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๕๘ 

 

พระตถาคตนิรัพพาน 
 

 ยังมีในกาลคาบนึง หมูง้วน1 ก็มาเถิงแก่สัพพัญญูเจ้า จีงถามว่า 
ดูราอานน  วิหาน2 หลังเก่า อยุดอยา3 ก่อนดีบ่จา  
เจ้าอานนจีงกล่าวว่า  ปูกใหม่อยู่ดีก็ข้าแล  สัพพัญญูเจ้าจีงว่า  พระตถาคตจักนิพพานแลเมืองใดยัง

แคว้นใหย่นั้นจา   เจ้าอานนจีงว่า เมืองราชคึห4 ใหย่ก็ข้าแล  
พระเจ้าจีงกล่าว  พระตถาคตจักนิพพานใน เมืองกุสินาราย5  เหดว่า (ยัง) ไป่ได้มีมิตตา (เมตตา) ยัง 

พราม6 ผู้นึงหั้นแล  เมืองอันนี้มีพรามผู้นึงชื่อว่า โสตถิพรามแล  ได้เอา หย้า7 คาเขียวแปดก ามาปูให้พระ
ตถาคตนั่ง  ลวดเกิดเป็นแท่นแก้วจีงได้ตรัสผญาสัพพัญญุตญาน ๒/๕/๒ (สุ) แท้ดีหลีแล  

เมื่อพระตถาคตได้เป็น พระยาสุทธัสสนมหาจักกวัตติราช  เป็นใหย่ในเป็น (เมือง) อันนี้  กงจักรแล
แก้วมณีโชติยังเห็น  เมืองอันนี้หากเป็นที่นิพพานแห่งพระเจ้าทั้งหลาย  ในหว่างไม้ฮังหั้นแลไม้ทั้งหลาย (ต้น) 
ใดก็ดี ว่าพระตถาคตนิพพานไปแล้ว  

ปุคละผู้ใด  ได้ยังคึดฮอดอันพระตถาคตได้บรโพน (บริโภค) นั้น  เอาต้นไม้ฮังนั้นมาส้างพุทธฮูปก็
ประเสิดนัก เหดว่าไม้ ๒ ต้นนี้ พระตถาคตได้ บรโพก8 เป็นอันประเสิดแล พระเจ้ากล่าวท่อนั้นแล้ว สันยังหมู
ง้วน  จีงไปเมืองกุสินาราย ฮาก9 ออกเป็นเลือด  

 
เจ้าอานนไปเอาน้ ามาให้สัน  ก็เกิดเป็นขุ่นเป็นตมเสียซู่แห่ง  เจ้าจีงไหว้ว่า  ผู้ข้าไปเอาน้ าที่ใดมาให้สันก็

ขุ่นเสีย ผู้ข้าจักซ้ าไปหาอันใหม่ก่อน สัพพัญญูเจ้าจีงว่า อย่าได้ไปเอาเทิน แม่นว่าท่านไปเอาที่ใด  น้ าอันใสแต่
ก่อนนั้น  ก็จักขุ่นเป็นตมสิ่งเดียว ๒/๖/๑ นั้นแล  

 
ดูราอานน  เมื่อชาตติก่อนพุ้น พระตถาคตได้เป็นพ่อค้าเกวียน  งัวแคมทางอยากน้ าน าอันใสมีที่ไก 

(ไกล)  น้ าอันขุ่นมีที่ใก้ (ใกล้) ค าค้าน10 มี  ฟ้าวย้ายเกวียนไปจูงงัวไปให้กินน้ าอันขุ่นแกมตม  เวน (เวร) อันนั้น
ไป่หมดก็มาซ้ าบัดนี้แล  

แต่ไปไสยาสในหว่างไม้ฮังหั้น พระยาอินทาก็ลงมาเกิดคารวะ  พระเจ้าสั่ งพระยาอินทาไว้ว่า  ท่าน
อย่าได้ปะ (ปละ) ไชยยะกุมมาน ผู้เข้าจักไหลไปจอด เมืองลงกา นั้นเสียเทิน  พระเจ้าเล่าสั่งเจ้าอานนว่า ธัมม

                                                           
1

 หมายถึง สุกรเบ่ือเมา/อาหารเป็นพษิ 
2

 วหิาร-ผูป้ริวรรต 
3

 ตน้ฉบบัเขียน “อยดุอยา”  ยดุยา เป็นค าโบราณ ซ่ึงน่าจะหมายถึง รักษา, ซ่อมแซม, ปฏิสังขรณ์ ความหมายคลา้ย “เยยีวยา” -ผูป้ริวรรต 
4

 เมืองราชคฤห์-ผูป้ริวรรต 
5

 เมืองกสิุนารา-ผูป้ริวรรต 
6

 พราหมณ์-ผูป้ริวรรต 
7

 หญา้-ผูป้ริวรรต 
8

 บริโภค-ผูป้ริวรรต 
9

 หมายถึง ราก, อาเจียน 
10

 ความเกียจคา้น-ผูป้ริวรรต 



๕๙ 

 

แปดหม่ืนสี่พันขัน11 อันพระตถาคตได้เทสสนาไว้แก่สูท่านทั้งหลายนั้น  คันว่าพระตถาคตนิรัพพานไปแล้ว  
ธัมมอันนั้น  หากเป็น คู12 สั่งสอนแก่สูท่านทั้งหลายแล ให้ไว้พระสาสนาสักกระบูชานบเทิน  ก็เสมิ (เสมอ) ดัง
ได้ไหว้นบองพระตถาคตเมื่อยังทัวรมานนั้นแล  

ปุคละผู้มีผญา  ปัตติบัติตามค าพระตถาคต ๒/๖/๒ (สู) แล  มาส้างแปงพุทธฮูป  เจติยะ วิหานเป็น
ประทานตั้งไว้สักกระบูชาไหว้นบคมรบ อย่ าแอยง13 พ าเพ็งบารมี  ปราถนาเอาโลกียะสุกขแลโลกุตระสุกขก็
จักได้ตามค ามักค าปราถนาแห่งตนแล 

เป็นดังไฟอันมอดเสียแล้ว ปุคละผู้มีผญา  เอาไม้อันตายอายุขัยแห้งมาตั้งไว้ จีงสีเอาไฟ14  
ไนยะ15 นึง  เป็นดัง ปุคละเอาเหล็กอันกล้า  มาต่อยหินเอาไฟนั้น 
ไนยะนึง  เป็นดังปุคละผู้ ๑ เอาแก้วหน่วยชื่อว่า สุริยะพันตะ (กันตะ) มาฮอง (รอง) แสงตาวัน  ให้ติด

เอาไฟ จูด16 ฝอย หลัวฟืน17 ให้ลุกฮุ่งเฮือง  จักกท ากานเป็น อนันตคุร18  ให้แล้วประโยชนะแก่คนทั้งหลายหั้น
แล  

ไนยะนึง  เป็นดังล าอ้อยมี กก19  หากขาดเสียแล้ว  ปุคละผู้ก่อประโยชนะ รด20 อันหอมหวานดังนั้น
เอาปายมาตั้งไว้เหนือแผ่นดิน  จีงแตกเป็นหน่อเป็นล าหวานมีใบก็คมนั้นแลด้วยแท้  

 
อรหันต ๒/๗/๑ ชื่อว่า โลกะสะมะปิสี คือว่า  จักสว่างเถิงในกาลเป็นพยาสแล  ในเมื่อจุตตินั้นบ่มีเป็น

ปักกัตติ (ปรกติ) เท่าเสี้ยงกัปใหม่ตั้งก่อสิ่งเดียว21 
พุทธสาสนายังเป็นดังขอบ สระพัง22  ตั้งไว้ฝนตกลง ฟด23 ในสระชุ่มเย็น  ดอกไม้ทั้งหลายมีดอกบัว 

ดอกอุปปะละ (อุบล) ดอกมัณฑระ (ปุณฑริก) เป็นเค้า ก็เกิดมาแล  
อุปปมาในเมื่อขวบพระพุทธสาสนายังตั้งไว้  ภิกษุตนมีเพียรบุรสมพพานแท้  กท าวิปัสสนาให้มั่นก็ยัง

จักได้เถิงอรหันต  ท่อบ่มีอิทธิริทธีอันยิ่งแล  
 

                                                           
11

 ธรรมแปดหม่ืนส่ีพนัขนัธ์-ผูป้ริวรรต 
12

 ครู-ผูป้ริวรรต 
13

 ย  าแยง-ผูป้ริวรรต 
14

 ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าวถึงปรัชญาเพยีงเร่ืองน้ีเร่ืองเดียว และต่อดว้ยเหตุการณ์พรรณนาเร่ืองพระมหากสัสปะ
น าอุรังคธาตุไปไวภ้กู  าพา้ หนา้ ๖๒. 
15

 นยั-ผูป้ริวรรต 
16

 จุด-ผูป้ริวรรต 
17

 หมายถึง ฟืนไมไ้ผ ่
18

 อนนัตคุณ-ผูป้ริวรรต 
19

 หมายถึง ล  าตน้ 
20

 รส-ผูป้ริวรรต 
21

 ไม่พบในเน้ือหาในฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ และ ฉบบั กรมส่งเสริมวฒันธรรม 
22

 หนอง-ผูป้ริวรรต 
23

 หมายถึง เดือด. ในท่ีน้ีน่าจะหมายถึง เกิดคล่ืนฟอง, นอง, ท่วม-ผูป้ริวรรต 



๖๐ 

 

ผิว่า  ไปได้เถิงในชาตติอันนั้น  เมื่อจุตติไปเกิดเป็นเทวดาได้ฟังธัมมเทสสนาแห่งธัมมกระริก (กถึก) 
เทวบุด  ก็ได้เถิงในส านักนั้นแล ท่านทั้งหลายค่อยกท าอย่าขาดเทิน  

ดูราอานน  ปูชายะ อะปูชา ปุคละบูชาพุทธฮูป  สาสนาพระตถาคตตั้งไว้นั้น  ได้ชื่อว่าปุคละผู้บูชา  
ได้ชื่อว่าบูชาแล  อทิบายพระพุทธเจ้า ๒/๗/๒ (เส) สั่ง เส็ด24 นี้ ภิกขุก็ดี สมเณน25 ก็ดี คน คระหัด26 ก็ดี บ่
ปัตติบัตติตามคองธัมมค าสอนพระเจ้าตั้งไว้นั้น  ได้ชื่อว่าปุคละบ่บชูาไดช้ื่อว่ากท า อะเนสะนา กัมมอันบ่ชอบมา
บูชา  ชื่อว่าบ่ได้บูชา   คันว่าปุคละทั้งหลายบัตติตามคองธัมมค าสอนอันชอบ แม่นว่าบ่มีสังบูชา  ท่อแต่มือจีง
ได้เลื่อมใส เชื่อบุรคุรแก้ว ๓ ประกานให้ไหว้แต่มืออันเป่า (เปล่า) ก็ได้บูชาอันประเสิดยิ่งหั้นแล  

 
สัพพัญญูเจ้าสั่งมหาอานนดังนั้นแล้ว  จักกท าอธิฏฐานไว้  ตาบใด27 มหากัสสัปปะเถร  ไป่มาเอาอุ

รังคธาสไปไว้ดอยกัปปันนะคีรีนั้น  ไฟธาตุจงอย่าได้ไหม้องพระตถาคตเทิน  อธิฏฐานแล้วนิพพานไปแล้ว  เอา
สัพพัญญูเจ้าใส่ โกด28 พระนม  แต่งแปงแล้วซู่อัน  ท้าวพระยามหา กระสัด29 แลคนทั้งหลายเจาะไฟใส่ก็บ่ ๒/

๘/๑ ไหม้  มอดเสียเป็นหลายเทื่อหลายที 
ยามนั้น  มหากัสสัปปะเถระเจ้า  ลุก30 จากเมืองเวสาลี มาฮอดพระพุทธเจ้ากท าปาฏิหาน  ยื่นตีนก้ า

ขวาออกจากโกดแล้ว  มหากัสสัปปะเถระเจ้าโจมเอาใส่หัวไว้ 
ยามนั้น  อุรังคธาสหากห่อผ้ากัมพล  มัดป้อมออกจากโกด ลงมาตั้งอยู่ฝ่ามือเบื้องขวาแห่งมหากัส

สัปปะเถรเจ้า  แล้วไฟธาตุนั้นหากลุกเป็นแปว (เปลว) โหมโกดสัพพัญญูเจ้ายังแต่ธาตุทั้งมวร  
ธาตุกระโปง (หัว) เกิดกติกมหาพรหม (ฆฏิการพรหม) เอาเมือไว้พรหมโลก  
ธาตุแข้วหมากแง โทนะพรามเอาเหล้มเกล้าเซื่องไว้ พระยาอินทาลักเอาหนีเมือไว้ในเมืองตาวติงสา   
ธาตุดูก (ด้าม) มีด พระยานาคเอาเมือไว้เมืองนาค  
สริระธาตุพระเจ้าล้ านั้น  ส่ าท่อหน่วยถั่วควาง (กวาง) ส่ าท่อเม็ดข้าวสารหัก ส่ าท่อเม็ดฟันผักกาส31 

พระยาอชาตสัตตูเอาไปไว้ใน ๒/๘/๒ (แส) ถ  าสัตตปัณคูหาพุ้นก็มีหั้นแล  
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
24

 เสร็จ-ผูป้ริวรรต 
25

 สามเณร-ผูป้ริวรรต 
26

 คฤหสัถ-์ผูป้ริวรรต 
27

 ตราบใด-ผูป้ริวรรต 
28

 โกศ-ผูป้ริวรรต 
29

 กษตัริย-์ผูป้ริวรรต 
30

 หมายถึง มาจาก 
31

 เมด็พรรณผกักาด-ผูป้ริวรรต 


