คํานํา
พุทธประวัติตอนมัชฌิมโพธิกาลนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไดทรงรจนาไว. ตนฉบับรวมอยูกับ
ตนฉบับหนังสืออื่นหลายเรื่องที่พระตําหนักจันทร วัดบวรนิเวศวิหาร
อันเปนที่เก็บรวบรวมหนังสือและตนฉบับพระนิพนธเรื่องตาง ๆ. เดิม
เขาใจกันวา พุทธประวัติตอนนี้ยังไมไดเริ่มรจนา เพียงแตปรารภ
จะทรงรจนา ดังที่ทรงแสดงไวในคํานําในหนังสือพุทธประวัติเลม ๑.
เจาหนาที่ของวัดพึ่งมาพบเรื่องนี้เขา ในเมื่อเลือกตนฉบับพระนิพนธ
เพื่อพิมพแจกในงานบําเพ็ญกุศลถวาย ในสุรทินตรงกับวันสิ้นพระชนม
ในวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๓.
สมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ ไดทรงปรารภจะทรงรจนาพุทธประวัติจนจบเรื่อง ตลอดถึงสังคีติกถา ปนเปน ๔ วิภาค ดังแจงอยูใน
พระนิพนธคํานําในพุทธประวัติเลม ๑.
แตเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ ไดทรงรจนาแลวเพียงเลม ๑
ตอนปฐมโพธิกาล ไมทนั ความตองการใชในการเรียนพุทธประวัติ
จึงทรงดัดแปลงแกไขหนังสือปฐมสมโพธิตอนนิพพาน ที่สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) ทรงจรนาไวเปนพุทธประวัติเลม ๓ ตอนปจฉิม
โพธิกาล, ดวยทรงมุงใหใชเปนหนังสือเรียนไปพลาง กวาฉบับใหม
จะทรงรจนาเสร็จ, เพราะตอนมัชฌิมโพธิกาลเปนเรื่องไมมีอนุสนธิ
คือจบในตอน ๆ เพียงเลม ๑ กับเลม ๓ ก็พอเขาเรื่องกันได เชนได
เคยทรงใชพุทธานุพุทธประวัติกับนิพพานสูตรควบกันเปนหลักสูตรแหง
การเรียนพุทธประวัติมาแลว. (ความขอนี้มีแจงอยูในพระนิพนธคํานํา
ในพุทธประวัติเลม ๓). พุทธประวัติที่ใชเปนหลักสูตรการเรียน จึง
มีเพียงเลม ๑ และเลม ๓.
พุทธประวัติตอนมัชฌิมโพธิกาลนี้ ทรงรจนาไวไดเพียง ๓ ปริเฉท
คือ ปริเฉทที่ ๙ ที่ ๑๐ ที่ ๑๑ ตอจากปริเฉทที่ ๘ ในพุทธประวัติ

เลม ๑ จึงนับเปนพุทธประวัติเลม ๒.
เพียงที่ทรงรจนาไวนี้ ก็ใหสําเร็จประโยชนในการศึกษาพุทธประวัติสวนมัชฌิมโพธกาลสืบตอจากปฐมโพธิกาล ถือเปนแบบเรียน
พุทธประวัติเลมหนึ่ง. ผูอา นหรือผูศึกษายอมอานหรือศึกษาไวจบ
เฉพาะตอบ ๆ เพราะเปนเรื่องจบในตอน ๆ ไมมีอนุสนธิ และอาจ
ถือเปนแบบเพื่อรจนาตอไปไดโดยสะดวก. นาเสียดายที่ทรงรจนาไว
ไมไดมาก เพราะเวลาแหงพระชนมชีพของพระองคไมอํานวย แตก็ได
ทรงฝากได (ในคํานําพุทธประวัติเลม ๑) แกผูสนใจในเรื่องนี้ ให
เสาะหาสอบสวนใหคงแกเหตุผลรจนาขึ้นไว เพื่อความรูในเรื่องนี้
เจริญขึ้นโดยลําดับ.
มหามกุฏราชวิทยาลัย ไดพิมพพุทธประวัติมัชฌิมโพธิกาลนี้
แจกถวายกุศลในสุรทินตรงกับวันสิ้นพระชนม ของสมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ ในวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งเปนปครบที่ ๓๐ เปน
ปฐม, และไดจัดพิมพเปนพุทธประวัติเลม ๒ เพื่อใหเรื่องพุทธประวัติ
มีบริบูรณ ตามพระประสงคของสมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ พระองค
ผูทรงรจนาขึ้นไว.
ในการพิมพครั้งนี้ คณะกรรมการแผนกตําราไดตรวจชําระอักษร
จัดวรรคตอน และบอกที่มา กับชี้แจงความบางประการไวที่เชิงหนา
นั้น ๆ.
ขออุทิศกุศลจริยาทุกประการ บูชาสมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ
พระองคนั้น ผูประทานแสงสวางคือวิทยาแกผูศึกษาและปฏิบัติธรรม
ทางพระพุทธศาสนาทั่วไป.
แผนกตํารา
มหามกุฏราวิทยาลัย
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พุทธประวัติ
มัชฌิมโพธิกาล
ปริเฉทที่ ๙
ทรงบําเพ็ญพุทธกิจในมคธชนบท
พรรณนาถิ่น
มคธชนบทนั้น อยูในเขตมัธยมชนบท ตั้งอยูในภาคแหงชมพูทวีปตอนใต รวมอังคชนบทอันอยูจดดานเหนือ เขาเปนมหาอาณาจักร
เดียวกัน มีกรุงราชคฤหเปนพระนครหลวง มีมหากษัตริยทรงอํานาจ
สิทธิ์ขาดเปนผูปกครอง มีราชอิสริยยศเปนมหาราชหรือราชาธิราช
ในสมัยที่พระศาสดาเสด็จมาประดิษฐานพระพุทธศาสนาเปนครั้งแรก
พระเจาพิมพิสารทรงปกครอง, เชนเดียวกับประเทศเอาสเตรียกับ
ประเทศหุงการี ในมัธยมยุโรป รวมเปนมหาอาณาจักรเดียวกัน อยูใต
ปกครองแหงมหาราชเดียวกัน เมื่อกอนเกิดมหาสงครามใน พ.ศ.
๒๔๕๗. มคธชนบทนั้น โดยอนุมานตามระยะทางเสด็จพุทธจาริก จด
กาสีชนบท อันสมทบกับโกศลชนบทในดานเหนือ, จดวัชชีชนบทใน
ดานตะวันออก, จดมหาสมุทรหรือจดกลิงคชนบทที่ปรากฏเมื่อภายหลัง
ในดานใต, จดชนบทอะไร ในดานตะวันตกยังไมพบทางอนุมาน,
มีแมน้ําคงคาไหลผานอาณาเขต หรือเปนพรมแดนตะวันออก. กรุง
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ราชคฤห ตั้งอยูในลุมแมน้ําตโปทา หางจากแมน้ําคงคา ตามอรรถกถา
ธรรมบท ๕ โยชน มีแมน้ํามหีไหลผานอาณาเขตอังคชนบททางเหนือ
เมืองใดเปนนครหลวง เมืองนั้นยอมมีชื่อเสียง เพราะเปนเมืองรุงเรือง
บริบูรณกวา มีอํานาจบังคับบัญชาเมืองอื่น และเปนที่มาแหงคนตางเมือง
ตางดาว, ในปกรณจึงกลาวการเสด็จมคธชนบทวา เสด็จกรุงราชคฤห.
ตอกลาวถึงเรื่องอันเกิดในระหวางเสด็จเดินทาง จึงออกชื่อมคธชนบท
ตามความสนใจ. โดยนัยนี้ จักนับชนบทที่เสด็จพระพุทธดําเนินกําหนด
ดวยเสร็จประทับที่นครหลวงเปนที่ตั้ง เริ่มแตมคธชนบทเปนตนไป.
ประทานอุปสัมปทาแกพระมหากัสสปะ
คราวหนึ่ง พระศาสดาเสด็จจาริกโปรดประชาชนในมคธชนบท
ประทับอยูที่ใตรมไทร เรียกวา พหุปุตตกนิโครธ ในระหวางกรุงราชคฤหและเมืองนาลันทาตอกัน. ในเวลานั้น ปปผลิมาณพกัสสปโคตร มี
ความเบื่อหนายในการครองเรือน ละฆราวาสเสียถือเพศเปนบรรพชิต
ออกบวชอุทิศพระอรหันตในโลก จาริกมาถึงที่นั้น เห็นพระศาสดาเขา
มีความเลื่อมใสเขาไปเฝา รับเอาพระองคเปนพระศาสดาของตน, ทรง
รับเปนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ดวยประทานพระโอวาท ๓ ขอวา
กัสสปะ ทานพึงศึกษาวา เราจักเขาไปตั้งความละอายและความเกรง
ไวในภิกษุ ทั้งที่เปนผูเฒา ทั้งที่เปนผูใหม ทั้งที่เปนปานกลาง เปน
อยางแรงกลา ดังนี้ขอ ๑, เราจะฟงธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่ง
๑

๑. ส. นิทาน. ๑๖/๒๖๐. สมนฺต. ๑/๒๘๒.
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ประกอบดวยกุศล เราจักเงี่ยหูลงฟงธรรมนั้น พิจารณาเนื้อความ
ดังนี้ขอ ๑, เราจกไมละสติที่ไปในกาย คือพิจารณารางกายเปนอารมณ
ดังนี้ขอ ๑, ครั้นทรงสั่งสอนอยางนี้แลว เสด็จหลีกไป.
ในพระโอวาทนี้ พระศาสดาตรัสเรียกทานปปผลิวากัสสปะตาม
โคตรของทาน, เมื่อเขามาอยูในพระธรรมวินัยนี้แลว ภิกษุสหธรรมิก
เรียกทานวา พระมหากัสสปะ เพื่อหมายรูตางจากพระกัสสปะรูปอื่น
เชนพระกุมารกัสสปะ ดังจะหมายวา กัสสปะใหญ กัสสปะนอย. การ
บวชอุทิศพระอรหันตในโลกของทานนั้น เปนธรรมเนียมกลาวในบาลี
ไมเฉพาะแตของพระมหากัสสปะ ของทานผูอื่นเชนของทานปุกกุสาต
ก็มี, ดูเปนทีวา ทานเหลานั้นยังไมปลงในวาจักรับใครเปนศาสดา
พระศาสดาของเรา แรกทรงผนวชดูทวงทีก็อยางนี้ แตเพราะจะไดเปน
พระศาสดาประกาศพระศาสนาเองกระมัง ทานจึงไมกลาววา ทรง
อุทิศพระอรหันตในโลก. การบวชอยางนี้คลายธรรมเนียมบวชเปน
สันยาสีของพวกพราหมณ. ผูปรารถนาจะบวชเปนสันยาสี ตองเปนผู
ครองเรือนที่เรียกวาคฤหัสถมากอน จนถึงบุตรสืบสกุลตามนิยมของ
พวกพราหมณวา จักไมตกขุมนรกชื่อปุตตะแลวเปนบวชได ไมจําเปน
จะตองออกไปอยูจําศีลในปา เปนวนปรัตถะอีกชั้นหนึ่งกอน หรือบวช
จากชั้นนั้นก็ได. การบวชก็คือละการครองเรือน ปลงผมจุกที่พวก
พราหมณไวนั้นเสีย โกนโลนทั้งศีรษะ นุงหมผาสีเหลืองหมน ไดแก
ผากาสายะของเรา นุงผืนหมผืน เที่ยวภิกขาจารเลี้ยงชีวิต เขาอยูใน
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ปา มีมรรยาทอันจะพึงรักษา มีภาวนาอันจะพึงบําเพ็ญตามวิธี ไม
ปรากฏวาตั้งอยูเปนหมูเปนคณะ. การบวชอยางนี้ทําตอหนาปุโรหิต
คือผูอํานวยการพิธีและแขกผูมาประชุมเปนการเด็ดเดี่ยว. การบรรพชา
ของพระศาสดา โดยโวหารของพระมัชฌิมภาณกาณกาจารยที่วา ปลง
พระเกศและพระมัสสุ ทรงผากาสายะถือเพศผนวชตอหนาพระชนก
พระชนนี ผูก ําลังทรงกันแสงอยู แมนดวยการบวชเปนสันยาสีของพวก
พราหมณ.
อาการทรงรับพระมหากัสสปะเขาในพระธรรมวินัยและโปรดให
รับพระพุทโธวาท ๓ ขอนี้ พระอรรถกถาจารยแยกเปนวิธีอุปสัมปทา
อยางหนึ่ง ดุจประทานแกพระนางมหาปชาบดีโคตมี ดวยโปรดใหรับ
ครุธรรม ๘ ประการ, แตวิธีหลังแลเห็นชัด เพราะเปนครั้งแรกที่
ประทานอุปสัมปทาแกสตรีใหเปนภิกษุณี และไมไดประทานเอหิภิกขุนีอุปสัมปทาเลย. สวนวิธีตน เห็นไมพนไปจากประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา.
พระมหากัสสปะไดฟงพุทธโอวาททรงสั่งสอนแลวบําเพ็ญเพียรไม
ชานัก ในวันที่แปดแตอุปสมบท ไดสาํ เร็จพระอรหัต. ทานทรง
คุณธรรมอยางไร ไดเอาภารธุระพระศาสนาอยางไร จักกลาวใน
ประวัติของทานในอนุพุทธประวัติ.
พระมหากิจจายนะ ก็วาไดรับอุปสมบทเปนเอหิภิกขุ จากพระศาสดาที่กรุงราชคฤห แตเปนเรื่องเลาในอรรถกถา จักเอาไวกลาวใน
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ประวัติของทานในอนุพุทธประวัติ.
พุทธกิจที่ไดบําเพ็ญในมคธชนบท ในคราวแรก ๆ เนื่องดวย
การประทานอุปสมบทเปนพื้น จนมีพวกคนผูไมเลื่อมใสกลาวติเตียนวา
พระสมณโคดมชักนําเพื่อความเปนผูไมมีบุตร เพื่อความเปนหมาย
เพื่อความขาดแหงสกุล. พวกพราหมณยอมถือตามโอวาทของพระ
พรหมเปนเจาวา ใหแผพืชพันธุใหแพรหลาย ยอมนิยมในความเปน
ผูมีบุตรสืบสกุล มีไดมากเพียงใดยิ่งดีเพียงนั้น แลถือกันวา คนผูไมมี
บุตรผูจะทําทักษิณาเมื่อตายแลวยอมตากขุมนรกชื่อปุตตะ ตอมีบุตรจึง
ปดขุมนรกนั้นได. ชาวมคธครั้งนั้น ถือเหมือนอยางพวกพราหมณ
กระมัง จึงไดติเตียนในกาชักนําคนใหบวช, แตการครหานั้นมีอยูไมชา
พอคนทั้งหลายทราบวา เจาตัวสมัครเอง เหมือนผูบวชเปนสันยาสี
ไมใชถูกลอลวงหรือถูกบังคับขืนใจ ก็สงบไปเอง.
มหาสันนิบาตแหงพระสาวก
ครั้งพระศาสดา เสด็จประทับอยู ณ กรุงราชคฤหพระนครหลวง
แหงมคธชนบท ไดมีการประชุมใหญแหงพระสาวกคราวหนึ่ง เรียกวา
จาตุรังคสันนิบาต แปลวาการประชุมมีองค ๔ คือพระสาวกผูเขาประชุม
นั้น ลวนเปนพระอรหันตอยูจบพรหมจรรยแลว นับเปนองค ๑, พระ
สาวกเหลานั้นลวนเปนเอหิภิกขุ สาวกครั้งแรกผูไดรับอุปสมบทที่พระ
ศาสดาประทานเอง นับเปนองค ๑, พระสาวกเหลานั้นไมไดนัดหมาย
ตางมาพรอมกันเขาเอง นับเปนองค ๑, พระศาสดาประทานพระบรม-
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พุทโธวาท ซึ่งเรียกวา โอวาทปาฏิโมกข ยอหัวใจพระพุทธศาสนาแสดง
นับเปนองค ๑, มหาสันนิบาตนี้ไดมีแลว ณ เวฬุวนาราม ในวันมาฆปุรณมีดิถีเพ็ญแหงมาฆมาสคือเดือนสาม ที่เปนวันทําพิธีศิวราตรีของ
พวกพราหมณ เวลาบาย. การประชุมนี้มีชื่อเลาลือมาในพระศาสนา
จนถึงยกขึ้นกลาวเปนพระเกียรติของพระศาสดาในมหาปทานสูตร และ
เปนอภิลักขิตสมัยที่ทําบูชาของวัดทั้งหลาย เรียกวามาฆบูชา.
พิจารณาองคสี่และความยกยองประกอบกัน นาจะสันนิษฐาน
เห็นวา พระสาวกผูมาประชุมนั้น คือพระสาวกผูอันพระศาสดาทรง
สงไปประกาศพระศาสนาในชนบททั้งหลาย ตางมาเพื่อเฝาเยือนพระ
ศาสดา แตเผอิญมามากดวยกัน จนถึงใหเกิดความรูสึกประหลาด
และชื่นบาน ของพระศาสดาและพระสาวกผูไดพบกันและกัน, เมื่อ
สาวกมาอยูพรอมกันมากเชนนี้เปนโอกาสที่สมควรดี, พระศาสดาจึงได
ตรัสใหมีประชุมและทรงแสดงหัวใจพระศาสนา เพื่อพระสาวกจะได
ถือเอาเปนหลักสําหรับสอนพระศาสนา. พิจารณาน้ําพระหฤทัยของ
พระศาสดา เมื่อไดเห็นสาวกผูรวมอัธยาศัยในการแผประโยชนใหแก
โลก มาออพรอมกันอยูมาก จะทรงพระโสมนัสสักปานไร, แมพวก
พระสาวกไดเฝาพระศาสดาพรอมกันมาก และไดพบกันเองผูมีธุระรวม
กันเปนหมูใหญ คงมีใจเบิกบานเหมือนกัน, การประชุมครั้งนั้นจึงติด
อยูในใจของพวกพระสาวกไมรูลืม จึงยกยองเปนสําคัญสืบกันมา.
๑

๑. ทิ. มหา. ๑๐/๑.
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ฝายพระคันถรจนาจารยกลาวจํานวนแหงพระสาวกผูมาประชุมวา
๑,๒๕๐ องค และชี้เอาพระชฎิลเกาพวกพระอุรุเวลกัสสป ๑,๐๐๐ รูป
และพระปริพาชกเกาพวกพระอัครสาวก ๒๕๐ รูป และกลาวถึงกาละ
วาไดมีในวันพระสารีบุตรไดบรรลุพระอรหัต. ถาเปนพระสองพวก
นั้น ไมสมกับองควา ตางมา หาไดรับนัดหมายกันไม. พระสองพวก
นั้นอยูในสํานักพระศาสดา นับองคนั้นทําอะไร, ถาไมมีองคนั้น การ
ประชุมก็ไมอัศจรรยอะไร. ขอวาไดมีในวันพระสารีบุตรไดสําเร็จพระ
อรหัตเลาก็ไมสม, เมื่อคราวนั้น เสด็จอยู ณ เขาคิชฌกูฏ, คราว
ประชุมนี้ เสด็จอยู ณ เวฬุวัน. อนึ่ง ถาไดมีในวันนั้น ตองไมใชวัน
มาฆปรุณมี เพราะวันนั้นยังเปนเวลาเสด็จอยูที่ตําบลอุรุเวลา กําลังทรง
ทรมานพระอุรุเวลากัสสปอยู. มีเรื่องเลาในคัมภีรมหาวรรคพระวินัยวา
ถึงฤดูหนาว ๘ วันในรวางเดือนมาฆะกับเดือนผัคคุณะ คือเดือนสามกับ
เดือนสี่ พวกชฎิลลงอาบน้ําในแมน้ําเนรัญชราพากันหนาวสั่น, พระ
ผูมีพระภาคเจาทรงนิรมิตเตาเพลิงไวใหผิง, พวกชฎิลไดเห็นพระ
๑

๑. วิ. มหา. ๔/๕๘. ฤดูหนาว ๘ วันในรวาง ในบาลีใชศัพทวา อนฺตรฏกาสุ
มีแกในอรรถกถา (มโน. ปู. ๒/๑๔๘) วา อนฺตรฏโกติ มาฆผคฺคุณาน อนฺตเร
อฏทิวสปริมาโณ กโล. มาฆสฺส หิ อวสาเน จตฺตาโร ทิวสา ผคฺคุณสฺส อาทิมฺหิ
จตฺตาโรติ อนฺตรฏโกติ วุจจฺ ติ. ถือเอาความวา ๘ วันในรวางเดือนมาฆะและเดือน
ผัคคุณะ คือ ๔ วันในที่สุดเดือนมาฆะ และอีก ๔ วันในตนเดือนผัคคุณะ เรียกวา
อันตรัฏฐกะ. ในครั้งกอน นับวันพระจันทรเพ็ญเปนวันเต็มเดือน นับวันแรมค่ําหนึง่
เปนวันปาฏิบท คือเริ่มเดือนใหม วันเพ็ญมาฆะจึงอยูใ น ๘ วันนั้น.
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พุทธานุภาพ, กวาจะโปรดพวกชฎิลไดหมด จนถึงพระสารีบุตรไดสําเร็จ
พระอรหัต วันยังอีกยาว, บางทีวันที่พวกชฎิลลงอาบน้ํานั้นเองเปน
วันที่ทําพิธีศิวราตรีของพวกพราหมณ. ตามเหตุอันกลาวมา การ
ประชุมสาวกครั้งนั้น นาจะเปนคราวอื่นจากวันที่พระสารีบุตรบรรลุพระ
อรหัต ทั้งในคัมภีรมหาวรรคพระวินัยก็เลาแตเรื่องอัครสาวกบรรพชา
หาไดเลาถึงสาวกสันนิบาตนี้ไม.
โอวาทปาฏิโมกขนั้น เปนคําประพันธ ๓ คาถากึ่ง คาถาที่ ๑
แสดงวา ขันติ คือความอดทน เปนตบะอยางยอด, ทานผูรูกลาว
นิพพานวาเปนยอด, บรรพชิตผูฆาผูเบียดเบียนสัตวอื่น ไมชอื่ วาเปน
สมณะ. ขอที่ทรงยกขันติขึ้นตรัสนั้น แสดงวาศาสนธรรมคําสอนของ
พระองค เปนไปเพื่อใหอดทนตอเย็นรอนหิวระหาย ถอยคําใหราย
ใสความดาวา และทุกขเวทนาอันแรงกลาเกิดแตอาพาธ, ขอที่ทรง
สรรเสริญนิพพานวาเปนยอดนั้น แสดงวาผลแหงการปฏิบัติพุทธศาสนา
เปนอยางสูงนั้น คือทําใจไมใหตัณหาคือความอยากรัดรึงไวได, ขอที่
ตรัสบรรพชิตผูฆาผูเบียดเบียนสัตววาไมเปนสมณะนั้น แสดงวา
ศาสนธรรมของพระองคเปนไปเพื่อมีเมตตากรุณาในสัตวทั้งปวง. คาถา
ที่ ๒ แสดงวา ไมทําบาปทั้งปวง ยังกุศลใหบริบูรณ ยังจิตของตน
ใหผองใส เปนศาสนธรรมคําสอนของทานผูรู. ขอที่หามการทําบาป
และใหบําเพ็ญกุศลนั้น แสดงวาพระพุทธศาสนาไมเปนแตเพียงสอนให
เวนจากความชั่วเทานั้น ยังสอนใหทําดีดวย ไมใชเพียงเวนจากฆากัน
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เบียดเบียนกันแลวเปนไดบุญ ยังการชวยอุปถัมภบํารุงชีวิตและความสุข
ของกันและกันดวย, ขอที่ทรงยกการทําจิตใหผองใสขึ้นตรัสนั้น
แสดงวาความบริสุทธิ์เปนคุณที่นิยมในพระพุทธศาสนา. คาถาที่ ๓
กับอีกกึ่งวา ความไมพูดขอนขอดกัน ความไมประหัตประหารกัน
ความสํารวมในปาฏิโมกข ความรูจักประมาณในอาหาร ความเสพ
ที่นอนที่นั่งอันสงัด ความประกอบในทางจิตอยางสูง เปนคําสอนของ
ทานผูรู. ขอที่ทรงยกหกขอนี้ขึ้นตรัสนั้น แสดงวาการพูดขอนขอด
กันก็ดี พูดเสียดแทงกันก็ดี ทะเลาะกันก็ดี การชกกันตีกันก็ดี ไมเปน
การดีสําหรับหมูสมณะ, อันสมณมณฑล สมควรมีขนบธรรมเนียม
เปนเครื่องนําความประพฤติอันดีสงบเรียบรอย ไมเปนผูเห็นแกกิน
ยินดีในที่เงียบ บําเพ็ญภาวนารักษาจิตใหเปนสมาธิ โอวาทปาฏิโมกข
มีความสังเขปดังกลาวมาฉะนี้.
สาวกผูเที่ยวสอนพระพุทธศาสนา คงจะยกเอาธรรมในโอวาทปาฏิโมกขนี้ บทหนึ่งหรือหลายบทขึ้นแสดงโดยอนุรูปแกบริษัท. ไดยิน
วา พระศาสนาเองก็ทรงยกขึ้นตรัสประทานโอวาทแกภิกษุสงฆ ใน
วันอุโบสถทุกกึ่งเดือน มางดเสียเมื่อไดทรงอนุญาตใหภิกษุสงฆเอา
สิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว มาสวดในที่ประชุมแทน เรียกวาสวด
ปาฏิโมกขแลว.
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ทรงอนุญาตเสนาสนะ
ในคราวเสด็จกรุงราชคฤหครั้งแรก พระเจาพิมพิสารทรงถวาย
เวฬุวนาราม เปนที่ประทับพรอมดวยภิกษุสงฆ, เวฬุวนารามนั้น เขาใจ
วาเปนสวนหลวงคงมีเรือนโรง เชนตําหนักเปนที่ประทับ ศาลาเปนที่พัก
ขาราชการ เรือนสําหรับคนอยูเฝา. การที่ทรงถวายนั้น ดูเหมือนกับ
ทรงยกไวใหเปนที่พักของพระสงฆ. ในเวลาที่พระสงฆจาริกไปอื่นการ
ูดูแลรักษาเปนธุระของเจาหนาที่ไมใชเปนสังฆารามาอันพระสงฆจะตอง
อยูเฝาประจําเหมือนในทุกวันนี้, สิทธิในฐานที่นาจะตกอยูแกเจาของ,
ในที่อื่นกลาวความชัดวา ชาวบานไลภิกษุเจาอาวาสผูกาวราวเสียก็มี.
พระศาสดาและพระสาวกเขาไปอยู ดูนาจะอยูในเรือนโรงเหลานั้น,
แตในเสนาสนขันธกะ กลาววา ครั้งพระศาสดายังไมไดทรงอนุญาต
เสนาสนะ, ภิกษุทั้งหลายยอมอยู ณ ที่นั้น ๆ ในปาบาง ที่โคนไมบาง
ที่แจงบาง ลอมฟางบาง. วันหนึ่งราชคหกเศรษฐีไปอุทยานแตเชา
ไดเห็นภิกษุเหลานั้นกําลังออกมาจากสถานนั้น ๆ มีอาการกาวหนา
ถอยหลังแลเหลียว คูแขนเหยียดแขน นาเลื่อมใส มีจักษุทอด
ถึงพรอมดวยอิริยาบถ,เศรษฐีไดเห็นแลวเสื่อมใส ถามภิกษุเหลานั้น
๑

๒

๑. วิ. มหา. ๔/๗๑. ในบาลีนี้ แสดงวิธีถวายวา พระเจาพิมพิสารทรงจับพระภิงคาร
(เตาน้ํา) ทอง (ทรงหลั่งน้ําทักษิโณทก) มอบถวายแดพระผูมีพระภาค (ดวยพระ
ราชดํารัส) วา "ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระเจาถวายอุทายานเวฬุวันนัน้ แดพระภิกษุ
สงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข. ๒. วิ. จุลลฺ . ๗/๘๕.
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ว า ถาเขาทําวิหารคือกุฎีขึ้น ภิกษุเหลานั้นจะพึงอยูในวิหารของเขา
หรือ, ภิกษุเหลานั้นตอบวาพระศาสดายังมิไดทรงอนุญาตวิหาร, เขา
ขอใหกราบทูลถามแลวบอกแกเขา, ภิกษุเหลานั้นรับคําแลวไปเฝา
พระศาสดา กราบทูลเรียนปฏิบัติ. เพราะเรื่องนี้เปนเหตุ พระศาสดา
ตรัสธรรมีกถาแลวทรงอนุญาตเสนาสนะ คือที่นอนที่นั่ง ๕ ชนิด โดย
ชื่อวาวิหาร ๑ อัฑฒโยค ๑ ปราสาท ๑ หัมมิยะ ๑ คุหา ๑. วิหาร
นั้นคงเปนกุฎีมีหลังคา มีปกสองขางอยางปกติ. อัฑฒโยคนั้น แปล
โดยพยัญชนะวา ประกอบกึ่งหนึ่ง ไดแกโรงหรือรานที่มุงแตซีกเดียว
เพื่อเปดอีกดานหนึ่งใหโปราง เชนโรงโชนของเกา หรือรานขายของ
เล็กนอย, ในภายหลังมีผูคิดทําเปนเรือนตึกก็มี. ปราสาทนั้น เรา
เขาใจกันมาวาเรือนยอด แตยังไมพบแกในภาษามคธเลย, เรือนยอด
ก็มีเหมือนกัน แตเรียกวากูฏาคาร, คํากลาวถึงปราสาท มีแตกลาว
ถึงชั้นวาปราสาท ๗ ชั้น ไมไดกลาวถึงหลังคา ชื่อนี้จึงแปลกันมาวา
เรือนชั้น พิจารณาตามพยัญชนะก็ไมไดความ แปลวาเรือนนํามาซึ่ง
ความสดใสแหงจิต คือนารื่นรมยหรือนาสนุก เพงความงามแหง
เรือนนั้น. หัมมิยะ เปนชนิดที่มัว ไดพบแกแหงหนึ่งวา หลังคาที่มี
ลานพระจันทรสองถึง ไดแกหลังคาตัด. คุหานั้นไดแกถ้ําแหงภูเขา.
ภิกษุเหลานั้นแจงขาวแกราชคหกเศรษฐีใหทราบ. เศรษฐีไว
ทราบวาทรงอนุญาตเสนาสนะแลวใหปลูกวิหารขึ้น ๖๐ หลังในวันเดียว
กุฎีที่ปลูกแลวเสร็จในวันเดียว ๖๐ หลังนั้น ถาทําไดจริงก็คงเปนเพียง
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กระทอมนอย ๆ. ปลูกที่ไหนไมไดกลาวไว นาจะเห็นวาปลูกขึ้นในที่
ของตนเอง สําหรับใหพระเขาอยูอาศัย ครั้นทําวิหารเสร็จแลว
เศรษฐีไปเฝาพระศาสดา กราบทูลอาราธนา เพื่อทรงรับภัตตาหาร
ในวันพรุงพรอมดวยภิกษุสงฆ. ในวันรุงขึ้นตระเตรียมเสร็จแลวใหไป
กราบทูลภัตตกาลตามธรรมเนียม. พระศาสดาพรอมดวยภิกษุสงฆ
เสด็จไปสูเรือนราชคหกเศรษฐี เขาอังคาสพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุข ดวยของเคียวของกินอันประณีตอิ่มหนําแลวกราบทูลถาม
พระศาสดาวา จะพึงปฏิบัติในวิหารนั้นอยางไร. ทรงแนะใหตั้งไว คือ
อุทิศไวเพื่อจาตุททิสงฆ คือพวกภิกษุอันจะพึงมาจากสี่ทิศทั้งที่มาแลว
และยังมิมา. เศรษฐีอุทิศวิหาร ๖๐ หลังนั้นไว เพื่อจาตุททิสสงฆ.
พระศาสดาทรงอนุโมทนวิหารทานนั้น โดยใจความวาวิหารนั้น ยอม
กําจัดเย็นรอน กันสัตวรา ย สัตวเสือกคลายและยุง คุมฝนลมแดด,
การถวายวิหารแกสงฆเพื่อเปนที่เรน เพื่อความสําราญ เพื่อบําเพ็ญ
สมถวิปสสนา พระพุทธะทั้งหลายสรรเสริญวาเลิศ, เหตุนั้นบัณฑิต
แลเห็นเปนประโยชนตน พึงใหทําวิหารอันนาสําราญแลวเชิญทาน
ผูพหุสูตใหอยู และพึงใหขาว น้ํา ผานุงหม เสนาสนะคือที่นอนที่นั่ง
แกทาน ดวยใจเลื่อมใสในทานวาเปนผูตรง, ทานพหุสูตเหลานั้นยอม
แสดงธรรมอันเปนเครื่องบําบัดทุกขแกเขา ที่เขารูธรรมแลว จักเปน
ผูหาอาสวะมิได ปรินิพพานในโลกนี้. พระศาสดาทรงอนุโมทนาวิหารทานของราชคหกเศรษฐีแลวเสด็จกลับ.

นักธรรมตรี - พุทธประวัติเลม ๒ - หนาที่ 13

ทรงแสดงวิธีทําปุพพเปตพลี
พวกพราหมณเขามีธรรมเนียมเซน และทําทักษิณาอุทิศบุรพบิดร
ของเขา เรียกวาศราทธะ เปนการจรเนื่องจากการเผาศพบาง เปน
การประจําปที่บรรจบรอบวันตายของบุรพบิดร หรือตนเดือนตนปบาง.
บุรพบิดรเพียงสามชั้น คือ บิดา ๑ ปู ๑ ทวด ๑ เปนผูอันจะพึงเซน
ดวยกอนขาง เรียก "สปณฑ" แปลวา ผูรวมกอนขาว บุรพบิดร
พนจากทวดขึ้นไปก็ดี ญาติผูไมไดสืบวายตรงก็ดี เปนผูจะพึงไดรับ
น้ํากรวด เรียก "สาโนทก" แปลวา ผูรว มน้ํา. บุรพบิดรสามชั้นนั้น
กรวดน้ําใหดวยก็ได. การกรวดน้ําของเขา ลงไปในแมน้ํา เอามือ
กอบน้ําขึ้นปลอยใหคอย ๆ รั่วลง นึกอุทิศถึงผูตายไปพลางวา ขอให
น้ํานี้ระงับความระหายของทานผูนั้น ๆ. ธรรมเนียมนี้เนื่องมาถึงพวก
ไทยเรา. การทําขาวบิณฑ คือเอาขาวกรอกในกรวยใบตองคว่ําลงบน
ภาชนะมีพานเปนตน มีกับขาวของกินเรียงรายบางเล็กนอย ประดับ
ดวยดอกไมสด หรือดวยเครื่องประดับอยางอื่น มีธูปเทียนติด ตั้งเปน
เครื่องสักการะ ในวันเทศกาล คือ ในวันสารท ในวันตรุษ ในวัน
สงกรานต นี้ตรงกับขาวบิณฑของพราหมณ. เดิมชะรอยจะทําเซน
บุรพบิดา แตภายหลังเราเขาใจวา ทําบูชาพระพุทธรูป. การกรวดน้ํา
เรายังทําอยูจนบัดนี้ ในเวลาพระสงฆอนุโมทนา แตใชภาชนะ เชน
เตา ขวด หรือจอก มีภาชนะอกใบหนึ่งเชนขันหรือถาด รับน้าํ กรวด
แลวเอาไปเทที่ดิน หรือกรวดลงดินทีเดียว, ขณะกรวดเปลี่ยนความนึก
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เปนใหสวนบุญ ตามวิธีขางพระพุทธศาสนา แมจืดจางลงก็ยังไมเลิก
ทีเดียว. ขาวบิณฑของพราหมณนั้น เขาทําพิธีเซนแลวโยนใหทาน
สัตว กาบาง ปศุบาง. กานั้นเขาถือวาเปนนกผี ไดอาหารกินแลวจะ
ไดไมรังควานบุรพบิดรของเขา. ปศุนนั้ เชนโคกระบือ พวกพราหมณ
เขาใชแตโค, โคจักกันขาวบิณฑนั้นหรือไม นาสงสัยอยู. แตไดยิน
วา โคในเมืองเราที่เจาของหัดมาแตเล็ก กินขาวและขนมได, โค
ของเขาจักเปนเชนนั้นกระมัง. การทําทิกษิณาที่เรียกวาศราทธะของเขา
คือเชิญพวกพราหมณมาเลี้ยง เสร็จแลวแจกไทยธรรม ผาเปนของที่
เวนไมไดพวกพราหมณเอาธุระนักเพื่อไมใหบุรพบิดรของเขาหิวระหาย
และเปลือยกาย, การใหผาในทักษิณานุประทานของเราก็มีเหมือนกัน
แตเราเขาใจวา เนื่องมาจากภิกษุถือบังสุกุล ไมรบั ผาจากมือของผูให
จึงวางใหเพื่อหยิบเอาเอง โดยสังเขปวาผาบังสุกุล. การเซนและทํา
ศราทธะอุทิศบุรพบิดร พวกวรรณะอื่นมีกษัตริยเปนตนก็เหมือนกัน
ในการทําศราทธะ คงเอาพวกพราหมณเปนปฏิคาหก ไมกลาวถึงการ
เลี้ยง ชะรอยพวกพราหมณไมฉันของที่วรรณะอื่นทํา.
พระเจาพิมพิสารทรงทําปุพพเปตพลี ภายหลังแตทรงนับถือ
พระพุทธศาสนาแลว ชะรอยจะอนุโลมตามธรรมเนียมของพราหมณ
ยักเปนเลี้ยงและถวายไทยธรรมแกพระภิกษุสงฆ แทนทําแกพราหมณ
บางทีจะไดกราบทูลเรียนพระปฏิบัติแดพระศาสดาแลวก็ได.
ในวันทรงทําปุพพเปตพลี พระเจาพิมพิสารเชิญเสด็จพระศาสดา
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พรอมดวยพระภิกษุสงฆ ไปทรงอังคาสที่พระราชนิเวศน พระสงฆฉัน
เสร็จแลว ทรงบริจาคไทยธรรมตาง ๆ รวมทั้งผาดวยแกพระภิกษุสงฆ
แลวทรงอุทิศบุรพบิดร. พระศาสดาทรงอนุโมทนาดวยคาถามีคําวา
"อทาสิ เม อกาสิ เม " เปนตน แปลความวา "ญาติก็ดี
มิตรก็ดี ระลึกถึงอุปการะอันทานทําแลวในกาลกอนวา ทานไดให
แลวแกเรา ทานไดทําแลวแกเรา ทานเปนญาติ เปนมิตร เปนสขา
ของเรา พึงใหทักษิณา เพื่อเปตชน, ไมพึงทําการรองไหเศราโศก
รําพันถึง, เพราะการอยางนั้นไมเปนไปเพื่อประโยชนแกเปตชน, ยาติ
ทั้งหลายยอมตั้งอยูอยางนั้นเอง. สวนทักษิณานี้ที่ทานทั้งหลายบริจาค
ทําใหตั้งไวดีในสงฆ ยอมสําเร็จประโยชนแกเปตชนนั้น โดยฐานะ
ิสิ้นกาลนาน. ทานทั้งหลายไดแสดงญาติธรรมนี้ดวย ไดทําบูชาเปตชน
ใหยิ่งดวย ไดเพิ่มกําลังใหแกภิกษุทั้งหลายดวย เปนอันไดบุญ
ไมนอยเลย."
พึงเห็นความแหงอนุโมทนาคาถานี้วา ทรงอนุมัติการทําทักษิณา
ที่เรียกวา ศราทธะอุทิศบุรพบิดรของพวกพราหมณ ไมทรงอํานวย
ตามการเซน แตขยายใหกวางจากบุรพบิดรสามชั้น โดยที่สุดเปนเพียง
มิตรเปนสขา ทําอุทิศใหก็ควร. ทักษิณาอุทิศคนตายทั่วไปอยางนี้ เรียก
ทักษิณานุประทาน แปลวาการตามเพิ่มใหทักษิณาบาง เรียกวา
มตกทาน แปลวาการใหอุทิศผูตายบาง. ทักษิณาอุทิศเฉพาะบุรพบิดร
๑

๑. ขุ. ขุ. ๒๕/๙.
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เรียกวาปุพพเปตพลี ดังมีแจงในอาทิยสูตร ปญจกังคุตตร โดยความ
เปนกิจอันอริยสาวกผูครองเรือน จะพึงทําประการหนึ่ง.
เปตศัพทที่ขาพเจาแปลทับวา เปตชนนั้น หมายความสองนัย
หมายเอาคนตายแลวอยางหนึ่ง ไดในคําวา "เปโต กาลกโต"
แปลวาผูละไปแลว มีกาละอันทําแลว, หมายเอาบุรพบิดรอยางหนึ่ง
ไดในบทวาปุพพเปตพลี. ผูใครจะรูอธิบายแหงเปตศัพทสองนัยนี้
จงดูในธรรมวิจารณสวนสังสารวัฏ อธิการแหงคติตอนแกปตติวิสยะ.
ในคาถาอนุโมทนานี้ ไมจํากัดการทําทักษิณาเฉพาะบุรพบิดร ควร
เขาใจเปตศัพทในคาถานี้วา หมายเอาผูตายแลวทั่วไป, มีธรรมเนียม
ของพวกพราหมณวา ผูใหญในครอบครัวตาย จําจะตองแสดงอาการ
รองไหตีอกบอรําพันเปนนักหนา เกินกวาที่เปนจริง พวกพองผูมาเปน
สหายในการศพ ก็ตองทําเชนนั้นเหมือนกัน กลาวจนถึงวามีพวกผูหญิง
คอยรับจางทํา ไมแสดงอาการอยางนั้นเปนทํากระดางตอผูตาย, ใน
บางสูตร กลาวถึงกิริยาอยางนี้วา "กนฺทติ ปริเทวติ อุรตฺตาฬึ
กโรติ" แปลวา ' ยอมรองไห ยอมรําพัน ยอมทําตีอก,' หมายเอา
ธรรมเนียมอยางนี้. ทรงหามมิใหทําการรองไหเศราโศกรําพันในคาถา
นี้ ชื่อวาทรงแนะนําใหเลิกธรรมเนียมนั้นเสีย เพราะหาประโยชนแก
ผูตายมิได. ขอวา ทักษิณาอันบริจาคในสงฆ ยอมสําเร็จแกผูตาย
โดยฐานะนั้น เปนกลเม็ดอยู. แตพระคันถรจนาจารย ดูเหมือนจะรูสึก
๑

๒

๓

๑. องฺง ปฺจก. ๒๒/๔๘. ๒. ธรรมวิจารณ หนา ๙๒. ๓. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๖๑.
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ตะขิดตะขวงในขอนี้ จึงไดแกไวโดยนัย, ในบางสูตร กลาววา เปตชน
ผูไปเกิดในกําเนิดอื่น ทั้งที่เปนทุคติ ทั้งที่เปนสุคติ ยอมเปนอยูดวย
อาหารในคติที่เขาเกิด. หาไดรับผลแหงทานที่ทายกอุทิศถึงไม ตอไป
เกิดในปตติวิสยะ ถึงไดรบั ผลแหงทานที่อุทิศถึงนั้น, นี้พอเห็นไดวา
เนื่องมาจากการทําศราทธะอุทิศถึงบุรพบิดร. เปตชนชนิดนี้จําพวกเดียว
ที่เขาทําทานแลวอุทิศถึง, จําพวกอื่นอยางเลวสัตวนรก อยางดีเทวดา
เขาก็หาอุทิศถึงไม, เทวดาไดรับแตเครื่องสังเวย พึงมามีในพระพุทธศาสนา ที่แนะใหทําทักษิณาแลวอุทิศแกเทวดา. ในอรรถกถาแกแถมวา
แมเปตชนผูเกิดในปตติวิสยะจะไดรับผลทานนั้น ตองพรอมดวยสมบัติ
๓ ประการ คือ การบริจาคไทยธรรมแลวอุทิศถึงของทายก ๑ ปฏิคาหกผูรับไทยธรรมนั้น เปนทักขิเณยยะ แปลวาผูควรรับทักษิณาที่วา
ไดแกพระอริยะ ๑ เปตชนนั้นไดอนุโมทนา ๑, ในที่สุดก็กลาววา ทายก
ยอมไมไรผล. ขาพเจาเขาใจวา ทักษิณานั้นชื่อวาสําเร็จแกผูตาย
โดยฐานะดวยอาการอยางไร ไดทรงแสดงไวแลวในคาถาสุดทาย.
ความแหงคาถานั้นวา ทานทั้งหลายทําทักษิณานุประทาน ไดแสดง
ญาติธรรมแลว ๑ ไดบูชา คือ ยกยองเปตชนแลว ๑ ไดเพิ่ม
กําลังใหแกภิกษุทั้งหลายแลว ๑ เปนอันไดบุญไมนอยเลย. ทายกผู
แสดงญาติธรรมและทําบูชาแกเปตชนอยางเต็มใจ ดวยความรัก
ความนับถือเปนสวนกตเวทิตา, ในทางที่ยังประโยชนใหสําเร็จแก
๑

๒

๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๙๐. ๒. ป. โช. ขุ. ขุ. ๒๓๒.
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ปฏิคาหก ยอมไดความอิ่มใจ รูสึกเหมือนทานไดรับสวนกุศลที่อุทิศ
ึถึง โดยที่สุดไดโภชนะที่ทานชอบบริโภค นึกถึงทานสงไปถวายพระฉัน
ยอมรูสึกเหมือนทานไดบริโภค. สวนปฏิคาหกผูไดรับทักษิณา ยอม
รูสึกเหมือนไดรับของอันทานให คนอื่นผูอนุโมทนายอมรูสึกวาเปน
เกียรติแกทานเพียงไร. ความสําเร็จแหงผลแกทานโดยฐานะอยางนี้เอง
ยอมชักนําใหคนยังทําทักษิณานุประทานอยูจนบัดนี้ ในเมื่อความเชื่อ
วาไทยธรรมที่บริจาคไดถึงทาน ดุจฝากของจากประเทศนี้ไปใหญาติ
ผูไปอยูในประเทศอื่น เสื่อมไปแลว.
แตอยางไรพวกพุทธศาสนิกจึงเขาใจเปตศัพทนี้วาผีเปรต. ศัพทวา
ปฺรตะ นี้เปนภาษาสันสกฤตตรงกับศัพทเปตในมคธภาษานั้นเอง แต
หมายเอาเฉพาะผูตาย ไมไดหมายถึงบุรพบิดร เขามีศัพทที่เรียกบุรพบิดรตางหากวา "ปตฺฤ" พหุวจนะเปน "ปตระ." พวกพราหมณ
ยอมเชื่อวา คนตายแลวยอมไปเกิดในคตินั้น ๆ แตดวยความรักและ
ความนับถือบุรพบิดรของตน จึงสําคัญเห็นอีกสวนหนึ่งวา ยังทรงอยู
ดวยเปนอทิสสมานกาย คือแลไมเห็นตัว มีถิ่นเปนที่อยูเรียกปตฺฤโลกะ
ความรูสึกอยางนี้ พวกเราก็ไดมาจากเขา แตเราเขาใจวาอยูบานเรือน
เดิม ไดแกฝเรือน เขาใจเปนจําพวกฝเรือนอยูขางใกล, แตเราเขาใจ
วาผีพวกนี้อดโซ รูปรางไมสมประกอบ เปนสัตวทั้งนากลัวทั้งนาสงสาร.
ขาพเจาเขาใจวา จงใจเหยียดบุรพบิดรของพวกพราหมณใหเปน
ผีชนิดนี้ โดยอาการเยยหยันอยางเดียวดับพวกเขาเหยียดพวกเราก็มี.
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พวกพราหมณกลัวเปนอยางยิ่งวา บุรพบิดรของเขาจักอดหิว จัก
ระหายน้ํา จักเปลือกกาย จึงทํากายเซนดวยของเหลานี้บาง ใหของ
เหลานี้เปนทานบาง. เราก็เหยียดบุรพบิดรพวกนี้วา เปนผีอดหิว
ระหายน้ํา เปลือยกาย เสริมตอในขอที่อดหิวและระหายวา มีทองใหญ
แตมีปากเทารูเข็ม ไดขาวไดน้ํากินเขาไปไมไดเทาไร ไมรูจักหายอยาก
กระวนกระวายดวยความอยาก ดุจถูกไฟเผา เสริมความเปลือยกาย
เขาวา มีรูปไมสมประกอบตาง ๆ ทั้งทรวดทรงทั้งผิวพรรณ สุดแตจะ
นาเกลียดนากลัวไดเพียงไร. คาถาอนุโมทนา ทักษิณานุประทานของ
พระเจาพิมพิสาร ก็มีคาถานํากลาวถึงผีพวกนี้ ความชัดพอจะรูวา
หมายเอาผีบุรพบิดรวามาสูเรือนของตน ดวยหมายจะไดรับทานที่
ญาติอุทิศให, แมขาวน้ํามีมาก แตไมมีใครระลึกถึงก็เปนกรรมของ
สัตว, ตอมีผูบริจาคแลวอุทิศให จึงจะไดรับและอํานวยพรใหผูอุทิศ
แตนี้แสดงความเปนไปแหงพวกผีนี้วา ไมไดทําไรไถนาเลี้ยงโค ไมได
คาขายยอมเปนอยูดวยทาน อันญาติใหแลวจากมนุษยโลกนี,้ ทานนั้น
ยอมสําเร็จแกพวกผีนั้น ดุจน้ําฝนอันตกในที่ดอน ยอมไหลไปสูที่ลุม
หรือดุจหวงน้ําเต็มลนลงมาโดยลําดับจนยังสาครใหเต็ม.
การทําปุพพเปตพลี ยอมบํารุงความรักความนับถือในบุรพบิดร
ของตน ใหเจริญกุศลสวนกตัญุตากตเวทิตา เปนทางมาแหงความ
รุงเรืองแหงสกุลวงศ พระศาสดาจึงไดทรงอนุมัติ ดวยประการอยางนี้.
๑

๑. ขุ. ขุ. ๒๕/๙.
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ทรงมอบใหสงฆเปนใหญในกิจ
วันหนึ่ง พระศาสดาทรงพระดําเนินอยูในพระวิหารทอดพระเนตร
เห็นราธพราหมณมีรางกายอันผอม มีผิวเศราหมองไมสดใส ตรัสถาม
ไดความวา ราธพราหมณปรารถนาจะบวช แตไมมีใครบวชให เมื่อ
ไมไดบวชสมประสงค จึงไดเปนเชนนั้น จึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา
ใครระลึกถึงอุปการะของพราหมณผูนั้นไดบาง, พระสารีบุตรกราบทูล
วา ขาพระเจานึกไดอยู วันหนึ่ง ขาพระเจาเที่ยงไปบิณฑบาตในกรุง
ราชคฤห, พราหมณนั้นไดใหอาหารแกขาพระเจาทัพพีหนึ่ง, พระ
ศาสดาตรัสวาดีละ ๆ สารีบุตร สัตบุรษุ เปนคนกตัญูกตเวที, ถา
อยางนั้นสารีบุตรใหพราหมณนั้นบวชเถิด. ครั้นตรัสสั่งพระสารีบุตร
ที่ทรงพระอนุญาตไวแลวแตเดิม ตั้งแตวันนั้นเปนตนไป ทรงอนุญาต
ใหสงฆอุปสมบทกุลบุตรดวยวิธีประชุมภิกษุในมัธยมชนบท ๑๐ รูปใน
ปจจันตชนบทที่หาภิกษุยากเพียง ๕ รูป, ภิกษุรูปหนึ่งประกาศสงฆ
ใหรูเรื่องครั้งหนึ่งกอน แลวประกาศความรับอุปสมบท คือสมมติคนนั้น
ใหเปนภิกษุของสงฆอีกสามคราว, ถาไมมีภิกษุคัดคาน, ผูนั้นชื่อวา
เปนภิกษุ, ถาถูกคัดคานจนเสียเดียวเปนอันไมยอมรับ. อุปสมบท
ชนิดนี้เรียกวาญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา แปลวาอุปสมบทดวยการ
สงฆมีวาจาประกาศเปนที่สี่. ผูจะอุปสมบทตองมีภิกษุผูรับรอง เรียกวา
อุปชฌายะ.
๑

๑. วิ. มหา. ๔/๑๐๑.
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ขอที่ทรงอนุญาตใหสงฆอุปสมบทกุลบุตรนี้ เปนอันยกสงฆใหเปน
ใหญในกิจที่สําคัญ อันเนื่องดวยการปกครองบรรพชิตมณฑล ไม
ทรงมอบอํานาจแกเอกชน. ดูเหมือนพระองคเอา ตั้งแตทรงมอบอํานาจ
แกสงฆแลว ก็ไมประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแกผูใดผูหนึ่งเลย. แมใน
กรรมอื่น ๆ สงฆก็เปนผูทําเหมือนกัน แตปนเปน ๔ ประเภท: ประเภท
ที่ ๑ จํานวนภิกษุผูเขาประชุมเปนสงฆเพียง ๔ รูปก็ใชได เรียกวา
จตุวรรค แปลวามีพวก ๔ สําหรับกรรมทั่วไป เวนไวแตบางอยาง,
ประเภทที่ ๒ ภิกษุ ๕ รูปจัดเปนองค เรียกวาปญจวรรค สําหรับให
อุปสมบทในปจจันตชนบทและปวารณา, ประเภทที่ ๓ ภิกษุ ๑๐ รูป
จัดเปนองค เรียกวาทสวรรค สําหรับใหอุปสมบทใหมัธยมชนบท
ประเภทที่ ๔ ภิกษุถึง ๒๐ รูป จึงจัดเปนองค เรียกวาวีสติวรรค
สําหรับสวดระงับอาบัติสังฆาทิเสส เรียกวาอัพภาน, ภิกษุมากกวา
จํานวนใชได ขาดจํานวนใชไมได. การใหอุปสมบทก็ดี กรรมอืน่ ก็ดี
จะตองทําโดยความพรอมเพรียงกัน, ภิกษุทุกรูป ผูไมถูกสงฆยกเสีย
จากสมาคม มีสิทธิในที่จะเขาประชุมสงฆ, เพราะเหตุนั้น การประชุม
สงฆจึงตองทําในเขตที่กําหนดไว เรียกวาสีมา ถาจะทําสังฆกรรม
อยางใดอยางหนึ่ง แมจะไดภิกษุครบองคแลว จะเวนภิกษุอื่นไวใน
เขตดวยไมเชิญมาประชุม หรือไมไดอนุมัติของเธอ เรียกวาฉันทะ
และทํากรรมนั้น จัดวาทําเปนวรรคไมพรักพรอม ใชไมได. แมพรัก
พรอมกันแลว ตองทําใหถูกระเบียบที่ทรงวางไว เชนการประกาศ
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สําหรับกรรมบางอยาง หนเดียวก็มี ๒ หนก็มี ๔ หนก็มี ถาทําให
บกพรองเชนกรรมที่จะตองประกาศ ๔ หน ประกาศแตเพียง ๒ หน
ดังนี้ใชไมได, แมทําถูกระเบียบแลว ภิกษุผูเขาประชุมเปนสงฆอนุมัติ
รวมกัน จึงเปนอันใชได ถามีผูแยงแมรูปเดียวก็ใชไมได, กิริยา
อนุมัติใชนิ่งอยู ถาจะแยง ตองพูดออกมา, มีถือเอาขางมากเปน
ใชได แตเฉพาะในอธิกรณบางเรื่อง เนื่องดวยการระงับวิวาทอยาง
ใหญ ที่ไมสามารถจะคุมความเห็นใหรวมกันเขาได.
พระศาสดาทรงแสวงหาประโยชนแกบริษัทของพระองค สูทรง
พราอํานาจสวนพระองคเอง มอบใหสงฆเปนใหญในกิจการอันเนื่อง
ดวยการปกครองฉะนี้. พระพุทธดํารินี้ ไดมีมาแตครั้งแรกตรัสรูแลว
แตบริษัทยังไมรูทั่งถึงธรรมแพรหลาย พระองคจึงทรงปกครองมา
ดวยพระองคเองกอน, เมื่อมีสาวกผูสามารถขึ้นบาง ก็ทรงผอนให
ชวยทํา ดังเชนทรงอนุญาตใหอุปสมบทกุลบุตร ดวยใหถึงสรณะสาม,
คราวนี้ ทรงเห็นบริษัทเจริญขึ้นดวยความรูความสามารถ จึงประทาน
พระพุทธานุญาตใหสงฆเปนเจาการในกิจพระศาสนา ดวยประการฉะนี้.
ทรงสอนพระศาสนาผอนลงมาถึงคดีโลก
ครั้งเสด็จอยูในกรุงราชคฤห เชาวันหนึ่ง พระศาสดาเสด็จ
เขาไปสูพระนคร เพื่อทรงรับบิณฑบาต ไดทอดพระเนตรเห็นมาณพ
ผูหนึ่งชื่อสิงคาละ มีผานุงผาหมเปยกชุมดวยน้ํา มีผมเปยก ยกมือ
๑

๑. ที. บา. ๑๑/๑๙๔.
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ประคองนมัสการทิศทั้งหกอยู คือทิศบูรพา ทิศทักษิณ ทิศปศจิม
ทิศอุดร ทิศเบื้องลาง ทิศเบื้องบน ตรัสถามวา เหตุไฉนเจาจึงไหว
ทิศอยางนี้. สิงคาลมาณพกราบทูลวา บิดาของขาพระเจา เมื่อจะ
ตาย ไดสั่งไวใหไหวทิศ, ขาพระเจาเคารพในคําของบิดา ปรารถนา
จะทําตามจึงไหวทิศอยูอยางนี้. พระองคตรัสวา ในศาสนาของพระ
อริยเจา เขาหาไหวทิศทั้งหกดวยอาการอยางนี้ไม. สิงคาละทูลถามวา
เขานมัสการกันอยางไร, ขอพระองคโปรดตรัสแกขาพระเจาใหทราบ
บาง. พระองคทรงแสดงทิศหาในพระศาสนานี้ ดังนี้ :ทิศบูรพา อันเปนทิศเบื้องหนา ไดแกมารดาบิดา, ทิศทักษิณ
อันเปนทิศเบื้องขวา ไดแกอาจารย, ทิศปศจิม อันเปนทิศเบื้องหลัง
ไดแกบุตรภรรยา, ทิศอุดร อันเปนทิศเบื้องซาย ไดแกมิตรอมาตย,
ทิศเบื้องลาง ไดแกบางและลูกจาง, ทิศเบื้องบน ไดแกสมณพราหมณ. ทรงแสดงบุพพกิจแหงการไหวทิศดังนี้ :ผูไหวทิศ ควรเวนจากกรรมกิเลส คือการงานอันเศราหมอง
๔ อยาง จากอคติ คือกิริยาอันไมควรถึง ไดแกความลําเอียง ๔ อยาง
และจากอบายมุข คือทางฉิบหาย ๖ อยางกอน. กรรมกิเลส ๔ นั้น
คือการลางผลาชีวิต ๑ การเปนขโมย ๑ การประพฤติผิดในทาง
กาม ๑ การพูดปด ๑. อคติ ๔ นั้น คือลําเอียงเพราะรัก ๑ ลําเอียง
เพราะชัง ๑ ลําเอียงเพราะกลัว ๑ ลําเอียงเพราะเขลา ๑. อบายมุข
๖ นั้น คือดื่มสุรา ๑ เที่ยวกลางคืน ๑ เพลินในดูการเลน ๑ เลน
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การพนัน ๑ เกียจครานไมเอาการ ๑ คบมิตรชั่ว ๑. อันผูจะไหวทิศ
ควรทําบุพพกิจอยางนี้กอน จะไดเปนสวัสดี. แลวทรงแสดงวิธีไหวทิศ
ดังนี้ :ทิศบูรพา คือมารดาบิดา อันบุตรควรบํารุงดวยสถาน ๕ คือ
เลี้ยงทาน ทํากิจของทาน ดํารงสกุล ประพฤติตนใหเปนคนควรรับ
ทรัพยมรดก เมื่อทานละโลกแลว บริจาคทานอุทิศถึง. มารดาบิดา
ไดรับบํารุงอยางนี้แลว ก็ควรอนุเคราะหบุตรดวยสถาน ๕ เหมือนกัน
คือคอยหามจาการเสีย นําในความงามความดี ขวนขวายใหไดรับ
การศึกษา ปลูกฝงดวยภรรยาอันสมควร มอบทรัพยใหตามคราว.
ทิศทักษิณ คืออาจารย อันศิษยควรบํารุงดวยสถาน ๕ คือดวย
ออนนอมมีลุกรับเปนตน ดวยรับใช ดวยเชื่อฟง ดวยบํารุงบําเรอ
ดวยเรียนศิลปะโดยเคารพ. อาจารยไดรับบํารุงอยางนี้แลว ก็ควร
อนุเคราะหศิษยดวยสถาน ๕ บาง คือแนะนําดี ใหเรียนดี บอกศิลปะ
ใหสิ้นเชิงไมอําพราง ยกยองในมิตรสหาย ทําที่พึ่งในทิศ. ทิศปศจิม
คือบุตรภรรยานั้น สถานสําหรับบํารุงบุตรตรัสแลวในวิธีไหวทิศบูรพา, ในที่นี้ จึงตรัสเฉพาะสถานสําหรับบํารุงภรรยาวา ทิศปศจิม
คือภรรยาอันสามีพึงบํารุงดวยสถาน ๕ คือยกยองนับถือวาเปน
ภรรยา ๑ ไมดูหมิ่น ๑ ไมประพฤตินอกใจ ๑ มอบความเปนใหญ
ในเหยาเรือนให ๑ หาเครื่องประดับให ๑. ภรรยาไดรับบํารุงอยางนี้
แลว ก็ควรบํารุงสามีตอบดวยสถาน ๕ บาง คือจัดการงานดี ๑
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สงเคราะหบริวารดี ๑ ไมประพฤตินอกใจ ๑ เก็บทรัพยที่สามีหามา
ได ๑ ขยันไมเกียจครานในกิจทั้งปวง ๑. ทิศอุดร คือมิตรอํามาตย
อันกุลบุตรควรสงเคราะหดวยสถาน ๕ คือดวยการให ๑ ดวยเจรจา
เอาใจ ๑ ดวยชวยธุระ ๑ ดวยวางตนเสมอ ๑ ดวยซื่อตรง ๑.
มิตรอํามาตยไดรับสงเคราะหอยางนี้แลว ก็ควรสงเคราะหกุลบุตรนั้น
ตอบดวยสถาน ๕ บาง คือรักษามิตรผูเผลอตัว ๑ รักษาสมบัติของ
เขาผูเชนนั้น ๑ เมื่อมีภัยเปนที่พึ่งได ๑ ไมละทิ้งในอันตราย ๑ นับถือ
ตลอดวงศวารของมิตร ๑. ทิศเบื้องลาง คือบาวและลูกจาง อันนาย
ควรอนุเคราะหดวยสถาน ๕ คือจัดการงานใหทําตามสมควรแกกําลัง ๑
ใหอาหารและคาจาง ๑ ใหไดรับรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข ๑ แบง
ของมีรสแปลกใหกิน ๑ ปลอยในสมัย ๑. บาวและลูกจางไดรับ
อนุเคราะหอยางนี้แลว ก็ควรภักดีตอนายดวยสถาน ๕ บาง คือทํา
การกอนกําหนด เลิกตอทีหลัง ถือเอาแตของที่ให (ไมลกั ขโมย)
ตั้งใจทําการงานดี นําคุณของนายไปสรรเสริญ. ทิศเบื้องบน คือ
สมณพราหมณ อันกุลบุตรควรบํารุงดวยสถาน ๕ คือ ดวยทํา ดวย
พูด ดวยคิด ประกอบดวยเมตตา ดวยไมปดประตูคือหามไมให
เขาบาน ดวยปรนปรือดวยอามิส. สมณพราหมณไดรับบํารุงอยางนี้
แลว ก็ควรอนุเคราะหกุลบุตรนั้นบางดวยสถาน ๖ คือหามจากบาป ๑
ใหตั้งอยูในกุศล ๑ อนุเคราะหดวยใจอันงาม ๑ ใหไดฟงสิ่งที่ยังไม
เคยฟง ๑ ทําสิ่งที่เคยฟงแลวใหแจม ๑ บอกทางสวรรค ๑. กุลบุตร
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มานมัสการทิศทั้ง ๖. ดวยวิธีอยางนี้ ยอมสามารถสะกัดกั้นอันตราย
อันจะมีมาแตทิศนั้น ๆ. นี้เปนพระธรรมเทศนา ที่พระศาสดาประทาน
แกสิงคาลมาณพ เปลี่ยนการไหวทิศตามลัทธิเดิม เปนการทํากรณียะ
แกบุคคลนั้น ๆ อันมีรอบดาน. สิงคาลมาณพไดฟงพระธรรมเทศนา
ไดศรัทธาและเสื่อมใส กลาวคําสรรเสริญพระธรรมเทศนาแลวแสดง
ตนเปนอุบาสก ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะตลอด
ชีวิต จําเดิมแตวันนั้น.
ทรงแสดงวิธีทําเทวตาพลี
การสังเวยเทวดา เปนธรรมเนียมอยางหนึ่งของพวกอริยกะ
ในครั้งพุทธกาล พวกนัน้ ยังนับถือเทวดาเปนองค ๆ ทั้งที่ใหดีทั้งที่ให
รายหรือเปนที่สองอยาง. สังเวยเทวดาที่ใหดี เพื่อใหมีเอ็นดูยิ่งขึ้น
สังเวยเทวดาที่ใหราย เพือ่ ไมใหคิดราย สังเวยเทวดาผูเปนทั้งสอง
อยาง เพื่อมีกลั ยาณจิต. เครื่องสังเวยยอมเปนชนิดอนุโลมตาม
เทวดาผูรับ. เทวดาใจดี เครื่องสังเวยยอมเปนเปนขนมนมเนยและ
ผลไม, เทวดาใจราย เครื่องสังเวยยอมเปนมังสะโลหิตแหงสัตว.
การสังเวยในปูนแรก คงทําแกธาตุนั้น ๆ เชนสังเวยนางพระธรณี
คงวางเครื่องสังเวยไวตามพื้นดินหรือใตตนไม ที่กลายมาเปนสังเวย
รุกขเทวดา. สังเวยนางพระคงคา คงทิ้งหรือลอยเครื่องสังเวยใน
แมน้ํา กลายมาเปนลอยกะบาน. สังเวยพระเพลิง ไดยินวาเอาเครื่อง
สังเวยทิ้งเขาในกองเพลิง เปนวิธีบูชายัญ. สังเวยพระอินทร คงตั้ง
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เครื่องสังเวยบนศาลเพียงตา. สังเวยพระยม คงจัดเครื่องสังเวยเปน
กะบานตั้งไวตามปาชา. สังเวยเทวดาอื่น คงทําตามทวงที. เมื่อมี
เทวรูปขึ้นแลว วิธีสังเวยยอมเปลี่ยนแปลงไป ตั้งเครื่องสังเวยไวที่
หนาเทวรูป. วรรณะผูทําการสังเวย ยอมทําตามฐานะของตน : ที่
เปนพราหมณเวนจากปาณาติบาต ยอมไมมีสังเวยดวยมังสะโลหิต
สัตว, ที่ไมเวนปาณาติบาต ยอมสังเวยดวยของไมเลือกชนิด.
ครั้งหนึ่ง พระศาสดาเสด็จจาริกไปถึงบานปาฏลิคามในแควนมคธ
ในคราวนั้น สุนิธพราหมณและวัสสการพราหมณ มหาอํามาตย
มาอยูที่นั่น กําลังสรางนครเพื่อปองกันพราหมณ มหาอํามาตยนั้น
มาเฝา เชิญเสด็จรับภัตตาหารที่เมืองใหมนั้นพรอมดวยภิกษุสงฆ
ทรงรับนิมนตแลวเสด็จไปสูโรงเลี้ยงของสองมหาอํามาตยนั้น, เขา
อังคาสพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยอาหารอันประณีต
ดวยมือของตนเอง. พระสงฆฉันเสด็จแลว พระศาสดาทรงอนุโมทนา
ดวยคาถา มีคําวา "ยสฺมึ ปเทเส กปฺเปติ วาส ปณิฑิตชาติโย "
เปนตน มีความวา "กุลบุตรผูมีชาติแหงบัณฑิต สําเร็จการอยูใน
ประเทศที่ใด พึงนิมนตพรหมจารีผูมีศีลสํารวมดีใหฉัน ณ ที่นั้นแลว
อุทิศทักษิณาเพื่อเทวดาผูสิงสถิต ณ ทีน่ ั้น, เทวดาทั้งหลายนั้น อัน
ุกุลบุตรนั้นบูชาแลว ยอมบูชาตอบ, อันกุลบุตรนั้นนับถือแลว ยอม
นับถือตอบ, แตนั้นยอมอนุเคราะหกุลบุตรนั้นดวยเมตตา ดุจมารดา
๑

๑. ที. มหา. ๑๐/๑๐๕. วิ. มหา. ๕/๙๒.
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กับบุตร, กุลบุตรอันเทวดาอนุเคราะหแลว ยอมเห็นผลอันเจริญ
ทุกเมื่อ."
ดวยคาถานี้ ทรงแนะวิธีทําเทวตาพลีดวยบริจาคทานแลวอุทิศ
สวนกุศลไปถึง เปนอันวาไมทรงอํานวยการสังเวย. ในคาถานี้ กลาว
ถึงเฉพาะเทวดาผูสิงสถิต ณ ที่อยู เรียกวาวัตถุเทวดา, แตพึงเขาใจ
วา ทรงวางไวเปนแบบสําหรับทําเทวตาพลีทั่วไป. จริงอยางนั้น ใน
บางสูตร ตรัสถึงการทําสักการะแกเทวดาผูรับพลี เรียกวา "พลิปฏิคฺคาหกาเทวตา" ไมนิยมโดยความเปนกิจอันอริยสาวกผูครองเรือน
จะพึงทําประการหนึ่ง, โดยนัยนี้ ทําอุทิศเทวดาที่เขาเคยสังเวยได
ทั้งนั้น. ในกาลกอน ไดยนิ คนแกกรวดน้ําอุทิศสวนกุศลไปถึงพระยายม
ก็มี.
พระศาสดาทรงอนุโมทนาแลว เสด็จจากที่นั้น, สองมหาอํามาตย
ตามสงเสด็จ. เสด็จขามแมน้ําคงคาจาริกตอไป. สองมหาอํามาตย
นั้นตั้งชื่อประตูที่เสด็จออกไปวา โคตมทวาร ตั้งชื่อทาที่เสด็จขามวา
โคตมติฏฐะ. เมืองใหมนี้คือเมืองปาฏลิบุตร ภายหลังตั้งเปนพระนคร
หลวงในรัชกาลแหงพระวงศโมริยะออกชื่อมาก ครั้งอโศกรัชกาล.
พระศาสดาตรัสชมถิ่นฐานที่ปลูกสรางอันไดจังหวะ ไดระเบียบ
เรียบรอย ทรงพยากรณไววาจักเปนยอดนคร เปนที่ประชุมสินคา
๑

๑. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๘๘.
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ตลอดกาลเปนที่อยูแหงหมูอริยะ และตลอดกาลที่เปนทําเลแหง
พาณิชยกรรม, อันตรายอันจะพึงมีแกเมืองปาฏลิบุตรนั้น สามประการ
โดยเพลิงไหมบาง โดยน้าํ ทวมบาง โดยแตกกันเองบาง.
ดวยการทรงแสดงวิธีทําเทวตาพลีอยางนี้ พึงเห็นวา มิไดทรง
เปลี่ยนความเห็นเนื่องดวยเทวดาของเดิม เปนแตทรงเปลี่ยนวิธีทําให
สําเร็จประโยชนดีขึ้นกวา โดยสมควรแกเวลาแรกประกาศพระศาสนา
ที่ตองคอย ๆ ดัดอัธยาศัยของคน, คัดคานตะบันไปเชนสมณพราหมณ
เจาลัทธิโดยมาก ยากที่จะทําสําเร็จ. พระศาสดาทรงแสดงวิธีทํา
เทตาพลี ทรงผอนผันอนุโลมตามกาลเทสะดวยประการอยางนี้.
ตําบลที่เสด็จจาริกและประทับ
ในเวลาทรงบําเพ็ญพุทธกิจในมคธชนบทนั้น เสด็จประทับ ณ
กรุงราชคฤหมากกวาตําบลอื่น, มิใชแตเทานั้น กรุงราชคฤหดูเหมือน
เปนใจกลายแหงจังหวัด ที่ประดิษฐานพระศาสนา ครั้งประถมโพธิกาล
พะอัสสชิ ทีพ่ ระสารีบุตรครั้งยังเปนปริพาชกไดพบเที่ยวบิณฑบาต
อยู และพระสาวกผูเขามหาสันนิบาต ที่พระศาสนาก็มากรงราชคฤห คือ
พระอัสสชิ ที่พระสารีบัตรครั้งยังเปนปริพาชกไดพบเที่ยวบิณฑบาต
ปาฏิโมกขนั้น, แมพระศาสดาเอง เสด็จจาริกไปขางไหน ๆ แลวก็
เสด็จกลับกรุงราชคฤหเหมือนกัน, ดังมีระยะทางในคัมภีรขันธกะ คือ
มหาวรรคและจุลวรรคพระวินัยอันชักมาแสดงไวขางหนา. พุทธาธิวาสคือที่เสด็จอยู ณ กรุงราชคฤห ปรากฏชื่อในนิทานแหงพระสูตร
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ทั้งหลายนั้น คือเวฬุวนาราม สวนไมไผทีพระเจาพิมพิสารถวายเปน
สังฆารามเมื่อครั้งเสด็จถึงคราวแรก เสด็จประทับมากกวาแหงอื่น,
ชีวกัมพวัน ไพรมะมวงของหมอชีวกโกมารภัจจ, เขาคิชฌกูฏ มี
ระบุสถานเปนพิเศษไวในบางสูตรวา ถ้ําสูกรขาตา, เขาอิสิคิลิ ตําบล
กาฬสิลา, เขาอินทกูฏ, ตโปทาราม, เงื้อมชื่อสัปปโสณฑิกา ณ ปาสีตวัน, มิคทายวัน คือปาเนื้อ ณ ตําบลมัททกุจฉิ, ๘ แหง. ระบุไว
ในมหาปรินินพพานสูตร ตางจากชื่อขางตน คือ โคตมนิโครธ, โจรปปาตะ คือเหวที่ทิ้งโจร, ถ้ําสัตตบรรณคูหาแหงเขาเวภาระ, ๓ แหง
สิริเปน ๑๒ ตําบล ทั้งลัฏฐิวัน ดงตาลรุนที่ประทับเมื่อคราวแรก.
ตําบลอื่นจากกรุงราชคฤห ไดเสด็จเมืองอันธกวินทะ, เมืองมาตุลา,
ขานุมัตตคาม ประทับ ณ อัมพลัฏฐิกา, อัมพสัณฑคาม ประทับ
ณ ถ้ําอินทศาล เขาเวทิยกะ, พราหมณคาม ชื่อปญจศาลา, เมือง
ทักขิณาคิรี ประทับ ณ พราหมณคาม ชื่อเอกนาลา, รวม ๖ ตําบล
ในเวลาเสด็จจาริกในอังคชนบท เสด็จจัมปานคร ประทับ ณ ฝง สระ
โบกขรณีชื่อคัคครา และเสด็จอัสสปุรนิคม ชื่อปญจศาลา , เมือง
อังคะตอนเหนือแมน้ํามหีขึ้นไป ไดเสด็จแตอาปณนิคม. รวมตําบล
ที่ไดเสด็จในอังคะเพียง ๓ แหงเทานี้, ในเวลาเสด็จตําบลเหลานี้ ได
ประทานพระธรรมเทศนาแกภิกษุสงฆบาง แกคฤหัสถบาง ตาม
สมควรแกอัตถุปปตติ คือเหตุเกิดขึ้นแหงเรื่องความ และทรงบัญญัติ
สิกขาบทบาง ประทานพระพุทธานุญาตเปนธรรมเนียมบาง แกภิกษุ
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สงฆตามสมควรแกนิทานและปกรณ คือเหตุใหผลและเปนเครื่องทรง
พระปรารภทําพุทธกิจสวนนี้.
ระยะทางเสด็จ
ในที่นี้ เห็นควรกลาวถึงระยะทางเสด็จมาเสด็จไปไวดวย บางที
จักเปนประโยชนในการเรียงลําดับแหงพุทธประวัติมัชฌิมภาคนี้ นี้
ในคราวนี้ยังทําไมตลอด. จักจับกรงราชคฤหเปนทามกลาง. ลําดับที่
ชักมาจากคัมภีรขันธกะพระวินัย จักเรียงไปตามนั้น, แตพึงรูวา
จักเอาระยะทางตอนหนึ่ง ๆ รอยเขาลําดับกันตามกลาวกอนกลาวหลัง
คงไมได จําจะสอดสองดูใหรูตระหนักกอน.
ระยะทางเสด็จมา
จากคยาในคราวประถม, จากสาวัตถี ๒ เที่ยว, จากอาฬวี,
จากโกสัมพี.
ระยะทางเสด็จไป
จากราชคฤห สูทักขิณาคิรี ๒ เที่ยว ; สูกบิลพัสดุ; สูโจทนาวัตถุแลวกลับ; สูสาวัตถี ๓ เที่ยว กลับ ๑ เที่ยว; สูพาราณสี ๒
เที่ยว: เที่ยวแรกตอภัททิยะ สาวสัตถี แลวกลับ, เที่ยวหลังตออันธกวินทะ สาวัตถี ; สูปาฏลิคาม, โกฏิคาม, เวสาลี, ภัททิยะ, อังคุตตราประ,
กุสินารา, อาตุมา, สาวัตถี; สูเวสาลี ๓ เที่ยว : เที่ยวแรกตอพาราณสี
สาวัตถี, เที่ยวที่ ๒ ตอภัคคะ สาวัตถี, เที่ยวที่ ๓ ตอสาวัตถี กิฏาคิริ
อาฬวี แลวกลับ.
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ปริเฉทที่ ๑๐
เสด็จสักกชนบท
พรรณนาถิ่น
สักกชนบทนั้น มีบาลีบางสูตรระบุไวชัดวา รวมอยูในโกศลชนบท ดังชักมากลาวแลวในพุทธประวัติตอนตน แตรูกันมาตาม
อรรถกถาวา เปนอาณาจักรตั้งเปนอิสระ จักกลาวฝนไปก็ไมตลอด
เพราะไดเรื่องจากบาลีเหลานั้น ไมพอจะเรียงเปนเรื่องตางออกไป
และในบาลีบางแหงเรียกศากยะบางองควา ศากยราชา, บางทีอยู
ใตอํานาจโกศล บางครั้งตั้งเปนอิสระบางคราวก็ได, อยางไรก็คงมี
เจาครองเปนประเทศราช ทั้งมีเรื่องเฉพาะในชนบทนี้เปนสวนหนึ่ง
จึงแยกกลาวตางหาก.
สักกชนบทนั้น สันนิษฐานตามชื่อคณะศากยะที่พบในบาลีแหง
เปน ๓ นคร คือคนรกลิบพัสดุ ๑ คณะศากยะชาวนครนี้เรียกวา
"กาปลวตฺถวา สกฺกา " แปลวาพวกศากยะชาวบิลพัสดุ, นคร
วิธัญญา ๑ คณะศากยะชาวนครนี้เรียกวา "เวธฺา สกฺกา "
แปลวาพวกศากยะชาววิธัญญา, นครโคธาฬี ๑ คณะศากยะศากยะชาว
นครนี้เรียกวา "โคธาฬิยา สกฺกา" แปลวาพวกศากยะชาวโคธาฬี
๑

๒

๓

๑. สกฺยราชา. วิ. จุลฺล. ๗/๑๕๗. ๒. ที. มหา. ๑๐/๑๙๑. ๓. เวธฺา นาม สกฺยา.
ที. ปา. ๑๐/๑๒๘.
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แตในสตรีเรียกโคธา ทั้งนครทั้งพวกชาวนคร, นับนครโกฬิยะเขาดวย
เปน ๔ นคร ในมหาปรินพิ พานสูตรเรียกชาวนครนี้ ผูขอสวนแบง
พระสารีริกธาตุวา "รามคามกา สกฺกา " แปลวาพวกศากยะชาว
รามคาม ไดความวา พวกโกฬิยะ ก็นับเนื่องในพวกศากยะนั้นเอง,
โดยนับ รามคามคงเปนเมืองหลวงของพวกนี้ และในบางสูตรเรียก
เทวทหะเปนแตนิคม มาสมเขากับนัยมาในมหาปรินิพพานสูตร. ขอ
ชวยแกวา ระยะกาลในระหวางประสูติและปรินิพพานหางกันถึง ๘๐ ป
และในตอนหลัง สักกชนบทถูกวิฑูฑภะผูครองโกศลยกทัพมาย่ํายี
ระส่ําระสาย. เมืองหลวงของพวกโกฬิยะยายมาตั้งมีรามคามในคราว
นั้นก็ได เชนยายราชธานีแหงมคธมาตั้งที่เมืองปาฏลิบุตรในภายหลัง.
การปกครองเปนอยางไร ไดกลาวแลวในตอนตน, ในปริเฉทนี้
กลาวเฉพาะที่พบตางออกไปเปนสวนเพิ่มเติม. ชนบทนี้มีแมน้ําโรหิณี
ไหลผาน มีแดนจดกับโกศลและวัชชี ตามเรื่องอันกลาวในปริเฉทนี้
จดกับมคธดวย.
ขาวเสด็จสักกชนบทนี้ มีเปนเรื่องราวก็เฉพาะที่นครกบิลพัสดุ
ในที่อื่นก็มีเพียงสักวาเปนนิทานแหงสูตรอันตรัสเทศนา เรื่องอันจะพึง
กลาวตอไป จึงเปนเรื่องที่นครกบิลพัสดุทั้งนั้น.
๑

๒

๑. โคธา สกฺโก. ส. มหา. ๑๙/๔๖๖. ๒. รามคามาก โกฬิยา. ที. มหา. ๑๐/๑๙๒.
อนึ่ง ในจาตุมสูตร แสดงคณะศากยะ อีกหนึ่งชื่อวา จาตุมฺเมยฺยกา สกฺยา แปลวา
พวกศากยะชาวจาตุมา (ม.ม. ๑๓/๑๙๕).
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เสด็จนครกบิลพัสดุชาติภูมิในครั้งพระพุทธบิดา
เสด็จนครพัสดุนั้น ในครั้งพระเจาสุทโรทนะพระพุทธบิดา
ยังทรงพระชนมอยูบาง ในครั้งพระเจามหานามศากยะ ผูโอรส
อมิโตทนศากยะเปนผูครองนครบาง. พระอรรถกถาจารยกลาวการ
เสด็จครั้งแรกในประถมโพธิกาล ตอจากเสด็จกรุงราชคฤหครั้งประถม
บางก็กลาวนิยมลงไปวา ในฤดูแลงแหงปตรัสรูนั้นเอง ดูนาเสด็จ
ประกาศพระศาสนาในแขวงมคธชนบทนั้นเองมากกวา, พระอรรถกถาจารยคงนึกตะขิดตะขวงในการที่ยังมิไดโปรดพระพุทธบิดา จึงรีบ
จัดใหเสด็จเพื่อเสร็จพุทธธุระ, แตมีหลักฐานวา ไมไดรีบเสด็จ คือ
ในคราวเสด็จนั้น ไดทรงอนุญาตสามเณรบรรพชาเปนครั้งแรก ดวย
โปรดใหพระสารีบุตรบรรพชาราหุลกุมารเปนสามเณร, พระพุทธานุญาตนั้น ไดมีเรื่องทรงเลิกติสรณคมนุปสัมปทาแลว ครั้งทรงเปลี่ยน
วิธีอุปสมบทใหสงฆทํา ดวยญัตติจตุตถกรรม, และผูควรรับบรรพชา
ในคราวแรก ๆ ตองมีอายุครบ ๑๕ ป, ในคราวที่วาเสด็จนั้น ราหุลกุมารมีชนมายุเพียง ๗ ปเทานั้น พระอรรถกถาจารยไมไดเฉลียวถึง
ขอเหลานี้. อยางไรก็ดี เสด็จนครกบิลพัสดุจากกรุงราชคฤห ไดมี
คราวหนึ่ง, เลาเรื่องเสด็จคราวแรกโดยอรรถกาถานัยดังนี้ :พระเจาสุทโธทนะทรงทราบวา พระศาสดาทรงบรรลุพระสัมมา
สัมโพธิญาณแลว เสด็จจาริกแสดงธรรมสั่งสอนบรรพชิตและคฤหัสถ
มาโดยลําดับ บัดนั้นเสด็จประทับอยู ณ กรุงราชคฤห. มีพระราชา-
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ประสงคจะทรงไดเห็น ตรัสเห็นกาฬุทายิอมาตยใหไปเชิญเสด็จ. กาฬุทายิผูนี้ ทานวาเปนสหชาตเกิดในวันเดียวกันกับพระศาสดา เปนผู
คุนเคยกันมาแตยังเยาว. กาฬุทายิกราบถวายบังคมลาบวชดวย ทรง
อนุญาตตามใจ แตอยางไรก็จงเชิญเสด็จพระศาสดามาใหได. มีเรื่อง
เสริมวา กอนแตทรงใชกาฬุทายิ ไดทรงใชอมาตยอื่นไปเชิญเสด็จ
ถึง ๙ นาย โดยลําดับกัน ทุกนายไปถึง ยังไมทันไดกราบทูลอาราธนา
ไดฟงพระธรรมเทศนาแลวสําเร็จพระอรหัตเปนเอหิภิกษุแลว เลย
เพิกเฉยเสีย, พระราชาเห็นหายไป ในวาระที่สิบไดทรงใชกาฬุทายิ.
เรื่องเชนนี้เปนตามเคยของพระอรรถกถาจารย ทานมุงจะยกยอง
ขางหนึ่ง กดอีกขางหนึ่งลงไป เชนในเรื่องนี้ มุงจะยกยองกาฬุทายิ
วาเปนผูกตัญูกตเวที สําเร็จพระอรหันตแลวยังไมเฉยเสีย ไดกราบ
ทูลเชิญเสด็จพระศาสดาไปกรุงกบิลพัสดุ ใหสมพระราชประสงคของ
พระเจาสุทโธทนะเจาของตน ยังกิจแหงทูตใหเสด็จ กลาวเทาทอง
เรื่อง เกรงผูอานผูฟงจะรูไมถึง จึงเสริมเรื่องเขา กลายเปนใหราย
มากกวาหมายใหเปนดี. ขาราชาการในกรุงกบิลพัสดุ เปนผูไมจงรัก
ภักดีในเจาของตน เห็นแตประโยชนตนถึง ๙ ใน ๑๐ นครจักตั้งอยู
ไดอยางไร. พระอรหันตมีใจเฉยเรื่อยไมนําพาถึงใคร ๆ แมเคยทํา
อุปการะดวยเมตตากรุณา มีจํานวนถึงเทานั้น พระศาสดาจักทรง
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาขึ้นไดอยางไร. กลับเขาหาทองเรื่องตอไป
อีก กาฬุทายิไปถึงกรุงราชคฤหแลว ไปสูเวฬุวนาราม, เวลานั้น
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พระศาสดากําลังทรงแสดงธรรมเทศนาแกพุทธบริษัท ฟงธรรมแลว
บรรลุพระอรหัตพรอมดวยบริวาร ขอประทานและไดรับพระพุทธานุญาตเปนเอหิภิกขุ. พระกาฬุทายิรออยูสัก ๗-๘ วัน พอสิ้นฤดู
เหมันต เปนวสันตสมัย ขาวเกี่ยวเสร็จแลว มีพื้นดินเดินได หญา
ออน ๆ คลุม ปาไมกําลังผลิใบเผล็ดดอกออกผลรมรื่น, ทานกราบทูล
เชิญเสด็จกรุงกบิลพัสดุ เพื่อยังมโนรถแหงพระพุทธบิดาใหสําเร็จ,
พระศาสดาก็ทรงรับอาราธนา.
พระอรรถกถาจารยคํานวณกาลตั้งแตตรัสรู จนพระกาฬุทายิ
มากราบทูลเชิญเสด็จกรุงกบิลพัสดุวา ตรัสรูเปนพระพุทธเจาแลว
เสด็จอยู ณ ปาอิสิปตนะตลอดพรรษาแรก ออกพรรษาแลว เสด็จ
อุรุเวลา ทรงทรมานชฎิลสามคมพี่นองเพื่อใหละทิฏฐิมานะอยู ๓ เดือน
เสด็จถึงกรุงราชคฤหในดิถีเพ็ญแหงปุสสมาส เสด็จอยู ณ ที่นั้น ๒ เดือน
ตั้งแตออกจากพาราณสี สิริเปน ๕ เดือน. ระยะทางในระหวาง
กรุงราชคฤหในดิถีเพ็ญแหงปุสสมาส เสด็จอยู ณ ที่นั้น ๒ เดือน
ตั้งแตออกจากพาราณสี สิริเปน ๕ เดือน. ระยะทางในระหวาง
กรุงราชคฤหและนครกบิลพัสดุ ในเรือ่ งนี้วา ๖๐ โยชน. เดินอยาง
ปกติวันละ ๑ โยชน ๒ เดือนถึง, เดินวันละเทานี้มีในปกรณ ในเรื่อง
นี้เองก็มี, เดินอยางรีบวันละ ๒ ประโยชน ๑ เดือนถึง. ขาวตรัสรู พระเจา
สุทโธทนะคงไดทรงทราบจากพวกพาณิชนําไปลือ. คนพวกนี้มีสินคา
ไปดวย คงเดินตามสบาย ๒ เดือนถึง. กาฬุทายิไปดวยราชการคง
เดินอยางรีบ ๑ เดือนถึง. รวมระยะทางไปมา ๓ เดือน. และพวก
พาณิชคงออกจากกรุงราชคฤห เมื่อพระศาสดาเสด็จถึงหลายวันแลว
๑

๑. ฤดูในไมผลิ ตอจากฤดูหนาวไมใชฤดูฝน (ตามสุริยคติ)
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ไปถึงแลวบอกเลา กวาขาวจักเขาพระโสตพระเจาสุทโธทนะ วันก็
คงเปลืองเขาไป, กาฬุทายิไปถึงแลวบวชแลว รออยูอีก ๗-๘ วัน
รวมวันเหลานี้เขาบวกกับวันเดินทาง จักมาออกไปอีก. ถาบวก
ระยะกาลเดินทางของอมาตยอีก ๙ นาย และระยะกาลที่พระเจา
สุทโธทนะทรงรอคอยฟงเห็นหายไป แลวตรัสใชคนใหมไปอีกใน
ระหวาง ๆ นาจะตองเติมอีกไมนอยกวา ๑๘ เดือน เปนอันไมได
เสด็จในแลวนั้นแน.
พระศาสดาพรอมดวยภิกษุสงฆ เสด็จออกจากรุงราชคฤห
ทรงพระดําเนินวันละ ๑ โยชน มีกําหนดวาสองเดือนจักเสด็จถึง
พวกศากยะทราบขาวลวงหนาแลว เลือกไดนิโครธารามจัดไวเปนที่
ประทับในวันเสด็จถึง จัดขบวนคนออกไปรับเสด็จ เชิญเสด็จเขา
นคร. ครั้นถึงแลว พวกศากยะผูเจริญชนมายุกวา ถือมานะไมถวาย
อภิวาทน, พระอรรถกถาจารยกลาววา พระศาสดาทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริยในอากาศ ดุจวาโปรยละอองพระบาทลงเหนือศีรษะ, พระ
เจาสุทโธทนะทรงเสื่อมใสถวายอภิวาทนกอนแลว พวกศากยะเหลานั้น
ยอมพลอยทําตาม ถาถือเอาความเพียงวา พระศาสดาทรงแสดง
อนุสาสนีปาฏิหาริย คือตรัสเทศนาเปนมหัศจรรย แสดงใหเห็นให
สมาทานใหอาจหาญใหราเริง ทําพวกศากยะเหลานั้นใหสิ้นมานะ
ยอมนับถือความเปนใหญของพระองคเหนือตน ดุจวาทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริยในอากาศ จักพอฟงได.
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ในบาลีไดกลาวถึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาถอนทิฏฐิมานะของ
พวกพาราหมณผูเฒาจนยอมนับถือ มีหลายแหง ในเรื่องนี้ก็นาเปน
เชนกัน. การประชุมศากยวงศรับเสด็จในวันนั้น เปนมหาสันนิบาต
เรียกญาติสมาคม ทุกองคจากพระศาสดามาเปนชานาน ไดเห็นแลว
เกิดปติชื่นบาน ทานแสดงโดยนัยวาฝนโบกขรพรรษตกลงมาใหชุม
ชื่นทั่วกัน. ฝนโบกขรพรรษานั้น วาสีแดง เมื่อตกลงมา ผูใดปรารถนา
ยอมเปยก ผูใ ดไมปรากรถนา ยอมไมเปยก เม็ดฝนกลิ้งหลนจาก
กายดุจหยาดน้ําจากใบบัว. พรรณนาอยางนี้ ชะรอยจะออกจากศัพท
โปกขร คือบัวน้ําเอง. พระศาสดาตรัสเวสสันตรชาดก ชักเรื่องเกา
มาเลาเปรียบ.
ในวันเบื้องหนาแตวันเสด็จถึง ทานนับเปนวันที่ ๑ เวลาเชา
พระศาสดาเสด็จภิกขาจารตามถนน เกิดอลหมานกันขึ้น เพราะเห็น
ขัตติยะลงเที่ยวขอภิกขา. ความขอนี้นาเปนได. อันพวกขัตติยะ
ยอมอาศัยศัสตราวุธเปนอยู, พวกพราหมณออกเที่ยวภิกขาจารเปน
อยู. พระเจาสุทโธทนะทรงทราบขาว เสด็จตามไปเชิญเสด็จกลับ
พระศาสดาทรงแสดงการเที่ยวภิกขาจารวา เปนกิจวัตตของสมณะ
ทรงชักคาถาเปนเครื่องเตือนใจสมณะมาตรัสมีความวา ไมพึงประมาท
ในบิณฑบาต พึงประพฤติธรรมใหเปนสุจริต ผูประพฤติธรรมยอม
อยูเปนสุขทั้งในโลกนี้ทงั้ ในโลกอื่น. ทานวาพระราชาไดทรงบรรลุ
พระโสดาปตติผล ดวยทรงสดับคาถานี้, ชางงายดายจริง ๆ การ
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บรรลุอริยธรรมที่นี่ ไมตอ งฟงอนุปุพพีกถาฟอกจิตมากอนเหมือน
เรื่องมาในบาลี.
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ปริเฉทที่ ๑๑
เสด็จโกศลชนบท
พรรณนาถิ่น
โกศลชนบทนั้น อยูใ นเขตมัธยมชนบท ตั้งอยูในภาคแหง
ชมพูทวีปตอนเหนือ รวมกาสีชนบทอันอยูจดดานใตเขาเปนมหาอาณาจักรเดียวกัน, ในบางสูตรวาสักกชนบทก็รวมอยูในโกศลชนบท
ดังชักมากลาวแลวในพุทธประวัติตอนตน อันกลาวถึงชนบทนั้น.
โกศลชนบท มีกรุงสาวัตถีเปนพระนครหลวง, กาสีชนบาลีนครพาราณสีเปนเมืองหลวง รวมอยูใตปกครองแหงกษัตริย ทรงอํานาจ
สิทธิ์ขาดองคเดียวกัน มีราชอิสริยยศเปนมหาราชหรือราชาธิราช
ในสมัยที่พระศาสดาเสด็จถึงคราวประถม พระเจาปเสนทิทรงปกครอง
โกศลชนบทนั้น โดยอนุมานตามระยะทางเสด็จพุทธจาริกบาง โดย
ประการอื่นบาง จดกุรุชนบท หรือแดนเขาหิมพานตในดานเหนือ จด
วัชชีชนบทในดานตะวันออกหรือเฉียงใต จดอังคชนบทอันสมบทกับ
มคธชนบทในดานใต ยังจดกับภัคคะชนบทดวย แตไมมีเงื่อนจะ
กําหนดวาในดานดานไหน ในระยะทางเสด็จไมไดกลาววาจดกับสักกชนบทเลย มีแตวา "เอก สมย ภควา โกสเลสุ จาริก จรมาโน
เยน กปลวตฺถุ ตทวสริ" แปลวา "สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาค
เสด็จจาริกในโกศลชนบท เสด็จถึงนครกบิลพัสดุ" ดังนี้ (ติกงฺคุตฺตร
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หนา ๓๖๒ ). ชะรอยพระธรรมสังคาหกาจารย ผูกลาวพระวินัยและผู
กลาวอังคุตตรนิกาย ลงความวา สักกชนบทนั้นรวมเขาอยูในโกศลชนบท. ขอชวยแกสักหนอยวา เหมือนประเทศเดนมารค สวีเด็น
นอเวย ตางเปนเอกราชย เรียกรวมกัน แสฺคนดินาเวียน. กรุง
สาวัตถีตั้งอยูในลุมแมน้ําอจิรวตี, พาราณสีตั้งอยูในลุมน้ําเนรัญชรา
เขาใจวาแมน้ําโคธาวารียอมไหลผานอาณาจักรนี้.
อนาถปณฑิกะสรางเชตวัน
ในกรุงสาวัตถีมีคฤหบดีผูหนึ่ง ชื่อสุทัตตะ ไดเนมิตตกนามวา
อนาถปณฑิกะ แปลวากอนขางสําหรับคนอนาถา. ไดยินวา เขา
เปนคฤหบดีมหาศาล คือเปนเศรษฐีมั่งมีมาก มีใจบุญตั้งโรงบริจาค
ทานแกมหาชน พวกคนอนาถาหาที่พึ่งมิได ไดอาศัยอาหารในโรงทาน
ของเขาเลี้ยงชีวิต เขาจึงไดเนรมิตตกนามอยางนั้น เรียกกันมาจนไมมี
ใครเรียกชื่อตัว. อนาถปณฑิกะเปนที่ผูเกี่ยวดองกับราชคหกเศรษฐี
ดวยไดภคินีเปนภรรยา. ในคราวที่พระศาสดาเสด็จประทับอยู ณ กรุง
ราชคฤห อนาถปณฑิกะมาสูพระนครนั้นดวยธุระบางอยาง พักอยู
ในสํานักราชคหกเศรษฐี. วันนั้นราชคหกเศรษฐีนิมนตพระภิกษุสงฆ
มีพระพุทธเจาเปนประมุขเพื่อฉันในวันพรุง สาละวนสั่งทาสกรรมกร
ใหตระเตรียมทําอาหารมีประการตาง ๆ. อนาถปณฑิกะนึกวา เมื่อ
เรามาถึงในคราวกอน ๆ. ทานคฤหบดีผูนี้ พักการงานทั้งปวงไว
๑

๑. องฺ. ติก. ๒๐/๓๕๖. ๒. วิ. จุล. ๗/๑๐๒.
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ตอนรับปราศรัยกับเราอยางเบิกบาน แตในครั้งนี้ ทานเฉยเสีย มัว
สั่งบาวใหหุงขาวทํากับขาวของกินอยางชุลมุน ชะรอยจะมีการสมรส
หรือบูชามหายัญ หรือเชิญเสด็จพระเจาพิมพิสารกับพลนิกายมาเลี้ยง
ในวันพรุง. ฝายราชคหกเศรษฐีสั่งการเสร็จแลว มาตองรับอนาถปณฑิกะตายเคย. อนาถปณฑิกะจึงยกเอาการที่คาดคะเณนั้นขึ้นถาม.
ราชคหกเศรษฐีบอกวา มิไดปรารภจะทําการสมรสหรือเชิญเสด็จ
พระเจาพิมพิสารมาเลี้ยง แตเรียกวาทํามหายัญไดอยู คือไดนิมนต
พระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เพื่อฉันในวันพรุง. อนาถปณฑิกะ ไดยินเสียงออกพระนามพระพุทธเจาตกตลึง ยอนถามให
ราชคหกเศรษฐีปฏิญญาวา ไดกลาวออกพระนามพระพุทธเจาถึงสาม
ครั้ง แลวพูดออกมาวา แมเพียงเสียงวาพระพุทธเจาเทานี้ ก็ยังยาก
ที่จะไดฟงในโลก แตนนั้ ใครจะไดเฝาพระศาสดา แตราชคหกเศรษฐี
หามวา ไมเปนเวลาที่สมควรจะเฝา. พอรุงขึ้น กอนภัตตกาล อนาถปณฑิกะรีบไปเฝาพระศาสดา ณ สีตวัน ไดฟงอนุปุพพีกถาและจตุราริยสัจแลวไดธรรมจักษุ ทีท่ านวาบรรลุพระโสดาปตติผล กราบทูล
ประกาศตนเปนอุบาสกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะ
ตลอดชีวิต.
(ทรงไวที่คนไดเพียงเทานี้.)

