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บทนํา
พระสูตรปกรณนี้วาดวยเรื่องกรรมวิบากของการทําแทง ยังใหมนุษยหญิงชายผูไดอานและรับรูเรื่องราว มี
ความสะดุงเกรงกลัวและละอายตอบาปที่ตนกอขึ้น เพราะตัณหาราคะและความขาดสติยั้งคิด สงผลใหตองทํารายชีวิต
สัตวที่มาเกิดในครรภ อันมีกรรมเทากับการฆาชีวิตมนุษยหนึ่งคน ยังใหประตูสวรรคและมรรคผลนิพพานปดสนิท
ประตูอบายภูมิเปดออก มีเจากรรมนายเวรติดตามไปทุกภพชาติ ฉุดรั้งใหหาความเจริญในชีวติ มิได
สูตรนี้มีใจความปกปองเด็กหญิงชายที่จะมาเกิดในครรภ มิใหผูเปนบิดามารดาทําลายเสีย(護 諸 童 子) วา
ดวยปฏิจจสมุปบาท และอานิสงคของพระธรรมที่บันดาลใหวิบากกรรมสิ้นสูญและมีอายุขัยยืนนาน(長 壽 滅 罪)
พรอมกับมีธารณีมนตร(陀羅尼) สูตรนี้จึงชือ่ วา 佛說長壽滅罪護諸童子陀羅尼經 หรือ กุมารปาล จิรา
ยุวัฒน นิโรธกรรม ธารณีสูตร
อนึ่ง ยังมีอีกสูตรหนึ่งชื่อ 佛說護諸童子陀羅尼經 หรือ กุมารปาลธารณีสูตร แปลโดยพระโพธิรุจิมหา
เถระ ซึ่งมีเนื้อหาใกลเคียงกันคือปกปองเด็กหญิงชายจากภัยของปศาจและโรคภัยตางๆ เวนแตไมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ
การทําแทง และมีเนื้อหาที่สั้นกวาพระสูตรขางตนมาก ภายในพระสูตรฉบับหลังนี้ยังมีธารณี ๒ บทเชนกัน ซึ่งสามารถ
เทียบเปนภาษาสันสกฤตจากธารณีปฎกไดครบสมบูรณ ซึ่งจะไดพิมพไวในเลมนี้ดวย
อุบาสิกา PENNY หรือ 連富貴 ไดมีโพธิจิต นําพระสูตรบทนี้ ในภาคภาษาจีนมามอบให และขอใหแปล
เปนภาษาไทย เพื่อประโยชนแกหญิงที่เคยทําแทงหรือหญิงชายที่มีสวนในกรรมชนิดนี้ ซึ่งจะตองรับวิบากกรรมรายแรง
สงผลใหมีอายุขยั สั้น มีโรคประหลาด และตองไปเกิดเปนสัตวนรกและเดรัจฉาน เวียนวายทุกขทรมานยากจะหลุดพน
อาตมาภาพจึงรับไวและแปลจากภาษาจีนสูภาษาไทยตามที่ปรากฏนี้ ดวยความยินดีและอนุโมทนายิ่ง
หวังวาหมูสัตวที่ไดทํากรรมรายแรงชนิดนี้แลว จะไดมีพระสัมมาสัมพุทธเจาและพระธรรมเปนที่พึ่ง ยังตนให
บริสุทธิ์จากวิบากกรรม การสํานึกละอายในความผิดที่ผานมาดวยความจริงใจและไมกระทําอีกเทานั้น จึงหยุดยั้งวิบาก
กรรมไดชั่วขณะ เพราะอํานาจแหงพระธรรมละลายบาปใหเจือจางไดดุจน้ําละลายเกลือ แตความเค็มของเกลือคือบาปก็
ยังคงอยู หากน้าํ คือบุญเหือดแหงไปแลวเกลือก็จะปรากฏและมีรสเค็มรายแรงดั่งเดิม
เราทานทั้งหลายผูชื่อวาเปนพุทธบริษัท ไดสั่งสมบุญในพระพุทธศาสนา ลวนเปนผูมีบุญละลายบาปใหเจือจาง
ไปมาก จนมองไมเห็นโทษ ไมเกรงกลัวสังสารวัฏ หลงระเริงมัวเมาในชีวิต มิบําเพ็ญธรรมใหยิ่งๆขึ้นไป แตกลับใช
รางกายและทรัพยในทางที่ผิดทํานองคลองธรรม เมื่อน้ําบุญเหือดแหงแตเกลือบาปมากขึ้นแลวก็ยากจะแกไข
อาตมาภาพหวังวาพระสูตรนี้จะเปนแสงสวางแกผูเคยสรางกรรมทําลายครรภ ยังใหสัตวทั้งหลายไดมีพระ
ธรรมคือปฏิจจสมุปบาท อันเปนอุปายะแหงพระสูตรนี้เปนที่พึ่ง บันดาลใหมีอายุขัยยืนยาวนาน ไรโรคภัย ใชชพี สังขารนี้
ยังประโยชนแกตนเองคือขัดเกลากิเลส พากเพียรบําเพ็ญธรรมและยังประโยชนแกสัตวทั้งปวง จนถึงที่สุดแหงธรรม
เทอญ...
พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑
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詔譯

พระพุทธปาลิตมหาเถระ๑ ชาวเมืองกุภา๒ ชาวอินเดียเหนือ แปลจากสันสกฤตพากยสูจีนพากย
พระวิศวภัทร เสี่ยเกี๊ยก(釋聖傑) วัดเทพพุทธาราม แปลจากจีนพากยสูไทยพากย
เมื่อพุทธายุกาลลวงแลว ๒๕๕๑ ป ๗ เดือน (เริ่มแปลวันที่ ๗-๑๗ กรกฎาคม)

如是我聞。一時佛在。王舍城耆闍崛山中。與大比丘眾。千二百五
十人俱。諸大菩薩。萬二千人俱。及諸天龍。八部鬼神。人非人等。共會
說法。

ขาพเจาไดสดับมาดังนี้
สมัยหนึ่งพระพุทธองคประทับยับยั้งที่เมืองราชคฤหในคิชฌกูฏสิงขร
พรอมดวยภิกษุหมูใหญหนึ่งพันสองรอยหาสิบรูป มหาโพธิสัตวหนึ่งหมื่นสองพันองค และบรรดาเทวดา
นาค ภูติในคติแปด มนุษยและอมนุษยตางมารวมกันอยูเพื่อสดับการแสดงธรรม
爾時世尊。於其面門。以佛神力。放種種光。其光五色。青黃赤白。
一色之中。有無量化佛。能作佛事。不可思議。一一化佛。有無量化菩薩。
讚頌佛德。其光微妙。難可測量。上至非非想天。下至阿鼻地獄。徧帀八
萬。無不普照。其中眾生。遇佛光者。自然念佛。皆得初地方便三昧。

สมัยนั้นพระโลกนาถเจา ทรงใชกําลังแหงพุทธานุภาพ ฉายศุภรังสีนานาประการออกจากพระโอษฐ
อันมีวรรณะหาประการ มีเขียว เหลือง แดง ขาว เปนตน แตละวรรณะหนึ่งนั้นมีพุทธนิรมิตจํานวน
ประมาณมิได อันสามารถกระทําพุทธกิจไดเปนอจินไตย แตละพุทธนิรมิตหนึ่งๆ ก็มีโพธิสตั วนิรมิตอีก
จํานวนประมาณมิได ที่สรรเสริญอยูซึ่งพระพุทธคุณ อันรัศมีนั้นมีความสวยงามและวิเศษยิ่งนัก จักหยั่ง
วัดไดโดยยาก เบื้องบนจรดเนวสัญญานาสัญญาทิพยภูมิ เบื้องลางจนถึงอเวจีมหานรกและนิรยสถานอีก
แปดหมื่นโดยรอบนั้นก็สองฉายไปถึง สรรพสัตวในนั้นที่ไดประสบพระพุทธรังสีนี้แลว ยอมมีปกติระลึกถึง
พระพุทธเจา แลวลวนไดบรรลุอุปายสมาธิของพระโพธิสตั วที่ดํารงปฐมภูมิ
爾時眾中。有新發意菩薩四十九人。各欲從佛求長壽命。無能發問。

ครั้งนั้นทามกลางธรรมสภา มีโพธิสัตวผูเพิ่งบังเกิดโพธิจิตสี่สิบเกาคน ลวนปรารถนาจักขอความมี
อายุยืนยาวจากพระพุทธองค แตมิอาจทูลถาม
๑
๒

อีกชื่อคือ พุทธปาติ ศิษยของทานนาคารชุน ผูกอตั้งนิกายมาธยมิกะ
หรือ กุภาน ชื่อแควนโกเผนในประเทศกรีก, ชื่อที่พวกฮั่นเรียกแควนแคชเมียร
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時文殊師利菩薩。知有所疑。從座而起。偏袒右肩。合掌向佛。而
白佛言。世尊。我見眾中有所疑者。今欲諮問。唯願如來。聽我所說。

พระมัญชุศรีโพธิสัตวลวงรูค วามสงสัยเหลานั้น จึงลุกจากอาสนะลดผาอุตตราสงคเฉวียงบาขวา
ประนมกรดานพระพุทธองคแลวทูลวา ขาแตพระโลกนาถเจา ขาพระองคพบวาในธรรมสภาแหงนี้มีผูสงสัย
อยู บัดนี้จึงขอประทานพระบรมพุทธานุญาตทูลถาม ขอพระตถาคตโปรดสดับดวยเถิด
佛言。善哉善哉。文殊師利。汝有所疑。當恣汝問。

ตรัสวา สาธุๆ มัญชุศรี เธอสงสัยก็จงถามเถิด
文殊師利言。世尊。一切眾生。於生死海。造諸惡業。從劫至劫。
輪迴六道。縱得人身。得短命報。云何令其得壽命長。滅諸惡業。唯願世
尊。說長壽法。

พระมัญชุศรีทลู วา ขาแตพระโลกนาถ สรรพสัตวทั้งปวงในสังสารวัฏสาคร ไดกระทําอกุศลกรรม
ตางๆ จากกัลป ๓ หนึ่งถึงอีกกัลปหนึ่ง วนเวียนอยูในภูมิทั้งหก แมนวามีกายมนุษยแตไดรับวิบากใหอายุขัย
สั้น ดวยเหตุไฉนจักยังใหสัตวเหลานั้นมีอายุขัยยืนยาว สลายอกุศลกรรมทั้งปวง ขอพระโลกนาถเจา ตรัส
ธรรมอันยังใหมีอายุขัยยืนยาวนานดวยเถิดพระเจาขา
佛言。文殊汝大慈無量。愍念罪苦眾生。能問斯事。我若具說。一
切眾生。無能信受。

ตรัสวา มัญชุศรีเธอมีเมตตายิ่งใหญประมาณมิได ที่ระลึกถึงบาปทุกขของสรรพสัตว จึงสามารถ
ถามเรื่องราวเหลานั้น หากตถาคตกลาว สรรพสัตวทั้งปวงจักมิอาจศรัทธานอมรับ
文殊師利重白佛言。世尊。一切種智。天人之師。普覆眾生。是大
慈父。一音演說。為大法王。唯願世尊。哀愍廣說。

พระมัญชุศรีไดทูลย้ําวา ขาแตพระโลกนาถเจา ผูสัพพัญู ผูเปนศาสดาของเทวดาและมนุษย ใน
หมูสัตวผูโงเขลาทั้งปวงทรงเปนบิดาผูมีเมตตายิ่งใหญ พระสุรเสียงเดียวของพระองคที่เปนมหาธรรมราชา
ขอพระโลกนาถเจาโปรดสงสาร ตรัสแสดงใหกวางขวางออกไปเถิดพระเจาขา

๓

กัลป,กัป คือ กาลกําหนด,ระยะเวลายาวนานเหลือเกิน ที่กําหนดวาโลกคือสกลจักรวาฬประลัยครั้งหนึ่ง (ศาสนาฮินดูวาเปนวันคืนหนึ่งของพระพรหม) ทานใหเขาใจดวย
อุปมาวา เปรียบเหมือนมีภูเขาศิลาลวน กวาง ยาว สูง ดานละ ๑ โยชน ทุก ๑๐๐ ป มีคนนําผาเนื้อละเอียดอยางดีมาลูบครั้งหนึ่ง จนกวาภูเขานั้นจะสึกหรือสิ้นไป กัปหนึ่งยาว
กวานั้น
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佛便微笑。普告大眾。汝等諦聽。當為汝說。過去世時。有世界名
無垢清淨。其土有佛。號普光正見 、如來、 應供、正徧知、明行足、善
逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。為無量無邊菩薩大
眾。恭敬圍繞。

พระพุทธองคทรงแยมสรวลแลวรับสั่งกับมหาชนวา เธอทั้งหลายพึงสดับเถิด ตถาคตจะกลาวแก
เธอ เมื่ออดีตชาติมีโลกธาตุหนึ่งชื่อ ศุทธิวิมล ดินแดนนั้นมีพระพุทธเจาพระนามวา สมันตประภาสัมมา
ทัศนะ เปนผูเสด็จมาแลวอยางนั้น ผูไกลจากกิเลสและควรบูชา ผูตรัสรูเองโดยชอบ ผูสมบูรณดวย
วิชชาและจรณะ ผูเสด็จไปดีแลวผูรูแจงโลก ผูยอดเยี่ยมหาผูอื่นเสมอมิได ผูฝกบุรุษที่ควรฝก ผูเปนครู
ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ผูตื่นแลวและเปนที่พึ่งแหงโลก มีโพธิสัตวหมูใหญประมาณจํานวนมิได หา
ขอบเขตมิไดแวดลอมอยูดวยเคารพ
其佛法中。有一優婆夷。名曰顛倒。聞佛出世。求欲出家。悲號嗁
哭。白彼佛言。世尊。我有惡業。求欲懺悔。唯願世尊。聽我具說。我於
昔時。身懷胎孕。足滿八月。為家法故。不貪兒息。遂服毒藥。殺子傷
胎。唯生死兒。人形具足。曾聞智人來謂我言。若固傷胎。此人現世得重
病報。壽命短薄。墮阿鼻獄。受大苦惱。我今惟忖。生大悲懼。唯願世
尊。以慈悲力。為我說法。聽我出家。令免斯苦。

เมื่อพุทธุปบาทกาลครั้งนั้น มีอุบาสิกาหนึ่งชื่อ วิปลาส ไดยินวาพระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลวในโลก
จึงปรารถนาจักออกบวช ไดรองไหคร่ําครวญมาทูลพระพุทธเจาพระองคนั้นวา ขาแตพระโลกนาถเจา
หมอมฉันมีอกุศลกรรม ปรารถนาจักขมากรรม ขอพระโลกนาถเจาโปรดสดับวาจาของหมอมฉันดวยเถิด
เมื่อกาลกอนหมอมฉันไดทําลายครรภที่ครบแปดเดือนบริบูรณ เพราะกฎของบานจึงมิตองการเด็กเอาไว
จึงวางยาพิษสังหารบุตรทําลายครรภ บุตรที่เปนตายนี้มีลักษณะของมนุษยโดยสมบูรณแลว เคยไดยิน
บัณฑิตกลาวกับหมอมฉันวา หากทําลายครรภแลว บุคคลนี้ในชาติปจจุบันยอมเปนผูมีโรครายแรง มี
อายุขัยสั้นชะตาเปราะบาง จะตกสูอเวจีรบั ทุกขเวทนาแสนสาหัส บัดนี้หมอมฉันใครครวญแลวจึงเกรงกลัว
ยิ่งนัก ขอพระโลกนาถเจาทรงอาศัยกําลังแหงพระเมตตากรุณา แสดงธรรมแกหมอมฉันใหไดโอกาสออก
บวช งดเวนซึ่งทุกขนั้นดวยเถิด
爾時普光正見如來。告顛倒言。世間有五種懺悔難滅。何等為五。
一者殺父。二者殺母。三者殺胎。四者出佛身血。五者破和合僧。如此惡
業。罪難消滅。
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สมัยนั้น พระสมันตประภาสัมมาทัศนะตถาคต พระกรุณาตรัสแกนางวิปลาสวา ในจักรวาลมีขมา
กรรมหาชนิดที่ยากจักสลายกรรมได มีประการใดฤๅ หนึ่งฆาบิดา สองฆามารดา สามปหารครรภ สี่ยงั
พระพุทธเจาใหหอพระโลหิต หาทําลายสามัคคีแหงสงฆ อกุศลกรรมเหลานี้แหละ ที่มีบาปยากจักดับสลาย
爾時顛倒女人。嗁號哽咽。悲泣雨淚。五體投地。踠轉佛前。而白
佛言。世尊。大慈救護一切。唯願世尊。憐愍說法。

ครั้งนั้นนางวิปลาส จึงรองไหคร่ําครวญแลวหลั่งรินน้ําตาดั่งสายฝน กระทําเบญจางคประดิษฐ
เฉพาะพระพุทธพักตรแลวทูลวา พระโลกนาถเจาทรงพระเมตตายิ่งใหญอนุเคราะหคุมครองสัตวทั้งปวง
ขอพระโลกนาถเจาสงสารหมอมฉันโปรดแสดงธรรมดวยเถิด
普光正見如來。而重告言。汝此惡業。當墮阿鼻地獄。無有休息。
熱地獄中。暫遇寒風。罪人暫寒。寒地獄中。暫遇熱風。罪人暫熱。無間
地獄。無有是處。上火徹下。下火徹上。四面鐵牆。上安鐵網。東西四
門。有猛業火。若有一人。身亦徧獄。身長八萬由旬。若眾多人。亦皆徧
滿。罪人徧身。有大鐵蛇。其毒苦痛。甚於猛火。或從口入。從眼耳出。
周帀纏身。從劫至劫。罪人肢節。常出猛火。復有鐵鵶。啄食其肉。或有
銅狗。齩齧其身。牛頭獄卒。手執兵具。發大惡聲。如雷霹靂。汝固殺
胎。當受此苦。我若妄說。不名為佛。

พระสมันตประภาสัมมาทัศนะตถาคต ทรงกลาวย้ําอีกวา อกุศลกรรมนี้ของเธอ จักยังใหตกอเวจี
มหานรกหาการหยุดพักมิได ในนรกรอนเมื่อไดสัมผัสลมเย็นชั่วครู อกุศลบุคคลก็ยังเย็นชั่วครู ในนรกเย็น
เมื่อไดสัมผัสลมรอนชั่วครู อกุศลบุคคลก็รอนชั่วครู แตอเวจีนรกนั้นมิเปนเชนนี้ เพลิงจากดานบนลุกโชน
ตลอดถึงเบื้องลาง เพลิงจากเบื้องลางพวยพุงตลอดถึงเบื้องบน ทั้งสี่ดานเปนกําแพงเหล็กกลา ดานบนมีตา
ขายเหล็กกลา ทวารดานตะวันออก ตะวันตกทั้งสี่ทิศลวนรอนแรงดวยเปลวเพลิงแหงกรรม หากมีบุคคล
เดียวกายก็จักเต็มไปดวยเพลิง แมนจักมีกายสูงแปดหมื่นโยชนก็ตาม ฤๅหากมีหลายคนก็จักเต็มไปดวย
เพลิงทั้งสิ้น ทั่วสรรพางกายแหงคนบาปนั้นจักมีอสรพิษเหล็กขนาดมหึมา ที่มีพิษรายแรงยังใหเกิด
ทุกขเวทนายิ่งดวยเปลวเพลิง บางเลื้อยเขาทางปาก บางเขาทางตาแลวออกทางหู ผูกรัดอยูรอบกาย เปน
เวลาจากกัลปหนึ่งถึงอีกกัลปหนึ่ง แขนและขาของคนบาปนั้นจักมีเปลวเพลิงประทุออกมาอยูเปนนิจ ยังมี
อีกาเหล็กที่จิกกินเนื้อ บางก็มีสุนัขทองแดงมากัดเคี้ยวกายนั้น มีนายนิรยบาลซึ่งมีศีรษะเปนวัวถือมีดดาบ
ไลตวาดดวยเสียงอันดุรายประหนึ่งอสุนบี าต เธอเปนผูปหารครรภเสียแลว พึงรับทุกขเชนนี้ หากเรามุสา
แลวไซร ยอมมิไดชื่อวาพุทธะ
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爾時顛倒女人。聞佛說已。悲咽躃地。漸得穌息。重白佛言。世
尊。唯我一人。受斯苦痛。為復一切眾生。皆受此苦。

ครั้งนั้นเมื่อนางวิปลาส ไดสดับพระพุทธวจนะแลว จึงยิ่งรองไหคร่ําครวญแลวเกลือกกลิ้งที่ผืนดิน
เมื่อสติเริ่มคืนกลับจึงกราบทูลพระพุทธองคอีกวา ขาแตพระโลกนาถเจา หาใชหมอมฉันผูเดียวที่จักรับ
ทุกขเวทนานั้น แตยังมีสรรพสัตวตางๆที่จักไดรับทุกขเชนนี้ดวย
普光如來告顛倒言。汝子在胎。人形具足。在生熟二藏。 猶如地
獄。兩石壓身。母若熱食。如熱地獄。母餐冷食。如冷地獄。終日苦痛。在
無明中。汝更惡心。固服毒藥。汝此惡業。自墮阿鼻。地獄罪人是汝儔侶。

พระสมันตประภาสัมมาทัศนะตถาคตตรัสกับนางวิปลาสวา
บุตรแหงเธอนั้นอยูในครรภ
ประกอบดวยมนุษยลักษณะสมบูรณ เมื่อยามจักกําเนิด(ดั่งอยู)ในที่สองแหง อุปมานรกที่มีศิลาสองกอน
กดทับอยูบนกาย มารดาหากกินอาหารรอน(บุตร)ก็เหมือนอยูในนรกรอน มารดากินอาหารเย็น ก็ดุจอยูใน
นรกเย็น ทุกขทรมานอยูในความมืดมิดจนถึงวันสุดทาย เธอยังมีจิตบาป วางยาพิษเสีย อกุศลกรรมนี้ของ
เธอ จักยังใหตกสูอเวจี คนบาปในนรกนั่นแลจักเปนสหายของเธอ
顛倒女人悲號。重白。我聞智者說如是言。若造諸惡。值佛及僧。
懺悔即滅。設所命終。入諸地獄。造小福者。還得生天。於意云何。願為
我說。

นางวิปลาสโศกเศราแลวทูลอีกวา หมอมฉันไดยินบัณฑิตกลาวเชนนี้วา หากกระทํากรรมชั่วทั้งปวง
แลวไดพบพระพุทธเจาและสงฆ เมื่อขมากรรมแลวกรรมยอมดับไปได หาไมแลวเมื่อสิ้นชีพจักเขาสูนรก
ทั้งหลาย ผูกระทํากุศลเล็กนอยจักไดเกิดยังสวรรค เปนตามมตินี้หรือไม ขอพระองคตรัสแกหมอมฉัน
ดวยเถิด
普光正見如來。告顛倒言。若有眾生。造諸重罪。遇佛及僧。至誠
懺悔。不復更作。罪得消滅。設所命終。閻摩羅法王推問未定。亡者生存
六親眷屬。請佛迎僧。七日之內。轉讀大椉方等經典。燒香散花。當有冥
使。檢覆善惡。持五色神旛。來至王所。其旛前後。歌詠讚歎。出微妙
聲。柔和善順。報閻王言。此人積善。

พระสมันตประภาสัมมาทัศนะตถาคตตรัสกับนางวิปลาสวา หากมีสรรพสัตวที่ทํากรรมรายแรงทั้ง
ปวง เมื่อพบพระพุทธเจาและสงฆ ไดขมากรรมสํานึกผิดดวยความจริงใจ แลวไมกระทําอีก บาปนั้นยอม
ดับสลายไป เมื่อสิ้นชีพแลวพญายมราชผูทรงธรรมจักไตถามดวยยังไมแนชัด ญาติมิตรทั้งหกประเภท ๔ ผู
๔

六親 คือ ญาติทั้ง ๖ คือ พอ แม พี่ นอง เมีย ลูก
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ยังมีชีวิตอยูของผูสิ้นชีพนั้น หากไดอัญเชิญพระพุทธเจาและนิมนตหมูสงฆใหภายในเจ็ดทิวาเจ็ดราตรีมา
สังวัธยายมหายานสูตรซ้ําๆ ร่ําสุคนธและเกลี่ยดอกไมบูชาแลวไซร จักมียมทูตผูตรวจสอบความดีชั่วถือ
ธวัชเบญจรงค ๕ มายังเบื้องหนายมราช ตลอดทั้งเบื้องหนาและหลังของธงนั้นจะมีเสียงสรรเสริญสดุดี
ไพเราะนาฟง แลวประกาศตอยมราชนั้นวา บุคคลนี้ไดสั่งสมกุศลเอาไว
或多亡者。七日之內。信邪倒見。不信佛法大椉經典。無慈孝心。
無慈悲心。當有冥使。持一黑旛。其旛前後。有無量惡鬼。報閻王言。此
人積惡。

ยังมีผูสิ้นชีพเปนอันมากในเจ็ดทิวา ไดหลงเชื่อตอมิจฉาทิฐิมีความเห็นวิปลาส มิศรัทธาพุทธธรรม
คือมหายานสูตร ไรจิตกตัญูและจิตเมตตากรุณา จักมียมทูตถือเอากาฬธวัชมา ตลอดทั้งเบื้องหนาและ
หลังของธงสีดาํ นั้น จะมีปศาจรายจํานวนประมาณมิได ประกาศตอยมราชนั้นวา บุคคลนี้ไดสั่งสมอกุศล
เอาไว
爾時閻羅法王。見五色旛至。心大歡喜。高聲唱言。願我罪身。亦
同汝善。當此之時。諸地獄中。變為清泉。刀山劒樹。如蓮華生。一切罪
人。咸受快樂。若見黑旛。閻王瞋怒。惡聲震裂。則將罪人。付十八獄。
或上劒樹。或刀山中。或臥鐵牀。或抱銅柱。牛犂拔舌。碓擣磑磨。一日之
中。萬死萬生。乃至展轉。墮阿鼻獄。受大苦痛。從劫至劫。無有休息。

ครั้งนั้นยมธรรมราชา เมื่อไดเห็นธวัชเบญจรงคมาถึงจิตก็เปนสุขโสมนัสยิ่งนัก จักกลาวดวยเสียง
อันดังวา ขอใหกายอันเปนโทษของเรามีกุศลเชนเธอดวยเถิด ในเพลานั้น ในนิรยสถานทั้งหลาย จึงแปร
เปลี่ยนเปนบอน้ําใส ภูเขาดาบ ตนไมมีด ก็(แปรเปลี่ยน)ดุจดอกบัว บรรดาคนบาปทั้งปวงนั้นลวนไดรับ
ความสุขเกษม หากไดเห็นกาฬธวัช ยมราชจักโกรธเคืองยิ่งนักกับตวาดดวยสุรเสียงอันดุดัน แลวนําคน
บาปไปยังนรกทั้งสิบแปดขุม บางขึ้นตนไมมีด บางอยูในภูเขาดาบ บางนอนบนเตียงเหล็กรอน บางอุมเสา
ทองแดงรอน มียมทูตศีรษะวัวมาตัดดึงลิ้น บดขยี้รางกาย ในหนึ่งวันจักเกิดและตายนับหมื่นครั้งวนเวียน
อยูเชนนี้ บางตกสูอเวจีมหานรกรับทุกขทรมานใหญหลวงนัก จากกัลปหนึ่งถึงกัลปหนึ่งมิไดหยุดพักแม
ขณะเดียว
所言未訖。爾時空中。有大惡聲。喚言。顛倒女人。汝固殺胎。受
短命報。我是鬼使。故來追汝。顛倒女人。驚愕悲泣。抱如來足。唯願世
尊。為我廣說。諸佛法藏。滅罪因緣。死當願畢。

๕

คือ ธง ๕ สี ซึ่งถือวาเปนธงมงคล
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ขณะที่ยังตรัสไมจบ ขณะนั้นในอากาศมีเสียงอันดุรายรองวา นางวิปลาส เจาไดปหารครรภเสีย
แลว จักไดรับวิปากคืออายุขัยสั้น เราคือยมทูตเหตุนี้จึงมารับเจา นางวิปลาสจึงหวาดกลัวตื่นตระหนกแลว
ร่ําไห ยึดพระบาทแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาไว พลางกลาววา ขาแตพระโลกนาถเจา โปรดแสดงธรรมปฎก
ของพระพุทธเจาทั้งปวง อันจักดับเหตุปจจัยแหงบาปแกหมอมฉันดวยเถิด อันความตายจักมาถึงแลวพระเจา
ขา
爾時普光正見如來。以佛威力。報鬼使言。無常殺鬼。我今現欲為
顛倒女。說長壽命滅罪經。且待須臾。自當有證。汝當諦聽。我當為汝。
依過去千佛。說諸佛祕法長壽命經。令遣汝等。遠離惡道。

พระสมันตประภาสัมมาทัศนะตถาคต ตรัสกับยมทูตนั้นดวยพระพุทธานุภาพวา ดูกอนอนิจจภูติ ๖
บัดนี้ตถาคตจักแสดงจิรายุวัฒนกรรมนิโรธสูตรแกนางวิปลาสนี้ จงรอสักเดี๋ยวเถิด เธอเองก็จักไดเปนสักขี
ดวย จงไดสดับเถิดนางวิปลาส ตถาคตจะกลาวแกเธอ ดวยพระพุทธเจาในอดีตจํานวนหนึ่งพัน ไดแสดง
จิรายุวัฒนสูตรที่เปนความลับของพระพุทธเจาทั้งปวงไว บัดนี้จักมอบแกเธอ ยังใหไกลจากอบายมรรค
顛倒當知。此無常殺鬼。情求難脫。縱有無量百千金銀瑠璃硨磲赤
珠瑪瑙。而將贖命。無能得免。縱使國王王子。大臣長者。恃其勢力。無
常鬼至。斷其寶命。無一能免。

พึงทราบเถิดวิปลาส การหมายใหพนจากอนิจจภูตินี้ยากยิ่ง แมนจักมีทอง เงิน ไวฑูรย บุษราคัม
โมรา ทับทิมจํานวนรอยพันประการหาประมาณมิได นํามาไถถอนชีวิตก็มิอาจกระทํา แมนจักใชอํานาจแหง
พระราชา ราชบุตร มหาอํามาตย คหบดีเหลานั้น เมื่ออนิจจภูติมาถึงแลวยอมยังอายุขัยที่มีคาดุจรัตนะให
ขาดสิ้นไป ไมมีแมใครเลยที่จะละเวน
顛倒當知。唯佛一字。能免斯苦。顛倒。世有二人。甚為希有。如
優曇花。難可值遇。一者不行惡法。二者有罪即能懺悔。如是之人。甚為
希有。汝能至心。於我懺悔。我當為汝說長壽經。令汝得免無常鬼苦。

พึงทราบเถิดวิปลาส มีเพียงพระพุทธะ ที่สามารถเวนซึ่งทุกขนั้น วิปลาสเอย ในโลกมีบุคคลสอง
ประเภท ที่จักมีไดยากยิ่งดุจดอกอุทุมพร๗ ยากจักไดประสบคือ หนึ่งผูมิประพฤติอกุศลธรรม สองผูมีบาป
แลวสามารถขมากรรม บุคคลเชนนี้ที่จักหามีไดยาก เธอสามารถสํานึกผิดตอตถาคตดวยความเปนที่สุด
แหงใจ ตถาคตจึงจะแสดงจิรายุวัฒนสูตรแกเธอ ยังใหเธอเวนเสียซึ่งทุกขจากอนิจจภูติ
無常殺鬼 丶無常死鬼 คือชื่อยมทูตที่มารับดวงวิญญาณผูตาย มีความหมายคือ ภูมิแหงความไมเที่ยง หรือภูติแหงความตาย
หรือตนมะเดื่อ เปนชื่อตนไมในนิยายซึ่งกลาวกันวาออกผลโดยไมผลิดอก ตอ ๓,๐๐๐ ปจึงจะออกดอกครั้งหนึ่ง มีปรากฏในนิพนธทางพระพุทธศาสนา หมายถึงสิ่งที่หา
ยากนานๆครั้งจึงจะเกิดขึ้น และเปรียบความหมายกับการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจาแตละพระองควายากยิ่งนัก

๖

๗
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๙

顛倒當知。未來世中。五濁亂時。若有眾生。造諸重罪。殺父害
母。毒藥殺胎。破塔壞寺。出佛身血。破和合僧。如是等罪。五逆眾生。
若能受持此長壽經。書寫讀誦。若自書。若遣人書。猶尚罪滅。得生梵
天。何況汝今親得見我。善哉顛倒。汝於無量曠劫。種諸善根。我今因汝
善問。慇懃懺悔。即得轉于無上法輪。能度無邊生死大海。能與波旬共
戰。能摧波旬所立勝幢。汝當諦聽。我當依過去諸佛。說十二因緣法。

พึงทราบเถิดวิปลาส ในอนาคตเมื่อสมัยแหงความเสื่อมและความวุนวายหาประการ ๘ หากมีสรรพ
สัตวกระทําบาปรายแรง ฆาบิดา ทํารายมารดา วางยาพิษทําลายครรภ ทําลายประสถูปและอาราม ยัง
พระพุทธเจาใหหอพระโลหิต ยังสงฆใหแตกแยก ดวยกรรมตางๆนี้ สรรพสัตวทตี่ องอนันตริยกรรมแลว
หากสามารถจดจํา ๙ จิรายุวัฒนสูตรนี้ ไดจารึกคัดลอก ๑๐ อานทองสาธยาย แมเขียนดวยตน แมจางวานให
ผูอื่นเขียน ก็เสมือนวาบาปโทษนั้นดับสิ้นไป ไดอุบัติยังพรหมโลก แลวจักประสาใดกับเธอที่อยูใกลไดแล
เห็นตถาคตในบัดนี้เลา ดีแลววิปลาส ในกัลปอันวางเปลาจํานวนประมาณมิได เธอไดปลูกฝงกุศลมูลทั้ง
ปวงเอาไว เปนเหตุใหตถาคตไตถามเธอดวยดี และรับขมากรรมดวยอัธยาศัยอันดี จักยังใหพระอนุตร
ธรรมจักรไดหมุนไป สามารถฉุดชวยสังสารวัฏสาครอันไรขอบเขต สามารถยังใหผูมีบาป ๑๑ มีกายสั่นเทา
ดวยความกลัว สามารถหักโคนกาฬธวัชของผูมีบาป เธอพึงสดับเถิด ตถาคตจักแสดงธรรมอันเปนเหตุ
ปจจัยสิบสองประการ๑๒ ตามพระพุทธเจาทั้งปวงในครั้งอดีต
無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。
受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。。

อวิชชาเปนปจจัยของสังขาร สังขารเปนปจจัยของวิญญาณ วิญญาณเปนปจจัยของนามรูป นามรูป
เปนปจจัยของสฬายตนะ สฬายตนะเปนปจจัยของผัสสะ ผัสสะเปนปจจัยของเวทนา เวทนาเปนปจจัยของ

๘

ความเสื่อมทางพระพุทธศาสนาแบงไว ๕ ประการคือ ๑.ความเสื่อมแหงทิฐิ ดวยหากพระสัทธรรมดับสูญแลว มิจฉาทิฐิยอมจักรุงเรืองเขาแทนที่ กุศลกรรมอันดีงามยอมมิ
อาจจะเจริญได ๒.ความเสื่อมเพราะกิเลส สรรพสัตวถูกอวิชชาครอบงําใหไรปญญาญาน ยึดมั่นเคลือบยอมในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ตัณหาราคะทั้งปวง ใหละโมบโลภ
มาก ทําการรบราฆาฟนเพื่อแยงชิงทรัพยสินตางๆ และลวงลอโปปดแกกัน ๓.ความเสื่อมของสัตว สรรพสัตวไมรูกตัญูตอบุพการี มิละอายตอบาปและมิเกรงกลัวตอผลของ
บาป มิสรางกุศลความดี ฆาสัตวตัดชีวิตอยางไรความปราณีและเปนผูไมมีศีล ๔.ความเสื่อมแหงอายุ ดวยเพราะมีอกุศลกรรมเพิ่มพูน จึงบั่นทอนอายุขัยของมนุษยโลกให
เหลือสั้นลง และ๕.ความเสื่อมแหงกัลป คือกัลปที่เราดํารงอยูนี้ยอมมีการเสื่อมสลายไปในอนาคต อาจจากอุทกภัย อัคคีภัย โรคาภัย และวิบัติภัยทั้งปวงเปนตน
๙
受持 อุทฺคฺรหณมฺ คือการจดจํา
๑๐
書寫 เลขนา การเรียน หรือการคัดลอก ปจจุบันคือการตีพิมพเผยแผ
๑๑
波旬 ศัพทเดิมคือ ปาปยสฺ ,ปาปมนฺ, ปาปมา แปลา ผูมีบาป คนชัว่ คนเลว ผูฆา มาร
๑๒
คือ ปฏิจจสมุปบาท, อิทัปปจจยตา(ภาวะที่มีอันนี้ๆเปนปจจัย), ปจจยาการ(อาการที่สิ่งทั้งหลายเปนปจจัยแกกัน)
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๑๐

ตัณหา ตัณหาเปนปจจัยของอุปทาน อุปาทานเปนปจจัยของภพ ภพเปนปจจัยของชาติ เพราะชาติจึงเปน
ปจจัย ชรามรณะจึงมี โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส๑๓จึงมีพรอม๑๔
無明滅即行滅。行滅即識滅。識滅即名色滅。名色滅即六入滅。六
入滅即觸滅。觸滅即受滅。受滅即愛滅。愛滅即取滅。取滅即有滅。有滅
即生滅。生滅即老死憂悲苦惱滅

เมื่ออวิชชาดับสังขารจึงดับ เมื่อสังขารดับวิญญาณจึงดับ เมื่อวิญญาณดับนามรูปจึงดับ เมื่อนาม
รูปดับสฬายตนะจึงดับ เมื่อสฬายตนะดับผัสสะจึงดับ เมื่อผัสสะดับเวทนาจึงดับ เมื่อเวทนาดับตัญหาจึง
ดับ เมื่อตัณหาดับอุปาทานจึงดับ เมื่ออุปาทานดับภพจึงดับ เมื่อภพดับชาติจึงดับ เพราะชาติดับสิ้น ชรา
มรณะจึงมี โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาสจึงลวนดับจนสิ้นเชื้อ๑๕
顛倒當知。一切眾生。不能見於十二因緣。是故輪轉生死苦趣。若
有人見十二因緣者。即是見法。見法者即是見佛。見佛者即是佛性。何以
故。一切諸佛。以此為性。汝今得聞我說此十二因緣。汝今以得佛性清
淨。堪為法器。我當為汝說一實道。汝當思惟。守護一念。一念者謂菩提
心。菩提心者。名曰大椉。諸佛菩薩。為眾生故。分別說三。汝當念念常
懃守護是菩提心。勿令忘失。縱有五陰四蛇。三毒六賊。一切諸魔。來所
侵嬈。終不能變是菩提心。因獲如是菩提心故。身如金剛。心如虗空。難

๑๓

โสกะ ความเศราโศก, ปริเทวะ ความบนพร่ํารําพัน, ทุกขะ ความทุกขกาย, โทมนัสสะ ความเสียใจและอุปายาสะ ความคับแคนใจ เหมือนน้ํามันที่อยูเดือนรอนอยูใน
กระทะ คือ โสกะ สวนน้ํามันที่เดือดลนออกมา คือ ปริเทวะ น้ํามันที่เดือดมากแลวกําลังลนออกมา( บน) แลวแหงเหือดกลับไป คือ อุปายาสะ พระไตรปฎก เลมที่ ๑๗ พระ
สุตตันตปฎกเลมที่๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรคหนาที่๔๒ อัตตทีปวรรคที่๕ อัตตทีปสูตร วาดวยการพึ่งตนพึ่งธรรมหนาที่๔๓. (๘๘) ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อภิกษุรูวา
รูปไมเที่ยง แปรปรวนไป คลายไป ดับไปเห็นตามความเปนจริงดวยปญญาอันชอบอยางนี้วา รูปในกาลกอนและรูปทั้งมวลในบัดนี้ ลวนไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวน
เปนธรรมดา ดังนี้ ยอมละโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสได เพราะละโสกะเปนตนเหลานั้นได จึงไมสะดุง เมื่อไมสะดุง ยอมอยูเปนสุขภิกษุผูมีปกติอยูเปนสุข เรา
กลาววา ผูดับแลวดวยองคนั้น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อภิกษุรูวาเวทนาไมเที่ยง ฯลฯ สัญญาไมเที่ยง ฯลฯ สังขารไมเที่ยง ฯลฯ วิญญาณไมเที่ยง แปรปรวนไปคลายไป ดับ
ไป เห็นตามความเปนจริงดวยปญญาอันชอบอยางนี้วา วิญญาณในกาลกอน และวิญญาณทั้งมวลในบัดนี้ ลวนไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ดังนี้ ยอม
ละโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสได เพราะละโสกะเปนตนเหลานั้นได ยอมไมสะดุง เมื่อไมสะดุง ยอมอยูเปนสุข ภิกษุผูมีปกติอยูเปนสุข เรากลาววาผูดับแลว
ดวยองคนั้น.จบสูตรที่๑. เนื้อความพระไตรปฎกเลมที่ ๑๗ บรรทัดที่ ๙๔๘ - ๙๘๐. หนาที่ ๔๒ - ๔๓.
๑๔
ความหมายคือ ความไมรูคือไมรูอริยสัจสี่(อวิชชา) ใหเกิดสภาพที่ปรุงแตง(สังขาร) เกิดความรูแจงอารมณ(วิญญาณ) เกิดนามและรูป(นามรูป) เกิดอายตนะภายในหก มีหู
ตา จมูก ลิ้น หาย ใจ ที่เปนเครื่องรับอารมณไปปรุงแตง(สฬายตนะ) เกิดความกระทบ(ผัสสะ) เกิดความเสวยอารมณ(เวทนา) เกิดความทะยานอยาก ไดแกตัณหาหก คือ
อยากในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกาย และในธรรมารมณ(ตัณหา) เกิดความยึดมั่น มีสี่ประการคือ ๑.กามุปาทาน ยึดมั่นในกาม ๒.ทิฏุปาทาน ยึดมั่นในทิฏฐิหรือทฤษฎี
คือความเห็น ลัทธิเปนตน ๓.สีลัพพตุปาทาน ยึดมั่นในศีลและพรต ลัทธิพิธี ที่ทําสืบๆกันมา ตามความนิยม มิไดทําไปดวยความรูความเขาใจตามหลักเหตุและผล ๔.อัตตวา
ทุปาทาน ยึดมั่นในวาทะวาตัวตน คือความสําคัญมั่นหมายสิ่งทั้งปวงวามีตัวตน รวมทั้งการสําคัญวาตัวตนนี้เปนเพียงสิ่งที่ประชุมกันเขา เปนไปตามเหตุปจจัยทั้งหลายที่มา
สัมพันธกันลวนๆ(อุปาทาน) เกิดภาวะชีวิต(ภพ) เกิดความเกิด คือความปรากฏขึ้นแหงขันธทั้งหลาย การไดอายตนะ(ชาติ) เกิดความแกและความตาย ทั้ง ๑๒ ขอเปนปจจัย
ตอเนื่องกันไป หมุนเวียนเปนโคจร ไมมีตน ไมมีปลาย เรียกวา ภวจักร – การอธิบายในยอหนาของพระสูตรตอนนี้เรียกวา สมุทยวาร คือฝายสมุทัย(อริยสัจขอที่๒) แสดงให
เห็นความเกิดขึ้นของทุกข เรียกการแสดงแบบนี้วา อนุโลมปฏิจจสมุปบาท (direct Dependent Origination)
๑๕
ยอหนานี้ ตรงขามกับยอหนาขางตน เปนนิโรธวาร คือฝายนิโรธ ใชอธิบายอริยสัจขอที่ ๓ เรียกวา ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท (reverse Dependent Origination) แสดงให
เห็นความดับไปแหงทุกข ดวยอาศัยความดับไปของปจจัยทั้งหลายสืบเนื่องกันไปจนสิ้น

*** พระสูตรมหายานแปลไทย จาก www..mahaparamita.com สงวนลิขสิทธิ์ในการแกไข ดัดแปลง จําหนาย

๑๑

可沮壞。因不壞故。即得阿耨多羅三藐三菩提。因得阿耨多羅三藐三菩提
故。常樂我淨具足而有。即能遠離此無常殺鬼。生老病死諸地獄苦。

พึงทราบเถิดวิปลาส สรรพสัตวทั้งปวงมิอาจเห็นปฏิจจสมุปบาท ดวยเหตุนี้จึงเวียนวายใน
สังสารวัฏทุกขภูมิ หากมีผูเห็นปฏิจจสมุปบาทก็ยอมเห็นธรรม เมื่อเห็นธรรมแลวก็คือการเห็นพระพุทธะ
เมื่อเห็นพระพุทธะแลวก็คือการเห็นพุทธภาวะ เหตุไฉนนั้นฤๅ เพราะบรรดาพระพุทธเจาทั้งปวงก็มีภาวะอยู
เชนนี้ บัดนี้เธอไดยินตถาคตแสดงปฏิจจสมุปบาท บัดนี้เธอจึงบรรลุความบริสุทธิ์แหงพุทธภาวะ เปนธรรม
ภาชนะ(ที่รองรับธรรม)อันยิ่ง ตถาคตจักแสดงเอกายนมรรคคือทางอันเปนเอก เธอพึงตรึกตรองโดยแยบ
คาย ๑๖ รักษาดูแลระลึกไวในคราวเดียวเถิด อันการระลึกไวในคราวเดียวนั้นแลคือโพธิจิต ผูมีโพธิจิตนั่น
แลชื่อวามหาพุทธยาน พระพุทธเจา โพธิสัตวทั้งหลายดวยเหตุเพื่อสรรพสัตวแลว จึงแสดงแยกแยะวาตรี
ยาน ๑๗ เธอพึงระลึกใสใจตอโพธิจิตนี้อยูเปนนิจ อยาใหวิบัติเลอะเลือน แมนมีขันธหา อสรพิษสี่ พิษสาม
โจรหก ๑๘ และมารทั้งหลายมาลวงล้ํา ที่สุดก็อยาไดแปรเปลี่ยนจากโพธิจิตนี้ เหตุที่รักษาอยูซึ่งโพธิจิตเชนนี้
กายจึงดุจวัชระ จิตจึงดุจอากาศ ยากจะทําลายใหสลายยอยยับ เหตุที่ทําลายมิไดจึงบรรลุพระอนุตรสัมมา
สัมโพธิ เหตุที่บรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิ จึงมีสุข บริสุทธิ์และสมบูรณอยูเปนนิจ จึงสามารถไกลจาก
อนิจจภูตินี้ และไกลจากทุกขของชาติ ชรา โรคา มรณะและนรกทั้งปวง
佛於大眾中。說是法時。虗空鬼使作如是言。我聞世尊說是法要。
地獄清淨。為蓮華池。我今現捨鬼境界。鬼復答言。顛倒。汝得道時。願
見濟度。

ปางเมื่อพระพุทธศาสดาทรงแสดงธรรมเทศนาแกมหาชนอยูนั้น ภูติแหงอากาศไดเปลงวาจาขึ้นวา
เราไดสดับพระโลกนาถเจาแสดงธรรมภาษิตเชนนี้ นรกภูมิกลับบริสุทธิ์กลายเปนสระโบกขรณี บัดนี้เราได
สละซึ่งปศาจวิสัยแลว กลาวอีกวา วิปลาสเมื่อเธอบรรลุมรรคแลว ขอไดพบและโปรดชวยเหลือเราดวยเถิด
爾時普光正見如來。復告顛倒。我已為汝。說十二因緣竟。更為汝
說六波羅蜜。汝當受持。般若波羅蜜。禪波羅蜜。毗棃耶波羅蜜。羼提波
羅蜜。尸波羅密。檀波羅蜜。此六波羅蜜。汝當受持。

๑๖

คือ โยนิโสมนสิการ
คือพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวโปรดสรรพสัตวที่มีอัธยาศัยตางกันจึง ใชอุปายโกศล หรืออุบายอันชาญฉลาด แสดงธรรมแกสรรพสัตวโดยแยกเปนยานหรือพาหนะ 3
ประเภท คือ ๑.สาวกยาน ๒.ปจเจกยาน ๓.พุทธยาน หรือมหายาน ซึ่งที่แทจริงแลวไมมีการแบงแยกวาเปนยานใดๆ และทั้งหมดก็คือเอกพุทธยานเดียวกันทั้งสิ้น
๑๘
เปนสํานวนทางศาสนาอสรพิษทั้ง ๔ คือธาตุทั้ง ๔ คือดิน น้ํา ไฟ ลม ,พิษ ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ, โจร ๖ คืออายตนะทั้ง ๖ มี หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ พระสูตรกลาววา
พึงรักษาทวารทั้ง ๖ คือสติ ระวังโจรคืออารมณภายนอกที่มากระทบ
๑๗
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๑๒

สมัยนั้น พระสมันตประภาสัมมาทัศนะตถาคตจึงรับสั่งกับนางวิปลาสวา ตถาคตแสดงปฏิจจสมุป
บาทแกเธอจบสิ้นแลว จักแสดงษฏปารมิตา๑๙แกเธอ เธอพึงนอมรับแลทรงไวซึ่ง ปญญาปารมิตา ฌานปาร
มิตา วิริยปารมิตา กษานติปารมิตา๒๐ ศีลปารมิตา ปารมิตาทั้งหกนี้แล เธอพึงนอมรับแลทรงไวเถิด
復次為汝說過去諸佛成佛之偈。而說偈言。
諸行無常
是生滅法
生滅滅已
寂滅為樂

ตถาคตจักแสดงธรรมโศลกที่ยังใหพระพุทธเจาในอดีตไดสําเร็จพุทธภูมิแกเธอ แลวตรัสวา...
สังขารทั้งหลายไมเที่ยง
มีความเกิดขึ้นและดับไปเปนธรรมดา
เมื่อเกิดแลวยอมดับ
ความดับสนิทเปนสุขอยางยิง่
爾時顛倒女人。聞法歡喜。心豁明淨。了了而悟。以佛神力。昇於
虗空。高七多羅樹。安心靜坐。

สมัยเมื่อนางวิปลาสไดยินธรรมนี้แลวจึงปติโสมนัส ดวงจิตปลอดโปรงแจมใส เขาใจแจมแจงโดย
ตลอด ดวยพระพุทธานุภาพจึงเหาะขึ้นไปในอากาศสูงเทาชวงตาลเจ็ดตน สงบจิตนั่งนิ่งอยู
爾時有一大姓婆羅門。家中巨富。無與等者。忽患重病。醫人瞻
之。須人眼睛。合藥療愈。時大長者。即令僮僕。行於衢路。高聲唱言。
誰能忍痛。賣雙眼睛。當與千金。庫藏珍寶。任意所須。終不悋惜。

บัดนั้นพราหมณผูมีตระกูลใหญทานหนึ่ง มีครอบครัวมั่งคั่งหาผูใดเสมือนมิได เกิดเปนโรคราย
อยางกะทันหัน บรรดาแพทยวินิจฉัยวาตองใชดวงตามนุษย มาเปนเครื่องยาในการรักษา เมื่อนั้นมหา
คหบดีจึงสั่งบริวารใหปาวประกาศตามหนทางดวยเสียงอันดังวา ผูใดสามารถทนตอความเจ็บปวด เพื่อขาย
ดวงตาทั้งสอง จักไดคาตอบแทนพันตําลึงทองคําพรอมรัตนะสิ่งมีคาในคลังสมบัติ ผูสมัครใจจงทราบไววา
จะเสียดายในภายหลังมิได
顛倒女人。聞此語已。心大歡喜。而自念言。我今從佛聞長壽經。
滅除惡業。心以了了。悟諸佛性。又得遠離無常殺鬼諸地獄苦。我當碎身
報佛慈恩。高聲唱言。我今秊至四十九歲。從佛聞法。名長壽經。今欲碎
身不惜軀命。寫長壽經。四十九卷。欲令一切眾生。受持讀誦。我須賣
眼。將寫此經。我眼無價。任汝與直。時天帝釋。化作四十九人。至顛倒
所。我願為汝。書寫是經。令汝見已。當任賣眼。
๑๙
๒๐

คือบารมี ๖ ยังใหผูบําเพ็ญครบถวนบริบูรณ สําเร็จเปนพระพุทธเจา
คือขันติบารมี
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๑๓

นางวิปลาสเมื่อไดยินเชนนี้ ดวงจิตเกิดมหาโสมนัสพลางคิดวา นับแตที่เราไดสดับจิรายุวัฒนสูตร
จากพระพุทธองค อกุศลกรรมไดถูกขจัดจนสิ้น ในจิตก็หมดจด เห็นแจงซึ่งภาวะของพระพุทธเจาทั้งปวง
อีกยังไกลจากอนิจจภูติและทุกขของนรกทั้งปวง เราจักบดรางกายนี้ตอบแทนพระเมตตาธิคุณของพระ
พุทธองค แลวจึงรองดวยเสียงอันดังวา ปนี้เรามีอายุถึงสี่สิบเกา นับแตที่ไดสดับธรรมชื่อ จิรายุวัฒนสูตร
จากพระพุทธองค บัดนี้เราปรารถนาจักบดรางกายนี้ใหเปนผงโดยไมเสียดายชีพสังขาร เพื่อเขียนจิรา
ยุวัฒนสูตรสี่สบิ เกาเลม ปรารถนาใหสรรพสัตวทั้งปวงไดจดจํา อานทองสาธยาย เราจักขายดวงตาเพื่อ
เขียนพระธรรมนี้ ดวงตาของเรานี้ไรราคาสุดแตทานจะตีคาเถิด
เมื่อนั้นทาวศักรเทวราชจึงนิรมิตมนุษยสี่สิบเกาคนมายังนางวิปลาส แลวกลาววา เราจักเขียนพระ
ธรรมนี้แทนทานเอง เมื่อทานไดเห็นแลวจึงคอยขายดวงตาเถิด
時顛倒女。慶幸無量。削骨為筆。身肉支解。以血為墨。供給書
人。於七日中。書寫經竟。

บัดนั้นนางวิปลาส จึงยินดีพนประมาณ ไดเลาะกระดูกเปนพูกัน ฉีกมังสะออก ใชโลหิตเปนน้ํา
หมึก แลวมอบใหบุคคลเหลานั้นเขียน ในเจ็ดทิวาจึงเขียนพระธรรมเสร็จสิ้น
諸人寫已。白顛倒言。向來所許。兩眼睛時。我等功畢。願付我
等。持賣與婆羅門。

บรรดาบุคคลเหลานั้นเมื่อเขียนแลว จึงกลาวตอนางวิปลาสวา ตามที่ทานไดมอบดวงตาทั้งสองเมื่อ
ครั้งกอนนั้น บัดนี้งานของเราทั้งหลายไดเสร็จสิ้นแลว ขอทานจงมอบ(ดวงตา)แกเราเพื่อขายแกพราหมณ
เถิด
爾時顛倒。即命旃陀羅者。汝可為我剜出眼睛。當令四十九人。分
汝一分。

ครั้งนั้นนางวิปลาส จึงสัง่ จัณฑาล๒๑วา เธอจงควักเอาดวงตาของเราออกเถิด บุคคลทั้งสี่สิบเกานั้น
จะแบงใหเธอหนึ่งสวน
時旃陀羅。依法欲剜。四十九人齊唱言。希有希有。不可思議。此
顛倒女。削骨出血。瘡穢能忍。不惜身命。書寫此經。我等云何而取眼
睛。以慈悲心。白顛倒女言。我等終不貪汝眼睛。賣婆羅門。願汝得道。
當濟度我。唯願我等。在在處處。當當來生。常得與汝同共一處。作善知
識。宣說是經。救度一切罪苦眾生。
๒๑

คือลูกตางวรรณะ เชนบิดาเปนศูทร มารดาเปนพราหมณ มีลูกออกมาเรียก จัณฑาล ถือเปนคนต่ําทราม ถูกเหยียดหยามที่สุดในระบบวรรณะของศาสนาพราหมณ
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๑๔

ครั้งนั้นจัณฑาลจึงควักเอาดวงตาออกตามวิธี บุคคลทั้งสี่สิบเกาตางรองอุทานวา หาไดยากยิ่งนักๆ
คิดไมถึงโดยแท อันนางวิปลาสนี้ ไดเลาะกระดูก เอาโลหิต เจ็บปวดทรมานก็ยังทนได มิเสียดายชีพสังขาร
เพื่อคัดลอกพระธรรมสูตรนี้ เราทั้งหลายจะเอาดวงตานี้ไดอยางไร
ดวยจิตเมตตากรุณาจึงกลาวตอนางวิปลาสวา บัดเดี๋ยวนี้เราทั้งหลายมิตองการดวงตาของเธอเพื่อ
ขายใหพราหมณแลว เมื่อเธอไดบรรลุซึ่งมรรคแลวโปรดมาอนุเคราะหพวกเราดวย ขอใหในทุกสถานที่เรา
ทั้งหลายจะถือกําเนิดในอนาคตเบื้องหนา จงไดอยูรวมในสถานที่เดียวกับทานดวยเถิด ไดเปนกัลยาณมิตร
กลาวประกาศซึ่งพระธรรมนี้ เพื่ออนุเคราะหแกสรรพสัตวผูมีทุกขโทษทั้งปวง
爾時難陀龍王等。以大威力。作諸幻術。盜顛倒經。於龍宮中。受
持供養。時顛倒女。於須臾頃。忽不見經。流淚哽咽。而白佛言。世尊。
我所碎身。寫長壽經。欲令流布一切眾生。我今忽然不知所在。我心悶
濁。愁毒難忍。

สมัยนั้น นันทะนาคราชไดใชมหาฤทธานุภาพ บันดาลดวยอิทธิพละลักเอาพระสูตรของนางวิปลาส
ไปยังนาคมณเฑียรเพื่อจดจําและสักการะ เพลานั้น เมื่อขณะหนึ่งที่นางวิปลาสมิพบพระธรรมสูตรจึงรองไห
คร่ําครวญ แลวกราบทูลพระพุทธองควา ขาแตพระโลกนาถ หมอมฉันไดบดกายนี้ เพื่อเขียนจิรายุวัฒน
สูตร หมายจักเผยแผแกสรรพสัตวทั้งปวง บัดนี้หมอมฉันมิทราบวาไปอยูยังที่แหงใดแลว ดวงใจของ
หมอมฉันขุนหมอง กลัดกลุมเปนกังวลยากจะอดทนยิ่งแลวพระเจาขา
普光如來告顛倒言。汝經是八部龍王請在龍宮。受持供養。汝當歡
喜。不須愁惱。善哉顛倒。汝當以此功德力故。盡此壽已。生於無色界
天。受諸快樂。永不更作女人之身。

พระสมันตประภาตถาคตตรัสแกนางวิปลาสวา อันพระสูตรของเธอนั้น นาคราชแหงอัษฏคติได
อัญเชิญไปยังนาคมณเฑียรเพื่อจดจําและบูชาแลว เธอจงโสมนัสยินดี มิพึงกังวล ดีแลววิปลาส เธอจง
อาศัยกําลังแหงกุศลนี้ ยังใหเมื่อหมดอายุขัยนี้แลว ไปอุบัติยังอรูปภพเสวยความสุขเกษมตางๆ มิตองมี
กายเปนสตรีอีกตอไป
爾時顛倒女人。白佛言。世尊。我之所願。不願生天。唯願生生世
世。常遇世尊。佛心不退。在在處處。常為一切罪苦眾生。宣揚此法。

ครั้งนั้น นางวิปลาสทูลพระพุทธองควา ขาแตพระโลกนาถ ปณิธานของหมอมฉันนั้นมิปรารถนา
ไปอุบัติยังทิพยโลก แตขอใหทุกภพชาติไดพบพระโลกนาถเจาเปนนิจ มีพุทธจิตมิเสื่อมถอย ทุกที่สถานจัก
กลาวแสดงซึ่งพระธรรมนี้แกสรรพสัตวทมี่ ีทุกขโทษทั้งปวง

*** พระสูตรมหายานแปลไทย จาก www..mahaparamita.com สงวนลิขสิทธิ์ในการแกไข ดัดแปลง จําหนาย

๑๕

普光告言。汝應妄語。顛倒又言。我若妄語。願我依前無常鬼逼。
我若實心。願我身瘡。對佛除愈。于時顛倒。以誓願力。平復如故。

พระสมันตประภาตถาคตตรัสวา เธอกลาวมุสาหรือกระไร นางวิปลาสทูลวา หากหมอมฉันมุสา
ขอใหหมอมฉันถูกอนิจจภูติเบียดเบียนเชนครั้งกอน หากหมอมฉันมีจิตที่เปนสัตย ขอใหความทุกขทรมาน
แหงกายของหมอมฉันจงทุเลาสิ้นไปยังเบื้องหนาพระพุทธองคเถิด บัดนั้นเมื่อนางวิปลาสอาศัยกําลังแหง
ปณิธาน ยังใหเปนดุจดั่งเดิมอีกครั้ง
普光如來。告顛倒言。汝一心念佛。從一佛國。至一佛國。汝即能
見無量無邊諸佛世界文字語言不可宣說。爾時顛倒。於須臾閒。得無生法
忍三藐三菩提心。

พระสมันตประภาตถาคตตรัสกับนางวิปลาสวา เธอมีเอกจิตระลึกถึงพระพุทธองค จากพุทธ
ประเทศหนึ่งลุยังอีกพุทธประเทศหนึ่ง เธอจักเขาใจอักษรวจนะภาษาที่มิอาจกลาวแสดงของพุทธเกษตรทั้ง
ปวงที่ประมาณมิได ไรซึ่งขอบเขต ครั้งนั้นนางวิปลาส ในขณะเดียวจึงบรรลุอนุตปฺ ตฺติก ธรฺม กฺษานฺติ ๒๒
สัมมาสัมโพธิจิต
文殊當知。普光如來。我身是也。顛倒女人。汝身是也。四十九
人。新發意菩薩是也。我於無量曠劫已來。常以護身。常與汝等。宣說此
經。令一切眾生所有惡業。聞此長壽命經半偈於耳。皆得消滅。今又更說。

มัญชุศรีพึงทราบเถิดวา สมันตประภาตถาคตคือเราตถาคต นางวิปลาสก็คือเธอ บุคคลทั้งสี่สิบเกา
ก็คือโพธิสัตวที่เพิ่งบังเกิดโพธิจิต นับแตกัลปที่วางเปลาหาจํานวนมิไดนั้น ตถาคตตามรักษากายอยูเปนนิจ
พรอมกับพวกเธอ ที่ไดกลาวแสดงพระธรรมนี้ ยังใหสรรพสัตวทั้งปวงบรรดาที่มีอกุศลกรรม ไดสดับจิรา
ยุวัฒนสูตรนี้แมเพียงครึ่งบท จึงยังให(วิบากกรรม)มลายสิ้น มาบัดนี้จึงไดแสดงอีกครั้งหนึ่ง
爾時波斯匿王。於其夜分。在王宮中。聞有女人。高聲號哭。哀慟
難忍。悲不自勝。而自念言。我之深宮。曾無是事。何故有是哀屈之聲。
於晨朝時。即敕所司。往城衢路。尋求此女。使奉王敕。尋得將來。其女
驚愕。悶絕王前。王以冷水。而洒其面。漸漸得穌。

สมัยนั้นพระเจาปเสนทิโกศล ๒๓ ยามราตรีภายในพระราชวัง ทรงไดยินเสียงของสตรีนางหนึ่ง
รองไหคร่ําครวญ ดวยความโศกศัลยรันทดยิ่งนัก ยากที่พระองคจะทรงทนอยูได จึงพลอยเศราโศกตามมิ
๒๒

ติสฺร: กฺษานฺติ ความอดทน ๓ คือ ๑)โฆษานุคต ธรฺม กฺษานฺติ ความอดทนตอเสียงดังตางๆ โดยพิจารณาวาเปนของไมเที่ยงแทถาวร ๒)อนุโลมิกี ธรฺม กฺษานฺติ ความ
อดทนที่จะปฏิบัติอนุโลมตามธรรม ๓)อนุตฺปตฺติก ธรฺม กฺษานฺติ ความอดทนปลงใจเชื่อในธรรมที่ไมเกิดอีกตอไป
๒๓

กษัตริยองคหนึ่งแหงแควนโกศล ในสมัยพุทธกาล ทรงเปนสหชาติกับพระพุทธเจา
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อาจหักหามพระองคเอง พลางมีพระดําริวา ในวังฝายในของเรามิเคยมีเรื่องเชนนี้มากอน แลวเหตุไฉนถึงมี
เสียงอันทุกขโศกไดเลา
เพื่อเพลาเชา จึงมีพระบัญชาใหทหารสืบหาหญิงผูนี้ ทั่วพระนคร ตรอก ซอยและถนนโดยละเอียด
เมื่อรับพระราชบัญชาแลวจึงนําเอาตัวมา สตรีนางนั้นหวั่นเกรงและกังวลยิ่งนักเมื่อคราอยูหนาพระพักตร
มหาราชจึงทรงใชน้ําเย็นประพรมใบหนาสตรีผูนั้น แลวจึงคอยๆ ฟนคืนสติ
大王問言。昨夜嗁哭。審是汝不。女人答言。是我悲耳。王曰。何
故怨哭。誰之屈汝。女人答言。我之所恨。實無人屈。唯願大王。聽我所
說。我秊十四。[女*適]於夫家。經三十秊。生三十子。顏容殊妙。頭紺青
色。脣赤如朱。齒白如玉。身體盛愛。如春中花。我之戀惜。猶如髓腦。
亦如肝腸。甚於性命。此子長大。不過一歲。於秋夏時。便棄我死。其最
後兒。甚是我命。今現垂困。命將欲終。我昨夜號哭。因此悲耳。

มหาราชตรัสถามวา ผูที่รองไหคร่ําครวญเมื่อราตรีกอนใชเจาหรือไม ทูลวา หมอมฉันเองพระเจา
ขา ตรัสวา เธอเศราโศกดวยเหตุใด ผูใดขมเหงเธอหรือ หญิงนั้นทูลวา หมอมฉันเจ็บแคน ที่จริงไรซึ่งผูขม
เหง ขอมหาราชโปรดสดับดวยเถิด หมอมฉันอายุสี่สิบเปนภริยาหลวงอยูที่เรือนของสามี ผานมาสามสิบป
หมอมฉันใหกําเนิดบุตรสามสิบคน ลวนแตมีหนาตางดงาม เสนผมดําคราม ริมฝปากแดงระเรื่อดั่งมุก ฟน
ขาวดุจหยก รางกายนารักดุจบุปผาชาติในวสันตฤดู เปนที่รักและหวงแหนของหมอมฉัน ดุจมันสมอง แล
ประดุจตับและไส สําคัญตอชีวิตยิ่งนัก บุตรนี้ยังเติบโตไมพนป เมื่อผานคิมหันตฤดูและเหมันตฤดูก็ตาย
จากหมอมฉันไป อันคนสุดทายนั้นเลาก็ยิ่งคือชีวิตของหมอมฉัน บัดนี้เริ่มทุกขยากขึ้น ก็มาจบชีวิตลงอีก
หมอมฉันจึงรองไหเมื่อราตรีกอนดวยเหตุนี้พระเจาขา
爾時大王。聞此語已。深大愁惱。所有百姓。依因於我。若不救
護。非名國王。即集羣臣。共相論議。王有六臣。一名見色。二名聞聲。
三名香足。四名辯才。五名隨緣。六名易染。而白王言。童子初生。當作
七星二十八宿神壇延命。方免斯苦。唯願大王。告敕天下。

สมัยนั้นมหาราช เมื่อไดทรงสดับคํานั้นแลว จึงทรงโศกเศราเวทนายิ่งนัก (มีพระดําริวา) บรรดา
ทวยราษฎรอาศัยดวยเพราะเรา หากมิชวยเหลือปกปองก็ยอมมิไดชื่อวา ราชา ครั้นแลวจึงประชุมบรรดา
อํามาตยเพื่อหารือ อันราชาองคนั้นมีอํามาตยหกนาย หนึ่งชื่อมองรูป สองชื่อฟงเสียง สามชื่อหอมหวน สี่
ชื่อไหวพริบ หาชื่อตามปจจัย หกชื่อเคลือบยอมงาย ตางทูลตอมหาราชวา อันกุมารเมื่อแรกเกิดนั้น จัก
ตองตั้งพิธีสัปตเคราะหบูชา สักการะพระเคราะหทั้งเจ็ดและหมูนักษัตรเทพทั้งยี่สิบแปดกลุมเพื่อความมี
อายุยืน เพื่อระงับซึ่งทุกขนั้น ขอมหาราชทรงมีพระบัญชาดวยเถิดพระเจาขา
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爾時有一智臣。曾於無量佛所。種諸善根。名曰定慧。前白大王。
大王當知。六臣所言。非能免苦。今有大師。字瞿曇氏。號悉達多。無師
自悟。今得成佛。在耆闍崛山。說長壽經。唯願大王。往彼聽受。若聞此
經半偈於耳。百劫千生。所有重罪。無不消滅。一切童子。聞經於耳。雖
未悟解。以經功德。自然長壽。波斯匿言。我昔曾聞。六師所言。瞿曇沙
門。學日淺薄。黃頷小兒。其秊幼稺。六師經中。妖祥幻化。瞿曇是也。
若有崇者。多失正道。

บัดนั้นมีอํามาตยผูทรงปญญาทานหนึ่ง
เคยปลูกฝงกุศลมูลนานัปการตอพระพุทธเจาจํานวน
ประมาณพระองคมิไดมาแลว ชือ่ วา สมาธิญาณ ไดทูลมหาราชวา ขาแตมหาราชขอพระองคทรงทราบเถิด
วา ที่อํามาตยทั้งหกทูลแลวนั้น หาสามารถระงับซึ่งทุกขไดไม บัดนี้มีพระบรมศาสดา แหงตระกูลโคตมะ
พระนามวา สิทธัตถะ เปนผูเห็นแจงโดยปราศจากคุรุ บัดนี้ไดบรรลุซึ่งความเปนพุทธะแลว และประทับอยู
ที่เขาคิชฌกูฏ ทรงแสดงจิรายุวัฒนสูตร ขอมหาราชเสด็จไปสดับยังสถานที่แหงนั้น เมื่อไดสดับพระธรรมนี้
แมครึ่งโศลก บรรดากรรมที่หนักหนาของการไดกําเนิดมาจํานวนรอยกัลปพันชาติก็จักสลายสิ้น บรรดา
กุมารทั้งปวงที่ไดฟงพระธรรมนี้แลว แมนยังมิเขาใจแตดวยกุศลแหงพระธรรมจักยังใหเปนผูมีอายุยืนยาว
ไดเอง พระเจาปเสนทิโกศลตรัสวา เราเองเคยไดยิน ครูทั้งหก๒๔กลาววาพระโคตมะนี้แล เปนผูศึกษานอย
ตื้นเขินซึ่งความรู ทั้งเยาววัยดอยอายุ ไมรูประสา ในคัมภีรของครูทั้งหกไดกลาวถึงอาถรรพมงคลและ
มายาการ ซึ่งสมณโคดมผูนี้แหละ หากเลื่อมใสแลวยอมวิบัติจากหนทางที่ถูกตองเปนอันมาก
爾時定慧以偈白王。
釋迦牟尼天人師
曾於無量劫苦行
今得成佛轉法輪
還依過去諸佛說
不違一切眾生願
慈悲大力救羣迷
見佛如龜值浮木
亦如最妙優曇花
唯願大王往聽法
不信外道六師言

ครั้งนั้น สมาธิญาณอํามาตยไดทูลมหาราชเปนโศลกวา...
พระศากยมุนีผูเปนศาสดาของเทวดาและมนุษย
ทรงไดประพฤติทุกรกิริยามาแลวหาประมาณกัลปมิได
บัดนี้ไดบรรลุพระพุทธญาณแลวหมุนธรรมจักร
ไปตามพระพุทธเจาทั้งปวงในอดีตที่ไดตรัสไว
๒๔

คณาจารย ๖ คน อันเปนติตถิยะ คือ เดียรถีย, นักบวชภายนอกพระพุทธศาสนา คือ ๑.ปูรณกัสสป ๒.มักขลิโลสาล ๓.อชิตเกสกัมพล ๔.ปกุทธกัจจยนะ ๕.สัญชัยเวลัฏฐ
บุตร ๖.นิครนถนาฏบุตร มักเรียกครูทั้ง ๖
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มิหลีกลี้จากปณิธานของสรรพสัตวทั้งปวง
ทรงมีเมตตา กรุณาและพละใหญ อนุเคราะหผูลุมหลง
เมื่อไดพบพระพุทธองคก็ดุจเตาพบไมที่ลอยน้ํา
แลประหนึ่งดอกอุทุมพรที่อศั จรรย
ขอมหาราชเสด็จไปฟงธรรม
อยาไดทรงเชือ่ วาจาของเดียรถียครูทั้งหก
爾時定慧。說是偈已。以神通力。從地踊上。昇於虗空。高七多羅
樹。即於王前。作諸呪術。於一念頃。令須彌山。及大海水。入於心中。
安然無礙。波斯匿王。見是事已。歎言。希有。真善知識。前禮定慧。白
定慧言。汝師是誰。定慧答言。我師是釋迦牟尼佛。今現在王舍大城耆闍
崛山。說長壽滅罪經。王聞此語。心大歡喜。即以國事。暫委定慧。與無
量眷屬大臣長者。駟馬寶車。前後圍遶。并此女人。及其童子。齎持花
鬘。百種供養。至王舍城耆闍崛山中。除諸儀飾。遶佛七帀。合掌頂禮。
散花供養。具以上事。而白佛言。

ครั้นเมื่อ สมาธิญาณกลาวโศลกจบลง ก็บันดาลอิทธิพละลอยจากพืน้ ดินเหาะไปยังนภากาศ สูง
เทาชวงตาลเจ็ดตนยังเบื้องพระพักตรของมหาราช
แลวรายมนตรในขณะเดียวก็ยังใหสุเมรุสิงขรและ
กระแสสินธุในมหาสมุทรเขามาสถิตที่กลางใจโดยดีไรซึ่งความของขัด พระเจาปเสนทิโกศลเมื่อทรงเห็น
เหตุการณนี้แลวจึงตรัสชื่นชมวา หาไดยากๆ ถือเปนกัลยาณมิตรโดยแท จึงทรงอภิวาทแกสมาธิญาณ
อํามาตย แลวตรัสวา ใครคือศาสดาของเธอเลาหนอ ทูลวา อันศาสดาของขาพระองคคือพระศากยมุนีพุทธ
เจา บัดนี้ประทับอยูในเมืองราชคฤห บนคิชฌกูฏสิงขร กําลังทรงแสดงจิรายุวัฒนนิโรธกรรมสูตร เมื่อ
พระราชาไดทรงสดับเชนนี้ ในพระทัยจึงโสมนัสยิ่งนัก รับสั่งใหสมาธิญาณอํามาตยดูแลราชกิจแทน
พระองคชั่วขณะ พระองคเองพรอมดวยราชตระกูล มหาอํามาตย คหบดีจํานวนประมาณมิได นําราชรถ
ประดับรัตนะเทียมดวยอาชาไนยสี่ตัว ลอมรอบทั้งเบื้องหนาเบื้องหลัง โดยมีสตรีนางนี้และบุตรชายของเธอ
ตามเสด็จดวย แลวบรรทุกเอาพวงมาลาและเครื่องสักการะนับรอยประการ มุงไปยังคิชฌกูฏสิงขรภายใน
มหานครราชคฤห ทรงเปลื้องรัตนาภรณเครื่องประดับใดๆ แลวเขาไปกระทําประทักษิณพระพุทธองคเจ็ด
รอบ ประณมพระกรถวายอภิวาท ไดทรงเกลี่ยบุปผาชาติถวายสักการะแลว จึงทูลพระพุทธองคถึงเรื่องราว
ขางตน
爾時世尊。告波斯匿王。此女人者。於過去世時。身為後母。心生
嫉妒。和合毒藥。殺前妻兒三十之子。此子被殺。各發誓言。願我生生世
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世。常作其子。便即分離。令其苦切。生大悲痛。時此女人。今來得聞我
說長壽命經一偈於耳。怨家債主。從斯永絕。

สมัยนั้น สมเด็จพระโลกนาถรับสั่งตอพระเจาปเสนทิโกศลวา สตรีผูนี้ในอดีตนั้นเปนมารดาคน
รอง มีจิตอิจฉาริษยาจึงไดวางยาพิษสังหารบุตรจํานวนสามสิบคนของภริยาคนแรกทั้งหมด อันบุตรที่ถูก
สังหารนั้นตางประกาศวา ขอทุกภพชาติของฉันไดเกิดเปนบุตรของสตรีผูนี้ แลวไดพลัดพรากจากกันยังให
เขานั้นทุกขระทม เกิดเปนความทรมานแสนสาหัส บัดนี้เมื่อสตรีนางนี้ ไดมาสดับตถาคตแสดงจิรายุวัฒน
สูตรแมหนึ่งโศลกแลว เจากรรมผูอาฆาตก็จะขาดสิ้นกันไปตลอดกาล
爾時世尊。告諸大眾。童子受胎。魔王波旬。即放四大毒蛇六塵惡
賊。止住其身。若一不調。命根即斷。我有陀羅尼呪。善能增益諸童子
壽。若有患苦。聞我此呪。一經於耳。無不除差。能令惡鬼。四散馳走。
即說呪曰。

เมื่อนั้น พระโลกนาถเจารับสั่งกับบรรดามหาชนวา เมื่อกุมารนอยอยูในครรภ พญามารผูใจบาป
จักปลอยมหาอสรพิษทั้งสี่และอายตนะคือโจรรายทั้งหกมาที่สังขารนั้น หากสิ่งหนึ่งใดมิเปนไปโดยราบรื่น
ปกติ ชะตายอมขาดสิ้นไป ตถาคตมีธารณีที่สามารถเพิ่มพูนอายุขัยของกุมารนอยทั้งหลายไดเปนอยางดี
หากมีทุกขโรค เมื่อไดยินธารณีของตถาคตแมนครั้งหนึ่งแลวยอมถูกกําจัดไป สามารถยังปศาจรายใหแตก
ซานหนีไปทั้งสี่ดาน แลวทรงแสดงมนตรดังนี้...
波頭彌波 頭彌提婢 奚尼奚尼 奚彌諸棃 諸羅諸麗 矦羅矦羅
由羅 由麗波羅波麗聞 制瞋迭 頻迭般逝末迭遲那迦棃蘇波訶

由麗

ปทฺมิ ปทฺมิ เทวี กษีนิ กษีนิ กเษมิน จูเร จูร จูรี หูรา หูรา ยุรี ยุร ยุรี ปร ปริ-มฺุจ ฉิเท ภิเท ภฺเช มาเถ
ฉิท กเร สฺวาหา
佛言。是陀羅尼呪文句。若善男子。善女人。受持讀誦。為一切受
胎出胎病患童子之所演說。七日七夜。燒香散花。書寫供養。至心聽受。
所有重病。前身業障。皆得消滅。

พระพุทธองคตรัสวา อันอักษรแตละประโยคของธารณีนี้ หากกุลบุตร กุลธิดา ไดจดจําอานทอง
สาธยาย ฤๅประกาศสั่งสอนแกผูมีครรภทั้งปวง ผูที่เมื่อใหกําเนิดบุตรแลวไดรับทุกขเวทนา ในเจ็ดทิวา
ราตรี หากไดร่ําสุคนธา เกลี่ยบุปผชาติมาลี จารึกคัดลอก บูชา สดับฟงดวยความเปนที่สุดแหงใจแลวไซร
บรรดาโรครายที่มีอันเปนกรรมวิบากแหงกายเมื่อปางกอนนั้น จักมลายสูญไปทั้งสิน้
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爾時醫王菩薩。名曰耆婆。前白佛言。世尊。我為大醫。療治眾
病。諸小童子。有九種病。能短其命。何者為九。一者父母非時行於房
室。二者初產令血穢地。地神不居。惡鬼得便。三者初產不去臍閒諸小毒
蟲。四者不以兜羅輭綿拭其胎中穢血。五者殺生害命。而為歡宴。六者其
母食一切諸襍冷果。七者童子有病。餧其襍肉。八者初產子母未分。令諸
不祥。見產生處。未分解者。能令母死。已分解者。令童子死。何謂不
祥。若有人眼見一切死屍。及諸變怪。眼不淨故。名曰不祥。若以牛黃真
珠光明砂蜜末微塵。定童子心。能免不祥。九者夜行。被惡鬼打之。一切
童子。若能慎是九事。終不至死。

สมัยนั้น มีพระโพธิสัตวผูเปนราชาแหงแพทยอีกองคหนึ่งนามวา ชีวกะ ๒๕ ทูลพระพุทธองควา ขา
แตพระโลกนาถเจา ขาพระองคเปนหมอใหญ รักษาเยียวยาสรรพโรคมาแลว บรรดากุมารนอยเหลานั้น มี
โรคเกาชนิดที่ยังใหมีอายุขัยสั้น มีประการดังฤๅ หนึ่งผูเปนบิดามารดามีสัมพันธในยามอันไมสมควร สองผู
แรกคลอดบุตรยังเลือดเสียใหตกที่พื้นดิน ยังใหปฐวีเทพมิสถิตปศาจจึงรบกวนได สามผูแรกคลอดบุตรมิ
ไปชําระพิษเล็กนอยออกจากทอง สี่มใิ ชตูล ๒๖ ที่ออนนุมซับเลือดเสียที่ตกจากครรภนั้น หาฆาชีวิตสัตวเพื่อ
งานสังสรรค หกมารดานั้นกินผลไมเย็นตางๆ เจ็ดเมื่อกุมารปวยไขแตใหกินเนื้อตางๆ แปดเมื่อมารดาที่
แรกคลอดมิออกจากสถานที่นั้น สิ่งอัปมงคลตางๆจักยังใหมารดามรณะได เมื่อแยกจากมาแลวก็อาจยังให
บุตรมรณะได สิ่งอัปมงคลคือเชนไรนั่นฤๅ หากดวงตามนุษยเห็นซากผีทั้งปวงและสิ่งแปลกประหลาดตางๆ
เปนเหตุใหตาไมบริสุทธิ์ จึงชือ่ วา อัปมงคล หากใชโคโรจนา ๒๗ มุกประภาสแทมาบดหยาบๆ คลุกน้ําผึ้งมิ
ตองละเอียดนัก วางไวที่ดวงใจของกุมารยอมจะเวนซึ่งสิ่งอัปมงคลได เกาผูสัญจรยามราตรีแลวถูกปศาจ
กระทํา กุมารทั้งปวงหากสามารถระวังในเรื่องทั้งเกาประการนี้ ที่สุดแลวก็มิตองมรณะ
爾時天魔波旬。有佗心智。在魔宮中。知佛說此長壽滅罪護諸童子
陀羅尼呪。心大忿怒。發大惡聲。愁憂不樂。魔有三女。前白父王。未審
大王。何故愁惱。父王答言。瞿曇沙門。今在王舍大城耆闍崛山。為無量
無邊眾生。說長壽經。流布一切眾生。得長壽樂。侵我境界。我惡心起。
我令欲將諸眷屬等一切魔兵。而往討之。縱使不能止得瞿曇。我今威力。
止塞諸天及大眾耳。不令聞佛說長壽經。時魔三女。以偈諫父。

耆婆 ชีวก, ชีว คือ ชีวกโกมารภัจจ, ชีวก ที่พระเจาพิมพิสารทรงเลี้ยงอยางราชกุมาร, หมอที่มีชื่อเสียงในสมัยพุทธกาล
兜羅 ตูล คือ นุน
๒๗
牛黃 โคโรจนา คือผงสีเหลืองไดจากอุจจาระหรือดีของโค ใชทํายาได
๒๕
๒๖
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สมัยนั้น มารผูใจบาป มีเจโตปริยญาณ ๒๘ อยูในมารมณเฑียร เมื่อไดรูวาพระพุทธองคทรงแสดง
กุมารปาลจิรายุวัฒนนิโรธกรรมธารณีนี้อยู ดวงจิตจึงบันดาลโทสะเดือดดาลยิ่งนักแลวเปลงเสียงอันดัง
เปนทุกขรอนหาความสุขมิได อันมารนั้นแลมีบุตรีสามนางไดมาทูลพระราชบิดาวา ขาแตมหาราชพระองค
ยังมิไดทรงใครครวญดูกอน เหตุไฉนจึงเปนทุกขรอนเชนนี้เลา ราชบิดาตรัสตอบวา บัดเดี๋ยวนี้สมณะโคดม
ประทับอยูที่คิชฌกูฏสิงขรในมหานครราชคฤห เพื่อสรรพสัตวอันไมมีประมาณไรขอบเขตนั้น ไดแสดงจิรา
ยุวัฒนสูตร ใหแผไปถึงสรรพสัตวทั้งปวง ใหมีสุขเพราะอายุยืนยาว ลวงล้ําวิสัยแหงเรา จิตชั่วรายของเราจึง
เกิดขึ้น เราจักยังใหบริวารและมารเสนาทั้งปวงไปยังที่แหงนั้น แมนเรามิอาจหยุดสมณะโคดมได แตเราจัก
บันดาลดวยฤทธาพละยับยั้งหมูเทวดาและมหาชนทั้งปวง มิใหไดยินพระพุทธองคตรัสจิรายุวัฒนสูตร ครั้ง
นั้นมารบุตรีทั้งสามจึงทัดทานพระบิดาเปนโศลกวา...
天魔波旬有三女
稽首前白父王言
瞿曇沙門天人師
非是魔力能禁止
昔日在於菩提樹
初坐吉祥法座時
我等三女巧[女*便]妍
諸天女中為第一
百種姿熊擬欲之
菩薩都無染著意
觀我三女如老姥
今成正覺菩提師
父王彎弓作恐怖
諸兵器仗帀虗空
菩薩觀如童子戲
一無驚懼退敗心
今日道成為法王
唯願父王息惡意

เทวมารผูใจบาปมีบุตรีสามนาง
อันสมณะโคดมทรงเปนครูแหงเทวดาและมนุษย
กาลกอนไดประทับที่โพธิพฤกษ
เราทั้งสามไดใชจริตเลหมารยาแหงสตรี
ใชกิริยาเยายวนรอยประการชวนใหเกิดราคะ
ทรงพิจารณาเราทั้งสามดุจหญิงแก
พระบิดาไดทรงเหนี่ยวศรนาหวาดหวั่น
บรมโพธิสัตวกลับเห็นวาเปนการละเลนของเด็ก
วารนี้ยังไดสําเร็จเปนองคธรรมราชา

ไดถวายบังคมพลางทูลพระราชบิดาวา
มิใชกําลังแหงมารจะยับยั้งได
คราที่ทรงคูสมาธิบนธรรมบัลลังกนั้นแล
ในประดาเทวกัญญาเราสิเปนหนึ่ง
แตพระโพธิสัตวทรงสิ้นแลวจากจิตโสมม
บัดนี้ทรงสําเร็จเปนพระสัมมาสัมโพธิยาจารย
บรรดาศาสตราวุธยุทธภัณฑละลองในนภา
พระทัยมิไดทรงหวาดหวั่นลาถอยแมเพียงนิด
ขอพระบิดาทรงระงับซึ่งจิตบาปเสียเถิด

๒๘

ฤทธิ์ประการหนึ่ง มี ๑)อิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ได ๒)ทิพยจักษุ ตาทิพย ๓)ทิพยโสต หูทิพย ๔)เจโตปริยญาณ ญาณที่กําหนดรูใจผูอื่นได ๕) บุพเพนิวาสานุสสติญาณ
การระลึกชาติได และ ๖)อาสวักขยญาณ ญาณที่ทําใหสิ้นอาสวะ (ขอ ๖ นี้มีเฉพาะพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา) หาขอแรกเปนโลกียอภิญญา ขอทายเปนโลกุตตระ
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๒๒

爾時魔王波旬。聞女說偈。將諸眷屬。私自平章。我當與汝。同往
佛所。善巧方便。而逡巡之。詐受佛降。令佛信用。若得信者。當作種種
一切魔事。而障此經。即與眷屬。同詣佛所。遶佛七帀。而白佛言。世
尊。說法無疲勞耶。我今將領諸魔眷屬。來聽長壽命經。為佛弟子。唯願
世尊。不違我願。

บัดนั้น พญามารผูใจบาป เมื่อทรงสดับโศลกของบุตรีแลว จึงนําบริวารทั้งปวงดวยองคเอง (แลว
ตรัสวา) เราและสูเจาทั้งหลายเมื่ออยูยังพระพักตรของพระพุทธองคแลว จงใชอุปายะที่ชาญฉลาดยังให
ทรงลังเลแลวลมเลิกไปเสีย แสรงทําเปนนอมรับพุทธศาสนีย ยังใหพระพุทธองคหลงเชื่อ หากพระองคทรง
เชื่อแลว จงใชมารอุปายะนานากั้นขวางพระธรรมนี้
ครั้นจึงแลวดวยมารบริษัทพากันมาเฝายังที่ประทับแหงพระพุทธศาสดา ประทักษิณาวัตรเจ็ดรอบ
แลวทูลพระพุทธองควา ขาแตพระโลกนาถเจา มิทรงเหน็ดเหนื่อยในการแสดงธรรมบางหรือ ขาพระองค
นําหมูมารบริษัทมาสดับจิรายุวัฒนสูตรเพื่อเปนสานุศิษยของพุทธองค ขอพระโลกนาถอยาทรงปฏิเสธซึ่ง
ความปรารถนาของขาพระองคเลย
爾時世尊。呵責魔王。汝在本宮。心生忿怒。設得來此。詐作逡
巡。我之法中。不容汝詐。時魔波旬。羞媿交集。斂容無色。而白佛言。
世尊。是我愚計。實行詐法。唯願世尊。以大慈悲。恕我愆犯。我今得聞
長壽經護諸童子陀羅尼呪。我發誓願。若後末世。有受持此經。書寫讀
誦。所在之處。我當擁護。無令惡鬼。伺求其便。設使地獄。若有罪人。
須臾之閒。憶念此經。我當以大神力。取大海水。灌注罪人。令大地獄。
如蓮華池。

สมัยนั้น พระโลกนาถเจารับสั่งวา ชิชะพญามารเอย เมื่อคราวเธออยูในปราสาทนั้น จิตเกิดโทสะ
เดือดดาลแลวจึงมายังที่แหงนี้ เพื่อแสรงทําใหตถาคตลังเลมิใชหรือ ในธรรมแหงเรานั้นเธอจักแสรงทํามิ
งายเลย บัดนั้นมารใจบาปจึงอับอายขวยเขินตอที่ประชุมชนยิ่งนัก ใบหนาหลบเลี่ยงและไรสี พลางทูลพระ
พุทธองควา ขาแตพระโลกนาถ ขาพระองคโงเขลายิ่งนักที่จักแสรงกระทําอุบายตอธรรม ขอพระโลกนาถ
ทรงอาศัยเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ ประทานอภัยแกขาพระองคในความผิดพลั้งดวยเถิด บัดนี้ขาพระองค
ไดสดับกุมารปาลจิรายุวัฒนนิโรธกรรมธารณีแลว ขอประกาศวา หากกัลปเบื้องปลายแหงอนาคต จักมีผู
นอมรับซึ่งพระธรรมนี้ ไดจารึกคัดลอก อานทองสาธยายในสถานที่ทั้งปวง ขาพระองคจักอารักขาดูแล มิ
ยังใหปศาจรายคอยรองเรียกผูนั้นไปสูนรก หากบุคคลผูมีโทษในขณะเดียวที่ระลึกถึงพระธรรมนี้ ดวย
ฤทธาพละอันยิ่งของขาพระองคจักใชน้ําในมหาสมุทรสรงยังบุคคลผูมีโทษนั้น ยังใหมหานรกประดุจสระ
โบกขรณี
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๒๓

爾時復有飛騰羅剎食童子羅剎等。而為上首。與其同類諸眷屬等。
從空中下。遶佛千帀。白佛言。世尊。我於無量劫來。受羅剎身。我之眷
屬。如恒河沙。各為飢餓之所逼切。於四天下。唯噉在胎及初生童子血
肉。我等眷屬。伺候一切眾生夫婦交會。食噉其精。令無胎息。或在胎
中。我亦隨入。傷胎食血。初生七日。我等專伺其便。斷其命根。乃至十
歲。我等眷屬。變作種種諸惡毒蟲。入童子胎。食其五臟所有精血。能令
小兒。吐乳下痢。或疳或瘧。眼腫水腹。乃至漸漸斷其命根。我等今聞世
尊說長壽滅罪護諸童子經。奉世尊敕。令我眷屬。飢餓所逼。不敢食噉。
佛告羅剎。汝等當受我之禁戒。令汝得捨此羅剎身。生天受樂。

ครั้งนั้น ยังมีรากษสผูเหาะเหินในอากาศ รากษสผูกินกุมารเปนภักษาหารอันเปนบดีแหงหมู
รากษส พรอมกับบรรดาบริวารจําพวกเดียวกันจากนภากาศเบื้องบน ทามกลางและเบื้องลาง ไดทักษิณา
วัตรพระพุทธองคพันรอบ แลวทูลวา ขาแตพระโลกนาถเจา หมูขาพระองคนับแตกัลปอันประมาณมิได
มาแลว ไดมีกายเปนรากษส อันบริวารของขาพระองคนนั้ มีมากอุปมาดวยทรายในคงคานที ลวนถูกความ
หิวกระหายบีบคั้น บรรดาที่อาศัยอยูในทวีปทั้งสี่นี้ ก็เสพเลือดเนื้อของกุมารที่อยูในครรภและแรกเกิด
บริวารของขาพระองคจักคอยเพลาที่หมูสัตวหญิงชายเสพสังวาส
แลวกลืนกินซึ่งน้ําสุกกะนั้นยังใหมิ
ตั้งครรภ บางอยูในครรภ ขาพระองคเองก็เขาไปทําลายครรภแลวดื่มกินเลือด ผูแรกเกิดไดเจ็ดวันหมูขา
พระองคก็คอยทายังใหชีพนั้นหลุดขาดไป จนถึงอายุสิบขวบปหมูบริวารของขาพระองคก็จักทําคุณไสยชั่ว
รายนานาประการเขาสูทองของกุมารเพื่อกินเลือดของอวัยวะภายในทั้งหา ๒๙ สามารถยังใหเด็กนอยนั้น
สํารอกน้ํานมเปนโรคบิด บางเปนโรคเลือด บางเปนไขจับสั่น โรคตาบวม โรคทองมีน้ํา จนถึงชะตาชีวิตนั้น
คอยๆขาดไป บัดนี้ขาพระองคทั้งหลายไดสดับพระโลกนาถเจาตรัสกุมารปาลจิรายุวัฒนนิโรธกรรมสูตร
แลว จักขอนอมรับพุทธบัญชายังใหผองบริวาร แมจักมีความหิวกระหายบีบคั้น ก็จักมิยอมกลืนกินอีกเลย
พระเจาขา พระพุทธองครบั สั่งกับรากษสวา เธอทั้งหลายพึงสมาทานศีลจากตถาคตเถิด จักยังใหเธอละ
จากกายแหงรากษสนี้ แลวไปอุบัติเสวยสุขยังเทวภูมิ
佛告大眾。若有童子。受患苦者。令其慈母。分乳微塵。與虗空
中。施諸羅剎。并清淨受持此長壽命滅罪陀羅尼經。書寫讀誦。病則除
差。時羅剎眾。甚大歡喜。而白佛言。審得生天。我等眷屬。終不能侵諸
童子乳。乍食鐵丸。終不能食諸童子血。於佛滅後。有能讀誦受持此經處
者。設有惡人。惱是法師。或有惡鬼。惱諸童子。我等當執佛金剛杵。而
衛護之。不令惡鬼而得其便。

๒๙

คือ หัวใจ ตับ ปอด มาม ไต
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๒๔

พระพุทธองคตรัสแกมหาชนวา หากมีกุมารคือเด็กชายที่รับทุกขเวทนา มารดาพึงแบงน้ํานมเพียง
ละอองธุลีที่นภากาศ ๓๐ เพื่อเปนทานแกรากษสทั้งปวง รวมถึงจดจํากุมารปาลจิรายุวัฒนนิโรธกรรมสูตรนี้
ดวยความบริสุทธิ์ คัดลอก อานทองสาธยายแลวไซร โรคาพาธก็จักสิ้นไป
เพลานั้นบรรดารากษสจึงโสมนัสยินดีเปนยิ่งนัก ทูลพระพุทธองควา เมื่อจักไดอุบัติยังเทวโลกเปน
แนแทแลว ขาพระองคและบริวาร จึงมิอาจเบียดเบียนน้ํานมของกุมารเหลานั้นไดอีก จักขอกินเม็ดเหล็ก มิ
กลืนกินเนื้อของกุมารเหลานั้นไดอีกแมที่สุด หลังจากพระพุทธองคเสด็จสูนิพพานแลว หากในสถานที่ใด
สามารถอานทองสาธยายจดจําพระธรรมนี้ หากมีคนชั่วยังธรรมจารยใหกลัดกลุมใจ ฤๅมีปศาจรายมา
รบกวนกุมารทั้งปวงแลวไซร ขาพระองคทั้งหลายจักใชพุทธวัชรคฑาอารักขาปกปอง มิใหปศาจทํารายเขา
เหลานั้นได
爾時一切諸天大王。并其眷屬。一切龍王。一切夜叉王。阿修羅
王。迦樓羅王。緊那羅王。摩睺羅伽王。薜茘多王。毗舍遮王。富單那
王。乃至迦吒富單那等。一切諸王。各并眷屬。禮拜於佛。同心合掌。作
如是言。世尊。我等從今。在在處處。若有比丘比丘尼。諸優婆塞優婆
夷。但有受持此長壽經。書寫處者。我等眷屬。常當衛護。我等諸王。驅
策惡鬼。若有惡鬼。惱諸眾生。令患苦者。若能清淨。書持是經。我等諸
王。禁攝諸鬼。不令加害。被橫死苦。

เมื่อนั้น บรรดาเทวมหาราชทั้งปวงพรอมกับบริวาร นาคราชาทั้งหลาย ยักษราชาทั้งหลาย อสุรนิ ท
ราชา ครุฑราชา กินนรราชา มโหราคราชา เปรตราชา ปศาจราชา ปูตนาราชา๓๑ จนถึงกฏปูตนะ๓๒ บรรดา
ผูเปนราชาทั้งปวงตางพรอมดวยบริวาร ไดมาอภิวาทพระพุทธองคซึ่งลวนมิจิตเสมือนกัน ประคองอัญชลี
แลวทูลวา ขาแตพระโลกนาถเจา ขาพระองคทั้งหลายแตบัดนี้ไป ทุกที่สถาน หากมีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา ที่จดจําจิรายุวัฒนสูตรนี้ ไดจารึกคัดลอก บริวารของขาพระองคจักตามอารักขาอยูเปนนิจ ปวงขา
พระองคผูเปนราชา จักเฆี่ยนบังคับปศาจรายทั้งหลาย หากมีปศาจรายเบียดเบียนหมูสัตวยังใหเกิดทุกข
ทรมาน หากสามารถคัดลอกพระธรรมนี้อยางบริสุทธิ์แลวไซร ปวงขาพระองคผูเปนราชาจักหามปราม
ปศาจทั้งหลาย มิใหทํารายยังใหเกิดทุกข ดวยอกาลมรณะ๓๓อีก

๓๐

คือดีดนํานมเล็กนอยขึน้ สูอากาศ
อษฺฏ คตฺย: คติ ๘ มี ๑.เทพ ๒.นาค ๓.ยักษ ๔.คนธรรพ ๕.อสูร ๖.ครุฑ ๗.กินนร ๘.มโหราค และยังมีคติ ๘ อีกอยางหนึ่ง เปนบริวารทั้ง ๘ ของทาวจตุมหาราช คือ
อปราป อษฺฏ คตฺย: มี ๑.คนธรรพ ๒.ปศาจ ๓.กุมภัณฑ ๔.เปรต ๕.นาค ๖.ปูตนา คือ รากษสี(ผูหญิง) ๗.ยักษ ๘.รากษส(ผูชาย)
๓๒
กฎปูตนะ คือรากษสตนหนึ่ง
๓๓
橫死 อกาลมรณะ คือ ตายโหง, ตายราย
๓๑
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๒๕

爾時牢固地天。從座而起。作如是言。世尊。若佛弟子。受持此長
壽滅罪護諸童子經者。我等地天。常出地味。滋潤彼人。令其身中。增益
壽命。我等常以種種金銀。種種資生。種種糓米。具足供給此信心人。令
無乏少。身得安穩。無有愁惱。心常歡喜。得好福田。無令惡鬼斷其命
根。若諸童子。生一七日。我等地神。當擁護之。無令斷命。

ครั้งนั้น ปฤถิวีเทพ ๓๔ ไดลกุ ขึ้นจากอาสนะแลวกราบทูลเชนนี้วา ขาแตพระโลกนาถเจา หาก
สานุศิษยแหงพระองค ไดจดจํากุมารปาลจิรายุวัฒนนิโรธกรรมสูตรนี้ หมูขาพระองคเทพแหงแผนดิน จัก
ยังใหกลิ่นของดินเกิดอยูเปนนิจ ยังความชุมชื่นใหบุคคลนั้น ใหผูนั้นมีอายุขัยเพิ่มพูน ขาพระองคทั้งหลาย
จักมอบทองเงินตางๆ ทรัพยสมบัติตางๆ ธัญญาหารตางๆแกผูมีศรัทธาจิตนี้อยางสมบูรณ มิใหขาดแคลน
มีกายผาสุก ปราศจากความยากลําบาก ในจิตสุขโสมนัสอยูเปนนิจ ไดบรรลุถึงเกษตรแหงบุญวาสนา มิให
ปศาจรายยังชาตะชีวิตผูนั้นใหขาดสิ้น หากกุมารทั้งหลายที่กําเนิดในเจ็ดวันแรก ปวงขาพระองคเทพแหง
แผนดิน ก็จักอารักขามิใหชะตาขาดสิ้น
爾時眾中。金剛力士。復白佛言。世尊。如來說此長壽命滅罪護諸
童子陀羅尼呪經已。諸大檀越。并眷屬眾。各各發心。護持讀誦書寫是
經。供給所須。無令乏少。我聞。大德婆伽婆。說吉祥章句大神力呪。若
有眾生。一聞於耳。百劫千生。終不短命。得壽無量。無有病苦。雖有四
魔。不能忤亂。增長壽命。滿百二十。不老不死。不退不沒。一切佛子。
苦患重病。聞此呪者。即免諸鬼之所奪命。即說呪曰。

เมื่อนั้น ทามกลางหมูชน เทพวัชรคุหยบดี๓๕จึงทูลพระพุทธองคอีกวา ขาแตพระโลกนาถเจา เมื่อ
พระตถาคตทรงแสดงกุมารปาลจิรายุวัฒนนิโรธกรรมสูตรนี้แลว บรรดามหาทานปติ ๓๖ และบริวารทั้งหลาย
ตางเกิดจิตหมายจักธํารงรักษา อานทองสาธยายและคัดลอกพระธรรมนี้ เพื่อแจกจายไปมิใหลดนอยลง
ขาพระองคไดยินพระภควันตผูเจริญ ตรัสมหาฤทธามนตรอันเปนมงคลนี้แลว หากมีสรรพสัตวที่ไดยินแม
ครั้งหนึ่ง ในรอยกัลปพันชาติจักมิตองมีชะตาสั้น ไดบรรลุถึงอายุไมมปี ระมาณ ไรโรคาทุกข แมนมีมารทั้ง
สี๓๗่ ก็มิอาจขัดขืนปวนปน จักมีอายุขัยยืนยาวถึงหนึ่งรอยยี่สิบป มิชรามิมรณะ มิเสื่อมถอยมิจมหาย พุทธ
บุตรทั้งหลาย ที่เปนทุกขเพราะโรคราย เมื่อไดยินมนตรนี้แลว ยอมเวนจากการถูกปศาจทั้งปวงฉุดครา
ชะตาชีวิต แลวจึงกลาวมนตรวา....
牢固地天 พระธรณี, เทพแหงแผนดิน
金剛力士 เทพวัชรคุหยบดี คือวัชระแหงความลึกลับ ผูมีพละกําลังมาก เปนวัชระแหงกําลังของพระพุทธเจาทั้งปวง เปนวัชรเทพผูปกปองพระพุทธศาสนา
๓๖
檀越 ทานปติ คือผูเปนใหญในทาน ผูใหทาน
๓๗
四魔 จตฺวาโร มารา: มาร ๔ ประเภท มี ๑)สกนฺธมาร (ป)ขนฺธมาร มารคือเบญจขันธ ๒)เกฺลศมาร (ป)กิเลสมาร มารคือกิเลสซึ่งเปนเครื่องเศราหมอง เรารอน ๓)มฺฤตฺ
ยุมาร (ป)มจฺจุมาร มารคือความตาม ๔)เทวปุตฺรมาร (ป)เทวปุตฺตมาร มารคือเทพบุตร
๓๔
๓๕
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๒๖

多地夜佗(一)旃達利(二)旃達囉毗提(三)旃達囉魔吽(四)旃達囉跋帝(五)旃達囉不棃
(六) 旃達囉闍移 (七) 旃達囉底[口*梨](八) 旃達吠咩 (九) 旃突嘍 (十) 旃達囉婆囉吇 (十一)
旃達囉勿達[口*梨](十二)旃達囉婆地移(十三)旃達囉婆咩(十四)旃達囉佉祇(十五)旃達
囉盧寄(十六)藪婆呵(十七)

ตทฺยาถา จนฺทฺริ จนฺทฺร-วิเท จนฺทฺรม หูมํ จนฺทฺรวเต จนฺทฺร-ปูเร จนฺทฺร-ชเย จนฺทฺร-ติเร จนฺทฺร-วิเม
จนฺทฺร-ธุรุ จนฺทฺร-ปรเภ จนฺทฺร-อุตฺตเร จนฺทฺร-ปติเย จนฺทฺร-ภาเม จนฺทฺร-ขฑฺเค จนฺทรฺ าโลเก สฺวาหา
佛言。善哉善哉。金剛力士。汝今能說此護諸童子吉祥神呪。汝當為
一切眾生之大導師。文殊當知。如是神呪。過去諸佛之所宣說。建立守護。
善能增長人天壽命。能除一切罪垢惡見。能護一切持經之人。延其壽命。

พระพุทธองคตรัสวา สาธุๆ วัชรคุหยบดี บัดนี้เธอสามารถแสดงกุมารปาลศรีมังคละมนตรนี้ เธอ
จักเปนมหานายกะ ๓๘ ของสรรพสัตวทั้งปวง มัญชุศรีพึงทราบเถิดวา มนตรนี้พระพุทธเจาทั้งปวงในอดีต
ลวนกลาวแสดงไว ผูธํารงรักษาคงไว สามารถยังใหมนุษยและเทพมีอายุขัยยืดยาวออกไป สามารถขจัด
บาปมลทินจากอกุศลทิฐิทั้งปวง สามารถรักษาใหผูธํารงพระธรรมนี้มีอายุขัยยืดยาวไดเปนอยางดี
爾時世尊。告文殊師利法王之子。我滅度後。濁惡世時。若有比
丘。破我禁戒。親比丘尼。及諸處女。并二沙彌。飲酒食肉。姦婬熾盛。
為諸白衣之所輕賤。毀滅我法。經營世俗。不淨之事。無慚愧心。猶如木
頭。當知此等。是五逆人。非我弟子。是魔眷屬。名曰六師。此比丘等。
於現世中。得短命報。比丘尼等。亦復如是。若能懺悔。不更復作。受持
此經。即得長壽。

พระโลกนาถรับสั่งกับพระมัญชุศรีธรรมราชกุมารวา เมื่อตถาคตนิพพานลวงแลว ในโลกแหงความ
เสื่อมและความชั่ว หากมีภิกษุลวงพระธรรมวินัยของตถาคต อยูใกลชิดภิกษุณีและสถานทั้งปวงของสตรี
พรอมทั้งสามเณรสองรูปไดดื่มสุรา บริโภคมังสะ มีกามราคะประทุในดวงจิต มีจิตดูแคลนผูหมขาว
ทําลายธรรมของตถาคตใหเสื่อมสิ้น รักษาโลกียธรรมเนียม มิยังกิจใหบริสุทธิ์ ปราศจากจิตหิริโอตตัปปะ
อุปมาเปนทอนไม พึงทราบเถิดวา อนันตริยบุคคลนี้หาใชศิษยตถาคตไม คือบริวารแหงมาร ไดชื่อวาครูเจา
ลัทธิทั้งหก ภิกษุเหลานี้ในชาติปจจุบันยอมมีวิบากคืออายุขัยสั้น บรรดาภิกษุณีก็เชนกัน หากสามารถขมา
กรรมและมิกระทําอีก แลวนอมรับปฏิบัติในพระธรรมนี้ ยอมบรรลุถึงความมีอายุยืนยาว

๓๘

大導師 คือผูนําที่ยิ่งใหญ
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๒๗

復次文殊。我滅度後。濁惡世時。若有菩薩。誹謗佗人。自讚其
善。方等經典。不傳付人。如是菩薩。是魔伴侶。非真菩薩。若能至心。
受持此經。書寫讀誦。即得諸佛不壞常身。

ดูกอนมัญชุศรี เมื่อตถาคตนิพพานลวงแลว ในโลกแหงความเสื่อมและความชั่ว หากมีโพธิสัตว
ปายสีทําลายผูอื่น ยกยองความดีของตน อันพุทธยานสูตรนั้นเลาก็มิถายทอดแกผูคน โพธิสัตวเชนนี้คือ
สหายของมารหาใชโพธิสัตวแทไม หากสามารถจดจําพระธรรมนี้ดวยความเปนที่สุดแหงใจ คัดลอกอาน
ทอง ยอมบรรลุนิตยกายอันมิเสื่อมสลายของพระพุทธเจาทั้งปวง
復次文殊。我滅度後。濁惡世時。若有國王。殺父害母。誅斬六
親。不依王法。廣興兵甲。侵討佗國。忠諫之臣。枉遭刑戮。婬欲熾盛。
違先王法。破塔壞寺。焚燒經像。水旱不調。因王無道。國界飢餓。疾疫
死亡。如是國王。現世短命。死入地獄。墮大阿鼻。若能書寫是經。流通
供養。至誠懺悔。依先王法。即得長命。

มัญชุศรี เมื่อตถาคตนิพพานลวงแลว ในโลกแหงความเสื่อมและความชั่ว หากมีพระราชา กระทํา
ปตุฆาต มาตุฆาต ตัดศีรษะญาติทั้งหกจําพวก มิดําเนินตามราชธรรม กอการสงครามใหแผกวาง รุกล้ํา
ประเทศอื่น ขุนนางสุจริตถูกปายสีจนตองโทษประหาร มัวเมากามราคะ ละเมิดกฎของอดีตพระราชา
ทําลายพระสถูปและอาราม เผาพระธรรมและปฏิมา ชลชาติจึงแหงแลงมิราบรื่น เหตุเพราะพระราชาไร
คุณธรรม ประเทศจึงอดอยาก เกิดโรคระบาดลมตาย ราชาเชนนี้ในชาติปจจุบันยอมมีพระชนมสั้น เมื่อสิ้น
แลวจึงเขานรกภูมิตกสูมหาอเวจี หากสามารถคัดลอกพระธรรมนี้ ใหแผกวางออกไปและบูชา ขมากรรม
สํานึกผิดดวยจริงใจ แลวประพฤติตามกฎของอดีตพระราชาแลวไซร จักไดรับพระชนมายุที่ยืนยาว
復次文殊。我滅度後。濁惡世時。若有大臣。及諸官屬。身請天
祿。無慚愧心。諂佞不忠。專行矯詐。賊臣危害。國土不安。設使臨人。
不行國法。侵剋百姓。恣意貪殘。橫殺無辜。取佗財寶。輕慢經典。魔障
大乘。如是等人。現世短命。墮阿鼻地獄。無有出期。若能懺悔。受持此
經。書寫讀誦。即得長命。永守天祿。

มัญชุศรี เมื่อตถาคตนิพพานลวงแลว ในโลกแหงความเสื่อมและความชั่ว หากมีมหาอํามาตย
และเหลาขุนนางที่ไดรับวาสนาจากฟา แตจิตไรความเกรงกลัวและละอาย หลอกลวงสอพลอมิสจุ ริต แอบ
อางแสรงกระทํา ภัยของขุนนางโจรยังใหประเทศชาติมิสงบสุข สัง่ คนใกลชิดมิใหประพฤติตามกฎหมาย
ลวงเกินบังคับราษฎร ละโมบทารุณตามใจ เขนฆาผูไรความผิด ถือเอาทรัพยสมบัติผูอื่น ดูแคลนพระ
ธรรมคัมภีร เปนมารขัดขวางมหายาน บุคคลเหลานี้ ในชาติปจจุบันยอมมีอายุขัยสั้น แลวตกสูอ เวจีนรก
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๒๘

ไรกําหนดพนมาได หากสามารถขมากรรม จดจําพระธรรมนี้ คัดลอกสาธยาย ยอมไดรับอายุขัยที่ยืนยาว
เพื่อรักษาบุญวาสนานั้นไดตลอดไป
復次文殊。我滅度後。濁惡世時。有優婆塞。及優婆夷。信邪倒
見。不信正法大乘經典。如是眾生。縱有無量百千金銀。而懷慳惜。唯求
財利。不能布施。救乏一切貧苦之者。不能書寫十二部經。受持讀誦。求
免無常惡道之苦。如是之人。宅舍虗耗。竈下鳥現。蛇入臥堂。狗忽上
舍。鼠百種鳴。諸野禽獸。競來入宅。百種魑魅。名之為怪。以見怪故。
心得煩惱。因煩惱集。得獲短命。若能受持書寫是經。流通讀誦。即能摧
破如是等怪。而得長命。

มัญชุศรี เมื่อตถาคตนิพพานลวงแลว ในโลกแหงความเสื่อมและความชั่ว หากมีอุบาสก อุบาสิกา
หลงเชื่อในความเห็นที่ผิด มิศรัทธาสัมมาธรรมมหายาน สรรพสัตวเหลานี้ แมนจักมีเงินทองจํานวนรอย
พันประมาณมิได แตยังมีจิตตระหนี่เสียดาย ใฝมุงลาภสรรเสริญ มิอาจบริจาคทาน เพื่อชวยผูมีทุกขเพราะ
ยากไรทั้งปวง มิอาจคัดลอกพระพุทธพจนสิบสองหมวด ๓๙ จดจําสาธยาย เพื่อปรารถนาเวนจากทุกขของ
เพราะความไมเที่ยงและอบายภูมิ บุคคลนี้ ในเคหสถานและที่วาง เตาไฟลุกขึ้นเอง มีปกษีปรากฏขึ้น งูเขา
สูหองนอน สุนัขวิ่งขึ้นเรือน หนูรอยชนิดเปลงเสียงรอง บรรดาสัตวเลื้อยคลานแยงกันเขาสูเรือน และภูติผี
รอยประเภทที่ชื่อวามีความประหลาด เหตุที่ไดเห็นสิ่งประหลาดนั้น จิตจึงเศราหมอง เหตุที่ประชุมดวย
ความเศราหมองจึงมีอายุขยั สั้น หากสามารถจดจําจารึกพระธรรมนี้ ยังใหแผกวางออกไปและสาธยาย
ยอมกําจัดอาเพศเหลานี้ได บรรลุถึงความมีอายุขัยยืนยาว
復次文殊。我滅度後。濁惡世時。一切眾生。男女成就。以憐愍
故。而得心病。何以故。或男成長。被充兵役。如是王法。制不由己。父

十二部經 ทฺวาทศงฺค ธรฺมปฺรวจนานิ พุทธพจน ๑๒ มี ๑.สูตร หรือสุตตะ คือระเบียบคําที่แสดงเนื้อความไดเรื่องหนึ่งๆ ไดแก อุภโตวิภังคะ, นิทเทศ, ขันธก, ปริ
วาธ และสูตรทั้งหลายในสุตตนิบาต เปนตนวา มงคลสูตร, รัตนสูตร, นาลกสูตร และพุทธพจนอื่นซึ่งเรียกชื่อวาสูตร ก็นับเปนสูตรหรือสุตตะเหมือนกัน ๒.เคยยะ คือระเบียบ
คําที่เปนจุณณียบท(รอยแกว)บาง คาถา(รอยกรอง)บาง ปนกันอยู ไดแก สคาวรรค ในสังยุตตนิกายทั้งหมด ๓.คาถา คือระเบียบคําที่ทานประพันธผูเปนคาถาเชน ธรรมบท
เถรคาถา เถรีคาถา และคาถาลวนๆ ในสุตตนิบาต ซึ่งไมเรียกชื่อวาสูตร (เมื่อครั้งรจนาคัมภีร สมันตปาสาทิกา) ๔.นิทาน คือระเบียบคําที่แสดงถึงมูลเหตุเกิดขึ้นของ
พระไตรปฎกบางสวนจําแนกไดคือ หนึ่งพระสูตรที่เกิดขึ้นเพราะมีผูถามปญหา สองมูลเหตุที่พระพุทธองคทรงบัญญัติสิกขาบท สามเมื่อมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้น จึงทรง
แสดงธรรมปรารภถึงเหตุนั้น ๕.อิติวุตตกะ คือระเบียบคําที่อางวาพระพุทธเจาตรัสแลวอยางนี้ไดแกสูตร รอยสิบสูตร ซึ่งเปนไปโดยนัยเปนตนวา “วุตฺตํ เหตํ ภควตา...” ในอิ
ติวุตตกะ ๖.ชาดก คือระเบียบคําที่พระพุทธเจาตรัสแสดงบูรพจารีตไดแกชาดก หารอยหาสิบเรื่อง มีอปณณกชาดก เปนตน ๗.อัพภูตธรรม คือระเบียบคํากอปรดวยอัจฉริย
ภูตธรรม ไดแกสูตรที่ประกอบไปดวยอัจฉริยภูตธรรมทั้งหมดซึ่งเปนไปโดยนัยเปนตนวา “จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อจฺฉริยา อพฺภุตธมิมา อานนฺเท... ๘.อวทาน คือระเบียบคําที่
แสดงพระจริยาอันประเสริฐและที่กลาหาญเด็ดเดี่ยวของพระพุทธเจา คลายกับชาดก ผิดกันที่ชาดกมุงแสดงประวัติของพระพุทธเจา เมื่อเสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตวใน
อดีต ๙.อุปเทศ คือระเบียบคําที่พระพุทธองคตรัสในรูปของคําถามและคําตอบ ๑๐.อุทาน คือระเบียบคําที่พระพุทธเจาทรงอาศัยโสมนัสญาณ เปนตน เปลงออกมาเปนคาถา
โดยมากเปนจุณณียบทก็มีบาง ไดแกสูตรแปดสิบสอง ในอุทาน ๑๑.ไพบูลย ลักษณะหนึ่งของคัมภีรมหายาน รวบรวมสูตรที่แตงขยายความใหพิสดารตรงขามกับพุทธพจนที่
ตัดยอลง ๑๒.ไวยากรณ คือระเบียบคําที่เปนจุณณียบทลวน ไมมคี าถาปน และอภิธรรมปฎกทั้งสิ้น แมพระพุทธพจนอื่นที่ไมสงเคราะหเขาในองคที่ ๑๑ ที่กลาวขางตนก็จัดวา
เปนไวยากรณดวย โดยรวมหมายถึงพระไตรปฎก
๓๙
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母念之。名為心病。或女成長。配[女*適]佗門。而被輕賤。違夫婦道。父
母念之。名為心病。為心病故。愁憂苦惱。愁惱病集。現世短命。若能書
寫受持此經。得長壽命。以經力故。姻親和順。心病消除。

มัญชุศรี เมื่อตถาคตนิพพานลวงแลว ในโลกแหงความเสื่อมและความชั่ว สรรพสัตวทั้งหลาย เมื่อ
สําเร็จเปนชายหญิงแลว ดวยความสงสารเปนเหตุจิตใจจึงเปนโรค ดวยเหตุไฉนนั่นฤๅ เมื่อชายเติบใหญขึ้น
ตองเปนทหาร ดวยกฎหมายเชนนี้ ใหอยูในกฎระเบียบมิเปนตัวเอง บิดามารดาเมื่อระลึกถึงแลวใหเกิดโรค
ทางใจ อันหญิงนั้นเมื่อเติบโตไปครองคูย ังบานอื่น ถูกคนดูแคลนเหยียดหยาม เลิกรางจากความเปนสามี
ภริยา บิดามารดาเมื่อระลึกถึงแลวใหเกิดโรคทางใจ เพราะโรคทางใจเปนเหตุ จึงตรมตรอมเศราหมอง
เพราะประชุมดวยโรคและความโศกเศรา ยังใหชาติปจจุบันมีอายุขัยสั้น หากสามารถจารึกจดจําพระธรรม
นี้ จักบรรลุถึงความมีอายุขัยยืนยาว ดวยอํานาจของพระธรรมเปนเหตุใหคูครองสมานฉันท โรคทางใจ
มลายสิ้น
復次文殊。我滅度後。濁惡世時。一切眾生。無慈悲心。殺生害
命。食噉一切眾生十種身肉。文殊當知。如殺父母。如食六親。或因殺
命。而復傷胎。為是事故。現世短命。設使夫婦交會之時。被惡羅剎。食
噉其胎。令無子息。若能書寫受持是經。即免斯苦。

มัญชุศรี เมื่อตถาคตนิพพานลวงแลว ในโลกแหงความเสื่อมและความชั่ว สรรพสัตวทั้งหลาย
ปราศจากจิตเมตตากรุณา เขนฆาชีวิต กลืนกินเนื้อสิบชนิด๔๐ของสรรพสัตวทั้งปวง มัญชุศรีพึงทราบเถิดวา
ดุจการฆาบิดามารดา ดั่งกินเครือญาติทั้งหก บางเพราะเหตุที่เขนฆาชีวิตยังใหครรภถูกทําลาย ดวย
เรื่องราวเชนนี้ ในชาติปจจุบันจึงมีอายุขัยสั้น เมื่อคราที่สามีภริยารวมสังวาส จักถูกรากษสรายกลืนกิน
ครรภนั้น ยังใหไรบุตร หากสามารถจารึก จดจําพระธรรมนี้ ก็ยอมเวนจากทุกขนั้น
復次文殊。我滅度後。濁惡世時。一切眾生。不知宿命。暫得人
身。謂為快樂。更相誹謗。或恃權豪。種種惡心。規佗性命。不信經典。
我慢大乘。如是之人。現世短命。若能至心懺悔。調柔其心。書寫是經。
受持讀誦。以善根力。得長壽命。設使病患。終不橫死。

มัญชุศรี เมื่อตถาคตนิพพานลวงแลว ในโลกแหงความเสื่อมและความชั่ว สรรพสัตวทั้งหลายเปน
ผูมิลวงรูกรรมเมื่ออดีตชาติ เมื่อไดรับสังขารมนุษยที่คงอยูมิชานานก็สําคัญวาเปนสุข ยิ่งทําลายและปายสี
บางกระหยิ่มในอิทธิพล มีจิตชั่วชานานาประการ บงการชีวิตผูอื่น มิเลื่อมใสพระธรรม ถือตัวเยอหยิ่ง ๔๑
๔๐

พุทธเจาทรงหามภิกษุฉันเนื้อ ๑๐ อยาง คือ ๑) เนื้อมนุษย ๒) เนื้อชาง ๓) เนือ้ มา ๔) เนือ้ สุนขั บาน ๕) เนือ้ งู ๖) เนือ้ ราชสีหห รือสิงโต ๗) เนือ้ เสือโครง ๘) เนือ้ เสือดาว ๙)
เนื้อหมี ๑๐) เนื้อสุนัขปา
๔๑
我慢 คือ อัสมิมานะ
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ตอมหาพุทธยาน บุคคลเชนนี้ ในปจจุบันชาติจักมีอายุขัยสั้น หากสามารถสํานึกผิดดวยที่สุดแหงใจ มีจิต
โอนออน จารึกพระธรรมนี้ จดจํา สาธยายแลวไซร ดวยกําลังของกุศลมูลนี้ จักยังใหมีอายุขัยยืนยาว แมน
วาจะทรมานเพราะโรคที่สุดแลวจักมิมรณะราย
復次文殊。我滅度後。濁惡世時。一切眾生。或奉王敕。或父母
教。而於佗國及險道處。以商為業。求諸珍寶。為財利故。我慢貢高。圍
棊六簙。摴蒱投壺。親近婬女。交惡知識。不用王敕。及父母誡。嗜酒耽
婬。喪身殞命。設得財寶。為酒迷濁。不知道路通塞之處。後被諸惡賊。
劫奪其財。因以害命。若能書寫是經。廣發誓願。所在之處。惡賊退散。
生歡喜心。諸惡毒獸。不能嬈害。身心安穩。多獲寶貨。以經力故。得長
壽命。

มัญชุศรี เมื่อตถาคตนิพพานลวงแลว ในโลกแหงความเสื่อมและความชั่ว สรรพสัตวทั้งหลายแม
เปนผูไดรับพระราชบัญชา แมบุพการีสอนสั่งมาแลว ไดเดินทางยังบานเมืองอื่นและในสถานที่อันตรายเพื่อ
ประกอบการคาเพราะปรารถนาสมบัติมีคา เหตุที่มีทรัพยศฤงคารมากจึงถือตัววาสูงสง เลนการพนัน มัว
เมาราคะในสตรี คบหามิตรชั่ว มิรับสนองราชบัญชาและคําสอนของบุพการี มัวเมาสุรานารี ใชสงั ขารใหไร
ซึ่งประโยชนดุจปราศจากชีวิต มีทรัพยสินเพื่อความมัวเมาลุมหลงในสุรา มิรจู ักหนทางปลอดภัยหรือ
อันตราย ภายหลังผูนั้นจึงถูกโจรรายตางๆ ชวงชิงทรัพยไป เหตุนี้จึงเปนภัยแกชีวิต หากสามารถจารึกพระ
ธรรมนี้ แลวมีปณิธานเผยแผใหกวางขวางแลวไซร ทุกสถานที่อาศัยนั้นโจรรายจักหลบลี้ไป เกิดจิตสุข
เกษม บรรดาสัตวรายตางๆมิอาจทําราย กายและจิตเปนผาสุก ไดรับทรัพยศฤงคารเปนอันมาก ดวย
อํานาจพระธรรมนี้ ยอมเปนผูมีอายุขัยยืนยาว
復次文殊。我滅度後。濁惡世時。一切眾生。以惡業故。死入地
獄。從地獄出。得畜生身。設得人形。六根不具。聾盲瘖瘂。癃殘背瘻。
受女人身。不識經字。設是男子。為惡業故。癡愚暗鈍。不能轉讀此長壽
經。心生愁惱。以愁惱故。名為心病。以心病故。現世短命。若能令善知
識。書寫是經。自取而轉。從初至末。一心頂戴。以至誠故。功德無量。
如此惡業。不更復受。此人現世。得長壽命。

มัญชุศรี เมื่อตถาคตนิพพานลวงแลว ในโลกแหงความเสื่อมและความชั่ว สรรพสัตวทั้งหลาย
ดวยเหตุเพราะอกุศลกรรม เมื่อสิ้นชีพจึงเขาสูนรกเมื่อพนจากนรกแลว ยอมไดรับกายของเดรัจฉาน แมจัก
ไดกายมนุษย ก็มีอายตนะหกมิสมบูรณ บางหูหนวก ตาบอด เปนใบ หลังคอมโกงงอ เปนโรคกุษฐัง๔๒ มี

๔๒

โรคเรื้อน

*** พระสูตรมหายานแปลไทย จาก www..mahaparamita.com สงวนลิขสิทธิ์ในการแกไข ดัดแปลง จําหนาย

๓๑

กายเปนหญิง มิรูจักพระธรรมและตัวอักษร หากเปนชาย ดวยเหตุของอกุศลกรรม ยังใหเปนคนโงเขลาทึบ
ทื่อ มิอาจอานทองจิรายุวัฒนสูตรนี้ จิตเกิดความทุกขตรม ดวยความทุกขตรมเปนเหตุ จึงชื่อวาเปนโรค
ทางใจ เหตุเพราะใจเปนโรคในชาติปจจุบันจึงมีอายุขัยสั้น หากใหผูเปนกัลยาณมิตรชวยจารึกคัดลอกพระ
ธรรมนี้ ตนเองนั้นเลาก็ยิ่งมีความยึดมั่น(ในพระธรรม) นับแตเริ่มจนสิ้นสุด ก็มีเอกจิตเคารพเลื่อมใส ดวย
เหตุที่มีความจริงใจจึงเปนกุศลประมาณมิได อกุศลกรรมเหลานี้จึงมิตองรับอีก บุคคลนี้ในชาติปจจุบัน
ยอมมีอายุขัยยืนนาน
復次文殊。我滅度後。濁惡世時。若有眾生。死亡之後。從一七
日。乃至七七日。所為亡者。建造諸福功德七分。亡者所得。唯獲其一。
若能生在之時。於七七日。停止家事。書寫是經。香花供養。請佛迎僧。
設生七齋。所得功德。如恒河沙。此人現世。得長壽命。永離三塗諸惡道
苦。若已亡者。緣身資產建福。七分竝獲。

มัญชุศรี เมื่อตถาคตนิพพานลวงแลว ในโลกแหงความเสื่อมและความชั่ว หากมีสรรพสัตวที่
กระทํากาละ ๔๓ แลว จากเจ็ดวันแรกจนถึงเจ็ดวันที่เจ็ด ๔๔ (ญาติมิตร)ไดสรางบุญกุศลตางๆไวตลอดทั้งเจ็ด
ชวงเวลาเพื่ออุทิศแกผูวายชนมนั้น อันกุศลที่ผูวายชนมไดรับนั้นมีเพียงหนึ่งสวน หากเมื่อคราที่ยังมีชีวิต
ไดใชเวลาตลอดสี่สิบเกาวัน หยุดพักกิจทางบาน จารึกคัดลอกพระธรรมนี้ สักการะดวยของหอมและมาลี
อัญเชิญพระพุทธและนิมนตพระสงฆ ดํารงชีพดวยการงดเวนเจ็ดวัน๔๕ จักไดรับกุศล(มาก)ดุจเม็ดทรายใน
คงคานที บุคคลนี้ในชาติปจจุบันยอมเปนผูมีอายุขัยยืนนาน ไกลจากทุกขของอบายภูมิสามอยูเปนนิจ หาก
สิ้นชีพไป ดวยคราที่มีสังขารอันสั่งสมกอสรางการกุศลเอาไว จึงไดรับเจ็ดสวน
復次文殊。我滅度後。濁惡世時。一切眾生。不孝五逆。無慈悲
心。而於父母。無恩愛情。而事六親。爾時行道天王。遶四天下。種種音
樂。將諸眷屬。於三齋月。至閻浮提。若有一切眾生。橫被諸病。行道天
王。為除惡鬼。令得除愈。眾生不孝。嫉妒造惡。行病鬼王。即以惡氣。
噓而病之。令得瘟疫。一切重病。若熱若冷。虗勞下瘧。邪魔鬼毒。及惡
癩病。若能於歲一日。燒香散花。清淨身心。書寫是經。乃至七日。請佛
迎僧。清齋讀誦。以是善根。終無疾疫。無疾疫故。得長壽命。

มัญชุศรี เมื่อตถาคตนิพพานลวงแลว ในโลกแหงความเสื่อมและความชั่ว สรรพสัตวทั้งหลาย
อกตัญู สรางอนันตริยกรรมหาประการ ปราศจากจิตเมตตากรุณาตอบุพการี ไรความรักปองดองตอ
๔๓

คือ ตาย
เจ็ดวันแรกคือ สัตมวาร เจ็ดวันที่เจ็ด คือการนับครั้งละ ๗ วัน ๗ ครั้ง คือ ครบ ๔๙ วัน
๔๕
คือการเวนจากอกุศลทั้งปวง เชนการฆา เบียดเบียน เวนเนื้อสัตว และบําเพ็ญกุศลเชน สมาทานศีล บริจาคทาน ศึกษาพระธรรม ฯลฯ เปนเวลา ๗ วัน
๔๔
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ญาติทั้งหกประเภท สมัยนั้นเทวราชผูตรวจตราเที่ยวไปในทวีปทั้งสี่ ผูมีเครื่องดนตรีนานาขับกลอม ได
นําพาบริวารทั้งหลายในสามเดือนจึงมาถึงยังชมพูทวีป หากสรรพสัตวที่มีโรค เทวราชก็จักกําจัดปศาจราย
ยังใหโรคนั้นสิ้นไป หมูสัตวหากมิกตัญู อิจฉาริษยากระทําความชั่ว เจาปศาจที่ยังใหเกิดโรคจักใชอากาศ
พิษพนโรคจากปาก ยังใหเกิดโรคหาและโรคทั้งปวง บางรอนบางหนาว ออนแอเหน็ดเหนื่อย เปนไขจับสั่น
เพราะปศาจรายคือภูติแหงพิษและโรคกุษฐัง หากในหนึ่งวันสามารถร่ําสุคนธและเกลี่ยมาลีบูชา ดวยกาย
ใจที่บริสุทธิ์ จารึกคัดลอกพระธรรมนี้จนถึงเจ็ดวัน ไดอัญเชิญพระพุทธเจาและนิมนตพระสงฆ สมาทาน
ศีลคือของดเวนโดยบริสุทธิ์และสาธยายแลวไซร ดวยกุศลมูลนี้ ที่สุดยอมมิตองเปนโรคระบาด เหตุที่ไร
โรคระบาด จึงมีอายุขัยยืนยาว
復次文殊。我滅度後。濁惡世時。眾生薄福。其劫欲盡。七日竝
照。設無七日。國王無道。令天炎旱。大地所有。藥木叢林。一切百穀。
甘蔗花菓。將欲枯死。若有國王。一切眾生。能受持讀誦此經典者。難陀
龍王。及婆難陀龍王等。憐愍眾生。從大海水。降注甘雨。一切叢林。百
穀艸木。滋榮眾生。以此經力。得長壽命。

มัญชุศรี เมื่อตถาคตนิพพานลวงแลว ในโลกแหงความเสื่อมและความชั่ว สรรพสัตวที่ดอยวาสนา
เมื่อกัลปจวนสิ้นนั้น ดวงอาทิตยจักฉายสองอยูเจ็ดดวงและจะมืดมิดอีกเจ็ดวัน พระราชาทีไ่ รคุณธรรม
ยังใหอากาศแหงแลง บรรดาสมุนไพร ไพรสณฑ พืชพรรณธัญหารทั้งหลาย ออย มาลี ผลไมที่มีใน
แผนดิน ยอมจักเหี่ยวเฉาและตายลง หากมีพระราชาเจาประเทศและสรรพสัตวทั้งหลาย สามารถจดจํา
สาธยายพระธรรมกถานี้ นันทะนาคราชและอุปนันทนาคราชเปนตน ๔๖ จักเกิดความสงสารหมูสัตวแลวนํา
น้ําจากมหาสมุทร โปรยปรายเปนฝนแกพนาวัน ธัญหาร รุกขชาติ ตฤณชาติ ยังความชุมชื่นงอกงามแกหมู
สัตวทั้งปวง ดวยกําลังของพระธรรมนี้ยังใหมีอายุขัยยืนยาว
復次文殊。我滅度後。濁惡世時。一切眾生。斗秤欺誑。不義得
財。以其罪業。死入地獄。從地獄出。受畜生身。所謂牛驢象馬。豬狗羊
等。一切禽獸。蟁蝱蝨蟻。若有菩薩摩訶薩。以慈悲心。於畜生等。及蝱
蟻前。轉讀此經。一聞於耳。此經力故。隨類皆解。此等畜生。捨此身
已。得生天樂。若有菩薩。無慈悲心。不能廣說此經典者。非佛弟子。是
魔伴侶。

มัญชุศรี เมื่อตถาคตนิพพานลวงแลว ในโลกแหงความเสื่อมและความชั่ว สรรพสัตวทั้งหลายผู
คดโกงตาชั่ง ไดทรัพยโดยมิชอบ ดวยบาปกรรมนั้น เมื่อสิ้นชีพแลวจึงเขาสูนิรยภูมิ เมื่อจากนิรยภูมิแลว
๔๖

นาคราช ๘ ตระกูล มี ๑.นันทนาคราช ๒.อุปนันทนาคราช ๓.สาครนาคราช ๔.วาสุกินาคราช ๕.ตักษกนาคราช ๖.อนวตัปตนาคราช ๗. มนัสวีนาคราช ๘.อุตปลกนาคราช
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จักมีกายเปนเดรัจฉานมีวัว ลา ชาง มา สุกร สุนัข แพะ สัตวเดรัจฉานทั้งหลาย ยุง เห็บ มด หากจักมี
โพธิสัตวมหาสัตวที่มีจิตเมตตากรุณา ไดสาธยายพระธรรมนี้ใหเดรัจฉานยุงและแมลงไดยินที่เบื้องหนา
เพียงครั้ง ดวยพลานุภาพของพระธรรมนีย้ ังใหหลุดพนจากประเภทนั้นๆ เดรัจฉานเหลานี้ที่ละจากสังขาร
แลว ยอมไปอุบัติยังเทวโลก หากมีโพธิสัตวปราศจากจิตเมตตากรุณา มิอาจกลาวแสดงพระธรรมกถานี้ให
กวางขวางไปแลวไซร ยอมหาใชศิษยตถาคตไม คือสหายแหงมาร
復次文殊。我滅度後。五濁世時。一切眾生。心生欺慢。不信經
典。毀呰我法。若有說法之處。無心聽學。以此罪業。現世短命。墮諸地
獄。若有講說此長壽經處。一切眾生。能往聽者。或能勸佗。分坐與坐。
此人是佛棟梁。得長壽樂。不經惡道。轉此經法。清淨立壇。隨室大小。

มัญชุศรี เมื่อตถาคตนิพพานลวงแลว ในโลกแหงความเสื่อมและความชั่ว สรรพสัตวทั้งหลาย
ดวงจิตยโสถือดี มิศรัทธาพระธรรม กลาวรายธรรมของตถาคต หากมีสถานที่ใดแสดงธรรม ก็ไรซึ่งจิตที่
รับฟงและศึกษา ดวยบาปกรรมนี้ ในชาติปจจุบันยอมมีอายุขัยสั้น ตกสูนรกตางๆ หากมีสถานใดกลาว
แสดงจิรายุวัฒนสูตรนี้ หมูสัตวผูสามารถไปสดับ ฤๅหากนําพาผูอื่นใหไปสดับ แมจักแยกกันนั่งหรือนั่ง
ดวยกันก็ดี บุคคลนี้คือหลักค้ํา๔๗ของพระพุทธะ จักมีอายุขัยยาวนาน มิตองผานอบายภูมิ พึงนําธรรมสูตร
นี้ตั้งไวในที่บริสุทธิ์ ตามแตหองที่ใหญเล็ก
復次文殊。我滅度後。一切女人。身懷胎娠。殺一切命。食諸鳥
卵。為無慈愍心。現世得短命報。臨生產難。以產難故。能斷其命。或是
怨家。非善知識。若能廣發誓願。書寫是經。即令易產。無諸烖障。子母
安樂。須男須女。隨願得生。

มัญชุศรี เมื่อตถาคตนิพพานลวงแลว บรรดาสตรีทั้งปวง ที่กายมีครรภเกิดขึ้น แลวเขนฆาชีวิต
สัตว บริโภคไขของสัตวปกทั้งปวง ไรจิตเมตตาสงสาร ในชาติปจจุบันจักมีอายุขัยสั้นเปนวิบาก เมื่อใกล
คลอดจักลําบากอันตราย ดวยเหตุที่คลอดยากนั้น จึงสามารถยังใหชีวิตนั้นขาดสิ้น บางเปนเพราะศัตรูผู
มิใชกัลยาณมิตร หากสามารถจารึกพระธรรมนี้ แลวมีปณิธานเผยแผใหกวางขวางแลวไซร จักยังใหคลอด
โดยงาย ไรความติดขัดทั้งปวง มารดาและบุตรผาสุก มิวาจะเปนบุตรชายหรือหญิง ก็จักถือกําเนิดตาม
ความปรารถนา
爾時世尊。告文殊師利菩薩。我今說此長壽滅罪十二因緣佛性經
時。過去諸佛之所共說。若有眾生。受持讀誦。多獲福利。盡其壽命。滿

๔๗

棟梁 แปลวาไมอกไกและไมขื่อ เปรียบเปนบุคคลสําคัญ เปนหลักของประเทศ หรือเปนหลักของพระศาสนา
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百二十。臨捨化時。不被風刀諸一切苦。以佛性故。得金剛不壞。諸佛常
身。湛然清淨。念念堅固。常有菩薩。一名觀世音。二名大勢至。椉五色
雲。六牙白象。持蓮花臺。迎念佛者。生不動國。自然快樂。不經八難。

สมัยนั้น สมเด็จพระโลกนาถรับสั่งกับพระมัญชุศรีโพธิสัตววา ในบัดนี้ที่ตถาคตแสดงจิรายุวัฒน
ปฏิจจสมุปบาทพุทธภาวะสูตรนี้ ๔๘ ที่พระพุทธเจาทั้งปวงในอดีตก็ลวนตรัสแลว หากมีสรรพสัตวจดจํา
สาธยายยอมไดรับประโยชนเปนอันมาก เมื่อสิ้นอายุขัยนั้นแลวคือครบหนึ่งรอยยี่สิบป เมื่อคราจักละ
สังขาร ยอมมิตองศาสตราวุธและทุกขทั้งปวง ไดอาศัยพุทธภาวะเปนเหตุใหบรรลุถึงวัชรนิตยกายของ
พระพุทธเจาทั้งปวงที่บริสุทธิย์ อดเยี่ยมแข็งแกรงเปนนิตย ยังมีโพธิสัตวนามวา อวโลกิเตศวร๑ มหาสถาม
ปราปต๑ ทรงเมฆเบญจรงคและชางเผือกหกงา ถือปทมอาสน มารับผูเจริญพุทธานุสติไปอุบัติยังอจลโลก
ภูม๔๙ิ เปนผูมีปกติที่สุขเกษม มิตองผานทุกขทั้งแปด๕๐
文殊當知。愚癡眾生。不覺不知。壽命短薄。如石火光。如水上
泡。如電光出。云何於中。不驚不懼。云何於中。廣貪財利。云何於中。
耽婬嗜酒。云何於中。生嫉妒心。如此生死。流浪大海。唯有諸佛菩薩。
能到彼岸。凡夫眾生。定當淪沒。無常殺鬼。來無時節。

มัญชุศรีพึงทราบเถิด สรรพสัตวผูลุมหลง มิตื่นมิรูวาอายุขัยนั้นสั้นและเปราะบางยิ่งนัก ดุจแสงไฟ
จากศิลา ดุจฟองบนน้ํา ดุจแสงอสุนี๕๑ เหตุไฉนในทามกลางสิ่งเหลานี้ จึงมิตระหนก มิหวั่นเกรงหนอ เหตุ
ไฉนในทามกลางสิ่งเหลานี้ จึงละโมบในลาภผลยิ่งนัก เหตุไฉนในทามกลางสิ่งเหลานี้ จึงลุมหลงมัวเมาใน
สุราตัณหาราคะ เหตุไฉนในทามกลางสิ่งเหลานี้ จึงเกิดจิตอิจฉาริษยา สังสารวัฏนี้เปนดั่งกระแสคลื่นใน
มหาสมุทร มีเพียงพระพุทธเจา โพธิสัตวทั้งหลายที่บรรลุถึงฝงกระโนน สรรพสัตวผูเปนปุถุชนตองจมลง
เปนแนแท อนิจจภูตินั้นจักมาโดยไมจํากัดซึ่งกาล
縱有無量無邊金銀財寶。情求贖命。無有是處。眾生當知。須觀此
身。而生念言。是身如四毒蛇。常為無量諸蟲之所唼食。是身臭穢。貪欲
獄縛。是身可惡。猶如死狗。

๔๘

พระจิรายุวัฒนสูตรนี้ ภายในคือการแสดง ปฏิจจสมุปบาท อันเปนพุทธภาวะ ที่มีอยูแลวเปนนิตย มีนัยะวาผูรูแจงในธรรมสูตรนี้ คือปฏิจจสมุปบาท ยอมเปนผูมอี ายุขัย
ยืนยาว คือมีพุทธภาวะ
๔๙
不動國 คือโลกที่ไมหวั่นไหว อาจหมายถึงสุขาวตีโลกธาตุ
๕๐
八難 อขณะ ๘ คือสัตว ๘ ประเภทที่ยากจะไดพบพระพุทธเจา หรือไดฟงธรรมจากพระพุทธองค มี ๑.สัตวนรก ๒.สัตวดิรัจฉาน ๓.เปรต ๔.เทวดาที่อายุยืน ๕.คนที่
เกิดในปจจันตประเทศ ๖.คนพิการ ๗.พวกมิจฉาทิฐิ ๘.สมัยที่วางจากพระพุทธเจา
๕๑
ดุจแสงไฟจากศิลาคือ สะเก็ดไฟที่เกิดจากหินกระทบกัน ,ดุจน้ําที่เกิดฟองอากาศ, ดุจแสงฟาแลบ
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แมมีเงินทองทรัพยสมบัติจํานวนประมาณมิได หาขอบเขตมิไดก็ตาม จักขอซื้อชีวิตไวหาไดไม
สรรพสัตวพึงทราบเถิด จงพิจารณากายนี้และมีมนสิการวา กายนี้ดุจอสรพิษสี่ ที่กินของสกปรกไมมี
ประมาณอยูเปนนิจ กายนี้เนาเหม็น มีโลภะและกามผูกมัดอยู รางกายนี้นารังเกียจ ดุจซากสุนัขที่ตายแลว
是身不淨。九孔常流。是身如城。羅剎處內。是身不久。當為烏鵲
餓狗之所食噉。須捨穢身。求菩提心。當觀此身。捨命之時。白汗流出。
兩手橫空。楚痛難忍。命根盡時。一日二日。至于五日。膨脹青瘀。膿汗
流出。父母妻子。而不喜見。乃至身骨。散在於地。脚骨異處。[骨*專]骨
[骨*坒]骨。腰骨肋骨。脊骨頂骨。髑髏各各異處。身肉腸胃。肝腎肺臟。
為諸蟲藪。

กายนี้ไมสะอาด มีของเหลวไหลออกจากทวารทั้งเกาอยูเนืองนิตย กายนี้ดุจเมืองที่มีรากษสอาศัย
อยูภายใน กายนี้มิคงอยูไดนาน จักเปนอาหารของนกแรงและสุนัขหิว จงเผิกเฉยในกายที่สกปรกนี้เถิด จง
แสวงหาโพธิจิต พึงพิจารณากายนี้วาเมื่อครั้งละสังขารของเหลวยอมไหลออก มือทั้งสองแบหงาย เจ็บปวด
ยากจะทานทน เมื่อสมัยที่ชีพขาดสิ้น ในหนึ่งวัน สองวัน จนถึงหาวัน จะอืดพองและช้ําเขียว หนองยอม
ไหลออก บิดามารดาภริยาบุตรลวนมิตองการเห็น จนถึงกระดูกในกายก็เกลื่อนกระจัดกระจายบนพื้นดิน
กระดูกขาอยูที่หนึ่ง กระดูกไหล กระดูกฝน กระดูกสะโพก กระดูกซี่โครง กระดูกสันหลัง กระดูกศีรษะ
หัวกะโหลกตางอยูคนละที่ เนื้อ ไส กระเพาะ ตับ ไต ปอดลวนเปนที่ประชุมของหนอน
云何於中。橫生有我。生存之時。金銀珍寶。錢財庫藏。何關我
事。若有眾生。須免此苦。當須不惜國城妻子頭目髓腦。書寫是經。受持
讀誦諸佛祕藏。十二因緣。流通供養。念念成就。當得三藐三菩提心。難
可沮壞。終不中夭。被橫死逼。

เหตุไฉนในทามกลางสิ่งเหลานี้ เมื่อตนไดกําเนิดมาแลยังมีชีวิต ทองเงิน รัตนมณี ทรัพยสมบัติ ใช
ของเราหรือกระไร หากมีสรรพสัตวจักเวนซึ่งทุกขนี้ พึงมิเสียดายบานเรือน ภริยา บุตร ศีรษะ ดวงตา ไข
กระดูก แลวจารึกพระธรรมนี้ จดจํา สาธยายความลึกลับของพระพุทธเจาทั้งหลายคือปฏิจจสมุปบาท ใหมี
การสักการะแผกวางออกไป ทุกสิ่งที่มั่นหมายยอมสําเร็จ ไดบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิจิตที่ยากจักทําลาย
ที่สุดแลวจักมิตองถูกปศาจเบียดเบียนใหมรณะกอนเวลาอันควร
佛於大眾中。說此十二因緣佛性法時。一切大會。比丘比丘尼。優
婆塞優婆夷。天龍八部。人非人等。波斯匿王。并其眷屬。數如恒沙。皆
得三藐三菩提心。無生法忍。歎未曾有。一心頂禮。歡喜奉持。
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สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อสมัยทีท่ รงแสดงปฏิจจสมุปบาทอันเปนพุทธภาวะนี้
บรรดาชนาชนในมหาสันนิบาต มีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เทพ นาค สัตวในคติแปด มนุษยและ
อมนุษยตางๆ พระเจาปเสนทิโกศล พรอมดวยบริวารเหลานั้นอันคณนาดวยเม็ดทรายในคงคานที ลวน
บรรลุถึงอนุตรสัมมาสัมโพธิจิตและอนุตปตติกธรมกษานติ ไดพรรณนาวา สิ่งนี้ยังมิเคยเกิดขึ้นมากอน มี
เอกจิตนอมเกลาลงถวายอภิวาท โสมนัสปราโมทยแลวนอมรับยึดถือตอไป ดวยประการฉะนี้..
佛說長壽滅罪護諸童子陀羅尼經

จบ ..กุมารปาล จิรายุวัฒน นิโรธกรรม ธารณีสูตร
**************************

คําอานธารณีมนตรจาก
佛說長壽滅罪護諸童子陀羅尼經
กุมารปาล จิรายุวัฒน นิโรธกรรม ธารณีสูตร
บทที่ ๑

ปทฺมิ ปทฺมิ เทวี กษีนิ กษีนิ กเษมิน จูเร จูร จูรี หูรา หูรา ยุรี ยุร ยุรี ปร ปริ-มฺุจ ฉิเท ภิเท ภฺ
เช มาเถ ฉิท กเร สฺวาหา
(อานวา)
ปทมิ ปทมิ เทวี กษีนิ กษีนิ กเษมินะ จูเร จูระ จูรี หูรา หูรา ยุรี ยุระ ยุรี ปะระ ปริ มุนจะ ฉิเท ภิเท ภัญเช
มาเถ ฉิทะ กเร สวาหา
บทที่ ๒

ตทฺยาถา จนฺทฺริ จนฺทฺร-วิเท จนฺทฺรม หูมํ จนฺทฺรวเต จนฺทฺร-ปูเร จนฺทฺร-ชเย จนฺทฺร-ติเร จนฺทฺร-วิเม
จนฺทฺร-ธุรุ จนฺทฺร-ปรเภ จนฺทฺร-อุตฺตเร จนฺทฺร-ปติเย จนฺทฺร-ภาเม จนฺทฺร-ขฑฺเค จนฺทฺราโลเก สฺวาหา
(อานวา)
ตัทยาถา จันทริ จันทระ-วิเท จันทรมะ หูม จันทรวเต จันทร-ปูเร จันทร-ชะเย จันทร-ติเร จันทร-วิเม
จันทร-ธุรุ จันทร-ประเภ จันทร-อุตตะเร จันทระ-ปะติเย จันทระ-ภาเม จันทระ-ขัทเค จันทรา โลเก สวาหา
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(เพิ่มเติม)

ธารณีมนตรจาก
佛說護諸童子陀羅尼經
กุมารปาลธารณีสูตร
บทที่ ๑

ตทฺยถา/ อคร/ คนํ คฆฆนํ/ ปลุลิจิลิ/ ค ปลิ ปลิ ปลิ/ ภุลิ ภุลิ/ รกฺษมิ สุลป/ จลป/
ปทนิศนิ ปรหนฺย/ มนฺเย สฺวาหา
ตัทยะถา/ อะคะระ/ คนัม คะฆะฆะนํา/ ปลุลิ จิลิ/ คะปะลิ ปะลิ ปะลิ/ ภุลิ ภุลิ/ รักษะมิ สุละป/ จะละป/
ปะทะนิศะนิ ประหันยะ/ มนะเย สวาหา

บทที่ ๒

ตทฺยถา/ พุทฺธ พุทฺธ/ พุทฺธ โนมติ/ พุทฺธิ พุทฺธิ/ มลิศิกฺษย/ ปศลิ/ ปทฺเมปลต/ ธุลิ ธุลิ/ ปรตธุลิ/
ศมนิ/ กฺษพิกฺษลิ/ ปลติจลนฺ/ ศมาติ/ พนฺธ พนฺฏิ/ พหนิติมนิ/ ทปนิ สฺวาหา/ นิปลนิ สฺวาหา
ตัทยะถา/ พุทธะ พุทธะ/ พุทธะ โนมะติ/ พุทธิ พุทธิ/ มลิศิก ษะยะ/ ปะศะลิ/ ปทเม ปะละตะ/ ธุลิ ธุลิ/ ปะระ
ตะธุลิ/ ศะมะนิ/ กษะพิกษะลิ/ ปะละติจะลัน/ ศะมาติ/ พันธะพันฏิ/ พะหะนิติมะนิ/ ทะปะนิ สวาหา/ นิปะละนิ สวาหา
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