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                                               คํานํา   
        พระสาวกสงฆจัดวาเปนรัตนะประการหนึ่งในรัตนะ  ๓  อันเปน 
สรณะของพุทธศาสนิก  เพราะวา  แมพระพุทธเจาไดตรัสรูและทรง 
แสดงธรรม  แตเมื่อขาดผูรูธรรมและรบัปฏิบัติ  ความตรัสรูของ 
พระพุทธเจาก็ไมสําเร็จประโยชน.  และพระสาวกสงฆนั้น  ไดเปนกําลัง 
ใหญของพระศาสนา   ในอันชวยประกาศพระธรรมประดิษฐานพระ 
ศาสนาข้ึนเพ่ือประโยชนสุขแกชนเปนอันมาก   ตลอดถึงชนผูเกิดใน 
ภายหลัง  นับวาเปนบุรพการีรองพระศาสดาลงมาของพุทธศาสนิก  ดุจ 
บุรพการีรองทานผูเปนตนวงศแหงสกุล.   นาเสียดายนักวา  ประวัติของ 
พระสาวกไมคอยมีนักในบาลี  ที่มีก็เพียงเปนทอนเปนตอน   เพียงเขา 
มาอุปสมบท  นอกจากน้ันก็รูไดโดยกาลท่ีกลาวถงึในท่ีนั้นบาง  ที่นี ้
บาง  โดยธรรมเทศนาของทานบาง.   เรื่องพระสาวกคอยกลาวถึงมาก 



ในปูนอรรถกถา  แตก็เปนเรื่องกระจัดกระจาย  ไมเปนหลักในทาง 
ตํานาน.  มีอาจารยบางทานไดรวบรวมประวัติของพระสาวกบางก็มี 
เชนพระอรรถกถาจารยผูรจนามโนรถปูรณี  อรรถกถาอังคุตตรนิกาย 
พรรณนาความบาลีตอนเอตทัคคะ  คือตอนที่ทรงยอกยองพระสาวกวา 
เปนเยี่ยมในทางหน่ึง ๆ  แตก็พรรณนาเพียงเขามาอุปสมบท  และได 
รับยอกยองเปนเอตทัคคะ  แตนาเสียใจวา  ทานมุงกลาวบุรพกรรมของ 
พระสาวกเหลาน้ันมากกวากลาวประวัติในปจจุบัน  เรื่องที่รจนาน้ัน 
กลายเปนนิยายไป   อานแลวไมนําใหเกิดความเลื่อมใสและนับถือ 
อีกเรื่องหน่ึง  อสีติมหาสาวกนิพพาน  อาจารยในปูนใดรจนาข้ึน 
หาทราบไม  ยังไมพบปกรณเปนที่มาอันรจนาในภาษามคธ  พบแตที่ 
รจนาในภาษาไทย  เรื่องทีเลาถึงน้ัน  ไมไดหมายจะใหเปนตํานาน 
เก็บเรื่องจากท่ีนั้นบาง  ที่นี้บาง  เอามาประจุในพระโอษฐของพระ 
สาวกน้ัน ๆ  ใหตรัสสอนใครตอใครในสมัยจะนิพพาน  เพ่ือสะกิดใจ 
ผูฟงผูอานใหเกิดสงสารและรันทด  มุงจะใหกถาน้ันมีรสชาติในทางนั้น 
หาหลักในทางคํานานมิได. 
        ขาพเจาพอใจจะรวบรวมเรื่องพระสาวก   รจนาข้ึนไวใหเปน 
ตํานาน  ดวยเห็นวา  พระสาวกผูเปนอุปการแกพระพุทธศาสนามีหลาย 
พระองค  จะไดเชิดชูพระคุณของทาน  นําเพ่ือรวมศาสนาใหเกิด 
ปสาทะและนับถือ   ความดีของพระสาวกปรากฏแลว   จักเชิดชูพระ 
เกียรติคุณของพระศาสดาย่ิงข้ึน.  เพราะที่มาบกพรองอยูดังกลาวแลว 
เรื่องที่รจนาข้ึน  จึงไมพนจากความบกพรอง  แตหมายใจอยูวา 
รจนาพอเปนเคาแลว  ภายหลังพบเรื่องที่ควรจะเก็บมารวบรวมไวได 
จักทําอยางนั้น  ความสนใจมีอยู  เรื่องที่รวบรวมข้ึนนี้  จักคอยกวาง 
ออกตามวิสัย  ถาทานผูอ่ืนมีฉันทะรวมกับขาพเจา   บางทีทานจักชวย 
บุรณะเรื่องใหสมบูรณข้ึนอีก.   ขาพเจาเห็นอํานาจประโยชนอยางนี้ 
จึงรจนาอนุพุทธประวัติเรื่องนี้ข้ึน. 



        จํานวนพระสาวกน้ัน  ในปูนบาลีไมจํากัด  เปนแตกลาวถึง 
พระสาวกผูไดรับยกยองเปนเอตทัคคะ  ๔๑  พระองค  ควรจะถือเปน 
เกณฑกําหนดพระมหาสาวกไดอยู.  ในปูนอรรถกถา  กําหนดจํานวน 
พระมหาสาวก  ๘๐  พระองค  แตยังไมเคยพบปกรณที่ระบุพระนาม 
พบแตพระนามที่จารึกติดไวที่รูปพระอสีติมหาสาวก   ไดมาแตไหนหา 
ทราบไม  แตมีเกณฑอันพึงจะกําหนดอยางนั้นอยู   เชนพระอัญญา- 
โกณฑัญญะเปนเอตทัคคะ   สงเคราะหพระปญจวัคคียอีก  ๔  พระองค 
เขาดวย,  พระอุรุเวลกัสสปะเปนเอคทัคคะ  สงเคราะหพระกัสสปะนอง 
ชายอีก  ๒  พระองคเขาดวย.  พระโมฆราชเปนเอตทัคคะ  สงเคราะห 
พระคณะเดียวกันอีก  ๑๕  พระองคเขาดวย.  อีกเกณฑหน่ึงสงเคราะห 
สาวกผูมีชื่อระบุไวในประถมโพธิกาล  แตมิไดอยูในจํานวนเอตทัคคะ 
คือพระยสะกับพระสหายอีก ๔  พระองค.  โดย ๒  เกณฑนี้  ไดพระ 
สาวกเอตทัคคะ  ๔๑  พระสาวกสหจรแหงเอตทัคคะ  ๒๓  พระสาวกใน 
ประถมโพธกิาล  ๑  สหจร  ๔  รวมเปน  ๖๙  พระองค  อีก  ๑๑  พระ 
องค  เปนพระสาวกท่ีจัดเขาโดยหาเกณฑมิได  แตมีนามระบุอยูใน 
มัชฌิมโพธิกาลบาง  ในปจฉิมโพธิกาลบาง  กรมพระสมมตอมรพันธุ 
ไดสอบพระนามพระอสีติมหาสาวกอันจารึกไว   หรือกลาวถงึในท่ี 
นั้น ๆ  ไดพบวาแผกกันก็มี  เชนนี้เปนอันสันนิษฐานไดชัดวา  จํานวน 
๑๑  รูปหลังน้ันเอง  เปนเหตุแหงความแผกกัน  เพราะตางอาจารย 
ตางเลือกจัดเขาเพ่ือเต็มจํานวน  ๘๐  เลอืกไมตองกัน.  ในเรื่องนี้ 
ขาพเจาจักถือเอาพระสาวกเปนเอตทัคคะ  กับพระสาวกระบุชื่อไวใน 
ประถมโพธกิาลรวม  ๔๒  พระองคเปนหลัก  เมื่อไดกลาวถึงทานโดย 
เปนเจาของประวัติแลว  พระสาวกสหจรของทานอีก  ๒๗  พระองค. 
เปนอันกลาวถึงดวย.  เชนนี้จักเปนหลักวากลาวครบท้ัง ๘๐  พระองค. 
        การเรียงลําดับพระสาวกอยูขางยากมาก.   ในบาลีเอตทัคคะไม 
ไดคิดจักลําดับเลย  จะจับหาหลักก็เปนอันไดโดยยาก  หากจะไดบาง 



ก็คงไมตลอด  เพราะความบกพรองแหงปกรณทั้งหลายต้ังแตบาลี 
ลงมา  ไมไดกําหนดระยะกาลไววาเรื่องนั้นมีข้ึนเม่ือพรรษาที่เทาน้ัน 
แตตรัสรู   กลาวแตเพียงวา  สมัยนั้น  ที่ตรงกับคําวา   คราวหน่ึง  ขาพเจา 
จัดลําดับในที่นี้  พระสกวกท่ีระบุชื่อในพระถมโพธิกาลตามลําดับแหง 
อุปสมบทกอน   ถัดจากน้ัน  พระสาวกผูเปนอหิภิกขุ  โดยอนุมานวาเปน 
ผูใหญกวากัน  รองจากน้ันลงมา  พระสกวกผูมิใชเอหิภิกขุที่เปนผูใหญ 
ที่มีเรื่องระบุลําดับอยูและที่มีชื่อเสียง  พนจากน้ันจักจัดตามเกณฑนคร 
ที่ไดเสด็จกอนหรือหลัง. 
        ขาพเจาหวังวา  เรื่องนี้จักเปนทางใหนักธรรมสนใจ  และสอด 
สองถึงเรื่องพระสาวกสืบไป. 
                                                กรม-วชิรญาณวโรรส 
วัดบวรนิเวศวิหาร 
วันที่ ๘  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๔๖๒  
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                                        อนุพุทธประวัติ  
                       ๑.  ประวัติแหงพระอัญญาโกณฑัญญะ 
        ดังไดสดับมา  พระอัญญาโกณฑัญญะน้ัน  ไดเกิดในสกุล 
พราหมณมหาศาล  ในบานพราหมณชื่อโทณวัตถุ  ไมหางจากกบิล- 
วัตถุนคร  มชีื่อวา  โกณฑัญญะ  เจรญิวัยข้ึน  ไดเรียนจบไตรเพท 
และรูลักษณะมนตร  คือตําราทายลักษณะ  ในคราวท่ีสมเด็จพระบรม- 
ศาสดาประสูติใหม  พระเจาสุทโธทนะตรัสใหเชิญพราหมณ ๑๐๘ คน 
มาเลี้ยงโภชนาหาร   ในการทําพิธีทํานายลักษณะตามราชประเพณี 
แลวเลือกพราหมณ ๘ คน  จากพวกน้ันเปนผูตรวจและทํานายลักษณะ. 
ครั้งน้ัน  โกณฑัญญพราหมณยังเปนหนุม  ไดรับเชิญไปในงานเลี้ยง 
ดวย  ทั้งไดรบัเลือกเขาในพวกพราหมณ ๘ คน  ผูตรวจและทํานายพระ 
ลักษณะ  เปนผูออนอายุกวาเพ่ือน.   พราหมณ ๘ คนนั้น  ตรวจลักษณะ 
แลว ๗ คน  ทํานายคติแหงพระมหาบุรุษเปน ๒ ทางวา  ถาทรงดํารง 
ฆราวาส  จักเปนพระเจาจักรพรรดิ  ถาเสด็จออกผนวช  จักเปนพระ 
สัมมาสัมพุทธเจา   สวนโกณฑัญญพราหมณเห็นแนแกใจแลว  จึง 
ทํานายเฉพาะทางเดียววา  จักเสด็จออกผนวช  แลวไดตรัสรูเปนพระ 
สัมมาสัมพุทธเจาเปนแน.  ต้ังแตนั้นมา  ไดต้ังใจวา  เมื่อถึงคราวเปน 
อยางนั้นข้ึนและตนยังมีชีวิตอยู  จักออกบวชตามเสด็จ.  
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        ครั้นเมือ่พระมหาบุรุษเสด็จออกผนวชแลว   กําลังทรงบําเพ็ญ  
ทุกรกิริยาอยู  โกณฑัญญพราหมณทราบขาวแลว  ชวนพราหมณ 
ผูเปนบุตรของพราหมณผูตรวจทํานายลักษณะในครั้งน้ัน  และทํา 
กาลกิริยาแลว  ได ๔ คน คือ ภัททิยะ ๑  วัปปะ ๑  มหานามะ ๑ 
อัสสชิ ๑ เปน ๕ คนดวยกัน  ออกบวชเปนบรรพชิตจําพวกภิกษุ 
ติดตามพระมหาบุรุษไปอยูที่ใกล  เฝาอุปฏฐากอยูดวยหวังวา  ทาน 
ตรัสรูแลว  จักทรงเทศนาโปรด.   ภิกษุ ๕ รูปสํารบันี้  เรียกวา 
ปญจวัคคีย  แปลวาเนื่องในพวก ๕   เฝาอุปฏฐากพระมหาบุรุษอยู 
ตลอดเวลาทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาคณนาวา ๖ ป.   ครัน้พระมหาบุรุษ 
ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาเต็มที่แลว  ทรงลงสันนิษฐานวามิใชทางพระ 
โพธิญาณ  ทรงใครจะเปลี่ยนต้ังปธานในจิต  จึงทรงเลิกทุกรกิริยา 
นั้นเสีย  กลบัเสวยพระกระยาหารแคนทวีข้ึน  เพื่อบํารุงพระกายให 
มีพระกําลังคืนมา  พวกปญจวัคคียสําคัญวาทรงทอแทตอการบําเพ็ญ 
พรตอันเขมงวด  หันมาเพ่ือความเปนผูมักมากเสียแลว  สิ้นเลื่อมใส 
สิ้นหวังแลว  เกิดเบ่ือหนายข้ึน  รวมใจกันละพระมหาบุรุษเสีย  ไป 
อยู ณ อิสิปตนมฤคทายวัน  แขวงนครพาราณสี. 
        พระคันถรจนาจารยแกขอความน้ีวา   ธรรมดานิยมใหภิกษุ 
ปญจวัคคียมาพบ  และอุปฏฐากพระมหาบุรุษในเวลากําลังทรงบําเพ็ญ 
ทุกรกิริยา  เพ่ือจะไดเปนผูรูเห็น   เมื่อถึงคราวทรงแสดงพระธรรม- 
เทศนาคัดคานอัตตกิลมถานุโยค  จะไดเปนพยานวา  พระองคไดเคย 
ทรงทํามาแลว  หาสําเร็จประโยชนจรงิไม   ครั้นถงึคราวตองการดวย  
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วิเวก  บันดาลใหสิ้นภักด ี พากันหลีกไปเสีย.  
        ฝายพระมหาบุรุษ  ทรงบํารุงพระกายมีพระกําลังข้ึนแลว  ทรง 
ต้ังปธานในทางจิต  ทรงบรรลฌุาน ๔  วิชชา ๓  ตรัสรูอริยสัจ ๔ 
ทรงวิมุตติจากสรรพกิเลสาสวะบริสุทธ์ิลวงสวน   ทรงเสวยวิมุตติสุข 
พอควรแกกาลแลว  อันกําลังพระมหากรุณาเตือนพระหฤทัย  ใครจะ 
ทรงเผ่ือแผสุขนั้นแกผูอ่ืน  ทรงเลือกเวหาไนยผูมีปญญาสามารถพอจะ 
รูธรรมอันสขุุมคัมภีรภาพเห็นปานน้ัน   ในชั้นตน  ทรงพระปรารภถึง 
อาฬารดาบส  กาลามโคตร  และอุทกดาบส  รามบุตร   อันพระองค 
เคยไปสํานักอยูเพ่ือศึกษาลัทธิของทาน   แตเผอิญส้ินชีวิตเสียกอนแลว 
ทั้ง ๒ องค   ในลําดับนั้น  ทรงพระปรารภถึงภิกษุปญจวัคคียผูเคย 
อุปฏฐากพระองคมา  ทรงสันนิษฐานวาจักทรงแสดงประถมเทศนาแก 
เธอ   ครั้นทรงพระพุทธดําริอยางนี้แลว  เสด็จพระพุทธดําเนินจาก 
บริเวณพระมหาโพธิ  ไปสูอิสิปตนมฤคทายวัน. 
        ฝายพวกภิกษุปญจวัคคีย  ไดเห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
เสด็จมาแตไกล  เขาใจวาเสด็จตามมาดวยปรารถนาจะหาผูอุปฏฐาก 
เนื่องจากความเปนผูมักมากน้ัน  นัดหมายกันวา  จักไมลุกข้ึนรับ 
จักไมรับบาตรจีวร  จักไมไหว  แตจักต้ังอาสนะไว  ถาพระองค 
ปรารถนา  จะไดประทับ.   ครั้นพระองคเสด็จเขาไปใกล  อันความ 
เคารพท่ีเคยมา  บันดาลใหลืมการนัดหมายกันไวนั้นเสีย  พรอมกัน 
ลุกข้ึนตอนรับและทําสามีจิกรรมดังเคยมา   แตยังทํากิริยากระดาง 
กระเด่ือง  พูดกับพระองคดวยถอยคําตีเสมอ  พูดออกพระนาม  และ  
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ใชคําวา  อาวุโส.   พระองคตรัสบอกวา  ไดทรงบรรลุอมฤตธรรมแลว   
จักทรงแสดงใหฟง  ต้ังใจปฏิบัติตามแลว  ไมชาก็บรรลุธรรมน้ัน 
บาง.   เธอท้ังหลายกลาวคานวา  แมดวยการประพฤติทุกรกิรยิา 
อยางเขมงวด  พระองคยังไมอาจบรรลุอมฤตธรรม   ครั้นคลายความ 
เพียรเสียแลว  กลับประพฤติเพ่ือความมักมาก  ไฉนจะบรรลุธรรมน้ัน 
ไดเลา.   สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเตือน  พวกภิกษุปญจวัคคีย 
พูดคัดคาน  โตตอบกันอยางนั้นถึง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง.   พระองคตรัสเตือน 
ใหเธอทั้งหลายตามระลึกในหนหลังวา  ทานทั้งหลายจําไดหรือ  วาจา 
เชนนี้  เราไดเคยพูดแลวในปางกอนแตกาลน้ี ?  พวกภิกษุปญจวัคคีย 
นึกข้ึนไดวา  พระวาจาเชนนี้ไมเคยไดตรัสเลย  จึงมีความสําคัญใน 
อันจะฟงพระองคทรงแสดงธรรม.   สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ได 
ตรัสพระธรรมเทศนาเปนประถม  ประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณแก 
พวกปญจวัคคีย   ในเบื้องตน  ทรงยกสวนสุด ๒ อยาง  คือ  กาม- 
สุขัลลิกานุโยค  คือ การประกอบตนใหพัวพันดวยสุขในกามอันเปน 
สวนสุดขางหยอน ๑  อัตตกิลมถานุโยค  คือ การประกอบความ 
เหน็ดเหน่ือยแกตนเปลา  อันเปนสวนสุดขางตึง ๑  ข้ึนแสดงวา  อัน 
บรรพชิตไมพึงเสพ  ในลําดับนั้น  ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทา  คือปฏิบัติ 
เปนสายกลาง  ไมของแวะดวยสวนสุดทั้ง ๒ นั้น  อันมีองค ๘ คือ 
สัมมาทิฏฐิ  ความเห็นชอบ ๑  สัมมาสังกัปปะ  ความดําริชอบ ๑ 
สัมมาวาจา  เจรจาชอบ ๑  สัมมากัมมันตะ  ทําการงานชอบ ๑  สัมมา- 
อาชีวะ  เลี้ยงชีวิตชอบ ๑  สัมมาวายามะ  เพียรชอบ ๑  สัมมาสติ  
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ระลึกชอบ ๑  สัมมาสมาธิ  ต้ังใจชอบ ๑.   ในลําดับนั้น  ทรงแสดง  
อริยสัจ ๔ คือ  ทุกข ๑  สมุทัย  เหตุยังทุกขใหเกิด ๑  ทุกข- 
นิโรธ  ความดับทุกข ๑  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ปฏิบัติถึงความ 
ดับทุกข ๑  ทุกข  ทรงยกสภาวทุกขและเจตสิกทุกขข้ึนแสดง  ทุกข- 
สมุทัย  ทรงยกตัณหามีประเภท ๓ คือ  กามตัณหา  ภวตัณหา 
วิภวตัณหา  ข้ึนแสดง  ทุกขนิโรธ  ทรงยกความดับสิ้นเชิงแหง 
ตัณหานั้นข้ึนแสดง  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ทรงยกอริยมรรคมี 
องค ๘  คือ  มัชฌิมาปฏิปทาน้ันข้ึนแสดง.   ในลําดับนั้น  ทรงแสดง 
พระญาณของพระองคอันเปนไปในอริยสัจ ๔ นัน้  อยางละ ๓ ๆ คือ 
สัจจญาณ  ไดแกรูอริยสัจ ๔  นั้น ๑  กจิจญาณ  ไดแกรูกิจ  อันจะ 
พึงทําเฉพาะอริยสัจนั้น ๆ ๑  กตญาณ  ไดแกรูวากิจอยางน้ัน ๆ 
ไดทําเสร็จแลว ๑  พระญาณทัสสนะ  มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ ใน 
อริยสัจ ๔ เหลาน้ี  ยังไมบริสุทธิ์เพียงใด  ยังทรงปฏญิญาพระองค 
วาตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไมไดเพียงน้ัน  ตอบริสทุธิ์แลว 
จึงทรงอาจปฏิญญาพระองคอยางนั้น   ในที่สุด  ทรงแสดงผลแหง 
การตรัสรูอรยิสัจ ๔ นั้น  เกิดพระญาณเปนเครื่องเห็นวาวิมุตติ 
คือความพนจากกิเลสอาสวะของพระองคไมกลับกําเริบ  ความเกิดครั้งน้ี 
เปนครั้งท่ีสุด  ตอนี้ไมมีความเกิดอีก. 
        พระธรรมเทศนาน้ี  พระคันถรจนาจารยเรียกวา  พระธรรม- 
จักกัปปวัตนสูตร๑  โดยอธิบายวา  ประกาศศพระสัมมาสัมโพธิญาณ- 
 
๑.  มหาวคฺค.  ๔/๑๗  มหาวาร.  ๑๙/๕๒๘.  
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เทียบดวยจักรรัตนะ  ประกาศความเปนจักรพรรดริาช.  
        เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  กําลังตรัสพระธรรมเทศนาอยู 
ธรรมจักษุคือดวงตาคือปญญาอันเห็นธรรมปราศจากธุลีมลทิน  ไดเกิด 
ข้ึนแกทานโกณฑัญญะวา  สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา 
สิ่งน้ันทั้งมวล  มีความดับเปนธรรมดา.   ทานผูไดธรรมจักษุ  พระ 
อรรถกถาจารยกลาววาเปนพระโสดาบัน  โดยนัยนี้  ธรรมจักษุไดแก 
พระโสดาปตติมรรค.   ทานโกณฑัญญะไดบรรลุโลกุตตรธรรมเปน 
ประถมสาวก  เปนพยานความตรัสรูของพระศาสดา  เปนอันวา  ทรง 
ยังความเปนสัมมาสัมพุทธใหสําเร็จบริบูรณ   ดวยเทศนาโปรดให 
ผูอ่ืนรูตามไดดวยอยางหน่ึง.   สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา 
ทานโกณฑัญญะไดเห็นธรรมแลว  ทรงเปลงพระอุทานวา   อฺาสิ 
วต  โภ  โกณฺฑฺโ  อฺาสิ  วต  โภ  โกณฺฑฺโ  แปลวา 
โกณทัญญะไดรูแลวหนอ ๆ  เพราะอาศัยพระอุทานวา  อฺาสิ 
ที่แปลวา  ไดรูแลว  คําวา  อฺาโกณฺฑฺโ  จึงไดเปนนามของ 
ทานต้ังแตกาลน้ันมา. 
        ทานอัญญาโกณฑัญญะ  ไดเห็นธรรมแลว  ไดความเชื่อใน 
พระศาสดาม่ันคงไมคลอนแคลน  ไดทูลขออุปสมบทในพระธรรม- 
วินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  พระองคทรงรับดวยพระวาจา 
วา  มาเถิดภิกษุ  ธรรมอันเรากลาวดีแลว  จงประพฤติพรหมจรรย 
เพ่ือทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด.   พระวาจานั้นยอมใหสําเร็จอุปสมบท 
ของทาน.   ดวยวาในครั้งนั้น  ยังมิไดทรงพระอนุญาตวิธีอุปสมบท  
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อยางอ่ืน  ทรงพระอนุญาตแกผูใด  ดวยพระวาจาเชนนั้น  ผูนั้นยอม  
เปนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้.   อุปสมบทอยางนี้  เรียกวา  เอหิภิกขุ- 
อุปสัมปทา  ผูไดรับพระพุทธานุญาตเปนภิกษุดวยพระวาจาเชนนี้ 
เรียกวา  เอหิภิกขุ.   ทรงรบัทานอัญญาโกณฑัญญะเปนภิกษุในพระ 
พุทธศาสนาดวยพระวาจาเชนนั้นเปนครั้งแรก.  จําเดิมแตกาลน้ันมา 
ทรงสั่งสอนทานท้ัง ๔ ที่เหลือนั้น  ดวยพระธรรมเทศนาเบ็ดเตล็ดตาม 
สมควรแกอัธยาศัย.   ทานวัปปะและทานภัททิยะไดธรรมจักษุแลว 
ทูลขออุปสมบท  พระศาสดาทรงรับเปนภิกษุ  ดวยพระวาจาเชนเดียว 
กัน.   ครั้งน้ัน  พระสาวกท้ัง ๓ เที่ยวบิณฑบาต  นําอาหารมาเลี้ยงกัน 
ทั้ง ๖ องค.   ภายหลังทานมหานามะและทานอัสสชิไดธรรมจักษุแลว 
ทูลขออุปสมบท  ทรงรับโดยนัยนั้น. 
        ครั้นภิกษุปญจวัคคียไดเห็นธรรม  และไดอุปสมบทเปนสาวก 
ทั่วกันแลว   สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสพระธรรมเทศนา  เปนทาง 
อบรมวิปสสนา  เพ่ือวิมุตติอันเปนผลท่ีสุดแหงพรหมจรรยอีกวาระหน่ึง 
ทรงแสดงปญจขันธ  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 
วาเปนอนัตตา  มิใชตน  หากปญจขันธนี้จักเปนอัตตาเปนตนแลวไซร 
ปญจขันธนี้  ไมพึงเปนไปเพ่ืออาพาธ  และจะพึงไดในปญจขันธนี้วา 
ขอจงเปนอยางนี้เถิด  อยาไดเปนอยางน้ันเลย  เพราะเหตุปญจขันธ 
เปนอนัตตา  จึงเปนไปเพ่ืออาพาธ  และยอมไมไดตามปรารถนาอยาง 
นั้น  ในลําดับนั้น  ตรัสถามนําใหตริเห็นแลว  ปฏญิญาวา  ปญจขันธ 
นั้นไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  โดยเนื่องเหตุกันมาเปนลําดับ  
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แลวทรงแนะนําใหละความถือม่ันในปญจขันธ  ทัง้ท่ีเปนอดีต  อนาคต 
ปจจุบัน  ทั้งท่ีเปนภายใน  ทั้งที่เปนภายนอก  ทั้งทีห่ยาบ  ทั้งที่ละเอียด 
ทั้งท่ีเลว  ทั้งที่ดี  ทั้งที่อยูหาง  ทั้งท่ีอยูใกล  วานั่นมิใชของเรา  นั่นมิใช 
เรา  นั่นมิใชตัวของเรา   ในที่สุดทรงแสดงอานิสงสวา  อริยสาวก 
ผูไดฟงแลว  ยอมเบื่อหนายในปญจขันธ  ยอมปราศจากความกําหนัด 
รักใคร  จิตยอมพนจากความถือม่ัน  มีญาณรูวาพนแลว  รูชัดวา 
ความเกิดสิ้นแลว  พรหมจรรยไดประพฤติจบแลว  กิจท่ีควรทําได 
ทําเสร็จแลว  ไมตองทํากิจอยางอ่ืนอีก  เพ่ือบรรลุผลอันเปนที่สุดแหง 
พรหมจรรย.  
        พระธรรมเทศนาน้ี  แสดงลักษณะเครื่องกําหนดปญจขันธวาเปน 
อนัตตา  พระคันถรจนาจารยจึงเรียกวา  อนัตตลักขณสูตร.๑ 

        เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดา  ตรัสพระธรรมเทศนาอยู  จิตของ 
ภิกษุปญจวัคคีย  ผูพิจารณาภูมิธรรมตามกระแสพระธรรมเทศนานั้น 
พนแลวจากอาสวะ  ไมถือม่ันดวยอุปาทาน.   ทานทั้ง ๕ ไดเปนพระ 
อรหันตขีณาสพ  ประพฤติจบพรหมจรรย  ในพระธรรมวินัยนี้  เปน 
สังฆรัตนะจําพวกแรก  เปนที่เต็มแหงพระไตรรัตน  ประกาศสัมมา 
สัมพุทธภาพแหงพระศาสดาใหปรากฏ.   ครั้งน้ัน  มีพระอรหันตทั้ง 
สมเด็จพระสุคตดวยเพียง ๖ พระองค. 
        ตามอรรถกถา  สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสพระธรรมจักกัปป- 
วัตตนสูตร๒  ยังพระอัญญาโกณฑัญญะใหต้ังในพระโสดาปตติผล  เมื่อ 
 
๑.  มหาวคฺค  ๔/๒๔.  ส.  ขนฺธ.  ๑๗/๘๒.    ๒.  สมนฺต.  ตติย.  ๑๙  ป.  สู.  ทุติย.  ๒๕๙.  
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วันเพ็ญแหงอาสาฬหมาส  ตรัสเทศนาอนัตตลักขณสูตร  ยังพระ  
ปญจวัคคียครบทั้ง ๕ ใหต้ังในพระอรหัตตผล   เมือ่ดิถีที่ ๕ แหงกาฬ- 
ปกขเปนลําดับมา  (ที่ในครั้งน้ัน  นับเปนตนแหงสาวนมาส)  โดย 
นัยนี้  ระยะกาลท่ีทรงสั่งสอนทานท้ัง ๔ ใหต้ังในพระโสดาปตติผล ๔ 
วันในระหวางนั้น. 
        เมื่อยสกุลบุตรกับสหายท่ีมีชื่อ ๔ คน  และสหายท่ีไมมีชื่อ ๕๐ คน 
ไดมาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้  และไดบรรลพุระอรหัตแลว  ม ี
พระอรหันต ๖๑ พระองค  พระศาสดาทรงประชุมพระสาวก  ตรัสให 
เกิดอุตสาหะในอันเที่ยวจาริกสั่งสอนมหาชน  ใหเห็นธรรมและต้ังอยู 
ในสัมมาปฏิบัติ  อันเปนปจจัยแหงความสุขความสงบแลว  ทรงสง 
ใหเที่ยวกระจายกันไปในทิศานุทิศ  สวนพระองคก็จักเสด็จไปสูมคธรัฐ. 
        ครั้งน้ัน  ภิกษุปญจวัคคียรับพระพุทธาณัติแลว  ตางแยกกัน 
เที่ยวจาริก  เพ่ือส่ังสอนธรรมในตางถิ่น  กลับมาเฝาพระศาสดาโดย 
กาล.   คราวหน่ึง  พระอัสสชิกลับจากจาริก  มาสูกรุงราชคฤหเพ่ือเฝา 
พระศาสดา.   พระสารีบตุร  ครั้งยังบวชเปนปริพาชกไดพบ  เลือ่มใส 
ในมรรยาทอันสงบของทาน  ไดขอใหทานแสดงธรรม  ทานแสดง 
หัวใจพระศาสนา คือ การกําหนดเหตุและผลท้ังขางเกิดขางดับ.   พระ 
สารีบุตรไดฟงธรรมจักษุแลว  จึงชวนพระโมคคัลลานะผูสหายซ่ึงบวช 
เปนปริพาชกอยูในสํานักเดียวกัน  มาสูพระธรรมวินัยนี้. 
        ในพวกภิกษุปญจวัคคียนั้น  พระอัญญาโกณฑัญญะ  ไดรบั 
ยกยองของพระศาสดาในฐานเปนเอตทัคคะ  คือ  เปนยอดเยี่ยมแหง  
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ภิกษุทั้งหลายผูรัตตัญู  แปลวา  ผูรูราตรี  คือผูเกาแก.   อันชนผู  
รัตตัญู  คือ  ผูเกาแกในขณะนั้น ๆ  ยอมไดพบเห็นและสันทัดมาใน 
กิจการของคณะ  ยอมอาจจัดอาจทําใหสําเร็จดวยตนเองหรือบอกเลา 
แนะนําผูอ่ืน  เปนเจาแบบเจาแผนดุจผูรักษาคลังพัสดุ  ยอมเปนที่ 
นับถือของผูใหมในคณะ  แมในพระธรรมวินัยนี้  ก็นิยมนับถอืสาวก 
ผูรัตตัญูดุจเดียวกัน  สมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงสรรเสริญพระเถระ 
ในฐานน้ี. 
        พระเถระเห็นอุปนิสัยของปุณณมาณพผูหลาน  ไปสูพราหมณ- 
คามอันชื่อวาโฑณวัตถุถิ่นเดิมของทานแลว  ยังปุณณมาณพใหบรรพชา 
แลวมาพักอยูในพุทธสํานัก  ทานเองเปนผูเฒา  อยูในเสนาสนะ 
ใกลบานไมสบาย  ไดถวายบังคมลาพระศาสดาไปอยูปา  ที่พระ 
อรรถกถาจารยกลาววา  สระฉันทันตอันเปนผาสุกวิหาร  ไดนพิพาน 
ณ ที่นั้น  กอนพุทธปรินิพพาน.  
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                              ๒.  ประวัติแหงพระยสะ    
        พระยสะน้ัน  เปนบุตรเศรษฐีในเมืองพาราณสี  เปนผูบรบิูรณ 
มีเรือน ๓ หลังเปนที่อยูใน ๓ ฤดู  ครัง้หนึ่ง เปนฤดูฝน  ยสกลุบุตร 
อยูในปราสาทเปนที่อยูในฤดูฝน  บําเรอดวยดนตรีลวนแตสตรี 
ประโคม  ไมมีบุรุษเจือปน.   คํ่าวันหน่ึง  ยสกุลบตุรนอนหลับกอน 
หมูชนบริวารหลับตอภายหลัง  แสงไฟตามสวางอยู  ยสกลุบุตรต่ืน 
ข้ึน  เห็นหมูชนบริวารนอนหลับ  มีอาการพิกลตาง ๆ บางนางมีพิณ 
ตกอยูที่รักแร  บางนางมีตะโพนวางอยูขางคอ  บางนางมีเปงมางตก 
อยู ณ อก  บางนางสยายผม  บางนางมีเขฬะไหล  บางนางบนละเมอ 
ตาง ๆ  ไมเปนที่ต้ังแหงความยินดีเหมือนกอน ๆ  หมูชนบริวารน้ัน 
ปรากฏแกยสกุลบุตร  ดจุซากศพท่ีทิ้งอยูในปาชา.   ครั้นยสกุลบุตร 
ไดเห็นแลว  เกิดความสลดใจคิดเบ่ือหนาย  ออกอุทาน  (วาจา 
ที่เปลงดวยอํานาจความสลดใจ)  วา  ที่นี่วุนวายหนอ  ที่นี่ขัดของ 
หนอ  ยสกลุบุตรรําคาญใจ  จึงสวมรองเทาเดินออกจากประตูเรือนไป 
แลว  ออกประตูเมืองตรงไปในทางที่จะไปปาอิสิปตนมฤคทายวัน  เวลา 
นั้นจวนใกลรุง   พระศาสดาเสด็จจงกรมอยูในทีแ่จง  ทรงไดยินเสียง 
ยสกุลบุตรออกอุทานน้ัน  เดินมายังท่ีใกล  จึงตรัสเรียกวา  ที่นีไ่ม 
วุนวาย  ที่นี่ไมขัดของ  ทานมาท่ีนี่เถิด  นั่งลงเถิด  เราจักแสดงธรรม 
แกทาน  ยสกุลบุตรไดยนิอยางนั้นแลว  คิดวา  ไดยินวา  ที่นี่ไมวุนวาย 
ที่นี่ไมขัดของ  จึงถอดรองเทาเสีย  เขาไปใกลไหวแลว  นั่ง ณ ที่  
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สมควรขางหนึ่ง.   พระศาสดาตรัสเทศนาอนุปุพพีกถา  คือถอยคําท่ี  
กลาวโดยลําดับ  พรรณนาทานการใหกอนแลว  พรรณนาศีลความ 
รักษากายวาจาเรียบรอยเปนลําดับแหงทาน  พรรณนาสวรรค  คือ 
กามคุณท่ีบุคคลใครซึ่งจะพึงไดพึงถึงดวยกรรมอันดี   คือทานและศีล 
เปนลําดับแหงศีล  พรรณนาโทษ  คือความเปนของไมยั่งยืน  และ 
ประกอบดวยความคับแคนแหงกามอันไดชื่อวาสวรรคนั้น  เปนลําดับ 
แหงสวรรค  พรรณนาอานิสงสแหงความออกไปจากกาม  เปนลําดับ 
แหงโทษของกาม  ฟอกจิตยสกุลบุตรใหหางไกลจากความยินดีในกาม 
ควรรับพระธรรมเทศนาใหเกิดธรรมจักษุ   เหมือนผาท่ีปราศจาก 
มลทินควรรบัน้ํายอมไดฉะน้ัน  แลวจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา 
ที่พระองคยกข้ึนแสดงเอง  คืออริยสัจ ๔ อยาง  คือทุกข  เหตุให 
ทุกขเกิด  เหตุใหทุกขดับ  และขอปฏบิัติเปนทางใหถึงความดับทุกข 
ยสกุลบุตรไดเห็นธรรมพิเศษ ณ ที่นั้นแลว  ภายหลังพิจารณาภูมิธรรม 
ที่ตนไดเห็นแลว  จิตพนจากอาสวะ  ไมถือม่ันดวยอุปาทาน. 
        ฝายมารดาของยสกุลบุตร  เวลาเชาข้ึนไปบนเรือน  ไมเห็นลูก 
จึงบอกแกเศรษฐีผูสามีใหทราบ   เศรษฐีใหคนไปตามหาใน ๔ ทิศ 
สวนตนออกเที่ยวหาดวย  เผอิญเดินไปในทางที่ไปปาอิสิปตนมฤคทาย- 
วัน  ไดเห็นรองเทาของลูกต้ังอยู ณ ที่นั้นแลว  ตามเขาไปถึงท่ีพระ 
ศาสดาประทับอยูกับยสกุลบุตร.   พระศาสดาตรัสเทศนาอนุปุพพีกถา 
และอริยสัจ ๔ ใหเศรษฐีเห็นธรรมแลว   เศรษฐีทลูสรรเสรญิพระ 
ธรรมเทศนา  แลวแสดงตนเปนอุบาสก  ขาพเจาถึงพระองคกับพระ  
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ธรรมและพระภิกษุสงฆเปนที่ระลึก   ขอพระองคทรงจําขาพเจาวา  
เปนอุบาสกผูถึงรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต  ต้ังแตวันนี้เปนตน 
ไป  เศรษฐีนั้น  ไดเปนอุบาสกอางพระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ 
ครบทั้ง ๓ เปนสรณะกอนกวาชนทั้งปวงในโลก. 
        ในตอนนี้  พระคันถรจนาจารยกลาวความวา   ในขณะที่เศรษฐี 
ผูบิดายสกุลบุตรเขาไปอยู  ทรงบันดาลดวยอิทธาภิสังขาร  คือฤทธิ ์
ที่แตงข้ึน  ไมใหบิดากับบุตรเห็นกัน  ตอทรงแสดงธรรมเทศนา 
จบ  ยสกุลบตุรพิจารณาภูมิธรรมอันตนไดเห็นแลว  บรรลุพระอรหัต 
และเศรษฐีผูบิดาไดบรรลพุระโสดาปตติผลแลว  จึงทรงคลายอิทธา- 
ภิสังขารน้ันใหบิดากับบุตรเห็นกัน. 
        เศรษฐีผูบิดายังไมทราบวายสกุลบุตรมีอาสวะส้ินแลว  จึงบอก 
ความวา  พอยสะ  มารดาของเจา  เศราโศกพิไรรําพันนัก  เจาจง 
ใหชีวิตแกมารดาของเจาเถิด.   ยสกุลบุตรแลดูพระศาสดา ๆ ตรัสแก 
เศรษฐีวา  คฤหบดี  ทานจะสําคัญความนั้นเปนไฉน  แตกอนยสะ 
ไดเห็นธรรม  ดวยปญญาอันรูเห็นเปนของเสขบุคคล๑เหมือนกับทาน 
ภายหลัง  ยสะพิจารณาภูมิธรรมที่ตนไดเห็นแลว  จิตก็พนจากอาสวะ 
มิไดถือม่ันดวยอุปาทาน  ควรหรือยสะจะกลับคืนไปบริโภคกามคุณ 
เหมือนแตกอน.   ไมอยางนั้นพระเจาขา  เปนลาภของพอยสะแลว 
ความเปนมนุษย  พอยสะไดดีแลว  ขอพระองคกับพอยสะเปนสมณะ 
ตามเสด็จ  จงทรงรับบิณฑบาตของขาพเจาในวันน้ีเถิด.   พระศาสดา 
 
๑.  ผูยังตองศึกษา  เปนช่ือของพระอริยเจาเบ้ืองตํ่า ๗ จําพวก.  
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ทรงรับดวยน่ิงอยู.   เศรษฐีทราบวาทรงรับแลว  ลุกจากท่ีนั่งแลว   
ถวายอภิวาทแลว  ทําประทักษิณ๑แลวหลีกไป.   เมือ่เศรษฐีไปแลวไมชา 
ยสกุลบุตรทลูขออุปสมบท.   พระศาสดาทรงอนุญาตใหเปนภิกษุดวย 
พระวาจาวา  มาเถิดภิกษุ  ธรรมเรากลาวดีแลว  ทานจงประพฤติ 
พรหมจรรยเถิด  ในที่นี้ไมตรัสวา  เพ่ือทําท่ีสุดทุกขโดยชอบ  เพราะ 
พระยสะไดถึงท่ีสุดทุกขแลว.  สมัยนัน้  มีพระอรหันตข้ึนในโลกเปน ๗ 
ทั้งพระยสะ. 
        ในเวลาเชาวันนั้น  พระศาสดากับพระยสะตามเสด็จ ๆ ไปถงึ 
เรือนเศรษฐีนั้นแลว  ทรงน่ัง ณ อาสนะที่แตงไวถวาย.   มารดาและ 
ภริยาเกาของยสะเขาไปเฝา  พระองคทรงแสดงอนุปุพพีกถาและอริย- 
สัจ ๔  ใหสตรีทั้ง ๒ นั้นเห็นธรรมแลว  สตรีทั้ง ๒ นั้นทูลสรรเสริญ 
พระธรรมเทศนาแลว  แสดงตนเปนอุบาสิกา  ถึงพระรัตนตรัย 
เปนสรณะโดยนัยหนหลงั  ตางแตเปนผูชายเรียกอุบาสก  เปน 
ผูหญิงเรียกวา  อุบาสิกา  เทาน้ัน  สตรทีั้ง ๒ นั้นไดเปนอุบาสิกาข้ึน 
ในโลกกวาหญิงอ่ืน.   ครัน้ถึงเวลา  มารดาบิดา  และภริยาเกา 
แหงพระยสะ   ก็อังคาสพระศาสดาและพระยสะดวยของเค้ียวของฉัน 
อันประณีตโดยเคารพดวยมือของตน   ครั้นฉันเสรจ็แลว  พระศาสดา 
ตรัสพระธรรมเทศนาสั่งสอนชนทั้ง ๓ ใหเห็น  ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ 
ใหรื่นเริงแลว  เสด็จกลับไปปาอิสิปตนมฤคทายวัน. 
        ฝายสหายของพระยสะ ๔ คน  ชือ่วิมละ ๑  สพุาหุ ๑  ปุณณชิ ๑ 
 
๑.  เดินเวยีนขางขวา.  
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ควัมปติ ๑  เปนบุตรแหงเศรษฐีสืบ ๆ มาในเมืองพาราณสี  ไดทราบ  
ขาววายสกุลบุตรออกบวชแลว  จึงคิดวา  ธรรมวินยัที่ยสกุลบุตรออก 
บวชน้ันจักไมเลวทรามแนแลว  คงเปนธรรมวินัยอันประเสริฐ   ครั้น 
คิดอยางนั้นแลว  พรอมกันทั้ง ๔ คน  ไปหาพระยสะ ๆ ก็พาสหาย ๔ 
คนนั้นไปเฝาพระศาสดา  ทลูขอใหทรงสั่งสอน  พระองคทรงสั่งสอน 
ใหกุลบุตรทัง้ ๔ นั้นเห็นธรรมแลว  ประทานอุปสมบทอนุญาตใหเปน 
ภิกษุแลว  ทรงสั่งสอนใหบรรลุพระอรหัตตผล.  ครั้งน้ัน  มีพระอรหันต 
ข้ึนในโลก ๑๑ พระองค. 
        ฝายสหายของพระยสะอีก ๕๐ คน  เปนชาวชนบท  ไดทราบ 
ขาวน้ันแลว  คิดเหมือนหนหลัง  พากันมาบวชตามแลว  ไดสําเร็จพระ 
อรหัตตผลดวยกันสิ้นโดยนัยกอน  บรรจบเปนพระอรหันต ๖๑ องค. 
        พระยสะและพระสหายเหลาน้ี  พระศาสดาทรงสงไปประกาศพระ 
พุทธศาสนา   ในคราวแรก  พรอมดวยพระปญจวัคคีย  ต้ังแตนั้นมา 
ไมปรากฏอีก  ไมมีนามในจําพวกพระมหาสาวกอันพระศาสดาทรง 
ยกยองในท่ีเอตทัคคะ  ชะรอยจะนิพพานสาบศูนยเสียในคราวไปประกาศ 
พระศาสนาน่ันเอง.  
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                         ๓.  ประวัติแหงพระอุรุเวลกัสสปะ  
        พระอุรุเวลกัสสปะ  เกิดในสกุลพราหมณ  กัสสปโคตร  กอน 
แตพระศาสดาอุบัติ  มีชาติภูมิอยูที่ไหน  พระคันถรจนาจารยมิได 
พรรณนาไว.  มีนองชาย ๒ คนเจริญวัยข้ึนแลว  ทัง้ ๓ คนนั้นได 
เรียนจบไตรเพท.   พ่ีใหญมีมาณพเปนบริวาร ๕๐๐ นองกลางมีบริวาร 
๓๐๐ นองนอยมีบริวาร ๒๐๐ ทั้ง ๓ คนเห็นผลแหงการเรียน  ที่ได 
ในปจจุบันไมเปนสาระพอ  มุงผลในสัมปรายภพตอไปอีก  ไดออกบวช 
เปนชฎิล  คือนักบวชจําพวกเกลาผมเซิง  พรอมดวยบริวาร  พ่ีใหญ 
ต้ังอาศรมอยูที่ตําบลอุรุเวลา  จึงไดชื่อฉายาวา  อุรุเวลกัสสปะ  นอง 
กลางต้ังอาศรมอยูที่ลําน้ําออมหรือคุงแหงแมคงคา จึงไดชื่อฉายาวา นที- 
กัสสปะ นองนอยต้ังอาศรมอยูที่ตําบลคยาสีสะ จึงไดชื่อฉายาวา  คยา- 
กัสสปะ. 
        ครั้นเมือ่พระศาสดา  ทรงสงสาวกใหกระจายกันไปประกาศพระ 
ศาสนาในทิศานุทิศแลว  ทรงพิจารณาเห็นความบริบูรณแหงอุปนิสัย 
ของชนชาวมคธเปนอันมาก  มีพระพุทธประสงคจะทรงประดิษฐาน 
พระพุทธศาสนาต้ังข้ึน ณ แควนนั้น  ทรงพระพุทธดําริพาทานอุรุเวล- 
กัสสปะผูมีอายุมาก  เปนที่นับถือของมหาชนมานาน  ไปปลูกศรัทธา 
แหงมหาชน  เสด็จพระพุทธดําเนินไปลําพังพระองคเดียว  โดยหนทาง 
ที่ไปสูอุรุเวลานิคม เทศนาโปรดภัททวัคคิยกุมาร ๓๐ คน  ในระหวาง  
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ทาง  และประทานอุปสมบทแลว  สงไปประกาศพระศาสนา  เสด็จ  
ตอไปถึงอุรุเวลานิคมแลว  ตรัสขอสํานักอาศัย   ทานอุรุเวลกัสสปะ 
มิเต็มใจรับ  แตมิกลาขัดโดยตรง  จึงบายเบ่ียงวา  ที่อันจะพึงใหอยู 
มีแตโรงที่บูชาเพลิงท่ีมีนาคราย  อธิบายวา  เปนที่ประดิษฐานเทวรูป 
มีนาคบัลลังก  เชนพระนาคปรกอันพวกชฎิลนับถอืวา  ศักดิ์สิทธิ์ 
ผูใดกล้ํากราย  อาจทําอันตรายแกผูนั้น   พระศาสดาทรงขอเสด็จเขา 
อาศัยในที่นั้น   ครั้นไมมีอันตราย  พวกชฎิลสําคัญเห็นเปนพระอภินิหาร 
นี้เปนทางปลูกความยําเกรงเปนเบื้องตน   ตอน้ันมาทรงแสดงอภินิหาร 
อยางอ่ืน ๆ  ถอนทิฏฐิมานะแหงทานอุรุเวลกัสสปะกับบริวารลงทุกที 
จนไดปรีชาหยั่งเห็นวา  ลัทธิของตนน้ันหาแกนสารมิได  หลงถือตนวา 
เปนผูวิเศษฉันใด  หาเปนฉันนั้นไม  ไดความสลดใจ  พรอมกันลอย 
บริขารแหงชฎิลเสียในแมน้ําแลว  ทูลขออุปสมบท  พระศาสดาประทาน 
อุปสมบท  ทรงพระอนุญาตใหเปนภิกษุทั้งมวล. 
        ฝายนทีกัสสปะนองชายกลาง  ต้ังอาศรมอยูภายใต  ไดเห็นบริขาร 
ชฎิลลอยมาตามกระแสนํ้า  สําคัญวา  เกิดอันตรายแกพ่ีชายตน  พรอมท้ัง 
บริวาร  รีบไปถึง  เห็นพระอุรุเวลกัสสปะ  ผูพ่ีชายถือเพศเปนภิกษุ 
แลว  ถามทราบความวาพรหมจรรยนีป้ระเสริฐแลว  ลอยบริขารชฎิล 
เสียในแมน้ํา  พรอมดวยบริวารเขาไปเฝาพระศาสดา  ทูลขออุปสมบท 
พระองคก็ประทานอุปสมบทแกเธอทั้งหลาย  โดยนัยหนหลัง. 
        ฝายคยากัสสปะนองชายนอย  ไดเห็นบริขารชฎิลลอยมาตาม  
กระแสน้ํา  สําคัญวา  เกิดอันตรายแกพ่ีชายทั้ง ๒ พรอมกับบรวิารรีบ  
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มาถึง  เห็นพ่ีชายทั้ง ๒ ถอืเพศภิกษุแลว  ถามทราบความวา  พรหม-  
จรรยนี้ประเสริฐแลว  ลอยบริขารของตนเสียในแมน้ํา  พรอมดวย 
บริวาร  เขาไปเฝาพระศาสดา  ทูลขออุปสมบท  พระองคก็ประทาน 
อุปสมบทใหเปนภิกษุ  โดยนัยหนหลัง. 
        พระศาสดา  เสด็จอยูในตําบลอุรุเวลา  ตามควรแกความตองการ 
แลว  พรอมดวยภิกษุสงฆชฎิลเกานั้น  เสด็จไปยังตําบลคยาสีสะใกล 
แมน้ําคยา  ประทับอยู ณ ที่นั้น  ตรัสเรยีกภิกษุเหลาน้ันมาพรอมกันแลว 
ทรงแสดงธรรมวา  ภิกษุทั้งหลาย  สิ่งทั้งปวงเปนของรอน  อะไรเลา 
ชื่อวาสิ่งท้ังปวง ?  จักษุ  คือนัยนตา  รปู  วิญญาณอาศัยจักษุ  สัมผัส 
คือความถูกตองอาศัยจักษุ  เวทนาท่ีเกิดเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย  คือ 
สุขบาง  ทุกขบาง  ไมใชสุขไมใชทุกขบาง  (หมวดหนึ่ง)  โสต  คือ  ห ู
เสียง  วิญญาณอาศัยโสต  สัมผัสอาศัยโสต  เวทนาท่ีเกิดเพราะโสต- 
สัมผัสเปนปจจัย  สุขบาง  ทุกขบาง  ไมใชสุขไมใชทุกขบาง  (หมวด 
หน่ึง)   ฆานะ  คือ จมูก  กลิ่น  วิญญาณอาศัยฆานะ  สัมผัสอาศัย 
ฆานะ  เวทนาที่เกิดจากฆานสัมผัสเปนปจจัย  เปนสุขบาง  ทุกขบาง 
ไมใชสุขไมใชทุกขบาง (หมวดหน่ึง)  ชิวหา  คือลิน้  รส  วิญญาณ 
อาศัยชิวหา  สัมผัสอาศัยชิวหา  เวทนาท่ีเกิดเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย 
สุขบาง  ทุกขบาง  ไมใชสุขไมใชทุกขบาง  (หมวดหนึ่ง)  กาย 
โผฏฐัพพะ  คือ  อารมณที่จะพึงถูกตองดวยกาย  วิญญาณอาศัยกาย  สัมผัส 
อาศัยกาย  เวทนาท่ีเกิดเพราะกายสัมผัสเปนปจจัย  สุขบาง  ทุกขบาง 
ไมใชสุขไมใชทุกขบาง  (หมวดหน่ึง)  มนะ  คือ  ใจ  ธรรม  วิญญาณ  
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อาศัยมนะ  สัมผัสอาศัยมนะ  เวทนาท่ีเกิดเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย  
สุขบาง  ทุกขบาง  ไมใชสุขไมใชทุกขบาง  (หมวดหนึ่ง)  ชื่อวา  สิ่ง 
ทั้งปวงเปนของรอน  รอนเพราะอะไร  อะไรมาเผาใหรอน  เรากลาววา 
รอนเพราะไฟ  คือราคะ  ความกําหนัด  โทสะ  ความโกรธ  โมหะ 
ความหลง  รอนเพราะความเกิด  ความแก  ความตาย  ความโศก 
ร่ําไรรําพัน  เจ็บกาย  เสียใจ  คับใจ  ไฟกิเลส  ไฟทุกขเหลาน้ีมาเผา 
ใหรอน   ภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูไดฟงแลวเห็นอยูอยางนี้  ยอม 
เบื่อหนายในสิ่งท้ังปวงน้ัน  ต้ังแตในจักษุ  จนถึงเวทนาที่เกิดเพราะ 
มโนสัมผัสเปนปจจัย   เมื่อเบ่ือหนาย  ยอมปราศจากกําหนัดรักใคร 
เพราะปราศจากกําหนัดรักใคร  จิตก็พนจากความถือม่ัน  เมื่อจิตพนแลว 
ก็เกิดญาณรูวาพนแลว   ดงัน้ี   อริยสาวกน้ัน  ทราบชัดวาความเกิดสิ้น 
แลว  พรหมจรรยไดอยูจบแลว  กิจท่ีตองทําไดทําเสร็จแลว  กจิอ่ืนอีก 
เพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี  เมื่อพระศาสดา  ตรัสพระธรรมเทศนานี้อยู 
จิตของภิกษุเหลาน้ันพนจากอาสวะทั้งหลาย  ไมถือมั่นดวยอุปทาน  กลาว 
คือ  ภิกษุเหลาน้ัน  ไดบรรลุพระอรหัตเปนพระขีณาสพ. 
        พระธรรมเทศนาน้ี  ไดชื่อวาอาทิตตปริยายสูตร๑  ดวยเหตุแสดง 
สภาวธรรมอันเปนของรอน   พระศาสดาตรัสเพ่ือเหมาะแกบุรพจรรยา 
ของพวกปุราณชฎิล  ผูอบรมมาในการบูชาเพลิง. 
        พระศาสดา  เสด็จอยู ณ ตําบลคยาสีสะ  ตามควรแกพระพุทธ- 
อัธยาศัยแลว  พรอมดวยหมูภิกษุสาวก ๑๐๐๓ องคนั้น  เสด็จจาริกไป 
 
๑.  มหาวคฺค.  ๔/๒๖.   ส.  สฬ.  ๑๘/๒๓.  



นักธรรมโท - อนุพุทธประวัติ - หนาท่ี 20 

โดยลําดับ   ถึงกรุงราชคฤห  ประทับอยู ณ สวนตาลหนุมอันชื่อวา  
ลัฏฐิวัน   พระเจาพิมพิสารพระเจาแผนดินมคธ  ทรงทราบขาวน้ันแลว 
เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยราชบรวิารเปนอันมาก  ไปเฝาพระศาสดา 
ถึงลัฏฐิวัน.  พระศาสดา  ทอดพระเนตรเห็นอาการของพวกราชบริวาร 
เหลาน้ันตาง ๆ กัน  ยังไมออนนอมโดยเรียบรอย   ซึ่งควรจะรับพระ 
ธรรมเทศนาได  มีพระพุทธประสงคจะใหพระอุรุเวลกัสสปะ  ซึ่งเปน 
ที่นับถือของชนเหลาน้ัน   ประกาศความไมมีแกนสารแหงลัทธิเกา 
ใหเขาทราบ  จะไดสิ้นความเคลือบแคลง  แลวต้ังใจฟงพระธรรมเทศนา 
จึงตรัสถามพระอุรุเวลกัสสปะวา  กัสสปะผูอยูในอุรุเวลามานาน  ทาน 
เคยเปนอาจารยสั่งสอนหมูชฎิลผูผอมเพราะกําลังพรต   ทานเห็นเหตุ 
อะไรแลว  จึงละไฟที่ตนเคยบูชาแลวตามลัทธิแตกอน   เราถาม 
เนื้อความน้ันกะทาน  เหตุไฉนทานจึงละการบูชาเพลิงของทานเสีย. 
พระอุรุเวลกัสสปะกราบทูลวา  ยัญทัง้หลายกลาวสรรเสริญผล  คือ  รูป 
เสียง  และรส  เปนอารมณที่สัตวปรารถนา  และสตรีทั้งหลาย  แสดงวา 
บุชายัญแลวก็จะไดผล  คืออารมณที่ปรารถนามีรูปเปนตนเหลานี้  ขาพ- 
เจาไดรูวา  ผลคือกามน้ัน  เปนมลทินเครื่องเศราหมองตกอยูในกิเลส 
ยัญทั้งหลายยอมกลาวสรรเสริญผลลวนแตมลทินอยางเดียว   เหตุนั้น 
ขาพเจา  จึงมิไดยินดีในการเซนบูชาเพลิงท่ีไดเคยทํามาแลวแตปางกอน 
พระศาสดา  ตรัสถามตอไปอีกวา  กัสสปะ  ก็ใจของทานไมยินดีใน 
อารมณเหลานั้น  คือ รูป เสียง และรส  ซึ่งเปนวัตถุกามแลว  ก็ทนีั้น 
ใจของทานยินดีแลวในสิ่งใดเลา  ในเทวโลกหรือในมนุษยโลก  ทาน  
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จงบอกขอน้ันแกเรา  พระอุรุเวลกัสสปะกราบทูลวา  ขาพระเจาไดเห็น  
ธรรมอันระงับแลว  ไมมกีิเลสเครื่องเศราหมองอันเปนเหตุกอใหเกิด 
ทุกข  ไมมีกงัวลเขาพัวพัน  ไมติดอยูในกามภพ  อันจักไมแปรปรวน 
เปนอยางอ่ืน  ไมใชธรรมท่ีบุคคลอ่ืนจะพึงนําไป  คือ  ไมเปนวิสัยที่ผูอ่ืน 
จะมาใหผูอ่ืนรูได  ตอผูที่ทําใหแจงจึงรูจําเพาะตัว  เหตุนั้น  ขาพระเจา 
มิไดยินดีแลว  ในการเซน  และการบูชาเพลิงซ่ึงเคยประพฤติมาแลว. 
พระอุรุเวลกัสสปะกราบทูลอยางน้ีแลว  ลุกจากท่ีนั่ง  ทําผาหมเฉวียงบา 
ขางหน่ึง  ซบศีรษะลงที่พระบาทพระศาสดา  ทูลประกาศวา  พระองค 
เปนพระศาสดาผูสอนของขาพระเจา  ขาพระเจาเปนสาวกผูฟงคําสอน 
ของพระองค  ดังนี้  ย้ําเปน ๒ หน    เมื่อพระศาสดา  ตรัสถามให 
พระอุรุเวลกัสสปะกราบทูลประกาศความไมมีแกนสารแหงลัทธิเกา  ให 
ราชบริวารทราบแลว  นอมจิตคอยฟงพระธรรมเทศนาของพระองค 
อยางนี้แลว  ทรงแสดงอนุปุพพีกถา  และอริยสัจ ๔  พระเจาพิมพิสาร 
และราชบริวารแบงเปน ๑๒ สวน    ๑๑ สวน  ไดดวงจักษุเห็นธรรม 
สวนหนึ่งต้ังอยูในพระไตรสรณคมน.   ทาวเธอแสดงความยินดีที่สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาไดเสด็จมาสูแวนแควน  ทาวเธอไดเฝาเปนทัสสนา- 
นุตตริยะ  ไดทรงแสดงธรรมแกทาวเธอ  และทาวเธอไดทรงสดับเปน 
สวนานุตตริยะ  ไดธรรมจักษุเห็นธรรมน้ัน  เปนลาภานุตตริยะ  ทรง 
สรรเสริญพระธรรมเทศนา  แสดงพระองคเปนอุบาสกแลว  กราบทูล 
เชิญเสด็จพระศาสดา  กับพระสงฆสาวกเพ่ือเสวยท่ีพระราชนิเวศนในวัน 
พรุงแลว  เสด็จกลับพระราชวัง   ในวันรุงข้ึน  พระศาสดาพรอมดวย  
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พระสงฆสาวกเปนบริวาร  เสด็จไปยังราชนิเวศน  ประทับ ณ อาสนะ  
ที่แตงไวถวายแลว   พระเจาพิมพิสารทรงอังคาสพระภิกษุสงฆ  มีพระ 
พุทธเจาเปนประธาน  ใหอ่ิมดวยอาหารอันประณีตดวยพระหัตถแหง 
พระองคเสร็จแลว  ทรงพระดําริถึงสถานควรเปนที่เสด็จอยูแหงพระ 
ศาสดา  ทรงเห็นวาพระราชอุทยานเวฬุวันสวนไมไผ  เปนที่ไมหาง 
เปนที่ไมแคนักแตบาน  บริบูรณดวยทางเปนที่ไปมา  ควรท่ีผูมีธุระ 
จะพึงไปถึง  กลางวันไมเกลื่อนกลนดวยหมูคน  กลางคืนเงียบเสียง 
อ้ืออึงกึกกอง  สมควรเปนที่ประกอบกิจของผูที่ตองการท่ีสงัด  ควรเปน 
ที่เรนอยูตามวิสัยสมณะ  ควรเปนที่เสด็จอยูแหงพระศาสดา   ครั้นทรง 
พระราชดําริอยางนี้แลว  ทรงจับพระเตาทองเต็มดวยนํ้าหลั่งลงถวาย 
พระราชอุทยานเวฬุวันนั้นแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน  พระ 
ศาสดาทรงรับแลว  ทรงแสดงพระธรรมเทศนาใหพระเจาพิมพิสาร 
ทรงเห็น  ทรงสมาทาน  อาจหาญ  รื่นเริง  ในสัมมาปฏิบัติตามสมควร 
แลวเสด็จไปประทับอยู ณ เวฬุวันนั้น. 
        ต้ังแตนี้ไป  ขาวแหงพระสงฆปุราณชฎิลพวกนี้  มิไดปรากฏ 
โดยเฉพาะอีก  มีเพียงวา  ในคราวเมื่อพระศาสดาทรงแสดงโอวาท 
ปาฏิโมกข  ในมหาสันนิบาตแหงพระสาวกสงฆที่วามีจํานวน ๑,๒๕๐ 
พระองค  พระคันถรจนาจารย  กลาวสงเคราะหพระสงฆปุราณชฎิล 
พวกนี้เขาในจํานวนนั้นดวย.  แตพระปุราณชฎิลพวกน้ีอยูในพุทธสํานัก 
เชนนี้  สันนบิาตน้ันดูไมนาอัศจรรย  ไมสมควรแกคําวา  ลวนเปน 
พระอรหันต  เอหิภิกขุ  ตางรูป  ตางมาเอง  ไมไดตรัสเรียกมา  การ  
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ประชุมนั้น   จักเปนประชุมพระสงฆในพุทธสํานักเทานั้นเอง  ฟงเอา  
เปนประมาณถนัดมิได. 
        ในคราวที่ทรงยกยองพระสาวกในเอตทัคคฐาน  โดยคุณสมบัติ 
นั้น ๆ ทรงยกยองพระอุรุเวลกัสสปะวา  เปนยอดแหงภิกษุผูมีบริวาร 
มาก. 
        ความเปนผูมีบริวารมาก  เปนผลแหงความรูจักเอาใจบริษัท 
รูจักสงเคราะหดวยอามิสบาง  ดวยธรรมบาง  ตามตองการอยางไร 
ภิกาผูประกอบดวยคุณสมบัติอยางนี้  ยอมเปนผูอันบริษัทรักใครนับถือ 
สามารถคุมบริษัทใหญไวอยู  เปนผูอันจะพึงปรารถนาในสาวกมณฑล. 
พระอุรุเวลกัสสปะ  ไดรบัผลแหงคุณสมบัติเปนอยางเยี่ยม   พระศาสดา 
จึงไดยกยองวาเปนเอตทัคคะในทางน้ี.  
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                              ๔.  ประวัติแหงพระสารีบุตร  
        พระสารีบุตรนั้น  เปนบุตรพราหมณนายบานผูหน่ึง  ชื่อวังคันตะ 
และนางสารี  เกิดในตําบลบานชื่อนาลกะ  หรือ  นาลันทะ  ไมหางแต 
กรุงราชคฤห  ทานชื่อ  อุปติสสะมากอน  อีกอยางหนึ่ง  เขาเรียกชื่อ 
ตามความท่ีเปนบุตรของนางสารีวา  สารีบุตร   เมื่อทานมาอุปสมบท 
ในพระธรรมวินัยนี้แลว  เขาเรียกทานวา  พระสารีบุตร  ชื่อเดียว.  การ 
เรียกชื่อตามมารดานี้  เปนธรรมเนียมใชอยูในครั้งน้ันบางกระมัง ? 
นอกจากพระสารีบุตรยังมีอีก  คือพระปุณณมันตานีบุตร  ที่หมายความ 
วา  บุตรของนางมันตานี  ใชสรอยพระนามแหงพระเจาอชาตศัตรูวา 
เวเทหีบุตร  หมายความวา  พระโอรสแหงพระนางเวเทหี   แตที่เรียก 
ตามโคตรก็มี  เชน  โมคคัลลานะ  กัสสปะ  กัจจานะ  เปนอาทิ   แตเขา 
มักเรียกสั้นวา  สารีบุตร  ที่แลความไปอีกอยางหน่ึงวา  บุตรคนเลน 
หมากรุก.   สารีอาจเปนชื่อโคตรของทาน  มารดาของทานชื่อสารี 
ตามสกุลก็ได  แตไมพบอรรถาธิบายเลย  ยังถือเอาเปนประมาณมิได. 
        พระคันถรจนาจารยพรรณนาวา  อุปติสสมาณพนั้น  เปนบุตร 
แหงสกุลผูบริบูรณดวยโภคสมบัติและบริวาร  ไดเปนผูเรียนรูศิลป- 
ศาสตร  ไดเปนมิตรชอบพอกันกับโกลิตมาณพ  โมคคัลลานโคตร  ผู 
รุนราวคราวเดียวกัน  เปนบุตรแหงสกุลผูมั่งค่ังเหมือนกันมาแตยังเยาว. 
สองสหายน้ัน  ไดเคยไปเที่ยวดูการเลนในกรุงราชคฤหดวยกันเนือง ๆ  
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เมื่อดูอยูนั้น  ยอมราเริงในท่ีควรราเริง  สลดใจในที่ควรสลดใจ  ให  
รางวัลในที่ควรให.   วันหนึ่ง  สองสหายน้ัน  ชวนกันไปดูการเลน 
เหมือนอยางแตกอน  แตไมราเริงเหมือนในวันกอน ๆ.   โกลิตะถาม 
อุปติสสะวา  ดูทานไมสนุกเหมือนในวันอ่ืน  วันนี้ดูเศราใจ  ทานเปน 
อยางไรหรือ ?  โกลิตะ  อะไรท่ีควรดูในการเลนนี้มีหรือ ?  คนเหลาน้ี 
ทั้งหมดยังไมทันถึง ๑๐๐ ป  ก็จักไมมีเหลือ  จักลวงไปหมด  ดูการเลน 
ไมมีประโยชนอะไร  ควรขวนขวายหาธรรมเครื่องพนดีกวา  ขาน่ังคิด 
อยูอยางนี้  สวนเจาเลา  เปนอยางไร ?  อุปติสสะ  ขาก็คิดเหมือน 
อยางนั้น.  สองสหายน้ัน  มีความเห็นรวมกันอยางนั้นแลว  พาบริวาร 
ไปขอบวชอยูในสํานักสัญชัยปริพาชก  เรียนลัทธขิองสัญชัยไดทั้งหมด 
แลว  อาจารยใหเปนผูชวยส่ังสอนหมูศิษยตอไป  สองสหายน้ัน  ยังไม 
พอใจในลัทธิของครูนั้น  จึงนัดหมายกันวา  ใครไดโมกขธรรม  จงบอก 
แกกัน. 
        ครั้นพระศาสดาไดตรัสรูแลว  ทรงแสดงธรรมส่ังสอนประชุมชน 
ประกาศพระพุทธศาสนา  เสด็จมาถึงกรุงราชคฤห  ประทับอยู ณ 
เวฬุวัน.   วันหนึ่ง  พระอัสสชิ  ผูนับเขาในพระปญจวัคคีย  อันพระ 
ศาสดาทรงสงใหจาริกไปประกาศพุทธศาสนากลับมาเฝา  เขาไปบิณฑ- 
บาตในกรุงราชคฤห  อุปติสสปริพาชก  เดินมาแตสํานักของปริพาชก 
ไดเห็นทานมีอาการนาเลื่อมใส  จะกาวไปถอยกลับแลเหลียว  คูแขน 
เหยียดแขนเรียบรอยทุกอิริยาบถ  ทอดจักษุแตพอประมาณ  มีอาการแปลก 
จากบรรพชิตในครั้งน้ัน  อยากจะทราบวาใครเปนศาสดาของทาน  
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แตยังไมอาจถาม  ดวยเห็นวาเปนกาลไมควร  ทานยังเท่ียวไปบิณฑบาต  
อยู  จึงติดตามไปขางหลัง ๆ   ครั้นเห็นทานกลับจากบิณฑบาตแลว  จึง 
เขาไปใกล  พูดปราศรัยแลว  ถามวา   ผูมีอายุ  อินทรียของทาน 
หมดจดผองใส  ทานบวชจําเพาะใคร ?  ใครเปนพระศาสดาผูสอนของทาน ? 
ทานชอบใจธรรมของใคร ?   ผูมีอายุ  เราบวชจําเพาะพระมหาสมณะ 
ผูเปนโอรสศากยราชออกจากศากยสกุล   ทานน้ันแล  เปนศาสดา 
ของเรา  เราชอบใจธรรมของทานน้ันแล.   พระศาสดาของทานสั่งสอน 
อยางไร ?   ผูมีอายุ  รูปเปนผูใหม  บวชยังไมนาน  เพ่ิงมายังพระธรรม 
วินัยนี้  ไมอาจแสดงธรรมแกทานโดยกวางขวาง  รปูจักกลาวความ 
แกทานแตโดยยอพอรูความ.  ผูมีอายุ  ชางเถิด  ทานจะกลาวนอยก็ตาม 
มากก็ตาม  กลาวแตความเถิด  รูปตองการดวยความ  ทานจะกลาวคํา 
ใหมากเพ่ือประโยชนอะไร.  พระอัสสชิก็แสดงธรรมแกอุปติสสปริพาชก 
พอเปนเลาความวา  " พระศาสดาทรงแสดงความเกิดแหงธรรมทั้งหลาย 
เพราะเปนไปแหงเหตุ  และความดับแหงธรรมเหลาน้ัน  เพราะดับแหง 
เหตุ  พระศาสดาตรัสอยางนี้.๑" 
        อุปติสสปริพาชกไดฟง  ก็ทราบวา  ในพระพุทธศาสนาแสดงวา 
ธรรมทั้งปวง  เกิดเพราะเหตุ  และจะสงบระงับไป  เพราะเหตุดับกอน 
พระศาสดาทรงสั่งสอน  ใหปฏิบัติเพ่ือสงบระงับเหตุแหงธรรม  เปน 
เครื่องกอใหเกิดทุกข  ไดดวงตาเห็นธรรมวา  สิ่งใดส่ิงหน่ึง  มีความ 
เกิดข้ึนเปนธรรมดา  สิ่งนัน้ทั้งหมด  ตองมีความดับเปนธรรมดา  แลว 
 
๑.  มหาวคฺค.  ๔/๗๕.  
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ถามพระเถระวา  พระศาสดาของเราเสด็จอยูที่ไหน ?  ผูมีอายุ  เสด็จ  
อยูที่เวฬุวัน.   ถาอยางนั้น  พระผูเปนเจาไปกอนเถิด  รูปจักกลบัไป 
บอกสหาย  จักพากันไปเฝาพระศาสดา.   ครั้นพระเถระไปแลว  ก็กลับ 
มาสํานักของปริพาชก  บอกขาวที่ไดไปพบพระอัสสชิใหโกลิตปริพาชก 
ทราบแลว  แสดงธรรมน้ันใหฟง.   โกลิตปริพาชกก็ไดดวงตาเห็นธรรม 
เหมือนอุปติสสะแลว  ชวนกันไปเฝาพระศาสดา  จึงไปลาสัญชัยผู 
อาจารยเดิม  สัญชัยหามไว  ออนวอนอยูเปนหลายครั้ง  ก็ไมฟง 
พาบริวารไปเวฬุวัน  เฝาพระศาสดา  ทูลขออุปสมบท  พระองคทรง 
อนุญาตใหเปนภิกษุดวยกันทั้งส้ิน.   ในภิกษุเหลานั้นภิกษุผูเปนบริวาร 
ไดสําเร็จพระอรหัตกอนในไมชา  ฝายพระโมคคัลลานะอุปสมบทได ๗ 
วัน  จึงไดสําเร็จพระอรหัต  มีเรื่องดังจะเลาในประวัติของทาน.   ฝาย 
พระสารีบุตร  ตออุปสมบทแลวไดกึ่งเดือน  จึงไดสําเร็จพระอรหัต. 
        มีเรื่องเลาถึงความสําเร็จพระอรหัตแหงพระสารีบุตรวา  วันนั้น 
พระศาสดาเสด็จอยูในถ้ําสุกรขาตา  เขาคิชฌกูฏ  แขวงกรุงราชคฤห 
ปริพาชกผูหน่ึง  ชื่อทีฆนขะ  อัคคิเวสสนโคตร  เขาไปเฝาพระศาสดา 
กลาวปราศรัยแลว  ยืน ณ ที่ควรขางหน่ึง  ทูลแสดงทิฏฐิของตนวา 
พระโคตมะ  ขาพเจามีความเห็นวา  สิ่งทั้งปวงไมควรแกขาพเจา 
ขาพเจาไมชอบใจหมด.   พระศาสดาตรัสตอบวา๑  อัคคิเวสสนะ  ถา 
อยางนั้น  ความเห็นอยางนั้น  ก็ตองไมควรแกทาน  ทานก็ตองไมชอบ 
ความเห็นอยางนั้น  ตรัสตอบอยางนี้แลว  ทรงแสดงสมณพราหมณ 
 
๑.  ม.  ม.  ๑๓/๒๖๓.  
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มีทิฏฐิ ๓ จําพวกวา อัคคิเวสสนะ  สมณพราหมณพวกหน่ึง  มีทิฏฐิวา  
สิ่งท้ังปวงควรแกเรา  เราชอบใจหมด   พวกหน่ึงมีทิฏฐิวา  สิ่งทั้งปวง 
ไมควรแกเรา  เราไมชอบใจหมด   พวกหน่ึงมีทิฏฐิวา  บางสิ่งควรแก 
เรา  เราชอบใจ  บางสิ่งไมควรแกเรา  เราไมชอบใจ  ทิฏฐิของ 
สมณพราหมณพวกตน  ใกลขางหนาความกําหนัดรักใครยินดีในสิ่งน้ัน ๆ 
ทิฏฐิของสมณพราหมณพวกท่ี ๒  ใกลขางความเกลียดชังส่ิงน้ัน ๆ 
ทิฏฐิของสมณพราหมณพวกท่ี ๓   ใกลขางความกําหนัดรักใครในของ 
บางสิ่ง   ใกลขางความเกลียดชังในของบางสิ่ง  ผูรูพิจารณาเห็นวา  ถาเรา 
จักถือม่ันทิฏฐินั้นอยางหน่ึงอยางใด  กลาววา  สิ่งนี้แลจริง  สิ่งอ่ืนเปลา 
หาจริงไม  ก็จะตองถือผิดจากคน ๒ พวกที่มีทิฏฐิไมเหมือนกับตน  ครั้น 
ความถือผิดกันมีข้ึน  ความวิวาทเถียงกันก็มีข้ึน   ครั้นความวิวาทมีข้ึน 
ความพิฆาตหมายม่ันก็มีข้ึน   ครั้นความพิฆาตมีข้ึน  ความเบียดเบียนก็มี 
ข้ึน  ผูรูเห็นอยางนี้แลว  ยอมละทิฏฐินั้นเสียดวย  ไมทําทิฏฐิอ่ืนใหเกิด 
ข้ึนดวย  ความละทิฏฐิ ๓ อยางนี้  ยอมมีดวยอุบายอยางน้ัน.  ครัน้แสดง 
โทษแหงความถือม่ันดวยทิฏฐิ ๓ อยางนั้นแลว  ทรงแสดงอุบายเครื่อง 
ไมถือม่ันตอไปวา  อัคคิเวสสนะ  กาย  คือ  รูป  ประชุมมหาภูตท้ัง ๔ 
(ดิน น้ํา ลม ไฟ)  มีมารดาบิดาเปนแดนเกิด  เจริญข้ึนเพราะขาวสุก 
และขนมสดน้ี  ตองอบรมกันกลิ่นเหม็นและขัดสีมลทินเปนนิตย  ม ี
ความแตกกระจัดกระจายไปเปนธรรมดา  ควรพิจารณาเห็นโดยความ 
เปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  อดทนไดยาก  เปนโรค  เปนดังหัวฝ  เปนดัง 
ลูกศร  โดยความยากลําบากชํารุดทรุดโทรม  เปนของวางเปลาไมใชตน  



นักธรรมโท - อนุพุทธประวัติ - หนาท่ี 29 

เมื่อพิจารณาเห็นอยางนี้  ยอมละความพอใจรักใครกระวนกระวายในกาม  
เสียได  อนึ่ง  เวทนาเปน ๓ อยาง คือ  สุข  ทุกข  อุเบกขา  คือ  ไมใช 
ทุกขไมใชสุข   ในสมัยใดเสวยสุข  ในสมัยนั้น  ไมไดเสวยทุกข  และ 
อุเบกขา   ในสมัยใด  เสวยทุกข  ในสมัยนั้น  ไมไดเสวยสุข  และ 
อุเบกขา.   สขุ ทุกข อุเบกขา ทั้ง ๓ อยางนี้ ไมเที่ยง ปจจัยประชุม 
แตงข้ึน  อาศัยปจจัยเกิดข้ึนแลวมีความสิ้นไป  เสื่อมไป  คลายไป 
ดับไปเปนธรรมดา  อริยสาวกผูไดฟงแลว  เมื่อเห็นอยางนี้ยอมเบื่อหนาย 
ทั้งในสุข ทุกข อุเบกขา  เม่ือเบื่อหนาย  ก็ปราศจากกําหนัด  เพราะ 
ปราศจากกําหนัด  จิตก็พนจากความถือม่ัน   เมื่อจิตพนแลว  ก็เกิด 
ญาณรูวาพนแลว  อรยิสาวกน้ันรูชัดวาชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยไดอยู 
จบแลว  กิจท่ีจําจะตองทําไดทําสําเร็จแลว  กิจอ่ืนอีกเพ่ือความเปนอยางนี้ 
มิไดมี   ภิกษุผูพนแลวอยางนี้  ไมวิวาทโตเถียงกับผูใด  ดวยทิฏฐิของ 
ตน  โวหารใด  เขาพูดกันอยูในโลก  กพู็ดตามโวหารน้ัน  แตไมถือ 
มั่นดวยทิฏฐิ.   สมัยนั้น  พระสารีบุตรนั่งถวายอยูงานพัด  เบื้องพระ- 
ปฤษฎางคแหงพระศาสดา  ไดฟงธรรมเทศนาที่ตรัสแกทีฆนขปริพาชก 
จึงดําริวา   พระศาสดาตรัสสอนใหละการถือมั่นธรรมเหลาน้ัน  ดวย 
ปญญาอันรูยิง่  เมื่อทานพิจารณาอยางนั้น  จิตก็พนจากอาสวะ  ไมถือ 
มั่นดวยอุปทาน.  สวนทีฆนขปริพาชกนั้น  เปนแตไดดวงตาเห็นธรรม 
สิ้นความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธศาสนา  ทูลสรรเสรญิพระธรรม- 
เทศนาและแสดงตนเปนอุบาสก. 
        พระอรรถกถาจารย  แกการท่ีพระสารีบุตรไดบรรลุพระอรหัตชา  
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ไปกวาเพ่ือนวา  เพราะมีปญญามาก  ตองใชบริกรรมใหญ  เปรยีบดวย  
การเสด็จไปขางไหน ๆ  แหงพระราชา  ตองตระเตรียมราชพาหนะและ 
ราชบริวาร  จําเปนจึงชากวาการไปของคนสามัญ. 
        พระสารีบุตรนั้น  แมเปนสาวกในปูนไมแรกทีเดียว  แตเปนผูมี 
ปญญาเฉลียวฉลาด  ไดเปนกําลังใหญของพระศาสดา  ในการสอน 
พระศาสนา  พระองคทรงยกยองวา  เปนเอตทัคคะในทางปญญา  เปน 
ผูสามารถจะแสดงพระธรรมจักร  และพระจตุราริยสัจ  ใหกวางขวาง 
พิสดารแมนกับพระองคได   ถามีภิกษุมาทูลลาจะเที่ยวจาริกไปในทางไกล 
มักตรัสใหไปลาพระสารีบุตรกอน  เพ่ือทานจะไดสั่งสอนเธอท้ังหลาย. 
เชนครั้งหนึ่ง  พระศาสดาเสด็จอยูเมืองเทวทหะ   ภิกษุเปนอันมากเขาไป 
เฝาพระศาสดา  ทูลลาจะไปปจฉาภูมิชนบท  พระองคตรัสถามวา  ทาน 
ทั้งหลายบอกสารีบุตรแลวหรือ ?  ภิกษุเหลาน้ันทูลวา  ยังไมไดบอก 
จึงตรัสสั่งใหไปลาพระสารบีุตร  แลวทรงยกยองวา  พระสารีบุตรเปน 
ผูมีปญญา  อนุเคราะหเพ่ือนบรรพชิต.   ภิกษุเหลาน้ันก็ไปลาตามรับสั่ง. 
ทานถามวา  ผูมีอายุ  คนมีปญญาผูถามปญหากะภิกษุ  ผูไปตางประเทศ 
มีอยู   เมื่อเขาลองถามวา  ครูของทานสั่งสอนอยางไร ?  ทานท้ังหลาย 
ไดเคยฟงเคยเรียนแลวหรอื  จะพยากรณอยางไร  จึงจะเปนอันไมกลาว 
ใหผิดคําสอนของพระศาสดา  อันไมเปนการใสความ  และพยากรณ 
ตามสมควรแกทางธรรม  ไมใหเขาติเตียนได.   ภิกษุเหลาน้ันขอใหทาน 
สั่งสอน.   ทานกลาววา  ถาเขาถามอยางนั้นทานพึงพยากรณวา  ครูของ 
เราสอนใหละความกําหนัดรักใครเสีย   ถาเขาถามอีกวา  ละความ  
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กําหนัดรักใครในสิ่งอะไร ?  พึงพยากรณตอบวา  ในรูป  เวทนา  สัญญา  
สังขาร  วิญญาณ  ถาเขาถามอีกวา  ครูของทานเห็นโทษอะไร  และ 
เห็นอานิสงสอะไรจึงส่ังสอนอยางนั้น ?  พึงพยากรณตอบวา  เมื่อบุคคล 
ยังมีความกําหนัดรักใครในสิ่งเหลาน้ันแลว   ครั้นสิ่งเหลาน้ันแปรปรวน 
เปนอยางอ่ืนไป  ก็เกิดทุกขมีโศกและร่ําไรเปนตน  เมื่อละความกําหนัด 
รักใครในสิ่งเหลาน้ันไดแลว   ถาส่ิงเหลาน้ันวิบัติแปรปรวนไป  ทุกข 
เหลาน้ันก็ไมเกิด   ครูของเราเห็นโทษและอานิสงสอยางนี้   อน่ึง  ถา 
บุคคลเขาถึงอกุศลธรรม  จะไดอยูเปนสุข  ไมตองคับแคน  ไมตอง 
เดือดรอน  และบุคคลผูเขาถึงกุศลธรรมจะตองอยูเปนทุกข  คับแคน 
เดือดรอน  พระศาสดาคงไมทรงสั่งสอนใหละอกุศลธรรม  เจริญกุศล- 
ธรรม  เพราะเหตุบุคคลเขาถึงอกุศลธรรมตองอยูเปนทุกข  คับแคน 
เดือดรอน  บคุคลเขาถึงกุศลธรรมอยูเปนสุข  ไมคับแคน  ไมเดือดรอน 
พระศาสดาจึงทรงส่ังสอนใหละอกุศลธรรม  เจรญิกุศลธรรม  ภิกษุ 
เหลาน้ันรับภาษิตของทานแลวลาไป. 
        ตรัสยกยองพระสารีบุตรเปนคูกับพระโมคคัลลานะก็มี  ดังตรัส 
แกภิกษุทั้งหลายวา  ภิกษุทั้งหลาย  ทานทั้งหลายคบกับสารีบุตรและ 
โมคคัลลานะเถิด  เธอเปนผูมีปญญา  อนุเคราะหสพรหมจารีเพ่ือน 
บรรพชิตท้ังหลาย  สารีบตุร  เปรียบเหมือนมารดาผูใหเกิด  โมคคัลลานะ 
เปรียบเหมือนนางนมผูเลี้ยงทารกท่ีเกิดแลวน้ัน  สารีบุตร  ยอมแนะนํา 
ใหต้ังอยูในโสดาปตติผล  โมคคัลลานะยอมแนะนําใหต้ังอยูในคุณเบื้อง 
บนที่สูงกวาน้ัน.  
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        เพราะทรงยกยองไวอยางนี้กระมัง  จึงมีคํากลาวยกยองพระสารี-  
บุตรและโมคคัลลานะคูนี้วา  เปนพระอัครสาวก  แปลวา  พระสาวกเลิศ. 
ถาหมายเอาคุณสมบัติในพระองคของทาน  ก็ฟงได  เชนเดียวกับใน 
พวกบุตรในสกุล  บุตรผูใดหลักแหลมและสามารถ  บุตรผูนั้นยอมเชิดช ู
สกุล.   แตพระอรรถกถาจารยพรรณนาถึงความเปนพระอัครสาวกน้ีวา 
พระศาสดา  ทรงตั้งอยางต้ังสมณศักด์ิ  พระสารีบตุรเปนฝายขวา  พระ- 
โมคคัลลานะเปนฝายซาย  ในเวลาเขาประชุมสงฆ  นั่งทางพระปรัสขวา 
ซาย.   นาเห็นวาเอาอยางมาจากพระเจาแผนดินทรงต้ังขาราชการ  เพราะ 
ในสมัยที่รจนาอรรถกถานั้น  ยังมีพระราชาทรงราชยอยูในลังกาทวีป. 
ถาการต้ังแตงมีมูลอยูบางไซร  นาสันนิษฐานวาทรงมอบภารธุระใหเปน 
คณาจารยใหญ  แยกคณะออกไปสอนพระศาสนา  พระสารีบุตรเปนหัว 
คณะในฝายทักษิณ  พระโมคคัลลานะเปนหัวหนาคณะในฝายอุดร.   เชนนี ้
สมคําวา  พระอัครสาวก ๒ พระองคนั้น  เปนผูมีบริษัทบริวาร  และ 
สมคําวา  เปนพระอัครสาวกฝายขวาคือทักษิณ  และพระอัครสาวกฝาย 
ซายคืออุดร  นอกจากน้ี  ยังไมพบรองรอยที่กลาวถงึเรื่องนี้เลย. 
        มีคําเรียกยกยองพระสารีบุตรอีกอยางหนึ่งวา  พระธรรมเสนาบดี 
นี้เปนคําเลียนมาจากคําเรียกแมทัพ   ดงัจะกลับความใหตรงกันขาม 
กองทัพอันทํายุทธยกไปถึงไหน  ยอมแผอนัตถะถึงน่ัน.   กองพระสงฆ 
ผูประกาศพระศาสนา  ไดชื่อวา  ธรรมเสนา  กองทัพฝายธรรมหรือ 
ประกาศธรรม  จาริกไปถงึไหน  ยอมแผหิตสุขถึงนั่น.  พระศาสดาเปน 
จอมธรรมเสนา  เรียกวาพระธรรมราชา.   พระสารีบุตรเปนกําลังใหญ  
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ของพระศาสดา  ในภารธุระนี้  ไดสมญาวา  พระธรรมเสนาบดี  นายทัพ  
ฝายธรรม. 
        พระสารีบุตร  มีปฏภิาณในการแสดงพระธรรมเทศนาอยางไร 
พึงเห็นในเรื่องสาธกตอไปนี้.   มีภิกษุรูปหน่ึง  ชื่อยมกะ  มีความเห็น 
เปนทิฏฐิวา  พระขีณาสพตายแลวดับสูญ.   ภิกษุทัง้หลายคานเธอวา 
เห็นอยางนั้นผิด  เธอไมเชื่อ  ภิกษุเหลาน้ันไมอาจเปล้ืองเธอจากความ 
เห็นนั้นได  จึงเชิญพระสารีบุตรไปชวยวา.   ทานถามเธอวา  ยมกะ 
ทานสําคัญความนั้นอยางไร ?  ทานสําคัญ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร 
วิญญาณ ๕ ขันธนี้วาพระขีณาสพ  หรือ ? 
        ย.    ไมใชอยางนั้น. 
        สา.   ทานเห็นวาพระขีณาสพในขันธ ๕ นั้นหรือ ? 
        ย.    ไมใชอยางนั้น. 
        สา.   ทานเห็นวาพระขีณาสพอ่ืนจากขันธ ๕ นั้นหรือ ? 
        ย.    ไมใชอยางนั้น. 
        สา.   ทานเห็นพระขีณาสพวาเปนขันธ ๕ หรอื ? 
        ย.    ไมใชอยางนั้น. 
        สา.   ทานเห็นพระขีณาสพไมมีขันธ ๕ หรือ ? 
        ย.    ไมใชอยางนั้น. 
        สา.   ยมกะ  ทานหาพระขีณาสพในขันธ ๕ นั้นไมไดโดยจริง 
อยางนี้  ควรหรือจะพูดยืนยันอยางนั้นวา  พระขีณาสพตายแลวดับสูญ 
ดังน้ี.  
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        ย.    แตกอนขาพเจาไมรู  จึงไดมีความเห็นผิดเชนนั้น   บัดนี้  
ขาพเจาไดฟงทานวา  จึงละความเห็นผิดนั้นได  และไดบรรลุธรรม 
พิเศษดวย. 
        สา.   ยมกะ  ถาเขาถามทานวา  พระขีณาสพตายแลวเปนอะไร ? 
ทานจะแกอยางไร ? 
        ย.    ถาเขาถามขาพเจาอยางนี้  ขาพเจาจะแกวา  รูป  เวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ที่ไมเที่ยงดับไปแลว. 
        สา.   ดลีะ ๆ ยมกะ  เราจะอุปมาใหทานฟง  เพ่ือจะใหความขอ 
นั้นชัดข้ึน  เหมือนหนึ่งคฤหบดีเปนคนม่ังมี  รักษาตัวแข็งแรง  ผูใด 
ผูหน่ึงคิดจะฆาคฤหบดีนั้น  จึงนึกวา  เขาเปนคนม่ังมี  และรักษาตัว 
แข็งแรง  จะฆาโดยพลการเห็นจะไมไดงาย  จําจะตองลอบฆาโดยอุบาย 
ครั้นคิดอยางนั้นแลว  จึงเขาไปเปนคนรับใชของคฤหบดีนั้น  หม่ันคอย 
รับใช  จนคุนเคยกันแลว   ครั้นเห็นคฤหบดีนั้นเผลอ  ก็ฆาเสียดวย 
ศัสตราท่ีคม.   ยมกะ  ทานจะเห็นอยางไร  คฤหบดีนั้น  เวลาผูฆานั้น 
เขามาขออยูรับใชสอยกด็ี  เวลาใหใชสอยอยูก็ดี  เวลาฆาตัวก็ดี  ไมรู 
วาผูนี้เปนคนฆาเรา  อยางนี้  มิใชหรอื ? 
        ย.    อยางนี้แล  ทานผูมีอายุ. 
        สา.   ปถุุชนผูไมไดฟงแลวก็ฉันน้ัน  เขาเห็นรูป  เวทนา  สัญญา 
สังขาร  วิญญาณ  วาเปนตนบาง  เห็นตนวามีรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร 
วิญญาณบาง  เห็นรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ในตนบาง 
เห็นตนในรูป  เวทนา  สญัญา  สังขาร  วิญญาณบาง  ไมรูจักขันธ ๕  



นักธรรมโท - อนุพุทธประวัติ - หนาท่ี 35 

นั้น  อันไมเที่ยง  เปนทุกข  ไมใชตน  ปจจัยตกแตงดุจเปนผูฆา  ตาม  
เปนจริงอยางไร  ยอมถือมั่นขันธ ๕ นั้นวาตัวของเรา  ขันธ ๕ ที่เขา 
ถือม่ันนั้น  ยอมเปนไปเพ่ือส่ิงไมเปนประโยชนและทุกขสิ้นกาลนาน 
สวนอริยสาวกผูไดฟงแลว  ไมพิจารณาเห็นเชนนั้นรูชัดตามเปนจริงแลว 
อยางไร  ทานไมถือม่ันในขันธ ๕ วาตัวของเรา  ขันธ ๕ที่ทานไมถือ 
มั่นนั้น  ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนและสุขสิ้นกาลนาน.   ธรรมบรรยาย 
อ่ืนอีกของพระสารีบุตร  พระธรรมสังคาหกาจารย  สังคีติไวในพระสุต- 
ตันตปฎก  ทีเ่ปนสูตรยาว ๆ ก็ม ี เชนสงัคีติสูตร๑  แล  ทสุตตรสูตร๒ 

แสดงธรรมเปนหมวด ๆ  ต้ังแต ๑ ข้ึนไปถึง ๑๐   ในทีฆนิกายท่ีเปน 
สูตรปานกลางก็มี  เชน  สัมมาทิฏฐิสูตร๓  แสดงอาการแหงสัมมาทิฏฐิ 
ละอยาง ๆ และอนังคณสูตร๔  แสดงกิเลสอันยวนใจ  ที่เรียกวา  อังคณะ 
และความตางแหงบุคคลผูมีอังคณะ  และ  หาอังคณะมิไดในมัชฌิมนิกาย 
ธรรมบรรยายประเภทนี้  ยังมีอีกหลายสูตร.  ยังมีปกรณที่วาเปนภาษิต 
ของพระสารีบุตรอยูอีก คือ ปฏิสัมภิทามรรค  กลาวถึงญาณตางประเภท 
ยกพระพุทธภาษิตเสีย  ภาษิตของพระสารีบุตรมีมากกวาของพระสาวก 
อ่ืน. 
        พระสารีบุตรนั้น  ปรากฏโดยความเปนผูกตัญู.   ทานไดฟง 
ธรรมอันพระอัสสชิแสดง  ไดธรรมจักษุแลว  มาอุปสมบทในพระพุทธ- 
ศาสนา  ดังกลาวแลวในหนหลัง  ต้ังแตนั้นมา  ทานนับถือพระอัสสชิ 
เปนอาจารย.  มีเรื่องเลาวา  พระอัสสชิอยูทิศใด  เมื่อทานจะนอน 
 
๑. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๒๒.    ๒. ที. ปาฏิ. ๑๑/๒๘๘.    ๓. ม. มู. ๑๒/๘๕. 
๔. ม. มู. ๑๒/๔๒.  
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นมัสการไปทางทิศนั้นกอน  และนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้น.   ภิกษุ  
ผูไมรูเรื่องยอมสําคัญวา  ทานนอบนอมทิศตามลัทธิของพวกมิจฉา- 
ทิฏฐิ.   ความทราบถึงพระศาสดา  ตรัสแกวา  ทานมิไดนอบนอม 
ทิศ,  ทานนมัสการการพระอัสสชิผูเปนอาจารย  แลวประทานพระพุทธา- 
นุศาสนีวา  พุทธมามกะ  รูแจงธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธะแสดงแลว 
จากทานผูใด  ควรนมัสการทานผูนั้นโดยเคารพ  เหมือนพราหมณบูชา 
ยัญอันเนื่องดวยเพลิง.   อีกเรื่องหน่ึงวา  มีพราหมณผูหน่ึง  ชื่อราธะ 
ปรารถนาจะอุปสมบท   แตเพราะเปนผูชราเกินไป  ภิกษุทั้งหลายไมรับ 
อุปสมบทให.  ราธะเสียใจ  เพราะไมไดสมปรารถนา  มีรางกายซูบซีด 
ผิวพรรณไมสดใส.  พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นผิดไปกวาปกติ  ตรัส 
ถามทราบความแลว  ตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา  มีใครระลึกถึงอุปการะ 
ของราธะไดบาง ?   พระสารีบุตรกราบทูลวา  ทานระลึกไดอยู  ครั้งหนึ่ง 
ทานเขาไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห   ราธะไดถวายภิกษาแกทานทัพพี 
หน่ึง.   พระศาสดาทรงสรรเสริญวา  ทานเปนผูกตัญูดีนัก  อุปการะ 
เพียงเทาน้ีก็ยังจําได  จึงตรัสใหทานรับบรรพชาอุปสมบทราธพราหมณ. 
        พระสารีบุตรนั้น  ปรินิพพานกอนพระศาสดา  สันนิษฐานวา 
ในมัชฌิมโพธิกาล  คือปูนกลางแหงตรัสรู  เพราะในปจฉิมโพธิกาล  คือ 
ปูนหลังแหงตรัสรู  บาลีมไิดกลาวถึงเลย.   แตในสาวกนิพพานปริวัตร 
แหงปฐมสมโพธิ ๓๐ ปริเฉท  กลาววา  พระสารีบตุรอยูมาถึงปจฉิม- 
โพธิกาล  พรรษาท่ี ๔๕ ลวงไปแลว   แตในมหาปรินิพพานสูตรมิได 
กลาวถึงเลย.   ในปกรณตน  เลาถึงเรื่องปรินิพพานแหงพระสารีบุตรวา  
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ทานพิจารณาเห็นวาอายุสังขารจวนส้ินแลว  ปรารถนาจะไปโปรดมารดา  
เปนครั้งท่ีสุด แลวปรินิพพานในหองที่ทานเกิด อธิบายวา นางสารีมารดา 
ทาน  เปนผูไมศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  โทมนัสเพราะทาน 
และนอง ๆ  พากันออกบวชเสีย   ทานพยายามชักจูงมาในพระพุทธ- 
ศาสนาหลายครั้งแลว  ยังมิสําเร็จ  จึงดําริจะไปโปรดเปนครั้งสุดทาย 
ทานทูลลาพระศาสดาไปกับพระจุนทะผูนองกับบริวาร  ไปถึงบานเดิม 
แลว  เกิดโรคปกขันทิกาพาธข้ึนในคืนนั้น  ในเวลากําลังอาพาธอยูนั้น 
ไดเทศนาโปรดมารดาสําเร็จ  นางไดบรรลุพระโสดาปตติผล  พอเวลา 
ปจจุสมัย  สุดวันเพ็ญแหงกัตติกมาส  พระเถรเจาปรินิพพาน.  รุงข้ึนพระ 
จุนทะไดทําฌาปนกิจสรีระพระเถรเจาเสร็จ  เก็บอัฐิธาตุนําไปถวาย 
พระศาสดา  ในเวลาประทับอยู ณ พระเชตวัน  กรงุสาวัตถี  โปรดให 
กอพระเจดียบรรจุอัฐิธาตุของพระเถรเจาไว ณ ที่นั้น. 
        การท่ีจะกลาวถึงพระสารีบุตรไปปรินิพพานท่ีบานเดิมนั้น  แผกจาก 
อาการของพระสาวกในครั้งน้ัน.  ถาเปนเดินทางไป  เขาพักอาศัยที่บาน 
เกิดโรคปจจุบันข้ึนแลวปรินิพพาน  มทีางอยู.   มีเรือ่งเลาถึงภิกษุเดิน 
ทางเขาอาศัยบานก็มี.   โดยท่ีสุด  พระศาสดาเอง  เสด็จพักในโรงชาง 
หมอก็มี.  ถาทานรูตัวและต้ังใจจะปรินิพพานท่ีนั่น  เพื่อโปรดมารดา 
ดังกลาวในปกรณ  อยางนี้เปนเชนภิกษุอาพาธ  ปรารถนาจะไปรักษาตัว 
ที่บาน   ครั้นไปแลว  ถึงมรณะท่ีนั่น.  ยุกติเปนอยางไร  นักตํานาน 
จงสันนิษฐานเอาเองเถิด.  
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                           ๕.  ประวัติแหงพระโมคคัลลานะ  
        พระโมคคัลลานะนั้น  เปนบุตรพราหมณนายบานผูหน่ึง  ผูโมค- 
คัลลานโคตรและนางโมคคัลลี  ชื่อน้ีนาจะเรียกตาสกุล  เกิดในตําบล 
บานไมหางแตกรุงราชคฤห  มีระยะทางพอไปมาถึงกันกับบานสกุลแหง 
พระสารีบุตร  ทานชื่อ โกลิตะมากอน  อีกอยางหนึ่ง  เขาเรียกตาม 
โคตรวา  โมคคัลลานะ   เมื่อทานมาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้แลว 
เขาเรียกทานวา  โมคคัลลานะ  ชื่อเดียว.   จําเดิมแตยังเยาวจนเจริญวัยแลว 
ไดเปนมิตรผูชอบพอกันกับพระสารีบุตร  มีอายุรุนราวคราวเดียวกัน  มีสกลุ 
เสมอกัน  ไดศึกษาศิลปศาสตรดวยกันมา  ไดออกบวชเปนปริพาชกดวย 
กัน  ไดเขาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ดวยกัน  ดังกลาวแลวในประวัติ 
แหงพระสารีบุตร.   ในอธกิารน้ี  จักกลาวประวัติเฉพาะองคพระโมค- 
คัลลานะเปนแผนกออกไป. 
        จําเดิมแตทานไดอุปสมบทแลวในพระธรรมวินัยนี้ได ๗ วัน  ไป 
ทําความเพียรอยูที่บานกัลลวาลมุตตคาม  แขวงมคธ  ออนใจน่ังโงกงวง 
อยู   พระศาสดาเสด็จไปท่ีนั้น  ทรงแสดงอุบายสําหรับระงับความโงกงวง 
สั่งสอนทานวา๑  โมคคัลลานะ  เมื่อทานมีสัญญาอยางไร  ความงวงนั้น 
ยอมครอบงําได  ทานควรทําในใจถึงสัญญาน้ันใหมาก  ขอน้ีจักเปนเหตุ 
ใหทานละความงวงน้ันได,  ถายังละไมได  แตนั้นควรตรึกตรองพิจารณา 
ถึงธรรม  อันตนไดฟงแลวและไดเรียนแลวอยางไร  ดวยนํ้าใจของตน 
 
๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๘๗.  
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ขอน้ีจักเปนเหตุใหทานละความงวงน้ันได,   ถายังละไมได  ทานควร  
สาธยายธรรมอันตนไดฟงและไดเรียนแลวอยางไร  โดยพิสดาร  ขอน้ีจัก 
เปนเหตุใหทานละความงวงนั้นได,  ถายังละไมได  แตนั้นทานควรยอน 
ชองหูทั้ง ๒ ขาง  และลูบตัวดวยฝามือ  ขอน้ีจักเปนเหตุใหทานละความ 
งวงนั้นได,  ถายังละไมได  แตนั้นทานควรลุกข้ึนยืน  แลวลูบนัยนตา 
ดวยนํ้า  เหลียวดูทิศทั้งหลาย  แหงนดูดาวนักษัตรฤกษ  ขอนี้จักเปนเหตุ 
ใหทานละความงวงน้ันได,  ถายังละไมได  แตนั้นทานควรทําในใจถึง 
อาโลกสัญญา  คือความสําคัญในแสงสวาง  ต้ังความสําคัญวากลางวันไว 
ในจิต  ใหเหมือนกันทั้งกลางวันกลางคืน  มีใจเปดเผยฉะน้ี  ไมมีอะไร 
หุมหอ  ทําจิตอันมีแสงสวางใหเกิด  ขอน้ีจักเปนเหตุใหทานละความงวง 
นั้นได,  ถายังละไมได  แตนั้นทานควรอธิษฐานจงกรม  กําหนดหมาย 
เดินกลับไปกลับมา  สํารวมอินทรีย  มีจิตไมคิดไปภายนอก  ขอน้ี 
จักเปนเหตุใหทานละความงวงน้ันได,  ถายังละไมได  แตนั้นทานควร 
สําเร็จสีหไสยา คือ นอนตะแคงขางเบ้ืองขวา  ซอนเทาเหลื่อม  ม ี
สติสัมปชัญญะ  ทําความหมายในอันจะลุกข้ึนไวในใจ  พอทานต่ืนแลว 
รีบลุกข้ึน  ดวยความต้ังใจวา  เราจะไมประกอบสุขในการนอน  เราจัก 
ไมประกอบสุขในการเอนขาง (เอนหลัง) เราจักไมประกอบสุขในการ 
เคลิ้มหลับ  โมคคัลลานะ  ทานควรสําเหนียกใจอยางนี้แล.   อน่ึง 
โมคคัลลานะ  ทานควรสําเหนียกใจอยางนี้วา  เราจักไมชูงวง (คือถือ 
ตัว) เขาไปสูสกุล  ดังน้ี.   เพราะวา  ถาภิกษุชูงวงเขาไปสูสกุล  ถา 
กิจการในสกุลน้ันมีอยู  อันเปนเหตุที่มนุษยเขาจักไมนึกถึงภิกษุผูมาแลว  
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ภิกษุก็คงคิดวา  เดี๋ยวน้ีใครหนอยุยงใหเราแตกราวจากสกุลนี้  เดี๋ยวน้ีดู  
มนุษยพวกน้ีมีอาการอิดหนาระอาใจในเรา  เพราะไมไดอะไร  เธอก็จัก 
มีความเกอ  ครั้นเกอ  ก็จักเกิดความฟุงซาน   ครั้นคิดฟุงซานแลว 
ก็จักเกิดความไมสํารวม  ครั้นไมสํารวมแลว  จิตก็จักหางจากสมาธิ.  อน่ึง 
ทานควรสําเหนียกใจอยางนี้วา  เราจักไมพูดคําอันเปนเหตุเถียงกัน  ถือ 
ผิดตอกันดังนี้  เพราะวา  เมื่อคําอันเปนเหตุเถียงกัน  ถือผิดตอกันมีข้ึน 
ก็จําจักตองหวังความพูดมาก  เมื่อความพูดมากมีข้ึน  ก็จักเกิดความคิดฟุง 
ซาน  ครั้นคิดฟุงซานแลว  ก็จักเกิดความไมสํารวม  ครั้นไมสาํรวมแลว 
จิตก็จักหางจากสมาธิ.  อนึ่ง  โมคคัลลานะ  เราสรรเสริญความคลุกคลี 
ดวยประการทั้งปวงหามิได  แตมิใชไมสรรเสริญความคลุกคลีดวยประ- 
การท้ังปวงเลย  คือ  เราไมสรรเสริญความคลุกคลีดวยหมูชนทั้ง  ทั้งคฤหัสถ 
ทั้งบรรพชิต  ก็แตวา  เสนาสนะท่ีนอนท่ีนั่งอันใดเงียบเสียงอ้ืออึง 
ปราศจากลมแตคนเดินเขาออก  ควรเปนที่ประกอบกิจของผูตองการ 
ที่สงัด  ควรเปนที่หลีกเรนอยูตามสมณวิสัย  เราสรรเสริญความ 
คลุกคลีเสนาสนะเห็นปานนั้น.   เมื่อพระศาสดาตรัสสอนอยางนี้แลว 
พระโมคคัลลานะกราบทูลถามวา  โดยยอดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร  ภิกษุ 
ชื่อวานอมไปแลวในธรรมท่ีสิ้นตัณหา  มีความสําเร็จลวงสวน  เกษมจาก 
โยคธรรมลวงสวน  เปนพรหมจารีบุคคลลวงสวน  มีที่สุดลวงสวน 
ประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.   พระศาสดาตรัสตอบวา 
โมคคัลลานะ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไดสดับวาบรรดาธรรมทั้งปวงไมควร 
ยึดมั่น  ครั้นไดสดับดังน้ีแลว  เธอทราบธรรมท้ังปวงชัดดวยปญญา  
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อันยิ่ง   ครั้นทราบธรรมทั้งปวงชัดดวยปญญาอันยิ่งดังน้ันแลว  ยอม  
กําหนดรูธรรมทั้งปวง   ครั้นกําหนดรูธรรมทั้งปวงดังน้ันแลว  เธอได 
เสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง  เปนสุขก็ดี  ทุกขกด็ี  มิใชทุกขมิใชสุขก็ด ี
เธอพิจารณาเห็นวาไมเที่ยง   พิจารณาเห็นดวยปญญาเปนเครื่องหนาย 
พิจารณาเห็นดวยปญญาเปนเครื่องดับ   พิจารณาเห็นดวยปญญาเปน 
เครื่องสละคืน  ในเวทนาท้ังหลายนั้น   เมื่อพิจารณาเห็นดังน้ัน  ยอม 
ไมยึดมั่นสิ่งอะไร ๆ ในโลก  เมื่อไมยึดมั่น  ยอมไมสะดุงหวาดหว่ัน  เมื่อ 
ไมสะดุงหวาดหว่ัน  ยอมดับกิเลสใหสงบจําเพาะตน  และทราบชัดวา 
ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยไดอยูจบแลว  กิจท่ีตองทําไดทําเสร็จแลว 
กิจอ่ืนที่ตองทําอยางนี้อีกมิไดมี โดยยอดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้แล  ภิกษุ 
ชื่อวา  นอมไปแลวในธรรมท่ีสิ้นตัณหา  มีความสําเร็จลวงสวน  เกษม 
จากโยคธรรมลวงสวน  เปนพรหมจารีบุคคลลวงสวน  มีที่สุดลวงสวน 
ประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   พระโมคคัลลานะปฏิบัติ 
ตามพระพุทธโอวาทที่พระศาสดาทรงสั่งสอน  ก็ไดสําเร็จพระอรหัตใน 
วันนั้น. 
        พระศาสดา  ทรงยกยองพระโมคคัลลานะเปนคูกับพระสารีบุตร 
ในอันอุปการะภิกษุผูเขามาอุปสมบทใหมในพระธรรมวินัย ดงักลาวแลว 
ในหนหลัง.  อีกประการหนึ่ง  ทรงยกยองพระโมคคัลลานะวาเปนเยี่ยม 
แหงภิกษุสาวกผูมีฤทธิ์นี้.   ฤทธิ์นี ้หมายเอาคุณสมบัติเปนเครื่องสําเร็จ 
แหงความปรารถนา  สําเร็จดวยความอธิษฐาน  คือต้ังม่ันแหงจิต  ผลที ่
สําเร็จดวยอํานาจฤทธิ์นั้น  ทานแสดงลวนแตพนวิสัยของมนุษย  ดังมี  
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แจงอยูในอิทธิวิธี  อันนับเปนอภิญญาอยางหน่ึง  ดวยหมายจะแสดง  
บุคคลาธิฏฐาน  เปรียบธัมมาธิฏฐาน  หรือดวยจะใหเชื่อวาเปนอยางนั้น 
จริง  ขาพเจาจักไมกลาวถึงในอธิการน้ี  เพราะไมเกี่ยวของดวยฤทธ์ิอันมี 
เฉพาะในองคพระโมคคัลลานะ.  แตความเขาใจฤทธ์ิโดยอาการอยางนั้น 
เปนเหตุใหพระคันถรจนาจารยพรรณนาถึงความวิเศษแหงพระโมค- 
คัลลานะวา  สามารถจาริกเท่ียวไปในสวรรค  ถามเทวบุตรบาง  เทวธิดา 
บาง  ถึงความไดสมบัติในท่ีนั้นดวยกรรมอะไร  ไดรับบอกแลวกลับลง 
มาเลาในมนุษยโลก.  อีกทางหนึ่งเที่ยวจาริกไปในเปตโลกหรือในนิรยา- 
บาย  พบสัตวไดเสวยทุกขมีประการตาง ๆ  ถามถึงกรรมที่ไดทาํในหน 
หลัง  ไดความแลว  นํามาเลาในมนุษยโลก.   อีกประการหน่ึง  พระ 
ศาสดาจะโปรดเวไนยนิกรแตเปนผูดุราย  จะตองทรมานใหสิ้นพยศกอน 
ตรัสใชพระโมคคัลลานะใหเปนผูทรมาน.  ผูอานผูฟงเชื่อตามทองเรื่อง 
จะพึงเห็นพระโมคคัลลานะ  เปนสาวกสําคัญในพระพุทธศาสนาองค 
หน่ึง.  ผูไมเชื่อจะไมพึงเห็นพระโมคคัลลานะเปนสาวกสําคัญเลย.   ถา 
จะแปลคําพรรณนานั้นวาเปนบุคคลาธิฏฐาน  เปรยีบธัมมาธิษฐาน  จะ 
พึงไดความวา  พระโมคคัลลานะ  สามารถจะชี้แจงส่ังสอนบริษัทใหเห็น 
บาปบุญคุณโทษโดยประจักษชัดแกใจ  ดุจวาไดไปเห็นมาตอตาแลวนํา 
มาบอกเลา  การทรมานเวไนยผูมีทิฏฐิมานะใหละพยศ  จัดวาเปน 
อสาธารณคุณ  ไมมีแกพระสาวกทั่วไปก็ได.  การที่พระศาสดาทรงยกยอง 
พระโมคคัลลานะวา  เปนเอตทัคคะในฝายสาวกผูมีฤทธิ์นั้น  ประมวล 
เขากับการที่ทรงยกยองพระสารีบุตรวา  เปนเอตทัคคะในฝายภิกษุผูมี  
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ปญญาจะพึงใหไดสันนิษฐานวา  พระโมคคัลลานะ  เปนกําลังใหญของ  
พระศาสดาในอันยังการท่ีทรงพระพุทธดําริไวใหสําเร็จ  พระศาสดาได 
สาวกผูมีปญญา  เปนผูชวยดําริการ  และไดสาวกผูสามารถยังภารธุระที่ 
ดําริแลวน้ันใหสําเร็จ  จักสมพระมนัสสักปานไร.   แมโดยนัยนี้  พระ 
โมคคัลลานะ  จึงไดรับยกยองวาเปนพระอัครสาวกคูกับพระสารีบุตรเปน 
ฝายซาย  โดยหมายความวา  เปนคณาจารยสอนพระศาสนาในฝายอุดร 
ทิศดังกลาวแลว  หรือโดยหมายความวาเปนที่ ๒ รองแตพระสารีบุตร 
ลงมา. 
        พระธรรมเทศนาของพระโมคคัลลานะอยูขางหายาก  ที่เปนโอวาท 
ใหแกภิกษุสงฆ  มีแตอนุมานสูตร๑  วาธรรมอันทําตนใหเปนผูวายาก 
หรือวางาย  พระธรรมสังคาหกาจารย  สังคีติไวในมัชฌิมนิกาย. 
        พระโมคคัลลานะนั้น  เห็นจะเขาใจในการนวกรรมดวย  พระ 
ศาสดาจึงไดโปรดใหเปนนวกัมมาธิฏฐายี  คือ  ผูดูนวกรรมแหงบุรพา- 
ราม  ที่กรุงสาวัตถี  อันนางวิสาขาสราง. 
        แมพระโมคคัลลานะ  ก็ปรินิพพานกอนพระศาสดา.  มีเรือ่งเลาวา 
ถูกผูรายฆา  ดังตอไปนี้:   ในคราวท่ีพระเถรเจาอยู ณ ตําบลกาฬสิลา 
แขวงมคธ  พวกเดียรถียปรึกษากันวา  พระโมคคัลลานะเปนกําลังใหญ 
ของพระศาสดา  สามารถนําขาวในสวรรคและนรกมาแจงแกมนุษย 
ชักนําใหเลื่อมใส  ถากําจัดพระโมคคัลลานะเสียไดแลว  ลัทธฝิายตนจัก 
รุงเรืองข้ึน  จึงจางผูรายใหลอบฆาพระโมคคัลลานะเสีย.   แตในคราว 
 
๑.  ม.  มู.  ๑๒/๑๘๙.  
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รจนาอรรถกถา  ชะรอยจะเห็นวาพระสาวกเชนพระโมคคัลลานะ  ถึง  
มรณะเพราะถูกฆา  หาสมควรไม  ในทองเรื่องจึงแกวาใน ๒ คราวแรก 
พระโมคคัลลานะหนีไปเสีย  ผูรายทําอันตรายไมได  ในคราวท่ี ๓ ทาน 
พิจารณาเห็นกรรมตามทัน  จึงไมหนี  ผูรายทุบตีจนแหลก  สําคัญวา 
ถึงมรณะแลว นําสรีระไปซอนไวในสุมทุมแหงหน่ึงแลวหนีไป.   ทาน 
ยังไมถึงมรณะ  เยียวยาอัตภาพดวยกําลังฌานไปเฝาพระศาสดาทูลลา 
แลว  จึงกลับมาปรินิพพาน ณ ที่เดิม  ในสาวกนิพพานปริวัตร  กลาววา 
พระโมคคัลลานะอยูมาจนถึงพรรษาที่ ๔๕  แตตรัสรูลวงแลว  ปรินิพ- 
พานในวันดับแหงกัตติกมาส  ภายหลังพระสารีบุตรปกษหน่ึง  พระ 
ศาสดาไดเสด็จไปทําฌาปนกิจแลว  รับสั่งใหเก็บอัฐิธาตุมากอพระเจดีย 
บรรจุไว  ณ ที่ใกลซุมประตูแหงเวฬุวนาราม.   ระยะทางเสด็จพุทธ- 
จาริกแตบานเวฬุคาม  อันกลาวในปกรณนี้ไมสมดวยบาลีมหาปรินิพ- 
พานสูตร  นาเห็นวาปรินิพพานกอนแตนั้นแลว  ถาพระเถรเจาอยูมาถึง 
ปจฉิมโพธิกาล  บาลีมหาปรินิพพานสูตร  นาจักไดกลาวถึงทานบาง.  
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                       ๖.  ประวัติแหงพระมหากัสสปะ  
        พระมหากัสสปะนั้น  เปนบุตรกปลพราหมณ  กัสสปโคตร  ใน 
บานมหาติฏฐะ  จังหวัดมคธรัฐ  ชื่อปปผลิ  เมื่ออายุ ๒๐ ป  ไดทํา 
การอวาหมงคลกับนางภัททกาปลานี  บุตรีพราหมณ  โกสิยโคตร 
ณ สาคลนคร  จังหวัดมคธรัฐเดียวกัน  ผูมีอายุ ๑๖ ป  ตามประเพณี 
เมือง  หามีบุตรหรือธิดาดวยกันไม  สกุลของสามีภรรยาคูนี้มั่งมีมาก 
มีการงานท่ีทําเปนบอเกิดแหงทรัพยเปนอันมาก  มคีนงานและพาหนะ 
สําหรับใชงานเปนอันมาก   ครั้นบิดามารดาทํากาลกิริยาแลว  ปปผลิ 
มาณพไดครองสมบัติและดูการงานน้ันตอมา.   สามีภรรยาทั้งสองน้ัน 
เห็นวาผูอยูครองเรือน  ตองคอยน่ังรับบาปเพราะการงานท่ีผูอ่ืนทําไมดี 
มีใจเบื่อหนาย  ชวนกันละสมบัติเสีย  ออกบวช.   ความแหงอรรถกถา 
ตอนน้ีนาเห็นวา  ปปผลคิฤหบดีกับนางภัททกาปลานี  ละโภคสมบัติ 
ออกบวชจําศีลนั้น  ไดทําตามธรรมเนียมพราหมณ  เลื่อนความประ- 
พฤติสูงข้ึนไปอีกอันหน่ึง  คือไดรับประโยชนแหงความเปนคฤหัสถ 
ผูอยูครองเรือนแลว  มุงแสวงหาบุญกุศลตอไป  คนจําพวกน้ีเรียกวา 
วนปรัสถะ  แปลวา  ผูอยูปา  เทียบกับจรรยาของคนไทยเรา  คฤหัสถ 
ผูไดรับประโยชนแหงการครองเรือนแลว  เจริญดวยบุตรหลาน  แตง 
ใหมีครอบครัว  เสร็จกิจธุระในการปลูกฝงเขาแลว  ตนเองเขาวัดจําศีล 
ฟงเทศน  มุงบุญกุศลตอไป.  พระมหากัสสปะ  เมื่อมาอุปสมบทในพระ- 
ธรรมวินัย  กป็รากฏวาคอนขางชรา.   สวนในกัสสปสังยุต  กลาวเปน  
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คําเลาของทานเองแกพระอานนท๑วา  ทานเห็นฆราวาสคับแคบ  เปนทาง  
มาแหงกิเลสธุลี  จึงถือเพศเปนบรรพชิต  ออกบวชอุทิศพระอรหันต 
ในโลก  หาไดกลาวถึงภรรยาไม. 
        วันหน่ึง  ทานปปผลไิดพบพระศาสดาประทับอยูที่ใตรมไทร 
เรียกวาพหุปุตตกนิโครธ   ในระหวางกรุงราชคฤหและเมืองนาฬันทา 
ตอกัน  มีความเลื่อมใส  รับเอาพระผูมีพระภาคเจาเปนพระศาสดา 
ของตน  พระองคทรงรับเปนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  แลวประทาน 
โอวาท ๓ ขอวา : 
        กัสสปะ  ทานพึงศึกษาวา  เราจักไปต้ังความละอายและความ 
เกรงไวในภิกษุ  ทั้งที่เปนผูเฒา  ทั้งที่เปนผูใหม  ทั้งท่ีเปนปานกลาง 
เปนอยางแรงกลา  ดังนี้ขอหนึ่ง. 
        เราจักฟงธรรมอันใดอันหน่ึง  ซึ่งประกอบดวยกุศล  เราจักเง่ียหู 
ลงฟงธรรมนั้น  พิจารณาเนื้อความ  ดังนี้ขอหนึ่ง. 
        เราจักไมละสติที่ไปในกาย  คือพิจารณารางกายเปนอารมณดังน้ี 
ขอหนึ่ง. 
        ครั้นพระศาสดาทรงส่ังสอนพระมหากัสสปะอยางน้ีแลว  เสด็จหลีก 
ไป.  อาการทรงรับพระมหากัสสปะเขาในพระธรรมวินัย  และโปรด 
ใหรับพุทธโอวาท ๓ ขอน้ี   พระอรรถกถาจารยแยกเปนวิธีอุป- 
สัมปทาอยางหนึ่ง  ดุจประทานแกพระนางมหาปชาบดีโคตมี  ดวยใหรับ 
ครุธรรม ๘ ประการ  แตวิธีหลังแลเห็นชัด  เพราะเปนครั้งแรก 
 
๑.  ส.  นิ.  ๑๖/๒๒๙.  
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ที่ประทานอุปสัมปทาแกสตรีใหเปนภิกษุณี  และไมไดประทานเอหิ  
ภิกขุนีอุปสัมปทาเลย   สวนวิธีตน  เห็นไมพนไปจากประทานเอหิภิกขุ 
อุปสัมปทา. 
        พระมหากัสสปะไดฟงพุทธโอวาททรงสั่งสอนแลว  บําเพ็ญเพียร 
ไมชานัก  ในวันที่ ๘ แตอุปสมบท  ไดสําเร็จพระอรหัต. 
        ทานไดรับยกยองจากพระศาสดาโดยอาการเฉพาะพระองค   คือ 
ทรงรับผาสังฆาฏิของทานไปทรง  ประทานผาสังฆาฏิของพระองคให 
แกทาน  ตรสัวามีธรรมเครื่องอยูเสมอดวยพระองค  และทรงสรรเสริญ 
วาเปนผูปฏิบัติมักนอย  สันโดษ  ตรสัสอนภิกษุทั้งหลายใหถือเอาเปน 
ตัวอยางวา  ภิกษุทั้งหลาย  กัสสปะผูนี้  เปนผูสันโดษ  ยินดีดวยจีวร 
บิณฑบาต  เสนาสนะ  เภสัช  ตามมีตามได  ไมมักมาก.   และกลาว 
สรรเสริญคุณของความสันโดษดวยปจจัย ๔ นั้น  เธอไมถึงความแสวง 
หาไมควร   เหตุปจจัย ๔ นั้น  แสวงหาไมได  ก็ไมสะดุงตกใจ 
แสวงหาไดแลว  ก็ไมเปนคนกําหนัดในปจจัย ๔ นัน้บริโภค   ทาน 
ทั้งหลายพึงศึกษาตามอยางนั้น   ทานท้ังหลายอันเราสั่งสอนแลว  พึง 
ปฏิบัติเพ่ือเปนเชนนั้นเถิด.   ภิกษุทั้งหลาย  กัสสปะเขาไปใกลสกุล 
ชักกายและใจหาง  ประพฤติตนเปนคนใหม  ไมคุนเคยเปนนิตย  ไม 
คะนองกาย  วาจา  ใจ  ในสกุลเปนนิตย  จิตไมของอยูในสกุลเหลาน้ัน 
เพิกเฉย  ต้ังจิตเปนกลางวา  ผูใครลาภ  ก็จงไดลาภ  ผูใครบุญ  ก ็
จงไดบุญ  ตนไดลาภมีใจฉันใด  ผูอ่ืนไดก็มีใจฉันน้ัน  ภิกษุใดแสดง 
ธรรมแกผูอ่ืน  ดวยคิดวา  ไฉนหนอ  เขาจะพึงต้ังใจฟงธรรมของเรา  
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ครั้นฟงแลวจะพึงเลื่อมใสในธรรม   เลื่อมใสแลวจะพึงทําอาการของ  
ผูเลื่อมใส  ธรรมเทศนาของภิกษุนั้นไมบริสุทธิ์.   สวนภิกษุใด  แสดง 
ธรรมแกผูอ่ืนดวยคิดวา  ธรรมอันพระศาสดากลาวดีแลว  ไฉนหนอ 
เขาจะพึงฟงธรรมของเรา   ครั้นฟงแลวจะพึงรูธรรมนั้น   ครั้นรูแลว 
จะพึงปฏิบัติเพ่ือความเปนอยางนั้น   ภิกษุนั้น  อาศัยความท่ีแหงธรรม 
เปนธรรมอันดี  อาศัยกรณุาและเอ็นดูแสดงธรรมแกผูอ่ืน  ธรรมเทศนา 
ของภิกษุนั้นบริสุทธิ์แลว  กัสสปะก็เหมือนอยางนั้น.   เราสอนทาน 
ทั้งหลาย  ยกกัสสปะข้ึนเปนตัวอยาง  ทานทั้งหลายอันเราสอนแลว  จง 
ปฏิบัติเพ่ือเปนอยางนั้น.   ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูใดผูหน่ึง  เขาไปใกล 
สกุลดวยคิดวา  ขอเขาจงใหแกเราผูเดียวเถิด  อยาใหผูอ่ืนเลย  จง 
ใหแกเรามาก  อยาใหนอย  จงใหแตของที่ดี  อยาใหของที่เลว  จงให 
โดยเร็ว  อยาชา  จงใหโดยเคารพ   เมื่อคิดอยาน้ัน   ครั้นเขาไมให 
ก็ดี  ใหนอย  ไมใหมากก็ดี  ใหของท่ีเลว  ไมใหของท่ีดีก็ดี  ใหชา 
ไมใหโดยเร็วก็ดี  ใหโดยไมเคารพ  ไมใหโดยเคารพก็ดี   ภิกษุนั้นก็ 
ขัดใจ  ไดเสวยทุกขโทมนัส  มีขอน้ันเปนเหตุ   ภิกษุเชนนี้  ไมควร 
เพ่ือจะเปนผูเขาไปสูสกุล.   สวนภิกษุใด  ไมคิดอยางนั้น  แมเขาจะ 
ไมใหก็ดี  หรือใหโดยอาการอยางใดอยางหน่ึงก็ดี  เธอก็ไมขัดใจ 
ไมเสวยทุกขโทมนัส  มีขอน้ันเปนเหตุ   ภิกษุเชนนี้  ควรจะเปนผูเขา 
ไปสูสกุล  กสัสปะก็เปนเหมือนอยางนั้น.   เราสอนทานทั้งหลาย  ยก 
กัสสปะข้ึนเปนตัวอยาง  ทานท้ังหลายอันเราส่ังสอนแลว  พึงปฏิบัติ 
เพ่ือเปนอยางนั้นเถิด.  
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        พระมหากัสสปะนั้น  โดยปกติถอืธุดงค ๓ อยาง  คือ  ถือทรงผา  
บังสุกุลจีวรเปนวัตร  ถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร  ถอือยูปาเปนวัตร 
พระศาสดาทรงยกยองวา  เปนเยี่ยมแหงภิกษุผูทรงธุดงค.   ครัง้หนึ่ง 
ทานเขาไปเฝาพระศาสดาท่ีเวฬุวัน  พระศาสดาตรัสแกทานวา  กัสสปะ 
เดี๋ยวน้ีทานแกแลว  ผาปานบังสุกุลจีวรที่เขาไมนุงหมของทานนี้หนัก 
นัก  ทานจงทรงจีวรที่คฤหบดีถวายเถิด  จงฉันโภชนะในที่นิมนตเถิด 
และจงอยูในที่ใกลเราเถิด.  ทานทูลวา  ขาพระเจาเคยอยูในปา  เที่ยว 
บิณฑบาต  ทรงผาบังสุกุลจีวร  ใชแตผา ๓ ผืน  มคีวามปรารถนานอย 
สันโดษ  ชอบเงียบสงัด  ไมชอบระคนดวยหมู  ปรารภความเพียรและ 
พูดสรรเสรญิคุณเชนนั้นมานานแลว.   พระศาสดาตรัสถามวา  กัสสปะ 
ทานเห็นอํานาจประโยชนอะไร จึงประพฤติตนเชนนั้น  และสรรเสริญ 
ความเปนเชนนั้น ?   ทานทูลวา  ขาพระเจาเห็นอํานาจประโยชน 
๒ อยาง  คือการอยูเปนสุขในบัดนี้ของตนดวย  อนุเคราะหประชุมชน 
ในภายหลังดวย  ประชุมชนในภายหลังทราบวา  สาวกของพระพุทธ- 
เจา  ทานประพฤติตนอยางนั้น  จักถึงทิฏฐานุคติ  ปฏิบัติตามท่ีตน 
ไดเห็นไดยิน  ความปฏิบัตินั้น  จักเปนไปเพ่ือประโยชนและสุขแกเขา 
สิ้นกาลนาน.  พระศาสดาประทานสาธุการวา  ดีละ ดีละ กัสสปะ  ทาน 
ปฏิบัติเพ่ือประโยชนและสุขแกชนเปนอันมาก  ทานจงทรงผาบังสุกุล 
จีวรของทานเถิด  ทานจงเท่ียวบิณฑบาตเถิด  ทานจงอยูปาเถิด. 
        ดวยความมักนอยสันโดษ  และปฏิบัติเครงครัดอยางนี้  พระมหา- 
กัสสปะ  ยอมเปนที่นับถือของสกุลทั้งหลาย  มีคํากลาววา  ในกรุง  
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ราชคฤห  สกุลที่ไมใชญาติก็คงเปนอุปฏฐากของทาน   แตทานก็มิได  
พัวพันหวงใยอยูในสกุลเหลาน้ัน  ถึงคราวท่ีพระศาสดาจะเสด็จจาริกไป 
โปรดสัตว  ทานก็เตรียมตัวตามเสด็จโดยฐานเปนสาวก   แตพระศาสดา 
ตรัสใหอยูเพ่ือเจริญศรัทธาและปสาทะของชาวกรุงราชคฤหก็มี. 
        พระมหากัสสปะนั้น  ดีในการปฏบิัติ  แตหาพอใจในการส่ังสอน 
ภิกษุสหธรรมิกไม  ทานระอาภิกษุปูนหลังวาเปนผูวายาก  ธรรมเทศนา 
อันเปนอนุศาสนีของทานจึงไมมี  คงมีแตธรรมภาษิตเนื่องมาจากสากัจฉา 
กับเพ่ือนสาวกบาง   กลาวบริหารพระพุทธดํารัสบาง.   อยางไรก็ดี 
เรื่องที่เกี่ยวกับทาน  พระธรรมสังคาหกาจารย  รวมสังคีติไวหมวดหนึ่ง 
ในสังยุตตนิกาย  เรียกวา  กัสสปสังยุต  เปนการไวเกียรติคุณแหงพระ 
เถรเจา. 
        พระมหากัสสปะนั้น  อยูมาถึงปูนหลังแตนิพพานแหงพระศาสดา 
ในเวลาพระศาสดายังทรงพระชนมอยู  ดูทานไมออกหนานัก  เปน 
แตพระสาวกผูใหญรูปหนึ่งเทาน้ัน.   มาปรากฏเปนพระสาวกสําคัญ 
เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว.  ในคราวท่ีพระศาสดาปรินิพพาน  ทาน 
ไปอยูเสียที่นครปาวา  หาไดตามเสด็จจาริกดวยไม.   ทานระลึกถึงพระ 
ศาสดา  เดินทางมาจากนครปาวากับบริวาร  พักอยูตามทาง  พบอาชีวก 
ผูหน่ึงเดินสวนทางมา   ทานถามขาวแหงพระศาสดา  ไดรับบอกวา 
ปรินิพพานเสียแลวได ๗ วัน  ในพวกภิกษุผูบริวาร  จําพวกที่ยัง 
ตัดอาลัยมิได  กร็องไหรําพันถึง จําพวกท่ีตัดอาลัยไดแลว  ก็ปลง 
ธรรมสังเวช.  มีวุฒบรรพชิต  คือภิกษุบวชตอแกรูปหน่ึง  ชื่อสุภัททะ  
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กลาวหามภิกษุทั้งหลายวา   อยาเศราโศกรองไหเลย  พระศาสดา  
ปรินิพพานเสียไดเปนดี  พระองคยังทรงพระชนมอยู  ยอมรับสั่งหาม 
ไมใหทําการบางอยาง  และใหทําการบางอยาง  ที่ไมพอใจเรา   ต้ังแต 
นี้ตอไป  เราพนแลวจากผูบังคับ  ปรารถนาจะทําการใด  ก็ทําได  ไม 
ปรารถนาจะทําการใด  ไมทําก็ได.   พระมหากัสสปะรําพึงวา  เพียง 
พระศาสดาปรินิพพานแลวได ๗ วันเทาน้ัน  ยังมีภิกษุผูไมหนักในพระ 
สัทธรรม  กลากลาวจาบจวงไดถึงเพียงนี้  กาลนานลวงไปไกล  จักมี 
สักเพียงไร  ทานใสใจคําของสุภัททวุฒบรรพชิตไวแลว  ใหโอวาทแก 
ภิกษุสงฆสมควรแกเรื่องแลว  พาบริวารเดินตอมา  ถึงกุสินารานคร 
ตอนบายวันถวายพระเพลิง  ทานไดถวายบังคมพระพุทธสรีระ. 
        พระมหากัสสปะ  เปนพระสังฆเถระอยูในเวลาน้ัน  พอถวายพระ 
เพลิงพระพุทธสรีระแลวได ๗ วัน  ทานประชุมสงฆเลาถึงการที่ทาน 
เดินทางมาจากปาวานครเพ่ือจะเฝาพระศาสดา  ไดทราบขาวปรินิพพาน 
ในกลางทาง  มีภิกษุบางพวกรองไหอาลัยถึง  สุภัททวุฒบรรพชติกลาว 
หามดวยคําอยางไร  และทานรําพึงเห็นอยางไร  ยกเรื่องนี้ข้ึนเปนเหตุ 
ชักชวนภิกษุสงฆเพ่ือทําสังคายนาย  รวบรวมพระธรรมวินัย  ต้ังไวเปน 
แบบฉบับ  เพื่อสมกับพระพุทธพจนที่ไดประทานไวเมื่อครั้งปรินิพพาน 
วา  ธรรมก็ด ี วินัยก็ด ี อยางใด  อันเราไดแสดงไวแลว  ไดบญัญติั 
ไวแลว  ธรรมวินัยนั้นจักเปนศาสดาของทานท้ังหลาย   ในเมื่อเราลวง 
ไปแลว.   พระสงฆเห็นชอบตามคําแนะนําของพระมหากัสสปะ  มอบ 
ธุระใหทานเปนผูเลือกภิกษุทั้งหลาย  ผูสามารถจะทําการสังคายนายนั้น.  
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ตามเรื่องวา  ทานกําหนดเลือกภิกษุทั้งหลายผูทําสังคายนามีจํานวน ๕๐๐  
มีปญหาอยูดวยพระอานนทผูยังไมบรรลุพระอริยผลอันเปนที่สุดแหง 
พรหมจรรย  แตเปนผูไดสดับตรับฟง  ทรงจําแนกพระธรรมเทศนาของ 
พระศาสดาไวมาก  เวนพระอานนทเสียแลว  ยากท่ีจะทําสังคายนาได 
สะดวก  พระภิกษุสงฆตกลงขอใหเลือกพระอานนทเขาดวย  แต 
เมื่อถึงคราวทําสังคายนา  พระอานนทไดสําเร็จพระอรหัตแลว  เปน 
อันวาภิกษุสงฆผูทําสังคายนาครั้งน้ัน  เปนพระอรหัตท้ังมวล.  สังคายนา 
ครั้งน้ัน  ไดทําท่ีถ้ําสัตตบัณณคูหาแหงเวภารบรรพต  กรุงราชคฤห 
พระมหากัสสปะเปนประธานในการทํา  ไดพระอุบาลี  และพระอานนท 
เปนกําลัง  ในอันวิสัชนาพระวินัยและพระธรรมโดยลําดับกัน  ไดพระ- 
เจาอชาตศัตรูเปนศาสนูปถัมภก  ทํา ๗ เดือนสําเร็จ.   เพราะทําคราว 
แรก  เรียกวา  ประถมสังคีติ. 
        การท่ีพระมหากัสสปะ  ชักชวนพระสงฆทําสังคายนาครั้งแรกนี้ 
เปนประโยชนอยางใหญแกพระพุทธศาสนา  เปนการฉลองพระคุณพระ 
ศาสดาอยางดี.   ขอน้ีพระสารีบุตรไดปรารภไวเมื่อนิครนถนาฏบุตรทํา 
กาลกิริยา  สาวกแตกกระจัดกระจายกันดวยอํานาจลัทธิ  จึงแสดง 
สังคีติสูตรจัดระเบียบธรรมไวเปนหมวด ๆ   และไดรับพระพุทธานุมัติ 
ของพระศาสดา.  พระสารบีุตรนิพพานเสียกอน  พระมหากัสสปะมาทํา 
ข้ึนในครั้งน้ี. 
        ปฏิปทาของพระมหากัสสปะในการทําสังคายนาน้ี  ควรเปนเนตติ 
แหงภิกษุทั้งหลายผูเกิดในภายหลัง   จะพึงคํานึงถึงพระคุณูปการของ  
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พระศาสดา  ผูประดิษฐานพระพุทธศาสนาข้ึนไว  เพ่ือประโยชนสุข  
แกคนเปนอันมาก  มิไดคิดยอทอตอความลําบากยากเข็ญและภยันตราย 
ตาง ๆ   และจะพึงเอาอยางพระมหากัสสปะฉลองพระคุณพระศาสดา 
ดวยการเอาภารธุระรักษาพระพุทธศาสนาใหถาวร.   ภิกษุผูปฏบิัติมักนอย 
สันโดษ  เครงครัดดวยความปรารถนาดีมาในเบื้องตน  มักขาดสติใน 
ทามกลาง  เห็นไปเสียวา  การเอาภารธุระพระพุทธศาสนาเปนไปเพ่ือ 
ความมักมาก  ความปฏิบัติจึงกลายเปนคับแคบ  เปนการเห็นแกตัวสวน 
เดียว  เอาเปรียบผูอ่ืนใหเขาเลี้ยง  ไมสําเร็จประโยชนดีงาม.  อันที่จริง 
ความมักนอยสันโดษ  และปฏิบัติเครงครัดนั้น  เปนหลักสําหรับภิกษุ 
ผูปฏิบัติกิจพระศาสนา  ภิกษุผูทรงคุณสมบัติเห็นปานน้ี  ยอมประกอบ 
กิจพระศาสนาดวยพระอัธยาศัยบริสุทธิ์  ไมเพงโลกามิส  ผลแหงการอัน 
ภิกษุเห็นปานนี้ทํา  ยอมสําเร็จเปนอยางดี  คุณธรรมอยางนี้ของภิกษุ 
เปนสมบัติอันจะพึงปรารถนา.  พระมหากัสสปะ  เปนพระสาวกท่ีพึงหวัง 
ไดตามปรารถนา.  
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                     ๗.  ประวัติแหงพระมหากัจจานะ  
        พระมหากัจจานะนั้น  เปนบุตรพราหมณปุโรหิต  กัจจานโคตร 
กัจจายนโคตรก็เรียก  ในกรุงอุชเชนี  ชื่อ กัญจนะ  เติบใหญข้ึน  เรียน 
จบไตรเพทแลว   เมื่อบิดาถึงแกกรรมแลว  ไดเปนปโุรหิตแทนท่ี  ใน 
รัชสมัยแหงพระเจาจัณฑปชโชต. 
        ในคราวพุทธุปบาทกาล  ทาวเธอไดทรงสดับวา  พระศาสดาได 
ตรัสรูแลวทรงสั่งสอนประชุมชน  ธรรมท่ีทรงแสดงน้ัน  เปนธรรม 
อันแทจริง  ใหสําเร็จประโยชนแกผูปฏิบัติตาม  มีพระราชประสงคจะ 
ใครเชิญเสด็จพระศาสดาไปประกาศพระศาสนาท่ีกรุงอุชเชนี  จึงตรัสสั่ง 
กัจจานปุโรหิตไปเชิญเสด็จ.  กัจจานปุโรหิตทูลลาจะบวชดวย   ครั้นทรง 
อนุญาตแลว  ออกจากกรุงอุชเชนีพรอมดวยบริวาร ๗ คน  มาถงึท่ี 
ประทับพระศาสดาแลว  เขาไปเฝา  ไดฟงพระธรรมเทศนา  บรรล ุ
พระอรหัตพรอมท้ัง ๘ คนแลว  ทลูขออุปสมบท  พระศาสดาก็ทรง 
อนุญาตใหเปนภิกษุ  ดวยพระพุทธพจนโดยนัยหนหลัง.   ทานทูลเชิญ 
เสด็จไปกรุงอุชเชนี  ตามพระราชประสงคของพระเจาจัณฑปชโชต. 
พระศาสดารับสั่งวา  ทานไปเองเถิด  เมื่อทานไปแลว  พระเจาแผนดิน 
จักทรงเลื่อมใส.   ทานถวายบังคมลา  พาภิกษุบริวาร ๗ องคกลบัไป 
กรุงอุชเชนี  ประกาศพระพุทธศาสนาใหพระเจาจัณฑปชโชตและชาว 
พระนครเลื่อมใสแลว  กลับมาสํานักพระศาสดา. 
        พระมหากัจจานะนั้น  เปนผูฉลาดในการอธิบายความแหงคําท่ี  
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ยอใหพิสดาร  ไดสรรเสริญแตพระศาสดาวา  เปนเยี่ยมกวาสาวกอ่ืนใน  
ทางนั้น.  วันหน่ึง  พระศาสดาทรงแสดงธรรมวา  ผูมีปญญา  ไมควร 
ตามคิดถึงส่ิงที่ลวงไปแลว  ไมควรมุงหมายส่ิงท่ียังไมมาถึง  เพราะ 
วาสิ่งท่ีลวงไปแลว  สิ่งนัน้ก็ละเสียแลว  สิ่งใดยังไมมาถึงแลว  สิ่งน้ัน 
กยังไมไดมาถึง   ผูใดเห็นแจงในธรรมท่ีเกิดข้ึนจําเพาะหนาในที่นั้น ๆ 
ในกาลน้ัน ๆ ไมงอนแงน  ไมคลอนแคลน   ครั้นรูธรรมนั้นแลว 
พึงใหธรรมนั้นเจริญเนือง ๆ  ความเพียรควรทําเสียในวันนี้แล  ใครเลา 
จะพึงรูวา  ความตายจะมีตอพรุงน้ี  เพราะวาความผัดเพ้ียนตอมฤตยุราช 
ที่มีเสนาใหญ  ไมมีเลย  ผูรูที่เปนคนสงบระงับ  ยอมกลาวสรรเสริญ 
ผูมีความเพียร  ไมเกียจครานท้ังกลางวันกลางคืน  อยูดวยความไม 
ประมาทอยางนี้วา  ผูมีราตรีเดียวเจริญ.   ครั้นตรัสอยางนี้แลว  เสด็จ 
ลุกเขาวิหารท่ีประทับ.  ภิกษุทั้งหลายไมไดชองเพ่ือจะกราบทูลถามความ 
แหงคําท่ีตรัสโดยยอใหเขาใจกวางขวาง  เห็นความสามารถของพระ- 
กัจจานะ  จึงไปหา  อาราธนาใหทานอธิบาย.   ทานอธิบายใหฟงวา  ทาน 
ผูมีอายุ  เรารูความแหงธรรมที่ทรงแสดงแลวโดยยอนั้น  ตามความ 
พิสดารวา  เมื่อบุคคลคิดวา  ในกาลไกลลวงแลว  ตากับรูป  หกูับเสียง 
จมูกกับกลิ่น  ลิ้นกับรส  กายกับสิ่งท่ีจะพึงถูกตองดวยกาย  ใจกับ 
อารมณที่เกิดกับใจของเรา  มีแลวอยางนั้น   ความกําหนัดพอใจใน 
สิ่งเหลาน้ันก็ผูกพันวิญญาณ   เพราะวิญญาณอันความกําหนัดพอใจ 
ผูกพันแลว  ผูนั้นก็เพลิดเพลินสิ่งน้ัน ๆ  ผูที่เพลิดเพลินสิ่งน้ัน ๆ 
อยางนี้  ชื่อวาตามคิดถึงส่ิงท่ีลวงแลว.   ไมคิดอยางนั้น  ความกําหนัด  
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พอใจในส่ิงนั้น ๆ ก็ไมผูกพันวิญญาณได  ผูนั้นกไ็มเพลิดเพลินสิ่งน้ัน ๆ  
ผูที่ไมเพลิดเพลินสิ่งน้ัน ๆ อยางนี้   ชือ่วาไมตามคิดถึงส่ิงท่ีลวงแลว. 
บุคคลต้ังจิตไวเพ่ือหมายจะไดสิ่งท่ีตนยังไมไดแลววา  ในกาลไกลขางหนา 
นัยนตากับรูปเปนตนของเราจักเปนอยางนี้  เพราะความต้ังจิตอยางนั้น 
เปนปจจัย   ผูนั้นก็เพลิดเพลินสิ่งน้ัน ๆ  ผูที่เพลิดเพลินสิ่งน้ัน ๆ อยางนี้ 
ชื่อวามุงหมายส่ิงท่ียังไมมาถึง.   บุคคลไมต้ังจิตเพ่ือจะหมายไดสิ่งท่ีตน 
ยังไมไดแลวอยางนั้น  ก็ไมเพลิดเพลินสิ่งน้ัน ๆ  ผูที่ไมเพลิดเพลินสิ่ง 
นั้น ๆ อยางนี้  ชื่อวาไมมุงหมายส่ิงที่ตนยังไมมาถึงแลว.  นยันตากับรูป 
อยางละ ๒ ๆ อันใดเกิดข้ึนจําเพาะหนา  ถาวาความกําหนัดพอใจในส่ิง 
นั้น ๆ ผูกพันวิญญาณไดแลว  บุคคลน้ันก็เพลิดเพลินสิ่งน้ัน ๆ ผูเพลิดเพลิน 
สิ่งน้ัน ๆ อยางนี้   ชื่อวางอนแงนคลอนแคลนในธรรมที่เกิดข้ึนจําเพาะ 
หนา.  ถาความกําหนัดพอใจในส่ิงน้ัน ๆ ไมผูกพันวิญญาณได   บุคคล 
ก็ไมเพลิดเพลินสิ่งน้ัน ๆ  ผูที่ไมเพลิดเพลินสิ่งน้ัน ๆ อยางนี้   ชือ่วา 
ไมงอนแงนคลอนแคลนในธรรมที่เกดิข้ึนจําเพาะหนา.  ทานผูมีอายุ เรา 
เขาใจเนื้อความธรรมท่ีทรงแสดงแลวโดยยอ  ตามความพิสดารอยางนี้. 
ถาทานท้ังหลายประสงค  ก็จงไปเขาเฝาพระศาสดา  ทูลถามความน้ันเถิด 
พระองคทรงแกอยางไร  จงจําไวอยางนั้นเถิด.   ภิกษุเหลาน้ัน  ลาพระ 
กัจจานะกลับมา  เขาไปเฝาพระศาสดา  ทูลความน้ันใหทรงทราบ.  พระ- 
องคตรัสสรรเสริญพระกจัจานะวา   ภิกษุทั้งหลาย  กัจจานะเปนคน 
มีปญญา   ถาทานถามความน้ันกะเรา   แมเราก็คงแกเหมือนกัจจานะ 
แกแลวอยางนั้น  ความของธรรมท่ีเราแสดงแลวโดยยอนั้น  อยางนั้น  



นักธรรมโท - อนุพุทธประวัติ - หนาท่ี 57 

แล  ทานทั้งปวงจําไวเถิด.  พระกัจจานะเปนผูฉลาดในการอธิบายคําท่ียอ  
ใหกวางขวาง  พระศาสดาทรงสรรเสริญในทางนั้น  มีดังนี้เปนตัวอยาง. 
        ยังมีธรรมภาษิตอ่ืนอีกของพระเถระ  อันพระธรรมสังคาหกาจารย 
ยกข้ึนสูสังคีติ  คือ  มธุปณฑิกสูตร๑  และอุทเทสวิภังคสูตร๒  ที่แจก 
ธรรมอันพระศาสดาทรงแสดงแลวโดยยอเหมือนกัน   และมธุรสูตร๓ 

แสดงความไมแตกตางกันแหงวรรณะ ๔ เหลา  ในมัชฌิมนิกาย. 
        การรูทัว่ถึงธรรม  จํารูจักถือเอาความแหงภาษิตท่ียอไดโดยกวาง 
ขวาง  เหมาะแกภูมิแหงตนผูปฏิบัติและแหงผูอ่ืนอันตนส่ังสอน  และ 
จํารูจักยอถือเอาความแหงภาษิตท่ีพิสดาร   เพ่ือทรงไวเปนหลักและสั่ง 
สอนผูอ่ืนใหรูจักกําหนด.   ประการทีต่น  สงเคราะหในอัตถาปฏิสัมภิทา 
ปญญาอันแตกฉานในอรรถคือเนื้อความ.   ประการที่หลัง   สงเคราะห 
ในธัมมปฏิสมัภิทา  ปญญาอันแตกฉานในธรรมคือหัวขอ.   การแสดง 
แกผูอ่ืนใหประโยชนสําเร็จใน ๒ ทางนั้น   สงเคราะหในนิรุตติปฏ-ิ 
สัมภิทา  ปญญาอันแตกฉานในนิรุตติ  คือภาษาเขาใจพูด   และ 
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา  ปญญาอันแตกฉานในปฏิภาณ  คือความฉลาด 
ไหวพริบ.   การรูทั่วถึงธรรมอันยังประโยชนใหสําเร็จแกตนและผูอ่ืน 
สงเคราะหในปฏิสัมภิทา ๔ อยางนี้.   พระสาวกผูสามารถในทางนี้ 
ยอมเปนกําลังใหญของพระศาสดา   ในการประกาศพระพุทธศาสนา. 
พระกัจจานะเปนเยี่ยมแหงพระสาวกพวกน้ี  จึงทรงยกยองในท่ีเอตทัคคะ 
เปนพิเศษ. 
 
๑.  ม.  มู.  ๑๓/๒๒๐.    ๒.  ม.  อุป.  ๑๔/๔๑๑.   ๓.  ม.  มู.  ๑๓/๔๒๙.  
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        ครั้งหนึ่ง  พระมหากัจจานะ  อยู ณ เขาโกรก  คือมีทางข้ึนดาน   
หน่ึง  อีกดานหน่ึงเปนโกรก  อีกนัยหนึ่งวาอยู ณ ภูเขาชื่อปวัตตะแขวง 
เมืองกุรรฆระ   ในอวันติชนบท  อุบาสกคนหน่ึงชื่อ  โสณกฏุิกณัณะ 
ผูอุปฏฐากของทานปรารภจะบวช   ทานไดชี้แจงแกโสณอุบาสกถึง 
การประพฤติพรหมจรรยลําบากอยางไร  แนะนําใหบําเพ็ญศาสนปฏิบัติ 
ในฆราวาส   แตโสณอุบาสกยังปรารถนาเพ่ือจะบวช  ไดออนวอนขอ 
ใหทานสงเคราะหเนือง ๆ มา  ในที่สุดทานรับบรรพชาให  ในครั้งน้ัน 
พระศาสดาประทานพุทธานุญาต  ใหพระสงฆเปนเจาหนาท่ีรับอุปสมบท 
คนผูขอเขาคณะแลว  สงฆมีจํานวนภิกษุ ๑๐ รูป ทีเ่รียกวา ทสวรรค จึง 
ใหอุปสมบทได.  ในอวันติทักขิณาชนบทมีภิกษุนอย กวาพระมหากัจจานะ 
จะชุมนุมภิกษุเขาเปนสงฆทสวรรคอุปสมบทโสณสามเณรได  ตอลวง 
สามปแลว.  ดวยเหตุนี้  เมื่อพระโสณะลาเพื่อจะไปเฝาพระศาสดา 
ผูเสด็จประทับอยู ณ กรุงสาวัตถีในเวลาน้ัน  ทานส่ังใหไปถวายบังคม 
พระบาทแหงพระศาสดาดวยเศียรเกลาตามคําของทาน  และใหกราบทูล 
ถึงการปฏิบติัพระวินัยบางอยาง  อันไมสะดวกแกภิกษุผูอยูในชนบทนั้น 
มีการอุปสมบทนั้นดังกลาวแลวเปนอาทิ  เพ่ือไดรับพระพุทธดําริแหง 
พระศาสดา.   พระองคไดทรงทราบจากพระโสณะแลวไดทรงอนุญาต 
ผอนปรน  ในขออุปสมบทไมสะดวกน้ัน  ประทานพระพุทธานุญาตวา 
ในปจจันตชนบท  คือแควนนอกจากมณฑลกลางเหมือนอยางอวันติ- 
ชนบท  ใหสงฆมีจํานวน ๕ รูป  ทั้งพระวินัยธร  นี้จักกลาวขยายความ 
ในประวัติแหงพระโสณกุฏิกัณณะขางหนา.  
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        พระมหากัจจานะ  เปนผูมีรูปงาม  มีผิวเหลือง  ผิดจากเขาใจ  
กันวาอวนล่ํา  อุทรพลุย.   เนื่องดวยรูปสมบัติของทาน  มีเรื่องเลาใน 
อรรถกถาธรรมบทวา  เศรษฐีเมืองโสเรยยะ  เห็นทานแลว  นึก 
ดวยความลําพองวา  ถาไดภรรยามีรูปอยางทานจะดีนักหนา  ดวย 
อํานาจบาปน้ัน  เพศแหงเศรษฐีบุตรนั้นกลับเปนสตรี  ไดความอาย 
เปนอยางยิ่ง  ตอไดขมาทานแลว  เพศจึงกลับเปนบุรุษตามเดิม. 
        พระมหากัจจานะนั้น  ตามความในมธุรสูตร  อยูมาภายหลัง 
แหงพุทธปรินิพพาน.  ในสูตรนั้นเลาวา  ครั้งท่ีทานอยูที่คุนธาวัน  แขวง 
มธุรราชธานี   พระเจามธุรราชอวันตีบุตรเสด็จไปหา  ตรัสวา  พวก 
พราหมณถือวาพวกเขาเปนผูประเสริฐบริสุทธิ์  เกิดจากพรหม  ทาน 
เขาใจวาอยางไร ?   พระมหากัจจานะทูลตอบวา  นั่นเปนแตคําบันลือ 
ของเขา   ทานชักอุทาหรณมาแสดงเปนขอ ๆ ที่วรรณะ ๔ เหลาไม 
ตางอะไรกันดังนี้ :- 
        ๑.  ในวรรณะ ๔ เหลาน้ี  วรรณะเหลาใดเปนผูมั่งมี  วรรณะ 
เดียวกันและวรรณะอ่ืน  ยอมเขาเปนเสวกของวรรณะนั้น. 
        ๒.  วรรณะใด  ประพฤติอกุศลกรรมบถ  เบื้องหนาแตมรณะ 
วรรณะนั้น  ยอมเขาสูอบายเสมอกันหมด  ไมมีพิเศษ. 
        ๓.  วรรณะใด  ประพฤติอกุศลกรรมบถ  เบื้องหนาแตมรณะ 
วรรณะนั้น  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเหมือนกันหมด. 
        ๔.  วรรณะใด  ทําโจรกรรม  ทําปรทาริกกรรม  วรรณะนั้น 
ตองรับราชอาญาเหมือนกันหมด  ไมมยีกเวน.  
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        ๕.  วรรณะใด  ออกบวช  ต้ังอยูในศีลในธรรม  วรรณะนั้น  
ยอมไดรับความนับถือ  และไดรับบํารุง  และไดรบัคุมครองรักษา 
เสมอกันหมด. 
        พระเจามธุรราช  ตรสัสรรเสริญธรรมภาษิตของพระเถรเจาแลว 
แสดงพระองคเปนอุบาสก  ถึงพระเถรเจากับพระธรรมพระสงฆเปน 
สรณะ.   ทานทูลหามวา  อยาถึงทานเปนสรณะเลย  จงถึงพระผูมี 
พระภาคเจาผูเปนสรณะของทานเปนสรณะเถิด.   พระเจามธุรราชตรัส 
ถามวา  เดี๋ยวน้ีพระผูมีพระภาคเจาน้ัน  เสด็จอยู ณ ที่ไหน ?   ทานทูล 
วา  พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานเสียแลว.   พระเจามธุรราชตรัสวา 
ถาพระองคทรงไดสดับวา  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยูที่ใด  แมไกล 
เทาไกล   พระองคคงจักเสด็จไปเฝาใหจงได   พระผูมีพระภาคเจา 
ปรินิพพานเสียแลว  พระองคขอถึงพระผูมีพระภาคเจา  แมปรนิิพพาน 
แลวน้ัน  กับพระธรรม พระสงฆ  เปนสรณะ.   ความแหงมธุรสูตรนี้ 
กลาวไวชัดเจนวา  พระมหากัจจานะ  อยูมาจนภายหลังแหงพุทธ- 
ปรินิพพาน  แตบาลีมหาปรินิพพานสูตรก็ดี  บาลปีญจสติกขันธกะก็ดี 
ไมไดกลาวถึงพระมหากัจจานะเลย  ซ้าํกลาวชัดดวยวา  พระอนุรุทธะ 
เปนพระเถระผูใหญรองพระมหากัสสปะลงมาในเวลาน้ัน.   ยุกติเปน 
อยางไร  สุดแลวแตจะสันนิษฐาน.  
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                             ๘.  ประวัติแหงพระโมฆราช  
        พระโมฆราชน้ัน  เกดิในสกุลพราหมณ ณ กรงุสาวัตถี  กอน 
พระศาสดา  มีอายุควรแกการเลาเรียนแลว  ไดไปฝากตัวเปนศิษย 
เรียนศิลปะ   ในสํานักพราหมณพาวรี  ปุโรหิตแหงพระเจาปเสนทิโกศล- 
ราช  ครั้นพราหมณพาวรี  เบื่อหนายในฆราวาส  ทูลลาพระเจาโกศล 
ออกจากตําแหนงปุโรหิต  ออกบวชเปนชฎิล  ต้ังอาศรมอยูที่ฝง 
โคธาวารี  ในที่พรมแดนแหงเมืองอัสสกะและเมืองอาฬกะ  โมฆราช 
พรอมกับมาณพอ่ืนผูเปนศิษย  ไดติดตามออกบวช  และอยูในสํานัก 
อาจารย. 
        ครั้นถึงพุทธุปบาทกาล  พาวรีไดทราบขาววา  พระสมณโคดม 
พระโอรสของศากยราช  เสด็จออกบรรพชา  ปฏญิญาพระองควาเปน 
ผูตรัสรูเองโดยชอบ  แสดงธรรมส่ังสอนประชุมชน  มีคนเชื่อและเลื่อม 
ใส  ยอมตนเปนสาวก  ปฏิบัติตามคําสั่งสอนเปนอันมาก  พาวรีคิด 
หลากใจ  ใครจะสืบสวนใหไดความแน  จึงเรียกมาณพผูเปนศิษย ๑๖ คน 
มีอชิตมาณพเปนหัวหนา  ผูกปญหาใหคนละอยาง ๆ  ใหไปทูลถาม 
ลองดู.  มาณพทั้ง ๑๖ คนลาอาจารยแลว  พามาณพที่เปนบริวารไป 
เฝาพระศาสดาที่ปาสาณเจดีย  แวนแควนมคธ  ทูลขอโอกาสถามปญหา 
คนละอยาง ๆ. 
        ครั้นพระศาสดา  ทรงอนุญาตแลว  อชิตมาณพทูลถามปญหา 
เปนทีแรก ๔ ขอดังน้ีวา  โลกคือหมูสัตว  อันอะไรปดบังไว  จึงหลง  
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อยูในที่มืด ?  เพราะอะไรเปนเหตุ  จึงไมมีปญญาเห็นปรากฏ ?  พระ-  
องคตรัสวา  อะไรเปนเครื่องฉาบไลสัตวโลกน้ันใหติดอยู ?  และตรัสวา 
อะไรเปนภัยใหญของสัตวโลกนั้น ? 
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  โลกคือสัตวหมูสัตว  อันอวิชชาคือ 
ความไมรูแจง  ปดบังไวแลว  จึงหลงดุจอยูในที่มืด   เพราะความอยาก 
มีประการตาง ๆ  และความประมาทเลินเลอ  จึงไมมีปญญาเห็นปรากฏ 
เรากลาววา  ความอยากเปนเครื่องฉาบไลสัตวโลกใหติดอยู  และกลาววา 
ทุกขเปนภัยใหญของสัตวโลกนั้น. 
        อ.  ขอพระองคจงตรัสบอกวา  อะไรเปนเครื่องหาม  เปนเครื่อง 
กันความอยาก  อันเปนดจุกระแสนํ้า  หลั่งไหลไปในอารมณทั้งปวง 
ความอยากน้ัน  จะละได  เพราะธรรมอะไร ? 
        พ.  เรากลาววา  สติเปนเครื่องหาม  เปนเครื่องกันความอยาก 
นั้น  และความอยากน้ัน  จะละได  เพราะปญญา. 
        อ.  ปญญา  สติ  กับนามรูปนั้น  จะดับไป ณ ที่ไหน ?  พระเจาขา 
ทูลถามแลว  ขอพระองคตรัสบอกความขอน้ีแกขาพระเจา. 
        พ.  เราจะแกปญหาท่ีทานถามถึงท่ีดับนามรูปสิ้นเชิง  ไมมีเหลือ 
แกทาน  เพราะวิญญาณดับไปกอน  นามรูปจึงดับไป ณ ที่นั้นเอง. 
        อ.  ชนผูมีธรรมไดพิจารณาเห็นแลว  และชนผูยังตองศึกษา 
อยู ๒ พวกน้ีมีอยูในโลกเปนอันมาก   ขาพระเจาขอทูลถามถึงความ 
ประพฤติของชน ๒ พวกน้ัน  พระองคมีปญญาแกกลา  ขอจงตรัสบอก 
แกขาพระเจา.  
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        พ.  ภิกษุผูมีธรรมไดพิจารณาเห็นแลว  และชนผูนั้นยังตองศึกษา  
อยู  ตองเปนคนไมกําหนัดในกามทั้งหลาย  มีใจไมขุนมัว  ฉลาดใน 
ธรรมทั้งปวง  มีสติอยูทุกอิริยาบถ. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีอ่ชิตมาณพทูลถามอยางนี้แลว 
โมฆราชมาณพปรารภจะทูลถามปญหา.   ไดยินวาโมฆราชมาณพนั้น 
ถือตัววาเปนคนมีปญญากวามาณพท้ัง ๑๕ คน  คิดจะทูลถามกอน  แต 
เห็นวาอชิตมาณพเปนผูใหญกวา  จึงยอมใหทูลถามกอน   ครั้นอชิต- 
มาณพทูลถามแลว  จึงปรารภจะทูลถามเปนที่ ๒.   พระศาสดาทอด 
พระเนตรเห็นอาการอยางนั้นแลว  จึงตรัสหามวา  โมฆราชทานรอให 
มาณพอ่ืนถามกอนเถิด.  โมฆราชมาณพก็หยุดนิ่งอยู. 
        ลําดับนั้น  ติสสเมตตเตยยมาณพทูลถามปญหาเปนที่ ๒ วา  ใคร 
ชื่อวาเปนผูสันโดษ  คือเต็มความประสงคในโลกน้ี  ความอยากซ่ึงเปน 
เหตุทะเยอทะยานดิ้นรนของใครไมมี  ใครรูสวนขางปลายท้ัง ๒  (คือ 
อดีต กับ อนาคต)  ดวยปญญาแลว  ไมติดอยูในสวนทามกลาง 
(คือปจจุบัน)  พระองคตรัสวา  ใครเปนมหาบุรุษ  ใครลวงความอยาก 
อันผูกใจสัตวในโลกน้ี  ดุจดายเปนเครื่องเย็บผาใหติดกันไปได ? 
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  ภิกษุผูประพฤติพรหมจรรย  สํารวม 
ในกามทั้งหลาย  ปราศจากความอยากแลว  มีสติระลึกอยูทุกเม่ือ 
พิจารณาเห็นโดยชอบแลว  ดับเครื่องรอนกระวนกระวายเสียไดแลว 
ชื่อวาเปนผูสันโดษ  คือเต็มความประสงคในโลกน้ี  ความอยากซ่ึง 
เปนเหตุทะเยอทะยานดิ้นรนของภิกษุนั้นแลไมมี  ภิกษุนั้นแล  รูสวน  
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ขางปลายท้ัง ๒ ดวยปญญาแลว  ไมติดอยูในสวนทามกลาง   เรากลาว  
วา  ภิกษุนั้นแล  เปนมหาบุรุษ  ภิกษุนัน้แล  ลวงความอยากอันผูก 
ใจสัตวไวในโลกนี ้ ดุจดายเปนเครื่องเย็บผาใหติดกันไปได. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีติ่สสเมตตเตยยมาณพทูลถามอยาง 
นี้แลว  ปุณณกมาณพทูลถามปญหาเปนปญหาที่ ๓ วา   บัดนีม้ีปญหามาถึง 
พระองคผูหาความหวาดหวั่นมิได  รูเหตุที่เปนรากเงาของส่ิงทั้งปวง 
ขาพระเจาขอทูลถาม  หมูมนุษยในโลกน้ี  คือ  ฤษี  กษัตริย  พราหมณ 
เปนอันมาก  อาศัยอะไร  จึงบูชายัญบวงสรวงเทวดา  ขอพระองคจง 
ตรัสบอกความขอน้ันแกขาพระเจา. 
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  หมูมนุษยเหลานั้น  อยากไดของท่ี 
ตนปรารถนา  อาศัยของที่มีชราทรุดโทรม  จึงบูชายัญบวงสรวงเทวดา. 
        ป.  หมูมนุษยเหลานั้น  ถาไมประมาทในยัญของตน  จะขามพน 
ชาติชราไดบางหรือไม ? 
        พ.  หมูมนุษยเหลานั้น  มุงลาภที่ตนหวัง  จึงพูดสรรเสริญการ 
บูชายัญ  รําพันถึงส่ิงท่ีตนใครดังนั้น  ก็เพราะอาศัยลาภ  เรากลาววา 
ผูบูชายัญเหลาน้ัน  ยังเปนคนกําหนัดยินดีในภพ  ไมขามพนชาติชรา 
ไปได. 
        ป.  ถาผูบูชายัญเหลาน้ัน  ขามพนชาติชราเพราะยัญของตนไมได 
เมื่อเปนเชนน้ัน  ใครเลาในเทวโลกหรือมนุษยโลก  ขามพนชาติชรา 
นั้นไดแลว ? 
        พ.  ความอยากซ่ึงเปนเหตุทะเยอทะยาน  ดิ้นรนในโลกไหน ๆ  
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ของผูใดไมมี  เพราะไดพิจารณาเห็นธรรมท่ียิ่งและหยอนในโลก  เรา  
กลาววา  ผูนั้นสงบระงับแลว  ไมมีทจุริตความประพฤติชั่วอันจะทํา 
ใหมัวหมองดุจควันไฟอันจับเปนเขมา  ไมมีกิเลสอันจะกระทบจิต  หา 
ความอยากทะเยอทะยานมิได  ขามพนชาติชราไปไดแลว. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีปุ่ณณกมาณพทูลถามอยางน้ี 
แลว  เมตตคูมาณพ  ทูลถามปญหาเปนที่ ๔ วา  ขาพระเจาขอทูลถาม 
ขอพระองคจงตรัสบอกขอความท่ีจะทูลถามนั้นแกขาพระเจา  ขาพระ- 
เจาทราบวาพระองคถึงท่ีสุดจบไตรเพท  มีจิตอันไดอบรมดีแลว  ทกุข 
ในโลกหลายประการ  ไมใชแตอยางเดียวน้ี  มีมาแลวแตอะไร ? 
        พระศาสดาทรงพยากรณวา   ทานถามเราถึงเหตุเปนแดนเกิด 
แหงทุกข  เราจะบอกแกทานตามรูเห็น  ทุกขในโลกน้ี  มีอุปธคืิอกรรม 
และกิเลสเปนเหตุ  ลวนเกิดมากอนแตอุปธิ  ผูใดเปนคนเขลา  ไมรูแลว 
กระทําอุปธินั้นใหเกิดข้ึน  ผูนั้นยอมถึงทุกขเนือง ๆ  เหตุนั้น  เม่ือรู 
เห็นวาอุปธิเปนแดนเกิดแหงทุกข  อยากระทําใหเกิดมี. 
        ม.  ขาพระเจาทูลถามขอใด  ก็ทรงแกขอน้ันประทานแก 
ขาพระเจาแลว  ขาพระเจาขอทูลถามขออ่ืนอีก  ขอเชิญพระองคทรงแก 
อยางไรผูมีปญญาจึงขามพนหวงทะเลใหญ  คือชาติชราและโศกพิไร 
รําพันเสียได ?   ขอพระองคจงทรงแกขอน้ันประทานแกขาพระเจา 
เพราะวาพระธรรมนั้น  พระองคทราบแลว. 
        พ.  เราจักแสดงธรรมท่ีจะพึงเห็นแจงดวยตนเอง   ในอัตภาพน้ี 
ไมตองพิศวงตามคําของผูอ่ืนวา  คืออยางนี้ ๆ  ที่บุคคลไดทราบแลว  
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จักเปนผูมีสติขามความอยากอันใหติดอยูในโลกเสียไดแกทาน.  
        ม.  ขาพระเจายินดีธรรมท่ีสูงสุดนั้นเปนอยางยิ่ง. 
        พ.  ทานรูอยางใดอยางหนึ่ง  ในสวนเบื้องบน  (คืออนาคต) 
ในสวนเบื้องตํ่า  (คืออดีต)  ในสวนทามกลาง  (คือปจจุบัน)  จง 
บรรเทาความเพลิดเพลิน  ความยึดมั่น  ในสวนเหลาน้ันเสีย  วิญญาณ 
ของทานจักไมต้ังอยูในภพ   ภิกษุผูมีธรรมเปนเครื่องอยูอยางนี้  มีสติ 
ไมเลินเลอ  ไดทราบแลว  ละความถือมั่นวาของเราเสียไดแลว  จัก 
ละทุกข  คือชาติชราและโศกพิไรรําพันในโลกน้ีได. 
        ม.  ขาพระเจาชอบใจพระวาจาของพระองคอยางยิ่ง  ธรรม 
อันไมมีอุปธิ  พระองคทรงแสดงชอบแลว  พระองคคงจะละทุกขไดแน 
แลว  เพราะวาพระองคไดทรงทราบธรรมนี้แลว   แมทานผูรูที่พระองค 
ทรงสั่งสอนอยูเปนนิตยไมหยุดหยอน  คงละทุกขนั้นไดดวยเปนแน 
เหตุนั้น   ขาพระเจาจึงไดมาถวายบังคมพระองค  ดวยต้ังใจจะใหทรง 
สั่งสอนขาพระเจาเปนนิตยไมหยุดหยอนเหมือนอยางนั้นบาง. 
        พ.  ทานรูวาผูใดเปนพราหมณ  ถึงท่ีสุดจบไตรเพท  ไมมีกิเลส 
เครื่องกังวล  ไมติดของอยูในกามภพ  ผูนั้นแล  ขามลวงเหตุแหงทุกข 
ดุจหวงทะเลอันใหญนี้ไดแนแลว   ครัน้ขามถึงฝงแลว  เปนคนไมมี 
กิเลสอันตรึงจิต  สิ้นความสงสัย  ผูนั้นครั้นรูแลว  ถึงท่ีสุดจบไตรเพท 
ในศาสนานี้   ละธรรมที่เปนเหตุติดของอยูในภพนอยภพใหญเสียได 
แลว  เปนคนมีความอยากส้ินแลว  ไมมีกิเลสอันจะกระทบจิต  หาความ 
อยากทะเยอทะยานมิได  เรากลาววา  ผูนั้นแลขามพนชาติชราไดแลว.  
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        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีเ่มตตคูมาณพทูลถามฉะนี้แลว  
โธตกมาณพทูลถามปญหาเปนคํารบ ๕ วา  ขาพระเจาทูลถามพระ- 
องค  ขอจงตรัสบอกแกขาพระเจา ๆ  อยากฟงพระวาจาของพระองค 
ขาพระเจาไดฟงพระสุรเสียงของพระองคแลว   จะศึกษาขอปฏิบัติอัน 
เปนเครื่องดับกิเลสของตน. 
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  ถาอยางนั้น  ทานจงเปนคนมีปญญา 
มีสติ  ทําความเพียรในศาสนานี้เถิด. 
        ธ.  ขาพระเจาไดเห็นพระองคผูเปนพราหมณ  หากังวลมิได 
เที่ยวอยูในเทวโลกและมนุษยโลก  เหตุนั้น  ขาพระเจาขอถวายบังคม 
พระองค  ขอพระองคทรงเปลื้องขาพระเจาเสียจากความสงสัยเถิด. 
        พ.  เราเปลื้องใคร ๆ ในโลก  ผูยังมีความสงสัยอยูไมได  เมื่อ 
ทานรูธรรมอันประเสริฐ  ก็จักขามหวงทะเลใหญคือกิเลสอันนี้เสีย 
ไดเอง. 
        ธ.  ขอพระองค  จงทรงพระกรุณาแสดงธรรมอันสงัดจากกิเลสที ่
ขาพระเจาควรจะรู  สั่งสอนขาพระเจาใหเปนคนโปรงไมขัดของ  ดุจ 
อากาศ  สงบระงับกิเลสเสียได  ไมอาศัยสิ่งหน่ึงส่ิงใดเท่ียวอยูในโลกนี.้ 
        พ.  เราจะบอกอุบายเครื่องสงบระงับกิเลส  ซึ่งจะเห็นเอง  ไม 
ตองเชื่อตามต่ืนขาว  ที่บุคคลไดทราบแลว  จักมสีติ  ขามความอยาก 
ที่ตรึงใจในโลกเสียไดแกทาน. 
        ธ.  ขาพระเจาชอบใจอุบายเครื่องสงบระงับกิเลสอันสูงสุดนั้นเปน 
อยางยิ่ง.   
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        พ.  ถาทานรูวา  ความทะยานอยากเบ้ืองบนเบ้ืองตํ่าทามกลาง  
เปนเหตุใหติดของอยูในโลก  ทานอยาทําความทะยานอยากเพื่อจะเกิด 
ในภพนอยภพใหญ. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีโ่ธตกมาณพทูลถามอยางนี้แลว 
อุปสีวมาณพทูลถามปญหาเปนคํารบ ๖ วา   ลําพังขาพระเจาผูเดียว 
ไมไดอาศัยอะไรแลว  ไมอาจขามหวงทะเลใหญคือกิเลสได  ขอพระองค 
ตรัสบอกอารมณที่หนวงเหน่ียว  อันขาพระเจาควรอาศัยขามหวงน้ี 
แกขาพระเจาเถิด. 
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  ทานจงเปนผูมีสติเพงอากิญจัญญา- 
ยตนฌาน  อาศัยอารมณวาไมมี ๆ ดังน้ี  ขามหวงเสียเถิด   ทานจงละ 
กามท้ังหลายเสีย  เปนคนเวนจากความสงสัย  เห็นธรรมท่ีสิ้นไปแหง 
ความทะยานอยาก  ใหปรากฏชัดทั้งกลางคืนกลางวันเถิด. 
        อุ.  ผูใด  ปราศจากกําหนัดในกามท้ังหลายท้ังปวงแลว 
ลวงฌานอ่ืนไดแลว  อาศัยอากิญจัญญายตนฌาน  (คือความเพงใจวา 
"ไมมีอะไร" เปนอารมณ)  นอมใจแลวในอากิญจัญญายตนฌานอัน 
เปนธรรมท่ีเปลื้องสัญญาอยางประเสริฐสุด  ผูนั้น  จะตองอยูในอากิญ- 
จัญญายตนฌานน้ัน  ไมมีเสื่อมบางหรือ ? 
        พ.  ผูนัน้  จะต้ังอยูในอากิญจัญญายตนฌานนั้นไมมีเสื่อม  สิ้น 
ปเปนอันมาก   เขาจะเปนผูยั่งยืนอยูในอากิญจัญญายตนฌานนั้น  หรือ 
จะดับขันธปรินิพพาน  วิญญาณของผูเชนนั้น  จะเปนฉันใด ?  
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        พ.  เปลวไฟอันกําลังลมเปาแลวดับไป  ไมถึงความนับวาไดไป  
แลวขางทิศไหน  ฉันใด  ทานผูรูพนไปแลวจากกองนามรูปยอมดับไปไมมี 
เชื้อเหลือ  (คือดับพรอมท้ังกิเลสทั้งขันธ)  ไมถึงความนับวาไปเกิด 
เปนอะไร  ฉันนั้น. 
        อุ.  ทานผูนั้น  ดับไปแลว   หรือวาเปนแตไมมีตัว  หรือจะเปน 
ผูต้ังอยูยั่งยืน  หาอันตรายมิได  ขอพระองคทรงพยากรณความขอน้ัน 
แกขาพระเจา  เพราะวา  ธรรมนั้นพระองคไดทรงทราบแลว. 
        พ.  ประมาณแหงเบญจขันธของผูที่ดับ  ปรินพิพานแลว  มิไดมี 
กิเลสซึ่งเปนเหตุกลาวผูนั้นวาไปเกิดเปนอะไร  ของผูนั้น  ก็มิไดมี 
เมื่อธรรมทั้งหลาย  (มีขันธเปนตน)  อันผูนั้นขจัดไดหมดแลว  ก็ 
ตัดทางแหงถอยคําท่ีพูดถึงนั้นวาจะเปนอะไรเสียทั้งหมด. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีอุ่ปสีวมาณพทูลถามอยางนี้แลว 
นันทมาณพทูลถามปญหาเปนที่ ๗ วา  ชนทั้งหลายกลาววา  มุนีมีอยู 
ในโลกดังน้ี  ขอนี้เปนอยางไร  เขาเรียกคนถึงพรอมดวยญาณ  หรือถึง 
พรอมดวยการเลี้ยงชีวิต  วาเปนมุนี. 
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  ผูฉลาดในโลกนี้ ไมกลาวคนวา 
เปนมุนี  ดวยความเห็น  ดวยความสดับ  หรือดวยความรู  เรากลาว 
วา  คนใด  ทาํตนใหปราศจากกองกิเลส  เปนคนหากิเลสมิได  ไมมี 
ความหวังทะยานอยากเที่ยวอยู  คนผูนั้นแล  ชื่อวา  มุนี. 
        น.  สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  กลาวความบริสุทธิ์  ดวย 
ความเห็น  ดวยความฟง  ดวยศีลและพรต  และดวยวิธีเปนอันมาก  
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สมณพราหมณเหลาน้ัน  ประพฤติในวิธีเหลาน้ัน  ตามท่ีตนเห็นวาเปน  
เครื่องบริสุทธ์ิ  ขามพนชาติชราไดแลวบางหรือหาไม  ขาพระเจาทูลถาม 
ขอพระองคตรัสบอกความขอน้ันแกขาพระเจาเถิด. 
        พ.  สมณพราหมณเหลาน้ัน  แมถึงประพฤติอยางนั้น  เรากลาว 
วาพนชาติชราไมไดแลว. 
        น.  ถาพระองคตรัสวา  สมณพราหมณเหลานั้นขามหวงไมได 
แลว  เมื่อเปนเชนนั้น  ใครเลาในเทวโลกหรือมนุษยโลก  ขามพน 
ชาติชราไดแลว. 
        พ.  เราไมกลาววา  สมณพราหมณอันชาติชราครอบงําแลวหมด 
ทุกคน  แตเรากลาววา  สมณพราหมณเหลาใดในโลกน้ี  ละอารมณที่ 
ตนไดเห็นไดฟงไดรู  และศีลพรตกับวิธีเปนอันมากเสียทั้งหมด  กําหนด 
รูตัณหาวาเปนโทษควรละแลว  เปนผูหาอาสวะมิได  สมณพราหมณ 
เหลาน้ันแล  ขามหวงไดแลว. 
        น.  ขาพระเจาชอบใจพระวาจาของพระองคเปนอยางยิ่ง  พระ- 
องคทรงแสดงธรรมอันไมมีอุปธิ  (กิเลส)  ชอบแลว  แมขาพระเจา 
ก็เรียกสมณพราหมณเหลาน้ันวา  ผูขามหวงไดแลว  เหมือนพระองค 
ตรัส. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีน่ันทมาณพทูลถามอยางนี้แลว 
เหมกมาณพทูลถามปญหาเปนที่ ๘ วา   ในปางกอนแตศาสนาของ 
พระองค  อาจารยทั้งหลายไดยืนยันวา  อยางนั้นไดเคยมีมาแลวอยางนี้ 
จักมีตอไปขางหนา  คําน้ันลวนเปนแตวาอยางนี้แล ๆ  สําหรับแตจะ  
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ทําความตรึกฟุงใหมากข้ึน  ขาพระเจาไมพอใจในคําน้ันเลย  ขอ  
พระองคตรัสบอกธรรมเปนเหตุถอนตัณหา  ที่ขาพระเจาทราบแลว  จะ 
พึงเปนคนมีสติ  ขามลวงตัณหาอันใหติดอยูในโลก  แกขาพระเจาเถิด. 
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  ชนเหลาใด  ไดรูวาพระนิพพานเปน 
ที่บรรเทาความกําหนัดพอใจในอารมณที่รัก   ซึ่งไดเห็นแลว  ไดฟง 
แลว  ไดดมแลว  ไดชิมแลว  ไดถูกแลว  และไดรูแลวดวยใจ  และ 
เปนธรรมไมเปลี่ยนแปลง   ดังน้ันแลว  เปนคนมีสติ  มีธรรมอันเห็น 
แลว  ดับกิเลสไดแลว  ชนผูสงบระงับกิเลสไดแลวน้ัน  ขามลวงตัณหา 
อันใหติดอยูในโลกไดแลว. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีเ่หมกมาณพทูลถามอยางนี้แลว 
โมฆราชมาณพ  ปรารภจะทูลถามปญหาอีก  พระศาสดาตรัสหามใหรอ 
กอนเหมือนหนหลัง   โตเทยยมาณพจึงทูลถามปญหาเปนที่ ๙ วา  กาม 
ทั้งหลายไมต้ังอยูในผูใด  ตัณหาของผูใดไมมี  และผูใดขามลวงความ 
สงสัยเสียได  ความพนของผูนั้นเปนเชนไร ? 
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  ความพนของผูนั้น  ที่จะเปนอยาง 
อ่ืนอีกมิไดมี  (อธิบายวา  ผูนั้นพนจากกาม  จากตัณหา  จากความ 
สงสัยแลว  กามก็ดี  ตัณหาก็ดี  ความสงสัยก็ดี  จะกลับเกิดข้ึน  ผูนั้น 
จักตองเพียรพยายามเพ่ือจะทําตนใหพนไปอีก  หามีไม  ความพนของผู 
นั้นเปนอันคงที่  ไมแปรผันเปนอยางอ่ืน). 
        ต.  ผูนัน้เปนคนมีความหวังทะเยอทะยานหรือไม  เปนคนมี 
ปญญาแท  หรือเปนแตกอตัณหาและทิฏฐิใหเกิดข้ึนดวยปญญา  ชา-  
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พระเจาจะรูจักทานมุนีนั้นไดดวยอยางไร ?  ขอพระองคตรัสบอกแก  
ขาพระเจาเถิด. 
        พ.  ผูนัน้เปนคนไมมีความหวังทะเยอทะยาน  จะเปนคนมีความ 
หวังทะเยอทะยานก็หาไม  เปนคนมีปญญาแท  จะเปนแตคนกอตัณหา 
และทิฏฐิใหเกิดดวยปญญาก็หาไม  ทานจงรูจักมุนีวา  คนไมมีกังวล  ไม 
ติดอยูในกามภพ  อยางนี้เถิด. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีโ่ตเทยยมาณพทูลถามอยางนี้แลว 
กัปปมาณพทูลถามปญหาเปนที่ ๑๐ วา  ขอพระองคตรัสบอกธรรมอัน 
เปนที่พ่ึงพํานักของชนอันชราและมรณะมาถึงรอบขาง  ดุจเกาะอันเปน 
ที่พํานักอาศัยของชนผูต้ังอยูในทามกลางสาคร เมื่อคลื่นเกิดที่นากลัวใหญ 
แกขาพระเจา  อยาใหเกิดทุกขนี้มีไดอีก. 
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  เรากลาววานิพพานอันไมมีกิเลส 
เครื่องกังวล  ไมมีตัณหาเครื่องถือม่ัน  เปนที่สิ้นแหงชราและมรณะนี้ 
แลเปนดุจเกาะ  หาใชธรรมอ่ืนไม  ชนเหลาใดรูนิพพานน้ันแลว  เปน 
คนมีสติ  มีธรรมอันเห็นแลว  ดับกิเลสไดแลว  ชนเหลาน้ันไมตองตก 
อยูในอํานาจของมาร  ไมตองเดินไปในทางของมารเลย. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีก่ัปปมาณพทูลถามอยางนี้แลว 
ชตุกัณณีมาณพทูลถามปญหาเปนที่ ๑๑ วา  ขาพระเจาไดทราบวาพระ- 
องคมิใชผูใครกาม  ขามลวงหวงกิเลสเสียไดแลว  จึงมาเฝาเพ่ือจะทูล 
ถามพระองคผูหากิเลสมิได   ขอพระผูมีพระภาคเจาผูมีปญญาดุจ 
ดวงตาเกิดพรอมตรัสรู  ขอจงแสดงธรรมอันระงับแกขาพระเจาโดย  
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ถองแท  เหตุวาพระองคทรงผจญกิเลสกามใหแหงหายได  ดุจพระ-  
อาทิตยอันสองแผนดินใหแหงดวยรัศมี  ขอพระองคผูมีพระปญญากวาง 
ใหญราวกับแผนดิน  ตรสับอกธรรมเปนเครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้ที่ 
ขาพระเจาควรจะทราบ  แกขาพระเจาผูมีปญญานอยเถิด. 
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  ทานจงนําความกําหนัดในกามเสีย 
ใหสิ้น  เห็นความออกไปจากกามโดยเปนความเกษมเถิด  กิเลสเครื่อง 
กังวล  ที่ทานยึดไวดวยตัณหาและทิฏฐิ  ซึ่งควรจะสละเสีย  อยาเสียด 
แทงใจของทานได  กังวลใดไดมีแลวในปางกอน  ทานจงใหกังวลน้ัน 
เหือดแหงเสีย  กังวลภายหลังอยาไดมีแกทาน  ถาทานจักไมถือเอา 
กังวลในทามกลาง  ทานจักเปนคนสงบระงับกังวลไดเที่ยวอยู  อาสวะ 
(กิเลส)  ซึ่งเปนเหตุถึงอํานาจมัจจุราช  ของชนผูปราศจากความ 
กําหนัดในนามรูปโดยอาการท้ังปวงมิไดมี. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีช่ตุกัณณีมาณพทูลถามอยางน้ี 
แลว  ภัทราวธุมาณพทูลถามปญหาเปนที่ ๑๒ วา  ขาพระเจาทูลขอ 
อาราธนาพระองคแลว  ผูทรงละอาลัย  ตัดตัณหาเสียได  ไมหว่ันไหว 
(เพราะโลกธรรม)  ละความเพลิดเพลินเสียได  ขามหวงกิเลสพนไปได 
แลว  ละธรรมเปนเครื่องใหดําริ  (ไปตาง ๆ)  คือตัณหาและทิฏฐิไดแลว 
มีพระปรีชาญาณอันดี  ชนที่อยูชนบทตาง ๆ  อยากจะฟงพระวาจาของ 
พระองค  มาพรอมกันแลวจากชนบทน้ัน ๆ  ไดฟงพระวาจาของพระองค 
แลว  จักกลบัไปจากท่ีนี่  ขอพระองคทรงแกปญหาเพ่ือชนเหลาน้ัน 
เพราะวาธรรมนั้นพระองคไดทรงทราบแลว.  



นักธรรมโท - อนุพุทธประวัติ - หนาท่ี 74 

        พระศาสดาทรงพยากรณวา  หมูชนนั้น  ควรจะนําตัณหาท่ีเปน  
เหตุถือม่ัน  ในสวนเบื้องบนเบ้ืองตํ่าเบื้องขวาง  คือทามกลางทั้งหมด 
ใหสิ้นเชิง  เพราะเขาถือมั่นสิ่งใด ๆ ในโลก  มารยอมติดตามเขาได 
โดยสิ่งน้ัน ๆ  เหตุนั้น  ภิกษุเมื่อรูอยู  เห็นหมูสัตวผูติดอยูในวัฏฏะ 
เปนดาวแหงมารน้ีวา  ติดอยูเพราะความถือม่ันดังน้ี  พึงเปนคนมีสติ 
ไมถือม่ันกังวลในโลกท้ังปวง. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีภั่ทราวุธมาณพทูลถามอยางน้ี 
แลว  อุทยมาณพทูลถามปญหาเปนที่ ๑๓ วา   ขาพระเจามีความ 
ประสงคจะทูลถามปญหา  จึงมาเฝาพระองคผูทรงน่ังบําเพ็ญฌาน  ม ี
พระสันดานปราศจากกิเลสธุล ี หาอาสวะมิได  ไดทรงทํากิจท่ีจําจะ 
ตองทําเสร็จแลว  บรรลุถงึฝงแหงธรรมทั้งปวง  ขอพระองคจงทรง 
แสดงธรรมเปนเครื่องพน  (จากกิเลส)  ที่ควรรูทัว่ถึง  เปนเครื่อง 
ทําลายอวิชชาความเขลาไมรูแจงเสีย. 
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  เรากลาวธรรมเปนเครื่องละความ 
พอใจในกามและโทมนัสเสียทั้ง ๒ อยาง  เปนเครื่องบรรเทาความงวง 
เปนเครื่องหามความรําคาญ  มีอุเบกขากับสติเปนธรรมบริสุทธิ์  ม ี
ความตรึกประกอบดวยธรรมเปนเบ้ืองหนา  วาธรรมเปนเครื่องพน 
(จากกิเลส)  ที่ควรรูทั่วถึง  เปนเครื่องทําลายอวิชชาความเขลาไม 
รูแจงเสีย. 
        อุ.  โลกมีอะไรผูกพันไว  อะไรเปนเครื่องสัญจรของโลกน้ัน 
ทานกลาวกันวา  นิพพาน ๆ ดังน้ี  เพราะละอะไรได ?  
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        พ.  โลกมีความเพลิดเพลินผูกพันไว  ความตรึกเปนเครื่องสัญจร  
ของโลกนั้น  ทานกลาวกันวา  นิพพาน ๆ ดังน้ี  เพราะละตัณหาเสียได. 
        อุ.๑  เมื่อบุคคลมีสติระลึกอยางไรอยูวิญญาณจึงจะดับ  ขาพระเจา 
ทั้งหลายมาเฝาแลว  เพ่ือจะทูลถามพระองค  ขอใหไดฟงพระวาจาของ 
พระองคเถิด. 
        พ.  เม่ือบุคคลไมเพลิดเพลินเวทนาท้ังภายในภายนอก  มีสติ 
ระลึกอยางนี้  วิญญาณจึงจะดับ. 
        ครั้นพระศาสดาทรงแกปญหา  ทีอุ่ทยมาณพทูลถามอยางนี้แลว 
โปสาลมาณพทูลถามปญหาเปนที่ ๑๔ วา  ขาพระเจามีความประสงค 
จะทูลถามปญหา  จึงไดมาเฝาพระองค  ผูทรงสําแดงพระปรีชาญาณใน 
กาลเปนอดีต  ไมทรงหว่ันไหว  (เหตุสุขทุกข)  มีความสงสัยอันตัด 
เสียไดแลว  บรรลถุึงฝงแหงธรรมทั้งปวง  ขาพระเจาขอทูลถามถึงญาณ 
ของบุคคลผูมีความกําหนัดหมายในรูปแจงชัด  (คือไดบรรลุรปูฌาน 
แลว)  ละรูปารมณทั้งหมดไดแลว  (คือลวงรูปฌานข้ึนไปแลว)  เห็น 
อยูทั้งภายในภายนอกวา  ไมมีอะไรสักนอยหน่ึง  (คือไดบรรลอุรูปฌาน 
ที่เรียกวาอากิญจัญญายตนะ)  บุคคลเชนนั้น  จะควรแนะนําส่ังสอน 
ใหทําอยางไรตอไป ? 
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  พระตถาคตเจาทรงทราบภูมิที่เปนที่ 
ต้ังแหงวิญญาณทั้งหมด  จึงทรงทราบบุคคลผูเชนนี้แมยังต้ังอยูในโลก 
วา  มีอัธยาศัยนอมไปในอากิญจัญญายตนภพ  มีอากิญจัญญายตนภพ 
 
๑. พิมพคร้ัง พ.ศ. ๒๔๙๒ ไดแกใหตรงตามบาลี ๒๕/๕๔๗.  
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เปนที่ไปในเบ้ืองหนา บุคคลเชนนั้น  รูวากรรมอันเปนเหตุใหเกิดใน 
อากิญจัญญายตนภพ  มีความเพลิดเพลินยินดีเปนเครื่องประกอบดังน้ี 
แลว  ลําดับนั้น  ยอมพิจารณาเห็นสหชาตธรรมในอากิญจัญญายตน- 
ฌานน้ัน  (คือธรรมที่เกิดพรอมกันกับฌานน้ัน)  แจงชัดโดยลักษณะ ๓  
(คือไมเที่ยง  เปนทุกข  ไมใชตัว)  ขอน้ีเปนญาณอันถองแทของ 
พราหมณเชนนั้น  ผูมีพรหมจรรยไดประพฤติจบแลว. 
        ครั้นพระศาสดา  ทรงแกปญหา  ที่โปสาลมาณพทูลถามอยางนี้ 
แลว  โมฆราชมาณพกราบทูลวา  ขาพระเจาไดทูลถามปญหาถึง ๒ 
ครั้งแลว  พระองคไมทรงแกประทานแกขาพระเจา ๆ ไดยินวา  ถา 
ทูลถามถึง ๓ ครั้งแลว  พระองคทรงแก  ครั้นวาอยางนี้แลว  ทูลถาม 
ปญหาเปนคํารบ ๑๕ วา  โลกนี้ก็ด ี โลกอ่ืนก็ดี  พรหมโลกกับทั้ง 
เทวโลกก็ดี  ยอมไมทราบความเห็นของพระองค  เหตุฉะน้ี  จึงมี 
ปญหามาถึงพระองคผูทรงพระปรีชา  เห็นลวงสามัญชนทั้งปวงอยางนี้ 
ขาพระเจาจักพิจารณาเห็นโลกอยางไร ?  มัจจุราช  (ความตาย)  จึง 
จักไมแลเห็น  คือวาจักไมตามทัน. 
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  ทานจงเปนคนมีสติ  พิจารณาเห็น 
โลกโดยความเปนของวางเปลา  ถอนความตามเห็นวาตัวของเราเสีย 
ทุกเม่ือเถิด  ทานจักขามลวงมัจจุราชเสียไดดวยอุบายอยางนี้  ทาน 
พิจารณาเห็นโลกอยางนี้แล  มัจจุราชจึงไมแลเห็น. 
        ครั้นพระศาสดา  ทรงแกปญหา  ที่โมฆราชมาณพทูลถามอยางนี้ 
แลว  ปงคิยมาณพทูลถามปญหาเปนคํารบ ๑๖ วา  ขาพระเจาเปนคน  
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แกแลว  ไมมีกําลัง  มีผิวพรรณสิ้นไปแลว  ดวงตาของขาพระเจาก็ 
เห็นไมกระจาง  หูก็ฟงไมสะดวก  ขอขาพระเจาอยาเปนคนหลงฉิบหาย 
เสียในระหวางเลย  ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมท่ีขาพระเจาควรรู 
เปนเครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้เสีย.  
        พระศาสดาทรงพยากรณวา  ทานเห็นวา  ชนทั้งหลายผูประมาท 
แลว  ยอมเดอืดรอนเพราะรูปเปนเหตุ  เพราะฉะนั้น  ทานจงเปนคน 
ไมประมาท  ละความพอใจในรูปเสีย  จะไดไมเกิดอีก. 
        ป.  ทิศใหญ ๔ ทิศนอย ๔ เปน ๑๐ ทั้งทิศเบ้ืองบนเบ้ืองตํ่า 
ที่พระองคไมไดเห็นแลว  ไมไดฟงแลว  ไมไดทราบแลว  ไมไดรูแลว 
แมนอยหน่ึง  มิไดมีในโลก  ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมท่ีขาพระเจา 
ควรรู  เปนเครื่องละชาติชราในอัตภาพน้ีเสีย. 
        พ.  เม่ือทานเห็นหมูมนุษย  อันตัณหาครอบงําแลว  มีความ 
เดือดรอนเกิดแลว  อันชราถึงรอบขางแลว  เหตุนั้น  ทานจงเปนคน 
ไมประมาทละตัณหาเสีย  จะไดไมเกิดอีก. 
        ในกาลเปนที่สุดแหงปญหา  ที่พระศาสดาทรงพยากรณแกตน ๆ 
มาณพ ๑๕ คน  เวนปงคิยมาณพ  สงใจไปตามธรรมเทศนา 
ก็มีจิตพนจากอาสวะ  ไมถือม่ันดวยอุปาทาน  สวนปงคิยะ  เปนแต 
ไดญาณเห็นในธรรม.   ไดยินวา  ปงคิยมาณพนั้น  คิดถึงพราหมณ 
พาวรีผูเปนอาจารย  ในระหวางที่นั่งฟงพระธรรมเทศนาวา  ลุงของ 
เราหาไดฟงพระธรรมเทศนาที่ไพเราะอยางนี้ไม  อาศัยโทษที่ฟุงซาน 
เพราะความท่ีรักอาจารยนั้น  จึงไมอาจทําจิตใหสิ้นอาสวะ.  มาณพ  
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๑๖ คนกับทั้งบริวารน้ันทูลขออุปสมบท  พระศาสดาก็ทรงอนุญาตใหเปน  
ภิกษุดวยพระวาจาวา  ทานทั้งหลายเปนภิกษุมาเถิด  ธรรมอันเรากลาว 
ดีแลว  ทานท้ังหลายประพฤติพรหมจรรยเถิด  ดังน้ี.   ฝายพระปงคิยะ 
ทูลลาพระศาสดา  กลับไปแจงขาวแกพราหมณพาวรีผูอาจารยแลว 
แสดงพระธรรมเทศนาแกปญหา ๑๖ ขอน้ันใหฟง  ภายหลังไดสดับ 
โอวาทท่ีพระศาสดาตรัสสั่งสอน  จึงทําจิตใหพนจากอาสวะได  สวน 
พราหมณพาวรีอาจารย  บรรลุธรรมาภิสมัยแตเพียงชั้นเสขภูมิ. 
        ในภิกษุพวกน้ี  พระโมฆราชไดรบัยกยองแหงพระศาสดาวาเปน 
เอตทัคคะแหงสาวกผูทรงครองจีวรเศราหมอง.   ดวยเหตุอยางไร ?  การใช 
จีวรเกาคร่ําครึจึงยกวาเปนดี  จนถึงพระสาวกผูใชจีวรเชนนี้ไดรับ 
สรรเสริญ.  พระอรรถกถาจารยพรรณนาถึงบุคคล ๔ จําพวก  อันจะ 
พึงใหเลื่อมใสไดดวยอาการตางกัน   จําพวกหน่ึงถือประมาณในรูป 
คือพอใจในการดูการเห็น  เรียกวา  รปูปปมาณิกา.  คนจําพวกนี้ 
ไดเห็นการแสดงทาทางตาง ๆ  อันเนื่องดวยการทําพิธี  อยางมีแหพระ 
พุทธรูป  ทําสักการบูชาพระปฏิมาและพระเจดีย  โดยนัยนี ้ การแสดง 
เรื่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  เสด็จลงจากดาวดึงสก็ดี  การแสดง 
ทาทางพระสงฆทําสังคายนาก็ดี  ที่ทํากันอยูในเทศกาลหรือในงานบุญ 
เปนอุบายชักจูงคนพวกน้ีใหเลื่อมใส.   อีกจําพวกหน่ึง  เปนผูถือ 
ประมาณในเสียง  คือชอบฟงเสียง  เรียกโฆสัปปมาณิกา  คนจําพวก 
นี้  ไดฟงพระธรรมกถึกผูมีเสียงไพเราะเทศนา  ยอมไดศรัทธาเลื่อมใส 
โดยงาย.  การสวดโดยทํานอง  เชนวาสรภัญญะก็ด ี การเทศนา  
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โดยทํานอง  เชนเทศนามหาชาติก็ดี  การทําบูชาทักษิณาและอุปสมบท 
เปนตน  มีปพาทยประโคม  ก็เพ่ือชักจูงคนพวกน้ีใหเลื่อมใส.   อีก 
จําพวกหน่ึง  เปนผูถือประมาณในของเศราหมอง  ชอบคนประพฤติ 
ปอน  การครองผาเกาคร่ําครา  เปนอาการประพฤติปอนของภิกษุ 
อยางหน่ึง.   ภิกษุผูประพฤติปอน  ยอมเปนที่เลื่อมใสของคนจําพวก  
นี้.   โดยนัยนี้  ภิกษุผูประพฤติแผกจากภิกษุอ่ืนในทางแผลง ๆ  เกิด 
แตอัธยาศัยก็ดี  จงใจทําก็ดี  โดยท่ีสุดเปนเพราะจริตวิกาล  คนทั้งหลาย 
ยอมแตกต่ืนกันนับถือ.  อีกพวกหนึ่ง  เปนผูถือประมาณในธรรม 
ชอบใจเฉพาะขอปฏิบัติ  เรียกวา  ธัมมปัปมาณิกา.   ชนจําพวกนี้ 
ไดเห็นภิกษุต้ังอยูในสังวร  รักษามรรยาทเรียบรอย  และไดฟงธรรม 
อันพระธรรมกถึกแสดงมุงกลาวเฉพาะขอปฏิบัติ  จึงเลื่อมใส  เชนพระ 
สารีบุตรไดเห็นพระอัสสชิ  และไดฟงธรรมของทานแลวไดความเลื่อม 
ใส  และไดธรรมจักษุ.   การเทศนาใหเหมาะแกอุบัติเหตุ  ถูก 
กาละเทศะสมแกภูมิและจรรยาของผูฟง  เปนอุบายชักจูงคนจําพวกน้ีให 
เลื่อมใส.  ชะรอยพระโมฆราชผูทรงจีวรเกาคร่ําครา  จักไดนํามหาชน 
ผูยังไมเลื่อมใส  ใหเลื่อมใสพระพุทธศาสนา  ยังชนผูเลื่อมใสแลว 
ใหเลื่อมใสยิ่งข้ึน  พระศาสดาจึงไดทรงยกยองดังกลาวแลว. 
        นอกจากเรื่องที่กลาวมา  พระโมฆราชไมไดปรากฏอีกตอไป 
ในพระสูตรที่ออกชื่อถึงพระมหาเถระหลาย ๆ รูป  ก็ไมกลาวถงึพระ 
โมฆราชเลย. 


