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๑. พระอัญญาโกณฑัญญะ 
 พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นบุตรของพราหมณ์มหาศาล ผู้มีลูกศิษย์จ านวนมาก 
ในบ้านชื่อโทณวัตถุ ไม่ไกลจากกรุงกบิลพัสดุ์ เดิมชื่อว่า โกณฑัญญะ เมื่อเจริญวัยได้ศึกษา 
จบไตรเพทและรู้ต าราท านายลักษณะ เป็น ๑ ในจ านวนพราหมณ์ ๘ คน ท่ีได้ท านาย 
เจ้าชายสิทธัตถะว่าจะเสด็จออกทรงผนวชแล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลก 

 เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ ๕ วัน พระเจ้าสุทโธทนะได้เชิญพราหมณ์ ๑๐๘ คน
มารับประทานอาหาร เพื่อเป็นมงคลและท านายลักษณะพระราชโอรสตามราชประเพณีแล้ว 
ได้คัดเลือกพราหมณ์ ๘ คน จากจ านวน ๑๐๘ คนนั้น ให้เป็นผู้ท านายลักษณะพระราชกุมาร 
โกณฑัญญะซึ่งเป็นพราหมณ์หนุ่มท่ีสุด ได้รับคัดเลือกอยู่ในจ านวน ๘ คนนั้นด้วย พราหมณ์ 
๗ คน ได้ท านายพระราชกุมารว่า มีคติ ๒ อย่าง คือ 

 ๑. ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 
 ๒. ถ้าเสด็จออกผนวช จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เป็นศาสดาเอกในโลก 

 ฝ่ายโกณฑัญญพราหมณ์ มีความมั่นใจในต าราท านายลักษณะของตน ได้ท านาย 
ไว้อย่างเดียวว่า พระราชกุมารจะเสด็จออกทรงผนวชและจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เป็น
ศาสดาเอกในโลกแน่นอน ตั้งแต่นั้นมา โกณฑัญญพรามหณ์ได้ตั้งใจไว้ว่า ถ้าตนยังมีชีวิตอยู่ 
เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชเมื่อไรจะออกบวชตาม ต่อมา เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออก
ทรงผนวชและบ าเพ็ญทุกรกิริยาอยู่ ท่านทราบข่าว จึงได้ชักชวนพราหมณ์อีก ๔ คน  
คือ ๑. วัปปะ ๒. ภัททิยะ ๓. มหานามะ ๔. อัสสชิ ซึ่งเป็นบุตรชายของพราหมณ์ท่ีได้รับเชิญ
ไปรับประทานอาหารในพระราชพิธีน านายพระลักษณะของพระกุมารท้ังสิ้น รวมเป็น ๕ คน
ด้วยกัน เรียกว่า ปัญจวัคคีย์ แปลว่า กลุ่มคน ๕ คน ได้ติดตามรับใช้ใกล้ชิดด้วยคิดว่า  
ถ้าพระองค์ได้บรรลุธรรมพิเศษแล้ว จะได้เทศนาสั่งสอนพวกตนให้ได้บรรลุธรรมนั้นบ้าง  
แต่พอเห็นพระสิทธัตถะเลิกบ าเพ็ญทุกรกิริยา ก็หมดความเลื่อมใส พาเพื่อนท้ังหมดไปอยู่  
ท่ีป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี 
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 ครั้นพระสิทธัตถโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้แล้ว เสด็จไปสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ทรงแสดง
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร อันเป็นปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ โกณฑัญญะได้ธรรมจักษุ คือ ดวงตา
เห็นธรรมตามที่เป็นจริงว่า ส่ิงใดส่ิงหน่ึง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ส่ิงน้ันท้ังหมด มีความดับ 
เป็นธรรมดา 

 ท่านได้บรรลุโสดาปัตติผล เพราะเกิดธรรมจักษุนี้ พระพุทธองค์ทรงทราบ จึงทรง 
เปล่งพระอุทานว่า อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ อญฺ าสิ วต โภ โกณฺฑญฺโ  แปลว่า โกณฑัญญะ
ได้รู้แล้วหนอ ๆ เพราะอาศัยค าว่า อญฺญาสิ ท่านจึงได้ค าน าหน้านาม ว่า อัญญาโกณฑัญญะ  
 เมื่ออัญญาโกณฑัญญะได้เห็นธรรม บรรลุธรรม รู้ธรรม หมดความสงสัยในค าสอน
ของพระพุทธเจ้าแล้ว จึงได้ทูลขออุปสมบทว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์พึงได้อุปสมบท 
ในส านักของพระผู้มีพระภาค พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรา
กล่าวไว้ดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อท าท่ีสุดทุกข์โดยชอบเถิด การอุปสมบทอย่างนี้
เรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา ท่านได้เป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา 

 ครั้นพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนปัญจวัคคีย์อีก ๔ ท่านให้ได้ดวงตาเห็นธรรม คือบรรลุ
โสดาบันแล้ว ทรงประทานอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเช่นเดียวกัน วันหนึ่งตรัสเรียก
ท้ัง ๕ รูปมาตรัสสอนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เป็น
อนัตตา ไม่ใช่เป็นอัตตา เพราะถ้าเป็นอัตตาแล้วไซร้ ก็จะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ (เจ็บป่วย) 
และต้องได้ตามปรารถนาว่า ขอจงเป็นอย่างนี้ จงอย่าเป็นอย่างนั้น แต่เพราะทั้ง ๕ นั้น 
เป็นอนัตตา ใคร ๆ จึงไม่ได้ตามปรารถนาของตนว่า ขอจงเป็นอย่างนี้ จงอย่าเป็นอย่างนั้น 
ทั้ง ๕ รูป ได้เห็นด้วยปัญญาตามความเป็นจริงว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณ ทุกชนิดไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่สิ่งนั้น และสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวของเรา จึงเบื่อหน่าย
ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายก าหนัด ครั้นคลาย
ก าหนัด ย่อมหลุดพ้น ทั้ง ๕ รูปจึงได้บรรลุอรหัตผล พระธรรมเทศนานี้ ชื่อว่า อนัตตลักขณสูตร 

 พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นก าลังส าคัญรูปหนึ่งในการช่วยประกาศพระศาสนา 
เพราะอยู่ในจ านวนพระอรหันต์ ๖๐ รูป ท่ีพระพุทธเจ้าทรงส่งไปประกาศพระศาสนา  
ครั้งแรกด้วยพระพุทธด ารัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไปเพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่มหาชน เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล 
เพ่ือความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
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 ผลงานที่ส าคัญ คือ ท่านได้น าพาบุตรของนางมันตานี น้องสาวของท่าน ชื่อนายปุณณะ 
ได้บวชในพระพุทธศาสนาและเป็นก าลังส าคัญในการช่วยประกาศพระศาสนา มีกุลบุตรบวช
ในส านักของท่านจ านวนมาก 

 พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับการยกย่องว่า เป็นเอตทัคคะผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุ
ทั้งหลายด้านรัตตัญญู ผู้รู้ราตรีนาน หมายความว่า รู้เรื่องท่ีล่วงเลยมานานนั่นเอง 

 พระอัญญาโกณฑัญญะ มีอายุมากย่างเข้าสู่วัยชรา วาระสุดท้ายก็ดับขันธ์เข้าสู่
นิพพานก่อนพระพุทธเจ้า ท่ีริมฝั่งสระบัวมันทากินี ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของโขลงช้างฉันทันต์ ในป่า
หิมพานต์ 

  ๒. พระอุรุเวลกัสสปะ และน้อง ๆ 
 พระอุรุเวลกัสสปะ เกิดในตระกูลพราหมณ์กัสสปโคตร มีน้องชาย ๒ คน ชื่อนทีกัสสปะ
และคยากัสสปะ เมื่อเจริญวัยท่านได้เรียนจบไตรเพท ตามลัทธิและประเพณีของพราหมณ์ 
 ท่านอุรุเวลกัสสปะ มีบริวาร ๕๐๐ คน พาน้องชาย ๒ คน และบริวาร รวมท้ังหมด  
๑,๐๐๐ คน ออกบวชเป็นชฎิล ตั้งอาศรมอยู่ท่ีต าบลอุรุเวลา แคว้นมคธ จึงได้ชื่อว่าอุรุเวลกัสสปะ 

บ าเพ็ญพรตด้วยการบูชาไฟ 

 พระพุทธเจ้าทรงด าริว่า ควรจะน าอุรุเวลกัสสปะผู้มีอายุมาก เป็นท่ีนับถือของมหาชน
มาเป็นก าลังในการประกาศพระศาสนาท่ีแคว้นมคธ เพราะท่านเป็นท่ีนับถือของชนในแคว้นนั้น
มาช้านาน จึงเสด็จพระองค์เดียวไปยังอุรุเวลานิคม ตรัสขอพ านักอาศัยในอาศรมของ  
อุรุเวลกัสสปชฎิล แรก ๆ ไม่ยอมให้ทรงพ านัก แต่ถูกพระพุทธเจ้าทรงทรมานด้วยอภินิหาร
ต่าง ๆ เห็นว่าลัทธิของตนไม่มีสาระก็เกิดความสลดใจละลัทธินั้นเสีย พากันลอยบริขารแห่ง
ชฎิลในแม่น้ าแล้วทูลขอบวชพร้อมท้ังบริวาร ๕๐๐ คน 

 เมื่ออุรุเวลกัสสปะพร้อมท้ังบริวาร ลอยบริขารและเคร่ืองบูชาไฟไปในแม่น้ า น้องชาย 
ท้ังสองเห็นเช่นนั้น กลัวว่าจะมีภัยเกิดกับพี่ชายจึงพากันมาดู พอทราบเรื่องราวความเป็นไป
ต่าง ๆ จึงขอบวชในส านักของพระพุทธเจ้า พร้อมกับบริวารท้ังหมด พระพุทธเจ้าทรงประทาน
เอหิภิกขุอุปสัมปทาให้ แล้วทรงพาภิกษุ ๑,๐๐๓ รูปนั้น เสด็จไปยังต าบลคยาสีสะ ประทับนั่ง
บนแผ่นหิน ทรงให้ภิกษุท้ังหมดนั้นด ารงอยู่ในอรหัตผลด้วย อาทิตตปริยายเทศนา ใจความ
ย่อแห่งอาทิตตปริยายเทศนาว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจเป็นของร้อน ร้อนเพราะอะไรร้อน 
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เพราะไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ ร้อนเพราะความเกิด เพราะความแก่ เพราะ
ความตาย เพราะความเศร้าโศก เพราะความคร่ าครวญ เพราะความทุกข์ เพราะความ
โทมนัส เพราะความคับแค้นใจ 

 พระอุรุเวลกัสสปะเป็นก าลังส าคัญยิ่งในการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแคว้นมคธ 
ตามต านานเล่าว่า พระพุทธเจ้าทรงพาภิกษุ ๑,๐๐๓ องค์นั้น เสด็จไปถึงเมืองราชคฤห์ 
ประทับท่ีสวนตาลหนุ่ม ชื่อลัฏฐิวัน พระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าแผ่นดินแคว้นมคธทรงทราบ
ข่าว จึงพร้อมด้วยข้าราชบริพารเสด็จพระราชด าเนินไปเฝ้า พระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็น
ข้าราชบริพารของพระเจ้าพิมพิสาร มีกิริยาอาการไม่อ่อนน้อม จึงตรัสสั่งให้พระอุรุเวลกัสสปะ 
ประกาศให้คนเหล่านั้นทราบว่า ลัทธิของท่านไม่มีแก่นสาร คนเหล่านั้นสิ้นความสงสัย ตั้งใจ
ฟังพระเทศนาอนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔ พอจบเทศนา พระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวาร 
๑๑ ส่วน ได้ดวงตาเห็นธรรม คือบรรลุโสดาปัตติผล อีก ๑ ส่วน ด ารงอยู่ในสรณคมน์ 
 พระอุรุเวลกัสสปะ เป็นผู้รู้จักเอาใจใส่บริษัท จึงท าให้มีคนเลื่อมใสศรัทธาในตัว 
ท่านมาก มีบริวารมากถึง ๕๐๐ คน ฉะนั้น จึงได้รับการยกย่องว่า เป็นเอตทัคคะผู้ยอดเยี่ยม
กว่าภิกษุทั้งหลายด้านผู้มีบริวารมาก ท่านด ารงชีพอยู่พอสมควรแก่กาลแล้ว ก็ดับขันธนิพพาน 

  ๓. พระสารีบุตร 
 พระสารีบุตร เกิดในบ้านชื่อว่า นาลกะ หรือ นาลันทา ไม่ไกลจากกรุงราชคฤห์ 
บิดาชื่อว่า วังคันตพราหมณ์ มารดาชื่อว่า นางสารีพราหมณี เดิมชื่อว่า อุปติสสะ เมื่อมาบวช
ในพระพุทธศาสนา เพ่ือนพรหมจารีเรียกท่านว่า พระสารีบุตร เพราะเป็นบุตรนางสารี 
 อุปติสสมาณพนั้น เป็นบุตรแห่งสกุลผู้บริบูรณ์โดยโภคสมบัติและบริวาร ได้เรียนรู้
ศิลปศาสตร์ เป็นมิตรชอบพอกันกับโกลิตมาณพ โมคคัลลาโคตร ผู้มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน 
บุตรแห่งสกุลผู้มั่งคั่งเหมือนกัน สองสหายนั้น ไปเท่ียวดูการแสดงมหรสพในกรุงราชคฤห์เป็น
ประจ า เมื่อดูอยู่นั้น ย่อมร่าเริงในเวลาควรร่าเริง สลดใจในเวลาควรสลดใจ ให้รางวัลในเวลา
ควรให้ วันหนึ่ง เขาท้ังสอง ก็ชวนกันไปดูมหรสพเหมือนอย่างวันก่อน แต่ไม่ร่าเริงเหมือนใน
วันก่อน ๆ โกลิตะจึงถามอุปติสสะว่า ดูท่านไม่สนุกเหมือนในวันอื่น วันนี้ดูใจเศร้า ท่านเป็น
อย่างไรหรือ อุปติสสะตอบว่า อะไรท่ีควรดูในการแสดงนี้มีหรือ คนเหล่านี้ท้ังหมดยังไม่ทัน  
ถึง ๑๐๐ ปี ก็จะไม่มีเหลือ จะล่วงไปหมด ดูการมหรสพไม่มีประโยชน์อะไร ควรขวนขวาย 
หาธรรมเครื่องพ้นดีกว่า ข้านั่งคิดอยู่อย่างนี้ ส่วนเจ้าเล่า เป็นอย่างไร โกลิตะกล่าวว่า ข้าก็คิด
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เหมือนอย่างนั้น สองสหายนั้น มีความเห็นร่วมกันอย่างนั้นแล้ว จึงพาบริวารไปขอบวชอยู่ใน
ส านักของสัญชัยปริพาชก เรียนลัทธิสมัยของอาจารย์ได้ท้ังหมดแล้ว ท่านจึงให้เป็นผู้ช่วย 
สั่งสอนหมู่ศิษย์ต่อไป สองสหายนั้น ก็ปฏิเสธเพราะยังไม่มั่นใจในลัทธิของอาจารย์ จึงนัดหมาย
กันว่าใครได้โมกขธรรมก่อนจงบอกแก่กัน 

 ครั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ทรงแสดงธรรมสั่งสอนประชุมชนประกาศพระศาสนา 
เสด็จมาถึงกรุงราชคฤห์ ประทับอยู่ ณ วัดเวฬุวัน วันหนึ่ง พระอัสสชิ ผู้นับเข้าในพระปัญจวัคคีย์ 
ผู้ท่ีพระพุทธเจ้าทรงส่งให้จาริกไปประกาศพระพุทธศาสนากลับมาเฝ้า  เข้าไปบิณฑบาตใน
กรุงราชคฤห์ อุปติสสปริพาชก เดินมาจากส านักของปริพาชกได้เห็นท่านมีอาการน่าเลื่อมใส 
จะก้าวไป ถอยกลับ เหลียวซ้ายแลขวา คู้แขน เหยียดแขนเรียบงามทุกอิริยาบถ ทอดจักษุ 
แต่พอประมาณ มีอาการแปลกจากบรรพชิตในครั้งนั้น อยากจะทราบความว่าใครเป็นศาสดา
ของท่าน แต่ยังไม่อาจถามได้ ด้วยเห็นว่า เป็นกาลไม่ควร ท่านยังเท่ียวไปบิณฑบาตอยู่  
จึงติดตามไปข้างหลัง ครั้นเห็นท่านกลับจากบิณฑบาตแล้ว จึงเข้าไปใกล้ พูดปราศรัยแล้วถามว่า 
ผู้มีอายุ อินทรีย์ของท่านหมดจดผ่องใส ท่านบวชอุทิศใคร ใครเป็นศาสดาผู้สอนของท่าน 
ท่านชอบใจธรรมของใคร พระเถระตอบว่า ผู้มีอายุ เราบวชอุทิศพระมหาสมณะ ผู้เป็นโอรส
ศากยราชออกจากศากยสกุล ท่านนั้นเป็นศาสดาของเรา เราชอบใจธรรมของท่านนั้น ปริพาชก
ถามต่อไปว่า พระศาสดาของท่านสั่งสอนอย่างไร พระเถระตอบว่า ผู้มีอายุ  เราเป็นผู้ใหม่ 
บวชยังไม่นาน พึ่งมายังพระธรรมวินัยนี้ ไม่อาจแสดงธรรมแก่ท่านโดยกว้างขวาง เราจะกล่าว
ความแก่ท่านแต่โดยย่อพอรู้ความ ปริพาชกจึงขอให้ท่านแสดงตามความสามารถ จะน้อย
หรือมากก็ตาม พระอัสสชิ จึงกล่าวคาถาว่า 

 ธรรมเหล่าใด มีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคต ตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และ
เหตุแห่งความดับของธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ 

 อุปติสสปริพาชกได้ฟังเพียง ๒ บทเท่านั้นก็ด ารงอยู่ในโสดาปัตติผล แล้วถาม 
พระเถระว่า พระศาสดาของเราประทับอยู่ท่ีไหน พระเถระตอบว่า ผู้มีอายุ พระศาสดา
ประทับอยู่ท่ีวัดเวฬุวัน ปริพาชกกล่าวว่า ถ้าอย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้าไปก่อนเถิด กระผมจะ
กลับไปบอกสหาย จะพากันไปเฝ้าพระศาสดา ครั้นพระเถระไปแล้ว ก็กลับมาส านักของ
ปริพาชก บอกข่าวท่ีได้ไปพบพระอัสสชิให้โกลิตปริพาชกทราบ แล้วแสดงธรรมนั้นให้ฟัง  
โกลิตปริพาชกก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนอุปติสสะ แล้วชวนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แต่พากัน
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ไปลาสัญชัยผู้เป็นอาจารย์เดิมก่อน ท่านสัญชัยปริพาชกห้ามไว้และอ้อนวอนให้อยู่ช่วยสอน
ศิษย์หลายครั้ง แต่สองสหายนั้นก็ไม่ฟังพาบริวารไปวัดเวฬุวันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ทูลขอ
อุปสมบท พระองค์ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยกันทั้งสิ้น  
 ในภิกษุเหล่านั้น ภิกษุผู้เป็นบริวารได้ส าเร็จอรหัตผลก่อน ฝ่ายพระโมคคัลลานะ 
อุปสมบทได้ ๗ วัน จึงได้ส าเร็จอรหัตผล  
 ฝ่ายพระสารีบุตรหลังจากบวชแล้วได้ ๑๕ วัน เข้าไปอาศัยอยู่ในถ้ าสุกรขาตาแห่ง
เดียวกับพระพุทธเจ้า ขณะถวายงานพัดเพื่อปรนนิบัติอยู่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมชื่อว่า 
เวทนาปริคคหสูตร แก่ฑีฆนขปริพาชกผู้เป็นหลานชายของท่าน ท่านได้ส่งญาณไปตาม  
กระแสแห่งพระธรรมก็ได้บรรลุอรหัตผล เหมือนกับผู้บริโภคอาหารที่เขาตักให้คนอื่น  
ส่วนฑีฆนขปริพาชก เป็นแต่ได้ดวงตาเห็นธรรม สิ้นความเคลือบแคลงสังสัยในพระพุทธศาสนา 
ทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาและแสดงตนเป็นอุบาสก 

 พระสารีบุตรนั้นเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด ได้เป็นก าลังส าคัญของพระพุทธเจ้าใน
การสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระองค์ทรงยกย่องว่า เป็นเอตทัคคะผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุ
ทั้งหลายด้านมีปัญญามาก เป็นผู้สามารถแสดงธรรมจักรและอริยสัจ ๔ ให้กว้างขวางพิสดาร
เหมือนกับพระองค์ ถ้ามีภิกษุมาทูลลาจะเท่ียวจาริกไปทางไกลมักตรัสให้ไปลาพระสารีบุตรก่อน 
เพื่อท่านจะได้สั่งสอนเธอท้ังหลาย เช่นครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่เมืองเทวทหะ ภิกษุ
เป็นอันมากเข้าไปเฝ้าพระองค์ ทูลลาจะไปปัจฉาภูมิชนบท พระองค์ตรัสถามว่า ท่านท้ังหลาย
บอกสารีบุตรแล้วหรือ ภิกษุเหล่านั้นทูลว่า ยังไม่ได้บอก จึงตรัสสั่งให้ไปลาพระสารีบุตร  
แล้วทรงยกย่องว่า พระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามาก อนุเคราะห์เพื่อนบรรพชิต ภิกษุเหล่านั้น
ก็ไปลาตามรับสั่ง 

 พระพุทธเจ้าตรัสยกย่องพระสารีบุตรเป็นคู่กับพระโมคคัลลานะ ดังตรัสกับภิกษุ
ท้ังหลายว่า ภิกษุท้ังหลาย ท่านท้ังหลายคบกับสารีบุตรและโมคัลลานะเถิด เธอเป็นผู้มี
ปัญญามาก อนุเคราะห์สพรหมจารีเพื่อนบรรพชิตท้ังหลาย สารีบุตรเปรียบเหมือนมารดา
ผู้ให้เกิด โมคคัลลานะเปรียบเหมือนนางนมผู้เลี้ยงทารกท่ีเกิดแล้วนั้น สารีบุตรย่อมแนะน า  
ให้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล โมคคัลลานะย่อมแนะน าให้ตั้งอยู่ในคุณเบ้ืองบนท่ีสูงกว่านั้น  
 มีค าเรียกยกย่องพระสารีบุตรอีกอย่างหนึ่งว่า พระธรรมเสนาบดี นี้เป็นค าเลียนแบบ
มาจากค าเรียกแม่ทัพ ดังจะกลับความให้ตรงกันข้ามกองทัพอันท ายุทธ์ยกไปถึงไหน ย่อมแผ่ 
อนัตถะถึงนั่น กองพระสงฆ์ผู้ประกาศพระศาสนา ได้ชื่อว่าธรรมเสนา กองทัพฝ่ายธรรมหรือ
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ประกาศธรรมจาริกไปถึงไหน ย่อมแผ่หิตสุขถึงนั่น พระพุทธเจ้าเป็นจอมธรรมเสนา เรียกว่า
พระธรรมราชา พระสารีบุตรเป็นก าลังส าคัญของพระพุทธเจ้า ในภารธุระนี้ ได้สมญาว่า  
พระธรรมเสนาบดี นายทัพฝ่ายธรรม 

 พระสารีบุตรนั้น ปรากฏโดยความเป็นผู้กตัญญู ท่านได้ฟังธรรมท่ีพระอัสสชิแสดง 
ได้ธรรมจักษุแล้ว มาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ดังกล่าวแล้วในหนหลัง ตั้งแต่นั้นมา ท่าน
นับถือพระอัสสชิเป็นอาจารย์ มีเรื่องเล่าว่า พระอัสสชิอยู่ในทิศใด เมื่อท่านจะนอน ท่านจะ
นมัสการไปทางทิศนั้นก่อนและนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้น ภิกษุผู้ไม่รู้เรื่อง ย่อมส าคัญว่า 
ท่านนอบน้อมทิศตามลัทธิของพวกมิจฉาทิฏฐิ ความทราบถึงพระพุทธเจ้า ตรัสแก้ว่า ท่านมิได้
นอบน้อมทิศ ท่านนมัสการพระอัสสชิผู้เป็นอาจารย์ แล้วประทานพระพุทธานุศาสนีว่า  
พุทธมามกะ รู้แจ้งธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงแล้วจากท่านผู้ใด ควรนมัสการท่านผู้นั้น
โดยเคารพ เหมือนพราหมณ์บูชายัญอันเนื่องด้วยเพลิง  
 อีกเรื่องหนึ่งว่า มีพราหมณ์ผู้หนึ่ง ชื่อราธะ ปรารถนาจะอุปสมบท แต่เพราะเป็น 
ผู้ชราเกินไป ภิกษุท้ังหลายไม่รับอุปสมบทให้ ราธะเสียใจ เพราะไม่ได้สมปรารถนา มีร่างกาย
ซูบซีดผิวพรรณไม่สดใส พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นผิดปกติไป ตรัสถามทราบความแล้ว 
ตรัสถามภิกษุท้ังหลายว่า มีใครระลึกถึงอุปการะของราธะได้บ้าง พระสารีบุตรกราบทูลว่า 
ท่านระลึกได้อยู่ ครั้งหนึ่ง ท่านเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ ราธะได้ถวายภิกษาแก่ท่าน
ทัพพีหนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญว่า ท่านเป็นผู้กตัญญูดีนัก อุปการะเพียงเท่านี้ ก็ยังจ า 
ได้ไม่ลืม จึงตรัสให้ท่านรับบรรพชาอุปสมบทราธพราหมณ์ 
 ท่านบวชได้ ๔๕ พรรษา ทูลลาพระพุทธเจ้าไปโปรดมารดาท่ีบ้านเกิด ให้มารดาได้
บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว ใกล้รุ่งวันเพ็ญเดือน ๑๒ ก็ดับขันธนิพพาน รุ่งขึ้น พระจุนทะน้องชาย
ได้ท าฌาปนกิจ เก็บอัฐิธาตุไปถวายพระพุทธเจ้า ณ วัดพระเชตวัน กรุงสาวัตถี ทรงโปรดให้
ก่อพระเจดีย์บรรลุอัฐิธาตุไว้ ณ ที่นั้น 

 ๔. พระโมคคัลลานะ 
 พระโมคคัลลานะ เป็นบุตรพราหมณ์ผู้เป็นนายบ้านของตระกูลโมคคัลลานะและ
นางโมคคัลลี ชื่อนี้น่าจะเรียกตามสกุล เกิดในบ้านโกลิตคาม ไม่ไกลจากกรุงราชคฤห์ มีระยะทาง
พอไปมาถึงกันกับบ้านสกุลแห่งพระสารีบุตร เดิมท่านชื่อ โกลิตะ มาก่อน อีกอย่างหนึ่ง  
เขาเรียกตามโคตรว่า โมคคัลลานะ เมื่อท่านมาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้แล้ว เขาเรียก
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ท่านว่า โมคคัลลานะ ชื่อเดียว จ าเดิมแต่ยังเยาว์จนเจริญวัยได้เป็นมิตรผู้ชอบกันกับพระสารีบุตร  
มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน มีสกุลเสมอกัน ได้ศึกษาศิลปศาสตร์ด้วยกันมา ได้ออกบวชเป็น
ปริพาชกด้วยกัน ได้เข้าอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ด้วยกัน 

 จ าเดิมแต่ท่านได้อุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ได้ ๗ วัน ไปท าความเพียรอยู่ ท่ี 
บ้านกัลลวาลมุตตคาม แคว้นมคธ อ่อนใจนั่งโงกง่วงอยู่ พระพุทธเจ้าเสด็จไปท่ีนั้น ทรงแสดง
อุบายส าหรับระงับความโงกง่วง ๘ อย่าง คือ  
 โมคคัลลานะ เมื่อท่านมีสัญญาอย่างไร ความง่วงนั้นย่อมครอบง าได้ ท าควรท าในใจ
ถึงสัญญานั้นให้มาก ข้อนี้จะเป็นเหตุที่ให้ท่านละความง่วงนั้นได้  
 ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นท่านควรตรึกตรองพิจารณาถึงธรรมท่ีตัวได้ฟังแล้วและได้เรียน
แล้วอย่างไร ด้วยน้ าใจของตัว ข้อนี้จะเป็นเหตุที่ให้ท่านละความง่วงนั้นได้  
 ถ้ายังละไม่ได้ ท่านควรสาธยายธรรมท่ีตัวได้ฟังแล้วและได้เรียนแล้วอย่างไรโดย
พิสดาร ข้อนี้จะเป็นเหตุที่ให้ท่านและความง่วงนั้นได้  
 ถ้ายังละไม่ได้ แต่นั้นท่านควรยอนช่องหูท้ังสองข้างและลูบตัวด้วยฝ่ามือ ข้อนี้จะ
เป็นเหตุที่ให้ท่านละความง่วงนั้นได้  
 ถ้ายังละไม่ได้ แต่นั้นท่านควรลุกขึ้นยืนแล้วลูบนัยน์ตาด้วยน้ าเหลียวดูทิศท้ังหลาย
แหงนดูดาวนักษัตรฤกษ์ ข้อนี้จะเป็นเหตุที่ให้ท่านละความง่วงนั้นได้  
 ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นท่านควรท าในใจถึงอาโลกสัญญาคือความส าคัญในแสงสว่างตั้ง
ความส าคัญว่ากลางวันไว้ในจิตให้เหมือนกันท้ังกลางวันกลางคืนมีใจเปิดเผยฉะนี้ไม่มีอะไร 
หุ้มห่อท าจิตอันมีแสงสว่างให้เกิด ข้อนีจ้ะเป็นเหตุท่ีให้ท่านละความง่วงน้ันได้  
 ถ้ายังละไม่ได้ แต่นั้นท่านควรอธิษฐานจงกรมก าหนดหมายเดินทางกลับไปกลับมา
ส ารวมอินทรีย์มีจิตไม่คิดไปภายนอก ข้อนี้จะเป็นเหตุที่ให้ท่านละความง่วงนั้นได้  
 ถ้ายังละไม่ได้ แต่นั้นท่านควรส าเร็จสีหไสยา คือนอนตะแคงข้างขวา ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า
มีสติสัมปชัญญะ ท าความหมายในอันจะลุกขึ้นไว้ในใจ พอท่านตื่นแล้วรีบลุกขึ้นด้วยความ
ตั้งใจว่า เราจักไม่ประกอบสุขในการนอน เราจักไม่ประกอบสุขในการเอนข้าง (เอนหลัง)  
เราจัก ไม่ประกอบสุขในการเคล้ิมหลับ โมคคัลลานะ ท่านควรส าเหนียกใจอย่างนี้แล  
 อนึ่ง โมคคัลลานะ ท่านควรส าเหนียกใจอย่างนี้ว่า เราจักไม่ชูงวง (คือถือตัว) เข้าไป 
สู่ตระกูล เพราะว่า ถ้าภิกษุชูงวงเข้าไปสู่ตระกูล ถ้ากิจการในตระกูลนั้นมีอยู่ ซึ่งเป็นเหตุท่ี
มนุษย์จะไม่นึกถึงภิกษุผู้มาแล้ว ภิกษุก็จะคิดเห็นว่าเดี๋ยวนี้ใครหนอ ยุยงให้เราแตกจาก
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ตระกูลนี้ เดี๋ยวนี้ดูมนุษย์พวกนี้มีอาการอิดหนาระอาใจในเรา เพราะไม่ได้อะไร เธอก็จะมี
ความเก้อ ครั้นเก้อก็จะเกิดความคิดฟุ้งซ่าน ครั้นคิดฟุ้งซ่านแล้ว ก็จะเกิดความไม่ส ารวม  
ครั้นไม่ส ารวมแล้ว จิตก็จะห่างจากสมาธิ   
 อนึ่ง ท่านควรส าเหนียกใจอย่างนี้ว่า เราจักไม่พูดค าซึ่งเป็นเหตุเถียงกัน ถือผิดต่อกัน 
ดังนี้ เพราะว่าเมื่อค าซึ่งเป็นเหตุเถียงกันถือผิดต่อกันมีขึ้น ก็จ าจะต้องหวังความพูดมากเมื่อ
ความพูดมากมีขึ้น ก็จะเกิดความคิดฟุ้งซ่าน ครั้นคิดฟุ้งซ่านแล้วก็จะเกิดความไม่ส ารวม  
ครั้นไม่ส ารวมแล้ว จิตก็จะห่างจากสมาธิ อนึ่ง โมคคัลลานะ เราสรรเสริญความไม่คลุกคลี
ด้วยประการท้ังปวง แต่มิใช่ว่าจะไม่สรรเสริญความคลุกคลีด้วยประการท้ังปวง (เมื่อไร)  
คือเราไม่สรรเสริญความคลุกคลีด้วยหมู่ชนท้ังคฤหัสถ์บรรพชิตก็แต่ว่าเสนาสนะท่ีนอนท่ีนั่ง
อันใดเงียบเสียงท่ีจะอื้ออึงปราศจากลมแต่คนเดินเข้าออก ควรเป็นท่ีประกอบกิจของ 
ผู้ต้องการท่ีสงัด ควรเป็นท่ีหลีกออกเร้นอยู่ตามสมณวิสัยเราสรรเสริญความคลุกคลีด้วย
เสนาสนะเห็นปานนั้น  

 เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสสอนอย่างนี้แล้ว พระโมคคัลลานะกราบทูลถามว่า โดยย่อด้วย
ข้อปฏิบัติเพียงเท่าไร ภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมท่ีสิ้นตัณหา มีความส าเร็จล่วงส่วน เกษม
จากโยคธรรมล่วงส่วน เป็นพรหมจารีบุคคลล่วงส่วน มีท่ีสุดล่วงส่วน ประเสริฐสุดกว่าเทวดา
และมนุษย์ท้ังหลาย พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า โมคคัลลานะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่า 
บรรดาธรรมท้ังปวงไม่ควรยึดมั่น ครั้นได้สดับดังนี้แล้ว เธอทราบธรรมท้ังปวงชัดด้วยปัญญา
อันยิ่ง ครั้นทราบธรรมท้ังปวงชัดด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นแล้ว ย่อมก าหนดรู้ธรรมท้ังปวง  
ครั้นก าหนดรู้ธรรมท้ังปวงดังนั้นแล้ว เธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี 
มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ดี เธอพิจารณาเห็นว่าไม่เท่ียง พิจารณาเห็นด้วยปัญญาเป็นเครื่องหน่าย 
เป็นเคร่ืองดับ เป็นเครื่องสละคืนในเวทนาท้ังหลายนั้น เมื่อพิจารณาเห็นดังนั้น ย่อมไม่ยึดมั่น
สิ่งอะไร ๆ ในโลก เม่ือไม่ยึดมั่น ย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่น เมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่น ย่อมดับกิเลส
ให้สงบจ าเพาะตน และทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจท่ีจ าต้องท าได้ท า
เสร็จแล้ว กิจอื่นท่ีต้องท าอย่างนี้อีกมิได้มี โดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ ภิกษุชื่อว่า น้อมไป
แล้วในธรรมท่ีสิ้นตัณหา มีความส าเร็จล่วงส่วน เกษมจากโยคธรรมล่วงส่วน เป็นพรหมจารี
บุคคลล่วงส่วน มีท่ีสุดล่วงส่วนประเสริฐสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย พระโมคคัลลานะ
ปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทท่ีพระพุทธองค์ทรงส่ังสอน ก็ได้ส าเร็จอรหัตผลในวันนั้น 
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 พระพุทธเจ้า ทรงยกย่องพระโมคคัลลานะเป็นคู่กับพระสารีบุตรในอันอุปการะภิกษุ
ผู้เข้ามาอุปสมบทใหม่ในพระธรรมวินัย อีกประการหนึ่งทรงยกย่องพระโมคคัลลานะว่า เป็น
เอตทัคคะผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุทั้งหลายด้านมีฤทธิ์มาก ฤทธิ์นี้หมายเอาคุณสมบัติเป็น 
เคร่ืองส าเร็จแห่งความปรารถนา ส าเร็จด้วยความอธิษฐาน คือ ตั้งมั่นแห่งจิต ผลท่ีส าเร็จด้วย
อ านาจฤทธิ์นั้น ท่านแสดงล้วนแต่พ้นวิสัยของมนุษย์ สามารถจาริกเท่ียวไปในสวรรค์  
ถามเทวบุตรบ้าง เทวธิดาบ้าง ถึงความได้สมบัติในที่นั้นด้วยกรรมอะไร ได้รับบอกแล้วกลับลง
มาเล่าในมนุษยโลก อีกทางหนึ่ง เท่ียวจาริกไปในเปตโลกหรือในนิรยาบาย พบสัตว์ได้  
เสวยทุกข์มีประการต่าง ๆ ถามถึงกรรมท่ีได้ท าในหนหลัง ได้ความแล้ว น ามาเล่าในมนุษยโลก 
อีกประการหนึ่ง พระพุทธเจ้าโปรดเวไนยนิกรแต่ถ้าเป็นผู้ดุร้าย จะต้องทรมานให้สิ้นพยศ
ก่อนตรัสใช้พระโมคคัลลานะให้เป็นผู้ทรมาน 

 พระโมคคัลลานะ สามารถชี้แจงสั่งสอนบริษัทให้เห็นบาปบุญคุณโทษโดยประจักษ์
ชัดแก่ใจ ดุจว่าได้ไปเห็นมาต่อตาแล้วน ามาบอกเล่า การทรมานเวไนยผู้มีทิฏฐิมานะให้  
ละพยศ จัดว่าเป็นอสาธารณคุณ ไม่มีแก่พระสาวกท่ัวไป การท่ีพระพุทธเจ้าทรงยกย่อง 
พระโมคคัลลานะว่า เป็นเอตทัคคะในฝ่ายสาวกผู้มีฤทธิ์นั้น ประมวลเข้ากับการท่ีทรงยกย่อง
พระสารีบุตรว่า เป็นเอตทัคคะในฝ่ายภิกษุผู้มีปัญญา พระโมคคัลลานะ เป็นก าลังส าคัญของ
พระพุทธเจ้าในอันยังการท่ีทรงพระพุทธด าริไว้ให้ส าเร็จ พระพุทธเจ้าได้สาวกผู้มีปัญญาเป็น
ผู้ช่วยด าริการ และได้สาวกผู้สามารถยังภารธุระที่ด าริแล้วนั้นให้ส าเร็จ 

 พระโมคคัลลานะนั้น  เข้าใจในนวกรรมด้วย  พระพุทธเจ้าจึงได้โปรดให้เป็น 
นวกัมมาธิฏฐายี คือดูแลการก่อสร้างวัดบุพพาราม ณ กรุงสาวัตถี ท่ีนางวิสาขาสร้าง 

 พระโมคคัลลานะ นิพพานก่อนพระพุทธเจ้า มีเรื่องเล่าว่า ถูกผู้ร้ายฆ่า ในคราวท่ี
พระเถระอยู่ ณ ต าบลกาฬสิลา แคว้นมคธ พวกเดียรถีย์ปรึกษากันว่า พระโมคคัลลานะเป็น
ก าลังใหญ่ของพระสมณโคดม สามารถน าข่าวในสวรรค์และนรกมาแจ้งแก่มนุษย์ชักน าให้
เลื่อมใส ถ้าก าจัดพระโมคคัลลานะเสียได้แล้ว ลัทธิฝ่ายตนจะรุ่งเรืองขึ้น จึงจ้างผู้ร้ายให้ลอบฆ่า
พระโมคคัลลานะ ใน ๒ คราวแรกพระโมคคัลลานะหนีไปได้ ผู้ร้ายท าอันตรายไม่ได้  
ในคราวท่ี ๓ ท่านพิจารณาเห็นกรรมตามทัน จึงไม่หนี ผู้ร้ายทุบตีจนกระดูกแหลก ส าคัญว่า
ถึงมรณะแล้ว น าสรีระไปซ่อนไว้ในพุ่มไม้แห่งหนึ่งแล้วหนีไป ท่านยังไม่ถึงมรณะ เยียวยา
อัตภาพด้วยก าลังฌานไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลลาแล้วจึงกลับมานิพพาน ณ ท่ีเดิม ในวันแรม 
๑๕ ค่ า เดือน ๑๒ หลังพระสารีบุตรครึ่งเดือน 
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 พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปท าฌาปนกิจแล้ว รับสั่งให้เก็บอัฐิธาตุไปก่อเจดีย์บรรจุไว้ใกล้
ซุ้มประตูวัดเวฬุวัน กรุงราชคฤห์  

 ๕. พระมหากัสสปะ 

 พระมหากัสสปะ เดิมชื่อว่า ปิปผลิ เรียกชื่อตามโคตรว่า กัสสปะ พระมหากัสสปะ 
เป็นบุตรพราหมณ์มหาศาล บิดาและมารดาจึงต้องการผู้สืบเชื้อสายวงศ์ตระกูล ได้จัดการ  
ให้แต่งงานกับหญิงสาวธิดาพราหมณ์ชื่อภัททกาปิลานี ในขณะท่ีท่านมีอายุได้ ๒๐ ปี  
นางภัททกาปิลานี มีอายุได้  ๑๖ ปี แต่เพราะท้ังคู่จุติมาจากพรหมโลก และบ าเพ็ญ 
เนกขัมมบารมีมา จึงไม่ยินดีเร่ืองกามารมณ์ เห็นโทษของการครองเรือนว่า ต้องคอยเป็นผู้รับ
บาปจากการกระท าของผู้อื่น ในท่ีสุด ท้ังสองได้ตัดสินใจออกบวชโดยการยกทรัพย์สมบัติ
ท้ังหมดให้แก่ญาติและบริวาร พวกเขาได้ไปซื้อผ้ากาสาวพัสตร์ ต่างฝ่ายต่างปลงผม ไม่เห็น  
แก่กันเสร็จแล้วครองผ้ากาสาวพัสตร์สะพายบาตรเดินลงจากปราสาทไปอย่างไม่มีความอาลัย 
เมื่อปิปผลิและภัททกาปิลานีเดินทางไปด้วยกันได้ระยะหนึ่งแล้วปรึกษากันว่าการปฏิบัติ
เช่นนี้ ท าให้ผู้พบเห็นติเตียนได้ เป็นการไม่สมควร จึงได้แยกทางกัน นางภัททกาปิลานีไปถึง
ส านักนางภิกษุณีแห่งหนึ่ง แล้วบวชเป็นภิกษุณี ภายหลังได้บรรลุอรหัตผล 

 วันหนึ่ง ท่านปิปผลิ ได้พบพระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ีใต้ร่มไทรเรียกว่าพหุปุตตกนิโครธ 
ในระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาต่อกัน มีความเลื่อมใส รับเอาพระพุทธเจ้าเป็น
ศาสดาของตน พระองค์ทรงรับเป็นภิกษุในพระวินัยนี้ แล้วประทานโอวาท ๓ ข้อว่า 

 กัสสปะ ท่านพึงศึกษาว่า เราจะเข้าไปตั้งความละอายและความเกรงไว้ในภิกษุ ท้ังท่ี
เป็นผู้เฒ่า ท้ังท่ีเป็นผู้ใหม่ ท้ังท่ีเป็นกลางเป็นอย่างแรงกล้า ดังนี้ข้อหนึ่ง  

 เราจะฟังธรรมอันใดอันหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยกุศล เราจะเงี่ยหูลงฟังธรรมนั้น พิจารณา
เนื้อความ ดังนี้ข้อหนึ่ง 

 เราจะไม่ละสติที่ไปในกาย คือพิจารณาร่างกายเป็นอารมณ์ ดังนี้ข้อหนึ่ง  
 ครั้นพระพุทธเจ้าทรงส่ังสอนพระมหากัสสปะอย่างนี้แล้ว เสด็จหลีกไป 

 พระมหากัสสปะได้ฟังพุทธโอวาททรงสั่งสอนแล้ว บ าเพ็ญเพียรไม่ช้านัก ในวันท่ี ๘ 
แต่อุปสมบท ได้ส าเร็จพระอรหันต์  
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พระมหากัสสปะนั้น โดยปกติถือธุดงค์ ๓ อย่าง คือ ๑ ถือทรงผ้าบังสุกุลจีวรเป็น 
วัตร ๒ ถือเท่ียวบิณฑบาตเป็นวัตร ๓ ถืออยู่ป่าเป็นวัตร พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า เป็น
เอตทัคคะผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุทั้งหลายด้านผู้ทรงธุดงค์ ครั้งหนึ่ง ท่านเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า 
ท่ีเวฬุวัน พระองค์ตรัสแก่ท่านว่า กัสสปะเดี๋ยวนี้ท่านแก่แล้ว ผ้าป่านบังสุกุลจีวรเครื่องนุ่งห่ม
ของท่านนี้หนักนัก ท่านจงทรงจีวรท่ีท่านคฤหบดีถวายเถิด จงฉันโภชนะในท่ีนิมนต์เถิด และ
จงอยู่ในท่ีใกล้เราเถิด ท่านทูลว่า ท่านเคยอยู่ในป่า เท่ียวบิณฑบาต ทรงผ้าบังสุกุลจีวร ใช้แต่
ผ้า ๓ ผืน มีความปรารถนาน้อยสันโดษ ชอบเงียบสงัด ไม่ชอบระคนด้วยหมู่ ปรารภความ
เพียรและพูดสรรเสริญคุณเช่นนั้นมานานแล้ว พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า กัสสปะท่านเห็น
ประโยชน์อะไร จึงประพฤติตนเช่นนั้น และสรรเสริญความเป็นเช่นนั้น ท่านทูลว่า เห็นอ านาจ 
ประโยชน์ ๒ อย่าง คือ การอยู่เป็นสุขในบัดนี้ของตนด้วย อนุเคราะห์ประชุมชนในภายหลัง
ด้วย ประชุมชนในภายหลังทราบว่า สาวกของพระพุทธเจ้า ท่านประพฤติตนอย่างนั้น จะถึง
ทิฏฐานุคติ ปฏิบัติตามท่ีตนได้เห็นได้ยิน ความปฏิบัตินั้น จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เขา
สิ้นกาลนาน พระพุทธเจ้าประทานสาธุการว่า ดีละ ดีละ กัสสปะ ท่านปฏิบัติเพื่อประโยชน์
และสุขแก่ชนเป็นอันมาก ท่านจงทรงผ้าบังสุกุลจีวรของท่านเถิด จงเท่ียวบิณฑบาตเถิด  
จงอยู่ในป่าเถิด 

 นอกจากนี้ พระมหากัสสปะ ยังมีคุณธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงยกย่องอีกหลายอย่าง
คือ ทรงเปลี่ยนสังฆาฏิกันใช้ โดยตรัสว่า มีธรรมเป็นเครื่องเสมอกัน และสรรเสริญว่าเป็น 
ผู้มักน้อย สันโดษ ภิกษุอื่น ๆ ควรถือเป็นตัวอย่าง กัสสปะประพฤติตนเป็นคนใหม่  ไม่คะนอง
วาจาใจในบังสุกุลเป็นนิตย์จิตไม่ข้องในสกุลนั้น ๆ เพิกเฉย ตั้งจิตเป็นกลาง  กัสสปะมีจิต
ประกอบไปด้วยเมตตา กรุณา แสดงธรรมแก่ผู้อื่น ทรงสั่งสอนภิกษุอื่นให้ประพฤติดี โดยทรง
ยกเอาพระมหากัสสปะเป็นตัวอย่าง  
 ในคราวท่ีพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ท่านพ านักอยู่ท่ีนครปาวา หาได้ตามเสด็จจาริก
ด้วยไม่ ท่านระลึกถึงพระพุทธเจ้า เดินทางมาจากนครปาวากับบริวาร พักอยู่ตามทาง พบชีวก 
ผู้หนึ่งเดินสวนทางมา ถามข่าวแห่งพระพุทธเจ้า ได้รับบอกว่าปรินิพพานเสียแล้วได้ ๗ วัน  
ในพวกภิกษุผู้บริวาร จ าพวกท่ียังตัดอาลัยมิได้ ก็ร้องไห้ร าพันถึง จ าพวกท่ีตัดอาลัยได้แล้ว  
ก็ปลงธรรมสังเวช มีวุฑฒบรรพชิต คือ ภิกษุบวชตอนแก่รูปหนึ่ง ชื่อสุภัททะ กล่าวห้ามภิกษุ
ท้ังหลายว่า อย่าเศร้าโศกร้องไห้เลย พระศาสดาปรินิพพานเสียได้เป็นดีพระองค์ยังทรง  
พระชนม์อยู่ ย่อมรับสั่งห้ามไม่ให้ท าการบางอย่าง และให้ท าการบางอย่าง ท่ีไม่พอใจเรา 
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ตั้งแต่นี้ต่อไป เราพ้นแล้วจากผู้บังคับ ปรารถนาจะท าการใด ไม่ท าก็ได้ พระมหากัสสปะร าพึงว่า 
เพียงพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วได้ ๗ วันเท่านั้นเอง ยังมีภิกษุผู้ไม่หนักในพระสัทธรรม  
กล้ากล่าวจ้วงจาบได้ถึงเพียงนี้ กาลนานล่วงไปไกล จะมีสักเพียงไร ท่านใส่ใจค าของ  
พระสุภัททวุฑฒบรรพชิตไว้แล้ว ให้โอวาทแก่ภิกษุสงฆ์สมควรแก่เรื่องแล้ว  พาบริวารเดิน 
ทางต่อ ถึงกุสินารานครตอนบ่ายวันถวายพระเพลิง ท่านได้ถวายบังคมพระพุทธสรีระ 

 พระมหากัสสปะ เป็นพระสังฆเถระอยู่ในเวลานั้น พอถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
แล้วได้ ๗ วัน ท่านประชุมสงฆ์เล่าถึงกาลท่ีท่านเดินทางมาจากปาวานครเพื่อจะเฝ้าพระพุทธเจ้า 
ได้ทราบข่าวปรินิพพานในกลางทาง มีพระภิกษุบางพวกร้องไห้อาลัยถึง  ภัททวุฑฒบรรพชิต
กล่าวห้ามด้วยค าอย่างไร และท่านร าพึงเห็นอย่างไร ยกเรื่องนี้ขึ้นเป็นเหตุชักชวนภิกษุสงฆ์
เพื่อท าสังคายนา รวบรวมพระธรรมวินัย ตั้งไว้เป็นแบบฉบับ เพื่อสมกับพระพุทธพจน์ท่ีได้
ประทานไว้เมื่อครั้งปรินิพพานว่า ธรรมก็ดี วินัยก็ดี อย่างใด อันเราแสดงไว้แล้ว ได้บัญญัติ 
ไว้แล้ว ธรรมวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของท่านท้ังหลาย ในเมื่อเราล่วงไปแล้ว พระสงฆ์เห็นชอบ
ตามค าแนะน าของท่าน มอบธุระให้ท่านเป็นผู้ เลือกภิกษุ ท้ังหลาย ผู้สามารถจะท า 
การสังคายนานั้น  
 พระเถระจึงได้คัดเลือกรวมพระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ ร้อยกรองพระธรรมวินัย ท่ีถ้ า 
สัตตบรรณคูหาแห่งเวภารบรรพต กรุงราชคฤห์ ได้พระอุบาลีเป็นผู้วิสัชนาพระวินัย ได้พระอานนท์ 
เป็นผู้วิสัชนาพระสูตร พระอภิธรรม โดยมีพระเจ้าอชาตศัตรูเป็นศาสนูปถัมภ์ ท าอยู่ ๗ เดือน
จึงเสร็จ แล้วอยู่ประจ าท่ีวัดเวฬุวัน ปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิตย์ ดับขันธนิพพานระหว่างกลาง 
กุกกุฏสัมปาตบรรพตทั้ง ๓ ลูก ในกรุงราชคฤห์ นับอายุท่านได้ประมาณ ๑๒๐ ปี  

  ๖. พระมหากัจจายนะ 
 พระมหากัจจายนะ เป็นบุตรของพราหมณ์ปุโรหิตกัจจายนโคตรของพระเจ้า 
จัณฑปัชโชติ ในกรุงอุชเชนี เดิมชื่อว่า กัญจนะ เพราะมีผิวกายเหมือนทองค า แต่คนท่ัวไป
เรียกตามโคตรว่า  กัจจานะหรือกัจจายนะ เมื่อเจริญวัยได้ศึกษาจบไตรเพท ได้รับต าแหน่ง
ปุโรหิตแทนบิดา 

 ในคราวพุทธุปบาทกาล พระเจ้าจัณฑปัชโชติ ได้ทรงสดับว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว
ทรงสั่งสอนประชุมชน ธรรมท่ีทรงแสดงนั้น เป็นธรรมอันแท้จริง ให้ส าเร็จประโยชน์ 
แก่ผู้ปฏิบัติตาม มีพระราชประสงค์ใคร่ท่ีจะเชิญเสด็จพระพุทธเจ้ามาประกาศพระศาสนา  
ท่ีกรุงอุชเชนี จึงตรัสกัจจายนปุโรหิตไปเชิญเสด็จ กัจจายนปุโรหิตทูลลาจะบวชด้วย ครั้นทรง
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อนุญาตแล้ว ออกจากกรุงอุชเชนีพร้อมด้วยบริวาร ๗ คน มาถึงท่ีประทับของพระพุทธเจ้าแล้ว 
เข้าไปเฝ้า ได้ฟังพระธรรมเทศนา บรรลุอรหัตผลพร้อมท้ัง ๘ คนแล้ว ทูลขออุปสมบท 
พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุ ท่านทูลเชิญเสด็จไปกรุงอุชเชนี ตามพระราชประสงค์
ของพระเจ้าจัณฑปัชโชติ พระพุทธเจ้ารับสั่งว่า ท่านไปเองเถิด เมื่อท่านไปแล้ว พระเจ้าแผ่นดิน
จักทรงเลื่อมใส ท่านถวายบังคมลา พาภิกษุบริวาร ๗ รูป กลับไปกรุงอุชเชนี ประกาศ
พระพุทธศาสนาให้พระเจ้าจัณฑปัชโชติและชาวพระนครเลื่อมใสแล้ว กลับมาส านักพระพุทธเจ้า 

 พระมหากัจจายนะนั้น เป็นผู้ฉลาดในการอธิบายความแห่งค าท่ีย่อให้พิสดาร 
พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า เป็นเอตทัคคะผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุทั้งหลายด้านผู้อธิบายความ
ย่อให้พิสดาร วันหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมว่า ผู้มีปัญญา ไม่ควรตามคิดถึงสิ่งท่ีล่วง 
ไปแล้ว ไม่ควรจะมุ่งหมายสิ่งท่ียังมาไม่ถึง เพราะว่าสิ่งท่ีล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นก็ละเสียแล้ว สิ่งใด
ยังมาไม่ถึงแล้ว สิ่งนั้นก็ยังไม่ได้มาถึง ผู้ใดเห็นแจ้งในพระธรรมท่ีเกิดขึ้นจ าเพราะหน้าในท่ี  
นั้น ๆ ในกาลนั้น ๆ ไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลน ครั้นรู้ธรรมนั้นแล้วพึงให้ธรรมนั้นเจริญ 
เนือง ๆ ความเพียรควรท าเสียในวันนี้แล ใครเล่าจะพึงรู้ว่า ความตายจะมีต่อพรุ่งนี้ เพราะว่า
ความผัดเพี้ยนต่อมฤตยูราชท่ีมีเสนาใหญ่ ไม่มีเลย ผู้รู้ท่ีเป็นคนสงบระงับ ย่อมกล่าวสรรเสริญ
ผู้มีความเพียร ไม่เกียจคร้านท้ังกลางวันกลางคืน อยู่ด้วยความไม่ประมาท อย่างนี้ว่า ผู้มีราตรี
เดียวเจริญ ครั้นตรัสอย่างนี้แล้ว เสด็จลุกเข้าวิหารท่ีประทับ ภิกษุท้ังหลายไม่ได้ช่องเพื่อจะ
กราบทูลถามความแห่งค าที่ตรัสโดยย่อให้เข้าใจกว้างขวาง เห็นความสามารถของพระกัจจายนะ 
จึงไปหา อาราธนาให้ท่านอธิบาย ท่านอธิบายให้ภิกษุเล่านั้นฟังโดยพิสดาร แล้วกล่าวว่า   
ถ้าท่านท้ังหลายไม่เข้าใจ ก็จงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ทูลถามความนั้นเถิด  พระองค์ทรงแก้
อย่างไร จงจ าไว้อย่างนั้นเถิด ภิกษุเล่านั้น ลาพระกัจจายนะกลับมา เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า 
ทูลความนั้นให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสสรรเสริญพระกัจจายนะว่า ภิกษุท้ังหลาย แม้เราก็คง
แก้เหมือนกัจจายนะแก้แล้วอย่างนั้น ความของธรรมท่ีเราแสดงแล้วโดยย่อนั้น อย่างนั้ น  
ท่านทั้งปวงจ าไว้เถิด  พระกัจจายนะเป็นผู้ฉลาดในการอธิบายค าที่ย่อให้กว้างขวาง พระพุทธเจ้า 
ทรงสรรเสริญในทางนั้น มีดังนี้เป็นตัวอย่าง คร้ังหนึ่ง พระกัจจายนะ อยู่ ณ เขาโกรก คือ มีทางขึ้น
ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งเป็นโกรก อีกนัยหนึ่งว่าอยู่  ณ ภูเขาชื่อปวัตตะ แขวงเมืองกุรรฆระ  
ในอวันตีชนบท อุบาสกคนหนึ่งชื่อ โสณกุฏิกัณณะผู้อุปัฏฐากของท่านปรารถนาจะบวช  
ได้อ้อนวอนขอให้ท่านสงเคราะห์เนือง ๆ มาในท่ีสุดท่านรับบรรพชาให้  ในครั้งนั้นพระพุทธเจ้า 
ประทานพุทธานุญาต ให้พระสงฆ์เป็นเจ้าหน้าท่ีรับอุปสมบทคนผู้ขอเข้าคณะแล้ว สงฆ์มี
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จ านวนภิกษุ ๑๐ รูป ท่ีเรียกว่า ทสวรรค จึงให้อุปสมบทได้ ในอวันตี ทักขิณาชนบทมีภิกษุ
น้อยกว่า พระมหากัจจายนะจะชุมนุมภิกษุเข้าเป็นสงฆ์ทสวรรคอุปสมบทโสภณสามเณรได้  
ต้องใช้เวลาถึงสามปี ด้วยเหตุนี้  เมื่อพระโสณะลาเพื่อจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เสด็จประทับอยู่ 
ณ กรุงสาวัตถีในเวลานั้น  ท่านสั่งให้ไปถวายบังคม และให้กราบทูลถึงการปฏิบัติพระวินัย
บางอย่าง อันไม่สะดวกแก่ภิกษุผู้อยู่ในชนบท มีการอุปสมบทนั้นดังกล่าวแล้วเป็นต้น 
พระพุทธองค์ได้ทรงทราบจากพระโสณะแล้ว ได้ทรงอนุญาตผ่อนปรนในข้ออุปสมบทไม่
สะดวกนั้น  ประทานพระพุทธานุญาตว่า ให้พระสงฆ์มีจ านวน ๕ รูป ท าการอุปสมบทกุลบุตร 
ในปัจจันตชนบทได้ นอกจากนี้  ท่านได้ทูลขอพระพุทธานุญาตให้ทรงแก้ไขพระพุทธบัญญัติ
บางข้อซึ่งขัดต่อภูมิประเทศ  เช่น 

ขอให้ทรงอนุญาตรองเท้าเป็นชั้น ๆ ในปัจจันตชนบทได้ 
ขอให้ทรงอนุญาตการอาบน้ าเป็นนิตย์ในปัจจันตชนบทได้ 
ขอให้ทรงอนุญาตเครื่องลาดท่ีท าด้วยหนังสัตว์ในปัจจันตชนบทได้  
ขอให้ตรัสบอกวิธีปฏิบัติในจีวรท่ีเขาลับหลัง (ผ้าถึงมือจึงชื่อว่าได้รับ) 

 พระมหากัจจายนะ เป็นผู้มีรูปงาม มีผิวเหลือง ผิดจากท่ีเข้าใจกันว่าอ้วนล่ า  
เนื่องด้วยรูปสมบัติของท่าน  มีเรื่องเล่าว่า เศรษฐีบุตรเมืองโสเรยยะ เห็นท่านแล้ว นึกด้วย
อกุศลจิตว่า ถ้าได้มีภรรยารูปอย่างท่านจะดีนักหนา ด้วยอ านาจบาปนั้น เพศแห่งเศรษฐีบุตร
นั้นกลับเป็นสตรี  ได้ความอาลัยเป็นอย่างยิ่ง ต่อได้ขอขมาท่านแล้ว เพศจึงกลับเป็นบุรุษ
ตามเดิม 

 เมื่อพระพุทธเจ้า  เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว  พระมหากัจจายนะ อยู่ท่ีป่าไม้คุนธา 
แขวงมธุรราชธานี พระเจ้ามธุรราชบุตร เสด็จเข้าไปหาตรัสถามถึงเรื่องท่ีพวกพราหมณ์เล่า
ลือกันว่า วรรณะพราหมณ์ประเสริฐท่ีสุด วรรณะอื่นเลว วรรณะพราหมณ์ขาว วรรณะอื่นด า 
วรรณะพราหมณ์เป็นบุตรของพระพรหม เกิดจากปากพระพรหม   พระพรหมสร้างสรรค์ 
เป็นทายาทของพระพรหม 

พระเถระตอบว่า นั่นเป็นเพียงค าโฆษณาเท่านั้น แล้วได้อธิบายให้พระเจ้ามธุรราช -
อวันตีบุตรยอมรับว่า วรรณะท้ัง ๔ เสมอกันหมดตามความจริง ๕ ประการ คือ  

๑. ในวรรณะ ๔ เหล่านี้ วรรณะเหล่าใด เป็นผู้มั่งมี วรรณะเดียวกันและวรรณะอื่น 
ย่อมเข้าเป็นเสวกของวรรณะนั้น 
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๒. วรรณะใด ประพฤติอกุศลกรรมบถ เบื้องหน้าแต่มรณะ วรรณะนั้น ย่อมเข้าสู่
อบายเสมอกันหมด ไม่มีพิเศษ 

๓. วรรณะใด ประพฤติกุศลกรรมบถ เบื้อหน้าแต่มรณะ วรรณะนั้น ย่อมเข้าถึง 
สุคติโลกสวรรค์เหมือนกันหมด 

๔. วรรณะใด ท าโจรกรรม ท าปรทาริกกรรม วรรณะนั้นต้องรับราชอาญาเหมือน 
กันหมด ไม่มียกเว้น 

๕. วรรณะใด ออกบวช ตั้งอยู่ในศีลธรรม วรรณะนั้นย่อมได้รับความนับถือ และ
ได้รับบ ารุง และได้รับการคุ้มครองรักษาเสมอกันหมด 

พระเจ้ามธุรราช ตรัสสรรเสริญธรรมภาษิตของพระเถระ แล้วแสดงพระองค์เป็น
อุบาสก ถึงพระเถระ พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ ท่านทูลห้ามว่า อย่าถึงท่านเป็น
สรณะเลย จงถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะของท่านเถิด พระเจ้ามธุรราชตรัส ถามว่า เดี๋ยวนี้
พระพุทธเจ้านั้น เสด็จอยู่ ณ ท่ีไหน ท่านทูลว่า พระพุทธเจ้าปรินิพพานเสียแล้ว พระเจ้ามธุรราช
ตรัสว่า ถ้าพระองค์ได้ทรงสดับว่า พระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ในท่ีใด แม้ไกลเท่าไกล ก็จะไปเฝ้าให้
จงได้ แต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเสียแล้ว พระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้า แม้ปรินิพพานแล้วนั้น 
พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ 

ท่านด ารงชนมายุสังขารอยู่สมควรแก่กาลเวลา ก็ดับขันธนิพพาน 

 ๗. พระอานนท์ 
 พระอานนท์ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุกโกธนะ พระกนิษฐภาดาของพระเจ้า 
สุทโธทนะ พระมารดาพระนามว่า พระนางกีสาโคตมี มีศักดิ์เป็นพระอนุชาของพระพุทธเจ้า 
ประสูติที่กรุงกบิลพัสดุ์ เป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้า  
 พระอานนท์เถระเป็นเจ้าชายเชื้อสายศากยะ ได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอย่างดี 
เป็นสหายสนิทของเจ้าชายภัททิยะ เจ้าชายอนุรุทธะ เจ้าชายภัคคุ เจ้าชายกิมพิละ และ
เจ้าชายเทวทัต เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงสละราชสมบัติ เสด็จออกผนวชและส าเร็จเป็น
พระพุทธเจ้า เสด็จไปโปรดพระพุทธบิดาและพระประยูรญาติ ณ กรุงกบิลพัสดุ์ ในพรรษา  
ท่ี ๕ ขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ท่ีกรุงกบิลพัสดุ์มีพระญาติหลายองค์ออกผนวชตามเหลือ
แต่กุมารเหล่านี้ คือ พระมหานามะ พระอนุรุทธ พระภัททิยะ พระภัคคุ พระกิมพิละ  
พระอานนท์ และพระเทวทัต เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจากกรุงกบิลพัสดุ์ พวกศากยะได้
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วิพากษ์วิจารณ์กันว่า พวกตนได้ให้โอรสของตน ๆ ซึ่งเป็นเพื่อนเล่นของเจ้าชายสิทธัตถะ  
ในคราวพิธีขนานพระนาม ออกผนวชตามเสด็จ แต่พระกุมารเหล่านี้เห็นทีจะไม่ใช่พระญาติ
กับพระพุทธเจ้าจึงไม่ออกผนวชตาม พระมหานามะได้สดับค าวิพากษ์วิจารณ์ ทรงรู้สึกละอาย 
จึงปรึกษาพระอนุรุทธะว่า ต้องออกบวชคนหนึ่ง ในท่ีสุดอนุรุทธะ ออกผนวช จึงไปทูลลา 
พระมารดา พระมารดาไม่อนุญาต ท่านทูลอ้อนวอนจนพระมารดาทรงอนุญาต แต่ทรงมี
เงื่อนไขว่าหากพระเจ้าภัททิยศากยราชออกผนวชด้วย จึงทรงอนุญาต อนุรุทธะพยายาม
ชักชวนพระเจ้าภัททิยะจนตกลงพระทัยออกผนวช ต่อมาท่านชักชวนกุมารอีก ๕ องค์  
มีพระอานนท์ เป็นต้น รวมท้ังอุบาลีภูษามาลา ตามเสด็จพระพุทธองค์ไปเพื่อขอบรรพชา
อุปสมบท ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท่ีอนุปิยอัมพวัน เขตอนุปิยนิคม แคว้นมัลละ 

พระอานนท์เถระบวชไม่นาน ได้ฟังธรรมจากท่านพระปุณณมันตานีบุตรก็บรรลุ 
พระโสดาปัตติผล ยังไม่บรรลุพระอรหัตผล 

 ในช่วงปฐมโพธิกาล หลังจากตรัสรู้แล้ว ๒๐ พรรษานั้น ยังไม่มีพระภิกษุใดปฏิบัติ 
รับใช้พระพุทธองค์เป็นประจ า มีแต่พระภิกษุผลัดเปลี่ยนวาระกันปฏิบัติ เช่น  พระนาคสมาละ 
พระนาคิตะ พระอุปวาณะ พระสาคตะ และพระเมฆิยะ เป็นต้น  บางคราวการผลัดเปลี่ยน
บกพร่อง องค์ท่ีปฏิบัติอยู่ออกไปแต่ต้ององค์ใหม่ยังไม่มาแทน ท าให้พระพุทธองค์ต้องประทับ
อยู่ตามล าพังขาดผู้ปฏิบัติ บางครั้งพระภิกษุผู้ปฏิบัติก็ดื้อดึงขัดรับสั่งของพระพุทธองค์  เช่น 
ครั้งหนึ่ง เป็นวาระของพระนาคสมาลเถระ ท่านได้เสด็จตามพระพุทธองค์ไปทางไกล พอถึง
ทาง ๒ แพร่ง พระเถระทราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ขอพระองค์เสด็จไปทางนี้เถิด 
พระเจ้าข้า พระพุทธองค์ตรัสว่า อย่าเลยนาคสมาละ ไปอีกทางหนึ่งจะดีกว่า พระนาคสมาละ 
ไม่ยอมเชื่อฟังพระด ารัส ขอแยกทางกับพระพุทธองค์ ท าท่าจะวางบาตรและจีวรของ 
พระพุทธองค์ท่ีพื้นดิน พระพุทธองค์จึงตรัสว่า นาคสมาละ เธอจงส่งบาตรและจีวรมาให้
ตถาคตเถิด พระนาคสมาละ ถวายบาตรและจีวรแด่พระพุทธองค์แล้วแยกทางเดินไปตามท่ี
ตนต้องการไปได้ไม่ไกลนักก็ถูกพวกโจรท าร้ายจนศีรษะแตกแล้วแย่งชิงเอาบาตรและจีวรไป 
ท้ังท่ีเลือดอาบหน้ารีบกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลเล่าเรื่องให้ทรงทราบ พระพุทธองค์
จึงตรัสว่า อย่าเสียใจไปเลย นาคสมาละ ตถาคตห้ามเธอก็เพราะเหตุนี้ พระพุทธองค์ได้รับ
ความล าบากพระวรกายเพราะถูกปล่อยให้ประทับอยู่ตามล าพังหลายครั้ง จึงมีพระด ารัส
รับสั่งให้พระภิกษุสงฆ์เลือกสรรภิกษุท าหน้าท่ีปฏิบัติพระองค์เป็นพระประจ า ภิกษุท้ังหลาย  



๙๒ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้โท  สนามหลวงแผนกธรรม 

มีฉันทามติมอบหมายให้พระอานนท์เถระรับหน้าท่ีเป็นพุทธอุปัฏฐากตลอดกาลเป็นนิตย์  
ด้วยเห็นว่าท่านเป็นผู้มีสติปัญญา ขยัน อดทน รอบคอบ และเป็นพระญาติใกล้ชิดย่อมจะ
ทราบพระอัธยาศัยเป็นอย่างดี 
 แต่ก่อนท่ีพระเถระจะตอบรับท าหน้าท่ีเป็นพุทธอุปัฏฐากนั้น ท่านได้กราบทูลขอพร 
๘ ประการ ดังนี้ 

 ขออย่าประทานจีวรอันประณีตแก่ข้าพระองค์  
 ขออย่าประทานบิณฑบาตอันประณีตแก่ข้าพระองค์ 
 ขอได้โปรดอย่าให้ข้าพระองค์อยู่ในท่ีประทับของพระองค์  
 ขอได้โปรดอย่าพาข้าพระองค์ไปในท่ีนิมนต์ 
 ขอพระองค์จงเสด็จไปสู่ท่ีนิมนต์ที่ข้าพระองค์รับไว้  
 ขอให้ข้าพระองค์พาบริษัทท่ีมาจากแดนไกลเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ได้ในขณะท่ีมาถึง 

 ถ้าข้าพระองค์เกิดความสงสัยขึ้นเมื่อใด ขอให้ข้าพระองค์เข้าเฝ้าทูลถามความสงสัย 
ได้เมื่อนั้น 

 ถ้าพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องใดท่ีลับหลังข้าพระองค์ ขอได้โปรดตรัส 
พระธรรมเทศนาเรื่องนั้นแก่ข้าพระองค์อีกครั้ง 

 พระพุทธเจ้า ได้สดับค ากราบทูลขอพรของพระอานนท์เถระแล้ว ได้ตรัสถามถึง 
คุณและโทษของพร ๘ ประการว่า 

 ดูก่อนอานนท์ เธอเห็นคุณและโทษอย่างไร จึงขออย่างนั้น พระอานนท์เถระกราบทูลว่า 
ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ถ้าข้าพระองค์ไม่ได้รับพรข้อท่ี ๑-๔ ข้างต้น ก็จะมีคนพูดติฉินนินทา 
ได้ว่า พระอานนท์ปฏิบัติบ ารุงอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า จึงได้ลาภสักการะมากมายอย่างนี้   
การปฏิบัติอุปัฏฐากมิได้หนักหนาอะไรเลย ถ้าข้าพระองค์ไม่ได้รับพรข้อท่ี ๕-๗ จะมีคนพูดได้
อีกว่า พระอานนท์ จะบ ารุงอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าไปท าไม แม้กิจเพียงเท่านี้ พระพุทธองค์  
ก็ไม่ทรงอนุเคราะห์ อนึ่ง โดยเฉพาะถ้าข้าพระองค์ไม่ได้รับพรข้อสุดท้ายแล้ว หากมีผู้มาถาม
ธรรมข้อนี้พระพุทธองค์แสดงท่ีไหน ถ้าข้าพระองค์ไม่ทราบ เขาก็จะต าหนิได้ว่า พระอานนท์
ติดตามพระพุทธเจ้าไปทุกหนแห่ง ดุจเงาตามตัว แต่เหตุไฉนจึงไม่รู้แม้แต่เรื่องเพียงเท่านี้  
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เห็นคุณและโทษ ดังกล่าวมานี้ จึงได้กราบทูลขอพร
ท้ัง ๘ ประการนั้น พระเจ้าข้า 
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 พระพุทธเจ้า เมื่อได้สดับค าชี้แจงของพระอานนท์แล้ว จึงประทานสาธุการและ
ประทานอนุญาตให้ตามท่ีขอทุกประการ ตั้งแต่นั้นมาพระเถระก็ปฏิบัติหน้าท่ีบ ารุงอุปัฏฐาก 
พระพุทธองค์ตลอดมาตราบเท่าถึงเสด็จเข้าสู่นิพพาน 

 พระเถระได้ปฏิบัติหน้าท่ีอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าด้วยความอุสาหะมิได้บกพร่อง อีกท้ัง
มีความจงรักภักดีเป็นอย่างยิ่ง แม้แต่ชีวิตของตนก็ยอมสละแทนพระพุทธองค์ได้ เช่น ในคราวท่ี
พระเทวทัตยุยงให้พระเจ้าอชาตศัตรูปล่อยช้างนาฬาคีรี ด้วยหวังจะให้ท าอันตรายพระพุทธองค์ 
ขณะเสด็จออกบิณฑบาต ในกรุงราชคฤห์ ในขณะท่ีช้างนาฬาคีรีวิ่งตรงเข้ามาหาพระพุทธองค์นั้น 
พระอานนท์เถระผู้เปี่ยมล้นด้วยความกตัญญูและความจงรักภักดี ได้ยอมมอบกายถวายชีวิต
เป็นพุทธบูชา ออกไปยืนขวางหน้าช้างไว้ หวังจะให้ท าอันตรายตนแทน แต่พระพุทธองค์ได้
ทรงแผ่เมตตาไปยังช้างนาฬาคีรี ด้วยอ านาจแห่งพระเมตตาบารมี ท าให้ช้างสร่างเมาหมด
พยศลดความดุร้าย ยอมหมอบถวายบังคมพระพุทธองค์ แล้วลุกขึ้นเดินกลับเข้าสู่โรงช้าง 
ด้วยอาการอันสงบ 

 พระอานนท์เถระ ได้ปฏิบัติพระพุทธองค์อย่างใกล้ชิด มิได้ประมาทพลาดพลั้ง  
ได้ฟังพระธรรมเทศนาท้ังท่ีแสดงแก่ตนและผู้อื่น ท้ังท่ีแสดงต่อหน้าและลับหลัง อีกท้ังท่าน
เป็นผู้มีสติปัญญาทรงจ าไว้ได้มาก จึงเป็นผู้ฉลาดในการแสดงธรรม พระพุทธเจ้าทรงยกย่อง
ท่านในต าแหน่งเอตทัคคะผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุทั้งหลายถึง ๕ ด้าน คือ  
 เป็นพหูสูต (ทรงจ าพุทธวจนะได้มากท่ีสุด) 
 เป็นผู้มีสติ 
 เป็นผู้มีคติ (แนวในการจ าพุทธวจนะ) 
 เป็นผู้มีธิติ (ความเพียร) 
 เป็นพุทธอุปัฏฐาก 

 ในกาลท่ีพระพุทธองค์ใกล้เสด็จดับธันธ์ปรินิพพาน พระอานนท์เถระ มีความน้อยเนื้อ
ต่ าใจท่ีตนยังเป็นเพียงพระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบัน อีกท้ังพระบรมครูก็จะเสด็จเข้าสู่ 
พระปรินิพพานในอีกไม่ช้านี้ จึงหลีกออกไปยืนร้องไห้แต่เพียงผู้เดียวข้างนอก พระพุทธองค์
รับสั่งให้ภิกษุไปเรียกเธอมาแล้วตรัสเตือนเธอให้คลายทุกข์โทมนัสพร้อมตรัสพยากรณ์ว่า อานนท ์
เธอจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ในวันท่ีท าปฐมสังคายนา  
 เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว พระมหากัสสปะเถระได้นัดประชุม
พระอรหันต์ขีณาสพ จ านวน ๕๐๐ รูป เพื่อท าปฐมสังคายนา โดยมอบให้พระอานนท์รับ
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หน้าท่ีวิสัชนาพระสูตรและพระอภิธรรม แต่เนื่องจากพระอานนท์ยังเป็นเพียงพระโสดาบัน 
ท่านจึงเร่งท าความเพียรอย่างหนัก แต่ก็ยังไม่ส าเร็จ เกิดความอ่อนเพลีย ท่านปรารภท่ีจะ
พักผ่อนอิริยาบถสักครู่ จึงเอนกายลงบนเตียง ในขณะท่ีเท้าพ้นจากพื้นศีรษะก าลังจะถึงหมอน 
ท่านก็ส าเร็จเป็นพระอรหันต์ในระหว่างอิริยาบถท้ัง ๔ คือ ไม่ได้อยู่ในอิริยาบถอย่างหนึ่ง 
อย่างใด คือ อิริยาบถยืน เดิน นั่ง หรือนอน นับว่าท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แปลกกว่า 
พระเถระรูปอื่น ๆ  

 พระอานนท์ ด ารงอายุสังขารอยู่นานถึง ๑๒๐ ปี พิจารณาเห็นว่าสมควรท่ีจะ
นิพพานได้แล้วท่านจึงเชิญพระญาติท้ังฝ่ายศากยะและฝ่ายโกลิยะ ไปท่ีริมฝั่งแม่น้ าโรหิณี  
ซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะ ก่อนที่จะนิพพาน ท่านเหาะขึ้นไปบน
อากาศ ได้แสดงธรรมสั่งสอนเทวดาและพระประยูรญาติท้ังสองฝ่ายตลอดท้ังพุทธบริษัทอื่น ๆ 
เมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วท่านได้ตั้งสัตยาธิษฐานว่า  
 เมื่ออาตมานิพพานแล้ว ขอให้อัฐิธาตุของอาตมานี้แยกออกเป็น ๒ ส่วน จงตกลง 
ท่ีฝั่งกบิลพัสดุ์ของพระประยูรญาติฝ่ายศากยวงศ์ส่วนหนึ่ง และจงตกท่ีฝั่งเทวทหะของ 
พระประยูรญาติฝ่ายโกลิยวงศ์ส่วนหนึ่ง เพื่อป้องกันมิให้พระประยูรญาติท้ังสองฝ่ายทะเลาะ
วิวาทกันเพราะแย่งพระธาตุ 
 ครั้นอธิษฐานเสร็จแล้วก็เสด็จดับขันธนิพพาน ณ เบื้องบนอากาศ ในท่ามกลาง
แม่น้ าโรหิณีนั้น เตโชธาตุก็เกิดขึ้น เผาสรีระของท่านเหลือแต่กระดูกและแยกออกเป็น ๒ ส่วน 
แล้วตกบนพื้นดินของ ๒ ฝั่งแม่น้ าโรหิณีนั้น สมดังท่ีท่านอธิษฐานไว้ทุกประการ ท่านได้ชื่อว่า
เป็นพุทธสาวกท่ีได้บรรลุกิเลสนิพพานและขันธนิพพานแปลกกว่าพระสาวกรูปอื่น ๆ 

 ๘. พระอุบาลี 
 พระอุบาลี เป็นบุตรช่างกัลบก (ช่างตัดผม) ในกรุงกบิลพัสดุ์ ได้เป็นท่ีเลื่อมใส 
เจริญพระหฤทัยแห่งเจ้าในศากยวงศ์ ๕ พระองค์ คือ ภัททิยราชา อนุรุทธะ อานันทะ   
ภัคคุ กิมพิละ ก็ได้รับต าแหน่งเป็นนายภูษามาลาแห่งเจ้าศากยวงศ์เหล่านั้น 

 เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระประยูรญาติท่ีกรุงกบิลพัสดุ์ตามค าทูลอาราธนา
ของพระกาฬุทายีเถระ เหล่าขัตติยกุมารในแต่ละสาขาของศากยวงศ์ออกบรรพชาจึงออกจาก
กรุงกบิลพัสดุ์โดยกระบวนพยุหยาตราเหมือนเสด็จประพาสอุทยาน อุบาลีภูษามาลาตามเสด็จ
ในฐานะมหาดเล็กคนสนิท 
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 ครั้นถึงพรมแดนอื่นเจ้าชายท้ังหมดสั่งให้กระบวนตามเสด็จกลับทรงด าเนินไปตาม
ล าพัง ๖ พระองค์พร้อมด้วยอุบาลีเมื่อเห็นว่าไปไกลแล้ว ท้ัง ๖ จึงส่งอุบาลีภูษามาลากลับ
และทรงเปลื้องเคร่ืองประดับออกเอาภูษาห่อมอบให้อุบาลีเพื่อใช้เป็นทรัพย์เลี้ยงชีพ 

 อุบาลีภูษามาลาเดินทางกลับพร้อมห่อเครื่องประดับท่ีได้รับ เมื่อเดินมาสักระยะหนึ่ง
ฉุกคิดว่า ถ้ากลับไปเจ้าศากยะในกรุงกบิลพัสดุ์จะคิดว่าเราลวงเจ้าชายมาประหารชิงเอา
เคร่ืองประดับตกแต่ง อนึ่ง ศากยะ ท้ัง ๖ ยังทรงผนวชได้ ท าไมเราจึงจะบวชบ้างไม่ได้ จึงแก้
ห่อผ้าเครื่องประดับแขวนไว้บนต้นไม้พูดว่า ของนี้เราสละ ใครเห็นก็จงน าไป  แล้วเดินกลับ 
ไปเฝ้า เหล่าศากยกุมารทอดพระเนตรเห็นอุบาลีเดินกลับมาจึงรับสั่งถาม อุบาลีก็เล่าเรื่องราว
ให้ทราบ เหล่าขัตติยกุมารจึงพาอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลขอบวช ทรงขอให้  
พระพุทธองค์บวชให้นายอุบาลีก่อน เพ่ือต้องการลดมานะความถือตัวของตนเองท่ีเป็นกษัตริย์ 
เมื่อบวชหลังอุบาลีต้องท าความเคารพผู้ท่ีบวชก่อน แม้ผู้นั้นเคยเป็นมหาดเล็กรับใช้มาก็ตาม 
พระพุทธเจ้าโปรดให้อุบาลีได้บวชก่อนด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา จากนั้นทรงให้ศากยกุมาร
ผนวช 

 พระอุบาลีนั้น ครั้นบวชแล้ว เรียนกรรมฐานในส านักพระพุทธเจ้าทูลว่า ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ ขอพระองค์จงทรงอนุญาตให้ข้าพระองค์อยู่ป่า พระพุทธองค์ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุ  
เมื่ออยู่ป่า ธุระอย่างเดียวเท่านั้นจะเจริญงอกงาม แต่เมื่ออยู่ในส านักของเรา ท้ังวิปัสสนาธุระ
และคันถธุระจะบริบูรณ์ พระอุบาลีนั้นรับพระด ารัสของพระพุทธเจ้าแล้ว กระท าวิปัสสนา
กรรมฐานไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหันต์ 
 ท่านพระอุบาลีเถระเรียนพระวินัยปิฎก จากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรง  
จึงมีความช านาญพระวินัยได้วินิจฉัยเรื่องภารุกัจฉะ เรื่องอัชชุกะ และเรื่องกุมารกัสสปะ 
ถูกต้องตามพระวินัย เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าประทานสาธุการ และทรงถือเรื่องนั้นเป็นอัตถุ
ปปัตติเหตุ (ต้นเรื่อง) ได้ทรงแต่งตั้งท่านไว้ในต าแหน่ง เอตทัคคะว่าเป็นยอดเยี่ยมกว่าภิกษุ
ทั้งหลายด้านวินัยธร (ผู้ทรงพระวินัย) 
 ในคัมภีร์อรรถกถามีประวัติของท่านว่าในอดีตท่านเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อสุชาต   
ในนครหังสวดี สะสมทรัพย์ไว้ ๘๐ โกฏิ มีความรู้อย่างยิ่ง มหาชนต่างนับถือ แต่ท่านเองไม่นับ
ถือผู้ใดด้วย สมัยนั้น ยังไม่มีพระพุทธเจ้า เวลานั้น ท่านมีมานะกระด้างไม่เห็นผู้ท่ีควรบูชา ต่อมา 
เมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ เสด็จอุบัติขึ้นในโลก เสด็จเข้ามายังนครหังสวดี  
เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธบิดา มหาชนหลั่งไหลมาฟังธรรมเป็นบริเวณประมาณ ๑ โยชน์ 
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ดาบสชื่อสุนันทะได้สร้างปะร าดอกไม้ขึ ้นบังแสงแดด  เพื่อมหาชนตลอดทั้งพุทธบริษัท  
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงประกาศอริยสัจ ๔ บริษัทแสนโกฏิได้บรรลุธรรม พระพุทธองค์ทรงแสดง
ธรรมตลอด ๗ วัน ๗ คืน วันท่ี ๘ ทรงพยากรณ์สุนันทดาบสว่า ในแสนกัปนับจากนี้ไป จะมี
พระศาสดาเสด็จอุบัติขึ้นในโลก สมภพในราชตระกูลพระเจ้าโอกกากราช พระนามว่าโคดม 
ดาบสนี้จะเกิดเป็นพุทธสาวกนามว่าอุบาลีและจะได้เป็นเอตทัคคะยิ่งกว่าสาวกอื่น 

 ท่านฟังพระด ารัสของพระพุทธองค์ปรารถนาได้ต าแหน่งผู้เป็นเลิศในพระวินัย  
ท่านจึงซื้อสวนชื่อโสภณะ ด้านหน้าพระนครด้วยทรัพย์แสนหนึ่ง สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้า 
ท่านสร้างเรือนยอดปราสาท มณฑป ถ้ า คูหา และท่ีจงกรม สร้างเรือนอบกาย โรงไฟ โรงเก็บ
น้ าและห้องอาบน้ าถวายพระภิกษุสงฆ์ ถวายปัจจัย คือ ตั่ง เตียง ภาชนะเครื่องใช้สอยและยา
ประจ าวัดทุกอย่าง ให้สร้างก าแพงอย่างมั่นคงสร้างท่ีอยู่อาศัยให้ท่านผู้มีจิตสงบ ผู้คงท่ีไว้
ในสังฆาราม ด้วยทรัพย์จ านวนแสนหนึ่ง รวมเป็นสองแสน เมื่อสร้างเรียบร้อย นิมนต์พระพุทธเจ้า 
ให้เสด็จมาเพื่อถวายพระอาราม เมื่อถึงเวลาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระขีณาสพหนึ่งพัน  
เสด็จเข้าไปสู่อารามท่านถวายภัตตาหารได้ทูลถวายอารามพระพุทธเจ้าครั้นทรงรับสังฆาราม
ทรงอนุโมทนาและทรงพยากรณ์พราหมณ์ 

 ในกัปท่ีสองหลังภัทรกัปนี้ไปท่านเกิดเป็นโอรสของพระเจ้าอัญชสะผู้มีพระเดชานุภาพ
ยิ่งใหญ่ พระนามว่าจันทนะ เจ้าชายเป็นคนกระด้างแข็งกร้าว ถือตัว มัวเมาในชาติตระกูล ยศ 
และโภคะ วันหนึ่งเสด็จประพาสอุทยานนอกพระนคร ทรงช้างชื่อว่าสิริกะ แวดล้อมด้วย
กองทัพไพร่พลและบริวาร ในระหว่างทางท่ีจะไปนั้น ท่านพบพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่า 
เทวละทรงด าเนินผ่านหน้าช้างไป ท่านไล่ช้างล่วงเกินพระปัจเจกพุทธเจ้า ด้วยพระบารมีของ
พระปัจเจกพุทธเจ้า ช้างพระท่ีนั่งกลับแสดงอาการโกรธและไม่ยอมย่างเท้า ยืนหยุดนิ่ง  
เมื่อเห็นช้างไม่พอใจ พาลโกรธเบียดเบียนพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วไปยังพระอุทยานไม่พบ
ความส าราญ ณ ท่ีนั้น เหมือนคนถูกไฟไหม้ศีรษะ ถูกความกระวนกระวายแผดเผา เหมือน
ปลาติดเบ็ด พื้นแผ่นดินเสมือนไฟลุกไปท่ัว เมื่อภัยเกิดขึ้นอย่างนี้ท่านจึงเข้าไปเฝ้าพระราชบิดา
เล่าเรื่องให้ฟัง 

 พระเจ้าอัญชสะได้ฟังทรงตกพระทัยตรัสว่า เพราะไม่เคารพต่อพระปัจเจกพุทธเจ้า
พวกเราจะพินาศกันท้ังหมด จะให้พระปัจเจกพุทธมุนีอดโทษ ภายใน ๗ วัน แว่นแคว้นของ
เราจะพินาศหมด ท่านจึงเข้าไปเฝ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าขอขมา พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ทรงยก
โทษให้ ด้วยผลกรรมนี้ ท่านต้องเกิดมาในตระกูลต่ าในปัจจุบันชาติ  
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 เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ๓ เดือน พระอุบาลีได้รับสมมติจากสงฆ์มีพระมหา- 
กัสสปะเป็นประธาน ให้เป็นผู้วิสัชนาพระวินัยปิฎก ในคร้ังท าปฐมสังคายนา 

 ท่านด ารงชนมายุสังขารอยู่พอสมควรแก่กาลเวลาแล้ว ก็ดับขันธนิพพาน 

 ๙.  พระสิวลี 
 พระสิวลี เป็นพระโอรสของพระนางสุปปวาสา ผู้เป็นพระราชธิดาของพระเจ้า 
กรุงโกลิยะ จ าเดิมแต่ปฏิสนธิในครรภ์ของพระมารดานานถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน ก็มิได้ท า
พระมารดาให้ล าบาก แต่กลับท าพระมารดาให้สมบูรณ์ด้วยลาภสักการะด้วยอ านาจพุทธานุภาพ 
เมื่อครบก าหนดจึงประสูติโดยง่าย เหมือนน้ าไหลออกจากหม้อน้ า 

 สาเหตุท่ีพระสิวลีอยู่ในครรภ์นานถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน เป็นเพราะบุรพกรรม 
ในอดีตของท่าน มีเรื่องเล่าว่า ครั้งหนึ่ง ท่านเคยเป็นกษัตริย์ ยกกองทัพไปล้อมเมืองหนึ่งไว้  
นานถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน ในกาลนั้น พระนางสุปปวาสา เป็นพระชนนี ให้โอรสของพระองค์ 
กักประตูไม่ให้ชาวพระนครออกได้ ชาวพระนครจึงฆ่าพระราชาของตนแล้วถวายเมือง  
ด้วยกรรมนั้นตามให้ผลในชาตินี้ พระนางสุปปวาสาผู้มารดา ขณะท่ีทรงพระครรภ์แก่ คิดขึ้น
ได้ว่า พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเพื่อละทุกข์ได้ พระสงฆ์ปฏิบัติเพื่อละทุกข์ได้พระนิพพานเป็นสุข 

 พระนางปรารภกับพระสวามี ปรารถนาจะถวายทานก่อนท่ีจะทิวงคต จึงส่งพระสวามี
ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อไปกราบทูลเรื่องนี้แล้วนิมนต์พระพุทธเจ้า พร้อมกับก าชับว่า ถ้าพระองค์ 
ตรัสค าใด ขอให้ตั้งใจจดจ าค านั้นให้ดีแล้วกลับมาบอกพระนาง พระสวามีจึงเดินทางไปแล้ว
กราบทูลข่าวแด่พระพุทธองค์ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ขอพระนางสุปปวาสาโกลิยธิดา จงมีความสุข 
จงมีความสบาย ไม่มีโรค จงคลอดบุตรท่ีหาโรคมิได้เถิด พระสวามีได้ยินดังนั้น จึงถวายบังคม
พระศาสดา ทรงมุ่งหน้าเสด็จกลับพระราชนิเวศน์ 
 ในเวลาเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเสร็จ พระกุมารก็คลอดจากพระครรภ์ของพระนาง
สุปปวาสาอย่างสะดวก เหล่าพระญาติและบริวารท่ีนั่งล้อมอยู่เริ่มหัวเราะ ท้ังท่ีหน้านอง 
ด้วยน้ าตา มหาชนยินดีแล้ว ร่าเริงแล้ว ได้กราบทูลข่าวท่ีน่ายินดีแด่พระราชาท่ีก าลังเสด็จกลับ 
พระราชาเห็นอาการของชนเหล่านั้นก็ทราบว่า พระด ารัสท่ีพระพุทธเจ้าตรัสเห็นและเป็น  
ผลแล้ว จึงเล่าเรื่องของพระพุทธเจ้านั้นแด่พระราชธิดา การประสูติของทารก ได้ดับจิตท่ี 
เร่าร้อนของพระประยูรญาติท้ังหมด เพราะฉะนั้น พระประยูรญาติจึงเฉลิมพระนามของ
กุมารนั้นว่า สิวลี 
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 เมื่อพระนางมีพระวรกายแข็งแรงดีแล้ว มีพระประสงค์ท่ีจะถวายมหาทานติดต่อกัน
เป็นเวลา ๗ วัน จึงแจ้งความประสงค์แก่พระสวามีให้กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้า 
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มารับมหาทานอาหารบิณฑบาตในพระราชนิเวศน์ตลอด ๗ วัน ในวัน
ถวายมหาทานนั้น สิวลีกุมาร มีพระวรกายเข้มแข็งดุจกุมารผู้มีพระชนม์ ๗ พรรษา ได้ช่วย
พระบิดาและพระมารดาจัดแจงกิจต่าง ๆ มีการน าธมกรก (กระบอกกรองน้ า) มากรองน้ าดื่ม 
และอังคาสพระพุทธเจ้าและหมู่พระภิกษุสงฆ์ ในขณะท่ีสิวลีกุมารช่วยพระบิดาและ 
พระมารดาอยู่นั้น ท่านพระสารีบุตรเถระได้สังเกตดูอยู่ตลอดเวลาและเกิดความรู้สึกพอใจ  
ในพระราชกุมารน้อยเป็นอย่างมาก ครั้นถึงวันท่ี ๗ ซึ่งเป็นวันสุดท้าย พระเถระได้สนทนากับ
สิวลีกุมาร แล้วชักชวนให้มาบวชสิวลีกุมาร ผู้มีจิตน้อมไปในการบวชอยู่แล้ว เมื่อพระเถระ
ชักชวน จึงกราบทูลขออนุญาตจากพระบิดาและพระมารดา เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงติดตาม
พระเถระไปยังพระอาราม พระสารีบุตรเถระ ผู้รับภาระเป็นพระอุปัชฌาย์ได้สอนพระกรรมฐาน
เบื้องต้น คือ ตจปัญจกกรรมฐานท้ัง ๕ ได้แก่ เกสา(ผม) โลมา (ขน) นขา (เล็บ) ทันตา (ฟัน) 
ตโจ (หนัง) ให้พิจารณาของทั้ง ๕ เหล่านี้ว่า เป็นของไม่งาม เป็นของสกปรก ไม่ควรเข้าไปยึด
ติดหลงใหลในสิ่งเหล่านี้ สิวลีกุมารได้สดับพระกรรมฐานนั้นแล้วน าไปพิจารณา ในขณะท่ีจรด
มีดโกนเพื่อโกนผมครั้งแรกนั้นท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน จรดครั้งท่ี ๒ ท่านได้บรรลุเป็น
พระสกทาคามี จรดมีดโกนลงครั้งท่ี ๓ ท่านได้บรรลุเป็นอนาคามี และเมื่อโกนผมเสร็จ  
ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ 
 ในเวลาต่อมา พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังเมืองสาวัตถี พระสิวลีเถระถวายอภิวาท
แล้วกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จะทดลองบุญของข้าพระองค์ ขอพระองค์
จงมอบภิกษุ ๕๐๐ รูปแก่ข้าพระองค์ พระพุทธเจ้าตรัสสั่งว่า จงรับไปเถิดสิวลีท่านพาภิกษุ 
๕๐๐ รูป แล้วเดินทางบ่ายหน้าไปสู่หิมวันตประเทศ ผ่านดงท่ีเทวดาสิงอยู่ท่ีต้นไทรท่ีเห็น  
เป็นครั้งแรก เทวดานั้นได้ถวายทานตลอด ๗ วัน เทวดาท้ังหลายได้ถวายทานทุก ๆ ๗ วัน  
ในสถานท่ีท่ัว ๆ ไป ท่ีท่านเห็นต่างกรรมต่างวาระกันดังนี้ คือ 

 ท่านเห็นต้นไทรเป็นครั้งแรก เห็นภูเขาชื่อว่าปัณฑวะเป็นครั้งท่ี ๒ เห็นแม่น้ าจิรวดี 
เป็นครั้งท่ี ๓ เห็นแม่น้ าวรสาครเป็นครั้งท่ี ๔ เห็นภูเขาหิมวันต์เป็นครั้งท่ี ๕ ถึงป่าฉัททันต์ 
เป็นครั้งท่ี ๖ ถึงภูเขาคันธมาทน์เป็นครั้งท่ี ๗ และพบพระเรวตะ เป็นคร้ังท่ี ๘ 

 ประชาชนท้ังหลาย ได้ถวายทานในท่ีทุกแห่งตลอด ๗ วันเท่านั้น ก็ในบรรดา ๗ วัน 
นาคทัตตเทวราช ท่ีภูเขาคันธมาทน์ ได้ถวายบิณฑบาตชนิดน้ านม (ขีรบิณฑบาต) สลับวันกับ
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ถวายบิณฑบาตชนิดเนยใส (สัปปิบิณฑบาต) วันเว้นวัน ล าดับนั้นภิกษุสงฆ์ จึงถามท่าน
เทวราชว่า ของท่ีท่านน ามาถวายนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ในเมื่อแม่โคนมท่ีเขารีดนมถวาย
แด่เทวราชนี้ก็มิได้ปรากฏ การบีบท าน้ านมส้มก็มิได้ปรากฏ นาคทัตตเทวราช ตอบว่า นี้เป็น
อานิสงส์แห่งการถวายสลากภัตรน้ านมในกาลแห่งพระกัสสปทศพล 

 ต่อมา พระพุทธเจ้าทรงอ้างเหตุแห่งการท่ีพระขทิรวนิยเถระจัดการต้อนรับให้เป็น 
อัตถุปปัตติเหตุ (เหตุเกิดแห่งเรื่อง) ในการท่ีทรงแต่งตั้งพระสิวลีเถระไว้ในต าแหน่งแห่งภิกษุ  
ผู้เลิศในบรรดาภิกษุผู้เลิศด้วยลาภและเลิศด้วยยศท้ังหลาย ในศาสนาของพระองค์ในเรื่องนี้ 
มีเหตุเกิดขึ้นอย่างนี้ 
 ในสมัยหนึ่ง พระขทิรวนิยเรวตเถระ ซึ่งเป็นน้องชายของพระสารีบุตรได้หนีการ
แต่งงานท่ีบิดามารดาจัดการให้มาขอบวชในส านักพระภิกษุ ซึ่งมีภิกษุอยู่ประมาณ ๓๐ รูป 
เหล่าพระภิกษุสอบถามดู ทราบว่าเป็นน้องชายของพระสารีบุตรท่ีท่านได้เคยแจ้งไว้ก่อนว่า 
ถ้าน้องชายมาขอบวช ก็อนุญาตให้บวชได้ จึงได้ท าการบวชให้แล้วส่งข่าวมายังท่านพระสารีบุตร 

 ครั้งนั้น เมื่อพระสารีบุตรทราบข่าวดังนั้น จึงกราบทูลพระพุทธเจ้าเพื่อขอไปเยี่ยม 
พระพุทธเจ้า ทรงทราบว่า พระเรวตะ เริ่มท าความเพียรเจริญวิปัสสนา จึงทรงห้ามพระสารี
บุตรถึง ๒ ครั้ง ในครั้งท่ี ๓ เมื่อพระสารีบุตรทูลอ้อนวอนอีก ทรงทราบว่า พระเรวตะบรรลุ
อรหันตผลแล้วจึงทรงอนุญาต และตรัสว่าจะทรงไปด้วยพร้อมเหล่าพระสาวกอื่น 

 พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบริวารก็ได้เสด็จออกไปด้วยพระประสงค์ว่า 
จะไปเยีย่มพระเรวตะ ครั้นเดินทางมาถึง ณ ที่แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นหนทาง ๒ แพร่ง 

 พระอานนเถระกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ตรงนี้มีหนทาง  
๒ แพร่ง ภิกษุสงฆ์จะไปทางไหน พระเจ้าข้า 

 พระพุทธเจ้า ตรัสถามว่า อานนท์หนทางไหนเป็นหนทางตรง พระอานนท์กราบทูลว่า 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หนทางตรงมีระยะประมาณ ๓๐ โยชน์ แต่เป็นหนทางท่ีมีอมนุษย์  
ส่วนหนทางอ้อมมีระยะทาง ๖๐ โยชน์ เป็นหนทางสะดวกปลอดภัยหาภิกษาได้ง่าย 

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า  อานนท์ สิวลีได้มาพร้อมกับพวกเรามิใช่หรือ 

 พระอานนท์ กราบทูลว่า ใช่ พระสิวลีมาแล้วพระเจ้าข้า 

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าอย่างนั้น พระสงฆ์จงไปตามเส้นทางตรงนั้นแหละ เราจะได้
ทดลองบุญของพระสิวล ี
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 พระพุทธเจ้ามีพระภิกษุสงฆ์เป็นบริวาร เสด็จขึ้นสู่เส้นทาง ๓๐ โยชน์เพื่อจะทรง
ทดลองบุญของพระสิวลีเถระ 

 จ าเดิมแต่ท่ีได้เสด็จไปตามหนทาง หมู่เทวดาได้เนรมิตพระนครในทุก ๆ โยชน์
ช่วยกันจัดแจงพระวิหารเพื่อเป็นท่ีประทับและท่ีอยู่แด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข 
พวกเทวบุตร ได้ถือข้าวยาคูและของเคี้ยวเป็นต้น ไปเท่ียวถามอยู่ว่า พระผู้เป็นเจ้าสิวลีไปไหน 
ดังนี้แล้ว จึงไปหาพระเถระ พระเถระจึงให้น าเอาสักการะและสัมมานะเหล่านั้นไปถวาย
พระพุทธเจ้า พระพุทธองค์พร้อมท้ังบริวารเสวยบุญของพระสิวลีเถระผู้เดียว ได้เสด็จไป
ตลอดทางกันดารประมาณ ๓๐ โยชน์ 
 ฝ่ายพระเรวตเถระ ทราบการเสด็จมาของพระพุทธเจ้า จึงเนรมิตพระคันธกุฎีเพื่อ
พระพุทธองค์ นิรมิตเรือนยอด ๕๐๐ ท่ีจงกรม ๕๐๐ ท่ีพักกลางคืนและท่ีพักกลางวัน ๕๐๐ 
พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในส านักของพระเรวตะเถระนั้นสิ้นกาลประมาณเดือนหนึ่ง แม้ประทับ
อยู่ในท่ีนั้น ก็เสวยบุญของพระสิวลีนั่นเอง แม้พระพุทธองค์พาภิกษุสงฆ์ไปก็เสวยบุญของ 
พระสิวลีเถระตลอดกาลประมาณเดือนหนึ่งนั่นแลอีก เสด็จเข้าไปสู่บุพพารามตามล าดับ 

 ในกาลต่อมา พระพุทธเจ้าประทับนั่งในท่ามกลางหมู่พระอริยเจ้าแล้วทรงสถาปนา
พระเถระนั้นไว้ในต าแหน่งเอตทัคคะว่า ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย พระสิวลีเป็นผู้เลิศกว่าพวก
ภิกษุสาวกของเราผู้มีลาภ 

 ด้วยอ านาจบุญท่ีท่านพระสิวลี ได้บ าเพ็ญสั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตชาติ เป็นปัจจัย
ส่งผลให้ท่านเจริญด้วยลาภสักการะ โดยมีเทพยดา นาค ครุฑ และมนุษย์ท้ังหลาย น ามาถวาย
มิได้ขาดตกบกพร่องไม่ว่าท่านจะอยู่ในท่ีใด ๆ ในป่า ในบ้าน ในน้ า หรือบนบก เป็นต้น  
ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงประกาศให้ปรากฏในหมู่พุทธบริษัท ตรัสยกย่องท่านในต าแหน่ง 
เอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุท้ังหลายในทางผู้มีลาภมาก นับว่าท่านพระสิวลีเถระเป็น 
พระมหาสาวกอีกรูปหนึ่งท่ีได้ช่วยกิจการพระศาสนา แบ่งเบาภาระของพระพุทธเจ้าเป็น  
อย่างมาก ท่านด ารงอายุสังขารโดยสมควรแก่กาลเวลาแล้วก็ดับขันธนิพาน 

 ๑๐. พระราหุล 

 พระราหุล เป็นโอรสของ เจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางพิมพา (ยโสธรา) พระราชนัดดา
ของพระเจ้าสุทโธทนะ ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ 
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 เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว เสด็จมาเทศนาโปรด
พระประยูรญาติ ประทับอยู่ท่ีนิโครธาราม และได้เสด็จไปท่ีพระราชนิเวศน์ของพระนางพิมพา 
พระนางได้ส่งพระราหุลกุมารผู้เป็นพระโอรสออกมา ให้ทูลขอราชสมบัติ พระพุทธเจ้า  
ทรงด าริว่า สมบัติท้ังหลายท่ีจะถาวรมั่นคงและประเสริฐกว่าอริยทรัพย์มิได้มี เราควรจะให้
สมบัติคืออริยทรัพย์แก่ราหุล จึงเสด็จกลับไปยังนิโครธาราม ราหุลกุมารตามเสด็จไปด้วย 
พระพุทธเจ้าจึงตรัสสั่งพระสารีบุตรว่า จงบวชให้ราหุลเถิด พระเถระรับพุทธบัญชา แต่ว่า 
พระกุมารนั้นยังเล็กเกินไป อายุได้ ๗ ขวบ ไม่ควรท่ีจะเป็นสงฆ์ พระเถระจึงทูลถามพระพุทธองค์
ถึงวิธีบวช พระพุทธองค์ตรัสให้ใช้วิธีติสรณคมนูปสัมปทา เปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัย  
ให้พระกุมารบวช วิธีนี้ได้ใช้กันสืบมาถึงทุกวันนี้ เรียกว่าบวชเณร 

 พระราหุลนี้ ได้เป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา ครั้นเวลาพ้นอายุกาลครบ 
๒๐ ปี จึงอุปสมบทด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรม 

 ในสมัยเป็นสามเณร ท่านสนใจใคร่ศึกษาพระธรรมวินัย ลุกขึ้นแต่เช้า เอามือท้ังสอง
กอบทรายได้เต็ม แล้วตั้งความปรารถนาว่า ขอให้ตนได้รับโอวาทจากพระพุทธเจ้าหรือ 
พระอุปัชฌาย์อาจารย์ จดจ า และเข้าใจให้ได้จ านวนเท่าเม็ดทรายในกอบนี้ 
 วันหนึ่ง ท่านอยู่ในสวนมะม่วงแห่งหนึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปหา แล้วตรัส 
จูฬราหุโลวาทสูตร แสดงโทษของการกล่าวมุสา อุปมาเปรียบกับน้ าท่ีทรงคว่ าขันเทท้ิงไปว่า  
ผู้ท่ีกล่าวมุสาท้ังท่ีรู้แก่ใจ ความเป็นสมณะของเขาก็ไม่ต่างอะไรกับน้ าในขันนี้แล้วทรงชี้  
ให้เห็นว่า ไม่มีบาปกรรมอะไรท่ีผู้หมดความละอายใจกล่าวเท็จ ท้ัง ๆ ท่ีรู้จะท าไม่ได้ 
 ต่อมาได้ฟังมหาราหุโลวาทสูตรใจความว่า ให้พิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นธาตุ  
๕ ประการ คือ ดิน น้ า ไฟ ลม อากาศ ตัดความยึดถือว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นนั่น  
นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา แล้วตรัสสอนให้อบรมจิต คิดให้เหมือนกับธาตุแต่ละอย่างว่าแม้จะมีสิ่ง
ท่ีน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาถูกต้อง ก็ไม่มีอาการพอใจรักใคร่ หรือเบื่อหน่ายเกลียดชัง 

 สุดท้าย ทรงสอนให้เจริญเมตตาภาวนาเพื่อละพยาบาท เจริญกรุณาภาวนาเพื่อ 
ละวิหิงสา เจริญมุทิตาภาวนาเพื่อละความริษยา เจริญอุเบกขาภาวนาเพื่อละความขัดใจ 
เจริญอสุภภาวนาเพื่อละราคะ เจริญอนิจจสัญญาภาวนาเพื่อละอัสมิมานะ ท่านได้พยายาม
ฝึกใจไปตามนั้น ในท่ีสุดได้ส าเร็จอรหัตผล 
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 พระราหุลเถระนี้ เป็นผู้ใคร่ในการศึกษาดังได้กล่าวมาแล้ว เพราะฉะนั้น ท่านจึงได้รับ
ยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เป็นเอตทัคคะ ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ใคร่ในการศึกษา 

 ท่านด ารงชนมายุสังขารอยู่โดยควรแก่กาลเวลา ก็ดับขันธนิพพาน 

 ๑๑. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี 
 มหาปชาบดีโคตรมีเถรี เป็นพระธิดาของพระเจ้าอัญชนะกับพระนางยโสธรา  

ในกรุงเทวทหะ เดิมพระนามว่าโคตมี เป็นพระกนิษฐภคินี (น้องสาว) ของพระนางสิริมหามายา 
เมื่อพระนางสิริมหามายาทิวงคตแล้ว ได้รับการสถาปนาไว้ในต าแหน่งพระอัครมเหสี   
มีพระโอรสชื่อ พระนันทะ  พระธิดาชื่อ รูปนันทา ทรงมอบให้นางสนมเลี้ยงดู ส่วนพระนาง
คอยเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถราชกุมาร 

 ครั้นเมื่อพระบรมโพธิสัตว์เสด็จออกทรงผนวช ได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้ว 
เสด็จไปโปรดพระประยูรญาติ ณ กรุงกบิลพัสดุ์ เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในพระนคร และทรง
แสดงธรรมกถาโปรดพระเจ้าสุทโธทนพุทธบิดา ในระหว่างถนน ให้ด ารงอริยภูมิชั้นโสดาบัน 
คร้ันวันที่ ๒ เสด็จเข้าไปรับอาหารบิณฑบาตในพระราชนิเวศน์ ทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดา
และพระน้านาง ยังพระบิดาให้ด ารงอยู่ในพระสกทาคามี ยังพระน้านางให้บรรลุพระโสดาบัน 
และในวันรุ่งขึ้น ทรงแสดงมหาปาลชาดกโปรดพระเจ้าสุทโธทนะ พอจบลงพระพุทธบิดาทรง
บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นพระอนาคาม ี 

 ในวันท่ี ๔ แห่งการเสด็จโปรดพระประยูรญาติ พระพุทธองค์เสด็จไปในพิธี 
อาวาหมงคลอภิเษกสมรสนันทกุมารพระอนุชาต่างพระมารดากับพระนางชนปทกัลยาณี  
เมื่อเสร็จพิธีอาวาหมงคล พระพุทธองค์ได้น านันทกุมาร ไปบวชในวันนั้น ครั้นถึงวันท่ี ๗ แห่ง
การเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ ได้ทรงพาราหุลกุมารออกบวชเป็นสามเณรอีก จึงยังความเศร้าโศก 
ให้บังเกิดแก่พระเจ้าสุทโธทนะยิ่งนัก เพราะเกรงว่าจะขาดรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ ครั้นกาล
ต่อมาพระเจ้าสุทโธทนะได้บรรลุพระอรหัตผลแล้วเข้าสู่นิพพาน 

 ครั้นนั้น พระนางมหาปชาบดีเกิดว้าเหว่พระหฤทัย ปรารถนาจะทรงผนวช  
ก็ประจวบเกิดเหตุที่ชาวพระนครท้ัง ๒ คือ เมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองโกลิยะทะเลาะกัน ในเรื่อง
การแย่งน้ าในแม่น้ าโรหิณีท่ีไหลผ่านระหว่างพระนครท้ังสองจนถึงขั้นจะรบกัน พระพุทธเจ้า
จึงได้เสด็จไปเทศนาอัตตทัณฑสูตรโปรดพระญาติในระหว่างเมืองท้ังสองให้เข้าใจกัน  
พระญาติท้ังหลายทรงเลื่อมใสแล้ว จึงได้มอบถวายพระกุมารฝ่ายละ ๒๕๐ องค์ให้บวชตาม
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เสด็จพระพุทธเจ้า ครั้นเมื่อบวชแล้ว พระชายาของท่านเหล่านั้น ก็ได้ส่งข่าวไปยังพระภิกษุ
หนุ่มเหล่านั้น ท าให้ท่านเหล่านั้นเกิดความไม่ยินดีในเพศสมณะ พระพุทธเจ้าทรงทราบว่า 
ภิกษุเหล่านั้นเกิดความเบื่อหน่ายในสมณะวิสัย จึงทรงน าภิกษุหนุ่ม ๕๐๐ รูป เหล่านั้นไปสู่สระ
ชื่อว่ากุณาละ ประทับนั่งบนแผ่นหินท่ีเคยประทับนั่งในครั้งท่ีพระองค์เสวยพระชาติเป็น 
นกดุเหว่า ทรงเทศนาด้วยเรื่องกุณาลชาดก เพื่อบรรเทาความไม่ยินดีของภิกษุเหล่านั้น  
พอจบเทศนา พระภิกษุหนุ่มเหล่านั้นท้ังหมด ด ารงอยู่ในโสดาปัตติผล แล้วทรงน ากลับมาสู่
ป่ามหาวันอีกครั้งหนึ่งทรงกระท าพระภิกษุเหล่านั้นให้ด ารงอยู่ในอรหัตผล 

 ฝ่ายพระชายาของพระภิกษุเหล่านั้น เมื่อได้ส่งข่าวไปเพื่อจะดูใจพระภิกษุเหล่านั้น
ว่ายังปรารถนาในเพศคฤหัสถ์หรือไม่ ก็ได้รับค าตอบว่า พวกเราไม่ปรารถนาท่ีจะครองเรือน 
พระนางเหล่านั้นทรงด าริว่า เมื่อเป็นอย่างนั้น ก็ไม่มีประโยชน์อันใดท่ีพวกเราจะกลับไป 
ยังเรือน เราจะไปเข้าเฝ้าพระนางมหาปชาบดีเพื่อขออนุญาต แล้วจะออกบวช พระชายาท้ัง  
๕๐๐ นาง จึงเข้าไปเฝ้าพระนางมหาปชาบดีทูลว่า ข้าแต่พระแม่เจ้า ขอพระแม่เจ้า โปรด
อนุญาตให้หม่อมฉันทั้งหลายบวชเถิด 

 พระนางมหาปชาบดีเอง ก็ทรงปรารถนาท่ีจะออกบวชอยู่แล้วจึงได้พาสตรีเหล่านั้น 
ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า 

 โดยสมัยนั้น พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ นิโครธาราม เขตกรุงกบิลพัสดุ์ ในสักกะชนบท 
ครั้งนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้า ถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ ณ ท่ีควรส่วนข้างหนึ่ง 
ครั้นแล้ว ได้กราบทูลขอประทานวโรกาส พระพุทธเจ้าข้า ขอสตรีพึงได้ออกบวชเป็นบรรพชิต
ในพระธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแล้ว 

 พระพุทธเจ้าตรัสห้ามว่า อย่าเลย โคตมี เธออย่าชอบใจ การท่ีสตรีออกจากเรือน
บวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแล้วเลย 

 แม้ครั้งท่ีสองและครั้งท่ีสามท่ีพระนางทูลอ้อนวอนต่อพระพุทธเจ้า เพื่อทรงอนุญาต
ให้สตรีบวชได้ แต่พระพุทธองค์ก็ทรงห้ามเสียท้ังสามครั้ง 

 ครั้งนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมี ทรงน้อยพระทัยว่า พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาต 
ให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยท่ีพระองค์ประกาศแล้ว มีทุกข์เสีย
พระทัย มีพระพักตร์นองด้วยน้ าพระเนตร ทรงกันแสงพลางถวายบังคมลา ท าประทักษิณ
แล้วเสด็จกลับไป  
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 ครั้งนั้น พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์ตามพระพุทธาภิรมย์แล้ว เสด็จหลีก
จาริกไปโดยล าดับ ถึงพระนครเวสาลี ข่าวว่า พระองค์ประทับอยู่ท่ีกูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน 
เขตพระนครเวสาลีนั้น  

 ครั้งนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมี ให้ปลงพระเกสา ทรงพระภูษาย้อมฝาด พร้อมด้วย
นางสากิยานีมากด้วยกัน  เสด็จตามพระพุทธองค์ไปทางพระนครเวสาลี เสด็จถึงเมืองเวสาลี 
กูฏาคารสาลา ป่ามหาวัน โดยล าดับ เวลานั้น พระนางมีพระบาทท้ังสองพอง มีพระวรกาย
เกลือกกลั้วด้วยธุลี มีทุกข์ เสียพระทัย มีพระพักตร์นองด้วยน้ าพระเนตร  ได้ประทับยืน
กรรแสงอยู่ท่ีซุ้มพระทวารภายนอก  

 ได้ยินว่า พระนางมหาปชาบดีได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เรานี้ ท้ัง ๆ ท่ีพระพุทธเจ้า  
ไม่ทรงอนุญาตแล้ว ก็ถือเพศบรรพชิตด้วยตนเองทีเดียว ก็ความท่ีเราถือเพศบรรพชิตอย่างนี้ 
เกิดปรากฏเป็นท่ีทราบไปท่ัวชมพูทวีปแล้ว ถ้าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้บวช ข้อนั้นจะเป็น
การดี แต่ถ้าพระองค์ไม่ทรงอนุญาต จะมีความครหาอย่างใหญ่หลวง พระนางทรงปริวิตก
อย่างนี้ จึงไม่อาจจะเข้าไปยังวิหาร ได้ยืนทรงกรรแสงอยู ่

 ท่านพระอานนท์ได้เห็นพระนางมหาปชาบดีโคตมี มีพระบาทท้ังสองพอง มีพระวรกาย
เกลือกกลั้วด้วยธุลี มีทุกข์ เสียพระทัย มีพระพักตร์นองด้วยน้ าพระเนตร ประทับยืนกรรแสง
อยู่ท่ีซุ้มพระทวารภายนอก จึงถามถึงสาเหตุกับพระนาง  

 พระนางตอบว่า พระอานนท์เจ้าข้า เพราะพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้สตรีออก
จากเรือนบวชเป็นบรรพชิต  

 พระอานนท์กล่าวว่า ดูกรโคตมี ถ้าเช่นนั้น พระนางจงรออยู่ท่ีนี่แหละสักครู่หนึ่ง
จนกว่าอาตมาจะทูลพระพุทธองค์ให้ทรงอนุญาตให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้  

 ครั้งนั้น พระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ถวายบังคม นั่ง ณ ท่ีควรส่วนข้างหนึ่ง 
แล้วกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า พระนางมหาปชาบดีโคตมี มีพระบาทท้ัง ๒ พอง มีพระวรกาย 
เกลือกกลั้วด้วยธุลี มีทุกข์ เสียพระทัย มีพระพักตร์นองด้วยน้ าพระเนตร ประทับยืนกรรแสง
อยู่ท่ีซุ้มพระทวารภายนอก ด้วยน้อยพระทัยว่า พระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้สตรีออกจากเรือน
บวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยท่ีพระองค์ประกาศแล้ว ขอประทานวโรกาส ขอสตรี
สามารถออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้เถิด พระพุทธเจ้าข้า 

 พระพุทธเจ้าตรัสห้ามว่า อย่าเลย อานนท์ เธออย่าชอบใจการท่ีสตรีออกจากเรือน
บวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแล้วเลย 
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 แม้ครั้งท่ีสองและครั้งท่ีสามท่ีท่านพระอานนท์ได้กราบทูลอ้อนวอนต่อพระพุทธเจ้า
แต่พระองค์ก็ยังทรงห้ามเสียท้ังสามครั้ง 

 ล าดับนั้น ท่านพระอานนท์ได้มีความคิดดังนี้ว่า พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้
มาตุคามออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยท่ีพระองค์ทรงประกาศแล้ว ฉะนั้น เราพึงทูลขอ
พระองค์ให้มาตุคามออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยท่ีพระองค์ทรงประกาศแล้วโดย
ปริยายอื่น 

 พระอานนท์จึงได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มาตุคามออกบวช
เป็นบรรพชิตในธรรมวินัยท่ีพระองค์ทรงประกาศแล้ว สามารถจะท าให้แจ้งซึ่งพระโสดาปัตติผล 
สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตผลได้หรือไม่ พระเจ้าข้า  

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า ดูกรอานนท์ มาตุคามออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัย 
ท่ีตถาคตประกาศแล้ว สามารถท าให้แจ้งแม้พระโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล 
หรืออรหัตผลได้ 

 พระอานนท์เถระทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า ถ้าสตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 
ในพระธรรมวินัยท่ีพระองค์ประกาศแล้ว สามารถเพื่อท าให้แจ้งแม้ซึ่งพระโสดาปัตติผล 
สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตผลได้ พระพุทธเจ้าข้า พระนางมหาปชาบดีโคตมี   
พระมาตุจฉาของพระองค์ ทรงมีอุปการะมาก ทรงประคับประคอง เลี้ยงดู ทรงถวายขีรธารา 
เมื่อพระชนนีสวรรคตได้ให้พระองค์เสวยขีรธารา ขอประทานวโรกาสขอสตรีพึงได้การออก
จากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในพระธรรมวินัยท่ีพระองค์ประกาศแล้ว พระพุทธเจ้าข้า 

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า ดูกรอานนท์ ถ้ามหาปชาบดีโคตมี รับประพฤติครุธรรม  
๘ ประการได้ ครุธรรม ๘ ประการนี้แหละ เป็นอุปสมบทของพระนาง คือ 

 ๑. ภิกษุณีแม้อุปสมบทแล้วได้  ๑๐๐ พรรษา ก็พึงเคารพกราบไหว้พระภิกษุ 
แม้อุปสมบทได้วันเดียว 

 ๒. ภิกษุณี จะอยู่จ าพรรษาในอาวาสท่ีไม่มีภิกษุนั้นไม่ได้ ต้องอยู่ในอาวาสท่ีมีพระภิกษุ 
 ๓. ภิกษุณี จะต้องท าอุโบสถกรรมและรับฟังโอวาทจากส านักภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือน 

 ๔. ภิกษุณี อยู่จ าพรรษาแล้ว วันออกพรรษาต้องท าปวารณาในส านักสงฆ์ท้ังสองฝ่าย 
(ภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์) 

 ๕. ภิกษุณี ถ้าต้องอาบัติสังฆาทิเสส อยู่ปริวาสกรรม ต้องประพฤติมานัตในสงฆ์ 
สองฝ่าย 
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 ๖. ภิกษุณี ต้องอุปสมบทในส านักสงฆ์สองฝ่าย หลังจากเป็นนางสิกขมานา รักษา
สิกขาบท ๖ ประการ คือ ๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์ ๒. เว้นจากการลักขโมย ๓. เว้นจากการ
ประพฤติผิดพรหมจรรย์ ๔. เว้นจากการพูดเท็จ ๕. เว้นจากการดื่มสุราเมรัยและของมึนเมา 
๖. เว้นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิกาล ท้ัง ๖ ประการนี้มิให้ขาดตกบกพร่องเป็น
เวลา ๒ ปี ถ้าบกพร่องในระหว่าง ๒ ปี ต้องเร่ิมปฏิบัติใหม่  

 ๗. ภิกษุณี จะกล่าวอักโกสกถาคือ ด่าบริภาษภิกษุ ด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งมิได้ 
 ๘. ภิกษุณี ตั้งแต่วันอุปสมบทเป็นต้นไป พึงฟังโอวาทจากภิกษุเพียงฝ่ายเดียว จะให้

โอวาทภิกษุมิได้ 
 พระเถระจดจ าน าเอาครุธรรมท้ัง ๘ ประการนี้มาแจ้งแก่พระนางมหาปชาบดีโคตมี 

พระน้านางได้สดับแล้ว มีพระทัยผ่องใสโสมนัส ยอมรับปฏิบัติได้ทุกประการ พระพุทธองค์จึง
ทรงประทานการอุปสมบทให้แก่พระน้านางสมเจตนาพร้อมศากยขัตติยนารีท่ีติดตามมาด้วย
ท้ังหมด เมื่อพระนางมหาปชาบดีโคตมี ได้อุปสมบทเสร็จแล้ว เรียนพระกัมมัฏฐานในส านัก
พระพุทธเจ้า อุตส่าห์บ าเพ็ญเพียรด้วยความไม่ประมาทไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตผล 
พร้อมด้วยภิกษุณีบริวารท้ัง ๕๐๐ รูป และได้บ าเพ็ญกิจพระศาสนาเต็มก าลังความสามารถ 

 ล าดับต่อมา เมื่อพระพุทธเจ้าประทับ ณ วัดพระเชตวัน ทรงสถาปนาภิกษุณีใน
ต าแหน่งเอตทัคคะหลายต าแหน่ง พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่า พระนางมหาปชาบดี
โคตมีเป็นผู้มีวัยวุฒิสูง คือรู้กาลนาน มีประสบการณ์มาก รู้เหตุการณ์ต่าง ๆ มาตั้งแต่ต้น  
จึงทรงสถาปนาพระนางในต าแหน่งเอตทัคคะ เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีท้ังหลาย ในฝ่าย ผู้รัตตัญญู 
คือรู้ราตรีนาน 

พระนางทรงพระชนมายุสังขารอยู่โดยสมควรแก่กาล ก็ดับขันธนิพพาน 

 ๑๒. พระเขมาเถรี 
 พระเขมาเถรี เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าสาคลราช ผู้ครองสาคลนคร ในแคว้น
มัททรัฐ ทรงพระสิริโฉมงดงาม มีผิวพรรณดังสีทองเลื่อมเร่ือเป็นเงาดังแววนกยูง พระประยูรญาติ
ได้ให้พระนามว่า เขมา เมื่อเข้าสู่วัยสาว ได้อภิเษกสมรสเป็นพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสาร 
แห่งนครราชคฤห์ แคว้นมคธ เพราะพระนางทรงมีพระสิริโฉมงดงามมาก จึงเป็นท่ีโปรดปราน
ของพระเจ้าพิมพิสารเป็นอย่างยิ่ง 
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 ในระยะแรกท่านมิได้สนพระทัยในพระพุทธศาสนานัก ท้ังท่ีพระเจ้าพิมพิสาร 
ทรงอุปถัมถ์พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี คือ ได้ทรงถวายพระราชอุทยานเวฬุวันให้เป็นวัด
แห่งแรกในพระพุทธศาสนา และได้ทรงถวายปัจจัยอุปถัมถ์ภิกษุสงฆ์ ณ วัดเวฬุวันอยู่เป็น
ประจ า ในเวลาท่ีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ วัดเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ ท่านได้ทรงทราบว่า 
พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเรื่องโทษเกี่ยวกับร่างกาย จึงทรงเกรงว่าถ้าท่านเสด็จไปเฝ้า  
พระพุทธองค์อาจจะทรงชี้โทษเกี่ยวกับพระรูปโฉมของท่านก็ได้ จึงไม่ยอมเสด็จไปเฝ้า   
พระพุทธองค์เลย แม้แต่วัดเวฬุวันท่ีพระเจ้าพิมพิสารทรงสร้าง ท่านก็มิได้เสด็จไปดู        
พระเจ้าพิมพิสารจึงทรงพระด าริว่า เราเป็นอัครอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้า แต่อัครมเหสีของ
อริยสาวกเช่นเรานี้จะไม่ไปเฝ้าพระพุทธองค์ ข้อนี้เราไม่ชอบใจเลย พระองค์จึงทรงหาอุบายท่ี
จะให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า และฟังธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ให้ได้ ในท่ีสุดทรงมีพระบัญชา
ให้กวีแต่งเพลงพรรณนาความงามวัดเวฬุวันราชอุทยานด้วยถ้อยค าอันไพเราะ ชวนคิด  
ชวนฝันของวัดเวฬุวันราชอุทยาน แล้วรับสั่งให้น าไปขับร้องใกล้ ๆ ท่ีพระนางประทับ ก็มี 
พระประสงค์จะเสด็จไปชม จึงเข้าไปกราบทูลพระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งพระองค์ก็ทรงยินดีให้เสด็จ
ไปตามพระประสงค์ เมื่อพระนางเขมาได้เสด็จชมพระราชอุทยานจนสิ้นวันแล้ว ใคร่เสด็จกลับ
พวกราชบุรุษท้ังหลายได้น าท่านไปยังส านักของพระพุทธเจ้า ท้ัง ๆ ท่ีท่านไม่พอพระทัยเลย 
พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นพระนางเขมาก าลังเสด็จมาเฝ้า เพื่อท่ีจะให้ ท่านคลายความ
ยึดถือในความงาม ทรงเนรมิตนางเทพอัปสรนางหนึ่งยืนถือพัดก้านใบตาลถวายงานพัดให้
พระองค์อยู่เบื้องหลัง ซึ่งมีความงดงามยิ่งกว่า พระนางเขมาจึงตะลึงในความงามของนางเทพ
อัปสรแล้ว ถึงกับตกพระทัย โดยมิได้สนพระทัยในพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า และทรง
ด าริว่า แย่แล้วสิเรา สตรีท่ีงามปานเทพอัปสรเห็นปานนี้ยืนอยู่ใกล้ ๆ พระพุทธเจ้า แม้เราจะ
เป็นปริจาริกา หญิงรับใช้ของนาง ก็ยังไม่คู่ควรเลย เพราะเหตุไร เราจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอ านาจ
จิตคิดชั่วหลงมัวเมาอยู่ในรูปเช่นนี้หนอ เมื่อได้สดับพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าว่า เธอจง 
ดูร่างกายอันอาดูร ไม่สะอาด เน่าเปื่อย ไหลเข้า ไหลออก ท่ีคนโง่ปรารถนากันนัก พระพุทธเจ้า 
จึงทรงบันดาลให้พระนางเขมาทอดพระเนตรเห็นรูปสตรีนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามล าดับ ให้มี
วัยสูงอายุขึ้น ๆ จนแก่ชรา มีหนังเหี่ยวย่น ผมหงอก ฝันหัก แก่หง่อมแล้วล้มกลิ้งถึงแก่กรรม
พร้อมกับพัดใบตาลนั้น เหลือแต่กระดูกในท่ีสุด พระนางเขมาทอดพระเนตรเห็นความเป็น
เช่นนั้น ทรงเห็นความไม่มีแก่นสารของรูปสตรีนั้น จึงทรงได้คิด คลายความยึดติดในความงาม 
จึงด าริว่า สรีระท่ีสวยงามเห็นปานนี้ยังถึงกลับความวิบัติได้ แม้พระสรีระของเราก็จะมีคติ
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เป็นไปอย่างนี้เหมือนกัน ขณะท่ีพระนางเขมาก าลังมีพระด าริอย่างนี้อยู่นั้น พระพุทธองค์  
ได้ตรัสพระคาถาภาษิตว่า  
 ชนเหล่าใดถูกราคะย้อมแล้ว ตกไปในกระแสราคะ เหมือนแมลงมุมตกไปในข่ายใย 
ท่ีตนท าเอง เมื่อชนเหล่านั้นตัดกระแสเหล่านั้นได้ โดยไม่มีเยื่อใยแล้วละกามสุขเสียได้  
ย่อมออกบวช  
 เมื่อจบพระพุทธด ารัสคาถาภาษิตแล้ว พระนางเขมาส่งญาณไปตามกระแส 
พระธรรมเทศนา ก็ตรัสขาดความรักได้เด็ดขาด บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ พร้อมด้วย 
ปฏิสัมภิทาท้ังหลายในอริยาบทท่ีประทับยืนนั้นเอง  
 พระเจ้าพิมพิสาร ได้เสด็จพระราชด าเนินไปตามพระนางเขมา แต่เมื่อไปถึง  
พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสบอกกับพระเจ้าพิมพิสารว่า บัดนี้พระนางเขมาไม่อาจจะครองเพศ
ฆารวาสได้อีกแล้ว เพราะได้ส าเร็จอรหัตผลแล้ว เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบดังนั้นจึง
อนุโมทนาสาธุการ  
 พระพุทธองค์ตรัสว่า เอหิ ภิกขุ (เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด) เมื่อนั้นพระนางเขมา  
ได้สวมจีวรทิพย์ซึ่งลอยมาในอากาศ พร้อมบริขารท้ังหลายในทันที  
 พระเขมาเถรี เป็นผู้ช านาญในฤทธ์ิทิพโสตธาตุและเจโตปริยญาณ รู้ชัดปุพเพนิวาสญาณ 
ช าระทิพจักษุให้บริสุทธิ์ มีอาสวะท้ังปวงหมดสิ้นแล้ว บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก ญาณอันบริสุทธิ์ 
ในอรรถ ธรรม นิรุตติ ปฏิภาณ เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้ฉลาดในวิสุทธิท้ังหลายคล่องแคล่วในกถาวัตถุ 
รู้จักนัยแห่งอภิธรรม ถึงความช านาญในศาสนา ภายหลัง พระเจ้าพิมพิสาร ตรัสถามปัญหา
ละเอียดในโตรณวัตถุ ได้วิสัชนาโดยควรแก่กถา 

 ครั้งนั้น พระเจ้าพิมพิสารเสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้ว ทูลสอบถามปัญหาเหล่านั้น 
พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เป็นอย่างเดียวกันกับพระเถรีวิสัชนาแล้ว พระพุทธเจ้าประทับนั่ง
ท่ามกลางหมู่พระอริยะ ณ วัดพระเชตวัน เมื่อทรงสถาปนาภิกษุณีท้ังหลายไว้ในต าแหน่ง
ตามล าดับ ก็ทรงสถาปนาพระเขมาเถรีไว้ในต าแหน่งเอตทัคคะ เพราะเป็นผู้มีปัญญามากและ
เป็นอัครสาวิกาฝ่ายขวา ดังความในพระสูตรว่า  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เขมาเป็นเลิศภิกษุณีสาวิกาของเราผู้มีปัญญามาก  
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถ้าแม้ออกบวช ก็ขอจงเป็นเช่นเขมาภิกษุณีและอุบลวรรณา
ภิกษุณีเถิด 
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 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาภิกษุณีผู้เป็นสาวิกาของเรา เขมาภิกษุณีและอุบลวรรณา
ภิกษุณี เป็นดุจประมาณเช่นนี้ 
 วันหนึ่งพระเถรีนั่งพักกลางวันอยู่ ณ โคนต้นไม้ต้นหนึ่ง มารผู้มีบาปแปลงกายเป็น
ชายหนุ่มเข้าไปหา เพ่ือประเล้าประโลมด้วยกามท้ังหลาย ก็กล่าวคาถาว่า  
 แม่นางเขมาเอย เจ้าก็สาวสคราญ เราก็หนุ่มแน่น  มาสิ เรามาร่วมอภิรมย์กัน  
ด้วยดนตรีเครื่อง ๕ นะแม่นาง 

 พระเขมาเถรี ฟังค านั้นแล้ว เพ่ือประกาศความท่ีตนหมดความก าหนัดในกามท้ังปวง 
๑ ความท่ีผู้นั้นเป็นมาร ๑ ความไม่เลื่อมใสท่ีมีก าลังของตนในเหล่าสัตว์ผู้ยึดมั่นในอัตตา ๑ 
และความท่ีตนท ากิจเสร็จแล้ว ๑ จึงกล่าวคาถาเหล่านี้ว่า  
 เรา อึดอัดเอือมระอาด้วยกายอันเปื่อยเน่า กระสับกระส่าย มีอันจะแตกพังไปนี้อยู่ 
เราถอนกามตัณหาได้แล้ว กามท้ังหลาย มีอุปมาด้วยหอกและหลาว มีขันธ์ท้ังหลายเป็น 
เขียงรองสับ บัดนี้ ความยินดีในกามท่ีท่านพูดถึงไม่มีแก่เราแล้ว เราก าจัดความเพลิดเพลิน  
ในกามท้ังปวงแล้ว ท าลายกองแห่งความมืด (อวิชชา) เสียแล้ว ดูก่อนมารใจบาป ท่านจงรู้
อย่างนี้ ตัวท่านถูกเราก าจัดแล้ว พวกคนเขลา ไม่รู้ตามความเป็นจริง พากันนอบน้อมดวงดาว
ท้ังหลาย บ าเรอไฟอยู่ในป่าคือลัทธิ ส าคัญว่าเป็นความบริสุทธิ์ ส่วนเรานอบน้อมเฉพาะ
พระพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุรุษ จึงพ้นแล้วจากทุกข์ท้ังปวง ชื่อว่าท าตามค าสอนของพระศาสดา 
พระเขมาเถรี เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน กรุงเวสาลี ท่านเอง  
ก็พ านักอยู่ ณ ส านักภิกษุณี กรุงเวสาลี ครั้งนั้น พระเขมาเถรี ผู้เป็นบริวารของพระมหาปชาบดี
โคตมีเถรี ได้มีความปริวิตกว่า พระมหาปชาบดีจะนิพพาน จึงได้เข้าหาพระมหาเถรี แล้วทูลว่า 
ข้าแต่พระแม่เจ้า ถ้าพระแม่เจ้าชอบใจกาลนิพพานอันเกษมอันยิ่งไซร้ ถึงข้าพเจ้าท้ังหลายก็
จะนิพพานกันหมด ก่อนท่ีพระพุทธเจ้าจะทรงอนุญาต พวกข้าพเจ้าได้ออกจากเรือนจากภพ
พร้อมด้วยพระแม่เจ้า ก็จะไปสู่นิพพานบุรี อันยอดเยี่ยมพร้อม ๆ กันกับพระแม่เจ้า ข้าพเจ้า
ท้ังหลายก็จะไปพร้อมกับพระแม่เจ้าเหมือนกัน พระมหาปชาบดีโคตมีได้ตรัสว่า เมื่อท่านท้ัง
จะไปนิพพาน เราจะว่าอะไรเล่า 

 หลังจากนั้น พระเขมาเถรีและภิกษุณีรวมได้ ๕๐๐ รูป ได้ตามพระมหาปชาบดีโคตมี
ไปพระวิหาร ขอให้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแล้วอ าลาพระเถระท้ังหลาย และเพื่อนพรหมจารี
ทุกรูปซึ่งเป็นท่ีเจริญใจของตน แล้วมานิพพาน ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน กรุงเวสาลี    
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 ๑๓. พระอุบลวรรณาเถรี 
 พระอุบลวรรณาเถรี เป็นธิดาของเศรษฐีในกรุงสาวัตถี ได้ชื่อว่าอุบลวรรณา 
เพราะมีผิวพรรณงามเหมือนสีกลีบดอกบัวเขียว 

 นางเคยตั้งความปรารถนาไว้แทบบาทมูลของพระปทุมุตรพุทธเจ้าแล้วสั่งสมบุญ 
มานาน มาในชาตินี้จึงสวยงามสง่า เป็นท่ีหมายตาของพระราชา มหาเศรษฐี คฤหบดี และ
หนุ่มท่ัวไป 

 เมื่อนางเจริญวัยเข้าสู่วัยสาว นอกจากจะมีผิวงามแล้ว รูปร่างลักษณะยังงดงามยังสุด
เท่าท่ีจะหาหญิงอื่นทัดเทียมได้ จึงเป็นท่ีหมายปองต้องการของพระราชาและมหาเศรษฐี 
ท่ัวท้ังชมพูทวีป ซึ่งต่างก็ส่งเครื่องบรรณาการอันมีค่าไปมอบให้พร้อมกับสู่ขออภิเษกสมรสด้วย 

 ฝ่ายเศรษฐีผู้บิดาของนางรู้สึกล าบากใจด้วยคิดว่า เราไม่สามารถท่ีจะรักษาน้ าใจ 
ของคนท้ังหมดเหล่านี้ได้ เราควรจะหาอุบายทางออกสักอย่างหนึ่ง แล้วจึงเรียกลูกสาวมาถามว่า 

แม่อุบลวรรณา เจ้าจะสามารถบวชได้ไหม นางได้ฟังค าของบิดาแล้วรู้สึกร้อนท่ัวสรรพางค์
กายเหมือนกับมีคนเอาน้ ามันท่ีเคี่ยวให้เดือด ๑๐๐ ครั้ง ราดลงบนศีรษะ ด้วยว่านางได้สั่งสม
บุญมาแต่อดีตชาติและการเกิดในชาตินี้ ก็เป็นชาติสุดท้าย ดังนั้น จึงรับค าของบิดาด้วยความ
ปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

 เศรษฐีผู้บิดาจึงพานางไปยังส านักของภิกษุสงฆ์ แล้วให้บวชเป็นท่ีเรียบร้อย  
เมื่อนางอุบลวรรณาบวชได้ไม่นาน ก็ถึงวาระท่ีจะต้องไปท าความสะอาดโรงอุโบสถ เธอได้จุด
ประทีปเพื่อให้มีแสงสว่างแล้วกวาดโรงอุโบสถ เห็นเปลวไฟท่ีดวงประทีปแล้วยึดถือเอาเป็น
นิมิต ขณะยืนอยู่นั้นได้เข้าฌานมีเตโชกสิณเป็นอารมณ์ แล้วกระท าฌานนั้นให้เป็นฐานเจริญ
วิปัสสนา ก็ได้บรรลุอรหัตผล พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาและอภิญญาท้ังหลาย ณ ที่นั้นนั่นเอง  
 ก็พระเถรี ในคราวท่ีพระพุทธเจ้า เสด็จเข้าไปยังโคนต้นมะม่วงของนายคัณฑะ  
เพ่ือทรงกระท ายมกปาฏิหาริย์ ใกล้ประตูกรุงสาวัตถี ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ถวายบังคมแล้ว
ก็กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จะกระท าปาฏิหาริย์  ถ้าหากว่า พระผู้มี 
พระภาคทรงอนุญาตแล้วจะบันลือสีหนาท 

 พระพุทธเจ้าทรงท าเหตุนั้นให้เป็นอัตถุปปัตติเหตุ ประทับนั่งท่ามกลางบริษัท 
พระอริยะ ณ วัดพระเชตวัน ทรงสถาปนาพระภิกษุณีท้ังหลายไว้ในต าแหน่งเอตทัคคะ
ตามล าดับ จึงทรงสถาปนาพระเถรีรูปนี้ไว้ในต าแหน่งเอตทัคคะ เป็นเลิศของเหล่าภิกษุณี 
ผู้มีฤทธ์ิและเป็นอัครสาวิกาเบื้องซ้าย ดังความในพระสูตรว่า  
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 ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ถ้าแม้ออกบวชก็ขอจงเป็นเช่นเขมาภิกษุณีและอุบลวรรณา
ภิกษุณีเถิด  
 ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย บรรดาภิกษุณีผู้เป็นสาวิกาของเรา เขมาภิกษุณีและอุบลวรรณา
ภิกษุณี เป็นประมาณเช่นนี้ 
 พระอุบลวรรณาเถรีนั้น ยับยั้งด้วยสุขในฌาน สุขในผล และสุขในนิพพาน วันหนึ่ง 
พิจารณาถึงโทษ ความเศร้าหมองของกามท้ังหลาย เมื่อกล่าวย้ าคาถาท่ีเห็นโทษของกาม 
พระเถรีเกิดความสลดใจ เฉพาะการอยู่ร่วมสามีระหว่างมารดากับธิดา จึงได้กล่าว ๓ คาถานี้ว่า  
 เราท้ังสองคือมารดาและธิดาเป็นหญิงร่วมสามีกัน เรานั้นมีความสลดใจ ขนลุก ท่ีไม่
เคยม ีน่าต าหนิจริง ๆ กามท้ังหลาย ไม่สะอาด กลิ่นเหม็น มีหนามมาก ท่ีเราท้ังสองคือมารดา
กับธิดา เป็นภริยาร่วมสามีกัน เรานั้น เห็นโทษในกามคุณท้ังหลาย เห็นเนกขัมมะ การบวช 
เป็นทางเกษมปลอดโปร่ง จึงออกจากเรือน บวชไม่มีเรือน 

 เล่ากันว่า ในอดีตชาติได้เกิดเป็นภริยาของพ่อค้าคนหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี ตั้งครรภ์ขึ้น
ในเวลาใกล้รุ่ง นางก็ไม่รู้เรื่องการตั้งครรภ์นั้น พอสว่างพ่อค้าก็บรรทุกสินค้าลงในเกวียน 
เดินทางมุ่งไปในเวลาล่วง ครรภ์ของนางก็เติบโตจนแก่เต็มท่ี  
 ครั้งนั้น แม่ผัวพูดกับนางว่า ลูกชายเราก็จากไปเสียนานและเจ้าก็มีครรภ์ เจ้าไปท าชั่ว
มาหรือ นางกล่าวว่า นอกจากลูกชายของแม่ ข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักชายอื่น 

 แม่ผัวฟังนางแล้วไม่เชื่อ จึงขับไล่นางออกไปจากเรือน นางก็ไปตามหาสามี ไปถึง 
กรุงราชคฤห์ตามล าดับ ขณะนั้นลมกัมมัชวาตก็ปั่นป่วน นางก็เข้าไปยังศาลาหลังหนึ่ง 
ใกล้ ๆ ทาง แล้วจึงคลอดลูก นางคลอดลูกชายคล้ายรูปทอง ให้นอนบนศาลาอนาถา แล้วออก 
ไปหาน้ าข้างนอกศาลา 

 ขณะนั้น นายกองเกวียนคนหนึ่ง เป็นคนไม่มีลูก เดินมาทางนั้น คิดว่าทารกของหญิง
ไม่มีสามี ควรเป็นลูกของเรา จึงเอาทารกนั้นมอบไว้ในมือนางนม 

 ต่อมา มารดาของทารก ท ากิจเรื่องน้ าแล้วกลับมา ไม่เห็นลูกก็เศร้าโศกคร่ าครวญ 
ไม่เข้าไปกรุงราชคฤห์แต่เดินทางต่อไป หัวหน้าโจรคนหนึ่ง พบนางในระหว่างเกิดจิตปฏิสัมพัทธ์ 
จึงเอานางเป็นภริยาของตน นางอยู่ในเรือนโจรนั้น ก็คลอดลูกหญิงออกมาคนหนึ่ง วันหนึ่ง 
นางยืนอุ้มลูกหญิงอยู่ทะเลาะกับสามีก็โยนลูกลงเตียง ศีรษะของเด็กหญิงแตกหน่อยหนึ่ง  
 ต่อมา นางกลัวสามี ก็กลับไปกรุงราชคฤห์ท่องเท่ียวไปตามอ าเภอใจ ลูกชายของ 
นางโตเป็นหนุ่มไม่รู้ว่าเป็นมารดา ก็เอามารดาเป็นภาริยาของตน  



๑๑๒ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้โท  สนามหลวงแผนกธรรม 

 ต่อมา เขาไม่รู้ว่าลูกสาวหัวหน้าโจรนั้นเป็นน้องสาวก็แต่งงานน ามาเรือน เขาน ามารดา
และน้องสาวมาเป็นภริยาของตนอยู่กันมาอย่างนี้ ด้วยเหตุนั้น คนแม้ทั้งสองนั้นจึงอยู่กันอย่าง
พร้อมเพรียง 

 ต่อมาวันหนึ่ง มารดาแก้มวยผมของลูกสาวหาเหา เห็นแผลเป็นศีรษะคิดว่าหญิง 
คนนี้คงเป็นลูกสาวเราแน่แล้วก็ถาม เกิดความสลดใจจึงไปส านักภิกษุณีแล้วบวช ก็พระเถรีนี้ 
กล่าวย้ าคาถาท่ีหญิงนั้นกล่าวไว้แล้วเหล่านั้น โดยเห็นโทษในกามท้ังหลาย  
 เมื่อพระเถรีส าเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ได้เท่ียวจาริกไปยังชนบทต่าง ๆ แล้วกลับมา
พักท่ีป่าอันธวัน สมัยนั้น พระพุทธเจ้า ยังมิได้ทรงบัญญัติห้ามภิกษุณีอยู่ในป่าเพียงล าพัง 
ประชาชนได้ช่วยกันปลูกกระท่อมไว้ป่าพร้อมท้ังเตียงตั่งกั้นม่านแล้วถวายเป็นท่ีพักแก่พระเถรี  
 ฝ่ายนันทมาณพ ผู้เป็นลูกชายของลุงของพระเถรีนั้น มีจิตหลงรักนางตั้งแต่ยังไม่บวช 
เมื่อทราบข่าวว่าพระเถรีมาพักท่ีป่าอันธวันใกล้เมืองสาวัตถี จึงได้โอกาสขณะเข้าไปบิณฑบาต
ในเมืองสาวัตถีนั้น ได้เข้าไปในกระท่อม หลบซ่อนตัวอยู่ใต้เตียง เมื่อพระเถรีกลับมาแล้ว เข้าไป 
ในกระท่อมปิดประตูแล้วนั่งลงบนเตียง ขณะท่ีสายตายังไม่ปรับเข้ากับความมืดในกระท่อม  
นันทมาณพก็ออกจากใต้เตียง ตรงเข้าปลุกปล้ าข่มขืนพระเถรีถึงแม้พระเถรีจะร้องห้ามว่า   
เจ้าคนพาล เจ้าอย่าพินาศฉิบหายเลย เจ้าคนพาลเจ้าอย่าพินาศฉิบหายเลย นันทมาณพ ก็ไม่
ยอมเชื่อฟัง ได้ท าการข่มขืนพระเถรีสมปรารถนาแล้วก็หลีกหนีไป พอเขาหลบหนีไปได้ไม่ไกล 
แผ่นดินใหญ่มีอาการประหนึ่งว่าไม่สามารถรองรับน้ าหนักของเขาเอาไว้ได้ จึงอ่อนตัวยุบลง 
นันทมาณพก็จมดิ่งลงในแผ่นดิน ไปเกิดในอเวจีมหานรก ฝ่ายพระอุบลวรรณาเถรี  ก็มิได้
ปิดบังเรื่องราวท่ีเกิดขึ้น ได้บอกแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นกับตนนั้นแก่นางภิกษุณีท้ังหลาย ต่อจากนั้น 
เร่ืองราวของพระเถรีก็ทราบถึงพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ได้ตรัสพระคาถาภาษิตว่า คนพาล 
ย่อมร่าเริงยินดีในบาปกรรมลามกที่ตนกระท าประดุจว่า ดื่มน้ าผึ้งที่มีรสหวานจนกว่า
บาปกรรมนั้นจะให้ผล จึงจะได้ประสบกับความทุกข์ เพราะกรรมนั้น 

 เมื่อกาลเวลาล่วงไป ภิกษุท้ังหลายสนทนากันในโรงธรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ของ 
พระอุบลวรรณาเถรี นั้นว่า ท่านท้ังหลาย เห็นทีพระขีณาสพท้ังหลาย คงจะยังมีความยินดี 
ในกามสุข คงจะยังพอใจในการเสพกาม ก็ท าไมจะไม่เสพเล่า เพราะท่านเหล่านั้น มิใช่ไม้ ผุ 
มิใช่จอมปลวก อีกท้ังเนื้อหนังร่างกายท่ัวท้ังสรีระก็ยังสดอยู่ ดังนั้น แม้จะเป็นพระขีณาสพ  
ก็ชื่อว่ายังยินดีในการเสพกาม  
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 พระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วตรัสถาม ทรงทราบเนื้อความท่ีพวกภิกษุเหล่านั้นสนทนา
กันแล้วตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย พระขีณาสพทั้งหลายนั้นไม่ยินดีในกามสุข ไม่เสพกาม 
เปรียบเสมือนหยาดน้ าตกลงในใบบัวแล้วไม่ติดอยู่ ย่อมกลิ้งตกลงไป และเหมือนกับ 
เม็ดพันธุ์ผักกาด ย่อมไม่ติดตั้งอยู่บนปลายเหล็กแหลม ฉันใด ขึ้นชื่อว่ากามก็ย่อมไม่ 
ซึมซาบ ไม่ติดอยู่ในจิตของพระขีณาสพ ฉันนั้น  
 ต่อมาพระพุทธเจ้า ทรงพิจารณาเห็นภัยอันจะเกิดแก่กุลธิดาผู้เข้ามาบวชแล้วพัก
อาศัยอยู่ในป่า อาจจะถูกคนพาลลามกเบียดเบียนประทุษร้าย ท าอันตรายต่อพรหมจรรย์ได้ 
จึงรับสั่งให้เชิญพระเจ้าปเสนทิโกศลมาเฝ้า ตรัสให้ทราบพระด าริแล้ว ขอให้สร้างท่ีอยู่อาศัย
เพ่ือนางภิกษุณีสงฆ์ในท่ีบริเวณใกล้ ๆ พระนคร และตั้งแต่นั้นมาภิกษุณีก็มีอาวาสอยู่ในเมือง
เท่านั้น 

 พระอุบลวรรณาเถรี ด ารงชนมายุสังขารอยู่สมควรแก่กาล ก็ดับขันธนิพพาน  

 ๑๔. พระปฏาจาราเถรี 

 พระปฏาจาราเถรี เป็นธิดาของมหาเศรษฐีในเมืองสัตถี เมื่ออายุย่างได้ ๑๖ ปีเป็น
หญิงมีความงดงามมาก บิดามารดาทะนุถนอมห่วงใยให้อยู่บนปราสาท ชั้น ๗ เพื่อป้องกัน
การคบหากับชายหนุ่ม 

 แม้กระนั้น เพราะนางเป็นหญิงโลเลในบุรุษ จึงได้คบหาเป็นภรรยาคนรับใช้ในบ้าน
ของตน ต่อมาบิดามารดาของนางได้ตกลงยกนางให้แก่ชายคนหนึ่ง ท่ีมีชาติสกุลและทรัพย์
เสมอกัน เมื่อใกล้ก าหนดวันวิวาห์ นางได้พูดกับคนรับใช้ผู้เป็นสามีว่า 

 ได้ทราบว่า บิดามารดาได้ยกฉันให้กับลูกชายสกุลโน้น ต่อไปท่านก็จะไม่ได้พบกับ 
ฉันอีก ถ้าท่านรักฉันจริง ก็จงพาฉันหนีไปจากท่ีนี่แล้วไปอยู่ร่วมกันท่ีอื่นเถิด เมื่อตกลงนัด
หมายกันเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ชายคนรับใช้ผู้เปลี่ยนฐานะมาเป็นสามีนั้น ได้ไปรออยู่ข้างนอก 
แล้วนางก็หนีบิดามารดาออกจากบ้าน ไปร่วมครองรักครองเรือนกันในบ้านต าบลหนึ่งซึ่งไม่มี
คนรู้จัก ช่วยกันท าไร่ ไถนา เข้าป่าเก็บผักหักฟืนหาเลี้ยงกันไปตามอัตภาพ นางต้องตักน้ าต าข้าว 
หุ้งต้มด้วยมือของตนเอง ได้รับความทุกข์ยากแสนสาหัส เพราะตนไม่เคยท ามาก่อน 

 กาลเวลาผ่านไป นางได้ตั้งครรภ์บุตรคนแรก เมื่อครรภ์แก่ขึ้น จึงอ้อนวอนสามี 
ให้พานางกลับไปยังบ้านของบิดามารดาเพื่อคลอดบุตร เพราะการคลอดบุตรในท่ีไกลจาก
บิดามารดาและญาตินั้นเป็นอันตราย แต่สามีของนางก็ไม่กล้าพากลับไปเพราะเกรงว่าจะถูก
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ลงโทษอย่างรุนแรง จึงพยายามพูดจาหน่วงเหนี่ยวไว้ จนนางเห็นว่าสามีไม่พาไปแน่ วันหนึ่ง
เมื่อสามีออกไปท างานนอกบ้านจึงสั่งเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันให้บอกกับสามีด้วยว่า นางไปบ้าน
ของบิดามารดาแล้วก็ออกเดินทางไปตามล าพัง 

 เมื่อสามีกลับมา ทราบความจากเพื่อนบ้านแล้ว ด้วยความห่วงใยภรรยาจึงรีบออก
ติดตามไปทันพบนางในระหว่างทาง แม้จะอ้อนวอนอย่างไรนางก็ไม่ยอมกลับ ทันใดนั้น  
ลมกัมมัชวาตคือ อาการเจ็บท้องใกล้คลอดก็เกิดขึ้นแก่นาง จึงพากันเข้าไปใต้ร่มริมทาง  
นางนอนกลิ้งเกลือกทุรนทุรายเจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างหนัก ในท่ีสุดก็คลอดบุตรออกมา
ด้วยความยากล าบากเมื่อคลอดบุตรโดยปลอดภัยแล้ว ก็ปรึกษากันว่า กิจท่ีต้องการไปคลอด
ท่ีเรือนของบิดามารดานั้นก็ส าเร็จแล้ว จะเดินทางต่อไปก็ไม่มีประโยชน์จึงพากันกลับบ้านเรือน 
ของตนอยู่รวมกันต่อไป 

 ต่อมาไม่นานนัก นางก็ตั้งครรภ์อีก เมื่อครรภ์แก่ขึ้นตามล าดับ นางจึงอ้อนวอนสามี
เหมอืนครั้งก่อน แต่สามีก็ยังคงไม่ยินยอมเช่นเดิม นางจึงอุ้มลูกคนแรกหนีออกจากบ้านไปแม้
สามีจะตามมาทันชักชวนให้กลับก็ไม่ยอมกลับ จึงเดินทางร่วมกันไป เมื่อเดินทางมาได้อีกไม่
ไกลนัก เกิดลมพายุพัดอย่างแรงและฝนก็ตกลงมาอย่างหนัก พร้อมกันนั้นนางก็เจ็บท้องใกล้
จะคลอดขึ้นมาอีก จึงพากันแวะลงข้างทาง ฝ่ายสามีได้ไปหาตัดกิ่งไม้เพื่อมาท าเป็นท่ีก าบังลม
และฝนแต่เคราะห์ร้าย ถูกงูพิษกัดตายในป่านั้น นางท้ังเจ็บท้องท้ังหนาวเย็น ลมฝนก็ยังคง  
ตกลงมาอย่างหนัก สามีก็หายไปไม่กลับมา ในท่ีสุดนางก็คลอดบุตรคนท่ีสองอย่างน่าสังเวช 

 บุตรของนางท้ังสองคนทนก าลังลมและฝนไม่ไหว ต่างก็ร้องไห้กันเสียงดังลั่นแข่งกับ
ลมฝน นางต้องเอาบุตรท้ังสองมาอยู่ใต้ท้อง โดยใช้มือและเข่ายืนบนพื้นดินในท่าคลานได้รับ
ทุกขเวทนาอย่างมหันต์สุดจะร าพันได้ เมื่อรุ่งอรุณแล้วสามีก็ยังไม่กลับมา จึงอุ้มบุตรคนเล็ก
ซึ่งเนื้อหนังยังแดง ๆ อยู่ จูงบุตรคนโตออกตามหาสามี เห็นสามีนอนตายอยู่ข้างจอมปลวก 
จึงร้องไห้ร าพันว่าสามีตายก็เพราะนางเป็นเหตุ เมื่อสามีตายแล้ว ครั้นจะกลับไปท่ีบ้านทุ่งนา
ก็ไม่มีประโยชน์ จึงตัดสินใจไปหาบิดามารดาของตนท่ีเมืองสาวัตถี โดยอุ้มบุตรคนเล็ก และ  
จูงบุตรคนโตเดินไปด้วยความทุลักทุเล เพราะความเหนื่อยอ่อนอย่างหนักดูน่าสังเวชย่ิงนัก 

 นางเดินทางมาถึงริมฝั่งแม่น้ าอจิรวดี มีน้ าเกือบเต็มฝั่งเนื่องจากฝนตกหนักเมื่อคืนท่ี
ผ่านมา นางไม่สามารถจะน าบุตรน้อยท้ังสองข้ามแม่น้ าไปพร้อมกันได้ เพราะนางเองก็ว่ายน้ า
ไม่เป็น แต่อาศัยท่ีน้ าไม่ลึกนักพอท่ีเดินลุยข้ามไปได้ จึงสั่งให้บุตรคนโตรออยู่ก่อนแล้วอุ้มบุตร
คนเล็กข้ามแม่น้ าไปยังอีกฝั่งหนึ่ง เมื่อถึงฝั่งแล้วได้น าใบไม้มาปูรองพื้นให้บุตรคนเล็กนอนท่ี
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ชายหาดแล้วกลับไปรับบุตรคนโต ด้วยความห่วงใยบุตรคนเล็ก นางจึงเดินพลางหันกลับมาดู
บุตรคนเล็กพลาง ขณะท่ีมีถึงกลางแม่น้ านั้น มีนกเหยี่ยวตัวหนึ่งบินวนไปมาอยู่บนอากาศ  
มันเห็นเด็กน้อยนอนอยู่มีลักษณะเหมือนก้อนเนื้อ จึงบินโฉบลงมาแล้วเฉี่ยวเอาเด็กน้อยไป 
นางตกใจสุดขีดไม่รู้จะท าอย่างไรได้ จึงได้แต่โบกมือร้องไล่เหย่ียวไป แต่ก็ไม่เป็นผล เหยี่ยวพา
บุตรน้อยของนางไปเป็นอาหาร ส่วนบุตรคนโตยืนรอแม่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง  เห็นแม่โบกมือท้ังสอง
ตะโกนร้องอยู่กลางแม่น้ า  ก็เข้าใจว่าแม่เรียกให้ตามลงไป จึงวิ่งลงไปในน้ าด้วยความไร้เดียงสา
ถูกกระแสน้ าพัดพาจมหายไป 

 เมื่อสามีและบุตรน้อยท้ังสองตายจากนางไปหมดแล้ว เหลือแต่นางคนเดียวจึงเดินทาง 
มุ่งหน้าสู่บ้านเรือนของบิดามารดา ท้ังหิวท้ังเหนื่อยล้า ได้รับความบอบช้ าท้ังร่างกายและจิตใจ
รู้สึกเศร้าโศกเสียใจสุดประมาณพลางเดินบ่นร าพึงร าพันไปว่า 

 บุตรคนหนึ่งของเราถูกเหยี่ยวเฉี่ยวเอาไป บุตรอีกคนหนึ่งถูกน้ าพัดไป สามีก็ตาย 
ในป่าเปลี่ยว 

 นางเดินไปก็บ่นไป แต่ก็ยังพอมีสติอยู่บ้างได้ พบชายคนหนึ่งเดินสวนทางมา สอบถาม 
ทราบว่ามาจากเมืองสาวัตถี จึงถามถึงบิดามารดาของตนท่ีอยู่ในเมืองนั้น ชายคนนั้นตอบว่า
 น้องหญิง เมื่อคืนนี้เกิดลมพายุและฝนตกอย่างหนัก เศรษฐีสองสามีภรรยาและ 
ลูกชายอีกคนหนึ่ง ถูกปราสาทของตนพังล้มทับตายพร้อมกันท้ังครอบครัวเธอ จงมองดูควันไฟ
ท่ีเห็นอยู่โน่น ประชาชนร่วมกันท าการเผาท้ัง ๓ พ่อ แม่ และลูกบนเชิงตะกอนเดียวกัน 

 นางปฏาจารา พอชายคนนั้นกล่าวจบลงแล้ว ก็ขาดสติสัมปชัญญะไม่รู้สึกตัวว่าผ้านุ่ง
ผ้าห่มท่ีนางสวมใส่อยู่หลุดลุ่ยลงไป เดินเปลือยกาย เป็นคนวิกลจริต ร้องไห้บ่นเพ้อร าพันคร่ า
ครวญว่า บุตรสองคนของเราตายแล้ว สามีของเราก็ตายท่ีทางเปลี่ยว มารดาบิดาและพี่ชาย
ของเราก็ถูกเผาบนเชิงตะกอนเดียวกัน 

 นางเดินไปบ่นไปอย่างนี้ คนท่ัวไปเห็นแล้วคิดว่า นางเป็นบ้า พากันขว้างปาด้วยก้อน
ดินบ้าง โรยฝุ่นลงบนศีรษะนางบ้าง และนางยังคงเดินต่อเรื่อยไปอย่างไร้จุดหมายปลายทาง 

 พระพุทธเจ้าประทับนั่งแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัท ๔ ในวัดพระเชตวันได้ทอด 
พระเนตรเห็นนางบ าเพ็ญบารมีมานานแสนกัลป์ สมบูรณ์ด้วยอภินิหารเดินมาอยู่  

 ได้ยินว่า ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระ นางปฏาจารานั้นเห็น 
พระเถรีผู้ทรงวินัยรูปหนึ่งอันพระปทุมุตตรพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในต าแหน่งเอตทัคคะ  จึงท าคุณ
ความดีแล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่า แม้หม่อมฉันพึงได้ต าแหน่งเอตทัคคะ ผู้เลิศกว่าพระเถรี
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ผู้ทรงวินัยรูปหนึ่งในส านักของพระพุทธเจ้าเช่นกับพระองค์ พระปทุมุตตรพุทธเจ้าทรงเล็ง
อนาคตญาณไป ก็ทรงทราบความปรารถนาจะส าเร็จจึงทรงพยากรณ์ว่า 

 ในอนาคตกาล หญิงผู้นี้จะเป็นผู้เลิศกว่าพระเถรีผู้ทรงวินัยทั้งหลาย มีพระนามว่า 
ปฏาจารา ในพระศาสนาของพระพุทธเจ้า 

 พระพุทธเจ้าทรงเห็นพระนางผู้มีความปรารถนาตั้งไว้แล้วอย่างนั้น ผู้สมบูรณ์ด้วย
อภินิหารก าลังเดินมาแต่ไกล ทรงด าริว่า 

 วันนี้ ผู้อื่นชื่อว่าสามารถจะเป็นที่พึ่งของหญิงผู้นี้ได้ ไม่มี จึงทรงบันดาลให้นาง
เดินบ่ายหน้ามาสู่วัดพระเชตวัน  

 พวกพุทธบริษัทเห็นนางแล้วจึงกล่าวว่า ท่านทั้งหลายอย่าให้หญิงบ้านี้มาที่นี้เลย 

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า พวกท่านจงหลีกไป อย่าห้ามเธอ นางกลับได้สติด้วยพุทธานุ
ภาพ ในขณะนั้นเอง นางก็รู้ตัวว่าไม่มีผ้านุ่งห่ม เกิดละอาย จึงนั่งกระโหย่งลง อุบาสกคนหนึ่ง 
ก็โยนผ้าให้นางนุ่งห่ม นางเข้าไปกราบถวายบังคมพระพุทธเจ้าท่ีพระบาทแล้วกราบทูล
เคราะห์กรรมของตนให้ทรงทราบโดยล าดับ พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า 

 แม่น้ าในมหาสมุทรทั้ง ๔ ก็ยังน้อยกว่าน้ าตาของคนที่ถูกความทุกข์ความเศร้าโศก 
ครอบง า ปฏาจารา เพราะเหตุไร เธอจึงยังประมาทอยู่ 

 ปฏาจารา ฟังพระด ารัสนี้แล้วก็คลายความเศร้าโศกลง พระพุทธเจ้า ทรงทราบว่า 
นางหายจากความเศร้าโศกลงแล้วจึงตรัสต่อไปว่า 

 ปฏาจารา ขึ้นชื่อว่าบุตรสุดที่รัก ไม่อาจเป็นที่พึ่ง เป็นที่ต้านทาน หรือเป็นที่ป้องกัน 
แก่ผู้ไปสู่ปรโลกได้ บุตรเหล่านั้น ถึงจะมีอยู่ก็เหมือนไม่มี ส่วนผู้รู้ทั้งหลาย รักษาศีล 
ให้บริสุทธิ์แล้วควรช าระทางไปสู่พระนิพพานของตนเท่านั้น 

 ในกาลจบเทศนา นางปฏาจาราเผากิเลสมีประมาณเท่าฝุ่นในแผ่นดินใหญ่แล้ว ตั้งอยู่ 
ในพระโสดาปัตติผล ชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมาก บรรลุอริยผลท้ังหลาย มีพระโสดาปัตติผล
เป็นต้น 

 ฝ่ายนางปฏาจาราเป็นพระโสดาบันแล้ว ทูลขอบวช พระพุทธเจ้าส่งนางไปยังส านัก
ของพวกภิกษุณีให้บวชแล้ว นางได้บวชแล้วปรากฏชื่อว่า ปฏาจารา  
 วันหนึ่ง นางก าลังเอาภาชนะตักน้ าล้างเท้า เทน้ าลง น้ านั้นไหลไปหน่อยหนึ่งแล้ว 
ก็ขาด ครั้งท่ี ๒ น้ าท่ีนางเทลง ได้ไหลไปไกลกว่านั้น ครั้งท่ี ๓ น้ าท่ีเทลง ได้ไหลไปไกลกว่า 
แม้นั้น ด้วยประการฉะนี้ นางถือเอาน้ านั้นเป็นอารมณ์ ก าหนดวัยท้ัง ๓ แล้วคิดว่า 
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 สัตว์เหล่านี้ตายเสียในปฐมวัยก็มี เหมือนน้ าที่เราเทลงครั้งแรก ตายเสียใน 
มัชฌิมวัยก็มี เหมือนน้ าที่เราเทลงในครั้งที่ ๒ ไหลไปไกลกว่านั้น ตายเสียในปัจฉิมวัยก็มี 
เหมือนน้ าที่เราเทลงคร้ังที่ ๓ ไหลไปไกลแม้กว่านั้น  
 พระพุทธเจ้าประทับในพระคันธกุฎี ทรงแผ่พระรัศมีไป เป็นดังประทับยืนตรัสอยู่
เฉพาะหน้าของนาง ตรัสว่า 

 ปฏาจารา ข้อนั้นอย่างนั้น ด้วยความเป็นอยู่วันเดียวก็ดี ขณะเดียวก็ดี ของผู้เห็น
ความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งปัญจขันธ์เหล่านั้น ประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี 
ของผู้ไม่เห็นความเกิดขึ้นหรือเสื่อมแห่งปัญจขันธ์ ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดง
ธรรมจึงตรัสคาถานี้ว่า 

 ก็ผู้ใด ไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมอยู่ พึงเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี ความเป็นอยู่
วันเดียวของผู้เห็นความเกิดและความเสื่อม ประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้น 

 นางครั้นบวชแล้วไม่นานก็บรรลุอรหัตผล เรียนพุทธวจนะ เป็นผู้ช่ าชองช านาญ 
ในพระวินัยปิฏก 

 ภายหลัง พระพุทธเจ้าประทับนั่ง ณ วัดพระเชตวัน เมื่อทรงสถาปนาเหล่าภิกษุณี 
ไว้ในต าแหน่งต่าง ๆ ตามล าดับ จึงทรงสถาปนาพระปฏาจาราเถรีไว้ในต าแหน่งเอตทัคคะ 
เป็นเลิศกว่าพวกภิกษุณีสาวิกาผู้ทรงวินัย 

 ๑๕. พระกีสาโคตมีเถรี 
 พระกีสาโคตมีเถรี ถือก าเนิดในสกุลคนเข็ญใจ ในกรุงสาวัตถี บิดามารดาตั้งชื่อให้ 

นางว่าโคตมี แต่เพราะนางเป็นผู้มีรูปร่างผอมบาง คนท่ัวไปจึงพากันเรียกนางว่ากีสาโคตมี 
ในกรุงสาวัตถีนั้น มีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์สินเงินทองมากมายถึง ๔๐ โกฏิ แต่ต่อมา

ทรัพย์เหล่านั้นกลายสภาพเป็นถ่านไปท้ังหมด เศรษฐีจึงเกิดความเสียดาย เศร้าโศกเสียใจ  
กินไม่ได้นอนไม่หลับ ร่างกายซูบผอมไปจากเดิม มีสหายคนหนึ่งมาเยี่ยมเยียน ได้ทราบสาเหตุ 
ความทุกข์ของเศรษฐีแล้ว จึงแนะน าท่ีจะให้ถ่านเหล่านั้นกลับมาเป็นเงินเป็นทองดังเดิมว่า 
แนะสหาย ท่านจงน าถ่านท้ังหมดนี้ออกไปวางท่ีริมถนนในตลาด ท าทีประหนึ่งว่าน าสินค้า  
ออกมาขาย ถ้ามีคนผ่านไปผ่านมาพูดว่า คนอื่น ๆ เขาขายผ้า ขายน้ ามัน น้ าผึ่ง น้ าอ้อย เป็นต้น 
แต่ท่านกลับ เอาเงินเอาทองมานั่งขาย ถ้าคนท่ีพูดนั้นเป็นหญิงสาว ท่านก็จงสู่ขอนางมาเป็น
สะใภ้ แล้วมอบทรัพย์ท้ังหมดนั้นให้แก่เธอ ท่านก็จงอาศัยเลี้ยงชีพอยู่กับเธอนั้น แต่ถ้าคนท่ี
พูดเป็นชายหนุ่ม ท่านก็จงยกธิดาให้แก่เขา แล้วมอบทรัพย์ท้ังหมดให้แก่เขาโดยท านองเดียวกัน  
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 เศรษฐีได้ฟังสหายแนะน าแล้วเห็นชอบ จึงท าตามสหายแนะน าทุกอย่าง ประชาชน 
ท่ีผ่านไปผ่านมาต่างก็พูดกันว่า คนอื่น ๆ เขาขายผ้า ขายน้ ามัน น้ าผึ้ง น้ าอ้อย เป็นต้น แต่ท่าน
กลับมานั่งขายถ่าน เศรษฐีตอบว่า ก็เรามีถ่านอย่างเดียว สิ่งอื่น ๆ เราไม่มี 

 วันนั้น นางกีสาโคตมี เดินเข้าไปท าธุระในตลาด เห็นเศรษฐีแล้วนึกประหลาดใจ  
จึงถามว่า คุณพ่อ คนอื่น ๆ เขาขายผ้า ขายน้ ามัน น้ าผึ้ง น้ าอ้อย เป็นต้น แต่ท าไมคุณพ่อ
กลับน าเงินทองมาขายเล่า  เศรษฐีกล่าวว่า เงินทองท่ีไหนกันแม่หนู  

 คุณพ่อ ก็ท่ีกองอยู่นี่ไง พูดแล้วนางก็กอบให้เศรษฐีดู ทันใดนั้น เศรษฐีก็เห็นถ่าน 
ในก ามือของนางกลายเป็นเงินเป็นทองจริง ๆ 

 จากนั้น เศรษฐีได้สอบถามถึงสถานท่ีอยู่และตระกูลของนางแล้ว ได้สู่ขอนางมาท า
พิธีอาวาหมงคลกับบุตรชายของตน แล้วมอบทรัพย์ ๔๐ โกฏินั้นให้แก่นาง ทรัพย์เหล่านั้น 
ก็กลับเป็นเงินเป็นทองดังเดิม 

 สมัยต่อมานางตั้งครรภ์ โดยกาลล่วงไป ๑๐ เดือน นางได้คลอดบุตรคนหนึ่ง ในครั้งนั้น 
ชนท้ังหลายได้ท าความยกย่องนาง ครั้นเมื่อบุตรของนางตั้งอยู่ในวัยพอจะวิ่งไปวิ่งมาเล่นได้  
ก็มาตายเสีย ความเศร้าโศกได้เกิดขึ้นแก่นาง  

 นางห้ามพวกชนท่ีจะน าบุตรนั้นไปเผา เพราะไม่เคยเห็นความตาย จึงอุ้มใส่สะเอว
เท่ียวเดินไปตามบ้านเรือนในพระนครแล้วพูดว่า ขอพวกท่านจงให้ยาแก่บุตรเราด้วยเถิด 

 เมื่อนางเท่ียวถามว่า ท่านท้ังหลายรู้จักยาเพ่ือรักษาบุตรของฉันบ้างไหมหนอ 

 คนท้ังหลายพูดกับนางว่า แม่ เจ้าเปน็บ้าไปแล้วหรือ เจ้าเท่ียวถามถึงยาเพื่อรักษาบุตร 
ท่ีตายแล้ว 

 พวกคนท้ังหลายต่างก็พากันกระท าการเย้ยหยันว่า ยาส าหรับคนตายแล้ว ท่านเคย
เห็นท่ีไหนบ้าง แต่นางมิได้เข้าใจความหมายแห่งค าพูดของพวกเขาเลย 

 ทีนั้น บุรุษผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่ง เห็นนางแล้วคิดว่า  หญิงนี้จะคลอดบุตรคนแรก  
ยังไม่เคยเห็นความตาย เราควรเป็นท่ีพึ่งของหญิงนี้ จึงกล่าวว่า แม่ ฉันไม่รู้จักยา แต่ฉันรู้จัก 
คนผู้รู้ยา 

 นางกีสาโคตมี ถามว่า ใครรู้ พ่อ  บัณฑิตตอบว่า แม่ พระพุทธเจ้าทรงทราบ จงไป
ทูลถามพระพุทธองค์เถิด  นางกล่าวว่า พ่อ ฉันจะไป จะทูลถาม แล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า 
ถวายบังคมแล้วยืนอยู่ ณ ที่สุดข้างหนึ่ง ทูลถามว่า  

 ทราบว่า พระองค์ทรงทราบยาเพ่ือบุตรของหม่อมฉันหรือ พระเจ้าข้า  
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 พระศาสดาตรัสว่า ใช่ เรารู้  
 นางกีสาโคตมีทูลถามว่า ได้อะไร จึงควร 

 พระศาสดา ตรัสว่า ได้เมล็ดพันธุ์ผักกาดสักหยิบมือหนึ่ง ควร 

 นางกีสาโคตมีทูลถามต่อไปว่า ได้ พระเจ้าข้า แต่ได้ในเรือนใคร จึงควร  
 พระศาสดาตรัสว่า บุตรหรือธิดาไร ๆ ในเรือนของผู้ใด ไม่เคยตาย ได้ในเรือนของผู้นั้น 

จึงควร  
 นางทูลรับว่า ดีละ พระเจ้าข้า แล้วถวายบังคมพระพุทธเจ้า อุ้มบุตรเข้าสะเอวแล้ว

เข้าไปภายในบ้าน ยืนท่ีประตูเรือนหลังแรกกล่าวว่า เมล็ดพันธุ์ผักกาดในเรือนนี้ มีบ้างไหม 
ทราบว่านั่นเป็นยาเพื่อบุตรของฉัน  

 เมื่อเขาตอบว่า มี จึงกล่าวว่า  ถ้าอย่างนั้นจงให้เถิด  เมื่อคนเหล่านั้นน าเมล็ดพันธุ์
ผักกาดมาให้ จึงถามว่า ในเรือนนี ้เคยมีบุตรหรือธิดาตายบ้างหรือไม่เล่า แม่  

 เมื่อเขาตอบว่า พูดอะไรอย่างนั้น แม่ คนเป็นมีไม่มาก คนตายนั้นแหละมาก  
 นางจึงกล่าวว่า ถ้าอย่างนั้น จึงรับเมล็ดพันธุ์ผักกาดของท่านคืนไปเถิด นั่นไม่เป็นยา

เพ่ือบุตรของฉัน แล้วได้ให้เมล็ดพันธุ์ผักกาดคืนไปก็เท่ียวถามโดยท านองนี้ ตั้งแต่เรือนหลังต้น
ไปเร่ือย 

 จนถึงเย็น นางหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากเรือนท่ีไม่เคยมีบุตรธิดาท่ีตายลงไม่ได้แม้แต่
หลังหนึ่ง จึงได้ความว่า โอ กรรมหนัก เราได้ท าความส าคัญว่า บุตรของเราเท่านั้นท่ีตาย ก็ใน
บ้านท้ังสิ้น คนท่ีตายเท่านั้นมากกว่าคนเป็น 

 ดังนี้ จึงได้ท าความสังเวชใจ แล้วจึงออกไปภายนอกพระนครนั้น ไปยังป่าช้าผีดิบ  
เอามือจับบุตรแล้วพูดว่า แน่ะลูกน้อย แม่คิดว่า ความตายนี้เกิดขึ้นแก่เจ้าเท่านั้น แต่ว่าความ
ตายนี้ไม่มีแก่เจ้าคนเดียว นี่เป็นธรรมดามีแก่มหาชนท่ัวไป ดังนี้แล้ว จึงท้ิงบุตรในป่าช้าผีดิบ 
แล้วกล่าวคาถานี้ว่า  

 ธรรมนี้นี่แหละคือความไม่เที่ยง มิใช่ธรรมของชาวบ้าน มิใช่ธรรมของนิคม 
ทั้งมิใช่ธรรมสกุลเดียวด้วย แต่เป็นธรรมของโลกทั้งหมด พร้อมทั้งเทวโลก 

 เมื่อนางคิดอยู่อย่างนี้ หัวใจท่ีอ่อนด้วยความรักบุตร ได้ถึงความแข็งแล้ว นางท้ิงบุตร
ไว้ในป่า ไปยังส านักพระพุทธเจ้า ถวายบังคมแล้ว ได้ยืน ณ ท่ีสุดข้างหนึ่ง  

 ล าดับนั้น พระพุทธเจ้าตรัสถามนางว่า เธอได้เมล็ดพันธุ์ผักกาดประมาณหยิบมือหนึ่ง
แล้วหรือ  
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 นางกีสาโคตมีทูลว่า ไม่ได้ พระเจ้าข้า เพราะในบ้านท้ังสิ้น คนตายนั้นแหละมากกว่า
คนเป็น  

 ล าดับนั้น พระศาสดาตรัสว่า เธอเข้าใจว่า บุตรของเราเท่านั้นตาย ความตายนั่น
เป็นธรรมยั่งยืนส าหรับสัตว์ท้ังหลาย ด้วยว่า มัจจุราช ฉุดคร่าสัตว์ท้ังหมด ผู้มีอัธยาศัยยังไม่
เต็มเปี่ยมนั่นแหละลงในสมุทร คืออบาย ดุจห้วงน้ าใหญ่ฉะนั้น 

 เมื่อจะทรงแสดงธรรมจรึงตรัสพระคาถานี้ว่า 

 มฤตยู ย่อมน าพาชนผู้มัวเมาในบุตรและสัตว์ของเลี้ยง ผู้มีใจซ่านไปในอารมณ์
ต่าง ๆ ไป ดุจห้วงน้ าใหญ่พัดชาวบ้านผู้หลับใหลไป ฉะนั้น 

 ในกาลจบคาถา นางกีสาโคตมีด ารงอยู่ในโสดาปัตติผล แม้ชนเหล่าอื่นเป็นอันมาก
บรรลุผลท้ังหลาย มีพระโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้  

 ฝ่ายนางกีสาโคตมีนั้น ทูลขอบวชในพระพุทธศาสนาแล้ว กระท าประทักษิณพระพุทธเจ้า 
๓ ครั้ง ถวายบังคมแล้วไปยังส านักภิกษุณี นางได้บวชแล้วปรากฏชื่อว่า กีสาโคตมีเถรี  

 วันหนึ่งนางถึงวาระในโรงอุโบสถ นั่งตามประทีปเห็นเปลวประทีปลุกโพลงขึ้นและ 
หรี่ลง ได้ถือเป็นอารมณ์ว่า 

 สัตว์เหล่าน้ีก็อย่างน้ันเหมือนกัน เกิดขึ้นและดับไป ดังเปลวประทีป ผู้ถึงพระนิพพาน 
ไม่ปรากฏอย่างนั้น 

 พระพุทธเจ้าประทับนั่งในพระคันธกุฎี ทรงแผ่พระรัศมีไป ดุจประทับนั่งตรัส
ตรงหน้านางตรัสว่า 

 อย่างนั้นแหละ โคตมี สัตว์เหล่านั้น ย่อมเกิดและดับเหมือนเปลวประทีป  
ถึงพระนิพพานแล้วย่อมไม่ปรากฏอย่างนั้น ความเป็นอยู่แม้เพียงขณะเดียวของผู้เห็น 
พระนิพพานประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี ของผู้ไม่เห็นพระนิพพานอย่างนั้น ดังนี้แล 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ว่า  

 ก็ผู้ใดไม่เห็นอมตบท พึงมีชีวิตอยู่ตั้ง ๑๐๐ ปี ชีวิตของผู้เห็นอมตบทเพียงวันเดียว 
ยังประเสริฐกว่า ดังนี้  

จบพระคาถา นางก็บรรลุอรหัตผล เป็นผู้เคร่งครัดยิ่งในการใช้สอยบริขาร ห่มจีวร
ประกอบด้วยความปอน ๓ อย่างเท่ียวไป 

ต่อมา พระพุทธเจ้าประทับนั่งในวัดพระเชตวัน เมื่อทรงสถาปนาเหล่าภิกษุณีไว้ใน
ต าแหน่งต่าง ๆ ตามล าดับ จึงทรงสถาปนาพระเถรีนี้ไว้ในต าแหน่งเอตทัคคะ เป็นเลิศกว่า
พวกภิกษุณีสาวิกา ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง 
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 ๑๖. บัณฑิตสามเณร 

 ในอดีตกาล บัณฑิตสามเณร เกิดเป็นชายเข็ญใจ ชื่อมหาทุคคตะ ด้วยอานิสงส์ 
แห่งทาน มีการถวายภัตตาหารประกอบด้วยรสปลาตะเพียนเป็นต้นแด่พระกัสสปพุทธเจ้า 
พระเจ้าแผ่นดินได้พระราชทานทรัพย์สมบัติมากมาย และสถาปนาเขาไว้ในต าแหน่งเศรษฐี
อย่างเป็นทางการ แม้เบื้องหน้าแต่นั้น เขาด ารงอยู่ บ าเพ็ญบุญจนตลอดอายุ ในท่ีสุดอายุได้
บังเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติสิ้นพุทธันดรหนึ่ง ในพุทธุปบาทกาลนี้ จุติจากนั้นแล้วถือ
ปฏิสนธิในท้องธิดาคนโตในตระกูลอุปัฏฐากของพระสารีบุตรเถระ ในกรุงสาวัตถี 

 ครั้งนั้น มารดาบิดาของนางรู้ว่านางตั้งครรภ์ จึงได้ให้เครื่องบริหารครรภ์ โดยสมัยอื่น 
นางเกิดแพ้ท้องเห็นปานนี้ว่า โอ้ เราพึงถวายทานแก่ภิกษุ ๕๐๐ รูป ตั้งต้นแต่พระธรรม
เสนาบดี ด้วยรสปลาตะเพียนแล้วนุ่งผ้าย้อมน้ าฝาดนั่งในท่ีสุดอาสนะ บริโภคภัตท่ีเป็นเดน
ของภิกษุเหล่านั้น 

 นางบอกแก่มารดาบิดาแล้วก็ได้กระท าตามประสงค์ ความแพ้ท้องระงับไปแล้ว 

 ต่อมา ในงานมงคล ๗ ครั้งแม้อื่นจากนี้ มารดาบิดาของนางเลี้ยงภิกษุ ๕๐๐ รูป  
มีพระธรรมเสนาบดีเถระเป็นประมุข ด้วยรสปลาตะเพียนเหมือนกัน 

 ก็ในวันตั้งชื่อ เมื่อมารดาของเด็กนั้นกล่าวว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงให้สิกขาบท
ท้ังหลายแก่ทาสของท่านเถิด 

 พระเถระถามว่า เด็กนี้ชื่ออะไร 

 มารดาของเด็กตอบว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ คนเงอะงะในเรือนนี้ แม้พวกพูดไม่ได้เรื่อง 
ก็กลับเป็นผู้ฉลาดตั้งแต่กาลท่ีเด็กนี้ถือปฏิสนธิในท้อง เพราะฉะนั้น บุตรของดิฉันควรมีชื่อว่า 
หนูบัณฑิต เถิด 

 พระเถระได้ให้สิกขาบทท้ังหลายแล้ว ก็ตั้งแต่วันที่หนูบัณฑิตเกิดมา ความคิดเกิดขึ้น
แก่มารดาของเขาว่า เราจะไม่ท าลายอัธยาศัยของบุตรเรา ในเวลาท่ีเขามีอายุได้ ๗ ขวบ  
เขากล่าวกับมารดาว่า ผมขอบวชในส านักพระเถระ นางกล่าวว่า ได้ พ่อคุณ แม่ได้นึกไว้เสมอ
อย่างนี้ว่า จะไม่ท าลายอัธยาศัยของเจ้า ดังนี้แล้วจึงนิมนต์พระเถระให้ฉันแล้วกล่าวว่า ข้าแต่
ท่านผู้เจริญ ทาสของท่านอยากจะบวช ดิฉันจะน าเด็กนี้ไปวิหารในเวลาเย็น ส่งพระเถระไป
แล้ว ให้หมู่ญาติประชุมกัน กล่าวว่า พวกข้าพเจ้าจะท าสักการะท่ีควรท าแก่บุตรของข้าพเจ้า
ในเวลาเป็นคฤหัสถ์ ในวันนี้ทีเดียว ดังนี้แล้ว ก็ให้ท าสักการะมากมาย พาหนูบัณฑิตนั้นไปสู่
วิหาร ได้มอบถวายแก่พระเถระว่า ขอท่านจงให้เด็กนี้บวชเถิด เจ้าข้า 
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 พระเถระบอกความท่ีการบวชเป็นกิจท าได้ยากแล้ว เมื่อเด็กรับรองว่า ผมจะท าตาม
โอวาทของท่านขอรับ จึงกล่าวว่า ถ้าอย่างนั้น จงมาเถิด ชุบผมให้เปียกแล้วบอกตจปัญจก-
กัมมัฏฐานให้บวชแล้ว 

 แม้มารดาบิดาของบัณฑิตสามเณรนั้นอยู่ในวิหารสิ้น ๗ วัน ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ 
มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ด้วยรสปลาตะเพียนอย่างเดียว ในวันท่ี ๗ เวลาเย็นจึงได้ไปเรือน 

 ในวันท่ี ๘  พระเถระเมื่อจะไปภายในบ้าน พาสามเณรนั้นไป ไม่ได้ไปกับหมู่ภิกษุ 
เพราะเหตุไร 

 เพราะว่า การห่มจีวรและถือบาตรหรืออิริยาบถของเธอยังไม่น่าเลื่อมใสก่อน  
อีกอย่างหนึ่ง วัตรท่ีพึงท าในวิหารของพระเถระยังมีอยู่ 

 อนึ่ง พระเถระ เมื่อภิกษุสงฆ์เข้าไปภายในบ้านแล้ว เท่ียวไปท่ัววิหาร กวาดสถานท่ี  
ท่ียังไม่ได้กวาด ตั้งน้ าฉันน้ าใช้ไว้ภายในภาชนะท่ีว่างเปล่า เก็บเตียงตั่งเป็นต้นท่ียังเก็บไว้ 
ไม่เรียบร้อยแล้ว จึงเข้าไปบ้านภายหลัง อีกอย่างหนึ่ง ท่านคิดว่า พวกเดียรถีย์เข้าไปยังวิหาร
ว่างแล้ว อย่าได้พูดว่า ดูเถิด ท่ีนั่งของพวกสาวกพระสมณโคดม ดังนี้แล้ว จึงได้จัดแจงวิหาร
ท้ังสิ้น เข้าไปบ้านภายหลัง เพราะฉะนั้น แม้ในวันนั้น พระเถระให้สามเณรถือบาตรและจีวร
เข้าไปบ้านสายหน่อย 

 บัณฑิตสามเณรได้ไปบิณฑบาตกับพระสารีบุตรเถระ ระหว่างทางเห็นคนชักน้ า 
จากเหมือง เกิดสงสัยจึงถามว่า น้ ามีจิตใจหรือไม่ พระเถระตอบว่า น้ าไม่มีจิตใจ สามเณร 
จึงคิดว่า เมื่อคนสามารถชักน้ าซึ่งไม่มีจิตใจไปสู่ท่ีท่ีตนเองต้องการได้ แต่เหตุใดจึงไม่สามารถ
บังคับจิตให้อยู่ในอ านาจได้ 

 เดินต่อไป ได้เห็นคนก าลังถากไม้ท าเกวียนอยู่ ถึงถามว่า ไม้นั้นมีจิตใจหรือไม่  
เมื่อพระเถระตอบว่า ไม้ไม่มีจิตใจ สามเณรจึงคิดว่า คนสามารถน าท่อนไม้ท่ีไม่มีจิตใจมาท า
เป็นล้อได้ แต่ท าไมไม่สามารถบังคับจิตใจได้ 

 เดินต่อไป ได้เห็นคนก าลังใช้ไฟลนลูกศรเพื่อจะดัดให้ตรงจึงถามว่า ลูกศรนั้นมีจิตใจ
หรือไม่ เมื่อพระเถระตอบว่า ลูกศรไม่มีจิตใจ สามเณรจึงคิดว่า คนสามารถดัดลูกศรให้ตรงได้ 
แต่ท าไมไม่สามารถบังคับจิตให้อยู่ในอ านาจได้ 

 ทันใดนั้น สามเณรได้เกิดความคิดท่ีจะปฏิบัติธรรมขึ้น จึงได้ขอพระเถระน าอาหาร 
มาฝากตนด้วย พระเถระได้รับปากและมอบลูกดาล (กุญแจ) ให้พร้อมกับสั่งให้ไปปฏิบัติธรรม
ในห้องของท่าน สามเณรได้ท าตามทุกอย่างและก็เร่ิมบ าเพ็ญสมณธรรม 
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 ครั้งนั้น ท่ีประทับนั่งของท้าวสักกะ แสดงอาการร้อนด้วยเดชแห่งคุณของสามเณร  

ท้าวเธอใคร่ครวญว่า มีเหตุอะไรกันหนอ ทรงด าริได้ว่า บัณฑิตสามเณรถวายบาตรและจีวร
แก่พระอุปัชฌาย์แล้วกลับด้วยตั้งใจว่า จะท าสมณธรรม แม้เราก็ควรไปในท่ีนั้น ดังนี้แล้วตรัส
เรียกท้าวมหาราชท้ัง ๔ มา ตรัสว่า พวกท่านจงไปไล่นกท่ีบินจอแจอยู่ในป่าใกล้วิหารให้หนีไป 
แล้วยึดอารักขาไว้โดยรอบ ตรัสกับจันทเทพบุตรว่า ท่านจงรั้งมณฑลพระจันทร์ไว้ ตรัสกับ  
สุริยเทพบุตรว่า ท่านจงฉุดรั้งมณฑลพระอาทิตย์ไว้ ดังนี้แล้ว พระองค์เองได้เสด็จไปประทับ
ยืนยึดอารักขาอยู่ท่ีสายยูในพระวิหาร แม้เสียงแห่งใบไม้แก่ก็มิได้มี จิตของสามเณรได้อารมณ์
เป็นหนึ่ง เธอพิจารณาอัตภาพแล้วบรรลุผล ๓ อย่างในระหว่างภัตนั้นเอง 

 ฝ่ายพระเถระคิดว่า สามเณรนั่งในวิหาร เราอาจจะได้โภชนะท่ีสมประสงค์แก่เธอ  
ในสกุลชื่อโน้น ดังนี้แล้ว จึงได้ไปสู่ตระกูลอุปัฏฐากซึ่งประกอบด้วยความรักและเคารพ
ตระกูลหนึ่ง 

 ก็ในวันนั้น มนุษย์ท้ังหลายในตระกูลนั้น ได้ปลาตะเพียนหลายตัว นั่งดูการมาแห่ง
พระเถระอยู่ พวกเขาเห็นพระเถระก าลังมาจึงกล่าวว่า ท่านขอรับ ท่านมาท่ีนี้ ท ากรรมเจริญ
แล้วนิมนต์ให้เข้าไปข้างใน ถวายข้าวยาคูและของควรเคี้ยวเป็นต้นแล้ว ได้ถวายบิณฑบาต
ด้วยรสปลาตะเพียน พระเถระแสดงอาการจะน าไป พวกมนุษย์เรียนว่า นิมนต์ฉันเถิดขอรับ 
ใต้เท้าจะได้แม้ภัตส าหรับจะน าไป ในเวลาเสร็จภัตกิจของพระเถระ ได้เอาภาชนะประกอบด้วย 
รสปลาตะเพียนใส่เต็มบาตรถวาย พระเถระคิดว่า สามเณรของเราหิวแล้วจึงได้รีบไป 

 แม้พระพุทธเจ้า ในวันนั้นเสวยแต่เช้า เสด็จไปวิหารใคร่ครวญว่า บัณฑิตสามเณรให้
บาตรและจีวรแก่พระอุปัชฌาย์แล้วกลับไปด้วยตั้งใจว่าจะท าสมณธรรมกิจแห่งบรรพชิต 
ของเธอ จะส าเร็จหรือไม่ ทรงทราบว่า สามเณรบรรลุผล ๓ อย่างแล้ว จึงทรงพิจารณาว่า 
อุปนิสัยแห่งอรหัตผลจะมีหรือไม่มี ทรงเห็นว่า มี แล้วทรงใคร่ครวญว่า เธอจะบรรลุอรหัตผล
ก่อนภัตหรือไม่ ได้ทรงทราบว่า บรรลุ 

 ล าดับนั้น พระองค์ได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่า สารีบุตรถือภัตเพื่อสามเณรรีบมา  
เธอจะพึงท าอันตรายแก่สามเณรนั้นได้ เราจะนั่งถือเอาอารักขาท่ีซุ้มประตู ทีนั้นจะถามปัญหา 
๔ ข้อ เมื่อเธอแก้อยู่ สามเณรจะบรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา ดังนี้แล้ว  จึงเสด็จไป
จากวิหาร ประทับยืนอยู่ท่ีซุ้มประตู ตรัสถามปัญหา ๔ ข้อกับพระเถระผู้มาถึงแล้ว 

 เมื่อพระเถระแก้ปัญหาท้ัง ๔ ข้อเหล่านี้อย่างนั้นแล้ว สามเณรก็ได้บรรลุอรหัตผล
พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา ฝ่ายพระพุทธเจ้าตรัสกับพระเถระว่า ไปเถิด สารีบุตร จงให้ภัตแก่
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สามเณรของเธอ พระเถระไปเคาะประตูแล้ว สามเณรออกมารับบาตรจากมือพระเถระวางไว้  
ณ ส่วนข้างหนึ่ง จึงเอาพัดก้านตาลพัดพระเถระ 

 ล าดับนั้น พระเถระกล่าวว่า สามเณร จงท าภัตกิจเสียเถิด 

 สามเณรเรียนถามว่า ก็ใต้เท้าเล่า ขอรับ 

 พระเถระกล่าวว่า เราท าภัตกิจเสร็จแล้ว เธอจงท าเถิด 

 เด็กอายุ ๗ ขวบบวชแล้ว ในวันท่ี ๘ บรรลุอรหัตผล เป็นเหมือนดอกปทุมท่ีแย้มแล้ว
ในขณะนั้น ได้นั่งพิจารณาท่ีเป็นท่ีใส่ภัต ท าภัตกิจแล้ว 

 ในขณะท่ีเธอล้างบาตรเก็บไว้ จันทเทพบุตรปล่อยมณฑลพระจันทร์ สุริยเทพบุตร
ปล่อยมณฑลพระอาทิตย์ ท้าวมหาราชท้ัง ๔ เลิกอารักขาท้ัง ๔ ทิศ ท้าวสักกเทวราช 
เลิกอารักขาท่ีสายยู พระอาทิตย์ เคล่ือนคล้อยไปแล้วจากท่ีท่ามกลาง 

 ภิกษุท้ังหลายโพนทะนาว่า เงา บ่ายเกินประมาณแล้ว พระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยไป
จากที่ท่ามกลาง ก็สามเณรฉันเสร็จเดี๋ยวนี้เอง นี่เร่ืองอะไรกันหนอ 

 พระพุทธเจ้าทรงทราบความเป็นไปนั้นแล้วเสด็จมา ตรัสถามว่า ภิกษุท้ังหลายพวกเธอ 
พูดอะไรกัน 

 พวกภิกษุกราบทูลว่า เร่ืองชื่อนี้ พระเจ้าข้า 

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า อย่างนั้น ภิกษุทั้งหลาย ในเวลาผู้มีบุญท าสมณธรรม จันทเทพบุตร 
ฉุดมณฑลพระจันทร์รั้งไว้ สุริยเทพบุตรฉุดมณฑลพระอาทิตย์รั้งไว้ ท้าวมหาราชท้ัง ๔ ถือ
อารักขาท้ัง ๔ ทิศ ในป่าใกล้วิหาร ท้าวสักกเทวราชเสด็จมายึดอารักขาท่ีสายยู  ถึงเราผู้มี
ความขวนขวายน้อยด้วยนึกเสียว่า เป็นพระพุทธเจ้า ก็ไม่อาจจะนั่งอยู่ได้ ยังได้ไปยึดอารักขา
เพ่ือบุตรของเรา ท่ีซุ้มประตู แล้วตรัสต่อไปว่า วันนี้บัณฑิตสามเณรเห็นคนไขน้ าไปจากเหมือง 
ช่างศรก าลังดัดลูกศรให้ตรง และช่างถากก าลังถากไม้แล้ว ถือเอาเหตุเท่านั้นให้เป็นอารมณ์ 
ทรมานตนบรรลุอรหัตผลแล้ว ดังนี้ 

 ๑๗. สังกิจจสามเณร 

 สังกิจจสามเณร เป็นบุตรของเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่ง ในขณะท่ีอยู่ในท้อง
มารดานั่นเอง มารดาได้เสียชีวิตลง ญาติพี่น้องจึงน านางไปเผา ในขณะท่ีไฟก าลังไหม้ร่างกาย
ของนางอยู่นั้น เป็นอัศจรรย์ท่ีไฟไม่ไหม้ส่วนท้อง พวกสัปเหร่อได้ใช้หลาวเหล็กแทงส่วน
ท้องท่ีไฟไหม้นั้นเสร็จแล้วก็กลบด้วยถ่านเพลิง ปลายหลาวเหล็กได้ไปกระทบท่ีหางตาของ
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ทารกนั้นพอดี พอกลบถ่านเพลิงเข้ากับส่วนท่ียังไม่ไหม้แล้วก็พากันกลับบ้านด้วยหวังว่าพรุ่งนี้
ค่อยมาดับไฟเก็บอัฐิ ไฟได้ไหม้ร่างกายของมารดาจนหมดสิ้น เว้นไว้เฉพาะทารกน้อยเท่านั้น 
ท่ีรอดชีวิตอยู่ได้อย่างปาฏิหาริย์เหมือนกับนอนอยู่ในกลีบบัว ไฟไม่ได้ท าอันตรายใด ๆ เลย  
ท่ีเป็นเช่นนั้น เพราะผู้ท่ีเกิดในภพสุดท้าย ถ้ายังไม่บรรลุพระอรหันต์แล้ว อะไรก็ไม่สามารถ
ท าให้เสียชีวิตได้ 

 เช้าวันรุ่งขึ้น พวกสัปเหร่อมาดับไฟเห็นเด็กเพศชายนอนอยู่โดยปราศจากอันตราย 
ก็อัศจรรย์ใจ อุ้มกลับบ้านไปให้พวกหมอท านายชีวิตดู หมอท านายไว้ ๒ ด้านคือ ถ้าเด็กอยู่
ครองเรือน พวกเครือญาติ ๗ ชั่วโคตรจะไม่ยากจน ถ้าออกบวชจะมีพระ ๕๐๐ รูป เป็นบริวาร
แวดล้อม พวกญาติจึงตั้งชื่อให้ว่าสังกิจจะ เพราะหางตาเป็นแผลเนื่องจากถูกหลาวเหล็ก 

 สังกิจจกุมารมีอายุได้ ๗ ขวบ เมื่อทราบประวัติของตนเองจากปากของเด็กเพื่อนบ้าน 
ก็ปรารถนาจะบวช พวกญาติจึงพาไปขอบวชในส านักพระสารีบุตร ในวันบวช  พระเถระ
ให้ตจปัญจกกัมมัฏฐานแล้วให้บวช สามเณรได้บรรลุอรหัตผล พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา ในขณะ
ท่ีปลงผมเสร็จนั้นเอง 

สมัยนั้น มีกุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีประมาณ ๓๐ คน ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้ว 
มีความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาจึงขอบวช เมื่อบวชได้ ๕ พรรษา เรียนวิปัสสนากัมมัฏฐาน
จากพระพุทธเจ้าแล้ว มีความประสงค์จะพากันไปปฏิบัติธรรม ณ ป่าแห่งหนึ่ง จึงพากันมาทูลลา
พระพุทธเจ้า พระพุทธองค์เห็นภัยอย่างหนึ่งจะเกิดแก่ภิกษุเหล่านี้ เกรงว่าจะไม่บรรลุธรรม 
มีสังกิจจสามเณรเท่านั้นท่ีจะช่วยเหลือพระเหล่านี้ได้ พระองค์จึงรับสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นไป
อ าลาพระสารีบุตรก่อนแล้วค่อยไป 

พวกภิกษุได้ไปลาพระสารีบุตร พระเถระทราบความนัยจึงเอ่ยปากมอบสังกิจจ 
สามเณรให้ไปด้วย พวกภิกษุปฏิเสธเกรงว่าจะเป็นภาระไม่มีเวลาปฏิบัติธรรม พระเถระจึงบอกให้
ทราบว่า สามเณรนี้จะไม่เป็นภาระแก่พวกเธอ พวกเธอต่างหากจะเป็นภาระแก่สามเณร 
พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ดีจึงส่งพวกเธอมาลาเรา เมื่อเป็นเช่นนี้ พวกภิกษุจึงจ าเป็นต้อง
พาสามเณรไปด้วย รวมกันเป็น ๓๑ รูป อ าลาพระเถระแล้วก็ออกเดินทางไป 

เดินทางถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง พวกชาวบ้านมีความเลื่อมใสศรัทธา จึงนิมนต์ให้อยู่ 
จ าพรรษาพร้อมรับปากจะพากันอุปถัมภ์บ ารุงตลอดพรรษา พวกภิกษุเหล่านั้นจึงรับนิมนต์ 

ในวันเข้าพรรษา พวกภิกษุได้ตั้งกติกากันไว้ว่า ยกเว้นเวลาเช้าบิณฑบาตและเวลา
เย็นบ ารุงพระเถระเท่านั้น เวลาท่ีเหลือให้ปฏิบัติธรรมห้ามอยู่ด้วยกัน ๒ รูป ต้องบรรลุธรรม
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ให้ได้ภายในพรรษานี้ ถ้ารูปใดไม่สบายพึงตีระฆังบอก พวกเราจะมาปรุงยาถวาย เมื่อท า
กติกาตกลงกันอย่างนี้แล้ว ก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรม 

ต่อมาวันหนึ่ง มีชายยากไร้คนหนึ่ง หนีภัยแล้งมาจากต่างเมืองหวังจะไปขอพึ่งพา 
ลูกสาวอีกเมืองหนึ่ง เดินผ่านมาถึงหมู่บ้านนั้นด้วยอาการอิดโรย ขณะนั้นพวกพระภิกษุได้
กลับมาจากบิณฑบาตก าลังจะฉันเช้า พอดีพบเข้าจึงสอบถาม เมื่อทราบเรื่องแล้วเกิดความ
สงสารเขาท่ีไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้ว จึงบอกให้ไปหาใบไม้มาจะแบ่งอาหารให้ 

ธรรมเนียมของพระสงฆ์อย่างหนึ่งก็คือ ภิกษุเมื่อจะให้อาหารแก่ผู้มาในเวลาฉัน 
ไม่ให้อาหารท่ีเป็นยอด พึงให้มากบ้างน้อยบ้าง เท่ากับส่วนท่ีจะฉันเอง 

ชายยากไร้หลังกินข้าวอิ่มแล้วก็สอบถามพวกท่านว่า 

มีกิจนิมนต์หรือไร พระคุณเจ้าจึงได้อาหารมากมายขนาดนี้ 
ไม่มีหรอกโยม เป็นเรื่องปกติของท่ีนี่ พวกภิกษุตอบ 

 เขาคิดว่า เราท างานแทบตายก็ไม่ได้กินอาหารดีเช่นนี้ จะไปอยู่ท าไมท่ีอื่น อยู่อาศัย
กับพระพวกนี้ สบายดีกว่า จึงขออาศัยอยู่ท าวัตรปฏิบัติอุปัฏฐากพระสงฆ์ด้วย พวกพระภิกษุ 
ก็อนุญาต เขาขยันท างานช่วยเหลือพระภิกษุเหล่านั้นเป็นอย่างดี 

 เวลาผ่านไป ๒ เดือน ชายยากไร้นั้นอยู่สุขสบายดีตลอดมา ต่อมาคิดถึงลูกสาว  
จึงแอบหนีออกจากท่ีพักสงฆ์ไปโดยไม่บอกกล่าวอ าลาแก่ผู้ใด เพราะเกรงว่าพระสงฆ์จะไม่
อนุญาต 

 หนทางท่ีชายยากไร้นั้นไปจะต้องผ่านดงใหญ่แห่งหนึ่ง ในดงนั้นมีโจร ๕๐๐ คน  
ได้บนบานเทวดาว่าจะถวายพลีกรรมในวันท่ี ๗ พอดี เมื่อชายยากไร้นั้นเดินผ่านเข้าไป 
กลางดงก็ถูกพวกโจรจับตัวมัดไว้เตรียมท่ีจะท าพิธีพลีกรรมแก่เทวดา 

 เขาตกใจกลัวตาย ได้ร้องขอชีวิตไว้และเสนอว่า เขาเป็นคนยากไร้ เทวดาอาจจะไม่
ชอบใจ พวกภิกษุเป็นผู้มีศีลสกุลสูง เทวดาท่านคงจะชอบใจ ไปจับพวกภิกษุมาท าพลีกรรม
จะดีกว่า พวกโจรเห็นดีด้วยจึงให้เขาพาไปที่พักสงฆ์ 

 เขาได้พาพวกโจรไปท่ีส านักสงฆ์แล้วตีระฆัง พวกภิกษุเมื่อได้ยินเสียงระฆังเข้าใจว่า 
มีภิกษุไม่สบายก็มารวมกันท่ีศาลา หัวหน้าโจรจึงประกาศให้ทราบว่าต้องการภิกษุ ๑ รูป  
เพ่ือไปท าพลีกรรม 
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 พระท้ัง ๓๐ รูป ต่างอาสาไปตายท้ังสิ้น ตกลงกันไม่ได้ สังกิจจสามเณรจึงขออาสา 
ไปเอง พวกภิกษุไม่ยอม เพราะสามเณรเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรฝากมา เกรงว่าพระเถระ
จะติเตียนได้ สามเณรจึงบอกให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าและพระอุปัชฌาย์ ให้ตนมาก็เพื่อมา
แก้ปัญหานี้เอง จึงยกมือไหว้พวกภิกษุ เดินตามพวกโจรไป 

 พวกภิกษุซึ่งยังเป็นปุถุชนต่างก็ร้องไห้สงสารสามเณรพร้อมกับก าชับหัวหน้าโจรว่า 
ในช่วงท่ีพวกท่านตระเตรียมสิ่งของ ขอให้น าสามเณรไปไว้ท่ีอื่นก่อน สามเณรจะกลัว 

 หัวหน้าโจรได้น าสามเณรไปท่ีดงนั้นแล้วท าตามพวกภิกษุสั่งไว้ เมื่อตระเตรียมทุก
อย่างเสร็จแล้ว หัวหน้าโจรได้ถือดาบเดินเข้าไปหาสามเณรหวังจะตัดคอ สามเณรได้นั่ง
เข้าฌานนิ่งอยู่ พอไปถึงหัวหน้าโจรก็ฟันลงเต็มแรงปรากฏว่าดาบงอ เขาเข้าใจว่าฟันไม่ดี  
จึงยกดาบขึ้นฟันใหม่ ปรากฏว่าดาบพับม้วนจนถึงด้าม 

 หน้าโจรเห็นปาฏิหาริย์เช่นนี้เกิดอัศจรรย์ใจยิ่งนักคิดว่า ดาบเราฟันหินยังขาด  
แต่บัดนี ้ได้งอพับดังใบตาล ดาบนี้ไม่มีจิตใจยังรู้คุณของสามเณร เรามีจิตใจยังไม่ส านึกเสียอีก 

 ได้ท้ิงดาบลงดินแล้วคุกเข่าลงกราบสามเณรพร้อมถามว่า เณรน้อย คนเป็นพันเห็น
พวกผมแล้วต้องตัวสั่นวิ่งหนีไป แต่ส าหรับท่านแล้วแม้เพียงความสะดุ้งแห่งจิตก็มิได้มีเลย 
หน้าตาก็ผุดผ่องแจ่มใส ท าไมท่านจึงไม่ร้องขอชีวิตเล่า 

 สามเณรออกจากฌานแล้วแสดงธรรมแก่หัวหน้าโจรว่า โยม ธรรมดาอัตภาพของ 
พระอรหันต์ เป็นเหมือนของหนักวางอยู่บนศีรษะ พระอรหันต์เมื่ออัตภาพนี้แตกไปย่อมยินดี 
พระอรหันต์จึงไม่กลัวตาย ทุกข์ทางใจย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์ ผู้ไม่มีความห่วงใย ผู้ก้าวล่วง
ทุกอย่างได้แล้ว หัวหน้าโจรพอได้ฟังค าสามเณรแล้ว พร้อมลูกน้องท้ังหมดได้ไหว้สามเณร
แล้วขอบวช 

 สามเณรได้ตัดผมและชายผ้าด้วยดาบของโจรเหล่านั้นแล้วให้บวชเป็นสามเณร 
ถือศีล ๑๐ เสร็จแล้วได้พาสามเณรเหล่านั้นกลับไปยังท่ีพักสงฆ์ ให้พวกภิกษุทราบความ
ปลอดภัยของตน แล้วได้อ าลาพวกภิกษุพาสามเณรเหล่านั้นไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 

 พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเทศนาว่า ผู้มีศีลแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ยังประเสริฐ
กว่าการท าโจรกรรม ไม่มีศีล มีชีวิตอยู่ตั้ง ๑๐๐ ปี ในเวลาจบพระธรรมเทศนา สามเณร
เหล่านั้นได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมด 
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๑๘. สุขสามเณร 

 ในอดีตกาล สุขสามเณร เกิดเป็นคนบ้านนอก มีฐานะยากจน ครั้งหนึ่งได้เห็น
เศรษฐีคนหนึ่ง ชื่อ คันธะ ก าลังบริโภคอาหารอันมีรสเลิศ แวดล้อมด้วยหญิงนักฟ้อนร า  
ก็อยากจะบริโภคและแวดล้อมด้วยหญิงนักฟ้อนร าอย่างนั้นบ้าง เมื่อได้โอกาสจึงเล่าความคิด
ของตนให้เศรษฐีฟัง เศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็ยินดีและจัดการให้ แต่มีข้อแม้ว่าเขาจะต้องรับจ้าง
ท างานในเรือนเศรษฐีเป็นเวลา ๓ ปี จึงจะได้อาหารอันมีรสเลิศอย่างนั้นหนึ่งถาด พร้อมท้ัง
แวดล้อมด้วยหญิงนักฟ้อนร า เขาตกลงตามเงื่อนไขท่ีเศรษฐียื่นเสนอ จึงไปสู่เรือนของเศรษฐี
ด้วยหมายใจว่า จะท าการรับจ้างตลอด ๓ ปี เพื่อประโยชน์แก่ถาดอาหารถาดหนึ่ง เขาเมื่อ 
ท าการรับจ้างได้ท ากิจทุกอย่างโดยเรียบร้อย การงานท่ีควรท าในบ้าน ในป่า กลางวัน กลางคืน 
ได้ปรากฏว่า เขาท าเสร็จเรียบร้อย 

 เมื่อมหาชนเรียกเขาว่า นายภัตตภติกะ ค านั้นได้ปรากฏไปท่ัวพระนคร กาลต่อมา 
เมื่อวันรับจ้างของนายภัตตภติกะครบบริบูรณ์แล้ว พ่อครัวเรียนให้เศรษฐีทราบว่า นาย วัน
รับจ้างของนายภัตตภติกะครบบริบูรณ์แล้ว เขาท าการรับจ้างอยู่ตลอด ๓ ปี ท ากรรมยาก 
ท่ีคนอื่นจะท าได้แล้ว การงานแม้สักอย่างหนึ่งก็ไม่เคยเสียหาย 

 ครั้งนั้น ท่านเศรษฐีได้สั่งจ่ายทรัพย์ ๓ พัน แก่พ่อครัวนั้น คือ สองพันเพื่อประโยชน์
แก่อาหารเย็นและอาหารเช้าของตน  พันหน่ึงเพ่ือประโยชน์แกอ่าหารเช้าของนายภัตตภติกะ
นั้น แล้วสั่งคนใช้ว่า วันนี้ พวกเจ้าจงท าการบริหารท่ีพึงท าแก่เรา แก่นายภัตตภติกะนั้นเถิด  
เมื่อได้เวลาอาหารเช้า พวกนักฟ้อนได้ยืนล้อมนายภัตตภติกะนั้น พวกคนใช้ยกถาดอาหาร
ถาดหนึ่งตั้งไว้ข้างหน้าของนายภัตตภติกะนั้นแล้ว 

 คร้ังนั้น ในขณะที่นายภัตตภติกะล้างมือ พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ภูเขาคันธมาทน์ 
ออกจากสมาบัติในวันท่ี ๗ แล้ว ใคร่ครวญอยู่ว่า วันนี้ เราจะไปเพื่อประโยชน์แก่ภิกขาจารใน
ท่ีไหนหนอ ก็ได้เห็นนายภัตตภติกะแล้ว ครั้งนั้น ท่านพิจารณาต่อไปอีกว่า นายภัตตภติกะนี้
ท าการรับจ้างถึง ๓ ปี จึงได้ถาดอาหาร ศรัทธาของเขามีหรือไม่หนอ ใคร่ครวญไปก็ทราบได้
ว่า ศรัทธาของเขามีอยู่ คิดไปอีกว่า คนบางพวกถึงมีศรัทธาก็ไม่อาจเพื่อท าการสงเคราะห์ได้ 
นายภัตตภติกะนี้อาจหรือไม่หนอเพื่อจะท าการสงเคราะห์เรา ก็รู้ว่า นายภัตตภติกะอาจ
ทีเดียว ท้ังจะได้มหาสมบัติเพราะอาศัยเหตุคือการสงเคราะห์แก่เราด้วย ดังนี้แล้ว จึงห่มจีวร
ถือบาตร เหาะขึ้นสู่เวหาสไปโดยระหว่างบริษัท แสดงตนยืนอยู่ข้างหน้าแห่งนายภัตตภติกะนั้น 
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 นายภัตตภติกะเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้า คิดว่า เราได้ท าการรับจ้างในเรือนคนอื่นถึง  
๓ ปี ก็เพื่อประโยชน์แก่ถาดอาหารถาดเดียว เพราะความท่ีเราไม่ได้ให้ทานในกาลก่อน บัดนี้ 
อาหารนี้ของเราพึงรักษาเราก็เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่ง ถ้าเราถวายอาหารนั้นแก่พระคุณเจ้า 
อาหารจะรักษาเราไว้มิใช่พันโกฏิกัลป์เดียว เราจะถวายอาหารนั้นแก่พระคุณเจ้า 

 นายภัตตภติกะนั้นท าการรับจ้างตลอด ๓ ปี ได้ถาดอาหารแล้ว ไม่ทันวางอาหาร 
แม้ก้อนเดียวในปากเพื่อบรรเทาความอยากได้ ยกถาดอาหารขึ้นเดินไปสู่ส านักของ 
พระปัจเจกพุทธเจ้า ให้ถาดในมือของคนอื่นแล้ว ไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ เอามือซ้ายจับ
ถาดอาหาร เอามือขวาเกลี่ยอาหารลงในบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้า 

 พระปัจเจกพุทธเจ้าได้เอามือปิดบาตรเสียในเวลาท่ีอาหารยังเหลืออยู่กึ่งหนึ่ง 

 ครั้งนั้น นายภัตตภติกะนั้นเรียนท่านว่า ท่านขอรับ อาหารส่วนเดียวเท่านั้นผมไม่
อาจเพื่อจะแบ่งเป็น ๒ ส่วนได้ ท่านอย่าสงเคราะห์ผมในโลกนี้เลย ขอจงท าการสงเคราะห์ 
ในปรโลกเถิด ผมจะถวายท้ังหมดทีเดียว ไม่ให้เหลือ 

จริงอยู่ ทานท่ีบุคคลถวายไม่เหลือไว้เพื่อตนแม้แต่น้อยหนึ่ง ชื่อว่าทานไม่มีส่วนเหลือ 
ทานนั้นย่อมมีผลมาก นายภัตตภติกะนั้น เมื่อท าอย่างนั้นจึงได้ถวายหมด ไหว้อีกแล้ว เรียนว่า 
ท่านขอรับ ผมอาศัยถาดอาหารถาดเดียว ต้องท าการรับจ้างในเรือนของคนอื่นถึง ๓ ปี  
ได้เสวยทุกข์แล้ว บัดนี้ ขอความสุขจงมีแก่กระผมในท่ีท่ีบังเกิดแล้วเถิด ขอกระผมพึงมีส่วน
แห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วเถิด 

 พระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่า ขอจงสมคิดเหมือนแก้วสารพัดนึก ความด าริอันให้ 
ความใคร่ทุกอย่างจงบริบูรณ์แก่ท่าน เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญฉะนั้น 

 เมื่อจะท าอนุโมทนา จึงกล่าวว่า 

  สิ่งที่ท่านมุ่งหมายแล้ว จงส าเร็จพลันทีเดียว  ความด าริทั้งปวง จงเต็มเหมือน
พระจันทร์เพ็ญ สิ่งที่ท่านมุ่งหมายแล้ว จงส าเร็จพลันทีเดียว ความด าริทั้งปวง จงเต็ม
เหมือนแก้วมณีโชติรส ฉะนั้น 

 ในกาลต่อมา แม้พระราชาทรงสดับกรรมท่ีนายภัตตภติกะนี้ท าแล้ว จึงได้รับสั่งให้เรียก
เข้ามาเฝ้า แล้วพระราชทานทรัพย์ให้พันหนึ่ง ทรงรับส่วนบุญ ทรงพอพระทัย พระราชทาน
โภคะเป็นอันมาก แล้วก็ได้พระราชทานต าแหน่งเศรษฐีให้ เขาได้มีชื่อว่า ภัตตภติกเศรษฐี 
ภัตตภติกเศรษฐีนั้นเป็นสหายกับคันธเศรษฐี กินดื่มร่วมกัน ด ารงอยู่ตลอดอายุแล้ว จุติจาก
อัตภาพนั้นแล้ว ได้บังเกิดในเทวโลก เสวยสมบัติอันเป็นทิพย์ ๑ พุทธันดร 
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 ในพุทธุปบาทกาลนี้ ได้ถือปฏิสนธิในตระกูลอุปัฏฐากของพระสารีบุตรเถระ ในเมือง
สาวัตถี ครั้งนัน้ มารดาของทารกนั้นได้ครรภบริหารแล้ว โดยล่วงไป ๒-๓ วัน ก็เกิดแพ้ท้องว่า 
โอหนอ เราถวายโภชนะมีรส ๑๐๐ ชนิดแก่พระสารีบุตรเถระพร้อมด้วยภิกษุ ๕๐๐ รูป นุ่งผ้า
ย้อมฝาดแล้ว ถือขันทองนั่งอยู่ ณ ท้ายอาสนะ พึงบริโภคอาหารท่ีเหลือเดนของภิกษุท้ังหลาย
นั้น ดังนี้แล้ว ท าตามความคิดนั้น บรรเทาความแพ้ท้องแล้ว 

 นางแม้ในกาลมงคลอื่น ๆ ถวายทานอย่างนั้นเหมือนกัน คลอดบุตรแล้ว ในวันตั้งชื่อ 
จึงเรียนพระเถระว่า จงให้สิกขาบทแก่ลูกชายของฉันเถิด ท่านผู้เจริญ 

 พระเถระถามว่า เด็กนั้นชื่อไร 

 เมื่อมารดาของเด็กเรียนว่า ท่านผู้เจริญ จ าเดิมแต่ลูกชายของฉันถือปฏิสนธิ ขึ้นชื่อ 
ว่าทุกข์ ไม่เคยมีแก่ใครในเรือนนี้ เพราะฉะนั้น ค าว่า สุขกุมาร นั่นแล ควรเป็นชื่อของเด็กนั้น 
จึงถือเอาค านั้น เป็นชื่อของเด็กนั้น ได้ให้สิกขาบทแล้ว 

 ในกาลนั้น ความคิดได้เกิดแก่มารดาของเด็กนั้นอย่างนี้ว่า เราจะไม่ท าลายอัธยาศัย
ของลูกชายเรา แม้ในกาลมงคลท้ังหลาย มีมงคลเจาะหูเป็นต้น นางก็ได้ถวายทานอย่างนั้น
เหมือนกัน 

 ฝ่ายกุมาร ในเวลามีอายุ ๗ ขวบ ก็พูดว่า คุณแม่ ผมอยากออกบวชในส านักของ 
พระเถระ นางตอบว่า ดีละ พ่อแม่จะไม่ท าลายอัธยาศัยของเจ้า ดังนี้แล้ว จึงนิมนต์พระเถระ
ให้ท่านฉันแล้ว ก็เรียนว่า ท่านผู้เจริญ ลูกชายของฉันอยากบวช ในเวลาเย็น จะน าเด็กนี้ไปสู่
วิหาร ส่งพระเถระไปแล้ว ให้ประชุมพวกญาติ กล่าวว่า ในเวลาท่ีลูกชายของฉันเป็นคฤหัสถ์ 
พวกเราท ากิจท่ีควรท าในวันนี้แหละ ดังนี้แล้ว จึงแต่งตัวลูกชายน าไปวิหาร ด้วยสิริโสภาค  
อันใหญ่ แล้วมอบถวายแก่พระเถระ 

 ฝ่ายพระเถระกล่าวกับสุขกุมารนั้นว่า พ่อ ธรรมดาการบวช ท าได้โดยยาก เจ้าอาจ
เพื่ออภิรมย์หรือ เมื่อสุขกุมารตอบว่า ผมท าตามโอวาทของท่าน ขอรับ จึงให้กัมมัฏฐาน  
ให้บวชแล้ว 

 แม้มารดาบิดาของสุขกุมารนั้น เมื่อท าสักการะในการบวช ก็ถวายโภชนะมี รส  
๑๐๐ ชนิดแก่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานในภายในวิหารนั่นเองตลอด ๗ วัน  
ในเวลาเย็นจึงได้ไปสู่เรือนของตน 

 ในวันท่ี ๘ พระสารีบุตรเถระ เมื่อภิกษุสงฆ์เข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาต ท ากิจท่ีควร
ท าในวิหารแล้ว จึงให้สามเณรถือบาตรและจีวร เข้าไปสู่บ้านเพ่ือบิณฑบาต 
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 ขณะเดินไปนั้น ท้ังสองพระเถระและสามเณรก็ได้ไปพบชาวนาก าลังไขน้ าเข้านา  
ไปพบช่างสรก าลังดัดลูกศร และไปพบช่างถากก าลังถากไม้เพื่อท าล้อเกวียนเป็นต้น เมื่อเห็น
บุคคลท าสิ่งเหล่านี้ สุขสามเณรได้เรียนถามพระสารีบุตรว่า สิ่งของท่ีไม่มีชีวิตท้ังหลาย   
คนสามารถท าให้เป็นไปตามปรารถนาได้ใช่หรือไม่ เมื่อพระเถระตอบว่าใช่ สุขสามเณรก็เกิด
ความคิดว่า หากเป็นเช่นนั้นจริง ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่คนเราถึงจะไม่สามารถฝึกจิตจนได้สมาธิ
และปัญญา สุขสามเณรจึงลาพระสารีบุตรเดินทางกลับวัดก่อน 

 ครั้งนั้น พระเถระให้ลูกกุญแจแก่สามเณรแล้ว ก็เข้าบ้านเพื่อบิณฑบาต สามเณรนั้น
ไปวิหารแล้ว เปิดห้องของพระเถระเข้าไป ปิดประตู นั่งหย่ังญาณลงในกายของตน 

 ด้วยเดชแห่งคุณของสามเณรนั้น อาสนะของท้าวสักกะแสดงอาการร้อน ท้าวสักกะ
พิจารณาดูว่า นี้เหตุอะไรหนอ เห็นสามเณรแล้ว ทรงด าริว่า สุขสามเณรถวายจีวรแก่
อุปชัฌาย์แล้ว กลับวิหารด้วยคิดว่า จะท าสมณธรรม ควรท่ีเราจะไปในท่ีนั้น จึงรับสั่งให้เรียก
ท้าวมหาราชท้ัง ๔ แล้วทรงส่งไปด้วยด ารัสสั่งว่า พ่อท้ังหลาย พวกท่านจงไป จงไล่นกท่ีมี
เสียงเป็นโทษใกล้ป่าแห่งวิหารให้หนีไป 

 ท้าวมหาราชท้ังหลาย กระท าตามนั้นแล้ว ก็พากันรักษาอยู่โดยรอบ 

 ท้าวสักกะทรงบังคับพระจันทร์และพระอาทิตย์ว่า พวกท่านจงยึดวิมานของตนๆ 
หยุดก่อน แม้พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็กระท าตามนั้น 

 แม้ท้าวสักกะเอง ก็ทรงรักษาอยู่ท่ีสายยู วิหารสงบเงียบ ปราศจากเสียง 

 สามเณรเจริญวิปัสสนาด้วยจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง บรรลุมรรคและผล ๓ แล้ว 

 พระเถระอันสามเณรกล่าวว่า ท่านพึงน าโภชนะมีรส ๑๐๐ ชนิดมา ดังนี้แล้ว ก็คิดว่า 
อันเราอาจเพื่อได้ในตระกูลของใครหนอ พิจารณาดูอยู่ ก็เห็นตระกูลอุปัฏฐากผู้สมบูรณ์ด้วย
อัธยาศัยตระกูลหนึ่ง จึงไปในตระกูลนั้น อันชนเหล่านั้นมีใจยินดีว่า ท่านผู้เจริญ ความดีอัน
ท่านผู้มาในท่ีนี้ในวันนี้กระท าแล้ว รับบาตรนิมนต์ให้นั่ง ถวายยาคูและของขบฉัน อันเขาเชิญ
กล่าวธรรมชั่วเวลาภัต จึงกล่าวสาราณียธรรมกถาแก่ชนเหล่านั้น ก าหนดกาล ยังเทศนา 
ให้จบแล้ว 

 คราวนั้น ชนท้ังหลายจึงถวายโภชนะมีรส ๑๐๐ ชนิดแก่พระเถระ เห็นพระเถระรับ
โภชนะแล้วประสงค์จะกลับ จึงเรียนว่า ฉันเถิดขอรับ พวกผมถวายโภชนะแม้อื่นอีก ให้พระเถระ
ฉันแล้ว ก็ถวายจนเต็มบาตรอีก 
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 พระเถระรับโภชนะแล้วก็รบีไปวิหาร ด้วยคิดว่า สามเณรของเราคงหิว 

 วันนั้น พระพุทธเจ้าเสด็จออกประทับนั่งในพระคันธกุฎีแต่เช้าตรู่ ทรงร าพึงว่า วันนี้ 
สุขสามเณรส่งบาตรและจีวรของอุปัชฌาย์แล้ว กลับไปแล้วตั้งใจว่า จะท าสมณธรรม กิจของ
เธอส าเร็จแล้วหรือ พระองค์ทรงเห็นความท่ีมรรคผลท้ัง ๓ อันสามเณรบรรลุแล้ว จึงทรง
พิจารณาแม้ยิ่งขึ้นไปว่า สุขสามเณรนี้อาจไหมหนอ เพื่อบรรลุพระอรหัตผลในวันนี้ ส่วนพระ
สารีบุตรรับภัตแล้ว ก็รีบออกด้วยคิดว่า สามเณรของเราคงหิว ถ้าเมื่อสามเณรยังไม่บรรลุ
อรหัตผล พระสารีบุตรน าภัตมาก่อน อันตรายก็จะมีแก่สามเณรนี้ ควรเราไปยึดอารักขาอยู่ท่ี
ซุ้มประตู 

 ครั้นทรงด าริแล้ว จึงเสด็จออกจากคันธกุฎี ประทับยืนยึดอารักขาอยู่ท่ีซุ้มประตู  
ฝ่ายพระเถระก็น าภัตมา ครั้งนั้น พระพุทธองค์ตรัสถามปัญหา ๔ ข้อกับพระเถระนั้น  

 ในท่ีสุดแห่งการวิสัชนาปัญหา สามเณรก็บรรลุอรหัตผล 

 พระพุทธเจ้าตรัสเรียกพระเถระมาแล้ว ตรัสว่า สารีบุตรจงไปเถิด จงให้ภัตแก่สามเณร
ของเธอ พระเถระไปถึงแล้วจึงเคาะประตู สามเณรออกมาท าวัตรแก่อุปัชฌาย์แล้ว 

 เมื่อพระเถระบอกว่า จงท าภัตกิจ ก็รู้ว่าพระเถระไม่มีความต้องการด้วยภัต เป็นเด็ก
มีอายุ ๗ ขวบ บรรลุพระอรหัตผลในขณะนั้นนั่นเอง ตรวจตราดูท่ีนั่งอันต่ า ท าภัตกิจแล้ว 
ก็ล้างบาตร 

 ในกาลนั้น ท้าวมหาราช ๔ องค์ ก็พากันเลิกการรักษา ถึงพระจันทร์พระอาทิตย์ 
ก็ปล่อยวิมาน แม้ท้าวสักกะก็ทรงเลิกอารักขาท่ีสายยู พระอาทิตย์ปรากฏคล้อยเลยท่ามกลาง
ฟ้าไปแล้ว 

 ภิกษุท้ังหลายพากันพูดว่า กาลเย็นปรากฏ สามเณรเพิ่งท าภัตกิจเสร็จเดี๋ยวนี้เอง 
ท าไมหนอ วันนี้เวลาเช้าจึงมาก เวลาเย็นจึงน้อย 

 พระพุทธเจ้าเสด็จมาตรัสถามว่า ภิกษุท้ังหลาย บัดนี้ เธอท้ังหลายนั่งประชุมกันด้วย 
เรื่องอะไรหนอ เมื่อภิกษุท้ังหลายทูลว่า พระเจ้าข้า วันนี้ เวลาเช้ามาก เวลาเย็นน้อย สามเณร 
เพิ่งฉันภัตเสร็จเดี๋ยวนี้เอง ก็แลเป็นไฉน พระอาทิตย์จึงปรากฏคล้อยเคลื่อนท่ามกลางฟ้าไป 
จึงตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ในเวลาท าสมณธรรมของผู้มีบุญท้ังหลาย ย่อมเป็นเช่นนั้น ก็ในวันนี้ 
ท้าวมหาราช ๔ องค์ยึดอารักขาไว้โดยรอบ พระจันทร์และพระอาทิตย์ได้ยึดวิมานหยุดอยู่ 
ท้าวสักกะทรงยึดอารักขาท่ีสายยู ถึงเราก็ยึดอารักขาอยู่ท่ีซุ้มประตู 
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 วันนี้ สุขสามเณรเห็นคนไขน้ าเข้าเหมือง ช่างศรดัดศรให้ตรง ช่างถาก ถากทัพ
สัมภาระท้ังหลาย มีล้อเป็นต้นแล้ว ฝึกตน บรรลุอรหัตผลแล้ว ดังนี้ 

 ๑๙. วนวาสีติสสสามเณร 

 ในอดีตกาล วนวาสีติสสสามเณร เกิดเป็น สหายของวังคันตพราหมณ์ ผู้บิดาของ
พระสารีบุตรเถระ ชื่อ มหาเสนพราหมณ์ อยู่ในเมืองราชคฤห์ วันหนึ่ง พระสารีบุตรเถระ
เท่ียวบิณฑบาต ได้ไปยังประตูเรือนของพราหมณ์นั้น เพ่ืออนุเคราะห์เขา 

 แต่พราหมณ์นั้นมีสมบัติหมดเสียแล้ว กลับเป็นคนยากจน เขาคิดว่า บุตรของเรามา
เพื่อเท่ียวบิณฑบาตท่ีประตูเรือนของเรา แต่เราเป็นคนยากจน บุตรของเราเห็นจะไม่ทราบ
ความท่ีเราเป็นคนยากจน ไทยธรรมอะไร ๆ ของเราก็ไม่มี เมื่อไม่อาจจะเผชิญหน้าพระเถระ
นั้นได้จึงหลบเสีย ถึงในวันอื่น แม้พระเถระได้ไปอีก พราหมณ์ก็ได้หลบเสียอย่างนั้นเหมือนกัน 
เขาคิดอยู่ว่า เราได้อะไร ๆ แล้วนั่นแหละจะถวาย แต่ก็ไม่ได้อะไร ๆ 

 ภายหลังวันหนึ่ง เขาได้ถาดเต็มด้วยข้าวปายาสพร้อมกับผ้าสาฎกเนื้อหยาบ ในท่ี
บอกลัทธิของพราหมณ์แห่งหนึ่ง ถือไปถึงเรือน นึกถึงพระเถระขึ้นได้ว่า การท่ีเราถวาย
บิณฑบาตนี้แก่พระเถระ ควร 

 ในขณะนั้นนั่นเอง แม้พระเถระเข้าฌาน ออกจากสมาบัติแล้ว เห็นพราหมณ์นั้น  
คิดว่า พราหมณ์ได้ไทยธรรมแล้ว หวังอยู่ซึ่งการมาของเรา การท่ีเราไปในท่ีนั้น ควร ดังนี้แล้ว 
จึงห่มผ้าสังฆาฏิ ถือบาตร แสดงตนยืนอยู่ท่ีประตูเรือนของพราหมณ์นั้น พอเห็นพระเถระ
เท่านั้น จิตของพราหมณ์เลื่อมใสแล้ว 

 ล าดับนั้น เขาเข้าไปหาพระเถระ ไหว้แล้ว ท าปฏิสันถาร นิมนต์ให้นั่งภายในเรือน 
ถือถาดอันเต็มด้วยข้าวปายาส เกลี่ยลงในบาตรของพระเถระ พระเถระรับกึ่งหนึ่งแล้วจึงเอา
มือปิดบาตร 

 ทีนั้น พราหมณ์กล่าวกับพระเถระว่า ท่านผู้เจริญ ข้าวปายาสนี้สักว่าเป็นส่วนของ
คนเดียวเท่านั้น ขอท่านจงท าความสงเคราะห์ในปรโลกแก่กระผมเถิด อย่าท าความสงเคราะห์ 
ในโลกนี้เลย กระผมปรารถนาถวายไม่ให้เหลือทีเดียว ดังนี้แล้ว จึงเกลี่ยลงท้ังหมด พระเถระ
ฉันในท่ีนั้นนั่นเอง ครั้นในเวลาเสร็จภัตกิจ เขาถวายผ้าสาฎกแม้นั้นแก่พระเถระ ไหว้แล้ว 
กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญ ขอให้กระผมพึงบรรลุธรรมท่ีท่านเห็นแล้วเหมือนกัน 
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 พระเถระท าอนุโมทนาแก่พราหมณ์นั้นว่า จงส าเร็จอย่างนั้น พราหมณ์ ลุกขึ้นจาก
อาสนะหลีกไป เท่ียวจาริกโดยล าดับ ได้ถึงวัดพระเชตวันแล้ว 

 ก็ทานท่ีบุคคลถวายแล้วในคราวท่ีตนตกยาก ย่อมท าผู้ถวายให้ร่าเริงอย่างยิ่ง 
เพราะฉะนั้น แม้พราหมณ์ถวายทานนั้นแล้ว มีจิตเลื่อมใส เกิดโสมนัสแล้ว ได้ท าความสิเนหา
มีประมาณยิ่งในพระเถระ ด้วยความสิเนหาในพระเถระ พราหมณ์นั้นท ากาละแล้ว ถือปฏิสนธิ
ในสกุลอุปัฏฐากของพระเถระในเมืองสาวัตถี 

 ก็ในขณะนั้น มารดาของเขาบอกแก่สามีว่า สัตว์เกิดในครรภ์ตั้งขึ้นในท้องของฉัน 
สามีได้ให้เครื่องบริหารครรภ์แก่มารดาของทารกนั้นแล้ว เมื่อนางเว้นการบริโภคอาหารวัตถุ  
มีของร้อนจัด เย็นนัก และเปรี้ยวนัก เป็นต้น รักษาครรภ์อยู่โดยสบาย ความแพ้ท้องเห็น 
ปานนี้เกิดขึ้นว่า ไฉนหนอ เราพึงนิมนต์ภิกษุ ๕๐๐ รูป มีพระสารีบุตรเถระเป็นประธานให้นั่ง
ในเรือน ถวายข้าวปายาสเจือด้วยน้ านมล้วน แม้ตนเองนุ่งห่มผ้ากาสาวะ ถือขันทอง  นั่งใน
ท่ีสุดแห่งอาสนะ แล้วบริโภคข้าวปายาสอันเป็นเดนของภิกษุประมาณเท่านี้ 

  ได้ยินว่า ความแพ้ท้องในเพราะการนุ่งห่มผ้ากาสาวะนั้นของนาง ได้เป็นบุรพนิมิต
แห่งการบรรพชาในพระพุทธศาสนาของบุตรในท้อง 

 ล าดับนั้น พวกญาติของนางคิดว่า ความแพ้ท้องของธิดาพวกเราประกอบด้วยธรรม 
ดังนี้แล้ว จึงถวายข้าวปายาสเจือด้วยน้ านมล้วน แก่ภิกษุ ๕๐๐ รูป มีพระสารีบุตรเถระเป็น
ประธาน แม้นางก็นุ่งผ้ากาสาวะผืนหนึ่ง ห่มผืนหนึ่ง ถือขันทองนั่งในท่ีสุดแห่งอาสนะ บริโภค
ข้าวปายาสอันเป็นเดนของภิกษุความแพ้ท้องสงบแล้ว 

 ในมงคลท่ีเขากระท าแล้วในระหว่าง ๆ แก่นางนั้น ตลอดเวลาสัตว์เกิดในครรภ์
คลอดก็ดี ในมงคลท่ีเขากระท าแก่นางผู้คลอดบุตร โดยล่วงไป ๑๐ เดือนก็ดี พวกญาติก็ได้
ถวายข้าวมธุปายาสมีน้ าน้อยแก่ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป มีพระสารีบุตรเถระเป็นประธาน
เหมือนกัน 

 ได้ยินว่า นี่เป็นผลแห่งข้าวปายาสท่ีทารกถวายแล้วในเวลาท่ีตนเป็นพราหมณ์ 
ในกาลก่อน 

 ก็ในวันมงคลท่ีพวกญาติกระท าในวันท่ีทารกเกิด พวกญาติให้ทารกนั้นอาบน้ าแต่
เช้าตรู่ ประดับแล้วให้นอนเบื้องบนผ้ากัมพลมีค่าแสนหนึ่ง บนท่ีนอนอันมีสิริ 
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 ทารกนั้นนอนอยู่บนผ้ากัมพล แลดูพระเถระแล้ว คิดว่า พระเถระนี้เป็นบุรพาจารย์
ของเรา เราได้สมบัตินี้เพราะอาศัยพระเถระนี้ การท่ีเราท าการบริจาคอย่างหนึ่งแก่ท่านผู้นี้ 
ควร อันญาติน าไปเพื่อประโยชน์แก่การรับสิกขาบท ได้เอานิ้วก้อยเกี่ยวผ้ากัมพลนั้นยึดไว้ 

 ครั้งนั้น ญาติท้ังหลายของทารกนั้นคิดว่า ผ้ากัมพลคล้องท่ีนิ้วมือแล้ว จึงปรารภจะ
น าออก ทารกนั้นร้องไห้ พวกญาติกล่าวว่า ขอพวกท่านจงหลีกไปเถิด ท่านท้ังหลายอย่ายัง
ทารกให้ร้องไห้เลย ดังนี้แล้ว จึงน าไปพร้อมกับผ้ากัมพล ในเวลาไหว้พระเถระ ทารกนั้น  
ชักนิ้วมือออกจากผ้ากัมพล ให้ผ้ากัมพลตกลง ณ ที่ใกล้เท้าของพระเถระ 

 ล าดับนั้น พวกญาติไม่กล่าวว่า เด็กเล็กไม่รู้กระท าแล้ว กล่าวว่า ท่านเจ้าข้า ผ้าอัน
บุตรของพวกข้าพเจ้าถวายแล้ว จงเป็นอันบริจาคแล้วเถิด ดังนี้แล้ว กล่าวต่อไปว่า ท่านเจ้าข้า 
ขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้สิกขาบทแก่ทาสของท่าน ผู้ท าการบูชาด้วยผ้ากัมพลนั่นแหละ อันมี
ราคาแสนหนึ่ง 

 พระเถระถามว่า เด็กนี้ชื่ออะไร  พวกญาติตอบว่า ชื่อเหมือนกับพระคุณเจ้า ขอรับ 

 พระเถระอุทานว่า นี่ชื่อ ติสสะ ได้ยินว่า พระเถระ ในเวลาเป็นคฤหัสถ์ ได้มีชื่อว่า 
อุปติสสมาณพ แม้มารดาของเด็กนั้น ก็คิดว่า เราไม่ควรท าลายอัธยาศัยของบุตร พวกญาติ 
ครั้นกระท ามงคลต่าง ๆ มีการตั้งชื่อ การบริโภคอาหาร การเจาะหู การนุ่งผ้าการโกนจุกของ
เด็กนั้นก็ได้ถวายข้าวมธุปายาสมีน้ าน้อยแก่ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป มีพระสารีบุตรเถระเป็น
ประธาน 

 เด็กน้อยเจริญวัยแล้ว ในเวลามีอายุ ๗ ขวบ กล่าวกับมารดาว่า แม่ ฉันขอบวชใน
ส านักของพระเถระ มารดารับว่า ดีละ ลูก เมื่อก่อนแม่ก็ได้หมายใจไว้ว่า เราไม่ควรท าลาย
อัธยาศัยของลูก เจ้าจงบวชเถิดลูก ดังนี้แล้ว ให้คนนิมนต์พระเถระมา ถวายภิกษาแก่  
พระเถระแล้วกล่าวว่า ท่านเจ้าข้า ทาสของท่านกล่าวว่า ขอบวช พวกดิฉันจะพาทาสของ
ท่านนี้ไปสู่วิหารในเวลาเย็นแล้วส่งพระเถระกลับไป ในเวลาเย็นพาบุตรไปสู่วิหารด้วย
สักการะและสัมมานะเป็นอันมากแล้วก็มอบถวายพระเถระ    

 พระเถระกล่าวกับเด็กนั้นว่า ติสสะ ชื่อว่าการบวชเป็นของท่ีท าได้ยาก เมื่อความ
ต้องการด้วยของร้อนมีอยู่ ย่อมได้ของเย็น เมื่อความต้องการด้วยของเย็นมีอยู่ ย่อมได้ของร้อน 
ชื่อว่า นักบวชท้ังหลายย่อมเป็นอยู่โดยล าบาก ก็เธอเสวยความสุขมาแล้ว 

 ติสสะเรียนว่า ท่านขอรับ ผมสามารถท าได้ทุกอย่าง ตามท่ีท่านบอกแล้ว  พระเถระ
กล่าวว่า ดีละ แล้วบอกตจปัญจกกัมมัฏฐาน ด้วยสามารถแห่งการกระท าไว้ในใจโดยความ
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เป็นของปฏิกูลแก่เด็กนั้น ให้บวชแล้ว มารดาบิดาท าสักการะแก่บุตรผู้บวชแล้ว ได้ถวายข้าว
มธุปายาสมีน้ าน้อยแก่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ในวิหารนั่นเองสิ้น ๗ วัน ฝ่าย
ภิกษุท้ังหลายโพนทะนาว่า เราท้ังหลายไม่สามารถจะฉันข้าวมธุปายาสมีน้ าน้อยเป็นนิตย์ได้ 
มารดาบิดาแม้ของสามเณรนั้น ได้ไปสู่เรือนในเวลาเย็นในวันท่ี ๗ ในวันท่ี ๘ สามเณรเข้าไป
บิณฑบาตกับภิกษุทั้งหลาย 

 เมื่อสามเณรนั้นอยู่ในวัดพระเชตวัน พวกเด็กท่ีเป็นญาติมาสู่ส านักพูดจาปราศรัย
เนือง ๆ สามเณรคิดว่า เราเมื่ออยู่ในท่ีนี้ เด็กท่ีเป็นญาติมาพูดอยู่ ไม่อาจท่ีจะไม่พูดได้ ด้วยการ
เนิ่นช้า คือ การสนทนากับเด็กเหล่านี้ เราไม่อาจท าท่ีพึ่งแก่ตนได้ ไฉนหนอ เราเรียนกัมมัฏฐาน 
ในส านักของพระพุทธเจ้าแล้ว พึงเข้าไปสู่ป่า 

 ติสสสามเณรเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ถวายบังคมแล้ว ทูลขอให้พระองค์ตรัสบอก
กัมมัฏฐานจนถึงอรหัตผล ไหว้พระอุปัชฌายะแล้ว ถือบาตรและจีวรออกไปจากวิหาร คิดว่า 
ถ้าเราอยู่ในท่ีใกล้ไซร้ พวกญาติจะร้องเรียกเราไป จึงได้ไปสิ้นทางประมาณ ๑๒๐ โยชน์ ครั้งนั้น 
สามเณรเดินไปทางประตูบ้านแห่งหนึ่ง เห็นชายแก่คนหนึ่ง จึงถามว่า อุบาสก วิหารในป่า
ของภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในประเทศนี้มีไหม 

 อุบาสกตอบว่า มี ขอรับ  สามเณรกล่าวว่า ถ้าอย่างนั้น ขอท่านช่วยบอกทางแก่ฉัน 

 ก็ความรักเพียงดังบุตรเกิดขึ้นแล้วแก่อุบาสก เพราะเห็นสามเณรนั้น ล าดับนั้น อุบาสก 
ยืนอยู่ในท่ีนั้นนั่นเอง ไม่บอกแก่สามเณร กล่าวว่า มาเถิดขอรับ ผมจะบอกแก่ท่าน ได้พา
สามเณรไปแล้ว สามเณร เมื่อไปกับอุบาสกแก่นั้น เห็นประเทศ ๖ แห่ง ๕ แห่ง อันประดับ
ด้วยดอกไม้และผลไม้ต่าง ๆ ในระหว่างทาง จึงถามว่า ประเทศนี้ชื่ออะไร อุบาสก 

 ฝ่ายอุบาสกนั้นบอกชื่อประเทศเหล่านั้นแก่สามเณร ถึงวิหารอันตั้งอยู่ในป่าแล้ว 
กล่าวว่า ท่านขอรับ ท่ีนี่เป็นท่ีสบาย ขอท่านจงอยู่ในท่ีนี้เถิด แล้วถามชื่อว่า ท่านชื่ออะไร 
ขอรับ เมื่อสามเณรบอกว่า ฉันชื่อวนวาสีติสสะ อุบาสก จึงกล่าวว่า พรุ่ งนี้ ท่านควรไปเท่ียว
บิณฑบาตในบ้านของพวกกระผม แล้วกลับไปสู่บ้านของตน บอกแก่พวกมนุษย์ว่า สามเณร
ชื่อวนวาสีติสสะมาสู่วิหารแล้ว ขอท่านจงจัดแจงอาหารวัตถุมียาคูและภัตเป็นต้น เพื่อ
สามเณรนั้น 

 ครั้งแรกทีเดียว สามเณรเป็นผู้ชื่อว่า ติสสะ แต่นั้นได้ชื่อ ๓ ชื่อเหล่านี้คือ ปิณฑปาต
ทายกติสสะ กัมพลทายกติสสะ วนวาสีติสสะ ได้ชื่อ ๔ ชื่อภายในอายุ ๗ ปี รุ่งขึ้น สามเณร
เข้าไปบิณฑบาตยังบ้านนั้นแต่เช้าตรู่ พวกมนุษย์ถวายภิกษา ไหว้แล้ว สามเณรกล่าวว่า  
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ขอท่านท้ังหลายจงถึงซึ่งความสุข จงพ้นจากทุกข์เถิด แม้มนุษย์คนหนึ่งถวายภิกษาแก่
สามเณรแล้ว ก็ไม่สามารถจะกลับไปยังเรือนได้อีก ทุกคนได้ยืนแลดูอยู่ แม้สามเณรนั้นก็รับ
อาหารพอยังอัตภาพให้เป็นไปเพื่อตน ชาวบ้านท้ังสิ้นหมอบลง แทบเท้าของสามเณรแล้ว 
กล่าวว่า ท่านเจ้าข้า เมื่อท่านอยู่ในท่ีนี้ตลอดไตรมาสนี้ พวกกระผมขอรับสรณะ ๓ ตั้งอยู่ 
ในศีล ๕ จะท าอุโบสถกรรม ๘ ครั้งต่อเดือน ขอท่านจงให้ปฏิญญาแก่กระผมท้ังหลาย  
เพ่ือประโยชน์แห่งการอยู่ในท่ีนี้ 

 สามเณรก าหนดอุปการะ จึงให้ปฏิญญาแก่มนุษย์เหล่านั้น เท่ียวบิณฑบาตในบ้านนั้น
เป็นประจ า ก็ในขณะท่ีเขาไหว้แล้ว ๆ กล่าวเฉพาะ ๒ บทว่า ขอท่านท้ังหลายจงถึงซึ่งความสุข 
จงพ้นจากทุกข์ ดังนี้แล้ว หลีกไป สามเณรให้เดือนท่ี ๑ และเดือนท่ี ๒ ล่วงไปแล้ว ณ ท่ีนั้น 
เมื่อเดือนท่ี ๓ ล่วงไป ก็บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา 

 ครั้นเวลาปวารณาออกพรรษาแล้ว พระอุปัชฌายะของสามเณรเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า 
ถวายบังคมแล้ว กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จะไปยังส านักติสสสามเณร 

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า ไปเถิด สารีบุตร 

 พระสารีบุตรเถระ เมื่อพาภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ซึ่งเป็นบริวารของตนหลีกไป 
กล่าวว่า โมคคัลลานะผู้มีอายุ กระผมจะไปยังส านักติสสสามเณร พระโมคคัลลานเถระกล่าวว่า 
ท่านผู้มีอายุ แม้กระผมก็จะไปด้วย ดังนี้แล้ว ก็ออกไปพร้อมกับภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป 

 พระมหาสาวกท้ังปวง คือพระมหากัสสปเถระ พระอนุรุทธเถระ พระอุบาลีเถระ  
พระปุณณเถระเป็นต้น ออกไปพร้อมกับภิกษุประมาณรูปละ ๕๐๐ รูป โดยอุบายนั้นแล 
บริวารของพระมหาสาวกแม้ท้ังหมด ได้เป็นภิกษุประมาณ ๔ หมื่นรูป 

 พระพุทธเจ้าเสด็จไปเหมือนกัน เมื่อถึงป่าท่ีสามเณรพ านักอยู่ จึงเสด็จขึ้นบนยอด
ภูเขาแล้วตรัสถามสามเณรว่า เห็นอะไรบ้าง ได้รับค าตอบว่า เห็นมหาสมุทร ตรัสถามต่อว่า 
คิดอย่างไร ได้รับค าตอบว่า น้ าตาของคนเราท่ีร้องไห้ในเมื่อถึงทุกข์ยังมากกว่าน้ าในมหาสมุทร 
ท้ัง ๔ จึงตรัสว่า ถูกต้องแล้ว ติสสะ พระพุทธองค์ตรัสถามถึงท่ีพักอาศัยของสามเณร  
เมื่อทราบว่า อยู่ท่ีเงื้อมเขา จึงตรัสถามสามเณรว่า เมื่ออยู่ท่ีเงื้อมเขาคิดอย่างไร สามเณร
กราบทูลว่า สถานท่ีท่ีสัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลก พระพุทธองค์จึงตรัสว่า ถูกต้องแล้ว ติสสะ 
ชื่อว่าสถานท่ีแห่งสัตว์เหล่านี้ผู้ท่ีไม่นอนตายบนแผ่นดินไม่มี 

 ครั้นแล้ว พระพุทธเจ้าเสด็จหลีกไปพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ส่วนวนวาสีติสสสามเณร  
ได้พ านักอยู่ในป่านั้นต่อไป 
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 ๒๐. สุมนสามเณร 

 พระอนุรุทธเถระ เป็น ๑ ใน ๘๐ พระอัครสาวกผู้ใหญ่ ท่ีได้รับการยกย่องจาก
พระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะ ผู้เลิศกว่าภิกษุท้ังหลาย ผู้มีทิพยจักษุญาณ เป็นโอรสท่ีพระบิดา
ถวายให้เป็นบริวารแด่เจ้าชายสิทธัตถะ ในคราวท่ีเจ้าชายสิทธัตถะประสูติ 

 ครั้นเมื่อพระบรมโพธิสัตว์ เสด็จออกทรงผนวชและตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว 
อนุรุทธะพร้อมกับพระโอรสของเจ้าศากยะห้าพระองค์ มีเจ้าภัททิยะเป็นประมุข เข้าไปเฝ้า
พระศาสดาท่ี อนุปิยอัมพวัน ทรงผนวชแล้ว 

 ก็ครั้นผนวชแล้ว พระอนุรุทธะเป็นผู้ปฏิบัติชอบ ท าให้แจ้งวิชชา ๓ โดยล าดับ นั่งอยู่
บนอาสนะเดียว สามารถเล็งดูโลกธาตุพันหนึ่งได้ด้วยทิพยจักษุ ดุจผลมะขามป้อมท่ีบุคคลวาง
ไว้บนฝ่ามือฉะนั้น จึงเปล่งอุทานขึ้นว่า  

 เราย่อมระลึกได้ซึ่งบุพเพนิวาส  ทิพยจักษุ เราก็ช าระแล้ว 

 เราเป็นผู้ได้วิชชา ๓ เป็นผู้ถึงฤทธิ์ ค าสอนของพระพุทธเจ้า อันเราท าแล้ว 

 พิจารณาดูว่า เราท ากรรมอะไรหนอ จึงได้สมบัตินี้ ทราบได้ว่า เราได้ตั้งความปรารถนา 
ไว้แทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระ ทราบต่อไปอีกว่า เราท่องเท่ียวอยู่
ในสงสาร ในกาลชื่อโน้น ได้อาศัยสุมนเศรษฐี ในเมืองพาราณสีเลี้ยงชีพ เป็นผู้ชื่อว่าอันนภาระ 
ดังนี้แล้ว กล่าวว่า  

 ในกาลก่อน เราเป็นผู้ชื่อว่าอันนภาระ เป็นคนเข็ญใจ ขนหญ้า 

 เราถวายบิณฑบาตแก่พระอุปริฏฐปัจเจกพุทธะ ผู้มียศ 

 ครั้งนั้น ท่านได้มีความปริวิตกว่า สุมนเศรษฐีผู้เป็นสหายของเรา ได้กหาปณะแล้ว
รับเอาส่วนบุญจากบิณฑบาตซึ่งเราถวายแก่พระอุปริฏฐปัจเจกพุทธะในกาลนั้น บัดนี้ เกิดใน
ท่ีไหนหนอแล 

 ทีนั้น ท่านได้เล็งเห็นเศรษฐีนั้นว่า บ้านชื่อว่ามุณฑนิคม มีอยู่ท่ีเชิงเขาใกล้ดงไฟไหม้ 
อุบาสกชื่อมหามุณฑะ ในมุณฑนิคมนั้น มีบุตรสองคน คือมหาสุมนะและจูฬสุมนะ ในบุตร
สองคนนั้น สุมนเศรษฐีเกิดเป็นจูฬสุมนะ ก็ครั้นเห็นแล้ว คิดว่า เมื่อเราไปในท่ีนั้น อุปการะ  
จะมีหรือไม่มีหนอ ท่านใคร่ครวญอยู่ได้เห็นเหตุนี้ว่า เมื่อเราไปในท่ีนั้น จูฬสุมนะนั้นมีอายุ  
๗ ขวบเท่านั้นจะขอออกบวช และจะบรรลุอรหัตผลในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเอง 
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 ก็แลท่านครั้นเห็นแล้ว เมื่อกาลฝนใกล้เข้ามา จึงไปทางอากาศลงท่ีประตูบ้าน  
ส่วนมหามุณฑอุบาสกเป็นผู้คุ้นเคยของพระเถระแม้ในกาลก่อนเหมือนกัน เขาเห็นพระเถระ
ครองจีวรในเวลาบิณฑบาต จึงกล่าวกับมหาสุมนะผู้บุตรว่า พ่อ พระผู้เป็นเจ้าอนุรุทธเถระ
ของเรามาแล้ว เจ้าจงไปรับบาตรของท่านให้ทันเวลาท่ีใคร ๆ คนอื่นยังไม่รับบาตรของท่านไป 
พ่อจะให้เขาปูอาสนะไว้ 

 มหาสุมนะได้ท าอย่างนั้นแล้ว อุบาสกอังคาสพระเถระภายในเรือนโดยเคารพแล้ว  
รับปฏิญญาเพื่อต้องการแก่การอยู่จ าพรรษาตลอดไตรมาส พระเถระรับนิมนต์แล้ว 

 ครั้งนั้น อุบาสกปฏิบัติพระเถระตลอดไตรมาส เป็นเหมือนปฏิบัติอยู่วันเดียว ในวัน
มหาปวารณา จึงน าไตรจีวรและอาหารวัตถุมีน้ าอ้อย น้ ามัน และข้าวสารเป็นต้นมาแล้ว  
วางไว้ใกล้เท้าของพระเถระ เรียนว่า ขอพระผู้เป็นเจ้าจงรับเถิด ขอรับ 

 พระเถระกล่าวว่า อย่าเลยอุบาสก ความต้องการด้วยวัตถุนี้ของฉัน ไม่มี 
 อุบาสกเรียนว่า ท่านผู้เจริญ นี่ชื่อว่า วัสสาวาสิกลาภ (คือลาภอันเกิดแก่ผู้อยู่จ าพรรษา) 

ขอพระผู้เป็นเจ้าจงรับวัตถุนั้นไว้เถิด 

 พระเถระกล่าวว่า  ช่างเถิด อุบาสก 

 อุบาสกถามว่า  ท่านย่อมไม่รับเพื่ออะไร ขอรับ 

 พระเถระตอบว่า  แม้สามเณรผู้เป็นกับปิยการก ในส านักของฉันก็ไม่มี 
 อุบาสกเรียนว่า  ท่านผู้เจริญ ถ้าอย่างนั้น มหาสุมนะผู้เป็นบุตรของกระผมจักเป็น

สามเณร 

 พระเถระกล่าวว่า  อุบาสก ความต้องการด้วยมหาสุมนะของฉัน ก็ไม่มี 
 อุบาสกเรียนว่า  ท่านผู้เจริญ ถ้าอย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้าจงให้จูฬสุมนะ บวชเถิด 

 พระเถระกล่าวว่า ดีละ แล้วให้จูฬสุมนะบวช จูฬสุมนะนั้นบรรลุอรหัตในเวลาปลงผม 
เสร็จนั่นเอง 

 พระเถระอยู่ในท่ีนั้นกับจูฬสุมนสามเณรนั้นประมาณกึ่งเดือนแล้ว ลาพวกญาติ 
ของเธอว่า พวกฉันจะเฝ้าพระพุทธเจ้า ดังนี้แล้วไปทางอากาศ ลงท่ีกระท่อมอันตั้งอยู่ในป่า  
ในหิมวันตประเทศ 

 ดึกคืนนั้น ท่านพระอนุรุทธเถระเกิดปวดท้องด้วยก าลังลมเสียดท้อง สามเณรจึงถาม
ว่ากระผมควรจะท ายาเช่นไรดีขอรับ 
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 พระเถระกล่าวว่า เอาเนยใสผสมกับน้ าจากสระอโนดาตจึงจะหาย เธอถือเอาขวด
น้ านี้ไปใส่มาเถิด พญานาคท่ีอยู่ท่ีสระนั้นเป็นเพื่อนกับเรา เธอบอกเขาว่าฉันใช้ให้มาเอา  
เขาก็ถวาย ขอรับ 

 สามเณรรับค าแล้วเหาะไป พอดีวันนั้นเป็นวันจัดงานเลี้ยงของพญานาคพอดี และ
นาคก็ก าลังดูนางร าฟ้อนร าอย่างสบายอารมณ์ พอเห็นสามเณรเหาะข้ามหัวตัวเองไปก็โกรธ 
เพราะปกติพวกพญานาคนั้นขี้โกรธอยู่แล้ว จึงอยากลองฤทธิ์สามเณร จึงแผ่ขยายพังพานเจ็ด
หัวของตัวเองปิดสระอโนดาตกว้าง ๑๕๐ โยชน์จนหมด (๑ โยชน์ เท่ากับ ๑๖ กิโลเมตร) 
สามเณรรู้ว่านาคโกรธจึงกล่าวว่า 

 ดูก่อนท่านพญานาค อาตมา มาตักน้ าตามค าสั่งของอุปัชฌาย์ ขอท่านจงให้น้ าแก่
อาตมาเถิด พญานาคกล่าวว่า แม่น้ าใหญ่มีตั้งห้าสาย ท าไมท่านไม่ไปเอา ท าไมต้องมาเอาท่ีนี่ 

 สามเณรตอบว่า อาตมาต้องน าน้ าจากท่ีนี่ไปผสมยา อาการของอุปัชฌาย์จึงจะหาย 
ขอท่านจงให้น้ าเถิด พญานาคกล่าวว่า ถ้าท่านมีปัญญาท่านก็เอาไปสิ 

 สามเณรรู้ว่าพญานาคโกรธและกลั่นแกล้ง จึงเข้าฌานแยกร่างไปหาท้าวมหาพรหม
ชั้นต่าง ๆ ๑๖ ชั้น ยกเว้นพรหมท่ีไม่มีสัญญี (รูปร่าง) จากนั้นก็เชิญพรหมท้ังหมดมาดูศึกของ
ตนเองและพญานาคท่ีหลังสระน้ า สามเณรถามพญานาคอีกว่า 

 ท่านจะให้น้ าแก่อาตมาได้หรือไม่ 
 พญานาคตอบว่า ถ้าท่านมีปัญญาก็เอาไป 

 สามเณรเณรถามสามครั้งเพื่อยืนยันตามธรรมเนียม จึงเนรมิตร่างให้ใหญ่กว่าพรหม
ท่ีมาประชุมกันท้ังหมดแล้วเอาเท้าเหยียบหัวพญานาคจากขนาด ๑๕๐ โยชน์ พญานาคถูกกด
จนเหลือเท่าฝาทัพพี จมลงไปในน้ า เกลียวน้ าพุ่งขึ้นสูงจนเท่าล าตาลเจ็ดต้น สามเณรเอาขวด
รองรับน้ าท่ีตกลงมา เหล่าพรหมท้ังหลายสาธุการจนดังก้องไปท่ัวบริเวณ พญานาคเห็นพรหม
ก็รู้ว่าเรื่องของตนกระจายแน่ๆ จึงโกรธสามเณรยิ่งกว่าเดิมและเหาะตามสามเณรไป แต่เหาะ
อย่างไรก็เหาะไม่ทัน สามเณรเหาะมาถึงและถวายน้ าแก่พระเถระ พญานาคร้องห้ามว่า 

 อย่าฉันนะท่าน น้ านี่ไม่สมควรจะฉัน  สามเณรเรียนว่า ฉันเถอะขอรับ พญานาค
อนุญาตแล้ว พระเถระรู้ว่าสามเณรใช้ฤทธิ์ปราบนาค จึงฉันน้ าผสมเนยใส อาพาธก็ระงับ  
แล้วถามพญานาคว่า ท่านมาท าไม 

 พญานาคตอบว่า กระผมจะฆ่าเณรนี่ ฉีกอก ควักหัวใจแล้วโยนไปภูเขาหิมาลัยโน่น 
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 พระเถระกล่าวว่า มหาราช สามเณรมีอานุภาพมาก ท่านไม่สามารถสู้รบกับสามเณรได้ 
ควรให้สามเณรนั้นอดโทษแล้วกลับไปเสียเถิด พญานาคนั้นย่อมรู้อานุภาพของสามเณรได้ดี 
แต่ติดตามมาเพราะความละอาย 

 ล าดับนั้น พญานาคให้สามเณรนั้นอดโทษตามค าของพระเถระ ท าความชอบพอกัน
ฉันมิตรกับเธอ จึงกล่าวว่า จ าเดิมแต่กาลนี้ เมื่อความต้องการด้วยน้ าในสระอโนดาตมีอยู่   
กิจด้วยการมาแห่งพระผู้เป็นเจ้าย่อมไม่มี พระผู้เป็นเจ้าพึงส่งข่าวไปถึงข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเอง
จะน าน้ ามาถวาย ดังนี้แล้วหลีกไป แม้พระเถระก็พาสามเณรไปแล้ว 

 พระพุทธเจ้าทรงทราบการมาแห่งพระเถระ ประทับนั่งทอดพระเนตรอยู่บนปราสาท
ของมิคารมารดา ถึงพวกภิกษุก็เห็นพระเถระซึ่งก าลังมา ลุกขึ้นต้อนรับ รับบาตรและจีวร  

 ครั้งนั้น ภิกษุบางพวกจับสามเณรท่ีศีรษะบ้าง ท่ีหูท้ัง ๒ บ้าง ท่ีแขนบ้าง พลางเขย่า 
กล่าวว่า ไม่กระสันหรือ สามเณร 

 พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นกิริยาของภิกษุเหล่านั้นแล้ว ทรงด าริว่า กรรมของ
ภิกษุเหล่านี้หยาบจริง ภิกษุเหล่านี้จับสามเณรเป็นดุจจับอสรพิษท่ีคอ พวกเธอหารู้อานุภาพ
ของสามเณรไม่ วันนี้ การท่ีเราท าคุณของสุมนสามเณรให้ปรากฏ สมควรอยู่ 

 แม้พระเถระก็มาถวายบังคมพระพุทธเจ้า แล้วนั่ง 

 พระพุทธเจ้าทรงท าปฏิสันถารกับท่านแล้ว ตรัสเรียกพระอานนทเถระมาว่า อานนท์ 
เรามีความประสงค์จะล้างเท้าท้ังสองด้วยน้ าในสระอโนดาต เธอจงให้หม้อแก่พวกสามเณร
แล้วให้น าน้ ามาเถิด พระเถระให้สามเณรประมาณ ๕๐๐ ในวิหารประชุมกันแล้ว 

 บรรดาสามเณรเหล่านั้น สุมนสามเณรได้เป็นผู้ใหม่กว่าสามเณรท้ังหมด พระเถระ
กล่าวกะสามเณรผู้แก่กว่าสามเณรท้ังหมดว่า สามเณร พระพุทธเจ้ามีพระประสงค์จะทรงล้าง
พระบาทท้ังสองด้วยน้ าในสระอโนดาต เธอจงถือหม้อน้ าไปน าน้ ามาเถิด สามเณรนั้น  
ไม่ปรารถนา ด้วยกล่าวว่า กระผมไม่สามารถ ขอรับ พระเถระถามสามเณรท้ังหลายแม้ท่ีเหลือ
โดยล าดับ แม้สามเณรเหล่านั้น ก็พูดปลีกตัวท านองเดียวกัน  

 ในท่ีสุด เมื่อวาระถึงแก่สุมนสามเณรเข้า พระเถระกล่าวว่า สามเณร พระพุทธเจ้า  
มีพระประสงค์จะทรงล้างพระบาทท้ังสองด้วยน้ าในสระอโนดาต ได้ยินว่า เธอจงถือเอาหม้อ
ไปตักน้ ามา 
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 สุมนสามเณรเรียนว่า เมื่อพระพุทธเจ้าทรงให้น ามา กระผมจะน ามา ดังนี้แล้ว  
ถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้ว กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ได้ยินว่า พระองค์ให้  
ข้าพระองค์น าน้ ามาจากสระอโนดาตหรือ พระเจ้าข้า 

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า อย่างนั้น สุมนะ 

 สุมนสามเณรเอามือจับหม้อใหญ่ใบหนึ่ง ซึ่งจุน้ าได้ตั้ง ๖๐ หม้อ ในบรรดาหม้อ
ส าหรับเสนาสนะ ซึ่งเลี่ยมดาดด้วยทองแท่ง อันนางวิสาขาให้สร้างไว้ หิ้วไปด้วยคิดว่า  ความ
ต้องการของเราด้วยหม้อ อันเรายกขึ้นตั้งไว้บนจะงอยบ่านี้ ย่อมไม่มี เหาะขึ้นสู่เวหาส บ่ายหน้า
ต่อหิมวันตประเทศ รีบไปแล้ว 

 นาคราชเห็นสามเณรซึ่งก าลังมาแต่ไกล จึงต้อนรับ แบกหม้อด้วยจะงอยบ่า กล่าวว่า 
ท่านเจ้าข้า เมื่อผู้รับใช้เช่นข้าพเจ้ามีอยู่ เพราะอะไร พระคุณเจ้าจึงมาเสียเอง เมื่อความ
ต้องการน้ ามีอยู่ เหตุไร พระคุณเจ้าจึงไม่ส่งเพียงข่าวสาสน์มา ดังนี้แล้ว เอาหม้อตักน้ า 
แบกเองกล่าวว่า นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าล่วงหน้าไปก่อนเถิดขอรับ ข้าพเจ้าเองจะน าไป 

 สามเณรกล่าวว่า มหาราช ท่านจงหยุด ข้าพเจ้าเองเป็นผู้อันพระพุทธเจ้าใช้มา ดังนี้ 
ให้พญานาคกลับแล้ว เอามือจับท่ีขอบปากหม้อ เหาะมาทางอากาศ 

 ล าดับนั้น พระพุทธเจ้าทรงแลดูเธอซึ่งก าลังมา ตรัสเรียกพวกภิกษุมาแล้ว ตรัสว่า 
ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงดูการเยื้องกรายของสามเณร เธอย่อมงดงามดุจพระยาหงส์  
ในอากาศฉะนั้น แม้สามเณรนั้นวางหม้อน้ าแล้ว ได้ถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วยืนอยู่ 

 ล าดับนั้น พระพุทธเจ้าตรัสถามเธอว่า สุมนะ เธอมีอายุได้เท่าไร สามเณรกราบทูลว่า  
มีอายุ ๗ ขวบ พระเจ้าข้า พระพุทธเจ้าตรัสว่า สุมนะ ถ้ากระนั้น ตั้งแต่วันนี้ เธอจงเป็นภิกษุ
เถิด ดังนี้แล้ว ได้ประทานทายัชชอุปสมบท 

 ได้ยินว่า สามเณรผู้มีอายุ ๗ ปี ๒ รูปเท่านั้น ได้อุปสมบท คือสุมนสามเณรนี้รูปหนึ่ง 
โสปากสามเณร อีกรูปหนึ่ง 

 เมื่อสุมนสามเณรนั้นอุปสมบทแล้วอย่างนั้น พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่า  
ผู้มีอายุท้ังหลาย กรรมนี้น่าอัศจรรย์ อานุภาพของสามเณรน้อย แม้เห็นปานนี้ก็มีได้ อานุภาพ
เห็นปานนี้ พวกเราไม่เคยเห็นแล้ว ในกาลก่อนแต่กาลนี้ 

 พระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้ว ตรัสถามว่า ภิกษุท้ังหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันด้วย
เรื่องอะไรหนอ เมื่อพวกเธอกราบทูลว่า ด้วยเรื่องชื่อนี้ พระเจ้าข้า ตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย  
ในศาสนาของเรา บุคคลแม้เป็นเด็ก ปฏิบัติชอบแล้ว ย่อมได้สมบัติเห็นปานนี้เหมือนกัน 
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 ๒๑. อนาถบิณฑิกเศรษฐ ี

 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เกิดในตระกูลมหาเศรษฐี ในเมืองสาวัตถี บิดาชื่อว่า สุมนะมี
ทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาล เมื่อเกิดมาแล้วบรรดาหมู่ญาติได้ตั้งชื่อให้ว่า สุทัตตะ เป็นคน 
มีจิตเมตตาชอบท าบุญให้ทานแก่คนยากจนอนาถา 

 เมื่อบิดามารดาของท่านล่วงลับไปแล้ว ได้ด ารงต าแหน่งเศรษฐีแทน ให้ตั้งโรงทาน 
ท่ีหน้าบ้านแจกอาหารแก่คนยากจนทุกวัน จนกระท่ังประชาชนท่ัวไปเรียกท่านตามลักษณะ
นิสัยว่า อนาถบิณฑิกะ ซึ่งหมายถึง ผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถา และได้เรียกกันต่อมา จนบางคน
ก็ลืมชื่อเดิมของท่านไป ท่านอนาถบิณฑิกะ ท าการค้าขายระหว่างเมืองสาวัตถีกับเมืองราชคฤห์
เป็นประจ า จนมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับเศรษฐีเมืองราชคฤห์ นามว่า ราชคหกะ และต่อมา
เศรษฐีท้ังสองก็มีความเกี่ยวดองกันมากขึ้น โดยต่างฝ่ายก็ได้น้องสาวของกันและกันมาเป็น
ภรรยา ดังนั้น เมื่ออนาถบิณฑิกะ น าสินค้ามาขายยังเมืองราชคฤห์ จึงได้มาพักอาศัยท่ีบ้าน
ของราชคฤหเศรษฐีผู้ซึ่งมีฐานะเป็นท้ังน้องเขยและพี่เมียอยู่เป็นประจ า 

 อนาถบิณฑิกเศรษฐี ด ารงชีวิตอยู่ในเมืองสาวัตถี โดยมิได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการเกิดขึ้น
แห่งพระพุทธศาสนาเลย จวบจนวันหนึ่ง ท่านได้น าสินค้ามาขายในเมืองราชคฤห์ และได้เข้า
พักในบ้านของราชคหกเศรษฐีตามปกติ แต่ในวันนั้น เป็นวันท่ีราชคหกเศรษฐี ได้กราบทูล
อาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นจ านวนมากมาฉันภัตตาหารท่ีเรือนของตน
ในวันรุ่งขึ้น 

 ราชคหกเศรษฐีมัวยุ่งอยู่กับการสั่งงานแก่ข้าทาสบริวาร จึงไม่มีเวลามาปฏิสันถาร
ต้อนรับ ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเหมือนเช่นเคย เพียงแต่ได้ทักทายปราศัยเล็กน้อยเท่านั้น
แล้วก็สั่งงานต่อไป แม้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ก็เกิดความสงสัยขึ้นเช่นกัน จึงคิดอยู่ในใจว่า 

 ราชคหกเศรษฐี คงจะมีงานบูชายัญหรือไม่ก็คงจะกราบทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสาร 
เสด็จมายังเรือนของตนในวันพรุ่งนี ้

 เมื่อสั่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราชคหกเศรษฐี จึงได้มีเวลามาต้อนรับพูดคุยกับ
อนาถบิณฑิกเศรษฐี และท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ได้ไต่ถามข้อข้องใจสงสัยนั้น ซึ่งได้รับ
ค าตอบว่าท่ีมัวยุ่งอยู่กับการสั่งงานนั้นก็เพราะได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วย
พระภิกษุสงฆ์มาฉันภัตตาหารท่ีเรือนของตนในวันพรุ่งนี้ 

 อนาถบิณฑิกเศรษฐี พอได้ฟังค าว่า พระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง ก็รู้สึกแปลกประหลาด
ใจ จึงย้อนถามถึงสามครั้งเพื่อให้แน่ใจ เพราะค าว่า พระพุทธเจ้า นี้เป็นการยากยิ่งนักท่ีจะได้
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ยินในโลกนี้ เมื่อราชคหกเศรษฐีกล่าวยืนยันว่า ขณะนี้ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ 
เกิดขึ้นแล้วในโลก จึงเกิดปีติและศรัทธาเลื่อมใสอย่างแรงกล้า ปรารถนาจะไปเข้าเฝ้า 
พระพุทธองค์ในทันที แต่ราชคหกเศรษฐียับยั้งไว้ว่ามิใช่เวลาแห่งการเข้าเฝ้า จึงรอจนรุ่งเช้า  
ก็รีบไปเข้าเฝ้าก่อนท่ีพระพุทธองค์จะเสด็จไปยังบ้านราชคหกเศรษฐี ได้ฟังอนุบุพพิกถาและ
อริยสัจ ๔ จากพระพุทธเจ้าแล้ว ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลในพระพุทธศาสนา 
ประกาศตนเป็นอุบาสก ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต 

 อนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้ช่วยอังคาสถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ 
ครั้นเสร็จภัตกิจแล้ว ก็ได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเพื่อเสด็จไปประกาศ พระศาสนาใน
เมืองสาวัตถี พร้อมท้ังกราบทูลว่า จะสร้างพระอารามถวายในเมืองสาวัตถีนั้น พระพุทธเจ้า
ทรงรับอาราธนาตามค ากราบทูล 

 อนาถบิณฑิกเศรษฐี รู้สึกปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง รีบเดินทางกลับสู่เมือง 
สาวัตถีโดยด่วน ในระหว่างทางจากเมืองราชคฤห์ถึงเมืองสาวัตถี ระยะทาง ๕๔ โยชน์  
ได้บริจาคทรัพย์จ านวนมาก ให้สร้างวิหารท่ีประทับเป็นท่ีพักทุก ๆ ระยะหนึ่งโยชน์ เมื่อถึง
เมืองสาวัตถีแล้ว ได้ติดต่อขอซื้อท่ีดินจากเจ้าชายเชตราชกุมาร โดยได้ตกลงราคาด้วยการน าเงิน
ปูลาดให้เต็มพื้นท่ีตามท่ีต้องการ ปรากฏว่าเศรษฐีใช้เงินถึง ๒๗ โกฏิ เป็นค่าท่ีดินและอีก  
๒๗ โกฏิ เป็นค่าก่อสร้างพระคันธกุฏีท่ีประทับของพระพุทธเจ้า และเสนาสนะสงฆ์ รวมเป็น
เงินท้ังสิ้น ๕๔ โกฏิ แต่ยังขาดพื้นท่ีสร้างซุ้มประตูพระอาราม ขณะนั้น เจ้าชายเชตราชกุมาร
ได้แสดงความประสงค์ขอเป็นผู้จัดสร้างถวาย โดยขอให้จารึกพระนามของพระองค์ท่ีซุ้ม
ประตูพระอาราม ดังนั้น พระอารามนี้จึงได้ชื่อว่า เชตวนาราม 

 เมื่อการก่อสร้างพระอารามเสร็จแล้ว ได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วย
พระภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าประทับจัดพิธีฉลองพระอารามอย่างมโหฬารนานถึง ๙ เดือนได้จัด
ถวายอาหารบิณฑบาตอันประณีตแก่พระพุทะเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ เมื่อพิธีฉลองพระอาราม
เสร็จสิ้นลงแล้วได้ กราบอาราธนาพระภิกษุจ านวนประมาณ ๒,๐๐๐ รูป ไปฉันภัตตาหาร 
ท่ีบ้านของตนทุกวันตลอดกาล 

 สมัยหนึ่ง ท่านได้สิ้นเนื้อประดาตัว เพราะต้องเสียทรัพย์ไปครั้งใหญ่ถึง ๒ ครั้ง คือ 
พวกพ่อค้าผู้เป็นสหายได้ขอยืมเงินไป ๑๘ โกฏิแล้วไม่ใช้คืน ทรัพย์อีกส่วนหนึ่งซึ่งฝังไว้ท่ีริมฝั่ง
แม่น้ า จ านวน ๑๘ โกฏิ ได้ถูกน้ าเซาะตลิ่งพัง ทรัพย์ก็ถูกน้ าพัดไปในมหาสมุทร แม้ท่านจะตก
อับอย่างนี้ก็ตาม ท่านก็ยังคงให้ทานอยู่เสมอวันละ ๕๐๐ รูป เพียงแต่ภัตตาหารท่ีจัดถวาย
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พระภิกษุสงฆ์ลดลงท้ังคุณภาพและปริมาณ จนท่ีสุดข้าวท่ีหุงถวายพระก็จ าเป็นต้องใช้ข้าว
ปลายเกวียนกับข้าวก็เหลือเพียงน้ าผักเสี้ยนดอง ตนเองก็พลอยอดอยากล าบากไปด้วย  
ถึงกระนั้น เศรษฐีก็ยังไม่ลดละการท าบุญถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ ได้แต่กราบเรียน
ให้พระภิกษุสงฆ์ทราบว่า ตนเองไม่สามารถจะจัดถวายอาหารอันประณีตมีรสเลิศเหมือน
เมื่อก่อนได้ เพราะขาดปัจจัยท่ีจะจัดหา พระภิกษุสงฆ์ท่ีเป็นปุถุชนก็พากันไปรับอาหาร
บิณฑบาตที่ตระกูลอื่นท่ีถวายอาหารมีรสเลิศกว่า 

 ในคราวท่ีท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ตกอับลงนั้น พระพุทธองค์ได้เสด็จไปยังนครสาวัตถี 
อีกครั้งหนึ่ง เสด็จประทับ ณ วัดพระเชตวัน เมื่อท่านเศรษฐีเข้าเฝ้าก็ตรัสถามว่า ในตระกูล
ของท่าน ยังมีการให้ทานอยู่หรือคฤหบดี ท่านทูลตอบว่า ยังให้ทานอยู่ พระเจ้าข้า แต่ทานนั้น
เป็นของเศร้าหมอง เป็นปลายข้าว มีน้ าผักดองเป็นท่ีสอง 

 พระพุทธองค์ตรัสว่า วัตถุท่ีให้นั้น จะเศร้าหมอง หรือประณีตก็ตาม แต่ถ้าผู้ให้เทให้ 
ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรม ทานนั้นย่อมให้ผลไม่ดี แต่ถ้าผู้ให้ทาน ให้ด้วยความเคารพ  
ให้ด้วยความนอบน้อม ให้ด้วยมือของตนเอง ไม่ท้ิงให้เทให้ ให้เพราะเชื่อกรรมและผลของกรรม 
ทานนั้นย่อมให้ผลดี 

 ขณะนั้น เทวดาตนหนึ่งผู้เป็นมิจฉาทิฎฐิ ซึ่งสิงสถิตอยู่ท่ีซุ้มประตูบ้านของท่านอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี ไม่เลื่อมใสพุทธศาสนา เบื่อระอาท่ีพระภิกษุสงฆ์เดินรอดซุ้มประตูเข้าออกทุกวัน 
เพราะในขณะท่ีภิกษุสงฆ์เดินรอดซุ้มประตูนั้นตนไม่สามารถจะอยู่บนซุ้มประตูได้  เมื่อเห็น
เศรษฐีกลับกลายมีฐานะยากจนลงเพราะท าบุญแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา จึงปรากฎ
กายต่อหน้าท่านเศรษฐีกล่าวห้ามปรามให้เศรษฐีเลิกท าบุญเสียเถิด แล้วทรัพย์สินเงินทอง  
ก็จะเพ่ิมพูนขึ้นเหมือนเดิม ท่านเศรษฐีจึงถามว่า ท่านเป็นใคร 

 เทวดาตอบว่า ข้าพเจ้าเป็นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ท่ีซุ้มประตูเรือนของท่าน เศรษฐีจึง
กล่าวว่า ดูก่อนเทวดาอันธพาล เราไม่ต้องการเห็น ไม่ต้องการฟังค าพูดของท่าน ขอท่าน  
จงออกไปจากซุ่มประตูเรือนของเรา อย่ามาให้ข้าพเจ้าเห็นอีกเป็นอันขาด 

 เทวดาตกใจ ไม่สามารถจะอยู่ท่ีซุ่มประตูเรือนของเศรษฐีได้อีกต่อไป กลายเป็น 
เทวดาไร้ท่ีสิงสถิต ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เข้าไปหาเทวดาผู้มีศักดิ์สูงกว่าตนให้
ช่วยเหลือแต่ไม่มีเทวดาองค์ใดจะสามารถช่วยได้ เพียงแต่บอกอุบายให้ว่า ทรัพย์เก่าของ
เศรษฐีท้ังหมดมีจ านวน ๕๔ โกฏิ ซึ่งรวมท้ังทรัพย์ท่ีใส่ภาชนะฝังไว้ท่ีริมฝั่งแม่น้ าถูกน้ าเซาะ
ตลิ่งพังจมหายไปในสายน้ า ท่านจงไปน าทรัพย์เหล่านั้นกลับคืนมามอบให้ท่านเศรษฐี  
แล้วท่านเศรษฐีก็จะหายโกรธยกโทษให้ และอนุญาตให้อยู่อาศัยท่ีซุ้มประตูบ้านดังเดิมได้ 
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 เทวดาท าตามนั้น ได้น าทรัพย์เหล่านั้นมามอบให้เศรษฐีด้วยอ านาจฤทธิ์เทวดา  
เมื่อเศรษฐียกโทษให้แล้วได้อยู่ ณ สถานท่ีเดิมของตนสืบไป 

 อนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นต้นแบบการท าบุญอุทิศให้ผู้ตาย  โดยปรารภเหตุเล็ก ๆ  
น้อย ๆ ขึ้นมาเป็นเรื่องท าบุญได้เสมอ เช่น วันหนึ่งหลานของท่านเล่นตุ๊กตาท่ีท าจากแป้งแล้ว
หล่นลงแตก หลานร้องไห้ด้วยความเสียดายตุ๊กตา เพราะไม่มีตุ๊กตาจะเล่น ท่านเศรษฐีได้
ปลอบโยนหลานว่า ไม่เป็นไร เราช่วยกันท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ตุ๊กตากันเถิด ปรากฏว่า
หลานหยุดร้องไห้ รุ่งเช้า ท่านจึงพาหลายช่วยกันท าบุญเลี้ยงพระแล้วกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศล
ไปให้ตุ๊กตาข่าวการท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ตุ๊กตาของท่านเศรษฐี แพร่ขยายไปอย่างรวดเร็ว 
ประชาชนชาวพุทธบริษัทท้ังหลาย เห็นเป็นเรื่องแปลกและเป็นสิ่งท่ีดีท่ีควรกระท า ดังนั้น 
เมื่อญาติผู้เป็นท่ีรักของตนตายลงก็พากันท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เหมือนอย่างท่ีท่านเศรษฐี
กระท านั้น และถือปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

 ตามปกติทุก ๆ วัน ภิกษุท้ังหมดผู้อยู่ในเมืองสาวัตถีจะรับนิมนต์เพื่อฉันภัตตาหาร 
ในบ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี และในบ้านของนางวิสาขา ดังนั้น บุคคลอื่น ๆ ผู้ประสงค์จะ
ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ ก็ต้องมาขอโอกาสจากท่านท้ังสองนี้ เมื่อนิมนต์พระได้แล้วก็ต้องเชิญ
ท่านท้ังสองนี้ไปเป็นประธานท่ีปรึกษาด้วย ท้ังนี้ก็เพราะท่านท้ังสองทราบดีว่า ควรประกอบ
ควรปรุงอาหารอย่างไรให้ต้องกับอัธยาศัยและวินัยของพระ ควรจัดสถานท่ีอย่างไรจึงจะ
เหมาะสม นอกจากนี้ก็เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านเรือนท่ีจัดงานอีกด้วย ดังนั้น ท่านท้ัง
สองจึงไม่ค่อยมีเวลาอยู่ปฏิบัติเลี้ยงดูพระภิกษุท่ีนิมนต์มาฉันท่ีบ้านของตน นางวิสาขาจึงได้
มอบหมายภารกิจหน้าท่ีนี้แก่หลานสาวส่วนอนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้มอบให้แก่ลูกสาวคนโต  
ชื่อว่า มหาสุภัททา นางได้ท าหน้าท่ีนี้อยู่ระยะหนึ่ง ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุ
เป็นพระโสดาบัน ต่อมาได้แต่งงานแล้วก็ติดตามไปอยู่ในสกุลของสามีจากนั้นอนาถบิณฑิก
เศรษฐีก็ได้มอบหมายให้ลูกสาวคนท่ีสองชื่อว่า จุลสุภัททา นางก็ท าหน้าท่ีแทนบิดาด้วยดี 
โดยตลอด และก็ได้ส าเร็จเป็นพระโสดาบันเช่นกันต่อจากนั้นไม่นาน นางก็ได้แยกไปอยู่กับ
ครอบครัวของสกุลสามี อนาถบิณฑิกเศรษฐี จึงได้มอบหน้าท่ีให้ลูกสาวคนเล็กชื่อว่า สุมนาเทวี 
กระท าแทนสืบมา 

 สุมนาเทวี ท าหน้าท่ีด้วยความขยันเข้มแข็ง งานส าเร็จลงด้วยความเรียบร้อยทุกวัน 
ท้ัง ๆ ท่ีนางอายุยังน้อย จากการท่ีนางได้ท าบุญถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์และได้ฟัง
ธรรมเป็นประจ า นางก็ได้บรรลุเป็นพระสกทาคามี แต่ต่อมานางได้ล้มป่วยลงมีอาการหนัก 
ใคร่อยากจะพบบิดา จึงให้คนไปเชิญบิดามา 
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 ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี พอได้ทราบว่าลูกสาวป่วยหนักก็รีบมาเยี่ยมโดยเร็ว พอมาถึง
ได้ถามลูกสาวว่า แม่สุมนา เจ้าเป็นอะไร  

 อะไรเล่า น้องชาย  ลูกสาวตอบ 

 เจ้าเพ้อหรือ แม่สุมนา  บิดาถาม 

 ไม่เพ้อหรอก น้องชาย ลูกสาวตอบ 

 แม่สุมนา ถ้าอย่างนั้น เจ้ากลัวหรือ  บิดาถาม 

 ไม่กลัวหรอก น้องชาย 

 นางสุมนาเทวี พูดโต้ตอบกบับิดาได้เพียงเท่านั้นก็ถึงแก่กรรม 

 อนาถปิณฑิกเศรษฐี แม้จะเป็นพระโสดาบัน ก็ไม่อาจจะกลั้นความเศร้าโศกเสียใจ
เพราะการจากไปของธิดาได้ เมื่อเสร็จงานศพได้ร้องไห้น้ าตานองหน้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า  
พระพุทธองค์ตรัสปลอบว่า 

 อนาถปิณฑิกเศรษฐี ก็ความตายเป็นสิ่งเท่ียงแท้ของสรรพสัตว์มิใช่หรือ เหตุไฉนท่าน
จึงร้องไห้อย่างนี้  

 อนาถปิณฑิกเศรษฐี กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อนั้นข้าพระองค์ทราบดี  
แต่นางสุมนาเทวีธิดาของข้าพระองค์ เมื่อใกล้เวลาจวนจะตาย นางไม่สามารถคุมสติได้เลย 
นางบ่นเพ้อจนกระท่ังตาย ข้าพระองค์โทมนัสร้องไห้เพราะเหตุนี้ พระเจ้าข้าพร้อมท้ังได้  
กราบทูลถ้อยค าท่ีนางสุมนาเทวีเรียนตนเองว่าน้องชาย ถวายให้พระพุทธองค์ทรงทราบ  

 พระพุทธเจ้าได้สดับแล้วตรัสว่า 

 ดูก่อนมหาเศรษฐี บุตรของท่านมิได้เพ้อหลงสติอย่างท่ีท่านเข้าใจ แต่ท่ีนางเรียก
ท่านว่าน้องชายนั้น ก็เพราะท่านเป็นน้องของนางจริง ๆ นางเป็นใหญ่กว่าท่านโดยมรรคและผล 
เพราะท่านเป็นเพียงพระโสดาบัน แต่ธิดาของท่านเป็นพระสกทาคามี เป็นอริยบุคคลสูงกว่าท่าน 
และบัดนี้ นางได้ไปเกิดเสวยสุขอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตแล้ว นี่แหละคฤหบดี ธรรมดาบุคคล  
ไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตาม ถ้าอยู่ด้วยความไม่ประมาท ประพฤติดีปฏิบัติชอบ  
ก็ย่อมเสวยสุขเพลินท้ังในโลกนี้และโลกหน้า  

 อนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้ฟังพระพุทธด ารัสแล้วหายจากความเศร้าโศกเสียใจกลับ
ได้รับความปีติเอิบอิ่มใจขึ้นมาแทน เมื่อควรแก่เวลาแล้ว ก็กราบทูลลากลับสู่เคหสถานของ
ตน เพราะความท่ีอนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นผู้มีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหว ฝักใฝ่ในการท าบุญ  
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ให้ทาน ไม่มีผู้ใดจะเปรียบเทียบได้ พระพุทธองค์ยกย่องท่านในต าแหน่ง เอตทัคคะ เป็นผู้เลิศ
กว่าอุบาสกท้ังหลาย ในฝ่ายผู้เป็นทายก 

 ๒๒. จิตตคฤหบดี   
 จิตตคฤหบดี เป็นบุตรใครไม่ปรากฏ แต่ท่านมีบุญได้ท าไว้ดีในปางก่อน ส่งผลให้

ท่านหลายชาติ ตลอดถึงชาตินี้ ในวันท่านเกิด มีฝนดอกไม้ทิพย์ตกลงจากฟากฟ้ากองท่ีพื้นดิน 
หนาขึ้นเพียงเข่าในเมืองมัจฉิกาสณฑ์ 

 วันหนึ่งได้พบพระมหานามะ หนึ่งในหมู่ปัญจวัคคีย์ภิกษุ เท่ียวบิณฑบาตอยู่ในเมือง
มัจฉิกาสณฑ์ เกิดความเลื่อมใสในอิริยาบถ จึงนิมนต์ให้ฉันในบ้าน ได้ฟังธรรมกถาจาก  
พระเถระแล้ว ได้บรรลุโสดาปัตติผล มีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหว ได้หลั่งน้ าในมือพระเถระอุทิศ
ถวายอัมพาฏกวันของตนให้เป็นสังฆาราม และต่อมาก็สร้างวิหารใหญ่มีประตูเปิดไว้รับพระสงฆ์ 
มาจากทิศทั้ง ๔ มี พระสุธรรมเถระเป็นเจ้าอาวาส 

 โดยสมัยอื่น พระอัครสาวกท้ังสอง สดับกถาพรรณนาคุณของจิตตคฤหบดีแล้ว  
ใคร่จะท าความสงเคราะห์แก่คฤหบดีนั้น  จึงได้ไปสู่มัจฉิกาสณฑนคร จิตตคฤหบดีทราบ 
การมาของพระอัครสาวกทั้งสองนั้น จึงไปต้อนรับสิ้นทางประมาณกึ่งโยชน์ พาพระอัครสาวก
ท้ังสองนั้นมาแล้ว นิมนต์ให้เข้าไปสู่วิหารของตน ท าอาคันตุกวัตรแล้วอ้อนวอนพระธรรม
เสนาบดีว่า ท่านผู้เจริญ กระผมปรารถนาฟังธรรมกถาสักหน่อย 

 ครั้งนั้น พระเถระกล่าวกับเขาว่า อุบาสก อาตมะท้ังหลายเหน็ดเหนื่อยแล้วโดยทางไกล 
อนึ่ง ท่านจงฟังเพียงนิดหน่อยเถิด ดังนี้แล้ว ก็กล่าวธรรมกถาแก่เขา 

 คฤหบดีฟังธรรมกถาของพระเถระอยู่แล บรรลุอนาคามิผลแล้ว เขาไหว้พระอัครสาวก
ท้ังสองแล้วนิมนต์ว่า ท่านผู้เจริญ พรุ่งนี้ ขอท่านท้ังสองกับภิกษุ ๑,๐๐๐ รูป รับภิกษาท่ีเรือน
กระผม แล้วจึงมานิมนต์พระสุธรรมเถระเจ้าอาวาสภายหลังว่า ท่านขอรับพรุ่งนี้ แม้ท่านก็พึง
มากับพระเถระทั้งหลาย 

 พระสุธรรมเถระนั้นก็โกรธว่า อุบาสกนี้ มานิมนต์เราภายหลัง จึงปฏิเสธ แม้อัน
คฤหบดีอ้อนวอนอยู่บ่อย ๆ ก็ปฏิเสธแล้วนั่นแหละ 

 ในวันรุ่งขึ้น จิตตคฤหบดีได้จัดแจงทานใหญ่ไว้ในท่ีอยู่ของตน ในเวลาใกล้รุ่ง 

 ฝ่ายพระสุธรรมเถระก็คิดจะไปดูว่า พรุ่งนี้คฤหบดีจะจัดแจงสักการะ เพื่อพระอัครสาวก
ท้ังสองไว้เช่นไร รุ่งขึ้นจึงได้ถือบาตรและจีวรไปสู่เรือนของคฤหบดีนั้นแต่เช้าตรู่ 
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 เมื่อไปถึงเรือนคฤหบดีแล้ว แม้คฤหบดีจะกล่าวนิมนต์ให้นั่ง พระสุธรรมเถระนั้น 
ก็ปฏิเสธว่า เราไม่นั่ง เราจะเท่ียวบิณฑบาต แล้วก็เท่ียวตรวจดูสักการะท่ีคฤหบดีเตรียมไว้
เพื่อพระอัครสาวกท้ังสอง เมื่อเห็นแล้วก็ใคร่จะเสียดสีคฤหบดีโดยชาติ จึงกล่าวว่า คฤหบดี
สักการะของท่านล้นเหลือ แต่ก็ขาดอยู่อย่างเดียวเท่านั้น 

 คฤหบดี อะไร ขอรับ 

 พระเถระ ตอบว่า "ขนมแดกงา คฤหบดี 
 ครั้นพระเถระรุกรานคฤหบดีด้วยอุปมาต่าง ๆ แล้วกล่าวว่า  คฤหบดี อาวาสนี้เป็น

ของท่าน เราจักหลีกไป คฤหบดีจะห้ามถึง ๓ ครั้ง แต่พระเถระก็ไม่ฟัง หลีกไปสู่ส านัก
พระพุทธเจ้ากราบทูลค าท่ีจิตตคฤหบดีและตนโต้เถียงกัน 

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า อุบาสกถูกเธอด่าด้วยค าเลว เป็นคนมีศรัทธาเลื่อมใส ดังนี้แล้ว 
ทรงปรับโทษแก่พระสุธรรมเถระนั้น แล้วรับสั่งให้สงฆ์ลงปฏิสารณียกรรม (กรรมอันให้ระลึก
ถึงความผิด) แล้วส่งไปว่า เธอจงไป แล้วให้จิตตคฤหบดียกโทษเสีย 

 พระเถระไปในท่ีนั้นแล้ว กล่าวแสดงโทษของตน พร้อมกับขอให้คฤหบดียกโทษให้  
แต่คฤหบดีนั้นปฏิเสธการยกโทษแก่พระเถระ ครั้นเมื่อไม่อาจให้คฤหบดีนั้นยกโทษให้ตนได้ 
พระเถระจึงกลับมาสู่ส านักพระพุทธเจ้า 

 แม้พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบว่าอุบาสกจักไม่ยกโทษแก่พระสุธรรมนั้น ทรงด าริว่า 
ภิกษุนี้ กระด้างเพราะมานะ จึงไม่ทรงบอกอุบายเพ่ือให้คฤหบดียกโทษให้เลย ทรงส่งให้กลับ 
ไปใหม่ โดยประทานภิกษุผู้อนุทูตแก่เธอผู้น ามานะออกแล้วตรัสว่า เธอจงไปเถิดไปกับภิกษุนี้ 
จงให้อุบาสกยกโทษ ดังนี้แล้ว ตรัสว่า  ธรรมดาสมณะไม่ควรท ามานะหรือริษยาว่า วิหาร 
ของเรา ท่ีอยู่ของเรา อุบาสกของเรา อุบาสิกาของเรา เพราะเมื่อสมณะท าอย่างนั้น เหล่ากิเลส  
มีริษยาและมานะเป็นต้น ย่อมเจริญ 

 เมื่อจะทรงแสดงธรรมต่อไป จึงตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ภิกษุผู้พาล พึงปรารถนา
ความยกย่องอันไม่มีอยู่ ความแวดล้อมในภิกษุท้ังหลาย ความเป็นใหญ่ในอาวาส และการบูชา
ในตระกูลแห่งชนอื่น ความด าริ ย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้พาลว่า คฤหัสถ์และบรรพชิตท้ังสอง  
จงส าคัญกรรม อันเขาท าเสร็จแล้วเพราะอาศัยเราผู้เดียว จงเป็นไปในอ านาจของเราเท่านั้น 
ในกิจน้อยใหญ่ กิจไร ๆ ริษยาและมานะย่อมเจริญแก่เธอ ดังนี้ 
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 แม้พระสุธรรมเถระฟังพระโอวาทนี้แล้ว ถวายบังคมพระพุทธเจ้าลุกขึ้นจากอาสนะ 
กระท าประทักษิณแล้ว ไปกับภิกษุผู้เป็นอนุทูตนั้น แสดงอาบัติต่อหน้าอุบาสก ขออุบาสกให้
ยกโทษแล้ว พระสุธรรมเถระนั้นเมื่ออุบาสกยกโทษให้ด้วยการกล่าวว่า กระผมยกโทษให้ขอรับ 
ถ้าโทษของกระผมมี ขอท่านจงยกโทษแก่กระผม แล้วพระสุธรรมเถระก็ตั้งอยู่ในพระโอวาท 
ท่ีพระพุทธเจ้าประทานแล้ว ๒-๓ วันเท่านั้น ก็บรรลุพระอรหัตผล พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา 

 ฝ่ายอุบาสกคิดว่า เรายังไม่ได้ เฝ้าพระพุทธเจ้าเลย เมื่อบรรลุโสดาปัตติผลแล้ว  
ยังไม่ได้เฝ้าพระศาสดาเหมือนกัน เมื่อด ารงอยู่ในอนาคามิผล  เราควรเฝ้าพระพุทธองค์ 
โดยแท้ แล้วให้เทียมเกวียน ๕๐๐ เล่มเต็มด้วยวัตถุ มีงา ข้าวสาร เนยใส น้ าอ้อย และผ้านุ่งห่ม
เป็นต้น แล้วให้แจ้งแก่หมู่ภิกษุว่า พระผู้เป็นเจ้าท้ังหลาย รูปใด ประสงค์จะเฝ้าพระศาสดา 
เราก็จะไปเฝ้าพร้อมกัน จักไม่ล าบากด้วยบิณฑบาตเป็นต้น ดังนี้แล้ว  ก็ให้แจ้งท้ังแก่หมู่
ภิกษุณี ท้ังแก่พวกอุบาสก ท้ังแก่พวกอุบาสิกา ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ภิกษุณีประมาณ 
๕๐๐ รูป อุบาสกประมาน ๕๐๐ คน อุบาสิกาประมาณ ๕๐๐ คน ออกไปกับคฤหบดีนั้น 
เขาตระเตรียมแล้วโดยประการท่ีจะไม่มีความบกพร่องสักน้อยหนึ่ง ด้วยข้าวยาคูและภัตเป็น
ต้นในหนทาง ๓๐ โยชน์ เพื่อชนสามพันคน คือ เพื่อภิกษุเป็นต้นเหล่านั้น และเพื่อบริษัท 
ของตน 

 ฝ่ายเทวดาท้ังหลาย เมื่อทราบความท่ีอุบาสกนั้นออกเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้ว 
ก็ไปเนรมิตค่ายท่ีพักไว้ตามระยะทางทุก ๆ โยชน์ (๑๖ กิโลเมตร) แล้วบ ารุงชนเหล่านั้นด้วย
อาหารวัตถุ มีข้าวยาคู ของควรเคี้ยว ภัตและน้ าดื่มเป็นต้น อันเป็นทิพย์ ความบกพร่องด้วย
วัตถุอะไร ๆ มิได้เกิดขึ้นแก่ใคร ๆ 

 มหาชนอันเทวดาท้ังหลายบ ารุงอยู่อย่างนั้น เดินทางได้วันละโยชน์ ๆ โดยเดือนหนึ่ง
ก็ถึงเมืองสาวัตถี เกวียนท้ัง ๕๐๐ เล่ม ก็ยังเต็มบริบูรณ์เช่นเดิมนั้นแหละ คฤหบดีได้สละ
บรรณาการท่ีพวกเทวดาและมนุษย์ท้ังหลายน ามา 

 พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนทเถระว่า อานนท์ ในเวลาบ่ายวันนี้ จิตตคฤหบดี
พร้อมด้วยอุบาสก ๕๐๐ ผู้แวดล้อมอยู่ จักมาไหว้เรา 

 พระอานนท์  พระเจ้าข้า ก็ในกาลท่ีจิตตคฤหบดีนั้นถวายบังคมพระองค์ ปาฏิหาริย์
ไร ๆ จักมีหรือ 

 พระศาสดาตรัสว่า  จักมี อานนท์  
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 อานนท์ทูลถามว่า  ปาฏิหาริย์อะไร พระเจ้าข้า 

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ในกาลท่ีจิตตคฤหบดีมาไหว้เรา ฝนดอกไม้ทิพย์ ๕ สี จะตก
โดยประมาณเพียงเข่า ในบริเวณประมาณ ๘ กรีส (ประมาณ ๕๐๐ เมตร) 

 ชาวเมือง เมื่อได้ฟังข่าวนั้นแล้วก็คิดว่า ได้ยินว่า จิตตคฤหบดีผู้มีบุญมากถึงอย่างนั้น 
จะมาถวายบังคม พระพุทธเจ้าในวันนี้ เขาว่าปาฏิหาริย์อย่างนี้จะเกิดขึ้น พวกเราจะได้เห็น 
ผู้มีบุญมากนั้น ดังนี้แล้วได้ถือเอาเคร่ืองบรรณาการไปยืนอยู่สองข้างทาง 

 ในกาลท่ีจิตตคฤหบดีมาใกล้วิหาร ภิกษุ ๕๐๐ รูป มาถึงก่อน จิตตคฤหบดีกล่าวกับ
พวกอุบาสิกาว่า ท่านท้ังหลาย จงตามมาข้างหลัง ส่วนตนกับอุบาสก ๕๐๐ ก็ได้ไปสู่ส านัก
ของพระพุทธเจ้า ท่ามกลางสายตาของมหาชนท้ังหลาย ผู้เข้าเฝ้าอยู่ในท่ีเฉพาะพระพักตร์
ของพระพุทธเจ้า 

 จิตตคฤหบดีนั้นเข้าไปภายในพระพุทธรัศมี มีวรรณะ ๖ จับพระบาทพระพุทธเจ้าท่ี
ข้อถวายบังคมแล้วในขณะนั้น ฝนดอกไม้ทิพย์ก็ตกลงมา มหาชนเปล่งเสียงสาธุการขึ้นพร้อมกัน 

พระพุทธเจ้าจึงตรัสสฬายตนวิภังค์ โปรดคนเหล่านั้น 

 จิตตคฤหบดี อยู่ในส านักพระพุทธเจ้าสิ้นเดือนหนึ่ง ได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ท้ังสิ้น 
มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ให้นั่งในวิหารนั่นแหละ ถวายทานใหญ่แล้ว นิมนต์ภิกษุแม้ท่ีมา
พร้อมกับตนให้อยู่ภายในอารามนั้นแหละบ ารุงแล้วไม่ต้องหยิบอะไร ๆ ในเกวียนของตนแม้
สักวันหนึ่ง ได้ท ากิจทุกอย่างด้วยบรรณาการท่ีเทวดาและมนุษย์ท้ังหลายน ามาเท่านั้น 

 จิตตคฤหบดีนั้น ถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลว่า  พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ 
มาด้วยตั้งใจว่า จะถวายทานแด่พระองค์ ได้พักอยู่ในระหว่างทางเดือนหนึ่ง และในท่ีนี้เวลา
เดือนหนึ่งของข้าพระองค์ก็ได้ล่วงไปแล้ว สิ่งของท่ีข้าพระองค์ตั้งใจจะน ามาถวายนั้น ข้าพระองค์
ยังมิได้ต้องน าออกมาถวายทานเลย ด้วยว่าของอะไร ๆ ท่ีได้ถวายทานตลอดเวลาท่ีผ่านมานี้ 
เป็นสิ่งของท่ีเทวดาและมนุษย์ท้ังหลายน ามาท้ังนั้น ข้าพระองค์นั้น แม้ถ้าจะอยู่ในท่ีนี้ไปอีก
ตลอดปีหนึ่ง ก็จะไม่ได้โอกาสเพื่อจะถวายไทยธรรมของข้าพระองค์แน่แท้ ข้าพระองค์
ปรารถนาจักน าของในเกวียนออกถวายเป็นทานแล้วกลับไป ขอพระองค์ จงโปรดให้บอกท่ี
ส าหรับเก็บของนั้นแก่ข้าพระองค์เถิด 

 พระพุทธเจ้า ตรัสกับพระอานนทเถระว่า อานนท์ เธอจงให้จัดท่ีแห่งหนึ่งให้ว่าง 
ให้แก่อุบาสก 
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 พระเถระ ได้กระท าอย่างนั้นแล้ว ได้ยินว่า พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตกัปปิยภูมิ 
แก่จิตตคฤหบดีแล้ว 

ฝ่ายอุบาสกกับชนท้ังสามพันคน ซึ่งมาพร้อมกับตน ก็เดินทางกลับด้วยเกวียนเปล่าแล้ว 
พวกเทวดาก็ได้เนรมิตรัตนะ ๗ ประการบรรจุไว้เต็มเกวียนนั้น 

 ในครั้งนั้น พระอานนทเถระ ถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลถามว่า สักการะ
ท่ีเกิดขึ้นแก่คฤหบดีนั้น จะเกิดเฉพาะเมื่อคฤหบดีนั้นมาเฝ้าพระองค์เท่านั้น หรือแม้ไปในท่ีอื่น
ก็เกิดขึ้นเหมือนกัน 

 พระพุทธเจ้า ตรัสว่า อานนท์ จิตตคฤหบดีนั้นมาสู่ส านักของเราก็ดี ไป ณ ท่ีอื่นก็ดี 
สักการะย่อมเกิดขึ้นท้ังนั้น เพราะอุบาสกนี้เป็นผู้มีศรัทธา เลื่อมใส มีศีลสมบูรณ์ อุบาสก
เช่นนี้ ไปประเทศใด ๆ ลาภสักการะ ย่อมเกิดแก่เขาในประเทศนั้น ๆ ทีเดียว ดังนี้แล้ว   
ตรัสพระคาถาว่า ผู้มีศรัทธา สมบูรณ์ด้วยศีล เพียบพร้อมด้วยยศ และโภคะ ย่อมคบ
ประเทศใด ๆ ย่อมเป็นผู้อันเขาบูชาแล้ว ในประเทศนั้น ๆ ทีเดียว 

 จิตตคฤหบดีได้เป็นผู้ท่ีเชี่ยวชาญในเรื่องการแสดงธรรม โดยมีเรื่องท่ีเป็นเค้ามูล 
ท่ีแสดงให้เห็นว่าท่านเชี่ยวชาญในเร่ืองนั้นอยู่หลายเรื่อง เช่น 

 ท่านได้แสดงธรรมแก้ปัญหาท่ีเหล่าภิกษุท่ีอัมพาฏการามได้สงสัยในเรื่อง ธรรมเหล่านี้ 
คือ สังโยชน์ก็ดี สังโยชนียธรรมก็ดี มีอรรถต่างกัน มีพยัญชนะต่างกันหรือว่ามีอรรถหมือนกัน 
พยัญชนะเท่านั้นต่างกัน ซึ่งท่านก็ได้แสดงธรรมแก้ข้อสงสัยนั้นจนเป็นท่ีพอใจของพระสงฆ์
เหล่านั้น 

 อีกครั้งหนึ่งท่านได้แสดงธรรมโดยละเอียดในเรื่องท่ีพระกามภูอยู่ท่ีอัมพาฏกวัน  
ใกล้ราวมัจฉิกาสณฑ์ ได้ขอให้ท่านขยายความภาษิตท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้โดยย่อว่า 

 เธอจงดูรถอันไม่มีโทษ มีหลังคาขาว มีเพลาเดียว ไม่มีทุกข์ แล่นไปถึงที่หมาย  
ตัดกระแสตัณหาขาด ไม่มีกิเลสเครื่องผูกพัน  ซึ่งคฤหบดีก็ได้ขยายให้พระกามภูฟังจน 
พระกามภูได้ชมเชย 

 ท่านได้แสดงธรรมแก้ปัญหาท่ีท่านพระโคทัตตะได้สงสัยในเรื่องธรรมเหล่านี้ คือ 
อัปปมาณาเจโตวิมุติ อากิญจัญญาเจโตวิมุติ  สุญญตาเจโตวิมุติ และอนิมิตตาเจโตวิมุติ  
มีอรรถต่างกัน มีพยัญชนะต่างกัน หรือว่า มีอรรถเหมือนกัน ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น  
ซึ่งท่านก็ได้แสดงธรรมแก้ข้อสงสัยนั้นจนเป็นท่ีพอใจแก่ท่านพระโคทัตตะ 
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 ท่านคฤหบดีได้แสดงธรรมให้อเจลกัสสปผู้สหายให้เลื่อมใสพระพุทธศาสนา จนขอบวช
และต่อมาได้เป็นพระอรหันต์ 

 ท่านคฤหบดีได้มีหนังสือพรรณนาพระพุทธคุณส่งไปให้อิสิทัตตะผู้เป็นสหาย 
ท่ีไม่เคยเห็นกันของตน จนอิสิทัตตะเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า บวชในส านักของ 
พระมหากัจจายนเถระ ได้บ าเพ็ญวิปัสสนาแล้ว ต่อกาลไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต์ 

 ต่อมาภายหลัง พระพุทธเจ้า เมื่อทรงสถาปนาเหล่าอุบาสกไว้ในต าแหน่งต่าง ๆ 
ตามล าดับ ทรงท ากถาชื่อจิตตสังยุตให้เป็นอัตถุปปัตติ เหตุเกิดเรื่อง จึงทรงสถาปนาท่านไว้ใน
ต าแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศกว่าพวกอุบาสก ผู้เป็นธรรมกถึก 

 ๒๓. ธัมมิกอุบาสก 
 ในเมืองสาวัตถี ได้มีอุบาสกผู้ปฏิบัติธรรมประมาณ ๕๐๐ คน บรรดาอุบาสกเหล่านั้น 

คนหนึ่ง ๆ มีอุบาสกเป็นบริวารคนละ ๕๐๐ อุบาสกท่ีเป็นหัวหน้าแห่งอุบาสกเหล่านั้นมีบุตร 
๗ คน ธิดา ๗ คนบรรดาบุตรและธิดาเหล่านั้น คนหนึ่ง ๆ ได้มีสลากยาคู สลากภัต ปักขิกภัต 
สังฆภัต อุโปสถิกภัต อาคันตุกภัต วัสสาวาสิกภัต อย่างละท่ี ชนแม้เหล่านั้น ได้เป็นผู้ชื่อว่า 
อนุชาตบุตรด้วยกันท้ังหมดทีเดียว 

 เป็นอันว่า สลากยาคูเป็นต้น ๑ ท่ี คือ ของบุตร ๑๔ คน ของภรรยาหนึ่ง ของ
อุบาสกหนึ่ง ย่อมเป็นไปอย่างนี้ เขาพร้อมท้ังบุตรและภรรยา ได้เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม   
มีความยินดีในอันจ าแนกทาน ด้วยประการฉะนี้ ต่อมา ในกาลอื่น โรคเกิดขึ้นแก่เขา อายุ
สังขารเส่ือมรอบแล้ว เขาใคร่จะสดับธรรมจึงส่ง (คน) ไปสู่ส านักพระศาสดา ด้วยกราบทูลว่า 
ขอพระองค์ได้โปรดส่งภิกษุ ๘ รูปหรือ ๑๖ รูป ประทานแก่ข้าพระองค์เถิด 

 พระศาสดาทรงส่งภิกษุท้ังหลายไป ภิกษุเหล่านั้นไปแล้วนั่งบนอาสนะท่ีตบแต่งไว้ 
ล้อมเตียงของเขา อันเขากล่าวว่า ท่านผู้เจริญ การเห็นพระผู้เป็นเจ้าท้ังหลาย จักเป็นของ  
อันกระผมได้โดยยาก กระผมเป็นผู้ทุพพลภาพ ขอพระผู้เป็นเจ้าท้ังหลาย จงสาธยาย 
พระสูตร ๆ หนึ่ง โปรดกระผมเถิด 

 พวกภิกษุจึงถามว่า ท่านประสงค์จะฟังสูตรไหน อุบาสก 

 เขาเรียนว่า สติปัฏฐานสูตร ท่ีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละแล้ว 
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 พระภิกษุก็เริ่มสวดสาธยายเรื่องสติปัฏฐาน ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาตาม
เห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม แล้วก็ชี้บอกหนทางสายกลาง อันเป็น
ทางสายเอก ซึ่งเรียกว่า �เอกายนมรรค  เป็นเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์ไปสู่พระนิพพาน 

 ในขณะท่ีพระภิกษุก าลังสวดสาธยายอยู่นั้น ได้มีชาวสวรรค์ท้ัง ๖ ชั้น ประดับเครื่อง
ทรงอันเป็นทิพย์ พร้อมด้วยราชรถมารออยู่ เทวดาท่ียืนอยู่ตรงราชรถของชาวสวรรค์แต่ละ
ชั้น ต่างก็เชื้อเชิญธัมมิกอุบาสกให้ไปเป็นสหายของตน โดยบอกว่า �ข้าพเจ้าจะน าท่านไปยัง 
เทวโลกชั้นของข้าพเจ้า ท่านจงละภาชนะดินแล้วถือเอาภาชนะทองค าเถิด มาอยู่ร่วมกับ
ข้าพเจ้าท่ีสวรรค์ชั้นนี้เถิด  ชาวสวรรค์ทุกชั้นต่างก็เชื้อเชิญเขาให้เป็นสหายในชั้นของตน ๆ 

 ฝ่ายอุบาสกซึ่งเป็นผู้เคารพในธรรม เมื่อก าลังฟังธรรมอยู่ ก็ไม่อยากให้การฟังธรรม
หยุดชะงักไป จึงได้กล่าวกับเทวดาท้ังหลายว่า �ขอท่านจงรอก่อน ๆ  พระภิกษุซึ่งก าลังสวด
สาธยายธรรมอยู่ เข้าใจว่าอุบาสกให้หยุด จึงได้หยุดสวดและปรึกษากันว่ �า คงไม่เป็นโอกาส
เหมาะในการสาธยายธรรมเสียแล้ว ดังนั้น ลุกจากอาสนะแล้วเดินทางกลับวัด ฝ่ายบุตรและ
ธิดาของเขานึกว่าพ่อห้ามพระสวดมนต์ก็รู้สึกเสียใจว่า เมื่อก่อนพ่อของเราเป็นผู้ไม่อิ่มในธรรม 
แต่ขณะนี้ถูกทุกขเวทนาครอบง า จนกระท่ังเพ้อ ห้ามพระสวดมนต์ แล้วต่างก็ร้องไห้เสียใจ  

พอเวลาผ่านไปสักครู่หนึ่ง อุบาสกก็ถามลูก ๆ ว่า �พระคุณเจ้าไปไหนหมดแล้ว  
 ลูกบอกว่า �ก็พ่อนิมนต์พระมาแล้วก็ห้ามพระสวดมนต์เสียเอง พระท่านจึงกลับวัด

หมดแล้ว  
 ธัมมิกอุบาสกบอกว่า �พ่อไม่ได้พูดกับพระ แต่พ่อพดูกับเทวดา เขาเอาราชรถมาเชิญ

ให้พ่อกลับวิมาน พ่อจึงบอกให้เขารอก่อน พ่อจะฟังธรรม  
 บุตรก็ถามว่า �ราชรถท่ีไหนล่ะพ่อ พวกผมไม่เห็นเลย  
 พ่อจึงบอกว่า �ถ้าอย่างนั้น ลูกจงเอาดอกไม้มาร้อยเป็นพวงมาลัย  แล้วถามลูกต่อว่า 

ลูกคิดว่าสวรรค์ชั้นไหนน่ารื่นรมย์ล่ะ  ลูก ๆ ก็บอกว่า �ชั้นดุสิตซิพ่อ เพราะเป็นท่ีประทับของ
พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ของพุทธมารดาและของพุทธบิดาเป็นท่ีรื่นรมย์สิพ่อ 

 ธัมมิกอุบาสกจึงบอกว่า �ถ้าอย่างนั้น เจ้าจงอธิษฐานจิตไปท่ีเทวดาชั้นดุสิต แล้วโยน
พวงมาลัยขึ้นไปบนอากาศ  

 ลูก ๆ ได้โยนพวงมาลัยขึ้นไป พวงมาลัยก็ไปคล้องกับแอกของราชรถชั้นดุสิต พวก
ลูก ๆ มองไม่เห็นราชรถ เห็นแต่พวงมาลัยลอยอยู่ในอากาศ มีแต่ธัมมิกอุบาสกเห็นคนเดียว  
จึงบอกว่า �ลูกเห็นพวงดอกไม้ท่ีลอยอยู่นั่นไหม  ลูกก็บอกว่า �เห็นแต่พวงดอกไม้ ไม่เห็นรถ  
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 ฝ่ายพ่อจึงกล่าวว่า �ขณะนี้พวงดอกไม้นั้น ได้ห้อยอยู่ท่ีราชรถซึ่งมาจากชั้นดุสิตแล้ว 
พ่อก าลังจะไปอยู่ภพดุสิต พวกเจ้าอย่าได้วิตกไปเลย ถ้าพวกเจ้ามีความปรารถนาจะไป  
อยู่ร่วมกับพ่อ ก็จงหมั่นท าบุญให้มาก ๆ อย่างท่ีพ่อได้ท าไว้แล้วเถิด  

 ธัมมิกอุบาสกกล่าวเสร็จแล้วก็ได้ท ากาละ คือ ถึงแก่กรรมลงในเวลานั้น ละจาก
อัตภาพมนุษย์ไปเป็นเทพบุตร มีกายทิพย์ท่ีสวยงาม สว่างไสว นั่งอยู่บนราชรถซึ่งมาจาก  
ชั้นดุสิต เหล่าเทวดาท้ังหลายก็น าเขาไปสู่วิมาน เป็นวิมานแก้ว มีความอลังการสวยงามมาก 
เต็มไปด้วยบริวาร เหล่าบริวารท่ีแวดล้อมเทพบุตรธัมมิกะ ต่างก็ปลื้มปีติดีใจ ท่ีนายของตน
กลับมาสู่วิมานอย่างผู้มีชัยชนะ เต็มเปี่ยมด้วยบุญบารมี ต่างก็อนุโมทนาบุญกับท่านธัมมิก
อุบาสก ท่ีได้ท าบุญไว้ดีแล้ว 

 พระพุทธเจ้าตรัสถามภิกษุแม้เหล่านั้น ผู้มาถึงวิหารแล้วโดยล าดับว่า ภิกษุท้ังหลาย 
อุบาสกได้ฟังธรรมเทศนาแล้วหรือ 

 พวกภิกษุกราบทูลว่า ฟังแล้ว พระเจ้าข้า แต่อุบาสกได้ห้ามเสียในระหว่างนั่นแลว่า 
ขอท่านจงรอก่อน ล าดับนั้น บุตรและธิดาของอุบาสกคร่ าครวญกันแล้ว พวกข้าพระองค์
ปรึกษากันว่า บัดนี้ ไม่เป็นโอกาส จึงลุกจากอาสนะออกมา 

 พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุท้ังหลาย อุบาสกนั้นหาได้กล่าวกับพวกเธอไม่ ก็เทวดา
ประดับรถ ๖ คัน น ามาจากเทวโลก ๖ ชั้น เชื้อเชิญอุบาสกนั้นแล้ว อุบาสกไม่ปรารถนาจะท า
อันตรายแก่การแสดงธรรม จึงกล่าวกับเทวดาเหล่านั้น 

 พวกภิกษุกราบทูลว่า อย่างนั้นหรือ พระเจ้าข้า 

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า อย่างนั้น ภิกษุทั้งหลาย 

 เมื่อพวกภิกษุกราบทูลถามว่า บัดนี้เขาเกิดแล้ว ณ ท่ีไหน 

 ทรงตอบว่า ในภพดุสิต ภิกษุทั้งหลาย 

 พวกภิกษุทูลถามต่อไปว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อุบาสกนั้นเท่ียวชื่นชมในท่ามกลาง
ญาติในโลกนี้แล้ว เกิดในฐานะเป็นท่ีชื่นชมอีกหรือ 

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า อย่างนั้น ภิกษุท้ังหลาย เพราะคนผู้ไม่ประมาทแล้วท้ังหลาย 
เป็นคฤหัสถ์ก็ตาม เป็นบรรพชิตก็ตาม ย่อมบันเทิงในท่ีท้ังปวงทีเดียว ดังนี้แล้วตรัสพระคาถา
นี้ว่า ผู้ท าบุญไว้แล้ว ย่อมบันเทิงในโลกนี้ ละไปแล้วก็ย่อมบันเทิง ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสอง 
เขาเห็นความหมดจดแห่งกรรมของตน ย่อมบันเทิงเขาย่อมรื่นเริง 
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 ๒๔. วิสาขามหาอุบาสิกา 

 นางวิสาขา เกิดในตระกูลเศรษฐี ในเมืองภัททิยะ แคว้นอังคะ บิดาชื่อว่า ธนัญชัย 
มารดาชื่อว่า สุมนาเทวี และปู่ชื่อ เมณฑกเศรษฐี ขณะที่เธอมีอายุ ๗ ขวบ เป็นท่ีรักดุจแก้วตา
ดวงใจของเมณฑกะผู้เป็นปู่ย่ิงนัก 

 เมื่อเมณฑกเศรษฐีได้ทราบข่าวว่า พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จ านวนมาก  
ก าลังเสด็จมาสู่เมืองภัททิยะ จึงได้มอบหมายให้วิสาขาพร้อมด้วยบริวาร ออกไปรับเสด็จท่ี
นอกเมือง ขณะท่ีพระพุทธองค์ประทับพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่นั้น วิสาขาพร้อมด้วยบริวาร 
เข้าไปเฝ้ากราบถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ท่ีสมควรแก่ตน พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนา 
ให้พวกเธอฟัง เมื่อจบลงก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยกันท้ังหมด 

 ส่วนเมณฑกเศรษฐี เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงแล้วจึงรีบเข้าไปเฝ้า ได้ฟังพระธรรม
เทศนา ก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเช่นกัน แล้วกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วย
ภิกษุสงฆ์ท่ีติดตามเสด็จทั้งหมดเข้าไปรับอาหารบิณฑบาต ณ ท่ีบ้านของตน ตลอดระยะเวลา 
๑๕ วัน ที่ประทับอยู่ท่ีภัททิยนครนั้น  

 พระเจ้าปเสนทิโกศลแห่งเมืองสาวัตถี และพระเจ้าพิมพิสารแห่งเมืองราชคฤห์  
มีความเกี่ยวดองกันโดยต่างก็ได้ภคินี (น้องสาว) ของกันและกันมาเป็นมเหสี แต่เนื่องจากใน
เมืองสาวัตถีของพระเจ้าปเสนทิโกศลนั้น ไม่มีเศรษฐีตระกูลใหญ่ ๆ ผู้มีทรัพย์สมบัติมาก และ
ได้ทราบข่าวว่า ในเมืองราชคฤห์ของพระเจ้าพิมพิสารมีเศรษฐีผู้มีทรัพย์สมบัติมากอยู่ถึง ๕ คน 

 ดังนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศล จึงเสด็จมายังเมืองราชคฤห์ เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสาร
แล้วแจ้งความประสงค์ท่ีมาในครั้งนี้ ก็เพื่อขอพระราชทานตระกูลเศรษฐีในเมืองราชคฤห์ไป
อยู่ในเมืองสาวัตถีสักตระกูลหนึ่ง  

 พระเจ้าพิมพิสารได้สดับแล้วตอบว่า การโยกย้ายตระกูลใหญ่ ๆ เพียงหนึ่งตระกูล 
ก็เหมือนกับแผ่นดินทรุด แต่เพื่อรักษาสัมพันธไมตรีต่อกันไว้  หลังจากท่ีได้ปรึกษากับอ ามาตย์ 
ท้ังหลายแล้ว เห็นพ้องต้องกันว่า สมควรยกตระกูลธนัญชัยเศรษฐี ให้ไปอยู่เมืองสาวัตถีกับ
พระเจ้าปเสนทิโกศล 

 ธนัญชัยเศรษฐี ได้ขนย้ายทรัพย์สมบัติพร้อมท้ังบริวารและสัตว์เลี้ยงท้ังหลาย 
เดินทางสู่พระนครสาวัตถีพร้อมกับพระเจ้าปเสนทิโกศล และเมื่อเดินทางเข้าเขตแคว้นของ
พระเจ้าปเสนทิโกศลแล้ว ขณะที่พักค้างแรมระหว่างทางก่อนเข้าเมือง เขาเห็นว่าภูมิประเทศ
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. 

บริเวณท่ีพักนั้นเป็นชัยภูมิเหมาะสมดี อีกท้ังตนเองก็มีบริวารติดตามมาเป็นจ านวนมาก ถ้าไป
ตั้งบ้านเรือนภายในเมืองก็จะคับแคบ จึงขออนุญาตพระเจ้าปเสนทิโกศลก่อตั้งบ้านเมือง  
ณ ที่นั้น และได้ชื่อว่าเมืองใหม่นี้ว่า สาเกต ซึ่งห่างจากเมืองสาวัตถี ๗ โยชน์ 

 ในเมืองสาวัตถีนั้น มีเศรษฐีตระกูลหนึ่งเป็นท่ีรู้จักกันในชื่อว่า มิคารเศรษฐี มีบุตร 
ชื่อว่าปุณณวัฒนกุมาร เมื่อเจริญวัยสมควรท่ีจะมีภรรยาได้แล้ว บิดามารดาขอให้เขาแต่งงาน
เพื่อสืบทอดวงศ์ตระกูล แต่เขาเองไม่มีความประสงค์จะแต่ง เมื่อบิดามารดารบเร้ามากขึ้น   
จึงหาอุบายเลี่ยงโดยบอกแก่บิดามารดาว่า ถ้าได้หญิงท่ีมีความงามครบท้ัง ๕ อย่าง ซึ่งเรียกว่า 
เบญจกัลยาณีแล้วจึงจะยอมแต่งงาน 

 เบญจกัลยาณี ความงามของสตรี ๕ อย่าง คือ  
 ๑. เกสกลฺยาณ  ผมงาม คือ หญิงท่ีมีผมยาวถึงสะเอวแล้วปลายผมงอนขึ้น  
 ๒. ม สกลยฺาณ  เนื้องาม คอื หญิงทีม่ีริมฝปีากแดงดุจผลต าลึงสกุและเรียบชิดสนิทดี 
 ๓. อฏฐ ิกลฺยาณ  กระดูกงาม คือ หญิงท่ีมีฟันสีขาวประดุจสังข์และเรียบเสมอกัน 

 ๔. ฉวิกลฺยาณ  ผิวงาม คือ หญิงท่ีมีผิวงามละเอียด ถ้าด าก็ด าดังดอกบัวเขียว  
 ถ้าขาวก็ขาวดังดอกกรรณิกา 

 ๕. วยกลฺยาณ  วัยงาม คือ หญิงท่ีแม้จะคลอดบุตรถึง ๑๐ ครั้ง ก็ยังคงสภาพร่างกาย
สวยดุจคลอดครั้งเดียว  

 บิดามารดาเมื่อได้ฟังแล้ว จึงให้เชิญพราหมณ์ผู้เช่ียวชาญในด้านอิตถีลักษณะมาถาม
ว่าหญิงผู้มีความงามดังกล่าวนี้มีหรือไม่  เมื่อพวกพราหมณ์ตอบว่ามี  จึงส่งพราหมณ์เหล่านั้น
ออกเท่ียวแสวงหาตามเมืองต่าง ๆ พร้อมท้ังมอบพวงมาลัยและเคร่ืองทองหมั้นไปด้วย  

 พวกพราหมณ์เท่ียวแสวงหาไปตามเมืองต่าง ๆ ท้ังเมืองเล็กเมืองใหญ่ จนมาถึง 
เมืองสาเกต ได้พบนางวิสาขากับหญิงบริวารออกมาเท่ียวเล่นน้ ากันท่ีท่าน้ า ซึ่งมีลักษณะ
ภายนอกถูกต้องตามต าราอิตถีลักษณะ ๔ ประการ ขาดอีกอย่างเดียว ขณะนั้น ฝนตกลงมา
อย่างหนัก หญิงบริวารท้ังหลายพากันวิ่งหลบหนีฝนเข้าไปในศาลา แต่นางวิสาขายังคงเดิน
ด้วยอาการปกติ ท าให้พวกพราหมณ์ท้ังหลายรู้สึกแปลกใจ ประกอบกับต้องการจะเห็น
ลักษณะฟันของนางด้วย จึงถามว่า ท าไม เธอจึงไม่วิ่งหลบหนีฝนเหมือนกับหญิงอื่น ๆ   
นางวิสาขาตอบว่า ชน ๔ พวก เมื่อวิ่งจะดูไม่งาม ได้แก่  

 ๑. พระราชา ผู้ทรงประดับด้วยเคร่ืองอาภรณ์พร้อมสรรพ 

 ๒. บรรพชิต ผู้ครองผ้ากาสาวพัสตร์  
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 ๓. สตรี ผู้ชื่อว่าเป็นหญิงทั้งหลาย (นอกจากจะดูไม่งามแล้วอาจเกิดอุบัติเหตุ 
จนเสียโฉมหรือพิการ จะท าให้เสื่อมเสียและหมดคุณค่า)  

 ๔. ช้างมงคล ตัวประดับด้วยเครื่องอาภรณ์ส าหรับช้าง  
 พวกพราหมณ์ได้เห็นปัญญาอันฉลาดและคุณสมบัติเบญจกัลยาณี ครบทุกประการ

แล้ว จึงขอให้นางพาไปท่ีบ้านเพื่อท าการสู่ขอต่อพ่อแม่ตามประเพณี เมื่อสอบถามถึง 
ชาติตระกูลและทรัพย์สมบัติก็ทราบว่า มีเสมอกัน จึงสวมพวงมาลัยทองให้นางวิสาขาเป็น
การหมั้นหมายและก าหนดวันอาวาหมงคล 

 ธนัญชัญเศรษฐี ได้สั่งให้ช่างทองท าเครื่องประดับ ชื่อ มหาลดาปสาธน์ เพื่อมอบ
ให้แก่ลูกสาว ซึ่งเป็นเครื่องประดับชนิดพิเศษ เป็นชุดยาวติดต่อกันตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า 
ประดับด้วยเงินทองและรัตนอันมีค่าถึง ๙ โกฏิกหาปณะ ค่าแรงฝีมือช่างอีก ๑ แสน เป็น
เครื่องประดับท่ีหญิงอื่น ๆ ไม่สามารถจะประดับได้ เพราะมีน้ าหนักมาก นอกจากนี้ 
ธนัญชัยเศรษฐียังได้มอบทรัพย์สินเงินทองของใช้ต่าง ๆ รวมท้ังข้าทาสบริวารและฝูงโคอีก
จ านวนมากมายมหาศาล อีกท้ังส่งกุฏุมพีผู้มีความช านาญพิเศษด้านต่าง ๆ ไปเป็นท่ีปรึกษา
ดูแลประจ าตัวอีก ๘ นายด้วย 

 ก่อนท่ีนางวิสาขาจะไปสู่ตระกูลของสามี ธนัญชัยเศรษฐีได้อบรมมารยาทสมบัติ 
ของกุลสตรีผู้จะไปสู่ตระกูลของสามี โดยให้โอวาท ๑๐ ประการ เป็นแนวปฏิบัติ คือ 

 โอวาทข้อที่ ๑ ไฟในอย่าน าออก หมายความว่า อย่าน าความไม่ดีของพ่อผัว  
แม่ผัว และสามีออกไปพูดให้คนภายนอกฟัง 

 โอวาทข้อที่ ๒ ไฟนอกอย่าน าเข้า หมายความว่า เมื่อคนภายนอกต าหนิพ่อผัว 
แม่ผัว และสามีอย่างไร อย่าน ามาพูดให้คนในบ้านฟัง 

 โอวาทข้อที่ ๓ ควรให้แก่คนที่ให้เท่านั้น หมายความว่า ควรให้แก่คนที่ยืมของไป
แล้วแล้วน ามาส่งคืน  

 โอวาทข้อที่ ๔ ไม่ควรให้แก่คนที่ไม่ให้ หมายความว่า ไม่ควรให้แก่คนที่ยืมของ
ไปแล้วแล้วไม่น ามาส่งคืน 

 โอวาทข้อที่ ๕ ควรให้ทั้งแก่คนที่ให้และไม่ให้ หมายความว่า เมื่อญาติมิตร 
ผู้ยากจนมาขอความช่วยเหลือพึ่งพาอาศัย เมื่อให้ไปแล้วจะให้คืนหรือไม่ให้คืน ก็ควรให้ 

 โอวาทข้อที่ ๖ พึงนั่งให้เป็นสุข หมายความว่า ไม่นั่งในที่กีดขวางพ่อผัว แม่ผัว  
และสามี  
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 โอวาทข้อที่ ๗ พึงนอนให้เป็นสุข หมายความว่า ไม่ควรนอนก่อนพ่อผัว แม่ผัว 
และสามี 

 โอวาทข้อที่ ๘ พึงบริโภคให้เป็นสุข หมายความว่า ควรจัดให้พ่อผัว แม่ผัว และ
สามีบริโภคแล้ว ตนจึงบริโภคภายหลัง  

 โอวาทข้อที่ ๙ พึงบ าเรอไฟ หมายความว่า ให้มีความส านึกอยู่เสมอว่า พ่อผัว 
แม่ผัว และสามีเป็นเหมือนกองไฟ และพญานาคที่จะต้องบ ารุงดูแล  

 โอวาทข้อที่ ๑๐ พึงนอบน้อมเทวดาภายใน หมายความว่า ให้มีความส านึกอยู่
เสมอว่าพ่อผัว แม่ผัว และสามีเป็นเหมือนเทวดาที่จะต้องให้ความนอบน้อม 

 เมื่อนางวิสาขา เข้ามาสู่ตระกูลของสามีแล้ว เพราะความท่ีเป็นผู้ได้รับการอบรม 
สั่งสอนเป็นอย่างดีตั้งแต่วัยเด็ก และเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีน้ าใจเจรจาไพเราะ  
ให้ความเคารพผู้ท่ีมีวัยสูงกว่าตน จึงเป็นท่ีรักใคร่และชอบใจของคนท่ัวไป ยกเว้นมิคารเศรษฐี
ผู้เป็นบิดาของสามีซึ่งมีจิตฝักใฝ่ในนักบวชอเจลกชีเปลือย โดยให้ความเคารพนับถือว่าเป็น
พระอรหันต์และนิมนต์ให้มาบริโภคโภชนาหารท่ีบ้านของตนแล้ว สั่งให้คนไปตามนางวิสาขา
มาไหว้พระอรหันต์ และให้มาช่วยจัดเลี้ยงอาหารแก่อเจลกชีเปลือยเหล่านั้นด้วย 

 นางวิสาขา ผู้เป็นอริยสาวิกาชั้นพระโสดาบัน พอได้ยินค าว่าพระอรหันต์ ก็รู้สึกปีติ
ยินดี รีบมายังเรือนของมิคารเศรษฐี แต่พอได้เห็นอเจลกชีเปลือย ก็ตกใจ จึงกล่าวว่า ผู้ไม่มี
ความละอายเหล่านี้ จะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ พร้อมท้ังกล่าวติเตียนมิคารเศรษฐีแล้วกลับท่ี
อยู่ของตน ต่อมาอีกวันหนึ่ง ขณะท่ีมิคารเศรษฐีก าลังบริโภคอาหารอยู่ โดยมีนางวิสาขาคอย
ปรนนิบัติอยู่ใกล้ ๆ ได้มีพระเถระเท่ียวบิณฑบาตผ่านไปมา หยุดยืนท่ีหน้าบ้านของมิคาร
เศรษฐี นางวิสาขาทราบดีว่า เศรษฐีแม้จะเห็นพระเถระแล้วก็ท าเป็นไม่เห็น นางจึงกล่าวกับ
พระเถระว่า นิมนต์พระคุณเจ้าไปข้างหน้าก่อนเถิด ท่านเศรษฐีก าลังบริโภคของเก่าอยู ่ 

 เศรษฐี ได้ฟังดังนั้นแล้วจึงโกรธเป็นท่ีสุด หยุดบริโภคอาหารทันที แล้วสั่งให้บริวาร
จับและขับไล่นางวิสาขาให้ออกจากบ้านไป แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาจับ นางวิสาขาขอชี้แจง  
แก่กุฏุมพีทั้ง ๘ จึงกล่าวกับเศรษฐีว่า เร่ืองนี้นางวิสาขาไม่มีความผิด 

 เมื่อมิคารเศรษฐี ฟังค าชี้แจงของลูกสะใภ้แล้วก็หายโกรธขัดเคือง และกล่าวขอโทษ
นางพร้อมท้ังอนุญาตให้นางนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุมารับอาหารบิณฑบาต  
ในเรือนตน นางวิสาขาจึงกล่าว คุณพ่อ ดิฉันยกโทษท่ีควรยกให้แก่คุณพ่อ แต่ดิฉันเป็นธิดา
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ของตระกูลผู้มีความเลื่อมใสอันไม่ง่อนแง่นในพระพุทธศาสนา พวกดิฉันเว้นภิกษุสงฆ์แล้ว 
เป็นอยู่ไม่ได้ หากให้ดิฉันได้มีโอกาสเพ่ือบ ารุงภิกษุสงฆ์ตามความพอใจของดิฉัน ดิฉันจึงจักอยู่   
เศรษฐีกล่าวว่า แม่ เจ้าจงบ ารุงพวกสมณะของเจ้า ตามความชอบใจเถิด  

 นางวิสาขา ให้คนไปทูลนิมนต์พระทศพล แล้วเชิญเสด็จให้เข้าไปสู่นิเวศน์ในวันรุ่งขึ้น 
ฝ่ายพวกสมณะเปลือย เมื่อรู้ว่าพระศาสดาเสด็จไปยังเรือนของมิคารเศรษฐี จึงไปนั่งล้อม
เรือนไว้  

 ฝ่ายนางวิสาขาเมื่อถวายน้ าทักษิโณทกแล้วก็ส่งข่าวไปยังมิคารเศรษฐีว่า ดิฉัน
ตกแต่งเครื่องสักการะท้ังปวงไว้แล้ว เชิญพ่อผัวของดิฉันมาอังคาสพระทศพลเถิด ครั้งนั้น 
พวกอาชีวกห้ามมิคารเศรษฐีผู้อยากจะมาว่า คฤหบดี ท่านอย่าไปสู่ส านักของพระสมณโคดม
เลย เศรษฐี ส่งข่าวไปว่า สะใภ้ของฉัน จงอังคาสเองเถิด นางวิสาขาจึงอังคาสภิกษุสงฆ์  
มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข เมื่อเสร็จภัตกิจแล้ว ได้ส่งข่าวไปอีกว่า เชิญพ่อผัวของดิฉัน มาฟัง
ธรรมกถาเถิด  เศรษฐีนั้นคิดว่า การไม่ไปคราวนี้ ไม่สมควรอย่างยิ่ง และเพราะความท่ีตน
อยากฟังธรรมด้วย จึงออกเดินทางไปยังเรือนของสะใภ้  

 ครานั้น พวกอาชีวกเห็นว่าห้ามมิคารเศรษฐีไว้ไม่ได้แล้ว จึงกล่าวกะเศรษฐีท่ีก าลัง 
จะออกเดินทางว่า ถ้ากระนั้น ท่านเมื่อฟังธรรมของพระสมณโคดม จงนั่งฟังภายนอกม่าน 
ดังนี้ แล้วจึงรีบล่วงหน้าไปก่อนเศรษฐีนั้น แล้วก็ไปจัดแจงกั้นม่านไว้เพื่อให้เศรษฐีนั้นนั่ง
ภายนอกม่านท่ีตนกั้นไว้นั้น เศรษฐีเมื่อไปถึงก็นั่งอยู่ภายนอกม่าน 

 พระศาสดา ตรัสว่า “ท่านจะนั่งนอกม่านก็ตาม ท่ีฝาเรือนคนอื่นก็ตาม ฟากภูเขาหิน
โน้นก็ตาม ฟากจักรวาลโน้นก็ตาม เราชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้า ย่อมอาจจะให้ท่านได้ยินเสียง
ของเราได้” ดังนี้แล้ว ทรงเริ่มอนุปุพพีกถาเพื่อแสดงธรรม ดุจจับต้นหว้าใหญ่สั่น และดุจยัง
ฝนคืออมตธรรมให้ตกอยู่ 

 ก็เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมอยู่ ชนผู้ยื่นอยู่ข้างหน้าก็ตาม ข้างหลัง 
ก็ตาม อยู่เลยร้อยจักรวาล พันจักรวาลก็ตาม อยู่ในภพอกนิษฐ์ก็ตาม ย่อมกล่าวกันว่า  
“พระศาสดา ย่อมทอดพระเนตรดูเราคนเดียว ทรงแสดงธรรมโปรดเราคนเดียว   แท้จริง 
พระศาสดาเป็นดุจทอดพระเนตรดูชนนั้น ๆ และเป็นดุจตรัสกับคนนั้น  ๆ โดยเจาะจง” 

 นัยว่า พระพุทธเจ้าท้ังหลาย อุปมาดังพระจันทร์ ย่อมปรากฏเหมือนประทับยืนอยู่
ตรงหน้าแห่งสัตว์ท้ังหลาย ผู้ยืนอยู่ในท่ีใดท่ีหนึ่งเหมือนพระจันทร์ลอยอยู่แล้วในกลางหาว 
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ย่อมปรากฏแก่ปวงสัตว์ว่า พระจันทร์อยู่บนศีรษะของเรา พระจันทร์อยู่บนศีรษะของเรา  
ฉะนั้น ได้ยินว่า นี้เป็นผลแห่งทานท่ีพระพุทธเจ้าท้ังหลาย ทรงตัดพระเศียรท่ีประดับแล้ว  
ทรงควักพระเนตรท่ีหยอดดีแล้ว ทรงช าแหละเนื้อหทัยแล้วทรงบริจาคโอรสเช่นกับพระชาลี 
ธิดาเช่นกับนางกัณหาชินา ปชาบดีเช่นกับนางมัทรี ให้แล้ว เพ่ือเป็นทาสของผู้อื่น 

 ส่วนมิคารเศรษฐีแม้จะหลบอยู่หลังม่านก็มีโอกาสได้ฟังธรรมด้วยจนจบ และได้ส าเร็จ 
เป็นพระโสดาบันบุคคล เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จึงได้ออกจากม่านตรงเข้า
ไปหานางวิสาขาใช้ปากดูดถันลูกสะใภ้และประกาศให้ได้ยินท่ัวกัน ณ ท่ีนั้นว่า ตั้งแต่บัดนี้  
เป็นต้นไป ขอเธอจงเป็นมารดาของข้าพเจ้า และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นางวิสาขาก็ได้นามว่า  
มิคารมารดา คนท่ัวไปนิยมเรียกนางว่า วิสาขามิคารมารดา  

 ในบรรดาอุบาสิกาท้ังหลาย นางวิสาขานับว่าเป็นผู้มีบุญสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติมา
เป็นพิเศษกว่าอุบาสิกาคนอื่น ๆ หลายประการ เช่น  

 ๑. ลักษณะของผู้มีวัยงาม คือ แม้ว่านางจะมีอายุมาก มีลูกชาย-หญิง ถึง ๒๐ คน 
ลูกเหล่านั้นแต่งงานมีลูกอีกคนละ ๒๐ คน นางก็มีหลานนับได้ ๔๐๐ คน หลานเหล่านั้น
แต่งงานมีลูกอีกคนละ ๒๐ คน นางวิสาขามีเหลนนับได้ ๘,๐๐๐ คน ดังนั้น คนจ านวน 
๘,๔๒๐ คน มีต้นก าเนิดมาจากนางวิสาขา นางมีอายุยืน ได้เห็นหลาน ได้เห็นเหลนทุกคน   
แม้นางมีอายุถึง ๑๒๐ ปี แต่ขณะเมื่อนั่งอยู่ในกลุ่มลูก หลาน เหลน นางจะมีลักษณะวัย
ใกล้เคียงกับคนเหล่านั้น คนพวกอื่นจะไม่สามารถทราบได้ว่านางวิสาขาคือคนไหน แต่จะ
สังเกตได้เมื่อเวลาจะลุกขึ้นยืน ธรรมดาคนหนุ่มสาวจะลุกได้ทันที แต่ส าหรับคนแก่จะต้องใช้
มือยันพื้นช่วยพยุงกายและจะยกก้นขึ้นก่อน นั่นแหละจึงจะทราบว่านางวิสาขาคือคนไหน  

 ๒. นางมีก าลังมากเท่ากับช้าง ๕ เชือกรวมกัน ครั้งหนึ่ง พระราชามีพระประสงค์ 
จะทดลองก าลังของนางจึงรับสั่งให้ปล่อยช้างพลายตัวท่ีมีก าลังมากเพื่อให้วิ่งชน นางวิสาขา
เห็นช้างวิ่งตรงเข้ามา จึงคิดว่า ถ้ารับช้างนี้ด้วยมือข้างเดียวแล้วผลักไป ช้างก็จะเป็นอันตราย
ถึงชีวิต เราก็จะเป็นบาป ควรจะรักษาชีวิตช้างไว้จะดีกว่า นางจึงใช้นิ้วมือเพียงสองนิ้วจับช้าง
ท่ีงวงแล้วเหวี่ยงไป ปรากฏว่าช้างถึงกับล้มกลิ้งแต่ไม่เป็นอันตราย 

 โดยปกติ นางวิสาขาจะไปวัดวันละ ๒ ครั้ง คือ เช้า-เย็น และเมื่อไปก็จะไม่ไปมือเปล่า 
ถ้าไปเวลาเช้าก็จะมีของเคี้ยวของฉันเป็นอาหารถวายพระ ถ้าไปเวลาเย็นก็จะถือน้ าปานะไป
ถวาย เพราะนางมีปกติท าอย่างนี้เป็นประจ า จนเป็นท่ีทราบกันดีท้ังพระภิกษุสามเณรและ
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อุบาสกอุบาสิกาท้ังหลาย แม้นางเองก็ไม่กล้าท่ีจะไปวัดด้วยมือเปล่า ๆ เพราะละอายท่ี
พระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยต่างก็จะมองดูท่ีมือว่านางถืออะไรมา และก่อนท่ีนางจะออกจาก
วัดกลับบ้าน นางจะเดินเยี่ยมเยือนถามไถ่ความสุข ความทุกข์ และความประสงค์ของ
พระภิกษุสามเณร และเย่ียมภิกษุไข้จนทั่วถึงทุก ๆ รูปก่อนแล้วจึงกลับบ้าน 

 วันหนึ่ง เมื่อนางมาถึงวัด ได้ถอดเครื่องประดับมหาลดาปสาธน์ มอบให้หญิงสาว
ผู้ติดตามถือไว้ เมื่อเสร็จกิจการฟังธรรมและเยี่ยมเยือนพระภิกษุสามเณรแล้ว ขณะเดิน 
กลับบ้าน ได้บอกหญิงรับใช้ส่งเครื่องประดับให้ แต่หญิงรับใช้ลืมไว้ท่ีศาลาฟังธรรม นางจึงให้
กลับไปน ามา แต่สั่งว่า ถ้าพระอานนท์เก็บรักษาไว้ก็ไม่ต้องเอาคืนมา ให้มอบถวายท่านไป 
เพราะนางคิดว่าจะไม่ประดับเครื่องประดับท่ีพระคุณเจ้าถูกต้องสัมผัสแล้วซึ่งพระอานนท์
ท่านก็มักจะเก็บรักษาของท่ีอุบาสกอุบาสิกาลืมไว้เสมอ และก็เป็นไปตามท่ีนางคิดไว้จริง ๆ 
แต่นางก็กลับคิดได้อีกว่า เครื่องประดับนี้ไม่มีประโยชน์แก่พระเถระ ดังนั้น นางจึงขอรับคืน
มาแล้วน ามาขายในราคา ๙ โกฏิ กับ ๑ แสนกหาปณะ ตามราคาทุนท่ีท าไว้ แต่ก็ไม่มีผู้ใด 
มีทรัพย์พอท่ีจะซื้อไว้ได้ จึงซื้อเอาไว้เองซึ่งการน าทรัพย์เท่าจ านวนนั้นมาซื้อท่ีดินและวัสดุ
ก่อสร้างด าเนินการสร้างวัด ถวายเป็นพระอารามประทับของพระพุทธเจ้า และเป็นท่ีอยู่
อาศัยจ าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์สามเณร พระพุทธเจ้ารับสั่งให้พระมหาโมคคัลลานะ เป็น
ผู้อ านวยการดูแลการก่อสร้างซึ่งมีลักษณะเป็นปราสาท ๒ ชั้น มีห้องส ารับพระภิกษุพักอาศัย
ชั้นละ ๕๐๐ ห้อง โดยใช้เวลาในการก่อสร้างถึง ๙ เดือน และเมื่อส าเร็จเรียบร้อยแล้ว  
ได้นามว่า วัดบุพพาราม  

 โดยปกติ นางวิสาขาจะกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์มา
ฉันภัตตาหารท่ีบ้านเป็นประจ า เมื่อการจัดเตรียมภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะให้สาวใช้
ไปกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์ให้เสด็จไปยังบ้านของนาง วันหนึ่ง   
สาวใช้ได้มาตามปกติเหมือนทุกวันแต่วันนั้นมีฝนตกลงมา พระสงฆ์จึ งพากันเปลือยกาย 
อาบน้ าฝน เมื่อสาวใช้มาเห็นเข้าก็ตกใจ เพราะความท่ีตนมีปัญญาน้อยคิดว่าเป็นนักบวชชีเปลือย 
จึงรีบกลับไปแจ้งแก่นางวิสาขาว่า  

 ข้าแต่พระแม่เจ้า วันนี้ท่ีวัดไม่มีพระอยู่เลย เห็นแต่ชีเปลือยแก้ผ้าอาบน้ ากันอยู่  
 นางวิสาขาได้ฟังค าบอกเล่าของสาวใช้แล้ว ด้วยความท่ีนางเป็นพระอริยบุคคลชั้น

โสดาบัน เป็นมหาอุบาสิกา เป็นผู้มีปัญญาศรัทธาเลื่อมใส มีความใกล้ชิดกับพระภิกษุสงฆ์   
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จึงทราบเหตุการณ์โดยตลอดว่า พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีผ้าส าหรับใช้สอย 
เพียง ๓ ผืน คือ ผ้าจีวรส าหรับห่ม ผ้าสังฆาฏิส าหรับห่มซ้อน และผ้าสบงส าหรับนุ่ง ดังนั้น 
เมื่อเวลาพระภิกษุจะอาบน้ า จึงไม่มีผ้าส าหรับผลัด ก็จ าเป็นต้องเปลือยกาย อาศัยเหตุนี้  
เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับท่ีบ้านและเสร็จภัตกิจแล้ว นางจึงได้เข้าไปกราบทูลขอพร เพื่อ
ถวายผ้าอาบน้ าฝนแก่พระภิกษุสงฆ์ พระพุทธองค์ประทานอนุญาตตามท่ีขอนั้น และนางเป็น
บุคคลแรกท่ีได้ถวายผ้าอาบน้ าฝนแก่พระภิกษุสงฆ์ 

 นางวิสาขา ได้ชื่อว่าเป็นมหาอุบาสิกาผู้ยิ่งใหญ่ เป็นยอดแห่งอุปัฏฐายิกา ทะนุบ ารุง
พระพุทธศาสนาด้วยวัตถุจตุปัจจัยไทยทานต่าง ๆ ท้ังท่ีถวายเป็นของสงฆ์ส่วนรวม  และถวาย
เป็นของส่วนบุคคล คือแก่พระภิกษุแต่ละรูป ๆ การท าบุญของนางนับว่าครบถ้วนทุกประการ
ตามหลักของบุญกริยาวัตถุ ดังค าท่ีนางเปล่งอุทานในวันฉลองวัดบุพพาราม ท่ีนางสร้างถวาย
นั้นด้วยค าว่า  

 ความปรารภใด ๆ ท่ีเราตั้งไว้ในกาลก่อน ความปรารถนานั้น ๆ ท้ังหมดของเราได้
ส าเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทุกประการแล้ว  

 ความปรารถนาเหล่านั้น คือ 

 ๑. ความปรารถนาท่ีจะสร้างปราสาทฉาบด้วยปูนถวายเป็นวิหารทาน 

 ๒. ความปรารถนาท่ีจะถวายเตียง ตั่ง ฟูก หมอน เป็นเสนาสนภัณฑ์ 
 ๓. ความปรารถนาท่ีจะถวายสลากภัตเป็นโภชนทาน 

 ๔. ความปรารถนาท่ีจะถวายผ้ากาสาวพัสตร์ ผ้าเปลือกไม้ ผ้าฝ้าย เป็นจีวรทาน  
 ๕. ความปรารถนาท่ีจะถวายเนยใส เนยข้น น้ ามัน น้ าผ้ึง น้ าอ้อย เป็นเภสัชทาน  
 ความปรารถนาเหล่านั้นของนางวิสาขาส าเร็จครบถ้วนทุกประการ สร้างความเอิบ

อิ่มใจแก่นางยิ่งนักนางจึงเดินเวียนเทียนรอบปราสาทอันเป็นวิหารทานพร้อมท้ังเปล่งอุทาน
ดังกล่าว พระภิกษุทัง้หลายได้เห็นกิริยาอาการของนางแล้ว ต่างก็รู้สึกประหลาดใจไม่ทราบว่า
เกิดอะไรขึ้นกับนาง จึงพร้อมใจกันเข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ตั้งแต่ได้พบเห็นและรู้จักนางวิสาขาก็เป็นเวลานาน พวกข้าพระองค์ ไม่เคยเห็นนางขับร้อง
เพลงและแสดงอาการอย่างนี้มาก่อน  แต่วันนี้นางอยู่ในท่ามกลางการแวดล้อมของบรรดา
บุตรธิดาและหลาน ๆ ได้เดินเวียนรอบปราสาทและบ่นพึมพ าคล้ายกับร้องเพลง เข้าใจว่าดี
ของนางคงจะก าเริบ หรือไม่นางก็คงจะเสียจริตไปแล้วหรืออย่างไรพระเจ้าข้า 
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 พระพุทธองค์ตรัสแก่ภิกษุเหล่านั้นว่า ภิกษุท้ังหลาย ธิดาของเรามิได้ขับร้องเพลง
หรือเสียจริตอย่างท่ีพวกเธอเข้าใจ แต่ท่ีธิดาของเราเป็นอย่างนั้น ก็เพราะความปีติยินดี  
ท่ีความปรารถนาของตนท่ีตั้งไว้นั้นส าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ทุกประการ นางจึงเดินเปล่งอุทาน
ออกมาด้วยความอิ่มเอมใจ  

 ด้วยเหตุที่นางได้อุปถัมภ์บ ารุงพระภิกษุสงฆ์ และได้ถวายวัตถุจตุปัจจัยในระพุทธศาสนา 
เป็นจ านวนมาก ดังกล่าวมา พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงประกาศยกย่องนางในต าแหน่งเอตทัคคะ 
เป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาท้ังหลายในฝ่ายผู้เป็นทายิกา   
 

 ๒๕. มัลลิกาเทวี 
 พระนางมัลลิกาเทวี เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศล ขณะนั้น นางมีอายุ

ได้ ๑๖ ปี เป็นธิดาของนายมาลาการ หรือช่างดอกไม้ อาศัยอยู่ท่ีเมืองสาวัตถี  แคว้นโกศล  
มีนามเดิมว่า สิรจิต นางเป็นผู้มีบุญมาก มีรูปร่างผิวพรรณงดงามรวมถึงเป็นผู้มีปัญญา  
เฉลียวฉลาด และมีความกตัญญูกตเวที ทุก ๆ วัน นางจะช่วยการงานของบิดาโดยไปเก็บ
ดอกไม้มาให้บิดาท าพวงมาลัย 

 อยู่มาวันหนึ่ง นางได้น าเอาขนมถั่วใส่กระเช้าดอกไม้ ไปยังสวนดอกไม้ ได้พบ
พระพุทธเจ้ากับท้ังพระภิกษุสงฆ์ เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในพระนคร ก็ดีใจ ได้เอาขนมเหล่านั้น
ใส่ลงในบาตรของพระพุทธเจ้า เมื่อไหว้แล้ว ก็เกิดปีติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วยืนนิ่งอยู่ 
เมื่อพระพุทธองค์ทอดพระเนตรแล้วก็ทรงแสดงอาการแย้มให้ปรากฏ   พระอานนท์จึง 
ทูลถามถึงสาเหตุท่ีทรงแย้ม พระองค์ตรัสว่า อานนท์ กุมาริกานี้จะได้เป็นอัครมเหสีของ
พระราชาโกศลในวันนี้ ด้วยผลท่ีถวายขนมถั่ว จากนั้นธิดาของช่างดอกไม้ไปถึงสวนดอกไม้ 
ร้องเพลงไปพลางเก็บดอกไม้ ขณะนั้นพระเจ้าปเสนทิโกศลสู้รบพ่ายแพ้พระเจ้าอชาตศัตรู 
แล้วทรงม้าเสด็จหนีมาถึงสวนดอกไม้ ได้สดับเสียงเพลง ก็เกิดความพอพระทัยต่อเจ้าของ
เสียง เสด็จเข้าไปท่ีสวนดอกไม้สนทนาจนได้ความว่า กุมาริกานั้นยังไม่มีสามี จึงโปรดให้ขึ้น
หลังม้า เข้าสู่พระนคร และโปรดให้พานางไปสู่เรือนตระกูล พอถึงเวลาเย็นก็โปรดให้มารับ
ด้วยสักการะใหญ่ อภิเษกบนกองแก้วแล้วตั้งให้เป็นพระอัครมเหสี ด้วยความเป็นผู้มีปัญญา
และความเฉลียวฉลาด ท าให้พระนางมัลลิกาทรงเป็นท่ีโปรดปรานของพระเจ้าปเสนทิโกศล
เป็นอย่างมาก ได้ถวายทานท่ีไม่มีใครเหมือน เรียกทานนี้ว่า อสทิสทาน  
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 สมัยหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าทรงจาริกพร้องท้ังพระภิกษุบริวารจ านวน ๕๐๐ รูป 
เสด็จเข้าไปถึงวัดพระเชตวัน เมืองสาวัตถี แคว้นโกศล พระเจ้าปเสนทิโกศลได้เข้าเฝ้า  
กราบทูลอาราธนาเพื่อจะถวายอาคันตุกทาน ในวันรุ่งขึ้น ( อาคันตุกะ คือ ผู้มา ) คือถวาย
ทานแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ท้ังหมดท่ีตามเสด็จมาด้วย แล้วตรัสเรียกชาวนครว่า 
จงมาดูทานของเราเถิด เมื่อชาวบ้านได้เห็นทานของพระราชา ก็ได้อาราธนาพระพุทธเจ้า  
เพื่อเตรียมถวายทานบ้าง โดยถวายทานอันประณีตและมากยิ่งกว่าพระราชา ชาวบ้านและ
พระราชาท าสลับกันไปมา กลายเป็นการแข่งกันท าบุญไปโดยไม่รู้ตัว  พระเจ้าปเสนทิโกศล  
ก็ไม่อาจจะหาของแปลก ๆ พิสดารกว่าชาวบ้าน เพราะว่าชาวบ้านมีมาก ย่อมหาของพิสดารกว่า 
เมื่อเป็นดังนี้ ท าให้เกิดความวิตกว่า จะท าอย่างไรจึงจะให้ทานได้แปลกและดีกว่าชาวบ้าน 
ท าให้พระเจ้าปเสนทิโกศลกลุ้มพระทัยมาก เวลานั้นพระนางมัลลิกาได้มาเข้าเฝ้า พระราชา
จึงตรัสถามขอความช่วยเหลือจากพระนาง   พระนางมัลลิกาเทวีต้องการท่ีจะถวายอสทิสทาน 
(ทานท่ีไม่มีใครเหมือน) อยู่แล้ว เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลมีพระประสงค์จะถวายทาน 
อันยิ่งกว่าชาวนคร จึงกราบทูลให้พระองค์รับสั่งท าดังนี้ คือ  

 ๑) ให้ท ามณฑปด้วยไม้สาละไว้ส าหรับพระสงฆ์ ๕๐๐ รูปนั่ง และใช้ไม้ขานางเอาไว้
ถ่างขาท าเป็นโต๊ะ ส่วนพระที่เกินจาก ๕๐๐ รูปนั้น นั่งอยู่นอกวงเวียน  

 ๒) ให้ท าเศวตฉัตร ๕๐๐ คัน  
 ๓) ให้ใช้ช้าง ๕๐๐ เชือก ถือเศวตฉัตรกั้นอยู่เบ้ืองหลังพระภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ รูป  
 ๔) ให้ท าเรือท่ีท าจากทองค าแท้ ๆ ๘ ล า หรือ ๑๐ ล า เรือเหล่านี้จะอยู่ท่ามกลาง

มณฑป 

 ๕) ให้เจ้าหญิง ๑ องค์ นั่งบดของหอมท่ามกลางพระภิกษุ ๒ รูป และเจ้าหญิง ๑ องค์
จะถือพัดถวายแด่พระภิกษุ ๒ รูป ดังนั้น ภิกษุ ๕๐๐ รูป ก็มีเจ้าหญิง ๕๐๐ องค ์ 

 ๖) เจ้าหญิงท่ีเหลือ จะท าของหอมท่ีบดแล้วไปใส่ในเรือนท่ามกลางมณฑปทุก ๆ ล า 
เจ้าหญิงบางพวกจะถือดอกอุบลเขียวหรือดอกบัวเขียวเคล้าของหอม เพื่อให้ภิกษุรับเอากลิ่นอบ 
(เจ้าหญิง ส่วนใหญ่จะเป็นธิดาของกษัตริย์ และเป็นธิดาของกษัตริย์ข้างเคียง คือ น้อง ๆ  
รองลงไป ซึ่งสมัยนั้น พระราชามีพระมเหสีถึง ๑๐๐ กว่าพระองค์ จึงไม่เป็นท่ีประหลาดใจ
หากว่าจะมีเจ้าหญิงถึง ๑,๐๐๐ กว่าพระองค์)  
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 ท าเช่นนี้แล้ว ก็จะชนะประชาชนชาวพระนคร เนื่องด้วยชาวพระนครไม่มีเจ้าหญิง  
ไม่มีเศวตฉัตร และไม่มีช้างมากเทียบกับพระราชาได้ เมื่อพระราชาได้สดับเช่นนั้นแล้ว   
ก็ทรงดีพระทัย รับสั่งให้ตามท่ีพระนางมัลลิกาเทวีกราบทูลทุกประการ 

 เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลรับสั่งให้จัดเตรียมทุกอย่างแล้ว ปรากฏว่านับช้างอย่างไร 
ก็ไม่พอส าหรับพระภิกษุ ๑ รูป กล่าวคือ ช้างมีมาก แต่ช้างเซื่องนั้นมีไม่พอ จะเหลือก็แต่ช้าง
ท่ีดุร้าย พระราชาจึงตรัสแก่พระนางมัลลิกาให้ทราบความตลอดแล้ว ตรัสถามว่า จะท า
อย่างไรดี เพราะพระองค์เกรงว่า ช้างดุร้ายจะเข้าท าร้ายพระสงฆ์ พระนางมัลลิกาได้กราบทูลว่า 
ทราบว่ามีช้างดุร้ายเชือกหนึ่งท่ีถึงแม้จะดุร้าย ก็สามารถจะปรามได้ด้วยก าลังใจ เมื่อพระราชา 
ยังไม่ทรงทราบว่าจะท าได้อย่างไร นางจึงกราบทูลอีกว่า ให้ช้างท่ีดุร้ายนั้นยืนใกล้ ๆ  
พระผู้เป็นเจ้า นามว่าองคุลิมาล เนื่องด้วยช้างเชือกนี้ เคยต่อสู้กับองคุลิมาลมามิใช่น้อย  
แต่เวลานี้ท่านเป็นพระอรหันต์แล้ว ก็ได้อาศัยบารมีของท่านท าให้ลูกช้างอยู่ในอาการสงบ  
ใช้หางสอดเข้าไปในระหว่างขา ตั้งหูทั้งสองขึ้น ยืนหลับตาอยู่  

 มหาชนได้แลดูช้างท่ีดุร้าย ยืนทรงเศวตฉัตรเพื่อพระองคุลิมาลเถระ ก็มีความคิดว่า 
ช้างดุร้ายปานนั้น พระองคุลิมาลเถระ ย่อมปราบพยศได้ เมื่อจัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว 
พระราชาได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า หม่อมฉันขอถวายสิ่งของท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นเรือนทอง 
เตียง ตั่ง รวมทรัพย์ท้ังหมดท่ีพระราชาถวายในวันเดียวถึง ๑๔ โกฏิ รวมท้ังเศวตฉัตรหนึ่ง 
บัลลังก์ส าหรับนั่งหนึ่ง เชิงบาตรหนึ่ง ตั่งส าหรับ เช็ดเท้าหนึ่งซึ่งเป็นของมีราคาสูง ประมาณ
ค่าไม่ได้ อสทิสทานเป็นทานอันยิ่งใหญ่ท่ีพระพุทธองค์ตรัสว่า พระพุทธเจ้า ๑ องค์ จะมีคน
ถวายอสทิสทานคร้ังเดียวในชีวิต และคนท่ีจะถวายอสทิสทานได้นั้น ต้องเป็นผู้หญิง  

 พระนางมัลลิกาเทวีนั้น ไม่มีพระราชโอรส เมื่อทรงพระครรภ์ ใกล้คลอด พระเจ้า 
ปเสนทิโกศลปรารถนาจะได้พระราชโอรส เมื่อประสูติแล้ว ปรากฏว่าเป็นพระราชธิดา   
ยังความผิดหวังมาแด่พระเจ้าปเสนทิโกศลพระองค์จึงทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อปรับทุกข์ 
พระองค์ตรัสปลอบพระทัยว่า พระโอรสหรือธิดานั้น ไม่ส าคัญ เพศไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกความ
แตกต่างในด้านความสามารถ สตรีท่ีมีความเฉลียวฉลาดประพฤติธรรม และเป็นมารดาของ
บุคคลส าคัญ ย่อมประเสริฐกว่าบุรุษ ด้วยพระด ารัสนี้ ยังความพอพระทัยแก่พระเจ้าปเสนทิโกศล
เป็นอย่างมาก 

 ครั้งหนึ่ง พระเจ้าปเสนทิโกศล ตรัสถามพระนางมัลลิกาเทวีว่า พระนางรักพระองค์
หรือไม่รักมากเพียงใด พระนางมัลลิกาตอบว่า พระนางรักตนเองมากกว่าสิ่งใด เมื่อได้สดับ
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เช่นนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลก็เกิดความน้อยพระทัย ทรงคิดว่า พระนางไม่ได้รักพระองค์
เสมอชีวิตนาง เมื่อได้โอกาส ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าด้วยเรื่องนี้ พระพุทธองค์ตรัสว่า  
ท่ีพระนางมัลลิกาเทวีตอบมานั้น ถูกต้องแล้ว เพราะความรักท้ังหลายในโลกย่อมไม่มีความรักใด
เทียมความรักท่ีมีต่อตนเองได้ พระนางมัลลิกาเทวีทรงยึดมั่นในสัจจะ ตรัสความจริงเช่นนี้แล้ว 
พระราชาควรจะชื่นชมยินดี พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ฟังแล้วจึงคลายความน้อยพระทัยลง  

 ครั้นอยู่ต่อมา วันหนึ่ง พระนางมัลลิกาเทวี  เสด็จเข้าไปยังซุ้มส าหรับสรงสนาน  
ทรงช าระพระโอษฐ์แล้ว ทรงน้อมพระสรีระลงปรารภเพื่อจะช าระพระชงฆ์ มีสุนัขตัวโปรด  
ตัวหนึ่ง เข้าไปพร้อมกับพระนางทีเดียว มันเห็นพระนางน้อมลงเช่นนั้น จึงเริ่มจะท า
อสัทธรรมสันถวะ มันเห็นพระนางทรงยินดีผัสสะของมัน จึงได้ประทับยืนอยู่ พระราชา 
ทรงทอดพระเนตรทางพระแกลในปราสาทชั้นบน ทรงเห็นกิริยานั้น ในเวลาพระนางเสด็จ  
มาจากซุ้มน้ านั้น จึงตรัสว่า หญิงถ่อย จงฉิบหาย เพราะเหตุไร เจ้าจึงได้ท ากรรมเห็นปานนี้ 

 พระนางทูลว่า ผู้ใดผู้หนึ่งเข้าไปซุ้มน้ านี้ ผู้เดียวเท่านั้น ก็ปรากฏเป็น ๒ คน แก่ผู้ท่ี
แลดูทางพระแกลนี้ พระเจ้าข้า ถ้าพระองค์ไม่ทรงเชื่อหม่อมฉัน ขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไป
ยังซุ้มน้ านั้น หม่อมฉันจะแลดูพระองค์ทางพระแกลนี้   

 พระราชาติดจะเขลา จึงทรงเชื่อถ้อยค าของพระนาง แล้วเสด็จเข้าไปยังซุ้มน้ า  
ฝ่ายพระนางเทวีนั้น ทรงยืนทอดพระเนตรอยู่ท่ีพระแกล ทูลว่า มหาราชผู้มืดเขลา ชื่ออะไรนั้น 
พระองค์ทรงท าสันถวะกับนางแพะ แม้เมื่อพระราชาจะตรัสว่า นางผู้เจริญฉันมิได้ท ากรรม
เห็นปานนั้น ก็ทูลว่า แม้หม่อมฉันเห็นเองหม่อมฉันจะเชื่อพระองค์ไม่ได้ พระราชทรงสดับ  
ค านั้นแล้ว ก็ทรงเช่ือว่า ผู้เข้าไปซุ้มน้ านี้ ผู้เดียวเท่านั้น ก็ย่อมปรากฏเป็น ๒ คนแน่ 

 พระนางมัลลิกา ทรงด าริว่า พระราชานี้ อันเราลวงได้แล้ว ก็เพราะพระองค์โง่เขลา 
เราท ากรรมชั่วแล้ว ก็พระราชานี้ เรากล่าวตู่ด้วยค าไม่จริง แลแม้พระพุทธเจ้า จะทรงทราบ
กรรมนี้ของเรา พระอัครสาวกท้ัง ๒ ก็ดี พระอสีติมหาสาวกก็ดี ย่อมทราบ ตายจริง เราท า
กรรมหนักแล้ว  

 ในเวลาจะสิ้นพระชนม์ พระนางมัลลิกานั้น มิได้ทรงนึกถึงการบริจาคใหญ่เห็นปานนั้น 
ทรงระลึกถึงกรรมอันลามกนั้นอย่างเดียว สิ้นพระชนม์แล้ว ก็บังเกิดในอเวจี ไหม้ในนรก
ตลอด ๗ วันเท่านั้น ในวันท่ี ๘ จุติจากท่ีนั้นแล้ว เกิดในดุสิตภพ 
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 เมื่อพระนางได้สิ้นพระชนม์ พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้า  
พระพุทธองค์ทรงบันดาลด้วยฤทธิ์ให้พระเจ้าปเสนทิโกศลลืมท่ีถามเรื่องพระนางมัลลิกาเทวี 
เพราะหากว่าพระเจ้าปเสนทิโกศลทราบว่า พระนางบังเกิดในอเวจีนรกก็จะไม่อยากท าบุญ
อีกต่อไป เพราะพระนางมัลลิกาเทวีนั้น ท าบุญไว้มากยังตกนรก พอผ่านไป ๗ วันแล้ว  
พระพุทธองค์ทรงคลายฤทธ์ิ พระเจ้าปเสนทิโกศลก็ทรงถามว่า ณ เวลานี้ พระนางมัลลิกาเทวี
ไปเกิดที่ไหน พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า ณ เวลานี้พระนางไปบังเกิดในดุสิตภพ 

 พระเจ้าปเสนทิโกศล ได้ฟังพระพุทธด ารัสแล้ว ทรงหายจากความเศร้าโสกเสียใจ 
กลับได้รับความปีติเอิบอิ่มใจขึ้นมาแทน เมื่อควรแก่เวลาแล้ว ก็กราบทูลลากลับสู่พระราชนิเวศน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



๑๖๙ 

 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้โท  สนามหลวงแผนกธรรม 

ศาสนพิธ ี

ธรรมศึกษา ชั้นโท 

 

บท 

 ศาสนพิธี แปลตามศัพท์ว่า พิธีทางศาสนา  หมายถึง วิธี ระเบียบ แบบแผน หรือ
แบบอย่างท่ีใช้ปฏิบัติทางศาสนา เมื่อน ามาใช้ในพระพุทธศาสนา จึงหมายถึง ระเบียบแบบ
แผน หรือแบบอย่างท่ีพึงปฏิบัติในพระพุทธศาสนา 

 ศาสนพิธี เป็นสิ่งท่ีมีอยู่ในทุกศาสนา แต่มีความแตกต่างกันไปตามความเชื่อและ  
ค าสอนของศาสนาหรือลัทธินั้น ๆ เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นภายหลัง เมื่อมีศาสนาเกิดขึ้นแล้ว จึงมี
พิธีกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นตามมา เมื่อศาสนานั้น ๆ  มีผู้นับถือมากขึ้น พิธีกรรมชนิดเดียวกัน 
อาจมีการปฏิบัติเหมือนกันบ้าง แตกต่างกันบ้างในศาสนิกชนต่างกลุ่มต่างพื้นท่ี  ต่อมา
นักปราชญ์ทางศาสนานั้น ๆ จึงได้วางระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติพิธีกรรมแต่ละพิธีไว้เป็น
แบบอย่าง เพื่อให้การปฏิบัติพิธีกรรมเรื่องนั้น ๆ เป็นไปในทางเดียวกัน เรียกชื่อว่า ศาสนพิธี 
ท่านผู้รู้บางท่านเปรียบพิธีกรรมหรือศาสนพิธีว่าเป็นเหมือนเปลือก หรือกระพี้ท่ีห่อหุ้มแก่น
ของต้นไม้ คือ แก่นแท้ของศาสนาไว้  แต่ความจริงท้ังสองส่วนนี้จะต้องอาศัยกันและกัน 
กล่าวคือ หากไม่มีแก่นแท้ของศาสนา ศาสนพิธีก็อยู่ได้ไม่นาน หรือหากมีเฉพาะแก่นแท้ของ
ศาสนา แต่ไม่มีศาสนพิธี แก่นแท้ของศาสนาก็อยู่ได้ไม่นาน เช่นเดียวกับต้นไม้ท่ีมีแต่เปลือก 
ไม่มีแก่น หรือมีแต่แก่น ไม่มีเปลือก ฉะนั้น ปัจจุบันได้มีจุดหักเหในการประกอบพิธีกรรม 
ต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา อาจท าให้ผู้ท่ียังไม่เข้าใจแก่นแท้ของหลักธรรมไปยึดถือว่า 
ศาสนพิธีนั้น คือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ซึ่งนับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนา 
ดังนั้น จึงต้องศึกษาท าความเข้าใจให้ถูกต้องว่า อะไรคือเปลือก อะไรคือแก่นแท้ของ
พระพุทธศาสนา เพ่ือจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามความมุ่งหมายของหลักธรรมค าสอน 

องค์ประกอบของศาสนา 

 ศาสนา แปลว่า ค าสอน หมายถึง หลักธรรมค าสอนของศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนานั้น ๆ 
รวมท้ังหลักธรรมค าสอนของศาสนาท่ีไม่มีศาสดาผู้ก่อตั้ง ศาสนาโดยท่ัวไป มีองค์ประกอบท่ี
ส าคัญ ๕ ประการ คือ 
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 ๑. ศาสดา ผู้ก่อตั้งศาสนา ศาสนาท่ีมีผู้นับถือมากเป็นท่ีรู้จักกันดีในประเทศไทย 
และได้รับการรับรองจากทางราชการ คือ ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม สิกข์หรือซิกข์ ล้วนมี
ศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาท้ังสิ้น ยกเว้นศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเท่านั้น ไม่มีศาสดาผู้ก่อตั้ง เป็น
ศาสนาท่ีนับถือสืบต่อกันมาแต่โบราณ 

 ๒. ศาสนธรรม หลักธรรมค าสอน ท่ีศาสดาประกาศเผยแผ่แก่ชาวโลก 

 ๓. ศาสนิกหรือสาวก  คือ ผู้รับฟังหลักธรรมค าสั่งสอนท่ีศาสดาประกาศแล้ว มีศรัทธา
เล่ือมใสและปฏิบัติตาม 

 ๔. ศาสนสถานหรือศาสนวัตถุ  คือ สถานท่ีใช้ประกอบพิธีของศาสนานั้น ๆ หรือ 
รูปเคารพของศาสดา เป็นต้น 

 ๕. ศาสนพิธี คือ พิธีกรรมทางศาสนาซึ่งแตกต่างกันไปตามความเชื่อในหลักธรรม 
ค าสอน 

 ประโยชน์ของศาสนพิธี 

 ศาสนพิธี แม้จะได้รับการเปรียบเทียบว่าเป็นเพียงเปลือกหรือกระพี้ของศาสนาก็ตาม 
แต่ศาสนพิธีท่ีปฏิบัติได้ถูกต้อง เรียบร้อย มีประโยชน์ทั้งแก่ศาสนาและผู้ปฏิบัติ คือ 

 ๑. ท าให้พิธีมีความถูกต้องเรียบร้อยงดงาม ส าเร็จประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 
 ๒. เพ่ิมความศรัทธาปสาทะ ความเชื่อความเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น 

 ๓. เป็นเคร่ืองแสดงเกียรติยศของเจ้าภาพและผู้ร่วมพิธี 
 ๔. เป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของชาติไว้ 
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บทที่ ๑ 

พิธีบ าเพ็ญกุศลในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

 ทุกศาสนาล้วนมีวันส าคัญ เพื่อระลึกเหตุการณ์ส าคัญท่ีเคยเกิดขึ้นแก่ศาสดา ผู้ก่อตั้ง
และเกี่ยวเนื่องในพิธีกรรมหรือกิจกรรมท่ีเหล่าศาสนิกชนของศาสนานั้น ๆ จัดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ 

 พระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน มีวันส าคัญท่ีก าหนดขึ้นส าหรับให้พุทธศาสนิกชน
ปฏิบัติ  เพ่ือน้อมร าลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยและบ าเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษด้วยอามิสบูชา
และปฏิบัติบูชา วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา พอสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. วันเข้าพรรษา  
 ๒. วันออกพรรษา 
 ๓. วันเทโวโรหณะ 
 ๔. วันธรรมสวนะ (วันพระ) 

วันเข้าพรรษา 

 ค าว่า พรรษา มาจากศัพท์บาลีว่า วสฺส ศัพท์สันสกฤตว่า วรฺษ แปลว่า ฝนหรือฤดูฝน 
ภาษาไทยใช้ศัพท์ สันสกฤต แผลงเป็น พรรษา การเข้าพรรษาหรือจ าพรรษา หมายถึง การท่ี
พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตอยู่ประจ าในสถานท่ีแห่งใดแห่งหนึ่งในฤดูฝน โดยจะไม่ไปค้างแรม
ในท่ีอื่น พิธีเข้าพรรษา จึงเป็นข้อปฏิบัติของพระสงฆ์โดยตรง จะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติ   
ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเป็นการเฉพาะส าหรับพระสงฆ์สาวก โดยก าหนดให้ท าพิธีอธิษฐาน
เข้าพรรษาในวันแรม ๑ ค่ า เดือน ๘ ของทุกปี หรือเดือน ๘ หลัง ในปีท่ีมีเดือน ๘ สองหน 
เป็นวันส าคัญต่อเนื่องจากวันอาสาฬหบูชา ในส่วนท่ีเป็นงานพระราชพิธี ได้รวมวันส าคัญ  
ท้ัง ๒ เข้าเป็นพระราชพิธีเดียวกัน เรียกว่า พระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา  ทางราชการก าหนดให้เป็นวันหยุดราชการประจ าปี 

พิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลวันเข้าพรรษา 

 ในวันแรม ๑ ค่ า เดือน ๘ ซ่ึงเป็นวันเข้าพรรษา มีหมายก าหนดการบ าเพ็ญพระราชกุศล 
พอสรุปได้ ดังนี ้



๑๗๒ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้โท  สนามหลวงแผนกธรรม 

 เวลาเช้า ประมาณ ๐๗.๐๐ น. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพิธี กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา 
นิมนต์พระสงฆ์จ านวน ๑๕๐ รูป เข้ารับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวง ณ บริเวณ
พระวิหารคด วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง 

 ครั้นเวลาบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินไปยังพระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จขึ้นไปหลังบุษบก ซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธมหามณี-
รัตนปฏิมากร ทรงประกอบพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากเครื่องทรง
ฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝน และทรงถอดยอดพระรัศมีพระสัมพุทธพรรณีประจ าฤดูร้อน
ออก ทรงเปลี่ยนส่วนยอดพระรัศมีประจ าฤดูฝนถวาย (พระสัมพุทธพรรณี ประดิษฐานอยู่
หน้าบุษบก ท่ีประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร) ทรงพระสุหร่าย ทรงวางกระทง
ดอกไม้และจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ทรงรับพระมหาสังข์เพชรน้อย 
บรรจุน้ าท่ีซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร สรงพระเศียร เสด็จไปทรงสุหร่ายน้ า 
พระพุทธมนต์แก่ข้าราชการท่ีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในพระอุโบสถ หลังพราหมณ์เบิกแว่น
เวียนเทียน ๓ รอบแล้ว เสด็จพระราชด าเนินออกจากพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายน้ า 
พระพุทธมนต์แก่ประชาชนท่ีมาเฝ้ารับเสด็จ ฯ บริเวณลานพระอุโบสถ สองข้างทางเสด็จ  
พระราชด าเนิน จากนั้น เสด็จไปวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงถวายพุ่มเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชา 
ณ พระอุโบสถ เป็นอันเสร็จพระราชพิธี 
 อนึ่ง  ในพระอารามหลวงส าคัญอื่น ๆ เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม         
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ผู้แทนพระองค์ไปถวายพุ่ม
เทียนพรรษาอีกส่วนหนึ่ง 

ความเป็นมาของวันเข้าพรรษา 

 การเข้าพรรษา เป็นพุทธานุญาตก าหนดให้พระภิกษุอธิษฐานอยู่ประจ าสถานท่ี  
ไม่จาริกไปค้างแรมในสถานท่ีอื่น เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ช่วงฤดูฝน 
คือ ตั้งแต่แรม ๑ ค่ า เดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๑ 

 ก่อนพุทธกาล การอยู่จ าพรรษา เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา 
ในชมพูทวีปถือปฏิบัติกันมาก่อนแล้ว แต่คงไม่ได้ปฏิบัติกันเคร่งครัดนัก จึงเป็นเรื่องคุ้นชิน
ของคนในยุคนั้น สมัยต้นพุทธกาล ขณะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ 
เมื่อถึงฤดูฝน ภิกษุส่วนมากอยู่ประจ าสถานท่ีเช่นเดียวกับนักบวชนอกศาสนา แต่มีกลุ่ม
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พระภิกษุฉัพพัคคีย์ คือ พระภิกษุ ๖ รูป ได้แก่  พระมัณฑุกะ พระโลหิตกะ พระเมตติยะ 
พระกุมมชกะ พระอัสสชิ และ พระปุนัพพสุกะ พร้อมท้ังพระภิกษุท่ีเป็นสานุศิษย์ประมาณ 
๑,๕๐๐ รูป เท่ียวจาริกไปตามสถานท่ีต่าง ๆ เนื่องจากขณะนั้น ยังมิได้มีพุทธานุญาตให้ภิกษุ
อยู่จ าพรรษา การจาริกของท่านเหล่านั้น มีผลกระทบต่อการท าเกษตรกรรมของชาวบ้าน  
ท าให้ข้าวกล้าและพืชผักเสียหาย พวกชาวบ้าน จึงพากันต าหนิติเตียนถึงการไม่หยุดจาริก 
ในฤดูฝนของภิกษุเหล่านั้น เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบ จึงให้ประชุมสงฆ์และทรงบัญญัติ 
ให้พระภิกษุอยู่จ าพรรษาเป็นเวลา ๓ เดือนในฤดูฝน 

 ชาวพุทธในประเทศไทย ได้มีการบ าเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ตั้งแต่สมัย
สุโขทัย ดังความในศิลาจารึก หลักท่ี ๑ ว่า “พ่อขุนรามค าแหงพ่อเมืองสุโขทัยนี้ ทั้งชาว 
แม่ชาวเจ้า ท่วยปั่วท่วยนางลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลาย ทั้งผู้ชายผู้หญิง ฝูงท่วยมีศรัทธา
ในพระพุทธศาสน์ ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน” และได้มีการบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวันเข้าพรรษา 
สืบทอดมาถึงปัจจุบัน แม้จะปฏิบัติแตกต่างกันบ้างตามยุคสมัย แต่หลักการใหญ่ท่ีไม่แตกต่าง
กันคือ การท าบุญ ตักบาตร รักษาศีล  ฟังพระธรรมเทศนา การปฏิบัติธรรม และการท า
ความดีอื่น ๆ 

 การอยู่จ าพรรษามี ๒ อย่าง 

 ๑. การจ าพรรษาต้น เรียก ปุริมิกาวัสสูปนายิกา เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ า เดือน ๘ 
ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๑ ในปีท่ีมีอธิกมาส คือ เดือน ๘ สองหน ให้เลื่อนการจ าพรรษาไป
เป็นวันแรม ๑ ค่ าเดือน ๘ หลัง 

 ๒. การจ าพรรษาหลัง เรียก ปัจฉิมิกาวัสสูปนายิกา เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ าเดือน ๙ 
ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๒ ปัจจุบันไม่ค่อยมีปฏิบัติ จึงไม่เป็นท่ีรู้จักกัน 

 สัตตาหกรณียะ 

 การอยู่จ าพรรษา มิใช่เป็นข้อห้ามเด็ดขาดว่า ให้พระภิกษุต้องอยู่ประจ าตลอด  
๓ เดือน โดยไม่สามารถเดินทางไปไหนได้เลย มีพระบรมพุทธานุญาตให้พระภิกษุไปค้างคืน
ในสถานท่ีอื่นได้คราวละไม่เกิน ๗ วัน เรียกว่า สัตตาหกรณียะ หรือเหตุพิเศษ ๔ ประการ คือ 

 ๑. เพื่อนสหธรรมิกท้ัง ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร และสามเณรีป่วย 
หรือบิดามารดาป่วย ไปเพื่อดูแลพยาบาลได้ 
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 ๒. ไปเพื่อจะยับยั้งเพื่อนสหธรรมิกท่ีอยากสึก มิให้สึกได้ 
 ๓. ไปเพื่อกิจของสงฆ์ เช่น กุฏีวิหารช ารุดเสียหาย ไปเพื่อหาอุปกรณ์มาสร้างซ่อมแซมได้ 

 ๔. ไปเพื่อฉลองศรัทธาพุทธศาสนิกชน นิมนต์ไปในพิธีบ าเพ็ญบุญได้ หรือไปด้วย
เหตุอื่น ๆ อนุโลมเข้ากับท้ัง ๔ ข้อข้างต้นข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ 
 พระภิกษุผู้มีกิจธุระ ประสงค์จะสัตตาหะไปกระท ากิจนั้น พึงบอกลาพระภิกษุท่ีมีอยู่ 
และเปล่งวาจาแสดงเจตนาเป็นภาษามคธว่า อัตถิ เม กิจจัง อิมัสมิง สัตตาหัพภันตะเร 
นิวัตติสสามิ แปลว่า ข้าพเจ้ามีกิจต้องไป จะกลับมาภายใน ๗ วัน หรือเพียงผูกใจอธิษฐาน
ด้วยตนเองก็ได้ 

ประโยชน์ของวันเข้าพรรษา 

 ๑. ในสมัยพุทธกาล ป้องกันไม่ให้พระภิกษุจาริกไปเหยียบย่ าข้าวกล้าพืชพันธุ์ของ
ชาวบ้าน เป็นเหตุให้ได้รับการติเตียน 

 ๒. พระภิกษุได้หยุดพักผ่อน บรรเทาความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการจาริกไป 
เผยแผ่พระพุทธศาสนา เพราะในสมัยก่อน ใช้วิธีเดินเท้าไปยังสถานท่ีต่าง ๆ เนื่องจากยังไม่มี
ถนนหนทางและพาหนะที่สะดวกเหมือนปัจจุบัน 

 ๓. พระภิกษุได้อยู่ประจ า เพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมเพิ่มเติม และเตรียมความพร้อมจะ
จาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลังออกพรรษาแล้ว 

 ๔. พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบ าเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ  เช่น ท าบุญตักบาตร  
รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม งดเว้นอบายมุข เช่น คนเคยดื่มสุราเป็นประจ า 
ก็อธิษฐานจิตงดเว้นการดื่มตลอดพรรษา 

 ๕. ท าให้มีพิธีท าบุญอื่น ๆ เกิดขึ้น คือ พิธีถวายเทียนพรรษาและพิธีถวายผ้าอาบน้ าฝน 

 พิธีถวายดอกไมธู้ปเทียนวันเข้าพรรษา 

 การถวายดอกไม้ธูปเทียนแก่พระภิกษุในวันเข้าพรรษา เพื่อให้พระภิกษุน าไปบูชา 
พระรัตนตรัย ได้มีมาแต่โบราณ แต่เป็นเพียงการปฏิบัติเฉพาะบุคคล เฉพาะที่ โดยพุทธศาสนิกชน 
ท่ีอยู่ใกล้วัดจะน าธูปเทียนและดอกไม้ตามท่ีหาได้ในชุมชนไปถวายพระภิกษุในวัดใกล้บ้าน
ของตน 
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 พระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลในวันเข้าพรรษา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ   
ให้ผู้แทนพระองค์ไปถวายพุ่มเทียนพรรษาในพระอารามหลวงส าคัญ เช่น วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม เมื่อผู้แทนพระองค์ถวายพุ่มเทียนพรรษาแล้ว ก็มีพิธีถวายดอกไม้ (ดอกบัว)  
ธูปเทียน แด่พระภิกษุทั้งวัด เพื่อให้น าไปบูชาพระรัตนตรัยอีกด้วย 

 ส าหรับพิธีตักบาตรดอกไม้ ซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันแพร่หลายในปัจจุบัน คือ พิธีตักบาตร 
ดอกไม้ท่ีวัดพระพุทธบาท อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เดิมนั้นชาวบ้านจะน าดอกไม้
ท่ีเรียกกันว่า ดอกเข้าพรรษาไปถวายพระสงฆ์ ดอกไม้ชนิดนี้จะออกดอกเฉพาะช่วงเข้าพรรษา  
ปีหนึ่งเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น และเกิดอยู่ตามธรรมชาติบริเวณพื้นท่ีใกล้ ๆ วัด โดยมารอถวาย
พระสงฆ์ท่ีจะไปยังพระอุโบสถเพื่อประกอบพิธีอธิษฐานเข้าพรรษา และได้ปฏิบัติเช่นนี้มาเป็น
เวลานาน จนเป็นท่ีทราบไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ จึงได้เริ่มมีพิธีตักบาตรดอกไม้ขึ้น ต่อมาภาครัฐ
และเอกชนได้สนับสนุนให้มีการจัดพิธีตักบาตรดอกไม้ขึ้น เป็นงานประเพณีประจ าจังหวัด
สระบุรี มีประชาชนจากจังหวัดอื่น ไปร่วมพิธีจ านวนมาก ต้องเพิ่มการตักบาตรดอกไม้เป็น  
๒ วัน คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ า และแรม ๑ ค่ า เดือน ๘ โดยจัดพิธีตักบาตรวันละ ๒ รอบ เพื่อรองรับ
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนท่ัวไป 

 ปัจจุบันมีวัดหลายแห่ง ได้เห็นความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนท่ีสนใจพิธีตักบาตร
ดอกไม้ จึงได้จัดพิธีตักบาตรดอกไม้ขึ้นในวัดของตนบ้าง โดยจ าลองแบบพิธีกรรมมาจากวัด
พระพุทธบาท เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นท่ีใกล้เคียง 

วันออกพรรษา 

 วันออกพรรษา  คือ วันสุดท้ายของการอยู่จ าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ เรียกอีก 
อย่างหนึ่งว่า วันปวารณา เป็นวันพระสงฆ์ท าสังฆปวารณา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๑ 
อยู่ระหว่างเดือนตุลาคม ส่วนวันออกพรรษาหลัง ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๒ 

 พิธีปวารณาออกพรรษา เป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่ง ก าหนดโดยพระวินัยบัญญัติ 
เพื่อให้โอกาสพระสงฆ์ท่ีอยู่จ าพรรษาร่วมกันตลอดไตรมาส หรือ ๓ เดือน สามารถว่ากล่าว
ตักเตือนและชี้บอกข้อผิดพลาดแก่กันและกันได้ โดยความเสมอภาค ด้วยจิตตั้งอยู่บนพื้นฐาน
แห่งความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน เป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่ง
ประชาธิปไตยมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งการปวารณาออกพรรษาของพระสงฆ์ดังกล่าว 
พุทธศาสนิกชนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี ในการท่ีอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว 
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หมู่บ้าน หรือสังคม เพราะถ้ากลุ่มชนท่ีอยู่ร่วมกัน สามารถว่ากล่าวตักเตือนแนะน ากันได้  
เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งท าผิด ก็จะช่วยแก้ไขความผิดพลาดนั้นได้ทันท่วงที ไม่กลายเป็นเรื่องเสียหาย
ใหญ่โต จนยากจะแก้ไข 

 ความเป็นมาของการปวารณา 

 เมื่อพระพุทธเจ้าประทับจ าพรรษา ณ พระเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี มีพระภิกษุ 
กลุ่มหนึ่งแยกย้ายกันจ าพรรษา ณ อารามรอบ ๆ พระนคร พระภิกษุเหล่านั้นมีความคิดว่า 
เพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นระหว่างกัน สมควรจะปฏิบัติมูควัตร คือ การตั้งปฏิญาณ  
ไม่พูดจากันตลอดพรรษา เมื่อออกพรรษาแล้ว พระภิกษุเหล่านั้นพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่ี
พระเชตวันมหาวิหาร กราบทูลเรื่องการปฏิบัติมูควัตรให้ทรงทราบ พระพุทธเจ้าทรงต าหนิว่า
เป็นการอยู่ร่วมกันเหมือนปศุสัตว์ แล้วทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ท าปวารณาต่อกันว่า 
ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุท้ังหลายผู้จ าพรรษาแล้ว ปวารณาต่อกันใน ๓ ฐานะ คือ 
ด้วยการได้เห็น ด้วยการได้ยิน หรือด้วยการรังเกียจสงสัย ดังนั้น วันออกพรรษา จึงได้ชื่ออีก
อย่างหนึ่งว่า วันปวารณา 

 ประโยชน์ของวันออกพรรษา 

 ๑. พระภิกษุสงฆ์ได้รับอานิสงส์การจ าพรรษา ๕ ประการ 

 ๒. พระภิกษุสงฆ์สามารถจาริกไปค้างแรมในสถานท่ีอื่นได้ 
 ๓. พระภิกษุสงฆ์ได้น าความรู้จากการศึกษาปฏิบัติธรรมไปสั่งสอนประชาชนดีขึ้น 

 ๔. พระภิกษุสงฆ์ได้ท าปวารณา เปิดโอกาสให้เพ่ือนสหธรรมิกว่ากล่าวตักเตือนกันได้ 
 ๕. พุทธศาสนิกชนได้แบบอย่างการปวารณา น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และมีโอกาส
เข้าวัดท าบุญ สมาทานศีล ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา 

 วันเทโวโรหณะ 

 เทโวโรหณะ แปลว่า การลงจากเทวโลก หมายถึง วันท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จลงจาก  
เทวโลกหลังจากเสด็จไปจ าพรรษาท่ี ๗ ณ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และ
แสดงพระอภิธรรม โปรดพระพุทธมารดาตลอด ๓ เดือน ออกพรรษาแล้ว เสด็จกลับลงมายัง
มนุษยโลกโดยบันไดสวรรค์ ณ ประตูเมืองสังกัสสะ เมืองสาวัตถี เมื่อวันเพ็ญเดือน ๑๑  
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จึงเรียกว่า วันเทโวโรหณะ ในวันนั้นพระพุทธองค์แสดงวิวรณปาฏิหาริย์บันดาลให้โลกสวรรค์
มนุษย์และสัตว์นรกมองเห็นกัน จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก วันรุ่งขึ้ นเป็น 
วันแรม ๑ ค ่า เดือน ๑๑ จึงมีการท าบุญตักบาตรเทโวโรหณะเป็นการใหญ่ เพื่อเฉลิมฉลองวัน
เสด็จกลับลงมาจากเทวโลกของพระพุทธเจ้า บางแห่งเรียก ตักบาตรดาวดึงส์ เรียกย่อ ๆ ว่า 
ตักบาตรเทโว 

 ความเป็นมาของวันเทโวโรหณะ 

 ลุถึงพรรษาท่ี ๗ แต่วันตรัสรู้ ในวันเพ็ญเดือน ๘ เวลาบ่าย พระพุทธเจ้าทรงแสดง
ยมกปาฏิหาริย์ (ปาฏิหาริย์แสดงเป็นคู่) ณ ต้นมะม่วงในเมืองสาวัตถี เพื่อปราบมานะของ
พวกเดียรถีย์ นับเป็นความอัศจรรย์ย่ิง ท าให้มหาชนได้ทราบถึงพระพุทธานุภาพอย่างถ่องแท้  
 วันรุ่งขึ้นจากวันแสดงยมกปาฏิหาริย์เป็นวันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม  ๑ ค่ า  
เดือน ๘ พระพุทธเจ้าทรงประกาศแก่พุทธบริษัทว่า พระองค์จะขึ้นไปอยู่จ าพรรษาในสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ ตามธรรมเนียมของอดีตพระพุทธเจ้าท้ังหลาย เป็นท่ีอาลัยแก่พุทธบริษัทท่ีชุมนุม 
อยู่ในสถานท่ีนั้น พระองค์เสด็จพระพุทธด าเนินไปยังดาวดึงส์พิภพ ประทับนั่งเหนือ 
บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ณ ภายใต้ต้นปาริฉัตร เมื่อเทวดาท้ังหลายและสิริมหามายาเทพบุตร
พุทธมารดามาพร้อมกันแล้ว ทรงยกพระมารดาให้เป็นประธานแห่งเทพบริษัทท้ังปวง  
ตรัสเทศนาพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ ประกอบด้วย สังคิณี วิภังค์ ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ  
กถาวัตถุ ยมกและมหาปัฏฐาน เป็นเวลา ๓ เดือนติดต่อกัน โดยมิได้หยุดพัก เมื่อจบ 
พระธรรมเทศนา สิริมหามายาเทพบุตรพุทธมารดา บรรลุโสดาปัตติผล เป็นพระอริยบุคคล  
ในพระพุทธศาสนา และเทวดาท้ังหลายได้บรรลุมรรคผลตามสมควรแก่ตน ๆ 

 เมื่อเหลืออยู่ ๗ วัน จะถึงวันปวารณาออกพรรษา มหาชนพากันเข้าไปหาพระโมค-
คัลลานะ  กราบเรียนถามถึงวันเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้า พระโมคคัลลานะ  
แสดงฤทธ์ิเหาะขึ้นไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ทูลถามถึงวัน เวลา และสถานท่ี ในการเสด็จลงจาก
เทวโลก พระพุทธเจ้าตรัสแจ้งแก่พระโมลคัลลานะ เพ่ือน าความไปบอกแก่มหาชนว่า พระองค์ 
จะเสด็จลงจากเทวโลก ในวันปวารณาขึ้น ๑๕ ค่ าเดือน ๑๑ ใกล้ประตูเมืองสังกัสสะ เมื่อท้าว
สักกเทวราชทรงทราบ ในวันเสด็จลงจากเทวโลก จึงเนรมิตบันไดทิพย์ ๓ บันได คือ บันไดทอง
อยู่เบื้องขวา ให้เทวดาท้ังหลายลง บันไดเงินอยู่เบื้องซ้าย ให้หมู่พรหมท้ังหลายลง และบันไดแก้ว
อยู่ตรงกลาง เป็นท่ีเสด็จลงของพระพุทธเจ้า เชิงบันไดท้ัง ๓ ตั้งลงใกล้ประตูเมืองสังกัสสะ 
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สถานท่ีนั้นได้ชื่อว่า อจลเจดีย์ ส่วนหัวบันไดเบื้องบนจรดยอดเขาสิเนรุ เป็นท่ีตั้งของสวรรค์
ชั้นดาวดึงส ์

 ขณะพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลกสู่ภพมนุษย์ ณ ประตูเมืองสังกัสสะ  
ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวดาและมนุษย์ถวายการบูชาสักการะอย่างมโหฬาร พระองค์ทรง
แสดงวิวรณปาฏิหาริย์ ให้เทวดามนุษย์และสัตว์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกันตลอด ๓ โลก 
การลงโทษในเมืองนรกหยุดชั่วคราวในวันนี้ ดังนั้น จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระเจ้า 
เปิดโลก 

 เช้าวันรุ่งขึ้น พุทธบริษัทพร้อมใจกันท าบุญตักบาตร ด้วยเสบียงส าหรับบริโภคของ 
ตน ๆ ถวายพระสงฆ์ท้ังหมดท่ีอยู่ในท่ีนั้น มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน โดยมิได้นัดหมายกัน 
ปรากฏว่า การท าบุญตักบาตรในวันนั้น ผู้คนแออัดมาก จึงเอาข้าวสาลีของตนห่อบ้าง ท าเป็น 
ปั้น ๆ บ้าง โยนเข้าไปถวายพระ เป็นต้นเหตุให้คนสมัยก่อน นิยมท าข้าวต้มลูกโยนเป็นส่วน
ส าคัญในการตักบาตรเทโวโรหณะ ปัจจุบันการท าข้าวต้มลูกโยน ยังพอมีอยู่บ้างในชนบท  
แต่ในส่วนกลางหรือในตัวเมืองเลือนหายไปมากแล้ว เพราะขาดอุปกรณ์และผู้มีความรู้ 
ในการท าข้ามต้มลูกโยน แต่ใช้สิ่งของท่ีหาได้สะดวกไปตักบาตรแทน ถึงอย่างไร พิธีตักบาตร
เทโวโรหณะ ก็ยังเป็นท่ีรู้จักและนิยมจัดกันแทบทุกวัด โดยถือเป็นประเพณีส าคัญอย่างหนึ่ง 

 การจัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ 

 การจัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะในประเทศไทย จัดกันมาแต่โบราณ โดยจ าลองเหตุการณ์ 
วันเทโวโรหณะ ถ้าวัดใดอยู่ใกล้ภูขา มีอุโบสถ วิหาร หรือสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาอื่น ๆ 
อยู่บนยอดเขา และมีบันไดหรือทางเดินส าหรับขึ้นลงเขา จะจัดพิธีโดยอัญเชิญพระพุทธรูป  
ลงมาจากยอดเขา น าหน้าแถวพระภิกษุสงฆ์ ส่วนประชาชนท่ีมาตักบาตร จะยืนหรือนั่งหันหน้า
เข้าหากัน  โดยเว้นระหว่างกลางไว้ ส าหรับพระภิกษุสงฆ์เดินรับบิณฑบาต ส่วนสิ่งของท่ีน ามา 
ตักบาตร ก็อาจแตกต่างกันบ้าง ซึ่งในเมืองนิยมใช้อาหารแห้ง ส่วนในชนบทนิยมอาหารสด
เป็นไปตามศรัทธา 

 พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ จัดเป็นงานประเพณีประจ าจังหวัด คือ พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ 
ณ วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสะแกกรัง มีบันไดทอดลงจากยอดเขา
ถึงพื้นราบจ านวน ๔๙๙ ขั้น ส่วนทางภาคใต้ จะมีพิธีชักพระ ท้ังทางบกและทางน้ า โดยทาง
บก พุทธศาสนิกชนจะประดับตกแต่งรถทรง ด้วยราชวัตรฉัตรธงอย่างสวยงาม อัญเชิญ
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พระพุทธรูปขึ้นประดิษฐาน ช่วยกันชักหรือลากไปตามถนน เพื่อให้ประชาชนสักการะและ
ท าบุญ ส่วนทางน้ าก็เช่นเดียวกัน เพียงแต่ใช้เรือแห่ไปตามแม่น้ าล าคลองเท่านั้น  ส าหรับท่ี
จังหวัดอุทัยธานี เดิมก็จัดในลักษณะเป็นประเพณีท้องถิ่น ต่อมาได้รับการสนับสนุนการจัดงาน
จากภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันเป็นงานมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้กันท่ัวไป แต่ละปีมีผู้ไปร่วมพิธีเป็น
จ านวนมาก เพราะสถานท่ีสวยงาม เหมาะสม สร้างศรัทธาให้แก่ผู้ไปร่วมพิธีเป็นอย่างดี  
พิธีดังกล่าวจัดวันแรม ๑ ค่ า เดือน ๑๑ ทุกปี 

ระเบียบพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ 

 ก่อนวันแรม ๑ ค่ าเดือน ๑๑ เป็นก าหนดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ทางวัดจะ 
จัดเตรียม คือ 

 ๑. พระพุทธรูปยืน ๑ องค์ ขนาดพอสมควร ประดิษฐานบนรถทรงหรือคานหาม 
ส าหรับชักหรือหามน าหน้าพระสงฆ์เวลารับบิณฑบาต ประดับด้วยดอกไม้ราชวัตรฉัตรธง 
ตามความเหมาะสม มีท่ีตั้งบาตรตรงหน้าพระพุทธรูปด้วย ถ้าพระพุทธรูปเป็นปางอุ้มบาตร  
ก็จะเหมาะกับพิธีถ้าไม่มี จะใช้ปางอื่นก็ได้ แต่ควรเป็นพระพุทธรูปยืน 

 ๒. เตรียมสถานท่ีส าหรับทายกทายิกาตั้งของน ามาตักบาตร โดยจะจัดบริเวณรอบ
อุโบสถ  ลานวัดหรือบันไดลงจากภูเขา ตามความเหมาะสมของแต่ละวัด 

 ๓. แจ้งก าหนดการพิธีให้ทายกทายิกาทราบล่วงหน้า  
 ส าหรับทายกทายิกาผู้มีศรัทธาท าบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เมื่อทราบก าหนดการ 
จากทางวัดแล้ว ควรเตรียมการ ดังนี้ 
 ๑. เตรียมภัตตาหารหรือสิ่งของส าหรับตักบาตร ตามก าลังศรัทธา นอกจากอาหาร
หวานคาวส าหรับตักบาตรแล้ว มีสิ่งเป็นสัญลักษณ์ของพิธี คือ ข้าวต้มลูกโยน ปัจจุบันมีน้อยมาก 

 ๒. ถึงก าหนดวันตักบาตร น าเครื่องตักบาตรไปจัดตั้งตามสถานท่ีทางวัดจัดให้ 
 ๓. เมื่อตักบาตรเสร็จแล้ว เป็นอันเสร็จพิธี 

 บางวัดให้มีพิธีสมาทานศีลก่อน จากนั้นพระภิกษุสามเณรสวดถวายพรพระ อนุโมทนา 
ยะถา สัพพี จบแล้ว จึงรับอาหารบิณฑบาต 
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 วันธรรมสวนะ 

 วันธรรมสวนะ แปลว่า วันฟังธรรม หรือรู้จักกันโดยท่ัวไปว่า วันพระ คือ วันประเสริฐ 
พุทธศาสนิกชนก าหนดว่า เป็นวันประชุมท าบุญ สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา มักเรียกว่า 
ไปวัดท าบุญฟังเทศน์ วันธรรมสวนะหรือวันพระ ตามประเพณีไทย คือ วันตรงกับวันขึ้น ๘ ค่ า 
ขึ้น ๑๕ ค่ า แรม ๘ ค่ า และแรม ๑๕ ค่ า หรือแรม ๑๔ ค่ า ในเดือนขาด (เดือนทางจันทรคติ)  
ในเดือนหนึ่งจะมีวันพระ ๔ วัน 

 ความเป็นมาของวันธรรมสวนะ  

 วันธรรมสวนะ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ในคัมภีร์วินัยปิฎก ตอนว่าด้วยอุโบสถขันธกะ 
กล่าวว่า พวกปริพาชกและเดียรถีย์ นักบวชนอกพระพุทธศาสนา ประชุมกันทุกวัน ๘ ค่ า ๑๔ ค่ า 
และ ๑๕ ค่ า ท้ังข้างขึ้นและข้างแรม เพื่อสนทนาเกี่ยวกับลัทธิค าสอนของตน  ครั้นต่อมา 
พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบเรื่องนั้นแล้ว จึงเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ พระคันธกุฎี เขาคิชฌกูฏ 
ใกล้เมืองราชคฤห์ กราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นเรื่องดี 
มีประโยชน์ จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์มาประชุมกันในวัน ๘ ค่ า ๑๔ ค่ า และ ๑๕ ค่ า 
ดังนั้น วันประชุมของพระสงฆ์ในยุคพุทธกาล จึงมีเดือนละ ๔ ครั้ง 

 เมื่อพระภิกษุสงฆ์มาประชุมในวันดังกล่าว ก็ไม่ได้ท าอะไร พากันนิ่งเฉย ไม่ได้
สนทนาธรรม ชาวบ้านท่ีพากันไปวัดเพื่อฟังธรรม จึงรู้สึกผิดหวัง และกล่าวติเตียนพระภิกษุสงฆ์ 
พระพุทธเจ้าทรงทราบ จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุสนทนาธรรมและแสดงธรรมในวันดังกล่าว 
ดังนั้น  จึงเรียกว่า วันธรรมสวนะ ในสมัยพุทธกาลยังไม่มีการจารึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
ได้สืบทอดต่อกันมาด้วยค าพูด การฟังและการท่องจ า ท่ีเรียกว่า มุขปาฐะ ดังนั้น การแสดง
ธรรมและการฟังธรรม จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 เมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นแล้ว ทรงอนุญาตให้พระภิกษุท าอุโบสถ 
สังฆกรรมสวดพระปาติโมกข์ในวันธรรมสวนะด้วย ยุคแรกพระภิกษุสงฆ์สวดพระปาติโมกข์
ทุกวันธรรมสวนะ แต่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ลดการสวดพระปาติโมกข์เหลือเดือนละ   
๒ ครั้ง คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ าและแรม ๑๕ หรือ ๑๔ ค่ า ในเดือนขาด เรียกว่า วันอุโบสถ หรือ 
วันพระใหญ ่
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 ส าหรับในประเทศไทย วันธรรมสวนะหรือวันพระ มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ตามหลักฐาน 
ท่ีปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงหลักท่ี ๑ ความว่า “พ่อขุนรามค าแหง  เจ้าเมือง
ศรีสัชชนาลัย สุโขทัย ปลูกไม้ตาลนี้ได้สิบสี่เข้า จึงให้ช่างฟันขดานหิน ตั้งหว่างกลางไม้
ตาลนี้ วันเดือนดับ เดือนโอก แปดวัน วันเดือนเต็มเดือนบ้าง แปดวัน ฝูงปู่ครู มหาเถร 
ขึ้นนั่งเหนือขดานหินสูดธรรมแก่อุบาสก ฝูงท่วยจ าศีล” และยังถือปฏิบัติมาจนกระท่ัง
ปัจจุบัน คือ ก าหนดวันธรรมสวนะ เดือนละ ๔ วัน เหมือนสมัยสุโขทัย คือ วันขึ้นและแรม ๘ ค่ า 
๑๕ ค่ า หรือแรม ๑๔ ค่ า ในเดือนขาด 

 ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
จึงได้ประกาศให้วันพระและวันอาทิตย์เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งใช้ถือปฏิบัติอยู่ระยะหนึ่ง 
ต่อมาในปี   พ.ศ. ๒๕๐๒ ประกาศให้วันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นหยุดราชการตามหลักสากล 
อย่างไรก็ตาม วันธรรมสวนะหรือวันพระ คงยังเป็นวันส าคัญส าหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทย
จนถึงปัจจุบัน 

 วันโกน 

 วันโกน คือ วันพระภิกษุสงฆ์ปลงผม (โกนผม) รวมถึงโกนคิ้วด้วย (เฉพาะพระสงฆ์ไทย) 
เป็นวันก่อนวันพระ ๑ วัน เดือนหนึ่งมี ๔ วัน คือ วันขึ้น ๗ ค่ า ๑๔ ค่ า และวันแรม ๗ ค่ า  
๑๔ ค่ า หรือแรม ๑๓ ค่ า ในเดือนขาด วันโกนดังกล่าวมานี้ ถือตามก าหนดวันโกนผมของ
พระสงฆ์ไทยในสมัยโบราณ บางท้องถิ่นยังถือปฏิบัติอยู่บ้าง แต่มีจ านวนน้อย ปัจจุบันก าหนด
เพียงวันขึ้น ๑๔ ค่ า เป็นวันโกนเพียงวันเดียว เดิมวันโกนเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่า วันรุ่งขึ้นจะ
เป็นวันพระ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนจะได้เตรียมตัวไปท าบุญในวันรุ่งขึ้น เพราะสมัยโบราณ
ปฏิทินเป็นของหายาก 

 ประโยชน์ของวันธรรมสวนะ 

 ๑. เป็นวันท าบุญ สมัยก่อนเมื่อถึงวันพระ พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะหยุดการงาน
ของตนไว้ จัดเตรียมอาหารคาวหวาน เพ่ือไปท าบุญร่วมกันที่วัด 

 ๒. เป็นวันรักษาศีล พุทธศาสนิกชนในสมัยก่อนจะหยุดใช้แรงงานสัตว์ แม้ฆ่าสัตว์
น าไปประกอบอาหารก็จะหยุด ชาวประมงจะหยุดออกเรือจับปลา แม้แต่โรงฆ่าสัตว์ก็ห้าม  
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ฆ่าหมู โค กระบือ เพ่ือเข้าวัดท าบุญสมาทานศีล ๕ ศีล ๘ หรือศีลอุโบสถ ตามศรัทธาของตน
อย่างเคร่งครัด 

 ๓. เป็นวันฟังธรรม ทุกวัดท่ีชาวบ้านไปท าบุญก็จะมีการแสดงธรรมหรือมีเทศน์  
อย่างน้อย ๑ กัณฑ์ ถ้ามีผู้สมาทานรักษาศีลอุโบสถ ก็จะมีเทศน์ ๒ หรือ ๓ กัณฑ์ คือ รอบเช้า 
หลังพระฉันเช้าและผู้ไปร่วมท าบุญรับประทานอาหารแล้ว ๑ กัณฑ์ ตอนบ่าย ๑ กัณฑ์ และ
ตอนหัวค่ าอีก ๑ กัณฑ์ 

 ๔. เป็นวันปฏิบัติธรรม พุทธศาสนิกชนท่ีไปท าบุญในวันธรรมสวนะ นอกจากได้
ถวายทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ตามปกติแล้ว ยังมีโอกาสได้สวดมนต์ เจริญสมาธิ หรือปฏิบัติ
ธรรมอื่น ๆ ตามท่ีวัดหรือส านักนั้น ๆ ก าหนดอีกด้วย 

 ๕. เป็นวันสวดพระปาฏิโมกข์ ท าสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ 

 การเข้าวัดท าบุญและการปฏิบัติตนของชาวพุทธในปัจจุบัน แม้จะไม่เคร่งครัด
เหมือนสมัยก่อน แต่เป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจของตน ให้น้อมไปในพระรัตนตรัยได้เป็นอย่างดี 
และมีผู้ถือปฏิบัติกันมากในชนบท แต่ในส่วนกลางก าลังลดน้อยถอยลง คนรู้ว่าวันนี้เป็น 
วันพระมีจ านวนน้อย จึงควรส่งเสริมให้คนเข้าใจถึงประโยชน์ของเข้าวัดฟังเทศน์ในวันพระ 
จะท าให้ประชาชนเป็นคนดี มีศีลธรรมประจ าใจ สังคมมีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาล 
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บทที่ ๒ 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 

 

ความเป็นมาของพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 

 การเจริญหรือการสวดพระพุทธมนต์ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เพื่อป้องกันอันตราย
และให้เกิดความสุขสวัสดีแก่ผู้ประกอบพิธี การเจริญพระพุทธมนต์นั้น เมื่อเจริญหรือสวดด้วย
จิตเมตตาว่า ขออานุภาพพระปริตร จงคุ้มครองปกปักรักษาทุกเมื่อ มีจิตเป็นสมาธิแน่วแน่ 
ย่อมท าให้พระปริตรมีพลังและอานุภาพยิ่งขึ้น ดังเช่นการสวดพระปริตรในสมัยพุทธกาล 

 สมัยหนึ่ง ได้เกิดภัย คือความแห้งแล้งขึ้นในเมืองเวสาลี ท าให้พืชพันธุ์ธัญญาหาร 
เสียหายมาก เป็นเหตุให้ข้าวยากหมากแพง เกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรง ชาวเมืองเวสาลี  
ล้มตายจ านวนมาก ซ้ าวิญญาณท่ียังไม่ได้ไปเกิดใหม่ ก็มาท าร้ายชาวเมืองให้ล้มตายมากยิ่งขึ้น  
ชาวเมืองจึงไปกราบทูลกษัตริย์ลิจฉวี ให้หาผู้วิเศษมาช่วยขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ กษัตริย์ลิจฉวี
ทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่า ทรงช่วยขจัดปัดเป่าภัยพิบัตินั้นได้ ทรงทราบว่าพระพุทธเจ้า  
ประทับอยู่ท่ีเมืองราชคฤห์ จึงแต่งตั้งเจ้าลิจฉวี ๒ องค์ พร้อมเครื่องบรรณาการไปถวาย 
พระเจ้าพิมพิสารท่ีเมืองราชคฤห์ทันที 

 เจ้าลิจฉวีท้ัง ๒ องค์ เสด็จถึงเมืองราชคฤห์ ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสาร กราบทูล
เรื่องราวความเดือดร้อนของชาวเมืองเวสาลี  และมีความประสงค์จะกราบทูลนิมนต์
พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชาวเมืองเวสาลี จึงพากันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อกราบทูล
อาราธนา พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาว่า ถ้าพระองค์เสด็จไป ภัยท้ังปวงจะสงบลง เป็นประโยชน์ 
แก่ชาวเมืองเวสาล ีจึงทรงรับการอาราธนาของเจ้าลิจฉวี กษัตริย์ลิจฉวีทรงทราบว่าพระพุทธเจ้า 
ทรงรับนิมนต์แล้ว ทรงประกาศให้ชาวเมืองทราบ และให้จัดเตรียมการรับเสด็จพระพุทธด าเนิน
โปรดชาวเมืองเวสาลีอย่างยิ่งใหญ่ตลอดระยะทาง ๓ โยชน์ 
 เมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก ๕๐๐ รูป เสด็จถึงเมืองเวสาลี ด้วยเรือแพ
ท่ีพระเจ้าพิมพิสารรับสั่งให้ต่อถวาย เพื่อเสด็จข้ามแม่น้ าคงคา กษัตริย์ลิจฉวีทรงลุยน้ า 
ไปรับเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยความปลื้มปีติ กราบทูลอาราธนาให้เสด็จเข้าเมืองเวสาลี  
ด้วยพระพุทธานุภาพบันดาลให้ฝนตกกระหน่ าอย่างหนัก น้ าท่วมท่ัวเมืองเวสาลี เพื่อล้าง  
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สิ่งสกปรกและซากศพท่ัวเมืองให้หมดไป ท าให้ เมืองเวสาลีกลับมาสะอาดสงบดังเดิม  
เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จพระพุทธด าเนินถึงประตูเมืองเวสาลี ท้าวสักกเทวราชพร้อมด้วย  
เทพบริวารเสด็จมาชุมนุมอยู่ ณ ท่ีนั้นด้วย ท าให้อมนุษย์เป็นอันมากพากันหลบหนีไป แต่ยังมี
หลงเหลืออยู่บ้าง 

 เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ประตูเมืองเวสาลี ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า ดูก่อนอานนท์ 
เธอจงเรียนเอารตนสูตรนี้ จาริกไปภายในก าแพงเมือง ๓ ชั้นกับพวกกุมารลิจฉวี ท าพระปริตร 
ให้ท่ัวเมืองเถิด แล้วตรัสรตนสูตรแก่พระอานนท์ 

 พระอานนท์เถระ เรียนพระพุทธมนต์บทรตนสูตรท่ีพระพุทธองค์ทรงประทาน 
ให้แล้ว น าบาตรศิลาของพระพุทธเจ้ามาใส่น้ า ถือไปยืนที่หน้าประตูเมือง น้อมร าลึกถึง
พระคุณของพระพุทธเจ้า จากนั้นเข้าไปภายในพระนคร เดินประพรมน้ าพระพุทธมนต์ไป
ทั่วเมืองเวสาลี   ภัยท้ังหลายและอมนุษย์ท่ียังหลงเหลืออยู่ ก็หายไปหมดสิ้น โรคภัยไข้เจ็บ
ของชาวเมือง ก็สงบลง ชาวเมืองเวสาลีต่างพากันออกมาจากบ้านเรือน น าดอกไม้ของหอม
เดินตามบูชาพระอานนท์เถระซึ่งเดินประพรมน้ าพระพุทธมนต์ไปท่ัวเมืองตลอดคืน 

 พระโบราณาจารย์พิจารณาเห็นความศักดิ์สิทธ์แห่งพระพุทธมนต์ จึงได้รวบรวม 
พระพุทธมนต์บทรตนสูตรและบทอื่น ๆ มาเป็นพระปริตร เรียกว่า เจ็ดต านานบ้าง  สิบสอง
ต านานบ้าง หรือเรียกชื่อตามพระสูตรนั้น ๆ บ้าง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสวดหรือเจริญ เป็น
เคร่ืองป้องกันภัยอันตราย และเกิดความสุขสวัสดีแก่ชีวิต 

 อนึ่ง พระอานนท์เถระน าบาตรศิลาของพระพุทธเจ้า บรรจุน้ าพระพุทธมนต์จนเต็ม
บาตร เดินประพรมท่ัวเมืองเวสาลีในคราวนั้น ถือเป็นแบบอย่างในการท าน้ าพระพุทธมนต์
และประพรมน้ าพระพุทธมนต์ปัจจุบันนี้ 

ความศักด์ิสิทธิ์ของพระพุทธมนต์ 

 การเจริญหรือการสวดพระพุทธมนต์ จะเกิดพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ
และปริตตานุภาพอันศักด์ิสิทธ์ิสมบูรณ์ ผู้ร่วมประกอบพิธีกรรมต้องมีความพร้อม ๓ ประการ คือ 

 ๑.  ผู้ฟังมีศรัทธาความเช่ือความเลื่อมใสในพระพุทธมนต์ 
 ๒.  ผู้เจริญหรือสวดพระพุทธมนต์มีจิตสงบนิ่ง เป็นสมาธิแน่วแน่ 
 ๓.  สวดด้วยจิตเมตตา หวังให้ผู้ฟังได้รับอานิสงส์เต็มท่ี  
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 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
 ค าว่า เจริญพระพุทธมนต์และสวดพระพุทธมนต์ เป็นศัพท์บัญญัติใช้กับพิธีท าบุญ
ทางพระพุทธศาสนา การเจริญพระพุทธมนต์ใช้กับงานพิธีปรารภเหตุ คือ ความสุข ความ
เจริญของตนเอง ครอบครัวบ้าง สังคมบ้าง นิยมเรียกว่า งานมงคล การสวดพระพุทธมนต์  
ใช้กับงานปรารภเหตุ คือ การตาย นิยมเรียกว่า งานอวมงคล  
 แต่กิริยาสาธยายว่า เจริญหรือสวดนั้น ต่างกันเพียงประเภทของงานเท่านั้น เมื่อใช้
ภาษาให้เข้าใจง่าย เรียกรวมกันว่า สวดมนต์ ไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตาม 

 พิธีมงคลจัดขึ้นเพ่ือความสุขความเจริญ นิยมสวดพระปริตรและพระสูตรเหล่านี้ คือ 

 ๑. เจ็ดต านาน หรือ จุลราชปริตร 

 ๒. สิบสองต านาน หรือ มหาราชปริตร 

 ๓. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

 ๔. มหาสมัยสูตร 

 ๕. โพชฌงคสูตร 

 ๖. คิริมานนทสูตร 

 ๗. มหาสติปัฏฐานสูตร 

 ๘. ชยมงคลคาถา 

 ๙. คาถาจุดเทียนชัยและคาถาดับเทียนชัย 

 เจ็ดต านานและสิบสองต านาน 

 พิธีท าบุญเนื่องด้วยการเฉลิมฉลองและปรารภความสุขความเจริญ ท าให้เกิดความ
เป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพ เช่น งานฉลองพระบวชใหม่ งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน งานวันเกิด 
การเจริญพระพุทธมนต์ นิยมใช้เจ็ดต านานเป็นพื้น บทสวดมนต์เจ็ดต านาน พระโบราณาจารย์
ท่านก าหนดพระสูตร คาถา และหัวข้อพุทธภาษิต บรรดาท่ีมีอานุภาพในทางแนะน าและ
ป้องกันสรรพภัยพิบัติ  รวมเรียกว่า พระปริตร แปลว่า เครื่องป้องกันหรือเครื่องต้านทาน 
เจ็ดต านานหรือจุลราชปริตร ประกอบด้วย 

 ๑. มงคลสูตร 

 ๒. รตนสูตร 

 ๓. กรณียเมตตสูตร 
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 ๔. ขันธปริตร 

 ๕. โมรปริตร 

 ๖. ธชัคคปริตร หรือ ธชัคคสูตร 

 ๗. อาฏานาฏิยปริตร 

 ๘. โพชฌงคปริตร  
 เมื่อรวมโมรปริตรเข้ากับธชัคคปริตร เหลือเพียง ๗ ปริตร จึงเรียกว่า เจ็ดต านาน 

 สิบสองต านาน หรือ มหาราชปริตร ประกอบด้วย 

 ๑. มงคลสูตร 
 ๒. รตนสูตร 
 ๓. กรณียเมตตสูตร 
 ๔. ขันธปริตร 
 ๕. โมรปริตร 
 ๖. วัฏฏกปริตร 
 ๗. ธชัคคปริตร หรือ ธชัคคสูตร 
 ๘. อาฏานาฏิยปริตร 
 ๙. องคุลิมาลปริตร 
 ๑๐. โพชฌังคปริตร 
 ๑๑. อภยปริตร   
 ๑๒. ชยปริตร 

 ในการสวดท่ัวไป นิยมใช้เพียง ๗ หัวข้อหรือน้อยกว่า พิธีท่ีใช้สวดท้ัง ๘ หรือ ๑๒ 
หัวข้อก็มีท้ังนี้ ขึ้นกับความส าคัญของงานและมีเวลาอ านวยในการสวด ดังนั้น ปัจจุบันจึง  
มีสวดอยู่ ๓ แบบ  คือแบบเต็ม แบบย่อและแบบลัด 

 อนึ่ง พิธีเจริญหรือสวดพระพุทธมนต์ในพิธีการต่าง ๆ พระสงฆ์จะสวดบทเบื้องต้นก่อน 
เรียกว่า ต้นสวดมนต์ หรือต้นต านาน แล้วจึงสวดพระปริตรหรือพระสูตรต่าง ๆ ตามก าหนด 
เรียกว่าตัวต านาน สุดท้ายเป็นเบื้องปลายบทสวดมนต์ เรียกว่า ท้ายสวดมนต์ หรือ ท้ายต านาน 
ต้นต านาน เริ่มด้วยบทชุมนุมเทวดา เรียกอย่างสามัญว่า ขัดสัคเค พระสงฆ์รูปท่ี ๓ จะเป็น 
ผู้ขัด จากนั้นสวดบทนมัสการ คือ นโม ตัสสะ จนถึงบทนมการอัฏฐกคาถา หรือนโม ๘ บท 
แล้วจึงสวดบทพระปริตรหรือพระสูตรเป็นล าดับต่อไป 
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 บทชุมนุมเทวดาหรือขัดสัคเค เป็นบทขัดเพื่อเชิญเทวดาผู้สถิตอยู่ ณ สถานท่ีต่าง ๆ 
ให้มาร่วมประชุมฟังธรรม คือ การเจริญพระพุทธมนต์ การขัดสัคเค มีบทน าขัดอยู่  ๓ แบบ 
ใช้ในพิธีแตกต่างกัน ดังนี้ 
 แบบท่ี ๑ ใช้ในงานพระราชพิธีและรัฐพิธี มีบทน าในการขัดสัคเคว่า  สะรัชชัง  
สะเสนัง สะพันธุง  นรินทัง ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา 
ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ  แล้วว่าบทขัดสัคเคที่เหลือต่อไปจนจบ 

 แบบท่ี ๒ ใช้ขัดในการสวดพระพุทธมนต์ ๑๒ ต านาน เริ่มต้นค าว่า สะมันตา  
จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา สัททัมมัง มุนิราชัสสะ สณุันตุ สัคคะโมกขะทัง แล้วว่า
บทขัดสัคเค  ท่ีเหลือต่อไปจนจบ 

 แบบที่ ๓ ใช้ขัดในการสวดพระพุทธมนต์ ๗ ต านาน เริ่มต้นค าว่า ผะริตวานะ เมตตัง 
สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ แล้วว่าบทขัดสัคเคท่ีเหลือ 
ต่อไปจนจบ 

 ท้ายต านาน คือบท นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ... ต่อกับบท ยังกิญจิ ระตะนัง 
โลเก ...และต่อด้วยบท ทุกขัปปัตตา ถ้ามีการถวายภัตตาหารด้วย จะสวดบทถวายพรพระ 
จบด้วยบท ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ... เป็นอันเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ส าหรับการสวด
มนต์เย็น ไม่มีบทสวดถวายพรพระและจบด้วยบท ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ... เช่นเดียวกัน 

 พิธีมงคลสมรส 

 พิธีมงคลสมรส เรียกอย่างสามัญว่า งานแต่งงาน หรือ งานแต่ง เป็นประเพณีของ
พุทธศาสนิกชนชาวไทย นิยมให้มีพิธีสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คู่บ่าวสาวด้วย 
สมัยพุทธกาล เรียกพิธีนี้ว่า วิวาหมงคล หรืออาวาหมงคล คนไทยนิยมน ามาใช้แบบกึ่ง
ทางการว่า งานวิวาห์ ปกติงานมงคลสมรสของไทย จะจัดพิธีท่ีบ้านเจ้าสาว ถ้ามีบ้านหรือ
เรือนหอโดยเฉพาะ  นิยมจัดท่ีบ้านหรือเรือนหอนั้น 

 พิธีท าบุญงานมงคลสมรส ประเพณีไทยโบราณนิยมจัดงานให้เสร็จภายในวันเดียว 
แบ่งเป็น ๒ ช่วงเวลา คือ ตอนเช้ามีพิธีท าบุญเลี้ยงพระ ให้คู่บ่าวสาวท าบุญตักบาตรร่วมก่อน 
เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์ช่วงเช้าแล้ว ตอนสายจะเป็นประเพณียกขันหมาก ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้พ่อแม่ 
ญาติผู้ใหญ่ และอื่น ๆ ตอนบ่ายมีพิธีสงฆ์อีกวาระหนึ่ง จะนิมนต์พระสงฆ์ชุด เดิมมาเจริญ 
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พระพุทธมนต์ เพื่อท าน้ ามนต์ใช้หลั่งน้ าสังข์ โดยพระสงฆ์จะประพรมน้ าพระพุทธมนต์ให้เพื่อ
เป็นสิริมงคลแก่คู่บ่าวสาว บ้านหรือเรือนหอด้วย จากนั้นเป็นพิธีหลั่งน้ าสังข์ของบิดา มารดา 
และญาติผู้ใหญ่ของคู่บ่าวสาว ตลอดถึงแขกผู้มีเกียรติรับเชิญมาร่วมงาน จะไม่ขอลงรายละเอียด 
พิธีแบบโบราณนี้  เพราะปัจจุบันแทบจะไม่มีการจัดพิธีรูปแบบนี้แล้ว ส าหรับพิธีท าบุญ 
งานมงคลสมรสในปัจจุบัน นิยมจัดพิธีสงฆ์ให้เสร็จช่วงเช้า เสร็จพิธีสงฆ์แล้ว จึงประกอบพิธี
ทางโลกต่อไป ในท่ีนี้จะกล่าวเฉพาะพิธีสงฆ์เท่านั้น 

 การเตรียมการต่าง ๆ ก็คล้ายกับการท าบุญในพิธีท่ัวไป การนิมนต์พระสงฆ์ นิยม
นิมนต์ ๙ รูป สมัยโบราณนิมนต์พระสงฆ์เป็นคู่ คือ ๘ รูป ๑๐ รูป เพื่อให้คู่บ่าวสาวนิมนต์
นิมนต์เท่า ๆ กัน ส าหรับเคร่ืองประกอบพิธี นอกจากอุปกรณ์ท่ัวไป เช่น พระพุทธรูป โต๊ะหมู่ 
ยังมีเครื่องประกอบพิธีโดยเฉพาะอีก คือ มงคลแฝด กระแจะ ส าหรับเจิมคู่บ่าวสาว เตรียม
น าเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือความเป็นสิริมงคล โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติตามล าดับ ดังนี้ 
 ครั้นได้เวลาตามก าหนดแล้ว คู่บ่าวสาวจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยร่วมกัน  
โดยเจ้าสาวนั่งด้านซ้ายของเจ้าบ่าว สมาทานศีล ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อถึงบท
พาหุง คู่บ่าวสาวตักบาตรร่วมกัน โดยท้ังคู่จับทัพพีเดียวกัน พระสงฆ์สวดมนต์จบ ประเคน
ภัตตาหารร่วมกันพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  และประพรมน้ าพระพุทธมนต์ 
กรณีมีพิธีหล่ังน้ าสังข์ในภายหลัง ประธานพิธีจะเป็นผู้เจิมหน้าคู่บ่าวสาว 

 เมื่อพิธีสงฆ์เสร็จสิ้นแล้ว จะมีพิธีตามประเพณีต่อไป สุดแต่เจ้าภาพจะก าหนด  
การเจริญพระพุทธมนต์ในสมัยก่อน นิยมสวดมหาสมัยสูตร ปัจจุบันสวดเจ็ดต านานเหมือน
การท าบุญท่ัวไป  แต่จะสวดอังคุลิมาลปริตรและวัฏฏกปริตรเพิ่มด้วย โดยความหมายว่า  
อังคุลิมาลปริตรจะช่วยให้คลอดบุตรง่าย และวัฏฏกปริตรเป็นการคุ้มครองบ้านหรือเรือนหอ
จากอัคคีภัย 

พิธีท าบุญอายุ 

 พิธีท าบุญอายุ เริ่มมีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๔ 
โดยถือเป็นธรรมเนียมว่า เมื่อมีอายุเจริญวัยพอสมควร นิยมท าบุญอายุของตน อาจท าทุกปี
ในวันคล้ายวันเกิด เรียกว่า ท าบุญคล้ายวันเกิด มักเริ่มท าเมื่อมีอายุ ๒๕ ปีเป็นต้นไป หรือ
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อาจเป็นบางครั้งบางปีก็ได้  แต่ถ้าท าบุญในวันครบรอบใหญ่ คือ ๕ รอบเป็นต้นไป ได้แก่ อายุ
ครบ ๖๐ ปี ๗๒ ปี ๘๐ ปี ๘๔ ปี  เรียกว่า ท าบุญอายุใหญ่ นิยมเรียกในปัจจุบันว่า ท าบุญ
อายุวัฒนมงคล 

 พิธีท าบุญวันเกิดประจ าปี จัดเหมือนการท าบุญโดยท่ัวไป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
บทเจ็ดต านาน ถ้าเจ้าภาพมีศรัทธาให้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก็สามารถท าได้ หรือจะ
สวดบทย่อของธัมมจักกัปปวัตนสูตร เฉพาะตั้งแต่ ภุมมานัง เทวานัง เป็นต้น ก็ได้เช่นเดียวกัน  
ธรรมเนียมโบราณ ถ้าอายุไม่ถึง ๕ รอบ ไม่นิยมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แต่ไม่ใช่ข้อห้าม
ตายตัวแต่อย่างใด  ส่วนการนิมนต์พระสงฆ์ ถ้าเป็นงานใหญ่จะนิมนต์พระสงฆ์เท่าอายุ  
บวกอีก ๑ หรือนิมนต์ ๙ รูปตามปกติก็ได้ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับความศรัทธาความพร้อมของเจ้าภาพ 

พิธีท าบุญอายุครบรอบใหญ ่

 การท าบุญอายุครบรอบใหญ่ มี ๒ อย่าง คือ งานท าบุญอายุตามปกติท่ัวไป และ 
งานท าบุญอายุประกอบพิธีโหรหรือพิธีนพเคราะห์ 

งานท าบุญอายุตามปกติ 
 การท าบุญอายุตามปกติท่ัวไป แต่เดิมจัดงาน ๒ วัน คือ เจริญพระพุทธมนต์เย็น
ก่อนวันเกิดวันหนึ่ง รุ่งขึ้นท าบุญเลี้ยงพระวันเกิดอีกวันหนึ่ง ปัจจุบันนิยมจัดงานภายในวันเดียว 
เรียกท่ัวไปว่า สวดมนต์ฉันเช้า หรือ สวดมนต์ฉันเพล มีระเบียบพิธีเหมือนการท าบุญทั่วไป 

งานท าบุญอายุจัดพิธีนพเคราะห์ 
 พิธีสวดนพเคราะห์ เป็นการท าบุญอายุ น าเอาคติทางพระพุทธศาสนา คือ การท าบุญ
อายุมาผนวกกับคติพราหมณ์ หรือคติโหรเข้าด้วยกัน ประกอบพิธีรวมเป็นพิธีเดียวกัน โดยปฏิบัติ 
ตามคติพุทธเป็นแกนหลัก มีคติพราหมณ์หรือคติโหรเป็นส่วนประกอบ ปัจจุบันพิธีสวด  
นพเคราะห์จัดเป็นส่วนบุคคลมีน้อย เพราะต้องใช้งบประมาณและเตรียมการมาก ท้ังคน
เข้าใจในวิธีปฏิบัติก็มีอยู่น้อย จึงนิยมท าพิธีรวมเป็นหมู่คณะตามสถานท่ีต่าง ๆ ส่วนมากจะ
จัดในวัด 
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ดาวนพเคราะห์ทั้ง ๙ 

 คติโหรเชื่อว่า โลกจักรวาลอันมนุษย์และสัตว์เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ นอกจากเป็นไป
ตามคติกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังหมุนเวียนไปตามอิทธิพลของดวงดาว ๙ ดวง 
รวมกันเป็นกลุ่มจักรวาลนี้ เรียกว่า นพเคราะห์ แปลว่า กลุ่มดาวท้ัง ๙ เรียงล าดับตามวิถี
โคจรรอบโลกของเรา จัดล าดับจากเห็นก่อนและหลังตามหลักคัมภีร์ทักษาของโหร คือ อาทิตย์ 
จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ มีชื่อเรียกและล าดับปรากฏในวงโคจร
ดังกล่าวข้างต้น ฉะนั้น บทสวดมนต์ก าหนดเป็นบทประจ าพระเคราะห์นั้น ๆ จึงน ามาสวด
ตามล าดับการปรากฏของพระเคราะห์ท้ัง ๙ และคัมภีร์ทักษาได้ก าหนดก าลังนพเคราะห์แต่
ละดวงไว้ ตามก าลังรอบท่ีหมุนเวียนรอบจักรวาล คือ พระอาทิตย์ มีก าลัง ๖ พระจันทร์ ๑๕ 
พระอังคาร ๘ พระพุทธ ๑๗ พระเสาร์ ๑๐ พระพฤหัสบดี ๑๙ พระราหู ๑๒ พระศุกร์ ๒๑ 
พระเกตุ ๙ 

วัตถุประสงค์ของพิธีนพเคราะห์ 
 พิธีนพเคราะห์เป็นพิธีโบราณ กระท าสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน จัดขึ้น
ตามความเชื่อทางหลักโหราศาสตร์ว่า ชีวิตของคนเรามีเทวดานพเคราะห์ผลัดเปลี่ยนเข้ามา
เสวยอายุตั้งแต่แรกเกิด เมื่อเทวดานพเคราะห์คู่เป็นมิตรกัน เข้ามาเสวยอายุ ก็จะท าให้บุคคลนั้น 
มีความสุขความเจริญมีโชคลาภ แต่เมื่อเทวดาเข้ามาเสวยอายุเป็นคู่ศัตรูกัน ก็จะท าให้บุคคล
นั้น ประสบอุปสรรคหรือบางครั้งอาจถึงเสียชีวิต ตามค าพูดว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก  
โบราณาจารย์และโหราศาสตร์ได้หาวิธีแก้ไข เพื่อสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคคลเจ้าของชะตา 
โดยรวบรวมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้บุคคลเจ้าของชะตาน าไปประพฤติปฏิบัติใน
การด าเนินชีวิต จึงจัดท าพิธีบูชานพเคราะห์ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องบูชาเทวดาท่ีผลัดเปลี่ยนกันมา
เสวยอายุ ให้เมตตาปรานีและอดโทษ  เพื่อทุเลาความเลวร้ายลงและดลบันดาลประทาน
ความสุขความเจริญให้ 

การจัดพิธีสวดนพเคราะห์ 
 เนื่องจากพิธีสวดนพเคราะห์นี้เป็นพิธีใหญ่ มีระเบียบพิธีและล าดับขั้นตอนมาก  
ยากท่ีบุคคลท่ัวไปจะน าไปปฏิบัติ การท าพิธีต้องอาศัยบุคคลมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
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โดยเฉพาะเท่านั้น  จึงสามารถปฏิบัติให้ถูกต้องสมบูรณ์ ส าหรับบุคคลท่ัวไป เพียงศึกษา 
อย่างกว้าง ๆ เพื่อเป็นความรู้ ก็เพียงพอแล้ว ฉะนั้น ในท่ีนี้จะกล่าวพอเป็นแนวปฏิบัติ ไม่ลง
ลึกรายละเอียดมากนัก 

อุปกรณ์เครื่องประกอบพิธี 
 พิธีสวดนพเคราะห์เป็นพิธีพิเศษ พระสงฆ์และโหราจารย์ประกอบพิธีร่วมกัน  
การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธี เจ้าภาพต้องจัดให้ครบ ตามค าแนะน าของโหราจารย์ 
ท่ีเชิญมาประกอบพิธีทุกประการ ในปัจจุบันเพื่ออ านวยความสะดวกแก่เจ้าภาพ บางส านัก  
รับจัดอุปกรณ์พิธีนพเคราะห์ให้ครบถ้วน ส่วนค่าใช้จ่ายตกลงกันท้ัง ๒ ฝ่าย อุปกรณ์เครื่องใช้
ส าคัญพอสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. เทียนชัย เป็นเทียนเล่มใหญ่ ใช้ฟั่นด้วยขี้ผึ้งอย่างดี มีความสูงเท่ากับตัวเจ้าภาพ 
ไส้เทียนใช้ด้ายดิบเท่ากับอายุเจ้าภาพ บวก ๑ ตั้งไว้ในตู้เทียนชัย ต้องดูแลรักษาไม่ให้ดับ 
จนกว่าเสร็จพิธี  
 ๒. เทียนมงคล ใช้ขี้ผึ้งหนัก ๙ บาท ความยาวเท่ากับความยาวรอบศีรษะเจ้าภาพ 
ไส้เทียนเท่ากับอายุของเจ้าภาพบวก ๑ 

 ๓. เทียนประจ าบัตร ๑๑ เล่ม หนักเล่มละ ๒ บาท ไส้เทียน ๑๖ เส้น ความยาว ๑ คืบ 

 ๔. เทียนขี้ผึ้งหนัก ๑ สลึง ไส้เทียน ๙ เส้น จ านวน ๑๑๗ เล่ม ใช้จุดบูชาเทวดา 
พระเคราะห ์  
 ๕. เทียนหนัก ๑ บาท ประมาณ ๕ เล่ม 

 ๖. ขันน้ ามนต์ชนิดขันเชิงใหญ่ ๑ ใบ ถ้าไม่มีใช้กระถางแทนได้  ใส่น้ าส าหรับ 
ท าน้ ามนต์   ใส่ใบไม้มงคล ๙ ชนิด และมีดอกบัวลอยไว้ ๕ ดอก 

 ๗. พระพุทธรูปปางประจ าวันเกิด ส าหรับตั้งเป็นประธานบนโต๊ะหมู่บูชา 

 ๘. ของใช้อื่น ๆ เช่น สายสิญจน์ ธูปหอมประมาณ ๑๕๐ ดอก บัตรพลี เครื่อง
กระยาบวช ส าหรับบูชาเทวดา จะจัดหาวงปี่พาทย์มาบรรแลงประกอบพิธี เพื่อรับส่ง เทวดา
นพเคราะห์ท้ัง ๙ ตามก าลังวันพระเคราะห์เสวยอายุนั้น ๆ ด้วยก็ได้ 
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ล าดับขั้นตอนพิธี 
 เมื่อได้เวลาประกอบพิธี เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนชัย ในขณะ
จุดเทียนชัยพระสงฆ์จะสวดคาถาจุดเทียนชัย เทียนชัยนี้ ต้องระวังรักษาไม่ให้ดับจนกว่าจะ
เสร็จพิธี  ต่อจากนั้น จุดเทียนบูชานพเคราะห์ตามโหราจารย์ก าหนด โหราจารย์อาราธนาศีล 
ทุกคนรับศีลโหราจารย์อัญเชิญเทวดาตามลัทธิ จบแล้วอาราธนาพระปริตร 

 พระสงฆ์ด าเนินพิธีสวดนพเคราะห์ เริ่มต้นด้วยพระสงฆ์รูปท่ี ๓ ชุมนุมเทวดา  
(ขัดสัคเค) ประธานสงฆ์น าสวดบทต้นต านาน ต่อด้วยมงคลสูตร จบแล้วโหราจารย์ประกาศ
ค าอ านวยพร และประกาศค าบูชาพระอาทิตย์ พระสงฆ์สวดโมรปริตรประจ าวันอาทิตย์ 
โหราจารย์ประกาศค าบูชาพระจันทร์ พระอังคาร พระพุทธ พระเสาร์  พระพฤหัสบดี   
พระราหู พระศุกร์ และพระเกตุ สลับกับการสวดของพระสงฆ์ทุกพระเคราะห์ตามล าดับ
ดังกล่าวแล้ว ซึ่งแต่ละพระเคราะห์มีบทสวดก าหนดเป็นการเฉพาะ จากนั้นสวดบทท้าย
ต านาน จนจบภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ต่อด้วยบท นักขัตตะยักขะภูตานัง จึงเสร็จพิธีการสวด
นพเคราะห์ สุดท้ายเป็นพิธีดับเทียนชัย โดยพระสงฆ์หรือโหราจารย์เป็นผู้ดับ ในขณะดับ
เทียนชัยพระสงฆ์สวดคาถาดับเทียนชัย ปะพรมน้ ามนต์ให้เจ้าภาพและผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน 
ถวายไทยธรรมพระสงฆ์ กรวดน้ ารับพร เป็นอันเสร็จพิธี 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ 

 พิธีนวัคคหายุสมธัมม์ (อ่านว่า นะ-วัค-คะ-หา-ยุ-สะ-มะ-ท า) แปลว่า ธรรมเสมอด้วย
อายุพระเคราะห์ท้ัง ๙ มีระเบียบพิธีและขั้นตอนการปฏิบัติเช่นเดียวกับพิธีนพเคราะห์  
เป็นพิธีจัดขึ้นส าหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เริ่มจัดเป็นครั้งแรก ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๔ โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  
(สา ปุสสเทวมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช องค์ท่ี ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงคัดเลือก 
หัวข้อธรรมจากพระสูตรต่าง ๆ ก าหนดเป็นบทสวดบูชาพระเคราะห์ท้ัง ๙ ดังปรากฏใน
หนังสือสวดมนต์ฉบับหลวง จึงถือเป็นธรรมเนียมว่าในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดพิธีนวัคคหายุสมธัมม์ ณ  พระอุโบสถวัดพระศรีรัตน -
ศาสดาราม จะต้องนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีรามเท่านั้น 
จ านวน ๕ รูป มาประกอบพิธีในวันท่ี ๕ ธันวาคม และรับพระราชทานฉันเพล ในวันท่ี ๖ 
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ธันวาคม  ณ พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย ในส่วนพิธีพราหมณ์  พระครูพราหมณ์ส านักพระราชวัง 
จัดเตรียมเครื่องใช้ในพิธี และประกอบพิธีร่วมกับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์  การอาราธนา 
พระปริตรในพิธีนี้ เป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพิธีกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 

 พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ นอกจากจะจัดในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังเคยจัดในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ 
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ วันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ อีกด้วย  

พิธีท าบุญต่อนาม 

 พิธีท าบุญต่อนาม เป็นการท าบุญของญาติผู้ป่วย ต้องการให้ผู้ป่วยได้ท าบุญกุศล
ในช่วงสุดท้ายของชีวิต เพื่อเป็นพลวปัจจัยน าไปสู่สุคติในสัมปรายภพ เสมือนเป็นการเตรียม
เสบียงเดินทางให้ผู้ป่วยหนักน าไปใช้สอย เมื่อจะต้องละโลกนี้ หรือเพื่อให้บุญกุศลช่วยให้หาย
หรือบรรเทาจากอาการเจ็บป่วยนั้น มีชีวิตอยู่ต่อไป จึงเรียกท าบุญต่อนาม หมายถึง สืบต่อ
ขันธ์ ๕ ส่วนนาม ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ให้กลับมาด าเนินต่อไป โดยปราศจาก 
อันตรายถึงเสียชีวิต  หรือเมื่อไม่สามารถหายจากอันตรายนั้นได้ ก็ให้สืบต่อไปสู่ภพใหม่เป็น
สุคติ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าท าบุญต่ออายุ เป็นพิธีไม่ค่อยมีให้เห็นบ่อยนักในปัจจุบัน 

 พิธีท าบุญต่อนาม เป็นพิธีจัดขึ้นแบบกะทันหันเร่งด่วน ระเบียบพิธีไม่มีอะไรมากมายนัก 
มักจัดในห้องผู้ป่วยตามมีตามได้ ตั้งพระพุทธรูปบูชาด้านหัวนอนของผู้ป่วยตามความเหมาะสม 
นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ต่อนาม จ านวน ๕ รูป ไม่เกิน ๗ รูป เนื่องจากเป็น 
กิจนิมนต์กะทันหันและรับพระสงฆ์มาสวดเดี๋ยวนั้นก็มี พระสงฆ์อาจนั่งหรือยืนสวดก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับสถานท่ี ถ้าผู้ป่วยอาการไม่หนักไม่ใกล้สิ้นชีวิต แต่ญาติต้องการจัดเป็นขวัญก าลังใจ
แก่ผู้ปว่ยก็ท าได้เช่นกัน  การท าบุญต่อนาม มีล าดับพิธีโดยย่อ ดังนี้ 
 เมื่อมีความพรั่งพร้อมแล้ว ผู้ป่วยหรือผู้แทนก็ได้ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
อาราธนาศีล รับศีล อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ตามบทนิยม...  พุทธัง 
สะระณัง คัจฉามิ และสวดโพชฌงคสูตรท้ัง ๓ คือ มหากัสสปโพชฌงค์ มหาโมคคัลลาน-
โพชฌงค์ มหาจุนทโพชฌงค์ หรือจะสวดคิริมานนทสูตรแทนโพชฌงคสูตรท้ัง ๓ ก็ได้ 
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 พิธีท าบุญต่อนามนี้ จัดติดต่อกัน ๓ วัน ๓ คืนก็มี เพื่อเพิ่มบุญกุศลแก่ผู้ป่วย  
ฝ่ายพระสงฆ์ก็สวดพระสูตรไม่ซ้ ากันท้ัง ๓ วัน โดยวันแรกสวดโพชฌงคสูตร วันท่ี ๒ คิริมา  
นนทสูตร วันสุดท้ายมหาสติปัฏฐานสูตร จบแล้วพระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลให้ผู้ป่วยด้วย 
เรียกว่า พิจารณาผ้าบังสุกุลเป็น 

พิธีวางศิลาฤกษ์ 
 พิธีวางศิลาฤกษ์ เป็นพิธีจัดขึ้นตามธรรมเนียมประเพณีไทย เกิดขึ้นจากความเชื่อ
ทางโหราศาสตร์ ซึ่งต้องเลือกหาฤกษ์ยามอันเป็นมงคล เพื่อความมั่งมีศรีสุข มีโชคลาภ 
เจริญรุ่งเรืองในการด ารงชีวิต และสุขกายสบายใจแก่ผู้อยู่อาศัยหรือกิจการ สิ่งก่อสร้างควร
วางศิลาฤกษ์ ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ 
สถานท่ีราชการรัฐวิสาหกิจ  ส านักงานใหญ่ของบริษัท ถ้าเป็นอาคารบ้านเรือน ไม่นิยม
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ แต่จะท าพิธี ยกเสาเอก เสาโทของบ้านแทน 

 พิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น นิยมจัดให้มีพิธีสงฆ์และ 
พิธีพราหมณ์รวมอยู่ในพิธีเดียวกัน จะน ามากล่าวพอเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

 อุปกรณ์ประกอบพิธีต้องจัดเตรียม 

 การประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ มีอุปกรณ์เครื่องประกอบพิธีมาก นับตั้งแต่โต๊ะหมู่ 
เคร่ืองบูชา ส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูป โต๊ะวางแผ่นศิลาฤกษ์ อิฐทอง นาค เงิน ไม้มงคล 
โถกระแจะเจิม พานข้าวตอกดอกไม้ ขุดหลุมศิลาฤกษ์ ขนาดกว้าง x ยาว ๕๐ x ๕๐ เซนติเมตร 
ลึก ๗๐  เซนติเมตร หรือให้ใหญ่กว่าแผ่นศิลาฤกษ์ประมาณ ๑๐ นิ้ว วัดโดยรอบ ให้ขอบปาก
หลุมสูงจากพื้น ๗๐ เซนติเมตร เตรียมไม้มงคล คือ ไม้กันเกรา ไม้ชัยพฤกษ์ ไม้ทรงบาดาล 
(บุนนาค) ไม้ทองหลาง ไม้พยุง ไม้ราชพฤกษ์ ไม้ไผ่สีสุก ไม้ขนุนและไม้สัก จะอยู่ตรงกลาง
หลุมเนื่องจากถือว่าเป็นพญาไม้ ค้อนส าหรับตอกไม้มงคลท้ัง ๙ ปูนซีเมนต์ผสมทรายเรียบร้อย 
เกรียงส าหรับปาดปูนให้เรียบร้อย นพรัตน์หรือพลอย ๙ สี ดอกไม้ฉีกกลีบ นิยมดอกดาวเรือง 
หรือดอกกุหลาบ 

 ก่อนถึงเวลาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ จะประกอบพิธีบวงสรวงสังเวยก่อน เครื่อง
สังเวย ได้แก่ บายศรีปากชามซ้ายขวา เครื่องประกอบฤกษ์ ขนมสดท้ัง ๕ คือ ขนมต้มแดง 
ขนมต้มขาว ขนมมีชื่อเป็นมงคลอีก ๓ ชนิด เช่น ทองหยิบ ฝอยทอง ขนมชั้น ขนมถ้วยฟู  
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น้ าชาจีน กล้วยน้ าว้า มะพร้าวอ่อน มัจฉามังสาหารท้ัง ๕ คือ หัวหมู เป็ด ไก่ ปลา ปูหรือกุ้ง 
ทุกอย่างต้องสะอาด ต้มสุก ผลไม้ต่าง ๆ ให้มากอย่าง มีท้ังผลใหญ่ ผลกลาง ผลเล็ก ข้าวตอก
ดอกไม้ ๑ พาน ส าหรับโปรยหลุม พวงมาลัย ๑ พวง ส าหรับวางบนแผ่นศิลาฤกษ์ โต๊ะปูด้วย
ผ้าขาว ส าหรับตั้งเคร่ืองสังเวย ธูป เทียน แจกันดอกไม้จัดให้สวยงาม 

 เมื่อได้ฤกษ์ท าพิธีบวงสรวง โหรหรือพราหมณ์ จะเชิญประธานพิธีจุดธูปเทียนท่ีโต๊ะ
สังเวย จากนั้นโหรหรือพราหมณ์ จะท าพิธีบวงสรวงตามเวลาเหมาะสม หลังจากเสร็จพิธี
บวงสรวงแล้ว จะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีวาง
ศลิาฤกษ์ พึงกระท าเช่นเดียวกับพิธีมงคลอื่น ๆ โดยนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งบนอาสนะ ประธาน
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล อาราธนาพระปริตร 
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ถ้ามีการรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง ก็กล่าว
รายงานในช่วงนี้ เจ้าหน้าท่ีเชิญเครื่องประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ไปยังจุดวางศิลาฤกษ์ เมื่อถึง
เวลาฤกษ์และกล่าวรายงานเสร็จแล้ว พิธีกรเรียนเชิญประธานพิธีไปยังบริเวณวางศิลาฤกษ์ 
และประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา วงดุริยางค์บรรเลงเพลง
มหาฤกษ์ ประธานหยิบไม้มงคล ปักลงตรงจุดท้ัง ๙ ตอกลงในทราย หยิบแผ่นอิฐเงิน นาก 
ทอง อย่างละ ๓ แผ่น วางบนหลักไม้มงคล ใช้ปูนซีเมนต์ผสมทรายและน้ าแล้วก่ออิฐเงิน นาก 
ทอง เป็นชั้น ๆ ให้ครบท้ัง ๙ แผ่น วางแผ่นศิลาฤกษ์บนแผ่นอิฐทอง นาก เงิน วางพวงมาลัย
ลงบนแผ่นศิลาฤกษ์ โปรยข้าวตอกดอกไม้ลงในหลุมศิลาฤกษ์ หลังจากนั้นเชิญผู้มีเกียรติท่าน
อื่น ๆ โปรยดอกไม้ด้วย นิมนต์ประธานสงฆ์พรมน้ าพระพุทธมนต์ ประธานกลับเข้ามาใน
มณฑลพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ า รับพร
เป็นอันเสร็จพิธ ี

 

 

 

 

 



๑๙๖ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้โท  สนามหลวงแผนกธรรม 

บทที่ ๓ 

พิธีสวดพระพุทธมนต์ 

 

 พิธีสวดพระพุทธมนต์ เป็นวิธีการบ าเพ็ญกุศลปรารภผู้ตาย เช่น บุพการี คนเคารพ
นับถือ คนมีพระคุณ ญาติสนิทมิตรสหาย ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา แม้กระท่ัง 
ศพคนไร้ญาติ  เพื่ออุทิศกุศลให้คนเหล่านั้นได้รับความสุขในสัมปรายภพได้แก่ พิธีเกี่ยวกับ
การบ าเพ็ญกุศลศพ เช่น การสวดพระอภิธรรม การท าบุญ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน  
การฌาปนกิจศพ การเก็บอัฐิ และการท าบุญครบรอบวันตาย มีการเตรียมงานและขั้นตอน
ประกอบพิธีเหมือนงานท าบุญทั่วไป ต่างกันเพียงรายละเอียดบางประการ 

 พิธีสวดพระพุทธมนต์ เริ่มต้นด้วยเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียน
เคร่ืองทองน้อยเคารพศพหรืออัฐิ ใช้ธูปเทียนธรรมดาแทนก็ได้ อาราธนาศีล รับศีล อาราธนา
พระปริตร ฟังพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ลาดภูษา
โยงหรือสายโยง ทอดผ้าบังสุกุล เป็นผ้าไตรหรือผ้าอื่นส าหรับพระสงฆ์ใช้สอยก็ได้ พระสงฆ์
พิจารณาผ้าบังสุกุลและอนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย เป็นอันเสร็จพิธี 
 การจัดพิธีกรรมดังกล่าว อาจแตกต่างกันบางโอกาสบางสถานท่ี สามารถปรับได้
ตามความเหมาะสม เช่น ถวายพัดรองท่ีระลึก แสดงพระธรรมเทศนาก่อนหรือหลังการสวด
พระพุทธมนต์  มีสวดรับเทศน์ สวดมาติกา และสวดพระอภิธรรม เป็นหน้าท่ีของพิธีกรของ
งานจะต้องพิจารณาด าเนินการให้เหมาะสมกับคนตายและความศรัทธาของเจ้าภาพ 

 การจัดงานศพ 

 การจัดงานศพมีอุปกรณ์ประกอบพิธีเหมือนงานท าบุญตามปกติท่ัวไป เจ้าภาพ 
จัดงานท่ีวัด ทางวัดจะจัดเตรียมให้ความต้องการของเจ้าภาพ ถ้าจัดพิธีท่ีบ้าน มีอุปกรณ์ต้อง
จัดเตรียม ได้แก่ ภูษาโยงหรือสายโยง ส าหรับใช้ในงานศพเครื่องทองน้อย ตู้พระอภิธรรม 
เคร่ืองบูชากะบะมุก สามารถใช้กระถางธูป เชิงเทียน และแจกันดอกไม้แทนก็ได้ 
 การจัดงานศพมีหลายขั้นตอน ขั้นตอนแรก คือ พิธีรดน้ าศพ การรดน้ าศพมีหลังแต่ง
ศพเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการจัดเตรียมเตียงประดิษฐานศพ ส าหรับให้ผู้มาร่วมพิธีได้รดน้ าศพ 
ถือเป็นการขอขมาโทษให้พ้นจากเวรกรรมท่ีมีต่อกัน ถ้าเป็นบุตรหลาน ก็แสดงถึงการสนอง
คุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ตายอีกด้วย เตียงตั้งศพนิยมวางทางด้านซ้ายของโต๊ะ
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หมู่บูชาพระรัตนตรัยหรือต าแหน่งอันเหมาะสม น ามือขวาของศพออกมาอยู่ด้านนอก เพื่อรด
น้ าศพได้สะดวก ห้ามมิให้ผู้ใดเดินผ่านด้านศีรษะของศพ เพราะถือเป็นกิริยาอาการไม่เคารพ
ต่อศพ จัดร่างศพให้นอนหงายเหยียดยาว จัดมือขวาให้เหยียดออกห่างจากตัวเล็กน้อย  
โดยให้หงายแบออกมาคอยรับการรดน้ า ซึ่งการจัดลักษณะเช่นนี้ เป็นปริศนาธรรมให้ผู้มา 
รดน้ าพิจารณาว่า มนุษย์เรานั้น เมื่อตายไปแล้ว ไม่สามารถจะน าสิ่งใดติดตัวไปได้ นอกจาก
คุณความดีเท่านั้น ใช้ผ้าห่มแพรคลุมตลอดร่างศพ  เปิดหน้าและมือขวาเท่านั้น จัดเตรียมขัน
น้ ารองรับน้ าจากมือศพ น้ าอบน้ าหอมผสมน้ าอีกขันหนึ่ง พร้อมภาชนะเล็ก ๆ ให้บุตรหลาน
ตักน้ ามอบให้ผู้มาร่วมพิธีได้รดน้ าศพ จุดเครื่องบูชา เช่น ธูปหอม ด้านศีรษะศพ เป็นการ
สักการบูชาพระรัตนตรัยก่อนเริ่มท าพิธีรดน้ าศพ เมื่อถึงเวลาตามก าหนด บุตรหลานวงศา -
คณาญาติจะรดน้ าศพก่อน จากนั้นเชิญแขกผู้มาร่วมพิธีรดน้ าตามล าดับ ถ้าได้รับพระราชทาน 
น้ าหลวงอาบศพ ให้เชิญผู้อาวุโสหรือผู้เคารพนับถือของบุตรหลาน เป็นประธานพิธีอาบน้ า
หลวงพระราชทานเป็นท่านสุดท้ายซึ่งจะไม่มีการรดน้ าศพอีกต่อไป น าศพบรรจุในหีบศพ 
น าขึ้นตั้ง ณ สถานท่ีจัดเตรียมไว้พร้อมตั้งเคร่ืองสักการะศพ เป็นอันเสร็จพิธี 

 สถานที่ตั้งศพบ าเพ็ญกุศล 

 สถานท่ีตั้งศพ ควรค านึงถึงการจัดตั้งและส่วนประกอบของพิธีศพ คือ 

 ๑. สถานท่ีตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย 

 ๒. สถานท่ีตั้งอาสน์สงฆ์ ส าหรับพระสงฆ์นั่งสวดพระอภิธรรมและพิธีอื่น ๆ  
 ๓. สถานท่ีตั้งเคร่ืองประกอบศพ เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ถ้ามี) รูปถ่ายผู้ตาย
 ๔. สถานท่ีตั้งพวงหรีดของผู้น ามาแสดงความอาลัยต่อผู้ตาย 

 ๕. สถานท่ีตั้งเคร่ืองไทยธรรมถวายพระสงฆ์และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในพิธีศพ 

การจัดสถานที่สวดพระอภิธรรมศพ 

 การจัดสถานท่ีสวดพระอภิธรรมศพ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานท่ี นิยมตั้ง
โต๊ะหมู่ด้านศีรษะของศพ หันพระพักตร์พระพุทธรูปไปทางทิศตะวันออก ทิศเหนือ หรือทิศใต้ 
ไม่นิยมหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก เว้นแต่ข้อจ ากัดของสถานท่ีตั้งอาสนะส าหรับ
พระสงฆ์นั่งสวดพระอภิธรรม ตั้งตู้คัมภีร์พระอภิธรรมด้านหน้าพระสงฆ์ ให้สูงกว่าอาสนะ
เล็กน้อย 
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 อุปกรณ์เครื่องใช้ต้องจัดเตรียมในพิธีศพ 

 ๑. ผ้าภูษาโยงหรือด้ายสายโยง 

 ๒. เคร่ืองทองน้อย 

 ๓. ชุดกรวดน้ า 

 ๔. กระถางธูป พร้อมตะเกียงเล็ก 

 ๕. โต๊ะรองกราบหรือหมอนรองกราบ 

 ผ้าภูษาโยง ใช้ต่อเชื่อมกับด้ายสายโยงจากมือของศพ ทอดลงมาจากปากหีบศพ  
วางอยู่หัวอาสน์สงฆ์ ถัดจากโต๊ะหมู่บูชา ส าหรับลาดด้านหน้าพระสงฆ์ในเวลาทอดผ้าบังสุกุล 
เช่น สบง จีวร ผ้าไตร หรือผ้าอ่ืน ๆ ให้พระสงฆ์ใช้สอยได้ 
 เครื่องทองน้อย นิยมใช้ ๒ ชุด ตั้งหน้าหีบศพชุดหนึ่ง ส าหรับให้ผู้วายชนม์บูชา 
พระธรรม โดยหันธูปเทียนเข้าหาหีบศพ พุ่มดอกไม้อยู่ด้านนอกหีบศพ อีกชุดหนึ่ งส าหรับ
ประธานพิธีหรือเจ้าภาพจุดเคารพศพ หันธูปเทียนเข้าหาคนจุด หันพุ่มดอกไม้เข้าหาหีบศพ  
มีข้อควรสังเกต คือ การตั้งเครื่องทองน้อย จะให้ใครจุดสักการะสิ่งใด ให้หันธูปเทียนเข้า
หาคนจุดและเทียนต้องอยู่ขวามือคนจุดเสมอไป 

 กระถางธูป พร้อมธูปและตะเกียงขนาดเล็ก วางเบื้องหน้าเครื่องตั้งประดับศพ  
ให้คนมาในงานจุดเคารพศพตามประเพณีนิยม 

พิธีบังสุกุลปากหีบ 

 เมื่อจัดพิธีการตั้งแต่ต้น กระท้ังน าศพบรรจุลงหีบ และน าหีบศพขึ้นตั้งบนโต๊ะเครื่องตั้ง 
พร้อมประดับตกแต่งเรียบร้อยแล้ว ถ้าเจ้าภาพมีความประสงค์ทอดผ้าบังสุกุลปากหีบ พึงนิมนต์ 
พระสงฆ์ ๕ รูป หรือ ๑๐ รูป นั่งบนอาสนสงฆ์ ประธานหรือเจ้าภาพจุดเครื่องบูชาพระรัตนตรัย 
จุดเครื่องทองน้อยหรือธูปเทียนหน้าหีบศพ อาราธนาศีล รับศีล ลาดผ้าภูษาโยงหรือสายโยง
ประธานหรือเจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุล โดยวางขวางทับผ้าภูษาโยงหรือสายโยง พระสงฆ์
พิจารณาผ้าบังสุกุลและอนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย เป็นอันเสร็จพิธี 
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พิธีสวดพระอภิธรรมศพ 

 การบ าเพ็ญกุศลศพ นิยมจัด ๓ คืน ๕ คืน ๗ คืน หรือมากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของเจ้าภาพ แต่ละคืนจะมีพิธีสวดพระอภิธรรม ญาติเป็นเจ้าภาพบ้าง คนอื่นรับเป็น
เจ้าภาพบ้าง เมื่อถึงเวลาตามก าหนด ประธานหรือเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
จุดเครื่องสักการบูชาหน้าตู้พระอภิธรรม จุดเครื่องทองน้อยหน้าศพ หันพุ่มดอกไม้เข้าหาศพ 
จุดเครื่องทองน้อยอีกชุดหนึ่ง หันพุ่มดอกไม้ออกด้านนอก ส าหรับให้ผู้วายชนม์บูชาพระธรรม 
ถ้าเป็นศพคฤหัสถ์หรือฆราวาสจะจุดในคราวเดียวกัน ถ้าเป็นศพพระสงฆ์  จะเชิญประธาน
หรือเจ้าภาพจุดเครื่องทองน้อยหน้าศพ ประธานหรือเจ้าภาพนั่งประจ าท่ีแล้ว อาราธนาศีล  
ประธานสงฆ์ให้ศีลจบ พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมประจ าคืน การสวดพระอภิธรรมพิธีกร 
ไม่ต้องอาราธนาธรรมเพราะการอาราธนาธรรม ถือเป็นการอาราธนาพระสงฆ์แสดงพระธรรม
เทศนา หรือเทศน์ มิใช่เป็นการอาราธนาพระสงฆ์สวดพระอภิธรรม ส่วนภูมิภาคนิยม
อาราธนาธรรมด้วย เมื่อพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมจบ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ทอดผ้า
บังสุกุล พระสงฆ์พิจารณา ผ้าบังสุกุลและอนุโมทนา ประธานหรือเจ้าภาพกรวดน้ าอุทิศกุศล
ให้ผู้ตาย กราบลาพระรัตนตรัย เป็นอันเสร็จพิธีสวดพระอภิธรรมประจ าคืน 

พิธีบ าเพ็ญกุศล ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน 

 การท าบุญอุทิศให้ผู้ตายมีตลอดการตั้งศพบ าเพ็ญกุศล พิธีท าบุญให้ผู้ตายหลังจาก
ตายได้ ๗ วัน เรียกว่า สัตตมวาร พิธีท าบุญให้ผู้ตายหลังจากตายได้ ๕๐ วัน เรียกว่า ปัญญา
สมวาร พิธีท าบุญให้คนตายหลังจากตายได้ ๑๐๐ วัน เรียกว่า สตมวาร การบ าเพ็ญกุศลตาม
วันดังกล่าว มีระเบียบวิธีปฏิบัติเหมือนงานท าบุญท่ัวไป มีความต่างกันอยู่บ้าง คือ ไม่ต้องวง
สายสิญจน์และไม่ต้องตั้งขันน้ ามนต์ในการสวดมนต์ เมื่อพิธีกรอาราธนาพระปริตรแล้ว 
พระสงฆ์ไม่ต้องชุมนุมเทวดาหรือขัดสัคเค สวดพระพุทธมนต์ต่อเลย จบแล้วถวายภัตตาหาร 
พระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล
และอนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย กราบลาพระรัตนตรัย เป็นอันเสร็จพิธี 
 บทสวดมนต์ในพิธีบ าเพ็ญกุศลให้ผู้วายชนม์ ๗ วัน สมัยโบราณนิยมสวดอนัตต-
ลักขณสูตร ๕๐ วัน สวดอาทิตตปริยายสูตร ๑๐๐ วัน สวดธัมมนิยามสูตร แต่ในยุคปัจจุบัน
พระสงฆ์ส่วนใหญ่จะสวดธรรมนิยามสูตรทุกงาน ยกเว้นงานเจ้าภาพนิมนต์ระบุพระสูตรให้
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สวด แต่มีธรรมเนียมว่า ไม่สวดเจ็ดต านาน สิบสองต านาน ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และ 
มหาสมัยสูตร ในงานท าบุญเกี่ยวข้องด้วยคนตายไปสู่สัมปรายภพแล้ว 

 การจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลในวันดังกล่าว ถือเป็นวันส าคัญในการท าบุญอุทิศให้แก่ผู้ตาย 
ดังนั้น จึงนิยมท ากันโดยท่ัวไป การก าหนดวันจัดงานให้นับวันตายเป็นหลัก คือ ตายลงวันไหน 
ให้ถือวันนั้นเป็นวันส าคัญในการอุทิศผลบุญเป็นกรณีพิเศษ เช่น ตายวันอาทิตย์  ถ้าจัดงาน  
๒ วัน นิยมนิมนต์พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในวันเสาร์ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ใน 
วันอาทิตย์ กรณีท าบุญวันเดียว พิธีสวดพระพุทธมนต์และการถวายภัตตาหารพระสงฆ์ นิยม
ท าในวันอาทิตย์ ซึ่งตรงกับวันตายของผู้วายชนม์  
 การจัดพิธีบ าเพ็ญกุศล ๒ วัน ในวันแรก นิมนต์พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ แสดง 
พระธรรมเทศนาพระสงฆ์ ๔ รูป สวดรับเทศน์ พิจารณาผ้าบังสุกุล ตกกลางคืนพระสงฆ์สวด
พระอภิธรรม ในวันรุ่งขึ้นพระสงฆ์ท่ีสวดพระพุทธมนต์ในวันแรก สวดถวายพรพระ ฉันภัตตาหาร 
เรียบร้อยแล้ว เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลและอนุโมทนา 
เจ้าภาพกรวดน้ าอุทิศกุศลให้แก่ผู้ตาย เป็นอันเสร็จพิธี 
 การจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลวันเดียว นิมนต์พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรม
เทศนา ถวายภัตตาหารเพล หลังจากพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเรียบร้อยแล้ว เจ้าภาพถวาย
เครื่องไทยธรรม ทอดผ้าบังสุกุล (ถ้ามี) พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลและอนุโมทนา เจ้าภาพ
กรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย เป็นอันเสร็จพิธี 

พิธีท าบุญงานฌาปนกิจศพ 

 เจ้าภาพตั้งศพบ าเพ็ญกุศลตามวันท่ีก าหนดแล้ว ส่วนใหญ่จะท าพิธีฌาปนกิจศพตาม
ธรรมเนียมชาวพุทธ การจัดงานฌาปนกิจศพ นิยมจัดงานเป็น ๒ เวลา คือ ภาคเช้ากับภาคบ่าย 
มีระเบียบพิธีควรทราบ ดังนี้ 
 ภาคเช้า เมื่อได้เวลาตามก าหนดแล้ว ประธานหรือเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชา 
พระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเคารพศพ อาราธนาศีล รับศีล อาราธนาพระปริตร 
พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ จบแล้วถวายภัตตาหารเพล ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ทอดผ้า
บังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลและอนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ าอุทิศกุศลให้แก่ผู้ตาย 
เป็นอันเสร็จพิธ ี
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 ภาคบ่าย หลังจากเจ้าภาพและผู้ร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อย
แล้ว มีพิธีแสดงพระธรรมเทศนาก่อนฌาปนกิจศพ เป็นการพรรณนาประวัติเกียรติคุณความดี
ของผู้ตายให้ผู้อยู่เบ้ืองหลังได้ระลึกถึง พร้อมท้ังให้คนมีชีวิตอยู่ด ารงตนอยู่ในความไม่ประมาท  
เมื่อเจ้าภาพและผู้มาร่วมงานพร้อมเพรียงกันแล้ว ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเคารพศพ จุดเทียนส่องธรรม และจุดเทียนเครื่องทองน้อยบูชาธรรม 
นิมนต์พระเทศน์ขึ้นธรรมาสน์ พิธีกรเชิญเทียนส่องธรรมไปตั้งบนธรรมาสน์ อาราธนาศีล รับศีล 
อาราธนาธรรม พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา จบแล้วอนุโมทนาบนธรรมาสน์ เจ้าภาพ
กรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย พระเทศน์ลงจากธรรมาสน์มานั่งบนอาสน์สงฆ์ ประเคน 
ไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ เป็นอันเสร็จพิธีเทศน์ ต่อจากนั้นนิมนต์พระสงฆ์สวดมาติกาขึ้นนั่งบน
อาสน์สงฆ์ อาราธนาพระปริตร ไม่ต้องอาราธนาศีลซ้ าอีก ฟังพระสงฆ์สวดมาติกา จบแล้ว
ถวายไทยธรรม ทอดผ้าบังสุกุล (ถ้ามี) พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลและอนุโมทนา เจ้าภาพ
กรวดน้ าอุทิศกุศลให้ผู้ตาย เป็นอันเสร็จพิธ ี

พิธีสวดมาติกาบังสุกุล 

 การสวดมาติกา คือ การสวดบทมาติกาของพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ มีชื่อเรี ยก 
อีกอย่างว่า  สัตตัปปกรณาภิธรรม เป็นประเพณีนิยมในการท าบุญหน้าศพอย่างหนึ่ง เรียกว่า 
สวดมาติกา การสวดมาติกาในพิธีบ าเพ็ญพระกุศลศพ พระบรมวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป 
เรียกว่า สดับปกรณ์ โดยมากเป็นพิธีช่วงบ่าย ก่อนพิธีฌาปนกิจศพหรือพระราชทานเพลิงศพ 

 พิธีสวดมาติกาไม่มีก าหนดตายตัวว่า ต้องนิมนต์พระสงฆ์จ านวนเท่าไร ส่วนใหญ่ 
จะนิมนต์เท่าอายุของผู้ตาย หรือหรือเท่าจ านวนพระสงฆ์ในวัด แต่ในเมืองนิยม ๑๐ รูป
เหมือนพิธีหลวง การสวดมาติกาก็ดี การสวดพระอภิธรรมก็ดี ตามธรรมเนียมโบราณไม่มี  
การอาราธนาธรรมและพิธีหลวงก็ไม่มีการอาราธนาธรรมเช่นกัน ควรทราบระเบียบพิธีปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 การสวดมาติกาต่อจากสวดพระพุทธมนต์หรือแสดงพระธรรมเทศนา ไม่ต้องจุดธูป
เทียน และไม่ต้องอาราธนาศีล เพราะได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาก่อนแล้ว ถ้าเว้นช่วงเวลา จัดพิธี
มาติกาเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก จึงเริ่มต้นด้วยเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอาราธนา
ศีล รับศีลแล้ว พระสงฆ์ขึ้นต้นบท นะโม ต่อด้วยบท กุสะลา ธัมมา จบด้วยบท เหตุปัจจะโย 
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ทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลและอนุโมทนา ยะถา สัพพี ต่อด้วยบท อะทาสิ  เม 
จบด้วยบท ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง กราบลาพระรัตนตรัย เป็นอันเสร็จพิธี 
 กรณีเจ้าภาพนิมนต์พระสงฆ์จ านวนมาก ต้องจัดพระสงฆ์เป็นชุด เมื่อพิธีกรเก็บ 
ภูษาโยง และพระสงฆ์ชุดแรกลงจากอาสน์สงฆ์แล้ว นิมนต์พระสงฆ์ชุดท่ี ๒ ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์ 
ไม่ต้องสวดมาติกาอีก พิธีกรลาดภูษาโยงให้เจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้า
บังสุกุลอย่างเดียวไม่ต้องอนุโมทนา ปฏิบัติเช่นนี้จนหมดพระสงฆ์ท่ีอาราธนามา 

 การสวดมาติกาในพิธีหลวงต่างจากพิธีฌาปนกิจศพของคนท่ัวไป กล่าวคือ งานศพ
ได้รับพระบรมราชานุเคราะห์ พระสงฆ์ต้องใช้พัดยศและในเวลาอนุโมทนา ต้องถวายอดิเรก  
คือ บทถวายพระพรเป็นพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พิธีสวดแจง 

 พิธีฌาปนกิจศพช่วง ๓๐ ถึง ๕๐ ปีท่ีผ่านมา เจ้าภาพนิยมจัดให้มีการเทศน์สังคีติกถา 
คือจ าลองการปฐมสังคายนามาเป็นรูปแบบการเทศน์ เรียกว่า เทศน์แจง แต่ปัจจุบันเริ่ม  
เลือนหายไป ยังพอมีให้เห็นอยู่ในส่วนภูมิภาค เช่น จังหวัดเพชรบุรี คนรุ่นใหม่จึงไม่ค่อยรู้จัก
เทศน์แจง 

 การเทศน์แจง เป็นธรรมเนียมเฉพาะงานฌาปนกิจศพบิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ 
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสเป็นต้น ไม่นิยมจัดในพิธีฌาปนกิจศพผู้น้อย 
เช่น บุตรธิดาของเจ้าภาพ การเทศน์แจงธรรมาสน์เดียวก็มี ๒ ธรรมาสน์ก็มี ๓ ธรรมาสน์ก็มี 
แต่นิยมเทศน์ ๓ ธรรมาสน์ การนิมนต์พระสงฆ์มาสวดแจง เจ้าภาพมีศรัทธามาก จะนิมนต์
พระสงฆ์สวดแจงเต็มจ านวน ๕๐๐ รูป เท่ากับพระอรหันต์เข้าร่วมท าปฐมสังคายนา หรือ
นิมนต์พระสงฆ์เหลือเพียง   ๕๐ รูป ๒๕ รูป ตามความต้องการของเจ้าภาพก็ได้  
 การเทศน์แจงหรือสังคีติกถา นิยมจัดตอนบ่าย ก่อนพิธีฌาปนกิจศพ ถือเป็นการ
ท าบุญมีอานิสงส์มากและเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดาอย่างสูงยิ่ง เช่นเดียวกับ 
พระเจ้าอชาตศัตรู ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การท าปฐมสังคายนา การเทศน์แจงรูปเดียว เบื้องต้น
พระเทศน์ให้ศีลและบอกศักราช แสดงอานิสงส์การฟังเทศน์แจง แสดงปฐมสังคายนาโดยย่อ 
ท้ังส่วนพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก จบแล้วเผดียงพระสงฆ์ขึ้นนั่ง
ประจ าอาสนะ สวดแจงตามล าดับ คือ บทนมัสการ นะโม ตัสสะ ต่อด้วยบทสวดพระวินัย
ปิฎก พระสุตตันตะปิฎก และพระอภิธรรมปิฎกตามล าดับ จบแล้วทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์
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พิจารณาผ้าบังสุกุล พระเทศน์ ยถา อนุโมทนาบนธรรมาสน์ พระสงฆ์ ท้ังหมดรับสัพพี  
ต่อด้วยบท อะทาสิ เม จบด้วยบท ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง กราบลาพระรัตนตรัย เป็นอัน
เสร็จพิธี 

 การเทศน์แจง ๒ ธรรมาสน์ เป็นการเทศน์แบบถามตอบ นิยมเรียกว่า เทศน์ปุจฉา
วิสัชนา โดยสมมุติพระรูปหนึ่งเป็นผู้ถาม อีกรูปหนึ่งเป็นผู้ตอบ จะถามตอบกันเรื่องการท า
ปฐมสังคายนา เริ่มต้นด้วยพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก เมื่อจบ  
แต่ละปิฎก องค์เทศน์จะเผดียงให้พระสงฆ์นั่งแจงสวดบทบาลีแต่ละปิฎก สลับกับการเทศน์
ปุจฉาวิสัชนา จนครบ ๓ ปิฎก  จบแล้วทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์ท้ังนั้นพิจารณาผ้าบังสุกุล 
พระเทศน์ ยะถา อนุโมทนาบนธรรมาสน์ พระสงฆ์ท้ังหมดรับสัพพี ต่อด้วยบท อะทาสิ เม 
จบด้วยบท ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง ต่อจากนั้น กราบลาพระรัตนตรัย เป็นอันเสร็จพิธี 
 การเทศน์แจง ๓ ธรรมาสน์ เป็นการเทศน์ถามตอบหรือปุจฉาวิสัชนาเหมือน  
๒ ธรรมาสน์แต่มีการสมมุติตนเป็นพระมหากัสสปะ พระอุบาลี  และพระอานนท์โดยพระ
มหากัสสปะมีหน้าท่ีปุจฉา คือถามสาเหตุการท าสังคายนาปิฎกท้ัง ๓ พระอุบาลีมีหน้าท่ีวิสัชนา 
คือตอบพระวินัยปิฎก พระอานนท์มีหน้าท่ีวิสัชนาท้ังพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก 
ส่วนการสวดบทบาลีของปิฎกทั้ง ๓ พระสงฆ์รับนิมนต์มานั่งแจง จะสวดตามพระเทศน์เผดียง
ให้สวด หลังจากเทศน์จบ ปิฎกนั้น ๆ ก็ได้ หรือรวมสวดครั้งเดียว ๓ ปิฎก ตอนเทศน์จบก็ได้ 
พิธีกรรมท่ีเหลือปฏิบัติเช่นเดียวกับการเทศน์แจง ๒ ธรรมาสน์ข้างต้น 

พิธีฌาปนกิจศพและพระราชทานเพลิงศพ 

 พิธีฌาปนกิจศพและพระราชทานเพลิงศพ เป็นการบ าเพ็ญกุศลอุทิศให้ผู้ตายครั้ ง
สุดท้ายตามประเพณีไทย ก่อนสรีระร่างกายจะถูกเผาไหม้ในกองเพลิง เหลือแต่กระดูกเถ้าถ่าน 
ถือเป็นเรื่องส าคัญ ทุกคนควรไปร่วมงานฌาปนกิจศพคนคุ้นเคยและเคารพนับถือ  แม้ไม่ใช่
ญาติกันก็ตาม คนเคยเป็นคู่บาดหมางกับผู้ตายตอนมีชีวิตอยู่ ก็ให้อภัยต่อกันและไปร่วม 
งานด้วย แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของพิธีฌาปนกิจศพดังกล่าว  
 พิธีฌาปนกิจหรือพระราชทานเพลิงศพ เป็นพิธีต่อเนื่องจากพิธีบ าเพ็ญกุศลภาคเช้า
และภาคบ่าย หลังจากท าบุญทุกอย่างตามประเพณีเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าภาพจัดเตรียม
ขบวนเชิญศพ ประกอบด้วยเครื่องทองน้อยหรือกระถางธูป เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ถ้ามี) 
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รูปถ่าย พระสงฆ์น าศพ หีบศพ ผู้ร่วมขบวนเชิญศพ ส่วนพิธีหลวงไม่ต้องน ารูปถ่ายและเครื่อง
ทองน้อยเข้าในขบวน น าไปตั้งบนฌาปนสถานก่อนแล้ว ต่อจากนั้นน าศพเวียนเมรุ โดยเวียน
ซ้าย ๓ รอบ เชิญศพขึ้นตั้งบนเมรุ ทอดผ้าบังสุกุลบนเมรุ พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล 
ประกอบพิธีฌาปนกิจหรือพระราชทานเพลิงศพช่วงสุดท้าย ด้วยการอ่านประวัติผู้ตาย  
ถ้าเป็นงานพระราชทานเพลิง อ่านหมายรับสั่งส านักพระราชวังและส านึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย ต่อจากนั้น ประกอบพิธีในขั้นตอนสุดท้าย คือ ประธาน
ทอดผ้าไตรบังสุกุลชุดสุดท้าย พระสงฆ์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล ประธานจุดไฟประชุมเพลิง
หรือไฟพระราชทาน ผู้มาร่วมงานเริ่มต้นจากพระสงฆ์ ผู้ทรงเกียรติ และประชาชนท่ัวไป  
ขึ้นวางดอกไม้ไฟตามล าดับ คณะเจ้าภาพยืนเข้าแถวกล่าวขอบคุณและน้อมส่งผู้มาร่วมพิธี  
ทุกคนแล้ว ขึ้นวางดอกไม้ไฟและประชุมเพลิงเป็นชุดสุดท้าย เป็นอันเสร็จพิธีฌาปนกิจศพ
หรือพระราชทานเพลิงศพ     

พิธีเก็บอัฐิและพิธีสามหาบ 

 วันรุ่งขึ้นต่อจากวันฌาปนกิจศพหรือพระราชทานเพลิงศพ จะมีพิธีเก็บอัฐิและ 
พิธีสามหาบ ค าว่า สามหาบ เป็นชื่อภัตตาหารส าหรับถวายพระสงฆ์ในพิธีเก็บอัฐิ โดยจัด
อาหารคาวหวานใส่ส ารับอย่างละ ๑ ส ารับ จ านวน ๓ ชุด ส าหรับพระสงฆ์ ๓ รูป ใส่หาบเดิน
ร้องกู่รอบฌาปนสถาน เพื่อเรียกวิญญาณผู้ตายมาร่วมพิธีท าบุญ น าถวายพระสงฆ์หลังเสร็จ
พิธีเก็บอัฐิ ปัจจุบันอาจจัดอาหารใส่ปิ่นโตแทนหรือไม่จัดเลยก็ได้ ถวายแต่ดอกไม้ธูปเทียน
และไทยธรรมเท่านั้น 

 เจ้าภาพจัดเตรียมเครื่องประกอบพิธีให้พร้อม คือ โกศบรรจุอัฐิ ลุ้งบรรจุเถ้ากระดูก
ท่ีเหลือ ผ้าขาว ควรเตรียม ๒ ผืน ส าหรับห่อลุ้งและเถ้ากระดูกท่ีเหลือ ผ้าทอดบังสุกุลก่อน
เก็บอัฐิ ๓ ชุด อาหารคาวหวาน ๓ ชุด เครื่องทองน้อยหรือกระถางธูปเชิงเทียน ดอกไม้
ส าหรับโปรยลงบนอัฐิ น้ าอบน้ าหอมส าหรับพรมกระดูก เงินเหรียญส าหรับโปรยอัฐิและ
บริจาคทาน สิ่งของเหล่านี้จะมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีฌาปนสถานจัดเตรียมก็ได้ 
 ก่อนประกอบพิธีเก็บอัฐิ เจ้าหน้าท่ีฌาปนสถานจะท าการแปรรูปอัฐิ โดยน าอัฐิของ
ผู้ตายออกมาจากเตาเผา จัดเป็นโครงร่างของคน หันศีรษะไปทางทิศตะวันตก เมื่อถึงเวลา
ตามก าหนด เจ้าภาพจุดเครื่องทองน้อย ท าความเคารพอัฐิ เจ้าหน้าท่ีน าผ้าขาวคลุมอัฐิ  
ให้เจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุล นิมนต์พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล ๓ รูป เสร็จแล้วนิมนต์กลับไป
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นั่งในศาลาบ าเพ็ญกุศล เจ้าภาพพรมน้ าอบน้ าหอม โปรยดอกไม้ลงบนอัฐิและเถ้ากระดู ก
โปรยทาน เก็บอัฐิบรรจุลงโกศ โดยเลือกส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามความต้องการ คือ 
กะโหลกศีรษะ กระดูกซี่โครง กระดูกหน้าอก กระดูกแขนสองข้าง กระดูกขาสองข้าง ส าหรับ
อัฐิท่ีเหลือและเถ้ากระดูกห่อด้วยผ้าขาวบรรจุลงในลุ้ง หีบหรือกล่อง ห่อด้วยผ้าขาวให้เรียบร้อย 
เชิญเครื่องทองน้อย โกศอัฐิ และลุ้งไปยังศาลาบ าเพ็ญกุศล ประเคนภัตตาหารสามหาบแด่
พระสงฆ์ กรวดน้ าอุทิศกุศลให้ผู้ตาย กราบลาพระรัตนตรัย เป็นอันเสร็จพิธี 

พิธีท าบุญฉลองอัฐิ 
 เจ้าภาพบางรายจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลฉลองอัฐิ หลังจากเก็บอัฐิเรียบร้อยแล้ว โดยนิมนต์ 
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เหมือนพิธีท าบุญทั่วไป แต่ตั้งโกศบรรจุอัฐิ รูปถ่ายของผู้ตายและ
ขันน้ ามนต์ไว้ด้วย ไม่วงสายสิญจน์ ตามความเชื่อว่า ถ้าวงสายสิญจน์ วิญญาณผู้ตายไม่
สามารถเข้าร่วมพิธีได้ น้ ามนต์ใช้ประพรมให้แก่ญาติผู้ตาย นัยว่าเป็นการปลดทุกข์โศกต้อง
พลัดพรากจากบุคคลท่ีรัก สร้างขวัญก าลังใจในการด ารงชีวิตสืบไป และเจ้าภาพถือเป็นวัน 
ในการออกทุกข์ด้วย พิธีนี้จะจัดที่บ้านหรือวัดก็ได้ ตามความสะดวกของเจ้าภาพ 

พิธีบรรจุศพ 

 เจ้าภาพบางรายต้องการเก็บศพไว้ หลังจากตั้งศพบ าเพ็ญกุศลครบ ๓ คืน ๗ คืนแล้ว
เพ่ือความพร้อมในการจัดงานฌาปนกิจศพหรืองานพระราชทานเพลิงศพ สถานท่ีเก็บศพส่วน
ใหญ่เป็นศาลาบ าเพ็ญกุศลหรือสถานท่ีเก็บศพของวัด สุสานของมูลนิธิหรือสมาคมตั้งอยู่นอก
วัดก็มีเจ้าภาพต้องการเก็บศพ ควรติดต่อสอบถามตกลงกับทางวัดหรือเจ้าหน้าท่ีของสุสาน
ล่วงหน้า เพ่ือความสะดวกเรียบร้อยในการประกอบพิธี 
 การประกอบพิธีบรรจุศพ ควรจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธีให้พร้อมก่อนท าพิธี 
คือ  ผ้าไตรหรือผ้าส าหรับทอดให้พระสงฆ์พิจารณาบังสุกุลอย่างน้อย ๑ ไตร ก้อนดินเล็ก ๆ 
ห่อผ้าด าหรือผ้าขาว ดอกไม้สด ธูป เตรียมให้เพียงพอกับผู้เข้าร่วมพิธี และกระถางธูป 
ส าหรับผู้เข้าร่วมพิธีปักธูปเคารพศพ ถึงเวลาประกอบพิธี เจ้าภาพเชิญประธานวางก้อนดิน
และดอกไม้ ณ สถานท่ีบรรจุศพ ถือธูปประนมมือ พร้อมอธิษฐานให้ผู้ตายไปสู่สุคติปักธูปลง
ในกระถางธูป ต่อจากนั้น เชิญผู้เข้าร่วมพิธีวางก้อนดินและดอกไม้จนครบทุกคน เป็นอันเสร็จพิธี 
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บทที่ ๔ 

เทศกาลส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

 

พิธีลอยกระทงตามประทีป 

 การลอยกระทงตามประทีป เป็นประเพณีมีมาแต่โบราณ ส าหรับประเทศไทย 
มีหลักฐานการจัดพิธีลอยกระทงตั้งแต่สมัยสุโขทัย วัตถุประสงค์เพื่อบูชารอยพระพุทธบาท
ของพระพุทธเจ้า  ซึ่งประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ านัมมทาในชมพูทวีป อีกนัยหนึ่ง เพื่อขอขมา
พระแม่คงคา ซึ่งพวกเราอาศัยใช้สอยในการด ารงชีพ เป็นการแสดงว่า คนไทยเป็นผู้มีความ
กตัญญูต่อสิ่งให้ประโยชน์ตน แม้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตก็ตาม 

คติความเชื่อทางพุทธศาสนา 

 ในอรรถกถาปุณโณวาทสูตรกล่าวว่า สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังแม่น้ านัมมทา 
พญานัมมทานาคราช ทูลอาราธนาให้เสด็จไปสู่นาคพิภพด้วยความศรัทธาเลื่อมใส เพื่อถวาย
บูชาสักการะ พระองค์เสด็จไปตรัสเทศนาโปรดพญานาคราชพร้อมบริวารแล้ว ขณะเสด็จ
กลับ พญานาคราชได้กราบทูลขอสิ่งระลึกอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นอนุสาวรีย์ส าหรับบูชา
สักการะในกาลต่อไป พระพุทธเจ้าทรงประทานให้ตามความประสงค์ โดยประดิษฐาน 
รอยฝ่าพระบาทไว้  ณ ริมฝั่งแม่น้ านัมมทานั้น ให้เป็นท่ีสักการบูชาของพญานัมมทานาคราช
และบริวารสืบมา 

ความเป็นมาของพิธีลอยกระทงตามประทีป 

 พิธีลอยกระทงของไทย เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ในรัชสมัยของ
พระมหาธรรมราชาลิไท ท่ี ๕ นิยมท ากันเป็นประเพณี ในวันเพ็ญเดือน ๑๒ โดยปรากฏใน
หนังสือต าหรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ซึ่งเป็นพระสนมเอกของพระมหาธรรมราชาลิไท และเป็น
พระธิดาของพระศรีมโหสถ ต าแหน่งราชครู ตระกูลพราหมณ์ ได้เรียบเรียงเรื่องเกี่ยวกับ  
ราชประเพณี ๑๒ เดือน ในราชส านักพระมหาธรรมราชาลิไท ความตอนหนึ่งว่า ถึงวันเพ็ญ
เดือน ๑๒ พระร่วงเจ้ารับสั่งให้บรรดาพระสนมนางใน เถ้าแก่แม่ท้าวท้ังหลาย ตกแต่งประดับ
กระทงดอกไม้ธูปเทียน น าลอยน้ าหน้าพระที่นั่ง ตามประเพณีของกษัตริย์โบราณท่ีมีมา 
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 จากข้อความนี้แสดงว่า การลอยกระทงตามประทีป เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทใน
วันเพ็ญเดือน ๑๒ ของไทย ท ากันมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี และในหนังสือพระราช
พิธี ๑๒ เดือน พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ ก็ทรง
กล่าวถึงพิธีลอยกระทงตามประทีปไว้ แสดงว่าพิธีนี้ได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาโดยตลอด 

 พิธีลอยกระทงตามประทีป เรียกกันท่ัวไปว่า งานลอยกระทง ในภาคเหนือจัดเป็น
งานใหญ่เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เรียกว่า งานประเพณียี่เป็ง ถือเป็นงานประเพณีส าคัญของ
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักกันดี จังหวัดอื่น ๆ ทางภาคเหนือก็ได้จัด
งานประเพณีลอยกระทงเช่นเดียวกัน ส่วนจังหวัดสุโขทัยเป็นต้นต าหรับของพิธีลอยกระทง
ตามประทีป ได้จัดงานประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ เป็นงานใหญ่ประจ าปีของจังหวัดในช่วง
เทศกาลลอยกระทง เป็นงานประเพณีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักกันดีของนักท่องเท่ียวท่ัวโลก 

 ก่อนลอยกระทงตามประทีปบูชาพระพุทธบาท โบราณมีการกล่าวค าบูชาด้วย 
ปัจจุบัน การลอยกระทงโดยท่ัวไป เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล เฉพาะคนหนุ่มสาวจะชวนกันไป
ลอยกระทงเป็น คู่ ๆ และส่วนใหญ่จะอธิษฐานเกี่ยวกับความรัก จึงท าให้ไม่ค่อยมีคนนึกถึง
วัตถุประสงค์แท้จริงของประเพณีการลอยกระทงตามธรรมเนียมโบราณ 

พิธีถวายผ้าป่า 

 ค าว่า ผ้าป่า ในสมัยพุทธกาล เรียกว่า บังสุกุลจีวร หรือ ผ้าบังสุกุล แปลว่า ผ้าเปื้อนฝุ่น
ไม่มีเจ้าของหวงแหน ท้ิงอยู่ตามถนนหนทาง ในป่าช้า หรือแขวนอยู่ตามกิ่งไม้ในป่า แรกตรัสรู้ 
พระพุทธเจ้ายังมิได้ทรงอนุญาตให้พระภิกษุรับถวายจีวรจากชาวบ้าน ทรงอนุญาตเพียงให้ 
แสวงหาผ้าบังสุกุล ผ้าเป้ือนฝุ่นไม่มีเจ้าของ ผ้าห่อซากศพท้ิงตามป่าช้า และผ้าตกอยู่ตามถนน 
น ามาซักย้อมตัดเย็บเป็นสบง จีวร สังฆาฏิอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อใช้นุ่งห่ม พุทธศาสนิกชน
สมัยนั้น เห็นความล าบากของพระภิกษุเรื่องนี้ มีความประสงค์จะบ าเพ็ญกุศลไม่ขัดต่อ  
พระพุทธบัญญัติ จึงจัดหาผ้าควรแก่สมณบริโภค น าไปท้ิงตามสถานท่ีต่าง ๆ โดยมากตามป่า
หรือป่าช้า ดังนั้น พุทธศาสนิกชนชาวไทย จึงนิยมเรียกกันว่า ผ้าป่า 

ประเภทของผ้าป่า 

 พิธีทอดผ้าป่าในประเทศไทย มีปฏิบัติกันหลายแบบ ไม่จ ากัดกาลเหมือนพิธีถวาย 
ผ้ากฐิน เดิมการทอดผ้าป่าไม่มีพิธีการอะไร ผู้มีจิตศรัทธาจัดสิ่งของควรแก่สมณบริโภค บรรจุ
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ในภาชนะ เช่น กระบุง กระจาด หรือถังสังกะสี ปัจจุบันใช้ถังพลาสติก ปักกิ่งไม้ตรงกลาง 
แขวนผ้าผืนหนึ่งพาดกิ่งไม้ไว้ สมมุติว่าเป็นป่า ตั้งตามทางพระบิณฑบาตเดินผ่านไปมา หรือ
น าไปตั้งใกล้วัด ท าสัญญาณให้พระสงฆ์รู้ว่ามีผู้น าผ้าป่ามาถวาย เมื่อพระสงฆ์พิจารณาน าไป 
ใช้สอย ก็ส าเร็จเป็นผ้าป่าทันที ปัจจุบัน ถวายผ้ากฐินเสร็จแล้ว โดยวัตถุประสงค์ให้ทางวัด  
น าปัจจัยจากต้นผ้าป่าไปเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ในการเตรียมงานทอดกฐิน 

 ผ้าป่าสามัคคี เป็นผ้าป่านิยมจัดกันการทอดผ้าป่าดังกล่าว มีการเรี ยกชื่อตามวิธี
ปฏิบัติ ๓ ประเภทด้วยกัน คือ ผ้าป่าโยง ผ้าป่าหาง และผ้าป่าสามัคคี 
 ผ้าป่าโยง เป็นผ้าป่าท่ีพระพุทธศาสนิกชนมีภูมิล าเนาใกล้แม่น้ าล าคลอง นิยมจัดกัน
ในสมัยก่อน ผู้มีจิตศรัทธาคนเดียวหรือเป็นหมู่คณะ ท าต้นผ้าป่าจ านวนหลาย ๆ ต้น น าใส่
เรือล าใหญ่พร้อมคณะศรัทธา ใช้เรือยนต์ลากจูงไปตามแม่น้ าหรือคลอง เมื่อถึงหน้าวัดจะ
จอดเรือ น าต้นผ้าป่าไปตั้งบนศาลาท่าน้ า จุดประทัดสัญญาณ เพื่อให้พระภิกษุในวัดนั้นทราบ 
จากนั้นลงเรือแล่นต่อไปยังวัดอื่น ๆ ตามริมน้ า ปฏิบัติเช่นเดียวกันจนหมดต้นผ้าป่าท้ังล าเรือ 
จึงเดินทางกลับ เมื่อพระภิกษุในวัดนั้น ได้ยินเสียงสัญญาณ มาพิจารณาผ้าป่าน าไปใช้สอย 
ถือว่าส าเร็จเป็นผ้าป่า การทอดผ้าป่าโยงนี้ ไม่มีพิธีถวายและพระภิกษุก็ไม่ต้องอนุโมทนา 

 ผ้าป่าหาง ค าเต็มว่า ผ้าป่าหางกฐิน หรือ ผ้าป่าแถมกฐิน เป็นผ้าป่าท่ีเจ้าภาพทอดกฐิน 
จัดผ้าป่าต้นหนึ่งประกอบพิธีถวายหลังกฐิน ในปัจจุบัน มีการจัดหาประธานกรรมการ และ
คณะกรรมการเป็นจ านวนมาก เพ่ือรวบรวมรายได้จากการทอดผ้าป่าสามัคคี น าไปใช้ก่อสร้าง 
หรือบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในวัด อาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า ผ้าป่าพัฒนาการ พิธีทอดผ้าป่า 
ต่อหน้าสงฆ์ เช่นผ้าป่าสามัคคี ต้องท าพิธีถวาย ด้วยการน าต้นผ้าป่าขึ้นตั้งบนโต๊ะหรือสถานท่ี
สมควร เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวค าบูชาพระ กราบพระ อาราธนาศีล  
รับศีล กล่าวค าถวายผ้าป่า จบแล้วไม่ต้องยกประเคน นิมนต์พระสงฆ์พิจารณา (ชัก) ผ้าป่า 
ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ ารับพร เป็นอันเสร็จพิธี 

ค าถวายผ้าป่า 

 อิมานิ มะยัง ภันเต ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ 
สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ปังสุกูละจีวะรานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง 
ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ. 
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ค าแปล 

 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าท้ังหลาย ขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวร แด่พระภิกษุสงฆ์ 
ขอพระภิกษุสงฆ์ โปรดรับผ้าบังสุกุลจีวร พร้อมท้ังบริวารท้ังหลายเหล่านี้  ของข้าพเจ้าท้ังหลาย 
เพ่ือประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าท้ังหลาย ตลอดกาลนาน เทอญ. 

พิธีถวายผ้ากฐิน 

 พิธีถวายผ้ากฐิน เป็นประเพณีท าบุญอย่างหนึ่งของไทย ต้องท าในระยะเวลาตาม
ก าหนด ในรอบปีหนึ่ง ๆ ระหว่างวันแรม ๑ ค่ า เดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๒ รวม ๑ เดือน 
เรียกว่า กฐินกาล จะท าก่อนหรือหลังจากนี้ไม่ได้ และวัดหนึ่ง ๆ ปีหนึ่งรับกฐินได้เพียงครั้ ง
เดียวเท่านั้น เรียกอย่างสามัญว่า ทอดกฐิน 

ความหมายและเหตุเกดิการทอดกฐิน 

 กฐิน เป็นภาษามคธ แปลว่า ไม้สะดึง คือ กรอบไม้ส าหรับขึงผ้าให้พระภิกษุตัดเย็บ
จีวรได้สะดวกขึ้น เนื่องจากสมัยก่อน เครื่องมือใช้เย็บผ้าไม่สะดวกเหมือนปัจจุบัน การเย็บ
จีวรเป็นการเย็บผ้าหลาย ๆ ชิ้นต่อกัน และประสานกันให้มีรูปเหมือนกระทงนา จึงต้องอาศัย
ไม้สะดึงช่วยในการขึงผ้าให้ตึง ดังนั้น ผ้าท่ีเย็บโดยอาศัยไม้สะดึงนี้ จึงเรียกว่า ผ้ากฐิน และ  
ยังใช้เรียกผ้ากฐิน ตามความหมายเดิมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แม้จะมีผ้าตัดเย็บส าเร็จรูป  
โดยไม่ต้องอาศัยไม้สะดึง ก็ตาม นอกจากนี้ ค าว่า กฐิน ยังมีความหมายแตกออกไปอีก 
หลายอย่าง พอสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. เป็นชื่อของกรอบไม้สะดึง ส าหรับขึงผ้าตัดเย็บสังฆาฏิ จีวร สบง ของพระสงฆ์ 
 ๒. เป็นชื่อของผ้าถวายแก่สงฆ์ เรียกว่า ผ้ากฐิน 

 ๓. เป็นชื่อสังฆกรรมในพิธีรับกฐิน เรียกว่า กฐินกรรม 

 ๔. เป็นชื่อช่วงเวลาตั้งแต่แรม ๑ ค่ า เดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๒ เรียกว่า 
กฐินกาล 

 เรื่องกฐิน เดิมเป็นของสงฆ์โดยเฉพาะ ภิกษุสงฆ์ต้องไปหาผ้ามาจากสถานท่ีต่าง ๆ 
ซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของด้วยวิธีบังสุกุลน าผ้านั้นมาเย็บย้อมใช้สอยเองต่อมาพุทธศาสนิกชนมี
จิตศรัทธาน าผ้ามาถวาย พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตผ้าท่ีพุทธศาสนิกชนน ามาถวายและให้
กรานเป็นกฐินได้ เป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชน ได้บ าเพ็ญกุศลการทอดกฐินสืบมาตามล าดับ  



๒๑๐ 

 
หลกัสูตรธรรมศึกษาช ัน้โท  สนามหลวงแผนกธรรม 

 ค าว่า ทอด คือ น าไปวาง การทอดกฐิน จึงหมายถึง การน าผ้ากฐินไปวางต่อหน้า
พระสงฆ์จ านวนอย่างน้อย ๕ รูป โดยมิได้ตั้งใจถวายพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นการเฉพาะ  
ในพระไตรปิฎก ตอนว่าด้วยกฐินขันธกะ ได้กล่าวมูลเหตุการทอดกฐินไว้ว่า 

 สมัยหนึ่งพระภิกษุชาวเมืองปาฐา ๓๐ รูป ประสงค์จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งประทับ
อยู่ณพระวิหารเชตวันซึ่งท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายประจ าเมืองสาวัตถีชวนกัน
เดินทางมา พอถึงเมืองสาเกต ห่างจากเมืองสาวัตถี ๖ โยชน์ (๙๖ กิโลเมตร) จวนถึงวัน
เข้าพรรษาจะเดินทางต่อไปก็ไม่ทันจึงต้องจ าพรรษาท่ีเมืองสาเกตระหว่างจ าพรรษาก็ร้อนใจ
จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เมื่อออกพรรษาปวารณาแล้วรีบเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทันที
ขณะนั้นฝนยังตกชุกอยู่พื้นดินเต็มไปด้วยน้ าหล่มเลนท าให้จีวรเปรอะเปื้อนพอมาถึงเมืองสาวัตถี
ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้ว พระพุทธองค์ตรัสถามถึงการเดินทางและความยากล าบากอื่น ๆ 
ภิกษุเหล่านั้นทูลให้ทรงทราบถึงความกระวนกระวายจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์และรีบเดินทาง 
มาจนจีวรเปรอะเปื้อนไปด้วยโคลนตม พระพุทธองค์ทรงยกขึ้นเป็นเหตุและมีพุทธานุญาต 
ให้มีการถวายผ้ากฐินแก่พระสงฆ์ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นบุคคล
แรกในพระพุทธศาสนา ขอรับเป็นเจ้าภาพผ้ากฐินถวายพระภิกษุชาวเมืองปาฐาท้ัง ๓๐ รูป
เหล่านั้น 

ประเภทของกฐิน 

 กฐิน แบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ 

 ๑. กฐินหลวง คือ กฐินพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชด าเนินไปทอดถวายด้วย
พระองค์เอง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแก่ผู้ขอรับพระราชทาน 
น าไปทอด ณ พระอารามหลวงต่าง ๆ ท่ัวประเทศ 

 ๒. กฐินราษฎร์ คือ กฐินผู้มีจิตศรัทธาน าไปทอด ณ วัดราษฎร์ 

คุณสมบัติของวัดรับกฐินได้ 
 ๑. มีพระภิกษุจ าพรรษาอย่างน้อย ๕ รูป 

 ๒. พระภิกษุต้องอยู่จ าพรรษาครบไตรมาสหรือ ๓ เดือน 
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ความเป็นมาของประเพณีการทอดกฐิน 

 พุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกระดับชั้น ตั้งแต่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์  
ขุนนาง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ถือกันว่าการถวายผ้ากฐินหรือทอดกฐิน เป็นบุญใหญ่ 
มีอานิสงส์มาก ท้ังเป็นการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่ง จึงได้มีการจัดพิธีถวาย 
ผ้ากฐินเป็นงานใหญ่ ท้ังพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ดังความ 
ในศิลาจารึกว่า 

 “คนในเมืองสุโขทัยนี้ มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน พ่อขุนรามค าแหง  
เจ้าเมืองสุโขทัยนี้ ทั้งชาวแม่ ชาวเจ้า ทั้งท่วยปั่วท่วยนาง ลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลาย  
ทั้งผู้ชายผู้หญิง ฝูงท่วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน เมื่อออก
พรรษาเดือนหนึ่งจึงแล้ว เมื่อกรานกฐิน มีพนมเบี้ย พนมหมาก มีพนมดอกไม้ มีหมอนนั่ง 
มีหมอนนอน บริพารกฐินโอยทาน แล่ปีแล้ญิบล้าน ไปสวดญัตติกฐิน ถึงอรัญญิกพู้น  
เมื่อจะเข้ามาเวียง เรียงกันแต่อรัญญิกพู้น เท้าหัวลานด าบงด ากลอย ด้วยเสียงพาทย์
เสียงพิณ เสียงเลื่อน เสียงขับ ใครจักมักเล่น เล่น ใครจักมักหัว หัว ใครจักมักเลื่อน เลื่อน 
เมืองสุโขทัยนี้มีสี่ปากประตูหลวง เทียนญอมคนเสียดกันเข้าดูท่านเผาท่านเทียนเล่นไฟ  
เมืองสุโขทัยนี้ดังจักแตก” 

 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ประเพณีการทอดกฐินนี้ได้ปฏิบัติ
สืบต่อกันมา มิได้ขาดท้ังเป็นของประชาราษฎร์และของหลวงกระท่ังเลยล่วงมาถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ ถือเป็นงานบุญงานกุศลยิ่งใหญ่ นอกจากมีผ้าเป็นองค์กฐินแล้วจัดเครื่องบริวาร
กฐินเพิ่มอีกมาก เช่น บาตร ท่ีนอน หมอน มุ้ง กาน้ าชา กระติกน้ าร้อนกระเป๋า ชาม ช้อน
และเครื่องมือโยธา เช่น ค้อน เลื่อย สิ่ว ตะไบ คีม กบไสไม้ ไม้กวาด สรุปคือ เครื่องกิน
เครื่องใช้ เครื่องมือ ครบบริบูรณ์พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรมถวายร่วมกับองค์กฐินพิธีทอดกฐิน
แต่ละวัดเจ้าภาพนิยมเชิญญาติมิตรและผู้เคารพนับถือไปร่วมอนุโมทนาบุญโดยท่ัวกัน 

 ในศาสนพิธีนี้ จะน ากฐินราษฎร์มากล่าวเป็นล าดับแรก เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว 
ชาวพุทธ ทุกคนเคยไปร่วมพิธีทอดกฐินกันโดยมากส่วนกฐินหลวงจะกล่าวในล าดับถัดไป 
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กฐินราษฎร์ 
 กฐินราษฎร์แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ มหากฐินและจุลกฐิน 

 มหากฐิน เป็นกฐินส่วนบุคคล เจ้าภาพเป็นคหบดี มีศรัทธาออกทุนทรัพย์ของตน
และครอบครัวเป็นหลักในการทอดกฐิน นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า กฐิน แต่ถ้าผู้มีจิตศรัทธาหลาย
คนร่วมกันออกทุนทรัพย์และร่วมกันทอดกฐิน เรียกว่า กฐินสามัคคี  
 การท าบุญกฐินก่อให้เกิดอานิสงส์ท้ังแก่ ผู้ทอดและพระสงฆ์ ส าหรับพระสงฆ์ จะได้รับ
อานิสงส์ตามพระวินัยว่า พระภิกษุกรานกฐินแล้ว สามารถเท่ียวไปไม่ต้องบอกล ไม่ต้องถือ
ไตรจีวรครบส ารับ ฉันอาหารคณโภชน์ปรัมปรโภชน์ได้ ใช้สอยอดิเรกจีวรเก็บจีวรส่วนเกิน  
ได้ตามปรารถนา เมื่อมีลาภเกิดขึ้นในวัดตกเป็นของพระภิกษุผู้จ าพรรษกาลและกรานกฐิน
แล้ว ส าหรับเจ้าภาพทอดกฐินเชื่อกันว่าได้บุญมาก เพราะในปีหนึ่งมีเพียงฤดูกาลเดียวคือ 
ฤดูกาลทอดกฐินเท่านั้น เป็นผลให้เจ้าภาพมีจิตใจแจ่มใสอิ่มในบุญกุศลนอกจากนี้ยังสามารถ
ขจัดความโลภในใจทางอ้อมอีกด้วย 

 ประเพณีการทอดกฐิน หลังจากทอดกฐินเสร็จแล้ว เจ้าภาพนิยมปักธงรูปจระเข้ 
ไว้ตามวัด เพื่อเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่า วัดนี้มีคนทอดกฐินแล้ว การปักธงรูปจระเข้เป็นสัญลักษณ์ 
ในเทศกาลทอดกฐิน มีต านานเล่าขานไว้ ๒ ทางด้วยกัน 

 เรื่องแรกเล่าว่า สมัยก่อน การเดินทางต้องอาศัยดูดาวเป็นส าคัญ เช่น ยกทัพตอน
ใกล้รุ่ง ต้องดูดาวจระเข้ขึ้นตอนใกล้รุ่ง การทอดกฐินก็เหมือนกัน มีการตระเตรียมมาก 
บางครั้งไปทอดตามวัดไกลบ้าน ต้องเดินทางไกล ฉะนั้น การดูเวลาต้องอาศัยดูดาว พอดาว
จระเข้ปรากฏบนฟ้า ก็เคลื่อนองค์กฐินไปสว่างท่ีวัดพอดี ต่อมามีผู้คิดท าธงในงานกฐิน ชั้นต้น
คงท าธงทิวประดับให้งาม ภายหลังหวังใช้เป็นเครื่องหมายทอดกฐิน จึงท าเป็นธงรูปจระเข้ขึ้น 

 อีกเร่ืองหนึ่งเล่าว่า ในการแห่กฐินทางเรือของอุบาสกคนหนึ่ง จระเข้ตัวหนึ่งอยากได้
บุญ อุตสาห์ว่ายน้ าตามเรือไปด้วย แต่ยังไม่ทันถึงวัดหมดก าลังก่อนว่ายตามต่อไปไม่ไหวจึง
ร้องบอกอุบาสกว่าตนไม่สามารถว่ายตามไปร่วมการกุศลต่อไปได้ ช่วยเขียนรูปของตนเป็น
สักขีพยานว่า ได้ไปร่วมการกุศลด้วย อุบาสกนั้น จึงได้เขียนรูปจระเข้ยกเป็นธงขึ้นในวัดเป็น
ครั้งแรก ภายหลังมีการท าธงรูปจระเข้ปักในงานกฐินสืบต่อกันมา 

 จุลกฐิน เป็นกฐินอย่างหนึ่ง พุทธศาสนิกชนท ากันขึ้นมาเป็นพิเศษ ต่างจากกฐิน
ท่ัวไป กล่าวคือเริ่มตั้งแต่เก็บฝ้ายมาปั่นทอเป็นผืนกะตัดเย็บย้อมท าเป็นผ้ากฐินให้เสร็จ 
ในวันเดียว จุลกฐิน จึงหมายถึง ผ้าท าส าเร็จมาจากสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ในบางท้องถิ่นเรียกว่า 
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กฐินแล่น แปลว่ารีบด่วน เพราะจุลกฐินต้องเร่งท าให้เสร็จภายในวันนั้น มักท าในระยะจวน
หมดเขตการทอดกฐิน เช่น ในวันขึ้น ๑๔ ค่ า ๑๕ ค่ า เดือน ๑๒ 

 กฐินอีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า กฐินโจร หรือ กฐินโจล เป็นกฐินท่ีพุทธศาสนิกชน 
ท าขึ้น ในวันจวนจะหมดเขตกฐินกาล ราววันขึ้น ๑๔ ค่ า ๑๕ ค่ า เดือน ๑๒ ด้วยการสืบหาวัด
ยังไม่ได้รับการทอดกฐิน และจัดหาผ้ากฐินไปทอด เรียกว่า กฐินตก กฐินตกค้าง หรือ กฐินโจร 
เพราะเป็นวัดตกค้างไม่มีผู้ใดมาทอดกฐิน ตามธรรมดาการทอดกฐิน ต้องบอกกล่าวพระภิกษุสงฆ์
ในวัดนั้นให้ทราบล่วงหน้าจะได้เตรียมการต้อนรับและเพื่อมิให้มีการทอดกฐินซ้ า แต่กฐินโจร
ไม่มีการบอกล่วงหน้า จู่ ๆ ก็น าไปทอดเลย เป็นการจู่โจมไม่ให้พระสงฆ์รู้ล่วงหน้า เหมือนการ
ปล้นของโจร ส่วนวิธีการทอดนั้น เหมือนการทอดกฐินท่ัวไป เจ้าภาพกล่าวค าถวายผ้ากฐิน 
ถวายบริวารกฐิน  พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ ารับพร เป็นอันเสร็จพิธี การทอดกฐินด้วยวิธีนี้ 
ถือกันว่ามีอานิสงส์มากกว่ากฐินอื่น เพราะเป็นการอนุเคราะห์พระสงฆ์ให้มีโอกาสกรานกฐิน
ตามพระวินัย 

การเตรียมงานทอดกฐินราษฎร์ 
 เมื่อเจ้าภาพมีจิตศรัทธาจะทอดกฐิน เบื้องต้นต้องจองกฐินก่อน แจ้งความประสงค์
ให้วัดทราบว่าจะมาทอดกฐินวัดนี้ การจองกฐินควรท าหนังสือเป็นหลักฐาน แต่ถ้าเจ้าภาพกับ
ทางวัดคุ้นเคยกัน จะจองด้วยวาจาก็ได้ พร้อมนัดวันเวลาท าพิธีทอดกฐิน ท าป้ายติดประกาศ
ไว้หน้าวัด ให้พุทธศาสนิกชนรับทราบ จัดเตรียมไตรจีวรเป็นผ้ากฐิน ให้ถูกต้องตามประเภท
ของวัด คือ มหานิกายหรือธรรมยุต เพราะวัดธรรมยุตใช้ผ้าไตร ๒ ชั้น จัดเตรียมบริวารกฐิน
ตามความศรัทธา ก่อนวันทอดกฐิน จะมีพิธีฉลององค์กฐินและมหรสพสมโภชด้วยก็ได้ ขึ้นอยู่
กับเจ้าภาพ 

ล าดับพิธีทอดกฐินราษฎร์ 
 ครั้นถึงก าหนดวันทอดกฐิน เจ้าภาพพร้อมญาติมิตรและผู้เข้าร่วมพิธี น าผ้ากฐินและ 
บริวารกฐินไปจัดตั้ง ณ สถานท่ีตามก าหนด เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ อาราธนาพระสงฆ์
นั่งประจ าอาสนะ ประธานหรือเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรน าบูชาพระรัตนตรัย 
อาราธนาศีล รับศีล ถวายผ้าห่มพระประธานมอบให้ไวยาวัจกรน าไปห่มพระประธานต่อจากนั้น 
ประธานหรือพิธีกรกล่าวน าถวายกฐินยกผ้ากฐินประเคนพระสงฆ์รูปท่ี ๒ ประเคนเทียนสวด
พระปาติโมกข์ (ถ้ามี) พระสงฆ์ประกอบพิธีกรานกฐิน คือ อปโลกน์องค์ครองกฐินฉลองศรัทธา 
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เจ้าภาพ เสร็จแล้วองค์ครองออกไปครองผ้ากฐิน กลับมานั่งตามเดิม ประธานประเคนบริวาร
กฐินแด่องค์ครองกฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ ารับพร เป็นอันเสร็จพิธี 

ค าถวายผ้ากฐิน (แบบที่ ๑) 
   อิมัง  สะปะริวารัง  กะฐินะทุสสัง  สังฆัสสะ  โอโณชะยามะ 

 ทุติยัมป ิ  อิมัง  สะปะริวารัง  กะฐินะทุสสัง  สังฆัสสะ  โอโณชะยามะ 

 ตะติยัมป ิ อิมัง  สะปะริวารัง  กะฐินะทุสสัง  สังฆัสสะ  โอโณชะยามะ. 
 ค าแปล ข้าพเจ้าท้ังหลาย ขอน้อมถวายผ้าเพ่ือกฐิน พร้อมท้ังบริวารนี้ แด่พระสงฆ์. 

ค าถวายผ้ากฐิน (แบบที่ ๒) 
 อิมัง ภันเต สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง สังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต 
สังโฆ อิมัง สะปะริวารัง กะฐินะทุสสัง ปะฏิคคัณหาตุ ปะฏิคคะเหตตะวา จะ อิมินา 
ทุสเสนะ กะฐินัง อัตถะระตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ. 

 ค าแปล  

 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าท้ังหลาย ขอน้อมถวายผ้าเพื่อกฐิน พร้อมท้ังบริวารนี้ 
แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์โปรดรับผ้าเพื่อกฐิน พร้อมทั้งบริวารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ครั้นรับแล้ว 
โปรดกรานกฐินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าท้ังหลายตลอดกาลนาน เทอญ. 

พระกฐินหลวง 

 กฐินหลวง แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ กฐินหลวงก าหนดเป็นงานพระราชพิธี  
กฐินต้นและกฐินพระราชทาน 

 กฐินหลวงก าหนดเป็นงานพระราชพิธี หมายถึง พระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จพระราชด าเนินไปทอดด้วยพระองค์เอง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ 
เช่น พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี น าไปทอดตามพระอารามหลวงส าคัญทั้ง ๑๖ พระอาราม 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ๑๒ วัด ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเทพศิรินทราวาส วัดเบญจมบพิตร-
ดุสิตวนาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม วัดอรุณราชวราราม  
วัดราชาธิวาสวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม วัดราชโอรสาราม ในต่างจังหวัด ๔ วัดได้แก่  
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วัดนิเวศธรรมประวัติ วัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระปฐมเจดีย์ 
จังหวัดนครปฐม วัดพระศรีรัตน มหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก 

การเสด็จพระราชด าเนินถวายพระกฐินหลวง 

 การเสด็จพระราชด าเนินถวายผ้าพระกฐิน ถือเป็นพระราชภารกิจของพระมหากษัตริย์ 
โดยตรง ซึ่งในปีหนึ่ง ๆ เมื่อถึงเทศกาลออกพรรษาแล้ว ราษฎรจะพากันไปทอดกฐินตามวัด
ต่าง ๆ พระมหากษัตริย์ก็มีวัดต้องเสด็จ ฯ ไปถวายผ้าพระกฐินด้วยเช่นกัน เรียกกันว่า 
พระอารามหลวง มีจ านวนมาก แต่ได้มีการสงวนพระอารามหลวงไว้ ส าหรับพระมหากษัตริย์
เสด็จพระราชด าเนิน ไปถวายด้วยพระองค์เอง จ านวน ๑๖ พระอาราม ดังปรากฏชื่อข้างต้น   
 การถวายผ้าพระกฐินท้ัง ๑๖ พระอารามนี้ พระมหากษัตริย์มิได้เสด็จพระราชด าเนิน 
ไปทรงถวายทุกพระอาราม จะเสด็จพระราชด าเนินไปทรงถวายเพียง ๑ หรือ ๒ พระอาราม
เท่านั้น ส่วนพระอารามท่ีเหลือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแทน
พระองค์ หรือให้องคมนตรี น าไปถวายตามพระอารามดังกล่าว 

การเตรียมงานพระกฐินหลวง 

 ส านักพระราชวังจะออกหมายก าหนดการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่า พระมหากษัตริย์
เสด็จพระราชด าเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอารามใด วัน เวลาใด สมัยก่อนก าหนด  
วันแรม ๖ ค่ า เดือน ๑๑ เป็นวันแรกในการเสด็จพระราชด าเนินทอดผ้าพระกฐิน แม้ปัจจุบัน
ก็ยังถือปฏิบัติอยู่ เพื่อให้ทางวัดเตรียมการรับเสด็จพระราชด าเนินถวายผ้าพระกฐิน พร้อมวาง
ฎีกานิมนต์พระสงฆ์ ในวัดนั้นๆ ลงอนุโมทนากฐินด้วย และในหมายก าหนดการนั้น ถ้าทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ผู้แทนพระองค์ไปปฏิบัติราชกิจแทน จะแจ้งนามผู้แทนพระองค์ด้วย 
รวมถึงการแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีส่วนงานต่างๆ ซึ่งมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีดังกล่าว 

 เมื่อถึงก าหนดวันเสด็จพระราชด าเนินถวายผ้าพระกฐิน ส านักพระราชวังจะจัดเตรียม 
ผ้าพระกฐินพร้อมท้ังเครื่องบริวารกฐินต่าง ๆ น าไปตั้งภายในพระอุโบสถ หรือสถานท่ีรับผ้า
พระกฐิน เตรียมสถานท่ีประทับ เตรียมเครื่องบูชานมัสการ พร้อมท้ังปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบ เช่น ถวายผ้าพระกฐิน ถวายเทียนชนวนรับพระราชทานผ้าห่มพระประธาน ถวาย
พระเต้าน้ า คือ อุปกรณ์ส าหรับพระมหากษัตริย์ทรงหลั่งทักษิโณทก เจ้าหน้าท่ีกรมการศาสนา 
เตรียมท าบัญชีพระสงฆ์จ าพรรษาในพระอารามนั้น ๆ กราบทูลรายงานจ านวนพระสงฆ์  
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ฝ่ายเจ้าหน้าท่ีกองศาสนูปถัมภ์ เตรียมกังสดาลส าหรับตีให้สัญญาณวงปี่พาทย์ของ 
กรมศิลปากร ซึ่งบรรเลงในช่วง องค์ครองกฐินเปลี่ยนผ้าครองใหม่ และเตรียมบุคลากร
ปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น รับผ้าจากพระสงฆ์ น าไปครองผ้าใหม่ ขณะพระมหากษัตริย์ทรงประเคน
เครื่องบริวารพระกฐิน ก็รับต่อจากพระสงฆ์ การเสด็จพระราชด าเนินทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล
ถวายผ้าพระกฐินแต่ละพระอาราม มีกิจกรรมแตกต่างกันออกไป  บางพระอารามมีพิธี
สดับปกรณ์ บางพระอารามมีพิธีพระราชทานของท่ีระลึกให้แก่ผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล 
บางพระอารามเสด็จพระราชด าเนินทางรถยนต์ เรียกว่า สถลมารค บางพระอารามเสด็จ  
พระราชด าเนินทางเรือ เรียกว่า ชลมารค ท้ังนี้ เนื่องด้วยพระราชประเพณีปฏิบัติต่อ  
พระอารามนั้นๆ 

ระเบียบพิธีถวายพระกฐินหลวง 

 เมื่อพระมหากษัตริย์ เสด็จพระราชด าเนินถึงพระอารามหลวง ตามหมายก าหนดการ 
ของส านักพระราชวัง วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จเข้าสู่พระอุโบสถ  
ทรงรับผ้าพระกฐินจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทูลเกล้า ฯ ถวายบริเวณประตูพระอุโบสถ ในขณะนี้
วงปี่พาทย์กรมศิลปากรบรรเลงเพลง ทรงอุ้มประครองผ้าพระกฐิน ทรงวางบนพานแว่นฟ้า 
ตั้งอยู่ด้านหน้าพระสงฆ์รูปท่ี ๒ ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าหน้าท่ีสนมพลเรือน ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการพระรัตนตรัย ทรงคืนเทียนชนวนแก่เจ้าหน้าท่ีขณะนี้ เจ้าหน้าท่ีกอง
ศาสนูปถัมภ์ จะให้สัญญาณ แก่คนตีกังสดาล คนถือกังสดาลจะตี ๑ ครั้ง ปีพาทย์ต้องหยุด
บรรเลงทันที แม้ยังไม่จบเพลง พระมหากษัตริย์ทรงกราบ เสด็จมายังพานแว่นฟ้าประทับยืน 
เจ้าพนักงานภูษามาลาถวายค านับ เข้ารับผ้าห่มพระประธาน อธิบดีกรมการศาสนาถวาย
ค านับ กราบทูลรายงานจ านวนพระสงฆ์ อยู่จ าพรรษา ณ พระอารามนั้น จบแล้วถวายค านับ 

 พระมหากษัตริย์ทรงอุ้มประคองผ้าพระกฐิน ประนมพระหัตถ์หันไปทางพระประธาน
ในพระอุโบสถ ทรงว่านะโม ๓ จบ หันมาทางชุมนุมสงฆ์ ทรงกล่าวค าถวายผ้าพระกฐิน  
จบแล้วทรงวางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า ทรงยกประเคนพระสงฆ์รูปท่ี ๒ ต่อด้วยพานเทียน
พระปาติโมกข์ เสด็จไปประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์เริ่มท าสังฆกรรม อปโลกน์ยกผ้าให้
พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เป็นองค์ครองผ้าพระกฐิน พระภิกษุผู้ได้รับเป็นองค์ครองผ้าพระกฐิน 
ลงไปครองผ้าพระกฐิน ในขณะนี้วงปี่พาทย์บรรเลงเพลง เมื่อองค์ครองกฐินกลับเข้ามานั่งบน
อาสน์สงฆ์ เจ้าหน้าท่ีกองศาสนูปถัมภ์เคาะกังสดาลให้สัญญาณ วงปี่พาทย์หยุดบรรเลงทันที  
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 ล าดับนี้ พระมหากษัตริย์ เสด็จ ฯ จากพระราชอาสน์ ทรงรับเครื่องบริวารพระกฐิน
จากเจ้าหน้าท่ี ทรงประเคนประธานสงฆ์จนครบ เจ้าหน้าท่ีกองศาสนูปถัมภ์รับเครื่องบริวาร
พระกฐินจากประธานสงฆ์น าออกไปวางในท่ีอันควร เมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จฯ ไปประทับ
พระราชอาสน์ เจ้าหน้าท่ีเชิญพระเต้าน้ าเข้าไปถวาย พระสงฆ์ตั้งพัดยศถวายอนุโมทนา ถวาย
อดิเรกจบแล้ว ทรงกราบพระประธาน ทรงลาประธานสงฆ์ เสด็จพระราชด าเนินกลับ เป็น  
อันเสร็จพิธ ี

 เนื่องจากพระมหากษัตริย์ ทรงมีพระประสงค์ในการบ าเพ็ญพระราชกุศลเป็นกรณี
พิเศษ เพื่อพระราชทานกุศลอุทิศแด่พระราชอุปัชฌายาจารย์ จึงจัดพิธีสดับปกรณ์เกิดขึ้น 
ปัจจุบันมีเพียง ๓ พระอาราม คือ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการประกอบพิธีดังกล่าว ท าหลังถวายผ้าพระกฐินเสร็จ 
ส าหรับวัดบวรนิเวศวิหาร วัดพระเชตุพนฯ พระสงฆ์สดับปกรณ์จะลงไปครองผ้าพร้อมกับ  
องค์ครองกฐิน ส่วนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  แต่เดิมประกอบพิธีสดับปกรณ์ในพระวิหาร  
ต่อมาเห็นว่าเป็นการไม่สะดวก จึงอัญเชิญพระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราชประกอบพิธีใน  
พระอุโบสถแทน พิธีพระราชทานของท่ีระลึกแก่ผู้บริจาค โดยเสด็จพระราชกุศล สุดแต่ 
พระอารามใดจัดให้มี ต้องกราบทูลให้ทรงทราบเป็นการล่วงหน้า เมื่อถึงวันเสด็จพระราช
ด าเนินถวายผ้าพระกฐิน จะเชิญผู้ให้การอุปถัมภ์วัดเข้ารับพระราชทาน ของท่ีระลึก ภายหลัง
การถวายผ้าพระกฐินเรียบร้อยแล้ว 

 กฐินต้น หมายถึง พระกฐินท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนิน 
ไปทอด เป็นการส่วนพระองค์ ณ วัดราษฎร์ ตามพระราชอัธยาศัย ส่วนใหญ่เป็นวัดในพื้นท่ี
ต่างจังหวัดไม่เคยเสด็จพระราชด าเนินถวายผ้าพระกฐินมาก่อนมีประชาชนเคารพศรัทธา
เล่ือมใสมาก และประชาชนท้องถิ่นนั้นไม่ค่อยมีโอกาสได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

ระเบียบพิธีถวายพระกฐินต้น 

 พระกฐินต้น วิธีปฏิบัติในการถวายเหมือนกับพระกฐินหลวงเริ่มมีชื่อเรียกตั้งแต่
เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรียกกัน 
โดยเทียบเคียงการเสด็จประพาสบ้าง อาทิ การเสด็จประพาสหัวเมือง พ.ศ. ๒๔๔๗ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดแบบง่าย ๆ พอพระทัยประทับท่ีใด ก็ประทับ ทางหัวเมืองไม่ต้อง
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เตรียมสถานท่ีประทับไว้ การเสด็จประพาสลักษณะนี้ เรียกว่า เสด็จประพาสต้น คราวหนึ่ง
เสด็จประพาสทางน้ า มีรับสั่ง  ให้จัดหาเรือมาดมาเพิ่มอีกล าหนึ่ง แจวตามเรือพระท่ีนั่ง มิให้
ใครรู้จักพระองค์ เรือมาดล านั้น  เรียกว่า เรือต้น ดังนั้น พระกฐินท่ีเสด็จฯ ไปถวายเป็นการ
ส่วนพระองค์ จึงเรียกว่า พระกฐินต้น เหมือนเรียกชื่อเรือมาดล าดังกล่าว แม้ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ปัจจุบัน ก็เคยเสด็จพระราชด าเนินทรงถวายพระกฐิน
ต้นอยู่หลายคร้ัง 

 กฐินพระราชทาน หมายถึง กฐินทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่หน่วยงาน 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ หรือเอกชน น าไปทอด  ณ พระอารามหลวง 
ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดท่ัวพระราชอาณาจักร โดยขอรับพระราชทานผ่าน
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อถึงเขตกฐินกาลแล้ว กรมการศาสนารวบรวมบัญชี
รายนามผู้ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินน าไปถวายพระสงฆ์  ณ พระอารามหลวงท่ัว 
พระราชอาณาจักรนั้นน าความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 
ขอพระราชทานถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินประจ าปีต่อไป 

 พระกฐินพระราชทาน ถวายได้เฉพาะวัดเป็นพระอารามหลวงท่ัวประเทศ การขอรับ 
พระราชทานและการด าเนินการต่าง ๆ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมศาสนา เช่น การรับจอง
การจัดหาผ้าพระกฐินและเครื่องบริวาร การท าบัญชีรายนามผู้ขอรับพระราชทาน การท าบัญชี 
เงินทอดกฐิน การกราบทูลถวายพระราชกุศล รวมถึงงานธุรการต่าง ๆ พระกฐินพระราชทานนี้ 
ทางการจะจัดเคร่ืองพระกฐินมอบแก่ผู้ขอรับพระราชทาน ๑ ชุดต่อ ๑ พระอาราม เมื่อรับไป
แล้ว เจ้าภาพจะไปจัดหาบริวารพระกฐินอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกก็ได้ แต่ไม่นิยมให้จัดหาในลักษณะ
การเรี่ยไร ผู้ขอรับพระราชทานต้องประสานกับทางวัด ถึงวันเวลา ในการไปทอดให้แน่นอน 
เพ่ือทางวัดจะได้เตรียมความพร้อมในการรับพระกฐินและสมพระเกียรติพระมหากัตริย์ 

การเตรียมงานกฐินพระราชทาน 

 การทอดกฐินพระราชทาน ควรทอดหลังวันเสด็จพระราชด าเนินถวายผ้าพระกฐิน
ของพระมหากษัตริย์ ๑ วัน เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะเตรียมการถวายกฐินพระราชทาน  
ตั้งแต่จัดโต๊ะถวายราชสักการะ วางผ้าพระกฐินหน้าพระอุโบสถ ตั้งโต๊ะหัวอาสน์สงฆ์  
หน้าพระสงฆ์รูปท่ี ๒ วางพานแว่นฟ้าเปล่าและพานเทียนพระปาติโมกข์บนโต๊ะนั้น เตรียม 
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเทียนชนวน ชุดกรวดน้ า เครื่องบริวารพระกฐิน และ  
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ไทยธรรมส าหรับถวายพระสงฆ์ท่ัวไป น าไปวางภายในพระอุโบสถ ท้ายอาสน์สงฆ์  จนเป็น 
ท่ีเรียบร้อย  

ระเบียบพิธีถวายกฐินพระราชทาน 

 เมื่อถึงเวลาตามก าหนด ประธานพิธีเดินทางถึงพระอุโบสถ เข้าไปยังโต๊ะวางผ้า 
พระกฐิน  ท าความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ เปิดกรวยดอกไม้ 
ท าความเคารพอีกครั้งหนึ่ง ยกผ้าไตรอุ้มขึ้นประคอง ยืนตรง ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญ
พระบารมี จบแล้วเดินเข้าสู่พระอุโบสถ วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า หน้าพระสงฆ์รูปท่ี ๒ 
รับเทียนชนวนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระรัตนตรัย ๓ ครั้ง มายังโต๊ะวางผ้า 
พระกฐิน หยิบผ้าห่มพระประธานมอบให้ไวยาวัจกร อุ้มประคองผ้าพระกฐิน ประนมมือหัน
ไปทางพระประธาน ว่านะโม ๓ จบ หันมาทางชุมนุมสงฆ์ กล่าวค าถวายผ้าพระกฐิน จบแล้ว
วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า ประเคนพระสงฆ์รูปท่ี ๒ต่อด้วยพานเทียนพระปาติโมกข์  
ไปนั่ง ณ สถานท่ีจัดเตรียมไว้ พระสงฆ์กระท า อปโลกนกรรมและญัตติทุติยกรรม องค์ครอง
กฐินลงไปครองผ้าใหม่ กลับมานั่งบนอาสน์สงฆ์ ประธานรับบริวารพระกฐินถวายองค์ครอง
กฐินผู้มาร่วมพิธีถวายไทยธรรมพระสงฆ์ครบทุกรูปเจ้าหน้าท่ีประกาศยอดเงินบ ารุงพระอาราม 
ประธานประเคนใบปวารณา พระสงฆ์อนุโมทนา  ประธานกรวดน้ าถวายเป็นพระราชกุศล 
พระสงฆ์ถวายอดิเรก ขณะพระสงฆ์ถวายอดิเรก ไม่ต้องประนมมือ ลดมือลง เพราะการถวาย
อดิเรกเป็นการถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ เมื่อพระสงฆ์รูปท่ี ๒ รับภวตุ 
สัพพะมังคะลัง จึงประนมมือรับพรต่อไป จบแล้วกราบพระประธานในพระอุโบสถ กราบลา
พระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี 

กฐินพระราชทานเป็นกรณีพิเศษ 

 นอกจากกฐินพระราชทานดังกล่าวแล้ว ในปัจจุบันมีกฐินพระราชทาน ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ เป็นกรณีพิเศษ เพ่ิมขึ้นอีก ๒ ประเภท คือ 

 ๑. กฐินพระราชทานแก่วัดไทยในต่างประเทศ คือ กฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระราชทานแก่วัดไทยในต่างประเทศ จ านวน ๒๐ วัด เป็นประจ าตลอดไป โดยเจ้าภาพ 
ไม่ต้องท าเรื่องกราบทูลขอพระราชทานทุกปี เหมือนกฐินพระราชทานส าหรับพระอารามหลวง 
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ในประเทศ กรมการศาสนา จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาผ้าไตรพระราชทาน มอบแก่เจ้าภาพ
กฐินเพื่อด าเนินการถวายตามวัดได้รับพระราชทานต่อไป 

 ๒. กฐินท่ีพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานหรือประทานแก่ผู้ขอรับไปทอดตาม 
วัดราษฎร์ ต่าง ๆ ท่ัวราชอาณาจักร ปัจจุบันจะมีผู้ขอรับพระราชทานหรือขอรับประทาน  
ไปทอดหลายวัด เป็นการเพ่ิมพูลพระราชกุศลโดยย่ิงขึ้นไป 

 ระเบียบพิธีถวายผ้าพระกฐินท้ัง ๒ ประเภทดังกล่าว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการทอดกฐิน 
พระราชทาน สามารถปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะแก่สถานท่ีและโอกาส โดยอนุโลม 
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บทที่ ๕ 

ประเพณีส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

 

พิธีบรรพชาสามเณร 

 บรรพชา แปลว่า การงดเว้นในสิ่งไม่ดีไม่งามต่าง ๆ ในท่ีนี้ หมายถึง การบวชเป็น
สามเณร เรียกสั้น ๆ ว่า บวชเณร การบรรพชาเป็นสามเณร มีมาแต่สมัยพุทธกาล สามเณร
รูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ ราหุลกุมาร มีพระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์ ผู้จะบรรพชา
เป็นสามเณรต้อง มีอายุอย่างต ่า ๗ ปี  ปัจจุบันการบรรพชาเป็นสามเณร ต้องขอบรรพชาต่อ 
พระอุปัชฌาย์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ บวชด้วยวิธีรับไตรสรณคมน์ 
เรียกว่า ติสรณคมนูปสัมปทา และรักษาศีล ๑๐ มิให้ขาดมิให้ด่างพร้อย ทางภาคเหนือของ
ประเทศไทยนิยมให้บุตรหลานตนบรรพชาเป็นสามเณรมากกว่าอุปสมบทเป็นพระภิกษุ  
ในบางจังหวัดจัดให้มีประเพณีบวชลูกแก้วเป็นพิธีส าคัญประจ าจังหวัดทุกปี 

ประโยชน์ของการบรรพชา 

 การบรรพชาในแต่ละยุคสมัย มีวัตถุประสงค์ในการบวชแตกต่างกันไป ตามวัฒนธรรม 
ประเพณีของสังคมในยุคนั้น ๆ พอสรุปได้ ดังนี้ 
 สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงให้พระราชโอรส  
และพระโอรสของพระองค์ เจริญวัยพอสมควร บรรพชาเป็นสามเณร หรืออุปสมบทเป็น
พระภิกษุ เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา ให้มีพระทัยแนบแน่นมั่นคงต่อพระศาสนา จนมีผู้นิยม
น ามาปฏิบัติตาม พระราชโอรสและพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ มีพระราชศรัทธา  
ทรงด ารงตนในสมณเพศจนตลอดพระชนม์ชีพก็มี เช่น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ-
วชิรญาณวโรรส 

 สมัยนั้น วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา เพราะยังไม่มีโรงเรียน วิชาการทุกแขนงมีสอน
ในวัด โดยพระภิกษุเป็นผู้สอน ดังนั้น จึงมีผู้นิยมส่งบุตรชายหลานชายตน มาขอบรรพชาเป็น
สามเณร หรือเป็นศิษย์วัด เพื่อศึกษาศิลปวิทยาต่าง ๆ ยุคต่อมา เมื่อเปิดการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรม ท้ังแผนกธรรมและบาลีรวมถึงแผนกสามัญศึกษาขึ้นในวัด เป็นเหตุให้ประชาชน 
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ในชนบทนิยมให้บุตรหลานของตนบรรพชาเป็นสามเณร และเข้ารับการศึกษาจ านวนมาก 
เพราะค่าใช้จ่ายน้อย  ผู้เข้ามาศึกษาตามระบบนี้ เมื่อลาสิกขาแล้ว ได้เข้ารับราชการด ารง
ต าแหน่งใหญ่โตมากมาย 

 ปัจจุบันโลกเจริญขึ้น คนมีทางเลือกในการด าเนินชีวิตมากขึ้น สามารถแสวงหา
ความรู้ได้หลายทาง การบวชสามเณรเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างสมัยก่อน จึงลดจ านวน
ลงตามล าดับ เป็นเพียงการบวชระยะสั้นและรักษาประเพณีเท่านั้น 

 การบวชเป็นสามเณรระยะสั้น ช่วงปิดภาคเรียนในฤดูร้อน เรียกว่า บวชเณร 
ภาคฤดูร้อน โดยก าหนดเวลา ๑๕ วัน หรือ ๑ เดือน ตามแต่ทางวัดจะก าหนด เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาท้ังปริยัติและปฏิบัติมีพระภิกษุเป็นผู้สอน เป็นการน า
เด็กเข้าพระศาสนาตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดีมีศีลธรรม ไม่เป็นปัญหาของ
สังคม การบวชเป็นสามเณรด้วยวิธีนี้ ได้รับความนิยมและจัดบวชกันท่ัวประเทศ 

 การบวชเป็นสามเณรในพิธีฌาปนกิจศพหรือพระราชทานเพลิงศพของบุพการี 
เรียกว่า บวชหน้าไฟ เป็นการบวชรักษาประเพณี เป็นการแสดงถึงความมีกตัญญูกตเวที   
และอุทิศกุศลแก่  ผู้ล่วงลับไปแล้ว เช่ือกันว่าผู้ตายจะได้อนุโมทนาบุญและไปสู่สุคติ นิยมบวช
ตอนเช้าในวันปลงศพ และลาสิกขาตอนเย็นหลังเสร็จพิธีฌาปนกิจศพ หรือในวันรุ่งขึ้นถือเป็น
การตอบแทนคุณบุพการี ท าให้วิญญาณท่านได้เห็นชายผ้าเหลืองเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ 

การเตรยีมบรรพชาสามเณร 

 กุลบุตรปรารถนาจะบวชเป็นสามเณร ในเบื้องต้นควรให้บิดามารดาหรือผู้ปกครอง
พาไปมอบตัวต่อเจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์ในวัดต้องการจะอยู่อาศัย เพื่อให้ตรวจดูคุณสมบัติ 
และก าหนดวันบวชให้ ก่อนถึงวันบวช ๓ วัน ๗ วัน ผู้ขอบวชต้องท่องค าขอบรรพชาและ 
ศีล ๑๐ ให้ได้ ถูกต้อง คล่องปาก อย่าให้ติดขัดอึกอัก ตามแบบพระอุปัชฌาย์ก าหนดให้  
หมั่นฝึกซ้อมขั้นตอนพิธีบรรพชากับพระอุปัชฌาย์ให้ช านาญ ฝึกหัดกิริยามารยาท เช่น  
การกราบ การไหว้ ให้ถูกต้อง 

สิ่งต้องจัดเตรียมในพิธิบรรพชาสามเณร 

 ๑. ดอกไม้ ธูป เทียน ส าหรับบูชาพระรัตนตรัย 

 ๒. ดอกไม้ ธูป เทียน หรือธูปเทียนแพ ส าหรับถวายพระอุปัชฌาย์ 
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 ๓. ไตรจีวรส าหรับสามเณร ประกอบด้วย จีวร สบง อังสะ ประคตเอว ผ้ารัดอก 

 ๔. บาตร พร้อมฝาบาตรและเชิงรอง 

 ๕. ของใช้อื่น ๆ เช่น ย่าม ผ้าเช็ดตัว รองเท้า สบู่ ยาสีฟัน เส่ือ หมอน มุ้ง 

 กรณีทางวัดจัดพิธีบรรพชาหมู่ เช่น การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ทางวัดจะ
จัดเตรียมส่ิงของจ าเป็นไว้ให้ เพียงแต่ผู้ปกครองน าบุตรหลานไปสมัครบวชเท่านั้น 

ระเบียบพิธีบรรพชาสามเณร 

 ก่อนถึงเวลา ผู้ขอบรรพชาควรปลงผม โกนขนคิ้ว โกนหนวดให้เรียบร้อย ถึงเวลา
บรรพชา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบด้วยเบญจางประดิษฐ์ ๓ ครั้ง รับผ้าไตรจาก
บิดามารดาหรือผู้ปกครอง เข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ ถวายเครื่องสักการะพระอุปัชฌาย์  
กราบ ๓ ครั้ง อุ้มผ้าไตรระหว่างแขน ประนมมือ กล่าวค าขอบรรพชา ค าขอบรรพชามี ๒ แบบ 
คือ อุกาสะ และ เอสาห  จะกล่าวแบบใด พระอุปัชฌาย์เป็นผู้ก าหนดให้ท่องพระอุปัชฌาย์ 
รับผ้าไตรไปถือไว้ ให้โอวาท และสอนตจปัญจกกัมมัฏฐาน โดยอนุโลมและปฏิโลม เสร็จแล้ว
มอบผ้าไตรให้นุ่งห่ม ผู้ขอบรรพชาครองผ้าเรียบร้อยแล้ว กลับเข้ามาหาพระอุปัชฌาย์ 
นั่งคุกเข่าประนมมือ เปล่งวาจาขอสรณคมน์และศีล ๑๐ พระอุปัชฌาย์ว่านะโม ๓ จบ ต่อด้วย
สรณคมน์และศีล ๑๐ ผู้ขอบรรพชาเปล่งวาจาตามไปทุกบท จบแล้วกราบพระอุปัชฌาย์  
๓ ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธ ี

 สามเณร แปลว่า เหล่ากอของสมณะ จัดเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนา ๕ ประเภท 
ประกอบด้วย ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี รวมเรียกว่า สหธรรมิก ปัจจุบัน  
ในประเทศไทยเหลืออยู่เพียงภิกษุและสามเณรเท่านั้น สามเณรต้องรักษาศีล ๑๐ ข้อ คือ 

 ๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์ 
 ๒. เว้นจากการลักขโมย 

 ๓. เว้นจากการเสพกาม 

 ๔. เว้นจากการพูดโกหก พูดค าหยาบ พูดยุยงให้เขาแตกกัน และพูดเร่ืองไร้สาระ 

 ๕. เว้นจากการดื่มสุราเมรัยและของมึนเมาต่าง ๆ  
 ๖. เว้นจากการฉันอาหารในเวลาวิกาล หลังจากเท่ียงวันเป็นต้นไป 

 ๗. เว้นจากการฟ้อนร า ขับร้อง ประโคมดนตรี และดกูารละเล่น 
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 ๘. เว้นจากการตกแต่งร่างกาย ทัดทรงดอกไม้ ลูบไล้ด้วยของหอม 

 ๙. เว้นจากการนั่งนอนบนเตียงฟูกตั่งสูงใหญ่ ภายในยัดนุ่นส าลี มีลวดลายวิจิตร
งดงาม 

 ๑๐. เว้นจากการรับเงินและทอง รวมท้ังของมีค่าอื่น ๆ 

 ถ้าสามเณรท าผิดศีลทั้ง ๑๐ ข้อนี้ เรียกว่า ศีลขาด หมายถึง ขาดจากความเป็นสามเณร 
แต่สามเณรสามารถสมาทานศีล ๑๐ ข้อนั้นอีกได้ เรียกว่า ต่อศีล นอกจากนั้นสามเณรยังต้อง
ศึกษาและปฏิบัติตามเสขิยวัตร ๗๕ ข้อเช่นเดียวกับพระภิกษุ เพื่อฝึกกิริยามารยาทให้เรียบร้อย 
เป็นท่ีเจริญศรัทธาเกิดความเล่ือมใสแก่ผู้พบเห็น 

พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษ ุ

 การอุปสมบท คือ การบวชกุลบุตรเป็นพระภิกษุ เรียกให้เต็มรูปแบบของพิธีบวชว่า 
พิธีบรรพชาอุปสมบท เพราะผู้บวชเป็นพระภิกษุ ต้องผ่านการบวชเป็นสามเณรในเบื้องต้นก่อน 
ค าว่า อุปสมบท มาจากค าว่า อุปสัมปทา แปลว่า ความถึงพร้อม ผู้จะอุปสมบทต้องมีคุณสมบัติ 
พร้อมสมบูรณ์ เช่น เป็นผู้ชาย มีอายุครบ ๒๐ ปี ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา มีอัฐบริขารครบ 
ไม่มีบรรพชาโทษหรือข้อห้ามในการอุปสมบท เช่น เป็นโรคเรื้อรัง เป็นทาสเขา มีหนี้สินติดตัว 
เป็นข้าราชการ ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลาบวช 

 การเตรียมตัวอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เหมือนการเตรียมตัวบรรพชาเป็นสามเณร
ข้างต้น เพียงแต่เดิมผู้ขออุปสมบทต้องไปอยู่วัด ประมาณ ๑๕ วัน ถึง ๑ เดือน เพื่อฝึกท่อง
ขานนาค นอกจากนี้ ยังต้องท่องบทสวดมนต์อื่น ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้หลังจากอุปสมบทแล้ว 
แต่ปัจจุบันการปฏิบัติเช่นนี้มีน้อยแล้ว ผู้ขออุปสมบทส่วนมากท่องขานนาคท่ีบ้าน พอใกล้ถึง
วันบวช จึงไปฝึกซ้อมต่อหน้าพระอุปัชฌาย์หรือผู้ได้รับมอบหมาย อย่างไรก็ตาม ผู้บวชต้อง
ท่องขานนาคจนจ าได้และกล่าวค าขอบรรพชาอุปสมบทได้ถูกต้องชัดเจนด้วยตนเอง 

สิ่งต้องจัดเตรียมในพิธีอุปสมบท 

 สิ่งต้องจัดเตรียมในพิธีอุปสมบทประกอบด้วยสิ่งจ าเป็นตามข้อก าหนดในพระวินัย 
ได้แก่อัฐบริขาร เรียกว่า บริขารแปด และเคร่ืองใช้สอยส าหรับพระบวชใหม่ คือ 

 ๑. ไตรครอง ประกอบด้วย สังฆาฏิ จีวร สบง ประคตเอว อังสะ ผ้ารัดอก 

 ๒. บาตร พร้อมฝาบาตร เชิงบาตร ถลกบาตร สายสะพาย 
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 ๓. มีดโกน พร้อมหินลับมีด 

 ๔. เข็มเย็บผ้า พร้อมด้ายเย็บผ้า 

 ๕. ธมกรก อ่านว่า ทะมะกะหรก คือ ท่ีกรองน้ า 

 ๖. เส่ือ หมอน มุ้ง ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว 

 ๗. ตาลปัตร ย่าม ร่ม รองเท้า 

 ๘. จาน ช้อนส้อม กระติกน ้า แก้วน ้า 

 ๙. ขันอาบน ้า สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน 

 สิ่งของข้อ ๑ ถึง ๕ ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ เพราะเป็นอัฐบริขารของพระภิกษุ จ าเป็น 
ต้องมีส่วนข้อ ๖ ถึง ๙ จะมีหรือไม่มีก็ได้ เพราะสามารถจัดหาเพิ่มเติมได้ภายหลัง ส าหรับ 
การเตรียมอัฐบริขาร ผ้าไตรครองควรวางไว้บนพานแว่นฟ้า มีดโกน พร้อมหินลับมีด กล่องเข็ม 
และธมกรก รวบรวมใส่ไว้ในบาตร น าบาตรสวมในถลกบาตรอีกชั้นหนึ่ง 

พิธีปลงผมและท าขวัญนาค 

 งานอุปสมบท เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า งานบวช หรือ งานบวชนาค ตามประเพณี 
ภาคกลาง ถือเป็นงานใหญ่ มีการออกบัตรเชิญหรือแจกการ์ด แก่ญาติมิตรของเจ้าภาพและ
เพ่ือนนาคด้วย เดิมนิยมจัดงานเป็น ๒ วัน วันแรกเป็นวันท าขวัญนาค หลังจากปลงผมแต่งตัว
นาคเรียบร้อยแล้ว อาจมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตอนเย็น แต่จะไม่เลี้ยงพระเช้า เพราะตอน
เช้าเจ้าภาพต้องเตรียมแห่นาคไปวัด พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ เจ้าภาพถวายไทยธรรม 
พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพและนาคกรวดน้ ารับพร เป็นอันเสร็จพิธี ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า 
สวดมนต์ปล่อย ตกตอนกลางคืน จึงให้มีพิธีท าขวัญนาค หรือบางงานนิมนต์พระมาเทศน์
สอนนาคแทน เพื่อให้นาคเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และอานิสงส์ของการบวช อาจมีมหรสพมา
แสดงสมโภชด้วยก็ได้ 

ความหมายค าว่า นาค 

 นาค แปลว่า ผู้ประเสริฐ หรือ ผู้ไม่กลับมาสู่ความชั่ว หมายถึง มีจิตศรัทธาบวช 
ตั้งใจละความไม่ดีต่าง ๆ เคยท ามาแล้ว และจะไม่หวนกลับมาท าสิ่งนั้นอีก ผู้บวชแล้วกลับมา
ท าความชั่วความเลวอีก โบราณบอกว่า บวชเสียผ้าเหลือง ความเป็นมาของค าว่า นาค  
มีเร่ืองเล่าว่า 
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 ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ พญานาคตนหนึ่งจ าแลง
กาย เป็นชายหนุ่มมาฟังพระธรรมเทศนาด้วย เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีความ
ประสงค์จะบวชเป็นพระภิกษุ จึงเข้าไปหาพระสงฆ์ เพื่อขอบวชพระ พระสงฆ์ไม่ทราบว่า
พญานาคจ าแลงมา จึงบวชให้ เมื่อท่านบวชแล้ว ได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเหมือนพระสงฆ์
รูปอื่น ๆ ต่อมาวันหนึ่งพระภิกษุนาคจ าแลงนั้น นอนเผลอสติหลับไป ร่างมนุษย์ได้กลับคืน
เป็นพญานาคตามเดิม พระภิกษุรูปหนึ่งมาเห็นเข้า ตกใจกลัว ไปกราบทูลพระพุทธเจ้า  
ให้ทรงทราบ พระองค์สั่งให้ตรัสเรียกพระภิกษุนาคจ าแลงนั้นมา ตรัสบอกว่า สัตว์ดิรัจฉาน 
ไม่สามารถอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้ พญานาคจึงสละเพศพระภิกษุ  
แต่ด้วยความเลื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา  จึงทูลขอพรว่า ภายภาคหน้า ถ้ากุลบุตรมี
ศรัทธาขอบวชพระให้เรียกผู้นั้นว่า นาค พระพุทธเจ้าทรงประทานพรนั้น ค าว่า นาค จึงเป็น
ค าเรียกผูข้อบรรพชาอุปสมบทมาจนบัดนี้ 

การจัดขบวนแห่นาค 

 การจัดขบวนแห่นาค มีรูปแบบการจัดแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นท่ี ในเขตภาคกลาง 
เดิมมีการจัดขบวนแห่นาคจากบ้านงานไปวัด ท้ังทางน้ าและทางบก ปัจจุบันการคมนาคม
ทางบกสะดวกกว่า จึงนิยมแห่นาคทางบกเป็นหลัก ขบวนแห่นาคจัดการแสดงน าหน้า เช่น 
สิงโต ฟ้อนร า ตามด้วยดนตรี กลองยาว หรือแตรวง ล าดับต่อมาเป็นผู้ถือของสักการะ  
พระอุปัชฌาย์และคู่สวด  ผู้ถือไทยธรรมพระอันดับ บิดาหรือญาติผู้ชายสะพายบาตร ถือตาลปัตร 
มารดาหรือญาติผู้หญิง อุ้มพานแว่นฟ้า ผ้าไตรครอง ส่วนนาคประนมมือ ถือดอกบัว ๓ ดอก 
ธูป ๓ ดอก เทียน ๒ เล่ม เดินตรงกลางขบวน ญาติผู้หญิงอุ้มพานแว่นฟ้า ผ้าไตรอาศัย ผู้ถือ
บริขารส าหรับพระบวชใหม่ และ ผู้ร่วมขบวนแห่ท้ังหมด เดินตามหลังนาค กระท่ังนาคเข้าโบสถ์ 

การเวียนนาครอบโบสถ์ 
 ในการเวียนนาครอบอุโบสถ ๓ รอบ เป็นการเวียนขวาตามเข็มนาฬิกา เรียกว่า 
ประทักษิณ เป็นการแสดงความเคารพแบบชาวอินเดียในสมัยพุทธกาล นาคเดินด้วยความ
ส ารวม ในรอบท่ี ๑ ภาวนาว่า พุทโธ ๆ รอบท่ี ๒ ภาวนาว่า ธัมโม ๆ รอบท่ี ๓ ภาวนาว่า 
สังโฆ ๆ เพื่อให้จิตแน่วแน่ในพระรัตนตรัย ไม่ควรขี่คอคนอื่น และผู้ร่วมขบวนแห่ไม่ควรน า
สุราของมึนเมามาดื่มในขบวนแห่ เพราะอุโบสถเป็นเขตพุทธาวาส เป็นสถานท่ีประทับ
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พระพุทธเจ้า พระประธานถือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า การขี่คอ การดื่มของมึนเมา 
ทุกชนิด ถือเป็นการแสดงอาการไม่เคารพต่อพระพุทธเจ้า ปัจจุบันในกรณีไม่มีการจัดงานใหญ่ 
ไม่นิยมจัดดนตรี เครื่องประโคม มีขบวนแห่เฉพาะเจ้าภาพ และญาติมิตร เดินเวียนโบสถ์  
ด้วยความสงบ นับว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

พิธีวันทาเสมาน านาคเข้าโบสถ์ 
 เมื่อแห่นาคเวียนประทักษิณอุโบสถครบ ๓ รอบแล้ว ขบวนแห่น าสิ่งของถือมาเข้า
ไปตั้ง  ในอุโบสถให้เรียบร้อย ส่วนนาคก่อนเข้าอุโบสถ ต้องวันทาเสมาก่อน โดยนั่งคุกเข่า
หน้าเสมาด้านหน้าอุโบสถ ประนมมือ ถือดอกไม้ธูปเทียน กล่าวค าวันทาเสมา บางแห่งจัด
ดอกไม้ธูปเทียน อีกชุดหนึ่งส าหรับให้นาควันทาเสมา ส่วนชุดในขบวนแห่ ใช้ส าหรับจุดบูชา
พระรัตนตรัยในอุโบสถ การวันทาเสมา เป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่ อันเป็นปูชนียสถาน  
เพื่อขอขมาโทษต่อ พระรัตนตรัยหรือสถานท่ีนั้น หากตนเคยท าผิดหรือล่วงเกิน ท้ังเจตนา
และไม่เจตนา เพราะนาคต้องอาศัยสถานท่ีนั้นประกอบพิธีอุปสมบท ยกฐานะเป็น 
พระคือผู้ประเสริฐ 

 เมื่อวันทาเสมาแล้ว ก่อนเข้าอุโบสถให้นาคโปรยทานด้วย เพ่ือแสดงให้เห็นว่า ผู้บวช
สละทรัพย์สินภายนอกแล้ว ไม่อาลัยในทางโลก พร้อมจะด ารงเพศสมณะ ด าเนินชีวิตใน  
ทางธรรม การน านาคเข้าอุโบสถ มีคติเป็น ๒ อย่าง คือ อย่างแรกพ่อแม่น านาคเข้าอุโบสถ  
มีความหมายว่า พ่อแม่น านาคไปมอบแก่พระสงฆ์ เพื่อให้พระอุปัชฌาย์ท าการอุปสมบทให้ 
อย่างท่ี ๒ คือ นาคน าพ่อแม่เข้าสู่อุโบสถ มีความหมายว่า ลูกชายน าพ่อแม่เข้าสู่ประตู
พระพุทธศาสนา ตามค ากล่าวว่า เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ 
 นาคเข้าสู่อุโบสถแล้ว น าดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กลับมานั่งกลางอุโบสถ 
ถ้านาคยังไม่ได้ขอขมาโทษต่อบิดามารดา จะขอขมาช่วงนี้ก็ได้ จากนั้นรับผ้าไตรจากบิดามารดา
เข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ขอบรรพชา ตามพิธีบรรพชาข้างต้น 

ระเบียบพิธีอุปสมบทพระภิกษุ 
 เมื่อกุลบุตรได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรแล้ว จากนั้นสามเณรรับบาตรจากบิดา
มารดา อุ้มเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ วางบาตรไว้ข้างตัวด้านซ้าย รับเครื่องสักการะถวายแด่
พระอุปัชฌาย์ กราบ ๓ ครั้ง ยืนหรือนั่งคุกเข่า ตามวิธีการบวชแบบ เอสาห  หรือ อุกาสะ 
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ประนมมือ กล่าวค า ขอนิสัย คือ การขออยู่เป็นศิษย์ของท่าน ต่อด้วยค าฝากตัวต่อพระอุปัชฌาย์ 
ซึ่งมีความหมายว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พระอุปัชฌาย์เป็นภาระของพระบวชใหม่ในการ
ปรนนิบัติ แม้พระบวชใหม่  ก็เป็นภาระของพระอุปัชฌาย์ในการอบรมสั่งสอน จบแล้วกราบ 
๓ ครั้ง 

 พระอุปัชฌาย์บอกฉายานามของท่าน คือ ชื่อในทางพระพุทธศาสนา บอกฉายานาม
ของสามเณร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อุปสัมปทาเปกขะ คือ ตั้งชื่อให้ใหม่เมื่อเข้ามาบวช  
ในพระศาสนาบอกชื่อบริขารส าคัญ ๔ อย่าง คือ บาตร สังฆาฏิ จีวร สบง จบแล้วพระสงฆ์ 
น าสายบาตรคล้องตัวสามเณร บอกให้สามเณรออกไปยืนนอกท่ีประชุมสงฆ์ 

 พระคู่สวด มีชื่อเรียกตามวิธีอุปสมบทว่า พระกรรมวาจาจารย์ และพระอนุสาวนาจารย์ 
ส าหรับพระกรรมวาจาจารย์ มีพรรษามากกว่าพระอนุสาวนาจารย์ ท้ังสองรูปสวดสมมุติตน
แล้วออกไปสวดซักถามอันตรายิกธรรม คือ สิ่งเป็นข้อห้ามในการอุปสมบทถามนาม 
พระอุปัชฌาย์ และนามผู้ขอบวช เบื้องหน้าอุปสัมปทาเปกขะ จบแล้วกลับเข้ามาสวดเรียก
อุปสัมปทาเปกขะ กลับเข้ามายังท่ีประชุมสงฆ์ กราบพระสงฆ์ ๓ ครั้ง นั่งคุกเข่าประนมมือ 
เปล่งวาจาขออุปสมบท ๓ จบ ต่อหน้าพระสงฆ์ทุกรูป 

 ส าดับนั้น พระอุปัชฌาย์เผดียงสงฆ์ให้รับรู้การเข้ามาขออุปสมบทของอุปสัมปทา
เปกขะ พระคู่สวดสมมุติตนสอบถามอันตรายิกธรรม ถามฉายาพระอุปัชฌาย์ ถามฉายา
อุปสัมปทาเปกขะต่อหน้าสงฆ์อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นผู้ขอบวชนั่งฟังการสวดญัตติจตุตถกรรมวาจา
อุปสมบทไปจนจบ นับจากนี้ไป ผู้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์ ทรงศีล 
๒๒๗ ข้อตามพระวินัย โดยไม่ต้องต่อศีลใหม่เหมือนศีลของสามเณร วิธีอุปสมบทนี้ เรียกว่า 
ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสารีบุตรเถระ 
เป็นพระอุปัชฌาย์องค์แรก ท าการอุปสมบทราธพราหมณ์เป็นพระภิกษุรูปแรก ด้วยวิธีอุปสมบทนี้ 
 เมื่อเสร็จการสวดญัตติจตุตถกรรมวาจาแล้ว พระใหม่น าบาตรออกจากตัว กราบ ๓ คร้ัง 
นั่งพับเพียบประนมมือ ฟังพระอุปัชฌาย์บอกอนุศาสน์ คือ ค าสอนการปฏิบัติตนในเบื้องต้น 
๘ ประการ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ นิสสัย ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต ได้แก่ อาหาร
บิณฑบาต ผ้าบังสุกุลส าหรับนุ่งห่ม เสนาสนะส าหรับอยู่อาศัย ยารักษาโรค และอกรณียกิจ 
ข้อห้ามไม่ให้ พระภิกษุกระท า รูปใดขืนกระท าลงไป ต้องขาดจากความเป็นภิกษุทันที จะกลับ 
มาบวชอีกไม่ได้ ได้แก่ เสพเมถุน ฆ่าคนตายโดยเจตนา ลักขโมยทรัพย์ของคนอื่น เทียบเท่า
ราคาแต่ ๑ บาทขึ้นไป พูดอวดคุณวิเศษไม่มีในตน เพื่อหลอกลวงคนอื่นหวังจะได้ลาภสักการะ  
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เมื่อพระอุปัชฌาย์บอกอนุศาสน์จบ พระบวชใหม่รับว่า อามะ ภันเต กราบ ๓ ครั้ง เจ้าภาพ
ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา พระบวชใหม่และเจ้าภาพกรวดน้ ารับพรจบแล้ว 
พระสงฆ์และพระบวชใหม่กราบพระประธาน ๓ ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธ ี

ค าส าหรับเรียกผู้ได้รับการอุปสมบทแล้ว 

 บุคคลผู้ได้รับการอุปสมบทแล้ว มีสมัญญานามยกย่องหลายประการ โดยมีความหมาย 
แตกต่างกันไป เช่น พระ มาจากค าว่า วร แปลว่า ผู้ประเสริฐ หมายถึงผู้ประเสริฐด้วยศีลภิกษุ 
แปลได้ ๒ ความหมาย อย่างแรกแปลว่า ผู้ขอ คือ ด ารงชีพอยู่ด้วยการรับอาหารบิณฑบาต 
บางแห่งเรียก ออกโปรด หมายถึง ออกโปรดชาวบ้านให้ได้ท าบุญตักบาตร สร้างเสบียงบุญ 
ให้ตน อีกอย่างหนึ่งแปลว่า ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร หมายถึง เห็นโทษการเวียนว่ายตายเกิด 
ออกบวชเพื่อแสวงหาความหลุดพ้น เหมือนพระสาวกในอดีต บรรพชิต แปลตามศัพท์ว่า 
บวชแล้ว เว้นแล้ว หมายถึง เป็นนักบวชประเภทหนึ่ง งดเว้นการท าบาปและความชั่วท้ังปวง 
สมณะ แปลว่า ผู้สงบ หมายถึง สงบกาย สงบวาจา สงบใจ จากสิ่งย่ัวยุให้เกิดกิเลสท้ังปวง 

 ประเพณีการบวชของพุทธศาสนิกชนชาวไทย เดิมนิยมให้บุตรหลานท่ีมีอายุครบ  
๒๐ ปี เรียกว่า ครบบวช เข้ารับอุปสมบทอย่างน้อย ๑ พรรษา เพื่อศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติ 
ตามพระวินัย จนมีค าพูดติดปากว่า บวชเรียน คนยังไม่ได้บวช เรียกว่า คนดิบ ไปขอลูกสาวใคร 
พ่อแม่ฝ่ายหญิงจะไม่เต็มใจยกลูกสาวให้ เมื่อบวชแล้วสึกออกมา เรียกว่า คนสุก หมายถึง 
เป็นคนโดยสมบูรณ์ เรียกว่า ทิด ย่อมาจาก บัณฑิต แปลว่า ผู้มีปัญญา หรือ  ผู้ด าเนินชีวิต
ด้วยปัญญา แต่ปัจจุบันคนอุปสมบทแล้ว อยู่ครบพรรษา มีจ านวนน้อย โดยมากบวชกันเพียง 
๗ วัน ๑๕ วัน หรือเดือนหนึ่ง เป็นการบวชพอเป็นพิธี บวชไม่ทันได้ศึกษาเล่าเรียน ก็ลาสิกขาแล้ว 
มีภาระการงานเป็นเหตุอ้าง ท าให้การบวชเปลี่ยนไปจากวัตถุประสงค์เดิม 

วัตถุประสงค์การบวช 

 วัตถุประสงค์การบรรพชาและอุปสมบทมีมาแต่โบราณ เพื่อเป็นทายาททางพระศาสนา 
ได้เล่าเรียนศึกษาและปฏิบัติธรรม ตอบแทนค่าน้ านมและข้าวป้อนของพ่อแม่ เผยแผ่  
พระศาสนารักษาประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ต่ออายุพระศาสนาให้คงอยู่สืบไป ตราบใด 
ยังคงมีพระสงฆ์ พระพุทธศาสนายังด ารงอยู่ ตราบนั้น จึงเปรียบจีวรของพระสงฆ์เป็นธงชัย
พระอรหันต์ 
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พิธีฉลองพระบวชใหม่ 
 งานฉลองพระบวชใหม่ เป็นพิธีท าบุญฉลองกุลบุตร ผู้ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 
ในพระพุทธศาสนาเรียร้อยแล้ว สมัยก่อนนิยมจัด ๒ วัน คือ สวดมนต์เย็น เลี้ยงพระเช้า  
เรียกกันว่า สวดมนต์ฉันเช้า ปัจจุบันนิยมจัดเพียงวันเดียว โดยจัดพิธีอุปสมบทในช่วงเช้า 
นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระบวชใหม่ และถวายภัตตาหารเพล 

 พิธีฉลองพระบวชใหม่ มีระเบียบวิธีปฏิบัติเหมือนพิธีมงคลอื่น ๆ ข้างต้น อาจต่าง 
กันบ้าง ในรายละเอียด ซึ่งการประกอบพิธีส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของพระบวชใหม่ กิจกรรมต่าง ๆ 
จึงมุ่งเน้นพระบวชใหม่เป็นหลัก ดังนั้น ในวันฉลอง พระบวชใหม่จะเป็นผู้จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย พิธีกรน าไหว้พระกราบพระตามปกติ พระใหม่ไม่ต้องประนมมือตามคฤหัสถ์ 
ประธานสงฆ์ให้ศีล ก็ไม่ต้องรับศีล เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จึงประนมมือขึ้น 
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทพาหุง พระใหม่รับประเคนอาหารจากคฤหัสถ์น าไปตักบาตร 
รับประเคนอาหารจากคฤหัสถ์ อีกครั้งหนึ่ง ถวายแด่พระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ท าภัตตกิจเสร็จแล้ว 
ถวายไทยธรรม กรวดน้ ารับพร รับการประพรมน้ ามนต์จากประธานสงฆ์ กราบลาพระรัตนตรัย  
เป็นอันเสร็จพิธ ี

 

 

 

 

 


