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บทนำ
อนุพุทธประวัติ คือ ประวัติของพระสำวกที่รับฟังคำสั่งสอนจำกพระศำสดำแล้วเพียรพยำยำมปฏิบัติ
ฝึกหัดกำย วำจำ และใจตำมนั้น จนได้บรรลุผลสูงสุดในพระพุทธศำสนำ คือ พระอรหัตผล พระธรรม
สังคำหกำจำรย์ได้รวบรวมประวัติของท่ำนเหล่ำนั้นไว้ในพระบำลีโดยย่อ ๓ ด้ำน คือ
๑. อปำทำน ว่ำด้วยกำรสร้ำงสมควำมดี ตั่งแต่ได้รับกำรพยำกรณ์จำกสำนักพระพุทธเจ้ำ ในปำง
ก่อนจนถึงชำติสุดท้ำย แต่ละรูปใช้เวลำอย่ำงน้อยที่สุด ๑ แสนกัป
๒. เอตทัคคะ คือควำมเป็นผู้เลิศเพรำะมีควำมชำนำญในด้ำนนั้น ๆ เช่น พระสำรีบุตรเถระเป็นผู้
เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยด้ำนมีปัญญำมำก
๓. เถรคำถำ รวบรวมคำพูดที่พระเถระเหล่ำนั้น ได้กล่ำวไว้ในโอกำสต่ำง ๆ ซึ่งเป็นข้อคิดคติธรรม
สำหรับ ปัจฉิมมำชนตำชน จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติตำมกุศลฉันทะของแต่ละบุคคล
ครั้นต่อมำ พระอรรถกถำจำรย์ ได้อธิบำยบำลีเหล่ำนั้นให้กว้ำงขวำงออกไป จึงทำให้ได้ประวัติควำม
เป็นมำ ของพระสำวกเหล่ำนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งในที่นี้ได้กำหนดเป็น ๙ หัวข้อด้วยกัน คือ
๑. สถำนะเดิม หมำยถึง ชื่อเดิมของแต่ละท่ำน ชื่อบิดำมำรดำ วรรณะ ประเทศที่เกิด
๒. ชีวิตก่อนบวช หมำยถึง กำรศึกษำ กำรประกอบอำชีพ กำรแต่งงำน และกำรดำเนินชีวิตอื่น ๆ
เช่น เป็นนักบวช นักพรต เป็นต้น
๓. มูลเหตุของกำรบวชในพระพุทธศำสนำ หมำยถึง เหตุจูงใจที่จะทำให้ท่ำนเหล่ำนั้นทิ้งอำชีพกำร
งำน และลัทธิเดิมเข้ำมำบวชในพระพุทธศำสนำ
๔. กำรบรรลุธรรม หมำยถึง กำรที่ท่ำนเหล่ำนั้นได้บรรลุธรรมในพระพุทธศำสนำ ตั้งแต่โสดำปัตติ
ผลจนถึงอรหัตผล ว่ำเกิดขึ้นได้อย่ำงไรบ้ำง อันจะทำให้ผู้ศึกษำเห็นว่ำกำรบรรลุธรรมในพระพุทธศำสนำนั้นมี
หลำยวิธี จะทำให้คลำยควำมยึดมั่น
๕. กำรประกำศพระพุทธศำสนำ หมำยถึง พระเถระเหล่ำนั้นได้เป็นกำลังในกำรช่วยพระศำสนำ
ประกำศ ศำสนำอย่ำงไรบ้ำง ซึ่งจะทำให้เห็นได้ว่ำ กำรประกำศพระศำสนำของพระเถระแต่ละรูปนั้น แบ่ง
ออกเป็น ๒ ภำค คือ
๑. ในขณะที่ท่ำนยังมีชีวิตอยู่ เช่น พระสำรีบุตรเถระ สำมำรถนำคนเข้ำมำนับถือพระพุทธศำสนำได้
มำกมำย จนพระศำสดำยกย่องว่ำ “ เหมือนมำรดำผู้ให้กำเนิดบุตร “
๒. หลังจำกท่ำนปรินิพพำนแล้ว ประกำศด้วยปฏิปทำของท่ำน เช่น พระมหำกัสสปเถระ มีคน
เลื่อมใสในปฏิปทำของท่ำน แล้วบวชตำมอย่ำงท่ำน ตำมตำนำนกล่ำวว่ำมีหลำยแสนรูป
๖. เอตทัคคะ หมำยถึง ตำแหน่งอันเลิศกว่ำภิกษุรูปอื่นในด้ำนต่ำง ๆ เช่น มีปัญญำมำก มีฤทธิ์มำก
มีศรัทธำมำก เป็นต้น อันพระศำสดำทรงยกย่องแต่ละท่ำน ตำมควำมเชี่ยวชำญที่ได้บำเพ็ญมำเป็นเวลำนำน
๗. บุญญำธิกำร หมำยถึง ควำมดีอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพำน และที่อุดหนุนเกื้อกูลควำม
ปรำรถนำตำแหน่งนั้น ๆ ที่แต่ละท่ำนได้ว่ำงเอำไว้ ซึ่งต้องบำเพ็ญเป็นเวลำยำวนำน หลังจำกได้รับกำร
พยำกรณ์แล้ว ต้องใช้เวลำถึง ๑ แสนกัปเป็นอย่ำงน้อย
๘. ธรรมวำทะ หมำยถึง คำพูดที่พระเถระแต่ละรูปได้กล่ำวไว้ในโอกำสต่ำง ๆ อันจะก่อให้เกิด
ควำมรู้สึก ถึงบำปบุญคุณโทษ และผิดชอบชั่วดี แก่ผู้ที่ได้อ่ำนและได้ยินได้ฟัง
๙. ปรินิพพำน หมำยถึง กำรที่พระเถระเหล่ำนั้น ได้จำกโลกนี้ไปด้วยอนุปำทิเสสนิพพำนธำตุ ที่
ไหน เมื่อไร และโดยวิธีใด
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ในหนังสือนี้ แสดงประวัติพระเถระผู้ใหญ่ ๔๐ รูป เฉพำะท่ำนที่ได้รับเอตทัคคะจำกพระศำสดำ
เท่ำนั้น และกำรที่พระสำวกจะได้รับเอตทัคคะนั้น พระอรรถกถำจำรย์อธิบำยว่ำ พระศำสดำทรงใช้
หลักเกณฑ์ ๔ ประกำร คือ
๑. อัตถุปปัตติโต ได้รับกำรยกย่องเพรำะเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ครั้งที่พระศำสดำเสด็จลงจำก
ดำวดึงส์ สัตว์โลก ทั้งเทวดำและมนุษย์ประชุมกันเป็นจำนวนมำก ในจำนวนนั้นมีทั้งปุถุชน พระโสดำบัน
พระสกทำคำมี พระอนำคำมี พระอรหันต์ พระมหำสำวกทั่วไป พระมหำโมคคัลลำนเถระ และพระสำรี
บุตรเถระ ทรงถำมปัญหำกับปุถุชน และอริยบุคคลเหล่ำนั้น ปุถุชนแก้ปัญหำของปุถุชนได้ แต่แก้ปัญหำของ
พระอริยบุคคลไม่ได้ พระอริยบุคคลชั้นต่ำกว่ำ แก้ปัญหำของพระอริยบุคคลชั้นสูงไม่ได้ พระอริยบุคคลทั่วไป
แก้ปัญหำของพระมหำโมคคัลลำนเถระไม่ได้ พระมหำโมคคัลลำนเถระ แก้ปัญหำของพระสำรีบุตรเถระไม่ได้
พระสำรีบุตรเถระ แก้ปัญหำของผู้อื่นได้ทั้งหมด แต่แก้ปัญหำอันเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้ำไม่ได้ เหตุกำรณ์
ที่เกิดขึ้น (อุตถุปปัตติ) นี้ จึงทรงยกย่องพระสำรีบุตรเถระ ว่ำมีปัญญำมำกว่ำสำวกทั้งหลำย
๒. อำคมนโต ได้รับกำรยกย่องเพรำะทำบุญมำ คือแต่ละรูปที่ได้รับยกย่องว่ำเลิศในทำงนั้น ๆ ล้วน
แต่เคยเห็นภิกษุอื่นได้รับตำแหน่งเช่นนั้นจำกพระศำสดพระองค์ก่อน ๆ แล้วปรำรถนำตำแหน่งเช่นนั้นบ้ำง
จึงได้ทำบุญอันสำมำรถอำนวยผลนั้นมำยำวนำนท่ำนกล่ำวว่ำหลังได้รับพยำกรณ์แล้ว ต้องบำเพ็ญบำรมีถึงแสน
กัปขึ้นไป
๓. จิณณวสิโต ได้รับกำรยกย่องเพรำะมีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนนั้น ๆ โดยกำรฝึกฝนเรื่องที่ตน
ปรำรถนำอย่ำงเดียว เช่น พระสำรีบัตรเถระปรำรถนำจะมีปัญญำมำกกว่ำใคร เกิดภพใดชำติใดก็ฝึกฝนแต่
ปัญญำมำตลอด จนนับภพนับชำติไม่ถ้วนในที่สุดก็เป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนปัญญำ เป็นต้น
๔. คุณำดิเรกโต ได้รับกำรยกย่องเพรำะมีคุณสมบัติด้ำนนั้นเหนือกว่ำรูปอื่น เช่น ภิกษุที่มีฤทธิ์หลำย
รูปแต่ทุกรูปมีฤทธิ์สู้พระมหำโมคคัลลำนเถระไม่ได้ เพรำะพระมหำโมคคัลลำนเถระ ท่ำนสร้ำงกุศลและฝึกฝน
เรื่องฤทธิ์มำมำกกว่ำภิกษุรูปอื่นทั้งหมด
ประวัติพระสำวกนี้ มีควำมสำคัญไม่น้อยไปกว่ำประวัติของพระศำสดำ เพรำะพระศำสดำ พระ
ธรรม และพระสำวก ต้องอิงอำศัยกันตลอดเวลำ ถ้ำมีแต่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งก็จะไม่เกิดประโยชน์เลย เหมือน
หมอยำ และคนไข้ที่หำยโรค มีแต่พระศำสดำ ไม่มีพระธรรมและพระสำวก ก็เปรียบเหมือนมีแต่หมอ แต่ไม่
มียำ และไม่มีคนไข้ที่หำยโรค จะรู้ว่ำหมอเก่งได้อย่ำงไร มีแต่พระธรรม แต่ไม่มีพระศำสดำและพระสำวก ก็
เปรียบเหมือนมียำ แต่ไม่มีหมอผู้รู้จักยำ และไม่มีคนไข้ที่หำยโรคจำกยำขนำนนั้น หรือมีทั้งพระศำสดำและ
พระธรรม แต่ไม่มีพระสำวก ก็เปรียบเหมือนมีทั้งหมอและยำ แต่ไม่เคยใช้รักษำใครเลย จะเชื่อได้อย่ำงไรว่ำ
หมอนั้นเก่ง และยำนั้นดี ฉะนั้น จึงได้กล่ำวว่ำ ประวีติพระสำวกมีควำมสำคัญไม่น้อยไปกว่ำประวัติของพระ
ศำสดำศึกษำประวัติพระสำวกก็เท่ำกับได้ศึกษำประวัติของพระศำสดำ และศึกษำพระธรรมไปในตัวด้วย
หวังว่ำ เมื่อได้ศึกษำประวัติพระสำวกทั้ง ๔๐ รูปนี้แล้ว ผูศ้ ึกษำจะมีควำมรู้และควำมเข้ำใจถึง
แรงจูงใจที่ทำ ให้ท่ำนเหล่ำนั้นออกบวชในพระพุทธศำสนำปฏิปทำ ที่ทำให้ท่ำนได้บรรลุธรรม ควำมเข้ำใจ
ควำมซำบซึ้งในพุทธธรรมของแต่ละท่ำน ที่ถ่ำยทอดออกมำจำกใจ อันพระธรรมสังคำหกำจำรย์รวบรวมเป็น
เถรคำถำไว้บ้ำง จำกเรื่องอื่น ๆ บ้ำง ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ผู้ศึกษำมีทัศนคติที่กว้ำงขวำง ยอมรับฟังผู้อื่นที่มี
ปฏิปทำไม่เหมือนตน อันจะนำไปสู่ควำมสำมัคคีปรองดอง เพื่อทำงำนเผยแผ่พระพุทธศำสนำ และไม่ทำให้
เกิดควำมเนิ่นช้ำในกำรปฏิบัติธรรมเพรำะมัวแต่วิวำทะกัน
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๑. ประวัติพระอัญญำโกณฑัญญะ
๑. สถำนะเดิม
ชื่อโกณฑัญญะ ส่วนที่มีคำว่ำ อัญญำนำหน้ำนั้นเกิดจำกพระศำสดำทรงเปล่งอุทำนตอนท่ำนได้
ดวงตำเห็นธรรมว่ำ อญญำสิ วต โภ โกณฑญฺโญ แปลว่ำ โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ คำว่ำ อัญญำ จึงเป็น
คำนำหน้ำชื่อของท่ำนตั้งแต่นั้นมำ
เกิดที่บ้ำนพรำหมณ์ชื่อโทณวัตถุ อยู่ใกล้กรุงกบิลพัสด์ วรรณะพรำหมณ์ กำรศึกษำจบไตรเพท และ
รู้ตำรำทำนำยลักษณะ
๒. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
ท่ำนเป็น ๑ ในจำนวนพรำหมณ์ ๘ คน ที่คัดจำกพรำหมณ์ ๑๐๘ คน เพื่อทำนำยพระลักษณะ
ของพระรำชกุมำร ซึ่งท่ำนได้ทำนำยว่ำ พระรำชกุมำรจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ อันต่ำงไปจำก
พรำหมณ์อื่นอีก ๗ คนที่ทำนำยว่ำ พระรำชกุมำรมีคติเป็น ๒ คือ ถ้ำอยู่ครองฆรำวำสจะได้เป็นพระเจ้ำ
จักรพรรดิรำช ถ้ำออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ
เพรำะเชื่อตำรำทำนำยลักษณะของตน เมื่อทรำบข่ำวว่ำเจ้ำชำยสิทธัตถะ เสด็จออกบรรพชำ จึงได้
ออกบวชตำม
๓. กำรบรรลุธรรม
ท่ำนได้บรรลุโสดำปัตติผล เพรำะฟังปฐมเทศนำที่ป่ำอิสิปตนมฤคทำยวัน และบรรลุพระอรหัตผล
เพรำะฟังอนัตตลักขณสูตรที่ป่ำอิสิปตนมฤคทำยวันเช่นกัน เมื่อท่ำนได้บรรลุโสดำ-ปัตติผลแล้ว ได้ทูลขอ
บวชกับพระผู้มีพระภำคเจ้ำ ทรงอนุญำตให้เป็นภิกษุด้วยพระวำจำว่ำ จงเป็นภิกษุมำเถิด ธรรมอันเรำกล่ำวดี
แล้ว จงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด วิธีบวชแบบนี้เรียกว่ำ เอหิภิกขุอุปสัมปทำ ท่ำน
เป็นพระสงฆ์สำวกรูปแรกในพระพุทธศำสนำ
๔. งำนประกำศพระศำสนำ
พระอัญญำโกณฑัญญะ มีผลงำนสำคัญคือ ให้นำยปุณณะ บุตรของนำงมันตำนีน้องสำวของท่ำนบวช
ในพระพุทธศำสนำ ซึ่งต่อมำได้เป็นกำลังสำคัญในกำรช่วยประกำศศำสนำ โดยมีกุลบุตรบวชในสำนักของท่ำน
เป็นจำนวนมำก
๕. เอตทัคคะ
พระอัญญำโกณฑัญญะ ได้รับยกย่องจำกพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำว่ำ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำย ผู้รัตตัญญู
แปลว่ำ ผู้รู้รำตรี หมำยควำมว่ำรู้ธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำตรัสสอนก่อนใครทั้งหมด
๖. บุญญำธิกำร ( กำรสร้ำงบำรมี )
ในกำลแห่งพระพุทธเจ้ำ ทรงพระนำมว่ำ ปทุมุตตระ ท่ำนได้ปรำรถนำ ตำแหน่งรัตตัญญู คือรู้
ธรรมก่อนใคร แล้วได้ทำบุญมำตลอดจนถึงกำลแห่งพระพุทธเจ้ำทรงพระนำมว่ำ วิปัสสี ได้เกิดเป็นกุฎุมพี
ชื่อมหำกำล ได้ถวำยทำนอันเลิศ ๗ ครั้ง จึงได้รับเอตทัคคะนี้
๗. ปรินิพพำน
ในบั้นปลำยชีวิต ท่ำนได้ทูลลำพระศำสดำไปจำพรรษำในป่ำหิมพำนต์ ที่ฝั่งสระฉัททันต์ ๑๒
พรรษำ เมื่อใกล้จะปรินิพพำนได้มำทูลลำพระศำสดำ แล้วกลับไปปรินิพพำน ณ สถำนที่นั้น
นิพพำนมี ๒ อย่ำงคือ สอุปำทิเสสนิพพำน แปลว่ำดับกิเลสมีเบญจขันธ์เหลือ หมำยถึงพระอรหันต์
ที่ยังมีชีวิตอยู่ อนุปำทิเสสนิพพำน ดับกิเลสด้วยเบญจขันธ์ดับด้วย หมำยถึงพระอรหันต์ที่สิ้นชีวิต ดังนั้น
อนุปำทิเสสนิพพำนจึงน่ำจะใช้คำว่ำ ปรินิพพำน จึงได้ใช้อย่ำงนี้

6
*********************************

๒. ประวัติพระอุรุเวลกัสสปเถระ
๑. สถำนะเดิม
ท่ำนมีชื่อว่ำตำมโคตรว่ำ กัสสปะ ต่อมำบวชเป็นฤษี ตั้งอำศรมอยู่ที่ตำบลอุรุเวลำ จึงได้นำมว่ำ อุรุ
เวลกัสสปะ
เกิดที่เมืองพำรณำสี ก่อนพระผู้มีพระภำคเจ้ำเสด็จอุบัติ เป็นคนวรรณะพรำหมณ์
กำรศึกษำ เรียนจบไตรเพท
๒. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
อุรุเวลกัสสปะ มีน้องชำย ๒ คน คนรองชื่อว่ำนทีกัสสปะ เพรำะตั้งอำศรมอยู่ที่ทำงโค้งแห่งแม่น้ำ
คงคำ คนเล็ก ชื่อว่ำ คยำกัสสปะ เพรำะตั้งอำศรมอยู่ที่ตำบลคยำสีสะ
พี่น้องทั้ง ๓ ตั้งสำนักสอนไตรเพทแก่คนทั้งหลำย อุรุเวลกัสสปะ มีบริวำร ๕๐๐ คน นทีกัส
สปะมี ๓๐๐ คน คยำกัสสปะมี ๒๐๐ คน ต่อมำตรวจดูสำระประโยชน์ในคัมภีร์ของตน เห็นเพียงแต่
ประโยชน์ในปัจจุบันเท่ำนั้น จึงชวนกันออกบวชเป็นฤษี บำเพ็ญพรตด้วยกำรบูชำไฟ ตั้งอำศรมอยู่ตำมตำบล
ต่ำง ๆ ดังกล่ำวแล้ว
ครั้งนั้น พระศำสดำ ทรงส่งพระสำวก ๖๐ รูป ไปประกำศพระศำสนำ ส่วนพระองค์เองเสด็จไป
แคว้นมคธ เสด็จไปโปรดอุรุเวลกัสสปะ ทรงขออำศัยพักในสำนักด้วย อุรุเวลกัสสปะ ไม่เต็มใจ จึงบอกให้ไป
พักในโรงบูชำไฟ ซึ่งมีนำคดุร้ำยอยู่ในนั้น พระศำสดำได้เสด็จเข้ำไปพักตลอดทั้งคืนโดยไม่มีอันตรำยแต่อย่ำง
ใด แต่อุรุเวลกัสสปะก็ยังไม่ยอมรับ ยังมีมำนะว่ำตนเองเหนือกว่ำ พระศำสดำทรงใช้อุบำยวิธีหลำยอย่ำงเพื่อ
พิสูจน์ให้อุรุเวลกัสสปะรู้ตัวว่ำไม่ได้เป็นพระอรหันต์ ในที่สุดเขำจึงยอมรับควำมจริง ทิ้งลัทธิของตน ลอย
บริขำรชฎิลลงในแม่น้ำ ทูลขอบรรพชำอุปสมบทกับพระศำสดำ พร้อมด้วยบริวำรทรงอนุญำตให้เป็นภิกษุด้วย
พระวำจำว่ำ พวกเธอจงเป็นภิกษุมำเถิด ธรรมอันเรำกล่ำวไว้ดีแล้ว จงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทำที่สุด
ทุกข์โดยชอบเถิด
๓. กำรบรรลุธรรม
เมื่ออุรุเวลกัสสปะ พร้อมทั้งบริวำร ลอยบริขำรและเครื่องบูชำไปตำมสำยแม่น้ำ น้องชำยทั้งสอง
ทรำบจึงพร้อมด้วยบริวำรพำกันมำขอบวชในสำนักของพระศำสดำ ทรงอนุญำตให้เป็นภิกษุเช่นเดียวกับอุรุ
เวลกัสสปะกับบริวำร จึงรวมเป็นภิกษุทั้งสิ้น ๑๐๐๓ รูป ทรงพำภิกษุเหล่ำนั้นไปยังคยำสีสะตำบล ประทับ
นั่งบนแผ่นหิน ทรงให้สมณะทั้งหมดบรรลุพระอรหัตด้วยอำทิตตปริยำยเทศนำใจควำมย่อว่ำ ตำ หู จมูก
ลิ้น กำย ใจ เป็นของร้อนเพรำะไฟ ( กิเลส ) คือ รำคะ โทสะ โมหะ ควำมแก่ ควำมตำย ควำมเสียใจ
ควำมคร่ำครวญ ควำมทุกข์ ควำมโทมนัส ควำมคับแค้นใจ
๔. งำนประกำศพระศำสนำ
พระอุรุเวลกัสสปเถระเป็นกำลังสำคัญยิ่ง ในกำรประดิษฐำนพระพุทธศำสนำในแคว้นมคธ โดย
ประกำศตนเป็นสำวกของพระศำสดำต่อหน้ำชำวมคธที่ติดตำมพระเจ้ำพิมพิสำรมำเฝ้ำที่ลัฎฐิวัน ทำให้คน
เหล่ำนั้นหมดควำมสงสัย ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนำจนได้ดวงตำเห็นธรรม ๑๑ ส่วน อีกหนึ่งส่วนตั้งอยู่ใน
สรณคมน์ ตั้งแต่นั้นมำ ชำวมคธได้หันมำนับถือพระพุทธศำสนำเป็นจำนวนมำก
๕. เอตทัคคะ
พระอุรุเวลกัสสปเถระ ได้รับยกย่องจำกพระผู้มีพระภำคเจ้ำว่ำเป็นผู้เลิศกว่ำภิกษุ
ทั้งหลำย ผู้มีบริวำรมำก
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๖. บุญญำธิกำร
ในกำลแห่งพระพุทธเจ้ำทรงพระนำมว่ำ ปทุมุตตระ ( องค์ที่ ๑๓ ) ท่ำนได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งมีบริวำรมำก
จึงสร้ำงควำมดีแล้วปรำรถนำตำแหน่งเช่นนั้น พระศำสดำทรงพยำกรณ์ว่ำจะได้สมปรำรถนำในศำสนำของ
พระสมณโคดม
๗. ธรรมวำทะ
กำรบูชำยัญ ล้วนแต่มุ่งหมำยรูป เสียง กลิ่น รส และสตรี ข้ำพระพุทธเจ้ำรู้ว่ำ นั่นเป็นมลทินใน
ขันธ์ทั้งหลำย จึงไม่ยินดีในกำร เซ่นสรวงและกำรบูชำยัญ
๘. ปรินิพพำน
พระอุรุเวลกัสสปะ ได้เป็นกำลังสำคัญช่วยพระศำสดำประกำศพระศำสนำในแคว้นมคธ สุดท้ำยได้
ปรินิพพำนด้วยอนุปำทิเสสนิพพำนธำตุ ดุจดวงประทีปที่โชติช่วงชัชวำลแล้วมอดดับไป
**********************************

๓. ประวัติ พระสำรีบุตรเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระสำรีบุตรเถระ ชื่อเดิมว่ำ อุปติสสะ เป็นชื่อที่บิดำมำรดำตั้งให้ เพรำะเป็นบุตรของตระกูลผู้เป็น
หัวหน้ำในอุปติสสคำม
บิดำ ชื่อ วังคันตพรำหมณ์ มำรดำ ชื่อ นำงสำรี หรือรูปสำรี
เกิดที่อุปติสสคำม ไม่ไกลพระนครรำชคฤห์ ก่อนกำรอุบัติแห่งพระผู้มีพระภำคเจ้ำของเรำทั้งหลำย
๒. มูลแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
อุปติสสะมีสหำยคนหนึ่งชื่อ โกลิตะ เป็นบุตรของตระกูลผู้เป็นหัวหน้ำในโกลิตคำม ทั้งสองมีฐำนะ
ทำงครอบครัวเสมอกัน จึงไปมำหำสู่และไปเที่ยวด้วยกันเป็นประจำ
อยู่มำวันหนึ่ง คนทั้งสองนั้นกำลังดูมหรสพบนยอดเขำในกรุงรำชคฤห์ เห็นมหำชนประชุมกัน ได้
ควำมสังเวชว่ำคนเหล่ำนี้ทั้งหมด ภำยในร้อยปีเท่ำนั้นก็จะเข้ำสู่ปำกของมัจจุรำช จึงตัดสินใจว่ำ ควรแสวงหำ
โมกขธรรม และเมื่อจะแสวงหำโมกขธรรมนั้น ควรได้บรรพชำสักอย่ำงหนึ่ง จึงพำกันไปบวช ในสำนักของสัญ
ชัยปริพำชกพร้อมกับมำณพ ๕๐๐ คน
ทั้งสองนั้นเรียนลัทธิของสัญชัยได้ทั้งหมดโดยเวลำไม่นำนนัก ไม่เห็นสำระของลัทธินั้น จึงไปถำม
ปัญหำกับสมณพรำหมณ์ที่เขำสมมติกันว่ำ เป็นบัณฑิตในที่นั้น ๆ สมณพรำหมณ์เหล่ำนั้น ถูกคนทั้งสองถำม
แล้วแก้ปัญหำไม่ได้ แต่คนทั้งสองนั้นแก้ปัญหำสมณพรำหมณ์ทั้งหลำยได้ เมื่อเป็นอย่ำงนั้น คนทั้งสองนั้น
เมื่อจะแสวงหำโมกขธรรมต่อไป จึงได้ทำกติกำกันว่ำ ใครบรรลุอมตธรรมก่อน จงบอกแก่อีกคนหนึ่ง
วันหนึ่ง อุปติสสปริพำชกไปยังปริพำชกำรำม เห็นพระอัสสชิเถระเที่ยวบิณฑบำตอยู่ในกรุงรำชคฤห์
คิดว่ำ บรรพชิตผู้สมบูรณ์ด้วยมรรยำทอย่ำงนี้ เรำไม่เคยเห็น ชื่อว่ำธรรมอันละเอียดน่ำจะมีในบรรพชิตนี้ จึง
เกิดควำมเลื่อมใสมองดูท่ำน ได้ติดตำมไปเพื่อจะถำมปัญหำ
ฝ่ำยพระเถระได้บิณฑบำตแล้ว ไปยังโอกำสอันเหมำะสมเพื่อจะฉันอำหำรปริพำชกได้ตั้งตั่งของตน
ถวำย เมื่อพระเถระฉันเสร็จแล้วได้ถำมถึงศำสดำ พระเถระอ้ำงเอำพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ปริพำชกถำมอีกว่ำ
ศำสดำของท่ำนมีวำทะอย่ำงไร พระเถระตอบว่ำธรรมเหล่ำใดเกิดแต่เหตุ พระตถำคตตรัสเหตุแห่งธรรม
เหล่ำนั้น และเหตุแห่งควำมดับแห่งธรรมเหล่ำนั้น พระมหำสมณะตรัสอย่ำงนี้
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อุปติสสปริพำชก ได้ดวงตำเห็นธรรม คือบรรลุโสดำปัตติผล ด้วยกำรฟังธรรมนี้แล้วกลับไปบอก
เพื่อน และแสดงธรรมให้ฟัง โกลิตะก็ได้ดวงตำเห็นธรรมเหมือน กันจึงพำกันไปลำอำจำรย์สัญชัยเพื่อไปเฝ้ำ
พระศำสดำ
พระศำสดำทอดพระเนตรเห็นสองสหำยพร้อมกับบริวำรแต่ไกล ได้ตรัสว่ำนี้จะเป็นคู่สำวกชั้นเลิศของ
เรำ ทรงแสดงธรรมตำมจริยำแห่งบริวำรของสหำยทั้งสองให้ดำรงอยู่ในพระอรหัตแล้ว ได้ประทำน
เอหิภิกขุอุปสัมปทำแก่พวกเขำ พร้อมกับอุปติสสะและโกลิตะด้วย เมื่อทั้งสองบวชแล้ว ภิกษุทั้งหลำยเรียก
อุปติสสะว่ำ สำรีบุตร เรียกโกลิตะว่ำ โมคคัลลำนะ
๓. กำรบรรลุธรรม
พระสำรีบุตรบวชได้กึ่งเดือน (๑๕ วัน ) อยู่ในถ้ำสุกรขตะ ( ส่วนมำกเรียกสุกรขำตำ ) กับพระ
ศำสดำ เมื่อพระศำสดำทรงแสดงเวทนำปริคคหสูตรแก่ทีฆนขปริพำนชกผู้เป็นหลำนของตน ส่งญำณไปตำม
พระธรรมเทศนำได้บรรลุพระอรหัตถึงที่สุดแห่งสำวกบำรมีญำณ เหมือนบุคคลบริโภคภัตที่เขำคดมำเพื่อผู้อื่น
พระอัครสำวกทั้งสองบรรลุพระอรหัต ถึงที่สุดแห่งสำวกบำรมีญำณในที่ใกล้พระศำสดำทั้งคู่ คือ
พระสำรีบุตรฟังเวทนำปริคคหสูตรในถ้ำสุกรขตะ พระโมคคัลลำนะฟังธำตุกรรมฐำนที่กัลลวำลมุตตคำม
๔. งำนประกำศพระศำสนำ
พระสำรีบุตรเถระ นับว่ำได้เป็นกำลังสำคัญยิ่งในกำรช่วยพระศำสดำประกำศพระพุทธศำสนำ มีคำ
เรียกท่ำนว่ำพระธรรมเสนำบดี ซึ่งคู่กับคำเรียกพระศำสดำว่ำพระธรรมรำชำ ท่ำนเป็นที่ไว้วำงพระทัยของพระ
ศำสดำมำกที่สุด ดังพระพุทธดำรัสที่ตรัสว่ำดูก่อนภิกษุทั้งหลำย เธอทั้งหลำย จงเสพ จงคบ สำรีบุตร และ
โมคคัลลำนะเถิด ทั้ง ๒ รูปนี้เป็นบัณฑิต อนุเครำะห์เพื่อนพรหมจรรย์ สำรีบุตร เปรียบเหมือนผู้ให้กำเนิด
โมคคัลลำนะเปรียบเหมือนผู้บำรุงเลี้ยงทำรกที่เกิดแล้ว สำรีบุตรย่อมแนะนำในโสดำปัตติผล โมคคัลลำนะ
ย่อมแนะนำในผลชั้นสูงขึ้นไป
๕. เอตทัคคะ
พระสำรีบุตรเถระ ภำยหลังจำกบรรลุพระอรหัตแล้วเป็นผู้มีปัญญำมำกสำมำรถแสดงธรรมได้
ใกล้เคียงกับพระศำสดำ และสำมำรถโต้ตอบกำรำบปรำบปรำมพวกลัทธิภำยนอกที่มำโต้แย้งคัดค้ำนพระธรรม
คำสอนในพระพุทธศำสนำได้อย่ำงดี พระศำสดำจึงทรงตั้งท่ำนไว้ในตำแหน่งพระอัครสำวกเบื้องขวำ และ
เอตทัคคะว่ำ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้มีปัญญำมำก ดังพระพุทธดำรัสว่ำ ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย สำรีบุตรนี้เป็น
ผู้เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้มีปัญญำมำก
๖. บุญญำธิกำร
เมื่อพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ พระนำมว่ำ อโนมทัสสี เสด็จอุบัติในโลก พระสำรีบุตรเกิดในตระกูล
พรำหมณ์มหำศำล ได้เห็นพระนิสภเถระ พระอัครสำวกเบื้องขวำของพระองค์ได้กล่ำวอนุโมทนำ อำสนะ
ดอกไม้ แก่ดำบสทั้งหลำย มีควำมเลื่อมใส ปรำรถนำฐำนันดรนั้นในใจว่ำ โอหนอ แม้เรำก็พึงเป็นพระสำวก
ของพระพุทธเจ้ำองค์หนึ่งในอนำคตเหมือนพระนิสภเถระนี้ จึงถวำยบังคมพระศำสดำ แล้วกระทำควำม
ปรำรถนำอย่ำงนั้น พระศำสดำทรงเห็นว่ำ ควำมปรำรถนำของเขำจะสำเร็จ โดยไม่มีอันตรำย จึงพยำกรณ์
ว่ำ เมื่อเวลำล่วงไปหนึ่งอสงไขยยิ่งด้วยแสนกัปแต่กัปนี้ไป จักได้เป็นอัครสำวกของพระโคดมสัมมำสัมพุทธเจ้ำ
มีนำมว่ำสำรีบุตร ท่ำนได้บำเพ็ญบำรมี มีทำนเป็นต้น มำตลอดมิได้ขำดจนชำติสุดท้ำยได้ถือปฏิสนธิในครรภ์
ของนำงรูปสำรีในอุปติสสคำม ไม่ไกลจำกพระนครรำชคฤห์ และได้รับเอตทัคคะตำมควำมปรำรถนำทุก
ประกำร
๗. ธรรมวำทะ
คนที่ทูนของหนักไว้บนศีรษะตลอดเวลำ ต้องลำบำกด้วยภำระ ฉันใด ภำระที่เรำแบกอยู่ก็ ฉันนั้น
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เรำถูกไฟ ๓ กอง เผำอยู่ เป็นผู้แบกภำระคือภพ เหมือนยกภูเขำพระสุเมรุมำวำงไว้บนศีรษะ
ท่องเที่ยวไปในภพ
คนผู้มีใจต่ำ เกียจคร้ำน ทิ้งควำมเพียรมีสุตะน้อย ไม่มีมำรยำท อย่ำได้สมำคมกับเรำ ในที่ทุกสถำน
ในกำลทุกเมื่อ
ส่วนคนผู้มีสุตะมำก มีปัญญำ ตั้งมั่นในศีลเป็นผู้ประกอบด้วยควำมสงบใจ ขอจงตั้งอยู่บนกระหม่อม
ของเรำตลอดเวลำ
๘. ปรินิพพำน
พระสำรีบุตรเถระปรินิพพำนก่อนพระศำสดำ โดยได้กลับไปปรินิพพำนที่บ้ำนเกิดของท่ำน ก่อน
ปรินิพพำน ท่ำนได้ไปทูลลำพระศำสดำแล้วเดินทำงไปกับพระจุนทเถระน้องชำย ได้เทศนำโปรดมำรดำของ
ท่ำนให้บรรลุโสดำปัตติผล แล้วปรินิพพำนด้วยโรคปักขันทิกำพำธ พระจุนทเถระพร้อมด้วยญำติพี่น้องทำ
ฌำปนกิจสรีระของท่ำนแล้วเก็บอัฐิธำตุไปถวำยพระศำสดำ ที่เชตวันมหำวิหำร เมืองสำวัตถี ทรงโปรดให้ก่อ
เจดีย์บรรจุอัฐิธำตุของท่ำนไว้ที่เชตวันมหำวิหำรนั้น
****************************************

๔. ประวัติ พระโมคคัลลำนเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระโมคคัลลำนเถระ ชื่อเดิมว่ำ โกลิตะ เป็นชื่อที่บิดำและมำรดำตั้งให้ เพรำะเป็นบุตรของตระกูลผู้
เป็นหัวหน้ำในโกลิตคำม
บิดำ ไม่ปรำกฏชื่อ กล่ำวเพียงว่ำเป็นหัวหน้ำในโกลิตคำม
มำรดำ ชื่อโมคคัลลี หรือ มุคคลี ทั้งคู่เป็นวรรณะพรำหมณ์
เกิดที่ บ้ำนโกลิตคำม ไม่ไกลจำกนครรำชคฤห์ ก่อนกำรอุบัติแห่งพระผู้มีพระภำคเจ้ำของเรำ
ทั้งหลำย (แก่กว่ำพระพุทธเจ้ำ)
๒. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
โกลิตะมีสหำยที่รักใคร่สนิทสนมกันมำกคนหนึ่งชื่อ อุปติสสะ เป็นบุตรของตระกูลผู้เป็นหัวหน้ำในอุป
ติสสคำม ไปมำหำสู่และเที่ยวด้วยกันเป็นประจำ
อยู่มำวันหนึ่ง สหำยทั้งสองนั้นกำลังดูมหรสพบนยอดเขำในกรุงรำชคฤห์ เห็นมหำชนมำประชุมกัน
เพื่อชมมหรสพ จึงเกิดควำมคิดขึ้นโดยแยบคำย ว่ำคนเหล่ำนี้ทั้งหมดภำยในร้อยปีเท่ำนั้นก็จะเข้ำสู่ปำกของ
มัจจุรำช จึงทำกำรตัดสินใจว่ำ เรำทั้งสองควรแสวงหำโมกธรรมและเมื่อจะแสวงหำโมกขธรรมนั้น ควรได้
บรรพชำสักอย่ำงหนึ่ง จึงพำกันไปบวชในสำนักของสัญชัยปริพำชก พร้อมกับมำณพ ๕๐๐ คน โกลิตะ
พร้อมกับสหำยเรียนลัทธิของสัญชัยได้ทั้งหมดโดยเวลำไม่นำนนัก ไม่เห็นสำระของลัทธินั้น รู้สึกเบื่อหน่ำย จึง
คิดแสวงหำโมกขธรรมต่อไป โดยทำกติกำกันว่ำใครบรรลุอมตธรรมก่อน จงบอกแก่อีกคนหนึ่ง อุปติสส
ปริพำชกได้ฟังธรรมจำกพระอัสสชิเถระ ได้ดวงตำเห็นธรรม คือบรรลุโสดำปัตติผล จึงกลับมำบอกโกลิตะผู้
เป็นสหำยและแสดงธรรมให้ฟังโกลิตะได้ดวงตำเห็นธรรม คือบรรลุโสดำปัตติผลเช่นเดียวกันจึงพำกันไปลำ
อำจำรย์สัญชัยเพื่อไปเฝ้ำพระศำสดำพระศำสดำทอดพระเนตรเห็นทั้งสองสหำยพร้อมกับบริวำรแต่ไกล ได้
ตรัสว่ำ นี้จะเป็นคู่สำวกชั้นเลิศของเรำ ทรงแสดงธรรมตำมจริยำแห่งบริวำรของสหำยทั้งสองให้ดำรงอยู่ใน
พระอรหัตแล้ว ได้ประทำนเอหิภิกขุอุปสัมปทำแก่พวกเขำว่ำ เธอทั้งหลำยจงเป็นภิกษุมำเถิด ธรรมอันเรำ
กล่ำวไว้ดีแล้ว เธอทั้งหลำย จงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด
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๓. กำรบรรลุธรรม
ท่ำนพระมหำโมคคัลลำนเถระ บวชได้ ๗ วัน เข้ำไปอำศัยบ้ำนกัลลวำลคำมในมคธรัฐ บำเพ็ญสมณ
ธรรม ถูกถีนมิทธะ คือควำมท้อแท้และควำมโงกง่วงครอบงำไม่สำมำรถบำเพ็ญสมณธรรมได้ พระศำสดำได้
เสด็จไปโปรดให้สลดใจ ด้วยพระดำรัสมี อำทิว่ำ โมคคัลลำนะ ควำมพยำยำมของเธอ อย่ำได้ไร้ผลเสียเลย
แล้วสอนธำตุกรรมฐำน ให้ท่ำนพิจำรณำร่ำงกำยแยกออกเป็นธำตุ ๔ คือ ปฐวี ธำตุดิน อำโป ธำตุน้ำ
เตโช ธำตุไฟ วำโย ธำตุลม เนื้อและหนังเป็นต้นเป็นธำตุดิน เลือดเป็นต้นเป็นธำตุน้ำ ควำมอบอุ่นใน
ร่ำงกำยเป็นธำตุไฟ ลมหำยใจเป็นต้นเป็นธำตุลม แต่ละส่วนนี้ไม่ใช่เรำไม่ใช่ของเรำ และไม่ใช่ตัวตนของเรำ
ท่ำนกำจัดควำมท้อแท้และควำมโงกง่วงได้แล้ว ส่งใจไปตำมกระแสเทศนำ ได้บรรลุมรรคทั้ง ๓ เบื้องบนโดย
ลำดับแห่งวิปัสสนำแล้ว ถึงที่สุดแห่งสำวกบำรมีญำณในขณะได้บรรลุผลอันเลิศ คือ อรหัตผล
๔. งำนประกำศพระศำสนำ
พระมหำโมคคัลลำนเถระทำงำนประกำศพระศำสนำสัมพันธ์เป็นอันดีกับพระสำรีบุตรเถระ ผู้เป็น
พระอัครสำวกเบื้องขวำ ดังจะเห็นได้จำกพระพุทธดำรัสที่ตรัสว่ำ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย สำรีบุตรเปรียบเหมือนมำรดำผู้ให้กำเนิดแก่บุตร โมคคัลลำนะเปรียบเหมือน
นำงนมผู้เลี้ยงทำรกที่เกิดแล้ว สำรีบุตรย่อมแนะนำให้ตั้งอยู่ในโสดำปัตติผล โมคคัลลำนะย่อมแนะนำให้ตั้งอยู่
ในคุณที่สูงขึ้นไป
๕. เอตทัคคะ
พระมหำโมคคัลลำนเถระ เมื่อสำเร็จพระอรหัตแล้ว เป็นผู้มีฤทธิ์มำก สำมำรถท่องเที่ยวไปยังเท
วโลกและในนรกได้ ปรำบผู้ร้ำยทั้งหลำย เช่น นันโทปนันทนำครำชเป็นต้นได้ จึงได้รับกำรยกย่องจำกพระ
ศำสดำ ว่ำเป็นผู้เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยในทำงเป็นผู้มีฤทิธิ์
๖. บุญญำธิกำร
ในอดีตกำลนำนหนึ่งอสงไขยกับอีกแสนกัป ในพุทธุปบำทกำลแห่งพระพุทธเจ้ำทรงพระนำมว่ำ
อโนมทัสสี พระมหำโมคคัลลำนะบังเกิดในตระกูลคหบดีมหำศำลชื่อสิริวัฒนกุฏุมพี มีสหำยชื่อสรทมำณพ
สรทมำณพ ออกบวชเป็นดำบสได้ทำบุญแล้วปรำรถนำตำแหน่งอัครสำวกที่ ๑ ในศำสนำของพระ
สมณโคดม และไปชวนสิริวัฒนกุฏุมพีให้ปรำรถนำตำแหน่ง สำวกที่ ๒ สิรวิ ัฒนกุฏุมพีได้ตกลงตำมนั้น แล้ว
ได้ถวำยมหำทำนแก่พระพุทธเจ้ำและพระสำวกเป็นเวลำ ๗ วัน วันสุดท้ำยได้ถวำยผ้ำมีรำคำมำก แล้ว
ปรำรถนำตำแหน่งอัครสำวกที่ ๒ เขำได้ทำกุศลกรรมตลอดมำ จนถึงชำติสุดท้ำย เกิดในครรภ์ของนำงโมค
คัลลีพรำหมณี มีชื่อว่ำโมคคัลลำนะ ออกบวชในพระพุทธศำสนำแล้ว ได้รับตำแหน่งอัครสำวกตำมปรำรถนำ
ที่ตั้งไว้
๗. ธรรมวำทะ
ไฟไม่ได้ตั้งใจเลยว่ำ เรำจะเผำไหม้คนโง่เขลำ คนโง่เขลำต่ำงหำกเข้ำไปหำไฟที่กำลังลุกอยู่แล้วให้ไฟ
ไหม้ตนเอง ดูก่อนมำรผู้ใจบำป ท่ำนเข้ำไปหำพระพุทธเจ้ำแล้วเผำตัวของท่ำนเอง เหมือนกับคนโง่ที่ไปจับไฟ
ดูก่อนมำรผู้ใจบำป ท่ำนเข้ำไปหำพระพุทธเจ้ำ แต่กลับได้บำปกลับมำซ้ำยังเข้ำใจผิดว่ำ ไม่เห็นจะบำปอะไร (
บำปแล้วยังโง่อีก )
๘. ปรินิพพำน
พระมหำโมคคัลลำนเถระ ปรินิพพำนที่ตำบลกำฬศิลำ แคว้นมคธ ก่อนพระศำสดำ แต่ภำยหลัง
พระสำรีบุตร ๑๕ วัน พระศำสดำเสด็จไปทำฌำปนกิจแล้วให้นำอัฐิธำตุมำก่อเจดีย์ บรรจุไว้ที่ใกล้ประตูเวฬุ
วันวิหำร
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๕. ประวัติ พระมหำกัสสปเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระมหำกัสสปเถระ ชื่อเดิมว่ำ ปิปผลิ เป็นชื่อที่บิดำและมำรดำตั้งให้ แต่มักเรียกกันตำมโคตรว่ำ
กัสสปะ
บิดำชื่อ กปิละ มำรดำไม่ปรำกฎชื่อ เป็นวรรณะพรำหมณ์ตระกูลมหำศำลเชื้อสำยกัสสปโคตร
ท่ำนเกิดที่หมู่บ้ำนพรำหมณ์ ชื่อมหำติตถะ ตั้งอยู่ในเมืองรำชคฤห์ ภำยหลังพระมหำบุรุษเสด็จอุบัติ
๒. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
พระมหำกัสสปเถระ เป็นลูกพรำหมณ์มหำศำล บิดำและมำรดำจึงต้องกำรผู้สืบเชื้อสำยวงค์ตระกูล
ได้จัดกำรให้แต่งงำนกับหญิงสำว ธิดำพรำหมณ์มหำศำลเหมือนกัน ชื่อ ภัททกำปิลำนี ในขณะท่ำนมีอำยุได้
๒๐ ปี นำงภัททกำปิลำนีมีอำยุได้ ๑๖ ปี แต่เพรำะทั้งคู่จุติมำจำกพรหมโลกและบำเพ็ญเนกขัมมบำรมีมำ
จึงไม่ยินดีเรื่องกำมำรมณ์เห็นโทษของกำรครองเรือนว่ำ ต้องคอยเป็นผู้รับบำปจำกกำรกระทำของผู้อื่น ใน
ที่สุดทั้งสองได้ตัดสินใจออกบวชโดยยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่ญำติและบริวำร พวกเขำได้ไปซื้อผ้ำกำสำว
พัสตร์และบำตรดินจำกตลำด ต่ำงฝ่ำยต่ำงปลงผมให้แก่กันเสร็จแล้วครองผ้ำกำสำวพัสตร์สะพำยบำตร ลง
จำกปรำสำทไปอย่ำงไม่มีควำมอำลัย
เมื่อปิปผลิและภัททกำปิลำนีเดินทำงไปด้วยกันได้ระยะหนึ่งแล้วปรึกษำกันว่ำกำรปฏิบัติเช่นนี้ ทำให้
ผู้พบเห็นติเตียนได้ เป็นกำรไม่สมควร จึงแยกทำงกัน นำงภัททกำปิลำนีไปถึงสำนักนำงภิกษุณีแห่งหนึ่ง แล้ว
บวชเป็นนำงภิกษุณีภำยหลังได้บรรลุพระอรหัตผล
เมื่อทั้งสองคนแยกทำงกัน พระศำสดำประทับอยู่ที่พระคันธกุฏี วัดเวฬุวันทรงทรำบถึงเหตุนั้น จึงได้
เสด็จไปประทับนั่งที่โคนต้นพหุปุตตนิโครธ ระหว่ำงเมืองรำชคฤห์กับเมืองนำลันทำ เพื่อรอรับกำรมำของเขำ
ต้นนิโครธนั้นมีลำต้นสีขำว ใบสีเขียวผลสีแดง ปิปผลิเห็นพระองค์แล้วคิดว่ำ ท่ำนผู้นี้ จักเป็นศำสดำของเรำ
เรำจักบวชอุทิศพระศำสดำองค์นี้ จึงน้อมตัวลงเดินเข้ำไปหำ ไหว้ ๓ ครั้ง แล้วกรำบทูลว่ำ ข้ำแต่พระองค์ผู้
เจริญ ขอพระผู้มีพระภำคเจ้ำจงเป็นศำสดำของข้ำพระองค์ ข้ำพระองค์เป็นสำวก ลำดับนั้น พระศำสดำได้
บวชให้ท่ำนด้วยทรงประทำนโอวำท ๓ ข้อ คือ
๑. ดูก่อนกัสสปะ เธอพึงศึกษำว่ำ เรำจักเข้ำไปตั้งควำมละอำย และควำมเกรงใจในภิกษุทั้งที่เป็น
เถระ ปำนกลำง และบวชใหม่
๒. ธรรมใดเป็นกุศล เรำจักเงี่ยโสตลงฟังธรรมนั้น พิจำรณำเนื้อควำมนั้น (ของธรรมนั้น )
๓. เรำจักไม่ทิ้งกำยคตำสติ คือพิจำรณำร่ำงกำย เป็นอำรมณ์ ( อยู่เสมอ )
วิธีบวชอย่ำงนี้เรียกว่ำ โอวำทปฏิคคณูปสัมปทำ แปลว่ำ กำรบวชด้วยกำรรับโอวำท
๓. กำรบรรลุธรรม
ครั้นบวชให้ท่ำนเสร็จแล้ว พระศำสดำทรงให้ท่ำนเป็นปัจฉำสมณะเสด็จไปตำมทำงได้หน่อยหนึ่ง
ทรงแวะข้ำงทำง แสดงอำกำรจะประทับนั่ง พระเถระทรำบดังนั้นจึงปูผ้ำสังฆำฏิอันเป็นแผ่นผ้ำผืนเก่ำของตน
เป็น ๔ ชิ้น ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่ง พระศำสดำประทับนั่งบนสังฆำฏินั้นเอำพระหัตถ์ลูบผ้ำพลำงตรัสว่ำ กัสส
ปะ สังฆำฏิอันเป็นแผ่นผ้ำเก่ำผืนนี้ของเธอ อ่อนนุ่ม พระเถระรู้ควำมประสงค์จึงกรำบทูลว่ำ ขอพระผู้มีพระ
ภำคเจ้ำ จงทรงห่มผ้ำสังฆำฏินี้เถิด พระเจ้ำข้ำ แล้วเธอจะห่มผ้ำอะไร พระศำสดำตรัสถำม พระเถระกรำบ
ทูลว่ำ เมื่อได้ผ้ำสำหรับห่มของพระองค์ ข้ำพระองค์จักห่มได้พระเจ้ำข้ำ พระศำสดำได้ทรงประทำนผ้ำห่ม
ของพระองค์แก่พระเถระ ๆ ได้ห่มผ้ำของพระศำสดำ มิได้ทำควำมถือตัวว่ำ เรำจะได้จีวรเครื่องใช้สอยของ
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พระพุทธเจ้ำแต่คิดว่ำตั้งแต่นี้ไปเรำจะทำอะไรให้ดีกว่ำนี้อีก จึงได้สมำทำนธุดงค์ ๑๓ ข้อ ในสำนักพระ
ศำสดำ หลังจำกบวชได้ ๘ วัน ก็ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทำ
๔. งำนประกำศพระศำสนำ
พระมหำกัสสปเถระ เป็นพระสันโดษมักน้อย ถือธุดงค์เป็นวัตร ธุดงค์ ๓ ข้อที่ถือตลอดชีวิตคือ ๑.
ทรงผ้ำบังสุกุลเป็นวัตร ๒. เที่ยวบินฑบำตเป็นวัตร ๓. อยู่ป่ำเป็นวัตร กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ของท่ำน
จึงไปในทำงเป็นแบบอย่ำงที่ดีของคนรุ่นหลังมำกกว่ำกำรแสดงธรรม ท่ำนได้แสดงคุณแห่งกำรถือธุดงค์ของ
ท่ำนแก่พระศำสดำ ๒ ประกำรคือ
๑. เป็นกำรอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน
๒. เพื่ออนุเครำะห์คนรุ่นหลัง จะได้ถือปฏิบัติตำม
พระศำสดำทรงประทำนสำธุกำรแก่ท่ำน แล้วตรัสว่ำ เธอได้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์และควำมสุขแก่ตน
แก่ชนเป็นอันมำก ทรงสรรเสริญท่ำนว่ำ เป็นผู้มักน้อย สันโดษ ตรัสสอนภิกษุทั้งหลำยให้ถือเป็นแบบอย่ำง
ดังนี้
๑. กัสสปะ เข้ำไปสู่ตระกูล ชักกำยและใจออกห่ำงประพฤติตนเป็นคน
ใหม่ไม่คุ้นเคยอยู่เป็นนิตย์ ไม่คะนองกำยวำจำใจ จิตไม่ข้องอยู่ในสกุลนั้น เพิกเฉย ตั้งจิตเป็นกลำงว่ำ ผู้ใคร่
ลำภจงได้ลำภ ผู้ใคร่บุญ จงได้บุญ ตนได้ลำภมีใจฉันใด ผู้อื่นก็มีใจฉันนั้น
๒. กัสสปะ มีจิตประกอบด้วยเมตตำ แสดงธรรมแก่ผู้อื่น
๓. ทรงสั่งสอนภิกษุให้ประพฤติดีประพฤติชอบ โดยยกท่ำนพระมหำกัสสปะเป็นตัวอย่ำง
งำนประกำศพระศำสนำที่สำคัญที่สุดของพระมหำกัสสปเถระ คือเป็นประธำนกำรทำสังคำยนำพระ
ธรรมวินัยครั้งแรก เมื่อพระพุทธเจ้ำเสด็จดับขันธปรินิพพำนแล้ว ปฐมสังคำยนำนี้ มีควำมสำคัญมำกได้ช่วย
รักษำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำให้ดำรงมั่นคงมำจวบถึงทุกวันนี้
๕. เอตทัคคะ
พระมหำกัสสปเถระ ได้รับกำรสรรเสริญจำกพระศำสดำเป็นต้นว่ำ เปรียบเสมือนด้วยพระจันทร์
เข้ำไปยังตระกูลทั้งหลำยไม่คะนองกำย ไม่คะนองจิต เป็นผู้ใหม่อยู่เป็นนิตย์ ไม่เย่อหยิ่ง วันหนึ่ง เมื่อ
ประทับนั่ง ในท่ำมกลำงหมู่พระอริยเจ้ำ ทรงตั้งพระเถระไว้ในตำแหน่งผู้เลิศแห่งภิกษุทั้งหลำย ผู้ทรงธุดงค์
และกล่ำวสอนธุดงค์ว่ำ ภิกษุทั้งหลำย กัสสปะนี้ เป็นผู้เลิศแห่งภิกษุสำวกทั้งหลำยของเรำ ผู้ทรงธุดงค์และ
กล่ำวสอนธุดงค์
๖. บุญญำธิกำร
นับย้อนหลังไปแสนกัปแต่กัปนี้ พระพุทธเจ้ำทรงพระนำมว่ำ ปทุมุตตระ ได้เสด็จอุบัติในโลก พระ
มหำกัสสปเถระนี้ได้เกิดเป็นกุฏุมพีนำมว่ำ เวเทหะ ในพระนครหงสวดีนับถือรัตนตรัย ได้เห็นพระสำวกผู้เลิศ
ทำงธุดงค์นำมว่ำ มหำนิสภเถระ เลื่อมใส่ในปฏิปทำของท่ำน จึงนิมนต์พระปทุมุตตรพุทธเจ้ำ พร้อมพระสงฆ์
มำถวำยภัตตำหำรแล้วตั้งควำมปรำรถนำตำแหน่งนั้น ได้กระทำบุญกรรมต่ำง ๆ มำตลอดหลำยพุทธันดร ใน
ชำติสุดท้ำยได้มำเกิดเป็นพระมหำกัสสปเถระ ได้รับตำแหน่งสมดังปรำรถนำทุกประกำร
๗. ธรรมวำทะ
ผู้ใดไม่มีควำมเคำรพในเพื่อนพรหมจรรย์ ผู้นั้นย่อมอยู่ห่ำงพระสัทธรรมเหมือนแผ่นดินที่อยู่ห่ำงจำกฟ้ำ
ผู้มีหิริและโอตตัปปะประจำใจตลอดเวลำ ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมงอกงำม
ภพใหม่ย่อมไม่มี
ภิกษุผู้ฟุ้งซ่ำนง่อนแง่น ถึงจะห่มผ้ำบังสุกุลก็ไม่งำม ไม่ต่ำงจำกลิงห่มหนังเสือ
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ภิกษุผู้ไม่ฟุ้งซ่ำนมั่นคง มีปัญญำ สำรวมอินทรีย์ห่มผ้ำบังสุกุล ย่อมงำมเหมือนรำชสีห์ บนยอด
ขุนเขำ
๘. ปรินิพพำน
พระมหำกัสสปเถระ เมื่อทำสังคำยนำพระธรรมวินัยเรียบร้อยแล้ว ได้จำพรรษำอยู่ที่เวฬุวนำรำม มี
อำยุประมำณ ๑๒๐ ปี จึงปรินิพพำน ณ ระหว่ำงกลำงกุกกุฏสัมปำตบรรพตทั้ง ๓ ลูก ในกรุงรำชคฤห์
******************************************

๖. ประวัติ พระมหำกัจจำยนเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระมหำกัจจำยนเถระ เดิมชื่อว่ำ กัญจนมำณพ เป็นชื่อที่มำรดำตั้งให้ เพรำะทำรกนั้นมีผิวกำย
เหมือนทองคำ แต่คนทั่วไปเรียกตำมโคตรว่ำ กัจจำนะ หรือ กัจจำยนะ
บิดำ ชื่อติริฏิวัจฉะ มำรดำไม่ปรำกฏชื่อ เป็นวรรณะพรำหมณ์ กัจจำยนโคตร บิดำเป็นปุโรหิตของ
พระเจ้ำจัณฑปัชโชต
เกิดที่เรือนปุโรหิต ของพระเจ้ำจัณฑปัชโชต ในกรุงอุชเชนี แคว้นวันตี ครั้นบิดำถึงแก่กรรม ได้รับ
ตำแหน่งปุโรหิตแทน
๒. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
พระเจ้ำจันฑปัชโชตได้ทรงสดับว่ำ พระพุทธเจ้ำทรงอุบัติขึ้นในโลก จึงส่งกัจจำยนะปุโรหิตไป เพื่อ
ทูลอำรำธนำพระศำสดำว่ำ ท่ำนอำจำรย์ ท่ำนจงไปที่พระอำรำมนั้นแล้ว ทูลนิมนต์พระศำสดำมำในวังนี้
ท่ำนปุโรหิตนั้นพร้อมกับบริวำรอีก ๗ คน เดินทำงออกจำกนครอุชเชนีไปยังพระนครสำวัตถีเพื่อเฝ้ำ
พระพุทธเจ้ำที่พระเชตวันมหำวิหำรพระพุทธเจ้ำได้ทรงแสดงธรรมแก่พวกเขำ กัจจำยนปุโรหิต พร้อมกับคนทั้ง
๗ ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมปฏิสัมภิทำ ๔ แล้ว พร้อมกับคนทั้ง ๗ ได้ทูลขอบรรพชำอุปสมบทกับพระ
ศำสดำ ลำดับนั้นพระศำสดำทรงเหยียดพระหัตถ์ตรัสว่ำ พวกเธอจงเป็นภิกษุ มำเถิด ขณะนั้นเอง พวกเขำ
ได้มีผมและหนวด ยำวประมำณ ๒ องคุลี ทรงบำตรและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์ ได้เป็นเหมือนพระเถระบวช
มำ ๖๐ พรรษำ ทั้ง ๗ องค์ได้บรรลุพระอรหัตผลก่อนบวช
๓. งำนประกำศพระพุทธศำสนำ
พระมหำกัจจำยนเถระ ทำประโยชน์ของตนให้สำเร็จอย่ำงนี้แล้ว วันหนึ่งจึงกรำบทูลพระศำสดำว่ำ
ข้ำแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้ำจัณฑปัชโชต ปรำรถนำจะไหว้พระบำทและฟังธรรมของพระองค์ พระเจ้ำข้ำ
พระศำสดำตรัสว่ำ กัจจำยนะ เธอนั่นแหละจงไปในวังนั้น เมื่อเธอไปถึงแล้วพระรำชำจักทรงเลื่อมใส พระ
เถระพร้อมกับภิกษุอีก ๗ รูป ได้ไปยังพระรำชวังนั้นตำมพระบัญชำของพระศำสดำ ได้ทำให้พระรำชำทรง
เลื่อมใส แล้วได้ประดิษฐำนพระพุทธศำสนำไว้ในอวันตีชนบทเรียบร้อยแล้ว จึงได้กลับมำเฝ้ำพระศำสดำอีก
เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ เสด็จดับขันธปรินิพพำนแล้ว พระมหำกัจจำยนะเถระ อยู่ที่ป่ำ
ไม้คุนธำ แขวงมธุรรำชธำนี พระเจ้ำมธุรรำชอวันตีบุตรเข้ำไปหำตรัสถำมถึงเรื่องที่พวกพรำหมณ์ถือว่ำ
วรรณะพรำหมณ์ประเสริฐที่สุด วรรณะอื่นเลว วรรณะพรำหมณ์ขำว วรรณะอื่นดำ วรรณะพรำหมณ์เป็น
บุตรของพระพรหม เกิดจำกปำกพรหม อันพระพรหมสร้ำงเป็นทำยำทของพระพรหม
พระเถระตอบว่ำ นั่นเป็นเพียงคำโฆษณำเท่ำนั้น แล้วได้อธิบำยให้พระเจ้ำมธุรรำช อวันตีบุตร ยอมรับ
ว่ำ วรรณะทั้ง ๔ เสมอกันตำมควำมจริงที่ปรำกฏ ๕ ประกำร คือ
๑. วรรณะใดมั่งมี วรรณะอื่นก็ยอมเป็นคนรับใช้
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๒. วรรณะใดประพฤติชั่วทำงกำย วำจำ และใจ วรรณะนั้นเมื่อตำยไป ย่อมตกนรกเสมอกัน
๓. วรรณะใดเว้นจำกกำรประพฤติชั่วทำงกำย วำจำ และใจ วรรณะนั้นเมื่อตำยไปย่อมเข้ำถึงสุคติ
โลกสวรรค์เหมือนกัน
๔. วรรณะใดประพฤติผิด เช่น ลักขโมย คดโกง ประพฤติผิดในกำมเป็นต้น วรรณะนั้น ต้องถูก
ลงโทษเหมือนกัน
๕. วรรณะใดออกบวชประพฤติดีปฏิบัติชอบ ก็มีผู้อภิวำทต้อนรับนิมนต์ให้นั่งบนอำสนะ นิมนต์ให้
รับปัจจัย ๔ หรือได้รับควำมคุ้มครองอันเป็นธรรมเสมอกัน
๔. เอตทัคคะ
พระมหำกัจจำยนเถระ เป็นผู้ฉลำดสำมำรถในกำรอธิบำยคำที่พระศำสดำตรัสไว้โดยย่อให้พิสดำร ได้
ตรงตำมพุทธประสงค์ทุกประกำร เช่น ครั้งหนึ่ง พระศำสดำทรงแสดงภัทเทกรัตตสูตรโดยย่อ แล้วเสด็จลุก
จำกอำสนะเข้ำสู่วิหำรที่ประทับ ภิกษุทั้งหลำยยังไม่เข้ำใจเนื้อควำม จึงอำรำธนำพระเถระอธิบำยให้ฟัง พระ
เถระอธิบำยขยำยควำมแห่งพระสูตรนั้นโดยพิสดำรแล้วบอกว่ำ ถ้ำรูปใดยังไม่แน่ใจก็ขอให้ไปทูลถำมพระ
ศำสดำ ภิกษุทั้งหลำยไปกรำบทูลถำมพระศำสดำตำมที่ท่ำนได้อธิบำย พระศำสดำทรงสรรเสริญท่ำนแล้วตรัส
ว่ำ ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย กัจจำยนะ เป็นคนมีปัญญำ ถ้ำพวกเธอถำมเนื้อควำมนั้นกับเรำ แม้เรำก็ต้องแก้
อย่ำงนั้นเหมือนกัน เนื้อควำมแห่งธรรมที่เรำแสดงไว้มีควำมหมำยอย่ำงนั้นแหละ เธอทั้งหลำยจงทรงจำ
เนื้อควำมนั้นไว้เถิดเพรำะฉะนั้น ท่ำนจึงได้รับแต่งตั้งจำกพระศำสดำว่ำ เป็นผู้เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้อธิบำย
เนื้อควำมย่อให้พิสดำร ด้วยพระดำรัสว่ำ ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย มหำกัจจำยนะเป็นเลิศกว่ำภิกษุสำวกทั้งหลำย
ของเรำ ผู้จำแนกเนื้อควำมที่เรำกล่ำวไว้โดยย่อให้พิสดำร
๕. บุญญำธิกำร
ในกำลแห่งพระพุทธเจ้ำ ทรงพระนำมว่ำ ปทุมุตตระ ท่ำนได้เกิดในตระกูลคหบดีมหำศำล พอเจริญ
วัยแล้ว วันหนึ่งได้ฟังธรรม ในสำนักพระศำสดำเห็น
พระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งพระศำสดำทรงตั้งไว้ในตำแหน่งจำแนกเนื้อควำม ที่ตรัสไว้โดยย่อให้พิสดำร เกิด
กุศลฉันทะปรำรถนำตำแหน่งนั้นบ้ำง จึงได้ตั้งปณิธำนทำบุญมีทำนเป็นต้นไว้เป็นอันมำกหลำยพุทธันดร จน
มำถึงพุทธุปบำทกำลแห่งพระพุทธเจ้ำของเรำทั้งหลำยนี้ จึงได้ถึงที่สุดแห่งสำวกบำรมีญำณ สมปณิธำนที่ได้ตั้ง
เอำไว้
๖. ธรรมวำทะ
วรรณะใดมั่งมี วรรณะอื่นก็ยอมเป็นคนรับใช้
วรรณะใดประพฤติชั่วทำงกำย วำจำ และใจ วรรณะนั้นเมื่อตำยไป ย่อมตกนรกเสมอกัน
วรรณะเว้นจำกกำรประพฤติชั่วทำงกำย วำจำ และใจ วรรณะนั้นเมื่อตำยไปย่อมเข้ำถึงสุคติ โลก
สวรรค์เหมือนกัน
วรรณะใดประพฤติผิด เช่น ลักขโมย คดโกง ประพฤติผิดในกำมเป็นต้น วรรณะนั้นต้องถูกลงโทษ
เหมือนกัน
วรรณะใดออกบวชประพฤติดีปฏิบัติชอบ ก็มีผู้อภิวำทต้อนรับ นิมนต์ให้นั่งบนอำสนะ นิมนต์ให้รับ
ปัจจัย ๔ หรือได้รับควำมคุ้มครองอันเป็นธรรมเสมอกัน
๗. ปรินิพพำน
พระมหำกัจจำยนเถระนิพพำนภำยหลังพระศำสดำ ตำมหลักฐำนในมธุรสูตรว่ำ พระเจ้ำมธุรรำช
ตรัสสรรเสริญพระธรรมเทศนำของท่ำนแล้วตรัสถำมว่ำ ขณะนี้พระผู้มีพระภำคเจ้ำประทับอยู่ที่ไหน ท่ำน
กรำบทูลว่ำ ปรินิพพำนแล้ว
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๗. ประวัติ พระโมฆรำชเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระโมฆรำชเถระ เชื่อเดิม โมฆรำช วรรณะพรำหมณ์ เป็นชำวโกศล เพรำะมีโรคประจำตัวที่รักษำ
ไม่หำย ได้รับควำมทุกข์ทรมำนมำก แม้จะเป็นคนใหญ่โตและมีทรัพย์สมบัติมำกมำยก็ช่วยไม่ได้ จึงได้ชื่อว่ำ
โมฆรำช แปลว่ำ รำชำผู้หำควำมสุขไม่ได้
เพรำะท่ำนได้เห็นโทษของร่ำงกำย จึงออกบวชเป็นฤำษีมอบตัวเป็นศิษย์ของพรำหมณ์พำวรี
พรำหมณ์พำวรีนั้นมีศิษย์เป็นจำนวนมำก ท่ำนกล่ำวว่ำมีถึง ๑๖,๐๐๐ คน แต่ที่เป็นศิษย์ผู้ใหญ่มีอยู่ ๑๖ คน
คือ อชิตะ ติสสะเมตเตยยะ ปุณณกะเมตตคู โธตกะ อุปสีวะ นันทะ เหมกะ โตเทยยะ กัปปะ ชตุกัณณี
ภัทรำวุธ อุทยะ โปสำละ โมฆรำช ปิงคิยะ
๒. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
พรำหมณ์พำวรีได้ทรำบข่ำวว่ำ พระสิทธัตถกุมำรเสด็จออกบรรพชำ ปฏิญำณว่ำเป็นผู้ตรัสรู้เองโดย
ชอบ สนใจใคร่จะสอบสวนหำควำมจริง จึงเรียกศิษย์ทั้ง ๑๖ คนมี อชิตะเป็นหัวหน้ำ ผูกปัญหำให้คนละ
หมวด ส่งไปเฝ้ำพระศำสดำซึ่งประทับอยู่ที่ปำสำณเจดีย์ เพื่อทูลถำมปัญหำ ศิษย์ทั้ง ๑๖ คน ได้ปฏิบัติตำม
คำของอำจำรย์เมื่อพระศำสดำแก้ปัญหำของพวกเขำจบลง ๑๕ คนได้บรรลุพระอรหัตผล ส่วนปิงคิยมำณพ
ได้บรรลุเพียงโสดำปัตติผล เพรำะจิตใจสับสนไม่แน่วแน่ ห่วงแต่พรำหมณ์พำวรี ผู้ที่เป็นทั้งลุงและอำจำรย์
ไม่ได้ส่งญำณตำมเทศนำโดยตลอด
เฉพำะโมฆรำชมำณพได้ทูลถำมปัญหำว่ำ ข้ำพระองค์จะพิจำรณำเห็นโลกอย่ำงไร มัจจุรำชจึงจะไม่
เห็น พระศำสดำได้ตรัสตอบว่ำ ดูก่อนโมฆรำช ท่ำนจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อ พิจำรณำเห็นโลกโดยควำมเป็นของ
ว่ำงเปล่ำ ถอนควำมเห็นว่ำตัวตนเสีย บุคคลพึงข้ำมพ้นมัจจุรำชไปได้ด้วยอุบำยเช่นนี้ ท่ำนพิจำรณำเห็นโลก
อย่ำงนี้ มัจจุรำชจึงจะไม่เห็น
เมื่อโมฆรำชมำณพฟังพระศำสดำแก้ปัญหำจบลง จิตของเขำก็หลุดพ้นจำกอำสวะทั้งปวง ไม่ถือมั่น
ด้วยอุปำทำน จึงได้ทูลของบรรพชำอุปสมบทกับพระศำสดำว่ำ ข้ำแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอข้ำพระองค์ พึงได้
บรรพชำอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภำค พระศำสดำตรัสแก่เขำว่ำ เธอจงเป็นภิกษุมำเถิด ธรรมวินัย
เรำกล่ำวไว้ดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิด ท่ำนได้บรรลุพระอรหัตผลก่อนบวช
๓. งำนประกำศพระศำสนำ
นับว่ำท่ำนเป็นกำลังสำคัญรูปหนึ่ง ในกำรประกำศพระศำสนำด้วยปฏิปทำปอน ๆ ของท่ำนในขณะที่
ท่ำนยังมีชีวิตอยู่และเป็นทิฏฐำนุคติแก่คนที่เกิดมำภำยหลังเมื่อท่ำนปรินิพพำนแล้ว
๔. เอตทัคคะ
พระโมฆรำชเถระนี้ ตั้งแต่บวชในพระพุทธศำสนำ ได้ใช้จีวรที่ปอนมำตลอด ต่อมำพระศำสดำ
ประทับอยู่ที่พระเชตวัน ทรงตั้งพระเถระทั้งหลำยไว้ในฐำนันดรต่ำง ๆ ได้ตั้งท่ำนไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่ำ
ภิกษุทั้งหลำย ผู้ทรงจีวรอันเศร้ำหมองในศำสนำของพระองค์
๕. บุญญำธิกำร
พระโมฆรำชเถระ ได้สร้ำงสมคุณควำมดีที่เป็นเหตุแห่งนิพพำนมำสิ้นกำลนำนในสมัยพระพุทธเจ้ำทรง
พระนำมว่ำ ปทุมุตตระ ได้เห็นพระศำสดำทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำย ผู้ทรง
จีวรบังสุกุล จึงได้สร้ำงสมคุณควำมดีแล้วปรำรถนำตำแหน่งนั้น ได้ทำบุญมำตลอดหลำยพุทธันดร จนชำติ
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สุดท้ำยได้ถือกำเนิดในเรือนพรำหมณ์ในพระนครสำวัตถี ก่อนที่พระทศพลของเรำทั้งหลำยจะเสด็จอุบัติ และ
ได้ถึงฝั่งแห่งสำวกบำรมีญำณตำมปณิธำนที่ได้ตั้งเอำไว้ดังกล่ำวแล้ว
๖. ธรรมวำทะ
เพรำะกรรมคือกำรเอำไฟเผำลนพื้นหอฉัน เรำจึงถูกทุกขเวทนำเบียดเบียนไหม้ในนรกพันปี
ด้วยเศษกรรมนั้นที่ยังเหลือ เรำเกิดเป็นมนุษย์ ต้องมีรอยตำหนิในร่ำงกำยถึง ๕๐๐ ชำติ
เพรำะอำนำจของกรรมนั้น เรำเป็นโรคเรื้อนอย่ำงหนัก เสวยมหันตทุกข์ถึง ๕๐๐ ชำติ
๗. ปรินิพพำน
พระโมฆรำชเถระ ครั้นบรรลุพระอรหัตผลอันเป็นประโยชน์ตน และได้ช่วยพระศำสดำประกำศพุทธ
ศำสนำตำมควำมสำมำรถแล้ว ก็ได้ปรินิพพำนไปตำมสัจธรรมของชีวิต
*************************************

๘. ประวัติ พระรำธเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระรำธเถระ ชื่อเดิม รำธมำณพ บิดำมำรดำตั้งให้
บิดำและมำรดำ เป็นคนวรรณะพรำหมณ์ แต่ไม่ปรำกฏชื่อในตำนำน
เกิดที่บ้ำนพรำหมณ์ ในเมืองรำชคฤห์
๒. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
พระรำธเถระ ในสมัยเป็นฆรำวำส บุตรและภรรยำไม่นับถือ ไม่เลี้ยงดู
จึงเข้ำวัดตั้งใจว่ำจะบวชแล้วอยู่รอวันตำยไปวัน ๆ หนึ่ง ได้ขอบวชกับพระเถระทั้งหลำย
แต่ไม่มีใครบวชให้
วันหนึ่ง พระศำสดำทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลำใกล้รุ่งอันเป็นพุทธกิจอย่ำงหนึ่ง ทรงเห็นพรำหมณ์นั้น
เข้ำไปในข่ำยแห่งพระญำณ ได้เสด็จไปโปรดตรัสถำมว่ำ พรำหมณ์ท่ำนกำลังทำอะไร เขำกรำบทูลว่ำ ข้ำ
พระองค์กำลังทำวัตรปฏิบัติภิกษุทั้งหลำยอยู่พระเจ้ำข้ำ ตรัสถำมต่อว่ำ เธอได้รับกำรสงเครำะห์จำกภิกษุ
เหล่ำนั้นหรือ เขำทูลว่ำได้พระเจ้ำข้ำ ได้เพียงอำหำร แต่ท่ำนไม่บวชให้ข้ำพระองค์
พระศำสดำรับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องนั้น แล้วตรัสถำมว่ำใครระลึกถึงอุปกำระของ
พรำหมณ์นี้ได้บ้ำง พระสำรีบุตรเถระกรำบทูลว่ำ ท่ำนระลึกได้ครั้งหนึ่งเมื่อท่ำนเที่ยวบิณฑบำต ในพระนคร
รำชคฤห์ พรำหมณ์นี้ได้แนะนำให้คนถวำยข้ำวท่ำนทัพพีหนึ่ง พระศำสดำทรงประทำนสำธุกำรแก่ท่ำนแล้ว
ตรัสว่ำ สำรีบุตร เธอเป็นสัตบุรุษที่มีควำมกตัญญูกตเวที แล้วทรงมอบหมำยให้พระสำรีบุตร เป็นพระ
อุปัชฌำย์บวชให้รำธพรำหมณ์นั้น
กำรบวชให้รำธพรำหมณ์นี้ ตรัสให้ยกเลิกวิธีอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์ มำเป็นกำรบวชโดยสงฆ์
รับผิดชอบ ซึ่งต้องมีพระภิกษุอย่ำงต่ำที่สุด ๕ รูปประชุมกันจึงบวชได้ โดยแบ่งกันทำหน้ำที่ ๓ ฝ่ำย คือ
๑. เป็นพระอุปฌำย์ ๑ รูป ๒. เป็นพระกรรมวำจำจำรย์และพระอนุสำวนำจำรย์อย่ำงละ ๑ รูป ๓.
นอกนั้นร่วมรับรู้ว่ำกำรบวชนั้นถูกต้องหรือไม่ กำรบวชวิธีนี้ เรียกว่ำ ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทำ แปลว่ำ
กำรบวชด้วยกรรมมีญัตติเป็นที่ ๔ หมำยควำมว่ำ มีกำรตั้งญัตติ คือกำรประกำศให้สงฆ์ทรำบ ๑ ครั้ง มี
อนุสำวนำ คือกำรบอกให้สงฆ์ตรวจสอบว่ำกำรบวชนั้นถูกต้องหรือไม่ ๓ ครั้ง พระรำธเถระ เป็นรูปแรกใน
พระพุทธศำสนำที่บวชด้วยวิธนี ี้

17
๓. กำรบรรลุธรรม
พระรำธเถระ ครั้นบวชแล้ว ถึงแม้จะเป็นพระผู้เฒ่ำ เป็นหลวงตำ แต่ก็เป็นผู้ว่ำง่ำยใคร่ศึกษำ ใคร
แนะนำสั่งสอนอย่ำงไรไม่เคยโกรธ ยอมรับฟังและปฏิบัติตำมด้วยควำมเคำรพ แต่เพรำะท่ำนมีบุญน้อย ทั้ง
อำหำร ทั้งที่อยู่อำศัย จึงมักไม่พอแก่กำรดำรงชีวิต จึงตกเป็นภำระของพระอุปฌำย์ ต้องช่วยสงเครำะห์
ตลอดมำ วันหนึ่งท่ำนเข้ำไปเฝ้ำพระศำสดำทูลขอให้แสดงธรรมย่อ ๆ พอให้ท่ำนเกิดกำลังใจยินดีในวิเวกไม่
ประมำทและมีควำมเพียร เพื่อควำมพ้นทุกข์
พระศำสดำตรัสว่ำ รำธะ ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร และวิญญำณเป็นมำร เธอจง
ละควำมกำหนัดด้วยอำนำจควำมพอใจรักใคร่ในขันธ์ ๕ นั้นเสีย ท่ำนรับพุทธโอวำทแล้วจำริกไปกับพระ
อุปัชฌำย์ พยำยำมปฏิบัติตำมพระโอวำทนั้น ไม่นำนก็ได้สำเร็จพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทำ ๔
๔. งำนประกำศพระศำสนำ
พระรำธเถระบวชในพระพุทธศำสนำ เมื่อท่ำนเป็นผู้เฒ่ำแก่มำกแล้ว คงช่วยงำนพระศำสนำด้วย
กำลังกำย กำลังวำจำเหมือนรูปอื่นไม่ได้ แต่ท่ำนได้ช่วยประกำศพระศำสนำด้วยปฏิปทำที่ดีงำมของท่ำน
ด้วยควำมเป็นผู้ว่ำง่ำย ใครแนะนำสั่งสอนอะไรยินดีรับฟังด้วยควำมเคำรพ ไม่เคยโกรธ เป็นเหตุให้พระ
ศำสดำนำท่ำนมำเป็นอุทำหรณ์สั่งสอนภิกษุทั้งหลำยว่ำ ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ธรรมดำภิกษุควร เป็นผู้ว่ำง่ำย
เหมือนรำธะ แม้อำจำรย์ชี้โทษ กล่ำวสอนอยู่ก็ไม่ควรโกรธ ควรเห็นบุคคลผู้ให้โอวำท เหมือนบุคคลผู้บอก
ขุมทรัพย์ให้
๕. เอตทัคคะ
เพรำะพระรำธเถระ เป็นผู้ว่ำง่ำยสอนง่ำยใคร่กำรศึกษำทำให้พระศำสดำและ พระอุปัชฌำย์เป็นต้น
มีแต่ควำมเมตตำสั่งสอนท่ำนเสมอ จึงทำให้ท่ำนมีปฏิภำณ คือปัญญำแจ่มแจ้งในเทศนำ เพรำะได้รับฟังบ่อย
ๆ พระศำสดำจึงทรงตั้งท่ำนไว้ในเอตทัคคะว่ำเป็นผู้เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำย ผู้มีปฏิภำณคือญำณแจ่มแจ้งใน
ธรรมเทศนำ
๖. บุญญำธิกำร
ในกำลแห่งพระพุทธเจ้ำทรงพระนำมว่ำ ปทุมุตตะ พระรำธเถระนี้ได้เกิดเป็นพรำหมณ์ ได้เห็นพระ
ศำสดำทรงตั้งพระสำวกรูปหนึ่งซึ่งมีปฏิภำณแตกฉำนไว้ในเอตทัคคะได้เกิดกุศลฉันทะในตำแหน่งนั้นบ้ำง จึงได้
ทำสักกำระบูชำพระศำสดำพร้อมกับภิกษุสงฆ์กรำบลงแทบพระบำท ปรำรถนำฐำนันดรนั้น พระศำสดำทรง
พยำกรณ์แก่เขำแล้ว ได้ทำบุญกุศลมำกมำยหลำยพุทธันดร จนชำติสุดท้ำยเกิดเป็นพรำหมณ์ในพระนครรำ
ชคฤห์ถึงฝั่งแห่งสำวกบำรมีญำณดังกล่ำวแล้ว
๗. ปรินิพพำน
พระรำธเถระ ได้พำกเพียรพยำยำมจนได้บรรลุพระอรหัตผลอันเป็นประโยชน์สูงสุดของมนุษย์เรำ
และได้ปฏิบัติตนให้เป็นทิฏฐำนุคติของประชุมชนที่เกิดมำในภำยหลังแล้วสุดท้ำยก็ได้ปรินิพพำน พ้นจำก
วัฏสงสำร อย่ำงสิ้นเชิง
*************************************
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๙. ประวัติพระปุณณมันตำนีบุตรเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระปุณณมันตำนีเถระ ชื่อเดิม ปุณณะ เป็นชื่อที่ญำติทั้งหลำยตั้งให้แต่เพรำะเป็นบุตรของนำงมัน
ตำนี คนทั้งหลำยจึงเรียกว่ำ ปุณณมันตำนีบุตร
บิดำ ไม่ปรำกฏชื่อ มำรดำชื่อนำงมันตำนี เป็นน้องสำวพระอัญญำโกณฑัญญะ วรรณะพรำหมณ์
เกิดที่บ้ำนพรำหมณ์ ชื่อ โทณวัตถุ อยู่ไม่ไกลจำกนครกบิลพัสดุ์
๒. มูลเหตุของกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
เมื่อพระศำสดำประทับที่เมืองรำชคฤห์ พร้อมกับพระอัญญำโกณฑัญญะและพระมหำสำวกอีกจำนวน
มำก ปุณณมำณพไปเยี่ยมหลวงลุง จึงได้บรรพชำอุปสมบท พระอัญญำโกณฑัญญะเป็นอุปัชฌำย์ แล้ว
กลับมำยังกรุงกบิลพัสดุ์ อำศัยอยู่ที่ชำติภูมิ บำเพ็ญภำวนำไม่นำนก็ได้สำเร็จเป็นอรหันต์
๓. งำนประกำศพระพุทธศำสนำ
ท่ำนได้บวชให้กุลบุตรจำนวน ๕๐๐ รูป และสอนให้ปฏิบัติตำมกถำวัตถุ ๑๐ ประกำร จนได้บรรลุ
พระอรหัตผลทั้งหมด
ครั้งนั้นพระศำสดำได้เสด็จจำกเมืองรำชคฤห์ ไปยังเมืองสำวัตถี พระปุณณมันตำนีได้ไปเฝ้ำพระทศ
พลจนถึงพระคันธกุฎี พระชินสีห์ได้ทรงแสดงธรรมนำให้ให้เกิดปรำโมทย์ จึงได้กรำบลำพระตถำคตไปยังอันธ
วัน นั่งพักกลำงวันสงบกำยใจ ณ โคนไม้ต้นหนึ่ง พระสำรีบุตรเถระได้เข้ำไปหำ แล้วสนทนำไต่ถำมข้อควำม
ในวิสุทธิ ๗ ประกำร พระเถระวิสัชชนำอุปมำเหมือนรถเจ็ดผลัด จัดรับส่งมุ่งตรงต่อพระนิพพำน ต่ำงก็เบิก
บำนอนุโมทนำคำภำษิตที่ดื่มด่ำฉ่ำจิตของกันและกัน
๔. เอตทัคคะ
เพรำะพระปุณณมันตำนีเถระ มีวำทะในกำรแสดงธรรมลึกล้ำด้วยอุปมำภำยหลัง พระศำสดำ
ประทับนั่ง ณ ท่ำมกลำงภิกษุบริษัท จึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลำยตั้งท่ำนไว้ในเอตทัคคะว่ำ ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย
ปุณณะนี้เป็นเลิศแห่งภิกษุสำวกทั้งหลำยของเรำผู้เป็นพระธรรมถึก
๕. บุญญำธิกำร
แม้พระปุณณมันตำนีเถระนี้ เห็นพระปทุมุตตรศำสดำ มีพุทธบัญชำตั้งสำวกผู้ฉลำดไตรปิฏก ยกให้
เป็นผู้ประเสริฐล้ำเลิศในด้ำนกำรเป็นพระธรรมกถึก จึงน้อมนึกจำนงหมำยอยำกได้ตำแหน่งนั้น พระศำสดำ
จำรย์ทรงรับรองว่ำต้องสมประสงค์ จึงมุ่งตรงต่อบุญกรรม ทำแต่ควำมดี มำชำตินี้จึงได้ฐำนันดรสมดังพรที่ขอ
ไว้
๖. ธรรมวำทะ
บุคคลควรสมำคมกับสัตบุรุษผู้ฉลำด ชี้แจงให้ทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ นักปรำชญ์ทั้งหลำย ย่อมไม่
ประมำท เห็นแจ้งด้วยปัญญำ จึงได้บรรลุประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ลึกซึ้ง ละเอียด สุขุม เห็นได้ยำก
๗. ปรินิพพำน
พระปุณณมันตำนีบุตรเถระ ได้ช่วยพระศำสดำประกำศพระพุทธศำสนำจนตลอดชีวิตแล้วได้
ปรินิพพำนด้วยอนุปำทิเสสนิพพำน ไม่มีภพใหม่ อีกต่อไป
*****************************
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๑๐. ประวัติ พระกำฬุทำยีเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระกำฬุทำยีเถระ ชื่อเดิม อุทำยี เป็นชื่อที่บิดำและมำรดำตั้งให้ เพรำะเขำเกิดในวันที่ชำวพระนคร
ทั้งสิ้นมีจิตเบิกบำน แต่เพรำะเขำมีผิวพรรณค่อนข้ำงดำ คนทั้งหลำยจึงเรียกว่ำ กำฬุทำยี
เกิดในตระกูลอำมำตย์ในกรุงกบิลพัสดุ์ เกิดวันเดียวกันกับพระโพธิสัตว์ อันผู้ที่เกิดวันเดียวกันกับพระ
โพธิสัตว์ที่เรียกว่ำ สหชำตินั้นมี ๗ คือ ๑. ต้นโพธิพฤกษ์ ๒. มำรดำของพระรำหุล ๓. ขุมทรัพย์ ๔ แห่ง ๔.
พระอำนนท์ ๕ ม้ำกัณฐกะ ๖. นำยฉันนะ ๗. กำฬุทำยีอำมำตย์
๒. มูลเหตุของกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
หลังจำกที่พระมหำสัตว์เสด็จมหำเนษกรมพระเจ้ำสุทโธทนะพุทธบิดำ ทรงคอยสดับข่ำวตลอดเวลำ
จนมำทรำบว่ำได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมำสัมโพธิญำณ กำลังประดิษฐำนพระศำสนำอยู่ในแคว้นมธค ใคร่จะ
ทอดพระเนตรพระโอรส จึงได้โปรดให้อำมำตย์พร้อมบริวำร นำข่ำวสำรไปกรำบทูลพระศำสดำ เพื่อเสด็จ
มำยังกบิลพัสดุ์ แต่อำมำตย์เหล่ำนั้นได้สำเร็จพระอรหันต์ บวชในพระพุทธศำสนำ มิได้กลับมำตำมรับสั่งถึง
๙ ครั้ง สุดท้ำยทรงส่งกำฬุทำยีพร้อมกับบริวำรไป ได้ฟังพระธรรมเทศนำแล้วบรรลุพระอรหัตผลทั้งหมด จึง
ทูลขอบรรพชำอุปสมบท
๓. งำนประกำศพระศำสนำ
กำฬุทำยีอำมำตย์ เมื่อได้บวชในพระพุทธศำสนำแล้ว ครั้นถึงเวลำใกล้เข้ำพรรษำ เห็นว่ำเป็นเวลำ
อันเหมำะสมที่จะทูลเชิญพระบรมศำสดำเสด็จมำยังกบัลพัสดุ์ จึงได้ทูลพรรณนำหนทำงที่จะเสด็จดำเนินให้
เพลิดเพลินด้วยคำถำ ๖๐ คำถำ เป็นต้นว่ำ ข้ำแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดนี้ หมู่ไม้กำลังผลัดใบ ใบเก่ำล่วงไป
ใบใหม่เกิดแทนดูแล้วแสนเจริญตำ สีแดงเจิดจ้ำอุปมำดังถ่ำนเพลิง น่ำรื่นเริงทั่วพนำวันไม้ดอกก็ออกดอกทั่ว
กัน บ้ำงก็บำน บ้ำงยังตูม เป็นที่ลุ่มหลงแห่งภมรกลิ่นเกษรหอมกระจำยไปทั่วทิศ ชวนรื่นรมย์ดวงจิตทั้ง
มนุษย์และเทวดำที่ได้มำพบเห็น ไม้ผลก็ออกผล ให้ทั้งคนและสัตว์ป่ำ พอสืบชีวำอยู่ได้ตำมวิสัยของผู้มีเมตตำ
ไม่เบียดเบียนเข่นฆ่ำ ชีวิตใคร อำกำศก็สบำยไม่หนำวนักไม่ร้อนนัก จะหยุดพักหรือเดินทำงก็ไม่สร้ำงปัญหำ
โรคไม่เบียดเบียน ขอเชิญพระพิชิตมำรคมนำกำรสู่กบิลพัสดุ์ เพื่อตรัสเทศนำโปรดพระบิดำและประยูรญำติ
ประกำศ ญำตัตถจริยำ ตำมธรรมดำของสัมมำสัมพุทธะ พระพุทธเจ้ำข้ำ
เมื่อพระบรมศำสดำทรงรับอำรำธนำว่ำเสด็จกบิลพัสดุ์นคร พระเถระได้ล่วงหน้ำไปก่อน เพื่อถวำย
พระพรให้ทรงทรำบ จอมกษัตริย์ทรงต้อนรับด้วยควำมเคำรพเลื่อมใส ได้ถวำยอำหำรบิณฑบำต มิได้ขำดทุก
ๆ วัน พร้อมกันนั้นพระประยูรญำติก็ศรัทธำเลื่อมใส เคำรพพระรัตนตรัยโดยทั่วกัน สิ้นเวลำ ๖๐ วัน พระ
ศำสดำจำรย์จึงเสด็จถึงกบิลพัสดุ์ โปรดจอมกษัตริย์และพระประยูรญำติ ประกำศพระพุทธศำสนำในสักกประ
เทศ แล้วได้เสด็จไปประทับอยู่ที่นิโครธำรำม
๔. เอตทัคคะ
พระกำฬุทำยีเถระ เป็นผู้เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยด้ำน ทำตระกูลให้เลื่อมใส
๕. บุญญำธิกำร
พระกำฬุทำยีเถระนี้ ในกำลแห่งพระพุทธเจ้ำทรงพระนำมว่ำ ปทุมุตตระ ได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งที่พระ
ศำสดำทรงสถำปนำไว้ในตำแหน่ง ที่เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส ได้ตั้งควำมปรำรถนำไว้แล้ว
ทำบุญตลอดมำจนได้สำเร็จสมปรำรถนำในสมัยแห่งพระพุทธเจ้ำของเรำทั้งหลำย
๖. ธรรมวำทะ
บุรุษผู้มีควำมเพียรมีปัญญำกว้ำงขวำง เกิดในสกุลใดย่อมทำสกุลนั้นให้บริสุทธิ์สะอำด
๗. ปรินิพพำน
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พระกำฬุทำยีเถระ ได้บรรลุพระอรหัตผลอันเป็นประโยชน์สูงสุดของตนแล้วได้ช่วย พระศำสดำ
ประกำศพระศำสนำตำมควำมสำมำรถ ในที่สุดก็ได้ปรินิพพำนไปตำมกฎของธรรมดำ คือ ควำมเกิดขึ้น
ตั้งอยู่ และดับไป
**********************************

๑๑. ประวัติ พระนันทเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระนันทเถระ พระนำมเดิมว่ำ นันทะ เป็นพระนำมที่พระประยูรญำติ
ทรงขนำนให้ เพรำะควำมดีใจในวันที่พระกุมำรประสูติ
พระบิดำ ทรงพระนำมว่ำ สุทโธทนะ พระมำรดำ ทรงพระนำมว่ำ มหำปชำบดีโคตมี
๒. มูลเหตุของกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
เมื่อพระศำสดำเสด็จมำยังกบิลพัสดุ์ วันแรกทรงกระทำฝนโบกขรพรรษให้ตกลงมำ ให้เป็นต้นเรื่องที่
จะเทศนำเวสสันดรชำดก วันที่ ๒ ทรงโปรดพระชนกให้เป็นโสดำบัน ด้วยพระคำถำว่ำ
“บรรพชิตไม่พึงประมำทในบิณฑบำตอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับ บุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริต เพรำะ
ผู้ประพฤติธรรมอยู่เสมอ ย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้ำ แล้วได้เสด็จไปยัง พระรำชนิเวศน์เทศนำ
โปรดพระนำงมหำปชำบดีให้เป็นพระโสดำบัน และเลื่อนชั้นพระบิดำขึ้นเป็น สกทำคำมี ด้วยพระอนุศำสนีว่ำ
บุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริต อย่ำประพฤติธรรมแบบทุจริต เพรำะผู้ประพฤติธรรมอยู่เสมอ ย่อมอยู่เป็น
สุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้ำ”
ในวันที่ ๓ ทรงเสด็จยังพระรำชนิเวศน์เพื่อบิณฑบำตในวโรกำสอำวำหมงคลของ นันทกุมำร ให้เธอ
รับบำตร ตรัสมงคลแก่เขำจบแล้ว ไม่รับเอำบำตรกลับมำ เสด็จมุ่งหน้ำไปยังวิหำรให้นันทกุมำรถือบำตรตำม
ไปด้วยจิตใจร้อนรนคิดถึงคนที่ตนรัก ถึงสำนักนิโครธำรำม ได้ตรัสถำมว่ำจะบวชหรือนันทะ พระกุมำรไม่อำจ
ปฏิเสธเพรำะเหตุแห่งควำมเคำรพและเกรงใจในพระศำสดำ จึงทูลว่ำ พระเจ้ำข้ำ ข้ำพระองค์จะบวชจึงทรง
ประทำนให้ภิกษุทั้งหลำยบวชให้ ไม่นำนนักก็ได้สำเร็จพระอรหัตผล
๓. งำนประกำศพระศำสนำ
ปฏิปทำของพระนันทเถระ เป็นเหตุให้พระศำสดำทรงเปล่งอุทำนว่ำ เปือกตมคือกำม ใครข้ำมได้
หนำมคือกำมผู้ใดทำลำยแล้ว ผู้นั้นสิ้นโมหะ ย่อมไม่หวั่นไหวทั้งในควำมสุขและควำมทุกข์
๔. เอตทัคคะ
พระนันทเถระได้รับควำมทุกข์ทรมำนในด้ำนจิตใจ เพรำะควำมคิดถึงนำงชนบท กัลยำนี และได้รับ
ควำมอับอำยที่ถูกเพื่อนพรหมจำรีล้อว่ำ ประพฤติพรหมจรรย์เพรำะอยำกได้นำงอัปสร จึงคิดว่ำ ที่เรำต้อง
ประสบกับเรื่องแปลกประหลำดเช่นนี้ก็เพรำะเรำไม่สำรวมอินทรีย์ คือ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย และใจ
นั่นเอง ดังนี้แล้วเกิดควำมอุตสำหะมีหิริโอตตัปปะเป็นกำลัง ตั้งควำมสำรวมอินทรีย์อย่ำงสูงสุด พระศำสดำ
ทรงทรำบดังนั้น จึงทรงตั้งท่ำนในเอตทัคคะว่ำ เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้สำรวมอินทรีย์
๕. บุญญำธิกำร
แม้พระนันทเถระนี้ ก็ได้บำเพ็ญบำรมีอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพำนไว้ในสำนักของพระพุทธเจ้ำ
มำกมำยหลำยพระองค์ ได้เห็นพระปทุมุตตรศำสดำ ทำงสถำปนำพระเถระรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเลิศกว่ำ
ภิกษุทั้งหลำยในด้ำนควำมสำรวมอินทรีย์ มีกุศลฉันทะปรำรถนำตำแหน่งเช่นนั้นบ้ำง จึงได้ตั้งใจทำควำมดีที่
เป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งตำแหน่งนั้นลุถึงกำลแห่งพระโคดม จึงได้สมควรควำมปรำรถนำ ใช้เวลำหนึ่งแสนกัป
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๖. ธรรมวำทะ
เพรำะไม่พิจำรณำให้ลึกซึ้งถึงควำมจริงของชีวิต คนเรำจึงติดอยู่กับร่ำงกำย ขวนขวำยแต่กำรแต่งตัว
ลุ่มหลงเมำมัวในกำมำรมณ์ แต่พระโคดมทรงสอนให้รู้ซึ้งถึงชีวิตเรำจึงเปลื้องจิตจำกพันธนำกำร พ้นสถำนแห่ง
ภพสำม ( สู่ควำมสุขอย่ำงแท้จริง )
๗. ปรินิพพำน
พระนันทเถระ ครั้นสำเร็จพระอรหันต์แล้ว ได้ช่วยพระศำสดำประกำศพระศำสนำตำมควำมสำมำรถ
สุดท้ำยได้ปรินิพพำนด้วยอนุปทิเสสนิพพำน ดับสังขำรอย่ำงสิ้นเชิง
***********************************

๑๒. ประวัติ พระรำหุลเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระรำหุลเถระ นำมเดิม รำหุล เป็นพระนำมที่ตั้งตำมอุทำนของพระสิทธัตถะ พระรำชบิดำ ที่ตรัส
ว่ำ รำหุล ชำต เครื่องผูกเกิดขึ้นแล้ว เมื่อทรงทรำบข่ำวว่ำ พระกุมำรประสูติ
พระบิดำ ทรงพระนำมว่ำ สิทธัตถะ
พระมำรดำ ทรงพระนำมว่ำ ยโสธรำ หรือพิมพำ
๒. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทะศำสนำ
พระศำสดำเสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ ในวันที่ ๓ ทรงบวชให้นัทกุมำรในวันที่ ๗ พระมำรดำพระ
รำหุลทรงให้พระกุมำรไปทูลขอมรดกกับพระองค์ พระผู้มีพระภำค ทรงพระดำริว่ำ กุมำรนี้อยำกได้ทรัพย์
ของบิดำ แต่ว่ำทรัพย์นั้นพันธนำใจให้เกิดทุกข์ไม่สุขจริง เรำจะให้ทรัพย์ประเสริฐยิ่ง ๗ ประกำร ที่เรำชนะ
มำรได้มำ จึงรับสั่งหำท่ำนพระสำรีบุตร มีพุทธดำรัสว่ำ สำรีบุตร เธอจงจัดกำรให้รำหุลกุมำรนี้บรรพชำ
พระเถระจึงทูลถำมถึงวิธีบรรพชำ พระศำสดำตรัสให้ใช้ตำมวิธีติสรณคมนูปสัมปทำ เปล่งวำจำถึง พระ
รัตนตรัยให้พระกุมำรบวช วิธีนี้ได้ใช้กันสืบมำถึงทุกวันนี้ เรียกว่ำ บวชเณร
พระรำหุลเถระนี้ได้เป็นสำมเณรรูปแรกในพระพุทธศำสนำ ครั้นอำยุครบ ๒๐ ปี จึงอุปสมบทด้วย
วิธีญัตติจตุตถกรรมในสมัยเป็นสำมเณร ท่ำนสนใจใคร่ศึกษำพระธรรมวินัย ลุกขึ้นแต่เช้ำเอำมือทั้งสองกอบ
ทรำยได้เต็ม แล้วตั้งควำมปรำรถนำว่ำ ขอให้ตนได้รับโอวำทจำกพระศำสดำหรือพระอุปัชฌำย์อำจำรย์จดจำ
และเข้ำใจให้ได้จำนวนเท่ำเม็ดทรำยในกอบนี้
วันหนึ่งท่ำนอยู่ในสวนมะม่วงแห่งหนึ่ง พระศำสดำเสด็จเข้ำไปหำ แล้วตรัสจูฬรำหุโลวำทสูตร แสดง
โทษของกำรกล่ำวมุสำ อุปมำเปรียบกับน้ำที่ทรงคว่ำขันเททิ้งไปว่ำ ผู้ที่กล่ำวมุสำทั้งที่รู้อยู่แก่ใจ ควำมเป็น
สมณะ ของเขำก็ไม่ต่ำงอะไรกับน้ำในขันนี้ แล้วทรงชี้ให้เห็นว่ำ ไม่มีบำปกรรมอะไร ที่ผู้หมดควำมละอำยใจ
กล่ำวเท็จ ทั้ง ๆ ที่รู้จะทำไม่ได้
ต่อมำได้ฟังมหำรำหุโลวำทสูตรใจควำมว่ำ ให้พิจำรณำร่ำงกำยให้เห็นเป็นธำตุ ๕ ประกำร คือ ดิน
น้ำ ลม ไฟ อำกำศ นั่นไม่ใช่ของเรำ เรำไม่ได้เป็นนั่น นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรำ แล้วตรัสสอนให้อบรมจิตคิด
ให้เหมือนกับธำตุแต่ละอย่ำงว่ำ แม้จะมีสิ่งที่น่ำปรำรถนำ หรือไม่น่ำปรำรถนำ ถูกต้อง ก็ไม่มีอำกำรพอใจรัก
ใคร่ หรือเบื่อหน่ำยเกลียดชัง
สุดท้ำยทรงสอนให้เจริญเมตตำภำวนำ เพื่อละพยำบำท เจริญกรุณำภำวนำเพื่อละวิหิงสำ เจริญ
มุทิตำภำวนำ เพื่อละควำมริษยำ เจริญอุเบกขำภำวนำ เพื่อละควำมขัดใจ เจริญอสุภภำวนำ เพื่อละรำคะ
เจริญอนิจสัญญำภำวนำ เพื่อละอัสมิมำนะ ท่ำนได้พยำยำมฝึกใจไปตำมนั้น ในที่สุดได้สำเร็จพระอรหัตผล
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๓. งำนประกำศพระศำสนำ
พระรำหุลเถระนี้ ถึงแม้จะไม่มีในตำนำนว่ำ ท่ำนได้ใครมำเป็นศิษย์บ้ำง แต่ปฏิปทำของท่ำน ก็
นำมำซึ่งควำมศรัทธำเลื่อมใสในพระพุทธสำสนำแก่บุคคลผู้ได้ศึกษำประวัติของท่ำนในภำยหลัง ว่ำท่ำนนั้น
พร้อมด้วยสมบัติ ๒ ประกำร คือ ชำติสมบัติและปฏิปัตติสมบัติ เป็นผู้ไม่ประมำทรักษำศีล สนใจใคร่ศึกษำ
เคำรพอุปัชฌำย์อำจำรย์ มีปัญญำรู้ทั่วถึงธรรม มีควำมยินดีในพระศำสนำ
๔. เอตทัคคะ
พระรำหุลเถระนี้ เป็นผู้ใคร่ในกำรศึกษำ ดังได้กล่ำวมำแล้ว เพรำะฉะนั้นท่ำนจึงได้รับยกย่องจำก
พระศำสดำว่ำ เป็นเลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำย ผู้ใคร่ในกำรศึกษำ
๕. บุญญำธิกำร
พระรำหุลเถระนี้ ได้บำเพ็ญบุญญำธิกำร อันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพำนมำนำน ในกำลแห่ง
พระปทุมุตตรพุทธเจ้ำ ได้บังเกิดในเรือนผู้มีสกุล ครั้นรู้เดียงสำแล้ว ได้ฟังธรรมของพระศำสดำเห็นพระ
ศำสดำทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในฐำนะที่เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำย ผู้ใคร่ต่อกำรศึกษำ จึงปรำรถนำตำแหน่งนั้นบ้ำง
แล้วได้สร้ำงควำมดีมำกมำย มีกำรทำควำมสะอำดเสนำสนะ และกำรทำประทีปให้สว่ำงไสวเป็นต้น ผ่ำนพ้น
ไปอีกหลำยพุทธันดร สุดท้ำยได้รับพรที่ปรำรถนำไว้ ในสมัยแห่งพระพุทธเจ้ำของเรำทั้งหลำย ดังได้กล่ำวมำ
๖. ธรรมวำทะ
สัตว์ทั้งหลำย เป็นดังคนตำบอด เพรำะไม่เห็นโทษในกำม ถูกข่ำยคือตัณหำปกคลุมไว้ ถูกหลังคำคือ
ตัณหำปกปิดไว้ ถูกมำรผูกไว้ด้วยเครื่องผูกคือควำมประมำทเหมือนปลำที่ติดอยู่ในลอบเรำถอนกำมนั้นขึ้นได้
แล้ว ตัดเครื่องผูกของมำรได้แล้ว ถอนตัณหำพร้อมทั้งรำกขึ้นแล้ว เป็นผู้เยือกเย็น ดับแล้ว
๗. ปรินิพพำน
พระรำหุลเถระ ครั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วได้ช่วยพระศำสดำประกำศพระศำสนำตลอดอำยุไขย
ของท่ำน สุดท้ำยได้ปรินิพพำนดับสังขำร เหมือนกับไฟที่เผำเชื้อหมดแล้วก็ดับไป ณ แท่นกัมพลศิลำอำสน์
ที่ประทับของท้ำวสักกเทวรำช
****************************************

๑๓. ประวัติ พระอุบำลีเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระอุบำลีเถระ นำมเดิม อุบำลี หมำยควำมว่ำใกล้ชิดกับกษัตริย์ทั้งหลำย เกิดในครอบครัวช่ำง
กัลบก ของศำกยกษัตริย์ในนครกบิลพัสดุ์
อุบำลีนั้น ครั้นเจริญวัยแล้วได้เป็นสหำยรักแห่งกษัตริย์ทั้ง ๖ มีเจ้ำอนุรุทธะเป็นต้น จึงได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นนำยภูษำมำลำประจำพระองค์
๒. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธสำสนำ
เมื่อพระศำสดำประทับอยู่ที่อนุปิยอัมพวันแห่งมัลลกษัตริย์ทั้งหลำย เมื่อพระโอรสของศำกยกษัตริย์
ทั้งหลำยบวชกันเป็นจำนวนมำก เหล่ำพระญำติเห็นศำกยะ ๖ พระองค์เหล่ำนี้ คือ ภัททิยรำชำ อนุรุทธะ
อำนันทะ ภคุ กิมพิละ และเทวทัต ยังไม่ได้ออกบวช จึงสนทนำกันว่ำ คนอื่นเขำให้ลูก ๆ บวชกัน คนจำก
ตระกูลเรำยังไม่ได้ออกบวชเลย เหมือนกับไม่ใช่ญำติของพระศำสดำ ในที่สุดกษัตริย์ทั้ง ๖ จึงตัดสินพระทัย
ออกบวช โดยมีนำยอุบำลีภูษำมำลำตำมเสด็จไปด้วย เมื่อเข้ำสู่แว่นแคว้นกษัตริย์อื่นจึงให้นำยอุบำลีกลับ
นำยอุบำลีกลับมำได้หน่อยหนึ่ง ได้ตัดสินใจบวชบ้ำง แล้วได้ร่วมเดินทำงไปกับกษัตริย์ทั้ง ๖ จึงรวมเป็น ๗
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คนด้วยกัน เข้ำไปเฝ้ำพระศำสดำที่อนุปิยอัมพวัน กษัตริย์ทั้ง ๖ ได้กรำบทูลว่ำ ขอพระองค์โปรดบวชให้อุ
บำลีก่อน ข้ำพระองค์ทั้งหลำยจะได้ทำสำมีจิกรรม มีกำรอภิวำทเป็นต้นแก่เขำ วิธีนี้จะทำให้มำนะของพวก
ข้ำพระองค์สร่ำงสิ้นไป พระศำสดำได้ทรงจัดกำรบวชให้พวกเขำตำมประสงค์ พระอุบำลีเถระนั้น ครั้นบวช
แล้ว เรียนกรรมฐำนในสำนักพระศำสดำแล้วกรำบทูลว่ำ ข้ำแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์จงทรงอนุญำตให้
ข้ำพระองค์อยู่ป่ำ พระศำสดำตรัสว่ำ ดูก่อนภิกษุ เมื่ออยู่ป่ำ ธุระอย่ำงเดียวเท่ำนั้นจักเจริญงอกงำม แต่เมื่อ
อยู่ในสำนักของเรำ ทั้งวิปัสสนำธุระ และคันถธุระจะบริบูรณ์ พระอุบำลีนั้นรับพระดำรัสของพระศำสดำแล้ว
กระทำวิปัสสนำกรรมฐำน ไม่นำนก็ได้บรรลุพระอรหัต
๓. งำนประกำศพระพุทธศำสนำ
พระศำสดำทรงสอนพระวินัยปิฎกทั้งสิ้นแก่พระอุบำลีนั้นด้วยพระองค์เอง ท่ำนจึงเป็นผู้ทรงจำ และ
ชำนำญในพระวินัยปิฎก ครั้นพระศำสดำเสด็จดับขันธปรินิพพำนแล้ว ได้มีกำรทำสังคำยนำ พระธรรมวินัย
ครั้งแรกโดยมีพระมหำกัสสปเถระเป็นประธำน พระสงฆ์ได้เลือกท่ำนเป็นผู้วิสัชชนำ พระวินัยปิฎก ทำให้
พระพุทธศำสนำดำรงมั่นคงมำจนถึงทุกวันนี้
๔. เอตทัคคะ
พระอุบำลีเถระ ได้เรียนพระวินัยปิฎกทั้งหมดจำกพระโอษฐ์ของพระศำสดำโดยตรง จึงมีควำม
ชำนำญในพระวินัย เป็นเหตุให้พระศำสดำทรงตั้งท่ำนไว้ในฐำนะที่เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำย ผู้เป็นวินัยธร ( ผู้
ทรงพระวินัย )
๕. บุญญำธิกำร
พระอุบำลีเถระนั้น ได้กระทำบุญญำธิกำรอันเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่พระนิพพำนมำนำนแสนนำน
จนกระทั่งถึงสมัยแห่งพระพุทธเจ้ำทรงพระนำมว่ำ ปทุมุตตระ ได้บังเกิดในตระกูลพรำหมณ์ อันสมบูรณ์ด้วย
ทรัพย์สมบัติ วันหนึ่งไปฟังธรรมของพระศำสดำได้เห็นพระศำสดำทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่ำ
ภิกษุทั้งหลำย ผู้ทรงพระวินัย ศรัทธำ เลื่อมใส ปรำรถนำฐำนันดรนั้น จึงสร้ำงสมบุญกุศลตลอดมำหลำย
พุทธันดร สุดท้ำยได้สมปรำรถนำในพระศำสนำของพระสมณโคดม ศำสดำแห่งพุทธศำสนำในปัจจุบันนี้
๖. ธรรมวำทะ
ยำสำรอกของบุคคลบำงพวก เป็นยำถ่ำยของบุคคลบำงพวก ยำพิษร้ำยของบุคคลบำงพวก เป็นยำ
รักษำโรคของบุคคลบำงพวก
ใคร ๆ เห็นผ้ำกำสำวพัสดุ์อันเขำทิ้งไว้ที่หนทำง เปื้อนของไม่สะอำด เป็นธงชัยของฤำษี พึงประนม
มือไหว้ เพรำะพระพุทธเจ้ำทั้งหลำย ย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยธงชัยนั้น
๗. ปรินิพพำน
พระอุบำลีเถระ ได้ช่วยพระศำสดำประกำศพระศำสนำในขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ และ
หลังจำกที่พระองค์ปรินิพพำนแล้ว ก็ได้ร่วมทำสังคำยนำครั้งแรกโดยเป็นผู้วิสัชชนำพระวินัย สุดท้ำยได้
ปรินิพพำน ดังประทีปที่โชติช่วงชัชวำลเต็มที่แล้วค่อย ๆ มอดดับไป
**************************************

๑๔. ประวัติ พระภัททิยเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระภัททิยเถระ พระนำมเดิม ภัททิยะ
พระมำรดำ พระนำมว่ำ กำฬีโคธำรำชเทวี เป็นพระนำงศำกยกัญญำในนครกบิลพัสดุ์
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เกิดที่พระนครกบิลพัสดุ์ ในวรรณะกษัตริย์
พระภัททิยเถระ ก่อนบวชเป็นเจ้ำชำยเชื้อสำยศำกยะพระองค์หนึ่ง มีพระสหำยสนิท คือ เจ้ำชำย
อนุรุทธะ เจ้ำชำยอำนนท์ เจ้ำชำยภคุ เจ้ำชำยกิมพิละ และเจ้ำชำยเทวทัตแห่งเมืองเทวทหะ
๒. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
เมื่อเจ้ำภัททิยะทรงเจริญวัยแล้ว ได้เสวยรำชสมบัติสืบศำกยวงศ์ ต่อมำ ถูกเจ้ำชำยอนุรุทธะ ซึ่งเป็น
พระสหำยสนิทชักชวนให้ออกบวช จึงได้ทูลลำพระมำรดำสละรำชสมบัติเสด็จออกไปเฝ้ำพระศำสดำ ที่อนุปิย
นิคมแคว้นมัลละและได้ผนวชพร้อมด้วยพระรำชกุมำร ๕ พระองค์ คือ อนุรุทธะ อำนันทะ ภคุ กิมพิละ
และเทวทัต รวมทั้งนำยภูษำมำลำ นำมว่ำ อุบำลีด้วย จึงเป็น ๗ คน
พระภัททิยะ บรรพชำอุปสมบทแล้วไม่นำน เป็นผู้ไม่ประมำท พำกเพียรพยำยำมบำเพ็ญสมณธรรม
ก็ได้บรรลุพระอรหัตผลภำยในพรรษำที่บวชนั่นเอง
๓. งำนประกำศศำสนำ
พระภัททิยะเถระนี้ ท่ำนจะอยู่ตำมโคนไม้ ป่ำช้ำและเรือนว่ำง จะเปล่งอุทำนเสมอว่ำ สุขหนอๆ
พระศำสดำทรงเรียกท่ำนมำ แล้วตรัสถำมว่ำ จริงหรือภัททิยะที่เธอเปล่งอุทำนอย่ำงนั้น ท่ำนกรำบทูลว่ำ
จริงพระเจ้ำข้ำ เธอมีควำมรู้สึกอย่ำงไรจึงได้เปล่งอุทำนเช่นนั้น
ข้ำแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อก่อนข้ำ
พระองค์เป็นพระเจ้ำแผ่นดิน ต้องจัดกำรรักษำป้องกันทั้งภำยใน และภำยนอกทั่วอำณำเขต แม้ข้ำพระองค์
จัดกำรอำรักขำอย่ำงนี้ก็ยังต้องหวำดสะดุ้งกลัวภัยอยู่เป็นนิตย์ แต่บัดนี้ข้ำพระองค์ถึงจะอยู่ป่ำ โคนต้นไม้
หรือในเรือนว่ำง ก็ไม่รู้สึกหวำดกลัว หรือสะดุ้งต่อภัยใด ๆ เลย อำศัยอำหำรที่ผู้อื่นให้เลี้ยงชีพวันละมื้อ
จิตใจเป็นอิสระ ไม่มีพันธะใด ๆ ข้ำพระองค์มีควำมรู้สึก อย่ำงนี้ จึงเปล่งอุทำนอย่ำงนั้น พระเจ้ำข้ำ พระ
ศำสดำทรงทรำบเช่นนั้น จึงชมเชยท่ำน ปฏิปทำของท่ำนนำมำซึ่งควำมเลื่อมใสของคนทั้งหลำยเป็นจำนวน
มำก
๔. เอตทัคะ
พระภัททิยเถระนี้ ท่ำนเกิดในวรรณะกษัตริย์ และได้เสวยรำชสมบัติเป็นรำชำแล้ว ได้สละรำชสมบัติ
ออกบวชด้วยเหตุนั้น จึงได้รับกำรยกย่องจำกพระศำสดำว่ำ เป็นผู้เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้เกิดในตระกูลสูง
๕. บุญญำธิกำร
แม้พระภัททิยเถระนี้ ก็ได้บำเพ็ญบุญญำธิกำรไว้ในสมัยพระพุทธเจ้ำองค์ก่อน ๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นอุปนิสัย
ปัจจัยแห่งพระนิพพำน ในพุทธุปบำทกำลแห่งพระปทุมุตตรศำสดำ ได้เกิดในตระกูลอันสมบูรณ์ ด้วยสมบัติ
เจริญวัย ได้ภรรยำและบุตรธิดำแล้วมีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ต้อนรับพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ นำเสด็จมำสู่เรือน
ของตน ได้ถวำยภัตตำหำรแล้วได้ถวำยอำสนะที่ปูลำดด้วยเครื่องปูลำดอันงดงำม ต่อมำได้ทำบุญมีทำน ศีล
และภำวนำเป็นประธำน ตลอดกำลยำวนำน จนได้บรรลุสำวกบำรมีญำณในชำติสุดท้ำย ฆรำวำสวิสัยได้เป็น
รำชำ ออกบรรพชำได้สำเร็จพระอรหันต์
๖. ธรรมวำทะ
ข้ำแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อก่อนโน้น ข้ำพระองค์ครองรำชสมบัติ ได้จัดกำรอำรักขำไว้อย่ำงดีในที่ทุก
สถำน ถึงกระนั้นก็ยังอยู่ด้วยควำมกลัวภัย หลับไม่สนิทมีจิตคิดระแวง แต่บัดนี้ ข้ำพระองค์บวชแล้ว อยู่
อย่ำงไม่มีภัย ไม่มีเรื่องให้ต้องคิดระแวง
๗. ปรินิพพำน
พระภัททิยเถระนี้ ท่ำนได้บรรลุผลสูงสุดในพระพุทธศำสนำ สิ้นชำติ สิ้นภพ อยู่จบพรหมจรรย์ กิจ
ส่วนตัวของท่ำนไม่มี มีแต่หน้ำที่ประกำศศำสนำ นำมำซึ่งประโยชน์และควำมสุขแก่สังคม สุดท้ำยท่ำนได้
ปรินิพพำนตำมธรรมดำของสังขำรที่เกิดมำแล้วต้องดับไป
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๑๕. ประวัติ พระอนุรุทธะเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระอนุรุทธเถระ พระนำมเดิม เจ้ำชำยอนุรุทธะ เป็นพระนำมที่พระญำติทั้งหลำยขนำนให้
พระบิดำ พระนำมว่ำ อมิโตทนะ เป็นพระอนุชำของพระเจ้ำสุทโะทนะ มีพี่น้องร่วมพระมำรดำ
เดียวกัน ๒ พระองค์ คือ ๑. พระเชษฐำ พระนำมว่ำ เจ้ำชำยมหำนำมะ ๒. พระกนิษฐภคินี พระนำม
ว่ำ โรหิณี
๒. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
เมื่อพระศำสดำทรงทำกำรสงเครำะห์ญำติ แล้วเสด็จจำกกบิลพัสดุ์ไปประทับอยู่ที่อนุปิยอัมพวัน
สมัยนั้น เจ้ำชำยมหำนำมะ เสด็จเข้ำไปหำเจ้ำชำยอนุรุทธะ ตรัสว่ำ พ่ออนุรุทธะบัดนี้ ศำกยกุมำรผู้มี
ชื่อเสียงพำกันบวชตำมพระผู้มีพระภำคเจ้ำ แต่ตระกูลของเรำยังไม่มีใครบวชเลย เธอหรือพี่จะต้องบวช ใน
ที่สุดเจ้ำชำยอนุรุทธะตัดสินพระทัยบวชเองจึงพร้อมด้วยกษัตริย์อีก ๕ พระองค์คือ ภัททิยะ อำนันทะ ภคุ
กิมพิละ และเทวทัต พร้อมกับอุบำลีภูษำมำลำ ได้ไปเฝ้ำพระศำสดำที่อนุปิยอัมพวัน ทูลขอบรรพชำ
อุปสมบท
๓. กำรบรรลุธรรม
พระอนุรุทธเถระนี้ ครั้นบวชแล้วได้เรียนกรรมฐำนในสำนักพระธรรมเสนำบดีแล้วได้ไปประจำอยู่ที่
ปำจีนวังสทำยวัน ในเจติยรัฐ บำเพ็ญสมณธรรม ตรึกมหำปุริสวิตกได้ ๗ ข้อ คือ
๑. ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้มีควำมปรำรถนำน้อย ไม่ใช่ของผู้มีควำมมักมำก
๒. ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้สันโดษยินดีด้วยของที่มีอยู่ ไม่ใช่ของผู้ไม่สันโดษ
๓. ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้สงัดแล้ว ไม่ใช่ของผู้ยินดีในหมู่คณะ
๔. ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้ปรำรภควำมเพียร ไม่ใช่ของผู้เกียจคร้ำน
๕. ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้มีสติมั่นคง ไม่ใช่ของคนหลง
๖. ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้มีใจมั่นคง ไม่ใช่ของผู้มีใจไม่มั่นคง
๗. ธรรมนี้เป็นธรรมของผู้มีปัญญำ ไม่ใช่ของผู้ทรำมปัญญำ
พระศำสดำทรงทรำบว่ำ ท่ำนลำบำกในมหำปุริสวิตกข้อที่ ๘ จึงเสด็จไปยังที่นั้นตรัสอริยวังสปฏิปทำ
ว่ำด้วยกำรอบรมควำมสันโดษในปัจจัย ๔ และยินดีในกำรเจริญกุศลธรรม แล้วตรัสมหำ ปุริสวิตก ข้อที่
๘ ให้ บริบูรณ์
๘. ธรรมนี้เป็นของผู้ยินดีในธรรมที่ไม่เนิ่นช้ำ ไม่ใช่ของผู้ยินดีในธรรมที่เนิ่นช้ำ
พอเมื่อพระศำสดำเสด็จไปยังเภสกลำวัน ท่ำนพระอนุรุทธเถระ ก็ได้เป็นพระขีณำสพอยู่จบ
พรหมจรรย์ เป็นพระอรหันต์ มีวิชำ ๓
๔. งำนประกำศพระศำสนำ
ชีวประวัติของท่ำนน่ำศรัทธำเลื่อมใส จำกผู้ที่เป็นสุขุมำลำชำติที่สุด ไม่รู้จักและไม่เคยได้ยินคำว่ำ ไม่
มี ต้องกำรอะไรได้ทั้งนั้น แต่เมื่อเข้ำบวชในพระพุทธศำสนำแล้วกลับเป็นผู้มักน้อยสันโดษ เก็บผ้ำจำกกอง
ขยะมำทำไตรจีวรนุ่งห่ม โดยไม่มีควำมรังเกียจ กลับมีควำมยินดีว่ำนั่นเป็นกำร ปฏิบัติตำมนิสัย คือที่พึงพำ
อำศัยของภิกษุ ๔ ประกำร
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๕. เอตทัคคะ
พระอนุรุทธเถระได้บรรลุพระอรหัตพร้อมวิชำ ๓ คือ บุพเพนิวำสำนุสสติญำณ ทิพยจักขุญำณ
และอำสวักขยญำณ ตำมปกตินอกจำกเวลำฉันภัตตำหำรเท่ำนั้น นอกนั้นท่ำนจะพิจำรณำตรวจดูสัตวโลกด้วย
ทิพยจักขุญำณ (เปรียบกับคนธรรมดำก็เหมือนกับ ผู้มีใจเอื้ออำทรคอยเอำใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้อื่น
ตลอดเวลำ) เพรำะฉะนั้นพระผู้มีพระภำคเจ้ำจึงทรงยกย่องท่ำนว่ำเป็นผู้เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้ได้ทิพยจักษุ
ญำณ
๖. บุญญำธิกำร
พระอนุรุทธเถระนี้ ได้สร้ำงสมบุญกุศลที่จะอำนวยผลให้เกิดทิพยจักษุญำณในพุทธกำลเป็นอันมำก
คือได้ทำกำรบูชำด้วยประทีปอันโอฬำรที่พระสถูปเจดีย์ ด้วยผลบุญอันนี้จึงทำให้ได้บรรลุทิพยจักษุญำณ สม
กับปณิธำนที่ตั้งไว้
๗. ปรินิพพำน
พระอนุรุทธเถระ ครั้นได้เป็นพระขีณำสพ สิ้นชำติสิ้นภพ อยู่จบพรหมจรรย์เสร็จหน้ำที่ส่วนตัวของ
ท่ำนแล้วได้ช่วยพระศำสดำประกำศพระพุทธศำสนำ จนถึงพระศำสดำปรินิพพำน ก็ได้ร่วมอยู่ในเหตุกำรณ์
นั้นด้วย เป็นผู้ที่รู้ว่ำพระศำสดำนิพพำนเมื่อไร อย่ำงไร สุดท้ำยท่ำนเองก็ได้ละสังขำรปรินิพพำน ไปตำมสัจ
ธรรม
************************************

๑๖. ประวัติ พระอำนนทเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระอำนนทเถระ นำมเดิม อำนนท์ มีควำมหมำยว่ำ เกิดมำทำให้พระประยูรญำติต่ำงยินดี
พระบิดำ พระนำมว่ำ สุกโกทนะ พระกนิฏฐภำดำของพระเจ้ำสุทโธทนะ( แต่อรรถกถำส่วนมำกกว่ำ
ว่ำ เป็นโอรสของพระเจ้ำอมิโตทนะ )
พระมำรดำ พระนำมว่ำ กีสำโคตมี เกิดที่นครกบิลพัสดุ์ วรรณะกษัตริย์ เป็นสหชำติ กับพระ
ศำสดำ
๒. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
พระอำนนทเถระนี้ ได้บวชในพระพุทธศำสนำตำมพระรำชปรำรภของพระเจ้ำ สุทโธทนะ ที่
ประสงค์ จะให้ศำกยกุมำรทั้งหลำยบวชตำมพระพุทธองค์ จึงพร้อมด้วยพระสหำยอีก ๕ พระองค์ และนำย
อุบำลี ผู้เป็นภูษำมำลำ มุ่งหน้ำไปยังอนุปิยอัมพวันแคว้นมัลละ เฝ้ำพระศำสดำ ทูลขอบรรพชำอุปสมบท
๓. กำรบรรลุธรรม
พระอำนนทเถระ บวชได้ไม่นำนก็บรรลุโสดำปัตติผล แต่ไม่สำมำรถจะบรรลุพระอรหัตได้ เพรำะ
ต้องขวนขวำยอุปัฏฐำกพระพุทธองค์ ท่ำนได้บรรลุอรหัตผลก่อนทำปฐมสังคำยนำ ๑ คืน หลังพระศำสดำ
ปรินิพพำนแล้ว พระอรรถกถำจำรย์กล่ำวว่ำ ท่ำนบำเพ็ญเพียรอย่ำงหนักหวังจักสำเร็จพระอรหันต์ก่อนกำร
สังคำยนำ แต่ก็หำสำเร็จไม่เพรำะจิตใจฟุ้งซ่ำน จึงหยุดจงกรม นั่งลงบนเตียง เอียงกำยลงด้วยประสงค์จะ
พักผ่อนพอยกเท้ำพ้นจำกพื้นที่ ศีรษะยังไม่ถึงหมอน ตอนนี้เอง จิตของท่ำนก็วิมุติหลุดพ้นจำกสรรพกิเลส
เป็นสมุจเฉทปหำน นับเป็นกำรบรรลุพระอรหันต์ แปลกจำกท่ำนเหล่ำอื่น เพรำะไม่ใช่ เดิน ยืน นั่ง นอน
๔. งำนประกำศพระพุทธศำสนำ
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พระอำนนทเถระนี้ เป็นกำลังที่สำคัญยิ่งของพระศำสดำในกำรประกำสพระศำสนำแม้แต่องค์สมเด็จ
พระบรมศำสดำก็ทรงเลื่อมใสท่ำน ตำมตำนำนเล่ำว่ำ ครั้งปฐมโพธิกำลเวลำ ๒๐ ปี พระศำสดำไม่มีพระผู้
อุปัฏฐำกเป็นประจำ อยู่มำวันหนึ่งได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลำยมำตรัสว่ำ บัดนี้เรำแก่แล้ว ภิกษุบำงพวกเมื่อเรำ
บอกว่ำจะไปทำงนี้กลับไปเสียทำงอื่น บำงพวกวำงบำตรและจีวรของเรำไว้ที่พื้น ท่ำนทั้งหลำยจงเลือกภิกษุสัก
รูปหนึ่งเพื่อเป็นอุปัฏฐำกประจำตัวเรำ
ภิกษุทั้งหลำยได้ฟังดังนั้นรู้สึกสลดใจ ตั้งแต่พระสำรีบุตรเถระเป็นต้นไป ต่ำงก็กรำบทูลว่ำ จะรับ
หน้ำที่นั้น แต่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธ คงเหลือแต่พระอำนนทเถระเท่ำนั้นที่ยังไม่ได้กรำบทูล
ภิกษุทั้งหลำยจึงให้พระอำนนทเถระรับตำแหน่งนั้น พระเถระลุกขึ้นแล้วกรำบทูลว่ำ ข้ำแต่พระองค์ผู้
เจริญ ถ้ำพระผู้มีพระภำคเจ้ำ
๑. จะไม่ประทำนจีวรอันประณีตที่ทรงได้แก่ข้ำพระองค์
๒. จะไม่ประทำนบิณฑบำตอันประณีตแก่ข้ำพระองค์
๓. จะไม่ประทำนให้อยู่ในพระคันธกุฎีเดียวกัน
๔. จะไม่ทรงพำไปยังที่นิมนต์
๕. จะเสด็จไปยังที่นิมนต์ที่ข้ำพระองค์ได้รับไว้
๖. ข้ำพระองค์จะนำบุคคลผู้มำจำกที่อื่นเข้ำเฝ้ำได้ทันที
๗. เมื่อใดข้ำพระองค์เกิดควำมสงสัย ขอให้ได้เข้ำเฝ้ำถำมได้เมื่อนั้น
๘. ถ้ำพระองค์จะทรงพยำกรณ์ธรรมที่ทรงแสดงในที่ลับหลังแก่ข้ำพระองค์
เมื่อเป็นอย่ำงนี้ข้ำพระองค์จักอุปัฏฐำกพระผู้มีพระภำคเจ้ำ
กำรปฏิเสธ ๔ ข้อข้ำงต้นก็เพื่อจะปลดเปลื้องกำรติเตียนว่ำ อุปัฏฐำกพระศำสดำเพรำะเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัว
กำรทูลขอ ๔ ข้อหลัง เพื่อจะปลดเปลื้องคำติเตียนว่ำ แม้เพียงเรื่องเท่ำนี้ก็ไม่ได้รับกำรอนุเครำะห์
จำกพระศำสดำ และเพื่อจะทำขุนคลังแห่งธรรมให้บริบูรณ์
พระศำสดำทรงรับท่ำนเป็นพุทธอุปัฏฐำก ท่ำนจึงเปรียบเหมือนเงำที่ติดตำมพระศำสดำไปทุกหนทุก
แห่ง จนถึงวันเสด็จดับขันธปรินิพพำน ได้นำมำซึ่งควำมเลื่อมใสรอบด้ำนแก่พุทธบริษัททั้ง ๔ แม้พระศำสดำ
ก็ทรงสรรเสริญท่ำนว่ำ เป็นพหุสูตร คือรู้พระธรรมวินัยทุกอย่ำง เป็นผู้มีสติ คือมีควำมรอบคอบ ดังจะเห็น
ได้จำกกำรทูลขอพร ๘ ประกำร มีคติ คือเป็นผู้เป็นไปในอำนำจแห่งเหตุ (มีเหตุผล) ไม่ใช้อำรมณ์ มีธิติ
คือ มีปัญญำ และเป็นพุทธอุปัฏฐำก
งำนประกำศศำสนำที่สำคัญที่สุดของท่ำนคือ ได้รับคัดเลือกจำกพระสงฆ์องค์อรหันต์ ๕๐๐ รูป ให้
เป็นผู้วิสัชชนำพระธรรม คือ พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก เมื่อครำวทำสังคำยนำครั้งแรก ซึ่ง
เป็นเหตุให้พระพุทธศำสนำมีควำมมั่นคงมำจนถึงสมัยแห่งเรำทั้งหลำยทุกวันนี้
๕. เอตทัคคะ
เพรำะพระอำนนทเถระ เป็นผู้ทรงธรรมวินัยมีควำมรอบคอบ หนักในเหตุผล มีปัญญำแก้ปัญหำต่ำง
ๆ และอุปัฏฐำกพระศำสดำ โดยไม่หวังประโยชน์ส่วนตน หวังให้ผลแก่พระพุทธศำสนำ ในอนำคตกำลภำย
ภำคหน้ำ องค์สมเด็จพระบรมศำสดำจึงทรงสรรเสริญท่ำนโดยอเนกปริยำย และตั้งไว้ในเอตทัคคะว่ำ เป็นผู้
เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำย ผู้เป็นพหุสูตร มีสติ มีคติ มีธิติ และเป็นพุทธอุปัฏฐำก
๖. บุญญำธิกำร
แม้พระอำนนทเถระนี้ ก่อสร้ำงบุญทั้งหลำยอันเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพำนมำนำนแสนนำน ในกำล
แห่งพระปทุมุตตรพุทธเจ้ำ ได้เห็นพระสุมนเถระผู้เป็นพุทธอุปัฏฐำกผู้สำมำรถจัดกำรให้คนเข้ำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ
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ได้ดังประสงค์ จึงเกิดควำมพอใจอยำกได้ตำแหน่งนั้นบ้ำง จึงได้บำเพ็ญบำรมี ๑๐ ประกำร ผ่ำนมำหลำย
พุทธันดร จนมำถึงกำลแห่งพระโคดมจึงได้สมควำมปรำรถนำ
๗. ธรรมวำทะ
ผู้เป็นบัณฑิต ไม่ควรทำควำมเป็นสหำยกับคนส่อเสียด คนมักโกรธ คนตระหนี่และคนชอบเห็นควำม
วิบัติของคนอื่น กำรคบกับคนชั่วนั้นเป็นควำมต่ำช้ำ
ผู้เป็นบัณฑิต ควรทำควำมเป็นสหำยกับคนมีศรัทธำ มีศีล มีปัญญำ และเป็นคนสนใจใคร่ศึกษำ
กำรคบกับคนดีเช่นนั้น เป็นควำมเจริญแก่ตน
๘. ปรินิพพำน
พระอำนนทเถระ เมื่อพิจำรณำเห็นว่ำ ถึงเวลำสมควรจะปรินิพพำน จึงไปยังแม่น้ำโรหิณี ซึ่งกั้น
กลำงระหว่ำงศำกยวงศ์และโกลิยวงศ์ แล้วเหำะขึ้นสู่อำกำศปรินิพพำนอธิฐำนให้ร่ำงกำยแตกออกเป็น ๒
ส่วน ส่วนหนึ่งตกลงข้ำงพระญำติฝ่ำยศำกยวงศ์ อีกส่วนหนึ่งตกลงข้ำงพระญำติฝ่ำยโกลิยวงศ์ เพื่อป้องกัน
กำรทะเลำะวิวำทของพระญำติทั้ง ๒ ฝ่ำย
*********************************

๑๗. ประวัติ พระโสณโกฬิวิสเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระโสณโกฬวิสเถระ นำมเดิม โสณะ เพรำะเป็นผู้มีผิวพรรณผุดผ่อง ส่วนโกฬิวิสะ เป็นชื่อ แห่ง
โคตร
บิดำนำมว่ำ อุสภเศรษฐี มีถิ่นฐำนอยู่ในนครจำปำ
เป็นคนสุขุมำลชำติมีโลมำที่ละเอียดอ่อน เกิดที่ฝ่ำเท้ำสองข้ำง
๒. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
โสณะนั้นเป็นคนสุขุมำลชำติ มีโลมำที่ละเอียดอ่อนเกิดที่ฝ่ำเท้ำทั้งสองข้ำง พระเจ้ำพิมพิสำร พระ
เจ้ำแผ่นดินมคธ มีควำมประสงค์จะทอดพระเนตรโลมำที่ฝ่ำเท้ำของนำยโสณะนั้น จึงรับสั่งให้เขำไปเฝ้ำ
พระพุทธเจ้ำ ซึ่งประทับอยู่ที่ภูเขำคิชฌกูฏใกล้กรุงรำชคฤห์
โสณโกฬิวิสะ พร้อมกับชำวบ้ำนจำนวนหนึ่งได้ไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำตำมรับสั่งได้ฟังพระธรรมเทศนำอนุ
ปุพพิกถำ และอริยสัจ ๔ ชำวบ้ำนเกิดศรัทธำเลื่อมใสในพระรัตนตรัย แสดงตนเป็นอุบำสกแล้วกลับไป
ฝ่ำยโสณโกฬิวิสะ เข้ำไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำแล้วกรำบทูลว่ำ ข้ำแต่พระองค์ผู้เจริญข้ำพระองค์ได้ฟัง
ธรรมของพระองค์แล้วเห็นว่ำ พรหมจรรย์อันผู้ครองเรือนจะประพฤติปฏิบัติให้บริสุทธิ์และบริบูรณ์นั้น ทำ
ยำก ขอพระองค์จงโปรดให้ข้ำพระองค์บวชเถิด พระพุทธเจ้ำได้บวชให้เขำตำมประสงค์
๓. กำรบรรลุธรรม
พระโสณโกฬิวิสะ ครั้นบวชแล้ว ได้ไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่ำสีตวันใกล้เมืองรำชคฤห์นั่นเอง เดิน
จงกรมด้วยเท้ำ ด้วยเข่ำ และมือ จนเท้ำ เข่ำ และมือแตก แต่ก็ไม่บรรลุผลอะไร เพรำะควำมเพียรที่มำก
เกินไป ทำให้จิตใจฟุ้งซ่ำน คิดน้อยใจตัวเองว่ำมีควำมเพียรมำกถึงเพียงนี้ ยังไม่ได้บรรลุมรรคผล
พระพุทธเจ้ำทรงทรำบควำมคิดของท่ำนจึงเสด็จไปแสดงธรรมโปรด โดยเปรียบเทียบกับพิณ ๓ สำย ว่ำ
สำยพิณที่ขึงตึงเกินไปและหย่อนเกินไป จะมีเสียงไม่ไพเรำะ ต้องขึงให้ได้ระดับพอดี เวลำดีดจึงจะมีเสียงที่
ไพเรำะ

29
ครั้นได้รับคำสอนจำกพระพุทธเจ้ำแล้ว ท่ำนปรับควำมเพียรกับสมำธิให้เสมอกันบำเพ็ญเพียรแต่พอดี
ไม่ตึงนัก ไม่หย่อนนัก ไม่นำนท่ำนก็ได้บรรลุอรหัตผล
๔. งำนประกำศพระพุทธศำสนำ
พระโสณโกฬิวิสเถระนี้ เป็นอุทำหรณ์สำคัญ สำหรับผู้ที่นิยมกำรปฏิบัติ
อัตตกิลมถำนุโยคว่ำ วิธีนั้นไม่สำมำรถจะทำให้บุคคลบรรลุผลที่ต้องกำรได้เลย ครั้นสำเร็จเป็นอรหันต์แล้วได้
แสดงคุณสมบัติของพระอรหัตน์ในสำนักของพระพุทธเจ้ำว่ำภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์นั้นจิตใจน้อมเข้ำไปในคุณ
๖ ประกำร คือ
๑. น้อมเข้ำไปในบรรพชำ
๒. น้อมเข้ำไปในควำมสงัด
๓. น้อมเข้ำไปในควำมสำรวมไม่เบียดเบียน
๔. น้อมเข้ำไปในควำมไม่ถือมั่น
๕. น้อมเข้ำไปในควำมไม่มีควำมอยำก
๖. น้อมเข้ำไปในควำมไม่หลง
พระพุทธเจ้ำทรงสดับแล้ว ตรัสสรรเสริญท่ำนว่ำ พยำกรณ์พระอรหัต
กล่ำวแต่เนื้อควำม ไม่นำตนเข้ำไปเปรียบเทียบ
๕. เอตทัคคะ
พระโสณโกฬิวิสเถระนี้ ครั้งยังไม่บรรลุพระอรหัตได้บำเพ็ญควำมเพียรอย่ำงแรงกล้ำ ดังได้กล่ำวมำ
พระพุทธองค์จึงทรงยกย่องท่ำนว่ำ เป็นผู้เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้ปรำรภควำมเพียร
๖. บุญญำธิกำร
แม้พระโสณโกฬิวิสเถระ ก็ได้บำเพ็ญคุณงำมควำมดีที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งพระนิพพำนมำนำนแสน
นำนหลำยพุทธันดร จนได้รับพยำกรณ์จำกพระปทุมุตตรศำสดำว่ำ จะได้รับตำแหน่งเอตทัคคะ ด้ำนปรำรภ
ควำมเพียรในพุทธกำลแห่งพระสมณโคดม ครั้นได้รับพยำกรณ์แล้ว ท่ำนได้บำเพ็ญควำมดี ที่สำมำรถ
สนับสนุนควำมปรำรถนำนั้นอย่ำงอื่นอีกมำกมำยหลำยพุทธันดร โดยไม่มีควำมท้อแท้ใจ คล้ำยกับจะได้รับผล
ในวันพรุ่งนี้ ในที่สุดบำรมีของตนก็สัมฤทธิ์ผลในศำสนำของพระทศพลพระนำมว่ำ โคดม ดังกล่ำวมำ
๗. ธรรมวำทะ
ผู้ที่ทอดทิ้งสิ่งที่ควรทำ ไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำ ทุกข์โทษทั้งหลำยย่อมประดังมำหำเขำ ผู้มัวเมำ
ประมำท และเย่อหยิ่งจองหอง
ผู้ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ควรทำ พำกเพียรพยำยำมทำแต่สิ่งที่ควรทำ มีสติสัมปชัญญะ ทุกข์โทษ
ทั้งหลำย ย่อมสูญหำยไปจำกเขำ
๘. ปรินิพพำน
พระโสณโกฬิวิสเถระนี้ ได้ช่วยพระศำสดำประกำศพระศำสนำ จนถึงเวลำอำยุขัย จึงได้ปรินิพพำน
จำกโลกนี้ไป เปรียบเหมือนไฟที่หมดเชื่อแล้วมอดดับไป
************************************
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๑๘. ประวัติ พระรัฐบำลเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระรัฐบำลเถระ นำมเดิม รัฐบำล แปลว่ำ ผู้รักษำแว่นแคว้น เพรำะต้นตระกูลของท่ำนได้ช่วย
กอบกู้แคว้นที่อยู่อำศัย ซึ่งล่มสลำยทำงเศรษฐกิจเอำไว้ ท่ำนจึงได้ชื่ออย่ำงนั้นตำมตระกูล
เกิดที่ถุลลโกฏฐิตนิคม แคว้นกุรุ วรรณะแพศย์
๒. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
เมื่อพระพุทธเจ้ำเสด็จไปยังถุลลโกฏฐิตนิคม แคว้นกุรุ บ้ำนเกิดของท่ำน ชำวกุรุได้พำกันมำฟังธรรม
รัฐบำลก็มำฟังธรรมด้วย หลังจำกฟังธรรมแล้วประชำชนได้กลับไป ฝ่ำยรัฐบำลเข้ำไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำทูลขอ
บวช พระพุทธเจ้ำตรัสบอกเขำให้ไปขออนุญำตบิดำและมำรดำก่อน
เขำกลับไปบ้ำนขออนุญำตบิดำและมำรดำ เพื่อจะบวชแต่ไม่ได้รับอนุญำตจึงอดอำหำร บิดำและ
มำรดำ กลัวลูกตำยสุดท้ำยจึงอนุญำตให้บวชตำมประสงค์ เขำไปเฝ้ำพระพุทธองค์แล้วทูลขอบวช
พระพุทธเจ้ำทรงอนุญำตให้บวชได้ โดยมอบหมำยให้พระเถระรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌำย์
๓. กำรบรรลุธรรม
เมื่อพระรัฐบำลเถระบวชได้ประมำณ ๑๕ วัน พระพุทธเจ้ำเสด็จออกจำกถุลลโกฏฐิตนิคม ไป
ประทับอยู่ที่กรุงสำวัตถี โดยมีพระรัฐบำลตำมเสด็จไปด้วย ท่ำนได้พำกเพียรเจริญภำวนำ ใช้เวลำถึง ๑๒ ปี
จึงบรรลุพระอรหัต
๔. งำนประกำศพระพุทธศำสนำ
พระรัฐบำลเถระนั้น ครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วได้กลับไปยังแคว้นกุรุบ้ำนเกิดของท่ำน โปรดโยมบิดำ
และมำรดำให้เลื่อมใสในพระพุทธศำสนำ ท่ำนพักอยู่ที่มิคจิรวันอันเป็นพระรำชอุทยำนของพระเจ้ำโกรัพยะ
เจ้ำผู้ครองแคว้นกุรุ
ต่อมำวันหนึ่ง พระเจ้ำโกรัพยะเสด็จประพำสพระรำชอุทยำนทอดเนตรเห็นท่ำนทรงจำได้เพรำะเคย
รู้จักมำก่อน จึงเสด็จเข้ำไปหำเพื่อสนทนำธรรม ได้ตรัสถำมว่ำ บุคคลบำงพวกประสบควำมเสื่อม ๔ อย่ำง
คือ ๑. ควำมชรำ ๒. ควำมเจ็บ ๓. ควำมสิ้นโภคทรัพย์ ๔. ควำมสิ้นญำติ จึงออกบวช แต่ท่ำนไม่ได้เป็น
อย่ำงนั้น ท่ำนรู้เห็นอย่ำงไรจึงได้ออกบวช
พระเถระได้ทูลตอบว่ำ ถวำยพระพรมหำบพิตร ธรรมุทเทศ ( หัวข้อธรรม ) ๔ ประกำร พระ
ศำสดำจำรย์ทรงแสดงไว้แล้ว อำตมภำพรู้เห็นตำมธรรมนั้น จึงออกบวชธรรมุทเทศ ๔ ประกำรนั้น มี
ใจควำมว่ำ
๑. โลกคือหมู่สัตว์ อันชรำนำเข้ำไปใกล้ควำมตำยไม่ยั่งยืน
๒. โลกคือหมู่สัตว์ ไม่มีผู้ป้องกัน ไม่มีใครเป็นใหญ่เฉพำะตน
๓. โลกคือหมู่สัตว์ ไม่มีอะไรเป็นของ ๆ ทุกคน จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป
๔. โลกคือหมู่สัตว์ พร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม เป็นทำสแห่งตัณหำ
พระเจ้ำโกรัพยะทรงเลื่อมใสธรรมะของท่ำน ตรัสชมเชยท่ำนอย่ำงมำก แล้วได้ทรงลำกลับไป
๕. เอตทัคคะ
พระรัฐบำลเถระ เป็นผู้มีควำมศรัทธำเลื่อมใสตั้งใจบวชในพระพุทธศำสนำแต่กว่ำจะบวชได้ก็แสนจะ
ลำบำก ต้องเอำชีวิตเข้ำแลก ดังนั้น พระพุทธเจ้ำจึงทรงยกย่องว่ำเป็นผู้เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำย ผู้บวชด้วย
ศรัทธำ
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๖. บุญญำธิกำร
แม้พระรัฐบำลเถระนี้ ก็ได้สร้ำงสมบุญบำรมีไว้มำกมำยหลำยพุทธันดร จนมำได้รับพยำกรณ์ว่ำ จะ
สมประสงค์ในสมัยพระพุทธองค์ทรงพระนำมว่ำ ปทุมุตตระ ต่อจำกนั้นก็มีศรัทธำสร้ำงควำมดี ไม่มีควำมย่อ
ท้อ จนมำถึงพุทธุปบำทกำลแห่งพระพุทธเจ้ำของเรำทั้งหลำย จึงได้ถึงที่สุดสำวกบำรมีญำณ มีประกำร
ดังกล่ำวมำ
๗. ธรรมวำทะ
บุตรธิดำ ภรรยำสำมี ทรัพย์และแว่นแคว้นติดตำมคนตำยไปไม่ได้
เงินซื้อชีวิตไม่ได้ ช่วยให้พ้นควำมแก่ไม่ได้
ทั้งคนจนและคนมี ทั้งคนดีและคนชั่ว ล้วนถูกต้องผัสสะ (เห็นได้ยิน เป็นต้น) ทั้งนั้น คนชั่วย่อม
หวั่นไหว เพรำะควำมเป็นคนพำล แต่คนดีย่อมไม่มีหวั่นไหว
๘. ปรินิพพำน
พระรัฐบำลเถระ ครั้นจบกิจส่วนตัวของท่ำนแล้ว ได้ช่วยพระศำสดำประกำศพระพุทธศำสนำ
ดังกล่ำวมำ สุดท้ำยก็ได้ปรินิพพำนด้วยอนุปำทิเสลนิพพำน หยุดวัฏฏสงสำรโดยสิ้นเชิง
**********************************

๑๙. ประวัติ พระปิณโฑลภำรทวำชเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระปิณโฑลภำรทวำชเถระ นำมเดิม ภำรทวำชะ
บิดำเป็นปุโรหิตของพระเจ้ำอุเทน
เกิดในแคว้นวังสะ วรรณะพรำหมณ์
๒. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
ภำรทวำชะนั้น ครั้นเจริญวัย ได้ศึกษำแบบพรำหมณ์จบไตรเพท แล้วได้เป็นอำจำรย์สอนมนต์แก่
มำณพ ๕๐๐ คน ต่อมำถูกศิษย์ทอดทิ้งเพรำะกินจุ จึงไปยังเมืองรำชคฤห์สอนมนต์อยู่ที่นั่น เขำได้เห็นพระ
สัมมำสัมพุทธเจ้ำกับพระมหำสำวกมีลำภมำก มีควำมปรำรถนำจะได้ลำภเช่นนั้นบ้ำง จึงเข้ำไปเฝ้ำพระศำสดำ
ทูลขอบรรพชำอุปสมบท พระพุทธองค์ทรงบวชให้เขำด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทำ
๓. กำรบรรลุธรรม
พระปิณโฑลภำรทวำชเถระ ครั้นบวชในพระพุทธศำสนำแล้ว ได้เที่ยวบิณฑบำตโดยไม่รู้จักประมำณ
เนื่องจำกฉันอำหำรจุถึงถูกขนำนนำมเพิ่มว่ำ ปิณโฑลภำรทวำชะ พระศำสดำทรงทรำบเช่นนั้น จึงทรงใช้
อุบำยวิธีแนะนำท่ำนให้เป็นผู้รู้จักประมำณในกำรบริโภคอำหำร ท่ำนค่อย ๆ ฝึกฝนตนเองไปจึงกลำยเป็นผู้รู้
ประมำณ ต่อจำกนั้นไม่นำนได้พยำยำมบำเพ็ญสมณธรรม ก็ได้บรรลุอรหัตผล พร้อมอภิญญำ ๖
๔. งำนประกำศพระพุทธศำสนำ
พระปิณโฑลภำรทวำชเถระ ได้เป็นกำลังสำคัญรูปหนึ่งของพระศำสดำ ได้
รับคำท้ำประลองฤทธิ์ กับพวกเดียรถีย์ที่บ้ำนของเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงรำชคฤห์ โดยเหำะขึ้นไปเอำบำตรไม้
จันทน์ที่เศรษฐีนั้น แขวนเอำไว้ในที่สูงพอประมำณ เพื่อทดสอบว่ำมีพระอรหันต์ในโลกจริงหรือไม่
เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำเสด็จดับขันธปรินิพพำนแล้ว ท่ำนไปยังแคว้นวังสะ นั่งพักอยู่ที่
โคนต้นไม้ในพระรำชอุทยำนของพระเจ้ำอุเทน พระเจ้ำอุเทนเสด็จมำพบ และได้สนทนำกันเกี่ยวกับเรื่องพระ
หนุ่ม ๆ ในพระพุทธศำสนำบวชอยู่ได้อย่ำงไร ท่ำนได้ทูลว่ำ พระเหล่ำนั้น ปฏิบัติตำมคำสอนของพระศำสดำ
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คือระวังอินทรีย์ไม่ให้ยินดียินร้ำย ไม่ยึดถืออะไรที่ผิดจำกควำมจริง พระเจ้ำอุเทนทรงเข้ำใจ และเลื่อมใสใน
พระพุทธศำสนำ ประกำศพระวำจำนับถือพระรัตนตรัย
๕. เอตทัคคะ
พระปิณโฑลภำรทวำชเถระ มีควำมมั่นใจตนเองมำก เมื่ออยู่ในหมู่ภิกษุหรือแม้แต่หน้ำพระพักตร์
ของพระศำสดำก็จะเปล่งวำจำบันลือสีหนำทว่ำ ผู้ใดมีควำมสงสัยในมรรคและผล ผู้นั้นจงถำมข้ำพเจ้ำ เพรำะ
เหตุนั้น พระผู้มีพระภำคเจ้ำจึงทรงตั้งท่ำนไว้ในเอตทัคคะว่ำ เป็นเลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำย ผู้บันลือสีหนำท
๗. บุญญำธิกำร
พระปิณโฑลภำรทวำชเถระนี้ ในพุทธุปบำทกำลของพระปทุมุตตระได้เกิดเป็นรำชสีห์อยู่ในถ้ำแห่ง
ภูเขำแห่งหนึ่ง เวลำออกไปหำเหยื่อ พระพุทธเจ้ำได้เสด็จเข้ำไปประทับนั่งในถ้ำของเขำ แล้วทรง เข้ำนิโรธ
สมำบัติ รำชสีห์กลับมำเห็นดังนั้น ทั้งร่ำเริงและยินดี บูชำด้วยดอกไม้ ทำใจให้เลื่อมใส ล่วง ๗ วันไป
พระพุทธเจ้ำออกจำกนิโรธสมำบัติเหำะขึ้นสู่อำกำศกลับไปยังวิหำร รำชสีห์นั้นหัวใจสลำยแตกตำยไป เพรำะ
ควำมพลัดพรำกจำกพระพุทธเจ้ำ ได้บังเกิดเป็นลูกเศรษฐีในพระนครหังสวดี ครั้นเจริญวัยแล้วได้ทำบุญ คือ
ทำน ศีล ภำวนำ ตลอดมำ เขำได้ทำบุญอย่ำงนั้นอีกนับภพและชำติไม่ถ้วน สุดท้ำยได้ถึงฝั่งแห่งสำวกบำรมี
ญำณในพุทธุปบำทกำลแห่งพระโคดม ดังได้กล่ำวมำ
8. ธรรมวำทะ
กำรไหว้และกำรบูชำจำกผู้คนในตระกูลทั้งหลำย นักปรำชญ์ กล่ำวว่ำ เป็นเปือกตม เป็นลูกศร ที่
เล็กนิดเดียว แต่ถอนได้ยำกที่สุด
คนชั้นต่ำ ยำกที่จะละสักกำระได้
9. ปรินิพพำน
แม้พระปิณโฑลภำรทวำชเถระนี้ เมื่อได้บรรลุอรหัตผล แล้วได้ช่วยพระศำสดำประกำศ
พระพุทธศำสนำ ไปถึงวำระสุดท้ำยของชีวิตแล้วได้ปรินิพพำนดับไป
*********************************

๒๐. ประวัติ พระมหำปันถกเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระมหำปันถกเถระ นำมเดิม ปันถกะ เพรำะเกิดในระหว่ำงทำง ต่อมำมีน้องชำยจึงเติมคำว่ำ
มหำเข้ำมำ เป็นมหำปันถกะ
บิดำเป็นคนวรรณะศูทร
มำรดำเป็นคนวรรณะแพศย์
ตระกูลตำและยำยเป็นชำวเมืองรำชคฤห์ แคว้นมคธ
๒. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
พระมหำปันถกเถระ เพรำะบิดำของท่ำนเป็นทำส มำรดำเป็นธิดำของเศรษฐีจึงอยู่ในฐำนะจัณฑำล
เพรำะกำรแบ่งชั้นวรรณะของคนอินเดียในสมัยนั้น ครั้นรู้เดียงสำ จึงรบเร้ำมำรดำให้พำไปเยี่ยมตระกูลของ
คุณตำ มำรดำจึงส่งไปให้คุณตำและคุณยำยจึงได้รับกำรเลี้ยงดูจนเจริญเติบโตในบ้ำนของธนเศรษฐี
คุณตำของเด็กชำยปันถกะนั้นไปยังสำนักของพระพุทธเจ้ำเป็นประจำ และได้พำเขำไปด้วย เขำเกิด
ศรัทธำในพระพุทธเจ้ำพร้อมกับกำรเห็นครั้งแรก ต่อมำมีควำมประสงค์จะบวชในพระพุทธศำสนำ จึงเรียนให้

33
คุณตำทรำบ คุณตำจึงพำไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ กรำบทูลให้ทรงทรำบ พระพุทธองค์จึงสั่งให้ภิกษุผู้เที่ยว
บิณฑบำตเป็นวัตรรูปหนึ่งบรรพชำให้
๓. กำรบรรลุธรรม
สำมเณรปันถกะนั้น เรียนพุทธพจน์ได้มำก ครั้นอำยุครบจึงได้อุปสมบทได้ทำกำรพิจำรณำอย่ำงแยบ
คำยจนได้อรูปฌำน ๔ เป็นพิเศษ ออกจำกอรูปฌำนนั้นแล้วเจริญวิปัสสนำ ได้บรรลุพระอรหัตผล เป็นผู้เลิศ
แห่งภิกษุทั้งหลำย ผู้ฉลำดในกำรพลิกปัญญำ คือเปลี่ยนอรูปฌำนจิตให้เป็นวิปัสสนำ
๔. งำนประกำศพระพุทธศำสนำ
พระมหำปันถกเถระครั้นบรรลุพระอรหัตผลแล้ว คิดว่ำสมควรจะรับภำระรับใช้สงฆ์จึงเข้ำไปเฝ้ำพระ
พุทธองค์กรำบทูลรับอำสำทำหน้ำที่เป็นพระภัตตุทเทศก์จัดพระไปในกิจนิมนต์ พระทศพลทรงอนุมัติตำแหน่ง
นั้นแก่ท่ำน และท่ำนได้ทำงำนสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี
๕. เอตทัคคะ
พระมหำปันถกเถระ ก่อนสำเร็จพระอรหันต์ ท่ำนได้อรูปฌำนซึ่งเป็นฌำนที่ไม่มีรูปมีแต่นำม คือ
สัญญำที่ละเอียดที่สุด ออกจำกอรูปฌำนนั้นแล้ว เจริญวิปัสสนำมี
อรูปฌำนเป็นอำรมณ์ จนได้สำเร็จพระอรหัตผล ซึ่งเป็นวิธีที่ยำก เพรำะฉะนั้นพระศำสดำจึงทรงยกย่องท่ำน
ว่ำเป็นเลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้ฉลำดในกำรพลิกปัญญำ
๖. บุญญำธิกำร
แม้พระมหำปันถกเถระนี้ ก็ได้สร้ำงสมบุญกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพำนมำนำนแสนนำน ใน
กำลแห่งพระปทุมุตตรศำสดำ ได้เห็นพระพุทธเจ้ำทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้
ฉลำดในกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำ (จำกอรูปฌำนให้สำเร็จวิปัสสนำญำณ) จึงปรำรถนำตำแหน่งนั้น แล้วได้ทำ
กุศลอันอุดหนุนเกื้อกูลควำมปรำรถนำนั้นมำกอีก ๑ แสนกัป ในที่สุดจึงได้บรรลุผลนั้นตำมควำมปรำรถนำใน
ศำสนำของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำของเรำทั้งหลำยนี้
๗. ธรรมวำทะ
ผู้ที่พบพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำแล้ว แต่ปล่อยโอกำสนั้นให้ผ่ำนไป โดยไม่
สนใจโอวำทของพระองค์ ผู้นั้นเป็นคนไม่มีบุญ เปรียบเหมือนคนทำร้ำยสิริที่เข้ำมำหำตนถึงบนที่นอนแล้วขับ
ไล่ไสส่งออกไป
๘. ปรินิพพำน
มหำปันถกเถระ เมื่อถึงอำยุขัยก็ได้ปรินิพพำนจำกโลกไป เป็นที่น่ำสลดใจสำหรับบัณฑิตชน
*********************************

๒๑. ประวัติพระจูฬปันถกเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระจูฬปันถกเถระ นำมเดิมว่ำ ปันถกะ เพรำะเกิดในระหว่ำงทำงขณะที่มำรดำเดินทำงกลับไปยัง
บ้ำนเศรษฐีผู้เป็นบิดำ และเพรำะเป็นน้องชำยของมหำปันถกะ จึงมีชื่อว่ำ จูฬปันถกะ
บิดำเป็นคนวรรณะศูทร
มำรดำเป็นคนวรรณะแพศย์ หรือไวศยะ
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เด็กชำยจูฬปันถกะ เพรำะบิดำและมำรดำต่ำงวรรณะกัน จึงอยู่ในฐำนะเด็กจัณฑำลตำมคำสอนของ
พรำหมณ์ แม้ช่วงเวลำหนึ่งจะได้รับควำมลำบำก เพรำะบิดำและมำรดำยำกจนมำก แต่ต่อมำอยู่กับเศรษฐีผู้
เป็นตำและยำย ได้รับกำรเลี้ยงดูอย่ำงดี
๒. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
หลังจำกที่พระมหำปันถกเถระบวชในพระพุทธศำสนำและได้บรรลุพระอรหัตแล้วพิจำรณำเห็นว่ำ
ควำมสุขอันเกิดจำกมรรคผลนิพพำนนั้น เป็นควำมสุขชั้นสูงสุด
อยำกให้น้องชำยได้รับควำมสุขเช่นนั้นบ้ำง จึงไปขออนุญำตธนเศรษฐีผู้เป็นตำพำน้องชำย
มำบวช ซึ่งเศรษฐีก็ยินดีอนุญำต จูฬปันถกะจึงได้บวชในพระพุทธศำสนำ
๓. กำรบรรลุธรรม
พระจูฬปันถกเถระนั้นครั้นบวชแล้ว พระมหำปันถกเถระผู้เป็นพี่ชำย ได้พยำยำมอบรมสั่งสอน แต่
ท่ำนมีปัญญำทึบ พี่ชำยให้ท่องคำถำ ๔ บำท ใช้เวลำ ๔ เดือนยังท่องไม่ได้ จึงถูกขับไล่ออกจำกวัด ท่ำนเสียใจ
ยืนร้องไห้อยู่ที่ซุ้มประตู พระศำสดำทรงทรำบเหตุกำรณ์นั้น จึงเสด็จมำปลอบเธอ แล้วได้ประทำนผ้ำขำวผืน
หนึ่งให้แล้วตรัสสอนให้บริกรรมว่ำ รโชหรณ รโชหรณ (ผ้ำเช็ดธุลี) พร้อมกับให้เอำมือลูบผ้ำนั้นไปมำ ท่ำนได้
ปฏิบัติตำมนั้น ไม่นำนนักผ้ำขำวผืนนั้นก็ค่อย ๆ หมองไปสุดท้ำยก็ดำเหมือนกับผ้ำเช็ดหม้อข้ำว ท่ำนเกิดญำณ
ว่ำ แม้ผ้ำขำวบริสุทธิ์อำศัยร่ำงกำยของมนุษย์ยังต้องกลำยเป็นสีดำอย่ำงนี้ จิตของมนุษย์เดิมทีเป็นของบริสุทธิ์
อำศัยกิเลสจรมำก็ย่อมเกิดควำมเศร้ำหมอง เหมือนกับผ้ำผืนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่ำงล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้ ท่ำน
บริกรรมผ้ำนั้นไป จนจิตสงบแล้วได้บรรลุฌำณแต่นั้นเจริญวิปัสสนำต่อก็ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วย
ปฏิสัมภิทำและอภิญญำ
๔. งำนประกำศพระศำสนำ
พระจูฬปันถกเถระ หลังจำกที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว แม้ในตำนำนจะไม่ได้กล่ำวว่ำ ท่ำนได้ช่วย
พระศำสดำประกำศศำสนำ จนได้ใครมำเป็นสัทธิวิหำริกและอันเตวำสิกก็ตำม แต่ปฏิปทำของท่ำนก็เป็นเรื่อง
ที่น่ำศึกษำ สำหรับคนที่เกิดมำในภำยหลัง ท่ำนมีปัญญำทึบถึงเพียงนั้น แต่อำศัยพระศำสดำผู้ฉลำดในอุบำย
และอำศัยท่ำนเป็นผู้มีควำมเพียร จิตใจแน่วแน่ ไม่ย่นย่อท้อถอย ก็กลับเป็นคนฉลำดสำมำรถบรรลุผลที่
สูงสุดของชีวิตได้ เพรำะฉะนั้นอย่ำด่วนสรุปว่ำใครโง่ แต่ควรคิดก่อนว่ำผู้สอนฉลำดจริงหรือเปล่ำ
๕. เอตทัคคะ
พระจูฬปันถกเถระ เป็นผู้มีฤทธิ์ทำงใจ สำมำรถเนรมิตกำยที่สำเร็จด้วยใจได้และฉลำดในกำรพลิก
แพลงจิต ( จำกสมำธิให้เป็นวิปัสสนำ ) พระศำสดำจึงยกย่องท่ำนว่ำ เป็นผู้เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้เนรมิตกำย
อันสำเร็จด้วยฤทธิ์และผู้พลิกแพลงจิต
๖. บุญญำธิกำร
แม้พระจูณปันถกเถระนี้ก็ได้บำเพ็ญบำรมีอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพำนมำช้ำนำน จนในกำลแห่ง
พระทุมุตตรพุทธเจ้ำ ได้เห็นพระพุทธองค์ทรงตั้งพระสำวกรูปหนึ่งไว้ในเอตทัคคะว่ำ เป็นผู้เลิศกว่ำภิกษุ
ทั้งหลำยผู้เนรมิตรกำยอันสำเร็จด้วยฤทธิ์และผู้ฉลำดในกำรพลิกแพลงจิต ได้ตั้งควำมปรำรถนำเพื่อจะเป็น
เช่นนั้นบ้ำง ได้ก่อสร้ำงบุญกุศล สมเด็จพระทศพลทรงพยำกรณ์ว่ำจะได้ในสมัยแห่งพระโคดม จึงสร้ำงสมบุญ
กุศลอีกหลำยพุทธันดร มำสมคำพยำกรณ์ในสมัยแห่งพระพุทธเจ้ำของเรำทั้งหลำยจริงทุกประกำร
๗. ปรินิพพำน
พระจูฬปันถกเถระนี้ก็เหมือนกับอสีติมหำสำวกทั่วไป เมื่อบรรลุพระอรหัตแล้วก็ได้ช่วยพระศำสดำ
ประกำศพระพุทธศำสนำตำมควำมสำมำรถ สุดท้ำยก็ได้ปรินิพพำนดับสังขำรและกำรเวียนว่ำยอย่ำงสิ้นเชิง
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๒๒. ประวัติ พระโสณกุฎิกัณณเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระโสณกุฎิกัณณเถระ นำมเดิม โสณะ แต่เพรำะเขำประดับเครื่องประดับหูมีรำคำถึงหนึ่งโกฏิ จึง
มีคำต่อท้ำยว่ำ กุฏิกัณณะ
มำรดำเป็นอุบำสิกำชื่อ กำฬี เป็นพระโสดำบัน ผู้ถวำยควำมอุปภัมภ์บำรุงพระมหำกัจจำยนเถระ
เกิดในตระกูลคหบดีในเมืองกุรุรฆระ แคว้นอวันตี เป็นคนวรรณะแพศย์
๒. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
เพรำะมำรดำท่ำนเป็นผู้อุปัฏฐำกพระมหำกัจจำยนะ เวลำที่พระเถระมำจำพรรษำที่ภูเขำปวัตตะ จึง
ได้นำเด็กชำยโสณะไปวัดด้วย จึงทำให้มีควำมรู้จักและคุ้นเคย
กับพระเถระมำตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ต่อมำครั้นเจริญวัยมีศรัทธำใคร่จะบวชในพระพุทธศำสนำจึงขอบรรพชำ
อุปสมบทกับพระเถระ ๆ อธิบำยให้ฟังว่ำ กำรบวชนั้นมีควำมทุกข์ยำกลำบำกอย่ำงไร แต่เขำก็ยืนยันจะบวช
ให้ได้ พระเถระจึงบวชให้ได้แค่เป็นสำมเณร เพรำะในอวันตีชนบทหำพระครบองค์สงฆ์ ๑๐ องค์ไม่ได้ ท่ำน
บวชเป็นสำมเณรอยู่ ๓ ปี จึงได้พระครบ ๑๐ องค์ แล้วได้อุปสมบทเป็นภิกษุ ครั้นบวชแล้ว ตั้งใจศึกษำ
เล่ำเรียนในสำนักพระอุปัชฌำย์พำกเพียรบำเพ็ญภำวนำในไม่ช้ำก็สำเร็จพระอรหัตผล
๓. งำนประกำศพระศำสนำ
ครั้งหนึ่ง โยมมำรดำของท่ำนทรำบว่ำท่ำนแสดงธรรมให้พระพุทธเจ้ำสดับได้ปลื้มปิติใจ จึงนิมนต์ให้
แสดงธรรมให้ฟังบ้ำง ท่ำนก็ได้แสดงให้ฟังตำมอำรำธนำ โยมมำรดำเลื่อมใสตั้งใจฟังอย่ำงดี แต่ในขณะฟัง
ธรรมอยู่นั้น พวกโจรเข้ำไปปล้นทรัพย์ในบ้ำน คนใช้มำรำยงำน ท่ำนก็ไม่มีควำมเสียดำย บอกว่ำโจรต้องกำร
อะไร ก็ให้ขนเอำไปตำมปรำรถนำเถิด ส่วนเรำจะฟังธรรมของพระลูกชำย พวกท่ำนอย่ำทำอันตรำยต่อกำร
ฟังธรรมเลย
พวกโจรทรำบควำมนั้นจำกคนใช้ รู้สึกสลดใจว่ำเรำได้ทำร้ำยผู้มีคุณธรรมสูงส่งถึงเพียงนี้ เป็นควำม
ไม่ดีเลย จึงพำกันไปยังวัด เมื่อกำรฟังธรรมสิ้นสุดลง ได้เข้ำไปหำโยมมำรดำของท่ำนขอขมำโทษแล้วขอบวช
ในสำนักของพระเถระ ๆ ก็บวชให้พวกเขำตำมประสงค์
๔. เอตทัคคะ
พระโสณกุฏิกัณณเถระนี้มีควำมสำมำรถในกำรแสดงธรรมแบบสรภัญญะ ด้วยเสียงอันไพเรำะต่อพระ
พักตร์ของพระศำสดำ ดังนั้น ท่ำนจึงได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นเลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้แสดงธรรมด้วยถ้อยคำอัน
ไพเรำะ
๕. บุญญำธิกำร
แม้พระโสณกุฏิกัณณเถระนี้ ก็ได้บำเพ็ญบำรมีอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพำนมำนำนแสนนำน ใน
กำลแห่งพระปทุมุตตรศำสดำได้เห็นพระพุทธองค์ทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในเอตทัคคะว่ำเลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้
แสดงธรรมด้วยถ้อยคำอันไพเรำะ จึงปรำรถนำฐำนันดรเช่นนั้นบ้ำง แล้วได้ก่อสร้ำงควำมดีที่สำมำรถสนับสนุน
ค้ำจุนควำมปรำรถนำนั้น อันพระปทุมุตตรศำสดำทรงพยำกรณ์ว่ำจะสำเร็จสมดังใจสมัยแห่งพระพุทธโคดม
จึงสร้ำงสมบำรมีอีกหลำยพุทธันดร จนถึงชำติสุดท้ำยมำได้สมปรำรถนำในสมัยพระศำสดำของเรำทั้งหลำย สม
ดังพุทธพยำกรณ์ทุกประกำร
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๖. ปรินิพพำน
พระโสณกุฏิกัณณเถระนี้ก็เหมือนกับพระอสีติมหำสำวกทั้งหลำย เมื่ออยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ก็ได้ช่วย
พระศำสดำประกำศพระพุทธศำสนำจนถึงวำระสุดท้ำยของชีวิตในที่สุดก็ปรินิพพำนดับเบญจขันธ์หยุดกำร
หมุนเวียนแห่งกิเลสกรรมและวิบำกอย่ำงสิ้นเชิง
*****************************

๒๓. ประวัติ พระลกุณฎกภัททิยะ
๑. สถำนะเดิม
พระลกุณฏกภัททิยะ นำมเดิม ภัททิยะ แต่เพรำะร่ำงกำยของเขำเตี้ยและเล็กจึงเรียกว่ำ ลกุณฏก
ภัททิยะ
เป็นคนวรรณะแพศย์ ชำวเมืองสำวัตถี
๒. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทะศำสนำ
เมื่อพระศำสดำประทับอยู่ที่พระวิหำรเชตวันแสดงพระธรรมเทศนำโปรดมหำชน ลกุณฏกภัททิยะ
เติบโตแล้วได้ไปยังวิหำรฟังธรรมเทศนำ เกิดศรัทธำเลื่อมใสใคร่จะบวชในพระพุทธศำสนำ จึงทูลขอบวชกับ
พระศำสดำ ซึ่งก็ทรงบวชให้ตำมประสงค์
เมื่อท่ำนได้บวชในพระพุทธศำสนำแล้ว ก็ได้เรียนกรรมฐำน พำกเพียรภำวนำเจริญวิปัสสนำ ในไม่ช้ำ
ก็บรรลุพระอรหัตผล
๓. เอตทัคคะ
พระลกุณฏกภัททิยะนี้ เป็นผู้มีเสียงไพเรำะ เพรำะเหตุนั้น พระศำสดำจึงทรงตั้งท่ำนไว้ในเอตทัคคะ
ว่ำ เป็นผู้เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้มีเสียงอันไพเรำะ
๔. บุญญำธิกำร
แม้พระลกุณฏกทภัททิยะเถระนี้ ก็ได้บำเพ็ญบำรมีที่เป็นอุปนิสัยแห่งมรรคผลนิพพำนมำช้ำนำน ใน
พุทธุปบำทกำลแห่งพระศำสดำทรงพระนำมว่ำปทุมุตตระ ได้เห็นพระศำสดำทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งในตำแหน่งผู้
เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้มีเสียงไพเรำะ จึงเกิดกุศลฉันทะว่ำ ไฉนหนอ ในอนำคตกำลเรำพึงเป็นผู้มีเสียง
ไพเรำะเหมือนภิกษุรูปนี้บ้ำง ในศำสนำของพระพุทธเจ้ำสักองค์หนึ่ง แล้วได้ทำบุญต่ำง ๆ มำกมำย และได้
เปล่งวำจำตั้งควำมปรำรถนำอย่ำงนั้น พระศำสดำทรงพยำกรณ์ว่ำจะสำเร็จในศำสนำของพระศำสดำพระนำม
ว่ำโคดม จึงได้สร้ำงควำมดีตลอดมำแล้วได้สมปรำรถนำตำมประสงค์ ดังคำของพุทธองค์ทุกประกำร
๕. ธรรมวำทะ
คนบำงพวกเขำรื่นเริงกันด้วยเสียงตะโพน พิณ และบัณเฑำะว์ ส่วนเรำยินดีในพระพุทธศำสนำ จึง
รื่นรมย์อยู่ที่โคนต้นไม้
ถ้ำพระพุทธองค์ จะทรงประทำนพรแก่เรำ และเรำก็สำมำรถได้พรนั้นสมมโนรถ เรำจะเลือกเอำพร
ว่ำ ขอให้ชำวโลกทั้งหมดเจริญกำยคตำสติกัน
๖. ปรินิพพำน
พระลกุณฏกภัททิยะ ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ชำวโลกตำมสมควรแก่เวลำ ก็
ได้ปรินิพพำนหยุดกำรหมุนเวียนของวัฏฏะอย่ำงสิ้นเชิง
******************************
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๒๔. ประวัติ พระสุภูติเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระสุภูติเถระ นำมเดิม สุภูติ เพรำะร่ำงกำยของท่ำนมีควำมรุ่งเรือง (ผุดผ่อง) อย่ำงยิ่ง
บิดำนำมว่ำ สุมนเศรษฐี ชำวเมืองสำวัตถี
เกิดที่เมืองสำวัตถี เป็นคนวรรณะแพศย์
๒. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
เมื่อพระศำสดำทรงอำศัยเมืองรำชคฤห์ เป็นสถำนที่ทำกำรประกำศพระพุทธศำสนำ อนำถบิณฑิก
เศรษฐีจำกพระนครสำวัตถี ได้มำเยี่ยมรำชคหเศรษฐีผู้เป็นสหำยที่เมืองรำชคฤห์ ได้ทรำบข่ำวกำรเสด็จอุบัติ
แห่งพระศำสดำ จึงเข้ำไปเฝ้ำที่สีตวันแล้วได้ดำรงอยู่ในโสดำปัตติผลพร้อมกับกำรเข้ำเฝ้ำเป็นครั้งแรก จึงได้
กรำบทูลอำรำธนำพระศำสดำเพื่อเสด็จมำยังสำวัตถี ได้สร้ำงพระเชตวันมหำวิหำรถวำยเป็นที่ประทับ
ในวันฉลองมหำวิหำร สุภูติกุฎุมพีไปกับอนำถบิณฑิกเศรษฐีฟังธรรมของพระศำสดำ เกิดศรัทธำจึงทูล
ขอบวช พระศำสดำจึงบวชให้ตำมประสงค์
เมื่อเขำได้บวชในพระพุทธศำสนำแล้ว ได้ตั้งใจศึกษำพระธรรมวินัยจนเข้ำใจแตกฉำน ต่อจำกนั้นได้
เรียนกรรมฐำน บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่ำ เจริญวิปัสสนำกรรมฐำนทำเมตตำฌำนให้เป็นบำท แล้วได้บรรลุ
พระอรหัตต่อกำลไม่นำน
๓. งำนประกำศพระพุทธศำสนำ
พระสุภูติเถระเมื่อสำเร็จพระอรหัตผลแล้ว ท่ำนมีปฏิปทำที่พิเศษกว่ำผู้อื่น คือเมื่อแสดงธรรมก็จะไม่
ออกไปนอกจำกนิยำม ( กำหนด ) ที่พระศำสดำทรงแสดงไว้ ไม่พูดถึงคุณหรือโทษของใคร เวลำเที่ยวไป
บิณฑบำต ก่อนจะรับอำหำรบิณฑบำต ท่ำนจะเข้ำเมตตำฌำนก่อน ออกจำกฌำนแล้วจึงรับอำหำรบิณฑบำต
ทำอย่ำงนี้ทุก ๆ เรือน ด้วยตั้งใจว่ำทำอย่ำงนี้ผู้ถวำยอำหำรบิณฑบำตจะได้ผลบุญมำก ประกอบร่ำงกำยของ
ท่ำนสง่ำงำมและผิวพรรณผุดผ่อง จึงนำมำซึ่งควำมเลื่อมใสแก่บุคคลเป็นจำนวนมำก
๔. เอตทัคคะ
พระสุภูติเถระ อยู่อย่ำงไม่มีกิเลส แม้แต่กำรแสดงธรรมก็ไม่พูดถึงคุณหรือโทษของใคร จะเข้ำเมตตำ
ฌำนอยู่ตลอดเวลำ แม้ขณะไปเที่ยวบิณฑบำตดังกล่ำวแล้ว เพรำะอำศัยเหตุกำรณ์ทั้งสองนี้ พระชินสีห์จึงทรง
ตั้งท่ำนไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้อยู่อย่ำงไม่มีกิเลสและเป็นพระทักขิไณยบุคคล
๕. บุญญำธิกำร
แม้พระสุภูติเถระนี้ ก็ได้บำเพ็ญบำรมีอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพำนมำช้ำนำนในพุทธุปบำทกำล
แห่งพระปทุมุตตรศำสดำ ได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติสองอย่ำงคือ อรณวิหำร ( รณ
แปลว่ำ กิเลส ) กำรอยู่อย่ำงไม่มีกิเลส และควำมเป็นพระทักขิไณยบุคคลจึงเกิดศรัทธำปรำรถนำจะเป็น
เช่นนั้นบ้ำง จึงได้สร้ำงบุญกุศลถวำยพระทศพลมำกมำยแล้วได้ตั้งควำมปรำรถนำ พระศำสดำทรงเห็นว่ำจะ
สำเร็จแน่นอน จึงทรงพยำกรณ์ว่ำ จะได้ในสมัยของพระพุทธโคดม ในที่สุดก็ได้สมปรำรถนำทุกอย่ำงดังกล่ำว
มำ
๖. ธรรมวำทะ
ควรพูดแต่สิ่งที่ตนทำได้
ไม่ควรพูดสิ่งที่ตนทำไม่ได้
ผู้พูดสิ่งที่ตนทำไม่ได้
ย่อมถูกผู้รู้เขำดูหมิ่นเอำ
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๗. ปรินิพพำน
พระสุภูติเถระ ได้ช่วยพระศำสดำประกำศพระพุทธศำสนำตลอดอำยุของท่ำน สุดท้ำยได้ ดับขันธป
รินิพพำน เหมือนไฟที่ดับโดยหำเชื้อไม่ได้
**********************************

๒๕. ประวัติ พระกังขำเรวตเถระ
๑ สถำนะเดิม
พระกังขำเรวตเถระ นำมเดิม เรวตะ แต่เพรำะท่ำนมีควำมสงสัยในสิ่งที่เป็นกัปปิยะ ( สมควร )
มำกเป็นพิเศษจึงได้รับขนำนนำมว่ำ กังขำเรวตะ แปลว่ำ เรวตะผู้มีควำมสงสัย
เป็นชำวสำวัตถี วรรณะแพศย์
๒. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
เมื่อพระศำสดำได้ตรัสรู้และประกำศพระพุทธศำสนำ ส่วนมำกจะประทับอยู่ที่พระนครสำวัตถีเป็น
เวลำถึง ๒๕ พรรษำ ทรงแสดงธรรมโปรดมหำชน วันหนึ่งเรวตะได้ไปยังพระเชตวันพร้อมกับมหำชน ยืนอยู่
ท้ำยบริษัทฟังธรรมกถำของพระทศพล เกิดศรัทธำปรำรถนำจะบวช เมื่อมหำชนกลับไปหมดแล้ว จึงเข้ำไป
เฝ้ำพระศำสดำทูลขอบรรพชำอุปสมบท พระศำสดำทรงบวชให้เขำตำมปรำรถนำ
ครั้นได้บวชแล้ว ทูลขอให้พระศำสดำตรัสสอนกรรมฐำน ทำบริกรรมในฌำน ครั้นได้ฌำนแล้ว ทำ
ฌำนนั้นให้เป็นบำท เจริญวิปัสสนำพิจำรณำฌำนนั้น ว่ำเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น
ควำมสุขอันเกิดจำกฌำนนั้น ไม่นำนนักก็ได้บรรลุพระอรหัตผล ซึ่งเป็นผลอันสูงสุดในพระพุทธศำสนำ
๓. เอตทัคคะ
เพรำะพระกังขำเรวตเถระ เป็นผู้ชำนำญในกำรเข้ำฌำน พระศำสดำจึงทรงถือเอำคุณข้อนี้ตั้งท่ำนไว้
ในตำแหน่งทีเ่ ลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้ยินดีในกำรเข้ำฌำน
๔. บุญญำธิกำร
แม้พระกังขำเรวตเถระนี้ ก็ได้สร้ำงควำมดีที่เป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพำนมำนำน ในพุทธกำลแห่ง
พระปทุมุตตรศำสดำ ได้เห็นพระศำสดำทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้ยินดีในกำร
เข้ำฌำน จึงได้บำเพ็ญกุศลเป็นกำรใหญ่แล้วตั้งควำมปรำรถนำโดยมีพระศำสดำเป็นพยำนว่ำ ที่ทำบุญนี้ข้ำ
พระองค์มิได้ประสงค์สมบัติอื่น หวังจะได้ตำแหน่งแห่งภิกษุผู้ยินดีในกำรเข้ำฌำน ในกำลแห่งพระพุทธเจ้ำ
พระองค์หนึ่งในภำยหน้ำ พระศำสดำทรงเห็นควำมสำเร็จของเขำ จึงได้พยำกรณ์ว่ำจะสำเร็จในกำลแห่ง
พระพุทธเจ้ำพระนำมว่ำโคดม และเขำก็ได้สมปรำรถนำตำมพระพุทธวำจำทุกประกำร
๕. ปรินิพพำน
พระกังขำเรวตเถระ ถึงแม้จะเชี่ยวชำญเรื่องเข้ำฌำน ก็หนีมัจจุมำรไม่พ้น สุดท้ำยก็ได้ปรินิพพำน
เหลือเพียงชื่อไว้ในตำนำนให้ได้ศึกษำกันสืบต่อมำ
*********************************

๒๖. ประวัติ พระโกณฑธำนเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระโกณฑธำนเถระ นำมเดิม ธำนะ ต่อมำมีภำพลวงตำเป็นสตรีติดตำมท่ำนเพรำะผลบำปในชำติ
ก่อน ภิกษุและสำมเณรทั้งหลำยเห็นภำพนั้นเป็นประจำจึงตั้งชื่อ
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ท่ำนเพิ่มว่ำ กุณฑธำนะ ( ธำนะชั่ว )
เป็นคนวรรณะพรำหมณ์ ชำวเมืองสำวัตถี
๒. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
ครั้นอำยุย่ำงเข้ำปัจฉิมวัย เขำไปฟังธรรมของพระศำสดำเป็นประจำ เกิดศรัทธำอยำกบวชใน
พระพุทธศำสนำ จึงทูลขอบรรพชำอุปสมบทต่อพระพุทธองค์ ซึ่งก็ทรงประทำนให้ตำมปรำรถนำ ตั้งแต่วันที่
ท่ำนบวชแล้ว เพรำะบำปกรรมในชำติก่อนของท่ำน เวลำท่ำนอยู่ที่วัดก็ดี เข้ำบ้ำนเช่นไปบิณฑบำตก็ดี จะมี
คนเห็นภำพสตรีคนหนึ่งตำมหลังท่ำนไปเสมอ แต่ตัวท่ำนเองไม่ทรำบ และไม่เคยเห็นสตรีนั้นเลย เวลำคนใส่
บำตบำงคนก็บอกว่ำ ส่วนนี้ของท่ำน ส่วนนี้สำหรับหญิงสหำย
พระภิกษุและสำมเณรก็เห็นภำพนั้นเป็นประจำ วันหนึ่งพำกันไปล้อมกุฏิของท่ำน พูดเยำะเย้ยว่ำ
พระธำนะเป็นคนชั่ว ท่ำนอดกลั้นไว้ไม่อยู่จึงได้ตอบโต้ไปว่ำ พวกท่ำนก็เป็นคนชั่ว ภิกษุทั้งหลำยเหล่ำนั้นจึง
ไปฟ้องพระพุทธเจ้ำ ๆ ตรัสเรียกท่ำนไปพบแล้วแสดงธรรมว่ำ เธออย่ำกล่ำวคำหยำบต่อใคร ๆ เพรำะผู้ที่ถูก
เธอด่ำ ย่อมด่ำตอบเธอบ้ำง จะกลำยเป็นกำรแข่งดีกันไป (สุดท้ำย) ก็มีกำรทำร้ำยกัน
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ท่ำนลำบำกใจ และลำบำกเรื่องอำหำรบิณฑบำตมำก ต่อมำมีกำรพิสูจน์
ควำมจริง โดยมีพระะเจ้ำปเสนทิโกศลเป็นประธำน ทรงเห็นว่ำเป็นเรื่องไม่จริง เป็นเรื่องเวรกรรมของท่ำน ๆ
จึงได้รับควำมอุปถัมภ์จำกพระรำชำ เมื่อท่ำนได้ควำมอุปถัมภ์จำกพระรำชำ ได้อำหำรเป็นที่สัปปำยะ
พำกเพียรภำวนำเจริญวิปัสสนำไม่ช้ำก็ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมกับอภิญญำ ๖
๓. เอตทัคคะ
พระโกณฑธำนเถระเป็นผู้มีบุญในเรื่องของกำรจับสลำกเพื่อไปในกิจนิมนต์ ท่ำนจะเป็นผู้ได้จับสลำก
ก่อนเสมอ พระศำสดำจึงทรงยกย่องท่ำนว่ำ เป็นผู้เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้จับสลำกก่อน
๔. ธรรมวำทะ
ผู้เห็นภัย
ตัดบ่วงผูกเข้ำเท้ำ ๕ อย่ำง ( สังโยชน์เบื้องต้น ๕ )
แก้บ่วงผูกคอ ๕ อย่ำง ( สังโยชน์เบื้องสูง ๕ )
เจริญธรรม ๕ อย่ำง ( สัทธำ วิริยะ สติ สมำธิ ปัญญำ )
พ้นกิเลสเครื่องข้อง ๕ อย่ำง ( รำคะ โทสะ โมหะ มำนะ ทิฏฐิ )
ท่ำนเรียกว่ำ ผู้ข้ำมพ้นห้วงกิเลส
๕. ปรินิพพำน
พระโกณฑธำนเถระ ได้บรรลุผลสูงสุดในพระพุทธศำสนำ ดำรงชีวิตต่อมำจนถึงอำยุขัย แล้วดับ
ขันธปรินิพพำน เหมือนกับไฟที่หมดเชื้อแล้วดับไป
*******************************

๒๗. ประวัติ พระวังคีสเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระวังคีสเถระ นำมเดิม วังคีสะ เพรำะเกิดในวังคชนบท และเพรำะ
เป็นใหญ่ในถ้อยคำ
บิดำเป็นพรำหมณ์ ไม่ปรำกฏนำม
มำรดำเป็นปริพำชิกำ ไม่ปรำกฏนำม ทั้ง ๒ เป็นคนวรรณะพรำหมณ์
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เกิดที่วังคชนบท เมืองสำวัตถี
๒. ชีวิตก่อนบวช
วังคีสมำนพครั้นเจริญวัยสมควรจะได้รับกำรศึกษำเล่ำเรียน จึงเรียนลัทธิพรำหมณ์ จบไตรเพท เขำ
เป็นที่รักของอำจำรย์ จึงได้เรียนมนต์พิเศษโดยใช้เล็บดีดกะโหลกศีรษะของผู้ตำยภำยในเวลำ ๓ ปี แล้ว
สำมำรถรู้ได้ว่ำ ไปเกิดที่ไหน พรำหมณ์ทั้งหลำยเห็นอุบำยจะหำทรัพย์ได้ จึงพำเขำไปยังสถำนที่ต่ำง ๆ ดีด
กะโหลกศีรษะของผู้ที่ตำยแล้วให้กะโหลกนั้นบอกแก่ญำติของตนว่ำไปเกิดที่ไหน พวกเขำได้ลำภเป็นอันมำก
๓. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
วันหนึ่งเขำได้สดับพระคุณของพระพุทธเจ้ำ เกิดควำมเลื่อมใสอยำกจะไปเฝ้ำ พรำหมณ์ทั้งหลำย
คัดค้ำนเขำ กลัวจะเปลี่ยนใจไปนับถือพระศำสดำ แต่เขำไม่เชื่อพรำหมณ์เหล่ำนั้น ไปเฝ้ำพระศำสดำที่พระเช
ตวัน ทรงทำปฏิสันถำรอย่ำงดี ตรัสถำมถึงควำมสำมำรถของเขำ ครั้นทรงทรำบแล้ว จึงทรงนำเอำกะโหลก
ศีรษะคนตำยมำ ๔ กะโหลก ในวังคีสะดีดดู เขำดีดกะโหลกที่ ๑ บอกว่ำไปเกิดในนรก ที่ ๒ บอกว่ำไป
เกิดเป็นมนุษย์ ที่ ๓ บอกว่ำไปเกิดเป็นเทวดำ ทรงประทำนสำธุกำรแก่เขำ พอดีดกะโหลกที่ ๔ ซึ่งเป็น
ของพระอรหันต์ เขำไม่ทรำบว่ำไปเกิดที่ไหน นั่งเหงื่อไหล พระศำสดำตรัสถำมว่ำ เธอลำบำกใจหรือวังคีสะ
เธอยอมรับว่ำพระพุทธเจ้ำข้ำ แล้วทูลถำมว่ำพระองค์ทรำบมนต์นี้หรือ ตรัสว่ำทรำบ เขำจึงขอเรียน แต่ทรง
ปฏิเสธว่ำสอนให้ไม่ได้ จะสอนได้เฉพำะแก่คนที่มีเพศเหมือนเรำเท่ำนั้น เขำจึงทูลขอบวชกับพระศำสดำ ตรัส
ให้พระนิโครธกัปปเถระเป็นพระอุปัชฌำย์บวชให้
๔. กำรบรรลุธรรม
วังคีสะ ครั้นบวชแล้ว ทรงบอกกรรมฐำนคือ อำกำร ๓๒ และวิปัสสนำกรรมฐำนแล้ว เมื่อท่ำน
กำลังสำธยำยอำกำร ๓๒ และเจริญวิปัสสนำกรรมฐำนอยู่ พวกพรำหมณ์เข้ำไปถำมว่ำ เรียนมนต์ของพระโค
ดมจบหรือยัง ท่ำนตอบว่ำจบแล้ว พวกพรำหมณ์พูดว่ำ ถ้ำอย่ำงนั้นก็ไปได้แล้ว ท่ำนตอบว่ำ อำตมำไม่ไป
แล้ว พวกพรำหมณ์ไม่สำมำรถจะทำอย่ำงไรได้จึงไปตำมกรรมของตน พระวังคีสะเจริญวิปัสสนำไม่นำนนักก็
ได้บรรลุพระอรหัตผล จบกิจบรรพชิตของตน
๕. เอตทัคคะ
พระวังคีสเถระ เป็นผู้มีปฏิภำณสำมำรถกล่ำวเป็นคำประพันธ์ ( ฉันท์ ) สรรเสริญคุณพระศำสดำ
เวลำท่ำนเข้ำไปเฝ้ำได้ทุกครั้ง พระศำสดำจึงยกย่องท่ำนว่ำ เป็นผู้เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำย ผู้มีปฏิภำณ
๖. ปรินิพพำน
พระวังคีสเถระ ครั้นถึงที่สุดประโยชน์ส่วนตนคือบรรลุพระอรหัตผลแล้ว
ได้ช่วยพระศำสดำประกำศพระพุทธศำสนำตลอดเวลำอำยุของท่ำน แล้วได้ดับขันธปรินิพพำนไปตำมสัจธรรม
ของชีวิต
*********************************

๒๘. ประวัติ พระปิลินทวัจฉเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระปิลินทวัจฉเถระ นำมเดิม ปิลินทะ วัจฉะเป็นชื่อของโคตรต่อมำได้ชื่อว่ำ ปิลินทวัจฉะ โดย
นำเอำชื่อโคตรไปรวมด้วย
บิดำและมำรดำเป็นพรำหมณ์ไม่ปรำกฏนำม เป็นชำวเมืองสำวัตถี
๒. ชีวิตก่อนบวช
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ก่อนที่จะมำบวชในพระพุทธศำสนำ ท่ำนเป็นผู้ที่มำกไปด้วยควำมสังเวช (ควำมสลดใจที่ประกอบกับ
โอตตัปปะ) จึงบวชเป็นปริพำชก สำเร็จวิชำ ชื่อว่ำ จูฬคันธำระ เหำะเหินเดินอำกำศได้และรู้ใจของผู้อื่น มี
ลำภและยศมำก อำศัยอยู่ในกรุงรำชคฤห์
๓. มูลเหตุของกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
เมื่อพระศำสดำของเรำทั้งหลำยได้ตรัสรู้แล้ว เสด็จไปประทับในเมืองรำชคฤห์อำนุภำพแห่งวิชำของเขำ
ก็เสื่อมไป ลำภยศของเขำก็หมดไปด้วย เขำคิดว่ำพระสมณโคดมต้องรู้คันธำรวิชำอย่ำงแน่นอน จึงไปยัง
สำนักของพระศำสดำขอเรียนวิชำ พระศำสดำตรัสว่ำ ท่ำนต้องบวชในสำนักของเรำจึงจะเรียนได้ เขำก็ยอม
บวชตำมพระพุทธดำรัส
๔. กำรบรรลุธรรม
เมื่อท่ำนบวชแล้ว พระศำสดำทรงแสดงธรรมแก่เขำและได้ประทำนกรรมฐำนอันสมควรแก่จริยำ
เพรำะท่ำนเป็นผู้มีอุปนิสัยที่สมบูรณ์ เริ่มตั้งควำมเพียรในกรรมฐำน
ไม่นำนก็ได้บรรลุพระอรหัตผล
๕. งำนประกำศพระพุทธศำสนำ
เพรำะผู้ที่ตั้งอยู่ในโอวำทของท่ำนสมัยเป็นพระเจ้ำจักรพรรดิ์ ได้ไปเกิดเป็นเทวดำมำกมำย เทวดำ
เหล่ำนั้นอำศัยควำมกตัญญู มีควำมนับถือท่ำนมำก เข้ำไปหำ ท่ำน ทั้งเช้ำเย็น แต่ท่ำนมักจะมีปัญหำกับ
ภิกษุและชำวบ้ำน เพรำะท่ำนชอบใช้วำจำไม่ไพเรำะ ต่อมำพระศำสดำทรงแก้ไขให้ทุกคนเข้ำใจ ก็ไม่มีใครถือ
สำ กลับศรัธำเลื่อมใสยิ่งขี้น ท่ำนเป็นพระที่มีวำจำศักดิ์สิทธิ์ เล่ำกันว่ำ ชำยคนหนึ่งถือถำดดีปลีมำ ท่ำนถำม
ว่ำถำดอะไรไอ้ถ่อย ชำยคนนั้นโกรธคิดว่ำพระอะไรพูดคำหยำบ จึงตอบไปว่ำ ถำดขี้หนู พอผ่ำนท่ำนไปดีปลี
เป็นขี้หนูจริง ๆ ต่อมำมีคนแนะนำเขำว่ำให้เดินสวนทำงกับท่ำนใหม่ ถ้ำท่ำนถำมอย่ำงนั้น จงตอบท่ำนว่ำ
ดีปลี ก็จะกลำยเป็นดีปลีดังเดิม เขำได้ทำตำมคำแนะนำปรำกฏว่ำมูลหนูกลับเป็นดีปลีดังเดิม
๖. เอตทัคคะ
ก็เพรำะเทวดำผู้ตั้งอยู่ในโอวำทของท่ำนในชำติก่อน แล้วเกิดในสวรรค์เป็นอันมำก เทวดำเหล่ำนั้นมี
ควำมกตัญญูมีควำมเคำรพนับถือบูชำ จึงมำหำท่ำนทั้งเช้ำเย็น เพรำะฉะนั้นพระศำสดำจึงทรงตั้งท่ำนไว้ใน
ฐำนะที่เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดำทั้งหลำย ๗. ปรินิพพำน
พระพระปิลินทวัจฉเถระ ครั้นดำรงเบญจขันธ์พอสมควรแก่กำล ก็ได้ปรินิพพำนดับไปโดยไม่มีอำลัย
*****************************

๒๙. ประวัติ พระกุมำรกัสสปเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระกุมำรกัสสปเถระ นำมเดิม กัสสปะ เป็นนำมที่พระเจ้ำปเสนทิโกศลทรงตั้งให้ ต่อมำท่ำนบวชใน
พระพุทธศำสนำ เวลำพระศำสดำตรัสเรียกภิกษุชื่อกัสสปะ จะถูกทูลถำมว่ำกัสสปะไหน จึงตรัสว่ำ กุมำร
กัสสปะ เพรำะท่ำนบวชมำตั้งแต่ยังเด็ก ๆ
บิดำและมำรดำไม่ปรำกฏชื่อ เป็นชำวเมืองสำวัตถี มำรดำของท่ำนศรัทธำจะบวชตั้งแต่ยังไม่ได้
แต่งงำน แต่บิดำและมำรดำไม่อนุญำต หลังจำกแต่งงำนแล้วขออนุญำตสำมี ในที่สุดสำมีอนุญำตให้บวช
เธอจึงเป็นภิกษุณีโดยไม่รู้ตัวว่ำตั้งครรภ์ ครั้นอยู่มำครรภ์ได้ใหญ่ขึ้น ภิกษุณีทั้งหลำยรังเกียจเธอ จึงนำไปให้
พระเทวทัตตัดสิน พระเทวทัตตัดสินว่ำ เธอศีลขำด แม้เธอจะชี้แจงเหตุผลอย่ำงไรก็ไม่ยอมรับฟัง ภิกษุณี
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ทั้งหลำยจึงพำไปเฝ้ำพระศำสดำ ๆ ทรงมอบหมำยให้พระอุบำลีเถระตัดสิน พระอุบำลีเชิญตระกูลใหญ่ ๆ
ชำวสำวัตถีและนำงวิสำขำมำพิสูจน์ได้ว่ำ นำงตั้งครรภ์มำก่อนบวช ศีลของนำงบริสุทธิ์
๒. ชีวิตก่อนบวช
นำงภิกษุณีนั้นคลอดบุตรชำย หน้ำตำน่ำรัก ผิวพรรณดุจทองคำ พระเจ้ำปเสนทิโกศลทรงให้เลี้ยงดู
ไว้ และทรงตั้งชื่อให้ว่ำ กัสสปะ อีกย่ำงหนึ่ง คนทั้งหลำยรู้จักท่ำนในนำมว่ำ กุมำรกัสสปะ เพรำะเป็นเด็กที่
พระรำชำทรงชุบเลี้ยงอย่ำงรำชกุมำร
๓. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
เมื่อเขำเจริญวัยแล้ว พระรำชำทรงประดับประดำเขำอย่ำงสมเกียรติ แล้วนำไปบวชยังสำนักของพระ
ศำสดำ ตั้งแต่ท่ำนบวชแล้ว ก็ได้เจริญวิปัสสนำและเรียนพุทธพจน์ แต่ไม่ได้บรรลุมรรคผลแต่อย่ำงใด
๔. กำรบรรลุธรรม
ครั้งนั้น สหำยของท่ำนเกิดเป็นพรหมในชั้นสุทธำวำส เห็นท่ำนลำบำกในกำรเจริญวิปัสสนำ จึงผูก
ปัญหำ ๑๕ ข้อ แล้วบอกว่ำ นอกจำกพระศำสดำ ไม่มีใครสำมำรถแก้ปัญหำนี้ได้ รุ่งขึ้นท่ำนเข้ำไปเฝ้ำพระ
ศำสดำ ทูลถำมปัญหำเหล่ำนั้น พระศำสดำทรงแก้ให้ท่ำนจนถึงพระอรหัต พระเถระเรียนตำมที่พระศำสดำ
ตรัส เข้ำไปยังป่ำอัมพวันเจริญวิปัสสนำไม่นำนก็ได้บรรลุพระอรหัต
๕. งำนประกำศพระศำสนำ
พระกุมำรกัสสปะเถระ กล่ำวธรรมกถำได้อย่ำงวิจิตร สมบูรณ์ด้วยอุปมำและเหตุผล เช่น กำร
โต้ตอบกับพระเจ้ำปำยำสิผู้ไม่เชื่อว่ำโลกอื่นมีจริง เป็นต้น
พระเจ้ำปำยำสิเห็นว่ำนรกไม่มี เพรำะไม่เคยเห็นญำติคนไหนตกนรกแล้วมำบอก พระเถระอุปมำว่ำ
เหมือนคนทำควำมผิดร้ำยแรง ถูกตัดสินจำคุกจะออกมำนอกคุกได้อย่ำงไร
พระเจ้ำปำยำสิเห็นว่ำสวรรค์ไม่มี เพรำะไม่มีญำติที่ขึ้นสวรรค์กลับมำบอกพระ เถระอุปมำว่ำ เหมือน
คนพลัดตกลงไปในหลุมคูถ ครั้นขึ้นมำได้ ชำระร่ำงกำยสะอำดแล้วคงไม่มีใครอยำกลงไปนอนในหลุมคูถอีก
พระเจ้ำปำยำสิตรัสว่ำ เคยฆ่ำคนโดยเอำใส่ในหม้อ แล้วปิดฝำจนสนิทถมทั้งเป็น ให้คนช่วยดูรอบ ๆ
หม้อ ก็ไม่เห็นชีวะของผู้นั้นออกมำ พระเถระอุปมำว่ำ เหมือนพระองค์เคยบรรทมหลับท่ำมกลำงผู้อำรักขำ
และนำงสนม แล้วทรงสุบินว่ำเสด็จประพำสสถำนที่ต่ำง ๆ แต่ก็ไม่เคยมีใครเห็นชีวะของพระองค์ที่ออกไป
พระเจ้ำปำยำสิตรัสว่ำ เคยฆ่ำคนโดยไม่ทำลำยอินทรีย์ทั้ง ๖ (ตำ หู จมูก ลิ้น กำย ใจ ) ครั้นแล้ว
ทรงตรวจดู ไม่พบว่ำทั้ง ๖ นั้นรู้สึกอะไรเลย พระเถระอุปมำว่ำ เหมือนคนเป่ำสังข์ คนโง่ได้ยินเสียงสังข์
จึงมำขอดูเสียงของสังข์ ค้นหำอย่ำงไรไม่พบเสียงในตัวสังข์ จึงบอกว่ำสังข์ไม่มีเสียง
ยังมีเรื่องอีกมำกมำยที่แสดงถึงควำมฉลำดสำมำรถของพระกุมำรกัสสปะเถระใน กำรอธิบำยหลักธรรม
ในทำงพระพุทธศำสนำ ท่ำนสำมำรถโต้ตอบกับผู้ที่มำโต้แย้งคัดค้ำนคำสอนได้อย่ำงดี จึงนับว่ำเป็นกำลังที่
สำคัญรูปหนึ่งในกำรประกำศพระพุทธศำสนำ
๖. เอตทัคคะ
เพรำะพระกุมำรกัสสปะเถระ กล่ำวธรรมกถำได้อย่ำงวิจิตรสมบูรณ์ด้วยกำรอุปมำและเหตุผล พระทศ
พลจึงยกย่องท่ำนว่ำ เป็นผู้เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้ใช้ถ้อยคำอันวิจิตร (กล่ำวถ้อยคำไพเรำะ)
๗. ปรินิพพำน
พระกุมำรกัสสปเถระ ครั้นอยู่จบพรหมจรรย์ของท่ำนแล้ว ก็ได้ช่วยพระศำสดำประกำศพระศำสนำ
อยู่มำตำมสมควรแก่เวลำของท่ำน แล้วได้ปรินิพพำนจำกโลกไป
****************************
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๓๐. ประวัติ พระมหำโกฏฐิตเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระมหำโกฏฐิตเถระ นำมเดิม โกฎฐิตะ มีควำมหมำยว่ำ ทำให้คนหนีหน้ำเพรำะเขำเป็นผู้ฉลำดใน
ศำสตร์ต่ำง ๆ จึงเที่ยวทิ่มแทงคนอื่นด้วยหอกคือปำกของตน
บิดำชื่อ อัสสลำยนพรำหมณ์
มำรดำชื่อ จันทวดีพรำหมณี ทั้งคู่เป็นชำวเมืองสำวัตถี
๒. ชีวิตก่อนบวช
เขำเจริญวัยแล้วได้เล่ำเรียนไตรเพทจนถึงควำมสำเร็จในศิลปะของพรำหมณ์ เป็นผู้ฉลำดในทำง
เวทำงคศำสตร์ ตักกศำสตร์ นิฆัณฑุศำสตร์ เกฏุภศำสตร์ ในประเภทแห่งอักษรสมัยของตน และในกำร
พยำกรณ์ทั้งหมด เขำชอบพูดหักล้ำงคนอื่น ใครพบเขำจึงพำกันหลบหน้ำ ไม่อยำกสนทนำด้วย
๓. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
โกฏฐิตมำนพ เข้ำไปเฝ้ำและฟังธรรมจำกพระศำสดำ แล้วเกิดศรัทธำปรำรถนำจะบวช จึงทูลขอ
บวชกับพระองค์ ๆ ทรงบวชให้เขำตำมประสงค์ ตั้งแต่เขำบวชแล้ว ก็พำกเพียรศึกษำพระธรรมวินัย และ
ตั้งใจบำเพ็ญวิปัสสนำ ไม่ช้ำก็ได้สำเร็จพระอรหัตผลพร้อมกับปฏิสัมภิทำ ๔ มีควำมเชี่ยวชำญในปฏิสัมภิทำ
ญำณ กล้ำหำญ แม้จะเข้ำไปหำพระมหำเถระหรือแม้แต่พระศำสดำก็จะถำมปัญหำในปฏิสัมภิทำ ๔ จึงมี
นำมเพิ่มอีกว่ำ มหำโกฏฐิตะ
๔. งำนประกำศพระพุทธศำสนำ
พระมหำโกฏฐิตเถระ เป็นพระเถระรูปหนึ่งที่ได้แสดงหลักธรรมในพระพุทธศำสนำไว้มำก เช่น ใน
มหำเวทัลลสูตร ท่ำนได้ชักถำมพระสำรีบุตรเถระเพื่อเป็นกำรวำงหลักธรรมในพระพุทธศำสนำ จะนำมำ
เฉพำะบำงเรื่อง ดังนี้
ผู้มีปัญญำทรำม คือ ผู้ไม่รู้อริยสัจ ๔ ตำมเป็นจริง
ผู้มีปัญญำ คือ ผู้รู้อริยสัจ ๔ ตำมเป็นจริง
วิญญำณ คือ ธรรมชำติที่รู้จริง ได้แก่รู้แจ้ง สุข ทุกข์ และ ไม่ทุกข์ไม่สุข
ปัจจัยในกำรเกิดขึ้นแห่งสัมมำทิฏฐิมี ๒ อย่ำง คือ กำรประกำศของผู้อื่น (ปรโตโฆสะ ) ๑ กำรทำไว้
ในใจโดยแยบคำย ( โยนิโสมนสิกำร ) ๑
กำรเกิดในภพใหม่มีได้ เพรำะควำมยินดีในภพนั้น ๆ ของสัตว์ผู้มีอวิชชำเป็นนิวรณ์ (เครื่องกั้น) มี
ตัณหำเป็นสังโยชน์ ( เครื่องผูกมัด ) กำรไม่เกิดในภพใหม่มีได้ เพรำะเกิดวิชชำและเพรำะดับตัณหำ
คนตำยกับผู้เข้ำสัญญำเวทยิตนิโรธต่ำงกัน คือ คนตำยสิ่งปรุงแต่งกำย วำจำ จิตดับ อำยุสิ้น ไออุ่น
ดับ และอินทรีย์แตก ผู้เข้ำสัญญำเวทยิตนิโรธ สิ่งปรุงแต่งกำย วำจำ จิตดับ แต่อำยุยังไม่สิ้น ไออุ่นยังไม่
ดับ อินทรีย์ผ่องใส
๕. เอตทัคคะ
เพรำะอำศัยเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น ระหว่ำงท่ำนกับพระสำรีบุตรเถระ ในมหำเวทัลลสูตรนี้ พระศำสดำ
จึงทรงยกย่องท่ำนว่ำ เป็นผู้เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้บรรลุปฏิสัมภิทำ
๖. ปรินิพพำน
พระมหำโกฏฐิตเถระได้ทำหน้ำที่ของท่ำนและหน้ำที่ต่อพระศำสนำในฐำนะที่เป็นพระสงฆ์แล้ว ได้
ดำรงอยู่ตำมสมควรแก่เวลำ สุดท้ำยก็ได้ปรินิพพำนดับไป
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*******************************

๓๑. ประวัติพระโสภิตเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระโสภิตเถระ นำมเดิม โสภิตมำณพ
บิดำและมำรดำไม่ปรำกฏนำม เป็นพรำหมณ์ชำวเมืองสำวัตถี
๒. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
โสภิตมำณพ วันหนึ่งได้ไปเฝ้ำพระศำสดำ ฟังธรรมเทศนำแล้ว เกิด
ศรัทธำปรำรถนำจะบวช จึงได้ทูลขอบวชกับพระพุทธองค์ ๆ ได้ทรงบวชให้เขำตำมประสงค์ ครั้นบวชแล้ว
ได้ตั้งใจศึกษำพระธรรมวินัย เจริญวิปัสสนำกรรมฐำน ไม่นำนก็ได้บรรลุอภิญญำ ๖ เป็นพระขีณำสพอยู่จบ
พรหมจรรย์เป็นผู้ชำนำญในบุพเพนิวำสำนุสสติญำณ คือ กำรระลึกชำติในอดีต
๓. เอตทัคคะ
เพรำะพระโสภิตเถระมีควำมชำนำญเป็นพิเศษในบุพเพนิวำสำนุสสติญำณ คือญำณในกำรระลึกชำติ
ในอดีต พระศำสดำจึงทรงตั้งท่ำนไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้ระลึกบุพเพสันนิวำส
๔. ปรินิพพำน
พระโสภิตเถระ ได้บรรลุประโยชน์สูงสุดส่วนตน คือ พระอรหัตผลแล้วได้ทำหน้ำที่ของพระสงฆ์ผู้
ดำรงพระพุทธศำสนำ ตำมสมควรแก่เวลำของท่ำน จึงได้ปรินิพพำนจำกโลกไปโดยหำควำมอำลัยไม่ได้
******************************

๓๒. ประวัติ พระนันทกเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระนันทกเถระ นำมเดิม นันทกะ
บิดำและมำรดำ ไม่ปรำกฏนำม เป็นพรำหมณ์ ชำวเมืองสำวัตถี
๒. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
นันทกมำณพ ได้ยินกิตติศัพท์ของพระศำสดำว่ำ เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง ทรง
แสดงธรรมไพเรำะ ชี้แจงประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้ำได้อย่ำงแจ่มแจ้ง วันหนึ่ง เมื่อมีโอกำศ
จึงไปเฝ้ำพระศำสดำ ได้ฟังพระธรรมเทศนำ เกิดศรัทธำปรำรถนำจะบวช จึงทูลขอบวชกับพระพุทธองค์ ๆ
ได้ทรงบวชให้เขำตำมควำมประสงค์ ครั้นบวชแล้ว ได้ตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนและพำกเพียรปฏิบัติในวิปัสสนำ
กรรมฐำน ไม่นำนนักก็ได้บรรลุพระอรหัตผล เป็นผู้ชำนำญในญำณระลึกรู้บุพเพนิวำส
๓. งำนประกำศพระศำสนำ
ในตำนำนไม่ได้บอกว่ำท่ำนได้ใครมำเป็นสัทธิวิหำริกและอันเตวำสิกบ้ำง บอกว่ำท่ำนเป็นผู้ฉลำดในกำร
สอนนำงภิกษุณี มีเรื่องเล่ำว่ำ นำงมหำปชำบดีโคตมีได้พำภิกษุณี ๕๐๐ รูป มำฟังธรรม พระศำสดำจึงมอบ
ให้ภิกษุเปลี่ยนกันแสดงธรรมแก่ภิกษุณี ภิกษุรูปอื่นแสดงธรรม ภิกษุณีทั้งหลำยก็ไม่ได้บรรลุอะไร เมื่อถึงวำระ
ของพระนันทกะแสดงธรรมภิกษุณีเหล่ำนั้นจึงได้บรรลุอรหัตผล
๔. เอตทัคคะ
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พระผู้มีพระภำคเจ้ำทรงอำศัยเหตุที่ท่ำนสำมำรถแสดงธรรมให้แก่ภิกษุณีทั้งหลำยได้บรรลุอรหัตผลนี้
เอง จึงได้ทรงตั้งท่ำนไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้ให้โอวำทแก่นำงภิกษุณี
๕. ธรรมวำทะ
ม้ำอำชำไนยชั้นดีพลำดล้มลงไป ยังกลับลุกขึ้นยืนใหม่ได้ ครั้นได้ควำมสลดใจไม่ย่อท้อ ย่อมแบก
ภำระได้หนักยิ่งขึ้นอีก ฉันใด ขอท่ำนทั้งหลำยจงจำข้ำพเจ้ำว่ำเป็นบุรุษชำติอำชำไนย ฉันนั้น เหมือนกัน
๖. ปรินิพพำน
พระนันทกเถระ ได้บรรลุพระอรหัตผลอันเป็นประโยชน์สูงสุดของตน แล้วได้ทำหน้ำที่ของพระสงฆ์ผู้
ดำรงพระพุทธศำสนำ อยู่มำตำมสมควรแก่เวลำของท่ำน สุดท้ำยได้ปรินิพพำนจำกไป
********************************

๓๓. ประวัติ พระมหำกัปปินเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระมหำกัปปินเถระ นำมเดิม กัปปินะ ต่อมำได้ครองรำชย์จึงมีนำมว่ำ มหำกัปปินะ เป็นวรรณะ
กษัตริย์
พระบิดำพระมำรดำ ไม่ปรำกฏพระนำม เป็นเจ้ำเมืองกุกกุฏวดีในปัจจันตชนบท
๒. ชีวิตก่อนบวช
เมื่อพระรำชบิดำสวรรคตแล้ว ก็ได้ขึ้นครองรำชย์สืบต่อสันตติวงค์ ทรงพระนำมว่ำ พระเจ้ำมหำ
กัปปินะ ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้ำหญิงอโนชำเทวี พระรำชธิดำของพระเจ้ำสำคละ แห่งแค้วนมัททะ ทั้ง ๒
พระองค์ทรงสนพระทัยเรื่องศำสนำ คอยสดับตรับฟังข่ำวกำรอุบัติของพระพุทธเจ้ำตลอดเวลำ
๓. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
วันหนึ่ง ทรงทรำบข่ำวจำกพ่อค้ำชำวเมืองสำวัตถีว่ำ พระพุทธเจ้ำ พระ
ธรรมและพระสงฆ์อุบัติขึ้นแล้วในโลก ทรงดีพระทัยอย่ำงยิ่ง พร้อมกับบริวำรจำนวนหนึ่ง ได้เสด็จมุ่งหน้ำไป
ยังเมืองสำวัตถี
พระพุทธเจ้ำทรงทรำบข่ำวกำรเสด็จมำของพระเจ้ำมหำกัปปินะ จึงเสด็จไปรับที่ฝั่งแม่น้ำจันทภำคำ
ประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นพหุปุตตนิโครธ ท้ำวเธอพร้อมด้วยบริวำรได้เสด็จเข้ำไปเฝ้ำ ณ ที่นั้น ทรงแสดงอนุปุ
พพิกถำและอริยสัจ ๔ ครั้นจบพระธรรมเทศนำพระรำชำพร้อมด้วยบริวำรได้บรรลุพระอรหัตผลแล้วทูลขอ
บรรพชำอุปสมบท ทรงให้พวกเขำอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทำ
๔. งำนประกำศพระศำสนำ
เมื่อบวชในพระพุทธศำสนำ และแม้จะสำเร็จพระอรหันต์แล้ว ท่ำนก็ไม่สอนใคร มีควำมขวนขวำย
น้อย ต่อมำพระศำสดำทรงทรำบ จึงรับสั่งให้ท่ำนสอนผู้อื่นบ้ำง ท่ำนทูลรับด้วยเศียรเกล้ำ ได้แสดงธรรมแก่
อันเตวำสิกของท่ำนประมำณพันรูปให้บรรลุอรหัตผล
๕. เอตทัคคะ
พระศำสดำทรงอำศัยเหตุที่ท่ำนแสดงธรรมแก่อันเตวำสิกนั้น จึงตั้งท่ำนไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่ำภิกษุ
ทั้งหลำยผู้ให้โอวำทแก่ภิกษุ
๖.ธรรมวำทะ
มีปัญญำ แม้ไม่มีทรัพย์ ยังพออยู่ได้ ขำดปัญญำ แม้มีทรัพย์ ก็อยู่ไม่ได้ ปัญญำเป็นตัวชีขำดศำสตร์
ที่เรียนมำ ปัญญำทำให้เจริญไปด้วยเกียรติ และควำมสรรเสริญผู้มีปัญญำย่อม
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ได้รับควำมสุข แม้ในสิ่งที่คนอื่นเขำทุกข์กัน
๗. ปรินิพพำน
พระมหำกัปปินเถระ ทำหน้ำที่ของพระสงฆ์ผู้ดำรงพระพุทธศำนำ ตำมสม
ควรแก่เวลำของท่ำน แล้วได้ปรินิพพำนจำกไป
*****************************

๓๔. ประวัติ พระสำคตเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระสำคตเถระ นำมเดิม สำคตะ
บิดำและมำรดำ เป็นพรำหมณ์ ชำวเมืองสำวัตถีทั้ง ๒ ไม่ปรำกฏนำม
๒. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
สำคตมำณพเป็นผู้สนใจใคร่ศึกษำ ได้รับทรำบข่ำวพระศำสดำว่ำ เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบด้วย
พระองค์เอง ทรงแสดงธรรมไพเรำะ ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์โลกนี้และประโยชน์โลกหน้ำได้แจ่มแจ้ง วันหนึ่ง มี
โอกำสจึงเข้ำไปเฝ้ำ ได้ฟังพระธรรมเทศนำเกิดศรัทธำ จึงทูลขอบรรพชำอุปสมบท ครั้นบวชแล้ว เจริญฌำน
ได้สมำบัติ ๘ มีควำมชำนำญในฌำนสมำบัติ
๓. กำรบรรลุธรรม
พระสำคตเถระได้ปรำบอัมพติตถนำครำช จนสิ้นฤทธิ์เดช ด้วยเตโชธำตุสมำบัติของท่ำน ชำวบ้ำนที่
เคยได้รับควำมทุกข์จำกนำครำชนั้น ดีใจ เลื่อมใสท่ำน ทุกบ้ำนได้จัดสุรำถวำยเวลำท่ำนไปบิณฑบำต ท่ำน
จิบสุรำบ้ำนละน้อย เพื่อฉลองศรัทธำ ครั้นหลำยบ้ำนเข้ำจึงเกิดเมำสุรำ ไปล้มหมดสติที่กองขยะ พระศำสดำ
ทรงทรำบจึงทรงให้พระมำประคองเอำไป ทรงติเตียนและชี้โทษของสุรำ หลังจำกนั้นท่ำนเกิดควำมสลดใจ
ปฏิบัติสมณธรรม ไม่นำนนักก็ได้บรรลุอรหัตผล
๔. งำนประกำศพระศำสนำ
เพรำะท่ำนเป็นผู้ชำนำญเตโชธำตุสมำบัติ สำมำรถแสดงฤทธิ์เกี่ยวกับไฟได้หลำยอย่ำง เช่นทำให้เกิด
แสงสว่ำงในทีม่ ืด และทำให้เกิดควำมมืดในที่สว่ำง เป็นต้น จึงทำให้ประชำชนผู้พบเห็นเลื่อมใสเป็นจำนวน
มำก
๕. เอตทัคคะ
พระศำสดำทรงปรำรภควำมสำมำรถในกำรเข้ำเตโชธำตุสมำบัติของท่ำน จึงทรงตั้งท่ำนไว้ใน
เอตทัคคะว่ำ พระสำคตเถระเป็นผู้เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้ฉลำดในกำรเข้ำเตโชสมำบัติ
๖. ธรรมวำทะ
ต้นไม้ทุกชนิด ย่อมงอกงำมบนแผ่นดินฉันใด สัตว์ผู้มีปัญญำ ก็ย่อมงอกงำมในศำสนำของพระชินเจ้ำ
ฉันนั้น องค์พระสัพพัญญู ผู้ทรงนำหมู่ของผู้แสวงหำคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงถอนคนเป็นอันมำกออกจำกทำงที่ผิด
แล้วตรัสบอกทำงที่ถูกให้
๗. ปรินิพพำน
พระสำคตเถระ ได้ช่วยพระศำสดำประกำศพระศำสนำตลอดเวลำที่เป็นภิกษุ สุดท้ำยก็ได้ปรินิพพำน
จำกโลกไปตำมสัจธรรมของชีวิต
****************************
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๓๕. ประวัติ พระอุปเสนเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระอุปเสนเถระ นำมเดิม อุปเสนมำณพ หรือ อุปเสนวังคันตบุตร
บิดำชื่อ วังคันตพรำหมณ์
มำรดำชื่อ สำรีพรำหมณี
เกิดที่หมู่บ้ำนนำลันทำ แคว้นมคธ เป็นคนวรรณะพรำหมณ์
๒. ชีวิตก่อนบวช
อุปเสนมำณพมีพี่ชำย ๒ คน คือ อุปติสสะและจุนทะ น้องชำย ๑ คน คือ เรวตะ น้องสำว ๓
คน คือ นำงจำลำ นำงอุปจำรำ และนำงสุปจำรำ ครั้นเติบโตแล้วได้ศึกษำไตรเพทตำมลัทธิพรำหมณ์
๓. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
อุปเสนมำณพก็เหมือนกับพระสำวกโดยมำก คือ ได้ฟังกิตติศัพท์ของพระศำสดำจึงเข้ำไปเฝ้ำฟังพระ
ธรรมเทศนำแล้ว เกิดศรัทธำ ปรำรถนำจะบวชในพระพุทธศำสนำ พระศำสดำทรงบวชให้ตำมประสงค์
๔. กำรบรรลุธรรม
ครั้นได้บวชในพระพุทธศำสนำแล้ว ยังไม่ทันได้พรรษำ คิดว่ำจะสร้ำงพระอริยะให้พระศำสนำให้มำก
ที่สุด จึงบวชให้กุลบุตรคนหนึ่ง แล้วพำไปเฝ้ำพระศำสดำ ถูกพระศำสดำติเตียนว่ำไม่เหมำะสม เพรำะ
อุปัชฌำย์ก็ยังไม่ได้พรรษำ สิทธิวิหำริกก็ยังไม่ได้พรรษำ ท่ำนคิดว่ำเรำอำศัยบริษัทจึงถูกพระศำสดำติเตียน แต่
เรำก็จะอำศัยบริษัทนี่แหละทำให้พระศำสดำเลื่อมใส จึงพำกเพียรภำวนำ ในไม่ช้ำได้สำเร็จพระอรหัตผล
สมำทำนธุดงค์และสอนผู้อื่นให้สมำทำนด้วย มีสัทธิวิหำริกและอันเตวำสิกมำกมำยครำวนี้พระศำสดำทรง
สรรเสริญท่ำน
๕. งำนประกำศพระศำสนำ
พระอุปเสนเถระ ครั้นบรรลุพระอรหัตผลแล้ว ได้สมำทำนประพฤติธุดงคธรรมทั้งหมด และสอน
ผู้อื่นให้สมำทำนประพฤติธุดงคธรรมนั้นด้วย จึงเป็นที่ศรัทธำเลื่อมใสของประชำชนทุกชั้นวรรณะ และพำกัน
บวชในสำนักของท่ำน
๖. เอตทัคคะ
พระศำสดำทรงอำศัยควำมที่ท่ำนเป็นที่เลื่อมใสของคนทุกชั้นวรรณะนั้น จึงทรงตั้งท่ำนไว้ในตำแหน่ง
อันเลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้นำมำซึ่งควำมเลื่อมใสโดยรอบด้ำน
๗. ธรรมวำทะ
ในที่ชุมชน ผู้เป็นบัณฑิต พึงแสดงตนที่ไม่โง่ ที่ไม่ได้เป็นใบ้ เหมือนกับคนโง่และคนเป็นใบ้ ( ใน
บำงครั้ง ) ไม่ควรพูดยืดยำวเกินเวลำ คนที่ไม่เสียใจกับสิ่งที่ผ่ำนไป ไม่เพ้อฝันถึงสิ่งที่ยังมำไม่ถึง ดำเนินชีวิต
อยู่กับปัจจุบัน ผู้นั้นท่ำนเรียกว่ำ สันโดษ
๘. ปรินิพพำน
พระอุปเสนเถระ ได้เป็นพระขีณำสพ อยู่จบพรหมจรรย์ เสร็จกิจส่วนตัวของท่ำนแล้วได้ทำหน้ำที่
ของพระสงฆ์ เพื่อประโยชน์ เพื่อควำมสุขแก่มหำชน ตำมสมควรแก่เวลำ แล้วได้ปรินิพพำนดับไปเหมือนกับ
ไฟที่หมดเชื้อ
*************************************
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๓๖. ประวัติ พระขทิรวนิยเรวตเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระขทิรวนิยเรวตเถระ นำมเดิม เรวตะ แต่เมื่อบวชแล้วท่ำนพำนักอยู่ในป่ำไม้ตะเคียน จึงมีชื่อว่ำ
ขทิรวนิยเรวตะ
บิดำชื่อ วังคันตพรำหมณ์
มำรดำชื่อ นำงสำรีพรำหมณี
เกิดที่บ้ำนลันทำ แคว้นมคธ เป็นคนวรรณะพรำหมณ์
๒. ชีวิตก่อนบวช
เรวตะ เป็นบุตรชำยคนเล็กของครอบครัว เหลืออยู่คนเดียว ส่วนคนอื่นบวชกันหมดแล้ว บิดำและ
มำรดำจึงหำวิธีผูกมัด โดยจัดให้แต่งงำนตั้งแต่มีอำยุได้ ๘ ขวบ
๓. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
ครั้นถึงวันแต่งงำน บิดำและมำรดำแต่งตัวให้เรวตะอย่ำงภูมิฐำน นำไปยังบ้ำนของนำงกุมำริกำ
ขณะทำพิธีมงคลสมรสรดน้ำสังข์ ได้นำญำติผู้ใหญ่ทั้ง ๒ ฝ่ำยไปอวยพร ถึงลำดับยำยแห่งนำงกุมำริกำ ซึ่งมี
อำยุ ๑๒๐ ปี เข้ำมำอวยพร คนทั้งหลำยให้พรคู่สมรสทั้งสองว่ำ ขอให้มีอำยุมั่นขวัญยืนเหมือนกับยำยนี้
เรวตะได้ฟังดังนั้น มองดูคุณยำย ผมหงอก ฟันหัก หนังเหี่ยว หลังโกง เนื้อตัวสั่นเทำ รู้สึกสลดใจ
กับกำรที่ตนเองจะต้องอยู่ในสภำพเช่นนั้นในวันหนึ่งข้ำงหน้ำ เมื่อเสร็จพิธีญำติจึงพำเขำกลับบ้ำน ในระหว่ำง
ทำงเขำได้หำอุบำยหนีไปยังสำนักของภิกษุผู้อยู่ป่ำ ขอบรรพชำกับท่ำน ภิกษุนั้นก็จัดกำรบวชให้ เพรำะพระ
สำรีบุตรได้สั่งไว้ว่ำ ถ้ำน้องชำยของท่ำนมำขอบวชให้บวชได้เลย เพรำะโยมบิดำและมำรดำของท่ำนเป็น
มิจฉำทิฏฐิ
๔. กำรบรรลุธรรม
สำมเณรเรวตะ ครั้นอำยุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ก็ได้อุปสมบทเป็นภิกษุ เรียนกรรมฐำนในสำนัก
อุปัชฌำย์อำจำรย์แล้ว ได้ไปอำศัยอยู่ในป่ำไม้ตะเตียน บำเพ็ญเพียรภำวนำ ในไม่ช้ำก็ได้บรรลุพระอรหัตผล
เป็นพระขีณำสพอยู่จบพรหมจรรย์
๕. งำนประกำศพระศำสนำ
พระเรวตเถระนี้ แม้ตำนำนไม่ได้กล่ำวว่ำท่ำนได้ใครมำเป็นสัทธิวิหำริกและอันเตวำสิกก็ตำม แต่
ปฏิปทำเกี่ยวกับกำรอยู่ป่ำของท่ำน ก็นำมำซึ่งควำมเลื่อมใสของผู้ที่ได้รู้จักในสมัยนั้น และได้ศึกษำประวัติของ
ท่ำนในภำยหลังต่อมำ แม้แต่องค์พระศำสดำและมหำสำวกยังไปเยี่ยมท่ำนถึงป่ำไม้ตะเคียนที่ท่ำนจำพรรษำอยู่
๖. เอตทัคคะ
เพรำะท่ำนพระขทิรวนิยเรวตเถระนี้ชอบอำศัยอยู่ในป่ำ องค์พระศำสดำจึงทรงตั้งไว้ในตำแหน่งอัน
เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้อยู่ป่ำ
๗. ธรรมวำทะ
ตั้งแต่อำตมภำพ สละเรือนออกบวช ยังไม่เคยรู้จักควำมคิดอันเลวทรำมประกอบด้วยโทษ ไม่เคย
รู้จักควำมคิดว่ำ ขอสัตว์เหล่ำนี้จงเดือดร้อน จงถูกฆ่ำ จงประสบควำมทุกข์ อำตมภำพรู้จักแต่กำรเจริญ
เมตตำจิต อย่ำงหำประมำณมิได้ ซึ่งอำตมภำพค่อย ๆ สะสมมำโดยลำดับ ตำมที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดงไว้
๘. ปรินิพพำน
พระขทิรวนิยเรวตเถระ ครั้นสำเร็จพระอรหัตผลแล้ว ได้ปฏิบัติหน้ำที่ของพระสงฆ์เพื่อประโยชน์
เพื่อควำมสุขแก่มหำชนตำมสมควรแก่เวลำ แล้วได้ปรินิพพำนจำกไปตำมสัจธรรมของชีวิต
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๓๗. ประวัติ พระสีวลีเถระ
๑. สถำนเดิม
พระสีวลีเถระ นำมเดิม สีวลี
บิดำไม่ปรำกฏนำม
มำรดำ พระนำงสุปปวำสำ พระธิดำเจ้ำเมืองโกลิยะ
เขำอยู่ในครรภ์มำรดำถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน ทำให้มำรดำมีลำภสักกำระมำกและคลอดง่ำยที่สุด
๒. ชีวิตก่อนบวช
ย้อนไปถึงก่อนที่ท่ำนจะประสูติ พระมำรดำเสวยทุกขเวทนำหนักมำก จึงให้พระสวำมีไปบังคมทูล
พระศำสดำ พระศำสดำตรัสประทำนพรให้ว่ำ ขอพระธิดำแห่งโกลิยวงศ์จงมีควำมสุข ปรำศจำกโรคำพยำธิ
ประสูติพระโอรสหำโรคมิได้เถิด พระนำงก็ประสูติพระโอรสสมพุทธพรทุกประกำร แล้วได้ถวำยมหำทำน
ตลอด ๗ วัน
๓. มูลเหตุของกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
เมื่อสีวลีกุมำรประสูติ พระมำรดำและพระประยุรญำติได้ถวำยมหำทำน ๗ วัน ในวันที่ ๗ พระสำ
รีบุตรเถระจึงชวนเธอบวช เธอตอบว่ำถ้ำบวชได้ก็จะบวช พระมำรดำทรงทรำบก็ดีใจ อนุญำตให้พระเถระ
บวชกุมำรได้ตำมประสงค์ พระเถระจึงนำกุมำรไปบวชเป็นสำมเณร ตั้งแต่กุมำรบวชแล้ว ลำภสักกำระได้เกิด
แก่ภิกษุทั้งหลำยมำกมำย
๔. กำรบรรลุธรรม
พระสีวลีได้ฟังตจปัญจกกรรมฐำนจำกพระสำรีบุตรเถระ แล้วบรรลุพระอรหัตผลในเวลำปลงผม ท่ำน
กล่ำวว่ำ จดมีดโกนครั้งแรกบรรลุโสดำปัตติผล ครั้งที่ ๒ บรรลุสกิทำคำมิผล ครั้งที่ ๓ บรรลุอนำคำมิผล
พอปลงผมเสร็จบรรลุพระอรหัตผล
๕. งำนประกำศพระพุทธศำสนำ
พระสีวลีนั้นเป็นพระที่มนุษย์และเทวดำเคำรพนับถือบูชำมำก จึงเป็นพระที่มีลำภมำก แต่มักจะถูก
มองว่ำเป็นเรื่องของบุญเก่ำ แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำมเหตุกำรณ์อย่ำงนี้ก็ต้องถือว่ำท่ำนมีส่วนสำคัญในกำรประกำศ
พระศำสนำ เพรำะทำให้คนที่ยังไม่ศรัทธำในพระพุทธศำสนำเกิดศรัทธำ เพรำะยำกจะหำพระที่มีบุญญำธิกำร
เหมือนท่ำน
๖. เอตทัคคะ
เพรำะเหตุที่ท่ำนเป็นผู้มีลำภมำก ไม่ว่ำจะอยู่ที่ไหน หรือจะไปที่ไหนช่วยให้ภิกษุทั้งหลำย ไม่ขัดสน
ปัจจัยลำภไปด้วย พระศำสดำจึงทรงตั้งท่ำนไว้ในเอตทัคคะว่ำ เป็นผู้เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้มีลำภมำก
๗. ปรินิพพำน
พระสีวลีเถระได้บรรลุประโยชน์สูงสุดของตนแล้ว ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อมหำชน จนถึงวำระ
สุดท้ำยของชีวิต จึงได้ปรินิพพำนดับสังขำรสู่บรมสุขอย่ำงถำวร
**************************************

50

๓๘. ประวัติ พระวักกลิเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระวักกลิเถระ นำมเดิม วักกลิ
บิดำและมำรดำไม่ปรำกฏนำม เป็นพรำหมณ์ชำวสำวัตถี
๒. ชีวิตก่อนบวช
เมื่อเติบโตเขำได้ศึกษำลัทธิพรำหมณ์ เรียนจบเวท ๓ แต่ไม่ได้ตั้งตัวเป็นคณำจำรย์สั่งสอนใคร
๓. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
วันหนึ่ง เขำเห็นพระศำสดำแวดล้อมไปด้วยภิกษุสงฆ์ เสด็จดำเนินไป ในพระนคร สำวัตถี ไม่อิ่ม
ด้วยกำรดูพระรูปสมบัติ จึงติดตำมพระองค์ไปทุกหนทุกแห่ง ในที่สุดตัดสินใจว่ำต้องบวชจึงจะได้เห็นพระ
ศำสดำตลอดเวลำ เขำจึงขอบวช แล้วได้บวชในสำนักพระศำสดำ
๔. กำรบรรลุธรรม
ตั้งแต่บวชแล้ว พระวักกลิติดตำมดูพระศำสดำตลอดเวลำ เว้นเวลำฉันอำหำรเท่ำนั้น พระศำสดำ
ทรงรอคอยควำมแก่กล้ำแห่งญำณของเธอ จึงไม่ตรัสอะไร ครั้นทรำบว่ำญำณของเธอแก่กล้ำแล้ว จึงได้ตรัส
แก่เธอว่ำ วักกลิ จะมีประโยชน์อะไรกับกำรดูร่ำงกำยที่เปื่อยเน่ำ ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นเรำ ผู้ใดเห็นเรำ
ผู้นั้นย่อมเห็นธรรม ดูก่อนวักกลิบุคคลผู้เห็นธรรมชื่อว่ำเห็นเรำ บุคคลผู้เห็นเรำชื่อว่ำ ย่อมเห็นธรรม แม้
พระศำสดำตรัสอย่ำงนี้ ท่ำนก็ยังไม่เลิกดูพระศำสดำ ทรงพระดำริว่ำ ภิกษุนี้ถ้ำไม่ได้ควำมสังเวชคงไม่บรรลุ
ธรรม จึงทรงขับไล่ว่ำ วักกลิเธอจงหลีกไป ท่ำนเสียใจมำกขึ้นไปบนภูเขำจะฆ่ำตัวตำย พระองค์ทรงเปล่ง
พระรัศมีไปโปรด ตรัสเรียกเธอว่ำ วักกลิ เธอรู้สึกปลื้มใจมำก นึกถึงพระดำรัสของพระศำสดำ ข่มปีติได้แล้ว
บรรลุพระอรหัตผล
๕. เอตทัคคะ
เพรำะพระวักกลิเถระบรรลุพระอรหัตผลด้วยศรัทธำในพระศำสดำ ฉะนั้นจึงทรงยกย่องท่ำนว่ำ เป็น
เลิศแห่งภิกษุผู้เป็นสัทธำวิมุตติ ( พ้นจำกกิเลสเพรำะสัทธำ )
๖. ปรินิพพำน
พระวักกลิเถระ ครั้นดำรงอยู่ตำมสมควรแก่เวลำของท่ำน ก็ได้ปรินิพพำนจำกไป เหลือไว้แต่ปฏิปทำ
ที่ควรค่ำแก่กำรศึกษำของปัจฉิมชนตำชนผู้สนใจพระพุทธศำสนำต่อไป
****************************

๓๙. ประวัติ พระพำหิยทำรุจีริยเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระพำหิยทำรุจีริยเถระ นำมเดิม พำหิยะ ภำยหลังเขำนุ่งเปลือกไม้ จึงได้ชื่อว่ำ พำหิยทำรุจีริยะ
บิดำและมำรดำไม่ปรำกฏนำม เป็นชำวพำหิยรัฐ วรรณะแพศย์
๒. ชีวิตก่อนบวช
เมื่อเติบโต เขำมีอำชีพค้ำขำย วันหนึ่งนำสินค้ำลงเรือไปขำยยังจังหวัดสุวรรณภูมิ เรืออับปำง คนใน
เรือเสียชีวิตทั้งหมด เหลือแต่เขำคนเดียว เกำะไม้กระดำนแผ่นหนึ่งไว้ได้ ลอยคอไปขึ้นที่ท่ำเรือชื่อสุปำรกะ
ผ้ำนุ่งผ้ำห่มถูกคลื่นซัดหลุดหำยไปหมด จึงเอำใบไม้บ้ำง เปลือกไม้บ้ำง ถักพอปิดร่ำงกำย ถือภำชนะ
กระเบื้องดินเผำเที่ยวขอทำนเลี้ยงชีพ คนทั้งหลำยเห็นเขำแต่งตัวแปลก ๆ คิดว่ำเป็นพระอรหันต์ จึงนำ
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อำหำรไปให้มำกมำย บำงคนนำเอำผ้ำไปให้ แต่เขำไม่ยอมนุ่งผ้ำ คงนุ่งผ้ำเปลือกไม้ต่อไป และสำคัญผิดคิด
ว่ำเป็นพระอรหันต์ ๓. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
ครั้งนั้น เทวดำตนหนึ่ง ผู้เคยบำเพ็ญสมณธรรมร่วมกันมำในชำติก่อน
แล้วได้ไปเกิดเป็นพรหมชั้นสุทธำวำส ได้ลงมำให้สติแก่เขำว่ำ พำหิยะ ท่ำนไม่ใช่พระอรหันต์ดอก แม้แต่ข้อ
ปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุพระอรหัตผลท่ำนก็ยังไม่รู้เลย ผู้เป็นพระอรหันต์และรู้ข้อปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุพระ
อรหัตผล อยู่ที่พระวิหำรเชตวัน เมืองสำวัตถีเขำสลดใจ ได้ไปเฝ้ำพระศำสดำตำมคำของเทวดำ พบพระ
ศำสดำกำลังทรงดำเนินบิณฑบำตอยู่ รีบร้อนวิงวอนจะฟังพระธรรมเทศนำให้ได้ พระศำสดำทรงปฏิเสธถึง ๓
ครั้ง ครั้นทรงทรำบว่ำ ญำณของเขำแก่กล้ำแล้ว และปีติของเขำสงบลงแล้วจึงได้ตรัสว่ำ พำหิยะ ขอให้เธอ
ศึกษำดังนี้ เมื่อเห็นขอให้เป็นเพียงกำรเห็น ( ทิฏเฐ ทิฏฐมตต ภวิสสติ )
ในเวลำจบเทศนำ เขำยืนอยู่กลำงถนนนั่นเอง ส่งญำณไปตำมกระแสพระธรรมเทศนำ ได้บรรลุพระ
อรหัตพร้อมกับปฏิสัมภิทำ ได้ทูลขอบรรพชำกับพระศำสดำ แต่มีบำตรและจีวรยังไม่ครบ จึงไปหำบำตรและ
จีวร กำลังดึงท่อนผ้ำเก่ำจำกกองขยะ อมุนษย์คู่เวรกันเข้ำสิงในร่ำงแห่งแม่โคตัวหนึ่ง ทำร้ำยท่ำนจนถึง
สิ้นชีวิต จึงไม่ทันได้บวช
๔. งำนประกำศพระพุทธศำสนำ
พระพำหิยะรุจีริยเถระแม้ท่ำนจะยังไม่ได้บวชตำมพิธีอุปสมบทกรรมตำมพระวินัย แต่ท่ำนก็ได้บรรลุ
พระอรหัตผล จัดเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศำสนำได้ และมีประวัติอยู่ในจำนวนพระอสีติมหำสำวก พระ
ศำสดำเสด็จออกจำกเมืองสำวัตถี ทอดพระเนตรเห็นศพของพระพำหิยะล้มอยู่ในกองขยะ จึงรับสั่งให้ภิกษุ
ทั้งหลำยนำไปทำกำรฌำปนกิจ แล้วให้สร้ำงเจดีย์บรรจุอัฐิธำตุของท่ำนไว้ที่ทำงสี่แพร่ง ภิกษุทั้งหลำยสงสัยว่ำ
ท่ำนบรรลุมรรคอะไรเป็นสำมเณรหรือเป็นภิกษุ พระศำสดำตรัสว่ำ พำหิยะปรินิพพำนแล้วทุกสิ่งทุกอย่ำงจึง
จบลงด้วยดี ประวัติพระพำหิยะทำรุจีริยเถระจึงเป็นกำรประกำศหลักกำรทำงพระพุทธศำสนำว่ำ เมื่อปฏิบัติ
จนได้บรรลุพระอรหัตผลแล้ว จะบวชตำมพระวินัยหรือ ไม่ก็ตำม ก็จัดเป็นพระสงฆ์ได้ทั้งนั้น คือเป็น อริย
สงฆ์
๕. เอตทัคคะ
เพรำะพระพำหิยทำรุจีริยเถระ ได้บรรลุธรรมเร็วพลัน เพียงฟังพระพุทธพจน์ว่ำ ทิฏเฐ ทิฏฐมตต
ภวิสสติ ( เมื่อเห็นขอให้เป็นเพียงกำรเห็น ) พระศำสดำจึงทรงตั้งท่ำนไว้ในเอตทัคคะว่ำ เป็นผู้เลิศกว่ำภิกษุ
ทั้งหลำยผู้รู้เร็วพลัน
๖. บุญญำธิกำร
แม้พระพำหิยทำรุจีริยเถระนี้ ก็ได้บำเพ็ญบำรมีอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพำนมำนำน ในกำลเวลำ
แห่งพระปทุมุตตรศำสดำ ได้เห็นพระพุทธองค์ทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้รู้เร็ว
พลัน จึงได้บำเพ็ญกุศลแล้วปรำรถนำตำแหน่งนั้น อันพระศำสดำทรงพยำกรณ์ว่ำ จะได้สมประสงค์ในสมัย
แห่งพระพุทธองค์ทรงพระนำมว่ำ โคดม และก็ได้สมตำมควำมปรำรถนำ ดังพุทธวำจำทุกประกำร
๗. ธรรมวำทะ
ผู้ท่องเที่ยวไปในสงสำร ไม่เคยได้อำหำร คือ คำข้ำว เลยหรือ ? ข้ำพระองค์ไม่รู้อันตรำยแห่งชีวิต
ของพระผู้มีพระภำคเจ้ำ หรือของข้ำพระองค์ ขอพระผู้มีพระภำคเจ้ำจงทรงแสดงธรรมแก่ข้ำพระองค์เถิด
๘. ปรินิพพำน
พระพำหิยทำรุจีริยเถระ ได้ถูกอมนุษย์ผู้มีเวรต่อกันเข้ำสิงในร่ำงแม่โคชนในขณะกำลังเก็บผ้ำบังสุกุล
ในกองขยะแล้วปรินิพพำน
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๔๐. ประวัติ พระพำกุลเถระ
๑. สถำนะเดิม
พระพำกุลเถระ นำมเดิม พำกุล แปลว่ำ คนสองตระกูล
บิดำและมำรดำไม่ปรำกฏนำม เป็นเศรษฐีชำวเมืองโกสัมพี
๒. ชีวิตก่อนบวช
เมื่อพระพำกุละเกิดได้ ๕ วัน มีกำรทำมงคล โกนผมไฟและตั้งชื่อ พี่เลี้ยงได้พำไปอำบน้ำที่ท่ำน้ำ
แม่น้ำคงคำ ปลำได้กินทำรกนั้น แล้วแหวกว่ำยไปตำมแม่น้ำ แต่เด็กนั้นเป็นผู้มีบุญ ทำงศำสนำเรียก
ปัจฉิมภวิกสัตว์ แปลว่ำ ผู้เกิดในภพสุดท้ำย ถ้ำยังไม่บรรลุพระอรหัตทำอย่ำงไรก็ไม่ตำย
ปลำนั้นว่ำยไปตำมแม่น้ำ ไปติดข่ำยชำวประมงในพระนครพำรำณสี ชำวประมงนั้นจึงนำเอำปลำนั้น
ไปขำย ในที่สุดเศรษฐีชำวเมืองพำรำณสีคนหนึ่ง ได้ซื้อเอำไว้ เมื่อแหวะท้องปลำก็พบทำรกน่ำรักเพศชำย
นอนอยู่ เพรำะเศรษฐีนั้นไม่มีบุตรและธิดำ จึงรู้สึกรักเด็กนั้นมำก ได้เลี้ยงดูไว้อย่ำงดี
ครั้นต่อมำ เศรษฐีผู้เป็นบิดำและมำรดำเดิมได้ทรำบเรื่องนั้น จึงไปยังบ้ำนของเศรษฐีชำวพำรำณสี
พบเด็กจำได้ว่ำเป็นลูกของตน จึงได้ขอคืน แต่เศรษฐีชำวพำรำณสีไม่ยอม เมื่อตกลงกันไม่ได้จึงถวำยฎีกำต่อ
พระเจ้ำพำรำณสี พระองค์จึงทรงวินิจฉัยให้ตระกูลทั้งสองผลัดเปลี่ยนกันเลี้ยงเด็กนั้นคนละ ๔ เดือน เด็กนั้น
ค่อย ๆ เติบโตขึ้นโดยลำดับ
๓. มูลเหตุแห่งกำรบวชในพระพุทธศำสนำ
เมื่อพระศำสดำ เสด็จไปประกำศพระพุทธศำสนำในพระนครพำรำณสี พำกุลเศรษฐีพร้อมด้วย
บริวำรได้พำกันไปเฝ้ำ แล้วได้ฟังพระธรรมเทศนำเกิดศรัทธำเลื่อมใส จึงได้ทูลขอบรรพชำอุปสมบท พระ
ศำสดำทรงประทำนให้ตำมประสงค์
๔. กำรบรรลุธรรม
พระพำกุละ ครั้นบวชในพระพุทธศำสนำแล้ว ตั้งใจรับฟังพระโอวำทจำกพระศำสดำ ไม่ประมำท
พำกเพียรภำวนำ เจริญวิปัสสนำกรรมฐำนเพียง ๗ วัน ก็ได้บรรลุพระอรหัตผล เป็นพระขีณำสพอยู่จบ
พรหมจรรย์
๕. งำนประกำศพระศำสนำ
พระพำกุลเถระ ครั้นบรรลุพระอรหัตผลจบกิจส่วนตัวของท่ำนแล้ว ก็ได้ช่วยพระศำสดำประกำศ
พระพุทธศำสนำ ในฐำนะเป็นพระเถระผู้ใหญ่ ท่ำนเป็นผู้ที่มีอำยุยืนที่สุด บวชเมื่ออำยุ ๘๐ ปี เป็นพระอีก
๘๐ พรรษำ ตำมนี้ท่ำนจึงต้องมีอำยุ ๑๖๐ ปี ตำนำนกล่ำวว่ำ ท่ำนไม่มีโรคภัยเบียดเบียน ไม่ต้องฉันยำ
รักษำโรคเลย ที่เป็นเช่นนี้เพรำะท่ำนได้สร้ำงเว็จจกุฎีถวำยสงฆ์ และได้บริจำคยำให้เป็นทำน ท่ำนเป็นพระรูป
หนึ่งในจำนวน ๕๐๐ รูป ทีเ่ ข้ำร่วมสังคำยนำพระธรรมวินัยครั้งแรก
๖. เอตทัคคะ
เพรำะพระพำกุลเถระ เป็นผู้ที่มีโรคน้อย และมีอำยุยืนดังกล่ำวมำ พระศำสดำจึงทรงตั้งท่ำนไว้ใน
เอตทัคคะว่ำ เป็นผู้เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้มีโรคำพำธน้อย
๗. บุญญำธิกำร
แม้พระพำกุลเถระนี้ ก็ได้สร้ำงสมบุญญำธิกำรอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพำนมำนำน ในกำลแห่ง
พระปทุมุตตรพุทธเจ้ำ เห็นพระศำสดำทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งในเอตทัคคะว่ำ เป็นผู้เลิศกว่ำภิกษุทั้งหลำยผู้มี
โรคำพำธน้อย อยำกได้ตำแหน่งเช่นนั้นบ้ำง จึงได้สร้ำงบุญกุศลอันจะอำนวยผลให้เป็นเช่นนั้น แล้วตั้งควำม
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ปรำรถนำ พระศำสดำทรงพยำกรณ์ว่ำ จะสำเร็จสมปณิธำนในพุทธกำลแห่งพระสมณโคดม และก็ได้สมจริง
ทุกประกำร
๘. ธรรมวำทะ
ผู้ผลัดวันประกันพรุ่ง ย่อมทำลำยเหตุแห่งควำมสุข และย่อมเดือดร้อนในภำยหลัง บุคคลพูดอย่ำงไร
พึงทำอย่ำงนั้น อย่ำเป็นคนพูดอย่ำงทำอย่ำง เพรำะบุคคลผู้พูดอย่ำงทำอย่ำง ผู้รู้ย่อมดูหมิ่นได้
พระนิพพำนอันพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงแสดงไว้ ไม่มีควำมโศก ไม่มีธุลี คือ กิเลส เกษม ( ไม่ถูก
กิเลสรบกวน ) ดับควำมทุกข์ทั้งสิ้น เป็นสุขที่แท้จริง
๙. ปรินิพพำน
พระพำกุลเถระ ครั้นได้สำเร็จอรหัตผลแล้ว ได้ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ แก่พระศำสนำและ
ชำวโลกจนถึงอำยุขัยของท่ำนแล้วได้ปรินิพพำนจำกไป ตำมตำนำนกล่ำวว่ำก่อนปรินิพพำนได้เข้ำเตโชสมำบัติ
นั่งปรินิพพำนในท่ำมกลำงภิกษุสงฆ์ เมื่อปรินิพพำนแล้วไฟได้ไหม้สรีระร่ำงของท่ำนหมดไป ณ ที่นั่นเอง
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