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 นโม ตสฺสตฺถุ มหิมเกยา สตเมนะ พุทธา อนุนานะ มริยาสุ สังเขเยยะ พุทธา อนินานะ สุหาราธิ สังเข
เยยะ พุทธานิโยเฆ มกุระกัปปะเกวันทะ มิเต สุรักกเม สักกะเม อัมหากํ สัตถา อิโต กัปปานํ สัตตะ สหัสสาธิ
กานํ อสังเขยยานํ มัฏฐเก อมะมะวัตตินามนัคคเร สุเมทโธ นามะ พราหมโณ หุตวา สัพพสิปปนํ นิพพัตติตวา 
มตาป(ตุนํ มัจจะเยนะ อเนกโกฏิ สัตตํ ธนํ ปริ ป*ฌชิตวา หิมะวันตํ ปทิสิตวา อิสิป*พพชํ ป*พพชายะ หิมะวันเต 
วสันโต จยานาหิยา โย นิพพัตเตตวา อากาเสนาวิจจติ โอกาสอันจักกล-าวทุลนิทานอันนานนักแห-งพระสากยะ
มุณีโคตมะเจ�าตนเดียวอันปรารถนาเปนพระสัพพัญ1ูเจ�าในใจบ-ออกปากแต-วันอันอุ�มเอาแม-ตนข�ามนํ้า
มหาสมุทท�วันน้ันมาเสี้ยงจิรกานนานนัก ประหมานว-าได� ๗ อสงเขยยะ ได�หันพระพุทธเจ�าทังหลายต-อหน�าตน
แท�ได�แสนยิบหม่ืน ๕ พันตนเมือสมพารแก-แท�พอออกปากได�ว-า คูจักปรารถนาเปนพระตน ๑ กล-าวคําเท-านี้ค็
นานได� ๙ อสงไขยยะ // 
 ได�หันพระพุทธเจ�าต-อหน�าตนแท�ได� ๓ แสน ๘ หม่ืน ๗ พันตนค็ได�ห้ือทานรักสาสีลมากนักในสํานัก
พระพุทธเจ�าทังหลายฝูงนั้น คันว-าได� ลัทธะพยากอรแล�วได�พลพระเจ�าทังหลายได� ๒๗ ตนเมือสมพารแก-พอได�
อรหันตาผละแล มีดั่งอ้ันค็ได�มาเกิดในกระกูลพราหมณ�ผู�ใหย-นึงมีข�าวของมากนัก ญาติกาทังหลายค็ใส-ชื่อว-าเจ�า
สุเมธกุมมาร อยู-ในเมืองอมรวัตติ เม่ือใหย-มาได�สิบ ๖ ปลีเจ�าค็จบเพททัง ๓ คือ รูปเพท ยัญชุเพท สามเพท ดั่ง
อ้ันเม่ือเสี้ยงอายุพ-อแม-แห-งตนค็ได�เปนใหย-แก-สมป*ตติอันมากกว-าร�อยโกฏิ เจ�าก็ได�สละห้ือทานแก-ฅนขอแลฅน
เทียวทางทังหลายบ-หลอแล�ว ค็เข�าไพสู-ปEาหิมมวันต�ผู�เดียวเพื่อจักบวชเปนระสีแล เม่ือนั้น พระยาอินทะค็หัน
มหาปุริสะเจ�าเข�าไพสู-ปEาหิมมวันต�ค็บังคับวิสสุกัมม�เทวบุตต�ห้ือลงมาเนรมิตอาสรมบทป*ณณสาลาโจมโขมที่อยู-
เม่ือวันเม่ือฅืนพร�อมชุอัน ห้ือแก-มหาปุริสะเจ�าห้ันแล เจ�าหันอาสรมบทป*ณณสาลาอันนั้นค็ยินดีมากนักค็กล-าว
คาถาอันนี้มาแล  // 
 อัสสะโม สุกโตเมยหํ ป*ณณสาลาสุปามะตาจังกมํตัตถะมาเปสิ ป*ญจโทสวี วชิตํ อัตถะ คุณํ สมุเปตํ 
อภิญญาพละมาหสิ อาสรมบทสาลาโจมโขมอันเว�นจากโทส ๕ อัน คุณ ๘ อันค็กะทําแล�วแล เจ�าค็อาไสร
เซ่ิงป*พพัชชากัมม�ตนค็กล-าวแล เจ�าค็เข�าสู-สาลาค็แก�ผ�าอันตนนุ-งแต-เรือนมาควรค-าได�พันฅําไว�แล�วค็นุ-งผ�าอัน
ของด�วยหย�ามุงคาตายแล�วแลห-มหนังเสือผืนนึ่งพาดเหนือบ-าแล�วค็ผูกมัดเกล�าไว�เปนชฎาแล�วยกเอาหาบแสรก
แลคานอันเต็มด�วยเคร่ืองระสีแลทือไม�เท�าเทียวโจมโขมแล�วค็กล-าวว-า อโห สุกขํ ปรมํ สุกขํ โอย สุขอันน้ีคืออัน
ออกบวชนี้ค็เปนสุขลํ้ายิ่งกว-าสุขชุอันแล�วแล เจ�าค็อยู-ในปEาหิมมพานต�บ-นานในระแวก ๗ วันน้ันค็บังเกิดมหา
กุสลจิตอันประกอบด�วยโสมนัสเวทนาญาณสัมปยุตตะอสังขาริก อันเปนอามาวจรชวนะเอาปถมะกสิณเปน
อารมณ�ภาวนาไจ�ๆ ค็ได�โลกิยจญาณกับอาภิญญาณ ๕ อันค็สยองไพด�วยลวงอากาสทุกวันแล ครา // 



 

 

 ปางน้ัน โพทิป*งกระเจ�า เกิดมาเปนพระในโลกน้ีมีหมู-อรหันตาเจ�าทังหลาย ๔ แสนตนเปนบริวารอาไสร
เซ่ิงเมืองรัมมวัตติอันกว�างได� ๑๒ โยชนะเปนที่โคจรคามแล�วค็ฅืนมาอยู-สําราญในมหาสุทัสสันวิหารด�วยอิริยา 
ปถมวิหาร ปางนั้นฅนทังหลายมาชําระหนทางห้ือตนพระเจ�าไต-มาเอาเข�าบิณฑิบาตเจ�าสุเมธระสีหันแล�วค็ลงมา
จากอากาสถามว-าท-านทังหลายแปงหนทางจักห้ือผู�ใดไต-มานั้นชา ฅนทังหลายกล-าวว-า ข�าแด-เจ�าคู ตูข�าทัง
หลายจักแปงหนทางห้ือพระเจ�าไต-มาแล ว-าสันน้ันค็คระนิงใจว-าดั่งนี้ แก-ก-อนคูค็บ-ห-อนได�ยินแล วันนี้คูมีลาภะ
มากนักแล เจ�าค็ขอเซ่ิงฅนทังหลายเขาค็ห้ือทีนึงร�ายนักด�วยคําว-าเจ�าระสีมีริทธีมากนักหากจักห้ือแล�วด�วยริทธี
อันมากนักชะแล เจ�าค็คระนิงใจว-าดั่งนี้ คูจักห้ือแล�วด�วยแก�ว ๗ จําพวกค็ได�ด�วยริทธีแห-งตนชะแล เท-าว-าบ-มี
อานิสงส�มากเปนดั่งแปงเอาด�วยตนแล เจ�าจิ่งแปงหนทางบ-ทันแล�วเท่ือ พระเจ�าทีป*งกรเจ�าอันมีอรหันตาเจ�า ๔ 
แสน // 
 ตนเปนบริวารค็สระเด็จมาก-อนหน�าหมู-อรหันตาเจ�าทังหลายดูองอาจงามมากนักเปนดั่งราชสีหะน้ันค็มี
แล เจ�าระสีหันพระพุทธเจ�าตนเปนสุวัณณะมารอดงามนักดั่งอ้ันเจ�าค็คระนิงใจว-าคูจักกะทําตนคูห้ือเปนขัวแก-
พระเจ�ากับทังอรหันตาเจ�าทังหลายเทิอะ เจ�าค็แก�ยังหนังเสือผืน ๑ อยู-แล�วค็อยืนอยู-เหนือเปลือกตมห้ันบัดเดียว
นั้นแล�วค็คล่ีมัดเกล�าชฎาตนนอนขว้ําอยู-เหนือหนังเสืออันปูนั้นแล�วเจ�าค็คระนิงใจว-าดั่งน้ี ผิคูจักเอาอรหันตา
ผละห้ือพ�นจากวัฏฏะสงสารค็ได�เปนอรหันตาผละอัคคะสาวกตน ๑ หนุ-มกว-าอรหันตาเจ�าทังหลายค็จักไพ
ตามหลังพระพุทธเจ�าวันนี้ชะแล ชื่อว-าอรหันตาผละนี้ค็มารอดมาเถิงคูแล�วจักเอายามใดค็ได�แล เปนดั่งหมาก
ขามปKอมอยู-ในอ�งมือตนเจ�าค็บ-เอาเหตุมีมหากรุณาเจตสิกลูกนั้นหากมายุโยงหัวใจตนมากนักเจ�าค็กล-าวคาถาว-า
ดั่งนี้ หิเม เอเตนะ ติณณาณะ ปุริเสนะ ถามะทัสสินะ สัพพัญ1ุตตํ ปาปุนิตวา สันตเรสํ สเทวกํ คูเปนผู�ชายมี
กําลังปานน้ีจักมีประโยชนะอันใดด�วยอันข�ามพ�นจากวัฏฏะสงสาร // 
 ผู�เดียวนี้ชา คูค็จักปรารถนาเปนพระสัพพัญ1ูแล�วจักเอายังฅนแลเทวดาทังหลายข�ามพ�นจากวัฏฏะ
สงสารห้ือพ�นจากทุกข�ทังมวรเทิอะ เจ�าค็มืนตาเล็งดูพระพุทธเจ�าด�วยอันรักนักหนารัสสมีพระพุทธเจ�าค็เบ-งออก
ทั่วไพในปEาไม�แลแผ-นดินดุจดั่งหดหล-อด�วยน้ําฅําเจ�าค็มีใจอันชมชื่นยินดีมากนักแล�วค็กล-าวเซ่ิงพระพุทธเจ�าว-า 
ภันเต ภควา ข�าแห-งพระพุทธเจ�ากับทังอรหันตาเจ�าทังหลายอย-าได�ย่ําเปลือกตมที่น้ีจุ-งย่ําตนข�านี้ไพตางขัวเพื่อ
ห้ือเปนประโยชนะมากนักแก-ผู�ข�าในกาละอันจักมาพายหน�านี้เทิอะ พระพุทธเจ�าค็เล็งดูรัสสมีอันมีบุญสมพาร
ได�พ่ําเพ็งเต็มดีนักค็คระนิงใจว-าดั่งน้ี ผิว-า ระสีตนน้ีจักปรารถนาเปนพระตน ๑ เสมิอดั่งคูนี้ค็จักได�เปนเท่ียงแท�
ดีหลี พระพุทธเจ�าคระนิงดั่งน้ีแล�ว จักทํานวายมหาปุริสสะเจ�าดั่งอ้ันค็ดูคุณ ๘ ประการในสนาตระแห-งตนเจ�า
สุเมธระสีค็หันยังคุณบัวรมวรดีนักด�วยคุณ ๘ ประการนั้นได�อันใดชา อันนึงค็เกิดเปนชาติฅน อันนึงเปนผู�ชายค็
บัวรมวรด�วยองคะทังมวร อัน ๑ ค็ประกอบด�วยติเหตุกะ // 
 ปฏิสันติอันเปนอุปปนิไสยอันจักได�เถิงอรหันตาผละในอัตตะภาวะอันน้ันอัน ๑ ค็ได�หันพระสัพพัญ1ู
ต-อหน�าตนอัน ๑ ค็บวชเปนระสีตนประเสิฏอันนึง คือได�โลกียจญาณกับอภิญญาณ ๔ อัน อัน ๑ ค็มีบุญสม   
พารหากได�ห�อมเหยียบได�แสนกัปปLแล�ว อันนึงมักปรารถนาเปนพระสัพพัญ1ูแท�พระเจ�าค็เล็งดูคุณ ๘ ประการ
ในสนาตระตนเจ�าสุเมธระสีค็บัวรมวรควรเปนพระสัพพัญ1ูเที่ยงแท�ด่ังอ้ันจักทํานวายค็ปรายเข�าตอกดอกไม� ๘ 
กํามือผูชาคุณแล�วค็ทํานวายทวายในท่ํากลางหมู-ปริสะทังหลายว-า ดูรา ปุริสสะทังหลาย อัญโญโส อิสิ อันว-า 
ระสีตนนี้ใช-ฅนโยโสสามานปุคคละผู�ใดผู�อ่ืนสักฅนเลิย พุทธํกุโล หุตวา ค็เปนหน-อนพุทธังกูรพระเจ�าตน ๑ บ-สง



 

 

ไสรในกาละอันจักมาพายหน�านี้เสี้ยง ๔ อสงเขยยะปลายแสนมหากัปปLจักได�เปนพระเจ�าตน ๑ ชื่อว-าโคตมะ 
แม-ชื่อว-าสรีมหามายาเทวี พ-อชื่อว-าพระยาสรีสุทโธธนะ จักได�เกิดในเมืองกัปป(ลวัตถุ ไม�บาแปงต�นนึงสูงได�ร�อย
สอกจักเปนไม�มหาโพธิอัคคะสาวก // 
 ตนขวาชื่อว-า อุปปติสสะ ตนซ�ายช่ือว-าโกริตะแล ภิกขุตนอุป*ฏฐากชื่อว-าอานนท� ภิกขุณีสองตนเปน
อัคคะสาวิกา ตน ๑ ชื่อว-า เขมา ตน ๑ ชื่อว-า อุบบลวัณณา จักมีพายหน�าชะแล เม่ือน้ัน ฅนทังหลายค็กล-าวเซ่ิง
มหาปุริสสะเจ�าว-าดั่งนี้ มหันตํ ปถิตํ ตุยหํ ตรหิสถยฏิจฉตํ ภวะ สัพพิติโย วิวชันตุ สัพพโลโก วินัสสตุมาเตภวัต
วันตะราโย สุหุสสิขิปปN โพธิ มุตตมํ ยถาป( สมะโย สัปป(เต ปุปป*นติ ปุปป(โน ทุมาตะเถวัตวํมหาวิ อันว-าพุทธ
ยาเนนะ ปุปปสี ทีปNกรัสสะ สัตถุโน ปาทะ มูลเล กตวา ภินิหาโล สัตถุ สันติเร ลัทธพยากรณา อโหสิโส มหา   
ปุริสสะเจ�าตนนั้นได�กะทําปนิธานปรรารถนาเปนพระสัพพัญ1ูในที่ใกล�ตีนทัง ๒ แห-งพระทีป*งกรเจ�าวันน้ันเปน
ต�นได�พยากรณ�ในสํานักพระทีป*งกรเปนอทิปถมะหัวทีแล ตโต ปภูติ แรกแต-นั้นไพเจ�าค็ได�พยากรณ�ในสํานัก
พระเจ�าทังหลายว-าได� ๒๕ ตนมีพระทีป*งกรเจ�าเปนต�น พระกัสสัปปะเจ�าเปนที่สุดแล ยาวะ เวสันตรัสสะ อัตตะ 
ภาเวฏฐิโต สัตตะกะ มหา // 
 ทานํ ปริจาคํ จชีตวา ปารมี กุฏํ คเหตวา ตุสิตา ปุเรนิพพัตติ แรกแต-นั้นมาต-อเท-าได�เปนพระยาเวสสัน
ตระนี้เจ�าค็ได�ห้ือ สตะ สัตตกะมหาทานแลอันแล ๗ ร�อยกับทังห้ือลูกรักเมียรักเสมิอชีวิตเปนทานแล มหาปถวี
แผ-นดินหลวงลวงหน�าว-าได� ๒ แสน ๔ หม่ืนโยชนะคณนามีน้ําสมุทท�สาคอรเปนประธานแผ-นดินค็เปนอันไหว
หวั่นสนั่นก�องร�องครางคลั่งดั่งอ้ันนักหนาประหมาน ๗ ทีเปนสักขีแก-ปารมีเจ�าไว�ถ�าสัพพัญ1ุตตัญญาณวันนั้น
แล เจ�าค็ถือเอายอดทานปารมีเปนต�นแล�วค็ได�ไพเกิดในชั้นฟKาตุสิตาอันเปนท่ีไพเกิดแห-งโพธิสัตต�เจ�าทังหลายแต-
ก-อนด�วยมหาวิกันติอันประกอบไพด�วยโสมนัสเวทนาญาณสัมปยุตตะอสงขาริกจิตเปนสุคคติปฏิสันติเจ�าค็ได�
เสวิยสัมป*ตติในชั้นฟKาตุสิตาเสี้ยงจิรการนานนัก ๔ พันปลีทิพพ� ผิว-าจักนับเปนปลีในเมืองฅนเรานี้ได� ๕๗ โกฏิ
ปลาย ๖ ล�านปลีแล ตทา ทัสสะ หัสสาโล กธาตุหิ เทวตาโยสมาคตา อยาจยิงสุง ในกาละเม่ือนั้น เทวดาทัง
หลายมี // 
 อินทาธิราชแลพรหมเปนประธานค็มาแต-หม่ืนโลกธาตุจักรวารค็มาประสุมชุมนุมกันข้ึนไพราธนานิมนต
นายังมหาปุริสสะเจ�าด�วยคาถาว-า อยํ กาโล ยันเต มหาวิละ อุปปชะ มาตุ กุสิยํ สเทวกํ ตารยันโต พุชฌัสสะ 
อมัตตํ ปทํ มหาวิละ ดูรา เจ�าตนมีเพียรตนหาทุกข�บ-ได� อยํ กาโล อันว-า กาละอันนี้ค็เปนกาละอันควรแก-เจ�าคู
ลงเอาปฏิสนธิเกิดในท�องแม-ในมนุสสโลกเมืองฅนโพ�นเทิอะ คันว-าเจ�าคูออกมาพ�นจากท�องแม-แล�ว จุ-งออกไพ
บวชลวดได�เปนพระสัพพัญ1ูเปนพระแล�วเอายังฅนแลเทวดาทังหลายห้ือข�ามพ�นจากโอฆะวัฏฏะสงสารห้ือได�
เถิงเนรพานดับทุกข�ทังมวรเสียเทิอะ ในขณะเม่ืออินทา พรหม มาราธนา นิมนตนาขอห้ือได�มาเกิดในเมืองฅน
วันนั้นเจ�าค็เล็งดูยังมหาบุญจวิโลกณะ ๕ ประการ คือ กาละแลประเทสแลทิปกุละ มาวาระพร�อมแล�ว เจ�าค็หัน
แล�วค็จิ่งรับปฏิญาณแก-อินทา พรหม ทังหลายแล บ-นานเท-าใดมหาวิบากลูกนั้นมาเปนจุตติแล�ว มหาปุริสสะ
เจ�าค็มีสติแล ป*ญญา // 
 ตั้งหม้ันบ-พรากแล�วค็ลงมาเอาปฏิสนธิในท�องแห-งนางสรีมหามายาเทวี อัคคะมเหสีแห-งพระยาสรีสุทโธ 
ธนะในเมืองกัปป(ลวัตถุด�วยมหาวิบากจิตอันประกอบด�วยโสมนัสเวทนาญาณสัมปยุตตาอสังขาริกติกขะภาวะดี
นักเปนสุคคติปฏิสนธิในเมืองฅนนี้ปลีดับเร�าเดือน ๘ เพ็งเมงวันผัดยามจักใกล�รุ-ง ประกอบด�วยฤกษ�บริสุทท�งาม



 

 

นักปราศจากบาปเคราะห�ทังมวรแล ในฅืนนั้นนางเทวีตนเปนแม-ฝ*นว-าเท�าจตุโลกบาลทัง ๔ มาหามแท-นอันนาง
นอนนั้นไพสู-อโนตัตสระในปEาหิมมวันต�แล�วอาบนํ้านางเทวีเปนดั่งพ-อแม-อาบนํ้าลูกนั้น พระยาทัง ๔ ค็นุ-งผ�า
ทิพพ�แลทาของหอมทิพพ�แลมาทัดดอกไม�ห้ือแก-นางแล�วค็หามแท-นมาไว�ในวิมานอันมีในดอยเงินอันนึง ถัดนั้น
นางค็ฝ*นว-าช�างเผือกตัวนึงถือเอาดอกบัวขาวดอกนึงข�ามดอยลงมาสู-ดอยเงินแลกะทําร�องเสียงก�องสระเคร่ียน
ผัดทักขิณาเซ่ิงแท-นอันนางนอน ๓ รอบแล�วเปนดั่งผ-าข�างกล้ําขวาเข�านางค็สะดุ�งตื่นคระชันฝ*นแล�วค็บอกแก-
พระยาสรีสุทโธธนะ // 
 มหาราชยามรุ-งเช�าน้ันพระยาค็ห้ือหามายังพราหมณ�ฝูงรู�ทํานวายนิมิตฅวามฝ*น ๖๔ ฅนมาแล�วค็ห้ือกิน
เข�ามธุปายาสอันประกอบด�วยนํ้าสะบีบอันมีรสมากนักในไตรฅําชุฅนแล�ว พระยาค็บอกยังนิมิตตระฝ*นแห-งนาง
เทวีแก-พราหมณ�ทังหลาย พราหมณ�ทังหลายค็ทวายตามดั่งตนได�หันว-าด่ังนี้ ข�าแก- มหาราชเจ�า ส-วนว-านิมิต
ตระฝ*นอันนี้มหาปุริสสะเจ�าตนประเสิฏลงมาเอาปฏิสนธิเกิดในท�องอัคคะมเหสีเทวีในกาละเม่ือจักใกล�รุ-งวันน้ี
เที่ยงแท�ดีหลีแล มหาปุริสสะเจ�าตนนั้น คันว-าออกจากท�องแม-แล�ว ผิว-าอยู-ในคราวาสอยาวเรือนค็จักได�เปนพระ
ยาจักกวัตติราชปราบทีปทัง ๔ ชะแล ผิว-าออกบวชค็จักได�เปนสัพพัญ1ูตน ๑ บ-คลาดบ-คลาชะแล ว-าอ้ัน พระ
ยาได�ยินคําพราหมณ�ทํานวายทวายนิมิตตระฝ*นแห-งพราหมณ�ทังหลายค็ชมชื่นยินดีมากนักค็แต-งฅนทังหลายห้ือ
เฝKาแหนรักสายังนางอัคคะมเหสีชายาแห-งตนมากนักด�วยคําว-า ดูรา เพิ่นทังหลาย มหาปุริสสะเจ�าลงมาเกิดใน
ท�องแห-งอัคคะมเหสีเทวีบัดน้ีแล ตุมเห อันว-า สูท-านทังหลายจุ-งเฝKาแหนรักสา // 
 ยังนางอัคคะมเหสีเทวีด�วยดีเทิอะ ว-าอ้ัน แรกแต-กาละน้ันไพเม่ือหน�าพระยาค็ลวดบ-ไพใกล�นางเทวีได�
ด�วยอานุภาวะบุญแห-งมหาปุริสสะเจ�าอยู-ในท�องแม-นั้นค็มีแล เจ�าอยู-ในท�องแม-แห-งตนเถิงสิบเดือนบัวรมวร
แล�วค็ออกมาจากท�องแม-แห-งตน ยามนั้นหม่ืนโลกจักรวาลค็ร�องก�องหวั่นไหวไพมาพร�อมกันเปนอัสสจันมีมาก
นักในปลีระวายเส็ดเดือน ๖ เพ็งเมงวันสุกยามแตรจักใกล�เที่ยงวัน คันว-าเจ�าออกมาแล�วอยู-นานประหมาน ๕ 
วันพระยาสรีสุทโธธนะค็ห้ือหาพราหมณ�ทังหลายฝูงจบเพททังหลายได�ร�อยฅนมาเพื่อจักใส-ชื่อมหาปุริสสะเจ�า
แล�วค็แต-งสักการะปูชาพราหมณ�ทังหลายห้ือกินเข�ามธุปายาสอันมีรสมากนักในไตรฅําชุฅนแล�ว ค็กล-าวว-า ดูรา 
พราหมณ�ทังหลาย ตุมเห อันว-าสูท-านทังหลายฝูงสะหลาดในสารทเพททังมวรจุ-งใส-ชื่อลูกคูห้ือเปนหม้ันในวันน้ี
เทิอะ พราหมณ�ทังหลายกล-าวว-าดั่งนี้ ข�าแห-งมหาราชเจ�า ส-วนว-าเจ�าราชบุตต�ตนนี้เกิดมา สิทโธ อโถ จักห้ือ
แล�วประโยชนะแก-โลกทังมวรดาย เหตุนั้นผู�ข�าทังหลายค็จักใส-ชื่อว-าสิทธัตถะกุมมาร ในวันนี้เปนหม้ัน แรกแต-
วันนี้ // 
 ไพเม่ือหน�าพระราชเจ�าจุ-งใส-ชื่อว-าเจ�าสิทธัตถะกุมมารเทิอะ พระยาค็เลิก็เอาพราหมณ�ทังหลายฝูงจบ
เพทอันวิเสสแท�ได� ๘ ฅน กะทําสักกะปูชายิ่งนักแล�ว ค็ห้ือนั่งใกล�ตนค็กล-าวว-า ท-านทังหลายจุ-งทวายลูกคูด�วย
เอกันตะสิทธิแท�คําเดียวแก-คูบัดน้ีเทิอะ ล้ําพราหมณ� ๘ ฅนนั้นพราหมณ� ๗ ฅนค็ยกน้ิวมือตนข้ึนแลฅน ๒ น้ิว
ทุกฅนว-า ข�าแห-งมหาราชเจ�า ส-วนว-า เจ�าราชกุมมารลูกมหาราชเจ�านี้เม่ืออยู-ปราสาทราชเรือนหลวงค็จักได�   
เปนพระยาจักกวัตติราชดีหลีชะแล ว-าอ้ัน บวชค็จักได�เปนพระสัพพัญ1ูตน ๑ แล�ว พราหมณ�ผู� ๑ ช่ือว-าโกณ
ฑัญญะ พราหมณ�ผู�ยังหนุ-มอันนั่งอยู-พายหลังพราหมณ� ๗ ฅนนั้นค็ยอนิ้วมือตนข้ึนนิ้ว ๑ สําแดงแก-พระยาสรีสุท
โธธนะว-า ข�าแห-งมหาราชเจ�าอย-าได�สงไสรเทิอะ เจ�าราชกุมมารตนนี้จักอยู-ในคราวาสอยาวเรือนพอจักห้ือได�  
เปนพระยาจักกวัตติราชบ-มีแล เจ�าราชกุมมารตนนี้จักออกบวชแล�วลวดได�ตรัสประหยาสัพพัญ1ูเปนพระเจ�า 



 

 

เปนครูแก-โลกทัง ๓ เที่ยงแท�บ-คลาดบ-คลาตราดั่งข�าได�หันมาในสตระกัมพีไตรเพทแห-งข�าแล�วแล พระยาสรีสุท
โธธนะกล-าว // 
 ว-า ดูรา โกณฑัญญะ มึงยังหนุ-มกว-าพราหมณ�ทังหลายน่ังพายหลังดายดั่งรือพ�อยมากล-าวคําอันเดียว
ห้ือหายสนเท-ห�สงไสรแก-คูสันนี้อ้ันชา มึงพ�อยได�หันเหตุการณ�อันใดในลูกคูนั้นอ้ันชา โกณฑัญญะกล-าวว-า ข�า
แห-งมหาราชเจ�า ข�าน้ีค็หันยังลายลักษณ�จักลักขณะอันมีในมือบัวรมวรอันปราสจากราคะตัณหาเสียแล�วบ-กิตติ
ยินดีในวัตตะกามคุณสักอันแล คันว-าเจ�าราชบุตต�กุมมารอยู-ในเรือนบ-นานเท-าใดค็จักออกไพบวชชะแล พระ
ยาสรีสุทโธธนะกล-าวว-า ดูรา พราหมณ�ทังหลายท-านพ�อยได�หันเหตุการณ�อันใดในลูกคูว-าจักออกไพบวชลวดจัก
ได�ตรัสสัพพัญ1ูเปนครูแก-โลกอ้ันชา โกณฑัญญะพราหมณ� กล-าวว-า เจ�าราชกุมมารจักได�หันยังนิมิต ๔ ประการ 
คือ ได�หันฅนเถ�าถ-อยโรยแรง ๑ แล ฅนผู�เปนพยาธินอนอยู- ๑ แล ฅนผู�ตายเปนผี ๑ แล ได�หันรูปนักบวช ๑ 
เปนถ�วน ๔ แล เหตุน้ันเจ�าราชกุมมารจักได�หันยังนิมิต ๔ อันน้ีแล�วจักออกไพบวชลวดได�ตรัสสัพพัญ1ูเปนครู
แก-โลกทัง ๓ บ-ส-งไสรแล คันว-า พระยาสรีสุทโธธนะรู�แล�วค็ห้ือฅนทังหลายหลีกพิกไกลได� ๒ พันวา // 
 สมันตารอดชุกล้ําว-าสูทังหลายอย-าได�มาใกล�มากายลูกคูเทิอะ พระยาค็ห้ือฅนอยู-เฝKาแหนพิกพักรักสา
เจ�าราชกุมมารค็มีห้ันแล เม่ือมหาปุริสสะเจ�ามีวัยข้ึนใหย-ได�สิบ ๖ ปลี เจ�าค็ทรงรูปโสมนมพรัณณ�วัณณะอันงาม
ประดุจด่ังเทวดาแล คราปางนั้นพระยาตนพ-อค็เอาหอยสังข�อันขาวบริสุทธ�พ่ําเพ็งเต็มด�วยนํ้าราชมาหดหล-อ
เหนือหัวราชภิเสกลูกตนเหนือกองแก�ว ๗ ประการแล�วค็เวนราชสมป*ตติทังมวรห้ือแล�วค็กะทําอภิเสกยังนาง
ยโสธราห้ือเปนอัคคะมเหสีเทวีห้ือเปนใหย-กว-านางทังหลายได� ๔ หม่ืนนางอุป*ฏฐากบําเริญมหาปุริสสะเจ�าชุวัน
แล คันว-ามหาปุริสสะเจ�าค็เจียรจากับด�วยสารถีว-า ดูรา สารถี มึงค็ดีคูค็ดีราทัง ๒ นี้มีสภาวะบ-พ�นจากชราเถ�า
ครํ่าค็ยังจักเปนดั่งชายผู�น้ีบ-อย-าชะแล จักมีประโยชนะอันใดด�วยอันไพสนุกเหล�นในสวนอุทธิยานน้ีชา เจ�าค็หัน
คนเถ�ายินสังเวชมากนักจิ่งกล-าวว-า ดูรา สารถี มึงจุ-งเอาคูฅืนเมือเทิอะ สารถีค็อว-ายหน�ารถเมือห้ันแล อันนี้เปน
นิมิตอันก-อนแล ในวันถ�วน ๒ เจ�าค็ใคร-ได�ไพสนุกเหล�นในสวนอุทธิยานแถมเล�าค็ห้ือสารถีหร�างรถแล�วข้ึนข้ีรถ
ออกไพเถิงท่ํากลางหนทาง ค็หันฅนผู�เปนพยาธินอนอยู-กลั้วอาจมอยู- มีอาหารกินค็ขาด มี // 
 สาดค็ห้ินร�ายรองหลังนอนอยู-ในสาลาข�างหนทางครางว-าโอย ๆ จักใกล�ตายดั่งอ้ัน ทีน้ันเจ�าค็หันแล�ว
ถามสารถีว-าฅนผู�นี้ชื่อรืออ้ันชา สารถีกล-าวว-า ฅนสิ่งนี้ชื่อว-าฅนเปนพยาธิเกิดมามีเข�าของสมป*ตติหากเสียแล�ว
ญาติกาวงสาหากละเสียหาลูกหาหลานอุป*ฏฐากรักสาบ-ได�ย-อมเปนทุกขเวทนาปรากฏห้ันด�วยประการสันน้ีชุฅน
แล�ว มหาปุริสสะเจ�าค็สังเวชมากนักค็กล-าวว-า ดูราสารถี มยํ ราทัง ๒ นี้ตราบใดไปEพ�นจากชะราแล พยาธิดั่ง
อ้ันค็ยังจักเปนดั่งชายผู�นี้บ-อย-าชะแล เจ�าค็สะดุ�งตกใจกลัวไภยในวัฏฏะสงสารอันมากนักแล�วกล-าวว-า ดูรา 
สารถีมึงจุ-งเอาคูฅืนเมือเทิอะ คูบ-ประโยชนะด�วยอันไพสนุกเหล�นในสวนอุทธิยานแล สารถีค็อว-ายหน�าราชรถ
เอามหาปุริสสะเจ�าฅืนเมืออยู-ปราสาทราชเรือนหลวงแห-งตนค็มีห้ันแล อันนี้เปนนิมิตอันถ�วน ๒ ในวันถ�วน ๓ 
เจ�าค็มีใจมักใคร-ไพเหล�นในสวนอุทธิยานเล�าค็ห้ือสารถีหร�างยังรถแล�วค็ออกไพเถิงกลางทางเจ�าค็หันฅนผู�ตาย
นอนอยู-เหนือกองหลัวมีตีนมีมือค็บ-ท�วงมีตาอันหลับมีหน�าค็เส�ามีริมปากค็หดนักเจ�าค็หันแล�ว // 
 ค็ถามสารถีว-า ดูรา สารถีฅนผู�นอนอยู-เหนือกองหลัวนั้นมีชื่อรือน้ันชา ฅนทังหลายฝูงนุ-งผ�าแดงแวด
กองหลัวอยู-นั้นชื่อรือชา สารถีกล-าวว-าฅนผู�นอนอยู�เหนือกองหลัวนั้นเกิดมาหายใจบ-ได�ว-าฅนตายเปนผีสันน้ี
ชุฅนแล ฅนฝูงนุ-งผ�าแดงแวดกองหลัวอยู-นั้นชื่อว-าฅนจักดาเผาผีนั้นแล เจ�าค็สะดุ�งตกใจกลัวแต-มัจจุราชบ-อาจ



 

 

เพื่อจักไพเหล�นในสวนอุทธิยานได�เปนดั่งจักมาเถิงตัวบัดเดียวนั้นกล-าวว-า ดูรา สารถี ส-วนว-ามึงค็ดีคูค็ดี ค็บ-พ�น
จากมัจจุราชธัมม�ค็ยังจักรู�ตายสันนี้บ-อย-าชะแล มึงจุ-งเอาคูฅืนเมือเทิอะ สารถีค็อว-ายหน�ารถเอามหาปุริสสะ
เจ�าฅืนเมือสู-ปราสาทราชมณเทียรค็อยู-แล อันนี้เปนนิมิตอันถ�วน ๓ แล ในวันอันถ�วน ๔ เจ�าค็ลงไพเถิงทํ่ากลาง
ทางค็หันนักบวชเจ�าตนนึงมีสีสะค้ิวหัวอันขูดหมดดีนักนุ-งผ�าย�อมฝาดสะพายบาตห�อยบ-าถือฉัตต�มากายเจ�าห้ัน
แล ค็ถามสารถีว-า ดูราสารถี ปุคคละผู�นั้นบ-เปนดั่งเราอ้ันชา สารถีกล-าวว-า ข�าแห-งมหาราชเจ�า ปุคคละผู�นี้ชื่อว-า
นักบวชเปนที่รักจําเริญใจแก-ฅนแลเทวดาทังหลาย // 
 มากนักกะทําสันนี้เพื่อจักแสวงหายังนิพพานอันดับทุกข�ในสงสารเสียแล เจ�าได�ยินว-าเปนนักบวชดั่ง
อ้ันค็มีใจชมชื่นยินดีมากนักค็ห้ือสาธุการ ๓ ทีแล�วกล-าวว-า ดูรา สารถี เราใคร-เปนนักบวชดั่งเจ�าตนนี้แล เจ�า
กล-าวคําเท-านี้แล�วมีใจอ-อนน�อมลงไพในอันจักบวชนั้นมากนักเจ�าค็บ-ฅืนเมือค็ไพสนุกเหล�นในสวนอุทธิยานเสี้ยง
วันฅํ่า ๑ ค็มีแล อันน้ีเปนนิมิตอันถ�วน ๔ แล ในวันน้ันพระยาอินท�ค็ห้ือวิสสุกัมม�เทวบุตต�ลงมาประดับมหาปุริส
สะเจ�างามนักกว-าชุวันแล เถิงยามเอยนค็ไพนั่งอยู-ริมสระโปกขรณีอันเปนมังคละดีนักดั่งอ้ัน ยามนั้นหนังสือค็
มารอดว-านางยโสธราราชเทวีค็ประสูติได�ลูกชายผู� ๑ มีวัณณะอันงามดุจดั่งฅําแล ว-าอ้ัน เจ�าได�ยินขร-าวสานอัน
นั้นค็สยบไพด�วยกําลังสิเนหารักลูกนั้นแล เถิงยามเอยนเจ�าค็ตั้งสติสมาธิดีแล�วว-ากุมมารผู�น้ีจักเปนดั่งราหูตนคู
จักเปนดั่งพระจันท�ผันกันอยู-จักผูกคูไว�กับวัฏฏะสงสารชะแล ว-าอ้ัน เหตุนั้นราชกระกูลทังหลายใส-ชื่อว-าราหุล
กุมมารเพื่ออ้ันแล ยามเอยนมหาปุริสสะเจ�าค็ลี // 
 ลาคลาคลาดเมือสู-ปราสาทแห-งตนแล ยามนั้นนางกีสาโคตมีลูกอาวแห-งตนหันมหาปุริสสะเจ�างามนัก
เสียกว-าชุวันค็สักเสิญด�วยคาถาว-า นิพพุตานุ นะสามาตา นิพพุโตนุ นะโสป(ตา นิพพุตานุ นะสานาริยาสายํ อิ
ยะทิโสปะติ ดูราชาวเรายิงผู�ใดเกิดมาปางน้ีได�เปนแม-เจ�าสิทธัตถะกุมมารนี้ยิงผู�น้ันมีโสกทุกข�อันดับเสียแล�ว 
ชายผู�ใดเกิดมาได�เปนพ-อเจ�าสิทธัตถะกุมมารดั่งอ้ันชายผู�นั้นมีโสกทุกข�อันดับเสียแล�ว เจ�าสิทธัตถะงามปานนี้ได�
เปนผัวแห-งยิงผู�ใดยิงผู�นั้นมีโสกทุกข�อันดับเสียแล มหาปุริสสะเจ�าได�ยินคําว-าดับโสกทุกข�ว-าอ้ัน ดับโสกทุกข�น้ี
เท-ามีนิพพานเปนสุขสิ่งเดียวแล เจ�าค็เอาคําเท-านั้นเปนนิมิตดีนักว-าไพบวชวันน้ีจักได�นิพพานแท�บ-อย-าชะแล 
เจ�าค็ถอดส�อยมุกดาในฅอแห-งตนออกแถว ๑ ควรค-าแสนฅําใช�ไพห้ือแก-นางบัดเดียวน้ันห้ันแล ในฅืนน้ันเจ�าค็  
คึดเถิงมหาภินิกขมนะอันออกบวชมากนักด�วยทวารวิถีจิตตุบาตตนแล ในเม่ือปถมะยามข�ามพ�นไพแล�ว เจ�าค็
ตัดเสียยังสิเน // 
 หาพันธนะละเสียยังสรีสมป*ตติแห-งตนอันนับบ-ได�เปนอนันต�อเนกบ-รู�ก่ีร�อยอเนกสังขยาค็ละเสียยังนาง
ยโสธราเทวีอันเปนอัคคะมเหสีแห-งตนอันยังอยู-เปนคู-กับด�วยตนแลงามล้ํายิ่งกว-านางนาสสนมทังหลายเจ�าค็ละ
เสียยังนางนาสสนมทังหลายอันได� ๔ หม่ืนย-อมขัตติยะกัญญาพร�อมชุฅน เจ�าบ-มีใจเอ้ือเฟSTอสักอัน เจ�าค็เล็งดูยัง
สมป*ตติทังมวรเปนด่ังต-อมนํ้าลายอยาดลินถ-มยามเดียวบ-ฅืนน้ันแล เจ�าค็ตัดเสียญาติกาปริโคธะวงสาพายพ-อได� 
๘ หม่ืนกระกูลเสียแล�ว ค็ตัดเสียยังกระกูลพายแม-ตนค็ได� ๘ หม่ืนกระกูลมีพระยาสรีสุทโธธนะมหาราชเปน 
ประธาน มหาปุริสสะเจ�ามีกําลังเท-าช�างสานพันโกฏิค็สระเด็จข้ึนข่ีมล�าแก�วกัณฐักตัวประเสิฏเปนราชยานอัน
ประเสิฏยาว ๑๘ สอกออกไพจากเมืองกัปป(ลวัตถุยามเที่ยงฅืนเดิก็แล เทวดาค็ถือไม�ไต�ไพก-อนหน�า ๖ หม่ืน 
พายหลัง ๖ หม่ืน พายซ�าย ๖ หม่ืน พายขวาค็ ๖ หม่ืน เรืองเร่ือรอดทุกเบื้องทุกพายเจ�ามีสันทะอามาตย�แก�ว
เปนผู�ถ�วน ๒ มันค็ // 



 

 

 บอกว-าแม-น้ําอโนมานทีมีกองซายอันขาวบริสุทธ�ดีนักเจ�าได�ยินว-าแม-นํ้าอโนมานทีมีกองซายอันขาวบริ
สุทธ�ดีนักว-าอ้ัน กรียาอันคูบวชในแม-น้ําท่ีนั้นจักได�เปนพระเจ�าตนนึงบ-อย-าชะแล ทีน้ันเจ�าค็ถือเอาสายขระนัน
มล�าห้ือหม้ันแล�วค็สัญญาแก-มล�าแก�วกัณฐักตัวกล�าหาญด�วยส�นตีนแห-งตนห้ืออว-ายหน�าหร�อแม-น้ําอโนมานที
แล�ว คันไพรอดแล�วเจ�าค็สระเด็จลงจากหลังมล�าแก�วกัณฐักแล�วเจ�าค็แก�ยังมกุฏะเภณีทังมุกดาหร-อผ�ากาสีผืน
แพงค-าห้ือแก-สันทะอามาตย�ว-า ดูรา สันทะอามาตย� ท-านจุ-งเอามล�ากับเครื่องประดับอันนี้เมือบอกแก-สรีสุทโธ 
ธนะพระป(ตตาคูกับทังนางปชาปติโคตมีแลนันทกุมมารน�องคูกับทังชนะปทะกัลยาณีเทิอะ คูจักออกบวชวันน้ี
บ-ฅืนเมือกับด�วยมึงแล สันทะอามาตย�ค็ก�มขราบแทบตีนมหาปุริสสะเจ�าแล�วร�องไห�รํ่าไรไพมาว-าเจ�าคูเคิยเปน
ท�าวพระยาอยู-สุขสําราญดั่งรือจักมาอยู-ในปEาไม�ตนเดียวได�นั้นชา คันสันทะอามาตย�ร�องไห�เมือแล�ว // 
 ดั่งอ้ัน มหาปุริสสะเจ�าค็เอามีดสรีกัญเชยยะด้ําแก�วแล�วค็ถือเอาหมวดเกล�าอันทาด�วยน้ํามันหอมอันอบ
พันคราบมีกลิ่นอันหอมดีนัก คันว-ากะทําภินทันกรียาอันตัดขาดแล�วกลําไว�ในมือแห-งตนค็สัจจะอทิฏฐานอิติ
วัจจะเน ด�วยคําว-าดั่งนี้ ผิว-าคูแลจักได�เปนพระพุทธเจ�าเที่ยงแท�บ-คาด่ังอ้ันหมวดเกล�าแห-งคูอย-าได�ตกลงมา
เหนือแผ-นดินน้ีแด-เทิอะ เจ�าอทิฏฐานแล�วค็ซัดหมวดเกล�าข้ึนสู-อากาสสูงได�โยชนะนึงดั่งอ้ัน อินทาธิราชตนเปน
ใหย-แก-เทพพดา ๒ สวัรค�ทวโลกค็เอากระอูบแก�วใหย-สูงได�โยชนะ ๑ มารับเอาด�วยหัวแห-งตนเมือก-อเจติยะ
หลังนึงสูงได�โยชนะ แล�วด�วยแก�วอินทนิลจุไว�ได�ชื่อว-าจุฬามณีเจติยะเจ�าไว�เปนที่ไหว�แก-เทวดาทังหลายในท่ํา
กลางเมืองตาวตึงสา สวัรค�เทวโลก ยาวัชฌัตตนา ตราบต-อเท-าบัดนี้แล มหาปุริสสะเจ�าอทิฏฐานแล�วซัดหมวด
เกล�าข้ึนไพบ-ตกลงมาเหนือแผ-นดินเจ�าค็ยินดีมากนักว-าคูจักได�เปนพระเจ�าตน ๑ บ-คลาดบ-คลาเหตุนี้อันนี้ชะแล 
ทีน้ัน เจ�ามีใจมักใคร-ได� // 
 อัฏฐะบริขารเครื่องอันเปนนักบวชในขณะนั้นแล ฅฏิกามหาพรหมตน ๑ เปนสหายแห-งตนเม่ือ
พระพุทธเจ�ากัสสัปปะเจ�าวันนั้นอันอยู-ชั้นฟKาสุทธาวาส ค็รู�ใจแห-งมหาปุริสสะเจ�าค็เอายังอัฏฐะบริขารแห-งตนแต-
ต�นกาลพรึกทิพพ�มีต�นว-า ติจีวร คือผ�านุ-งผ�าพาดผ�าสบงแลทูนหัวตนลงมาถวายห้ันบัดเดียวนั้นแล เจ�าค็แก�
กัมพลอันตนนุ-งแต-เรือนมาควรค-าแสนฅําวางไว�แล เจ�าค็นุ-งผ�าย�อมฝาดผืน ๑ เปนสบงผูกกายะพันธนะห้ือหม้ัน
แล�วห-มจีวรสังฆาฏิเจ�าค็ทรงอรหัตตะธัชชะคันตาเปนนักบวชตนประเสิฏดูงามเปนด่ังพระป*จเจกพุทธเจ�าดีหลี 
เหตุได�สดับรับเอาแล�วในสํานักพระพุทธเจ�าทังหลายแต-ก-อนมานักแล เม่ือนั้นมหาปุริสสะเจ�าค็ลีลาคลาไพสู-ปEา
ไม�ม-วงชื่อว-าสุป(ยะวันนะอยู-ห้ัน ๗ วันด�วยป*พพชาสู-แห-งตน มหาปุริสสะเจ�าออกบวชในปลีกาบยีเดือน ๘ เพ็ง
เมงวันจันทร�ยามเท่ียงฅืนแล ป*พพชายะวัณณนา นิตถิตา มหาปุริสสะเจ�าค็พรากจากปEาไม�ม-วงนั้นไพสู-เมือง   
ราชคหะ // 
 ด�วยบาทย-างตีนเสี้ยงหนทางยาว ๓๐ โยชนะเพื่อจักเอาบิณฑิบาตค็อยู-สําราญในร-มไม�ต�น ๑ อันมีท่ี
ใกล�ข�างดอยป*ณฑวะป*พพตะห้ันแล เม่ือน้ัน พระยาพิมพิสารค็มาไหว�มหาปุริสสะเจ�าค็เวนราชสมป*ตติทัง     
มวรอันกว�างได� ๓ ร�อยโยชนะเต็มด�วยสรีสมป*ตติและกระกูลอันได�สิบ ๘ โกฏิเต็มจัดยัดกันในเขตต�ด�าว ๓ ร�อย
โยชนะห้ือเปนทานแก-มหาปุริสสะเจ�าค็รับเอาราชสมป*ตติบ�านเมืองมีประหมานเท-านั้นค็กล-าวว-า ดูรา มหาราช 
สมป*ตติบ�านเมืองอันนั้นจุ-งไว�แก-มหาราชดั่งเก-าเทิอะ เราบ-ประโยชนะด�วยบ�านเมืองกับทังสมป*ตติทังมวรนั้นแล 
พระยาค็นิมนต�ขอปฏิญาณว-า เม่ือใดเจ�าคูได�ตรัสสัพพัญ1ูเปนพระเจ�าแล�วอ่ังอ้ันขอเจ�าคูจุ-งมาสู-เมืองข�าก-อน
ท-านทังหลายเทิอะ มหาปุริสสะเจ�าค็ห้ือปฏิญาณแก-พระยาพิมพิสารด�วยประการดั่งอ้ันห้ันแล อถโข โพธิสัตโต 



 

 

อนุปุพพะ นจาริ กัญจระ มาโน อาลา รัญจะ อุททะ กัญจะ อุปปะ สังกะ มิตวา อาฏะ สมาป*ตติโย นิพพเตตวา
นายํ มัคโค โพธิ ยาติ ใน // 
 กาละนั้นโพธิสัตต�เจ�าค็จระเดินเทสจาริกไพด�วยลําดับคามนีคมนะราชธานีทังหลายแล�ว เข�าไพสู-อาฬา
ระสี อุททกะระสีเจ�าค็อยู-ห้ัน ค็ห้ือบังเกิดอัฏฐะสมาป*ตติ ๘ ประการแล�วเจ�าค็พิจารณาดูรู�ว-าเปนโลกียะบ-เปน
หนทางไพสู-นิพพานได�ดั่งอ้ัน เอโกวะ อุทุมมลวะเน สัพพัสสานิ มหาปธานํ ปทหิตวา เจ�าค็เท-าตน ๑ ตนเดียวตั้ง
ปณิธานกะทําเพียรพ่ําเพ็งเปนอันประเสิฏในปEาไม�เดื่อเสี้ยง ๖ วัสสาค็บ-ได�เปนพระเจ�าค็คระนิงใจว-า เหตุคูกิน
อาหารมากนักชะแล เจ�าค็กลั้นอาหารค็ถอยลงมาแลเท่ือแลหน�อยค็เถิงเซ่ิงกินงาแลวันแลเม็ดค็บ-ได�เปนพระ
เจ�าค็คระนิงใจว-าจักมีประโยชนะอันกินงาแลวันแลเม็ดนี้ชา เจ�าค็ลวดบ-กินค็หากินลูกไม�อันหล-นตกน้ันมากิน
เปนอาหารค็บ-ได�เปนพระเจ�าค็คระนิงใจว-ายังไพหาลูกไม�มากินนิค็ยังบัวริโภคดาย เจ�าค็บ-ไพหาลูกไม�มากินห้ัน
แล ไม�ต�นใดมีลูกดั่งอ้ันเจ�าค็ไพอยู-ในที่ใกล�เคล�าไม�ต�นนั้นแล�วกินลูกไม�อันนั้นบ-ไพไหน ค็บ-ได�เปนพระเจ�า ทีนั้น
เจ�าค็กลั้นอาหารทังมวร // 
 เข�าเม็ด ๑ งาเม็ด ๑ ลูกไม�ลูก ๑ ค็ดีค็บ-กินแล เม่ือเจ�ากลั้นอาหารทังมวรด่ังอ้ันค็อยากนํ้ามากนักเจ�าวัก
กินนํ้าฟายมือ ๑ ทีน้ันลักษณะใหย- ๓๒ ค็ดี ลักขณะหน�อยได� ๘ สิบทัสค็ดี ค็อันตรายกับหายไพเสี้ยงห้ันแล สัก
กระ สลีรํ ปรมํ ลามกะ ชาตํ ตนมหาปุริสสะเจ�าทังมวรค็เปนลามกะถ-อยร�ายนักดูกข�างค็เขินทังมวรเจ�าค็เอามือ
ลูบหัวตนดูผมค็หล-นติดมือออกมาแล โสเอวํ มหันตํ ทุกขํ อนุภาวันโต ป(นะ เอวํ จินเตสิ เจ�าได�เสวิยทุกข�มาก
นักดั่งน้ีค็ดีเจ�าค็บ-คระนิงใจดั่งน้ีคูจักคืนเมือหาพ-อพระยาสรีสุทโธธนะมหาราชกับทังนางยโสธราเทวีอันเปน
อัคคะมเหสีแห-งคูแล�วจักกินเข�าน้ําโภชนะสาลีอันมีรสแล�วจักนอนอยู-เหนือาสนาอันอ-อนสุกขุมานเทิอะ เจ�าค็บ-
คระนิงสันนี้สักอันแล อัชชตํ พุทโธ ภวิสามิติ จินเตสิ มหาปุริสสเจ�าค็เท-าคระนิงใจว-า คูจักได�เปนพระเจ�าวันน้ี
ชะแล ทีนั้น ค็ได�เสวิยยังทุกขะเวทนามากนักค็สยบท-าวไพเหนือแผ-นดินนอนอยู-ห้ันแล เม่ือน้ัน เทวดาตน ๑ ค็
ไพ // 
 ด�วยอานุภาวะเมือบอกแก-พระยาสรีสุทโธธนะตนเปนพ-อว-าลูกมหาราชไพกะทําเพียรบ-ได�เปนพระเจ�า
ตายไพแล�วแล พระยากล-าวว-าลูกคูบ-ได�เปนพระสัพพัญ1ูบ-ตายเท่ือแล พรามหณ�ทังหลายทวายแล�วว-าอ้ันดีหลี
ดาย เราบ-เชื่อคําเทวดาแล ท-านจุ-งหนีไพเทิอะ เทวดาตนน้ันค็บ-อาจอยู-ได�ค็กลับหายจากที่น้ันห้ันแล มหาปุริส
สะเจ�าได�สติสมาธิดีนักแล�ว ค็ลุกไพน่ังอยู-ใต�ร-มไม�ชมพูต�น ๑ คระนิงใจว-าดั่งน้ี คูจักได�เปนพระเจ�าด�วยอันกลั้น
อาหารนี้บ-มีแล ทีน้ันเจ�าค็กินอาหารเปนปกกติมาดั่งเก-าห้ันแล เจ�าค็มีตนอันเต็มงามดั่งเก-า อินทรียะค็มีวัณณะ
อันใสบัวริสุทธ�ดีนัก มหาปุริสสะเจ�ามีลักขณะใหย-ได� ๓๒ ค็ดี ลักขณะหน�อย ๘๐ ทัสค็ดี ค็พ่ําเพ็งเต็มมาดั่งเก-า 
มีต�นว-าเปนดั่งลําฅําค็มีแล มหาปุริสสะเจ�าออกบวชแลกะทําเพียรด�วยทุกข�ยากลําบากแก-ใจปางนี้เปนท่ีสุดท่ี
ซ�อยแล�วจิ่งได�ตรัสสัพพัญ1ุตญาณเปนพระเจ�าได�โลกน้ีแล กะทําเพียรทุกข�ยากลําบากสันนี้เท-ามีพระโพธิสัตต�
เจ�า //  
 อันปรารถนาเอาสัพพัญ1ูตนเดียวแล ส-วนว-าพระป*จเจกโพธิเจ�าสร�างสมพารแลตนแล ๒ อสงไขย
ปลายแสนมหากัป กะทําเพียรค็บ-ได�เปนพระเจ�าแล อรหันตาเจ�าทังหลายมีต�นว-ามหาสารีบุตต�แลโมคคัลลานะ
อันเปนสาวกยุคคลสร�างสมพารแลตนแลอสงไขยปลายแสนมหากัปปLแต-สํานักพระอโนมัททสีวันนั้นค็ดีกะทํา
เพียรสันน้ีค็บ-ได�เปนพระเจ�าแลจักปรารถนาเปนพระป*จเจกค็ได�ง-ายนักเปนดั่งจักกวัตติราชอันมารอดมีตนนั้นค็



 

 

บ-เอาเหตุมหากุสลมายุโยงใจตนแล เจ�าออกไพบวชอยู-ตนเดียวในปEาไม�วิเวกตนเดียวอยู-เปนเพื่อนเน้ือนกเสือ
สิงห�สีหราชสีระม่ังกวางทรายอยายอยู-ด�วยกันมากนัก น้ําไหลพัดหนีผ-าสะสาดเปนนิรันตร�บ-ขาดสายเปนทุกข
เทวดาอันถนัดยิ่งนักผู�เดียวเพื่อจักห้ือเปนคุณอตุระติเรกบ-รู�ก่ีร�อยอเนกสังขยาแก-ฅนแลเทวดาทังหลายแล อถโข 
ถัดนั้นเม่ือเดือน ๖ ออก ๘ ฅํ่าเม่ือจักใกล�รุ-งมหาปุริสสะเจ�าฝ*นหันนิมิตใหย- ๕ อันฝ*นว-าเอาแผ-นดินเปน // 
 ซะลีนอน ฝ*นว-าเอาดอยหิมวันต�สูงได� ๕๐๐ โยชนะเปนหมอนนอนเอาหัวเมือเหนือ ฝ*นว-าเอามือตน
กล้ําซ�ายพาดไว�เหนือน้ําสมุทท�เบ้ืองวันออก ฝ*นว-าเอามือตนกล้ําขวาพาดไว�เหนือนํ้าสมุทท�เบื้องวันตก ฝ*นว-าเอา
ตีนทัง ๒ พาดไว�เหนือสมุทท�เบ้ืองใต�แล เจ�าค็พิจจารณาดูรู�ว-าฝ*นอันน้ีใหย-นัก คูจักได�เปนพระเจ�าเท่ียงแท�บ-
คลาดบ-คลาชะแล คันรุ-งแจ�งวันนั้นเจ�าค็ชําระตนดีแล�ว ค็ไพเอาเข�าบิณฑิบาตยังถานะเวลาอันควรแล�ว ค็เข�าไพ
นั่งอยู-ในที่ใกล�เคล�าไม�นิโครธต�น ๑ อว-ายหน�าเมือวันออก ในขณะน้ันไม�นิโครธต�นนั้นค็รุ-งเรืองด�วยรัสสมี มหาปุ
ริสสะเจ�าดุจดั่งหดหล-อด�วยน้ําฅํานั้นแล ไม�นิโครธต�นนั้นเปนท่ีปรารถนาแห-งนางสุชาดาอันเปนลูกสาวเสนกะผู�
อันอยู-ในเสนกะนิคม เม่ือนางยังเปนสาววันน้ันค็มาปรารถนาในท่ีใกล�เคล�าไม�ต�นน้ันว-าดั่งน้ี ข�าแห-งรุกขเทวดา
เจ�าขอจุ-งห้ือข�าได�ผัวผู�อันมีชาติเชื้อเสมิอกันแล�วจุงห้ือข�าได�ลูกชายก-อนลูกยิง คันว-าคําปรารถนาข�าบัวรมวรดั่ง
อ้ัน ข�าจัก // 
 มาปูชาเจ�าคูด�วยเข�ามธุปายาสอันหุงด�วยน้ํานมงัวอันปราสจากน้ําจิงใส-ไตรฅํามาปูชาทุกปลีชะแล เม่ือ
นั้นคําปรารถนาค็สมริทธีแก-นางแล วันน้ันนางค็เอานํ้านมแม-งัว ๘ ตัวอันปKอนออกมาแต-แม-งัวพันลงตัวลง
มาแล�วหุงเข�ามธุปายาสใส-ไตรฅําลูกนึงควรค-าได�แสนฅํางําด�วยไตรฅําลูก ๑ แล�วเอาผ�าขาวปกบนแล�ว ยอทูนหัว
ตนแล�วอว-ายหน�ารอเคล�าไม�นิโครธแล�วค็หันมหาปุริสสะเจ�าใส-ใจว-าเทวดาอันอยู-ยังไม�นิโครธด่ังอ้ัน ค็มีใจชมชื่น
ยินดีมากนักแล�วค็ลวดห้ือไตรฅําต-อมือมหาปุริสสะเจ�าแล�วกล-าวว-า ข�าปรารถนาด�วยประการสันใดแลสมริทธีดั่ง
อ้ัน เจ�าคูปรารถนาค็จุ-งสมริทธีด�วยประการดั่งอ้ันเทิอะ นางห้ือพอรแก-โพธิสัตต�เจ�าแล�วเท-านั้นค็เมือสู-ที่อยู-แห-ง
ตนห้ันแล มหาปุริสสะเจ�าค็เอายังไตรเข�ามธุปายาสไพสู-แม-นํ้าเนรัญชราไว�ไตรเข�าในท่ีนั้นแล�วลงอาบนํ้าออกมา
นั่งอยู-ในร-มไม�รังต�นนึงอันเปนมากะทําเข�ามธุปายาสห้ือเปน ๔ ละก�อนแล�วสัน ในทีน้ัน // 
 คันว-าเจ�าสันแล�ว ชําระไตรเสียห้ือหมดดีแล�วเจ�าค็กะทําสัจจะอทิฏฐานว-าดั่งนี้ ผิว-าคูจักได�เปนพระ
สัพพัญ1ูเที่ยงแท�ดั่งอ้ันไตรลูกนี้จุ-งไหลเมือเหนือทวนขระแสน้ําเทิอะ เจ�าค็ลอยไตรไพในแม-นํ้าเนรัญชรา ไตร
อันหาจิตเจตนาบ-ได�ดุจดั่งมีจิตใจค็ไหลทวนขระแสน้ําเมือเหนือดูงามองอาจดุจดั่งราชหงส�ฅํา ไก-มหาปุริสสะเจ�า
ได� ๑ ๑ ว-าแล�วค็ดํามุดลงไพฟ*ดไตรพระเจ�า ๓ ลูกก�อนนั้นเสียงดังเพรง เพรง ๒ ทีแล�วค็ลงไพซ-อนอยู-ใต�ไตรพระ
เจ�า ๓ ลูกก�อนอยู-ห้ันแล ในขณะน้ัน ส-วนว-า พระยานาคตัวชื่อว-ากาละนาคราช ได�ยินยังเสียงอันนั้นค็กล-าวว-า 
วันน้ีค็เปนพระเจ�าตน ๑ วันวาค็เปนพระเจ�าตน ๑ หายามคูจักหลับบ-ได�แล คันว-าคระนิงใจดั่งนี้แล�ว มันค็
ออกมาไหว�มหาปุริสสะเจ�าแล�วกล-าวว-าเจ�าคูจักได�เปนพระเจ�าตน ๑ เท่ียงแท�บ-สงไสรบ-คลาดบ-คลาด�วยสัจจะ
อทิฏฐานไตรลูกน้ีหากเปนหม้ันเจ�าค็อย-าได�สงไสรเทิอะ เม่ือเดือน ๖ ออก ๑๕ ฅํ่าน้ันค็ลีลาคลาจากท่ีนั้นค็ไพอยู-
ปEาไม�รังอันมีดอกประกอบด�วยกินะ // 
 คันธะอันหอมมากนักในที่ใกล�แม-นํ้าเนรัญชราค็ชําระวิสุทธจิตตวิสุทธิเจ�าค็ได�อัฏฐสมมาป*ตติในปEาไม�รัง
ที่น้ันยามตะวันเอยนเจ�าค็ลงมาอาบนํ้าในแม-น้ําเนรัญชราแล�วออกมานั่งอยู-ในที่ใกล�เคล�าไม�รังห้ันแล ยามเอยน
ร-มกว�างเจ�าค็สระเด็จออกจากปEาไม�รังดูองอาจดุงดั่งช�างสานลงน้ํามันเจ�าค็อว-ายหน�าเข�าสู-ข-วงหลวงมหาโพธิตน



 

 

มีลําอันขาวเปนดั่งลวดเงินมีใบเขียวงามด่ังแววหางนกยูงน้ันเจ�าไต-หนทางอันเทวดาหากประดับงามนั้น กว�างได� 
๘ อุสุภะ คือ ๘ ร�อยวา เจ�าค็บ-เขงขามกลัวสักอันดูองอาจดุงดั่งเกสราชสีหราชน้ันค็มีห้ันแล เม่ือนั้น สหํ ป*ตติ 
มหาพรหมลงมาถือฉัตต�ขาวกว�างได� ๓ โยชนะก้ังแล สันตุสิตเทวบุตต�แล สุมายาเทวบุตต� ค็ลงมาถือจาวมอร
ใหย- ๓ คาวุตต� คือว-า ๖ พันวาไพ ๒ ตราบข�างพระยาอินทะถือหอยสังข�ลูก ๑ ชื่อว-าวิชชยุตตระใหย-คาวุตต�นึง
เปEาไพก-อนหน�ามหาปุริสสะเจ�าแล หอยสังข�ลูกนั้นเปEาทีเดียวเสียงอันดังนั้น ๔ เดือนจิ่งหายแล ท�าวจตุโลกบาล
ทัง ๔ ถือฉัตต�พัดจาวมอรก้ังพาย // 
 หลังมหาปุริสสะเจ�าแล เทวดาค็แวดล�อมเปนบริวารมหาปุริสสะเจ�าเข�าไพสู-ข-วงมหาโพธินับบ-ได�วันนั้น
แล เจ�าค็สระเด็จข้ึนน่ังเหนือคาเขียว ๘ กํามืออันโสตถิยะพราหมณ�หากห้ืออันลวาดเจือเหนือดิน ทีนั้นเจ�าค็
กะทําสัจจะอทิฏฐานค็เปนแท-นแก�ววชิรเพทกว�างได�สิบ ๔ สอกค็ออกมาแต-แผ-นดินเจ�าค็น่ังพับพะแนงเซ่ิงอว-าย
หน�าไพวันออกอว-ายหลังรอเคล�าไม�มหาโพธิ์ต�นน้ันแล ไม�มหาโพธิ์ต�นนั้นมีลําอันขาวดั่งลวดเงินนั้นสูงได�ร�อยสอก
นับเปนวา ๑๕ วาแล เจ�าค็กะทําเพียรด�วยคําว-าคูบ-ได�เปนพระเจ�าเหนือแท-นแก�วที่นี้ด่ังอ้ัน หนังคูค็ดี เลือดคูค็ดี
เอ็นคูค็ดี แม-นไขแห-งชอบฅาดไพด�วยข-ายเอ็นเท-ามีแต-หนังเปล-าติดดูกอยู-ค็แล�วเทิอะ แม-นว-ากระดูกคูย�อยไพ
เหนือแท-นแก�วท่ีนี้ค็จุ-งแล�วเทิอะ ตราบใดบ-ได�เปนพระเจ�าคูบ-ลุกหนีเจ�าแท-นแก�วที่น้ีแล�ว วันนั้นพระอาทิตย�ไปE
ทันตกเทื่อเจ�าค็ประจญแพ�มารผู�ชื่อวัสสะวัตติผู�เนร // 
 มิตมือได�พัน ๑ ถืออาวุฒข่ีช�างคีรีเมกขราสูงได�ร�อย ๕ สิบโยชนะอันมากับด�วยเสนามารมากนักลวงสูง
แต-แผ-นดินน้ีเม่ือบนได� ๙ โยชนะลวงกว�างพายซ�ายได� ๑๒ โยชนะ พายขวาได� ๑๒ โยชนะ ลวงยาวแต-ข-วงไม�
มหาโพธิ์เถิงกําอพงจักรวาลแล มหาปุริสสะเจ�าประจญแพ�มาแลโลกทังมวรบ-เขงขามกลัวสักอันดูองอาจดุงดั่ง
เกสราชสีห�น้ันค็มีแล ในเม่ือปถมะยามค็ได�ปุพเพนิวาสานุสสติญาณบ-หลอสักอัน แรกแต-ตนได�เปนสุเมธระสี
ได�ลัทธะพยากอรในท่ีใกล�บาททัง ๒ แห-ง พระทีป*งกอรเจ�าวันน้ันนับแต-นั้นมาได� ๔ อสงไขยปลายแสนมหา
กัปปLด�วยลําดับมาตราบต-อเท-าอันได�เปนพระยาเวสสันตระว-าดั่งนี้ คูได�เปนพระยาเวสสันตระแล�ว คันว-าคูคลาด
จากอันเปนพระยาเวสสันตระแล�วค็ได�ไพ // 
 เกิดในชั้นฟKาตุสิตา คันคูคลาดจากตุสิตาแล�วได�ลงมาเอาปฏิสนธิในท�องแห-งนางสรีมหามายาเทวีใน
เมืองกัปป(ลวัตถุมาอยู-ที่ใกล�แม-นํ้าอันชื่อว-าอโนมานที คูพรากจากอโนมานที มาอยู-ในปEาไม�ม-วงชื่อสุป(ยวัน พราก
ห้ันมาอยู-ในเมืองราชคหะนคอรแล�วมาอยู-ในสํานักระสี คูพรากจากอาฬาระสีแลอุททกะรสีมาอยู-ปEาไม�เดื่อ คู
พรากปEาไม�เดื่อมาอยู-ในที่ใกล�ไม�นิโครธ คูพรากจากปEาไม�นิโครธมาที่สันเข�ามธุปายาสริมแม-นํ้าเนรัญชรา คูพราก
จากที่สันเข�ามธุปายาสมาอยู-ในปEาไม�รังข�างแม-นํ้าเนรัญชรา คูพรากจากปEาไม�รังมานั่งเหนือแท-นแก�วในกาละ
บัดนี้แล เจ�าค็มานั่งเหนือแท-นแก�วพิจจารณาดูด�วยประการดั่งน้ีวันนั้นแล ในเม่ือมัชธิมะยามเที่ยงฅืนนั้นเจ�าค็ได�
จักขุญาณตาทิพพ�ค็หันยังอันเกิดอันตายแห-งตนแล สัตต�ทังหลายด�วยตาทิพพ�มากนัก เม่ือนั้นแล ถัดนั้นเจ�าค็
ชําระโลกียะวิสุทธิ ๔ อัน คือ ทิฏฐิวิสุทธิ สังขาวิตรตณะวิสุทธิ มัคคา // 
 มัคคะญาณทัสสนะวิสุทธิ ปฏิปทาญาณวิสุทธิแล ป*จจุสกาเล สัพพะพุทธานํ อาจิณเณ ป*จจะยา กาละ
ญาณ โอตเรตวา ปฏิจจสมุปาทํ สมสิตวา ยามจักใกล�รุ-งนั้นเจ�าค็ปลงญาณประยาลงในป*จจะยากาละอัน
พระพุทธเจ�าทังหลายหากห�อมเหยียบมาแต-ก-อนมากนักในขณะนั้นหม่ืนโลกจักรวาลค็หวั่นไหวไพมาดุจด่ังอยู-ใน
ใบบัวเม่ือลมมาพัดกวัดแกว-งไพมาค็ร�องร�อยทีพันฅาบเปนดั่งภาชนะทองอันท-านหากตีด�วยฅ�อนเหล็กน้ันเจ�าค็



 

 

รํ่าเพิงปฏิจจสมุปบาทอันมีองคะได� ๑๒ อัน ปฏิสันธิ จตุสังเขย ปาฏิวฏาวิสตาการา ด�วย อัฏฐะกาบ ทัสสะกาบ
ด�วยอนุรมว-า อวิชชา ป*จจยา สังขารา สังขาระ ป*จจะยา วิญญาณํ วิญญาณะ ป*จจยา นามะรูปN ด�วย ปฏิโลมะ
ว-า อวิชชา ยัตเววะ อเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระ นิโรโธ สังขาระ นิโรธา วิญาณะ วิโรโธ วิญญาณะวิโรธา นา
มะรูปะนิโรธา ดั่งน้ี ในกาละเม่ือป*จฉิมยาม มหาปุริสสะเจ�าคฺห้ือบังเกิดกามาวัจจระมหากุสลจิตตะ // 
 อันประกอบด�วยโสมนัสเวทนาญาณสัปปะยุตตะอสังขาริกติกขะภาวะลูกอันเปนกามาวัจจระชวนะ
เจ�าค็เอาอานาปานัสสติกัมมัฏฐานเปนอารมณ�ห้ือบังเกิดเปนปริกัมม�ภาวะนาทีนึง เกิดเปนอุปปจาระที ๑ เปน 
อนุโลมัญญาณ ๒ ที ถัดนั้น โคตรภุญญาณค็ได�อาเสวนะป*จจยะโคตรภุญญาณค็ตกในจิตตักขณะทีนึง โสตา
ป*ตติมัคคะญาณค็ตกในจิตตักขณะทีนึง เกิดเปนอุปปจาระทีนึง เกิดเปนอมนุสโลมัญญาณ ๒ ที ถัดนั้น โคตร
ภุญญาณค็ได�อาเสวนะป*จจยะโคตรภุญญาณค็ตกในจิตตักขณะทีนึง โสตาป*ตติมัคคะญาณค็ตกในจิตตักขณะ
ทีนึง โสตาปฏิผละค็ตกถัดจิตตักขณะทีนึงเปนปถมะวิถีในปถมะมัคคะแล ถัดนั้นเจ�าค็ป*ตติป*ตติห้ือได�อรหันตะ
มัคคะญาณชื่อ อาสะวักขะยัญญาณพิจจารณาดูยังอันเสี้ยงยังอันหลอแห-งกิเลสทังหลายอันมัคคะทัง ๔ หากข�า
เสียนั้นเจ�าค็รู�ว-าปถมะมัคคะข�ากิเลสเสียแล�วเท-านี้ ทุติยะมัคคะข�า // 
 กิเลสเสียแล�วเท-านี้ ตติยะมัคคะข�ากิเลสเสียแล�วเท-านี้ อรหัตตะมัคคะข�ากิเลสเสียแล�วเท-านี้ เจ�าค็บ-รู�ว-า
มัคคะทัง ๔ ข�ากิเลสเสียแล�วทังมวรได�ร�อยสิบอันแล�วบ-หลอสักอันแล ในเม่ือพระอาทิตย�สระเด็จข้ึนมาในปาจิณ
โลกธาตุกลํ้าวันออกเรืองเรื่อทุกเทสท�องห�องจักรวาลน้ีดั่งอ้ัน ในขณะนั้น มหากรียาจิตตอันประกอบด�วยโสมนัส
เวทนาญาณสัมปะยุตตะอสังขาริกเปนกามาวจระจวนะจิตน้ันค็เกิดเปนสัพพัญ1ูตญาณเปนพระพุทธเจ�า
ประดับด�วยญาณมีปฏิสัมภิทาญาณทัง ๔ เปนต�นค็ตกลงในสันตาระตนปุริสสะเจ�าแล พุทโธ ชาโต เกิดเปนพระ
สัพพัญ1ูกับด�วยอัสสจันมากนักวันน้ันได�ปลีกดสันเดือน ๖ เพ็งเมงวันพุธยามจักใกล�รุ-งวัตตัพพักขณะในขณะ
อันเพิงกล-าวว-าอรุณโณอุจฉตินั้นแล ในวันนั้น // 
 ส-วนว-าหม่ืนโลกจักรวาลค็ไหวพร�อมกันที ๑ ทีเดียวมีรัสสมีเก่ียวกันเปนอันเดียวเต็มท่ัวห�องท�อง
จักรวาลทังมวรไฟนารกค็ดับวันนั้น ภานุมาพระอาทิตย�ค็มีรัสสมีอันเอยนนักพระจันทร�ค็ปราสจากมุลทิลพ่ําเพ็ง
เต็มบัวรมวรได� ๑๕ ฅํ่าเปนนักขัตตราชาค็สระเด็จข้ึนมาพร�อมกับด�วยพระอาทิตย�นักขัตฤกษ�ดาวทังหลายมีรัส
สมีเรื่อเรืองมากนักเปนเปYยวในพื้นอากาสทังมวรแล เทวดาอันอยู-ในหม่ืนโลกจักรวาลหมู-มีริทธีอานุภาวะค็ไหล
หลั่งถ่ังเข�ามาในมงคลจักรวาลนี้มากนักจีมจัดยัดกันอยู-เปนหมู-หม่ืนตนแสนตนเพื่อจักใคร-หันแลใคร-ไหว�แลปูชา
พระสยุมภูญาณอันมีคุณอตุลวิบูลวิสุทธิ์สุดใสได�เปนพระเจ�าใหม-หัวทีวันนั้นแล ถัดนั้นพระอยู-ในมหาป*ฏฐาน
ทังมวร ๔๙ วันแล�ว คันเม้ียนสัตตหะเม่ือเดือน ๘ ออก ๑๒ ฅํ่าพระเจ�าลีลาไพสู-ปEาอิสิป*ตตนะมิคคะทาพ�นยาม
เอยนแล�วพระค็กะทําอาไสรเซ่ิงเมืองพาราณสีราชธานีกว�างได� ๑๒ โยชนะ ๙ หม่ืน ๖ พันวาเปนท่ีโคจรคามค็
เข�าวัสสาในปEา // 
 อิสิป*ตตนะมิคคะทาพ�นวันน้ันแล ในวันเดือนสิบเพ็งเจ�าค็น่ังอยู-ท่ีใกล�เล�าไม�รังต�นนึงเทสนาธัมม�จักกัป
วัตตนะสูตรแก-เทวดาทังหลายอันมาแต-หม่ืนจักรวาลยังพรหมทังหลายสิบ ๘ โกฏิมีเจ�าอัญญะโกณฑัญญะเปน 
ประธานพระค็ตั้งไว�ในอรหัตต�ผละก-อนทังหลายแล�วค็เข�าวัสสาในปEาอิสิป*ตตนะมิคคะทาพ�น ทีน้ันออกวัสสา
แล�วค็อยู-ห้ือเม้ียนระดูฝนเถิงวันเดือนยี่แรมฅํ่านึงน้ันพระพุทธเจ�าไพสู-ประเทสชื่ออุลุเวลา ค็บวชภัททัคคิยราช
กุมมาร ๓ สิบตนด�วยเอหิภิกขุป*พพชาในราวปEากัปปาสิกกวัณณะอันมีในระแวกหนทางไพรอดอุลุเวลาค็ได�วัน



 

 

เดียวน้ันอยู-ในท่ีนั้น ๒ เดือนค็บวชระสีทังหลายพันตนมีอุลุเวละกัสสัปปะเปนประธานด�วยเอหิภิกขุป*พพชาแล�ว
คระนิงใจว-าจักไพแก-ปฏิญาณอันตนได�ห้ือแก-พระยาพิมพิสารมหาราชค็ไพสู-เวียงราชคหะรอดในวันเดือน ๔ 
เพ็งด�วยลําดับคามะนิคคมณะราชธานีพระค็อยู-ในเวฬุวนุญญาณอันมีในที่จีมใกล� // 
 เวียงราชคหะเส้ียงระดูหนาว ๔ เดือนแล�วอันมีขีนาสาวะภิกขุยิบหม่ืนตนคือว-าหม่ืน ๑ เปนชาวอง
คะมัคคธะ หม่ือน ๑ เปนชาวกัปป(ลวัตถุ หากเปนบริวารค็ไพสู-กัปป(ลวัตถุด�วยอันไพหัวทีกับด�วยกาฬุทายีอัน
เกิดร-วมวันเดียวแห-งตนเปนมัคคุเทสกนํหนทางแท�แล แต-ราชคหะไพเถิงกัปป(ลวัตถุใกล�ได� ๖ โยชนะ ๔ แสน ๘ 
หม่ืนวา พระพุทธเจ�าไพตามสําราญบ-รีบแลวันเดียวแลโยชนะ ๘ พันวาคอมได� ๒ เดือนรอดกัปป(ลวัตถุอันเปน
สัญญาติเทสแห-งตนแล เถิงวันเดือน ๘ เพ็งนั้นค็เทสนามหาเวสสันตรชาฏกวันน้ันแล แต-น้ันมานานได� ๗ วัสสา
ในปลีถ�วน ๗ นั้นวันเดือน ๘ เพ็งนั้นพระค็ไพกะทํามยกะปาฏิหารในที่ใกล�เคล�าไม�ม-วงต�นชื่อคัณฑัมมรุกขะ ใน
เม่ือแล�วยมกะปาฏิหารนั้นฅนทังหลายแลเทวาดทังหลายได�ซาวโกฏิตนพระค็ต้ังไว�ในโสตาป*ตติมัคคะญาณแล�ว
พระค็สระเด็จไพสู-ตาวตึงสาด�วย ๓ บาทย-างตีนตนนั้นเหนือหินบัณฑุกัมพล // 
 สิลาบาตอันเปนอาสนาแห-งพระยาอินทากว�างได� ๕๐ โยชนะ ยาว ๖๐ โยชนะ ลวงหน�าได� ๑๕ โยชนะ 
มีในที่ใกล�ไม�ปาริชาติคือไม�ทองหลางทิพพ�อันสูงได�ร�อยโยชนะมีกลิ่นคันธะอันหอมฟุKงไพได�ร�อยโยชนะมีรัสสมี
เรื่อเรืองไพได� ๕๐ โยชนะเพื่อว-าจักเทสนาอาภิธัมมาเทวดาทังหลายแล เหตุดั่งอ้ันอถกถาจารเจ�ากล-าวในนิทาน
อัฏฐสาริณีดั่งน้ี กรุณาวยะสัตเต สุป*ญญา ยัสสะ มเหสิเนญเยยะ ธัมเม สุสัพเพ สุปวัตติตถะ ยถา รุจิทยัตตะยัส
สัตเต สุสะ มุสสาหิตมานะโส ปาฏิเหรา วัสสันมหิ วัสสันเตติ ทสาละเย ทวาริสกะ มุมหิ บัณฑุกัมพล นามะเก
สิลาสะเน สนิสินโน อาทิจโจว ยุคันธะ วิเร จักกะวาฬ สหัสเสหิ ทสะคัมม สัพพโส สันนิ สิโนนะ เทวานํ คเณนะ
ปริวาริโกมาตรํ ปมุกขํ กตวา ตัสสะ ป*ญญายะ เตชสา อภิธัมมกถามัคคํเทวานํ สัมปะวัตติยิ พระพุทธเจ�าตนมี
มหากรุณา // 
 โสภานะเจตสิก ลูกนั้นค็มายุโยงจงใจตนค็ไพนั่งอยู-เหนือหินบัณฑุกัมพลสิลาบาทอันมีหมู-เทวดาทัง
หลายมาแต-หม่ืนโลกธาตุจักรวาลมานั่งแวดล�อมเปนบริวารรอดทุกเบื้องทุกพายแล�วมีนางสรีมหามายาเทวบุตต�
ตนแม-เปนประธานด�วยกําลังป*ญญาลูกนั้นพระค็เทสนาอภิธัมมา ๗ กัมพีมีนิกเขปราสีอภิธัมมา สังคณี
ปกรณะเปนเคล�าด�วยมาติกากุสลติกกะว-า กุสลาธัมมา อพยากะตาธัมมาน้ีแล เทสนาอภิธัมมาแล�วพระค็เทสนา
วิภังคะธาตุกถาปุคคละป*ญญัติ กถาวัตถุ ยมกะ มหาป*ฏฐาน เปนอภิธัมมาป(ฎก จัดด�วยขันธะได� ๔ หม่ืน ๒ พัน
ขันธ�แทนค-านํ้านมสรีมหามายาแม-แห-งตนแล ในเม่ือแล�วอภิธัมมาเทสนานั้นเทวดาทังหลาย ๘ หม่ืนโกฏิตนมี
มหามายาเทวบุตต�เปนประธานพระค็ตั้งไว�ในโสตาป*ตติผละอันเปนโลกุตตระคุณตัดขาดยังทุคคติปฏิสนธิพร�อม
กันทัง ๔ ค็ได�หันยังนิพพานต-อหน�าแท�เปนดั่งปุคคละผู� // 
 มีตาอันประกอบด�วยจักขุปราสาทหันรูปแลหันมนทลพระจันทร�อันพ่ําเพ็งบัวรมวรน้ันแล ออกวัสสาวัน
มหาปวารณาพระค็ลงมาจากตาวตึงสามาด�วยข้ันไดแก�วอันก-ายแต-ตาวตึงสาลงมาหัวข้ันใดแก�วกล้ําตํ่าลงจําจีม
ปะตูเวียงสังกัสสนคอรเพื่อสอนอภิธัมมาแก-มหาสารีบุตต�วันนั้นแล ถัดน้ันพระค็จระเดินเทสด�วยลําดับคามนี
คมณะราชธานีทังหลายสอนฅนแล เทวดาทังหลายด�วยอันเทสนาธัมม�มากนักแล แต-อันเปนพระเจ�านั้น ๔ สิบ 
๕ วัสสาเทสนาทังมวรเปนป(ฎกทัง ๓ เปนนิกาย ๕ อันเปนขันธะ ๘ หม่ืนแล พระเจ�าตนนี้นําฅนแลเทวดาเข�าสู-
เมืองแก�วอันประเสิฏคือนิพพานมีประหมานซาว ๔ อสงไขยปลายร�อย ๖ สิบโกฏิปลายแสนตัวสัตต�แล หาก



 

 

เปนจารีตนิจจปเวณีแห-งพระเจ�าทุกตนแล ในเม่ืออายุพระเจ�าได� ๘ สิบทัสเข�าวงสาทสกะพระค็มาสู-เมืองปาวา
นะค็ไพสันเข�าในเรือนจันทะกุมมารลูกช-างฅําแล�วค็บังเกิดพยาธิท�อง // 
 ลงเลือดมากนักกายะพละอันได�พันโกฏิตัวช�างสานค็ผ-อนลงเสียบัดเดียวนั้นเปนดั่งนํ้าตรองตกลงเสีย
นั้นแล พระพุทธเจ�าลําบากมากนักค็กล-าวแก-เจ�าอานันทะว-า ตถาคตจักนิพพานในเมืองกุสินารายชะแล แต-เม่ือ
ปาวานะมาเถิงเมืองกุสินารายใกล�ได� ๖ พันวาพระค็มาด�วยอุสสาหะมากนักยั้งพักเซาแรงซาว ๕ แห-งจิ่งรอด
เมืองกุสินารายยามพลังฅํ่าแล�ว พระค็ค-อยลีลาเข�าไพปEาไม�รังอันเปนสวนอุทธิยานแห-งพระยามลทังหลายนั้นค็
ไพนอนเหนือช-องอันจักนิพพานในทํ่ากลางพระยาไม�รัง ๒ ต�นอันมีบริวารมากนักวันน้ันแล เม่ือปถมะยามพระค็
สอนสุภัททะปริพพาชกะห้ือได�อรหัตตะผละพระค็เทสนามหาสุทสนะสูตรเพื่อจักสําแดงเมืองกุสานารายว-าเปน
มหานัคคระราชธานีอันใหย-นักแก-เจ�าอานันทะเถระห้ันแล ถัดนั้นพระค็กล-าวคาถาอันนี้สักเสินเจ�าภิกขุทังหลาย
ว-า ปริปุณโณ วโย เมยหํ ปริตตํ มะมะ ชีวิตตํ ปหายโว คมิสสามิ // 
 กตํเม สรณํ มัตตโน ดูรา ภิกขุทังหลาย ส-วนว-าเวยยะแห-งคูน้ีค็เปนอันแก-แล ชีวิตคูค็หน�อยสั้นกว-าพระ
เจ�าทังหลาย ส-วนว-าที่เพิ่งคูค็ได�แล�วแล วันนี้คถาคตค็จักละยังสูท-านทังหลายไว�จักนิพพานไพในวันนี้ชะแล ถัด
นั้นพระค็มีมหากรุณาเปนอันบ-ขาดสอนด�วยโอวาทคาถาว-าดั่งนี้ อุปปะ มัตตา สติ มันโต สิลาโลถะ ภิกขุโข 
สมาหิตาสะ กัปปา จิตติ มนุรักขะ ถะโย อิสมิง ธัมมะ วินะโย ปมัตตา วอเหสสติ ปหายชาติ สังสารํ ทุกขะสันตํ 
กริสติ ปุคคละผู�ใดฅนคระหัสถ�นักบวชค็ดีอยู- อย-าได�ปมาทะหลงลืมในธัมม�วิเนยยะจุ-งกะทําเพียรไจ�ๆ ค็จักได�ละ
เสียยังขันธะทัง ๕ อันเกิดในวัฏฏะสงสารห้ือได�เถิงนิพพานดับทุกข�ทังมวรแก-สูท-านทังหลายบ-อย-าชะแล หน
คระหัสถ�ห้ือรักสาธัมม�คือกุสลกัมม�ปถะสิบประการ คือว-าปาณาติบาต ๑ อทินาทานะ ๑ กาเมสุมิจฉาจาน ๑ 
อันน้ีชื่อว-ากายกัมม� ๓ แล มุสาวาโทเวรมณี ป(สุณาวาจาเวรมณี // 
 สัปปราวาจาเวรมณี ผรุสสวาจาเวรมณี อันนี้ช่ือว-าวจีกัมม� ๔ แล อมัชฌา อัพยาปาทะ สัมมาทิฏฐิ อัน
นี้ชื่อว-ามโนกัมม� ๓ แล ธัมม�สิบอันน้ีชื่อว-ากุสลกัมม�ปถะสิบประการแล หนนักบวชห้ือรักสาจตุปริสุทธสีล ๔ อัน 
คือ ปาฏิโมกขะสังวรสีล อินทรียสังวร สัมมาอาชีวะสังวร ป*จจะยะสันนิสิตสีล ละอันประการ ๑  นักบวชห้ือ
เว�นจากอเนสนะกัมม�ซาวเอ็ดมีต�นว-า เวฬุทานํ ผละทานํ ป*ตตทานํ เวชชกัมม� อยาห้ือเปนหม�ออยา นักบวชบ-กํา
ทําสันน้ีค็จักพลันได�เถิงนิพพานดับทุกข�ทังมวรเสียแก-นักบวชตนนั้นชะแล อถะโข ภควา ภิกขุ อามันเตสิ หันทะ
ทามิ ภิกขเว อามันตะ ยามะโว วะยะธัมมา สังขารา อัปปมาเทนะ สัมปเถติ ถัดนั้นพระค็สั่งเจ�าภิกขุทังหลายว-า
ดูราภิกขุทังหลาย หันทะทามิ น้ีในกาละบัดนี้ควรแล คูตถาคตจักสั่งยังท-านทังหลายนิพพานก-อนแล ดูราภิกขุ
ทังหลายขันธะทัง ๕ นี้ อนิจจานิบ-หม้ันบ-เท่ียงสักอันรู�แตกรู�มล�างดั่งน้ีทุกแห-งบ- // 
 เว�นได�แล สูท-านทังหลายอยู-พายหลังอย-าประหมาทจุ-งกะทําปฏิบัติห้ือเถิงโลกุตตระสัมป*ตติอันเปน 
หนทางห้ือรอดห้ือเถิงยังนิพพานเทิอะ ถัดน้ันพระค็กะทํากัมมัฏฐานซาว ๔ คือ กสินะสิบ อสุภะสิบ กายะคตะ
สิตนึง อนาปานัสสกรุณานึง เปนอารมณ�แล�วพระค็เข�าปถมะจยาน เข�าทุติยะจยาน ออกทุติยะจยาน เข�าตติ
ยะจยาน ออกตติยะจยาน เข�าจตุตัตถะจยาน ออกจตุตัตถะจยาน เข�าอากาสานัญจายะตนะ ออกอากานัญจา
ยะตนะสมาป*ตติ เข�าวิญญาณัญจายตนะ ออกวิญญาณัญจายตนะสมาป*ตติ เข�าอากิญจาญายตนะ ออกจากอา
กิญจาญายตนะสมาป*ตติ นวะสัญญานาสัญญายตนะ ออกเนวะสัญญายตนะสมาป*ตติแล�วพระค็สัญญาเวทิยิตนิ



 

 

โรธะสมาป*ตติเม่ือพระพุทธเจ�าเข�าสมาป*ตติดั่งอ้ันเจ�าอานันทะค็ใส-ใจว-าพระเจ�านิพพานแล�ว ค็ถามเจ�าอนุรุทธ
เถรว-า ข�าแห-งเจ�าคู พระเจ�านิพพานแล�วอ้ันชะรือ เจ�าอนุรุทธเถร กล-าวว-า อาวุสโส // 
 อานันทะ ดูรา อานันทะพระพุทธเจ�าไปEนิพพานเทื่อ พระพุทธเจ�าเข�าสัญญาเวทะยิตนิโรธะสมาป*ตติ
ดาย ในขณะนั้นพระออกจากสัญญาเวทะยิตนิโรธะสมาป*ตติแล�ว ค็เข�าเนวะสัญญานาสัญญายตนะ ออกจากเน
วะสัญญานาสัญญายตนะสมาป*ตติ เข�าอากิญจาญายตนะ ออกอากิญจาญายตนะสมาป*ตติ เข�าวิญญาณัญจายต
นะ ออกวิญญาณัญจายตนะสมาป*ตติ เข�าอากาสานัญจายตนะ ออกอากาสานัญจายตนะสมาป*ตติ เข�าจตุตัต
ถะจยาน ออกจตุตัตถะจยาน เข�าตติยะจยาน ออกตติยะจยาน เข�าทุติยะจยาน ออกจากทุติยะจยาน เข�าปถ
มะจยาน ออกจากปถมะจยาน พระค็เข�าโลกิยะจยานอถะสมาป*ตติด�วยอันเปนอนุโลมะแล ป*ตติโลมะพลันนัก
ลัดมือเดียวได�ซาว ๔ โกฏิปลายแสนสมาป*ตติแล ถัดนั้นค็ออกปถมะจยาน เข�าทุติยะจยาน เข�าตติยะจยาน 
ออกจากตติยะจยาน เข�าจตุตัตถะจยาน ออกจากจตุตัตถะจยาน สมันตรา ภควา ปริพพายิ พระค็ออก // 
 จากจตุตัตถะจยานแล�ว กามาวจระ มหากรียาสังณะสัมปะยุตตะ มาเปนป*จจะเวกขัณญาญ พิจารณา
ดูยังองคะจยานมีต�นว-า วิตกกะวิจจาราป(ตินั้นภวังคะตกห้ัน ในเม่ือแล�วยังทวารวิถีจิตตะน้ัน กามาวจระมหา
วิบากอันประกอบด�วยโสมนัสสะเวทนาญาณสัมปะยุตตะอสังขาริกานั้นมาเปนจุตติตกหน�าตทารัมมณะค็ได�ว-า 
สมุจเฉทะตัดปฏิสันธิขาดแล�ว พายหน�านั้นปฏิสันธิบ-มีแล ชื่อว-าปฏิเวกขัณสมันตระขันธะนิพพานด�วยอพะยา 
กตะจิตตะทุกขะสัจจะ แล�วพระค็นิพพานในปลีดับไส�เดือน ๖ เพ็งเมงวันอังคารยามจักใกล�รุ-งแล ในขณะนั้น
หม่ืนโลกจักรวาลนี้ค็ไหวพร�อมกันเปนอัสสจันอันเพิงกลัวหนังหัวพองสยองเส�นขนลุกค็เกิดมีมากนักก�อง เทวดา
ทังหลายค็ดังมากนักดุจดั่งอากาสจักแตกไพนั้นแล ฅนแลเทวดาทังหลาย เว�นอรหันตะเจ�าไว�ล้ํานั้นไห�เปน
โกลาหลมากนักฅนแลเทวดทังหลายไหลหลั่งถ่ังเข�ามาสักการะปูชามากนักรุ-งเรืองด�วยประทีสบ-รู�ก่ีร�อยอเนก
สังขยา // 
 รับหน�าปถมะสมโพธิ อหํนามะ ชื่อว-าหน�อยพวนเปนผู�แต�มเขียนคํ้าชูสาธุเจ�าโสภา วัดใหม-สรีดอนไชย 
ริมนาทรงผีเสื้อแล นายเหิย ด�วยเตชะกุสลบุลอันข�าได�แต�มเขียนน้ีค็ขอกุสลไพรอดพ-อแม-ข�าจีมเทิอะ นิพพานํ 
ป*จจโย โหตุเม นิจจํ ธุวํ ธุวํ ดีหลีเทิอะ // 
 จุฬสักขาดได� ๑๒๘๗ ตัวปลีดับเปล�าเดือน ๑๑ แรม ๗ ฅํ่าวันอังคาร ปริปุณณาวันน้ันแล สระเด็จแล�ว
ยามกองแลงปริปุณณาแก-ข�าดัวข�าผู�แต�มชื่ว-าหน�อยพวนไว�โชฏกะคํ้าพุทธศาสนาพระเจ�าโคตมะ ๕๐๐๐ ภวัสสา 
ขอห้ือข�าได�เกิดร-วมพระเจ�าอาริยะเมตตรัยตนจักมาพายหน�าเท่ียงแท�ดีหลีเทิอะ ขอห้ือได�เถิงอรหันมัคคะยาเน
เมตเตยยะสันติเก อนาคเต นิพพาน ป*จจโย โหตุเม นิจจํ ธุวํ ดีหลี // 
 รับหลังปถมะสมโพธิ จุฬสักขาดได� ๑๒๘๗ ตัวปลีดับเปล�าเดือน ๑๑ แรม ๗ ฅํ่าพรํ่าว-าได�วันอังคารปริ
ปุณณาแล�ววันน้ันแลเจ�าเหิย อหํนามะ ชื่อว-า หน�อยพวนแต�มเขียนปลางเม่ือสร�างคราวาสอยู-บ�านนาคตหัวบ�าน
แลเจ�าเหิย ข�าเขียนคํ้าชูสวาธุเจ�าโสภาวัดใหม-นาคตสรีดอนไชยริมนาทรงผีเสื้อแล เจ�าเหิย ข�าเขียนธัมม�พระเจ�า
ผูกนี้ขอห้ือข�ามีประหยาป*ญญาเสลียวสลาดอาจรู�ธัมม�พระเจ�า ๘ หม่ืน ๔ พันขันธ� ข�อห้ือข�าพลันได�รอดเนรพาน
เปนยอดแท�ดีหลีเทิอะ // 


