
                                              คํานํา   
        อนุพุทธประวัติ  เปนตํานานทีแสดงจรรยาแหงพระสาวกของ   
พระสัมมาสัมพุทธเจา  ผูนับถือพระพุทธศาสนาควรรู  เพราะเม่ือได 
ทราบปฏิปทาซ่ึงทานเหลาน้ันไดกระทํามา  จักไดถือเปนทิฏฐานุคติ 
ตอไป   ทั้งเปนเหตุที่ยังอนุสติใหเกิดข้ึนในตนอีกสวนหนึ่ง  ดวยเล็ง 
เห็นประโยชนดังกลาวมาน้ี  ทานจึงไดจัดใหเปนหลักสูตรนักธรรม 
และธรรมศึกษาประเภทหน่ึง  สนามหลวงไดออกปญหาสอบไล  และ 
เรียบเรียงเฉลยไวสําหรับตรวจ  จําเดิมแต พ. ศ. ๒๔๖๐  ซึ่งเปนปแรก 
ที่ไดมีการสอบไลนักธรรมชั้นโทเปนตนมา  มหามกุฏราชวิทยาลัยได 
จัดพิมพข้ึนไวเปนตัวอยางเฉพาะบางศก  และมีเอกชนรวบรวมพิมพ 
ข้ึนตามลําดับศกบาง  ปญหาและเฉลยท่ีพิมพกันนั้น ๆ ก็มักมีเคลื่อน 
คลาด  เปนเหตุใหนักเรียนถือเอาผิด. 
        พระมหาสนธ์ิ๑  กิจฺจกาโร  ป. ธ. ๕  วัดบวรนิเวศวิหาร  ไดจัดการ 
รวบรวมปญหา  พรอมท้ังเฉลยในปนั้น ๆ  และปญหาเฉลยของสํานัก 
วัดบางสํานัก  ซึ่งเห็นวาสมควรนํามาจัดเรียบเรียงใหเปนไปตามลําดับ 
หมวดตอน  เพ่ือใหสะดวกแกนักศึกษา  แตก็ยังมีไขวเขวปนคละกัน 
อยูบาง  เพราะปญหาทานออกมีความพาดพิงถึงกัน  และบางปก็มี 
ปญหาในพุทธานุพุทธประวัติอยูบาง  นอกจากน้ี  ทานผูเรียบเรียง 
เมื่อเห็นวาตอนไหนยังบกพรอง   ก็ไดต้ังปญหาเพ่ิมข้ึนอีกตามสมควร 
ปญหาและเฉลยขอไหน  ไดออกในสนาม พ. ศ. ใด  ก็ไดลงเลขบอก 
ไวขางทายขอน้ัน  สวนปญหาขอไหนมีเนื้อความซํ้ากันหรือคลายกัน 
มาก  ก็ไดตัดออก  และลงเลขบอกในปที่ซ้ํากันนั้น  ปญหาขอไหน 
ทานผูรวบรวมแตงเพ่ิมข้ึนใหม  กล็งอักษรยอไวขางทายขอวา  ส. ป. 
(สนธิ์  เปรียญ)  เม่ือไดรวบรวมเรียบเรียงเสร็จแลว  ก็ไดมอบลิขสิทธิ์ 
ใหแกมหามกฏราชวิทยาลัย. 
        กองตํารามหามกุฏราชวิทยาลัย  เห็นวาเปนเครื่องอํานวยความ 



สะดวกแกการศึกษาของนักเรียนและผูสนใจในพระพุทธศาสนาไดเปน 
อยางดี  จึงไดจัดพิมพข้ึน. 
        อน่ึง  ขอแสดงความขอบใจพระมหาสนธ์ิ  กจฺิจกาโร  ป.ธ.  ๕ 
วัดบวรนิเวศวิหาร  ผูรวบรวมและเรียบเรียงหนังสือน้ี  ใหแกมหามกุฏ- 
ราชวิทยาลัย  และขออุทิศผลอันเกิดแตหนังสือน้ี  บูชาพระคุณสมเด็จ 
พระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ผูใหกําเนิดนักธรรม 
และทานบุรพูปธยาจารย  ผูบริหารพระศาสนาสืบ ๆ  กันมา. 
                                                        กองตํารา 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
๑๒  สิงหาคม  ๒๔๘๒ 
 
๑.  บัดนี้ไดเล่ือนเปน  พระญาณวโรดม. 
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                        ปญหาและเฉลยอนุพุทธประวัติ 
                         นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท     
 
                                     ขอความท่ัวไป 
        ถาม.  การเรียนอนุพุทธประวัติสําเร็จประโยชนอยางไร ? 
        ตอบ.  เพ่ือไดทราบความเปนไป  และปฏิปทาอันทานเหลาน้ัน 
ไดดําเนินมา  ดวยรวมฉันทะกับพระศาสดา   ชวยกนัประกาศพระ 
ศาสนาในท่ีนั้น ๆ  จนเปนเหตุเจริญแพรหลายและมั่นคงแหงพระ 
ศาสนาแลว  จักไดถือเปนทิฏฐานุคติ  บําเพ็ญอัตตัตถประโยชนและ 
ปรัตถประโยชนโดยความแกฐานะของตน  ทั้งสําเร็จเปนสังฆานุสติ 
มั่นคงดวย. 
                                                        ๒๔๖๒ 
        ถ.  การศึกษาอนุพุทธประวัติ  ชวนใหเกิดความรูสึกอยางไร ? 
        ต.  ชวนใหเกิดความเชื่อความเลื่อมใสม่ันคงในพระสาวกน้ัน ๆ 
และใครเพ่ือดําเนินตามปฏิปทาท่ีทานดําเนินมาแลวอยางไร. 
                                                        ๒๔๗๗ 
        ถ.  อนพุุทธะ  คือทานพวกไหน ?  หมายความวาอยางไร  จึงได 
ชื่ออยางนั้น ?  และเปนบรรพชิตหรือไมใชบรรพชิต ?  เปนบุรุษหรือ 
สตรี ? 
        ต.  คือพระสาวกของพระศาสดา.   หมายความวาผูตรัสรูตาม 
พระศาสดา  จึงไดชื่ออยางนั้น.  และเปนบรรพชิตก็มี  ไมใชกม็ี.  
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เปนบุรุษก็มี  เปนสตรีก็มี.   
                                                ๒๔๖๑ 
        ถ.  พระอนุพุทธะ  เปนคนสําคัญอยางไร ? เราจึงตองเรียนรู 
ประวัติของทาน. 
        ต.  พระอนุพุทธะ  คือพระสงฆสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
จัดวาเปนรัตนะประการหน่ึง  ในรัตนะ  ๓  อันเปนสรณะของพุทธ- 
ศาสนิก  เพราะวาแมพระพุทธเจาไดตรัสรูและทรงแสดงธรรม  แต 
เมื่อขาดผูรูธรรมและปฏบิัติ  ความตรัสรูของพระพุทธเจาก็ไมสําเร็จ 
ประโยชน  และพระสาวกสงฆนั้น  ไดเปนกําลังใหญของพระศาสดา 
ในอันชวยประกาศพระธรรมประดิษฐานพระศาสนาข้ึนเพ่ือประโยชนสุข 
เปนอันมาก   ตลอดถึงชนผูเกิดในภายหลัง  นับวาเปนบุรพการี 
รองพระศาสดาลงมาของพุทธศาสนิก  ดุจบุรพการรีองทานผูเปนตน 
วงศแหงสกุลฉะนั้น  เราจึงควรเรียนรูประวัติของทาน. 
                                                        ๒๔๘๐ 
        ถ.  อนพุุทธบุคคลคือใคร ? เหตุไฉนจึงไดรับยกยองเปนรัตนะ 
อยางหน่ึง  เสมอกับพระพุทธและพระธรรม ? 
        ต.  อนพุุทธบุคคล  คือ  สาวกของพระพุทธเจา  ที่ทานไดตรัสรู 
มรรคผลตามเสด็จพระพุทธเจา.  ที่ไดรับยกยองวาเปนสังฆรัตนะ 
ก็เพราะทานไดตรัสรูพระธรรมแลว  เปนพยานวาพระพุทธเจาได 
ตรัสรูพระธรรมจริง.  พระธรรมเลา  บุคคลก็สามารถจะรูได  และทั้ง  
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เปนกําลังชวยพระศาสดา  ประกาศพระศาสนาใหแพรหลาย  จึงนับวา 
เปนรัตนะดวงหน่ึงในรัตนะ  ๓.     
                                                        ๒๔๗๘ 
        ถ.  อนพุุทธประวัติ  ทานกลาววาเปนเรื่องที่กระจัดกระจาย 
เปนทอนเปนตอนจะยึดเปนหลักทางตํานานไมได  ถาเชนนั้นจะเรียน 
ไวเพ่ือประโยชนอะไร ? 
        ต. เรียนไวเพ่ือประโยชนจะไดรูเรื่องราวความเปนไปของพุทธ- 
สาวกท้ังหลาย  เพราะวาพระสาวกสงฆจัดวาเปนรัตนะประการหน่ึง 
ในรัตนะ  ๓  อันเปนสรณะของพุทธศาสนิก  ถึงแมวาพระพุทธเจาได 
ตรัสรูและทรงแสดงธรรม แตเมื่อขาดผูรูธรรมและรับปฏิบัติ   ความ 
ตรัสรูของพระพุทธเจาก็ไมสําเร็จประโยชน.   และพระสาวกสงฆนั้น 
ไดเปนกําลังใหญของพระศาสดา  ในอันชวยประกาศพระธรรมประดิษ- 
ฐานพระศาสนาข้ึน  เพ่ือประโยชนสุขแกชนเปนอันมาก  ตลอดถึง 
ชนผูเกิดในภายหลัง  นับวาเปนบุรพการีรองพระศาสดาลงมา 
ดุจบุรพการีรองทานผูเปนตนวงศแหงสกุล  ทั้งจะไดรูวัตตจริยา 
อันดีของทานเหลาน้ัน  แลวจะไดยึดเอาเปนหลัก  นําความปฏิบัติ 
ใหดําเนินไปตามรองรอยของทาน  กอ็าจยังประโยชนใหสําเร็จไดตาม 
สมควรแกความปฏิบัติ. 
                                                        ๒๔๖๗ 
        ถ.  อนพุุทธประวัติ  มีคัมภีรที่มาโดยเฉพาะ  หรือมีที่มา 
อยางไร ?  
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        ต.  อนพุุทธประวัติ  มีคัมภีรที่มากระจัดกระจาย  ไมไดรวม 
ในที่แหงเดียวกัน  แมทานรวบรวมไวบาง  ก็เปนทอนเปนตอน 
เพียงเอกเทศ  เชนในมโนรถปูรณี  อรรถกถาอังคุตตรนิกาย  สวน     
อสีติมหาสาวกนิพพาน  แมเปนที่รวบรวมอนุพุทธประวัติถึง ๘๐  องค 
แตก็ไมเชิงเปนตํานานแท  พรรณนาไวเพ่ือสะกิดใจผูฟงผูอานใหเกิด 
สงสารและรันทด  มุงจะใหกถานั้นมีรสชาติในทางน้ัน  หาหลักในทาง 
ตํานานมิได. 
                                                ๒๔๗๓ 
        ถ.  พระสาวกน้ัน  หมายเอาเฉพาะทานผูไดรับเอหิภิกขุ. 
อุปสัมปทา  หรือหมายเอาทานผูอ่ืนดวย ?  รูไดดวยอยางไร ? 
        ต.  หมายเอาทานผูอ่ืนดวย.  รูไดดวยเรื่องสุภัททปริพาชก 
ไดรับอุปสมบทแลวไดสําเร็จพระอรหัต  เมื่อคืนที่ปรินพพาน  กลาว 
ในบาลีวา  เปนพระสาวกครั้งยังทรงพระชนมองคที่สุด  พระสุภัททะ 
นั้นมิใชเปนเอหิภิกขุ  ตรัสใหพระอานนทพาไปบรรพชาและอุปสมบท 
แมอุบาสกก็เรียกวาสาวกได  รูไดดวยบาลีเอตทัคคะ  มีอุทาหรณ 
ดังท่ีพระองคตรัสวา   "ภิกษุทั้งหลาย  สุทัตตคฤหบดี  อนาถปณฑิกะ 
เปนยอดแหงอุบาสกสาวกของเรา  ผูทายก." 
                                                ๘/๑๑/๖๐-๒/๙/๖๙ 
        ถ.  สังฆรัตนะ  อุบัติข้ึนในโลกเมื่อไร ? 
        ต.  สัฆรัตนะ  อุบัติข้ึนในโลก  เม่ือสมเด็จพระบรมศาสดาทรง 
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ยังพระธรรมจักรใหเปนไปแลว.     
                                                ๑๑/๙/๖๖ 
        ถ.  อนพุุทธะกับสาวก  โดยอรรถนาจะเปนอยางเดียวกัน ถา 
จะจําแนกออกเปนบุคคล  ไดแกใครบาง ?  ต้ังอยูในเพศไหน ? 
        ต.  ไดแกพระอริยบุคคล ๘  คือ :- 
        พระผูต้ังอยูในโสดาปตติมรรค  และพระผูต้ังอยูในโสดาปตติผล 
เปนคูที่ ๑ 
        พระผูต้ังอยูในสกทาคามิมรรค   และพระผูต้ังอยูในสกทาคามิผล 
เปนคูที่ ๒ 
        พระผูต้ังอยูในอนาคามิมรรค  และพระผูต้ังอยูในอนาคามิผล 
เปนคูที่ ๓ 
        พระผูต้ังอยูในอรหัตมรรค  และพระผูต้ังอยูในอรหัตผลเปนคูที่ ๔ 
มิไดนิยมเพศ. 
                                                ๒/๙/๖๘ 
        ถ.  สมเด็จพระบรมศาสดาเจา  ของพวกเรา  ทรงยังความเปน 
สัมมาสัมพุทธะใหสําเร็จบริบูรณไดดวยอยางไร ? 
        ต.  ดวยทรงเทศนาโปรดใหผูอ่ืนรูตามเปนอนุพุทธบุคคล  พยาน 
ความตรัสรูของพระองคและรับพระธรรมไวปฏิบติั. 
                                                ๒/๙/๖๘ 
        ถ.  เม่ือจะนอบนอมถึงพระคุณของพระอนุพุทธะ  ความเปลง 
วาจาอยางไร ?  
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        ต.  ควรเปลงวาจาวา  สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ, 
สงฺฆ  นมามิ.๑     
                                                        ๒/๙/๖๘ 
        ถ.  คําที่กลาววา  พระเจาพิมพิสาร  ไดสําเร็จอนุตตริยะ  ๓  ประการ 
คือ  ทัสสนานุตตริยะ  สวนานุตตริยะ  ลาภานุตตริยะ  แลวจึงยัง 
พระราชประสงค  ๕  ประการของพระองค  ใหไดสําเร็จบริบูรณในการท่ี 
พระศาสดาเสด็จมาสูแวนแควนของพระองค  จงบริหารวาอนุตตริยะ 
ทั้ง ๓  นั้น  ทาวเธอใหสําเร็จไดดวยอาการอยางไร ? 
        ต.  ในการท่ีพระศาสดา  ไดเสด็จมาแวนแควนของพระเจา 
พิมพิสาร  ทาวเธอยังอนุตตริยะ ๓ ประการ  ใหสาํเร็จได  ดวยอาการ 
อยางนี้  คือทาวเธอไดเฝา  เปนทัสสนานุตตริยะ  ไดทรงแสดงธรรม 
แกทาวเธอ  แลวทาวเธอไดทรงสดับ  เปนสวนานุตตริยะ  ทาวเธอได 
ธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรม  เปนลาภานุตตริยะ  พรอมท้ัง ๓ ประการ 
นี้จึงยังพระราชประสงค  ๕  ประการของพระองคใหสําเร็จบริบูรณ. 
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  การจัดพระมหาสาวก  ผูเปนเอตทัคคะ  วามี ๔๑  องคก็ดี 
๘๐  องคก็ดี  ทั้ง ๒  นี ้ เอาอะไรเปนเกณฑ ? 
        ต.  ที่วามี ๔๑  องค   เอาบาลีเปนเกณฑ  ที่วามี ๘๐  องค 
เอาอรรถกถาเปนเกณฑ. 
                                                        ๒๔๗๓ 
 
๑.  พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค  เปนผูปฏิบัติดีแลว  ขาพเจาขอนอบนอมพระสงฆ.  ส. ป.  
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        ถ.  พระอริยสาวกพุทธบริษัท   เหลาไหนบังเกิดกอน ? เหลา 
ไหนบังเกิดเปนที่ ๒  ที ่๓  ที ่๔  โดยลําดับกัน ? 
        ต.  ภิกษุบริษัทเกิดกอน.  ตอไป  อุบาสก  อุบาสิกา  และภิกษุณี 
จึงบังเกิดโดยลําดับกัน.     
                                                        ๒๔๗๓ 
        ถ.  ผูทีส่ละบานเรือนออกบวชในธรรมวินัยนี้นั้น  ตามจริยา 
ของทานในครั้งพุทธกาล เมื่อบวชแลวทําอยางไรตอไป ? 
        ต.  เม่ือบวชแลว  กต้ั็งใจฟงคําส่ังสอนและปฏิบัติตาม  จนได 
สําเร็จมรรคผลตามอินทรียบารมี  แลวจึงอยูโดยสงบ  หรือชวยพระ 
ศาสดาควบคุมหมูคณะ   และสั่งสอนชุมนุมชนตามอัธยาศัยของตน ๆ 
ตอไป  และมิไดทําตัวใหพัวพันดวยลาภยศอันเปนโลกามิส  นี้เปนจริยา 
ของพระสาวก. 
                                                        ๒๔๗๕ 
        ถ.  ภิกษุสามเณรมีหนาที่บรหิารพระพุทธศาสนาโดยตรง  แต 
จะปฏิบัติอยางไร ?  พระพุทธศาสนาจึงจะเจริญ. 
        ต.  ในเบื้องตนตองเลาเรียนศึกษา  แลวปฏิบติัชอบตามธรรม 
วินัย  และสั่งสอนชุมนุมชนตอไปตามกําลังสามารถและหนาท่ีจะพึงทํา. 
                                                        ๒๔๗๕ 
        ถ.  พระศาสดาเริ่มสงพระสาวกออกประกาศพระศาสนาเม่ือไร ? 
พระสาวกท่ีทรงสงไปคราวแรกนั้นมีจํานวนกี่รูป ?  จงระบุชื่อพระสาวก  



แบบประกอบนักธรรมโท - ประมวลปญหาและเฉลยอนพุุทธประวัติ - หนาท่ี 8 

เหลาน้ันเฉพาะท่ีมีนามปรากฏในบาล.ี     
        ต.  เม่ือทรงแสดงธรรมส่ังสอนพระยสะกับสหายอีก  ๕๔  คน  จน 
บรรลุภูมิพระอรหัตแลว.  พระสาวกท่ีทรงสงไปประกาศพระศาสนา 
คราวแรกมีจํานวน ๖๐  รปู  คือ  พระอัญญาโกณฑัญญะ  พระวัปปะ 
พระภัททิยะ  พระมหานามะ  พระอัสสชิ  พระยสะ  พระวิมละ 
พระสุพาหุ  พระปุณณชิ  พระควัมปติ  กับพระอรหันตซึ่งเคย 
เปนสหายของพระยสะอีก ๕๐  รวมเปน ๖๐  รูปพอดี. 
                                                        ๒๔๘๐ 
        ถ.  การศึกษาพุทธประวัติ  ทราบแลววา  จําเปนโดยฐานะของ 
พระองคเปนพระศาสดา  เจาของพระศาสนา  สวนอนุพุทธประวัติ 
จําเปนอยางไรดวยหรือ  จึงตองศึกษา คงไมใชเพราะเปนหลักสูตร 
ของนักธรรมชั้นมัชฌิมภูมิเทาน้ันกระมัง ?  ขอความเห็น. 
        ต.  จริง    การท่ีตองศึกษาอนุพุทธประวัติ  ไมใชเพราะเปน 
หลักสูตรของนักธรรมชัน้มัชฌิมภูมิเทาน้ัน  นี้เปนขีดข้ันวิชาสวนหนึ่ง 
ของนักธรรม  ผลที่มุงหมายใหศึกษา  ก็เพราะพระสงฆจัดวาเปน 
รัตนะประการหนึ่งในรัตนะ  ๓  เหตุวาแมพระพุทธเจาไดตรัสรูและ 
ทรงแสดงธรรม  แตเมื่อขาดผูรูธรรมและรับปฏิบัติ  ความตรัสรู 
ของพระพุทธเจาก็ไมสําเร็จประโยชน  พระสงฆสาวกน้ัน   เปน 
กําลังใหญของพระศาสดาในการชวยประกาศพระธรรม  ประดษิฐาน 
พระศาสนาข้ึนเพ่ือประโยชนสุขแกชนเปนอันมาก  ตลอดจนถึงชั้นผู 
เกิดในภายหลัง   นับวาเปนบุรพการีรองพระศาสดาลงมาของพุทธ-  
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ศาสนิก  ดุจบุรพาการีรองทานผูเปนตนวงศแหงสกุลฉะนั้น  อนุพุทธะ 
มีคุณูปการแกเหลาพุทธศาสนิกเชนนี้  จึงสมควรศึกษาใหทราบไว 
และอาจยังประโยชนใหเกิดแกผูรูจักถือเอาประวัติของทานบางรูป 
บางตอน  มาเปนบรรทัดฐาน  ประพฤติตนตามเย่ียงอยางใหบรรล ุ    
คุณงามความดี  เปนเหตุรุงเรืองแกพระศาสนาไดอีกประการหนึ่ง. 
                                                        ๒๙/๘/๗๑ 
                                พระอัญญาโกณฑัญญะ 
        ถ.  พระปญจวัคคียทั้ง ๕  องคไหนบางไดใครเปนศิษยที่เปน 
พระสาวก  เปนกําลังของพระศาสดา ?  จงระบุนามมา. 
        ต.  พระอัญญาโกณฑัญญะ  ไดพระปุณณมันตานีบุตรเปนศิษย 
พระอัสสชิ  ไดพระสารีบุตรเปนศิษย  ทานที่เปนศิษยทั้ง ๒  นั้น  ได 
เปนพระสาวกเปนกําลังใหญของพระศาสดา. 
                                                        ๒๔๖๔ 
        ถ.  พระอัญญาโกณฑัญญะ  เดิมทานชื่ออะไร ?  อยูบานไหน ? 
        ต.  เดิมทานชื่อโกณฑัญญะ  อยูบานโทณวัตถุ. 
                                                        ๒๑/๘/๗๒ 
        ถ.  จงเลาประวัติยอของพระอัญญาโกณฑัญญะ  ต้ังแตตนจน 
ถึงยอมฟงพระธรรมเทศนา ? 
        ต.  พระอัญญาโกณฑัญญะน้ัน  เดิมชื่อโกณฑัญญะ  เปน 
บุตรพราหมณมหาศาล  ในบานพราหมณชื่อโทณวัตถุ  ในกรุงกบิล- 
พัสดุ  เปนผูชํานาญในไตรเพทและตําราทายลักษณะ  ไดรับเลอืกเขา  
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ในจําพวกพราหมณ  ผูทํานายพระลักษณะของพระบรมศาสดาครั้ง 
ประสูตรใหม  ทานแนใจทํานายยืนเปนคําเดียววา  จักตรัสรูเปนพระ 
พุทธเจา  เมื่อเสด็จออกทรงผนวชก็บวชตาม  และไดเปนอุปฏฐาก 
ในเวลาท่ีทรงทําทุกรกิริยาดวย  เมื่อทรงเลิกทุกรกริิยา  กลับเสวย     
พระอาหารเพ่ือปฏิบัติในทางจิต  ทานคิดเห็นวาคลายเพียรกลับมักมาก 
สิ้นหวังในทางที่จักตรัสรู  จึงละพระองคไปอยู ณ  ปาอิสิปตนมฤค- 
ทายวัน  แขวงนครพาราณสี   เมื่อพระองคไดตรัสรูแลวเสด็จไป 
ถึงสํานัก  ดวยต้ังพระหฤทัยจะเทศนาโปรด  ยังแสดงถอยคํากระดาง 
กระเด่ือง  ทูลดวยถอยคําตีเสมอ  ออกพระนามและใชคําวา  อาวุโส 
แมพระองคตรัสบอกวา  ไดตรัสรูแลวจักแสดงธรรมใหฟง  ก็คัดคาน 
ถึง ๓  ครั้ง  ตอตรัสเตือนวา  วาจาเชนนี้เราเคยพูดบางหรือ ?  จึง 
นึกข้ึนไดวาไมเคย   ตรัสดังน้ีแลว  จึงมีความสําคัญในอันที่จะฟงธรรม. 
                                                                ๒๔๖๓ 
        ถ.  ใครครวญดูตามประวัติของทาน  จะพึงเห็นวากระไร  ความ 
เชื่อถือของทานแนนแฟนอยูในทางไหน  ในตําราทายลักษณะหรือใน 
อัตตกิลมถานุโยคปฏิบัติ ?  จงชี้เหตุผลใหเปนที่ฟงได. 
        ต.  เห็นวาแนนแฟนอยูในอัตตกิลมถานุโยค.  เดิมทานเชื่อตํารา 
แนใจ  จึงบวชตามแนะเฝาอุปฏฐาก  ครั้นเห็นทรงเลิกทุกรกิริยาก็สิ้น 
หวัง   นี้ก็เพราะเชื่อม่ันในอัตตกิลมถานุโยควาเลิกเสียเปนอันไมสําเร็จ 
เมื่อพระองคตรัสบอกวา  สําเร็จแลว  ก็ยังคัดคานไมเชื่อถือ  อาการ 
ที่คานและพูดถอยคําท่ีแสดงอคารวะนั้น  เปนเครื่องประกอบใหเห็น  
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ความดังกลาวแลว.   
                                                ๒๔๖๓-๒๔๖๗ 
        ถ.  ทานมีความรูเห็นอยางไรกอน  จึงนับวาเปนปฐมอริย- 
สาวก ?  ทานไดรับเกียรติเปนพิเศษเพราะเหตุนี้อยางไรบาง ? 
        ต.  ทานมีความเห็นดังน้ี  สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดเปนธรรมดา 
สิ่งน้ันทั้งหมดมีความดับเปนธรรมดา  เมื่อทานรูเห็นดังนั้น  พระบรม- 
ศาสดาทรงเปลงพระอุทานวา  "อฺาสิ  วต  โภ  โกณฺฑ ฺโ 
อ ฺาสิ  วต  โภ  โกณฺฑฺโ"   แปลวา  โกณฑญัญะไดรูแลว 
หนอ ๆ  แตนั้นมาทานก็มีนามวา  อัญญาโกณฑญัญะ นี้เปนเกียรติ 
พิเศษสําหรับทานผูเปนปฐมอริยสาวก. 
                                                        ๒๔๖๓ 
        ถ.  พระอัญญาโกณฑัญญะ  ปรากฏวาทานไดทํานายพระ 
ลักษณะแหงพระพุทธเจายืนยันโดยสวนเดียววา  จักตรัสเปนศาสดา 
เอาในโลก  จึงไดออกบวชติดสอยหอยตามเสด็จ  ครั้นเมื่อพระองค 
ทรงเลิกทําทุกรกิริยาแลว  ก็นาจะอยูอุปฏฐากตอไปมิใชหรือ  ไฉน 
จึงไดละทิ้งพระองคไปเสียเลา ?    หรอืทานจะเห็นวาผิดตํารากระมัง 
จึงหมดหวัง ? 
        ต.  ก็นาจะเปนอยางนั้น  แตเพราะชั้นเดิมความเชื่อของทาน 
หนักไปตามตําราจริง ๆ  จึงไดออกบวชตาม  แตครั้นคอยเฝาดูอยู 
เปนนาน  ประมาณ  ๖  ป  ก็ไมเห็นพระองคสําเร็จ  ความเชื่อตามตํารา 
ของทาน  เขาใจวาคอยจางลง  หรือคงเห็นวาผิดตําราก็เปนได  ทาน  
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จึงกลับความเห็นใหม  หนัมาติดในลัทธิอัตตกิลมถานุโยค  ซึ่งเปนลัทธิ 
ที่เขานิยมกันในสมัยนั้นตอไปอีก  ครัน้พระองคทรงเลิกทําทุกรกิริยาเสีย 
ก็เลยสันนิษฐานวาไมเปนผลสําเร็จแน  จึงเกิดเบ่ือหนายและท้ิงไปเสีย 
แตพระคันถรจนาจารยแสดงเหตุขอนี้ไววา  เปนธรรมดานิยมให 
ทานมาพบและอุปฏฐากในเวลาทรงทําทุกรกิริยา  เพ่ือจะไดเปนพยาน 
เมื่อถึงคราวจะทรงแสดงพระธรรมเทศนาคัดคานอัตตกิลมถานุโยคจะได 
ใชเปนพยานวา  พระองคไดทรงเคยทํามาแลว  หาสําเร็จประโยชน 
จริงไม  ครั้นถึงคราวตองการวิเวก  บนัดาลใหสิ้นภักดีพรอมดวย 
ภิกษุสหจรพากันหนีไปเสีย  ดังนี้. 
                                                        ๒๐/๘/๗๐ 
        ถ.  เม่ือทานไดอุปสมบทแลว  ไดเปนพระอุปชฌายะบวชใคร 
บาง ?  สัทธิวิหาริกของทานน้ัน  เกี่ยวของกับทานอยางไร ?  และมี 
ชื่อเสียงในทางไหน ? 
        ต.  ไดเปนพระอุปชฌายะบวชปุณณมาณพบุตรนางมันตานี.  เกี่ยว 
เปนหลาน.  ทานมีชื่อเสียงในทางเห็นธรรมกถึก  จนถึงพระศาสดา 
ทรงยกยองในทางนั้น. 
                                                        ๒๐/๘/๗๐ 
        ถ.  ธรรมดาผูเปนประมุข  เมื่อจะสงผูแทนไปทํากิจอันสําคัญ 
ในที่ตาง ๆ  มักจะเรียกประชุมเพ่ือใหโอวาทเปนการตักเตือนหรือ 
แนะนํากอนแลวจึงสงไป  สมเด็จพระบรมศาสดานับวาเปนประมุข 
ของพระสงฆ  เคยทรงทําเชนนั้นบางหรือไม ?  ถาเคยทํา  ๆ เม่ือไร ?  
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และประทานพระโอวาทวากระไร ?   
        ต.  ไดเคยทรงทํามาเหมือนกัน  แตเมื่อครั้งจะสงพระอรหันต- 
สาวกไปประกาศพระศาสนาคราวแรก  กอนท่ีจะสงไป  ไดตรัสเรียก 
ประชุมประทานโอวาทวา  "เราไดพนแลวจากบวงทั้งปวง  ทั้งที่ 
เปนของทิพยและของมนุษย  แมพวกเธอก็เหมือนกัน  พวกเธอจง 
เที่ยวไปในชนบท  เพื่อประโยชนและความสุขแกชนมาก  แตอยาไป 
ทางเดียวกัน  ๒  รูป จงแสดงธรรมมีคุณในเบ้ืองตน  ทามกลาง  ที่สุด 
จงประกาศพรหมจรรยอันบริสุทธิ์บรบิูรณสิ้นเชิง  พรอมท้ังอรรถและ 
พยัญชนะ  สตัวทั้งหลายมีกิเลสบังปญญาดุจธุลีในจักษุนอยเปนปกติ 
มีอยู  เพราะโทษมิไดฟงธรรม  ยอมเสื่อมจากคุณที่จะพึงไดพึงถึง 
ผูรูทั่วถึงธรรม   จักมีอยู  แมเราก็จะไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคม 
เพ่ือจะแสดงธรรมเหมือนกัน  ดังนี้." 
                                                        ๒๐/๘/๗๐ 
        ถ.  เม่ือพระศาสดาตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว เสด็จ 
พระพุทธดําเนินไปถึงปาอิสิปตนมฤคทายวัน  เพ่ือประทานปฐม- 
เทศนา  พระปญจวัคคียแสดงกิริยาอยางไรในชั้นตน  ?  ขอน้ัน  นําให 
สันนิษฐานวากระไร ? 
        ต.  แสดงกิริยากระดางกระเดื่องบาง  คือทูลพระศาสดาดวย 
ถอยคําตีเสมอ  พูดออกพระนาม  และใชคําวา  อาวุโส  เปนการไม 
เคารพ.  นําใหสันนิษฐานวา  พระปญจวัคคียสิ้นภักดีและเลื่อมใสใน 
พระศาสดา   เพราะถือม่ันในอัตตกิลมถานุโยค  ไมเชื่อวาพระองค  
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ทรงบรรลุอมฤตธรรมแลว.   
                                                ๒/๙/๖๙ 
        ถ.  ขอที่ภิกษุปญจวัคคีย  ใชคําพูดดวยพระศาสดาวา  อาวุโส 
ดังน้ี  มีทาทีจะพึงเขาใจวากระไร ?  รูไดอยางไร  จึงตอบอยางน้ัน. 
        ต.  มีทางจะพึงเขาใจวา  ภิกษุปญจวัคคียพูดดวยถอยคําตีเสมอ 
โดยสามัญโวหารวา  ยกตนเทียมทาน  เพราะอํานาจมานะทิฏฐิ 
เห็นวาตนเปนผูแกกวาโดยอายุ  คําวา  อาวุโส  เปนคําสําหรับผูแกกวา 
เรียกผูออนกวา.  รูไดอยางนี้  คือในคราวที่พระศาสดาประสูติใหม 
พระเจาสุทโธทนะ  โปรดใหเชิญพราหมณ  ๑๐๘ คนมาฉันโภชนะ 
ในพิธีทํานายพระลักษณะ  ในพราหมณ  ๘  คน  จากพวกน้ัน 
เปนผูตรวจและทํานาย  ในพราหมณ  ๘ คนนั้น  เปนผูมีอายุแกกวา 
พระศาสดา  จึงใชคําพูดดวยอยางนั้น. 
                                                        ๒๔๖๘๙ 
        ถ.  เพราะเหตุไรในปฐมเทศนา  จึงยกมัชฌิมาปฏิปทาข้ึนแสดง 
ถึง ๒  ครั้ง  จะมิเปนอันซ้ํากันหรือ ?  จงอธิบาย. 
        ต.  ไมเปนอันซ้ํากัน.  การท่ียกมชัฌิมาปฏิปทาข้ึนแสดงในครั้ง 
แรกก็เพ่ือจะทรงคัดคานสวนสุด ๒  อยาง  คือ  กามสุขัลลิกานุโยค  การ 
ประกอบตนใหพัวพันดวยสุขในกามเปนสวนสุดขางหยอน  อัตตกิลม- 
ถานุโยค  การประกอบความเหน็ดเหน่ือยแกตนเปลา  อันเปนสวนสุด 
ขางตึงวา  อันบรรพชิตไมควรเสพ  เพราะไมใชทางแหงความตรัสรู 
ทางแสดงมัชฌิมาปฏิปทา  คือการปฏบิัติเปนสายกลาง  ไมของแวะ  
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ดวยสวนสุดทั้ง  ๒  นั้น  เพ่ือจะใหภิกษุปญจวัคคียละความถือมั่นที่เคย 
มีแลวในกอน  ฟอกอัธยาศัยใหยินดี  ในอันต้ังใจฟงพระธรรมเทศนา 
อันพระองคจะไดทรงแสดงตอไป  ที่ทรงแสดงในครั้งท่ี ๒  นัน้  ทรง 
แสดงใหเปนไปในอริยสัจขอที่ ๔  คือ  มรรค  วาเปนเหตุที่ยังนิโรธใหเกิด 
ข้ึนเพราะอาศัยมัชฌิมาปฏิปทาน้ัน.   
                                                                ๒๔๖๙ 
        ถ.  รูมาวาพระอัญญาโกณฑัญญะมีอายุแกกวาพระศาสดา  เมื่อ 
เปนเชนนั้น   อยางไรจึงยอมตนเปนศิษยงาย ๆ  ต้ังแตครั้งยังไมได 
ตรัสรู ? 
        ต.  มีคําเลาวา  ทานเปนพราหมณผูหน่ึงในจํานวนพราหมณผู 
ตรวจพระลักษณะของพระศาสดา  เมื่อประสูติใหม  แลวพยากรณ 
วามีคติเปน  ๒  คือ  อยูเปนฆราวาส  จักเปนพระเจาจักรพรรดิราช 
ออกผนวชจักเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา.  ครั้นพระศาสดาเสด็จออก 
ผนวช  เชื่อตามตํารับมหาบุรุษลักษณะพยากรณศาสตร  จึงออก 
บวชตาม  และเฝาอุปฏฐากพระองคมา  เมื่อไดธรรมจักษุ  เปนอัน 
สิ้นมานะอยูเอง. 
                                                         ๘/๑๑/๖๐ 
        ถ.  ถาจะมีผูเขาใจวา  แมพระศาสดาก็ยังเปนผูเลือกที่รัก  มกั 
ที่ชัง ขอน้ีจะพึงเห็นได  เอหิภิกขุอุปสัมปทา  อันพระองคทรงเอง 
ทีเดียว  คือท่ีรักมาก  เชนพระอัญญาโกณฑัญญะก็ประทานใหมาก 
ที่รักนอย  เชนพระยสะก็ประทานใหแตนอย  ขอน้ีจริงอยางนั้นหรือ ?  
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จงแสดงความตางที่พระเถระทั้ง  ๒  ไดรับประทาน.  
        ต.  ไมจริงอยางนั้น  ขอท่ีทรงประทานแกพระอัญญาโกณ- 
ฑัญญะมาก  เพราะทรงเห็นวา  พระอัญญาโกณฑญัญะยังทําท่ีสุด 
ทุกขไมได   จึงทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา  ดวยพระวาจาวา 
"มาเถิด  ภิกษุ  ธรรมอันเรากลาวดีแลว  จงประพฤติพรหมจรรย 
เพ่ือทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด. "   ดังน้ี  สวนพระยสะนั้น  เปนผูทําท่ีสุด 
ทุกขไดแลว  จึงยกคําวา   เพ่ือทําท่ีสุดทุกขโดยชอบนั้นเสีย  เพราะ 
เหตุนี้จึงควรไดรับประทานแตนอย. 
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  กลุบุตรที่ไดรับสงเคราะหจากทานผูใหญ  เมื่อเจริญงอกงาม 
ในธรรมวินัย  หรือต้ังตนไดเปนหลักฐาน  ยอมเชิดชูคุณูปการ 
ของบุรพการีใหปรากฏ  เกียรติยศอยางนี้เชื่อวาคงมีพระสาวกไดรับ 
บาง  ถามีจริง  ก็จงอางเฉพาะตอนปฐมโพธิกาล ? 
        ต.  มีจรงิ  คือพระอัญญาโกณฑญัญะ  ไดรับเกียรติยศโดย 
เปนพระอุปชฌายะของพระปุณณมันตานีบุตร พระอัสสชิไดรับเกียรติยศ 
โดยเปนบุรพาจารยของพระสารีบุตร. 
                                                        ๒/๙/๖๙ 
        ถ.  อนพุุทธะครั้งพุทธกาล  ใครเปนองคแรก  ใครเปนองคสุดทาย 
ประวัติของทานองคแรกอยางไร ? 
        ต.  พระอัญญาโกณฑัญญะเปนองคแรก  พระสุภัททะเปนองค 
สุดทาย  ประวัติของพระอัญญาโกณฑัญญะดังน้ี  เดิมทานชื่อโกณฑัญญะ 
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เปนบุตรพราหมณมหาศาลในบานพราหมณชื่อโทณวัตถุ  ใกลกรุง   
กบิลพัสดุ  เปนผูชํานาญไตรเพทและตําราทายลักษณะ  ไดรับเลือก 
เขาในจําพวกพราหมณ  ผูทํานายพระลักษณะของพระบรมศาสดาครั้ง 
ประสูติใหม  ทานแนใจทํานายยืนเปนคําเดียววา  จักตรัสรูเปนพระ 
พุทธเจา  เมื่อเสด็จออกทรงผนวชก็บวชตาม  และเปนอุปฏฐากเมื่อ 
เวลาทรงทําทุกรกิริยาดวย  เมื่อทรงเลกิทําทุกรกิริยากลับเสวยอาหาร 
เพ่ือปฏิบัติในทางจิต  ทานคิดเห็นวา  คลายความเพียรกลับมักมาก 
สิ้นหวังในทางที่จักตรัสรู  จึงละพระองคไปอยู  ณ  ปาอิสิปตนมฤคทายวัน 
แขวงเมืองพาราณสี  เมื่อพระองคไดตรัสรูแลว   เสด็จไปทรงเทศนา 
พระธัมมจักกัปปวัตตนสุตร  และอนัตตลักขณสูตร  โปรดจนไดสําเร็จ 
พระอรหัต. 
                                                        ๗/๙/๖๗ 
        ถ.  การตอเติมหรือเปลี่ยนแปลงชื่อพระสาวก  ในพระธรรม- 
วินัยนี้  บางองคอาศัยพุทธอุทาน  บางองคอาศัยเหตุอ่ืน  ทั้งนั้นมีใคร 
เปนตัวอยาง ? 
        ต.  พระอัญญาโกณฑัญญะไดคําเติมวา  อัญญา  โดยอาศัยพุทธ- 
อุทาน.  พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะเปนตน  ไดเปลีย่นจากชื่อ 
อุปติสสะ  และโกลิตะ เพราะอาศัยเหตุอ่ืน. 
                                                        ๒๔๗๘ 
        ถ.  พระสาวกท่ีทรงสงไปประกาศพระศาสนา  ครั้งปฐมโพธิ- 
กาลน้ัน  มีองคไหนบาง  ที่ปรากฏวาไดศิษยเปนหลักฐานสืบมา ?  
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        ต.  ปรากฏในตํานาน  ๒  องค  พระอัญญาโกณฑัญญะเปนพระ 
อุปชฌายะของพระปุณณมันตานีบุตร  พระอัสสชิเปนอาจารยของ 
พระสารีบุตรครั้งยังเปนปริพาชก  นามวา  อุปติสสะ.   
                                                        ๒๔๖๓-๒๔๖๕ 
        ถ.  พระอัญญาโกณฑัญญะ  กับพระอัสสชิ  ไดชวยพระศาสดา 
เที่ยวเผยแผพระศาสนาในรุนแรก  ทัง้น้ีปรากฏวา  ทานไดใครมาเปน 
พระสาวกสําคัญ ? 
        ต.  พระอัญญาโกณฑัญญะ  ไดพระปุณณมันตานีบุตรผูเปน 
หลานเขามาบวชเปนพระสาวกสําคัญ  สวนพระอัสสชิไดพระสารีบุตร 
มาเปนพระสาวกสําคัญ. 
                                                        ๒๔๗๕ 
        ถ.  ในคราวท่ีสมเด็จพระบรมศาสดา  ทรงสงพระสาวกไปเที่ยว 
เผยแผพระพุทธศาสนาเปนครั้งแรกนั้น  ปรากฏวามีผลดีอยางไรบาง 
หรือไม  มีอะไรเปนพยาน ? 
        ต. ปรากฏวามีผูเชื่อถือดวยความเลื่อมใสศรัทธา  ถึงกับยอม 
ตัวเขาบวชในพระพุทธศาสนาก็มี  พยานในขอน้ีคือ  พระอัญญา- 
โกณฑัญญะ   ไดพระปุณณมันตานีบุตรเขามาบวชเปนพระสาวก. 
พระอัสสชิ  ไดพระสารีบุตรเขามาบวชเปนพระสาวก  และพระสาวก 
ทั้ง ๒  องคนี้  เปนพระสาวกสําคัญ  เปนกําลังใหญในอันชวยประกาศ 
พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา.                                            
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        ถ.  ใครเปนพระอนุพุทธองคแรก  เปนปญหาอันไมจําตองถาม 
แตใจความท่ีวาดวงตาเห็นธรรมไดเกิดข้ึนวา  สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิด 
ข้ึนเปนธรรมดา  สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา  ดังนี้  สิ่งใดส่ิงหน่ึง 
นั้น  ถาจะชี้แจงใหชัดเจนคืออะไร ?   
        ต.  คือ  ไตรวัฏ  ไดแก  กิเลส  กรรม  วิบาก. 
                                                                ๒/๙/๖๘ 
        ถ.  รัตตัญูภาพ  เปนคุณสมบัติดีอยางไร  พระศาสดาจึงทรงพระ 
ปรารภถึงตรัสยกยองพระอัญญาโกณฑัญญะไววา  เปนยอดแหงภิกษุผู 
ทรงคุณสมบัติอยางนี้ ? 
        ต.  ผูบวชมากอน  ยอมพบเห็นและไดยินไดฟงมามาก  ยอม 
ทรงจําธรรมเนียมและธรรมวินัยไวไดมาก  จึงเปนคุณสมบัติอยางดี 
อยาวาถึงในครั้งน้ันที่ยังไมไดใชหนังสือเลย  แมในบัดนี้  คนมีอายุที่เปน 
ผูรูเห็นกาลไกล  ก็ยังเปนที่นิยมของคนท้ังหลาย  พระศาสดาทรงยกยอง 
พระอัญญาโกณฑัญญะวาเปนยอดในฐานะน้ี   ก็ดวยอธิบายอยางนี้. 
                                                                ๘/๑๑/๖๐ 
        ถ.  ความเปนคนแก  ยอมงมงายกวาคนหนุมในทางการณ 
พระอัญญาโกณฑัญญะก็แกแลว  แตไดรับยกยองเปนเอตทัคคสถานใน 
ทางรัตตัญูภาพ  คิดดูไมนาจะเห็นเปนสิ่งสําคัญ  แตนั่นแหละ  ถา 
จะไมยกยองเสียเลยก็นาเกลียด  จริงไหม ?  เพราะทานเปนคนเกาแก 
และไดชวยทํานายพระมหาบุรุษลักษณะ  โดยสวนเดียว  ซ้ําถกูดวย 
ทําใหพระทัยของพระองคมั่นข้ึนอีก  ทั้งเคยทําอุปการะตอพระองค  
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มาดวย  ทานเห็นวาตําแหนงน้ันดีอยางไรหรือไม ?     
        ต.  เห็นวาดีอยางนี้  อันชนผูรัตตัญู  คือผูเกาแกในคณะน้ัน ๆ 
ยอมไดพบเห็นและสันทัดมาในกิจการของคณะ ยอมอาจจัดอาจทําให 
สําเร็จไดดวยตนเอง  หรือแนะนําผูอ่ืน  เปนเจาแบบเจาแผน  ดุจผูรักษา 
คลังพัสดุ  ยอมเปนที่นับถือของผูใหมในคณะ  แมในพระธรรมวินัยนี้ 
ก็นับถือสาวกผูรัตตัญูดุจเดียวกัน  สมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงยกยอง 
ทานในสถานน้ี. 
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  ใครครวญดูตามประวัติ  ของพระอัญญาโกณฑัญญะแลว 
จะพึงเห็นวากระไร ? ความเชื่อถือของทานแนนแฟนอยูในทางไหน ? 
ในตําราทายลักษณะ  หรอืในอัตตกิลมถานุโยคปฏิบัติ  ?  จงชี้เหตุผล 
ใหเปนที่ฟงได ? 
        ต.  ใครครวญตามประวัติของทาน  มีอาการเชื่อท้ัง ๒  ทาง 
เสมอกัน  คือเชื่อถือแนนแฟนในตําราทายลักษณะ  จนเปนเหตุต้ังใจไว 
จึงไดตามออกบวชตามท่ีต้ังใจ  และเชื่อตออัตตกิลมถานุโยค  จนตีตน 
ออกหาง  ในเมื่อพระองคทรงเปลี่ยนทางปฏิบัติ  เพราะฉะนั้น  จะชี้ 
ชัดวา  ความเช่ือแนนแฟนในทางไหนแนยังไมถนัด  แตเมื่อพิจารณา 
ลงไปโดยละเอียดแลว  ดคูอนขางจะมีความเชื่อในอัตตกิลมถานุโยคมาก 
กวา  ที่จะพึงเห็นไดนั้น  ในชั้นตนทานก็เคยเชื่ออัตตกิลมถานุโยคมาแลว 
แตมาพบลักษณะสมกับตําราจึงเอนไปทางตําราอีก ตอมาก็กลบัไปทาง 
อัตตกิลมถานุโยคอีก  ทีม่ากลับกลายไปสูสภาพเดิมเชนนี้  ก็คงจะเห็นวา 
 
เ  
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ตําราจะอยางไรเสียแลว  ถายังเชื่อตําราอยูอยางแนนแฟน  ก็คงไมเลิก 
ละทิ้งไป.   
        ถ.  ใครเปนปฐมสาวก ?  เพราะมีความรูเห็นอยางไรกอน  จึงนับ 
วาเปนปฐมสาวก ?  ทานไดรับเกียรติเปนพิเศษเพราะเหตุนี้อยางไร ? 
และทานไดนิพพานท่ีไหน ?  เพราะเหตุไร  จึงไปนิพพานท่ีนั่น ? กอน 
หรือหลังพระศาสดา ? 
        ต.  พระอัญญาโกณฑัญญะเปนปฐมสาวก  เพราะมีดวงตาเห็น 
ธรรมเกิดข้ึนกอนกวาผูอ่ืน  ในบรรดาผูเปนสาวก  มีความเห็นธรรม 
เกิดข้ึนวา  ยงฺกิฺจิ  สมุทยธมฺม  สพฺพนฺต  นิโรธธมฺม  แปลวา  สิ่งใด 
สิ่งหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา  สิง่น้ันทั้งหมดลวนมีความดับเปน 
ธรรมดา.  มคํีาวา  อฺา  อันเปนพุทธอุทานแสดงความเบิกบานใจใน 
เวลาน้ัน  นําหนาชื่อเดิมของทานน้ีนับวาเปนเกียรติพิเศษ  และเม่ือทาน 
จะนิพพาน  ทานไดไปนิพพานท่ีสระฉัททันตอันเปนผาสุวิหารของทาน. 
เพราะทานเปนผูเฒาอยูในเสนาสนะใกลบานไมสบาย  จึงไปอยูในที่นั้น 
แลวก็นิพพาน  และการนพิพานของทาน  ก็กอนพระศาสดา. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  พระปุณณมันตานีบุตร  มีเชื่อสายเปนมาอยางไร ?  เพราะ 
ทรงคุณธรรมอยางไร  จึงมีชื่อเสียงโดงดัง ?  พระศาสดาทรงยกยอง 
ไวในตําแหนงไหน ? จงแสดงมา : 
        ต.  พระปุณณะ  เปนบุตรนางพราหมณีมันตานี  ซึ่งเปนพ่ีนอง  
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หญิงของพระอัญญาโกณฑัญญะชาวเมืองกบิลพัสดุ  บิดาไมปรากฏชื่อ 
ตอนอุปสมบทไดพระอัญญาโกณฑัญญะเปนพระอุปชฌายะ  เพราะทรง 
คุณธรรมอยางนี้  คือ  มักนอย  สันโดษ  ชอบสงัด  ไมชอบเกี่ยวของ 
ดวยหมู   ปรารภความเพียร  บริบูรณดวยศีล  สมาธิ  ปญญา  วิมุติ   
ความรูความเห็นในวิมุติ   จึงมีเชื่อเสียงโดงดัง  พระศาสดาทรงยกยองวา 
เปนยอดธรรมกถึกในพระพุทธศาสนา. 
                                                        ๖/๙/๖๕ 
        ถ.  พระปุณณมันตานีบุตร  เปนอะไรกับพระอัญญาโกณฑัญญะ ? 
ทานไดอุปสมบทกะพระศาสดา  หรือมีใครเปนพระอุปชฌายะ  ?  รูได 
อยางไร ? 
        ต.  ทานเปนบุตรของพ่ีนองหญิง  ของพระอัญญาโกณฑัญญะ 
ทานไมไดอุปสมบทกะพระศาสดา  พระอัญญาโกณฑัญญะเปนพระ 
อุปชฌายะใหอุปสมบท.  มีเรื่องเลาวา  ในสมัยหน่ึง  พระศาสดาเสด็จอยู 
ณ  กรุงราชคฤห  พระอัญญาโกณฑัญญะไปกรุงกบิลพัสดุบวชปุณณมาณพ 
ผูเปนบุตรของนางพราหมณีมันตานี  ซึ่งเปนพ่ีนองหญิงของทาน. 
                                                        ๒๔๖๑ 
        ถ.  ทานต้ังอยูในคุณธรรมอะไรบางและส่ังสอนบริษัทอยางไร ? 
        ต.  ทานต้ังอยูในคุณธรรม ๑๐  ประการ  คือ มักนอย  สันโดษ 
ชอบสงัด  ไมชอบเกี่ยวของดวยหมู  ปรารภความเพียร  บริบรูณ 
ดวยศีล สมาธิ  ปญญา   วิมุติ  ความรูความเห็นในวิมุติ  เมื่อ  
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มีบริษัททานก็สั่งสอนในคุณธรรม  ๑๐  อยางนี้. 
                                                        ๒๔๖๑ 
        ถ. พระศาสดาทรงสรรเสริญวาเปนยอดในทางไหน ?  มีเรื่อง 
อะไรเปนตัวอยางที่แสดงใหรูได ?   
        ต.  พระศาสดาทรงยกยองวาเปนยอดธรรมกถึกองคหน่ึง  ใน 
พระพุทธศาสนา  มีเรื่องที่ทานไดวิสัชนาวา   ความดับไมมีเชื้อ 
(รถวินีตสูตร)    แกพระสารีบุตร เปนตัวอยาง. 
                                                        ๒๔๖๑ 
        ถ.  พระสาวกท่ีไดรับยกยองใหเปนยอดธรรมกถึกนั้น  คือใคร ? 
ทานเปนแตรูจักจะแสดงธรรมใหเขาฟงเทาน้ัน   หรือทานก็ตองอยูใน 
คุณธรรมอะไรดวย ?  และในชีวิตของทานไดแสดงธรรมอะไรแก 
ใคร ณ  ที่ไหน  ที่นับวาเปนโดงดัง ? 
        ต.  คือพระปุณณมันตานีบุตร   ทานรูจักแตจะแสดงธรรมให 
เขาฟงเทาน้ันหามิได  ทานต้ังอยูในคุณธรรม ๑๐  อยางนั้นดวย  คือมักนอย 
สันโดษ  ชอบสงัด  ไมชอบเกี่ยวของดวยหมู  ปรารภความเพียร 
บริบูรณดวยศีล  สมาธิ  ปญญา  วิมุติ  ความรูความเห็นในวิมุติ  แม 
เมื่อมีบริษัท  ทานก็สั่งสอนใหประกอบในคุณธรรม ๑๐  ประการน้ัน 
ในชีวิตของทานไดแสดงธรรมท่ีนับวาเปนโดงดังมีอยูครั้งหน่ึง คือได 
ปุจฉาวิสัชนาธรรมวิสุทธิ ๗  กับพระสารีบุตร  ที่เมืองสาวัตถี. 
                                                                ๒๔๗๙ 
        ถ.  ใครเปนผูแสดงธรรมใหพระอานนทฟง  จนไดบรรลโุสดา-  
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ปตติผล  และทานไดเปนพระโสดาบันกอนหรือภายหลังเปนพุทธ- 
อุปฏฐาก ?   
        ต.  พระปุณณมันตานีบุตรเปนผูแสดง  และทานเปนพระโสดา- 
บันกอนเปนพุทธอุปฏฐาก. 
                                                        ๒๔๗๓ 
        ถ.  พระอานนทเถรเจาไดบรรลุโสดาปตติผล  เพราะฟงธรรม 
อันใครแสดง และทานทรงคุณธรรมพิเศษขอไหนเปนสําคัญ  ?  เพราะ 
เหตุไร ? 
        ต.  เพราะฟงธรรมอันพระปุณณมันตานีบุตรแสดง  และทาน 
ทรงคุณพิเศษขอวาพหุสูตเปนสําคัญ  เพราะความเปนพหุสูตของทาน 
นั้นเอง  จึงไดวิสัชนาพระสูตรและพระอภิธรรมในคราวปฐมสังคายนา 
และพระคุณขอน้ีเอง  พระมหากัสสปะผูเปนประธานสงฆจึงตองเลือก 
ทานเขาในจํานวน  ๕๐๐  องค  ทั้งเมื่อยังเปนพระโสดาบัน. 
                                                        ๒๔๗๕ 
        ถ.  มีคําสรรเสริญพระสาวกสงฆวา  ทานอยูในสีลทิฏฐิสามัญญตา 
ความเปนผูมีศีลและทิฏฐิเสมอกัน  เพ่ือรับสมจริงคําน้ัน  ควรอางปฏิปทา 
ของพระสาวกองคไหนข้ึนรับรอง  พรอมดวยอธิบาย ? 
        ต.  ควรอางปฏิปทาของทานพระปุณณมันตานีบุตรรับรอง  ทาน 
ต้ังอยูในคุณธรรม  ๑๐  อยาง คือมักนอย  สันโดษ  ชอบสงัด  ไมชอบ 
เกี่ยวของดวยหมู  ปรารภความเพียร  บริบูรณดวยศีล  สมาธิ 
ปญญา  วิมุติ  ความรูความเห็นในวิมุติ  เมื่อมีบริษัททานก็สั่งสอนให 
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ประกอบในคุณธรรม ๑๐  ประการนัน้  ความท่ีตนต้ังอยูในคุณเชนใด 
แลว  สอนผูอ่ืนใหต้ังอยูในคุณเชนนั้น  ชื่อวาเปนอุบายอยางสําคัญ 
อันจะใหหมูต้ังอยูในสีลทิฏฐิสามัญญตาได.   
                                                                ๒/๙/๖๘ 
        ถ.  เพ่ือใหสมความเรียนรูอนุพุทธประวัติ  ถามีผูถามวา  ทาน 
ประพฤติพรหมจรรยเพ่ืออะไร  จึงพึงบริหารวากระไร ?  อาศัยตัว 
อยาง ๆ  ไร  จึงไดเฉลยเชนนั้น ? 
        ต.  พึงบริหารวา  อาตมะประพฤติพรหมจรรย  เพ่ือความดับ 
ไมมีเชื้อ.  อาศัยตัวอยางที่ทานพระปุณณมันตานีบุตรตอบแกทาน 
พระสารีบุตรอยางนั้น  จึงพอใจ  จึงเฉลยเชนนั้น. 
                                                ๒/๙/๖๘-๒/๗/๗๓ 
        ถ.  พระสาวกของพระบรมศาสดา  ปรากฏวาองคไหน  ต้ังอยู 
ในคุณอันใด  แลวสอนผูอ่ืนในคุณอันน้ัน  องคไหน  เจริญธรรม 
อันใด  แลวสรรเสริญผูอ่ืนที่เจริญธรรมอันนั้น  ทานทั้ง ๒  นั้นเปน 
เอตทัคคะในทางไหน ? 
        ต.  พระปุณณมันตานีบุตร  ต้ังอยูในคุณ  ๑๐  อยาง  มีความ 
มักนอยเปนตน  แลวสอนผูอ่ืนในคุณอันนั้น.  พระอนุรุทธะ  ทานเจริญ 
สติปฏฐาน  ๔  แลว  สรรเสริญผูอ่ืนที่เจริญสติปฏฐาน  ๔  นัน้.  พระ 
ปุณณมันตานีบุตร  เปนเอตทัคคะในทางเปนพระธรรมกถึก.  พระ 
อนุรุทธะ  เปนเอกตทัคคะในทางมีจักษุทิพย. 
                                                        ๒๔๗๘  
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                                           พระยสะ 
        ถ.  พระยสะ มีมารดาบิดาต้ังภูมิลําเนาอยูที่ไหน ?  ทําไมจึง 
ออกบวช ?   
        ต.  พระยสะ  มีมารดาบิดาต้ังบานเรือนอยูที่เมืองพาราณสี.  ม ี
ความเบื่อหนายในการครองฆราวาส  เพราะไดเห็นอาการของพวกชน 
บริวารอันวิปริตไปโดยอาการตาง ๆ  ไมเปนที่ต้ังแหงการยังจิตใหเพลิด 
เพลิน  จึงไดออบวช. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  จงเลาประวัติของพระยสะ  ต้ังแตตนจนถึงไดเขามาอุป- 
สมบทในพระพุทธศาสนา. 
        ต.  พระยสะเปนบุตรเศรษฐีชาวเมืองพาราณสี  เปนสุขุมาลชาติ 
ไดรับการบํารุงจากมารดาบิดาเปนอยางยิ่ง  มีปราสาทเปนที่อยูในฤดู 
ทั้ง ๓  มีผูบํารุงบําเรอลวนแตสตรีไมมีบุรุษเจือปน  อยูมาวันหน่ึง 
ยสะไดหยั่งลงสูความหลับกอนหมูชนที่เปนบริวาร  เมื่อเวลาดึกต่ืนข้ึน 
มีโคมไฟตามสวาง   ไดแลเห็นหมูชนบริวารตางนอนหลับมีอาการ 
ตาง ๆ กัน  บางคนมีเขฬะไหล  บางคนก็ละเมอบนเพอ  เมื่อเห็น 
อาการเชนนั้น  ก็เกิดความสลดใจ  ไมเปนที่ต้ังแหงความยินดีเหมือน 
กาลกอน  ไดเกิดปรากฏเพียงดังปาชา เมื่อพิจารณาไปก็ยิ่งเกิดความ 
สังเวชสลดใจยิ่งข้ึน  จึงเปลงอุทานวาจาวา  "ที่นี่วุนวายหนอ  ที่นี่ 
ขัดของหนอ"  แลวจึงออกประตูไป  บายหนาตรงไปสูปาอิสิปตน- 
มฤคทายวันพลางบนไปวา  "ที่นี่วุนวาย  ที่นี่ขัดของ."  เวลาน้ันเปน  
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สมัยใกลรุง  พระศาสดาทรงจงกรมอยูในที่แจง  ทรงไดยินเสียงยสะเปลง 
อุทานมาเชนนั้นจึงตรัสวา  "ที่นี่ไมวุนวาย  ที่นี่ไมขัดของ  ทานจงมา 
ที่นี่เถิด  เราแสดงธรรมแกทาน"  เม่ือยสะเขามาแลว  พระศาสดาจึง    
โปรดประทานพระธรรมเทศนา  เมื่อยสะสงจิตไปตามกระแสพระธรรม- 
เทศนา  ก็เกิดความรูจริงเห็นจริงจนไดบรรลุพระอรหัต  ณ  ทีน่ั้น  แลวจึง 
กราบทูลขออุปสมบท  พระศาสดาก็ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสมบทให. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  พระศาสนาทรงแสดงธรรมโปรดพระยสะดวยเทศนาอะไร ? 
จงบรรยายความแหงพระธรรมเทศนานั้นมาโดยสังเขป. 
        ต.  ดวยอนุบุพพีกถา.  มีเนื้อความอยางนี้  พรรณนาทานการ 
ใหกอน,  แลวพรรณนาศีล  ความรักษากายวาจาใหเรียบรอย  เปน 
ลําดับแหงทาน,  พรรณนาสวรรค  คือกามคุณท่ีบุคคลใคร  ซึ่งจะพึงได 
พึงถึงดวยกรรมอันดี  เปนลําดับแหงศีล,  พรรณนาโทษของกาม  คือ 
ความเปนของไมยั่งยืน  และประกอบดวยความคับแคน  เปนลําดับ 
แหงสวรรค,  พรรณนาอานิสงสแหงความออกไปจากกาม  เปนลําดับ 
แหงโทษของกาม  จบแลวจึงแสดงอริยสัจ  คือทุกข  เหตุใหเกิดทุกข 
ความดับทุกข  และขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข. 
                                                        ๒๔๗๓ 
        ถ.  ยสกลุบุตรเมื่อเขาไปเฝาพระศาสดา   ไดสดับอนุบุพพีกถา 
และจตุราริยสัจ   เพราะทรงองคสมบัติอะไรบาง ?  สวนผูที่ยังบกพรอง 
หรือท่ีไดบรรลุโลกุตรธรรมแลว    พระองคยอมทรงอนุศาสนดวย  
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พระโอวาทประเภทไหน ? 
        ต.  เพราะถึงพรอมองค  ๓  คือเปนมนุษย  ๑  เปนคฤหัสถ  ๑ 
มีอุปนิสัยแกกลาควรบรรลุโลกุตรธรรมในท่ีนั้น ๑.  ดวยพระโอวาท 
ประเภททานบาง  ศีลบาง  สังเวชและความไมประมาทเปนตนบาง   
ตามสมควร. 
                                                        ๓/๙/๖๙ 
        ถ.  คําอุทานของพระยสะท่ีวา  "ที่นี่วุนวายหนอ  ที่นี่ขัดของ 
หนอ"  นั้นหมายความวากระไร ?  ทานแกไขความวุนวายและความ 
ขัดของนั้นดวยอุบายอยางไร ? 
        ต. หมายถึงกามารมณอันปรากฏอยูรอบขาง  เพราะอารมณ 
เหลาน้ันเปนเครื่องทําใหวุนวายใหขัดของ  ปรากฏแกทานดุจซากศพ 
ที่ทิ้งในปาชา.  เมื่อทานเห็นเชนนั้นเกิดความสลดใจเบ่ือหนาย  จึง 
สวมรองเทาเดินทรงไปยังปาอิสิปตนมฤคทายวัน  หวังจะหาอุบาย 
แกความวุนวายและความขัดของนั้น   ก็เผอิญประจวบเหมาะจําเพราะ 
พบสมเด็จพระบรมศาสดา  ไดฟงอนุบุพพีกถาและจตุราริยสัจ  ก็ได 
ดวงตาเห็นธรรม   ภายหลังพิจารณาภูมิธรรมที่ตนไดเห็นแลว  จิตก็ 
พนจากอาสวะ  ไมถือม่ันดวยอุปาทาน  นับวาทานทําตนใหหลุดพนไป 
จากความวุนวายและความขัดของดวยอุบายอยางน้ี. 
                                                        ๘/๙/๖๗ 
        ถ.  ยสะ  พอไดฟงพระธรรมเทศนาจบลง  ก็ไดบรรลุพระอรหัต 
หรืออยางไร ?  จงแสดง.  
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        ต.  ยสะ  เมื่อฟงพระธรรมเทศนาที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงจบ 
ลงแลว  ยังไมไดสําเร็จพระอรหัตทันที  เพียงแตไดบรรลโุสดาปตติผล 
ตอมาไดพิจารณาภูมิธรรมที่ตนไดบรรลุนั้น  เห็นแจงแลว  จึงไดบรรล ุ
พระอรหัต.   
                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระยสะ  ไดรับอุปสมบทตางกันหรือเหมือนกันกับพระ 
อัญญาโกณฑัญญะ  ?  จงชี้ใหเห็นดวยวา  ตางกันอยางไร ?  หรือ 
เหมือนกันอยางไร ?  ขอน้ันเพราะเหตุไร ? 
        ต.  พระยสะ  ไดรับอุปสมบทเหมือนกันพระอัญญาโกณฑญัญะ 
โดยไดรับเอหิภิกขุอุปสมบทดวยกัน  ตางกันโดยพระวาจาที่ตรัส 
ประทาน  คือทรงประทานแกพระอัญญาโกณฑัญญะวา  "ทานจงเปน 
ภิกษุมาเถิด  ธรรมอันเรากลาวดีแลว  ทานจงประพฤติพรหมจรรย 
เพ่ือทําท่ีสุดแหงทุกขใหแจง."  สวนท่ีทรงประทานแกพระยสะ  ได 
ทรงยกวาจาท่ีตรัสวา  "เพ่ือทําท่ีสุดแหงทุกขใหแจง"  ออก  นอกน้ัน 
เหมือนกับที่ทรงประทานแกพระอัญญาโกณฑัญญะ,  ขอน้ี  เพราะ 
พระยสะ  เมื่อทูลขออุปสมบท  ไดทําใหถึงท่ีสุดแหงทุกขแลว  คือได 
บรรลุอรหัตแลว  จึงทูลขออุปสมบท.  สวนพระอัญญาโกณฑญัญะ 
เมื่อทูลขออุปสมบท  ตนไดบรรลุเพียงโสดาปตติผลเทาน้ัน  ยังทําให 
ถึงท่ีสุดแหงทุกขไมได  เพราะฉะนั้น  การประทานอุปสมบทจึงทรง 
ประทานใหตางกัน. 
                                                                ส. ป.  
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        ถ.  การที่พระยสะไดเขามาบวชในพระพุทธศาสนาไดนั้น  จะนับ 
วาเปนคุณงามความดีแดพระศาสดาไดอยางไรบางหรือไม ?  จงแสดง. 
        ต.  นับวาเปนคุณงามความดีแดพระศาสดาได  คือเม่ือพระยสะ 
ไดเขามาอุปสมบทแลว  ก็เปนเหตุใหสหายของพระยสะพากันเขามา   
อุปสมบทดวย  เมื่อมีหลายองคข้ึนดวยกัน  ก็ไดเปนกําลังชวยประกาศ 
พระศาสนาของพระศาสดาใหแพรหลายโดยรวดเร็ว. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระยสะก็เปนผูวางายสอนงาย   ตรัสรูเร็ว  สมควรจะได 
รับยกยองจากพระศาสดาในทางใดทางหน่ึงบาง  แตไมมีนามปรากฏ 
ในจํานวนพระสาวกผูเปนเอตทัคคะเลย   ชะรอยจะอยางไรอยูกระมัง ? 
        ต.  ชะรอยจะนิพพานสาบสูญเสีย  ในคราวท่ีพระศาสดาสงไป 
ประกาศพระศาสนา   จึงไมมีนามปรากฏในจํานวนพระสาวกผูเปน 
เอตทัคคะ.                 
                                                        ๑๔/๔/๖๙ 
        ถ.  พระสาวกองคไหนหนีมารดาบิดาออกบวช  และพระสาวก 
องคไหนออกบวชซ่ึงหนา ?  เรื่องราวของทานท้ัง ๒  นี้ตางกันอยางไร ? 
        ต.  พระยสะหนีมารดาบิดาออกบวช  คือทานเบื่อหนายในความ 
เปนอยูของบานเรือน   เชนเห็นนางบําเรอนอนหลับเกลื่อนกลาดดุจ 
ซากศพ.  พระเถระหลายองคออกบวชซ่ึงหนาเชนพระรัฐบาล  คือ 
ทานไดฟงธรรมเทศนา   มีศรัทธาเลื่อมใส  ลามารดาบิดาไมไดรับ  
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อนุญาต  จึงอดขาวเสียจะใหตาย  มารดาบิดาจําใจตองยอมใหบวช. 
                                                                ๒๔๗๕ 
        ถ.  พระสาวกท้ังหลายที่ออกบวชซ่ึงหนาก็มี  หนีออกบวชก็มี 
จงแสดงพระสาวก  ที่ออกบวชท้ังซ่ึงหนา  และหนีออกบวชมาอยางละรูป 
พรอมท้ังเรื่องราวของทานดวย ?   
        ต.  พระยสะหนีออกบวช  ทานเบื่อหนายในการครองเรือน  เห็น 
นางบําเรอนอนหลับเกลือ่นกลาดดุจซากศพ,  พระรัฐบาลออกบวชซ่ึง 
หนา  ทานไดฟงธรรมเทศนา  มีศรัทธาเลื่อมใส  ลามารดาบิดาไมได 
รับอนุญาต  จึงอดขาวเพื่อตาย  มารดาบิดาจําใจตองยอมใหบวช. 
                                                                ๒๔๘๐ 
        ถ.  ผูเท่ียวประกาศพระศาสนา  มักจะไดรับความขัดของมีประการ 
ตาง  ๆ  แมศาสนาอ่ืนก็ปรากฏวาเปนเชนนั้น  สวนพระสาวกท่ีถูกสง 
ไปประกาศพระศาสนาคราวแรกน้ัน  ไดรับความขัดของอยางไรบาง ? 
พระศาสดาไดทรงแกไขอยาไรจึงสะดวกข้ึน ?  และวิธีนั้นยังคงใชตอมา 
จนทุกวันนี้หรือ ๆ  ถูกดัดแปลงแกไขไปอยางไร ? 
        ต.  ไดรบัความขัดของแตการใหอุปสมบทแกกุลบุตรอยางเดียว 
เพราะทานไมมีสิทธิที่จะทําตามลําพังตนเองได  ตองพากุลบุตรผูจะอุป- 
สมบทนั้น  มายังสํานักสมเด็จพระบรมศาสดา  เพ่ือทูลขอใหอุปสมบท 
อีกตอหนึ่ง  เปนความลําบากแกทานและกุลบุตร  เพราะตองเดินฝาทาง 
กันดารมาเปนอาทิ  ดวยเหตุนี้   พระองคจึงทรงอนุญาตสรณคมนูปสัม- 
ปทาใหพระสาวกทําเองได  นับวาทรงแกความขัดของแกพระสาวกใหได  
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รับความสะดวกข้ึนดวยวิธีนี้.  วิธีนี้ไดเลิกใชความเปลี่ยนวิธีอุปสมบท 
ดวยญัตติจตุตถกรรม  ทีไ่ดประทานพระอนุญาตแกพระสงฆ  ใหทําแก 
ราธะพราหมณเปนเดิมมา,   ภายหลังกลับทรงอนุญาตใหใชเปนวิธี 
บรรพชาแกกุลบุตรทีมีอายุยังไมครบอุปสมบท  เปนสามเณร  พระสารี- 
บุตรไดทําตามวิธีนี้แกพระราหุลเปนเดิมมา  ตอนั้นมาก็มิไดเปลี่ยนแปลง 
ยังคงใชวิธีนี้บวชสามเณรตลอดมาจนบัดนี้.   
                                                        ๒๐/๘/๗๐ 
        ถ.  ธรรมเนียมผูที่เขามาเปนสมาชิกแหงสโมสรหรือสมาคมใด ๆ 
ตองมีพิธีที่จะตองทําตามระเบียบแหงสโมสรหรือสมาคมน้ัน ๆ กอนจึงจะ 
เขาได  สวนผูที่จะเขามาเปนสมาชิกแหงพุทธบริษัท  ในพุทธศาสน- 
สมาคม  จะตองทําพิธีอยางไร  จึงจะถูกตามระเบียบ ? 
        ต.  ถาจะเขามาเปนภิกษุบริษัท  หรือภิกษุณีบริษัท  ตองอุปสมบท 
ดวยญัตติจตุตถกรรม   หรืออัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา  ถาจะเขามาเปน 
สามเณร  หรอืสามเณรี  ตองบรรพชาอันสําเร็จดวยไตรสรณคมน  ถา 
จะเขามาเปนอุบาสก  อุบาสิกา  ตองประกาศตนถึงพระรัตนตรัยวาเปน 
สรณะ  เพียงเทาน้ีก็สําเร็จความเปนสมาชิกแหงพุทธบริษัท  ในพุทธ- 
ศาสนสมาคม. 
                                                        ๒๐/๘/๗๐ 
                                     พระอุรุเวลกัสสปะ 
        ถ.  จงเลาประวัติของพระอุรุเวลกัสสปะมาใหดู  ต้ังแตตนจนถึง 
ไดสําเร็จพระอรหัต ?  
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        ต.  พระอุรุเวลกัสสปะ   เกิดในสกุลพราหมณ  กัสสปโคตร  ม ี
ภูมิลําเนาอยูที่ไหนไมปรากฏ,   มีนองชาย  ๒  คน  ชื่อนทีกัสสปะคนหน่ึง 
คยากัสสปะคนหน่ึง  ทั้ง ๓  คนนี้  เห็นผลแหงการเรียนที่ไดในปจจุบัน 
วาไมเปนสาระ  จึงมุงผลในภายหนาตอไป  ไดออกบวชเปนชฎิลพรอม   
ดวยบริวาร  ไปสรางอาศรมอยูที่ตําบลอุรุเวลา  บําเพ็ญตบะอยูดวยวิธี 
บูชาเพลิง  ตอมาพระศาสดาพิจารณาเห็นอุปนิสัยของชนชาวมคธ  ทั้ง 
หวังวาจะไปประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแควนมคธ  เพราะบริบูรณ 
ดวยคณาจารยและอาหาร  จึงเสด็จไปในที่นั้น  ไดไปทรมานเหลาชฎิล 
ใหทิ้งลัทธิของตนไดแลว  จึงทรงเทศนาอาทิตตปริยายสูตร  เมื่อจบลง 
อุรุเวลกัสสปะกับบริวาร  ก็ไดสําเร็จพระอรหัต. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระอุรุเวลกัสสปะ   ทราบวากอนเปนคณะศาสดาใหญใน 
มคธรัฐ  สมบูรณดวยวัยสมบัติ  บริวารสมบัติ  เปนที่นับถือของมหาชน 
มานาน  ทั้งทิฏฐิมานะก็แรงกลา  พระบรมศาสดาทรงทําพิธีอยางไร 
ทานจึงยอมเปนสาวก ?  จงเลาต้ังแตแรกเสด็จไปถึงจนไดอุปสมบท. 
        ต.  พระองคเสด็จไปถึงถิ่นของทานแลว  ตรัสขอสํานักอาศัย 
ทานมิเต็มใจรับ  แตไมกลาขัดโดยตรง  จึงบอกบายเบี่ยงวา  ที่อันจะพึง 
ใหอยู  มีแตโรงที่บูชาเพลิง  ที่มีนาคราย  อธิบายวา  เปนที่ประดิษฐาน 
เทวรูปมีนาคเปนบัลลังก  เชนพระนาคปรก  อันพวกชฎิลถือวาศักดิ์สิทธิ์ 
ผูใดกล้ํากรายอาจทําอันตรายแกผูนั้น  พระองคตรัสขอเสด็จเขาอาศัย 
ในที่นั้น  ครัน้ไมมีอันตราย  ทานสําคัญเปนอภินิหาร  นี้เปนทานปลูก  
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ความยําเกรงเปนเบื้องตน   ตอน้ันมาทรงแสดงอภินิหารอยางอ่ืน ๆ 
ถอนทิฏฐิมานะแหงทานและบริวารลงทุกที  จนไดปรีชาหยั่งเห็นวา 
ลัทธิของตนน้ันหาแกนสารมิได  หลงถือตนวาเปนผูวิเศษเชนใด  หา 
เปนเชนนั้นไม  ไดความสลดใจ  พรอมกันลอยบริขารแหงชฎิลเสียใน 
แมน้ํานั้นแลว  ทูลขออุปสมบท  ทรงอนุญาตใหเปนภิกษุทั้งมวล.   
                                                ๒๔๖๓-๒๔๖๗ 
        ถ.  เม่ือไดอานดูตามตํานานแลว  มักมีปรากฏวา  ชนในสมัยกอน 
มักชอบทําการบูชายัญกนัยิ่งนัก  การบูชายัญดีอยางไร  จึงทําใหเขานิยม 
กัน ? 
        ต.  การบูชายัญ  ในสมัยนั้นเขาถือกันวาดี  เพราะยัญท้ังหลาย 
กลาวสรรเสริญผล  คือรปูเสียงและรสเปนอารมณที่สัตวปรารถนา  และ 
สตรีทั้งหลาย,  แสดงวาบูชายัญแลว  ก็จะไดผลคืออารมณที่นาปรารถนา 
เพราะเหตุนี้ชนในสมัยนัน้จึงนิยมทําพิธีบูชายัญ. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  ครั้นทรงประดิษฐานพระศาสนาในมคธรัฐ   ไดทาน๑เปนกําลัง 
ใหเสร็จผลดีอยางไรบาง ?  จงยกอุทาหรณ. 
        ต.  ไดทานเปนกําลังสนับสนุนใหชาวมคธรัฐไมกระดางกระเด่ือง 
เพราะทิฏฐมานะ  เมื่อเสด็จถึงกรุงราชคฤหประทบัอยู  ณ  สวนตาลหนุม 
พระเจาพิมพิสารเสด็จไปเฝาพรอมดวยราชบริวารเปนอันมาก  ราชบริษัท 
ยังไมออนนอมเรียบรอยควรรับพระธรรมเทศนาได   จึงตรัสถามพระ- 
 
๑.  คําวา  "ทาน"  ในท่ีนีห้มายเอาพระอุรุเวลกัสสปะ.  ส. ป.  
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อุรุเวลกัสสปะเน่ืองดวยลัทธิ  ทานกราบทูลความไมมีแกนสารแหงลัทธิ 
เกา  ประกาศใหมหาชนทราบท่ัวกันแลว   ซบศีรษะลงที่พระบาททูล 
ประกาศวา  พระองคเปนศาสดาของขาพระองค  ขาพระองคเปน 
สาวกของพระองค"   อังนี้  ย้ําเปน ๒  หน   มหาชนทราบชัดดังน้ันแลว   
นอมจิตคอยฟงพระธรรมเทศนา  ทรงแสดงอนุบุพพีกถา  และอริยสัจ 
พระเจาพิมพิสารกับราชบริวารแบงเปน ๑๒  สวน,  ๑๑  สวน  ไดดวงจักษุ 
เห็นธรรม  สวนหนึ่งต้ังอยูในพระไตรสรณคมน  พระอุรุเวลกัสสปะชวย 
ทําความสะดวกแกพระบรมศาสดา  ดังนี้. 
                                                        ๒๔๖๓ 
        ถ.  มีทางท่ีจะสันนิษฐานไดอยางไร  วาสมเด็จพระบรมศาสดา 
ไดเสด็จออกจากอุรุเวลาประเทศข้ึนเหนือหรือลงใต  ในเวลากอนแตจะ 
เสด็จถึงท่ีทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร ? 
        ต.  สันนิษฐานวา  เสด็จลงได  ดวยพระองคทรงแสดงอาทิตต- 
ปริยายสูตร  ที่คยาสีสะประเทศ ๆ นี ้ นาจะเปนที่ต้ังอาศรมของคยา- 
กัสสปะมากอน  หรือในที่ใกล ๆ  อาศรมน้ัน.  สังเกตการลอยบริขารของ 
พ่ีชายทั้ง ๒  วา  คงลอยลงมาทางลําแมน้ําน้ันเอง  จึงเปนที่เชื่อแนวา 
เสด็จลงได. 
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  ภัททวัคคิยกุมาร  เปนกุมารพวกไหน ?  ทรงเทศนาโปรด 
ดวยธรรมเทศนาอะไร ?  ที่ไหน ? เมื่อไร  ? 
        ต.  ภัททวัคคิยกุมาร  เปนกุมารพวกเจริญ  โดยความคือเปน 
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กุมารรุนหนุมกําลังต้ังอยูในวัยอันเจริญ.  ทรงเทศนาโปรดดวยอนุบุพพี- 
กถาและอริยสัจ ๔  ที่ปาไรฝาย,  เมื่อครั้งจะเสด็จไปโปรดชฎิลไดไปพบ 
เขาในระหวางทาง.   
                                                                ส. ป. 
        ถ.  ตโยปุราณชฎิลผูพ่ีนองชาย  ปรากฏวาเรียนไตรเพทจบแลว 
ไฉนจึงไดออกบวช ๆ  อยางที่ไหน ? 
        ต.  เพราะทั้ง ๓  คนเห็นผลแหงการเรียนที่ไดในปจจุบัน  ไมเปน 
สาระพอ  มุงผลในสัมปรายภพอีก  จึงไดออกบวช  พ่ีชายใหญ  ต้ัง 
อาศรมอยูที่ตําบลอุรุเวลา  นองชายกลางตั้งอาศรมอยูที่ลํานํ้าออม  หรือ 
คุงแหงแมน้ําคงคา  นองชายนอยต้ังอาศรมอยูที่คยาสีสะประเทศ. 
                                                                ๒๔๖๙ 
        ถ.  พระสาวกมีนามเกี่ยวกับกัสสปะมีหลายองค  แตมีคําอ่ืนนํา 
หนาตาง ๆ กนั   เหตุผลเปนมาอยางไร   จึงไดมีคํานําหนาแปลกกัน 
ดังน้ัน ? 
        ต.  พระอุรุเวลกัสสปะ  ครั้งเปนชฏิลต้ังอาศรมอยูที่ตําบลอุรุเวลา 
จึงมีคํานําหนาดังน้ัน.  พระนทีกัสสปะ  ครั้งเปนชฎิลต้ังอาศรมอยูที่ลํานํ้า 
ออมแหงแมคงคา  จึงมีคํานําหนาดังนั้น.  พระคยากัสสปะ  ครั้งเปน 
ชฏลิต้ังอาศรมอยูที่ตําบลคยาสีสะ  จึงมีคํานําหนาดังน้ัน.  พระมหากัสส- 
ปะ  มีคํานําหนาดังน้ี  เปนดวยทานมีรางกายสูงใหญ  เพราะปรากฏวา 
ผาสังฆาฏิของทาน  พระบรมศาสดาทรงรับไปทรงได  สังฆาฏิของ 
พระบรมศาสดาทานก็รับมาบริโภคได  ถานามนั้นจะพึงมีข้ึนตอภายหลัง  
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แหงพุทธปรินิพพาน  ก็หมายความวาเปนพระเถระผูใหญ  หรือมหา 
สังฆปริณายก  พระกุมารกัสสปะ  ทานเปนราชบุตรบุญธรรมของพระเจา 
ปสเสนทิโกศล  หรือเปนกัสสปะองคเล็ก  จึงมีคํานําหนาดังน้ี.   
                                                                ๒๔๖๓ 
        ถ.  พระอุรุเวลกัสสปะไดเปนกําลังใหญของพระศาสดา  ปรากฏ 
อยางไร ?  ทานไดรับยกยองจากพระศาสดา  วาเปนยอดพระสาวกทาง 
ไหน ? จงแสดง. 
        ต.  พระอุรุเวลกัสสปะไดเปนกําลังใหญของพระศาสดา  ปรากฏ 
ครั้งเมื่อเสด็จประทับที่สวนตาลหนุมในเมืองราชคฤห  พระเจาพิมพิสาร 
พรอมดวยราชบริวาร  ๑๒  นหุตมาเฝา  พระศาสดาทอดพระเนตรเห็น 
ราชบริวารมีอาการตาง  ๆ  กัน  ยังไมออนนอม  ซึ่งควรจะรับเทศนา 
เพราะพระอุรุเวลกัสสปะเคยเปนที่นับถือของชนเหลาน่ัน  ไดประกาศ 
ลัทธิเกาของทานใหชนพวกนั้นทราบวาไมมีสาระ  และประกาศลัทธิใหม 
ฝายพระพุทธศาสนาวามีสาระอยางยิ่ง  จนราชบรวิารนอมจิต  เพ่ือจะ 
สดับพระธรรมเทศนาแลว  พระศาสดาจึงไดทรงแสดงอนุบุพพีกถาและ 
จตุราริยสัจ  พระเจาพิมพิสารพรอมกับราชบริวาร ๑๑ นหุต  ไดดวงจักษุ 
เห็นธรรม,  อีก ๑  นหุต  อยูในสรณคมนสมพระพุทธประสงค  และทรง 
ยกยองไวในเอตทัคคฐานทางมีบริวารมาก. 
                                                                ๖/๙/๖๕ 
        ถ.  พระอุรุเวลกัสสปะ  ไดทําความชวยเหลือพระศาสดา  ในเวลา 
เมื่อเสด็จไปกรุงราชคฤห  อยางไรบาง ?  เพราะทานมีคุณสมบัติอยางไร ?  
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        ต.  ทานไดชวยใหราชบริพารของพระเจาพิมพิสาร  มีจิตออน 
นอมคอยฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสนา  ดวยอาการทูลประกาศ 
ความไมมีแกนสารแหงลัทธิเกาของตน  และทูลประกาศวา  ตนเปน   
สาวกผูฟงคําสอน.  เพราะทานมีคุณสมบัติ คือ  ความเปนผูเปนท่ีนับถือ 
ของชนเหลาน้ัน. 
                                                                ๒๔๖๔ 
        ถ.  ความเปนผูมีบริวารมาก  เปนผลมาจากอะไร ?  ดีอยางไร 
จึงสมควรแกอันยกยองพระอุรุเวลากัสสปะ  วาเลิศในทางนั้น ? 
        ต.  เปนผลมาจากความรูจักเอาใจบริษัท  รูจักสงเคราะหดวย 
อามิสบาง  ดวยธรรมบาง  ตามตองการอยางไร.  ดีอยางนี้  คือภิกษุผู 
ประกอบดวยคุณสมบัติเห็นปานน้ี  ยอมเปนผูอันบริษัทรักใครนับถือ 
สามารถควบคุณบริษัทไวอยู  เปนอันจะพึงปรารถนาในสาวกมณฑล 
พระอุรุเวลกัสสปะ  ไดรบัผลคุณสมบัติเปนอยางเยี่ยม  จึงสมควรแกอัน 
ยกยองวาเลิศในทางนี้. 
                                                ๖/๙/๖๕-๑๔/๔/๖๙ 
        ถ.  ความเปนผูมีบริวารมาก  เปนเหตุใหมีปลิโพธมากมิใชหรือ 
เหตุไฉนพระศาสดา  จึงทรงยกยองพระอุรุเวลากัสสปะไวในทางนั้น ? 
        ต.  ความเปนผูมีบริวารมาก  เปนเหตุใหมีปลิโพธมากกจ็ริง  แต 
เปนผลแหงความรูจักเอาใจบริษัท  หรือสงเคราะหดวยอามิสบาง  ดวย 
ธรรมบาง  ตามตองการอยางไร  ภิกษุผูประกอบดวยคุณสมบัติอยางนี้ 
ยอมเปนผูอันบริษัทรักใครนับถือ  สามารถควบคุมบริษัทไวได  เปน  
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คุณอันจําปรารถนาในสาวกมณฑล  พระอุรุเวลกัสสปะไดรับผลแหง- 
คุณสมบัตินี้เปนอยางเยี่ยม.  พระศาสดาจึงไดทรงยกยองวาเปนเอตทัคคะ 
ในทางนี้.    
                                                        ๒๔๖๔ 
        ถ.  ความเปนผูมีบริวารมาก   พระพุทธองคทรงยกยองใคร ? 
มนุญผลน้ีเกิดจากเหตุอะไร ? 
        ต.  พระองคทรงยกยองพระอุรุเวลกัสสปะ.  มนุญผลน้ีเกิดจากเหตุ 
ที่เปนผูรูจักเอาใจบริษัท  รูจักสงเคราะหดวยธรรมบาง  ดวยอามิสบาง 
ผูประกอบดวยคุณสมบัตินี้  ยอมเปนผูสามารถควบคุมบริษัทใหญไวได. 
                                                        ๒๔๗๔ 
        ถ.  ความเปนผูมีบริษัทบริวารมาก  เปนคุณอันใคร ๆ  พึง 
ปรารถนามิใชหรือ ?  พระสาวกรูปไหนทรงคุณสมบัติขอน้ี ? 
        ต.  จริงอยางนั้น.  พระอุรุเวลกัสสปเถระ  ทรงคุณสมบัติอันนี้. 
                                                        ๒๙/๘/๗๑ 
        ถ.  พระอุรุเวลกัสสปะทรงคุณท่ีนานับถือทางไหน ? 
        ต.  ทานทรงคุณท่ีนานับถือ  กลาวคือ  ต้ังตัวเปนผูหลักผูใหญ 
เขาใจสงเคราะหบริษัทบริวารดวยสังคหวัตถุธรรม  ดวยนํ้าใจอันงาม จึง 
ควบคุมบริษัทบริวารไวไดมากถึงเพียงน้ัน.  สมเด็จพระบรมศาสดาก็ได 
ทรงยกยองทานวาเปนเยี่ยมในทางนี้. 
                                                        ๑๑/๙/๖๖ 
        ถ.  แผนท่ีอุรุเวลากับคยาสีสะ  ตําบลไหนอยูเหนือนํ้าใตน้ํา  รูได  
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อยางไร ?   
        ต.  อุรุเวลาอยูเหนือน้ํา   คยาสีสะอยูใตน้ํา  รูไดเมื่ออุรุเวล- 
กัสสปะ  ปลอยเครื่องบูชาไฟ ๆ  ลอยน้ําไปทางคยาสีสะ.   
                                                        ๒๔๗๒ 
                                           พระสารีบุตร 
        ถ.  จงเลาประวัติของพระสารีบุตร  กอนหนาจนถึงไดมาอุปสมบท 
ในพระธรรมวินัยนี้ ? 
        ต.  พระสารีบุตร  เปนบุตรพราหมณนายบาน  ชื่ออุปติสสะ  อีก 
ชื่อหนึ่งวาวังคันตะ  และนางพราหมณีชื่อสารี  ต้ังบานอยูในท่ีไมไกล 
จากกรุงราชคฤห  มชีื่อตามโคตรของบิดาวา  อุปติสสะ  มีอีกชือ่หนึ่งวา 
สารีบุตร  เพราะเปนบุตรของนางสารี  วันหน่ึงไปดูการเลนดังเคยมา 
กับโกลิตมาณพ  คือพระมหาโมคคัลลานะ  นึกถึงคนผูเลนวาไมชา 
เทาไร  ก็จักตายไปตามกัน  ไมสนุกเหมือนกอน ๆ  เห็นวาควรจะแสวง 
หาโมกขธรรมดีกวา  จึงรวมใจกันกับโกลิตมาณพไปบวชเปนปริพาชก 
อยูในสํานักสัญชัย  ไมไดบรรลโุมกขธรรมในสํานักนั้น  วันหนึ่งพบ 
กับพระอัสสชิพุทธสาวก  ในพวกพระปญจวัคคีย  มีมารยาทใหเกิดความ 
เลื่อมใส  ถามทานและไดรับบอกวาเปนพุทธสาวก  ถามถึงหัวใจพระ- 
ศาสนา  ไดฟงวาสอนใหกําหนดเหตุและผล  ไดธรรมจักษุแลวกลับไป 
เลาแกโกลิตมาณพ  โกลติมาณพไดฟงแลว  ไดธรรมจักษุเหมือนกัน 
จึงรวมใจกันพาบริวารมาทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้. 
                                                        ๘/๑๑/๖๐  
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        ถ.  เม่ือออกชื่อพระสารีบุตร  มีผูที่รูจักกันมากหลาย  ที่ไดชื่อ 
อยางนั้นเพราะอะไร ?  แปลวากระไร ?   
        ต.  เพราะเขาเรียกตามความท่ีเปนบุตรของนางสารี  จึงชื่อวา 
สารีบุตร  แปลวาบุตรของนางสารี. 
                                                        ๑๔/๔/๖๙ 
        ถ.  มีอะไรสอใหรูวา  บรรดาพระสาวก  พระสารีบุตร  เปนผูมี 
ปญญาหลักแหลมวาเพ่ือน ? 
        ต.  มีพระวาจาของพระศาสดา  ที่ตรัสยกยองวาเปนยอดแหงพระ 
สาวกผูมีปญญา  และตรสัสรรเสริญวาสามารถแสดงพระธรรมจักร  และ 
จตุราริยสัจไดกวางขวางพิสดารแมดวยพระองค  ประกอบดับพระ 
ธรรมเทศนาของทานสอใหรู. 
                                                        ๘/๑๑/๖๐ 
        ถ. ไดยินวา  ทานไดสําเร็จพระอรหัตทีหลังพวกพระสาวกผูเปน 
บริวารเดิมของทาน  ถาคําน้ีถูก  ขอวาทานเปนผูมีปญญาหลักแหลมกวา 
เพ่ือน้ันยอมไมสมมิใชหรือ ? 
        ต.  ไมอยางนั้น  ผูมีปญญามากเสียอีกไดสําเร็จชากวา  เพราะใช 
ความตริตรองเปนเบื้องหนา  ไมนอมใจเชื่องาย ๆ  แตพระศาสดา 
ยังทรงเสาะหาพระโพธิญาณอยูถึง  ๖  ป  ยิ่งนานกวาพระสารีบุตรเสียอีก. 
พระอรรถกถาจารยเปรียบไววา  เหมือนอยางวาบุรุษสามัญไปขางไหน 
ไดงาย ๆ  ไมตองชักชา  สวนพระราชาเสด็จขางไหน   ตองตระเตรียม 
นานวัน  อุปไมยในการที่พระสารีบุตรไดสําเร็จพระอรหัตชากวาบริวาร  
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เดิมของทานก็เชนนั้น.     
                                                ๘/๑๑/๖๐ 
        ถ. ตําแหนงพระอัครสาวกนั้น  ตอมาพระศาสดาทรงตั้งจึงเปน 
ได  หรือสงฆสมมติ ? 
        ต.  มีคําเลาในอรรถกถาธรรมบทวา  พระศาสดาทรงตั้ง  ถามติ 
ของขาพเจา  ในขอวาเปนเจาคณะ  หรือเปนคณาจารยในหนทักษิณถูก 
การท่ีทรงมอบธุระนั้นเรียกวาทรงต้ังก็ได  แมการสอนศาสนาในทุกวันนี้ 
เขาก็กําหนดเขตแหงผูเที่ยวสอนเหมือนกัน  ถาไมใชอยางนั้น  นาจะ 
ไมไดต้ังเลย  เปนแตพวกพระสาวกเห็นเปนผูสําคัญ  เปนกําลังใหญของ 
พระศาสดา  ตอมาก็เลยยกกันข้ึนเอง. 
                                                ๙/๑๑/๖๐ 
        ถ.  พระสารีบุตรเปนผูมาอุปสมบทภายหลัง  แตเหตุไฉนจึงไดรับ 
ยกยองวาเปนอัครสาวกฝายขวา ? 
        ต.  เพราะมีปญญาหลักแหลมวาเพ่ือน  เปนฝายขวานั้น  ตาม 
คํากลาว  นั่งขางขวาแหงพระศาสดา  แตนาเขาใจวาเปนผูไดรับมอบ 
พระธุระใหไปประกาศพระศาสนาในหนทักษิณ  กลาวโดยยอเปนเจา 
คณะหรือเปนคณาจารยในหนทักษิณ  คือทิศใตที่เปนขวาของผูหันหนา 
ทางทิศบูรพ. 
                                                ๘/๑๑/๖๐ 
        ถ.  พระสารีบุตรปรากฏวาเปนผูกตัญูกตเวที  จงชี้อุทาหรณให 
เห็นวาทานเปนดังน้ันจริง ?  
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        ค.  เม่ือครั้งทานเปนปริพาชกนามวา  อุปติสสะ  ไดฟงธรรม 
จากพระอัสสชิ  ไดดวงตาเห็นธรรม  แลวมาอุปสมบทในพระพุทธ- 
ศาสนา  ทานนับถือพระอัสสชิเปนอาจารยต้ังแตนั้นมา  ไดยินวา  พระ 
อัสสชิอยูในทิศใด  เมื่อจะนอนนมัสการไปทางทิศน้ัน  แลวนอนหัน   
ศีรษะไปทางทิศนั้น.  อีกเรื่องหน่ึงวา  ราธพราหมณปรารถนาจะ 
อุปสมบท  ภิกษุทั้งหลายไมรับอุปสมบท  ราธะเสียใจมีรางกายซูบซีด 
พระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นผิดปกติ  ทรงทราบความแลวตรัสถาม 
ภิกษุทั้งหลาย,  ทานทูลวา  "ระลึกไดอยู ราธะไดถวายภิกษาแกทาน 
ทัพพีหน่ึง"   ตรัสสรรเสรญิวา  "กตัญูดีนัก  อุปการะเพียงเทานี้ก็ยัง 
จําได"  จึงตรัสใหทานรับบรรพชาอุปสมบทราธพาหมณ  ตามเรื่อง 
ที่เลามานี้  ชีใ้หเห็นวาทานกตัญูกตเวทีสักเพียงไร. 
                                                        ๒๔๖๓ 
        ถ.  ทานทรงชีพเปนพระอัครสาวกอยูกี่ป ?  อาพาธเปนโรค 
อะไร ?  นิพพานท่ีไหน ?  ไดทํากิจสําคัญในเวลานั้นอยางไรบาง ? 
        ต.  ในสาวกนิพพานแหงปฐมสมโพธิกลาววา  ทานอยูมาถึง 
ปจฉิมโพธิกาลพรรษาที่  ๔๕  ลวงแลว   โดยนัยนี้  ทานทรงชีพเปน 
อัครสาวกอยู  ๔๕  ป.  เปนโรคปกขันทิกาพาธ  ที่บานเดิมของทาน. 
ไดเทศนาโปรดมารดาของทานใหต้ังอยูในโสดาปตติผล. 
                                                        ๒๔๖๓ 
        ถ.  อุปติสสปริพาชกไดฟงธรรมจากพระอัสสชิแลว  ไดทราบ 
เนื้อความวากระไร ? เหตุไฉนจึงไมเลยไปเฝาพระศาสดาเลยทีเดียว ?  
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        ต.  อุปติสสปริพาชกไดฟงธรรมของพระอัสสชิ  ไดทราบเนื้อ 
ความวา  ในพระพุทธศาสนาแสดงวา  ธรรมท้ังปวงเกิดแตเหตุ 
และจะสงบระงับไปเพราะเหตุดับกอน  พระศาสดาทรงสั่งสอนใหปฏิบัติ 
เพ่ือสงบระงับเหตุแหงธรรมเปนเครื่องกอใหเกิดทุกข.  และไมไดเลยไป   
เฝาพระศาสดา  ก็เพราะไดใหปฏิญญาไวแกโกลิตปริพาชก. 
                                                                ๒๔๖๔ 
        ถ.  พระสารีบุตรไดสําเร็จพระอรหัต  เพราะไดฟงธรรมเทศนา 
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงแสดงแกทีฆนขะ  อัคคิเวสนโคตรใชไหม ? 
ใจความแหงพระธรรมเทศนานั้นวากระไร ? 
        ต.  ใช.  ใจความแหงพระธรรมเทศนานั้น  พระผูมีพระภาคทรง 
แสดงถึงเรื่องสมณพราหมณมีทิฏฐิ  ๓  จําพวก  คือ  พวกท่ี ๑ มีทิฏฐิ 
ใกลเขาไปขางฝายความกําหนัดยินดี  รักใครชอบใจในส่ิงท่ีควรแกตน. 
พวกท่ี ๒  ใกลเขาไปขางฝายเกลียดชัง  ไมชอบใจไมพอใจในสิ่งท่ีไม 
ควรแกตน.  พวกท่ี ๓  ชอบใจในบางส่ิงบางอยางท่ีควรแกตน  ไมชอบ 
ใจในบางสิ่งบางอยางที่ไมควรแกตน.  ผูรูพิจารณาเห็นวา ถาเราจักถือ 
มั่นทิฏฐินั้นอยางใดอยางหนึ่ง กลาววาส่ิงน้ีแหละจริง  สิ่งอ่ืนเปลาหาจริง 
ไม  ก็จะตองถือผิดจากคน ๒  พวกท่ีมีทิฏฐิไมเหมือนกับตน ครั้นความ 
ถือผิดกันมีข้ึน   ความวิวาทเถียงกันก็มีข้ึน  เม่ือความวิวาทมีข้ึน  ความ 
พิฆาตก็มีข้ึน  เมื่อความพิฆาตมีข้ึน  ความเบียดเบียนก็มีข้ึน  ผูรูเห็น 
อยางนั้นแลว  ยอมละทิฏฐินั้นเสียดวย  ไมทําทิฏฐิอ่ืนใหเกิดข้ึนดวย.  
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โดยความก็คือใหละวางทิฏฐินั้น ๆ  เสยีจากสันดาน.    
                                                        ส. ป. 
        ถ.  ทานไดสําเร็จพระอรหัต  เพราะธรรมเทศนาอันพระศาสดา 
ตรัสแกใคร ?  ที่ไหน ?  ใจความในธรรมเทศนานั้นอยางไร ? 
        ต.  ทานไดสําเร็จพระอรหัต   เพราะไดฟงธรรมเทศนาอันพระ 
ศาสดาตรัสแกปริพาชก  ชื่อทีฆนขะ  อัคคิเวสนโคตร.  ที่ถ้ําสุกรขาตา  
เขาคิชฌกูฏ  แขวงกรุงราชคฤห.  ในธรรมเทศนานั้นใจความวา  ทรง 
แสดงโทษแหงความถือม่ันดวยทิฏฐิ  ๓  อยาง  และอุบายเครื่องไมถือม่ัน. 
                                                        ๒๔๖๔ 
        ถ.  พระศาสดาทรงต้ังภิกษุผูเยี่ยมในทางปญญา  ไวในตําแหนง 
พระอัครสาวก  นําใหลงความเห็นไดอยางไร ? 
        ต.  การทรงต้ังภิกษุผูเยี่ยมในทางปญญา  ไวในตําแหนงพระอัคร- 
สาวกน้ัน  นาํใหลงความเห็นไดวา  บรรดาบารมีธรรมที่เปนเหตุใหถึง 
พระนิพพาน  ปญญาบารมีจัดเปนเหตุอันประเสริฐกวา. 
                                                        ๒๔๖๔ 
        ถ.  พระสารีบุตรอัครสาวกฝายขวา  เปนผูมีปญญาอยางยอดเยี่ยม 
ก็ปรากฏแลว  ใครจะสดับวาทานเปนผูมีกตัญูเพียงไร ? 
        ต.  พระสารีบุตร  นบัวาทานเปนศรีของพระศาสนาอยางอุกฤษฏ 
องคหน่ึง  ใครไดทําคุณแกทานแมแตเล็กนอยก็มิไดลืมคุณ  ขอน้ีพึงสาธก 
ดวยเรื่องราธพาหมณ  ความวา  วันหน่ึงทานเที่ยวไปบิณฑบาต   ได  
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รับภิกษาประมาณทัพพีหน่ึงจากราธพราหมณ ภายหลังราธพราหมณมี 
ศรัทธาปรารถนาจะบวชในพระธรรมวินัย  พระสารีบุตรเห็นแลวใหมี 
จิตระลึกถึงอุปการะของพราหมณนั้น  แตยังไมมีโอกาสที่จะสนอง  ตอ 
ไดรับพระพุทธานุมัติจากสมเด็จพระบรมศาสดาแลว  จึงรับเอาเปนธุระ    
ใหพราหมณไดบวชในพระธรรมวินัย  จนไดบรรลุพระอรหัต  อีก 
บรรยายหนึ่ง  ทานเปนผูไมลืมคุณของอาจาย  คือทานเขาใจในหัวขอ 
พระศาสนาจากพระอัสสชิเถระ  ภายหลังแมทานไดเปนอัครสาวก  ก็หา 
ลืมคุณไม  เมื่อจะนอนยอมทําความเคารพนับถืออาจารยเสมอ  อาจารย 
อยูทิศใด  ทานนมัสการแลวหันเศียรไปทางทิศนั้นแลวจึงนอน  ดังนี้ 
ขอเหลาน้ีสอใหเห็นวา  ทานเปนผูเยี่ยมในความเปนผูกตัญูกตเวที 
ควรเปนตัวอยางของผูนับถือ. 
                                                        ๑๑/๙/๖๖ 
        ถ.  ขอที่วาพระสารีบุตรเปนอัครสาวกฝายขวา  พระโมคคัลลานะ 
เปนอัครสาวกฝายซายนั้น  หมายความอยางไร ? 
        ต.  เขาใจวา  หมายความถึงการปกครอง  คือ  ทําธุระเปนคณา- 
จารยองคละฝาย  พระสารีบุตรอยูขวา   ก็คือเปนเจาคณะใหญฝาย 
ทักษิณ  พระโมคคัลลานะอยูซาย   กคื็อเปนเจาคณะใหญฝายอุดร. 
                                                        ๘/๙/๖๗ 
        ถ.  ทานทั้ง ๒  นั้นไดบรรลุพระอรหัต  และนิพพานวันเดียวกัน 
หรือตางวันกัน ?  ทานเปนโรคอะไรจึงนิพพาน ? 
        ต.  ตางวันกัน  แตเดือนเดียวกัน  คือพระสารีบุตรนับแตอุป-  
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สมบทมาแลวได  ๑๕  วัน  จึงไดบรรลุพระอรหัต  พระโมคคัลลานะ 
นับแตอุปสมบทได  ๗  วัน  จึงไดบรรลุ  นับวาพระสารีบุตรลาไปกวา 
๘  วัน.  ตามตําราวา  ทานทั้ง ๒  นั้นทรงชีพจนถึงพรรษาที่  ๔๕  แต 
ตรัสรูแลว  พระสารีบุตรนิพพานในวันเพ็ญแหงเดือนกัตติกะ๑  เพราะ 
โรคปกขันทิกาพาธ  สวนพระโมคคัลลานะลาไปอีก  ๑๕  วัน  คือนิพพาน 
ในวันดับแหงเดือนน้ัน  เพราะถูกผูรายลอบฆา.   
                                                                ๘/๙/๖๗ 
        ถ.  พระธรรมเสนาบดี  เปนชื่อเรยีกพระสาวกองคไหน  ดวย 
เหตุผลอยางไร  จึงควรเรียกดังน้ัน ? 
        ต.  เปนชื่อเรียกของพระสารีบุตร.   นี้เปนคําเลียนมาจากคําเรียก 
แมทัพ  ดังจะกลาวความใหตรงกันขาม.  กองทัพอันทํายุทธยกไปถึงไหน 
ยอมแผอนัตถะไปถึงน้ัน.  กองพระสงฆผูประกาศพระศาสนาไดชื่อวา 
ธรรมเสนา  กองทัพฝายธรรมหรือประกาศธรรม  จาริกไปถึงไหน 
ยอมแผหิตสุขถึงน่ัน.  พระศาสดาเปนจอมธรรมเสนาเรียกวาพระธรรม- 
ราชา.  พระสารีบุตรเปนกําลังใหญของพระศาสนาในภารธุระนี้ จึงได 
สมัญญาวาพระธรรมเสนาบดีนายทัพฝายธรรม. 
                                                                ๒/๙/๖๘ 
        ถ.  วิธีบริหารหมูคณะพรอัครสาวกทั้งคู  มีอุปมาวาอยางไร ? 
        ต.  มีอปุมาวา  พระสารีบุตรเปรียบเหมือนมารดาผูใหเกิด  พระ 
โมคคัลลานะเปรียบเหมือนนางนม ผูเลี้ยงทารกท่ีเกิดแลวน้ัน  พระ 
 
๑.  ทางสุริยคติ  คือเดือน  ๑๒.  ส. ป. 
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สารีบุตรยอมแนะนําใหบริษัทต้ังอยูในโสดาปตติผล  พระโมคคัลลานะ 
แนะนําใหต้ังอยูในคุณเบื้องบนท่ีสูงกวาน้ัน.   
                                                        ๒/๙/๖๘ 
        ถ.  ปญหาพระสารีบุตรต้ังข้ึนวา  ครูของทานสอนอยางไร ? 
ดังน้ี  ทานทั้งหลายไดเคยฟง  เคยเรียนมาแลว  จะพึงพยากรณอยางไร 
จึงจะเปนอันกลาวไมผิดคําสอนของพระศาสดา  อันไมเปนการใสความ 
และพยากรณตามสมควรแกทางธรรม  ไมใหเขาติเตียนได ? 
        ต.  พึงพยากรณวา  ครูของเราสินใหละความกําหนัดรักใครใน 
รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  เสีย  เพราะวา  เมื่อบุคคลยังมี 
ความกําหนัดรักใครในสิง่เหลาน้ัน  ครั้งส่ิงเหลาน้ันแปรปรวนเปนอยาง 
อ่ืนไป  ก็เกิดทุกข  มีความร่ําไรเปนตน  เมื่อละความกําหนัดรักใคร 
ในสิ่งเหลาน้ันไดแลว  ถึงส่ิงเหลานั้นแปรปรวนไป  ทุกขเหลาน้ัน 
ก็ไมเกิด  ครขูองเราเห็นโทษและอานิสงสอยางนี้  อนึ่ง  ถาบุคคลเขาถึง 
กุศลธรรม  จะไดอยูเปนทุกขคับแคนเดือดรอน  พระศาสดาคงไมทรง 
สั่งสอนใหละอกุศลธรรม  เจริญกุศลธรรม  อยางนี้จึงจะเปนอันไมกลาว 
ใหผิดคําสอน  ไมเปนการใสความในพระศาสดา  สมควรแกทางธรรม 
ไมใหเขาติได. 
                                                ๑๔/๔/๖๙ 
        ถ.  การกลาวถึงพระสารีบุตรไปปรินิพพานท่ีบานเดิมนั้น  จะพึง 
เขาใจวากระไร ?  จงอธิบาย. 
        ต.  จะพึงเขาใจวา  แผกจากอาการของพระสาวกในครั้งน้ัน  โดย  
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อธิบายวา  ถาเปนเดินทางไปเขาพักอาศัยที่บาน  เกิดโรคข้ึนแลว 
ปรินิพพาน  มีทางอยู.  มีเรื่องเลาถึงภิกษุเดิมทางเขาอาศัยบานก็มี  โดย 
ที่สุดพระศาสดาเองเสด็จพักโรงชางหมอก็มี  ถาทานรูตัวและต้ังใจจะไป 
ปรินิพพานท่ีนั่น  เพื่อโปรดมารดาดังกลาวในปกรณ   อยางนี้เปน 
เชนภิกษุอาพาธ  ปรารถนาจะไปรักษาตัวท่ีบาน  ครั้นไปแลว 
ถึงมรณะท่ีนั่น.   
                                                ๑๔/๔/๖๙ 
        ถ.  บุคคล  ๔  ประเภทท่ีทานเปรียบดวยอุบลน้ัน  คือใครบาง ? 
และเปรียบเทียบกันอยางไร ?  พระสาวกองคไหนจัดเขาในประเภทตน. 
จงสาธกมาสัก  ๒  องค  พรอมกับคําอธิบายใหสมกัน ? 
        ต.  คือ  อุคฆฏิตัญู  ๑  วิปจิตัญู  ๑ เนยยะ  ๑  ปทปรมะ ๑. 
อุคฆฏิตัญู  ไดแกทานท่ีมีอุปนิสัยสามารถจะตรัสรูธรรมพิเศษไดโดย 
พลัน  พรอมกันกับเวลาที่ทานผูศาสดาแสดงธรรมส่ังสอน  คืออาจ 
ตรัสรูได  ในเวลาพอทานยกแตเพียงหัวขอข้ึนแสดงเทาน้ัน  ประหน่ึง 
ดอกอุบลที่จะบานในวันน้ี.  วิปจิตัญู  ไดแกทานท่ีมีอุปนิสัยแตไม 
สามารถถึงเชนนั้น  แตอาจตรัสรูธรรมพิเศษไดตอเมื่อทานแจกขอความ 
แหงคํายอมใหพิสดารออกไป  ประหนึ่งดอกอุบลอันจะบานในวันพรุงน้ี. 
เนยยะ  ไดแกทานท่ีมีความอุตสาหะ  ทรงอุเทศ  ถามขอความในอุเทศ 
ทําในจิตโดยอุบายท่ีชอบ  คบหาสมาคมกับกัลยาณมิตร  จึงจะตรัสรู 
ธรรมพิเศษได  ประหน่ึงดอกอุบลอันจะบานในวันมะรืนนี้.  ปทปรมะ 
ไดแกทานท่ีมีอุตสาหะเชนนั้น  แมจะฟงหรือกลาว  หรือทรงไวได  
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หรือบอกแกผูอ่ืน  ซึ่งธรรมเปนอันมากก็ไมสามารถตรัสรูธรรมพิเศษ 
ในอัตภาพนั้นได ประหน่ึงดอกอุบลอันอยูในน้ํา  อันเปนภักษาแหง 
ปลาและเตา  ฉะน้ัน.  พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะ  ๒  องคนี้ 
จัดเขาในประเภทท่ี ๑  ได   เพราะทานทั้ง ๒  นั้น ไดฟงเพียงหัวขอ 
แหงพระพุทธศาสนาที่พระอัสสชิยกข้ึนแสดงเทานั้น  ก็ยังตรสัรูธรรม 
พิเศษไดในทันใด.   
                                                        ๒๐/๘/๗๐ 
        ถ.  เราทั้งหลายแสดงตนวานับถือพระผูมีพระภาคเปนพระศาสดา 
ผูแนะนําส่ังสอน  โดยฐานะเปนพระบรมครูอยางประเสริฐ  ฉะนี้.  หากมี 
ผูมาซักถามเราวา  ครูของทานสอนอยางไร  เราควรตอบแกไขเขา 
อยางไร  จึงจะเปนอันไมผิดคําสอนของพระศาสดา ? 
        ต.  ขอนําคําของพระสารีบุตรมาเฉลยวา  ถาเขาถามอยางน้ัน 
พึงพยากรณวา  ครูของเราสอนใหละความกําหนัดรักใครเสีย.  ถาเขา 
ถามอีกวา  ละความกําหนัดรักใครในส่ิงไร  พึงพยากรณวาในขันธ ๕. 
ถาเขาถามอีกวา  ครูของทานเห็นโทษอะไร  และเห็นอานิสงสอะไร 
 ึจึงสอนอยางนั้น   พึงพยากรณวา เมื่อบุคคลมีความกําหนัดรักใคร 
ในสิ่งเหลาน้ัน  ครั้นสิ่งเหลาน้ันแปรปรวนไปเปนอยางอ่ืน  ก็เกิดทุกข 
มีโศกร่ําไรเปนตน.  เมื่อละความกําหนัดรักใครในส่ิงเหลาน้ันไดแลว 
ถึงส่ิงเหลาน้ันจะวิบัติแปรปรวนไป  ทุกขเหลาน้ันก็ไมเกิด  ครูของเรา 
เห็นโทษและอานิสงสเหลาน้ี. 
                                                        ๒๙/๘/๗๑  



แบบประกอบนักธรรมโท - ประมวลปญหาและเฉลยอนพุุทธประวัติ - หนาท่ี 51 

        ถ.  พระศาสดาทรงยกยองพระอัครสาวกขวาซายวาเปนผูมีปญญา 
อนุเคราะหแกสพรหมจารี  ทานทั้ง  ๒  นี้มีอุปมาตางกันอยางไร ? 
        ต.  มีอุปมาตางกันดังน้ี  พระสารีบุตรอุปมาดวยมารดาผูใหเกิด 
พระโมคคัลลานะอุปมาดวยพ่ีเลี้ยงนางนม  เพราะพระสารีบุตรสามารถ 
สั่งสอนใหต้ังอยูในมรรคผลเบื้องตํ่า    สวนพระโมคคัลลานะสามารถ   
แนะนําใหต้ังอยูในมรรคผลเบื้องสูงกวาน้ัน. 
                                                        ๒๔๗๕ 
        ถ.  ความกตัญูกตเวที  เปนคุณธรรมสําคัญประการหน่ึงในทาง 
พระพุทธศาสนา  ก็แลพระสาวกองคไหนบาง  ปฏิบัติมั่นอยูในธรรม 
ขอน้ี ?  จงยกตัวอยางมาเลาใหฟงสักองคหน่ึง. 
        ต.  พระสารีบุตรองคหน่ึงเปนผูมั่นอยูในธรรมขอน้ี.  มีเรือ่ง 
เลาวา  เมื่อครั้งทานเปนปริพาชก  ไดฟงธรรมจากพระอัสสชิแลว 
ไดธรรมจักษุ  แตนั้นมาทานนับถือพระอัสสชิเปนอาจารย  เวลาจะนอน 
พระอัสสชิอยูทางทิศใด  มนัสการไปทางทิศนั้นกอนแลวหันศีรษะไป 
ทางทิศนั้น   เพ่ือแสดงความเคารพ.  มอีีกเรื่องหน่ึงวา  ทานเคย 
รับบิณฑบาตของราธพราหมณ  ๑  ทพัพี   ทานระลึกถึงอุปการะของ 
พราหมณนั้นได   และใหราธพราหมณบวชตามบัญชาของพระพุทธเจา 
พระองคทรงสรรเสริญความกตัญูกตเวทีในขอน้ีดวย. 
                                                        ๒๔๗๖ 
        ถ.  พระพุทธานุศาสนีวา  พุทธมามกะรูแจงธรรม  อันพระ 
สัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลวจากทานผูใด  ควรนมัสการทานผูนั้น 
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โดยเคารพ  ดังนี้  ที่ตรัสเชนนี้  ทรงยกยองสาวกผูเคารพแกผูแสดง 
ธรรมใชไหม ?  ทรงปรารภใคร ?  ขอใหยกตํานานมาดวย  วาทาน 
แสดงความเคารพอยางไร ?   
        ต.  ใช.  ทรงปรารภพระสารีบุตร.  ทานไดฟงธรรมจากพระ 
อัสสชิแลว  ไดดวงตาเห็นธรรม  ภายหลังมาอุปสมบทในพระพุทธ- 
ศาสนา  เมื่อทานจะนอน  พระอัสสชิอยูทางทิศใด  ทานกระทํานมัสการ 
ไปทางทิศนั้นแลวจึงนอน  ภิกษุก็ไมรูเรื่องที่ทานทํา  สาํคัญวาทาน 
นอบนอมทิศ  ซึ่งเปนลัทธิของพวกมิจฉาทิฏฐิ  ความทราบถึงพระ 
บรมศาสดา  ตรัสวาทานมิไดนอบนอมทิศ  ทานนมัสการพระอาจารย 
คือพระอัสสชิ  แลวจึงตรัสพระพุทธานุศาสนี  ดังกลาวแลว. 
                                                                ๒๔๗๘ 
        ถ.  ทิสานมัสนธรรมเปนวิธีของพราหมณประพฤติกัน  ในพระ- 
พุทธศาสนา  พระสาวกท่ีถูกหาเชนนั้นมีบางหรือไม ?  ประวัติของ 
ทานเปนมาอยางไร ?  จงเลาแตตนจนไดอุปสมบท. 
        ต.  มีคือพระสารีบุตร  บุตรพราหมณนายบานชื่อวังคันตะและ 
นางสารีพราหมณี   เกิดในตําบลบานนาลกะหรือนาลันทะไมหางแต 
กรุงราชคฤห  เปนบุตรสกุลมั่งค่ัง  วันหน่ึง  เกิดสลดใจพากันออกบวช 
ในสํานักสัญชัยปริพาชก  พรอมท้ังบริวารเรียนลัทธิของสัญชัยไดหมด 
แลว  หาจุใจไม  จึงนัดกันวา  ถาใครไดโมกขธรรมจงบอกกัน  วันหน่ึง 
อุปติสสะไดเห็นพระอัสสชิผูนับในภิกษุปญจวัคคีย  เกิดเลื่อมใส  ถาม 
ทานวาบวชในสํานักไหน ?  ใครเปนศาสดา ?  และสอนอยางไร ?  
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ทานบอกใหทราบและแสดงธรรมโดยยอวา  พระศาสดาแสดงวา 
"ธรรมทั้งหลายเกิดแตเหตุ และความดับแหงธรรมเหลาน้ันเพราะดับ 
เหตุ   พระมหาสมณะมีปกติตรัสอยางนี้"  อุปติสสะไดสดับแลวได 
ดวงตาเห็นธรรมกลับไปบอกโกสิตะ  ๆ  ไดสดับ  ก็ไดดวงตาเห็นธรรม   
ดุจกัน  จึงไปลาสัญชัยพากันไปเฝาพระศาสดา  ทูลขออุปสมบท ๆ 
แลวไดสดับธรรมท่ีพระศาสดาตรัสแกทีฆนขปริพาชก  สงจิตไปตาม 
กระแสเทศนาก็ไดบรรลพุระอรหัต  ไดรับยกยองจากพระศาสดาวา  "เลิศ 
ทางปญญามาก"   ทานเปนผูกตัญูกตเวที   หนักในคารวะ  พระ 
อัสสชิเถระอาจารยเดิมอยูทางทิศไหน  เมื่อทานจะนอนทานก็ทําความ 
นอบนอมและหันศีรษะไปทางทิศนั้น  จึงถูกหาวาเปนผูแอบนอมทิศ. 
                                                                ๒๔๘๑ 
        ถ.  ใครเกิดศรัทธาเลื่อมใสบวชในพระศาสนา  เพราะถือธรรม 
เปนประมาณ    และใครบวชเพราะถือรูปเปนประมาณ  ?  โดยมี 
อธิบายอยางไร ? 
        ต.  ผูออกบวชในพระศาสนา   เพราะถือธรรมเปนประมาณ 
นั้นมีมาก  เชนพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนตน  โดยเลื่อมใส 
ในธรรมท่ีตนเห็นแลว  สวนผูออกบวชเพราะถือรูปเปนประมาณน้ัน 
คือพระวักกลิ  โดยติดใจในพระรูปพระโฉมของพระศาสดา  ตองการ 
จะเห็นอยูเนืองนิตย. 
                                                        ๒๔๗๔ 
        ถ.  พระศาสดาทรงยกยองพระอัครสาวกทั้ง ๒  วา  เปนผูมปีญญา  
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อนุเคราะหแกสพรหมจารีทั้งหลาย  มอุีปมาตางกันอยางไร ?  เพราะ 
เหตุอะไร ?   
        ต.  มีอุปมาตางกันอยางนี้   พระสารีบุตรเปรียบเหมือนมารดา 
ผูใหเกิด   พระโมคคัลลานะเปรียบเหมือนนางนมผูเลี้ยงทารกท่ีเกิด 
แลวน้ัน   เพราะเหตุวา  พระสารีบุตรยอมแนะนําใหต้ังอยูในโสดา- 
ปตติผล  พระโมคคัลลานะแนะนําใหต้ังอยูในคุณเบื้องบนท่ีสูงกวานั้น. 
                                                        ๒๔๖๔ 
        ถ.  ในคราวท่ีสมเด็จพระบรมศาสดา   ทรงสงพระสาวกไปเที่ยว 
เผยแผพระพุทธศาสนาเปนครั้งแรกนั้น  ปรากฏวามีผลดีอยางไรบาง 
หรือไม ?  มีอะไรเปนพยาน ? 
        ต.  ปรากฏวามีผูเชื่อถือดวยความเลื่อมใสศรัทธา  ถึงกับยอมตัว 
เขาบวชในพระศาสนาก็มี  พยานในขอน้ี  คือพระอัญญาโกณฑัญญะ 
ไดพระปุณณมันตานีบุตรเขามาบวชเปนพระสาวก   พระอัสสชิได 
พระสารีบุตรเขามาบวชเปนพระสาวก  และพระสาวกทั้ง  ๒  องคนี้ 
เปนพระสาวกสําคัญ    เปนกําลังใหญในอันชวยประกาศพระศาสนา 
ของพระพุทธเจา. 
                                                        ๒๔๗๖ 
        ถ.  พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะปรินิพพานท่ีไหน ?  และ 
ใครเปนผูจัดการฌาปนกิจศพของทาน ? 
        ต.  พระสารีบุตรปรินิพพานในหองที่ทานเกิด  ณ  ตําบลบาน 
นาลกะหรือนาลันทะ  ไมหางจากกรุงราชคฤห.  พระจุนทะนองชาย  
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ของทานเปนผูจัดการฌาปนกิจศพ   แลวเก็บอัฐิของทานไปถวายพระ 
ศาสดาท่ีวัดเชตวันใกลกรุงสาวัตถี  พระศาสดาโปรดใหกอเจดียบรรจุ 
ไว  ณ  ที่นั้น  สวนพระโมคคัลลานะปรินิพพานท่ีตําบลกาฬศิลาแขวงมคธ 
พระศาสดาทรงจัดการฌาปนกิจ   แลวรับสั่งใหเก็บอัฐิธาตุไปบรรจุไว 
ในเจดียใกลซุมวัดเวฬุวัน.   
                                                        ๒๔๗๖ 
        ถ.  พระอัสสชิพูดถอมตัววา  "ผูมีอายุ  รูปเปนผูใหม  บวชยัง 
ไมนาน  พ่ึงมาสูพระธรรมวินัยนี้  ไมอาจแสดงธรรมแกทานโดย 
กวางขวาง  รปูจะกลาวความแกทานแตโดยยอพอรูความ"  ดังน้ี  เพ่ือ 
ประโยชนอะไร ?  ดวยคิดเห็นอยางไร ? 
        ต.  พระอัสสชิพูดถอมตัวดังน้ี  เพ่ือประโยชนจะประกาศพระ 
ศาสดาวา  เปนของลึก  ดวยคิดเห็นวา  อุปตสสปริพาชก  เปน 
ปฏิปกษตอพระศาสนา.                                 
                                                        ๒๔๖๔ 
        ถ.  เหตุไฉนพระอัสสชิเถระ  จึงกลาวถอมตัวกอนแสดงธรรม 
แกอุปติสสปริพาชก ? 
        ต.  เพราะพระอัสสชิเถระมีอัธยาศัยสุภาพ  เม่ือไดฟงคําถามอัน 
หลักแหลมของอุปติสสปริพาชก  ซึ่งเปนพาหิรบรรพชิต  จึงควรจะถอม 
ตนไวกอน  เพ่ือเปนเครื่องแสดงวา  พระพุทธศาสนานั้น  มีธรรม 
กวางขวางลึกซึ้งยิ่งนัก  ยากท่ีจะรูใหทั่วถวนไดโดยเร็ว. 
                                                        ๒๔๗๔  
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        ถ.  พระอัสสชิแสดงธรรมแกอุปติสสปริพาชกวากระไร ?  เมื่อ 
อุปติสสปริพาชกไดสดับแลว  เกิดความรูอยางไรบาง ?   
        ต.  พระอัสสชิแสดงวา  "ธรรมใดเกิดแตเหตุ  พระตถาคตทรง 
แสดงเหตุของธรรมน้ัน และความดับแหงธรรมนั้น  พระมหาสมณะ 
ทรงสั่งสอนอยางน้ี  อุปติสสปริพาชกฟงแลวก็ทราบชัดวา  พระ 
พุทธศาสนาแสดงวาธรรมทั้งปวงลวนเกิดแตเหตุ  และจะสงบระงับไป 
ก็เพราะดับเหตุกอน  พระศาสดาทรงส่ังสอนใหปฏิบัติเพ่ือสงบระงับ 
เหตุคือธรรมอันเปนเครื่องกอนใหเกิดทุกข  จึงเกิดดวงตาเห็นธรรมวา 
สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา   สิ่งน้ันทั้งหมดตองมีความ 
ดับเปนธรรมดา. 
                                                        ๒๔๘๑ 
        ถ.  จงเลาประวัติของพระราธะ  โดยยอ ? 
        ต.  พระราธะเดิมเปนพราหมณยากจน  ปรารถนาจะบวช  ไมมี 
ใครบวชให   วันหน่ึง  พระศาสดาทรงพระดําเนินไปในวิหารพบเขา 
ตรัสถามทราบความประสงคแลว"  จึงตรัสสั่งถามภิกษุทั้งหลายวา  "ใคร 
ระลึกถึงอุปการะของพราหมณไดบาง  พระสารีบุตรทูลวา"  "ระลึกได" 
จึงทรงมอบใหพระสารีบุตรเปนพระอุปชฌายะ  อุปสมบทเปนคราวแรก 
ดวยญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา   ภายหลังพระศาสดาทรงยกยองวา 
เปนยอดแหงภิกษุที่มีปฏิภาณ. 
                                                        ๒๔๖๒ 
        ถ.  พระสาวองคไหนที่ไดรับอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรมครั้ง  
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แรก ?  ไดรับความยกยองทางไหน ?  จงยกอุทาหรณใหเห็นสม. 
        ต.  พระราธะ.  ไดรับยกยองวาเปนยอดของภิกษุที่มีปฏิภาณ.   
                                                                ๒๔๖๓ 
        ถ.  การที่พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหสงฆอุปสมบทราธพราหมณ 
เปนครั้งแรกนั้น  สันนิษฐานวากระไร ?  ทําไมจึงตองใหมีพระ 
อุปชฌายะ  และประกอบดวยสมบัติ ๔  ? 
        ต.  สันนิษฐานวา   พระศาสดามีพระประสงคใหสงฆเปนใหญ 
ในกรรมสําคัญ   ไมใหเอาชนเปนใหญในกิจการของคณะ  และที่ 
ตองมีพระอุปชฌายะผูนําเขาหมู   ก็เพ่ือใหเปนผูคอยสอดสองควบคุมผู 
อุปสมบทนั้น  สวนสมบัติ  ๔  นั้นก็เพ่ือใหการรับบุคคลผูสมควร  เขา 
รวมหมูและเปนไปดวยความสามัคคีถูกตองตามแบบแผน. 
                                                                ๒๔๗๗ 
        ถ.  เปนอันทราบกันอยูดีแลววา  พระสาวกสงฆเปนกําลังใหญ 
ของพระบรมศาสดามาโดยลําดับ  แตถาจะแสดงโดยระยะกาลวา  ใน 
ปฐมโพธิกาลก็ดี  ในมัชฌิมโพธิกาลก็ดี  ในสมัยตอจากพระศาสดา 
ปรินิพพานแลวก็ดี   พระสาวกสงฆเปนกําลังใหญเชนไรบาง ?  จง 
บรรยายพอไดใจความ ? 
        ต.  ในปฐมโพธิกาลน้ัน  พระสาวก  ๖๐  องค  รับพระพุทธาณัตติ- 
พจนของพระศาสดาเที่ยวไปในชนบทแตองคเดียว ๆ  แสดงธรรม 
ประกาศพรหมจรรย  ใหกุลบุตรที่มีอุปนิสัยนั้น ๆ   ไดความเชื่อ 
ในพระพุทธศาสนา   นอมอัธยาศัยในอุปสมบทนั้นแลว   ไมสามารถ 
 
  



แบบประกอบนักธรรมโท - ประมวลปญหาและเฉลยอนพุุทธประวัติ - หนาท่ี 58 

จะใหอุปสมบทดวยตนเองได  จึงพากุลบุตรเหลาน้ันมา  ดวยหวังจะ 
ทูลพระศาสดาใหประทานอุปสมบท  ทั้งอาจารยและกุลบุตรเหลาน้ัน 
ไดความลําบากเพราะทางกันดารเปนตน  เปนเหตุใหพระองคทรงพระ 
อนุญาตสรณคมนอุปสัมปทาแกพระสาวกเปนครั้งแรก.   ในมชัฌิม- 
โพธิกาลน้ัน  พระศาสดาทรงพระอนุญาตใหพระสงฆ   มีทานพระ   
สารีบุตรเปนประมุขใหอุปสมบทราธพราหมณ  เปนอันทรงยกสงฆ 
ใหเปนใหญในกิจท่ีสําคัญ    อันเนื่องดวยการปกครองหมูสาวกที่เปน 
บรรพชิต  ไมทรงใหอํานาจแกเอกชน  สาวกสงฆเปนผูรับภารธุระ 
บริหารหมูคณะต้ังแตนั้นมา  ในสมัยตอจากพระศาสดาปรินิพพานแลว 
นั้น  พระมหากัสสปะ  พระอุบาลี  พระอานนท  พรอมดวยพระสาวก 
เปน  ๕๐๐  องค  ปรารภสุภัททภิกษุผูบวชภายแก  เจรจาหยาบชา 
ตอพระศาสนาใหเปนเหตุเริ่มทําสังคายนา   รองกรองพระธรรมวินัย 
ใหเขาระเบียบไว    สืบอายุพระพุทธศาสนาตอ ๆ  มา  ใหสําเร็จ 
ประโยชนแกประชุมชนจนถึงบัดนี้. 
                                                        ๒/๙/๖๘ 
                                    พระโมคคัลลานะ 
        ถ.  พระโมคคัลลานะ  เปนผูมาจากไหน  ใครทราบประวัติ 
ของทานแตตน  จนถึงไดอุปสมบท ? 
        ต.  พระโมคคัลลานะ  เปนบุตรพราหมณนายบานผูหน่ึง 
โมคคัลลานโคตร  และนางโมคคัลลี   บานไมไกลกันนักกับพระ 
สารีบุตร  พอไปมาถึงกัน  ตําบลบานไมหางจากกุรงราชคฤห  เดิม  
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ชื่อโกลิตะ  เรียกตามโคตรวา  โมคคัลลานะ  ไดเปนสหายกันกับ 
สารีบุตร  เบือ่หนายตอการเรือนเห็นวาไมเปนสาระพอ  วันหน่ึง   
พากันไปดูงานมหรสพกับสารีบุตร  ไมนึกสนุกเหมือนกอน ๆ  ดวยเห็นวา 
พวกเหลาน้ีอีกไมนานเทาไร  ตองพากันตายหมด  จึงไดพรอมดวยสารี- 
บุตรและบรวิาร  ไปบวชอยูในสํานักสัญชัยปริพาชก  ตอมาสารีบุตรได 
ไปพบพระอัสสชิ  ไดฟงธรรมจากทานแลวเกิดดวงตาเห็นธรรม  จึงกลับ 
มาบอกโมคคัลลานะ  เมื่อโมคคัลลานะไดฟงธรรมที่พระอัสสชิแสดงจาก 
สารีบุตร  ก็เกิดดวงตาเห็นธรรม   แลวจึงพากันลาจากสํานักสัญชัย 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคกราบทูลขออุปสมบท. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระโมคคัลลานะ  เมื่อไดอุปสมบทแลวปรากฏวา  ไม 
บรรลุพระอรหัตไดโดยงาย   ดวยเหตุที่ไปน่ังโงกงวงเสีย  เมื่อเปน 
เชนนี้  พระผูมีพระภาคเสด็จไปทรงทําอยางไร ?   จงกลาวแตใจความ. 
        ต.  พระผูมีพระภาคเสด็จไปโปรด  ครั้งแรกทรงแสดงอุบาย 
สําหรับแกงวง  ดวยวิธี   ๘  อยาง  มีสอนใหทําในใจถึงอาโลกสัญญา 
เปนตน   และไดตรัสสอนตอไปวา  "โมคคัลลานะ  ควรสําเหนียกใน 
ใจวา  เราจะไมชูงวงเขาไปสูสกุล  คือเมื่อเขาไปสูสกุล  จักเปนผูไม 
ถือตัว.  ใหสําเหนียกในใจวา  เราจะไมพูดคําอันเปนเหตุเถียงกัน 
ถือผิดตอกัน.  เพราะความประพฤติ  ๒  อยางนั้น  ยอมเปนเหตุทําใจ 
ใหเหินหางจากสมาธิ."  และไดตรัสตอไปวา  "ตถาคตไมสรรเสริญ 
ความคลุกคลีดวยหมูคระ  สรรเสรญิเสนาสนะอันสงัด"  เม่ือ  
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พระโมคคัลลานะกราบทูลถามถึงขอปฏิบัติ  จึงตรัสวา  "ไมควรถือม่ันใน 
บรรดาธรรมท้ังปวง  ผูทราบแลวยอมกําหนดรูธรรมทั้งปวงดวยปญญา    
เมื่อไดเสวยเวทนาอยางใดอยางหน่ึง   ยอมพิจารณาดวยปญญา  คลาย 
จากความยึดถือ  ดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี   ภิกษุชือ่วานอมไปแลวใน   
ธรรมเปนที่สิ้นตัณหา"  ดังน้ีเปนตน  พระโมคคัลลานะปฏิบัติตามพระ 
โอวาทท่ีพระศาสดาทรงส่ังสอน  ก็ไดสําเร็จพระอรหัตในวันนั้น. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  ใครสดับประวัติของพระโมคคัลลานเถระ ? 
        ต.  พระโมคคัลลานเถระ   นามเดิมชื่อโกลิตะ  บวชเปน 
ปริพาชกอยูในสํานักสัญชยัปริพาชก  พอไดสดับหัวใจแหงอริยสัจ ๔ 
ที่ทานอุปติสสะนํามาแสดงก็ไดสําเร็จโสดาปตติผล  ภายหลังจึงไดมาบวช 
ในสํานักของพระศาสดา  ทานเปนผูเยี่ยมในทางฤทธ์ิ  คือชักนาํผูไมมี 
ศรัทธาใหมีศรัทธา  ผูมีศรัทธาอยูแลวใหเจริญยิ่งดวยศรัทธาเปนตน. 
                                                                ๒๙/๙/๗๑ 
        ถ.  พระโมคคัลลานะ   เมื่อไดสําเร็จพระอรหัตแลว  พระผูมี 
พระภาคทรงยกยองวา  เปนเอตทัคคะในทางไหน ?  ปฏิปทาของทาน 
ที่เปนเหตุใหไดรับความยกยองเชนนั้นเปนอยางไร ?  จงแสดง. 
        ต.  พระโมคคัลลานะนั้น  เม่ือไดสําเร็จพระอรหัตแลว  ไดรับ 
ยกยองวาเปนเอตทัคคะในทางฤทธิ์   มีเรื่องซึ่งพระคันถรจนาจารย 
พรรณนาไววา  สามารถจาริกไปในสวรรคบาง  ในเปตโลกบาง 
ในนิรยาบายบาง  ถามเทพบุตร  เทพธิดา  ถึงความท่ีไดเสวยสมบัติ  
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ในสวรรคนั้นดวยกรรมอะไร ?  ถามถึงกรรมที่สตัวไดเสวยทุกขอยู 
ในที่นั้น ๆ  เมื่อทราบความแลว  ก็นํามาบอกเลาแกหมูมนุษยใน    
มนุษยโลก  อีกประการหนึ่ง  พระผูมีพระภาคจะเสด็จไปโปรดเวไนย 
ที่เปนผูดุราย  จําจะตองต้ังความพยายามทรมานใหสิ้นพยศเสียกอน 
แลวจึงสอนในภายหลัง  พระองคมักทรงใชใหพระโมคคัลลานะไป 
ทรมานใหสิ้นพยศกอน.  เพราะเหตุนี้   ทานจึงไดรับยกยองวาเปนผู 
เยี่ยมกวาสาวกท้ังหลายในทางฤทธ์ิ. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  พระผูมีพระภาค   แมพระคุณของพระองคก็ปรากฏอยูทั่ว 
ไปแลววา  เปนผูเลิศกวาสรรพสัตวทั้งหลายโดยประการทั้งปวง  แต 
เหตุไฉน   เมื่อรูวาใครดุรายหรือมีพยศมาก  พระองคไมเสด็จไป 
ทรมานเอง  กลับใชผูอ่ืนไปกอน  เชนใชพระโมคคัลลานะเปนตน 
เมื่อผูอ่ืนทําใหเรียบรอยดีแลวจึงเสด็จไปภายหลัง  นี้ก็เปนเครื่องสอ 
ใหเห็นวา  ชะรอยพระองคเองคงจะทรงครามอยูบาง  จึงไมกลาไป 
กอน  เมื่อเปนเชนนี้   จะมิคานกับคําวา  เลิศกวาสรรพสัตวไปหรือ ? 
จะพึงบริหารวากระไร ? 
        ต.  การที่พระองคไมเสด็จไปทรมานกอน   กลับใชใหผูอ่ืนไป 
กอนน้ัน  ไมใชวาพระองคจะทรงครั่นคราม  และก็ไมเปนการที่จะ 
คานก็กับคําท่ีวาเลิศกวาสรรพสัตวทั้งหลาย  การที่พระองคทรงจํา 
เชนนั้น   กลบัจะเปนการสนับสนุนพระคุณของพระองคใหเดนชัดยิ่ง 
ข้ึนเสียอีก  คือเม่ือพระองคทรงใชใหสาวกไปทรมานผูเชนนั้น  ก ็ 
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เพ่ือจะแสงดงใหเห็นวา  ไมเปนสิ่งท่ียากหรือลําบากอะไรแกพระองค 
แมแตพระสาวกก็ทําได  และผูที่ถูกทรมาน   เมื่อเห็นเชนนั้น  ก็จะ   
ตองเขาใจไดวา  แมสาวกของทานยังมีฤทธิ์เดชถึงเพียงนี้  ถาพระ 
บรมครูก็คงจะตองยิ่งกวาน้ีข้ึนไปอีกมาก.  อน่ึง  การทําอยางนั้น  แม 
เด็ก ๆ  ก็ทําได  ผูใหญก็คงทําไดดีกวานั้นหลายเทา   เมื่อเปนเชนนี้ 
พระคุณของพระองค  ก็ปรากฏเดนชดัข้ึนอีกมากมายนัก  นี้จึงวาไมใช 
เปนเพราะคร่ันคราม  กลบัเปนเครื่องผดุงพระคุณใหปรากฏย่ิงข้ึน. 
                                                                ส.ป. 
        ถ.  พระโมคคัลลานะ  ไดรับยกยองวาเลิกวาภิกษุทั้งหลายใน 
ทางมีฤทธิ์  นี้หมายเอาอะไร ?  ผลทีส่ําเร็จดวยฤทธ์ินั้นอยางไร ? 
        ต.  ฤทธ์ิหมายเอาคุณสมบัติเปนเครื่องสําเร็จแหงความปรารถนา 
สําเร็จไดดวยความอธิษฐาน  คือต้ังม่ันแหงจิต.  ผลที่ไดรับจากฤทธ์ิ 
นั้น  ทานแสดงพนวิสัยของมนุษย  ดังมีแจงในอิทธิวิธี  อันนับวา 
เปนอภิญญาอยางหน่ึง    ดวยหมายจะแสดงบุคลาธิษฐาน  เปรียบ 
ธรรมาธิษฐาน หรือดวยหมายจะใหเชื่อวาเปนอยางนั้นจริง. 
                                                        ๑๔/๔/๖๙ 
        ถ.  พระพุทธพจนวา    "เราสรรเสริญความคลุกคลีดวยประการ 
ทั้งปวงหามิได  แตเรามิใชไมสรรเสรญิความคลุกคลีดวยประการทั้งปวง 
เลย"  ดังน้ี  ตรัสแกใคร ?  ทรงหมายความวากระไร ? 
        ต.  ตรัสแกพระโมคคัลลานะ.  ทรงหมายความวา  พระองค 
ไมสรรเสริญความคลุกคลีดวยหมูชนทั้งคฤหัสถบรรพชิต  ก็แตวา  
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เสนาสนะท่ีนอนท่ีนั่งอันใด  เงียบเสียงอ้ืออึง  ปราศจากลมแตคน 
เดินเขาออก  ควรเปนที่ประกอบกิจของผูที่ตองการท่ีสงัด  ควร 
เปนที่หลีกเรนอยูตามสมณวิสัย    ทรงสรรเสริญความคลุกคลีดวย 
เสนาสนะเห็นปานน้ัน.   
                                                        ๒๔๘๑ 
        ถ.  ทานพระโมคคัลลานะ  เปนผูที่พระศาสดาทรงสรรเสริญ 
วาอยางไรบาง ? 
        ต.  ทรงสรรเสริญวา  มีฤทธิ์สามารถใหกิจท่ีประสงคสําเร็จได 
และฉลาดในการแนะนําสกุลท่ียังไมเลื่อมใสใหเลื่อมใส  ไมทําศรัทธา 
และโภคทรัพยของเขาใหเสีย  ประหนึ่งแมลงผ้ึงอันเที่ยวไปในสวน 
ดอกไม  ไมทําสีและกลิ่นของดอกไมใหซ้ํา  ถือเอาแตรสบินไปฉะนั้น 
ตรัสสอนใหภิกษุถือเอาเปนเยี่ยงอยางประพฤติตาม. 
                                                        ๒/๙/๖๘ 
        ถ.  พระโมคคัลลานะอัครสาวฝายซาย  ปรากฏวาเปนผูมีฤทธิ์ 
ทานเอาภารธุระพระศาสนาอยางไร ? 
        ต.  พระโมคคัลลานะ  ทานเอาภารธุระพระศาสนาของพระ 
ศาสดาฝายซาย  คือทานเปนกําลังใหญของพระศาสดาองคหนึ่ง  ชอบ 
เที่ยวโปรดสัตวในทิศตาง ๆ   เปนผูฉลาดในอุบายวิธีสั่งสอนเทวดา 
และมนุษย  ใหเชื่อกรรมและผลแหงกรรม  คนผูไมรูคุณของพระ 
ศาสดา   ดวยอํานาจความตระหน่ีครอบงํา  เชนมัจฉริยโกสิยเศรษฐี 
และสัตวผูมีมานะทิฏฐิแรงกลา  เชนนันโทปนันทนาคราชเปนอาทิ 
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ทานทรมานได   เหตุนั้น  พระบรมศาสดาจารยจึงทรงยกยองทานวา 
เปนผูเยี่ยมในทางนี้.   
                                                        ๑๑/๙/๖๖ 
        ถ.  ในศาสนาอ่ืน  ศาสดาบาง   สาวกบาง   ไดถูกพวกนอก 
ศาสนาของเขาฆาตาย  ในพระพุทธศาสนามีพระสาวกถูกอยางนั้นเขา 
บางหรือไม ?  ถามี  จงระบุชื่อและเรื่องที่ถูกทําอยางน้ัน ? 
        ต.  ม.ี  พระมหาโมคคัลลานะ.  มีเรื่องเลาวาทานเปนผูมีฤทธิ ์
สามารถชักนํามหาชนใหเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  พวกเดียรถีย 
อิสสา  เห็นกันวา  ถาไมมีทาน  ฝายตนจะคอยรุงเรืองข้ึน  จึงจาง 
พวกโจรใหไปฆาทานเสีย. 
                                                        ๘/๑๑/๖๐ 
        ถ.  พระโมคคัลลานะ  นิพพานท่ีไหน ?  เมื่อไร ?  ใครกอน 
ใครหลังกับพระสารีบุตร ?  เมื่อทําฌาปนกิจแลว  ไดเอาอัฐิธาตุ 
ไปไวที่ไหน ? 
        ต.  นิพพานท่ีตําบลกาฬศิลา   แขวงมคธ.  ในสาวกนิพพาน 
กลาววา  ปรนิิพพานในวันดับแหงกัตติกมาส  คือส้ินเดือน  ๑๒  หลัง 
จากพระสารีบุตรปกษหน่ึง  พระผูมีพระภาคเสด็จไปทรงทําฌาปนกิจ 
แลว   รับสั่งใหเก็บอัฐิธาตุมากอพระเจดียบรรจุไวที่ใกลซุมประตูแหง 
เวฬุวนาราม. 
                                                        ส. ป.  
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                                    พระมหากัสสปะ 
        ถ.  พระมหากัสสปะ   เปนคนชาวบานไหน ?  เดิมชื่ออะไร ? 
เปนลูกเตาของใคร ?   
        ต.  พระมหากัสสปะ  เปนคนชาวบานมหาติฏฐะ  จังหวัด 
มคธรัฐ.   เดิมชื่อปปผลิ  เปนบุตรของกปลพราหมณ  กัสสปโคตร. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  การออกบวชของพระมหากัสสปะนั้น  เห็นจะเปนดวยจะ 
ประกอบกิจการงานไมไหวแลวกระมัง  จึงพากันออกบวช  เพราะ 
ปรากฏวา  ออกบวชเม่ืออายุคอนขางชราแลว  หรือทานปรารภ 
อยางไร ? 
        ต.  ไมใชจะเปนดวยประกอบกิจการงานไมไหวแลวจึงออกบวช 
แมทานกําลังอยูครองเหยาเรือน  ทานก็ไมตองทํางานอะไรท่ีหนัก 
เพราะปรากฏวา  "ทานเปนผูสมบูรณดวยทรัพยสมบัติมาก  มีคน 
งานและพาหนะก็มาก"    ถาจะวาถึงความสุขในการครองเรือนของ 
ทานเพียงพอ  แตหากทานไดมาเกิดความคิดข้ึนวา  "ผูอยูครองเรือน 
ตองคอยน่ังรับบาป  เพราะการงานท่ีผูอ่ืนทําไมดี"  แลวมีใจเบื่อหนาย 
แลเห็นวาฆราวาสคับแคบเปนทางมาแหงธุลี  เมื่อเกิดความคิดเห็นข้ึน 
เชนนี้   จึงทําใหเกิดความเบื่อหนายสละทรัพยสมบัติออกบวช. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  พระมหากัสสปะ   เมื่อเบื่อหนายในการครองเรือนแลว  
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ออกบวช  ในตอนน้ันตามตํานานก็ปรากฏวา  ยังไมเคยไดพบกับ 
พระศาสดามิใชหรือ ?  ถาเชนนั้นทานบวชกับใคร ? ใครเปนพระ 
อุปชฌาย ?  บวชกันดวยวิธีไหน ?   
        ต.  ในการอกบวชของทานในตอนแรก  ยังไมเคยไดพบกับพระ 
ศาสดาจริง  แตการออกบวชของทานนั้น  กลาวตามอรรถกถานัย 
นาจะไดเห็นวา  ละโภคทรัพยออกบวชจําศีล  คงทําตามธรรมเนียม 
ของพราหมณ  คือปฏิบัติเลื่อนความประพฤติของตนใหสูงยิ่งข้ึนไป 
กวาธรรมดา  มุงแสดงหาบุญกุศลที่ยิ่งตอไปอีก  เมื่อเปนเชนนี้  การ 
บวชของทานก็ตองเปนอุทิศบรรพชา  ไมตองบวชกับใคร  ไมตองมี 
ใครเปนพระอุปชฌาย  บวชดวยวิธีอธิษฐานใจเอาเอง. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  คําวา  วนปรัสถะ  แปลวากระไร ?  เปนคําท่ีใชเรียกคน 
เชนไร ?  นิยมใชในศาสนาไหน ?  ถาเทียบกับทางไทย   จะไดแกคน 
เชนไร ? 
        ต. คําวา  วนปรัสถะ  แปลวาผูอยูปา.  เปนคําท่ีใชเรียกผูทีไ่ด 
รับความสุขในทางคฤหัสถเพียงพอแลว  ละโภคทรพัยออกบวชจําศีล 
มุงบุญกุศลตอ ๆ  ไป.   เปนคําท่ีนิยมใชกันอยูในศาสนาพราหมณ 
ถาเทียบกับทางไทย   ก็ไดแกผูมีความบริบูรณอันเกิดจากการครอง 
เรือนเพียงพอแลว  มอบหมายปลูกฝงลูกหลานใหเปนหลักเหลงแลว 
ตนก็เขาวัดถือศีลฟงธรรมมุงบุญกุศลตอไป. 
                                                                ส. ป.  
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        ถ.  จงเลาประวัติของพระมหากัสสปะมาใหฟง  ต้ังแตตนจน 
ถึงอุปสมบท ?     
        ต.  พระมหากัสสปะ  เปนบุตรพราหมณ  กัสสปโคตร  ใน 
บานมหาติฏฐะ  จังหวัดมคธ เดิมชื่อปปผลิ  เมื่อมีวัยได  ๒๐  ป  ได 
ทําอาวาหมงคลกับนางภัททกาปลานี     ซึ่งเปนบุตรีของพราหมณ 
โกสิยโคตร  ณ  สาคลนคร  จังหวัดเดียวกัน  เมื่ออยูดวยกันก็หามี 
บุตรธิดาไม  สกุลของปปผลิมั่งค่ังดวยทรัพยสมบัติ  เม่ือมารดา 
บิดาทํากาละแลว  ปปผลกิ็ไดครอบครองทรัพยสมบัติตอมา  และ 
กาลตอมาสามีภรรยาทั้ง ๒  พากันเห็นวา  ผูอยูครองเรือน  ตองคอย 
นั่งรับบาป  เพราะการงานที่ผูอ่ืนทําไมดี  มีความเบ่ือหนายเกิดข้ึน 
จึงพากันออกบวชอุทิศพระอรหันตในโลก  ดวยวาในเวลานั้นยังไมได 
พบกับพระผูมีพระภาค  อยูมาวันหน่ึงจึงไดมาพบพระผูมีพระภาคที่ 
ตนพหุปุตตนิโครธ  ในระหวางเมืองราชคฤหกับเมืองนาลันทาตอกัน 
เกิดความเลื่อมใส  จึงรับเอาพระผูมีพระภาคเปนพระศาสดาของตน 
พระองคก็ทรงรับเปนภิกษุในธรรมวินัยนี้  แลวทรงประทานโอวาท ๓ 
ขอให  โดยนัยนี้  พระมหากัสสปะก็เปนอันไดบวชเปนภิกษุในธรรม 
วินัย  ดวยการรับพระโอวาท. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  พระมหากัสสปะ   พบพระพุทธเจาท่ีไหน ?  และไดรับโอวาท 
อยางไรในท่ีนั่น ? 
        ต.  ที่ใตรมตนไทร  ชื่อพหุปุตตนิโครธ  ในระหวางกรุงราชคฤห 
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กับเมืองนาลันทาตอกัน.  และไดรับโอวาท ๓  ขอวา  กัสสปะ  ทาน 
พึงศึกษาวา   
        ๑.  เราจักเขาไปต้ังความละอายและความเกรงไวในภิกษุ  ทั้งที่ 
             เปนผูเฒา  ทั้งที่เปนผูใหม  ทัง้ท่ีเปนปานกลาง  เปนอยาง 
             แรงกลา. 
        ๒.  เราจักฟงธรรมอันใดอันหน่ึง  ซึ่งประกอบดวยกุศล  เราจัก 
              เง่ียหูลงฟงธรรมนั้น  พิจารณาเนื้อความ. 
        ๓.  เราจักไมละสติที่เปนไปในกาย  คือ  พิจารณารางกายเปน 
              อารมณ. 
                                                                ๒๑/๘/๗๒ 
        ถ.  พระมหากัสสปะ  เมื่ออุปสมบทแลว  ไดรับพระโอวาท ๓ 
อยาง  คืออะไรบาง ?    ในพระโอวาท ๓  ขอน้ัน  ขอไรจะสงเคราะห 
เขาในธรรมขอไหนไดบาง ? 
        ต.  พระโอวาท ๓  ขอวา  กัสสปะ  ทานพึงศึกษาวา 
        ๑.  เราจักเขาไปต้ังความละอายและความเกรงไวในภิกษุ  ทั้งที่ 
             เปนผูเฒา  ทั้งที่เปนผูใหม  ทัง้ท่ีเปนปานกลาง  เปนอยาง 
             แรงกลา. 
        ๒.  เราจักฟงธรรมอันใดอันหน่ึง  ซึ่งประกอบดวยกุศล  เราจัก 
              เง่ียหูฟงธรรมนั้น   พิจารณาเน้ือความ. 
        ๓.  เราจักไมละสิตท่ีเปนไปในกาย  คือ  พิจารณารางกายเปน 
              อารมณ.  
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        สงเคราะหดังนี้  คือในขอท่ี  ๑  สงเคราะหเขาในหิริโอตตัปปะ 
เปนตน  ในขอที่ ๒  สงเคราะหเขาในธมมัสสวนะ  และโยนโิสมน- 
สิการเปนตน.  ในขอท่ี ๓  สงเคราะหเขาในกายคตาสติ  และวิปสสนา- 
ญาณเปนตน.   
                                                        ๒๔๖๔ 
        ถ.  ไดยนิวา  ทานพระมหากัสสปะออกบวช  อุทิศเฉพาะพระ 
อรหันตในโลก   เมื่อพบพระผูมีพระภาคเจา  จึงรับเอาเปนพระศาสดา 
ของตน  พระองครับไวเปนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   ดวยประทาน 
พระโอวาท ๓  ขอน้ันอยางไร ?  และสันนิษฐานวิธีอุปสมบทของทาน 
วาอุปสมบทดวยวิธีไหน ? 
        ต.  โอวาท  ๓  ขอน้ันวา  ทานพึงศึกษาวา 
        เราจักเขาไปต้ังความละอายและความเกรงไวในภิกษุ  ทั้งที่เปน 
ผูเฒา  ทั้งที่เปนผูใหม  ทัง้ท่ีเปนปานกลาง  เปนอยางแรงกลา  ขอ ๑. 
        เราจักฟงธรรมอันใดอันหน่ึง  ซึงประกอบดวยกุศล  เราจักเง่ีย 
หูลงฟงธรรมนั้นพิจารณาเนื้อความ  ขอ ๑. 
        เราจักไมละสติที่เปนไปในกาย  คือ พิจารณารางกายเปนอารมณ 
ขอ ๑. 
        สันนิษฐานวาอุปสมบทดวยวิธีทํานองเอหิภิกขุอุปสัมปทา. 
                                                        ๒/๙/๖๘ 
        ถ.  พระมหากัสสปะน้ัน  เมื่อไดอุปสมบทแลวเปนเวลานาน 
เทาไรจึงไดบรรลุพระอรหัต  ?  
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        ต.  พระมหากัสสปะ  เมื่อไดอุปสมบทดวยวิธีรับโอวาท  ๓  ขอ 
แลว  ตอจากน้ันมาอีก  ๘  วัน  จึงไดบรรลุพระอรหัต.      
                                                                ส. ป. 
        ถ.  วรรณะ  ๔  คือ  กษัตริย  พราหมณ  แพศย  ศูทร  ก็ทราบ 
แลววามีหนาที่ตางกัน  สําหรับพระมหากัสสปะ  ทานเปนคนวรรณะ 
ไหนในวรรณะ  ๔  นั้น ? รูไดอยางไร ? 
        ต.  พระมหากัสสปะเปนพราหมณ   รูไดที่วาการประพฤติปฏิบัติ 
ของทานเปนลัทธิของพราหมณ  ดังจะเห็นไดเมื่อคราวที่ทานออกบวช 
จําศีล   ก็ปฏบิัติไปตามลัทธิของพราหมณ  ขอน้ีแหละเปนเครื่องสองให 
รูวรรณะของทาน. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระมหากัสสปะ  ไดรับยกยองจากพระศาสดาวา    เปน 
เยี่ยมแหงภิกษุผูทรงธุดงคนั้น  โดยปกติทานถือธุดงคอะไรบาง ? 
        ต.  ทานถนัดถือธุดงค  ๓  อยาง คือ  ทรงผาบังสุกุลจีวรเปน 
วัตร  ๑  ถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร  ๑  ถืออยูปาเปนวัตร ๑. 
                                                        ๒๔๗๓-๒๔๗๙ 
        ถ.  พระมหากัสสปะถือธุดงคอะไรบาง  จนไดรับยกยองจาก 
พระศาสดาวาเปนเยี่ยมในทางนั้น ? 
        ต.  ถือธุดงค  ๓  อยาง  คือทรงผาบังสุกุลจีวรเปนวัตร  ๑  เที่ยว 
บิณฑบาตเปนวัตร  ๑  อยูปาเปนวัตร ๑.         
                                                        ๒๔๙๐ 
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        ถ.  พระมหากัสสปะปฏิบัติมักนอยสันโดษในปจจัย  ๔  อยางไร 
ถึงกับพระศาสดาตรัสสอนภิกษุทั้งหลายใหเอาเปนตัวอยาง ?     
        ต.  พระมหากัสสปะ  เปนผูมักนอยสันโดษในปจจัย  ๔  อยาง 
อุกฤษฏ  คือทานแสวงหาไมไดก็ไมสะดุงตกใจ  แสวงหาไดก็ไม 
กําหนัดในปจจัย  ๔  นั้นบริโภค   พระบรมศาสดาตรัสเตือนภิกษุ 
ทั้งหลายวา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทานทั้งหลาย   พึงศึกษาตาม 
อยางนั้น  ทานทั้งหลายอันเราส่ังสอนแลว  พึงปฏบิัติเพ่ืออยางนั้น 
เถิด"  ดังน้ี. 
                                                        ๑๑/๙/๖๖ 
        ถ.  วิสัยอาจารยกับศิษย   เมื่ออาจารยแนะนําอยางไรในทาง 
ที่ถูก  ศิษยกต็องประพฤติตามมิใชหรือ  แตไฉนพระมหากัสสปะเมื่อ 
พระศาสดาทรงแนะนําใหครองผาคฤหบดีจีวร  ใหฉันในที่นิมนต  ให 
อยูใกล ๆ  กนั  ทานก็หาประพฤติตามไม  ไมเปนอันขัดขืนอาจารย 
หรือ ๆ  เปนดวยเหตุอะไร ? 
        ต.  เพราะธรรมดาผูนอย  เมื่อถูกผูใหญบังคับหรือแนะนําใหทํา 
อยางไร    ถาไมทําตามก็ตองชี้แจงเหตุผลใหทานทราบจนทานเห็นดี 
สาธุดวย   จึงจะทําตามความเห็นของตนได   อยางนี้ไมเรียกวาขัดขืน 
พระมหากัสสปะก็เปนเชนนั้น   ที่ทานไมประพฤติตาม  ก็เพราะทาน 
ไดกราบทูลชี้แจงเหตุผลแหงการถือสันโดษ   กับประโยชนแหงการ 
ถือน้ันดวยวา  จะไดเปนทิฏฐานุคติแหงคนผูเกิดมาภายหลัง  เพราะ 
เมื่อเขาทราบวาสาวกของพระพุทธเจาประพฤติอยางนี้  เขาก็จักได 
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ประพฤติตาม  ซึ่งเปนทางอํานวยสุขประโยชนแกเขาเอง  เมื่อทาน 
กราบทูลเปนที่พอพระหฤทัยอยางนี้  พระองคจึงไดประทานสาธุการ 
เปนอันนับวาทรงอนุญาตใหทานถือไปตามเดิม.    
                                                        ๒๐/๘/๗๐ 
        ถ.  ทานไดรับยกยองจากพระศาสดา  เปนพิเศษอยางไรบาง ? 
ขอน้ันใหสําเร็จความสันนิษฐานอยางไรบาง ? 
        ต.  ที่ทานไดรับยกยองจากพระบรมศาสดาเปนพิเศษ  ก็คือรับ 
ผาสังฆาฏิที่พระองคประทานมาหม   และพระองคก็รับผาสังฆาฏิของ 
ทานไปทรงเปนอันเปลี่ยนกัน  และพระองคทรงยกยองไวในสมัฏฐาน 
คือ  ฐานะท่ีมีธรรมเครื่องอยูเสมอกับพระองค  และทรงสรรเสริญ 
วาเปนผูมักนอยสันโดษ  จนถึงตรัสสอนพวกภิกษุใหถือเอาเปนแบบ 
ขอท่ีไดรับยกยองเปนพิเศษเชนนี้  ใหสําเร็จความสันนิษฐานวา  ทาน 
จะไดเปนผูประดิษฐานพระธรรมวงศในอนาคต  ทํานองคลายกับ 
พระองคมอบมรดก  คือพระศาสนาไวใหทานปกครองตอไป  เชน 
เดียวกับพระเจาจักรพรรดิเมือทรงเห็นวา  พระราชโอรสองคใดสมควร 
จะสืบสันตติวงศตอไปได   ก็พระราชทานเกราะนวมเปนเครื่องหมาย 
ตําแหนงรัชทายาทแกพระราชโอรสองคนั้น  ฉะนั้น. 
                                                        ๒๐/๘/๗๐ 
        ถ.  พระผูมีประภาคทรงสรรเสรญิพระมหากัสสปะวา  เปนผูมี 
ธรรมเครื่องอยูเสมอดวยพระองคอยางไร ?   เปนดวยการยกยอกัน 
หรือมิใช ? 
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        ต.  ที่พระผูมีพระภาคทรงสรรเสริญเชนนั้น  มิใชเปนการยกยอ 
เพราะพระผูมีพระภาค  มิใชเปนผูเชนนั้น  เมื่อตรัสคําใด  คําน้ันยอม 
เปนจริง  แมเพียงเปนคําพูดเลนพระองคก็ไมตรัส  ที่พระองคทรง   
ยกยองพระมหากัสสปะเชนนั้น  เพราะพระมหากัสสปะยอมเปนเชนนั้น 
จริง  เชน  พระผูมีพระภาคทรงเขาฌานสมาบัติ  ทรงยับยั้งอยูใน 
ฌานน้ันไดสิ้นกาลเทาไร   พระมหากัสสปะ  ก็ยับยั้งอยูในฌานสมาบัติ 
ไดเทาน้ันเหมือนกัน  เมือ่เปนเชนนี้  พระผูมีพระภาคจึงทรงยกยองวา 
มีธรรมเปนเครื่องอยูเสมอดวยพระองค. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  ใครบวชเพราะศรัทธา ?  ใครบวชเพราะเบื้อหนาย ?  ใคร 
บวชเพราะเพ่ือน ?  และใครบวชเพราะจําใจ ? 
        ต.  พระรัฏฐบาลบวชเพราะศรัทธา.  พระมหากัสสปะบวช 
เพราะเบ่ือหนาย.  พระวมิลบวชเพราะเพื่อน.  และพระนันทะบวช 
เพราะจําใจ.  (ตอบองคอ่ืน  ถาถูกก็ควรให). 
                                                        ๒๑/๘/๗๒ 
        ถ.  เม่ือคราวพระศาสดาเสด็จนิพพาน  ณ  สาลวโนทยาน  อัน 
เปนสถานที่พักของมัลลกษัตริย  ใกลกุสินารานคร  ซึ่งเปนตอนปจฉิม- 
โพธิกาล  ในตํานานออกนามพระสาวกผูยังมีชีวิตอยูดูแลการคณะสืบมา 
เพียงกี่องค ๆ  ไหนเลิศในทางอะไร ? 
        ต.  เพียง ๔  องค  พระมหากัสสปะ  เลิศในทางนิยมธุดงค. 
พระอุบาลี  เลิศในทางทรงพระวินัย.  พระอนุรุทธะ  เลิศในทางมีทิพพ-  
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จักษุญาณ.  พระอานนท  เลิศในทางเปนพหุสูต  มีคติคือดําเนินใน 
ยุติธรรม  มสีติ  คือรอบคอบ  มีธิติ  คือปญญาจําทรง  และเปน 
พุทธอุปฏฐาก.   
                                                        ๒/๙/๖๙ 
        ถ.  พระสาวก  ๘  องค  ในอนุพุทธประวัตินั้นมีมหานําหนา 
กี่องค ?  คือใครบาง ?  ทานไดรับยกยองในทางไหน ? 
        ต.  ๒  องคคือ  พระมหากัสสปะ  พระมหากัจจายนะ.  พระ 
มหากัสสปะ  ทรงยกยองทางปฏิบัติมักนอยสันโดษเปนตน.  พระ 
มหากัจจายนะ  ทรงยกยองในทางเปนผูฉลาดทางอธิบายความแหงคํา 
ที่ยอใหพิสดาร. 
                                                        ๒/๙/๖๘ 
        ถ.  กษัตริย  พราหมณ  เศรษฐี  ขาราชการ  นกับวชใน 
ศาสนาอื่น  ยอมตนบวชเปนพระสาวกของพระพุทธเจา  มีใครเปน 
ตัวอยาง ? 
        ต.  กษัตริย  ไดแกพระภัททิยเถรเจา.  พราหมณ  ไดแกพระ 
มหากัสสปเถระ.  เศรษฐี   ไดแกพระยสะ.  ขาราชการ  ไดแกพระ 
มหากัจจายนะ.  นักบวช  ไดแกพระโมฆราช๑. 
                                                        ๑๙/๘/๗๑ 
                                  พระมหากัจจายนะ 
        ถ.  จงเลาประวัติพระมหากัจจายนะแตตนจนถึงอุปสมบท และ 
 
๑.  มิใชมีเพยีงเทานี้  จะตอบรูปอ่ืน ๆ  ก็ได  แตพึงใหสมกัน.  ส. ป.  
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จงชี้วา  พระศาสดาทรงยกยองทานวาเยี่ยมในทางไหนดวย ?   
        ต.  พระมหากัจจายนะ  เปนบุตรพราหมณปุโรหิต  ผูกัจจาน- 
โคตร  หรือกัจจายนโคตร  ชื่อกัญจนะ  เติบใหญข้ึนเรียนจบไตรเพท 
เมื่อบิดาถึงแกกรรมแลวไดเปนปุโรหิตแทนท่ี  ในรัชสมัยแหงพระเจา 
จัณฑปชโชต ๆ ทรงสดับวา  พระศาสดาไดตรัสรูแลว  ทรงสั่งสอน 
ประชุมชนใหสําเร็จประโยชนแกผูปฏิบัติตาม  ใครจะเชิญเสด็จพระ 
ศาสดาใหเสด็จมาโปรดชาวกรุงอุชเชนีบาง  จึงดํารัสสั่งกัจจายนปุโรหิต 
ใหไปเชิญเสด็จ  กัจจายนะทูลลาบวชดวย  ไดรับพระบรมราชานุญาต 
แลว  ออกจากกรุงอุชเชนีพรอมกับบรวิาร ๗  คน  ถึงสํานักพระศาสดา 
ไดฟงพระธรรมเทศนาบรรลุพระอรหัตผลพรอมกันทั้ง ๘ คนแลวทูลขอ 
อุปสมบท  พระบรมสุคตทรงยกยองทานวาเปนผูฉลาดในการอธิบาย 
คําท่ียอใหกวางขวาง. 
                                                        ๒๔๖๕ 
        ถ.  พระมหากัจจายนะ  เปนชาวมัชฌิมชนบท  หรือปจจันต- 
ชนบท  รูไดอยางไร ? 
        ต.  เปนชาวปจจันตชนบท  มีหลกัฐานดังน้ี 
        ๑.  ทานเปนชาวกรุงอุชเชนี  แหงอวันตีชนบท. 
        ๒.  พระพุทธเจาประทานอนุญาตใหสงฆปญจวรรคอุปสมบทกุล- 
บุตรในชนบทน้ันได. 
                                                        ๒๙/๘/๗๑ 
        ถ.  พระมหากัจจายนะกอนแตอุปสมบทเปนอะไร ?  ไฉนทาน 
จึงไดอุปสมบท ?  
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        ต.  พระมหากัจจายนะกอนแตอุปสมบท  เปนโรหิตของพระเจา 
จัณฑปชโชต  กรุงอุชเชนี  มีความรูเรียนจบไตรเพท  เมื่อพระเจา 
จัณฑปชโชตไดทรงทราบขาวพระศาสดา  มีพระราชประสงคจะใคร 
เชิญเสด็จมาประกาศพระศาสนาท่ีกรุงอุชเชนี   จึงตรัสสั่งกัจจายน-   
ปุโรหิตใหไปเชิญเสด็จ  กัจจายนะทูลลาเพื่อบวชดวย  ครั้นไดรบัพระ 
บรมราชานุญาตแลว  พรอมดวยบริวาร  ๗  คน  ไปเฝาพระศาสดา 
ไดฟงธรรมเทศนา  บรรลุพระอรหัตพรอมท้ัง ๘  คน  จึงทูลขออุปสมบท 
พระศาสดาทรงอนุญาตดวยพระวาจา  ซึ่งเรียกวาเอหิภิกขุอุปสมบท. 
                                                        ๒๔๖๑ 
        ถ.  พระศาสดาทรงยกยองทานวาเปนยอดในทางไหน ?  มีเรื่อง 
อะไรท่ีจะแสดงใหเห็นวาเปนเชนนั้น ? 
        ต.  พระศาสดาทรงยกยองทานวา  เปนยอกแหงพระสาวกองค ๑ 
ในการจําแนกคําท่ียอใหกวางขวาง.   มีเรื่องที่ทานจําแนกภัทเทก- 
รัตตสูตรที่พระศาสดาทรงแสดงโดยยอ   ใหกวางขวางแกภิกษุทั้งหลาย 
เปนตัวอยาง . 
                                                        ๒๔๖๑ 
        ถ.  กรรมท่ีบุคคลทําแมดวยลําพังใจนึกอยางเดียว  ก็อาจใหผลได 
ในปจจุบัน  มีบางหรือไม ?  จงยกตัวอยางมาใหดู. 
        ต.  ม.ี  ดังปรากฏในเรื่องของพระมหากัจจายนะวา  โสเรยยะ 
บุตรของเศรษฐีไดเห็นพระมหากัจจายนะ  มีรูปรางผิวพรรณสดสวย 
จึงนึกวา  ถาเราไดภรรยามีรูปรางอยางนี้จักดีนัก  ดวยอํานาจบาป-  
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กรรมน้ันทําใหเพศแหงเศรษฐีบุตรนั้นกลายเปนสตรีไปได  ตอเมือได 
ขอขมาทานแลว  เพศจึงกลับคืน.   นี้เปนตัวอยางแหงกรรมที่ทํา 
แมดวยลําพังใจนึกเทานั้น  ก็อาจใหผลในปจจุบันได.   
                                                        ส. ป. 
        ถ.  ความไมตางแหงวรรณะ  ๔  เหลา  ที่พระมหากัจจายนะทูล 
แกพระเจามธุรราชอวันตีบุตร  ๕  ขอน้ัน  คืออะไรบาง ? 
        ต.  ความไมตางแหงวรรณะ  ๔  เหลา  ๕  ขอน้ัน คือ 
        ๑.  ในวรรณะ  ๔  เหลาน้ี  วรรณะเหลาใดเปนผูมั่งมี  วรรณะ 
เดียวกันและวรรณะอ่ืนยอมเขาเปนพวกของวรรณะนั้น. 
        ๒.  วรรณะใดประพฤติอกุศลกรรมบถ  เบื้องหนาแตมรณะ 
วรรณะนั้นยอมเขาสูอบายเสมอกันหมด  ไมมีพิเศษ. 
        ๓.  วรรณะใดประพฤติกุศลกรรมบถ  เบื้องหนาแตมรณะ 
วรรณะนั้นยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเหมือนกันหมด. 
        ๔.  วรรณะใดทําใจกรรม  ทําปรทาริกกรรม  วรรณะนั้นตอง 
รับราชอาชญาเหมือนกันหมด  ไมมยีกเวน. 
        ๕.  วรรณะใดออกบวชต้ังอยูในศีลในธรรม  วรรณะนั้นยอม 
ไดรับความนับถือ  ไดรบับํารุงและไดรับความคุมครองรักษาเสมอกัน 
หมด. 
                                                        ๒๔๖๔ 
        ถ.  พระศาสดาทรงสรรเสริญทานในทางไหน  ?   เพราะทานได 
ทําอะไร ?  และมีพระสูตรไหนบางท่ีเปนพยาน  ในการท่ีทานไดรับ 
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ความสรรเสริญในทางนั้น ?   
        ต.  พระศาสดาทรงสรรเสริญทานวา  เปนผูฉลาดในการอธิบาย 
คําท่ียอใหกวางขวาง.   เพราะทานไดอธิบายภัทเทกรัตตสูตรที่ทรงยอ 
ใหพิสดาร.   และมีพระสูตรอ่ืนอีก  คือ  มธุปณฑิกสูตรและอุทเทส- 
วิภังคสูตร  ที่ทานแจกธรรมอันพระศาสดาทรงแสดงแลวโดยยอให 
พิสดาร  เปนพยานในการไดรับความสรรเสริญในทางน้ี. 
                                                        ๒๔๖๔ 
        ถ.  ทานไดทําหนาท่ีแทนพระศาสดาบางหรือไม ?  ถามี  ทําใน 
ครั้งไหน ? 
        ต.  ทานไดทําการประกาศพระศาสนาในกรุงอุชเชนีแทนพระ 
ศาสดา  ไดประดิษฐานพระศาสนาใหดํารงมั่งคงในพระนครน้ัน. ใน 
ครั้งเมื่อพระเจาจัณฑปชโชต  รับสั่งใหทานทูลอาราธนาพระศาสดา 
เสด็จมายังนครของพระองค  แตพระศาสดาไมเสด็จ  ทรงอนุญาต 
ใหทานไปแทนพระองค. 
                                                        ๒๔๖๔ 
        ถ.  พระมหากัจจายนะแกปญหาของพระเจามธุรราชอวันตีบุตร 
ในขอท่ีพวกพราหมณถือวา  พวกเขาแระเสริฐบริสุทธิ์เกิดจากพรหม 
ความวาอยางไร ? 
        ต.  ความในมธุรสูตรวา  วันหน่ึง  พระเจามธุรราชเสด็จไปหา 
ทาน  ตรัสถามวา  "พวกพราหมณถือวาพวกเขาเปนผูประเสริฐบริสุทธิ์ 
เกิดจากพรหม  ทานเขาใจอยางไร ?"  
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        ทานทูลวา  "นั่นเปนแตคําบันลือของเขา"  และชักอุปมาที่ 
วรรณะ ๔  เหลาไมตางอะไรกัน  มาถวายดังตอไปน้ี 
        ๑.  วรรณะใดเปนผูมั่งมี  วรรณะเดียวกันและวรรณะอ่ืน  ยอม 
เขาเปนพวกของวรรณะน้ัน.    
        ๒.  วรรณะใดประพฤติอกุศลกรรมบถ  เบื้องหนาแตมรณะ 
วรรณะนั้นยอมเขาสูอบายเสมอกันหมด  ไมมีพิเศษ. 
        ๓.  วรรณะใดประพฤติกุศลกรรมบถ  เบื้องหนาแตมรณะ 
วรรณะนั้นยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเหมือนกันหมด. 
        ๔.  วรรณะใดทําโจรกรรมปรทารกิกรรม  วรรณะนั้นตองรับ 
ราชอาชญาเหมือนกันหมด  ไมมียกเวน. 
        ๕.  วรรณะใดออกบวชต้ังอยูในศีลในธรรม  วรรณะนั้นยอม 
ไดรับความนับถือบํารุง  และความคุมครองรักษาเสมอกันหมด  ดังน้ี. 
                                                        ๑๑/๙/๖๖ 
        ถ.  พระมหากัจจายนะ  แสดงวรรณะทั้ง ๔  แกพระเจามธุรราช 
อวันตีบุตร  ขอ ๓  กับขอ  ๕  มีเนื้อความอยางไร ? 
        ต.  ขอ  ๓  วา  วรรณะใดประพฤติกุศลกรรมบถ  เบื้องหนาแต 
มรณะ  วรรณะนั้นยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเหมือนกันหมด.  ขอ ๕ 
        วา   วรรณะใดออกบวชต้ังอยูในศีลในธรรม  วรรณะนั้นยอมไดรับ 
ความนับถือ  ไดรับบํารุง  และไดรับความคุมครองเสมอกันหมด. 
                                                        ๒๔๗๓ 
        ถ.  การรูจักถือเอาความแหงภาษิตท่ียอโดยกวางขวางก็ดี  รูจัก  
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ยอความแหงภาษิตท่ีพิสดารก็ดี  การแสดงแกผูอ่ืนดวยภาษาอันให 
ประโยชนสาํเร็จใน  ๒  ทางนั้นก็ดี  การมีไหวพริบก็ดี  ทานวาเปนคุณ- 
สมบัติของพระมหากัจจายนะ  จะเทียบใหลงในปฏิสัมภิทาขอไหนได 
บาง ?   
        ต.  การรูจักถือเอาความแหงภาษิตท่ียอใหกวางขวาง  เทียบลง 
ในอรรถปฏสิัมภิทา. 
        การรูจักยอความแหงภาษิตท่ีพิสดาร  เทียบลงในธรรม- 
ปฏิสัมภิทา. 
        การแสดงแกผูอ่ืนดวยภาษาอันใหประโยชนสําเร็จใน  ๒  ทางนั้น 
เทียบลงในนิรุตติปฏิสัมภิทา. 
        การมีไหวพริบดี  เทียบลงในปฏิภาณปฏิสัมภิทา. 
                                                        ๖/๙/๖๕ 
        ถ.  การรูเนื้อความแหงธรรม  ยอมสําเร็จประโยชนแกตนและ 
ผูอ่ืน  ก็พระสาวกองคไหนเปนเอตทัคคะในทางนี้ ?  และใหสําเร็จ 
ประโยชนอยางไร ? 
        ต.  พระมหากัจจายนเถระเปนเอตทัคคะในทางนี้  และใหสําเร็จ 
ประโยชนแกทาน  ในอันเขาใจทราบซึ้งในธรรมท่ีพระศาสดาทรง 
แสดงแลว  และไดชี้แจงเน้ือความแหงธรรมนั้น ๆ  ใหผูไมรู 
ใหรูตาม. 
                                                        ๒๔๗๗ 
        ถ.  ทราบวาพระมหากัจจายนะเปนผูฉลาดในการอธิบายความ  
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แหงคําท่ียอใหพิสดาร  เปนกําลังใหญของพระศาสดา  ในการประกาศ 
พระพุทธศาสนาทางชนบทไหน ?  ธรรมภาษิตของทานที่พระธรรม- 
สงคาหกาจารยยกข้ึนสูสังคีติ  คือเรื่องอะไรบาง ?           
        ต.  ทางอวันตีชนบท  (นครหลวงชื่ออุชเชนี).  ธรรมภาษิต 
ของทาน  คือภัทเทกรัตตสูตร  ๑  มธุปณฑิกสูตร  ๑  อุเทสวิภังค- 
สูตร  ๑  มธุรสูตร  ๑. 
                                                        ๒/๙/๖๙ 
        ถ.  ผูปฏิบัติอยางไรเรียกวา   "ภทฺเทกรตฺโต"   แปลวา  ผูมี 
ราตรีเดียวเจริญ  ?  พระเถระรูปไหนเขาใจเรื่องนี้ดีนัก  จนถึงไดรับ 
ความยกยองจากพระบรมศาสดา ? 
        ต.  ผูมคีวามเพียรไมเกียจคราน  ทั้งกลางวันกลางคืน  อยูดวย 
ความไมประมาท  เรียกวา  "ภทฺเทกรตฺโต"  พระมหากัจจายนะ. 
                                                        ๘/๙/๖๗ 
        ถ.  พระโสณกุฏิกัณณะ  ไดบรรพชาอุปสมบทจากใคร ?  เกี่ยว 
ของเปนอะไรกันกับพระอุปชฌายบางหรือเปลา ?  ไดบรรพชาอุปสมบท 
เมื่อครั้งไร ? 
        ต.  ไดบรรพชาอุปสมบทจากพระมหากัจจายนะ.  เกี่ยวของกับ 
พระอุปชฌายโดยฐานเปนอุปฏฐาก.   ไดบรรพชาอุปสมบทเม่ือครั้ง 
พระมหากัจจายนะอยู  ณ  เขาโกรก.   
                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระศาสดาตรัสแสดงความเพียรชอบ   ที่บคุคลปรารภเกิน  
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ไปก็เปนไปเพ่ือความฟุงซาน  ที่ยอหยอนนัก  ก็เปนไปเพ่ือความ 
เกียจคราน  ตอเพียรพอเสมอ  จึงสําเร็จประโยชน  แลวทรงเทียบ 
ดวยพิณ  ๓  สายน้ัน  ตรสัแสดงแกใคร ?  เหตุไรจึงตรัสอยางน้ัน ?   
        ต.  ตรัสแกพระโสณโกฬิวิสะ  เพราะทานทําความเพียรเกิน 
ขนาด  เดินจงกรมไมหยุด  จนเทาแตกก็ไมไดบรรลุธรรมพิเศษอะไร. 
        ตรัสแสดงเพ่ือใหทําความเพียรพอกลาง ๆ ที่เทียบดวยพิณ  ๓  สาย  ก ็
เพราะเม่ือทานเปนคฤหัสถ  เปนผูฉลาดในการดีดพิณ. 
                                                                ๓๔๖๒ 
        ถ.  ทานองคนั้น  เปนเอตทัคคะในทางไหน ? 
        ต.  เปนเอตทัคคะในทางปรารภความเพียร. 
                                                                ๒๔๖๒ 
        ถ.  มีพระพุทธภาษิตวา  "โมกฺโข  กลฺยาณิยา  สาธุ"  เปลง 
วาจางาม  ยังประโยชนใหสําเร็จ  ดังนี้.  พระสาวกองคไหนประพฤติ 
ตามไดเปนอยางดี   ถึงกับพระศาสดาทรงยกยองไวในที่เอตทัคคะ  ? 
พระอุปชฌายะของทานมีนามวากระไร ? 
        ต.  พระโสณกุฏิกัณณะ.  พระอุปชฌายะของทาน  มีนามวา 
พระมหากัจจายนะ. 
                                                        ๒/๙/๖๙ 
        ถ.  พระบรมพุทโธวาท  ที่ยกสายพิณข้ึนเปรียบกับความเพียร 
ทรงแสดงแกใคร ?  ปรารภเหตุอะไร  จึงทรงแสดงเชนนั้น ? 
        ต.  ทรงแสดงแกพระโสณโกฬิวิสะ  เพราะปรารภเหตุที่ทานผูนี้ 
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ทําความเพียรกลาเกินไป  เดินจงกรมจนเทาแตกโลหิตไหล  ไปไหน 
ไมได  แลวคิดทอถอยวา   ทําความเพียรถึงเพียรนี้แลว  ยังมิไดบรรล ุ
ธรรมพิเศษ  ใครจะเลิกเสีย.   
                                                                ๒๔๘๐ 
                                        พระโมฆราช 
        ถ.  ทําไมมาณพ  ๑๖  คนจึงไดไปทูลถามปญหา  (โสฬสปญหา) 
กะพระศาสดา ?  เมื่อถามตลอดแลว  ทั้ง ๑๖  คนไดบรรลุคุณธรรม 
อยางไรหรือไม ? 
        ต.  เพราะพาวรีพราหมณ  ซึ่งเปนอาจารยของมาณพ  ๑๖  คน 
นั้นไดทราบกิตติศัพทวา  พระศาสดาปฏิญญาพระองควาเปนผูตรัสรู 
ชอบเอง  แสดงธรรมสั่งสอนประชุมชน  มีคนเชื่อและเลื่อมใส  ยอม 
ตนเปนสาวกปฏิบัติตามคําส่ังสอนเปนอันมากคิดหลากใจ  และใครสืบ 
สวนใหไดความแน  จึงผูกปญหา  ๑๖  ขอ  ใหศิษย ๑๖  คน ๆ  ละขอ 
ไปทูลถามลองดู  มาณพ  ๑๖  คนกับบริวาร  เวนแตปงคิยมาณพ 
มีจิตพนจากอาสวะไมถือมั่นดวยอุปาทาน.  สวนปงคิยมาณพเปนแตได 
ดวงตาเห็นธรรม  เพราะโทษฟุงซานระลึกถึงอาจารยในเวลาท่ีฟงนั้น 
จึงไมอาจทําจิตใจใหพนได. 
                                                        ๒๔๖๑ 
        ถ.  ในมาณพ  ๑๖  คน ศิษยพราหมณพาวรี  ใครเปนหัวหนา 
มาเฝาพระศาสดา ?  เมื่อไดฟงตรัสพยากรณปญหาแลว  ทานเหลาน้ัน 
ไดสําเร็จคุณวิเศษอยางไรบาง ?  ใครเปนผูกลับไปแจงขาวแกอาจารย  ?  
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สวนอาจารยไดรับผลอยางไรบาง ?   
        ต.  อชติมาณพเปนหัวหนา  เมื่อไดฟงพยากรณปญหาแลว 
มาณพ  ๑๕  คน  เวนแตปงคิยะ  สงใจไปตามธรรมเทศนา  จิต 
ก็พนจากอาสวะไมถือมั่นดวยอุปาทาน  สวนปงคิยะเปนแตไดธรรม- 
จักษุ  ปงคิยะนั้นเองเปนผูไปแจงขาวแกอาจารย  สวนอาจารยไดบรรล ุ
ธรรมาภิสมัยเพียงชั้นเสขภูมิ  แตไมปรากฏวาพระเสขะชั้นไหน. 
                                                                ๒๔๖๒ 
        ถ.  อชิตมาณพไดกราบทูลถามปญหากะพระศาสดา  สรุปลง 
คงไดปญญากี่ขอ ?  ในขอตนวากระไร ?  ทรงพยากรณวากระไร ? 
        ต.  เม่ือสรุปลงไดปญหา  ๔  ขอ.  ในขอตนวา  "โลกคือหมู 
สัตวอันอะไรปดบังไว  จึงหลงดุจอยูในท่ีมืด   เพราะอะไรเปนเหตุ 
จึงไมมีปญญาเห็นปรากฏ  พระองคตรัสวา  อะไรเปนเครื่องฉาบไล 
สัตวโลกนั้นใหติดอยู  และตรัสวา  อะไรเปนภัยใหญของสัตวโลก." 
        ทรงพยากรณวา  "โลกคือหมูสัตวอันอวิชชาคือความไมรูแจง 
ปดบังไว  จึงหลงดุจอยูในที่มืด   เพราะความอยากมีประการตาง ๆ 
และความประมาทเลินเลอ   จึงไมมีปญญาเห็นปรากฏ  เรากลาววา 
ความอยากเปนเครื่องฉาบไลสัตวโลกใหติดอยู และเรากลาววา  ทุกข 
เปนภัยใหญของสัตวโลกนั้น." 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  ในมาณพ ๑๖  คนนั้น  ใครเปนผูถามปญหาที่ ๒  ?  ถามวา 
กระไร ?  ทรงพยากรณวาอยางไร ?  
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        ต.  ติสสเมตเตยยมาณพเปนผูถามปญหาที่ ๒.  ถามวา  "ใคร 
ชื่อวาเปนผูสันโดษ  คือเต็มความประสงคในโลกน้ี  ความอยากซ่ึง 
เปนเหตุทะเยอทะยานดิ้นรนของใครไมมี   ใครรูสวนขางปลายท้ัง  ๒ 
ดวยปญญาแลว  ไมติดอยูในสวนทามกลาง  พระองคตรัสวา  ใคร 
เปนมหาบุรุษ  ใครลวงความอยากอันผูกใจสัตวไวในโลกน้ี  ดจุดาย   
เปนเครื่องเย็บผาใหติดกันไปได." 
        ทรงพยากรณวา  "ภิกษุผูประพฤติพรหมจรรย  สํารวมในกาม 
ทั้งหลาย  ปราศจากความอยากแลว  มสีติระลึกไดทุกเม่ือ  พิจารณา 
เห็นโดยชอบแลว  ดับเครื่องรอนกระวนกระวายเสียไดแลว  ชือ่วา 
เปนผูสันโดษ   คือเต็มความประสงคในโลกน้ี  ความอยากซ่ึงเปน 
เหตุทะเยอทะยานดิ้นรนของภิกษุนั้นแลไมมี  ภิกษุนั้นแลรูสวนขาง 
ปลายทั้ง ๒  ดวยปญญาแลว  ไมติดอยูในสวนทามกลาง  เรากลาววา 
ภิกษุนั้นแลเปนมหาบุรุษ   ภิกษุนั้นแลลวงความอยากอันผูกใจสัตวไว 
ในโลกน้ี  ดจุดายเปนเครื่องเย็บผาใหติดกันไปได." 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  หมูมนุษยในโลกน้ี   อาศัยอะไร  จึงบูชายัญบวงสรวงเทวดา 
นี่เปนปญหาของใคร ?  ทานผูกข้ึนเองหรือใครผูกให  และไดรบั 
พยากรณจากพระบรมศาสดาวาอยางไร ? 
        ต.  เปนปญหาของปุณณกมาณพ.  ทานไมไดผูกข้ึนเอง  พราหมณ 
พาวรีอาจารยของทานผูกให.  ไดรับพุทธพยากรณวา  "หมูมนุษย 
เหลาน้ันอยากไดของที่ตนปรารถนา   อาศัยของที่มีชราทรุดโทรม  จึง  
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บูชายัญบวงสรวงเทวดา"  ดังน้ี.   
                                                ๗/๙/๖๗ 
        ถ.  เมตตคูมาณพ   เปนคนถามปญหาที่เทาไร ?  ปญหาที่วา 
"ทุกขในโลกหลายประการ  ไมใชแตอยางเดียว  มีมาแลวแตอะไร" 
นั้น  ใครเปนผูถาม ?  และทรงแกวากระไร ? 
        ต.  เมตตคูมาณพ  เปนคนถามปญหาที่ ๔.  เมตตคูเปนผูถาม. 
        ทรงแกวา  "ทุกขในโลกน้ันมีอุปธิ  คือกรรมและกิเลสเปนเหตุ 
ลวนเกิดมาแตอุปธิ  ผูใดเปนคนเขลาไมรูแลวกระทําอุปธินั้นใหเกิดข้ึน 
ผูนั้นยอมถึงทุกขเนือง ๆ ." 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  มาณพ  ๑๖  คนนั้น  คนที่ทูลถามปญหาคํารบ  ๕  และ ๖  นั้น 
คือใคร ?  และปญหาที่นํามาทูลถามนั้นตนไดคิดข้ึนเองหรืออยางไร ? 
        ต.  คนที่ทูลถามปญหาคํารบ  ๕  คือ  โธตกมาณพ,  ที่ทูลถาม 
ปญหาคํารบ ๖  คืออุปสีวมาณพ.  ปญหาที่ทูลถามนั้น  ตนไมไดคิด 
ข้ึนเอง  พาวรีพราหมณเปนผูผูกมอบใหมาถาม. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  ชนท้ังหลายกลาววา  "มุนีมีอยูในโลก"  ดงัน้ี  ขอน้ีเปน 
อยางไร ?  เขาเรียกคนถึงพรอมดวยญาณหรือถึงพรอมดวยการเลี้ยง 
ชีวิตวาเปนมุนี ?  ปญหาน้ีใครเปนผูถาม  ?  พระศาสดาทรงพยากรณ 
อยางไร ? 
        ต.  นันทมาณพเปนผูทูลถาม.  พระศาสดาทรงพยากรณวา  
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"ผูฉลาดในโลกน้ี  ไมกลาววาเปนมุนี  ดวยความเห็น  ดวยความ 
สดับ  หรือดวยความรู.  เรากลาววา  คนในทําตนใหปราศจากกอง 
กิเลส  เปนผูหากิเลสมิได  ไมมีความหวังทะยานอยาก  เที่ยวอยู 
คนผูนั้นแลชื่อวามุนี."   
                                                        ๒/๙/๖๙ 
        ถ.  ใครเปนผูไปกราบทูลขอใหพระผูมีพระภาค  ตรัสบอกธรรม 
เปนเหตุถอนตัณหา  ?  พระองคตรัสบอกอยางไร ? 
        ต.  เหมกมาณพ   เปนผูไปกราบทูลขอใหพระผูมีพระภาคตรัส 
บอก  พระผูมีพระภาคตรัสวา  "ชนทีรู่วาพระนิพพานเปนที่บรรเทา 
ความกําหนัดพอใจในอารมณที่รัก  ซึง่ไดเห็น  ไดฟง  ไดดม  ไดชิม 
ไดถูกตอง  ไดรูแลวดวยใจ  และเปนธรรมไมเปลี่ยนแปลง  ดังนั้น 
แลว  เปนคนมีคติ  มีธรรมอันเห็นแลว  ดับกิเลสไดแลว ผูสงบ 
ระงับกิเลสไดแลวน้ัน  ขามลวงตัณหาอันใหติดอยูในโลกได. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  กอนแตโตเทยยมาณพทูลถามปญหา   ใครเปนผูเริ่มจะทูล 
ถาม  แตพระศาสดาทรงหามเสีย ?  เพราะเหตุไรจึงทรงหามเสียเลา ? 
        ต.  โมฆาราชเปนผูเริ่มจะทูลถาม  แตไมทันไดถาม  ถกูพระ 
ศาสดาทรงหามเสีย  เพราะทรงเห็นวาอินทรียของเธอยังไมแกพอ 
จึงใหรอเพื่ออบรมอินทรียใหยิ่งข้ึนไปอีก. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  พระผูมีพระภาคตรัสวา  "พระนิพพานอันไมมีกิเลสเคร่ือง  
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กังวล  ไมมีตัณหาอุปาทาน  เปนที่สิ้นชรามรณะ  นี้เปนดุจเกาะ 
หาใชธรรมอ่ืนไม"  ดังนี้  พระองคตรัสแกใคร ?  เพราะเขาถามวา 
อยางไร ? 
        ต.  ตรัสแกกัปปมาณพ   เพราะกราบทูลถามใหตรัสบอกธรรม 
ซึ่งเปนที่พ่ึง.   
                                                        ส. ป. 
        ถ.  ในมาณพ  ๑๖  คนนั้น  พระศาสดาตรัสแนะนําใคร  ใหนํา 
ความกําหนัดในกามออกเสียใหสิ้น  และไมยึดถือกิเลสเครื่องกังวลดวย 
ตัณหาและทิฏฐิ ? 
        ต.  ตรัสแนะนําชตุกัณณีมาณพ. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  เม่ือชตุกัณณีมาณพทูลถามเสร็จแลว  ใครเปนผูถามตอไป ? 
จัดเปนปญหาที่เทาไร ? 
        ต.  ภัทราวุธมาณพทูลถามตอไป  จัดเปนปญหาที่ ๑๒. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  โลกมีอะไรผูกพันไว ?  อะไรเปนเครื่องสัญจรของโลกน้ัน 
ทานกลาวกันวา  "นิพพาน  ๆ"  ดังน้ี  เพราะละอะไรได  นี้ใครเปนผู 
ทูลถาม ?  ทรงพยากรณอยางไร ? 
        ต.  อุทยมาณพเปนผูทูลถาม  พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา 
"โลกมีความเพลิดเพลินผูกพันไว   ความตรึกเปนเครื่องสัญจรของ 
โลกนั้น  ที่ทานกลาวกันวานิพพาน ๆ  ดังน้ี  เพราะละตัณหาเสียได." 
                                                        ส. ป.  
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        ถ.  ใครไดทูลถามถึงญาณของบุคคลผูบรรลุอรูปฌานแลว  ควร 
ทําอยางไรตอไปอีก ?  ทรงแนะนําอยางไร ?   
        ต.  โปสาลมาณพไดทูลถาม  ทรงแนะนําวา  "ตถาคตทราบภูมิ 
เปนที่ต้ังแหงวิญญาณทั้งหมด  จึงทรงทราบบุคคลผูแมยังต้ังอยูใน 
โลกนี ้  มีอัธยาศัยนอมไปในอากิญจญญายตนภพ  มีอากิญจัญญา- 
ยตนภพเปนท่ีไปในเบื้องหนา  บุคคลผูนั้นรูวากรรมอันเปนเหตุให 
เกิดในอากิญจัญญายตนภพ   มีความเพลิดเพลินยินดีเปนเครื่อง 
ประกอบ  ดงัน้ีแลว  ลําดับนั้น  ยอมพิจารณาเห็นสหชาตธรรม  ใน 
อากิญจัญญายตนฌานน้ันแจงชัดโดยลักษณะท้ัง ๓  ขอน้ีเปนญาณอัน 
ถองแทของผูนั้น  ผูมีพรหมจรรยไดประพฤติจบแลว." 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  ในโสฬสปญหา  ใจความแหงปญหาและพยากรณลําดับ 
ที่ ๑๕  มีวากระไร ?  ใครเปนผูถาม ?  และทานเปนเอตทัคคะทางไหน ? 
        ต.  ใจความแหงปญหาลําดับที่  ๑๕  มีวา  "จักพิจารณาเห็นโลก 
อยางไร  มัจจุราชจึงจักไมแลเห็น"   พุทธพยากรณมีวา  "จงเปนผูมี 
สติพิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของวางเปลา   ถอนความเห็นวา 
ตัวของเราเสีย  มัจจุราชจึงจะไมแลเห็น"  โมฆราชมาณพเปนผูทูล 
ถามปญหานี้  ในอวสานแหงปญหาพยากรณ   ทานไดสําเร็จจอรหัตผล 
ทูลขออุปสมบทในสํานักพระศาสดา   ไดรับยกยองวาเปนเอตทัคคะ 
แหงพระสาวกผูทรงจีวรเศราหมอง. 
                                                        ๒๔๗๖  
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        ถ.  พระโมฆราชเปนพระสาวกท่ีเทาไรในพระสาวก  ๑๖  องค ? 
ทานไดสําเร็จดวยพระธรรมเทศนาอะไร ?     
        ต.  ที ่๑๕.  ดวยพระธรรมเทศนาแสดงสุญญตานุปสสนา. 
                                                                ๒๔๖๓ 
        ถ.  จงแจกบุคคล  ๔  จําพวก  อันจะพึงใหเลื่อมใสไดดวยอาการ 
ตางกัน ? 
        ต.  บุคคลท้ัง  ๔  จําพวกนั้น  คือ  จําพวกหน่ึงถือประมาณในรูป 
คือ  พอใจในการดูการเห็น  เรียกวา  รปูปปมาณิกา  อีกจําพวกหน่ึง 
เปนผูถือประมาณในเสียง  คือชอบฟงเสียง  เรียกวา  โฆสัปปมาณิกา 
อีกจําพวกหน่ึงเปนผูถือประมาณในของเศราหมอง  ของคนประพฤติ 
ปอน  คือการครองผาเกาคร่ําครา  เรียกวา  ลูขัปปมาณิกา  อีก 
จําพวกหน่ึง  เปนผูถือประมาณในธรรม  ชอบใจเฉพาะขอปฏิบัติ 
เรียกวา ธัมมัปปมาณิกา. 
                                                        ๒๔๖๔ 
        ถ.  การนุงหมผาท่ีเศราหมอง  ไมสอความสกปรกนารังเกียจ 
ดอกหรือ ?  พระศาสดาทรงเห็นอํานาจประโยชนอยางไร  จึงทรงยก 
ยองพระโมฆราช  วาเปนเอตทัคคะในทางนี้ ? 
        ต.  ผาที่เศราหมองในทีนี้  มิใชหมายความวา  ผาสกปรก 
เปรอเปอนหรือเลอะเทอะ   เปนผาท่ีสะอาด  แตมีสีเศราหมอง  คือ 
ไมฉูดฉาดและคร่ําครา  ทานผูนุงหมผาชนิดนี้  จึงไมใชสอความสกปรก 
และไมนารังเกียจ  ในการที่พระศาสดาทรงยกยองพระโมฆราชวา  
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เปนเอตทัคคะในทางนี้  เพราะทานท่ีนุงหมผาเชนนี้  ยอมทําใหบุคคล 
จําพวกลูขัปปมาณิกา  ผูถือประมาณในของเศราหมอง  ผูชอบคน 
ประพฤติปอน  ใหเลื่อมใสไดโดยงาย.   
                                                        ๒๔๗๘ 
        ถ.  การนุงหมผาท่ีเศราหมอง  เปนของไมนาดูไมนาชมมิใช 
หรือ ?   เหตุไฉนพระบรมศาสดาจึงทรงยกยองพระโมฆราชไวใน 
ตําแหนงนี้ ? 
        ต.  การนุงหมผาท่ีเศราหมอง  เปนการนาดูนาชมของคนบาง 
พวก  ไมเปนการนาดูนาชมของคนบางพวก  เพราะชนท้ังหลายถือ 
ประมาณผิดกัน  เหตุดังนั้น  พระอรรถกถาจารยเจา จึงพรรณนา 
บุคคล  ๔  จําพวกนั้นไว.  พระศาสดาทรงยกยอมพระโมฆราชไวใน 
ตําแหนงนี้  ก็เพราะเหตุวา  ชนจําพวกอันชื่อวาลูขัปปมาณิกา  ยอมได 
ความเสื่อมใสในทาน  ดวยอาการท่ีทานทรงผาจีวรอันเศราหมอง. 
                                                        ๒๔๖๔ 
        ถ.  ความเลื่อมใสในพระสงฆของมหาชน  มีหลักกลาววา  อาจ 
เกิดข้ึนโดยวิธีใดบางหรือไม ?  ถามี  จงบรรยายมา. 
        ต.  มีหลักกลาวไวในอรรถกถาวา  บุคคล ๔  จําพวก  อันจะพึง 
ใหเลื่อมใสไดดวยอาการตางกัน  พวกหน่ึงถือประมาณในรูป  คือ 
พอใจในการดูการเห็น  เรยีกวา  รูปปปมาณิกา  พวกหน่ึงถือประมาณ 
ในเสียง  คือชอบฟงเสียง  เรียกวา  โฆสัปปมาณิกา  พวกหน่ึงถอื 
ประมาณในของเศราหมอง  คือ   ชอบคนประพฤติปอน  เรียกวา 
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ลูขัปปมาณิกา  พวกหน่ึงถือประมาณในธรรม  คือชอบใจเฉพาะใน 
ขอปฏิบัติ  เรยีกวา  ธัมมัปปมาณิกา.   
                                                        ๒๔๗๙ 
        ถ.  ใครเปนผูทูลขอใหพระองคตรัสบอกธรรมเปนเครื่องละชาติ 
ชราในอัตภาพน้ี ?  และตรัสบอกวาอยางไร ? 
        ต.  ปงคิยมาณพเปนผูทูลใหตรัสบอก  และไดตรัสบอกวา  "ทาน 
จงเปนคนไมประมาทละตัณหาเสียเถิด  จักไดไมตองเกิดอีกตอไป." 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  อาจารยกลับเปนศิษย ๆ  กลับเปนอาจารย  มีอยูในศาสนานี้ 
ผูนี้คือใครกับใคร ? 
        ต.  คือพราหมณพาวรี  เคยเปนอาจารยของปงคิยมาณพ  แต 
ภายหลังเมื่อปงคิยมาณพไดอุปสมบทแลว  กลับไปวิสัชนาโสฬสปญหา 
ใหฟง  จนพราหมณพาวรีต้ังอยูในเสขภูมิ  ทานปงคิยะจึงกลับเปน 
อาจารยในธรรมวินัยนี้. 
                                                        ๒๔๗๓  
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                                           เบ็ดเตล็ด๑ 

 
        ถ.  พระศาสดามีกายสูงใหญกวาพระสาวกท้ังนั้นหรือ  หรอืพระ 
สาวกผูสูงใหญกวา  หรือไลเลี่ยกับพระศาสดาก็มี ?  สังเกตรูได   
อยางไร ? 
        ต.  พระสาวกผูสูงใหญกวาพระศาสดาไมปรากฏ.  ผูล่ํากวาปรากฏ 
วาพระอุทายิ  สังเกตรูดวยผานิสีทนะท่ีทรงพระอนุญาตไว  เดิมทีพอ 
ประทับนั่งได  พระอุทายินั่งไมคอยพอ  จนตองทรงพระอนุญาตเพ่ิม 
ชายข้ึนอีก.   พระสาวกผูไลเลี่ยกับพระศาสดาปรากฏวา  พระมหา- 
กัสสปะและพระนันทะ  สังเกตรูดวยการท่ีพระศาสดาทรงรับผาสังฆาฏิ 
ของพระมหากัสสปะไวทรง  และประทานผาสังฆาฏิของพระองคแก 
ทาน  และดวยเรื่องเลาวา  พระนันทะเปนพุทธอนุชาตํ่ากวาพระศาสดา 
๔  นิ้ว  มีพระโฉมละมายกัน  ทานดําเนินมาแตไกล  พระภิกษุสําคัญ 
วา  พระศาสดาเสด็จมา  ลุกรับเสด็จ  เกอก็มี. 
                                                        ๘/๑๑/๖๐ 
 
๑.  ปญหาตอไปนี้  เปนประวตัิของพระสาวก  ท่ีมีมาในพทุธานุพุทธประวัติ  ไมไดอยูในอนุพุทธ- 
ประวัติ  แตทานไดใชออกเปนขอสอบ  น. ธ.  และ  ธ. ศ. ช้ันโท  นักเรียนโดยมากเขาใจวาทาน 
ไดเอามาจากหนังสืออนุพุทธประวัติ  ๔๐  องคบาง  ๘๐  องคบาง  ความจริงมิใชเปนเชนนั้น  เพราะ 
อนุพุทธประวัติ  ๔๐ องค  หรือ ๘๐  องค  ไมใชเปนหนังสือหลักสูตร  เพราะฉะน้ัน  นักเรียน  น. ธ. 
หรือ  ธ. ศ. ช้ันโท  จึงสมควรตองดูไว  ท้ังอนุพุทธประวัติ  ๘  องค  ท้ังพุทธานุพุทธประวัติ  ส. ป.  
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        ถ.  ใครไดบรรพชาเปนสามเณรทีแรก ?  และพระศาสดาทรง 
ใหบรรพชาเองหรือใหใครให ?  ดวยวิธีอะไร ?   
        ต.  พระราหุลพุทธโอรส.  พระศาสดาไมไดทรงบรรพชาให  ได 
ตรัสสั่งพระสารีบุตรให ๆ  บรรพชา  ดวยวิธีรับสรณคมน  ๓  เหมือนวิธี 
ทรงอนุญาตแกภิกษุ   เมือ่ครั้งแรกสงไปประกาศพระศาสนา  ซึ่งเรียกวา 
ติสรณคมนูปสัมปทา. 
                                                        ๒๔๖๑ 
        ถ.  ใครไดแสดงธรรมุเทศแกพระเจาโกรัพยะ  ?  ในธรรมุเทศ 
นั้น  ความวากระไร ? 
        ต.  พระรัฐบาลเถระ  ไดแสดงธรรมุเทศแดพระเจาโกรัพยะ 
ในธรรมุเทศนั้น  ขอ  ๑  วา โลก  คือหมูสัตวอันชราผูนํา ๆ  เขาไป  ไมยั่งยืน, 
ขอ  ๒  วา  โลกไมมีผูปองกัน  ไมเปนใหญจําเพราะตน,  ขอ  ๓  วา  โลก 
ไมมีอะไรเปนของ ๆ  ตน  จําตองสละส่ิงท้ังปวงไป.  ขอ ๔  วา  โลกพรอง 
อยูเปนนิตย   ไมรูจักอิ่ม  เปนทาสแหงตัณหา. 
                                                        ๒๔๖๑ 
        ถ.  จงแสดงประวัติของพระอุบาลี  ต้ังแตยังไมไดอุปสมบท 
จนถึงไดอุปสมบท ? 
        ต. พระอุบาลี  เมื่อยังไมไดอุปสมบท  เปนชางกัลบก  (ภูษา- 
มาลา)  ของศากยสกุล   เม่ือศากยะและโกลิยะ  มีพระเจาภัททิยะ 
และอนุรุทธศากยะเปนตนออกทรงผนวช  ไดออกบวชดวย  และไดบวช 
กอนตามความประสงคของศากยะ  ซึ่งทรงหวังจะทรงทําสามีจิกรรม  
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แกพระอุบาลีเมื่อบวชแลว  เพ่ือทรงละมานะอันเปนไปกลา. 
                                                                ๒๔๖๑ 
        ถ.  เม่ือทานอุปสมบทแลว  ไดทําการอะไรท่ีเปนประโยชน 
สําคัญในพระพุทธศาสนา  ?   
        ต.  ไดเปนผูวิสัชนาพระวินัย  ในเวลาทําปฐมสังคายนา. 
                                                                ๒๔๖๑ 
        ถ.  มีเรือ่งวา  "พระศาสดา   ถาเสด็จไปทรงแสดงธรรมเทศนา 
ในที่อ่ืน ๆ  ลบัหลังพระอานนทแลว  เมื่อเสด็จกลับมาเปนตองทรงแสดง 
ธรรมเทศนานั้นแกพระอานนทอีก"  ดังน้ี  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  เพราะพระอานนทไดทูลขอพรไว  เพ่ือใหเปนเชนนั้น  เมื่อ 
กอนจะเขารับเปนพุทธอุปฏฐาก. 
                                                                ๒๔๖๑ 
        ถ.  พระอานนทเถระไดบรรลโุสดาปตติผล  ดวยไดฟงเทศนาใน 
สํานักใคร ?  และไดบรรลุพระอรหัตผลเม่ือไร ? 
        ต.  ไดบรรลโุสดาปตติผล  ดวยไดฟงเทศนาในสํานักพระ 
ปุณณมันตานีบุตร. ไดบรรลุพระอรหัตผลในวันกอนรุงข้ึนจะทํา 
ปฐมสังคายนา. 
                                                                ๒๔๖๒ 
        ถ.  พระอานนทเมื่อจะรับหนาที่เปนพุทธอุปฏฐาก  ไดทูลขอพร 
กี่ประการจึงรับหนาท่ี  ?  พรเหลาน้ันวาอยางไร ? 
        ต.  ทานไดทูลขอพร  ๘  ประการ  พร  ๘  ประการน้ัน  คือ ขอท่ี ๑  
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และขอท่ี  ๒  ขอไมใหพระองคประทานจีวรและบิณฑบาตอันประณีต 
ขอท่ี ๓  ขอไมใหตองอยูในท่ีประทับ  ขอท่ี  ๔  ขอไมใหทรงพาไปใน 
ที่นิมนต  ขอท่ี ๕  ขอใหเสด็จไปในท่ีนิมนตที่ทานรับไว  ขอท่ี   ๖ ขอ 
ใหพาบริษัทที่มาแตไกลเขาเฝาไดในขณะที่มา  ขอท่ี ๗  ขอใหไดกราบ 
ทูลถามความสงสัยไดทุกเม่ือ   ขอท่ี ๘  ถาไดตรัสเทศนาในท่ีลับหลัง 
ขอใหตรัสเทศนานั้นแกทานอีก.   
                                                        ๒๔๖๒ 
        ถ.  ทานเห็นโทษและอานิสงสอยางไร  จึงทูลขออยางนั้น ? 
        ต.  ใน  ๔  ขางตนทานเห็นโทษวา  ถาจักไดอยางนั้น  จักมี 
คนพูดไดวา  พระอานนทไดลาภอยางนั้น  ๆ  อุปฏฐากอยางนี้จะหนัก 
หนาอะไร  เห็นอานิสงส  ๓  ขอขางปลายวา  ถาจักไมไดอยางนั้น 
จักมีคนพูดไดวา  อุปฏฐากจะไดประโยชนอะไร  เพราะพระองคไม 
สงเคราะหแมดวยกิจเทานี้  ถาจักไมไดในขอสุดทาย  เขาจักวาไดวา 
ทานไมรูเรื่องแมเทาน้ี  ไมละพระศาสดา  ตามเสด็จอยูสิ้นกาลนาน 
เพราะเหตุไร. 
                                                        ๒๔๖๒ 
        ถ.  สกลุศากยะเปนสกุลกษัตริย  มีหนาที่แตปกครองราษฎร 
มิใชจะตองลงทํานากินดวยตนเองอยางคนสามัญ  เหตุไฉนมหานาม- 
ศากยะสอนอนุรุทธะผูนองในการงานของผูครองเรือน  จึงยกการทํานา 
ข้ึนสอน ? 
        ต.  เพราะในเวลานั้นการทํานาเปนกิจสําคัญของประเทศ  เหมือน  
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ในประเทศเราในบัดนี้  และนับถือวาขาวเปนทรัพยสําคัญกวาทรัพย 
อยางอ่ืน  พระเจาสีหหนุ  จึงทรงตั้งพระนามพระโอรสลงทายวาโอทนะ 
ทุกองค.   
                                                        ๒๔๖๒ 
        ถ.  ใครเปนผูทูลขอหามไมใหภิกษุทั้งหลาย  บวชบุตรทีม่ารดา 
บิดาไมไดอนุญาต ?  ปรารภเหตุอะไร  จึงทูลขออยางนั้น ? 
        ต.  พระเจาสุทโธทนะ  เพราะพระองคทรงโทมนัสดวยส้ินผูที่จะ 
สืบพระวงศ  ทรงปรารภถึงทุกขอันนี้ที่จะพึงมีแกมารดาบิดาในสกุลอ่ืน 
จึงทูลขออยางนั้น. 
                                                        ๒๔๖๒ 
        ถ.  พระนันทะไมปรารถนาจะบวชมิใชหรือ  เหตุไฉนจึงตอง 
จําใจบวช  และถึงบวชแลวก็ไมยินดีในพรหมจรรย  พระศาสดาทรง 
แกหายดวยวิธีอยางไร ? 
        ต.  ตองจําในบวชเพราะความเคารพในพระศาสดา  เมื่อไมยินดี 
ในพรหมจรรย  พระศาสดาพาเท่ียวจาริกไปใหเห็นหญิงท่ีมีรูปงาม 
กวานางเทวีนั้น  ใหพระนันทะละความรักในนางเทวีนั้นเสีย  มุงหมาย 
ในหญิงที่มีรูปงามกวาน้ันตอไป  ภายหลังพระนันทะเห็นวา  ความรัก 
ไมมีที่สุด  กบ็รรเทาเสียได  เปนผูไมประมาท  บําเพ็ญเพียรก็ไดบรรล ุ
พระอรหัต. 
                                                        ๒๔๖๒ 
        ถ.  ใครเปนพุทธอุปฏฐากองคหลัง ?  ทานทรงคุณอยางไร ?  
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        ต.  พระอานนท.  ทานเปนพุทธอุปฏฐากท่ีพอพระหฤทัย  และ 
ยั่งยืน  ทรงยกยองวาเปนยอดของภิกษุผูอุปฏฐากของพระองค  ปรชีา 
และอุตสาหะของทาน  พึงเห็นไดในตํานานตลอดถึงพุทธปรินิพพาน 
และทานไดอยูในที่ใกลพระบรมศาสดา  ไดฟงธรรมที่ทรงแสดงแกตน 
และผูอ่ืน  มสีติทรงจําไวไดมากไมพลั้งพลาด  มีเพียรเอาใสในการ 
เรียนสาธยายจําทรง  เพราะเหตุนี้  เมื่อพระบรมศาสดานิพพานแลว   
พระมหากัสสปะทําการสังคายนาพระธรรมวินัย  สงฆไดเลือกทานเปน 
ผูวิสัชนาในสวนพระธรรม  ทานไดต้ังระเบียบเปนแบบมา  นับวา 
ทานเปนสําคัญองคหน่ึง. 
                                                                ๒๔๖๓ 
        ถ. พระอนุรุทธะกับพระอานนท  องคไหนทรงผนวชกอน ?  รู 
ไดอยางไร ? 
        ต.  พระอนุรุทธะทรงผนวชกอน.  รูไดดวยปรนิิพพานสมัย 
พระอานนทพูดกับพระอนุรุทธะใชคําวา  ภนฺเต. 
                                                                ๒๔๖๓ 
        ถ.  สักขิสาวกองคสุดคือใคร ?  ทานไดรับบรรพชาอุปสมบท 
ตอพระบรมศาสดาหรือ ?  ไดบรรลุมรรคผลถึงไหน  ทันพระบรมศาสดา 
หรืออยางไร ? 
        ต.  คือพระสุภัททะ.  ตามบาลีแหงปรินิพพานสูตรวา  ตรสัสั่ง 
ใหพระอานนทใหบรรพชา  ตอนหลงัสรุปความวา  สุภัททะไดบรรพชา 
อุปสมบทในสํานักพระบรมศาสดา  อรรถกถาแกตามเคาเง่ือนในบาลี  
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วา  พระอานนทใหบรรพชาแลว  นํามาเฝา  พระบรมศาสดาให 
อุปสมบท  แมพระอานนทใหบรรพชาก็โดยพุทธาณัติ  จัดวาทานได 
บรรพชาอุปสมบทในสํานักพระบรมศาสดา  การบรรลุมรรคผลน้ัน 
ในบาลีมิไดแสดงไวโดยตรง  แตบงใหเห็นวา  ทานไดบรรลุพระอรหัต 
ในราตรีนั้น  อรรถกถาแกไววา  ทานไดบรรลุพระอรหัตทันพระบรม- 
ศาสดา.   
                                                        ๒๔๖๓ 
        ถ.  พระราหุลเปนพระโอรส  พระนัดดา  พระปนัดดาของใคร ? 
เมื่อไดบรรลพุระอรหัตผลแลว  ไดรับยกยองจากพระศาสดาวาเปนยอด 
แหงพระสาวกทางไหน ? 
        ต.  เปนพระโอรสขอพระสิทธัตถะ  เปนพระนัดดาของพระเจา 
สุทโธทนะ  เปนพระปนัดดาของพระเจาสีหหนุ เมื่อไดบรรลุอรหัต- 
ผลแลว  ไดรบัยกยองจากพระศาสดาวาเปนยอดแหงพระสาวกผูใคร 
ศึกษาพระธรรมวินัย. 
                                                        ๒๔๖๕ 
        ถ.  พระโอวาทท่ีประทานแกพระราหุลมีเปนอเนก  แตพระ 
โอวาทท่ีประทานคราวไดบรรลุพระอรหัตผลน้ันเปนไฉน ?  จงบริหาร. 
        ต.  พระโอวาทท่ีประทานแกพระราหุลคราวไดบรรลุพระอรหัต- 
ผลนั้น  คลายพระโอวาทท่ีทรงสอนพระภิกษุปญจวัคคีย  เปนแตในที่นี้ 
ยกอายตนะภายในภายนอกเปนตนข้ึนแสดงแทนขันธ  ๕  พระราหุลสง 
จิตไปตามกระแสพระธรรมเทศนาก็ไดบรรลุพระอรหัตผล. 
                                                        ๒๔๖๕  
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        ถ.  จงบรรยายประวัติพระภัททิยะใหฟง  และจงเหลาถึงวาจาที่ทาน 
ข้ึนในถึงแกบนอยูเสมอ ๆ  จนเปนเหตุใหถูกฟองดวย ?     
        ต.  พระภัททิยะเปนพระโอรสของเจาศากยะ  พระนามพระบิดา 
ไมปรากฏ  พระมารดาพระนามวากาฬิโคธา  แตไมปรากฏชัดวา 
เนื่องมาแตกิ่งพระวงศไหน  เมื่อส้ินศากยะท่ีเปนผูใหญแลว  ไดเปนเจา 
แผนดินปกครองหมูศากยะสําหรับพระวงศนั้นตอมา  ทานชอบเปลง 
อุทานวา  "สุขหนอ"  ดังน้ีเสมอ ๆ จนเปนเหตุใหถูกฟอง  โดยหาวา 
ทานไมยินดีประพฤติพรหมจรรย  พระศาสดาตรัสถาม  ทานทลูความ 
ตามท่ีเห็นอํานาจประโยชนในเพราะละสมบัติออกบวช  ซึ่งแตกอนเคย 
รับทุกขสําหรับพระเจาแผนดิน  เมื่อไดรับนิรามิสสุขเขา  จึงเปนเหตุให 
บนเสมอเชนนั้น. 
                                                                ๒๔๖๕ 
        ถ.  กิจทางพระศาสนาก็ยังนิยมการจดท่ี  คือแตงต้ังอาสนะให 
เหมาะแกการงาน  ในหนาท่ีนี้ทรงยกยองใครวาเปนผูสามารถ ? 
        ต.  กิจทางพระศาสนายิ่งเปนการสําคัญ  เพราะเปนเหมือนธง 
ของชาติ  การแตงต้ังอาสนะทรงยกยองพระทัพพมัลลบุตรวา  เปนผู 
สามารถ. 
                                                        ๑๑/๙/๖๖ 
        ถ.  พระราหุลเถระทานมีปฏิปทาอยางไร ?  เปนผูเยี่ยมในทาง 
ไหน ? 
        ต.  พระราหุลเถระเปนผูใครในการศึกษา  ทานลุกข้ึนแตเชา  กอบ  
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เอาทรายมาเต็มพระหัตถปรารถนาวา  "ขอใหเราไดรับโอวาทคําส่ัง 
สอนแตสํานักพระทศพลและพระอุปชฌายอาจารย  เทาเม็ดทรายในกํามือ 
นี้เถิด"  ดังน้ี.  ทานเปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูใครการศึกษา.   
                                                                ๑๑/๙/๖๖ 
        ถ.  การปฏิบัติอุปฏฐากเจาใหญนายโต  เชนพระพุทธเจา  เปน 
การยากมิใชหรือ ?  พระอานนทก็ปรากฏวาไมนําพาในลาภยศสรรเสริญ 
อยูแลว  ไฉนทานจึงรับหนาท่ีนั้นดวยน้ําใจอันงามถึงเพียงนั้น  จงเฉลย 
มาดูที ? 
        ต.  การปฏิบัติเจาใหญนายโต  เชนพระพุทธเจาเปนการลําบาก 
ก็จริงอยู  แตผูมีปญญาเชนพระอานนท   คงเห็นวาเปนบุญอันประเสริฐ 
ชื่อวาไดบําเพ็ญบารมีหลายประการ  ขอน้ียอมเปนผลไดจริง  ดังพระ 
พุทธภาษิตตรัสสรรเสรญิทานวา "กตปฺุโ  อานนฺท"  ดูกอน 
อานนท  เธอเปนบุคคลมีบุญไดทําไวแลว   ขอเหลาน้ีแลนําใหสันนิษฐาน 
วา  ทานคงมุงแตจะใหเปนคุณเปนประโยชนอยางเดียว  จึงรับเปนพุทธ- 
อุปฏฐาก. 
                                                        ๑๑/๙/๖๖ 
        ถ.  พระอานนทเปนอะไรกับพระบรมศาสดา ?  ทานรอบคอบ 
อยางไร   จึงไดรับเลือกเปนพุทธอุปฏฐาก ? 
        ต.  พระอานนทเปนพระอนุชาของสมเด็จพระบรมศาสดา  พระ 
องคคงทรงเชื่อความสามารถของทานวา  จักเปนผูรอบคอบในเหตุการณ 
ทั้งปวง  ทั้งไดรับอบรมมาในราชสกุล  จึงโปรดใหทานเปนพุทธอุปฏ- 
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ฐาก  ขอน้ีก็เปนผลสําเร็จจริง  ดังมีพระพุทธภาษิตตรัสชมทานไววา 
"ปณฺฑิโต  ภกิฺขเว  อานนฺโท"  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อานนทเปน 
บัณฑิต  ยอมรูวากาลน้ีเปนกาลแหงบริษัทจะเฝาพระตถาคตเจา  กาลน้ี 
เปนกาลแหงภิกษุ  กาลน้ีเปนกาลแหงภิกษุณี  กาลนี้เปนกาลแหงอุบาสก 
กาลน้ีเปนกาลแหงอุบาสิกา  เปนตน.   
                                                                ๑๑/๙/๖๖ 
        ถ.  พระสาวกรูปไหน  ที่ไดบรรลุกิเลสนิพพาน  และขันธนิพพาน 
แปลกวาเพ่ือน  และแปลกอยางไร ? 
        ต.  พระอานนท.  เมื่อทานไดสําเร็จพระอรหัต  ก็ไมปรากฏวา 
ไดในขณะยืน  หรือเดิน  หรือน่ัง  หรอืนอน  ปรากฏวาทานไดใน 
ระหวางอิริยาบถ  ๔  นี่นบัวาทานไดกิเลสนิพพานแปลกกวาเพ่ือน  เมื่อ 
ทานจะดับขันธนิพพานก็นับวาแปลก  คือทานนิพพานบนอากาศกลาง 
แมน้ําโรหิณี แลวอธิษฐานใหสรีระของทานแยกเปน  ๒  ภาค  ใหตํา 
ลงที่ฝงแมน้ําฝงละภาค. 
                                                        ๘/๙/๖๗ 
        ถ.  ความเปนผูมีสติรอบคอบ  เปนคุณท่ีเกื้อกูลแกการทํา  การ 
พูด  การคิด  ไมพลั้งพลาด  ใครไดรับยกยองวาเปนเอกอุในทางนี้ ? 
ทานรอบคอบอยางไร  จงหาอุทาหรณมาประกอบดวย ? 
        ต.  พระอานนท.  ทานเปนผูรอบคอบในเหตุการณทั้งปวง  ทั้ง 
รูจักกาลเวลาที่บริษัทเขาเฝา  ทั้งจัดใหไดเขาเฝาตามกาลเวลา  ขอท่ีนํา 
ใหแลเห็นชดัวาทานรอบคอบจริงน้ัน  ก็คือ  ขอท่ีทานทูลขอพร  ๘ 
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ประการ  กอนท่ีจะเขาหนาท่ีเปนอุปฏฐาก.   
                                                        ๘/๙/๖๗ 
        ถ.  พระศาสดาทรงยกยองพระอานนทวา  เปนเอตทัคคะอยางไร 
บาง ? 
        ต.  เปนพหุสูต  มีคติ  มีสติ  มีธิติปญญาจําทรง  และเปนยอด 
ของภิกษุผูอุปฏฐาก  รวมเปนเอตทัคคะ  ๕  อยาง. 
                                                        ๒/๙/๖๘ 
        ถ.  พระรัฐบาลไดฟงพระธรรมเทศนาวาอยางไร  จึงปลงใจ 
ออกบวชในพระพุทธศาสนา ?   พระศาสดาทรงยกยองทานในคุณ 
ประการไร ? 
        ต.  วาโลกคือหมูสัตวอันชราเปนผูนํา ๆ เขาไปใกล  ไมยั่งยืน 
ขอ ๑  โลกไมมีผูปองกัน  ไมเปนใหญจําเพาะตนขอ ๑  โลกไมมีอะไร 
เปนของ ๆ  ตน  จําตองละทิ้งส่ิงท้ังปวงไปขอ  ๑  โลกพรองอยูเปนนิตย 
ไมรูจักอิ่ม  เปนทาสแหงตัณหาขอ  ๑  รวมเปน  ๔  ขอ  ดังนี้  ทรงยกยอง 
ทานวา  เปนยอดของภิกษุผูบวชดวยศรัทธา. 
                                                        ๒/๙/๖๘ 
        ถ.  พระนันทศากยะ  เปนผูเนื่องในพระวงศของพระศาสดาอยาง 
ไร ?  ทานไดรับยกยองวาเปนเยี่ยมกวาภิกษุทั้งหลายในทางไหน ? 
        ต.  พระนันทศากยะ  เปนพระโอรสของพระเจาสุทโธทนะกับ 
พระนางมหาปชาบดีโคตมี  และเปนพระอนุชาธิบดีของพระศาสดา  เปน 
พระญาติที่สนิทกวาทานผูเนื่องในศากยวงศองคอ่ืน ๆ.  ในทางสํารวม  
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อินทรีย.   
                                                        ๒/๙/๖๘ 
        ถ.  ภิกษุถึงพรอมดวยมารยาท  ยอมสามารถยังสกุลใหเกิด 
ความเลื่อมใสนับถือ  ชื่อวาเปนศรีของพระพุทธศาสนา  พระศาสดา 
ทรงยกยองใครเปนเอตทัคคะในทางน้ี ?  จงแสดงความดีของทานท่ีเปน 
เหตุอยางนั้น  อันสมควรเปนแบบมาดวย ? 
        ต.  พระกาฬุทายี.  ความดีของทาน  คือไดทราบทูลเชิญเสดจ็ 
พระศาสดามายังกรุงกบิลพัสดุ  ใหพระเจาสุทโธทนะพระพุทธบิดาไดทรง 
ทัศนาการและสดับพระธรรมเทศนาสมพระราชประสงค  ซึ่งทรงคอย 
หายมาหลายคราวแลว  นีไ้ดในมารยาทของภิกษุขอวา  ปฏิญญาอัน 
เปนธรรมแกสกุลไวแลวทําใหสมจริง  ไมใชวายอมตัวลงใหสกุลใช 
สอย  เพราะเปนกิจพระศาสนา  นอกจากน้ีทานยังเปนผูรูจักกาลเทศะ 
และฉลาดหรือสามารถในการทูลอีกดวย. 
                                                        ๒/๙/๖๙ 
        ถ.  พระอานนทปรากฏวาเปนอุปฏฐากอยางยอดเยี่ยม  แตไฉน 
คราวจะเสด็จนิพพาน  อันเปนเวลาสําคัญควรจะตองเฝาอุปฏฐากอยาง 
กวดขัน  ทานยังเลี่ยงไปยืนเหน่ียวสลักเพชรรองไหอยูเสียเลา  ครั้นพระ 
ศาสดาทรงทราบตรัสปลอบอยางไร  ทานจึงคลายโศก ? 
        ต.  ไมใชวาทานจะต้ังใจละทิ้งไป  เปนเพราะทานนึกนอยใจ 
ในภาวะของทานเองที่ทานยังเปนเสขบุคคลอยู  ทัง้พระพุทธเจาผู 
อนุเคราะหก็จะนิพพานไปเสียกอน  ทานยิ่งคิดยิ่งนึกหนักเขาก็เลยเอา  



แบบประกอบนักธรรมโท - ประมวลปญหาและเฉลยอนพุุทธประวัติ - หนาท่ี 105 

ไวไมอยู  จึงเลี่ยงไปรองใหเสียขางนอก  ครั้นจะรองอยูที่นั่น  เขา 
ใจวาทานจะอายบริษัท  ครั้นพระองคทรงทราบ  ก็ตรัสใหหามาเฝา 
แลวตรัสปลอบเตือนสติ   ใหนึกถึงวิปริณามธรรมท่ีเคยตรัสบอกมา 
แลว  และตรัสชมการอุปฏฐากของทานวาไมมีสอง  แลวตรัสเตือน   
ตอไปวา  ทานก็เปนคนมีบุญอันทํามาแลว  จงเพียรไปเถิด  จักเปน 
ผูไมมีอาสวะโดยเร็วพลัน  พระองคตรัสปลอบอยางน้ี  ทานก็คลายโศก. 
                                                        ๒๐/๘/๗๐ 
        ถ.  ผูทีอ่อกบวชพรอมกับทานใครบาง ?  ไดดีหมดทุกองคหรือ 
มีเสียบาง ? 
        ต.  ผูทีบ่วชรวมกับทาน  ๖  องค  คือ  พระอนุรุทธะ  พระภัททิยะ 
พระภคุ  พระกิมพิละ  พระอุบาลี  และพระเทวทัต.  เสียแตพระเทวทัต 
องคเดียว  เพราะทานไมไดธรรมพิเศษอันใด  ภายหลังภาพสักการะ 
ครอบงําจิต  กลับประพฤติวิปริตผิดจากพระธรรมวินัย  ทําตนใหเปน 
ขาศึกตอพระศาสนา  นอกนั้นไดดีทั้งหมด  เพราะไดบรรลุธรรมพิเศษ 
ชั้นสูงสุดทุกองค  ที่ไดรับเอตทัคคะก็มี. 
                                                        ๒๐/๘/๗๐ 
        ถ.  ปฏปิทาของพระราหุลเถระนั้นอยางไร ? 
        ต.  ไดยนิวา  ทานต่ืนข้ึนเชา ๆ  ไปกอบเอาทรายมากํามือหน่ึงแลว 
ต้ังความปรารถนาวา  "ขอใหขาพเจาไดรับโอวาทและคําส่ังสอน  จาก 
สํานักของพระบรมศาสดา หรือจากสํานักของพระอุปชฌายาจารย 
ทั้งหลาย "   ทานจึงเปนผูเยี่ยมในคุณสมบัติขอน้ี. 
                                                        ๒๙/๘/๗๑  
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        ถ.  พระอุบาลีเถระ  เปนผูเยี่ยมในทางไหน ?  และมีประวัติ 
อยางไร ?   
        ต.  เปนผูเยี่ยมในทางพระวินัย  ในตํานานกลาววา  เดิมทานเคย 
เปนชางกัลบก  แลวออกบวชพรอมดวยกษัตริย  ๖  องค  ไดเลาเรียน 
พระวินัยปฎกในสํานักพระศาสดา  เปนผูแตกฉานในพระวินัยยิ่งกวา 
สาวกท้ังปวง  จนไดรับยกยองวาเปนผูเยี่ยมในทางนั้น. 
                                                        ๒๙/๘/๗๑ 
        ถ.  จงชวยกันคิดคนเหตุผลทีหรือวา   เมื่อพระศาสดาตรัสขอ 
ใหสงฆเลือกหาภิกษุ  ซึ่งเปนผูอุปฏฐากพระองคเปนนิตยนั้น  สงฆ 
เห็นสมควรอยางไร  จึงเลือกทานพระอานนทถวาย ? 
        ต.  การที่สงฆเลือกพระอานนท  ใหเปนผูอุปฏฐากพระศาสดาน้ัน 
นาจะเปนดวยสงฆเห็นวา  พระอานนทมีอัธยาศัยนอมมาในทางน้ีอยู 
แลว  ทั้งเปนพระกนิษฐาภาดารวมราชสกุล  คงยินดีปฏิบัติโดยฐาน 
เปนพระญาติ  และเคยรูเห็นทราบความเปนไปของราชสกุลเปนอยางดี 
เชนการปฏิสนัถารควรทําอยางไรแกผูนอยเหลาน้ีเปนตน    พระ 
อานนทคงเขาใจตลอด  อาจจัดทําใหสมพระเกียรติยศของพระศาสดา 
โดยไมบกพรองได  สงฆเห็นสมควรอยางนี้กระมัง. 
                                                                ๒๙/๘/๗๑ 
        ถ.  ผูที่เปนสหชาติกับพระบรมศาสดา  คือใครและอะไรบาง ? 
        ต.  คือมารดาพระราหุล ๑  พระอานนทเถระ  ๑  พระฉันนะ ๑ 
พระกาฬุทายี  ๑  มาชื่อกณัฐกะ  ๑  หมอแหงขุมทรัพย  ๑  ไมมหา-  
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โพธิ  ๑. 
                                                        ๒/๗/๗๓ 
        ถ.  ในพุทธกาลน้ีผูที่ถูกแผนดินสูบมีกี่คน ?  และเพราะโทษ 
อะไร ?    
        ต.  ม ี๕ คน   คือสุปปพุทธ  โกลยิราชา  เพราะโทษท่ีปดทาง 
โคจรของพระพุทธเจา  ๑   พระเทวทัต   เพราะโทษทําสังฆเภท 
เปนตน  ๑  นางจิญจมาณวิกา  เพราะโทษท่ีใสความรายในพระตถาคต 
เจา  ดวยอสัทธรรมอันไมจริง ๑  นันทมาณพ  เพราะโทษประทุษราย 
นางอุบลวรรณาเถรีดวยอสัทธรรม  ๑  นันทยักษ  เพราะโทษประหาร 
พระสารีบุตร  ๑. 
                                                                ๒/๗/๗๓ 
        ถ.  พระอนุรุทธเถรเจาออกบวชพรอมกับใคร ?  และทานเปน 
ผูเลิศทางไหน ? 
        ต.  พระอนุรุทธเถรเจา  ออกบวชพรอมกับพระเจาภัททิย  ศากย- 
ราชา  ๑  อานันท   ศากยะ  ๑  ภคุ  ศากยะ  ๑  กิมพิล  ศากยะ  ๑  เทวทัต 
โกลิยะ  ๑  อุปาลิภูษามาลา  ๑  และทานเปนผูเลิศทางทิพยจักษุ. 
                                                                ๒๔๗๔ 
        ถ.  พระอานนทเถรเจา  ไดบรรลโุสดาปตติผลเพราะฟงธรรม 
อันใครแสดง ?  และทานทรงคุณพิเศษขอไหนเปนสําคัญ ?  เพราะ 
เหตุไร ? 
        ต.  เพราะฟงธรรมอันพระปุณณมันตานีบุตรแสดง.  และทาน  
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ทรงคุณพิเศษขอวาพหุสุตเปนสําคัญ   เพราะความเปนพหุสูตของทาน 
นั้นเอง  จึงไดวิสัชนาพระสูตร  และพระอภิธรรม  ในคราวปฐมสังคายนา 
และเพราะคุณขอน้ีเอง  พระมหากัสสปะผูเปนประธานสงฆ  จึงตอง 
เลือกทานเขาในจํานวน  ๕๐๐  องคทั้งเมื่อยังเปนพระโสดาบัน.   
                                                        ๒๔๗๔ 
        ถ.  มีสาวกองคไหนท่ีไดกิเลสนิพพาน  และขันธนิพพานแปลก 
กวาเพ่ือน  จงเลาอาการที่แปลกน้ันมาพอไดความ  ? 
        ต.  พระอานนทเถระ   ทานไดบรรลุกิเลสนิพพานในระหวาง 
อิริยาบถ ๔  คือเวลานั้นทานทําความเพียรอยางแรงกลา  แตไมสําเร็จ 
เพราะใจฟุงซานเสีย  จึงคิดจะพักผอน  พอเอนกายลงเหนือเตียง 
เศียรยังไมทันถึงหมอน  ก็ไดสําเร็จพระอรหัตผลในขณะน้ัน.  สวนท่ี 
ทานไดขันธนิพพานก็แปลกอีก  คือเมื่อทานจะนิพพาน   ไดข้ึนไป 
บนอากาศกลางแมน้ําโรหิณี   แลวอธิษฐานใหอัฐิธาตุของทานแตก 
ออกเปน  ๒  สวน  ไปตกลงทั้ง ๒  ฝงแมน้ําน้ัน  เพ่ือปองกันไมใหหมู 
ญาติทั้ง ๒  ฝงแยงชิงศพของทาน  ดังนี้. 
                                                        ๒๔๗๖ 
        ถ.  พระอุบาลี  เมื่อกอนท่ีไดมาอุปสมบท  มีประวัติเปนมา 
อยางไร ?  และเม่ืออุปสมบทแลว  ไดทําประโยชนสําคัญไวในพระ 
พุทธศาสนาอยางไรบาง ? 
        ต.  พระอุบาลีเมื่อยังไมไดบวช  เปนภูษามาลาของศากยสกุล 
เมื่อศากยะ  และโกลิยะ  มีพระเจาภัททิยะ  และพระอนุรุทธศากยะ  
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เปนตนออกทรงผนวช  ไดออกบวชดวย  และไดบวชกอนตาม 
ประสงคของศากยะ  ดวยประสงคจะทําสามีจิกรรมแกพระอุบาลีในเวลา 
ที่ตนบวชแลว  เพ่ือทรงละมานะอันเปนไปแรงกลา  เมื่อทานอุปสมบท 
แลว  ไดเปนผูวิสัชนาพระวินัย  ในคราวทําประถมสังคายนา.   
                                                        ๒๔๗๘ 
        ถ.  พระอานนทไดบรรลโุสดาปตติผล  เพราะไดฟงพระธรรม- 
เทศนาจากใคร ?  และทานเห็นอํานาจแหงประโยชนอยางไร  จึงไดทูล 
ขอพรจากพระพุทธเจากอนท่ีจะเปนพุทธอุปฏฐาก ? 
        ต.  พระอานนทไดสําเร็จพระโสดาปตติผล  เพราะไดฟงธรรม- 
เทศนาจากพระปุณณมันตานีบุตร.  ทานเห็นอํานาจประโยชนอยางนี้ 
ถาไมไดพร  ๔  ขอขางตน  จักมีคนพูดไดวา  พระอานนทไดลาภอยาง 
นั้น  จึงบํารุงพระศาสดา  บํารุงอยางนี้จักหนักหนาอะไร  และถาจัก 
ไมไดพร  ๓  ขอเบื้องปลาย  จักมีคนพูดไดวา  พระอานนทบํารุง 
พระศาสดาทําอะไร  พระองคไมทรงอนุเคราะหแมดวยกิจเทานี้  ถาจัก 
ไมไดพรขอที่สุด  จักมีผูถามในที่ลับหลังพระศาสดาวา  ธรรมน้ี 
พระองคทรงแสดงในที่ไหน  ถาบอกไมไดเขาจะพูดไดวา  ทานไมรู 
แมแตเรื่องเทาน้ัน  ไมละพระศาสดาเท่ียวตามเสด็จอยูสิ้นกาลนาน 
พระอานนทเห็นเชนนี้  จึงไดทูลขอพร  ๘  ประการ. 
                                                        ๒๔๗๙ 
        ถ.  ที่บวชดวยศรัทธาก็มีแลว  สวนท่ีบวชดวยหาศรัทธามิได 
มีบางหรือไม  ถาไมมีก็แลวไป  ถามีคือใคร ?  และทานตองลาสิกขา  
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หรืออยูไปจนไดสําเร็จมรรคผลอยางไร ?   
        ต.  มีคือพระนันทศากยะ  กําลังจะทําอาวาหวิวาหมังคลาภิเษก 
กับดวยนางชนบทกัลยาณี  สากิยานี  พระศาสดาเสด็จไปในการมงคล 
แลว   ประทานบาตรใหพระนันทะถือแลวพามาถึงวิหาร  ตรัสถาม 
วา  นันทะ  จักบวชหรือ  นันทกุมาร  แมมีใจไมสมัครจะบวช 
แตไมอาจขัด  เพราะมีความเคารพมาก  จึงทูลรับจะบวช   ครั้นบวช 
แลว  หวนระลึกถึงคํานางเทวีที่รองสั่งไวเมื่อมา  มีความกระสัน 
ไมผาสุก  ไดอันที่จะประพฤติพรหมจรรยตอไป   คิดจะใครสึกออกมา 
ภายหลังพระศาสดาทรงพาเท่ียวจาริกไป  ใหเห็นหญิงท่ีมีรูปงามกวานาง 
เทวีนั้น  ใหพระนันทะละความรักรูปนางเทวีเสีย  มุงหมายในรูปหญิง 
ที่งามกวาน้ันตอไป  ภายหลังพระนันทะเห็นวาความรักไมมีที่สิ้นสุด  ก ็
บรรเทาเสียได  เปนผูไมประมาทบําเพ็ญเพียร  ก็ไดบรรลุอรหัตผล 
เปนอันวาทานไมตองลาสิกขา  อยูไปจนไดสําเร็จ  ดังนี้. 
                                                                ๒๔๗๙ 
        ถ.  มารดาบิดาของพระรัฐบาล  ไมยินยอมใหพระรัฐบาลออก 
บวชมิใชหรอื  แตพระรฏัฐบาลออกบวชไดดวยอุบายอยางไร ?  และ 
เมื่อบวชแลว  ไดแสดงธัมมุทเทสแกพระเจาโกรัพยะวาอยางไร ? 
        ต.  ในชัน้ตนไมยอมจริง  แตในภายหลังจําตองยอม  เพราะ 
พระรัฐบาลใจแข็งจะบวชใหได  จนถึงยอมอดขาวตาย  ถาไมไดบวช 
เมื่อมารดาบิดาทราบ   คิดวายอมใหบวชดีกวาจะยอมใหตายเสีย  เพราะ 
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เมื่อบวชอยูไมไดก็ตองสึกมาเอง  หรือเมื่อบวชอยู  ก็ยังมีโอกาสจะ 
ไดพบหนากันบาง  เมื่อทานไดบวชแลวไดแสดงธัมมุทเทส  ๔  ขอแก 
พระเจาโกรัพยะ  คือ  
        ขอ  ๑.  โลกคือหมูสัตว  อันชราเปนผูนํา ๆ  เขาไปใกล ไมยั่งยืน. 
        ขอ  ๒.  โลกคือหมูสัตว  ไมมีผูปองกัน  ไมเปนใหญจําเพราะตน. 
        ขอ  ๓.  โลกคือหมูสัตว  ไมมีอะไรเปนของ ๆ  ตน  จําตองละท้ิง 
สิ่งท้ังปวงไป. 
        ขอ  ๔.  โลกคือหมูสัตว  พรองอยูเปนนิตย  ไมรูจักอิ่ม  เปนทาส 
แหงตัณหา  ดังนี้. 
                                                                ๒๔๗๙ 
        ถ.  พระอนุรุทธกับพระอานนท  องคไหนบวชกอน ?  รูได 
อยางไร ? 
        ต.  พระอนุรุทธบวชกอน.  รูไดดวยในปรินิพพานสมัย  พระ 
อานนทพูดกับพระอนุรุทธ ใชคําวา  ภนฺเต. 
                                                                ๒๔๘๑ 
        ถ.  สตรทีี่ไดอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  ใครเปนคนแรก ? 
และอุปสมบทดวยวิธีอยางไร ? 
        ต.  พระมหาปชาบดีโคตมี  ไดอุปสมบทดวยวิธีรับครุธรรม  ๘ 
ประการ. 
                                                                ๒๔๘๑ 
        ถ.  ในภิกษุณีนั้น   มใีครท่ีมีปญญาแตกฉานฉลาดในธรรม- 
เทศนา  ที่พระศาสดาทรงยกยองวาเปนยอดบางหรือไม  ?  มีเรื่องอะไร  
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แสดงใหเห็นวาเปนเชนนั้น ? 
        ต.  ม ี คือพระธรรมทินนาเถรี  ไดแสดงจุลเวทัลลสูตรแก 
วิสาขะอุบาสก.   
                                                                ๒๔๖๒ 
        ถ.  พระศาสดาทรงเห็นโทษอยางไร   จึงไมใครทรงอนุญาตให 
หญิงอุปสมบท  แมใหอุปสมบท  ก็ทรงบัญญัติครุธรรมตัดทางที่จะ 
มีแพรหลายเสีย ? 
        ต.  เพราะผูหญิงไดบวชแลว  พรหมจรรยจักไมต้ังอยูไดนาน. 
                                                                ๒๔๖๒ 
        ถ.  นางสิกขมานา  คือคนเชนไร ? 
        ต.  คือ นางสามเณรี  เมื่อมีอายุจวนจะอุปสมบท  รับสกิขา 
สมมติแตภิกษุณีสงฆ  รักษาสิกขาบท  ๖  ประการ  ต้ังแตปาณาติบาต 
จนถึงวิกาลโภชนไมใหขาด  ครบ ๒  ปจึงไดอุปสมบท  ในระหวางนั้น 
เรียกนางสิกขมานา. 
                                                                ๒๔๖๒ 
        ถ.  พระเถรีซึ่งมีชื่อตอไปน้ี  คือ  มหาปชาบดีโคตมี  ภัททกา- 
ปลานี  กอนบวชเปนใคร ?  อยูที่ไหน ?  จงแสดงโดยส้ินเชิง. 
        ต.  พระมหาปชาบดีเถรี  เปนเจาหญิงในพระวงศโกลิยะ  เปนพระ 
นองนางแหงพระนางมหามายา  เปนพระชายาแหงพระเจาสุทโธทนะ 
เปนพระนานางแหงพระศาสดา เดิมอยูนครเทวทหะ  เมื่ออภิเษกแลว 
ยายไปอยูนครกบิลพัสดุ.  พระภัททกาปลานีเถรี  เปนบุตรพราหมณใน  
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แขวงกรุงราชคฤห  ไดทําการสมรสกัปปปผลิมาณพ  บุตรกัปปลพราหมณ 
ครั้นมารดาบิดาของสามีตายแลว  สองสามีภริยาชวนกันละสมบัติออก 
บวชจําศีล.   
                                                        ๒๐/๘/๗๐ 
        ถ.  ครุธรรม  ๘  ประการ   ชื่อวาเปนอุปสัมปทาของพระนาง 
มหาปชาบดีโคตมีเปนภิกษุณีได   และเม่ือภิกษุณียังไมมีครบคณะสงฆ 
พระศาสดาทรงอนุญาตใหภิกษุทั้งหลายอุปสมบทหญิงเปนภิกษุณีฝาย 
เดียวกอนก็ได  ตอเม่ือภิกษุณีมีครบคณะสงฆจึงทรงอนุญาตใหภิกษุณี 
สงฆอุปสมบทหญิงเสียกอนแลว  จึงไปอุปสมบทในภิกษุสงฆอีกเท่ียว 
หน่ึง   ตามแบบครุธรรมขอ  ๖   ก็บัดน้ียังจะรีรออะไรอีกเลา 
ที่ภิกษุสงฆจะอุปสมบทหญิงเปนภิกษุณีไมได  มีขอขัดของตรงไหน ? 
จงแถลงมา. 
        ต.  การที่บัดนี้   ภิกษุสงฆจะทําการอุปสมบทหญิงใหเปนนาง 
ภิกษุณีไมไดนั้น  ดวยมีขอขัดของที่ไมมีพระพุทธานุญาต  จะฝาฝน 
กระทํานอกเหนือไป  อาจเปนบัญญัติในส่ิงท่ีพระศาสดาไมไดทรงบัญญัติ 
ขัดกันอยู  และจะถือวาเม่ือตอนแรกก็ทรงอนุญาตใหอุปสมบทได  นั่น 
เพราะภิกษุณีสงฆยังไมมีมากพอครบคณะสงฆ  ตอมามีภิกษุณีครบคณะ- 
สงฆ  พระศาสดาจึงทรงอนุญาตใหภิกษุณีกระทําอุปสมบทกันเองกอน 
แลวจึงมากระทําในคณะภิกษุตอภายหลัง   ตามแบบครุธรรมถือเปน 
ธรรมเนียมเชนนี้สืบมา  บัดนี้ภิกษุณีสูญสิ้นแลว  จะยอนข้ึนไปถือธรรม- 
เนียมกอนเมื่อครั้งมีภิกษุณีครบคณะมาใชอีก  ยอมไมไดอยูเอง. 
                                                                ๒๙/๘/๗๑  
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        ถ.  พระสาวก  สาริกา ที่ปรากฏนามในหนังสือท่ีใชเปนหลักสูตร 
นั้น  มีองคไหนบาง  ซึ่งมีนามข้ึนตนดวย  ม  อักษร  ?  และทานเปน 
เอตทัคคะในทางไหนหรือไม ?   
        ต.  ตามบัญชีรายชื่อพระมหาสาวก  มหาสาวิกา  ในพุทธานุ- 
พุทธประวัติ  เฉพาะทานที่มีชื่อข้ึนตนดวย  ม  อักษรน้ัน  พระมหา- 
สาวกมีเพียง  ๑๒  รูป  คือ พระมหากัปปนะ  ซึ่งเปนเอตทัคคะในทาง 
ใหโอวาทแกภิกษุบริษัท  ๑  พระมหาโกฏฐิตะ  ซึ่งเปนเอตทัคคะในทาง 
แตกฉานในปฏิสัมภิทา  ๑  พระมหาปนถกะ  ซึ่งเปนเอตทัคคะในทาง 
ปญญาวิวัฏ  ๑  พระมหากัจจายนะ   ซึ่งเปนเอตทัคคะในทางแจก 
เนื้อความยอใหพิสดาร  ๑  พระมหากัสสปะ  ซึ่งเปนเอตทัคคะในทาง 
ทรงธุดงคคุณ  ๑  พระมหาโมคคัลลานะ  ซึ่งเปนเอตทัคคะในทางมีฤทธิ์ 
มาก  ๑  พระโมฆราช  ซึงเปนเอตทัคคะในทางทรงจีวรเศราหมอง ๑ 
พระมหาปรันตปะ  ๑  พระมหาอุทายี ๑  พระมหานามะ ๑  พระ 
เมตตคู  ๑  พระเมฆิยะ  ๑  หารูปหลังน้ีไมปรากฏวา  เปนเอตทัคคะ 
ในทางใด.   พระมหาสาวิกามีเพียง  ๑  รูป  คือพระนางมหาปชาบดี 
โคตมี  ซึ่งเปนเอตทัคคะในทางรัตตัญู. 
                                                                ๒๔๗๓ 
        ถ.  พระอสีติมหาสาวก  ๘๐  กับพระเตรสสาวิกา  ๑๓  นัน้  องค 
ไหนบางที่ไดรับยกยองเปนเอตทัคคะในทางเดียวกัน ? 
        ต.  ทางรัตตัญู  พระอัญญาโกณฑัญญะกับพระนางมหาปชาบดี 
โคตมี  ๑  ทางมีปญญามาก   พระสารีบุตรกับพระนางเขมา  ๑  ทาง  
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มีฤทธิ์มาก  พระโมคคัลลานะกับนางอุบลวรรณา ๑  ทางธรรมกถึก 
พระปุณณมันตานีบุตรกับนางธัมมทินนา  ๑   ทางทรงไวซึ่งวินัยปฎก 
พระอุบาลีกับนางปฏาจารา  ๑  ทางทิพยจักษุญาณ  พระอนุรุทธะ 
กับนางพกุลา  ๑  ทางทรงจีวรเศราหมอง  พระโมฆราชกับนางกีสา-   
โคตมี ๑  ทางเพงดวยฌานสมาบัติ  พระกังขาเรวตะกับนางนันทะ ๑ 
ทางขิปปาภิญญา  พระพาหิยทารุจิริยะกับนางภัททากุณฑลเกสา  ๑ 
ทางปุพเพนิวาส  พระโสณโกฬิวิสะกบันางโสณา  ๑   ทางสัทธาวิมุติ 
ความเพียร   พระโสณโกฬิวิสะกับนางโสณา  ๑    ทางสัทธาวิมุติ 
พระวักกลิกบันางสิงคาลมาตา  ๑     ทางปฏิสัมภิทาหรือมหาอภิญญา 
พระมหาโกฏฐิตะ  นาจะตรงกับนางภัททากัจจนา  ๑. 
                                                        ๒๔๗๓ 
        ถ.  ความเปนผูมีสติรอบคอบ   เปนคุณท่ีเกื้อกูลแกการกระทํา 
การพูดการคิดมิใหผิดพลาด  พระสาวกรูปไหนไดรับยกยองวาเปน 
เอตทัคคะทางนี้  จงชี้ใหเห็นวาทานรอบคอบจริง ? 
        ต.  คือพระอานนท  ทานเปนผูรอบคอบในเหตุการณทั้งปวง 
ทั้งรูจักกาลเวลาที่บริษัทจะเขาเฝา  ทั้งจัดใหไดเขาเฝาตามเวลา  ขอ 
ที่จะนําใหและเห็นชัดวาทานรอบคอบจริงน้ัน  กคื็อขอท่ีทานทูลขอพร 
๘  ประการ  กอนท่ีจะเขารับหนาที่อุปฏฐาก. 
                                                        ๒๔๘๑ 


