
	 “ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย	 ทุกชั้นภูมิ	 ทุกหมู่เหล่า...จงมีส่วนแห่งบุญนี้	
ขอจงมีส่วนแห่งความสว่างไสวตรงต่อเนื้อหาแห่งพระสัจจธรรมจงทั่วกันตลอด
ไปเทอญฯ”



มนุษย์...เกิดมาท�าไม? เล่ม ๑๗
ตอน ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป

โดย ผู้เรียบเรียง สุวัฒน์ สุวฑฺฒโน (พิทักษ์วงษ์)
ข้าราชการบ�านาญ อดีตนายอ�าเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นครุฑทองค�า ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒

พิมพ์ครั้งที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ จ�านวนพิมพ์ ๓,๐๐๐ เล่ม
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช ๒๕๓๗

พิมพ์ครั้งที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ จ�านวนพิมพ์ ๒,๐๐๐ เล่ม
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช ๒๕๓๗

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย
กองทุนนิธิมนุษย์เกิดมาท�าไม? พุทธศักราช ๒๕๔๖
๓๕๕/๑๑๙๙ หมู่บ้านพัฒนา ซอย ๒ ข. (หลังตลาดสี่มุมเมือง) ถ.วิภาวดีรังสิต (ซอยพหลโยธิน ๗๗)

ต�าบลคูคต อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๖-๖๕๒๒, ๐๙๒-๒๕๓-๗๔๗๕

www.buddhaanswertolife.com  facebook:อุทยานธรรมวิปัสสนามวกเหล็ก

พิมพ์ที่
บริษัท พิมพ์สวย จ�ากัด ๕/๕ ถนนเทศบาลรังสฤษฎ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๙๕๓-๙๖๐๐  โทรสาร ๐๒-๙๕๓-๙๖๐๖

(หมายเหตุ: พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา(Green Read) เพื่อความห่วงใยในสุขภาพต่อท่านผู้อ่าน)

พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

ข้อมูลทางบรรณานุกรม หอสมุดแห่งชาติ
สุวัฒน์ สุวฑฺฒโน (พิทักษ์วงษ์)
มนุษย์...เกิดมาท�าไม? ตอน ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป
กองทุนนิธิมนุษย์เกิดมาท�าไม? พุทธศักราช ๒๕๔๖ จ�านวน 320 หน้า
ISBN 978-616-361-531-2



หรือ โอนเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูน�้า

ออมทรัพย์ เลขที่ ๑๖๓-๐-๑๑๕๘๙-๔

ในนามคุณกิ่งกาญจน์ พิทักษ์วงษ์ ประธานกองทุนฯ

แล้วส่งส�าเนาใบโอนเงิน

ทางไปรษณีย์ หรือส่ง Fax. ๐๒-๒๕๕๕๒๔๒ เพื่อตอบอนุโมทนา

กองทุนนิธิมนุษย์เกิดมาท�าไม? พุทธศักราช ๒๕๔๖

๓๕๕/๑๑๙๙ (ซ.พหลโยธิน ๗๗) หมู่บ้านพัฒนา ซอย ๒ ข. 

ถ.วิภาวดีรังสิต ต.คูคต อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐

 โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๖-๖๕๒๒, ๐๙๒-๒๕๓-๗๔๗๕

(ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ. ๑๒๑๓๑ เท่านั้น)

ผู้ประสงค์บริจาคสนับสนุนเผยแผ่ธรรมทาน



ค�ำน�ำ

 พระอรหันต์พุทธสาวก–พุทธสาวิกา ส่วนใหญ่ บรรลุธรรมเฉพาะพระ

พักตร์ เนื่องจากมีอธิวาสนาบารมีพ่วงพันสัมพันธ์กันมากับพระบรมศาสดา

สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ในหลายๆ พุทธธันดรที่ผ่านมา ดังเช่น เมื่อครั้ง

พุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปทุมุตตระ  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิปัสสี 

ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งล้วนมีผู้ตั้งความปรารถนาขอส�าเร็จมรรคผลนิพพานมาก่อน

แล้วทั้งสิ้น

 ประกอบกับวาระโอกาสมาถึงด้วยเหตุที่วิบากกรรมเก่าเบาบางลงมาก

แล้ว ดุจผ้าที่ซักท�าความสะอาดธุลีพร้อมย้อมน�้าฝาด

 ส่วนที่มิได้บรรลุธรรมเฉพาะหน้าก็มีอยู่บ้าง แต่ก็ได้ธรรมาภิสมัยแล้ว 

กล่าวคือ เริ่มคลายจิตออก ปลง ปล่อยวางจิตลงไปมาก ต่อเมื่อวาระโอกาส

ที่วิบากกรรมเก่าเบาบางลง และไม่เจริญด�าเนินบ�าเพ็ญปฏิบัติสร้างกรรมใหม่

ซ้อนวิบากเพิ่มขึ้นมาอีก ครั้นต่อมาได้กลั่นกรองเนื้อหาตรงพระสัจจธรรมค�า

สอน ยุติตัวเหตุตัณหาสมุทัยลงได้ ปลงปล่อยวางธาตุขันธ์ลงไปเรื่อยๆ ไม่

นานนักก็บรรลุธรรม เช่น พระอานนท์พุทธอนุชา พระปิงคิยอรหันตเถระ 

พระปุณณะสุณาปรันตะ ฯลฯ เป็นต้น

 พระอรหันต์สาวกทุกพระองค์ ลุล่วงไม่ติดไม่ขัดข้องคาในธรรม ด้วย

อยู่บนพื้นฐานของการไม่ติดยึดในสมุทัยตัณหาอุปาทานปัจจยาการ ๑๒  

อริยสัจธรรม ๔ นั่นเอง  โปรดหาอ่านรายละเอียดการปลงปล่อยวางตัณหาอุ

ปาทานฯ ซึ่งได้บันทึกมุมมองหลายหลากแง่มุมของการลุล่วงธรรม ในเล่ม 

๑๘  ตอนจบกิจ-จบกรรมสังสารวัฏ



 กล่าวโดยย่อ ให้มองเห็นภาพวัฏฏะ ๓ กิเลส-กรรม-วิบาก นี้เป็นวัฏฏะ 

เป็นทุกขอริยสัจผลของกิเลสตัณหา สมุทัยอริยสัจในอริยสัจ ๔ ที่ทรงตรัสรู้

คือ ทุกข์-สมุทัย (ตัณหา)-นิโรธนิพพาน-มรรค นั่นเอง

 “ธรรมใดเกิดแต่เหตุ ทรงตรัสเหตุและความดับเหตุ มีปรกติทรงตรัส

สอนอย่างนี้” 

 ดับเหตุตัณหาสมุทัย-ทุกข์อริยสัจ นิโรธนิพพานฉับพลันทันที และ

ทรงพิจารณาธรรมเป็นอนุโลมไปตามล�าดับ และปฏิโลมย้อนกลับไปกลับมา

ในธรรมปัจจยาการ ๑๒ ประการ ภายหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้ในสัปดาห์ที่เจ็ด 

อยู่ถึงเจ็ดราตรี ทรงจ�าแนกแจกแจงพระธรรมละเอียดสุขุมลุ่มลึกซึ้ง 

คัมภีรภาพแห่งพระสัจจธรรมนี้ว่ายากนักที่มนุษย์ในโลกนี้จะเข้าใจ!

 กล่าวโดยสรุป คือ ดับตัวตัณหาสมุทัยอริยสัจ หรือ ดับตัวตัณหา

อุปาทานในธรรมปัจจยาการ ๑๒ นิโรธนิพพานฉับพลันทันที!

 ดับตัณหาอุปาทาน ด้วยปลงปล่อยวางทุกๆ ธาตุขันธ์ ไม่เกาะไม่ติด

ไม่ยึด ไม่อุปาทาน นิโรธนิพพานฉับพลันทันที ดังที่ได้ทรงตรัสไว้ในเวสาลี

สูตรว่า  “เมื่อไม่อุปาทาน ย่อมนิพพาน” 

 “ตื่นโพลงโล่งจ้า กว้างขวาง - กว้างไกล สว่างไสว ไร้ขอบไร้เขตฯ“

 “กว้างๆ ท่ามกลางไม่ตรงอะไร ไม่เลือกอะไร คลายจิตออกไป 

สว่างไสว ไร้ขอบเขตฯ” .

 คลายจิตออก - นอกเหนือรู้ - ไร้เงื่อนไข - ไร้ที่หมาย - ตัดตัวรู้ - ไม่

ติดในรู้ - ไม่ติดอวิชชาตัวหลงรู้ - นิโรธนิพพานฉับพลันทันที!

 เหล่านี้ เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์พุทธสาวกทั้งหลาย ที่ดับเหตุ

ตัณหาสมุทัย ดับตัณหาอุปาทานเสียได้

 จึงเป็นที่มาของการรวบรวมประวัติอสีติมหาสาวกทั้ง ๘๐ พระองค์ ไว้



เพื่อเป็นแนวทางธรรมานุสติให้เสขะศึกษาในเล่มนี้แล้ว ขอให้โยนิโสมนสิการ

ให้แยบคายเถิด

 ขอขอบคุณและอนุโมทนากับข้อมูลเนื้อหาที่มา จากหอสมุดไทยและ

สารานุกรมวิกิพีเดียและเนื้อหาจากพลเรือตรี รองศาสตราจารย์ทองใบ ธีรา

นันทางกูร และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมวล รวมตลอดจนถึงผู้บริจาคปัจจัย

ร่วมพิมพ์หนังสือนี้เป็นธรรมทานไว้ประจ�าห้องสมุดทั่วประเทศทุกๆท่าน ไว้ 

ณ โอกาสนี้ด้วย ขอให้มีส่วนในอานิสงส์แห่งการลุล่วงธรรมทุกท่าน

 ขอความสว่างไสวไม่ติดไม่ขัดไม่ข้องไม่คาในอารมณ์วิบากท้ังหลายที่

ผ่านเข้ามา ให้ผ่านออกไปวางตัวของมันเองจงทั่วหน้ากันทุกชั้นภูมิเถิด

 พึงอยู่บนพื้นฐานของการไม่ยึดติดนิพพาน ว่างๆ อยู่แล้วเถิดฯ

       สุวฑฺฒโน  ภิกขุ



อันเนื่องมำจำกปก

	 •  ตื่นโพลงโล่งจ้า...กว้างๆ...ไกลๆ...สว่างไสว ไร้ขอบเขต

  ช่าง...ช่าง...บ้าง ! กั้นกิเลสสุดวิเศษจะหาไหน

  ผ่านเข้ามา...เห็น , ได้ยนิ ฯลฯ พงึท่ามกลาง...ปล่อยผ่านทิง้ออกไป

  ยุติตัณหาสมุทัย...สิ้นวัฏฏะ..นิโรธนิพพานฯ 

ความหมาย

 จิตพระอริยเจ้าท่านพุทธะ ตื่นโพลงเบิกบาน คลายจิตออกเหมือน

ดอกไม้บาน ดุจแสงแห่งอาทิตย์อุทัย ส่องสว่างจ้าออกไปทั่วทุกอณูแห่งโลก

ธาตุ อย่างไร้เขตไร้แดน คลายจิตออก วิมุติหลุดออก (ตื่นจากหลับด้วยอ�านาจ

ของกิเลสโมหะอวิชชาตัวหลงรู้)

 มืดหรือสว่าง หนาวหรือร้อน น�้าท่วมหรือฝนแล้งบ้างก็ช่าง...ทุกข์ก็ช่าง...

แม้สุขก็ให้ช่างเสียด้วย มันเรื่องของธรรมดาธรรมชาติชั่วคราว กาย - จิต ก็

ธรรมชาติชั่วคราว ชีวิตเกิดตายไม่จริง ปลง - ปล่อย - วาง - ช่าง...ช่างบ้าง 

ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรไป มันผ่านทิ้งหลุดออกไปของมันเอง วิมุติหลุดออกไป

เอง!

 ตั้งแต่เกิดจนตายไป...ตั้งแต่ตื่นขึ้นจนหลับไป..อารมณ์ทางตา , หู ฯลฯ 

ที่ผ่านเข้ามาเป็นวิบากกรรมเก่าธรรมดาธรรมชาติชั่วคราว ช่างๆ บ้าง (ช่าง

สติตัดรู้) ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรไป ไม่ต้องตรงอะไร - เลือกอะไร - ท่ามกลางๆ 

ไป มันผ่านทิ้งวิมุติหลุดออกไปของมันเอง



 นิโรธ เป็นผลของความดับตัณหาสมุทัยอริยสัจ จิตคลายตัวออกวิมุติ

หลุดออก แล้วจึงว่างนิพพานของมันเอง
 (ที่ปกหนังสือ เล่ม ๑๕ – ๑๖ ท�าเป็นภาพสมมุติจ�าลอง มีสถานีนิพพานนั้น แท้จริง 

นิพพาน - ว่าง ไม่ใช่สถานที่ ไม่มีอะไร - ไม่เป็นอะไร ไม่ใช่รูป - นาม - ขันธ์ - อายตนะ 

- ธาตุ - อินทรีย์ ไม่เป็นธรรม - ไม่เป็นกรรมปัจจัยการ ๑๒  ไม่ใช่ทุกข์ – ตัณหาสมุทัย 

หรือแม้แต่มรรคอริยสัจ หรือแม้แต่สมาธิตบะฌานญาณวิปัสสนาสติปัฏฐานปัญญาญาณ

ทัสสนะก็ไม่ใช่ 

 นิพพาน เป็นผลของการคลายตัวของจิตที่วิมุติหลุดพ้นออกมาจากตัณหาอุปาทาน

การยึดติดจากขันธ์ จนขันธวิมุตติหลุดออกมาจากตัวรู้ปัญญาญาณจนวิมุติญาณทัสสนะ 

ยุติเหตุตัณหาสมุทัยอริยสัจ จึงว่างนิโรธนิพพาน)  
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 ๑๓. ประวัติ พระยสะ ๖๑

 ๑๔. ประวัติ พระโสภิตเถระ ๖๕

 ๑๕. ประวัติ พระวิมละ ๖๘

 ๑๖. ประวัติ พระกุมารกัสสปเถระ ๖๙

 ๑๗. ประวัติ พระสุพาหุเถระ ๗๓

 ๑๘. ประวัติ พระรัฏฐปาลเถระ ๗๔

 ๑๙. ประวัติ พระปุณณชิเถระ ๗๘

 ๒๐. ประวัติ พระวังคีสเถระ ๗๙

 ๒๑. ประวัติ พระควัมปติเถระ ๘๓



 ๒๒. ประวัติ พระสภิยเถระ ๘๕

 ๒๓. ประวัติ พระอุรุเวลกัสสปะ ๘๗

 ๒๔. ประวัติ พระเสลเถระ ๙๗

 ๒๕. ประวัติ พระนทีกัสสปะ ๙๙

 ๒๖. ประวัติ พระอุปวาณเถระ ๑๐๑

 ๒๗. ประวัติ พระคยากัสสปะ ๑๐๓

 ๒๘. ประวัติ พระเมฆิยเถระ ๑๐๕

 ๒๙. ประวัติ พระสารีบุตรเถระ ๑๐๗

 ๓๐. ประวัติ พระสาคตเถระ ๑๑๓

 ๓๑. ประวัติ พระมหากัสสปเถระ ๑๑๕

 ๓๒. ประวัติ พระนาคิตเถระ ๑๒๒

 ๓๓. ประวัติ พระมหากัจจายนเถระ ๑๒๔

 ๓๔. ประวัติ พระลกุณฏกภัททิยเถระ ๑๓๑

 ๓๕. ประวัติ พระมหาโกฏฐิตเถระ ๑๓๕

 ๓๖. ประวัติ พระปิณโฑลภารทวาชเถระ ๑๓๗

 ๓๗. ประวัติ พระมหากัปปินเถระ ๑๔๐

 ๓๘. ประวัติ พระมหาปันถกเถระ ๑๔๕

 ๓๙. ประวัติ พระมหาจุนทเถระ ๑๕๐

 ๔๐. ประวัติ พระจูฬปันถกเถระ ๑๕๒

 ๔๑. ประวัติ พระอนุรุทธเถระ ๑๕๘

 ๔๒. ประวัติ พระพากุลเถระ ๑๖๒

 ๔๓. ประวัติ พระกังขาเรวตเถระ ๑๖๗

 ๔๔. ประวัติ พระโกณฑธานเถระ ๑๗๐

 ๔๕. ประวัติ พระอานนทเถระ ๑๗๔



 ๔๖. ประวัติ พระพาหิยทารุจิริยเถระ ๑๙๒

 ๔๗. ประวัติ พระนันทกเถระ ๑๙๕

 ๔๘. ประวัติ พระยโสชเถระ ๑๙๗

 ๔๙. ประวัติ พระภคุเถระ ๒๐๐

 ๕๐. ประวัติ พระอชิตเถระ ๒๐๑

 ๕๑. ประวัติ พระนันทเถระ (พระนันทศากยเถระ) ๒๐๔

 ๕๒. ประวัติ พระติสสเมตเตยยเถระ ๒๐๗

 ๕๓. ประวัติ พระกิมพิลเถระ ๒๐๙

 ๕๔. ประวัติ พระปุณณกเถระ ๒๑๐

 ๕๕. ประวัติ พระภัททิยเถระ (กาฬิโคธาบุตร) ๒๑๒

 ๕๖. ประวัติ พระเมตตคูเถระ ๒๑๕

 ๕๗. ประวัติ พระราหุลเถระ ๒๑๘

 ๕๘. ประวัติ พระโธตกเถระ ๒๒๑

 ๕๙. ประวัติ พระสีวลีเถระ ๒๒๓

 ๖๐. ประวัติ พระอุปสีวเถระ ๒๒๗

 ๖๑. ประวัติ พระอุบาลีเถระ ๒๓๐

 ๖๒. ประวัติ พระนันทกเถระ ๒๓๔

 ๖๓. ประวัติ พระทัพพมัลลบุตรเถระ ๒๓๖

 ๖๔. ประวัติ พระเหมกเถระ ๒๓๙

 ๖๕. ประวัติ พระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ ๒๔๑

 ๖๖. ประวัติ พระโตเทยยเถระ ๒๔๔

 ๖๗. ประวัติ พระขทิรวนิยเรวตเถระ ๒๔๖

 ๖๘. ประวัติ พระกัปปเถระ ๒๕๐

 ๖๙. ประวัติ พระปุณณมันตานีบุตรเถระ ๒๕๒



 ๗๐. ประวัติ พระชตุกัณณีเถระ ๒๕๕ 

 ๗๑. ประวัติ พระปุณณสุนาปรันตเถระ ๒๕๗

 ๗๒. ประวัติ พระภัทราวุธเถระ ๒๖๗ 

 ๗๓. ประวัติ พระโสณกุฏิกัณณเถระ ๒๖๙

 ๗๔. ประวัติ พระอุทยเถระ ๒๗๒

 ๗๕. ประวัติ พระโสณโกฬิวิสเถระ ๒๗๔

 ๗๖. ประวัติ พระโปสาลเถระ ๒๗๘

 ๗๗. ประวัติ พระราธเถระ ๒๘๐

 ๗๘. ประวัติ พระโมฆราชเถระ ๒๘๓

 ๗๙. ประวัติ พระสุภูติเถระ ๒๘๖

 ๘๐. ประวัติ พระปิงคิยเถระ ๒๙๐

 มหาสาระจากมหาสาวก ๒๙๓
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ประวัติอสีติมหาสาวก

	 อสีติมหาสาวก 	คือ	พระภิกษุสาวกผู้ใหญ่	๘๐	รูป	หรือ	พระสาวก			

ผู้ยิ่งใหญ่	๘๐	รูป	หรือ	พระสาวกส�าคัญ	๘๐	รูป	ของพระพุทธเจ้า	

	 ความหมายของค�าว่า	 ‘อสีติมหาสาวก’	 ตามรูปศัพท์	 	 ค�าว่า	 ‘อสีติ

มหาสาวก’	เป็นค�าสมาสประกอบด้วยค�า	‘อสีติ’	และ	‘มหาสาวก’	ค�าว่า	‘อสีติ’ 

เป็นปกติสังขยา	 คือ	 จ�านวนนับตามปกติ	 แปลว่า	 ‘๘๐’	 ส่วน	 ‘มหาสาวก’	

ประกอบด้วยค�าว่า	 ‘มหา’	 ซึ่งเป็นคุณศัพท์แปลว่า	 ใหญ่,มาก,	 ส�าคัญ	 และ			

ค�าว่า	‘สาวก’	ซึ่งเป็น	ค�านามกิตก์	ประกอบรูปมาจากธาตุ	‘สุ’	(ในความหมาย

ว่าฟัง)	+ปัจจัย	ณฺวุ	มีรูปศัพท์	ว่า	‘สาวก’	แปลว่า	ผู้ฟัง	ในที่นี้หมายถึง	ภิกษุ		

ผู้บรรลุธรรมชั้นสูงสุดคืออรหัตผล

	 ดังนั้นค�าว่า	 ‘อสีติ’	 และ	 ‘มหาสาวก’	 เมื่อรวมเข้าด้วยกันเป็น											

ค�าสมาส	 เป็น	 ‘อสีติมหาสาวก’	 จึงแปลว่า	 พระสาวกผู้ใหญ่	 ๘๐	 รูป	 หรือ			

พระสาวกผู้ยิ่งใหญ่	๘๐	รูป	หรือ	พระสาวกส�าคัญ	๘๐	รูป

	 อสีติมหาสาวก	 มีมาในพระคัมภีร์ที่เป็นหลักฐานในที่ใดนั้น	 ยังไม่

ปรากฏแน่ชัด	 บางฉบับอ้างว่ามาในเถรคาถาบ้าง	 อปทานบ้าง	 หนังสือที่เป็น

หลักฐานแต่เรื่องเอตทัคคะที่มีในคัมภีร์	เอกนิบาต	อังคุตรนิกายนั้นมีจ�านวน	

พระสาวกนับได้	๔๑	องค์เท่านั้น	หาครบ	๘๐	ไม่	ส่วนพระสาวก	๘๐	องค์นั้น	

เห็นมีในหนังสือสวดมนต์	 ผูกเป็นคาถาบ้าง	 เป็นนามเรียกกันไปบ้าง	

นอกจากนี้	 ยังเห็นมีที่จารึกแผ่นศิลาติดอยู่ที่รูปพระอสีติมหาสาวก	 ที่พระ

อุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม	 และวัดเขมาภิรตาราม	 แต่ไม่ใคร่ตรงกัน	 มี	

ต่าง	ๆ	นามกันไปสุดแต่ครบ	๘๐	องค์	เท่านั้น	เว้นแต่องค์ที่ส�าคัญเป็นที่รู้จัก

กนัด	ีจะมอียูเ่หมอืนพ้องต้องกนัหมดทุกแห่ง	จ�านวนพระสาวกทีม่ใีนสวดมนต์

แปล	และในฉบับอื่นอีกนั้น	ก็ผิดเพี้ยนกันไปอีกไม่น้อย
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รายนามพระอสีติมหาสาวก

	 ๑.	 พระอัญญาโกณฑัญญะ		 ๒.		 พระมหาโมคคัลลานะ	

	 ๓.		 พระวัปปะ		 ๔.	 พระองคุลิมาลเถระ	

	 ๕.	 พระภัททิยะ		 ๖.	 พระวักกลิเถระ	

	 ๗.	 พระมหานามะ	 ๘.	 พระกาฬุทายีเถระ	

	 ๙.	 พระอัสสชิ		 ๑๐.	 พระมหาอุทายีเถระ	

	 ๑๑.	 พระนาลกะ		 ๑๒.	พระปิลินทวัจฉเถระ	

	 ๑๓.	พระยสะ		 ๑๔.	 พระโสภิตเถระ	

	 ๑๕.	 พระวิมละ		 ๑๖.	 พระกุมารกัสสปเถระ	

	 ๑๗.	พระสุพาหุ	 ๑๘.	พระรัฏฐปาลเถระ	

	 ๑๙.	 พระปุณณชิ		 ๒๐.	พระวังคีสเถระ

	 ๒๑.	พระควัมปติ		 ๒๒.	พระสภิยเถระ

	 ๒๓.	พระอุรุเวลกัสสปะ	 ๒๔.	พระเสลเถระ	

	 ๒๕.	พระนทีกัสสปะ		 ๒๖.	พระอุปวาณเถระ	

	 ๒๗.	พระคยากัสสปะ		 ๒๘.	พระเมฆิยเถระ

	 ๒๙.	พระสารีบุตรเถระ		 ๓๐.	พระสาคตเถระ	

	 ๓๑.	พระมหากัสสปะเถระ		 ๓๒.	พระนาคิตเถระ	

	 ๓๓.	พระมหากัจจายนะ		 ๓๔.	พระลกุณฏกภัททิยเถระ	

	 ๓๕.	พระมหาโกฏฐิตเถระ		 ๓๖.	 พระปิณโฑลภารทวาชเถระ

	 ๓๗.	พระมหากัปปินเถระ		 ๓๘.	พระมหาปันถกเถระ

	 ๓๙.	พระมหาจุนทเถระ		 ๔๐.	 พระจูฬปันถกเถระ

	 ๔๑.	 พระอนุรุทธเถระ		 ๔๒.	พระพากุลเถระ	

	 ๔๓.	พระกังขาเรวตเถระ		 ๔๔.	 พระโกณฑธานเถระ	
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	 ๔๕.	 พระอานนทเถระ		 ๔๖.	 พระพาหิยทารุจิริยเถระ	

	 ๔๗.	พระนันทกเถระ		 ๔๘.	พระยโสชเถระ	

	 ๔๙.	 พระภคุเถระ		 ๕๐.	 พระอชิตเถระ

	 ๕๑.	 พระนันทเถระ		 ๕๒.	พระติสสเมตเตยยเถระ	

	 ๕๓.	พระกิมพิลเถระ		 ๕๔.	 พระปุณณกเถระ	

	 ๕๕.	 พระภทัทยิเถระ	(กาฬิโคธาบุตร)		๕๖.	 พระเมตตคูเถระ	

	 ๕๗.	พระราหุลเถระ		 ๕๘.	พระโธตกเถระ	

	 ๕๙.	 พระสีวลีเถระ		 ๖๐.	 พระอุปสีวเถระ	

	 ๖๑.	 พระอุบาลีเถระ		 ๖๒.	พระนันทกเถระ	

	 ๖๓.	 พระทัพพมัลลบุตรเถระ		 ๖๔.	 พระเหมกเถระ	

	 ๖๕.	 พระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ		 ๖๖.	 พระโตเทยยเถระ	

	 ๖๗.	พระขทิรวนิยเรวตเถระ		 ๖๘.	 พระกัปปเถระ	

	 ๖๙.	 พระปุณณมันตานีบุตรเถระ		 ๗๐.	พระชตุกัณณีเถระ	

	 ๗๑.	พระปุณณสุนาปรันตเถระ		 ๗๒.	พระภัทราวุธเถระ	

	 ๗๓.	พระโสณกุฏิกัณณเถระ		 ๗๔.	พระอุทยเถระ	

	 ๗๕.	พระโสณโกฬิวิสเถระ		 ๗๖.	พระโปสาลเถระ	

	 ๗๗.	พระราธเถระ		 ๗๘.	พระโมฆราชเถระ	

	 ๗๙.	พระสุภูติเถระ		 ๘๐.	พระปิงคิยเถระ

	 รายนามของพระอสีติมหาสาวกท่ีกล่าวมาทัง้หมดนี	้รายนามเบ้ืองซ้าย	

เป็นพระมหาเถระนั่งด้านพระปรัศว์ขวา(เบื้องขวา)	 ของพระพุทธเจ้า	 ส่วน

รายนามเบื้องขวา	 เป็นพระมหาเถระนั่งด้านพระปรัศว์ซ้าย	 (เบื้องซ้าย)	 ของ

พระพุทธเจ้า
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	 การที่พระสาวกนั่งด้านปรัศว์ทั้ง	 ๒	 ข้าง	 ของพระพุทธเจ้า	 ถือเป็น

ธรรมเนียมครั้งพุทธกาล	 โดยมีหลักอยู่ว่าการปูลาดอาสนะ	 ในที่นิมนต์	 ให้							

ปูลาดอาสนะของพระพุทธเจ้าไว้ตรงกลาง	 ปูลาดอาสนะ	 ของพระสารีบุตร		

ไว้ด้านพระปรัศว์ขวา	 ปูลาดอาสนะของพระมหาโมคคัลลานะไว้ด้านพระ

ปรัศว์ซ้าย	 แล้วจึงปูลาดอาสนะพระสาวกรูปอื่นๆ	 ต่อจากอาสนะของพระ

มหาสาวกทั้ง	๒	นั้น

ที่มา : หอมรดกไทย และ สารานุกรมวิกิพีเดีย
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๑. ประวัติ พระอัญญาโกณฑัญญะ

"โลกนี้ มีสิ่งที่สวยงามอยู่มาก 

บุคคลผู้มีความคิดเจือด้วยราคะ 

เห็นเป็นของสวยงาม จะถูกย�่ายีเป็นแน่ 

เมื่อใดพิจารณาเห็นได้ ด้วยปัญญา 

เมื่อนั้น ความคิดทั้งหลายจึงจะสงบได้ 

คล้ายสายฝน สยบฝุ่นที่ถูกลมพัดฟุ้ง ฉะนั้น"

	 พระอัญญาโกณฑัญญะ	 เป็นพระภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้า	 เป็น

หนึ่งในปัญจวัคคีย์	และพระอสีติมหาสาวก	ผู้เป็นเอตทัคคะในด้านรัตตัญญู	

คือ	เป็นผู้รู้ธรรมก่อนใครในพระพุทธศานาและได้บวชก่อนผู้อื่น

	 พระอัญญาโกณฑัญญะ	 เมื่อได้ตรัสรู้ธรรมแล้ว	 ไม่ได้มีบทบาท

ส�าคัญ	 ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเท่าใดนัก	 เนื่องจากท่านทรงอายุ

พรรษากาลมากแล้ว	 ในช่วง	๑๒	ปีสุดท้าย	 ในบั้นปลายของท่าน	ท่านได้ไป

พักจ�าพรรษา	และได้นิพพานที่สระฉันทันต์	ป่าหิมพานต์	ในช่วงต้นพุทธกาล

ชาติก�าเนิด	
	 พระอญัญาโกณฑญัญะ	 เกดิในตระกลูพราหมณ์มหาศาล	 ในหมูบ้่าน

โทณวัตถุ	กรุงกบิลพัสดุ์	เดิมชื่อ	“โกณฑัญญะ”	เมื่อเจริญเติบโตขึ้นได้ศึกษา

ศิลปะวิทยาจบไตรเพท	 และเรียนมนต์	 (วิชาการท�านายลักษณะ	 อย่าง

เชี่ยวชาญ)
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บุพกรรมในอดีตชาติ

	 พระอัญญาโกณฑัญญะ	 ตั้งจิตปรารถนาไว้	 ตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้า

ปทุมุตตระ	 ครั้งนั้น	 ท่านเกิดเป็นบุตรคหบดีมหาศาล	 ชาวหงสวดี	 วันหนึ่ง	

เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกับพวกชาวเมือง	 เพื่อฟังธรรม	 เห็นพระพุทธเจ้า	

ทรงตั้งพระสาวกรูปหนึ่ง	ไว้ในต�าแหน่งเอตทัคคะ	ด้านรัตตัญญู	(แปลว่า	ผู้รู้

ราตรีนาน	หมายถึงได้บวชก่อนใครได้รู้ได้ฟังมาก)	แล้วเกิดศรัทธาปรารถนา	

จะได้เป็นเช่นพระสาวกรูปนั้นบ้าง	ท่านแสดงศรัทธาให้ปรากฏ	ด้วยการถวาย

มหาทาน	 แด่พระพุทธเจ้าและพระสาวก	 ติดต่อกัน	 ๗	 วัน	 วันสุดท้าย	 ได้				

สั่งให้เปิดเรือนคลังเก็บผ้า	 น�าผ้าเนื้อดีเลิศมาวางถวายไว้แทบยุคลบาท	 ของ

พระพุทธเจ้า	 และถวายพระสาวก	 แล้วกราบทูลว่า	 “ข้าแต่พระองค์ ผู้เจริญ 

ขอให้ข้าพระองค์ ได้เป็นเหมือนภิกษุรูปที่พระองค์ทรงแต่งตั้งไว้ในต�าแหน่ง

เอตทัคคะ เมื่อ ๗ วันก่อนจากนี้ ด้วยเถิด นั่นคือ ขอให้ได้บวชในศาสนาของ

พระพุทธเจ้า ในอนาคตแล้ว ได้รู้แจ้งธรรมก่อนใครหมด” พระพุทธเจ้าทรง

ตรวจดู	 ความเป็นไปในอนาคตของท่าน	 ด้วยพระญาณแล้ว	 ทรงเห็นว่า	

ความปรารถนาของท่านส�าเร็จได้แน่	จึงทรงพยากรณ์ว่า

	 ในอีก	๑๐๐,๐๐๐	กัปข้างหน้า	พระพุทธเจ้าโคดม	จักเสด็จอุบัติขึ้น

ในโลก	 เธอจักได้ออกบวชเป็นสาวกของพระองค์	 จักได้รู้แจ้งธรรมก่อนใคร	

และจักได้รับต�าแหน่งเอตทัคคะ	ด้านรัตตัญญู	

	 ท่านได้ฟังพระพุทธเจ้า	 ตรัสพยากรณ์แล้ว	 เกิดปีติโสมนัสเป็น			

อย่างยิ่ง	 ได้ท�าบุญอื่นๆ	 สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง	 ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้า		

เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว	 ได้เป็นก�าลังส�าคัญ	 ในการสร้างก�าแพงแก้ว

ล้อมพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ	ของพระองค์	ครั้นถึงวันประดิษฐาน									

พระเจดีย์	 ก็ได้สร้างเรือนแก้ว	 ไว้ภายในพระเจดีย์อีก	 จากชาตินั้น	 บุญ													

ส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิด	 ในภพภูมิต่างๆ	 จนมาถึงพุทธุปบาทกาลของ						
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พระพุทธเจ้าวิปัสสี

	 ชาติที่พบพระพุทธเจ้าวิปัสสีนั้น	 ท่านเกิดเป็นบุตรของกฎุมพี								

ชาวเมืองพันธุมดี	 มีชื่อว่า	 “มหากาล”	 มหากาลมีน้องชายชื่อ	 “จูฬกาล”	 (ใน

ชาติสุดท้ายคือสุภัททะปริพาชก)	 ทั้ง	 ๒	 มีอุปนิสัยแตกต่างกัน	 กล่าวคือ			

มหากาล	 เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าวิปัสสี	 แต่จูฬกาล	 กลับไม่เลื่อมใส	 ดังนั้น	

ทั้ง	๒	จึงมีความเห็นขัดแย้งอยู่ตลอดเวลา	เกี่ยวกับการท�าบุญ

	 มหากาลได้แบ่งนาออกเป็น	๒	ส่วน	โดยให้ส่วนหนึ่ง	เป็นสมบัติของ

ตน	และอีกส่วนหนึ่งนั้น	เป็นสมบัติของจูฬกาล	แล้วได้น�าเอาผลิตผล	ที่เกิด

จากนาส่วนของตนนั้นมาท�าบุญ	 จนจวบสิ้นอายุขัย	 จากชาตินั้น	 บุญส่งผล	

ให้เวียนว่ายตายเกิดในภูมิต่างๆ

การได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะฝ่ายรัตตัญญู-ผู้รู้ราตรีนาน

	 เมื่อมาถึงพุทธุปบาทกาล	 ของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน	ท่านมา

เกิดเป็นบุตรพราหมณ์มหาศาลในหมู่บ้านพราหมณ์โทณวัตถุ	 ซึ่งอยู่ไม่ไกล

จากเมืองกบิลพัสดุ์	 ครั้นออกบวช	 ก็ได้บรรลุอรหัตผล	 อาศัยเหตุที่ตั้งจิต

ปรารถนามาแต่อดีตชาติ	 ประกอบกับเหตุการณ์ในปัจจุบันชาติ	 ที่ได้รู้แจ้ง

ธรรม	 และบวชในพระพุทธศาสนาก่อนใคร	 พระพุทธเจ้าจึงทรงตั้งท่านไว้		

ในต�าแหน่งเอตทัคคะด้านรัตตัญญู	 ดังกล่าวมาแล้ว	 ฝ่ายพระปัญจวัคคีย์								

ที่เหลือ	 คือ	 พระวัปปะ	 พระภัททิยะ	 พระมหานามะและพระอัสสชิ	 ซึ่งมี			

อดีตชาติ	 ร่วมกับพระอัญญาโกณฑัญญะ	 ตรงที่ตั้งจิตปรารถนาให้ได้ฟัง

พระพุทธเจ้าแสดงธรรมก่อนใคร	 และปรารถนาจะบรรลุอรหัตผลพร้อมกัน	

ก็ได้สิ่งที่ปรารถนาไว้คือ	 ได้ฟังพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมก่อนใคร	 และได้

ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกันในที่สุด
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ท�านายพระลักษณะพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะ

	 เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้	 ๕	 วัน	 พระเจ้าสุทโธทนะพระบิดา		

ได้เชิญพราหมณ์	 ๑๐๘	 คน	 มาเลี้ยงโภชนาหารในพระราชนิเวศน์	 เพื่อท�า				

พิธีท�านายพระลักษณะ	 ตามราชประเพณี	 ให้คัดเลือกพราหมณ์ผู้มีความ

เชี่ยวชาญเป็นพิเศษจาก	 ๑๐๘	 คน	 เหลือ	 ๘	 คน	 และมีโกณฑัญญะอยู่ใน

จ�านวน	๘	คน	นี้ด้วย

	 ในบรรดาพราหมณ์ทั้ง	 ๘	 คนนั้น	 โกณฑัญญะมีอายุน้อยที่สุด	 จึง

ท�านายเป็นคนสุดท้ายฝ่ายพราหมณ์	 ๗	 คนแรก	 ได้พิจารณาตรวจดูพระ

ลักษณะของสิทธัตถะอย่างละเอียด	 เห็นถูกต้องตามต�ารามหาบุรุษลักษณะ	

พยากรณ์ศาสตร์ครบทุกประการแล้ว	 จึงยกนิ้วมือขึ้น	 ๒	 นิ้วเป็นสัญลักษณ์

ในการท�านายเป็น	๒	นัย	เหมือนกันทั้งหมดว่า	“พระราชกุมารนี้ ถ้าด�ารงอยู่

ในเพศฆราวาส จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ปราบปรามได้รับชัยชนะทั่ว

ปฐพีมณฑล ถ้าออกบวชจักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศาสดา

เอกในโลก แนะน�าสั่งสอนเวไนยสัตว์ โดยไม่มีศาสดาอื่นยิ่งไปกว่า”	

	 ส่วนโกณฑัญญะพราหมณ์	 ได้สั่งสมบารมีมาครบถ้วน	 ตั้งแต่						

อดีตชาติ	 และมีความปัญญารู้มากกว่า	 ได้พิจารณาตรวจดูพระลักษณะของ

พระกุมารโดยละเอียดแล้ว	 ได้ยกนิ้วขึ้นเพียงนิ้วเดียว	 เป็นการยืนยันการ

พยากรณ์อย่างเด็ดเดี่ยว	 เป็นนัยเดียวเท่านั้นว่า	 “พระราชกุมาร ผู้บริบูรณ์

ด้วยมหาบุรุษลักษณะอย่างนี้ จะไม่อยู่ครองเพศฆราวาสอย่างแน่นอน        

จักต้องเสด็จออกบรรพชา และได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าง            

มิต้องสงสัย”
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ออกบวชติดตามเจ้าชายสิทธัตถะ พระบรมโพธิสัตว์

	 ครั้นกาลเวลาล่วงเลยมาถึง	 ๒๙	 ปี	 เจ้าชายสิทธัตถะ	 เสด็จออก

บรรพชา	 โกณฑัญญะพราหมณ์ทราบข่าวก็ดีใจ	 เพราะตรงกับค�าท�านายของ

ตน	จึงรีบไปชวนบุตรของพราหมณ์ทั้ง	๗	คนที่ร่วมท�านายด้วยกันนั้น	 โดย

กล่าวว่า	“บัดนี้ เจ้าชายสิทธัตถะราชกุมาร โอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ เสด็จ

ออกบรรพชาแล้ว พระองค์จักได้ตรัสรู้ เป็นพระสัพพัญญูเจ้าแน่นอน ถ้า

บิดาของพวกท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็คงจะออกบวชด้วยกันกับเรา ถ้าท่าน          

ทั้งหลายปรารถนาจะบวชก็จงบวชตามเสด็จพระมหาบุรุษพร้อมกันเถิด”

	 บุตรพราหมณ์เหล่านัน้	ยอมออกบวชเพยีง	๔	คน	คอื	วปัปะ	ภทัทิยะ	

มหานามะ	และ	อัสสชิ	โกณฑัญญะ	จึงพามาณพทั้ง	๔	คนนั้น	พร้อมทั้งตน

ด้วยรวมเป็น	๕	 ได้นามบัญญัติว่า	 “ปัญจวัคคีย์”	ออกบวช	สืบเสาะติดตาม

ถามหาพระมหาบุรุษไปตามสถานท่ีต่างๆ	 จนมาพบพระพุทธองค์	 ก�าลัง

บ�าเพ็ญความเพียรอยู่	ที่ต�าบลอุรุเวลาเสนานิคม	ด้วยความมั่นใจว่า	พระองค์

จะได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างแน่นอน		จึงพากันเข้าไปอยู	่

เฝ้าท�ากิจวัตรอุปัฏฐาก	 ด้วยการจัดน�้าใช้	 น�้าฉัน	 และปัดกวาดเสนาสนะ	

เป็นต้น	 ด้วยหวังว่า	 เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว	 จะได้แสดงธรรมโปรดพวก

ตนให้รู้ตามบ้าง

	 เมื่อพระมหาบุรุษ	 ทรงบ�าเพ็ญทุกรกิริยาอย่างอุกฤษฏ์	 เป็นเวลาถึง	

๖	 ปี	 ก็ยังไม่ได้บรรลุพระโพธิญาณ	 จึงทรงพระด�าริว่า	 “วิธีนี้คงจะไม่ใช่ทาง

ตรัสรู้”	จึงทรงเลิกละความเพียร	ด้วยวิธีทรมานกาย	หันมาบ�าเพ็ญเพียรทาง

จิต	 เลิกอดพระกระยาหาร	 กลับมาเสวยตามเดิม	 เพื่อบ�ารุงพระวรกายให้		

แข็งแรง	ฝ่ายปัญจวัคคีย์	ผู้มีความเลื่อมใสในการปฏิบัติแบบทรมานร่างกาย	

คร้ันเห็นพระโพธิสัตว์ละความเพียรนั้นแล้ว	 ก็รู้สึกหมดหวัง	 จึงพากัน					

หลีกหนีทิ้งพระโพธิสัตว์	 ให้ประทับอยู่ตามล�าพังพระองค์เดียว	 พากันเที่ยว
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สัญจรไปพักอาศัยอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน	กรุงพาราณสี	

	 ครั้นพระโพธิสัตว์	ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว	ทรงด�าริ

พิจารณาหาบุคคล	 ผู้สมควรจะรับฟังพระปฐมเทศนา	 และตรัสรู้ตามได้โดย

เร็วในชั้นแรก	 พระองค์ทรงระลึกถึงอาจารย์ทั้งสอง	 ที่พระองค์เคยเข้าไป

ศึกษา	คือ	อาฬารดาบสกาลามโคตร	แต่ได้ทราบว่า	ท่านได้ถึงแก่กรรมไปได้	

๗	วัน	แล้วและอีกท่านหนึ่ง	คือ	อุทกดาบสรามบุตร	แต่ก็ได้ทราบด้วยพระ

ญาณ	ว่า	ท่านเพิ่งจะสิ้นชีพไปเมื่อวันวานนี้เอง	ต่อจากนั้น	พระพุทธองค์ทรง

ระลึกถึงปัญจวัคคีย์	ผู้ซึ่งเคยมีอุปการคุณแก่พระองค์	เมื่อสมัยท�าทุกรกิริยา	

และทรงทราบว่า	 ขณะนี้ท่านทั้ง	 ๕	 พักอาศัย	 อยู่ที่	 ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน	

ทรงด�าริดังนี้แล้ว	จึงได้เสด็จพุทธด�าเนินไป	สู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน	

	 ฝ่ายปัญจวัคคีย์	นั่งสนทนากันอยู่	เห็นพระพุทธองค์เสด็จมาแต่ไกล

เข้าใจว่า	 พระองค์เสด็จมา	 เพื่อแสวงหาผู้อุปัฏฐาก	 จึงท�ากติกากันว่า	 “พระ

สมณโคดม นี้ คลายความเพียรแล้ว เวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมาก พวก

เราไม่ควรไหว้ ไม่ควรลุกขึ้นต้อนรับ ไม่รับบาตรและจีวรของพระองค์เลย 

เพียงแต่จัดอาสนะไว้ เมื่อพระองค์ปรารถนาจะประทับนั่ง ก็จงนั่งตามพระ

อัธยาศัยเถิด”	ครั้นพระพุทธองค์เสด็จมาถึง	ต่างพากันลืมกติกา	ที่นัดหมาย

กันไว้	 กลับท�าการต้อนรับเป็นอย่างดี	 ดังที่เคยท�ามา	 แต่ยังใช้ค�าทักทายว่า	

“อาวุโส”	 และเรียกพระนามว่า	 “โคดม”	 อันเป็นถ้อยค�า	 ที่แสดงความไม่

เคารพ	 ดังนั้น	 พระพุทธองค์	 ทรงห้ามแล้วตรัสว่า	 “อย่าเลย พวกเธออย่า

กล่าวอย่างนั้น บัดนี้ ตถาคตได้บรรลุอมตธรรมเอง โดยชอบแล้ว เธอ        

ทั้งหลายจงตั้งใจฟังเถิด เราจะแสดงให้ฟัง เมื่อเธอปฏิบัติตามที่เราสอนแล้ว  

ไม่นานก็จะบรรลุอมตธรรมนั้น”	 “อาวุโสโคดม แม้พระองค์บ�าเพ็ญอย่าง

อุกฤษฏ์ เห็นปานนั้น ก็ยังไม่บรรลุธรรมพิเศษอันใด บัดนี้ พระองค์คลาย

ความเพียรนั้น แล้วหันมาปฏิบัติเพื่อความเป็นคนมักมาก แล้วจะบรรลุอมต
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ธรรมได้อย่างไร?”	

	 พระพุทธองค์	 ตรัสเตือนปัญจวัคคีย์	 ให้ระลึกถึงความหลังว่า				

“ท่านท้ังหลายจ�าได้หรือไม่ว่า วาจาเช่นนี้ เราเคยพูดกับท่านบ้างหรือไม่” 

ปัญจวัคคีย์	 ระลึกขึ้นได้ว่า	 พระองค์ไม่เคยตรัสมาก่อนเลย	 จึงยินยอม

พร้อมใจกัน	ฟังพระธรรมเทศนาโดยเคารพ

ได้รับฟังปฐมเทศนา

	 พระพุทธองค์	 ทรงประกาศพระสัพพัญญุตญาณ	 แก่เหล่าปัญจ	

วัคคีย์	โดยตรัส	พระธรรมจักรกัปวัตนสูตร เป็นปฐมเทศนา	ซึ่งเนื้อความใน

พระธรรมเทศนานี้	 พระพุทธองค์ทรงต�าหนิหนทางปฏิบัติอันไร้ประโยชน์			

๒	ทาง	ที่บรรพชิตไม่ควรเสพ	คือ

	 ๑.	กามสุขัลลิกานุโยค	 การปฏิบัติที่ย่อหย่อนเกินไป	 แสวงหาแต่

กามสุข	 อันพัวพันหมกมุ่นแต่รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 และสัมผัส	 ซึ่งเป็นสิ่งเลว

ทราม	 เป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือน	 เป็นกิจของคนกิเลสหนา	 มิใช่ของพระอริยะ	

มิใช่ทางตรัสรู้หาประโยชน์มิได้	

	 ๒.  อัตตกิลมถานุโยค	การปฏิบัติตนให้ได้รับความล�าบาก	เคร่งครัด

เกินไป	 กระท�าตนให้ได้รับความทุกข์ทรมาน	 เป็นการกระท�าที่เหนื่อยเปล่า	

ไม่มีประโยชน์	ไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้น	

	 จากนั้น	พระพุทธองค์	ตรัสชี้แนะวิธีปฏิบัติ	แบบ	“มัชฌิมาปฏิปทา” 

คือ	 การปฏิบัติแบบกลาง	 ๆ	 ไม่ย่อหย่อนเกินไป	 แบบประเภทที่หนึ่ง	 และ			

ไม่ตึงเกินไป	 แบบประเภทที่สอง	ด�าเนินตามทางสายกลาง	 ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติ

ให้ถึงความดับทุกข์	 เรียกว่า	 อริยอัฏฐังคิกมรรค	 คือ	 ทางอันประกอบด้วย

องค์ ๘ ประการ	ได้แก่

	 ๑.	สัมมาทิฏฐิ	เห็นชอบ	(ปัญญาเห็นในอริยสัจ	๔)	
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	 ๒.	สัมมาสังกัปปะ	ด�าริชอบ	(ด�าริออกจากกาม	เบียดเบียนพยายาม)	
	 ๓.	สัมมาวาจา	เจรจาชอบ	(เว้นจากวจีทุจริต	๔)	
	 ๔.	สัมมากัมมันตะ	ท�าการงานชอบ	(เว้นจากกายทุจริต	๓)	
	 ๕.	สัมมาอาชีวะ	เลี้ยงชีพชอบ	(เว้นจากเลี้ยงชีพในทางที่ผิด)	
	 ๖.	สัมมาวายามะ	เพียรชอบ	(เพียรละความชั่วท�าความดี)	
	 ๗.	สัมมาสติ ระลึกชอบ	(ระลึกในสติปัฏฐาน	๔)	
	 ๘.	สัมมาสมาธิ	ตั้งจิตไว้ชอบ	(เจริญฌานทั้ง	๔)	
	 เมื่อจบพระธรรมเทศนา	 ธรรมจักษุ	 คือ	 ดวงตาเห็นธรรมอัน
ปราศจากธุลีมลทิน	 เกิดขึ้นแก่โกณฑัญญะว่า	 “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น
เป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา”	 พระพุทธองค์ทรง
ทราบว่า	 โกณฑัญญะ	 ได้ดวงตาเห็นธรรม	 เป็นพระโสดาบันบุคคล	 ในพระ	
พุทธศาสนาแล้ว	จึงทรงเปล่งอุทาน	ด้วยความพอพระทัยด้วยพระด�ารัสว่า	
	 “อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ” 

	 ซึ่งแปลว่า	“โกณฑัญญะ ได้รู้แล้วหนอ โกณฑัญญะ ได้รู้แล้วหนอ” 
	 ด้วยพระพุทธด�ารัสนี้	 ค�าว่า “อัญญา”	 จงเป็นค�าน�าหน้าชื่อของ				
ท่านโกณฑัญญะ	 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	 จนเป็นที่รู้ทั่วกันว่า	 พระอัญญา					

โกณฑัญญะ

เป็นพระสงฆ์รูปแรกในพุทธศาสนา

	 เมื่อท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว	 ท่านได้กราบทูลขอ

อุปสมบท	 พระพุทธองค์ประทานการอุปสมบทให้ด้วยพระด�ารัสว่า	 “เธอจง

เป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อท�า

ที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด”	 ด้วยพระวาจาเพียงเท่านี้	 โกณฑัญญะ	 ก็ส�าเร็จเป็น

พระภิกษุในพระพุทธศาสนา	 นับว่าเป็นพระสงฆ์รูปแรกในโลก	 และการ

อุปสมบทด้วยวิธีนี้เรียกว่า	เอหิภิกขุอุปสัมปทา	
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	 วันต่อๆ	มา	ท่านที่เหลืออีก	๔	คน	ก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน	และ

อุปสมบทด้วยกันทั้งหมด	 พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่า	 พระปัจวัคคีย์		

มีญาณแก่กล้า	พอที่จะบรรลุธรรมเบื้องสูง	 ได้แล้ว	 จึงตรัสพระธรรมเทศนา	

“อนัตตลักขณสูตร”	 คือสูตรที่แสดงลักษณะแห่งเบญจขันธ์ว่าเป็นอนัตตา

ความไม่มีตัวตน	 โปรดพระปัญจวัคคีย์	 เมื่อจบพระธรรมเทศนา	 ก็ได้บรรลุ

พระอรหัตผล	 เป็นพระอเสขบุคคลด้วยกันทั้งหมด	 ขณะนั้น	 มีพระอรหันต์	

เกิดขึ้นในโลก	๖	องค์	รวมทั้งพระพุทธองค์ด้วย	

ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะด้านรัตตัญญู

	 พระอัญญาโกณฑัญญะ	 เมื่อออกพรรษาปวารณาแล้ว	 พระพุทธ

องค์ทรงส่งออกไปประกาศพระศาสนาพร้อมกับพระสาวกรุ่นแรก	 จ�านวน	

๖๐	 รูป	 ท่านได้เดินทางไปยังบ้านเดิมของท่าน	 ได้น�าหลานชายชื่อ	 ปุณณ

มันตานี	 ซึ่งเป็นบุตรของนางมันตานี	 ผู้เป็นน้องสาวของท่านมาบวช	 และได้

มีชื่อว่า	 พระปุณณมันตานีบุตรเถระ	 เพราะความที่ท่านเป็นพระเถระผู้มีอายุ

พรรษากาลมาก	 มีประสบการณ์มาก	 จึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดา		

ในต�าแหน่งเอตทัคคะ	 เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้รัตตัญญู	 หมายถึง	

ผู้รู้ราตรีนาน

บั้นปลายชีวิต

	 พระอัญญาโกณฑัญญะ	 เป็นพระเถระผู้เฒ่า	 ไม่ชอบคลุกคลีด้วย

หมู่คณะ	 ชอบหลีกเร้นอยู่ในสถานที่อันสงบวิเวกตามล�าพัง	 ในคัมภีร์มโนรถ

ปูรณี	และคัมภีร์ธุรัตวิลาสินี	กล่าวไว้ตรงกันว่า	เป็นเวลา	๑๒	ปี	ก่อนที่ท่าน

จะนิพพาน	 ท่านได้กราบทูลลาพระบรมศาสดาไปจ�าพรรษา	ณ	 ป่าหิมพานต์	

ตามล�าพัง	 นอกจากต้องการความสงบดังกล่าวแล้ว	 ยังมีเหตุผลส่วนตัวของ
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ท่าน	อีก	๓	ประการคือ	

	 ๑.	ท่านไม่ประสงค์จะเห็นพระอัครสาวก	คือ	พระสารีบุตรเถระ	และ

พระมหาโมคคัลลานเถระ	 ผู้เป็นก�าลังส�าคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระของ

พระพุทธองค์	 กิจการพระศาสนาด้านต่างๆ	 ที่ต้องมาแสดงความเคารพ

นอบน้อม	 ต่อพระผู้เฒ่าชราอย่างท่าน	 ซึ่งสังขารนับวันจะร่วงโรย	 และใกล้

แตกดับเข้าไปทุกขณะ	

	 ๒.	 ท่านได้รับความเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก	 ที่ต้องคอยต้อนรับผู้			

ไปมาหาสู่	 ซึ่งมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์	 การอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านจึงไม่

เหมาะสมส�าหรับพระแก่ชราอย่างท่าน	

	 ๓.	 ท่านเบื่อหน่ายในความดื้อรั้น	 ของพระสัทธิวิหาริกรุ่นหลัง	 ๆ	 ที่

มักประพฤตินอกลู่นอกทาง	ห่างไกลจากการบรรลุมรรคผล	

	 ท่านได้อยู่จ�าพรรษา	 ในป่าหิมพานต์	 บริเวณใกล้สระฉัททันต์	 เป็น

เวลานาน	๑๒	ปี	วันที่ท่านจะนิพพาน	ท่านพิจารณาอายุสังขารแล้ว	ได้มาเฝ้า

พระพุทธองค์	 เพื่อกราบทูลลานิพพาน	 ครั้นพระพุทธองค์ประทานอนุญาต

แล้ว	 ท่านเดินทางกลับยังป่าหิมพานต์	 และนิพพานในบรรณศาลา	 ที่พัก				

ริมสระฉัททันต์นั้น	 พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกจ�านวนมาก		

ได้เสด็จไปท�าฌาปนกิจศพให้ท่าน	
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๒. ประวัติ พระมหาโมคคัลลานเถระ

	 พระมหาโมคคัลลานะ	 เป็นบุตรพราหมณ์นายบ้านในหมู่บ้าน							

โกลิตคาม	 ได้ชื่อว่า	 “โกลิตะ”	 ตามชื่อของหมู่บ้าน	 มารดาชื่อ	 โมคคัลลี	 คน

ทั่วไปจึงเรียกท่านว่า	 “โมคคัลลานะ”	 ตามชื่อของมารดา	 ท่านเป็นสหายที่รัก

กันมากับอุปติสสมาณพ	 เที่ยวแสวงหาความสุขความส�าราญตามประสา				

วัยรุ่น	และพ่อแม่มีฐานะร�่ารวย	นอกจากนี้ยังมีอุปนิสัยใจคอเหมือนกัน	และ	

ยังได้ออกบวชพร้อมกันอีกด้วย	 (อ่านเพิ่มเติมประวัติพระมหาโมคคัลลานะ	

จากประวัติของพระสารีบุตรเถระ)

ทรงแสดงอุบายแก้ง่วงแก่พระโมคคัลลานะ	

	 พระมหาโมคคัลลานะ	 เมื่ออุปสมบทได้	๗	วัน	 ได้ไปท�าความเพียร

อยู่ที่ป่าใกล้บ้านกัลป์	 ลาวาลมุตตาคาม	 แขวงมคธ	 ถูกถีนมิทธารมณ์	 คือ	

ความง่วงเหงาเข้าครอบง�า	 ไม่สามารถจะท�าความเพียรได้	 ขณะนั้น	 พระผู้มี

พระภาค	ประทับอยู่	ณ	สวนเภสกลาวัน	ซึ่งเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่เนื้อ	ใกล้

เมืองสุงสุมารคิรี	 อันเป็นเมืองหลวงของแคว้นภัคคะ	 ทรงทราบด้วยพระ

ญาณว่าพระโมคคัลลานะโงกง่วงอยู่	 จึงทรงท�าปาฏิหาริย์ให้เห็นปรากฏ	

ประหนึ่งว่าเสด็จประทับอยู่ตรงหน้า	 ทรงแสดงอุบายส�าหรับระงับความง่วง

แก่เธอตามล�าดับ	ดังนี้:-

	 ๑.	โมคคัลลานะ	 เมื่อเธอมีสัญญาอย่างใดแล้ว	 เกิดความง่วงขึ้น		

เธอจงท�าไว้ในใจซึ่งสัญญาอย่างนั้นให้มาก	จะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้

	 ๒.	ถ้ายังละไม่ได้	 เธอควรตรึกตรองถึงธรรมที่ได้เรียนมาแล้ว	 ได้

ฟังมาแล้วให้มาก	จะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้
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	 ๓.	ถ้ายังละไม่ได้	 เธอควรสาธยายธรรมที่ได้เรียนได้ฟังมาแล้ว				

ให้มาก	จะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้

	 ๔.	 ถ้ายังละไม่ได้	 เธอควรยอนช่วงหูทั้งสองข้าง	 และลูบตัวด้วย	

ฝ่ายมือ	จะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้

	 ๕.	ถ้ายังละไม่ได้	 เธอจงลุกขึ้นแล้วลูบนัยน์ตา	 ลูบหน้าด้วยน�้า

เหลียวดูทิศทั้งหลาย	แหงนดูดาว	จะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้

	 ๖.	 ถ้ายังละไม่ได้	 เธอควรท�าไว้ในใจถึงอาโลกสัญญา	 ถือ	 ก�าหนด

ความสว่างไว้ในใจเหมือนกัน	ทั้งกลางวันและกลางคืน	ท�าใจให้เปิด	ให้สว่าง	

จะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้

	 ๗.	ถ้ายังละไม่ได้	 เธอควรเดินจงกรมส�ารวมอินทรีย์	 มีจิตใจไม่คิด

ไปภายนอก	จะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้

	 ๘.	ถ้ายังละไม่ได้	 เธอควรส�าเร็จสีหไสยาสน์	นอนตะแคงขวา	ซ้อน

เท้าให้เลื่อมกัน	มีสติสัมปชัญญะ	หมายใจว่าจะลุกขึ้นเป็นนิตย์	 เมื่อตื่นแล้ว

ควรรีบลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่า	 เราจะไม่ประกอบความสุขในการนอนและการ

เคลิ้มหลับอีกจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้

	 พระพุทธองค์	 ตรัสสอนอุบายเพื่อบรรเทาความง่วงโดยล�าดับจน

ที่สุดถ้ายังไม่หายง่วงก็ให้นอน	 แต่ให้นอนอย่างมีสติ	 เมื่อปราบอุบายแก้ง่วง

ดังนี้แล้วได้ประทานพระโอวาทอีก	๓	ข้อ	คือ:-

	 ๑.	โมคคัลลานะ	เธอจงท�าไว้ในใจว่า	เราจะไม่ชูงวง	คือ	ความถือตัว

ว่าเราเป็นนั่น	 เป็นนี่	 เข้าไปสู่สกุล	 เพราะถ้าภิกษุถือตัวเข้าไปสู่สกุลด้วย					

คิดว่าเขาจะต้องต้อนรับเราอย่างนั้นอย่างนี้	 ถ้าคนในสกุลเขามีการงานมาก		

ก็จะเกิดอิดหนาระอาใจ	 ถ้าเขาไม่ใส่ใจต้อนรับ	 เธอก็จะเก้อเขินคิดไปในทาง

ต่างๆ	เกิดความฟุ้งซ่านไม่ส�ารวม	จิตก็จะห่างจากสมาธิ
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	 ๒.	 โมคคัลลานะ	 เธอจงท�าไว้ในใจว่า	 เราจักไม่พูดค�าอันเป็นเหตุ

เถียงกันเพราะถ้าเถียงกันก็จะต้องพูดมาก	 และผิดใจกัน	 เป็นเหตุให้ฟุ้งซ่าน

ไม่ส�ารวม	และจิตก็จะห่างจากสมาธิ

	 ๓.	 โมคคัลลานะ	 ตถาคตไม่สรรเสริญการคลุกคลีด้วยประการทั้ง

ปวง	แต่ก็ไม่ต�าหนิ	การคลุกคลีไปทุกอย่าง	คือ	เราไม่สรรเสริญการคลุกคลี

กับหมู่ชน	 ท้ังคฤหัสถ์และบรรพชิต	 แต่เราสรรเสริญการคลุกคลีด้วย

เสนาสนะ	 อันสงบสงัดปราศจากเสียงอื้ออึง	 ควรแก่การหลีกเร้นอยู่ตาม	

สมณวิสัย	

	 ล�าดับนั้น	 พระมหาโมคคัลลานะ	 ได้กราบทูลถามถึงข้อปฏิบัติอัน

เป็นธรรมชักน�าไปสู่การสิ้นตัณหา	เกษมจากโยคะคือกิเลสเครื่องประกอบให้

จิตติดอยู่	 พระพุทธองค์ตรัสสอนในเรื่องธาตุกรรมฐาน	 โดยใจความว่า	

“ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้	 เมื่อได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น	 ก็ควร

ก�าหนดธรรมเหล่านั้น	ในยามเมื่อเสวยเวทนา	อันเป็นสุขหรือทุกข์	หรือไม่สุข

ไม่ทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง	 และให้พิจารณาดังปัญญา	อันประกอบด้วยความ

หน่าย	 ความดับ	 และความไม่ยึดมั่น	 จิตก็จะพ้นจากอาสวกิเลส	 เป็นผู้รู้ว่า	

ชาติสิ้นแล้ว	พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว”

	 พระมหาโมคคัลลานะ	 ได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว	ท่านเป็นก�าลัง

ส�าคัญของพระศาสนา	 ช่วยแบ่งเบาภารกิจ	 และยังพุทธด�าริต่างๆ	 ให้ส�าเร็จ

ด้วยดี	 เพราะท่านมีฤทธิ์มีอานุภาพยิ่งกว่าพระสาวกรูปอื่นๆ	 จนได้รับการ

ยกย่องจากพระบรมศาสดาแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	 พระอัครสาวกเบื้องซ้าย	

โดยทรงยกย่องให้เป็นอัครสาวกคู่กับพระสารีบุตรว่า:-

	 “พระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา เปรียบเสมือนมารดาผู้ 

ให้ก�าเนิดบุตร พระโมคคัลลานะ เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย เปรียบเสมือน

นางนมผู้เล้ียงทารกที่เกิดมาแล้ว พระสารีบุตรย่อมแนะน�าให้ตั้งอยู่ใน   
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โสดาปัตติผล พระโมคคัลลานะ ย่อมแนะน�าให้ตั้งอยู่ในคุณ เบื้องสูงขึ้นไป”

	 นอกจากนี้	 พระมหาโมคคัลลานะ	 ยังเป็นผู้มีความสามารถในการ	

นวกรรม	 คือ	 งานก่อสร้างพระบรมศาสดาเคยทรงมอบหมายให้ท่าน									

รับหน้าที่	 นวกัมมาธิฏฐายี	 คือ	 ผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างวิหารบุพพาราม			

ที่เมืองสาวัตถี	ซึ่งนางวิสาขาบริจาคทรัพย์สร้างถวายอีกด้วย

พระเถระมีความสามารถในทางอิทธิปาฏิหาริย์

	 พระมหาโมคคัลลานะ	 เมื่อบวชและส�าเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว

ปรากฏว่าท่านมีความสามารถโดดเด่นในทางอิทธิปาฏิหาริย์เป็นเลิศกว่า

ภิกษุทั้งหลาย	 ท่านสามารถแสดงฤทธิ์ไปยังภูมิของสัตว์นรก	 และไปโลก

สวรรค์ชั้นต่างๆ	 ได้	 ท่านได้พบเห็นสัตว์นรกในขุมต่างๆ	 ที่ได้เสวยความสุข

จากการท�าบุญไว้ในเมืองมนุษย์เช่นกัน	 ท่านได้น�าข่าวสารของสัตว์นรกและ

ของเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้น	 มาแจ้งแก่บรรดาญาติและชนทั้งหลายให้

ทราบ	 ท�าให้บรรดาญาติและชนเหล่านั้นพากันละเว้นกรรมชั่วลามกอันจะพา

ตนไปเสวยผลกรรมในนรก	 พากันสร้างบุญกุศล	 อันจะน�าตนไปสู่สุคติโลก

สวรรค์	 และพร้อมกันนั้นก็พากันท�าบุญอุทิศไปให้แก่ญาติของตน	 เหล่าชน

บางพวกที่ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา	 ก็พากันละทิ้งลัทธิศาสนา

เดิมมาศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น	 ท�าให้พวกเดียรถีย	์				

ทั้งหลายต้องเสื่อมจากลาภสักการะ	เป็นอยู่ล�าบากอดอยากขึ้นเรื่อยๆ

	 เรื่องที่พระเถระไปเยี่ยมชมโลกสวรรค์ชั้นต่างๆ	 นั้นมีเรื่องกล่าวไว้

ในคัมภีร์ธรรมบท	หมวดปิยวรรคและโกธวรรคว่า

	 วันหนึ่ง	 พระเถระได้ขึ้นไปยังดาวดึงส์โลกสวรรค์	 ด้วยอริยฤทธ์ิ			

ได้เห็นปราสาทหลังหนึ่ง	 มีแสงแวววาวด้วยแก้วนานาประการ	 มีขนาดใหญ่

ทั้งกว้าง	 ทั้งสูง	 มีนางเทพธิดาอยู่ในปราสาทนั้นจนเนืองแน่น	 พระเถระจึง
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ถามว่า

	 “แม่เทพธิดา วิมานนี้เป็นของใคร (เกิดขึ้นเพื่อใคร)?”

	 “ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ วิมานนี้เกิดขึ้นเพื่อนันทิยะ ผู้สร้างศาลา 

๔ มุข ๔ ห้อง ถวายพระบรมศาสดา พวกดิฉันมาเกิดในที่นี้ก็ด้วยหวังว่าจะ

ได้เป็นบาทจาริกาของนันทิยะนั้น แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่พบนันทิยะ เพราะท่าน

ยังไม่ละอัตภาพจากโลกมนุษย์เลยขอพระคุณเจ้าได้โปรดน�า ข่าวสารไปบอก

แก่นันทิยะให้ละอัตภาพมนุษย์อันเปรียบประดุจถาดดิน มาถือเอาอัตภาพ

อันเป็นทิพย์ ซ่ึงเปรียบประดุจถาดทองค�าล�้าค่าในโลกสวรรค์นี้ด้วยเถิด 

เจ้าค่ะ”	

	 อันที่จริง	 วิมานนั้นได้เกิดขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พร้อมกับขณะที่

นันทิยมาณพ	 ได้สร้างศาลาจัตุรมุขมี	 ๔	 ห้อง	 ถวายแด่พระบรมพระศาสดา

แล้ว	หลั่งน�้าทักษิโณทก	ตกลงบนฝ่าพระหัตถ์ของพระบรมศาสดา

	 พระเถระได้จาริกท่องเที่ยวไปยังสวรรค์ชั้นอื่นๆ	 ได้พบเห็นวิมาน

ทองของเหล่าเทพบุตร	 เทพธิดาทั้งหลายแล้ว	 ได้ไต่ถามเทพบุตรเทพธิดา

เหล่านั้นว่า	ท�าบุญอะไร	ทานด้วยสิ่งใด	จึงได้เสวยผลบุญ	ได้รับทิพยสมบัติ

วิมานแล้ว	 วิมานทองอันงดงามยิ่งนัก	 เช่นนี้	 เทพบุตรและเทพธิดาเหล่านั้น	

ต่างก็รู้สึกละอายที่จะบอกแก่พระเถระเพราะบุญทานที่	 พวกตนกระท�านั้นมี

ประมาณเพียงเล็กน้อย	คือ:-

	 -	บางองค์บอกว่า	เพียงรักษาค�าสัตย์	จึงได้สมบัติคือวิมานนี้

	 -	บางองค์บอกว่า	เพียงห้ามความโกรธ	จึงได้วิมานนี้

	 -	บางองค์บอกว่า	เพียงถวายอ้อยล�าเดียว	จึงได้วิมานนี้

	 -	บางองค์บอกว่า	เพียงถวายมะพลับ,	ลิ้นจี่	ฯลฯ	ผลเดียว	

	 		จึงได้วิมานนี้
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	 พระเถระจาริกไปยังสวรรค์ชั้นต่างๆ	 พอสมควรแก่อัธยาศัยแล้วก็

กลับมาสู่มนุษย์โลก	น�าข่าวสารที่ได้พบเห็นมาแจ้งแก่หมู่ชนทั้งหลาย	ซึ่งต่าง

ก็พากันศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา	 ท�าบุญสร้างกุศล	 เพื่อหวังผล			

อันเป็นสุขสมบัติในปรโลก

พระเถระทรมานพญานาค

	 สมัยหนึ่ง	 พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัต

ของนักบวชนอกพระพุทธศาสนานามว่า	 “อัคคิทัต”	 จึงรับสั่งให้พระมหา		

โมคคัลลานเถระไปอบรมสั่งสอนให้ลดทิฏฐิ	มานะ	ละการถือลัทธินั้นเสีย

	 พระเถระรับพระพุทธบัญชาแล้วไปยังส�านักของอัคคิทัต	 นั้น	 กล่าว

ขอท่ีพักอาศัยสักราตรีหนึ่ง	 แต่อัคคิทัต	 ปฏิเสธว่าไม่มีสถานท่ีให้พัก									

พระเถระจึงกล่าวต่อไปว่า	 “อัคคิทัต ถ้าอย่างนั้น เราขอพักที่กองทรายนั่น          

ก็แล้วกัน”

	 ก็ที่กองทรายนั้นมีพญานาคตัวใหญ่มีพิษร้ายแรงอาศัยอยู่	 อัคคิทัต	

เกรงว่าพระเถระจะได้รับอันตรายจึงไม่อนุญาต	 แต่เมื่อพระเถระรบเร้าหนัก

ขึ้นจนต้องยอมอนุญาต	 พระเถระจึงเดินไปที่กองทรายนั้น	 พญานาคเห็น

พระเถระเดินมา	 รู้ว่าไม่ใช่พวกของตน	 จึงพ่นควันพิษเข้าใส่พระเถระ	 ฝ่าย

พระเถระก็เข้าเตโชกสิณบังหวนควันไฟให้กลับไปท�าอันตรายแก่พญานาค	

ทั้งพระเถระและพญานาคต่างก็พ่นควัน	 พ่นไฟเข้าใส่กันจนเกิดแสงรุ่งโรจน์

โชตนาการ	 พิษควันไฟไม่สามารถท�าอันตรายพระเถระได้เลย	 แต่ท�า

อันตรายแก่พญานาคฝ่ายเดียว

	 อัคคิทัต	 กับบริวารมองดูแล้วคิดตรงกันว่า	 “พระเถระคงจะมอด

ไหม้ในกองเพลิงเสียแล้ว”	 พร้อมทั้งคิดว่า	 “สาสมแล้ว เพราะเราห้ามแล้วก็

ไม่ยอมเชื่อฟัง”	 รุ่งเช้า	 อัคคิทัตกับบริวารเดินมาดู	 ปรากฏว่าพระเถระนั่งอยู่
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บนกองทราย	 โดยมีพญานาคขดรอบกองทรายแล้วแผ่พังพานอยู่เหนือศีรษะ	

พระเถระจึงพากันคิดว่า	“น่าอัศจรรย์ สมณะนี้มีอานุภาพยิ่งนัก”

	 ขณะนั้น	 พระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึง	 พระมหาโมคคัลลานเถระจึง

ลงจากกองทรายแล้ว	 เข้าไปกราบบังคมทูลอาราธนาให้เสด็จประทับนั่งบน

กองทรายแล้วกล่าวกับอัคคิทัตว่า	 “พระพุทธองค์เป็นศาสดาของข้าพเจ้าๆ 

เป็นสาวกของพระพุทธองค์”

	 ล�าดับนั้น	 พระผู้มีพระภาค	 ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้อัคคิทัต

พร้อมทั้งบริวารเลิกละ	 การเคารพบูชาภูเขา	 ป่า	 ต้นไม้	 และจอมปลวก	

เป็นต้น	ที่พวกตนพากันเคารพบูชาว่าเป็นที่พึ่งอันเกษมสูงสุด	ให้หันมาระลึก

ถึงพระรัตนตรัยคือ	พระพุทธ	พระธรรม	และพระสงฆ์	 อันเป็นสิ่งประเสริฐ

สุดน�าไปสู่การพ้นทุกข์ทั้งปวง

	 เมื่อจบพระธรรมเทศนา	 อัคคิทัต	 และบริวารได้บรรลุเป็นพระ

อรหันต์ด้วยกันทั้งหมด	 แล้วกราบทูลขอบรรพชาในพระพุทธศาสนา	 พระ	

บรมศาสดาได้ประทานให้ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา

	 เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ของพระมหาโมคคัลลานเถระนั้นมีมาก	แต่น�ามา

กล่าวไว้ในที่นี้พอเป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้

พระเถระมีอัธยาศัยใจกว้าง

	 พระมหาโมคคัลลานเถระ	 ผู้เปี ่ยมล้นด้วยคุณธรรมและความ

สามารถในอิทธิปาฏิหาริย์เหนือกว่าพระพุทธสาวกรูปอื่นๆ	 แต่ท่านก็เป็นผู้มี

อัธยาศัย	 ใจกว้างไม่กีดกัน	 ไม่เบียดบังความดี	 ความสามารถของคนอื่น				

ไม่ฉวยโอกาสชิงความดี	ความชอบจากผู้อื่น	ดังจะเห็นได้จากเรื่องต่อไปนี้:-

	 สมัยหนึ่ง	เศรษฐีชาวเมืองราชคฤห์	อยากจะเห็นพรอรหันต์ที่แท้จริง

เพราะในเมืองราชคฤห์นั้นมีเจ้าลัทธิหลายส�านัก	 ซ่ึงต่างก็โอ้อวดว่าตนเป็น



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๗ ตอน ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป

22

พระอรหันต์	 ทั้งๆ	 ที่การปฏิบัติและหลักค�าสอนก็แตกต่างกันเป็นอย่างมาก	

และหาแก่นสารมิได้	 จึงให้บริวารกลึงไม้จันทน์แดง	 ท�าเป็นบาตรแล้วผูกติด

ปลายไม้ไผ่ต่อกันหลายๆ	 ล�าตั้งไว้แล้วประกาศว่า	 “ใครเป็นพระอรหันต์      

ก็จงเหาะมาเอาบาตรใบนี้ไป”

	 เจ้าลัทธิท้ังหลายปรารถนาจะได้บาตร	 แต่ไม่สามารถเหาะมาเอา				

ไปได้	 จึงมาเกลี้ยกล่อมเศรษฐีให้ยกบาตรให้ตน	 โดยไม่ต้องเหาะขึ้นไป	 แต่

เศรษฐีก็ยังคงยืนยันว่าต้องเหาะขึ้นไปเอาเองเท่านั้นจึงจะได้

	 ขณะนั้น	 พระมหาโมคคัลลานเถระ	 กับพระปิณโฑลภารทวาชเถระ	

ก�าลังยืนห่มจีวรอยู่บนก้อนหินใหญ่	เพื่อเข้าไปบิณฑบาตในเมือง	ได้ยินพวก

ชาวบ้านพูดกันว่า	“ในโลกนี้ คงจะไม่มี พระอรหันต์ เพราะวันนี้เป็นวันที่ ๗ 

แล้วท่านเศรษฐีประกาศให้พระอรหันต์เหาะมาเอาบาตร แม้แต่ครูทั้ง ๖ ที่

โอ้อวดนักหนาว่าเป็นพระอรหันต์ ก็ยังไม่สามารถเหาะขึ้นไปเอาบาตร     

ได้เลย เราเพิ่งรู้วันนี้เองว่าพระอรหันต์ไม่มีในโลก”

	 พระเถระทั้งสอง	 ต้องการประกาศให้ประชาชนทั้งหลายรู้ว่าใน

พระพุทธศาสนามีพระอรหันต์อยู่จริง	ดังนั้น	พระมหาโมคคัลลานเถระ			แม้

จะมีฤทธิ์มีอานุภาพมากกว่า	 มีอายุพรรษามากกว่า	 แต่อาศัยความที่ท่าน		

เป็นผู้มีใจกว้างมีความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น	 ต้องการให้คุณของพระเถระรูปอื่น

ปรากฏบ้าง	 จึงบอกให้พระปิณโฑลภารทวาชเถระ	 เหาะขึ้นไปเอาบาตรนั้น		

ลงมา	จนเศรษฐีและชาวเมืองพากันแตกตื่นมาดูกันอย่างโกลาหล

	 อีกเรื่องหนึ่ง	 คือ	 เมื่อพระบรมศาสดาทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้ว	

เสด็จขึ้นไปจ�าพรรษา	 ณ	 ดาวดึงส์เทวโลก	 มหาชนที่ประชุมกันอยู่ท่ีนั่น							

ไม่ทราบว่าพระพุทธองค์หายไปไหน	จึงพากันเข้าไปถามพระมหาโมคคัลลาน

เถระ	
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แม้พระเถระจะทราบเป็นอย่างดี	 แต่ท่านก็ไม่ตอบโดยตรง	 กลับบอกให้ไป

ถามพระอนุรุทธเถระ	 ท้ังนี้	 ก็เพ่ือยกย่องคุณความรู้ความสามารถของ

พระพุทธสาวกรูปอื่นๆ	ให้ปรากฏบ้างนั่นเอง

พระมหาโมคคัลลานเถระถูกโจรทุบ

	 วันเวลาผ่านไปตามล�าดับ	 เข้าสู่ปัจฉิมโพธิกาล	 ขณะที่ท่านพระมหา

โมคคัลลานเถระพักอยู่ที่กาฬศิลา	ในมคธชนบทนั้น

	 พวกเดียรถีย์	 ทั้งหลาย	 มีความโกรธแค้นพระมหาโมคคัลลานเถระ	

เป็นอย่างมาก	เพราะความที่ท่านมีฤทธานุภาพมาก	สามารถกระท�าอิทธิฤทธิ์	

ไปเยี่ยมชมสวรรค์และนรกได้	 แล้วน�าข่าวสารมาบอกแก่ญาติมิตรของผู้ไป

เกิดในสวรรค์และนรกให้ได้ทราบประชาชนทั้งหลายจึงพากันเลื่อมใสใน

พระพุทธศาสนา	 ท�าให้พวกเดียรถีย์ต้องเสื่อมคลายความเคารพนับถือจาก

ประชาชน	 ลาภสักการะก็เสื่อมลง	 ความเป็นอยู่ก็ล�าบากฝืดเคือง	 จึงปรึกษา

กันแล้วมีความเห็นอันเดียวกันว่า	 “ต้องก�าจัดพระมหาโมคคัลลานะ เพื่อตัด

ปัญหา”	

	 ตกลงกันแล้ว	 ก็เรี่ยไรเงินทุนจากบรรดาศิษย์	 และอุปัฏฐากของตน

เมื่อได้เงินมาพอแก่ความต้องการแล้ว	ได้ติดต่อจ้างโจรให้ฆ่าพระเถระ	พวก

โจรใจบาป	 ได้รับเงินสินบนแล้วพากันไปล้อมจับพระเถระถึงที่พัก	 แต่พระ

เถระรู้ตัวและหลบหนีไปได้ถึง	๒	ครั้ง	ในครั้งที่	๓	พระเถระได้พิจารณาเห็น

กรรมเก่าที่ตนเคยท�าไว้ในอดีตชาติติดตามมา	 และเห็นว่ากรรมเก่านั้นท�า

อย่างไรก็หนีไม่พ้น	 จึงยอมให้พวกโจรจับอย่างง่ายดาย	 และถูกพวกโจร			

ทุบตีจนกระดูกแตกแหลกเหลวไม่มีชิ้นดี	 พวกโจรแน่ใจว่าท่านตายแล้ว				

จึงน�าร่างของท่านไปทิ้งในป่าแห่งหนึ่ง	แล้วพากันหลบหนีไป
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บุพกรรมของพระมหาโมคคัลลานเถระ

	 ในอดีตชาติ	 พระมหาโมคคัลลานเถระ	 เกิดเป็นลูกคนเดียวของ			

พ่อแม่	 ต่อมาเมื่อเจริญเติบโตขึ้นพ่อแม่ทั้งสองประสบเคราะห์กรรมตาบอด	

ด้วยกันทั้งสองคนเป็นภาระที่ลูกชายคนเดียว	ต้องปรนนิบัติเลี้ยงดู	การงาน

ทุกอย่างทั้งนอกบ้านในบ้านลูกชายจัดการเป็นที่เรียบร้อย	 พ่อแม่ทั้งสอง						

มิต้องกังวล

	 ต่อมา	 พ่อแม่เห็นลูกชายอยู่ในวัยที่สมควรจะมีครอบครัวได้แล้ว	

จึงจัดการสู่ขอหญิงสาว	ที่มีชาติตระกูลใกล้เคียงกัน	ให้มาแต่งงานเป็นคู่ของ

ลูกชายทั้งๆ	ที่ลูกชายมิได้เต็มใจ	เพราะตนเองผู้เดียวก็สามารถปฏิบัติเลี้ยงดู

บิดามารดาได้เป็นอย่างดี	 แต่เมื่อบิดามารดาเป็นภาระจัดการให้แล้วก็ไม่ขัด

ความประสงค์ของท่าน	 เมื่อแต่งงานแล้วชีวิตครอบครัวที่มีลูกสะใภ้พ่อผัว

แม่ผัวอยู่ร่วมกันมาในระยะแรกๆ	ก็ราบรื่นสงบสุขเป็นอย่างดี

	 เมื่อกาลเวลาผ่านนานๆ	 ไป	 ลูกสะใภ้ก็เริ่มรังเกียจพ่อผัวแม่ผัวที่

ตาบอดด้วยกันทั้งสองคน	 จึงหาวิธีก�าจัดท่านทั้งสองด้วยการยุแหย่สามีให้

เกลียดชังพ่อแม่	 คือ	 เมื่อสามีออกท�างานนอกบ้าน	 	 ก็แกล้งท�าบ้านเรือนให้

สกปรกรกรุงรัง	 เมื่อสามีกลับมาก็ฟ้องว่าพ่อแม่ทั้งสองเป็นผู้กระท�าตนเอง	

ไม่สามารถที่จะทนเห็นทนอยู่ผู้เฒ่าตาบอดทั้งสองคนนี้ได้อีกต่อไปแล้ว	 ระยะ

แรกๆ	 สามีก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไรนัก	 ได้แต่รับฟังแล้วก็นิ่งเฉยแต่เมื่อภรรยา				

พูดบ่อยๆ	 และเห็นบ้านเรือนสกปรกมากยิ่งขึ้นจึงเชื่อค�าของภรรยา	 และได้

ปรึกษากันว่าจะท�าอย่างไรกับคนแก่ตาบอดทั้งสองคนนี้ดี

	 “เอาท่านใส่เกวียนไปฆ่าทิ้งในป่า”	ภรรยาเสนอความคิดเห็น	สามีแม้

จะไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้	 เพราะตนเป็นคนรักและกตัญญูต่อพ่อแม่มา

ตลอด	แต่เมื่อภรรยารบเร้าไม่รู้จบสิ้น	จึงใจอ่อนยอมท�าตามที่ภรรยาแนะน�า	

รุ่งเช้าได้จัดหาอาหารเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดีแล้วกล่าวว่า:-
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	 “ข้าแต่คุณพ่อคุณแม่ ญาติที่หมู่บ้านโน้นต้องการให้คุณพ่อคุณแม่

ไปเยี่ยมพวกเราไปกันในวันนี้เถิด”

	 ลูกชายให้พ่อแม่นั่งบนเกวียนแล้วออกเดินทาง	 พอมาถึงกลางป่า	

ส่งเชือกบังคับโคให้พ่อถือไว้แล้วพูดหลอกว่า:-

	 “คุณพ่อจับปลายเชือกนี้ไว้ โคจะลากเกวียนไปตามทางนี้ ทราบว่า

ในป่านี้มีพวกโจรซุ่มอยู่ ลูกจะลงเดินตรวจดูโดยรอบ”

	 เมื่อลงเดินได้สักครู่หนึ่ง	 ก็เปลี่ยนเสียงร้องตะโกนประหนึ่งว่าเสียง

โจรดักซุ่มอยู่	 แล้วเข้ามาทุบตีท�าร้ายบิดามารดา	 ฝ่ายบิดามารดาเชื่อว่าเป็น

โจรจริงๆ	 แม้จะถูกทุบตีอยู่ก็ยังร้องบอกให้ลูกรีบหนีไป	 พ่อแม่แก่แล้ว							

ไม่ต้องเป็นห่วง	ลูกจงรักษาชีวิตไว้เถิด	ลูกชายพอได้ยินเสียงมารดาบิดาร้อง

บอกให้รีบหนีไปไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่	ก็กลับคิดได้ว่า	“ตนท�ากรรมหนัก พ่อ

แม่แม้จะถูกเราทุบตีอยู่นี้ ก็ยังร้องคร�่าครวญด้วยความรักและห่างใยให้เรา

รีบหนีไปโดยมิได้ค�านึงถึงชีวิตของตนเอง”

	 ดังนี้แล้วจึงเข้ามาบีบนวดให้แล้วบอกกับพ่อแม่ว่า	 “บัดนี้พวกโจร

หนีไปหมดแล้ว”	 จากนั้นก็น�าท่านกลับมาปรนนิบัติดูแลที่บ้านเป็นอย่างดี	

ลูกชายเมื่อตายแล้วต้องชดใช้กรรมในนรกเป็นเวลานาน	 เมื่อพ้นจากนรก

แล้วมาเกิดใหม่	 ต้องถูกทุบตีจนแหลกละเอียดอีกหลายร้อยชาติ	 ในชาติ

สุดท้ายนี้แม้จะได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์	 มีฤทธิ์	 สามารถจะด�าดินล่องหน

หายตัวได้	เหาะเหินเดินอากาศได้	แต่ก็ไม่สามารถจะหนีผลกรรมได้	ท่านจึง

ยอมให้พวกโจรจับทุบจนร่างแหลกเหลวดังกล่าวมานั่นเอง

กราบทูลลานิพพาน

	 พระมหาโมคคัลลานเถระ	 คิดว่า	 “เราควรไปกราบทูลลาพระผู้มี 

พระภาคก่อนจึงปรินิพพาน”	 ดังนี้แล้ว	 ก็เรียบเรียงสรีรกายประสานกระดูก
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ผูกหมั่นด้วยก�าลังฌาน	 เหาะมาเฝ้าพระบรมศาสดา	 ถวายบังคมแล้วกราบ

ทูลลาปรินิพพาน	พระพุทธองค์ตรัสถามว่า	“โมคคัลลานะ เธอจะปรินิพพาน 

ที่ไหน เมื่อไร ?”

 “ข้าพระองค์ จะนิพพานที่กาฬศิลาในวันนี้ พระเจ้าข้า”

 “โมคคัลลานะ ถ้าอย่างนั้น เธอจงแสดงธรรมแก่ตถาคตก่อน ด้วย

ว่าการได้เห็นพระเถระ เช่นเธอนี้จะไม่มีอีกแล้ว”

	 พระเถระได้รับพระพุทธบัญชาเช่นนั้น	 จึงท�าปาฏิหาริย์เหาะขึ้นไป

บนอากาศแสดงพระธรรมเทศนาแล้วลงมาถวายอภิวาทกราบทูลลาไปยัง

กาฬศิลา	และปรินิพพาน	ณ	ที่นั้น	ตรงกับวันแรม	๑๕	ค�่า	เดือน	๑๒	หลัง

จากพระสารีบุตรนิพพานได้	๑๕	วัน

	 พระผู้มีพระภาค	 เสด็จไปพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย	 ทรงเป็น

องค์ประธานจุดเพลิงฌาปนกิจศพให้ท่าน	ขณะนั้น	ฝนดอกไม้ทิพย์ตกลงมา

โดยรอบบริเวณ	 มหาชนพากันประชุมท�าสักการะอัฐิธาตุตลอด	 ๗	 วัน	

พระพุทธองค์โปรดให้สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิไว้	 ณ	 ที่ใกล้ซุ้มประตูแห่งพระ				

เชตะวันมหาวิหารนั้น

	 สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า	 เมื่อพระอัครสาวกทั้งขวาและซ้าย

นิพพานหมดแล้ว	 ก็เปรียบประหนึ่งต้นหว้าแก่ที่กิ่งใหญ่ทั้งสองหักลงแล้ว		

คงเหลือแต่พระอานนท์	 ผู้เป็นพุทธอุปัฏฐากเพียงองค์เดียว	 เที่ยวติดตาม

ประการหนึ่งว่าเงาตามพระองค์	ฉะนั้น	

	 "ภิกษุถือการอยู่ป่าเป็นวัตร ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัตร ถือการเที่ยว

บิณฑบาตเป็นวัตร มีจิตมั่นคง จะก�าจัดเสนาแห่งพระยามัจจุราชเสียได้ 

คล้ายช้างท�าลายเรือนไม้อ้อ"
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บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพระมหาโมคคัลลานเถระ	 กระท�าอธิการความดีมาควบคู่กับ

พระสารีบุตร	โดยในอดีตกาล	ในที่สุดหนึ่งอสงไขย	ยิ่งด้วยแสนกัป	ในสมัย

พระวิปัสสีพุทธเจ้า	 ท่านพระมหาโมคคัลลานะ	 บังเกิดในตระกูลคหบดี

มหาศาล	 โดยมีชื่อว่า	 สิริวัฑฒนกุฎุมพี	 ท่านพระสารีบุตรบังเกิดในตระกูล

พราหมณ์มหาศาลมีชื่อว่า	 สรทมาณพ	คนทั้งสองเป็นสหาย	 เล่นฝุ่นด้วยกัน	

เมื่อสรทมาณพ	 ปรารถนาเป็นอัครสาวก	 ปฐมอัครสาวก	 สิริวัฑฒนกุมภี	 ก็	

ได้ตั้งความปรารถนา	 ต�าแหน่งทุติยอัครสาวกบ้าง	 ทั้งสองกระท�ากุศลตลอด

ช่ัวอายุ	 สิริวัฑฒกุฎุมภี	 บังเกิดในกามาวจรเทวโลก	 ส่วนสรทมาณพ								

เจริญพรหมวิหาร	๔	แล้วบังเกิดในพรหมโลก

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	 ท่านพระโมคคัลลานเถระมาบังเกิดเป็นบุตร

พราหมณ์ผู้เป็นนายบ้าน	 ชื่อว่า	 โกลิตะ	 มารดาชื่อว่านางโมคคัลลี	 เดิมท่าน	

ชื่อว่า	โกลิตะ	ตามสกุลแห่งบิดา	อีกอย่างหนึ่ง	เขาเรียกตามความที่เป็นบุตร

นางโมคคัลลีว่า	 โมคคัลลานะ	 ท่านเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้ว	 พวก

ภิกษุสงฆ์เรียกท่านว่า	โมคคัลลานะทั้งนั้น	

	 ท่านเกิดในต�าบลบ้าน	 ไม่ห่างไกลจากกรุงราชคฤห์	 ได้เป็นสหาย

ท่ีรักใคร่กันกับอุปติสสมาณพ	 มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน	 เพราะตระกูล				

ท้ังสองนั้น	 เป็นสหายติดต่อกันมาแต่คร้ังบรรพบุรุษ	 และเป็นตระกูลที	่		

มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์และบริวารเสมอกัน	

	 ครั้นเจริญวัยขึ้นแล้ว	 ได้เล่าเรียนศิลปะด้วยกัน	 แม้จะไปไหนหรือ

ท�าอะไร	ก็ไปและท�าด้วยกัน	จนกระทั่งเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา	ก็บวช

พร้อมกัน	ต่างกันแต่ได้ดวงตาเห็นธรรม(เป็นโสดาบัน)	ครั้งแรก	คนละคราว	
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(อ่านเพิ่มเติมในในประวัติของพระสารีบุตรเถระ)	 ในที่นี้จะกล่าวตั้งแต่

อุปสมบท

พุทธองค์แนะอุบายก�าจัดความง่วง ๘ ประการ

	 จ�าเดิมแต่ท่านได้อุปสมบทในพระธรรมวินัยได้	 ๗	 วัน	 ไปท�าความ
เพียร	อยู่ที่บ้านกัลลวาลมุตตคาม	แขวงมคธ	อ่อนใจ	นั่งโงกง่วงอยู่	พระบรม
ศาสดาเสด็จไปที่นั้น	 ทรงสั่งสอนและแสดงอุบาย	 ส�าหรับระงับความง่วง						
มีประการต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้	
	 ๑.	 โมคคัลลานะ	 เมื่อท่านมีสัญญาอย่างไร	 ความง่วงนั้นย่อม
ครอบง�าได้	ท่านควรท�าในใจถึงสัญญานั้นให้มาก
	 ๒.	ท่านควรตรึกตรองพิจารณาถึงธรรมตามที่ได้ฟังแล้ว	 และได้
เรียนแล้ว	ด้วยใจของท่านเอง
	 ๓.	ท่านควรสาธยายธรรมตามที่ตัวได้ฟังแล้ว	และได้เรียนแล้วโดย
พิสดาร
	 ๔.	ท่านควรยอนหูทั้งสองข้าง	และลูบด้วยฝ่ามือ
	 ๕.	 ท่านควรลุกขึ้นยืน	 ลูบนัยน์ตาด้วยน�้า	 เหลียวดูทิศทั้งหลาย	
แหงนดูดาวนักขัตรฤกษ์
	 ๖.	 ท่านควรท�าในใจถึงอาโลกสัญญา	 คือ	 ความส�าคัญในแสงสว่าง	
ตั้งความส�าคัญว่ากลางวันไว้ในใจ	 ให้เหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืน	 มี
ใจเปิดเผยฉะนี้	ไม่มีอะไรหุ้มห่อ	ท�าจิตอันมีแสงสว่างให้เกิด
	 ๗.	 ท่านควรอธิษฐานจงกรม	 ก�าหนดหมายว่า	 จักเดินกลับไปกลับ
มา	ส�ารวมอินทรีย์	มีจิตไม่คิดไปภายนอกฯ
	 ๘.	 ท่านควรส�าเร็จสีหไสยาสน์	 คือ	 นอนตะแคงข้างเบื้องขวา	 ซ้อน
เท้าเหลื่อมกัน	มีสติสัมปชัญญะ	ท�าความหมายในอันที่จะลุกขึ้นไว้ในใจ	พอ
ท่านตื่นแล้ว	ควรรีบลุกขึ้น
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	 ครั้นตรัสสอน	 อุบายส�าหรับระงับความง่วงอย่างนี้แล้ว	 ทรงสั่งสอน	

ให้ส�าเหนียกในใจอีกต่อไปว่า	เราจักไม่ชูงวง	(คือถือตัว)	เข้าไปสู่ตระกูล	เรา

จักไม่พูดค�า ซึ่งเป็นเหตุให้เถียงกัน	 เข้าใจผิดต่อกัน	 และตรัสสอนให้ยินดี

ด้วยที่นอนที่นั่งอันเงียบสงัด	และควรเป็นที่อยู่ตามส�าพังสมณวิสัย	

	 เมื่อตรัสสอนอย่างนี้แล้ว	 พระโมคคัลลานะกราบทูลถามว่า	 โดยย่อ

“ข้อปฏิบัติเพียงเท่าไร? ภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมที่สิ้นตัณหา มีความ

ส�าเร็จล่วงส่วนเกษมจากโยคธรรม เป็นพรหมจารีบุคคลยิ่งกว่าผู้อื่น ที่มีสุด

ดีกว่าผู้อื่น ประเสริฐสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย”	

	 พระศาสดาตรัสตอบว่า	 โมคคัลลานะ	ภิกษุในธรรมวินัยนี้	 ได้สดับ

แล้วว่า	ธรรมทั้งปวงไม่ควรถือมั่น	เธอทราบชัดธรรมทั้งปวง	ด้วยปัญญาอัน

วิเศษ	ย่อมก�าหนดรู้ธรรมทั้งปวงได้	 เธอได้ประสบเวทนา	อย่างใดอย่างหนึ่ง	

เป็นสุขก็ดี เป็นทุกข์ก็ดี มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ดี เธอพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง 

พิจารณาเห็นด้วยปัญญา	เป็นเครื่องหน่าย	เป็นเครื่องดับ	เป็นเครื่องสละคืน	

ในเวทนาทั้งหลายนั้น	 เมื่อพิจารณาเห็นดังนั้น	 ย่อมไม่ถือมั่นสิ่งอะไรๆ	 ใน

โลก	ไม่สะดุ้งหวาดหวั่น	ย่อมดับกิเลสให้สงบ	ได้ด้วยตนเอง	และทราบชัดว่า	

ชาตินี้สิ้นแล้ว	 พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว	 กิจที่จ�าจะต้องท�าได้ท�าส�าเร็จแล้ว	

กิจอื่นที่จะท�าอย่างนี้อีกมิได้มี	ว่าโดยย่อ	ข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แล	ภิกษุชื่อว่า

น้อมไปแล้ว	ในธรรมเป็นที่สิ้นตัณหา	

	 ท่านพระโมคคัลลานะ	 ปฏิบัติตามโอวาท	 ที่พระบรมศาสดาตรัส			

สั่งสอน	ก็ได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันนั้น

เอตทัคคะในด้านเป็นผู้มีฤทธิ์มาก และเป็นพระอัครสาวกฝ่ายซ้าย

	 ครั้นพระโมคคัลลานะ	 ได้ส�าเร็จพระอรหันต์แล้ว	 ท่านได้เป็นก�าลัง

ส�าคัญของพระบรมศาสดา	ในอันยังกิจที่พระบรมศาสดาทรงด�าริไว้ให้ส�าเร็จ	
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เพราะท่านเป็นผู้มีฤทธานุภาพมาก	 จึงได้รับยกย่องจากสมเด็จพระบรม

ศาสดาในต�าแหน่งเอตทัคคะว่า	 เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางเป็นผู้					

มีฤทธิ์	(อิทธิมนฺตาน�)

	 และทรงยกย่องว่าเป็นคู่กันกับพระสารีบุตร	 ในอันอุปการะภิกษุ					

ผู้เข้ามาบวชในพระธรรมวินัยดังกล่าวแล้ว	 ในประวัติท่านพระสารีบุตรว่า			

สารีบุตรเปรียบเหมือนมารดาผู้ยังบุตรให้เกิด	 โมคคัลลานะเปรียบเหมือน

นางนมผู้เลี้ยงทารกที่เกิดแล้ว	 กล่าวคือ	 สารีบุตรย่อมแนะน�าให้ตั้งอยู่ใน

โสดาปัตติผล		โมคคัลลานะแนะน�าให้ตั้งอยู่ในคุณเบื้องบนที่สูงกว่านั้น	

	 ด้วยเหตุนี้	 จึงมีค�ายกย่องพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกฝ่ายขวา					

พระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกฝ่ายซ้าย	

	 พระธรรมเทศนาของพระโมคคัลลานะ	 ไม่ค่อยจะมีที่เป็นโอวาท			

ให้แก่ภิกษุสงฆ์	 ก็มีเพียงแต่อนุมานสูตร	 ซึ่งว่าด้วยธรรมอันท�าให้คนเป็น				

ผู้ว่ายากหรือว่าง่าย	

เป็นผู้ช�านาญในการก่อสร้าง

	 ท่านพระโมคคัลลานะนั้นช�านาญในการนวกรรม	 (การก่อสร้าง)	

ด้วย	 ดังจะเห็นได้จาก	 เมื่อนางวิสาขามหาอุบาสิกา	 สร้างบุพพารามในกรุง			

สาวัตถี	พระบรมศาสดารับสั่งให้ท่านเป็นนวกัมมาธิฏฐายี	คือ	ผู้ควบคุมการ

ก่อสร้าง

ดับขันธปรินิพพาน

	 ท่านพระโมคคัลลานะ	ปรินิพพานก่อนพระบรมศาสดา	มีเรื่องเล่าว่า	

ครั้งเมื่อท่านพ�านักอยู่	 ณ	 ต�าบลกาฬศิลา	 แคว้นมคธ	 พวกเดียรถีย์ปรึกษา

กันว่า	 บรรดาลาภสักการะทั้งหลาย	 ที่เกิดขึ้นแก่พระบรมศาสดาในครั้งนั้น	

ด้วยอาศัยพระโมคคัลลานะ	เพราะท่านสามารถไปน�าข่าว	ในสวรรค์และนรก
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มาแจ้งแก่มนุษย์	 ชักน�าให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใส	 ถ้าพวกเราก�าจัดพระ

โมคคัลลานะเสียได้แล้ว	ลัทธิของพวกเราก็จะรุ่งเรืองขึ้น	

	 เมื่อปรึกษากันดังนั้นแล้ว	 จึงจ้างโจรผู้ร้ายให้ลอบฆ่าพระโมค									

คัลลานะ	เมื่อโจรมา	ท่านพระโมคคัลลานะทราบ	จึงหนีไปเสียสองครั้ง	ครั้ง		

ที่สามท่านพิจารณาเห็นว่า	 กรรมตามทันจึงไม่หนี	 พวกโจรผู้ร้ายทุบตีจน

ร่างกายท่านแหลก	 ก็ส�าคัญว่าตายแล้ว	 จึงน�าร่างกายของท่าน	 ไปซ่อนไว้ใน

พุ่มไม้แห่งหนึ่งแล้วพากันหนีไป

	 ท่านพระโมคคัลลานะยังไม่มรณะ	 เยียวยาอัตภาพให้หาย	 ด้วย

ก�าลังญาณ	 แล้วเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดา	 ทูลลากลับมาปรินิพพาน	

ณ	ที่เดิมในวันดับเดือน	๑๒	ภายหลังพระสารีบุตรปักษ์หนึ่ง	(๑๕	วัน)	พระ

ศาสดาได้เสด็จไปท�าฌาปนกิจ	 แล้วรับสั่งให้น�าอัฐิธาตุมาก่อนพระเจดีย	์

บรรจุไว้	ณ	ที่ใกล้ประตูแห่งเวฬุวนาราม.	

	 (อ่านเพิ่มเติมในหนังสือมนุษย์เล่ม ๑๕ หน้า ๒๖๑ และ ๓๕๐-ผู้รวบรวม)
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๓. ประวัติ พระวัปปะ

"พระอริยะย่อมเห็นทั้งบัณฑิตผู้เห็นอยู่ด้วย 

ย่อมเห็นทั้งอันธพาลผู้ไม่เห็นอยู่ด้วย 

ส่วนปุถุชนย่อมมองไม่เห็นทั้งอันธพาลและบัณฑิตนั้น"

	

 พระวัปปะ	หรือ	พระวัปปะเถระ เป็นพระภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้า	

เป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์	และพระอสีติมหาสาวก

	 พระวัปปะ	 เมื่อได้ตรัสรู้ธรรมแล้ว	 มีบทบาทส�าคัญในการช่วยเผย

แพร่พระพุทธศาสนาในช่วงต้นพุทธกาล	 ท่านด�ารงอายุพอสมควรแก่กาล				

ก็ดับขันธปรินิพพาน

ชาติภูมิ

	 ท่านพระวัปปะ	 เป็นบุตรพราหมณ์ในเมืองกบิลพัศดุ์	 เมื่อคราวพระ

มหาบุรุษประสูติใหม่	พราหมณ์ผู้บิดาของท่านได้รับเชิญเลี้ยงโภชนาหาร	 ใน

พระราชพิธีท�านายพระลักษณะ	 ได้เห็นพระมหาบุรุษ	 มีพระลักษณะถูกต้อง	

ตามต�าราลักษณะพยากรณ์ศาสตร์	 จึงมีความเคารพนับถือในพระองค์เป็น

อันมาก	 แต่ความหมดหวัง	 ในการที่จะได้เห็น	พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า	 เมื่อตนใกล้จะสิ้นชีวิต	 จึงได้สั่งสอนบุตรของตนไว้ว่า	 เมื่อพระ

มหาบุรุษ	 เสด็จออกทรงผนวชแล้ว	 ให้ติดตามเสด็จเมื่อนั้น	 ครั้นเมื่อพระ

มหาบุรุษเสด็จออกทรงผนวชแล้ว	และก�าลังบ�าเพ็ญทุกกรกิริยาอยู่	ท่านพระ

วัปปะ	พร้อมด้วยพราหมณ์	๔	คน	มีโกณฑัญญพราหมณ์เป็นหัวหน้า	จึงพา

กันออกบวชเป็นฤาษี	 ตามเสด็จพระมหาบุรุษ	 คอยอยู่เฝ้าปฏิบัติทุกเช้าค�่า	

ด้วยหวังว่า	 พระองค์ได้บรรลุธรรมอันใดแล้ว	 ก็จักได้สั่งสอนให้ตนได้บรรลุ
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ธรรมนั้นบ้าง	เมื่อเห็นพระองค์ทรงละทุกกรกิริยา	ที่ทรงประพฤติมาแล้วเป็น

เวลา	๖	ปี	จึงมีความเห็นร่วมกันว่า	พระองค์คลายความเพียร	 เวียนมาเพื่อ

ความเป็นผู้มักมากในกามคุณเสียแล้ว	 และคงจะไม่ได้บรรลุธรรมวิเศษ			

อันใดอันหนึ่งแน่นอน	จึงมีความเบื่อหน่าย	คลายความเคารพนับถือ	พากัน

หลีกไปอยู่	ณ	ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน	แขวงเมืองพาราณสีฯ

บรรลุธรรม

	 เมื่อพระมหาบุรุษ	 ทรงบ�าเพ็ญเพียรทางใจได้ตรัสรู้แล้ว	 จึงเสด็จไป

โปรดแสดงพระธรรมเทศนา	 ธัมมจักกัปปวัตนสูตร	 เป็นปฐมเทศนา	 ในเมื่อ

จบเทศนานั้น	 ท่านหาได้ส�าเร็จมรรคผลอะไรไม่	 วันรุ่งขึ้น	 ได้ฟังปกิรณก

เทศนา	จึงได้ดวงตาเห็นธรรม	(ในอรรถกถาตติยสามนต์แก้ว่า	การได้ดวงตา

เห็นธรรมของท่านทั้งสี่นี้	 สืบต่อไป	 ไม่ได้พร้อมกัน	 ได้คนละวัน	 คือ	 วัน

ปาฏิบท	วันค�่าหนึ่ง	ท่านพระวัปปะ	ได้ดวงตาเห็นธรรม	วันที่สองท่านภัททิยะ	

วันที่สามท่านมหานามะ	 วันที่สี่ท่านพระอัสสชิ	 วันที่ห้า	 แสดงอนัตตลักขณ

สูตรฯ)	 คือ	 ได้บรรลุโสดาปัตติผล	 เป็นพระโสดาบัน	 จึงได้ทูลขอบรรพชา

อุปสมบท	ในพระธรรมวินัยฯ

ส�าเร็จอรหันต์

	 พระองค์ทรงอนุญาตให้ท่านเป็นพระภิกษุ	 ด้วยวิธี	 “เอหิภิกขุ

อุปสัมปทา”	 เมื่อมีอินทรีย์แก่กล้าแล้ว	 ได้ฟังเทศนา	อนัตตลักขณสูตร	ก็ได้

ส�าเร็จพระอรหัตผล	เป็น	พระอรหันต์	ผู้ชื่อว่า	อเสขบุคคล	(พระอเสขบุคคล	

คือ	ผู้ที่ไม่ต้องศึกษาอะไรอื่นอีกต่อไป)	ท่านได้ช่วยเป็นก�าลังพระบรมศาสดา	

ประกาศพระศาสนาคราวแรกองค์หนึ่ง	 เมื่อท่านด�ารงอายุสังขาร	 อยู่พอ

สมควรแก่กาลแล้ว		ก็ดับขันธปรินิพพานฯ..
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เนื้อหาเพิ่มเติม

จาก หอมรดกไทย www.heritage.thaigov.net

	 ใจความในวัปปเถระวัตถุนี้	พระสังคีติกาจารย์	ก�าหนดด้วยบทพระ

คาถามีเนื้อความว่า	 ในกาลเมื่อพระศาสนา	 ของพระปทุมุตตระพุทธเจ้านั้น	

พระวัปปเถระ	 ได้เกิดในเรือนของตระกูลในนครหงสวดี	 เมื่อเจริญวัย					

จ�าความได้แล้ว	 ก็ได้สดับค�าสรรเสริญจากบริษัททั้งหลายว่า	 พระมหาเถระ				

ทั้งหลายชื่อนั้นชื่อนั้น	 ท่านได้รับอมฤตธรรม	 ของพระบรมศาสดาก่อนกว่า

บริษัททั้งปวง	กุลบุตรนั้น	จึงเข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้า	ตั้งปณิธานความ

ปรารถนาว่า	 ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า	 สืบไปในอนาคตกาล	 เมื่อบุคคล						

ทั้งหลาย	บรรดาที่จะได้เป็นผู้รับอมฤตธรรมเทศนา	ของพระบรมศาสดา	ณ	

กาลบัดนี้	 ขอให้ข้าพระองค์	พึงได้เป็นผู้รับพระอมฤตธรรมเทศนา	ก่อนกว่า

บริษัทคนทั้งปวง	คนใดคนหนึ่งเถิด	ครั้นตั้งปณิธานดังนี้แล้ว	จึงยังบุคคลให้

รู้แจ้ง	 ซึ่งตนว่าเป็นบุคคลตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมณ์	 ในส�านักของพระบรม

ศาสดา	

	 กุลบุตรผู้นั้น	 ครั้นอุตสาห์บ�าเพ็ญกุศลอยู่	 จนก�าหนดชนมายุแล้ว	

เมื่อท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลก	และมนุษย์โลกสิ้นกาลช้านาน	

	 ครั้นมาในพระพุทธศาสนา	 ของพระพุทธเจ้าของเรานี้	 ก็ได้เกิดเป็น

บุตรของพราหมณ์	อยู่ในกรุงกบิลพัสด์	มีชื่อว่า	วัปปมานพ	เมื่อค�าพยากรณ์

ที่พระกาฬเทวินดาบสท�านาย	พระมหาสัตว์เจ้าว่า	พระสิทธัตถราชกุมารนี้	จะ

ได้ตรัสเป็นองค์พระสัพพัญญูพุทธเจ้า	 เที่ยงแท้ดังนี้แล	จึงละเสียซึ่งฆราวาส	

ออกบรรพชาเป็นดาบส	 กับด้วยบุตรพราหมณ์ทั้งหลาย	 มีโกณฑัญญ

พราหมณ์เป็นประธาน	 ไปยับยั้ง	 คอยท่าพระมหาสัตว์อยู่ในอุรุเวลประเทศ	

ด้วยมาด�าริว่า	 ในกาลเมื่อพระมหาสัตว์	 ได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้ว	

เราจะได้รับพระราชทานฟังพระธรรมเทศนา	 ในส�านักของพระพุทธองค์แล้ว	
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เราก็จะได้บรรลุพระอมฤตนิพพาน	

	 เมื่อมาสันนิษฐานดังนี้แล้ว	 ก็เข้าไปบ�ารุงบ�าเรอพระมหาสัตว์เรา	 ที่

ออกสู่มหาภิเนษกรมณ์	กระท�าทุกกรกิริยาอยู่สิ้น	๖	พระวัสสานั้นแล้ว	ก็พา

กันเหนื่อยหน่าย	 เลี่ยงหนีพระมหาสัตว์เจ้า	 ไปยังป่าอิสิปตนมิคทายวัน	

เพราะเหตุด้วยพระมหาสัตว์เจ้านั้น	 เสวยอาหารอันหยาบ	 กาลเมื่อพระมหา

สัตว์ได้ตรัสรู้สัมโพธิญาณแล้ว	 และเสด็จยับยั้งอยู่เจ็ดวันเจ็ดวาระแล้ว	 และ

เสด็จไปยังป่าอิสิปตนมิคทายวัน	 โปรดประทานพระสัทธรรมเทศนา	 พระ

ธรรมจักกัปปวัตนสูตร	ในวันปฏิบทแรมหนึ่งค�่า	วัปปกุลบุตรก็ได้ด�ารงอยู่ใน

พระโสดาปัตติผลญาณ	 ครั้น	 ณ	 วันแรมห้าค�่า	 วัปปกุลบุตรก็ได้บรรลุ						

พระอรหัต	 พร้อมด้วยพระปฏิสัมภิทาญาณ	 กับด้วยพราหมณ์ทั้งหลาย	

จ�านวนมากมีพระอัญญาโกณฑัญญะเถระ	เป็นประธาน	

	 เหตุการณ์ดังนั้น	 พระวัปปเถระ	 จึงได้กล่าวประกาศแสดงความ

ประพฤติ	 ในกาลก่อนของท่านไว้โดยนัยพิสดาร	 ในคัมภีร์พระอปทาน	 และ

เมื่อท่านมีชนมายุสังขารบริบูรณ์แล้ว	 ก็ดับขันธ์เข้าสู่พระปรินิพพาน	 ด้วย				

อนุปาทิเสส	ปรินิพพานธาตุ	สิ้นชาติ	สิ้นภพ	สิ้นตัณหา	อุปาทาน	



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๗ ตอน ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป

36

๔. ประวัติ พระองคุลิมาลเถระ

"ผู้ใด เคยประมาทมาก่อนแล้วเลิกประมาทเสียได้ภายหลัง 

ผู้ใด ท�าบาปกรรมไว้แล้ว ละได้ด้วยกุศล (มรรคจิต) 

ผู้นั้น ย่อมเป็นเหมือนพระจันทร์ ที่โผล่พ้นเมฆหมอก 

คือท�าโลกนี้ให้สว่างไสวได้ 

ภิกษุใด แม้จะยังหนุ่ม แต่หมั่นปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

ภิกษุนั้น ย่อมเป็นเหมือนพระจันทร ์ที่โผล่พ้นเมฆหมอก 

คือท�าโลกนี้ให้สว่างไสวได้"

	 ท่านพระองคุลิมาลเถระ	 เป็นบุตรพราหมณ์ผู้เป็นปุโรหิต	 ของพระ

เจ้าปัสเสนทิโกศล	ในพระนครสาวัตถี	มารดาชื่อว่านางมันตานีพราหมณี	

เกิดในฤกษ์มหาโจร

	 เมื่อท่านคลอดจากครรภ์มารดา	 ได้บังเกิดเหตุอัศจรรย์	 บรรดา

เครื่องศาสตราอาวุธยุทธภัณฑ์	 อันมีอยู่ในเรือนนั้นก็ดี	 เครื่องพระแสง

ศาสตรวุธ	 ของพระเจ้าปัสเสนทิโกศลก็ดี	 ก็บังเกิดรุ่งเรือง	 เป็นเปลวไฟ

รุ่งโรจน์โชตนาการ	

	 ฝ่ายปุโรหิตาผู้เป็นบิดา	เมื่อเห็นเหตุนั้นแล้ว	จึงออกจากเรือนเล็งแล

ดูฤกษ์บน	 ฤกษ์นั้นก็ปรากฏในอากาศประหลาดใจหนักหนา	 ด้วยว่าบุตรนั้น	

จะเกิดเป็นโจร	 ครั้นเพลารุ่งเช้าจึงเข้าไปสู่ที่เฝ้า	 กราบทูลเนื้อความนั้นให้		

พระเจ้าปัสเสนทิโกศลทรงทราบ	

	 ผลที่สุด	ได้กราบทูลให้พระองค์จับกุมประหารชีวิตเสีย	แต่พระองค์

หาทรงท�าไม่	 จึงรับสั่งให้บ�ารุงเลี้ยงรักษาไว้	 ปุโรหิตาจารย์	 ก็อภิบาลบ�ารุง
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รักษากุมารนั้นไว้	 และให้นามว่า	 “เจ้าอหิงสกกุมาร”	 แปลว่า	 กุมารผู้ไม่

เบียดเบียน	 เพราะถือเอาตามนิมิตเหตุ	 เมื่อคลอดนั้น	 ครั้นเมื่อเจ้าอหิงสก

กุมาร	เจริญวัยแล้ว	มารดาบิดาจึงส่งไปสู่พระนครตักกศิลา	เพื่อจะได้ศึกษา

เล่าเรียนวิชา	และศิลปศาสตร์	

ศึกษาศิลปวิทยากับอาจารย์ทิศาปาโมกข์

	 เมื่อเจ้าอหิงสกกุมาร	 ไปถึงพระนครตักกศิลาแล้ว	 ก็เข้าไปหา

อาจารย์ทิศาปาโมกข์	 ขอศึกษาศิลปวิทยา	 อุตส่าห์กระท�าวัตรปรนนิบัติ				

เป็นอันดี	และมีปัญญาเล่าเรียนได้ว่องไว	แม้จะเล่าเรียนศิลปศาสตร์วิชาการ				

ใดๆ	ก็รู้จบสิ้นทุกประการ	เชี่ยวชาญยิ่งกว่าศิษย์ทั้งปวง	จึงเป็นที่โปรดปราน

ของอาจารย์ทิศาปาโมกข์	

	 ฝ่ายมาณพทั้งหลาย	 อันเป็นเพื่อนเล่าเรียนด้วยกันนั้น	 ก็บังเกิด

ความริษยา	จึงประชุมปรึกษากัน	เพื่อคิดอุบายท�าลายเจ้าอหิงสกกุมารเสีย	

อาจารย์ถูกยุยง จึงวางอุบายก�าจัดอหิงสกะด้วย “วิษณุมนต์”

	 เมื่อเป็นที่ตกลงกันแล้ว	 ได้ไปยุยงอาจารย์ถึงสองครั้งสอง	 สามครั้ง	

(ว่าอหิงสกะ	 เป็นชู้กับภรรยาของอาจารย์)	 ในที่สุด	อาจารย์ก็ปลงใจเชื่อ	คิด

หาอุบาย	ที่จะก�าจัดอหิงสกกุมาร	เมื่อเห็นอุบายเป็นที่แยบคายแล้ว	จึงพูดกะ

เจ้าอหิงสกกุมารว่า	ดูกรมาณพ	เจ้าจงไปฆ่าคน	แล้วตัดเอานิ้วมาให้ได้พันนิ้ว	

แล้วจงน�ามา	เราจะประกอบศิลปศาสตร์อันชื่อว่า	วิษณุมนต์ ให้แก่เธอ	

	 ในขั้นต้น	เจ้าอหิงสกกุมาร	มีความรังเกียจ	ไม่พอใจ	เพราะตนเกิด

ในตระกูลพราหมณ์	 ไม่ควรเบียดเบียนฆ่าสัตว์	 เป็นการผิดประเพณี	 วงศ์

ตระกูลมารดาบิดา	 แต่ด้วยอาศัยความอยากส�าเร็จศิลปะศาสตร์	 อันมีชื่อว่า

วิษณุมนต์	จึงได้ฝืนใจท�า	

	 เริ่มจับอาวุธ	ผูกพันให้มั่นกับตัวแล้ว	ก็ลาอาจารย์เข้าสู่ราวป่า	เที่ยว
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พิฆาตฆ่ามนุษย์	 อันเดินไปมาในสถานที่นั้นๆ	 ครั้นฆ่าแล้ว	 มิได้ก�าหนดนับ

เป็นคะแนนไว้	ประการหนึ่งจิตก็มิได้คิดว่า	จะกระท�าบาปหยาบช้า	 เหตุดังนี้	

จึงมิได้ก�าหนดคนที่ตนฆ่าตาย	ก็บังเกิดลบเลือนสงสัย	

ฆ่าตัดนิ้วท�าเป็นพวงมาลัย

	 ตั้งแต่นั้นมาเมื่อฆ่าคนตายแล้ว	 ก็ตัดเอานิ้วมือมาร้อยเป็นพวงไว้	

ดุจดังพวงมาลัยนับได้ถึง	๙๙๙	นิ้ว	เพราะเหตุฉะนั้น	อหิงสกกุมารจึงมีนาม

ปรากฏว่า	“องคุลิมาลโจร”	แปลว่าโจรผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมาลา	

	 ข่าวคราวเรื่องนี้	 ระบือกระฉ่อนไปตามนิคมชนบทต่างๆ	 มหาชนมี

ความสะดุ้ง	ตกใจกลัว	ก็พร้อมกันไปเฝ้าพระเจ้าปเสนทิโกศล	 เพื่อกราบทูล

ให้พระองค์ก�าจัดเสีย	 เมื่อพระองค์ทรงทราบแล้ว	 จึงรับสั่งให้ตระเตรียม

ก�าลังพล	เพื่อจะไปจับองคุลิมาลโจร	ฆ่าเสีย	

	 ปุโรหิตอาจารย์	 ผู้เป็นบิดาทราบว่าอันตรายจะมีแก่บุตร	 จึงปรึกษา

กับนางพราหมณี	 ให้นางพราหมณีรีบออกไปก่อน	 เพื่อบอกเหตุนั้นให	้			

บุตรทราบ	

พระพุทธองค์เสด็จห้ามการท�ามาตุฆาต

	 ในกาลครั้งนั้น	 สมเด็จพระบรมศาสดา	 ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระ

อรหัตผลขององคุลิมาลโจร	 ถ้าพระองค์ไม่ทรงเป็นพระภาระ	 ก็จะกระท�า		

มาตุฆาต	(ฆ่ามารดา)	เสีย	จักเป็นเหตุเสื่อมเสียจากมรรคผล	

	 จึงรีบเสด็จไปแต่เช้าตรู่	 เมื่อพบเข้าแล้ว	 องคุลิมาลโจรก็ตรงเข้าไล่

ทันที	 หมายจะพิฆาตฆ่าเอานิ้วพระหัตถ์	 แม้ไล่เท่าไรก็ไม่ทัน	 จนเกิดกาย

เหนื่อยเมื่อยล้า	 จึงร้องตะโกนให้พระบรมศาสดาหยุด	 พระองค์จึงตรัส			

บอกว่า	พระองค์ได้หยุดแล้ว	แต่เขาก็ยังไล่ตามไม่ทัน	จึงหาว่าพระองค์ตรัส
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มุสาวาท	พระองค์ก็ตรัสบอกว่า	เราหยุดจากการท�าอกุศล	อันให้ผลเป็นทุกข์

มานานแล้ว	ส่วนท่านยังไม่หยุด	

มหาโจรกลับใจ

	 พระสุระเสียงนั้น	 ท�าให้องคุลิมาลโจรรู้สึกส�านึกโทษของตน	 จึง

เปลื้องเครื่องศาสตราวุธ	 และมาลัยนิ้วมือออกจากกาย	 ทิ้งไว้ในซอกภูเขา	

แล้วเข้าไปเฝ้าทูลขอบรรพชาอุปสมบท	 พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้อุปสมบท

ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา	แล้วทรงน�าพาเข้าไปในพระเชตวันมหาวิหาร

	 ครั้นเวลารุ่งเช้า	 ท่านเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี	 ชาวพระ	

นครได้เห็นท่านแล้ว	เกิดความตกใจกลัว	พากันวิ่งหนีเป็นอลหม่าน	พากันวิ่ง

เข้าไปในก�าแพง	พระราชวังปิดประตูพระนครเสีย	และพูดจากันต่างๆ	นานา	

บางคนพูดว่า	 ท่านพระองคุลิมาลปลอมเป็นสมณะ	 เพื่อหลบหนีราชภัย					

บางคนพูดว่า	เพื่อหวังจะประทุษร้ายคนภายในพระนคร

	 ท่านเที่ยวบิณฑบาตไปถึงไหน	ก็มีเสียงโจษจันเซ็งแซ่ไปถึงนั่น	 ไม่มี

ใครถวายบิณฑบาตเลยแม้แต่เพียงทัพพีเดียว	 ภิกษุรูปใดไปกับท่าน	 ภิกษุ		

รูปนั้นก็พลอยอดไปด้วย	

ท�าน�้ามนต์ให้หญิงมีครรภ์

	 แต่ก็เป็นโชคของท่านอย่างหนึ่ง	 ที่ท่านท�าน�้ามนต์	 ให้หญิงมีครรภ์

คลอดง่ายที่สุด	 คือ	 ครั้งหนึ่ง	 ท่านท�าน�้ามนต์ให้หญิงมีครรภ์คนหนึ่ง	 หญิง

คนนั้นก็คลอดบุตรง่ายเหมือนเทน�้าออกจากกระออม	 ตั้งแต่นั้นมา	 ก็มีคน

นิยมนับถือท่านจนกระทั่งว่า	 แท่นที่ท่านนั่งคนเอาน�้าไปรด	 แล้วใช้เป็น

น�้ามนต์		ก็ให้ผลสมความประสงค์เช่นเดียวกัน

	 คาถาที่ท่านท�าน�้ามนต์นั้นนิยมกัน	ได้แก่	“ยโตหํ ภคินิ อริยาย ชาติ

ยา ชาโต นาภิชานามิ สญฺจิจฺจ ปาณํ ชีวิตา โวโรเปตา เตน สจฺเจน โสตฺถิ เต 
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โหตุ โสตฺถิ คพฺภสฺส”	ดังนี้	แปลว่า	“ดูกรน้องหญิง ตั้งแต่ฉันเกิดมาแล้ว โดย

อริยชาติ ยังไม่รู้สึกตัวว่า ได้แกล้งปลงชีวิตสัตว์เลย ด้วยอ�านาจสัจจวาจานั้น 

ขอความสุขสวัสดี จงมีแก่หล่อน และครรภ์ของหล่อนเถิด”	

บรรลุธรรม

	 ท่านพระองคุลิมาลนั้น	เป็นผู้ไม่ประมาท	ตั้งใจเจริญสมณธรรม	แต่

จิตฟุ้งซ่าน	ไม่เป็นสมาธิได้	เพราะคนที่ฆ่าประดุจดังว่ามาปรากฏอยู่ตรงหน้า	

	 พระบรมศาสดาทรงทราบ	จึงเสด็จมาแนะน�าสั่งสอน	ไม่ให้ระลึกถึง

สิ่งที่ล่วงมาแล้ว แลสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ให้พิจารณาธรรม ที่บังเกิดขึ้นเฉพาะ

หน้าอย่างเดียว	ท่านประพฤติตาม	ไม่ช้าก็ส�าเร็จพระอรหัตผล	เป็นพระอริย

สาวก	 นับเข้าในจ�านวนอสีติมหาสาวกองค์หนึ่ง	 เมื่อท่านด�ารงชนมายุสังขาร

อยู่โดยสมควรแก่กาลแล้ว	ก็ดับขันธปรินิพพาน

 (อ่านเพิ่มเติมในหนังสือมนุษย์เล่ม ๑๕ หน้า ๓๐๗ และ ๔๕๗-ผู้รวบรวม)
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๕. ประวัติ พระภัททิยะ

ชาติภูมิ

	 ท่านพระภัททิยะ	มีชาติภูมิอยู่ในเมืองกบิลพัศดุ์	 เป็นบุตรพราหมณ์

คนหนึ่งในจ�านวนพราหมณ์	 ๑๐๘	 คน	 ที่ได้รับเชิญเลี้ยงโภชนาหาร	 ในการ

ท�านายพระลักษณะพระมหาบุรุษฯ	

เหตุการณ์ก่อนออกบวช

	 ท่านได้ยินบิดาบอกเล่าให้ฟังว่า	พระมหาบุรุษมีพระลักษณะถูกต้อง	
ตามมหาบุรุษลักษณะพยากรณ์ศาสตร์	 จึงมีความเคารพนับถือในพระองค์
เป็นอันมาก	เมื่อพระมหาบุรุษเสด็จออกทรงผนวช	ท่านพร้อมด้วยพราหมณ์	
๔	 คน	 มีโกณฑัญญะเป็นหัวหน้า	 มีความเห็นร่วมกันว่า	 บรรพชาของพระ
มหาบุรุษ	จักไม่เลวทรามเสื่อมเสีย	จากประโยชน์	คงจะอ�านวยประโยชน์ให้
แก่ผู้อื่นด้วย	 ครั้นด�าริอย่างนี้แล้ว	 จึงพากันออกบวชเป็นฤาษี	 ติดตามเสด็จ	
คอยเฝ้าปฏิบัติอยู่ทุกเช้าค�่า	ด้วยหวังว่า	ถ้าพระองค์ได้บรรลุธรรมพิเศษแล้ว	
จักสั่งสอนตนให้บรรลุตามบ้าง	 ครั้นเห็นพระองค์ทรงละทุกกรกิริยา	 ที่
ประพฤติมาเป็นเวลา	๖	ปี	จึงมีความเบื่อหน่าย	ในการที่จะปฏิบัติต่อไป	ด้วย
เข้าใจว่า	 พระองค์กลายเป็นผู้มักมากในกามคุณ	 คลายความเพียรเสียแล้ว	
เห็นจะไม่ได้บรรลุธรรมพิเศษอันใดอันหนึ่งเป็นแน่	 จึงพากันละพระองค์ไป
เสีย	ไปอยู่	ณ	ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน	แขวงเมืองพาราณสี	เมื่อพระมหาบุรุษ
ได้ตรัสรู้แล้ว	 ได้เสด็จไปโปรดแสดงธรรมเทศนาธัมจักกัปปวัตนสูตร	 เป็น
ปฐมเทศนา	แต่หาได้ส�าเร็จมรรคผลอะไร	เพราะเทศนานั้นไม่	วันต่อมาหลัง
จากท่านวัปปะบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้ว	 ได้ฟังปกิรณกเทศนาที่พระองค์
ตรัสสอน	 ท่านได้บรรลุโสดาปัตติผล	 จึงได้ทูลของบรรพชาอุปสมบทในพระ
ธรรมวินัย					
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อุปสมบท

	 พระองค์ทรงรับให้เป็นภิกษุด้วยวิธี	 “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”	 เมื่อ

อินทรีย์แก่กล้าแล้ว	 ได้ฟังพระธรรมเทศนาอนัตตลักขณสูตร	 ในส�านักของ

พระองค์	ในวันที่พระอรรถกถาจารย์ก�าหนดว่าแรม	๕	ค�่า	แห่งเดือนสาวนะ	

(เดือน	๘)	ในเวลาจบเทศนา จิตของท่านก็หลุดพ้นจากกิเลส ไม่ถือมั่นด้วย

อุปาทาน	 ได้เป็นพระอรหันต์ขีณาสพ	 ประพฤติจบพรหมจรรย์ในพระธรรม

วินัยนี้	 ท่านได้ช่วยเป็นก�าลังพระบรมศาสดา	 ประกาศพระศาสนาคราวแรก

องค์หนึง่	เมือ่ด�ารงอายสัุงขารอยูพ่อสมควรแก่กาลแล้วกด็บัขนัธปรินพิพานฯ	
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๖. ประวัติ พระวักกลิเถระ

"ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระองค์จักแผ่ปีติและสุข
ให้ซาบซ่านไปทั่วร่างกาย 

แล้วปีติและสุขนั้นจักข่มความหิวให้ระงับลงได้ 

ข้าพระองค์ ก็จักสามารถอยู่ในป่าใหญ่ที่แห้งแล้งเช่นนี้ได้"

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพระวักกลิเถระ	ครั้งพระปทุมุตตรพุทธเจ้า	ไปวิหารยืนฟังธรรม
ท้ายบริษัท	 เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่ง	 ไว้ในต�าแหน่งเป็นยอด
ของเหล่าภิกษุ	 ผู้น้อมใจไปด้วยศรัทธา	 จึงคิดว่า	 แม้เราก็ควรเป็นเช่นนี้							
ในอนาคต	
	 จึงนิมนต์พระศาสดา	 ถวายทานเป็นเวลา	 ๗	 วัน	 ถวายบังคมพระ
ทศพลแล้ว	กระท�าความปรารถนาว่า	พระเจ้าข้า	ด้วยกุศลกรรมอันนี้	 ขอข้า
พระองค์	 พึงเป็นยอดของเหล่าภิกษุ	 ผู้น้อมใจไปด้วยศรัทธา	 ในศาสนาของ
พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต	 เหมือนภิกษุที่พระองค์ทรงสถาปนาไว้	
ในต�าแหน่งเอตทัคคะของเหล่าภิกษุ	ผู้น้อมใจไปด้วยศรัทธา
	 พระศาสดาทรงเห็นว่า	 ความปรารถนาไม่มอีนัตราย	 จึงทรงพยากรณ์	
แล้วเสด็จกลับไป	ฝ่ายท่านกระท�ากุศลตลอดชีพแล้ว	เวียนว่ายอยู่ในเทวโลก

และมนุษยโลก

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	 ท่านพระวักกลิเถระ	 มาบังเกิดในตระกูล

พราหมณ์ตระกูลหนึ่ง	 ในพระนครสาวัตถี	 ชื่อว่าวักกลิมาณพ	 เมื่อเจริญวัย

แล้ว		ได้ศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาตามลัทธิของพราหมณ์จนจบไตรเพท	



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๗ ตอน ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป

44

บวชเพราะอยากเห็นพระพุทธองค์ตลอดเวลา

	 ครั้นเที่ยวไปในนครสาวัตถี	วักกลิมาณพ	ได้เห็นพระองค์	ก็บังเกิด

ความเลื่อมใส	 ในพระรูปพระโฉมของพระองค์	 ไม่อิ่ม	 ไม่เบื่อหน่ายในการดู	

อยากจะดูทุกเมื่อ	 จึงคิดว่า	 ถ้าเราได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา	

จักได้เห็นพระองค์อยู่เป็นนิตย์	

	 ครั้นคิดอย่างนั้น	 จึงได้ออกบวชในพระพุทธศาสนา	 ครั้นบวชแล้ว	

แทนที่จะท่องบ่นสาธยายธรรม	 และบ�าเพ็ญเพียรในกรรมฐาน	 แต่ก็หาได้ท�า

เช่นนั้นไม่	 มัวเมาแต่เที่ยวดู	 พระรูปโฉมของพระบรมศาสดาอยู่เท่านั้น	

พระองค์ก็มิได้ตรัสว่าอะไรๆ	กะท่าน	ท่านก็เที่ยวตามชมเชยอยู่เช่นนั้น	

ถูกพระพุทธองค์ขับจากส�านัก

	 ครั้นต่อมาพระบรมศาสดาตรัสสอนว่า	 “ดูก่อนวักกลิ เธอต้องการดู

กาย ที่เปื่อยเน่านี้ เพื่อประโยชน์อะไร ดูก่อนวักกลิ ผู้ใดแลเห็นธรรม ผู้นั้น

ชื่อว่า เห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม” 

	 แม้พระองค์ทรงตรัสสอนอย่างนี้แล้ว	 ท่านพระวักกลิก็ยังไม่ละ	 ซึ่ง

อันดูพระองค์	 หลีกหนีไปในที่อื่นเสีย	 พระบรมศาสดาจึงทรงด�าริว่า	 ภิกษุนี้	

ถ้าไม่ได้ความสลดใจเสียบ้างแล้ว	 ก็จะไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไร	 ครั้นทรง

ด�าริในพระทัยอย่างนี้แล้ว	เมื่อจวนจะถึงวันเข้าพรรษา	พระองค์จึงเสด็จไปสู่

กรุงราชคฤห์มหานคร	ในวันเข้าพรรษา

	 พระองค์จึงมีพระพุทธฎีกา	 ประณามขับไล่พระวักกลิเสียจากส�านัก

ของพระองค์ว่า	 “อเปหิ วกฺกลิ”	 ดูก่อนวักกลิภิกษุ	 เธอจงหลีกไปให้พ้นจาก

ส�านักของเราเถิด	

น้อยใจจึงคิดฆ่าตัวตาย

	 ท่านพระวักกลิเกิดความน้อยใจว่า	 พระบรมศาสดา	 จะไม่ทักทาย
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ปราศรัยกะเราอีกแล้ว	 เราก็ไม่อาจจะอยู่ในที่เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์	

ตลอดไตรมาส	 มีความเสียใจที่จะไม่ได้เห็นพระองค์	 จึงหลีกออกจากพุทธ

ส�านัก	 แล้วคิดว่า	 เรามีชีวิตอยู่	 จะมีประโยชน์อะไร	 เราจะกระโดดภูเขาตาย

เสีย	ครั้นคิดอย่างนั้นแล้ว	จึงขึ้นไปสู่ยอดเขาคิชฌกูฏ	

	 พระบรมศาสดา	 ทรงทราบซ่ึงความล�าบากของท่าน	 จึงแสดง

พระองค์ให้ปรากฏ	ในที่เฉพาะหน้า	เพื่อจะให้พระวักกลิเถระ	เกิดปีติโสมนัส

แรงขึ้น	 เหมือนหลั่งกระแสน�้าลงในสระที่แห้ง	 จึงตรัสพระคาถาในพระ

ธรรมบทว่า	 ภิกษุผู้มากด้วยความปราโมทย์	 เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา					

จะพึงบรรลุบท	อันสงบที่ระงับสังขาร	เป็นความสุข	

บรรลุพระอรหันต์พร้อมปฏิสัมภิทา

	 ท่านเกิดปีติและปราโมทย์อย่างแรงกล้า	 มาเฝ้าพระบรมศาสดาโดย

ทางอากาศ	 นึกถึงพระโอวาทที่พระบรมศาสดาตรัสสอน	 ข่มปีติ	 บนอากาศ

เสียได้แล้ว	 ได้บรรลุพระอรหันต์	 พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา	 ลงมาถวายบังคม

พระบรมศาสดาที่เฉพาะพระพักตร์

เอตทัคคะในทางศรัทธาวิมุตติ 

	 ต่อมาภายหลัง	 พระบรมศาสดาประทับทั่งท่ามกลางหมู่พระอริยะ	

ทรงสถาปนาท่านพระวักกลิไว้ในต�าแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย	 ผู้น้อมใจ

ไปด้วยศรัทธา	(สทฺธาธิมุตตาน�).	

	 (อ่านเพิ่มเติมในหนังสือมนุษย์เล่ม ๑๕ หน้า ๔๒๔-ผู้รวบรวม) 
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๗. ประวัติ พระมหานามเถระ
		

ชาติภูมิ

	 ท่านพระมหานามเถระ	 เกิดในสกุลพราหมณ์	 ในกบิลพัสดุ์นคร	

ได้ยินพราหมณ์ผู้เป็นบิดาเล่าให้ฟังว่า	 เจ้าชายสิทธัตถะ	 มีลักษณะถูกต้อง	

ตามต�าราลักษณะพยากรณ์ศาสตร์	 เพราะได้เคยเห็นพระองค์	 ในเมื่อครั้งได้

รับเชิญเลี้ยงโภชนาหาร	 ในพระราชพิธีท�านายพระลักษณะ	 จึงได้มีความ

เคารพนับถือ	 และเชื่อในพระองค์เป็นอันมาก	 จึงพร้อมด้วยพราหมณ์อีก				

๔	 คน	 มีโกณฑัญญะพราหมณ์	 เป็นหัวหน้า	 พากันออกบวชเป็นฤาษี	 ตาม

เสด็จ	คอยปฏิบัติพระองค์อยู่	

	 ต่อมาเมื่อพระเจ้าชายสิทธัตถะ	 ทรงเลิกการบ�าเพ็ญทุกกรกิริยา

(ทรมานตน)	หันมาบ�าเพ็ญเพียรในทางใจใหม่	พากันเข้าใจว่า	จะไม่ได้บรรลุ

ธรรมพิเศษเสียแล้ว	 จึงเกิดความผิดหวัง	 พากันหลีกหนีพระองค์ไปอยู่	 ณ	

ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน	แขวงเมืองพาราณสี	

บรรลุธรรม

	 ครั้นพระเจ้าชายสิทธัตถะ	 เสด็จไปแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร	

โปรดเป็นครั้งแรก	 และทรงแสดงปกิรณกเทศนาในวันเป็นล�าดับไป	 ท่านได้

สดับเทศนาทั้งสองนั้น	 แต่ยังไม่ได้ส�าเร็จมรรคผลอันใด	 ต่อเมื่อได้สดับ					

ปกิรณกเทศนาในวาระที่สาม	ท่านได้ดวงตาเห็นธรรม	เป็นพระโสดาบัน

อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา

	 ท่านได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัย	 พระองค์ทรง

อนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยวิธี	 “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”	 ภายหลังได้ฟังเทศนา	
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อนัตตลักขณสูตร	 ก็ได้ส�าเร็จเป็นพระอรหัตผล	 เป็นพระอรหันต์ผู้ชื่อว่า	

อเสขบุคคล(ผู้ไม่ต้องศึกษา)	

ประกาศศาสนา

	 ครั้นเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดา	ทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา

ในตอนปฐมโพธิกาล	 ท่านองค์หนึ่งอยู่ในจ�านวนนั้น	 ได้ช่วยเป็นก�าลัง	

ประกาศพระศาสนาในท่ีต่างๆ	 สั่งสอนกุลบุตรให้เกิดความเชื่อและความ

เลื่อมใส	ให้ได้รับผลตามสมควรแก่อุปนิสัย.	
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๘. ประวัติ พระกาฬุทายีเถระ

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพระกาฬุทายี	 เมื่อคร้ังพระพุทธเจ้าพระนามว่า	 ปทุมุตตระ	

บังเกิดในเรือนสกุล	 ณ	 กรุงหงสาวดี	 ก�าลังฟังธรรมเทศนาของพระศาสดา	

เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่ง	 ไว้ในต�าแหน่งเอตทัคคะ	 เป็นยอด

ของภิกษุสาวก	 ผู้ท�าสกุลให้เลื่อมใส	 จึงกระท�ากุศลกรรม	 ให้ยิ่งยวดขึ้นไป	

ปรารถนาต�าแหน่งนั้น	 ท่านท�ากุศลกรรมตลอดชีวิต	 เวียนว่ายอยู่ในภพภูมิ

ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย	

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	ท่านพระกาฬุทายี	มาเกิดเป็นบุตรมหาอ�ามาตย์	

ในกรุงกบิลพัสดุ์	 เป็นสหชาติ	 คือ	 เกิดพร้อมกันกับพระมหาบุรุษ	 (ผู้ที่เกิด

พร้อมในวันเดียวกัน	กับพระมหาบุรุษ	เรียกว่าสหชาติมี ๗	คือ	ไม้มหาโพธิ	

๑	พระนางยโสธรา	(พิมพา)	มารดาพระราหุล	๑	ขุมทองทั้งสี่	๑	ช้างพระที่นั่ง	

๑	ม้ากัณฐกอัศวราช	๑	นายฉันนอ�ามาตย์	๑	กาฬุทายีอ�ามาตย์	๑	ทั้ง	๗	นี้

เกิดพร้อมกัน	 กับพระมหาบุรุษเจ้า)	 เดิมชื่อว่าอุทายี	 เมื่อเจริญวัยขึ้นแล้ว				

ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระมหาบุรุษเจ้า	 เป็นผู้สนิทสนมแลคุ้นเคยกับ

พระมหาบุรุษมาก	

พระเจ้าสุทโธทนะส่งอ�ามาตย์ไปทูลเชิญเสด็จสมเด็จพระบรมศาสดา

	 ครั้นเมื่อพระมหาบุรุษ	 เสด็จออกทรงผนวช	 ได้ตรัสรู้พระอนุตร

สัมมาสัมโพธิญาณแล้ว	 เสด็จเทศนาสั่งสอนแก่เวไนยสรรพสัตว์	 เมื่อเวลา

พระองค์เสด็จประทับอยู่	 ในกรุงราชคฤห์มหานคร	พระเจ้าสุทโธทนะ	ผู้เป็น
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พระพุทธบิดาทรงทราบ	 มีพระราชประสงค์	 ใคร่จะทอดพระเนตรพระ

ราชโอรส	 จึงมีพระราชโองการด�ารัสใช้อ�ามาตย์คนหนึ่ง	 พร้อมกับบริวาร			

พันหนึ่ง	ให้ไปทูลเชิญเสด็จสมเด็จพระบรมศาสดา	

	 อ�ามาตย์รับพระราชโองการแล้ว	 พาบริวารไปเฝ้าพระบรมศาสดา			

ได้ฟังพระธรรมเทศนา	 บรรลุพระอรหัตต์แล้ว	 พร้อมด้วยบริวาร	 ทูลขอ

อุปสมบทในพระธรรมวินัย	 ครั้นได้อุปสมบทแล้ว	 ไม่ได้ทูลเชิญสมเด็จ

พระบรมศาสดา	และทั้งไม่ได้ส่งข่าวให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบ	

	 ส่วนพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดา	 เมื่อไม่เห็นพระโอรสเสด็จมา					

และท้ังไม่ได้ทราบข่าวด้วย	 จึงใช้อ�ามาตย์พร้อมด้วยบริวารพันหนึ่งไปอีก	

อ�ามาตย์ก็ไปบวชเสีย	ไม่ส่งข่าวให้ทราบโดยนัยก่อน	ถึงเก้าคนแล้ว	

	 คร้ันคร้ังท่ีสิบ	 จึงตรัสสั่งให้กาฬุทายีอ�ามาตย์	 ซ่ึงเป็นคนคุ้นเคย			

และเป็นคนที่โปรดปรานของพระบรมศาสดา	 ให้ไปทูลเชิญเสด็จ	 กาฬุทายี

อ�ามาตย์ทูลลาบวชด้วย	

อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา

	 ครั้นได้รับพระบรมราชานุญาตแล้ว	 พาบริวารพันหนึ่ง	 ไปเฝ้าพระ	

บรมศาสดาที่พระเวฬุวัน	 ได้ฟังพระธรรมเทศนาบรรลุพระอรหัตผลแล้ว	

พร้อมด้วยบริวารทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัย	 พระองค์ทรงอนุญาต			

ให้เป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา	(พระพุทธเจ้าบวชให้)	

	 ครั้นกาฬุทายีอ�ามาตย์	 ได้อุปสมบทแล้ว	 เมื่อถึงฤดูหนาว	 ท่านเห็น

เป็นช่วงสมควร	 ที่จะทูลเชิญสมเด็จพระบรมศาสดา	 จึงกราบทูลพรรณนา

หนทาง	 ท่ีจะเชิญสมเด็จพระบรมศาสดา	 พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นพุทธ

บริวาร	เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์	
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แจ้งข่าวพระศาสดาจะเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์

	 เมื่อท่านกาฬุทายี	ทราบว่าพระบรมศาสดา	จะเสด็จกลับคืนพระนคร

กบิลพัสดุ์	 จึงล่วงหน้าไปก่อน	 แจ้งข้อความนั้น	 แก่พระเจ้าสุทโธทนะให้ทรง

ทราบ	 พระมหากษัตริย์พร้อมด้วยพระประยูรญาติ	 และประชาชนเกิดความ

เลื่อมใส	ได้ถวายอาหารบิณฑบาตแก่ท่านทุกๆ	วันที่มาแจ้งข่าว	

	 ส่วนพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สองหมื่น	 เป็นพุทธบริวาร	

เสด็จออกจากกรุงราชคฤห์	 มาตามหนทางวันละโยชน์	 ก�าหนดหกสิบวัน				

จึงถึงกรุงกบิลพัสดุ์	 เสด็จประทับอยู่	ณ	นิโครธาราม	เมื่อก�าลังเสด็จมาตาม

หนทางอยู่นั้น	 ท่านพระกาฬุทายีได้มาสู่ส�านักของพระเจ้าสุทโธทนะ	 แจ้ง

ระยะทางให้ทรงทราบ	พระมหากษัตริย์ได้ถวายอาหารบิณฑบาตแก่ท่านแล้ว	

ท่านก็ให้น�าไปถวายแด่สมเด็จพระบรมศาสดาทุกๆ	วัน

เอตทัคคะในทางผู้น�าตระกูลให้เลื่อมใส

	 ท่านกาฬุทายีเถระ	 ท�าราชนิเวศน์ของพระเจ้าสุทโธทนะมหาราช						

ผู้ยังไม่พบพระพุทธเจ้าให้เลื่อมใส	 ด้วยความสามารถของท่าน	 ในเรื่องนี	้

ท่านจึงได้รับยกย่องจากสมเด็จพระบรมศาสดาว่า	 เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุ				

ทั้งหลาย	ผู้ยังสกุลที่ยังไม่เลื่อมใส	ให้เลื่อมใส	(กุลปฺปสาทกาน�).	
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๙. ประวัติ พระอัสสชิ

"ธรรมเหล่าใด เกิดแต่เหตุ 

พระตถาคต กล่าวเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น 

และความดับ ของธรรมเหล่านั้น 

พระมหาสมณะ มีวาทะอย่างนี้"

ชาติภูมิ

	 ท่านพระอัสสชิ	 เป็นบุตรพราหมณ์มหาศาลในเมืองกบิลพัศดุ์นคร	

พราหมณ์ผู้เป็นบิดา	 ได้เห็นพระมหาบุรุษ	 มีพระลักษณะ	 ถูกต้องตามต�ารา

ลักษณะพยากรณ์ศาสตร์	 ในคราวที่ได้รับเชิญเลี้ยงโภชนาหารในพระราชพิธี

ท�านายพระลักษณะของพระองค์	 จึงได้มาบอกเล่าให้ท่านฟัง	 และสั่งไว้ว่า	

บิดาก็แก่เฒ่าชราแล้ว	 เห็นจะไม่ทันเห็นพระองค์	 ถ้าพระมหาบุรุษเสด็จออก

ทรงผนวชเมื่อใด	 ให้ออกบวชตามเสด็จเมื่อนั้น	 ตั้งแต่นั้นมาท่านมีความ

เคารพนับถือ	 และเชื่อในพระองค์เป็นอันมาก	 เมื่อพระมหาบุรุษเสด็จออก

ทรงผนวชแล้ว	 และก�าลังบ�าเพ็ญทุกกรกิริยาอยู่	 ท่านได้ทราบข่าวจึงพร้อม

ด้วยพราหมณ์	 ๔	 คน	 มีโกณฑัญญะพราหมณ์เป็นหัวหน้า	 พากันออกบวช

ตามเสด็จ	 คอยเฝ้าปฏิบัติพระองค์อยู่ทุกเช้าค�่า	 ตลอดเวลาที่พระองค์ทรง

บ�าเพ็ญทุกกรกิริยาอยู่ถึง	๖	ปี	ยังไม่ได้บรรลุธรรมพิเศษอันใด	ทรงทราบแน่

ในพระทัยว่า	 ไม่ใช่ทางแห่งการตรัสรู้	 จึงทรงเลิกบ�าเพ็ญทุกกรกิริยานั้นเสีย	

ตั้งพระทัยบ�าเพ็ญเพียรในทางใจสืบต่อไปฯ	ทว่าท่านเข้าใจว่า	พระองค์คลาย

ความเพียร	เวียนมาเพื่อความเป็นผู้มักมาก	ในกิเลสกามคุณเสียแล้ว	เห็นจะ

ไม่ได้บรรลุธรรมพิเศษ	 อันใดอันหนึ่งเป็นแน่นอน	 จึงเกิดความเบื่อหน่าย		

พากันละทิ้งพระองค์เสีย	 แล้วหลีกไปอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน	 แขวงเมือง			
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พาราณสีฯ	 ครั้นพระมหาบุรุษทรงบ�าเพ็ญเพียรในทางใจได้ตรัสรู้แล้ว	 จึง

เสด็จไปตรัสเทศนา	 ธัมมจักกัปปวัตนสูตร	 โปรดเป็นปฐมเทศนา	 และวัน			

ต่อมา	 ตรัสปกิรณกเทศนา	 ท่านได้สดับเทศนานั้น	 พอเป็นเครื่องปลูกความ

เชื่อแลเลื่อมใส	แต่หาได้ส�าเร็จมรรคผลอันใดไม่	ครั้นได้สดับปกิรณกเทศนา				

ที่พระองค์ตรัสในวาระที่สี่	ท่านได้ดวงตาเห็นธรรมฯ

อุปสมบท

	 ท่านได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัย	 พระองค์ทรงรับ

ให้เป็นภิกษุด้วยวิธี	 “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”	 ครั้นกาลต่อมาได้ฟังเทศนา						

อนัตตลักขณสูตร	 ที่พระองค์ทรงแสดงในล�าดับปกิรณกเทศนานั้น	 ท่าน

พร้อมด้วยภิกษุ	๔	รูป	คือ	โกณฑัญญะ	วัปปะ	ภัททิยะ	มหานามะ	ได้บรรลุ

พระอรหัตผลเป็นพระอเสขบุคคล	ก่อนกว่าพระอริยสาวกทั้งหมดฯ	

การบ�าเพ็ญประโยชน์ (ประกาศพระศาสนา)

	 ครั้นเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดา	ทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา

ในตอนปฐมโพธิกาล	 ท่านองค์หนึ่งซึ่งอยู่ในจ�านวนนั้น	 ได้ช่วยเป็นก�าลัง

ประกาศพระศาสนาในนานาชนบท	 ปรากฏว่าท่านเป็นผู้เฉลียวฉลาด	 รู้จัก

ประมาณตน	ไม่โอ้อวด	หรือเย่อหยิ่ง	กิริยามารยาท	ก็เป็นที่น่าเลื่อมใส	

	 เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่	 ณ	 ประเวฬุวัน	 ในกรุง

ราชคฤห์	 วันหนึ่งท่านเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์	 อุปติสสปริพพาชก 

เดินมาแต่ส�านักของปริพพาชก	 ได้เห็นท่านเข้าเกิดความเลื่อมใส	 จึงขอให้

ท่านแสดงธรรมให้ฟัง	 ท่านกล่าวว่า	 ผู้มีอายุ	 เราเป็นคนใหม่บวชไม่นาน	พึ่ง

มายังพระธรรมวินัยนี้	 ไม่อาจแสดงธรรมแก่ท่านโดยกว้างขวาง	 เราจักกล่าว

แก่ท่านโดยย่อพอรู้ความ	 แล้วท่านก็แสดงธรรมแก่อุปติสสปริพพาชก						

พอเป็นเลาๆ	ความว่า...	
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 เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตส� เหตุ ตถาคโต 

 เตสญฺจ โย นิโรโธ จ เอว� วาที มหาสมโณ

	 “ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุของธรรมนั้น 

 และความดับแห่งธรรมนั้น พระศาสดาทรงสั่งสอนอย่างนี้”	

	 อุปติสสปริพพาชก	 ได้ฟังก็ได้ดวงตาเห็นธรรม	 แล้วท่านก็ได้ชักน�า	

ให้ไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดา	 ภายหลังปรากฏว่า	 อุปติสสปริพพาชก	 ได้

บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา	มีนามว่า	สารีบุตร	 เป็นอัครสาวกฝ่าย

ขวา	 จัดว่าท่านพระอัสสชิ	 ได้ศิษย์ส�าคัญองค์หนึ่ง	 ท่านด�ารงอายุสังขารอยู่	

พอสมควรแก่กาลแล้ว	ก็ดับขันธ์ปรินิพพานฯ	
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๑๐. ประวัติ พระมหาอุทายีเถระ

	 พระมหาอุทายีเถระ	 เป็นพระเถระผู้ใหญ่องค์หนึ่ง	 (ในกลุ่มอสีต	ิ	

มหาสาวก)	 เป็นบุตรพราหมณ์ในเมืองกบิลพัสดุ์	 เกิดความเลื่อมใสใน

พระพุทธเจ้า	เมื่อคราวที่พระองค์เสด็จไปโปรดพระญาติ	จึงออกบวช	และได้

ส�าเร็จอรหัตตผล	ท่านเป็นพระธรรมกถึกองค์หนึ่ง	

	 มีเรื่องเกี่ยวกับการที่ท่านแสดงธรรมบ้าง	 สนทนาธรรมบ้าง	 ปรากฏ

ในพระไตรปิฎกหลายแห่ง	 คราวหนึ่งพระอานนท์เห็นท่านนั่งแสดงธรรมอยู่	

มีคฤหัสถ์ล้อมฟังอยู่เป็นชุมนุมใหญ่	 จึงได้กราบทูลเล่าถวายพระพุทธเจ้า	

เป็นข้อปรารภให้พระองค์ทรงแสดงธรรมเทศกธรรม	 หรือองค์คุณของธรรม	

กถึก	๕	ประการ	คือ	

	 ๑.	แสดงธรรมไปโดยล�าดับ	ไม่ตัดลัดให้ขาดความ

	 ๒.	อ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจ

	 ๓.	มีจิตเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง

	 ๔.	ไม่แสดงธรรม	เพราะเห็นแก่ลาภ

	 ๕.	ไม่แสดงธรรม	กระทบตนและผู้อื่น	
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๑๑. ประวัติ พระนาลกเถระ
		

หลานของพระกาลเทวิลดาบส

	 ดังได้สดับมา	พระนาลกเถระ	ท่านบ�าเพ็ญนาลกปฏิบัติ	ในพระพุทธ

ศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานี่	 ท่านเป็นหลานของพระกาลเทวิลดาบส					

ในวันที่พระโพธิสัตว์เสด็จประสูติจากพระครรภ์	 ของพระนางสิริมหามายา			

ผู้เป็นพระพุทธมารดานั้น	 บรรดาเทพยดา	 ก็มีความยินดีปรีดา	 พากันเล่น

การมหรสพเอิกเกริก	 พระกาลเทวิลดาบส	 ท่านไปอยู่ในที่สบายกลางวันใน

ดาวดึงส์	 ได้ยินเสียงอื้ออึง	 จึงไต่ถามได้ความว่า	 พระมหาบุรุษประสูติจาก	

มาตคุพัโภทร	พระมหาฤษีจึงมายงัพระราชฐาน	ถวายพระพรพระเจ้าสทุโธทนะ	

ถามถึงพระบรมปิโยรส	 พระเจ้าสุทโธทนะ	 ก็ให้อัญเชิญพระมหาบุรุษราช		

นั้นมา	เพื่อจะให้นมัสการพระกาลเทวิล	

	 ขณะนั้นควรแก่จะอัศจรรย์	 พระบวรยุคลบาทของพระมหาบุรุษราช	

ก็ขึ้นไปประดิษฐานอยู่เบื้องบนชฎาของพระมหาฤาษี	ๆ	ก็ถวายนมัสการ			

พระบวรบาทของพระมหาบุรุษราช	 แล้วจึงพิจารณาดูด้วยอนาคตังสญาณ			

ก็เห็นแจ้งชัดว่า	 พระมหาบุรุษราช	 จะได้ตรัสเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้า				

เป็นเที่ยงแท้	จึงพิจารณาต่อไปด้วยญาณจักษุ	อันมีอานุภาพประดุจทิพจักษุ	

ก็รู้แจ้งว่าตนนั้น	 มีอายุน้อยจะสิ้นเสียก่อน	 จะหาทันได้เห็นพระพุทธองค์ไม่	

นาลกผู้เป็นหลานของตน	จะได้เห็นพระพุทธองค์	

	 เมื่อรู้ดังนั้นแล้ว	พระมหาฤาษี	จึงไปสู่เรือนของน้องสาว	ให้หานาลก

ผู้เป็นหลานมาแล้ว	ว่าแก่นาลกว่า	บัดนี้	พระโอรสพระเจ้าสุทโธทนะ	ประสูติ

แล้ว	 พระองค์เป็นหน่อพุทธางกูร	 เมื่อพระองค์เจริญวัยได้	 ๓๕	 พระวัสสา		

จะได้ตรัสรู้บวรสมันตญาณ	 เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง	 เจ้าจงบวชใน			

วันนี้เถิด	
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บวชอุทิศตนแด่มหาบุรุษ

	 นาลกนี้	 เกิดในตระกูลอันมีทรัพย์บริบูรณ์	 เมื่อลุงจะให้บรรพชา			

ก็รับถ้อยค�าถือมั่น	 จะได้มีอาลัยด้วยทรัพย์มิได้	 ปลงผมและหนวด	 ห่มผ้า

กาสาวพัตร	 ยกอัญชลีประนมมือ	 อธิษฐานว่า	 บรรพชาของข้าพระองค์นี้	

เฉพาะพระมหาบุรุษ	 ผู้เป็นเอกอัครบุคคล	 อันประเสริฐในอิธโลก	 อธิษฐาน

แล้ว	 ก็ถวายนมัสการด้วยเบญจางคประดิษฐ์	 หันหน้าสู่พระบรมโพธิสัตว์	

เข้าสู่ป่าหิมพานต์บ�าเพ็ญสมณธรรม	

	 เมื่อพระมหาบุรุษ	 ได้ตรัสแก่พระปรมาภิเษก	 สัมโพธิญาณมาสู	่		

พุทธภูมิ	 พร้อมด้วยอัจฉริยอัทรภูตธรรม	 ตามพระสัพพัญญูพุทธวิสัย	

เหมือนด้วยพระพุทธเจ้าแต่กาลก่อนนั้น	 พระนาลก	 ได้เข้าไปสู่ส�านักของ

พระพุทธองค์	 ถวายนมัสการแล้ว	 จึงทูลถามข้อโมเนยปฏิบัติ	 พระผู้มีพระ

ภาคเจ้า	ก็ตรัสเทศนาโมเนยปฎิบัติ	แก่พระนาลกนั้น	ด้วยบาทพระคาถาว่า	

	 "ภิกษุผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร ตถาคตจะแสดงโมเนยปฏิบัติแก่เธอ 

เธอจงมนสิการเถิด โมเนยปฎิบัตินี้ ยากที่บุคคลจะกระท�าได้ ยากที่จะปฏิบัติ

ให้ตลอดได้ เธอจงทรงไว้ให้มั่นคงเถิด ภิกษุผู้ประพฤติโมเนยปฏิบัตินั้น   

พึงกระทําจิตให้เสมอ ในสัตว์ ในบุคคลทั้งปวง อย่าเลือกที่รักมักที่ชัง ใน

โคจรคามที่เธอเที่ยวไปบิณฑบาตนั้น ใครจะด่าว่าตัดพ้อ เปรียบเทียบเสียบ

แทงเธอ ก็อย่าขึ้งโกรธ อย่าพึงโทมนัสขัดแค้น อย่าเดียดฉันท์ ใครไหว้นบ

เคารพ ย�าเกรงเธอ เธออย่ารักอย่าใคร่ เธอจงกระท�าไว้ในใจเสมอ เธอพึง

รักษาใจ ให้ปราศจากโทษ อย่าได้มีมานะ จะเที่ยวไปในที่ใด จงกระท�าใจ    

ให้ปราศจากมานะ อย่ายกย่องพองตน กิริยาที่เย่อหยิ่ง ยกย่องพองตนนั้น 

จงขจัดเสียจากขันธสันดาน"	

	 พระผู้มีพระภาคเจ้า	 ยังพระสัทธรรมเทศนาโมเนยปฏิบัติ	 ให้ส�าเร็จ

ด้วยยอดคือ	พระอรหัต	
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บรรลุอรหัตตผล	

	 เมื่อจบพระสัทธรรมเทศนา	 นาลกปฎิบัตินั้น	 พระนาลกเถระ	 ก็
ชื่นชมโสมนัส	ถวายอภิวาทนมัสการ	พระผู้มีพระภาคเจ้า	เข้าไปสู่ป่า ปฏิบัติ
มักน้อยเป็นอุกกฤษฏ์	 โดยก�าหนดที่สุด	 แม้แต่จะคิดว่า	 เราจะหยุดยั้ง	 จะ
สละ	 ละวางความเพียรเสียก่อน	 จะไปเฝ้าพระพุทธองค์	 ให้ได้เห็นพระพุทธ
องค์สักครั้งหนึ่งก่อน	 จึงจะกลับมากระท�าเพียรต่อไป	 จะไปฟังพระสัทธรรม
เทศนาสักคร้ังหนึ่งก่อน	 จึงจะกลับมากระท�าเพียรต่อไป	 จะกลับไปถาม						
โมเนยปฏิบัติสักครั้งหนึ่งก่อน	 จึงกลับมากระท�าเพียรต่อไป	 จะได้คิดโลเล
อย่างนี้แต่สักครั้งหนึ่งก็หามิได้	 มักน้อยในการฟัง	 มักน้อยในการถาม	 มี
ความมักน้อยทั้งสาม	 ท่านเข้าไปสู่เชิงภูเขา	 กระท�าเพียรครั้งนี้	 ที่อยู่และที่

บณิฑบาตเปลีย่นไปทกุวนั	ปฎบิติัสมควรแก่โมเนยปฏบิติั	กต็ัง้อยูใ่นพระอรหัต	

บ�าเพ็ญโมเนยปฎิบัติ อย่างอุกกฤษฎ์ 

	 พระสาวกผู้ปฏิบัติเช่นนี้	 การปฏิบัติเป็นอุกกฤษฏ์	 ก็คงมีชีวิตอยู่		
เจ็ดเดือน	 ถ้าปฏิบัติเป็นมัชฌิม	 ก็คงมีชีวิตอยู่เจ็ดปี	 ถ้าปฏิบัติเป็นมุทุ	 ก็คง			
มีชีวิตอยู่สิบหกปี	 พระสาวกผู้บ�าเพ็ญโมเนยปฏิบัติมีไม่มาก	 พระพุทธเจ้า
พระองค์หนึ่งก็มีพระสาวกบ�าเพ็ญโมเนยปฏิบัติองค์หนึ่ง	 พระนาลกเถระ
บ�าเพ็ญโมเนยปฏิบัติ	เป็นอุตกฤษฏ์	ท่านจนมีพระชนมชีพอยู่เจ็ดเดือน	แล้ว
ท่านก็ยืนอยู่แทบภูเขาทอง	 ยกอัญชลีกรประนมเฉพาะต่อพระพุทธองค์แล้ว	
แล้วท่านก็ยืนประนมมือเข้าสู่พระปรินิพพาน	 ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ		

มีกรรมชรูป	และวิบากขันธ์	อันดับสูญมิได้เหลือเศษ	

เข้าสู่พระนิพพาน

	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ว่า	 พระนาลกเถระนิพพานแล้ว	 ก็เสด็จไป
กับพระภิกษุสงฆ์ไปสู่ประเทศ	 ที่พระนาลกเถระเข้าสู่พระนิพพาน	 กระท�า
สรีรกิจปลงศพพระเถระแล้ว	 ก็เก็บพระธาตุของพระเถระ	 ประดิษฐานไว้ใน
พระเจดีย์ที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ก่อในประเทศนั้น	
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๑๒. ประวัติ พระปิลินทวัจฉเถระ

"การที่ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้า เป็นการมาดีแล้ว 

การที่คิดไว้ว่า จักฟังธรรมในส�านักของพระพุทธเจ้าแล้วบวช

มิใช่ความคิดที่เลว เพราะเมื่อพระพุทธเจ้าทรงจ�าแนกธรรมทั้งหลายอยู่นั้น 

เราก็ได้บรรลุโลกุตตรธรรมอันประเสริฐ"

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพระปิลินทวัจฉเถระ	 เมื่อครั้งพระปทุมุตตระพุทธเจ้า	 เกิดใน

ครอบครัวของผู้มีโภคทรัพย์มาก	 ในกรุงหงสวดี	 ฟังธรรมเทศนาของพระ

ศาสดา	 เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่ง	 ไว้ในต�าแหน่งเป็นที่รัก	

เป็นที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลาย	 ปรารถนาต�าแหน่งนั้น	 กระท�ากุศลตลอด

ชีวิต	เวียนว่ายอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก	

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	 ท่านพระปิลินทวัจฉเถระ	 บังเกิดในตระกูล

พราหมณ์	 วัจฉโคตร	 ท่านชื่อว่า	 “ปิลินทะ” เรียกชื่อรวมเข้ากับโคตรด้วยว่า		

ปิลินทวัจฉะ	 เมื่อเจริญวัยแล้ว	 ได้ฟังธรรมเทศนาของพระศาสดา	 บังเกิด

ศรัทธาแก่กล้า	ได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา	

	 ครั้นได้อุปสมบทเป็นภิกษุแล้ว	 ไม่ประมาท	 อุตส่าห์บ�าเพ็ญเพียร		

ในวิปัสสนากรรมฐาน	 ไม่นานก็ส�าเร็จพระอรหัตผล	 เป็นพระอเสขบุคคล	

(บุคคลที่ไม่ต้องศึกษา)	ในพระพุทธศาสนา	

	 ครั้นเมื่อพระบรมศาสดา	 เสด็จประทับอยู่ในพระเวฬุวันมหาวิหาร	

อันเป็นกลันทกนิวาปสถาน	(สถานที่ให้เหยื่อแก่กระแต)	ในกรุงราชคฤห์	
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ชอบเรียกคนอื่นว่าเป็นคนถ่อย

	 ท่านปิลินทวัจฉะ	เมื่อพูดกับคฤหัสถ์ก็ดี	ภิกษุก็ดี	ใช้โวหารว่า	“วสล”	

ซึ่งแปลว่า	 “เป็นคนถ่อย”	 อันเป็นค�าหยาบคายทุกค�าไป	 เช่น	 “มาซิเจ้าถ่อย, 

ไปซิเจ้าถ่อย, น�าไปซิเจ้าถ่อย, ถือเอาซิเจ้าถ่อย”	 พวกภิกษุทั้งหลาย	 เป็น				

อันมาก	จึงพากันเข้ากราบทูลเนื้อความนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า	

	 พระองค์ทรงรับสั่งให้ภิกษุรูปหนึ่ง	 ไปเรียกตัวเข้ามาเฝ้า	 ครั้นพระ			

ปิลินทวัจฉะ	เข้ามาเฝ้าแล้ว	ทรงรับสั่งถาม	ดูกร	ปิลินทวัจฉะ	ได้ทราบข่าวว่า	

เธอร้องเรียกพวกภิกษุ	 ด้วยวาทะว่า	 “วสล”	 จริงหรือ?	 จึงกราบทูลว่า										

จริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้า	

แม้ในอดีตชาติก็เป็นคนพูดค�าหยาบ

	 พระผู้มีพระภาคเจ้า	 ทรงนึกถึงบุพเพสันนิวาส(อดีตชาติ)	 ของท่าน		

พระปิลินทวัจฉะแล้ว	ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	การกล่าว

เช่นนั้น	แห่งบุตรของเรา	จนเคยชินในปัจจุบันเท่านั้น	หามิได้	แต่ในอดีตกาล	

บุตรของเรานี้	 บังเกิดในครอบครัวแห่งพราหมณ์	 ผู้มักกล่าวว่า	 ถ่อยถึง						

ห้าร้อยชาติ	ดังนั้น	บุตรของเรานี้	จึงกล่าวเพราะความเคยชิน	มิได้กล่าวด้วย

เจตนาหยาบ	 จริงอยู่	 โวหารแห่งพระอริยะทั้งหลาย	 แม้จะหยาบอยู่บ้าง								

ก็ชื่อว่าบริสุทธ์ิแท้	 เพราะไม่หยาบ	 ไม่เป็นบาป	 แม้มีประมาณเล็กน้อย								

เพราะการกล่าวนี้

เป็นผู้มีวาจาสิทธิ์

	 พระปิลินทวัจฉเถระ	 มีวาจาสิทธิ์รูปหนึ่ง	 เช่น	 วันหนึ่งท่านเข้าไป

บิณฑบาต	 ในกรุงราชคฤห์	 พบชายผู้หนึ่งถือดีปลีเต็มถาด	 ก�าลังเดินเข้ามา	

ในกรุง	จึงถามว่า	เจ้าถ่อย	ในภาชนะของท่านมีอะไร	ชายผู้นั้นคิดว่า	สมณะ
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รูปนี้กล่าวค�าหยาบกับเราแต่เช้าเทียว	 เราควรกล่าว	 ค�าที่เหมาะแก่สมณะรูป

นี้เหมือนกัน	 จึงตอบว่า	 ในภาชนะของฉันมีขี้หนูซิท่าน	 พระเถระพูดว่า	 เจ้า

ถ่อย	มันจักต้องเป็นอย่างว่านั้น	เมื่อพระเถระคล้อยหลังไป	ดีปลีก็กลายเป็น

ขี้หนูไปหมด	 และก็เป็นทั้งเล่มเกวียนที่บรรทุกดีปลีมา	 เขาจะต้องแก้วาจา

สิทธิ์ของท่าน	โดยการแนะน�าของเพื่อน	ด้วยการถือดีปลีเต็มภาชนะ			ไปยืน

ข้างหน้าท่าน	 เมื่อพระเถระกล่าวว่า	 นั่นอะไรล่ะ	 เจ้าถ่อย	 ชายผู้นั้นก็ตอบว่า	

ดีปลีขอรับท่าน	 พระเถระกล่าวว่า	 จักเป็นอย่างนั้น	 เจ้าถ่อยมันก็กลายเป็น

ดีปลีทั้งหมด

เอตทัคคะในทางผู้เป็นที่รักใคร่ของเทพยดา

	 ครั้นกาลต่อมา	ท่านพระปิลินทวัจฉะ	นั้นได้รับยกย่องจากพระบรม

ศาสดาว่า	เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย	ผู้เป็นที่รักใคร่เจริญใจของเทพยดา	

	 โดยมีความเป็นมาว่า	 เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติ	 พระเถระนี้	 เป็น

พระเจ้าจักรพรรดิ	 ทรงให้มหาชนรักษาศีลห้า	 ได้ทรงทรงกระท�ากุศล	 ที่					

มุ่งสู่สวรรค์	 เหล่าเทวดาที่บังเกิดในฉกามาวจรสวรรค์	 ๖	 ชั้น	 ได้โอวาทของ

พระองค์นั่นแหละ	 แล้วตรวจดูสมบัติของตน	 ในสถานที่ที่บังเกิดแล้ว	 นึก			

อยู่ว่า	 เราได้สมบัติเพราะอาศัยพระเถระ	 จึงมานมัสการพระเถระ	 ทั้งเวลา								

เช้าเวลาเย็น.	
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๑๓. ประวัติ พระยสะ

"ทั้งๆ ที่เนื้อตัว ยังหอมกรุ่นด้วยเครื่องลูบไล้ 

ทั้งๆ ที่ร่างกาย ยังงามพร้อมด้วยเครื่องประดับ 

เราก็ได้บรรลุวิชชา ๓, เราท�าตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้ว"

	 พระยสะ	 นั้น	 เป็นบุตรเศรษฐีในเมืองพาราณสี	 เป็นผู้บริบูรณ์	 มี

เรือน	 ๓	 หลังเป็นที่อยู่ใน	 ๓	 ฤดู	 ครั้งหนึ่ง	 เป็นฤดูฝน	 ยสกุลบุตรอยู่ใน

ปราสาท	เป็นที่อยู่ในฤดูฝน	บ�าเรอด้วยดนตรีล้วนแต่สตรี	ค�่าวันหนึ่ง	ยสกุล

บุตรนอนหลับก่อนบริวาร	 แสงไฟตามสว่างอยู่	 ยสกุลบุตรตื่นขึ้น	 เห็นหมู่

บริวารนอนหลับ	 มีอาการพิกลต่างๆ	 ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเหมือน		

ก่อนๆ	 ปรากฏแก่ยสกุลบุตร	 ดุจซากศพที่ทิ้งอยู่ในป่าช้า	 ยสกุลบุตรเกิด

ความสลดใจ	คิดเบื่อหน่าย	ออกอุทานว่า	ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ 

	 ยสกุลบุตร	 จึงสวมรองเท้า	 เดินออกจากประตูเรือนไปแล้ว	 ออก

ประตูเมืองตรงไป	ในทางที่จะไปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน	เวลานั้น	จวนใกล้รุ่ง	

พระศาสดาเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้ง	 ทรงได้ยินเสียงยสกุลบุตร	 ออกอุทาน

นั้น	 เดินมายังที่ใกล้	จึงตรัสเรียกว่า	ที่นี่ไม่วุ่นวาย	ที่นี่ไม่ขัดข้อง	ท่านมาที่นี่

เถิด	นั่งลงเถิด	เราจักแสดงธรรมแก่ท่าน

	 ยสกุลบุตร	 ได้ยินอย่างนั้นแล้ว	 จึงถอดรองเท้าเข้าไปใกล้	 ไหว้แล้ว

นั่ง	ณ	ที่สมควรข้างหนึ่ง	พระศาสดาตรัสเทศนาอนุปุพพีกถา	คือ	ถ้อยค�าที่

กล่าวโดยล�าดับ	พรรณนาทานการให้ก่อนแล้ว	พรรณนาศีล	ความรักษากาย

วาจาเรียบร้อย	พรรณนาสวรรค์	 คือ	 กามคุณ	 ที่บุคคลจะพึงได้พึงถึง	 ด้วย

กรรมอันดี	 คือ	 ทานและศีล	 พรรณนาโทษแห่งกามอันได้ชื่อว่าสวรรค์นั้น 

พรรณนาอานิสงส์	แห่งความออกไปจากกาม	ฟอกจิตยสกุลบุตร	ให้ห่างไกล
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จากความยินดีในกาม	 ให้เกิดธรรมจักษุ	 เหมือนผ้าที่ปราศจากมลทิน	 ควร

รับน�้าย้อมได้ฉะนั้น	 แล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา	 ที่พระองค์ยกขึ้น

แสดงเอง	คือ	อริยสัจ ๔ อย่าง	คือ	ทุกข์	เหตุให้ทุกข์เกิด	เหตุให้ทุกข์ดับ	และ

ข้อปฏิบัติเป็นทางให้ถึงความดับทุกข์	ยสกุลบุตรได้เห็นธรรมพิเศษ	ณ	ที่นั้น

แล้ว	 ภายหลังพิจารณาภูมิธรรมที่ตนได้เห็นแล้ว	 จิตพ้นจากอาสวะ ไม่ถือ

มั่นด้วยอุปาทาน	

	 ฝ่ายมารดาของยสกุลบุตร	 เวลาเช้าขึ้นไปบนเรือน	 ไม่เห็นลูก	 จึง

บอกแก่เศรษฐีผู้สามีให้ทราบ	เศรษฐีให้คนไปตามหาใน	๔	ทิศ	ส่วนตนออก

เที่ยวหาด้วย	 เผอิญเดินไปในทางที่ไปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน	ได้เห็นรองเท้า

ของลูกตั้งอยู่	ณ	ที่นั้นแล้ว	ตามเข้าไปถึงพระศาสดาประทับอยู่กับยสกุลบุตร	

พระศาสดาตรัสเทศนาอนุปุพพีกถา และอริยสัจ ๔	ให้เศรษฐีเห็นธรรมแล้ว	

เศรษฐีทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนา	แล้วแสดงตนเป็นอุบาสก	ถึงพระพุทธ

องค์กับพระธรรม	 และพระภิกษุสงฆ์เป็นที่ระลึก	 ขอพระพุทธองค์ทรงจ�า

ข้าพเจ้าว่า	 เป็นอุบาสก	 ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต	 ตั้งแต่วันนี้

เป็นต้นไป	 เศรษฐีนั้น	 ได้เป็นอุบาสก	 อ้างพระพุทธเจ้า	 พระธรรม	พระสงฆ์	

ครบทั้ง	๓	เป็นสรณะก่อนกว่าชนทั้งปวงในโลก.	

	 เศรษฐีผู้บิดา	 ยังไม่ทราบว่ายสกุลบุตรมีอาสวะสิ้นแล้ว	 จึงบอก

ความว่า	 พ่อยสะ	 มารดาของเจ้าเศร้าโศก	 พิไรร�าพันนัก	 เจ้าจงให้ชีวิตแก่

มารดาของเจ้าเถิด	 ยสกุลบุตรแลดูพระศาสดาๆ	 ตรัสแก่เศรษฐีว่า	 คฤหบดี	

ท่านจะส�าคัญความนั้นเป็นไฉน	 แต่ก่อนยสะ	 ได้เห็นธรรม	 ด้วยปัญญาอันรู้

เห็นเป็นของเสขบุคคล	 เหมือนกับท่าน	 ภายหลังยสะพิจารณาภูมิธรรมที่ตน

ได้เห็นแล้ว	 จิตก็พ้นจากอาสวะ มิได้ถือมั่นด้วยอุปาทาน	 ควรหรือยสะจะ

กลับคือไปบริโภคกามคุณ	เหมือนแต่ก่อน	
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	 เศรษฐีผู้บิดาจึงกราบทูลว่า	 เป็นลาภของพ่อยสะแล้ว	 ความเป็น

มนุษย์	พ่อยสะได้ดีแล้ว	ขอพระองค์กับพ่อยสะเป็นสมณะตามเสด็จ	จงทรง

รับบิณฑบาตของข้าพเจ้าในวันนี้เถิด	 พระศาสดาทรงรับด้วยความนิ่งอยู	่

เศรษฐีทราบว่าทรงรับแล้ว	ลุกจากที่นั่งแล้วถวายอภิวาทแล้ว	ท�าประทักษิณ

แล้วหลีกไป	เมื่อเศรษฐีไปแล้ว	ไม่ช้า	ยสกุลบุตรทูลขออุปสมบท	พระศาสดา

ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุ	 ด้วยพระวาจาว่า	 มาเถิดภิกษุ	 ธรรมเรากล่าวดีแล้ว	

ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เถิด	 ในที่นี้ไม่ตรัสว่า	 เพื่อท�าที่สุดทุกข์โดยชอบ	

เพราะพระยสะได้ถึงที่สุดทุกข์แล้ว	 สมัยนั้น	 มีพระอรหันต์ขึ้นในโลก	 เป็น

เจ็ดทั้งพระยสะ	

	 ในเวลาเช้าวันนั้น	 พระศาสดากับพระยสะตามเสด็จๆ	 ไปถึงเรือน

เศรษฐีนั้นแล้ว	ทรงนั่ง	ณ	อาสนะที่แต่งไว้ถวาย	มารดาและภริยาเก่าของยสะ	

เข้าไปเฝ้า	 พระองค์ทรงแสดงอนุปุพพีกถา	 และอริยสัจสี่	 ให้สตรีทั้งสองนั้น

เห็นธรรมแล้ว	สตรีทั้งสองนั้น	ทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาแล้ว	แสดงตน

เป็นอุบาสิกา	 ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะสตรีทั้งสองนั้น	 ได้เป็นอุบาสิกาขึ้น

ในโลกก่อนกว่าหญิงอื่น	 ครั้นถึงเวลา	 มารดาบิดา	 และภริยาเก่า	 แห่งพระ

ยสะ	 ก็อังคาสพระศาสดา	 และพระยสะด้วยของเคี้ยวของฉัน	 อันประณีต

โดยเคารพ	 ด้วยมือของตน	 ครั้นฉันเสร็จแล้ว	 พระศาสดาตรัสพระธรรม

เทศนาสั่งสอนชนทั้งสามให้เห็น	ให้สมาทาน	ให้อาจหาญ	ให้รื่นเริงแล้ว	เสด็จ

กลับไปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน	

	 ฝ่าย	สหายของพระยสะ ๔ คน ชื่อ วิมละ สุพาหุ ปุณณชิ ควัมปติ 

เป็นบุตรแห่งเศรษฐีสืบๆ	 มาในเมืองพาราณสี	 ได้ทราบข่าวว่า	 ยสกุลบุตร

ออกบวชแล้ว	 จึงคิดว่า	 ธรรมวินัยที่ยสกุลบุตรออกบวชนั้น	 จักไม่เลวทราม

แน่แล้ว	 คงเป็นธรรมวินัยอันประเสริฐ	 ครั้นคิดอย่างนั้นแล้ว	 พร้อมกัน							

ทั้งสี่คน	ไปหาพระยสะๆ	ก็พาสหายสี่คนนั้นไปเฝ้าพระศาสดา	ทูลขอให้ทรง					
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สั่งสอน	 พระองค์ทรงสั่งสอน	 ให้กุลบุตรทั้งสี่นั้น	 เห็นธรรมแล้ว	 ประทาน

อุปสมบท	 อนุญาตให้เป็นภิกษุแล้ว	 ทรงสั่งสอนให้บรรลุพระอรหัตตผล					

ครั้งนั้น	มีพระอรหันต์ขึ้นในโลก	๑๑	องค์	

	 ฝ่ายสหายของพระยสะอีก	๕๐	คน	เป็นชาวชนบท	ได้ทราบข่าวนั้น

แล้ว	คิดเหมือนหนหลัง	พากันมาบวชตามแล้ว	ได้ส�าเร็จพระอรหัตตผลด้วย

กันสิ้น	โดยนัยก่อน	เป็นพระอรหันต์	๖๑	พระองค์	

	 พระยสะและพระสหายเหล่านี้	 พระศาสดาทรงส่งไป	 ประกาศ

พระพุทธศาสนา	 ในคราวแรก	 พร้อมด้วยพระปัญจวัคคีย์	 ตั้งแต่นั้นมาไม่

ปรากฏอีก	ไม่มีนามในจ�าพวกพระมหาสาวก	อันพระศาสดาทรงยกย่องในที่

เอตทัคคะ	 ชะรอยจะนิพพานสาบศูนย์เสีย	 ในคราวไปประกาศพระศาสนา

นั่นเอง.	
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๑๔. ประวัติ พระโสภิตเถระ

"เราผู้เป็นภิกษุ มีสติและปัญญา ปรารถนาความเพียรเป็นก�าลัง 

จึงระลึกชาติก่อนๆ ถึง ๕๐๐ กัป ได้อย่างรวดเร็ว 

เหมือนนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนเดียว 

เพราะเจริญ สติปัฏฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗ และมรรคมีองค์ ๘ 

เราระลึกชาติก่อนๆ ถึง ๕๐๐ กัป ได้อย่างรวดเร็ว 

เหมือนนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนเดียว"

ชาติภูมิ

	 ท่านพระโสภิตเถระ	เกิดในตระกูลพราหมณ์	ในนครสาวัตถี	มีชื่อว่า	

โสภิตมาณพ	เมื่อเจริญวัย	ได้ไปศึกษาอักษรสมัย	ในลัทธิของพราหมณ์	

อุปสมบท

	 วันหนึ่ง	ได้ไปสู่ส�านักของพระบรมศาสดา	ได้ฟังธรรมีกถาที่พระองค์

ทรงแสดง	 บังเกิดศรัทธาเลื่อมใสออกบรรพชาอุปสมบท	 ในพระธรรมวินัย	

ครั้นได้อุปสมบทเป็นภิกษุแล้ว	ไม่ประมาท	อุตส่าห์บ�าเพ็ญสมณธรรม	เจริญ

วิปัสสนากรรมฐาน	 ไม่นานก็ได้ส�าเร็จพระอรหัตผล	 พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา

ญาณทั้งสี่	

เป็นผู้มีปกติสั่งสมซึ่งวสี ๕

	 เป็นพระมหาขีณาสพอันประเสริฐ	 และเป็นผู้มีปกติสั่งสมซึ่งวสี	 ๕	

ช�านาญคล่องแคล่วในปุพเพนิวาสานุสสติญาณ	 ญาณเป็นเครื่องระลึกชาติ		

ในหนหลัง	วสี	-	ความคล่องแคล่ว,	ความช�านาญ	มี	๕	อย่าง	คือ	
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 ๑. อาวัชชนวสี		 ความช�านาญคล่องแคล่วในการนึก	

	 	 	 ตรวจองค์ฌานที่ตนได้ออกมาแล้ว	

	 ๒. สมาปัชชนวสี	 ความช�านาญคล่องแคล่วในการที่เข้าฌาน

	 	 	 ได้รวดเร็วทันที	

	 ๓. อธิษฐานวสี		 ความช�านาญคล่องแคล่วในการที่จะรักษาไว้

	 	 	 มิให้ฌานจิตนั้นตกภวังค์	

 ๔. วุฏฐานวสี  ความช�านาญคล่องแคล่วในการจะออกจาก

	 	 	 ฌานเมื่อใดก็ได้ตามต้องการ	

 ๕. ปัจจเวกขณวสี  ความช�านาญคล่องแคล่ว	ในการพิจารณา

	 	 	 ทบทวนองค์ฌาน	

เอตทัคคะในทางระลึกปุพเพนิวาสานุสติญาณ

	 อาศัยคุณสมบัตินี้	 พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสถาปนาพระเถระไว้ใน

ต�าแหน่งเอตทัคคะเป็นยอดของภิกษุ	 สาวกผู้ระลึก	 ซึ่งปุพเพสันนิวาส	 (ปุพฺ

เพนิวาส� อนุสฺสรนฺตาน�)

ได้รับยกย่องในทางระลึกบุพเพนิวาสานุสสติ

	 ด้วยความช�านาญแคล่วคล่อง	ดังกล่าวนี้	ครั้งหนึ่ง	ท่านนั่งพิจารณา	

การระลึกชาติในอดีตของท่านเองได้มากมายหลานแสนชาติ	 แล้วเกิดปีติ

โสมนัส	ขึ้นว่า	 “เราเป็นผู้มีสติปัญญาระลึกชาติในอดีตได้ถึง ๕๐๐ กัปอย่าง

รวดเร็ว เหมือนนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนเดียว ทั้งนี้ก็เพราะเราเจริญสติ   

ปัฎฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗ และมรรคมีองค์ ๘ นั่นเอง”

 นบัว่าท่านเป็นพระขีณาสพผู้ประเสริฐ	 เลิศด้วยความรู้ความสามารถ	

พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่านว่า	 เป็นผู้มีความสามารถในการระลึกชาติ
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ได้เสมอกับพระองค์	 และทรงแต่งตั้งท่านในต�าแหน่งเอตทัคคะ	 เป็นผู้เลิศ

กว่าภิกษุทั้งหลายในทางระลึกปุพเพนิวาสานุสสติญาณ

	 ท่านด�ารงอายุสังขาร	 ช่วยกิจการพระพุทธศาสนาสมควรแก่กาล

เวลาแล้ว	ก็ดับขันธปรินิพพาน
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๑๕. ประวัติ พระวิมละ

"ธรณีชุ่มชื้นด้วยน�้าฝน 

ลมพัดกิ่งไม้ไหว สายฟ้าแลบแปลบปลาบ 

แต่จิตของเราสิมั่นคง วิตกต่างๆ สงบ"

ชาติภูมิ - เหตุที่ออกบวช 

	 พระวิมละ	 เป็นบุตรของเศรษฐี	 ในพระนครพาราณสี	 เป็นสหายที่
สนิท	และชอบพอของพระยสะ	เมื่อพระยสะผู้เป็นสหาย	ออกบวชแล้ว	ท่าน
ได้ทราบข่าว	 จึงคิดว่าพระธรรมวินัย	 ที่ยสกุลบุตรออกบวชนั้น	 จักไม่เลว
ทรามเป็นแน่	 คงจะเป็นธรรมวินัยอันประเสริฐ	 อ�านวยประโยชน์สุข	 ให้แก่			
ผู้ประพฤติปฏิบัติตาม	 ครั้นคิดอย่างนั้นแล้ว	 จึงไปชักชวนสหายอีก	 ๓	 คน	
คือ	สุพาหุ	ปุณณชิ	ควัมปติ	พากันเข้าไปหาพระยสะ	บอกความประสงค์	ใน
การมาของพวกตนให้ท่านทราบ	
	 พระยสะจึงพาท่านวิมละ	 พร้อมด้วยสหายสามคน	 ไปเฝ้าสมเด็จ
พระบรมศาสดา	 ทูลขอให้พระองค์ทรงสั่งสอน	 พระองค์ทรงสั่งสอนให้ได้
บรรลุธรรมพิเศษแล้ว	 และทรงประทานอุปสมบท	 อนุญาตให้เป็นภิกษุด้วย
วิธี	 “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”	 แล้วทรงสั่งสอนให้บรรลุพระอรหัตผล	 เป็นพระ
อเสขบุคคลฯ	

ช่วยประกาศศาสนา - ดับขันธปรินิพพาน 

	 คราวเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดา	 ทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระ
ศาสนา	 ในตอนปฐมโพธิกาล	 ท่านก็ช่วยไปประกาศพระศาสนาในนานา
ชนบท	 สั่งสอนกุลบุตรให้เกิดความเชื่อ	 ความเลื่อมใส	 ให้ได้รับผลตามควร

แก่อุปนิสัย	ท่านด�ารงอยู่ถึงกาลก�าหนดอายุขัยแล้ว	ก็ดับขันธปรินิพพานฯ	
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๑๖. ประวัติ พระกุมารกัสสปเถระ
 

"น่าอัศจรรย์จริง พระพุทธเจ้า 
น่าอัศจรรย์จริง พระธรรม 

น่าอัศจรรย์จริง พระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้า 
ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นแหล่งที่พระสาวกได้อาศัยประพฤติพรหมจรรย์ 

จนท�าให้รู้แจ้งซึ่งธรรม"

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพระกุมารกัสสปะ	ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่า	ปทุมุตตระ	ถือ
ปฏิสนธิในเรือนสกุล	 ในกรุงหงสวดี	 เจริญวัย	 ก�าลังฟังธรรมกถาของพระ
ทศพล	 เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่ง	 ไว้ในต�าแหน่งเอตทัคคะ	
เป็นยอดของเหล่าภิกษุสาวก	ผู้กล่าวธรรมได้อย่างวิจิตร	
	 จึงกระท�ากุศลกรรม	ให้ยิ่งยวดขึ้นไป	ปรารถนาต�าแหน่งนี้	เวียนว่าย
อยู่ในภพภูมิของเทวดาและมนุษย์	 คร้ังศาสนาของพระกัสสปพุทธเจ้า		
เสื่อมลง	เป็นภิกษุรูปหนึ่ง ในหมู่ภิกษุ ๗ รูป	กระท�าสมณธรรม	บนยอดเขา	
มีศีลไม่เส่ือม	 จุติจากภพนั้นแล้ว	 ไปบังเกิดในเทวโลก	 เสวยสมบัติอยู่						

พุทธันดรหนึ่ง

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	 ท่านพระกุมารกัสสปเถระ	 บังเกิดเป็นบุตรของ
ธิดาเศรษฐี	 ในพระนครราชคฤห์	 เดิมชื่อว่า	 กัสสปะ	 ภายหลัง	 ชนทั้งหลาย
เรียกว่า	 กุมารกัสสปะ	 เพราะเจริญขึ้น	 ด้วยเครื่องบ�ารุงเลี้ยงอย่างราชกุมาร	
หรือเพราะพระศาสดาเคยตรัสเรียกเช่นนี้	 เพื่อให้แตกต่างจากกัสสปะองค์

อื่นๆ	
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มารดาตั้งครรภ์ขณะบวชเป็นภิกษุณี

	 มารดาของท่าน	มีความปรารถนาอยากจะบวช	ตั้งแต่แรกรุ่นยังสาว	

ได้อ้อนวอน	ขออนุญาตจากบิดาอยู่บ่อยๆ	มารดาบิดาไม่ยอมอนุญาต	ต่อมา

นางมีสามี	 ตั้งครรภ์ขึ้นยังไม่ทันรู้ตัว	 นางอุตส่าห์ปฏิบัติสามี	 ให้มีความยินดี

แล้ว	ก็อ้อนวอนขอบรรพชา

	 คร้ันเมื่อสามีอนุญาตแล้ว	 ได้ไปบวชอยู่ในส�านักของนางภิกษุณี				

ซึ่งเป็นฝ่ายของพระเทวทัตต์	 ภายหลัง	 นางมีครรภ์แก่ปรากฏขึ้น	 พวกนาง

ภิกษุณี	 ได้เห็น	 เกิดความรังเกียจ	จึงได้น�านางไปหาพระเทวทัตต์	 ให้ตัดสิน

ช�าระอธิกรณ์	

	 พระเทวทัตต์ตัดสินว่า	ภิกษุณีนี้	ไม่เป็นสมณะ	ให้สึกเสีย	นางได้ฟัง

ค�าพระเทวทัตต์แล้ว	เกิดความเสียใจ	จึงพูดว่า	พวกท่าน	อย่าให้ดิฉันฉิบหาย

เสียเลย	ดิฉันไม่ได้บวช	มุ่งหมายพระเทวทัตต์	ขอพวกท่าน	จงพาดิฉันไปสู่

ส�านักพระบรมศาสดา	ที่พระเชตวันมหาวิหารเถิด	

พระอุบาลีช�าระอธิกรณ์

	 พวกนางภิกษุณี	 จึงได้พานางไปสู่ส�านักของพระบรมศาสดา	 กราบ	

ทูลเนื้อความนั้น	 ให้ทรงทราบ	 พระบรมศาสดาทรงทราบว่า	 นางภิกษุณี					

ตั้งครรภ์แต่เมื่อยังไม่บวช	 แต่เพื่อจะปลดเปลื้องความสงสัยของชนเหล่าอื่น	

จึงรับสั่งให้พระอุบาลี	 ช�าระอธิกรณ์เรื่องนี้	 และให้ไปเชิญตระกูลใหญ่ๆ	 ใน

พระนครสาวัตถี	มีนางวิสาขา	และ	อนาถบิณฑิกเศรษฐี	เป็นต้น	มาพร้อมกัน	

แล้วร่วมกันพิสูจน์	ก็รู้ชัดว่า	นางมีครรภ์	ตั้งแต่ครั้งยังไม่ได้บวช	จึงได้ตัดสิน	

ในท่ามกลางบริษัทสี่ว่า	 นางภิกษุณีนี้	 ยังมีศีลบริสุทธิ์อยู่	 พระบรมศาสดา

ตรัสอนุโมทนาสาธุการว่า	อุบาลีตัดสินอธิกรณ์ถูกต้องแล้ว	
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พระเจ้าปเสนทิโกศลรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม

	 ครั้นกาลต่อมา	เมื่อนางภิกษุณีนั้น	มีครรภ์ครบก�าหนดแล้ว	ก็คลอด

บุตรออกมาเป็นชาย	 เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลทราบ	 ได้ทรงรับเอาไปเลี้ยงไว้	

เป็นบุตรบุญธรรม	และให้นามว่า	“กัสสปะ”	

	 ทารกนั้น	 เจริญวัยขึ้นด้วยเครื่องบ�ารุงเลี้ยง	 อย่างราชกุมาร	 ชน						

ทั้งหลายจึงได้เรียกว่า	“กุมารกัสสปะ” 

	 วันหนึ่ง	กุมารกัสสปะ	ลงไปเล่นกับพวกเด็ก	ๆ	ด้วยกันที่สนาม	ได้	

ตีเด็กที่เล่นด้วยกัน	 ถูกเขาด่าเอาว่า	 เด็กไม่มีพ่อแม่	 ตีเอาพวกเราเข้าแล้ว						

กุมารกัสสปะ	ได้ฟังดังนั้น	จึงเข้าไปกราบทูลพระราชา	ชั้นแรก	พระองค์ตรัส

บอกว่า	แม่นมเป็นมารดา	เขาไม่เชื่อ	อ้อนวอนถามอยู่บ่อยๆ	พระองค์จึงตรัส	

บอกความจริง	

ขอบวชในส�านักพระพุทธเจ้า

	 กุมารกัสสปะเกิดความสลดใจ	 จึงขอพระบรมราชานุญาตออกบวช	

พระองค์ก็ทรงอนุญาต	ได้พาไปบวชในส�านักของพระบรมศาสดา	

	 ครั้นเมื่อมีอายุครบ	๒๐	ปีบริบูรณ์	ตามวินัยนิยมแล้ว	ได้อุปสมบท

เป็นภิกษุ	 ในพระพุทธศาสนา	 อุตส่าห์เรียนเอาพระกรรมฐาน	 ในส�านัก

พระบรมศาสดา	เข้าไปสู่ป่า	เพียรพยายาม	ก็ไม่ได้บรรลุคุณวิเศษ	จึงกลับมา

เรียนพระกรรมฐานเพิ่มเติม	แล้วไปอยู่ที่อันธวันวิหาร	

สหายเก่าผูกปัญหาให้แก้ ๑๕ ข้อ

	 ครั้งนั้น	 สหายของท่าน	 ซึ่งเป็นภิกษุเคยบ�าเพ็ญสมณธรรมร่วมกัน	

ในพระศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ได้บรรลุอนาคามิผล	 ตาย

แล้ว	ไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาส ได้ลงมาหาท่าน แล้วผูกปัญหาให้	

๑๕	 ข้อ	 บอกว่า	 คนอื่นนอกจากพระบรมศาสดา	 ไม่มีใครสามารถจะ												
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แก้ปัญหานี้ได้	 ท่านจงไปสู่ส�านักของพระบรมศาสดา	 เรียนเอาเนื้อความ			

แห่งปัญหาเหล่านี้เถิด	

	 ท่านพระกุมารกัสสปะ	 ก็ไปท�าเหมือนอย่างนั้น	 ครั้นได้ฟังปัญหา

พยากรณ์	 ๑๕	 ข้อแล้ว	 ในที่สุดแห่งการพยากรณ์	 ก็ได้บรรลุพระอรหันต์	

พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา	

เอตทัคคะในทางผู้แสดงธรรมอันวิจิตร

	 ท่านมีความสามารถแสดงธรรม	แก่บริษัทสี่ได้อย่างวิจิตรพิสดาร	มี

ข้ออุปมาอุปไมย	พร้อมทั้งเหตุผล	ให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย	ฉลาดในอุบาย	สั่งสอน

บริษัท	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เมื่อท่านแสดงสูตร	 ประดับด้วยปัญหา	 ๑๕	 ข้อ	

แก่พระเจ้าปายาสิ	จนสามารถท�าลายมิจฉาทิฏฐิของพระองค์ได้ส�าเร็จ	

	 อาศัยคุณสมบัติเช่นนี้	 ท่านจึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่า	

เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในจิตรกถา	คือ	แสดงธรรมเทศนา	ได้อย่างวิจิตร

ในพระศาสนานี้	(จิตฺตกถิกาน�)	
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๑๗. ประวัติ พระสุพาหุเถระ

"ฝนตกอยู่ไม่ขาดสาย ฟังคล้ายเพลงขับอันไพเราะ 

กุฏิของเรามุงไว้มิดชิด ประตูหน้าต่างปิดสนิทแสนสบาย 

ใจของเราหรือก็มั่นคง 

ถ้าปรารถนา จงตกลงมาเถิดฝนเอ๋ย"

ชาติภูมิ - เหตุที่ออกบวช	

	 พระสุพาหุเถระ	 ท่านเป็นบุตรของเศรษฐีในเมืองพาราณสี	 เป็น

สหายกันกับท่านพระยสะ	ได้ทราบข่าวว่า	ยสกุลบุตรออกบวชแล้ว	จึงคิดว่า

ธรรมวินัยที่ยสกุลบุตรออกบวชนั้น	 จักไม่เลวทรามเป็นแน่แท้	 คงเป็นธรรม

วินัยอันประเสริฐ	อ�านวยประโยชน์สุข	ให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตาม	ครั้นคิด

อย่างนั้นแล้ว	 จึงพร้อมด้วยสหายอีกสามคน	 คือ	 วิมละ	 ปุณณชิ	 ควัมปติ				

พากันเข้าไปหาท่านพระยสะ	กราบไหว้แล้วนั่งอยู่	ณ	ที่สมควรแห่งหนึ่ง	

	 ครั้งนั้นท่านพระยสะจึงพาสหายเหล่านั้น	 เข้าไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มี

พระภาคเจ้า	ทูลขอให้พระองค์ตรัสสั่งสอน	พระองค์ก็ตรัสสอนด้วย	 เทศนา

อนุปุพพิกถา	 และจตุราริยสัจ	 ท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรม	 จึงทูลขออุปสมบท

ในพระธรรมวินัย	พระองค์ทรงรับให้เป็นภิกษุด้วยวิธี	“เอหิภิกขุอุปสัมปทา” 

บรรลุอรหัตผล - ประกาศศาสนา - นิพพาน

	 ล�าดับนั้น	 ทรงสั่งสอนด้วยปกิรณกเทศนาให้บรรลุพระอรหัตผล	

เป็นพระอเสขบุคคล	 ท่านได้ช่วยเป็นก�าลัง	 ในการประกาศพระศาสนา				

ตอนปฐมโพธิกาล	เมื่อด�ารงอยู่ถึงกาลอายุขัยแล้ว	ก็ดับขันธปรินิพพาน..	
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๑๘. ประวัติ พระรัฏฐปาลเถระ	

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพระรัฏฐปาลเถระ	 คร้ังพระพุทธเจ้าพระนามว่า	 ปทุมุตตระ		
ท่านได้บังเกิดในตระกูลคฤหบดีมหาศาล	 ในพระนครหังสวดี	 ก่อนหน้าที่
พระพุทธเจ้านั้นทรงอุบัติ	 พอเจริญวัยแล้ว	 บิดาล่วงลับดับชีวิตไป	 ตนเองก็
ด�ารงเพศเป็นฆราวาสครองเรือน	 ได้เห็นทรัพย์สมบัติ	 ที่มีอยู่ในตระกูลวงศ์	
อันหาประมาณมิได้	 ตามที่คนผู้รักษาเรือนคลังรัตนะมาแสดงให้ทราบแล้ว	
จึงคิดว่า	ปู่ย่า	ตายาย	เป็นต้นของเรา	ไม่อาจเพื่อจะถือเอา	กองทรัพย์สมบัติ
มากมายขนาดนี้	ไปกับตนได้เลย	แต่เราควรที่จะถือเอาไปด้วยให้ได้	จึงได้ให้
มหาทาน	แก่หมู่คนทั้งหลาย	มีคนก�าพร้าเป็นต้น	
	 ท่านได้บ�ารุงพระดาบส	 ผู้ได้อภิญญารูปหนึ่ง	 บุญนั้น	 จึงส่งให้ท่าน
เป็นใหญ่ในเทวโลก	 ท่านบ�าเพ็ญบุญทั้งหลายจนตลอดชีวิตแล้ว	 จุติจาก
อัตภาพนั้น	 ได้ไปเกิดเป็นเทวดาครองเทวราชสมบัติในเทวโลกนั้น	 ด�ารงอยู่

จนตลอดอายุ	จุติจากอัตภาพนั้นแล้ว	

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	ท่านพระรัฏฐปาล	 เป็นบุตรของรัฏฐปาลเศรษฐี	
ผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ชน	ชาวถุลลโกฏฐิตนิคม	แคว้นกุรุ	
	 สมัยหนึ่ง	 พระบรมศาสดา	 เสด็จจาริกไปในแคว้นกุรุ	 พร้อมด้วย
ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่	 บรรลุถึงถุลลโกฏฐิตนิคม	 ชาวนิคมได้ทราบว่า	 พระบรม
ศาสดาเสด็จมา	จึงพากันมาเข้าไปเฝ้า	บางพวกถวายบังคม	บางพวกเป็นแต่
พูดจาปราศรัย	 บางพวกเป็นแต่ประนมมือ	 บางพวกร้องประกาศชื่อ	 และ
โคตรของตน	 บางพวกนิ่งอยู่	 ทุกหมู่นั้น	 พากันนั่งอยู่	 ณ	 ที่อันสมควร								

แห่งหนึ่ง	
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อดอาหารประท้วงเพื่อต้องการบวช

	 พระบรมศาสดา	 ทรงแสดงพระธรรมเทศนา	 ให้เกิดความเลื่อมใส
แล้ว	คนเหล่านั้นก็ทูลลากลับไป	ส่วนรัฏฐปาละ	ครั้นได้ฟังธรรมเทศนาแล้ว	
เกิดความเลื่อมใส	ใคร่จะบวช	พอพวกชาวนิคมนั้นกลับไปแล้ว	จึงเข้าไปเฝ้า
พระบรมศาสดา	ทูลขอบรรพชา	
	 ครั้นได้ทราบว่าพระบรมศาสดา	 ไม่ทรงบวชกุลบุตร	 ที่มารดาบิดา	
ไม่อนุญาต	 รัฏฐปาละ	 ก็พูดอ้อนวอนเป็นหลายคร้ัง	 มารดาบิดาไม่ยอม				
รัฏฐปาละเสียใจ	 ลงนอนไม่ลุกขึ้น	 อดอาหารเสียไม่กิน	 คิดว่าจักตายในที่นี้	
หรือจักบวชเท่านั้น	
	 มารดาบิดา	 ปลอบให้ลุกขึ้นกินอาหาร	 รัฏฐปาละก็นิ่งเสีย	 มารดา
บิดา	 จึงไปหาสหายรัฏฐปาละ	 ขอให้ช่วยห้ามปราม	 สหายเหล่านั้นก็ไปช่วย
ห้ามปราม	เมื่อเห็นว่ารัฏฐปาละไม่ยอม	จึงคิดว่า	ถ้ารัฏฐปาละไม่บวชจักตาย
แล้ว	 หาเกิดคุณอย่างหนึ่งอย่างใดไม่	 ถ้ารัฏฐปาละได้บวช	 มารดาบิดาและ	
เราจักได้เห็นรัฏฐปาละ	ตามเวลาที่สมควร	อนึ่ง	เมื่อรัฏฐปาละบวชแล้ว	หาก
เบื่อหน่าย	ในการประพฤติเช่นนั้น	ก็จักกลับมาที่นี้อีก	ครั้นคิดอย่างนั้นแล้ว	
จึงเข้าไปหามารดาบิดาของรัฏฐปาละ	ชี้แจงเหตุผลให้ฟัง	
	 มารดาบิดาของรัฏฐปาละ	 เห็นด้วยแล้ว	 ก็ยอมตาม	 แต่ว่าบวชแล้ว	
ขอให้กลับมาเยี่ยมบ้าง	 สหายเหล่านั้นก็กลับไปบอกความนั้นแก่รัฏฐปาละๆ	
ทราบว่า	มารดาบิดาอนุญาตแล้ว	ดีใจลุกขึ้นเช็ดตัว	แล้วอยู่บริโภคอาหารพอ
ร่างกาย	มีก�าลังไม่กี่วันแล้ว	ไปเฝ้าพระบรมศาสดา	ทูลว่าบิดามารดาอนุญาต

แล้ว	พระองค์ก็โปรดให้บวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา	

บรรลุอรหัตตผล

	 ครั้นพระรัฏฐปาละ	 บวชแล้วไม่นาน	 ประมาณกึ่งเดือน	 พระบรม

ศาสดาเสด็จจากถุลลโกฏฐิตนิคม	 ไปประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถี	 ส่วนพระรัฏฐ
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ปาละ	 ตามเสด็จไปด้วย	 ท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาท	 บ�าเพ็ญสมณธรรม	

เจริญวิปัสสนา	 ได้ส�าเร็จพระอรหัตผล	 ถึงที่สุดของพรหมจรรย์แล้ว	 ถวาย

บังคมลาออกจากสาวัตถี	 เที่ยวจาริกไปถึงถุลลโกฏฐิตนิคม	 พักอยู่ที	่										

มิคจิรวัน	พระราชอุทยานของพระเจ้าโกรัพยะ	ซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินกุรุ	

	 ในเวลาเช้า	 ท่านเข้าไปบิณฑบาตในนิคมนั้น	 จนถึงที่ใกล้เรือนของ

ท่าน	นางทาสีเห็นท่านแล้วก็จ�าได้	จึงบอกเนื้อความนั้น	ให้แก่มารดาบิดาของ

ท่านทราบ	 มารดาบิดาของท่าน	 จึงได้นิมนต์ท่านไปฉันในเรือน	 ในวันรุ่งขึ้น	

แล้วอ้อนวอน	ให้ท่านกลับมาครอบครองสมบัติอีก	ท่านก็ไม่สมประสงค์	เมื่อ

ท่านรัฏฐปาละ	ฉันเสร็จแล้วก็กล่าวคาถาอนุโมทนา	พอเป็นทางให้เกิดสังเวช

ในร่างกาย	แล้วจึงกลับมิคจิรวัน	

ความเสื่อมมี ๔ อย่าง ท�าให้คนออกบวช

	 ส่วนพระเจ้าโกรัพยะ	 เสด็จไปประพาสพระราชอุทยาน	 ทอดพระ

เนตรเห็นรัฏฐปาละ	ทรงจ�าได้	เพราะทรงรู้จักแต่เดิมมา	เสด็จเข้าไปใกล้	ตรัส

ปราศรัยและประทับ	 ณ	 ราชอาสน์	 ตรัสถามว่า	 “รัฏฐปาละผู้เจริญ ความ

เสื่อมมี ๔ อย่าง ที่คนบางจ�าพวก ต้องประสบเข้าแล้ว จึงออกบวช คือ แก่

ชรา, เจ็บ, สิ้นโภคทรัพย์, สิ้นญาติ ความเสื่อม ๔ อย่างนี้ ไม่มีแก่ท่าน ท่าน  

รู้เห็น หรือได้ฟังอย่างไร? จึงได้ออกบวช”	

ธรรมุทเทศ ๔ ประการ

	 ท่านทูลว่า	มหาบพิตร	มีอยู่	ธรรมุทเทศ	(ธรรมที่แสดงขึ้นเป็นหัวข้อ

สี่ข้อ)	 ที่พระบรมศาสดา	 ซึ่งเป็นผู้รู้เห็น	 เป็นพระอรหันต์	 ตรัสรู้เองโดยชอบ	

ทรงแสดงขึ้นแล้วจึงออกบวช	ธรรมุทเทศ ๔	ข้อนั้น	คือ	

	 ข้อที่หนึ่ง	ว่า	 โลกคือหมู่สัตว์	อันชราเป็นตัวน�าเข้าไปใกล้ความตาย	

ไม่ยั่งยืน
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	 ข้อที่สอง	ว่า	โลกคือหมู่สัตว์	ไม่มีผู้ป้องกัน	ไม่เป็นใหญ่จ�าเพาะตน

	 ข้อที่สาม	ว่า	โลกคือหมู่สัตว์	ไม่มีอะไรเป็นของๆ	ตน	จ�าต้องละทิ้ง

สิ่งทั้งปวงไป

	 ข้อที่สี่ ว่า	 โลกคือหมู่สัตว์พร่องอยู่เป็นนิตย์	 ไม่รู้จักอิ่ม	 เป็นทาส		

แห่งตัณหา

	 ครั้นท่านพระรัฏฐปาละ	 ทูลเหตุที่ตนออกบวช	 แก่พระเจ้าโกรัพยะ

อย่างนี้แล้ว	 พระมหากษัตริย์ก็ทรงเลื่อมใส	 ตรัสอนุโมทนาธรรมีกถา								

แล้วเสด็จกลับไป	 ส่วนท่านพระรัฏฐปาละ	 เมื่อพ�านักอาศัยอยู่ในนิคมนั้น		

พอสมควรแล้ว	ก็กลับมาอยู่ในส�านักของพระบรมศาสดา	

เอตทัคคะในทางผู้บวชด้วยศรัทธา

	 อาศัยคุณที่ท่าน	เป็นผู้บวชด้วยศรัทธามาแต่เดิม	และกว่าจะบวชได้	

ก็แสนยากล�าบากนัก	 พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องว่า	 เป็นเลิศกว่าภิกษุ				

ทั้งหลาย	ผู้บวชด้วยศรัทธา	(สทฺธาปพฺพชิตาน�).		
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๑๙. ประวัติ พระปุณณชิเถระ
		

ชาติภูมิ - เหตุที่ออกบวช	

	 ท่านปุณณชิ	เป็นบุตรของเศรษฐีในเมืองพาราณสี	เป็นสหายกันกับ

ท่านพระยสะ	 เมื่อได้ทราบข่าวว่า	 ยสกุลบุตรผู้เป็นสหาย	 ออกบวชแล้ว	 คิด

ว่า	 ธรรมวินัยที่ยสกุลบุตรออกบวชนั้น	 จักไม่เลวทรามเป็นแน่แท้	 คงเป็น

ธรรมวินัยอันประเสริฐ	 ครั้นคิดอย่างนั้นแล้ว	 จึงพร้อมด้วยสหายพระยสะ	

อีกสามคน	คือ	วิมละ	สุพาหุ	ควัมปติ	พากันเข้าไปหาพระยสะ	

	 พระยสะจึงพาท่านพร้อมทั้งสหาย	ไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า	

ทูลขอให้พระองค์ทรงสั่งสอนด้วย	เทศนาอนุปุพพิกถา	และอริยสัจ	๔					ใน

เวลาจบเทศนา	 ท่านได้ดวงตาเห็นธรรม	 จึงทูลขออุปสมบทกับพระบรม

ศาสดา	 พระองค์ก็ทรงประทานอนุญาตให้เป็นภิกษุโดยวิธี	 “เอหิภิกขุ

อุปสัมปทา”	

บรรลุอรหัตผล - ประกาศศาสนา - นิพพาน

	 เมื่อท่านได้อุปสมบทแล้ว	ได้ฟังเทศนาปกิรณกกถาเพิ่มเติมอีก	ก็ได้

ส�าเร็จพระอรหันตผลฯ	 ท่านก็เป็นองค์หนึ่ง	 ซ่ึงได้รับอนุมัติจากสมเด็จ

พระบรมศาสดา	 ให้ไปประกาศพระศาสนาในนานาชนบท	 ได้ช่วยท�ากิจ			

ตามหน้าที่ที่ท่านสามารถจะท�าได้	 เมื่อด�ารงอายุอยู่พอสมควรแก่กาลแล้ว			

ก็ปรินิพพานฯ	
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๒๐. ประวัติ พระวังคีสเถระ

"พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาก็เพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ที่พร้อมท�าตามค�าสอนของพระองค์ไม่ว่าหญิงหรือชาย 

การที่เราได้มาเฝ้าพระองค์จนถึงส�านัก 

นับว่าเป็นการมาดี เพราะท�าให้ได้บรรลุธรรมอันประเสริฐ"

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพระวังคีสเถระ	 ครั้งพระพุทธเจ้า	 พระนามว่าปทุมุตตระ	 ถือ

ปฏิสนธิในครอบครัว	ที่มีโภคสมบัติมาก	 ในกรุงหังสวดี	 ไปฟังธรรมอยู่ท้าย

บริษัท	 เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้	 ในต�าแหน่งเป็นยอดของ

เหล่าภิกษุผู้มีปฏิภาณ	 จึงกระท�ากุศลกรรมแด่พระศาสดา	 กระท�าความ

ปรารถนาว่า	 ในอนาคตกาล	 แม้ข้าพระองค์พึงเป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้มี

ปฏิภาณ	 เป็นผู้อันพระศาสดาทรงพยากรณ์แล้ว	 กระท�ากุศล	 จนตลอดชีพ	

เวียนว่ายอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก	

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	 ท่านพระวังคีสะ	 มาบังเกิดในตระกูลพราหมณ์	

ในพระนครสาวัตถี	 เมื่อเจริญวัยแล้ว	 ได้ศึกษาเล่าเรียน	 ตามคัมภีร์ในลัทธิ

ของพราหมณ์	จนจบไตรเพท	และได้เรียนมนต์พิเศษ	อีกอย่างหนึ่ง	ซึ่งมีชื่อ

เรียกว่า	 ฉวสีสมนต์	 เป็นมนต์ส�าหรับพิสูจน์	 กะโหลกซากศพ	 แม้ตายแล้ว		

ตั้งสามปี	สามารถรู้ว่า	ไปเกิดเป็นอะไร	ณ	ที่ไหน	

	 และวังคีสพราหมณ์	 ได้อาศัยมนต์นั้นเป็นเครื่องเลี้ยงชีพ	 คือ	 ใน		

ชั้นต้น	ได้แสดงศิลปะนั้น	ให้ปรากฏโดยความจริงแก่พวกชนในพระนครนั้น
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อาศัยฉวสีสมนต์เลี้ยงชีพ

	 พวกพราหมณ์ทั้งหลาย	 ได้เห็นแล้วคิดกันว่า	 พวกเราอาศัยวังคีส

พราหมณ์นี้เลี้ยงชีพได้	 จึงได้พาเที่ยวไปสู่ชนบทน้อยใหญ่	 ประกาศแก่หมู่

มนุษย์ทั้งหลายว่า	วังคีสพราหมณ์นี้	รู้มนต์วิเศษ	คือ	ร่ายมนต์แล้ว	เอาเล็บ

เคาะที่ศีรษะแห่งสัตว์ที่ตายแล้ว	 ย่อมรู้ได้ว่า	 ผู้นี้ไปบังเกิดในนรก	 ผู้นี้ไป

บังเกิดในก�าเนิดสัตว์เดรัจฉาน	ผู้นี้ไปเกิดในเปรตวิสัย	ผู้นี้ไปเกิดในเทวโลก	

	 พวกมนุษย์ทั้งหลาย	ได้ยินประกาศดังนี้	ก็มีความประสงค์	อยากจะ

ถามถึงพวกญาติของตนๆ	 บ้าง	 จึงให้ทรัพย์ตามก�าลังของตน	 มากบ้างน้อย

บ้าง	แล้วถามถึงที่เกิดของพวกญาติของตนๆ	

	 พวกพราหมณ์เหล่านั้น	 พาวังคีสพราหมณ์เที่ยวไปในนิคมชนบท

อย่างนี้	แล้วกลับมาถึงพระนครสาวัตถี	พักอยู่ใกล้พระเชตวันมหาวิหาร	

พระพุทธองค์ทดสอบมนต์

	 วันหนึ่งในเวลาเช้า	 พวกพราหมณ์เหล่านั้น	 ได้เห็นพวกมนุษย์เป็น
อันมาก	ถือดอกไม้ธูปเทียน	ไปเพื่อจะฟังเทศน์ในเชตวันมหาวิหาร	จึงถามว่า	
พวกท่านจะไปไหนกัน	 พวกมนุษย์ตอบว่า	 ไปฟังเทศน์	 ที่พระเชตวันมหา
วิหาร	พวกท่านจะไปที่นั่นท�าไม	ก็คนที่จะดีวิเศษ	เช่นกับด้วยวังคีสพราหมณ์	
ของพวกเรา	 หาไม่ได้อีกแล้ว	 เธอรู้มนต์มาก	 พวกมนุษย์ก็เถียงว่า	 วังคีส
พราหมณ์	จะรู้อะไร	คนที่จะเหมือนกับพระบรมศาสดา	ของพวกเรา	ก็หาไม่
ได้เหมือนกัน	 เมื่อต่างพวก	 ต่างเถียงไม่ตกลงกัน	 จึงได้พร้อมกันไปสู่พระ
เชตวันมหาวิหาร	
	 พระบรมศาสดาทรงทราบว่า	 พวกวงัคสีพราหมณ์มาสูท่ีเ่ฝ้า	 พระองค์
รับสั่งให้น�ากะโหลกคนตายมา	๕	กะโหลก	คือ	กะโหลกของสัตว์เกิดในนรก	
ก�าเนิดสัตว์เดรัจฉาน	 มนุษยโลก	 เทวโลก	 สี่กะโหลก	 พระขีณาสพกะโหลก
หนึ่ง	ตั้งเรียงไว้	โดยล�าดับกัน	
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	 เมื่อวังคีสพราหมณ์เข้ามาเฝ้าแล้ว	พระองค์ตรัสถามว่า	 ฉันได้ทราบ

ว่า	 ท่านร่ายมนต์	 แล้วเคาะกะโหลกมนุษย์	 ที่ตายแล้ว	 ย่อมรู้ที่เกิดของเขา

หรือ?	

	 พระพุทธเจ้าข้า	 ข้าพระพุทธเจ้ารู้	 พระบรมศาสดาจึงตรัสถาม	

กะโหลกของสัตว์	 สี่กะโหลก	 ที่เกิดในที่ทั้งสี่	 วังคีสพราหมณ์ก็ทายถูกต้อง

ทั้งหมด	

	 พระองค์จึงตรัสให้สาธุการว่า	“ดีละ ๆ  ถูกต้องละ ล�าดับนั้น พระองค์

จึงตรัสถามกะโหลกที่ห้าว่า ผู้นี้ไปเกิดที่ไหน?”	วังคีสพราหมณ์	ร่ายมนต์แล้ว

เคาะกะโหลก	 ก็ไม่รู้จักที่เกิด	 เพราะเป็นกะโหลกพระอรหันต์	 จึงนิ่งเฉยอยู่	

พระบรมศาสดาตรัสถามว่า	เธอไม่รู้หรือวังคีสะ?	

	 วังคีสะ	:	พระพุทธเจ้าข้า	ข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้

	 พระพุทธเจ้า	:	ฉันรู้	

	 วังคีสะ	:	พระองค์รู้ด้วยอะไร?

	 พระพุทธเจ้า	:	รู้ด้วยก�าลังมนต์ของฉัน

บวชเพื่อหวังเรียนมนต์วิเศษ

	 ครั้งนั้น	วังคีสพราหมณ์	จึงกราบทูลขอเรียนมนต์นั้น	พระองค์ตรัส

ว่า	 คนที่ไม่บวช	ฉันให้เรียนไม่ได้	 วังคีสพราหมณ์นั้น	 จึงคิดว่า	 ถ้าเราเรียน

มนต์นี้ได้แล้ว	เราจักเป็นใหญ่ในชมพูทวีปทั้งสิ้น	ครั้นคิดอย่างนั้นแล้ว	จึงส่ง

พราหมณ์เหล่านั้นไป	 และสั่งว่า	 พวกท่านจงรอเราอยู่นั่นแหละ	 สักสองสาม

วัน	เราจักบวชในส�านักของพระบรมศาสดา	

	 ครั้นวังคีสพราหมณ์	ได้อุปสมบทแล้ว	พระบรมศาสดาทรงประทาน

กรรมฐาน	มีอาการสามสิบสอง	เป็นอารมณ์	ตรัสสั่ง	ให้ท่องบ่น	บริกรรมซึ่ง

มนต์นั้น	 ครั้นท่านสาธยายมนต์นั้นอยู่อย่างนี้	 พวกพราหมณ์	 ก็คอยมาถาม
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อยู่ว่า	เรียนมนต์ได้แล้วหรือยัง?	ท่านตอบว่า	รอก่อนก�าลังเรียนอยู่	

	 ล่วงไปสองสามวันเท่านั้น	 ท่านพระวังคีสะ	 ได้บรรลุพระอรหัตผล	

เป็นพระอริยบุคคล	ในพระพุทธศาสนา

เอตทัคคะในทางผู้มีปฏิภาณ

	 ครั้นท่านได้บรรลุพระอรหันต์แล้ว	 ไปเฝ้าพระบรมศาสดาในที่ใด	

เวลาใด	ย่อมกล่าวคาถาสรรเสริญพระคุณของพระองค์บทหนึ่ง	ๆ	ก่อนเสมอ	

	 ด้วยเหตุนี้	 พระบรมศาสดาประทับนั่ง	 ณ	 ท่ามกลางสงฆ์	 ทรง

สถาปนาท่านไว้	 ในต�าแหน่งเป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้มีปฏิภาณ (ปฏิภาณวนฺ

ตาน�) .	

 (อ่านเพิ่มเติมในหนังสือมนุษย์เล่ม ๑๕ หน้า ๔๕๔-ผู้รวบรวม)
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๒๑. ประวัติ พระควัมปติเถระ
		

ชาติภูมิ - เหตุที่ออกบวช	

	 พระควัมปติ	 เป็นบุตรของเศรษฐีในพระนครพาราณสี	 เป็นสหาย

ที่รักใคร่กับท่านพระยสะ	 เมื่อยสกุลบุตรออกบวชแล้ว	 ท่านได้ทราบข่าวจึง

คิดว่า	 ธรรมวินัยที่ยสกุลบุตรสหายของตนออกบวชนั้น	 จักไม่เลวทราม		

ต�่าช้าแน่นอน	 คงจะเป็นธรรมวินัยอันดี	 ควรที่เราจะเข้าไปหา	 แล้วบวช						

เช่นนั้นบ้าง	 เมื่อคิดอย่างนั้นแล้ว	 จึงพร้อมด้วยสหายอีกสามคน	 คือ	 วิมละ    

สุพาหุ ปุณณชิ	พากันเข้าไปหาท่านพระยสะ	

	 พระยสะก็พาท่านพร้อมด้วยสหายเหล่านั้น	 เข้าไปเฝ้าสมเด็จพระผู้

มีพระภาคเจ้า	ทูลขอให้พระองค์ตรัสสั่งสอน	พระองค์ตรัสสอนด้วย	 เทศนา

อนุปุพพิกถา	 และ	 อริยสัจ	 ๔	 ในเวลาที่จบเทศนา	 ธรรมจักษุ	 ดวงตาคือ

ปัญญาอันเห็นพระธรรมได้เกิดขึ้นแก่ท่านว่า	 “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น

เป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา” 

	 เมื่อท่านได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว	จึงทูลขอบรรพชาอุปสมบท	ในพระ

ธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า	 “ข้าพระพุทธเจ้าพึงได้บรรพชา

อุปสมบท ในส�านักของพระองค์เถิด”	 พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุ

ด้วยวิธี		“เอหิภิกขุอุปสัมปทา” 

บรรลุอรหัตผล - ประกาศศาสนา - นิพพาน

	 เมื่อมีอินทรีย์แก่กล้า	ได้ฟังธรรมีกถาที่พระองค์ตรัสสอนในภายหลัง	

จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะ ไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน	 ท่านได้เป็นพระอรหันต์				

รูปหนึ่ง	 ที่นับเข้าในจ�าพวกสาวกผู้ใหญ่ฯ	 ในคราวที่สมเด็จพระบรมศาสดา

ทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา	ท่านก็ได้ไปประกาศพระศาสนา	ในนานา
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ชนบท	 ช่วยสั่งสอนให้กุลบุตรกุลธิดาเกิดความเลื่อมใส	 เมื่อด�ารงอยู่ถึงกาล

ก�าหนดอายุขัยแล้ว	ก็ดับขันธปรินิพพานฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

	 อนุปุพพิกถา	 คือ	 ถ้อยค�าที่กล่าวโดยล�าดับ	 แจกออกโดยประเภท

เป็น	๕	คือ

	 ๑.		ทานกถา	พรรณนาทาน	คือ	การให้ก่อน

	 ๒.	 สีลกถา	พรรณนาศีล	คือ	การรักษา	กาย	วาจาให้เรียบร้อยเป็น

ล�าดับแห่งทาน

	 ๓.		สัคคกถา	 พรรณนาสวรรค์	 คือ	 กามคุณที่บุคคลใคร่	 ซึ่งจะพึง

ได้พึงถึงด้วยกรรมอันดีคือ	ทานและศีลเป็นล�าดับแห่งศีล

	 ๔.		กามาทีนวกถา	 พรรณนาโทษแห่งกามคือ	 ความเป็นของไม่

ยั่งยืนและประกอบด้วยความคับแค้นแห่งกามอันได้ชื่อว่าสวรรค์นั้นเป็น

ล�าดับแห่งสวรค์

	 ๕.	 เนกขัมมานิสังสกถา	 พรรณนาอานิสงส์แห่งการหลีกออกจาก

กามเป็นล�าดับแห่งกามาทีนพ

 อริยสัจ ของจริงแห่งพระอริยะ	 หรือ	 ความจริงอันประเสริฐ	 แจก

โดยประเภทเป็น	๔	คือ

	 ๑.		ทุกข์ ความทนได้ยาก	ได้แก่สภาวทุกข์และเจตสิกทุกข์

	 ๒.		สมุทัย	เหตุเกิดทุกข์	ได้แก่	ตัณหา	๓	คือ	กามตัณหา	ภวตัณหา	

วิภวตัณหา

	 ๓.		นิโรธ ความดับทุกข์	ได้แก่	ความสิ้นไปแห่งตัณหานั้น

	 ๔.		มรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์	 ได้แก่	 อริยมรรค	มีองค์	

๘	มีสัมมาทิฏฐิ	เป็นต้น	มีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดฯ	



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๗ตอน ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป

85

๒๒. ประวัติ พระสภิยเถระ

"การงานที่ท�าเหลาะแหละ วัตรปฏิบัติที่ไม่น่าเลื่อมใส 

และพรหมจรรย์ที่ระลึกถึงด้วยความน่ารังเกียจ ทั้ง ๓ นี้ไม่มีผลมาก 

ผู้ใด ไม่มีความเคารพในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย 

ผู้นั้น ย่อมห่างไกลจากพระสัทธรรม เหมือนฟ้ากับดินห่างไกลกัน"

ชาติภูมิ

	 ท่านพระสภิยเถระ	 มีชาติภูมิอยู่ที่ไหน	 เป็นบุตรของใคร	 ไม่ปรากฏ

ในต�านาน	ปรากฏแต่ว่าท่านเป็นปริพาชก	ชื่อว่า	สภิยะ	

เทวดาผูกปัญหาให้แก้

	 สมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า	 เสด็จประทับอยู่ที่พระเวฬุวันมหา

วิหาร	อันเป็นกลันทกนิวาปสถาน	ในกรุงราชคฤห์	ครั้งนั้น	เทวดาที่เคยเป็น

ญาติ สายโลหิตกันมาแต่ชาติก่อน	ได้ผูกปัญหา	ให้แก่สภิยปริพาชก	แล้วสั่ง

ความว่า	 ดูก่อนสภิยะ	 สมณพราหมณ์ผู้ใด	 แก้ปัญหาที่ท่านถามนี้ได้แล้ว	

ท่านพึงประพฤติพรหมจรรย์	ในส�านักของสมณพราหมณ์ผู้นั้น	

	 สภิยปริพาชก	 เรียนเอาปัญหาในส�านักของเทวดานั้น	 จ�าได้แล้ว	

เที่ยวถามสมณพราหมณ์	ผู้เป็นคณาจารย์ใหญ่	มียศปรากฏ	ชื่อเสียงในครั้ง

นั้น	มีครูทั้งหก คือ ปูรณกัสสปะ, มักขลิโคศาล, อชิตเกสกัมพล, ปกุทธกัจ

จายนะ, สัญชัยเวฬัฏฐบุตร และนิคันถนาฏบุตร	เป็นต้น

	 ครูเหล่านั้น	ก็พากันแก้ไม่ได้	แม้สักคนเดียว	ซ�้ายังกลับพูดเยาะเย้ย

สภิยปริพาชก	มีประการต่างๆ	เสียอีก	
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ตัดสินใจถามปัญหากับพระพุทธองค์

	 ครั้งนั้น	สภิยปริพาชก	เมื่อถูกครูทั้งหลาย	เยาะเย้ยแล้ว	ก็เกิดความ

ท้อใจ	คิดจะกลับไปเป็นคนเลว	บริโภคกามคุณ	ครั้นมาหวนคิดถึงพระสมณ

โคดมขึ้นได้	 จึงตกลงใจจะไปเฝ้า	 แต่ยังมีความสงสัยในใจว่า	 พวกสมณ

พราหมณ์	มีครูทั้งหกเป็นต้น	ก็เป็นคนผู้เฒ่าผู้แก่	บวชมาเป็นเวลานาน	เป็น

คณาจารย์สั่งสอน	 แก่หมู่ศิษย์มาก	 ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้	 แล้วไฉนพระสมณ

โคดม	ยังเป็นเด็กอยู่	ทั้งบวชใหม่ด้วย	จะแก้ปัญหานี้ได้เทียวหรือ	

	 และได้บรรเทาความสงสัย	ด้วยตนเองว่า	ถึงแม้พระสมณโคดม	จะ

ยังเด็กเล็กอยู่ก็จริง	 แต่พระองค์เป็นผู้มีฤทธิ์มาก	 มีอานุภาพใหญ่	 จึงได้

เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดา	 ที่เวฬุวันมหาวิหาร	 ในกรุงราชคฤห์	 กราบทูลขอ

โอกาสถามปัญหา	

อยู่ติตถิรปริวาส ก่อนบวชในพระพุทธศาสนา

	 เมื่อพระองค์ทรงอนุญาตแล้ว	 ได้ทูลถามปัญหาหลายหมวด	 หลาย

ตอน	ในที่สุดแห่งการพยากรณ์ปัญหา	สภิยปริพาชก	เกิดความเลื่อมใส	แล้ว

ทูลขอบรรพชาอุปสมบท	ในพระธรรมวินัย	

	 พระองค์	 รับสั่งให้อยู่ติตถิรปริวาส (วิธีอยู่กรรม	 ส�าหรับเดียรถีย์					

ที่ขอบวชในพระพุทธศาสนา) ครบก�าหนด ๔ เดือนแล้ว	 ก็ได้อุปสมบท				

เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา	 หลีกอยู่ผู้เดียว	 ไม่ประมาท	 อุตส่าห์บ�าเพ็ญ

เพียร	 ไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัตผล	 เป็นพระอริยบุคคล	 นับเข้าในพระ

สาวกผู้ใหญ่รูปหนึ่ง	
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๒๓. ประวัติ พระอุรุเวลกัสสปะ

"...เมื่อก่อน เรายินดีการบูชายัญ ห้อมล้อมด้วยกามารมณ์ 

ภายหลังจึงถอนราคะ โทสะ และโมหะ ได้แล้ว 

บัดนี้ เราระลึกชาติได้ มีตาทิพย์ มีฤทธิ์ รู้ความคิดของผู้อื่น และมีหูทิพย์ 

...กิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงเราก็ละได้สิ้นแล้ว"

	 พระอุรุเวลกัสสปะ	 เป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า	

ได้รับการยกย่องเป็นพระอสีติมหาสาวก	ผู้เป็นเอตทัคคะในด้านผู้มีบริวารมาก

ชาติก�าเนิด

	 พระอุรุเวลกัสสปะ	 เกิดในตระกูลพราหมณ์กัสสปโคตร	 มีน้องชาย	

๒	คน	ชื่อ	กัสสปะ	เหมือนกัน	เมื่อเจริญวัยขึ้นมา	ได้ศึกษาจบไตรเพท	คือ	

พระเวท	๓	อย่าง	ซึ่งเป็นคัมภีร์	ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพราหมณ์	ได้แก่	

	 ๑.	ฤคเวท	(อรุพเพท)	ประมวลบทสวดสรรเสริญเทพเจ้า	

	 ๒.	ยชุรเวท (ยชุพเพท)	บทสวดอ้อนวอนในพิธีบูชายัญต่าง	ๆ	

	 ๓.	สามเวท	ประมวลบทเพลงขับส�าหรับสวดหรือร้องเป็นท�านองใน

พิธีบูชายัญ	

	 กัสสปะพี่ชายคนโตนั้น	 มีบริวาร	 ๕๐๐	 คน	 กัสสปะ	 คนกลาง	 มี

บริเวณ	๓๐๐	คน	และกัสสปะ	คนเล็กสุดท้าย	มีบริวาร	๒๐๐	คน	ต่อมาทั้ง

สามพี่น้อง	มีความเห็นตรงกันว่า	 “ลัทธิที่พวกตนนับถืออยู่นั้นไม่มีแก่นสาร” 

จึงพากันออกบวชเป็นฤๅษีชฎิล	 เกล้าผมเซิง	 บ�าเพ็ญพรตบูชาไฟ	 ตั้งอาศรม

อยู่ที่ริมฝั่งแม่น�้าเนรัญชรา	 ตามล�าดับกัน	 พี่ชายคนโตตั้งอาศรมอยู่ที่คุ้งน�้า

ตอนเหนือ	ณ	ต�าบลอุรุเวลา	 จึงได้ชื่อว่า	 “อุรุเวลกัสสปะ”	น้องชายคนกลาง	
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ตั้งอาศรมอยู่ที่คุ้งน�้าถัดไป	ณ	ต�าบลนที	จึงได้ชื่อว่า	 “นทีกัสสปะ”	ส่วนน้อง

ชายคนเล็ก	ตั้งอาศรมอยู่ที่คุ้งน�้า	ณ	ต�าบลคยา	จึงได้ชื่อว่า	“คยากัสสปะ”	

บุพกรรมในอดีตชาติ

	 ในอดีตกาลพระอุรุเวลกัสสปะเถระ	 บังเกิดขึ้นในเรือนของผู้มี

ตระกูล	 ในเมืองหงสาวดี	 พอเติบโตขึ้นแล้ว	 ได้ไปฟังพระธรรมเทศนา	 ของ

พระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ได้เห็นพระองค์	 ทรงตั้งพระเถระรูปหนึ่งไว้	

ในต�าแหน่งอันเลิศที่สุด	กว่าพระสาวกทั้งหลายฝ่าย	"มีบริวารมาก"	จึงคิดว่า	

เราจะได้เป็นเช่นพระเถระนั้นบ้างในอนาคต

	 กุลบุตร	 (อุรุเวลกัสสปะ)	 เมื่อคิดดังนี้แล้ว	 จึงจัดการถวายมหาทาน	

แด่พระภิกษุสงฆ์	 ซึ่งมีพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธาน	 การ

ถวายมหาทาน	 กระท�าอยู่ทั้งหมด	 ๗	 วัน	 และในวันสุดท้ายได้ถวายผ้าไตร

จีวร	 แล้วตั้งความปารถนาว่า	 ขอให้ข้าพระองค์ได้รับต�าแหน่งอันเลิศที่สุด	

ด้านมีบริวารมาก	 ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง	 ด้วย

ผลของบุญกุศลนี้	ในอนาคตกาลโน้นเถิด	พระเจ้าข้า

	 พระปทุมมุตรสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ทรงพิจารณาเป็นถึง	 ความเป็นไป

ในอนาคตกาลของกลุบุตรนัน้	 ไม่มเีหตุขดัข้องแต่ประการใด	 จึงทรงพยากรณ์

ว่า	เธอจะได้เป็นผู้เลิศ	ฝ่ายมีบริวารมากสมตามความปารถนา				ในศาสนา

ของพระสมณโคดมพุทธเจ้า	โดยจะเสด็จขึ้นในหนึ่งแสนกับปข้างหน้าโน้น

	 กุลบุตรนั้น	 ฟังค�าพุทธพยากรณ์แล้ว	 เกิดความยินดีเป็นอย่างยิ่ง	

ราวกับว่า	 ความปรารถนาจะส�าเร็จในวันพรุ่งนี้	 หรือมะรืนนี้	 แล้วสร้าง

กัลยาณกรรมต่อมา	จนตลอดชีวิต	เมื่อนับถอยหลังจากกัปนี้ไปอีก	๙๒	กัป	

ชาติหนึ่ง	 ท่านกลับมาเกิดเป็น	 พระอนุชาต่างพระมารดากับพระผู้มีภาคเจ้า	

ผู้ทรงพระนามว่า	 พระปุสสสัมมาสัมพุทธเจ้า	 มีพระราชบิดานามว่า	 พระ			
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มหินทราชา	และมีพระอนุชาอีก	๒	พระองค์	รวมเป็น	๓	พระองค์	และแต่ละ

องค์มียศฐาบรรดาศักดิ์ต่างๆ	กัน

	 ครั้งหนึ่ง	 ที่ปลายเขตแดนของพระมหินทราชา	 เกิดมีข้าศึกศัตรูมา

รุกราน	 พระราชาจึงเรียกพระโอรสทั้ง	 ๓	 พระองค์ไปปราบข้าศึก	 และทรง

สามารถปราบข้าศึกศัตรู	จนราบคาบ	ระหว่างทางกลับ	จึงปรึกษาหารือกันว่า	

เราท�างานได้ส�าเร็จ	 เมื่อพระราชบิดาพระราชทานพรแก่ตนแล้ว	 จะเลือกรับ

พรอะไรดี	แล้วมีด�าริตรงกันว่า	ไม่ว่าจะเป็นพระราชสมบัติใดๆ	ก็ตาม	ที่องค์

สมเด็จพระราชบิดาจะพระประทาน	 ไม่มีอะไรจะส�าคัญเท่ากับการได้ปฏิบัติ

บ�ารุงพระผู้มีพระภาคเจ้า	 ผู้เป็นพระเชฎฐาธิราชนั้นเลย	 เนื่องจากพระราช

บิดานั้น	 คิดว่าพระพุทธเจ้า	 เป็นของพระองค์คนเดียว	 จึงทรงถวายทาน			

และไม่ให้ผู้อื่นร่วมท�าบุญด้วย	

	 ครั้นเมื่อพระราชโอรสทั้งสามพระองค์	 มาถึงพระนคร	 ก็กราบทูล

ชัยชนะให้ทรงทราบ	และขอพระราชทานพรดังที่ปรึกษากันอันนั้น	 เมื่อได้รับ

พรแล้ว	ก็ท�าการสมาทานศีล	๑๐	ประการ	แต่งตั้งบุรุษ ๓ คน	ให้เป็นผู้ดูแล

โรงทาน	 คอยตกแต่งไทยธรรม	 ถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า	 โดยให้บุรุษผู้

หนึ่งจัดหาธัญญาหาร	บุรุษผู้หนึ่ง	 เป็นพนักงานตรวจนับ	และบุรุษอีกผู้หนึ่ง	

เป็นพนักงานตกแต่งไทยธรรม	พนักงานทั้งสามท่านนั้นใน	ครั้นมาถึงในชาติ

ปัจจุบัน	 ผู้เป็นพนักงานจัดหาธัญญาหาร	 กลับมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสาร	

ผู้เป็นพนักงานจัดหาธัญญาหาร	 กลับมาเกิดเป็นนางวิสาขอุบาสิกา	 และ					

ผู้เป็นพนักงานตกแต่งไทยธรรม	กลับมาเกิดเป็นพระรัฐบาลเถระ

	 พระราชโอรสทั้งสามพระองค์	 เสด็จพากันไปทรงสมาทานศีล	 ๑๐	

ประการ	 อยู่จนตลอดไตรมาส	 (๓	 เดือน)	 เพื่อยึดหลักแห่งการบูชาสูงสุด	

ด้วยการปฏิบัติตามค�าสั่งสอน	แม้ว่าจะมีการปฏิบัติ	ด้วยการบริจาคจตุปัจจัย

บ�ารุงแล้วก็ตาม
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พอออกพรรษาแล้ว	พระราชโอรสทั้ง	๓	พระองค์ทรงจัดการถวายไทยธรรม	

ด้วยพระองค์เอง	 ทั้งยังทรงกระท�าบุญอยู่จนตลอดพระชนมชีพ	 ครั้นมาถึง

ชาติสุดท้ายนี้	พระราชโอรสทั้ง ๓ พระองค์ กลับมาเกิดในตระกูลพราหมณ์ 

กัสสปโคตร	 ก่อนพระพุทธเจ้า	 และมีชื่อเหมือนกันหมดทั้งสามคน	 คือ				

กัสสปะ	แต่มีค�าน�าหน้าชื่อ	ที่ต่างกันออกไปตามที่อยู่	 เช่นองค์ที่อยู่ที่	 ต�าบล

อุรุเวลา	 มีชื่อว่า	 อุรุเวลกัสสปะ	 องค์ที่อยู่ที่ริมฝั่งแม่น�้ามหาคงคานที	 จึงถูก

เรียกว่า	 นทีกัสสปะ	 และคนสุดท้องมีชื่อว่า	 คยากัสสปะ	 เพราะอาศัยอยู่							

ที่ต�าบลคยาสีสะ

การได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในด้านผู้มีบริวารมาก

	 พระอุรุเวลกัสสปะได้รับยกย่องในทางผู้มีบริวารมาก	 (ที่เป็นพระ

อรหันต์	 ๑,๐๐๒	 องค์)	 เนื่องจากท่านเป็นผู้ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรม	

อันเป็นธรรมส�าหรับผู้ใหญ่ใช้ปกครองดูแลบริวารให้มีความสุข	 ซึ่งประกอบ

ด้วย

	 ๑.	เมตตา	ความรักใคร่	ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข	

	 ๒.	กรุณา	ความสงสาร	ปรารถนาจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์	

	 ๓.	มุทิตา	ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี	

	 ๔.	อุเบกขา	ความวางเฉย	ไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติ	

	 ด้วยคุณธรรมเหล่านี้	 และอีกทั้งรู้จักบ�ารุงจิตใจบริวาร	 ด้วยการ

สงเคราะห์	 ด้วยวัตถุสิ่งของและหลักธรรม	 จึงท�าให้ท่านสามารถยึดเหนี่ยว

จิตใจบริวารไว้ได้	 เป็นที่รักเคารพของบริวาร	 และก็เป็นพุทธสาวกรูปเดียว		

ที่มีบริวารมากที่สุด	 พระพุทธองค์จึงทรงยกย่องท่าน	 ในต�าแหน่งเอตทัคคะ	

เป็นผู้เลิศกว่าพระสาวกทั้งปวง	ในฝ่ายผู้มีบริวารมาก
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ความส�าคัญในพระพุทธศาสนา

	 เมื่อพระพุทธองค์	 ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว	 และจ�า

พรรษาแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน	 ในพรรษานั้นมีพระสงฆ์สาวก	 ผู้ส�าเร็จ

พระอรหันต์	จ�านวน	๖๐	รูป	 เมื่อออกพรรษาปวารณาแล้ว	พระบรมศาสดา

ได้ส่งพระสาวกทั้ง	๖๐	รูปนั้น	ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา	ยังถิ่นต่าง	ๆ	

ส่วนพระองค์เองเสด็จไปยังต�าบลอุรุเวลาเสนานิคม

	 ในระหว่างทาง	 เสด็จเข้าไปประทับพักผ่อน	 ภายใต้ร่มไม้ริมทางใน	

ไร่ฝ้าย	ขณะนั้นมีพระราชกุมาร	๓๐	พระองค์	ผู้ได้นามว่า	“ภัททวัคคีย์”	ได้

พาภรรยาไปเที่ยวหาความสุขส�าราญ	ในราชอุทยาน	ราชกุมารองค์หนึ่ง	ไม่มี

ภรรยา	จึงพาหญิงโสเภณีไปเป็นคู่เที่ยว	เมื่อพวกราชกุมาร	ก�าลังเพลิดเพลิน

สนุกสนานกันอยู่นั้น	หญิงโสเภณีได้ขโมยของมีค่าหนีไป	พวกราชกุมารออก

ติดตามมา	ได้พบพระผู้มีพระภาคที่ไร่ฝ้าย	จึงเข้าไปเฝ้า	แล้วกราบทูลถามว่า		

	 “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค พระองค์เห็นหญิงคนหนึ่ง ผ่านมาทางนี้บ้าง

หรือไม่ พระเจ้าข้า ?"

 “พวกท่านเห็นว่า การแสวงหาหญิง กับการแสวงหาสิ่งประเสริฐใน

ตน สิ่งไหนจะดีกว่ากัน ?"	

 “แสวงหาสิ่งประเสริฐในตน ดีกว่า พระเจ้าข้า” 

 “ถ้าเช่นนั้น ท่านทั้งหลาย จงนั่งลง ตถาคตจะแสดงธรรมให้ฟัง” 

	 พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้ฟัง	 จนทั้งหมดได้บรรลุ

เป็นพระอริยบุคคล	 ตั้งแต่ชั้นพระโสดาบัน	 ถึงชั้นพระสกทาคามี	 และพระ

อนาคามีทุกพระองค์	 จากนั้น	 พระพุทธองค์ประทานการอุปสมบทให้แล้ว		

ส่งไปประกาศพระพุทธศาสนา

	 พระบรมศาสดา	 เสด็จต่อไปยังต�าบลอุรุเวลาเสนานิคม	 เสด็จเข้าไป

ยังส�านักของอุรุเวลกัสสปะ	 ตรัสขอพักอาศัยสักหนึ่งราตรี	 แต่อุรุเวลกัสสปะ	
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เห็นว่าเป็นนักบวชต่างลัทธิ	 จึงบ่ายเบี่ยงว่า	 ไม่มีสถานที่ให้พัก	 พระบรม

ศาสดาจึงตรัสว่า “ธรรมดาว่าโค ย่อมเข้าไปสู่ฝูงโค นักบวช ก็ย่อมเข้าไปสู่

ส�านักของนักบวช ถ้าท่านไม่มีความหนักใจ ตถาคตจะขอพักอาศัยอยู่ใน  

โรงไฟ ซึ่งเป็นที่บูชายัญของท่านนั้น”	 “ดูก่อนมหาสมณะ เรามิได้หนักใจ ถ้า

ท่านจะพักในที่นั้น แต่ว่ามีพญานาคดุร้ายและมีพิษมาก อยู่ในโรงไฟนั้น 

เกรงว่าท่านจะได้รับอันตรายถึงชีวิตก็ได้” 

	 เมื่ออุรุเวลกัสสปะไม่ขัดข้อง	 พระพุทธองค์จึงเสด็จเข้าไปในโรงไฟ	

ทรงพิจารณาตรวจดู	สถานที่อันสมควรแล้ว	ประทับนั่งสมาธิเจริญกรรมฐาน	

ฝ่ายพญานาค	 เห็นผู้แปลกหน้าผิดกลิ่น	 เข้ามาในโรงไฟของตน	 ก็โกรธ	 จึง

พ่นพิษออกมาเป็นควันไฟ	อบอวลทั่วทั้งโรงไฟ	หวังจะท�าอันตรายให้สิ้นชีวิต	

แต่พระพุทธองค์ทรงแสดงพุทธานุภาพ	ให้ปรากฏด้วยการบันดาลให้ควันไฟ	

กลับไปสัมผัสเนื้อ	 หนัง	 เอ็น	 และกระดูกของพญานาค	 ท�าให้ฤทธิ์เดชของ

พญานาคเหือดหายไป	บังเกิดความเจ็ดปวดขึ้นมาแทน

อุรุเวลกัสสปะ ละลัทธิเดิม

	 ในราตรีนั้น	 พระพุทธองค์ทรงทรมานพญานาค	 ด้วยวิธีต่างๆ	 ทรง

เข้าเตโชกสิณสมาบัติบันดาลให้เปลวไฟรุ่งโรจน์โชตนาการทั่วโรงไฟ	 เหล่า

ชฎิลทั้งหลายต่างมองดูด้วยความดีใจว่า	“พระสมณะ คงจะวอดวาย ในกอง

เพลิงด้วยพิษของพญานาค อย่างแน่นอน”	 ในที่สุด	 พระพุทธองค์ก็ทรง	

ปราบพญานาค	 จนสิ้นฤทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วจับเอาลงไปขดไว้ในบาตรรุ่งเช้า		

อุรุเวลกัสสปะ	 พาศิษย์ชฎิลมาตรวจดู	 เมื่อเป็นเหตุการณ์เช่นนั้นจึงคิดว่า	

“พระสมณะนี้ มีอานุภาพมาก สามารถปราบพญานาคให้พ่ายแพ้ได้ แต่ถึง

กระนั้น ก็ยังมิได้เป็นพระอรหันต์เหมือนเรา”	 คิดดังนี้แล้ว	 จงยังมิยอมรับ

นับถือ	 แต่ก็รู้สึกเลื่อมใสในอิทธิปาฏิหาริย์	 และนิมนต์ให้พักอยู่ต่อไปได	้		

โดยพวกตนจะเป็นผู้น�าอาหารมาถวายทุกวัน
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วันต่อมา	 พระพุทธองค์เสด็จเข้าไปประทับที่ชายป่าใกล้ๆ	 อาศรมของอุรุ

เวลกัสสปะนั้น	 ในยามราตรีของแต่ละคืน	 ได้มีทวยเทพเทวาตั้งแต่ชั้น	

จาตุมหาราชทั้ง	๔	ท้าว	โกสีย์เทวราช	และท้าวสหัมบดีพรหม	ต่างก็มาเข้าเฝ้า

เพื่อฟังพระธรรมเทศนา	ได้เปล่งรัศมีแสงสว่างทั่วทั้งไพรสณฑ์	ยังความฉงน

สนเท่ห์ให้เกิดแก่อุรุเวลกัสสปะ	 และบริวารเป็นอย่างยิ่ง	 ครั้นรุ่งเช้า	 ได้

กราบทูลถามเหตุที่มาของแสงสว่างนั้น	 ครั้นได้ทราบความตลอดแล้วรู้สึก

ศรัทธาเลื่อมใสและด�าริอยู่ในใจว่า “อานุภาพของพระสมณโคดมนี้ยิ่งใหญ่

หาผู้เปรียบมิได้ แม้แต่เทพยาดาทุกชั้นฟ้า ยังมาเข้าเฝ้าเพื่อขอฟังธรรม     

แต่ถึงจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตาม ก็ยังมิได้เป็นพระอรหันต์เหมือนเช่นเรา”  

พระบรมศาสดา	 ทรงพักอยู่ในส�านักของอุรุเวลกัสสปะ	 เป็นเวลา	 ๒	 เดือน	

ทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์	 ทรมานอุรุเวลกัสสปชฎิล	 หลายประการ	 แต่		

อุรุเวลกัสสปะ	 ผู้มีสันดานกระด้าง	 มีทิฏฐิแรงกล้ายังถือตนเองว่าเป็นพระ

อรหันต์อยู่เช่นเดิม

	 พระพุทธองค์ทรงด�าริว่า	 “ตถาคต จะยังโมฆบุรุษชฏิลนี้ ให้เกิด

ความสลดสังเวช”	 ดังนี้แล้วจึงตรัสว่า	 “ดูก่อนกัสสปะ ตัวท่านมิได้เป็นพระ

อรหันต์ ทางปฏิบัติของท่านยังห่างไกลต่อการส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ มิใช่

ทางมรรคผลอันใดเลย ไฉนท่านจึงถือตนว่าเป็นพระอรหันต์ ท่านลวงตนเอง

แล้วยังลวงคนอื่น ถ้าท่านรู้สึกส�านึกตัว และปฏิบัติตามค�าสอนของเรา ท่าน

จะได้เป็นพระอรหันต์ที่แท้จริงในไม่ช้า”	 อุรุเวลกัสสปะ	 ได้ฟังพระด�ารัสนั้น

แล้วก็รู้สึกสลดใจ	 ก้มศีรษะลงแทบพระบาทกราบทูลขออุปสมบท	 พระบรม

ศาสดา	 จึงตรัสแก่เธอว่า	 “กัสสปะ ท่านเป็นอาจารย์เจ้าส�านักที่ยิ่งใหญ่ มี

บริวารมากกว่า ๕๐๐ คน ท่านจงบอกให้บริวารของท่านทราบทั่วกันก่อน 

ตถาคตจึงจะอุปสมบท ให้ท่าน”

	 อุรุเวลกัสสปะ	จึงประกาศชักชวนชฎิลบริวารของตนทั้งหมด	พากัน
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ลอยบริขารดาบส	 มีเครื่องแต่งผมเป็นชฎา	 และเครื่องบูชาเพลิง	 เป็นต้น				

ลงในแม่น�้าแล้วทูลขออุปสมบท	พระบรมศาสดา	ประทานการอุปสมบทด้วย

วิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา	 พร้อมกันทั้งหมดฝ่าย	 นทีสัสสปะ	 และคยากัสสปะ	

น้องชายทั้งสองคน	 ซึ่งตั้งอาศรมอยู่ที่คุ้งน�้าตอนใต้ลงไปตามล�าดับ	 เห็น

บริขารของพี่ชายลอยมาตามน�้า	 ท�าให้คิดว่า	 “อันตรายคงจะเกิดมีแก่พี่ชาย

ของตน”	 จึงพร้อมด้วยบริวารรีบมาที่ส�านักของพี่ชาย	 เห็นพี่ชายอยู่ในเพศ

พระภิกษุ	 จึงสอบถามได้ความว่า	 “พรหมจรรย์นี้ประเสริฐยิ่งนัก”	 จึงพากัน

ลอยบริขารลงในแม่น�้าแล้วขออุปสมบทด้วยกัน	ทั้งหมด

พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร

	 คยาสีสะ	(หรือเขาพรหมโยนีตามต�านานของฮินดู)	สถานที่พระพุทธ

องค์ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรแก่หมู่ภิกษุชฏิล	 ๑,๐๐๓	 รูปจนส�าเร็จ		

พระอรหันต์ท้ังหมด	 พระพุทธองค์ประทับอยู่ท่ีต�าบลอุรุเวลาเสนานิคม					

พอสมควรแก่พระอัธยาศัยแล้ว	 จึงเสด็จพร้อมด้วยหมู่ภิกษุชฎิลเหล่านั้น	

จ�านวน	 ๑,๐๐๓	 รูป	 ไปยัง	 ต�าบลคยาสีสะ	 และประทับอยู่	 ณ	 ที่นั้น	 ทรง

พิจารณาเห็นอินทรีย์ของภิกษุใหม่แก่กล้าแล้ว	 จึงตรัสเรียกท่านเหล่านั้นมา

ประชุมพร้อมกันแล้วตรัสพระธรรมเทศนา	“อาทิตตปริยายสูตร” ทรงเปรียบ

เทียบสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนดุจเดียวกับไฟ	เพื่อให้เหมาะสมกับอัธยาศัยของ

พวกเธอ	ที่เคยบูชาไฟมาก่อน	

	 ทรงแสดงถึงอายตนะภายใน	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กายและใจ	เป็น

ของร้อน	 และความรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์	 ไม่สุข	 ไม่ทุกข์	 เพราะตาเห็นรูป	

หรือหูได้ยิน	 เป็นต้น	 ก็เป็นของร้อนใจความโดยสรุปก็คือ	 เมื่อตาเห็นรูป					

หูได้ยินเสียง	 จมูกได้กลิ่น	 ลิ้นลิ้มรส	 กายได้สัมผัส	 และใจกระทบอารมณ์	

แล้วท�าให้เกิดความเร่าร้อน	ร้อนเพราะราคะ	 โทสะ	และโมหะ	 เป็นต้น	ผู้ได้
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สดับและรู้เท่าทันกิเลสเหล่านี้แล้ว	ย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งทั้งปวง	เมื่อเบื่อหน่าย	
ย่อมคลายก�าหนัด	 เมื่อคลายก�าหนัดแล้ว	 จิตก็ไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่น (อนุปาทา 

โนปรินิิพายติฯ เมื่อไม่อุปาทานไม่ยึดติด ย่อมน้อมนิพพาน-เวสาลีสูตร-ผู้รวบรวม)        

สิ่งเหล่านั้น
	 ขณะที่พระบรมศาสดา	ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่นั้น	ภิกษุชฎิล	
ทั้ง	 ๑,๐๐๓	 รูป	 ส่งกระแสจิตไปตามวาระแห่งพระธรรมเทศนา	 จิตของ					
พวกเธอก็หลุดพ้นจากกิเลสาสวะทั้งปวง	 ส�าเร็จป็นพระอรหันต์ขีณาสพด้วย
กันทั้งหมด

ตามเสด็จโปรดพระเจ้าพิมพิสารและช่วยประกาศศาสนา

	 พระอุรุเวลกัสสปะ	เมื่อได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว	ได้ช่วยกิจการ

พระพุทธศาสนา	และช่วยแบ่งเบาภาระของพระบรมศาสดา	ได้เป็นอย่างมาก	

โดยเฉพาะเมื่อส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ใหม่ๆ	 ได้ติดตามเสด็จพระบรมศาสดา

ไปสู่เมืองราชคฤห์	 พระพุทธองค์ประทับ	 ณ	 ลัฏฐิวันสวนตาลหนุ่ม	 พระเจ้า	

พิมพิสารทรงทราบ	 จึงพร้อมด้วยพราหมณ์	 และคฤหบดีชาวเมืองมคธ	

จ�านวน	 ๑๒	 นหุต	 (๑๒	 หมื่น)	 เสด็จเข้ามาเฝ้า	 กราบถวายบังคมพระบรม

ศาสดาแล้วปะทับนั่ง	 ณ	 ที่อันสมควรแก่พระองค์	 ส่วนบริวารที่ติดตามมา

เหล่านั้น	ต่างก็แสดงกิริยาอาการต่างๆ	กัน	คือ	บางพวกก็ถวายบังคม	บาง

พวกก็กราบทูลสนทนา	บางพวกก็ประกาศชื่อและตระกูลของตน	บางพวกก็

นั่งเฉยๆ	เป็นต้น

	 ที่เป็นเช่นนี้	 ก็เพราะคนเหล่านั้นยังไม่แน่ใจว่า	 ระหว่างพระบรม

ศาสดากับอุรุเวลกัสสปะ	 นั้นใครเป็นศิษย์ใครเป็นอาจารย์กันแน่	 เพราะว่า				

อุรุเวลกัสสปะ	 ก็เป็นเจ้าส�านักใหญ่	 มีคนเคารพนับถือมากมาย	 และได้รับ

ยกย่องว่าเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งพระพุทธองค์ทรงทราบวาระจิตความคิด
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ของคนเหล่านั้นเป็นอย่างดี	 เพื่อปลดเปลื้องความสงสัยของคนเหล่านั้น	 จึง

ตรัสถามพระอุรุเวลกัสสปะ	 ว่า	 “กัสสปะ เธออยู่ในอุรุเวลาเสนานิคมมานาน 

เป็นอาจารย์สั่งสอนชฎิลให้บ�าเพ็ญพรตจนซูบผอม เธอเห็นโทษอะไรหรือ  

จึงเลิกละการบูชานั้นเสีย?”	

	 พระอุรุเวลกัสสปะ	เมื่อได้ฟังพุทธด�ารัสแล้ว	ก็ทราบถึงพุทธประสงค์

ดี	จึงน้อมนมัสการกราบทูลว่า	“ข้าแต่พระผู้มีพระภาค การบูชายัญทั้งหลาย 

ล้วนแต่มีความมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งกามคุณ มีรูป เสียง กลิ่น รส และ 

สัมผัส อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นของร้อน บัดนี้ 

ข้าพระองค์ ได้รู้ชัดแล้วว่า ความรักใคร่ พอใจในกามคุณเหล่านั้น เป็นมลทิน 

ท�าใจให้เศร้าหมอง ก่อให้เกิดกิเลส และความทุกข์ จึงละทิ้งการบูชาไฟนั้น

เสีย บัดนี้ ข้าพระองค์ ได้เห็นธรรมอันสงบระงับแล้ว”	พระเจ้าข้า	ครั้นแล้ว	

พระเถระได้ซบศีรษะลงแทบพระบาทของพระพุทธองค์	 แล้วประกาศว่า			

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์เป็นศาสดาของข้าพระพุทธเจ้าๆ เป็นสาวก

ของพระองค์” 

	 จากกิริยาอาการและถ้อยค�าของพระเถระนั้น	 ท�าให้บริวารของพระ

เจ้าพิมพิสารทั้งหมดเหล่านั้นหายสงสัย	 น้อมจิตลงที่จะฟังพระธรรมเทศนา	

ดังนั้น	พระบรมศาสดา	จึงทรงแสดง	“อนุปุพพิกถา”	และ	“อริยสัจ ๔”	ให้ฟัง

เมื่อจบพระธรรมเทศนา	 พระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวาร	 ๑๑	 นหุตะ	 ได้

บรรลุโสดาปัตติผล	ส่วนอีก	๑	นหุตะ	ด�ารงอยู่ในไตรสรณคมน์	ประกาศตน

เป็นพุทธมามกะ	

บั้นปลายชีวิต

	 ท่านด�ารงอายุสังขารสมควรแก่กาลเวลาแล้ว	 ก็ดับขันธปรินิพพาน	

(รายละเอียดไม่มีกล่าวไว้)	
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๒๔. ประวัติ พระเสลเถระ

"ข้าแต่พระผู้เป็นดวงตาของโลก พระองค์เป็นพระพุทธเจ้า 
คือตื่นจากหลับด้วยอ�านาจกิเลสเองแล้ว ยังปลุกผู้อื่นให้ตื่นตามด้วย 

พระองค์เป็นพระศาสดา คือ สอนทั้งเทวดาและมนุษย์ 
พระองค์เป็นพระมุนีผู้มีอ�านาจเหนือมาร 

ทรงตัดกิเลสที่นอนเนื่องในพระทัยมานานแสนนานได้แล้ว 
ทรงข้ามพ้นการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยพระองค์เอง 

แล้วยังช่วยส่งหมู่สัตว์ให้ข้ามพ้นตามด้วย 
พระองค์เป็นเหมือนพญาราชสีห์ เพราะไม่ทรงกลัวภัยอันใด 

ทรงท�าลายอาสวะ ละความยึดมั่นได้หมด"

ชาติภูมิ

	 ท่านพระเสลเถระ	มีชาติภูมิอยู่ที่ไหน	เป็นบุตรของใคร	ก็ไม่ปรากฏ
ในต�านาน	 มีความช�านิช�านาญ	 เป็นคณาจารย์บอกไตรเพทแก่หมู่ศิษย์
ประมาณ	๓๐๐	คน	
	 ครั้งหนึ่ง	 พระผู้มีพระภาคเจ้า	 พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์	 ๑๒๕๐	 องค์				
ผู้เป็นบริวาร	 เสด็จจาริกไปยังอุตตราปถชนบท	 บรรลุถึงอาปณนิคม	 เสด็จ
ประทับอยู่	ณ	นิคมนั้น	

เกณิยชฎิลทูลขอเพื่อถวายทาน
	 เกณิยชฎิล	ได้ยินกิตติศัพท์ว่า	พระสมณโคดมศักยบุตร	เสด็จออก
ทรงผนวช	จากศากยตระกูล	ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	เป็นศาสดา
เอกในโลก	เสด็จมา	มีความประสงค์อยากจะเห็นพระองค์	จึงเข้าไปเฝ้า	
	 ครั้นได้ฟังธรรมีกถาของพระองค์แล้ว	 เกิดความเลื่อมใส	 ได้นิมนต์
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พระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์	เพื่อเสวยในวันรุ่งขึ้น	
	 พระองค์ทรงรับสั่งว่า	 ดูกรเกณิยะ	 ภิกษุสงฆ์	 ที่เป็นบริวารมากถึง	
๑,๒๕๐	 องค์	 และท่านก็ยังเลื่อมใสในลัทธิของพราหมณ์ด้วย	 เกณิยชฎิล			
ทูลอ้อนวอนนิมนต์อย่างนั้นถึง	๕	ครั้ง	พระองค์จึงทรงรับ	ด้วยอาการนิ่งอยู่	
	 เมื่อเกณิยชฎิลทราบว่า	พระองค์ทรงรับแล้ว	จึงถวายบังคมลา	กลับ
มาบอกแก่มิตรสหาย	 และญาติสายโลหิต	 ให้ช่วยกันจัดถวายพระ	 ในวันรุ่ง
ขึ้น	พวกชนเหล่านั้น	ต่างคนต่างช่วยกันจัดแจงตามสมควร	ส่วนเกณิยชฎิล	

จัดแจงโรงฉันด้วยตนเอง	

เสลพราหมณ์ใคร่เห็นมหาปุริสลักษณะ
	 สมัยนั้น	เสลพราหมณ์	ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสของเกณิยชฎิล	พร้อมด้วย
มาณพผู้เป็นศิษย์	๒๐๐	คน	เที่ยวเดินเล่น	ผ่านไปทางอาศรมของเกณิยชฎิล	
เห็นเขาจัดแจงโรงฉัน	 จึงไต่ถามทราบความว่า	 นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้ง
ภิกษุสงฆ์มาฉัน
	 คร้ันได้ทราบอย่างนั้นแล้ว	 มีความประสงค์	 อยากจะใคร่เห็น
พระองค์	 ด้วยคิดว่า	 จะสมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะจริงหรือไม่	 จึงถาม
เกณิยชฎิลอีกว่า	 พระสมณโคดมเสด็จประทับอยู่	 ณ	 ที่ไหน	 เกณิยชฎิล	 ก็				
ชี้ทางให้ไป	จึงพาศิษย์ไปเฝ้าพระบรมศาสดา	สนทนาปราศรัยไปพลาง	ตรวจ
ดูมหาปุริสลักษณะไปพลาง	 เห็นมีครบบริบูรณ์ทุกอย่าง	จึงเปล่งวาจาชมเชย	
ด้วยความเลื่อมใสแล้ว	พร้อมด้วยบริษัท	พากันทูลขอบรรพชาอุปสมบท

บรรลุพระอรหัตตผลพร้อมบริวาร

	 เวลารุ่งเช้า	พระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์	 เสด็จไปในที่นิมนต์	 เสวย
เสร็จแล้วทรงอนุโมทนา	 ส่วนท่านพระเสละพร้อมด้วยบริษัท	 พากันหลีก
ออกจากหมู่ไม่ประมาท	อุตส่าห์บ�าเพ็ญสมณธรรม	 เจริญวิปัสสนากรรมฐาน	
ไม่นานก็ได้ส�าเร็จพระอรหัตผล.	
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๒๕. ประวัติ พระนทีกัสสปะ

"...ความลุ่มหลงทั้งปวงเราละได้แล้ว ความอยากเกิดเราก็ท�าลายได้แล้ว 

ความเวียนว่ายตายเกิดของเราสิ้นแล้ว 

บัดนี้ ไม่มีภพใหม่(การเกิดอีก) ส�าหรับเรา"

บุพกรรมในอดีตชาติ

	 ในกาลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า	 ปทุมุตตระ	 ท่านได้

บังเกิดในเรือนอันมีสกุล	 บรรลุนิติภาวะแล้ว	 วันหนึ่งได้มองเห็นพระศาสดา	

เสด็จไปบิณฑบาตแล้ว	มีใจเลื่อมใส	ได้น้อมถวายผลมะม่วงผลหนึ่ง	มีสีดุจ

มโนศิลา	 ซึ่งบังเกิดผลครั้งแรก	 ของต้นมะม่วงที่ตนเองปลูกไว้	 ด้วยบุญ

กรรมอันนั้น	เขาจึงท่องเที่ยวไปในเทวโลก	และมนุษยโลก

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	 ท่านพระนทีกัสสปเถระ	 เกิดในสกุลพราหมณ์

กัสสปโคตร	มีพี่ชายคนหนึ่ง	ชื่อว่า	อุรุเวลกัสสปะ	มีน้องชายคนหนึ่ง	ชื่อว่า		

คยากัสสปะ	เมื่อเจริญวัยขึ้นแล้ว	ได้เรียนจบไตรเพทด้วยกันทั้งสามคน	ท่าน

มีเด็กหนุ่มเป็นบริวาร	๓๐๐	คน	ครั้นพิจารณาเห็นลัทธิของตนไม่เป็นแก่นสาร	

จึงได้พากันออกบวชเป็นชฎิล	 บ�าเพ็ญพรตด้วยการบูชาเพลิง	 พร้อมกันทั้ง

สามคน	 กับบริวาร	 ตั้งอาศรมเรียงอยู่ตามฝั่งแม่น�้าโดยล�าดับกัน	 ส่วนท่าน

เองตั้งอาศรมอยู่ที่ล�าน�้าอ้อม	หรือคุ้งแห่งแม่น�้าคงคา	ถัดอาศรมของพี่ชายลง

ไปทางใต้	ณ	ต�าบลนที	จึงได้นามฉายาว่า	“นทีกัสสปะ”

	 คร้ันเมื่อพระอุรุเวลกัสสปะผู้เป็นพี่ชาย	 พร้อมด้วยบริวาร	 อัน

พระบรมศาสดาทรงทรมานให้เสื่อมหาย	 คลายจากลัทธินั้นแล้ว	 จึงพากัน
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ลอยบริขารแห่งชฎิลเสีย	 ในแม่น�้า	 แล้วพากันอุปสมบท	 ท่านได้เห็นบริขาร

ชฎิลลอยมาตามกระแสน�้า	 ส�าคัญว่าเกิดอันตรายแก่พี่ชายของตน	 จึงพร้อม

ด้วยบริวารรีบไป	 ได้เห็นพระอุรุเวลกัสสปะ	 ผู้พี่ชายถือเพศเป็นภิกษุแล้ว	

ถามทราบความว่า	 พรหมจรรย์นี้ประเสริฐ	 จึงพากันลอยบริขารชฎิลเสียใน

แม่น�้า	พร้อมด้วยบริวารพากันออกไปเฝ้าพระบรมศาสดา	ทูลขออุปสมบท

	 พระองค์ก็ทรงประทานอุปสมบท	 แก่ชฎิลทั้งหลายเหล่านี้	 ด้วยวิธี

เอหิภิกขุอุปสัมปทา	 เหมือนอย่างท่านพระอุรุเวลกัสสปะ	 ผู้เป็นพี่ชาย	 เมื่อ

ท่านมีอินทรีย์แก่กล้าแล้ว	 ได้ฟังเทศนา	 อาทิตตปริยายสูตร	 ซึ่งพระบรม

ศาสดาทรงแสดงในเมื่อครั้งประทับอยู่	 ณ	 ต�าบลคยาสีสะ	 ก็ได้ส�าเร็จพระ

อรหัตผล	เป็นพระอเสขบุคคล	พร้อมกับบริวาร	๓๐๐	คน.

ปรินิพพาน

	 ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไม่ระบุว่าท่านดับขันธปรินิพพานท่ีใด	

แต่ท่านคงด�ารงขันธ์อยู่พอสมควรแก่กาลจึงปรินิพพาน	
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๒๖. ประวัติ พระอุปวาณเถระ

"พระศาสดาของอาตมานั้น 

บรรดาทวยเทพที่ควรบูชา พระองค์ได้รับการบูชามากกว่า 

บรรดาอิสรชนที่ควรสักการะ พระองค์ได้รับการสักการะมากกว่า 

บรรดาพระขีณาสพที่ควรนอบน้อม พระองค์ได้รับการนอบน้อมมากกว่า"

ชาติภูมิ

	 ท่านพระอุปวาณะ	 มีชาติภูมิเป็นมาอย่างไร	 เข้ามาบวชในพระพุทธ

ศาสนา	 ในส�านักของใคร	 ณ	 ที่ไหน	 ยังไม่ได้พบที่มาแห่งประวัติของท่าน	

เรื่องราวของท่าน	ที่มาในปกรณ์นั้น	ๆ	ก็กล่าวถึงแต่เรื่อง	ที่ท่านได้อุปสมบท

แล้ว	เช่นเรื่องที่มาในสังยุตตนิกาย	มหาวรรค	มีข้อความ	ว่าด้วยเรื่องท่านนั่ง

สนทนากันกับพระสารีบุตร	กล่าวถึงโพชฌงค์	๗	ประการ

สนทนากับพระสารีบุตร ถึงโพชฌงค์ ๗ ประการ

	 เนื้อความในเรื่องนั้นว่า “ครั้งนั้น ท่านพระอุปวาณะ และท่านพระ 

สารีบุตร พ�านักอาศัยอยู่ที่โฆสิตาราม ในพระนครโกสัมพี ขณะนั้น เป็นเวลา

เย็น ท่านพระสารีบุตร เที่ยวเดินตากอากาศเล่น แล้วไปหาพระอุปวาณะ นั่ง

สนทนาปราศรัยกัน พอเป็นเครื่องร่าเริงใจแล้ว ท่านพระสารีบุตร ได้กล่าว

ถามพระอุปวาณะว่า ดูกรอาวุโส อุปวาณะ ท่านรู้ไหมว่า โพชฌงค์ ๗ ประการ 

ที่บุคคลตั้งใจอบรมไว้ดีแล้ว ย่อมอ�านวยผล ให้อยู่เป็นสุข ท่านพระอุปวาณะ 

ตอบว่ากระผมรู้ ท่านพระสารีบุตร จึงกล่าวต่อไปอีกว่า ดูกรอาวุโสอุปวาณะ 

เมื่อบุคคลมาปรารภโพชฌงค์ ๗ ประการ มีสติสัมโพชฌงค์เป็นต้น แต่ละ

อย่างๆ ย่อมรู้ว่า จิตของเราพ้นดีแล้ว เราถอนถีนมิทธะ ได้ขาดแล้ว เราระงับ
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อุทธัจจกุกกุจจะ ได้ดีด้วย เราตั้งใจท�าความเพียร ท�าใจไม่ให้หดหู่ได้แล้ว 

อย่างนี้ จึงชื่อว่า อ�านวยผลให้อยู่เป็นสุขฯ”

เคยเป็นผู้อุปัฏฐากพระบรมศาสดา

	 หลังจากนั้น	ท่านก็ได้บรรลุอรหันต์	และท่านพระอุปวาณะนี้	ได้เคย

เป็นผู้อุปัฏฐากพระบรมศาสดา	 ซึ่งมีปรากฏในตอนใกล้เวลาพระบรมศาสดา

จะนิพพาน	คือ	ในครั้งนั้น	ท่านพระอุปวาณะ	ยืนถวายงานพัดอยู่	ณ	ที่เฉพาะ

พระพักตร์พระบรมศาสดา	 ถูกพระองค์รุกราน	 ให้ถอยไปด้วยพระด�ารัสว่า	

“อเปหิ ภิกฺขุ”	ดูก่อนภิกษุ	เธอจงหลีกไปอย่ายืนอยู่ข้างหน้าเรา

	 ท่านพระอานนท์	ได้เห็นแล้วจึงด�าริว่า	ท่านพระอุปวาณะ	องค์นี้	เป็น

ผู้อุปัฏฐาก	ใกล้เคียงพระองค์มานานแล้ว	เหตุไรหนอ	พระองค์จึงทรงรุกราน	

ให้หลีกออกไปเสีย	เมื่อได้โอกาสแล้วเข้าไปกราบทูลถาม	

	 จึงได้ทราบเนื้อความนั้นว่า	เพราะเทพยดาทั้งหลาย	ในหมื่นโลกธาตุ	

มาเพื่อจะเห็นพระศาสดา	แต่พระอุปวาณะยืนบังเสีย	พวกเทพยดา	จึงพากัน

ติเตียน	 พระองค์จึงทรงให้เธอหลีกออกไปเสีย	 แสดงว่าท่านพระอุปวาณะ				

ก็เคยเป็นพุทธอุปัฏฐากองค์หนึ่ง
 (โพชฌงค์ ๗ ธรรมที่เป็นองค์ตรัสรู้ ๗ ประการ ได้แก่ ๑)สติ ความระลึกได้    

๒)ธรรมวิจัย ความสอดคล้องเห็นธรรม ๓)วิริยะ ควารเพียร ๔)ปิติ ความอิ่มใจ ๕)ปัสสัทธิ 

ความสงบเย็นกาย-ใจ  ๖)สมาธิ ความมีจิตตั้งมั่น    ๗) อุเบกขา ความมีใจท่ามกลางวาง

เฉยสุญญตา - ผู้รวบรวม)
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๒๗. ประวัติ พระคยากัสสปะ

"…เราได้ลงสู่กระแสน�้า คือ มรรคมีองค์ ๘ แล้วลอยบาป ได้หมด 

เราได้บรรลุวิชชา ๓ และได้ท�ากิจในพระพุทธศาสนา เสร็จสิ้นแล้ว"

บุพกรรมในอดีตชาติ

	 ท่านคยากัสสปะ	 ในกาลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า	 สิขี	

ท่านได้บังเกิดในเรือนอันมีสกุล	 บรรลุนิติแล้ว	 เพราะความที่ตนเอง	 มี

อัธยาศัยที่จะออกจากทุกข์	จึงละเพศฆราวาส	ออกบวชเป็นพระดาบส	สร้าง

อาศรมอยู่ในป่า	 มีมูลผลาหารในป่าเป็นอาหาร	 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จ

ไปใกล้อาศรมของดาบสนั้น	 ดาบสนั้น	 พอได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า	 ก็มี				

ใจเลื่อมใส	เข้าไปใกล้แล้ว	ถวายบังคมยืนอยู่	ณ	ที่อันสมควรด้านหนึ่ง	คอย

เวลาอยู่จึงน้อมเอาผลพุทรา	 อันเป็นที่น่าจับใจเข้าไปถวายแด่พระศาสดา	

ด้วยบุญกรรมอันนั้น	ท่านจึงได้ท่องเที่ยวไปในเทวโลก	และมนุษยโลก

	 สมัยพุทธกาล ในพุทธุปบาทกาลนี้	ท่านพระคยากัสสปเถระ	เกิดใน

สกุลพราหมณ์กัสสปโคตร	เดิมชื่อว่า	“กัสสปะ”	ตามโคตร	มีพี่ชาย	๒	คนคือ	

อุรุเวลกัสสปะ	และ	นทีกัสสปะ	

	 เมื่อเจริญวัยขึ้นแล้วได้เรียนจบไตรเพท	ตามลัทธิของพวกพราหมณ์	

จนมีความช�านาญ	 มีเกียรติยศชื่อเสียง	 มีบริวารถึง	 ๒๐๐	 คน	 ครั้นต่อมา	

พิจารณาเห็นลัทธิของตน	 ไม่เป็นแก่นสาร	 จึงพร้อมด้วยพี่ชายทั้งสอง	 และ

บริวารออกบวชเป็นชฎิล	 บ�าเพ็ญพรตด้วยการบูชาไฟ	 ตั้งอาศรมเรียงอยู่	

ตามฝั่งแม่น�้าโดยล�าดับกัน	 โดยท่านตั้งอาศรมอยู่	 ณ	 ต�าบลคยาสีสะ											

ถัดอาศรมของพี่ชายที่	 2	 ลงไปทางใต้	 จึงได้ฉายาตามสถานที่อยู่เติมเข้าข้าง

หน้าเป็น			“คยากัสสปะ” 
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	 เมื่อพี่ชายทั้ง	๒	พร้อมด้วยบริวาร	ลอยบริขารชฎิลในแม่น�้า	แล้วพา

กันอุปสมบทในพระพุทธศาสนา	 ท่านได้เห็นบริขารชฎิลลอยตามกระแสน�้า	

ส�าคัญว่าเกิดอันตราย	แก่พี่ชายทั้งสองของตน	จึงพร้อมด้วยบริวารรีบพากัน

มา	ก็ได้เห็นพี่ชายทั้งสองของตน	พร้อมกับบริวารถือเพศเป็นภิกษุแล้ว	ถาม

ทราบว่าพรหมจรรย์นี้ประเสริฐแล้ว	 จึงลอยบริขารของตน	 ในแม่น�้าพร้อม

ด้วยบริวารบ้าง	แล้วเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาทูลขออุปสมบท	

	 พระองค์ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุ	 ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา	 เช่น

เดียวกับพี่ชาย	 เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จประทับอยู่	 ณ	 ต�าบลคยาสีสะ	 ได้

ตรัสเทศนาอาทิตตปริยายสูตร (พระสูตรที่ทรงกล่าวแสดงสภาวธรรมว่าเป็น

ของร้อน)	 ในเวลาจบเทศนาท่านพร้อมด้วยพี่ชายทั้ง	 ๒	 และบริวารรวมเป็น	

๑,๐๐๓	องค์	ได้บรรลุพระอรหัตผลด้วยกันทั้งหมด.

ปรินิพพาน

	 ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไม่ระบุว่าท่านดับขันธปรินิพพานท่ีใด	

แต่ท่านคงด�ารงขันธ์อยู่พอสมควรแก่กาลจึงปรินิพพาน	
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๒๘. ประวัติ พระเมฆิยเถระ

ชาติภูมิ

	 ท่านพระเมฆิยเถระ	หาหลักฐานในด้านชาติภูมิยังไม่พบ	มีหลักฐาน

แต่ในช่วง	 ที่ท่านได้อุปสมบทแล้ว	 ซึ่งท่านได้เคยเป็นผู้อุปัฏฐาก	 พระบรม

ศาสดาองค์หนึ่ง	ซึ่งมีในเรื่องอุทาน	มีความว่า	

	 ครั้งหนึ่ง	พระผู้มีพระภาคเจ้า	ประทับอยู่	ณ	จาลิกบรรพต	ในกรุง

จาลิกา	 ที่ท่านพระเมฆิยะเป็นอุปัฏฐาก	 วันหนึ่ง	 ท่านพระเมฆิยะ	 เข้าไปเฝ้า

พระผู้มีพระภาคเจ้า	 กราบทูลลาพระองค์	 เข้าไปบิณฑบาตในชันตุคาม	 เมื่อ

ได้รับพระพุทธานุญาตแล้ว	 เวลารุ่งเช้า	 ได้เข้าไปบิณฑบาตในบ้านนั้น	 เมื่อ

เวลากลับจากบิณฑบาต	เดินมาตามริมฝั่งแม่น�้ากิมิกาฬา	ได้เห็นสวนมะม่วง	

มีอากาศร่มเย็น	เป็นที่น่ารื่นรมย์ใจ	ใคร่จะกลับมาท�าความเพียร	ที่สวนนั้น	

ถูกวิตก ๓ ประการครอบง�า

	 ครั้นกลับมาแล้ว	 จึงเข้าไปกราบทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้า	พระองค์

ตรัสห้ามว่า	 ดูก่อนเมฆิยะ	 เธอจงรอก่อน	 ดังนี้ถึง	 ๓	 ครั้ง	 ท่านพระเมฆิยะ		

ไม่เชื่อพัง	กราบทูลลา	แล้วลุกขึ้นจากอาสนะ	ถวายบังคมพระองค์	แล้วหลีก

ไปบ�าเพ็ญเพียร	อยู่ในสวนมะม่วงนั้น	แต่หาได้ส�าเร็จมรรคผลอันใด	สมตาม

ความประสงค์ไม่	 เพราะถูกวิตกสาม(กามวิตก,พยาบาทวิตก,วิหิงสาวิตก)	

เข้าครอบง�า	จึงกลับมาเฝ้ากราบทูลเนื้อความนั้นให้พระองค์ทรงทราบ	

วิธีระงับวิตก ๓ ประการ

	 พระองค์จึงตรัสสอน	วิธีระงับวิตกสามประการนั้น	โดยชั้นต้น	ตรัส

สอนให้ตั้งอยู่ในธรรม	๕	ประการคือ	๑.	เป็นผู้มีกัลยาณมิตร	๒.	เป็นผู้มีศีล
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ส�ารวมในพระปาฏิโมกข์	๓.	 เป็นผู้พูดวาจาเป็นสุภาษิต	 (วาจาที่ขัดเกลา	คือ

พูดแล้วไม่น�ามาซึ่งโทษ	มีแต่จะน�ามาซึ่งประโยชน์โดยส่วนเดียว)	๔.	เป็นผู้มี

ความเพียรบากบั่น	 ๕.	 เป็นผู้มีปัญญา	 และตรัสให้เจริญธรรมอีก	 ๔	 อย่าง	

คือ	อสุภะ	เพื่อจะได้ละซึ่งราคะ,	เมตตา	เพื่อจะได้ละพยาบาท,	อานาปานสติ	

เพือ่จะได้ตดัเสยีซ่ึงวติก	และอนจิจสญัญา	เพือ่จะได้ถอนขึน้เสยีซ่ึงอสัมมิานะ	

บรรลุพระอรหัตตผล

	 ท่านพระเมฆิยะ	 ตั้งอยู่ในโอวาทที่พระบรมศาสดา	 ทรงตรัสสั่งสอน

ไม่ประมาท	 อุตส่าห์บ�าเพ็ญเพียร	 ก็ได้ส�าเร็จพระอรหัตผล	 เป็นพระอริย	

บุคคล	นับเข้าในพระสาวกผู้ใหญ่รูปหนึ่ง.	
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๒๙. ประวัติ พระสารีบุตรเถระ

"ผู้ใดสมบูรณ์ด้วยศีล สงบระงับ มีสติ คิดชอบ 

เพ่งพินิจธรรมอยู่เป็นนิตย์ ไม่ประมาท 

ยินดีอยู่กับการเจริญกรรมฐานในภายในตัวเอง 

มีใจมั่นคงอย่างยิ่ง อยู่ผู้เดียว ยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ 

นักปราชญ์ทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่า ภิกษุ"

	 พระสารีบุตร (สันสกฤต:	Sariputra)	หรือพระสารีบุตต์	(บาลี:	Sari	

-putta)	 เป็นชื่อของพระภิกษุรูปหนึ่งในพุทธศาสนา	 มีชีวิตอยู่ในพุทธกาล	

โดยเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า	 ได้รับการยกย่องจากพระพุทธ	

เจ้าว่าเป็นเลิศกว่าพระสงฆ์ทั้งปวงในด้านสติปัญญา	นอกจากนี้	พระสารีบุตร

ยังมีคุณธรรมในด้านความกตัญญู	 และการบ�าเพ็ญประโยชน์ให้แก่พุทธ

ศาสนาอีกด้วย	 จึงมีค�ายกย่องภิกษุรูปนี้ว่าเป็น	 "ธรรมเสนาบดี"	 คู่กับ

พระพุทธเจ้าที่เป็น	"ธรรมราชา"

	 พระสารีบุตรเกิดเมื่อใดไม่ปรากฏ	 แต่นิพพานเมื่อวันขึ้น	 ๑๕	 ค�่า	

เดือนกฤติกา	 (เดือนสิบสอง)	 ก่อนพระพุทธเจ้า	 พระสารีบุตร	 เป็นพระอัคร

สาวกเบื้องขวา	คู่กับพระมหาโมคคัลลานะ	ผู้เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย

ประวัติ

	 พระสารีบุตรเมื่อแรกเกิดมีชื่อว่า	 "อุปติสสะ"	 เป็นบุตรของนาง

พราหมณี	ชื่อ	"สารี"	และนายพราหมณ์	ผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านอุปติสคามแห่ง

ต�าบลต�าบลนาลกะ	หรือต�าบลนาลันทา	 ชื่อ	 "วังคันตะ"	 ค�าว่า	 "อุปติสสะ" 

หมายความว่า	 ชาวบ้านอุปติสคาม	 อุปติสสะนั้นมีน้องชายสามคน	 คือ						



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๗ ตอน ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป

108

พระจุนทะ	พระอุปเสน	พระเรวัตตะ	และมีน้องสาวอีกสามคน	คือ	นางจาลา	

อุปจาลา	และสีสุปจาลา	ในวันเดียวกับที่นางพรามหณ์สารีให้ก�าเนิดอุปติสสะ

นั้น	ยังเป็นวันที่ครอบครัวข้างเคียงให้ก�าเนิดบุตรชื่อว่า	"โกลิตะ"	หรือต่อมา

คือพระมหาโมคคัลลานะ	อีกด้วย

	 ครอบครัวของนางพราหมณีสารีนั้นมีความมั่งคั่งสมบูรณ์พร้อมมูล

พอๆ	 กับครอบครัวของโกลิตะ	 นิสัยใจคอของทั้งอุปติสสะและโกลิตะ									

ก็คล้ายคลึงกัน	 ท่านทั้งสองได้คบหาและเล่าเรียนด้วยกันมาแต่เล็กๆ	 จน		

เติบใหญ่	 นอกจากนี้	 ครอบครัวของทั้งสองก็ยังคบหาสมาคมกันมาแต่ชั่ว

บรรพบุรุษ	ทั้งสองจึงเป็นเพื่อนรักกันอย่างยิ่ง

การออกจากเพศฆราวาส

	 วันหนึ่ง	 อุปติสสะและโกลิตะไปเที่ยวเล่นในงานรื่นเริงประจ�าปีใน

กรุงราชคฤห์	 ขณะชมมหรสพอยู่นั้นก็เกิดความสลดใจขึ้นมาอย่างเดียวกัน

ว่า	กิจกรรมเหล่านี้ช่างไร้สาระสิ้นดี	หาประโยชน์แก่นสารมิได้เลย	ควรจะหา

สิ่งใดเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและหลุดพ้นจากบ่วงเช่นนี้	 อีกสองวันจึงพากันไป

บวชในส�านักของสัญชัยปริพาชก	 ณ	 กรุงราชคฤห์นั้นเอง	 และส�าเร็จการ

ศึกษาในส�านักนั้นโดยใช้เวลาเพียงสองสามวัน	 เมื่อจบแล้วก็ออกจากส�านัก	

แต่ยังไม่พึงพอใจเพราะเห็นว่าความรู้จากส�านักนั้นหาใช่ที่ตนค้นหาไม่	 จึง

ตกลงแยกกันไปตามหาครูผู้สามารถสอนความจริงของโลกให้ประจักษ์ได้

อย่างแท้จริง	 และสัญญากันว่าถ้าใครเจอครูเช่นว่าแล้วก็จะมาบอกกันมิได้

อ�าพราง

บรรลุโสดาบันและบวชในพระพุทธศาสนา

	 นาลันทา	 บ้านเกิดของพระสารีบุตร	 ต่อมากลายเป็นมหาวิทยาลัย

สงฆ์	แห่งแรกของโลก	พระอัสสชิอันเป็นหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์	หลังจากได้
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ฟังธรรมจาก	พระพุทธองค์	 จนบรรลุอรหันต์แล้ว	 วันหนึ่งท่านถือบาตรและ

จีวร	 ไปสู่กรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตแต่เช้าตรู่	 อุปติสสะได้พบพระอัสสชิ

เถระ	ประทับใจในอิริยาบถน่าเลื่อมใส	ส�ารวมดี	ของท่านพระอัสสชิเถระ	ผู้มี

อินทรีย์ฝึกดีแล้ว	 จึงเกิดความคิดว่า	 ท่านผู้นี้จักเป็นพระอรหันต์	 จึงได้ตาม

ท่านพระอัสสชิเถระไปข้างหลัง	รอคอยโอกาสอยู่	แล้วสอบถาม

	 พระอัสสชิเถระ	 ได้แสดงความลึกซึ้งในค�าสอน	 ของพระผู้มีพระ

ภาคเจ้า	ว่า

 เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตส� เหตุ ตถาคโต

 เตสญฺจ โย นิโรโธ จ เอว�วาที มหาสมโณฯ

	 “ธรรมเหล่าใด มีเหตุเป็นแดนเกิด (เกิดแต่เหตุ) พระตถาคตเจ้า 

ทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหา

สมณะ ตรัสอย่างนี้”

	 อุปติสสะ	 เพียงได้ฟังหัวข้อธรรมนี้จากพระเถระเท่านั้นก็ส�าเร็จเป็น

พระโสดาบัน	เกิด	ธรรมจักษุ	คือ	ดวงตาเห็นธรรมว่า:-	“สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความ

เกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดา”

	 หลังจากนั้น	อุปติสสะกราบลาพระอัสสชิเถระ	แล้วน�าธรรมะที่ได้รับ

ฟังมา	 ไปบอกเพื่อนสนิทคือโกลิตะ	 จนได้บรรลุโสดาบัน	 เช่นเดียวกัน	 ทั้ง

สองได้ไปชวนสัญชัยปริพาชก	 ให้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า	 แต่สัญชัยปริพาชก

ปฏิเสธ	 ทั้งสองจึงได้พาปริพาชก	 ๒๕๐	 คน	 ไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์	

หลังจากฟังธรรมครั้งนั้น	 ปริพาชก	 ๒๕๐	 คนบรรลุอรหัตผล	 แต่อุปติสสะ

และโกลิตะ	 ยังคงบรรลุเพียงโสดาบันเช่นเดิม	 พระพุทธเจ้าทรงบวชให้

ทั้งหมดด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา	 ภายหลังบวชในพระพุทธศาสนาแล้ว	

ท่านอุปติสสะมีชื่อเรียกใหม่ว่า สารีบุตร
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บรรลุอรหันต์

	 เวลาผ่านไปครึ่งเดือน	 (หลังจากที่พระสารีบุตรบวชในพระพุทธ

ศาสนา)	 ที่ถ�้าสุกรขาตา	 เชิงเขาคิชกูฏ	 นครราชคฤห์	 พระพุทธเจ้าเสด็จไป

โปรดพระสารีบุตร	 ทีฆนขปริพาชกผู้เป็นหลาน	 พระสารีบุตร	 (ลุง)	 เข้าเฝ้า

พระพุทธองค์เพื่อทูลถามปัญหา	พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับ	ทิฏฐิ

และเวทนา	 ทีฆนขะได้บรรลุโสดาบัน	 ส่วนพระสารีบุตรนั้น	 ท่านก�าลังถวาย

งานพัดพระพุทธองค์	ท่านได้ยินธรรมเหล่านั้นอยู่ด้วย	ก็บรรลุอรหัตผล

	 วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ	 ซึ่งเหตุการณ์ถัดไป	 พระพุทธองค์

ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์	ให้กับพระอรหันต์	๑,๒๕๐	รูป	(รวมพระสารีบุตร	

ผู้เพิ่งบรรลุเป็นพระอรหันต์	ในวันนั้นด้วย)

เป็นผู้เลิศทางปัญญา

	 หลังจากพระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหารย์	จ�าพรรษาและแสดง

อภิธรรม	ณ	ดาวดึงส์	เสด็จลงมา	ณ	ประตูเมืองสังกัสสะ	พระสารีบุตรพร้อม

ทั้งภิกษุ	ภิกษุณี	และสาธุชนจ�านวนมาก	มาเฝ้ารอรับเสด็จ	พระพุทธองค์ได้

ทรงตรัสถามปัญหา	 ในวิสัยของปุถุชน	 เป็นต้น	 พวกปุถุชนแก้ปัญหาได้	 ใน

วิสัยของตนเท่านั้น	ไม่สามารถจะแก้ปัญหา	ในวิสัยของพระโสดาบันได้	พระ

อริยบุคคลทั้งหลาย	 มีพระโสดาบันเป็นต้นก็เหมือนกัน	 ไม่สามารถจะแก้

ปัญหา	 ในวิสัยของพระอริยบุคคลทั้งหลาย	 มีพระสกทาคามีเป็นต้น	 พระ

มหาสาวกที่เหลือ	 ไม่สามารถจะแก้ปัญหา	 ในวิสัยของพระมหาโมคคัลลานะ	

พระมหาโมคคัลลานะ	ไม่สามารถจะแก้ปัญหา	ในวิสัยของพระสารีบุตรเถระ

ได้	 แม้พระสารีบุตรเถระ	 ก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระพุทธเจ้า

ได้เหมือนกัน	 ในครั้งนั้น	 มหาชนจึงได้รู้จักพระสารีบุตร	 ว่า	 เป็นผู้เลิศทาง

ปัญญา
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คุณความดีของพระสารีบุตร

	 พระสารีบุตรท่านมีคุณความดีท่ีพระพุทธองค์ทรงยกย่องไว ้

มากมาย	ขอยกมาเฉพาะบางเรื่องที่ส�าคัญๆ	ดังต่อไปนี้

	 ๑.	 พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระสารีบุตรว่า	 เป็นผู้มีปัญญา	

อนุเคราะห์เพื่อนบรรพชิตด้วยกัน	 ตัวอย่างครั้งหนึ่งที่กรุงเทวทหะ	 ภิกษุพา

กันเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์	ทูลลาจะไปปัจฉาภูมิชนบท	พระองค์ตรัสให้ไปลา

พระสารีบุตร	 เพื่อท่านสารีบุตร	 จะได้แนะน�าสั่งสอน	 ในการไปของพวกเธอ	

จะได้ไม่เกิดความเสียหาย	

	 ๒.	ทรงยกย่องพระสารีบุตรว่า	เป็นคู่กับพระมหาโมคคัลลานะ	เช่น	

ทรงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า	ภิกษุทั้งหลาย	ท่านทั้งหลายคบกับสารีบุตรและ

โมคคัลลานะเถิด	...	สารีบุตร	เปรียบเหมือนมารดาผู้ให้ก�าเนิด	โมคคัลลานะ	

เปรียบเหมือนนางนม	 ผู้เลี้ยงทารกที่เกิดแล้วนั้น	 สารีบุตรย่อมแนะน�าให้ตั้ง

อยู่ในโสดาปัตติผล	 โมคคัลลานะแนะน�าให้ตั้งอยู่ในคุณ	 เบื้องบนสูงกว่านั้น	

ด้วยเหตุนี้จึงมีค�ายกย่องว่า	 พระสารีบุตรเป็นอัครสาวกฝ่ายขวา	 และพระ

โมคคัลลานะเป็นอัครสาวกฝ่ายซ้าย	

	 ๓.	มีค�าเรียกยกย่องพระสารีบุตร	 อีกอย่างหนึ่งว่า	 พระธรรม

เสนาบดี	ซึ่งเป็นคู่กับพระบรมศาสดาว่า	พระธรรมราชา	พระสารีบุตรเป็นผู้

มีปฏิภาณในการแสดงพระธรรมเทศนา	 คือ	 ชี้แจงแสดงให้ผู้ฟังเข้าใจได้

ชัดเจน	

	 ๔.		ท่านเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที	 พึงเห็นตัวอย่างได้จาก	 เมื่อ

ท่านได้ฟังธรรมเทศนาที่พระอัสสชิแสดง	 ได้ธรรมจักษุแล้วมาอุปสมบทใน

พระพุทธศาสนา	 ตั้งแต่นั้นมาท่านก็นับถือพระอัสสชิว่า	 เป็นอาจารย์ท�าการ

เคารพอยู่เสมอ	แม้ได้ยินข่าวว่าพระอัสสชิอยู่ในทิศใด	เมื่อท่านจะนอน	ท่าน

จะนมัสการไปทางทิศนั้นก่อน	 แล้วนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้น	 อีกตัวอย่าง
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หนึ่ง	ท่านพระสารีบุตรยังราธพราหมณ์ให้อุปสมบท	เพราะระลึกถึงคุณที่ราธ

พราหมณ์	ได้ถวายบิณฑบาตแก่ท่านเพียงทัพพีเดียว	

ปรินิพพาน

	 ก่อนที่ท่านจะนิพพาน	 ท่านพระสารีบุตรพิจารณาเห็นว่าอายุสังขาร

จวนจะสิ้นแล้ว	 ปรารถนาจะไปโปรดมารดา	 (คือ	 นางสารี)	 ที่ยังเป็นมิจฉา

ทิฏฐิอยู่	 เมื่อท่านไปถึงบ้านเดิมแล้ว	 ได้เกิดปักขันทิกาพาธขึ้นในคืนนั้น	 ใน

เวลาที่พระสารีบุตรก�าลังอาพาธอยู่นั้น	 ท่านได้เทศนาโปรดมารดา	 จนนาง		

สารีได้บรรลุโสดาบัน	 คืนนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนสิบสอง	 พระสารีบุตรก็

ปรินิพพานในห้องที่ท่านเกิด	 รุ่งขึ้นพระจุนทะ	 (ผู้เป็นน้อง)	 ได้ท�าฌาปนกิจ

สรีระพระเถรเจ้า	เสร็จแล้วเก็บอัฏฐิธาตุ	น�าไปถวายพระบรมศาสดา	ณ	พระ

เชตวันมหาวิหาร	กรุงสาวัตถี	พระพุทธองค์โปรดให้ก่อเจดีย์	บรรจุอัฏฐิธาตุ

ของพระสารีบุตร	 ไว้	 ณ	 ที่นั้น	 การท่ีบุตรได้ชักน�าบุพการี	 ให้นับถือ														

พระรัตนตรัยเป็นสรณะ	 จนได้มรรคผล	 นับเป็นการตอบแทนคุณอย่าง		

ยอดเยี่ยม

	 (อ่านเพิ่มเติมในหนังสือมนุษย์เล่ม ๑๕ หน้า ๔๕๔ - ผู้รวบรวม)	
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๓๐. ประวัติ พระสาคตเถระ

ชาติภูมิ

	 ท่านพระสาคตเถระ	 เกิดในตระกูลพราหมณ์	 ในพระนครสาวัตถี	

มารดาให้ชื่อว่า “สาคตมาณพ” 

ช�านาญในฌานสมาบัติแปดประการ

	 ครั้นเจริญวัยแล้ว	 ได้ฟังพระธรรมเทศนา	 ในส�านักของพระบรม
ศาสดา	 เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา	 จึงได้ออกบรรพชาอุปสมบท	
ถือเพศเป็นบรรพชิต	ยังฌานสมาบัติแปดประการ	ให้บังเกิดขึ้น	มีความช�านิ
ช�านาญในองค์ฌานนั้น
	 ต่อมาสมเด็จพระบรมศาสดา	 เสด็จจาริกไปตามชนบท	 บรรลุถึง
ภัททวติกาคาม	 ในพระนครโกสัมพี	 พระองค์ได้ประทับอยู่ในบ้านนั้น	 ท่าน

พระสาคตะ	ได้ตามเสด็จไป	

ทรมาณอัมพติฏฐนาค

	 ตามต�านานท่านกล่าวว่า	 ที่ท่า	 ชื่อว่าอัมพะ	 มีพญานาค	 มีฤทธิ์เดช

กล้า	 ชื่อว่าอัมพติฏฐนาค	 ท่านพระสาคตะได้ทรมาณพญานาคนั้น	 ให้เสื่อม

สิ้นฤทธิ์เดช	แล้วได้กลับไปยังส�านักพระบรมศาสดา	ที่ภัททวติกาคาม	

	 เมื่อเสด็จประทับอยู่ในบ้านนั้น	 ตามสมควรแก่พุทธอัธยาศัยแล้ว	

ชาวบ้าน	ได้ท�าการต้อนรับเสด็จพระองค์	ตามสมควร	

ชาวบ้านจัดสุราแดงถวายพระสาคตะ

	 ชาวบ้านเมื่อได้ทราบว่า	 พระผู้เป็นเจ้าสาคตะ	 ได้สู้กับพญานาคซึ่ง

อยู่	ณ	ท่าชื่อว่าอัมพะ	มีชัยชนะ	พากันมีความปีติยินดี	มีความประสงค์จะหา
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ของอย่างดี	เป็นที่พอใจถวาย	จึงเข้าไปหาท่านพระสาคตะ	ไหว้แล้ว	ยืนอยู่	ณ	
ที่สมควรแห่งหนึ่ง	จึงกล่าวถามว่า	ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า	ผู้เจริญ	อะไรเป็นของ
หายาก	และชอบใจยิ่งของพระผู้เป็นเจ้า	
	 พวกภิกษุฉัพพัคคีย์	จึงบอกแก่อุบาสกเหล่านั้นว่า	สุราอ่อนใสสีแดง
ดังเท้านกพิราบ	 เป็นของหายาก	 และเป็นของชอบใจยิ่ง	 ของภิกษุทั้งหลาย
ด้วย	ท่านทั้งหลาย	จงจัดสุราเหล่านั้นไว้ถวายเถิด	
	 อุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้นจึงจัดสุรานั้นไว้ทุกๆ	 เรือน	 เมื่อเห็นพระ
สาคตเถระ	 เที่ยวบิณฑบาตจึงนิมนต์ท่านว่า	 ขอพระผู้เป็นเจ้า	 จงดื่มสุรา		
อ่อนอันแดงใส	 ดังเท้านกพิราบก่อน	 พระสาคตะก็ได้ดื่มสุรานั้นทุกๆ	 เรือน				
ด้วยอ�านาจสุรา	 ท�าให้ท่านมึนเมาลืมสติ	 เมื่อออกจากพระนคร	 ก็ล้มลงที่
ประตูนคร	

ต้นเหตุบัญญัติห้ามภิกษุดื่มสุรา

	 พระบรมศาสดาทรงทราบ	 จึงรับสั่งให้พวกภิกษุ	 พยุงเธอไปสู่วิหาร	
แล้วทรงต�าหนิติเตียน	 มีประการต่างๆ	 ในท่ามกลางสงฆ์	 แล้วทรงบัญญัติ
สิกขาบท	ห้ามภิกษุไม่ให้ดื่มสุราเมรัยอีกต่อไปว่า “สุราเมรยปาเน ปาจิตฺติย�” 
แปลความว่า “เป็นอาบัติปาจิตตีย์เพราะดื่มสุราและเมรัยฯ”	
	 ครั้นรุ่งขึ้นพระสาคตะ	 สร่างเมาได้สติแล้ว	 กราบทูลขอขมา	 ให้
พระบรมศาสดาทรงยกโทษแล้ว	 ก็บังเกิดความสังเวชสลดใจ	 ในการกระท�า
เช่นนั้น	 ตั้งแต่นั้นมา	 ท่านก็อุตส่าห์เจริญวิปัสสนากรรมฐาน	 ไม่นานก็ได้
ส�าเร็จพระอรหัตผล	เป็นพระอเสขบุคคลในพระพุทธศาสนา

เอตทัคคะในทางผู้ช�านาญเตโชสมาบัติ

	 ต่อมาภายหลัง	 เมื่อพระบรมศาสดา	 เสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวัน

มหาวิหาร	 ได้ทรงตั้งท่านพระสาคตะ	 ไว้ในต�าแหน่งเอตทัคคะว่า	 เป็นยอด

ของเหล่าภิกษุสาวก	ผู้ฉลาดเข้าเตโชธาตุ	(เตโชธาตุกุสลาน�).	
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๓๑. ประวัติ พระมหากัสสปเถระ 
		

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพระมหากสัสปะ	ได้ท�าบญุญาธิการไว้ในพระพทุธเจ้าองค์ก่อนๆ	

สั่งสมบุญสมภาร	 อันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้	 ในภพนั้นๆ	 ตัวอย่าง

เช่น	 ในกาลแห่งพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตตระ	 ได้เป็นกุฎุมพี	 มี

ทรัพย์	 ๘๐	 โกฏิ	 มีนามว่า	 เวเทหะ	 อยู่ในนครหังสวดี	 เป็นอุบาสกนับถือ

พระพุทธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	ว่าเป็นของเรา	

	 ในวันอุโบสถวันหนึ่ง	 บริโภคอาหารแต่เช้าตรู่	 อธิษฐานองค์อุโบสถ

แล้ว	 ถือของหอมและดอกไม้	 ไปวิหาร	 บูชาพระศาสดา	 นมัสการนั่งอยู่	 ณ	

ส่วนข้างหนึ่ง	 เห็นพระศาสดา	 ทรงตั้งพระสาวกที่สามนามว่า	 มหานิสภเถระ	

ไว้ในต�าแหน่งเอตทัคคะว่า	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 นิสภะนี้	 เป็นเลิศแห่งภิกษุ

ทั้งหลายของเรา	ผู้ทรงธุดงค์และกล่าวสอนธุดงค์	

	 ได้ฟังแล้วก็เกิดความเลื่อมใส	 ในเวลาจบธรรมกถา	 เมื่อมหาชนลุก

ไปแล้ว	 จึงถวายบังคมพระศาสดา	 แล้วทูลนิมนต์พระศาสดากับภิกษุสงฆ์	

ประมาณหกล้านแปดแสนรูป	รับภัตตาหาร	เป็นเวลา	๗	วัน	

	 ในวันที่	 ๗	 ถวายไตรจีวรแก่ภิกษุสงฆ์	 มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน	

แล้วหมอบลงแทบพระบาท	 ของพระศาสดา	 กราบทูลอย่างนี้ว่า	 ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ	 เมื่อข้าพระองค์ถวายทานอยู่ตลอด	๗	วัน	 เข้าไปตั้งเมตตา

กายกรรม	 เมตตาวจีกรรม	 เมตตามโนกรรมอันใด	 ด้วยเมตตากายกรรม	

เมตตาวจีกรรม	 เมตตามโนกรรมนี้	 ข้าพระองค์ไม่ปรารถนาสมบัติอย่างอื่น	

จะเป็นเทวสมบัติ	 หรือสักกสมบัติ	 มารสมบัติ	 และพรหมสมบัติก็ตาม	 ก็

กรรมของข้าพระองค์นี้	 จงเป็นอธิการความดี	 แก่ความเป็นเลิศแห่งภิกษุทั้ง

หลาย	ผู้ทรงธุดงค์	 ๑๓	 เหมือนอย่างที่	 พระมหานิสภเถระถึงแล้ว	 ในส�านัก
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ของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตกาล	

	 พระศาสดาทรงตรวจดูว่า	 อุบาสกนี้ปรารถนาต�าแหน่งใหญ่หลวง	

จักส�าเร็จหรือไม่หนอ	 ทรงเห็นว่าส�าเร็จ	 จึงตรัสพยากรณ์ว่า	 ท่านปรารถนา

ต�าแหน่งอันเป็นที่ชื่นใจ	 ในอนาคตกาล	 ในที่สุดแสนกัป	 พระพุทธเจ้า

พระนามว่าโคดมจักอุบัติขึ้น	 ท่านจักเป็นสาวกที่สาม	 ของพระพุทธเจ้านั้น		

จักเป็นผู้ชื่อว่า	มหากัสสปเถระ	

	 อุบาสกได้ฟังดังนั้น	 คิดว่า	 ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีพระ

ด�ารัสเป็นสอง	ได้ส�าคัญสมบัตินั้น	ประหนึ่งจะพึงได้ในวันรุ่งขึ้น	จึงได้ให้ทาน	

สมาทานศีล	 ตลอดชั่วอายุ	 กระท�าบุญกรรมมีประการต่างๆ	 สิ้นชีวิตแล้วไป

บังเกิดในสวรรค์	

	 ในกาลของพระพุทธเจ้าพระนามว่า	 วิปัสสี	 ท่านเกิดเป็นพราหมณ์

นามว่า	 เอกสาฎกพราหมณ์	 เป็นผู้ยากจนเข็ญใจมาก	 โดยพราหมณ์มีผ้า

สาฎกส�าหรับนุ่งผืนเดียว	 นางพราหมณีผู้ภรรยาก็มีผ้าสาฎกส�าหรับนุ่งผืน

เดียว	 แต่คนทั้งสองมีผ้าห่มผืนเดียวเท่านั้น	 จะไปไหนมาไหนนอกบ้านต้อง

ผลัดกันไป	 แต่ในที่สุดพราหมณ์ได้ไปฟังธรรมของพระศาสดา	 และได้ถวาย

ผ้านุ่งผืนเดียวนั้น	 แด่พระศาสดา	 ส่งผลให้ได้รับอานิสงส์	 ได้รับพะราชทาน

ผ้าถึง	 ๓๒	 คู่จากพระราชา	 และเมื่อสิ้นชีวิตแล้ว	 ท่านและภรรยาก็ได้ไป				

เกิดในเทวโลก	 ท่านเวียนว่ายอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลก	 อยู่นานหลาย

พุทธันดร	

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	 ท่านพระมหากัสสปเถระ	 มาบังเกิดเป็นบุตร

กปิลพราหมณ์	กัสสปโคตร	ในบ้านมหาติฏฐะ	แคว้นมคธรัฐ	มีชื่อว่า ปิปผลิ 

อีกอย่างหนึ่ง	เรียกตามสกุลว่า	กัสสปะ เมื่ออายุ	๒๐	ปี	ได้ท�าการอาวหมงคล
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(ฝ่ายหญิงมาอยู่กับฝ่ายชาย)	 กับนางภัททกาปิลานี	 ผู้มีอายุได้	 ๑๖	 ปี	 เป็น

บุตรีพราหมณ์โกสิยโคตร	เมืองสาคละ	แคว้นมคธรัฐ	

	 เรื่องเดิมมีอยู่ว่า	เมื่อปิปผลิมาณพ	อายุได้	๒๐	ปีแล้ว	กปิลพราหมณ์

ผู้เป็นบิดา	พร้อมกับนางพราหมณีผู้มารดา	ก็ปรึกษากันหาภรรยาให้แก่บุตร

ของตน	จึงมอบสิ่งของมีเงินและทองเป็นต้น	ให้แก่พราหมณ์แปดคน	แล้วส่ง

ไปเพื่อให้แสวงหาหญิงที่มีลักษณะดีงาม	มีฐานะเสมอกันกับสกุลของตน	

	 พราหมณ์แปดคน	 รับสิ่งของทองหมั้นแล้ว	 ก็เที่ยวหาไป	 จนได้ไป	

ถึงสาครนคร	 ในพระนครนั้น	 มีธิดาของพราหมณ์โกสิยโคตรคนหนึ่ง	 ชื่อว่า	

ภัททกาปิลานี	อายุ	๑๖	ปี	รูปร่างงดงามสมกับเป็นผู้มีบุญ	พราหมณ์เหล่านั้น	

ครั้นได้เห็นแล้ว	 จึงเข้าไปสู่ขอกับบิดามารดาของนาง	 เมื่อตกลงกันแล้ว	 จึง

มอบสิ่งของทองหมั้น	ก�าหนดวันอาวหมงคล	และส่งข่าวให้กปิลพราหมณ์ได้

ทราบ	

	 ส่วนปิปผลิมาณพ	 เมื่อได้ทราบดังนั้น	 ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะ

แต่งงานเลย	จึงเข้าไปในห้อง	เขียนจดหมายบอกความประสงค์ของตนให้แก่

นางทราบว่า	 “นางผู้เจริญ จงได้สามี ที่มีชาติและโคตร โภคสมบัติเสมอกับ

นาง อยู่ครองครองเรือนเป็นสุขเถิด ฉันจักออกบวช ต่อไปภายหลังนางจะได้

ไม่ต้องเดือดร้อน”	

	 ครั้นเขียนเสร็จแล้ว	 มอบให้คนใช้น�าไปส่งให้	 แม้นางภัททกาปิลานี	

ก็มีความประสงค์เช่นเดียวกัน	 จึงได้เขียนจดหมายความเดียวกันนั้น	 ให้

คนใช้น�ามา	คนถือจดหมายทั้งสอง	มาพบกันระหว่างทาง	ต่างไถ่ถาม	ความ

ประสงค์ของกันและกันแล้ว	 จึงฉีกจดหมายออกอ่าน	 แล้วทิ้งจดหมายฉบับ

นั้นเสียในป่า	 เขียนจดหมายมีเนื้อความ	 แสดงความรักใคร่ซึ่งกันและกันขึ้น

ใหม่	แล้วน�าไปให้แก่คนทั้งสอง	



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๗ ตอน ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป

118

	 ครั้นกาลต่อมา	 การอาวหมงคลเป็นการส�าเร็จเรียบร้อย	 โดยคนทั้ง

สองไม่ได้มีความประสงค์	 สักแต่ว่าอยู่ร่วมกันเท่านั้น	 ไม่ได้ถูกต้องกันเลย	

แม้แต่ขึ้นสู่เตียงนอน	 ก็ไม่ได้ขึ้นทางเดียวกัน	 ปิปผลิมาณพขึ้นข้างขวา	 นาง

ภัททกาปิลานี้ขึ้นข้างซ้าย	 เมื่อเวลานอน	 ตั้งพวงดอกไม้สองพวงไว้กลาง

ที่นอน	เพราะกลัวร่างกายจะถูกต้องกัน	ถึงกลางวันก็ไม่ได้มีการหัวเราะ	ยิ้ม

หัวต่อกันเลย	เพราะฉะนั้นจึงไม่มีบุตรหรือธิดา	

ชักชวนกันออกบวช

	 สกุลของสามีภรรยาคู่นี้	มั่งมีมาก	มีการงานเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์ก็

มาก	 มีคนงานและพาหนะ	 ส�าหรับใช้งานก็มาก	 ครั้นต่อมา	 บิดามารดาเสีย

ชีวิตแล้ว	 ปิปผลิมาณพได้ครองสมบัติ	 ดูแลการงานนั้น	 สืบทอดจากบิดา

มารดา	 และสามีภรรยา	ต่างมีความเห็นร่วมกันว่า	 ผู้อยู่ครองเรือนต้องคอย

นั่งรับบาปเพราะการงานที่ผู้อื่นท�าไม่ดี	 จึงมีใจเบื่อหน่าย	 พร้อมใจกันจะ

ออกบวช	ได้แสวงหาผ้ากาสาวพัสตร์	ถือเพศเป็นบรรพชิต	ออกบวชมุ่งหมาย

เป็นพระอรหันต์ในโลก	 สะพายบาตรลงจากปราสาทหลีกไป	 ปิปผลิเดินหน้า	

นางภัททกาปิลานีเดินไปตามหลัง	พอไปถึงทางแยกแห่งหนึ่ง	จึงแยกจากกัน	

ปิปผลิเดินไปทางขวา	

	 นางภัททกาปิลานี	 เดินไปทางซ้าย	จนบรรลุถึงส�านักของนางภิกษุณี	

ภายหลังได้บวชเป็นนางภิกษุณี	และได้บรรลุพระอรหัตผล	

	 ส่วนปิปผลิ	 เดินทางไปพบสมเด็จพระบรมศาสดา	 ประทับอยู่ใต้ร่ม

ไทร	ซึ่งเรียกว่า	พหุปุตตกนิโครธ	 ในระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทา

ต่อกัน	มีความเลื่อมใสเปล่งวาจาประกาศว่า	พระศาสดาเป็นพระศาสดาของ

ตน	ตนเป็นสาวกของพระศาสดา
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พุทธองค์ประทานโอวาท ๓ ข้อ

	 พระศาสดาทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุในพระธรรมวินัยนี้	 ด้วย

ประทานโอวาท	๓	ข้อว่า

	 ๑.	 กัสสปะ	ท่านพึงศึกษาว่า	เราจักเข้าไปตั้งความละอาย	และความ

เกรงใจ	ไว้ในภิกษุที่เป็นผู้เฒ่าและปานกลาง	อย่างดีที่สุด

	 ๒.	 เราจักฟังธรรมซึ่งประกอบด้วยกุศล	 เราจักตั้งใจฟังธรรมนั้น	

แล้วพิจารณาเนื้อความ

	 ๓.	 เราจักไม่ละสติที่เป็นไปในกาย	 คือ	 พิจารณาเอาร่างกายเป็น

อารมณ์

	 ครั้นประทานโอวาทแก่พระมหากัสสปะอย่างนี้แล้ว	 เสด็จหลีกไป	

ท่านได้ฟังพุทธโอวาทที่นั้นแล้ว	 ก็เริ่มบ�าเพ็ญเพียรในวันที่	 ๘	 นับจากวัน

อุปสมบทมา	ก็ได้ส�าเร็จพระอรหัตผล	

เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค	์

	 ตามปกติท่านพระมหากัสสปะนั้น	ถือธุดงค์	๓	อย่าง	คือ	

	 ๑.	ถือทรงผ้าบังสุกุลจีวรเป็นวัตร	

	 ๒.	ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร	

	 ๓.	ถืออยู่ป่าเป็นวัตร	

	 ด้วยเหตุนั้นพระบรมศาสดา	จึงทรงสถาปนาพระเถระไว้ในต�าแหน่ง

เอตทัคคะด้วยพระด�ารัสว่า	 มหากัสสปะเป็นยอดของภิกษุทั้งหลายผู้ถือ

ธุดงค์และสอนเรื่องธุดงค์	ในศาสนาของเรา	(ธุตวาทาน�	ยทิท�	มหากสฺสโป)	

คุณความดีของพระมหากัสสปเถระ

	 นอกจากนี้ท่านยังมีคุณความดีที่พระบรมศาสดาทรงยกย่องหลาย

สถาน	เช่น
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	 ๑.	 ทรงรับผ้าสงัฆาฏขิองท่านไปทรงประทานผ้าสงัฆาฏขิองพระองค์

ให้แก่ท่าน	ตรัสว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอด้วยพระองค์	และทรงสรรเสริญ

ว่าเป็นผู้มักน้อยสันโดษ	ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายให้ถือเอาเป็นตัวอย่าง

	 ๒.	กัสสปะเข้าไปในตระกูล	ชักกายและใจห่าง	ประพฤติตนเหมือน

เป็นคนใหม่	 ไม่คุ้นเคย	 ไม่คะนองกายวาจาใจในตระกูลเป็นนิตย์	 จิตไม่ข้อง

อยู่ในตระกูลเหล่านั้น	 เพิกเฉยแล้วตั้งจิตเป็นกลางว่า	 ผู้ใคร่ลาภก็จงได้ลาภ	

ผู้ใคร่บุญก็จงได้บุญ	ตนได้ลาภแล้วมีใจฉันใด	ผู้อื่นก็มีใจฉันนั้น

	 ๓.	 กัสสปะมีจิตประกอบไปด้วยเมตตากรุณา	 ในเวลาแสดงธรรม

แก่ผู้อื่น

	 ๔.	 ทรงสัง่สอนภกิษุให้ประพฤติชอบ	โดยยกเอาท่านพระมหากสัสปะ

เป็นตัวอย่าง

	 ท่านพระมหากัสสปะนั้นดีแต่ในการปฏิบัติ	 หาพอใจในการสั่งสอน

ภิกษุสหธรรมิกไม่	 ธรรมเทศนาอันเป็นอนุสาสนีของท่านจึงไม่มี	 คงมีแต่

ธรรมภาษิตเนื่องมาจาก	 การสนทนาในเรื่องธรรมะ	 กับเพื่อนสาวกบ้าง			

กล่าวอธิบายพระพุทธด�ารัสบ้าง	

เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการท�าสังคายนาครั้งที่หนึ่ง

	 เมื่อตอนพระบรมศาสดายังทรงพระชนม์อยู่	 ดูท่านไม่เป็นพระแนว

หน้านัก	 เป็นเพียงมหาสาวกผู้ใหญ่รูปหนึ่งเท่านั้น	 มาปรากฏเป็นพระสาวก

องค์ส�าคัญ	เมื่อพระบรมศาสดาทรงปรินิพพานแล้ว	

	 คือ	 ในเวลานั้น	 ท่านเป็นพระเถระทั้งหลาย	 พอถวายพระเพลิง

พระพุทธสรีระแล้วได้	๗	วัน	 ได้ประชุมสงฆ์เล่าถึงการที่ภิกษุชื่อว่า	สุภัททะ	

ผู้บวชเมื่อตอนแก่	 กล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัย	 ในคราวเมื่อเดินทางจาก				

ปาวานคร	 ปรึกษาหารือ	 ในทางที่จะท�าสังคายนา	 รวบรวมพระธรรมวินัย				
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ตั้งไว้เป็นแบบฉบับ	 พระสงฆ์ก็ยินยอมเห็นพร้อมด้วย	 ท่านจึงเลือกภิกษุผู้	

ท�าสังคายนาได้	 ๕๐๐	 องค์	 การท�าสังคายนาในครั้งนั้น	 ท�าที่ถ�้าสัตตบรรณ

คูหา	แห่งเวภารบรรพต	กรุงราชคฤห์	

	 พระมหากัสสปะเป็นประธาน	 ได้พระอุบาลีเป็นก�าลังในการวิสัชนา

พระวินัย	 และพระอานนท์ในการวิสัชนาพระธรรม	 ได้พระเจ้าอชาตศัตรูเป็น

ศาสนูปถัมภก	ท�าอยู่	๘	เดือนจึงส�าเร็จ	เรียกว่า	ปฐมสังคายนา	

ดับขันธปรินิพพาน

	 พระมหากัสสปเถระ	 เมื่อท่านท�าสังคายนาเรียบร้อยแล้ว	 ได้อยู่ที่

พระเวฬุวนาราม	 ในกรุงราชคฤห์	 ไม่ประมาท	 ปฏิบัติธรรมเป็นนิตย์	 ด�ารง

ชนมายุสังขารประมาณได้	 ๑๒๐	 ปี	 ท่านก็ดับขันธปรินิพพาน	 ณ	 ระหว่าง

กลางกุกกุฏสัมปาตบรรพตทั้ง	๓	ลูก	ในกรุงราชคฤห์.

	 (อ่านเพิ่มเติมในหนังสือมนุษย์เล่ม ๑๕ เรื่องที่ ๑๑ หน้า ๒๑๑ - ผู้รวบรวม)	
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๓๒. ประวัติ พระนาคิตเถระ

ชาติภูมิ 

	 ท่านพระนาคิตะ	 มีชาติภูมิเป็นมาอย่างไร	 เข้ามาบวชในพระพุทธ

ศาสนา	 ในส�านักของใคร	 ณ	 ที่ไหน	 ยังไม่ได้พบที่มาแห่งประวัติของท่าน	

เรื่องราวของท่าน	 ที่มีมาในคัมภีร์นั้นๆ	 ก็กล่าวถึงเรื่อง	 ตอนที่ท่านได้

อุปสมบทแล้ว	และปรากฏว่า	ท่านเคยเป็นผู้อุปัฏฐากพระศาสดาองค์หนึ่ง	

พระพุทธเจ้าเสด็จโปรดชาวอิจฉานังคละ

	 พระศาสดา	เสด็จเที่ยวจาริกไปในโกศลชนบท	พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์

หมู่ใหญ่	 บรรลุถึงบ้านพราหมณ์	 ชื่อว่าอิจฉานังคละ	 ประทับอยู่	 ณ	 ที่นั้น	

พวกพราหมณ์	และคฤหบดีชาวอิจฉานังคละ	ได้ทราบข่าวว่า	พระองค์เสด็จ

มาจึงพากันจัดแจงของถวาย	 มีของขบเคี้ยวของฉันเป็นต้น	 แล้วพร้อมกัน	

เข้าไปเฝ้า	ส่งเสียงดังอึงคะนึง	อยู่นอกซุ้มประตู	

ทรงแสดงอานิสงส์แห่งความมักน้อย การอยู่ป่า 

และยินดีในเสนาสนะอันสงัด

	 ครั้งนั้น	 ท่านพระนาคิตะ	 เป็นผู้อุปัฏฐากพระองค์	 เมื่อพระองค์ได้

ทรงสดับเสียงนั้นแล้ว	 รับสั่งถามท่านพระนาคิตะว่า	 ดูกรนาคิตะ	 ชนพวก

ไหนนั่น	พากันส่งเสียงดังอึงคะนึงอยู่	เหมือนพวกชาวประมงแย่งปลากัน	

	 ท่านขอไปดูแล้ว	 กลับมาทูลว่า	 พวกพราหมณ์และคฤหบดีชาว	

อิจฉานังคละ	 พากันถือขาทนียะโภชนียะ(ของขบเคี้ยวและของฉัน)มา	 เพื่อ

อุทิศถวายพระองค์	พร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ด้วย	

	 จึงรับสั่งว่า	 นาคิตะ	 ตถาคตไม่ต้องการสมาคมด้วย	 ต้องการแต่
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ความสงัดความวิเวก	 ท่านพระนาคิตะ	 กราบทูลว่า	 ขอพระองค์จงรับเถิด	

บัดนี้	 เป็นโอกาสอันสมควร	 ที่พระองค์จะทรงรับแล้ว	 แต่พระองค์ตรัสห้าม

เสีย	 แล้วทรงแสดงอานิสงส์	 ของภิกษุผู้มีความมักน้อย	 เที่ยวไปอยู่ในป่า	

ยินดีเสนาสนะอันเงียบสงัด

	 ท่านพระนาคิตะนั้น	นับเข้าในจ�านวนพระมหาสาวกรูปหนึ่ง	แต่ท่าน

จะได้ส�าเร็จมรรคผลในครั้งไหน	 ไม่ปรากฏ	 แม้ในเรื่องที่กล่าวมานี้	 ก็ไม่ได้

พูดถึง	 แต่พึงเข้าใจว่า	 ท่านได้ส�าเร็จพระอรหัตผล	 เป็นอเสขบุคคลใน

พระพุทธศาสนา.	
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๓๓. ประวัติ พระมหากัจจายนเถระ 

บุพกรรมในอดีตชาติ

	 ท่านพระมหากัจจายนเถระ	 ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ	

บังเกิดในสกุลคฤหบดี	 เจริญวัยแล้ว	 วันหนึ่งไปวิหาร	 ยืนฟังธรรมอยู่ท้าย

บริษัท	 เห็นภิกษุรูปหนึ่ง	 ที่พระศาสดาทรงสถาปนาไว้	 ในต�าแหน่งเป็นยอด	

ของเหล่าภิกษุ	 ผู้จ�าแนกอรรถแห่งพระด�ารัส	 ที่พระองค์ตรัสโดยย่อให้

พิสดาร	จึงคิดว่า	ภิกษุซึ่งพระศาสดาทรงชมเชยอย่างนี้	เป็นใหญ่หนอ	แม้ใน

อนาคตกาล	 เราก็ควรเป็นอย่างภิกษุนี้	 ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์

หนึ่งบ้าง	

	 จึงนิมนต์พระศาสดา	ถวายมหาทาน	๗	วัน	ครั้นแล้วหมอบลงแทบ

บาทมูลของพระศาสดา	 กระท�าความปรารถนาว่า	 พระเจ้าข้า	 ด้วยผลแห่ง		

สักการะนี้	 ข้าพระองค์ไม่ปรารถนาสมบัติอื่น	 แต่ในอนาคตกาล	 ขอข้า

พระองค์พึงได้ต�าแหน่งนั้น	 ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง	 เหมือน

ภิกษุที่พระองค์	ทรงสถาปนาไว้ในต�าแหน่ง	ในวันสุดท้าย	๗	วันนับแต่วันนี้	

	 พระศาสดา	ทรงตรวจดูอนาคตกาล	ทรงเห็นว่า	ความปรารถนาของ

กุลบุตรนี้	จักส�าเร็จ	จึงทรงพยากรณ์ว่า	กุลบุตรผู้เจริญ	ในที่สุดแห่งแสนกัป

ในอนาคต	 พระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม	 จักทรงอุบัติขึ้น	 ท่านจักเป็นยอด

ของเหล่าภิกษุ	ผู้จ�าแนกอรรถแห่งค�า	ที่ตรัสโดยสังเขปให้พิสดาร	 ในศาสนา

ของพระองค์	ทรงกระท�าอนุโมทนาแล้วเสด็จกลับไป

	 ท่านบ�าเพ็ญกุศลตลอดชีพ	แล้วเวียนว่ายในเทวโลก	และมนุษยโลก

ทั้งหลายแสนกัป	 ครั้งพระกัสสปพุทธเจ้า	 ก็มาถือปฏิสนธิในครอบครัวหนึ่ง	

ในกรุงพาราณสี	 เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแล้ว	 ก็ไปยังสถานที่สร้างเจดีย์
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ทอง	 จึงเอาอิฐทอง	 มีค่าแสนหนึ่งบูชา	 ตั้งความปรารถนาว่า	 ข้าแต่พระผู้มี

พระภาคเจ้า	สรีระของข้าพระองค์	จงมีวรรณะเพียงดังทอง	ในที่ที่เกิดแล้วๆ	

เถิด	 ต่อแต่นั้น	 ก็กระท�ากุศลกรรมตราบเท่าชีวิต	 เวียนว่ายในเทวโลก	 และ

มนุษยโลกสิ้นพุทธันดรหนึ่ง

สมัยพุทธกาล
	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	 ท่านพระมหากัจจายนเถระ	 มาบังเกิดเป็นบุตร

พราหมณ์ชื่อว่า	 กัญจนโคตร	 หรือ	 กัจจายนโคตร	 ปุโรหิตของพระเจ้าจัณฑ

ปัชโชต	ในกรุงอุชเชนี	เมื่อเจริญวัยขึ้นแล้ว	ได้เรียนจบไตรเพท	เมื่อบิดาเสีย

ชีวิตแล้วได้รับต�าแหน่งเป็นปุโรหิตแทนบิดา

	 ครั้นกาลต่อมาพระเจ้าจัณฑปัชโชต	ได้ทรงทราบว่า	สมเด็จพระบรม

ศาสดาได้ตรัสรู้แล้ว	เสด็จโปรดสั่งสอนประชาชนอยู่	ธรรมที่พระองค์ทรงสั่ง

สอนนั้น	เป็นธรรมที่แท้จริง	ยังประโยชน์ให้ส�าเร็จแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตาม	

	 มีพระราชประสงค์	 จะใคร่เชิญสมเด็จพระบรมศาสดา	 ไปประกาศ

พระศาสนาที่กรุงอุชเชนี	จึงตรัสสั่งกัจจายนะปุโรหิต	ซึ่งเป็นผู้มีความรู้	เรียน

จบไตรเพท	 ไปทูลเชิญเสด็จ	 กัจจายนะปุโรหิตทูลลาจะบวชด้วย	 ครั้นได้รับ

พระบรมราชานุญาตแล้ว	จึงออกจากกรุงอุชเชนีพร้อมด้วยบริวารเจ็ดคน	

	 ครั้นมาถึงที่ประทับพระบรมศาสดาแล้ว	 พากันเข้าไปเฝ้า	 พระองค์

ตรัสเทศนาสั่งสอน	 ในเวลาจบเทศนาได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมกันทั้ง	 ๘	

คน	แล้วจึงทูลขออุปสมบท	

	 พระบรมศาสดา	 ก็ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุ	 ด้วยวิธีเอหิภิกขุ

อุปสัมปทา	 ครั้นได้อุปสมบทแล้ว	 จึงทูลเชิญอาราธนาพระองค์เสด็จไปกรุง	

อุชเชนี	ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าจัณฑปัชโชต	พระบรมศาสดารับสั่ง

ว่า	ท่านไปเองเถิด	เมื่อท่านไปแล้ว	พระเจ้าจัณฑปัชโชตจักทรงเลื่อมใส	ท่าน

จึงพร้อมด้วยบริวารเจ็ดองค์	 กราบถวายบังคมลาสมเด็จพระบรมศาสดา
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กลับไปสู่กรุงอุชเชนี	 ประกาศพระพุทธศาสนาให้พระเจ้าจัณฑปัชโชและชาว

พระนครเลื่อมใสแล้ว	กลับมาสู่ส�านักของพระบรมศาสดาอีก

	 ท่านเป็นผู้ฉลาดในการอธิบายความแห่งค�าย่อให้พิสดาร	 เช่น	 ใน	

ครั้งหนึ่ง	 สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงภัทเทกรัตตสูตร	 (ที่ได้ชื่อเช่นนี้	

เพราะกล่าวถึงบุคคลผู้มีความเพียร	 ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืน	

อยู่ด้วยความไม่ประมาทว่า	ผู้มีราตรีเดียวเจริญ)	โดยย่อแล้ว	เสด็จลุกเข้าไป

สู่วิหารที่ประทับ	

	 ภิกษุทั้งหลาย	 ไม่ได้โอกาสที่จะทูลถามเนื้อความ	 ที่พระองค์ตรัส

โดยย่อ	ให้เข้าใจกว้างขวาง	เห็นความสามารถของท่านพระมหากัจจายนะ	จึง

ได้อาราธนาขอให้ท่านอธิบายให้ฟัง	 ท่านก็อธิบายให้ฟังโดยพิสดาร	 แล้วจึง

กล่าวว่า	 ท่านผู้มีอายุ	 เราเข้าใจเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงแสดงแล้วโดยย่อ	

ตามความพิสดารอย่างนี้	 ถ้าท่านทั้งหลายประสงค์	 ก็จงเข้าไปเฝ้าพระบรม

ศาสดากราบทูลถามเนื้อความนั้นเถิด	 พระองค์ทรงแก้อย่างไร	 ก็จงจ�าไว้

อย่างนั้น	

	 ภิกษุเหล่านั้น	 ลาท่านพระมหากัจจายนะกลับมา	 แล้วเข้าไปเฝ้า

พระบรมศาสดา	 กราบทูลเนื้อความนั้นให้ทรงทราบ	 พระองค์ตรัสสรรเสริญ	

พระมหากัจจายนะว่า	 ภิกษุทั้งหลาย	กัจจายนะเป็นคนมีปัญญา	ถ้าพวกเธอ

ถามเนื้อความนั้นกะเรา	แม้เราก็คงแก้	เหมือนอย่างที่กัจจายนะแก้แล้วอย่าง

นั้น	 เนื้อความแห่งธรรม	ที่เราแสดงแล้วโดยย่อนั้น	 เป็นอย่างนั้นแหละ	 เธอ

ทั้งหลายจงจ�าไว้เถิด	ด้วยเหตุนี้	

เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร

	 ต่อมาภายหลัง	พระศาสดาเมื่อประทับอยู่	ณ	เชตวันมหาวิหาร	ทรง

กระท�าพระสูตร	๓	สูตร	คือ	มธุปิณฑิกสูตร	กัจจายนเปยยาลสูตร	ปรายน

สูตร	 ให้เป็นอุปัตติเหตุ	 แล้วทรงสถาปนาพระเถระ	 ไว้ในต�าแหน่งเอตทัคคะ	
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เป็นยอดของเหล่าภิกษุ	 ผู้จ�าแนกอรรถแห่งพระด�ารัส	 ที่ทรงตรัสโดยย่อให้

พิสดาร	(วิตฺถาเรน	อตฺถ�	วิภชนฺตาน�)

ทูลขอแก้ไขพระพุทธบัญญัติ

	 ท่านมหากัจจายนะ	 ท่านได้ทูลขอให้พระองค์ทรงแก้ไขพระพุทธ

บัญญัติบางข้อ	ซึ่งขัดข้องต่อภูมิประเทศ	เช่น	เมื่อครั้งท่านพ�านักอยู่	ณ	ภูเขา

ชื่อว่า	ปวัตตะ	แขวงเมืองกุรุรฆระ	ในอวันตีทักขิณาปถชนบท	

	 อุบาสก	 ผู้เป็นอุปัฏฐากของท่านคนหนึ่ง	 ชื่อว่า	 โสณกุฏิกัณณะ	 มี

ความประสงค์จะบวชในพระธรรมวินัย	แต่ก็ได้เพียงบรรพชาเท่านั้น	ต้องใช้

เวลารอคอยสามปีแล้วจึงได้อุปสมบท	 เพราะในอวันตีทักขิณาปถชนบท	 หา

ภิกษุสงฆ์เป็นคณะปูรกะ	 (ให้ครบตามจ�านวนที่ก�าหนดไว้	๑๐	รูปขึ้นไป)	ไม่

ได้	 เมื่อโสณกุฏิกัณณะได้อุปสมบทแล้ว	 มีความปรารถนาจะไปเฝ้าพระบรม

ศาสดา	จึงไปลาท่านพระมหากัจจายนะ	ผู้เป็นอุปัชฌายะ	ท่านก็อนุญาต	และ

สั่งให้ไปถวายบังคมทูล	 ให้พระองค์ทรงแก้ไขพระพุทธบัญญัติ	 ซ่ึงขัดต่อ					

อวันตีทักขิณาปถชนบท	๕	ข้อ	คือ

	 ๑.	 ในอวันตีทักขิณาปถชนบท	 มีภิกษุน้อย	 ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า	

พึงทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยภิกษุน้อยกว่า	๑๐	รูป	ในข้อนี้มีพระพุทธา

นุญาตว่า	 “ดูกรภิกษุ	 เราอนุญาตการอุปสมบทในปัจจันตชนบทด้วยสงฆ์มี

พระวินัยธรเป็นที่ห้า”	(ด้วยสงฆ์	๕	รูป)

	 ๒.	 ในอวันตีทักขิณาปถชนบท	มีพื้นที่ขรุขระไม่สม�่าเสมอ	ขอพระผู้

มีพระภาคเจ้า	 พึงทรงอนุญาตรองเท้าเป็นชั้นๆ	 ในข้อนี้มีพระพุทธานุญาตว่า	

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตรองเท้าเป็นชั้นๆ	ในปัจจันตชนบท”	

	 ๓.	 ในอวันตีทักขิณาปถชนบท	 พวกมนุษย์ต้องอาบน�้าทุกวัน									

ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงทรงอนุญาตการอาบน�้าเป็นนิตย์	 ในข้อนี้มีพระ					
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พุทธานุญาตว่า	 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการอาบน�้าได้เป็นนิตย์ ใน

ปัจจันตชนบท”	 (ในมัชฌิมประเทศ	 คือในเมือง	 ๑๕	 วันภิกษุอาบน�้าได้ครั้ง

หนึ่ง)

	 ๔.	 ในอวันตีทักขิณาปถชนบท	มีเครื่องลาด	(ที่ปูนั่ง)	ที่ท�าด้วยหนัง

สัตว์	มีหนังแพะ	หนังแกะ	เป็นต้น	บริบูรณ์ดีเหมือนมัชฌิมชนบท	ขอพระผู้

มีพระภาคเจ้า	 พึงทรงอนุญาตเครื่องลาดท�าด้วยหนังสัตว์	 มีหนังแพะ	 หนัง

แกะ	 เป็นต้น	 ในข้อนี้มีพระพุทธานุญาตว่า	 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต

เครื่องลาดที่ท�าด้วยหนังสัตว์ มีหนังแพะหนังแกะ เป็นต้น”

	 ๕.	 ในอวันตีทักขิณาปถชนบท	 มีภิกษุน้อย	 พวกมนุษย์ทั้งหลาย

ย่อมถวายจีวร	แก่ภิกษุผู้จาริกไปภายนอกสีมา	ด้วยค�าว่า	“พวกข้าพเจ้าถวาย

จีวรผืนนี้	 แก่ภิกษุชื่อนี้”	 เมื่อพวกเธอเหล่านั้นกลับมาแล้ว	 พวกภิกษุในวัด	

แจ้งความให้พวกเธอทราบ	พวกเธอรังเกียจ	ไม่ยินดีรับ	ด้วยเข้าใจเสียว่าผ้า

นั้นเป็นนิสสัคคียะ	(ผิดวินัยจ�าต้องสละเพราะล่วง	๑๐	ราตรีแล้ว)	ขอพระผู้มี

พระภาคเจ้า	 จงตรัสบอก	 การปฏบัิติในจวีรเช่นนัน้	 ในข้อนีม้พีระพุทธานญุาต

ว่า	 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อให้ภิกษุยินดี รับจีวรที่ทายกถวาย    

ลับหลังนั้นได้ ผ้ายังไม่ถึงมือภิกษุตราบใด จะนับว่าเธอเป็นผู้มีสิทธิ์ในผ้านั้น

เต็มที่ยังไม่ได้ตราบนั้น”

มีรูปงาม มีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น

	 ท่านมหากัจจายนเถระนั้น	เป็นผู้มีรูปงาม	มีผิวเหลืองดุจทอง	มีเรื่อง

เล่าว่า	บุตรเศรษฐีมีชื่อว่า	โสเรยยะ	ในโสเรยยนคร	เห็นท่านเข้าแล้วนึกในใจ

ว่า	 ถ้าเราได้ภรรยามีรูปร่างงดงามอย่างท่านนี้	 หรือมีภรรยาผิวพรรณงาม

อย่างท่านนี้	จักเป็นที่พอใจยิ่งนัก	ด้วยอ�านาจอกุศลจิตเพียงเท่านั้น	เพศชาย

แห่งโสเรยยเศรษฐีบุตรนั้น	 กลับเป็นเพศสตรี	 ได้ความอับอายเป็นอย่างยิ่ง	
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จึงหนีไปอยู่นครตักกสิลาจนกระทั่งได้สามีมีบุตรด้วยกันสองคน	ภายหลังได้

ไปขอขมาให้ท่านงดโทษแล้ว	เพศจึงกลับเป็นบุรุษตามเดิม

เนื้อความในมธุรสูตร

	 มธุรสูตร	มีความเกี่ยวข้องกับพระมหากัจจายนเถระ	ที่ได้ชื่อเช่นนั้น	

เพราะกล่าวถึง	 พระเจ้ามธุรราชอวันตีบุตร	 มีใจความว่า	 ครั้งหนึ่ง	 พระมหา

กัจจายนะ	อยู่ที่คุนธาวัน	แขวงมธุรราชธานี	พระเจ้ามธุรราชอวันตีบุตร	เสด็จ

ไปหา	 ตรัสว่า	 พวกพราหมณ์ถือว่า	 พวกเขาเป็นผู้ประเสริฐบริสุทธิ์เกิดจาก

พรหม	 ท่านเข้าใจว่าอย่างไร?	 พระมหากัจจายนะทูลตอบว่า	 นั่นเป็นแต่ค�า

กล่าวของเขา	 ท่านชักอุทาหรณ์มาแสดงเป็นข้อๆ	 ที่วรรณะ	 ๔	 เหล่านั้น	 ไม่

ต่างอะไรกัน	ดังนี้	

	 ๑.		ในวรรณะ ๔ เหล่านี้	 วรรณะเหล่าใดเป็นผู้มั่งคั่ง	 วรรณะ

เดียวกัน	และวรรณะอื่น	ย่อมเข้าเป็นสาวกของวรรณะนั้น

	 ๒.	 วรรณะใดประพฤติอกุศลกรรมบถ	เบื้องหน้าแต่มรณะ	วรรณะ

นั้นย่อมเข้าสู่อบายเสมอกันหมด	ไม่มีพิเศษ

	 ๓.	 วรรณะใดประพฤติกุศลกรรมบถ	 เบื้องหน้าแต่มรณะ	 วรรณะ

นั้นย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เหมือนกันหมด

	 ๔.	 วรรณะใดท�าโจรกรรม ปรทาริกกรรม	 วรรณะนั้นต้องรับ

อาชญาเหมือนกันหมด	ไม่มียกเว้น

	 ๕.	 วรรณะใดออกบวช ตั้งอยู่ในศีลในธรรม	 วรรณะนั้นย่อมได้รับ

ความนับถือ	และได้รับบ�ารุงและได้รับคุ้มครองรักษาเสมอกันหมด.

ปรินิพพาน

	 ในมธุรสูตรระบุว่า	 ท่านอยู่มาถึงภายหลังพุทธปรินิพพาน	 โดยได้

แสดงหลักฐานว่า	 เมื่อพระมหากัจจายนะอยู่ที่คุนธาวัน	 แขวงมธุรราชธานี	
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พระเจ้ามธุรราชอวันตีบุตรเสด็จไปหา	 แล้วตรัสว่า	 ข้าแต่ท่านพระกัจจานะ				

ผู้เจริญ	 พวกพราหมณ์ถือว่า	 พวกเขาเป็นผู้ประเสริฐบริสุทธิ์เกิดจากพรหม	

ท่านเข้าใจว่าอย่างไร?	

	 ท่านพระมหากัจจายนะทูลตอบแล้ว	 แสดงวรรณะสี่เหล่าว่าไม่ต่าง

กัน	ครั้นพระเจ้ามธุรราชได้สดับแล้วก็เกิดความเลื่อมใส	แสดงพระองค์เป็น

อุบาสก	ถึงพระเถรเจ้ากับพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะ	พระเถระเจ้าทูลห้าม

ว่า	 อย่าถึงท่านเป็นสรณะเลย	 จงถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นสรณะของ

อาตมภาพ	 เป็นสรณะเถิด	 พระเจ้ามธุรราชตรัสถามว่า	 เดี๋ยวนี้พระผู้มีพระ

ภาคเจ้าประทับอยู่	ณ	ที่ไหน?	

	 ท่านทูลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานเสียแล้ว	 พระเจ้ามธุรราช

ตรัสว่า	ถ้าพระองค์ได้ทรงสดับว่า	พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในที่ใด	แม้

ใกล้ไกลเท่าใด	 พระองค์คงจักเสด็จไปเฝ้าให้จงได้	 พระผู้มีพระภาคเจ้า

ปรินิพพานเสียแล้ว	 ข้าพระองค์ขอถึงผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานแล้ว	 กับ

พระธรรม	และพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่ง	

	 จากหลักฐานนี้	 ย่อมชี้ให้เห็นว่าท่านพระมหากัจจายนะ	 อยู่มาถึง

ภายหลังแต่พุทธปรินิพพาน	 ท่านด�ารงชนมายุสังขารอยู่โดยสมควรแก่กาล

แล้วก็ปรินิพพาน

	 (อ่านเร่ืองโสไรยยบุตรเศรษฐ ีในหนงัสอืมนษุย์เล่ม ๑๕ พระโสไรยเถระ หน้า ๑๒๖)
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๓๔. ประวัติ พระลกุณฏกภัททิยเถระ

"คนที่หมิ่นเราเรื่องรูปร่าง กับคนที่หลงใหลในเสียงของเรา 

มีสภาพไม่ต่างกัน คือตกอยู่ในอ�านาจฉันทราคะ 

พวกเขาไม่รู้จักเราจริง"

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพระลกณุฏกภทัทิยเถระ	 คร้ังพระพทุธเจ้าพระนามว่าปทมุตุตระ	

บังเกิดในตระกูล	 ที่มีโภคทรัพย์มาก	 ในกรุงหังสวดี	 ไปวิหารฟังธรรมของ

พระศาสดา	 เห็นพระภิกษุผู้มีเสียงไพเราะรูปหนึ่ง	 ที่พระศาสดาทรงสถาปนา

ไว้	 ในต�าแหน่งเอตทัคคะ	 เกิดความคิดว่า	 อัศจรรย์หนอ	 ต่อไปในอนาคต		

เราพึงเป็นยอดของเหล่าภิกษุ	 ผู้มีเสียงไพเราะในศาสนาของพระพุทธเจ้า

พระองค์หนึ่ง	เหมือนภิกษุนี้	

	 จึงนิมนต์พระศาสดา	 ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์	 มีพระพุทธเจ้าเป็น

ประมุข	๗	วัน	แล้วหมอบลงแทบพระบาทของพระศาสดา	ตั้งความปรารถนา

ว่า	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 ด้วยผลแห่งทานนี้	 ข้าพระองค์มิได้หวังสมบัติอื่น	

แต่ในอนาคตกาล	 ข้าพระองค์	 พึงเป็นยอดของเหล่าภิกษุ	 ผู้มีเสียงไพเราะ		

ในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเถิด	

	 พระศาสดา	ทรงตรวจดูอนาคต	ก็ทรงเห็นความส�าเร็จ	จึงพยากรณ์

ว่า	กรรมของท่านนี้	จักส�าเร็จในที่สุด	แห่งแสนกัปนี้	พระพุทธเจ้าพระนามว่า

โคดม	จักอุบัติขึ้น	ท่านจักเป็นยอดของเหล่าภิกษุ	ผู้มีเสียงไพเราะ	ในศาสนา

ของพระองค์	ดังนี้	เสด็จกลับวิหาร	

	 ท่านเมื่อได้รับการพยากรณ์นั้นแล้ว	 การท�ากรรมดีงามตลอดชีวิต	

เมื่อสิ้นชีวิตจากอัตภาพนั้นแล้ว	 เวียนว่ายอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก				
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ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี	บังเกิดเป็นนกดุเหว่า	มีขนปีกอันสวยงาม	

อยู่ในเขมมิคทายวัน	

	 วันหนึ่ง	 ไปยังป่าหิมวันตประเทศ	 เอาปากคาบผลมะม่วงหวานมา	

เห็นพระศาสดา	มีภิกษุสงฆ์แวดล้อม	ถวายบังคมแล้วคิดว่า	ในวันอื่นๆ	เรามี

ตัวเปล่าพบพระศาสดา	 แต่วันนี้	 เราน�ามะม่วงสุกผลนี้มา	 เพื่อฝากบุตรของ

เรา	 แต่ส�าหรับบุตรนั้น	 เราไปเอาผลไม้อื่นมาให้ก็ได้	 แต่ผลนี้	 เราควรถวาย

พระทศพล	จึงคงบินอยู่ในอากาศ	

	 พระศาสดาทรงทราบใจของนก	 จึงแลดูพระอุปัฏฐากนามว่า	 อโสก

เถระ	 พระเถระ	 จึงน�าบาตรถวายพระศาสดา	 นกดุเหว่าจึงเอาผลมะม่วงสุก	

วางไว้ในบาตรของพระทศพล	พระศาสดาประทับนั่ง	 เสวยในที่นั้นนั่นแหละ	

นกดุเหว่า	มีจิตในเลื่อมใส	นึกถึงพระคุณของพระทศพลเนืองๆ	ถวายบังคม

พระทศพล	แล้วไปรังของตน	ดื่มด�่าในสุขปีติอยู่	๗	วัน	ในภพชาตินั้น	ท่าน

ได้ท�ากัลยาณกรรมไว้เช่นนี้	ด้วยกรรมนี้ท่านจึงมีเสียงไพเราะ

	 แต่ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่า	 กัสสปะ	 เมื่อชนทั้งหลาย	 ปรารภที่

จะสร้างเจดีย์	ต่างพูดกันว่า	 เราจะสร้างขนาดเท่าไร	เราสร้างขนาด	๗	โยชน์	

ก็จะใหญ่เกินไป	ถ้าอย่างนั้นก็สร้าง	๖	โยชน์	แม้	๖	โยชน์ก็ใหญ่เกินไป	เราจะ

สร้าง	๕	โยชน์	เราจะสร้าง	๔	โยชน์	...	๒	โยชน์	...ท่านภัททิยะ	ครั้งนั้น	เป็น

นายช่างใหญ่พูดว่า	 ท่านผู้เจริญทั้งหลาย	 การสร้าง	 ควรนึกถึงการบ�ารุงได้

ง่ายในอนาคตบ้าง	แล้วกล่าวว่า	มุขแต่ละมุข	ขนาดคาวุธหนึ่ง	เจดีย์ส่วนกลม

โยชน์หนึ่ง	ส่วนสูงโยชน์หนึ่ง	ชนเหล่านั้นก็เชื่อ	ท่านได้กระท�าแต่พอประมาณ	

แด่พระพุทธเจ้า	 ผู้หาประมาณมิได้	 ด้วยกรรมนั้นดังกล่าว	 จึงเป็นผู้เตี้ยต�่า	

กว่าชนเหล่าอื่นในที่ที่ตนเกิดแล้วๆ	(๔	กรีส	=	๑	คาวุธ	๔	คาวุธ	=	๑	โยชน์	

หรือ	๑๖	(กิโลเมตร)
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สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	 ท่านพระลกุณฏกภัททิยเถระ	 เกิดในตระกูล
มั่งคั่ง	ในพระนครสาวัตถี	ชื่อของท่านภัททิยะ	มีความหมายว่า	ผู้เป็นคนเตี้ย
	 ครั้งหนึ่ง	 ท่านพร้อมด้วยอุบาสกชาวนครเป็นอันมาก	 ไปเฝ้าพระ	
บรมศาสดาที่เชตวันมหาวิหาร	 ได้ฟังธรรมเทศนาของพระองค์แล้ว	 เกิด
ศรัทธาเลื่อมใสอยากจะบวชในพระธรรมวินัย	
	 ครั้นได้บวชสมความประสงค์แล้ว	 อุตส่าห์เล่าเรียนพระกรรมฐาน	
ในส�านักของพระบรมศาสดา	บ�าเพ็ญเพียรในวิปัสสนากรรมฐาน	ไม่นานก็ได้

บรรลุพระโสดาปัตติผล	ท่านยังเป็นเสขบุคคลอยู่	

สนทนาธรรมกับพระสารีบุตร และได้บรรลุพระอรหัตตผล

	 ครั้นกาลต่อมา	 ท่านได้เข้าหาพระสารีบุตร	 ได้นั่งสนทนาธรรมิกถา
กับท่าน	 โดยอเนกปริยาย	 เมื่อนั่งสนทนาอยู่	 จิตของท่านก็หลุดพ้นจาก						
อาสวะ	 ไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน	 ท่านได้บรรลุพระอรหัตผล	 เป็นพระอเสข
บุคคลในพระศาสนา	

โดนพวกภิกษุปุถุชน ล้อเลียนว่าเป็นสามเณร

	 ท่านพระลกุณฏกภัททิยะนั้น	 ปรากฏว่าเป็นคนมีรูปร่างเล็กและต�่า
เตี้ย	 (เพราะวิบากกรรม	 เคยคัดค้านการสร้างเจดีย์	 มิให้มีความสูงเกินไป	
เพราะจะท�าให้ยากแก่การบูรณะปฏิสังขรณ์ในอนาคต)	 ถ้าใครไม่เคยรู้จัก	
และไม่เคยเห็นท่านมาก่อน	หารู้ไม่ว่าเป็นพระ	ส�าคัญเป็นสามเณรไป	
	 ดังมีเรื่องเล่าว่า	 ครั้งหนึ่ง	 ท่านมาเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วหลีกไป		
ในเวลานั้น	 ภิกษุผู้อยู่ในป่าประมาณ	 ๓๐	 รูป	 เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดา						
ได้เห็นท่านหลีกไปเหมือนกัน	 พระบรมศาสดาตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่า		
พวกเธอเห็นพระเถระรูปหนึ่งเดินไปจากที่นี่บ้างไหม	 พวกภิกษุทราบกราบ	

ทูลว่า	ไม่เห็นพระพุทธเจ้าข้า	
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	 พระพุทธเจ้า	:		 เห็นมิใช่หรือ

	 ภิกษุ	:			 เห็นแต่สามเณรรูปหนึ่งพระพุทธเจ้าข้า

	 พระพุทธเจ้า	:		 นั่นแหละพระเถระ	ไม่ใช่สามเณร

	 ภิกษุ	:			 เล็กเหลือเกิน	พระพุทธเจ้าข้า	

	 ด้วยเหตุนี้	 ท่านจึงถูกภิกษุหนุ่มและสามเณรเป็นต้น	 ที่เป็นปุถุชน	

ล้อเลียน	 ดังมีเรื่องเล่าว่า	 ครั้งหนึ่ง	 ภิกษุหนุ่มและสามเณรเป็นต้น	 ที่เป็น

ปุถุชน	เห็นท่านแล้ว	จับศีรษะท่านบ้าง	ที่หูบ้าง	ที่จมูกบ้าง	แล้วพูดว่า	“อายัง

ไม่อยากสึกบ้างหรือ”	แต่ท่านหาได้โกรธเคือง	ในภิกษุหนุ่มและสามเณรเหล่า

นั้นไม่	เพราะท่านเป็นพระขีณาสพ

เอตทัคคะในทางผู้พูดเสียงไพเราะ

	 ท่านพระลกุณฏกภัททิยะนี้	 ปรากฏว่า	 เป็นผู้พูดไพเราะเสนาะโสต

แก่ผู้ฟัง	 (เพราะในอดีตชาติ	 ครั้งพระวิปัสสีพุทธเจ้า	 บังเกิดเป็นนกดุเหว่า	

คาบเอาผลมะม่วงหวานมาถวายพระทศพล)	เหตุดังนั้น	พระบรมศาสดา	จึง

ทรงยกย่องสรรเสริญท่านว่า	 เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย	 ฝ่ายข้างมีเสียง

ไพเราะ	(มญฺชุสฺสราน�)

	 (อ่านเพิ่มเติมในหนังสือมนุษย์เล่ม ๑๕ หน้า ๑๙๘, ๓๗๓, ๓๘๖ - ผู้รวบรวม)
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๓๕. ประวัติ พระมหาโกฏฐิตเถระ	
		

บุพกรรมในอดีต

	 พระมหาโกฏฐิตเถระ	ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ	บังเกิด

ในตระกูล	ที่มีโภคสมบัติมาก	ในกรุงหังสวดี	สมัยต่อๆ	มา	ก�าลังฟังธรรมกถา	

ของพระศาสดา	 เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่ง	 ไว้ในต�าแหน่ง

เอตทัคคะ	 เป็นยอดของเหล่าภิกษุสาวก	 ผู้บรรลุปฏิสัมภิทา	 จึงกระท�ากุศล

กรรม	 ให้ยิ่งยิ่งยวดขึ้นไป	 ปรารถนาต�าแหน่งนั้น	 กระท�ากุศลจนตลอดชีวิต	

เวียนว่ายอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก	

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	 พระมหาโกฏฐิตเถระ	 มาบังเกิดเป็น	 บุตรของ

อัสสลายนมหาพราหมณ์	กับนางจันทวดีพราหมณี	ในนครสาวัตถี	เมื่อเจริญ

เติบโตแล้ว	ได้ศึกษาศิลปวิทยาตามลัทธิของพราหมณ์	จนจบไตรเพท	

	 เมื่อพระศาสดาเสด็จจาริกประกาศพระศาสนาตามที่ต่างๆ	 ได้ทรง

สั่งสอนอัสสลายนมหาพราหมณ์	ผู้เป็นบิดาของท่านให้ละทิฏฐิมานะ	ยอมตน

เป็นอุบาสกแล้ว	 โกฏฐิตมาณพ	 ผู้เป็นบุตรเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธ

ศาสนา	

ขออุปสมบทในพุทธศาสนา

	 วันหนึ่ง	 ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดา	 เกิดศรัทธาเลื่อมใส	

ใคร่จะบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัย	จึงได้ออกบวชในพระพุทธศาสนา	

มีท่านพระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์	พระมหาโมคคัลลานะเป็นพระอาจารย์	
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บรรลุพระอรหันต์ขณะผลัดเปลี่ยนผ้าสาฎก

	 ตามประวัติท่าน	 กล่าวว่า	 เมื่อเวลาปลงผม	 ท่านได้พิจารณาใน

วิปัสสนากรรมฐาน	 พอผลัดผ้าสาฎก	 ส�าหรับนุ่งห่มของคฤหัสถ์ออก	 ก็ได้

บรรลุพระอรหัตผล	พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ	๔	วิชชา	๘	และวิโมกข์	๓	

เอตทัคคะในทางผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทา ๔

	 พระมหาโกฏฐิตะนั้น	 เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษา	 ไม่ว่าจะเข้าไปหาพระ

เถระผู้ใหญ่	 เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดา	 มักถามปัญหาในปฏิสัมภิทาทั้ง	 ๔	

เป็นประจ�า	 เพราะท่านช�านาญในเรื่องนี้มาก	 ต่อมาพระศาสดาทรงท�า	 มหา

เวทัลลสูตร	 ให้เป็นต้นเหตุ	 แล้วทรงตั้งท่านไว้ในต�าแหน่งเอตทัคคะว่า	 เป็น		

ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย	ผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทาทั้ง	๔	(ปฏิสมภิทปปตตาน�)	
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๓๖. ประวัติ พระปิณโฑลภารทวาชเถระ

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพระปิณโฑลภารทวาชเถระ	ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่า	ปทุมุต

ตระ	บังเกิดเป็นสีหะ	ณ	เชิงบรรพต	พระศาสดาตรวจดูโลก	ทรงเห็นอุปนิสัย

สมบัติของท่าน	จึงเสด็จไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี	ภายหลังเสวยภัตตาหาร

แล้ว	 ในเวลาใกล้รุ่ง	 เมื่อสีหะออกไปหาเหยื่อ	 จึงทรงเข้าไปในถ�้า	 ที่อยู่ของสี

หะนั้น	ประทับนั่งขัดสมาธิในอากาศ	เข้านิโรธสมาบัติ	

	 พระยาสีหะ	 ได้เหยื่อแล้ว	 กลับมาหยุดอยู่ที่ที่ประตูถ�้า	 ด�าริว่า	 ไม่มี

สัตว์อื่น	ที่ชื่อว่าสามารถจะมานั่งที่อยู่ของเรา	บุรุษนี้	 ใหญ่แน่แท้หนอ	มานั่ง

ขัดสมาธิภายในถ�้าได้	แม้รัศมีสรีระของท่าน	ก็แผ่ไปโดยรอบ	เราไม่เคยเห็น

สิ่งที่น่าอัศจรรย์ถึงเพียงนี้	 บุรุษนี้	 จักเป็นยอดของปูชนียบุคคลในโลกนี้				

แม้เราควรกระท�าสักการะ	ตามสติก�าลังถวายพระองค์	

	 จึงน�าดอกไม้ต่างๆ	 ทั้งที่เกิดในน�้า	 ทั้งที่เกิดบนบก	 มาลาดเป็น

อาสนะดอกไม้	 ตั้งแต่พื้นจนถึงที่นั่งขัดสมาธิ	 ยืนนมัสการพระตถาคต	 ในที่

ตรงพระพักตร์	ตลอดคืนยังรุ่ง	รุ่งขึ้นวันใหม่	น�าดอกไม้เก่าออก	เอาดอกไม้

ใหม่ลาดอาสนะ	แบบเดียวกัน	เที่ยวตกแต่งปุปผาสนะถึง	๗	วัน	บังเกิดปีติ

โสมนัสอย่างแรง	ยืนเฝ้าอยู่ที่ประตูถ�้า	

	 ในวันที่	๗	พระศาสดา	ออกจากนิโรธสมาบัติ	ประทับยืนที่ประตูถ�้า	

พระยาสีหะราชาแห่งมฤค	กระท�าประทักษิณพระตถาคต	๓	ครั้ง	ไหว้ในที่ทั้ง	

๔	แล้วถอยออกไปยืนอยู่	พระศาสดาทรงด�าริว่า	เท่านี้จักพอเป็นอุปนิสัยแก่

เธอ	เหาะกลับไปพระวิหารตามเดิม	

	 ฝ่ายพระยาสีหะนั้น	เป็นทุกข์เพราะพลัดพรากพระพุทธองค์	กระท�า

กาละแล้ว	 ถือปฏิสนธิในตระกูลมหาศาลในกรุงหงสวดี	 เจริญวัยแล้ว									
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วันหนึ่ง	ไปพระวิหารกับชาวกรุง	ฟังพระธรรมเทศนา	บ�าเพ็ญมหาทาน	๗	วัน	

กระท�ากาละ	ในภพชาตินั้นแล้ว	เวียนว่ายในเทวโลกและมนุษยโลกทั้งหลาย	

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	 ท่านพระปิณโฑลภารทวาชเถระ	 เป็นบุตร

พราหมณ์มหาศาล	ภารทวาชโคตร	ในกรุงราชคฤห์	มีชื่อตามสกุลว่า	ภารทวา

ชมาณพ	 เป็นคณาจารย์บอกศิลปวิทยา	 เมื่อเจริญวัยขึ้นแล้ว	 ได้ศึกษาเล่า

เรียนจบไตรเพท	 ตามลัทธิของพราหมณ์	 มีความช�านิช�านาญ	 ได้เป็น

คณาจารย์บอกศิลปวิทยาแก่มาณพประมาณ	๕๐๐	คน	

	 ภารทวาชมาณพนั้น	 มีความโลภในอาหาร	 เที่ยวไปแสวงหาอาหาร

กับพวกมาณพผู้เป็นศิษย์ในที่ต่างๆ	 คือ	 ในที่ตนควรได้บ้างไม่ควรได้บ้าง

เหตุ	ดังนั้น	จึงมีนามปรากฏว่า	“ปิณโฑลภารทวาชมาณพ”	

	 ครั้นเมื่อพระบรมศาสดา	ประกาศพระศาสนามาโดยล�าดับ	จนบรรลุ

ถึงพระนครราชคฤห์	ปิณโฑลภารทวาชมาณพ	ได้ทราบข่าว	จึงเข้าไปเฝ้า	ได้

ฟังพระธรรมเทศนาแล้ว	 เกิดความเลื่อมใส	 ทูลขออุปสมบทในพระธรรม

วินัย	พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้บวชเป็นภิกษุ	ในพระพุทธศาสนา

เป็นผู้สมบูรณ์ด้วย อินทรีย์ ๓ ประการ

	 ครั้นพระปิณโฑลภารทวาชะ	 ได้อุปสมบทแล้ว	 เป็นผู้ไม่ประมาท	

อุตสาหะเจริญสมณธรรมในวิปัสสนากรรมฐาน	 ไม่ช้าไม่นาน	 ก็ได้ส�าเร็จ		

พระอรหัตผล	 ท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วย	 อินทรีย์	 ๓	 ประการ	 คือ	 สตินทรีย์	

สมาธินทรีย์	และปัญญินทรีย์	

เอตทัคคะในทางผู้บันลือสีหนาท

	 ในวันที่ท่านได้บรรลุอรหัตผลนั้น	ท่านถือเอาอาสนะเครื่องลาด	ไปสู่
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บริเวณวิหาร	 ปูลาดแล้ว	 เที่ยวบันลือออกซึ่งสีหนาท	 ด้วยวาจาอันองอาจว่า		

ผู้ใดมีความสงสัยมรรคหรือผล	ผู้นั้นจงถามเราเถิด	ไม่ว่าจะไปในที่ไหน	แม้

ในที่เฉพาะพระพักตร์ของพระศาสดา	ท่านก็บันลือสีหนาทว่า	ข้าแต่พระองค์				

ผู้เจริญ	กิจที่ควรกระท�าในพระศาสนานี้ถึงที่สุดแล้ว	

	 อาศัยเหตุนี้	 พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องว่า	 เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุ		

ทั้งหลาย	ผู้บันลือสีหนาท	(สีหนาทิกาน�).	
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๓๗. ประวัติ พระมหากัปปินเถระ 
		

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านมหากัปปินเถระ	 ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่า	 ปทุมุตตระ	
บังเกิดในครอบครัวในกรุงหงสวดี	ต่อมา	ก�าลังฟังธรรมกถาของพระศาสดา	
เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่ง	 ไว้ในต�าแหน่งเอตทัคคะ	 เป็นยอด
ของเหล่าภิกษุสาวก	 ผู้โอวาทภิกษุ	 ท่านท�ากุศลกรรมให้ยิ่งยวดขึ้นไป	 จึง
ปรารถนาต�าแหน่งนั้น	ท่านท�ากุศลจนตลอดชีวิต	เวียนว่ายอยู่ในเทวโลกและ
มนุษยโลก	
	 ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่า	 กัสสปะ	 ถือปฏิสนธิในครอบครัว	 ใน
กรุงพาราณสี	 เป็นหัวหน้าคณะบุรุษ	๑,๐๐๐	คน	สร้างบริเวณใหญ่	ประดับ
ด้วยห้อง	๑,๐๐๐	ห้อง	คนทั้งหมดนั้น	กระท�ากุศลจนตลอดชีวิต	ยกกัปปิน	
อุบาสก	 ให้เป็นหัวหน้า	 พร้อมด้วยบุตรภรรยา	 บังเกิดในเทวโลก	 เวียนว่าย

อยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก	ตลอดพุทธันดรหนึ่ง	

สมัยพุทธกาล

	 ครั้งนั้น	ก่อนพระศาสดาของเราบังเกิด	ท่านกัปปินะ	ถือปฏิสนธิใน
ราชนิเวศน์	เป็นพระราชโอรสกษัตริย์	ในพระนครกุกกุฏวดี	เมื่อพระราชบิดา
ทิวงคตแล้ว	 ได้เสวยราชสมบัติ	 สืบราชสันตติวงศ์ต่อมา	 มีพระอัครมเหสี	
ทรงพระนามว่าอโนชาเทวี	 ซ่ึงเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์ในสาคลนคร	
แคว้นมัททรัฐ	

แสวงหาข่าวพระรัตนตรัย

	 พระเจ้ามหากัปปินะนั้น	 มีม้าพระราชพาหนะห้าตัว	 คือ	 ม้าชื่อว่า	

พละ,	พลวหนะ,	ปุปผะ,	ปุปผวหนะ	และ	สุปัตตะ	เมื่อพระองค์ทรงม้าตัวใด
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แล้ว	 ก็พระราชทานม้าสี่ตัวนอกนั้น	 ให้แก่พวกอ�ามาตย์	 เพื่อไปเที่ยวสืบข่าว

เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพระพุทธ	พระธรรม	และพระสงฆ์

	 ต่อมาวันหนึ่งพระองค์ทรงม้า	 ชื่อว่า	 สุปัตตะ	 พร้อมด้วยพระบรม

วงศานุวงศ์	และอ�ามาตย์ราชบริพาร	เสด็จไปประพาสพระราชอุทยาน	ได้พบ

พ่อค้าประมาณ	 ๕๐๐	 ซึ่งมาจากนครสาวัตถี	 ตรัสถามทราบความว่า	

พระพุทธเจ้า	พระธรรมเจ้า	พระสงฆ์เจ้า	บังเกิดขึ้นแล้วในโลก	

	 พระองค์ทรงมีความปีติโสมนัส	บังเกิดศรัทธาแก่กล้า	 จนกระทั่งถึง

ลืมพระองค์ไปชั่วขณะ	 และได้ทรงพระราชทานรางวัลให้แก่พวกพ่อค้าเหล่า

นั้น	 ประมาณสามแสนกหาปณะ	 รับสั่งให้ไปรับเอาทรัพย์กับพระอัครมเหสี

อีก	 และพระองค์ได้ทรงพระราชอักษร	 มอบราชสมบัติให้แก่พระอัครมเหสี

ฝากไปด้วย	

อานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย

	 แล้วพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์	 และอ�ามาตย์ราชบริพาร

ประมาณพันหนึ่ง	 เสด็จไปเฝ้าพระบรมศาสดา	 ในระหว่างทางเสด็จไปพบ

แม่น�้า	๓	แห่ง	คือ	แม่น�้าชื่ออารวปัจฉา	แม่น�้านีลวาหนา	และแม่น�้าจันทภาคา

ตามล�าดับ	

	 ในแม่น�้าเหล่านั้น	 หาเรือแพที่บุคคลจะขี่ข้ามไปไม่ได้	 ด้วยเหตุนี้	

เมื่อพระเจ้ามหากัปปินะพบแม่น�้าสายที่	 ๑	 ได้ทรงระลึกถึงพระพุทธคุณ	

แม่น�้าสายที่	๒	ระลึกถึงพระธรรมคุณ	แม่น�้าสายที่	๓	ระลึกถึงพระสังฆคุณ	

ด้วยเดชะคุณพระรัตนตรัย	แม่น�้าบังเกิดเป็นน�้าแข็ง	ม้าเดินไปได้โดยสะดวก

พุทธองค์เสด็จต้อนรับ

	 ส่วนพระบรมศาสดา	 ทรงทราบว่าพระเจ้ากัปปินะ	 ทรงสละราช

สมบัติพร้อมด้วยบริวาร	 เสด็จมา	 มีพระราชประสงค์จะออกบรรพชา
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อุปสมบท	 มุ่งเฉพาะพระองค์	 จึงได้เสด็จออกไปรับ	 สิ้นหนทางประมาณ	

๑๒๐	 โยชน์	 ประทับอยู่ใต้ร่มไทร	 ใกล้ฝั่งแม่น�้าจันทภาคา	 ทรงเปร่งรัศมีให้

ปรากฏ	

	 พระเจ้ามหากัปปินะพร้อมด้วยบริวารเสด็จถึงที่นั่นแล้ว	 เสด็จลง

จากหลังม้าพระที่นั่ง	ทรงด�าเนินเข้าไปเฝ้าตามแสงรัศมี	ถวายบังคมพระบรม

ศาสดา	แล้วประทับนั่งอยู่	ณ	ที่สมควรแห่งหนึ่ง	

	 พระบรมศาสดาทรงแสดงอนปุุพพกิถา(ทานกถา,	 สลีกถา,	 สคัคกถา,	

กามทีนวกถา,	เนกขัมมานิสังสกถา)	

บรรลุธรรมและขออุปสมบท

	 ในที่สุดเทศนา	พระเจ้ามหากัปปินะพร้อมด้วยบริวาร	ได้บรรลุโสดา

ปัตติผล	 แล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบท	 พระองค์ก็ทรงอนุญาต	 ให้เป็นภิกษุ

ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา	

	 ส่วนนางอโนชาเทวี	 ผู้เป็นอัครมเหสี	 ได้ทราบเนื้อความพระ

ราชสาสน์จากพ่อค้า	 และทรงทราบเรื่องราวแล้ว	 ก็เกิดศรัทธาเลื่อมใส	 จึง

ประทานรางวัลให้แก่พวกพ่อค้า	 อีกประมาณ	๙	 แสนกหาปณะ	 จึงรวมเป็น	

๑๒	แสนกหาปณะ	แล้วสละราชสมบัติ	พร้อมด้วยบริวารเข้าไปเฝ้าพระบรม

ศาสดา	ดุจนัยหนหลัง	

	 พระองค์ก็ทรงแสดงอนุปุพพิกถา	ในที่สุดเทศนา	พระนางอโนชาเทวี

พร้อมบริวาร	 ได้บรรลุโสดาปัตติผล	แล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบท	ภายหนัง

ได้บรรพชาอุปสมบทในส�านักของนางภิกษุณี	 ได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อม

กันกับทั้งบริวาร	
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บรรลุพระอรหันต์

	 ส่วนท่านพระมหากัปปินะ	พร้อมทั้งบริวาร	ได้สดับพระธรรมเทศนา	

ที่พระองค์ทรงแสดงแก่ราชเทวีนั้น	 ครั้นส่งจิตไปตามพระธรรมเทศนา	 ก็ได้

บรรลุพระอรหัตผล	 พร้อมทั้งปฏิสัมภิทา	 พระศาสดาทรงพาภิกษุพันรูปนั้น

เสด็จกลับพระเชตวัน	

เที่ยวเปล่งอุทานว่า สุขหนอ ๆ 

	 ท่านพระมหากัปปินะ	 ครั้นได้ส�าเร็จพระอรหันต์แล้ว	 มักเที่ยวเปล่ง

อุทานว่า	อโห สุข� อโห สุข�	แปลว่า	สุขหนอ	สุขหนอ	เสมอ	พวกภิกษุได้ยิน

แล้ว	 ส�าคัญว่าท่านเปล่งอุทานเช่นนั้นเพราะยังนึกถึงความสุขในราชสมบัติ

ของตน	จึงกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระศาสดา	

	 พระองค์รับสั่งให้เฝ้า	 ตรัสถามทราบตามความเป็นจริงแล้วจึงตรัส

ว่า	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 พระมหากัปปินะบุตรของเรามิได้เปล่งอุทานปรารภ

กามสุข	หรือรัชชสุข	 เธอเกิดความปีติในธรรม	 เปล่งอุทานปรารภ	อมตมหา

นิพพาน	แล้วตรัสพระคาถา	ในพระธรรมบทว่า	

	 “บัณฑิตมีใจผ่องแผ้วแล้วมีปีติในธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข ยินดีใน

ธรรม ที่พระอริยะประกาศแล้วทุกเมื่อ”

	 ส่วนท่านมหากัปปินะไม่ประมาท	 อุตส่าห์เจริญสมณธรรมบ�าเพ็ญ

เพียรในวิปัสสนากรรมฐาน	ไม่นานก็ได้ส�าเร็จพระอรหัตผล	

เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาทภิกษุ 

	 คราวแรกท่านไม่กล้าจะทรงสั่งสอนใคร	 เพราะยังไม่ได้รับพระบรม

พุทธานุญาต	 ภายหลังท่านได้รับพระบรมพุทธานุญาต	 ให้เป็นผู้สั่งสอน

บริวารของท่านพันรูปให้ได้ส�าเร็จพระอรหัตผล	
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	 ต่อมา	 พระศาสดาประทับท่ามกลางสงฆ์	 ทรงปรารภความสามารถ

ของท่าน	ในเรื่องนี้ให้เป็นต้นเหตุ	จึงได้ทรงยกย่องท่านในต�าแหน่ง	เอตทัคคะ

เป็นยอดของเหล่าภิกษุสาวกผู้โอวาทภิกษุ	 (ภิกฺขุโอวาทกาน�)	 เพราะท่าน

สามารถแสดงธรรมแก่พระภิกษุพันรูป	 ให้บรรลุพระอรหัตต์ได้หมดทุกรูป	

ในคราวเดียวกัน

	 (อ่านเพิ่มเติมในหนังสือมนุษย์เล่ม ๑๕ หน้า ๑๘๖ - ผู้รวบรวม)	
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๓๘. ประวัติ พระมหาปันถกเถระ

"ครั้งนั้น เราตั้งจิตปรารถนาไว้ว่า 

ถ้ายังถอนลูกศรคือตัณหา ออกไม่ได้ เราจะไม่ยอมนั่ง แม้เพียงครู่เดียว 

แล้วสิ้นราตรีนั้นเอง พอพระอาทิตย์อุทัย 

เราก็ถอนลูกศร คือตัณหาได้หมดสิ้น"

บุพกรรมในอดีต

	 พระมหาปันถกะ	ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ	เป็นกุฎุมพี

สองพี่น้อง	 ในวันหนึ่ง	 ท่านเห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุ	 ผู้ฉลาดใน

ปัญญาวิวัฏฏะ	 ไว้ในต�าแหน่งเอตทัคคะ	 ก็กระท�าบุญกุศลเหมือนอย่างนั้น	

กระท�าปรารถนาแล้ว	แม้พระศาสดา	ก็ทรงพยากรณ์แล้ว	ทั้งสองพี่น้อง	เมื่อ

พระศาสดาด�ารงพระชนม์อยู่	 กระท�ากุศลกรรมแล้ว	 เมื่อเวลาพระศาสดา

ปรินิพพานแล้ว	 ได้บูชาด้วยทองค�า	 ที่พระเจดีย์บรรจุพระสรีระ	 จุติจากภพ

นั้นแล้วไปบังเกิดในเทวโลก	

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	พระมหาปันถกะ	มาบังเกิดเป็นลูกชายของธิดา

ของธนเศรษฐี	 ในเมืองราชคฤห์	มีน้องชายอีกคนหนึ่ง	ซึ่งพี่น้องทั้งสองคนนี้

เดิมชื่อว่า	“ปันถกะ”	เหมือนกัน	แต่เพราะท่านเป็นคนพี่จึงได้นามว่า	“มหาปัน

ถกะ”	ส่วนคนน้องได้นามว่า	“จุลปันถกะ”	

	 อยู่ในวรรณะจัณฑาล	 เพราะพ่อเป็นวรรณะศูทร	 แม่เป็นวรรณะ

แพศย์	ทั้งสองพี่น้อง	ถือว่าอยู่ในวรรณะจัณฑาล	เพราะพ่อแม่ต่างวรรณะกัน

โดยพ่อเป็นวรรณะศูทร	 ส่วนแม่เป็นวรรณะแพศย์	 มารดาของท่านนั้น	 เป็น
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ธิดาของธนเศรษฐี	ในเมืองราชคฤห์	เมื่อเจริญเติบโตย่างเข้าสู่วัยสาว	เป็นผู้มี

ความงามเป็นเลิศ	 บิดามารดาจึงห่วง	 และหวงเป็นนักหนา	 ได้ป้องกันรักษา	

ให้อยู่บนปราสาทชั้นสูงสุด	 มิให้คบหากับบุคคลภายนอก	 จึงเป็นเหตุให้นาง	

มีความใกล้ชิดกับคนรับใช้	 ซึ่งเป็นชายหนุ่มในเรือนของตน	 จนได้เสียเป็น

สามีภรรยากัน	

	 ต่อมาทั้งสอง	กลัวว่าบิดามารดา	และคนอื่นจะล่วงรู้	การกระท�าของ

ตน	 จึงพากันหนีออกจากบ้าน	 ไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอื่น	 ที่ไม่มีคนรู้จัก	 อยู่

ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา	จนภรรยาตั้งครรภ์	เมื่อภรรยาตั้งครรภ์ใกล้คลอด	ได้

ปรึกษากับสามีว่า	ถึงอย่างไร	พ่อแม่ก็คงไม่ท�าอันตราย	ลูกของตนได้	ดังนั้น	

ขอให้ท่านช่วยพาดิฉันกลับไป	 คลอดที่บ้านเดิมด้วยเถิด	 การคลอดในที่ห่าง

ไกลพ่อแม่นั้น	ไม่ค่อยจะปลอดภัย	

คลอดบุตรกลางทาง

	 ฝ่ายสามี	 เกรงว่าบิดามารดาของภรรยา	 จะลงโทษจึงไม่กล้าพาไป	

และได้พยายามพูดบ่ายเบี่ยง	ผัดวันประกันพรุ่ง	 ออกไปเรื่อย	ๆ	 จนภรรยา

เห็นท่าไม่ได้การ	เมื่อสามีออกไปท�างานข้างนอก	จึงหนีออกจากบ้าน	เดินทาง

มุ่งหน้า	 สู่บ้านเกิดของตนเอง	 แต่ครรภ์ของนาง	 ได้รับการกระทบกระเทือน	

จึงคลอดบุตรในระหว่าทาง	

	 เมื่อสามีตามไปทัน	 และได้พบว่าภรรยาคลอดบุตร	 ระหว่างทาง

เรียบร้อยแล้ว	 และแม่ลูกทั้งสอง	ก็แข็งแรงปลอดภัยดี	 กิจที่จะไปคลอดลูก	

ยังบ้านเกิดของตน	นั้นก็เสร็จสิ้นลงแล้ว	จึงพากันกลับสู่บ้านของตน	และได้

ตั้งชื่อกุมารนั้นว่า	“ปันถก” เพราะว่าเกิดในระหว่างหนทาง	

	 ครั้นต่อมา	 นางได้ตั้งครรภ์เป็นครั้งที่สอง	 และเหตุการณ์	 ก็เป็น

เหมือนครั้งแรก	 นางได้คลอดลูกระหว่างทางอีก	 และตั้งชื่อให้ว่า “ปันถก” 
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เหมือนคนแรก	แต่เพิ่มค�าว่า	มหา	ให้คนพี่	 เรียกว่า “มหาปันถก”	และเพิ่ม

ค�าว่า	จุล	ให้คนน้องเรียกว่า	“จุลปันถก” 

ส่งลูกทั้งสองให้เศรษฐีผู้เป็นตาเลี้ยง

	 สองสามีภรรยานั้น	 ได้ช่วยกันเลี้ยงดูลูกทั้งสอง	 อยู่ครองรักกันมา

นาน	จนกระทั่งลูกเจริญเติบโตขึ้น	ได้วิ่งเล่นกับเด็กเพื่อนๆ	กัน	ได้ฟังเด็กคน

อื่น	ๆ	เรียกญาติผู้ใหญ่ว่า	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	เป็นต้น	ส่วนของตน	ไม่มีคนเหล่า

นั้น	 ให้เรียกเลย	 จึงซักไซ้ถามจากบิดามารดาอยู่บ่อยๆ	 จนทราบว่า	 ญาติ

ผู้ใหญ่ของตนนั้น	อยู่ที่เมืองราชคฤห์	จึงรบเร้าให้บิดามารดาไปพบท่านเหล่า

นั้น	

	 จนในที่สุดบิดามารดา	อดทนต่อการรบเร้าไม่ไหว	จึงตัดสินใจพาลูก

ทั้งสองไปพบ	ตา	ยาย	ที่เมืองราชคฤห์	 เมื่อเดินทางมาถึงเมืองราชคฤห์แล้ว	

ได้พักอยู่ที่ศาลาหน้าประตูเมือง	ไม่กล้าที่จะเข้าไปหาบิดามารดาในทันที	เมื่อ

พบคนรู้จัก	 จึงสั่งความให้ไปบอกแก่เศรษฐีว่า	 ขณะนี้ลูกสาวของท่านพาห

ลานชายสองคนมาเยี่ยม	

	 ฝ่ายเศรษฐี	 ยังมีความแค้นเคืองอยู่	 จึงบอกแก่คนที่มาส่งข่าวว่า	

สองผัวเมียนั้น	อย่ามาให้เห็นหน้าเลย	ถ้าอยากได้ทรัพย์สินเงินทอง	ก็จงเอา

ไปเลี้ยงชีพเถิด	แต่ขอให้ส่งหลานชายทั้งสองคนมาให้ก็แล้วกัน	

	 สองสามีภรรยานั้น	รับทรัพย์สินเงินทองไปเลี้ยงชีวิตแล้ว	ส่งลูกชาย

ทั้งสองคน	 ให้มาอยู่กับเศรษฐีผู้เป็นตา	 ฝ่ายเศรษฐี	 ก็เลี้ยงดูหลานๆ	 ด้วย

ความรักใคร่	พาไปฟังพระธรรมเทศนา	จากพระบรมศาสดาที่วัดเวฬุวันเป็น

ประจ�า	
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เศรษฐีอนุญาตให้บวชเพราะอาย

	 แต่ถึงอย่างไร	 หลานทั้งสอง	 ก็สร้างความล�าบากใจแก่เศรษฐีผู้เป็น

ตาอยู่ไม่น้อย	 เพราะเมื่อมีคนถามว่า	 หลานชายทั้งสองคนนี้	 เป็นบุตรของ

ลูกสาวคนไหนของท่าน	ก็รู้สึกละอายที่จะตอบ	 เป็นบุตรของลูกสาวคนที่หนี

ตามชายหนุ่มไป

	 ดังนั้น	 เมื่อต่อมา	 มหาปันถกะ	 หลานคนโต	 เกิดศรัทธาเลื่อมใสใน

พระพุทธศาสนา	กล่าวขออนุญาต	เพื่อบรรพชาเป็นสามเณร	คุณตาผู้เศรษฐี	

จึงรีบอนุญาตด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง	พาไปบวชเป็นสามเณร	

บรรลุพระอรหัตตผล

	 ท่านเป็นสามเณรจนอายุครบ	๒๐	ปี	จึงได้อุปสมบท	เป็นพระภิกษุ

ในพระพุทธศาสนา	 ท่านพยายามบ�าเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนากรรมฐาน	 จน

ได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์	สิ้นอาสวกิเลสทั้งปวง	

รับหน้าที่เป็นภัตตุทเทศก์

	 พระมหาปันถก	 เมื่อได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว	 ได้ช่วยกิจการ

พระศาสนา	 เป็นก�าลังช่วยงานพระบรมศาสดา	 ตามก�าลังความสามารถ	

พระบรมศาสดา	ได้ทรงมอบหมายให้ท่านรับหน้าที่	“ภัตตุทเทศก์”	ผู้แจกจ่าย

ภัตตาหารและกิจนิมนต์	ตามบ้านทายกทายิกา	และอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย	

เพื่อให้ภิกษุสงฆ์	ได้รับลาภสักการะโดยทั่วถึงกัน	

ชักชวนน้องชายจุลปันถกะบวช

	 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยยุติธรรม	 จนเป็นที่พอใจ

ของบรรดาเพื่อนสหธรรมิก	 และทายกทายิกาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย	 ท่าน

ได้รับความสุข	 จากการหลุดพ้นสิ้นกิเลสาสวะทั้งปวงแล้ว	 ท่านได้ระลึกถึง
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น้องชายของท่าน	ต้องการที่จะให้น้องชาย	ได้รับความสุขเช่นเดียวกับตนบ้าง	

จึงไปขออนุญาตจากคุณตา	 แล้วพาจุลปันถกะ	 ผู้เป็นน้องชายมาบวช	 เป็น

ศาสนทายาทอีกคนหนึ่ง	

เอตทัคคะในทางผู้เจริญวิปัสสนา

	 พระมหาปันถกะ	 เป็นผู้มีความช�านาญในการเจริญวิปัสสนา	 จึงได้

รับยกย่องจากพระบรมศาสดาในต�าแหน่งเอตทัคคะ	 เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้ง

หลายในปัญญาวิวัฏฏะ

 (อ่านเพิ่มเติมในหนังสือมนุษย์เล่ม ๑๕ หน้า ๔๔๑ - ผู้รวบรวม)
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๓๙. ประวัติ พระมหาจุนทเถระ 
		

ชาติภูมิ

	 ท่านพระจุนทะ	เป็นบุตรของวังคันตพราหมณ์	มารดาชื่อว่านางสารี

พราหมณี	ในต�าบลบ้านชื่อว่านาลันทา	แคว้นมคธ	เดิมชื่อว่า	จุนทะ	เมื่อบวช

เข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้ว	ภิกษุทั้งหลายมักเรียกท่านว่า	“มหาจุนทะ”	

	 ท่านเป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตร	 และได้เป็นพุทธอุปัฏฐาก

องค์หนึ่ง	 เมื่อครั้งพระบรมศาสดาเสด็จไปปรินิพพานที่กรุงกุสินารา	 ท่านก็

เป็นอุปัฏฐาก	 ติดตามเสด็จไปด้วย	 เมื่อพิจารณาตามเรื่องราวของท่านแล้ว	

สันนิษฐานได้ว่า	คงเป็นพระธรรมกถึกองค์หนึ่ง	

ประวัติพระมหาจุนทเถระ ในสัลเลขสูตร

	 เช่น	สัลเลขสูตร	ในมัชฌิมนิกายมี	ความย่อว่า	เมื่อพระบรมศาสดา

ประทับอยู่	 ในพระเชตวันมหาวิหาร	 ในพระนครสาวัตถี	 ท่านเข้าไปกราบทูล

ถามถึงทิฐิ	 ที่ประกอบด้วยค�าของตน	 และถ้อยค�าโลกว่า	 ภิกษุจะพึงท�า

อย่างไรดี	จึงจะละทิฐิเหล่านั้นได้เด็ดขาด	

	 พระบรมศาสดา	ทรงแสดงวิธีขัดเกลากิเลสให้ท่านฟัง	ท่านพระมหา

จุนทะ	มีความปลาบปลื้มใจอนุโมทนาภาษิตของพระองค์	

สั่งสอนไม่ให้ภิกษุถือข้างถือฝ่าย

	 เรื่องที่ท่านให้โอวาทแก่ภิกษุโดยตรงก็มี	 เช่น	 ที่มาในฉักกนิบาตอัง

คุตตรนิกาย	โดยความก็คือ	สั่งสอนไม่ให้ภิกษุถือพวก	ถือเหล่ากัน	ยกภิกษุ

สองพวกนี้	 ขึ้นเป็นตัวอย่าง	 คือ	 พวกภิกษุผู้เรียนคันถธุระฝ่ายหนึ่ง	 พวก

ภิกษุผู้เรียนวิปัสสนาธุระฝ่ายหนึ่ง	 ตามปกติธรรมดา	 ภิกษุย่อมจะสรรเสริญ
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แต่ฝ่ายข้างตน	ติเตียนอีกฝ่ายหนึ่ง	

	 ท่านสอนไม่ให้ท�าเช่นนั้น	 สอนให้ส�าเหนียกศึกษาว่า	 ตนจะอยู่ฝ่าย

ไหนก็ตาม	 ก็ให้พอใจในอีกฝ่ายหนึ่ง	 สรรเสริญคุณความดีของกันและกัน	

ทั้งสองฝ่าย	

	 ท่านพระมหาจุนทะนั้น	เมื่อครั้งพระสารีบุตรเถระผู้พี่ชายไปนิพพาน

ที่บ้านเดิม	 เพื่อโปรดมารดา	 ท่านได้ติดตามไปด้วย	 และได้รวบรวมบาตร

และจีวร	 พร้อมทั้งอัฐิธาตุของท่านพระสารีบุตร	 น�ามาถวายพระบรมศาสดา

ด้วย.	
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๔๐. ประวัติ พระจูฬปันถกเถระ

"พระด�ารัสของพระพุทธเจ้า ท�าให้ผมยินดีอยู่ในศาสนา 

บ�าเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้น เพื่อบรรลุประโยชน์อันสูงสุด 

แล้วผมก็ได้บรรลุวิชชา ๓ ท�าตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าได้หมดสิ้น"

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพระจุลปันถกะ	ในกาลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า	ทรงพระนามว่า	

ปทุมุตตระ	เกิดเป็นกุฎุมพีสองพี่น้อง	ในเมืองหังสวดี	เสื่อมใสในพระศาสดา	

ไปฟังธรรมในส�านักพระศาสดาเนืองนิตย์	

	 ในกุฎุมพี	๒	พี่น้องนั้น	 วันหนึ่ง	น้องชายเห็นพระศาสดา	สถาปนา

ภิกษุรูปหนึ่ง	ผู้ประกอบด้วยองค์	๒	ไว้	 ในต�าแหน่งเอตทัคคะว่า	ภิกษุรูปนี้	

เป็นยอดของบเหล่าภิกษุ	 ผู้นิรมิตกายมโนมัย	 และเป็นผู้ฉลาดในเจโตวิวัฏ	

ในพระศาสนาของเรา	จึงคิดว่า	น่าอัศจรรย์จริงหนอ	ภิกษุนี้	เป็นคนเดียวท�า	

๒	 องค์	 ให้บริบูรณ์	 แม้เรา	 ก็ควรเป็นผู้บ�าเพ็ญมีองค์	 ๒	 ในศาสนาของ

พระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง	ในอนาคตบ้าง	

	 ท่านจึงนิมนต์พระศาสนา	ถวายมหาทาน	แล้วทูลว่า	ข้าแต่พระองค์

ผู้เจริญ	 ภิกษุที่พระองค์สถาปนาไว้	 ในต�าแหน่งเอตทัคคะว่า	 เป็นยอดใน

ศาสนาของพระองค์	 ด้วยองค์มโนมัย	 และด้วยความเป็นผู้ฉลาด	 ในเจโต

วิวัฏ	แม้ข้าพระองค์	ก็พึงเป็นผู้บ�าเพ็ญองค์	๒	บริบูรณ์	เหมือนภิกษุนั้น	ด้วย

ผลแห่งกรรม	อันเป็นอธิการนั้น	

	 พระศาสดาทรงตรวจดูอนาคต	 ก็ทรงเห็นว่า	 ความปรารถนาท่าน		

จะส�าเร็จโดยหาอันตรายมิได้	ทรงพยากรณ์ว่า	โคตมะ	จักอุบัติขึ้น	พระองค์

จักสถาปนาเธอไว้	ในฐานะ	๒	นี้	ทรงอนุโมทนาแล้ว	เสด็จกลับไป	
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	 ท่านกับพี่ชาย	คือ	ท่านมหาปันถกะ	เมื่อพระศาสดา	ยังทรงพระชน
อยู่นั้นอยู่	กระท�ากุศลกรรมแล้ว	เมื่อเวลาพระศาสดาปรินิพพานแล้ว	ได้บูชา
ด้วยทอง	ที่พระเจดีย์บรรจุพระสรีระ	จุติจากภพนั้นแล้ว	ไปบังเกิดในเทวโลก	
ท่านกับพี่ชาย	เวียนว่ายอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก	ถึงแสนกัป
	 ในกาลแห่งพระพุทธเจ้า	 พระนามว่ากัสสปะ	 ท่านจูฬปันถกะ
ออกบวช	เจริญโอทาตกสิณ	ล่วงไป	๒๐,๐๐๐	ปี	ไปบังเกิดในสวรรค์

สมัยพุทธกาล
	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	 ท่านพระจูฬปันถก	 บังเกิดเป็นบุตรของธิดา
แห่งเศรษฐี	 ในเมืองราชคฤห์	 เดิมชื่อว่า	ปันถก	 เพราะเกิดในระหว่างทาง	มี			
พี่ชายชื่อ	 ปันถก	 เพราะเกิดในระหว่างทางเหมือนกัน	 ท่านเป็นน้อง	 มีค�าว่า	
จูฬข้างหน้า	จึงเป็น	จูฬปันถก ส่วนผู้เป็นพี่ชาย	 เติมค�าว่า	มหาข้างหน้า	จึง
เป็น	มหาปันถก	

ธิดาเศรษฐีได้เสียกับคนใช้

	 มีเรื่องเล่าว่า	ในเมืองราชคฤห์	มีธิดาของเศรษฐีคนหนึ่ง	เมื่อเจริญวัย

เป็นสาวแล้ว	 บิดามารดาป้องกันรักษาอย่างเข้มงวด	 ให้อยู่บนปราสาทชั้นที่

เจ็ด	แต่ธิดานั้น	 เป็นคนโลเล	มีนิสัยไม่แน่นอนในผู้ชาย	จึงได้เสียกับคนรับ

ใช้ของตน	

	 ต่อมา	 กลัวคนอื่นจะรู้	 จึงชวนกันหนีออกจากปราสาท	 ไปอาศัยอยู่

ในหมู่บ้านอื่น	ที่คนไม่รู้จักตน	ภายหลังภรรยาตั้งครรภ์	เมื่อครรภ์แก่ใกล้จะ

คลอด	 จึงตกลงกับสามีว่า	 จะไปคลอดที่บ้านเดิม	 ส่วนสามีกลัวบิดามารดา

ลงโทษ	แต่ขัดภรรยาไม่ได้	จึงอาสาว่าจะพาไป	แต่แกล้งท�าเป็นผัดวันประกัน

พรุ่งว่า	 พรุ่งนี้ก่อนค่อยไป	 จนล่วงไปหลายวัน	 ภรรยาเห็นเช่นนั้น	 จึงรู้ถึง

ความประสงค์ของสามี	



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๗ ตอน ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป

154

คลอดบุตรกลางทาง

	 อยู่มาวันหนึ่ง	เมื่อสามีออกไปท�างานนอกบ้าน	จึงสั่งคนผู้คุ้นเคยกัน	

อยู่ในบ้านใกล้เคียงกัน	 ให้บอกเรื่องที่ตนไม่อยู่	 แก่สามี	 หนีออกจากเรือน	

เดินไปตามหนทาง	 พอถึงระหว่างทาง	 ก็คลอดบุตรเป็นชาย	 ส่วนสามี	 เมื่อ

กลับบ้านไม่เห็น	 ภรรยาสืบถามทราบว่าหนีกลับไปบ้านเดิม	 จึงออกติดตาม

ไปทันในระหว่างทาง	 แล้วพากันกลับมาอยู่ที่บ้านนั้นอีก	 และได้ตั้งชื่อทารก

นั้นว่า	ปันถก	กาลต่อมาก็คลอดบุตรโดยท�านองนั้นอีก	จึงตั้งชื่อว่า	จูฬปันถก	

เพราะเกิดทีหลัง	ตั้งชื่อบุตรคนแรกว่า	มหาปันถก	เพราะเกิดก่อน

	 เมื่อมหาปันถกเติบโตแล้ว	 ไปเล่นกับเด็กเพื่อนบ้านด้วยกัน	 ได้ยิน

เด็กพวกนั้นเรียก	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	ส่วนตนไม่มีคนเช่นนั้นจะเรียก	จึงไปถาม

มารดาว่า	แม่ครับ	เด็ก	ๆ	พวกอื่นเรียกคนสูงอายุว่า	ตาบ้าง	ยายบ้าง	ก็ญาติ

ของเรา	ในที่นี้ไม่มีบ้างหรือ	?	

	 มารดาของท่านตอบว่า	ลูกเอ๋ย	ญาติของเจ้าในที่นี้	ไม่มีหรอก	แต่ตา

ของลูกชื่อว่า	ธนเศรษฐี	อยู่ในเมืองราชคฤห์	ในที่นั้น	ญาติของเรามีมากมาย	

ท่านจึงถามต่อไปว่า	ก็แล้วท�าไม	แม่ไม่ไปอยู่ในเมืองราชคฤห์นั้น	

	 ฝ่ายมารดา	ไม่บอกความจริงแก่ลูก	ลูกจึงรบเร้า	ถามอยู่บ่อย	ๆ	จน

เกิดความร�าคาญ	ปรึกษากับสามีว่า	พวกลูกของเรารบเร้าเหลือเกิน	ขึ้นชื่อว่า

บิดามารดา	เห็นลูกแล้ว	จะฆ่าจะแกงเชียวหรือ	อย่ากระนั้นเลย	เราจะพาลูก

ทั้งสองไปเมืองราชคฤห์	 เมื่อถึงแล้ว	 พักอาศัยที่ศาลาหนังหนึ่ง	 ใกล้ประตู

เมือง	ให้คนไปบอกธนเศรษฐีผู้เป็นบิดา	

	 พอบิดารู้ว่าลูกสาว	พาหลานชายสองคนมาเยี่ยม	ธนเศรษฐีมี	ความ

แค้นยังไม่หาย	 จึงบอกกับคนที่มาส่งข่าวว่า	 สองผัวเมีย	 อย่ามาให้ฉันเห็น

หน้าเลย	ถ้าต้องการอะไร	ก็จงถือเอาไปเลี้ยงชีวิตเถิด	แต่จงส่งหลานทั้งสอง

มาให้ฉัน	ฉันจะเลี้ยงดูเอง	



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๗ตอน ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป

155

	 สองสามีภรรยา	 ก็ถือเอาทรัพย์พอแก่ความต้องการแล้ว	 ก็กลับไป

อยู่ที่เดิม	ส่วนเด็กทั้งสอง	ก็อยู่ที่บ้านของธนเศรษฐีผู้เป็นตา	จนเจริญวัยขึ้น	

มหาปันถกออกบวช

	 มหาปันถก	 เมื่อเจริญวัย	 ได้ไปฟังเทศน์กับตาในส�านักของพระ

ศาสดา	 ที่พระเวฬุวันมหาวิหารเป็นประจ�า	 ครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้ว	

เกิดศรัทธา	 เลื่อมใคร่จะบวชจึงบอกตา	ตาก็อนุญาติให้บวช	พระศาสดา	จึง

ตรัสรับสั่งภิกษุรูปหนึ่ง	 ให้จัดการบรรพชาเป็นสามเณร	เมื่ออายุครบ	๒๐	ปี

แล้ว	ก็อุปสมบทเป็นภิกษุ	 เล่าเรียนพระพุทธวจนะได้มาก	 เป็นผู้ไม่ประมาท	

บ�าเพ็ญเพียรในวิปัสสนากรรมฐาน	ไม่นานก็ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์	

มหาปันถกผู้เป็นพี่ ชักชวนให้บวช

	 เมื่อพระท่านมหาปันถก	 ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว	 เสวยวิมุตติ

สุขอยู่	 ใคร่จะให้ความสุขเช่นนั้น	 เกิดแก่จูฬปันถกบ้าง	จึงไปขออนุญาตจาก

ตา	 เพื่อขอให้จูฬปันถกบวช	ตาก็อนุญาตให้ตามความประสงค์	พระมหาปัน

ถกจึงให้จูฬปันถกบวช	

เป็นคนโง่ และหัวทึบ

	 ครั้นจูฬปันถกบวชแล้ว	 เป็นคนหัวทึบมาก	พระมหาปันถก	สอนให้

เรียนคาถา	พรรณนาพระพุทธคุณ	เพียงคาถาเดียว	เรียนอยู่ถึงสี่เดือน	ก็ยัง

จ�าไม่ได้	คาถานั้นว่า	

	 ปทุม� ยถา โกกนุท� สุคนฺธ� 

 ปาโต สิยา ผุลฺลมวีตคนฺธ� 

 องฺคีรส� ปสฺส วิโรจมาน� 

 ตปนฺตมาทิจฺจมิวนฺตลิกฺเข ฯ 
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	 แปลว่า	“เธอจงดูพระสักยมุนีอังคีรส ผุ้มีพระรัศมีแผ่ซ่าน ออกจาก

พระบวรกาย มีพระบวรพักตร์อันเบิกบาน ปานหนึ่งว่า ดอกบัวชื่อ โกกนุทมี

กลิ่นหอม ย่อมขยายกลีบแล้วบานในตอนเช้า มีกลิ่นเรณูไม่จางหาย ท่าน

ย่อมรุ่งเรืองไพโรจน์ ดุจดวงอาทิตย์อันส่องสว่าง แผดแสงอยู่กลางท้องฟ้า 

ฉะนั้น”

ถูกมหาปันถกผู้เป็นพี่ชายขับไล่

	 ท่านพระมหาปันถก	ทราบว่าท่านจูฬปันถกโง่เขลามาก	 จึงประณาม	

ขับไล่ออกจากส�านักของท่าน	 ในขณะที่ท่านเป็นภัตตุเทศก์	 หมอชีวกโกมาร

ภัจจ์	มานิมนต์ภิกษุไปฉันในวันรุ่งขึ้น	ท่านก็ไม่นับพระจูฬปันถกเข้าด้วย	

	 พระจูฬปันถก	 เกิดความน้อยเนื้อต�่าใจ	 คิดจะไปสึกเสีย	 จึงออกไป

แต่เช้าตรู่	ได้พบพระศาสดา	เสด็จจงกรมอยู่ที่ซุ้มประตู	พระองค์จึงตรัสถาม

ว่า	จูฬปันถก	 เธอจะไปไหนในเวลานี้	พระจูฬปันถกกราบทูลว่า	ข้าพระองค์

จะไปสึก	เพราะพี่ชายขับไล่ข้าพระองค์	

พระบรมศาสดาประทานผ้าขาว ให้ท�าบริกรรม

	 พระศาสดาจึงตรัสเตือนสติท่านว่า	 จูฬปันถก	 เธอบวช	 เพื่อพี่ชาย

เมื่อไรเล่า	 เพื่อเราต่างหาก	 เมื่อพี่ชายขับไล่	 ท�าไมไม่มาหาเรา	 มาเถิด	

ประโยชน์อะไร	ด้วยฆราวาสมาอยู่กับเราดีกว่า	พระจูฬปันถก	เข้าไปเฝ้าแล้ว	

พระองค์ทรงลูบศีรษะ	 ด้วยฝ่าพระหัตถ์	 แล้วพาไป	 ให้นั่งที่หน้ามุขพระ

คันธกุฎี	 ประทานผ้าขาวอันบริสุทธิ์	 ให้นั่งลูบคล�าท�าบริกรรมว่า	 รโชหรณ� 

รโชหรณ�	 (ผ้าเช็ดธุลี	ๆ)	 เมื่อท่านลูบคล�า	ท�าบริกรรมไม่นาน	ผ้านั้น	ก็เศร้า

หมอง	 เหมือนผ้าเช็ดมือ	จึงคิดว่า	 “ผ้านี้เป็นของขาวบริสุทธิ์ อย่างเหลือเกิน 

พอมาถูกร่างกายนี้ จึงละภาวะเดิมเสีย กลายเป็นผ้าที่เศร้าหมองไป สังขาร

ทั้งหลาย ไม่เที่ยงหนอ”	แล้วได้เจริญวิปัสสนา	
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บรรลุพระอรหัตตผล
	 พระศาสดา	ทรงทราบจึงตรัสสั่งสอนด้วยพระคาถา	 ในเวลาจบพระ
คาถา	พระจูฬปันถก	ได้บรรลุพระอรหัตตผล	ขณะลูบคล�าผ้าบริกรรมอยู่นั้น	
	 พระศาสดา	พร้อมด้วยภิกษุประมาณ	๕๐๐	รูป	เสด็จไปยังบ้านของ
หมอชีวก	ครั้นพอเขาเข้าไปถวายภัตตาหาร	พระองค์ทรงปิดบาตรเสีย	พร้อม
กับตรัสว่า	ภิกษุยังมาไม่หมด	ยังเหลืออยู่ที่วิหารอีก	๑	รูป	หมอชีวก	จึงใช้ให้

คนไปตาม	

พระจูฬปันถกเนรมิตพระภิกษุจนเต็มวิหาร

	 ในเวลานั้น	พระจูฬปันถกเนรมิต	พระภิกษุหนึ่งพันรูป	จนเต็มวิหาร	
เมื่อคนใช้ไปถึง	 เห็นมีพระมากมายถึงพันรูปจึงรีบกลับไปบอกหมอชีวกโก
มารภัจจ์	
	 ล�าดับนั้นพระศาสดา	ได้ตรัสกะคนไปตามนั้นว่า	เจ้าจงไปแล้ว	บอก
ว่า	พระศาสดา	ตรัสเรียกพระจูฬปันถก	คนไปตามนั้น	ก็กลับไปวิหารอีกแล้ว
บอกตามค�าสั่ง	ภิกษุทั้งหมดพูดขึ้นว่า	ฉันชื่อจูฬปันถก	คนไปตามนั้น	ก็กลับ
มาอีก	กราบทูลว่า	ภิกษุเหล่านั้น	ชื่อจูฬปันถกทั้งนั้น	พระเจ้าข้า	
	 พระศาสดาตรัสว่า	 ภิกษุรูปใด	 พูดขึ้นก่อน	 จงจับมือภิกษุรูปนั้นไว้	
ภิกษุรูปที่เหลือจักอันตรธานหายไป	 คนไปตามนั้น	 ไปถึงวิหารแล้วท�าอย่าง
นั้น	จึงได้พาพระจูฬปันถก	ไปสู่ที่นิมนต์	ในที่สุดแห่งภัตกิจ	ท่านพระจูฬปัน

ถกได้ท�าภัตตานุโมทนา	

เอตทัคคะในทางผู้ช�านาญในมโนมยิทธิ
	 ต่อมา	 พระศาสดา	 ทรงสถาปนาพระจูฬปันถกเถระ	 ไว้ในต�าแหน่ง
เอตทัคคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุ	 ผู้ช�านาญในมโนมยิทธิและในเจโตวิวัฏฏะ	
เพราะได้รูปาวจรฌาน	๔

	 (อ่านเพิ่มเติมเรื่องพระจูฬฬันถกเถระในหนังสือมนุษย์เล่ม ๑๕ หน้า ๙๙ - ผู้รวบรวม)	
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๔๑. ประวัติ พระอนุรุทธเถระ 

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพระอนุรุทธเถระ	ก็ได้กระท�าบุญญาธิการไว้	ในพระพุทธเจ้าแต่

ปางก่อนทั้งหลาย	ก่อสร้างบุญทั้งหลาย	อันเป็นอุปนิสัยแก่พระนิพพาน	ไว้ใน

ภพนั้นๆ	 ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่า	 ปทุมุตตระ	 บังเกิดในตระกูล

พราหมณ์	อันสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ	พอเจริญวัยแล้ว	วันหนึ่งไปวิหารฟัง

ธรรม	ในส�านักของพระศาสดา	เห็นพระภิกษุรูปหนนึ่ง	ที่พระศาสดาทรงแต่ง

ตั้งไว้	ในต�าแหน่งเลิศแห่งภิกษุทั้งหลาย	ผู้มีจักษุทิพย์	แม้ตนเองก็ปรารถนา

ต�าแหน่งนั้น	 จึงให้มหาทานให้เป็นไป	๗	วัน	แด่พระผู้มีพระภาค	ซึ่งมีภิกษุ

บริวารแสนหนึ่ง	ในวันที่	๗	ได้ถวายผ้าชั้นสูงสุด	แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและ

ภิกษุสงฆ์	แล้วได้ท�าความปรารถนาไว้

	 ฝ่ายพระศาสดา	 ก็ได้ทรงเห็นความส�าเร็จของเขา	 โดยไม่มีอันตราย	

จึงพยากรณ์ว่า	 จักเป็นผู้เลิศ	 แห่งผู้มีทิพยจักษุทั้งหลาย	 ในศาสนาของพระ

โคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ในอนาคตกาล	 เขาเองก็กระท�าบุญทั้งหลาย	ในพระ

ศาสนานั้น	 เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแล้ว	 ได้ท�าการบูชาด้วยประทีปอัน

โอฬาร	ที่สถูปทองขนาด	๗	โยชน์	และประทีปกระเบื้อง	กับถาดส�าริดเป็นอัน

มาก	ด้วยอธิษฐานว่า	จงเป็นอุปนิสัย	แก่ทิพยจักษุญาณ	เขาท�าบุญทั้งหลาย

อยู่ตลอดชีวิต	ท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก	

	 ในกาลแห่งพระพุทธเจ้า	 พระนามว่ากัสสปะ	 เมื่อพระศาสดา

ปรินิพพาน	 เมื่อสถูปทองขนาด	 ๑	 โยชน์ส�าเร็จแล้ว	 จึงเอาถาดส�าริดจ�านวน

มาก	มาบรรจุให้เต็มด้วยเนยใส	อันใสแจ๋ว	 และให้วางก้อนน�้าอ้อยงบ	ก้อน

หนึ่งๆ	ไว้ตรงกลาง	ให้ขอบปากกับขอบปากจรดกัน	แล้วให้ตั้งล้อมพระเจดีย์	

ให้เอาถาดส�าริด	 ที่ตนถือบรรจุด้วยเนยใส	 อันใสแจ๋วให้เต็ม	 จุดไฟพันไส้	
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แล้ววางไว้บนศีรษะ	 เดินเวียนพระเจดีย์อยู่ตลอดคืน	 ได้กระท�ากุศล	 จน

ตลอดชีวิต	แล้วบังเกิดในเทวโลก	ด�ารงอยู่ในเทวโลกตลอดชั่วอายุ	

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	ท่านบังเกิด	เป็นพระราชโอรสของเจ้าอมิโตทนะ	

ซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนะ	 ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์	 ประสูติร่วม

พระมารดาเดียวกันสามพระองค์	 คือ	พระเชษฐา	 (พี่ชาย)	พระนามว่า	 มหา

นาม	พระกนิฏฐภคินี	(น้องสาว)	พระนามว่า	โรหิณี	รวมเป็นสามกับอนุรุทธ

กุมาร	ถ้านับตามล�าดับพระวงศ์	เป็นพระอนุชาของสมเด็จพระบรมศาสดา	

	 อนุรุทธกุมาร	 เป็นกษัตริย์อันสุขุมาลชาติ	 มีปราสาทสามหลังเป็นที่

อยู่	 ในฤดูทั้งสาม	 สมบูรณ์ด้วยทรัพย์ศฤงคาร	 (ทรัพย์ที่ท�าให้คนได้รับเกิด

ความรัก	ความชอบใจ)	และบริวารยศ	แม้ที่สุดค�าว่า	“ไม่มี”	ก็ไม่รู้จักและไม่

เคยได้สดับเลย

สาเหตุการออกบวช

	 พระบรมศาสดาเสด็จประทับอยู่ที่อนุปิยนิคม	 ของมัลลกษัตริย์	 ใน

เวลานั้นศากยกุมาร	ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียง	มีคนรู้จักมาก	ออกบวชตามพระบรม

ศาสดา	

	 วันหนึ่ง	 เจ้ามหานามะ	 ผู้เป็นพระเชษฐา	 มาปรารภถึงเรื่องนี้แล้ว			

จึงปรึกษากับอนุรุทธะผู้น้องว่า	 พ่ออนุรุทธะ	 ในตระกูลของเราไม่มีใครๆ	

ออกบวชตามพระบรมศาสดาเลย	 เจ้าหรือพี่	 คนใดคนหนึ่งควรจะออกบวช

ด้วย	 อนุรุทธะตอบว่า	 น้องเป็นคนเคยตั้งอยู่ในความสุข	 ไม่สามารถจะ

ออกบวชได้	พี่บวชเองเถิด

	 เจ้ามหานามจึงกล่าวขึ้นว่า	 ถ้าอย่างนั้นเจ้าจงเรียนให้รู้จักการงาน

ของผู้ครองเรือนเสียก่อน	 พี่จะสอนเจ้าจงตั้งใจฟังครั้นกล่าวดังนั้นแล้ว						



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๗ ตอน ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป

160

เจ้ามหานามจึงสอนการงาน	ของผู้ครองเรือน	ยกการท�านา	เป็นต้น	ขึ้นสอน	

เมื่ออนุรุทธะได้ฟังแล้ว	 ก็เห็นว่าการงานไม่มีที่สิ้นสุด	 ที่สุดของการงานไม่มี

ปรากฏ	 จึงคิดเบื่อหน่ายในการงาน	 พูดกับพี่ชายว่า	 ถ้าอย่างนั้นพี่อยู่ครอง

เรือนเถิด	น้องจักบวชละ	

	 ครั้นอนุรุทธะกล่าวอย่างนั้นแล้ว	 จึงเข้าไปหาพระมารดา	 ทูลว่า	 แม่	

หม่อมฉันอยากจะบวช	 ขอพระแม่เจ้าจงอนุญาตให้หม่อมฉันบวชเถิด	

พระมารดาตรัสห้ามไม่ยอมให้บวช	อนุรุทธะก็อ้อนวอนขอให้อนุญาตให้บวช

เป็นหลายครั้ง	 พระมารดาเห็นดังนั้น	 จึงคิดอุบายที่จะไม่ให้อนุรุทธะบวช	

ด�าริถึงพระเจ้าภัททิยะ	 ผู้เป็นสหายของอนุรุทธะ	 ท่านคงจะไม่ออกบวชเป็น

แน่	จึงพูดว่า	พ่ออนุรุทธะ	ถ้าพระเจ้าภัททิยะบวชด้วย	จงบวชเถิด	อนุรุทธะ

ได้ฟังอย่างนั้นแล้ว	 ไปเฝ้าพระเจ้าภัททิยะ	 ทูลตามโอวาทของผู้คุ้นเคยกันว่า	

เพื่อนเอ๋ย	บรรพชาของเราเนื่องด้วยบรรพชาของท่าน	

	 ในชั้นต้น	 พระเจ้าภัททิยะทรงปฏิเสธ	 ไม่ยอมบวช	 แต่ทนอ้อนวอน

ไม่ได้	ผลที่สุดตกลงใจยินยอมบวชด้วย	อนุรุทธะ	จึงชักชวนศากยกุมารอื่น

ได้อีก	คือ	อานันทะ,	ภคุ,	กิมพิละ,	โกลิยกุมาร	อีกหนึ่งคือ	เทวทัตต์	เป็นเจ็ด

กับทั้งอุบาลี	 ซึ่งเป็นภูษามาลา	 พร้อมใจกันออกบวช	 เมื่อไปเฝ้าพระบรม

ศาสดาที่อนุปิยนิคม	ทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัย

ตรึกตรองถึงมหาปุริสวิตก ๗ ประการ

	 อนุรุทธะ	 เมื่อได้อุปสมบทแล้ว	 เรียนพระกรรมฐานในส�านักพระ

ธรรมเสนาบดีสารีบุตรแล้ว	เข้าไปอยู่ราวป่าปาจีนวังสมฤคทายวัน	เมื่อเจริญ

สมณธรรมอยู่	ได้ตรึกตรองถึงมหาปุริสวิตก	๗	ประการว่า
๑.	ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้มีความปรารภน้อย	ไม่ใช่ของผู้มีความมักมาก
๒.	ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้สันโดษยินดีด้วยของที่มีอยู่	ไม่ใช่ของผู้ไม่สันโดษ
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๓.	ธรรมนี้เป็นของผู้สงัดแล้ว	ไม่ใช่ของผู้ยินดีในหมู่คณะ
๔.	ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้ปรารภความเพียร	ไม่ใช่ของผู้เกียจคร้าน
๕.	ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้มีสติมั่นคง	ไม่ใช่ของผู้มีสติหลงฯ
๖.	ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้มีใจมั่นคง	ไม่ใช่ของผู้มีใจไม่มั่นคง
๗.	ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้มีปัญญา	ไม่ใช่ของผู้มีปัญญาทรามฯ

บรรลุอรหัตผล
	 เมื่อพระอนุรุทธะตรึกอยู่อย่างนี้	 พระบรมศาสดาเสด็จมาถึงทรง
ทราบว่าพระอนุรุทธะตรึกอยู่อย่างนั้น	 ทรงอนุโมทนาว่าชอบละๆ	 อนุรุทธะ
ท่านตรึกตรองธรรม	ที่พระมหาบุรุษตรึกตรอง	ถ้าอย่างนั้น	ท่านจงตรึกธรรม
ที่พระมหาบุรุษตรึกเป็นที่แปดว่า
๘.	 ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้ยินดีในธรรมที่ไม่ให้เนิ่นช้า	 ไม่ใช่ของผู้ยินดีใน
ธรรมให้เนิ่นช้า
	 ครั้นตรัสสอนพระอนุรุทธะอย่างนี้แล้ว	 เสด็จกลับมาที่ประทับ	ส่วน

พระอนุรุทธะบ�าเพ็ญเพียรไปก็ได้ส�าเร็จพระอรหัตผล	

เอตทัคคะในทางผู้มีทิพยจักษุญาณ
	 ตั้งแต่นั้นมาท่านก็เล็งแลดูสัตว์โลกด้วยทิพยจักษุเสมอ	 เล่ากันว่า
ยกเว้นแต่เวลาฉันเท่านั้น	 เวลาที่เหลือท่านเจริญอาโลกกสิณตรวจดูเหล่า
สัตว์ด้วยทิพยจักษุ	
	 ด้วยเหตุนี้	พระผู้มีพระภาคเจ้า	ประทับอยู่	ณ	พระเชตวันมหาวิหาร	
ทรงสถาปนาท่านไว้ในต�าแหน่งเอตทัคคะว่า	อนุรุทธะเป็นยอดของเหล่าภิกษุ
สาวก	ผู้มีทิพยจักขุในศาสนาของเรา
 (อ่านเกล็ดประวัติอดีตชาติจากหนังสือมนุษย์เล่ม ๑๕ หน้า ๗๒ เรื่องพระ     

เทวทัต และหน้า ๓๔๒ เรื่องเจ้าหญิงโรหิณี - ผู้รวบรวม)
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๔๒. ประวัติ พระพากุลเถระ
		

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพากุลเถระ	(หรือพักกุลเถระ)	บังเกิดในสกุลพราหมณ์	ก่อนแต่

พระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมทัสสี	จะอุบัติ	ปลายอสงไขยแสนกัป	นับแต่กัป

นี้	 เจริญวัย	ก็เรียนพระเวท	มองไม่เห็นสาระ	 ในคัมภีร์ไตรเพท	จึงบวชเป็น

ฤาษี	ได้อภิญญา	๕	และสมาบัติ	๘	ท�าเวลาล่วงไป	ด้วยการเล่นฌาน	

	 เมื่อพระอโนมทัสสีพุทธเจ้า	 บรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้ว	 มีหมู่

พระอริยะแวดล้อมแล้ว	เสด็จจาริกไป	ดาบสฟังว่าพระรัตนะสามเกิดขึ้นแล้ว	

จึงไปส�านักพระศาสดา	ฟังธรรม	จบเทศนา	ก็ตั้งอยู่ในสรณะ	แต่ไม่สละเพศ

เดิม	ออกบวชได้	ท่านไปเฝ้าพระศาสดา	และฟังธรรมเป็นครั้งคราว

	 ต่อมาคราวหนึ่ง	พระตถาคต	 เกิดโรคลมในพระอุทร	ดาบสเมื่อเฝ้า

พระศาสดา	 ทราบว่าประชวร	 จึงถามพระสงฆ์ว่า	 ท่านเจ้าข้า	 พระศาสดา

ประชวร	 เป็นโรคอะไร	 เมื่อทราบว่า	 เป็นโรคลมในพระอุทร	จึงคิดว่า	นี้เป็น

เวลาท�าบุญของเรา	จึงไปยังเชิงเขา	รวบรวมยาชนิดต่างๆ	แล้วถวายพระเถระ

ผู้อุปัฏฐาก	กล่าวว่า	โปรดน้อมถวายยานี้	แด่พระศาสดา	และโรคลมในพระ

อุทรก็สงบ	พร้อมกับการใช้ยา	

	 ดาบสนั้น	 ไปเฝ้าในเวลาที่พระศาสดา	 ทรงหายจากโรคแล้ว	 ทูลว่า	

ความผาสุก	 เกิดแก่พระตถาคต	 เพราะยาของข้าพระองค์นี้	 อันใด	 ด้วยผล

แห่งการถวายยา	ของข้าพระองค์นั้น	ขอความเจ็บไข้ทางร่างกาย	แม้แค่เพียง

ถอนผม	 ก็จงอย่ามี	 ในภพที่ข้าพระองค์เกิดแล้วเกิดเล่า	 ท่านจุติจากภพนั้น	

บังเกิดในพรหมโลก	เวียนว่ายอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกสิ้นอสงไขยหนึ่ง	

	 ครั้งพระพุทธเจ้า	พระนามว่าปทุมุตตระ	ถือปฏิสนธิในครอบครัว	ณ	

กรุงหงสวดี	 เห็นพระศาสดา	 ทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้	 ในต�าแหน่ง
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เอตทัคคะ	 เป็นยอดของเหล่าภิกษุสาวก	 ผู้มีอาพาธน้อย	 กระท�ากุศลกรรม	

ยิ่งยวดขึ้นไป	 ก็ปรารถนาต�าแหน่งนั้น	 ท่านกระท�ากุศลจนตลอดชีวิต						

เวียนว่ายอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก	 บังเกิดในครอบครัวพราหมณ์	 ณ			

กรุงพันธุมวดี	 ก่อนพระทศพลพระนามว่าวิปัสสีบังเกิด	 บวชเป็นฤาษี	 เป็น				

ผู้ได้ฌาน		อาศัยอยู่เชิงเขา	

	 พระวิปัสสีพุทธเจ้า	 บรรลุพระสัพพัญญุตญาณ	 มีภิกษุหกล้านแปด

แสน	เป็นบริวาร	ทรงอาศัยกรุงพันธุมวดี	ทรงท�าการสงเคราะห์	พระมหาราช

เจ้าผู้พุทธบิดา	แล้วประทับนั่ง	ณ	มิคทายวัน	อันเกษม	เมื่อดาบสนี้	ทราบว่า

พระทศพลบังเกิดในโลก	 จึงมาฟังธรรมกถาของพระศาสดา	 ตั้งอยู่ในสรณะ	

ไม่อาจละบรรพชาของตน	แต่ก็มาอุปัฏฐากพระศาสดาเป็นครั้งคราว	

	 คราวหนึ่ง	ภิกษุทั้งหลาย	เว้นพระศาสดาและพระอัครสาวก	เกิดโรค

ที่ศีรษะ	 เพราะถูกลมของต้นไม้มีพิษ	 ที่ออกดอกสะพรั่งในป่าหิมพานต์	

ดาบสมาเฝ้าพระศาสดา	 พบภิกษุนั่งคลุมศีรษะ	 จึงถามว่า	 ท่านเจ้าข้า	 ภิกษุ

สงฆ์เป็นอะไร	ภิกษุทั้งหลายตอบว่า	ผู้มีอายุ	 เหล่าภิกษุ	 เป็นโรคดอกไม้พิษ	

ดาบสคิดว่า	 นี้เป็นเวลาที่จะท�าการขวนขวายทางกายแก่ภิกษุสงฆ์	 ให้บุญ

บังเกิดแก่เรา	

	 จึงเก็บยาชนิดต่างๆ	ด้วยสติปัญญาของตน	แล้วเอามาประกอบเป็น

ยาถวาย	 โรคของภิกษุทุกรูป	 ก็สงบไปทันที	 ดาบสนั้น	 ด�ารงอยู่ชั่วอายุ	 ก็

บังเกิดในพรหมโลก	เวียนว่ายอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก	เก้าสิบเอ็ดกัป	

	 ครั้งพระพุทธเจ้า	พระนามว่ากัสสปะ	บังเกิดในกรุงพาราณสี	ครอง

เรือนอยู่คิดว่า	 เรือนของเราทรุดโทรม	 จ�าจักต้องไปชายแดน	 น�าไม้และ

อุปกรณ์ต่างๆ	มาสร้างเรือน	 จึงไปกับพวกช่างไม้	พบวิหารใหญ่คร�่าคร่า	 ใน

ระหว่างทาง	ก็คิดว่า	การสร้างเรือนของเรา	ขอพักไว้ก่อน	การสร้างเรือนนั้น	

จักไม่ไปกับเราในเวลาตายได้	 แต่การสร้างสาธารณกุศล	 ในพระศาสดา	 จะ

ไปกับเราในเวลาสิ้นชีวิตได้	
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	 เขาให้พวกช่างไม้เหล่านั้น	น�าไม้และอุปกรณ์ต่างๆ	มาแล้ว	ให้สร้าง

โรงอุโบสถในวิหารนั้น	 ให้สร้างโรงฉัน	 โรงไฟ(ที่จงกรม)	 เรือนไฟ	 กัปปิยกุฏิ

(โรงเก็บของสงฆ์)	ที่พักกลางคืน	และที่พักกลางวัน	วัจจกุฏิ(ส้วม)	จัดตั้งยา

ใช้	 และฉันส�าหรับภิกษุสงฆ์ไว้ทุกอย่าง	 เขาท�ากุศลจนตลอดชีวิต	 เวียนว่าย

ในเทวโลกและมนุษยโลก	สิ้นพุทธันดรหนึ่ง	

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	 ท่านพระพากุลเถระ	 เป็นบุตรมหาเศรษฐี	 ใน

พระนครโกสัมพี	ท่านมีนามว่า	“พากุละ”	ด้วยเหตุที่ท่าน	ได้รับการเลี้ยงดูอยู่	

ในตระกูลเศรษฐีทั้งสอง	 หรืออีกนัยหนึ่งว่า	 เป็นผู้อันตระกูลแห่งเศรษฐีทั้ง

สองชุบเลี้ยง	

ถูกปลาตัวใหญ่กลืนกิน

	 ในต�านานกล่าวว่า	 เมื่อท่านเกิดได้	 ๕	 วัน	 มารดาบิดา	 พร้อมด้วย

ประยูรญาติ	จัดแจงท�าการมงคล	โกนผมไฟ	และขนานนามท่าน	พี่เลี้ยงนาง

นม	ได้พาท่านไปอาบน�้าช�าระเกล้า	ที่แม่น�้าคงคา	

	 ในขณะนั้นมีปลาใหญ่ตัวหนึ่ง	 แหวกว่ายมาตามกระแสน�้า	 มาเห็น

ทารกนั้นเข้า	ส�าคัญว่าเป็นอาหาร	จึงได้ฮุบทารกนั้น	กลืนเข้าไปในท้อง	

	 แต่ทารกนั้น	 เป็นผู้มีบุญญาธิการมาก	 เมื่ออยู่ในท้องปลา	 ไม่ได้รับ

อันตรายใด	ๆ	แม้ความล�าบากเพียงเล็กน้อย	ก็ไม่มี	นอนสบาย	เหมือนคน

นอนบนที่นอนตามธรรมดา	 เพราะบุญญาธิการของทารก	บันดาลให้ปลานั้น	

บังเกิดความเร่าร้อน	 กระวนกระวาย	 เที่ยวกระเสือกกระสน	 แหวกว่ายไป

ตามกระแสน�้า	เผอิญไปติดข่ายของชาวประมงชาวพระนครพาราณสี	

	 เมื่อชาวประมงนั้นปลดปลาออกจากข่าย	 ปลานั้นก็ถึงแก่ความตาย	

เขาจึงเอาปลานั้นไปเที่ยวเร่ขาย	ตีราคาถึงพันกหาปณะ	
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	 ในพระนครนั้น	มีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์มาก	แต่เป็นคนไร้บุตรและ
ธิดา	 พร้อมด้วยภรรยา	 ได้ซื้อปลานั้นราคาพันกหาปณะ	 และได้แล่ปลานั้น
ออก	จึงได้เห็นทารก	นอนอยู่ในท้องปลา	ครั้นได้แลเห็นทารกนั้นแล้ว	ก็เกิด
ความรักใคร่ราวกะบุตร	ได้เปล่งอุทานวาจาขึ้น	ด้วยเสียงอันดังว่า	“เราได้ลูก

ในท้องปลา” 

สองตระกูลเศรษฐีอ้างสิทธิ์เลี้ยงดู

	 เศรษฐแีละภรรยา	 ได้เลีย้งดทูารกนัน้ไว้เป็นอย่างด	ี มไิด้มคีวาม

รังเกยีจเลย	คร้ันกาลต่อมา	 เศรษฐผีูเ้ป็นบิดาและมารดา	ทราบเร่ืองราวนัน้เข้า	

จึงได้ไปสูส่�านกัของพาราณสเีศรษฐ	ี พอแลเห็นทารกนัน้	 จ�าได้ว่าเป็นบตุรของ

ตน	จึงขอทารกนัน้คนื	แสดงเหตุผลและหลกัฐาน	ให้พาราณสเีศรษฐีนัน้ทราบ	

	 พาราณสีเศรษฐีไม่ยอม	 เศรษฐีผู้เป็นบิดา	 เมื่อเห็นว่าจะไม่เป็นการ

ตกลงกัน	 จึงได้ทูลเกล้าถวายฎีกาต่อพระเจ้าพาราณสี	 เพื่อให้พระองค์ทรง

วินิจฉัยชี้ขาด	พระองค์ได้ทรงวินิจฉัย	ให้ตระกูลทั้งสองช่วยกันอภิบาลรักษา

ชุบเลี้ยงทารกนั้น	

	 เศรษฐีทั้งสองนั้น	 ได้ผลัดเปลี่ยนกัน	 รับทารกไปบ�ารุงเลี้ยงดู	 ใน

ตระกูลของตน	ๆ	มีก�าหนดเวลาคนละ	๔	 เดือน	อาศัยเหตุตามเรื่องราว	ที่

กล่าวมานี้	ทารกนั้นจึงมีนามปรากฏว่า	“พากุละ”	

	 จ�าเดมิแต่กาลนัน้มา	 พากลุกมุาร	 ได้รับการอภบิาลเลีย้งดจูากตระกลู

เศรษฐทีัง้สองเป็นอย่างด	ีจนเจริญวยัข้ึน	ท่านครองฆราวาสอยู	่๘๐	ปีเตม็	

ขอบวช และได้บรรลุพระอรหัตตผล

	 ครั้นเมื่อพระศาสดา	 เสด็จเที่ยวไปประกาศพระศาสนา	 ในพระนคร

พาราณสี	พากุลกุมาร	พร้อมด้วยบริวารพากันเข้าไปเฝ้า	เมื่อได้ฟังพระธรรม

เทศนาของพระองค์แล้ว	 ก็เกิดศรัทธาเลื่อมใส	 มีความปรารถนาจะบรรพชา
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อุปสมบทในพระธรรมวินัย	จึงได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบท	
	 เมื่อได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว	 ได้ฟังพระโอวาทที่พระองค์ทรงสั่ง
สอน	 ในทางวิปัสสนากรรมฐาน	 ท่านไม่ประมาท	 อุตส่าห์พยายาม	 ท�าความ
เพียร	 เจริญสมณธรรม	บ�าเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน	เพียง	๗	วัน	ก็ได้บรรลุ

พระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา	

เอตทัคคะในทางผู้ไม่มีโรคาพยาธิ

	 ตั้งแต่วันนั้นมา	ท่านอุตส่าห์ประกอบกิจในพระพุทธศาสนา	ปรากฏ

ว่า	ตั้งแต่บวชมาในพระพุทธศาสนา	ประมาณได้	๖๐	ปี	ท่านไม่เคยจ�าพรรษา

ในบ้านเลย	 และเป็นผู้ไม่มีโรคภัย	 เบียดเบียน	 ไม่ต้องท�าการพยาบาลรักษา

ร่างกายด้วยเภสัชเลย	 โดยที่สุด	 ผลสมอแม้ชิ้นหนึ่ง	 ท่านก็ไม่เคยฉัน	 ตาม

ต�านานท่านกล่าวว่า	การที่ท่านเป็นผู้มีโรคาพาธน้อยนั้น	เป็นผลของบุญกุศล	

ที่ท่านสร้างเวจกุฎี	และให้ยาบ�าบัดโรคเป็นทาน	

	 เพราะฉะนั้น	พระบรมศาสดาจึงทรงตั้งท่านไว้ในต�าแหน่งเอตทัคคะ

ว่า	เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย	ฝ่ายข้างผู้มีโรคาพาธน้อย	(อปฺปาพาธาน�)	

	 กิจส�าคัญ	ที่ท่านได้ท�าไว้ในพุทธศาสนา	มีปรากฏในต�านานว่า	ท่าน

ได้ท�าให้อเจลกัสสปปริพาชก	ผู้เป็นสหายเก่าเกิดศรัทธาเลื่อมใส	ในพระพุทธ

ศาสนา	 เข้ามาอุปสมบท	 จนกระทั่งได้บรรลุพระอรหันต์	 ด้วยการกล่าวแก้

ปัญหา	

ดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
	 พระพากุลเถระ	 ด�ารงชนมายุสังขารอยู่	 โดยสมควรแก่กาลแล้ว						
ก็ดับขันธปรินิพพาน	 ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ	 ก่อนแต่จะนิพพาน	 ท่าน
เข้าเตโชสมาบัติ	นั่งนิพพาน	ณ	ท่ามกลางระหว่างภิกษุสงฆ์	เมื่อท่านนิพพาน
แล้ว	 เตโชธาตุ	 ก็บังเกิดเป็นไฟไหม้สรีระร่างกายของท่าน	 ให้หมดไป	 ณ							

ที่นั้น.	
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๔๓. ประวัติ พระกังขาเรวตเถระ 
		

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพระกังขาเรวตเถระ	เป็นคนมีศรัทธาในพระศาสนา	เนื่องจากได้

สั่งสมบารมีไว้แต่อดีตชาติ	 คือ	 ย้อนหลังไปตั้งแต่	 เมื่อครั้งพระพุทธเจ้า

พระนามว่า	 ปทุมุตตระ	 พระเถระไปวิหารกับมหาชน	 ยืนฟังธรรมอยู่ท้าย

บริษัท	 เห็นพระศาสดา	 ทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่ง	 ไว้ในต�าแหน่งเอตทัคคะ	

เป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้ยินดีในฌาน	 จึงคิดว่าอยากเป็นอย่างนั้นในอนาคต

บ้าง	

	 จบเทศนาจึงนิมนต์พระศาสดา	 ถวายเครื่องสักการะใหญ่	 ๗	 วัน	

กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า	 พระเจ้าข้า	 ข้าพระองค์มิได้ปรารถนาสมบัติ

อื่น	 ด้วยกรรม	 คือการกระท�ากุศลอันยิ่งนี้	 แต่ว่าข้าพระองค์พึงเป็นยอด		

ของเหล่าภิกษุผู้ได้ฌานในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง	 ในอนาคต	

เหมือนอย่างภิกษุ	 ที่พระองค์ทรงสถาปนาไว้ในต�าแหน่งเอตทัคคะ	 เป็นยอด

ของเหล่าภิกษุผู้ได้ฌาน	

	 พระศาสดาทรงตรวจดูอนาคต	 ทรงเห็นความส�าเร็จจึงพยากรณ์ว่า	

ในอนาคต	 ในที่สุดแห่งแสนกัป	 พระพุทธเจ้าพระนามว่า	 โคตมะ	 จักอุบัติ	

ท่านจักเป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้ได้ฌาน	 ในศาสนาของพระองค์	 ดังนี้แล้ว

เสด็จกลับ

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	ท่านพระเรวตะ	มาเกิดในตระกูลที่มีสมบัติมาก	

ในกรุงสาวัตถี	ชื่อว่า	เรวตะ
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	 วันหนึ่ง	 ช่วงหลังจากรับประทานอาหารแล้ว	 ประชาชนชวนกันไปสู่

วัดพระเชตวัน	 เพื่อจะฟังพระธรรมเทศนา	 เรวตะนั้น	 ก็ได้ไปกับประชาชน

เหล่านั้นด้วย	ครั้นถึงแล้ว	ได้นั่งอยู่ท้ายสุดของพุทธบริษัท	

ฟังอนุบุพพีกถา เกิดศรัทธาและขอบวช

	 เมื่อพระบรมศาสดาตรัสเทศนาอนุบุพพีกถา	 พรรณนาถึง	 ๑.	 ทาน

กถา	 กล่าวถึงการให้	 ๒.	 สีลกถา	 กล่าวถึงความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม							

๓.	 สัคคกถา	 กล่าวถึงสวรรค์	 ๔.	 กามาทีนวกถา	 กล่าวถึงโทษแห่งกาม										

๕.	เนกขัมมานิสังสกถา		กล่าวถึงอานิสงส์ของความออกจากกาม	

	 เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้า	 และขออุปสมบทในพระธรรมวินัย	 ครั้น

ได้อุปสมบทเป็นภิกษุดังความประสงค์แล้ว	 ท่านอุตส่าห์เรียนพระกรรมฐาน

ในส�านักของพระศาสดา	

	 ท่านไม่ประมาท	อุตส่าห์บ�าเพ็ญเพียร	ในกรรมฐานได้ส�าเร็จโลกิยฌาน	

กระท�าฌานที่ตนได้แล้วนั้น	 ให้เป็นพื้นฐาน	 เจริญวิปัสสนากรรมฐานสืบไป	

จนได้ส�าเร็จพระอรหัตผล	

มักมีความสงสัยในกัปปิยวัตถุ

	 ท่านพระเรวตะนั้น	มักบังเกิดความสงสัยในกัปปิยวัตถุ	คือ	สิ่งของ

ที่ถูกต้องตามพระพุทธบัญญัติ	ว่าเป็นของควรแก่บรรพชิต	พึงบริโภคใช้สอย

หรือไม่	 เมื่อท่านได้กัปปิยวัตถุอันใดมาแล้ว	 ก็ให้คิดสงสัยอยู่ตลอดเวลา				

ต่อเมื่อพิจารณาเห็นว่าเป็นกัปปิยวัตถุโดยถ่องแท้แล้ว	 จึงบริโภคใช้สอยกัป	

ปิยวัตถุนั้น	 ด้วยเหตุนี้ค�าว่า	 “กังขา”	 ซึ่งแปลว่า	 “ความสงสัย”	 จึงได้น�าหน้า	

ชื่อของท่านเป็น	“กังขาเรวตะ”
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เอตทัคคะในทางผู้เพ่งด้วยฌาณ

	 พระกังขาเรวตะนี้	 เป็นผู้ช�านาญในฌานสมาบัติอันเป็นโลกิยะและ

โลกุตตระ	 เข้าสู่ฌานสมาบัติอันเป็นพุทธวิสัยได้เกือบทั้งหมด	 ทั้งกลางวัน		

ทั้งกลางคืน	ฌานสมาบัติอันเป็นพุทธวิสัยที่ท่านละเว้นไม่ได้เข้า	ฌานสมาบัติ

นั้นมีน้อยมาก

	 ด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องสรรเสริญท่านว่า	 เป็น						

ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ได้ฌาน	(ฌายีน�).	
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๔๔. ประวัติ พระโกณฑธานเถระ

"ภิกษุที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า ข้ามโอฆะ (ห้วงน�้าคือกิเลส) ได้นั้น 

ต้องล่วงพ้นกิเลสเครื่องท�าให้ข้องติด ๕ อย่าง คือ 

ราคะ โทสะ โมหะ มานะ และทิฏฐิ"

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพระโกณฑธานะ	 ในกาลของพระพุทธเจ้า	 ทรงพระนามว่า						

ปทุมุตตระ	 ท่านเกิดในเรือนสกุล	 ในพระนครหังสวดี	 เข้าไปเฝ้าพระผู้มี				

พระภาคเจ้า	 ฟังธรรมอยู่	 เห็นภิกษุรูปหนึ่ง	 อันพระศาสดาทรงแต่งตั้งไว้						

ในต�าแหน่งภิกษุผู้เลิศแห่งภิกษุ	ผู้จับสลากได้ก่อน	

	 ปรารถนาต�าแหน่งนั้น	 กระท�าบุญสมควรแก่ฐานันดรนั้น	 ท่องเที่ยว

ไปแล้ว	 ครั้นวันหนึ่ง	 ได้น้อมถวายเครือกล้วยใหญ่สีเหลือง	 เหมือนจุณแห่ง

มโนศิลา	 แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า	 ปทุมุตตระ	 ผู้ออกจากนิโรธ

สมาบัติแล้ว	ประทับนั่ง	พระผู้มีพระภาคทรงรับเครือกล้วยนั้นเสวย	

	 ด้วยบุญกรรมนั้น	ท่านเสวยราชสมบัติ	ในหมู่เทพ	๑๑	ครั้ง	ได้เป็น

พระจักรพรรดิ	 ๒๔	 ครั้ง	 กระท�าบุญบ่อยๆ	 อย่างนี้	 แล้วท่องเที่ยวอยู่ใน					

ภพภูมิ	 ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย	 เกิดเป็นภุมมเทวดา	 ในกาลของ

พระพุทธเจ้า	 ทรงพระนามว่ากัสสปะ	 ได้ก่อการท�าอกุศลกรรมร้ายแรง	 โดย

สร้างความแตกแยก	 ให้เกิดขึ้นแก่พระภิกษุสองรูป	 ด้วยการแปลงรูปเป็น

หญิง	 ท�าทีว่ามีสัมพันธ์ทางเพศกับภิกษุรูปหนึ่ง	 เพื่อให้ภิกษุอีกรูปหนึ่งเข้าใจ

ผิด	ท่านต้องหมกไหม้อยู่ในอบายภูมิ ถึงพุทธันดรหนึ่ง



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๗ตอน ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป

171

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	 ท่านพระโกณฑธานะ	 (ท่านธานะผู้ลามก									

ผู้ชั่วช้า	ธาโน	โกณฺโฑ	ชาโต)	มาบังเกิดเกิดในตระกูลพราหมณ์	ในพระนคร

สาวัตถี	 ชื่อว่า	 ธานมาณพ	 เมื่อเจริญวัยแล้ว	 ได้ศึกษาศิลปวิทยาของ	

พราหมณ์จบไตรเพท	

มีหญิงสาวเที่ยวติดตามทุกย่างก้าว

	 ภายหลัง	 ได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา	 ตั้งแต่วันที่ได้

อุปสมบท	 ปรากฏมีรูปหญิงรูปหนึ่ง	 เที่ยวติดตาม	 ไปข้างหลังของท่าน	 แต่

ท่านไม่เห็นรูปนั้น	มีแต่คนอื่นเห็น	เพราะอกุศลกรรมเก่า	ที่เคยท�าไว้เมื่อครั้ง

พระกัสสปพุทธเจ้า

	 ครั้นท่านเข้าไปบิณฑบาตในบ้าน	 พวกมนุษย์ได้ถวายภิกษาแก่ท่าน

สองส่วน	 แล้วพูดว่า	 นี้ส่วนของท่าน	 นี้ส่วนของหญิงสหายของท่าน	 ตั้งแต่	

นั้นมา	พวกมนุษย์จึงพากันเรียกท่านว่า	โกณฑธานะ	

เหล่าภิกษุต่างตั้งแง่รังเกียจ

	 ส่วนพวกภิกษุ	 ผู้ไม่ได้รู้ความจริง	 เห็นเช่นนั้น	 เกิดความรังเกียจ	

กลัวว่าจะเกิดโทษแก่พวกตนด้วย	จึงบอกให้อนาถบิณฑิกเศรษฐี	ขับไล่ออก

เสียจากวิหาร	 อนาถบิณฑิกเศรษฐี	 ก็ไม่ขับไล่	 จึงบอกแก่นางวิสาขามหา

อุบาสิกา	นางวิสาขาก็ไม่ขับไล่เหมือนกัน

พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จพิสูจน์ความจริง

	 เรื่องราวของท่านนั้น	 ทราบไปถึงพระเจ้าปเสนทิโกศล	 ผู้เป็นองค์

พุทธศาสนูปถัมภ์	 ทรงมีพระด�าริ	 ที่จะก�าจัดมลทินพุทธศาสนาให้สิ้นไป					

จึงเสด็จไปยังที่อยู่ของพระธานเถระ
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	 ขณะนั้น	พระธานเถระ	อยู่ในห้อง	เมื่อทราบว่าพระราชาเสด็จมา	จึง

ออกไปรับเสด็จข้างนอก	 ภาพที่พระเจ้าปเสนทิโกศล	 ได้ทอดพระเนตรเห็น		

ก็คือภาพหญิงสาวยืนอยู่ข้างหลัง	 พระธานเถระ	 สมจริงดังข่าวลือ	 จึงเสด็จ

เข้าไปใกล้	 ๆ	 เพื่อทอดพระเนตรให้เห็นชัด	 แต่ภาพนั้น	 กลับหายไป	 จึงขอ

อนุญาตท่าน	 เข้าไปตรวจดูภายในห้อง	 ทรงตรวจดูด้วยพระองค์เองอย่าง	

ละเอียด	 แต่ก็ไม่พบหญิงสาวคนนั้น	 จึงเสด็จออกมาข้างนอก	 ประทับยืนที่

เดิม	ก็ทอดพระเนตร	เห็นภาพหญิงสาวนั้นเหมือนเดิมอีก	

	 พระองค์ทรงทดลองเสด็จพระด�าเนินเข้าๆ	 ออกๆ	 หลายครั้ง	 จน			

แน่พระทัยว่า	 รูปหญิงสาวนั้น	 ไม่ใช่ของจริง	 คงเป็นรูป	 ที่เกิดขึ้นจากกรรม

เก่าของท่านเอง	 ทรงแน่พระทัยว่า	 มิใช่ความประพฤติผิดลามก	 อย่างที่เป็น

ข่าวลือกัน	ทรงพระด�าริว่า	“พระเถระคงจะล�าบาก ด้วยอาหารบิณฑบาต อัน

เนื่องจากประชาชนรังเกียจท่าน”	 จึงกราบนมัสการนิมนต์ให้ท่าน	 เข้าไป

บิณฑบาตในพระราชวังทุกวัน	 ทรงให้ความอุปถัมภ์บ�ารุงท่านด้วยปัจจัย	 ๔	

มิให้ท่านต้องวิตกกังวลใด	ๆ	อีกต่อไป

บรรลุอรหัตตผล พร้อมกับภาพหญิงสาวก็หายไปด้วย

	 ตั้งแต่นั้นมา	 ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	 เพราะได้รับอาหารที่ดี	

สุขภาพจิตก็ดีขึ้น	 เพราะไม่มีค�าพูดเสียดสี	ต่อว่า	 เยาะเย้ยเป็นต้น	ท่านจึงมี

โอกาสบ�าเพ็ญวิปัสสนา	 กรรมฐานอย่างเคร่งครัด	 ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระ

อรหัตผล	และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	รูปหญิง	สาวก็หายไป	ไม่ปรากฏอีกเลย	

เอตทัคคะในทางผู้จับสลากเป็นที่หนึ่ง

	 ต่อมา	 ได้มีมหาอุบาสิกา	 นามว่าสุภัททา	 กราบอาราธนาพระบรม

ศาสดา	 พร้อมด้วยภิกษุ	 สงฆ์	 ๕๐๐	 รูป	 ไปสู่อุคคนคร	 เมื่อถึงเวลาแจก

ภัตตาหาร	 พระอานนท์เถระรับหน้าที่แจกสลากแก่	 ภิกษุสงฆ์	 ขณะนั้นท่าน
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พระกุณฑธานเถระ	 ได้แสดงอภินิหาร	 เหาะขึ้นไปบนอากาศ	 บันลือสีหนาท

แล้ว	ขอจับสลากก่อนซึ่งพระอานนท์เถระ	ก็ให้ท่านจับก่อนตามประสงค์	แม้

ในการแจกภัตรด้วยสลากครั้งอื่นๆ	ท่านก็จะบันลือสีหนาท	และขอจับสลาก

เป็นท่านแรกทุกครั้ง	

	 ด้วยเหตุนี้	พระบรมศาสดา	จึงทรงยกย่องท่านในต�าแหน่งเอตทัคคะ	

เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุ	ทั้งหลาย	ในทาง	ผู้จับสลากเป็นที่หนึ่ง

 (อ่านเพิ่มเติม ในหนังสือมนุษย์เล่ม ๑๕ หน้า ๒๕๖ - ผู้รวบรวม) 
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๔๕. ประวัติ พระอานนทเถระ
		

	 พระอานนท์	 เป็นสหชาติและพุทธอุปัฏฐาก	 ของสมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า	ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะ	ผู้เลิศกว่าพระสาวกอื่น	ถึง	๕	

ประการ	และเป็นพหูสูต	เนื่องจากเป็นผู้ทรงจ�าพระสูตร	ที่สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้	และเป็นผู้ที่สาธยายพระสูตร	จนท�าให้ปฐมสังคายนา

ส�าเร็จเรียบร้อย

ก�าเนิดพระอานนท์
	 พระอานนท์	 ก่อนจะผนวชนั้น	 ทรงเป็นเจ้าชายแห่งศากยวงศ์	 โดย

ท่านเป็นพระโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะ	ศากยราช	ผู้เป็นพระอนุชาของพระ

เจ้าสุทโธทนมหาราช	พระพุทธบิดา	พระมารดาของท่านทรงพระนามว่า	มฤคี	

พระอานนท์	จึงถือว่าเป็นลูกผู้น้องของเจ้าชายสิทธัตถะ	และเป็นสหชาติของ

เจ้าชายสิทธัตถะ	เนื่องจากในวันประสูตินั้น	ได้บังเกิดสหชาติกับพระพุทธเจ้า	

ทั้ง	๗	ได้แก่	(๑)	พระนางพิมพาราหุลมาตา	(๒)	ฉันนะอ�ามาตย์	(๓)	กาฬุทายิ

อ�ามาตย์	(๔)	พระอานนท์	(๕)	กันถกอัสสราช	(๖)	ต้นมหาโพธิ์	(๗)	ขุมทรัพย์	

๔	ทิศ

เจ้าชายอานนท์ออกผนวช
	 เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ได้ตรัสรู้แล้ว	 ในพรรษาที่	 ๒	 ได้

เสด็จกลับไปโปรดพระพุทธบิดา	และพระญาติวงศ์ศากยะ	ณ	นครกบิลพัศดุ์	

ในครั้งนั้น	 บรรดาศากยราช	 ได้ทรงเลื่อมใสศรัทธา	 ต่างได้ถวายพระโอรส

ของตน	 ให้ออกบวชตามเสด็จ	 ยังเหลือแต่ศากยกุมารเหล่านี้	 คือ	 เจ้าชาย

มหานามะ	 เจ้าชายอนุรุทธะ	 เจ้าชายภัททิยะ	 เจ้าชายภัคคุ	 เจ้าชายกิมพิละ		

เจ้าชายอานนท์	 และเจ้าชายเทวทัต	 ครั้นพระพุทธองค์	 ประทับอยู่กรุงกบิล
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พัศดุ์พอสมควรแก่กาลแล้วก็	เสด็จจาริกต่อไปยังที่อื่น

	 ศากยกุมารเหล่านี้	 ได้ถูกพระประยูรญาติวิจารณ์ว่า	 เหตุที่ไม่ออก

ผนวชตามเสด็จนั้น	 คงจะไม่ถือว่า	 ตนเองเป็นพระประยูรญาติ	 ของสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระมัง	 เจ้าชายมหานามะได้ฟังดังนั้น	 เกิดละอาย

พระทัย	 จึงได้ไปปรึกษากับเจ้าชายอื่นๆ	 ในที่สุด	 ตกลงกันว่าจะออกผนวช

ตามเสด็จ	โดยเจ้าชายมหานามะ	ไม่อาจบวชได้	เนื่องจากจะต้องเป็นกษัตริย์

ต่อไป	จึงให้พระอนุชา	คือเจ้าชายอนุรุทธะ	ออกผนวชแทน	

	 ศากยกุมารทั้ง	๖	องค์	มีพระอานนท์	เป็นต้น	รวมทั้งอุบาลี	ซึ่งเป็น

กัลบกด้วยเป็น	 ๗	 ได้ตามเสด็จพระพุทธองค์ไป	 เพื่อขอบรรพชาอุปสมบท	

และได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่อนุปิยอัมพวัน	 เขตอนุปิยนิคม	 แคว้น

มัลละ	แล้ว	กราบทูลว่า

	 “พระพุทธเจ้าข้า พวกหม่อมฉันเป็นเจ้าศากยะ ยังมีมานะ ความ

ถือตัวอยู่ อุบาลีผู้นี้  เป็นนายภูษามาลา เป็นผู้รับใช้ของหม่อมฉันมานาน   

ขอพระผูม้พีระภาค จงให้อบุาลผู้ีเป็นภษูามาลานีบ้วชก่อนเถดิ พวกหม่อมฉนั

จักท�าการอภิวาท การลุกรับอัญชลีกรรม สามีจิกรรม แก่อุบาลีผู้เป็น

ภูษามาลานี้ เมื่อเป็นอย่างนี้ ความถือตัวว่าเป็นศากยะ ของพวกหม่อมฉัน   

ผู้เป็นศากยะ จักเสื่อมคลายลง”	

	 ล�าดับนั้น	 พระผู้มีพระภาคโปรดให้อุบาลี	 ผู้เป็นภูษามาลาบวช				

ก่อน	 ให้ศากยกุมารเหล่านั้นผนวชต่อภายหลังฯ	 พระอุปัชฌายะของท่าน	

พระอานนท์		ชื่อพระเวลัฏฐสีสเถระ

พระอานนท์บรรลุโสดาบัน

	 เมื่อศากยราชกุมารทั้ง	๖	และอุบาลี	ได้ผนวชแล้ว ท่านพระภัททิยะ

ได้บรรลุพระอรหัตถ์เตวิชโช	 ระหว่างพรรษานั้นนั่นเอง	 ท่านพระอนุรุทธะ   

เป็นผู้มีจักษุเป็นทิพย์ภายหลังก็ได้บรรลุพระอรหัตผล	 พระภคุเถระ	 และ
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พระกิมพิลเถระ	ภายหลังเจริญวิปัสสนา	ได้บรรลุพระอรหัต	พระเทวทัตได้

บรรลุฤทธิ์อันเป็นของปุถุชน

	 ส�าหรับท่านพระอานนท์	 ครั้นอุปสมบทแล้ว	 ได้ศึกษาธรรมจาก

ส�านักของท่านพระปุณณมันตานีบุตร	 ไม่นานก็ได้ส�าเร็จชั้นโสดาบัน	 ในกาล

ต่อมา	ท่านได้เล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า	ท่านพระปุณณมันตานีบุตร	มีอุปการ

คุณต่อท่าน	 และพวกภิกษุผู้นวกะมาก	 ท่านพระปุณณมันตานีบุตรได้กล่าว

สอนท่านว่า

	 "ดูกรอานนท์ เพราะถือมั่นจึงมีตัณหา มานะ ทิฐิว่าเป็นเรา เพราะไม่

ถือมั่น จึงไม่มีตัณหามานะ ทิฐิ ว่าเป็นเรา เพราะถือมั่น รูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ จึงมีตัณหา มานะ ทิฐิ ว่าเป็นเรา เพราะไม่ถือมั่น รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงไม่มีตัณหา มานะ ทิฐิว่า เป็นเรา เปรียบเหมือน

สตรีหรือบุรุษรุ่นหนุ่มสาว มีนิสัยชอบแต่งตัว ส่องดูเงาของตนที่กระจก   

หรือที่ภาชนะน�้า อันใสบริสุทธิ์ผุดผ่อง เพราะยึดถือจึงเห็น เพราะไม่ยึด     

จึงไม่เห็น ฉันใด เพราะถือมั่น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงมี

ตัณหา มานะ ทิฐิ ว่าเป็นเรา เพราะไม่ถือมั่น รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ  จึงไม่มีตัณหามานะ ทิฐิว่า เป็นเรา ฉันนั้นเหมือนกัน”

	 จากนั้น	 ท่านพระอานนท์เล่าต่อไปว่า	 ท่านพระปุณณมันตานีบุตร	

ได้ถามท่านว่า	“รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยง หรือไม่เที่ยง”	ท่าน

ตอบว่า	 “ไม่เที่ยง” และในตอนสุดท้ายของการสอนธรรมครั้งนี้	 ท่านบอก		

แก่พระภิกษุทั้งหลายว่า	 “ท่านได้ตรัสรู้ธรรม”	 ซึ่งหมายถึงได้ส�าเร็จเป็นพระ

โสดาบัน

พระอานนท์ได้รับแต่งตั้งเป็นพุทธอุปัฏฐาก

	 กุฏิพระอานนท์	 ใกล้กับพระมูลคันธกุฎี	 บนยอดเขาคิชฌกูฏิ	 เมือง

ราชคฤห์	 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 แม้ทรงตรัสรู้แล้วถึง	 ๒๐	 พรรษา				
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แต่ยังไม่มีผู้ใด	เป็นพุทธอุปัฏฐากประจ�า	ซึ่งได้สร้างความล�าบากแก่พระองค์

เป็นอย่างมาก	 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ได้ตรัสว่า	 บัดนี้	 พระองค์ทรง

พระชราแล้ว	 ภิกษุผู้อุปัฏฐากพระองค์บางรูปทอดทิ้งพระองค์	 ไปตามทางที่

ตนปรารถนา	 บางรูปวางบาตรจีวร	 ของพระองค์ไว้บนพื้นดิน	 แล้วเดินจาก	

ไปเสีย	 จึงขอให้พระสงฆ์เลือกพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง	 ขึ้นเป็นพุทธอุปัฏฐาก

ประจ�า	 คณะสงฆ์เห็นว่าควรจะมีพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งคอยสนองงานของ

สมเด็จพระสัมมา	สัมพุทธเจ้า

	 ในคร้ังนั้น	 พระสงฆ์ท้ังหลาย	 น�าโดยพระสารีบุตรมหาเถระ	 ได้

กราบทูลขอเป็นพุทธอุปัฏฐาก	 แต่พระพุทธองค์ทรงห้ามเสีย	 แม้พระเถระ					

รูปอื่นๆ	 จะกราบทูลเสนอตัวเป็นพุทธอุปัฏฐาก	 แต่พระพุทธองค์ก็ทรงห้าม

เสียทุกรูป	คงเว้นแต่พระอานนท์	ที่มิได้กราบทูลด้วยถ้อยค�าใด	พระภิกษุรูป

อื่น	ได้เตือนให้พระอานนท์ขอโอกาส	แต่ท่านพระอานนท์กล่าวว่า

	 "ท่านผู้เจริญทั้งหลาย อันต�าแหน่งที่ขอได้มานั้น จะมีความหมาย

อะไรเล่า พระบรมศาสดาไม่ทรงเห็นข้าพเจ้าเลยกระนั้นหรือ? ก็หากพระองค์

ทรงพอพระทัยในตัวข้าพเจ้าแล้วไซร้ พระองค์ก็คงตรัสเองว่า อานนท์เธอจง

อุปัฏฐากเราเถิด" 

	 พระผู้มีพระภาคเจ้า	 ตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่า	 ไม่มีผู้ใดจะ

สามารถ	ให้ท่านพระอานนท์เกิดความอุตสาหะขึ้นมาได้เลย	แต่เมื่อท่านพระ

อานนท์รู้แล้ว	ท่านจักอุปัฏฐากพระองค์เอง	เมื่อพระภิกษุทั้งหลาย	ได้ยินพระ

ด�ารัสนั้น	 ก็ทราบทันทีว่า	 พระองค์ทรงประสงค์ให้ท่านพระอานนท์เป็นพุทธ

อุปัฏฐาก	จึงได้พูดตักเตือนให้ท่านทูลขอต�าแหน่งพุทธุปัฏฐากจากพระองค์

พระอานนท์ขอประทานพร ๘ ประการ

	 ดังนั้น	 ท่านพระอานนท์จึงได้กราบทูลขอพร	 ๘	 ประการ	 หาก

พระองค์ทรงประทานพร	 ๘	 ประการนี้	 ท่านจึงจะรับต�าแหน่งพุทธุปัฏฐาก
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ท่านกราบทูลขอพร	ว่า

	 ๑.	ถา้จักไม่ประทานจีวรอันประณตีทีพ่ระองคไ์ดแ้ลว้แกข่า้พระองค์	

	 ๒.	ถ้าจักไม่ประทานบิณฑบาตอันประณีตที่พระองค์ได้แล้วแก่				

ข้าพระองค์	

	 ๓.	ถ้าจักไม่โปรดให้ข้าพระองค์อยู่ในที่ประทับของพระองค์	

	 ๔.	ถ้าจักไม่ทรงพาข้าพระองค์ไปในที่ที่ทรงรับนิมนต์ไว้	

	 ๕.	ถ้าพระองค์จักไปสู่ที่นิมนต์ที่ข้าพระองค์รับไว้	

	 ๖.	ถ้าข้าพระองค์จะพาบริษัทซ่ึงมาแต่ที่ไกลเพื่อเฝ้าพระองค์ได้ใน

ขณะที่มาแล้ว	

	 ๗.	ถ้าความสงสัยของข้าพระองค์เกิดขึ้นเมื่อใด	 ขอให้ได้เข้าเฝ้าทูล

ถามเมื่อนั้น	

	 ๘.	ถ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาอันใดในท่ีลับหลังข้าพระองค์	

จักเสด็จมาตรัสบอกพระธรรมเทศนานั้นแก่ข้าพระองค์อีก	

	 เมื่อข้าพระองค์ได้รับพร	๘	ประการนี้	 แหละจึงจักเป็นพุทธุปัฏฐาก

ของพระองค์

	 พระผู้มีพระภาค	 ได้ตรัสถามถึงโทษและอานิสงส์	 ที่ทูลขอพร	 ๘	

ประการนี้	ท่านได้กราบทูลว่า	ถ้าท่านไม่ทูลขอพรข้อ	๑-๔	ก็จักมีคนพูดได้ว่า	

ท่านรับต�าแหน่งพุทธุปัฏฐาก	เพื่อหวังลาภสักการะอย่างนั้นๆ	เพื่อป้องกันปร

วาทะอย่างนั้น	ท่านจึงได้ทูลขอพร	๔	ข้อนี้	ถ้าท่านไม่ทูลขอพรข้อ	๕-๗	ก็จัก

มีคนพูดได้ว่า	พระอานนท์บ�ารุงพระศาสดาไปท�าไม	เพราะกิจเท่านี้	พระองค์

ก็ยังไม่ทรงสงเคราะห์เสียแล้ว	 และหากท่านไม่ทูลขอพรข้อ	 ๘	 เมื่อมีคนมา

ถามท่านลับหลัง	 พระพุทธองค์ว่า	 คาถานี้	 สูตรนี้	 ชาดกนี้	 พระผู้มีพระภาค

ตรัสที่ไหน?	 ถ้าท่านตอบเขาไม่ได้	 เขาก็จะพูดได้ว่า	 พระอานนท์เฝ้าติดตาม

พระผู้มีพระภาค	เหมือนเงาตามตัวอยู่เป็นเวลานาน	ท�าไมเรื่องเท่านี้ยังไม่รู้?
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	 ครั้นท่านได้ทูลชี้แจงแสดงโทษในข้อที่ไม่ควรได้	 และอานิสงส์ในข้อ

ที่ควรได้อย่างนี้แล้ว	 พระผู้มีพระภาคจึงทรงประทานพร	 ตามที่พระอานนท์

กราบทูลขอทุกประการ	 ท่านพระอานนท์	 จึงได้รับต�าแหน่งพุทธอุปัฏฐาก	

และได้อุปัฏฐากพระพุทธองค์	ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา	จนถึงวันเสด็จดับขันธ

ปรินิพพาน	ของพระผู้มีพระภาค	เป็นเวลา	๒๕	พรรษา	

กิจในหน้าที่ของพุทธอุปัฏฐาก
	 ท่านพระอานนท์ได้รับต�าแหน่ง	 ท่านก็ได้อุปัฏฐากพระผู้มีพระภาค

เจ้าด้วยดี	กิจที่ท่านท�าเป็นประจ�า	แก่พระพุทธเจ้า	คือ

	 ๑.		ถวายน�้า	๒	อย่าง	คือน�้าเย็นและน�้าร้อน	

	 ๒.		ถวายไม้สีฟัน	๓	ขนาด	

	 ๓.		นวดพระหัตถ์และพระบาท	

	 ๔.		นวดพระปฤษฏางค์	

	 ๕.		ปัดกวาดพระคันธกุฎี	และบริเวณพระคันธกุฎี	

	 ในตอนกลางคืน	 ท่านก�าหนดเวลาได้ว่า	 เวลานี้พระพุทธองค์ทรง

ต้องการอย่างนั้น	 อย่างนี้	 แล้วเข้าเฝ้า	 เมื่อเฝ้าเสร็จ	 ก็ออกมาอยู่ยาม	 ณ	

ภายนอกพระคันธกุฎีในคืนหนึ่งๆ	 ท่านถือประทีปด้ามใหญ่	 เวียนรอบ

บริเวณพระคันธกุฏีถึง	๘	ครั้ง	ท่านคิดว่า	หากท่านง่วงนอน	เมื่อพระพุทธเจ้า

ตรัสเรียกท่าน	 จะไม่สามารถขานรับได้	 ฉะนั้น	 จึงไม่ยอมวางประทีปตลอด

ทั้งคืน	

	 ท่านพระพุทธโฆษาจารย์	ได้กล่าวยกย่องท่านพระอานนท์ไว้ว่า	ท่าน

ขยันในการอุปัฏฐากมาก	 ในบรรดาพระภิกษุผู้เคยอุปัฏฐากพระพุทธเจ้ามา

แล้ว	 ไม่มีใครท�าได้เหมือนท่าน	 เพราะพระภิกษุเหล่านั้น	 ไม่รู้พระทัยของ

พระพุทธองค์ดี	 จึงอุปัฏฐากได้นาน	 ด้วยเหตุนี้	 ในคราวที่พระพุทธองค์จะ

เสด็จดับขันธปรินิพพาน	พระองค์ได้ตรัสกับท่านว่า
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	 "อานนท์ เธอได้อุปัฏฐากตถาคตด้วยกายกรรม วจีกรรมมโนกรรม 

อันประกอบด้วยเมตตา ซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูล เป็นความสุข ไม่มีสอง หา

ประมาณมิได้ มาช้านานแล้ว เธอได้ท�าบุญไว้มากแล้วอานนท์ เธอจงประกอบ

ความเพียรเถิด จักเป็นผู้ไม่มีอาสวะโดยฉับพลัน"	

	 แล้วตรัสประกาศเกียรติคุณของพระอานนท์	 ให้ปรากฏแก่ภิกษุทั้ง

หลายว่า	 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใด 

ที่มีมาแล้วในอดีตกาล ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

เหล่านั้น อย่างยิ่งก็เหมือนกับอานนท์ของเราเท่านั้น พระอรหันตสัมมา       

สัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใด ที่จักมีอนาคตกาล ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากของพระ

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น อย่างยิ่งก็เพียงอานนท์ของเราเท่านั้น 

อานนท์เป็นบัณฑิต ย่อมรู้ว่า นี่เป็นกาล เพื่อจะเข้าเฝ้าพระตถาคต นี่เป็นกาล

ของพวกภิกษุ นี่เป็นกาลของพวกภิกษุณี นี่เป็นกาลของพวกอุบาสก นี่เป็น

กาลของพวกอุบาสิกา นี่เป็นกาลของพระราชา นี่เป็นกาลของพวกอ�ามาตย์

ราชเสวก นี่เป็นกาลของพวกเดียรถีย์ นี่เป็นกาลของพวกสาวกของพวก

เดียรถีย์” 

พระอานนท์ผู้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุรูปอื่น

	 พระอานนท์ได้รับการสรรเสริญจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	

ให้เป็นเอตทัคคะ	(เลิศ)	๕	ประการ	คือ

	 ๑.	มีสติ	รอบคอบ	

	 ๒.	มีคติ	คือความทรงจ�าแม่นย�า	

	 ๓.	มีความเพียรดี	

	 ๔.	เป็นพหูสูต	

	 ๕.	เป็นยอดของภิกษุผู้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้า	
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	 ภิกษุอื่น	ๆ 	ที่ได้รับยกย่อง	ว่าเป็นเอตทัคคะ	ก็ได้รับเพียงอย่างเดียว	

แต่พระอานนท์ท่านได้รับถึง	 ๕	 ประการ	 นับว่าหาได้ยากมาก	 ความเป็น

พหูสูตของพระอานนท์นั้น	 นับว่าเป็นคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา	 กล่าวคือ	

ภายหลังพุทธปรินิพพานแล้ว	มีภิกษุบางพวก	กล่าวติเตียนพระศาสนา	ท�าให้

พระมหากัสสปเถระ	เกิดความสังเวชในใจว่า	ในอนาคต	พวกอลัชชีจะพากัน

ก�าเริบ	 ย�่าเหยียบพระศาสนา	 จ�าต้องกระท�าการสังคายนาพระไตรปิฎก	 ให้

เป็นหมวดหมู่	 จึงได้นัดแนะพระภิกษุสงฆ์	 ให้ไปประชุมกันที่กรุงราชคฤห์	

เพื่อสังคายนาพระธรรมวินัย	ตลอดเข้าพรรษา

	 การสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งนั้น	 ได้มีพระมหาเถระ	 ๓	 รูป	 ที่มี

ส่วนส�าคัญในการสังคายนา	กล่าวคือ	

	 ๑. พระอานนท์เถระ	ผู้เป็นพุทธอุปฐาก	ซึ่งได้รับประทานพรข้อที่	๘	

ท�าให้ท่าน	 เป็นผู้ทรงจ�าพระพุทธวจนะไว้ได้มาก	 ท่านจึงได้รับหน้าที่	 ตอบ

ค�าถามเกี่ยวกับพระธรรม	 ดังบทสวดคาถาต่างๆ	 มักขึ้นต้นด้วย	 “เอวัมเม     

สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา.....”	 อันหมายถึง	 “ข้าพเจ้า (คือพระอานนท์

เถระ) ได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า”

	 ๒. พระอุบาลี ซึ่งเคยเป็นพนักงานภูษามาลา	 ในราชส�านักกรุงกบิล

พัสดุ์	และออกบวชพร้อมศากยราชกุมาร	ท่านได้จดจ�าพระวินัยเป็นพิเศษ	มี

เรื่องเล่าในพระวินัยปิฎกว่า	 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ทรงแสดงเรื่อง

วินัยแก่พระภิกษุทั้งหลาย	 และสรรเสริญพระวินัย	 และสรรเสริญพระอุบาลี

เป็นอันมาก	 ภิกษุทั้งหลาย	 จึงพากันไปเรียนวินัยจากพระอุบาลี	 ในการ

สังคายนาครั้งนี้	ท่านจึงได้รับหน้าที่	วิสัชชนาเกี่ยวกับพระวินัย

	 ๓. พระมหากัสสปเถระ	ซึ่งเป็นเลิศทางธุดงค์วัตร	และเป็นผู้ชักชวน

ให้สังคายนาพระธรรมวินัย	เป็นผู้ถามทั้งพระธรรมและพระวินัย

	 ท่านพระพุทธโฆษาจารย์	 ได้เล่าไว้ว่า	 ท่านพระอานนท์มีปัญญา	 มี
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ความจ�าดี	 ท่านได้ฟังครั้งเดียว	 ไม่ต้องถามอีกก็สามารถจ�าได้เป็นจ�านวนตั้ง	

๖๐,๐๐๐	บาท	๑๕,๐๐๐	คาถา	 โดยไม่เลอะเลือน	 ไม่คลาดเคลื่อน	 เหมือน

บุคคลเอาเถาวัลย์มัดดอกไม้	 ถือไป	 เหมือนจารึกอักษรลงบนแผ่นศิลา	

เหมือนน�้ามันใสของราชสีห์	ที่บุคคลใส่ไว้ในหม้อทองค�า	ฉะนั้น

	 ด้วยเหตุที่ท่านขยันเรียน	และมีความจ�าดีนี่เอง	ท่านจึงได้รับยกย่อง

ว่าเป็นพหูสูต	 เป็นธรรมภัณฑาคาริก	 ทรงจ�าพระพุทธพจน์ได้ถึง ๘๔,๐๐๐ 

พระธรรมขันธ์	 คือ	 ท่านเรียนจากพระพุทธองค์	 ๘๒,๐๐๐	 พระธรรมขันธ์	

และเรียนจากเพื่อนสหธรรมมิกอีก	 ๒,๐๐๐	 พระธรรมขันธ์	 แม้ท่านจะเป็น

เพียงพระโสดาบันก็ตาม	แต่ท่านก็มีปัญญา	แตกฉานในปฏิสัมภิทา	มีความรู้

เชี่ยวชาญในเรื่องปฏิจจสมุปบาท	 จึงสามารถสั่งสอนศิษย์ได้มากมาย	 ศิษย์

ของท่านส่วนมากก็เป็นพหูสูต	 เช่นเดียวกับท่าน	ว่ากันว่า	ท่านพูดได้เร็วกว่า

คนธรรมดา	๘	เท่า	คือคนเราพูด	๑	ค�า	ท่านพูดได้	๘	ค�า

	 ท่านพระพุทธโฆษาจารย์	ได้พรรณนาคุณของท่านพระอานนท์ไว้อีก

อย่างหนึ่งว่า	ท่านมีรูปงาม	น่าเลื่อมใส	น่าทัศนายิ่งนัก	ยิ่งเป็นพหูสูตด้วย	ก็

ยิ่งท�าให้สังฆมณฑลนี้	งดงามยิ่งขึ้น	ด้วยเหตุนี้	จึงมีบริษัททั้ง	๔	นิยมไปหา

ท่านกันมาก	 ข้อนี้สมจริงดังพระด�ารัส	 ที่ตรัสยกย่องท่านว่า	 ท่านมีอัพภูต

ธรรม	 คือคุณอันน่าอัศจรรย์	 ๔	 ประการ	 คือ	 ถ้าภิกษุบริษัท	 ภิกษุณีบริษัท	

อุบาสกบริษัท	 และอุบาสิกาบริษัทเข้าไปหาท่าน	 พอได้เห็นรูปเท่านั้น	 ก็มี

ความยินดี	 พอได้ฟังธรรมเทศนาของท่าน	 ก็ยิ่งมีความยินดี	 แม้เมื่อท่าน

แสดงธรรมจบลงแล้ว	 ก็ยังฟังไม่อิ่ม	 แล้วทรงเปรียบเทียบท่าน	 ซึ่งมีคุณอัน

น่าอัศจรรย์นี้	กับพระเจ้าจักรพรรดิ	คือว่า	พระเจ้าจักรพรรดินั้น	 เมื่อขัตติย

บริษัท	 พราหมณบริษัท	 คฤหบดีบริษัท	 และสมณบริษัทเข้าเฝ้า	 พอได้เห็น			

ก็มีความยินดี	 ครั้นได้ฟังพระราชด�ารัส	 ก็ยิ่งมีความยินดี	 แม้ตรัสจบแล้ว				

ก็ยังไม่อิ่ม
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	 นอกจากหน้าที่อุปัฏฐากประจ�าองค์อย่างใกล้ชิดแล้ว	 ท่านพระ

อานนท์	ยังปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	อีกหลายอย่าง	เช่น	

งานรับสั่ง

	 -	 ครั้งหนึ่ง	 พระพุทธองค์รับสั่งให้ท่านไปประกาศคว�่าบาตร	 แก่

วัฑฒลิจฉวี	 เพราะเหตุที่วัฑฒลิจฉวี	 ได้สมรู้ร่วมคิดกับพระเมตติยะ	 และ

พระภุมมชกะ	 กล่าวใส่ร้ายท่านพระทัพพมัลลบุตร	 ว่า	 เสพเมถุนธรรมกับ

ชายาเดิมของท่าน	

	 -		ครั้งหนึ่ง	 รับสั่งให้ท่าน	 น�านางยักษิณีเข้าเฝ้า	 เพื่อระงับการจอง

เวรจองผลาญกันและกัน	

	 -		ครั้งหนึ่ง	 รับสั่งให้ท่าน	 เรียกพระภิกษุสงฆ์ที่นครเวสาลีเข้า

ประชุม	เพื่อฟังอานาปานสติ	

	 -		ครั้งหนึ่งรับสั่งให้ท่านแจ้งข่าวแก่พวกมัลลกษัตริย์	กรุงกุสินาราว่า	

พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน	ที่ป่าไม้สาละ	ณ	ราตรีนั้น	เป็นต้น

งานมอบหมาย เช่น 

	 -	 ครั้งหนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศล	 ทรงเลื่อมใสศรัทธา	 ทรงพระ

ประสงค์จะถวายนิตยภัตร	 แก่พระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์	 เป็นประจ�า

ทุกวัน	พระพุทธองค์ตรัสว่า	พระพุทธเจ้าทั้งหลาย	ย่อมไม่รับนิตยภัตรประจ�า	

ในที่แห่งเดียว	เพราะมีคนจ�านวนมาก	ต้องการจะท�าบุญกับพระพุทธเจ้า	จึง

หวังจะให้เสด็จไปหาตนกันทั้งนั้น	 เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงทราบดังนั้น	

จึงทูลขอพระภิกษุ	๑	รูปให้ไปรับนิตยภัตรของพระองค์	พระผู้มีพระภาค	จึง

ทรงมอบภาระนี้	 ให้แก่ท่านพระอานนท์	 เมื่อได้รับมอบหมายแล้ว	 ท่านก็ไป

รับเป็นประจ�า	แม้ว่าในตอนหลัง	ๆ	พระเจ้าปเสนทิโกศล	จะทรงลืมสั่งให้คน

จัดนิตยภัตรถวายไปบ้าง	แต่ท่านก็ยังไปอยู่เป็นประจ�า
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	 -	 อีกครั้งหนึ่ง	พระเจ้าปเสนทิโกศล	ทรงพระประสงค์จะให้พระนาง

มัลลิกาเทวี	และพระนางวาสภขัตติยา	พระมเหสีของพระองค์	ได้ศึกษาธรรม	

จึงทูลนิมนต์ให้พระพุทธองค์	 กับภิกษุสงฆ์	 ๕”๐๐	 รูป	 ไปสอนธรรมแก่พระ

มเหสีทั้งสอง	พระพุทธองค์ตรัสบอกข้อขัดข้อง	ดังกล่าวแล้วข้างต้น	พระเจ้า

ปเสนทิโกศลจึงทูลขอ	ให้พระพุทธองค์ทรงมอบหมาย	ให้ภิกษุรูปอื่นไปแทน	

พระพุทธองค์	 ก็มอบหมายให้ท่านพระอานนท์	 รับภาระนี้	 และท่านก็ท�าได้ดี

เช่นเดียวกัน	

	 -	 และในตอนที่จะเสด็จปรินิพพาน	 ได้ทรงมอบหมายให้ท่านลง

พรหมทัณฑ์แก่พระฉันนะ	เมื่อพระองค์นิพพานไปแล้วในฐานหัวดื้อ	ไม่ยอม

เชื่อฟัง	ค�าตักเตือนของพระอัครสาวก	และเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้ว	

ท่านก็ได้ไปลงพรหมทัณฑ์	แก่พระฉันนะ	ส�าเร็จตามที่ทรงมอบหมายไว้

ความภักดีของพระอานนท์ที่มีต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

	 พระอานนท์นั้น	 เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจ้า	 เป็นอย่างยิ่ง	 ท่านยอมสละชีพของท่าน	 เพื่อสมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจ้าได้	 อย่างเช่น	 เมื่อพระเทวทัต	 ได้วางอุบายจะปลงพระชนม์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	โดยมอมเหล้าช้างนาฬาคิรี	ซึ่งก�าลังตกมัน	แล้วปล่อย

ออกไป	 ในขณะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาต	 โดยมี

พระอานนท์	 เป็นปัจฉาสมณะ	 เมื่อช้างนาฬาคิรี	 วิ่งเข้ามาทางพระพุทธองค์	

พระอานนท์	 จึงได้เดินล�้ามาเบื้องหน้าพระศาสดา	 ด้วยคิดหมาย	 จะเอาองค์

ป้องกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ได้มี

พระพุทธด�ารัสให้พระอานนท์หลีกไป	 อย่าป้องกันพระองค์เลย	 แต่พระ

อานนท์ได้กราบทูลว่า

 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ชีวิตของพระองค์มีค่ายิ่งนัก พระองค์อยู่

เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลก เป็นดวงประทีปของโลก เป็นที่พึ่งของโลก ขอ
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พระองค์อย่าเสี่ยงกับอันตรายครั้งนี้เลย ชีวิตของข้าพระองค์มีค่าน้อย ขอให้

ข้าพระองค์ได้สละสิ่งซึ่งมีค่าน้อย เพื่อรักษาสิ่งที่มีค่ามาก เหมือนสละ

กระเบื้อง เพื่อรักษาซึ่งแก้วมณีเถิดพระเจ้าข้าฯ” 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสว่า

	 “อย่าเลยอานนท์ บารมีเราได้สร้างมาดีแล้ว ไม่มีใครสามารถปลงชีวิต

ของตถาคตได้ ไม่ว่าสัตว์ดิรัจฉาน หรือมนุษย์ หรือเทวดามารพรหมใดๆ” 

	 ในขณะนั้นช้างนาฬาคิรี	 วิ่งมาจนจะถึงพระองค์ของสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว	 พระองค์จึงได้แผ่พระเมตตาจากพระหฤทัย	 ซึ่งไป

กระทบกับใจ	อันคลุกอยู่ด้วยความมึนเมา	ของช้างนาฬาคิรีได้	ช้างใหญ่หยุด

ชะงัก	 ใจสงบลง	 และหมอบลงแทบพระบาท	 พระพุทธองค์ทรงใช้พระหัตถ์	

ลูบที่ศีรษะพญาช้าง	พร้อมกับตรัสว่า

	 “นาฬาคิรีเอ๋ย เธอก�าเนิดเป็นดิรัจฉานในชาตินี้ เพราะกรรมอัน     

ไม่ดีของเธอในชาติก่อนแต่งให้ เธออย่าประกอบกรรมหนัก คือท�าร้าย

พระพุทธเจ้า เช่นเราอีกเลย เพราะจะมีผลเป็นทุกข์ แก่เธอตลอดกาลนาน” 

	 ช้างนาฬาคิรีน�้าตาไหลพราก	 น้อมรับฟังพระพุทธด�ารัส	 ด้วยอาการ

ดุษฎี	 (ในคัมภีร์อนาคตวงศ์กล่าวว่า	 ในอนาคตกาล	นับจากพระศรีอริยเมต

ไตรยพุทธเจ้าไป	จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อีกหลายพระองค์	 และช้างนาฬา 

คิรี จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง	ทรงพระนามว่า	พระติสสพุทธเจ้า)

พระอานนท์เป็นผู้ออกแบบจีวรสงฆ์

	 เกียรติคุณอีกอย่างหนึ่ง	 ที่ท่านได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์	 คือ	

มีฝีมือทางช่าง	 สาเหตุที่ทรงชมเชย	 มีว่า	 ครั้งหนึ่ง	 พระพุทธองค์เสด็จจาก

นครราชคฤห์	 ไปสู่ทักษิณาคิรีชนบท	 ได้ทอดพระเนตรเห็นคันนาของชาว

มคธ	 เป็นรูปสี่เหลี่ยม	 มีคันนาสั้นๆ	 คั่นในระหว่าง	 แล้วตรัสถามท่านพระ
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อานนท์ว่า	จะเย็บจีวรอย่างนั้นได้ไหม?	ท่านทูลรับว่า	เย็บได้	และต่อมา	ท่าน

เย็บจีวรให้พระหลายรูป	 แล้วน�าไปถวายให้ทอดพระเนตร	 พระพุทธองค์

ทอดพระเนตรแล้วตรัสชมเชยในท่ามกลางสงฆ์ว่า

	 "ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานนท์เป็นคนฉลาด เป็นเจ้าปัญญา ซาบซึ้งถึง

เนื้อความแห่งถ้อยค�า ที่เรากล่าวโดยย่อ ให้พิสดารได้ ท�าผ้ากุสิก็ได้ ท�าผ้า

อัฑฒกุสิ ผ้ามณฑล ผ้าอัฑฒมณฑล ผ้าวิวัฏฏะ ผ้าอนุวิวัฏฏะ ผ้าคีเวยยกะ 

ผ้าชังเฆยยกะ และผ้าพาหันตะก็ได้" 

พระอานนท์ผู้ประหยัด

	 นอกจากนี้	 พระอานนท์เป็นผู้ที่ประหยัด	 และฉลาดในเรื่องนี้มาก	

ดังเหตุการณ์ที่พระมเหสีของพระเจ้าอุเทน	 แห่งนครโกสัมพี	 เสื่อมใสในการ

แสดงธรรมของพระอานนท์	จึงได้ถวายจีวรจ�านวน	๕๐๐	ผืน	แด่พระอานนท์	

เมื่อพระเจ้าอุเทนทราบ	จึงต�าหนิพระอานนท์ว่า	รับจีวรไปจ�านวนมาก	เมื่อได้

โอกาสจึงนมัสการถามว่า	เอาจีวรไปท�าอะไร

 “พระคุณเจ้า ทราบว่า พระมเหสีถวายจีวรพระคุณเจ้า ๕๐๐ ผืน 

พระคุณเจ้ารับไว้ทั้งหมดหรือ”

 “ขอถวายพระพร อาตมาภาพรับไว้ทั้งหมด”

 “พระคุณเจ้ารับไว้ท�าไมมากมายนัก?”

 “เพื่อแบ่งถวาย แก่พระภิกษุผู้มีจีวรเก่าคร�่าคร่า”

 “จะเอาจีวรเก่าคร�่าคร่าไปท�าอะไร?”

 “เอาไปท�าเพดาน”

 “จะเอาผ้าเพดานเก่าไปท�าอะไร?”

 “เอาไปท�าผ้าปูที่นอน”

 “จะเอาผ้าปูที่นอนเก่าไปท�าอะไร?”
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 “เอาไปท�าผ้าเช็ดเท้า”

	 “จะเอาผ้าเช็ดเท้าเก่าไปท�าอะไร?”

 “เอาไปท�าผ้าเช็ดธุลี”

 “จะเอาผ้าเช็ดธุลีเก่าไปท�าอะไร?”

 “เอาไปโขลกขย�ากับโคลนแล้วฉาบทาฝา”

	 พระเจ้าอุเทนทรงเลื่อมใสว่า	พระสมณบุตร	เป็นผู้ประหยัด	จึงถวาย

ผ้าจีวรอีก	๕๐๐	ผืนแด่พระอานนท์

พระอานนท์ผู้เป็นปฐมเหตุให้เกิดภิกษุณี

	 ภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าสุทโทธนมหาราช	 ผู้เป็นพระพุทธบิดา	

ได้สิ้นพระชนม์แล้ว	 พระนางมหาปชาบดี	 ผู้เป็นพระอัครมเหสี	 และพระ

มาตุจฉา	ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ได้มีศรัทธาปสาทะ	ที่จะออกบวช

เป็นภิกษุณี	 จึงเสด็จพร้อมด้วยเหล่าศากยกุมารีหลายพระองค์	 ได้ไปเข้าเฝ้า

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า	 เพื่อทูลขอออกบวช	 แต่พระพุทธองค์ทรงห้าม

เสีย	 แม้พระนางเจ้าจะได้กราบทูลขอถึง	 ๓	 ครั้ง	 แต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรง

ประทานพระพุทธานุญาต	 ท�าให้พระนางเสียพระทัยมาก	 จึงกรรแสงอยู่หน้า

ประตูป่ามหาวัน	

	 เมื่อพระอานนท์ทราบเข้า	 จึงมีมหากรุณาจิต	 คิดจะช่วยเหลือพระ	

นาง	 ให้ส�าเร็จดังประสงค์	 จึงได้ไปกราบทูลขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	

โดยอ้างเหตุผลต่างๆ	ท�าให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ประทานพระพุทธา

นุญาต	โดยมีเงื่อนไขว่า	สตรีนั้นจะต้องรับครุธรรม	๘	ประการ	ก่อน	ถึงจะ

อุปสมบทได้	 เสร็จแล้ว	 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ได้ทรงแสดงครุธรรม	

๘	ประการ	แก่พระอานนท์	และพระอานนท์ก็จ�าครุธรรม	๘	ประการนั้น	ไป

เฝ้าพระนางมหาปชาบดี	 ซึ่งพระนางก็ทรงยอมรับครุธรรมนั้น	 และได้

อุปสมบท	เป็นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา	
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พระอานนท์บรรลุอรหัตผล

	 ภายหลังจากพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้ว	 พระมหากัสสป

เถระเจ้า	ได้ด�าริจะให้มีการท�าปฐมสังคายนาพระธรรมวินัย	พระมหาเถระได้

รับอนุมัติจากสงฆ์	 ให้เลือกพระภิกษุผู้เชี่ยวชาญในพระธรรมวินัย	 จ�านวน	

๕๐๐	รูป	 เพื่อท�าปฐมสังคายนา	ท่านพระมหากัสสปเถระเลือกได้	๔๙๙	รูป

อีกรูปหนึ่งท่านไม่ยอมเลือก	 ความจริงท่านต้องการจะเลือกเอาท่านพระ

อานนท์	แต่ขณะนั้น	ท่านพระอานนท์ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์	ครั้นจะเลือก

ท่านพระอานนท์ก็เกรงจะถูกครหาว่า	 "เห็นแก่หน้า"	 เพราะท่านรักพระ

อานนท์มาก	แต่ครั้นจะเลือกภิกษุอื่น	ไม่เลือกท่านพระอานนท์	ก็เกรงว่า	การ

ท�าสังคายนาครั้งนี้	 จักไม่ส�าเร็จผลด้วยดี	 เพราะท่านพระอานนท์	 ได้รับ

ยกย่องจากพระพุทธองค์ว่า	เป็นพหุสูต	เป็นธรรมภัณฑาคาริก	จึงได้ระบุชื่อ

พระเถระอื่นๆ	 ๔๙๙	 รูป	 แล้วนิ่งเสีย	 ต่อพระสงฆ์ลงมติว่าท่านพระอานนท์	

ควรจะเข้าร่วมท�าสังคายนาครั้งนี้ด้วย	ท่านจึงได้รับเข้าเป็นคณะสงฆ์	ผู้จะท�า

สังคายนา	ครบจ�านวน	๕๐๐	รูป

	 เมื่อได้รับคัดเลือกแล้ว	ท่านได้เดินทางจากนครกุสินารา	กลับไปยัง

นครสาวัตถีอีก	 ในระหว่างทาง	 ท่านได้แสดงพระธรรมเทศนา	 แก่ประชาชน

จ�านวนมาก	ที่เศร้าโศกเสียใจ	เพราะการปรินิพพานของพระพุทธองค์	เมื่อถึง

พระเชตวันมหาวิหาร	 ท่านก็ได้ปฏิบัติ	 ปัดกวาดพระคันธกุฎี	 เสมือนเมื่อ

พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่	นอกจากปฏิบัติพระคันธกุฏีแล้ว	ท่านได้ใช้

เวลาส่วนมากให้หมดไป	 ด้วยการยืนและนั่ง	 ไม่ค่อยจะได้จ�าวัด	 ด้วยเหตุนี้

เอง	จึงท�าให้ท่านไม่สบาย	ต้องฉันยาระบายเพื่อให้กายเบา	

	 ครั้นให้ปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ช�ารุด	 ในพระเชตวันส�าเร็จแล้ว	 พอ

ใกล้วันเข้าพรรษา	 จึงได้ออกเดินทางไปสู่กรุงราชคฤห์	 เพื่อร่วมท�าสังคายนา	

เมื่อถึงแล้ว	 ท่านได้ท�าความเพียรอย่างหนัก	 เพื่อให้ส�าเร็จอรหัตต์	 ก่อนการ
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ท�าสังคายนา	แต่ก็ยังไม่ส�าเร็จ	 เพื่อนๆ	ได้ตักเตือนท่านว่า	ในวันรุ่งขึ้น	ท่าน

จะต้องเข้าไปนั่งในสังฆสันนิบาตแล้ว	 ท่านเอง	 เป็นพระเสขบุคคลอยู่	 ขอให้

ท�าความเพียร	 อย่าประมาท	 ในคืนนั้น	 ท่านได้เดินจงกรม	 ก�าหนดกายคตา

สติ	 จนจวบปัจจุสมัยใกล้รุ่ง	 จึงลงจากที่จงกรม	 หมายใจจะหยุดนอนพัก

ผ่อนในวิหารสักครู่ก่อน	 แต่พอเอนกายลงนอน	 ศีรษะยังไม่ทันถึงหมอน	

และเท้าทั้งสองยังไม่พ้นจากพื้น	ก็ได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์

	 ครั้นถึงเวลาประชุมท�าสังคายนา	 พระมหาเถระรูปอื่นๆ	 ก็พากันไป

ยังธรรมสภา	 ณ	 ถ�้าสัตตบรรณคูหากันอย่างพร้อมเพรียง	 และต่างรูปต่างก็

นั่งอยู่	ณ	อาสนะแห่งตน	ๆ	แต่อาสนะของท่านพระอานนท์	ยังว่างอยู่	เพราะ

ท่านพระอานนท์คิดใคร่	 จะประกาศให้พระมหาเถระทั้งหลาย	 ได้ทราบว่า	

ท่านได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว	 จึงไม่ได้ไปพร้อมกับพระเถระอื่นๆ	 เมื่อ

ก�าหนดกาลเวลาพอเหมาะแล้ว	ท่านจึงแทรกดินลงไป	และผุดขึ้น	ณ	อาสนะ

แห่งตน	 แต่บางท่านกล่าวว่า	 ท่านเหาะไปทางอากาศ	 ตกลงบนอาสนะของ

ท่าน

พระอานนท์ผู้อ่อนน้อมถ่อมตน

	 ก่อนการสังคายนาพระธรรมวินัยจะเริ่ม	 พระมหากัสสปเถระตั้ง

ปัญหาหลายประการ	แก่พระอานนท์	อาทิ	การใช้เท้าหนีบผ้าของพระศาสดา	

ในขณะปะหรือชุนผ้า	 การไม่อาราธนาให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ด�ารง

พระชนม์อยู่	แม้จะได้ทรงแสดงนิมิตโอภาสหลายครั้ง	ก่อนที่พระองค์จะปลง

สังขาร	การเป็นผู้ขวนขวาย	ให้สตรีเข้ามาบวชในพุทธศาสนา	การไม่กราบทูล

ถาม	 เรื่องสิกขาบทเล็กน้อย	 ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสให้สงฆ์ถอนได้	 ว่าคือ

สิกขาบทอะไรบ้าง	 และการจัดสตรี	 ให้เข้าไปถวายบังคมพระพุทธสรีระก่อน

บุรุษ	ภายหลังปรินิพพาน	ท�าให้น�้าตาของสตรีเหล่านั้น	 เปื้อนพระพุทธสรีระ	
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ถึงแม้พระอานนท์เถระ	 จะอ้างเหตุผลมากล่าวแก่ที่ประชุมสงฆ์	 แต่เมื่อที่

ประชุมสงฆ์เห็นว่าเป็นอาบัติ	 ท่านก็แสดงอาบัติต่อสงฆ์	 หรือแสดงการ

ยอมรับผิด	

	 การแสดงอาบัติของพระอานนท์นั้น	 เป็นกุศโลบายของพระมหา

กัสสปเถระ	ที่ต้องการจะวาง	ระเบียบวิธีการปกครองคณะสงฆ์	 ให้ที่ประชุม

เห็นว่า	อ�านาจของสงฆ์นั้น	ยิ่งใหญ่เพียงใด	ค�าพิพากษาวินิจฉัยของสงฆ์	ถือ

เป็นค�าเด็ดขาด	 แม้จะเห็นว่าตนไม่ผิด	 แต่เมื่อสงฆ์เห็นว่าผิด	 ผู้นั้นก็ต้อง

ยอม	เป็นตัวอย่างที่ภิกษุสงฆ์รุ่นหลังจะได้ยอมท�าตาม

	 นอกจากนี้	 ยังเป็นการเสริมเกียรติคุณของพระอานนท์เถระ	 ให้เป็น

ตัวอย่างของผู้ว่าง่าย	เคารพย�าเกรงผู้ใหญ่	เป็นปฏิปทา	ที่ใครๆ	พากันอ้างถึง	

ด้วยความนิยมชมชอบในการต่อมา

พระอานนท์ปรินิพพาน

	 ภายหลังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว	

พระอานนท์ได้เที่ยวจาริก	สั่งสอนเวไนยสัตว์แทนองค์พระศาสดา	จนชนมายุ

ของท่านล่วงเข้า	๑๒๐	ปี	ท่านจึงได้พิจารณาอายุสังขารของท่าน	พบว่า	อายุ

สังขารของท่านนั้น	 ยังอีก	 ๗	 วันก็จะสูญสิ้น	 เข้าสู่พระนิพพาน	 ท่านจึง

พิจารณาว่า	ท่านจะเข้านิพพาน	ณ	ที่ใด	ก็เห็นว่า	ท่านจะเข้านิพพานที่ปลาย

แม่น�้าโรหิณี	 ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์	 กับเมืองโกลิยะ	 ซึ่งมีพระ

ประยูรญาติอยู่ทั้ง	๒	ฝ่าย	

	 จากนั้น	ท่านจึงได้ลาภิกษุสงฆ์	และชนทั้งหลาย	จนครบ	๗	วันแล้ว	

ท่านจึงได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์	นานาประการ	แล้วตั้งจิตอธิษฐาน	ให้กายของ

ท่านแตกออกเป็น	๒	ภาค	ภาคหนึ่ง	 ให้ตกที่ฝั่งกรุงกบิลพัสดุ์	 อีกภาคหนึ่ง	

ตกที่โกลิยะ	 แล้วท่านได้เจริญเตโชกสิณ	 ท�าให้เปลวเพลิงบังเกิดในร่างกาย	
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เผาผลาญมังสะและโลหิต	 ให้สูญสิ้น	 ยังเหลือแต่พระอัฐิธาตุ	 สีขาวดังสีเงิน	

พระอัฐิธาตุที่เหลือ	 จึงแตกออกเป็น	 ๒	 ภาค	 ด้วยก�าลังอธิษฐานของ										

ท่าน	 บรรดาพระประยูรญาติ	 และชนที่มาชุมนุมกัน	 ณ	 ที่นั้น	 ต่างก็รองรับ

พระธาตุไว้	แล้วสร้างพระเจดีย์บรรจุไว้ทั้ง	๒	ฟากของแม่น�้าโรหิณี

	 (อ่านเพิ่มเติมในหนังสือมนุษย์เล่ม ๑๕ หน้า ๑๕๑ - ผู้รวบรวม)



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๗ ตอน ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป

192

๔๖. ประวัติ พระพาหิยทารุจิริยเถระ

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพระพาหิยทารุจิริยะ	 ครั้งพระพุทธเจ้า	 พระนามว่าปทุมุตตระ	
เกิดในเรือนสกุลหนึ่ง	ในกรุงหงสวดี	ก�าลังฟังธรรมของพระทศพล	เห็นพระ
ศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่ง	 ในต�าแหน่งเอตทัคคะ	 เป็นยอดของเหล่า
ภิกษุสาวกผู้ตรัสรู้เร็ว
	 จึงกระท�ากุศล	 ให้ยิ่งยวดขึ้นไป	 ปรารถนาต�าแหน่งนั้น	 กระท�ากุศล
กรรมจนตลอดชีวิต	เวียนว่ายอยู่ในเทวโลก	และมนุษยโลก	เวลาศาสนาของ
พระกัสสปทศพล	 เสื่อมลง	 ก็กระท�าสมณธรรม	 ร่วมกับเหล่าภิกษุอื่นๆ	 บน
ภูเขา	 เป็นผู้มีศีลบริบูรณ์	สิ้นชีพแล้ว	ก็บังเกิดในเทวโลก	ท่านอยู่ในเทวโลก	
สิ้นพุทธันดรหนึ่ง

สมัยพุทธกาล
	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	ท่านพระพาหิยทารุจิริยเถระ	มาบังเกิดเป็นบุตร
ของกุฎุมพี	ในแคว้นพาหิยรัฐ	 เมื่อเจริญวัยขึ้นแล้ว	ได้ประกอบอาชีพในการ
ค้าขาย	

เรืออับปางกลางมหาสมุทร
	 ครั้งหนึ่ง	 ได้ไปท�าการค้าขาย	 ทางจังหวัดสุวรรณภูมิโดยทางเรือ	
พร้อมด้วยพวกมนุษย์เป็นอันมาก	 เมื่อเรือก�าลังแล่นไปในท่ามกลางมหา	
สมุทร	 ยังไม่ถึงที่จุดหมายปลายทาง	 ก็ได้อับปางลงในท่ามกลางมหาสมุทร	
พวกคนทั้งหมด	 ได้ตกเป็นภักษาของปลาและเต่า	 ยังเหลืออยู่แต่พาหิยทา	
รุจิริยะคนเดียว	 เกาะแผ่นกระดานได้แผ่นหนึ่ง	 พยายามแหวกว่าย	 ไปขึ้นที่

ท่าเรือชื่อสุปปารกะ	
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ส�าคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์ 

	 ผ้านุ่งผ้าห่ม	 ไม่เหลือติดตัวเลย	 มองไม่เห็นอะไร	 ที่จะท�าเป็นผ้านุ่ง
ผ้าห่ม	 จึงเอาเปลือกไม้บ้าง	 ใบไม้บ้าง	 มาเย็บติดกันเข้า	 ท�าเป็นผ้านุ่งผ้าห่ม	
ถือกระเบื้อง	เที่ยวไปขออาหารเลี้ยงชีพ	
	 พวกมนุษย์ได้เห็นท่านแล้ว	 พากันส�าคัญว่า	 ผู้นี้คงเป็นพระอรหันต์
องค์หนึ่ง	 อย่างแน่นอน	 จึงพากันให้ทานข้าวยาคู	 และข้าวสวยเป็นต้น	 และ
น�าผ้านุ่ง	ผ้าห่มไปให้	เพื่อท่านจะใช้นุ่งห่ม	ท่านมาพิจารณาว่า	ถ้าเรานุ่งห่มผ้า
เสียแล้ว	ลาภสักการะของเรา	จักเสื่อม	จึงปฏิเสธพวกมนุษย์	 ไม่ให้น�าผ้านุ่ง
ผ้าห่มมาให้อีกต่อไป	 แล้วนุ่งผ้าท�าด้วยเปลือกไม้ตามเดิม	 และได้มีความ
ส�าคัญว่า	ตนเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง	
	 ครั้นพรหม	 ที่เคยบ�าเพ็ญสมณธรรม	 ร่วมกันมาแต่ชาติก่อน	 ซึ่งไป
บังเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาส	 ได้เล็งเห็นพฤติกรรม	ของพาหิยทารุจิริยะ
เช่นนั้น	 จึงได้ลงมาว่ากล่าว	 ตักเตือนสติว่า	 ท่านไม่ใช่พระอรหันต์	 ท่านต้อง
ไม่ท�าเช่นนั้น	 จึงรู้สึกส�านึกตัวได้ว่า	 ตนไม่ใช่พระอรหันต์	 การท�าเช่นนี้	

เป็นการหลอกลวงโลก	ไม่เป็นการสมควรเลย	

บรรลุพระอรหันต์ขณะเป็นคฤหัสถ์

	 เมื่อรู้สึกตัวเช่นนั้นแล้ว	 จึงได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดา	 ซึ่งประทับ
อยู่ในพระนครสาวัตถี	ได้ฟังพระธรรมเทศนา	ที่พระองค์ทรงแสดงธรรม	ให้
รู้จักควบคุมอินทรีย์	 และส�าเหนียกในไตรสิกขา	 กล่าวคือ	 ให้ระมัดระวัง
ส�ารวมอินทรีย์	 เมื่อเห็นรูป	ก็สักแต่ว่าเห็น	 ได้ยินเสียง	ก็สักแต่ว่าได้ยิน	 ได้
กลิ่น	ก็สักแต่ว่าได้กลิ่น	ลิ้มรส	ก็สักแต่ว่าลิ้มรส	และสัมผัส	ก็สักแต่ว่าสัมผัส	
อย่ายินดียินร้าย	 ในสิ่งเหล่านั้น	 และหมั่นส�าเหนียก	 ในไตรสิกขา	 คือ	 ศีล	
สมาธิ	ปัญญา	
	 ท่านได้ส่งจิตไปตามกระแสพระธรรมเทศนา	 ได้บรรลุพระอรหัตผล
พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาขณะอยู่ในเพศคฤหัสถ์	 เมื่อจบเทศนา	 ได้ทูลขอ
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บรรพชาอุปสมบท	 ในพระพุทธศาสนากับพระบรมศาสดา	 พระองค์ตรัสให้
ไปแสวงหาบาตรและจีวรเสียก่อน	 เพราะไม่มีบาตรและจีวร	 ท่านเที่ยว

แสวงหาบาตรและจีวรอยู่	

ปรินิพพานก่อนได้อุปสมบท
	 ในเวลานั้นเผอิญมีนางยักขินีตนหนึ่ง	จ�าแลงเพศเป็นแม่โคนม	วิ่งมา
โดยเร็วขวิดท่านปรินิพพาน	ไม่ทันได้อุปสมบท	
	 พระบรมศาสดาเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาต	 พร้อมด้วยภิกษุเป็นอัน
มาก	 ได้ทอดพระเนตรเห็นสรีระของท่าน	 พระองค์จึงรับสั่งให้ภิกษุ	 จัดแจง
ท�าฌาปนกิจแล้ว	ก่อพระสถูปบรรจุอัฐิไว้	ณ	ทางใหญ่	๔	แพ่ง	
	 พระภิกษุทั้งหลายเกิดความสงสัยว่า	 พระตถาคต	 รับสั่งให้ภิกษุ			
ทั้งหลาย	ท�าฌาปนกิจร่างของพาหิยะ	 เก็บธาตุมาแล้ว	 โปรดให้สร้างเจดีย์ไว้		
เช่นนี้	 พาหิยะกระท�าให้แจ้งมรรคอะไรหนอ	 เขาเป็นสามเณรหรือหนอ	 พระ
ศาสดาตรัสว่า	ภิกษุทั้งหลาย	พาหิยะเป็นบัณฑิต	และพาหิยะนั้นปรินิพพาน
แล้ว	แต่พระภิกษุทั้งหลาย	ก็ยังไม่วายสงสัยต่อไปว่า	พระศาสดามิได้แสดง
ธรรมมากเลย	แล้วพาหิยะบรรลุพระอรหัตได้อย่างไร	
	 พระศาสดาตรัสว่า	ธรรมน้อยหรือมาก	ไม่ใช่เหตุ	ธรรมนั้น	ก็เหมือน
ยาแก้คนที่ดื่มยาพิษ	แล้วตรัสคาถาในพระธรรมบทว่า	“ถ้าคาถา ถึงพันคาถา 
ที่ประกอบด้วยบทอันไม่เป็นประโยชน์ ก็ประเสริฐสู้คาถาบทเดียว ที่ฟังแล้ว

สงบระงับ ไม่ได้” 

เอตทัคคะในทางขิปปาภิญญา

	 ต่อมภายหลัง	 พระบรมศาสดาประทับนั่งท่ามกลางสงฆ์	 ทรง
สถาปนาท่านพาหิยเถระไว้	 ในต�าแหน่งเอตทัคคะ	 เป็นยอดของภิกษุสาวก			
ผู้ตรัสรู้เร็ว	(ขิปฺปาภิญญาน�)

	 (อ่านเพิ่มเติมในหนังสือมนุษย์เล่ม ๑๕ หน้า ๒๒๑ - ผู้รวบรวม)
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๔๗. ประวัติ พระนันทกเถระ 
		

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพระนันทกเถระ	 ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่า	 ปทุมุตตระ	

บังเกิดในครอบครัวหนึ่ง	 ในกรุงหังสวดี	 ก�าลังฟังธรรมกถาของพระศาสดา	

เห็นพระศาสดาสถาปนาภิกษุรูปหนึ่ง	 ไว้ในต�าแหน่งเอตทัคคะ	 เป็นยอดของ

ภิกษุสาวกผู้โอวาทสอนภิกษุณี	 จึงกระท�ากุศลให้ยิ่งยวดขึ้นไป	 ปรารถนา

ต�าแหน่งนั้น	 ท่านท�ากุศลจนตลอดชีวิต	 เวียนว่ายอยู่ในเทวโลกและ

มนุษยโลก	

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	ท่านพระนันทกเถระมา	เกิดในตระกูลพราหมณ์	

ในนครสาวัตถี	 เมื่อเจริญวัยแล้ว	 ได้ฟังธรรมเทศนาในส�านักของพระบรม

ศาสดา	 บังเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา	 จึงได้ทูลของบรรพชา

อุปสมบท

	 ครั้นได้อุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้ว	 ตั้งใจเจริญสมณ

ธรรมบ�าเพ็ญเพียรในวิปัสสนากรรมฐาน	 ไม่นานก็ได้ส�าเร็จพระอรหัตผล	

เป็นพระอเสขบุคคลในพระพุทธศาสนา	

	 ท่านเป็นผู้มีความช�านิช�านาญ	 ในการระลึกซึ่งปุพเพสันนิวาส	 ขันธ

สันดาน	 อันท่านและสัตว์อื่นเคยอยู่เคยอาศัยบังเกิดในชาติก่อน	 (คือเป็น				

ผู้ช�านาญในการระลึกชาติหนหลังได้)	 และท่านเป็นผู้ฉลาด	 ในการแสดง

ธรรม	แก่บริษัทสี่	ชี้แจงให้เป็นที่พอใจ	และเข้าใจได้โดยง่าย	

	 ในต�านานกล่าวว่า	 ท่านแสดงธรรมเทศนา	 ว่าด้วยเรื่องอายตนะ ๖ 

ประการ	 แก่นางภิกษุณีมีประมาณห้าร้อย	 ในที่สุดเทศนา	 นางภิกษุณี						



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๗ ตอน ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป

196

เหล่านั้น	 ได้บรรลุโสดาปัตติผล	 และพากันชื่นชมยินดีในพระธรรมเทศนา

ของท่าน	

	 พระบรมศาสดาทรงทราบ	 ในวันรุ่งขึ้นรับสั่งให้ไปแสดงธรรม									

สั่งสอนภิกษุณีอีก	ยังนางภิกษุณีเหล่านั้น	ให้ด�ารงอยู่ในอรหัตผล	พร้อมด้วย

กันทั้งห้าร้อยองค์

	 เพราะอาศัยคุณสมบัตินี้	 พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตั้งท่านไว้ใน

ต�าแหน่งเอตทัคคะ	คือ	ต�าแหน่งแห่งภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ฝ่ายข้าง

ให้โอวาทแก่นางภิกษุณี	(ภิกฺขุโนวาทกาน�).	
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๔๘. ประวัติ พระยโสชเถระ	

"ภิกษุอยู่ในป่าใหญ่ย่อมถูกเหลือบยุงกัด ต้องมีสติ อดทน จึงจะอยู่ได้ 

คล้ายช้างอาชาไนย อดทนอยู่ในสนามรบ 

จะอยู่อย่างพรหม ก็ต้องอยู่รูปเดียว เพราะสงบสงัด 

จะอยู่อย่างเทวดา ก็ต้องอยู่ ๒ รูป เพราะจะขัดแย้งกันเป็นครั้งคราว 

จะอยู่อย่างชาวบ้าน ก็ต้องอยู่ ๓ รูป เพราะจะวุ่นวายไม่สิ้นสุด"

ชาติภูมิ

	 ท่านพระยโสชเถระ	 เกิดในตระกูลชาวประมง	 ในพระนครสาวัตถี	

บิดาของท่าน	 เป็นหัวหน้าของชาวประมง	 ๕๐๐	 ตระกูล	 เดิมท่านชื่อว่า					

“ยโสชะ” 

เกิดพร้อมกับบุตรชาวประมง ๕๐๐ คน

	 เมื่อวันที่ท่านคลอดจากครรภ์มารดานั้น	 บรรดาภรรยาชาวประมง	

๕๐๐	คน	ก็คลอดบุตรออกมาเป็นชายพร้อมกันในวันเดียวกัน	ใช่แต่เท่านั้น	

ท่านกล่าวว่า	 เมื่อปฏิสนธิลงสู่ครรภ์มารดา	 ก็พร้อมกันด้วย	 เหตุนั้น	 เมื่อ

หัวหน้าชาวประมง	 ผู้เป็นบิดาของยโสชะ	 ทราบว่าเด็กในบ้านนั้น	 เกิดพร้อม

กันในวันเดียวกัน	กับบุตรของตน	จึงให้เครื่องบ�ารุงเลี้ยง	มีค่าน�้านมเป็นต้น	

แก่เด็กเหล่านั้น	ด้วยประสงค์ว่า	ต่อไปจะได้เป็นสหาย	แห่งลูกชายตน	

	 เด็กเหล่านั้นทั้งหมด	ได้เป็นสหายเล่นฝุ่นด้วยกัน	ค่อยเจริญขึ้นโดย

ล�าดับ	ลูกชายหัวหน้าชาวประมง	ได้เป็นผู้ใหญ่กว่าเด็กเหล่านั้น	โดยยศ	และ

โดยเดช	 เมื่อเจริญวัยขึ้นแล้ว	 ได้เป็นสหายจับปลาด้วยกัน	 และมีความรัก

ใคร่ซึ่งกันและกัน	
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จับได้ปลาทองตัวใหญ่แต่ปากเหม็น
	 วันหนึ่ง	 พวกสหายเหล่านั้น	 พากันถือแหไปเพื่อจะจับปลา	 พากัน
ทอดแหในแม่น�้าอจิรวดี	 ได้ปลาทองใหญ่ตัวหนึ่ง	 แต่มีกลิ่นปากเหม็น	 เมื่อ
พวกชาวประมงทั้งหมด	ได้เห็นแล้ว	พากันส่งเสียงขึ้นด้วยความดีใจ	ปรึกษา
กันว่า	 บุตรของพวกเราจับได้ปลาทองตัวใหญ่	 พระเจ้าแผ่นดินคงจะ
โปรดปรานพระราชทานรางวัลให้สหายเหล่านั้นทั้งหมด	 จับปลาใส่ในเรือน�า
ไปถวายพระเจ้าแผ่นดิน	เพื่อให้พระองค์ทรงทอดพระเนตร	
	 พระเจ้าแผ่นดิน	 ทอดพระเนตรแล้ว	 ทรงด�าริว่า	 พระบรมศาสดา
คงจะทรงทราบ	 เหตุที่ปลานี้เป็นทอง	 จึงรับสั่งให้คนหามปลานั้น	 แล้วเสด็จ
ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า	 พอถึงที่เฝ้าแล้ว	 ปลาตัวนั้นก็อ้าปากขึ้น	 กลิ่น

เหม็นกลบทั่วพระนครทั้งหมด	

บุพกรรมของปลาทอง
	 พระบรมศาสดาทรงรับสั่งว่า	 ปลานี้	 เมื่อก่อนเคยเป็นภิกษุชื่อว่า			
กปิละเป็นพหุสูต	 มีบริวารมาก	 แต่ประพฤติย่อหย่อนในพระธรรมวินัย	 ใน
พทุธศาสนากสัสปะ	 สมัมาสมัพทุธเจ้า	 คร้ันรับสัง่ดงันัน้แล้ว	 จึงตรัสกปิลสตูร	
ในเวลาจบเทศนา	 บุตรชาวประมง	 ๕๐๐	 คน	 มียโสชะเป็นหัวหน้า	 เกิด				
ความเลื่อมใส	 จึงได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบท	 ในส�านักของพระบรมศาสดา	

ครั้นอุปสมบทแล้ว	ก็หลีกไปอยู่ที่เงียบสงัด	เพื่อบ�าเพ็ญสมณธรรม	

ถูกพระบรมศาสดาขับจากส�านัก

	 ครั้งหนึ่ง	 พระบรมศาสดาเสด็จประทับอยู่	 ที่พระเชตวันมหาวิหาร	
ในพระนครสาวัตถี	ภิกษุทั้ง	๕๐๐	รูป	มีท่านพระยโสชะเป็นหัวหน้า	พากันมา
เฝ้าพระองค์	ครั้นถึงแล้ว	ได้คุยกันกับพวกภิกษุเจ้าถิ่นเสียงดังลั่น	จนได้ยิน
ถึงพระกรรณ	พระองค์ทรงรับสั่งถามว่า	อานนท์	ภิกษุพวกไหนนั่น	มาคุยกัน
เสียงดังลั่น	เหมือนชาวประมงแย่งปลากัน	
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	 พระอานนท์กราบทูลให้ทรงทราบแล้ว	 รับสั่งให้บอก	 ภิกษุเหล่านั้น

เข้ามาเฝ้า	 ตรัสถามอีก	 ท่านพระยโสชะกราบทูลให้ทรงทราบแล้ว	 ทรง

ประณามขับไล่	ไม่ให้อยู่ในส�านักของพระองค์	

ได้บรรลุพระอรหัตตผลพร้อมกันทั้งหมด

	 พวกภิกษุเหล่านั้น	 พากันถวายบังคมกระท�าประทักษิณ	 แล้วหลีก

ไป	 เที่ยวจาริกโดยล�าดับ	 บรรลุถึงฝั่งแม่น�้าวัคคุมุทา	 เขตแดนเมืองเวสาลี		

พากันท�ากุฏิ	 และบังด้วยใบไม้	 เข้าพรรษา	ณ	ที่นั้น	อาศัยความไม่ประมาท	

อุตส่าห์บ�าเพ็ญสมณธรรม	 เจริญวิปัสสนากรรมฐาน	 ไม่นานก็ได้ส�าเร็จพระ

อรหัตผล	พร้อมกันทั้งหมดภายในพรรษานั้น	

นั่งเข้าอเนญชาสมาธิตามพระบรมศาสดา

	 ครั้นออกพรรษาปวารณาแล้ว	 พระบรมศาสดา	 เสด็จจาริกมายัง	

กรุงเวสาลี	 ประทับอยู่ที่กูฏาคารศาลา	 ป่ามหาวัน	 ทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้น	

ได้ส�าเร็จพระอรหันต์แล้ว	จึงรับสั่งให้พระอานนท์มาเรียกพวกเธอมาเฝ้า	

	 พระอานนท์ได้ไปเรียกภิกษุเหล่านั้น	 ให้มาเฝ้าตามรับสั่ง	 ครั้นถึงที่

เฝ้าแล้ว	 ได้เห็นพระองค์	นั่งเข้าอเนญชาสมาธิอยู่	พวกท่านรู้	 ก็พากันนั่งเข้า

อเนญชาสมาธิตาม	 ส่วนพระอานนท์	 เห็นพระบรมศาสดาประทับนิ่งอยู่	 จึง

ทูลเตือนถึงสามครั้งว่า	 ภิกษุอาคันตุกะ	 มานั่งอยู่นานแล้ว	 จึงตรัสบอกว่า	

อานนท์	 ฉันและภิกษุอาคันตุกะ	 ๕๐๐	 รูปเหล่านี้	 นั่งเข้าอเนญชาสมาธิอยู่	

ท่านพระยโสชะนั้น	นับเข้าในพระสาวกผู้ใหญ่รูปหนึ่ง.	
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๔๙. ประวัติ พระภคุเถระ 
		

	 ท่านพระภคุเถระ	 เกิดในศากยราชตระกูล	 ในกรุงกบิลพัสดุ์	 ครั้น

เมื่อพระศาสดา	 เสด็จไปโปรดพระประยูรญาติแล้ว	 เสด็จออกจากกรุงกบิล

พัสดุ์	 ไปประทับอยู่ที่อนุปิยนิคมอัมพวนาราม	 ของมัลลกษัตริย์	 ในเวลานั้น	

พวกศากยกุมาร	ซึ่งเป็นคนมีชื่อเสียง	คนรู้จักมาก	ออกมาบวชตามพระบรม

ศาสดาเป็นอันมาก	

	 วันหนึ่ง	อนุรุทธศากยกุมาร	มีความประสงค์จะออกบวชตามสมเด็จ

พระบรมศาสดาบ้าง	 จึงมาชักชน	 ภคุศากยกุมารให้ออกบวชด้วย	 ภคุศากย

กุมารมีความพอใจในการที่จะอุปสมบทตามค�าชักชวน	 จึงได้พากันเสด็จ

ออกจากพระนครกบิลพัสดุ์	 พร้อมด้วยเจ้าศากยะสี่พระองค์	 คือ	 ภัททิยะ	

อนุรุทธะ	อานันทะ	กิมพิละ	โกลิยกุมาร	อีกหนึ่งคือ	เทวทัตต์	เป็นเจ็ดกับทั้ง

อุบาลี	 ผู้เป็นนายภูษามาลา(คนตัดผม)	 ไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดา	 ซึ่ง

ประทับอยู่ที่อนุปิยนิคม	 แคว้นมัลละ	 ทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัย	

พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา	

	 พระภคุศากยะ	 เมื่อได้อุปสมบทแล้ว	 เป็นผู้ไม่ประมาท	 อุตส่าห์

บ�าเพ็ญเพียรในวิปัสสนากรรมฐาน	 ไม่นานก็ส�าเร็จพระอรหัตผล	 เป็นพระ

อเสขบุคคล(ผู้ไม่ต้องศึกษา)	นับเข้าเป็นสาวกผู้ใหญ่	๘๐	รูป	องค์หนึ่ง.	
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๕๐. ประวัติ พระอชิตเถระ 

ชาติภูมิ

	 ท่านพระอชิตเถระ	 เกิดในตระกูลพราหมณ์	 กรุงสาวัตถี	 เดิมชื่อว่า	

อชิตมาณพ	 เมื่อมีอายุสมควรแก่การเล่าเรียนแล้ว	 มารดาบิดาได้น�าไปฝาก	

ให้เป็นศิษย์เล่าเรียนศิลปะ	 ในส�านักของพราหมณ์พาวรี	 ผู้เป็นปุโรหิตของ

พระเจ้าปเสนทิโกศล	

	 ครั้นเมื่อพราหมณ์พาวรี	 คิดเบื่อหน่ายในฆราวาสวิสัย	 จึงได้ถวาย

บังคมลาพระเจ้าปเสนทิโกศล	 ออกจากหน้าที่ปุโรหิต	 ออกบวชเป็นชฎิล	

ประพฤติพรตตามลัทธิของพราหมณ์	 ตั้งอาศรมอยู่ที่ฝั่งแม่น�้าโคธาวารี	 ที่

พรมแดนแห่งเมืองอัสสกะ	และอาฬกะต่อกัน	เป็นอาจารย์ใหญ่	บอกไตรเพท

แก่หมู่ศิษย์	

ออกบวชเป็นชฏิลตามพราหมณ์พาวรี

	 อชิตมาณพ	 พร้อมกับมาณพอื่น	 ได้ออกบวชติดตามด้วย	 และอยู่

ศึกษาศิลปวิทยา	ในส�านักของพราหมณ์พาวรีนั้น

	 ครั้นต่อมา	 พราหมณ์พาวรี	 ได้ทราบข่าวว่า	 พระสิทธัตถราชกุมาร				

ผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าศักยะ	 ทรงผนวช	 ปฏิญญาพระองค์ว่า	 เป็น			

ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ	 แสดงธรรมสั่งสอนประชาชน	 มีคนเชื่อและเลื่อมใส	

ยอมเป็นสาวกปฏิบัติตามค�าสั่งสอน	เป็นจ�านวนมาก	

พราหมณ์พาวรีผูกปัญหาให้มานพ ๑๖ คนไปทูลถามพระพุทธเจ้า

	 พราหมณ์พาวรี	 ประสงค์จะสืบสวนให้ได้ความจริง	 จึงเรียกมาณพ	

ผู้เป็นศิษย์สิบหกคน	 มีอชิตมาณพเป็นหัวหน้าผูกปัญหาให้คนละหมวดๆ		
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ให้ไปกราบทูลลองถามดู	 อชิตมาณพ	 พร้อมด้วยมาณพอีกสิบห้าคน	 จึงลา

พราหมณ์พาวรีผู้เป็นอาจารย์	 แล้วพากันไปเฝ้าพระบรมศาสดาที่ปาสาณ

เจดีย์	แคว้นมคธ	กราบทูลขอโอกาสถามปัญหา	คนละหมวด	ๆ	

อชิตมาณพ ทูลถามปัญหากับพระบรมศาสดา

	 เมื่อพระบรมศาสดา	 ทรงประทานโอกาสอนุญาตแล้ว	 อชิตมาณพ		

ผู้เป็นหัวหน้า	จึงกราบทูลถามปัญหา	ทีแรก	๔	ข้อว่า

	 “โลก คือ หมู่สัตว์ อันอะไรปิดบังไว้ จึงหลง ดุจอยู่ในความมืด 

เพราะอะไรเป็นเหตุ จึงไม่มีปัญญาเห็นปรากฏ อะไรเป็นเครื่องฉาบไล้สัตว์

โลกนั้น ให้ติดอยู่ อะไรเป็นภัยใหญ่ ของสัตว์โลกนั้น?”

พระบรมศาสดา ทรงพยากรณ์(เฉลย)ว่า 

	 โลก	 คือ	 หมู่สัตว์	 อันอวิชชา	 คือ	 ความไม่รู้แจ้ง	 ปิดบังไว้	 จึงหลง		

ดุจอยู่ในที่มืด	เพราะความอยากมีประการต่าง	ๆ	และความประมาทเลินเล่อ	

จึงไม่มีปัญญาเห็นปรากฏ	 เรากล่าวว่า	 ความอยาก	 เป็นเครื่องฉาบไล้สัตว์

โลก	ให้ติดอยู่	และเรากล่าวว่า	ทุกข์เป็นภัยใหญ่	ของสัตว์โลกนั้น	

	 อชิตมาณพ:	ขอพระองค์จงตรัสบอกว่า	อะไรเป็นเครื่องห้าม	เครื่อง

ปิดกั้นความอยาก	 ซึ่งเป็นดุจกระแสน�้าหลั่งไหลไปในอารมณ์ทั้งปวง	 ความ

อยากนั้น	จะละได้เพราะธรรมอะไร?

	 พระพุทธเจ้า:	 เรากล่าวว่า	 สติเป็นเครื่องห้าม	 เป็นเครื่องป้องกัน

ความอยาก	และความอยากนั้น	จะละได้เพราะปัญญา

	 อชิตมาณพ:	 ปัญญา	 สติ	 กับ	 นามรูปนั้น	 จะดับไป	 ณ	 ที่ไหน																

ข้าพระพุทธเจ้า	 กราบทูลถามแล้ว	 ขอพระองค์ตรัสบอกความข้อนี้	 แก่ข้า

พระพุทธเจ้า?
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	 พระพุทธเจ้า:	 จะแก้ปัญหา	 ที่ท่านถามถึงที่ดับของนามรูปทั้งหมด	

ไม่มีเหลือแก่ท่าน	เพราะวิญญาณดับไปก่อน	นามรูปจึงดับไป	ณ	ที่นั้นเอง

	 อชิตมาณพ:	ได้เห็นธรรมแล้ว	(ได้บรรลุมรรคผลแล้ว)	และชนผู้ยัง

ต้องศึกษาอยู่	 สองพวกนี้มีอยู่ในโลกเป็นอันมาก	 ข้าพระพุทธเจ้า	 ขอกราบ	

ทูลถาม	 ถึงความประพฤติของชนพวกนั้น	 พระองค์มีปัญญาแก่กล้า	 ขอจง			

ตรัสบอกแก่ข้าพระพุทธเจ้า?

	 พระพุทธเจ้า:	ได้เห็นธรรมแล้ว	และชนผู้ต้องศึกษาอยู่	ต้องเป็นคน

ไม่ก�าหนัดในกามทั้งหลาย	 มีใจไม่ขุ่นมัว	 ฉลาดในธรรมทั้งปวง	 มีสติอยู่ทุก

อิริยาบถ

บรรลุพระอรหัตตผล และขอบวชในพระธรรมวินัย

	 ครั้นสมเด็จพระบรมศาสดา	 ทรงพยากรณ์ปัญหา	 ที่อชิตมาณพ	

กราบทูลถามอย่างนี้แล้ว	 ในที่สุดการแก้ปัญหา	 อชิตมาณพ	 ก็ได้ส�าเร็จพระ

อรหัตผล	 (ก่อนอุปสมบท)	 เมื่อจบโสฬสปัญหาพยากรณ์แล้ว	 อชิตมาณพ	

พร้อมด้วยมาณพสิบห้าคน	กราบทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัย	พระองค์

ก็ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุ	ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา.	



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๗ ตอน ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป

204

๕๑. ประวัติ พระนันทเถระ (พระนันทศากยเถระ)
		

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพระนันทเถระ	 ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่า	 ปทุมุตตระ	 ถือ
ปฏิสนธิในครอบครัวหนึ่ง	 ในกรุงหงสวดี	 เจริญวัยแล้ว	 ก�าลังฟังธรรมใน
ส�านักพระศาสดา	 เห็นพระศาสดาสถาปนาภิกษุรูปหนึ่ง	 ไว้ในต�าแหน่ง
เอตทัคคะ	 เป็นยอดของเหล่าภิกษุสาวก	ผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย	
จึงกระท�ากุศลให้ยิ่งยวดขึ้นไป	 ปรารถนาต�าแหน่งนั้น	 ท่านท�ากุศลจนตลอด

ชีวิต	เวียนว่ายอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก	

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	ท่านพระนันทเถระ	มาบังเกิดเป็นพระราชโอรส
ของพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางมหาปชาบดีโคตมี	 ผู้ครองกบิลพัสดุ์นคร	
เมื่ออยู่ในครรภ์พระมารดา	 ท�าให้บรรดาประยูรญาติมีความยินดีร่าเริง	 ใคร่
จะเห็น	ด้วยเหตุนั้น	เมื่อพระราชกุมารประสูติแล้ว	บรรดาประยูรญาติได้ถือ
เอานิมิตนั้นไปถวายพระนามว่า	“นันทกุมาร”

	 เมื่อพระบรมศาสดาได้ตรัสรู้แล้ว	 เสด็จมายังกรุงกบิลพัสดุ์	ประทับ
อยู่ที่นิโครธาราม	 ทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดพระราชบิดา	 และพระนาง	

มหาปชาบดีโคตมีพระน้านาง	ประกาศธรรมให้ได้ความเชื่อ	ความเลื่อมใส	

ถูกบังคับให้บวช

	 ในวันหนึ่ง	 มีการอาวาหมังคลาภิเษก	 ระหว่างนันทกุมารและนาง
ชนบทกัลยาณี	พระองค์เสด็จไปเสวยที่พระต�าหนักของนันทกุมาร	เสร็จแล้ว	
ทรงส่งบาตรให้นันทกุมารถือไว้	 แล้วตรัสอวยชัยให้พร	 เพื่อเป็นมงคลแล้ว
เสด็จกลับ	
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	 ส่วนนันทกุมาร	ถือบาตรตามเสด็จไป	นึกร�าพึงในใจว่า	ถ้าพระองค์

ทรงรับบาตรในที่แห่งใด	ก็จะรีบกลับมา	แต่ไม่สามารถจะทูลเตือนได้	เพราะ

มีความเคารพในพระองค์	 ส่วนนางชนบทกัลยาณี	 ที่จะเป็นเทวีของนันท

กุมาร	ได้เห็นอาการอย่างนั้น	จึงร้องสั่งว่า	ขอพระลูกเจ้า	จงรีบเสด็จกลับมา	

	 ครั้นพระบรมศาสดา	 เสด็จถึงที่ประทับแล้ว	 จึงตรัสถามนันทกุมาร

ว่า	 นันทะ	 เธอจักบวชหรือ	 นันทกุมารแม้ไม่สมัครใจจะบวช	 แต่ไม่อาจขัด	

เพราะมีความเคารพมาก	จึงทูลยอมรับ	ด้วยความฝืนใจว่าจะบวช	

	 ครั้นบวชแล้ว	 ก็หวนระลึกถึงแต่ค�าที่นางชนบทกัลยาณี	 ที่ร้องสั่งไว้

อยู่เสมอ	 มีความกระสันกระวนกระวาย	 ในอันที่จะประพฤติพรหมจรรย์ต่อ

ไป	คิดจะสึกออกมา	

พระพุทธองค์พาท่องเทวโลก

	 พระบรมศาสดาทรงทราบเรื่อง	 จึงพาเที่ยวจาริกไปในสู่เทวโลก	 ให้

ได้เห็นนางเทพธิดาที่มีรูปสวยงามกว่านางชนบทกัลยาณีนั้น	 ให้พระนันทะ	

ละความรักรูปนางชนบทกัลยาณีเสีย	 มุ่งหมายอยากจะได้รูปหญิงที่สวยๆ	

งาม	ๆ	ยิ่งกว่านั้นต่อไป	

ประพฤติพรหมจรรย์ เพื่ออยากได้หญิงงาม

	 ความจริงก็เป็นไปเช่นนั้น	จนผลที่สุด	พระบรมศาสดาต้องเป็นผู้รับ

ประกันว่า	 ถ้าพระนันทะ	 ตั้งใจจะประพฤติพรหมจรรย์แล้ว	 พระองค์ทรง

รับรองที่จะหาหญิงที่สวย	ๆ 	งาม	ๆ 	ให้	ต่อแต่นั้น	พระนันทะ	ก็ตั้งใจประพฤติ

พรหมจรรย์	เพื่ออยากได้หญิงที่รูปสวยๆ	งามๆ	จนข้อความนั้น	แผ่กระจาย

ไปทั่ว	
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ถูกล้อเลียนว่าเป็นลูกจ้าง

	 หมู่ภิกษุก็พากันล้อเลียนท่านว่า	พระนันทะเป็นลูกจ้าง	 “เขาว่า ท่าน

นันทะเป็นลูกจ้าง เขาว่า ท่านนันทะถูกซื้อมา ประพฤติพรหมจรรย์ เพราะ

เหตุอยากได้นางเทพอัปสรทั้งหลาย เขาว่า พระผู้มีพระภาคเจ้ารับประกัน

ท่านนันทะนั้น ที่จะได้นางเทพอัปสร ๕๐๐ นาง ซึ่งมีเท้าเหมือนไก่”

	 ท่านพระนันทะเกิดความละอาย	คิดว่า	 “ภิกษุพวกนี้ ไม่พูดถึงผู้อื่น 

พูดปรารภถึงเรา การกระท�าของเราไม่ถูกต้องแน่แล้ว” หลีกไปอยู่แต่ผู้เดียว	

เป็นผู้ไม่ประมาท	บ�าเพ็ญเพียร	เจริญวิปัสสนา	ก็ได้บรรลุพระอรหัตต์	

	 เมื่อท่านพระนันทะได้บรรลุพระอรหัตต์แล้ว	 ปรากฏว่าท่านเป็น						

ผู้ส�ารวมระวังอินทรีย์	 ด้วยเหตุนี้	 ต่อมาภายหลัง	 พระศาสดาประทับอยู่	 ณ	

พระเชตวันวิหาร	 ทรงสถาปนาพระเถระไว้	 ในต�าแหน่งเอตทัคคะ เป็นยอด

กว่าเหล่าภิกษุสาวก ผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย	 (อินฺทริเยสุ คุตฺตทฺ

วาราน�)

 (อ่านเพิม่เตมิในหนงัสอืมนษุย์เล่ม	๑๕	เร่ืองพระนนัทะพระอนชุาหน้า	๔๑	-	ผูร้วบรวม)
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๕๒. ประวัติ พระติสสเมตเตยยเถระ 

ชาติภูมิ

	 ท่านพระติสสเมตเตยยเถระ	เป็นบุตรพราหมณ์	ในกรุงสาวัตถี	เดิม
ชื่อว่า	 ติสสะ	 มีนามโดยสกุลว่า	 เมตเตยยะ	 รวมเป็นนามเดียวว่า	 ติสสเมต
เตยยะ	 เมื่อมีอายุควรแก่การศึกษาเล่าเรียนแล้ว	 ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย	์					
เล่าเรียนศิลปวิทยา	 ในส�านักของพราหมณ์พาวรี	 ผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้า				
ปเสนทิโกศล	

ออกบวชเป็นชฎิลตามพราหมณ์พาวรี

	 คร้ันพราหมณ์พาวรี	 มีความเบ่ือหน่ายในฆราวาสวิสัย	 จึงได้
กราบทูลลาออกจากต�าแหน่งปุโรหิต	 ออกบวชเป็นชฎิล	 ประพฤติพรต	 ตาม
ลัทธิของพราหมณ์	 ตั้งอาศรมอยู่	 ที่ฝั่งแม่น�้าโคธาวารี	 ที่พรมแดนแห่งเมือง
อัสสกะ	และ	เมืองอาฬกะต่อกัน	เป็นอาจารย์ใหญ่บอกไตรเพทแก่หมู่ศิษย์	
	 ติสสเมตเตยยมาณพ	พร้อมกับมาณพอื่น	 ได้ติดตามออกบวชด้วย	

และศึกษาศิลปวิทยา	อยู่ในส�านักของพราหมณ์พาวรีนั้น	

พราหมณ์พาวรีผูกปัญหาให้มานพ ๑๖ คนไปทูลถามพระพุทธเจ้า

	 ครั้นต่อมา	 พราหมณ์พาวรีได้ทราบข่าวว่า	 พระโอรสของพระเจ้า
ศักยะ	 เสด็จออกทรงผนวช	 ปฏิญาณพระองค์ว่าเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ	
แสดงธรรม	 สั่งสอนประชาชน	 มีคนนับถือและเลื่อมใส	 ยอมตนเป็นสาวก	
ปฏิบัติตามค�าสั่งสอนเป็นจ�านวนมาก	
	 พราหมณ์พาวรี	 ประสงค์จะสืบสวนให้ได้ความจริง	 จึงเรียกมาณพ			
ผู้เป็นศิษย์สิบหกคน	 มีอชิตมาณพเป็นหัวหน้า	 ผูกปัญหาให้คนละหมวดๆ	
ให้ไปทูลถามลองดู	
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ติสสเมตเตยยมาณพ ทูลถามปัญหาเป็นคนที่สอง
	 มาณพทั้งสิบหกคนลาอาจารย์	 แล้วไปเฝ้าพระศาสดา	 ที่ปาสาณ
เจดีย์	แคว้นมคธ	ทูลขอโอกาสถามปัญหา	คนละหมวด	ครั้นพระบรมศาสดา
ทรงอนุญาตแล้ว	 อชิตมาณพทูลถามปัญหาเป็นคนแรก	 ๔	 ข้อ	 เมื่อจบการ
ตอบปัญหา	ของอชิตมาณพแล้ว	ติสสเมตเตยยมาณพ	จึงทูลถามปัญหาเป็น
คนที่สองว่า
 "ใครชื่อว่าเป็นคนสันโดษ คือ มีความประสงค์เต็มบริบูรณ์ในโลกนี้ 
ใครไม่มีความอยาก ซึ่งเป็นเหตุดิ้นรนทะเยอทะยาน ใครรู้ส่วนข้างปลายทั้ง
สอง (คือ อดีต กับ อนาคต) ด้วยปัญญาแล้ว ไม่ติดอยู่ในส่วนท่ามกลาง (คือ 
ปัจจุบัน) พระองค์ตรัสว่า ใครเป็นมหาบุรุษ ใครล่วงความตาย อันผูกใจสัตว์
ไว้ในโลกนี้ ดุจด้ายเป็นเครื่องเย็บให้ติดกันไปได้?" 
	 พระศาสดาทรง	 เฉลยว่า	 "ภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ส�ารวมใน
กามทั้งหลาย ปราศจากความอยากแล้ว มีสติระลึกได้ทุกเมื่อ พิจารณาเห็น
โดยชอบ ดับเครื่องร้อนกระวนกระวายเสียได้แล้ว ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ คือ  
มีความประสงค์เต็มบริบูรณ์ ในโลกนี้ ความอยาก ซึ่งเป็นเหตุดิ้นรน
ทะเยอทะยาน ของภิกษุนั้นไม่มี ภิกษุนั้นแล รู้ส่วนข้างปลายทั้งสอง ด้วย
ปัญญาแล้ว ไม่ติดอยู่ในส่วนท่ามกลาง เรากล่าวว่า ภิกษุนั้นแหละ เป็น   
มหาบุรุษ ภิกษุนั้นแล ล่วงความอยาก อันผูกในสัตว์ไว้ในโลกนี้ ดุจด้าย   
เป็นเครื่องเย็บผ้าให้ติดกันไว้ได้"

บรรลุอรหัตตผลขณะยังเป็นคฤหัสถ์

	 ในที่สุดแห่งการตอบปัญหา	 ติสสเมตเตยยมาณพ	 ได้ส�าเร็จพระ
อรหัตผล	(ก่อนอุปสมบท)	เมื่อมาณพที่เหลือ	ทูลถามปัญหาของตน	ๆ	และ
พระบรมศาสดาทรงตอบแล้ว	 ติสสเมตเตยยมาณพ	 พร้อมมาณพเหล่านั้น	
ทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัย	 พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยวิธี

เอหิภิกขุอุปสัมปทา
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๕๓. ประวัติ พระกิมพิลเถระ 
		

ชาติภูมิ

	 ท่านพระกิมพิลเถระ	 เกิดในศากยราชตระกูล	 ในกรุงกบิลพัสดุ์		

เมื่อเจริญวัยแล้ว	อนุรุทธศากยกุมาร	 ได้มาชักชวนให้ออกบวช	ในพระพุทธ

ศาสนา	

	 กิมพิลวงศ์ศากยะ	 มีความพอใจตกลงจะออกบวชด้วย	 จึงพร้อม

ด้วยศากยะอื่นๆ	๔	พระองค์	คือ	ภัททิยะ	อนุรุทธะ	อานันทะ	ภคุ	และ	กุมาร

ฝ่ายโกลิยวงศ์อีกหนึ่ง	 คือ	 เทวทัตต์	 เมื่อนับอุบาลีผู้เป็นนายภูษามาลาด้วย		

ก็เป็น	๗	คน	พากันเสด็จออกจากพระนคร	พร้อมด้วยจาตุรงคเสนา	

	 เมื่อเสด็จถึงปลายแดนพระนครแล้ว	 จึงให้พวกจาตุรงคเสนากลับ

คืนพระนคร	และเปลื้องเครื่องประดับส�าหรับทรง	มอบให้แก่อุบาลีภูษามาลา	

แล้วสั่งให้กลับพระนคร	ขายเครื่องประดับนั้นเลี้ยงชีพ	

	 แต่อุบาลีไม่มีความพอใจ	 ที่กระท�าเช่นนั้น	 ใคร่จะออกบวชใน

พระพุทธศาสนาด้วย	 จึงแขวนเครื่องประดับส�าหรับทรงนั้นไว้ที่ต้นไม้	 ทูล

ความประสงค์ของตน	ให้แก่ศากยะเหล่านั้นทราบ	

	 กิมพิลศากยกุมาร	 พร้อมด้วยศากยกุมารเหล่านั้น	 ได้พาอุบาลี

ติดตามเสด็จออกไปด้วย	 ครั้นถึงที่เฝ้าพระบรมศาสดา	 ซึ่งประทับอยู่ที่อนุ

ปิยนิคม	แคว้นมัลละแล้ว	พากันทูลขออุปสมบทในพระพุทธศาสนา	

	 พระบรมศาสดา	 ก็ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา	

ครั้นเมื่อพระกิมพิลศากยะ	 ได้อุปสมบทแล้ว	 เป็นผู้ไม่ประมาท	 อุตส่าห์

บ�าเพ็ญเพียรในวิปัสสนากรรมฐาน	 ไม่ช้าก็ได้ส�าเร็จพระอรหัตผล	 เป็นพระ

อเสขบุคคล	ในพระพุทธศาสนา.	
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๕๔. ประวัติ พระปุณณกเถระ 

ชาติภูมิ

	 ท่านพระปุณณกะ	 เป็นบุตรพราหมณ์	 ในพระนครสาวัตถี	 เมื่อ

เจริญวัยแล้ว	 ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยา	 ในส�านักของ

พราหมณ์พาวรี	ผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล	

ออกบวชเป็นชฎิลตามพราหมณ์พาวรี

	 ครั้นต่อมา	พราหมณ์พาวรี	มีความเบื่อหน่ายในฆราวาสวิสัย	จึงได้

ทูลลาออกจากหน้าที่ปุโรหิต	ออกบวชเป็นชฎิล	ประพฤติพรต	ตามลัทธิของ

พราหมณ์	 ตั้งอาศรมอยู่ที่ฝั่งแม่น�้าโคธาวารี	 ที่พรมแดนแห่งเมืองอัสสกะ	

และเมืองอาฬกะต่อกัน	

	 ปุณณกมาณพ	ออกบวชติดตามไปศึกษาศิลปวิทยาอยู่ด้วย	และอยู่

ในศิษย์	๑๖	คน	ที่พราหมณ์พาวรี	ได้ผูกปัญหา	ให้ไปทูลถามพระบรมศาสดา	

ที่ปาสาณเจดีย์	แคว้นมคธ

ปุณณกมาณพ ทูลถามปัญหาเป็นคนที่สาม

	 ปุณณกมาณพ	 ได้ทูลถามปัญหาเป็นคนที่สามว่า	 บัดนี้	 มีปัญหามา

ถึงพระองค์	 ผู้ที่หาความหวาดหวั่นมิได้	 รู้เหตุที่เป็นรากเหง้า	 ของสิ่งทั้งปวง	

ข้าพระพุทธเจ้า	ขอทูลถาม	“หมู่มนุษย์ในโลกนี้ คือ ฤาษี กษัตริย์ พราหมณ์ 

เป็นอันมาก อาศัยอะไรจึงบูชายัญบวงสรวงเทวดา ขอพระองค์จงตรัสบอก 

ข้อความนี้แก่ข้าพระพุทธเจ้า”

	 พระบรมศาสดา	ทรงตอบว่า	“หมู่มนุษย์เหล่านั้น อยากได้ของที่ตน

ปรารถนา อาศัยที่มีชราท�าให้แปรเปลี่ยน จึงบูชายัญบวงสรวงเทวดา”
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	 ปุณณกเถระ:	 หมู่มนุษย์เหล่านั้น	 ถ้าไม่ประมาทในยัญของตน	 จะ

ข้ามพ้นชาติชราได้บ้างหรือไม่?

	 พระพุทธเจ้า:	หมู่มนุษย์เหล่านั้น	มุ่งลาภที่ตนหวัง	จึงพูดสรรเสริญ

การบูชายัญ	ร�าพันสิ่งที่ตัวปรารถนา	ก็เพราะอาศัยลาภ	เรากล่าวว่า	ผู้บูชายัญ

เหล่านั้น	ยังเป็นคนก�าหนัด	ยินดีในภพ	ไม่ข้ามพ้นชาติชราไปได้

	 ปุณณกเถระ:	ถ้าผู้บูชายัญเหล่านั้น	ข้ามพ้นชาติชรา	เพราะยัญของ

ตนไม่ได้	เมื่อเป็นเช่นนี้	ใครเล่า	ในเทวโลก	หรือมนุษย์โลก	ข้ามพ้นชาติชรา

นั้นได้แล้ว?

 พระพุทธเจ้า:	ความอยาก	ซึ่งเป็นเหตุดิ้นรน	ทะเยอทะยานของผู้ใด	

ไม่มีอยู่ในทุก	ๆ 	ชาติ	เพราะได้พิจารณาเห็นธรรมที่ยิ่ง	และ	หย่อนในโลก	เรา

กล่าวว่า	ผู้นั้น	ซึ่งสงบระงับแล้ว	ไม่มีทุจริต	ความประพฤติชั่ว	อันจะท�าให้มัว

หมอง	ดุจควันไฟอันจับเป็นเขม่า	 ไม่มีกิเลสอันจะกระทบจิต	หาความอยาก

ทะเยอทะยานมิได้	ข้ามพ้นชาติชราไปได้แล้ว

บรรลุอรหัตตผล และอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา

	 ครั้นพระบรมศาสดาทรงแก้ปัญหา	ที่ปุณณกมาณพ	ทูลถามอย่างนี้

แล้ว	 ในที่สุดแห่งการแก้ปัญหา	 ปุณณกมาณพ	 ได้ส�าเร็จพระอรหัตผล	 เมื่อ

พระศาสดาทรงตอบปัญหา	แห่งมาณพคนอื่นๆ	เสร็จสิ้นแล้ว	ปุณณกมาณพ

พร้อมด้วยมาณพอีก	 ๑๕	 คน	 ขออุปสมบทในพระธรรมวินัย	 พระองค์ทรง

อนุญาตให้เป็นภิกษุ	ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา.	
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๕๕. ประวัติ พระภัททิยเถระ (กาฬิโคธาบุตร) 
		

บุพกรรมในอดีต
 ท่านพระภัททิยเถระ	ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ	บังเกิด

ในสกุลมีสมบัติมาก	ไปฟังธรรมของพระศาสดา	ในวันนั้น	ได้เห็นพระศาสดา

ทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่ง	 ไว้ในต�าแหน่ง	 เอตทัคคะ	 เป็นยอดของเหล่าภิกษุ	

ผู้มีตระกูลสูง	 จึงคิดว่า	 แม้เราก็ควรเป็นยอดของเหล่าภิกษุ	 ผู้มีตระกูลสูง		

ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต	

	 จึงนิมนต์พระตถาคต	 ถวายมหาทาน	 แก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้า

เป็นประมุข	๗	วัน	หมอบแทบบาทมูล	ตั้งความปรารถนาว่า	ข้าแต่พระองค์	

ผู้เจริญ	 ข้าพระองค์มิได้หวังสมบัติอย่างอื่น	 ด้วยผลแห่งทานนี้	 แต่ใน

อนาคตกาล	 ขอข้าพระองค์	 พึงเป็นยอดของเหล่าภิกษุ	 ผู้มีตระกูลสูง	 ใน

ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเถิด	

	 พระศาสดาทรงตรวจดูอนาคต	 เล็งเห็นความส�าเร็จ	 จึงพยากรณ์ว่า	

กรรมนี้ของท่าน	จักส�าเร็จ	ในที่สุดแห่งแสนกัปแต่กัปนี้	พระพุทธเจ้าพระนาม

ว่าโคดม	จักอุบัติขึ้น	ท่านจักเป็นยอดของเหล่าภิกษุ	ผู้มีตระกูลสูง	ในศาสนา

ของพระองค์	ทรงกระท�าอนุโมทนาภัตรแล้ว	เสด็จกลับวิหาร	

	 ครั้นได้ฟังพยากรณ์แล้ว	 จึงทูลถามกรรม	 ที่จะให้เป็นไปส�าหรับ

ภิกษุผู้เกิดในสกุลสูง	 ได้กระท�ากรรมอันดีงามมากหลาย	 จนตลอดชีวิต	

อย่างนี้	คือ	สร้างธรรมาสน์	ปูลาดเครื่องลาดบนธรรมาสน์	พัดส�าหรับผู้แสดง

ธรรม	 รายจ่ายส�าหรับพระธรรมกถึก	 โรงอุโบสถ	 กระท�ากาละ(ตาย)	 ใน

อัตภาพนั้นแล้ว	เวียนว่ายในเทวโลกและมนุษยโลกทั้งหลาย	

	 ในระหว่างพระพุทธเจ้าพระนามว่า	กัสสปะ	และพระพุทธเจ้าของเรา	

มาบังเกิดในเรือนกุฎุมพี	ในกรุงพาราณสี	สมัยนั้น	พระปัจเจกพุทธเจ้าหลาย
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องค์	 มาแต่ภูเขาคันธมาทน์	 นั่งฉันบิณบาตร	 ในที่ที่สะดวกสบาย	 ใกล้ฝั่ง

แม่น�้าคงคา	 เขตกรุงพาราณสี	 กุฎุมพีนั้นทราบว่า	 พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่า

นั้น	 กระท�าการแบ่งภัตรนั้น	 ในที่ตรงนั้นเป็นประจ�าทีเดียว	 จึงลาดแผ่นหิน	

ไว้	๘	แผ่น	บ�ารุงพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย	จนตลอดชีวิต	ท่านเวียนว่าย

ไปในเทวโลก	และมนุษยโลกถึงพุทธันดรหนึ่ง

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	 ท่านพระภัททิยเถระ	 บังเกิดเป็นพระโอรสของ

นางศากยกัญญา	 ผู้ทรงพระนามว่า	 กาฬิโคธาราชเทวี	 อยู่ในกรุงกบิลพัศดุ์	

พระนามว่า	 ภัททิยราชกุมาร	 เมื่อเจริญวัยแล้ว	 ได้เสวยราชสมบัติสืบศากย

วงศ์	ต่อมาภายหลังอนุรุทธกุมาร	ผู้สหายได้มาชักชวนให้ออกบรรพชา	

	 ในชั้นต้น	 ภัททิยราชกุมารไม่พอใจจะออกบวชด้วย	 แต่สุดท้ายก็

จ�าเป็นต้องยอมบวช	จึงได้ทูลลาพระมารดา	สละราชสมบัติ	เสด็จออกไปเฝ้า

พระบรมศาสดา	 ที่อนุปิยนิคมแคว้นมัลละ	 พร้อมด้วยพระราชกุมารห้า

พระองค์	คือ	อนุรุทธะ,	อานันทะ,	ภคุ,	กิมพิละ,	และเทวทัตต์	นับอุบาลีผู้

เป็นนายภูษามาลา(ช่างตัดผม)	 เข้าด้วยเป็น	๗	ทูลขออุปสมบทในพระธรรม

วินัย	

มักเปล่งอุทานว่า “สุขหนอๆ”

	 ครั้นพระภัททิยะ	ได้อุปสมบทแล้วเป็นผู้ไม่ประมาท	อุตส่าห์บ�าเพ็ญ

สมณธรรม	 ไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัตต์ในพรรษาที่บวชนั้น	 เมื่อท่านได้

บรรลุพระอรหัตต์แล้ว	ไม่ว่าจะไปอยู่ในที่ใด	คือ	ไปในป่าก็ดี	อยู่ใต้ร่มไม้ก็ดี	

อยู่ในที่ว่างจากเรือนแห่งอื่นๆ	 ก็ดี	 มักเปล่งอุทานในที่นั้นว่า	 “สุขหนอๆ” 

เสมอ	ๆ	
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	 ภิกษุทั้งหลายได้ยิน	 ได้ฟังแล้ว	 จึงน�าความไปกราบทูลพระศาสดา

ว่า	ท่านพระภัททิยะอุทานอย่างนี้	คงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์	มัวนึกถึง

ราชสมบัติเป็นแน่นอน	ไม่ต้องสงสัย	พระบรมศาสดา	รับสั่งให้หาพระภัททิยะ

มาเฝ้าแล้วตรัสถามว่า “ภัททิยะ ได้ยินว่า ท่านเปล่งอุทานอย่างนั้น จริงหรือ?” 

 “จริงพระพุทธเจ้าข้า” 

 “เพราะเหตุใด จึงได้เปล่งอุทานอย่างนั้น” 

	 ท่านภัททิยะกราบทูลว่า	 “เมื่อก่อนข้าพระพุทธเจ้า เป็นพระเจ้า

แผ่นดิน ต้องจัดการรักษาความปลอดภัย ทั้งภายในวัง และนอกวัง ทั้ง

ภายในเมือง และนอกเมือง จนตลอดทั่วอาณาเขต ข้าพระพุทธเจ้า แม้มีคน

มารักษาความปลอดภัยตัวอย่างนี้แล้ว ยังต้องหวาดกลัว สะดุ้งอยู่เป็นนิตย์ 

เดี๋ยวนี้ข้าพระพุทธเจ้า แม้ไปอยู่ป่า แม้จะอยู่ใต้ร่มไม้ แม้จะอยู่ในที่ว่างจาก

เรือนแห่งอื่นๆ ก็ไม่กลัว ไม่หวาด ไม่รังเกียจ ไม่สะดุ้งแล้ว ไม่ต้องขวนขวาย 

มีขนเป็นปกติ ไม่ลุกชันเพราะความกลัว อาศัยอาหาร ที่ผู้อื่นให้เลี้ยงชีพมีใจ

ดุจมฤคอยู่ ข้าพระพุทธเจ้าเห็นอ�านาจประโยชน์อย่างนี้แล้ว จึงเปล่งอุทาน

อย่างนั้นๆ” 

	 พระบรมศาสดาทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว	 ทรงเปล่งอุทานชมเชย

ขึ้นในเวลานั้น

เอตทัคคะในทางผู้เกิดในตระกูลสูง

	 ท่านภัททิยะนั้นเกิดในตระกูลสูง	 ทั้งท่านก็ได้เป็นกษัตริย์	 เสวยราช

สมบัติแล้วด้วย	ถึงอย่างนั้น	ก็ยังสละราชสมบัติออกบวช	ด้วยเหตุนั้น	ท่าน

จึงได้รับความสรรเสริญ	จากพระบรมศาสดาในต�าแหน่งเอตทัคคะว่า	ภัททิย

โอรสของพระนางกาฬิโคธา	 เป็นยอดของเหล่าภิกษุ	 ผู้มีตระกูลสูง	 (อุจจ							

กุลิกาน�)	ในศาสนาของเรา	
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๕๖. ประวัติ พระเมตตคูเถระ 

ชาติภูมิ

	 ท่านพระเมตตคูเถระ	 เป็นบุตรพราหมณ์ในนครสาวัตถี	 เมื่อ

เจริญวัยแล้ว	 ได้ไปมอบตัวยอมตนเป็นศิษย์พราหมณ์พาวรี	 ผู้เป็นปุโรหิต	

ของพระเจ้าปเสนทิโกศล	เพื่อศึกษาศิลปวิทยา	

บวชเป็นชฎิลตามพราหมณ์พาวรี

	 ครั้นกาลต่อมาพราหมณ์พาวรี	 ออกบวชเป็นชฎิล	 ประพฤติพรต

ตามลัทธิของพราหมณ์	 ตั้งอาศรมอยู่ที่ฝั่งแม่น�้าโคธาวารี	 ที่พรมแดนแห่ง

เมืองอัสสกะและเมืองอาฬกะต่อกัน	

	 เมตตคูมาณพ	ออกบวชติดตามไปศึกษาศิลปวิทยาอยู่ด้วย	และนับ

เข้าเป็นมาณพ	๑๖	คน	ที่พราหมณ์พาวรี	ได้ผูกปัญหาให้ไปทูลถามพระบรม

ศาสดา	ที่ปาสาณเจดีย์	แคว้นมคธ	

เมตตคูมาณพ ทูลถามปัญหาเป็นคนที่สี่

	 เมตตคูมาณพ	 ทูลถามปัญหาเป็นคนที่สี่ว่า	 ข้าพระพุทธเจ้าขอ						

ทูลถาม	 ทราบมาว่า	 พระองค์ถึงที่สุดจบไตรเพท	 มีจิตอันได้อบรมดีแล้ว	

ทุกข์	ในโลกหลายประการ	ล้วนมีเหตุมาแต่อะไร?	

	 พระศาสดา มีด�ารัสตอบว่า	ท่านถามเรา	ถึงเหตุเกิดแห่งทุกข์	เราจะ

บอกแก่ท่าน	ตามรู้เห็น	ทุกข์ในโลกนี้	มีอุปธิ	คือกรรม	และ	กิเลส	เป็นเหตุ	

ล้วนเกิดมาก่อนแต่อุปธิ	 ผู้ใด	 เป็นคนเขลา	 ไม่รู้แล้ว	 กระท�าอุปธินั้นให้เกิด

ขึ้น	 ผู้นั้นย่อมถึงทุกข์เนือง	 ๆ	 เหตุนั้น	 เมื่อรู้เหตุว่า	 อุปธิเป็นตัวให้เหตุเกิด

แล้ว	อย่ากระท�าให้อุปธินั้นเกิดขึ้น



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๗ ตอน ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป

216

 เมตตคูมาณพ:	 ข้าพระพุทธเจ้าทูลถามข้อใด	 ก็ทรงแก้ข้อนั้น	

ประทานแก่ข้าพระพุทธเจ้าแล้ว	 ข้าพระพุทธเจ้า	 ขอถามข้ออื่นอีก	 ขอเชิญ

พระองค์ทรงแก้	อย่างไร	ผู้มีปัญญา	จึงข้ามพ้นห้วงทะเลใหญ่	คือ	ชาติชรา	

และโศกพิไรร�าพันได้	 ขอพระองค์จงทรงแก้ข้อนั้น	 ประทานแก่ข้า

พระพุทธเจ้า	เพราะว่าธรรมนั้น	พระองค์ก็ทรงทราบแล้ว?

	 พระพุทธเจ้า: เราจักแสดงธรรม	 ที่จะพึงเห็นแจ้งด้วยตนเอง	

อัตภาพนี้	 ไม่ต้องพิศวงตามค�าของผู้อื่นว่า	 คือ	 อย่างนี้ๆ	 ที่บุคคลได้ทราบ

แล้ว	จะเป็นผู้มีสติ	ด�าเนินข้ามความอยาก	อันให้ติดอยู่ในโลกเสียได้แก่ท่าน

 เมตตคูมาณพ:	ข้าพระพุทธเจ้ายินดีธรรมที่สูงสุดนั้น	เป็นอย่างยิ่ง?

 พระพุทธเจ้า:	 ท่านรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง	 ในส่วนเบื้องบน	 (คือ	

อนาคต)	 ในส่วนเบื้องต�่า	 (คือ	 อดีต)	 ในส่วนท่ามกลาง	 (คือ	 ปัจจุบัน)	 จง

บรรเทาความเพลิดเพลิน	 ความยึดมั่น	 ในส่วนเหล่านั้นเสีย	 วิญญาณของ

ท่าน	จะไม่ตั้งอยู่ในภพ	ภิกษุผู้มีธรรม	เป็นเครื่องอยู่อย่างนี้	มีสติไม่เลินเล่อ	

ได้ทราบแล้ว	ละความถือมั่น ว่าเป็นของเราเสียได้แล้ว	จะละทุกข์	คือ	ชาติ

ชรา	และโศกพิไรร�าพันในโลกนี้ได้	

	 เมตตคูมาณพ:	 ข้าพระพุทธเจ้า	 ชอบพระวาจาของพระองค์เป็น

อย่างยิ่ง	ธรรมอันไม่มีอุปธิ	พระองค์ทรงแสดงชอบแล้ว	พระองค์คงละทุกข์

ได้แน่แล้ว	แม้ท่านผู้รู้	ที่พระองค์ทรงสั่งสอนอยู่เป็นนิตย์	ไม่หยุดหย่อน	คง

ละทุกข์นั้นได้ด้วยเป็นแน่	 เหตุนั้น	 ข้าพระพุทธเจ้า	 จึงได้มาถวายบังคม

พระองค์	 ด้วยตั้งใจ	 จะให้ทรงสั่งสอนข้าพระพุทธเจ้าเป็นนิตย์ไม่หยุดหย่อน	

เหมือนอย่างนั้นบ้าง?

	 พระพุทธเจ้า:	 ท่านรู้ว่าผู้ใดเป็นพราหมณ์	 ถึงที่สุดจบไตรเพท	 ไม่มี

กิเลสเครื่องกังวล	ไม่ติดข้องอยู่ในกามภพ	ผู้นั้นแล	ข้ามพ้นเหตุแห่งทุกข์ได้	

ดุจห้วงทะเลอันใหญ่นี้ได้แน่แล้ว	 ครั้นข้ามถึงฝั่งแล้ว	 เป็นคนไม่มีกิเลสอัน	
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ตรึงจิต	 สิ้นความสงสัย	 ผู้นั้นครั้นรู้แล้ว	 ถึงที่สุดจบไตรเพทในศาสนานี้						

ละธรรมที่เป็นเหตุติดข้องอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เสียได้แล้ว	 เป็นคนมีความ

อยากสิ้นแล้วไม่มีกิเลสอันจะกระทบจิต	 หาความอยากทะเยอทะยานมิได้	

เรากล่าวว่าผู้นั้นแลข้ามพ้นชาติชราได้แล้ว

บรรลุอรหัตตผล และอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา

	 ในที่สุดแห่งการแก้ปัญหา	 เมตตคูมาณพ	 ก็ได้ส�าเร็จพระอรหัตผล	

เมื่อจบโสฬสปัญหาพยากรณ์แล้ว	เมตตคูมาณพ	พร้อมด้วยมาณพอีกสิบห้า

คน	 ทูลขออุปสมบท	 พระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาต	 ให้เป็นภิกษุในพระธรรม

วินัยด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา.	
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๕๗. ประวัติ พระราหุลเถระ
		

บุพกรรมในอดีต

	 พระราหุลเถระ	ในอดีตกาล	ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ	

เช่นเดียวกันกับพระรัฏฐปาละ	 (เรื่องที่	 ๑๘)	 คือเกิดในครอบครัวคฤหบดี

มหาศาล	ในกรุงหังสวดี	เมื่อท่านเจริญวัยแล้ว	ด�ารงอยู่ในฆราวาสครองเรือน	

	 เมื่อบิดาของแต่ละคน	เสียชีวิตแล้ว	ท่านทั้งสอง	จึงเรียก	คนจัดการ

คลังรัตนะของตนๆ	มาแล้ว	 เห็นทรัพย์มีอยู่มากมาย	คิดว่า	คนทั้งหลายมีปู่

และปู่ทวดเป็นต้น	 พาเอากองทรัพย์มากมายเหล่านี้	 ติดตัวไปไม่ได้	 บัดนี้			

เราควรจะถือเอาทรัพย์ติดตัวไปให้ได้	

	 คนทั้งสองนั้น	 จึงให้มหาทานแก่คนก�าพร้า	 และคนเดินทางเป็นต้น	

ในสถานที่	๔	แห่ง	คนหนึ่ง	สอบถามคนที่มาแล้วๆ	ในโรงทานของตน	ผู้ใด

ชอบใจสิ่งใด	เป็นต้นว่า	ข้าวยาคูและของขบเคี้ยว	ก็ให้สิ่งนั้น	แก่ผู้นั้น	เพราะ

เหตุนั้น	 เขาจึงชื่อว่า	ผู้กล่าวกะผู้มาแล้ว	อีกคนหนึ่งไม่ถามเลย	เอาภาชนะที่

เขาถือมาแล้วๆ	 ใส่ให้เต็มๆ	 แล้วจึงให้	 ด้วยเหตุนี้	 เขาจึงชื่อว่า	 ไม่กล่าวกะ					

ผู้มาแล้วๆ	

 ท่านพระราหุล	 ได้ปรนนิบัติดาบสองค์หนึ่ง	 ด้วยผลบุญกุศลนั้น	

ท�าให้ท่านไปบังเกิดเป็น พระยานาคราช	ต่อมาท่านเวียนว่ายในเทวโลกและ

มนุษยโลก	อยู่หลายพันกัป	

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	 ท่านพระราหุลเถระ	 มาบังเกิดเป็นโอรสของ			

เจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางยโสธรา	 (พิมพา)	 เป็นพระนัดดาของพระเจ้า

สุทโธทนะ	ผู้ครองกบิลพัสดุ์	
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ทูลขอราชสมบัติ

	 เมื่อพระบรมศาสดาได้ตรัสรู้แล้ว	 เสด็จมาเทศนาโปรดพระประยูร

ญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์	 ประทับอยู่ที่นิโครธาราม	 วันหนึ่ง	 พระองค์เสด็จไปที่

พระราชนิเวศน์ของพระนางยโสธรา	 พระราชเทวีเก่าของพระองค์	 พระ

ราชเทวีได้ส่งราหุลกุมาร	ผู้เป็นพระโอรสออกมาทูลขอราชสมบัติที่ควรจะได้	

	 ราหลุกมุาร	ออกไปเฝ้าเจรจาปราศรัย	แสดงความรักใคร่มปีระการต่างๆ	

ครั้นเห็นพระบรมศาสดาจะเสด็จกลับ	จึงร้องทูลขอราชสมบัติ	ตามที่เสด็จมา	

พระพุทธองค์ทรงประทานอริยทรัพย์

	 พระบรมศาสดาทรงพระด�าริว่า	ก็ทรัพย์สมบัติทั้งหลายมั่นคงถาวร	และ

ประเสริฐยิ่งกว่าอริยทรัพย์มิได้มี	ควรที่เราจะให้อริยทรัพย์แก่ราหุล	 เมื่อทรงด�าริ

อย่างนี้แล้ว	จึงตรัสสั่งพระสารีบุตรว่า	ถ้าอย่างนั้นสารีบุตรบวชให้ราหุลเถิด	

	 ครั้งนั้น	ราหุลกุมารยังเยาว์อยู่	มีอายุยังไม่ครบอุปสมบท	พระสารีบุตร

จึงทูลถามว่า	จะโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้าบวชราหุลกุมารอย่างไร	

บวชเป็นสามเณรรูปแรกในพุทธศาสนา

	 พระบรมศาสดาปรารภเรื่องนี้ให้เป็นต้นเหตุ	 จึงทรงพระอนุญาตให้

ภิกษุบวชกุลบุตร	 ที่มีอายุยังไม่ครบอุปสมบทให้เป็นสามเณรเป็นครั้งแรก	

ด้วยไตรสรณคมน์	

	 เมื่อราหุลกุมารบวชเป็นสามเณรแล้ว	 ตามเสด็จพระบรมศาสดา	

และพระอุปัชฌายะของตนไป	ครั้นเมื่อมีอายุครบแล้วก็ได้อุปสมบทเป็นภิกษุ	

พระบรมศาสดาสั่งสอนด้วยเทศนามหาราหุโลวาท

	 วันหนึ่ง	 ท่านพระราหุลอยู่	 ณ	 สวนมะม่วงแห่งหนึ่งในกรุงราชคฤห์	

พระบรมศาสดาเสด็จไป	ณ	ที่นั้น	ทรงแสดงเทศนาราหุโลวาทสูตร	ซึ่งว่าด้วย
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ภาชนะน�้าเปล่า	 บรรยายเปรียบเทียบด้วยคนพูดมุสาวาทเป็นต้น	 ตรัสสอน

ให้พระราหุลส�าเหนียกตามเทศนานั้นแล้วเสด็จกลับไป	

	 วันหนึ่ง	 พระราหุลเข้าเฝ้า	 พระบรมศาสดาสั่งสอนด้วยเทศนามหา

ราหุโลวาท	ซึ่งว่าด้วย	รูปกรรมฐานธาตุ	๕	อย่าง	คือ	ปฐวีธาตุ	ธาตุดิน,	อาโป

ธาตุ	ธาตุน�้า,	เตโชธาตุ	ธาตุไฟ,	วาโยธาตุ	ธาตุลม.	และอากาศธาตุ	ช่องว่าง,	

ให้พิจารณาด้วยปัญญาอันชอบ	ตามความเป็นจริงอย่างไรว่า	สิ่งนั้นไม่ใช่ของ

เรา	ส่วนนั้นไม่เป็นของเรา	ส่วนนั้นไม่ใช่ของตัวเรา	เป็นต้น	ในที่สุด	ตรัสสอน

ให้กรรมฐานอื่น	 ให้เจริญภาวนา	 คือ	 เมตตา	 กรุณา	 มุทิตา	 อุเบกขา	 อสุภ

สัญญา	อนิจจสัญญา	ครั้นทรงสอนจบแล้ว	พระราหุลมีจิตยินดีค�าสอนของ

พระบรมศาสดา	

บรรลุพระอรหัตผล
	 ภายหลังพระราหุลได้ฟังพระโอวาท	 ที่พระบรมศาสดาสั่งสอนใน

ทางวิปัสสนา	 คล้ายกับโอวาทที่ตรัสสอนภิกษุปัญจวัคคีย์	 เป็นแต่ในที่นี้ยก	

อายตนะภายในภายนอก	 เป็นต้น	 ขึ้นแสดงแทนขันธ์ห้า	 ท่านส่งจิตไปตาม	

พระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุพระอรหัตผล

เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา

	 ท่านพระราหุลนั้น	 เป็นผู้ใคร่ในการศึกษาธรรมวินัย	 ตามต�านาน

กล่าวไว้ว่า	 ท่านพระราหุลนั้น	 ครั้นลุกขึ้นแต่เช้าแล้ว	 จึงไปกอบทรายให้เต็ม

ฝ่าพระหัตถ์แล้ว	 ตั้งความปรารถนาว่า	 ในเวลานี้ข้าพเจ้า	 พึงได้รับซึ่งโอวาท

ค�าสั่งสอนแต่ส�านักพระบรมศาสดา	 หรือแต่ส�านักพระอุปัชฌายาจารย	์						

ทั้งหลาย	ให้ได้มากประมาณเท่าเม็ดทราย	ในก�ามือแห่งข้าพเจ้านี้	

	 ด้วยเหตุนั้นพระราหุล	 จึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่า						

เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใคร่ในการศึกษา	(สิกฺขกามาน�).	
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๕๘. ประวัติ พระโธตกเถระ 

ชาติภูมิ

	 ท่านพระโธตกเถระ	เกิดในสกุลพราหมณ์	ในกรุงสาวัตถี	 เมื่อมีอายุ

สมควรที่จะเล่าเรียนได้แล้ว	 ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของพราหมณ์พาวรีผู้เป็น

ปุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล	เพื่อศึกษาศิลปวิทยา	

ออกบวชเป็นชฎิลตามพราหมณ์พาวรี

	 ครั้นต่อมาพราหมณ์พาวรี	 มีความเบื่อหน่ายในฆราวาสวิสัย	 ได้			

ทูลลาพระเจ้าปเสนทิโกศล	ออกจากต�าแหน่งปุโรหิต	เมื่อได้รับพระบรมราชา			

นุญาตแล้ว	จึงออกบวชเป็นชฎิล	ประพฤติพรต	ตามลัทธิของพราหมณ์	ตั้ง

อาศรมอยู่ที่ฝั่งแม่น�้าโคธาวารี	ที่พรมแดนแห่งเมืองอัสสกะ	และเมืองอาฬกะ

ต่อกัน	เป็นอาจารย์ใหญ่	บอกไตรเพทในหมู่ศิษย์	

	 โธตกมาณพ	 ได้ออกบวชติดตามไปศึกษาศิลปวิทยาอยู่ด้วย	 และ

อยู่ในมาณพ	๑๖	คน	ที่พราหมณ์พาวรี	ผูกปัญหาให้ไปทูลถาม

โธตกมาณพ ทูลถามปัญหาเป็นคนที่ห้า

	 ท่านได้ทูลขอโอกาสถามปัญหา	 ครั้นพระบรมศาสดาทรงอนุญาต

แล้ว	จึงทูลถามปัญหาเป็นคนที่ห้าว่า

	 ข้าพระพุทธเจ้า	 ทูลถามพระองค์	 ขอจงตรัสบอกแก่ข้าพระพุทธเจ้า	

ข้าพระพุทธเจ้า	 อยากจะฟังพระวาจาของพระองค์	 ข้าพระพุทธเจ้า	 ได้ฟัง

สุรเสียงของพระองค์แล้ว	จะศึกษาข้อปฏิบัติ	ซึ่งเป็นเครื่องดับกิเลสของตน

	 พระบรมศาสดา	 ทรงตอบว่า	 ถ้าอย่างนั้น	 ท่านจงเป็นคนมีปัญญา				

มีสติ	ท�าความเพียรในศาสนานี้เถิด	
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 โธตกะ:	 ข้าพระพุทธเจ้า	 ได้เห็นพระองค์ผู้เป็นพราหมณ์	 หากังวล

มิได้	เที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก	เหตุนี้ข้าพระพุทธเจ้า	ขอถวายบังคม

พระองค์	ขอพระองค์จงเปลื้อง	ข้าพระพุทธเจ้าเสียจากความสงสัยเถิด

	 พระพุทธเจ้า:	 เราเปลื้องใคร	 ๆ	 ในโลก	 ผู้ยังมีความสงสัยอยู่ไม่ได้	

เมื่อท่านรู้ธรรมอันประเสริฐ	ก็จะข้ามห้วงทะเลใหญ่	คือ	กิเลสอันนี้เสียได้เอง

	 โธตกะ:	 ถ้าพระองค์จะทรงพระกรุณา	 ก็ควรแสดงธรรมอันท�าให้

กิเลสดับ	 ที่ข้าพระพุทธเจ้าควรจะรู้	 สั่งสอนข้าพระพุทธเจ้า	 ให้เป็นคนโปร่ง	

ไม่ขัดข้อง	 ดุจอาการตอนกิเลสดับเสียได้	 ไม่อาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใด	 เที่ยวอยู่ใน

โลกนี้

	 พระพุทธเจ้า:	 เราจักบอกอุบายดับกิเลส	 ซึ่งจะเห็นได้เอง	 ไม่ต้อง

เชื่อตามข่าว	ที่บุคคลได้ทราบแล้ว	จักมีสติข้ามพ้นความอยาก	ที่ตรึงใจไว้ใน

โลกเสียได้แก่ท่าน

	 โธตกะ:	 ข้าพระพุทธเจ้า	 ชอบใจอุบายดับกิเลส	 อันสูงสุดนั้นเป็น

อย่างยิ่ง

	 พระพุทธเจ้า:	 ถ้าท่านรู้ว่า	 ความทะยานอยาก	ทั้งเบื้องบน	 เบื้องต�่า	

ท่ามกลาง	 เป็นเหตุให้ติดข้องอยู่ในโลก	 ท่านอย่าท�าความทะยานอยาก	 เพื่อ

จะเกิดในภพน้อยใหญ่

บรรลุอรหัตตผล และอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา

	 ในที่สุดแห่งถาม-ตอบปัญหา	โธตกมาณพ	ส่งใจไปตามธรรมเทศนา	

จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะ	ไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน	บรรลุเป็นพระอรหันต์	 เมื่อ

การถาม-ตอบปัญหาเสร็จแล้ว	 โธตกมาณพ	 พร้อมด้วยมาณพอีกสิบห้าคน	

ขออุปสมบทในพระธรรมวินัย	 พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุ	 ด้วยวิธี

เอหิภิกขุอุปสัมปทา.	
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๕๙. ประวัติ พระสีวลีเถระ
		

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพระสีวลีเถระ	 ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ	 ไปวิหาร	

ยืนฟังธรรมอยู่ท้ายบริษัท	 เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่ง	 ไว้ใน

ต�าแหน่งเป็นยอดของเหล่าภิกษุ	ผู้มีลาภ	คิดว่า	แม้เราก็ควรเป็นอย่างนั้นบ้าง	

ในอนาคต	

	 จึงนิมนต์พระทศพล	ถวายมหาทาน	๗	วัน	กระท�าความปรารถนาว่า	

ด้วยการกระท�ากุศลกรรมนี้	 ข้าพระองค์ไม่ปรารถนาสมบัติอย่างอื่น	 แต่ข้า

พระองค์	 พึงเป็นยอดของเหล่าภิกษุ	 ผู้มีลาภ	 เหมือนอย่างภิกษุที่พระองค์

ทรงสถาปนาไว้	 ในต�าแหน่งเอตทัคคะ	 ในศาสนาของพระพุทธเจ้า	 พระองค์

หนึ่งในอนาคตกาล	

	 พระศาสดาทรงเห็นว่า	 ไม่มีอันตรายส�าหรับความปรารถนานั้น	 จึง

พยากรณ์ว่า	 ความปรารถนาของท่านนี้	 จักส�าเร็จ	 ในส�านักของพระพุทธเจ้า

พระนามว่าโคตมะ	 ในอนาคต	 แล้วเสด็จกลับ	 ท่านท�ากุศลตลอดชีพ	 แล้ว

เวียนว่ายอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก	 ครั้งพระวิปัสสีพุทธเจ้า	 ท่านบ�าเพ็ญ

กุศลจนตลอดชีวิต	 ท่องเที่ยวในเทวโลกและมนุษยโลก	มาถือก�าเนิดในบ้าน

ต�าบลหนึ่ง	ไม่ไกลกรุงพันธุมดี	

แข่งขันถวายทาน

	 สมัยนั้น	 ชาวเมืองพันธุมดี	 แข่งขันกับพระราชา	 ถวายทานแด่พระ

ทศพล	วันหนึ่ง	คนเหล่านั้น	ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวถวายทาน	คิดว่า	ทานที่เรา

ให้ครั้งนี้	ไม่มีอะไรบ้าง	เห็นน�้าผึ้งและเนยแข็งขาดไป	จึงส่งบุรุษผู้หนึ่ง	ไปดัก

ในทางจากชนบทเข้าไปในเมือง	คอยทีอยู่	หากมีผู้ใดน�าของสองสิ่งนี้มา	ก็ให้
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จัดการซื้อ

	 สมัยนั้น	 ท่านน�าเนยแข็งและน�้าผึ้ง	 ผ่านมาทางนั้นพอดี	 บุรุษนั้น				

จึงเจรจาขอซื้อ	 แต่ท่านไม่ยอมขาย	 แม้ว่าจะให้ราคาถึงหนึ่งพันกหาปณะ				

พอท่านทราบว่า	 เนยแข็งและน�้าผึ้ง	 จะน�าไปถวายพระภิกษุสงฆ์	 อันมี

พระพุทธเจ้าเป็นประมุข	 ก็มีความประสงค์จะมีส่วนในการบุญอันยิ่งใหญ่

ครั้งนี้ด้วย	

	 พอได้รับอนุญาต	ท่านก็ได้น�าเงินไปซื้อของเผ็ดร้อน	๕	อย่างมาบด

จนละเอียด	กรองคั้นเอาน�้าส้ม	จากนมส้มแล้วคั้นรวงผึ้งลงในนั้น	ปรุงกับผง

เครื่องเผ็ดร้อน	๕	อย่าง	แล้วใส่ไว้ในใบบัวใบหนึ่ง	จัดห่อ	แล้วถือมานั่ง	ณ				

ที่ไม่ไกลพระศาสดา	คอยจังหวะที่จะน�าเข้าไปถวายพระศาสดา	

	 เมื่อโอกาสนั้นมาถึงตน	จึงไปเฝ้าพระศาสดา	กราบทูลว่า	ข้าแต่พระ

ผู้มีพระภาคเจ้า	 นี้เป็นทุคคตบรรณาการของข้าพระองค์	 ขอพระองค์โปรด

กรุณารับของสิ่งนี้ของข้าพระองค์เถิด	 พระศาสดาทรงอนุเคราะห์ท่าน	 ทรง	

รับของถวายนั้นด้วยบาตรหิน	 ที่ท้าวมหาราชทั้ง	 ๔	 ถวายแล้ว	 ทรงอธิษฐาน

ให้ของที่น�ามาถวายนั้น		เพียงพอแก่ภิกษุจ�านวน	๖๘,๐๐๐	องค์	

	 ท่านถวายบังคมพระศาสดา	เมื่อเสวยเสร็จแล้ว	ยืนอยู่	ณ	ที่สมควร

ข้างหนึ่ง	กราบทูลว่า	ข้าพระองค์	พบพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว	วันนี้ชาวเมือง

พันธุมดี	น�าสักการะมาถวายพระองค์	แม้ข้าพระองค์	พึงเป็นผู้ถึงความยอด

ทางลาภ	และเป็นยอดทางยศ	ในภพที่เกิดแล้วๆ	ด้วยผลแห่งกรรมนี้	

	 พระศาสดาตรัสว่า	 ความปรารถนาจงส�าเร็จอย่างนั้นเถิด	 กุลบุตร	

แล้วทรงกระท�าอนุโมทนาภัตร	 แก่กุลบุตรนั้นและแก่ชาวเมือง	 แล้วเสด็จ

กลับไป	 ท่านกระท�ากุศลจนตลอดชีพแล้ว	 เวียนว่ายอยู่ในเทวโลกและ

มนุษยโลก
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สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	 ท่าน	 บังเกิดเป็นโอรสของพระนางสุปปวาสา			

ผู้เป็นพระราชธิดา	 ของพระเจ้ากรุงโกลิยะ	 จ�าเดิมแต่พระราชโอรสมาถือ

ปฏิสนธิในครรภ์พระมารดา	 ท�าพระมารดาให้สมบูรณ์ด้วยลาภสักการะเป็น

อันมาก	

	 แต่อยู่ในครรภ์พระมารดาถึง	 ๗	 ปี	 ๗	 เดือน	 ๗	 วัน	 (เพราะบุรพ

กรรมในอดีตชาติ	 เคยปฏิบัติตามค�าแนะน�าของมารดา	 โดยให้กองทัพปิด

ล้อมเมืองหนึ่ง	ท�าให้ประชาชนเมืองนั้นเดือดร้อนอดอยาก)	จึงประสูติ	 เวลา

ประสูติก็ประสูติง่ายที่สุด	 เปรียบประดุจน�้าไหลออกจากหม้อ	 ด้วยอ�านาจ

แห่งพุทธานุภาพ

	 กล่าวคือ	 เมื่อพระนางมีครรภ์แก่	 ครบก�าหนดประสูติแล้ว	 ได้เสวย

ทุกขเวทนาล�าบากมาก	 พระนางจึงให้พระสวามีบังคมทูลพระบรมศาสดา	

พระองค์ตรัสพระราชทานให้พรว่า	พระนางสุปปวาสา	ผู้เป็นพระราชธิดาของ

พระเจ้ากรุงโกลิยะ	จงเป็นหญิงมีความสุข	ปราศจากโรคาพยาธิ	ประสูติพระ

ราชบุตรผู้หาโรคมิได้เถิด	

	 พระนางสุปปวาสาก็ได้ประสูติพระราชบุตร	 พร้อมกับขณะที่พระ

ศาสดาตรัสพระราชทานพร	 เมื่อประสูติแล้วพระญาติได้ขนานพระนามว่า		

“สีวลีกุมาร”	เพราะระงับจิตที่เร่าร้อน	ของพระประยูรญาติทั้งหมด	

	 ส่วนพระนางสุปปาวาสา	 นึกถึงเหตุการณ์ที่เป็นมาแล้ว	 มีความ

ปรารถนาจะถวายมหาทานสัก	 ๗	 วัน	 จึงให้พระสวามีไปอาราธนานิมนต์		

พระภิกษุสงฆ์	 มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน	 เพื่อรับภัตตาหารในบ้าน	 ๗	 วัน	

พระราชสวามี	 ก็ไปตามความประสงค์ของนาง	 แล้วได้ถวายมหาทานตลอด	

๗	วัน	(สีวลีกุมารนั้น	นับตั้งแต่วันที่ประสูติ	ได้ถือธมกรกกรองน�้าถวายพระ

ตลอด	๗	วัน)	
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	 เมื่อสีวลีกุมารเจริญวัยขึ้นแล้ว	 ได้ออกผนวชในส�านักของท่านพระ

สารีบุตร	 ได้บรรลุผลสมตามความปรารถนา	 คือ	 ได้บรรลุพระอรหัตผล			

เป็นพระอเสขบุคลในพระพุทธศาสนา	

บรรลุพระอรหัตผลขณะปลงผมเสร็จ

	 นัยว่า	 ท่านได้บรรลุมรรคผลตั้งแต่เมื่อเวลาปลงผม	 คือ	 เมื่อเวลา

มีดโกนจรดลงศีรษะครั้งที่หนึ่ง	 ได้บรรรลุโสดาปัตติผล	 ครั้งที่สองได้					

บรรลุสกทาคามี	 ครั้งที่สามได้บรรลุอนาคามิผล	 ปลงผมเสร็จ	 ก็ได้บรรลุ			

พระอรหัตผล	

เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก

	 ตั้งต้นแต่นั้นมา	 ท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่	 (เพราะอานิสงส์ที่

เคยถวายน�้าผึ้งและเนยแข็ง แด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย) 

ทั้งภิกษุทั้งหลาย	ก็พลอยไม่ขัดข้องด้วยปัจจัยลาภ	เพราะอาศัยท่าน	

	 เพราะเหตุนั้น	 พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องว่า	 เว้นพระตถาคต	

เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย	ฝ่ายข้างผู้มีลาภมาก	(ลาภีน�	ยทิท�	สีวลี)

	 (อ่านเร่ืองบพุกรรมพระสวีลเีถระในหนงัสอืมนษุย์เล่ม ๑๕ หน้า ๒๑๕ - ผูร้วบรวม)
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๖๐. ประวัติ พระอุปสีวเถระ 

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพระอุปสีวเถระ	 เคยบ�าเพ็ญกุศลมาแล้ว	 ในพระพุทธเจ้าองค์

ก่อนๆ	ได้สั่งสมบุญ	อันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพาน	ไว้มากมายในภพนั้นๆ	

ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่า	 ปทุมุตตระ	 ท่านได้เกิดในเรือนของ

ตระกูลหนึ่ง	 บรรลุนิติภาวะแล้ว	 ละเพศฆราวาส	 บวชเป็นฤาษี	 อยู่ในป่า

หิมพานต์	 ได้พบพระพุทธเจ้าพระนามว่า	 ปทุมุตตระ	 ลาดเครื่องปูลาด	 ที่			

ท�าด้วยหญ้าแล้ว	 ได้ท�าการบูชาด้วยดอกสาละ	 แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า									

ผู้ประทับนั่งบนเครื่องลาดอันนั้น

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	 ท่านพระอุปสีวเถระ	 เป็นบุตรพราหมณ์ใน

พระนครสาวัตถี	เมื่อเจริญวัยแล้ว	ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของพราหมณ์พาวรี	

ผู้เป็นปุโรหิต	ของพระเจ้าปเสนทิโกศล	เพื่อศึกษาศิลปวิทยา	

ออกบวชเป็นชฎิลตามพราหมณ์พาวรี

	 ต่อมาพราหมณ์พาวรี	มีความเบื่อหน่ายในฆราวาส	จึงออกบวชเป็น

ชฎิล	ประพฤติพรต	ตามลัทธิของพราหมณ์	ตั้งอาศรมอยู่ที่ฝั่งแม่น�้าโคธาวารี	

ที่พรมแดนแห่งเมืองอัสสกะ	 และเมืองอาฬกะต่อกัน	 เป็นคณาจารย์ใหญ่

บอกไตรเพทแก่หมู่ศิษย์	

	 อุปสีวมาณพ	 ได้ออกบวชติดตามไปศึกษาศิลปวิทยาอยู่ด้วย	 และ

อยู่ในมาณพ	๑๖	คน	ที่พราหมณ์พาวรีผูกปัญหาให้ไปทูลถาม
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อุปสีวมาณพ ทูลถามปัญหาเป็นคนที่หก

	 ท่านได้ทูลขอโอกาสถามปัญหา	ครั้นได้รับพระพุทธานุญาตแล้ว	จึง

ได้ทูลถามปัญหาเป็นคนที่หกว่า

	 ล�าพังข้าพระพุทธเจ้าผู้เดียว	 ไม่ได้อาศัยอะไร	 และไม่อาจข้ามห้วง

ทะเลใหญ่	 คือ	 กิเลสได้	 ขอพระองค์ตรัสบอกอารมณ์ที่หน่วงเหนี่ยว	 ซึ่ง						

ข้าพระพุทธเจ้า	จะควรอาศัยข้ามห้วงนี้	แก่พระพุทธเจ้าเถิด	

	 พระบรมศาสดา	 ทรงพยากรณ์(เฉลย)ว่า	 ท่านจงเป็นผู้มีสติ	 เพ่ง

อากิญจัญญายตนญาณ	อาศัยอารมณ์ว่าไม่มี ๆ  ดังนี้	ข้ามห้วงทะเลใหญ่เถิด	

ท่านจงละกามทั้งหลายเสีย	 เป็นคนหมดความสงสัย	 เห็นความหมดไปแห่ง

ความทะยานอยากได้ชัดเจน	ทั้งกลางวันกลางคืนเถิด

	 อุปสีวมาณพ:	 ผู้ใดปราศจากความก�าหนัด	 ในกามทั้งหลายทั้งปวง

แล้ว	 ตัดญาณอื่นได้แล้ว	 อาศัยอากิญจัญญายตนญาณ	คือ	 ความเพ่งใจว่า	

“ไม่มีอะไร” เป็นอารมณ์	น้อมใจไปแล้ว	ในอากิญจัญญายตนญาณ	ซึ่งเป็น

ธรรมที่เปลื้องสัญญา	 อย่างประเสริฐสุด	 ผู้นั้นจะตั้งอยู่ในอากิญจัญญายตน

ญาณนั้น	ไม่มีเสื่อมบ้างหรือ?

	 พระพุทธเจ้า:	ผู้นั้นจะตั้งอยู่ในอากิญจัญญยตนญาณนั้น	ไม่เสื่อม

	 อุปสีวมาณพ:	 ถ้าผู้นั้นจะตั้งอยู่ในอากิญจัญญายตนญาณนั้น	 ไม่มี

เสื่อมสิ้นไป	 เขาจะเป็นคนยั่งยืนอยู่ในอากิญจัญญายตนญาณนั้น	 หรือ	 จะ

ดับขันธปรินิพพาน	วิญญาณของคนเช่นนั้น	จะเป็นฉันใด?

	 พระพุทธเจ้า:	เปลวไฟอันก�าลังลมเป่าแล้ว	ดับไป	ไม่ถึงความนับว่า	

ได้ไปแล้วข้างทิศไหน	 ฉันใด	 ท่านผู้รู้พ้นไปแล้วจากกองนามรูป	 ย่อมดับ

ไม่มีเหลือ	 (คือ	ดับพร้อมทั้งกิเลส	ทั้งขันธ์	คือ	 ร่างกาย)	 ไม่ต้องไปเกิดเป็น

อะไรอีกฉันนั้น

	 อุปสีวมาณพ:	ท่านผู้นั้นดับไปแล้ว	หรือ	 เป็นเพียงแต่ไม่มีตัว	หรือ	
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จะเป็นผู้ตั้งอยู่ยั่งยืน	หาอันตรายมิได้	ขอพระองค์ทรงพยากรณ์	ความข้อนั้น

แก่ข้าพเจ้า	เพราะว่าธรรมนั้น	พระองค์ได้ทรงทราบแล้ว

 พระพุทธเจ้า:	ผู้ที่ดับขันธปรินิพพานแล้ว	มิได้มีกิเลส	ซึ่งเป็นเหตุให้

เกิดในชาติต่อไปอีก	เพราะฉะนั้น	ประมาณแห่งเบญจขันธ์ของผู้นั้น	ไม่มีอีก

เมื่อธรรมทั้งหลาย	 (มีขันธ์เป็นต้น)	อันผู้นั้นขจัดได้หมดแล้ว	ก็ไม่ต้องกล่าว

ถึงว่าผู้นั้นจะไปเกิดเป็นอะไรอีก

บรรลุอรหัตตผล และอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา

	 ครั้นพระบรมศาสดาทรงแก้ปัญหา	 ที่อุปสีวมาณพทูลถามอย่างนี้

แล้ว	 ในที่สุดแห่งการแก้ปัญหา	 อุปสีวมาณพก็ได้บรรลุพระอรหัตผล	 (ก่อน

อุปสมบท)	 เมื่อการพยากรณ์ปัญหาแห่งมาณพนอกนี้	 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	

อุปสีวมาณพ	 พร้อมด้วยมาณพอีกสิบห้าคน	 ทูลขออุปสมบทในพระธรรม

วินัย	พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา.	
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๖๑. ประวัติ พระอุบาลีเถระ
		

บุพกรรมในอดีต
	 ในสมัยหนึ่ง	ท่านพระอุบาลีเถระ	เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อว่า	สุชาต	ใน
หงสาวดีนคร	 สะสมทรัพย์ไว้	 ๘๐	 โกฏิ	 มีทรัพย์และข้าวเปลือก	 นับไม่ถ้วน	
เป็นผู้มีความรู้อย่างยิ่ง	 มหาชนต่างนับถือ	 แต่ตัวท่านเอง	 ในครั้งนั้น	 ไม่
นับถือผู้ใด	 ด้วยในสมัยนั้น	 ยังไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้	 ในครั้งนั้นท่านมี
มานะ	กระด้าง	ไม่เห็นผู้ที่ควรบูชา	
	 ครั้นต่อมา	เมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่า	ปทุมุตตระ	เสด็จอุบัติขึ้นใน
โลก	ในครั้งนั้น	พระองค์ได้เสด็จเข้ามายังนครหงสาวดี	 เพื่อทรงแสดงธรรม
โปรดพุทธบิดา	มหาชนหลั่งไหลเข้ามาฟังธรรม	เป็นอาณาบริเวณประมาณ	๑	
โยชน์โดยรอบ	 ดาบสท่านหนึ่ง ชื่อสุนันทะ	 ได้สร้างปะร�าดอกไม้ขึ้นบัง
แสงแดด	เพื่อประโยชน์แห่งมหาชน	ตลอดทั่วทั้งพุทธบริษัท	

ถวายพระอารามปรารถนาจะได้ต�าแหน่งผู้เป็นเลิศในพระวินัย

	 ในครั้งนั้น	 เมื่อพระพุทธเจ้า	 ทรงประกาศอริสัจ	 ๔	 บริษัทแสนโกฏิ	
ก็ได้บรรลุธรรม	พระพุทธองค์	ทรงแสดงธรรม	เป็นเวลา	๗	วัน	๗	คืน	ครั้น
ถึงวันที่	๘	พระองค์ทรงพยากรณ์ สุนันทดาบส ดังนี้ว่า	ในแสนกัปนับจากนี้
ไป	จักมีพระศาสดาในโลก	ผู้ทรงสมภพ	จากราชตระกูลพระเจ้าโอกกากราช	
พระนามโดยพระโคตรว่า	 โคดม	 ดาบสนี้	 จักเกิดเป็นพุทธสาวกโดยนามว่า	
ปุณณมันตานีบุตร	และจะได้เป็นเอตทัคคะ	ยิ่งกว่าสาวกอื่น
	 ท่านได้ฟังพระด�ารัสของพระพุทธองค์แล้ว	 ก็ปรารถนาจะได้
ต�าแหน่ง	 ผู้เป็นเลิศในพระวินัย	 ท่านจึงได้ซื้อสวน	 ชื่อว่า	 โสภณะ	 ด้านหน้า
พระนคร	 ด้วยทรัพย์แสนหนึ่ง	 สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้า	 ท่านได้สร้าง				
เรือนยอด	ปราสาท	มณฑป	ถ�้า	 คูหา	 และที่จงกรม	สร้างเรือนอบกาย	 โรงไฟ						
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โรงเก็บน�้าและห้องอาบน�้า	 ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์.	 ท่านได้ถวายปัจจัยคือ		
ตั่ง	 เตียง	 ภาชนะ	 เครื่องใช้สอย	 และยาประจ�าวัดนี้ทุกอย่าง	 ท่านให้สร้าง
ก�าแพงอย่างมั่นคง	 สร้างที่อยู่อาศัยให้ท่านผู้มีจิตสงบผู้คงที่ไว้ในสังฆาราม	
ทั้งหมดนี้	ด้วยทรัพย์อีกจ�านวนแสนหนึ่ง	รวมเป็นสองแสน	
	 คร้ันเมือ่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 จึงได้นมินต์พระปทมุตุตระพุทธเจ้า	
ให้เสด็จมาเพื่อถวายพระอาราม	 คร้ันเมื่อถึงเวลา	 พระปทุมุตตรพุทธเจ้า	
พร้อมด้วยพระขีณาสพพันหนึ่ง	 ได้เสด็จเข้าไปสู่อาราม	 ท่านได้ถวาย
ภัตตาหารแล้ว	จึงได้ทูลถวายอารามนี้	
	 พระพุทธเจ้าครั้นทรงรับสังฆาราม	 ที่สร้างเรียบร้อยแล้ว	 ได้ทรง
อนโุมทนา	และทรงพยากรณ์พราหมณ์สชุาตว่า	 ในอกีแสนกปัข้างหน้า	 จักมพีระ
ศาสดาในโลก	ผู้ทรงสมภพในราชตระกูลโอกกากราช	พระนามโดยพระโคตรว่า	
โคตมะ	พระองค์จักทรงมีพุทธชิโนรส	ผู้เป็นธรรมทายาท	เป็นพุทธสาวก	ชื่อว่า	
อุบาลี	เธอจักบ�าเพ็ญบารมี	ในพระวินัย	ด�ารงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระชินะ	และ

เป็นผู้หาอาสวะมิได้	พระสมณโคดม	จักทรงแต่งตั้งเธอไว้ในเอตทัคคะ	

ท�าการล่วงเกินพระปัจเจกสัมพุทธเจ้า

	 ในกัปที่สอง	 ภายหลังภัทรกัปนี้ไป	 ท่านเกิดเป็นโอรสของพระเจ้า	
อัญชสะ	 ผู้มีพระเดชานุภาพยิ่งใหญ่	 มีทรัพย์หลายแสนโกฏิ	 ชื่อว่า	 เจ้าชาย	
จันทนะ	 เจ้าชายนั้น	 เป็นคนกระด้าง	 คือ	 แข็งกร้าว	 ถือตัว	 ด้วยความเมา				
ในชาติตระกูล	ยศ	และโภคะ
	 ในวันหนึ่ง	ท่านได้เสด็จออกประพาสอุทยานนอกพระนคร	โดยทรง
ช้างชื่อว่า	สิริกะ	แวดล้อมด้วย	กองทัพไพร่พลและบริวารเป็นอันมาก	ในทาง
ที่จะไปนั้น	พระปัจเจกสัมพุทธเจ้านามว่าเทวละ	ทรงพระด�าเนินผ่านหน้าช้าง
ไป	ท่านจึงไสช้างพระที่นั่ง	ไปล่วงเกินพระปัจเจกสัมพุทธเจ้า	
	 ด้วยพระบารมีในพระปัจเจกพุทธเจ้า	 ช้างพระที่นั่งนั้น	 กลับแสดง
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อาการโกรธท่าน	ซึ่งเป็นผู้บังคับช้าง	และไม่ยอมย่างเท้า	ยืนหยุดนิ่งอยู่	

	 ตัวท่านเมื่อได้แสดงกิริยาต�่าช้าเช่นนั้น	 ต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว	

ก็เกิดส�านึกขึ้นได้ว่า	 ข้าพเจ้าเห็นช้างไม่พอใจ	 จึงได้โกรธพระปัจเจกพุทธเจ้า	

เบียดเบียนพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าแล้ว	 ได้ไปยังพระอุทยาน	 ข้าพเจ้าไม่พบ

ความส�าราญ	ณ	ที่นั้น	 เหมือนคนถูกไฟไหม้ศีรษะ	ถูกความกระวนกระวาย

แผดเผา	 เหมือนปลาติดเบ็ด	 พื้นแผ่นดินเป็นเสมือนไฟลุกไปทั่ว	 ส�าหรับ

ข้าพเจ้า	 เมื่อภัยเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้	 ท่านจึงเข้าไปเฝ้าพระราชบิดา	 เล่าความ

ทั้งหมดให้ฟัง

	 พระเจ้าอัญชสะ	 ได้ฟังก็ตกพระทัย	 ตรัสว่า	 เพราะกระท�าความไม่

เอื้อเฟื้อ	 ในพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้น	พวกเราทั้งหมดจักพินาศ	พวกเราจัก

ให้	พระปัจเจกสัมพุทธมุนีนั้นอดโทษ	จึงจักไม่ฉิบหาย	หากเราทั้งหลาย	 ไม่

ไปขอให้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าทรงยกโทษ	 ภายใน	 ๗	 วัน	 แว่นแคว้นอัน

สมบูรณ์ของเรา	จักท�าลายหมด.

	 ท่านจึงเข้าไปเฝ้าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้า	 ขอขมาต่อพระองค์	 พระ

ปัจเจกพทุธเจ้ากท็รงยกโทษให้	 ด้วยกรรมเช่นนีท่้านจงึต้องเกดิมาในตระกลู 

ที่ต�่าในชาตินี้

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	 ท่านพระอุบาลีเถระ	 เป็นบุตรแห่งนายช่าง

กัลบก	 ในพระนครกบิลพัสดุ์	 เดิมชื่อว่าอุบาลี	 เมื่อเจริญวัยแล้ว	 ได้เป็นที่

เลื่อมใส	เจริญพระหฤทัย	แห่งเจ้าในศากยวงศ์ทั้งห้าพระองค์	ได้รับต�าแหน่ง

เป็นนายภูษามาลาแห่งเจ้าศากยวงศ์นั้น	

	 คร้ันพระบรมศาสดา	 เสด็จมาโปรดพระประยูรญาติ	 ที่กรุง										

กบิลพัสดุ์แล้ว	 เสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ์	 ไปประทับอยู่ที่อนุปิยนิคม													

อัมพวนาราม	ของมัลลกษัตริย์	
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บวชก่อนศากยกุมารห้าพระองค์

	 ครั้งนั้น	ศากยกุมารห้าพระองค์	คือ	ภัททิยะ	อนุรุทธะ	อานันทะ	ภคุ	

และกิมพิละ	รวมเทวทัตต์	ซึ่งเป็นเจ้าในโกลิยวงศ์เข้าด้วยเป็น	๖	 เสด็จออก

จากพระนคร	 ด้วยจาตุรงคเสนา	 เพื่อจะออกบวชในพระพุทธศาสนา	 อุบาลี	

เป็นนายภูษามาลา	 ได้ติดตามออกไปด้วย	 พากันไปเฝ้าพระบรมศาสดาที่		

อนุปิยนิคม	 แคว้นมัลละ	 ทูลขออุปสมบท	 ก่อนแต่จะอุปสมบท	 พวกเจ้า

ศากยะเหล่านั้น	 ทูลขอให้พระองค์บวชอุบาลี	 ผู้เป็นนายภูษามาลาก่อน	

พระองค์ก็ได้โปรดให้บวชอุบาลีก่อน	

	 เมื่อพระอุบาลีอุปสมบทแล้ว	ได้ฟังพระกรรมฐาน	ที่พระบรมศาสดา

ทรงสั่งสอน	ท่านไม่ประมาท	อุตส่าห์บ�าเพ็ญเพียร	ไม่ช้าก็ได้ส�าเร็จพระอรหัตต์	

เอตทัคคะในทางผู้ทรงพระวินัย

	 ท่านได้ศึกษาทรงจ�าพระวินัยปิฎก	 แม่นย�าช�านิช�านาญมาก	 เป็น					

ผู้สามารถจะท�าเร่ืองราวอะไรซ่ึงเกี่ยวด้วยวินัยได้เป็นอย่างดี	 ข้อนี้พึงเห็น

ตัวอย่างท่ีท่านได้รับพระอนุญาต	 ให้เป็นผู้วินิจฉัยอธิกรณ์สามเร่ือง	 คือ				

ภารตัจฉกวัตถุ,	อัชชุกวัตถุ,	และกุมารกัสสปวัตถุ	

	 ด้วยเหตุนี้ท่านพระอุบาลีจึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่า	

เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย	ผู้ทรงไว้ซึ่งพระวินัย	(วินยธราน�	ยทิท�	อุปาลิ)

เป็นผู้วิสัชนาในส่วนพระวินัยปิฎก ในปฐมสังคายนา

	 ภายหลัง	 เมื่อพระบรมศาสดานิพพานแล้ว	 ท่านพระมหากัสสปะ

เถระ	 ท�าสังคายนาพระธรรมวินัย	 สงฆ์ได้เลือกท่านให้เป็นผู้วิสัชนาในส่วน

พระวินัยปิฎก	เพราะท่านเป็นผู้มีความสามารถในเรื่องนี้	
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๖๒. ประวัติ พระนันทกเถระ 

ชาติภูมิ

	 ท่านพระนันทกเถระ	 เป็นบุตรพราหมณ์ในพระนครสาวัตถี	 เมื่อ

เจริญวัยแล้ว	 ได้ไปศึกษาศิลปวิทยาตามลัทธิของพราหมณ์	 อยู่ในส�านักของ

พราหมณ์พาวรี	ผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล	

ออกบวชเป็นชฎิลตามพราหมณ์พาวรี

	 ต่อมาพราหมณ์พาวรีผู้เป็นอาจารย์	 ออกไปบวชเป็นชฎิล	 ประพฤติ

พรตตามลัทธิของพราหมณ์	 ตั้งอาศรมอยู่ที่ฝั่งแม่น�้าโคธาวารี	 ที่พรมแดน

เมืองอัสสกะและเมืองอาฬกะต่อกัน	 เป็นอาจารย์ใหญ่บอกไตรเพทแก่							

หมู่ศิษย์	

	 นันทกมาณพพร้อมด้วยมาณพอื่น	 ออกบวชติดตามไปศึกษา

ศิลปวิทยาอยู่ด้วย	 และอยู่ในมาณพ	 ๑๖	 คน	 ที่พราหมณ์พาวรีผูกปัญหา				

ให้ไปทูลถาม

นันทกมาณพ ทูลถามปัญหาเป็นคนที่เจ็ด

	 นันทกมาณพ	ได้ทูลถามปัญหาเป็นคนที่เจ็ดว่า	ชนทั้งหลายกล่าวว่า	

มุนีมีอยู่ในโลก	 ข้อนี้เป็นอย่างไร	 เขาเรียกคนถึงพร้อมด้วยญาณ	 หรือ	 ถึง

พร้อมด้วยการเลี้ยงชีวิตว่าเป็นมุนี

	 พระบรมศาสดา	 ทรงเฉลยว่า	 ผู้ฉลาดในโลกนี้	 ไม่กล่าวคนว่าเป็น

มุนี	 ด้วยได้เห็น	 ด้วยได้สดับ	 หรือด้วยได้รู้มา	 เรากล่าวว่า	 คนใดท�าตนให้

ปราศจากกองกิเลส	 เป็นคนหากิเลสมิได้	 ไม่มีความกังวลทะยานอยาก	 คน			

ผู้นั้นแลชื่อว่ามุนี	



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๗ตอน ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป

235

	 นันทกมาณพ: สมณพราหมณ์	 เหล่าใดเหล่าหนึ่ง	 กล่าวความ

บริสุทธิ์ด้วยได้เห็น	 ด้วยได้ฟัง	 ด้วยศีล	 และ	พรต	 และด้วยวิธีเป็นอันมาก	

สมณพราหมณ์เหล่านั้น	 ประพฤติในวิธีเหล่านั้น	 ตามที่ตนเห็นว่า	 เป็น			

เครื่องบริสุทธิ์ข้ามพ้นชาติชราได้	 มีอยู่บ้างหรือไม่	 ข้าพระพุทธเจ้าทูลถาม			

ขอพระองค์ตรัสบอกความข้อนั้น	แก่ข้าพระองค์เถิด

	 พระพุทธเจ้า:	 สมณพราหมณ์เหล่านั้น	 แม้ถึงประพฤติอย่างนั้น			

เรากล่าวว่าพ้นชาติชราไม่	ได้แล้ว

	 นันทกมาณพ:	ถ้าพระองค์ตรัสว่า	สมณพราหมณ์เหล่านั้น	พ้นชาติ

ชราไม่ได้แล้ว	เมื่อเป็นเช่นนั้น	ใครเล่าในเทวโลก	หรือ	ในมนุษยโลก	จะพ้น

ชาติชราได้?

 พระพุทธเจ้า:	 เราไม่กล่าวว่า	 สมณพราหมณ์	 อันชาติชราครอบง�า

แล้วหมดทุกคน	แต่เรากล่าวว่า	สมณพราหมณ์เหล่าใดในโลกนี้	ละอารมณ์ที่

ตนได้เห็น ได้ฟัง ได้รู้ และ ศีลพรตกับวิธีอันมากเสียทั้งหมด	 ก�าหนดรู้

ตัณหาว่าเป็นโทษควรละแล้ว	 เป็นผู้หาอาสวะมิได้	 สมณพราหมณ์เหล่า

นั้นแล	ข้ามพ้นชาติชราได้

	 นันทกมาณพ:	 ข้าพระพุทธเจ้าชอบใจ	 พระวาจาของพระองค์เป็น

อย่างยิ่ง	 พระองค์ทรงแสดงธรรม	 อันไม่มีอุปธิ	 (กิเลส)	 ชอบแล้ว	 แม้ข้า

พระพุทธเจ้า	ก็เรียกสมณพราหมณ์เหล่านั้นว่า	ผู้ข้ามห้วงแห่งชาติชราได้แล้ว

เหมือนพระองค์ตรัส

บรรลุอรหัตตผล และอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา

	 ในเมื่อจบเทศนา	นันทกมาณพได้บรรลุพระอรหัตผล	 เมื่อพระบรม

ศาสดา	 ทรงตอบปัญหามาณพอื่นๆ	 เสร็จแล้ว	 นันทกมาณพ	 พร้อมด้วย

มาณพอีกสิบห้าคน	ทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัย	พระองค์ก็ทรงอนุญาต

ให้เป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา.	
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๖๓. ประวัติ พระทัพพมัลลบุตรเถระ
		

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพระทัพพมัลลบุตร	ในกาลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า	พระนามว่า	

ปทุมุตตระ	ท่านได้เกิดเป็นบุตรเศรษฐี	ได้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติ	เสื่อมใส

ในพระศาสนา	 ก�าลังฟังธรรมเทศนาของพระศาสดาอยู่	 ได้มองเห็นภิกษุ				

รูปหนึ่ง	ผู้ซึ่งพระศาสดาทรงสถาปนาไว้	ในต�าแหน่งที่เลิศกว่าภิกษุ	ผู้จัดแจง

เสนาสนะ	แล้วมีจิตเลื่อมใส	

	 ได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์	มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข	ถวายมหาทานตลอด	

๗	วัน	พอล่วงได้	๗	วัน	ได้หมอบลงแทบพระบาท	ของพระผู้มีพระภาคเจ้า

แล้ว	ปรารถนาต�าแหน่งนั้น	แม้พระผู้มีพระภาคเจ้า	ทรงทราบถึงความส�าเร็จ

ของเขา	จึงได้ตรัสพยากรณ์แล้ว

	 ท่านได้บ�าเพ็ญกุศลกรรม	 จนตลอดชีวิตแล้ว	 จุติจากอัตภาพนั้น			

ได้เสวยทิพยสมบัติ	 ในหมู่เทวดาชั้นดุสิต	 เป็นต้น	 แล้วจุติจากอัตภาพนั้น		

ในกาลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า	 พระนามว่าวิปัสสี	 ท่านได้บังเกิดในตระกูล

แห่งหนึ่ง	 เพราะได้คบหากับอสัตบุรุษ	 แม้รู้ว่าภิกษุสาวก	 ของพระผู้มีพระ

ภาคเจ้าพระองค์นั้น	 เป็นพระอรหันต์	 ก็ยังได้กล่าวตู่ด้วยค�าไม่จริง	 ท่านได้

ถวายสลากภัตรน�้านม	 แด่พระสาวกทั้งหลาย	 ของพระผู้มีพระภาคนั้น	 ได้

ท�าบุญจนตลอดอายุขัยแล้ว	 ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก	 ได้เสวย

สมบัติในโลกทั้งสองแล้ว	

	 ในกาลแห่งพระกัสสปพุทธเจ้า	 ท่านได้บังเกิดในเรือนอันมีสกุล	 ใน

กาลที่สุด	 บวชแล้วในพระศาสนา	 เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้ว	

เกิดความวุ่นวายทั่วสกลโลก	 ภิกษุ ๗ รูป	 เป็นบรรพชิต	 ขึ้นไปยังภูเขาลูก

หนึ่ง	 ในท่ามกลางป่า	 ในปัจจันตชนบทแล้ว	ผลักผะองให้ตกลงมา	ด้วยคิด
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ว่า	ความหวังในชีวิต	จงตกลงไป	ความสิ้นอาลัย	จงจมลงไปเสียเถิด	หัวหน้า

พระเถระ	 ผู้ให้โอวาทแก่ภิกษุเหล่านั้น	 ภายใน	 ๗	 วันก็ได้เป็นพระอรหันต์	

พระเถระ	รองลงมาจากพระเถระนั้น	ได้เป็นพระอนาคามี	พระเถระอีก ๕ รูป

นอกนี้	 เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์	จุติจากอัตภาพนั้นแล้ว ไปบังเกิดในเทวโลก	 ได้

เสวยทิพยสมบัติในเทวโลกนั้นตลอดพุทธันดรหนึ่ง

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	ภิกษุ ๔ รูปเหล่านี้ คือ ปุกกุสาติ สภิยะ พาหิยะ 

กุมารกัสสปะ	 ได้มาบังเกิดในโลกมนุษย์นี้	 และท่านพระทัพพมัลลบุตรเถระ	

มาบังเกิดในราชสกุลมัลละพระองค์หนึ่ง	ในอนุปิยนคร	มัลลรัฐ	

พระมารดาทิวงคตในขณะใกล้คลอด

	 ในเวลาใกล้คลอด	 พระมารดาของท่าน	 ได้ทิวงคต	 คนทั้งหลายจึง

ยกร่างของพระนาง	ขึ้นวางบนจิตกาธาน	แล้วท�าการฌาปนกิจ	พอไฟสงบลง

แล้ว	พื้นท้องของนางนั้น	ก็แยกออกเป็น	๒	ส่วน	มีทารกกระเด็นขึ้นไปตกที่

เสาไม้ต้นหนึ่ง	 ด้วยก�าลังบุญของตน	 คนทั้งหลายอุ้มทารกนั้น	 ไปให้แก่ย่า

ท่านเลี้ยง	 ท่านย่านั้น	 เมื่อจะตั้งชื่อทารกนั้น	 จึงตั้งชื่อของท่านว่า	 ทัพพะ	

เพราะท่านกระเด็นไปที่เสาไม้จึงรอดชีวิต	 และท่านมีสร้อยชื่อ	 “มัลลบุตร” 

เพราะเกิดในราชสกุลมัลละ	ท่านจึงมีชื่อเต็มว่า	ทัพพมัลลบุตร

	 ทัพพมัลลบุตรราชกุมารนั้น	นับแต่วันประสูติมามีพระชนม์ได้	๗	ปี	

เห็นพระศาสดา	พร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์เสด็จจาริกไปในมัลลรัฐ	ได้เข้าไปหา

เสด็จย่า	 ทูลอ้อนวอน	 ขออนุญาตบรรพชาในพระพุทธศาสนา	 เสด็จย่าของ

ท่านจึงน�าท่านไปเฝ้าพระศาสดา	 แล้วกราบทูลขอบรรพชาเป็นสามเณรจาก

พระศาสดา	 พระศาสดาทรงประทานอนุญาตให้พระเถระรูปหนึ่ง	 ท�าการ
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บรรพชาให้ทารกนั้น	 พระเถระนั้น	 รับพระพุทธด�ารัสแล้ว	 ก็ให้ทัพพกุมาร

บรรพชา	 บอกตจปัญจกกัมมัฏฐาน	 (กัมมัฏฐานมีหนังเป็นที่ห้า	 กล่าวคือ	

เกสา	โลมา	นขา	ทันตา	ตโจ)

บรรลุอรหัตตผลขณะปลงผมเสร็จ

	 ท่านได้บรรลุโสดาปัตติผลขณะท่ีจรดมีดโกนลงบนศีรษะคร้ังแรก	

เมื่อจรดมีดโกนครั้งที่	 ๒	 ท่านบรรลุสกทาคามิผล	 เมื่อจรดมีดโกนครั้งที่	 ๓	

ท่านก็บรรลุอนาคามิผล	พอปลงผมเสร็จท่านก็ได้บรรลุอรหัตตผล	

	 ท่านเป็นผู้เอาใจใส่ในกิจของสงฆ์เป็นอย่างดี	 ในครั้งหนึ่งได้มีความ

ด�าริว่า	 เราอยู่จบพรหมจรรย์แล้วควรจะรับภารกิจของสงฆ์	 จึงได้กราบทูล

ความด�ารินั้น	แด่พระบรมศาสดา	เมื่อพระองค์ทรงทราบแล้วได้ตรัสสาธุการ

ว่า	 ดีละ	 ๆ	 ทัพพมัลลบุตร	 แล้วตรัสให้สงฆ์สมมติท่าน	 เป็นภัตตุทเทสก์						

(ผู้แจกภัต)	และเสนาสนคาหาปกะ(ผู้ปูลาดเสนาสนะ)	

ได้อุปสมบทขณะมีอายุ ๗ พรรษา

	 คร้ังนั้นพระศาสดาทรงด�าริว่าพระทัพพนี้ยังเด็กอยู่	 แต่ด�ารง

ต�าแหน่งใหญ่	 จึงทรงประทานให้ท่านอุปสมบทแล้ว	 ในเวลาที่ท่านมีพรรษา	

๗	เท่านั้น

เอตทัคคะในทางผู้จัดเสนาสนะ

	 หลังจากที่ท่านได้	 อุปสมบทแล้ว	 ท่านได้ตั้งใจท�ากิจในหน้าที่ของ

ท่านให้ส�าเร็จเรียบร้อยดี	 และท่านเป็นผู้ฉลาดในการนี้ด้วย	 จึงได้รับยกย่อง

จากพระบรมศาสดาว่า	 เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย	 ผู้เป็นเจ้าหน้าที่จัด

เสนาสนะ	(เสนาสนปญฺญาปกาน�).	
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๖๔. ประวัติ พระเหมกเถระ 

ชาติภูมิ
	 ท่านพระเหมกเถระ	 เกิดในสกุลพราหมณ์ในพระนครสาวัตถี	 เมื่อ
เจริญวัยแล้ว	 ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของพราหมณ์พาวรี	 ผู้เป็นปุโรหิตของ

พระเจ้าปเสนทิโกศล	เพื่อศึกษาศิลปวิทยาตามลัทธิของพราหมณ์	

ออกบวชเป็นชฎิลตามพราหมณ์พาวรี
	 ครั้นพราหมณ์พาวรี	 มีความเบื่อหน่ายในฆราวาส	 จึงได้ทูลลา					
พระเจ้าปเสนทิโกศล	 ออกจากต�าแหน่งปุโรหิต	 เมือ่ได้รับพระบรมราชานญุาต
แล้ว	จึงออกบวชเป็นชฎิล	ประพฤติพรต	ตามลัทธิของพราหมณ์		ตั้งอาศรม
อยู่ที่ฝั่งแม่น�้าโคธาวารี	 ที่พรมแดนแว่นแคว้นทั้งสอง	 ชื่อว่าอัสสกะ	 และ			
อาฬกะต่อกัน		เป็นอาจารย์ใหญ่บอกไตรเพทแก่หมู่ศิษย์	
	 เหมกมาณพ	ได้ออกบวช	ติดตามอาจารย์ไปด้วย	และอยู่ในอาณพ	
๑๖	คน	ที่พราหมณ์พาวรี	ผูกปัญหาให้ไปทูลถามพระศาสดา	ที่ปาสาณเจดีย์
แว่นแคว้นมคธ	 กราบทูลขอโอกาสถามปัญหา	 เมื่อได้รับพระบรมพุทธา						

นุญาตแล้ว	อชิตมาณพทูลถามปัญหาเป็นคนแรก	เพราะตนเป็นหัวหน้า

เหมกมาณพทูลถามปัญหาเป็นคนที่แปด
	 เหมกมาณพ	ทูลถามปัญหาเป็นคนที่แปดว่า	ในปางก่อน	แต่ศาสนา
ของพระองค์	อาจารย์ทั้งหลาย	ได้ยืนยันว่าอย่างนั้น	ได้เคยมีมาแล้ว	อย่างนี้	
จักไม่มีต่อไปข้างหน้า	ค�านั้น	ล้วนเป็นแต่พูดกันอย่างเดียว	มีแต่จะท�าความ
ตรึกให้ฟุ้งมากขึ้น	 ข้าพระพุทธเจ้า	 ไม่พอใจในค�านั้นเลย	 ขอพระองค์ตรัส
บอกธรรม	 เป็นเหตุพ้นตัณหา	 ซึ่งถ้าข้าพระพุทธเจ้าทราบแล้ว	 จะพึงเป็นคน	

มีสติล่วงตัณหา	ที่ท�าให้ติดอยู่ในโลก	แก่ข้าพระพุทธเจ้าเถิด
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	 พระบรมศาสดา	 ทรงพยากรณ์(เฉลย)ว่า	 “ชนเหล่าใด ได้รู้ว่าพระ

นิพพาน เป็นที่บรรเทาความก�าหนัด-พอใจ ในอารมณ์เป็นที่รัก ซึ่งได้เห็น

แล้ว ได้ฟังแล้ว ได้ดมแล้ว ได้ชิมแล้ว ได้ถูกต้องแล้ว และรู้แล้วด้วยใจ และ

เป็นธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นแล้ว เป็นคนมีสติ มีธรรมอันเห็นแล้ว ดับ

กิเลสแล้ว ชนเหล่านั้นแลก้าวพ้นจากตัณหา อันจะท�าให้ติดอยู่ในโลกได้”

บรรลุอรหัตตผล และอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา

	 ในเวลาจบเทศนาปัญหาพยากรณ์	 เหมกมาณพได้บรรลุพระอรหัต

ผล	(ก่อนอุปสมบท)	เมื่อมาณพที่เหลือทูลถามปัญหาของตน	ๆ 	พระองค์ทรง

พยากรณ์เสร็จแล้ว	 จึงพร้อมกันทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัย	 พระองค์		

ก็ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุ	ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา	

	 ท่านพระเหมกะนั้นเมื่อด�ารงเบญจขันธ์อยู่	 ได้ช่วยท�ากิจพระศาสนา

ตามหน้าที่.	
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๖๕. ประวัติ พระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ
		

บุพกรรมในอดีต

	 พระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ	 ในสมัยแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า	 ทรง

พระนามว่าปทุมุตตระ	 ท่านเกิดในครอบครัวใหญ่	 ในหังสวดีนคร	 เมื่อเติบ

ใหญ่แล้ว	 วันหนึ่ง	 ได้ไปยังเงื้อมเขาแห่งหนึ่ง	 เพื่อฟังธรรมจากพระบรม

ศาสดา	 ซึ่งประทับพร้อมหมู่ภิกษุสงฆ์	 อยู่ที่นั้น	 ท่านได้เห็นดอกกรรณิการ์

ก�าลังบาน	จึงได้เด็ดดอกไม้นั้น	เอามาประดับที่ฉัตร	แล้วกั้นถวายแต่พระผู้มี

พระภาคเจ้า	

	 ในครั้งนั้น	 ท่านได้เห็นพระศาสดา	 ทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้	 ใน

ต�าแหน่งอันเลิศกว่าเหล่าภิกษุ	 ผู้น�าความเลื่อมใสมาโดยรอบ	 ท่านก็เกิดจิต

เลื่อมใส	 ปรารถนาจะได้ต�าแหน่งเช่นนั้นบ้าง	 จึงได้กระท�ามหาทาน	 ถวาย

บิณฑบาต	มีข้าวชั้นพิเศษ	ที่จัดว่าเป็นโภชนะอย่างดี	แด่องค์พระศาสดา	และ

พระภิกษุอีก	๘	รูป	แล้วปรารภ	ความปรารถนาในต�าแหน่งนั้น	

	 พระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาว่า	 ด้วยการถวายฉัตรนี้	 และด้วยจิตอัน

เลื่อมใสในการ	 ถวายข้าวชั้นพิเศษนั้น	 ท่านจักได้เสวยสมบัติ	 จักเป็นจอม

เทวดาเสวย	 เทวรัชสมบัติ	 ๓๐	 ครั้ง	 และจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ	 ๒๑	

ครั้ง	จักได้	เป็นพระเจ้าประเทศราช	อันไพบูลย์	โดยคณานับไม่ถ้วน	

	 ในแสนกัป	ต่อไปนับแต่กัปนี้	พระศาสดาทรงพระนามว่า	โคดมโดย

พระโคตร	ซึ่งสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกากราชจักเสด็จอุบัติในโลก	ผู้นี้	จักมา

เกิดเป็นมนุษย์	 จักได้เป็นสาวกของพระศาสดา	 มีนามว่าอุปเสนะ	 จักตั้งอยู่

ในเอตทัคคะ	ที่เป็นผู้น�าความเลื่อมใสมาโดยรอบ

	 จากนั้น	 ท่านได้บ�าเพ็ญกุศลจนตลอดชีวิต	 ครั้นสิ้นชีวิตแล้วก็ท่อง

เที่ยวอยู่ในภูมิเทวดาและภูมิมนุษย์ทั้งหลาย	
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สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	 ท่านพระอุปเสนเถระ	 เป็นบุตรของวังคันต

พราหมณ์	 มารดาชื่อนางสารีพราหมณี	 ในต�าบลบ้านชื่อว่านาลันทะ	 แคว้น

มคธ	 เดิมชื่อว่าอุปเสนมาณพ	 อีกอย่างหนึ่ง	 เรียกชื่อตามที่เป็นบุตรของวัง	

คันตพราหมณ์ว่า	อุปเสนวังคันตบุตร	เป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตร	

	 พระสารีบุตร	 มีพี่น้องร่วมท้องมารดาเดียวกันถึงหกคน	 น้องชาย

สามคน	คือ	พระจุนทะ,	พระอุปเสนะ	และ	พระเรวัตตะ,	น้องหญิงสามคน	

คือ	 นางจาลา,	 นางอุปจารา,	 และนางสีสุปจารา	 รวมเป็นเจ็ดคน	 กับทั้งท่าน

พระสารีบุตร

	 อุปเสนมาณพนั้น	 เจริญวัยแล้ว	 ได้ศึกษาไตรเพทตามลัทธิของ

พราหมณ์	 ต่อมาได้ฟังพระธรรมเทศนา	 ในส�านักของพระบรมศาสดา	 เกิด

ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา	 จึงได้บรรพชาอุปสมบท	 ถือเพศเป็น

บรรพชิต	ท�ากิจพระพุทธศาสนาตามหน้าที่	

ตั้งตนเป็นพระอุปัชฌาย์บวชกุลบุตร

	 ครั้นท่านอุปเสนะบวชแล้ว	 มีพรรษาได้เพียงพรรษาเดียวเท่านั้น			

มาคิดว่าจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญมากขึ้นด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์	 จึงได้

เป็นอุปัชฌาย์	 อุปสมบทบวชกุลบุตร	 ภายหลังท่านพาศิษย์ของท่านไปเฝ้า

พระบรมศาสดา	 ถูกพระบรมศาสดารุกรานว่าเป็นโฆษบุรุษ	 เป็นผู้มีความ

มักมาก	เมื่อท่านกลับจากที่เฝ้าแล้ว	จึงคิดว่าเราจะยังพระบรมศาสดาให้ตรัส

สาธุการ	 เพราะอาศัยซึ่งบริษัทของเราให้จงได้	 ครั้นคิดอย่างนั้นแล้ว	 ไม่

ประมาท	ตั้งใจเจริญซึ่งวิปัสสนากรรมฐาน	ไม่ช้าไม่นานก็ได้ส�าเร็จอรหัตผล	

ประพฤติธุดงค์ ๑๓ ประการ

	 ท่านประพฤติอยู่ในธุดงค์	๑๓	ประการ	ตามต�านานปรากฏว่า	ท่าน
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ได้เป็นอุปัชฌาย์บวชกุลบุตร	จนมีสัทธิวิหาริกประมาณถึงห้าร้อยองค์	

	 เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหาร	 ท่านได้

พาสัทธิวิหาริกของท่าน	ไปเฝ้าพระบรมศาสดาอีก	ในครั้งนี้	พระบรมศาสดา

ทรงสาธุการแก่ท่านว่า	สาธุ	สาธุ	อุปเสนะ	ดูกรอุปเสนะ	ดีละ	ๆ	ฉะนี้	สมตาม

ความที่ท่านคิดไว้

เอตทัคคะในทางผู้น�าซึ่งความเลื่อมใส

	 พระองค์ได้ทรงแสดง	 ซึ่งคุณแห่งท่านพระอุปเสนะนั้น	 มีประการ

ต่างๆ	 ในกลาต่อมา	 พระศาสดาประทับนั่งท่ามกลางหมู่พระอริยะ	 ทรง

สถาปนาพระอุปวังคันตเถระ	 ไว้ในต�าแหน่งยอดเยี่ยมของเหล่าภิกษุ	 ผู้น�า

ความเลื่อมใสมาโดยรอบ(ในหมู่ชนทั้งชั้นสูงและชั้นต�่า)	 ในพระศาสนานี้	

(สมนฺตปาสาทิกาน�).	
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๖๖. ประวัติ พระโตเทยยเถระ

ชาติภูมิ

	 ท่านพระโตเทยยเถระ	 เป็นบุตรพราหมณ์	 ในพระนครสาวัตถี	 เมื่อ

เจริญวัยแล้ว	 ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยา	 ในส�านักของ

พราหมณ์พาวรี	ผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล	

ออกบวชเป็นชฎิลตามพราหมณ์พาวรี

	 ครั้นต่อมาพราหมณ์พาวรี	 มีความเบื่อหน่ายในฆราวาส	 จึงทูลลา

พระเจ้าปเสนทิโกศล	 ออกจากต�าแหน่งปุโรหิต	 เมื่อได้รับพระบรมราชา							

นุญาตแล้ว	 ได้ออกบวชเป็นชฎิล	 ประพฤติพรต	 ตามลัทธิของพราหมณ์					

ตั้งอาศรมอยู่ที่ฝั่งแม่น�้าโคธาวารี	 ที่พรมแดนแห่งเมืองอัสสกะ	 และอาฬกะ

ต่อกัน	เป็นคณาจารย์ใหญ่	บอกไตรเพทแก่หมู่ศิษย์	

	 โตเทยยมาณพ	 พร้อมกับมาณพอื่น	 ออกบวชติดตามไปศึกษา

ศิลปวิทยาอยู่ด้วย	และอยู่ในมาณพ	๑๖	คน	ที่พราหมณ์พาวรี	ผูกปัญหาให้

ไปทูลถามพระบรมศาสดา	ซึ่งประทับอยู่ที่ปาสาณเจดีย์	แคว้นมคธ	

ทูลถามปัญหาเป็นคนที่เก้า

	 โตเทยยมาณพ	 ทูลขอโอกาสถามปัญหา	 ครั้นพระศาสดาทรง

อนุญาตแล้ว	ได้ทูลถามปัญหาเป็นคนที่เก้า

	 โตเทยยมาณพ:	 กามทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในผู้ใด	 ตัณหาของผู้ใดไม่มี	

และผู้ใดข้ามล่วงความสงสัยเสียได้	ความพ้นของผู้นั้นเป็นเช่นไร

	 พระศาสดา:	ความพ้นของผู้นั้น	จะไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอีก	(ผู้นั้น

พ้นจากกาม	 ตัณหา	 และความสงสัยแล้ว	 กามและตัณหาจะกลับเจริญขึ้น			



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๗ตอน ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป

245

ผู้นั้นไม่ต้องพากเพียรพยายาม	 เพื่อท�าตนให้พ้นไปอีก	 ความพ้นของผู้นั้น	

เป็นอันคงที่	ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่น)

	 โตเทยยมาณพ:	 ผู้นั้น	 เป็นคนมีความทะเยอทะยาน	 หรือไม่มี				

เป็นคนมีปัญญาแท้	 หรือเป็นแต่ใช้ปัญญา	 ท�าให้ตัณหาและทิฐิเกิดขึ้น									

ข้าพระพุทธเจ้า	 จะรู้จักท่านผู้เป็นมุนีนั้นได้อย่างไร	 ขอพระองค์ตรัสบอก			

แก่ข้าพระพุทธเจ้าเถิด

	 พระศาสดา:	ผู้นั้น	เป็นคนไม่มีความหวังทะเยอทะยาน	จะเป็นคนมี

ความหวังทะเยอทะยาน	ก็หาไม่	 เป็นคนมีปัญญาแท้	จะไม่ใช้ปัญญา	ก่อให้

เกิดตัณหาทิฐิ	 ท่านจงรู้จักมุนีว่า	 คนไม่มีกังวล	 ไม่ติดอยู่ในกามภพอย่าง					

นี้เถิด

บรรลุอรหัตตผล และอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา

	 ในที่สุดแห่งการตอบปัญหา	 โตเทยยมาณพ	 ได้ส�าเร็จอรหัตผล	

(ก่อนอุปสมบท)	 เมื่อจบโสฬสปัญหาพยากรณ์แล้ว	 โตเทยยมาณพพร้อม

ด้วยมาณพสิบห้าคน	 ทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัย	 พระองค์ก็ทรง

อนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา.	
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๖๗. ประวัติ พระขทิรวนิยเรวตเถระ
		

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพระขทิรวนิยเถระ	 ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่า	 ปทุมุต

ตระ	ได้บังเกิดในตระกูล	ของนายท่าเรือ	ในนครหงสวดี	กระท�าการงานอยู่ที่

ท่าเรือชื่อว่า	ปยาคติตถะ	ใกล้แม่น�้าใหญ่	วันหนึ่ง	ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า	

พร้อมด้วยหมู่สาวก	 เสด็จเข้าไปยังฝั่งแม่น�้า	 มีใจเลื่อมใส	 จึงประกอบเรือ

ขนาน	 ส่งให้ถึงฝั่งหนึ่ง	 ด้วยบูชาสักการะอันยิ่งใหญ่	 ได้เห็นภิกษุรูปหนึ่ง	 ที่

พระศาสดาทรงตั้งไว้	ในต�าแหน่งเลิศแห่งภิกษุทั้งหลาย	ผู้อยู่ป่า	จึงปรารถนา

ต�าแหน่งนั้นนั้นบ้าง	 ได้ยังมหาทานให้เป็นไป	 แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าและ

ภิกษุสงฆ์	แล้วกระท�าความปรารถนาไว้	

	 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่า	 ความปรารถนานั้นของท่าน		

ไม่เป็นหมัน	 จ�าเดิมแต่นั้น	 ท่านสั่งสมบุญทั้งหลาย	 ท่องเที่ยวในภพภูม	ิ				

ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย	เสวยสมบัติทั้งสองอยู่	

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	 ท่านพระเรวัตตเถระ	 ท่านมาบังเกิดเป็น							

บุตรของวังคันตพราหมณ์	 มารดาชื่อนางสารีพราหมณี	 ในต�าบลบ้านชื่อว่า		

นาลันทะ	เป็นบุตรสุดท้อง	และเป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตร	เดิมชื่อว่า	

เรวตมาณพ 

อาศัยอยู่ในป่าไม้ตะเคียน

	 เมื่อบวชเข้ามาในพระธรรมวินัยแล้ว	ท่านได้พ�านักอาศัยอยู่ในป่าไม้

ตะเคียน	ด้วยเหตุนั้น	ท่านจึงได้นามของป่านั้นน�าหน้าชื่อว่า	“ขทิรวนิยเรวัตตะ” 
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แต่งงานตั้งแต่อายุ ๘ ปี

	 ตามต�านานกล่าวว่า	 เมื่อเรวตมาณพเจริญวัยมีอายุประมาณ	 ๘	 ปี	

มารดาบิดาจึงปรึกษากันว่า	 บุตรของเราบวชหมดแล้ว	 ยังเหลืออยู่แต่เรวตะ

คนเดียว	ถ้าบวชเสีย	ก็จะไม่มีใครสืบวงศ์ตระกูล	เราควรจะผูกพันเจ้าเรวตะ

บุตรของเราไว้	ด้วยอันให้มีเหย้าเรือนเสีย	แต่ยังเด็กยังหนุ่มอยู่	 อย่าให้พระ

สมณศากยบุตร	พาไปบวชเสียอีกเลย

	 คร้ันปรึกษากันดังนั้นแล้ว	 จึงพาไปขอหมั้นนางกุมาริกาผู้มีชาติ

ตระกูลเสมอกัน	 และได้ก�าหนดวันอาวาหมงคล(ฝ่ายหญิงไปอยู่บ้านฝ่าย

ชาย)	ด้วย

	 ครั้นถึงวันก�าหนด	 จึงประดับตกแต่งเรวตมาณพ	 พาไปสู่เรือนของ

นางกุมาริกาพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมาก	 ในขณะเมื่อท�าการมงคล	 เรวต	

มาณพ	 ได้ยินญาติทั้งของฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาว	 อวยพรในเวลารดน�้าว่า		

ขอให้มีอายุยืนเหมือนยายเถิด	 จึงเกิดความสงสัยขอดูตัวยาย	 ก็พบว่ายาย

เป็นคนชรา	มีอายุ	๑๒๐	ชราภาพมาก	เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย	ที่จะอยู่ครอง

เรือน	เพราะมองเห็นความไม่เที่ยงของสังขาร	

แอบหนีไปบวช

	 เมื่อเสร็จจากการมงคลแล้ว	ขณะพากันจัดแจงกลับบ้าน	เรวตมาณพ	

กับนางกุมาริกา	 นั่งมาในรถคันเดียวกัน	 เมื่อมาในระหว่างทาง	 เรวตมาณพ	

หาอุบายหลีกเลี่ยงหนีไปเสีย	 เข้ามาหาภิกษุผู้อยู่ในป่า	 ประมาณ	 ๑๙	 รูป					

ซึ่งอยู่ในบริเวณนั้น	แล้วขอบรรพชา	

	 ภิกษุเหล่านั้นทราบว่า	 เป็นน้องชายของพระสารีบุตรเถระ	 ก็ให้

บรรพชา	โดยไม่จ�าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากมารดา	เพราะท่านพระสารีบุตร	

ได้สั่งภิกษุทั้งหลายไว้ว่า	ถ้าเรวตะน้องชายของผม	เข้ามาขอบวชในส�านักของ
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พวกท่าน	 ท่านทั้งหลายจงบวชให้เธอด้วย	 ไม่ต้องขอรับอนุญาตจากมารดา

บิดา	เพราะมารดาบิดาของผม	เป็นมิจฉาทิฐิ

	 ครั้นพวกภิกษุเหล่านั้น	 ให้เรวตะบวชเป็นสามเณรแล้ว	ส่งข่าวไปให้

พระสารีบุตรทราบ	 ท่านมีความประสงค์จะมาเยี่ยม	 จึงได้ทูลลาพระบรม

ศาสดาถึงสองครั้ง	พระองค์ตรัสห้ามเสียทั้งสองครั้ง	จึงได้รีรออยู่	

บ�าเพ็ญเพียรในป่าไม้ตะเคียน

	 พระเรวตะนั้น	 เมื่อบวชแล้วคิดว่า	 ถ้าเราจักอยู่ที่นี่	 พวกญาติจัก

ติดตามมาพบเรา	 จึงเรียนเอากรรมฐานในส�านักของภิกษุเหล่านั้น	 แล้วถือ

เอาบาตรและจีวร	 เที่ยวจาริกไปถึงป่าไม้ตะเคียน	 ระยะไกลประมาณ	 ๓๐	

โยชน์	 ได้พ�านักอาศัยอยู่	 ณ	 ที่นั้น	 อุตส่าห์เจริญสมณธรรม	 บ�าเพ็ญเพียร    

ในวิปัสสนากรรมฐาน	 ไม่ช้าไม่นาน	 ก็ได้ส�าเร็จพระอรหัตผลในภายใน				

พรรษานั้น	

เนรมิตอารามต้อนรับพระศาสดาพร้อมหมู่ภิกษุสงฆ์

	 เมื่อออกพรรษาปวารณาแล้ว	 ท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลลา

พระบรมศาสดา	เพื่อจะไปเยี่ยมพระเรวตะ	พระบรมศาสดา	รับสั่งให้รอก่อน	

เพราะว่าพระองค์จะเสด็จไปด้วย	 และรับสั่งให้บอกแก่ภิกษุ	 ผู้จะตามเสด็จ

ตระเตรียมตัว	ครั้งนั้น	ได้เสด็จไปพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยเป็นบริวาร	

	 พระเรวตเถระ	ท�าการต้อนรับเป็นอย่างดี	 ตามต�านาน	ท่านกล่าวว่า	

พระเรวัตตะ	 นิรมิตพระคันธกุฎีเพื่อเป็นที่ประทับของพระบรมศาสดา	 และ

นิรมิตเรือนยอดห้าร้อย	 เป็นที่พักของพวกบริวาร	 นิรมิตที่จงกรมก็ห้าร้อย	

ที่พักกลางคืนและกลางวันก็ห้าร้อย	พระบรมศาสดาเสด็จประทับแรมอยู่	ณ	

ที่นั้น	ถึงเดือนหนึ่ง	แล้วจึงเสด็จกลับ	
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เอตทัคคะในทางผู้อยู่ป่า

	 ส่วนท่านพระเรวัตตะ	ชอบพ�านักอาศัยอยู่ในป่าไม้ตะเคียน	ที่ขรุขระ

ด้วยก้อนกวดและก้อนหิน	 บนที่ดอนนั้น	 เพราะเหตุนั้น	 พระบรมศาสดา				

จึงทรงตั้งท่านไว้ในต�าแหน่งเอตทัคคะว่า	 เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย	 ผู้อยู่			

ในป่า(อารญฺญกาน�)

 (อ่านเพ่ิมเตมิในหนงัสอืมนษุย์เล่ม ๑๕ หน้า ๒๑๓ และหน้า ๔๔๔ - ผู้รวบรวม)	
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๖๘. ประวัติ พระกัปปเถระ

ชาติภูมิ

	 ท่านพระกัปปเถระ	 เกิดในสกุลพราหมณ์	 ในพระนครสาวัตถี	 เดิม

ชื่อว่า	กัปปมาณพ	เมื่อเจริญวัยแล้ว	ได้ไปศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาในส�านัก

ของพราหมณ์พาวรี	ผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล	

ออกบวชเป็นชฎิลตามพราหมณ์พาวรี

	 เมื่อพราหมณ์พาวรี	 มีความเบื่อหน่ายในฆราวาส	 พระเจ้าปเสน						

ทิโกศล	 ทรงพระบรมราชานุญาตแล้ว	 ได้ออกบวชเป็นชฎิล	 ประพฤติพรต

ตามลัทธิของพราหมณ์	 เป็นคณาจารย์ใหญ่	 บอกไตรเพทแก่หมู่ศิษย์	 ตั้ง

อาศรมอยู่ท่ีฝั่งแม่น�้าโคธาวารี	 ที่พรมแดนแห่งเมืองอัสสกะ	 และอาฬกะ				

ต่อกัน	

	 กัปปมาณพ	 พร้อมกับมาณพอื่น	 ออกบวชติดตามไปศึกษาศิลป	

วิทยาอยู่ด้วย	 และอยู่ในมาณพ	 ๑๖	 คน	 ที่พราหมณ์พาวรีผูกปัญหา	 ให้ไป	

ทูลถามพระบรมศาสดา	ซึ่งประทับอยู่ที่ปาสาณเจดีย์	แคว้นมคธ	

กัปปมาณพ ทูลถามปัญหาเป็นคนที่สิบ

	 ทูลขอโอกาสถามปัญหาและเมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้ว	 จึงทูลถาม

ปัญหาทีละคน	ๆ	 เมื่อโตเทยยมาณพ	ทูลถามปัญหา	 ได้ฟังปัญหาพยากรณ์

บรรลุพระอรหันต์แล้ว	 ต่อจากนั้น	 กัปปมาณพจึงทูลถามปัญหาเป็นคนที่สิบ

ว่า	 ขอพระองค์ตรัสบอกธรรม	 ซึ่งจะเป็นที่พึ่งพ�านัก	 ของชนผู้อันชราและ

มรณะ	 มาถึงรอบข้าง	 ดุจเกาะ	 อันเป็นที่พึ่งพ�านักอาศัยของชน	 ผู้ตั้งอยู่ใน

ท่ามกลางมหาสมุทร	 เมื่อเกิดคลื่นใหญ่ที่น่ากลัว	 แก่ข้าพระพุทธเจ้า	 อย่าให้



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๗ตอน ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป

251

ทุกข์นี้มีได้อีก

	 พระบรมศาสดา	ทรงพยากรณ์ว่า	“เรากล่าวว่า นิพพานอันไม่มีกิเลส

เครื่องกังวล ไม่มีตัณหาเครื่องถือมั่น เป็นที่สิ้นแห่งชราและมรณะนี้ และ

เป็นดุจเกาะ ชนเหล่าใด รู้นิพพานนี้แล้ว เป็นคนมีสติ ได้เห็นธรรมแล้ว ดับ

กิเลสได้แล้ว ชนเหล่านั้น ไม่ต้องตกอยู่ในอ�านาจของมาร ไม่ต้องเดินไปใน

ทางของมารเลย”

บรรลุอรหัตตผล และอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา

	 ในที่สุดแห่งการพยากรณ์(เฉลย)ปัญหา	 กัปปมาณพได้ส�าเร็จพระ

อรหัตผล	 (ก่อนอุปสมบท)	 เมื่อจบโสฬสปัญหาพยากรณ์แล้ว	 กัปปมาณพ	

พร้อมด้วยมาณพสิบห้าคนทูลขอ	อุปสมบทในพระธรรมวินัย	พระองค์ก็ทรง

อนุญาตให้เป็นภิกษุ	ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา	
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๖๙. ประวัติ พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
		

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพระปุณณมันตานีบุตร	 ก่อนที่พระพุทธเจ้าพระนามว่า	 ปมุมุต

ตระทรงอุบัติ	 ท่านบังเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาล	 ในกรุงหงสาวดี	 ถึง

ความเป็นผู้รู้เดียงสาขึ้นตามล�าดับ	 แล้วได้ออกบวชเป็นดาบส	 มีชฏิล								

เป็นบริวาร	เป็นจ�านวนมาก	

	 ในกาลต่อมา	 เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปทุมุตตระ	 เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว	

ทรงแสดงธรรมแก่เหล่าสัตว์	ผู้ควรแก่การตรัสรู้	จึงไปยังพระวิหารพร้อมกับ

มหาชน	 นั่งอยู่ท้ายบริษัทแล้วฟังธรรมอยู่	 เห็นพระศาสดา	 ทรงตั้งภิกษุรูป

หนึ่งไว้	 ในต�าแหน่งเลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย	 ผู้เป็นธรรมกถึก	 จึงคิดว่า	 แม้เรา		

ก็ควรเป็นเช่นนี้บ้าง	ในอนาคต	

	 ในเวลาจบเทศนา	 เมื่อบริษัทลุกขึ้นแล้ว	 จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดา		

ทูลนิมนต์	 แล้วกระท�ามหาสักการะ	 แล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า					

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 ด้วยการกระท�าอันยิ่งนี้	 ข้าพระองค์	 มิได้ปรารถนา

สมบัติอย่างอื่น	ก็ภิกษุนั้น	พระองค์ทรงตั้งไว้	ในต�าแหน่งอันเลิศแห่งภิกษุทั้ง

หลาย	ผู้เป็นธรรมกถึก	ในที่สุดของวันที่	๗	ฉันใด	แม้ข้าพระองค์	ก็ฉันนั้น	

พึงเป็นผู้เลิศ	แห่งภิกษุทั้งหลาย	ผู้เป็นธรรมกถึก	ในศาสนาของพระพุทธเจ้า

พระองค์หนึ่งในอนาคตกาล	ได้ท�าความปรารถนาแล้ว	

	 พระศาสดาทรงตรวจดูอนาคต	 ทรงเห็นว่า	 ความปรารถนาของเขา

จะส�าเร็จ	 จึงทรงพยากรณ์ว่า	 ในอนาคตกาล	 ในที่สุดแสนกัป	 พระพุทธเจ้า

พระนามว่าโคดม	 จักอุบัติขึ้น	 เธอบวชในศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้านั้น	

จักเป็นผู้เลิศ	แห่งภิกษุทั้งหลาย	ผู้เป็นพระธรรมกถึก
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ท่านกระท�ากรรมอันงาม	 ตลอดชั่วอายุ	 จุติจากอัตภาพนั้น	 เก็บรวมบุญ	

สมภารอยู่แสนกัป	ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษย์โลกทั้งหลาย	

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	 ท่านพระปุณณมันตานีบุตรเถระ	 บังเกิดเป็น

บุตรพราหมณ์มหาศาล	 ในบ้านพราหมณ์ชื่อว่า	 โทณวัตถุ	 ไม่ห่างไกลจาก	

กรุงกบิลพัสดุ์	 เดิมชื่อว่า	 “ปุณณะ”	 เรียกชื่อตามที่เป็นบุตรของนางมันตานี

พราหมณี	ว่า	ปุณณมันตานีบุตร	

	 ปุณณมาณพ	เป็นหลานของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ	เพราะนาง

มันตานีพราหมณี	 ผู้เป็นมารดาเป็นน้องสาวของท่าน	 การที่ปุณณมาณพ				

จะได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา	 ก็เพราะอาศัยพระอัญญาโกณฑัญญะ			

ผู้เป็นลุง	เป็นผู้ชักน�ามาให้บวช	

พระอัญญาโกณฑัญญะ ให้บวชในพุทธศาสนา

	 ในตอนที่พระศาสดาประทับอยู่	 ณ	 กรุงราชคฤห์	 ท่านพระอัญญา

โกณฑัญญะ	 ผู้เป็นลุง	 ไปที่กรุงกบิลพัสดุ์	 ได้ให้ปุณณมาณพ	 ผู้หลานชาย	

บวชในพระพุทธศาสนา	ครั้นพระปุณณะบวชแล้ว	ไปอยู่ในที่ชาติภูมิ	บ�าเพ็ญ

เพียร	ไม่นานก็ได้ส�าเร็จพระอรหัตต์

ตั้งอยู่ในคุณธรรม ๑๐ ประการ

	 ท่านพระปุณณะ	 ตั้งอยู่ในธรรม	 ๑๐	 อย่างคือ	 มักน้อย	 สันโดษ			

ชอบสงัด	ไม่ชอบเกี่ยวข้องด้วยหมู่	ปรารภความเพียร	บริบูรณ์ด้วยศีล	สมาธิ	

ปัญญา	 วิมุตติ	 ความรู้เห็นในวิมุตติ	 แม้เมื่อมีบริวารท่านก็สั่งสอนให้ตั้งอยู่	

ในคุณธรรม	๑๐	ประการ	
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	 ครั้นต่อมา	 ภิกษุที่เป็นบริวารของท่าน	 ลาไปเฝ้าพระบรมศาสดา			

ทูลพรรณนาคุณพระอุปัชฌาย์ของตนว่า	ตั้งอยู่ในคุณธรรม	๑๐	ประการนั้น	

และสั่งสอนให้บริวารตั้งอยู่ในคุณธรรม	๑๐	ประการนั้นด้วย	

สนทนาธรรมกับพระสารีบุตรเถระ

	 ในเวลานั้น	 พระสารีบุตรนั่งอยู่	 ณ	 ที่นั้น	 ได้ยินภิกษุเหล่านั้น										

ทูลพรรณนาคุณของพระปุณณะ	 มีความประสงค์อยากจะรู้จัก	 และสนทนา

ด้วย	 เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาเมืองสาวัตถีแล้ว	 ท่านพระปุณณะมาเฝ้า	

พอหลีกไปจากที่เฝ้าแล้ว	

	 พระสารีบุตรทราบข่าว	 จึงเข้าไปหาสนทนาปราศรัยกันแล้ว	 ไต่ถาม

ถึงวิสุทธิ	๗	ประการ	ท่านพระปุณณะ	ก็วิสัชนาชักอุปมาอุปมัย	เปรียบเทียบ

ด้วยรถ	ในที่สุดแห่งการปุจฉาวิสัชนาวิสุทธิ	๗	ประการนั้น	พระเถระทั้งสอง

ก็อนุโมทนาภาษิตของกันและกัน

เอตทัคคะในทางผู้เป็นพระธรรมกถึก

	 ท่านพระปุณณมันตานีบุตรนั้น	 อาศัยความที่ตนตั้งอยู่ในคุณเช่นใด

แล้ว	 สอนผู้อื่นให้ตั้งอยู่ในคุณเช่นนั้น	 พระบรมศาสดา	 จึงทรงยกย่อง

สรรเสริญ	 ในต�าแหน่งเอตทัคคะว่า	ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	ปุณณะนี้	 เป็นเลิศ

แห่งภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา	ผู้เป็นธรรมกถึก	(ธมฺมกถิกาน�)	
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๗๐. ประวัติ พระชตุกัณณีเถระ

ชาติภูมิ

	 ท่านพระชตุกัณณีเถระ	เป็นบุตรพราหมณ์	ในนครสาวัตถี	เมื่อมีอายุ

พอสมควร	 ที่จะศึกษาเล่าเรียนได้แล้ว	 ได้ไปศึกษาศิลปวิทยาอยู่	 ในส�านัก

ของพราหมณ์พาวรี	ผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล	

ออกบวชเป็นชฎิลตามพราหมณ์พาวรี

	 ครั้นกาลต่อมา	 พราหมณ์พาวรี	 มีความเบื่อหน่ายในฆราวาส	 จึงลา

พระเจ้าปเสนทิโกศล	ออกจากต�าแหน่งปุโรหิต	 เมื่อได้รับพระบรมราชานุญาต	

ได้ออกบวชเป็นชฎิล	 ประพฤติพรต	 ตามลัทธิของพราหมณ์	 ตั้งตนเป็น

คณาจารย์ใหญ่สั่งสอนไตรเพทแก่หมู่ศิษย์	 ตั้งอาศรมอยู่ที่ฝั่งแม่น�้าโคธาวารี	

ที่พรมแดนแห่งเมืองอัสสกะ	และอาฬกะต่อกัน	

ชตุกัณณีมาณพ ได้ทูลถามปัญหาเป็นคนที่สิบเอ็ด

	 ชตุกัณณีมาณพออกบวชติดตามไปศึกษาศิลปวิทยาอยู่ด้วย	 ชตุ

กัณณีเป็นผู้หนึ่งในจ�านวน	 ๑๖	 คนนั้น	 จึงพร้อมกันไปเฝ้าพระศาสดา	 ซึ่ง

ประทับอยู่ที่ปาสาณเจดีย์	แคว้นมคธ	ทูลขอโอกาสถามปัญหา	ครั้นพระบรม

ศาสดาทรงอนุญาตแล้ว	อชิตมาณพ	ได้ทูลถามปัญหาเป็นคนแรก	เพราะเป็น

หัวหน้า	 ส่วนชตุกัณณีมาณพ	 เมื่อกัปปมาณพทูลถามปัญหา	 ได้ฟังปัญหา

พยากรณ์บรรลุพระอรหันต์แล้ว	 ชตุกัณณีมาณพได้ทูลถามปัญหาเป็นคนที่

สิบเอ็ดว่า

	 "ข้าพระพุทธเจ้า ได้ทราบว่า พระองค์ไม่ใช่ผู้ใคร่กาม ข้ามพ้นห้วง

กิเลสเสียแล้ว จึงมาเฝ้าเพื่อจะทูลถามพระองค์ ผู้หากิเลสกามมิได้ ขอพระผู้
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มีพระภาคเจ้า ผู้มีปัญญาดุจดวงตาอันเกิด พร้อมกับตรัสรู้ จงแสดงธรรม 

ส�าหรับระงับกิเลสแก่ข้าพระพุทธเจ้า เหตุว่าพระองคีรส ผจญกิเลสกามให้

แห้งหายได้ ดุจพระอาทิตย์ อันส่องแผ่นดินให้แห้งด้วยรัศมี ขอพระองค์ ผู้มี

ปัญญากว้างขวาง ราวกับแผ่นดิน ตรัสบอกธรรม เป็นเครื่องละชาติชรา ใน

อัตภาพนี้ แก่ข้าพระพุทธเจ้า ผู้มีปัญญาน้อยเถิด" 

	 พระบรมศาสดา	 ทรงพยากรณ์ว่า	 “ท่านจงก�าจัด ความก�าหนัด     

ในกามให้หมดสิ้นไป เห็นความหมดไป แห่งกามเป็นเกษมเถิด กิเลสเครื่อง

กังวล  ที่ท่านยึดถือไว้ด้วย ตัณหาและทิฏฐิ ซึ่งควรจะละเสีย อย่าเสียด

แทงใจของท่านได้ กังวลใด มีแล้วในปางก่อน ท่านจงให้กังวลนั้น เหือด   

แห้งเสีย กังวลในภายหลัง อย่าได้มีแก่ท่าน ถ้าท่านจักไม่ถือเอากังวล         

ในท่ามกลาง ท่านจักเป็นคนสงบ ระงับกังวลได้ อาสวะ (กิเลส) ซึ่งเป็นเหตุ

ถึงอ�านาจมัจจุราช ของชนผู้ปราศจากความก�าหนัดในกาม โดยอาการทั้งปวง 

ก็มีไม่ได้”

บรรลุอรหัตตผล และอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา

	 ในที่สุดแห่งการตอบปัญหา	ชตุกัณณีมาณพ	ได้บรรลุพระอรหัตผล	

(ก่อนอุปสมบท)	 เมื่อจบโสฬสปัญหาพยากรณ์	 ชตุกัณณีมาณพ	 พร้อมด้วย

มาณพสิบห้าคน	ทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัย	พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้

เป็นภิกษุ	ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา	.	
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๗๑. ประวัติ พระปุณณสุนาปรันตเถระ
		

บุรพกรรมที่ท�าไว้กับพระปัจเจกพุทธเจ้า 

	 ในกัปที่	 ๙๑	 แต่ภัทรกัปนี้	 ในกาลที่โลกว่างจากพระพุทธเจ้า	 ท่าน

บังเกิดในตระกูลพราหมณ์	เจริญวัยแล้ว	ส�าเร็จการศึกษาในศิลปศาสตร์ของ

พราหมณ์	เห็นโทษในกามทั้งหลายละฆราวาสวิสัย	แล้วบวชเป็นดาบส	สร้าง

บรรณกุฏิ	แล้วอยู่อาศัย	ณ	หิมวันต์ประเทศ	

	 ณ ที่เงื้อมเขาแห่งหนึ่ง	 ซึ่งไม่ไกลจากที่ซึ่งพระดาบสนั้นอยู่	 พระ

ปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพ�านักอยู่	 วันหนึ่งพระปัจเจกพระพุทธเจ้า

พระองค์นั้นทรงอาพาธ	และทรงดับขันธปรินิพพานแล้ว	ในเวลาที่พระปัจเจก

พระพุทธเจ้านั้นปรินิพพาน	ก็ได้บังเกิดแสงสว่างลุกโพลงขึ้น	หมี	หมาป่าเสือ

ดาว	 เนื้อร้ายและราชสีห์	 ที่อาศัยอยู่ในไพรสณฑ์นั้นทั้งหมด	 ก็ได้พากันส่ง

เสียงร้องโหยหวนขึ้น	ดาบสเห็นเหตุอัศจรรย์ดังกล่าว	นั้นแล้ว	เหลียวมองดู

ข้างโน้น	 ข้างนี้	 โดยจะพิสูจน์ว่า	 แสงสว่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหนอแล	 จึงได้

เดินทางไปสู่เงื้อมเขา	แลเห็นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าปรินิพพานที่เชิงเขา	ท่าน

จึงน�าเอาหญ้า	 และไม้ฟืนที่มีกลิ่นหอมมากองให้เต็มแล้ว	 ได้ท�าเชิงตะกอน

ขึ้นบนนั้น	 ครั้นท�าเชิงตะกอนดีแล้ว	 จึงได้ถวายเพลิงพระปัจเจกพุทธสรีระ	

ครั้นถวายเพลิงพระสรีระแล้ว	ได้น�าเอาน�้าอบประพรม	

	 ที่เงื้อมเขานั้นมีเทวบุตรองค์หนึ่ง	 ยืนอยู่ในอากาศ	 กล่าวอย่างนี้ว่า	

“สาธุ สาธุ ท่านสัตบุรุษ กรรมที่ท่านบ�าเพ็ญกิจนั้นแก่พระปัจเจกะผู้สยัม       

ภุแล้ว ด้วยบุญนั้นท่านจักบังเกิดในสุคติภพเท่านั้น และท่านจักมีนามว่า 

ปุณณะ ดังนี้”	
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ก�าเนิดเป็นปุณณมาณพในสมัยพระสมณโคดมพุทธเจ้า 

	 ด้วยบุญกรรมนั้น	 เขาท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย	

บังเกิดในตระกูลคฤหบดี	 ที่ท่าชื่อว่า	 สุปปารกะ	 ในสุนาปรันตชนบท	 ใน			

พุทธุปบาทกาลนี้	 เขาได้มีนามว่า “ปุณณะ”	 ท่านมีน้องชายอีกคนหนึ่งชื่อว่า						

จุลปุณณะ	เมื่อทั้งสองเจริญวัยแล้ว	ก็ได้ท�าการค้าโดยกองเกวียน	

	 ในสองพี่น้องนั้น	บางทีพี่ชาย	ก็น�าเกวียน	๕๐๐	เล่ม	ไปชนบทแล้วก็

บรรทุกสินค้ามา	บางทีก็น้องชาย	เป็นผู้ท�า	ส่วนในครั้งนี้	ปุณณะผู้พี่ชาย	ให้

น้องชายอยู่เฝ้าบ้าน	 แล้วตัวเองก็น�าเอาเกวียน	 ๕๐๐	 เล่ม	 เที่ยวไปตาม								

หัวเมือง	 มาถึงกรุงสาวัตถี	 โดยล�าดับ	 พักกองเกวียนอยู่ใกล้ๆ	 พระเชตวัน	

กินอาหารมื้อเช้าแล้ว	นั่งพักผ่อนตามสบาย	

	 สมัยนั้น	ชาวกรุงสาวัตถี	กินอาหารมื้อเช้าแล้ว	อธิษฐานองค์อุโบสถ	

สวมเสื้อสะอาด	ถือของหอมและดอกไม้เป็นต้น	แล้วพากันออกไปทางประตู

ทิศใต้	 ไปสู่พระเชตวัน	 เมื่อเขาเห็นคนเหล่านั้น	 เดินทางกันมาเป็นกลุ่ม	 จึง

ถามชายคนหนึ่งว่า	 พวกนี้ไปไหนกัน	 นี่นาย	 คุณไม่รู้อะไรเลยหรือ	 บัดนี้

พระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์	 ได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก	 เพราะอย่างนี้แหละ	

หมู่ชนพวกนี้	จึงพากันไปฟังธรรมกถา	ในส�านักของพระศาสดา	

	 เมื่อได้ยินค�าว่า	 “พุทธะ”	 จากปากของชายคนนั้น	 เขาก็เกิดความ

เลื่อมใส	 เขาจึงพาบริวารของตน	 ไปสู่วิหารกับหมู่ชนพวกนั้น	 ยืนอยู่ท้ายสุด

ของบริษัท	ฟังธรรมของพระศาสดาที่	ก�าลังแสดงธรรมอยู่ด้วยพระสุรเสียงที่

ไพเราะ	แล้วเกิดความเลื่อมใส	อยากจะบวชขึ้นมา	เมื่อบริษัททั้งหลาย	กลับ

ไปแล้ว	 ก็เข้าเฝ้าพระศาสดา	 ถวายบังคมแล้ว	 ทูลอาราธนา	 เพื่อเสวยพระ

กระยาหารในวันรุ่งขึ้น	 ในวันที่สอง	 จึงให้สร้างปะร�า	 ตั้งอาสนะ	 ถวายมหา

ทาน	 แด่พระสงฆ์	 มีองค์พระพุทธเจ้าเป็นพระประมุข	 เมื่อเสร็จภัตกิจ	 พระ			

ผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาแล้ว	เสด็จกลับ	
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ปุณณมาณพบวชในส�านักพระศาสดา 

	 ปุณณมาณพ	 เมื่อรับประทานอาหารเช้าแล้ว	 ก็อธิฐานองค์อุโบสถ	

แล้วให้เรียกเจ้าหน้าที่คุมของมา	บอกว่า	ของเหล่านี้ได้จ�าหน่ายไปแล้ว	จงให้

สมบัตินี้แก่น้องชายฉัน	 แล้วท่านก็บวชในส�านักพระศาสดา	 ตั้งหน้าตั้งตาท�า

กัมมัฏฐาน	ครั้งนั้น	เมื่อท่านเอาใจใส่ท�ากัมมัฏฐานอยู่	กัมมัฏฐานก็ไม่ปรากฏ	

ต่อมาท่านจึงคิดว่า	 ชนบทนี้	 ไม่เหมาะแก่เรา	 อย่างไรเสีย	 เราต้องรับ							

กัมมัฏฐาน	ในส�านักพระศาสดา	แล้วไปสู่ถิ่นเดิมของเรา	

	 จึงเมื่อท่านเที่ยวบิณฑบาตในตอนเช้าแล้ว	 ออกจากการหลีกเร้น		

ในตอนบ่ายแล้ว	 จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ	 ครั้นแล้ว	 ได้

กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 ขอประทานพระวโรกาส	

ขอพระผู้มีพระภาค	 โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ	 ที่ข้าพระองค์		

ได้สดับแล้ว	 พึงเป็นผู้ๆ	 เดียว	 หลีกออกจากหมู่	 ไม่ประมาท	 มีความเพียร				

มีใจเด็ดเดี่ยว	อยู่เถิด	

พุทธองค์เทศนาปุณณสูตร (ปุณโณวาทสูตร)

	 พระผู้มีพระภาค จึงได้ตรัสดังนี้ว่า	 “ดูกรปุณณะ มีรูป ที่รู้ได้ด้วย

จักษุ อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้ก�าหนัด ถ้า

ภิกษุยินดี กล่าวสรรเสริญ พัวพันรูปนั้น ความเพลินก็เกิดขึ้น เพราะความ

เพลินเกิดขึ้น ทุกข์จึงเกิด ฯลฯ 

 ดูกรปุณณะ มีเสียง ที่รู้ได้ด้วยโสต มีกลิ่นที่รู้ได้ด้วยฆานะ มีรสที่รู้

ได้ด้วยชิวหา มีโผฏฐัพพะที่รู้ได้ด้วยกาย … มีธรรมารมณ์ ที่พึงรู้แจ้งด้วยใจ 

อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้ก�าหนัด ถ้าภิกษุ

ยินดี กล่าวสรรเสริญ พัวพันธรรมารมณ์นั้น ความเพลิน ก็เกิดขึ้น เพราะ

ความเพลินเกิดขึ้น ทุกข์จึงเกิด ฯ 
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	 ดูกรปุณณะ รูปทั้งหลาย ที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุ อันน่าปรารถนา น่า

ใคร่ น่าพอใจน่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้ก�าหนัด มีอยู่ ถ้าภิกษุไม่ยินดี ไม่กล่าว

สรรเสริญ ไม่พัวพันรูปนั้น ความเพลินก็ดับไป เพราะความเพลินดับไป  

ทุกข์จึงดับ 

 ดูกรปุณณะ มีเสียงที่รู้ได้ด้วยโสต มีกลิ่นที่รู้ได้ด้วยฆานะ มีรสที่รู้

ได้ด้วยชิวหา มีโผฏฐัพพะที่รู้ได้ด้วยกาย ... มีธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งด้วยใจ 

อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้ก�าหนัด เมื่อภิกษุ

นั้นไม่ยินดี ไม่กล่าวสรรเสริญ ไม่พัวพันธรรมารมณ์นั้น ความเพลินก็ดับไป 

เพราะความเพลินดับไป ทุกข์จึงดับ 

 ดูกรปุณณะ ด้วยประการฉะนี้ เธอนั้นจึงไม่ห่างไกลจากธรรมวินัย 

นี้ฯ 

	 ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า	 ทรงบอกกัมมัฏฐานให้พระเถระแล้ว	

พระเถระก็เดินทางกลับไปยังแคว้นสุนาปรันตะ	บ้านเกิดของท่าน	

พระเถระเที่ยวหาสถานที่อันเป็นสัปปายะ (เหมาะแก่การปฏิบัติ)	

	 ตอนแรก	ท่านเข้าสู่แคว้นสุนาปรันตะแล้ว	เข้าไปสู่อัมพหัฏฐบรรพต	

เข้าสู่หมู่บ้านพ่อค้า	 เพื่อบิณฑบาต	 ทีนั้นน้องชายจ�าท่านได้	 จึงถวายอาหาร	

แล้วเรียนท่านว่า	 ท่านครับ	 ท่านไม่ต้องไปที่อื่น	 นิมนต์อยู่ที่นี้แหละ	 ท่าน

รับค�าแล้วก็อยู่ในที่นั้นระยะหนึ่ง	

	 ต่อจากนั้น	 ท่านได้ไปสู่วัดสมุทรคิรี	 ซึ่งอยู่ริมทะเล	 ในที่นั้น	 มี									

ที่ส�าหรับเดินจงกรม	 ที่เขาตัดเอาแผ่นหิน	 ที่เสียบเหล็กไว้ตรงปลายมาท�า	

ไม่มีใครเดินเหยียบแผ่นหินนั้นได้	 ในที่นั้น	 คลื่นทะเลชัดมากระทบแผ่นหิน	

ที่เสียบเหล็กตรงปลายเกิดเสียงดังมาก	 พระเถระคิดว่า	 จงเป็นที่อยู่ส�าราญ	

ส�าหรับผู้เอาใจใส่ท�ากัมมัฏฐานเถิด	แล้วก็อธิษฐานท�าให้ทะเลสงบเสียง	
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	 ต่อจากนั้น	 ท่านได้ไปยังมาตุลคิรี	 ในที่นั้นมีพวกนกชุกชุม	 เสียง

อึกทึกทั้งคืนทั้งวัน	พระเถระคิดว่า	ที่นี้ไม่ส�าราญ	

	 ต่อจากนั้น	 ก็ไปวัดมกุฬการาม	 วัดนั้นอยู่ไม่ไกล	 ไม่ใกล้หมู่บ้าน

พ่อค้ามากนัก	ไปมาสะดวกเงียบ	ไม่มีเสียง	พระเถระคิดว่า	ที่นี้ส�าราญ	จึงให้

สร้างที่พักกลางคืนและกลางวัน	พร้อมกับที่จงกรม	เป็นต้นแล้ว	ก็เข้าพรรษา

ในที่นั้น	

น้องชายพระเถระออกเรือ 

	 ต่อมาอีกวันหนึ่ง	ภายในพรรษานั่นเอง	มีพ่อค้า	๕๐๐	คน	ตั้งใจว่า	

พวกเราจะออกทะเลไปค้าขาย	 จึงเอาสินค้าบรรทุกลงเรือ	 ในวันลงเรือ	 น้อง

ชายของพระเถระ	 เลี้ยงพระเถระแล้ว	 เมื่อจะไปได้เรียนท่านว่า	 ท่านขอรับ	

ขึ้นชื่อว่าทะเลหลวง	มีอันตรายมากมายเหลือ	จะประมาณได้	ขอให้ท่านช่วย

สอดส่องพวกกระผมด้วย	 แล้วก็ลงเรือไปจนถึงเกาะหนึ่ง	 พวกพ่อค้าคิดว่า	

พวกเราจะกินอาหารเช้า	 แล้วก็พากันขึ้นเกาะ	 บนเกาะนั้นไม่มีอะไร	 มีแต่ป่า

จันทน์ทั้งนั้น	ตอนนั้น	คนหนึ่งเอามีดฟันต้นไม้	ก็รู้ว่าเป็นจันทน์แดง	จึงกล่าว

ว่านี่	 แน่ะ	 พวกเราไปสู่ทะเลอื่นก็เพื่อประสงค์จะได้ทรัพย์	 การได้มาที่นี้นั้น	

จะหาลาภที่ยิ่งไปกว่านี้	ไม่มีอีกแล้ว	ก็ไม้ท่อนขนาดยาว	๔	นิ้ว	ก็ราคาตั้งแสน

แล้ว	แล้วพวกเขาก็เอาไม้จันทน์	บรรทุกจนเต็มล�าเรือ	

	 พวกอมนุษย์	 ที่สิงในป่าจันทน์โกรธ	 พากันคิดว่า	 คนพวกนี้มันท�า	

ป่าจันทน์ของพวกเราให้ฉิบหายแล้ว	 พวกเราจะฆ่าพวกมัน	 แล้วพูดว่า	 เมื่อ

พวกมันถูกฆ่าในที่นี้	 ป่าทั้งหมดก็จะกลายเป็นป่าช้าไป	 พวกเราจะให้เรือมัน

จมกลางทะเล	แล้วต่อมา	ในเวลาที่คนพวกนั้นขึ้นเรือแล้วแล่นไปได้ครู่เดียว

เท่านั้น	 ก็ท�าให้เกิดพายุลงอย่างแรง	 แล้วพวกอมนุษย์เหล่านั้นเอง	 ก็พากัน

แสดงรูปที่น่ากลัวต่างๆ	 นานา	 พวกคนก็กลัว	 พากันไหว้เทพเจ้าของตนๆ		
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จุลปุณณะ	 น้องชายพระเถระคิดว่า	 ขอให้พี่ชายของข้า	 จงเป็นที่พึ่งด้วยเถิด	

แล้วก็ยืนระลึกถึงพระเถระอยู่	

พระเถระช่วยน้องชายและพวกจากอมนุษย์ 

	 ในขณะนั้นเอง	 พระเถระพิจารณาดู	 ก็ได้ทราบว่าพวกเขา	 ก�าลังตก

อยู่ในความฉิบหาย	 จึงเหาะขึ้นสู่ฟ้า	 มายืนอยู่ตรงหน้าพวกอมนุษย์	 พวก

อมนุษย์เห็นพระเถระพูดว่า	 พระคุณเจ้าปุณณเถระมา	 แล้วพากันหลีกไป	

พายุร้ายก็สงบทันที	 พระเถระปลอบคนเหล่านั้นว่า	 ไม่ต้องกลัว	 แล้วถามว่า	

อยากจะไปไหนกัน	 พวกกระผม	 จะไปที่เดิมของตัวเองนั่นแหละครับท่าน	

พระเถระเหยียบแผ่นเรือ	แล้วอธิษฐานว่า	จงไปสู่ที่ที่คนพวกนี้ต้องการ	

พวกชาวสุนาปรันตะประกาศตัวเป็นอุบาสก 

	 พวกพ่อค้า	 เมื่อไปถึงที่ของตนแล้ว	 ก็เล่าเรื่องนั้นให้ลูกเมียฟัง				

แล้วชวนว่า	มาเถิด	พวกเราจงถึงพระเถระเป็นที่พึ่งเถิด	พ่อค้าทั้ง	๕๐๐	คน	

พร้อมกับพวกแม่บ้านของตนอีก	๕๐๐	คน	ตั้งอยู่ในสรณะสาม	ประกาศตัว

เป็นอุบาสก	ต่อจากนั้น	ก็ให้ขนสินค้าลงจากเรือ	แบ่งถวายพระเถระส่วนหนึ่ง	

แล้วเรียนท่านว่า	ท่านครับ	นี้เป็นส่วนของพระคุณท่าน	

 พระเถระตอบว่า:	 อาตมาไม่มีส่วนด้วยหรอก	 แต่พวกคุณเคยเห็น

พระศาสดาแล้วหรือ	

	 พ่อค้าตอบว่า: ยัง	ไม่เคยเห็นเลยท่าน	

	 พระเถระ:	ถ้าอย่างนั้น	ขอให้พวกคุณเอา	ส่วนนี้ไปสร้างพระคันธกุฎี	

ถวายพระศาสดา	แล้วพวกคุณจะได้เห็นพระศาสดา	

	 พวกพ่อค้านั้นก็รับว่า:	ดีแล้วท่าน	แล้วก็เริ่มสร้างพระคันธกุฎี	ชื่อว่า	

จันทนมาลา	ด้วยไม้จันทน์แดง	โดยใช้ทรัพย์ส่วนนั้น	และเอาทรัพย์ส่วนของ

ตนมาเพิ่มด้วยอีกมาก	
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	 พวกอุบาสก	 ช่วยกันสร้างพระคันธกุฎี	 และเสนาสนะส�าหรับพระ

ภิกษุสงฆ์จนส�าเร็จ	 แล้วเตรียมเครื่องทาน	 แล้วกราบเรียนพระเถระว่า	

พระคุณเจ้า	 พวกกระผมได้ท�ากิจเสร็จแล้ว	 ขอให้พระคุณเจ้าโปรดทูลพระ

ศาสดามาเถิด	

	 ตอนบ่าย	 พระเถระไปถึงกรุงสาวัตถีด้วยฤทธ์ิ	 แล้วกราบทูล

อ้อนวอนพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า	 ชาวหมู่บ้านพ่อค้าอยากเฝ้าพระองค์	 พระ	

พุทธเจ้าข้า	 ขอพระองค์	 ได้โปรดกระท�าอนุเคราะห์แก่พวกเขาเถิด	 พระผู้มี

พระภาคเจ้าทรงรับแล้ว	พระเถระทราบว่า	พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับแล้ว	ก็

กลับไปยังถิ่นของตนตามเดิม	

	 พระผู้มีพระภาคเจ้า	 ก็ตรัสเรียกพระอานนทเถระมาสั่งว่า	 อานนท์	

พรุ่งนี้พวกเราจะเที่ยวบิณฑบาต	 ที่หมู่บ้านพ่อค้าในแคว้นสุนาปรันตะ	 เธอ

จงให้สลากแก่ภิกษุขีณาสพ	 ๔๙๙	 รูป	 พระเถระสนองพระพุทธบัญชาว่า	

ดีแล้ว	 พระเจ้าข้า	 แล้วจึงบอกเรื่องนั้นแก่ภิกษุสงฆ์	 แล้วพูดว่า	 ขอให้พวก

ภิกษุที่เป็นปุถุชน	 จงอย่าจับสลาก	 ในวันนั้นท่านพระกุณฑธานเถระ	 ก็จับ

สลากได้ที่	๑	

พวกชาวสุนาปรันตะกระท�ามหาทานแด่พระพุทธองค์ 

	 ฝ่ายชาวหมู่บ้านพ่อค้า	ทราบว่า	พรุ่งนี้พระศาสดาจะเสด็จมาถึง	 จึง

ตระเตรียมของถวายทานชั้นเลิศ	พระผู้มีพระภาคเจ้า	ทรงท�าการปฏิบัติพระ

สรีระตั้งแต่เช้า	เสด็จเข้าพระคันธกุฎี	ประทับนั่งเข้าผลสมาบัติ	

	 ปัณฑุกัมพลสิลาสนะของท่าวสักกะ	 เกิดร้อนขึ้นมา	 ท้าวสักกะนั้น	

ทรงพิจารณาว่า	อะไรท�าให้เกิดเหตุเช่นนี้	ก็ทรงเห็นว่าพระศาสดา	จะเสด็จไป

แคว้นสุนาปรันตะ	จึงรับสั่งเรียกพระวิษณุกรรมมาสั่งว่า	ท่าน	วันนี้	พระผู้มี

พระภาคเจ้าจะเสด็จเที่ยวบิณฑบาต	 ระยะทางไกลประมาณสามร้อยโยชน์	
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ท่านจงเนรมิตบุษบกไว้	 ๕๐๐	 หลัง	 ไว้ที่ท้ายสุดซุ้มประตูพระเชตวัน	 ไว้ให้

พร้อม	พระวิษณุกรรมนั้น	ได้เนรมิตบุษบกตามรับสั่ง	บุษบกส�าหรับพระผู้มี

พระภาคเจ้ามี	๔	มุข	ของสองพระอัครสาวก	มี	๒	มุข	ที่เหลือมีมุขเดียว	พระ

ศาสดา	เสด็จออกจากพระคันธกุฎี	ทรงเข้าสู่บุษบกอันประเสริฐ	ในหมู่บุษบก

ที่ตั้งไว้ตามล�าดับ	เหล่าภิกษุ	๔๙๙	รูป	เริ่มแต่พระอัครสาวกทั้งสอง	ต่างก็ไป

สู่บุษบก	๔๙๙	หลัง	มีบุษบกว่างอยู่หลังหนึ่ง	แล้วบุษบกทั้ง	๕๐๐	หลังก็ลอย

ไปในอากาศ	

พระพุทธองค์ทรงโปรดสัจจพันธ์ดาบส 

	 พระศาสดา	 เสด็จมาถึงภูเขาชื่อ สัจจพันธ์	 แล้วทรงหยุดบุษบกนั้น	

ไว้ในอากาศ	ที่ภูเขานั้น	มีดาบสมิจฉาทิฐิ ชื่อว่า สัจจพันธ์	ท�าให้มหาชน	ถือ

เอาความเห็นผิด	 เป็นผู้ถึงลาภเลิศ	 และยศเลิศอยู่	 แต่ตัวดาบสนั้น	 ก็มี

อุปนิสัยแห่งพระอรหัตอยู่สมบูรณ์	 ครั้นทรงเห็นดาบสนั้นแล้ว	 ทรงพระด�าริ

ว่า	 เราจะแสดงธรรมแก่เขา	 จึงเสด็จไปทรงแสดงธรรม	 เมื่อทรงเทศน์จบ	

ดาบสก็ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย	พระพุทธองค์

ประทานการอุปสมบท	ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา	ท่านพระสัจจพันธ์	ทรงบาตร

จีวรที่ส�าเร็จเพราะฤทธิ์	แล้วเหาะเข้าสู่บุษบกหลังที่ว่างอยู่นั้น	

พระพุทธองค์ทรงโปรดชาวสุนาปรันตะ 

	 พระผู้มีพระภาคเจ้า	 เสด็จเดินทางต่อไปถึงหมู่บ้านสุนาปรันตะ	

พร้อมกับภิกษุ	 ๕๐๐	 รูป	 ที่อยู่ในบุษบก	 ทรงบันดาลให้ใครๆ	 มองไม่เห็น

บุษบก	 แล้วเสด็จไปสู่หมู่บ้านพ่อค้า	 พวกพ่อค้าได้ถวายทานใหญ่แก่หมู่	

ภิกษุ	ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุข	แล้วทูลอาราธนาพระศาสดา	เสด็จไป

ยังมกุฬการาม พระศาสดา ทรงเข้าสู่พระจันทนมาลาคันธกุฎี	 มหาชนต่าง
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รับประทานอาหารมื้อเช้า	 เสร็จแล้วสมาทานองค์อุโบสถ	 ถือของหอมและ

ดอกไม้เป็นอันมากกลับมาวัด	 เพื่อต้องการฟังธรรม	 พระศาสดาทรงแสดง

ธรรม	 หลังจบการแสดงพระธรรมเทศนา	 การหลุดพ้นจากกิเลส	 ก็ได้เกิด

แก่มหาชนแล้ว	

พระพุทธองค์ทรงโปรดนิมมทานาคราช 

	 เพื่อสงเคราะห์มหาชน	 พระศาสดาประทับอยู่	 ๒-๓	 วันในที่นั้นเอง	

จากนั้น	 ก็เสด็จเที่ยวบิณฑบาต	 ในหมู่บ้านสุนาปรันตะ	 แล้วตรัสสั่งให้พระ

ปุณณเถระ	กลับยังที่พัก	โดยทรงตรัสว่า	เธอจงอยู่ในที่นี้แหละ	และทรงพระ

ด�าเนินต่อไป ในระหว่างทาง มีแม่น�้าชื่อ นิมมทา	ได้เสด็จไปถึงฝั่งของแม่น�้า

นั้น	ณ	ที่นั้น	นิมมทานาคราช	ถวายการต้อนรับพระศาสดา	ทูลเชิญเสด็จเข้า

สู่นาคพิภพ	 เหล่านาคได้กระท�าสักการะพระรัตนตรัยแล้ว	 พระศาสดาทรง

แสดงธรรมแก่นาคราชนั้นแล้ว	 ก็เสด็จออกจากภพนาค	 นาคราชนั้น	 กราบ

ทูบขอว่า	 ได้โปรดประทานสิ่งที่พึงบูชาแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด	 พระพุทธเจ้า

ข้า	 พระผู้มีพระภาคเจ้า	 จึงทรงแสดงรอยพระบาท ไว้ที่ฝั่งแม่น�้านิมมทา	

รอยพระบาทนั้น	เมื่อคลื่นซัดมาปิด	เมื่อคลื่นเลยไปแล้วก็ถูกเปิด	กลายเป็น

รอยพระบาท	ที่ถึงสักการะอย่างใหญ่	

	 เมื่อพระศาสดา	ทรงออกจากนั้นแล้ว	ก็เสด็จถึงภูเขาสัจจพันธ์ ตรัส

กับท่านพระสัจจพันธ์ว่า	มหาชน	ถูกเธอท�าให้จมลงในทางอบาย	เธอต้องอยู่

ในที่นี้แหละ	 แก้ลัทธิของพวกคนเหล่านี้เสีย	 แล้วให้พวกเขาด�ารงอยู่ในทาง

พระนิพพาน	 ท่านพระสัจจพันธ์นั้น	 ก็ทูลขอสิ่งแทนพระองค์เพื่อบูชา	 พระ

ศาสดาก็ทรงแสดงรอยพระบาทไว้ บนหลังแผ่นหินทึบ	 เหมือนประทับตรา

ไว้บนก้อนดินเหนียวสดๆ	ฉะนั้น	ต่อจากนั้น	ก็เสด็จไปถึงพระเชตวันทีเดียว	
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พระเถระบรรลุพระอรหัตผล และปรินิพพาน 

	 ภายในพรรษานั้นเอง	 ตัวท่านก็ได้ท�าให้แจ้งซึ่งวิชชา	 ๓	 และบรรลุ

พระอรหัตผลภายในพรรษานั้นเอง	 ครั้นสมัยต่อมา	 ท่านได้ปรินิพพานแล้ว	

ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ	 มหาชนท�าการบูชาสรีระของพระเถระ	 ตลอด			

๗	 วัน	 แล้วเอาไม้หอมเป็นอันมาก	 มากองเผาสรีระ	 เก็บธาตุแล้วสร้างเจดีย์

บรรจุไว้	

	 ครั้งนั้นแล	พวกภิกษุ	ที่อยู่ในที่ฌาปนกิจศพของพระเถระ	เข้าไปเฝ้า

พระผู้มีพระภาคยังที่ประทับ	แล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค	นั่ง	ณ	ที่ควร

ส่วนข้างหนึ่ง	พอนั่งเรียบร้อยแล้ว	ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า	ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ	 กุลบุตรชื่อปุณณะ	 ที่พระผู้มีพระภาคทรงสั่งสอนด้วยพระ

โอวาทย่อๆ	 นั้น	 ท�ากาละเสียแล้ว	 เธอมีคติเป็นอย่างไร	 มีสัมปรายภพเป็น

อย่างไร	ฯ	

	 พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่า	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ปุณณกุลบุตร	 เป็น

บัณฑิต	 ได้บรรลุธรรมสมควรแก่ธรรมแล้ว	 ทั้งไม่ให้เราล�าบาก	 เพราะเหตุ

แห่งธรรม	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ปุณณกุลบุตรปรินิพพานแล้ว	ฯ	
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๗๒. ประวัติ พระภัทราวุธเถระ

ชาติภูมิ

	 ท่านพระภัทราวุธเถระ	 เป็นบุตรพราหมณ์ในนครสาวัตถี	 เมื่อ

เจริญวัยแล้ว	 ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์	 เล่าเรียนศิลปวิทยา	 อยู่ในส�านักของ

พราหมณ์พาวรี	ผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล	

ออกบวชเป็นชฎิลตามพราหมณ์พาวรี

	 ครั้นพราหมณ์พาวรี	 มีความเบื่อหน่ายในฆราวาส	 ได้ทูลลาพระเจ้า	

ปเสนทิโกศล	 ออกจากเจ้าหน้าที่ปุโรหิต	 เมื่อได้รับพระบรมราชานุญาต	 ได้

ออกบวชเป็นชฎิล	 ประพฤติพรต	 ตามลัทธิของพราหมณ์	 ตั้งตนเป็น

คณาจารย์ใหญ่สั่งสอนไตรเพทแก่หมู่ศิษย์	ตั้งอาศรมอยู่	ที่ฝั่งแม่น�้าโคธาวารี	

ที่พรมแดนแห่งเมืองอัสสกะ	และอาฬกะต่อกัน	

	 ภัทราวุธมาณพ	 ได้ออกติดตามบวชด้วย	 นับเข้าเป็นหนึ่งในจ�านวน

มาณพ	 ๑๖	 คน	 ที่พราหมณ์พาวรีได้ผูกปัญหา	 ให้ไปกราบทูลถามพระบรม

ศาสดา	ที่ปาสาณเจดีย์	แคว้นมคธ	

ทูลถามปัญหาเป็นคนที่สิบสอง

	 ภัทราวุธมาณพ	 ได้ทูลถามปัญหาเป็นคนที่สิบสองว่า	 คนที่อยู่ตาม

ชนบทต่างๆ	อยากจะฟังวาจาของพระองค์	พร้อมกันมาแล้ว	จากชนบทนั้นๆ	

ได้ฟังพระวาจาของพระองค์แล้ว	 จะกลับไปจากที่นี้	 ขอพระองค์จงทรงแก้

ปัญหา	เพื่อชนเหล่านั้นเถิด	

	 พระบรมศาสดา	ทรงมีด�ารัสตอบว่า	“หมู่ชนนั้น ควรจะน�าตัณหา ที่

เป็นเหตุถือมั่น ในส่วนเบื้องบน เบื้องตํ่า และท่ามกลาง ออกให้หมดสิ้น 
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เพราะเขาถือมั่นสิ่งใดๆ ในโลก มารย่อมติดตามเขาได้ เพราะสิ่งนั้นๆ   เหตุ

นั้น ภิกษุเมื่อรู้อยู่ เห็นหมู่สัตว์ ผู้ติดอยู่ในวัฏฏะ อันเป็นที่ตั้งแห่งมารนี้ว่า 

ติดอยู่เพราะความถือมั่น ดังนี้ พึงเป็นคนมีสติ ไม่ถือมั่น กังวลในโลกทั้ง

ปวง”

บรรลุอรหัตตผล และอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา

	 ในที่สุดแห่งการเฉลยปัญหา	 ภัทราวุธมาณพได้บรรลุพระอรหัตผล	

เมื่อจบโสฬสปัญหาพยากรณ์	 ภัทราวุธมาณพพร้อมด้วยมาณพสิบห้าคน			

ทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัย	 พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยวิธี	

เอหิภิกขุอุปสัมปทา.	
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๗๓. ประวัติ พระโสณกุฏิกัณณเถระ
		

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพระโสณกุฏิกัณณเถระ	 ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่า	 ปทุมุต

ตระ	 ไปวิหารกับมหาชน	 ยืนฟังธรรมอยู่ท้ายบริษัท	 เห็นพระศาสดาทรง

สถาปนาภิกษุรูปหนึ่ง	ไว้ในต�าแหน่งผู้ยอดของเหล่าภิกษุ	ผู้มีวาจาไพเราะ	จึง

คิดว่า	 แม้เราก็ควรเป็นยอดของเหล่าภิกษุ	 ผู้มีวาจาไพเราะ	 ในศาสนาของ

พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง	ในอนาคต	

	 จึงนิมนต์พระทศพล	ถวายทาน	๗	วัน	ได้กระท�าความปรารถนาว่า	

พระเจ้าข้า	 พระองค์ทรงตั้งภิกษุใด	 ไว้ในต�าแหน่งภิกษุ	 ผู้มีวาจาไพเราะ	 วัน

สุดท้ายในวันที่	 ๗	 วันนับแต่นี้	 แม้ข้าพระองค์	 พึงเป็นเหมือนอย่างภิกษุนั้น	

ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง	ในอนาคต	ด้วยผลแห่งกุศลกรรมนี้	

	 พระศาสดาทรงเห็นว่า	 ไม่มีอันตราย	 ส�าหรับความปรารถนานี้	 จึง

ทรงพยากรณ์ว่า	 ท่านจักเป็นยอดของเหล่าภิกษุ	 ผู้มีวาจาไพเราะ	 ในศาสนา

พระโคดมพุทธเจ้า	 ในอนาคตกาล	 แล้วเสด็จกลับ	 ฝ่ายท่านก็กระท�ากรรมดี

จนตลอดชีวิต	เวียนว่ายในเทวโลกและมนุษยโลก	ตลอดแสนกัป	

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	ท่าน	มาบังเกิดเป็นบุตรของอุบาสิกา	ชื่อว่า	กาฬี	

ผู้โสดาบันในกรุงราชคฤห์	เดิมชื่อว่า	โสณะ	เพราะเหตุว่า	ท่านประดับเครื่อง

ประดับที่หูมีค่าถึงโกฏิหนึ่ง	 จึงได้มีค�าว่า	 กุฏิกัณณะ	 ตามหลังเป็น	 โสณกุฏิ

กัณณะ	

	 เมื่อครั้งพระมหากัจจายนะ	อาศัยอยู่ที่เขาชื่อว่า	ปวัตตะ	แขวงเมือง

กุรุรฆระ	 ในอวันตีชนบท	 มารดาของโสณกุฏิกัณณะ	 ได้เป็นอุปัฏฐายิกา			
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ของท่าน	 เมื่อโสณกุฏิกัณณะ	 เจริญวัยแล้ว	 ได้ฟังพระธรรมเทศนาของท่าน				

เกิดความเลื่อมใส	ได้แสดงคนเป็นอุบาสก	และเป็นผู้อุปัฏฐากทานด้วย	

ขอบวชกับท่านพระมหากัจจายนะ

	 ครั้นต่อมา	 โสณกุฏิกัณณะ	 มีความปรารถนาจะบวช	 จึงเข้าไปหา

ท่านพระมหากัจจายนะ	 บอกความประสงค์ของตนให้ท่านทราบ	 ท่านได้

ชี้แจงแก่โสณอุบาสก	ถึงการประพฤติพรหมจรรย์ว่า	ล�าบากอย่างไร	แนะน�า

ให้บ�าเพ็ญ	ศาสนปฏิบัติในทางฆราวาส	

	 แต่โสณอุบาสก	 มีศรัทธาแรงกล้า	 ถึงแม้จะทราบว่าล�าบากอย่างไร		

ก็ยังปรารถนาเพื่อจะบวชอยู่	 จึงได้อ้อนวอนขอให้ท่านสงเคราะห์อยู่เนืองๆ	

ในที่สุดพระมหากัจจายนะ	 ก็ให้บวชเป็นสามเณรเท่านั้น	 เพราะในอวันตี

ชนบท	 มีภิกษุน้อย	 จะหาสงฆ์มีจ�านวน	 ๑๐	 รูป	 (ที่เรียกว่า	 ทสวรรค)	 ให้

อุปสมบทได้ยาก	

	 โดยล่วงไป	๓	ปี	 โสณกุฏิกัณณะ	จึงได้อุปสมบท	 เมื่อได้อุปสมบท

แล้ว	ก็ศึกษาเล่าเรียนกรรมฐาน	ในส�านักอุปัชฌาย์	ท่านไม่ประมาท	อุตส่าห์

บ�าเพ็ญเพียรวิปัสสนากรรมฐาน	 ไม่นานก็ได้ส�าเร็จพระอรหัตตผล	 เป็นพระ

อเสขบุคคล	ในพระพุทธศาสนา	

พระมหากัจจายนเถระฝากทูลถามสิกขาบทบางประการ

	 เพราะยังไม่เคยเห็นพระศาสดาเลย	 ท่านจึงลาพระมหากัจจายน

เถระ	 เพื่อไปเฝ้าพระศาสดา	พระมหากัจจายนเถระ	ก็อนุญาต	และสั่งให้ไป

ถวายบังคมพระศาสดาด้วยเศียรเกล้า	 ตามค�าของท่าน	 และให้กราบทูลถึง

การปฏิบัติพระวินัยบางอย่าง	 อันไม่สะดวกแก่ภิกษุผู้อยู่ในชนบทนั้น	 มีการ

อุปสมบท	เป็นต้น	เพื่อจะได้รับพระพุทธานุญาตจากพระบรมศาสดา
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	 ครั้นลาพระอุปัชฌาย์แล้ว	 จัดแจงเก็บเสนาสนะ	 ถือบาตรและจีวร	

ออกจากอวันตีชนบท	 ไปเฝ้าพระบรมศาสดาซึ่งประทับอยู่	 ณ	 พระเชตวัน

มหาวิหาร	ในพระนครสาวัตถี	ครั้นถึงที่ประทับแล้ว	ถวายบังคมพระศาสดา	

นั่ง	ณ	ที่ควรข้างหนึ่ง	พระองค์ตรัสปฏิสันถารตามสมควรแล้ว	รับสั่งให้พระ

อานนท์จัดแจงที่พักให้	ในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระองค์	

แสดงพระสูตรแสดงวัตถุ ๘ ประการด้วยเสียงอันไพเราะ

	 ในเวลาราตรีจวนจะสว่าง	 พระบรมศาสดา	 ทรงรับสั่งให้ท่านถวาย

พระธรรมเทศนา	ท่านได้แสดงพระสูตร	อันแสดงวัตถุ	๘	ประการ	ด้วยเสียง

อันไพเราะ	พระองค์ทรงสดับแล้วตรัสสาธุการ	ชมเชยว่า	ดีละ	ๆ 	“ภิกษุ ธรรม 

เธอเรียนไว้ดีแล้ว เทศนา ในเวลาที่เราแสดงแล้วก็ดี ในวันนี้ก็ดี เป็นอย่าง

เดียวกันเทียว ไม่ขาดไม่เกินเลย”

	 ฝ่ายพระเถระ	 เห็นเป็นโอกาสดี	 แล้วถวายบังคมพระศาสดา	 ตาม

ค�าขอของพระอุปัชฌาย์	 ทูลขอพรทุกอย่าง	 ตั้งแต่การอุปสมบทด้วยคณะ

ครบ	๕	และพระศาสดา	ทรงประทานให้

	 ต่อมา	 พระเถระถวายบังคมตามค�าของอุบาสิกามารดาว่า	 ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ	อุบาสิกา	ส่งผ้ากัมพลผืนนี้มาเพื่อปูลาดพื้น	ในพระคันธกุฎี	

ที่ประทับของพระองค์	 แล้วถวายผ้ากัมพลนั้น	 แล้วลุกขึ้นจากอาสนะ	 ถวาย

บังคมกลับมายังส�านักพระมหากัจจายนะตามเดิม	ครั้นกลับมาแล้ว	ได้แสดง

พระธรรมเทศนาที่ได้ถวายแก่พระบรมศาสดา	 ให้มารดาของท่านฟังโดย

ท�านองนั้นอีก	

เอตทัคคะในทางผู้มีวาจาไพเราะ

	 ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่า	 เป็นยอดของเหล่า

ภิกษุผู้มีวาจาไพเราะ	(กลฺยาณวากฺกรณาน�).	
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๗๔. ประวัติ พระอุทยเถระ

ชาติภูมิ

	 ท่านพระอุทยเถระ	 เกิดในสกุลพราหมณ์ในนครสาวัตถี	 เมื่อ

เจริญวัยข้ึนแล้ว	 ได้ไปศึกษาศิลปวิทยาอยู่ในส�านักของพราหมณ์พาวรี									

ผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล	

ออกบวชเป็นชฎิลตามพราหมณ์พาวรี

	 ครั้นพราหมณ์พาวรี	 ออกบวชเป็นชฎิล	 ประพฤติพรตตามลัทธิของ
พราหมณ์	 ตั้งอาศรมอยู่ที่ฝั่งแม่น�้าโคธาวารี	 ที่พรมแดนแห่งเมืองอัสสกะ	
และอาฬกะต่อกัน	เป็นคณาจารย์ใหญ่บอกไตรเพทแก่หมู่ศิษย์	
	 อุทยมาณพ	 พร้อมด้วยมาณพอื่นผู้เป็นศิษย์	 ออกบวชติดตามไป
ศึกษาศิลปวิทยาอยู่ด้วย	 อุทยมาณพ	 เป็นหนึ่งซึ่งอยู่ในจ�านวนมาณพ	 ๑๖	
คน	 ที่พราหมณ์พาวรีได้ผูกปัญหา	 ให้ไปกราบทูลถามพระบรมศาสดา	 ที่
ปาสาณเจดีย์	แคว้นมคธ

ทูลถามปัญหาเป็นคนที่สิบสาม
	 อุทยมาณพได้ทูลถามปัญหาเป็นคนที่สิบสามว่า	 ขอพระองค์จง
แสดงธรรม	 เป็นเครื่องพ้น	 (จากกิเลส)	 ที่ควรรู้อย่างแท้จริง	 ซึ่งเป็นเครื่อง
ท�าลายอวิชชา	คือ	ความเขลา	ความไม่รู้แจ้งเสีย	
	 พระบรมศาสดา	ทรงพยากรณ์(เฉลย)ว่า	“เราเรียกธรรม เป็นเครื่อง
ละความพอใจในกาม และ โทมนัสเสีย ทั้งสองอย่าง เป็นเครื่องบรรเทาความ
ง่วง เป็นเครื่องห้ามความร�าคาญ มีอุเบกขา กับ สติ เป็นธรรมบริสุทธิ์ มี

ความตรึกในธรรมเป็นเบื้องหน้า ว่า ธรรมเป็นเครื่องพ้น (จากกิเลส) ที่ควรรู้

อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นเครื่องทําลายอวิชชา ความเขลาไม่รู้แจ้งเสีย”
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	 อุทยมาณพ:	โลกมีอะไรผูกพันไว้	อะไรเป็นเครื่องสัญจรของโลกนั้น	

ท่านกล่าวว่านิพพาน	ๆ	ดังนี้	เพราะละอะไรได้

	 พระบรมศาสดา:	 โลกมีความเพลิดเพลินผู้พันไว้	 ความตรึกเป็น

เครื่องสัญจรของโลกนั้น	ท่านกล่าวกันว่า นิพพานๆ ดังนี้ เพราะละตัณหา

เสียได้

	 อุทยมาณพ:	 เมื่อบุคคลมีสติ	 ระลึกอย่างไรอยู่	 วิญญาณจึงจะดับ	

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาเฝ้าแล้ว	 เพื่อจะทูลถามพระองค์	 พอให้ได้ฟังพระ

วาจาของพระองค์เถิด

	 พระบรมศาสดา:	 เมื่อบุคคล	 ไม่เพลิดเพลินเวทนา	 ทั้งภายใน

ภายนอก	มีสติระลึกอยู่อย่างนี้	วิญญาณจึงจะดับ

 (ไม่เพลิดเพลินเวทนา...วิญญาณจึงดับ หมายถึง ตัณหา-อุปาทาน ไม่อวิชชาใน

ปัจจยาการ ๑๒ กล่าวคือ ให้ปลง-ปล่อย-วาง-ไม่ยึดติดในเวทนา สุข...ทุกข์...ก็ช่าง แม้สุข

ก็ให้ช่างด้วยฯ เมื่อไม่อุปาทาน ก็น้อมนิพพานฯ โปรดค้นหารายละเอียดในมนุษย์เล่ม ๑๘ 

- ผู้รวบรวม)

บรรลุอรหัตตผล และอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา

	 ครั้นพระบรมศาสดา	 ทรงแก้ปัญหา	 ที่อุทยมาณพทูลถามอย่างนี้

แล้ว	ในที่สุดแห่งเทศนาปัญหาพยากรณ์	อุทยมาณพ	ได้บรรลุพระอรหัตผล	

(ก่อนอุปสมบท)	เมื่อจบโสฬสปัญหาพยากรณ์	อุทยมาณพ	พร้อมด้วยมาณพ

สิบห้าคนทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัย	 พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้เป็น

ภิกษุ	ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา.	
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๗๕. ประวัติ พระโสณโกฬิวิสเถระ
		

บุพกรรมในอดีต
	 ท่านโสณโกฬิวิสเถระ	 ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่า	 ปทุมุตตระ	

บังเกิดในตระกูลเศรษฐี	 พวกญาติขนานนามของท่านว่า	 สิริวัฑฒนกุมาร	

ท่านเจริญวัยแล้วไปวิหาร	 ยืนฟังธรรมอยู่ท้ายบริษัท	 เห็นพระศาสดาทรง

สถาปนาภิกษุรูปหนึ่ง	 ไว้ในต�าแหน่งเอตทัคคะ	 เป็นยอดของเหล่าภิกษุ	 ผู้มี

ความเพียรอันปรารภแล้ว	จึงคิดว่า	แม้เราก็ควรเป็นอย่างภิกษุนี้ในอนาคต	

	 จบเทศนา	 จึงนิมนต์พระทศพล	 ถวายมหาทาน	 ๗	 วัน	 ได้กระท�า

ความปรารถนา	พระศาสดาทรงเห็นว่า	ความปรารถนาของท่านส�าเร็จ	จึงทรง

พยากรณ์ไว้	แล้วเสด็จกลับพระวิหาร	

	 ฝ่ายสิริวัฑฒนเศรษฐีนั้น	 กระท�ากรรมตลอดชีวิต	 เวียนว่ายอยู่ใน

เทวโลก	 และมนุษยโลกสิ้นแสนกัป	 เมื่อพระกัสสปพุทธจ้าปรินิพพานแล้ว	

ในกัปนี้	 ครั้งพระพุทธเจ้าของเรายังไม่ทรงบังเกิด	 ก็มาถือปฏิสนธิใน

ครอบครัวหนึ่งในกรุงพาราณสี	 ท่านไปเล่นน�้า	 ในแม่น�้าคงคา	 พร้อมกับหมู่

สหายของตน	

	 ครั้งนั้น	 พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง	 มีจีวรเก่า	 เข้าอาศัยกรุง								

พาราณสี	 จึงไปดึงท่อนไม้และเถาวัลย์	 ที่ถูกน�้าพัดมาติดอยู่ออก	 ท่านกับ

สหายเดินไปอภิวาทแล้ว	 สอบถาม	 ทราบความประสงค์ว่า	 ต้องการที่จ�า

พรรษาแล้ว	 จึงรับอาสาจะจัดการให้	 นิมนต์ท่านรับบิณฑบาตที่เรือน	 แล้ว

ร่วมมือกับสหายสร้างบรรณศาลา	ที่จงกรม	ที่พักกลางวันและที่พักกลางคืน	

ถวายท่านเสร็จในวันเดียว	

	 ท่านว่าเปือกตมบนพื้นดิน	 จะติดเท้าพระปัจเจกพุทธเจ้า	 จึงลาดผ้า

กัมพลแดง	มีมูลค่าหนึ่งพันกหาปณะ	อันเป็นผ้าห่มของตน	ปิดพื้น	เห็นรัศมี
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สรีระของพระปัจเจกพุทธเจ้า	 เป็นเช่นเดียวกับสีผ้ากัมพล	 ก็เลื่อมใสเป็น
อย่างยิ่ง	 กล่าวว่า	 จ�าเดิมแต่เวลา	 ที่พระคุณเจ้าเหยียบแล้ว	 ประกายแห่งผ้า
กัมพลนี้	 แวววาวยิ่งฉันใด	 แม้วรรณะแห่งมือและเท้าของข้าพเจ้า	 ก็จงมี							
สีเหมือนดอกหงอนไก่	 ในที่ที่ข้าพเจ้าเกิดแล้ว	 เกิดอีก	 ฉะนั้น	 ขอให้ผัสสะ			
จงเป็นเช่นกับผัสสะแห่งแผ่นผ้าฝ้าย	ที่เขายีแล้วถึง	๗	ครั้งเทียว	
	 ท่านบ�ารุงพระปัจเจกพุทธเจ้าตลอดไตรมาส	 ได้ถวายไตรจีวร	 เมื่อ
เวลาปวารณาแล้ว	 พระปัจเจกพุทธเจ้ามีบาตรและจีวรบริบูรณ์แล้ว	 จึงไปยัง

ภูเขาคันธมาสน์ตามเดิม	ฝ่ายท่านก็เวียนว่ายอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	 ท่านมาเกิดเป็นบุตรของอสุภเศรษฐี	 ในจ�าปา
นคร	เมื่ออยู่ในครรภ์มารดาจนคลอด	พวกชาวเมือง	น�าเครื่องบรรณาการมา
ให้แก่เศรษฐีเป็นอันมาก	 เมื่อคลอดแล้ว	 มีผิวพรรณผุดผ่องงดงาม	 มารดา
บิดาได้ขนานนามว่า	“โสณะ” ส่วน	โกฬิวิสะ	เป็นชื่อแห่งโคตร	
	 โสณเศรษฐีบุตรนั้น	 เป็นคนสุขุมาลชาติ	 มีโลมาที่ละเอียดอ่อน
บังเกิดที่ฝ่าเท้าทั้งสอง	 ได้รับการบ�ารุงบ�าเรอจากมารดาบิดาเป็นอย่างดี	

เพราะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ

พระเจ้าพิมพิสารขอทอดพระเนตรโลมาที่ฝ่าเท้า

	 ครั้นเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จประทับอยู่ที่เขาคิชฌกูฏ	 แขวงกรุง
ราชคฤห์	 พระเจ้าพิมพิสาร	 พระเจ้าแผ่นดินมคธ	 ใคร่จะขอทอดพระเนตร	
โลมาที่ฝ่าเท้าของโสณเศรษฐีบุตร	จึงรับสั่งให้ไปเฝ้าพระบรมศาสดา	
	 โสณเศรษฐีบุตร	พร้อมด้วยชาวบ้านประมาณแปดหมื่น	ก็เข้าไปเฝ้า
พระบรมศาสดา	ตามรับสั่งพระเจ้าพิมพิสาร	 ได้ฟังเทศนาอนุปุพพิกถา	และ
อริยสัจสี่	 ที่พระองค์ตรัสสอนชาวบ้าน	 ประมาณแปดหมื่น	 ก็เกิดความ

เลื่อมใส	ได้แสดงตนเป็นอุบาสก	แล้วหลีกไป	
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ขอบวชในส�านักของพระพุทธเจ้า

	 ส่วนโสณเศรษฐีบุตร	 เข้าไปกราบทูลแด่พระบรมศาสดาว่า	 ข้าพระ	

พุทธเจ้าได้ฟังธรรมที่พระองค์ทรงแสดง	 เห็นว่าผู้ครองเรือน	 จะประพฤติ

พรหมจรรย์	 ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง	 ดุจสังข์ที่ขัดแล้วนั้น	 ไม่ใช่จะท�าได้

โดยง่าย	ข้าพระพุทธเจ้า	อยากจะบวช	ขอพระองค์	จงโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้า

บวชเถิด	พระบรมศาสดาทรงให้บวชตามประสงค์

ท�าความเพียรอย่างอุกกฤตแต่ยังไม่บรรลุธรรม

	 ครั้นโสณโกฬิวิสะ	 บวชแล้ว	 ไปท�าความเพียรอยู่ที่สีตวัน	 ท�าความ

เพียรเกินขนาด	 เดินจงกรมไม่หยุด	 จนเท้าแตกก็ไม่ได้บรรลุธรรมพิเศษ	

อย่างใดอย่างหนึ่ง	 จึงมาด�าริในใจว่า	 บรรดาสาวกของพระบรมศาสดา	 ที่

ปรารภความเพียรแล้ว	 เราก็เป็นคนหนึ่ง	ถึงอย่างนั้น	จิตของเรา	ก็ยังไม่พ้น

จากอาสวะทั้งปวงได้	 สมบัติในตระกูลของเรา	 ยังมีอยู่	 ถ้ากระไร	 เราจะสึก

ออกไปเสวยสมบัติ	และบ�าเพ็ญกุศลจะเป็นการดีกว่า	

พระพุทธองค์ชี้ทางปฏิบัติสายกลาง

	 ฝ่ายพระบรมศาสดา	ได้ทรงทราบว่า	พระโสณโกฬิวิสะปรารภความ

เพียร	 เดินจงกรมจนเท้าแตกแล้วคิดเช่นนั้น	 จึงเสด็จไปถึงที่อยู่	 แห่งพระ

โสณโกฬิวิสะ	 ตรัสสอนให้ปรารภความเพียร	 แต่พอปานกลาง	 ไม่ยิ่งนักไม่

หย่อนนัก	ยกเปรียบเทียบ	ด้วยสายพิณสามสาย	ครั้นตรัสสอนแล้วได้กลับ

ไปที่ประทับ	

	 พระโสณโกฬิวิสะ	 ตั้งอยู่ในโอวาท	 ที่พระบรมศาสดาตรัสสอน	

ปรารภความเพียรแต่พอประมาณ	 ไม่ยิ่งนัก	 ไม่หย่อนนัก	 เจริญวิปัสสนา					

ไม่ช้าไม่นาน	ก็ได้บรรลุพระอรหัตผล	
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เอตทัคคะในทางผู้ปรารภความเพียร

	 ครั้นต่อมา	 ท่านเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดา	 กราบทูลว่า	

พระองค์ผู้เจริญ	 ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์	 มีอาสวะสิ้นแล้ว	 จบพรหมจรรย์

แล้ว	 มีกิจที่จ�าจะต้องท�า	 ได้ท�าเสร็จแล้ว	 มีภาระของหนัก	 อันวางแล้ว	 มี

ประโยชน์ของตนได้ถึงแล้ว	มีธรรมที่ท�าให้ติดอยู่ในภพ	หมดสิ้นแล้ว	รู้ชอบ	

จึงพ้นแล้วจากอาสวะ	ภิกษุผู้อรหันต์นั้น	น้อมเข้าไปแล้วในคุณ	๖	สถาน	คือ	

น้อมไปแล้วในบรรพชา	 ในที่สงัด	 ในความไม่พยาบาทเบียดเบียน,	 ในความ

ไม่อุปาทานไม่ยึดติด	ในความไม่มีตัณหาความอยาก	และในความไม่อวิชชา

ไม่โมหะไม่หลง	

	 พระบรมศาสดา	ได้ทรงสดบัแล้ว	ตรัสสรรเสริญว่า	พระโสณโกฬิวสิะ	

พยากรณ์พระอรหันต์	 กล่าวแต่เนื้อความ	 ไม่น�าตนเข้าไปเทียบ	 และเพราะ

ท่านได้ปรารภความเพียร	 ด้วยความอุตสาหะอย่างแรงกล้า	 แต่ครั้งยังไม่ได้

บรรลุพระอรหันต์	

	 ต่อมาภายหลัง	 พระบรมศาสดา	 มีหมู่ภิกษุแวดล้อม	 ทรงแสดง

ธรรมในพระเชตวันวิหาร	 ทรงสถาปนาพระเถระไว้ในต�าแหน่ง	 เป็นยอดของ

เหล่าภิกษุ	ผู้ปรารภความเพียร	(อารทฺธวิริยาน�).	
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๗๖. ประวัติ พระโปสาลเถระ

ชาติภูมิ

	 ท่านพระโปสาลเถระ	 เกิดในสกุลพราหมณ์	 ในนครสาวัตถี	 เมื่อ

เจริญวัยแล้ว	 ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของพราหมณ์พาวรี	 ผู้เป็นปุโรหิตของ

พระเจ้าปเสนทิโกศล	เพื่อศึกษาศิลปวิทยาตามลัทธิของพราหมณ์	

ออกบวชเป็นชฎิลตามพราหมณ์พาวรี

	 คร้ันพราหมณ์พาวรี	มคีวามเบ่ือหน่ายในฆราวาส	ทลูลาพระเจ้าปเสน	

ทิโกศล	ออกจากต�าแหน่งปุโรหิต	ออกบวชเป็นชฎิล	ประพฤติพรตตามลัทธิ

ของพราหมณ์	ตั้งอาศรมอยู่ที่ฝั่งแม่น�้าโคธาวารี	ที่พรมแดนแห่งเมืองอัสสกะ	

และอาฬกะต่อกัน	เป็นอาจารย์ใหญ่บอกไตรเพทแก่หมู่ศิษย์	

	 โปสาลมาณพ	ได้ออกบวชติดตามไปด้วย	และอยู่ในมาณพ	๑๖	คน	

ที่พราหมณ์พาวรีได้ผูกปัญหา	 ให้ไปกราบทูลถามพระบรมศาสดา	 ที่ปาสาณ

เจดีย์	แคว้นมคธ	

ทูลถามปัญหาเป็นคนที่สิบสี่

	 โปสาลมาณพ	ได้ทูลถามปัญหาเป็นคนที่สิบสี่ว่า	ข้าพระพุทธเจ้า	ขอ

ทูลถามถึง	 ญาณของบุคคล	 ผู้มีความก�าหนดหมายในรูปแจ้งชัด	 (คือ	 ได้

บรรลุรูปฌานแล้ว)	 ละรูปารมณ์ทั้งหมดได้แล้ว	 (คือ	 บรรลุฌานสูงกว่า							

รูปฌานขึ้นไปแล้ว)	เห็นอยู่	ทั้งภายในภายนอกว่า	ไม่มีอะไรเลย	(คือ	บรรลุ

อรูปฌาน	ที่เรียก	อากิญจัญญายตนะ)	บุคคลเช่นนั้น	จะควรแนะน�าสั่งสอน	

ให้ท�าอย่างไรต่อไป



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๗ตอน ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป

279

	 พระบรมศาสดา	 ทรงมีด�ารัสตอบว่า	 พระตถาคต	 รู้ภูมิที่เป็นที่ตั้ง

แห่งวิญญาณทั้งหมด	 จึงรู้บุคคลเช่นนั้น	 แม้ยังคงอยู่ในโลกนี้	 ว่ามีอัธยาศัย

น้อม	ในอากิญจัญญายตนภพ	มีความเพลิดเพลินยินดี	 เป็นเครื่องประกอบ	

ล�าดับนั้น	ย่อมพิจารณาเห็นสหชาตธรรม	ในอากิญจัญญายตนฌานนั้น	(คือ	

ธรรมที่เกิดพร้อมกับฌานนั้น)	 แจ้งชัด	 โดยลักษณะสามอย่าง	 (คือ	 ไม่เที่ยง	

เป็นทุกข์	 ไม่ใช่ตัวตน)	 ข้อนี้	 เป็นฌานอันถ่องแท้	 ของบุคคลเช่นนั้น	 ผู้มี

พรหมจรรย์ได้ประพฤติหมดแล้ว

บรรลุอรหัตตผล และอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา

	 ในที่สุดแห่งการแก้ปัญหา	 โปสาลมาณพ	 ได้บรรลุพระอรหัตผล		

เมื่อจบถาม-ตอบโสฬสปัญหา	 โปสาลมาณพ	 พร้อมด้วยมาณพสิบห้าคน			

ทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัย	 พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยวิธี

เอหิภิกขุอุปสัมปทา.	
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๗๗. ประวัติ พระราธเถระ
		

บุพกรรมในอดีต

	 พระราธเถระ	 เมื่อครั้งพระพุทธเจ้า	 พระนามว่าปทุมุตตระ	 บังเกิด	
ในเรือนตระกูลหนึ่ง	 ในเมืองหังสวดี	 ภายหลัง	 ก�าลังฟังพระธรรมเทศนา		
ของพระศาสดา	 เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่ง	 ไว้ในต�าแหน่ง
เอตทัคคะ	เป็นยอดของเหล่าภิกษุสาวก	ผู้มีปฏิภาณ	จึงท�ากุศลยิ่งยวดขึ้นไป	
ปรารถนาต�าแหน่งนั้น	ท่านปรนนิบัติพระตถาคตจนตลอดชีวิต	เวียนว่ายอยู่

ในเทวโลกและมนุษยโลก	

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	 ท่านพระราธเถระ	 เกิดในสกุลพราหมณ์	 ใน
นครราชคฤห์	เดิมก็ชื่อ	ราธะ	สกุลของท่านเป็นสกุลที่มั่งคั่งสกุลหนึ่ง	
	 เมื่อราธพราหมณ์	แก่เฒ่าชรา	บุตรภรรยาไม่เลี้ยงดู	 เป็นคนยากจน
เข็ญใจ	จึงไปอาศัยเลี้ยงชีพอยู่	 กับพระภิกษุในพระเวฬุวันวิหาร	ต่อมา	 ราธ
พราหมณ์มีความประสงค์อยากจะบวช	แต่ไม่มีใครบวชให้	เมื่อไม่ได้บวชสม

ประสงค์	จึงมีร่างกายซูบผอม	มีผิวพรรณหม่นหมองไม่ผ่องใส	

พระสารีบุตรระลึกถึงคุณจึงบวชให้
	 พระบรมศาสดา	 ทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์	 จึงตรัสถาม	 ทราบ
ความแล้ว	รับสั่งถามภิกษุทั้งหลายว่า	ใครระลึกถึงอุปการคุณ	ของพราหมณ์
นี้ได้บ้าง	พระสารีบุตรกราบทูลว่า	ข้าพระพุทธเจ้าระลึกได้	อยู่ในวันหนึ่ง	ข้า
พระพุทธเจ้า	เที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์	พราหมณ์ได้ถวายอาหาร	แก่
ข้าพระพุทธเจ้าทัพพีหนึ่ง	 พระบรมศาสดาตรัสว่าดีละๆ	 สารีบุตร	 สัตบุรุษ	

เป็นคนกตัญญูกตเวที	ถ้าอย่างนั้น	สารีบุตรให้พราหมณ์นั้นบวชเถิด	



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๗ตอน ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป

281

บวชด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา เป็นองค์แรก

	 ครั้นทรงอนุญาตให้พระสารีบุตร	 บวชราธพราหมณ์อย่างนี้แล้ว	 จึง

ตรัสสั่งให้เลิก	 การอุปสมบทด้วยวิธีรับไตรสรณคมน์	 ที่ได้ทรงอนุญาตไว้

แล้วแต่เดิม	 ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา	 ทรงอนุญาตให้สงฆ์อุปสมบทกุลบุตร

ด้วย	 ญัตติจตุตถกรรมวาจา	 ท่านพระราธะเป็นองค์แรก	 ในการอุปสมบท

ด้วยวิธีนี้	

	 เมื่ออุปสมบทแล้ว	 วันหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดา	 กราบทูลว่า		

ขอพระองค์จงแสดงธรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าโดยย่อๆ	ที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ฟัง

แล้ว	 จักหลีกออกจากหมู่	 อยู่แต่ผู้เดียว	 เป็นคนไม่ประมาท	 มีความเพียร		

ส่งจิตไปในภาวนา	

	 พระบรมศาสดาตรัสสอนว่า	 “ราธะ	 สิ่งใดเป็นมาร	 ท่านจงละความ

ก�าหนัดพอใจ	 ในสิ่งนั้นเสีย	 อะไรเล่า	 ชื่อว่ามาร	 รูป	 เวทนา	สัญญา	สังขาร	

วิญญาณ	ซึ่งไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	ไม่ใช่ตน	มีความสิ้นไป	เสื่อมไป	เกิดขึ้นแล้ว	

ก็ดับไป	 เป็นธรรมดา	 ชื่อว่ามาร	 ท่านจงละความก�าหนัดพอใจ	 ในรูปเวทนา	

สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	นั้นเสีย”	

	 พระราธะรับโอวาทท่ีพระบรมศาสดาตรัสสอนอย่างนี้แล้วเท่ียว

จาริกไปกับพระสารีบุตร	ไม่นานก็ได้ส�าเร็จพระอรหัตต์

	 พระบรมศาสดาตรัสยกย่องว่าเป็นผู้ว่าง่าย	 ครั้นพระราธะ	 ได้บรรลุ

พระอรหัตต์แล้ว	 ท่านพระสารีบุตรมาเฝ้าพระบรมศาสดาๆ	 ทรงปราศรัย	

ตรัสถามว่า	 สัทธิวิหาริกของท่านนี้	 เป็นอย่างไร	 พระสารีบุตรกราบทูลว่า		

เป็นคนว่านอนสอนง่าย	 เมื่อแนะน�าสั่งสอนว่า	 สิ่งนี้ควรท�า	 สิ่งนั้นไม่ควรท�า	

ท่านจงท�าอย่างนี้	อย่าท�าอย่างนั้น	ดังนี้	ไม่เคยโกรธเลย

	 พระบรมศาสดา	 ตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลาย	 ถือเอาเป็นตัวอย่างว่า	

ท่านทั้งหลาย	 จงเป็นผู้ว่าง่ายอย่างราธะเถิด	 เมื่ออาจารย์ชี้โทษสั่งสอน	 อย่า
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ถือโกรธ	 ควรคบแต่บัณฑิต	 ที่ตนเห็นว่าเป็นคนแสดงโทษกล่าวชม	 ให้เป็น

ดุจคนชี้บอกขุมทรัพย์ให้	 เพราะคบบัณฑิตเช่นนั้น	มีคุณประเสริฐ	 ไม่มีโทษ

เลย	และได้ตรัสในคาถาพระธรรมบทว่า	

 “พึงเห็นบัณฑิตผู้กล่าวสอน ชี้โทษ พูดข่มไว้ มีปัญญากว้างขวาง 

เหมือนชี้บอกขุมทรัพย์ให้ พึงคบบัณฑิตเช่นนั้น เมื่อคบบัณฑิตเช่นนั้น ก็มี

แต่ดี ไม่เสียหายเลย”

เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย และมีปฏิภาณ

	 ต่อมา	 พระศาสดาก�าลังทรงสถาปนาพระเถระทั้งหลาย	 ไว้ใน

ต�าแหน่งทั้งหลาย	ตามล�าดับ	จึงทรงสถาปนาท่านพระราธเถระ	ไว้ในต�าแหน่ง

เอตทัคคะ	เป็นยอดของเหล่าสาวก	ผู้มีปฏิภาณ	(ปฏิภาณเณยฺยกาน�)	เพราะ

ท่านมีปฏิภาณ	สามารถแสดงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาซ�้าได้ทันที.	
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๗๘. ประวัติ พระโมฆราชเถระ

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพระโมฆราชเถระ	 ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ	 ถือ
ปฏิสนธิในครอบครัวหนึ่ง	 ในกรุงหงสาวดี	 ต่อมาก�าลังฟังธรรมกถาของพระ
ศาสดา	 เห็นพระศาสดา	 ทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่ง	 ไว้ในต�าแหน่ง	 เป็นยอด
ของเหล่าภิกษุสาวก	 ผู้ทรงจีวรปอน	 ก็ท�ากุศลให้ยิ่งยวดขึ้นไป	 ปรารถนา
ต�าแหน่งนั้น	ท่านท�ากุศลตลอดชีวิต	เวียนว่ายอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก
	 ในสมัยก่อน	แต่พระกัสสปพุทธเจ้าอุบัติขึ้น	ท่านถือปฏิสนธิในเรือน
อ�ามาตย์	 ในนครกัฏฐวาหนะ	 ต่อมาเจริญวัย	 เฝ้าบ�ารุงพระเจ้ากัฏฐวาหนะ	
ก็ได้ต�าแหน่งอ�ามาตย์	 เมื่อพระกัสสปพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้ว	 พระเจ้ากัฏฐ
วาหนะทรงสดับว่า	พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก	จึงส่งท่านซึ่งเป็นอ�ามาตย์นั้น	
ไปนิมนต์พระศาสดา	 มายังแว่นแคว้นของพระองค์	 แต่ท่านไปฟังธรรมกถา
ของพระศาสดาแล้วก็บวช	 ได้กระท�าสมณธรรมอยู่	 ถึง	 ๒๐,๐๐๐	ปี	 ท่านมี

ศีลบริบูรณ์	เมื่อมรณภาพ	แล้วเวียนว่ายอยู่ในเทวโลก	และพรหมโลก

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	 ท่านพระโมฆราชเถระ	 มาบังเกิดเป็นบุตร
พราหมณ์	 ในพระนครสาวัตถี	 เมื่อเจริญวัยแล้ว	 ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของ
พราหมณ์พาวรี	 ผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล	 เพื่อศึกษาศิลปวิทยา

ตามประเพณีพราหมณ์	

ออกบวชเป็นชฎิลตามพราหมณ์พาวรี

	 ครั้นพราหมณ์พาวรีมี	 ความเบื่อหน่ายในฆราวาส	 ได้ทูลลาพระเจ้า	
ปเสนทิโกศล	 ออกจากต�าแหน่งปุโรหิต	 ออกบวชเป็นชฎิล	 บ�าเพ็ญพรตตาม



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๗ ตอน ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป

284

ลัทธิของพราหมณ์	 ตั้งอาศรมอยู่ที่ฝั่งแม่น�้าโคธาวารี	 ที่พรมแดนแห่งเมือง		
อัสสกะและอาฬกะต่อกัน	เป็นอาจารย์ใหญ่บอกไตรเพทแก่หมู่ศิษย์	
	 โมฆราชมาณพ	 พร้อมกับมาณพสิบห้าคน	 ออกออกบวชติดตาม		
ไปอยู่ด้วย	 และอยู่ในมาณพ	 ๑๖	 คน	 ที่พราหมณ์พาวรีได้ผูกปัญหา	 ให้ไป

กราบทูลถามพระบรมศาสดา	ที่ปาสาณเจดีย์	แคว้นมคธ	

ทูลถามปัญหาเป็นคนที่สิบห้า

	 โมฆราชมาณพ	ต้องการจะทูลถามปัญหาเป็นคนที่สอง	 เพราะถือว่า

ตนเอง	 เป็นคนมีปัญญาดีกว่ามาณพทั้งสิบหกคน	 คิดจะทูลถามปัญหาก่อน	

แต่เห็นว่าอชิตมาณพ	 เป็นผู้ใหญ่กว่า	 และเป็นหัวหน้า	 จึงยอมให้ทูลถาม

ปัญหาก่อน	

	 พระบรมศาสดา	จึงตรัสห้ามว่า	โมฆราช	ท่านรอให้มาณพอื่น	ได้ทูล

ถามปัญหาก่อนเถิด	 โมฆราชก็หยุดอยู่	 แต่หลังจากที่มาณพคนอื่นๆ	 ได้ทูล

ถามปัญหาเป็นล�าดับๆ	กันถึงแปดคนแล้ว	โมฆราชมาณพ	ปรารภจะทูลถาม

ปัญหาเป็นคนที่เก้าอีก	พระบรมศาสดาก็ทรงห้ามไว้	โมฆราชก็เลยต้องนิ่งอยู่	

รอให้มาณพอื่นทูลถามถึงสิบสี่คนแล้ว	จึงทูลถามปัญหาเป็นคนที่สิบห้าว่า

 "ข้าพระพุทธเจ้า ได้ทูลถามปัญหาถึงสองครั้งแล้ว พระองค์ไม่ทรง

แก้ประทาน แก่ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าได้ยินว่า ถ้าทูลถามถึงสาม

ครั้งแล้ว พระองค์จะทรงแก้ จึงได้ทูลถามปัญหาเป็นคนที่สิบห้าว่า โลกนี้ก็ดี 

โลกอื่นก็ดี พรหมโลก กับเทวโลกก็ดี ย่อมไม่ทราบความเห็นของพระองค์ 

เหตุฉะนี้ จึงมีปัญหาถึงพระองค์ ผู้ทรงพระปรีชา เห็นล่วงสามัญชนทั้งปวง

อย่างนี้ ข้าพระพุทธเจ้า พิจารณาเห็นโลกอย่างไร? มัจจุราช (ความตาย) จึง 

ไม่แลเห็น คือจะตามไม่ทัน"

	 พระบรมศาสดา	ทรงตอบว่า	“ท่านจงเป็นคนมีสติ พิจารณาเห็นโลก 

โดยความเป็นของว่างเปล่า ถอนความเห็นว่า ตัวของเราเสียทุกเมื่อเถิด ท่าน
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จะพ้นจากมัจจุราชได้ ด้วยอุบายอย่างนี้ ท่านพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้แล 

มัจจุราชจะไม่แลเห็น”
 (นิพพาน คือ ความว่าง เป็นผลของการยุติเหตุ ตัณหา สมุทัย การคลายตัวของ

จิตออกไปจึงว่าง อ่านเพิ่มเติมหนังสือมนุษย์เล่ม ๑๘-ผู้รวบรวม) 

บรรลุอรหัตตผล และอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา

	 ในที่สุดแห่งการปุจฉา-วิสัชนาปัญหา	 โมฆราชมาณพได้บรรลุพระ

อรหัตผล	เมื่อพระบรมศาสดา	ทรงตอบปัญหาที่ปิงคิยมาณพ	ถามจบลงแล้ว	

โมฆราชมาณพ	 พร้อมด้วยมาณพสิบห้าคนทูล	 ขออุปสมบทในพระธรรม

วินัย	พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุ	ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา	

เอตทัคคะในทางผู้ยินดีในจีวรเศร้าหมอง

	 ท่านพระโมฆราช	 เมื่อได้อุปสมบทแล้ว	 ท่านยินดีในผ้าบังสุกุลจีวร	

ที่ประกอบด้วยความเศร้าหมอง	๓	อย่าง	คือ	เศร้าหมองด้วยผ้า	เศร้าหมอง

ด้วยด้าย	 เศร้าหมองด้วยเคร่ืองย้อม	 ด้วยเหตุนี้	 จึงได้รับยกย่องจาก

พระบรมศาสดาในต�าแหน่งเอตทัคคะว่า	 เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย	 ผู้ทรง

จีวรเศร้าหมอง	(ลูขจีวรธราน�)	
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๗๙. ประวัติ พระสุภูติเถระ
		

บุพกรรมในอดีต

	 ท่านพระสุภูติเถระ	 ครั้งเมื่อพระพุทธเจ้า	 พระนามว่าปทุมุตตระ					
ยังไม่อุบัติขึ้น	 ได้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาล	 ในกรุงหงสวดี	 ญาติ						
ทั้งหลาย	ขนานนามท่านว่า	นันทมาณพ	ท่านเจริญวัยแล้ว	เรียนไตรเพท	ไม่
เห็นสาระในไตรเพทนั้น	 พร้อมด้วยบริวารของตน	 ประมาณ	 ๔๔,๐๐๐	 คน	
ออกบวชเป็นฤาษี	อยู่	ณ	เชิงบรรพต	ท�าอภิญญา	๕	และสมาบัติ	๘	ให้บังเกิด
ขึ้น	แล้วช่วยให้ศิษย์ทั้งหลาย	ให้ได้ญาณเหมือนกันนั้น	
	 เมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ	 บังเกิดในโลก	 ท่านนันท
ดาบส	 ได้มีโอกาสถวายปุปผาสนะ	 (อาสนะดอกไม้)	 แด่พระศาสดามีความ
เลื่อมใสในพระเถระ	 ผู้กระท�าอนุโมทนาบุปผาสนะ	 จึงตั้งความปรารถนาต่อ
เบื้องพระพักตร์พระศาสดาว่า	 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 ด้วยกรรมคือกุศลอัน
ยิ่งใหญ่	 ที่ได้ท�ามา	 ๗	 วันนี้	 ข้าพระองค์	 มิได้ปรารถนาสมบัติอื่น	 แต่ข้า
พระองค์พึงเป็นผู้ประกอบด้วยองค์	 ๒	 เหมือนอย่างพระเถระนี้	 ในศาสนา
พระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง	 ในอนาคต	 พระศาสดาทรงเห็นความไม่มีอันตราย			
จึงทรงพยากรณ์	แล้วเสด็จกลับไป	
	 ฝ่ายนันทดาบส	 ฟังธรรมในส�านักของพระศาสดา	 ตามสมควรแก่

กาล	ไม่เสื่อมจากฌาน	ไปบังเกิดในพรหมโลก

สมัยพุทธกาล

	 ในพุทธุปบาทกาลนี้	ท่านมาเกิดในวรรณะแพศย์	เป็นบุตรของสุมน

เศรษฐี ผู้เป็นน้องชายของอนาถบิณฑิกเศรษฐี	ในนครสาวัตถี	ท่านเป็นผู้มี
ลักษณะดี	ผิวพรรณผ่องใส	สะอาด	สวยงาม	จึงได้นามว่า	 “สุภูติ”	ซึ่งถือว่า
เป็นมงคลนาม	มีความหมายว่า “ผู้เกิดดีแล้ว” 
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สาเหตุที่ออกบวช

	 เหตุการณ์ที่ชักน�าให้ท่าน	 ได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา	 ก็เนื่อง

มาจากอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้เป็นลุง	ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค	ขณะ

ประทับอยู่	ณ	ป่าสีตวัน	เมืองราชคฤห์	และได้ฟังพระธรรมเทศนา	ได้บรรลุ

เป็นพระโสดาบัน	 แล้วกราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาค	 เพื่อเสด็จกรุง						

สาวัตถี	

	 เมื่อพระผู้มีพระภาค	ทรงรับอาราธนาแล้ว	 รีบเดินทางกลับมาสู่กรุง

สาวัตถี	 ได้จัดซื้อที่ดิน	 อันเป็นราชอุทยานของเจ้าชายเชตราชกุมาร	 ด้วยวิธี

น�าเงินมาวางเรียง	 ให้เต็มพื้นที่ตามที่ต้องการ	 ปรากฏว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐี	

ต้องใช้เงินถึง	 ๒๗	 โกฏิ	 จึงได้พื้นที่พอแก่ความต้องการ	 จ�านวน	 ๑๘	 กรีส			

(๑	กรีส	=	๑๒๕	ศอก)	และใช้เงินอีก	๒๗	โกฏิ	สร้างพระคันธกุฎีที่ประทับ	

ส�าหรับพระผู้มีพระภาค	และเสนาสนะส�าหรับพระสงฆ์สาวก	แต่ยังขาดพื้นที่	

สร้างซุ้มประตูพระอาราม	 เจ้าชายเชตราชกุมาร	 จึงขอมอบพื้นที่และจัดสร้าง

ให้	 โดยขอให้จารึกพระนามของพระองค์	 ไว้ที่ซุ้มประตูพระอารามนั้น								

“เชตวัน”	ดังนั้น	พระอารามนี้จึงได้นามว่า	“พระเชตวันมหาวิหาร”

	 ในวันที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี	 จัดการฉลองพระวิหารเชตวันนั้น	

ได้กราบอาราธนาพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์	 มาเสวยและฉัน

ภัตตาหาร	 สุภูติกุฎุมพี	 ผู้เป็นหลานได้ติดตามไปร่วมพิธีช่วยงานนี้ด้วย			

คร้ันได้เห็นพระฉัพพรรณรังสี	 ที่เปล่งออกจากพระวรกายของพระบรม

ศาสดา		สวยงามเรืองรองไปทั่วบริเวณ		ท�าให้เกิดศรัทธาเลื่อมใส	

ขออุปสมบทในพระธรรมวินัย

	 เมื่อการถวายภัตตาหาร	 แด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธองค์เป็น

ประมุขเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 พระผู้มีพระภาคตรัสพระธรรมกถาอนุโมทนา
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ทาน	 สุภูติกุฎุมพี	 ได้ฟังแล้วยิ่งเกิดศรัทธามากขึ้น	 จึงกราบทูลขออุปสมบท
ในพระธรรมวินัย	
	 ครั้นได้อุปสมบทสมความปรารถนาแล้ว	 ได้ศึกษาพระวินัยปิฎก	
และพระอภิธรรมปิฎกจนเชี่ยวชาญ	 จากนั้น	 ได้เรียนพระกรรมฐานจาก
พระบรมศาสดา	 แล้วหลีกออกไปบ�าเพ็ญสมณธรรม	 เจริญวิปัสสสนา
กรรมฐานอยู่ในป่า	 ไม่นานนัก	 ก็ได้บรรลุพระอรหัตผล	 สิ้นกิเลสาสวะ	 เป็น

พระอริยบุคคล	ชั้นสูงสุดในพระศาสนา	

เป็นผู้มีปกติเข้าฌานที่ประกอบด้วยเมตตา
	 พระสุภูติเถระ	 โดยปกติแล้ว	 มักจะเข้าฌานสมาบัติ	 เพื่อแสวงหา
ความสุข	อันเกิดจากการสิ้นกิเลส	ท่านประกอบด้วยคุณสมบัติ	๒	ประการ	
คือ:-	
	 ๑. อรณวิหารธรรม	คือ	เจริญฌานประกอบด้วยเมตตา	หรือเป็นอยู่
อย่างไม่มีข้าศึก(อรณวิหารีน�)	
	 ๒. ทักขิเณยยบุคคล	คือ	เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน	(ทกฺขิเณยฺยาน�)
	 แม้แต่พระเจ้าพิมพิสาร	 เมื่อได้ทรงทราบว่า	 ท่านเป็นผู้มีปกติเข้า
ฌานที่ประกอบด้วยเมตตาเป็นประจ�า	 ไม่เว้นแม้แต่ในขณะบิณฑบาต	 ก็ยัง
แผ่เมตตาให้แก่ผู้ถวายอาหารบิณฑบาต	 อาราธนาให้ท่านจ�าพรรษา	 ที่แคว้น

มคธ	และท่านก็รับอาราธนาตามนั้น

พระเถระจ�าพรรษากลางแจ้ง

	 เนื่องจากพระเจ้าพิมพิสาร	 ทรงมีพระราชกิจมาก	 จึงลืมรับสั่งให้จัด
เสนาสนะสถานที่พักถวายท่าน	ดังนั้น	 เมื่อท่านมาถึงแล้ว	จึงไม่มีที่พัก	ท่าน
จึงต้องพักกลางแจ้ง	 ด้วยอ�านาจแห่งคุณของท่าน	 จึงท�าให้ดินฟ้าอากาศ
ปรวนแปร	 ฝนไม่ตกตามฤดูกาล	 ชาวไร่ชาวนาปลูกพืชผลไม่ได้ผลผลิต				

ต้องเดือดร้อนไปทั่ว	



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๗ตอน ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป

289

ความทราบถึงพระเจ้าพิมพิสาร	 ทรงใคร่ครวญทบทวนแล้ว	 ทราบชัดว่า

เพราะพระเถระจ�าพรรษากลางแจ้ง	 จึงเป็นเหตุให้ฝนแล้งไปทั่ว	 ดังนั้น	 จึง

ทรงรีบแก้ไขด้วยการรับสั่งให้สร้างกุฎีถวายท่านโดยด่วน	 เมื่อกุฎีส�าเร็จแล้ว	

จึงได้อาราธนาท่านให้เข้าพักอาศัยอยู่จ�าพรรษาในกุฎีนั้น	 จากนั้นฝนก็ตกลง

มาชาวประชาก็พากันดีใจ	 ปลูกพืช	 ผัก	 ผลไม้	 ก็ได้ผลผลิตดีตามต้องการ			

ความทุกข์ความเดือดร้อนก็หายไป	

เอตทัคคะในทางอรณวิหารและทักขิเณยยบุคคล

	 ด้วยเหตุนี้	 พระผู้มีพระภาคจึงทรงยกย่องท่าน	 ในต�าแหน่ง

เอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย	๒	ทาง	คือ	ในทางเจริญฌานประกอบ

ด้วยเมตตา	 (อรณวิหารีน�)	 และในทางเป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน	 (ทกฺขิเณยฺ

ยาน�).	
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๘๐. ประวัติ พระปิงคิยเถระ

ชาติภูมิ

	 ท่านพระปิงคิยเถระ	 เกิดในสกุลพราหมณ์	 ในพระนครสาวัตถี	 เมื่อ

เจริญวัยแล้ว	 ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์เล่าเรียนศิลปวิทยา	 ในส�านักของ

พราหมณ์พาวรี	ผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล	

ออกบวชเป็นชฎิลตามพราหมณ์พาวรี

	 ครั้นพราหมณ์พาวรี	 มีความเบื่อหน่ายในฆราวาส	 ได้ทูลลาพระเจ้า		
ปเสนทิโกศล	ออกจากต�าแหน่งปุโรหิต	ออกบวชเป็นชฎิล	ตั้งอาศรมอยู่ที่ฝั่ง
แม่น�้าโคธาวารี	ที่พรมแดนแห่งเมืองอัสสกะ	และอาฬกะต่อกัน	เป็นอาจารย์
ใหญ่บอกไตรเพทแก่หมู่ศิษย์	
	 ปิงคิยมาณพ	 ได้ออกบวชติดตามด้วยและอยู่ในมาณพ	 ๑๖	 คน					
ทีพ่ราหมณ์พาวรีได้ผูกปัญหาส่งไปให้ทูลถามพระบรมศาสดา	 ทีป่าสาณเจดย์ี	

แคว้นมคธ

ทูลถามปัญหาเป็นคนสุดท้าย
	 ปิงคิยมาณพ	 ได้ทูลถามปัญหาเป็นคนสุดท้ายว่า	 ข้าพระพุทธเจ้า	
เป็นคนแก่แล้ว	 ไม่มีก�าลังวังชา	 มีผิวพรรณเหี่ยวย่นแล้ว	 ดวงตาของข้า
พระพุทธเจ้า	ก็เห็นไม่ชัดนัก	หูก็ฟังไม่ชัด	ขอข้าพระพุทธเจ้า	อย่าเป็นผู้หลง
ฉิบหายเสียในระหว่างเลย	 ขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมเป็นเครื่องละชาติ
ชรา	ในอัตภาพนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข้า
	 พระบรมศาสดา	 ทรงมีด�ารัสตอบว่า	 ท่านเห็นว่า	 ชนทั้งหลาย	
ประมาทแล้ว	ย่อมเดือดร้อน	เพราะรูปเป็นเหตุ	เพราะฉะนั้น	ท่านจงเป็นคน

ไม่ประมาท	ละความพอใจในรูปเสีย	จะได้ไม่เกิดอีก	
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	 ปิงคิยมาณพ:	ทิศใหญ่สี่	ทิศน้อยสี่	เป็นสิบทิศ	ทั้งทิศเบื้องบน	เบื้อง
ต�่า	ที่พระองค์ไม่เคยเห็น	ไม่เคยฟัง	ไม่เคยทราบ	ไม่ได้รู้แล้วแม้แต่น้อยหนึ่ง	
มิได้มีในโลก	ขอพระองค์ตรัสบอก	ธรรมเป็นเครื่องละชาติชรา	ในชาตินี้เสีย
	 พระบรมศาสดา:	เมื่อท่านเห็นหมู่มนุษย์	อันตัณหาครอบง�า	มีความ
เดือดร้อนเกิดขึ้น	 อันชราถึงรอบด้านแล้ว	 เหตุนั้น	 ท่านจงอย่าประมาท								

ละตัณหาเสีย จะได้ไม่เกิดอีก	

ได้เพียงดวงตาเห็นธรรม และอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา

	 ในที่สุดแห่งการแก้ปัญหา	 ปิงคิยมาณพ	 ได้เพียงดวงตาเห็นธรรม	

คือได้บรรลุเพียงโสดาปัตติผล	 เพราะเวลาฟังค�าตอบปัญหา	 มีจิตฟุ้งซ่าน	

คิดถึงพราหมณ์พาวรี	 ผู้เป็นอาจารย์ว่า	 ลุงของเราหาได้ฟังธรรมเทศนาที่

ไพเราะอย่างนี้ไม่	อาศัยโทษที่จิตฟุ้งซ่าน เพราะความรักใคร่ในอาจารย์	 จึง

ไม่อาจท�าจิตให้สิ้นจากอาสวะได้	

	 จากนั้น	 ปิงคิยมาณพ	 พร้อมด้วยมาณพสิบห้าคน	 ทูลขออุปสมบท

ในพระธรรมวินัย	พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา	

กลับส�านักเพื่อแจ้งการถามตอบปัญหาแก่พราหมณ์พาวรี

	 ครั้นท่านปิงคิยมาณพ	 ได้อุปสมบทแล้ว	 จึงทูลลาพระศาสดา	 กลับ

ไปแจ้งข่าวแก่พราหมณ์พาวรีผู้เป็นอาจารย์แล้ว	แสดงธรรมเทศนาแก้ปัญหา

สิบหกข้อนั้นให้ฟัง	

บรรลุพระอรหัตตผล

	 ภายหลัง	 ได้สดับโอวาทที่พระบรมศาสดาตรัสสั่งสอน	 ได้บรรลุ			

พระอรหัตผล	ส่วนพราหมณ์พาวรี	ผู้เป็นอาจารย์	ได้บรรลุธรรมแต่เพียงชั้น				

เสขภูมิ	(อนาคามิผล).
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หมายเหตุ
	 หลักพิสูจน์ว่า	มาณพ	๑๖	คนบรรลุพระอรหัตต์	มาณพ	๑๖	คนได้
ส�าเร็จพระอรหัตผลตามล�าดับ	เพราะมีหลักพิสูจน์ว่า	ตอนที่พระบรมศาสดา	
ทรงแสดงธรรมเทศนาจบลง	 ทรงชี้แจงว่า	 เมื่อกาลเป็นที่จบลง	 แห่งธรรม
เทศนากัณฑ์หนึ่งๆ	 ของมาณพนั้นๆ	 ต่างก็พากันได้บรรลุพระอรหัตต์							
ทุกๆ	ท่าน	เว้นแต่ปิงคิยมาณพผู้เดียวเท่านั้น	ได้เพียงธรรมจักษุ	คือ	ดวงตา
เห็นธรรม

ความเลื่อมใสแห่งบุคคล ๔ จ�าพวก 

	 พระอรรถกถาจารย์	พรรณนาถึงบุคคล	๔	จ�าพวก	อันจะพึงเลื่อมใส
ได้ด้วยอาการต่างกัน	คือ
	 ๑. รูปัปปมาณิกา	 ถือประมาณในรูป	 คือ	 พอใจในการดูการเห็น
บุคคลจ�าพวกนี้	 จะชักจูงให้เลื่อมใสได้	 โดยการให้ได้เห็นการแสดงท่าทาง
ต่างๆ	อันเนื่องจากการท�าพิธี	อย่างมีแห่พระพุทธรูป	เป็นต้น	
	 ๒. โฆสัปปมาณิกา	 ถือประมาณในเสียง	 คือ	 ชอบฟังเสียง	 บุคคล
จ�าพวกนี้	 จะชักจูงให้เลื่อมใสได้	 โดยการให้ได้ฟังเสียงอันไพเราะ	 เช่น	 การ
เทศนาโดยท�านอง	มีเทศน์มหาชาติ	เป็นต้น	
	 ๓. ลูขัปปมาณิกา	ถือประมาณในของเศร้าหมอง	ชอบการประพฤติ
ปอน	 บุคคลจ�าพวกนี้จะชักจูงให้เลื่อมใสได้	 โดยการให้ได้เห็นการประพฤติ
ปอน	มีการครองผ้าเก่าคร�่าคร่า	เป็นต้น	
	 ๔. ธัมมัปปมาณิกา	 ถือประมาณในธรรม	 ชอบใจเฉพาะข้อปฏิบัติ	
บุคคลจ�าพวกนี้จะชักจูงให้เลื่อมใสได้	 โดยการให้ได้ฟังธรรมอันมุ่งกล่าว
เฉพาะข้อปฏิบัติ	

เนื้อหา	:	จาก	อสีติมหาสาวก	:	พลเรือตรี	รองศาสตราจารย์	ทองใบ	ธีรานันทางกูร
(http://gold58-disciplesofthebuddha.blogspot.com)
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มหาสาระจากมหาสาวก ๑๓ รูป

	 ๑. พระอัญญาโกณฑัญญะ	 (ต�าแหน่งเอตทัคคะ	 เป็นเลิศทางด้าน
ฝ่ายรัตตัญญู	–	ผู้รู้ราตรีนาน)
	 	 ๑.๑	ทางสุดโต่ง	๒	ทาง	ไม่ควรเสพ	คือ	(๑)	กามสุขัลลิกานุโยค	
พัวพันหมกมุ่นในกามคุณ	๕		รูป,	เสียง,	กลิ่น,	รส,	โผฏฐัพพะ	(๒)	อัตตกิ
ลมถานุโยค	ทรมานตนให้ล�าบาก	อดข้าว	น�้า	อดนอน	ปิดวาจางดพูด	ฯลฯ	
เป็นต้น
	 	 ๑.๒	ธรรมภาษิต	“ยังกิญจิ	สมุทย	ธัมมัง	สัพพันตัง	นิโรธะธัม
มันติฯ	 สิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดา	 สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนดับไปเป็นธรรมดา”		
ท่านบรรลุโสดาปัตติผล	 เป็นสงฆรัตนะองค์แรกในพระศาสนา	 ต่อมาได้ฟัง
พระธรรมเทศนา “อนัตตลักขณสูตร”	 แสดงลักษณะเบญจขันธ์	 ว่าเป็น
อนัตตา	-	ความไม่มีตัวตน	บรรลุอรหัตตผลพร้อมปัญจวัคคคีย์ทั้งห้า	ฯ
 ๒. พระมหาโมคคัลลานะ	 (ต�าแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศทางด้านผู้มี
ฤทธิ์มาก)	
	 	 ๒.๑	พุทธอุบายก�าจัดความง่วง	๘	ประการ	ได้แก่	(๑)	ท�าในใจ
นึกถึงสัญญาที่ครอบง�าความง่วงนั้นให้มาก	 (๒)	 ตรึกถึงธรรมที่ได้ฟังมาให้
มาก	 (๓)	สาธยายธรรมโดยละเอียด	 (๔)	ยอนหูและลูบด้วยฝ่ามือ	 (๕)	ล้าง
หน้าและแหงนมองดูทิศและดวงดาว	(๖)	นึกถึงอาโลก	สัญญาส�าคัญว่ากลาง
วันไว้ในใจ	ท�าจิตให้มีแสงสว่าง	(๗)	เดินจงกรมกลับไป	-	กลับมา	คลี่คลาย-
ออกจ้าๆ	 มีจิตไม่คิดฟุ้งซ่านไปภายนอก	 (๘)	 ส�าเร็จสีหไสยาสน์	 ตะแคงขวา	
ซ้อนเท้าเหลื่อมกัน	ท�าในใจว่าจะลุกขึ้น	ครั้นตื่นให้รีบลุกทันที	
	 	 ๒.๒	 ทรงตรัสสอนอีกว่า	 (๑)	 จักไม่ชูงวง	 ถือตัวเข้าไปสู่ตระกูล	
(๒)	 จักไม่พูดค�าซึ่งเป็นเหตุให้เถียงกัน	 (๓)	 นั่ง	 นอน	 ในที่สงัดตามล�าพัง	
ตามสมณวิสัย



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๗ ตอน ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป

294

	 	 ๒.๓	ทรงตรัสตอบค�าถาม	ว่า	 “ข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้สิ้นตัณหา 
คือ ธรรมทั้งปวงไม่ควรอุปาทาน ยึดมั่นถือมั่น ไม่พึงยึดติด เมื่อใดประสบ
เวทนา สุขก็ตาม ทุกข์ก็ตาม ไม่สุข - ไม่ทุกข์ ก็ตาม ให้พิจารณาเห็นความ
เป็นอนิจจังชั่วคราว ไม่ยั่งยืน ไม่ควรยึดติด พึงเบื่อหน่าย พึงดับ สละคืนใน
เวทนาทั้งหลาย (รวมถึง กาย เวทนา จิต ธรรมทั้ง ๔ ฐานด้วย) ย่อมน้อมไป
ในธรรมที่สิ้นตัณหา คือ นิโรธนิพพาน”	ท่านบรรลุอรหัตตผลด้วยพุทโธวาท	
ภายหลังจากบวชแล้วได้เจ็ดวัน	ฯ
 ๙. พระอัสสชิเถระ

	 “ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตตรัสเหตุ และ ความดับของธรรม
นั้น มีปรกติ ทรงตรัสสอนอย่างนี้ เย ธัมมา เหตุ ปัปภวา เตสัง เหตุง ตถาค
โต เตสัญจ โยนิโรโธจ เอวัง วาที มหาสมโณ”	อุปติสสปริพาชก	และ	สหาย
รัก	โกลิตปริพาชก	ได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยธรรมบทนี้ที่พระอัสสชิเถระแสดง
ธรรมให้ฟังฯ
 ๑๑. พระนาลกเถระ

	 ประพฤติโมไนยปฏิบัติ	 “ พึงท�าจิตให้เสมอในสัตว์ บุคคลทั้งปวง  
ไม่เลือกที่รัก - ไม่มักที่ชังในทางโคจรเท่ียวไป ใครด่าว่าไม่โกรธโทมนัส     
ขัดแค้น ใครไหว้นบเคารพย�าเกรงก็อย่าใคร่ตอบ จงท�าใจให้เสมอ ให้
ปราศจากโทษ อย่ามีมานะ ยกย่องพองตน กิริยาเย่อหยิ่งยกย่องพองตน พึง
ขจัดเสียจากขันธสันดานฯ”
	 การปฏิบัติโมไนยอย่างอุกฤษฏ์	 มีชีวิตอยู่ได้เจ็ดเดือน	 การปฏิบัติ
มัชฌิมา	อย่างกลาง	อยู่ได้เจ็ดปี	ถ้าปฏิบัติมุทุ	อย่างอ่อน	อยู่ได้สิบหกปี	ใน
พุทธกาลหนึ่งจะมีภิกษุประพฤติโมไนยปฏิบัติบรรลุอุกฤษฏ์เพียงองค์เดียว
เท่านั้นคือพระนาลกเถระท่านนี้	ฯ
	 ๑๓. พระยสะ

	 ฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ด้วย	 “อนุปุพพิกถา”	 คือถ้อยค�าที่
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กล่าวโดยล�าดับ	๕	อย่าง	ได้แก่	ทาน	ศีล	สวรรค์	โทษของกามาวจรสวรรค์	
และเนกขัมมกถาการปลีกตัวออกบวช	 และ	 ต่อด้วย “อริยสัจ ๔”	 บรรลุ
อรหันต์
	 พุทธสาวกหลายองค์	 ได้ฟังธรรม	 ๒	 บทนี้	 ต่างก็บรรลุธรรมเช่น
เดียวกัน	 เช่น	 สหายพระยสะทั้ง	 ๔	 พระมหากัปปินเถระ	 และพระเจ้าพิมพิ
สารพร้อมด้วยบริวาร	๑๑	นหุต	(๑๑	หมื่น)	บรรลุโสดาปัตติผล	เป็นต้นฯ
	 ๑๖. พระกุมารกัสสปเถระ	 (ต�าแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศทางด้าน				
ผู้แสดงธรรมอันวิจิตร)	 สหายเก่าเป็นพรหมอนาคามีชั้นสุทธาวาส	 ที่เคย
บ�าเพ็ญสมณะธรรมร่วมกันมาในชาติก่อน	 ลงมาหาท่านแล้วผูกปัญหาให้ไป
เฝ้าพระพุทธเจ้า	 จนบรรลุอรหัตปฏิสัมภิทา	 มีพุทธสาวกหลายองค์ที่ได้รับ	
อานิสงฺส์จากสหายเก่าในอดีตชาติเช่นนี้บรรลุธรรมเช่นเดียวกัน	 เช่น	 พระ
สภิยเถระ	พระพาหิยทารุจีริยะ	เป็นต้น	
	 ดังนั้น	จึงควรกรวดน�้าอุทิศบุญให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้งโลกธาตุ	
รวมทั้งญาติมิตรสาโลหิตทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณ	บ่อยๆ	เนืองๆ	ฯ
 ๑๘. พระรัฐปาลเถระ พระเจ้าโกรัพพยะ	 เสด็จประพาสอุทยาน	
ทอดพระเนตรเห็นพระรัฐปาลเถระ	 ได้ตรัสถามว่า	 “คนบางคนที่ออกบวช
เพราะความเสื่อม ๔ อย่าง คือ สิ้นโภคทรัพย์ สิ้นญาติ ป่วยเจ็บ และ แก่ชรา 
ความเสื่อมเหล่านี้ไม่ปรากฏแก่ท่าน เหตุใดท่านจึงออกบวช”	 	 พระรัฐปาล
เถระ	ได้แสดงธรรมุเทส	๔	ข้อ	ที่ได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าว่า
	 	 “โลกคือหมู่สัตว์ อันชราน�าเข้าไปใกล้ความตาย ไม่ยั่งยืน”   
(อนิจจตา ชั่วคราว)
  “โลกคือหมู่สัตว์ ไม่มีอ�านาจป้องกันได้ ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน” 
(อนัตตตา)
   “โลกคือหมู่สัตว์ ไม่มีอะไรเป็นของตน จ�าต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวง
ไป” (ทุกขตา)
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   “โลกคือหมู่สัตว์ พร่องอยู่เป็นนิจ ไม่อิ่มในกาม เป็นทาสแห่ง
ตัณหา” (อสุภะ) ท่านมีต�าแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศด้านผู้บวชด้วยศรัทธา	ฯ
 ๒๓. พระอุรุเวลกัสสปะ พระพุทธองค์ทรงตรัสแสดงธรรมเทศนา	
“อาทิตตปริยายสูตร”	แสดงอายตนะภายในทั้ง	๖	มี	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	
ว่าเป็นของร้อน	ร้อนเพราะไฟคือ	ราคัคคิ	โทสัคคิ	โมหัคคิ	เป็นต้น	ผู้ได้สดับ
และรู้เท่าทัน	 ย่อมเบื่อหน่าย	คลายก�าหนัด	 ไม่ยึดติดในสิ่งเหล่านั้น	 ปรากฏ
ว่า	ท่านพร้อมด้วยน้องชายสองคน	และ	บริวารชฏิลรวม	๑,๐๐๓	คน	บรรลุ
อรหัตตผล	ท่านมีต�าแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศด้านผู้มีบริวารมาก	ฯ
 ๓๓. พระมหากัจจายนเถระ	 พระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญว่า	
ท่านเป็นผู้ฉลาดมีปัญญา	 สามารถอธิบายความแห่งค�าย่อให้ละเอียดพิสดาร
กว้างขวาง	 ดังใน	 “ภัทเทกรัตตสูตร”	 ว่าด้วยผู้มีราตรีเดียว	 เจริญอยู่ด้วย
ความไม่ประมาท	ดังข้อความตัวอย่างเช่น	
	 “ไม่สุดโต่งไปในส่วนข้างปลายทั้งสอง รู้ส่วนข้างปลายทั้งสอง และ 
ไม่ติดอยู่ในส่วนท่ามกลาง ไม่ทะยานอยากไปในทิศเบื้องบนที่ยังมาไม่ถึง 
(อนาคต) ในทิศเบื้องต�่าที่ละไปแล้ว (อดีต) และไม่ทะยานอยากในท่ามกลาง 
(ปัจจุบัน) อันจะท�าความพอใจมาผูกวิญญาณเอาไว้ อย่างนี้...ชื่อว่าไม่ง่อน
แง่นคลอนแคลนในธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ละความเชื่อมั่นว่าเป็นของเรา
เสียได้ จะละทุกข์ ชาติ ชรา มรณา ในโลกนี้ได้”		
	 ท่านได้ต�าแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศด้านผู้ฉลาดอธิบายความย่อให้
พิสดาร	ฯ	
 ๔๖. พระพาหิยทารุจีริยะ พระพุทธองค์	ทรงแสดงพระธรรมเทศนา	
“ให้รู้จักควบคุมอินทรีย์ทวาร ๖ มี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อเห็นรูปก็ให้
สักแต่ว่าเห็น ได้ยินเสียง...ก็สักแต่ว่าได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส สัมผัส ก็ให้สัก
แต่ว่า....อย่ายินดียินร้ายในสิ่งเหล่านั้น”	 ได้บรรลุอรหัตตผล	 พร้อมด้วย			
ปฏิสัมภิทา	 ขิปปาภิญญา	 เป็นเอตทัคคะฝ่ายข้างตรัสรู้เร็ว	 และตรัสสอน		
พระมหาสาวกองค์ที่	๗๑	พระปุณณสุนาปรันตเถระ	ในเรื่องเดียวกันนี้ด้วย	



มนุษย์...เกิดมาทำาไม? เล่ม ๑๗ตอน ประวัติอสีติมหาสาวก ๘๐ รูป

297

ค�าว่า	“สักแต่ว่า“	ซึ่งมีความหมายตรงกับค�าว่า	“ช่าง”	หรือ	“ท่ามกลาง”	แปล
ว่า	 ว่างนิโรธนิพพาน	 หารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือ	 มนุษย์เกิดมาท�าไม	
เล่ม	๑๘	ฯ
 ๔๗. พระนันทกเถระ	 (ต�าแหน่งเอตทัคคะผู้เลิศฝ่ายข้างให้โอวาท
แก่นางภิกษุณี	 ”ภิกขุโนวาทกานัง”)	 ท่านแสดงธรรมเทศนา	 ว่าด้วยเรื่อง	
อายตนะ	๖	(ตา	หู	ฯลฯ)	แก่นางภิกษุณีประมาณห้าร้อย	ได้บรรลุอรหันต์ทั้ง
ห้าร้อยองค์	อายตนะเป็นหนึ่งในวิปัสสนาภูมิ	๖	 (ขันธ์๕	อายตนะ	๑๒	ธาตุ	
๑๘	อินทรีย์	๒๒	อริยสัจ	๔	และปฏิจจสมุปบาท๑๒)	เป็นเนื้อหาสาระแก่น
ธรรมของพุทธศาสนา	พึงใส่ใจสดับให้จงดี	ฯ
	 ๖๒. พระนันทกเถระ	 (ศิษย์พราหมณ์พาวรี)	 พระพุทธองค์	 ทรง
ตรัสตอบศิษย์พราหมณ์พาวรี	ผู้นี้ว่า	 “ผู้ใดละอารมณ์ที่ตนเห็น, ได้ยิน ฯลฯ 
เป็นต้น ได้ฟัง, ได้รู้ และศีลวัตร กับวิธีการเป็นอันมาก และตัณหาเป็นโทษที่
ควรละ แล้วหาอาสวะมิได้ ย่อมข้ามพ้นชาติ ชราได้“	 บรรลุอรหัตและทรง
ตรัสตอบพระมหาสาวก	องค์ที่	 ๖๔	พระเหมกเถระ	ท�านองเดียวกันนี้บรรลุ
อรหัตอีกด้วย	ฯ	
 ๗๘. พระโมฆราชเถระ	 (ต�าแหน่งเอตทัคคะผู้เลิศทางด้านผู้ทรง
จีวรเศร้าหมอง)	 	ทรงตรัสตอบค�าถามพระโมฆราชเถระว่า	 “ท่านจงพิจารณา
เห็นโลก โดยความเป็นของว่าง ถอนความเห็นว่า อัตตา ตัวตน ของตนออก 
(ไม่มีตัวเองในเห็น, ได้ยิน ฯลฯ) เสียทุกเมื่อ จะพ้นจากมัจจุราชเสียได้ ด้วย
อุบายอย่างนี้มัจจุราชจะไม่แลเห็นฯ”		ท่านได้ฟังแล้วบรรลุอรหัต	ฯ
 รวบรวมสาระส�าคัญไว้จ�านวน	๑๓	รูป	มีเนื้อหาแห่งพระสัจธรรมอยู่
บนพื้นฐานของการไม่ติดยึด	บนพื้นฐานของนิพพานอยู่เองแล้ว!	(ผู้รวบรวม)



รายชื่อผู้บริจาคเงินร่วมพิมพ์หนังสือชุดมนุษย์..เกิดมาท�าไม ? เล่ม ๑๗-๑๘
สายบุญ พระอาจารย์สุวัฒน์  สุวัฑฒโน

 รวมเงิน ๗๕,๕๓๐ บาท
รายละ ๕,๐๐๐ บาท : นางจงถนอม พิทักษ์วงษ์ และบุตร, คุณแม่ม่วย-คุณกุลิสรา รุ่งมณี 
รายละ ๔,๐๐๐ บาท : คุณฐิดารินทร์  แสงรัตนเสฎฐ์, คุณสันทัด  ตัณฑนันทน์, 
รายละ ๓,๐๐๐ บาท : คุณวิเชียร ปิยะวรากร, คุณสมชาย-คุณดรุณี-ด.ญ.ณัฐฐิดา ศุภปัญญาพงศ์
รายละ ๒,๕๐๐ บาท : คณุมณ ี สวามภิกัดิ ์(๒,๖๒๕), คณุปรญิญา อยูห่าญ, คณุสมพล  อฒัรัตตพัินธ์ุ, 
คุณธนิตศักดิ์-คุณณัฐนันท์ พิศาลกุลพัฒน์  
รายละ ๒,๐๐๐ บาท : คุณไพโรจน์ แย้มเอิบศิลป์, บริษัทสหภัณฑ์ส่งเสริมการเกษตร จ�ากัด, คุณ
หทัยชนก พินทอง อุทิศให้คุณพ่อส�ารวย  พินทอง, คุณสมพร-คุณชัชชุลี  สมุทรคุณ, คุณจบ อินโท, 
คุณแม่ทองปาน ปานสมบุญ-คุณสมจิตร พานิชพันธ์ และครอบครัว-คุณบรรจง พานิชพันธ์ และ
ครอบครัว-ครอบครัวโตจีน-ครอบครัวปานสมบุญ-ครอบครัวแสงข�า-ครอบครัวมีทอง-คุณเชน ปานสมบุญ 
และครอบครัว-ครอบครัวจันทร์กลิ่น-คุณศักดา ขวัญตา  ปานสมบุญ-ครอบครัวอัธยาจิรกูล
รายละ ๑,๕๐๐ บาท : คณุพงศา  ศภุจรยิาวตัร, คณุเพชรพร  บตุรอนิทร์, คณุฉตัรป้อง ฉตัรภตูิ
รายละ ๑,๒๕๐ บาท : คุณยุทธนา ริ้วเหลือง, คุณจินตนา  รัตนจรัสโรจน์, คุณชุมพล-คุณทรายทอง  
เลาหธนาคม, คุณอาภรณ์  ยงพานิชย์, คุณพิชย  พิชัยสวัสดิ์, ร.ต.อ. รุ่งเกียรติ  ใจบุญ, คุณสันทนี  
ดิษยบุตร
รายละ ๑,๑๐๐-๑,๐๐๐ บาท : คณุประเทอืง เขม็อนสุขุ และบตุรหลาน, พระมน ูพงษ์ศริเิจรญิ, คุณนริศ-
นางรุ่งอรุณ ตรณโนภาส, คุณบุญมา อินทรภาษี, คุณภิเศก วัฒนมงคล, น.ท.วิเชียร จันทร์เรือง-คุณ
มาโนช ยี่ภู่, คุณอรนุช ลิ้มเทียมเจริญ, คณุนชุนารถ บญุฤทธิศ์รพีงษ์, จ.ส.อ.ขวัญชัย ทิมทอง-ปรณา 
ขันธ์ดวง, กลุ่มเพื่อน ม. ๖/๒ ช.น.พ., 
รายละ ๘๐๐-๗๕๐ บาท : คุณเจษฎา สิงห์อรุณ และครอบครัว
รายละ ๕๐๐ บาท : จ.ส.อ. ธนัตถ์พงษ์ พัสดุธาร (๖๒๕), คุณชะโรจน์  วรแสน, คณุเกยีรตศิกัดิ-์ส�าลป้ัีน, 
คุณก้องเกียรติ  จินดาศักดิ์, คุณสามารถ วราดิศัย, เรือโทหญิงอรวรรณ หยวกอิ่ม, คุณธนรรถ-คุณเนตรฟ้า-
น.พ.ปาณัสม์-พ.ญ.ศิริพร-คุณปัณณวิชญ์-ด.ช.พีรวัส ศรอีรนนัต์, คุณนภาวัณณ์  โรจน์วรุตย์, คุณ
ประพนัธ์  เนตรหาญ, คณุเกษร  วีรชาโต, คณุประทปี  บญุทราพงษ์, คณุอ�าไพ ด�ารมิุง่กิจ และครอบครวั, 
คณุบานเยน็  เพง็ด�า, คุณศิริพร จันทนพันธ์, คุณกรรณิกา พูนสวัสดิ์พงศ์ (๓๘๐), คุณวิชัย ไตรกิจวัฒนกุล 
รายละ ๒๕๐ บาท : พล.อ.ต. ศิรศักดิ์  ชุ่มเสนา, คุณวรรณา  กลิ่นจันทร์, คุณรพีพรรณ  งามพร้อม
วงษ์, คุณศรุดา  ก้อนทองค�า, คุณอัมพร  ศิริวาจนะ, คุณอานนท์  กิติคุณไพโรจน์
รายละ ๒๐๐ บาท : คุณกรองกาญจน์  พรผ่อง, คุณภาวิตา  อารัมภีร์
รายละ ๑๒๕ บาท : คุณกัลยาณี บุญถม, คุณสมพร  หว้านห้อม                   

สายบุญ นายสนอง  เชื้อไทย   รวมเงิน ๑๑,๐๒๕ บาท
รายละ ๒,๐๐๐ บาท : คุณสนอง  เชื้อไทย
รายละ ๑,๒๕๐ บาท : พ.ต.สุวิทย์  เชื้อไทย, คุณชญานี เชื้อไทย, คุณภารดี ค�าขาว
รายละ ๑,๐๐๐ บาท : คุณเรณู องอาจ, คุณมาลี  ละอองแก้ว (๗๗๕)
รายละ ๕๐๐ บาท : คุณธนัช  ฤกษ์อาษา, คุณคมกฤษ์  พลอยศรี, คุณเสรี  ปัญจมณี,  คุณบุญเรือน 
ศิลาขาว, คุณน�้าเชื่อม มณี, คุณดวงพร  รามัญจิตร, คุณนันทภัทร เอื้ออิทธิผล



สายบุญ นายสเฐียรพงศ์  ฤทธิเรืองเดช  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
รวมเงิน ๓,๐๐๐ บาท

รายละ ๖๒๕ บาท : คุณนาย คมสันต์  แน่นอุดร
รายละ ๕๐๐ บาท : คุณละม่อม-จินฎาพงษ์ ฤทธิเรืองเดช, คุณจักรเพชร มัทราช, นายวัฒนา  
สันทัดพร้อม, 
รายละ ๒๕๐ บาท : คุณไพเราะ ทิมทอง, 
รายละ ๑๒๕ บาท : คณุวนัเพญ็  ประทมุ, สทิธกิร  พรหมถาวร, คณุธนาวชิญน์  กลบีเมฆ, คณุพนัชล ี 
โวหารดี, คุณกฤษฎา  กลีบเมฆ

สายบญุ คณุพรรณศิร ิ ฤทธิเรอืงเดช  บรษัิท พซีเีอม็ คอนสตรคัชัน่ แมททเีรยีล จ�ากดั 
รวมเงิน ๘,๕๐๐ บาท

รายละ ๓,๐๐๐ บาท :  คุณสเฐียรพงศ์-คุณพรรณศิริ-ด.ช.ศิริพงศญาณ์  ฤทธิเรืองเดช
รายละ ๑,๒๕๐ บาท : คุณณัฐฏพัชร  สังข์เผือก, 
รายละ ๖๒๕ - ๕๐๐ บาท : คุณดวงพร  บัวบูชาชาติ, คุณสุภาวดี วิจักขณ์สุรการย์
รายละ ๓๗๕ บาท : คุณเชิดชัย-คุณรุ่งฤดี-คุณชัยวิศว์  จึงประเสริฐ (๓๗๕ บาท)
รายละ ๒๕๐ บาท : คุณนฤพนธ์ พัดมี, กรรณิการ์-นายสมุทร และครอบครัว-ดวงสมร นาคสะอาด, 
จ.ส.อ.สมชาย-คุณเสาวลักษณ์-ด.ญ.สุวพัชร สัมพันธุ์, คุณสุชาดา จันทร์คงประดิษฐ์, คุณมนธยา 
ศรีเพ็ชร, คุณอัมพร  ผมหอม, คุณชยุตรา  ศิริไกรวัฒนาวงศ์
รายละ ๑๒๕ บาท : คณุเปาโลศกัดิส์ทิธิ ์ ศรไีพบูลย์, คณุเปาโล ศกัดิส์ทิธิ ์ ศรไีพบลูย์,  คณุปาณสิรา  
อารี, คุณจันทร์ทิพย์  ประสานพันธ์, คุณดวงใจ ไทยวัฒนาตระกูล, คุณสุนทร  แซ่เฮง, คุณยุพา  
แซ่อึ้ง, คณุนางฉลวย  เอือ้อ�าพรเสร,ี คุณธัญวรัตน์  วัฒนพงศ์ศิริ

สายบุญ อาจารย์สุภาณี  พิทักษ์วงษ์  โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร  รวมเงิน  ๖๖,๘๓๐  บาท

รายละ ๓๐,๐๐๐ บาท :  คุณแม่ศิริ-คุณสุวรรณา-คุณวิภา พิทักษ์วงษ์-คุณสุกัญญา-ร.ต.ต.สมศักดิ์ 
กล่อมเกลา และครอบครัว
รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท : อาจารย์สุภาณี–นางสาวกานต์สินี พิทักษ์วงษ์
รายละ ๔,๕๐๐ บาท : คุณกาญจนา อยู่เอม
รายละ ๒,๕๐๐ บาท : คุณศิริรักษ์ ยศปัญญา และครอบครัว
รายละ ๑,๒๕๐ บาท : คณุสภุาพ-คณุพันธุศ์ริ ิสายทองอนิทร์ และครอบครวั, คณุพรทพิา วรรณสมยั 
และครอบครัว
รายละ ๕๐๐ บาท : คุณยายจีน ศุภดิษฐ์, คุณจ�าเนียร-คุณสมสุข-คุณกษิดิศ พิมพ์แดง, คุณ       
สุภิตรา-คุณขวัญภินิจ ตัณศลารักษ์, คุณสุวิน คันธชุมภู และครอบครัว, คุณนฤมล สุดไทย       
และครอบครวั, ทนายพงษ์ศกัดิ-์คณุวนัเพ็ญ จงสวสัดิ ์ และครอบครวั, คณุเพลนิพศิ  เจรญิบญุ    
และครอบครัว, คุณสมจิตร
รายละ ๓๐๐ บาท : คุณสมพงษ์ กระต่ายทอง และครอบครัว, คุณเช่นชนก-คุณสมบูรณ์-            
คุณพงศกร สิ้วอินทร์, คุณสุเทพ-คุณอารีรักษ์ ปานพรหม และครอบครัว
รายละ ๒๕๐-๒๐๐ บาท : คณุช่อทิพย์ เกสรทอง, คณุไพศาล-คณุยนิ เรยีนทพั และครอบครวั,     
คุณอุทัยวัลภ์ อินแนม และครอบครัว, คุณยายแก้ว หล้าเฟือย, คุณวนัสนันท์ พุทธอินศร 



รายละ ๑๒๕-๑๐๐ บาท : คุณพิชัย บ�ารุงพงษ์ และครอบครัว, คุณอัญชลี ดีบู่-คุณอัจฉรา ไชยโย, 
คุณสุนทร อุตมหาราช, คุณอัจฉรา-คุณกัญญาณัฐ ไชยโย,  คุณเซ็น ชุ่มเย็น และครอบครัว, คุณ
สุรัติ ช่างย้อม และครอบครัว, คุณวรวุฒิ  ด้วงทรัพย์ และครอบครัว, คุณวิมลสิริ มุสิกะปาน 
และครอบครัว, คุณตุ๊ก, คุณฝน
รายละ ๘๐-๕๐-๒๐ บาท : คุณสุวรรณ เนื่องเกิด และครอบครัว, คุณสุวิชา เกิดข�า และครอบครัว, 
คณุสงัเวยีน พรหมบตุร และครอบครวั, คณุสราวฒุ ิทองที และครอบครวั, คณุจริาภรณ์ ดชัถยุาวตัร 
และครอบครัว

สายบุญ อาจารย์วัฒนา  วังบุญ  โรงเรียนวัดสิงห์  อ.วัดสิงห์  จ.ชัยนาท
รวมเงิน  ๕,๓๐๐  บาท

รายละ ๑,๒๕๐ บาท :  คณุทองสขุ  ศภุปัญญาพงศ์, คณุเดช-คณุสวุฒันา  มขินัหมาก
รายละ ๕๐๐ บาท : คุณวัฒนา วังบุญ, คุณรัตนา ห้องหิรัญ, 
รายละ ๓๐๐-๒๕๐ บาท : คุณกมลทิพย์  อยู่พงษ์ไพบูลย์, คุณวิภา พงศ์ธรกุลพานิช, คุณสมพิศ  
เทพภักดี, ครอบครัวรักอยู่-ไข่กลิ่น
รายละ ๑๒๕-๑๐๐ บาท : ด.ช.พงศกร  พงศ์ธรกลุพานชิ, ด.ช.ทรงเดช  พงศ์ธรกุลพานชิ, คุณภาคภมูิ  
ฉมิพาล,ี คณุเสาวนย์ี  จริการพงษ์, คณุเพ็ญนภา  เมฆพัฒน์, กลุม่นกัเรยีน ร.ร.วดัสงิห์

สายบุญ นายพงศธร  พิทักษ์วงษ์  กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 
รวมเงิน  ๒๒,๑๕๐ บาท

รายละ ๖,๒๕๐ บาท : สายบุญคณุวนดิา  แช่มพวงงาม  ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
รายละ ๑,๒๕๐ บาท :  พ.ต.ท. กัมปนาท  รักษนาเวศ, คุณสุวิทย์ วิจิตรโสภา
รายละ ๑,๐๐๐ บาท : คุณพ่อไพฑูรย์-คุณแม่สมร-คุณสุริยะ กองศรีมา-คุณรภาภรณ์  กองศรีมา 
และญาติมิตร, คุณสุขรดา พรมกมล, คุณชุติกาญจน์ แซ่ภู่, นายพลัฏฐ์-นางสายสวาท-ผศ.นพ.    
สิรภพ-นายพัสกร-นางธาริณี-ด.ญ.ณัฐิดา-ด.ญ.ลาภิสรา  ทัพมงคล (๘๗๕)
รายละ ๕๐๐ บาท: คุณปิยะ ชุนประเสริฐ, คุณวิลาวัลย์ ฉันท์พฤกษา, คุณธีระศักดิ์ ณ นคร,      
คุณปัญจรัตน์ แก้วเกิด,คุณอาทิตย์ ฤทธิรงค์ (๔๐๐), คุณชัยเดช รัตนโกมล และครอบครัว
รายละ ๒๕๐ บาท: คณุณฐิักญัจน์ อภริกัษ์สนัติกลุ, ปลดิา สทิธสิกลุเดช และครอบครวั, ศริพิร ปรีชา 
และครอบครวั, สกุญัญา เลศิวรีะศกัด์ และครอบครวั, คณุนงลกัษณ์ อดุมกศุลศร,ี คณุพมิพ์ประไพ 
วบิลูย์, คณุสวุฒัน์ สงปรางค์, คณุอฐัพันธ ุสวสัดิพิ์พัฒน์, คณุอนชุา ยอดศร,ี คุณศุภร ศรีธัญรัตน์, 
คุณนันท์นภัส ศานติวรวงศ์, คุณณิติมา สุขเกษมพร, คุณทัสนัย พุทธิตระกูล 
รายละ ๑๒๕ บาท: คุณจิตติมา จงจิต,คุณจุฑาภรณ์ ทองวัฒน์, คุณกิ๊มก้อง แซ่พู่, คุณจีระ          
พลทรัพย์ศริ,ิคณุอดเิทพ บัวกระสนิธุ,์ คณุไสว ไชยแสง, คณุพชัณภิา ปรญิญาพล, คณุวรจกัร       
บุญประชม, คุณวันวิสา สิทธิแพทย์, คุณรักษมน มงคลภัทร์ธน, คุณสิริเดช เกียรติหนุนทวี, คุณ
เพ็ญสิริ แก้วสาร, คุณวรพจน์ บุญประเสริฐ, คุณสุธิดา สุทธิปัญญา, คุณศิวะพร  นาคทั่ง, คุณ    
สลิลชาย สุวรรณนิมิต, คุณศตพล วิมลเนติกร ปิยปาณานนท์, คุณวิภวร แสงสกุล อุทิศให้นาย
สังวร แสงสกุล, คุณรุจิรัตน์ กาวาลา, คุณวีรชัย วิถีพานิช, คุณสุดธิดา ธรรมชุติพร, คุณนพดล  
สทุธเินยีม, คณุวเิชยีร เผ่าชู, คณุกานต์มณี ยกีสุงัข์, คณุพิรฬุห์ พิมพ์วนั,  คณุอดศิร เศรษฐพพิฒันกลุ



สายบุญ คุณนัยรัตน์ ลภัสเศรษฐศิริ 
รายละ ๒๗,๙๓๐ บาท : สถานธรรมเทียนจงฐาน
รายละ ๑๕,๔๗๐ บาท : มูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูน
รายละ ๔,๗๓๕ บาท : ร้านหนังสือกระวี 
รายละ ๔,๐๐๐-๑,๐๐๐ บาท : ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จรัญสนิทวงศ์ ๗๕(๔,๐๐๐), พระสุวัฒน์ 
(๓,๐๕๐), คุณพรเทพ  บุญประมวล(๒,๕๐๐), คุณดวงกมล-คุณไพบูลย์-คุณศิริพร  จินต์สุภาวงศ์-
คุณศิริรัตน์  เครือสอน (๒,๐๐๐), ว่าที่ร้อยตรีสมนึก  จิตอามาตย์ (๑,๕๐๐), จ.ส.อ.ธนัตถ์พงษ์  
พสัดธุาร (๑,๐๖๕), คณุแม่เอีย่วเจยีง  แซ่ลิม้-คณุรตันา-คณุนงลกัษณ์-คณุนงเยาว์  เตชะพสิษิฐ์ (๑,๐๐๐)
รายละ ๗๐๐-๕๐๐ บาท : คุณแมนสรวง  บุญเย็น, คุณนันทวัฒน์  ลภัสเศรษฐศิริ  และครอบครัว 
(๗๐๐), คุณศุภพงษ์  รักษ์กุลบุตร์ (๖๒๐), คุณอนันต์  เจียรวงศ์ (๖๐๐), คุณอาทร  อมะลัษเฐียร  
และครอบครวั, คณุแม่อูเ่อีย้  แซ่ต้ัง-คณุธวฒัชัย-คณุศศมิณฑ์-คณุภพพพิฐิ-คณุธนติสรณ์-คณุชยัยศ  
พิพัฒน์ศิริขจร  และครอบครัว  อุทิศให้คุณแม่มุ่ยเฮียง  แซ่ลี้ (๕๐๐), คุณอดุลย์-คุณทิพยวรรณ-
คุณพัฒนา-คุณอนันต์-คุณจตุรงค์  ดุลยพีรดิส  และครอบครัว (๕๐๐), คุณสุมิตรา ผลประสิทธิ์กูล  
และครอบครัว (๕๐๐)
รายละ ๔๕๐-๕๐ บาท : คุณสาวิตรี  ทรายค�า(๔๕๐),  คุณยายธีรา  พิมมานุรักษ์(๒๘๔)  อุบาสิกา
โชตกิา  วดัพพิฒัน์มงคล(๒๘๐), ผูไ้ม่ประสงค์ออกนาม-นครสวรรค์ (๒๐๐), คณุอรรคเดช  บญุไชย
(๑๑๐), คุณเสาเอก  รุ่งกลิ่น(๑๐๐), พ.ต.อ.ประจักษ์-คุณดวงกมล  นาคศรีสุข (๑๐๐), คุณเชิดศักดิ์  
เข็มนาค(๑๐๐), คุณนัยรัตน์-คุณพัทธ์ธีรา-คุณพิมนภัทร์-คุณไรวินทร์-คุณนันทวัฒน์ ลภัสเศรษฐศิริ-
ด.ช.วรีวชิญ์  พฒันวบิลูย์  อทิุศให้คณุสเุทพ  มาณีเวศน์-คณุพ่อเตก็ฮ้อ  แซ่ตัง้-คณุแม่เตก็ฮัว้  แซ่ลี้ 
(๑๐๐), คณุพรศกัดิ-์คณุรชัฎาพร-คณุตรปีระดบั อทัุยเศรษฐวฒัน์  อทุศิให้คณุย่าเซีย่มเกยีว แซ่อึง้-
คณุพ่อวิรฬุห์-คณุแม่สภุาพร-คณุธรีะพล-คณุพงศธร-ด.ญ.สชุาดา-ด.ช.พสิฐิ-ด.ช.ตรจีกัร เรอืงเดชมงคล-
คุณสมศักดิ์  ตู้ปัญญากนก-คุณฮักย้ง แซ่ตั้ง-คุณประสิทธิ์  สันติวรพงศ์-ด.ช.ทวีชัย  พัชราวุฒิกุล-
คณุพ่อเชีย่งจัว๊  แซ่ตัง้-คณุแม่เงก็หงษ์  แซ่ฉัว่-คณุแม่วภิา  ผลใหญ่ (๑๐๐),  คณุเฉลีย่  ทองโกมทุ(๕๐)
บริจาคผ่านคุณฐิติภาพัจน์  อิสริยฤทธานนท์ 
รายละ ๒๐๐-๑๐๐ บาท : คุณฐิติภาพัจน์  อิสริย-ฤทธานนท์(๒๐๐), คณุพจนย์ี  อสิรยิฤทธานนท์ 
(๒๐๐), คณุธพรรษพร  พาณชิธโีรจน์  และครอบครวั(๒๐๐), คุณคิมกวง  แซ่ลี้(๑๐๐), คุณสิรวิชญ์  
อิสริยฤทธานนท์(๑๐๐), วรินทร์พัฐ  กรุ๊ป(๑๐๐)
บริจาคผ่านคณุสดุสายใจ  เขยีวดี  รวมเงนิ ๑๔,๕๐๐ บาท : คณุสถาพร  เขยีวด,ีคณุโสรตัน์  เขยีวดี  
และบุตร,คุณอุบล  สุขปลั่ง,คุณกนกวรรณ  เหมือนสิน, คุณจันทร์ญา  แก่นจันทร์, คุณพรทิพย์  
สุขทนต์,คณุประเสรฐิ  พณิสาย บตุรอทุศิให้นายยก-นางเบญ็จา เข้มกลม,คณุนวลจนัทร์  สุวรรณอาศน์, 
คณุบญุม ี ผูผ้ึง้, คณุพมิลพรรณ  สธุรรมวตั, คณุส�าราญ  ชาติชนะ, คณุคณุากร  อปุเถย์, คณุอนัธกิา  
อปุเถย์ ญาตอิทุศิให้นายสมัฤทธิ-์นายกลุ-นางปุ่น  เขียวด,ี ญาติอทิุศให้นางพฒัน์  พุม่เพง็ คณุบญุเกือ้  
จรัสสิงห์, คุณพิมลา  จรัสสิงห์, คุณกิตติพิชญ์  ถนอมนาค, คุณอัมพวัลย์  เจิกรัมย์                   

 ขอความสว่างไสวในธรรมพระสัมมาสัมพุทธะ จงบังเกิดมีแด่สรรพสัตว์     

ทั้งหลายทุกชั้นทุกภูมิทุกหมู่เหล่า จงทั่วกันทุกๆ ท่านทุกตนด้วยเทอญฯ



™ÿ¥∑.æ.∫—≠™“ »‘√‘‰°√                                  §à“ àß‡≈à¡≈–
- ‡∑’Ë¬«‡¡◊Õßπ√° 9 ∫“∑
- ‡∑’Ë¬«‡¡◊Õß «√√§å 9 ∫“∑
- «ß‡«’¬π°√√¡¢Õß —μ«å‚≈° 9 ∫“∑
- ‡ âπ∑“ßÕ√‘¬– 9 ∫“∑
- ª√–«—μ‘æ√–Õ√À—πμå®’È°ß 7 ∫“∑
- ª√“°Æ°“√≥åπ√°§π‡ªìπ 7 ∫“∑
- ∫—π∑÷°‡∑’Ë¬«‡¡◊Õßμ“¬‚Àß 7 ∫“∑
- ∏√√¡≠“≥ 7 ∫“∑
- 7 Õ√‘¬‡®â“ 7 ∫“∑
-  —ß “√«—Ø 7 ∫“∑
- ®–‰ªπ‘ææ“π‰¡à„™à‡√◊ËÕß¬“° 7 ∫“∑
- √âÕ¬¢—πμ‘ 7 ∫“∑
- ÕŸã‡´‘π‡À≈“À¡Ÿà æ√–·¡àÕß§å∏√√¡¡“√¥“  À¡¥
- ∫—π∑÷°Àπ÷ËßÕπ—πμ‡Àμÿªí®®—¬ æ√–»√’Õ√‘¬‡¡μ‰μ√¬ 7 ∫“∑
- μ√—¬√—μπå°—∫‡´Áπ 9 ∫“∑
- §—¡¿’√å°√√¡ 1-4 7 ∫“∑

™ÿ¥ ™.«—≤π“                                                      §à“ àß‡≈à¡≈–
- ∫—π∑÷°∑àÕßπ√°¿Ÿ¡‘ 9 ∫“∑
- · ß «à“ß·Ààß™’«‘μ 7 ∫“∑

™ÿ¥∑.‡≈’¬ßæ‘∫Ÿ≈¬å     §à“ àß‡≈à¡≈–
- ∑”¥’‰¥â¥’ ∑”™—Ë«‰¥â™—Ë« ‡≈à¡ 1, 2, 3 9 ∫“∑
- ∑”¥’‰¥â¥’ ∑”™—Ë«‰¥â™—Ë« ‡≈à¡ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 7 ∫“∑
- ∏ÿ¥ß§«—μ√ 7 ∫“∑

™ÿ¥ ∑Õß∑‘«  ÿ«√√≥±—μ                                            §à“ àß‡≈à¡≈–
- «‘≠≠“≥¡’®√‘ßÀ√◊Õ ‡≈à¡ 1-11 7 ∫“∑

™ÿ¥ ≥√ß§å ‡ √’®‘πμ°ÿ≈                                             §à“ àß‡≈à¡≈–
- ‡≈à¡ 1 ∑àÕßÕ‡«®’ 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 2 ‡∑«“‰¢ªí≠À“ 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 3 ‡ ’¬ß®“° ÿ¢“«¥’ 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 4 æ√–‚æ∏‘ —μ«å¡“‚ª√¥ 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 5 ‚Õ«“∑‡∑«“ 1 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 6 æ√–‚Õ«“∑ - ‡´’¬¡´’‡®â“·¡à°«πÕ‘¡ 7 ∫“∑

√“¬°“√™◊ËÕÀπ—ß ◊Õ∑’Ë®—¥æ‘¡æå‡º¬·æ√à·≈â«



™ÿ¥ ≥√ß§å ‡ √’®‘πμ°ÿ≈ (μàÕ)                                             §à“ àß‡≈à¡≈–
- ‡≈à¡ 7 ‚Õ«“∑‡∑«“ 2 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 8 ‡√◊ËÕß —Èπ Õπ„® 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 9 ‡ ’¬ß®“°‚≈°∑‘æ¬å 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 10 ‡√◊ËÕß —Èπ®“°®’π 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 11 π‘∑“π°Æ·Ààß°√√¡ 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 12 70 ¿“æ°μ—≠êŸ 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 13 æ√–§ÿ≥∫‘¥“¡“√¥“ 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 14 º≈·Ààß°√√¡ 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 15 ∑“ß «à“ß 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 16 °”‡π‘¥‡´’¬π 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 17 ‡ ’¬ß «√√§å 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 18 °√√¡≈‘¢‘μ 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 19 æ√–§ÿ≥æàÕ·¡à¬“°∑¥·∑π À¡¥
- ‡≈à¡ 20 √«¡‡√◊ËÕß‡¥àπ®’π 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 21 ‡μã“ ‡´π  ÿ¢“«¥’ 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 22 ‡μã“ ‡μãÕ ®‘ß 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 23 Õ“¬ÿ«—≤π Ÿμ√ 7 ∫“∑

™ÿ¥ æ√–‚æ∏‘ —μ«å°«πÕ‘¡                                           §à“ àß‡≈à¡≈–
- Õ¿‘π‘À“√‚ª√¥™“«‚≈° 7 ∫“∑
- °”‡π‘¥æ√–‚æ∏‘ —μ«å°«πÕ‘¡ (∑.æ.∫—≠™“ »‘√‘‰°√ ·ª≈) 7 ∫“∑

™ÿ¥  ‘√‘‡∑æ ‡∑«“æ√                                                              §à“ àß‡≈à¡≈–
- ‡≈à¡ 1 §—¡¿’√å≈–°“¡ ‡≈à¡ 1 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 2 §—¡¿’√å‚ª√¥‚≈° 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 3 æ√– Ÿμ√æâπ‡§√“–Àå¿—¬ 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 4 §—¡¿’√å≈–°“¡ ‡≈à¡ 2 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 5 ‡∑‘¥∑Ÿπμ—«Àπ—ß ◊Õ 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 6 μ”π“πæ√–‚æ∏‘ —μ«å À¡¥

™ÿ¥ π‘¡‘μæ‘»«ß ¢Õß§ÿ≥‰æ»“≈ · π‰™¬                                    §à“ àß‡≈à¡≈–
- ‡≈à¡ 1 æ√–‡®â“μ“‡¢’¬« 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 2 ª√“ “∑À‘π‡¢“æπ¡√ÿâß 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 3 À≈«ßªŸÉ∑«¥ ·≈–æ√–∏“μÿ¥Õ¬ ÿ‡∑æ 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 4 ‡®â“·¡àÀ¡àÕπ‡≈à“ 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 5 ¢â“¡‡«≈“¡“„πΩíπ 7 ∫“∑



™ÿ¥ π‘¡‘μæ‘»«ß ¢Õß§ÿ≥‰æ»“≈ · π‰™¬ (μàÕ)                                   §à“ àß‡≈à¡≈–
- ‡≈à¡ 6 ‚¬π°π§√ 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 7 æ√–∏“μÿ°≈àÕß¢â“«πâÕ¬ ·≈–»÷°∫“ß√–®—π 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 8 æ√–‡®â“μπÀ≈«ß:æ√–∏“μÿ»√’ Õß√—°:À≈«ßæàÕ‚ ∏√ 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 9 æ√–∏“μÿÀ√‘¿ÿ≠™—¬ 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 10 æ√–æÿ∑∏™‘π√“™ 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 11 æ√–ª∞¡‡®¥’¬å 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 12 «—¥æ√–æÿ∑∏∫“∑ ’Ë√Õ¬ 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 13 «—¥æ√–æÿ∑∏∫“∑μ“°ºâ“:æ√–∏“μÿæπ¡ 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 14 «—¥πÈ”∫àÕÀ≈«ß:«—¥„μâæ√–‡®â“„À≠àÕß§åμ◊ÈÕ 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 15 °“√ √â“ß«—¥æ√–∏“μÿ»√’®Õ¡∑Õß 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 16 °“√ √â“ßæ√–·°â«¡√°μ 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 17 °“√ √â“ß«—¥æ√–¡À“∏“μÿ«√¡À“«‘À“√:π§√»√’∏√√¡√“™ 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 18 æ√–∏“μÿ¥Õ¬μÿß æ√–∏“μÿÀâ«¬ÕâÕ æ√–∏“μÿπ“¥Ÿπ
           æ√–‡®â“¡À“‚æ∏‘·ºàπ¥‘π‡¬Áπ 7 ∫“∑

™ÿ¥ ¡πÿ…¬å‡°‘¥¡“∑”‰¡? ¢Õß ÿ«—≤πå æ‘∑—°…å«ß…å                          §à“ àß‡≈à¡≈–
- ‡≈à¡ 1  «à“¥â«¬¿“§ª√‘¬—μ‘ 9 ∫“∑
- ‡≈à¡ 2  «à“¥â«¬¿“§∏√√¡ªØ‘∫—μ‘ Ÿà∏√√¡ªØ‘‡«∏ 9 ∫“∑
- ‡≈à¡ 3  «à“¥â«¬¿“§ª°‘≥≥°∏√√¡ (∂“¡-μÕ∫ªí≠À“∏√√¡–œ) 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 4  «à“¥â«¬¿“§ª°‘≥≥°∏√√¡ (∂“¡-μÕ∫‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“∏√√¡–œ) 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 5-6 «à“¥â«¬¿“§ª°‘≥≥°∏√√¡ (∏√√¡–®“°¿“æ ‡æ◊ËÕ»÷°…“æ√–æÿ∑∏»“ π“) 9 ∫“∑
- ‡≈à¡ 7   «à“¥â«¬¿“§ªØ‘‡«∏–∏√√¡
            (°“√∑”§«“¡‡¢â“„®§” Õπ„π∫∑ «¥¡πμå·ª≈‡æ◊ËÕªØ‘∫—μ‘
           ·≈–∏√√¡∫√√¬“¬‡√◊ËÕß çÕ√‘¬¡√√§...‡ âπ∑“ßæ√–Õ√‘¬–é) 7 ∫“∑
- ‡≈à¡ 8  «à“¥â«¬§Ÿà¡◊Õæ√–Õ¿‘∏√√¡‡™‘ß·π«ªØ‘∫—μ‘ 15 ∫“∑
- ‡≈à¡ 9-10  «à“¥â«¬æ√– ÿμμ—πμªîÆ° (æ√– Ÿμ√) 15 ∫“∑
- ‡≈à¡ 11 «à“¥â«¬æ√–«‘π—¬‡™‘ß·π«ªØ‘∫—μ‘ («‘π—¬æ√–-«‘π—¬•π) 15 ∫“∑
- ‡≈à¡ 12 «à“¥â«¬§Ÿà¡◊Õ¡πÿ…¬åæ—π∏ÿå·∑â 15 ∫“∑
- ‡≈à¡ 13 μÕπª√–°—π™’«‘μªî¥Õ∫“¬¿Ÿ¡‘ 9 ∫“∑
- ‡≈à¡ 14 μÕπ°√√¡∞“π≈◊¡μ“ «“ß®”Àπà“¬Àâ“ßÀπ—ß ◊Õπ”√“¬‰¥â‡¢â“
            °Õß∑ÿπ‡º¬·ºà∏√√¡) 9 ∫“∑
- ‡≈à¡ 15 μÕπÕ√√∂°∂“∏√√¡∫∑·ª≈®“°æ√–∫“≈’ 15 ∫“∑
- ‡≈à¡ 16 μÕπ®∫æ√À¡®√√¬å (°‘®Õ◊Ëπ∑’Ëæ÷ß°√–∑”¬‘Ëß‰ª°«à“π’È‰¡à¡’) 9 ∫“∑
- ‡≈à¡ 17 μÕπª√–«—μ‘Õ ’μ‘¡À“ “«° ¯ √Ÿª 15 ∫“∑
- ‡≈à¡ 18 μÕπ®∫°‘®-®∫°√√¡ —ß “√«—Ø 10 ∫“∑
- §” Õπ°“√Õÿ∑‘»∫ÿ≠∑’Ë‰¥âº≈ æ√–Õ“®“√¬å‡°…¡ Õ“®‘≥⁄≥ ’‚≈ 7 ∫“∑
- ´’¥’∏√√¡–∫√√¬“¬ (MP 3) √«¡ 3 ™ÿ¥ 3 ·ºàπÊ ≈– 15 ∫“∑



Àπ—ß ◊Õ∏√√¡–·®°ø√’§π≈– 1 ‡≈à¡
ºŸâ„¥μâÕß°“√¡“°°«à“ 1 ‡≈à¡ °√ÿ≥“™à«¬§à“æ‘¡æå

Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡Õ◊ËπÊ                                                                      §à“ àß‡≈à¡≈–
- ™ÿ¥º≈∫ÿ≠º≈°√√¡ ‡≈à¡ 1-3 (‡≈à¡ 1,2 À¡¥) 7 ∫“∑
- ∏√√¡–®“°μâπ‰¡â ¢ÕßÀ≈«ßªŸÉ™“  ÿ¿—∑‚∑ À¡¥
- À≈«ßªŸÉΩ“°‰«â ¢ÕßÀ≈«ßªŸÉ¥Ÿ≈¬å Õμÿ‚≈ 7 ∫“∑
- §” “√¿“æ¢Õß«‘≠≠“≥∫“ª ¢Õß π.æ.Õ“®‘πμå ∫ÿ≠‡°μÿ 7 ∫“∑
- ‚Õ«“∑ ’Ë¢Õß∑à“π‡À≈’Ë¬«Ω“π ¡‘ ‚® ·ª≈ 7 ∫“∑
-  ÿ “π¥” ¢Õß æ√– Õ.∫ÿ≠™à«¬ ∞‘μ‘ “‚√ À¡¥
- Àπ—ß ◊Õ «¥¡πμå ∑”«—μ√‡™â“-∑”«—μ√‡¬Áπ 7 ∫“∑
- ª√– ∫°“√≥å„π¬¡‚≈° ¢Õßæ≈‚∑  ¡“π «’√–‰«∑¬– 7  ∫“∑
- ª√–«—μ‘‚ªÖ¬‡´’¬π‚®«´◊Õ 7 ∫“∑
- °“√°‘π‡® ·≈–Õ“À“√∏√√¡™“μ‘ 7 ∫“∑
- °‘π‡®‡«âπ°√√¡ 7 ∫“∑
- §‘√‘¡“ππ∑ Ÿμ√ 7 ∫“∑
- ∑à“π∂“¡‡√“μÕ∫ À¡¥
- §«“¡∂Ÿ°μâÕß§◊ÕÕ–‰√ À¡¥
- º—° º≈‰¡â μ”√“«‘‡»…¢Õß‡´’¬πŒ—È«∑âÕ 7 ∫“∑
- ™’«‘μÀπ÷Ëß¡’§à“§ÿ≥Õπ—πμå ∑à“π®’È°ß¡À“‡∂√– 1-3 7 ∫“∑
- ·§à‡Õ◊ÈÕ¡ 7 ∫“∑
- æ√– ß¶å¥’Õ¬à“ß‰√ 7 ∫“∑
- æ√–°…‘μ‘§√√¿‚æ∏‘ —μ«å 7 ∫“∑
- ‰μ√√—μπå 1-3 7 ∫“∑
- ¡πÿ…¬å¬—ß®–∫√‘‚¿§‡π◊ÈÕ —μ«åÕ’°À√◊Õ? À“°√Ÿâ«à“ 7 ∫“∑
- °â“«¬à“ß∫‘≥±∫“μ 9 ∫“∑
- ¡À“¡ß§≈§“∂“ 7 ∫“∑
- æÿ∑∏¡πμå§“∂“ 7 ∫“∑
- æ√–Õ√‘¬–À«—ß‡øîôßÕ’È ‡≈à¡ 1 7 ∫“∑
- æ√–Õ√‘¬–À«—ß‡øîôßÕ’È ‡≈à¡ 2 7 ∫“∑
- ¡√¥°∏√√¡ ¢Õß ‡ ∂’¬√ ‚æ∏‘π—π∑– ‡≈à¡ 1 7 ∫“∑
- ¡√¥°∏√√¡ ¢Õß ‡ ∂’¬√ ‚æ∏‘π—π∑– ‡≈à¡ 2 7 ∫“∑
- ∏√√¡ªØ‘∑“¢ÕßÕ“À¡Õ ºŸâ “πμàÕ‡ âπ∑“ß∏√√¡ 7 ∫“∑



ºŸâ„¥μâÕß°“√
¡πÿ…¬å‡°‘¥¡“∑”‰¡? ‡≈à¡ Ò˜

μÕπ ª√–«—μ‘Õ ’μ‘¡À“ “«° ¯ √Ÿª
μ‘¥μàÕ‰¥â∑’Ë

§ÿ≥π—¬√—μπå‹ ≈¿— ‡»√…∞»‘√‘
(∏π“≥—μ‘ —Ëß®à“¬ ª≥.°≈“ß)

383 ´Õ¬ —πμ‘¿“æ 1 ∂ππ∑√—æ¬å  ’Ëæ√–¬“

∫“ß√—° °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ 10500

‚∑√. 02-268-1505, ¡◊Õ∂◊Õ 085-965-9416

‚√ß‡®≈—Èß‡μÁ°μ÷Èß
236 ´Õ¬Õ“¿“¿‘√¡¬å

(¢â“ßÕ“§“√· ¥ß ‘π§â“°√¡æ“≥‘™¬å —¡æ—π∏å)

∂ππ√—™¥“ ·¢«ß≈“¥¬“« ‡¢μ®μÿ®—°√ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ 10900

‚∑√. 02-513-1056

∑à“π∑’ËμâÕß°“√„Àâ àßÀπ—ß ◊Õ∑“ß‰ª√…≥’¬å

°√ÿ≥“ àß· μ¡ªá¡“¥â«¬ §à“ àß‡≈à¡≈– 15 ∫“∑



‡π◊ËÕß„π«—π¡“¶∫Ÿ™“ - «‘ “¢∫Ÿ™“ ‡ªìπ«—π ”§—≠∑“ß

æÿ∑∏»“ π“ ·≈–«—π∑’Ë 5 ∏—π«“§¡  ‡ªìπ«—π‡©≈‘¡æ√–™π¡
æ√√…“ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™œ
∑“ß‡√“ºŸâ®—¥æ‘¡æåÀπ—ß ◊Õ∏√√¡–‰¥â®—¥„Àâ¡’°“√ª≈¥ª≈àÕ¬
‰∂à™’«‘μ‚§-°√–∫◊Õ·≈– —μ«åπÈ” À“°∑à“πºŸâ„¥¡’®‘μ‡¡μμ“
√à«¡ √â“ß∫ÿ≠°ÿ»≈ ‚ª√¥ àß®¥À¡“¬æ√âÕ¡™◊ËÕ  °ÿ≈, ∑’ËÕ¬Ÿà ·≈–
∏π“≥—μ‘„ππ“¡¢Õß¥‘©—π   —Ëß®à“¬ ª≥.°≈“ß μ“¡∑’ËÕ¬Ÿà

¢â“ß≈à“ßπ’È

§ÿ≥π—¬√—μπå ≈¿— ‡»√…∞ ‘√‘ (∏π“≥—μ‘ —Ëß®à“¬ ª≥.°≈“ß)
383 ´Õ¬ —πμ‘¿“æ 1 ∂ππ∑√—æ¬å  ’Ëæ√–¬“

∫“ß√—° °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ 10500
‚∑√. 02-268-1505, ¡◊Õ∂◊Õ 085-965-9416

∑à“πºŸâ„¥√«∫√«¡‡ß‘π§√∫ 1 μ—« ∑“ß‚√ß¶à“ —μ«å ·≈–
°√¡ª»ÿ —μ«å®–¡’„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π·≈–„∫Õπÿ‚¡∑π“  àß∂÷ß∑à“π

‚¥¬μ√ß (√“§“¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß°√ÿ≥“‚∑√ Õ∫∂“¡)

®“°

π—¬√—μπå ≈¿— ‡»√…∞ ‘√‘

21 ‡¡…“¬π 2557

·®âß¢à“«°“√°ÿ»≈

ª≈¥ª≈àÕ¬™’«‘μ —μ«å



Àπ—ß ◊Õπ’È
®—¥æ‘¡æå‡º¬·æ√à‡ªìπ∏√√¡∑“π ‰¡à®”Àπà“¬

‡¡◊ËÕ∑à“π‰¡àμâÕß°“√„™âÀπ—ß ◊Õπ’È·≈â«
°√ÿ≥“¡Õ∫„ÀâÀâÕß ¡ÿ¥À√◊ÕºŸâÕ◊Ëπ„™âª√–‚¬™πåμàÕ‰ª

®–‡ªìπ°ÿ»≈Õ¬à“ß¬‘Ëß

ºŸâ„¥μâÕß°“√Àπ—ß ◊Õμ‘¥μàÕ‰¥â∑’Ë
§ÿ≥π—¬√—μπå ≈¿— ‡»√…∞»‘√‘ (∏π“≥—μ‘ —Ëß®à“¬ ª.≥.°≈“ß Òı)
Û¯Û ´Õ¬ —πμ‘¿“æ Ò ∂ππ∑√—æ¬å  ’Ëæ√–¬“ ∫“ß√—° °√ÿß‡∑æœ Òı
‚∑√. Ú-Úˆ¯Òıı, ¯˘-¯ÒÒÙÙÛ˜
(·®°ø√’ Ò ‡≈à¡ ‡≈à¡μàÕÊ‰ª°√ÿ≥“™à«¬∫√‘®“§‡ß‘π∑”∫ÿ≠§à“æ‘¡æå)
(∑à“π∑’ËμâÕß°“√„Àâ àßÀπ—ß ◊Õ∑“ß‰ª√…≥’¬å °√ÿ≥“ àß‡ß‘π§à“®—¥ àß‰ª¥â«¬ ‡≈à¡≈– Òı ∫“∑)

Õπ÷Ëß ∑à“π∑’Ëª√– ß§åæ‘¡æåÀπ—ß ◊Õ μ—Èß·μà ı ‡≈à¡¢÷Èπ‰ª ‡æ◊ËÕ·®°‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ ‡∑»°“≈
ß“π∫ÿ≠μà“ßÊ ‚ª√¥·®âß≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ Û «—π




