ปุตฺร มหฺย ํจาริมก ธรฺมปาลา: | 

ปทฺโมตฺตโร’ย ํอาสิ สุปุษฺปจนฺทฺโร 

วสุนนฺทิ อาสีทฺทศพลุ ศานฺติราช: | (119) 

โส นาริสโํฆ สุวิปุล เย จมาตฺยา: | 
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คฺฤหปตี เย พลปติ เย จมาตฺยา: | 

ศฺเรษฺฐี ตไถว ไนคม โกทฺฤราชา 

สรฺเว’ปฺยภูษี ทศพล นิษฺกิเลสา: | (120) 

กุมาร เอวาจริตมนนฺตกลฺปํ 

ทฺฤษฺฏฺ วาน พุทฺธานฺ ธุตคุณ นิษฺกิเลสา: | 

เต เต มิ ทุ:ขา ตทฺ อนุภูตปูรฺวา 

จรนฺตุ ศฺเรษฺฐาํ อิม โพธิจรฺยามฺ | (121) 

โย โพธิสตฺตฺว: ปฺรติษฺฐิต ธารณีเย 

ไมตฺราวิหารี อจลิตุ อปฺรกมฺปี | 

นาเสา กทาจิทฺ วฺรชติ อปายภูมึ 

ปูเชตฺว พุทฺธานฺ ธุตคุณ นิษฺกิเลสานฺ | (122) 

โย อิจฺฉิ พุทฺโธ กถมิห ธรฺมสฺวามี 

ทฺวาตฺรึศตีภิ: กวจิตุ ลกฺษเณภิ: | 

โส ศีลรกฺษี อศพล อปฺรเวธา 

เทเศติ ธรฺม ํปฺรติษฺฐิตุ ธารณีเย | (123) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช สุปุษฺปจนฺทฺรปริวรฺต: ป ฺจตฺรึศติตม: | (35) 

 

36 

ศีลสฺกนฺธนิรฺเทศปริวรฺต: | 

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร ย อากางฺเกฺษทฺโพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: กิมิตฺยห ํสุขมนุตฺตรํา สมฺยกฺ-

สโํพธิมภิสพุํธฺเยยมิติ, เตน กุมาร โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน ศีลสฺกนฺเธ สุปฺรติษฺฐิเตน ภวิตวฺยมฺ,  

สรฺวโพธิสตฺตฺเวษุ จ ศาสฺตฺฤเปฺรมสชฺํญา อุปสฺถาปยติวฺยา | 

อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายามิมา คาถา อภาษต 

ย: ศีลสฺกนฺเธ ปฺรติษฺฐิตุ โพธิสตฺตฺโว 

หิไตษิจิตฺโต วิจรติ จาริกายามฺ | 

กฺษิปฺรํ ส คตฺวา อภิรติพุทฺธเกฺษตฺร ํ

กฺษานฺตึ ลภิตฺวา ภวิษฺยติ ธรฺมราช: | (1) 

ตสฺมาตฺ สมคฺรา ภวถ อทุษฺฏจิตฺตา: 

สรฺเว จ โภคา สตต มนาปการี | 

ทฺฤษฺฏฺ วา จ พุทฺธานฺ ศิริฆน อปฺรเมยานฺ 
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โพธึ สฺปฺฤศิตฺวา ภวิษฺยถ ธรฺมสฺวามี | (2) 

ตสฺมาจฺฉฺรุณิตฺวา อิม วร อานุศสํานฺ 

ทฺฤษฺฏา จ ภิกฺษูนฺ ปรม สุศีลวนฺตา | 

นิ:ศาฐิเยโน วิทุ สท เสวิตวฺยา: 

สมาธิปฺตาปฺตา ภวิษฺยถ โนจิเรณ | (3) 

สเจนฺนิธานาปริมิตาปฺรมาณ 

ปูรฺณา ภเวย ุมณิรตเนภิ สปฺไต: | 

ตไถว ภูโย รตนวราณ ปูรฺณา: 

เกฺษตฺรา ภเวยรฺุวาลิกคงฺคตุลฺยา: | (4) 

ทานาธิมุกฺโต ภวิย ส โพธิสตฺตฺว 

เอไกก ราตฺรึทิวมิห ทานุ ททฺยาตฺ | 

เอว ํททนฺ โส พหุวิธ กลฺปโกฏี: 

โน วิษฺฐิต: สฺยาทฺ วาลิก คงฺคตุลฺยา: | (5) 

ยศฺโจ สมาธึ อิมุมิห โพธิสตฺตฺโว 

ศฺรุตฺวาน ธาเรต สุคตวราณ ค ฺชมฺ | 

ย: ปุณฺยสฺกนฺโธ ภวติ คฺฤหีตุ เตโน 

ตตฺ สรฺวทาน ํกลมปิ นานุโภติ | (6) 

เอโษ วโร อนุปม ปุณฺยสฺกนฺโธ 

ชฺญานสฺย โกศ อปริมิตากโรปม | 

ศฺราทฺโธ นโร โย อิมุ อานุโลมิก ํ

ธาเรยฺย อคฺร ํอิมุ วิรช ํสมาธิมฺ | (7) 

ธาเรยฺย เอต วิรช สมาธิ ศานฺต 

มหาธโน ภวติ ส โพธิสตฺตฺว: | 

มหาสมุทฺโร พหุวิธรตนสฺย อากโร 

น ตสฺย ปุณฺยสฺย ปฺรมาณมสฺติ | (8) 

วเรหิ ธรฺเมหิ อจินฺติเยหิ 

สพฺํฤหิโต วุจฺจติ โพธิสตฺตฺว: | 

น ตสฺย โพธาย กทาจิ สศํโย 

ย อุทฺทิเศยาติ อิม ํสมาธิมฺ | (9) 

สสฺํถาปฺย โลกาจริย ํวินายก ํ
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พุทฺธ ํมหาการุณิก ํสฺวยภุํวมฺ | 

ย: ปุณฺยสฺกนฺเธน วเรณุเปโต 

อจินฺติโย ยสฺย ปฺรมาณุ นาสฺติ | (10) 

น อุตฺตโร ตสฺย จ สตฺตฺว กศฺจิตฺ 

มหาสหสฺราย กทาจิ วิทฺยเต | 

ย: ปุณฺยสฺกนฺเธน สโม ภเวต 

ชฺญาเนน วาสาทฺฤศาจินฺติเยน | (11) 

อนฺยตฺร ย: ศฺรุตฺว สมาธิเมต ํ

ธาเรยฺย วาเจยฺย ปรฺยาปุเณยฺยา | 

ปรฺเยษมาโณ’ตุล พุทฺธโพธึ 

น ตสฺย ชฺญาเนน สโม ภเวต | (12) 

สเจตฺ กุมารา สิย อย ุธรฺมรูป 

ย: ปุณฺยสฺกนฺโธ อุปจิตุ เตน โภติ | 

ธารตุ วาเจตุ อิม ํสมาธึ 

น โส วิเจยฺยา อิห ปฺฤถุโลกธาตุษุ | (13) 

ตสฺมาตฺ กุมาเรห ย โพธิสตฺตฺโว 

อากางฺกฺษเต ปูชิตุ สรฺวพุทฺธานฺ | 

อตีต อุตฺปนฺน ตถาคตาํศฺจ 

ธาเรตุ วาเจตุ อิม ํสมาธิมฺ | (14) 

เอษา หิ สา โพธิ ตถาคตานาํ 

ศฺรทฺเธหิ มหฺย ํวจน ํกุมารา: | 

น ภาษเต วาจมฺฤษาํ ตถาคโต 

น หีทฺฤศา: สตฺตฺว มฺฤษาํ วทนฺติ | (15) 

ยสฺมินฺ มยา โศธิตุ อาตฺมคฺราโห 

อิต: ปุเร กลฺปศตานจินฺติยานฺ | 

ศฺเรษฺฐาํ จรนฺเตน ปิ โพธิจาริกาํ 

ปรฺเยษมาเณน อิมาํ สมาธิมฺ | (16) 

ตสฺมาทิม ํศฺรุตฺว อถ ธรฺมค ฺช ํ

ย: สูตฺรโกฏีนยตุาน อาคม: | 

ย: ปุณฺยสฺกนฺโธ วิปุโล อจินฺติโย 
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เยโน ลฆุ ํพุธฺยติ พุทฺธชฺญานมฺ | (17) 

สรฺเวษ สูตฺราณิทมคฺรสูตฺร’ 

มจินฺติยสฺโย กุศลสฺย อากรมฺ | 

ปรฺยนฺตุ ธรฺมาณ น เตษ ลภฺยเต 

ยาํ โส สทา นิรฺทิศเต วิศารท: | (18) 

ฉินฺทิตฺว ภินฺทิตฺว มหาสหสฺร ํ

ศกฺย ํคเณตุ ํปรมาณุสจํย: | 

น ตฺเวว เต สูตฺรศตา อจินฺติยานฺ 

ปฺรมาตุ ย ํภาษติ โส อวิษฺฐิต: | (19) 

อาศฺวาส ปฺรศฺวาส คเณตุ ศกฺย ํ

สรฺเวษ สตฺตฺวานิห พุทฺธเกฺษตฺเร | 

ปรฺยนฺตุ สูตฺราณ น เตษ ศกฺย ํ

ยานฺ ภาษเต โส’ตฺร สมาธิเย สฺถิต: | (20) 

พุทฺธาน เกฺษตฺรา ยถ คงฺควาลิกา 

เย เตษ สตฺตฺวา คติ เตษูปปนฺนา: | 

คเณตุ เต ศกฺยมถาปิ จินฺติตุ ํ

น เตษ สูตฺราณ ย นิตฺย ุภาษเต | (21) 

คเณตุ ศกฺยมิต กลฺปโกฏิภิ: 

มหาสมุทฺเรษฺวิห ยาตฺติ วาลิกา: | 

นทีษุ กุณฺเฑษุ หฺตฺรเทษุ ตทฺวทฺ 

อนนฺต สูตฺรานฺต ส ยตฺ ปฺรภาษเต | (22) 

ศกฺย ํคเณตุ ํพหุกลฺปโกฏิษุ 

ย อาปสฺกนฺธ: สท ตตฺร ติษฺฐติ | 

ศตาย ภินฺนาย วาลคฺรโกฏิโย 

สฺวรางฺค เตษาํ น ตุ ศกฺย ุสรฺวศ: | (23) 

ศกฺย ํคเณตุ ํพหุกลฺปโกฏิภิ’ 

รฺเย สตฺตฺว อาสนฺ ปุริเมณ ตตฺร | 

ย อาตฺมภาเว วินิพทฺธสารา 

น เตษ สูตฺรานฺตนิรฺหาร ชานิตุมฺ | (24) 

คเณตุ ศกฺย ํรุต สรฺวปฺราณินาํ 
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เย สนฺติ สตฺตฺวา ทศสุ ทิศาสุ | 

น ศกฺย ุสูตฺรานฺต คเณตุ ตสฺย 

ยทฺ ภาษเต’เสา สตตมวิษฺฐิต: | (25) 

สรฺเวษ ธรฺมาณ นิเทศุ ชานติ 

นิรุกฺตินิรฺเทศปทารฺถโกวิท: | 

วินิศฺจเย ภูตนเยษุ ศิกฺษิโต 

วิศาลพุทฺธิ: สท หรฺษปฺรชฺญ: | (26) 

อภินฺนพุทฺธิรฺวิปุลารฺถจินฺตี 

อจินฺตฺย จินฺเตติ สทา ปฺรชานติ | 

โฆษสฺวภาว ํปฺฤถุ สรฺว ชานตี 

ศพฺทาํศฺจ ตานฺ นิรฺทิศโต น สชฺชติ | (27) 

อสกฺต โส วุจฺจติ ธรฺมภาณโก 

น สชฺชเต สรฺวชคสฺย ภาษต: | 

ปฺรศฺนาน นิรฺเทศปเทหิ โกวิท: 

ตถาหิ เตโน ปรมารฺถุ ชฺญาต: | (28) 

เอกสฺย สูตฺรสฺยปุเทศโกฏิโย 

อจินฺติยาํ นิรฺเทศโต น สชฺชติ | 

อสงฺคนิรฺเทศปทารฺถโกวิโท 

ภาษนฺตุ โส ปฺรษคโต น สชฺชเต | (29) 

ย: สุสฺถิโต โภติ อิโห สมาธิเย 

ส โพธิสตฺตฺโว ภวตี อกมฺปิย: | 

ธรฺเม พลาธานวิเศษปฺราปฺต: 

กโรติ โส’รฺถ ํพหุปฺราณโกฏินามฺ | (30) 

ยไถว เมรุรจโล อกมฺปิย: 

สรฺเวหิ วาเตหิ น ศกฺย กมฺปิตุมฺ | 

ตไถว ภิกฺษุรฺวิทุ ธรฺมภาณก ํ

กมฺเปตุ ศกฺย ํน ปรปฺรวาทิภิ: | (31) 

มหาสหสฺเรษฺวิห โลกธาตุษุ 

เย ปรฺวตา อุกฺต อกมฺปนียา: | 

เต ศกฺย วาเตน ปฺรกมฺปนาย 
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น ตฺเวว ธรฺเม สฺถิตุ ศนฺูย ิภิกฺษุ: | (32) 

ย ศนฺูยตายาํ สตต ํปฺรยกฺุโต 

พุทฺธาน เอโษ นิยต ํวิหาร: | 

ปฺรชานตี นิศฺจิตุ ธรฺม ศนฺูยาํ 

ส สรฺววาทีภิ น ศกฺย ุกฺโษภิตุมฺ | (33) 

อกมฺปิโย โภติ ปรปฺรวาทิภิ: 

สวปฺรวาเทหิ อนาภิภูต: | 

อนาภิภูตศฺจ อนินฺทิตศฺจ 

อิมุมุทฺทิศิตฺวาน สมาธิ ศานฺตมฺ | (34) 

คตึ คโต โภติ ส ศนฺูยตายาํ 

สรฺเวษุ ธรฺเมษุ น กางฺกฺษเต’เสา | 

อนนฺตชฺญาเน สท สุปฺรติษฺฐิโต 

อิมุมุทฺทิศิตฺวาน สมาธิ ศานฺตมฺ | (35) 

พลานิ โพธฺยงฺค น ตสฺย ทุรฺลภา 

ปฺรติสวํิโท ฤทฺธิวิธี อจินฺติยา | 

อภิชฺญ โน  ตสฺย ภวนฺติ ทุรฺลภา 

ธาเรตฺว วาเจตฺว อิม ํสมาธิมฺ | (36) 

ภวาภิวฺฤตฺตสฺย น ตสฺย ทุรฺลภ ํ

อนนฺตชฺญาเนน ชินาน ทรฺศนมฺ | 

สพุํทฺธ โกฏีนยตุานจินฺติยานฺ 

โส ทฺรกฺษฺยเต เอตุ สมาธิ ธารยนฺ | (37) 

สรฺเวษ โจ เตษ ชินาน อนฺติเก 

ส ศฺโรษฺยเต เอตุ สมาธิ ศานฺตมฺ | 

วเรณ ชฺญาเนน อุเปตุ เภษฺยตี 

ปฺรติสวํิทาสุ วศ ปารมึ คต: | (38) 

สเจทฺ ภเวนฺมณิรตนาน ปูรฺณา 

มหาสหสฺรา อิย โลกธาตุ: | 

เย ทิวฺย ศฺเรษฺฐา มณิรตนา: ปฺรธานา 

เหษฺฐ ํอุปาทาย ภวาคฺรุ ยาวตฺ | (39) 

ยาวนฺต เกฺษตฺรา พหุวิธ เต อนนฺตา 
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ชามฺพนูทาสสฺํกฺฤต ปูรฺณ สรฺเว | 

ทาน ํทเท ชินวเรษุ สรฺว ํ

ภูมีตลาทุปริ ภควาคฺร ยาวตฺ | (40) 

ยาวนฺติ สนฺติ พหุ วิวิธา หิ สตฺตฺวา 

ทาน ํทเทยรฺุวิวิธมนนฺตกลฺปานฺ | 

พุทฺธาน ททฺย:ุ สตตมวิษฺฐิหนฺโต 

โพธฺยรฺถิโก โจ ททิตุ ทานสฺกนฺธมฺ | (41) 

ยศฺไจว ภิกฺษุรภิรตุ ศนฺูยตายาํ 

พุทฺธานฺนมสฺเย ททศนขปฺรา ฺชลีโย | 

น ส ทานสฺกนฺธ: ปุริมกุ ยาติ สขฺํยาํ 

ย: ศนฺูยตายามภิรตุ โพธิสตฺตฺว: | (42) 

ต ํโจ ลภิตฺวา ส หิ นรุ ปุณฺยวนฺโต 

ทาน ํทเทติ วิปุลุ ชเนตฺว ศฺรทฺธามฺ | 

ปรฺเยษมาโณ อตุลิย พุทฺธโพธึ 

เอาปมฺยเมต ํกฺฤตุ ปุรุโษตฺตเมน | (43) 

ยศฺโจ สมาธิมิมุ วรุ ศฺเรษฺฐ คฺฤหฺเณ’ 

จฺจตุษฺปทาํ คาถ ส ตุษฺฏจิตฺต: | 

ย: ปุณฺยสฺกนฺโธ อุปจิตุ เตน โภติ 

ตตฺ สรฺวทาน ํศติมกลา นุ  โภติ | (44) 

น ตาว ศีฆฺรํ ปฺรติลภิ พุทฺธชฺญาน ํ

ทาน ํทเทตฺ โส หิตกรุ โพธิสตฺตฺว: | 

อศฺรุตฺว เอต ํวิรชุ สมาธิ ศานฺต ํ

ยถ ศฺรุตฺว ศีฆฺรํ ลภติ ส พุทฺธชฺญานมฺ | (45) 

ยศฺโจ ลภิตฺวา อิมุ วร ศานฺตภูมึ 

ศฺรุตสฺย โคตฺรํ อิมุ วิรช ํสมาธิมฺ | 

ปรฺยาณุเณยฺยา ปฺรมุทิตุ โพธิสตฺตฺว: 

ส ศีฆฺรเมต ํปฺรติลภิ พุทฺธชฺญานมฺ | (46) 

โย’ปี นิธาน ํปฺรติลภิ เอวรูปํ 

เกฺษตฺรานฺนนฺตานฺ ยถริว คงฺควาลิกา: | 

เต โจ ภเวยรฺุมณิรตนาน ปูรฺณา 
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ทิวฺยาน โจ ตถปิ จ มานุษาณามฺ | (47) 

ทุรฺฆรฺษุ โส โภติ ปฺรภูตโกโศ 

มหาธโน ธนรตเนนุเปต: | 

โย โพธิสตฺตฺโว ลภติ อิม ํสมาธึ 

ปรฺยาปุณนฺต: สตตมตฺฤปฺตุ โภติ | (48) 

ราชฺย ํลภิตฺวา ปรมสมฺฤทฺธ สฺผตี ํ

น เตน ตุษฺโฏ ภวติ กทาจิ วิชฺญ: | 

ยถา ลภิตฺวา อิมุ วิรช ํสมาธึ 

ตุษฺโฏ อุทคฺโร ภวติ ส โพธิสตฺตฺว: | (49) 

เต เต ธรฺมธรา ภวนฺติ สตต ํพุทฺธาน สรฺวชฺญินาํ 

ธาเรนฺตี วรธรฺมเนตฺริ วิปุลาํ กฺษีณานฺตกาเล ตถา | 

ธรฺมโกศธรา มหามติธรา: สรฺวชฺญค ฺชธํรา: 

เต เต สตฺตฺว สหสฺรโกฏินิยตุาํสฺโตษนฺติ ธรฺมสฺวไร: | (50) 

เต เต ศีลธเนนุเปต มติมานฺ ศิกฺษาธนาฒฺยา นรา: 

เต เต ศีลวฺรเต สฺถิตา อภิรตา ธรฺมทฺรุมสฺยางฺกุรา: | 

เต เต รกฺตกษายจีวรธรา ไนษฺกฺรมฺยตุษฺฏา สทา 

เต เต สตฺตฺวหิตาย อปฺรติสมา: สรฺวชฺญตาํ ปฺรสฺถิตา: | (51) 

เต เต ทานฺต สุทานฺต สตฺตฺวทมกา ทมเถนุเปตา: สทา 

เต เต ศานฺต สุศานฺตตามนุคตา: ศานฺตปฺรศานฺเตนฺทฺริยา: | 

เต เต สุปฺต ปฺรสุปฺต สตฺตฺว สตต ํธรฺมสฺวไนรฺโพธย ี

โพธิตฺวา วรศฺเรษฺฐ ธรฺมรตไน: สตฺตฺวานฺ ปฺรติษฺฐาปย ี| (52) 

เต เต ทานปตี ภวนฺติ สตต ํสท มุกฺตตฺยาคี วิทุ 

เต เต มตฺสริไยรฺน สวํสิ มหาตฺยาเค สมนฺเต สทา | 

เต เต สตฺตฺว ทริทฺร ทฺฤษฺฏฺ ว ทุขิตานฺ โภเคหิ สตํารฺปย ี

เต เต สตฺตฺวหิเต สุขาย สตต ํสรฺวชฺญตาํ ปรฺสฺถิตา: | (53) 

เต เต อาหนิ ธรฺมเภริ วิปุลาํ ชฺญาเน สทา ศิกฺษิตา: 

ฉินฺทนฺตี ชน สรฺว สศํยลตาํ ชฺญาเน สทา ปฺรสฺถิตา: | 

เต เต สุศฺรุต ธรฺมธาริ วิรชา สูตฺรานฺตโกฏีศตานฺ 

ปรฺษายาํ สฺถิต อาสเน มติธรา: ปฺรวาหรี ปณฺฑิตา: | (54) 

เต เต โภนฺติ พหุศฺรุตา: ศฺรุติธรา: สพุํทฺธธรฺมธํรา: 
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โกศานฺ ธรฺมมยานฺ ธรนฺติ มุนินาํ ธรฺมานฺนิธาเน รตา: | 

เต เต โภนฺติ วิศาลปฺรชฺญ วิปุลาํ ปฺรีตึ ชเนนฺติ สทา 

เทเศนฺตา วรธรฺม ศานฺต นิปุณ ํไนรฺยาณิก ํทุรฺทฺฤศมฺ | (55) 

เต เต ธรฺมมธรฺมชฺเญย มติมานฺ ธรฺเม สฺถิตา: สูรตา: 

ธรฺมราชฺย ิปฺรศาสิ อปฺรติสมา วรธรฺมจารี สทา | 

เต เต โภนฺติ วิศิษฺฏธรฺมกุรุกา คุรุเคารเว จ สฺถิตา: 

ธรฺเม นควเร สฺถิตา มติธรา ธรฺมธฺวโชจฺฉฺรายกิา: | (56) 

เต เต มตฺต ปฺรมตฺต สตฺตฺว ทฺฤษฺฏฺ วา ปฺรมาเท สฺถิตานฺ 

ทฺฤษฺฏฺ วา ไจว ปฺรนษฺฏ อุตฺปถคตานฺ สสํารมารฺเค สฺถิตานฺ | 

เตษู ไมตฺร ชนิตฺวุทาร กรุณา มุทิตาปฺยเุปกฺษา สฺถิตา 

เตษาํ มารฺควรํ ปฺรทรฺศย ิศิวมษฺฏางฺคิก ํทุรฺทฺฤศมฺ | (57) 

เต ตุ นาว กริตฺว ธรฺม สุทฺฤฒาํ ธาเรนฺติ สตฺตฺวานฺ พหูนฺ 

อุทฺยนฺตานฺ มหารฺณเวษุ ปติตานฺ สสํารสฺโรโตคตานฺ | 

โพธฺยงฺคา พลอินฺทฺริไย: กวจิตา: สทฺธรฺมนาวารุหา: 

ตีเร ปารมิ เกฺษม นิตฺยมภเย สฺถาเปนฺติ สตฺตฺวานฺ สทา | (58) 

เต เต ไวทฺยวรา วฺรเตษุ จริตา ไวทฺโยตฺตมา เวทกา 

วิทฺยาชฺญานวิมุกฺติปารคมิตา สทฺธรฺมไภษชฺยทา: | 

ทฺฤษฺฏฺ วา สตฺตฺว คิลาน เนกวิวิไธ เราไค: สมภฺยาหตานฺ 

เตษาํ ธรฺมวิเรจน ํททติ ตทฺธรฺไมศฺจกิตฺสนฺติ ตานฺ | (59) 

เต เต วาทิอปวาทิมถตา โลเกนฺทฺร วาคีศฺวรา: 

สรฺวชฺเญยปฺรภกํรา มติธรา วรชฺญานภูมิสฺถิตา: | 

ศรู ชฺญานพลา พลปฺรมถนา: สวํรฺณิตา ชฺญานิภิ: 

ชฺญาเนโน พหุสตฺตฺวโกฏินิยตุาํสฺโตษฺยนฺติ ธรฺเม สฺถิตา: | (60) 

เต เต’ธิปติ สารฺถวาห วิปท: สตฺตฺวาน ตฺราณรฺถิกา: 

ทฺฤษฺฏฺ วา สตฺตฺว ปฺรมฒู มารฺครตเน สท มารปาเศ สฺถิตา: | 

เตษาํ มารฺควรํ ปฺรกาศย ิศิว ํเกฺษม ํสทา นิรฺวฺฤตี 

เยน ชฺญานปเถน เนนฺติ กุศลานฺ พหุสตฺตฺวโกฏีศตานฺ | (61) 

เต เต เลนุ ภวนฺติ ตฺราณุ ศรณ ํจกฺษุ: ปฺรทีปกรา: 

ภีตานามภยปฺรทาศฺจ สตต ํตฺรสฺตาน จาศฺวาสกา: | 

เต’ติทุ:ขิต: สตฺตฺว ชฺญาตฺว ปรมานฺ ชาตฺยนฺธภูตานิมานฺ 
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ธรฺมาโลก ุกโรนฺติ ธรฺมรตเน ภูตนเย ศิกฺษิตา: | (62) 

เย เย ศิลฺปวรา ชเค พหุกรา: สตฺตฺวาน อรฺถาวหา 

เยภิ: สตฺตฺว สทา ภวนฺติ สุขิตา: ศิลฺเปษุ สศิํกฺษิตา: | 

ศิกฺษาปารมิตาํ คตา: สุกุศลา อาศฺจรฺยปฺราปฺตาทฺภุตา 

เย โพธีนภิปฺรติสมา มติธรา โลกสฺย จกฺษุรฺททา: | (63) 

โน เต ตฺฤปฺต กททาจิทปฺรติสมา วรพุทฺธธรฺมศฺรุตา: 

ศีลลกฺษานฺติสมาธิปารคมิตา คมฺภีรธรฺมศฺรุตา: | 

โน ตฺฤปฺตาศฺจ ปเรษุ ธรฺมรตน ํเต เทศยนฺต: ศิว ํ

โมกฺโษปาย ุปฺรวรฺษมาณุ วรฺษ ํธรฺไมรฺนรําสฺตรฺปย ี| (64) 

ยาวนฺโต พหุ สตฺตฺว เตษุปคตา ธรฺมารฺถิกา: ปณฺฑิตา: 

ศฺโรษฺยาโม วรธรฺมศฺเรษฺฐรตน ํมารฺค ํฤชุ ํอ ฺชสมฺ | 

เตษาํ ฉินฺทิษุ สศํยานฺ มติธรา ธรฺเมณ สโํตษย ี

ศีลกฺษานฺติสมาธิปารมิคตา ชานนฺต สตฺตฺวาศยานฺ | (65) 

ชฺญานี ชฺญานวราคฺร ปารมิคตา: สตฺตฺวาศเย โกวิทา: 

ชานนฺต: ปรมสตฺตฺวจิตฺตจริต ํเยษาํ กถา ยาทฺฤศี | 

เย เย ชฺญานกถาย สตฺตฺวนยตุา วรธรฺมจกฺษุรฺลภา: 

เต เต ชฺญานวิเศษปารมิคตา มารฺโคปเทศกํรา: | (66) 

มารา โกฏิสหสฺร เตษ วิทุษาํ จิตฺต ํปิ โน ชานิษุ 

อากาเศ ยถ ปกฺษิณาํ ปทคตึ ชฺญาตุ ํน ศกฺยา กฺวจิตฺ | 

ศานฺตา ทานฺต ปฺรศานฺต ชฺญานวศิโน อารฺยสฺมิ ชฺญาเน สฺถิตา: 

สรฺวานฺ มาร นิหตฺย ศรู วฺฤษภา พุธฺยนฺติ โพธึ ศิวามฺ | (67) 

ฤทฺธิปารมิปฺราปฺต โภนฺติ สตต ํคจฺฉนฺติ เกฺษตฺรานฺ ศตานฺ 

ปศฺยนฺติ พหุพุทฺธโกฏินิยตุานฺ คงฺคา ยถา วาลิกา: | 

จกฺษุสฺเตษ น สชฺชเต ทศทิเศ ปศฺยนฺติ รูปานฺ พหุ 

เย โจ สตฺตฺว ทศทฺทิเศ ภวสฺถิตา: สรฺเวษ เต นายกา: | (68) 

เต ตสฺโย ภณิ อานุศสํ สกลาํ กลฺปาน โกฏีศตานฺ 

โน โจ ปูรฺวจริยาย วรฺณ กฺษปเย ปฺรติภานโต ภาษโต | 

พุทฺธานาํ ธนมกฺษย ํสุวิปุล ํชฺญานสฺย โจ สาคร ํ

โย เอต ํวิรช ํสมาธิมตุล ํธาเรย กศฺจินฺนร: | (69) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช ศีลสฺกนฺธนิรฺเทศปริวรฺต: ษฏฺ ตฺรึศติตม: | (36) 
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ยศ:ปฺรภปริวรฺต: | 

ตตฺร ภควานฺ ปุนรปิ จนฺทฺรปฺรภํ กุมารภูตมามนฺตฺรยเต สฺม—ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร 

โพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวเนมาํศฺจาปริมาณานาศฺจรฺยาทฺภุตานฺ โพธิสตฺตฺวธรฺมานากางฺกฺษตา กฺษิปฺรํ  

จานุตฺตรํา สมฺยกฺสํโพธิมภิสํโพทฺธุกาเมนาย ํสรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺ จิต: สมาธิ: ศฺโรตวฺย  

อุทฺคฺรหีตวฺย: ปรฺยวาปฺตวฺโย ธารยิตวฺโย วาจยิตวฺย: ปฺรวรฺตยิตวฺย อุทฺเทษฺฏวฺย: สฺวาธฺยาตวฺโย’ 

รณาภาวนยา ภาวยิตวฺโย พหุลีกรฺตวฺย: ปเรภฺยศฺจ วิสฺตเรณ สปฺํรกาศยิตวฺย: | กฺษานฺติพล ํจาเนน 

ภาวยิตวฺยมฺ | กฺษานฺติราเสวยิตวฺยา ภาวยิตวฺยา พหุลีกรฺตวฺยา | ธรฺมารฺถิเกน จ ภวิตวฺย ํธรฺมกาเมน  

ธรฺมปริคฺราหเกน ธรฺมานุธรฺมปฺรติปนฺเนน | พุทฺธปูชาภิยกฺุเตน ภวิตวฺยมฺ | เตน ตฺริษุ สฺถาเนษฺวภิโยค: 

กรณีย : | กตเมษุ  ตฺ ริษุ  ?  ยทุต  เกฺลศกฺษยาย  ปุณฺยพลาธิปตเย พุทฺธชฺญานมากางฺ กฺษตา 

กุศลมลูานฺยวโรปยติวฺยานิ โน ตุ ขลุ โลกสุขสฺปรฺศาภิกางฺกฺษิณา | เอษุ ตฺริษุ สฺถาเนษฺวภิโยค: กรณีย: | 

อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายาํ จนฺทฺรปฺรภสฺย กุมารภูตสฺย ตเมวารฺถมุทฺโยตยมาน อิมเมว 

ปูรฺวโยคกถานิรฺเทศ ํคาถาภิคีเตน สปฺํรกาศยติ สฺม 

หนฺต ศฺฤโณถ มเมตุ กุมารา 

กลฺปสหสฺร ยถา จริตา เม | 

ปูชิต พุทฺธสหสฺรศตานิ 

เอษตุ เอตุ สมาธิ ปฺรณีตมฺ | (1) 

กลฺป อจินฺติย เอวมตีตา: 

เกฺษตฺรศเตษุ เย วาลิก อสฺติ | 

เอษ นิทรฺศนุ กีรฺติตุ โภตี 

ย ํชินุ อาสิ คเณศฺวรนามา | (2) 

ษษฺฏิรนูนก โกฏิสหสฺรา’ 

ณฺยาสิ คโณตฺตมุ ตสฺย ชินสฺย | 

สรฺวิ อนาสฺรวิ กฺษีณกิเลสา 

อษฺฏวิโมกฺษปฺรติษฺฐิต ธฺยาย ี| (3) 

ตตฺร จ กาลิ อิยมปิ สรฺวา 

เกฺษม สุภิกฺษ อนากุล อาสีตฺ | 

เสาขฺยสมรฺปิต สรฺวมนุษฺยา: 

ปฺรีณิต มานุษเกภิ สุเขภิ: | (4) 

ปุณฺยพเลน จ สรฺว อุเปตา 
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ทรฺศนิยาสฺตถ เปฺรมณิยาศฺจ | 

อาฒฺย มหาธน สรฺว สมฺฤทฺธา 

ทิวฺยสุเขน สมรฺปิตคาตฺรา: | (5) 

สูรตุ สุวฺรต มนฺทกิเลสา: 

กฺษานฺติพลาภิรตา อภิรูปา: | 

เทวปุเรษุ ยถา มรุปุตฺรา: 

ศีลคุโณปคตา มติมนฺต: | (6) 

ตตฺร จ กาลิ มหีปติราสีทฺ 

ราชสุโต วรปุษฺปสุนามา | 

ตสฺย จ ปุตฺร อนูนกมาสนฺ 

ป ฺจศตา สมฺฤติมนฺมติมนฺต: | (7) 

เตน จ ราชสุเตน ชินสฺโย 

ษษฺฏิ อุทฺยานสหสฺรศตานิ | 

ปุษฺปผลปฺรติมณฺฑิต สรฺเว 

ตสฺย นิรฺยาติต การุณิกสฺย | (8) 

วิจิตฺร อุทฺยาน สหสฺรศตา 

จกฺํรมศยฺยนิษทฺยสหสฺไร: | 

จีวรโกฏิสหสฺรศเตภิ: 

สสฺํตฺฤต จกฺํรมณาศฺจ นิษทฺยา: | (9) 

เอวมเนกปฺรการสหสฺรา 

ยาตฺตก ศฺรามณกา: ปริโภคา: | 

ราชสุเตน ปฺรสนฺนมเนนา 

ตสฺย อุปสฺถาปิตา: สุคตสฺย | (10) 

โส ทศสุ ศุภกรฺมปเถษุ 

ราช ปฺรติษฺฐิต: สาธูชเนนา | 

ปฺราณสหสฺรศตานยเุตภิ’ 

รฺคจฺฉิ ปุรสฺกฺฤตุ นายกุ ทฺรษฺฏมฺ | (11) 

ปุษฺปวิเลปนธูป คฺฤหีตฺวา 

ฉตฺรปตากธฺวชาํสฺตถ วาทฺยานฺ | 

ปูช กริตฺว ส ตสฺย ชินสฺย 
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ปฺรา ฺชลิก: ปุรต สฺถิต อาสีตฺ | (12) 

ตุษฺฏ อภูตฺตท ภิกฺษุสหสฺรา 

เทวมนุษฺยถ ยกฺษสุราศฺจ | 

วฺยากรุ กึ นุ ชิโน อิมุ ปูชาํ 

สาธุ กึ วกฺษฺยติ ธรฺมุ นเรนฺทฺร: | (13) 

ตสฺย จ อาศย ชฺญาตฺว สฺวยภํู 

ราชสุตสฺย นิรุตรุ จิตฺตมฺ | 

ปารคโต อธิมุกฺติปเทษุ 

ตสฺยมิ เทศย ิศานฺต สมาธิมฺ | (14) 

ยาว ปฺรมุกฺต คิรา สุคตเนา 

กมฺปิต เมทินิ สวนษณฺฑา | 

ปุษฺป ปฺรวรฺษิ ตทา คคนาต: 

ปทฺมศตาปิ จ อุทฺคต ภูเมา | (15) 

วฺยากริ นายกุ อาศย ุชฺญาตฺวา 

อรฺถปเทษุ สุศิกฺษิต ศาสฺตา | 

เทศย ิศานฺต สมาธิ นเรนฺทฺร’ 

สฺตตฺริมิ อรฺถปทานิ ศฺฤโณถ | (16) 

สรฺวิ ภวา อภวา: ปริกลฺปา’ 

สฺตุจฺฉ มรีจิสมา ยถ มายา: | 

วิทฺยตเมฆสมาศฺจล ศนฺูยา: 

สรฺวิ นิราตฺม นิสตฺตฺว นิชีวา: | (17) 

อาทิตุ ศนฺูย อนาคต ธรฺมา 

นาคต อสฺถิต สฺถานวิมุกฺตา: | 

นิตฺยมสารก มายสฺวภาวา: 

ศุทฺธ วิศุทฺธ นโภปม สรฺเว | (18) 

ไนว จ นีล น ปีต น ศฺเวตา 

นามตุ ริกฺตกุ โฆษสฺวภาวา: | 

จิตฺตวิวิกฺต อจิตฺตสฺวภาวา: 

สรฺวรุตาปคตา: กฺษณิกตฺวาตฺ | (19) 

ภาษตุ อกฺษรุ สกฺํรมุ นาสฺติ 
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โน ปิ อภาษตุ สกํรุ โภติ | 

นาปิ จ อกฺษร เทศ วฺรชนฺตี 

โน ปุนรกฺษรุ กฺรานฺติ กุตศฺจิตฺ | (20) 

อกฺษร อกฺษย กฺษีณ นิรุทฺธา 

ภาษตโต ว อภาษตโต วา | 

นิตฺยมิมกฺษร อกฺษย อุกฺตา 

ย: ปริชานติ โส’กฺษย ุโภติ | (21) 

พุทฺธสหสฺรศตา ย อตีตา 

ธรฺมสหสฺรศตานิ ภณิตฺวา | 

ไนว จ ธรฺมุ น จากฺษร กฺษีณา 

นาสฺติ สมุตฺปตฺติ เตน อกฺษีณา | (22) 

เยน ปฺรชานติ อกฺษยธรฺมานฺ 

นิตฺย ุปฺรชานติ อกฺษยธรฺมานฺ | 

สูตฺรสหสฺรศตานิ ภณิตฺวา 

สรฺวิ อนกฺษร ชานติ ธรฺมานฺ | (23) 

ย ํจ ปฺรภาษติ ธรฺม ชินสฺโย 

ต ํจ น มนฺยติ โส’กฺษยตาเย | 

อาททิ นิราตฺมนิ เย ตฺวิมิ ธรฺมา 

ตาํศฺจ ปฺรภาษติ โน จ กฺษเปติ | (24) 

สรฺวคิร: ส ปฺรภาษติ วิชฺโญ 

โน จ คิราย หรียติ  จิตฺตมฺ | 

สรฺวาคิโร คิริโฆษนิกาโศ 

เตน น สชฺชติ ชาตุ คิราเย | (25) 

ยาย คิราย ส กีรฺติตุ ธรฺม: 

สา คิร ตตฺกฺษณิ สรฺว นิรุทฺธา | 

ยาทฺฤศุ ลกฺษณุ ตสฺย คิราเย 

สรฺวิมิ ธรฺม ตลฺลกฺษณปฺราปฺตา: | (26) 

สรฺวิมิ ธรฺม อลกฺษ วิลกฺษา 

สรฺวิ อลกฺษณ ลกฺษณศุทฺธา: | 

นิตฺย วิวิกฺต วิศุทฺธ นโภ วา 
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สขฺํย สมาสตุ เต น อุเปนฺติ | (27) 

สสฺํกฺฤตาสสฺํกฺฤต สรฺวิ วิวิกฺตา 

นาสฺติ วิกลฺปน เตษมฺฤษีณามฺ | 

สรฺวคตีษุ อสสฺํกฺฤต ปฺราปฺตา 

ทฺฤษฺฏิคเตหิ สไทว วิวิกฺตา: | (28) 

นิตฺยมรกฺต อทุษฺฏ อมฒูา’ 

สฺตสฺย สฺวภาว สมาหิตจิตฺตา: | 

เอษ สมาธิพลี พลวนฺโต 

โย อิมุ ชานติ อีทฺฤศ ธรฺมานฺ | (29) 

ไศลคุหาคิริทุรฺคนทีษุ 

ยทฺว ปฺรติศฺรุตฺก ชาย ิปฺรตีตฺย | 

เอวิมุ สสฺํกฺฤตุ สรฺวิ วิชาเน 

มายมรีจิสม ํชคุ สรฺวมฺ | (30) 

ปฺรชฺญพล ํคุณ ธรฺมคตานาํ 

ชฺญานพเลน อภิชฺญ ฤษีณามฺ | 

วาจ อุปายกุศลฺย นิรุกฺตา 

ยตฺร ปฺรกาศิตุ ศานฺต สมาธิ: | (31) 

กลฺปิตุ วุจฺจติ กลฺปนมาตฺรํ 

อนฺตุ น ลภฺยติ สสํรมาเณ | 

โกฏิ อลกฺษณ ยา ปุริ อาสี’ 

ทปิ อนาคติ ปฺรตฺยยตาเย | (32) 

กรฺม กฺริยาย จ วรฺตติ เอว ํ

หีน อุตฺกฺฤษฺฏตยา สมุเทนฺติ | 

วิวิกฺต ธรฺม สทา ปฺรกฺฤตีเย 

ศนฺูย นิราตฺม วิชานถ สรฺวานฺ | (33) 

สวฺํฤติ ภาษิตุ ธรฺม ชิเนนา’ 

สสฺํกฺฤตสสฺํกฺฤต ปศฺยถ เอวมฺ | 

นาสฺติห ภูตตุ อาตฺม นโร วา 

เอตก ุลกฺษณ สรฺวชคสฺย | (34) 

กฺฤษฺณาศุภ จ น นศฺยติ กรฺม 
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อาตฺมน กฺฤตฺว จ เวทยติวฺยมฺ | 

โน ปุน สกฺํรม กรฺมผลสฺย 

โน จ อเหตุก ปฺรตฺยนุโภนฺติ | (35) 

สรฺวิ ภวา อลิกา วศิกาศฺโจ 

ริกฺตกุ ตุจฺฉ เผนสมาศฺจ | 

มายมรีจิสมา: สท ศนฺูยา 

เทศิตุ ศพฺทิตุ เต จ วิวิกฺตา: | (36) 

เอว ํวิชานตุ มนฺยน นาสฺตี 

ศีลว ุโภติ อนิศฺริตจิตฺต: | 

กฺษานฺติพเลน น กลฺปย ิกึจิ 

เอว จรนฺตุ สมาหิตุ โภติ | (37) 

ยาตฺตก ธรฺม วิชานิ ส ราชา 

ตาตฺตก เทศิต เตน ชิเนน | 

ศฺรุตฺว นฺฤโป อิมุ ธรฺม ชินสฺโย 

สปริวารุ สมาททิ ศิกฺษามฺ | (38) 

ราชสุโต อิมุ ศฺรุตฺว สมาธึ 

อาตฺตมนา มุทิโต ภณิ วาจมฺ | 

สุษฺ ุ สุภาษิตุ เอษ สมาธี 

เอษ ตวา จรเณษุ ปตามิ | (39) 

ตตฺร จ ปฺราณิสหสฺร อศีติ: 

ศฺรุตฺวิมุ ธรฺมสฺวภาว ปฺรณีตมฺ | 

ภูตุ อย ํปรมารฺถ นิรฺเทโศ 

เต อนุตฺปตฺติก กฺษานฺติ ลภึสุ | (40) 

นาสฺติ อุปาทุ นิโรธุ นรสฺโย 

เอวิมิ ธรฺม สทา ? วิวิกฺตา: | 

เอว ปฺรชานตุ โน ปริหาณิ 

ราช ลภี อนุตฺปตฺติก กฺษานฺติมฺ | (41) 

ราช สทา วิชหิตฺวน ราชฺย ํ

ปฺรวฺรชิ ศาสนิ ตสฺย ชินสฺย | 

เต’ปฺยนุ ปฺรวฺรชิตา: สุต ราชฺญ: 
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ป ฺจศตานิ อนูนก สรฺเว | (42) 

ปฺรวฺรชิโต ยท ราช สปุตฺโร 

อนฺย ตทา พหุปฺราณิสหสฺรา: | 

ปฺรวฺรชิตา: สุคตสฺย สมีเป 

ธรฺม คเวษิษุ ตสฺย ชินสฺย | (43) 

วึศติวรฺษศตานฺ ปริปูรฺณานฺ 

ธรฺม ปฺรกาศิตุ เตน ชิเนนา | 

ราช สปุตฺรกุ เตน ชเนนา 

วึศติวรฺษศตา จริ ธรฺมมฺ | (44) 

อถ อปเรณ ปุน: สมเยน 

โส’ปิ ชิน: ปรินิรฺวฺฤตุ อาสีตฺ | 

เย ชินศฺราวก เต’ปิ อตีตา: 

โส’ปิ จ ธรฺมุ ปริตฺตกุ อาสีตฺ | (45) 

ตสฺย จ ราชิน ปุตฺร อภูษี 

ปุณฺยมตี สท ศฺราทฺธุ ปฺรสนฺน: | 

ตสฺย จ ภิกฺษุ กุโลปคุ อาสีตฺ 

โส อิมุ เทศย ิศานฺต สมาธิมฺ | (46) 

โส อขิโล มธุโร จ อภูษี 

สตฺกฺฤตุ ปฺราณิสหสฺรศเตภิ: | 

เทวต โกฏิศตานฺยนุพทฺธา 

วรฺณ ภณนฺติ กุลานฺ ปฺรวิศิตฺวา | (47) 

ส สฺมฺฤติมานฺ มติมานฺ คติมาํศฺโจ 

สุวฺรตุ สูรตุ ศีลรตศฺจ | 

สุสฺวรุ อปรุษ โส มธุรศฺโจ 

ธาตุษุ ชฺญานวศี วรปฺราปฺต: | (48) 

จีวรโกฏิศตาน จ ลาภี 

อาสิ ส ภิกฺษุ ยศ:ปฺรภุ นามฺนา | 

ตสฺย จ ปุณฺยพล ํอสหนฺตา 

ภิกฺษุสหสฺร ตทา ชนิ อีรฺษามฺ | (49) 

ปุณฺยพเลน จ รูปพเลน 
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ชฺญานพเลน จ ฤทฺธิพเลน | 

ศีลพเลน สมาธิพเลโน 

ธรฺมพเลน สมุทฺคต ภิกฺษุ: | (50) 

หฺฤษฺฏมนศฺจ ปฺริยศฺจ ชนสฺโย 

ภิกฺษุอุปาสกภิกฺษุณิกานามฺ | 

เย ชินศาสนิ สตฺตฺว ปฺรสนฺนา’ 

สฺเตษมภีปฺสิต ปูชนิยาศฺจ | (51) 

ยศฺจ ส ราชินุ ปุตฺรุ อภูษี 

ปุณฺยมตี สท ศฺราทฺธุ ปฺรสนฺน: | 

ชฺญาตฺว ปฺรทุษฺฏมนานฺ พหุภิกฺษู ํ

รกฺษ ส การย ิอาจริยสฺย | (52) 

ป ฺจหิ ปฺราณิสหสฺรศเตหี 

วรฺมิต ขงฺคททายธุเกหิ | 

เตหิ สทา ปริวาริต ภิกฺษุ 

ภาษติ ภูตจริยามปรฺยนฺตามฺ | (53) 

โส ปริษาย ปฺรภาษติ ธรฺม ํ

ศนฺูย นิราตฺม นิรฺชีวิมิ ธรฺมา: | 

เย อุปลมฺภิก อาตฺมนิวิษฺฏา’ 

สฺเตษ น โรจติ ย ํภณิ ภิกฺษุ: | (54) 

อุตฺถิตุ ภิกฺษว ศสฺตฺร คฺฤหีตฺวา 

เยษ น โรจติ ศนฺูยต ศานฺตา | 

เอษ อธรฺม ปฺรภาษติ ภิกฺษุ: 

เอตุ หนิตฺว ภวิษฺยติ ปุณฺยมฺ | (55) 

ทฺฤษฺฏฺ ว จ ศสฺตฺร น ภายติ ภิกฺษุ: 

ศนฺูยก ธรฺมมนุสฺมรมาณ: | 

นาสฺติห สตฺตฺว นโร วาปหตฺไย 

กุฑฺยสมา อิมิ ริกฺตก ธรฺมา: | (56) 

ภิกฺษุ กโรติ ส อ ฺชลิ มรฺูฆฺนา 

ภาษติ วาจ นโม’สฺตุ ชินานามฺ | 

เยน สตฺเยนิมิ ศนฺูยก ธรฺมา 
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โภนฺติมิ ศสฺตฺร มานฺทารวปุษฺปา: | (57) 

ศีลวฺรโตปคตสฺย มุนิสฺโย 

ภาษิตมาตฺร อนนฺยถวากฺเย | 

กมฺปิต เมทินิ สวนษณฺฑา 

ศสฺตฺร เต ชาต มานฺทารวปุษฺปา: | (58) 

ภิกฺษุ อภูตฺตท มกํุศรีรา 

เย อุปลมฺภิก ศสฺตฺรคฺฤหีตา: | 

ภูย ุน ศกฺยปุสกฺํรมณาเย 

ตฺรสฺต อภูตฺ สุมหาทฺภุตชาตา: | (59) 

เย ปุน ศฺราทฺธ ปฺรสนฺน มุนีนฺทฺเร 

เยษิห โรจติ ศนฺูยต ศานฺตา | 

เตหิ หุกํารสหสฺร กริตฺวา 

ทุษฺยศไตรภิฉาทิต ภิกฺษุ: | (60) 

ภิกฺษุ ชนิตฺวน ไมตฺร ส เตษุ 

สรฺวชนสฺย ปุรสฺต ภณาติ | 

เย มย ิสตฺตฺว ปฺรโทษ กโรนฺตี 

เตษ กฺฤเต น หุ โพธิ จรามิ | (61) 

เตน จ วรฺษ อศีติรนูนา 

ภาษิต ศนฺูยต โกษุ ชินานามฺ | 

ภิกฺษุสหสฺร ปฺรตฺยรฺถิก อาสนฺ 

เย จ นิวาริต ราชสุเตน | (62) 

โส’ปิ ตทา ปริภูต อภูษี 

ตสฺย จ ภิกฺษุ ปรีตฺตกุ อาสนฺ | 

วาจมนิษฺฏ ตทา ศฺรุณมาน: 

กฺษานฺติพลา จฺยตุ โน จ กทาจิตฺ | (63) 

โส’ปเรณ จ ปุน: สมเยน 

ปฺราณิศตาน กรี มหทรฺถมฺ | 

ศีลมขิลมนุสฺมรมาณ: 

ปุณฺยมติสฺย ตทา ภณิ วาจมฺ | (64) 

ตตฺร ส เคารว ุกฺฤตฺว อุทาร ํ
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ปุณฺยมตี อวจี ตท ภิกฺษุมฺ | 

มา มม เกนจิทาจริยสฺโย 

เจตสิ กึจิ กฺฤต ํอมนาปมฺ | (65) 

โส อวจี ศฺฤณุ ราชกุมารา 

กฺษานฺติพเลน สมุทฺคต พุทฺธา: | 

เยน มิ ภาษิต วาจมนิษฺฏา’ 

สฺตสฺยมิิ อนฺติกิ เมตฺร อุทารา | (66) 

เยน ส กลฺปสหสฺรศตานิ 

กฺษานฺติ นิเษวิต ปูรฺวภเวษุ | 

โส อหุ ภิกฺษุ ยศ:ปฺรภุ อาส ํ

ศากฺยมุนิรฺภควานฺ ภณิ วาจมฺ | (67) 

เยน ยศ:ปฺรภุ รกฺษิตุ ภิกฺษุ: 

ปุณฺยมตี ตท ราชินุ ปุตฺร: | 

ชาติสหสฺร มมาสิ มหาย: 

โส มย วฺยากฺฤตุ ไมตฺรก ุพุทฺธ: | (68) 

เยน คเณศฺวร ปูชิตุ ศาสฺตา 

เยน ตุ การิต ศฺเรษฺฐ วิหารา: | 

ปูรฺวมเสา วรปุษฺปสุนามา 

โส ปทุโมตฺตุรุ อาสิ มุนีนฺทฺร: | (69) 

เอว มยา พหุกลฺป อนนฺตา 

ธารยติามิมุ ธรฺม ชินานามฺ | 

กฺษานฺติพล ํสมุทานิต ปูรฺเว 

ศฺรตฺว กุมาร มมา อนุศิกฺษา: | (70) 

นิรฺวฺฤติมปฺยถ เภษฺยติ เอว ํ

ปศฺจิมิ กาลิ สทฺธรฺมวิโลเป | 

ภิกฺษุ ว ตีรฺถมเตษฺวภิยกฺุตา 

เต มม ธรฺม ปฺรติกฺษิปิ ศานฺตมฺ | (71) 

อุนฺนต อุทฺธต ทุษฺฏ ปฺรคลฺภา 

ปาปสหายก โภชนลุพฺธา: | 

จีวรปาตฺรรตา: ปฏลุพฺธา: 



765 
 

 
 

ลาภสนิํศฺริต เต กฺษิปิ ธรฺมมฺ | (72) 

ทุษฺฏปฺรฒุษฺฏมนา อกฺฤตชฺญา 

หีนกุเลษุ ทริทฺรกุเลษุ | 

ปฺรวฺรชิตา อิห ศาสนิ มหฺย ํ

เต’ปิ ปฺรติกฺษิปิ ศานฺตมุ ธรฺมมฺ | (73) 

มารมเตน จ โมหิต สตฺตฺวา 

ราควศานุคตาภินิวิษฺฏา: | 

โมหวเศน ตุ โมหิต พาลา 

เยษ น โรจติ ศนฺูยต ศานฺตา | (74) 

ภิกฺษุ จ ภิกฺษุณิกา คฺฤหิณศฺโจ 

คฺราหิต โมหิต ปาปมตีภิ: | 

เตษ วศานุคตา สท ภูตฺวา 

ปศฺจิมิ กาลิ ปฺรติกฺษิปิ โพธิมฺ | (75) 

ศฺรุตฺว กุมาร อิมา มม วาจ ํ

ภิกฺษุ อรณฺยกุเล วสิ นิตฺยมฺ | 

เยษิย โรจติ ศนฺูยต ศานฺตา 

ไตรย ุธาริตุ ธรฺมุ ชินานามฺ | (76) 

ปฺรวฺรชิ เต มม ศาสนิ จริตฺว 

ภิกฺษุ อุปสปํทโปษธกรฺมมฺ | 

มุ ฺ จิมุ ปิณฺฑมสกฺตา อทุษฺฏา 

เย อิมุ ธารยษฺิยนฺติ สมาธิมฺ | (77) 

ชีวิต กาย อเปกฺษิ ปฺรหายา 

ศนฺูยต ภาวยถา สุปฺรศานฺตามฺ | 

ยกฺุตปฺรยกฺุตมนา จ ภวิตฺวา 

สว อรณฺย สทา มฺฤคภูตา: | (78) 

นิตฺย กโรถ จ ปูช ชินานาํ 

ฉตฺรธฺวชรฺทฺธิยมาลฺยวิหาไร: | 

เจติย ปูชยถา ปฺรติมานาํ 

กฺษิปฺร ลภิษฺยถ เอตุ สมาธิมฺ | (79) 

สฺตูป กราปยถา สุคตานาํ 
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เหมวิภูษิต รูปิยลิปฺตานฺ | 

ปฺรติม สุนิษฺฐิต รตฺนวิจิตฺรา 

โพธินิธานุ ชนิตฺวน จิตฺตมฺ | (80) 

ยาวติ ปูช ชเคสฺมิ ปฺรณีตา 

ทิวฺยถ มานุษิกา รมณียา | 

สรฺว คเวษิย พุทฺธ มเหถา 

โพธินิธานุ กริตฺว ปฺรติชฺญามฺ | (81) 

ธรฺมต ปศฺยถ สรฺวิ นเรนฺทฺรานฺ 

ยาวต สนฺติ ทศ ทิศิ โลเก | 

ทฺฤศฺยติ นิรฺวฺฤติ สรฺวชินานาํ 

ธรฺมตยา สฺถิต สมุํข พุทฺธา: | (82) 

โภถ จ สรฺวิษุ ตฺยาคาธิมุกฺตา: 

ศีลวิศุทฺธคตา สฺถิรจิตฺตา: | 

กฺษานฺติรตา: สท ไมตฺร?ตาศฺโจ 

สรฺวิ ปฺรชานถ ศนฺูยก ธรฺมานฺ | (83) 

วีรฺย ุชเนถ อลีน อทีนา: 

ธฺยานรตา: ปฺรวิเวกรตาศฺจ | 

ปฺรชฺญ ปฺรชานถ ปฺรชฺญวิศุทฺธึ 

เภษฺยถ การุณิกา นจิเรณ | (84) 

ราคุ ศเมถ สทา อศุภา เย 

โทษุ นิคฺฤหฺณถ กฺษานฺติพเลน | 

โมหุ นิคฺฤหฺณถ ปฺรชฺญพเลนา 

ปฺราปฺยถ โพธิ ชินานุ ปฺรศสฺตามฺ | (85) 

กาย ุวิภาวยถ ยถ เผน ํ

ทุ:ขมสารกุ ปูติทุรฺคนฺธมฺ | 

สฺกนฺธ ปฺรชานถ ริกฺตก สรฺวาํ’ 

ลฺลปฺสฺยถ ชฺญานมนุตฺตรุ กฺษิปฺรมฺ | (86) 

ทฺฤษฺฏิ ม คฺฤหฺณถ ปาปิก ชาตุ 

อาตฺม อย ํปุรุโษ อถ ชีว: | 

สรฺวิ ปฺรชานถ ศนฺูยก ธรฺมานฺ 
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กฺษิปฺร สฺปฺฤศิษฺยถ อุตฺตมโพธิมฺ | (87) 

ลาภ ม กุรฺวถ คฺฤทฺโธ กทาจิตฺ 

มา ปริตปฺยถ ปิณฺฑมลพฺธฺวา | 

นินฺทิต ศสิํต มา ขุ จเลถา 

เมรุสมาศฺจ อกมฺปิย โภถา | (88) 

ธรฺม คเวษถ เคารวชาตา: 

ศฺรุตฺว ตทาปิ จ ตตฺปร โภถ | 

ติษฺฐต โคจริ สรฺวชินานาํ 

ยาสฺยถ กฺษิปฺร สุขาวติเกฺษตฺรมฺ | (89) 

สรฺวชเค สมจิตฺต ภวิตฺวา 

อปฺริย มา ปฺริย จิตฺตุ กโรถ | 

มา จ คเวษถ ลาภุ ยโศ วา 

กฺษิปฺร ภวิษฺยถ พุทฺธ มุนีนฺทฺรา: | (90) 

พุทฺธคุณาํศฺจ ปฺรภาษถ นิตฺย ํ

ภูตคุเณหิ นิรุกฺติปเทหิ | 

ยานฺ คุณ ศฺรุตฺวิห สตฺตฺว ปฺรสนฺนา: 

พุทฺธคุเณษุ สฺปฺหาํ ชนเยย:ุ | (91) 

นิตฺย สเคารว จาจริเยษุ 

มาตุ ปิตุสฺตถ สรฺวชคสฺมินฺ | 

มา ปุน มานวศานุค โภถา 

ลปฺสฺยถ ลกฺษณ ตฺรึศ ทุเว จ | (92) 

สคํณิกาํ วิชหิตฺว อเศษาํ 

นิตฺย ุวิเวกรตาปิ จ โภถ | 

สูรต นิตฺยปุโศภน ศานฺตา 

อาตฺมหิตา: ปรสตฺตฺวหิตาศฺจ | (93) 

ไมตฺริ นิเษวิ ตถา กรุณาํ โจ 

มุทิตุเปกฺษรตา: สท โภถ | 

ศาสฺตุ: ปฺรศาสนุ ปศฺยถ นิตฺย ํ

เภษฺยถ กฺษิปฺร หิตกํรุ โลเก | (94) 

ปาปก มิตฺร ม ชาตุ ภเชถ 
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เสวถ มิตฺร เย โภนฺติ อุทารา: | 

เยษิห โรจติ ศนฺูยต ศานฺตา 

เย อภิปฺรสฺถิตา อุตฺตมโพธิมฺ | (95) 

ศฺราวกภูมิ ม ศิกฺษถ ชาตุ 

มา จ สฺปฺฤเหษฺยถ ตตฺร จริยาเย | 

จิตฺตุ ม ริ ฺจถ พุทฺธคุเณษุ 

กฺษิปฺร ภวิษฺยถ พุทฺธ ชิเนนฺทฺรา: | (96) 

สตฺย คิรํ สท ภาษถ ศุทฺธาํ 

มา มฺฤษ ภาษถ มา ปรุษาํ จ | 

นิตฺย ปฺริย ํมธุรํ จ ภเณถา 

ลปฺสฺยถ วาจ โลกาจริยาณามฺ | (97) 

กาย ิอนรฺถิก ชีวิต โภถา 

มาตฺมอุตฺกรฺษก มา ปรปํสี | 

อาตฺมคุณานฺ สมุทานยมานา: 

ปรจริยาสุ อุเปกฺษก โภถ | (98) 

ศนฺูยวิโมกฺษรตา: สท โภถา 

มา ปฺรณิธาน กโรถ คตีษุ | 

สรฺวนิมิตฺต วิวรฺชฺย อเศษาํ 

โภถ สทา อนิมิตฺตวิหารี | (99) 

อนฺต วิวรฺชยถา สทกาล ํ

ศาศฺวตุจฺเฉทสฺถิตา ม ภวาถ | 

ปฺรตฺยยตา สท พุธฺยต สรฺว ํ

เอว ภวิษฺยถ ยาทฺฤศ ศาสฺตา | (100) 

กามรตีษุ รตึ วิชหิตฺวา 

โทษขิลาํศฺจ มลานฺ วิชหิตฺวา | 

โมหตโม วิชหิตฺวเส สรฺว ํ

ศานฺตรตา นรสึห ภวาถ | (101) 

นิตฺยมนิตฺย จ ปศฺยถ นิตฺย ํ

สรฺวภวา สุขทุ:ข วิมุจฺย | 

อศุภมนาตฺมต อาตฺมศุเภษุ 
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ภาวยมานุ ภเวย นเรนฺทฺร: | (102) 

โลกปฺรทีปกเรภิ ชิเนภิ’ 

รฺเยษิห โยนิโศ ธรฺม สุนีต | 

ไตริห มารพลานิ หนิตฺวา 

ปฺราปฺตมนุตฺตรโพธิรุทารา | (103) 

ยาตฺตก ภาษิต เอติ คุณา เม 

เย จ ปฺรกาศิต โทษศตา เม | 

โทษ วิวรฺชิย ศิกฺษ คุเณษุ 

เภษฺยสิ พุทฺธุ ตเทห กุมาร | (104) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช ยศ:ปฺรภปริวรฺต: สปฺตตฺรึศติตม: | (37) 

 

38 

กายวางฺมน:สวํรปริวรฺต: | 

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร กายสวํรสวฺํฤโต ภวิษฺยามีตฺเยว ํวยา กุมาร ศิกฺษิตวฺยมฺ | ตตฺร กุมาร 

กตม: กายสํวร: ? เยน กายสํวเรณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: สรฺวธรฺเมษฺวสงฺคชฺญาน ํ 

ปฺรติลภเต, อยมุจฺยเต กุมาร กายสวํร อิติ | เยน กายสวํเรณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว  

ทฺวาตฺรึศนฺมหาปุรุษลกฺษณานิ ปฺรติลภเต, อยมุจฺยเต อิติ | เยน มหาสตฺตฺโว ทศ ตถาคตพลานิ 

จตฺวาริ ไวศารทฺยานิ อษฺฏาทศาเวณิกานฺ พุทฺธธรฺมานฺ ปฺรติลภเต, อยมุจฺยเต อิติ | เยน มหาสตฺตฺวสฺ- 

ตฺรีณิ วิโมกฺษมุขานิ ปฺรติลภเต | กตมานิ ตฺรีณิ ? ยทุต ศูนฺยตามนิมิตฺตมปฺรณิหิตมฺ | อิมานิ ตฺรีณิ  

วิโมกฺษมุขานิ, อยมุจฺยเต อิติ | เยน มหาสตฺตฺวศฺจตุโร พฺราหฺมานฺ วิหรานฺ ปฺรติลภเต | กตมาํศฺจตุร: ? 

ยทุต ไมตฺรี กรุณํา มุทิตามุเปกฺษาํ อิมาํศฺจตุโร พฺราหฺมานฺ วิหารานฺ อยมุจฺยเต อิติ | เยน มหาสตฺตฺว: 

สปฺตตฺรึศทฺโพธิปกฺษานฺ ธรฺมานฺ ปฺรติลภเต | กตมานฺ สปฺตตฺรึศตฺ ? ยทุต จตฺวาริ สฺมฺฤตฺยุปสฺถานานิ | 

จตฺวาริ สมฺยกปฺรหาณานิ | จตุร ฤทฺธิปาทานฺ | ป ฺ เจนฺทฺริยาณิ | ป ฺจ พลานิ | สปฺต โพธฺยงฺคานิ |  

อารฺยาษฺฏางฺคิก ํมารฺคมฺ | อิมานฺ สปฺตตฺรึศทฺโพธิปกฺษานฺ ธรฺมานฺ ปฺรติลภเต | อยมุจฺยเต อิติ | เยน 

มหาสตฺตฺโว มหากรุณาวิหาร ํปฺรติลภเต | มโหเปกฺษาวิหาร ํปฺรติลภเต, เกฺษมาํศฺจ วิตรฺกานฺ ปฺรติลภเต 

| ปฺรวิเวกาํศฺจ ธรฺมานฺ ปฺรติลภเต | อยมุจฺยเต กายสวํร อิติ | 

ปุนรปรํ กุมาร เยน กายสวํเรณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: ปฺราณาติปาตาตฺ 

ปฺรติวิรโต ภวติ | อทตฺตาทานาตฺ อพฺรหฺมจรฺยานฺมฺฤษาวาทาตฺ ปิศุนวจนาตฺ ปุรุษวจนาตฺ สํภินฺน- 

ปฺรลาปาตฺ อภิธฺยายาทฺ วฺยาปาทานฺมิถฺยาททฺฤษฺเฏ: ปฺรติวิรโต ภวติ | ตุลากฏูานฺมานกูฏาตฺกาํสฺยกูฏานฺ 

กรฺษณพนฺธนโรธนตาฑนจฺเฉทนเภทนวิปราโมษาโลปสาหเสภฺย: ปฺรติวิรโต ภวติ | น หสฺตโลล: น 
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ปาทโลโล หสฺตปาทสยํต: | ตสฺย สรฺว ํกายวางฺมโนเทาษฺ ุลฺย ํปฺรหีณํ ภวตฺยุจฺฉินฺนมูล ํตาลามสฺตกว-

ทายตฺยามนุตฺปาททธรฺมิ | อยมุจฺยเต กุมาร กายสวํร อิติ | ตทเนนาปิ เต กุมาร ปรฺยาเยไณว ํเวทิตวฺยมฺ | 

ภูตปูรฺว ํกุมาร อตีเต’ธฺวนฺยสํเขฺยเย กลฺเป อสํเขฺยยตเร วิปุเล อปฺรมาเณ อจินฺตฺเย 

อปริมาเณ ยทาสีตฺ | เตน กาเลน เตน สมเยน ชฺญานปฺรภาโส นาม ตถาคโต’รฺหนฺ สมฺยกฺสพุํทฺโธ โลก

อุทปาทิ วิทฺยาจรณสปํนฺน: สุคโต โลกวิทนุตฺตร: ปุรุษทมฺยสารถิ: ศาสฺตา เทวานาํ จ มนุษฺยาณํา จ  

พุทฺโธ ภควานฺ | เตน ขลุ ปุน: กุมาร กาเลน เตน สมเยน ตสฺย ภควโต ชฺญานปฺรภาสสฺย ตถาคตสฺยา-

รฺหต: สมฺยกฺสํพุทฺธสฺย ษษฺฏิวรฺษโกฏฺ ย: อายุษฺปฺรมาณมภูตฺ | ษษฺฏิรรฺหตฺโกฏฺ ย: ศฺราวกสโํฆ’ภูตฺ |  

อปฺรเมยาศฺจ โพธิสตฺตฺวา มหาสตฺตฺวา: สทฺธรฺมปริคฺราหกา อภูวนฺ | 

เตน จ กุมาร กาเลน เตน สมเยน ราชาภูทฺวิเศษจินฺตี นาม | อถ ขลุ ราชา วิเศษจินฺตี  

อศีตฺยา ปฺราณิโกฏิภิ: สารฺธ ํตถาคตมุปสกฺํรานฺต: | อุปสกฺํรมฺย ตสฺย ตถาคตสฺย ปาเทา ศิรสาภิวนฺทฺย 

ภควนฺต ํตฺริ: ปฺรทกฺษิณีกฺฤติไยกานฺเต นฺยษีทตฺ | เอกานฺตนิษณฺณศฺจ ราชา วิเศษจินฺตี ต ํตถาคต ํ 

ปรฺยุปาสฺเต | อถ ขลุ กุมาร ชฺญานปฺรภาสสฺตถาคโต’รฺหนฺ สมฺยกฺสพุํทฺโธ ราชฺโญ วิเศษจินฺติน:  

สปริวารสฺยาธฺยาศย ํวิทิตฺวา อิโต ธรฺมปรฺยายาทิม ํกายสวํรสมาธิมุขปฺรเวศ ํคาถาภิคีเตน เทศยติ 

ยถานฺตรีกฺษ ํคคน ํวิศุทฺธ’ 

มตฺยนฺตศุทฺธ ํปฺรกฺฤติปฺรภาสฺวรมฺ | 

เอเมว ศุทฺโธ อย ุกายสวํโร 

น ศกฺย ุโฆเษณ กทาจิ เทศิตุมฺ | (1) 

วิวิกฺตุ ศนฺูโย อย ุกายสวํโร 

เอตาทฺฤเศ เต อุภิ กายลกฺษเณ | 

อลกฺษณาสฺเต ยถ อนฺตรีกฺษ ํ

ตลฺลกฺษโณ เทศิตุ กายสวํร: | (2) 

โย ชานตี สวํรเมวลกฺษณ ํ

น ตสฺย ชาตุ ภวตี นสวํร: | 

เย จาปฺรวฺฤตฺตา: กุตุ เตษ โคจโร 

อนาสฺรวสฺโย อุปปตฺติ นาสฺติ | (3) 

น ศกฺย ุกามานฺ ปฺรติเสวมาไน 

รูเปษุ โภเคษุ ชหิตฺว ตฺฤษฺณามฺ | 

ภเวษุ โทษนวิชานมาไน’ 

รฺน ศกฺย ุชฺญาตุมย ุกายสวํร: | (4) 

อนาสฺรว ํสวํรุ ย: ปฺรชานเต 
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น ตสฺย โภตี อุปปตฺติ ชาตุ | 

อรฺหนฺตธรฺมา อิม เอวรูปา: 

น สุกรํ ชานิตุ ตีรฺถิเกภิ: | (5) 

เย สรฺวไตฺรธาตุกิ ตฺรสฺตมานสา 

น กามโภเคษุ สฺปฺฤหาํ ชเนนฺติ | 

ราชฺเยน โภไคศฺจ น ชาตุ อรฺถิกา 

ชฺญาสฺยนฺติ เต อีทฺฤศ กายสวํร: | (6) 

อรฺโถ อย ํวุจฺจติ กายสวํโร 

อรฺถศฺจ ศพฺเทน น ศกฺย ุเทศิตุมฺ | 

โย ชานตี อีทฺฤศุ ธรฺมเนตฺรี 

ส สวํเร’สฺมินฺ ภวติ ปฺรติษฺฐิต: | (7) 

อรฺเถ ปฺรยกฺุตาน มยารฺถุ เทศิโต 

เย อรฺถเนตฺรีปรตา วิจกฺษณา: | 

อนรฺถุ วรฺเชนฺติ ย อรฺถยกฺุตา 

เต สวํเร’สฺมินฺ สตต ํปฺรติษฺฐิตา: | (8) 

อรฺโถ ย อุกฺโต หิ ชินาน ศาสเน 

กถ ํส อรฺโถ ภวตี วิชานโต | 

โย อรฺถเนตฺรีย สฺวภาวุ ชานติ 

ปฺรติษฺฐิต: โสจฺยติ กายสวํเร | (9) 

เยนานิมิตฺต ํภวตี วิชานิต ํ

ไนราตฺมฺยต: ศนฺูยตุ ตุจฺฉโต วา | 

น ตสฺย ชาต ูภวติ นสวํร’ 

สฺตถาหิ โส ศิกฺษิตุ ภูตนิศฺจเย | (10) 

ภาวานภาวานิติ ย: ปฺรชานติ 

ส สรฺวภาเวษุ น ชาตุ สชฺชเต | 

ย: สรฺวภาเวษุ น ชาตุ สชฺชเต 

ส อานิมิตฺต ํสฺปฺฤศตี สมาธิมฺ | (11) 

วิชฺญาต เยเนห นิราตฺมธรฺมา: 

สฺวภาวศนฺูยา: ปฺรกฺฤติปฺรภาสฺวรา: | 

น ตสฺย ชาตุ ภวตี อสวํร’ 
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สฺตถาหิ โส ศิกฺษิตุ ภูตนิศฺจเย | (12) 

โย ชานตี ศนฺูยต ป ฺจสฺกนฺธานฺ 

วิทิตฺว ไนราตฺมฺยสฺวภาวศนฺูยานฺ | 

น ตสฺย ชาตุ ภวตี อสวํโร 

ยตฺ กรฺม กาเยน สมาจเรต | (13) 

นิมิตฺตคฺราหิสฺย อสวฺํฤตสฺย 

ย อาตฺมสชฺํญาย สทา ปฺรติษฺฐิต: | 

รูเปษุ อาสฺวาทคตสฺย ชนฺตุน: 

ปฺรกุปฺยเต ราค อสวฺํฤตสฺย | (14) 

เย ภูตโกฏีย ภวนฺติ ศิกฺษิตา 

คตึคตา: สูรต ศนฺูยตายามฺ | 

น เตษ ราค: ปุน ชาตุ กุปฺยเต 

อสวํโร เยน วฺรเชต ทุรฺคติมฺ | (15) 

น ศกฺย ุกมฺเปตุ ยถา สุเมรุ 

อจาลิย: สรฺวปิปีลิไกรฺมหานฺ | 

ตถา วิทู ภูตนเยษุ ศิกฺษิโต 

รูเปหิ ทิวฺไยรปิ โส น กมฺปเต | (16) 

ศกฺเยต รงฺไครฺคคน ํวิจิตฺริตุ ํ

ศกฺเยต จากาศ คฺฤหุ ปาณินา | 

น ตฺเวว ศกฺย ํส วิจาลนาย 

ราเคณ โทเษณ น จ มารโกฏิภิ: | (17) 

ปฺรติศฺรุกา ศกฺย ุคฺฤหีตุ เกนจิ’ 

จฺฉิลา ปฺฦเวทปฺยทุกสฺย มธฺเย | 

ทฺรษฺฏุ ํ น ศกฺย ํตฺวิห ตสฺย อาศยา 

ย: ศิกฺษิโต อีทฺฤศิ กายสวํเร | (18) 

ยาวนฺต ศพฺทา: ปฺฤถุ สรฺวโลเก 

คฺฤหฺณิตฺว เปฑาคต ศกฺย กรฺตุมฺ | 

น ตสฺย ศกฺย ํสฺถิติรสฺถิติรฺวา 

วิชานิตุ ํย: สฺถิตุ กายสวํเร | (19) 

ศกฺย ํปฺรภา คฺฤหฺณิตุ สูรฺยมณฺฑลาตฺ 
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ปฺรครฺชโต เมฆตุ วิทฺยโุต วา | 

น ตสฺย กายสฺย สฺวภาว ชฺญาตุ ํ

ย: ศิกฺษิต: สฺยาทิห กายสวํเร | (20) 

ชาเลน ปาเศน จ ศกฺย ุพนฺธิตุ ํ

จตุรฺทิศ ํวายติ วาตมณฺฑลี | 

น ศกฺยมาชานิตุ ตสฺย กาย: 

ปฺรติษฺฐิโต โย อิห กายสวํเร | (21) 

อโคจโร’สาวิห สรฺวปฺราณินาํ 

ยตฺร สฺถิโต โย วิทุ จิตฺตสยํเม | 

ยตฺร สฺถิโต โคจริ กายสวํเร 

น ลิปฺยเต ขมิว ส โลกธรฺไม: | (22) 

ศกฺย ํปท ํปศฺยตุิ สรฺวปฺราณินาํ 

นเภ จรนฺตาน ปฺฤถกฺ จตุรฺทิศมฺ | 

น ตสฺย กายสฺย น จิตฺตโคจโร 

ปฺรมาณุ ชฺญาตุมิห ศกฺย เกนจิตฺ | (23) 

เอว ํสฺถิตสฺโย อิห กายสวํเร 

สรฺเว น โภนฺติ วิวิธา: กิเลสา: | 

ปฺรหีณ ตสฺเยห อุปกิเลสา’ 

สฺตถา หฺยเสา ศิกฺษิตุ กายสวํเร | (24) 

น ตสฺย อคฺนิ: กฺรมเต น ศสฺตฺร ํ

ตถาปิ อคฺราหฺย ุส ตสฺย กาย: | 

ศานฺตปฺรศานฺเต สฺถิตุ โส สมาเธา 

ตถา หฺยเสา ศิกฺษิตุ กายสวํเร | (25) 

เอว ํสฺถิตสฺโย น ภย ํน ตฺราโส 

น กฺโษภุ จิตฺตสฺย ุน เจรฺษฺย ุชายเต | 

มุกฺต: ส สรฺเวภิรุปทฺรเวภิ’ 

รฺย: ศิกฺษิโต ตาทฺฤศ กายสวํเร | (26) 

วิษสฺย ศสฺตฺรสฺย น ชาตุ ภายติ 

น จาคฺนิมธฺเย น ชลสฺย มธฺเย | 

สรฺเวหิ มุกฺต: ส อุปทฺรเวหิ 
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ย ศิกฺษิโต อีทฺฤศ กายสวํเร | (27) 

เจารณ ธูรฺตาน จ ปาปการิณา’ 

มาศีวิษมธฺยคโต น ภายเต | 

ตถา หิ ตสฺโย วิคตาตฺมสชฺํญา 

สชฺํญาวิมุกฺตสฺย ภย ํน โภติ | (28) 

ภไยรฺวิมุกฺตสฺย น ตฺราสุ ชายเต 

อสตฺํรสนฺตสฺย น โภติ อิ ฺชนา | 

อนิ ฺชมานสฺย กุโต’สฺติ ตฺราโส 

น มารโกฏีภิ ส ศกฺย ุกมฺปิตุมฺ | (29) 

อาจกฺษิโต เทศิตุ สปฺํรกาศิโต 

โย โพธิสตฺตฺวสฺย หิตาย สวํร: | 

ย: ศิกฺษเต อีทฺฤศ กายสวํเร 

โส โภติ โน กมฺปิย ุมารโกฏิภิ: | (30) 

สรฺเวษุ ธรฺเมษุ อสชฺํญชฺญาน ํ

ปูรฺณา อศีติรนุวฺย ฺชนานิ | 

ทฺวาตฺรึศ โจ ลกฺษณ จิตฺตศุทฺธา 

น ทุรฺลภา โภนฺติ สฺถิตสฺย สวํเร | (31) 

ย อิจฺฉเต พุธฺยตุิ พุทฺธธรฺมานฺ 

อจินฺติยานฺ เยษ ปฺรมาณุ นาสฺติ | 

ส ศิกฺษิตุ อีทฺฤศุ กายสวํเร 

ภวิษฺยเต เจติย ุสรฺวโลเก | (32) 

ย อิจฺฉเต ธรฺมมิม ํมหรฺษิณาํ 

ทโศ พลานฺ พุทฺธพลานจินฺติยานฺ | 

ส ศิกฺษิตุ อีทฺฤศ กายสวํเร 

ย: ศิกฺษิตสฺตสฺย พลา น ทุรฺลภา: | (33) 

เย จาปิ อษฺฏาทศ พุทฺธธรฺมา 

อาเวณิกา เยษุ ชินา ปฺรติษฺฐิตา: | 

เต จาปิ ตสฺโย น ภวนฺติ ทุรฺลภา 

ย: ศิกฺษเต อีทฺฤศ กายสวํเร | (34) 

เย สปฺต โพธฺยงฺค มหามหรฺษิณาํ 
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ปฺรติสวํิทศฺโจ ตถ ฤทฺธิปาทา: | 

เต จาปิ ตสฺโย น ภวนฺติ ทุรฺลภา 

ย: ศิกฺษเต อีทฺฤศ กายสวํเร | (35) 

พฺรหฺมวิหาราศฺจตุรศฺจ ธฺยานา 

วิโมกฺษทฺวาราสฺตฺรย สปฺํรกาศิตา: | 

เกฺษมา วิตรฺกา อถ ปฺราวิเวกฺยา 

น ทุรฺลภา โภนฺติ สฺถิตสฺย สวํเร | (36) 

กรุณาวิหารี ตถุเปกฺษลาภี 

ตถ อีรฺยจรฺยามิห ไมตฺริวรามฺ | 

หิตจิตฺตุ โภติ จ ส สรฺวชเค 

ย: กายสวํริ สฺถิโต ภวติ | (37) 

สฺมฺฤตี อุปสฺถาน ปฺรหาณ สมฺยกฺ 

ป ฺเจนฺทฺริยา: ป ฺจ พลา มหรฺษิณามฺ | 

อาศฺจรฺย อษฺฏางฺคิก ุมารฺคศฺเรษฺโฐ 

น ทุรฺลโภ ศิกฺษิตุ กายสวํเร | (38) 

เย จาปิ อนฺเย วร พุทฺธธรฺมา 

อจินฺติยา เยษ ปฺรมาณุ นาสฺติ | 

เต ตสฺย สรฺเว น ภวนฺติ ทุรฺลภา 

ย: ศิกฺษเต อีทฺฤศ กายสวํเร | (38) 

ศฺรุตฺวา อิโห อีทฺฤศ กายสวํเร 

วิเศษปฺราปฺโต อภุ ราชปุตฺร: | 

ตุษฺโฏ อุทคฺโร อตุลาย ปฺรีติยา 

ส ปฺรวฺรชี ตสฺย ชินสฺย ศาสเน | (40) 

ส ปฺรวฺรชิตฺวา ทศ วรฺษโกฏี’ 

รจารฺษิ ศุทฺธ ํวร พฺรหฺมจรฺยมฺ | 

ภาเวตฺว พฺราหฺมานฺ จตุโร วิหารา’ 

นรฺถาย โลกสฺย สเทวกสฺย | (41) 

สุภาวิตา พฺรหฺมวิหาร กฺฤตฺวา 

อทฺรากฺษิ พุทฺธาน อศีติโกฏิย: | 

ตโตตฺตเร ยาตฺติก คงฺควาลิกา 
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อิท ํจรํ โส วร พฺรหฺมจรฺยมฺ | (42) 

สรฺเวษ โจ ศาสนิ ปฺรวฺรชิตฺวา 

อจารฺษิ ศุทฺธ ํวร พฺรหฺมจรฺยมฺ | 

ภิกฺษุ อภูษี วร ธรฺมภาณโก 

พหุศฺรุตศฺโจ ปฺรติภานวาํศฺจ | (43) 

อขณฺฑศีลศฺจ อจฺฉิทฺรศีโล 

วิศุทฺธศีโล อกลฺมาษศีล: | 

อารฺเย จ ศีเล ส อนาสฺรเว สฺถิต: 

ปฺรชานมาโน อิมุ กายสวํรมฺ | (44) 

สิยา กุมารา ตว อนฺย สาสีทฺ 

วิเศษจินฺตี ตท ราชกุ ฺชร: | 

น เอว ทฺรษฺฏวฺยมิหานฺย ุโส’ภู’ 

ตฺตทาหมาส ํจรมาณุ จาริกามฺ | (45) 

ตสฺมาตฺ กุมารา มม ศิกฺษมาณา 

ปฺรติษฺฐิเหสี อิห กายสวํเร | 

อนฺเยษ โจ เทศย ปฺราณโกฏินาํ 

นจิเรณ ตฺว ํเภษฺยสิ ยาทฺฤโศ’หมฺ | (46) 

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร ปริศุทฺธกายสมาจาโร ภวิษฺยามีตฺเยว ํตฺวยา กุมาร ศิกฺษิตวฺยมฺ | ตตฺ 

กสฺย เหโต: ? ปริศุทฺธกายสมาจาโร หิ กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว น นิรเยภฺโย พิเภติ | น ติรฺยคฺ-

โยเนรฺน ยมโลกานฺน สรฺวทุรฺคติภฺโย พิเภติ | โนทกาทฺ พิเภติ | น ศสฺตฺรโต น สึเหภฺโย น วฺยาฆฺเรภฺโย 

น ฤเกฺษภฺโย น หสฺติภฺโย นรฺษเภภฺโย น มนุษฺเยภฺโย พิเภติ | ปริศุทฺธกาย’สมาจาร: กุมาร โพธิสตฺตฺโว 

มหาสตฺตฺว: อิมมปิ ตฺริสาหสฺรํ มหาสาหสฺร ํโลกธาตุ ํกรตเล กฺฤตฺวา ตาลมาตฺรํ ทฺวิตาลมาตฺรํ ตฺริตาล-

มาตฺรํ จตุสฺตาลมาตฺรํ ป ฺจตาลมาตฺรํ ษฏฺ ตาลมาตฺร ํสปฺตตาลมาตฺรมุตฺกฺษิเปตฺ | ยาวนฺต ํวา ปุนรา- 

กางฺเกฺษตฺตาวนฺตเมโวตฺกฺษิเปตฺ | 

ปุนรปรํ ปริศุทฺธกายสมาจาร: กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว ฤทฺธิปฺราติหารฺเย ปรม- 

ปารมิปฺราปฺโต ภวติ | ส ฤทฺธิปาทวิปากวิศุทฺธ: ปุณฺยปริคฺฤหีโต วิเวกวิวิกฺต: สรฺวตฺรานุคต: เอตตฺ

สมาธิปฺรติลพฺธ: อนาสฺรวปุณฺยปรินิษฺปนฺน: สรฺวโลกธาตาวปฺรติหตจกฺษุ: เอวรูํไป: ฤทฺธิปฺรติหารฺไย: 

สมนฺวาคโต ภวติ | ตตฺร กตมา ฤทฺธิ: ? ยยา ฤทฺธฺยา ปฺรารฺถนาสมฺฤทฺธิปรินิษฺปตฺติ: | อิยมุจฺยเต ฤทฺธิริติ 

| ตตฺร กตมทฺ ฤทฺธิปฺราติหารฺยมฺ ? ยยา ฤทฺธฺยา สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว อเนกวิธานฤทฺธิ-

วิษยานฺ ปฺรตฺยนุภวติ | เอโก’ปิ ภูตฺวา พหุธา ภวติ, พหุธาปิ ภูตฺไวโก ภวติ | อวิรฺภาว ํติโรภาวมปิ  
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ปฺรตฺยนุภวติ | ติร:กุฑฺย ํติร:ปฺราการํ ติร:ปรฺวตมปฺยสชฺชมาโน คจฺฉติ | อากาเศ’ปิ กฺรมเต ตทฺยถาปิ 

นาม ปกฺโษ ศกุนิ: | ปฺฤถิวฺยามปฺยนฺุมชฺชนนิมชฺชน ํกโรติ ตทฺยถาปิ นาโมทเก | อุทเก’ปฺยภิทฺยมาโน 

คจฺฉติ ตทฺยถาปิ นาม ปฺฤถิวฺยามฺ | ธูมายตฺยปิ ปฺรชฺวลตฺยปิ ตทฺยถาปิ นาม มหานคฺนิสฺกนฺธ: | อิมาวปิ 

จนฺทฺรสูรฺยาเววมํหรฺทฺธิกาเววมํหานุภาเวา เอวมํเหาชสฺเกา ปาณินา ปรามฺฤศติ ปริมารฺชติ |  

อากางฺกฺษมาโณ ยาวทฺ พฺรหฺมโลกาทปิ สตฺตฺวานฺ กาเยน วเศ วรฺตยติ | 

อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายามิมา คาถา อภาษต 

ปฺฤถิวีย อุนฺมชฺช นิมชฺช คจฺฉตี 

อภิทฺยมาโน อุทเก’ปิ คจฺฉติ | 

ปกฺษี ยถา คคนตเลน คจฺฉตี 

ธูมายเต ปฺรชฺวลเต จ ฤทฺธิยา | (47) 

ยถานฺตรีกฺษสฺมิ น วาย ุสชฺชเต 

คจฺฉนฺติ จาสฺมึ พหโว’ภฺรกฏูา: | 

ตไถว โยคี คคเนน คจฺฉตี 

อสชฺชมาโน ยถ วาตเมฆ: | (48) 

ยถา นิษณฺโณ วิทุ โยคิ โภตี 

ปริมารฺชเต ปาณิน จนฺทฺรสูรฺเยา | 

อาสนฺน โส ชานติ พฺรหฺมโลก ํ

พฺรหฺมาณ โกฏีน ส ธรฺม เทศย ี| (49) 

ยทา จ อากางฺกฺษติ ธรฺม ภาษิตุ ํ

มหาตฺริสาหสฺร ส วิชฺญเปติ | 

อากางฺกฺษมาโณ พหุเกฺษตฺรโกฏิษุ 

เทเศติ ธรฺม พหุสตฺตฺวโกฏินามฺ | (50) 

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร ปริศุทฺธกายสมุทาจาโร ภวิษฺยามีตฺเยว ํตฺวยา กุมาร ศิกฺษิตวฺยมฺ | ตตฺ 

กสฺย เหโต ? ปริศุทฺธกายสมุทาจาโร หิ กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว ทิวฺเยน ศฺโรตฺรธาตุนา  

อติกฺรานฺตมานุษเกณ ศพฺทานฺ ศฺฤโณติ ทิวฺยานฺ มานุษฺยกาํศฺจ | ไนรยิกานามปิ ติรฺยคฺโยนิคตานามปิ 

ยามเลากิกานามปิ | เย ทูเร อนฺติเก วา เทวานาํ จ มนุษฺยาณาํ วา ทูราวจราณาํ วา อนฺติกาวจราณาํ วา | 

ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร ปริศุทฺธกายสมุทาจาโร ภวิษฺยามีตฺเยว ํตฺวยา กุมาร ศิกฺษิตวฺยมฺ | ตตฺ 

กสฺย เหโต: ? ปริศุทฺธกายสมุทาจาโร หิ กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: ปรมสตฺตฺวานาํ ปรปุทฺคลานาํ 

เจตไสว เจต:ปริวิรฺตกจริตานิ ยถาภูต ํปฺรชานาติ | สราค ํจิตฺต ํสราค ํจิตฺตมิติ ยถาภูต ํปฺรชานาติ |  

วีตราค ํจิตฺต ํวีตราค ํจิตฺตมิติ ยถาภูต ํปฺรชานาติ | เปยาล ํ| สโทษ ํวีตโทษ ํสโมห ํวีตโมห ํโสปาทาน-
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มนุปาทานํ สํกฺษิปฺต ํวิกฺษิปฺต ํวิปรีตมวิปรตีต ํสเกฺลศ ํนิษฺเกฺลศ ํมหทฺคตมมหทฺคต ํปฺรภาสฺวรม- 

ปฺรภาสฺวรํ สปฺรมาณมปฺรมาณํ โสตฺตรมนุตฺตรํ สมาหิตมสมาหิต ํวิมุกฺตมวิมุกฺต ํ| สางฺคณํ จิตฺต ํ

สางฺคณํ จิตฺตมิติ ยถาภูต ํปฺรชานาติ | อนงฺคณํ จิตฺตมนงฺคณํ จิตฺตมิติ ยถาภูต ํปฺรชานาติ | อิติ หิ 

สรฺวสตฺตฺวานาํ ปรปุทฺคลานาํ เจตไสว เจต:ปริวิตรฺก ํยถาภูต ํปฺรชานาติ | 

ปริศุทฺธกายสมุทาจาร: กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: สาการํ โสทฺเทศมเนกวิธ ํ

ปูรฺเวนิวาสมนุสฺมรติ | เอกามปิ ชาติมนุสฺมรติ | ทฺเว ติสฺร: ป ฺจ ทศ วึศติ: ตฺรึศตฺ จตฺวารึศตฺ ป ฺจศตฺ 

ชาติศตมปฺยนุสฺมรติ | ชาติสหสฺรมปฺยนุสฺมรติ | ชาติศตสหสฺรมปิ ยาวทเวกานฺยปิ กลฺปโกฏินยุต-

ศตสหสฺราณฺยนุสฺมรติ | สวํรฺตกลฺปมปฺยนุสฺมรติ วิวรฺตกลฺปมปิ | ยาวทเนกานปิ สวํรฺตวิวรฺตกลฺปาน-

นุสฺมรติ | กลฺปมปฺยนุสฺมรติ กลฺปศตมปิ กลฺปสหสฺรมปิ กลฺปศตสหสฺรมปิ, ยาวทเวกานฺยปิ 

กลฺปโกฏีนยุตศตหสฺราณฺยนุสฺมรติ | ยาวตฺ ปูรฺวานฺตโกฏีมปฺยนุสฺมรติ | อมุตฺราหมาสเมวนามา  

เอวโํคตฺร เอวชําตฺย เอววํรฺณ เอวมาหาร เอวมาชีว เอวมายุษฺปฺรมาณ เอวจิํรสฺถิติก เอวสุํขทุ:ขปฺรติ- 

สเํวที | ตตศฺจยตุ: อมุตฺโรปปนฺน: | โส’ห ํตตศฺจยตุ อิหาสฺมฺยปุปนฺน อิติ | สาการ ํสนิมิตฺต ํโสทฺเททศ-

มเนกวิธ ํปูรฺเวนิวาสมนุสฺมรติ | 

ปริศุทฺธกายสมุทาจาร: กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว ทิวฺเยน จกฺษุษา วิศุทฺเธนาติ- 

กฺรานฺตมานุษเกณ สรฺวานฺ ปศฺยติ จฺยวมานานุปปทฺยมานานฺ สุวรฺณานฺ ทุรฺวรฺณานฺ สุคตานฺ ทุรฺคตานฺ  

หีนานฺ ปฺรณีตานฺ สุคติมปิ คจฺฉโต ทุรฺคติมปิ คจฺฉโต ยถากรฺโมปคานฺ สตฺตฺวานฺ ยถาภูต ํปฺรชานาติ 

อิเม พต สตฺตฺวา: กายทุศฺจริเตน สมนฺวาคตา วาคฺศฺจริเตน สมนฺวาคตา มโนทุศฺจริเตน สมนฺวาคตา 

อารฺยณามปวาทกา มิถฺยาททฺฤษฺฏิกา มิถฺยาทฺฤษฺฏิกรฺมสมาทานเหโต: กายสฺย เภทาตฺ ปรํ มรณาทปาย ํ

ทุรฺคตึ วินิปาต ํนิรเยษุ อุปปนฺนา: | อิเม ปุนรฺพต สตฺตฺวา: กายสุจริเตน สมนฺวาคตา วากฺสุจริเตน  

สมนฺวาคตา มน:สุจริเตน สมนฺวาคตา อารฺยณามนปวาทกา: สมฺยคฺทฺฤษฺฏิกรฺมสมาทานเหโต: กายสฺย 

เภทาตฺ ปรํ มรณาตฺ สุคเตา สฺวรฺคโลเก เทเวษูปปนฺนา: | อิติ หิ ทิวฺเยน จกฺษุษา วิศุทฺเธนาติกฺรานฺต-

มานุษเกณ สตฺตฺวานฺ ปศฺยติ จฺยวมานานุปปทฺยมานานฺ สุวรฺณานฺ ทุรฺวรฺณานฺ หีนานฺ ปฺรณีตานฺ สุคติมปิ 

คจฺฉโต ทุรฺคติมปิ คจฺฉโต ยถากรฺโมปคานฺ สตฺตฺวานฺ ยถาภูต ํปฺรชานาติ | 

ปริศุทฺธกายสมุทาจาร: กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: เอกกฺษณสมายุกฺตยา ปฺรชฺญยา 

ยตฺ กึจิชฺชฺญาตวฺยมธิโมกฺตวฺย ํวิกุรฺวิตวฺย ํตตฺสรฺว ํยถาภูต ํปฺรชานาติ ศฺฤโณติ ปศฺยเต พุธฺยเต | 

อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายามิมา คาถา อภาษต 

อภิชฺญากฺรมนิรฺทิษฺโฏ โพธิสตฺตฺวาน ตายนิามฺ | 

สมาธีย สฺถิหิตฺวาน โพธิสตฺตฺโว’ธิคจฺฉติ | (51) 

ศฺโรตฺรํ จ เต วิโศเธนฺติ ทิวฺย ํศฺโรตฺรมจินฺติยมฺ | 

เยน ศฺฤณฺวนฺติ เต ธรฺมานฺ สรฺวพุทฺเธหิ ภาษิตานฺ | (52) 
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สราคมสราค ํวา สโทษ ํวีตโทษกมฺ | 

สโมห ํวีตโมห ํวา จิตฺต ํชานนฺติ ปฺราณินามฺ | (53) 

ปูรฺเวนิวาส ํชานนฺติ ยตฺร เต อุษิตา: ปุรา | 

กลฺปโกฏีสหสฺราณิ สงฺคสฺเตษาํ น วิทฺยเต | (54) 

จกฺษุศฺจ เต วิโศเธนฺติ ทิวฺย ํจกฺษุรนุตฺตรมฺ | 

อนุปศฺยนฺติ เต สตฺตฺวาํศฺจฺยวโต’ปฺยปุปทฺยต: | (55) 

เอกกฺษณสมายกฺุตปฺรชฺญยา สรฺวชาติษุ | 

ยตฺ กึจิทิห ชฺญาตวฺย ํธรฺมาณาํ ภูตลกฺษณมฺ | (56) 

ตตฺร ภควานฺ ปุนรปิ จนฺทฺรปฺรภํ กุมารภูตมามนฺตฺรยเต สฺม—ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร

วากฺสวํรสวฺํฤโต ภวิษฺยามีตฺเยว ํโพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน ศิกฺษิตวฺยมฺ | ตตฺร กุมาร กตโม วากฺสวํร: ? 

เยน วากฺสวํเรณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: ษษฺฏฺ ยาการสมนฺวาคตมสงฺคพุทฺธสฺวรโฆษม-

จิตฺย ํปฺรติลภเต | อยมุจฺยเต กุมาร วากฺสวํร: | เยน วากฺสวํเรณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว:  

อาเทยวากฺยตาํ ปฺรติลภเต | อยมุจฺยเต กุมาร วากฺสวํร: | เยน วากฺสวํเรณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว 

มหาสตฺตฺว: ทฺวาตฺรึศนฺมหาปุรุษลกฺษณานิ ปฺรติลภเต | ทศ ตถาคตพลานิ, จตฺวาริ ตถาคตไวศารทฺยานิ, 

อษฺฏาทศาเวณิกานฺ พุทฺธธรฺมานฺ ปฺรติลภเต | อยมุจฺยเต กุมาร วากฺสวํร: | เยน วากฺสวํเรณ สมนฺวาคโต 

โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺวสฺตฺรีณิ วิโมกฺษมุขานิ ปฺรติลภเต, จตุโร พฺรหฺมวิหารานฺ ปฺรติลภเต | อยมุจฺยเต 

กุมาร วากฺสวํร: | เยน วากฺสวํเรณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺวศฺจตฺวาริ สฺมฺฤตฺยุปสฺถานานิ  

ปฺรติลภเต | จตฺวาริ สมฺยกฺปฺรหาณานิ, จตุร ฤทฺธิปาทานฺ, ป ฺ เจนฺทฺริยาณิ, ป ฺ จ พลานิ, สปฺต  

โพธฺยงฺคานิ, อารฺยาษฺฏางฺค ํมารฺค ํปฺรติลภเต | อยมุจฺยเต กุมาร วากฺสวํร: | เยน วากฺสวํเรณ สมนฺวาคโต 

โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว มหากรุณาวิหารํ ปฺรติลภเต, มโหลภเต, มโหเปกฺษาวิหารํ ปฺรติลภเต,  

เกฺษมาํศฺจ วิตรฺกานฺ ปฺรติลภเต, ปฺรวิเวกาํศฺจ วิตรฺกานฺ ปฺรติลภเต | อยมุจฺยเต กุมาร วากฺสวํร อิติ | 

ปุนรปรํ กุมาร วากฺสวํร อุจฺยเต  เยน วากสวํเรณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว 

มฺฤษาวาทาตฺ ปฺรติวิรโต ภวติ | ไปศุนฺยาตฺ ปารุษฺยาตฺ สํภินฺนปฺรลาปาตฺ ปฺรติวิรโต ภวติ | มาตา-

ปิตฺฦณามาจารฺยาณาํ จานฺติเก อสภฺยาํ วาจ ํน นิศฺจารยติ | ยา อปิ ตทนฺยา โทโษปสหิํตา วาจสาภฺโย 

โพธิสตฺตฺว: ปฺรติวิรโต ภวติ | ตาศฺจ วาจ: ปฺรติศฺรุตฺโกปมา อวตรติ | สฺวปฺโนปมา นิรฺมิโตปมา  

มรีจฺยุปมา: ปฺรติศฺรุโตปมา: ปฺรติภาโสปมา มาโยปมา อวตรติ | ส ตาเมวภํูตาํ วาจ ํโนปลภเต,  

น กลฺปยติ, น มนฺยเต, นาวลมฺพเต, นาภินิวิศเต | อยมุจฺยเต กุมาร วากฺสวํร: | ปริศุทฺธวากฺสวํโร หิ

กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: สรฺวาปาเยภฺโย น พิเภติ | สรฺวพุทฺธธรฺมานฺ ปฺรติลภเต |  

สรฺวพุทฺธธรฺทฺธึ สรฺวาภิชฺญาํ ปฺรติลภเต | 

อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายามิมา คาถา อภาษต 
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เยเนห วากฺสวํรเณนุเปโต 

ลภตฺยวศ ํส หิ โพธิสตฺตฺว: | 

สรฺเวษุ ธรฺเมษุ อสงฺคชฺญาน’ 

มย ํหิ โส อุจฺยติ วาจสวํร: | (57) 

เยเนห วากฺสวํรเณน ธีรา 

ลภนฺติ ทฺวาตฺรึศติ ลกฺษณานิ | 

ทโศ พลาเวณิกพุทฺธธรฺมา’ 

นย ํหิ โส อุจฺยติ วาจสวํร: | (58) 

เยเนห วากฺสวํรเณน ธีมานฺ 

ปฺราปฺโนติ สรฺวานิม พุทฺธธรฺมานฺ | 

เย ปูรฺวมสฺมินฺ ปริกีรฺติตา เม 

อย ํหิ โส อุจฺยติ วาจสวํร: | (59) 

เยเนห วาจาวรเณน ธีมานฺ 

ลเภทฺวิหารานฺ ปฺรติสวํิทศฺจ | 

อตฺยทฺภุตานฺ ธรฺม อจินฺติยาํศฺจ 

อย ํหิ โส อุจฺยติ วาจสวํร: | (60) 

เยเนห วาจาวรเณน ธีมานฺ 

สฺมฺฤตฺยปุสฺถานานิ สมฺยกฺปฺรหาณา | 

ตถรฺทฺธิปาทานฺ พลอินฺทฺริยาณิ 

ลภตฺยย ํโสจฺยติ วาจสวํร: | (61) 

เยเนห วากฺสวํรเณน ธีมานฺ 

มหาอุเปกฺษาํ ลภเต วิศารท: | 

มหากฺฤปํา ศุทฺธวิหารตาํ จ 

อย ํหิ โส อุจฺยติ วาจสวํร: | (62) 

เยเนห วากฺสวํรเณน ธีมานฺ 

เกฺษมานฺ วิตรฺกาํลฺลภเต วิศุทฺธานฺ | 

ตถา วิตรฺกานฺ ปฺรวิเวกศานฺตา’ 

นย ํหิ โส อุจฺยติ วาจสวํร: | (63) 

เยเนห วากฺสวํรเณน ธีมานฺ 

มฺฤษา น ภาษี ปิศุนาศฺจ วาจ: | 
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สภิํนฺนปฺรลาปํ ปรุษาํ จ วาจ ํ

อย ํขุ โส อุจฺยติ วาจสวํร: | (64) 

เยเนห วากฺสวํรเณน ธีมานฺ 

สทฺธรฺมเกฺษปํ น กโรติ ชาตุ | 

น พุทฺธสฆํ ํจ อภฺยาจเกฺษต 

อย ํขุ โส อุจฺยติ วาจสวํร: | (65) 

เยเนห วากฺสวํรเณน ธีมานฺ 

มาตาปิตฺฤษฺวาจริยานมนฺติเก | 

อสตฺยวาจ ํปุรโต น ภาษี 

อย ํขุ โส อุจฺยติ วาจสวํร: | (66) 

เยเนห วากฺสวํรเณน ธีมานฺ 

ยา อนฺยวาโจ อิห โทษสหิํตา: | 

ตาภฺโย’ปฺยเษศ ํวิรต: ส โภติ 

อย ํขุ โส อุจฺยติ วาจสวํร: | (67) 

เยเนห วากฺสวํรเณน ธีมานฺ 

ปฺรติศฺรุตฺกสนิํภตาํ ปิ วาจมฺ | 

สุปิโนปมาโมตรเต วิศารโท 

อย ํขุ โส อุจฺยติ วาจสวํร: | (68) 

นิราตฺมนิรฺชีวนิรีหตาํ วา 

ปฺรตีตฺยตฺุปนฺนาํ สุปิโนปมาํ มฺฤษา | 

ยเทว วาโจตฺตริ โพธิสตฺตฺโว 

อย ํขุ โส อุจฺยติ วาจสวํร: | (69) 

นิโรธสตฺย ํสุปิน ํยไถว 

สฺวปฺนสฺวภาวา อถ นิรฺวฺฤตึ จ | 

ยเทว วาโจตฺตริ โพธิสตฺตฺโว 

อย ํขุ โส อุจฺยติ วาจสวํร: | (70) 

โน จาปิ วาจ ํลภเต ส กาํจิ’ 

นฺน กลฺปย ีนาปิ จ มนฺยเต ส: | 

นาลมฺพเต นาภินิเวศ ชาต ู

อย ํขุ โส อุจฺยติ วาจสวํร: | (71) 
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ตตฺร ภควานฺ ปุนรปิ จนฺทฺรปฺรภ ํกุมารภูตมามนฺตฺรยเต สฺม  ตสฺมาตฺตรฺหิ กุมาร มน:

สวํรสวฺํฤโต ภวิษฺยามีตฺเยว ํโพธิสตฺตฺเวน มหาสตฺตฺเวน ศิกฺษิตวฺยมฺ | ตตฺร กุมาร กตโม มน:สวํร: ? เยน 

มน:สวํเรณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว วชฺโรปม ํสมาธึ ปฺรติลภเต | อยมุจฺยเต กุมาร มน:

สวํร: | เยน มน:สวํเรณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว ชฺวลนานฺตราภาํ นาม รศฺมึ ปฺรติลภเต | 

อยมุจฺยเต มน:สวํร: | เยน มน:สํวเรณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว’ษฺฏางฺโคเปตสฺวร-

โฆษสปํท ํปฺรติลภเต | อยมุจฺยเต มน:สวํร: | เยน มน:สวํเรณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว  

ทฺวาตฺรึศนฺมหาปุรุษลกฺษณานิ ปฺรติลภเต | ทศ ตถาคตมุขานิ ปฺรติลภเต | ศูนฺยตามนิมิตฺตมปฺรณิหิต ํ 

วิโมกฺษมุข ํปฺรติลภเต | อยมุจฺยเต มน:สวํร: | เยน มน:สวํเรณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺวศฺ-

จตุโร พฺรหฺมวิหารานฺ ปฺรติลภเต | มหาไมตฺรี มหากรุณาํ มหามุทิตาํ มโหเปกฺษาํ ปฺรติลภเต | อยมุจฺยเต 

มน:สวํร: | เยน มน:สวํเรณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺวศฺจตฺวาริ สฺมฺฤตฺยุปสฺถานานิ ปฺรติ- 

ลภเต | จตฺวาริ สมฺยกฺปฺรหาณานิ, จตุร ฤทฺธิปาทานฺ, ป ฺเจนฺทฺริยาณิ, ป ฺจ พลานิ, สปฺต โพธฺยงฺคานิ, 

อารฺยาษฺฏางฺค ํมารฺค ํปฺรติลภเต | อยมุจฺยเต มน:สวํร: | เยน มน:สวํเรณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว 

มหาสตฺตฺโว มหากรุณาวิหาร ํปฺรติลภเต | มโหเปกฺษาวิหาร ํปฺรติลภเต | เกฺษมาํศฺจ วิตรฺกานฺ ปฺรติลภเต 

| ปฺรวิเวกาํศฺจ วิตรฺกานฺ ปฺรติลภเต | หิไตษิตาํ จ อีรฺยาํ จ จรฺยาํ จ ปฺรติลภเต | อยมุจฺยเต มน:สวํร: | 

ปุนรปรํ กุมาร มน:สวํร อุจฺยเต  เยน มน:สวํเรณ สมนฺวาคโต โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺโว 

มิถฺยาทฺฤษฺฏิปฺรหาณาย มิถฺยาทฺฤษฺฏฺ ยา สารฺธ ํน สํวสติ | อภิธฺยาปฺรหาณาย อนภิธฺยาลุรฺภวติ | 

วฺยาปาทปฺรหาณาย วฺยาปาเทน สารฺธ ํน สํวสติ | เกาสีทฺยปฺรหาณาย กุสีเทน สารฺธ ํน สํวสติ | 

คุรูณามนฺติเก มาตาปิตฺโรราจารฺยาํณํา จานฺติเก ศา ฺ ยจิตฺต ํโนตฺปาทยติ | ราคทฺเวษโมหจิตฺต ํ

โนตฺปาทยติ | น จ ไต: สารฺธ ํสวํสติ | โพธิจิตฺต ํโนตฺสฺฤชติ | อธฺยาศยจิตฺต ํจ โนตฺสฺฤชติ | เย จานฺเย 

โทโษปสหิํตา มน:สกํลฺปาสฺเตภฺย: สรฺเวภฺย: ปฺรติวิรโต ภวติ | น จ ไต: สารฺธ ํสวํสติ | อยมุจฺยเต มน:

สวํร: | ตจฺจ มโน มาโยปมมิตฺยวตรติ | สฺวปฺโนปมมปิ มรีจฺยุปมมปิ | นิรฺมิโตปมมิติ ปฺรติภาโสปม

มิตฺยวตรติ | น กุตศฺจิทาคมนโต’วตรติ | สฺวปฺโนม ํสุขมวตรติ | สฺวปฺโนปมมนิตฺยโต’วตรติ |  

สฺวปฺโนปม ํนิรฺชีวโต’วตรติ | สฺวปฺโนม ํศูนฺยโต’วตรติ | ตจฺจ โนปลภเต น กลฺปยติ น มนฺยเต  

นาวลมฺพเต นาภินิวิศเต | อยมุจฺยเต กุมาร มน:สวํร: | 

ปริศุทฺธมน:สมุทาจโร หิ กุมาร โพธิสตฺตฺโว มหาสตฺตฺว: สรฺวากฺษณําศฺจ วรฺชยติ | 

อจินฺตฺยาํศฺจ สรฺวพุทฺธธรฺมานฺ ปฺรติลภเต | สรฺวพุทฺเธภยศฺจ สรฺวพุทฺธาภิชฺญาํ อโกปฺยาํ จ เจโตวิมุกฺตึ  

ปฺรติลภเต | อยมุจฺยเต มน:สวํร: | 

อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายามิมา คาถา อภาษต 

ศฺฤโณถ สรฺวิ อจิกฺษิปฺตมนา 

มม ภาษโต มน:สวํรณมฺ | 
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ศฺรุตฺวา จ ตตฺร ปฺรติปทฺยถา เม 

ยทีจฺฉถา ลฆุ วิโศธนตามฺ | (72) 

มน:สวํเรณ ลภิ เยน วิทุ 

ปรม ปฺรศานฺต วิปุลนจลานฺ | 

ชินธรฺมจินฺติย ตถาทฺภุตตาํ 

มน:สวํรุจฺยติ วิศุทฺธ อยมฺ | (73) 

มน:สวํเรณ ลภิ เยน วิทุ 

เจโตวิมุกฺติมจลาํ สตตมฺ | 

วชฺโรปม ํตถ สมาธิวรํ 

มน:สวํรูจฺยติ หิ ศเรษฺฐ อยมฺ | (74) 

นิษฺปาทยตฺยปิ จ เยน วิทุ 

อุปจารรศฺมึ วิปุลารฺถกรีมฺ | 

อารฺยาษฺฏางฺคุเปตสฺวร เยน ลภี 

มน:สวํรูจฺยติ วิศุทฺธ อยมฺ | (75) 

มน:สวํเรณ วิทุ เยน วรํา 

ทฺวาตฺรึศลกฺษณ ลฆ ูลภเต | 

ยศ โจ พลานฺยขิลพุทฺธคุณานฺ 

มน:สวํร: กถิตุ ศฺเรษฺฐ อยมฺ | (76) 

มนสวํเรณ ลภิ เยน วิทุ 

ปฺรติสวํิทสฺตถ วิศารทตามฺ | 

ปรมาทฺภุตานฺ คุณ อจินฺตฺย ตถา 

มน:สวํร: กถิตุ ศฺเรษฺ ุ อยมฺ | (77) 

มน:สวํเรณ ลภิ เยน วิทุ 

สฺมฺฤตฺยปุสฺถาน จตุ ฤทฺธิปาทานฺ | 

สมฺยกฺปฺรหาณ พล อินฺทฺริย โจ 

มน:สวํร กถิตุ ศฺเรษฺฐ อยมฺ | (78) 

มน:สวํเรณ ลฆุ เยน วิทุ 

โพธฺยงฺค สปฺต ลภเต วิมลานฺ | 

อษฺฏางฺคิก ํจ ตถ มารฺควรํ 

มน:สวํร: กถิตุ ศฺเรษฺฐ อยมฺ | (79) 
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มน:สวํเรณ ลภิ เยน วิทุ 

มหุเปกฺษตาวิหรณ ํปฺรวรมฺ | 

กรุณาวิหาริมมล ํจ ปรํ 

มน:สวํร: กถิตุ ศฺเรษฺฐ อยมฺ | (80) 

มน:สวํเรณ ลภิ เยน ศิวานฺ 

เกฺษมานฺ วิตรฺก วิทุ ศุทฺธ สทา | 

ลภเต คุณาฒฺย ุปฺรวิเวกกถาํ 

มน:สวํร: กถิตุ ศฺเรษฺฐ อยมฺ | (81) 

มนสวํเรณ วิทุ เยน ยโุต 

มิถฺยากุทฺฤษฺฒฺยา สห น วสติ | 

วฺยาปาทาภิธฺยา น จ สชํนย ี

มน:สวํร: กถิตุ ศฺเรษฺฐ อยมฺ | (82) 

มน:สวํเรณ วิทุ เยน ยตุ: 

กุหนาํ กโรติ น มุหูรฺตมปิ | 

คุรูณาํ จ ศาฐิย ุน สชํนย ี

มน:สวํร: กถิตุ ศฺเรษฺฐ อยมฺ | (83) 

มน:สวํเรณ วิทุ เยน ยโุต 

ราคถ ทฺเวษ น ชเนติ มน: | 

ตถ โมหจิตฺตุ น ชเนติ กฺวจิตฺ 

มน:สวํร: กถิตุ ศฺเรษฺ ุ อยมฺ | (84) 

มน:สวํเรณ วิทุ เยน ยโุต 

โพธาย จิตฺต น วินิ:สฺฤชตี | 

อธฺยาศย ํจ น วิโกปยตี 

มน:สวํร: กถิตุ ศฺเรษฺฐ อยมฺ | (85) 

มน:สวํเรณ วิทุ เยน ยโุต 

เย จานฺย โทษ วิวิธา มนส: | 

สรฺเวภิ สารฺธ น จ สวํสตี 

มน:สวํร: กถิตุ ศฺเรษฺ ุ อยมฺ | (86) 

มาโยปม ํจ มน โอตรตี 

สุปิโนปม ํตถ มรีจิสมมฺ | 
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ปฺรติภาสลกฺษณมโถ สตต ํ

มน:สวํร: กถิตุ ศฺเรษฺ ุ อยมฺ | (87) 

สุปิโมปม ํจ สุขโมตรตี 

ตถนิตฺย ศนฺูยต อศาศฺวตต: | 

มน เอว โอตรติ เยน วิทุ 

มนสวํร: กถิตุ ศฺเรษฺ ุ อยมฺ | (88) 

นิรฺชีวโมตรติ นิ:สตฺตฺว มโน 

อุตฺปนฺนุ ปฺรตฺยยต จกฺรสมมฺ | 

น กุตศฺจิทาคตุ น จาปิ คต ํ

มนสวํร: กถิตุ ศฺเรษฺฐ อยมฺ | (89) 

น จ ตนฺมนฺเย อุปลภาติ กฺวจิ 

น จ กลฺปยตฺยถ น มนฺยตฺยเสา | 

นาลมฺภเต วินิวิศติ น โจ 

มนสวํร: กถิตุ ศฺเรษฺ ุ อยมฺ | (90) 

ปรมารฺถสตฺย สุปิเนน สม ํ

นิรฺวาณ สฺวปฺนสมโมตรติ | 

มน เอวโมตรติ เยน วิทุ 

มนสวํร: กถิตุ ศฺเรษฺฐ อยมฺ | (91) 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช กายวางฺมน:สวํรปริวรฺต: อษฺฏตฺรึศติตม: | (38) 

 

39 

ปทตฺริศตนิรฺเทศปริวรฺต: 

เตตฺร กุมาร กตมา กรฺมศุทฺธิ: ? ยทิท ํสฺวปฺโนปม ํตฺริภว ํทฺฤษฺฏฺ วา ตตฺร วิราคตามุตฺ- 

ปาทยติ | อิยมุจฺยเต กรฺมวิศุทฺธิ: | ตตฺร กตม อาลมฺพนสมติกฺรม: ? ยทิท ํมาโยปมตาํ สฺกนฺธธาตฺวา- 

ยตนานาํ พุทฺธา เตษาํ วฺยวสรฺค: | อยมุจฺยเต อาลมฺพนสมติกฺม: | ตตฺร กตมา สฺกนฺธปริชฺญา ? ยทิท ํ

มรีจฺยุปมตํา  สฺกนฺธาวนามวตรติ | ตตฺร กตมา ธาตุสมตา ? ยทิทํ นิ รฺมิโตปมานํา ธาตูนํา 

ปฺรตินิสรฺคะ | ตตฺร กตม อายตนาปฺรกรฺษะ ? ยทิท ํปฺรติภาโสปมานามายตนานาํ ปฺรตินิสรฺค: | 

ตฺฤษฺณาปฺรหาณมฺ ? ยทิท ํสรฺธรฺมาณามนาลมฺพนตา | อนุตฺปาทสากฺษาตฺกฺริยา ? ยทิท ํสรฺวธรฺมาณา-

มนุปลพฺธิ: | กฺริยาวตาร: ? ยทิท ํวีรฺยสมุตฺถิตสฺย ทุ:ขสฺย วิปฺรณาศ: |  เหตุทีปนา ? ยทิท ํปฺรติศฺรุตฺโก-

ปมานํา สฺกนฺธานามภินิรฺวฺฤตฺติ: | ผลาวิปฺรณาศ: ? ยทิท ํสฺวปฺโนปมสฺย กรฺมผลสฺยาวิปฺณาศ: |  
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ธรฺมทรฺศนมฺ ? ยทิท ํสรฺวธรฺมาณามปศฺยนตา | มารฺคภาวนา ? ยทิท ํสรฺวธรฺมาณาม’นุปลพฺธิภาวนา | 

ตถาคตสมวธานมฺ ? ยทิท ํสรฺวพุทฺธานาํ ศิกฺษาปฺรติปตฺติ: |  ตีกฺษฺณปฺรชฺญตา ? ยทิท ํสรฺวธรฺมาณา-

มนุตฺปตฺติกกฺษานฺติ: | สตฺตฺวานุปฺรเวศชฺญานมฺ ? ยทิท ํอินฺทฺริยปราปรชฺญตาชฺญานมฺ | 

ตตฺร กตมทฺ ธรฺมชฺยานมฺ ? ยทิท ํสรฺวธรฺมาณามนุปลพฺธิ: | ปฺรติสวํิทาวตารชฺญานมฺ ?

ยทิท ํยถาภูตธรฺมนยปฺรเวศ: | อกฺษรปฺรเภทชฺญานมฺ ? ยทิท ํตฺริมนฺตฺรปฺรโยคชฺญานมฺ, อาการา- 

นาการชฺญานมฺ | วสฺตุสมติกฺรม: ? ยทิท ํอวสฺตุพุธฺยนา | โฆษปริชฺญา ? ยทิท ํปฺรติศฺรุตฺโกปมา-

วตารชฺญานมฺ | ปฺราโมทฺยปฺรติลาภ: ? ยทิท ํสรฺวธรฺมาณามนุปลพฺธิ:, สสําราตฺ ทุ:ขสฺย อุตฺสรฺโค  

ภาราวหรณมฺ | ธรฺมปฺรีตฺยนุภวนตา ? ยทิท ํอววาทสโํตษณานุตฺสรฺคสฺวยานานุศสําปศฺยนา | อารฺชวตา 

? ยทิท ํอารฺยสตฺยปฺรติเวธ: | ริชุกตา ? ยทิท ํ อีรฺยาปถสฺยากลฺปนตา | อปคตภฺฤกุฏิตา ? ยทิท ํโทษ- 

ปฺรหาณมฺ | เสาศีลฺยตา ? ยทิท ํสุขสวําสตา | มาธุรฺยตา ? ยทิท ํปเรษุ หิตวสฺตุตา | ปูรฺวาลาปิตา ? ยทิท ํ

เอหิสฺวาคตวจนตา ลฆตฺูถานตา | คุรเคารวตา ? ยทิท ํคุรูณามนฺติเก ภย ํจ กลฺยาณมิตฺรตา จ | คุรุศุศฺรูษา 

? ยทิท ํคุรูณามุปสฺถานาวสฺถานปริจรฺยา | อุปปตฺติสตุํษฺฏิ: ? ยทิท ํสรฺโวปปตฺติษฺวนาสฺวาทนตา |  

ศุกฺลธรฺมาตฺฤปฺตตา ? ยทิท ํศุกฺลธรฺมาณาํ ปรฺเยษฺฏิ: กึกุศลมารฺคณตา จ |  

ตตฺร กตมา อาชีวปริศุทฺธิ: ? ยทิท ํอิตเรตรสํตุษฺฏิตา อกูหณตา อไนษิกตา, ลาเภน 

ลาภาจิกีรฺษณตา จ | อรณฺยวาสานุตฺสรฺค: ? ยทิท ํอนิกฺษิปฺตธุรตา กุศเลษุ ธรฺเมษุ ปฺรานฺตศยฺยาสนา- 

ภิรติรฺวนคหนคิริทุรฺคคุหากนฺทเรษฺวภิรติ: ธรฺมปฺรีตฺยนุภวนตา จ | อสํสรฺค: คฺฤหิปฺรวฺรชิไตรภิ- 

สตฺการศฺโลเกนานธฺวสานตา ตฺฤษฺณาปฺรหาณธฺยานปฺรีตฺยนุภวนตา จ | อยมุจฺยเต’รณฺยวาสานุตฺสรฺค: | 

ตตฺร ภูมฺยวสฺถานชฺญานมฺ ? ยทิท ํศฺราวกภูมิผลวฺยวสฺถานชฺญาน ํปฺรตฺเยกพุทฺธภูมิวฺยวสานชฺญาน ํ

โพธิสตฺตฺวภูมิวฺยวสฺถานชฺญาน ํจ | ตตฺร สฺมฺฤตฺยวิปฺรณาศ: ? ยทิท ํอนิตฺยทุ:ขศูนฺยานาตฺมมนสิการ: | 

ตตฺร สฺกนฺธเกาศลฺยชฺญานมฺ ? ยทิท ํสฺกนฺธธาตฺวายตนปฺรเภทชฺญานํ จ ตตฺร จานุปลพฺธิ: | ตตฺร  

อภิชฺญาสากฺษาตฺกฺริยา ? ยทิทํ จตุรฺณามฺฤทฺธิปาทานํา ปฺรติลมฺภะ ฤทฺธิ’วิกรฺวณตา จ | ตตฺร  

เกฺลศาปกรฺษ: ? ยทิท ํราคทฺเวษโมหปฺรหาณมฺ | ตตฺร วาสนานุสธิํสมุทฺธาตชฺญานมฺ ? ยทิท ํปูรฺวพาล-

จริวิชุคุปฺสนตา ศฺราวกปฺรตฺเยกพุทฺธภูมฺยสฺปฺฤหณตา จ | ตตฺร วิเศษคามิตา ? ยทิท ํพุทฺธไวศารทฺย- 

ปฺรติสวํิทาํ นิษฺปาทนตา | ตตฺร ภาวนาภินิษฺยนฺท: ? ยทิท ํอนุนยปฺรติฆปฺรหาณมฺ | ตตฺร อาปตฺต-

เกาศลฺยมฺ ? ยทิท ํปฺราติโมกฺษวินยสวํร: | ปรฺยตฺุถานวิษฺกมฺภณมฺ ? ยทิท ํอตฺยยเทศนา อายติสวํรศฺจา-

กุศลานาํ ธรฺมาณามฺ | อนุนยปฺรหาณมฺ ? ยทิท ํไตฺรธาตุกภวตฺฤษฺณาลตาสมุทฺธาโต’สมุตฺปนฺนานาํ  

จากุศลานาํ ธรฺมาณามนุตฺปาทนตา, อุตฺปนฺนานาํ จ กุศลมลูานาํ ธรฺมาณมวิปฺรณาศ: | ภวสมติกฺรม: ? 

ยทิท ํไตฺรธาตุกานุปลพฺธิ:, อมนสิการตา จ | ชาติสฺมรตา ? ยทิท ํปูรฺเวนิวาสชฺญานมฺ | กรฺมวิปากนิษฺ-

กางฺกฺษณตา ? ยทิท ํอุจฺเฉทศาศฺวตวิวรฺชนตา | ตตฺร ธรฺมจินฺตา ? ยทิท ํยถาภูตจินฺตา | ตตฺร ศฺรุต- 

ปรฺเยษฺฏิ: ? ยทิท ํศฺราวกปฺรตฺเยกพุทฺธปิฏกสฺย โพธิสตฺตฺวปิฏกสฺย จ อาธารณตา ภาวนตา จ | ชฺญาน-
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ตีกฺษฺณตา ? ยทิท ํศฺราวกปฺรตฺเยกพุทฺธปิฏกสฺย โพธิสตฺตฺวปิฏกสฺย จ อาธารณตา ภาวนตา จ | ชฺญาน-

ตีกฺษฺณตา ? ยทิท ํสฺวปฺโนปมมนุตฺปาท’ชฺญานมฺ | ชฺญานตฺฤษฺณา ? ยทิท ํชฺญานปรฺเยษฺฏิ: | ชฺญานา-

วโพธ: ? ยทิท ํอนุตฺตรสมฺยกฺสโํพธฺยภินิษฺปาทนตา จ | อาชาเนยภูมิ: ? ยทิท ํโพธิสตฺตฺวศิกฺษาสฺถานมฺ | 

ไศโลปมตา ? ยทิท ํโพธิจิตฺตสฺยานุตฺสรฺค: ? อกมฺปนตา ? ยทิท ํเกฺลไศรสหํารฺยตา | อจลนตา ? ยทิท ํ

สรฺวนิมิตฺตานามมนสิการ: | อไววรฺตฺยลกฺษณมฺ ? ยทิท ํษฏฺ ปารมิตานามขณฺฑนตา, อนฺยโลกธาตุ- 

สฺถิตานาํ พุทฺธามภีกฺษฺณทรฺศนา จ | กุศลธรฺมาภิสปํตฺ ? ยทิท ํอาสนฺโนภาโว’นุตฺตรายา: สมกฺสโํพเธ: | 

ปาปกรฺมชุคุปฺสนตา ? ยทิท ํอายติสวํรตา จานุตฺปาทศฺจ ปาปสฺย | เกฺลศานามสมุทาจาร: ? ยทิท ํกรฺม-

วิปากปตฺตียนตา พุทฺธเคารวตา จ | สมาธิวฺยวสฺถานมฺ ? ยทิท ํจิตฺตไจตสิกานาํ ธรฺมาณามนุตฺปาทา-

วฺยยเกาศลฺย ํจิตฺไตกาคฺรตา จ | สตฺตฺวาศยชฺญานมฺ ? ยทิท ํอินฺทฺริยปราปรชฺญตาชฺญานมฺ | อุปปตฺติ-

วิเศษชฺญานมฺ ? ยทิท ํป ฺจาน ํคตีนาํ วฺยวสฺถานชฺญานมฺ | ชฺญานานนฺตตา ? ยทิท ํตถาคตสธําภาษฺยา-

นุพุธฺยนตา | คฺฤหาวาสปริตฺยาค: ? ยทิท ํกายจิตฺตวิเวกาภินิษฺกฺรม: | ไตฺรธาตุเก’นภิรติ: ? ยทิท ํ 

ไตฺรธาตุกยถาภูตทรฺศนตา | จิตฺตสฺยานวลีนตา ? ยทิท ํจิตฺตสฺยาปริตฺยาค: สมาปทฺยมานาปริตฺยาคศฺจ |  

ธรฺเมษฺวภินิเวศ: ? ยทิท ํสรฺวสฺเนหปฺรหาณมฺ | ธรฺมปริคฺรห: ? ยทิท ํพุทฺธโพธฺยารกฺษา, เอษาํ ไจว  

สูตฺรานฺตานาํ ปฺรตีจฺฉนตา | ธรฺมคุปฺติ: ? ยทิท ํสทฺธรฺมปฺรติเกฺษปกาณํา สหธรฺเมณ นิคฺรห: | กรฺม- 

วิปากปตฺตียนตา ? ยทิท ํลชฺชยา ปาปกาตฺกรฺมโณ วิรติ:, กุศลธรฺมปรฺเยษฺเฏา จาภิโยค: | วินยเกาศลฺยมฺ 

? ยทิท ํปฺรกฺฤตฺยาปตฺตฺยนาปตฺติพุธฺยนตา | อธิกรณวฺยปุศม: ? ยทิท ํคณวิวรฺชนตา | อวิคฺรโห’วิวาท: ? 

ยทิท ํเลากิกกถานิรรฺถิกตา | กฺษานฺติภูมิ: ? ยทิท ํกายจิตฺตปีฑาธิวาสนตา | กฺษานฺติสมาทานมฺ ? ยทิท ํ

ปรโต ทุรุกฺตานาํ วจนปถานามธฺยเุปกฺษา กฺษานฺตฺยขณฺฑนตา จ | ธรฺมปฺรวิจย: ? ยทิท ํสฺกนฺธธาตฺวา-

ยตนานาํ ปฺรเภท:, สเํกฺลสวฺยวทานปกฺษสฺย จ ปฺรเภทสฺเตษาํ จานุปลพฺธิ: | ธรฺมวินิศฺจยเกาศลฺยมฺ ? 

ยทิท ํสรฺวธรฺมาณามนภิลาป: | ธรฺมปทปฺรเภทชฺญานมฺ ? ยทิท ํสรฺวธรฺมาณํา วฺยวสฺถานนิสฺตีรณตา | 

ธรฺมปทนิรฺหารเกาศลฺยมฺ ?  ยทิทํ ยถาภูตานํา ธรฺมาณํา นิรฺเทศ: | อรฺถานรฺถสํเภทนิรฺหาร-

เกาศลฺยชฺญานมฺ ? ยทิท ํธรฺมปฺรกฺฤตฺยนุตฺเกฺษปาปฺรเกฺษป: | ปูรฺวานฺตชฺญานมฺ ? ยทิท ํเหตุชฺญานมฺ | 

อปรานฺตชฺญานมฺ ? ยทิท ํปฺรตฺยยชฺญานมฺ | ตฺริมณฺฑลปริศุทฺธิชฺญานมฺ ? ยทิท ํอตีตานาคตปฺรตฺยุตฺ- 

ปนฺนานาํ ธรฺมาณามนุปลพฺธิ:, อมนสิการิตา จ | จิตฺตาวสฺถานมฺ ? ยทิท ํจิตฺตานุปลพฺธิ: | กายวฺย- 

วสฺถานมฺ ? ยทิท ํกายคตานุสฺมฺฤติ: | อีรฺยาปถลกฺษณมฺ ? เยยมารฺยธรฺมาสภฺํรานฺตตา | อีรฺยาปถสฺยาวิ-

โกปนตา ? ยทิท ํปฺรจฺฉนฺนกลฺยาณตา | อีรฺยาปถสฺยาวิกลฺปนตา ? ยทิท ํวิคตปาเปจฺฉตา | อินฺทฺริย- 

ปฺราสาทิกตา ? ยทิท ํธรฺมคตมนสิการตา ยกฺุตภาณิตา กาลชฺญตา ยถาภูตานาํ ธรฺมาณาํ ภูตปฺรกาศนตา 

| โลกชฺญตา ? ยทิท ํอติกฺรมมสปฺํรชานตา | มุกฺตตฺยาคิตา ? ยทิท ํสตาํ วสฺตูนามคฺรหณตา, อมาตฺสรฺย-

ตา จ | ปฺรตตปาณิตา ? ยทิท ํสวํิภาคศีลตา | อคฺฤหีตจิตฺตตา ? ยทิท ํศฺรทฺธานาวิลตา | วฺยปตฺราปิตา ? 

ยทิท ํอมุขรตา | หฺริยาปณตา | ยทิท ํอนภิมุขตา | อกุศลจิตฺตชุคุปฺสนตา ? ยทิท ํพาลธรฺมพุธฺยนตา  



788 
 

 
 

ไตศฺจาสมวธานมฺ | ธูตานวสฺฤชนตา ? ยทิท ํทฺฤฒสมาทานตา | จาริตฺรสมวธานตา ? ยทิท ํจรฺยาปถ- 

กฺรมสชํานนตา | ปฺรีติสมุทาจาร: ? ยทิท ํกุศลานาํ ธรฺมาณามนุศสําจิตฺตตา | คุรูณามาสนปฺรตฺยตฺุถานมฺ 

? ยทิท ํนิหตมานตา, อนาลสฺยตา จ | มานสฺย นิคฺรห: ? ยทิท ํ อาตฺมโน’นุปลพฺธิรนาลมฺพนตา จ | 

จิตฺตสฺย สํคฺรห: ? ยทิท ํศุกฺลธรฺมาณามวิปฺรณาศชฺญานมฺ | จิตฺโตตฺสาหนตา ? ยทิท ํวีรฺยผลา-

วิปฺรณาศชฺญานมฺ | อรฺถปฺรติสวํิชฺชฺญานมฺ ? ยทิท ํยถาภูตสตฺยปฺรติเวธชฺญานมฺ | ชฺญานานุโพธ: ? ยทิท ํ

เลากิกโลโกตฺตราณาํ ธรฺมาณาม’นุพุธฺยนตา | อชฺญานวิคม: ? ยทิท ํยถาภุตานาํ ธรฺมาณามธฺยาโรป- 

วิคม: | จิตฺตปฺรเวศชฺญานมฺ ? ยทิท ํ อุตฺปาทวฺยยชฺญานมฺ | อาหารนิรฺหารเกาศลฺยชฺญานมฺ ? ยทิท ํ

ตีกฺษฺณปฺรชฺญตา | รุตรวิตชฺญานมฺ ? ยทิท ํยถาภูตธรฺมปฺรกาศนตา | วิยวสฺถานชฺญานมฺ ? ยทิท ํ

ยถาภูตสฺยาวตารชฺญานมฺ | อรฺถวินิศฺจย: ? ยทิท ํสสฺํการสฺกนฺโธจฺเฉท: | อรฺถานรฺถวิวรฺชนตา ? ยทิท ํ

ภวสมติกฺรม:, ปเรษาํ จ ภวสมติกฺรมณาวตารณตา จ | สตฺปุรุษาศฺรย: ? ยทิท ํพุทฺธาวิรหิตต | สตฺปุรุษ-

สมวธานมฺ ? ยทิทํ พุทฺธโพธิสตฺตฺวปฺรตฺเยกพุทฺธศฺราวกเสวนตา | อสตฺปุรุษวรฺชนตา ? ยทิท ํ

อุปลมฺภิกานาํ กุสีทานาํ จ วิวรฺชนตา | ธฺยานาภิรติ: ? ยทิท ํกามกณฺฏกวิวรฺชนตา, ธฺยานามนุตฺสรฺชน-

ตา, ปฺรีตฺยวิชหตา จ | ธฺยาเนษฺวนธฺยวสานมฺ ? ยทิท ํไตฺรธาตุกสมติกฺรมณจฺฉนฺท: สตฺตฺวปริปาจนาจฺ-

ฉนฺท: อุตฺตริปฺรชฺญาวภาสจฺฉนฺทศฺจ | อภิชฺญาวิกุรฺวณตา ? ยทิท ํป ฺจสฺวภิชฺญาสุ สฺถิตฺวา ทุรฺวิชฺเญยา-

นาํ พุทฺธธรฺมาณาํ ปเรภฺย: สปฺํรกาศนตา | นามสเํกต: ? ยทิท ํอปรินิษฺปนฺนานาํ นามฺนามนุพุธฺยนตา | 

ปฺรชฺญปฺติวฺยวหาร: ? ยทิท ํโลกวฺยวหาร: | ปฺรชฺญปฺติสมุทฺธาต: ? ยทิท ํปฺรวฺยาหารชฺญานมฺ | สสําร-

นิวฺฤตฺติ: ? ยทิท ํสสํารโทษปฺรตฺยเวกฺษา | ลาภานรฺถิกตา ? ยทิท ํภูตาลฺเปจฺฉตา | ลาภสตฺการานาเทย-

ตา ? ยทิท ํอนุตฺกณฺฐตา จ วิคตปาเปจฺฉตา จ | อวรฺไณรมงฺกุภาวตา ? ยทิท ํสฺกนฺธธาตุปรีกฺษาชฺญานมฺ | 

ภูตานาํ วรฺณานามนธิวาสนตา ? ยทิท ํปฺรติจฺฉนฺนกลฺยาณตา จ ลาภสตฺการสฺย จานฺตรายพุธฺยนตา | 

สตฺกาเรษูเปกฺษา ? ยทิท ํกรฺมวิปากพุธฺยนตา | อสตฺกาเรษฺวมงฺกุภาวตา ? ยทิท ํโยคสฺยานุตฺสรฺนตา | 

นินฺทายามกุปฺยนตา ? ยทิท ํเลากิกธรฺมปฺรตฺยเวกฺษา | ปฺรศสํายามุเปกฺษา ? ยทิท ํกลฺยาณธรฺมปรฺเยษฺฏิ-

นิษฺกฺรมณมฺ | อลาเภ’ลีนตา ? ยทิท ํสฺวยกฺํฤตานาํ ธรฺมาณาํ ปฺรตฺยเวกฺษณตา | คฺฤหิภิ: สารฺธมสสฺํตว: ? 

ยทิท ํอามิสกึจิทฺวิวรฺชนตา | ปฺรวฺรชิไต: สารฺธมสสฺํตว: ? ยทิท ํอยกฺุตวิวรฺชนตา จ ยกฺุตปรฺเยษณตา จ | 

อโคจรวิวรฺชนตา ? ยทิท ํป ฺจานาํ นิวรณานาํ ปฺรหาณมฺ | โคจรปฺรจาร: ? ยทิท ํสฺมฺฤตฺยุปสฺถานานาํ 

ภาวนา | อาจารสปํทฺ ? ยทิท ํปรานุรกฺษา | อาจารวิวรฺชนตา ? ยทิท ํอาตฺมน: กลฺยาณธรฺมานุรกฺษณตา | 

กุลานามทูษณตา ? ยทิท ํชฺญาตฺรวิวรฺชนตา | ศาสนรกฺษา ? ยทิท ํธรฺมปฺรเยษฺฏิสมาทานตา ธรฺมานุ- 

ธรฺมปฺรติปตฺติศฺจ | อลฺปภาษฺยตา ? ยทิท ํศมถปฺรติลมฺภ: | มารฺททวตา ? ยทิท ํวิปศฺยนาปฺรติลมฺภ: |  

ปฺรติวจนเกาศลฺยมฺ ? ยทิท ํอุตฺตรปฺรตฺยตฺุตรชฺญานมฺ | ปฺรตฺยรฺถิกนิคฺรห: ? ยทิท ํยถาภูตานาํ ธรฺมาณํา 

ปฺรกาศนตา วฺยวสฺถาปนตา จ, อุปาลมฺภานิคฺรหศฺจ | กาลปฺรติกฺรม: ? ยทิท ํกาลชฺญตา | ปฺฤถคฺชเนษฺว-

วิศฺวาส: ? ยทิท ํพาลธรฺมโทษทรฺศิตา | ทุ:ขิตานามปริภว: ? ยทิท ํสรฺวสตฺตฺเวษุ สมจิตฺตตา | ทุ:ขิตานาํ 
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ธนานุปฺรยจฺฉนตา ? ยทิท ํโลกามิสทานมฺ | ทริทฺราณามนวสาทนมฺ ? ยทิท ํปเรษามนฺติเก กฺฤปาพุทฺธิ-

ตา | ทุ:ศีลานามนุกมฺปนา ? ยทิท ํปเรษามาปตฺเตรุทฺธรณตา จ ศีลปฺรติษฺฐาปนตา จ | หิตวสฺตุตา ? 

ยทิท ํปเรษามุปการกรณตา | กฺฤปาพุทฺธิตา ? ยทิท ํสตฺตฺวานามนาคตทุ:ขปศฺยนตา | ธรฺมานุคฺรห: ? 

ยทิท ํปเรษาํ ยถาภูตธรฺมาวตรณตา | อามิสปริตฺยาค: ? ยทิท ํสฺกนฺธปริตฺยาค:, ปเรษาํ จามิษานุคฺรห: | 

อสนิํจยสฺถานมฺ ? ยทิท ํอามิสชุคุปฺสนตา อารกฺษาโทษทรฺศนตา จ |  ศีลปฺรศสํา ? ยทิท ํศีลผลานุโพธ: 

| เทา:ศีลฺยชุคุปฺสนตา ? ยทิท ํเทา:ศีลฺยโทษพุทฺธฺยนตา | ศีลวตามกมฺปฺยเสวนตา ? ยทิท ํศีลวตฺสุ 

ทุรฺลภสชฺํญาชฺญานมฺ | สรฺวาสฺติปริตฺยาคิตา ? ยทิท ํกลฺยาณาศยตา | อธฺยาศยนิมนฺตฺรณตา ? ยทิท ํ

ปเรษาํ สุขารฺถิกตา | ยโถกฺตการิตา ? ยทิท ํกลฺยาณาศยสปํตฺ | อภีกฺษฺณปรฺยุปาสนตา ? ยทิท ํกุศล-

คเวษณปริปฺฤจฺฉนตา | ปฺรีตฺยนุภวนตา ? ยทิท ํอธิมมชฺญาน ํจาคมชฺญาน ํจ | ทฺฤษฺฏานฺตชฺญานมฺ ? 

ยทิท ํอุปมาชฺญานมววาทชฺญาน ํจ | ปูรฺวโยคเกาศลฺยมฺ ? ยทิท ํชาตฺยนุสฺมรณตา ศฺรุตพหุลตา จ | กุศล-

มลูปูรฺวคํมตา ? ยทิท ํโพเธา ตีวฺรจฺฉนฺทตา จ ปเรษาํ สมุตฺสาหนตา จ | อุปายเกาศลฺยมฺ ? ยทิท ํปฺรติ-

เทศนานุโมทนาธฺเยษณา กุศลานาํ จ ปริณามนาเกาศลฺยมฺ | นิมิตฺตปฺรหาณมฺ ? ยทิท ํสฺวปฺโนปมานาํ 

ธรฺมาณาํ พุธฺยนตา จ วสฺตุวิภาวนตา จ | สชฺํญาวิวรฺต: ? ยทิท ํวิปรฺยาโสตฺสรฺค: | วสฺตุลกฺษณตา ? ยทิท ํ

อลกฺษณชฺญานมฺ | สูตฺรานฺตาภินิรฺหารเกาศลฺยมฺ ? ยทิทํ ยถาภูตานํา ธรฺมาณํา กุศลากุศลานํา  

อุปมาวทาไน: สปฺํรกาศนตา | สตฺยวินิศฺจย: ? ยทิท ํวิชฺญานนิโรโธ นามรูปานุตฺปตฺติศฺจ | วิมุกฺติ-

สากฺษาตฺกฺริยา ? ยทิท ํวชฺโรปมสมาเธรจลนตา อปฺรกุปฺยนตา จ | เอกปฺรวฺยาหาร: ? ยทิท ํตีรฺถฺยายตน-

วิชุคุปฺสนตา จานุตฺปตฺติกชฺญานตา จ | ไวศารทฺยปฺรติลมฺภ: ? ยทิท ํพุทฺธธรฺมาวพุธฺยนตา | ศีลธิษฺฐาน-

ตา ? ยทิท ํกายสวํร: ปฺราติโมกฺษสวํรศฺจ | สมาปตฺตฺยวตาร: ? ยทิท ํไตฺรธาตุกไวราคฺยตา | ปฺรชฺญา- 

ปฺรติลาภ: ? ยทิท ํสามรฺถฺยชฺญานํ จานุปลพฺธิยศฺจ | เอการามตา ? ยทิท ํสคํณิกาโทษวิวรฺชนตา จ 

ศุกฺลธรฺมานุตฺสฺฤชนตา | อลฺปชฺญาตฺรสตุํษฺฏิ: ? ยทิท ํอิตเรตรสตุํษฺฏิ: | จิตฺตสฺยานาวิลตา ? ยทิท ํ

นิวรณานาํ วิษฺกมฺภณตา | ทฺฤษฺฏิกฺฤตานาํ วิวรฺชนตา ? ยทิท ํอุปลมฺภทฺฤษฺฏิวิวรฺชนตา | ธารณี- 

ปฺรติลมฺภ: ? ยทิท ํยถาทฺฤษฺฏานํา ธรฺมาณํา ยถาภูตาสงฺคสํปฺรกาศนตา | ชฺญานาวตาร: ? ยทิท ํ

ปฺรกฺฤติปฺรเวศ: | สฺถานมฺ ? ยทิท ํศีลสฺถานมฺ | อวสฺถานมฺ ? ยทิท ํจิตฺตาวสฺถานมฺ | ปฺรติษฺฐานมฺ ? ยทิท ํ

ศฺรทฺธาปฺรติษฺฐานมฺ | ปฺรติปตฺติ: ? ยทิท ํมารฺคปฺรติปตฺติะ | เหตุ: ? ยทิท ํอวิทฺยา เหตุ: สสํารสฺย | ยุกฺติ: 

? ยทิท ํวิทฺยา ยุกฺติรฺโมกฺษสฺย | นย: ? ยทิท ํตฺฤษฺณาปฺรหาณมฺ | ทฺวารมฺ ? ยทิท ํโทษปฺรหาณมฺ ? | 

มารฺค: ? ยทิท ํอนิตฺยทุ:ขศูนฺยานาตฺมชฺญานมฺ | ภูมิ: ? ยทิท ํทศาปฺรณิหิตภูมิ: | ชาติวิคม: ? ยทิท ํ 

ชาตฺยุปจฺเฉท: | ชฺญานภูมิ: ? ยทิท ํอสโํมห: | อชฺญานปฺรหาณมฺ ? ยทิท ํโมหปฺรหาณมฺ | ชฺญาน- 

ปฺรติษฺฐานมฺ ? ยทิท ํอปฺรติษฺฐานมฺ | โยคาจารภูมิ: ? ยทิท ํสปฺตตฺริศตาํ โพธิปกฺษิกาณํา ธรฺมาณํา 

ภาวนา | โพธิสตฺตฺวโคจร: ? ยทิท ํษฏฺ ปารมิตา | สตฺปุรุษสเํสวนา ? ยทิท ํพุทฺธาภินิเษวิตา | อสตฺปุรุษ-

วิวรฺชนตา ? ยทิท ํตีรฺถิกานาํ อุปลมฺภทฺฤษฺฏิกานาํ วิวรฺชนตา | ตถาคไตราขฺยาต: ? ยทิท ํพุทฺธพเลษุ 
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สฺถิตฺวา ปฺรกฺฤติชฺญาเนน โมกฺษ: | พุทฺธภูมิ: ? ยทิท ํสรฺเวษาํ กุศลานํา ธรฺมาณํา ปฺรติลาภิตา |  

ปณฺฑิไตรนุโมทิตา ? ยทิท ํอตีตานาคตปฺรตฺยตฺุปนฺไนรฺพุทฺไธภควทฺภิ: ศฺราวไกศฺจานุโมทิตา | พาไล: 

ปฺรติกฺษิปฺตมฺ ? ยทิท ํสรฺวพาไลรฺทุวิชฺเญยมฺ |  ศฺราวกปฺรตฺเยกพุทฺไธรฺทุวิชฺเญยมฺ ? ยทิท ํพุทฺธธรฺมา-

จินฺตฺยตา | อภูมิสฺตีรฺถิกานามฺ ? ยทิท ํมิถยามาโน โยคินามฺ | โพธิสตฺตฺไว: ปริคฺฤหีตา: ? ยทิท ํทุรฺลภตา 

จ มหาไภษชฺยตา จ | ทศพไลรนุพทฺธมฺ ? ยทิท ํกฺฤจฺฉฺรโยเคน | เทไจ: ปูชนียมฺ ? ยทิท ํสรฺวสุขาหารก-

มุปาทาย | พฺรหฺมณ วนฺทนียมฺ ? ยทิท ํสรฺวโมกฺษาหารกโยเคน | นาไครฺนมสฺยนียมฺ ? ยทิท ํสรฺว-

วาสนาสมุตฺยาคตามุปาทาย | ยกฺไษรนุโมทนียมฺ ? ยทิท ํสรฺวทุรฺคตีนาํ มารฺคจฺเฉททนตามุปาทาย | 

กินฺนไร: สฺตวนียมฺ ? ยทิท ํสรฺวโมกฺษปฺราโมทฺยาหรณตามุปาทาย ? มโหรไค: ปฺรศสํนียมฺ ? ยทิท ํ 

สสําโรจฺเฉทนตามุปาทาย | โพธิสตฺตฺไวรฺภาวยิตวฺยมฺ ? ยทิท ํสรฺวชฺญานาหาริกมุปาทาย | ปณฺฑิไต: 

ปรฺยวาปฺตวฺยมฺ ? ยทิท ํอไววรฺตฺยภูมฺยาหาริตฺรกมุปาทาย | ธนมนุตฺตรมฺ ? ยทิท ํเทวมานุษิกายา:  

ปฺรชายา: สปํตฺเตราหาริตฺรก ํโจปาทาย โมกฺษาหาริตฺรกมุปาทาย | ทาน ํนิรามิษมฺ ? ยทิท ํสรฺวเกฺลศจฺ

เฉทิตฺรกตามุปาทาย | ไภษชฺย ํคฺลานานามฺ ? ยทิท ํราคทฺเวษโมหปฺรศมนตามุปาทาย | โกโศ ชฺญานสฺย 

? ยทิท ํภาวนามุปาทาย | อกฺษยตา ปฺรติภานสฺย ? ยทิท ํยถาภูตชฺญานทรฺศนตามุปาทาย | วิคม: โศกสฺย 

? ยทิท ํนิรรฺถก: วฺยาธิทุ:ขพุธฺยนาวตรณตามุปาทาย ไนราตฺมฺยทุ:ขปฺรชานนตามุปาทาย | ปริชฺญา  

ไตฺรธาตุกสฺย ? ยทิท ํสฺวปฺนมายาพุธฺยนตามุปาทาย | นาว: ปารมิตานามฺ ? ยทิท ํอธฺยาศเยน  

ปรินิรฺวาตุกามานามนิตฺยทุ:ขศูนฺยตาภาวนตามุปาทาย | เนาโรฆมธฺยคตานามฺ ? ยทิท ํนิรฺวาณสฺยา- 

หารกตามุปาทาย | กีรฺติรฺยศสฺกามานามฺ ? ยทิท ํวิปุลธรฺมาหารกตามุปาทาย | วรฺโณ พุทฺธานามฺ ? ยทิท ํ

อนนฺตคุณไภษชฺยทานปติมุปาทาย | ยศสฺตถาคตานามฺ ? ยทิท ํสรฺวคุณสุขโมกฺษทานปติมุปาทาย |  

สฺตโว ทศพลานามฺ ? ยทิท ํทุรฺลภธรฺมรตฺนทานปติมุปาทาย | คุณา โพธิสตฺวานามฺ ? ยทิท ํธรฺมศิกฺษิต-

ตามุปาทาย | อุเปกฺษา การุณิกานามฺ ? ยทิท ํกฺฤตพุทฺธกฺฤตฺยกรณียตามุปาทาย | ไมตฺรฺยา โทษ- 

ปฺรศมนมฺ ? ยทิท ํปฺรติฆปฺรติปกฺษตามุปาทาย | ศฺวาโส มหายานิกานามฺ ? ยทิท ํสรฺวพุทฺธธรฺมาภิ- 

ปฺรายปาริปูริตฺรกมุปาทาย | ปฺรติปตฺติ: สึหนาทนาทินามฺ ? ยทิท ํอคฺรธรฺมศฺเรษฺฐธรฺมาหาริตฺรกมุ- 

ปาทาย | มารฺโค พุทฺธชฺญานสฺย ? ยทิท ํสรฺวกุศลธรฺมาหาริตฺรกมุปาทาย | 

มุทฺรา สรฺวธรฺมาณามฺ ? ยทิท ํปาราทปารมวพุธฺยนตามุปาทาย | อสํหารฺยตา สรฺว-

ชฺญานสฺย ? ยทิท ํสรฺวากุศลธรฺมปฺรหาณาย จ สํวรฺตเต สรฺวกุศลธรฺมาหารณตาไย จ สรฺวสตฺตฺว-

โมกฺษาหรณตาไถ สวํรฺตเต | อุทฺยาน ํโพธิสตฺตฺวานามฺ ? ยทิท ํสรฺวปฺรีติปฺราโมทฺยาตฺมสุเขน สรฺว-

สตฺตฺวสุขาหรณตามุปาทาย | วิทฺราปณํ มารไสนฺยานามฺ ? ยทิท ํสรฺวพลาหาริตฺรกมุปาทาย สรฺว-

เกฺลศศมน ํโจปาทาย | วิทฺยา เกฺษมคามินามฺ ? ยทิท ํสรฺโวปทฺรวกฺษยาย สรฺวรฺตเต | อรฺถ: สิทฺธานามฺ ? 

ยทิท ํสรฺวธรฺมสปํตฺตฺยาหาริตฺรกมุปาทาย | ปริตฺราณมมิตฺรมธฺยคตานามฺ ? ยทิท ํสรฺโวปลมฺภิกานาํ  

มิถฺยาทฺฤษฺฏิกานาํ ปราชยตาไย สวํรฺตเต | สหธรฺเมณ ตีรฺถิกานาํ นิคฺรห: ? ยทิท ํสหธรฺเมณ ตีรฺถิกานาํ 
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นิคฺรหมุปาทาย | สตฺยากาโร ไวศารทฺยานามฺ ? ยทิท ํสรฺวธรฺมาโกฏิตปฺรตฺยาโกฏิตเกฺษมตามุปาทาย | 

ภูตปรฺเยษฺฏิพลานามฺ ? ยทิท ํอวิปรีตโยเคน | ปูรฺวนิมิตฺตมษฺฏาทศานามาเวณิกานาํ พุทฺธธรฺมาณามฺ ? 

ยทิท ํสรฺวศุกฺลธรฺมาหรณตามุปาทาย | อลกําร: ? ยทิท ํทฺวาตฺรึศตาํ มหาปุรุษลกฺษณานามาหารกมุ- 

ปาทาย | รติรฺโมกฺษกามานามฺ ? ยทิท ํอาทิมธฺยปรฺยวสานกลฺยาณตามุปาทาย | ปฺรีติรฺชฺเยษฺฐ- 

ปุตฺราณามฺ ? ยทิท ํไปตฺฤก ํธน ํพุทฺธธนานุภาวาหารกมุปาทาย | ปาริปูริรฺพุทฺธชฺญานสฺย ? ยทิท ํ

สรฺวศุกฺลธรฺมานุรกฺษณตามุปาทาย สรฺวศุกฺลธรฺมานนฺยโปษณาหรณตามุปาทาย | อภูมิ: สรฺว- 

ศฺราวกปฺรตฺเยกพุทฺธานามฺ ? ยทิท ํอุทาราปฺรเมยพุทฺธธรฺมาหารกมุปาททาย | สวํิศุทฺธิศฺจิตฺตสฺย ? ยทิท ํ

สรฺวมลปฺรหาณาย สวํรฺตเต | ปริศุทฺธิ: กายสฺย ? ยทิท ํสรฺวคฺลานิปฺรศมนตามุปาทาย | ปรินิษฺปตฺติ:  

วิโมกฺษมุขานามฺ ? ยทิท ํอนิตฺยทุ:ขศนฺูยานาตฺมศานฺตปฺรตฺยเวกฺษณตามุปาทาย | อสกฺํลิษฺฏตา ราเคณ ? 

ยทิท ํอมฺฤตปทาหาริกมุปาทาย | วิคโม โทษสฺย ? ยทิท ํมหาไมตฺรฺยาหาริกมุปาทาย | อภูษมิรฺโมหสฺย 

? ยทิทํ ภูตธรฺมาโลกาหารกมุปาทาย | อาคม: สํชฺญานสฺย ? ยทิทํ สรฺวเลากิกโลโกตฺตรกาย- 

ชฺญานสฺโยตฺปาทมุปาทาย | อุตฺปาโท วิทฺยายา: ? ยทิท ํสรฺวโยนิโศมนสิการาหรณตามุปาทาย |  

ปฺรหาณมวิทฺยายา ? ยทิท ํสรฺวโยนิโสมนสิการวิคมาย สวํรฺตเต | ตฺฤปฺติรฺวิมุกฺติสาราณามฺ ? ยทิท ํ

อารฺยมาหาตฺมฺยาหารณตามุปาทาย| ตุษฺฏิ: สมาธิสาราณามฺ ? ยทิท ํสรฺวสุขจิตฺไตกาคฺราหรณตามุ- 

ปาทาย | จกฺษุรฺทฺรษฺฏุ กามานามฺ ? ยทิท ํอหํปศฺยิตามุปาทาย | อภิชฺญา วิกุรฺวิตุกามานามฺ ? ยทิท ํ 

อนาวรณตามุปาทาย กามนียธรฺมตาํ โจปาทาย | ฤทฺธิรภิภวิตุกามานามฺ ? ยทิท ํสรฺวธรฺมวิกลฺปิตชฺญา-

นานาวรณตามุปาทาย | ธารณี ศฺรุตารฺถิกานามฺ ? ยทิท ํสรฺวธรฺมนิรฺวาณสมตามุปาทาย | สฺมฺฤเตร- 

สปฺํรโมษ: ? ยทิท ํนิรฺวาณาลมฺพนปฺรกฺฤติวฺยุปศมตามุปาทาย | อธิษฺฐาน ํพุทฺธานามฺ ? ยทิท ํอนนฺตา

หรณตามุปาทาย | อุปายเกาศลฺย ํนาถานามฺ ? ยทิท ํสรฺวสุขเกฺษมคมนตามุปาทาย | สูกฺษฺมมฺ ? ยทิท ํ 

นิรฺวาณาลมฺพนวฺยปุศมตามุปาทาย | ทุรฺวิชฺเญยมฺ ? ยทิท ํทุ:ขปฺรติชฺญานตามุปาทาย |  ทุราชานตานภิ-

ยกฺุไต: ? ยทิท ํอปฺรติลพฺธปูรฺวตามุปาทาย | วิวรฺโต’กฺษราณามฺ ? ยทิท ํสรฺววากฺยกถานุปลพฺธิตามุ- 

ปาทาย | ทุรฺวิชฺญโย โฆเษณ ? ยทิท ํสรฺวธรฺมาจินฺตฺยตามุปาทาย | อชฺญาต ํวิชฺไญ: ? ยทิท ํรตฺน-

มหารฺถิกตามุปาทาย | ชฺญาน ํสุรไต: ? ยทิท ํสตฺการาชานตามุปาทาย | วิพุทฺธมลฺเปจฺไฉ: ? ยทิท ํ

สตฺการาชานตามุปาทาย | อุทฺคฺฤหีตมารวฺธวีไย: ? ยทิท ํอนิกฺษิปฺตธุรตามุปาทาย | ธาริต ํสฺมฺฤติมทฺภิ: 

? ยทิท ํกฺฤตาวิปฺรณาศตามุปาทาย | กฺษโย ทุ:ขสฺย ? ยทิท ํราคทฺเวษโมหสํวรฺตนตามุปาทาย |  

อนุตฺปาท: สรฺวธรฺมาณามฺ ? ยทิท ํสรฺววิชฺญานนิโรธตามุปาทาย | เอกนยนิรฺเทศ: | ยทิท ํสรฺวภวคติ- 

จฺยุตฺยุปปตฺตฺยายตนานํา สรฺวธรฺมา: สฺวปฺโนปมา อิติ สรฺวธรฺมานุตฺปาทฺยตามุปาทาย ? อยเมษาํ 

ตฺรยาณาํ ปทศตานาํ นิรฺเทโศ ทฺรษฺฏวฺย: | อย ํส อุจฺยเต กุมาร สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺ จิโต นาม 

สมาธิ: | 

อิติ ศฺรีสมาธิราเช เอโกนจตฺวารึศติตม: ปริวรฺต: | (39) 
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40 

ปรีนฺทนาปริวรฺต: | 

อถ ขลุ ภควาํสฺตสฺยาํ เวลายามิมา คาถา อภาษต 

วิปุลา พุทฺธธรฺมา หิ วิปุโล เทศิโต นย: | 

วิปุล ํธรฺม เทศิตฺวา วิปุลาํลฺลภเต คุณานฺ | (1) 

ยถา วิปุลมากาศเมว ํธรฺมาณ ลกฺษณมฺ | 

รตฺนานิ วิปุลานฺยตฺร ตสฺมาทฺไวปุลฺยมุจฺยเต | (2) 

วิปุลา จริ สตฺตฺวานาํ วิปุลา เตษุ เทศิตา 

วิปุโล อาคโม ยสฺย ตสฺมาทฺไวปุลฺยมุจฺยเต | (3) 

อสฺมินฺ ขลุ ปุน: สรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺ จิตสมาธินิรฺเทเศ ธรฺมปรฺยาเย ภาษฺยมาเณ 

อปฺรเมไย: สตฺตฺไวรนุตฺตรายาํ สมฺยกฺสโํพเธา จิตฺตานฺยุตฺปาทิตานิ, อปฺรเมยาศฺจ สตฺตฺวา อไววรฺติกา 

อภูวนฺนนุตฺตรายาํ สมฺยกฺสโํพเธา | อปฺรเมยาณาํ จ สตฺตฺวานาํ ปฺรตฺเยกโพเธา จิตฺตมุตฺปนฺนมฺ | อปฺรเม

ยาณาํ จ สตฺตฺวานามรฺหตฺตฺวผลสากฺษาตฺกฺริยายาํ จิตฺตานฺยุตฺปนฺนานิ | อย ํจ ตฺริสาหสฺรมหาสาหสฺร-

โลกธาตุ: ษฑฺวิการํ กมฺปิต: ปฺรกมฺปิต: สํปฺรกมฺปิต: | จลิต: ปฺรจลิต: สํปฺรจลิต: | เวธิต:  

ปฺรเวธิต: สปฺํรเวธิต:| กฺษุภิต: ปฺรกฺษุภิต: สปฺํรกฺษุภิต: | รณิต: ปฺรณิต: สปฺํรณิต: | ครฺชิต: ปฺรคฺรชิต: 

สปฺํรครฺชิต: | ปูรฺวา ทิคุนฺนมติ ทกฺษิณา ทิควนมติ | อุตฺตรา ทิควนมติ ทกฺษิณา ทิคุนฺนมติ | อนฺตาทท-

วนมติ มธฺยาทุนฺนมติ | มธฺยาทวนมติ อนฺตาทุนฺนมติ | อปฺรเมยสฺย จาวภาสสฺย โลเก ปฺราทุรฺภาโว’ภูตฺ | 

มหจฺจ ทิวฺยคนฺธวรฺษมภิปฺราวรฺษตฺ | เทวตาศฺจ มหานฺต ํทิวฺย ํปุษฺปวรฺษมุตฺสฺฤชนฺติ สฺม | ทิวฺยานิ จ  

ตูรฺยศตสหสฺราณฺยปุรฺยนฺตรีเกฺษ ภฺรามยนฺติ | เอว ํจ วาจมภาษนฺต | 

สุลพฺธา ลาภาสฺเตษาํ สตฺตฺวานํา ย อิม ํมหากรุณาวตารธรฺมปรฺยาย ํศฺโรษฺยนฺติ | 

พหุพุทฺธปรฺยุปาสิตาสฺเต สตฺตฺวา ภวิษฺยนฺติ ย อิม ํสรฺวธรฺมสฺภาวสมตาวิป ฺ จิตสมาธึ ปุน: ปุน: 

ศฺโรษฺยนฺติ,  ศฺรุตฺวา จ ลิขิษฺยนฺติ อุทฺคฺรหีษฺยนฺติ ธารยิษฺยนฺติ ปรฺยวาปฺสฺยนฺติ อรณาภาวนยา  

ภาวยิษฺยนฺติ, พหุลีกริษฺยนฺติ, ปเรภฺยศฺจ วิสฺตเรณ สปฺํรกาศยิษฺยนฺติ | สรฺวสตฺตฺวานํา เต ทกฺษิณียา  

ภวิษฺยนฺติ | 

อถ ขลุ ภควานายุษฺมนฺตมานนฺทมามนฺตฺรยเต สฺม  อุทฺคฺฤหฺวีษฺว ตฺวมานนฺท อิม ํธรฺม- 

ปรฺยาย ํธารย วาจย ปรฺยวาปฺนุหิ, ปเรษาํ จ วิสฺตเรณ สปฺํรกาศย | อถ ขลฺวายุษฺมานานนฺโท ภควนฺต-

เมตทโวจตฺ  โก นามาย ํภควนฺ ธรฺมปรฺยาย:, กถ ํ ไจน ธารยามิ ? ภควานาห  มหากรุณาวตาโร  

นามานนฺท อิท ํสูตฺรํ ธารย | สรฺวธรฺมสมตาวิป ฺจิโต นาม สมาธิริติ ธารย | อานนฺท อาห  อุทฺคฺฤหีโต 

เม ภควนฺนย ํธรฺมปรฺยาย อิติ | 
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อิทมโวจทฺ ภควานฺ | อาตฺตมนาศฺจนฺทฺรปฺรภ: กุมารภูต อายุษฺมาํศฺจานนฺท: ตาศฺจตสฺร: 

ปรฺษโท ภิกฺษุภิกฺ ษุณฺยุปาสโกปาสิกา: อเนเก จ ศุทฺธาวาสกายิกา เทวปุตฺรา: สเทวมานุษา-

สุรคนฺธรฺวศฺจ โลโก ภควโต ภาษิตมภฺยนนฺทนฺนิติ | 

อิตฺยารฺยสรฺวธรฺมสฺวภาวสมตาวิป ฺ ติตาตฺ สมาเธรฺยถาลพฺธ ํสมาธิราช ํนาม มหายาน-

สูตฺรํ (ปริวรฺโต นาม จตฺวารึศติตม)ํ สมาปฺตมฺ | (40) 

 

เย ธรฺมา เหตุปฺรภวา เหตุสฺเตษาํ ตถาคโต หฺยวทตฺ | 

เตษาํ จ โย นิโรธ เอว ํวาที มหาศฺรมณ: | 
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ชือ – สกุล  ร้อยโทพรชยั หะพินรัมย ์

ภูมิลาํเนา  192 หมู่ 2 ตาํบลหนองแวง อาํเภอละหานทราย จงัหวดับุรีรัมย ์

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2545  สาํเร็จการศึกษาเปรียญธรรม 9 ประโยค (ขณะเป็นสามเณร) 

   จากกองบาลีสนามหลวง คณะสงฆไ์ทย 

พ.ศ. 2550  สาํเร็จการศึกษาปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาสนัสกฤต 

   จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

พ.ศ. 2553  ศึกษาต่อระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาสนัสกฤต 

   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  

 

ประวติัการทาํงาน 

พ.ศ. 2541-2548 ครูสอนพระปริยติัธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี  

สาํนกัเรียนวดัสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2548-2550  หวัหนา้แผนก Office Automation บริษทั เพาเวอร์บาย จาํกดั  

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2550-2551 ครูโรงเรียนสตัยาไส อาํเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 

พ.ศ. 2551-2554 อาจารยพิ์เศษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 

   อาํเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น 

พ.ศ. 2554-2558 อนุศาสนาจารย ์มณฑลทหารบกที 13 จงัหวดัลพบุรี และอนุศาสนาจารย ์

   จงัหวดัทหารบกเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 


