大乘方廣總持經
隋天竺三藏毘尼多流支譯

สรฺว ไวทรฺย สํครฺห สูตร
(มหายานไวปุลยธารณีสตู ร)
พระวินิตรุจิมหาเถระ ตรีปิฎกธราจารย์ชาวอินเดีย ในสมัยราชวงศ์สุย ประเทศจีน
แปลจากสันสกฤตพากย์สู่จีนพากย์ เมื่อพุทธศักราช ๑๑๒๕

พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก (釋聖傑) วัดเทพพุทธาราม แปลจากจีนพาก์สู่ไทยพากย์
เมื่อพระพุทธายุกาลล่วงแล้ว ๒๕๔๘ ปี ๗ เดือน ๑๒ วัน
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คํานํา
มหายานไวปุลยธารณีสตู ร มีชื่อในภาษาสันสกฤตว่า สรฺว ไวทรฺย สํครฺห สูตร
เป็นพระสูตรในหมวดสัทธรรมปุณฑรีกะ แปลโดยพระวินติ รุจมิ หาเถระ ภิกษุชาวภารตะประเทศ
จากภาษาสันสกฤตสู่ภาษาจีนในสมัยราชวงศ์สุยของจีน ราวปี พ.ศ. ที่ ๑๑๒๔-๑๑๖๑ นามของ
พระสูตรนี้อาจแปลความได้ว่า พระสูตรที่เป็นเครื่องทรงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่แห่งมหายานธรรม
และมีการแปลสู่ภาษาจีนอีกฉบับคือ 佛說濟諸方等學經 แปลโดยพระธรรมปาลมหาเถระ ใน
สมัยจิ้นตะวันตกของจีน (西晉月氏三藏竺法護) ราวปี พ.ศ. ๘๐๘-๘๕๙
ภายในเป็นการเผยข้อสงสัยที่ว่าเหตุใดพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้า
ทั้งปวงนั้น จึงตรัสรู้ที่พุทธประเทศ(โลกธาตุ)ที่ต่างกัน มีวิถีสู่การตรัสรู้ที่สมภาพสมบูรณ์ต่างกัน ที่
ต้องโปรดและฉุดช่วยสรรพสัตว์ที่มีพื้นฐานด้านต่างๆต่างกัน
ซึ่งทั้งหมดนี้ จึงเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าผู้มหากรุณาทั้งปวงทรงใช้พระอุบายโกศล
(กุศโลบาย)ในการโปรดสรรพสัตว์ที่ต่างกัน ดั่งคําสรรเสริญพระพุทธคุณที่ว่า “พระพุทธเจ้าทรงยิ่ง
ด้วยพระปัญญาคุณและพระกุศโลบายเป็นเลิศ” โดยพระพุทธเจ้าบางพระองค์ในโลกธาตุอื่น ทรง
เทศนาพระธรรมเพียงครั้งเดียว สรรพสัตว์ที่ได้สดับนั้นก็เกิดดวงตาเห็นธรรม แล้วออกบวชจนได้
บรรลุมรรคผลในที่สุด(รู้แจ้งธรรมง่าย) แต่พระพุทธเจ้าบางพระองค์ ต้องใช้พระอุบายโกศล
นานาประการ ในการสั่งสอนอบรมและสรรพสัตว์ก็บําเพ็ญด้วยความยากลําบาก(รู้แจ้งธรรมยาก)
อีกเป็นเพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาจารย์แห่งโลกและจักรวาลทัง้ ปวงแต่ละ
พระองค์จึงต้องทรงอบรมสั่งสอนศิษย์(สรรพสัตว์) ที่มีพีชะปัญญาที่หลากหลายต่างกัน และเหตุใด
ในโลกธาตุทตี่ ่างกันนั้นๆจึงประกอบด้วยสรรพสัตว์ที่มีพีชะและอินทรีย์ที่ต่างกันมาเกิดอยูร่ ่วมกัน
ซึ่งมีข้อเฉลยชัดแจ้งอยู่ในพระธรรมสูตรปกรณ์นี้แล้ว
อาตมาเห็นว่าจะได้เป็นประโยชน์แก่บรรดาธรรมาจารย์ผู้สอนธรรม ทั้งบรรพชิต
และคฤหัสถ์ อีกทั้งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังธรรมทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ และเป็นประโยชน์ใน
ระหว่างผู้เป็นธรรมาจารย์ด้วยกัน หรือผู้ฟังธรรมด้วยกันทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ คือจะเป็นเครื่อง
ยังตนให้บริสุทธิ์ได้ ด้วยอุดมประโยชน์เห็นเช่นนี้ จึงได้เพียรแปลสําเร็จเป็นรูปเล่มตามที่ท่านถืออยู่
นี้ ดั่งใจความหนึ่งของพระสูตรนี้ที่ว่า การบรรยายธรรมใดๆ ไม่ว่าโดยใคร และเพื่อใครนั้น ก็ล้วน
คือการบันดาลให้เป็นไปโดยฤทธานุภาพของพระตถาคตเจ้าทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น จึงมิควรกล่าวให้
ร้ายแก่ผู้แสดงธรรมนั้นๆ เพราะจะเป็นการกล่าวร้ายต่อพระตถาคตเจ้าด้วย
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เพราะการแสดงธรรมแต่ละครั้ง ต้องพิจารณาพื้นฐานทางธรรมของผู้รับฟังเป็น
สําคัญ เช่นหากตนได้ฟังธรรมที่แสดงแก่บุคคลที่ศึกษามาน้อย ก็ให้เกิดอคติ กล่าวให้ร้ายและดู
แคลนผู้แสดงธรรมนั้นว่า ธรรมที่แสดงนั้นมิบริสุทธิ์ มิใช่ธรรมสูง มิใช่ธรรมแท้ ทําให้ผู้สอนธรรมนั้น
เสื่อมเสีย และหมดกําลังใจ หรือหากตนได้ฟังธรรมที่ลึกซึ้งคัมภีรภาพ แต่ทว่าตนเองนั้นด้อยในภูมิ
ธรรม ไม่อาจเข้าใจได้ถ่องแท้ ก่อให้เกิดอคติ ว่าร้ายผู้สอนธรรมว่าธรรมนี้พระพุทธเจ้ามิเคยตรัสมา
ก่อน เป็นธรรมเทียมเท่านั้น ทําให้ผู้ใฝ่ศึกษาที่มีปัญญาเกิดความลังเล เคลือบแคลง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือ
เป็นอกุศลกรรมที่ใหญ่หลวงนัก โดยพระสูตรได้ให้เหตุผลว่าไม่ว่าธรรมชั้นสูง หรือชั้นพื้นฐานล้วน
คือพระอุบายโกศลของพระตถาคตเจ้าทั้งสิ้น
อันท่านจักพึงศึกษาได้จากพระธรรมสูตรปกรณ์นี้
เช่นกัน.

後學釋聖傑
พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก
วัดเทพพุทธาราม(เซียนฮุดยี่) จ.ชลบุรี
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ขออุทิศแด่พระโพธิญาณอันประเสริฐ
เพื่ออนิตยโพธิสัตว์ผยู้ ังไม่เที่ยงต่อพุทธภูมิจงได้เทีย่ งแท้
และผู้เริ่มบังเกิดมีพระโพธิจิตทั้งปวงจงอย่าได้เสื่อมถอย
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大乘方廣總持經
隋天竺三藏毘尼多流支譯

สรฺว ไวทรฺย สํครฺห สูตร
(มหายานไวปุลยธารณีสตู ร)
พระวินิตรุจิมหาเถระ ตรีปิฎกธราจารย์ชาวอินเดีย ในสมัยราชวงศ์สุย ประเทศจีน
แปลจากสันสกฤตพากย์สู่จีนพากย์ เมื่อพุทธศักราช ๑๑๒๕
พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก 釋聖傑 วัดเทพพุทธาราม แปลจากจีนพากย์สู่ไทยพากย์
เมื่อพระพุทธายุกาลล่วงแล้ว ๒๕๔๘ ปี ๗ เดือน ๑๒ วัน
如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與大比丘眾六萬二千人
俱。菩薩摩訶薩八十億眾。摩伽陀國優婆塞六十億百千人。

ดั่งที่ข้าพเจ้าได้สดับมา ในสมัยหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับยังคิชกูฏบรรพต
ในนครราชคฤห์ พร้อมด้วยมหาภิกษุหมู่ใหญ่จํานวน ๖๒,๐๐๐ รูป พระโพธิสัตว์มหาสัตว์จํานวน
๘๐ โกฏิ๑พระองค์ และอุบาสกของแคว้นมคธจํานวน ๖๐ โกฏิร้อยพันคน
爾時世尊夏安居已。臨涅槃時入如法三昧。入三昧已。是時三千大
千世界。普遍莊嚴懸繒幡蓋。置寶香瓶眾香塗飾處處遍散千葉蓮花。

ครั้งนั้นแล เมื่อคิมหันตฤดูล่วงแล้ว สมเด็จพระโลกนาถเจ้า ก็จวนถึงกาลปรินิรวาณ จึงทรง
เจริญตถตาธรรมสมาธิ เมื่อครั้นเข้าสู่สมาธิแล้ว เพลานั้นทั่วตรีสหัสมหาสหัสโลกธาตุ๒ให้บังเกิดมี
๑

โกฏิ คําเรียกจํานวน สิบล้าน และคําว่า โกฏิร้อยพัน ก็คือ จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐(สิบล้าน) + (๑๐๐ คูณ๑,๐๐๐) จึงเท่ากับ
แสนโกฏิ หรือ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ นั่นเอง
๒
ใน จุลนิกสูตร พระพุทธองค์ทรงกล่าวกับพระอานนท์ว่า จากระยะใกล้สุดที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะหมุนเวียนตาม
จักรราศี และส่องสว่างด้วยแสงเรืองโอภาส จนถึงช่วงหนึ่งพันจักรวาล ยังมีดวงจันทร์หนึ่งพันดวง ดวงอาทิตย์หนึ่งพันดวง หนึ่ง
พันพระสุเมรุมหาสิงขร หนึ่งพันชมพูทวีป หนึ่งพันอมรโคยานทวีป หนึ่งพันอุตรกุรุทวีป หนึ่งพันบุพพวิเทหทวีป สี่พันมหาสมุทร
หนึ่งพันจาตุมหาราช หนึ่งพันดาวดึงส์พิภพ หนึ่งพันยามาสวรรค์ หนึ่งพันสวรรค์ชั้นดุสิต หนึ่งพันนิมมานนรดี หนึ่งพันปรนิม
มิตวสวตี และหนึ่งพันห้วงพิภพของของเหล่านี้แหละ อานนท์ เรียกว่าระบบสหัสสโลกธาตุในชั้นปฐม ระบบที่ใหญ่กว่าที่กล่าว
มานี้หนึ่งพัน เรียกว่า สหัสสโลกธาตุชั้นมัธยม ระบบที่ใหญ่กว่านี้หนึ่งพันเท่า เรียกว่า ตรีสหัสสมหาโลกธาตุ
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ธงฉัตรแขวนระย้าประดับตบแต่งอย่างอลังการ รัตนกุณฑีที่บรรจุด้วยสุคันธชาติแลประดาของหอม
ได้ชะโลมตบแต่งอยู่ทั่วบริเวณ ทุกสถานโปรยปรายด้วยดอกอุบลพันกลีบ
爾時此三千大千世界億百千眾。諸梵天王及億百千眷屬來詣佛所。
到佛所已頭面禮足。合掌向佛却住一面。

เมื่อนั้น ในตรีสหัสมหาสหัสโลกธาตุแห่งนี้ อันประกอบไปด้วยคณะ(ผู้มาร่วมชุมนุม)จํานวน
โกฏิร้อยพัน มีเหล่าพรหมเทวราชพร้อมด้วยบริษัทจํานวนโกฏิร้อยพัน ได้มาสู่ที่ประทับของพระ
พุทธองค์ แล้วแลทําการศิราภิวาทด้วยเศียรเกล้าเบื้องพระพุทธยุคลบาท ประณตกรเฉพาะแด่พระ
พุทธองค์แล้วยืนอยู่ด้านหนึ่ง
復有億百千淨居天子。自在天王大自在天王。龍王夜叉王。阿修羅
王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅伽王。各與億百千眷屬來詣佛所。到佛所已頭
面禮足。合掌向佛却住一面。

ยังมีสุทธาวาสเทวบุตร อิศวรเทวราช มเหศวรเทวราช นาคราช ยักษราช อสุรราช ครุฑราช
กินนรราช มโหราคราชจํานวนนับด้วยโกฏิร้อยพันพร้อมด้วยบริวารจํานวนโกฏิร้อยพัน ได้มาสู่ที่
ประทับของพระพุทธองค์ แล้วแลทําการศิราภิวาทด้วยเศียรเกล้าเบื้องพระพุทธยุคลบาท ประณต
กรเฉพาะแด่พระพุทธองค์แล้วยืนอยู่ด้านหนึ่ง
爾時十方如恒河沙大威德菩薩摩訶薩來詣佛所。到佛所已頭面禮
足。合掌向佛却住一面。

เพลานั้น ในทศทิศมีพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ผู้ยิ่งด้วยมหาเดชานุภาพอันมีจํานวนคณนาด้วย
จํานวนดุจเมล็ดทรายในคงคาชล ได้มาสู่ที่ประทับของพระพุทธองค์ แล้วแลทําการศิราภิวาทด้วย
เศียรเกล้าเบื้องพระพุทธยุคลบาท ประณตกรเฉพาะแด่พระพุทธองค์แล้วยืนอยู่ด้านหนึ่ง
爾時此三千大千世界。乃至有頂皆悉來集大眾充滿間無空處。

ครั้งนั้น ในตรีสหัสมหาสหัสโลกธาตุแห่งนี้ ตลอดถึงอัมพรสถานเบื้องบนล้วนคับคั่งไปด้วย
มหาชนที่มาชุมนุมโดยหาที่ว่างบ่มีเลย
爾時復有餘大威力天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等
皆來集會。
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อีกยังมีเทพยดา นาคา ยักษา คนธรรพ์ อสุรา ครุฑ กินนร มโหราค ผู้ล้วนมากด้วยมหิทธิ
บรรดาที่หลงเหลืออยู่ต่างมาร่วมชุมนุมกันโดยพร้อมเพรียง
爾時世尊正念現前從三昧起。遍觀大眾欠呿頻申。如師子王如是至
三。

ก็โดยสมัยนั้นแล สมเด็จพระโลกนาถเจ้าทรงสมบูรณ์ตั้งอยู่ด้วยพระสัมมาสติ แล้วทรงออก
จากสมาธิ ทรงทอดทัศนามหาชน แล้วทรงหาวประดุจพญาสิงหราชต่อเนื่องกันสามครั้ง๓
爾時世尊從其面門出廣長舌。遍覆三千大千世界。是時如來現神通
已復觀大眾。

บัดนั้น พระโลกนาถเจ้าทรงแลบพระชิวหาออกปกคลุมไปทั่วตรีสหัสมหาสหัสโลกธาตุ ครั้ง
นั้นเมื่อพระตถาคตเจ้าทรงสําแดงพระมหาอภิญญา๔ฤทธิ์แล้ว ก็ทรงทอดทัศนามหาชนอีกคํารบ
หนึ่ง๕
爾時一切大眾即從坐起。合掌作禮默然而住。爾時佛告彌勒菩薩摩
訶薩言。阿逸多。如來不久當入涅槃。汝於諸法有所疑者。我今現在。欲
有所問今正是時。佛滅度後勿生憂悔。

ครั้งนั้น บรรดามหาชนทั้งปวงล้วนลุกขึ้น ประณตกรถวายอภิวาทและยืนนิ่งอยู่
พระพุทธองค์ ทรงรับสั่งกับพระเมตไตรยโพธิสัตว์มหาสัตว์ว่า อชิตะ๖ อีกมิช้านานตถาคต
จะปรินิรวาณ ในธรรมทั้งปวงนั้น เธอมีสิ่งใดที่ยังสงสัยอยู่หรือไม่ โดยบัดนี้ตถาคตยังอยู่ เมื่อมีก็จง
ถามเสียเดียวนี้เถิด เมื่อหลังจากพระพุทธปรินิพพานแล้ว จักมิต้องสํานึกเสียดาย
爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言。唯然世尊。善自知時。諸佛如來於一
切法皆悉究竟。惟願宣說令此法眼久住於世。
๓

ทรงหาว ๓ ครั้ง มีความหมายโดยนัยยะ คือการปลุกหรือการตื่นขึ้นจากอกุศลมูลทั้ง ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ หรือเป็นการ
ตื่นขึ้นของไตรภูมิ มี กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ ด้วยการบันลือสีหนาท คือการแสดงธรรม
๔
ฤทธิ์ ๖ ประการ มี ๑)อิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ได้ ๒)ทิพยจักษุ ตาทิพย์ ๓)ทิพยโสต หูทิพย์ ๔)เจโตปริยญาณ ญาณที่กําหนดรู้ใจ
ผู้อื่นได้ ๕) บุพเพนิวาสานุสสติญาณ การระลึกชาติได้ และ ๖)อาสวักขยญาณ ญาณที่ทําให้สิ้นอาสวะ (ข้อ ๖ นี้มีเฉพาะพระ
อริยบุคคลในพระพุทธศาสนา) ห้าข้อแรกเป็นโลกียอภิญญา ข้อท้ายเป็นโลกุตตระ
๕
ทรงแลบพระชิวหา มีความหมายโดยนัยยะว่า อันการแสดงธรรมจากพระพุทธโอษฐ์นั้น สามารถครอบคลุมและสั่งสอนสรรพ
สัตว์ไปทั่วทั้งตรีสหัสมหาสหัสโลกธาตุ(จักรวาลทั้งปวง)
๖
อชิตะ คือ พระนามหนึ่งของพระเมตไตรยโพธิสัตว์
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ครานั้น พระเมตไตรยโพธิสัตว์มหาสัตว์ จึงกราบทูลพระพุทธองค์ว่า ข้าแต่พระตถาคตเจ้าผู้
เจริญ พระองค์ทรงทราบถึงกาลด้วยองค์เองโดยชอบ ด้วยพระพุทธตถาคตทั้งปวงทรงรู้แจ้งตลอด
ซึ่งความเป็นที่สุดแห่งสรรพธรรม ขอพระองค์โปรดประทานพระเทศนาถึงการยังให้ธรรมจักษุนี้ยืน
ยงธํารงมั่นในโลกด้วยเทอญ พระพุทธเจ้าข้า
爾時會中有大自在天子及八十億淨居天眾。眷屬圍遶頂禮佛足。合
掌恭敬而白佛言。世尊。此大乘方廣總持法門。過去無量諸佛如來應供正
遍知已曾宣說。惟願世尊。今復敷演利益安樂無量人天。能令佛法久住世
間。爾時世尊默然而許。

กาลบัดนั้น ณ ท่ามกลางธรรมสโมสรมีองค์มเหศวรเทวบุตร และสุทธาวาสเทวบริษัท
จํานวน ๘๐ โกฏิ พร้อมด้วยบริวารได้ห้อมล้อมแลกระทําศิราภิวาทด้วยเศียรเกล้าเบื้องพระพุทธ
ทวิบาท ประคองหัตถ์ถวายอัญชุลี กราบทูลว่า ข้าแต่พระโลกนาถเจ้าผู้ประเสริฐ อันมหายานไว
ปุลยธารณีธรรมทวารนี๗้ พระพุทธตถาคตเจ้าผู้ทรงควรแก่การน้อมถวายสักการและอภิวันท์ ผูท้ รง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจํานวนไม่มีประมาณในอดีต ก็เคยได้ทรงเทศนาแล้ว ขอพระโลกนาถ
เจ้าโปรดประทานพระเทศนา เพื่อยังคุณานุประโยชน์แลความเกษมศานติ์แก่มนุษย์และทวยเทพ
อันมากมายพ้นประมาณ และเพื่อยังพระพุทธบรมธรรมให้สถิตเสถียรยังโลกนี้ตราบกาลด้วยเถิด
พระพุทธเจ้าข้า
ครั้งนั้น สมเด็จพระโลกนาถเจ้าผู้แจ้งโลก ทรงรับอาราธนาโดยพระอาการดุษณียภาพนิ่งอยู่
是時大自在天子知佛許已歡喜踊躍。合掌作禮却住一面。

เพลานั้น องค์มเหศวรเทวบุตร จึงทราบว่า พระพุทธโลกนาถเจ้า โปรดประทานพระบรม
พุทธานุญาตรับอาราธนาแล้ว จึงให้เกิดปีติเป็นที่ยิ่งเป็นอุพเพคาปีติ๘ จึงประณตหัตถ์ถวายอภิวาท
แล้วยืนอยู่ข้างหนึ่ง

๗

แปลว่า วิธีการทรงไว้ซึ่งมหายานธรรมอันไพศาลและยิ่งใหญ่
ความอิ่มใจ, ความดื่มด่ําในใจ มี ๕ คือ ๑. ขุททกาปีติ ปีติเล็กน้อยพอขนชันน้ําตาไหล ๒. ขณิกาปีติ ปีติชั่วขณะรู้สึก
แปลบๆ ดุจฟ้าแลบ ๓. โอกกันติกาปีติ ปีติเป็นระลอกรู้สึกซู่ลงมาๆ ดุจคลื่นซัดฝั่ง ๔. อุพเพคาปีติ ปีติโลดลอย ให้ใจฟูตัวเบา
หรืออุทานออกมา ๕. ผรณาปีติ ปีตซิ าบซ่าน เอิบอาบไปทั่วสรรพางค์เป็นของประกอบกับสมาธิ

๘
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爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩言。阿逸多。此大乘方廣總持法門非我獨
說。過去未來及今現在十方世界無量諸佛亦常宣說。若有眾生於佛所說言
非佛說及謗法僧。而此謗者當墮惡道受地獄苦。

บัดนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีพุทธบรรหารกับพระเมตไตรยโพธิสัตว์มหาสัตว์
ว่า ดูก่อนอชิตะ อันมหายานไวปุลยธารณีธรรมทวารนี้หาใช่ตถาคตกล่าวเองเฉพาะตนไม่ อัน
พระพุทธเจ้าในอดีต อนาคตและในวารปัจจุบันนี้อันมีจํานวนประมาณมิได้ในโลกธาตุทั่วทศทิศ ก็ได้
ตรัสแสดงอยู่สม่ําเสมอ หากแม้นมีสรรพสัตว์ที่กล่าวว่า “พุทธวจนะทั้งปวงหาใช่พุทธวจนะไม่” อีก
ทั้งกล่าวร้ายซึ่งพระธรรมแลพระสงฆ์ อันผู้กล่าวร้ายนี้ย่อมลุแก่อบายภูมิรับทุกขเวทนาในนิรยสถาน
爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩言。若有善男子善女人發菩提心。於此大
乘方廣總持經典。受持讀誦復為人說。當知是人不墮惡道。

ครานั้น พระพุทธองค์ ตรัสกับพระเมตไตรยโพธิสัตว์มหาสัตว์ว่า หากมีกุลบุตร กุลธิดา
บังเกิดพระอนุตรบรมสัมโพธิจิต ยึดถือ สาธยาย อ่านท่องมหายานไวปุลยธารณีสูตรนี้แก่มวลมนุษย์
แล้วไซร้ เธอพึงทราบว่าอันบุคคลนี้ย่อมมิต้องสู่อบายมรรค
爾時世尊復告彌勒菩薩摩訶薩言。阿逸多。我從成佛夜乃至將入無
餘涅槃。於其中間佛身口意。所作所說所念所思惟。頗有忘失起惡業不。

สมเด็จพระโลกนาถผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งโลก ตรัสกับพระเมตไตรยโพธิสัตว์มหาสัตว์ความว่า
ดูก่อนอชิตะ นับแต่ตถาคตได้สําเร็จซึ่งความเป็นพระพุทธะ ตราบถึงจวนจะถึงกาลสู่นิรุปธิเศษนิร
วาณ๙แล้วนี้ ระหว่างนั้นกาย วาจา และมโนแห่งตถาคต บรรดาการกระทําทั้งปวง การกล่าวแสดง
ทั้งปวง การระลึกทั้งปวง การนึกคิดจินตนาทั้งปวงนั้น หามีความวิบัติ ยังให้เกิดอกุศลกรรมขึ้นบ้าง
หรือไม่
彌勒菩薩言。不也世尊。

พระเมตไตรยโพธิสัตว์ ทูลว่า หามีไม่พระพุทธเจ้าข้า

๙

นิพพาน ๒ ชนิด คือ ๑)โสปาทิเศษ-นิรวาณ คือ ความดับโดยมีส่วนเหลือ หมายถึงผู้บรรลุพระอรหันตผลดับกิเลสแล้วแต่ยังมี
ชาติอยู่ ๒)นิรุปาทิเศษ-นิรวาณ คือ ความดับโดยไม่มีส่วนเหลือ หมายถึงผู้บรรลุพระอรหันตผลดับกิเลสแล้ว และสิ้นอายุขัย
แล้ว
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佛言彌勒。如汝所說。我從成道乃至涅槃。於其中間所言所說皆悉
真實無有虛妄。若有愚人不解如來方便所說。而作是言。是法如是是法不
如是。誹謗正法及佛菩薩。我說是輩趣向地獄。

พระพุทธองค์ ตรัสกับพระเมตไตรยว่า เป็นดังที่เธอกล่าวแล้ว นับแต่ตถาคตสําเร็จซึ่งพระ
อนุตร บรมมรรค จนถึงปรินิรวาณ ในระหว่างนั้นบรรดาวาจา บรรดาการกล่าวแสดงล้วนเป็นความ
สัตย์ที่บริสุทธิ์จริงแท้ทั้งสิ้น หามีการโป้ปดลวงหลอกไม่ หากมีโมหบุรุษผู้มิรู้จําแนกในอุปาย
โกศล๑๐แห่งการกล่าวแสดงของพระตถาคตแล้วไซร้ ย่อมจักกล่าววาจาเช่นนี้ว่า “อันธรรมเป็น
เช่นนี้ อันธรรมมิใช่เช่นนี้” กล่าวครหาตู่ว่าพระสัทธรรมและพระพุทธะ พระโพธิสัตว์ อันตถาคต
กล่าวแล้วว่าทั้งหมดนั้นย่อมมุ่งสู่นรกภูมิ
佛言。阿逸多。於我滅後五濁世中。若有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷。實非菩薩自謂菩薩。是外道人。曾於過去供養諸佛發願力故。於佛法
律而得出家。隨所至處多求親友。名聞利養。恣行穢污棄捨信心。成就惡
行不自禁制。不自調伏貪諸利養。於一切法門及出生堅固三昧。皆悉遠離
實無所知。為親屬故妄稱知解住於諂曲。口說異言身行異行。

พระพุทธองค์รับสั่งว่า ดูก่อน อชิตะ เมื่อตถาคตดับขันธ์ล่วงแล้วในโลกแห่งความเสื่อม ๕
ประการ๑๑ หากมีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ที่โดยแท้แล้วมิใช่โพธิสัตว์ แต่สําคัญตนว่าเป็น
โพธิสัตว์ อันถือเป็นพาหิรนอกพระศาสนา แต่ด้วยในอดีตเคยถวายสักการะปวงพระพุทธเจ้าและ
ด้วยพลังแห่งปณิธานแต่ปางก่อนที่ตนเคยประกาศไว้เป็นเหตุ จึงยังให้ได้ดํารงในพระพุทธธรรมวินัย
แล้วออกบวช จาริกท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อแสวงหามิตรแลบริวาร แสวงหาการ
สรรเสริญเยินยอ ลาภสักการะ มีกิริยากําเริบลําพอง ประพฤติตนแปดเปื้อนสามานย์ ละทิ้งเพิกเฉย
ซึ่งจิตศรัทธา สําเร็จในอบายจริยาการกระทําอันผิดชั่ว โดยมิรู้จักห้ามปรามตน มิรู้จักบําราบซึ่ง
ความละโมบในลาภสักการะทั้งหลาย ในสรรพธรรมทวารและการบังเกิดขึ้นของสมาธิอันแกร่งกล้า
นั้นล้วนแต่ยังห่างไกล โดยที่จริงแล้วมิได้รู้แจ้งโดยแท้เลย ด้วยมีบริวารอยู่ใกล้ชิดเป็นเหตุ แลด้วยคํา
โป้ปดที่เยินยอว่าได้ล่วงรู้แตกฉาน อันตั้งอยู่บนบทเพลงลํานําแห่งคําสอพลอ มีปากที่กล่าวต่างกับ
วาจา มีกายที่มิตรงกับการกระทํา
๑๐

อุปายโกศล หมายถึงวิธีการอันชาญฉลาดที่ใช้สั่งสอนให้ได้ผลดีเยี่ยมและรวดเร็วกว่าวิธีทั่วๆไป โดยในข้อนี้มีนัยยะว่า การสั่ง
สอนธรรมแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงนั้น บางจําพวกอาจสั่งสอนด้วยศูนยตาธรรมได้ แต่บางจําพวกต้องอาศัยอุบายโกศลนานาชนิด
เพื่อยังให้สรรพสัตว์นั้นๆได้เข้าใจแจ้งในธรรม โดยวิธีการต่างๆ ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละบุคคล
๑๑
ความเสื่อม ๕ ประการ มี ๑)ทฤษฎีกษายะ คือ ความเสื่อมแห่งทิฐิ ๒)เกลศกษายะ คือความเสื่อมเพราะกิเลส ๓)
สัตตวกษายะ คือ ความเสื่อมของสัตว์ ๔)อายุษกษายะ คือ ความเสื่อมแห่งอายุ ๕)กัลปกษายะ คือ ความเสื่อมแห่งกัลป์
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阿逸多。我菩提道於一切眾生。皆悉平等安住大悲。以善方便正念
不忘。如來安住無等等力。無障無礙而為說法。

ดูก่อน อชิตะ พระบรมโพธิญาณแห่งตถาคต กับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งปวงนั้น ล้วนมี
ความเสมอภาคเท่าเทียมกันอยู่ด้วยมหากรุณา แต่ด้วยอุบายโกศลอันเยี่ยมยอดและสัมมาสติที่
ระลึกชอบอยู่จึงมิได้หลงลืมเลอะเลือน ตถาคตได้ดํารงอยู่ในอสมสมพละวิหาร อันเป็นกําลังที่มิมี
ผู้ใดมาเสมอเท่าฤๅเทียบเคียงได้โดยแท้ ไร้ซึ่งอุปสรรคขวางกั้นทั้งปวงแล้วจึงแสดงพระสัทธรรม
若有眾生作如是言。佛為聲聞所說經典。諸菩薩等不應習學不應聽
受。此非正法此非正道。辟支佛法亦不應學。

หากมีสรรพสัตว์ กระทําวาจาเช่นนี้ว่า พระพุทธเจ้าเพื่อเหล่าสาวกแล้วจึงทรงกล่าวแสดง
พระธรรมสูตร เหล่าโพธิสัตว์ทั้งหลายมิพึงควรศึกษาปฏิบัติ มิพึงได้สดับฟัง สิ่งนี้มิใช่พระสัมมาธรรม
สิ่งนี้มิใช่พระสัมมามรรค อันพระปัจเจกพุทธธรรมก็มิพึงได้ศึกษาด้วย
復作是言。諸菩薩等所修行法。聲聞之人亦不應學不應聽受。辟支
佛法亦復如是。

แล้วแลยังกล่าววาจาเช่นนี้ว่า บรรดาโพธิสัตว์ที่บําเพ็ญธรรมจริยาทั้งปวง และมนุษยสาวกก็
มิพึงศึกษา มิพึงได้สดับรับฟังด้วย พระปัจเจกพุทธธรรมก็มิควรเช่นกันนี้
復作是言。諸菩薩等所有言說。聲聞辟支佛不應聽受。彼此言行更
相違背不與修多羅相應。

และกล่าวว่า บรรดาวจีคํากล่าวของปวงโพธิสัตว์ สาวก ปัจเจกพุทธก็มิพึงรับฟัง อันวจนะ
และจริยานั้นและนี้ ยิ่งตรงข้ามและมิใช่โยคะแห่งพระสูตร
於如實說真解脫法不能信受。依彼法者不得生天。何況解脫。

ซึ่งโดยแท้จริงแล้วก็คือ สัตยวิมุตติธรรมอันจริงแท้ แต่(ตน)มิอาจน้อมใจศรัทธายอมรับได้
ด้วยตนอาศัยธรรมเช่นนั้นจึงมิได้อุบัติบนเทวโลก แล้วจักประสาอันใดกับ พระวิมุตติได้หลุดพ้นเล่า
阿逸多。我今說法隨其信心而調伏之如恒河沙。阿逸多。我今欲往
十方世界隨順說法利益眾生。不為實非菩薩而作菩薩相者。亦不為毒惡欺
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誑少聞之人於我法中作二說者。其二說人或作是言。是菩薩應學是不應學
謗佛法僧。

ดูก่อน อชิตะ ดังที่ตถาคตเทศนาธรรมอนุโลมตามจิตศรัทธาที่น้อมรับ เพื่อบําราบอบรม
(สรรพสัตว์)จํานวนนับด้วยเมล็ดทรายในคงคานทีอยู่นี้ อชิตะ ตถาคตปรารถนาดําเนินไปในโลกธาตุ
ทั่วทศทิศเพื่อประทานพระธรรมเทศนา อนุโลมแก่ประโยชน์สุขของสรรพสัตว์เสียบัดนี้ ซึ่งมิใช่เพื่อ
โพธิสัตว์แท้ โพธิสัตว์เท็จ ฤๅแม้กระทั่งผู้ที่มีรูปลักษณ์เป็นโพธิสัตว์ก็ตาม๑๒ อีกด้วยมิใช่เพื่อมนุษย์ที่
ร้ายกาจชั่วร้าย ฉ้อโกง โอ้อวด และเป็นผู้สดับน้อยที่ได้กล่าวทวิวาทะ๑๓ในธรรมของเรา โดยบุคคล
ที่กล่าวทวิวาทะนั้น อาจกล่าวว่า “อันนี้โพธิสัตว์พึงศึกษา อันนี้มิพึงศึกษา” ซึ่งเป็นการกล่าวร้าย
พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์
是人身壞命終墮於地獄。多百千劫不可得出。設令得出生貧窮家。
至於後時雖得授記。五濁惡世成等正覺。如我今日於是生死五濁世中成於
佛道。

บุคคลผู้นี้เมื่อสังขารแตกดับชาตะขาดสูญแล้วย่อมลุแก่นรกภูมิ ใช้เวลาหลายร้อยพันกัลป์ก็
มิอาจหลุดพ้นได้ หากแม้นได้ถือกําเนิดก็จักเกิดอยู่ในเรือนผู้ยากจนแร้งแค้น จนเมื่อในภายหลังถึง
แม้นจักได้รับพระพุทธพยากรณ์ก็ตาม ก็จักได้บรรลุพระอนุตรบรมสัมโพธิญาณในโลกแห่งความ
เสื่อมทั้ง ๕ ประดุจเราตถาคตในวารนี้ที่เวียนว่ายในโลกแห่งความเสื่อมทั้ง ๕ นี้แล้วจึงได้สําเร็จซึ่ง
พระพุทธมรรค
以是因緣汝應諦聽。應當信知。隨順惡友所行如是。阿逸多。我念
過去無央數劫。彼時有佛名曰無垢焰稱起王如來應供正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出現於世。是時彼佛壽命八萬那由他
歲為眾說法。

ด้วยเหตุปัจจัยเช่นนี้แล เธอพึงได้ตั้งใจสดับฟัง พึงได้ศรัทธาเชื่อถือ ด้วยอนุโลมตามการ
กระทําของมิตรชั่วเช่นนี้ อชิตะ ตถาคตยังระลึกได้ผ่านกาลเวลายาวนานนับอสงไขยกัลป์ย้อนไปใน
อดีตกาล เพลานั้นมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า “วิมลมริจีสรรเสริญราชา”
พระองค์ทรงเป็นพระตถาคตผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้น ทรงห่างไกลจากกิเลสและควรแก่การบูชา ทรง
๑๒

มีนัยยะว่า จักทรงประทานพระธรรมเทศนาโดยมิลําเอียงหรือแบ่งแยกบุคคลประเภทใด ประเภทหนึ่งเท่านั้น แต่จักทรง
เทศนาตามระดับปัญญาของแต่ละบุคคลในทุกประเภทที่จะสามารถหยั่งใจให้เชื่อและน้อมรับเพื่อปฏิบัติได้
๑๓
มีนัยยะว่า การกล่าวความจริงแท้ที่มีหนึ่งเดียวให้กลายเป็นสองเพื่อบิดเบือนความจริง เช่นการกลับผิดเป็นถูก
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ตรัสรู้เองโดยชอบ ทรงสมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก ทรง
ยอดเยี่ยมหาผู้อื่นเสมอเหมือนมิได้ ทรงฝึกบุรุษที่ควรฝึก ทรงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ทรงตื่นแล้วและทรงเป็นที่พึ่งแห่งโลกทั้งมวลได้อุบัติขึ้นในโลก
ในสมัยนั้นทรงมีพระพุทธ
ชนมพรรษายาวนานถึง แปดหมื่นนยุตะ๑๔ปี เพื่อประทานพระธรรมเทศนาแก่เวไนย
爾時無垢焰稱起王如來法中。有一比丘名曰淨命。總持諸經十四億
部大乘經典六百萬部為大法師。言辭清美辯才無礙。利益無量無邊眾生示
教利喜。

ครั้งนั้น ในระหว่างธรรมสมัยแห่งพระวิมลมริจีสรรเสริญราชาตถาคตเจ้า ยังมีภิกษุรูปหนึ่ง
ชื่อว่า “วิสุทธายุ” สามารถทรงไว้ซึ่งพระสูตรทั้งปวงจํานวนสิบสี่โกฏิปกรณ์ มหายานสูตรจํานวน
หกร้อยหมื่นปกรณ์ โดยเป็นมหาธรรมาจารย์ มีวจนะไพเราะจับใจ บริสุทธิ์สวยงาม ถึงพร้อมด้วย
ปฏิภาณอันไร้อุปสรรคข้องขัด ทั้งสอนสั่งให้สรรพสัตว์จํานวนหาประมาณมิได้ กําหนดหาขอบเขต
มิได้ ได้ลุถึงประโยชน์อันอุดม
爾時無垢焰稱起王如來。臨涅槃時告彼比丘淨命言。未來世中汝當
護持我正法眼。爾時淨命受佛教已。於佛滅後千萬歲中。守護流通諸佛祕
藏。於此方廣總持法門受持讀誦深解義趣。於彼世界八萬城中所有眾生。
隨其願樂廣為宣說。

สมัยนั้น พระวิมลมริจีสรรเสริญราชาตถาคต ใกล้จะเสด็จสู่ห้วงมหาปรินิรวาณแล้ว ได้รับสั่ง
กับวิสุทธายุภิกษุนั้นว่า “ในอนาคตกาลเบื้องหน้า เธอจงพิทักษ์รักษาพระสัทธรรมจักษุของเรา
ด้วย” ครั้นเมื่อวิสุทธายุรับสนองพระพุทโธวาทแล้ว หลังจากที่พระพุทธปรินิรวาณแล้วในระหว่าง
นั้นหนึ่งพันหมื่นปี(วิสุทธายุภิกษุ)ได้อภิบาลปกป้องแลเผยแผ่ความลึกลับแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงที่
ซ่อนเร้นไว้ ด้วยการยึดมั่น อ่านท่อง สาธยาย จําแนกอรรถาธิบายในความลึกซึ้งแห่งไวปุลยธารณี
ธรรมทวารนี้๑๕ ด้วยในโลกธาตุแห่งนั้นมีเมืองนครจํานวนแปดหมื่นแห่ง ล้วนมีสรรพสัตว์อาศัย
ทั้งสิ้น ด้วยอนุโลมตามความยินดีแห่งปณิธานนั้น จึงกล่าวแสดง(ธรรม)ไปอย่างไพศาล
๑๔

นยุตะ,นิยุต,นหุต(บาลี) สังขยา(จํานวนนับ)จํานวนหนึ่งแสน หรือหนึ่งล้าน เป็นหลักนับอย่างหนึ่งคือ หนึ่งร้อยโกฏิเป็นหนึ่งอ
ยุตะ หนึ่งร้อยอยุตะเป็นหนึ่งนิยุตะ ส่วนนยุตะนั้นเท่ากับเลขหนึ่งต่อท้ายด้วยศูนย์ยี่สิบสองตัว พจนานุกรมบาลี-อังกฤษ ของ
สมาคมบาลีปกรณ์กล่าวว่า นหุต หมายถึงสังขยาจํานวนมาก คือหนึ่งหมื่น แต่พจนานุกรมสันสกฤต-อังกฤษของเซอร์มอเนียวิ
ลเลี่ยมและปราชญ์อื่นๆ ว่าได้แก่ จํานวนหนึ่งล้าน
๑๕
มีนัยยะหมายถึง ผู้ที่ยึดมั่น อ่านท่อง สาธยาย และอรรถาธิบายในความลึกซึ้งของพระสูตรนี้ จะทรงไว้ซึ่งคุณธรรม คือการไม่
ละเมิดกล่าวร้ายต่อพระรัตนตรัย ก็จะมีกาย วาจา ใจที่บริสุทธิ์ และเมื่อไตรทวารบริสุทธิ์แล้วก็เสมือนเป็นการปกป้องและเผย
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爾時有一大城名曰跋陀。往彼城中為八十億家。隨其所樂而為說
法。是時城中八十億人獲淨信心。一億人眾住菩提道。七十九億人住聲聞
乘而得調伏。

ครั้งนั้น มีมหานครหนึ่งชื่อว่า “ภัททา” (วิสุทธายุภิกษุ)ได้จาริกยังนครนั้น เพื่อแสดงธรรม
อนุโลมตามความยินดีของชนทั้งแปดสิบโกฏิครัวเรือน เพลานั้นมนุษย์จํานวนแปดสิบโกฏิภายใน
นครแห่งนั้น ได้รับในศรัทธาจิตที่บริสุทธิ์ หมู่ชนหนึ่งโกฏิได้ดํารงในพระโพธิมหามรรค เจ็ดสิบเก้า
โกฏิได้ดํารงในสาวกยานลุถึงความสงบระงับ
爾時淨命法師復與十千比丘眾。相隨俱往修菩提行。爾時跋陀城中
復有比丘名曰達摩。於大乘經方廣正典。受持千部獲得四禪。唯以方廣空
法化彼城中一切眾生。不能以善方便隨欲而說。作如是言。一切諸法悉皆
空寂我所說者真是佛說。彼淨命比丘所說雜穢不淨。此比丘實非淨命而稱
淨命。何以故。而此比丘所受諸華。不持供養而自受用。塗香末香亦復如
是。淨命比丘愚癡無智。不能知我久修梵行。

ครั้งนั้น วิสุทธายุธรรมาจารย์ พร้อมด้วยคณะภิกษุหมู่ใหญ่จํานวนสิบพัน ได้ประพฤติ
บําเพ็ญในโพธิจริยาด้วยกัน เมื่อนั้น ภายในภัททานครยังมีภิกษุชื่อว่า “ธัมมา” เป็นผู้ซึ่งดํารงใน
มหายานสูตรและไวปุลยสูตร สมาทานยึดถือไว้จํานวนหนึ่งพันปกรณ์ ได้บรรลุถึงจตุถฌาน ด้วยใช้
เพียงศูนยตาธรรมอันไพบูลย์สอนสั่งสรรพสัตว์ในนครแห่งนั้น แต่มิอาจกล่าวแสดงด้วยอุบายโกศล
อนุโลมตามความต้องการ(ของสรรพสัตว์) แล้วแลจึงกล่าวว่า “สรรพธรรมทั้งปวง ล้วนแต่ศูนยตา
ว่างเปล่า สิ่งที่เราได้กล่าวทั้งสิ้นแล้วนั้น ก็คือพระพุทธวจนะโดยแท้ วิสุทธายุภิกษุผู้นั้นล้วนกล่าว
ด้วยสิ่งที่เจือปนแปดเปื้อนมิบริสุทธิ์ อันภิกษุผู้นั้นแท้จริงแล้วมิใช่ท่านวิสุทธายุ แต่ยกย่องว่าคือ
ท่านวิสุทธายุ ด้วยเหตุใดฤๅ เหตุด้วยภิกษุผู้นี้เป็นผู้ส้องเสพในลาภยศทั้งปวง มิได้รับเครื่องสักการะ
เพื่อใช้เฉพาะตน รวมทั้งเครื่องทาหอม ผงหอมก็ดุจเดียวกัน วิสุทธายุภิกษุเป็นผู้มากด้วยโมหะ ไร้
ซึ่งสติปัญญาที่มิอาจรู้ว่าเรา(ธัมมาภิกษุ)ได้ประพฤติพรหมจรรย์มานานแล้ว”
彼既年少出家未久。我慢無信多諸放逸。是諸人等無所知曉。謂是
淨命持戒比丘。
แผ่ความลึกลับของพระพุทธะ เพราะพระพุทธะทั้งปวงทรงมีความบริสุทธิ์ทั้งไตรทวารเป็นปกติธรรมชาติ แต่ในยุคหลังพุทธกาล
มีการกล่าวร้ายพระรัตนตรัยและพระธรรมาจารย์มาก ทําให้พระธรรมแท้ถูกบิดเบือนมาก ดังนั้นพระธรรมแท้จึงเป็นความ
ลึกลับที่จะค้นหาพบได้ยากยิ่งในปัจจุบัน
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ซึ่งทั้งที่(ธัมมา)ภิกษุนั้นยังด้อยพรรษาแลออกบวชได้ยังมิช้านาน อีกยังมีอัสมิมานะแรงกล้า
ปราศจากศรัทธามากด้วยความประมาททั้งปวง ด้วยว่าบุคคลทั้งหลายนั้นมิรู้ความจริง ว่าก็คือวิ
สุทธายุผู้สมาทานแล้วซึ่งภิกษุศีล
爾時達摩以其惡心謗持法者。身壞命終墮於地獄。經七十劫具受眾
苦。滿七十劫已墮畜生中。過六十劫後值遇香寶光佛。於彼法中發菩提
心。於九萬世猶生畜生中。過九萬世已得生人中。於六萬世貧窮下賤恒無
舌根。

บัดนั้น เมื่อธัมมาภิกษุเกิดจิตอกุศลหยาบช้า กล่าวครหาให้ร้ายผู้ประพฤติธรรม เมื่อสังขาร
แตกชีวาดับแล้ว จึงได้ถืออุบัติยังนรกภูมิ ผ่านกาลเวลาไปเจ็ดสิบกัลป์ในการรับทุกข์ทรมานต่างๆ
เมื่อครบเจ็ดสิบกัลป์แล้วจึงถืออุบัติยังเดรัจฉานภูมิ ผ่านอีกหกสิบกัลป์ล่วงแล้วจึงมีโอกาสพบกับ
“พระสุคนธรัตนประภาพุทธเจ้า” และในธรรมสมัยนั้นแลจึงได้บังเกิดพระอนุตรสัมมาสัมโพธิจิต
ผ่านไปอีกเก้าหมื่นชาติแล้วก็ยังอุบัติในเดรัจฉานภูมิอีก ผ่านไปเก้าหมื่นชาติแล้วจึงได้ถือกําเนิดเป็น
มนุษย์ผู้ทุคตเข็ญใจ ขัดสนยากไร้ เป็นโจรและไร้ซึ่งชิวหาตินทรีย์(ไม่มีลิ้น หรือเป็นใบ้) อีกหกหมื่นปี
其淨命比丘於諸法中得淨信心為人說法。彼於後時得值六十三那由
他佛。恒為法師具足五通。勸請彼佛轉妙法輪。

อันวิสุทธายุภิกษุผู้นั้น ด้วยอาศัยการตั้งมั่นในสรรพธรรมจึงสําเร็จศรัทธาจิตที่บริสุทธิ์ แล้ว
แสดงพระธรรมเทศนาแก่มวลมนุษย์ ต่อมาภายหลังจึงได้ประสบกับพระพุทธเจ้าจํานวนหกสิบ
สามนยุตะพระองค์ อีกยังเป็นธรรมาจารย์ผู้สมบูรณ์ด้วยเบญจอภิญญา๑๖ แลเป็นผู้อาราธนา
พระพุทธเจ้าเหล่านั้นให้ทรงหมุนเคลื่อนพระธรรมจักรอันวิเศษ
阿逸多。汝今當知。過去淨命比丘者豈異人乎莫作異觀。今阿彌陀
佛是。阿逸多。汝今當知。過去達摩比丘者豈異人乎莫作異觀。今我身
是。

ดูก่อน อชิตะ เธอพึงทราบไว้ วิสุทธายุภิกษุในอดีต ที่เห็นเป็นคนละคนนั่นหรือ มิควร
พิจารณาเป็นใครอื่น(เพราะว่า) ก็คือพระอมิตาภะพุทธเจ้าในบัดนี้ อชิตะ เธอพึงทราบไว้ ธัมมา

๑๖

ฤทธิ์ ๕ ประการ มี ๑)อิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ได้ ๒)ทิพยจักษุ ตาทิพย์ ๓)ทิพยโสต หูทิพย์ ๔)เจโตปริยญาณ ญาณที่กําหนดรู้ใจ
ผู้อื่นได้ ๕) บุพเพนิวาสานุสสติญาณ การระลึกชาติได้
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ภิกษุในอดีตที่เห็นเป็นคนละคนนั่นหรือ มิควรพิจารณาเป็นใครอื่น(เพราะว่า) ก็คือเราตถาคตในวาร
นี้
由我過去愚癡無智毀謗他故受苦如是。我以此業因緣故。處五濁世
成等正覺。是故阿逸多。若有菩薩於諸法中作二說者。以是因緣後五濁世
成於佛道。其佛國中有諸魔等。於說法時恒作障難。

เหตุที่ในอดีตกาลตถาคตได้โมหะลุ่มหลง ไร้ซึ่งปัญญาญาน ทําลายแลให้ร้ายผู้อื่น ส่งผลให้
ต้องเสวยทุกข์ทรมานเช่นนี้ ด้วยอาศัยเหตุปัจจัยแห่งกรรมนี้เป็นเหตุ ทําให้ได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมา
สัมโพธิญาณในโลกแห่งความเสื่อม ๕ ประการแห่งนี้ ด้วยเหตุฉะนี้แล อชิตะ หากมีโพธิสัตว์ที่ดํารง
ในสรรพธรรมได้กล่าวแสดงซึ่งทวิวาทะนี้ ด้วยเหตุปัจจัยนี้แล ในภายหลังย่อมจักได้สําเร็จซึ่งพระ
พุทธมรรคยังโลกแห่งความเสื่อมทั้ง ๕ ประการนี้ ภายในพุทธประเทศจักประกอบด้วยเหล่ามาร
ทั้งหลาย เมื่อคราแสดงธรรมก็ให้กระทําเป็นอุปสรรคกีดขวาง ยากลําบากอยู่เนืองนิตย์
爾時大眾聞佛說已。皆悉悲泣涕淚交流俱發是言。願於佛法莫作二
說如達摩比丘。

ครั้งนั้น เมื่อมหาชนได้สดับยลยินซึ่งพระพุทธวจนะแล้ว ให้ล้วนเกิดโศกาลัยในดวงมาลย์
รันทดสะเทือนจิตสะท้านใจให้หลั่งไหลชลเนตรพรั่งพรูมิรู้หยุด แล้วแลกล่าวว่า ขอให้ในพระพุทธ
ธรรม อย่าได้กระทําซึ่งทวิวาทะดุจธัมมาภิกษุเลย
爾時會中有百菩薩。即從座起右膝著地悲號墮淚。爾時世尊知而故
問彼菩薩言。善男子。汝等何為悲號如是。爾時諸菩薩等異口同音俱白佛
言。世尊。我等自觀亦應有此諸惡業障。

ในกาลครั้งนั้นแล ท่ามกลางธรรมสโมสรมีพระโพธิสัตว์จํานวน ๑๐๐ องค์ ต่างลุกขึ้นจาก
อาสนะแห่งตนย่อกายลงคุกพระชานุเบื้องขวาลงกับผืนธรณิน ด้วยความโศกาดูรหมองเศร้ายิ่งนัก
โดยยังหลั่งชลเนตรอยู่มิหยุด
ครั้งนั้นพระโลกนาถเจ้าผู้แจ้งโลก ทรงทราบแล้ว จึงเป็นเหตุให้ตรัสถามพระโพธิสัตว์
เหล่านั้นว่า ดูก่อนพุทธบุตร เหตุไฉนพวกเธอทั้งหลายจึงได้ปริเวทนาถึงปานนี้
บรรดาพระโพธิสัตว์ต่างกราบทูลเป็นสําเนียงเดียวกันว่า ข้าแต่พระโลกนาถเจ้า ข้าพระองค์
ทั้งหลายล้วนพิจารณาในตนแล้วว่า จักพึงมีอกุศลวิบากต่างๆเช่นนี้ด้วย พระพุทธเจ้าข้า
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爾時世尊作如是言。如是如是。汝亦曾於過去然燈佛所。在彼法中
出家修道。是然燈佛滅度之後。時有比丘名曰智積。汝等爾時謗是比丘。
因是已來不得見佛。不能發菩提心。不得陀羅尼及諸三昧。後共汝等同時
安住菩提之道。

เมื่อนั้น พระบรมศาสดาจารย์ จึงประทานพระโอวาทดังนี้ เป็นเช่นนั้น เป็นเช่นนั้น เธอ
ทั้งหลายเคยได้ออกบวชบําเพ็ญมรรคในธรรมสมัยแห่งพระทีปังกรพุทธเจ้าเมื่อครั้งอดีต๑๗ ต่อมา
ภายหลังจากที่พระทีปังกรพุทธเจ้าได้เสด็จสู่ห้วงมหาปรินิรวาณแล้ว ครั้งนั้นมีภิกษุชื่อว่า “ปรัชญา
กูฏ” ซึ่งเธอทั้งหลายในสมัยนั้นได้ให้ร้ายแก่ภิกษุนี้ อันเป็นเหตุให้ที่ผ่านมามิได้ประสบพระพุทธะ มิ
อาจบังเกิดพระอนุตรสัมโพธิจิต มิบรรลุในธารณีและสมาธิทั้งปวง ภายหลังพวกเธอทั้งหลายจึงได้
ดํารงในพระบรมโพธิมรรคในคราวเดียวกัน
汝等善男子。此賢劫最後佛所當獲無生法忍。復於後時過三阿僧祇
劫行菩薩道。當得阿耨多羅三藐三菩提。是故善男子。若菩薩見餘菩薩。
不應生於彼此之心。當如塔想如見佛想。是故菩薩見餘菩薩。莫作異念謂
非佛想。若起異念為自侵欺。當受持此莫作異想共相和合。

ดูก่อนกุลบุตร เธอทั้งหลายในธรรมสมัยแห่งพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในภัทรกัลป์นี้๑๘
(พวกเธอ)จักได้บรรลุในอนุตปตติก ธรรมกษานติ๑๙ แลจากนั้นผ่านเวลาไปสามอสงไขยกัลป์จักได้
บําเพ็ญโพธิสัตวมรรคจนได้บรรลุในพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ด้วยเหตุฉะนี้ กุลบุตร หาก
โพธิสัตว์พบโพธิสัตว์อื่น มิพึงเกิดจิต(แบ่งแยก)ว่านั้นและนี้ พึงกระทําประดุจ(ว่าโพธิสัตว์อื่นนั้นเป็น
ดั่ง)พระสถูป ประดุจพระพุทธองค์ ด้วยเหตุนี้เมื่อโพธิสัตว์พบโพธิสัตว์อื่น อย่าพึงมีมติเป็นอื่นว่า
มิใช่พระพุทธลักษณ์ หากแม้นเกิดมติที่แตกต่างด้วยเพราะตนเองลวงล่อตนทีละน้อย พึงปฏิบัติ
ยึดถือว่า อย่ากระทําสัญญาว่าแตกต่าง พึงรวมลักษณะให้เป็นหนึ่งเดียว
๑๗

พระทีปังกรพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๒๔ ก่อนหน้าพระศากยมุนีพุทธเจ้า ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเสวยพระชาติ
เป็นสุเมธดาบส และได้ทอดกายเป็นสะพานให้พระทีปังกรพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันตสาวกเดินข้ามไป จึงได้รับพุทธ
พยากรณ์ว่า จักได้ตรัสรู้เป็นพระโคดมในปัจจุบัน จึงทําให้สุเมธดาบสตั้งปณิธานและบําเพ็ญบารมีจนได้ตรัสรู้ในปัจจุบัน
๑๘
ภัทรกัลป์ คือกัลป์ที่เจริญ ตามคติของมหายานว่า จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นถึงหนึ่งพันพระองค์ โดยมีพระศากยมุนีเป็นองค์ที่
๔ พระเมตไตรยเป็นองค์ที่ ๕ และจะมีอีก ๙๙๕ พระองค์ โดยมีพระรุจิพุทธเจ้าเป็นพระองค์สุดท้าย และว่าพระรุจิพุทธเจ้าใน
อนาคต ก็คือพระเวทโพธิสัตว์ในปัจจุบัน
๑๙
ความอดทน ๓ ประการ มี ๑)โฆษานคต-ธรม-กษานติ คือ ความอดทนต่อเสียงดังต่างๆ โดยพิจารณาว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้
ถาวร ๒)อนุโลมิกี-ธรม-กษานติ คือ ความอดทนที่จะปฏิบัติอนุโลมตามธรรม ๓) อนุตปตติก-ธรม-กษานติ คือ ความอดทนใน
ความปลงใจเชื่อในธรรมที่ไม่เกิดอีกต่อไป
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我今觀初發心菩薩不如佛想者。我便欺誑十方現在一切無量阿僧祇
諸佛。是故善男子。菩薩未來於五濁世中。得陀羅尼三昧者。一切皆是佛
之威力。是故善男子。若有誹謗其法師者。即為謗佛等無有異。

ด้วยตถาคตได้พิจารณาโพธิสัตว์ผู้เริ่มบังเกิดพระบรมโพธิจิตว่ามิประดุจพระพุทธะ ตถาคต
จึงโป้ปดและสาเถยยะโอ้อวดถือดีต่อพระพุทธเจ้าจํานวนอสงไขยในทศทิศที่ดํารงอยู่ในกาลปัจจุบัน
จํานวนมิอาจประมาณ ด้วยเหตุฉะนี้แล กุลบุตร โพธิสัตว์ในอนาคตย่อมบรรลุธารณีแลสมาธิ
ภายในโลกแห่งความเสื่อม ๕ ประการ ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนคือพระพุทธพละบันดาลดลให้เป็นไป
ด้วยเหตุฉะนี้ กุลบุตร หากครหานินทา ให้ร้ายติฉินต่อพระธรรมาจารย์นั้น ย่อมคือการให้ร้าย
พระพุทธเจ้าด้วยมิต่างกันเลย
善男子。佛滅度後若有法師。善隨樂欲為人說法。能令菩薩學大乘
者。及諸大眾有發一毛歡喜之心乃至暫下一渧淚者。當知皆是佛之神力。
若有愚人實非菩薩假稱菩薩。謗真菩薩及所行法。復作是言。彼何所知彼
何所解。

ดูก่อน กุลบุตร เมื่อตถาคตดับขันธ์ล่วงแล้ว หากแม้นจักมีธรรมาจารย์ที่สามารถสําแดง
ธรรมแก่มนุษย์โดยอนุโลมตามความปีติยินดีได้อย่างช่ําชอง สามารถยังให้บรรดาโพธิสัตว์ศึกษาใน
มหายาน๒๐ และยังให้มหาชนทั้งปวงบังเกิดจิตปีติยินดีเพียงโลมาชาติเส้นเดียว จนถึงการหลั่งชล
เนตรเพียงครั้ง พึงทราบเถิดว่าล้วนคือพระพุทธพละบันดาลดลให้เป็นไป โดยอาจมีโมหบุรุษซึ่งที่แท้
หาใช่โพธิสัตว์ไม่ แต่ลวงหลอกสรรเสริญว่าเป็นโพธิสัตว์ ใส่ไคล้โพธิสัตว์แท้และธรรมจริยาทั้งปวง
ทั้งยังกล่าวว่า “นั่นจะรู้ได้อย่างไร นั้นจะแยกแยะได้อย่างไร
彌勒。我憶過去於閻浮提學菩薩時。愛重法故為一句一偈。棄捨所
愛頭目妻子及捨王位。何以故。以求法故。如彼愚人專為名聞耽著利養。
自恃少能不往如來傳法人所聽受正法。

ดูก่อน เมตไตรย เราตถาคตระลึกย้อนไปในอดีตเมื่อคราที่ได้ศึกษา(การเป็น)โพธิสัตว์ใน
ชมพูทวีป ด้วยเหตุที่มีความใคร่ธรรมยิ่งนัก แม้นเพื่อธรรมคาถาเพียง ๑ บาท ๑ บท ก็ยังสละได้
โดยมิยินดีแม้นในศีรษะ ดวงเนตร มเหสี ราชบุตรและสละราชศักดิ์ ด้วยเหตุใดฤๅ ก็ด้วยเหตุที่
๒๐

คําว่าศึกษาในมหายาน โดยนัยยะของพระสูตรมหายาน คือการศึกษาการเป็นพระโพธิสัตว์ เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์และเพื่อ
เป็นสําเร็จพระพุทธญาณ
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ปรารถนาในธรรมยิ่งนัก ประดุจโมหบุรุษนั้น ที่มุ่งมั่นตั้งใจแสวงชื่อเสียงมัวเมายึดติดในลาภสักการะ
อาศัยที่ตนเองขวนขวายน้อย มิได้สดับตถาคตแสดงธรรม
彌勒。若彼此和合則能住持流通我法。若彼此違諍則正法不行。阿
逸多。汝可觀此謗法之人。成就如是極大罪業。墮三惡道難可出離。

เมตไตรย หาก(บุคคล)นั้นและ(บุคคล)นี้สมัครสมานกันย่อมจักทรงไว้แลยังให้ธรรมแห่งเรา
ตถาคตแผ่ไพศาล แต่หาก(บุคคล)นั้นและ(บุคคล)นี้วิวาทแก่กันย่อมจักมิอาจดําเนินในพระสัทธรรม
ได้ อชิตะ เธอพึงพิจารณาบุคคลที่ทําลายพระธรรมนี้ ว่าจักสําเร็จในมหาวิบากกรรมที่ใหญ่หลวง
เช่นนี้ ย่อมตกสู่อบายภูมิสามยากที่จักหลุดพ้น
復次彌勒。我初成佛以妙智慧廣為眾生宣說正法。若有愚人於佛所
說而不信受如彼達摩比丘。雖復讀誦千部大乘為人解說獲得四禪。以謗他
故七十劫中受大苦惱。況彼愚癡下劣之人。實無所知而作是言。我是法師
明解大乘能廣流布。謗正法師言無所解。亦謗佛法而自貢高。

ดูก่อน เมตไตรย ในคราแรกที่ตถาคตสําเร็จพระพุทธญาณ ด้วยอาศัยปัญญาญาณอันวิเศษ
แสดงพระสัทธรรมแก่สรรพสัตว์อย่างไพศาล หากมีโมหบุรุษที่มิอาจศรัทธาน้อมรับพระพุทธพจน์ทงั้
ปวงได้ ประดุจธัมมาภิกษุผู้นั้น ที่แม้นว่าจักได้อ่านท่อง สาธยายมหายานธรรมนับพันปกรณ์ แล
แสดงอรรถาธิบายแก่มนุษย์จน(ตนเอง)ได้บรรลุถึงจตุถฌาน แต่ด้วยการกล่าวให้ร้ายผู้อื่นเป็นเหตุ
ยังให้ต้องเสวยทุกขเวทนาใหญ่หลวง(ในนรก)เป็นเวลาเจ็ดสิบกัลป์ แล้วจักประสาใดกับบุคคลผู้
ประกอบด้วยโมหะ ลุ่มหลง สามานย์เล่า โดยแท้จริงแล้ว(ตน)มิได้รู้แจ้งใดเลยกลับยังกล่าวว่า “เรา
คือธรรมาจารย์ผู้แตกฉานแจ้งในมหายาน สามารถ(เผยแผ่ธรรม)ไปให้กว้างขวางไพบูลย์” ได้ทําการ
ให้ร้ายธรรมาจารย์แท้ กล่าววาจาที่มิอาจเข้าใจ โดยให้ร้ายพระพุทธธรรมแต่กลับเทิดทูนตนเองไว้
สูงส่ง
若彼愚人於佛大乘。乃至誹謗一四句偈。當知是業定墮地獄。何以
故。毀謗佛法及法師故。以是因緣常處惡道永不見佛。以曾誹謗佛法僧
故。亦於初發菩提心者。能作障礙令退正道。當知是人以大罪業而自莊
嚴。於無量劫身墮地獄受大苦報。以惡眼視發菩提心人故得無眼報。以惡
口謗發菩提心人故得無舌報。
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หากว่าโมหบุรุษนั้นได้ใส่ไคล้พุทธมหายาน แม้นกระทั่ง(พระธรรม)เพียงหนึ่งประโยค หรือ
หนึ่งบท พึงทราบเถิดว่ากรรมนั้นย่อมยังให้ตกสู่นรกภูมิเป็นแม่นมั่น ด้วยเหตุไฉนฤๅ เพราะเหตุที่ได้
ทําลายโดยการให้ร้ายพระพุทธธรรมและพระธรรมาจารย์ ด้วยอาศัยเหตุปัจจัยนี้ยังให้มุ่งสู่อบาย
มรรคอยู่เป็นนิจ มิได้พบพระพุทธเจ้า ด้วยอาศัยเหตุที่เคยได้ครหาใส่ความพระพุทธ พระธรรมและ
พระสงฆ์ อีกทั้งผู้เริ่มบังเกิดพระบรมโพธิจิต ย่อมให้เกิดเป็นอุปสรรคขวางกั้นยังให้เสื่อมถอยจาก
สัมมามรรค พึงทราบเถิดว่า บุคคลนี้ด้วยอาศัยบาปกรรมของตนที่ใหญ่หลวง ยังผลให้ตนตกสู่นรก
ภูมิเสวยมหาทุกข์วิบากกรรมเป็นเวลาประมาณกัลป์มิได้ ด้วยอาศัยอกุศลจักษุแลมองผู้บังเกิดพระ
บรมโพธิจิตเป็นเหตุ ยังผลให้ปราศจากซึ่งดวงเนตร ด้วยอาศัยอกุศลโอษฐ์ให้ร้ายผู้บังเกิดมีพระบรม
โพธิจิตเป็นเหตุ ยังผลให้ปราศจากซึ่งชิวหา
阿逸多。我更不見有一惡法能過毀破發菩提心罪之重也。以此罪故
墮於惡道。況復毀謗餘菩薩等。

ดูก่อน อชิตะ เราตถาคตยังมิพบอกุศลธรรมหนึ่งใดที่สามารถสาหัสยิ่งไปกว่าบาปจากการ
ทําร้ายผู้บังเกิดมีพระบรมโพธิจิตเลย ด้วยอาศัยบาปนี้เป็นเหตุ ยังให้สู่อบายมรรค แล้วจักประสา
อันใดกับการทําร้ายโดยการครหากล่าวตู่โพธิสัตว์อื่นๆ อีกเล่า
若有菩薩為諸眾生。能如實說不起斷常。言諸眾生定有定無。亦不
專執諸法有無。

หากแม้นจักมีโพธิสัตว์ที่เพื่อสรรพสัตว์ทั้งปวงแล้วสามารถกล่าวแสดง(ธรรม)โดยสัตยตถตา
จริงแท้อย่างมิขาดช่วง มีวจีแก่สรรพสัตว์ว่านี่มีอยู่อย่างแน่แท้ หรือนี้ปราศจากอย่างแน่แท้ อีกมิได้
จําเพาะในสรรพธรรมว่ามีหรือไร้(การแสดงธรรมโดยมัชฌิมาปฏิปทา ไกลจากมติสุดโต่งทั้ง ๒
ประการ)
阿逸多。學菩薩者應如是住。如是住者是諸菩薩清淨善業。凡所修
集皆不取著。若有眾生起執著者。當知是人生五濁世。復有菩薩善隨根
欲。能為眾生種種說法。
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ดูก่อน อชิตะ เสกขโพธิสัตว์๒๑บังควรดํารงตนอยู่ด้วยประการเช่นนี้ อันว่าผู้ดํารงนี้ ก็คือ
บรรดาโพธิสัตว์ผู้มีกุศลกรรมบริสุทธิ์ สรรพสิ่งที่บําเพ็ญสั่งสมนั้นล้วนมิได้ยึดมั่นถือมั่น หากมีสรรพ
สัตว์เกิดความยึดถือไว้คงมั่นแล้วไซร้ พึงทราบเถิดว่า บุคคลนั้นย่อมจักถือกําเนิดยังโลกแห่งความ
เสื่อม ๕ ประการที่ยังมีโพธิสัตว์ผู้อนุโลมตามอินทรีย์ที่ปรารถนาได้โดยกุศล สามารถเทศนาธรรม
นานาประการแก่สรรพสัตว์
阿逸多。菩薩如是具足修行六波羅蜜。乃能成就無上菩提。彼愚癡
人信己自執作如是說。菩薩惟學般若波羅蜜。勿學餘波羅蜜。以般若波羅
蜜最殊勝故。作是說者是義不然。何以故。阿逸多。往昔迦尸迦王學菩薩
時。捨所愛身頭目髓惱。爾時此王豈無智慧。

ดูก่อน อชิตะ โพธิสัตว์เป็นผู้สมบูรณ์ในการบําเพ็ญบารมีจริยาทั้ง ๖ ประการอยู่เช่นนี้
กระทั่งสามารถสําเร็จพระอนุตรสัมโพธิญาณได้ อันโมหบุรุษนั้นเชื่อมั่นในตนเองเป็นที่ยิ่ง ได้กล่าว
วาจาเช่นนี้ว่า “โพธิสัตว์เพียงศึกษาในปัญญาบารมี มิพึงต้องศึกษาในบารมีอื่นใดดอก เหตุด้วย
ปัญญาบารมีนั้นมีความวิเศษยอดเยี่ยมเป็นที่สุด ผู้ที่กล่าววาจาเช่นนี้ อันมิใช่อรรถแห่งตถตา ด้วย
เหตุไฉนฤๅ อชิตะ เมื่อครั้งที่กาศีมหาราช ทรงศึกษา(การเป็น)โพธิสัตว์นั้น ได้ทรงอุเบกขาในสิ่งอัน
เป็นที่รักที่หวงแหน มีกายสังขาร ศีรษะ นัยเนตร ไขกระดูกที่เป็นเครื่องกังวล ครั้งนั้นมหาราชผู้นี้ไร้
ซึ่งปัญญาญาณฤๅ
彌勒白佛言。世尊。誠如聖說實有智慧。佛告阿逸多。我從昔來經
無量時。具足修行六波羅蜜。若不具修六波羅蜜。終不得成無上菩提。如
是世尊。

พระเมตไตรย กราบทูลว่า ข้าแต่พระโลกนาถเจ้าผู้เจริญ เป็นความสัตย์จริงดั่งพระองค์ตรัส
แล้ว ว่ามีปัญญาญาณอย่างจริงแท้๒๒ พระพุทธองค์ได้รับสั่งกับพระอชิตะว่า ตถาคตแต่ครั้งกระโน้น
ล่วงเวลามาหาประมาณกาลมิได้ ได้บําเพ็ญบารมีทั้ง ๖ สมบูรณ์มาแล้ว หากบําเพ็ญบารมีทั้ง ๖ มิ
พร้อมถ้วนแล้วไซร้ ที่สุดย่อมมิสําเร็จพระอนุตรสัมโพธิญาณเป็นพระโลกนาถเจ้าเช่นนี้
๒๑

เสกขโพธิสัตว์ คือ พระโพธิสัตว์ที่ยังต้องศึกษา , ผู้ที่ศึกษาการเป็นโพธิสัตว์
กล่าวคือ มีปัญญาญาณที่ทําให้ทราบถึงวิธีการและประโยชน์ในการบําเพ็ญในทานบารมี ทานอุปบารมี และปรมัตถบารมี
เพราะถ้าปราศจากปัญญาที่เห็นประโยชน์ในการบําเพ็ญบารมีประเภทต่างๆ ให้ถึงพร้อมแล้วก็จะมิอาจสําเร็จพระพุทธญาณได้
นั่นเอง
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佛告阿逸多。如汝所說。我曾往昔於六十劫。行檀波羅蜜 尸羅波羅
蜜 羼提波羅蜜 毘梨耶波羅蜜 禪那波羅蜜 般若波羅蜜各六十劫。彼愚癡
人妄作是說。唯修一般若波羅蜜得成菩提。無有是處。彼懷空見故作如是
不淨說法。作此說者身口意業與法相違。雖解空法為人宣說。而於空法不
如說行。以無行故去空義遠。心懷嫉妬深著利養踰於親戚。

พระพุทธองค์รับสั่งกับพระอชิตะว่า เป็นดั่งที่เธอกล่าวแล้ว เป็นเวลาหกสิบกัลป์ล่วงแล้ว
ตถาคตได้บําเพ็ญทานบารมี ศีลบารมี ขันติบารมี วีริยะบารมี ฌานบารมีและปัญญาบารมีเป็นเวลา
อย่างละหกสิบกัลป์ อันโมหบุรุษผู้นั้น จักกล่าวโป้ปดเช่นนี้ว่า “เพียงการบําเพ็ญปัญญาบารมีหนึ่ง
เดียวก็จักสําเร็จพระโพธิญาณได้” ซึ่งจักเป็นไปมิได้ ด้วยเหตุที่ใฝ่ใจในศูนยตาทิฐิ๒๓ จึงกล่าวแสดง
พระสัทธรรมด้วยความมิบริสุทธิ์เช่นนี้ ผู้กล่าววาจานี้เป็นผู้มีกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรม
ขัดแย้งจากธรรมลักษณ์๒๔โดยสิ้นเชิง แม้นจักวิภาคแจกแจงศูนยตาธรรมแก่ผู้คนก็ตาม แต่ทว่าศูนย
ตาธรรมก็มิเหมือนที่กล่าวมา เพราะด้วยมิได้ประพฤติจริยาบําเพ็ญตนเป็นเหตุ จึงออกห่างจากศูนย
ตาอรรถเสียไกล ในจิตเบื้องลึกแฝงเร้นด้วยความอิจฉาริษยา เคลือบย้อมด้วยลาภสักการะเพื่อเอื้อ
แก่ญาติบริวาร
阿逸多。我於往昔作轉輪王。捨諸珍寶頭目手足。猶不得成無上菩
提。況彼愚人為飲食故。緣歷他家有所宣說。唯讚空法言己所說。是菩提
道是菩薩行。唯此法是餘法皆非。復作是言。而我所解無量法師悉皆證
知。彼為名聞自讚己能憎妬明解。

ดูก่อน อชิตะ ตถาคตเมื่อครั้งกระโน้นได้กระทําซึ่งความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ได้วาง
เฉยในรัตนสมบัติอันสูงค่าทั้งปวง รวมถึงศีรษะ ดวงเนตร หัตถ์และบาทา ก็ยังมิได้บรรลุซึ่งพระ
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ อันจักประสาใดด้วยโมหบุรุษที่มีแต่เหตุเพียงเพื่อการดื่มกินเล่า เหตุเพราะ
เคหาสน์ของผู้นั้น มีบรรดาถ้อยแถลงที่สรรเสริญแต่ศูนยตาธรรมตามวจีที่ตนกล่าวไว้ทั้งสิ้นว่า “นี่
แลคือพระโพธิมรรค นี่แลคือพระโพธิสัตวจริยา มีเพียงธรรมนี้แหละที่คือธรรม นอกเสียจากธรรมนี้
หาใช่ไม่” อีกกล่าวว่า “ตามที่เราได้เข้าใจนี้ บรรดาธรรมาจารย์จํานวนมากมายไม่มีประมาณล้วน
แต่รับรองเห็นชอบ” ผู้นั้นเพื่อชื่อเสียงและสรรเสริญของตนแล้วจึงสําแดงความชิงชังแลความอิจฉา
โดยชัดแจ้ง

๒๓

มีความเห็นผิด ตั้งมั่นถือมั่นว่าทุกสิ่งคือความว่าง(ศูนยตา)
ธรรมลักษณ์ หรือลักษณะของธรรม หรือลักษณะที่เหมาะแก่ธรรม หรือกฎแห่งไตรลักษณ์(ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา
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阿逸多。我見彼心規求利養以自活命。雖有善行經於百劫。尚不能
得少法忍心。何況能成無上菩提。

ดูก่อน อชิตะ เราตถาคตพบว่าในจิตของบุคคลนั้นวางแผนและปรารถนาให้ได้มาซึ่งลาภ
สักการะเพื่อบํารุงชีวิตตน ถึงแม้นจะบําเพ็ญกุศลจริยาผ่านไปร้อยกัลป์ ก็มิอาจบรรลุจิตแห่ง
ธรรมกษานติได้แม้แต่น้อย แล้วจักประสาอันใดกับการสําเร็จพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่สุด
ประเสริฐเล่า
阿逸多。我不為心口相違誑惑之人而說菩提。不為嫉妬之人而說菩
提。不為傲慢不敬之人而說菩提。不為無信之人而說菩提。不為不調伏人
而說菩提。不為邪婬之人而說菩提。不為自是非他之人而說菩提。

ดูก่อน อชิตะ ตถาคตมิใช่เพื่อผู้มีจิตและวาจาขัดแย้งแก่กัน และผู้อวดโอ้แล้วจึงเทศนาพระ
โพธิธรรม มิใช่เพื่อผู้อิจฉาริษยาแล้วจึงเทศนาพระโพธิธรรม มิใช่เพื่อผู้โอหังอวดดีแล้วจึงเทศนาพระ
โพธิธรรม มิใช่เพื่อผู้ไร้ศรัทธาแล้วจึงเทศนาพระโพธิธรรม มิใช่ผู้มีตนยังมิบําราบสงบแล้วจึงเทศนา
พระโพธิธรรม มิใช่เพื่อผู้ประพฤติชั่วในกามแล้วจึงเทศนาพระโพธิธรรม แลมิใช่เพื่อตนเอง มิใช่เพื่อ
ผู้อื่นแล้วจึงเทศนาพระโพธิธรรม๒๕
阿逸多。彼愚癡人以我慢故自謂勝佛。謗佛所說大乘經典。言是聲
聞小乘所說。

ดูก่อน อชิตะ โมหบุรุษนั้นอาศัยอัสมิมานะเป็นเหตุให้ ทําตนยอดเยี่ยมดั่งพระพุทธะ ให้ร้าย
มหายานสูตรทั้งปวงบรรดาที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดง โดยตู่ว่าเป็นการกล่าวแสดงของสาวกยาน
爾時佛告尊者須菩提。不應為二見人說般若波羅蜜。

กาลครั้งนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงมีพุทธฎีกาแก่ พระสุภูติอรหันต์เจ้าความว่า มิ
พึงกล่าวแสดงปัญญาบารมีแก่ผู้มีทวิทิฐิ มีมติเห็นเป็นสอง
須菩提白佛言。唯然世尊。如佛所說。

พระสุภูติกราบทูลว่า
พระพุทธเจ้าข้า
๒๕

เป็นเช่นนั้นโดยแท้พระโลกนาถเจ้า

ดุจที่พระองค์ตรัสดีแล้ว

มีนัยยะว่า พระพุทธองค์มิได้ทรงปฏิเสธการแสดงธรรมแก่บุคคลข้างต้น แต่ทรงเทศนาธรรมสั่งสอนธรรมที่เหมาะสมแก่
บุคคลนั้นๆตามสมควร
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佛言。如是須菩提。以無著心施是名菩提。

พระพุทธองค์ตรัสว่า เช่นนั้นแล สุภูติ ด้วยจิตอันมิเคลือบย้อมยึดมั่น จึงสงเคราะห์เรียกว่า
โพธิ(ความรู้แจ้ง)
須菩提言。如是世尊。

กราบทูลว่า เป็นเช่นนั้น พระพุทธเจ้าข้า
佛言。須菩提。不自讚毀他施是名菩提。須菩提言。如是世尊。

ตรัสว่า ดูก่อน สุภูติ มิพึงสงเคราะห์เรียกผู้ยกยอตนเองให้ร้ายผู้อื่นว่า โพธิ พระสุภูติทูลว่า
เป็นเช่นนั้น พระพุทธเจ้าข้า
佛言。須菩提。汝觀愚人起我我見。無慚無愧為愛親戚。貪求活命
好受他施。當知是人專造惡業。

ตรัสว่า เธอพิจารณาโมหบุรุษผู้เกิดอัตตาแลมยทฤษฏี๒๖ ปราศจากหิริและโอตตัปปะ ด้วย
เห็นแก่ญาติวงศา ละโมบโลภมากในทานที่ผู้อื่นกระทําแล้ว เพื่อนํามาเลี้ยงดูชีวิตตนให้อยู่ดี พึง
ทราบเถิดว่า อันผู้นั้นได้มีเจตนาก่ออกุศลกรรมให้เกิดขึ้นแล้ว
復次阿逸多。菩薩於一切法於一切菩薩法莫生恐怖。於一切辟支佛
法亦莫恐怖。於一切聲聞法亦莫恐怖。於一切凡夫法亦莫恐怖。於一切煩
惱法亦莫恐怖。於一切盡法亦莫恐怖。於難精進亦莫恐怖。於是於非亦莫
恐怖。於作不作亦莫恐怖。於畏不畏亦莫恐怖。於有於無亦莫恐怖。於心
非心亦莫恐怖。於覺不覺亦莫恐怖。於業非業亦莫恐怖。於善不善亦莫恐
怖。於安不安亦莫恐怖。於解脫不解脫亦莫恐怖。於修不修亦莫恐怖。於
法非法亦莫恐怖。於靜於亂亦莫恐怖。於假於實亦莫恐怖。於信不信亦莫
恐怖。於善念不善念亦莫恐怖。於住不住亦莫恐怖。如是菩薩於一切法莫
生恐怖。

ดูก่อน อชิตะ โพธิสัตว์ในสรรพธรรมแลในสรรพโพธิสัตวธรรมจงอย่าหวั่นเกรง ในสรรพ
ปัจเจกพุทธธรรมก็จงอย่าได้หวั่นเกรง ในสรรพสาวกธรรมก็จงอย่าได้หวั่นเกรง ในสรรพปุถุชนธรรม
ก็จงอย่าได้หวั่นเกรง ในสรรพกิเลสธรรมก็จงอย่าได้หวั่นเกรง ในปวงธรรมที่สิ้นสุดก็จงอย่าได้หวั่น
๒๖

ความเห็นว่าเป็นตัวตน
*** พระสูตรมหายานแปลไทย จาก
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เกรง ในความยากแห่งความเพียรก็จงอย่าได้หวั่นเกรง ในความใช่ฤๅมิใช่ก็จงอย่าได้หวั่นเกรง ใน
ความกระทําฤๅความมิกระทําก็จงอย่าได้หวั่นเกรง ในความหวาดกลัวฤๅมิหวาดกลัวก็จงอย่าได้หวั่น
เกรง ในความมีฤๅความไร้ก็จงอย่าได้หวั่นเกรง ด้วยใจฤๅมิด้วยใจก็จงอย่าได้หวั่นเกรง ด้วย
ความรู้สึกฤๅมิรู้สึกก็จงอย่าได้หวั่นเกรง ในกรรมฤๅอกรรมก็จงอย่าได้หวั่นเกรง ในกุศลฤๅอกุศลก็จง
อย่าได้หวั่นเกรง ในความสงบฤามิสงบก็จงอย่าได้หวั่นเกรง ในวิมุตติฤๅอวิมุตติก็จงอย่าได้หวั่นเกรง
ในการบําเพ็ญฤๅมิบําเพ็ญก็จงอย่าได้หวั่นเกรง ในธรรมฤๅอธรรมก็จงอย่าได้หวั่นเกรง ในความนิ่งฤๅ
ซัดส่ายก็จงอย่าได้หวั่นเกรง ในความโป้ปดในความสัตย์แท้ก็จงอย่าได้หวั่นเกรง ในศรัทธาฤๅมิ
ศรัทธาก็จงอย่าได้หวั่นเกรง ในความระลึกโดยชอบฤๅระลึกมิชอบก็จงอย่าได้หวั่นเกรง ในความ
ตั้งอยู่ฤๅมิตั้งอยู่ก็จงอย่าได้หวั่นเกรง โพธิสัตว์ที่ดํารงในสรรพธรรมทั้งปวงจงอย่าได้หวาดหวั่นพรั่น
พรึงด้วยประการเช่นนี้
阿逸多。我於往昔修如是等無畏法故得成正覺。悉能了知一切眾生
心之境界。而於所知不起知相。以我所證隨機演說。能令聞法諸菩薩等獲
得光明陀羅尼印。得法印故永不退轉。若於此法不如實知言無善巧。終不
得成無上菩提。

ดูก่อน อชิตะ ตถาคตด้วยอาศัยการบําเพ็ญซึ่งความมิหวั่นเกรงต่างๆ เมื่อครั้งกระโน้น
มาแล้วดังนี้ จึงให้ได้บรรลุซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ มีความสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในวิสัยแห่งจิต
ของสรรพสัตว์ทั้งปวง ในความรู้ทั้งปวงนั้นก็มิเกิดสัญญากําหนดยึดมั่นในความรู้ ตถาคตได้
เทศนาธรรมอันเหมาะแก่กาละและเทศะ สามารถยังให้โพธิสัตว์ทั้งหลายที่สดับพระธรรมแล้วได้
สําเร็จซึ่งธารณีประภา๒๗ เมื่อบรรลุธรรมธารณีเป็นเหตุ จึงมิต้องเสื่อมถอยย้อยกลับอีก หากมิได้รู้
แจ้งแท้จริงในธรรมนี้แล้วไซร้ ก็ย่อมปราศจากอุปายโกศลที่ชาญฉลาด ที่สุดย่อมมิอาจบรรลุพระอนุ
ตรบรมสัมโพธิญาณ
阿逸多。我為四天下眾生說此法時。是諸眾生以佛神力。各自見釋
迦如來為我說法。如是次第乃至阿迦尼吒天。彼諸眾生亦謂如來唯為我
說。如一四天下乃至三千大千世界亦復如是。此諸眾生咸作是念。釋迦如
來獨生我國。唯為於我轉大法輪。

๒๗

ปัญญา คือความรู้แจ้ง
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ดูก่อน อชิตะ เพลาที่ตถาคตแสดงธรรมเทศนานี้แก่สรรพสัตว์ทั้งจตุรทวีป๒๘ บรรดาสรรพ
สัตว์ย่อมอาศัยฤทธาพละแห่งพระพุทธะ ให้แลเห็นพระศากยตถาคตแสดงธรรมแก่ตนเองอยู่เฉพาะ
ตน เป็นลําดับๆไปเช่นนี้ จนถึงอกนิษฐพรหมภูมิ๒๙ สรรพสัตว์นั้นๆจะสําคัญว่าพระตถาคตแสดง
ธรรมโปรดอยู่เฉพาะตนเท่านั้น ดุจทวีปหนึ่งตลอดถึงตรีสหัสมหาสหัสโลกธาตุก็เป็นดุจฉะนี้ สรรพ
สัตว์นี้ย่อมจักมีมนสิการร่วมกันว่า “พระศากยตถาคต ทรงมาถืออุบัติยังประเทศของเราเท่านั้น
ทรงหมุนเคลื่อนกงล้อแห่งพระมหาธรรมจักรแก่เราเท่านั้น”๓๐
阿逸多。我以如是大方便力。能於無量無邊世界。常於晨朝遍觀眾
生所應化者而為說法。於中及暮恒以法眼等觀眾生。於彼世界而為眾生說
一切法。如是無量諸佛境界。所有眾生學菩薩者應如是修。若彼愚人於佛
所說謗誹正法。妄執自解用為真實。若謗法者則不信佛。以此惡業墮於地
獄。具受眾苦永不聞法。

ดูก่อน อชิตะ ตถาคตอาศัยอํานาจแห่งมหาอุปายเช่นนี้ ในโลกธาตุที่มีจํานวนพ้นประมาณมิ
อาจกําหนดซึ่งขอบเขตนั้น เมื่อคราอรุโณทัยสามารถสอดส่องพุทธญาณวิถีสํารวจตรวจดูสรรพสัตว์
ที่สมควรได้รับการสั่งสอน แล้วจึงประทานพระธรรมเทศนา ในเพลาเที่ยงวันแลพลบค่ําก็ยังใช้
ธรรมจักษุสอดส่องสรรพสัตว์ทั้งปวงอยู่ตลอดเวลา ได้เทศนาธรรมทั้งปวงแก่สรรพสัตว์ในโลกธาตุ
เหล่านั้นด้วยพุทธวิสัยนานาที่จักประมาณหยั่งวัดมิได้ สรรพสัตว์ผู้ศึกษา(การเป็น)โพธิสัตว์พึง
บําเพ็ญอยู่เช่นนี้ หากว่าโมหบุรุษนั้นได้ให้ร้ายแก่สัมมาธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วทั้งมวล
หลงลืมแลยึดถือเอาการวิภาคของตนว่าเป็นสัตยธรรมจริงแท้ หากให้ร้ายพระธรรมแล้วย่อมมิ
ศรัทธาในพระพุทธะ ด้วยอาศัยอกุศลกรรมนี้จักยังให้สู่ห้วงนรกภูมิรับทุกขเวทนานานัปการ มิได้
สดับฟังพระธรรมเป็นเวลาแสนนาน
復次阿逸多。汝當受持如來密教以善方便廣為人說。

๒๘

ทวีปทั้ง ๔ มี ๑)ชมพูทวีป ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภูเขาสุเมรุ ๒)ปูรววิเทหทวีป ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาสุเมรุ ๓)อมร
โคยานทวีป ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภูเขาสุเมรุ ๔)อุตตรกุรุทวีป ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของภูเขาสุเมรุ
๒๙
พรหมชั้นสูงสุด
ม
ความหมายโดยนัยยะว่า พระพุทธเจ้าทั้งปวงทรงมีความเสมอภาคเช่นเดียวกันกับพระศากยมุนีพุทธเจ้า และพระศากยมุนี
พุทธเจ้าก็ทรงมีความเสมอภาคเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าทั้งปวง ทรงนิรมาณกายไปโปรดและประทานพระธรรมเทศนาแก่
สรรพสัตว์ทั่วจักรวาล หรืออาศัยนัยยะตามประโยคที่ว่า “ให้ต่างแลเห็นพระศากยตถาคตอยู่เฉพาะตน” อาจหมายความว่า
สรรพสัตว์ทั่วจักรวาลสามารถรับฟังพระธรรมเทศนา จากพระศากยตถาคตเจ้าได้ด้วยสภาวะแห่งใจเฉพาะตน
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ดูก่อน อชิตะ เธอพึงน้อมรับแลทรงไว้ซึ่งการสั่งสอนอันลึกลับของพระตถาคต และจงอาศัย
อุปายโกศลกล่าวแสดงแก่มวลมนุษย์อย่างกว้างขวางเถิด
爾時文殊師利童子。福光平等菩薩。無疑惑菩薩。定發心菩薩。妙
心開意菩薩。光明菩薩。歡喜王菩薩。無畏菩薩。心念遍到無邊佛剎菩
薩。觀世音菩薩。香象菩薩。滅一切惡業菩薩。住定菩薩。百千功德莊嚴
菩薩。妙音遠聞菩薩。一切智不忘菩薩。大名遠震寶幢莊嚴菩薩。求一切
法菩薩。住佛境界菩薩。月光莊嚴菩薩。一切世間大眾莊嚴菩薩。

ก็โดยกาลครั้งนั้นแล มัญชุศรีกุมารภูตะ๓๑ ปุญญประภาสมภาพโพธิสัตว์ อวิจิกิจฉาโพธิสัตว์
สมาธิจิตโพธิสัตว์ มัญชุจิตเกษมโพธิสัตว์ ประภาโพธิสัตว์ ปีติราชาโพธิสัตว์ อเภตริโพธิสัตว์ หทัย
บริบูรณ์อนันตพุทธเกษตรโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ คันธหัสดีโพธิสัตว์ นิโรธสรวอบายกรรม
โพธิสัตว์ สถิตยสมาธิโพธิสัตว์ ศตสหัสรกุศลอลังการโพธิสัตว์ สุรสวรโพธิสัตว์ สรวปัญญาธารณี
โพธิสัตว์ มหานามรัตนธวัชอลังการโพธิสัตว์ รติสรวธรรมโพธิสัตว์ สถิตยพุทธวิสัยโพธิสัตว์ จันทร
ประภาอลังการโพธิสัตว์ สรวโลกธาตุมหาชนาลังการโพธิสัตว์
如是等菩薩摩訶薩白佛言。世尊。如是如是誠如聖說。我等於此東
方過六十恒河沙佛剎。於諸佛所恭敬禮拜。一一佛剎唯見釋迦如來出現於
世。我等於其七日之中遍遊十方。亦見釋迦如來出現於世。不覩餘佛。遍
遊歷已還歸本土聽受正法。

อันบรรดาโพธิสัตว์มหาสัตว์เหล่านี้ได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่า ข้าแต่พระโลกนาถเจ้า เป็น
เช่นนั้น เป็นเช่นนั้น จริงดั่งพระองค์ตรัสแล้ว พระพุทธเจ้าข้า เมื่อคราที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ดํารง
อยู่ทางด้านบูรพาทิศของโลกธาตุแห่งนี้ ผ่านพุทธเกษตรต่างๆจํานวนคณนาเท่ากับเมล็ดทรายในคง
คานทีหกสิบสายรวมกันนั้น ก็ได้ถวายสักการะพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเหล่านั้นด้วย ในพุทธเกษตร
หนึ่งๆนั้น พบเพียงพระศากยตถาคตที่ทรงบังเกิดมีขึ้นในโลก ข้าพระองค์ทั้งหลายในเจ็ดวารจึงได้
เที่ยวไปอีกในทศทิศ ก็พบเพียงพระศากยตถาคตที่บังเกิดอยู่ในโลก มิได้พบพระพุทธะอื่นใดเลย
เมื่อเที่ยวไปโดยทั่วแล้วจึงนิวัติมาสู่โลกธาตุแห่งนี้ เพื่อสดับพระสัทธรรม พระพุทธเจ้าข้า

๓๑

พระนามหนึ่งของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ บ้างก็เรียก มัญชุโฆษ ซึ่งเป็นโพธิสัตว์ที่มากด้วยปัญญา เป็นองค์แทนของพระปัญญา
คุณของพระพุทธเจ้าทั้งปวง เช่นเดียวกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ที่เป็นองค์แทนของพระมหากรุณาธิคุณ พระวัชรปาณี
โพธิสัตว์เป็นองค์แทนของพระเดชานุภาพ และพระมหาจุนเทโพธิสัตว์ที่เป็นองค์แทนในพระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าทั้งปวง
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爾時佛告文殊師利童子。汝今諦觀。如來智慧不可思議。如來境界
亦不可思議。如是無等等是如來法。彼愚癡人作如是說。唯一般若波羅
蜜。是如來行是菩薩行是甘露行。

ครั้งนั้นแล พระอรหันตสัมพุทธเจ้า ทรงมีพุทธบรรหารแก่พระมัญชุศรีกุมารภูตะความว่า
เธอพึงพิจารณาโดยดีเถิดว่า อันปัญญาญาณของพระตถาคตเจ้านั้นเป็นอจินไตย มิอาจนึกคิด
คาดการณ์ได้โดยแท้ พระตถาคตวิสัยก็เป็นอจินไตยดุจกันฉะนี้ จักหาสิ่งมาเทียบเท่าเคียงเสมอหา
ไม่มี อันคือพระตถาคตธรรมนี้ ที่โมหบุรุษนั้นได้กระทําซึ่งวาจาเช่นนี้ว่า “เพียงปัญญาบารมีหนึ่ง
เดียว ที่คือตถาคตจริยา คือโพธิสัตวจริยา คืออมฤตจริยา”
佛告文殊師利。作此說者與法相違。何以故菩薩行法具足甚難。無
著行是菩薩行。無我我行是菩薩行。空行是菩薩行。無相行是菩薩行。

พระพุทธองค์ รับสั่งกับพระมัญชุศรีว่า ผู้กระทําวาจาเช่นนี้ กับธรรมลักษณ์นั้นไกลห่าง
กันนัก ด้วยเหตุใดฤๅ อันโพธิสัตวจริยาธรรม จักทําให้สมบูรณ์ได้นั้นมีความยากยิ่ง ด้วยจริยาที่มิยึด
มั่นถือมั่นคือโพธิสัตวจริยา จริยาที่ปราศจากซึ่งมยทฤษฏีคือโพธิสัตวจริยา จริยาแห่งศูนยตาคือโพธิ
สัตวจริยา อนิมิตจริยาที่มิยึดในสัญลักษณ์ใดๆคือโพธิสัตวจริยา
文殊師利。如是等行是菩薩行。學菩薩者如是受持。若彼愚人心懷
邪見。當知是人不了我法。

มัญชุศรี ดังปวงจริยานี้ที่คือโพธิสัตวจริยา เสกขโพธิสัตว์ บังควรน้อมรับแลยึดถือไว้เช่นนี้
หากแม้นจิตของโมหบุรุษผู้นั้นจักแฝงเร้นด้วยมิจฉาทิฐิ พึงทราบไว้เถิดว่า บุคคลนี้มิเข้าใจธรรมแห่ง
เราตถาคต
文殊師利。汝等諸菩薩守護身口。於不善法勿令放逸。堅固其心使
不退轉。為諸眾生具足說法。亦當自身住於法中。我從久遠阿僧祇劫。具
足成就無上菩提。以善方便廣為人說。令諸眾生遠離惡趣。

มัญชุศรี พวกเธอบรรดาโพธิสัตว์ทั้งหลายพึงระวังรักษากายและวาจาให้จงดี ในอกุศลธรรม
มิควรประมาท พึงมีจิตที่แกร่งกล้าอย่าได้เสื่อมถอย แสดงธรรมแก่สรรพสัตว์ด้วยความสมบูรณ์ อีก
พึงยังกายตนให้ดํารงมั่นในธรรม นับแต่อสงไขยกัลป์อันแสนนานล่วงมาแล้ว ตถาคตได้สําเร็จพร้อม
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บริบูรณ์ซึ่งพระอนุตรสัมโพธิญาณ แล้วใช้อุปายโกศลในการแสดง(ธรรม)แก่มนุษย์อย่างไพบูลย์ ยัง
สรรพสัตว์ทั้งมวลให้ไกลห่างจากหนทางแห่งอบาย๓๒
文殊師利。若有愚人謗微妙法。即是謗佛亦名謗僧。又作是說。此
法是彼法非。如是說者亦名謗法。此法為菩薩說此法為聲聞說。作是說者
亦名謗法。此是菩薩學此非菩薩學。作是說者亦名謗法。復作是言。過去
佛已滅。未來佛未至。現在佛無住。唯我獲得陀羅尼法。作此說者亦名謗
法。以謗法故言得陀羅尼者是不淨法。於真法師毀謗所修。復謗法師雖有
解慧不如說行。復謗法師行違於道。復謗法師身不持戒。復謗法師心無智
慧。復謗法師意無明解。復謗法師言無辯了。復於如來所說文字心無信
受。復作是言。此修多羅是此修多羅非。此偈經是此偈經非。此法可信此
法不可信。見正說者妄作異論。於聽正法者為作留礙。此是行此非行。此
成就此非成就。此是時此非時。諸如此說皆名謗法。

มัญชุศรี หากมีโมหบุรุษให้ร้ายพระสัทธรรม ย่อมคือการให้ร้ายพระพุทธและชื่อว่าให้ร้าย
พระสงฆ์ อีกกล่าวว่า “อันนี้คือธรรม อันนั้นหาใช่ธรรมไม่” ผู้กล่าวเช่นนี้ก็ได้ชื่อว่าให้ร้ายพระธรรม
“อันธรรมนี้คือโพธิสัตว์กล่าว อันธรรมนี้คือสาวกกล่าว” ผู้กระทําซึ่งวาจาเช่นนี้ก็ได้ชื่อว่าให้รา้ ยพระ
ธรรม “นี้คือ(ธรรมที่)โพธิสัตว์ศึกษา นี้คือ(ธรรมที่)ผู้มิใช่โพธิสัตว์ศึกษา” ผู้กระทําซึ่งวาจานี้ย่อมได้
ชื่อว่าให้ร้ายพระธรรม อีกยังกล่าวว่า “พระพุทธะในอดีตดับขันธ์ล่วงแล้ว พระพุทธะในอนาคตยัง
มามิถึง พระพุทธะในปัจจุบันก็มิสถิตอยู่ มีเพียงเราเท่านั้นที่บรรลุในธารณีธรรม” ผู้กระทําซึ่งวาจา
นี้ย่อมได้ชื่อว่าให้ร้ายพระธรรม ด้วยอาศัยการให้ร้ายพระธรรมเป็นเหตุ จึงกล่าวว่าได้บรรลุธารณี
อันเป็นธรรมมิบริสุทธิ์ ทําลายและป้ายสีการบําเพ็ญของธรรมาจารย์แท้ ผู้ให้ร้ายธรรมาจารย์แม้น
จักมีปัญญาจําแนกแจงอรรถแต่ก็มิอาจทําตามที่กล่าว ผู้ให้ร้ายธรรมาจารย์ย่อมดําเนินไกลจาก
มรรค ผู้ให้ร้ายธรรมาจารย์มีกายที่มิสมาทานศีล ผู้ให้ร้ายธรรมาจารย์มีจิตที่ไร้ซึ่งปัญญาญาณ ผู้ให้
ร้ายธรรมาจารย์ในมโนระลึกไร้ซึ่งวิชชารู้แจ้ง ผู้ให้ร้ายธรรมาจารย์มีวาจาอันไร้ปฏิภาณอย่างสิ้นเชิง
แลในอักษรบรรดาที่พระตถาคตตรัสจิตใจมิอาจศรัทธาน้อมรับได้ ทั้งยังกล่าวว่า “นี่คือการบําเพ็ญ
บารมี นี่หาใช่การบําเพ็ญบารมีไม่ อันพระธรรมบทนี้ใช่ พระธรรมบทนี้มิใช่ ธรรมนี้พึงศรัทธาได้
ธรรมนี้มิพึงได้ศรัทธา” เมื่อพบผู้มีสัมมาวาจาก็โป้ปดด้วยวาทะที่หลอกลวง เหนี่ยวรั้งขัดขวางแก่ผู้
๓๒

มีความหมายโดยนัยว่า พระศากยมุนีพุทธเจ้าทรงได้ตรัสรู้นานมาแล้ว แต่ด้วยอาศัยอุบายโกศลจึงแสดงว่าได้มาอุบัติยังโลก
แห่งนี้ ทรงตรัสรู้ แสดงธรรมและเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน เพื่อแสดงให้สรรพสัตว์เห็นว่า การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นยากยิ่ง
นัก และให้สรรพสัตว์ไม่ประมาทในการแสวงหาโมกขธรรม รู้แจ้งในความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง โดยตามอรรถนี้จึงให้ทราบว่า
พระศากยตถาคตยังทรงอยู่แม้นปัจจุบัน ซึ่งการเสด็จดับขันธ์นั้น คือพระอุบายโกศลที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น
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จักสดับสัมมาธรรมว่า “นี้แลคือจริยา นี้มิใช่จริยา อันนี้คือการสําเร็จ อันนี้มิใช่การสําเร็จ เช่นนี้คือ
กาละ นี้คืออกาละ” บุคคลทั้งหลายที่กล่าวเช่นนี้ย่อมชื่อว่าให้ร้ายพระธรรม
復次文殊師利。若聲聞說法若菩薩說法。當知皆是如來威神護念力
故。令諸菩薩等作如是說。

ดูก่อน มัญชุศรี หากแม้นสาวกแสดงธรรม ฤๅหากโพธิสัตว์แสดงธรรม พึงทราบเถิดว่าล้วนมี
เหตุ คือเดชพลานุภาพของพระตถาคตที่ปกป้อง ยังให้โพธิสัตว์ทั้งหลายกระทําซึ่งวาจา(ที่ใช้แสดง
ธรรม)เช่นนี้
文殊師利。如彼愚人於佛現在猶生誹謗。況我滅後受持我法諸法師
等而不被謗。何以故。魔眷屬故。當知是人墮於惡道。如彼愚人貪求利養
以活親屬。於如來法心無信念。而復破壞如來教法。彼人親戚以朋黨心。
往婆羅門家及長者所。作如是說讚彼愚人。於法於義能知能解。明達根欲
善為人說。受他信施曾無慚愧。以謗法故身及眷屬俱墮地獄。

มัญชุศรี ดุจโมหบุรุษนั้น ที่ถึงแม้นปัจจุบันพระพุทธะยังดํารงอยู่ก็ยังให้ร้าย แล้วจักประสา
ใดในสมัยที่ตถาคตดับขันธ์ล่วงแล้ว ที่บรรดาธรรมาจารย์ผู้น้อมรับและทรงไว้ซึ่งธรรมแห่งตถาคต
จะมิต้องถูกใส่ร้ายป้ายสีอีกเล่า เพราะเหตุใดฤๅ เพราะมารบริษัทเป็นเหตุ พึงทราบเถิดว่าบุคคลนี้
ย่อมตกสู่อบายมรรค ประดุจโมหบุรุษผู้นั้นที่ละโมบในลาภสักการะเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวบริวารของ
ตน ในธรรมของตถาคต จิตก็มิน้อมศรัทธาระลึกถึง ทั้งทําลายศาสนธรรมของตถาคตให้เสื่อมเสีย
อันญาติของโมหบุรุษนั้น ด้วยอาศัยไมตรีของสหายจึงได้อาศัยในเคหาสน์ของพราหมณ์ และเรือน
ของคฤหบดี แล้วแลจึงกล่าววาจาเยินยอแก่โมหบุรุษ(ผู้เป็นญาติหรืออาจารย์ตน)นั้นว่า “อันธรรม
แลอรรถ ท่านผู้นั้นเข้าใจและจําแนกแล้วโดยสามารถ ประกอบด้วยพีชะแห่งการรู้แจ้ง อีกกล่าว
แสดงแก่หมู่ชนได้เป็นอย่างดี” แล้วจึงได้รับสนองศรัทธาและทานของผู้อื่นอย่างมิเกรงกลัวและ
ละอายต่อบาป๓๓ ด้วยอาศัยเหตุแห่งการให้ร้ายพระธรรม ตนเองและครอบครัวพร้อมบริวารจักตก
สู่นรกภูมิทั้งสิ้น
文殊師利。我終不為無信之人說菩薩行。亦不為貪著在家之人說清
淨法。不為二見之人說解脫法。不為一見之人說出苦法。不為樂世之人說
真淨法。
๓๓

การเยินยอผู้อื่นในสิ่งที่ไม่เป็นจริงเพื่อมุ่งหวังในลาภสักการะ
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ดูก่อน มัญชุศรี จนถึงที่สุดนี้ตถาคตยังมิได้แสดงโพธิสัตวจริยาแก่ผู้ไร้ศรัทธา มิได้กล่าววิ
สุทธิธรรมแก่ผู้ครองเรือนที่ละโมบแลถือมั่น มิได้กล่าววิมุตติธรรมแก่ผู้มีทวิทิฐิ มิได้กล่าวธรรมอัน
พาออกจากทุกข์แก่ผู้มีเอกทิฐิ มิได้กล่าวแสดงสัตยธรรมแก่ผู้ยินดีในโลกียสุข
文殊師利。我於恒河沙等法門。以無著心為人演說。又於恒河沙等
法門。以有著心為眾生說。若有樂空眾生為說空法。若有樂智眾生為說智
法。若有樂無相眾生為說無相法。若有樂有相眾生說有相法。若有樂慈眾
生為說慈法。若有樂因緣眾生說因緣法。若有樂無因緣眾生說無因緣法。

มัญชุศรี ตถาคตอาศัยธรรมทวารจํานวนเท่ากับเมล็ดทรายในคงคาชล กล่าวแสดงแก่ผู้มีจิต
มิยึดมั่น อีกด้วยอาศัยธรรมทวารจํานวนประดุจเมล็ดทรายในคงคาชลนั้น กล่าวแสดงแก่สรรพสัตว์
ผู้มีจิตยึดมั่นถือมั่นด้วย๓๔ หากมีสรรพสัตว์ที่ยินดีในความว่างจึงแสดงศูนยตาธรรม ที่ยินดีในปัญญา
จึงแสดงปัญญาธรรม ที่ยินดีในอลักษณะจึงแสดงอลักษณธรรม ที่ยินดีในลักษณะจึงแสดงลักษณ
ธรรม ที่ยินดีในเมตตาจึงแสดงเมตตาธรรม ที่ยินดีในเหตุปัจจัยจึงแสดงเหตุปัจจยธรรม ที่ยินดีในอ
เหตุปัจจัยจึงแสดงอเหตุปัจจยธรรม
此是有威儀法此是無威儀法。此是空法此是有法。此是有為法此是
無為法。此是攝受法此是覆蓋法。此是凡夫法此是聖人法。此是色法此是
不善法。此是愚人法。此是定法。

นี้แลคืออิริยาบทธรรมนี่แลคือออิริยาบทธรรม นี้แลคือศูนยตาธรรมนี่แลคือภวธรรม นี้แล
คือสังขตธรรมนี่แลคืออสังขตธรรม นี้แลคือธรรมที่สงเคราะห์นี่แลคือธรรมที่ปกปิด นี้แลคือปุถุชน
ธรรมนี่แลคืออริยชนธรรม นี้แลคือรูปธรรม นี้แลคืออกุศลธรรม นี้แลคือโมหบุรุษธรรม นี้แลคือ
สมาธิธรรม
佛告文殊師利。如是等一切法是般若波羅蜜道。彼愚癡人在所言
說。不依如來真淨教法謗佛正法。

๓๔

แสดงให้ทราบว่า พระตถาคตเจ้าทรงเทศนาธรรมด้วยพระมหาเมตตาคุณและพระมหาปัญญาคุณ แก่ผู้มีและไม่มีจิตที่ยึดมั่น
ถือมั่น โดยมิทรงแบ่งแยก หากแต่ทรงมีธรรมทวาร(วิธีการสอน,อุบายโกศล)มากมายอุปมาเม็ดทรายในแม่น้ําคงคา ที่จักใช้สั่ง
สอนตามแต่ความเหมาะสมแต่ละบุคคล
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พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพุทธดํารัสต่อพระมัญชุศรีว่า ดังเช่นสรรพธรรมทั้งหลาย
เหล่านี้ที่คือ มรรควิถีแห่งปัญญาบารมี อันโมหบุรุษนั้นก็ยังจักกล่าวว่า“การมิยึดสรณะมั่นในพระ
ธรรมคําสอนที่บริสุทธิ์จริงแท้ของพระตถาคต ถือเป็นการให้ร้ายพระพุทธสัมมาธรรม”
爾時文殊師利童子白佛言。世尊。如佛所說。如是愚人以近惡友現
身起謗。如是世尊。以何因緣能免斯咎。

โดยสมัยนั้น พระมัญชุศรีกุมารภูตะ ทูลว่า ข้าแต่พระโลกนาถเจ้า เป็นดั่งพระองค์ตรัสไว้
แล้วทุกประการ โมหบุรุษผู้อยู่ใกล้ชิดมิตรชั่ว กระทําการจาบจ้วงให้ร้ายในชาตินี้ พระโลกนาถเจ้า
อาศัยเหตุปัจจัยอันใด จึงสามารถเว้นจากโทษภัยนี้ได้หนอ พระพุทธเจ้าข้า
佛告文殊師利。我於往昔七年之中。晝夜六時懺悔身口及與意業所
作重罪。從是已後乃得清淨。經十劫已獲得法忍。

พระพุทธองค์ดํารัสตอบว่า ตถาคตในกาลกระโน้นเป็นเวลา ๗ ปีตลอดทิวาราตรี ๖ เพลา
ตถาคตได้สํานึกผิดในกรรมที่หนักหนาอันได้กระทํามาแต่ต้น จนได้บรรลุถึงความบริสุทธิ์ ผ่านเวลา
ไปสิบกัลป์จึงสําเร็จอนุตปตติ ธรรมกษานติ
文殊師利。當知此經是菩薩乘。未覺悟者能令覺悟。聞說此經若不
信受。以此謗因墮於惡道。是諸菩薩明受我法。然後乃可為人宣說。如是
受持能遠惡趣。

มัญชุศรี พึงทราบไว้เถิดว่าพระธรรมสูตรนี้คือโพธิสัตวยาน ผู้ยังมิได้สติรู้ตื่นสามารถยังให้มี
สติฟื้นคืนได้ ผู้ได้สดับซึ่งการกล่าวแสดงพระสูตรนี้ หากมิศรัทธาน้อมรับ ด้วยอาศัยการกล่าวร้าย
เป็นเหตุให้ตกสู่อบายมรรค บรรดาโพธิสัตว์ที่รู้แจ้งน้อมรับในธรรมแห่งตถาคต ภายหลังจึงจักกล่าว
แสดงแก่มวลมนุษย์ได้ ดั่งผู้ที่น้อมรับแลทรงไว้นี้ย่อมสามารถห่างไกลจากอบายภูมิ
佛告文殊師利。有四平等法。菩薩當學。云何為四。一者菩薩於一
切眾生平等。二者於一切法平等。三者於菩提平等。四者於說法平等。如
是等四法。菩薩當知是四種法。菩薩知已為眾生說。若有信者遠離惡趣。
若不信者當墮惡道。若善男子善女人住此四法。當知是人不墮惡趣。

พระพุทธองค์รับสั่งกับพระมัญชุศรีว่า มีสมตาธรรม ๔ ประการ โพธิสัตว์พึงได้ศึกษา อันมี
๑.โพธิสัตว์ต่อสรรพสัตว์แล้วให้เสมอกัน ๒.ต่อสรรพธรรมแล้วให้เสมอกัน ๓.ต่อพระโพธิญาณ
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แล้วให้เสมอกัน ๔.ต่อการแสดงธรรมแล้วให้เสมอกัน นี้แลคือจตุรสมตาธรรม โพธิสัตว์พึง
รับทราบในจตุรธรรมนี้ เมื่อโพธิสัตว์เข้าใจแล้วจึงค่อยแสดงธรรมแก่สรรพสัตว์ หากมีผู้ศรัทธาๆจึง
ไกลจากอบายภูมิ๓๕ ฤๅหากมีผู้มิศรัทธาๆพึงตกสู่อบายมรรค๓๖ หากว่ากุลบุตร กุลธิดาดํารงใน
จตุรธรรมนี้ พึงทราบเถิดว่าบุคคลนี้ย่อมเว้นเสียจากอบายภูมิ
復有四法。云何為四。一者於諸眾生心無退轉。二者於諸法師而不
輕毀。三者於諸智人心不生謗。四者於諸如來一切所說恒生尊重。如是四
法若有善男子善女人能善修學。終不墮於諸惡趣中。

ยังมีบรมธรรมอีก ๔ ประการ มี ๑.ในบรรดาสรรพสัตว์แล้วจิตพึงมิท้อถอยเสื่อมสูญ ๒.
ในบรรดาธรรมาจารย์มิพึงดูเบาแลทําลาย ๓.ในบรรดาผู้ทรงปัญญาจิตมิพึงเกิดครหา ๔.ใน
บรรดาวจนะแห่งพระตถาคตทั้งปวงพึงเคารพยําเกรงโดยนิตย์ ในจตุรธรรมนี้ หากมีกุลบุตร
กุลธิดาสามารถศึกษาบําเพ็ญได้อย่างดีแล้วไซร้ ที่สุดจึงมิต้องสู่ท่ามกลางอบายภูมิทั้งปวง
復次文殊師利。菩薩以恒河沙等諸佛剎土滿中七寶。於恒河沙劫日
日奉施恒河沙等諸佛世尊。若有善男子善女人。能於如是大乘方廣微妙經
典乃至一句一偈。讀誦三遍所獲功德。勝前布施所得功德。

ดูก่อน มัญชุศรี โพธิสัตว์แม้นจักนําเอาสัปตรัตนะบรรจุให้เต็มเปี่ยมพุทธเกษตรทั้งปวงอันมี
จํานวนเท่ากับเมล็ดทรายในคงคานที แลได้นํารัตนะนั้นถวายเป็นทานแด่บรรดาพระพุทธโลกนาถ
เจ้าที่มีจํานวนเท่ากับเมล็ดทรายในคงคานั้น เป็นเวลาทุกวันหลายกัลป์เท่ากับเมล็ดทรายในคงคาก็
ตาม หากมีกุลบุตร กุลธิดา สามารถดํารงในมหายานไวปุลยคัมภีรธรรมสูตร ตลอดถึงแค่เพียงหนึ่ง
บาทฤๅหนึ่งบท ได้อ่านท่องสาธยาย ๓ ครั้งแล้วไซร้ ผลานิสงค์ที่ได้รับนั้น ย่อมวิเศษกว่ากุศลแห่ง
ทานข้างต้นนั้น
若有誦持此經典者。所獲功德倍多於彼。設復有人修行布施持戒忍
辱精進禪定智慧。六波羅蜜所得功德亦不能及。

๓๕

มีนัยยะว่าหากศรัทธา จึงปฏิบัติตามด้วยความไม่ละเมิด และเมื่อไม่ละเมิดกรรมอันนําไปสู่อบายจึงไม่เกิด
มีนัยยะว่าหากมิศรัทธาแล้ว ก็จะละเมิดไม่ปฏิบัติตาม และเมื่อละเมิดแล้วจึงเกิดเป็นกรรมชักนําไปสู่อบายภูมิ
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หากสาธยาย ยึดถือพระสูตรนี้ ย่อมได้เสวยกุศลกว่านั้นหลายเท่านัก แม้นมีผู้บําเพ็ญจริยา
ในทาน ศีล ขันติ วิริยะ ฌานและปัญญาก็ตาม แต่กุศลแห่งการบําเพ็ญบารมีทั้ง ๖ ก็ยังมิอาจ
เทียบเท่า ๓๗
文殊師利。如此經典名義廣大無與等者。汝諸菩薩摩訶薩應善修學
受持讀誦廣為眾生分別解說。

มัญชุศรี ดังเช่นพระสูตรนี้ที่มีอรรถะแห่งนามกว้างใหญ่ไพศาลหาสิ่งอื่นใดมาเสมอมิได้ เธอ
บรรดาโพธิสัตว์มหาสัตว์ทั้งหลายพึงได้ศึกษา บําเพ็ญ น้อมรับ ทรงไว้ สาธยาย อ่านท่องแลจงแสดง
ซึ่งอรรถาธิบายจําแนกความอย่างไพบูลย์แก่สรรพสัตว์โดยดีเถิด
爾時一切大眾乃至十方諸來菩薩摩訶薩等俱白佛言。世尊。如是如
是。如佛所說我等受持。

กาลสมัยนั้น บรรดามหาชนทั้งปวงจนถึงบรรดาพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ในทศทิศที่ได้มาร่วม
อยู่นั้น ต่างกราบทูลต่อพระบรมศาสดาว่า ข้าแต่พระโลกนาถ เป็นเช่นนั้นๆ เป็นดั่งพระพุทธวจนะ
ทุกประการว่าพวกข้าพระองค์ล้วนจักน้อมรับแลทรงไว้ พระพุทธเจ้าข้า
說此法時三十恒河沙諸菩薩等得無生法忍。七十恒河沙諸菩薩等於
阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。復有六十三億百千那由他三千大千世界一
切大眾。聞佛所說心生歡喜。於八十劫度生死流。復於阿耨多羅三藐三菩
提不退轉。經六十三劫已具足成就無上菩提。

ครั้งธรรมสมัยที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่นี้ พระโพธิสัตว์จํานวนปริมาณเท่ากับเมล็ด
ทรายในคงคานทีจํานวนสามสิบสายรวมกันได้บรรลุอนุตปตติก ธรรมกษานติ บรรดาพระโพธิสัตว์
จํานวนเท่ากับเมล็ดทรายในคงคานทีเจ็ดสิบสายรวมกันได้บรรลุถึงความมิเสื่อมถอยในพระอนุตร
สัมมาสัมโพธิญาณ มีบรรดามหาชนจํานวนหกสิบสามโกฏิร้อยพันนยุตะในตรีสหัสมหาสหัสโลกธาตุ
เมื่อได้สดับยลยินพระพุทโธวาทแล้วในจิตเกิดปีติยินดีเป็นที่สุด ยังให้ก้าวล่วงโอฆะคือการเกิดดับไป

๓๗

มีนัยยะว่าหากยึดถือ(ปฏิบัติตาม)ในพระธรรมสูตรนี้ ย่อมจักมีกุศลมากมายมากกว่าการบําเพ็ญบารมี๖ เพราะการกล่าวร้าย
พระรัตนไตรและธรรมาจารย์แล้ว จะเกิดมหาอกุศลกรรมขัดขวางมิให้การบําเพ็ญบารมีชนิดอื่นๆสมบูรณ์ได้ เช่นจะต้องไปรับ
ทุกขเวทนาก่อน ทําให้ต้องมาอุบัติยังโลกแห่งความเสื่อมทั้ง ๕ ประการเป็นต้น แต่หากยึดถือปฏิบัติในพระธรรมนี้ ก็จักยังให้
บําเพ็ญบารมีสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว ไร้อุปสรรค
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แปดสิบกัลป์ ทั้งยังตั้งมั่นในพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอันมิย้อนกลับ เมื่อกาลเวลาหกสิบสาม
กัลป์ล่วงแล้วจักได้สําเร็จพระอนุตรบรมสัมโพธิญาณ
彼諸菩薩及一切大眾。天。龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。
緊那羅。摩睺羅伽。人。非人等。聞佛所說皆大歡喜作禮奉行。

บรรดาพระโพธิสัตว์และมหาชน เทพเจ้า นาค ยักษ์ คนธรรพ์ อสุร ครุฑ กินนร มโหราค
มนุษย์และอมุษย์ทั้งปวงเหล่านั้น เมื่อได้สดับพระพุทธอนุศาสนีย์แล้ว ให้ล้วนบังเกิดมหาปีติเกษม
โสมนัสเป็นที่ยิ่ง ได้กระทําศิราภิวาทเบื้องพระพุทธยุคลบาทแล้วน้อมรับใส่เกล้าเพื่อปฏิบัติสืบไป.

จบ.
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ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงมหาเมตตาการุญ
ข้าพเจ้าพร้อมด้วยพุทธบริษัทหมู่สี่
ขอถวายอภิวาทแด่พระองค์ด้วยเศียรเกล้า
ด้วยในหทัยได้รู้สึกสํานึกและละอายยิ่งนัก
ละอายที่มิอาจยังธรรมให้รงุ่ เรืองดังปัจฉิมโอวาทของพระองค์
ละอายที่ไร้ซึ่งแรงกําลังฉุดช่วยสรรพสัตว์จากทะเลทุกข์
ละอายที่มิอาจยังสุขศานติให้แผ่ขยายไปทั่วโลก
ละอายที่ให้ปัญญาอันน้อยนิดปรามาสและวิจารณ์พระรัตนตรัย
ดุจที่พระองค์ทรงประทานความหลุดพ้นและอิสราภาพแท้จริงแก่ผู้ศรัทธา
ดุจที่พระองค์ทรงประทานกุศลปัจจัยและความโชคดีแก่สรรพสัตว์
ดุจที่พระองค์ทรงประทานมงคลและความเกษมยินดีแก่มวลมนุษย์
ดุจที่พระองค์ทรงประทานรัศมีที่บริสุทธิ์สะอาดแก่โลกแห่งนี้
ข้าพเจ้ามิต้องการวอนขอทรัพย์สินหรือความร่ํารวย
หวังเพียงพระพุทธองค์จะโปรดประทาน
จิตศรัทธาที่มเิ สื่อมถอยในพระพุทธธรรม
บัดนี้
ขอน้อมกายคุกเข่า ขอสุวรรณโอษฐ์ของพระองค์
โปรดแสดงพระธรรมเทศนาแก่โลก
ขอประณมกรทั้งสอง เพื่อขอพระองค์โปรดดูแลปกป้องสรรพสัตว์
อย่าได้ละทิ้งวางเฉยแม้ชั่วขณะเลย
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