
                                              คํานํา   
        พุทธานุพุทธประวัติ  เปนตํานานท่ีแสดงจรรยา  และปฏิปทาของ     
พระศาสดาและพระสาวก   ผูนับถือพระพุทธศาสนาควรรู  เพราะเม่ือ  
ไดทราบปฏิปทาของทานแลว  จักไดถือเปนทิฏฐานุคติตอไป   ทั้งเปน 
เหตุที่จะยังอนุสสติใหเกิดข้ึนในจิตของตนอีกสวนหนึ่ง   ดวยเล็งเห็น    
ประโยชนดงักลาวมานี้  ทานจึงไดจัดใหเปนหลักสูตรนักธรรมและ 
ธรรมศึกษาประเภทหน่ึง   สนามหลวงไดออกปญหาสอบไล   และ 
เรียบเรียงเฉลยไวสําหรับตรวจ   จําเดิมแต  พ.ศ.  ๒๕๖๕   ซึง่เปนปแรก 
ที่ไดมีการสอบไลนักธรรมชั้นเอกเปนตนมา  (ปแรกไดใชพุทธสมัย 
พ.ศ.  ๒๔๖๖   จึงใชพุทธานุพุทธประวัติ )   มหากุฎราชวิทยาลัยไดจัด 
พิมพข้ึนไวเปนตัวอยางเฉพาะบางศก    และมีเอกชนรวบรวมพิมพข้ึน 
ตามลําดับศกบาง  ปญหาและเฉลยท่ีพิมพนั้น  ฯ   ก็มักมีเคลื่อนคลาด 
เปนเหตุใหนักเรียนถือเอาผิดได. 
        พระครพุูทธมนตปรีชา๑   (สนธิ ์  กิจฺจกาโร  ป.  ๕ )  วัดบวรนิเวศ- 
วิหาร  ไดจัดการรวบรวมปญหาพรอมท้ังเฉลยในปนั้น ฯ   และปญหา 
เฉลยของสํานักวัดบางสํานัก  ซึ่งเห็นวาสมควรนํามาจัดเรียบเรียงให  
เปนไปตามลําดับหมาดตอน   เพ่ือใหสะดวกแกนักศึกษา  แตในบาง 
แหงบางตอน  ก็ยังมีสับสนกันนอยูบาง   เพราะปญหาทานออกมีเนื้อ 
ความพาดพิงถึงกันและมีทั้งพุทธประวัติ   อนุพุทธประวัติ  พุทธานุพุทธ- 
ประวัติ   จึงยากที่จะใหเปนหมวดหมูกันได  นอกจากนี้  ทานผูรวบ 
รวม   เมื่อเห็นวาตอนไหนยังบกพรอง  ก็ไดเรียบเรียงปญหาและเฉลย 
เพ่ิมข้ึนอีกตามสมควร   ปญหาและเฉลยขอไหน  ไดออกในสนามหลวง  
พ.ศ.  ใด  ก็ไดลงเลขบอก  พ.ศ.  ไวขางทายขอน้ัน   สวนปญหาขอไหน 
มีเนื้อความซํ้ากัน  หรือคลายกันมาก   ก็ไดตัดออก   และลงเลขบอก 
พ.ศ.  ไวในปที่ซ้ํากันนั้น  ปญหาและเฉลยขอไหน  ทานผูรวบรวมได  
แตงเพ่ิมข้ึนใหม   ก็ลงอักษรยอไวขางทายขอวา  ส.ป.  (สนธิ ์ เปรียญ) 



เมื่อไดรวบรวมและเรียบเรียงเสร็จแลว  ไดมอบลขิสิทธิ์ใหแกมหา- 
มกุฎราชวิทยาลัย. 
        กองตํารามหามกุฎราชวิทยาลัย   เห็นวาเปนเคร่ืองอํานวยความ 
สะดวกแกการศึกษาของนักเรียน   และผูสนใจในพระพุทธศาสนาไดเปน  
อยางดี   จึงไดจัดพิมพข้ึน. 
        อน่ึง   ของแสดงความขอบใจพระครูพุทธมนตปรีชา  (สนธิ์  
กิจฺจกาโร  ป.๕ )  วัดบวรนิเวศวิหาร  ผูรวบรวมและเรียบเรียงหนังสือ 
นี้  ใหแกมหามกุฎราชวิทยาลัย  และขออุทิศผลอันเกิดแตหนังสือน้ี  
บูชาพระคุณสมเด็จพระมหาสมณเจา   กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ผูให  
กําเนิดนักธรรม  และทานบุรพูปธยาจารย  ผูบริหารพระศาสนา 
สืบ  ๆ  กันมา. 
                                                        กองตํารา 
มหามกุฎราชวิทยาลัย 
๕  ตุลาคม  ๒๔๘๓ 
 
๑. ปจจุบันเปนพระญาณวโรดม. 
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                                           ประมวล 
                       ปญหาและเฉลยพุทธานุพุทธประวัติ  
                         นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก   
  
                                       ขอความท่ัวไป 
        ถาม.  คําวา  ชาติ  ศาสนา   พระมหากษัตริย   ยอมมีกํากับสําหรับ 
โลกมาแตไหนแตไร  แมในเรื่องพระพุทธประวัติก็มีคําเชนนั้นปรากฏ 
อยู  ดูเหมือนคนในครั้งน้ันถือเปนกวดขัน   แตจะมีเนื้อความเกี่ยวของ 
กันอยางไร     เปนขอท่ีนารูอยูบาง   ขอจงบริหารใหเห็นวาเปนสําคัญ 
อยางไร  ?    
        ตอบ.  เห็นวาเปนสําคัญเพราะเกี่ยวของกันดังนี้   ชาติที่จะถาวร 
วัฒนาจําเปนตองอาศัยยึดศาสนาที่ดีเปนหลัก  แมศาสนาเลาท่ีจะเจริญ 
รุงเรื่องก็ตองอาศัยชาติที่เปนอิสระชวยสนับสนุน  ถาโลกจะไมประพฤติ  
ตามธรรม  คงต้ังอยูเปนอิสระไมได  และธรรมถาไมอาศัยโลกจัก 
เจริญไมได  โลกกับธรรมตองอิงอาศัยกันฉันใด   ชาติกับศาสนาก็ตอง 
อิงอาศัยกันฉันนั้น  แตสําหรับชาติที่จะต้ังม่ันคงดํารงอิสรภาพอยูได   ก็  
ตองอาศัยพระมหากษัตริยเปนผูดํารงม่ันอยูในธรรม  และมีพระปรีชา 
สามารถยิ่งในสรรพกรณียกิจนอยใหญเปนหลัก  เพราะฉะนั้น  ประเทศ 
ที่เจริญแลจึงมักมีศาสนาท่ีดีเปนที่เคารพ   และมีพระมหากษัตริยที่ทรง 
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พระคุณธรรมเปนหลัก  ก็แลศาสนาที่ดีนั้น   จําตองมุงสอนใหมีความ 
สงบราบคาบ   เวนจากการเบียดเบียนกันเปนตน   จึงจะเปนหลักแก   
ชาติที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข     และชาติที่ไดชื่อวาสนับสนุน   
ศาสนานั้น   ก็ไดแกประชาชนจะตองประพฤติตามหลักนิติธรรมและ  
ศาสนธรรม   ต้ังตนแตประพฤติตนใหเปนคนดี    รูจักกรณียอันเปน 
หนาที่ของตน   ตลอดถึงผดุงความสามัคคีใหวัฒนา   เปนกําลังเครื่อง 
ต้ังม่ันแหงชาติ   ศาสนา   พระมหากษัตริย   และขอวาพระมหากษัตริยเปน 
ประมุขของชาตินั้น  ก็คือเปนผูนําพลเมืองใหดําเนินในทางที่ดี   เปน 
เหตุถึงความสงบสวัสดี   ตลอดถึงความสมบูรณมั่งค่ัง   และความสุข 
สําราญดวยกําลังพระปรีชาสามารถ   เพราฉะนั้น  ชาติ   ศาสนา 
พระมหากษัตริย   จึงเปนสําคัญและพรากจากกันไมได  เชนเดยีวกับ 
พระรัตนตรัย  ซึ่งเปนสําคัญของพระพุทธศาสนา   จะพรากจากกันไมได  
ฉะน้ัน. 
                                                        ๒๔๖๘ 
        ถ.   บรรดาหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องยึดยาว  ทานผูแตงมักแบงเปน 
ตอน  เปนภาค   เปนวิภาค   เปนบรรพ   เพ่ือสะดวกแกความทรงจําและ 
ดูงาย  ตําราพุทธประวัติทานก็แลงเปนภาคเชนนั้นเหมือนกันมิใชหรือ 
อยากทราบวาทานแบงเปนกี่วิภาค  ฯ   ไหนวาดวยอะไร  ? 
        ต.  ทานแบงเปนวิภาคเหมือนกัน  แตแบงเปน  ๔  คือ  วิภาค 
ที่  ๑   วาดวยปุริมกาล  คือเรื่องเปนไปในกาลกอนบําเพ็ญพุทธกิจและ 
ปฐมโพธกาล   คือเรื่องเปนไปในกาลแรกตรัสรู   ที่จะพึงเก็บรวบรวม  
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ไดจากบาลีประเทศน้ัน  ฯ   อันกลาวถงึในยุคนั้น  ฯ.  วิภาคที่  ๒   วา  
ดวยมัชฌิมโพธิกาล   คือเรื่องเปนไปในระหวางปฐมโพธกาลและ 
ปจฉิมโพธิกาล   ที่จะพึงเก็บไดจากพระสูตรทั้งหลาย  อันกลาวความ   
เฉพาะเรื่องไมมี อนุสนธิ .   วิภาคที่   ๓   วาดวยปจฉิมโพธิกาล  คือเรื่อง 
เปนไปในกาลจวนปรินิพพานซ่ึงมาในมหาปรินิพพานสูตร  และอปรกาล 
คือเรื่องเปนไปในภายหลัง   ไดแกเรื่องถวายพระเพลิงและแจกพระ 
บรมสารีริกธาตุ.  วิภาคที่   ๔   วาดวยเรื่องสังคีติกถา. 
                                                        ๒๔๗๑-๗๖ 
        ถ.   พุทธประวัติกับปฐมสมโพธิ   เปนเรื่องแสดงพระพุทธ- 
จรรยาอยางเดียวกัน  แตทางรจนาไปคนละอยาง   อยางไหนทานมุง 
อยางไร  ? 
        ต.  พุทธประวัติทานมุงตํานาน  ปฐมสมโพธิทานมุงอภินิหาร. 
                                                        ๒๔๖๖ 
        ถ.   เรื่องพุทธานุพุทธประวัติ   ซึง่พรรณนาความเปนไปแหงพระ 
ศาสดาและพระสาวกท้ังหลาย  มีขอความท่ีไมนาเชื่อแทรกแซงอยูบาง 
เขาใจวาเพราะเหตุไร  ? 
        ต.   เขาใจวา  ทานผูรจนาต้ังใจแตจะแสดงเหตุอัศจรรยตาง ฯ 
ใหคนภายหลังเห็นประหลาดแลวเชื่อถือเทาน้ัน   ไมตองการจะแสดง 
คําส่ังสอนและความสามารถของพระพุทธเจาและพระสาวกท้ังหลายนัก 
ยกไวแตที่จําเปนจะตองกลาว  อันที่จรงิก็เปนธรรมดาของหนังสือท่ีแตง 
แลวในปางกอน   ไมเลือกวาของชาติใดภาษาไหน   มักกลาวขอความ  
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ที่ไมมีไมเปนไดในภายหลังโดยชุกชุม   ที่เราทั้งหลายจะไมเชื่อตาม 
ก็ไมสนิทใจ  ดูเหมือนจะวาอะไรก็มักวาใหเกินไปกวาท่ีเปนจริง  
ในครั้งน้ัน   เพราะหมายจะใหคนภายหลังพิศวง   เห็นวาอัศจรรยโดย 
สวนเดียว.  
                                                        ๒๔๖๘ 
        ถ.  การสอนศาสนา  บางศาสนาก็บังคับใหผูฟงเชื่อ   บางศาสนา 
ก็ไมบังคับ   สวนพระพุทธศาสนาดําเนินการสอนโดยวิธีไหน  ?  เหตุ  
ไฉนจึงสอนอยางนั้น ? 
        ต.  โดยวิธีไมบังคับ.   เพราะเหตุพระพุทธศาสนาแสดงความ 
จริง  ผูฟงตรองตามเห็นจริงได  จึงไมตองบังคับ. 
                                                        ๒๙/๘/๗๑ 
        ถ.  เลาเรียนพุทธานุพุทธประวัติมาจบแลว  ไดภูมิรูทางอะไร 
บาง  ?  จงแสดงภูมิรูมา. 
        ต.  ก.ทางประวัติศาสตร  เชนความเปนไปของบานเมืองคร้ัง 
พุทธกาล   และลัทธิธรรมเนียมของประชาชน. 
        ข.ทางจรรยาของพระพุทธเจา   และของเหลาพระอริยสาวก 
ที่ดําเนินมาแลว. 
        ค.  ทางธรรมวินัยทีป่รากฏในตํานานและความเปนมาแหง 
ศาสนธรรม  พรอมท้ังตัวอยางการนบํารุงพระพุทธศาสนาใหรุงเรือง. 
        นอกจาก  ๓  ทางนี้แลว   ยังมีอีกมากซึ่งจะแสดงในที่นี้ไมมีโอกาส 
เพียงพอ  รวมความวา  เมื่อกอนเรียนกับเมื่อเรียนแลว   มีความรูผิด 
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กันไกลที่เดียว.    
                                                        ๒๔๗๔  
        ถ.  หนังสือเกา ฯ  เชนมโนรถปรูณี     อรรถกถาอังคุตตรนิกาย 
ทานรจนาสาวกประวัติไว  ดูไมนานําความเลื่อมใสใหเกิดแกคนภายหลัง 
นัก  ขอน้ีเพราะเหตุไร ? 
        ต.  เพราะทานมุงกลาวบุรพกรรมของพระสาวกเหลานั้นมากกวา 
กลาวประวัติในปจจุบัน  เรื่องที่รจนาน้ันจึงกลายเปนนิยายไป   ไมเปน   
เครื่องสอใหเห็นความสามารถ   ตลอดจนการงานท่ีชวยเหลือพระพรม- 
ศาสดา. 
                                                        ๒๔๖๗ 
                                            ปริเฉทที่  ๑   
        ถ.  ชมพูทวีปคืออะไร  ?   แบงเปนกี่จังหวัด  ?  จังหวัดเหลาน้ี  
ครั้งพุทธกาลมีกําหนดเขตเพียงไหน  ?    อางที่มาดวย. 
        ต.  คือแผนดินที่เรียกในทุกวันนี้วา  อินเดีย  ต้ังอยูในทิศพายัพ 
แหงประเทศสยาม   แบงออกเปน  ๒  จังหวัด   รวมในเรียกวา    มชัฌิม- 
ชนบท   หรอืมัธยมประเทศ  ภายนอกเรียกวา   ปจจันตชนบท.   ครั้ง 
พุทธกาล  จังหวัดมัชฌิมชนบท   กําหนดไวในบาลีจัมมขันธกะ  ใน 
มหาวรรคแหงพระวินัย  ดังนี้   ในทศิบรูพา   ภายในแตมหาศาลนคร 
เขามา   ในทศิอาคเนย   ภายในแตแมน้ําสัลลวตีเขามา   ในทิศทักษิณ 
ภายในแตเสตกัณณนิคมเขามา   ในทิศปศจิม  ภายในแตถูนคามเขามา 
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ในทิศอุดร   ภายในแตภูเขาอุสีรชะเขามา   ที่ในกําหนดเทาน้ีเรียก 
วามัชฌิมชนบท   ที่นอกออกไปจากกําหนดท่ีกลาวแลว   เรียกวา  
ปจจันตชนบท.   
                                                        ๒๔๗๙ 
        ถ.   กถาที่พรรณนาพระประวัติของพระศาสดา   จําเดิมแตตนจน 
เสด็จปรินิพพาน   อนุมานโดยยอ  ฯ   พอเปนเครื่องกําหนดไดหรือไมวา 
ทานพรรณนาพระคุณอะไรบาง  ?  จงอางเฉพาะท่ีเปนหลัก. 
        ต.  ทานพรรณนาพระคุณ   คือ  เหตุสัมปทา  ๑  ผลสัมปทา  ๑   
สัตตูปการสัมปทา  ๑  กลาวโดยยอพอเปนหลักดังน้ี. 
                                                        ๒๔๗๐ 
        ถ.  ผลสัมปทาน้ัน  คืออะไร  ?  ไฉนจึงไดชื่ออยางนั้น  ? 
        ต.  การถึงพรอมดวยคุณธรรม   ซึ่งเรียกวาสัมปทา  ๔  ประการ 
คือ  ญาณสัมปทา   การถงึพรอมดวยญาณ  ๑   ปหานสัมปทา   การถึง 
พรอมดวยการละ  ๑  อานภุาวสัมปทา  การถึงพรอมดวยอานุภาพ  ๑ 
รูปกายสัมปทา   การถึงพรอมดวยรูปกายอันสมบูรณ   ๑.   ๔  นี้เรียกวา 
ผล   เพราะเม่ือเกิดข้ึนก็อาศัยมีมาจากเหตุ. 
                                                        ส.  ป. 
        ถ.   ตามตํานานกลาววา  พระมหาบุรุษทรงบริบูรณพรอมดวย 
รูปกายสัมปทาน้ัน    มีอาการเปนอยางไร  ?  และมีประโยชนอยางไร  ?  
        ต.  การที่พระมหาบุรุษทรงบริบูรณพรอมดวยมหาปุริสลักษณะ 
นั้นจัดเปนรูปกายสัมปทา   กายท่ีบรบิูรณดวยรูปกายสัมปทาเชนนั้น 
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ยอมเปนประโยชนซึ่งจักไดเปนเครื่องทรมานเวไนยสัตวที่ผูหนักในรูป  
ซึ่งเรียกวารูปปปปมาณีกา  คือถือรูปเปนประมาณ   ใหไดศรทัธาความ 
เชื่อความเลื่อมใสโดยงาย   ยิ่งประชุมชนในสมัยนั้นดวย   ก็ยิ่งจะเปน  
ประโยชนไมนอย   เพราะชนในสมัยนั้น    โดยมากมักหนักไปทางเจา   
แบบแผนตํารับตํารา  ถาเม่ือเห็นวาพระมหาบุรุษมีลักษณะสมกับตํารา 
ของตน  ฯ  ยอมชวนใหมีความโอนออนยอมตัวเขาเปนศิษย   หรือบริวาร 
ไดงาย   พึงเห็นเชนพระปญจวัคคีย   ถาพระมหาบุรุษมีลักษณะไมเหมือน 
กันกับตําราของเธอแลว  ไหนเลยเธอจึงจะออกบวชตาม   การที่ถึงพรอม 
ดวยรูปกายสัมปทามีประโยชนดีดังแสดงมาฉะน้ี. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.   เหตุสัมปทาท่ีมีในพระผูมีพระภาคนั้นอยางไร  ?  จงแสดง. 
        ต.  เหตุสัมปทาท่ีมีในพระผูมีพระภาคนั้น  คือพระมหากรุณาที่  
พระองคทรงประกอบโดยเอื้อเฟอ  ซึ่งเปนไปในหมูสัตวไมมีประมาณ 
ยั่งยืนในพระสันดานมิไดคืนคลาย  จัดเปนไปในหมูสัตวไมมีประมาณ 
ความท่ีทรงขวนขวายเพ่ิมพูนโพธสมภาร  สั่งสมพระกุศลพุทธการกธรรม 
เปนอเนกประการ   อันสตัวอ่ืนยากท่ีจะกระทําได  อันจะพึงนับดวยโกฏ ิ 
แหงกัลปเปนอันมาก   จัดเปนเหตุประการหนึ่ง   กิจท้ัง๒  นี้  จัดวาเปน 
เหตุเบื้องตนจะใหสําเร็จผลเปนสัตตูปการ   จึงซึ่งวาเหตุสัมปทา. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระองคประกอบดวยพระคุณอยางไรท่ีเรียกวา   สัตตูปการ- 
สัมปทา  ? 
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        ต.  ความที่พระองคทรงประกอบโดยเอื้อเฟอเอ็นดูกรุณา   ต้ัง 
พระหฤทัยอนุเคราะหสรรพสัตวใหพนจากกองทุกขทั้งปวง   นี้เรียกวา  
สัตตูปการสัมปทา   จําแนกออกเปน  ๒  คือ  อาสยสัมปทา  ๑  ปโยค-   
สัมปทา  ๑  ความท่ีพระองคมีพระหฤทัยเยือกเย็นดวยความกรุณา 
ปรารถนาคุณประโยชนอยูเปนนิตย    แมในสัตวที่ผิดมีพระเทวทัตเปน 
ตนก็ยังทรงกรุณา  นี้จัดเปนอาสยสัมปทา   พระองคมีพระหฤทัยมิได  
มุงหวังตออามิส   ในการที่จะเทศนาสั่งสอนสัตวดวยขอปฏิบัติ   คือ  ศลี 
สมาธิ    ปญญา   ทรงเปดเผยจําแนกกระทําขอธรรมนั้น  ฯ  ใหต้ืน   ให   
สัตวไดรูตามเห็นตามไดโดยสะดวก   จนถึงปฏิบัติตนใหไดต้ังอยูใน 
มรรคและผลเบื้องตํ่าบาง  สูงบาง   ตามสมควร   นี้ชื่อปโยคสัมปทา. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  ญาณสัมปทา  ปหานสัมปทา   ที่มีในพระผูมีพระภาคน้ัน 
อยางไร ?   
        ต.  พระปรีชาญาณอันตรัสรูแจงชัดในมรรคทั้ง  ๔  อันเปนที่  
ต้ังแหงพระสัพพัญุตญาณและญาณอ่ืน  ฯ  มีทศพลญาณเปนตน   อัน 
สามารถที่จะพึงรูทั่วถึงในไญยธรรมทัง้ปวง    ชื่อวาญาณสัมปทา  การท่ี   
พระองคทํากิเลสกับทั้งวาสนาใหพินาศไปจากพระสันดาน   ไมเกิดข้ึนอีก 
ตอไป   ชื่อปหานสัมปทา. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  พระผูมีพระภาคเจาประสูติที่ไหน ?  มีอภินิหารปรากฏอยาง 
ไรบาง  ?  และในอภินิหารน้ัน  ฯ   ถอดใจความสันนิษฐานวาอยางไร ? 
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        ต.  ประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน  ภายใตรมไมรังระหวาง 
นครกบิลพัสดุกับกรุงเทวทหะ.  มีอภินิหารโดยอเนกนัย  คือเวลาประสูติ   
พระพุทธมารดาเสด็จประทับยืน  พระองคประสูติบริสุทธิ์ไมเปรอะ 
เปอนดวยครรภมลทิน  มีเทวดาคอยรับกอน  มีธารนํ้ารอนนํ้าเย็นตก   
มาจากอากาศสนานพระองค  พอประสูติแลว  ทรงดําเนินดวยพระบาท 
ได  ๗  กาว   เปลงอาสภิวาจาเปนบุรพนิมิตแหงพระสัมมาสัมโพธิญาณ 
เปนตน.   อภินิหารน้ัน ฯ  ถอดใจความไดดังน้ี  ขอวาพระพุทธมารดา 
เสด็จประทับยืนเปนตน  ไดแกทรงดํารงฆราวาส  ไมหลงเพลิดเพลิน 
ในกามคุณ   ไดทรงทํากิจที่ควรทํา   มพีระเกียรติปรากฏ  เสด็จออก 
บรรพชาดวยปรารถนาอันดี  ไมใชเพราะขัดของในฆราวาส  ขอวามี  
เทวดามารับกอน  ไดแกอาฬารดาบสและอุทกดาบสหรือนักบวชอ่ืนอีก 
รับไวในสํานัก  ทุกรกิรยิาเปรียบดวยทอนํ้ารอน  วิริยะทางจิตเปรียบดวย 
ทอนํ้าเย็น  ชาํระพระกายใหบริสุทธิ์  ไดแกชําระพระสันดานใหสิ้น 
สนเทหวา   อยางไรเปนทาง  อยางไรไมใชทาง  ขอท่ีวาทรงดําเนินดวย 
พระบาทได  ๗  กาว  ไดแกทรงแผพระศาสนาไดแพรหลายใน  ๗  ชนบท 
มีโกศลเปนตน.    ขอวาทรงเปลงอาสภิวาจาประกาศพระองควาเปน 
เอกในโลกน้ัน   ไดแกตรสัพระธรรมเทศนาที่คนไดฟงอาจหยั่งเห็น 
คุณวา   พระองคเปนยอดนักปราชญ. 
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  ต้ังแตสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จอุบัติมาสูโลกนี้นับไดกี่ป ? 
มีอะไรเปนเกณฑ  ? 
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        ต.  อุบติัดวยรูปกายนับได  ๒๕๔๙   ป   ดวยนามกายนับได  ๒๕๑๔ ๑ 

ป.   มีพระชนมายุของพระองคเปนเกณฑ.    
                                                                ๒๔๖๙ 
        ถ.  การที่พระมหาบุรุษถึงพรอมดวยรูปสมบัติ    และบรบิูรณดวย 
การสุขสมบัติอันประณีต   นับวาเปนส่ิงท่ีอัจฉริยมนุษยจะพึงไดหรือจะนํา 
ผลอะไรมาใหแกพระองคในเมื่อตรัสรูแลวบาง  ? 
        ต.  นําผลมาใหอยางนี้    รูปกายสมบัติจะเปนเครื่องทรมานเวไนย 
สัตวผูหนักในรูปใหนิยมนับถือโดยสะดวก   สวนความบริบูรณ  
ดวยกามสุขน้ัน    จะเปนเครื่องปองกันปรัปปวาทวา   พระองคเปน  
บัณฑกมนุษย   ไมสมควรแกฆราวาสวิสัย  จึงเสด็จออกพรรพชา  ขอท่ี  
พระองคมีพระปชาบดี    และพระโอรสเสวยรัชชสุขอันไพศาลแลวเสด็จ 
ออกบรรพชา   จะนําใหเวไนยนิกรเกิดความเชื่อม่ันในพระองควา  เปน  
ผูสมบูรณดวยกามสุขมากอนแลว   แตพระองคเสด็จออกบรรพชาเพราะ 
มาพิจารณาเห็นกามาทีนพโทษแลวจะเกิดสัทธาปสาทะ  ยอมตนลงเชื่อ 
ฟงคําส่ังสอนโดยงาย   ทั้ง  ๒  นี้นับวาเปนเครื่องมืออันดีในการประกาศ 
พระศาสนา. 
                                                        ๒๔๗๔ 
        ถ.  สมเด็จพระบรมศาสดาของเรา   บริบูรณดวยพระมหาปุริส- 
ลักขณะถูกตามตํารา  แตอยากทราบพระลักษณะบางอยาง  คือพระอุณณา- 
 
๑.  ปญหานี้ออกเม่ือ  พ.ศ.  ๒๔๖๙   จึงเฉลยอยางนั้น  ถาออก  พ.ศ.  ไหนพึงคํานวณตาม   
พ.ศ.  นั้น  เวนไวแตปญหาจะจํากดัลงไปวาถึงไหน.  ส. ป. 
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โลมกับพระอุณหิส   วาตางกันอยางไร  ?    และอยางไหนที่นิยมใชกัน 
อยูโดยมาก   โดยถือวาเปนของขลัง  ?       
        ต.  พระอุณณาโลม  ไดแกพระโลมาที่ขาวละเอียดออนคลาย 
สําลีอยูในระหวางพระโขลง  สวนพระอุณหิสนั้น  ไดแกพระเศียรที่กลม 
เปนปริมณฆล   ดุจประดับดวยกราบพระพักตร   ตางกันอยางนี้ .  พระ 
อุณณาโลมนิยมใชกันอยูมาก   แมในราชการทหารบกก็ยังใช  เชน 
ทําเปนแผนโลหะ   มีรูปอุณณาโลมในนั้น   ใชติดทีห่นาหมวกเปนตน. 
                                                        ๒๔๗๓ 
        ถ.   ทานท่ีเปนบุรุษพิเศษ   มักมอีภินิหารเปนสุภนิมิตปรากฏมา 
แลวทุก  ฯ  วัย   สมเด็จพระบรมศาสดาก็เปนบุรุษพิเศษเชนนั้นเหมือน 
กัน   พระองคมีอภินิหารอยางไรบางหรือไม  ในเวลายังทรงพระเยาว  
อยู  ถามีก็เลามา  ? 
        ต.  มีเหมือนกัน   ดังท่ีพระคันถรจนาจารยพรรณนาไววา  ใน 
คราวพระราชพิธีแรกนาขวัญ   เวลานั้นพระองคทรงพระเยาวอยู   ได  
เสด็จไปกับพระราชบิดา  เสด็จนั่งขัดสมาธิเจริญอานาปานัสสติกัมมัฏฐาน 
อยูในมาน  ซึ่งเขาจัดถวายไวภายใตตนชมพูพฤกษ  จนทําปฐมฌาน 
ใหเกิดข้ึนได     ขณะนั้นเปนเวลาบาย  เงาแหงตนไมอ่ืนยอมชายไป 
ตามตะวัน   แตเงาตนชมพูทรงอยูดุจเวลาเท่ียง   ความขอน้ันทราบไป 
ถึงพระราชบิดา  พระองคจึงไดเสด็จมาและบังคมพระโอรสเปนพระ 
เกียรติยศปรากฏสืบมา.   อีกเรื่องหน่ึงในบางแหงแสดงความสามารถ 
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ของพระราชกุมารผูมิไดศึกษา  แตแสดงศิลปธนูไดโดยช่ําชองไมมีใคร 
เทียมถึง  ดังนี้.     
                                                        ๒๔๗๖-๒๔๘๐ 
        ถ.  นักวรรณคดีสมัยใหม  มักชอบถอดใจความแหงอภินิหาร 
หรือสันนิษฐานขอท่ีเห็นวาอาจเปนจริง  ผลที่สุดจนเห็นพระพุทธเจา 
วาไมเปนอัจฉริยมนุษย  เลยสิ้นศรัทธา  กลายเปนทําใหพระศาสนา 
เสื่อม   เพราะเหตุนี้    ก็อะไรเลา   เปนเหตุใหมีอภินิหาร   อันทานควร 
ถอดใจความและสันนิษฐาน  จงบรรยายอยาใหเสียลักษณะของพุทธ- 
มามกบริษัท  ? 
        ต.  ความกตัญูกตเวที    ความเคารพ   และความรักใครนับถือ 
เปนเหตุใหมีอภินิหาร   ตัวอยางอันจะพึงแสดงใหเห็นได  เชนบุคคล 
ที่ดี   เมื่อไดรับอุปการะจากผูอ่ืน  ยอมรูซึ่งอุปการะนั้นแลว  กระทํา 
ตอบดวยอุบายวิธีที่ตนเห็นวาถูกวาควร    ดังในเรื่องอภินิหารน้ี     ทาน 
ผูพรรณนาหวังเพ่ือจะจูงใจผูที่ไมมีความเชื่อความเลื่อมในมาแตเดิมให  
เกิดสัทธาปสาทะ  เพราะมาเห็นขออัศจรรยอันมีอยูในพระศาสนาเปน 
ทรงอบรมอุปนิสัยในเบ้ืองตน   ภายหลังเมื่อไดมาพิจารณาใหเห็นประ-  
จักษดวยใจของตนเอง   รูจักเลือกถือเอาแตสิ่งท่ีดีที่จริง   เปนเหตุใหเชื่อ 
มั่นและทําตาม  เหมือนสีและกลิ่นของผลไมเปนสิ่งท่ีชวนใหทดลอง 
โอชารสเปนเหตุใหติดใจฉะนั้น   การพรรณนาอภินิหารของทานผูมี  
ความกตัญูกตเวที   จึงเปนหนทางที่ดีในอันไดสืบอายุพระพุทธศาสนา 
ตามพระพุทธประสงค   นับวาไดกระทําตอบอุปการะของพระองคประ-  
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การหนึ่ง   สวนความเคารพความรักใครนับถือพอใจในส่ิงใด   ก็ชอบ 
หาของมาประดับสิ่งนั้น    แมในบุคคลในธรรมก็เหมือนกัน   เมื่อชอบรัก 
ใครนับถือในบุคคลใด  ในธรรมประเภทไหน   กก็ลาวยกยองสรรเสริญ   
บุคคลน้ัน  ธรรมประเภทนั้นใหพิเศษข้ึน   แมบุคคลอ่ืน   ธรรมประเภท 
อ่ืนไมวิเศษสักเพียงไร  ยังมีผูทําใหเปนเชนนั้นได  สวนพระศาสดา 
ไดทรงทําประโยชนอันยิง่ใหญแกโลก  ก็เปนธรรมดาอยูเองที่จะมี  
ผูพรรณนาอภินิหารตาง  ฯ   ใหเปนเชนนั้น. 
                                                                ๒๔๖๙ 
                                ปริเฉทท่ี  ๒ 
        ถ.  ผมมีไวสําหรับเปนเครื่องปองกันสัมผัสทางเบ้ืองบน  และ 
ปองกันโรคบางอยางที่จะพึงเกิดข้ึนทางศรีษะ  เชนโรคหวัดเปนตน  ถา  
ไมมีผม   สมองก็จะไดรับความรอนเกินไปบาง   เย็นเกินไปบาง   โรค 
หวัดเกิดข้ึนไดงาย  แตเพราะเหตุไร   พระสัมมาสัมพุทธเจาจึงทรงบัญญัติ  
การบรรพชาตองใหโกนผม  แมพระองคเองเมื่อแรกออกบรรพชาก็  
ตองตัดใหสั้นเชนเดียวกัน  ? 
        ต.  ผมมีประโยชนอยางที่กลาวน้ันจริง  แตพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ทรงบัญญัติการบรรพชาตองใหโกนผมนั้น   ก็เพ่ือมุงประโยชนที่ยิ่งใหญ  
กวาน้ัน   การบรรพชา   เปนการประพฤติเพ่ือทําลายกองกิเลสตัดกังวล 
บางอยางใหนอยลง  เพ่ือจักไดมีความบําเพ็ญคุณธรรมใหยิ่งข้ึน   ผมเปน 
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สวนหนึ่งท่ีจะตองทําใหกังวล  เมื่อยาวข้ึนจะตองชําระสะสาง  ตองตัด  
ตองเกลา   มิฉะน้ันก็เหม็นสาบและรุงรัง   ความกังวลในเรื่องของผม 
มีอยูเพียงไรก็ทราบกันดีอยูแลว  อีกอยางหน่ึง   ผมก็จัดวาเปนเครื่องชวย   
ความสวยงามแกอวัยวะไดสวนหนึ่ง   การบรรพชาเพ่ือทําลายกองกิเลส 
จึงควรตัดเคร่ืองบํารุงความสวยงามใหนอยลงไป  อีกประการหน่ึง   ในยุค 
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรพชาประเพณีเขาก็ถือกันอยูวา    ถาใคร 
ตัดผมโกนผมก็เปนเสนียดจัญไร   ถึงกับไมมีใครใหเขาบานเรือน  พระ 
สัมมาสัมพุทธเจา   ทรงพระประสงคจะใหเขามีความหมดหวังในการที่จะ 
กลับไปครองเรือน   จึงไดทรงตัดพระเมาลีของพระองค. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  เรื่องพุทธประวัติมีเรื่องอันไมนาเชื่อเปนอันมาก   เรียกวา 
ปาฏิหาริย    เชนผจญมารเปนตน    แมในศาสนาอื่นก็มี    จงแสดงมูล 
เหตุแหงท่ีเกิดปาฏิหาริยเชนนั้น  ? 
        ต.  เรื่องปาฏิหาริย   พระคันถรจนาจารยพรรณนาไว  ดวยความ 
ยกยองนับถือในพระศาสดาของตน   บางเรื่องก็สันนิษฐานวาแตง 
ไวในจําพวกกวีนิพนธเชนกาพยกลอน  เปนอุบายรักษาเรื่องไมใหศูนย  
เสีย   นี้วาจะเปนเหตุอยางหน่ึงอันใหเกิดเรื่องปาฏิหาริย   อีกประการ 
หน่ึง   เปนนสิัยของผูนับถือ   ตองการหาของท่ีดีที่ประเสริฐมาตกแตง  
ประดับประดาเขาอีก   เพ่ือใหงดงามข้ึน. 
                                                                ๒๔๖๙ 
        ถ.  พระองคทรงทําประโยชนและสอนพระศาสนาแกพุทธบริษัท  
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เมื่อตรัสรูแลว   พระประวัติตอนกอนตรัสรูไมนาจะเกี่ยวของ  เหตุไฉน 
พระคีนถรจนาจารยจึงไดพรรณนาไวดวย  ?    
        ต.  ถานึกแตเผิน ฯ  พระประวัติตอนกอนตรัสรูก็ไมนาจะเกี่ยว 
แกพวกเรา   แตถานึกดูใหกวางเห็นวาเปนทางที่เกี่ยวโดยแท   เพราะเปน 
เรื่องที่เพ่ิมความเคารพนับถือข้ึนอีกชั้นหน่ึง   อันธรรมดาคนจะนับถือ 
สิ่งใด   ก็เพราะรูวาสิ่งน้ันเปนสิ่งท่ีดี  ถาไมรูวาสิ่งน้ันดีอยางไร  ความ 
นับถือจะเกิดข้ึนไมได  แมความนับถือในทางศาสนาก็เหมือนกัน. 
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  พระบรมศาสดาประกอบดวยพระคุณสมบัติเชนไรบาง  ซึ่ง 
เปนเหตุใหพวกเรานับถือสนิทใจ  ปราศจากความรังเกียจดวยประการ 
ทั้งปวง ? 
        ต.  พรรณนาพระคุณโดยยอ  คือพระองคมีพระชาติเปนกษัตริย  
ทรงถึงพรอมดวยรูปสมบัติโภคสมบัติและกามสุขสมบัติ   มพีระชายา 
และพระโอรส  ทรงศึกษาศิลปวิทยาในทางโลกมีความรูเปนอยางเยี่ยม 
พระองคมีพระสติไมหลงเพลิดเพลิน  ทรงเห็นโทษแลวเบ่ือหนาย  เสด็จ 
ออกบรรพชา   ตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา   ทรงสอนพระศาสนา 
ใหพวกเราไดความรูเขาใจในธรรม    พวกเราจึงนับถือพระองคสนิทใจ. 
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  ศิษยของอาฬารดาบสกับอุทกดาบส    มีเฉพาะพระพุทธเจา 
องคเดียวกันเทาน้ันหรือ ฯ  มีใครอีก ?  เขาไดทําบุญทําทานอะไรกับ 
พระพุทธเจาบาง ?  ขอทราบความละเอียดสักหนอย. 
  



แบบประกอบนักธรรมเอก - ประมวลปญหาและเฉลย พุทธานุพุทธ - หนาท่ี 16 

        ต.  ศิษยของดาบสท้ัง  ๒  นั้น   เขาใจวาคงมีมาก   เพราะทาน 
เปนคณาจารยสั่งสอนประชุมชนในสมัยนั้น  แตไมมีชื่อปรากฏนอกจาก 
พระพุทธเจาเทาน้ัน   สวนของทานอาฬารดาบสยังมีอีกคนหน่ึงชื่อ   
ปุกกุสะ  เปนบุตรมัลลกษัตริยนครกุสินารา   วันหนึ่งปุกกุสะน้ันออก 
จากเมืองกุสินาราจะไปยังปาวานคร   เห็นพระพุทธเจาซ่ึงเวลาน้ันกําลัง 
ประชวร  เสด็จน่ังพักที่ใตรมพฤกษาแหงหนึ่ง  จึงเขาไปถวายบังคม 
และฟงพระธรรมเทศนา  เกิดศรัทธาเลื่อมใส   ไดนําผาสิงคิวรรณเขาไป 
ถวาย  ๒  ผืนเปนพุทธบูชา  แตทรงรบัผืนหน่ึง  อีกผืนหน่ึงรับสั่งให   
ถวายพระอานนท   ปุกกสุะไดทําบุญแกพระพุทธเจาและพระสาวกดวย 
ดังน้ัน. 
                                                        ๒๔๗๒ 
        ถ.  เม่ือสมเด็จพระบรมศาสดาจะทรงบําเพ็ญทุกรกิริยานัน้  ทาน 
กลาววา  มีอุปมา  ๓  ขอปรากฏข้ึนกอน  ดังนี้ตองการจะทราบวา  มีอุปมา 
๓  ขอน้ันเปนไฉน  ?  คืออะไรบาง ?  และทานเปรียบกับอะไร ?  
        ต.  อุปมา ๓  ขอ  คือ  ขอ  ๑  ไดแกไมสดที่ประกอบดวยยาง 
ทั้งแชอยูในน้ําดวย   อันบุคคลไมอาจสีใหเกิดไฟได  ขอนี้ทานเปรียบ 
ดวยสมณพราหมณ  ที่ไมหลีกจากกามท้ังยินดีพอใจรักใครในกามและ 
ยังละกามไมได   ถึงปฏิบติัอยางไร ฯ  ก็ไมสามารถตรัสรูได.  ขอ ๒ 
ไดแกไมสดที่ประกอบดวยยางเชนนั้น   แตอยูบนบก  ใคร ฯ  ก็ไมอาจ 
สีใหเกิดไฟไดเหมือนกัน  ขอน้ีทานเปรียบดวยสมณพราหมณผูหลีกจาก 
กามแลว  แตยังดีในกามอยู   ก็ไมอาจตรัสรูไดเหมือนฉะนั้น.  ขอ  ๓  
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ไดแกไมแหงสนิทอยูหางน้ําดวย   อันบุคคลอาจสีใหเกิดไฟไดตาม 
ความประสงคโดยงาย  ขอน้ีทานเปรียบดวยสมณพราหมณที่หลีกจาก  
กามแลว  ทั้งไมยินดีในกาม  และละกามไดแลว  อาจตรัสรูไดเหมือน 
ฉะน้ัน  ดังนี้.   
                                                        ๒๔๗๖ 
        ถ.  พระปญจวัคคีย  ไดออกบวชตามเสด็จพระศาสดาแตตนมา 
เพ่ือประสงคอะไร ?  และเหตุไฉนจึงไดรวมใจออกบวชพรอมกนั   หรือ 
วามีขอนัดหมายไวอยางไร ?  
        ต.  เพ่ือประสงคคุณพิเศษทางอุตตริมนุสสธรรม   ที่พระศาสดา 
ซึ่งจะไดตรัสรูแลวประทานแกตน.   ขอท่ีออกบวชรวมกันเปนเอกฉันท  
นั้น  เพราะชั้นเดิมเม่ือพราหมณ  ๑๐๘   ไดรับอัญเชิญใหไปทํานายพระ 
ลักษณะแลว  ภายหลังแตนั้นไดสัญญากันไววา  ถาพระราชกุมาร 
องคนี้เสด็จออกทรงผนวชเมื่อใด   เราจักบวชตาม  ถาพวกเรามีชีวิต 
อยูไมทันถึงคราวเสด็จออกทรงผนวช   ก็จักสั่งบุตรนัดดาไวใหออกบวช 
ตาม  ดังนี้   โกณฑัญญะเปนผูหน่ึงในคณะพราหมณผูทํานายพระลักษณะ 
นั้น  สวนอีก  ๔  รูปนั้นเปนเพียงบุตรนัดดาพราหมณเทาน้ัน  เพราะ 
เหตุนี้   ทานเหลาน้ันจึงไดออกบวชพรอมกัน  ตามท่ีสัญญาและสั่งเสีย 
กันไวนั้น. 
                                                        ๒๔๗๗ 
        ถ.  ถามีผูกลาวยกยองการบําเพ็ญทุกรกิริยาวา   เปนการบําเพ็ญ 
บารมีธรรม   คือยางกิเลสใหออนแลว  จึงเปนเหตุใหไดพระปญญา  
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บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ  ถาหาไมก็คงไมสําเร็จ  เธอจะเห็นอยางไร  ?  
เพราะเหตุไร ?    
        ต.  เห็นวาไมตองยางกิเลสดวยการบําเพ็ญทุกรกิริยา  พระบรม- 
ศาสดาก็บรรลุพระโพธญาณได.  เพราะเหตุวา   การทําความเพียร 
ทางใจ   ยอมใหกิเลสออนระงับไดดีกวา   เมื่อตรสัรูแลวพระองคจึงได  
ติเตียนทุกรกิริยา   อันเปนคูกับกามสุขัลลิกานุโยควาเปนธรรมลามก 
บรรพชิตไมควรเสพ   ไมใชทางตรัสรู   ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาให  
พระสาวกปฏิบัติ   ไดสําเร็จเปนพยานมีอยูเปนอันมาก   เวนแตผูสําคัญผิด. 
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  มีเหตุการณตอนไหนบาง   ที่แสดงวาพระบรมศาสดาของ 
เราทรงมีความพยายามอยางยวดยิ่ง  เพ่ือจะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ 
ทรงทําท่ีไหน  ?  และไดผลอยางไรบางหรือเปลา  ?  เพราะเหตุไร ?  
        ต.  มีอยูตอนหน่ึง  คือตอนที่ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา  ซึ่งเปนกิจ 
ยากท่ีจะทําได  วาระแรกทรงกดพระทนตดวยพระทนต  กดพระตาลุ  
ดวยพระชิวหาไวใหแนน   จนพระเสโทไหลออกทางพระกัจฉะ,   วาระ 
ที่  ๒  ทรงผอนกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ  จนเกิดเสียงดังอูทางชองพระ 
กรรณทั้ง  ๒  ใหปวดพระเศียรเสียดพระอุทรรอนในพระกายเปนกําลัง, 
วาระที่  ๓  ทรงอดพระอาหาร  ผอนเสวยแตวันละนอย  ๆ  บาง  เสวยพระ 
อาหารละเอียดบาง  จนพระกายเหือดแหง  พระฉวีเศราหมอง  พระอัฐิ  
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ปรากฏท่ัวพระกาย   เมื่อทรงลูบพระกายเสนพระโลมามีรากอันเนาก็หลุด  
รวงจากขุมพระโลมา   พระกําลังนอยถอยลง  จนเสด็จไปบางไหนก็ซวน 
ลม.   ทุกรกริยิาอยางนี้เปนกิจยากที่มนุษยจะทําได  ไมปรากฏวามีใคร 
ไดทําถึงปานน้ีเลย.   การทําทุกรกิริยาครั้งน้ีไมไดผลสมพระหฤทัย  เพราะ   
ไมใชทางตรัสรู.  อีกตอนหน่ึง  ตามมติของพระอรรถกถาจารยวา  ภาย 
หลังแตทรงลาดหญาตางบัลลังก  ณ  ควงพระมหาโพธิดานปราจีนทิศแลว 
เสด็จนั่งขัดสมาธิ  ผินพระพักตรทางบูรพทิศ   ผินพระปฤษฎางคทาง 
ลําตนพระมหาโพธิ  ทางอธิษฐานในพระฤทัยวา  ยังไมบรรลพุระ 
สัมมาสัมโพธิญาณเพียงใด  จักไมเสด็จลุกข้ึนเพียงนั้น   พระมังสะและ 
พระโลหิตจะเหือดแหงไป  เหลือแตพระตจะพระนหารุและพระอัฐิก็  
ตามที  อยางหลังน้ีเรียกวา   จาตุรงคมหาปธาน,   ทุกรกิริยาทรงบําเพ็ญ 
ขณะที่ทรงประทับอยู  ณ  ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม  จาตุรงคมหาปธาน 
ทรงอธิษฐาน  ณ  บัลลังกควงมหาโพธิตําบลเดียวกัน   ในที่สดุก็ไดบรรล ุ 
พระสัมมาสัมโพธิญาณ  ทุกรกิริยาและจาตุรงคมหาปธานน้ีเปนขอพิสูจน  
วาพระองคทรงมีความพยายามอยางยิ่งยวด   และเพราะทรงมีความบาก- 
บั่นเด็ดเด่ียวดังน้ีจึงไดบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณสมพระหฤทัยหวัง. 
                                                        ๒๔๗๙ 
        ถ.  เรื่องมาร  ๆ  นี้  มีจริงหรือไม   จะรับรองก็ยาก   จะภาคเสธ 
ก็ไมสนิท   ครั้นจะยอมใหติดก็กลัวจะเสียภูมิ   ขอน้ีเพราะพระองคทรง 
ยกข้ึนเทศนาเนือง ฯ  ดังในเรื่องราธพราหมณ  ความก็คือเบญจขันธ  
นั่นเองวาเปนมาร   จะบริหารใหเห็นวาที่ตรัสสอนอยางน้ี   เพราะเหตุไร ? 
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        ต.  ที่ตรสัสอนอยางนี้  เพราะพระองคเปนผูฉลาดในเทศนาวิธี   
รูจักแสดงธรรมเจาใจคน  ใหเปนไปเหมาะกับจริตและอัธยาศัย  เปน 
ทางที่จะใหตรัสรูไดงาย    เพราะปรากฏวา   ราธพราหมณเปนคนแก  
แตคงยังมีความรักใครอาลัย   ยึดมั่นถอืม่ันในเบญจขันธ  อันมีความ   
ไมเที่ยง   เปนทุกข   เปนอนัตตา   เปนลักษณะท่ีทรงแสดงเบญจขันธวา 
เปนมาร   ก็เพ่ือจะใหเห็นเบญจขันธนั้นวาเปนภัยอันนากลัว   เม่ือได  
พิจารณาเห็นโดยลักษณะ  ก็จะไดถอนตัวข้ึนจากความรักใครอาลัย  ละ 
อุปทาน  ความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธนั้นเสีย. 
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  พระบารมี  ๑๐  ยอมอบรมพระอัธยาศัยใหเปนอยางไรบาง 
พระหฤทัยจึงหนักแนนประหน่ึงมหาปฐพี  สามารถผจญมารไดชัยชนะ ? 
        ต.  ทาน  ยอมอบรมพระอัธยาศัยใหกวางขวางโอบออมอารีเผ่ือ 
แผแกผูอ่ืน  ๑  ศีล   ใหมพีระมารยาทงดงาม   ๑  เนกขัมมะ  ใหมีพระ 
มนัสไมติดในกามคุณถึงเปนเหตุหวงใยไมอาจจาก ๑  ปญญา  ใหมีพระ 
ปรีชาพอที่จะไมหลงหมกมุนอยูในกาม ๑  วิริยะ   ใหทรงกลาหาญ 
บากบ่ันเพ่ือสําเร็จผลท่ีมุงหมาย  ๑  ขันติ  ใหทรงอดทนเพ่ือท่ีจะประคอง 
วิริยะมิใหถอยหลัง  ๑  สัจจะ  ใหทรงรกัษาสัตยมั่นคง  ๑  อธิษฐานให  
มีพระอัธยาศัยมั่นคงในกิจท่ีปลงพระมนัส   จะทําไมจืดจางเร็ว  ๑  เมตตา 
ใหทรงสามารถท่ีจะพราสุขประโยชนของพระองคเพ่ือผูอ่ืน ๑  อุเบกขา 
ใหทรงรูจักวางพระมนัสเปนกลาง   ไมใหตกไปในฝายความยินดีหรือ 
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ยินราย   เมื่อพระอัธยาศัยเปนเชนนี้    ก็พอจะทําพระหฤทัยใหหนักแนน   
ประหน่ึงมหาปฐพี    สามารถผจญกิเลสมารอันเกิดข้ึนทองเท่ียวอยูใน 
จิตใหปราชัยได  ๑.   
                                                        ๒๔๖๗ 
        ถ.  สิ่งที่ไดเลาเรียนศึกษาหรือไดทําจนสําเร็จผลมาแลว  แตครั้ง 
เปนเด็ก  สิ่งนั้นยอมเปนปจจัยใหเกิดความคิดดีเมื่อภายหลังหรือคราว 
จําเปน   เพราะอาจนึกเอามาเปนเหตุเทียบเคียงใหเกิดผลตอไปได   สมเด็จ 
พระบรมศาสดาไดเคยทรงใชวิธีนี้มาบางหรือไม   ถาไดเคยทรงมาแลว 
ทรงใชเมื่อไร ?  ที่ทรงนํามาใชนั้นใหผลอยางไร ? 
        ต.  ไดเคยทรงใชมาแลว   ครั้งเมื่อทรงรําพึงจะเลิกทุกรกิรยิา 
ทรงหวนระลึกถึงฌานท่ีพระองคไดในหนหลัง   ครั้งเปนกุมาร 
ประทับอยูใตรมหวา   ในคราววัปปมงคลของพระชนกวา   จะพึงเปน 
หนทางเพ่ือตรัสรูได  เมื่อทรงเห็นวาความตรัสรูจะมีไดดวยวิธีนี้   จึงทรง 
เลิกทําทุกรกริิยาเสีย   และฌานที่พระองคทรงนึกถึงน้ันเอง  พระองค  
ไดนํามาใชเปนเบื้องตน   ใหผลคือความตรัสรูเปนพระพุทธเจาสมพระ- 
ประสงค. 
                                                        ๒๔๗๐ 
        ถ.  การทําอะไรทุกอยางที่เห็นวาถูกและเปนประโยชนดวยความ 
ต้ังใจมั่นจริงแลว   หากไมเหลือวิสัยเปนตองสําเร็จแนแท   สําหรับ 
พระบรมศาสดากอนแตบรรลุพระโพธิญาณ  ทรงดํารงพระหฤทัยมั่น 
อยางไร  จึงไดตรัสเปนพระพิชติมาร ? 
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        ต.  ทรงต้ังพระหฤทัยมั่นคงวา  เลือดเนื้อในกายของเราจงเหือด 
แหงไป  คงเหลืออยูแตหนังเอ็นกระดูกก็ตามเถิด   คุณพิเศษอันล้ําเลิศ 
อันใดที่จะพึงไดดวยเรี่ยวแรงของบุรุษ   ดวยความเพียรของบุรุษ   ดวย  
ความบากบ่ันของบุรุษ   เรายังไมบรรลุคุณพิเศษอันนี้แลว  จักไมงด   
ความเพียรคลายบัลลังกที่นั่งขัดสมาธิ   อยางนี้  ในกาลน้ันความเม่ือยขบ 
อันเปนมารมาราวีดวยประการตาง ฯ  จนถึงสะดุงมาร   แตกระน้ันก็มิได  
ทรงปราชัย   ไดชนะแลวตรัสเปนพระพิชิตมาร. 
                                                        ๒๔๖๘ 
        ถ.  อปาณกฌาน  ไดแกอะไร  ?  พระพุทธเจาไดทรงบําเพ็ญ 
ครั้งไหนและไดรับผลอยางไรบาง ? 
        ต.  ไดแกความเพงไมมีปราณ   คือไมมีลมอัสสาสะปสสาสะ  โดย 
เนื้อความก็คือ   กลั้นลมหายใจไมใหดําเนินทางจมูกและทางปาก   ซึ่ง 
เปนทางเดินโดยปกติ,   ไดทรงบําเพ็ญในคราวทรงทําทุกรกิริยาแตไมได  
รับผงที่ทรงมุงหวัง   กลบัเปนการทรมานรางกายใหลําบากเสียดวย. 
                                                        ๒๔๗๒ 
        ถ.  ทุกขที่จะเกิดมีข้ึนได     เพราะความถือม่ันมีอยูมิใชหรือ ? 
พระผูมีพระภาคทรงพิจารณาอยางไร   จึงปลอยวางความยึดมั่นถือม่ัน 
เสียได ? 
         ต.  จริง  ความทุกขมีข้ึน  ก็เพราะยังมีความยึดมั่นถือม่ัน.  พระผูมี  
พระภาคทรงแสวงหาเหตุไมถือม่ันแลว  ทรงทราบวา   ความไมถือมั่นจะ 
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มีได    ก็เพราะพิจารณาแยกกายใจอันนี้ออกเปนสวนเปนกอง   ครั้นแลว  
พระผูมีพระภาคจึงทรงพิจารณแยกกายออกโดยปจจัตตลักขณะ  คือ 
กําหนดโดยความเปนสวนเปนกอง   และสามัญญลักษณะ   คือกําหนด 
โดยความเปนสภาพเสมอกัน   คือเปนของไมเที่ยง   เปนทุกข   เปน 
อนัตตาไมใชตัวตน   เมือ่ทรงเห็นชัดแลว  ก็ปลอยวางความยึดมั่น 
ถือม่ันเสียได.   
                                                        ส. ป. 
        ถ.  ถามีคนถามวา  พระบรมศาสดาของเราทรงเปนพระสัมมา- 
สัมพุทธเจา  ดวยทรงรูเห็นธรรมอะไร  ดังนี้  คําตอบอยางไร  จึงจะเปน  
คําตอบท่ีมีเหตุผลตรงกับความจริง ? 
        ต.  ทางดีในการสันนิษฐานนี้   คือการแสพระธรรมเทศนาของ 
พระองคที่ทรงประทานไวในที่นั้น  ฯ   ในกาลน้ัน  ฯ  มีปฐมเทศนา 
เปนตน   และตามคําของพระมัชฌิมภาณกาจารยวา  พระองคยังญาณ 
อันเปนตัวปญญา  ๓  ประการ   คือ   ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  จุตูป- 
ปาตญาณ  อาสวักขยญาณ  ใหเกิดข้ึนในยามท้ัง  ๓  แหงราตรีตาม 
ลําดับ   จบลงดวยรูอริยสัจจ  ความจริงอยางสูง ๔  ประการ  คือรูทุกข  
รูเหตุใหเกิดทุกข   รูความดับทุกข   รูทางดําเนินใหถึงความดับทุกข  
คําตอบอยางนี้เปนคําตอบท่ีตรงกับความจริง   ซึ่งพระบรมศาสดาของ 
เราไดตรัสรูและทรงพอพระหฤทัยวารูละ  แลวหยุดการแสวงหาตอไป. 
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        ถ.  ญาณท้ัง  ๓  มีเนื้อความตางกันอยางไร ?  และอยางไหนให   
สําเร็จความเปนพระพุทธเจา ?  เพราะเหตุไร ?   
        ต.  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  คือ  ความรูเปนเครื่องระลึกไดถึง 
ขันธที่อาศัยอยูในกอน  โดยนัยคือใหหยั่งรูอัตภาพเปนแตสภาวะอยาง  
หน่ึง  ฯ  คุมกันเขา  ไดชื่อวาขันธ .  แมขันธหน่ึง ฯ ก็เปนมาแตสภาวะ 
ยอย ฯ  คุมกันเขาอีก  เปนอยางนี้ทั้งสวนท่ีลวงไปแลวท้ังยังเปนอยู   
ญาณนี้ยอมนําความหลงในขันธอันเปนเหตุรักหรือชังเสียได    ๑   จุตูป- 
ปาติญาณ  คือความรูในจุติและเกิดของสัตวทั้งหลาย  โดยนัยคือใหหยั่ง 
รูในขันธนั้นเอง   ยอมเปนไปตามอํานาจแหงธรรมดา  มีอันคุมกันเขา 
เปนสัตวเปนบุคคลแลวสลายจากกัน  เปนอยางนี้เหมือนกันทั้งหมด  แต  
ถึงอยางนั้นยังมีดีเลวงามไมงาม  นําความหลงในคติแหงขันธอันเปน 
เหตุสําคัญผิดวยประการตาง ๆ  เสีย ๑  อาสวักขยญาณ   คือความรู  
เปนเหตุสิ้นอาสวะ   โดยนัยคือใหหยั่งรูพรอมท้ังอาการโดยความเปน 
เหตุผลและเนื่องประพันธกันไป   เหมือนลูกโซเกีย่วคลองกันเปนสาย 
บรรยายมานี้เรียกวาปฏิจจสมุปบาท   ญาณนี้ยอมนําความหลงในธรรมดา 
เปนเหตุเพลินในขันธอันประณีตเสียได    ที่ทานแสดงวาเห็นอริยสัจจสี่  ๑ 
อาสวักขยญาณ  ใหสําเร็จความเปนพระพุทธเจา  เพราะญาณนี้เปนเหตุ  
ถึงความบริสุทธิ์สิ้นเชิง  ทานแสดงวา   สิ้นอาสวะทั้งปวง. 
                                                        ๒๔๗๐ 
        ถ.  ความอุบัติของพระพุทธเจา   ทานกลาววาเปนของไดยาก  
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ดังพระพุทธภาษิตวา   กจิฺโฉ  พุทฺธานมุปฺปาโท,   ถาสมจริงตาม 
นั้น  จะสาธกอาคตสถานท่ีไหนจึงจะสม ?    จงอางมาทั้งพระสูตรทั้ง 
พระวินัย.   
        ต.  มีทีม่าในพระสูตรหลายแหงคือ   มหาปทานสูตร   มหา- 
ปรินิพพานสูตร   ตอนเรื่องสุภัททปริพาชก   เสลสูตรและลิจฉวีสูตร 
สวนพระวินัย   มีที่มาในเสนาสนักขันธกะ   ตอนเรือ่งอนาถบิณฑิก- 
คฤบดี    พระสูตรและพระวินัยที่สาธกมาน้ี    ลวนแตแสดงความอุบัติแหง 
พระพุทธเจาวา   เปนของหาไดโดยยากท้ังน้ัน. 
                                                        ๒๔๗๐ 
                                         ปริเฉทที่  ๓ 
        ถ.  สมเด็จพระบรมศาสดา  เมื่อตรัสรูเปนพระพุทธเจาแลว  ได  
ประทับเสวยวิมุตติสุขอยูที่ไหนบาง   และเม่ือประทับอยูที่นั้นไดทรงทํา 
กิจอยางไรที่เนื่องดวยพระองคและคนอ่ืน ? 
        ต.  เม่ือพระบรมศาสดาประทับ  ณ  ภายใตตนไมมหาโพธ์ิทรง 
เปลงอุทานยามละครั้ง  แลวเสด็จไปประทับภายใตรมไมอชปาลนิโครธ 
ไดทรงแสดงลักษณะแหงพราหมณ   และธรรมซ่ึงทําบุคคลใหเปน 
พราหมณแกพราหมณผูหนึ่ง   ซึ่งมักตวาดผูอ่ืนวาหึ  ฯ  ผูมาทูลถาม 
แลวเสด็จไปประทับภายใตตนไมราชายตนะ  ทรงแสดงธรรมแกปุสสะ  
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และภัลลิกะ  ๒  พาณิช  ซึ่งเดินทางมาจากอุกกละชนบทถึงท่ีนัน่  จน  
เกิดศรัทธาเลื่อมใสปฏิญาณตนเปนอุบาสกคนแรก    (ที่กลาวอางพระ 
พุทธกับพระธรรมเปนสรณะ)   
                                                        ๒๔๗๗ 
        ถ.  ตามท่ีกลาวกันวา   พระผูมีพระภาคเมื่อทรงแสดงพระธรรม 
เทศนา   มักแสดงถูกกับอัธยาศัยของผูฟงหรือผูถามเสมอ   ขอน้ีมีความ 
จริงอยูอยางไร   ถาไมจริงก็แลวไป   ถาเปนจริงจงแสดงใหมีหลัก   เพ่ือ 
เปนเครื่องสนับสนุนขอท่ีตอบน้ัน ? 
        ต.  ตามท่ีกลาวกันนั้นเปนจริง   พระตามธรรมดากอนแตจักทรง 
แสดงธรรม  ยอมใครครวญดูอัธยาศัยของผูรับธรรม   ครั้นแลวจึงยกขอ 
ธรรมข้ึนทรงแสดงใหเหมาะกัน   ยอมเปนอยางนี้เสมอ   จนปรากฏวาทรง 
แสดงธรรมมีปาฏิหาริย   ซึ่งเรียกวาอาเทสนาปาฏิหาริย    หมายความวาดัก 
ใจเปนอัศจรรย   พึงเห็นเชนเมื่อครั้งแรกตรัสรูใหม ๆ  ประทับอยูที่ใตตนรม 
มหาโพธิ   ไดมีพราหมณผูหน่ึงมีชาติมักตวาดผูอ่ืนวาหึ ๆ เปนปกติจริต 
มาทูลถามถึงพราหมณแลธรรม  ซึ่งทําบุคคลใหเปนพราหมณ   พระองค  
ก็ตรัสตอบวา   พราหมณผูใดมีบาปธรรมอันลอยเสียแลวไมมีกิเลสซึ่ง 
เปนเครื่องฟูข้ึนในโลก  ควรกลาววาเปนพราหมณ   นี้เปนเครื่องแสดง 
ใหเห็นวา   ทรงแสดงธรรมเหมาะกับอัธยาศัยของผูฟง    คือถกูตรงกับ 
ความเปนไปของเขา   คลายกับวาไดเปนคนเคยรูจักกันมากอน  แตความ  



แบบประกอบนักธรรมเอก - ประมวลปญหาและเฉลย พุทธานุพุทธ - หนาท่ี 27 

จริงตามตํานานไมไดแสดงวาเปนคนเคยรูจักกันมากอนเลย  เพ่ิงมาพบกัน 
ในครั้งน้ี   แตอยางนั้นยังแทงใจหรือดักใจถูกกับความประพฤติของเขา.   
                                                                ส. ป. 
        ถ.  จงอธิบายและสาธกเรื่องใหเห็นสมวา   พระศาสดาแมมีขันธ- 
สันดานบริสุทธิ์แทแลว   อันนาจะเสวยวิมุตติสุขเฉพาะพระองค  แตมิได   
ทรงละเมิน  คงทรงเคารพพระธรรม   คือพุทธกิจอยูนั้นเอง. 
        ต.  ขอสาธกเรื่องทรงกระทําธรรมเทศนาธิษฐาน  เมื่อครั้งประทับ 
ณ  รมไมอชปาลนิโครธ   แตแรกทรงพิจารณาธรรมท่ีไดตรัสรูวา  เปน  
คุณลึกซึ้งยากท่ีคนผูยินดีในกามคุณจะรูตาม   พระหฤทัยก็นอมไปเพื่อ 
เพิกเฉยเสีย   ไมทรงคิดจะแสดงธรรมส่ังสอนประชาชน   แตพระมหา- 
กรุณา  เตือนพระหฤทัยใหทรงปรารภถึงพุทธเวไนยอันเปนตาง ๆ กันที่  
ยังควรไดรับประโยชนอบรมไปโดยลําดับ   จึงทรงต้ังพระหฤทัยจะแสดง 
ธรรม  เรื่องนี้สอใหเห็นวาพระองคทรงเคารพในธรรมคือพระพุทธกิจ 
จึงไมทรงเสวยวิมุตติสุขเฉพาะพระองค   ยังมีเรื่องเลาวา   พระองคทอด 
พระเนตรเห็นอุปนิสัยของผูใดอยูใกลหรือไกล   แมผูนั้นจะเปนผูดุราย 
เปนตองเสด็จไปทรงสั่งสอนทุกคราว. 
                                                        ๒๔๖๘ 
        ถ.  พระองคทรงอํานาจสิทธิ์ขาดเหนือธรรมทัง้ปวงในโลก  ขอ 
นี้จริง  ไมควรคาน   เพราะพระองคทรงคนพบขุมทรัพยอันประเสริฐ 
กลาวคือพระธรรม  ยอมมีกรรมสิทธิ์พอท่ีจะแจกจายแกใคร ๆ  ตามพระ 
พุทธประสงคได   แตไฉนจึงยังมีผูกลาวแมพระองคก็ยังทรงเคารพ  
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 พระธรรมอยูอีก   ถาคําน้ีเปนจริง   จะหาเรื่องราวมาประกอบคําเฉลย  
ใหเห็นวาทรงกระทําอยางไร ?    
        ต.  มีเรือ่งราวพอท่ีจะยกข้ึนประกอบคําเฉลยใหเห็นไดวา   ทรง 
กระทําอยางนี้  คือ :- 
        ๑.  ไมทรงละเลยพุทธกิจ   สาธกเรื่องทรงกระทําธรรมเทศนา- 
ธิษฐานเมื่อครั้งประทับ  ณ  รมไมอชปาลนิโครธ   ครั้งแรกทรงพิจารณา 
ธรรมที่พระองคตรัสรูวาเปนคุณอันลึก   ยากท่ีคนผูยินดีในกามคุณจะรู  
ตาม  พระหฤทัยก็นอมไปเพื่อเพิกเฉยเสีย   ไมทรงคิดแสดงธรรมส่ังสอน 
ประชาชน  แตพระกรุณามาเตือนพระหฤทัยใหทรงปรารภถึงพุทธเวไนย 
อันมีตาง ๆ  ที่ยังควรจะไดรับประโยชนอบรมโดยลําดับ   จึงต้ังพระ- 
หฤทัยจะแสดงธรรม  เรือ่งนี้สอใหเห็นวา  พระองคทรงเคารพในธรรม 
คือพุทธกิจ   จึงไมทรงเสวยวิมุตติสุขเฉพาะพระองค  ยังมีคํากลาววา 
พระองคไดทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยของผูใดอยูใกลหรือไกล  แมเปน 
ผูดุรายเปนตองเสด็จไปทรงสั่งสอน. 
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  ความเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  ทานกลาววากวาจะสําเร็จก็  
เปนเวลาชานานและแสนยากท่ีจะได   และเม่ือสําเร็จแลวมิใชวาจะยับยั้ง 
เสวยสุขแตลําพัง  ยังตองบําเพ็ญพุทธกิจ  คือส่ังสอนเขาอีกจนตลอดชีพ 
ดูชางลําบากแท ๆ  เหตุไฉนพระบรมศาสดาจึงทรงพอพระหฤทัยใน 
ภาวะเชนนั้น   ถาจะลงมติวา   เพราะทรงอยากอยูในโลกนาน  ๆ  และ  
ทรงชอบความลําบาก   จะบริหารวาอยางไร  ? 
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        ต.  การที่พระบรมศาสดาทรงพอพระหฤทัยในภาวะเชนนั้น  นา  
จะเปนเพราะทรงพอพระหฤทัยในอันจะชักจูงชนท้ังหลายใหประพฤติ  
ธรรม  ดวยม่ันพระหฤทัยวา   การทําอยางนั้นไดยังประโยชนใหสําเร็จ   
แกมหาชน  ทําความอุบัติของพระองคไมใหไรผล  ดวยอัธยาศัยกอปร  
ดวยพระมหากรุณาในหมูชน   เมื่อเปนเชนนี้   ก็เปนธรรมดาอยูเองท่ีจะ 
ตองมีพระอุตสาหะอยางอาจหาญ  ทรงบําเพ็ญพระบารมีธรรมใหเต็ม 
ความสามารถ  แตกวาพระบารมีธรรมจะบริบูรณเต็มที่  เวลากาลก็ชา 
นานนับดวยโกฏิแหงกัปปเปนอเนก   เมื่อพระบารมีธรรมบริบรูณพรอม- 
มูลแลว  ไดเสด็จอุบัติในขัตติยสกุลในปจฉิมชาติ   แมพระองคประสูติ   
ในสกุลกษัตริย  ทรงพรั่งพรอมดวยสุขสมบัติและพระรัชชทายาท  ผูจะ 
ไดครองราชสมบัติสืบพระวงศ   มีทางท่ีจะทรงทําประโยชนแกมหาชน 
มากกวาจะครองแผนดิน   จึงเสด็จออกบรรพชาแสวงหาทางที่จะส่ังสอน 
เขาตอไป   เมื่อทรงคนควาหาไปโดยลําพังก็ไดพบความบริสุทธิ์วา 
เปนมูลเหตุแหงความดีทั้งปวง  ทรงตั้งพระอุตสาหะพากเพียรจนบรรล ุ 
ความบริสุทธ์ินั้น   ครั้นไดบรรลุพระโพธิญาณแลว  อาศัยพระมหา- 
กรุณาอันใหญในหมูชนฝงอยูในพระสันดาน  จึงนอมพระชนมลงใน 
อันบําเพ็ญพุทธกิจ  คือส่ังสอนผูอ่ืนตามหนาที่จนตลอดพระชนม  แม  
จะเปนการลําบากแกพระวรกายบาง  ก็จะไดชื่อวาทรงพราความสุข 
สวนพระองค  ดวยมุงความสุขอันจะพึงมีแกเขาเปนสวนใหญ  และ 
ไดชื่อวาทรงทําหนาท่ีของพระมหาวีรบุรุษเปนอยางดี.    การลงมติ  
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เชนนั้นเปนความเห็นของผูขาดการศึกษาหรือมุงแตจะใหรายโดยสวน   
เดียว.   
                                                ๒๙/๘/๗๑ 
        ถ.  พระปญจวัคคียปรากฏวา  ไดพรอมใจกันออกบวชติดสอย 
หอยตาม  เฝาอุปฏฐากสมเด็จพระบรมศาสดา  เปนคูทุกขคูยากกันมา 
ถึง ๖ ป   ถึงคราวฟงปฐมเทศนานั้น   ก็ฟงดวยกันไมมีขาดเลย    แต  
เหตุไฉนพระบรมศาสดาจึงทรงเปลงอุทานวา  อฺาสิ   ใหเกียรติยศ 
แกโกณฑัญญะองคเดียวเลา  ไมเปนการเสียยุติธรรมไปหรือ ?  
        ต.  ไมเปนการเสียยุติธรรมเลย  กลับสอใหเห็นความยุติธรรม 
อยางเดนชัดทีเดียว   เพราะเวลานั้นพระโกณฑัญญะรูปเดียวเทาน้ันเปน 
ผูไดธรรมจักษุ    คือดวงตาเห็นธรรม  อีก  ๔  รูปนัน้ไมไดผลเชนนั้น 
จึงไมไดรับเกียรติยศเชนนั้นจากพระองค. 
                                                ๒๙/๘/๗๑ 
        ถ.  อธษิฐาน  คือความม่ันคง   จัดเปนบารมีธรรมใสวนหน่ึงที่จะ 
พะยูงใจใหหนักแนนในการทํากิจจนสําเร็จผล  สมเด็จพระทศผลก็ได  
ทรงอาศัยมาเปนพ้ืนแตในครั้งปจฉิมชาติ  พระองคทรงทําคราวไหนบาง 
และทรงอธิษฐานวาอยางไร ? 
        ต.  ปรากฏตามตํานานมี ๒  คราว  คือคราวท่ี  ๑  พระองคประทับ 
ภายใตตนไมอัสสัตถพฤกษ   ผันพระพักตรตอบูรพทิศ  ทรงอธิษฐาน 
ความเพียรจาตุรงคมหาปธานวา   มังสะและโลหิตในกายจงเหือดแหง 
ไปเถิด  เหลอือยูแตหนังเอ็นกระดูกก็ตามที    คุณวิเศษที่เปนวิสัยอัน  
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บุคคลจะพึงไดดวยเรี่ยวแรง  และความเพียร   ความบากบ่ันของบุรุษ 
เมื่อยังไมบรรลุคุณวิเศษน้ัน  จักไมสละความเพียรเสีย  จิตเรายังไมพน  
จากอาสาวะ  ไมถือม่ันดวยอุปาทานเพียงใดแลว  เราจักไมทําลายบัลลังก  
เพียงนั้น   ดงัน้ี.   คราวที่  ๒   พระองคประทับ  ณ  อชปาลนิโครธ  เมื่อ 
ไดพิจารณาดวยพระญาณ  หยั่งทราบเวไนยสัตวผูจะไดรับประโยชน     
จากพระธรรมเทศนาเชนน้ันแลว   จึงไดทรงทําอายุสังขาราธิษฐาน 
คือต่ังปณิธานจะใครดํารงพระชนมายุจนกวานะไดประกาศพระศาสนา 
แพรหลาย  ประดิษฐานใหถาวร  สําเร็จประโยชนแกนิกรทุกหมูเหลา 
ดังน้ี. 
                                                ๒๙/๘/๗๑ 
        ถ.  ภัพพบุคคลและอภัพพบุคคล  ตามท่ีสมเด็จพระบรมทศพล 
ทรงพิจารณาดวยพุทธจักษุ  จนถึงกับนอมพระหฤทัยเพ่ือจะโปรดดวย 
พระกรุณานั้น  ไดแกคนชนิดไหน ?  จงจาระไนมาใหละเอียดพรอม 
ดวยอุปมา. 
        ต.  ภัพพบุคคลและอภัพพบุคคลท้ัง  ๒  ประเภทนี้   ในบาลีทาน 
มิไดแสดงไวโดยตรง  แตในอรรถกถาทานยกบุคคล  ๔  จําพวก  มีอุคฆติ - 
ตัญูเปนตน  มาแสดงไว   เพ่ือใหเขากับอุปมาอันมาในบาลีดังนี้   ภัพพ -  
บุคคลไดแกอุคฆติตัญู   คือบุคคลอันมีอุปนิสัยสามารถตรัสรูธรรมพิเศษ 
ไดตอเมื่อทานแจกขอความท่ียอใหพิสดาร   ที่ทานเปรียบดวยดอกบัว    
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อันจะบานในวันพรุงน้ี  และเนยยะ   คือบุคคลท่ีจะตรัสรูธรรมพิเศษ  
ไดตอเมื่อใชความเพียรทรงอุทเทสหม่ันถาม  หม่ันทําใจใจโดยอุบายท่ี 
ชอบและคบหากับกัลยาณมิตร  ที่ทานเปรียบดวยดอกบัวอันจะบานใน 
วันมะรืนนี้  ๓  จําพวกนี้แลจัดเปนภัพพบุคคล   สวนอภัพพบุคคลน้ัน 
ไดแกปทปรมะ  เพราะบุคคลประเภทน้ีแมจะฟงไดกลาวได  และบอก   
แกคนอ่ืน   ซึ่งธรรมเปนอันมาก   ก็ไมสามารถจะตรัสรูธรรมพิเศษใน 
อัตภาพชนิดน้ันได  ที่ทานเปรียบดวยดอกบัวท่ีอยูใตน้ํา  ทั้งเปนภักษา- 
หารแหงปลาและเตา. 
                                                        ๒๔๗๓ 
        ถ.  พระองคไดเปนศาสดาใหญในโลก  เพรากระหยิ่มอยากจะ 
ไดเกียรติยศ  อันเขายกยองยิ่งกวาพระเจาแผนดินดวยหรือไม ?  จง 
อธิบายอางเหตุผลใหเห็นสม. 
        ต.  มิใชเพราะกระหย่ิมเกียรติยศ  อันเขายกยองกวาพระเจา 
แผนดิน  พึงเห็นอาการท่ีทรงปรารภในตอนท่ีจะเสด็จออกบรรพชาและ 
พระพุทธจรรยาในลําดับมาเปนพยาน  ดังจะยกมาพอเปนอุทาหรณ 
เชนทรงปรารภ  ชรา  พยาธิ   มรณะ   อันเปนทุกขครอบงํามหาชนอยู 
รวมทั้งพระองคดวย  เปนโทษที่ผูพิจารณาเห็นแลวควรจะหาเครื่อง 
แกเพ่ือพนจากทุกข   และจะไดเผ่ือแผใหผูอ่ืนไดสุขดวย  ดังนี้แลวทรง 
พิจารณาตอไปดวยความไมประมาท   ก็เกิดอุปมาปรากฏแกพระองค 
ตลอดถึงไดเสด็จออกบรรพชาแสวงหาธรรมจนไดตรัสรู  ดวยอาการ 
ที่ลําบากซ่ึงยากท่ีบุคคลผูเปนสุขุมาลชาติเชนพระองคจะทําได  เม่ือตรัสรู                                          
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แลว  ทรงเห็นวาธรรมที่พระองคตรัสรูสึกซึ่งละเอียดนัก  ก็มพีระหฤทัย 
นอมไปเพื่อความขวนขวายนอย  แตอาศัยพระกรุณามีประจําพระสันดาน  
จึงเกิดปฏิภาณปรากฏแกพระองควาบุคคลท่ีควรสอนไดมีอยู  อุปมาดวย 
ดอกบัว  ๔  เหลา  จึงไดทรงประกาศพระศาสนาตอมา  เพ่ือศาสนาแพร 
หลายแลว   ทรงมอบอํานาจใหสงฆเปนใหญในกจิท่ีสําคัญ  และตรัส 
ยกยองปฏิบัติบูชายิ่งกวาอามิสบูชา  และอีกเรื่องหน่ึง  พระอานนท-   
เถรเจาเขาไปทูลถามถึงการปฏิบัติในพระพุทธสรีระ  คราวแรกพระองค 
ก็หามเสีย   และตรัสเตือนในสืบตออนุโยค  พยายามในประโยชนของ 
ตนดวยความไมประมาทเถิด.  จงเปนบุคคลมุงตอท่ีสุดแหงพรหมจรรย 
อยูทุกอิริยาบถเถิด   การบูชาพระพุทธสรีระนั้นเปนกิจอันคฤหัสถผู 
เลื่อมใสจักทําเอง  เรื่องเหลาน้ีเปนตนบงใหทราบวา   พระองคมิได 
เปนพระศาสดาเพราะอยากไดเกียรติยศอันยิ่งใหญ. 
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  พระพุทธเจาเมื่อตรัสรูวิชชา  ๓  แลว  นับวาพระองคเปนพระ 
พุทธเจาไดเต็มที่หรือตองบําเพ็ญอยางไรอีก  จึงจะเปนพระพุทธเจาได 
เต็มที่  ?  อธิบาย. 
        ต.  พระพุทธเจาเมื่อตรัสรูวิชชา  ๓  อยาง  ยังไมนับวา  พระองค 
เปนพระพุทธเจาไดเต็มที่  ตองแสดงพระมหากรุณาคุณคือแสดงปฐม- 
เทศนาใหพระอัญญาโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรมแลว  จึงจะเปนพระ 
พุทธเจาไดเต็มที่. 
                                                        ๒๔๘๑  
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        ถ.   ตปุสสะ  ภัลลกิะ  ๒  พาณิช  พบพระพุทธเจาและรูวาเปนพระ  
พุทธเจาก็ดี  รูวารตนะ  ๒  เกิดข้ึนในโลกและขอถึงก็ดี  ความรูอยางนี้ 
ถาไมซัดใหเทวดาบันดาล   จะสันนิษฐานวา  ๒  พาณิชรูไดอยางไร ?   
        ต.  ความสันนิษฐานวา  ๒  พาณิชรูวาเปนพระพุทธเจาได  ดวย 
อาการเห็นรูปโฉมงดงาม  พระฉวีผุดผอง   พระรศัมีฉายออกจากพระ 
กายสวางไสว   นอกจากนั้นยังสังเกตเห็นกิริยาอาการสงบเสง่ียมเรียบ 
รอยอยางนาเลื่อมใส   จึงเขาไปเฝาชมพระลักษณะ  แลวกราบทูลถาม 
อยางอุปกาชีวก  พระองคตรัสบอก. 
        สวนท่ีรูวาพระรตนะ  ๒  เกิดข้ึนในโลกน้ัน  รูไดดวยการกราบ 
ทูลถาม  พระองคตรัสบอก  ทั้งนี้เพราะทรงเห็นอุปนิสัย ๒  พาณิช 
จักถึงรตนะ  ๒  รูไดดวยอาการอยางน้ี. 
                                                        ๒๔๗๙ 
        ถ.  อันความโออวดมิใชลักษณะของคนดี  แตสมเด็จพระมหา- 
มุนี  กอนแตจะทรงเทศนาโปรดใคร  ๆ  มักยกยองพระองคข้ึนวาเรา  
ตถาคตรูอยางนั้นอยางนี้   ขอน้ันมีประโยชนอยางไรบาง  หรือยกยอง 
ตนเองพอใหผูฟงเพลิดเทานั้น ? 
        ต.  ขอน้ี  ถาดูเผิน ๆ  ก็นาจะเปนจริง และไมเปนประโยชน 
อะไร   แตเมื่อใครครวญใหซึ้งลงไป   ก็จะเห็นไดชัดวา  การท่ีพระ- 
องคยกคุณความดีของพระองคข้ึนไปประกาศกอนน้ัน  ดวยอํานาจพระ 
เมตตากรุณา  ทรงหวังจะใหผูฟงเชื่อม่ันในพระองคกอน   คือใหเชื่อ 
ตอความรูความสามารถของพระองค  เมื่อผูฟงมีความเชื่อม่ันในพระ  
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องคแลว   ตอไปจะทรงสอนอะไรก็อาจประพฤติตาม  เปนเหตุนํา  
ประโยชนมาใหแกตนเอง   ถาผูฟงไมเชื่อตอพระองคกอนแลว  ที่ไหน 
เขาจะทําตามได  เรื่องนี้พึงเห็นครั้งเทศนาโปรดภิกษุปญจวัคคีย  ถาพระ 
องคไมสามารถใหเธอเหลาน้ันเชื่อในพระอนุตรสัมมาสัมโพธญาณแลว 
ไซร  ที่ไหนเธอเหลาน้ันจะเง่ียโสตลงสดับพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
ได  ตถาคตโพธิสัทธาในส่ิงสําคัญของผูถือพระพุทธศาสนา   เพราะ   
เหตุนั้น  พระบรมศาสดาจึงทรงประกาศความตรัสรูและความดีของ 
พระองคกอนแตจะทรงแสดงธรรมโปรดใคร ๆ  ถาผูฟงเชื่อในพระองค 
ดีแลว  พระองคก็ไดทรงประกาศ  สรปุความวาพระองคตรัสยกคุณ 
ความดีของพระองคเองน้ัน   เพ่ือหวังประโยชนแกผูอ่ืนเทาน้ัน   มิใช 
เปนการโออวด. 
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  จงยกอุทาหรณประกอบปฏิปทาของพระองคใหเห็นวา  เปน 
ผูต่ืน   และปลุกผูอ่ืนใหต่ืนไดอยางไร ? 
        ต.  พระองคมีปกติเปนผูต่ืนมาต้ังแตครั้งยังเสด็จอยูในฆราวาส  คือ 
เปนผูไมติดอยูในกามสุข  เชนไมติดอยูในราชสมบัติและพระโอรสและ 
พระชายา  ดวยพระองคมาคํานึงเห็นวา  การเพลิดเพลินในกามสุข 
นั้น  กลับทําชีวิตเปนหมัน  เพราะหมูชนที่เกิดมาแลวตองตาย  ทํา 
ใหพระองคสลดพระหฤทัยเบ่ือหนายในภาวะเปนเชนนั้น  พระดําริเชน 
นั้นเปนเหตุเปลี่ยนภาวะของพระองคใหสําเร็จประโยชนแกโลก  จึงเสด็จ 
ออกบรรพชา  เมื่อพระองคทรงผนวชแลว  ไดเสด็จไปทรงศึกษาอยู 
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ในสํานักของคณาจารย   พระองคก็หาไดทรงหลงงมงายติดอยูในลัทธิ  
นั้นไม   ทรงกําหนดเห็นไมเปนสาระ  นี้เปนเหตุเปลี่ยนพระดําริไป   
ขาประพฤติลําพังพระองค  แมในเวลาบําเพ็ญทุกรกิริยาทรมานพระ 
กาย  ก็มีพระสติสัมปชัญญะจับแยบยล   ไมไดทรงบําเพ็ญอยางงมงาย 
ทรงเห็นวาไมเปนประโยชนแลวละเลกิเสีย   ทดลองในทางทําใจตอไป 
อุทาหรณเหลาน้ีสาธกใหเห็นวา  พระองคเปนผูต่ืนมาต้ังแตครั้งยังเปน 
ฆราวาสจนถึงเสด็จออกบรรพชา  เมื่อครั้งตรัสรูแลว   แรกทรงสั่งสอน 
ศาสนา  ทรงชักนําในอนาคาริยปฏิบัติ  ภายหลังทรงสั่งสอนเชื่อมต้ังแต 
ปฏิบัติของคนครองเรือน  อีกอยางหนึ่ง  พระองคประทานพระพุทธา- 
บริษัทไมใหหนักในการถือชาติ  จนเปนเหตุดูหม่ินผูอ่ืน  ทรงสั่งสอน 
แสดงโทษแหงความหยิ่งเพราะชาติ  แลคุณแหงสามัคคี  เพ่ือบรรเทา 
ความถือชาติเสีย  อนึ่ง  ทรงสั่งสอนใหสันนิษฐานเห็นวา  สิ่งทั้งปวง 
เปนผลเกิดมีข้ึนเพราะเหตุ   จะสิ้นไปก็เพราะสิ้นแหงเหตุ   ทรงสั่งสอน 
ใหรูจักกําหนดเห็นความที่สัตวมีกรรม   อันตนทําเปนของตนเอง  กลาว 
คือทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว  ขอน้ีพึงเห็นอุทาหรณในการทรงแสดงวา 
ศุภวิบุลผล  คือ  อายุ  วรรณะ  สุขะ  ยศ  สวรรค  ยอมไมไดดวยอํานาจ 
ความปรารถนาออนวอน   ยอมไดเพราะปฏิปทาเปนทางแหงผลเหลา 
นั้นเอง   และทรงแสดงการถึงวัตถุศักดิ์สิทธิ์  เชน  ภูเขา  วนะ  อาราม 
และรุกขเจดีย   เปนสรณะของพวกมนุษยผูหวาดหวั่นแตภัย  วาหาเปน 
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สรณะท่ีแทไม  อุทาหรณเหลาน้ีเปนตนแสดงวา   พระองคทรงปลุกผู  
อ่ืนใหต่ืน.    
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  นวหรคุณ  ปรากฏแกพระองคเต็มที่  ต้ังแตครั้งทรงทําอะไร 
ที่ไหน ? 
        ต.  พระคุณบทวา  อรห,  สมฺมาสมฺพุทฺโธ,    วิชฺชาจรณ- 
สมฺปนฺโน,  สุคโต  โลกวิทู.   และพระคุณบทวา  พุทฺโธ  ภควา 
ทั้ง  ๗  นี้  ปรากฏแกพระองคเต็มที่ต้ังแตครั้งแรกตรัสรูพระอนุตรสัมมา 
สัมโพธิญาณ  ณ  ควงไมพระมหาโพธิ  ตําบลอุรุเวลา  ประเทศเสนา- 
นิคม  แควนมคธ  อีก  ๒  พระคุณบทวา  อนุตฺตโร  ปริสทมฺมสารถิ 
และ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน   นี้  ปรากฏแกพระองคเต็มที่ต้ังแตครั้งแสดง 
อนุตรธรรมจักรใหเปนไปแกภิกษุปญจวัคคีย  ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน 
ในพระนครพาราณสี. 
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  จงยนพระคุณสมบัติของพระพุทธเจาท่ีทรงบําเพ็ญมา  คือ 
ทรงตรากตรําตอทุกขก็ดี  ทรงบากบ่ันอุปสรรคน้ัน  ๆ  ก็ดี  ทรงรอบ 
คอบในการส่ังสอนสัตวโลกใหไดรบัประโยชนตามฐานะก็ดี  ไมทรง 
หวาดหว่ันหรือเกรงกลัวเหตุภายนอกก็ดี  เหลาน้ี  จัดเขาในพระคุณ 
อะไร  ?   
        ต.  ทรงตรากตรําดวยความทุกขก็ดี  ทรงบากบั่นตออุปสรรค 
ก็ดี  จัดเขาในพระกรุณาคุณ  ทรงรอบในการสอนสัตวโลก  จัด  
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เขาในพระปญญาคุณ  ไมทรงหวาดหว่ันหรือกลัวเกรงเหตุภายนอก 
จัดเขาในพระบริสุทธิคุณ.    
                                                        ๒๔๖๖ 
        ถ.  มีเกณฑอยางไรหรือ  สมเด็จพระบรมศาสดา  จึงยกเอาพระ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรข้ึนเทศนากอนสูตรอ่ืน   มีผลอยางไรแกพระองค 
บางหรือไม ? 
        ต.  มีเกณฑที่จะไดทรงประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณ  ตามพุทธ 
ประเพณี ซึ่งเทียบดวยจักรรัตนะประกาศความเปนจักรพรรดิราช 
มีผลทําใหพระองคทรงเบิกบานพระหฤทัย   เพราะพระอัญญาโกณ- 
ฑัญญะเปนสาวกองคแรกที่ไดบรรลโุลกุตรธรรม  เปนพยานแหงความ 
ตรัสรูและสําเร็จแหงความต้ังพระหฤทัยของพระองค   เปนอันวาทรงยัง 
ความเปนสัมมาสัมพุทธะใหสําเร็จบริบูรณ   ดวยเทศนาโปรดผูอ่ืนใหรู 
ตามไดดวย. 
                                                        ๒๔๖๗ 
        ถ. ในปฐมเทศนา   พระบรมศาสดาใชอาลปนะ  คือบทตรัส 
เรียกพระปญจวัคคียวา  ภิกษุ  ดังนี้  มทีางสันนิษฐานไดอยางไรบาง ?  
ชนิด  เชน  ฤษี  ดาบส  ชฏิล  อาชีวก  ภิกษุ  และอ่ืน ๆ  อีก  ตาม 
ธรรมเนียมทีป่ระพฤติอยู    พระบรมศาสดาและพระปญจวัคคียถือ 
บรรพชาตามแบบของนักบวชอันไดชื่อวา  ภิกษุ  และทรงรับเอาชื่อน้ัน 
มาเรียกผูบวชในพระศาสนานี้. 
                                                        ๒๔๗๘ 
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        ถ.  ตามประวัติวา  ทานพระอัญญาโกณฑัญญะมีอายุแกกวา 
พระศาสดามาก  ไฉน จึงคลายมานะ  ยอมตนลงเปนศิษยพระศาสดา 
งาย  ๆ  กอนแตไดตรัสรูเลา  ?    
        ต.  ทานพระอัญญาโกณฑัญญะคลายมานะยอมตนลงเปนศิษยนั้น 
เพราะชื่อม่ันตามตํารับมหาปุริสลักขณพยากรณศาสตร  จําเดิมแตพระ 
ศาสดาประสูติใหม ๆ  ทานพระอัญญาโกณฑัญญะเปนพราหมณผูหน่ึงใน 
จํานวนพราหมณผูตรวจลักษณะของพระศาสดาวามีคติเปน  ๒  คือ  ถา 
อยูครองฆราวาส  จักเปนพระเจาจักรพรรดิราช  ถาเสด็จออกผนวช  จัก 
เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา   ครั้นพระองคเสด็จออกผนวชจึงยอมตนลง 
เปนศิษย   เฝาอุปฏฐากพระองคมาโดยเชื่อวาจักเปนพระพุทธเจาโดยแท. 
                                                        ๒๔๗๙ 
        ถ.  ธรรมจักษุ  คือดวงตาเห็นธรรมอยางที่เกิดแกโกณฑัญญะ 
ทานกลาววาเปนโลกุตรธรรมอยางหน่ึง  ผูไดธรรมน้ีจะจัดเปนพระ 
อริยบุคคลชัน้ไหน  ?  และเรียกทานวาอยางไร? 
        ต.  ชั้นตํ่า,  เรียกทานวาพระโสดาบัน. 
                                                        ๒๔๖๖ 
                                          ปริเฉทที่  ๔ 
        ถ.  ใครบางที่ไดบรรลุพระอรหัตตผลดวยอนัตตลักขณเทศนา  ? 
และวิธีสอนเหมือนกันหรือตางกันอยางไร ? 
        ต.  ภิกษุปญจวัคคียและพระราหุล   ที่ไดบรรลุพระอรหัตตผล 
ดวยอนัตตลักขณเทศนา  วิธีสอนเหมือนกันโดยใจความ  ตางกันโดย  
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อารมณ  ที่ทรงยกข้ึนเปนหลักแสดง  คือท่ีตรัสสอนภิกษุปญจวัคคียทรง  
ยกขันธทั้ง  ๕  ข้ึนแสดง   ที่ตรัสสอนพระราหุล  ทรงยกอายตนะภายใน 
ภายนอกข้ึนแสดง  โดยใจความ  ก็เปนอนัตตาดุจกัน.    
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  วิธีอุปสมบทดวยญัตติจุตตถกรรม  ไมมีจํากัดอุปสัมปทา- 
เปกขะวาเปนคนภูมิไหน   คําสวดประกาศท้ังสวนญัตติทั้งสวนอนุสาวนา 
มีเต็มที่เหมือนกันหมด  ไมลดไมเพ่ิมอะไร  วิธีของเอหิภิกขุอุปสัมปทา 
ก็เห็นจะอยางเดียวกันกระมัง  หรือตางกันตรงไหน  ? 
        ต.  ไมอยางเดียวกัน  ตางกันที่จํากัดอุปสัมทาเปกขะ  คือเอหิ- 
ภิกขุอุปสัมปทานั้น  ถาอุปสัมปทาเปกขะเปนอเสขะ  พระวาจาที่ตรัส 
ก็ยกคําวา  เพ่ือจะทําท่ีสุดทุกขโดยชอบ  ออกเสีย   ถาไมใชอเสขะ 
ก็ตรัสเต็มที่   ดังตัวอยางในการอุปสมบทของทานพระปญจวัคคีย  และ 
พระยสะ. 
                                                        ๒๔๖๖ 
        ถ.  ครั้งเมื่อพระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน 
แขวงเมืองพาราณสีนั้น  ไดทรงบําเพ็ญสวนปรัตถประโยชนบางอยางไร 
ที่ปรากฏแกชาวโลก ? 
        ต.  ไดทรงแสดงธรรมโปรดพระปญจวัคคียทั้ง  ๕   และพระยสะทั้ง 
สหายของพระยสะใหไดสําเร็จพระอรหัต  เศรษฐีผูบิดาและมารดาและ 
ภริยาเกาของพระยสะไดถึงไตรสรณคมน  แสดงตนเปนอุบาสกอุบาสิกา. 
                                                        ส. ป.  
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        ถ.  สาวกของพระศาสดาทุก ๆ องค  ตองพรอมดวยคุณสมบัติ  
ไมนอยกวา  ๓  อยาง  พระองคจึงจะทรงแสดงอนุปุพพีกถาและจตุราริย- 
สัจจใหบรรลุธรรมพิเศษได  ก็พระยสะและสกุลของทานปรากฏดวยคุณ 
สมบัติอะไรบาง   จึงไดรับพระธรรมเทศนาชื่อน้ัน  ?   
        ต. พระยสะและสกุลของทาน  ปรากฏดวยคุณสมบัติ  ๓ อยาง 
คือ  เปนมนุษย ๑  เปนคฤหัสถ  ๑  มอุีปนิสัยแกกลาควรบรรลโุลกุตร- 
คุณในที่นั้น  ๑  จึงไดรับพระธรรมเทศนาชื่อน้ัน. 
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  เทศนากัณฑไหน  ที่พระพุทธเจาทรงแสดงบอย ๆ ยิ่งกวา 
เทศนากัณฑอ่ืน  ๆ  ในปฐมโพธิกาล  ? 
        ต.  อนปุุพพีกถาและจตุราริยสัจจ. 
                                                        ๒๔๖๖ 
        ถ.  พระบรมพุทโธวาทท่ีทรงสั่งสอน   เพ่ือใหพุทธบริษัทปรารภ 
ความเกิดความตาย   จงแสดงอุทาหรณพรอมท้ังคําอธิบาย. 
        ต.  อุทาหรณที่จะพึงแสดงในขอนี้   เชนอริยสัจจ   ๔  พระองค 
ทรงแสดงวา   ความเกิดความดับยอมเปนไปตามเหตุ  ความเกิดจะมี 
ก็เพราะเหตุเกิด   ความดับจะมีก็เพราะเหตุดับ  และสุขทุกขก็อาศัย 
เหตุเกิดข้ึน  ถาประกอบกับเหตุดี  สุขที่มีมา  ถาประกอบเหตุราย  ทุกข 
ก็มีมา  ความเกิดความดับและสุขทุกข   กล็วนอยูในวงแหงเหตุ  จึง 
ทรงแสดงมรรคาอันเปนสายกลาง  ไมตกไปขางยอหยอนหรือเลวทราม 
และไมตึงเครียดจนถึงตองลําบากเปลาปราศจากประโยชน  เพ่ือให 
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พุทธบริษัทยึดถือเปนปฏิปทาของตน  หรือเชนอิฏฐผลที่ทรงแสดง  
วา  ไมเปนสิ่งท่ีบุคคลจะพึงไดดวยความปรารถนาและออนวอน  ยอม 
ไดดวยปฏิปทาอันเปนเหตุแหงผลน้ัน ๆ เอง  ทรงชักนําใหต้ังอยูใน 
ความไมประมาท.   
                                                        ๒๔๖๘ 
        ถ.  เขาวาพระพุทธเจาของเราทรงสละโลกมาเพื่อธรรม  และ 
ทรงแสวงธรรมไปเพ่ือโลก  ดังนี้  มีความจริงอยูเพียงไร  ? 
        ต.  ขอน้ีมีความจริงดังน้ี   คือ  พระพุทธเจาผูเปนพระศาสดาของ 
เรานั้น  เมื่อยังอยูในฆราวาสวิสัย   ก็เอิบอ่ิมไปดวยกามสุขทุกอยาง  แต 
กลับทรงเห็นวาเปนทางมาแหงธุลีกิเลส  จึงทรงสละโลกเสีย   ออกทรง 
ผนวชเพื่อแสวงหาอมตธรรม   ครั้นไดตรัสรูแลวก็มิไดนิ่งดูดายทรงเที่ยว 
แสดงธรรมโปรดเวไนยนิกรชาวโลกใหเห็นตามเปนจริง  ที่ครองฆราวาส 
ก็ใหประพฤติดี   ที่ออกบวชก็ใหประพฤติชอบ  ต้ังอยูในสัมมาปฏิบัติ 
และบรรลุมรรคผลตามชั้นตามภูมิ. 
                                                        ๒๔๗๕ 
                                           ปริเฉทที่  ๕ 
        ถ.  พระสาวก  ๖๐  รปู  ที่พระศาสดาทรงสงออกไปประกาศพระ 
ศาสนาเปนครั้งแรกนั้น  ไดรับความขัดของอยางไรบาง  ?   และพระ 
ศาสดาทรงแกไขอยางไร  ?  วิธีนั้นยังคงใชตลอดมาถึงทุกวันนี้  หรือได 
แกไขดัดแปลงอยางไรอีก  ?  จงตอบใหมีหลัก.  
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        ต.  ไดรบัความขัดของดวยเรื่องการใหอุปสมบท   แกกุลบุตร 
เพราะทานทําเองไมได   ตองพากุลบุตรผูใครอุปสมบทนั้นมาเฝาพระ  
ศาสดา   เพ่ือทูลขอใหอุปสมบทอีกตอหนึ่ง   ทั้งอาจารยและอุปสัมปทา- 
เปกขะไดรับความลําบากในการเดินทางกันดารเปนตน.  ดวยเหตุนี้จึง   
ทรงอนุญาตใหพระสาวกรับกุลบุตรอุปสมบทเองได    ดวยติสรณคมนู- 
ปสัมปทา  นบัวาพระองคไดทรงแกความขัดของใหพระสาวกไดรับความ 
สะดวกข้ึน.     วิธีนี้ไดเลิกใชเมื่อคราวเปลี่ยนใชวิธอุีปสมบทดวยญัตติ 
จตุตถกรรมวาจาแทน   ต้ังแตที่ทรงอนุญาตใหสงฆรับอุปสมบทแกพระ 
ราธะเปนตนมา  แตภายหลังกลับใชเปนวิธีบรรพชาแกกุลบุตรผูมีอายุไม 
ครบอุปสมบทใหเปนสามเณร   และคงใชวิธีนี้ตลอดมาจนถึงบัดนี้. 
                                                        ๒๔๘๗ 
        ถ.  ความคิดความเห็นของมนุษย   ยอมตาง  ๆ  กันมิใชหรือ 
แตไฉนพระบรมศาสดาทรงสั่งสอนชฏลิ  ๑,๐๐๓  องคใหสําเร็จคราวเดียว 
กันได  ขอน้ีจะใหฟงวากระไร  ? 
        ต.  ความคิดความเห็นของมนุษยยอมแตกตางกัน  ซึ่งในเม่ือ 
ไมมีหลัก   ถาไดหลักความจริงแลว  ความคิดความเห็นก็ยอมรวมลง 
กันกับความจริง  เพราะความจริงมีอันเดียว  คือขอที่จริงน้ันแมจะคิด 
เห็นไปอยางไร ๆ  ก็ตาม   ยอมหนีความจริงไปไมได  เพราะเหตุนั้น 
พระบรมศาสดาจึงทรงสามารถสอนชฏลิ  ๑,๐๐๓  องคดวยหลักคืออาทิตต- 
ปริยายสูตร   ใหสําเร็จในคราวเดียวกันได. 
                                                        ๒๔๖๖  
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        ถ.  การฝนอัธยาศัยคนผูมีทิฏฐิมานะจัด  ถือม่ันในลัทธิอยางใด  
อยางหน่ึงจนฝงหัวแลว   ใหกลับเปลี่ยนไปถือลัทธใิหม  ไมใชเปนการ 
งายเลย  คลาย  ๆ  กับการพายเรือทวนกระแส   แตอยางไรพระพุทธ- 
ศาสนาจึงแผไพศาลลงในชมพูทวีป  ทัง้ท่ีลัทธิพราหมณกําลังรุงเรือง 
อยูไดโดยไมเปนการยาก  ?   
        ต.  ขอน้ีเปนดวยพระองคเปนผูฉลาดในการแสดงธรรมปลุกใจ 
คน  ใหรูจักสิ่งท่ีผิดที่ถูกประกอบดวยเหตุผล   ทรงแสดงใหผูฟงรูยิ่ง 
เห็นจริงตามธรรมท่ีควรรูควรเห็น   มีเหตุที่ผูฟงอาจตรองตามใหเห็น 
จริงได   เปนอัศจรรยที่ผูฟงอาจไดรับประโยชนโดยสมควรแกการปฏิบัติ 
และฉลาดในการที่จะชักนําคนเขาหมู   เชนในเบ้ืองตนทรงแสดงแก 
บรรพชิต  ซึง่เปนคณาจารยใหญ ๆ  มพีระอุรุเวลกัสสปะเปนตนให 
เห็นชอบแลว  ทูลขอเขาพวกดวย   เพ่ือเปนทางใหพวกบริวารพลอย 
ตาม  โดยนัยน้ี   พระศาสนาจึงคอยไพศาลข้ึนโดยลาํดับลวงลัทธิ 
พราหมณอันเปนพ้ืนเมืองมาแตเดิม   จึงเห็นวาการแผพระพุทธศาสนา 
ลงในชมพูทวีปไมเปนการยาก. 
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  เม่ือสมเด็จพระบรมศาสดา  เสด็จไปประดิษฐานพระพุทธ- 
ศาสนาในกรุงราชคฤหคราวแรกน้ัน   ถาหากพระองคจะไมแวะทรง 
ทรมานโปรดชฏลิ  ๓  พ่ีนอง   ใหขอบวชเปนภิกษุเสียกอนแลว และ  
เสด็จเลยไปตามลําพังพระองคเดียว   การเสด็จคราวน้ัน  จะไดผลตาง 
กันอยางไร  ?  
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        ต.  จะไดผลตางกัน  คนในกรุงราชคฤหสมัยนัน้  นับถือทาน  
ปุราณชฏิลเปนอันมาก   ถาพระศาสดาเสด็จไปแตพระองคเดียว คงจะ 
ลงไมสนิทโดยเร็ว   พึงเห็นเมื่อเสด็จไปถึงแลวประทับอยู  ณ  ลฏัฐิวัน 
ราชบริพารของพระเจาพิมพิสารท่ีมาเฝา   มีอาการตาง  ๆ  กัน  ไม 
ออนนอมเรียบรอย  พระองคตรัสใหพระอุรุเวลกัสสปะซึ่งเปนที่นับถือ   
ของเขาเหลานั้น   ประกาศความไมมีแกนสารแหงลัทธิเกาใหทราบให 
เขาสิ้นความเคลือบแคลงแลว  ต้ังใจคอยฟงพระธรรมเทศนา  ดงัน้ี 
พอจะเห็นไดวา   การปลกูความนิยมของคนท้ังหลาย  ตองทําใหผูใหญ 
อันเปนที่นับถือของเขานิยมกอน   จึงจะสําเร็จไดดี. 
                                                        ๒๔๗๘ 
        ถ.  การไดเอหิภิกขุอุปสัมปทา  เฉพาะมีแกผูที่ต้ังอยูในอริยภูมิ 
แลวท้ังน้ัน   หรือแกปุถุชนก็มีไดบาง  ?  ถาไมมีก็แลวไป  แตถามีจง 
อางมาดูสักรูปหน่ึง  ? 
        ต.  ม.ี  เชนอุรุเวลกัสสปชฏลิเปนตน. 
                                                        ๒๔๖๖ 
        ถ.  ความเปนผูมีบริวารมาก  เปนผลเน่ืองมาจากอะไร  และเปน 
คุณสมบัติดีอยางไร  ?  พระเถระรูปไหนไดรับยกยองในพระคุณขอน้ี  ? 
        ต.  ความเปนผูมีบริวารมาก  เปนผลเน่ืองจากความประพฤติ 
ตนเปนคนโอบออมอารี   มีอัธยาศัยกวางขวาง  รูจักเอาใจบริษัท   รูจัก 
สงเคราะหบริษัทดวยอามิสบาง  ดวยธรรมบาง  ตามสมควรอยางไร 
ผูประกอบดวยคุณสมบัติอยางนี้  ยอมเปนผูอันบริษัทรักใครนบัถือ  
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        นับถือสามารถควบคุมบริษัทไวได   ทั้งเปนกําลังใหญไดชวยเหลือ  
ในเมื่อกิจการเกิดมีข้ึน   ทั้งหางจากภยันตรายอันจะมีมาพองพาน 
เพราะบริวารน้ันเปนประหน่ึงกําแพงคอยปองกัน   ทั้งเปนสงาราศีเชิดช ู
วงศสกุล  เปนทางชักจูงคนใหสมาคมคบหามากข้ึนโดยลําดับพระอุรุ- 
เวลกัสสปะไดรับยกยองในพระคุณขอนี้.   
                                                        ๒๔๖๗ 
        ถ.  พระศาสดาตรัสสอนผูใด  สกัปรากฏวาผูนั้นเกิดศรัทธา 
เลื่อมใสไดความรูในธรรมบรรลุมรรคผล   พระองคทรงใชอุบายวิธี 
อยางไรในการเทศนา   จึงใหเหตุผลเชนนั้น  ? 
        ต.  อุบายวิธีในการเทศนาส่ังสอนน้ันตาง ๆ กัน  ทรงแสดงให 
เหมาะแกบุคคลน้ัน  ๆ ถาเปนคนชั้นสูง   ก็ทรงแสดงธรรมเบ้ืองสูงให  
ผูนั้นไดความรูความเห็นตามเปนจริง   ถาเปนคนชั้นกลาง  ก็ทรงแสดง 
ธรรมเพียงชั้นกลางไมสูงนักไมตํ่านัก   เพ่ืออบรมนิสัยและสติปญญาตอไป 
ถาเปนคนชั้นตํ่า  ก็แสดงธรรมแตเพียงต้ืน ๆ  ใหเขาใจงาย  เพ่ือจําเอา 
ไปปฏิบัติตามและอบรมปญญา   ถาเคยเปนผูทําทุจริตมากอน  ก็ทรง 
แสดงโทษแหงทุจริตใหเห็นและใหละเสีย  ถาเปนผูสุจริตอยูแลว  ก็ทรง 
แสดงคุณแหงสุจริต  เพ่ือใหเกิดปติยินดีมั่นอยูในสุจริต   ถาเปนฆราวาส 
ก็ทรงแสดงธรรมซ่ึงฆราวาสจะพึงปฏิบัติตอกัน   เพ่ือใหไดความสุข ถา 
เปนบรรพชติ  ก็ทรงแสดงธรรมสําหรับบรรพชิต  เพราะเหตุนี้ พระองค 
จึงสามารถทรงสั่งสอนบุคคลไดทุกชั้น. 
                                                        ๒๔๖๙  
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        ถ.  จงออกชื่อพระสาวกที่เปนกําลังใหญของพระศาสดา  ในการ 
ประกาศพระศาสนาตามท่ีจําได ?      
        ต.  พระสาวกเชนนั้น   ครั้งพระศาสดาดํารงพระชนมอยู  พระ- 
ปญจวัคคีย  ๕  รูป  พระยสะ  พระอุรเุวลกัสสปะ   พระนทีกัสสปะ  พระ- 
คยากัสสปะ  พระสารีบุตร   พระโมคคัลลานะ   ทีก่ลาวตามตํานานท่ี 
ปรากฏชื่อในพระสูตรโดยมาก   พระสารีบุตร   พระโมคคัลลานะ  พระ- 
กัจจายนะ  เมื่อครั้งพระศาสดาปรินิพพานแลว  พระกัสสปะ  พระอุบาล ี
พระอานนท. 
                                                        ๒๔๖๖ 
                                           ปริเฉทที่  ๖ 
        ถ.  พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะปรากฏวา   เปนผูมีสติ 
ปญญาเฉลียวฉลาดจนไดรับยกยองเปนพระอัครสาวก   เหตุไฉนจึงบรรลุ 
พระอรหัตภายหลัง  สวนพวกบริวารกลับบรรลุกอน   หรือทานมีปญญา 
เฉลียวฉลาดเม่ือเปนพระอรหัตแลว ?  จงอธิบาย. 
        ต.  พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะปรากฏวามีพ้ืนเพฉลาดมา 
แตเดิม  แตบรรลุพระอรหัตทีหลังน้ัน   นาจะเปนเพราะทานมีนิสัย 
ชอบเรียนรูกวางขวาง  จึงพยายามหาความรูตาง  ๆ  ในพระพุทธศาสนา 
ที่ควรรูซึ่งตนยังไมรูมากอน  เหตุนี้จึงชากวาบริวาร   เมื่อทานไดบรรล ุ
แลว  ปรากฏวามีปญญาแตกฉานเปนเยี่ยมกวาผูอ่ืน   สามารถอนุเคราะห 
เพ่ือนสพรหมจารี   จนไดรับยกยองจากพระศาสดา  สวนพวกบริวารน้ัน   
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บรรลุพระอรหัตตผลแลว  ก็ไมปรากฏวามีชื่อเสียงในทางความรูและได   
อนุเคราะหเพ่ือนสพรหมจารีอยางไร.   
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  อันมูลของผูที่ออกบรรพชา  เชื่อวาคงเปนตางกันตามอาการ 
ของความคิด  สําหรับคูพระอัครสาวก   พระมหากัสสปะ   พระรัฏฐปาละ 
ทานมีความคิดเห็นกันอยางไร  จึงไดออกบรรพชา    ซึ่งในท่ีสุดก็ไดบรรล ุ
ผลอยางเดียวกัน  ?                 
        ต.  คูพระอัครสาวก   เมื่อทานยังเปนมาณพชอบไปดูการมหรสพ 
วันหน่ึงชวนกันไปดู  แตไมมีความรื่นเริงเหมือนแตกอน  ๆ  เกิดความคิด 
ข้ึนวาอะไรท่ีเราควรดูในการเชนนี้มีอยู  คนเหลาน้ีแมทั้งหมดยังไมทัน 
ถึง  ๑๐๐  ปก็จักไมมีเหลือ   จักตายหมด   ดูการเลนมีประโยชนอะไร  ควร 
ขวนขวายหาธรรมเครื่องพนดีกวา  เมื่อ  ๒  สหายมีความคิดเห็นรวมกัน 
อยางนี้แลว   พาบริวารออกบวชอยูในสํานักของอาจารยสญชยัปริพาชก 
เรียนลัทธิสมยัจนหมดความรูอาจารย  แตไมพอใจในลัทธินั้น   ดวยเห็น 
วาไมมีสาระ  จึงทําสัญญากันวา  ใครไดโมกขธรรมกอนจงบอกแกกัน 
หลังจากไดดวงตาเห็นธรรมแลว  พรอมกันไปเฝาพระศาสดา  ทูลขอ 
บรรพชาในพระธรรมวินัย. 
        พระมหากัสสปะทานคิดเห็นวา   ผูอยูครองเรือนตองคอยน่ังรับ 
บาป  เพราะการงานท่ีผูอ่ืนทําไมดี   มใีจเบื่อหนาย   จึงละสมบัติเสียออก 
บรรพชาเฉพาะตอพระอรหันตพรอมกับภริยา  ภายหลังทานไดพบพระ- 
ศาสดาแลวบรรพชาในพระธรรมวินัย. 
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        พระรฏัฐปาละทานรูเห็นธรรมเทศนาที่พระศาสดาทรงแสดงวา   
โลกคือหมูสัตวอันชรานําไปไมยั่งยืน  โลกคือหมูสัตวไมมีผูปองกัน  ไม 
เปนใหญจําเพาะตน  โลกคือหมูสัตว   ไมมีอะไรเปนของตน   จําตองละทิ้ง 
สิ่งท้ังปวงไป  โลกคือหมูสัตวพรองอยูเปนนิตยไมรูจักอิ่ม  เปนทาสแหง 
ตัณหา  ดังนี้มีใจเบื่อหนายจึงออกบรรพชาในพระธรรมวินัย.   
                                                        ๒๙/๘/๗๑ 
        ถ.  อุบายสําหรับแกงวงอยางไร ?   พระพุทธเจาตรัสสอนอุบาย 
สําหรับแกงวงแกสาวกองคไหน  ?   จงแสดงอุบายนั้นมา   เพ่ือจะไดขอ 
ปฏิบัติสําหรับพวกเราดวย. 
        ต.  ตรัสสอนพระโมคคัลลานะ  และอุบายแกงวงนั้น  ดังนี้  ชั้นตน 
ตองมีสัญญาหมายอะไรไว   อยางสงใจใหไปท่ีอ่ืน   ถาแกไมหายตองตรึก 
ตรองพิจารณาธรรมที่ตนไดฟงไดเรียนมาดวยนํ้าใจตน   ถาแกไมหายตอง 
สาธยายธรรมที่ไดฟงไดเรียนมาโดยพิสดาร   ถาแกไมหาย  ตองยอนชองหู 
ทั้ง  ๒  ขาง  และเอามือลูบตัว   ถาแกไมหายตองยืนข้ึนเอาน้ําลูบตาเหลียว 
ดูทิศแหงนดูดาว  ถาแกไมหาย  ตองเพงอาโลกสัญญา   ทําความสําคัญ 
ไวในใจวาเปนกลางวัน   ทําใจใหเปดเผย   อยาใหมีอะไรมาหุมหอ   ถาแก 
ไมหาย  ตองอธิษฐานจงกรม   คือเดินไปเดินมาดวยสํารวมจิต   ถาแก 
ไมหาย  ตองนอนตะแคง   คือนอนทาราชสีห  ใหมีสติสัมปชัญญะในอัน 
จะลุกข้ึน   พอต่ืนก็รีบลุกข้ึนทันที  ดวยคิดวาจะไมทําความสุขในการนอน 
การเอน  การหลับ  อุบายแกงวงมีนัยเปนชั้น  ๆ  ตามลําดับดังกลาวมานี้. 
                                                        ๒๔๗๓ 
        ถ.  พระองคทรงประกาศพระศาสนาแพรหลายแลว  มีผูเลือ่มใส  
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มาขอบรรพชาเปนอันมาก  ผูที่ไมเลื่อมใสกลาวติเตียนวาพระองคปฏิบัติ  
เพ่ือทําชายไมใหมีบุตร   ทําหญิงใหเปนหมาย   ตัดรอนสกุลเสียดังน้ี  เรา 
จะแกวาอยางไร  ?   
        ต.  การที่พระองคทรงแสดงธรรมน้ันมุงประโยชนแกผูฟง  ไม 
บังคับใหเชื่อและใหละทิ้งสกุลออกบรรพชา   เปนแตทรงแนะนําใหผูฟง 
ใชปญญาพิจารณาตริตรองเอง   บางพวกเห็นโทษแหงฆราวาส   เห็น 
อานิสงสแหงบรรพชา   เขามาขอบรรพชา  แมจะเปนเหตุใหสกุลเหลาน้ัน 
เลื่อมใสในภายหลังไดบาง   ก็ดวยทรงหวังประโยชนอยางสูงแกเขา  ไม 
ไดทรงมุงความเบียดเบียนหรือความเส่ือมเลย   คําติเตียนเชนนั้นเปนคํา 
ที่มุงหาโทษ   ถือเปนประมาณมิได. 
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  มีคํากลาวยกยองพระศาสดาวา   พระธรรมราชา   พระสารีบุตร 
วา  พระธรรมเสนาบดี  ดังนี้  เขาใจวาทานหมายความอยางไร  ? 
        ต.  เขาใจวา  คําน้ันเลียนมาจากคําเรียกกองทัพและแมทัพ   ดังจะ 
กลับความใหตรงกันขาม   กองทัพอันทํากรยุทธยกไปถึงไหน   ยอมแผ 
อนัตถะถึงน่ัน   กองสงฆผูประกาศพระศาสนา  ไดชื่อวาธรรมเสนา- 
กองทัพฝายธรรมคือประกาศธรรม   จาริกไปถึงไหน  ยอมแผหิตสุขถึง 
นั่น   พระศาสดาไดรับพระเกียรติวาพระธรรมราชา  เพราะเปนธรรม- 
เสนาหรือจอมทัพฝายธรรม   พระสารีบุตรไดรับเกียรติวา  พระธรรม- 
เสนาบดี   เพราะเปนนายทัพฝายธรรม  เปนกําลังใหญของพระศาสดา 
ในภารธุระนี้. 
                                                        ๒๔๖๘  
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        ถ.  ทราบกันแลววา  พระสารีบุตรกับพระมหากัสสปะเลิศทาง 
ไหน   แตอยากทราบคุณอยางอ่ืนของทานท้ัง  ๒  วามีอะไรอีก  ซึ่งเปน 
ปฏิปทาอันดีเย่ียม แมอันพวกเราก็ควรปฏิบัติตาม  ?  
        ต.  กตัญูกตเวทิตาธรรม.     
                                                        ๒๔๖๗ 
        ถ.  เพ่ือชูเกียรติของทานท้ัง  ๒  จงเลาเรื่องมาประกอบกับคําตอบ 
ขางตนนั้นสูกันฟง. 
        ต.  เรื่องราวของพระสารีบุตรอันจะเปนตัวอยางแหงคุณสมบัติ 
นั้น  ดังนี้  ทานไดฟงธรรมอันพระอัสสชิแสดง  ไดธรรมจักษุแลวมา 
อุปสมบทในพระพุทธศาสนา   ต้ังแตนั้นมาทานนับถือพระอัสสชิเปน 
พระอาจารย   มิไดทะนงตนวาเปนอัครสาวก เมื่อไดทราบวาพระอัสสชิเปน 
อยูในทิศใด   ก็นมัสการและนอนผันศีรษะไปทางทิศนั้น   อีกเรื่องหน่ึง 
ราธพราหมณปรารถนาจะอุปสมบท  แตไมมีใครอุปสมบทให   ทานก็ 
สงเคราะหใหไดถวายภิกษาแกทาน  อีกเรื่องหน่ึง   ทานหาโอกาสอยูเสมอ 
ที่จะทรมานมารดาผูเปนมิจฉาทิฏฐิ  แตไมสําเร็จ   จนในท่ีสุดจะปรินิพพาน 
ไปท่ีบานเดิม   เทศนาโปรดมารดาใหสําเร็จพระโสดาปตติผล.   สวนเรื่อง 
ของพระมหากัสสปะนั้นปรากฏวา   พอถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแลว 
ได  ๗ วัน  ทานก็ประชุมสงฆ  ยกเอาคําสุภัททวุฑฒบรรพชิตท่ีกลาวจวง- 
จาบหม่ินพระศาสนาข้ึนเลา  แลวชักชวนภิกษุสงฆทําคายนา  รวบรวม  



แบบประกอบนักธรรมเอก - ประมวลปญหาและเฉลย พุทธานุพุทธ - หนาท่ี 52 

พระธรรมวินัยต้ังไวเปนแบบแผน  เปนการสนองพระคุณสมเด็จพระ  
บรมศาสดาอยางดี.   
                                                        ๒๔๖๗ 
        ถ.  สัตบุรุษและอสัตบุรุษในจูลปุณณมสูตร มีลักษณะตางกัน 
อยางไรบาง  ? 
        ต.  สัตบุรุษเปนผูประกอบดวยสัตบุรุษธรรม   คบกับสัตบุรุษมี 
ความคิด  ความปรึกษา  กลาววาจา  ทําการงาน  มีความเห็นและใหทาน 
ก็เปนอยางสัตบุรุษ  ไมเบียดเบียนทั้งตนและผูอ่ืน  สวนอสัตบุรุษเปนไป 
ตรงกันขาม. 
                                                        ๒๔๖๖ 
        ถ.  ในปยสูตรวา  ผูประพฤติทุจริตไมชื่อวารักตน  ผูประพฤติ 
สุจริตชื่อวารักตน   โดยอธิบายอยางไร ? 
        ต.  โดยอธิบายวา  ผูประพฤติทุจริตชื่อวาไมรักตน  เพราะเขาทํา 
ทุจริตเอง  เขาก็ไดรับผลคือเดือดรอนลงโทษเขาเอง   เหมือนคนชังกัน 
ทําการทุจริตแกคนชังกันฉะน้ัน  ฝายผูประพฤติสุจริต  พึงทราบโดย 
ปฏิปกขนัย. 
                                                        ๒๔๖๖ 
        ถ.  มีภาษิตอยูบทหน่ึงวา  สัตบุรุษต้ังมั่นแลวในสัจจะท่ีเปน 
อรรถเปนธรรม   หมายความวาสัตบุรุษยึดถือความสัตย  ทํากรณียที่เปน 
ประโยชนตนและคนอ่ืน   หรือประโยชนโลกน้ีโลกหนา   ตลอดถึง 
ประโยชนอยางยิ่ง  และที่เปนความดีความชอบอันไมผิดจากหลักธรรม  
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เปนตน  ดังนี้  ขอน้ีมีความประพฤติของพระสาวกรูปไหนเปนตัวอยาง  
มาแลว  จงเลาเรื่องมาประกอบดวย ?   
        ต.  มีพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะ  เคยประพฤติเปนตัวอยาง 
มาแลว  มีเรือ่งเลาวา   ทานท้ัง  ๒  นัน้กอนแตอุปสมบท   มีสมญาวา 
อุปติสสปริพาชกและโกลติปริพาชก   อาศัยเรียนลัทธิสมัยอยูในสํานัก 
สญชัยปริพาชก   ภายหลงัเห็นวาลัทธินั้นไมเปนแกนสาร  จึงกระทํากติกา 
สัญญากันวา  เราทั้ง  ๒  ใครไดโมกขธรรมกอนจงบอกกัน  ตอมาอุปติสส- 
ปริพาชกไดฟงอริยสัจจกถาโดยสังเขป   แตสํานักพระอัสสชิแลว   ได 
ดวงตาเห็นธรรม   จึงนํายุบลอันนั้นไปบอกแกดกลิตปริพาชกผูเปนสหาย 
ใหไดบรรลคุุณพิเศษเชนเดียวกัน  ดงัน้ี. 
                                                                ๒๔๖๘ 
        ถ.  การรักษามรรยาทดีมีสังวรดี   ยอมเปนศรขีองสมณะ  สามารถ 
จะปลูกสัทธาปสาทะใหเกิดแกคนที่ไมเลื่อมใสได    พระสาวกองคไหน 
ดําเนินปฏิปทาเชนนั้นเปนอยางดี   และปฏิปทาของทานน้ันไดเปนเหตุ 
เบื้องตนคลองเอาใครเปนศิษยไวได   เพ่ือเชิดชูเกียรติของทานกับศิษย 
จงเลาประวัติมาประกอบ? 
        ต.  พระอัสสชิเถระ  นับวามีมรรยาทและสังวรเปนอยางดี  ความ 
ปฏิบัติของทาน  ยอมเปนเหตุคลองเอาพระสารีบุตร  ครั้งยังเปนอุปติสส- 
ปริพาชกมาเปนศิษยได  พระอัสสชิมีประวัติดังนี้   ทานเปนบุตร 
พราหมณนับเนื่องในปญจวัคคีย   ออกบวชตามเสด็จสมเด็จพระบรม- 
ศาสดา  ภายหลังไดฟงพระธรรมเทศนาพระธรรมจักรและอนัตตลักขณ-  
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สูตร  ก็ไดสําเร็จพระอรหัตตผล   คราวสงสาวกไปประกาศพระศาสนา 
สงทานไปกรุงราชคฤห  จนไดพระสารีบุตรเปนศิษยดังกลาวมา.  สวน  
พระสารีบุตรนั้น  ทานเปนบุตรของพราหมณนายบานผูหน่ึง  ชื่อวังคันตะ   
กับนางสารี   เกิดในบานตําบลนาลกะหรือนาลันทะ   ทานชื่ออุปติสสะมา 
กอน   และเปนเพ่ือนของโกลิตะซึ่งมีอายุรุนเดียวกัน   ทานไปดูการเลน 
พรอมดวยสหาย   วันหน่ึงไดความสลดใจ    คิดกนัวาดูการเลนไมมี 
ประโยชนอะไร   ควรขวนขวายหาธรรมเปนเครื่องพนดีกวา   รวมในกัน 
พาบริวารไปบวชในสํานักสญชัยปริพาชก   เรียนลทัธิของทานอาจารย 
จนหมดแลว  ยังไมพอใจ  ทั้ง  ๒  สหายจึงสัญญากันวา   ใครไดโมกขธรรม 
กอนจะบอกแกกัน   ภายหลังไดพบพระอัสสชิมีความเลื่อมใสในทาน 
ถวายตัวเปนศิษยและไดฟงธรรมของทานจนไดบรรลุผลเบ้ืองตน   ตอมา 
ทานพรอมดวยบริวารพากันไปเฝาสมเด็จพระบรมศาสดา  ทูลขอบรรพ- 
ชาอุปสมบทและฟงธรรมเทศนาก็ไดบรรลุสาวกบารมีญาณ  เปนอัคร- 
สาวกเบื้องขวาของสมเด็จพระบรมศาสดา. 
                                                        ๒๔๗๐ 
        ถ.  การเทศนาใหเหมาะแกอุปตติเหตุ  ถูกกาละเทศะสมแกภูมิ 
และจรรยาของผูฟง   เปนอุบายชักนําคนจําพวกที่ถือประมาณในธรรม 
ใหเลื่อมใสไดประการหนึ่ง   ขอน้ีพระสาวกรูปไหนเปนตัวอยาง  ทาน 
แสดงแกใจ  ? 
        ต.  มีพระอัสสชิเถระเปนตัวอยาง  แสดงแกพระสารีบุตร  ครั้ง  
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ยังเปนอุปติสสปพาชก.    
                                                        ๒๔๖๘ 
        ถ.  พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะ  ปรากฏวาถือบวชอยูใน 
ลัทธิอ่ืนมากอน  แตเหตุไฉนจึงสละลัทธินั้นเสีย   และมาบวชในพระ- 
พุทธศาสนา  ? 
        ต.  ทานทั้ง  ๒  มีปกติเปนผูลืมตา  ไมหลับ ตางมงาย  เมื่อถือ 
บวชอยูในลทัธิสญชัยเวลัฎฐบุตร  ไมไดบรรลโุมกขธรรม  จึงทํากติกากัน 
ไววา  ผูใดไดโมกขธรรมกอน  ผูนั้นจงบอกแกอีกคนหน่ึง   พระสารีบุตร 
ไปพบกับพระอัสสชิเขา  เลื่อมใสในปฏิปทาของทาน  ถามไดความวา 
เปนพุทธสาวกแลว  ขอใหทานแสดงธรรม  ทานกลาวหัวใจพระพุทธ- 
ศาสนาที่ถือวา   ธรรมท้ังหลายยอมเกิดข้ึนเพราะเหตุ  ยอมดับก็เพราะ 
ดับแหงเหตุ   ไดธรรมจักษุแลว   กลับมาเลาแกพระโมคคัลลานะ  เมื่อ 
ทานไดฟงแลวก็ไดธรรมจักษุเหมือนกัน   จึงชวนกันมาเขาสํานักสมเด็จ 
พระพรมศาสดา  ดังนี้. 
                                                        ๒๔๗๘ 
        ถ.  ธรรมดาการคบเพ่ือน  ไดความรูตองบอกกันและซื่อสัตย  
ตอกัน  จึงจะคบกันไดนาน  มีพระเถระรูปไหน  ซึง่ปรากฏวามีความ 
ซื่อสัตยควรสรรเสริญ  ?  จงเลาเรื่องประกอบ. 
        ต.  มีพระสารีบุตร  เมื่อทานยังเปนอุปติสสปริพาชก   ไดต้ัง 
กติกาไวกับโกลิตปริพาชกผูสหายวา   ถาใครไดบรรลุอมตธรรมกอนให  
บอกแกกัน  ครั้นทานไดฟงอริยสัจยอจากพระอัสสชิเถระแลว   ไดกลับ   
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ไปแสดงใหโกลิตปริพาชกฟง   นับวาทานมีความซ่ือสัตยควรสรรเสริญ  
ไดองคหน่ึง.    
                                                        ๒๔๗๔ 
        ถ.  พระบรมศาสดาทรงยกยองพระอัครสาวกทั้ง  ๒  วา  เปนผู  
มีปญญาอนุเคราะหแกสพรหมจารีทั้งหลาย   มีอุปมาตางกันอยางไร ? 
เพราะเหตุไร  ? 
          ต.  มีอุปมาตางกันอยางนี้   พระสารีบุตรเปรียบเหมือนมารดา 
ผูใหบุตรเกิด   พระโมคคัลลานะเปรียบเหมือนนางนมผูเลี้ยงทารกผูเกิด 
แลวน้ัน   เพราะวาพระสารีบุตรยอมแนะนําใหต้ังอยูในโสดาปตติผล 
พระโมคคัลลานะแนะนําใหต้ังอยูในคุณเบื้องบนท่ีสูงกวานั้น. 
                                                        ๒๔๗๔ 
        ถ.  การจัดธรรมไวเปนหมวด ๆ  ซึ่งเรียกวาสังคีติหรือสังคายนา 
ครั้งพระพบรมศาสดายังทรงพระชนมอยู   มีพระสาวกรูปไหนเริ่มทําข้ึน  ? 
และปรารภเหตุอะไร  ? 
        ต.  มีพระสาวกชื่อสารีบุตรอัครสาวก  เริ่มทาํข้ึน  ปรารภเหตุ  
นิครนถนาฏบุตรทํากาลกิริยา  สาวกของนิครนถแตกกระจัดกระจายดวย 
อํานาจลัทธิ  จึงแสดงสังคีติสูตร   จัดระเบียบธรรมไวเปนหมวด ๆ และ 
ไดรับพุทธานุมัติ. 
                                                        ๒๔๘๐ 
        ถ.  กลุบุตรที่ไดรับความบํารุงจากผูใหญ   จักปรากฏวามีคุณวุฒิ  
เทาเทียมหรือเยี่ยมกวา   นับเปนที่ปรารถนาและนิยมของบัณฑิตทุกสมัย 
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เชนเดียวกับบุตรของสกุลที่ดี   เกียรติยศเชนนี้เชื่อวาพระสาวกครั้งพุทธ-  
กาลคงไดรับบาง  ถามีจงระบุพระนามของทานพรอมกับอางเหตุ  ? 
        ต.  ม ี  คือพระสารีบุตร   รูเห็นธรรมจากสํานักพระอัสสชิผูเปน 
อาจารย  ภายหลังมีเกียรติยศสูงโดยฐานเปนพระอัครสาวกฝายขวาเปน 
ที่  ๒  รองจากพระศาสดา   พระมหากัสสปะสาวกของพระศาสดา  ไดรับ 
เกียรติยศโดยฐานท่ีมีธรรมเครื่องอยูเทียมพระองค     
                                                        ๒๙/๘/๗๑ 
        ถ.  ถามีผูมาถามทานวา  พระขีณาสพตายแลวเปนอะไร ?  ทาน 
จะตอบอยางไร  ?  นี้เปนปญหาใครต้ังถาม  ?  ผูถูกถามคือใครและตอบวา 
กระไร  ? 
        ต.  พระสารีบุตรไดต้ังปญหาที่กลาวนั้น.   ถามพระยมกะ ๆ  
แถลงวา  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ที่ไมเที่ยงดับแลว. 
                                                        ๒๔๘๒ 
                                            ปริเฉทที่  ๗ 
        ถ.  พระสาวกของสมเด็จพระบรมศาสดา  มีชือ่วากัสสปะก่ีองค  ?  
คือใครบาง  ?  ไฉนจึงมีคํานําหนาตาง  ๆ  กันเชนนัน้  ? 
         ต.  มีชือ่ปรากฏตามตํานาน  ๕  องค  คือ  พระมหากัสสปะ  พระ- 
อุรุเวลกัสสปะ  พระนทีกสัสปะ  พระคยากัสสปะ  และพระกุมารกัสสปะ. 
พระมหากัสสปะ  เปนสังฆเถระในหมูสงฆ   นับวาเปนผูใหญผูเฒาใน 
ปูนนั้น   จึงมีคํา  มหา   นําหนา,  พระอุรุเวลกัสสปะ   ต้ังอาศรมอยูที่ตําบล 
อุรุเวล  จึงมีคําอุรุเวล  นําหนา,  พระนทีกัสสปะ   ต้ังอาศรมอยูที่ตําบล  
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แมน้ําออม  หรือคุงแหงแมน้ําคงคา  จึงมีคําวา  นที  นําหนา,  พระคยา-  
กัสสปะ  ต้ังอาศรมอยูที่ตําบลคยาสีสะ  จึงมีคําวา  คยา  นําหนา,  พระ 
กุมารกัสสปะ  เปนโอรสเลี้ยงของพระเจาปเสนทิโกศล  จึงมีคําวา  กุมาร 
นําหนา.   
                                                ๒๙/๘/๗๑ 
        ถ.  พระโอวาท   ๓  ขอ   ซึ่งพระบรมศาสดาประทานแกพระ 
มหากัสสปะวากระไร  ?  นัยวาโอวาท  ๓  ขอน้ันเปนอุปสมบทของทาน 
เชนนั้นจะจัดเขาในอุปสมบทวิธีไหน  ?   และสงเคราะหเขาในธรรม 
อะไรไดบาง ? 
        ต.  พระโอวาท  ๓  ขอวาดังน้ี   ๑.  กัสสปะ   ทานพึงศึกษาวาเรา 
จักเขาไปต้ังคามละอายและความยําเกรงไวในภิกษุ  ทั้งที่เปนผูเฒา  ทั้ง 
ที่เปนผูใหม   ทั้งที่เปนปานกลางอยางแรงกลา   ๒.  เราจักฟงธรรมอันใด 
อันหน่ึงซึ่งประกอบดวยกุศล   เราจักเง่ียโสตฟงธรรมน้ันพิจารณาเน้ือ 
ความ  ๓.  เราจักไมละสติเปนไปในกาย  คือพิจารณากายเปนอารมณ  
จัดเขาในเอหิภิกขุอุปสัมปทาวิธี   ขอตนสงเคราะหเขาในหิริโอตตัปปะ 
ขอ  ๒  สงเคราะหเขาในธัมมัสสวนะและโยนิโสมนสิการ  ขอ  ๓  
สงเคราะหเขาในกายคตรสติและวิปสสนาญาณเปนตน. 
                                                ๒๔๗๔ 
        ถ.  พระมหากัสสปะทรงคุณสมบัติที่ควรเปนแบบอยางหลาย 
ประการ  ผูศกึษาพอใจคุณสมบัติสวนไหนของทานมากท่ีสุด  ?  เพราะ 
เหตุไร ? 
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        ต.  พอใจคุณสมบัติสวนท่ีทานทํากิจพระศาสนา  เปนหัวหนา  
ชักชวนภิกษุสงฆทําสังคายนารอยกรองพระธรรมวินัยต้ังไวเปนแบบแผน 
เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว  เพราะกิจเชนนี้เปนกิจสําคัญ  เปนเหตุ  
รักษาพระศาสนาใหต้ังม่ันถาวรสืบมา.   
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  พระมหากัจจายนะบรรลุพระอรหัตแลว    กราบทูลอัญเชิญ 
เสด็จพระศาสดาไปประกาศพระศาสนาในกรุงอุชเชนี   เหตุไฉนพระองค  
จึงไมเสด็จไปเอง  โปรดใหทานไปแทนพระองค  ? 
        ถ.  นาจะเปนเพราะทรงเห็นวาไมจําเปน  ที่พระองคจะตองเสด็จ 
ไปเอง  พระมาหากัจจายนะไปแทนพระองคก็อาจประกาศพระศาสนาได  
แพรหลายเทากับพระองคเสด็จไปเอง   เพราะทานเคยเปนปุโรหิตเปนที่  
นับถือของคนอ่ืน ๆ  ในกรุงอุชเชนี   เมื่อทานเปนพระอรหันตแลว  ม ี 
ปญญาเฉลียวฉลาด  สามารถแสดงธรรมใหผูอ่ืนเลื่อมใสได. 
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  ทานปรากฏวาเปนผูเยี่ยมกวาภิกษุอ่ืนในการอธิบายภาษิตท่ียอ 
ใหพิสดาร  จนไดรับยกยองจากพระศาสดา  มีเรื่องอะไรบาง   จงแสดง 
เปนตัวอยางในขอน้ี  ? 
        ต.  มีเรือ่งที่ทานแสดงภัทเทกรัตตสูตร  ที่พระศาสดาแสดงโดย 
ยอใหพิสดารเปนตัวอยาง. 
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  ในปญหาของพระเจามธุรราชอวันตีบุตร  ขอท่ีวา  พวก 
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พราหมณถือตัววาประเสริฐบริสุทธิ์  เกิดจากพรหม  ดังน้ี  ใครเปนผูแก ?  
และแกวาอยางไร  ?   
        ต.  พระมหากัจจายนะเปนผูแก.  และแกวา   นั่นเปนแตคําบัดสี  
ของเขา  แลวชักอุทาหรณมาแสดงเปนขอ  ๆ  ในเรื่องวรรณะ  ๔  เหลา 
โดยไมตางกันอยางนี้   ๑.  ในวรรณะ  ๔  เหลาน้ี   วรรณะใดเปนผูมั่งมี  
วรรณะเดียวกันและวรรณะอ่ืน   ยอมเขาเปนเสวกของวรรณะน้ัน 
๒.  วรรณะใดประพฤติอกุศลธรรมบถ   เบื้องหนาแตมรณะ   วรรณะนั้น 
ยอมเขาสูอบายเสมอกันหมด   ไมมีพิเศษ   ๓.  วรรณะใดทําโจร- 
กรรมปรทารกิกรรม    วรรณะนั้นตองรับอาชญาเหมือนกันหมด  ไมยกเวน 
๕.  วรรณะใดออกบวช  ต้ังอยูในศีลธรรม   วรรณะนั้นยอมไดรับความ 
นับถือ  ไดรบับํารุงและไดรับคุมครองรักษาเสมอกันหมด  ดังนี้. 
                                                        ๒๔๗๕-๘๑ 
        ถ.  การรูจักขยายความยอใหพิสดาร    รูจักยอความพิสดารให  
สั้น   การรูจักใชภาษาใหผูอ่ืนเขาใจ  และรูจักแกไขในเมื่อเหตุนั้น  ๆ 
เกิดข้ึน   เปนคุณสมบัติของพระสาวกรูปไหน  ?  และจะจักคุณสมบัตินั้น 
เขาในปฏิสัมภิทาขอไรไดบาง ? 
        ต.  เปนคุณสมบัติของพระสาวกชื่อมหากัจจายนะ.  การรูจัก 
ขยายความยอใหพิสดาร  เปนอัตถปฏสิัมภิทา  รูจักยอความพิสดารใหสั้น 
เปนธัมมปฏิสัทภิทา   การรูจักใชภาษาใหผูอ่ืนเขาใจ  เปนนิรุตติปฏิสัมภิทา 
การรูจักแกไขในเมื่อเหตุนั้น ๆ  เกิดข้ึน  เปนปฏิภาณปฏิสัมภิทา. 
                                                        ๒๔๘๑ 
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                                           ปริเฉทที่  ๘    
        ถ.  พระเถระพวกโสฬสปรากฏวา   ไดมาเฝาพระพุทธเจาทูล 
ถามปญหาองคละหมวด   แตปญหาเหลาน้ันทานคิดข้ึนเองหรือใครแตง 
ให  ?  และแตงใหมาทูลถามเชนนั้นเพ่ือประสงคอะไร ?  
        ต.  พราหมณพาวรีผูเปนอาจารยแตงให.   เพ่ือประสงคจะ 
สืบสวนใหไดความแนนอนวา  พระโอรสของศากยราชเสด็จออกบรรพชา 
ปฏิญญาพระองควา   เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตามขาวเลาลือ 
หรือไม. 
                                                                ๒๔๗๘ 
        ถ.  ขอพระองคตรัสบอกธรรมอันเปนที่พ่ึงพํานักของชนอันชรา 
และมรณะมาถึงรอบขาง  ดุจเกาะอันเปนที่พ่ึงพํานักอาศัยของชนผูต้ัง 
อยูในทามกลางสาคร   เมื่อคลื่นเกิดที่นากลัวใหญแกขาพเจา  อยาใหทุกข  
นี้มีไดอีก  ปญหานี้ใครเปนผูทูลถาม  ?  และพระศาสดาทรงพยากรณวา 
อยางไร  ? 
        ต.  กัปปมาณพเปนผูทูลถาม.  พระศาสดาทรงพยากรณวา  เรา 
กลาววาพระนิพพานอันไมมีกิเลสเครื่องกังวล  ไมมีตัณหาเครื่องถือม่ัน 
เปนที่สิ้นแหงชราและมรณะนี้แลเปนดุจเกาะ  หาใชธรรมอ่ืนไม  ชน 
เหลาใด  รูนพิพานน้ันแลวเปนคนมีสติ  มีธรรมอันเห็นแลว  ดบักิเลส 
ไดแลว  ชนเหลาน้ัน  ไมตองตกอยูในอํานาจของมาร  ไมตองเดินไป 
ในทางของมารเลย. 
                                                                ๒๙/๘/๗๑ 
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        ถ.   ชนท้ังหลายกลาวา  มุนีมีอยูในโลก  ดังนี้  ขอน้ีเปนอยางไร   
เขาเรียกคนถึงพรอมดวยญาณ  หรือถงึพรอมดวยการเลี้ยงชีวิตวาเปนมุนี  
ปญหานี้ใครเปนผูทูลถาม  ?   พระบรมศาสดาทรงพยากรณวาอยางไร  ? 
        ต.  นันทมาณพเปนผูทูลถาม.  พระบรมศาสดาทรงพยากรณวา   
ผูฉลาดในโลกน้ี   ไมกลาวคนวาเปนมุนี   ดวยความเห็น   ดวยความสดับ 
หรือดวยความรู    เรากลาววา   คนใดทําตนใหปราศจากกองกิเลส   เปน 
ผูหากิเลสมิได   ไมมีความหวังทะยานอยากเที่ยวอยู    คนผูนั้นแลชื่อมุนี  
                                                                ๒๔๘๑ 
        ถ.  พระผูมีพระภาคตรัสเปนใจความวา  เราจักแสดงธรรมท่ีจะ. 
พึงเห็นไดดวยตนเองในอัตภาพนี้  เมื่อทราบแลวเปนผูมีสติ   ดําเนินขาม 
ความอยากอันเปนเครื่องติดอยูในโลกเสียได   นีต่รัสแกใคร  ?  ทําไมจึง 
ตรัสอยางนั้น  ? 
            ต.  ตรัสแกเมตตคูมาณพ.   เพราะเม่ือกอนท่ีพระองคจะตรัส 
เมตตาคูมาณพไดมาทูลถามปญหา   ขอใหพระองคทรงแกในเรื่องที่ผูมี  
ปญญารูแลวจะพึงขามพนหวงใหญ   คือ  ชาติ   ชรา   และโศกพิไรรําพัน 
เสียได   พระองคจึงตรัสอยางนั้น. 
                                                                ส.  ป. 
                                              ปริเฉทที ่  ๙ 
        ถ.  พระปุณณมันตานีบุตรปรากฏวาเปนยอดแหงพระธรรมกถึก 
ทานเคยสนทนาธรรมโดยเชิงปุจฉาวิสัชนากับใครบาง  ?   ยกเรื่องอะไร 
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ข้ึนซักถามกัน  ?  มูลเหตุที่จะสนทนากันข้ึนนั้น   มีอยางไร  ?      
         ต.  เคยสนทนาธรรมกับพระสารีบุตร.   ปุจฉาและวิสัชนากัน 
ดวยเรื่องวิสุทธิ  ๗  และอนุปาทาปรินิพพาน.   เหตุที่จะสนทนากันนั้น 
เพราะชั้นเดิมพระสารีบุตรยังไมรูจักกับทาน  เมื่อทราบขาวจากบริษัท 
ของทานซ่ึงมาเฝาพระศาสดา  และทลูสรรเสรญิอาจารยของตน  ใครจะ 
รูจักและวิสัชนาดวย   เผอิญคราวหน่ึงพระสารีบุตรไปเมืองสาวัตถีกับ 
พระศาสดา  พระปุณณะก็ไดมาเฝา   จึงไดพบกันและสนทนากัน  ดัง 
กลาวมา. 
                                                        ๒๔๗๓ 
        ถ.  พิธอุีปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา   ไมมีจํากัดอุปสัม- 
ปทาเปกขะวาเปนคนภูมิไหน  คําสวดก็ไมมีลดและเพ่ิม  ใชเต็มที่เหมือน 
กันหมด   สวนเอหิภิกขุอุปสัมปทา   ก็เห็นจะอยางเดียวกันกระมัง  หรือ 
ตางกันที่ตรงไหน  มีจํากัดเฉาะทานท่ีต้ังอยูในอริยภูมิเทาน้ันหรือปุถุชน 
ก็มีได  ถาหากมี  จงอางมาใหดูสักรูปหน่ึง  ? 
        ต.  ไมอยางเดียวกัน   ตางกันที่จํากัดอุปสัมปทาเปกขะ   คือ 
เอหิภิกขุอุปสัมปทาน้ัน  ถาอุปสัมปทาเปกขะเปนอเสขะ  พระวาจาที่ตรัส 
ก็ยกคําวา    เพ่ือจะทําท่ีสุดทุกขโดยชอบออกเสีย  ถาไมใชอเสขะก็ทรง 
ตรัสเต็มที่  ดังตัวอยางในการอุปสมบทของทานปญจวัคคีย   และการ 
อุปสมบทดวยวิธีนี้   ก็ไมจํากัดเฉพาะทานท่ีต้ังอยูในอริยภูมิ   แมปุถุชน 
ก็อุปสมบทได  เชนอุรุเวลกัสสปชฏิลเปนตน 
                                                        ๒๙/๘/๗๑  
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        ถ.  การอุปสมบทมีกี่ชนิด   คืออะไรบาง  ?   และเพราะทรงเห็น 
อํานาจประโยชนอยางไร   จึงทรงยกเลิกวิธีใหรับผูอุปสมบทโดยเอกชน 
เสีย  ?   
         ต.  การอุปสมบทมี   ๓  ชนิด   คือ   ที่ทรงรับเองเรียกเอหิภิกขุ -  
อุปสัมปทา   ที่ประทานใหพระสาวกรับผูอุปสมบทในสมัยที่   ๑   เรียก 
ติสรณคมนูปสัมปทา.  การท่ีทรงยกเลิกวิธีรับผูอุปสมบทในสมัยที่  ๒   
เรียกญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา.  การที่ทรงยกเลกิวิธีรับผูอุปสมบทดวย 
อํานาจบุคคลในสมัยที่  ๑  เสียนั้น    นาจะเห็นวาเพราะผูรบไมรูจักเลือก 
รับบุคคลเขาอุปสมบท   ทําใหเกิดความเส่ือมเสียแกหมูข้ึน   จึงทรง 
ประทานใหสงฆทสวัคครวมกันลงความเห็นในการรับ   และยกเลิกวิธีรับ 
ดวยอํานาจเอกชนเสีย   ถึงกระน้ันก็ยังทรงบัญญัติลักษณะท่ีจะรับผู  
อุปสมบทไวอีกมากมาย   เพื่อจะปองกันความเสียหายแกหมู. 
                                                        ๒๔๗๕ 
        ถ.  การแสดงธรรม   ถามุงแสดงใหชุมนุมชนรูและเขาใจงาย 
หายสงสัย   รูจักคาของพระพุทธศาสนา   เกิดความนิยมในศาสนปฏิบัติ  
ได  นับวาสมแกความเปนธรรมกถึก   คุณขอน้ีพุทธบริษัท  ๔  ครั้ง 
พุทธกาลใครไดรับยกยองบาง  ? 
        ต.  ฝายภิกษุ  พระปณุณมันตานีบุตร  ฝายภิกษุณี  นางธรรม- 
ทินนาเถรี   ฝายอุบาสก  จิตตคฤหบดี   อนาคามิอริยสาวก   ฝายอุบาสิกา 
นางขุชชุตตราโสดาบันอริยสาวิกา. 
                                                        ๒๙/๘/๗๑     
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        ถ.  อุปสมบทอยางไหน  ชื่อวาอัฏฐวาจิกูปสมบท   ?  อุปสมบท 
ดวยใหรับครุธรรม  ๘  ประการถูกไหม  ?     
        ต.  อุปสมบทท่ีพระองคทรงอนุญาตใหสงฆทั้ง  ๒  ฝาย  สวด  
ญัตติจตุตถกรรม  แกนางสิกขมานาผูสมมติแลว  ใหเปนภิกษุณี  คือดวย 
ญัตติจตุตถกรรมวาจาฝายภิกษุณีสงฆ  ๑  ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจาฝาย 
ภิกษุสงฆ  ๑  รวมเปน  ๘  กรรมวาจาชื่อวาอัฏฐวาจิกูปสมบท.  ไมถูก. 
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  การบรรพชาอุปสมบท  แมในยุคเม่ือพระผูมีพระภาคยังทรง 
พระชนมอยู   ก็มีการเปลีย่นแปลงกันเรื่อย ๆ  มา  จนถึงตองอุปสมบท 
ดวยญัตติจตุตถกรรม  ดูไมยืนที่   ทําไมจึงเปนเชนนั้น   เมื่อจะทรงบัญญัติ  
อยางไหนก็ใหคงอยูอยางนั้น   ไมไดหรือ   หรือจะมีการขัดของอยางไร  ? 
จงแสดง. 
        ต.  เรื่องท่ีจะทําใหยืนที่ไมไดอยูเอง   เพราะเกี่ยวดวยการ 
ปกครอง  ลองนึกดูเถิดวา   ในชั้นตนมีแตพระพุทธเจาพระองคเดียว 
ใครจะบวชก็ตองบวชกับพระพุทธเจาพระองคทรงเอง  ถาจะไมบวชกับ 
พระพุทธเจา  ถาทางไกลก็ลําบาก   จึงทรงอนุญาตใหพระสาวกรับบวชได  
พระพุทธเจา   ถาทางไกลก็ลําบาก  จึงทรงอนุญาตใหพระสาวกรับบวชได 
แตยังเปนไปในวงแคบไมกวางพอ   และก็ทําเปนเพียงเอกชน   ครั้นจะ 
ในหลายรูปตามชวยกัน  ก็ยังมีพระสาวกไมเพียงพอ   ตอมามีพระสาวก 
มากข้ึน  การปกครองก็ตองขยายข้ึน   เชนในเบ้ืองตนปกครองเพียง  
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๒-๓  รูป  ตอมาก็มากข้ึน ๆ  จนมีจํานวนรอยจํานวนพัน  เมื่อเปนเชนนี้    
จะดูแลคนเดียวก็จงไมทั่วถึง   จึงทรงบัญญัติ   และอนุญาตใหบวชดวย 
ญัตติจตุตถกรรมในทามกลางสงฆเพ่ือมอบใหสงฆเปนใหญ  ในกิจที่    
สําคัญอันเกี่ยวเนื่องดวยการปกครอง   และเพ่ือจักชวยกันพิจารณาผูที่จะ 
เขามาอยูในหมูวาจักสมควรอยางไร   เพราะเหตุนี้   การบรรพชาอุปสมบท 
จึงไดเปลี่ยนแปลงกนัเรื่อยมาตามคราวตามสมัย   จะทรงต้ังใหยืนที่อยู  
ต้ังแตในเบื้องตนไมได. 
                                                                ส. ป. 
                                          ปริเฉทที่  ๑๐ 
        ถ.  เม่ือพระศาสดาไดตรัสรูแลว   ไดเสด็จตรงไปประกาศพระ- 
ศาสนาในกรุงกบิลพัสดุหรืออยางไร   พระเจาสุทโธทนะผูพระราชบิดา 
จึงทรงทราบวา   พระราชโอรสของพระองคไดตรัสรูธรรมพิเศษ  ? 
        ต.  ไมไดเสด็จตรงไปกบิลพัสดุกอน   ไดเที่ยวไปประกาศพระ 
ศาสนาในชนบทอ่ืน ๆ  จนมีผูเลื่อมใสพากันอุปสมบทในสํานักของ 
พระองคมากแลว  จึงไดเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ.  ในเวลาที่พระองคได  
เสด็จเที่ยวประกาศพระศาสนาอยูนั้น   คราวที่เสด็จไปประกาศในกรุง 
ราชคฤห   กติติศัพทฟุงเฟองไปในชนบทท่ีใกลเคียง   นั่นแลพระเจา 
สุทโธทนะจึงทรงทราบ. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  เม่ือพิจารณาดู   พระพุทธเจาเม่ือไดตรัสรูแลว  นาจะรีบไป   



แบบประกอบนักธรรมเอก - ประมวลปญหาและเฉลย พุทธานุพุทธ - หนาท่ี 67 

โปรดในสกลุของพระองคกอน  เพราะเปนผูมีอุปการคุณมาก   แตนี่หา  
เปนเชนนั้นไม   กลับไปทางโปรดผูอ่ืนกอน   ขอน้ีเปนเพราะเหตุไร  ?   
        ต.  นั่นแลเม่ือนึกดูเผิน ๆ  ก็นาจะเปนอยางนั้น  แตถาพิจารณา 
ดูใหละเอียดลงไปแลว   ถาพระองคจะมุงไปโปรดสกุลของพระองคกอน 
อาจไมไดผล  เพราะพระเจาสุทโธทนะเลาก็เปนพระราชบิดา   ยากท่ีจะ 
เชื่อบุตรอยางงาย ๆ  ในเมื่อคุณยังไมปรากฏชัด  แมพระพุทธองคจะไป 
ทรงสอน  เชือ่วาพระราชบิดาก็คงไมยินดีฟง  ถาเปนเชนนี้   พระศาสนา 
ก็แพรหลายไดยาก   เพราะคุณคาของพระศาสนาไมปรากฏ   พระพุทธเจา 
จึงไปเท่ียวประกาศในที่อ่ืน ๆ  จนทําใหผลปรากฏเดนชัดเพียงพอแลวจึง 
เสด็จไป   และกอนท่ีจะเสด็จไปโปรดสกุลของพระองค   ก็ทรงพิจารณา 
กอนแลววา   พระพุทธะที่เปนอดีตลวงมาแลวทานทําอยางไร   ตรงไป 
ยังสกุลทีเดียวหรืออยางไร   ก็ทรงทราบไดโดยแจงชัดวา  ทานไมไดตรง 
ไปสกุลทีเดียว   ไปโปรดที่อ่ืน ๆ  ใหคุณปรากฏเพียงพอกอนจึงเสด็จไป 
ภายหลัง  พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคก็ทรงดําเนินตามปฏิปทาน้ัน  จึง 
เสด็จไปสูสกุลภายหลัง . 
                                                                ส.  ป. 
        ถ.  พระพุทธเจาของเราทั้งหลาย   กอนท่ีจะเสด็จไปสูสกุลของ 
พระองค  พระองคไดทรงดําริข้ึนเองหรือ  ๆ  ใครเชิญใหไป ? 
        ต.  ในชัน้ตนพระองคไดทรงดําริเอง   แตเสด็จไปยังไมทันถึง 
พอเสด็จไปถึงกรุงราชคฤห  พระเจาสุทโธทนะทรงทราบขาวกอน  จึง 
ใชใหกาฬุทายีอํามาตยไปเชิญเสด็จมากรุงกบิลพัสดุ. 
                                                                ส.  ป. 
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        ถ.  เม่ือตอนแรกท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จเขาไปกรุงกบิลพัสดุ  
ไดทรงแสดงพระธรรมเทศนาอะไรแกพระเจาสุทโธทนะ  และพระนาง 
มหาปชาบดีโคตมี  ?  ที่ไหน ?   
        ต.  ไดทรงประกาศสุจริตธรรมแกพระเจาสุทโธทนะและพระ- 
นางมหาปชาบดีโคตมี   ใหไดรับความเชื่อความเลื่อมใส.   ที่นโิครธาราม. 
                                                                ส.  ป. 
        ถ.  นันทกุมารท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพามาบวชน้ัน  เปน 
บุตรของใคร  ?  เกี่ยวของอะไรกับพระพุทธเจาอยางไรบาง  ?  เมื่อบวช 
แลวก็ปรากฏวาใครจะสึก   แตพระองคทรงแกดวยวิธีไหนจึงอยูได  ? 
และการที่อยูตอไปไดผลอยางไรบาง  ? 
        ต.  เปนพระราชโอรสของพระเจาสุทโธทนะและพระนางมหา- 
ปชาบดีโคตมี.   เกี่ยวของโดยฐานเปนนองรวมพระราชบิดาเดียวกัน 
แตตางพระมารดา.   เม่ือบวชแลวใครจะสึก   เพราะการท่ีจะเขามาบวช 
นั้นมิใชมาบวชดวยศรัทธา บวชเพราะจําใจ   เน่ืองจากความเคารพใน 
พระศาสดาผูเปนพระเจาพ่ี   และเมื่อจะมาก็กําลังจะทํางานมงคลกับนาง 
ชนบทกัลยาณี   เมื่อบวชแลวจึงหวนคิดถึงเปนอยางยิ่ง   ใครจะสึก   เมื่อ 
พระพุทธเจาทรงทราบ  จึงทรงพาไปใหเห็นหญิงท่ีงาม  ๆ  กวาน้ัน 
ภายหลังพระนนทเห็นวา   เรื่องของความรักไมมีที่สิ้นสุดจึงเกิดเบ่ือ. 
ตอมาทานเปนผูไมประมาทบําเพ็ญเพียร  ก็ไดบรรลุพระอรหัตตผล. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.พระราหุลพุทธชิโนรส   เห็นจะเคยพูดปดจนติดปาก  ไม 
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เชนนั้นไฉนพระผูมีพระภาคจะตรัสสอนใหเห็นโทษของการพูดมุสา  ถา 
จะไมแกลงใสความพระอรหันต  จะบรรยายวาอยางไร ?    
        ต.  บรรยายวา   การที่พระองคตรัสสอนใหเห็นโทษของการพูด 
มุสา  มิใชเพราะทานเคยพูดมาจนติดปาก   เปนแตตรัสสอนใหทานได 
ศึกษาโดยทั่วถึงในธรรมประเภทน้ัน  ๆ  แมในธรรมท้ังหลายอ่ืนนอกจาก 
นั้น  ก็ไดตรสัสอนทานเปนอันมากเหมือนกัน  ซึง่เปนธรรมดาของทาน 
ผูเปนบัณฑิต  ยอมไมอ่ิมไมเบื่อตอธรรมคําส่ังสอน  ดังพราหมณไมอ่ิม 
ไมเบื่อตอกองแหงมนตฉะนั้น   และปรากฏวาทานเปนผูใครตอการศึกษา 
จริง ๆ  ไมมพีระสาวกองคไหนเทียมถึง   ซึ่งภายหลังไดรับยกยองจาก 
พระศาสดาวาเปนเอตทัคคะในทางนี้. 
                                                                ๒๔๖๙ 
        ถ.  ทานองค๑กับพระรัฏฐปาละ  ใครอุปสมบทกอน  จงตอบ 
อางหลัก  ?  
        ต.  พระราหุลอุปสมบทกอน  อางหลักเม่ือครั้งพระศาสดา 
ประทับอยูในกรุงกบิลพสัดุ  พระเจาสุทโธทนะทรงพระโทมนัสเปนอัน 
มาก  เหตุพระนนทและพระราหุลออกบวชโดยไมไดทรงอนุญาต   สลด 
พระหฤทัยวาจะไมมีผูสืบพระวงศตอไป   และทรงพระปรารภถึงทุกขอัน 
จะพึงมีแกมารดาบิดาสกุลอ่ืน  ในเวลาเมื่อบุตรออกบวช  จึงเสด็จไปเฝา 
พระศาสดาทูลขอพรวา   อยาใหภิกษุทั้งหลายบวชบุตรที่มารดาบิดายังไม 
ไดอนุญาตตอไป   พระศาสดาก็ทรงอนุมัติตามท่ีทูลขอ   สวนพระ- 
 
๑.  หมายเอาพระราหุล  เพราะเปนปญหาติดตอกันจึงต้ังคําถามเชนนั้น.  ส.  ป. 
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รัฏฐปาละกอนแตจะอุปสมบท  พระองคตรัสใหขออนุญาตจากมารดา   
บิดากอน  เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงไดอุปสมบท.   
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  พระราหุลบรรลพุระอรหัตตผล  โดยฟงธรรมอะไร  ?   จาก 
ใคร  ? 
        ต.  พระราหุลไดสดับพระโอวาทของพระศาสดา   ซึ่งทรงสั่งสอน 
ในทางวิปสสนา  คลายโอวาทท่ีตรัสสอนพระปญจวัคคย  แปลกแตทรง 
ยกอายตนะภายนอกภายในเปนตน   ข้ึนแสดงแทนขันธ  ๕  เทาน้ัน. 
                                                        ๒๔๘๒ 
                                        ปริเฉทที่   ๑๑ 
        ถ.  การประพฤติตนเปนคนด้ือดานหัวแข็ง   วายากสอนยาก  ไม 
ยอมลงใคร   เปนการลําบากแกการปกครองไมนอย   ครั้งพุทธกาลมีใคร 
เปนเชนนั้นบาง  ?  และแกกันไดดวยวิธีอยางไร  ? ทําไฉนจะไมถูกติใน 
เพราะขอน้ี  ?   มีใครเปนตัวอยาง  ?  จงอางมา. 
        ต.  มีพระฉันนะ.  แกกันไดดวยวิธีลงพรหมทัณฑในเมื่อพระ- 
ศาสดาเสด็จปรินิพพานแลว  คือทานปรารถนาจะเจรจาทําเชนไรก็ตาม 
ใจ  ไมตองวากลาว  ไมตองใหโอวาท   ไมตองสั่งสอน   ภายหลังทานเกิด 
ความสังเวชสลดใจ  ละพยศอันนั้นเสีย  กลับเปนคนดี   ถาจะไมถูกติใน 
เพราะขอน้ี  ก็ตองประพฤติตนไมเปนคนหัวด้ือหัวรั้น  วางาย  สอนงาย 
เชื่อฟงคําส่ังสอนของผูอ่ืน  มีปกติออนนอมไมถือตัว.  มีพระราธะเปน 
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ตัวอยาง.   
        ถ.  ในคราวท่ีพระอานนท   อันสงฆคัดเลือกเขาบรรจุใน 
ตําแหนงพุทธอุปฏฐาก  ทานเล็งเห็นความเสียหายและอํานาจประโยชน 
อยางไรจึงทูลขอพร  ๘  ประการ ?  และเพราะขอนั้นแสดงวาทานเปน 
คนเชนไร  ?   
         ต.  ทานเล็งเห็นความเสียหายและอํานาจประโยชน  ดังน้ี   ถา 
ทานจักไมไดพร  ๔  ขอขางตน  จักมีคนพูดวา  พระอานนทไดลาภอยาง 
นั้น  ๆ  จึงบํารุงพระศาสดา  การบํารุงอยางนั้นจะหนักหนาอะไร  ถาจัก 
ไมไดพร  ๓  ขอเบื้องปลาย  จักมีคนพูดวา  พระอานนทบํารุงพระศาสดา 
ทําอะไร  เพราะพระองคไมทรงอนุเคราะหแมดวยกิจเทาน้ี   ถาทานจัก 
ไมไดพรขอสุดทาย   จักมีผูถามทานในท่ีลับหลังพระองควา  ธรรมน้ี 
พระองคทรงแสดง  ณ  ทีไ่หน  ถาทานบอกไมได   เขาจะวาทานไมรู 
แมแตเรื่องเทาน้ี   ไมละพระศาสดาเท่ียวตามเสด็จอยู   ดุจเงาตามตัวส้ิน 
กาลนานเพราะเหตุไร   และขอน้ันแสดงวาทานเปนคนมีสติรอบคอบใน 
เหตุการณทั้งปวงท่ีเกี่ยวแกทานและคนอ่ืนเปนอยางดี. 
                                                                ๒๔๖๘ 
        ถ.  พระอานนทเถรเจา   ไดสําเร็จพระอรหัตตดวยเจริญกัมมัฏ- 
ฐานบทไหน.  พุทธศกลวงแลวเทาไร  ?   และควรจะกลาวไดวาทาน 
สําเร็จพระอรหัตตดวยอิริยาบถไหนจึงจะถูก  ? 
        ต.  ดวยเจริญกายคตาสติกัมมัฏฐาน  พุทธศกลวงแลว  ๓  เดือน 
จะกลาววาทานไดสําเร็จพระอรหัตต   ในอรยิาบถนั่ง  นอน  ยนื  เดิน 
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อยางใดอยางหนึ่งน้ันมิได  เพราะทานไดบรรลุธรรมวิเศษในระหวาง  
อิริยาบทท้ัง  ๔  ควรกลาววาทานสําเร็จพระอรหัตตในระหวางอิริยาบท 
ทั้ง  ๔  นั้นแลจึงจะถูก.   
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  บรรดาพระสาวก   องคไหนไดบรรลกุิเลสนิพพานและขันธ- 
นิพพานแปลกวาเพ่ือน  ?  และแปลกอยางไร  ?  จงแถลงมา. 
        ต.  พระอานนท.  นบัวาทานไดบรรลุนิพพานท้ัง  ๒  นั้นแปลก 
กวาเพ่ือน  คือทานไดกิเลสนิพพานในระหวาง  ๔  อิริยาบถ  จะวา  เดิน 
ยืน  นั่ง   นอน  ก็ไมไดทัง้น้ัน  เพราะเวลานั้นทานทําความเพียรจัด  ดวย 
อํานาจความอยากคือตัณหา  จึงไมไดบรรล ุ  ทานคิดจะพักผอนรางกาย 
พอยกเทาท้ัง  ๒  ข้ึนจากพ้ืน  เอนองคลงเหนือเตียง   เศียรยังไมทันถึงเขนย 
ก็ไดบรรลกุิเลสนิพพานในระหวางน้ัน   ไมมีโวหารวาทานไดบรรลใุน 
อิริยาบถไหนแน   จึงเรียกวาในระหวาง  ๔  อิริยาบถ   สวนทานดับขันธ- 
นิพพานก็แปลกอีก  ในอรรถกถาธรรมบทเลาวา   ทานนิพพานบนอากาศ 
อธิษฐานในสรีระตกลงใน  ๒  ฝงแมน้ําโรหิณีฝงละซีก  เพราะปรากฏวา 
ชาวบาน  ๒  ฝงนั้น   ตางอยากใหทานนิพพานในฝงของตน  ทานจึงได 
ทําเชนนั้น  เพ่ือความเสมอภาคกัน  ทานนิพพานแปลกกวาเพ่ือนดังน้ี. 
                                                        ๒๔๗๐ 
        ถ.  ในปกรณปรากฏวา   พระศาสดาประกาศแกพระอานนทให 
ลงพรหมทัณฑแกพระฉันนะ  ชวนใหเขาใจวา  ในกาลภายหลัง  ทาน 
พระฉันนะคงไดบรรลุมรรคผล  แตทานจะไดบรรลุมรรคผลเพราะฟง   
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พระธรรมเทศนาชื่ออะไร  ?  ทานองคไหนเปนผูแสดง ?  
        ต.  เพราะไดฟงพระธรรมเทศนาชื่อกัจจายนสูตร  อันทานพระ 
อานนทเปนผูแสดงใหฟง.   
                                                        ๒๔๗๐ 
        ถ.  การประพฤติเปนคนวายากสอนยาก  ดือ้ดานหัวแข็ง  เปน 
การลําบากแกการปกครองมิใชนอย  ครั้งพุทธกาลมีใครประพฤติเชนนั้น 
บาง ?  ใครเปนผูแกไข  ?  และแกไขดวยวิธีไร  ?   ถาประสงคจะหลบ 
หลีกจากการถูกติเพราะขอน้ี   จะประพฤติเชนไร  ?   มีใครเปนตัวอยาง  ? 
        ต.  มีพระฉันนะ.  พระสงฆเปนผูแกไข   ทานแกดวยวิธีลง 
พรหมทัณฑ   ในเมื่อพระศาสดาทรงปรินิพพานแลว   ถาประสงคจะพน 
จากการถูกติในขอน้ี   ก็ตองประพฤติตนเปนคนไมหัวด้ือหัวรั้น  วางาย 
สอนงาย   เชือ่ฟงคําส่ังสอนของผูอ่ืน  มีปกติออนนอมไมถือตัว.  มีพระ 
ราธะเปนตัวอยาง. 
                                                ๒๘/๘/๒๔๗๑ 
        ถ.  พระสาวกแตกอนเมื่อจะออกบวช  มกัมีพวกออกบวชตาม 
รวมเปนคณะดวย   สวนพระอานนทออกบวชรวมกับคณะใคร  ?  กี่องค 
ดวยกัน  ?  คือใครบาง  ?  และไดดีทุกองค  หรือมีใครเสียบาง  ? 
        ต.  พระอานนทออกบวชรวมกับคณะศากยะ  ๖  รูปดวยกนั  คือ 
ภัททิยะ  อนุรุทธะ  ภัคคุ   กิมพิละ  เทวทัตต   และอุบาลีกัลบกอีก  ๑ 
รวมเปน  ๗   นอกจากพระเทวทัตต   ไดดีทุกองค  สวนพระเทวทัตตนั้น 
ไมไดบรรลมุรรคผลอันใด  และซํ้าทําตนใหเปนขาศึกตอพระศาสนาดวย. 
                                                        ๒๔๗๓ 
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        ถ.  เม่ือพระศาสดาประทับอยูที่อนุปยนิคมของมัลลกษัตริยนั้น  
มีใครมาขอบรรพชาอุปสมบทบาง  ?  และทานเหลาน้ันไดบรรลุมรรคผล 
ทั้งหมดหรือ  ๆ  วายกเวนใครบาง  ?   เพราะเหตุไร  ?     
        ต.  มชีาวศากยะ  ๕  คือ  ภัททิยะ  อนุรุทธะ  อานันทะ  ภัคคุ 
กิมพิละ   ชาวโกลิยะ  ๑ คือ  เทวทัตต  กับทั้งนายภูษามาลาชื่ออุบาลี  ๑ 
รวมเปน  ๗  พรอมใจกันเขาไปเฝาทูลขอบรรพชาอุปสมบท   เม่ือได 
บรรพชาอุปสมบท   ไดบรรลุมรรคผลดวยกันทั้ง  ๖  เวนแตพระเทวทัตต 
รูปเดียว   ซึ่งถูกลาภสักการะครอบงําจิต  ประพฤติวิปริตนอกธรรมนอก 
วินัย  ทําตนใหเปนขาศึกตอพระศาสนา. 
                                                        ๒๔๗๗ 
        ถ.  เม่ือพระบรมศาสดาเสด็จอยูที่อนุปยนิคม   ของมัลลกษัตริย 
มีใครบางที่พากันเฝาขอบรรพชาอุปสมบท  ?  และปรากฏในกาลตอมา 
วา  ไดโลกุตตรผลทั้งหมดหรืออยางไร  ?  จงแสดงเหตุดวย. 
        ต.  มีเจาศากยะ  ๕  พระนามวา  ภัททิยะ  อนุรุทธะ  อานนท 
ภัคคุ  กิมพิละ   กับเจาโกลิยะ  ๑  คือเทวทัตต  ทั้งนายภูษามาลาชื่ออุบาลี 
อีก  ๑  รวมเปน  ๗  พากนัมาเฝาขอบรรพชาอุปสมบท   และปรากฏใน 
กาลตอมาวา   ไดโลกุตตรผลเพียง  ๖  ยกเวนแตพระเทวทัตตเทาน้ัน  ได 
โลกิยฌานแลวกลับเส่ือมเสีย   พระถูกลาภสักการะครอบงําจิต   ประพฤติ 
วิปริตผิดจากพระธรรมวินัย  ประทุษรายตอพระบรมศาสดา  และทํา 
สังฆเภท  อันเปนเหตุตัดทางแหงมรรคผล  ที่นาจะไดในปจจุบันนั้นดวย. 
                                                        ๒๔๘๐ 
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        ถ.  ภิกษุเปนผูถึงพรอมดวยมรรยาท   ยอมสามารถยังสกุลให 
เกิดความเลื่อมใสนับถือ  ชื่อวาเปนศรีของพระพุทธศาสนา  พระบรม-  
ศาสดาทรงยกยองใครเปนเอตทัคคะในทางนี้  ?  จงแสดงความดีของทาน 
ที่เปนเหตุอยางนั้น   อันสมควรเปนแบบมาดวย ?   
        ต.  พระกาฬุทายี   ความดีของทาน  คือไดกราบทูลเชิญเสดจ็ 
พระบรมศาสดามายังกรุงกบิลพัสดุ  ใหพระเจาสุทโธทนะพระพุทธบิดา 
ไดทรงทัศนาการและสดับพระธรรมเทศนาสมพระราชประสงค  ซึ่งทรง 
คอยหายมาหลายคราวแลว  นี้ไดในมรรยาทของภิกษุขอวา  ใหปฏิญญา 
อันเปนธรรมแกสกุลไวแลว   ทําใหสมจริง  ไมชือ่วายอมตัวลงใหสกุล 
ใชสอย  เพราะเปนกิจพระศาสนา   นอกจากน้ีพระกาฬุทายียังเปนผูรูจัก 
กาละเทศะ   และฉลาดหรือสามารถในการทูลโดยอุบายอันแยบคายอีก 
ดวย. 
                                                        ๒๔๘๑ 
        ถ.  พระปุณณมันตานี  เปนยอดแหงธรรมกถกึ   สมารถ 
บรรยายธรรมใหผูฟงรูแจงเห็นจริง   ทานเคยใหโอวาทแกเพ่ือนพรหม- 
จารีรูปหน่ึง   จนเกิดดวงตาเห็นธรรม   สพรหมจารีรูปนั้นตอมาไดเปน 
พุทธสาวกสําคัญ   ใหระบุชื่อสพรหมจารีรูปนั้น  ? 
        ต.  พระอานนท                          
                                                        ๒๔๘๒ 
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                                        ปริเฉทที่  ๑๒  
        ถ.  พระโสณโกฬิวิสะ   พยากรณพระอรหันตวาอยางไร  ?  จง 
แสดงแตโดยยอ.   
        ต.  ทานพยากรณวา  ภิกษุผูอรหันตนั้น  นอมเขาไปแลวใน 
คุณ  ๖  สถาน  คือ   นอมไปแลวในบรรพชา  ออกไปจากกาม  ๑  ใน 
ที่สงัด  ๑  ในความสํารวมไมเบียดเบียน  ๑  ในความสิ้นแหงความ 
ถือม่ัน  ๑  ในความส้ินแหงความอยาก  ๑ ในความไมหลง  ๑  นี ้
เปนใจความโดยยอ. 
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  พระโสณะ  มีชื่อพองกัน  ๒  องค  ในราชชื่อพระอสีติมหา- 
สาวก  องคไหนเปนเอตทัคคะในทางไร  ?  ทานบวชในสํานักใคร  ?  ขอ 
ทราบชาติภูมิของทานดวย. 
        ต.  พระโสณะมีชื่อพองกัน  ๒  องค  แตมีคําหลังชื่อตางกัน  คือ 
ชื่อโสณโกฬวิิสะองค  ๑  ชื่อโสณกุฏิกณัณะองค  ๑  พระโสณโกฬิวิสะ 
เปนเอตทัคคะทางปรารภความเพียร  บวชในสํานักพระบรมศาสดา 
ชาติภูมิอยูกรุงราชคฤห   สวนพระโสณกุฏิกัณณะ  เปนเอตทัคคะทาง 
มีวาจาไพเราะ  บวชในสํานักพระมหากัจจายนะ   ชาติภูมิอยูเมือง 
กุรรฆระในอวันตีชนบท. 
                                                        ๒๔๗๓ 
        ถ.  พระโสณกุฏิกัณณะ  ตามประวัติของทานวา  กวาจะ 
อุปสมบทไดตองกินเวลาถึง   ๓  ป  เพราะความขัดของอยางไรหรือ 
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จึงชาถึงเพียงนั้น  ?  และเน่ืองจากขอนี้   สมเด็จพระชินสีหไดทรงแกไข  
พระบัญญัติอยางไรบาง  ?   
        ต.  เพราะขัดของดวยปริสสมบัติ  กวาพระมหากัจจายนะผูเปน 
พระอุปชฌายะจะหาพระรวบรวมจนครบคณะเปนทศวรรคได  จนลวง 
ไปถึง  ๓ ป  ดวยเหตุวาประเทศน้ันเปนปจจันตประเทศขาดแคลน 
ดวยพระสงฆ   เนื่องดวยเหตุนี้   สมเด็จพระชินสีหจึงทรงอนุญาต 
ผอนปรนพระวินัยปญญัติบางขอ   ที่ไมสะดวกแกประเทศเชนนั้น  ม ี
การอุปสมบทเปนตน   สวนการอุปสมบทที่ไดทรงผอนลงน้ัน  ก็คือ 
ใหพระสงฆมีจํานวนเพียง  ๕  รูปเขากันเปนคณะปญจวรรคใหอุปสมบท 
กุลบุตรได  ไมตองถึง  ๑๐  รูป  ดังนี้. 
                                                        ๒๔๗๒ 
        ถ.  พระสาวกชื่ออะไร  ?  เปนรูปแรกไดอุปสมบทในปจจันต- 
ชนบท  และไดรับความไมสะดวกอยางไร  ?  จนเปนเหตุใหพระบรม- 
ศาสดาทรงผอนในการอุปสมบท. 
        ต.  พระสาวกชื่อโสณกุฏิกัณณะ  ไดอุปสมบทในปจจันต- 
ชนบทเปนรปูแรก   ไดรบัความไมสะดวก   คือทานบรรพชาเปน 
สามเณรแลวเริ่มจะอุปสมบท   ทานมหากัจจายนะแสวงภิกษุเขา 
เปนสงฆกวาจะครบ  ๑๐  รูปได  เวลาลวงไป  ๓  ป  พระบรมศาสดา 
ทรงทราบความขัดของไมสะดวกอยางนี้   จึงทรงอนุญาตการให 
อุปสมบทในปจจันตประเทศ  มีภิกษุเพียง  ๕  รูปเขาเปนสงฆก็ให 
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อุปสมบทได.    
                                                ๒๔๗๐ 
        ถ.  เหตุคือความเส่ือมที่จะใหคนออกบวช  ซึง่พระเจาโกรัพยะ 
ตรัสถามพระรัฏฐปาละวาอยางไร  ?  ทานถวายวิสัชนาวาอยางไร  ?  
        ต.  พระเจาโกรัพยะตรัสถามถึงเหตุที่จะใหคนออกบวช  คือ 
แก  ๑  เจ็บ  ๑  สิ้นโภคทรัพย  ๑  สิ้นญาติมิตร  ๑  ทานถวายวิสัชนา 
ดวยแสดงธัมมุทเทศ  ๔  ขอ  คือ  ๑.  โลกคือหมูสัตวอันชราผูนํา  ๆ  เขา 
ไปใกล  ไมยัง่ยืน   ๒.  โลกไมมีผูปองกัน   ไมเปนใหญเฉพาะตน 
๓.  โลกไมมีอะไรเปนของ  ๆ  ตน  จําตองละท้ิงสิ่งทั้งปวงไป  ๔.  โลก 
พรองอยูเปนนิตย  ไมรูจักอ่ิม   เปนทาสตัณหา. 
                                                ๒๔๗๔-๒๔๘๑ 
        ถ.  อยากไดชื่อพระอสีติมหาสาวก  ๘๐  องค  ซึ่งข้ึนตนดวย 
อักษร  อ  วาจะมีสักกี่รูป   ขอใหรวบรวมสงมา   ถาองคไหนเปน 
เอตทัคคะทางไหน  ก็หมายเหตุมาดวย ? 
        ต.  ตามบัญชีรายชื่อพระอสีติมหาสาวกในพุทธประวัติ   เฉพาะ 
ทานท่ีมีชื่อซ่ึงข้ึนตนดวย  อ  อักษรนั้น  มีเพียง  ๑๒  รูป  คือ  พระ 
อัญญาโกณฑัญญะ  ซึ่งเปนเอตทัคคะทางรัตตัญู  ๑  พระอุรุเวล- 
กัสสปะ   ซึ่งเปนเอตทัคคะทางมีบริวารมาก  ๑  พระอุบาลี   ซึ่งเปน 
เอตทัคคะทางทรงพระวินัย  ๑  พระอานนท  ซึ่งเปนเอตทัคคะทางพหุสูต 
มีคติ  มีสติ  มีธิติ  เปนอุปฏฐาก  ๑  พระอนุรุทธะ  ซึ่งเปนเอตทัคคะ 
ในทางทิพพจักขุ  ๑  พระอุปเสนะวังคันตบุตร   ซึ่งเปนเอตทัคคะใน  
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ทางนํามาซึ่งความเลื่อมใสโดยรอบ  ๑  พระอัสสชิ  ๑  พระอชิตะ  ๑  
พระอุปสีวะ  ๑  พระอุทยะ  ๑  พระอุปวาณะ  ๑  พระอังคุลิมาละ  ๑   
๖  รูปหลังน้ีไมปรากฏวาเปนเอตทัคคะในทางไหน.   
                                                        ๒๔๗๒ 
        ถ.  จํานวนมหาสาวก  ๘๐  องค  มีปรากฏในยุคอรรถกถา 
แลว  แตทานก็มิไดระบุชื่อไว  ภายหลังตางจัดชื่อเขาไวครบจํานวน 
แตก็ไมมีหลักเกณฑอีก   เพ่ือปองกันความฟนเฝอในเรื่องนี้   สมเด็จ 
พระมหาสมณเจา  ไดทรงต้ังเกณฑไวอยางไร  ? 
        ต.  พระองคไดทรงต้ังเกณฑดังน้ี  คือนับพระสาวกท่ีเปนเอต- 
ทัคคะเปนหลักแลว  สงเคราะหพระสาวกที่เปนสหจรเขาดวย  เชน 
พระอัญญาโกณฑัญญะเปนเอตทัคคะ   สงเคราะหพวกอีก  ๔  เขาดวยกัน 
พระอุรุเวลกัสสปะเปนเอตทัคคะ  สงเคราะหพระกัสสปนองชายอีก  ๒   
เขาดวย   พระโมฆราชเปนเอตทัคคะ   สงเคราะหพระคณะเดียวกัน 
อีก  ๑๕  เขาดวย   นี้เปนเกณฑหน่ึง   อีกเกณฑหน่ึง   สงเคราะหพระ 
สาวกท่ีมีชื่อครั้งปฐมโพธกาลแตที่ไมไดเปนเอตทัคคะ  คือ  พระยสะ 
กับสหายอีก  ๔  โดย  ๒  เกณฑนี้ไดพระสาวกเอตทัคคะ  ๔๑  พระ 
สาวกสหจร  ๒๓  พระสาวกในปฐมโพธิกาล  ๑   สหจร  ๔  รวม 
เปน  ๖๙  อีก  ๑๑  องคนั้น  เปนพระสาวกท่ีจัดเขาโดยหาเกณฑมิได 
แตมีชื่อระบุไวในมัชฌิมโพธิกาลบาง   ในปจฉิมโพธิกาลบาง  ดังน้ี. 
                                                        ๒๔๗๐ 
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                                      หมวดเบ็ดเตล็ด     
        ถ.  การปกครองหมูคณะตองเนื่องดวยอํานาจ   อาชญา  ก็แล    
พระพุทธเจาทรงปกครองภิกษุสงฆโดยวิธีนี้หรือไม  ?  อยางไร  ? 
        ต.  การปกครองหมูคณะตองเนื่องดวยอํานาจอาชญาก็จริง  แต 
พระพุทธเจาทรงปกครองภิกษุสงฆ   หาไดใชอํานาจอาชญาอยางฝาย 
บานเมืองไม  ทรงมอบใหสงฆเปนใหญเสียโดยมาก   เชนในการรับ 
ผูมุงอุปสมบท  สวนในการบัญญัติสิกขาบทซ่ึงเรียกวาวินัย   กท็รง 
อาศัยอํานาจประโยชน  ๑๐  ประการ   และทรงบัญญัติข้ึนดวยความเห็น 
ชอบของสงฆมิไดทรงโดยพลการ   และวิธีการปรับอาบัติแกผูดื้อดาน 
ก็ทรงใหเปนหนาที่ของสงฆโดยเฉพาะ   ทั้งน้ีจึงเห็นวา   พระพุทธเจา 
มิไดใชอํานาจอาชญาปกครองภิกษุสงฆอยางฝายบางเมือง. 
                                                        ๒๔๓๕ 
        ถ.  จงอธิบายวิธีการปกครองและลัทธิศาสนา   ของประชุมชน 
ในชมพูทวีป   กอนแตกาลแหงพระพุทธเจาทรงอุบัติ  ? 
        ต.  ชมพูทวีป  คือประเทศอินเดียในปจจุบันน้ี  เปนประเทศท่ี 
เจริญรุงเรืองกวาประเทศท่ีใกลเคียงในสมัยกอนพุทธกาล  แตเมื่อ 
วาถึงการปกครองประเทศแลว   ชมพูทวีปมิไดตกอยูในครอบครอง  
ของรัฐใดรัฐหนึ่งโดยเฉพาะ   หากแบงแยกออกเปนรัฐนอยใหญ 
มีกษัตริยหรือประธานาธิบดีปกครอง  ตางต้ังเปนเอกราชไมข้ึนแกกัน. 
สวนทางลัทธิศาสนาประชุมชนชาวชมพูทวีป   โดยมากนิยมนับถือ  
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ได   แตจําเปนที่จะตองทรงบัญญัติครุธรรม  ๘  โดยกวดขัน   เพ่ือตัด  
ทางที่จะมีแพรหลายแหงนางภิกษุณี    ดวยทรงเห็นอํานาจประโยชน 
แหงความต้ังมั่นแหงพระพุทธศาสนาเปนสวนมาก  เมื่อกระนี้จะชื่อวา 
เปนอันทอนกําลังของพระองคอยางไรได   กลับเพ่ิมกําลังใหมาข้ึน 
ในภายหนาเสียอีก.  
                                                        ๒๔๖๗ 
        ถ.  ครุธรรม  ๘  ประการอะไรบาง  ? 
        ต.  ครุธรรม  ๘  ประการ  คือ :- 
        ๑.  ภิกษุณีแมบวชแลวได  ๑๐๐  ป   ตองทําการกราบไหวตอน 
รับและกรรมอันสมควรอ่ืน ๆ  แกภิกษุแมบวชในวันนั้น. 
        ๒.  ภิกษุณีอยาพึงอยูจําพรรษาในอาวาสที่ไมมีภิกษุ. 
        ๓.  ภิกษุณีตองหวังธรรม  ๒  ประการ  คือ  ถามวันอุโบสถ  ๑  
เขาไปฟงคําสอน  ๑  แตภิกษุสงฆทุกกึ่งเดือน 
        ๔.  ภิกษุณีอยูจําพรรษาแลว   ตองปวารณาในสงฆ  ๒  ฝาย 
โดยสถานทัง้  ๓  คือ  โดยไดเห็น  ๑  โดยไดยิน  ๑  โดยรังเกียจ  ๑.  
        ๕.  ภิกษุณีตองธรรมท่ีหนักแลว   (อาบัติหนัก)  ตองประพฤติ 
มานัตตในสงฆ  ๒  ฝาย  ปกษหน่ึง  ( ๑๕  วัน ). 
        ๖.  ภิกษุณีตองแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ  ๒  ฝาย   เพ่ือนาง 
สิกขมานาผูศึกษาธรรม  ๖  ประการครบ  ๒  ปแลว. 
        ๗.  ภิกษุณีอยาพึงดาเพิดเพยภิกษุดวยอาการอยางใดอยางหนึ่ง. 
        ๘.  ต้ังแตวันนี้เปนตนไป   (หมายต้ังแตวันรับครุธรรม)  หาม  
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ภิกษุณีวากลาวภิกษุ  ใหภิกษุวากลาวภิกษุณีได.  
                                                        ส.  ป. 
        ถ.  จงยกพุทธบริษัททั้ง  ๔  ที่เปนเอตทัคคะในทางเดียวกัน  ข้ึน 
แสดงสักอยางหน่ึง  ตามแตจะเลือกได ?   
        ต.  ฝายภิกษุ  พระปณุณมันตานีบุตร  ฝายภิกษุณี   นางธัมม- 
ทินนา   ฝายอุบาสก  จิตตคฤหบดี   ฝายอุบาสิกา   นางขุชชุตตรา 
ทั้ง  ๔  นี้   เปนเอตทัคคะในทางเปนธรรมกถึก. 
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  พระพุทธประสงคอยางไร  ?  ในการท่ีทรงยกยองพระสาวก 
ในตําแหนงเอตทัคคะทางหน่ึง  ๆ  และในบริษัท  ๔  ใครไดรบัเอตทัคคะ 
ในทางรัตตัญูภาพ  และไดถึงสรณะกอนผูอ่ืน  ? 
        ต.  มีพระพุทธประสงคเพ่ือทรงแสดงคุณสมบัติของสาวกน้ัน  ๆ 
ใหปรากฏเปนเกียรติของพระสาวกนั้น   ฝายภิกษุ   พระอัญญา- 
โกณฑัญญะ  ฝายภิกษุณี   พระนางมหาปชาบดีโคตมี   เปนเอตทัคคะ 
ในทางรัตตัญูภาพ   ฝายอุบาสก   ตปุสสะ  ภัลลกิะ   สองพาณิช  ฝาย 
อุบาสิกา   นางสุชาดาบุตรีแหงนายบานเสนานิคม  เปนเอตทัคคะใน 
ทางถึงสรณะกอนผูอ่ืน๑. 
                                                        ๒๔๖๙ 
 
๑.  ทานเหลานี้ถึงสรณะเพยีง  ๒  คือ  พระพุทธ  พระธรรม  ควรยกผูถึงสรณะ๓  ดวย   
คือบิดามารดาของพระยสะ.  ส.  ป.  
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                                          ปริเฉทที่  ๑๓ 
        ถ.  เขาบนกันวา  การท่ีสมเด็จพระบรมศาสดาทรงบัญญัติ 
ครุกรรม  ๘  แกนางภิกษุณีทั้งหลายน้ันแรงเกินไป   เปนการตัดทาง 
ที่จะแพรหลายแหงนางภิกษุณี  เทากับทอนกําลังของพระองคเอง  
เมื่อเชนนี้จะทรงอนุญาตใหอุปสมบททําไม   ดังน้ี   เรื่องนี้จะจริงดังน้ัน 
หรือ ?  ขอฟงอธิบาย.   
        ต.  ในเรื่องนี้  เมื่อเพงแตเผิน ๆ  ก็ชวนในเห็นตาม  เพราะนาง 
ภิกษุณีทั้งหลายอาจเปนบริวารประดับพระเกียรติยศ   และเปนกําลัง 
ของพระองคในการประกาศพระศาสนาได   เมื่อทรงตัดทางที่จะมีแพร 
หลายเสีย ก็เทากับทอนกําลังของพระองคเอง  แตเมื่อนึกใหละเอียด 
จะเห็นวา   อันธรรมดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา   ยอมมีพระหฤทัย 
หนักอยูดวยพระมหากรุณา   ซึ่งจะทรงทําไปโดยไรเหตุหามิได   เพราะ 
พระองคมีพระอนาคตังสญาณเห็นการณไกล   ทรงตระหนักแนพระ 
หฤทัยวา   มาตุคามยอมเปนมลทินแหงพรหมจรรย   ถาไดมาสูพระ 
ธรรมวินัย   จักทําใหพระศาสนาไมมั่นคงถาวร   เพราะเชนนี้   จึงไม 
เทรงรับอุปสมบทแตเบื้องตน   ครั้นภายหลังพระอานนททูลถามถึง 
มาตุคามเปนภัพพบุคคลเพ่ือจะบรรลุธรรมพิเศษดุจบุรุษหรือไม   พระ 
องคตรัสรับ   ทานจึงทูลของเพ่ือประทานอนุญาตใหมาตุคามอุปสมบท 
ทรงปรารภขอวา   มาตุคามเปนภัพพบุคคลไดเทากับบุรุษ  แมไม 
เต็มพระหฤทัยก็จําทรงอนุญาต  เพราะไมอาจทรงฝนอํานาจแหงเหตุ  
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ศาสนาพราหมณเปนพ้ืน.    
                                                        ๒๔๘๒ 
        ถ.  จงแสดงพระพุทธจรรยาแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา  อันเนื่อง 
ดวยการส่ังสอนมหาชนอยางนอยสัก  ๔  ขอ ? 
        ต.  พระพุทธจรรยาแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา  อันเนื่องดวย 
ทรงสั่งสอนมหาชนมีมากหลาย   แตในที่นี้จะอธิบายเพียง  ๔  ขอ  คือ 
๑.  ทรงพระกรุณาหวังจะใหผูที่ทรงสั่งสอน  ไดความรูอันจะสําเร็จ 
ประโยชน  พึงเห็นในคราวแรกตรัสรู   ทรงพระพุทธดําริจะแสดงธรรม- 
เทศนาโปรดสัตวโลก   ทรงพิจารณาเห็นสัตวโลกผูมีอุปนิสัยตาง ๆ  
กัน  ดุจดอกบัวท่ีข้ึนพนนํ้า   พอรัศมพีระอาทิตยมาตองจักบานก็มี  ดุจ 
ดอกบัวอยูในน้ําต้ืนลึกอันจักบานตาม  ๆ กัน  ในวันพรุงและวันตอไป 
ก็มี  ทรงต้ังพระหฤทัยเพ่ือจะเทศนาโปรดผูมีอุปนิสัยแกกลาใหสําเร็จ 
อริยธรรม  และเพ่ือจะอบรมผูมีอุปนิสัยออนใหแกข้ึน   และได 
ทรงทํามาตามน้ี  ๒.  ทรงมุงความจริงกับประโยชนเปนที่ต้ัง   พึง 
เห็นโดยพระพุทธดํารัสตรัสแกอภัยราชกุมารวา   วาจาใดไมไดจริง 
และไมเปนประโยชน  แมเปนที่ชอบใจของชนอ่ืน   ตถาคตไมกลาว 
วาจานั้นเลย   วาจาใด  แมไดจริง   แตไมเปนประโยชน  หรือแม 
เปนประโยชน  แตไมไดจริง  ชนอ่ืนชอบใจก็ตาม  ไมชอบใจก็ตาม 
พระตถาคตไมกลาววาจาน้ัน   เมื่อเปนการอันสมควร  ตถาคต 
ยอมกลาววาจานั้น   ๓.  ทรงทํากับตรัสเปนอยางเดียวกัน  พึงเห็น  
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พุทธานุศาสนีตรัสสอนภิกษุวา   พึงต้ังตนน้ันแลไวในคุณอันสมควร 
กอน   ภายหลังจึงคอยสอนผูอ่ืน   เชนนี้จักไมมัวหมอง  อีกอยางหนึ่ง  
ถาสอนผูอ่ืนอยางใด   ควรทําตนอยางนั้น   ถึงฝกหัดตนใหดีแลวจึง 
คอยฝกผูอ่ืน   เพราะตนยอมฝกไดยาก   ๔. ทรงฉลาดในวิธีสั่งสอน   
พึงเห็นในการทรงกําหนดรูฉันทะ  อัธยาศัย   อุปนิสัย   และภูมิแหง 
ผูที่ทรงสั่งสอนกอนแลว   จึงทรงส่ังสอนธรรมอันเหมาะแกเขา   ทรง 
แสดงธรรมเปนลําดับ   ต้ังแตชั้นตํ่าข้ึนไปหาชั้นสูง  หรือต้ังแตต้ืนไป 
หาลึก   เพ่ือยังผูที่ทรงสั่งสอนใหปฏิบัติสะดวกและบริบูรณดวยธรรม 
ทุกชั้น   ทรงแสดงธรรมมีเหตุ   คือผูฟงอาจตริตรองเห็นจริง  พึง 
เห็นในเรื่องกาลามสูตร   ทรงเปนกาลัญญรูจักถือโอกาสยกขึ้นเปน 
อัตถุปปตติ   คือเกิดเรื่องเปนเหตุแสดงธรรม    ทรงแสดงธรรมเราใจ 
ยังผูฟงมิใหเบื่อดวยอาการ  ๔  คือ  สนฺทสฺสนา   อธิบายใหเห็นแจม 
ใหเขาใจชัด   สามทปนา   ชวนใหมีแกในสมาทาน   คือทําตาม 
สมุตฺเตชนา  ชักนําใหเกิดอุตสาหะอาจหาญเพ่ือจะทํา  สมฺปหสนา 
พะยุงใหราเริงในอันทํา.         
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  พระศาสดาทรงสั่งสอนพระศาสนา   ไมมีการบังคับใหเชื่อเลย 
ผิดกับศาสนาอ่ืนซึ่งบังคับใหเชื่อ      จงแสดงสันนิษฐานวา    เหตุไร 
พระองคจึงไมบังคับใหเชื่อเหมือนศาสนาอ่ืน  ?  
        ต.  ศาสนาท่ีดียอมชี้แจงใหผูฟงไดความรูความเขาใจ   ไมบังคับ 
เมื่อเขาไตรตรองดูเห็นดีดวยแลว   ความเชื่อถือ  กย็อมเกิดข้ึนเอง  
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มั่นคง  พุทธศาสนาจึงไมมีการบังคบใหเชื่อ  ใหความอิสระเต็มท่ีแกผูที่ยัง 
ไมเชื่อถือ   หรือผูที่เชื่อถือแลวใหใชปญญาพิจารณาเห็นดีดวยแลวจึงเชื่อ.    
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  พระบรมศาสดาทรงแผพระศาสนาในคนชั้นสูง  เชนคณา- 
จารยและพระเจาแผนดินเปนตนกอน   ดวยเหตุนี้   ถาจะมีคนนอก 
พุทธศาสนาติวาไมนาประหลาดอะไร   เพราะคนชั้นสูงนับถือแลวคน 
ชั้นตํ่าก็ยอมนับถือตาม   สวนพระศาสนาของเขาแผไปในคนชั้นตํ่า 
กอน   แตเพราะเปนศาสนาท่ีดีจริงคนชั้นสูงจึงนับถือ เชนนี้เราจะ 
แกเขาอยางไร  ? 
        ต.  ควรแกดังน้ี   การสอนพระศาสนาท่ีดีก็ใหผูฟงไดความรู 
ความเขาใจกอนแลวจึงนับถือ   จะไดปฏิบัติตามและไดรับประโยชน 
คนชั้นสูงยอมมีสติปญญามักตริตรองและพิจารณาเสียกอน   ไมเชื่อ 
งาย  ถาเห็นวาเปนเรื่องที่จรงิและดีมีหลักฐานพอ  จึงจะเชื่อ  พระ 
ศาสดาทรงแผพระศาสนาไปในพวกคนชั้นสูงกอน   ก็เพ่ือใหผูมีปญญา 
ฉลาดพิจารณาเห็นจริงแลวเชื่อ  ไมใชเพ่ือใหเชื่อดวยไรปญญา  สวน 
ศาสนาอื่นที่แผไปในพวกคนชั้นตํ่ากอน   ก็เพราะคนท่ีเปนคนช้ันสูงมี 
ปญญาฉลาดไมเชื่อ   สวนที่คนชั้นสูงเชื่อข้ึนในภายหลัง   ก็เพราะคน 
ชั้นตํ่าน้ันเลื่อนฐานะข้ึนเปนชั้นสูงตามธรรมดาของโลก   แตความเชื่อวา 
สืบสายมาน้ันยังคงติดมา  จึงคงเชื่อตอ  ๆ  มา  เมื่อเปนเชนนี้  ศาสนา 
นั้น  ๆ  จะเปนศาสนาท่ีดีแทหรือไมเพียรไร  ผูมีวิจารณที่รูเรื่องใน  
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ศาสนา  ก็อาจทราบไดดวยตนเอง.    
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  พระพุทธเจาทรงแสดงพระคุณสองขอน้ี  คือ  ขันติคุณ  กับ 
กรุณาคุณ  ในตอนไหนบาง  ?  ขอใหเลาเรื่องประกอบพอสมควร. 
        ต.  พระพุทธเจาทรงแสดงข้ันติคุณหลายตอน   เชนในตอนทรง 
บําเพ็ญทุกรกิริยาไดเสวยทุกขเวทนาอยางสาหัส  ถึงกระน้ันก็ไมทอ 
ถอย   และทรงแสดงกรุณาคุณเสมอไป   เชนในตอนใกลปรนิิพพาน 
ยังโปรดประทานใหสุภัททปริพาชกเขาเฝาทูลถามปญหา   ประทาน 
ธรรมเทศนาใหสุภัททปริพาชกสิ้นความสงสัย  จนไดบรรลุอรหัตตผล 
ในภายหลัง. 
                                                        ๒๔๗๕ 
        ถ.  เม่ือไดอานตํานานหรือประวัติแหงพระพุทธเจาแลว  จะพึง 
สังเกตเห็นไดวา   เหตุการณสําคัญของพระองคมักเกี่ยวกับวนะหรือ 
ปาแทบท้ังน้ัน  เพื่อจะทราบความจริงวามีอะไรบาง   ที่เกี่ยวกับสถานท่ี 
เชนนั้น  ?  ขอใหรวบรวมสงมา. 
        ต.  เหตุการณที่จัดวาเปนสําคัญ   อันเกี่ยวของกับพระพุทธเจา 
ตามท่ีปรากฏในพุทธประวัตินั้น   มี  ๕  อยาง  คือประสูติที่ปาลมพินี- 
วัน  ๑  ตรัสรูที่ปาในตําบลอุรุเวลาเสนานิคม  ๑  ทรงแสดงพระธรรม- 
จักรที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  ๑  เสด็จปรินิพพานท่ีสาลวันปารัง  ๑   
และเสด็จสําราญพระอิริยาบถเสมอท่ีพระเวฬุวัน  (สวนไมไผ)  กับ  
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พระเชตวัน (สวนเจาเชต).  ๑.    
                                                        ๒๔๗๒ 
        ถ.  พระธรรมวินัย  ๒  ประการน้ี  เปนหลักแหงพระพุทธศาสนา 
แมสมเด็จพระบรมศาสดาก็ตรัสวาเปนผูแทนพระองค  ใครเปนเอต- 
ทัคคะใน  ๒  อยางนั้น   และประวัติของทานเปนมาอยางไร  ? 
        ต.  พระอานนทเถระ   เปนเอคทัคคะในทางธรรม   พระ 
อุบาลี  เปนเอตทัคคะในทางทรงวินัย.   ประวัติของทานท้ัง  ๒  นั้น 
อยางนี้   พระอานนทเปนโอรสของสุกโกทนศากยะ  ซ่ึงเปนพระเจา 
อาวของพระพุทธเจา   ไดออกบวชพรอมดวยเจาศากยะและโกลยิะอ่ืน 
อีก  ๕  พระองค   กับอุบาลีกัลบกอีก  ๑  รวมเปน  ๗  ดวยกัน  เม่ือทาน 
บวชแลวไดฟงโอวาทของพระปุณณมันตานีบุตร   ก็ไดบรรลพุระโสดา 
ปตติผล  ภายหลังไดตํารงตําแหนงพุทธอุปฏฐาก   เม่ือพระศาสดา 
เสด็จปรินิพพานแลว   ทานไดพยายามทําความเพียร  ก็ไดสําเร็จพระ 
อรหัตต   สวนพระอุบาลีก็ไดออกบวชพรอมกับพระอานนท  เมื่อ 
บวชแลวไดฟงพระกัมมัฏฐานท่ีพระศาสดาตรัสสอน   บําเพ็ญเพียรไป 
ก็ไดสําเร็จพระอรหัตต   เม่ือทําการสังคายนาคราวแรก   ทานท้ังสอง 
ก็ไดเปนกําลังใหญในการแสดงธรรมวินัยนั้น. 
                                                        ๒๔๗๖ 
        ถ.  เหตุการณสําคัญของพระพุทธเจาเกี่ยวกับปาท้ังน้ัน  ขอทราบ 
ความจริงวามีอะไรบาง  ?  ใหรวบรวมมากลาวในท่ีนี้. 
        ต.  เหตุการณสําคัญของพระพุทธเจาเกี่ยวกับปา   ม ี ๕  คือ  
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๑.  ประสูติที่ปาลุมพินีวัน  ๒.   ตรัสรูที่ปาตําบลอุรุเวลาเสนานิคม  
๓.  ทรงแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน 
๔.  เสด็จสําราญพระอิริยาบถเสมอท่ีพระเวฬุวัน  (ปาไผ)  และพระ 
เชตวัน  (สวนเจาเชต )   ๕.  เสด็จปรนิิพพานท่ีสาลวัน  (ปารัง).     
                                                        ๒๔๘๒ 
        ถ.  มีคํากลาวสรรเสริญพระบรมศาสดาวา   ทรงมุงประโยชน 
แกสัตวโลกจริง  ๆ  มิไดเห็นแกประโยชนสวนพระองคเลย   ขอน้ีทราบ 
ไดจากอะไร  ?  จงหาอุทาหรณมาสาธก  ๒  เรื่อง. 
        ต.  ขอท่ีพระองคทรงมุงประโยชนแกสัตวโลกจริง ๆ นัน้   ทราบ 
ไดจากพระพุทธจรรยา   อุทาหรณที่ตน  ทรงพระอนุญาตใหพระสงฆ 
เปนอิสสระในการพระศาสนามีอุปสมบทกรรมเปนตน  อุทาหรณที่  ๒ 
เมื่อจวนจะนิพพาน  ตรัสแกพระอานนทวา  พระองคไมชื่อวาอัน 
บริษัททําสักการบูชาแลว   ดวยเครื่องสักการามิสแมเทาท่ีทําในเวลา 
นั้น  ผูใดปฏบิัติธรรมสมควรแกธรรม  ผูนั้นชื่อวาบูชาพระตถาคต 
ดวยบูชาอยางยิ่ง. 
                                                        ๒๔๖๗ 
        ถ.  ที่เรยีกวาพระสาวกน้ัน  หมายเอาเฉพาะทานท่ีไดรับเอหิ- 
ภิกขุอุปสัมปทา   หรือหมายเอาทานผูอ่ืนดวย   รูไดอยางไร  ? 
        ต.  หมายเอาผูอ่ืนดวย.   รูไดดวยเรื่องสุภัททปริพาชก 
ไดอุปสมบทแลว   ไดสําเร็จเปนพระอรหันต  เมื่อคนท่ีปรินิพพาน 
กลาวในบาลีวา  เปนพระสาวกครั้งยังทรงพระชนมองคที่สุด   พระ  
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สุภัททะน้ันมิใชเอหิภิกขุ   ตรัสใหพระอานนทพาไปบรรพชาอุปสมบท.  
แมอุบาสกก็เรียกวาสาวกได  รูไดดวยบาลีเอตทัคคะ   มีอุทาหรณวา 
ภิกษุทั้งหลาย  สุทัตตคฤหบดี  อานาถปณฑิกะ   เปนยอดแหงอุบาสก 
ผูทายก   สาวกของเราดังนี้.   
                                                        ๒๙/๘/๗๑ 
        ถ.   ในระหวางที่ทรงบําเพ็ญพุทธกิจนั้น   เสด็จจาริกไปในเมือง 
อะไรบาง  ?   
        ต.  เสด็จจาริกไปหลายเมือง  คือ  พาราณสี  ราชคฤห สาวัตถี   
กบิลพัสดุ   ไพศาลี  ปาฏลีบุตร   โกสัมพี    เนรัญชรา    กุสินารา  ปาวา 
สาเกต   จําปา  เวฏฐทีปกะ  อัลลกัปปะ  และโมรยิะ. 
                                                        ๒๔๖๙ 
        ถ.  ขอวา   พระบรมศาสดาทรงทําอายุสังขาราธิษฐานกับทรง 
ปลงอายุสังขารน้ัน   หมายความตางกันอยางไร  ?  และไดทรงทํากิจ  ๒ 
อยางนั้นที่ไหน  ?  ทรงปรารภอะไรเปนเหตุ  ? 
        ต.  ขอวาทรงทําอายุสังขาราธิษฐานน้ัน  หมายความวาทรงต้ัง 
พระหฤทัยที่จะแสดงธรรมส่ังสอนมหาชน   และต้ังพุทธปณิธานใครจะ 
ดํารงพระชนมอยูกวาจะไดประกาศพระศาสนาใหแพรหลาย  ประดิษ- 
ฐานใหถาวรสําเร็จประโยชนแกชนนกิรทุกหมูเหลา   ดังน้ี   ขอน้ีได 
ทรงทําครั้งประทับอยูที่ตนไมอชปาลนิโครธ  ทรงปรารภเวไนยนิกร 
ผูสมควรไดรับพระธรรมเทศนาดวยพระมหากรุณาเปนเหตุ   ขอวา  
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ทรงปลงอายุสังขารนั้น   หมายความวาทรงปลงพระหฤทัยวาจะทรง 
บําเพ็ญพุทธกิจตอไปอีกไมไดแลว   ดังน้ี.   ขอน้ีไดทรงทําท่ีปาวาล-  
เจดีย   กรุงเวสาลี  ทรงปรารภมารผูมาเตือนใหปรินิพพานเปนเหตุ.   
                                                        ๒๔๗๗ 
        ถ.  สถานท่ีซึ่งพระบรมศาสดาทรงทํานิมิตตโอภาสอันชัดแกพระ 
อานนทเถระ   เปนการเปดโอกาสใหทูลเชิญเสด็จใหทรงพระชนมชีพ 
อยูเพ่ือโปรดสรรพสัตว    ตลอดกัปปหรือยิ่งกวานั้น   มีที่ใดจังหวัดใด 
บาง  ?  จงระบุชื่อมาใหหมด. 
        ต.  มีในเมืองราชคฤห  ๑๐  ตําบล  คือ  ภูเขาคิชฌกูฏ  ๑  โครม- 
นิโครธ  ๑  เหวเปนที่ทิ้งโจร  ๑   ถ้ําสัตตบรรณคูหาขางภูเขาเวภาร- 
บรรพต  ๑  กาฬสิลาขางภูเขาอิสิคิลิบรรพต  ๑   เง้ือมชื่อวาสัปป 
โสณฑิกาณสีตวัน  ๑   ตโปทาราม  ๑  เวฬวัน  ๑   ชีวกัมพวัน  ๑   
มัททกุจฉมิคทายวัน  ๑  มใีนเมืองเวสาลี  ๖  ตําบล  คือ  อุเทนเจดีย  ๑  
โคตมเจดีย  ๑  สัตตัมพเจดีย  ๑  พหุปตุตเจดีย  ๑   สารันทเจดีย  ๑ 
ปาวาลเจดีย  ๑  รวมทั้งส้ินเปน  ๑๖  ตําบลดวยกัน. 
                                                        ๒๔๗๗ 
        ถ.  ขอวา  สมเด็จพระบรมศาสดามีพระวาจาไมเปน  ๒  นัน้  ม ี
อะไรเปนขออางใหเห็นตาม  ? 
        ต.  มีพระพุทธภาษิตท่ีตรัสแกพระอานนท  ในคราวเมื่อทานทูล 
อาราธนาจะใหดํารงพระชนมอยูตอไปวา  อานนท   สิ่งใดพระตถาคต 
ไดบริจาคแลว  คายแลว  ปลอยเสียแลว  มละเสียแลว  สละคืนเสีย 
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แลว  อายุสังขารอันใดพระตถาคตเจาปลงเสียแลว   วาจาพระตถาคต 
ไดภาษิตโดยสวนเดียวเปนคําขาดแลววา  ความปรินิพพานแหงพระ   
ตถาคตจักมีไมชา   โดยกาลที่ลวงแหง  ๓  เดือนแตนี้ไป   พระตถาคต 
จะปรินิพพาน  ขอที่พระตถาคตจะกลับคืนมา  เพราะเหตุแหงชีวิตไม 
เปนฐานะที่จะมีได  ดังนี้  อีกประการหนึ่ง  บรรดาพระพุทธภาษิตท่ี   
พระองคไดตรัสแลว   ลวนเปนของจริงท้ังน้ัน   ขอน้ันก็เปนฉันนั้นจริง  ขอ 
ปฏิบัติที่ตรัสวาเปนมรรคาวีถีแหงนิพพาน  หรือสุคตภพ  หรืออบายภูมิ 
ขอปฏิบัตินั้นก็เปนมรรคาวิถีดังน้ันจริง  นี้เปนขออางใหเห็นตาม. 
                                                        ๒๔๖๗ 
        ถ.  จงแสดงความตางแหงการพระศาสนา  อันสงฆกับบุคคล 
ปกครองวา   มีผลอยางไร  ?  
        ต.  สงฆปกครองพระศาสนาโดยสามัคคีธรรม   พรักพรอม 
ปรึกษาหารือหลายความเห็น   ชวยกันจัดทําไปตามควร  ใหสังฆกิจ 
นั้น  ๆ  สําเร็จลุลวงไปดวยดี   ทั้งมีอายุยืนยาวสืบเนื่องกันไป   เปลี่ยน 
แตคณะปูรกะ   สวนบุคคลปกครองน้ัน   เสี่ยงไดเสี่ยงเสียอยู  ถาสบ 
เหมาะก็ดีมาก   ถาพลาดก็ไมมีความเห็นอ่ืนชวย  ทั้งมีอายุนอยชั่วผูนั้น 
คนเดียว   ตองเปลี่ยนตัวเสมอไป   ความตางแหงการปกครองของ  ๒ 
ฝายมีผลดังน้ี.         
                                                        ๒๔๖๗  
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        ถ.  พระพุทธพจนที่ตรัสวาผูใดเห็นธรรมผูนั้นชื่อวาเห็นเราดังน้ี  
มีพระสาวกองคไหนเปนตัวอยาง  คืออยางไร  ? 
        ต.  มีพระปุกกุสาติกุลบุตรเปนตัวอยาง  คือชั้นแรกทานไมรูจัก 
พระผูมีพระภาค   ครั้นไดฟงธาตุวิภังคสูตรสําเร็จพระอานาคามิผลแลว 
จึงรูจักพระองค.    
                                                        ๒๔๖๖ 
        ถ.  ในมหาปรินิพพานสูตร   ตรัสกะพระอานนทวา  ถาสงฆ 
ปรารถนาจะถอนสิกขาบทเล็กนอยเสียบาง   เมื่อเราลวงไปแลว  ก็จง 
ถอนเถิดนั้น   มีพระพุทธประสงคอยางไร   แตเหตุไฉน   จึงไมมีพระ 
สาวกองคใดองคหน่ึง   คิดถอนตามพระบรมพุทธานุญาตนั้น  ? 
        ต.   การที่ตรัสเชนนั้น   เขาใจวาคงมีพระพุทธประสงค  จะให 
พระธรรมวินัยของพระองคเปนไปเหมาะสมัย  แตหากไมสมพระพุทธ- 
ประสงค   ดวยเหตุวา   พระสาวกทั้งหลายไมสันนิษฐานแนใจวา 
สิกขาบทเชนไรควรถอน   เชนไรไมควรถอน  ทั้งเกรงวาจะไมเปนการ 
สม่ําเสมอท่ัวไป   เพราะสาวกมีมาก   บางพวกจะเห็นวาเชนนั้นควร 
ถอน   เชนนัน้ไมควรถอน   บางพวกก็จะเห็นเปนอยางอ่ืน   เปนเหตุให 
มีความเห็นแตกตางไมลงรอยกันไดงาย   จึงหาไดมีพระสาวกองคใด 
องคหน่ึง   คิดถอนตามพระบรมพุทธานุญาตนั้นไม. 
                                                        ๒๔๖๖ 
        ถ.  อภิญญาเทสิตธรรม  คืออะไรบาง  เพราะเหตุไร  จึงไดชื่อ 
อยางนั้น  ?   
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        ต.  อภิญญาเทสิตธรรม  คือ   สติปฏฐาน   ๔  สัมมัปปธาน  ๔  
อิทธบาท  ๔  อินทรีย  ๕  พละ  ๕  โพชฌงค  ๗  มรรค  ๘  เพราะเหตุ 
ธรรมเหลาน้ีพระองคทรงแสดง  เมื่อใหสัตวรูยิ่งเห็นจริงในธรรมท่ี 
ควรรูควรเห็น  จึงไดชื่ออยางนั้น.   
                                                        ๒๔๖๖ 
        ถ.  จะทราบไดจากอะไรหรือไมวา   แมสมเด็จพระบรมศาสดา 
ของเราท้ังหลาย   ก็ทรงเคารพในพระธรรม   คือคุณความดีเปนหลัก 
เหมือนกัน  ? 
        ต.  ทราบไดอยางนี้  คือในคราวจวนจะนิพพาน  ตรัสสอนภิกษุ- 
สงฆวา   ธมมฺทีปา  ภิกขฺเว   วิหรถ   ธมฺมสฺสรณา   อนฺสฺสรณา 
แปลวา  ภิกษุทั้งหลาย   ทานท้ังหลายจงมีธรรมเปนที่พํานัก   มีธรรม 
เปนที่พ่ึง   อยามีอยางอ่ืนเปนสรณะอยูเถิด.  แมในที่อ่ืนก็มีเรื่องเลาวา 
ทรงพระพุทธดําริวา   คนไมมีที่เคารพยอมอยูลําบาก   แตพระองคยัง 
ไมทรงเล็งเห็นผูอ่ืนวา  ควรเปนที่เคารพของพระองค   จึงทรงต้ังพระ 
หฤทัยถือเอาพระธรรมเปนที่เคารพของพระองค. 
                                                        ๒๔๖๗ 
        ถ.  ธรรมที่สมเด็จพระผูมีพระภาคโปรดปราน   ทรงสั่งสอนพุทธ- 
บริษัทยิ่งกวาขออ่ืน  คืออะไร  ?  เพราะเหตุไร  ? 
        ต.  คือพหุลานุสาสนี   เพราะปญญาท่ีกําหนดนามรูปโดยลักษณะ 
ทั้ง  ๓  นี้  เปนคุณเบื้องบนแหงพรหมจรรย  สตัวทัง้หลายจะบริสุทธิ์  
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หมดจดจากอาสวกิเลสทั้งปวง  ก็ไดดวยปญญา  เพราะปญญาเปน  
เครื่องดําเนินถึงความบริสุทธิ์.   
                                                        ๒๔๖๗ 
        ถ.  สมเด็จพระบรมศาสดาทรงผนวชไดกี่พรรษาจึงเสด็จปรินิพ- 
พาน  และพรรษาครั้งสุดนั้นทรงจําท่ีไหน   ครั้นออกพรรษาแลว  ได 
เสด็จตรงไปยังพระนครกุสินารา    อันเปนสถานที่เสด็จนิพพานทีเดียว 
หรือ  ๆ  เสด็จแวะพักที่ไหนอีก   ถามี   จงเลามาตามระยะจนถึงเสด็จเขา 
กรุงกสินารา  ? 
        ต.  ทรงผนวชได  ๕๑  พรรษาจึงเสด็จนิพพาน  ในพรรษาครั้งสุด 
นั้น  ทรงจําอยู  ณ  บานเวฬวคามในเมืองไพศาลี   ครั้นออกพรรษาแลว 
ยังไมเสด็จไปกรุงกุสินาราทีเดียว   ไดเสด็จแวะพักตามบานและจังหวัด 
ตาง  ๆ  ตามระยะทางเปนลําดับไปกอน   จนกวาจะถึงพระนครน้ัน 
มีลําดับดังน้ี   เสด็จออกจากเวฬุวคามแลว  เสด็จไปประทับ   ณ  บาน 
ภัณฑุคาม  บานหัตถีคาม  บานอัมพคาม  บานชัมพุคาม  ที่อานนท- 
เจดีย  ในโภคนคร   ที่อัมพวันในปาวานคร  และสาลวันกรุงสินารานคร 
อันเปนสถานที่เสด็จนิพพาน  ดังนี้. 
                                                        ๒๔๗๖ 
        ถ.  หากจะมีผูสงสัยวา   พระบรมศาสดา  คงจะเปนหวงพระศพ 
มาก  เกรงวาเขาจะจัดการไมสมพระเกียรติยศกระมงั   จึงไดสั่งการ 
กับพระอานนทไววา   ใหปฏิบัติในพระศพอยางพระเจาจักรพรรดิ  เชน  



แบบประกอบนักธรรมเอก - ประมวลปญหาและเฉลย พุทธานุพุทธ - หนาท่ี 96 

นี้ทานจะแกใหเขาฟงอยางไร  จึงจะใหเขาหายวิมัติกังขาวา   พระองค  
ไมมีความหวงใยเลย  ?   
        ต.  พระองคหาไดสั่งการปฏิบัติในพระศพไวเชนนั้นไม  ทีต่รัส 
เชนนั้น  เปนการตอบเถรปุจฉา   อันเกิดจากความรอบคอบของพระ 
อานนทตางหาก   เพราะในสมัยจวนจะปรินิพพานพระอานนทไดทูล 
ถามวิธีปฏิบัติในพระศพวาจะควรทําอยางไร   พระองคยังไดตรัส 
หามเสียอีกวา   นั่นเปนหนาที่ของคฤหัสถเขา  ไมใชหนาที่ของสห- 
ธรรมิก   ทานจึงไดซักตอไปวา   ถาคฤหัสถเขาจะทํา   จะปฏิบติั 
อยางไร   พระองคจึงไดตรัสวา   ใหปฏิบัติอยางพระศพพระเจาจักรพรรดิ 
ดังน้ี   ตามท่ีแกใหเพียงเทาน้ี  เขาใจวาคงหายวิมัติกังขา   ถายังไมหาย 
จงไปตรวจดูเรื่องตอนปรินิพพานโดยพิสดารเถิด. 
                                                        ๒๔๗๒ 
        ถ.  เม่ือสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จนิพพานแลว   ปรากฏวามี 
พวกพุทธบริษัททั้งคฤหัสถและบรรพชิต   ไดประดิษฐคาถาแสดงความ 
สังเวชถวายกันหลายทาน   จงระบุชื่อมาใหฟงดวย  อยางนอยฝายละ 
ทาน  พรอมกับคาถาที่กลาวนั้นดวย  ? 
        ต.  ฝายคฤหัสถ   คือทาวสหัมบดีพรหมกับทาวสักกเทวราช  ฝาย 
บรรพชิต  คือพระอนุรุทธเถระกับพระอานนทเถระ  ตามตํานานปรากฏ 
เทาน้ัน.  ทาวสหัมบดีพรหมกลาววา  สพฺเพว   นิกขฺิปสฺสนฺติ   ฯ  เป  ฯ 
สมฺพุทฺโธ  ปรินิพฺพุโต.    ทาวสักกเทวราชกลาววา  อนิจฺจา  วต 
สงฺขารา  ฯ  เป  ฯ  เตส  วปูสโม  สุโข.  พระอนุรุทธเถระกลาววา    



แบบประกอบนักธรรมเอก - ประมวลปญหาและเฉลย พุทธานุพุทธ - หนาท่ี 97 

นาหุ  อสฺสาสปสฺสาโส   ฯ  เป  ฯ  ปชโฺชตสฺเสว  นิพฺพาน.  สวน  
พระอานนทเถระกลาววา  ตทาสิ  ย  ภสึนก  ฯ เป ฯ  สมฺพุทฺเธ 
ปรินิพฺพุเต. (ในมหาปรินิพพานสูตร).   
                                                        ๒๔๖๗ 
        ถ.  เม่ือคราวพระบรมศาสดาเสด็จนิพพาน  ณ  สาลวโนทยานอัน 
เปนสถานที่พักของมัลลกษัตริย  ใกลกรุงกุสินารานคร   ซึ่งเปนตอน 
ปจฉิมโพธิกาล   ในตํานานออกนามพระสาวกผูยังมีชีวิตอยู   ดแูลการ 
คณะสืบมาเพียงกี่องค  ๆ  ไหนเลิศในทางอะไร  ? 
        ต.  เพียง ๔  องค  พระมหากัสสปะเลิศในทางนิยมธุดงค  พระ 
อุบาลีเลศในทางวินัย   พระอนุรุทธเลิศในทางมีทิพพจักขุญาณ 
พระอานนทเลิศในทางเปนพหุสูต   มคีติคือดําเนินในยุติธรรม  มีสติคือ 
รอบคอบ  มธีิติคือปญญาจําทรง  และเปนพุทธอุปฏฐาก. 
                                                        ๒๔๗๘ 
        ถ.  พุทธบริษัทตางไมเคยเห็นพระพุทธเจา  แตเมื่อคํานึงถึงพระ 
คุณความดีที่มีในพระองค  และที่ทรงเกื้อกูลแกผูอ่ืน   ปรากฏเห็นชัด 
ดวยนํ้าใจ  เกิดความเลื่อมในโสมนัสข้ึนดังน้ี  จะจัดวาเห็นพระองค 
ไดหรือไม  เพราะเหตุไร  จงแสดงหลักฐาน  ? 
        ต.  จัดวาเห็นพระองคได   เพราะวาพระคุณท้ังหลายของพระองค 
เปนฝายพระธรรม   การท่ีพุทธบริษัทมาคํานึงเห็นพระคุณดวยน้ําใจ 
โดยความเปนอตีตารมณ   จึงชื่อวาเห็นพระธรรมและเห็นพระองคดวย 
ขอน้ี  มีพุทธภาษิตท่ีตรัสแกพระวักกลิเถระ  เปนขออางวา  ผูใดแล  
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เห็นธรรม  ผูนั้นชื่อวาเห็นเรา  ดังนี้.    
                                                        ๒๙/๘/๗๑ 
        ถ.  สุนทรพจนของโทณพราหมณ  ซึ่งเปนธุรภาษิตจับใจ   หาม 
การวิวาทสัมประหาร   ในระหวางคณะทูตานุทูต  ผูยกทัพมาเพ่ือขอสวน 
แบงพระบรมธาตุนั้นวากระไร  ซึ่งควรใสใจสําหรับใชเปนปทัฏฐาน 
เมื่อคราวประสพเหตุการณเชนนั้น  ? 
        ต.  สุนทรพจนของโทณพราหมณนั้น   วาดังน้ี   ขาแตคณานิกร 
เจาผูเจริญ  จงฟงวาจาเอก   คือวาจาอันจําจะตองทําตาม   ไมคัดคาน 
ละเมิดของขาพระองค   สมเด็จพระพุทธเจาของเราทั้งหลาย  พระองค 
เปนขันติวาทขอท่ีพวกเรามาปรารภ  สวนพระสรรีะของพระองคผูเปน 
อัครรัตนะอันอุดมเปนตนเหตุ  แลวจะเกิดสัมประหารดวยศัสตราวุธ- 
ภัณฑ   เปนสงครามข้ึนไมดีไมงามเลย   ขาแตพรองคผูกษัตริยเจาผู 
เจริญ   บรรดาเราทั้งปวง  ทั้งเจานครเดิมและตางราชธานี  จงพรักพรอม 
สามัคคีชมชื่นเกษมศานต์ิแบงพระสารีริกธาตุเปน  ๘  สวน   ใหเสมอ 
กันทุกพระนครเถิด   ขอพระสถูปที่บรรจุพระสารีริกธาตุ   จงแพรหลาย 
ไปท่ัวทุกทิศ   เพราะวาชนผูเลื่อมใสตอพระองคผูมีญาณจักษุมีอยูมาก 
ดวยกัน  ดังน้ี   สุนทรพจนขอน้ี   เปนอันกลาวรวมอยูในขันติวาท  และ 
สามัคคีธรรมดวยประการดังน้ี. 
                                                        ๒๔๗๐-๒๔๗๘ 
        ถ.  พุทธเจดียมีนามตามตนเหตุ  คืออะไรบาง  การสรางหรือ 
แสวงหาพระพุทธรูปมาไว  มีประโยชนอยางไร  ?  จงแสดงเฉพาะท่ี 
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เกี่ยวกับขอปฏิบัติ.    
        ต. คือธาตุเจดีย  ๑  บริโภคเจดีย  ๑  ธัมมเจดีย  ๑  อุเทสิก- 
เจดีย  ๑  มีประโยชน   คือ  จะไดเปนเครื่องเตือนใจประชาชน  ให 
ระลึกถึงพระศาสดาของเรา   ใหนึกถงึพระคุณสมบัติสวนพระองค  และ 
พระคุณูปการที่ไดมีแกประชาชนเปนอันมาก   เปนเครื่องมือท่ีจะชวย 
ใหพุทธบริษัทเจริญพุทธานุสสติไดงายข้ึน   การระลึกถึงพระศาสดาเปน 
ทางใหคิดเอาอยางคิดเดินตามรองรอยของทาน   ตํานานมีกลาวไววา 
พระรูปหน่ึงกวาดลานวัดอยูเปนนิตย  เห็นพระรูปที่มารนฤมิตระลึก 
ถึงพระพุทธคุณแลว  เจริญวิปสสนาไดสําเร็จพระอรหัตต   นักปราชญ 
จึงนิยมการสรองพระพุทธรูปหรือแสวงหามาไว   เพราะมีประโยชน 
ดังกลาวมา. 
                                                                ๒๔๗๐ 
        ถ.  ในพุทธุปบาทกาลน้ี  ผูที่ถูกแผนดินสูบคือใครบาง  เพราะ 
ความประพฤติเสียอยางไร ? 
        ต.  ม ี ๕  คือ  ๑.  สปุปพุทธศากยราชา   เพราะโทษปดทางโคจร 
ของพระพุทธเจา   ๒.  พระเทวทัตต   เพราะโทษทําสังฆเภทเปนตน 
๓.  นางจิญจมาณวิกา   เพราะโทษใสไคลในพระตถาคตเจาดวยอสัท- 
ธรรม  ๔.  นนัทมาณพ   เพราะโทษประทุษรายนางภิกษุณีอุบลวรรณา- 
เถรีดวยอสัทธรรม  ๕.  นนัทยักษ  เพราะโทษประหารพระสารีบุตร 
อัครสาวก.                 
                                                                ๒๔๘๒ 


